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2022 – Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη
“..αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε , αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά..”

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
Εξάρχου Κατερίνα
elessar
Αντωνίου Νίκος
Η Θεία e_Λένα

E-Mail
cineparmenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
Μικρός Κόσμος

(Μανδηλαρά 5Α)
Μουσικές Διαδρομές

(Κενταύρων 2)
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

Τζαβέλα & Εργατικής Πρωτομαγιάς
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
"Εντροπία"

(Κενταύρων 8)
Local Comics Shop

(Τζαβέλα & Ηπείρου)

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».

Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Σκηνοθεσία: Sam Raimi

Ηθοποιοί: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chi-
wetel Ejiofor, Benedict Wong

Happening
Σκηνοθεσία: Audrey Diwan

Ηθοποιοί: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein,
Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro

Firestarter
Σκηνοθεσία: Keith Thomas

Ηθοποιοί: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Kurtwood
Smith, Gloria Reuben

Lightyear
Σκηνοθεσία: Angus MacLane

Ηθοποιοί: Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika
Waititi

Elvis
Σκηνοθεσία: Baz Luhrmann

Ηθοποιοί: Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge,
Dacre Montgomery

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

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

Άρθρα Τεύχους\

• «Τα βιβλία στο παράθυρο»
• 2022 – Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ο δημιουργός της πένας
και της κάμερας»
• «CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ» 20 χρόνια – 80 τεύχη 
• Στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας Artfools
• Να με προσμένεις
• Παντοτινή άνοιξη  του Τζέισον Λόφτους Eternal Spring (長春)
• Comicdom CON Athens 2022
• Θεατρικές παραστάσεις !
• Θανάσης Καραμπάλιος , βιβλία κόμικς\
• Βιβλία για τον Κινηματογράφο και την Εκπαίδευση
• Οι άτακτοι - Πρόσωπα και γεγονότα Διονύσης Χαριτόπουλος,
εκδ. «Τόπος», 2022
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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

Dune
Ο Βιλνέβ με το «Dune» κατορθώνει ένα μικρό άθλο καθώς ταξιδεύει τους θεατές στο

άπειρο και ακόμη παραπέρα με όχημα μία επική ιστορία ενηλικίωσης και φόντο τις οι-
κογενειακές αντιπαλότητες. Το νέο «Dune» είναι όμως και μια πολεμική σύγκρουση ανά-
μεσα σε φυλές, που πραγματοποιείται σε έναν ανελέητο, αφιλόξενο πλανήτη. Μέσω της
αντιπαράθεσής τους αναδύεται η κοινωνική καταπίεση και η αγωνία για μια επικείμενη
οικολογική καταστροφή. Ο Βιλνέβ ξέρει να ξετυλίγει με μαεστρία πολύπλοκα αφηγημα-
τικά νήματα στο φιλμ  χωρίς να αμελεί να ξεναγήσει τους θεατές σε έναν πρωτόγνωρο
κόσμο, όπως ακριβώς ένιωσε κι ο ίδιος όταν πρωτοδιάβασε το βιβλίο.
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«Τα βιβλία στο παράθυρο»

Το πατρικό μου σπίτι
ήταν πάντοτε (ακόμη

είναι δηλαδή) γεμάτο βι-
βλία˙ άλλα ορατά στις βι-
βλιοθήκες και τα κομοδίνα,
άλλα κρυμμένα και κάπως
παραχωμένα στις ντουλά-
πες και τα συρτάρια. Όλα
διέθεταν την εξέχουσα

θέση τους και εκεί που έλεγες «μα δεν χωράει πια άλλο
βιβλίο», δεν ξέρω πώς, αλλά κάτι γινόταν και συνεχώς
υπήρχε χώρος για κάθε καινούργιο τίτλο που έβρισκε τον
δρόμο του προς τα ράφια. Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το σπίτι
με τα ασφυκτικά στριμωγμένα βιβλία, που μάλλον φαντά-
ζει ο απόλυτος εφιάλτης για κάθε λάτρη του μινιμαλισμού,
χαμένη στην υπέροχη μυρωδιά των σελίδων τους μπό-
ρεσα να αντιληφθώ από πολύ νωρίς τα όσα προσφέρει
απλόχερα η ανάγνωση και η γραφή, να γίνω μέτοχος της
μαγείας τους, να σεβαστώ και να αναγνωρίσω όλους τους
τρόπους με τους οποίους τα βιβλία μπορούν να σε σώ-
σουν ξανά και ξανά αν τους το επιτρέψεις. 

Κατά τη διάρκεια του φετινού Μάρτη, ωστόσο, συ-
νειδητοποίησα ότι όχι μόνο δεν είχα επίγνωση όλων των
τρόπων με τους οποίους τα βιβλία είναι ικανά να σε βοη-
θήσουν και να σε προστατεύσουν, αλλά και ότι κάποιοι
από αυτούς κανονικά δε θα έπρεπε να χρειάζεται να
υπάρχουν. Αλλά στην τελική τι το κανονικό έχει ο πόλε-
μος;

Λίγες μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, ο Lev Shevchenko(ЛевШевченко), κάτοικος
της περιοχής του Κιέβου, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες
στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, οι οποίες πολύ γρήγορα έκαναν τον
γύρο του κόσμου. Στις εν λόγω φωτογραφίες απεικονίζο-
νται τα παράθυρα γειτόνων του, οι οποίοι έχουν τοποθε-
τήσει σε αυτά στοίβες με βιβλία αντί για σακιά με άμμο, με
την ελπίδα ότι θα τους προφυλάξουν από τα θραύσματα

των τζαμιών. Τα βιβλία, λοιπόν, αποδεικνύουν ότι δεν
παύουν να είναι χρήσιμα ακόμα και υπό τις πιο επικίνδυ-
νες και δυσχερείς συνθήκες.Μετατρέπονται σε μέσο άμυ-
νας,γίνονται ανάχωμα των σπασμένων γυαλιών, των
σφαιρών, ίσως εν μέρει και του φόβου, και σώζουν τις αν-
θρώπινες ζωές όχι μεταφορικά αυτή τη φορά, όχι με τις
λέξεις και τις ιδέες που φέρουν, αλλά απολύτως κυριολε-
κτικά, καθώς γίνονται υλική αντί για
πνευματική ασπίδα.

Αν και στις φωτογραφίες
που τράβηξε ο Lev Shevchenko
δεν είναι διακριτοί ούτε οι τίτλοι,
αλλά ούτε και τα ονόματα των συγ-
γραφέων εξαιτίας του τρόπου με
τον οποίο έχουν τοποθετηθεί τα βι-
βλία, μονάχα ένα όνομα καταφέρ-
νει και ξεχωρίζει από μία ογκώδη
και σκληρόδετη έκδοση -αυτό του
Glazunov. ΟIlya Glazunov ήταν
ένας Ρώσος αμφιλεγόμενος και δημοφιλής καλλιτέχνης,
γεννημένος στο Leningrad το 1930. Έζησε την πτώση της
Σοβιετικής Ένωσης και σταδιακά έγινε κομμάτι της ανα-
δυόμενης τάξης στη Ρωσία κατά τη δεκαετία του 1990,
που επιζητούσε την πολυτέλεια και το ρωσικό εθνικό «με-
γαλείο», ενώ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Putin και
των πολιτικών του. Το ότι πλέον ένα βιβλίο με τα έργα του
χρησιμοποιείται ανάμεσα σε άλλα όχι για να γίνει αντικεί-
μενο μελέτης, αλλά για να προστατευτούν Ουκρανοί πο-
λίτες από τον ρωσικό στρατό, μαρτυρά ακόμα πιο έντονα
το χειρότερο είδος ειρωνείας˙ αυτού που δημιουργεί η πο-
λεμική σύγκρουση.

