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It’s The Final Countdown

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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Σημεία Διανομής
Αρισμαρί

(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».

Despicable Me 3
Σκηνοθεσία: Kyle Balda | Pierre Coffin | Eric Guillon

Πρωταγωνιστές: Jenny Slate, Kristen Wiig, Steve Carell,
Julie Andrews

13 Minutes
Σκηνοθεσία: Oliver Hirschbiegel

Πρωταγωνιστές: Christian Friedel, Katharina Schuttler,
Burghart Klau?ner, Johann von Bulow 

Spider-Man: Homecoming
Σκηνοθεσία: Jon Watts

Πρωταγωνιστές: Tom Holland, Chris Evans, Robert
Downey Jr., Martin Starr 

War for the Planet of the Apes
Σκηνοθεσία: Matt Reeves

Πρωταγωνιστές: Judy Greer, Woody Harrelson, Andy
Serkis, Steve Zahn 

Dunkirk
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Πρωταγωνιστές: Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian
Murphy, Mark Rylance 

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Θερινό Σινεμά "Μύλος" - Μπαρμπής Βοζαλής
• It’s The Final Countdown
• 70ό Φεστιβάλ Καννών
• Στην καρέκλα του σκηνοθέτη...
• Silent Film Festival - 8ο Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου
• «Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι…» Ποιος ήταν ο Γιάννης Βαρβακής;
• Πέρι Soundtracks
• The Mummy
• «Σινέ Μπαρμπής»
• Θερινές Προβολές 2017 στο «Σινέ Μπαρμπής» 
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Jo Nesbø
• Wonder Woman
• Σκέψεις και στοχασμοί
• Refugee Food Festival
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3η
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

Ολιβερ Σακς

“Εν κινήσει: Μια ζωή”

Μετάφραση: Ευαγγελία Μόσχου

Εκδόσεις Ροπή

Βιβλία για το καλοκαίρι

Θερινό Σινεμά "Μύλος" - Μπαρμπής Βοζαλής

Ηδημιουργία, η σύνταξή
και η διόρθωση των

προβολών είναι  ευθύνη της
Κινηματογραφικής Λέσχης
Λάρισας. Σε περίπτωση
έκτακτων αλλαγών ενημερώ-
νεστε στις προβολές ή / και
από το δημοτικό ραδιόφωνο.  

Δευτέρα 12 Ιουνίου – Παρασκευή 16 Ιουνίου
Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα
Manchester by the Sea

Δευτέρα 19 Ιουνίου – Παρασκευή 23 Ιουνίου
Η Αγάπη είναι ένα Θαύμα
L Gout des Merveilles

Δευτέρα 26 Ιουνίου – Παρασκευή 30 Ιουνίου
Νερούδα
Neruda

Δευτέρα 3 Ιουλίου – Παρασκευή 7 Ιουλίου
Toni Erdmann

Δευτέρα 10 Ιουλίου – Παρασκευή 14 Ιουλίου
Παράλογος άνθρωπος
Irrational Man

Δευτέρα 17 Ιουλίου – Παρασκευή 21 Ιουλίου
Κάτω Από τον Ήλιο
A Bigger Splash

Δευτέρα 24 Ιουλίου – Παρασκευή 28 Ιουλίου
Η Τρελή Χαρά
La Pazza Gioia / Like Crazy

Δευτέρα 31 Ιουλίου – Παρασκευή 4 Αυγούστου
Ακριβώς το Τέλος του Κόσμου
Juste La Fin du Monde

Δευτέρα 7 Αυγούστου – Παρασκευή 11 Αυγούστου
Τα παράπονα στο Δήμαρχο
L' Ora Legale

Τετάρτη 21 Αυγούστου – Παρασκευή 25 Αυγούστου
Οδύσσεια
L' Odysee

Δευτέρα 28 Αυγούστου – Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου
Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ
I, Daniel Blake

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου
Ο Κύριος Όβε
A Man Called Ove

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου
Βερολίνο, Αντίο
Tschick

Ώρες Προβολών 
22:00

Δευτέρα 12 Ιουνίου έως Παρασκευή 11 Αυγούστου
21:30

Δευτέρα 21 Αυγούστου έως Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

Νέα
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Porcelain

Moby

Μετάφραση: Αφροδίτη Γεωργάλιου

Εκδόσεις Ροπή

It’s The Final Countdown

Αυτό το τραγούδι των
Europe θα μου θυμίζει

πάντα τον Ιούνιο του 87.
Και νομίζω δεν είμαι ο
μόνος. Για κάποιο ανεξή-
γητο λόγο αυτό το κομμάτι
ακολουθούσε την εθνική
μπάσκετ καθ’ όλη τη δια-
δρομή προς αυτό που βα-
φτίστηκε η μεγαλύτερη
έκπληξη σε ομαδικό

άθλημα ως τότε.. Μπορείς να το πεις-τηρουμένων των ανα-
λογιών-και έπος. Στα μάτια μου πάντως έτσι έμοιαζε. 

Η παρέα των Γκάλη, Γιαννάκη, Φασούλα, Χριστο-
δούλου, Φιλίππου κλπ(μη ζαλίζω με λεπτομέρειες) και μαέ-
στρο τον Πολίτη πέτυχε το απίστευτο. Υπέταξε πέραν των
άλλων(όπως Ισπανία του Σαν Επιφάνιο, Γαλλία του Ντα-
κουρί) δυο παγκόσμιες κυριολεκτικά υπερδυνάμεις του μπά-
σκετ. Την Γιουγκοσλαβία του Ντράζεν και την ΕΣΣΔ του
Μαρτσουλιόνις, Τσατσένκο κλπ…Μια ομάδα που μόλις το 86
κατετάγη 10η στο Μουντομπάσκετ, κατάφερε την επόμενη
χρονιά να βγάλει στο δρόμο εκατομμύρια Έλληνες. Να γεμί-
σουν οι αλάνες μπασκέτες και τα αγορίστικα δωμάτια αφίσες
των νέων ινδαλμάτων. Αυτή η ομάδα μας έκανε να αγαπή-
σουμε το μπάσκετ. Να θέλουμε όλοι να γίνουμε Γκάλης και
Γιαννάκης. Αυτή η ομάδα έφερε άθελά της τις επόμενες μπα-
σκετικές επιτυχίες μας σε όλα τα επίπεδα. Όταν το ομολο-
γούν οι μπασκετικοί τους απόγονοι, ποιος να το
αμφισβητήσει.. 

Ποιος δε θυμάται τις βολές του αγαθού γίγαντα Κα-
μπούρη, το άστοχο τρίποντο του Γιοβάισα στην εκπνοή.

Ποιος ξεχνά την περιγραφή του Συρίγου. Το τελικό αποτέλε-
σμα. 103-101! Ένα ΣΕΦ γιομάτο από 20.000 κόσμο να στη-
ρίζει κάθε βράδυ την «επίσημη αγαπημένη» όλων μας. Τους
δώδεκα παίχτες που πετούσαν από νίκη σε νίκη για να φτά-
σουν στο ιερό δισκοπότηρο.
Ο ένας δε πετούσε κυριολε-
κτικά. Ο Γκάλης άφησε με τα
ζογκλερικά και τις πτήσεις
του άφωνη την Ευρώπη.

