
Λάρισα, Μάιος 2018  Έτος 16ο   Τεύχος 67ο

Επιτέλους…και στη Λάρισα !

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας

«Cineπαρμένος»
Αρθρογράφοι - Συνεργάτες
Θεόφιλος Παπαγεωργίου
ΔιάτοRος
soffi.sam@hotmail.com
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
Χαρά Τζαμπούρα
Μ. Σίμος
Κύρος
Εξάρχου Κατερίνα
elessar

E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
Μουσικές Διαδρομές

(Κενταύρων 2)
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων)
STAGE

(Ήρας και Φιλίππου 8)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
Victoria

(Κινηματογράφος)
Χορίαμβος

(Γαληνού 5)

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

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

Growing Cities
Σκηνοθεσία: Daniel Susman

God's Own Country
Σκηνοθεσία: Francis Lee

Πρωταγωνιστές: Josh O'Connor, Alec Secareanu,
Gemma Jones 

Bitter Seeds
Σκηνοθεσία: Micha X. Peled 

Πρωταγωνιστές: Manjusha Ambarwar, Ram Krishna,
Mahhav Shande 

Ingredients
Σκηνοθεσία: Robert Bates

Πρωταγωνιστές: Anthony Boutard, Jean-Paul Courtens,
Eddie Eagle 

To Make a Farm
Σκηνοθεσία: Steven Suderman

Άρθρα Τεύχους

•• 31ο Συνέδριο Ομοσπονδίας Κινηματογραγικων Λεσχών Ελλάδας Λά-
ρισα Μάιος 2018 Χατζηγιάννειο Δημοτικο Πνευματικό Κέντρο
•• Ο Cineπαρμένος  (με αριθμούς και στοιχεία)
•• Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας
•• Κινηματογράφος και θέατρο στη Λάρισα 2018 
•• Μπαρμπής Βοζαλής (…μερικά στοιχεία του βιογραφικού του)
•• Thessaloniki Comic Convention «The Comic Con»
•• Ταξίδι μέσα από την οθόνη στην 7η Εβδομάδα Αφρικανικού Κινημα-
τογράφου
•• Το αίμα βάφτηκε κόκκινο
•• Cobra Kai – The Karate Kid saga continues
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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

Jack Nicholson

Batman

50 εκατ. δολάρια

Οι ποιοί είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι ρόλοι όλων των εποχών
http://www.fortunegreece.com/photo-gallery/i-pio-akrivopliromeni-roli-tenion-olon-ton-epochon/

31ο Συνέδριο Ομοσπονδίας Κινηματογραγικων Λεσχών Ελλάδας
Λάρισα Μάιος 2018

Χατζηγιάννειο Δημοτικο Πνευματικό Κέντρο

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
(21- 24 ΜΑΪΟΥ 2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2018
20:00     Δι’ ασήμαντον αφορμήν     (Τάσος Ψαρράς, 1974,
96’)
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2018
20:00     Λάβετε θέσεις     (Θόδωρος Μαραγκός, 1973, 76’)
21:30     Αρκεί να φαίνονται ωραία     (Θόδωρος Μαρα-
γκός, 2007, 80’)
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018
20:00     Είδαν τα μάτια μας γιορτές     (Στέλιος Χαραλα-
μπόπουλος, 2000, 77’)
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2018
20:00     Τα Λαυρεωτικά     («Μηχανή του χρόνου» με τον
Χρίστο Βασιλόπουλο, ΕΡΤ, Γιώργος Νταούλης, 2012, 51’)
21:00     Το βαρύ… πεπόνι     (Παύλος Τάσιος, 1977, 86’)

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΤΑΚΗ ΤΛΟΥΠΑ   «Ο Ποιη-
τής του Κάμπου»

(25-26 ΜΑΪΟΥ 2018)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2018
19:00–20:30 Έναρξη: Άνοιγμα του 31Ου Συνεδρίου από

τη Πρόεδρο της Κινηματογραφικής Λέσχη Λάρισας, Θεο-
δώρα Μουκούλη.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕ-
ΤΙΔΑ ΝΑΝΣΥ ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ     (Σκηνοθέτης) 
• Σ’ ένα συνοριακό σταθμό     (Νάνσυ Σπετσιώτη,
2010, 10΄ 30΄΄)
• Τζαφάρ     (Νάνσυ Σπετσιώτη, 2011, 2΄ 30΄΄ - Βρα-
βείο Καλύτερης Ταινίας της Ομοσπονδίας Κινηματογραφι-
κών Λεσχών Ελλάδας στο 34ο Φεστιβάλ Ελληνικών
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας)

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΛΑ ΣΚΛΗΡΟΥ 
Πέντε δεκαετίες προσφοράς στην Κινηματογραφική Λέσχη
του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου «Ορφεύς» Λευκάδας
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ  (Συγγραφέας, Σκηνοθέ-
της) «Κινηματογραφική Λέσχη του Μουσικοφιλολογικού
Ομίλου «Ορφεύς» Λευκάδας»
• 20:30     Μνήμες     (Νίκος Καβουκίδης, 2017,
128’)
Προλογίζει την ταινία η ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ (Ιστορι-
κός κινηματογράφου, Δρ, Διδάσκουσα Τμήματος Επικοι-
νωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2018
«ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ»
10:00 – 11:00     ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
• ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΛΟΥΚΟΣ (Συγγραφέας – Σεναριο-
γράφος) : «Η εικόνα του αγρότη στον ελληνικό κινηματο-
γράφο»

Φεστιβάλ
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Johnny Depp

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

55 εκατ. δολάρια

• ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΜΙΩΝΗΣ (Ιστορικός κινηματογρά-
φου, Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψη-

φιακού Περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ) :
«“Όπου έχει δούλους κι αδικία είναι πόλεμος”: Ταξικότητα
και ανταρσία στον Αστραπόγιαννο του Νίκου Τζίμα»
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ (Κριτικός κινηματογράφου)
«Δι’ ασήμαντον αφορμήν, αρχέτυπο και διαχρονικό»
• ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ  (Σκηνοθέτης)
«Από τη σπορά των ονείρων στον καρπό των εικόνων»
11:00 – 11:30     Διάλειμμα

11:30 – 12:30     ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
• ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ (Θεωρητικός και Κριτικός
κινηματογράφου) : «Εργασία και απασχόληση στο ελλη-
νικό σινεμά τον καιρό των μνημονίων»
• ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Επίκουρη καθη-
γήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πά-
τρας)  : «Σιωπές και υπαινιγμοί όσον αφορά τη θεματική
προσέγγιση σε ζητήματα όπως το αγροτικό και εργατικό
στη διαχρονική πορεία του μεταπολεμικού ελληνικού κι-
νηματογράφου»
• ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΚΟΥΛΗ  (Ηθοποιός, Θεατρολό-
γος, Πρόεδρος Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας):
«Όψεις της εργατικής τάξης: Οι υπηρέτριες στον ελληνικό
κινηματογράφο»
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ(Συγγραφέας, Σκηνοθέτης)
: «Επάγγελμα πόρνη: Η δουλειά δεν είναι ντροπή»