Βιβλίο
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Quo Vadis, Aida?
Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία που έχει τίτλο «Κβο Βάντις Άιντα» δια-

δραματίζεται τον Ιούλιο του 1995, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Σρεμπρένιτσα στη
Βοσνία από τον στρατό της Σερβίας. Η Άιντα εργάζεται ως διερμηνέας για τις δυνάμεις
των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται στην περιοχή για τη διατήρηση της ειρήνης.
Καθώς ο κλοιός πολιορκίας της πόλης σφίγγει, η Άιντα θα πρέπει να πάρει αποφάσεις
ζωής ή θανάτου για τον εαυτό της και την οικογένειά της.  Καθόλου τυχαία ο τίτλος πα-
ραπέμπει στο περίφημο δίλημμα του Απόστολου Πέτρου όταν εγκατέλειπε τη Ρώμη κατά
τη διάρκεια των χριστιανικών διωγμών.
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Αφιέρωμα 2022 – Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη
«Ο δημιουργός της πένας και της κάμερας» 

Στον Παλιό Ελλη-
νικό Κινηματο-

γράφο τα στοιχεία
που κατά κύριο λόγο
προσδιόριζαν την
ταυτότητα μιας ται-
νίας, ήταν η εμπορι-
κότητα του θέματος,

το γούστο του ανώνυμου κοινού, η δημοτικότητα
των ηθοποιών, η θεατρική καταγωγή των έργων
και η αμάθεια του εκάστοτε χρηματοδότη. Από
την προδρομική περίοδο του Νέου Ελληνικού Κι-
νηματογράφου τα πράγματα αλλάζουν, αφού το
κέντρο βάρους και η καθολική προσπάθεια για τη
δημιουργία μιας ταινίας περνά στα χέρια του σκη-
νοθέτη – δημιουργού. Εκείνος πλέον στοχάζεται
και αποφασίζει για όλα, διδάσκει και διευθύνει
την ομάδα των συνεργατών του με βάση κάποι-
ους καθορισμένους στόχους και γραμμές. Με άλλα
λόγια, ο δημιουργός (auteur) μιας ταινίας είναι
εκείνος που αποδίδει, τη συγγραφή του σεναρίου
και τη σκηνοθεσία του έργου. Έχοντας ανοιχτό το
πεδίο δράσης, βάζει την προσωπική του σφραγίδα
και δημιουργεί εισπράττοντας ο ίδιος και την
αναγνώριση και την αποτυχία.

Ιδέες τέτοιας φιλμικής δημιουργίας και
ποιοτικών αναζητήσεων έμελλε να ακολουθήσουν
πολλοί επιφανείς σκηνοθέτες της περιόδου, γρά-
φοντας τα δικά τους σενάρια. Ο Ιάκωβος Καμπα-
νέλλης ήταν ήδη ένας καθιερωμένος θεατρικός
συγγραφέας και σεναριογράφος, όταν το 1968
έκανε το δεύτερο και τελευταίο κινηματογραφικό
- σκηνοθετικό του εγχείρημα με την ταινία Το
Κανόνι και τ’ Αηδόνι. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη
σπονδυλωτή ταινία αποτελούμενη από τρεις δια-
φορετικές ιστορίες: «Το ρολόι», «Ο μυστικός
γάμος» και «Οι αντίπαλοι». «Το ρολόι» και «Οι
αντίπαλοι» λαμβάνουν χώρα στην Ερμούπολη και
στην Πάτρα του 1943 αντίστοιχα, ενώ «Ο μυ-
στικός γάμος» διαδραματίζεται στην Κύπρο του
1957, κατά την περίοδο των αγώνων κατά των
Εγγλέζων. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Ιά-
κωβος Καμπανέλλης, τη σκηνοθεσία τη συνυπο-
γράφει με τον αδελφό του Γιώργο, ενώ στη

διανομή των ρόλων ο πρώτος υποδύεται τον ωρο-
λογοποιό στο «Ρολόι» και ο δεύτερος τον Γερμανό
αξιωματικό στους «Αντιπάλους». Το έργο έχει ιδι-
αίτερο ιστορικό και κινηματογραφικό ενδιαφέρον
με κωμικά, δραματικά και σατιρικά στοιχεία, ενώ
οι ερμηνείες των ηθοποιών (Δ. Παπαγιαννόπου-
λος, Μ. Κατράκης, Γ. Καμπανέλλης κλπ) είναι
αξιόλογες.

Στη πρώτη ιστορία το εύ-
ρημα με το λάδι του ρολογιού που
κυριαρχεί, μέσα από ανεκδοτολο-
γικά και ηθογραφικά στοιχεία,
αναδεικνύει τον παραλογισμό της
εξουσίας και της ανευθυνότητας
των υπευθύνων. Επί ιταλικής κα-
τοχής στη Σύρο, νεκρώνει κάθε κοινωνική και οι-
κονομική δραστηριότητα στο νησί. Έτσι, και τα
γρανάζια του ρολογιού της κεντρικής πλατείας, ελ-
λείψει λαδιού κόλλησαν και αυτό δε λειτουργεί.
Μια μπουκάλα λάδι που δίνεται από τον Ιταλό δι-
οικητή στο δήμαρχο, γίνεται η αφορμή μιας σει-
ράς αστείων καταστάσεων, με το μπουκάλι να
αλλάζει χέρια σε ιεραρχικά κατώτερους «υπεύθυ-
νους», να μετατρέπεται σε μπουκαλάκι με το λι-
γοστό λαδάκι να εξαφανίζεται σε ένα τσουκάλι με
φασολάδα. Η επέμβαση του Ιταλού διοικητή και η
ανάκριση στο καφενείο, οδηγούν τον ίδιο σε άτα-
κτη φυγή. Στο δεύτερο επεισόδιο του «Μυστικού
Γάμου» ο δημιουργός, επέλεξε το θέμα του κυ-
πριακού αγώνα στα τέλη της δεκαετίας του πε-
νήντα. Με φόντο την εθνική αυτή υπόθεση,
διακριτικά εκτυλίσσεται ο κρυφός γάμος της Βα-
σιλικής με τον Κύπριο αγωνιστή – αναφορά στον
Γρηγόρη Αυξεντίου – καθώς και η πρώτη νύχτα
του γάμους τους, ενώ αμέσως μετά ο νέος χάνεται
για πάντα μέσα στη ροή της Ιστορίας. Στην τρίτη
και τελευταία ιστορία το ψυχροπολεμικό χιούμορ
κυριαρχεί μεταξύ ενός Γερμανού αξιωματικού κι
ενός κατεστραμμένου από την κατοχή Έλληνα,
που του επιτάσσουν το σπίτι στην Πάτρα. Μεταξύ
τους αναπτύσσεται μια ιδιόμορφη σχέση,
μέσω της άσκησης ψυχολογικής πίεσης του
ενός προς τον άλλον. 
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Καλάβρυτα 1943
Ο σκηνοθέτη της ταινίας, Νικόλας Δημητρόπουλος, για το πώς και το γιατί της από-