Θυμάμαι το βράδυ
εκείνο λόγω ζέστης είχαμε
τις πόρτες ανοιχτές. Μπρο-
στά μου είχα την αυλή της
μάνας μου γεμάτη γλάστρες
που μοσχομύριζαν καλο-
καίρι. 14 Ιουνίου 1987. Με το
που η μπάλα αγγίζει τη γωνία του ταμπλό στο σουτ του γερο-
Γιοβάισα, έχω φύγει από την κουνιστή πολυθρόνα της για-
γιάς κι έχω προσγειωθεί με φοβερή κωλοτούμπα στο
μαρμάρινο πάτωμα. Κάτι άκουγα να λέει η μάνα μου αλλά
είχα ήδη ξεχυθεί στην παιδική μου γειτονιά για να πανηγυ-
ρίσω το απίστευτο μαζί με τους άλλους που βγαίναν απτα
σπίτια τους επίσης. Φίλους, ξαδέρφια, ακόμα και γειτόνισες
που δεν ξέραν το χρώμα της μπάλας. Ακόμα και η μάνα μου
και η γιαγιά μου είδαν για πρώτη και τελευταία φορά εννοεί-
ται αγώνα μπάσκετ! Ένα ευχαριστώ είναι
λίγο. Το παρόν γράφτηκε ως ελάχιστο δείγμα
ευγνωμοσύνης 30 χρόνια μετά. Γιατί η λάμψη
του τροπαίου που σήκωσε ο αρχηγός Γιαν-
νάκης εκείνο το βράδυ, παραμένει ίδια με
εκείνης της βραδιάς!

Αφιέρωμα

70ό Φεστιβάλ Καννών

Μία ακόμη διάκριση για το δίδυμο του Γιώργου Λάνθιμου
και του Ευθύμη Φιλίππου με το βραβείο Σεναρίου. Ενός

σεναρίου που κατά την ταπεινή μας άποψη είναι δυσνόητο
και παράξενο. 

• Χρυσός Φοίνικας: The Square του Ρούμπεν
Οστλουντ
• Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: 120 Βattements
par Μinute του Ρομπέν Καμπιγιό
• Βραβείο Σκηνοθεσίας: Σοφία Κόπολα για το «The
Beguiled»
• Βραβείο Γυναικείου Ρόλου: Νταιάν Κρούγκερ για
το «In the Fade» του Φατίχ Ακίν
• Βραβείο Ανδρικού Ρόλου: Χοακίν Φίνιξ για το «You
Were Never Really Here» της Λιν Ράμσεϊ

• Βραβείο της Επιτροπής: Loveless του Αντρέι Ζβιά-
γκιντσεφ
• Βραβείο Σεναρίου: Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης
Φιλίππου για το «The Killing of a Sacred Deer» και Λιν Ράμ-
σεϊ για το «You Were Never Really Here»
• Camera D' Or - Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου
Σκηνοθέτη: Jeune Femme της Λεονόρ Σεράιγ (Γαλλία, Βέλ-
γιο - από το τμήμα Ενα Κάποιο Βλέμμα)
• Χρυσός Φοίνικας Ταινίας Μικρού Μήκους: A Gen-
tle Night του Κι Γιου (Κίνα) / Ειδική Μνεία
στο «Katto» του Tέπο Αϊράκσινεν (Φινλαν-
δία)
• Ειδικό Βραβείο για τα 70 Χρό-
νια: Νικόλ Κίντμαν 
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Χανς Μάρκους Έντσεσμπέργκερ

Αναβρασμός

Μετάφραση: Σπύρος Μοσκόβου

Εκδόσεις Εστία

5η
Στην καρέκλα του σκηνοθέτη...

Μετράμε ήδη κάποιες μέρες του
Ιουνίου και η διάθεση προσα-

νατολίζεται σε αλμυρές αποδρά-
σεις, παγωμένα κοκτέιλ,
αξημέρωτα βράδια και θερινά σι-
νεμά. Στο σημερινό αφιέρωμα
πρωταγωνιστές θα είναι ισπανικές
ταινίες κωμωδίας που φιλοξενήθη-
καν στο πανί ενός καλοκαιρινού κι-
νηματογράφου.

Οκτώ βασκικά ονόματα/
Έρωτας αλά Ισπανικά/ Ocho  Apel-
lidos Vascos (2014). Δύο διαφορε-

τικές κουλτούρες ενώνονται σε μια κωμωδία παρεξηγήσεων
και απροσδόκητων αστείων καταστάσεων με φόντο τη γρα-
φική Σεβίλλη και τη χώρα των Βάσκων. Ο Ανδαλουσιανός Ρα-
φαέλ (Ν. Ροβίρα) και η Βασκοπούλα Αμάια (Κ. Λάγκο) αν και
ανήκουν σε άλλους κόσμους και ιδιοσυγκρασίες καταφέρουν
να γεφυρώσουν τις αντιθέσεις Βορρά - Νότου και να βρουν
την ευτυχία μέσα από την αγάπη αποδεικνύοντας πως ο
έρωτας δεν έχει ταυτότητα. Άκρως ξεκαρδιστικοί οι δεύτεροι
ρόλοι με την Carmen Machi να κλέβει την παράσταση. Παρά
το κοινότυπο θέμα -του φαινομενικά αταίριαστου έρωτα- το
έργο αποτέλεσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία (μόλις στο
πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής τα εισιτήρια ξεπέρασαν
τις 404.000) και ακολούθησε η συνέχεια του με την ταινία:
Ocho Appelidos Catalanes (2015).

Relatos Salvajes / Wild Tales (2014) ή αλλιώς Έξι
Ιστορίες για αγρίους.  Σε αυτήν την μαύρη κωμωδία αργεντί-

νικης - ισπανικής παραγωγής ο Damián Szifron σκηνοθετεί
αψεγάδιαστα την κρίση των ανθρώπινων σχέσεων στη ση-
μερινή κοινωνία. Παρά την υποψία του ασύνδετου νοηματικά,
οι έξι ιστορίες επιτυγχάνουν να ενωθούν παρατακτικά απο-
καλύπτοντας την αδικία, την ανισότητα, την απιστία, την
απάτη, την απληστία, την αχαριστία, την αντεκδίκηση, την
αποξένωση ως αρρώστιες του σύγχρονου ανθρώπου. Οι
«ασθενείς» - ήρωες θα προσπαθήσουν να αντεπεξέλθουν
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκθέτοντας τα άγρια έν-
στικτά τους σε κάθε είδους πρόκληση. Βρισκόμενοι πια στο
παιχνίδι του ακραίου, του τρελού και παρανοϊκού η έκρηξη
των συναισθημάτων τους και η παραβίαση των ορίων τους
θα τους οδηγήσει σε μια ευχάριστη λύτρωση. Η ταινία κέρ-
δισε το Βραβείο BAFTA
στην κατηγορία της καλύ-
τερης μη Αγγλόφωνης
ενώ, ήταν υποψήφια για
Όσκαρ και διεκδίκησε το
Χρυσό Φοίνικα. 