12:30 – 13:30     ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19:00   «Τα παιδιά κάτω στο κάμπο» Στο πιάνο  η Αλίκη
Βελεγράκη.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ-
ΣΤΗ ΝΙΚΟ ΚΑΒΟΥΚΙΔΗ - 63 χρόνια δημιουργικής

παρουσίας στον ελληνικό κινηματογράφο
(1955-2018)

• Ομιλητές : ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  (Σκη-
νοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας),  ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ  (Ιστο-
ρικός κινηματογράφου, Δρ, Διδάσκουσα Τμήματος Επι-
κοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου), ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΛΟΥΚΟΣ (Συγγραφέας – Σε-
ναριογράφος), ΝΙΝΟΣ ΦΕΝΕΚ ΜΙΚΕΛΙΔΗΣ (Συγγραφέας,
Δημοσιογράφος, Κριτικός και Ιστορικός κινηματογράφου),
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ (Συγγραφέας, Σκηνοθέτης) 
• Νίκος Καβουκίδης – Ένα ταξίδι ζωής 60 χρόνων
(2015, 62΄)

H διοργάνωση του συνεδρίου είναι της ΟΚΛΕ της
Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λα-
ρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας, υπό
την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
και αθλητισμού και με χορηγούς επικοι-
νωνίας την Ερτ 2, Ερτ 3 και Δημοτικό
Ραδιόφωνο Λάρισας..
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Ο Cineπαρμένος  (με αριθμούς και στοιχεία)

• Αριθμός τευχών (2002 – 2018) : 67
• 1ο τεύχος : 2002
• Ηλεκτρονική σελίδα www.cineparmenos.gr :
ενεργή από το 2007
• Συνιδρυτές – πρώτοι διανομείς : Μπαρμπής, Θε-
όφιλος, Ντία, Χαρούλα 
• Υπεύθυνος δημιουργικού και ιστοσελίδας : Γιώρ-

γος
• Αρθρογράφοι τακτικοί :  9
• Αρθρογράφοι : > 25
• Αριθμός τευχών / έτος : 4 ή 5 
• Διανεμόμενα τεύχη κάθε φορά : 500  (δωρεάν)
• Διαφημίσεις :  ΟΧΙ
• Παραγωγές ταινιών : 2 μικρού μήκους
• Σημεία διανομής : 5 με 10 (ανάλογα την εποχή)
• Θεματολογία (%) : 70% κινηματογραφικά, 10%
θεατρικά, 10% βιβλίο, 10% ποιότητα ζωής κ.λπ.      
• Χρόνος και κόστος παραγωγής : υποστηρίζεται
αποκλειστικά από τους αρθρογράφους  
• Χρόνος διανομής : υποστηρίζε-
ται αποκλειστικά από τους αρθρογρά-
φους
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Tom Hanks

Forrest Gump

60 εκατ. δολάρια

5η
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο
θεσμός των Κινηματογραφικών

Λεσχών, σε ολόκληρη την Ελλάδα,
είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια
ενεργή κοινότητα φίλων του κινημα-
τογράφου, εθελοντών, που σκοπό
έχουν την προβολή της κινηματογρα-

φικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής
παιδείας, με ποικιλία δράσεων:
• Προβολές επιλεγμένων ταινιών από τον ελληνικό,
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κινηματογράφο, ειδικές προβο-
λές ταινιών από Κινηματογραφικά Φεστιβάλ της χώρας
μας.
• Ετήσια Θεματικά Συνέδρια με προβολές και ανα-
λυτικές εισηγήσεις σχετικές με το θέμα του κάθε συνεδρίου
και τιμητικά αφιερώματα σε πρόσωπα του ελληνικού κινη-
ματογράφου.
• Σεμινάρια θεωρίας, ιστορίας, αισθητικής και τε-
χνικής του κινηματογράφου, αφιερώματα, συζητήσεις, εκ-
δόσεις για ταινίες, θέματα και δημιουργούς του
κινηματογράφου.
• Ειδικά προγράμματα για τη διάδοση της έβδομης
τέχνης στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντός
τους για τον κινηματογράφο.

Σε κάθε πόλη η Κινηματογραφική Λέσχη ως συλ-
λογική οντότητα αμφισβητεί τον παθητικό ρόλο του θεατή
απέναντι στον κινηματογράφο, τον ωθεί σε ενεργή συμ-
μετοχή για τη διαμόρφωση του προγράμματος της Λέσχης
και δημιουργεί τις προϋποθέσεις διαλόγου με δημιουρ-
γούς και κριτικούς του κινηματογράφου.

Το συντονισμό όλων αυτών των δραστηριοτήτων
των Κινηματογραφικών Λεσχών επιτελεί ανελλιπώς από
το 1982 η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλά-
δας (Ο.Κ.Λ.Ε.) – ο μοναδικός δευτεροβάθμιος φορέας στο
χώρο του πολιτισμού – μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Κινηματογραφικών Λεσχών (I.F.F.S.) από το 1994.

«Αναλογίζομαι πόση και ποια η
συμβολή  της Ομοσπονδίας των
Κινηματογραφικών
Λεσχών Ελλάδας στην πολιτι-
στική ζωή μας,  η ανεκτίμητη ει-
σφορά της στον κινηματογράφο.
Αναλογίζομαι πόσα και ποια με

δένουν με αυτό  το θεσμό και τους ανθρώπους που τον
υπηρετούν.  Πόσα τους οφείλουμε όλοι και πόσα οφεί-
λουμε  σε όλους για το έργο τους στην Ομοσπονδία».

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ  (Καβάλα, 1993)
Ιστορία των Κινηματογραφικών Λεσχών 

Η πρώτη ελληνική κινηματογραφική λέσχη ιδρύ-
θηκε στην Αθήνα το 1950, στις αρχές μιας εξαιρετικά δύ-
σκολης και ταραγμένης δεκαετίας της πολιτικής,
οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας.

Μέχρι το 1967 ιδρύθηκαν αρκετές κινηματογρα-
φικές λέσχες στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Τρίπολη,
Δράμα, Καβάλα, Μυτιλήνη, Λάρισα, Ηράκλειο και αλλού,
που λειτούργησαν είτε με τη μορφή παραρτημάτων της
Ταινιοθήκης της Ελλάδος, είτε ως μέλη της πρώτης Ομο-
σπονδίας των Κινηματογραφικών Λεσχών (1961).