φασης να «χωρέσει» τελικά ο κακός ναζί στην ιστορία της ταινίας του παρά τις αρχικές
ενστάσεις από φορείς και κατοίκους των Καλαβρύτων, είπε "εμείς μυθοπλασία κάναμε
και για μένα ο «αυστριακός» είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ακόμη πιο αν-
θρώπινη η ιστορία μας αλλά και να δώσει στην πρωταγωνίστρια μας, την Καρολάιν, το
έναυσμα της έρευνας που θα την οδηγήσει στο καθοριστικό ηθικό δίλημμα. Επίσης προ-
σπαθούμε να  περάσουμε ένα μήνυμα που θα αγγίξει τον κόσμο που υπάρχει κι έξω από
την Ελλάδα κι όχι μόνο τους έλληνες. Θέλαμε να μαθευτεί η ιστορία των Καλαβρύτων και
στο εξωτερικό καθώς δεν είναι γνωστή σχεδόν σε καμιά χώρα. Τα μόνα πράγματα που
γνωρίζουν οι περισσότεροι ξένοι για τη σύγχρονη Ελλάδα είναι το… Grexit ".
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Οι αποφθεγματικές φράσεις που χρησιμο-
ποιούνται στην ταινία: «Η Ελλάς πρέπει να

ζήσει και θα ζήσει», «Εκείνον τον καιρό έπρεπε
να κάνουμε ότι μας λένε χωρίς να ρωτάμε» και
το «Ζήτω η Ελλάς», μοιάζει να αφορούν τόσο τον
ιστορικό χρόνο της δραματουργίας της ταινίας, όσο
και το χρόνο παραγωγής και προβολής της. Οι
πράξεις αντίστασης στον κατακτητή που διαφαί-
νονται σε όλες τις ιστορίες, ίσως να αποτελούν και
μια βουβή διαμαρτία στο καθεστώς της Δικτατο-

ρίας, που είναι η εποχή της συγγραφής του έργου.  
Ο Ιάκωβος Καμπανέλης μετά από έναν

αιώνα ύπαρξης και δημιουργίας συνεχίζει να είναι
επίκαιρος όσο ποτέ και να περνάει διαχρονικά μη-
νύματα μέσα από το πολυδιάστατο έργο του. Με
την αμεσότητα του λόγου του και τη
δεξιοτεχνία της γραφής του σφράγισε
ανεξίτηλα την ιστορία του νεοελλη-
νικού πολιτισμού.
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2022 – Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη
«Ο δημιουργός της πένας και της κάμερας» 

«CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ»
20 χρόνια – 80 τεύχη 

Ocineπαρμένος έφτασε στο 20ο
έτος της ζωής του και αισίως

στο 81ο έντυπο που το βρίσκετε
στα γνωστά μέρη, στην κινηματο-
γραφική λέσχη και στο διαδίκτυο. 

Έχουμε την χαρά, εφόσον το επι-
θυμείτε, να σας παραδώσουμε μαζί
και τα 80 τεύχη του cineπαρμένου
και να σας υποσχεθούμε ότι … εδώ
θα είμαστε για να σας φέρουμε και
τα επόμενα 80. 

Ο cineπαρμένος μετά τον θάνατο
του Μπαρμπή , της Μαρίας , του Αλέκου , του Κώστα και
άλλων cineπαρμένων που ακολούθησαν, απέδειξε ότι
είναι αθάνατος ! 

Στα 80 τεύχη που μπορείτε να έχετε ανά χείρας
θα ξεφυλλίσετε 20 χρόνια πολιτιστικής και όχι μόνο ζωής
της Λάρισας (… ένα μικρό δείγμα).  Αναφερόμαστε σε ένα
μικρό δείγμα από τα πολιτιστικά της πόλης, γιατί η πολιτι-
στική επανάσταση που έχει επέλθει στην πόλη τα τελευ-
ταία 20 χρόνια είναι γεγονός και είναι αδύνατο να την
περιγράψει κανείς. Είναι αυτό που έχουμε γράψει κατά
καιρούς … δεν ξέρουμε που να πρωτοπάμε με τόσες πο-
λιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις! Δεκάδες φορείς, χιλιά-
δες επαγγελματίες και πολίτες έχουν μεταμορφώσει την
Λάρισα σε μια «πολιτιστική αγκαλιά» … ακόμη και όταν οι
αγκαλιές απαγορεύτηκαν.    

Η πόλη άλλαξε, βελτιώθηκε και εμείς αλλάξαμε

(και μάλιστα σε μερικά σημεία γίναμε χειρότεροι , π.χ. κά-
ποιοι παχύναμε) 

Πολλά από αυτά που θέλαμε να δούμε να γίνο-
νται στην πόλη ή στόχους που είχαμε θέσει, έχουν υλο-
ποιηθεί. Ένα δημοτικό θέατρο και ένα μουσείο
κινηματογράφου ή κάτι παρόμοιο … θα γίνουν και αυτά
… είμαστε αισιόδοξοι …  

Είμαστε τυχεροί που 20 χρόνια βιώσαμε αυτό το
πολιτιστικό «μπουμ» της πόλης !

Ευχαριστούμε τους 40 και πλέον αρθρογράφους
στο cineπαρμένο και τους εκατοντάδες αναγνώστες μας ! 
Τα 80 τεύχη (όλα μαζί) θα είναι στα χέρια όποιου τα ζητή-
σει, δωρεάν (μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων). 

Συνεχίζεται ….

Σημειώσεις : 
- Δεν ξεχνάμε … Βλέπουμε ταινίες και κατά προτί-
μηση , ΟΧΙ στο σπίτι 
- Στο διαδίκτυο μας βρίσκετε μόνο στο
www.cineparmenos.gr   (άλλες ιστοσελίδες με παρόμοιο
όνομα με το δικό μας , απλά δεν είναι δικές μας, αλλά οτι-
δήποτε αναφέρεται στον ποιοτικό κινημα-
τογράφο εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενο
… ) 

Αφιέρωμα
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Benedetta 
Η νέα ταινία του ολλανδού Πολ Βερχόφεν δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα

με τα προβοκατόρικα φιλμ της σεζόν, καθώς προκαλεί ερωτήματα που σχετίζονται με τη
χριστιανική πίστη και την αναπόφευκτη σύγκρουση της με την ερωτική εμμονή. Οπότε εύ-
κολα μπορείτε να φανταστείτε πως θα νιώσει ο πιστός χριστιανός αν και όταν δει την ται-
νία. Μέρες «Τελευταίου Πειρασμού» με φανατικούς χριστιανούς να ορμάνε με καδρόνια
στις αίθουσες και να σκίζουν τις οθόνες  ίσως να μην ξαναζήσουμε ελέω πανδημίας αλλά
σε φυσιολογικές συνθήκες μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπορούσε και να αποκλειστεί.