Αγαπητοί δέ-
κτες...ναι εσείς που κάθε-
στε στην πάνινη καρέκλα -
σκηνοθέτη... αφεθείτε για λίγο στην επιβλητικότητα της έβδο-
μης τέχνης... με ένα δροσερό ποτό και ένα
σακούλι ξεροψημένο πασατέμπο... στο χάδι
του αέρα, στο βουητό του κουνουπιού και
στον προβολέα του φεγγαριού.
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Σινεμά

Silent Film Festival - 8ο Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου

Το Ίδρυμα
Μ ι χ ά λ η ς

Κακογιάννης,
για 8η συνεχή
χρονιά, διοργα-
νώνει το Φεστι-
βάλ Βωβού
Κινηματογρά-

φου με συνοδεία ζωντανής μουσικής και με ελεύθερη είσοδο
(24 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2017).

Φέτος, η θεματική του 8ου Φεστιβάλ Βωβού Κινη-
ματογράφου είναι η Επιστημονική Φαντασία. Όπως εξηγεί ο
καλλιτεχνικός διευθυντής του Silent Film Festival, Αλέξανδος
Μούζας: «Η επιστημονική φαντασία, προσφιλές λογοτεχνικό

είδος διαχρονικά, παίρνει σάρκα και οστά με την έλευση του
κινηματογράφου. Από τις χιουμοριστικές μικρού μήκους ται-
νίες του Μελιέ, μέχρι τα υψηλού επιπέδου επιτεύγματα του
Φριτς Λαγκ, η επιστημονική φαντασία ωθεί την κινηματογρα-
φικής τέχνη και τεχνολογία στα όριά της. Τα ειδικά εφέ, το μο-
ντάζ, η διπλοτυπία, το stop motion, κ.λπ, είναι τα πρώτα
εργαλεία με τα οποία καταφέρνει ο σκηνοθέτης να δώσει στον
θεατή, εικόνα του μέλλοντος του μέσα από φανταστικούς τό-
πους, εξωγήινα ταξίδια, φανταστικές μηχα-
νές, ταξίδια στον χρόνο, ρομπότ και τέρατα
κ.λπ.

http://www.ert.gr/silent-film-festival8o-fes-
tival-vovou-kinimatografou/
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Σορζ Σαλαντόν

«Ο τέταρτος τοίχος»

Μετάφραση: Λίνα Σιπητάνου

Εκδόσεις Εστία
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Σινεμά «Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι…»
Ποιος ήταν ο Γιάννης Βαρβάκης;

Όλοι γνωρίζουν την κλει-
στή αγορά της Αθήνας

που φέρει το όνομα του –
Βαρβάκειος αγορά. Ελάχι-
στοι όμως γνωρίζουν την
ιστορία του  Βαρβάκη.
Εμπνευσμένη, λοιπόν, από
τη ζωή του η ταινία του σκη-
νοθέτη Γιάννη Σμαραγδή :
«Ο Θεός αγαπάει το Χα-
βιάρι»!  Πραγματοποίησε

την επίσημη πρεμιέρα της το Σεπτέμβριο του 2012 στο 37o Διε-
θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο σε κατάμεστη αί-
θουσα, με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί πριν ξεκινήσει! Με
συμμετοχή ηθοποιών από 6 χώρες: Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία,
Ισπανία, Γερμανία και Ελλάδα (Σεμπάστιαν Κοχ, Τζον Κλιζ, Κα-
τρίν Ντενέβ, Χουάν Ντιέγκο Μπότο, Λάκης Λαζόπουλος, Άκης
Σακελλαρίου) και γυρίσματα σε πέντε χώρες. 

Ήταν πειρατής, έγινε έμπορος χαβιαριού με χρήματα,
εξουσία και πολιτική επιρροή, στο τέλος όμως χάρισε όλα του τα
υπάρχοντα στο όνομα της αγάπης! Ανακηρύχτηκε έτσι Μέγας
Ευεργέτης!! Ο Ιωάννης Βαρβάκης (1745 - 1825) καταγόταν από
τα Ψαρά - το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Λεοντής. Πήρε
το όνομα Βαρβάκης από ένα είδος γερακιού που υπάρχει στα
Ψαρρά (τα ονομάζουν ‘’Βαρβάκια) που έχουν μεγάλα και αυ-
στηρά μάτια. Οι συνομήλικοι του βλέποντας τα μεγάλα και πολύ
αυστηρά του μάτια, καθώς και την ορμητικότητα που τον χαρα-
κτήριζε τον φώναζαν ‘’Βαρβάκι’’. Φαίνεται ότι η προσωνυμία του
άρεσε και την διατήρησε ως επώνυμο - αυτό το επώνυμο έγινε
τίτλος ευγενείας στην τσαρική Ρωσία.

Πολύ καλός ναυτικός και πολεμιστής από μικρός, ασχο-
λήθηκε αρχικά με το εμπόριο και στη συνέχεια στράφηκε στην
πειρατεία, όπως όλοι οι Ψαριανοί, ευνοούσαν οι γενικότερες συν-
θήκες άσκησης της ναυτιλίας: επιθέσεις από άλλους πειρατές και
διαρπαγή του πληρώματος και των εμπορευμάτων, επιθυμία των
ναυτικών δυνάμεων της Αγγλίας και της Ολλανδίας να αναχαιτί-
σουν με κάθε μέσο την άνοδο της Γαλλίας ως ναυτικής δύναμης
στην ανατολική Μεσόγειο, οπότε επιστρατεύουν και τους Έλλη-
νες νησιώτες για τον σκοπό αυτό. Αρχές του 1769 παντρεύεται
στα Ψαρά. Κατά τα Ορλωφικά (1770) συντάχθηκε με τα στρα-
τεύματα της Αικατερίνης Β' ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία και σε ηλικία μόλις 25 χρονών συμμετείχε στην καταστροφή
του Οθωμανικού Στόλου στη Ναυμαχία του Τσεσμέ κερδίζοντας
έτσι το θαυμασμό των Ρώσων - με επίσημο έγγραφο της  η Αι-
κατερίνη τον ενέταξε στις στρατιωτικές δυνάμεις της Αυτοκρατο-
ρικής Ρωσίας με το βαθμό του υπολοχαγού. 

Μετά την υπογραφή της ειρήνης ο Βαρβάκης δεν επέ-
στρεψε στα Ψαρά, αλλά πήγε στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς
να υπολογίζει όμως πόσο εχθρικό ήταν το περιβάλλον εκεί για
τους Έλληνες. Το πλοίο του κατασχέθηκε, ο ίδιος βρέθηκε μπλεγ-

μένος με τις αρχές και εκδιώχθηκε. Άφραγκος, αποφάσισε τότε
να ζητήσει ακρόαση από την Αικατερίνη και περπάτησε 5.000 χι-
λιόμετρα  μέχρι την Αγία Πετρούπολη!! Η Αικατερίνη αποδείχθηκε
ιδιαίτερα γενναιόδωρη δίνοντας του ένα πουγκί με 10.000 χρυσά
ρούβλια και μια άδεια απεριόριστης και αφορολόγητης αλιείας.

