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...κ.λ.π.
Ενημερωτική Περιοδική Έκδοση της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης

ο οΤεύχος 1 , Έτος 1  - Ιανουάριος 2015
Υπεύθυνη για την ύλη του περιοδικού είναι η Συντακτική του Ομάδα.
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τους συντάκτες τους.

Γραφιστική επιμέλεια εντύπου:
Κατερίνα Μήτση [τηλ: 6974 842565 | mail: catherine_mitsi@yahoo.com]

Εκτύπωση:
Γραφικές Τέχνες “ΚΑΜΠΥΛΗ Α.Ε.Β.Ε.” [τηλ: 210 5156820 | mail: info@kambili.gr]

Το

Body Trainer

Studios

είναι το BEST

γυμναστήριο

στην Πεύκη

Γυμνάσου έξυπνα!

Λεωφόρος Αμαρουσίου 58 - Πεύκη

210 6122514 www.pefki.fitnet.gr

ÁíäñéêÜ, Ãõíáéêåßá, ÐáéäéêÜ Åóþñïõ÷á - Åßäç äþñùí êáé ÑáðôéêÞò

Ë. ÅéñÞíçò 20 (Åìðïñéêü ÊÝíôñï “Áëêþ”) Ðåýêç
Ôçë.: 210 80 22 293

ÊÏËËÉÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÍÔÙ
ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ

×ñõóïóôüìïõ Óìýñíçò 24Á, Ðåýêç
Ôçë. 2106125124 - Êéí. 6944 267 485

mandok50@gmail.com



Το  «…κ.λ.π.» ξεκινά σήμερα το ταξίδι του με την ελπίδα να είναι μακρύς ο δρόμος 
του και μαζί του να πορευθείτε κι εσείς. 
Άμαθο καθώς είναι ζητά την κατανόησή σας για ό, τι δεν σκέφτηκε, δεν άγγιξε, δεν 
συμπεριέλαβε, δεν …κ.λ.π., …κ.λ.π. 
Ο άγνωστος δρόμος που διάλεξε να διαβεί έχει και σκοπό και στόχο.
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης με την πρωτοβουλία της αυτή επιχειρεί ένα αρκετά 
δύσκολο εγχείρημα. Να ανοιχτεί περισσότερο στην κοινωνία, να κάνει ευρύτερα 
γνωστή τη δραστηριότητά της, να τη συνδέσει με την τοπική αγορά κι 
επιχειρηματικότητα και να προσθέσει ένα ακόμα λιθαράκι στο πολιτισμικό 
γίγνεσθαι των Βορείων Προαστίων.

ηΤο αίσθημα προσφοράς και η αγάπη για την 7  τέχνη ωθούν μια ομάδα ανθρώπων, παρά 
τις όποιες δυσκολίες, να προσπαθούν εθελοντικά για το καλύτερο. 
Αξίζουν ειλικρινείς ευχαριστίες στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης, σε Πρεσβείες, 
Ινστιτούτα και Ιδρύματα, σε Εταιρείας Παραγωγής & Διανομής, σε σκηνοθέτες και 
ανθρώπους του πολιτισμού, όπως και τον εμπορικό κόσμο της Πεύκης και της 
Λυκόβρυσης, που έχουν σταθεί πολύτιμοι αρωγοί και συνεργάτες.
Οι προβολές της Λέσχης καλλιεργούν, ψυχαγωγούν, προβληματίζουν, προσθέτουν. Η 
προσπάθεια αυτή χρειάζεται ηθική στήριξη, ουσιαστική ενδυνάμωση και οικονομική 
ενίσχυση.
Καλλιτέχνες της Πεύκης και της Λυκόβρυσης, άνθρωποι του Πνεύματος, σκηνοθέτες, 
ηθοποιοί, κριτικοί, σινεφίλ, ελάτε να γνωριστούμε και να συμπορευθούμε. Ας 
ξεκινήσουμε από κάτι απλό. Να ενώσουμε τις ιδέες μας. Μια βιβλιοθήκη για τον 
κινηματογράφο μπορεί να αποτελέσει την αρχή.
Ελάτε όλες και όλοι να δυναμώσουμε κάτι μικρό, που στην πραγματικότητα 
είναι μεγάλο.