Newsletter - Κωνσταντίνος Καϊμάκης - Κρητικός Κινηματογράφου

Λάρισα, Απρίλιος 2022, Έτος 20ο, Τεύχος 81ο

Στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας
Artfools

Το 14ο Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματο-

γράφου Λάρισας (9 έως
14 Μαΐου), το σημαντι-
κότερο κινηματογρα-
φικό γεγονός της
Θεσσαλίας, έχει καθιε-
ρωθεί πλέον ως ένα
από τα σημαντικότερα

της Ελλάδας. Το Φεστιβάλ διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας, με τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων και του
Γαλλικού Ινστιτούτου και Σύμβουλο Διοργάνωσης την
Alpha Marketing. Mία βεντάλια μικρού μήκους ταινιών από
όλο τον κόσμο, σε ένα line up που χωρίζεται σε τρεις δια-
γωνιστικές ενότητες: Διεθνείς Παραγωγές, Εθνικές και An-
imation διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρας του
Φεστιβάλ, ο οποίος δεν έχει πάψει να συναρπάζει τους σι-
νεφίλ. Συνολικά … περισσότερες από 80 ταινίες.

Για μια ακόμη χρονιά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ,
το Πανελλήνιο Μαθητικό Φεστιβάλ, με τη συνεργασία
του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών Λάρισας το
οποίο διεξάγεται ως παράλληλος διαγωνισμός, από το ξε-

κίνημα της κινηματογραφικής γιορτής, το 2009, με υπεύ-
θυνο τον Αργύρη Γιουρούκη. 

Από το Ελληνικό Διαγωνιστικό ξεχωρίσαμε (εμείς)
τα παρακάτω :  

Beauty του Θάνου Λυμπερόπουλου, Cortazar
των Αργύρη Γερμανίδη και Κατερίνας Στράουχ, Mea Filia
της Χριστίνας Τσακμακά, Phelia της Έλια Καλογιάννη,
Αλάσκα (Alaska) του Μιχάλη Γιαγκουνίδη, Ίσκιωμα
(Iskioma) του Κώστα Γεραμπίνη, Νερό στον Άρη (Water
on Mars) του Νίκου Παναγιωτόπουλου, Ο πελάτης (The
client) των Αλέξη Ράμλερ & Τζέισον Άλι, Πρώτο μπάνιο
(First swim) του Αλέξανδρου Κωστόπουλου, Το σπίτι
τους (Their home) του Γιώργου Γκότζου

(… μήπως πρέπει να καθιερώσουμε -
χορηγήσουμε  κι εμείς κάποτε ένα βρα-
βείο κοινού ή ένα βραβείο στο μαθητικό
φεστιβάλ …)

Φεστιβάλ

Να με προσμένεις

Ρωσία, 1940. Δύο νέοι. Ένας ποιητής
και μία σταρ του σινεμά συναντιού-

νται και ερωτεύονται. Όμως, ο πόλεμος
τους κοιτάζει με τη σκληρή ματιά του,
χαμογελά ηδονικά και τους ¨ χωρίζει¨. 

Ο ποιητής, Κονσταντίν Σιμόνοφ,
βρίσκεται στο μέτωπο και μόνη του σκέψη είναι η Βαλε-
ντίνα Σερόβα. Η ανάγκη του να κρατηθεί ζωντανός, να πι-
στέψει πως θα επιβιώσει, να πείσει τη γυναίκα, στην
οποία απευθύνεται, πως χάρη σ’ εκείνη θα γυρίσει πίσω,
στο σπίτι του, στην πατρίδα, στη, ηρεμία και τη γαλήνη,
που μόνο η ειρήνη προσφέρουν, τον οδηγεί να γράψει
στην αγαπημένη του ένα ποίημα.

¨ Να με προσμένεις, θα΄ρθω ξανά […] όταν οι άλλοι
λένε, μην προσμένεις πια.¨ 

Ο Σιμόνοφ στους στίχους του κρύβει, επιμελώς,
τον φόβο και την απόγνωση, που προκαλεί ο πόλεμος.
Εκφράζει την ελπίδα του και τη βεβαιότητα πως όλα θα
γίνουν όπως πριν, με μόνη προϋπόθεση  την προσμονή.
Το ποίημα αποδείχτηκε σωτήριο για χιλιάδες Ρώσους
στρατιώτες, που, αντίγραφό του έφεραν επάνω τους, όταν
πολεμούσαν, ανάμεσα στις φωτογραφίες συζύγων, παι-
διών και μανάδων. Τότε, όλοι οι στρατιώτες έγιναν ένας,
και είχαν την ίδια δύναμη να ζήσουν, την ίδια ανάγκη να
μείνουν γενναίοι, να μην αφήσουν τον πό-
λεμο να ρουφήξει τη ζωή από μέσα τους. 

“ Πως μες στης μάχης την κλαγγή,
αγαπημένη, περιμένοντάς με -συ!

Έσωσες τη ζωή μου.¨
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Έγκλημα στο Νείλο
Η υπογραφή της αξεπέραστης βρετανίδας συγγραφέως εγγυάται την ανάπλαση ενός

συναρπαστικού κόσμου όπου το ερωτικό στοιχείο αναμειγνύεται μοναδικά με το αστυ-
νομικό μυστήριο. Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο έργο από τα
υπόλοιπα αστυνομικά μυθιστορήματα της Κρίστι είναι ο εξωτικός χαρακτήρας ενός θρί-
λερ μυστηρίου για τις μοιραίες συνέπειες της ερωτικής εμμονής. Ο σκηνοθέτης υποδύε-
ται ξανά τον εμβληματικό ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό, όπως είχε συμβεί και το 2017 με το
«Έγκλημα στο Οριάν εξπρές» 
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Παντοτινή άνοιξη  του Τζέισον Λόφτους

Eternal Spring

Τον Μάρτιο του 2002
ένα κρατικό τηλεοπτικό

κανάλι της Κίνας γίνεται
πειρατικό όταν καταλαμβά-
νεται από τα μέλη της
πνευματικής ομάδας Falun
Gong, η οποία είχε κηρυ-
χθεί εκτός νόμου. Στόχος
της κατάληψης ήταν η κα-

τάρριψη του κυρίαρχου κυβερνητικού αφηγήματος σχετικά
με το έργο της ομάδας. Στον απόηχο του συμβάντος,
αστυνομικές έφοδοι σαρώνουν την πόλη Τσανγκτσούν και
ο κομίστας με το ψευδώνυμο Daxiong (Justice League,
Star Wars), ο οποίος ήταν ενταγμένος στους Falun Gong,
αναγκάζεται να φύγει απ’ τη χώρα. 