Εγκαταστάθηκε, λοιπόν, στο Αστραχάν και πλούτισε
από την αλιεία. Σε ένα από τα ταξίδια του δοκίμασε χαβιάρι και
κατάλαβε πως εξάγοντας το θα μπορούσε να βγάλει πολλά χρή-
ματα από την άδεια της Αικατερίνης. Χρησιμοποίησε κιβώτια από
ξύλο φλαμουριάς, τα οποία δεν προκαλούσαν αλλοιώσεις στα
πολύτιμα αυγά, ήταν απόλυτα στεγανά κι έτσι διατηρούσαν σε
πολύ καλή κατάσταση το φορτίο, που πάνω σε καμήλες ή φορ-
τωμένο σε ιστιοφόρα ταξίδευε τον Βόλγα για να φτάσει από το
Αστραχάν στην Ελλάδα. 

Με τεράστια πια περιουσία εγκαταστάθηκε το 1815 στο
Ταϊγάνι, για να βρίσκεται κοντά στην Οδησσό - κέντρο της Φιλι-
κής Εταιρίας, της οποίας υπήρξε ηγετικό μέλος και χρηματοδό-
της - είναι ο μόνος που στα έγγραφά της αποκαλείται με το όνομα
του. Είχε ήδη χρηματοδοτήσει κοινωφελή έργα στη Ρωσία (νο-
σοκομεία, γέφυρες, διώρυγες) και την ανέγερση διδακτηρίου στη
Ναζιανζό (πατρίδα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου). Ο Τσά-
ρος τον παρασημοφορεί και του δίνει τίτλο ευγένειας με το επί-
θετο Κομνηνός Βαρβάκης - αποκτά έτσι μεγάλη επιρροή στους
κύκλους των Ρώσων ευγενών. 

Επιπλέον εξόπλισε με δικά του έξοδα τους ομογενείς
που πολεμούσαν με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, εξαγόρασε  πολ-
λούς Έλληνες αιχμαλώτους και κυρίως βοήθησε τον αγώνα των
συμπατριωτών του Ψαριανών στέλνοντας τρόφιμα και εφόδια.
Μετά την καταστροφή των Ψαρών (1824) ήρθε στην Ελλάδα εκα-
τομμυριούχος, για να βοηθήσει τους πρόσφυγες.

Πέθανε λίγο αργότερα - το 1825 στη Ζάκυνθο. Στη δια-
θήκη του άφησε 1.000.000 ρούβλια κληροδότημα για την ίδρυση
του Βαρβακείου Λυκείου  και το μεγαλύτερο μέρος της περιου-
σίας του στο ελληνικό Δημόσιο για κοινωφελείς σκοπούς. Με δική
του δωρεά κατασκευάστηκε επίσης η κλειστή αγορά της Αθήνας
(Βαρβάκειος Αγορά). Ανακηρύχτηκε έτσι Μέγας Ευεργέτης. 

Η ιστορία του είναι σίγουρα συναρπαστική. Οι κριτικές
όμως που απέσπασε η ταινία του Σμαραγδή είναι κατά συντρι-
πτική πλειοψηφία αρνητικές. Σύμφωνα με αυτές ο σκηνοθέτης
δεν μπόρεσε να αποτυπώσει τη σημαντική πορεία της ζωής της
εμβληματικής και συναρπαστικής φιγούρας του Βαρβάκη. Μέσα
από μεγαλεπήβολες σκηνές άφησε μια ανεκπλήρωτη αίσθηση
στους θεατές, καταστρέφοντας την αφηγηματική ροή, αφού προ-
σπάθησε να πει πολλά, χωρίς να καταφέρει τελικά να πει τίποτα.

Παρά τις αρνητικές όμως κριτικές της
η ταινία έκανε διεθνώς γνωστή την ιστορία του
Έλληνα Γιάννη Βαρβάκη!!  
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Πάτι Σμιθ

Πάτι και Ρόμπερτ

Μετάφραση: Αλέξης Καλοφωλιάς

Εκδόσεις Κέδρος

7η
Πέρι Soundtracks

Πόσοι από μας, βλέ-
ποντας μια κινημα-

τογραφική ταινία σε
αίθουσα προβολής ή
στο σαλόνι τους, παρα-
τηρούν, ακούν, προσέ-
χουν την μουσική
υπόκρουσή της δηλαδή

το λεγόμενο soundtrack ή theme ή score ή κινηματογραφική
μουσική; Νομίζω ελάχιστοι.

Είναι φυσικό, από τη μια μεριά να δίνουμε προσοχή
στους ηθοποιούς, το σενάριο, τα σκηνικά και ιδίως τα εφέ
(όταν πρόκειται για ταινία επιστημονικής φαντασίας), αλλά η
μουσική που εισρέει μέσα μας χωρίς να την πολυπροσέχουμε
προσθέτει αυτό το κάτι που κάνει μια καλή ταινία καλύτερη
και μία μέτρια ταινία απλά καλή. Με άλλα λόγια η μουσική με-
ταμορφώνει και συνήθως βελτιώνει το αποτέλεσμα.

Ποιός θυμάται την μουσική από την τριλογία του
Νονού ή την μουσική της ταινίας Ο μονομάχος (The Gladia-
tor), παρά το γεγονός πως πρόκειται για δύο από τα καλύ-
τερα scores μουσικής επένδυσης; Ελάχιστοι είναι, σάς το
βεβαιώνω, όπως ελάχιστοι ασχολούνται στην χώρα μας με
την κινηματογραφική μουσική εν γένει.

Υπάρχουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες παραδείγ-
ματα καλής μουσικής για ταινίες που αξίζει να τις ακούσει κα-
νείς ακόμα και αν δεν έχει δει την αντίστοιχη ταινία. Πολλές
από αυτές τις μουσικές επενδύσεις απαρτίζονται από συλλο-
γές τραγουδιών (συνήθως όταν πρόκειται για ταινίες χαμη-
λού προϋπολογισμού) και άλλες ταινίες συνοδεύονται από
πρωτότυπη μουσική βγαλμένη από τον συνθέτη αποκλει-
στικά για την ταινία. Υπάρχουν τέλος ταινίες των οποίων το
μουσικό θέμα αποτελείται από κλασική μουσική. Και εδώ
όμως για να είναι καλό το αποτέλεσμα και κυρίως συμβατό με

την ταινία και το κλίμα της, πρέπει τα μουσικά κομμάτια να
είναι ορθά επιλεγμένα.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις καλής κινηματογραφι-
κής μουσικής που έχω ξεχωρίσει. Για παράδειγμα όσοι έχουν
δει την ταινία HEAT με τον Al Pacino και τον Robert De Niro
μιλούν για ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Ελάχιστοι όμως
κρίνουν την μουσική της η οποία είναι μεγαλειώδης, υπο-
βλητική και γεμάτη δράση όπως ακριβώς και το φίλμ, γραμ-
μένη από τον Elliot Goldenthal. Είναι μια από τις ταινίες που
με έχουν στοιχειώσει. 
Παλιότερα είχα ακούσει στο Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνι-
κής ραδιοφωνίας μία λίστα με τα 100 σημαντικότερα κινημα-
τογραφικά τραγούδια όλων των εποχών.