Ανεξάρτητα με την οργάνωση, τη νομική υπό-
σταση και τον τρόπο λειτουργίας, οι κινηματογραφικές λέ-
σχες αποτέλεσαν τους μοναδικούς χώρους προβολής
ταινιών ποιότητας και ουσιαστικής γνωριμίας με την αι-
σθητική και την τεχνική του κινηματογράφου.
Σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογρά-
φου, των γραμμάτων και της τέχνης τίμησαν με την πα-
ρουσία και την ενεργητική συμμετοχή τους το θεσμό των
κινηματογραφικών λεσχών: Π. Ζάννας, Ρ. Κούνδουρος, Μ.
Πλωρίτης, Μ. Κακογιάννης, Ν. Κούνδουρος, Θ. Αγγελό-
πουλος, Α. Σαββίδη, Α. Μητροπούλου, Β. Ραφαηλίδης και
τόσοι άλλοι.

Η δυναμική πορεία των κινηματογραφικών λε
σχών ανακόπηκε από τη δικτατορία, το 1967. Αν και κατά
τη διάρκεια της, οι κινηματογραφικές λέσχες αποτέλεσαν
σημαντικά κέντρα αντίστασης στη πολιτική και καλλιτε-
χνική λογοκρισία, τη μεγάλη τους άνθηση γνώρισαν με την
μεταπολίτευση. Παλαιές λέσχες επαναλειτουργούν, νέες
ιδρύονται, ενώ κινηματογραφικά τμήματα λειτουργούν σε
πολιτιστικούς, πολιτικούς, φοιτητικούς συλλόγους και στα
πνευματικά κέντρα των Δήμων όλης της χώρας.

Η μεγάλη αυτή ανάπτυξη του θεσμού, μαζί με τη
διάδοση του καλού κινηματογράφου, αποκάλυψε τις αδυ-
ναμίες, ελλείψεις και τα σημαντικά προβλήματα του πα-
ράλληλου-μη εμπορικού-κυκλώματος διάθεσης ταινιών
στην Ελλάδα αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κε-
ντρικού-συντονιστικού οργανισμού, της Ομοσπονδίας των
κινηματογραφικών λεσχών.

Αφιέρωμα
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6η

Harrison Ford

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

65 εκατ. δολάρια

Λάρισα, Μάιος 2018  Έτος 16ο   Τεύχος 67ο

Κινηματογράφος και θέατρο στη Λάρισα 2018 

Στην πόλη μας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει προ-
βολές ταινιών σε πολλά σημεία και με ποικιλία περιε-

χομένου. Αρχικά στο Χατζηγιάννειο ή το «Σινέ
Μπαρμπής» του Μύλου (το καλοκαίρι), όπου η Κινηματο-
γραφική Λέσχη και ο Δήμος Λαρισαίων κάνουν προβολές
για όλα τα γούστα που τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα
κρατάει την αίθουσα γεμάτη και το θερινό ασφυκτικά γε-
μάτο. Βέβαια έχουμε και τoν  κινηματογράφο Victoria για
τις εμπορικές ταινίες. Επιπλέον, προβολές γίνονται τακτικά
στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο Εργατικό Κέντρο, στο διατη-
ρητέο στην «Έξοδο», στο πολιτιστικό χώρο του «Lido» και
στο «Stage» όπου η νεολαία της πόλης είναι συντριπτική
πλειοψηφία. Αλλά η νεολαία κάνει προβολές και στα Τ.Ε.Ι.
και στην Ιατρική και στο Βιοχημικό και στο Στέκι «Parato-
das», όπου είναι και η έδρα της Αντιρατσιστικής Πρωτο-
βουλίας Λάρισας. 

Κινηματογραφικά αφιερώματα έχουμε κάθε χρόνο
από την Κινηματογραφική Λέσχη με το Πανόραμα Ελλη-
νικού Κινηματογράφου, από την καλλιτεχνική ομάδα art-
fools με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας και
το Φεστιβάλ Μαθητικού Κινηματογράφου, από την Αντι-
ρατσιστική και την κινηματογραφική ομάδα Βιοχημικού –
Ιατρικής με το διήμερο Αντιρατσιστικών – Αντιφασιστικών
προβολών, αλλά βλέπουμε και το διήμερο με τις βραβευ-
μένες ταινίες από τη Δράμα (αν δεν έχουμε πάει αυτο-
προσώπως εκεί). Οπότε, σε καθημερινή βάση έχουμε τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ταινίες σοβαρού και

ποιοτικού περιεχομένου και να τις συζητήσουμε μετά με
φίλους και γνωστούς. 

Δεν ξεχνάμε ποτέ, πως είναι καλύτερο να βλέπει
κανείς μια ταινία την εβδομάδα με κοινό, παρά να βλέπει
κάθε βράδυ ταινία μόνος στον καναπέ ή μπροστά στην
οθόνη του υπολογιστή. Η προβολή ταινίας σε κοινό είναι
κοινωνικό γεγονός, ενώ η ιδιωτική προβολή είναι μέρος
της καταναλωτική κοινωνίας. Κάτι σαν να συγκρίνεις τη
συμμετοχή στο κίνημα με το να γράφεις μόνος στο face-
book.   

Αλλά αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια τρόπος
ζωής στην πόλη είναι η θεατρικές παραστάσεις. Είναι
τόσες πολλές που δεν τις προλαβαίνουμε. Έχουμε το Θεσ-
σαλικό Θέατρο με τις παραστάσεις του αλλά και το Πειρα-
ματικό και την Ερασιτεχνική σκηνή και την Θεατρική
Άνοιξη και βέβαια την νέα διευθύντρια που έχει ήδη δώσει
άλλο αέρα. Και συνεχίζουμε με παραστάσεις στο Θέατρο
Τεχνών, στο Χορίαμβο, θέατρο από τους «Ενεργούς Πο-
λίτες», θέατρο από το Βιοχημικό, θεατρικές παραστάσεις
από τις Λέσχες Πολιτισμού καθώς και αξιόλογες παρα-
στάσεις από τις σχολικές θεατρικές ομάδες και άλλες ερα-
σιτεχνικές. Ας μην ξεχνάμε και το κουκλοθέατρο
«Τιριτόμπα» και το Φεστιβάλ κουκλουθεά-
τρου στη Λάρισα για τα παιδιά μας. 

Ο κινηματογράφος και το θέατρο
είναι τρόπος ζωής για πολλούς Λαρισαίους
… και το ποσοστό αυτών διευρύνεται. 

Έτσι λοιπόν, η ΟΚΛΕ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του
1981 με κύριους σκοπούς:

• Tη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ίδρυση
και λειτουργία των κινηματογραφικών λεσχών στην Ελ-
λάδα.
• Tην εξασφάλιση και απρόσκοπτη διακίνηση ται-
νιών ποιότητας.
• Tην προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας.
• Tην παροχή έντυπου κινηματογραφικού υλικού
για την υποβοήθηση του έργου των στελεχών των κινη-
ματογραφικών λεσχών στον προγραμματισμό των προ-
βολών.
• Tην έγκυρη ενημέρωση των κινηματογραφικών
λεσχών για τις κινηματογραφικές εκδηλώσεις και δραστη-
ριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Tην υποστήριξη και προώθηση του ελληνικού κι-
νηματογράφου.