Φτάνει στη Βόρεια Αμερική πεπεισμένος πως
αυτή η ενέργεια έκανε δυσμενέστερες τις συνθήκες βίαιης
καταστολής. Όμως η άποψή του αλλάζει όταν γνωρίζει τον
μοναδικό επιζώντα καταληψία, ο οποίος δραπέτευσε από
την Κίνα και πλέον ζει στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Συν-
δυάζοντας υλικό του σήμερα με 3D animation που αντλεί

την έμπνευσή του από την τέχνη του Daxiong, το ντοκι-
μαντέρ ανασυνθέτει το συμβάν είκοσι χρόνια αργότερα,
ζωντανεύοντας μια ανεπανάληπτη ιστορία αντίστασης,
ανατριχιαστικές μαρτυρίες καταδίωξης και ένα αναζωογο-
νητικό αφήγημα για την αποφασιστικότητα της διεκδίκη-
σης της πολιτικής και θρησκευτικής ελευθερίας, με
οποιοδήποτε τίμημα. 

https://www.filmfestival.gr

Το φοβερό ντοκιμαντέρ πήρε Βραβείο Κοινού και
Βραβείο Βουλής των Ελλήνων στο 24ο  φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο 2022. Παραβρεθήκαμε
στη Θεσσαλονίκη και είδαμε πολλά … παραλίγο να μας
έπαιρνε και η κάμερα διεθνούς κινηματο-
γραφικής παραγωγής.

Ντοκιμαντερ

Comicdom CON Athens 2022

Στην Πλατεία Κλαυθμώνος, κα-
ταστήματα comics, εκδοτικές

και περισσότεροι από 100 δημι-
ουργοί comics, βρέθηκαν μαζί με
το κοινό στην ασφάλεια του υπαί-
θριου χώρου, με merchandise και
φυσικά, πολυαναμενόμενες νέες

(αλλά και παλαιότερες εκδόσεις).
Μεταξύ των διεθνών προσκεκλημένων της φετι-

νής διοργάνωσης ήταν και  ο Κροάτης Esad Ribić σχεδια-
στής σε τίτλους κυρίως της Marvel Comics, όπως LOKI,
SILVER SURFER: REQUIEM, στο εμβληματικό event,
SECRET WARS και τη σειρά ETERNALS.

Στη δεύτερη διεθνή έκθεση του Φεστιβάλ «Οι
Ιστορίες μας, μας Έφεραν Εδώ» (βασισμένη στην ομό-
τιτλη ανθολογία Our Stories Carried Us Here: A Graphic
Novel Anthology) συμμετείχαν έντεκα μετανάστες και πρό-

σφυγες από το Τσαντ, τη Γουατε-
μάλα, τη Τζαμάικα, το Καζακστάν,
τη Λιθουανία, το Μεξικό, τη Μιαν-
μάρ, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες,
το Βιετνάμ και την Υεμένη που
ζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Μέσα από δέκα ιστορίες,
αναδεικνύουν περίπλοκα και προκλητικά ζητήματα φυλής,
θρησκείας, τάξης, εκπαιδευτικής ανισότητας, συστηματι-
κής εκτόπισης και διακρίσεων, ψυχικής υγείας, αναπη-
ρίας, ακτιβισμού και πολλά άλλα, για την ανάκτηση μιας
αφήγησης που τόσο συχνά έχει διαμορ-
φωθεί από το μίσος, τον φόβο, και την
ξενοφοβία.



Λάρισα, Απρίλιος 2022, Έτος 20ο, Τεύχος 81ο

8η

Σελήνη, 66 ερωτήσεις
Όσο ποιητικό άλλο τόσο επώδυνα αληθινό, τρυφερό και βαθιά προσωπικό το φιλμ

Σελήνη, 66 ερωτήσεις είναι ένα έργο για το φόβο της οικειότητας, τον πόνο του τραύμα-
τος και τη βαθιά ανάσα και ανάγκη της συγχώρεσης. Όμως πριν και πάνω και από αυτά
είναι μια ταινία για το πώς η αλήθεια, όσο γλυκόπικρη κι αν είναι, είναι ο μόνος δρόμος
που μας πάει μπροστά. Όπως ακριβώς και η αγάπη.
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Θεατρικές παραστάσεις !

Υπάρχουν εποχές σε αυτήν την πόλη που το θέατρο
είχε μεγάλη ποικιλία. Οι τελευταίοι μήνες στην Λάρισα

ήταν του θεάτρου. Και τι δεν είδαμε …. 

• Στο Νέο Θέατρο Τεχνών (Τζαβέλλα 1 & Εργ.
Πρωτομαγιάς) είδαμε το «ΠΑΛΤΟ» . Το Κλασσικό Αρι-
στούργημα του Νικολάι Γκόγκολ από το «Politheatro|per-
forming arts» σε σκηνοθεσία και καταπληκτική ερμηνεία
του Θοδωρή Γκόγκου. Σκεφτήκαμε πολλά για τα … γρα-
νάζια του συστήματος και τις αλυσίδες μας …  (κείμενο
του 1842 αλλά παρά την διασκευή,  τόσο επίκαιρο) 

• Στον ίδιο χώρο, είδαμε
(… επιτέλους) από την Θεα-
τρική ομάδα “Ατέρμονο” το θε-
ατρικό έργο: «ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ
ΤΡΕΙΣ» βασισμένο στο έργο :
«Η γυναίκα που μαγείρεψε τον
άνδρα της» της Ντέμπι Ίστ.
Εκεί είχαμε την ευκαιρία να
γνωρίζουμε τον Γιάννη Γαλάνη

και … τις γυναίκες του και θα έχουμε την ευκαιρία να απο-
λαύσουμε και πάλι λίγες ακόμα παραστάσεις. Ο Ιωάννης
Γαλάνης  (ηθοποιός) με σπουδές Πληροφορικής στο ΑΠΘ
και με μεταπτυχιακό στο Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου, δεν άφησε
ποτέ το θέατρο. Έχει συμμετά-
σχει σε έργα όπως «Τρωάδες»
και «Ταρτούφος» και με την
πρώτη ευκαιρία στην πόλη μας
δείχνει το ταλέντο του στο «Δεί-
πνο για τρεις» και σε άλλη μία
παράσταση που περιμένουμε. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σκηνοθέτιδα
Ζγουρή Ειρήνη : «…Ένα έργο γροθιά στο στομάχι απέ-
ναντι στους αγώνες ισότητας των δυο φύλων και κατεπέ-
κταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια σαθρή και
γεμάτη «τοξικότητα αρρενωπή κοινωνία», στην οποία η
πατριαρχική νοοτροπία έχει ποτίσει τις ανθρώπινες συ-
νειδήσεις και απειλεί άμεσα την γυναικεία αξιοπρέπεια. Το
έργο είναι μια μαύρη κωμωδία, η οποία καυτηριάζει την
αρσενική και θηλυκή τοξικότητα και τις συνέπειες που έχει
η ψυχοφθόρα αυτή συμπεριφορά στις διαπροσωπικές
σχέσεις ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας αλλά και της

κοινωνίας γενικότερα…»  
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Ειρήνη Ζγούρη, Βοηθός Σκηνο-
θέτη: Μάνος Καβίδας, Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Αναστασία
Μιχαλούδη, Γιάννης Γαλάνης, Πολυξένη Τζανακούλη και
μετά από αλλαγή , η φοβερή Βασιλική
Δούφα 

• Είχαμε ήδη απολαύσει την
κωμωδία του ΛΕΩΝΙΔΑ  ΤΣΙΠΗ
«ΔΙΧΩΣ ΦΡΕΝΑ..Η Εκδίκηση της Ιο-
κάστης..!!» σε σκηνοθεσία του Χρή-
στου Δημητριάδη