Στην 4η θέση βρίσκουμε το τραγούδι Moonriver από
την ταινία Breakfast in Tiffany’s ερμηνευμένο από την Audrey
Hepburn. Την μουσική έγραψε ο Henry Mancini γνωστός
στους περισσότερους για τον Ροζ Πάνθηρα και την μουσική
του. 

Στην  3η θέση το τραγούδι Singing in the rain της
ομότιτλης ταινίας το οποίο τραγουδά ο Gene Kelly το 1942
(πήρε και αυτό το Oscar).

Στη 2η θέση βρίσκουμε το τραγούδι As time goes by
από την εμβληματική ταινία Casablanca του 1942. 

Στην 1η θέση αναφέρθηκε το Over the rainbow από
την ταινία Ο μάγος του Οζ του 1939. Το ερμήνευσε η Judy
Garland και φυσικά η ταινία πήρε το Οσκαρ μουσικής κινη-
ματογραφικής επένδυσης το 1940.

Γι αυτό λοιπόν ας βλέπουμε μια
ταινία με όλες μας τις αισθήσεις, προσέχο-
ντας και την μουσική που ακούγεται στο
υπόβαθρο. Το αποτέλεσμα θα σας αντα-
μείψει.

Μουσική

The Mummy
Πρεμιέρα για την πολύαναμενόμενη

"Μουμία" τον Universal Studios με
τον Τομ Κρουζ  στον πρωταγωνιστικό
ρόλο. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλε-
πτα με τον τίτλο " Dark Universe"  δια-
πιστώνουμε πως πρόκειται για την
πρώτη ταινία ενός μεγάλου franchise
στα πρότυπα της Marvel και της DC και
αμέσως οι απαιτήσεις μας μεγαλώνουν
εφόσον πρόκειται για την ταινία που θα
μας πείσει ή όχι να ακολουθήσουμε

αυτή την προσπάθεια της Universal.
Σε μια νέα πλέον εποχή όπου το κινηματογραφικό

κοινό δεν μπορεί να εντυπωσιαστεί από σκοτεινά δρομάκια
και αδηφάγα ζόμπι, όπως στην πρώτη ταινία το 1932 σε σκη-
νοθεσία Καρλ Φρόιντ, η νέα "Μουμία" δεν τα καταφέρνει. Η
βιασύνη να χωρέσουν σε μια ταινία άσχετη κινηματογραφική
χαρακτήρες , όπως ο Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ,  μια
φευγαλέα παρουσία του Δράκουλα, ένας Κρουζ που δείχνει
να μην ξέρει που πατά και η συνεχής εναλλαγές από την κω-
μωδία στον τρόμο κουράζουν και απογοη-
τεύουν. 

Όλα δείχνουν πως και αυτή η ταινία
θα έχει την τύχη του "The League of Extraor-
dinary Gentlemen" του 2003. 

Καλή Προβολή.
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Πασκάλ Κινιάρ

Το μάθημα της μουσικής

Μετάφραση: Γιάννης Κατσάνος

Εκδόσεις Μελάνι

«Σινέ Μπαρμπής»Σκέψεις

Το όνομα του Μπαρμπή Βοζαλή είναι πλέον πραγματι-
κότητα στο θερινό σινεμά του Μύλου. Για πολλούς

ήταν δεδομένο ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο αργά ή γρήγορα.
Άλλοι το θεωρούσαν βασικό γεγονός που είχε αργήσει,
άλλοι το θεωρούσαν ανούσια λεπτομέρεια που κάποτε
μπορεί και να γινόταν πραγματικότητα. Τελικά έγινε ! …
και εμείς του cineπαρμένου το γλεντήσαμε δεόντως με
κρασί και μπύρες και μιλώντας για κινηματογράφο μέχρι το
πρωί, όπως και ο Μπαρμπής θα έκανε. 

Στην αρχική προβολή του Σινέ Μπαρμπής στις 12
Ιουνίου όταν ο αντιδήμαρχος Πάνος Σάπκας μιλούσε για
την μετονομασία του θερινού, με μεγάλη μου έκπληξη

άκουσα από νεαρά άτομα να ρωτούν ποιος ήταν αυτός ο
Βοζαλής ; ! Είναι αλήθεια ότι η νεολαία της πόλης αλλά και
οι φοιτητές που έρχονται στον δημοτικό κινηματογράφο
και στη κινηματογραφική λέσχη για να δουν προβολές δεν
γνώρισαν τον Μπαρμπή και δικαίως αναρωτιούνται. 

Ακριβώς για αυτό το λόγο η μετονομασία του θε-
ρινού κινηματογράφου του Μύλου  σε «Σινέ Μπαρμπής»
ήταν επιβεβλημένη. Πλέον, όλες οι γενιές που θα θέλουν
να έχουν μια ιδέα έστω από την κινηματογραφική ιστορία
της Λάρισας, θα έχουν ως σημείο εκκίνησης την απάντηση
στην παραπάνω ερώτηση. Γιατί η ιστορία του κινηματο-
γράφου στην πόλη μας ξεκινάει από τον Μπαρμπή και όχι
μόνο δεν σταματάει σε αυτόν αλλά εξαιτίας και αυτού (ή
εξαιτίας μόνο αυτού σε κάποια σημεία) έχει εδώ και χρό-
νια πάρει πολυδιάστατη μορφή.

Εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την κινη-
ματογραφική ιστορία της πόλης και συλλέγουμε μαρτυρίες
από πρωταγωνιστές και όχι μόνο (αφιερώνοντας όσο
χρόνο μπορούμε … που δυστυχώς είναι λίγος τα τελευ-
ταία χρόνια). Εννοείτε ότι κινηματογραφική ιστορία της Λά-
ρισας χωρίς πρόσβαση των σινεφίλ στο αρχείο του
Μπαρμπή Βοζαλή δεν γίνεται. Αλλά για την
ώρα … αυτή είναι άλλη ιστορία. 

Το «Σινέ Μπαρμπής» μας περιμέ-
νει για προβολές και ψυχαγωγία.

Θερινές Προβολές 2017 στο «Σινέ Μπαρμπής» 

Το πρόγραμμα για όλο
το καλοκαίρι στο

«ΣΙΝΕ ΜΠΑΡΜΠΗΣ» είναι
μοναδικό και έχει επιλεγεί
μετά από μεγάλη σκέψη.
Ας είναι καλά η κινηματο-
γραφική λέσχη Λάρισας
(και καλή επιτυχία στο νέο
ΔΣ). Οι φετινές ταινίες δια-
κρίνονται από μια φοβερή
ισορροπία σχετικά με το
ύφος και τη διάθεση και σί-
γουρα είναι ευρωπαϊκού
προσανατολισμού (και
καλά κάνει).