Για την υλοποίηση των στόχων η Ομοσπονδία και
οι κινηματογραφικές λέσχες, σε συνεργασία με τους υπό-
λοιπους φορείς του κινηματογράφου στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων,
σεμινάρια, συνέδρια, κινηματογραφικά αφιερώματα και
πραγματοποιεί εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και ενημε-
ρωτικών φυλλαδίων.

Η Ομοσπονδία των Κινηματογραφικών Λεσχών
στις μέρες μας διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συ-
νέλευση των Αντιπροσώπων. 

Από το 1989 η Ομοσπονδία Κι-
νηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας είναι
μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας
των Κινηματογραφικών Λεσχών (I.F.F.S.)
που ιδρύθηκε το 1947. 

http://oklegr.blogspot.gr/
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η

Johnny Depp

Alice in Wonderland

68 εκατ. δολάρια

7η
Μπαρμπής Βοζαλής

(…μερικά στοιχεία του βιογραφικού του)
Αφιέρωμα

• Το βαφτιστικό όνομά του
το οφείλει στο διάσημο
γάλλο μυθιστοριογράφο
Ανρί Μπαρμπίς, του
οποίου ο νονός του και ο
πατέρας του Μπαρμπή
υπήρξε φανατικός αναγνώ-
στης.
• Οδοντίατρος κατ’ επάγ-
γελμα 

• Πτυχιούχος της Γυμναστικής Ακαδημίας 
• Λάτρης της 7ης Τέχνης
• Ιδρυτικό μέλος πολλών Κινηματογραφικών Λε-
σχών ανά την επικράτεια
• Πρωτεργάτης της ΟΚΛΕ (Ομοσπονδία Κινηματο-
γραφικών Λεσχών Ελλάδας)
• Επί μια 50ετία ο άνθρωπος που γαλούχησε πολ-
λές γενιές λαρισαίων στη μαγεία του κινηματογράφου
μέσα από τις προτάσεις και τις εισηγήσεις του στην Κινη-
ματογραφική Λέσχη Λάρισας. 
• Συνιδρυτής μαζί με νέους (το 2002) του δωρεάν
διανεμόμενου περιοδικού Cineπαρμένος 
• Θερμός υποστηρικτής του «Πολιτιστικού Συλλό-
γου Λάρισας - CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ» τον οποίο ίδρυσαν οι
νέοι που συνεργάζονταν στο ομώνυμο έντυπο (το 2005). 
• Εκατοντάδες δευτεριάτικα κινηματογραφικά κεί-
μενα / κριτικές δημοσίευε στην εφημερίδα Ελευθερία (και
θα ήθελε κάποτε να γίνει ένα κινηματογραφικό βιβλίο με
αυτά τα άρθρα και χορηγό της «Ελευθερία»)
• Σθεναρός υποστηρικτής του Μεσογειακού Φεστι-
βάλ Νέων Κινηματογραφιστών Λάρισας (1992-2010)  
• Υποστηρικτής του Artfools Video Festival Λάρι-
σας (χαρακτηριστικό άρθρο στο cineπαρμένο)
• Δεν έχανε Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης κ.λπ.
• Παρόν σε πολλά οδοντιατρικά συνέδρια 
• Στέλεχος της Ένωσης Κεντρώων του Βασίλη Λε-
βέντη (για πολλούς, θα ήταν σίγουρα βουλευτής μετά τις
εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015) 

Αλλά ….
• Την άνοιξη 2014 ο Μπαρμπής Βοζαλής είχε περι-
πέτεια υγείας η οποία προκλήθηκε από την κατάποση
ενός λουκουμιού στην αγορά της Λάρισας που του κόλ-

λησε στο λαιμό. 
• Συνήλθε από πολύμηνο κώμα ! 
• Αλλά μετά από λίγους μήνες η καρδιά του δεν
άντεξε με αποτέλεσμα να καταλήξει στις 18 Οκτωβρίου
2014 σε ηλικία 88 ετών.

Έγραψαν για τον Μπαρμπή 
• Εμβληματική φιγούρα της πόλης, με χτυπητές εν-
δυματολογικές επιλογές. 
• Αεικίνητος και ακούραστος 
• Αειθαλής κι ακάματος 
• Λυγερόκορμος, λιτοδίαιτος, πειραχτήρι
• Θιασώτης του ωραίου φύλου, με πλατύγυρη κα-
πελαδούρα, κόκκινο κασκόλ κι ένα ποδήλατο τεράστιο σι-
δερένιο και παμπάλαιο 
• Συμμετέχει στα κοινά με θυμόσοφο πνεύμα, ιδιόρ-
ρυθμο χιούμορ, ελευθεριάζοντα λόγο

Άρθρα  Μπαρμπή 

Άρθρα του ΜΠΑΡΜΠΗ ΒΟ-
ΖΑΛΗ μπορεί κανείς να τα δια-
βάσει στο site που έχουμε
ενεργό εδώ και 10 ΧΡΟΝΙΑ οι
C I N E Π Α Ρ Μ Ε Ν Ο Ι
(www.cineparmenos.gr). Ο
Μπαρμπής έγραφε τα άρθρα
του σε μια ιστορική γραφομη-
χανή και τα περνούσα βράδυ σε
ηλεκτρονική μορφή είτε μόνος
μου, είτε με τη συνεργασία και
με τη βοήθεια άλλων
cineπαρμένων. Στο site υπάρ-
χουν σε ηλεκτρονική μορφή τα τεύχη από το 2007, δηλαδή
από το τεύχος 17 μέχρι και σήμερα. Τα τεύχη από 2002
μέχρι 2007 βρίσκονται μόνο σε έντυπη μορφή (και στα
χέρια όσων τα έχουν κρατήσει). Ο Μπαρμπής έχει γράψει
στα πρώτα 16 τεύχη  επιπλέον 20 άρθρα περίπου. Συνο-
λικά, ο Μπαρμπής έχει γράψει στο cineπαρμένο περίπου
80 άρθρα.   
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8η

Sandra Bullock

Gravity

70 εκατ. δολάρια

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΡ-
ΜΠΗ ΒΟΖΑΛΗ 

βλέπε ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Λάρισας  ΦΩΤΗΣ ΝΑΤΣΙΟΥΛΗΣ

• Εκδήλωση αφιερωμένη στον Μπαρμπή  έγινε ένα
μήνα μετά το θάνατό του στον Χορίαμβο από το
«cineπαρμένο» και τη «Διάβαση», όπου προβλήθηκαν βί-
ντεο από κλασικούς προλόγους στο θερινό και μίλησαν οι
: Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Χαρά Τζαμπούρα, Κωνστα-
ντίνα Καριδάκη  (αρχείο εκδήλωσης – Ντόμαλης Αποστό-
λης) 
• Αφιέρωμα στον Μπαρμπή έγινε και στο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας των Κινηματογραφικών Λεσχών στα
Τρίκαλα. 
• «Σινέ Μύλος – Μπαρμπής Βοζαλής» είναι από το
καλοκαίρι του 2017 το όνομα του θερινού κινηματογράφου

όπου ο Μπαρμπής ήταν εκεί για χρόνια κάθε βράδυ κα-
λοκαιριού. 