• Παρακολουθήσαμε με πολύ
ενδιαφέρον και έδωσε … τροφή για σκέψη και συζήτηση
ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου «Αυλαία» με το σύγχρονο
σπονδυλωτό έργο του Joel Pommerat «Η επανένωση της
Βόρειας με τη Νότια Κορέα»  που ανέβασε στο «Νέο Θέ-
ατρο Τεχνών». Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση για
το θεατρικό «… Με πικρό και άφθονο χιούμορ στα όρια
του σαρκασμού καταδεικνύει τα αδιέξοδα των ανθρώπι-
νων σχέσεων, την έλλειψη της αγάπης που είναι το βα-
σικό συστατικό της επανένωσης του εαυτού μας με τους
άλλους».
Έπαιξαν: Θεοδώρα Τσακνάκη, Δημήτρης Καραβασίλης,
Κατερίνα Θεοδοσίου, Στέλιος Στεφάνου, Νίκος Ζαρκο-

γιάννης, Αγάπη Κολοβού, Κωνστα-
ντίνα-Ολγα Καραβασίλη, Ερμιόνη
Παπαδούλη. 

• Εννοείται ότι δεν χάσαμε τα θεα-
τρικά δρώμενα στον χώρο   +ΠΛΗΝ
του Ηρακλή Τσαφέτα  και φυσικά
εμπνευστήκαμε και συζητήσαμε για
πολύ ώρα τις παραστάσεις που
πάντα προκαλούν με τα πολιτικά

νοήματα και τις μοναδικές ερμηνείες  (…. είχαμε την τύχη
να μην μας έρθει η μπάλα στο κεφάλι και να μην φάμε
καμιά … αδέσποτη σφαίρα)   
• Για το Θεσσαλικό ….τι να πούμε
…  Κορυφή !

Θέατρο
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Coda
Το «Coda» που μετά την απήχηση του στο Σάντανς η Apple Tv+ αγόρασε τα δικαι-

ώματα του αντί 25 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν είναι μόνο η επικράτηση του Δαβίδ απέ-
ναντι στον Γολιάθ αλλά και μια φιλμική παραδοξότητα που έσπασε ένα τείχος από
ιστορικά ταμπού και παγιωμένες προκαταλήψεις. Έχοντας μόλις τρεις υποψηφιότητες
στην φαρέτρα του- χωρίς καν την σκηνοθεσία ή το μοντάζ που παραδοσιακά συνοδεύ-
ουν το κορυφαίο έπαθλο της βραδιάς, αυτό της καλύτερης ταινίας που εν τέλει κέρδισε
η δημιουργία της άγνωστης Σαν Χέντερ, το «Coda» πέτυχε μια ιστορικήίκη. Ιστορική όχι
μόνο επειδή ανήκει σε μια τηλεοπτική streaming πλατφόρμα αλλά επειδή μιλά τη νοη-
ματική, έχει άγνωστους στην πλειοψηφία τους ηθοποιούς (εξαίρεση η Μάρλι Μάτλιν) και
αποτελεί ριμέικ μιας πρόσφατης γαλλικής κομεντί που έσπασε ταμεία όπου κι αν προ-
βλήθηκε. Newsletter - Κωνσταντίνος Καϊμάκης - Κρητικός Κινηματογράφου

Θανάσης Καραμπάλιος , βιβλία κόμικς

ΟΘανάσης Καραμπάλιος
εμφανίστηκε στον

χώρο των κόμικς με το
πρώτο τεύχος του 1800, με
τίτλο «Πατέρας» εκδόσεις
JEMMA PRESS, το 2018,
για το οποίο το 2019 κέρ-
δισε το βραβείο του καλύτε-
ρου πρωτοεμφανιζόμενου
καλλιτέχνη. Φέτος κλείνει ο
πρώτος κύκλος της σειράς

1800 με το 6ο τεύχος με τίτλο «Ζίχνα».

Τα τεύχη της σειράς 1800 : 
1. ΠΑΤΕΡΑΣ
2. ΕΛΕΝΗ
3. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ
4. ΧΆΚΙ
5. ΜΑΥΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ
6. ΖΙΧΝΑ

Στα 4 αυτά χρόνια συμμετείχε σε ομαδικές εκθέ-
σεις κόμικς (ενδεικτικά : Βάλτους Χ - ο μαύρος χάρτης της
Αθήνας και Oresteia Reversed – Ίδρυμα Κακογιάννη) και
τρεις χρονιές στο φεστιβάλ comic n’play στη Θεσσαλονίκη.
Συνεργάζεται με τις εκδόσεις «ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ» για το
κόμικ

«Το Αιγαίο στις φλόγες» που αποτελεί μεταφορά
του ομώνυμου έργου του Ιουλίου Βερν σε κόμικ, σε σενά-
ριο του Γιώργου Βλάχου. Επιπλέον, ανέλαβε τον σχεδια-
σμό και υλοποίηση της επετειακής έκδοσης του
STRATEGO 1821 για τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Έχει τρία παιδιά, ζει και εργάζεται στη Λάρισα.

Τα βιβλία του μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα βιβλιο-
πωλεία και απευθείας από το JEMMA PRESS στην
Αθήνα.

Αφιέρωμα
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Χ
Το «Χ» δεν είναι μια τυπική ταινία τρόμου. Έχει ψαγμένο σενάριο, πρωτότυπες ιδέες

και ένα βαθύ πολιτικό συμβολισμό για την Αμερική των 70ς και 80ς. Επίσης σηματοδο-
τεί τον αρχικό πρωταγωνιστικό ρόλο για τη βρετανίδα ηθοποιό Μία Γκοθ, που εμφανί-
στηκε για πρώτη φορά στο Nymphomaniac του Λαρς Φον Τρίερ, πριν παίξει στο High Life
της Κλερ Ντέινς και στο ριμέικ του Suspiria από τον Λούκα Γουαντανίνο.
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Οδηγός προσέγγισης ταινιών με παιδιά
Συλλογικό – Επιμέλεια: Σταύρος Γρόσδος

Έτος Έκδοσης: 2020

Ένα βιβλίο για να αγαπήσουν τα παι-
διά τον κινηματογράφο. Σε μια

λέσχη τα παιδιά συναντιούνται με σκοπό
να απολαύσουν κινηματογραφικές ται-
νίες, να συζητήσουν γι’ αυτές, να παί-
ξουν, να γελάσουν, ώστε η θέαση να
γίνει συνήθεια. Στόχος είναι να λειτουρ-
γήσουν κινηματογραφικές λέσχες από τις
πρώτες κιόλας τάξεις του σχολείου, ώστε

να καλλιεργηθεί αλλά και να διατηρηθεί η αγάπη για τον κι-
νηματογράφο. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, στους
εμψυχωτές, στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να οργα-
νώσουν κινηματογραφικές λέσχες στο σχολείο τους. Απευ-
θύνεται, βέβαια, και σε όλους όσους αγαπούν τον
κινηματογράφο και θέλουν να βλέπουν ταινίες και να συ-
ζητούν γι’ αυτές παρέα με άλλους θεατές.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γνωρίζουμε τις κινηματογρα-
φικές λέσχες για παιδιά. Τι είναι, πώς πρωτο-ξεκινάει, πώς
οργανώνεται, πώς λειτουργεί μία κινηματογραφική λέσχη
για παιδιά; Πώς επιλέγονται οι ταινίες; Με ποιους τρόπους
οι μαθητές και οι μαθήτριες μιας σχολικής τάξης μπορούν
να δημιουργήσουν μία κινηματογραφική λέσχη;