Αν μετρήσει κανείς ποσοστά, θα δει ότι στο σύ-

νολο των 13 ταινιών έχουμε τις 10 ευρωπαϊκές και αμερι-
κάνικες τις 3 (με την μία από Χιλή). Έχουμε παρουσία της
Γαλλίας στο 42% των ευρωπαϊκών ταινιών του προγράμ-
ματος ή στο 33% όλων των ταινιών του καλοκαιρινού προ-
γράμματος. Έχουμε παρουσία της Ιταλίας στο 25% των
ευρωπαϊκών  ταινιών ή στο 20% όλων των ταινιών του κα-
λοκαιρινού προγράμματος. Αλλά το σημαντικό είναι εδώ
… Δραματικό στοιχείο και κομεντί είναι μοιρασμένα ΑΚΡΙ-
ΒΩΣ στο 37,5 % το ΚΑΘΕΝΑ για όλο το πρόγραμμα !!!
Ούτε με φύλλο excel να το μετρούσαν οι υπεύθυνοι επι-
λογής ταινιών, ώστε κανείς να μην είναι δυ-
σαρεστημένος … Οφείλω να πω
προκαταβολικά ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ για
το φετινό θερινό πρόγραμμα !  

Καλές προβολές !!!



Στήλες
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Θωμά Κοροβίνη

Ο κατάδεσμος

Εκδόσεις Άγρα

« Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ν Ο Σ  Τ Ρ Ε Λ Ο Υ »
(Je suis άνθρωπος)

Αγαπητό μου ημερολόγιο. Τι κοινό έχουν η Αίγυπτος και
το Μάντσεστερ; Είναι τα δυο τελευταία (ως αυτή τη

στιγμή) θέατρα του παραλόγου που λέγεται τυφλή τρομο-
κρατία. Έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια μια σειρά εξί-
σου παράλογων(;;;;) ενεργειών. Με αφορμή τις ενέργειες
αυτές μπήκε στη ζωή μας το (υποκριτικό κι ανούσιο κατ’
εμέ) «je suis…..». Το χρησιμοποίησα μόνο μια φορά, στην
επίθεση στα γραφεία του Charlie hebdo. Αυθόρμητα, ως
άνθρωπος, με πρόθεση να το χρησιμοποιήσω σε κάθε
ανάλογη περίπτωση. Δηλώνοντας αλληλέγγυος στον ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΟ πόνο κι απώλεια. Όχι στον Ευρωπαικό. Στον
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ και το τονίζω επί τούτου. Όταν όμως διαπί-
στωσα την επιλεκτική ευαισθησία πολλών που βάζανε στις
μουτσούνες τους τις σημαίες των ευρωπαικών χωρών που
κατά περίπτωση πέφτανε θύματα τρομοκρατών με τα ανά-
λογα δακρύβρεχτα je suis Γάλλος, Ρώσσος, Βέλγος, Λον-
δρέζος κλπ κλπ… αποφάσισα να μην ξαναδηλώσω

την-αυτονόητη-συ-
μπαράστασή μου με
τον τρόπο αυτό. Δυ-
στυχώς δεν είδα κα-
νένα je suis Σύριος,
Αιγύπτιος, Ιρακινός,
Λίβυος Αφγανός
κλπ….

Ακούω τις φωνές των Ευρωπαίων κατά των τζιχα-
ντιστών και του ISIS. Τις ρητορικές μίσους κατά των μου-
σουλμάνων, προσφύγων κλπ. Ευτυχώς, υπάρχουν και οι
άλλες. Οι φωνές της λογικής που έστω και με δυσκολία
ακούγονται ακόμη. Ας μιλήσουμε λοιπόν με τη φωνή της
κοινής λογικής που ελπίζω πως διαθέτω ημερολόγιό μου.
Ένα ωραίο πρωί λοιπόν κάπου κάποιος άνθρωπος-έστω
τζιχαντιστής-αποφασίζει να ζωστεί με εκρηκτικά και να πάει
να αυτοκτονήσει παίρνοντας μαζί του κι όσους άτυχους
είναι κοντά του τη στιγμή εκείνη. Μάλιστα μάλιστα… πολύ
λογικό μου φαίνεται. Έτσι, χωρίς λόγο, του «κακού» μου-
σουλμάνου του κάπνισε να πάρει ένα φορτηγό και να αρ-
χίσει να πατάει κόσμο. Ως γνωστόν δε φημίζομαι για την
εξυπνάδα μου οπότε λογικό να μην καταλαβαίνω…

Πως μπορούμε και γινόμαστε στρουθοκάμηλοι σε
τέτοια θέματα; Κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε ότι ο
«κακός» μουσουλμάνος βίωσε την αδικία και την παρά-
λογη βία στο πετσί του, ότι έχασε το δικό του παιδί, τον δικό

του άνθρωπο πριν αποφασίσει
να σπείρει το θάνατο; Γιατί οι
βόμβες των Χριστιανών είναι
καλές κι ενάρετες όταν σκοτώ-
νουν παιδιά(λίγο μελαμψά
οπότε δεν πειράζει….)μέσα
στο σχολείο τους, μέσα στα νο-
σοκομεία ανήμπορους κλπ;
Γιατί ο χειριστής αεροσκάφους
της ευρωατλαντικής συμμα-
χίας είναι καλός κι ενάρετος
«οικογενειάρχης» όταν το πρωί σηκώνεται, φιλάει τα παι-
δάκια του και πάει και αμολάει βόμβες σε παιδάκια
άλλων;;;; πως μπορεί; Και κυρίως, πως το ανεχόμαστε;;;;

Αν αύριο το κακό έρθει και στη πόρτα μας πριν
εξαπολύσουμε το ανάθεμα ας κοιτάξουμε τον καθρέφτη.
Έπειτα, ας δούμε τα διαμελισμένα παιδικά κορμάκια που
προκάλεσαν οι χριστιανικές βόμβες και τα μάτια αυτών των
γονέων κι έπειτα, αν μπορούμε ας αναθεματίσουμε. Δε
θέλω άλλο παράλογο αίμα. Κανενός. Πάντα το αίμα πα-
ράλογο είναι. Όποιος φεύγει λείπει από κάποιον. Γιατί αν
φύγει το παιδί σου  έχεις δίκιο που ζητάς εκδίκηση; Γιατί
όταν το κάνουν οι άλλοι είναι παράλογοι;;; τα δικά τους δεν
είναι παιδιά, είναι κωλόπαιδα;;;;;

Ας φωνάξουμε επιτέλους ΤΕΛΟΣ. Ας κάνει κά-
ποιος την αρχή για να πάψει να χύνεται αίμα και να μην
κυλάει άλλο ο μύλος της τυφλής βίας. Όχι, δεν είμαι Άγ-
γλος, Γάλλος, Πορτογάλος κλπ. Je suis άνθρωπος!

Καληνύχτα κι όνειρα ειρηνικά..
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Ρόμπερτ Γκαλμπρέϊθ

Η σοδειά του κακού

Μετάφραση: Χρήστος Καψάλης

Εκδόσεις Ψυχογιός

10η
Jo Nesbø

ΟJo Nesbø είναι υπο-
ψήφιος για το βραβείο

Edgar, Νορβηγός συγγρα-
φέας και μουσικός. Από
τον Σεπτέμβριο του 2008
περισσότερα από ενάμισι
εκατομμύριο αντίτυπα από
τα μυθιστορήματά του

έχουν πωληθεί στη Νορβηγία και το έργο του έχει μεταφρα-
στεί σε πάνω από 40 γλώσσες.