Σχετικά με τον Μπαρμπή Βοζαλή στο internet
https://www.youtube.com/watch?v=MEgGKZhlsjc

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΒΛΑΧΑΚΗ
& ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ

•https://www.youtube.com/watch?v=B7RDzUdcTHc
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ 

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
παραγωγή Νεανικό Πλάνο  

8

Thessaloniki Comic Convention «The Comic Con»

Για όλους εμάς τους λάτρεις
του φανταστικού, είτε πρό-

κειται για επιστημονική φαντα-
σία, για ιστορίες τρόμου,
ηλεκτρονικά και επιτραπέζια
παιχνίδια ρόλων και φυσικά για
τηλεοπτικούς και κινηματογρα-
φικούς χαρακτήρες, η επίσκεψη

σε ένα φεστιβάλ comic con είναι πάντα μια ευκαιρία να
βρεθούμε και να μιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκο-
νται κοντά σε όλο αυτό το υπερθέαμα.

Ένας θεσμός που ξεκίνησε στο εξωτερικό με τα
comic con για την τηλεοπτική σειρά Star Trek και φυσικά
για τον κόσμο του Star Wars. Εδώ και λίγα χρόνια τα συ-
νέδρια comic con είναι μια πραγματικότητα και για την Ελ-
λάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου  συγκεντρώνονται
Έλληνες και ξένοι σχεδιαστές comic αλλά και επώνυμες
εταιρίες παραγωγής παιχνιδιών ρόλων. 

Φέτος επισκεφτήκαμε την comic con Θεσσαλονί-
κης και σαν μικρά παιδία χαθήκαμε ανάμεσα σε φιγούρες
της Marvel, σε άπειρα comic και βιβλία, παίξαμε με αγνώ-
στους Dungeons and Dragons, γνωρίζαμε την "πριγκί-
πισσα Leia" των Star Wars και "προσπαθήσαμε" να
σηκώσουμε το σφυρί του Θορ. "Μεσήλικες" ανάμεσα σε
παραμύθια, αλλά άξιζε τον κόπο.

Τα προηγούμενα τρία χρόνια, το «The Comic
Con» έφερε στη Θεσσαλονίκη ορισμένους από τους ση-

μαντικότερους σχεδια-
στές στον πλανήτη σή-
μερα, όπως ο Dave
McKean, ο Giorgio
Cavazzano, ο Achdé, ο
Mike Collins και πολλοί
άλλοι. Φέτος γνωρίσαμε
τον Frank Miller, τον κο-
ρυφαίο εν ενεργεία δημι-
ουργό. Κορυφαίο έργο
του θεωρείται το «300»,
που εξιστορεί την ανεπανάληπτη θυσία των Σπαρτιατών
στις Θερμοπύλες. Για τη συγκεκριμένη δουλειά του ο Miller
τιμήθηκε με τρία Eisner Awards, ενώ η ομώνυμη ταινία ση-
μείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Στα σημαντικότερα
έργα του συγκαταλέγονται τα «The Dark Knight Returns»,
«Sin City», «Wolverine» και «Ronin». Χαρακτηριστική της
αγάπης του για την Ελλάδα είναι η δημιουργία τού χαρα-
κτήρα της Elektra: η ηρωίδα του είναι ελληνικής καταγω-
γής και φέρει το όνομα «Ηλέκτρα Νάτσιος». Η νέα δουλειά
τού Miller ονομάζεται «Ξέρξης: η πτώση τού οίκου τού Δα-
ρείου και η άνοδος του Αλεξάνδρου».
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9η

Tom Cruise

Mission: Impossible — Ghost Protocol

75 εκατ. δολάρια

Ταξίδι μέσα από την οθόνη στην
7η Εβδομάδα Αφρικανικού Κινηματογράφου

Αφιέρωμα

Το μαγευτικό με τον κινηματο-
γράφο είναι πως αποτελεί μία

συνεχή πρόσκληση. Καλεί τον
θεατή μέσα από κάθε προβολή να
ταξιδέψει για να ανακαλύψει τον
τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας και
κατανόησης των ανθρώπων. Του
ανοίγεται ένα παράθυρο που του
επιτρέπει να αφουγκραστεί τον
κόσμο. Αυτό το παράθυρο ανοί-

χτηκε και κατά την 7η Εβδομάδα Αφρικανικού Κινηματο-
γράφου, όπου ήχοι, εικόνες, μυρωδιές, ήθη, έθιμα και
χρώματα της αφρικανικής ηπείρου πλημμύρισαν την κι-
νηματογραφική αίθουσα και δημιούργησαν αυθόρμητα μία
συνθήκη ανάμεσα στις δύο ηπείρους, έναν δίαυλο επικοι-
νωνίας, δείχνοντας πως ο πολιτισμός, γενικότερα, και ο
κινηματογράφος στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα
ισχυρό μέσο ενίσχυσης των διακρατικών σχέσεων και
ένας τρόπος να έρθουν οι λαοί πιο κοντά. Με επίκεντρο
τον άνθρωπο και τις ιστορίες του το Φεστιβάλ τόνισε τόσο
τις πληγές που έχουν σημαδέψει τις αφρικανικές χώρες,
όσο και τον πλούτο που κρύβουν, αφήνοντας πάντα την
ελπίδα να απαλύνει κάθε πόνο. Παρά τις όποιες αδυνα-
μίες που μπορεί να είχαν οι ταινίες, όλες μαζί και κάθε μία
ξεχωριστά αποτέλεσαν βάση έμπνευσης, συγκίνησης και
θαυμασμού.