Στο δεύτερο μέρος μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε
δραστηριότητες-παιχνίδια προσέγγισης κινηματογραφικών
ταινιών με τα παιδιά για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το
γυμνάσιο και το λύκειο. Οι δράσεις, πριν και μετά τη θέαση
της ταινίας, δεν μοιάζουν με σχολικές ασκήσεις. Για το παιδί
θεατή ζητούμενο είναι η απόλαυση, ένα ακόμα παιχνίδι. Τα
παιδιά απολαμβάνουν το κινηματογραφικό προϊόν είτε το
αντιμετωπίζουν ως ανυποψίαστοι θεατές (συγκινούνται, γε-
λάνε, κλαίνε) είτε η ματιά τους είναι ερευνητική και ανακα-
λυπτική (κριτικός θεατής). Τα παιδιά, ως κριτικοί θεατές,
αναγνωρίζουν, όχι μόνο τι λέει ο δημιουργός (περιγραφή),
αλλά και πώς απεικονίζει το περιεχόμενο (ερμηνεία), ανα-
γνωρίζοντας έτσι, τους διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους κάθε ταινία είναι μία μοναδική δημιουργία ενός μο-
ναδικού δημιουργού. Ζητούμενο είναι το παιδί-θεατής που
αισθάνεται, νιώθει, υποθέτει, φαντάζεται, ανακαλύπτει, συ-
μπεραίνει και (συν)δημιουργεί.
Στο τρίτο μέρος προσφέρονται δειγματικές προσεγγίσεις έξι
ταινιών μικρού μήκους. Είναι δραστηριότητες, πριν και μετά
τη θέαση αφηγηματικών ταινιών, animation και ντοκιμα-

ντέρ. Μέσα από τις δραστηριότητες, επιχειρείται ένα δια-
δοχικό πέρασμα από τη θέαση-απόλαυση της ταινίας, την
αυθόρμητη έκφραση εντυπώσεων και την περιγραφή, στη
διερεύνηση των συναισθημάτων, την αποκωδικοποίηση
των προθέσεων του δημιουργού, και τελικά στην έκφραση-
δημιουργία.

Κινηματογράφος και Δημιουργική Γραφή. Μαθήματα
κινηματογραφικού γραμματισμού.

Σταύρος Γρόσδος
Έτος Έκδοσης: 2020 , Εκδ.: ΠΕΚ – Πυξίδα της Πόλης

για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

• Πώς προσεγγίζουμε με τα παιδιά
μια κινηματογραφική ταινία;
• Με ποιες δράσεις τα παιδιά απο-
κτούν δεξιότητες συγγραφής πρωτότυ-
πων σεναρίων;
• Πώς μετατρέπουμε μια λογοτε-
χνική ιστορία σε σενάριο;
• Οι κινηματογραφικές ταινίες μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως ερεθί-

σματα και πρότυπα τεχνικής για τη συγγραφή σεναρίων ή
αφηγήσεων;
• Ποια είναι τα βήματα δημιουργίας ψηφιακών ιστο-
ριών;

Το πλήθος των δραστηριοτήτων κινηματογραφι-
κού γραμματισμού και των δραστηριοτήτων δημιουργικής
γραφής, οι οποίες προτείνονται σ’ αυτό το βιβλίο, χρησιμο-
ποιούν ως ερεθίσματα τις κινηματογραφικές ταινίες. Η δρα-
στηριοποίηση των μικρών και των μεγάλων εκτυλίσσεται
μέσα στον μαγευτικό κόσμο της κινηματογραφικής οθόνης.
Οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες του βιβλίου, οι εκπαι-
δευτικοί, οι εμψυχωτές και οι εμψυχώτριες των εργαστη-
ρίων, οι γονείς, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, έχοντας
προσεγγίσει ένα πλήθος διδακτικών πολυπαραδειγματικών
προτάσεων, θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν δραστηριότητες
προσέγγισης κινηματογραφικών ταινιών για παιδιά, μέσα
και έξω από το σχολείο, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με ερεθίσματα τις κι-
νηματογραφικές ταινίες και να εμψυχώνουν τα παιδιά στην
παραγωγή απλών κινηματογραφικών προϊόντων, μέσα σε
εργαστήρια με ανοικτό περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθί-
σματα, ποικιλία δράσεων και εκπλήξεις.

Βιβλίο
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ σκέψεις για να διαφωνή-
σεις…

Σταύρος Γρόσδος
Έτος Έκδοσης: 2021   ,  Εκδ.: ΠΕΚ – Πυξίδα της

Πόλης  για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
Ένα βιβλιαράκι έκπληξη, ένα βι-

βλιαράκι πρόκληση τόσο για το μέγεθος
όσο και για το περιεχόμενό του.

Πόσες απόψεις μπορούν να χω-
ρέσουν σε ένα έντυπο σαράντα σελίδων
με διαστάσεις 7 εκ. επί 10 εκ.;  Χωράνε
σ’ ένα τόσο δα βιβλιαράκι ο Fellini, ο An-
tonioni, ο Pasolini, ο Visconti, ο Torna-

tore; Αλλα και ο Yves Montand και η Catherine Deneuve;
Και η Βιουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ, η Καρέζη ο Πα-
παγιαννόπουλος; Κι όμως ο συγγραφέας, μέσα σε αυτό
το βιβλίο-μινιατούρα απαντάει σε είκοσι ερωτήσεις για τις
αθέατες πλευρές του σινεμά. Μικρά κι ασήμαντα, αλλά και
μεγάλα ζητήματα. Ερωτο-απαντήσεις όπως: «Σαββατό-
βραδο και έχω διάθεση για σινεμά. Ποια ταινία να δια-
λέξω;» «Μόνος ή με παρέα στο σινεμά;» «Αν (ξανα)δώ
την ίδια ταινία, δεύτερη ή τρίτη φορά, θα δω την ίδια ται-
νία;» «Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει η ταινία!» «Είναι δυ-
νατό στην ίδια κινηματογραφική αίθουσα δυο θεατές την
ίδια στιγμή να βλέπουν διαφορετική ταινία;» «Τι σημαίνει
αμερικανιά στο σινεμά;» Αλλά και: «Είναι χρήσιμη η κρι-
τική -και οι κριτικοί- στον κινηματογράφο;» «Υπάρχουν ται-
νίες που δεν τελειώνουν ποτέ;» «Σας ρούφηξε ποτέ η
οθόνη του κινηματογράφου;» «Υπάρχει σχέση ανάμεσα

στο ποπ κορν και τον δημιουργό μιας ταινίας;»
Οι εκπλήξεις βρίσκονται στο περιεχόμενο. Κά-

ποιες απαντήσεις μοιάζουν αναπάντεχες και κάποιες
άλλες προκλητικές. Τότε ανατρέχεις στον τίτλο: «Σκέψεις
για να διαφωνήσεις…». Ως αναγνώστης δεν διαβάζεις
απλά απόψεις για τον κινηματογράφο. Δεν αντέχεις στην
πρόκληση να μην απαντήσεις. Άλλοτε θα συμφωνήσεις,
άλλοτε θα διαφωνήσεις, θα γελάσεις, θα θυμηθείς, θα ανα-
πολήσεις… Αλλά ποτέ δε θα θυμώσεις, ποτέ δε θα εξορ-
γιστείς, γιατί το χιούμορ είναι η καλύτερη στρατηγική
επικοινωνίας.