Ο Νέσμπε γεννήθηκε και ζει στο Όσλο, αλλά μεγά-
λωσε στο Μόλντε. Αποφοίτησε από τη νορβηγική Οικονομική
Σχολή με πτυχίο στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων. Ο Νέσμπε είναι κυρίως διάσημος για τα αστυνομικά
μυθιστορήματα του με τον ντετέκτιβ Χάρι Χόλε, αλλά είναι επί-
σης ο βασικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός για το νορ-
βηγικό ροκ συγκρότημα Di Derre. Το 2007 κυκλοφόρησε
επίσης το πρώτο βιβλίο για παιδιά, το "Doktor Proktors
prumpepulver".

Το 2011 κυκλοφόρησε η ταινία Κυνηγοί κεφαλών βα-
σισμένο στο μυθιστόρημα του Hodejegerne (The Head-
hunters).

Σπούδασε οικονομικά και εργάστηκε ως δημοσιο-
γράφος. Το 1997, σε ηλικία 37 χρόνων, κυκλοφόρησε το
πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα με τίτλο "The Bat Man",
το οποίο ήταν και το πρώτο της σειράς με πρωταγωνιστή τον
Χάρι Χόλε. Διάσημος σήμερα όσο και ο καλτ ντετέκτιβ του, τα

βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 23.000.000 αντίτυπα
και έχουν εκδοθεί σε πάνω από 40 χώρες.

Μυθιστορήματα με βασικό ήρωα τον Χάρι Χόλε
1997 - Flaggermusmannen "Bat Man": Η Νυχτερίδα

1998 - Kakerlakkene "Cockroaches": Οι κατσαρίδες

2000 - Rødstrupe "Robin": Ο κοκκινολαίμης

2002 - Sorgenfri ""Free of Sorrow": Νέμεσις

2003 - Marekors "Pentagram": Το αστέρι του διαβόλου

2005 - Frelseren "Savior": Ο Λυτρωτής

2007 - Snømannen "Snoman": Ο Χιονάνθρωπος

2009 - Panserhjerte "Armored Heart": Η Λεοπάρδαλη

2011 - Gjenferd "Ghosts "Phantom" : Ο Φαντομάς

2013 - Police ''Police'': Η Αστυνομία

2017 - Tørst "The Thirst": Η Δίψα

https://el.wikipedia.org/wiki/Γιου_Νέσμπε

Βιβλίο

Wonder Woman

Την περιμέναμε με ανυπομονη-
σία και με αρκετή περιέργεια.

Ως η πρώτη ταινία με γυναικείο χα-
ρακτήρα στον πρωταγωνιστικό
ρόλο του υπερήρωα και  με την
σκηνοθεσία της  Patty Jenkins δεν
μπορούσαμε την αγνοήσουμε.
Από την πρώτη εμφάνιση της πρι-
γκίπισσας Diana στο Batman vs
Superman και με την ανακοίνωση
μιας solo ταινίας ο πήχης είχε τεθεί
αρκετά ψηλά.

Το στίγμα της ταινίας δεν
ήταν άλλο από την δυναμική του

γυναίκειου χαρακτήρα σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο
όπου κάθε γυναικεία παρέμβαση μοιάζει με προσβολή. Με
την εμβληματική της παρουσία η Gal Gadot δεν έρχεται να
διεκδικήσει την αξία της σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλ-

λον, αλλά επιβάλει την παρουσίας της πατώντας γέρα στα
πόδια της, γνωρίζοντας ποια είναι και απαιτώντας σεβασμό.
Η διστακτικότητα και η αμηχανίας είναι πλέον στο γήπεδο του
Chris Pine που αναγνωρίζει την θέση του και σέβεται την
ανωτερότητα ή την ισότητα ενός χαρακτήρα ανεξάρτητος του
φύλλου και της κοινωνικής του θέσης.

Δυνατό σημείο, η μεταμόρφωση στο πεδίο της μάχη
και η ανάδειξη της αμαζόνας σε Wonder Woman με το sound-
track "Is She With You" να συμπληρώνει μοναδικά την καλύ-
τερη σκηνή της ταινίας. Είναι σίγουρο πλέον πως με την
εμπορική επιτυχία που ακολούθησε και άλλη παραμελημένη
γυναικείοι  χαρακτήρες όπως η Black Widow θα μπορούσαν
επάξια να ηγηθούν και να σταθούν ίσως και
καλύτερα σε ένα πεδίο που μέχρι τώρα θεω-
ρούσαμε πως οι αντρική και μονό χαρακτή-
ρες εγγυούνται την επιτυχία.

Καλή προβολή
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Άντονι Ντορ

Όλο το φως που δε μπορούμε να δούμε

Μετάφραση: Νίνα Μπούρη

Εκδόσεις Πατάκη

Σκέψεις και στοχασμοί

Αφορμή για το σημερινό
άρθρο στάθηκε μια είδηση

που διάβασα στο διαδίκτυο, ότι
το κανάλι Mega, έπειτα από
έναν χρόνο τηλεοπτικής αδρά-
νειας- κοινώς μετά από έναν
χρόνο που πήξαμε στις επανα-
λήψεις του στυλ «Ρετιρέ» και
δε συμμαζεύεται - ξεκινά νέα
τηλεοπτική εκπομπή με θέμα

τη μαγειρική. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μετά από
τόσο καιρό επαναλήψεων, δε θα μπορούσε η νέα εκπο-
μπή να έχει θέμα τη γλώσσα, τον πολιτισμό, ένα ντοκιμα-
ντέρ στην τελική;

Η αλήθεια είναι πως τα σύνορα ανάμεσα στο ποι-
οτικό και το εμπορικό έχουν πέσει εδώ και πολύ καιρό. Οι
ταμπέλες που συνηθίζουν να τοποθετούν κάποιοι σε τρα-
γούδια, ταινίες, εκπομπές κτλ είναι κίνηση, τουλάχιστον
αναχρονιστική και εσφαλμένη. Στο κάτω-κάτω, ποιος είναι
αυτός που θα βαφτίσει κάτι «κουλτουριάρικο» ή εμπορικό
και με ποια κριτήρια; Με βάση το κοινό στο οποίο απευ-
θύνεται, με βάση τον ερμηνευτή του ή με κάποιο άλλο κρι-
τήριο;

Το κοινό σήμερα είναι ένα και αδιάσπαστο. Αυτός
που θα πάει να ακούσει Τσαϊκόφσκι στο Μέγαρο Μουσι-
κής, μπορεί το βράδυ να πάει και στο σκυλλάδικο.