Η Εβδομάδα αποτέλεσε προϊόν συνδιοργάνωσης
των διαπιστευμένων στην Ελληνική Δημοκρατία Πρε-
σβειών και Επίτιμων Προξενείων των Αφρικανικών
Χωρών με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Οι θεατές είχαν τη δυνα-
τότητα να απολαύσουν 16 ταινίες από 8 χώρες:

Αλγερία: Την αυλαία της
Εβδομάδας άνοιξε η ταινία Ζεύς του
Πάουλο Φιλίπε Μοντέιρο που αφη-
γείται την ασυνήθιστη ιστορία του
συγγραφέα και έβδομου Προέδρου
της Πορτογαλίας Manuel Teixeira
Gomes. Ένα σαγηνευτικό ταξίδι από
το ανώτατο αξίωμα σε ένα πλοίο με
προορισμό την Β. Αφρική και στη
ζωή με τους νομάδες της αλγερινής
ερήμου. Στο Η Llala Zebida και οι άλλοι του Γιάχια Μο-
ζάχεμ, ζήστε μια ιστορία πάθους για μια γυναίκα που θα
φτάσει στα άκρα προκειμένου να μην ξαναπαντρευτεί ο

σύζυγός της τη νεαρή γειτόνισσα. Η ταινία γυρίστηκε μέσα
σε ένα παραδοσιακό σπίτι της Κωνσταντίνης με παραδο-
σιακές φορεσιές των αρχών του προηγούμενου αιώνα.

Αιθιοπία: Στην ταινία Οι γιοι της Ανατολής του
Συμεών Γισμάου, ένας συνταγματάρχης οδηγεί με θυμό
ψάχνοντας να βρει και να σκοτώσει τον άντρα που κοιμή-
θηκε με την όμορφη σύζυγό του. Ενώ ταξιδεύει στην Ανα-
τολική Αιθιοπία, το αυτοκίνητό του χαλάει και κάνοντας
ωτοστόπ πέφτει πάνω στον άντρα που αναζητά δίχως να
το γνωρίζει. Μια δυνατή ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Αίγυπτος: Η ταινία Η πύλη της εξόδου του
Καρίμ Χάναφι είναι μια ιστορία ενηλικίωσης με ήρωα έναν
νεαρό άνδρα που αγωνίζεται να ξεφύγει από την προστα-
τευμένη ζωή μέσα στην οποία μεγάλωσε.

Κένυα: Στην τανία Η Λύτρωση του Μμπίθι Μάσια
η αμνησιακή Καλέτσε βρίσκεται ξαφνικά στο κατάλυμα
Κάτι Κάτι σε έναν ερημότοπο και ξεκινά μια φιλία με τον
αρχηγό Τομά. Ένα φαντασιακό, σουρεαλιστικό αφήγημα
για τη ζωή, τη λύτρωση και το θάνατο.

Μαρόκο: Στις Σεβάσμιες του Μοχάμεντ Ασάουαρ
μετά από μία μακρά ζωή βασάνων και αδικίας, τέσσερις
ηλικιωμένες κυρίες, αποφασίζουν να πάρουν τα ηνία, αλλά
και τον νόμο στα χέρια τους και επαναστατούν με τον δικό
τους τρόπο. Το Φως στο σκοτάδι της Χάουλα Ασέμπαμο
Μπενάομαρ, είναι μία ιστορία αγάπης ανάμεσα σε έναν
τυφλό νέο άντρα με όνειρο να γίνει παρουσιαστής και μία
σπυδάστρια κινηματογράφου. Στο μοναδικό ντοκιμαντέρ
του Φεστιβάλ, Το Μαρόκο από ψηλά του Γιαν Αρτίς-
Μπερτράν, εξερευνούμε ταξιδεύοντας με ένα ελικόπτερο
τις ομορφιές του Μαρόκου, μιας χώρας γεμάτης χρώμα,
πλούσιας σε γεύσεις, όπου η πνευματικότητα, οι παραδό-
σεις και ο νεωτερισμός συνδυάζονται σε μία φωνή.

Νιγηρία: Στην ταινία Ο Κόκο και η παλιά τηλεό-
ραση του Κέστερ Νσίριμ, στον πυρετό των ποδοσφαιρι-
κών παιχνιδιών, οι οπαδοί συχνάζουν στα στέκια που
μεταδίδουν αγώνες. Ένα φτωχό ζευγάρι που διαθέτει μα-
γαζί, αλλά όχι τηλεόραση αποφασίζει να αποκτήσει μια
παλιά συσκευή που αποδεικνύεται θησαυρός. Στην ταινία
Το δίλημμα της Σομίνα του Μάθιου Τσιζόκε Ατζάλλυς,
ένας ξεροκέφαλος φτωχός ψαράς, που δεν ακούει τους
γιατρούς, καταστρέφει την υγεία του. Η πολυαγαπημένη
σύζυγός του, συντετριμμένη αδυνατεί να μαζέψει τα χρή-
ματα για την περίθαλψή του. Μια ιστορία αγάπης, πόθου
και θυσίας. 8
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Will Smith

Men in Black 3

100 εκατ. δολάρια

10η

Το αίμα βάφτηκε κόκκινο

Αφορμή για να γράψω για
την πασίγνωστη ταινία

της Φίνος Φιλμ «Το αίμα βά-
φτηκε κόκκινο» είναι το 31ο
συνέδριο της Ομοσπονδίας
Κινηματογραφικών Λεσχών
Ελλάδος, που θα πραγματο-
ποιηθεί φέτος στην πόλη
μας, με θέμα: «Το αγροτικό
και εργατικό ζήτημα στον κι-

νηματογράφο». Αυτομάτως, το μυαλό μου πήγε στην ται-
νία που προανέφερα, η οποία πραγματεύεται το αγροτικό
ζήτημα της διανομής γαιών του προηγούμενου αιώνα και
τη δράση του Μαρίνου Αντύπα. Το σενάριο της ταινίας
είναι πασίγνωστο, αναφέρεται στον έρωτα των δύο  μεγα-
λοτσιφλικάδων αδελφών (Κούρκουλος και Βόγλης) για τη
φτωχή κοπέλα (Χρονοπούλου) που μαθαίνει γράμματα
στα παιδιά των κολίγων. Η ταινία ήταν μια πανάκριβη πα-
ραγωγή της Φίνος Φιλμ με εξωτερικά γυρίσματα στα Με-
τέωρα, μία άρτια ταινία, με άριστες ερμηνείες, με πολύ
καλή φωτογραφία και εξαιρετική μουσική, ένα ελληνικό
γουέστερν που ήταν και υποψήφιο για Όσκαρξενόγλωσ-
σης ταινίας.

Όλα αυτά γνωστά. Αυτό που δεν ξέρουν όμως οι
περισσότεροι Λαρισαίοι είναι πως   στην συγκεκριμένη ται-
νία έπαιξε και ο Μπαρμπής Βοζαλής, ο πρόεδρος της κι-

νηματογραφικής μας λέσχης
μέχρι πριν κάποια χρόνια. Ο
Βοζαλής, παράλληλα με τις
σπουδές του στην Αθήνα
στην Οδοντιατρική, φοίτησε
και σε υποκριτική σχολή,
έχοντας μάλιστα συμμαθητή
τον Κούρκουλο. Στην ταινία
αυτή, ο σκηνοθέτης Γεωρ-
γιάδης πήρε για κομπάρσους συμμαθητές του Κούρκου-
λου, ο δε Βοζαλής  ήταν ο μόνος απ’ τους συμμαθητές του
που γνώριζε ιππασία, γι’ αυτό και επελέχθη να υποδυθεί
κάποιον έφιππο και μάλιστα δίπλα από τον Βόγλη.