Ο αναγνώστης οικειοποιείται τις ερωτήσεις σα νά
’τανε δικές του. Διαβάζοντας το βιβλίο, γράφεις το δικό
σου βιβλίο για τον κινηματογράφο. Ένας συγγραφέας, λοι-
πόν, αλλά τόσοι άλλοι συγγραφείς όσοι οι αναγνώστες του
βιβλίου.

Τα βιβλία διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατά-
στημα  στην διεύθυνση:

https://chaniafilmfestival.com/shop/
Επίσης μπορείτε να το ζητήσετε από το βιβλιο-

πωλείο σας σε όλη την Ελλάδα.
Διανομή: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ
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Lingui/ The Sacred Bonds
Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Αμίνα που μεγαλώνει μόνη της την δεκαπεντά-

χρονη κόρη της Μαρία. Ο ήδη εύθραυστος κόσμος τους καταρρέει όταν η Αμίνα ανακα-
λύπτει ότι η κόρη της έχει μείνει έγκυος σε μια χώρα όπου απαγορεύονται οι εκτρώσεις
από τη θρησκεία και από το νόμο. Γύρω από τις δύο γυναίκες όμως χτίζεται ένα απρό-
σμενο δίχτυ προστασίας από την ντόπια γυναικεία κοινότητα.
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Οι άτακτοι - Πρόσωπα και γεγονότα
Διονύσης Χαριτόπουλος, εκδ. «Τόπος», 2022  

Στο βουνό δεν βγαίνουν τα καλό-
παιδα. Πρώτα βγαίνουν οι πιο ζωη-

ροί, άτακτοι, απόκοτοι. Κι αν
κατορθώσουν να σταθούν, τους μαθαί-
νουν και ακολουθούν κι άλλοι ψυχωμέ-
νοι.

Μεταξύ τους και σπουδαίες μορ-
φές: Ορέστης Νικηφόρος, Περικλής,
Κωστούλας, Βερμαίος, Χρυσιώτης, Δια-

μαντής, Θάνος, Φεραίος, Μπελής, Καραλίβανος, Θεοχά-
ρης, Τζαβέλας κ.ά.

Με αφετηρία το «ΑΡΗΣ, Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΑ-
ΚΤΩΝ» (1997) και με όλα τα νέα στοιχεία
και τις πληροφορίες, που συγκεντρώθη-
καν τα τελευταία 25 χρόνια, φωτίζονται
ξεχωριστά, πρόσωπα και γεγονότα που
έχει σκεπάσει η μεγάλη σκιά του αρχη-
γού.

Βιβλίο



Δυο ηγέτες μεγάλων κρατών
(λέμε τώρα), με την τρίχα «κάγκελο»
στο εμβολιαστικό. Εγώ που είμαι σαν
φαλακρή αρκούδα, τι καριέρα θα
μπορούσα να ακολουθήσω; 

elessar

Το έντυπο «Σαΐτα» του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 10ου Γυμνασίου Λάρισας πήρε
τα συγχαρητήρια ακόμα και από την
Διεύθυνση 2βάθμιας Εκπαίδευσης !
Εκτός του πλούσιου υλικού, οι συνε-
ντεύξεις των παιδιών με την υπεύ-
θυνη του κυλικείου, με την
καθαρίστρια και με την φύλακα έκα-
ναν αίσθηση !

Θεόφιλος

Το συντονιστικό
Μαθητών Λάρισας με σύνθημα «Καμία Εμπλοκή,

Καμιά Συμμετοχή, Ειρήνη και Φιλία Ζητάνε οι Λαοί» διοργάνωσε
φοβερή αντιπολεμική συναυλία στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας
και συγκίνησαν μικρούς και μεγάλους με το πάθος και το συναί-
σθημα με το οποίο ερμήνευσαν αντιπολεμικά και αγωνιστικά τρα-
γούδια που αγαπάμε. 

Θεόφιλος

Ο ι
κάτοικοι της συνοικίας

Ιπποκράτη στη Λάρισα ακόμα πε-
ριμένουν και αγωνίζονται για μια πλα-

τεία μπροστά στα σχολεία της οδού
Ηρακλειανού. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμό-

νων κάνουν πολλές δράσεις μαζί με τα παιδιά, για
τα παιδιά και για όλη την γειτονιά και δρουν με αλλη-

λεγγύη και δυναμισμό όταν χρειάζεται. Τελευταία
δράση «4 κακτάκια και 4 σχολεία, φωνάζουνε στο Δή-
μαρχο να φτιάξει την πλατεία» με συμβολική φύτευση
τεσσάρων κάκτων στο οικόπεδο που πρέπει να γίνει
η πλατεία. Οι κάκτοι αντέχουν 30 χρόνια σε δύ-

σκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, όσο έχουν
αντέξει οι κάτοικοι του Ιπποκράτη 30 χρόνια

υποσχέσεις για μια πλατεία που δεν
έχει γίνει ακόμα.

Θεόφιλος

Παν-
δημία τέλος. Έτσι

μας είπαν τουλάχιστον.
Καλός ήρθε του Δολάριο

γιατί για Ρούβλια δεν βλέπω
φέτος. Από Σεπτέμβρη πάλι
και βλέπουμε. Να κάνουμε
και κανένα μπάνιο βρέ

αδερφέ.
elessar

Κάπου το διάβασα..
«Όταν το αφεντικό ψηφίζει
το ίδιο με τον εργάτη, τότε
κάποιος έχει πρόβλημα. Και
δεν είναι το αφεντικό.

elessar

Πολύ
κωλόπαιδο ο Κυριάκος

Στάθης Ψάλτης

Στο Δημοτικό Ωδείο Λάρι-
σας τους τελευταίους μήνες ακούσαμε
τα καλύτερα, το 7ο Φεστιβάλ Κουκλο-
θεάτρου Λάρισας στο Μύλο τα είχε όλα,
το LAComics Festival στο Μύλο σκι-
τσάρισε τα πάντα, το 14ο Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας τα
είπε και τα έδειξε όλα στις προβολές
του, στον θερινό κινηματογράφο του
Μπαρμπή θα απολαύσουμε κινηματο-
γράφο όλο το καλοκαίρι !  Στις Γιορτές
Πηνειού …. θα τα πούμε με πλούσιο
πρόγραμμα.

Θεόφιλος

Ο τζάμπας πέ-
θανε….ζήτω η κλέφτες;

elessar

«Ένα είναι σίγουρο. Ο
θεός πρέπει να είναι μεγάλος
κωμικός. Για να κρατά ένα λαό
σούργελο όπως είναι ο ελληνι-
κός, μάλλον θα σπάει πλάκα
μαζί μας.» ZaraleaksTV

elessar