Ομοίως, αυτή που παρακολουθεί μεσημεριανά με Μενε-
γάκες, Τατιάνες κτλ θα δει και την εκπομπή «Ομιλείτε ελ-
ληνικά» με τον Μπαμπινιώτη. Στο ερώτημα πώς γίνεται
αυτό, δηλαδή ένας άνθρωπος «ρηχός» και χωρίς ανε-
πτυγμένη την αίσθηση της φιλοκαλλίας να είναι συγχρό-
νως και θιασώτης της «κουλτούρας» και της διανόησης,
θα σας παραπέμψω στους ίδιους σας τους εαυτούς.
Πόσοι από εσάς που λοιδορείτε την Τατιάνα ή την Χατζη-
βασιλείου, δεν έχετε δει, έστω «και για λίγο» τις εκπομπές
τους; Στο κάτω-κάτω αν δεν τις βλέπει κανείς, πώς έχουν
τέτοια νούμερα τηλεθέασης;

Τα τείχη, αγαπητέ αναγνώστη, έχουν πέσει. Στα
«Fame story» δεν πηγαίνουν για κριτές μόνο ο Μαζωνά-
κης και η Τάμτα, πηγαίνει και ο Στόκας. Μην εκπλαγείτε αν
αύριο πάει ο Νταλάρας και η Αλεξίου. Η τέχνη είναι μία,
αδιάσπαστη και ομοούσια. Απλά, υπάρχουν πολλά κοινά,
τα οποία όμως επικοινωνούν μεταξύ τους, σαν τα συγκοι-
νωνούντα δοχεία, δίνουν αλλά και δέχονται ερεθίσματα και
επιρροές και εν τέλει συγκροτούν το πολιτιστικό μας γί-
γνεσθαι. 

Τώρα, για το αν μπορούν να εξισωθούν το «Μείνε
μαζί μου έγκυος είμαι πολύ φερέγγυος» με
το «Παραπονεμένια λόγια έχουν τα τρα-
γούδια μας», αυτό είναι αλλουνού παπά
ευαγγέλιο…

Σκέψεις

Refugee Food Festival

Μετά την επιτυχία των
δύο προηγούμενων εκ-

δοχών του στη Γαλλία, φέτος
το Refugee Food Festival
επεκτείνεται και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές πόλεις και έρχεται
στην Αθήνα από τις 18 έως

τις 22 Ιουνίου.
Το Φεστιβάλ Μαγειρικής Προσφύγων είναι μια κοι-

νωνική πρωτοβουλία με στόχο την ανταλλαγή απόψεων
αναφορικά με τους πρόσφυγες, απολαμβάνοντας παράλ-
ληλα γευστικά πιάτα με τοπικές γεύσης.

Η ιδέα είναι απλή: Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ
εστιατόρια εντάσσουν στο μενού τους καινούρια πιάτα

εμπνευσμένα από δύο πρόσφυγες επαγγελματίες σεφ.
Το Φεστιβάλ Μαγειρικής Προσφύγων αναδεικνύει τα μα-
γειρικά ταλέντα των προσφύγων μέσα από υψηλής ποιό-
τητας πιάτα έχοντας παράλληλα ως στόχο τόσο την
κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, όσο και το ταξίδι
σε διαφορετικές γεύσεις.

Το 1ο Refugee Food Festival της Αθήνας συν-
διοργανώνουν η ομάδα Athens Insider, η οργάνωση Food
Sweet Food, με την υποστήριξη του Ελληνικού Φόρου
Προσφύγων και του Solidarity Now
καθώς και τη συνεργασία της Υπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

http://www.refugeefoodfestival.com/



Ποιο θερινό ηλιοστά-
σιο;;;Το καλοκαίρι έρχεται τη
μέρα που αρχίζει το "ρετιρέ"!

Μ. Σίμος

Νέο beach bar στα παλιά τού-
νελ του ΟΣΕ κάτω από το Κάστρο του

Πλαταμώνα. Με μόνο 4 ευρώ ή ξαπλώ-
στρα, το άτομο. Δεν μιλάμε για καφέ και
νεράκι. Αυτά είναι πολυτέλεια. Kοστισε
λένε 1 εκατομμύριο ευρώ ή κατασκευή
του. Για αυτούς που λένε ότι η ανάπτυξη
δεν ήρθε ακόμη.  Τώρα αν δεν έχεις φρά-
γκα να πας για μπανάκι δε σου φταίει κά-
νεις, ανίκανε και τεμπέλη έλληνα.

elessar

Δόση, αξιολόγηση, οικονο-
μική κρίση και στο βάθος
Survivor....Όλα τα είχε το πρώτο εξά-
μηνο του 2017. Όπως το έθεσε και ο
κ. Λαζόπουλος, "φέτος η Ελλάδα με-
τακόμισε στον Άγιο Δομίνικο..." και
δεν μας παρατάτε με την Ευρώπη
σας και το ευρώ σας. 

elessar

Δώσε νόημα στα ζεστά βράδια της Λάρισας στην όαση
του εξώστη. Ποιου εξώστη; Θερινό σινεμά Μύλος - Μπαρ-
μπής Βοζαλής και η μαγεία αρχίζει...!!!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Ουρές
από κόσμο για μια selfie με παί-

κτρια του survivor. Ουρές από κόσμο και
στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία προς τιμήν

του Μ. Θεοδωράκη... Αθάνατη Ελλάς με τις
αντιθέσεις σου!!!!

Μ. Σίμος

Η
Ελλάδα παράγει ακόμη

πολιτισμό. Απόδειξη, πέρα των
200 θεατρικών σκηνών των Αθη-

νών, το πλήθος των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων που λαμβάνουν χώρα,

τώρα το καλοκαίρι, σε ανοιχτούς
χώρους ανά την επικράτεια.

ΔιάτοRος

Δια-
ψεύδοντας όλα τα

προγνωστικά, ο "επίτιμος"
μας χαιρέτησε πριν προλάβει να
δει τον Κυριάκο στον πρωθυ-

πουργικό θώκο.
Μ. Σίμος

Ο Χορίαμβος και το Θέατρο
Τεχνών ήταν στους πρωταγωνιστές
και φέτος των πολιτιστικών πραγμά-
των της πόλης μας. Ετοιμάζουν πολλά
και για τη νέα σεζόν! Ο Γιώργος Μετα-
ξιώτης και η "Ονείρων Θαύματα" έκα-
ναν πάλι το θαύμα τους με το νέο
θεατρικό τους.

Θεόφιλος

Με-
γάλο ΜΠΡΑΒΟ!  στη θεα-

τρική ομάδα του 5ου Γυμνασίου
Λάρισας για την παράσταση στο
μικρό αρχαίο θέατρο της τραγωδίας

«Ιφιγένεια εν Ταύροις» 
Θεόφιλος

Προδότες χαρακτή-
ρισε τους νέους που εγκαταλεί-
πουν την Ελλάδα ο Κ.
Καζάκος... "μωραίνει Κύριος ον
βούλεται απολέσαι"

Μ. Σίμος

Αν η χώρα παρουσιάζεται να έχει
εναλλακτική για μετά τον Τσίπρα...  τον Κυ-
ριάκο, φαντάσου πόσο στημένο είναι αυτό το
σενάριο. Είχα διαβάσει το βιβλίο "Ο βιασμός της
Δημοκρατίας" όταν ήμουν 19 (ήταν μία από τις
προτάσεις του Ντόλκου στο φροντιστήριο). Δεν
πίστευα ότι θα βιώναμε μεγαλύτερη κατάντια
από το πολιτικό σύστημα. Ίσως κάποιος πρέπει
να γράψει μετά τα μνημόνια το βιβλίο "Μαζικό
όργιο κατά της Δημοκρατίας".

Θεόφιλος

Το καλοκαίρι το έχω
συνδυάσει με το θερινό σινεμά.
«Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι
μες τα θερινά τα σινεμά» συνη-
γορεί κι ο πάντα αγαπημένος
Κηλαηδόνης …

ΔιάτοRος