«Το αίμα βάφτηκε κόκκινο» λοιπόν, ένα φιλμ με
λαρισινό χρώμα, έστω και μια μικρή πινελιά, μια ταινία που
το θέμα της ταιριάζει γάντι στο θέμα του συνεδρίου που
γίνεται στην πόλη μας και που σίγουρα, άμα ζούσε ο Βο-
ζαλής, θα διάνθιζε με την εκκεντρική παρουσία του και τα
γλαφυρά του σχόλια, μιας και η συνάντηση κινηματογρα-
φικών λεσχών στη Λάρισα αποτελούσε ένα από τα όνειρά
του…

Ν. Αφρική: Το Πέρα από το ποτάμι του Κρέγκ
Φρέιμοντ, είναι εμπνευσμένο από την αληθινή

ιστορία των Ntondini και Cruickshanks, που κέρδισαν το
χρυσό μετάλλιο σε αγώνες κανό στον ποταμό Dusi το
2014. Μέσα από μια σειρά απροσδόκητων γεγονότων, οι
δύο άντρες συνεργάζονται για το τριήμερο μαραθώνιο
κανό. Μία ιστορία περιπέτειας που αναδεικνύει το θρίαμβο
του ανθρώπινου πνέυματος. Στο Πες μου κάτι γλυκό του
Ακίν Ομοτόσο, μια ιδιοκτήτρια βιβλιοπωλείου και επίδοξη
συγγραφέας ερωτεύεται ένα μοντέλο, που δεν έχει διαβά-
σει ποτέ βιβλό και που θέλει απελπισμένα να τον αγαπή-
σουν για το μυαλό του και όχι για το σώμα του. Μια
ανατρεπτική σχέση, όπως άλλωστε είναι η ίδια η ζωή. Στην
βιογραφική ταινία Μαντέλα: Ο μακρύς δρόμος προς την
ελευθερία του Τζάστιν Τσάντγουικ, ο Ίντρις Έλμπα υπο-
δύεται τον Νέλσον Μαντέλα σε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι
που εκκινείται από την παιδική του ηλικία για να καταλήξει

στην εκλογή του σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δείχνοντας
την δύναμη της ενότητας και του συνεχούς αγώνα διεκδί-
κησης των αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τυνησία: Στα Σύνορα του Παραδείσου του
Φαρές Νάαναα, ένα ζευγάρι τριαντάρηδων ζει την από-
λυτη ευτυχία μέχρι τη στιγμή που ένα δραματικό γεγονός
καταστρέφει τα όνειρά τους και όλα ανατρέπονται. Στο
Γλυκό άρωμα της Άνοιξης Ζίζου του Φερίντ Μπουγκε-
ντίρ, ένας νεαρός φεύγει απ' το χωριό του στη Σαχάρα και
φτάνει στην Τύνιδα για να πιάσει δουλειά. Εκεί ερωτεύεται
παράφορα μια κοπέλα η οποία έχει δεσμούς με μια ομάδα
μαφιόζων που συνεργάζεται στενά με το κυβερνητικό κα-
θεστώς. Η προσπάθειά του να την ελευθε-
ρώσει τον παρασύρει στη δίνη μιας
επανάστασης που πρόκειται να σαρώσει
την Τυνησία.

8
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Keanu Reeves

The Matrix 

250 εκατ. δολάρια (και για τις τρεις ταινίες)

Σινεμά
Cobra Kai – The Karate Kid saga continues

Συνήθως δεν γράφω για
τηλεοπτικές σειρές, όμως

θα αναφερθώ στην σειρά
Cobra Kai – The Karate Kid
saga continues επειδή ήμουν
από αυτούς που αγάπησαν
τις ταινίες Karate Kid. Αγά-
πησα τον Ιάπωνα δάσκαλο

του Λαρούσο Miygaki τον πιο cool δάσκαλο καράτε, τα
μικρά δεντράκια μπονζάϊ , που μετά την πρώτη ταινία έψα-
χνα στα λουλουδάδικα της πόλης να μάθω πόσο κάνουν
και πού μπορώ να βρω. Δυστυχώς ήταν δυσεύρετα όπως
και οι μπανάνες εκείνη την εποχή (1984).

Με μεγάλη έκπληξη έμαθα ότι το τρέχον έτος θα
κυκλοφορούσε μια σειρά το σενάριο της οποίας εξελίσσε-
ται πολλά χρόνια μετά, περιγράφοντας την ζωή του Ντά-
νιελ Σαν - Λαρούσο  και του μεγάλου αντιπάλου του Τζώνυ
ο οποίος δέχτηκε εκείνη τη χαριστική βολή στον τελικό
αγώνα εκείνου του τουρνουά. Βλέποντας κανείς την
«κοψιά» του Λαρούσο δεν θα περίμενες να εξασκεί το κα-
ράτε, σε αντίθεση με τον καλύτερο μαθητή της αντίπαλης
ακαδημίας επιθετικού καράτε Johnny τον οποίο υποδύο-
νταν το ηθοποιός William Zabka. 

Η σειρά είναι ελεύθερη να τη δείτε όσον αφορά τα
πρώτα δύο επεισόδια μέσω streaming από την πλατ-
φόρμα YouTube ενώ το επεισόδιο 3 είναι με πληρωμή πε-
ρίπου 3 ευρώ.

Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ανάμικτες. Το μεγάλο
μειονέκτημα (και σεναριακά είναι λογικό) είναι η απουσία
του Μιγιάκι ( ο ηθοποιός Pat Morita δεν ζει πλέον) ο
οποίος κατά τη γνώμη μου έδινε ζωή στην ταινία. 

Το πρώτο επεισόδιο περιγράφει τη ζωή του
Johnny που είναι χωρισμένος με ένα προβληματικό γιο
στην εφηβεία που ζει με την μητέρα του, εργάζεται σε πε-
ριστασιακές δουλειές επισκευάζοντας σπίτια πλουσίων και
μια μέρα βρίσκεται άνεργος. Ακούγοντας ραδιόφωνο πέ-
φτει σε μια διαφήμιση μιας επιχείρησης πώλησης αυτοκι-
νήτων και μαντέψτε ποιανού είναι: ναι, του Λαρούσο. 

Όλες οι αναμνήσεις (κυρίως οι δυσάρεστες από
τον τελικό αγώνα μεταξύ των δύο) έρχονται ξανά στην επι-
φάνεια. Φτάνοντας σπίτι του βλέπει αυτή τη φορά τηλεο-
πτική διαφήμιση στην οποία ο Λαρούσο, επιχειρηματίας

με κοστούμι και γραβάτα, παρουσιάζει τα μοντέλα προς
πώληση προκαλώντας τον εμετό του Johnny.

Στο επεισόδιο 2 περιγράφεται η ζωή του Λαρούσο
με την τέλεια σύζυγο, το μεγάλο σπίτι, το ακριβό αυτοκί-
νητο και τα δύο παιδιά του, έναν μικρό γιο και μια έφηβη
κόρη η οποία ένα βράδυ θα πέσει με το αυτοκίνητο, που
οδηγούν οι φίλες
της παράνομα,
πάνω στο αυτοκί-
νητο του Johhny και
ίσα που θα προλά-
βει ο τελευταίος να
δει τα πρόσωπά
τους. Το τρακαρι-
σμένο αυτοκίνητο
μεταφέρεται σε μια
μάντρα αυτοκινήτων
και ο Johnny καλείται να πάει την άλλη μέρα να το παρα-
λάβει. Μαντέψτε ποιανού είναι η μάντρα, ναι του Λαρούσο.

Την επόμενη μέρα οι δύο ήρωες συναντιούνται και
ο ξανθός «κακός» των πρώτων ταινιών νιώθει άβολα και
αμήχανα.

Χλιαρή η πλοκή της σειράς και από τα πρώτα δύο
επεισόδια καταλαβαίνω ότι το πράγμα οδηγείται σε μια νέα
σύγκρουση των δύο αυτή τη φορά στα πατημένα 40 τους
με άλλες συνθήκες για τον καθένα. Φιλότιμες οι προσπά-
θειες της σειράς με την μουσική επένδυση που προσπα-
θεί να προσομοιάσει το μουσικό κλίμα των ταινιών των
80’s.

Μάλλον δεν θα πληρώσω για να δω την συνέχεια.
Θα συμβούλευα και σας να μην χάσετε τον χρόνο σας.  

Βαθμολογία : 4/10

Κύρος
http://kyroskopio.wordpress.com/



Αίτημα "Κρατήστε δεμένα τα παιδιά
σας. Ενοχλούν την ελεύθερη βόλτα των σκύλων
μας". Υπάρχει ώρες ώρες μια αυθαιρεσία των ζω-
όφιλων ιδιοκτητών σκύλων. Μάλλον ήρθε η ώρα
να υπάρχει "πάρκο σκύλων" αλλά και η ώρα να
ενεργοποιηθεί ο νόμος για το πρόστιμο όσων δεν
έχουν το σκύλο τους από το λουράκι (150 ευρώ
λέει η νομοθεσία).  ... και κάτι άλλο : Πόσο ζωό-
φιλος είναι κάποιος που ευνουχίζει το ζώο του ;

Θεόφιλος

Το είπε κι ο αντιδή-
μαρχος πολιτισμού : Ο πο-
λιτισμός είναι τρόπος ζωής
για τους Λαρισαίους ! 

Θεόφιλος

Αριστερά στην
Ελλάδα : Πάλι με χρό-
νια με καιρούς, πάλι
προδομένη θα΄ναι 

Θεόφιλος

Το 31ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελ-
λάδος θα πραγματοποιηθεί στοΧατζηγιάννειο, έναν χώρο ανεπαρκή.
Έφτασε, πράγματι, η ώρα ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Δη-
μοτικού Θεάτρου στο ΟΥΗΛ;

ΔιάτοRος

Σ ε
ποια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη

μαζεύουν από τους κεντρικούς πεζοδρό-
μους της τα σκουπίδια στις 3 με 4 το μεσημέρι

ακριβώς δίπλα από ανυποψίαστους πελάτες των
"καφέ" ; Στη Λάρισα. Και σε ποια πόλη οι πολίτες της
ακόμα να κάνουν ανακύκλωση τα βασικά σκουπίδια

τους ; Στη Λάρισα. Η πορεία προς τη βελτίωση
συνεχίζεται ... 

Θεόφιλος

Α ν
τα ποδήλατα και τα μηχανάκια

εφάρμοζαν τον Κ.Ο.Κ. θα ήμασταν πιο
ευτυχισμένοι οδηγοί Ι.Χ. Όσο μάλιστα πιάνουν
οι ζέστες τα ποδήλατα ξεπηδούν από τις γω-

νίες πιο απρόσεκτα και πάντα στο αντίθετο
ρεύμα.

Θεόφιλος

Μπο-
ρεί να μην συμφωνώ μαζί

του ή να είναι δύσκολος άνθρωπός,
αλλά θα κρατήσω την δήλωση του μετά

τα επεισόδια. "¨Όπως σηκώθηκα όταν
έπιασα πάτο στην ζωή μου, έτσι ξαναση-

κώθηκα όταν κάποιοι θέλησαν να με
σπάσουν στο ξύλο". 

elessar

Magic de Spell «Τι ‘χες Γιάννη,
τι ‘χα πάντα», Η αφρόκρεμα της ελληνόφω-
νης ροκ σκηνής: Οδυσσέας Γαλανάκης
(Απροσάρμοστοι), Γρηγόρης Κλιούμης (Υπό-
γεια Ρεύματα), Δημήτρης Μητσοτάκης (Ενδε-
λέχεια), Μίμης Καλαντζής (Τσοπάνα Rave),
σε ένα μοναδικό βίντεο κλιπ που αξίζει να
δείτε.

elessar

Έφυγε
και ο Βασίλης Τριανταφυλ-

λίδης. Μοναδικός κωμικός, μοναδι-
κός άνθρωπος. Καλό ταξίδι.... 

elessar

Φουρέιρα, μια Αλβανίδα που
τραγούδησε για τη Κύπρο στη Γιοροβί-
ζιον. Ακριβώς ίδια περίπτωση όταν
έπαιζε ο Ιμπραϊμοβιτς στην εθνική Σουη-
δίας και ο Οζίλ στην εθνική Γερμανίας,
οπότε γιατί τέτοιος ντόρος κυρίες, κύριοι
και δεσποινίδες;

ΔιάτοRος

Λάρισα : η πόλη με τις περισ-
σότερες πλατείες και παιδικές χαρές ανά κά-
τοικο στην Ε.Ε. ; Η καλύτερη πόλη για να
μεγαλώνεις παιδιά στην Ελλάδα σήμερα ; Η
πόλη με τους πιο περίεργους "ποδηλατό-
δρομους" σε όλο τον κόσμο ; Η πόλη με αρ-
χαίο θέατρο στο κέντρο της αλλά και η πόλη
με το μεγαλύτερο δίκτυο εθνικού σιδηρο-
δρόμου εντός του αστικού ιστού.   

Θεόφιλος

Νομίζω είναι θέμα χρόνου
να ακούσω στο σινεμά την πρόταση
"Κάνε στην άκρη μπάρμπα". Ή πρέ-
πει να αρχίσω να βλέπω άλλου εί-
δους ταινίες ή πρέπει να πιάνω θέση
γαλαρία για καλού και κακού. θα είναι
και πιο κοντά στην τουαλέτα......

elessar