  ...κινηματογραφική λέσχη πεύκης

www.kinlespef.gr
τηλ. επικοινωνίας: 6977 779551

twitter.com/kinlespef

www.youtube.com/user/kinlespef

plus.google.com/+ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΛΕΣΧΗΠΕΥΚΗ

www.facebook.com/kinlespef.gr
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΥΚΗΣ

Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία Κινηματογραφικής Λέσχης στην Πεύκη θα μπορούσαν να 
ανιχνευθούν την περίοδο μετά το 1995 όταν στα φεστιβάλ, που διοργάνωνε ο τότε Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Πεύκης, συμπεριλαμβάνονταν προβολές και αφιερώματα στον ελληνικό 
κινηματογράφο.
Επισήμως η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης ιδρύεται το 2006 ως Σύλλογος φίλων του 

κινηματογράφου και του θεάτρου, ανεξάρτητος του Δήμου.
Προσωρινός Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης αναλαμβάνει τότε ο αείμνηστος Χάρης 

Γκητάκος, άνθρωπος λόγιος, με μεγάλο πνευματικό έργο.
Μετά την εγγραφή του Συλλόγου στο Πρωτοδικείο Αθηνών και τις σχετικές αρχαιρεσίες πρώτη 

Πρόεδρος εκλέγεται η Έλλη Μήτση, διακοσμήτρια, τ. αντιδήμαρχος Πεύκης.
Με αργά και δειλά βήματα λοιπόν η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης αρχίζει τη δράση της. Χάρη 

και στην εν τω μεταξύ κατασκευή στην πόλη του Δημοτικού Θεάτρου οι προβολές πλέον θα μπορούν 
να πραγματοποιούνται στο φυσικό τους χώρο, ενώ η δημιουργία θερινού κινηματογράφου αποτελεί 
μελλοντικό στόχο. 
Με τη δημιουργία του «Καλλικρατικού Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης», την ενθάρρυνση του νέου 

Δημάρχου και τη στήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον - Αθλητισμός - Πολιτισμός» η 
Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης δραστηριοποιείται εντονότερα σε Πεύκη και Λυκόβρυση δίνοντας 
το στίγμα της στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Με ελάχιστους πόρους, με κατάθεση ψυχής και χρόνου, φιλοτιμία και μεράκι σχεδιάζεται βήμα - 
ηςβήμα κάθε προβολή από λίγους εθελοντές - λάτρεις της 7  τέχνης.

Μέχρι την άνοιξη του 2014 σε συνεργασία με Πρεσβείες, Ινστιτούτα, Οργανισμούς, Εταιρείες 
Παραγωγής, Εταιρείες Διανομής, Σκηνοθέτες και Ηθοποιούς προβλήθηκαν 74 ταινίες μικρού / 
μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ. Υπολογίζεται ότι 10.000 περίπου άτομα απόλαυσαν άλλοτε 
λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο αυτές τις κινηματογραφικές βραδιές.
Η πολιτισμική αυτή παρέμβαση αγκαλιάζεται πλέον από ένα ευρύτατο κοινό ξεπερνώντας τα 

στενά γεωγραφικά όρια της Πεύκης και της Λυκόβρυσης και κάνοντας την Κινηματογραφική Λέσχη 
Πεύκης γνωστή πανελληνίως, γεγονός που ενισχύεται και από την ενεργό συμμετοχή της στην 
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.).
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης διοικείται σήμερα από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο αποτελούν οι:
Πρόεδρος: Έλλη Μήτση
Αντιπρόεδρος: Κώστας Αναγνώστου
Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Σουφλής
Ταμίας: Μενέλαος Πλυμένος
Ειδ. Γραμματέας: Βασίλης Κούσης



Ιστορικό

Η πρώτη ελληνική κινηματογραφική λέσχη ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1950, στις αρχές μιας εξαιρετικά δύσκολης 
και ταραγμένης δεκαετίας της πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας.

Μέχρι το 1967 ιδρύθηκαν αρκετές κινηματογραφικές λέσχες σε 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 Ομοσπονδίας των Κινηματογραφικών Λεσχών (1961).

Προσφορά

Ανεξάρτητα με την οργάνωση, τη νομική υπόσταση και τον τρόπο λειτουργίας, οι κινηματογραφικές λέσχες 
αποτέλεσαν τους μοναδικούς χώρους προβολής ταινιών ποιότητας και ουσιαστικής γνωριμίας με την αισθητική 
και την τεχνική του κινηματογράφου.

Σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου, των γραμμάτων και της τέχνης τίμησαν με την 
παρουσία και την ενεργητική συμμετοχή τους το θεσμό των κινηματογραφικών λεσχών: Π. Ζάννας, Ρ. Κούνδουρος, 
Μ. Πλωρίτης, Μ. Κακογιάννης, Ν. Κούνδουρος, Θ. Αγγελόπουλος, Α. Σαββίδη, Α. Μητροπούλου, Β. Ραφαηλίδης και 
τόσοι άλλοι.

Από τη δικτατορία στη μεταπολίτευση

Η δυναμική πορεία των κινηματογραφικών λεσχών ανακόπηκε από τη δικτατορία, το 1967. Αν και κατά τη διάρκεια 
της, οι κινηματογραφικές λέσχες αποτέλεσαν σημαντικά κέντρα αντίστασης στη πολιτική και καλλιτεχνική 
λογοκρισία, τη μεγάλη τους άνθηση γνώρισαν με τη μεταπολίτευση. Παλαιές λέσχες επαναλειτούργησαν, νέες 
ιδρύθηκαν ενώ κινηματογραφικά τμήματα άρχισαν να λειτουργούν σε πολιτιστικούς, πολιτικούς, φοιτητικούς 
συλλόγους και στα πνευματικά κέντρα των Δήμων όλης της χώρας.

Η ίδρυση της Ο.Κ.Λ.Ε.

Η μεγάλη αυτή ανάπτυξη του θεσμού, μαζί με τη διάδοση του καλού κινηματογράφου, αποκάλυψε τις αδυναμίες, 
ελλείψεις και τα σημαντικά προβλήματα του παράλληλου - μη εμπορικού - συστήματος διάθεσης ταινιών στην 
Ελλάδα αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κεντρικού - συντονιστικού οργανισμού, μιας Ομοσπονδίας των 
Κινηματογραφικών Λεσχών.

Έτσι, το Δεκέμβριο του 1981 ιδρύεται η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) με κύριους 
σκοπούς:

ά Tη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ίδρυση και λειτουργία των κινηματογραφικών λεσχών στην Ελλάδα.

ά Tην εξασφάλιση και απρόσκοπτη διακίνηση ταινιών ποιότητας.

ά Tην προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας.

ά Tην παροχή έντυπου κινηματογραφικού υλικού για την υποβοήθηση του έργου των στελεχών των   
 κινηματογραφικών λεσχών στον προγραμματισμό των προβολών.

ά Tην έγκυρη ενημέρωση των κινηματογραφικών λεσχών για τις κινηματογραφικές εκδηλώσεις και  
 δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ά Tην υποστήριξη και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου.



Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Λ.Ε.

Η Ομοσπονδία των Κινηματογραφικών Λεσχών στις μέρες μας διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο 
που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων. Από το 2008 μέχρι και σήμερα 
πρόεδρος είναι ο Δημήτρης Καλαντίδης, ιστορικός και κριτικός κινηματογράφου.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης είναι μέλος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος, η δε 
Πρόεδρός της Έλλη Μήτση κατέχει το αξίωμα του Ταμία στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

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

Συνέδριο Ο.Κ.Λ.Ε 

Η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας διοργανώνει κάθε χρόνο κινηματογραφικό συνέδριο σε 
διαφορετική  πόλη της Ελλάδας, με τη συμμετοχή  μελών των Κινηματογραφικών Λεσχών,  φίλων του 
κινηματογράφου, φορέων των τοπικών κοινωνιών και σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού 
κινηματογράφου, των γραμμάτων και των τεχνών.

Σε κάθε πόλη η Κινηματογραφική Λέσχη ως συλλογική οντότητα αμφισβητεί τον παθητικό ρόλο του θεατή 
απέναντι στον κινηματογράφο, τον ωθεί σε ενεργή συμμετοχή  στη διαμόρφωση του προγράμματος και των 
δράσεων της Λέσχης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις διαλόγου με δημιουργούς και κριτικούς του 
κινηματογράφου. 

27ο Συνέδριο Ο.Κ.Λ.Ε 

Η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.), με τη συνεργασία της 
Κινηματογραφικής Λέσχης της Στέγης Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, της 

οΠεριφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Δήμου Καβάλας διοργάνωσε το 27 Συνέδριό 
της, την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, στο 
Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και στον Θερινό Κινηματογράφο 
«Ζέφυρος». 

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: «Ο ιστορικός, θεωρητικός και κριτικός λόγος στον 
κινηματογράφο».

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στη μνήμη τριών ανθρώπων που 
τίμησαν τον λόγο για τον κινηματογράφο: Μπάμπης Ακτσόγλου (ομιλητής: Νότης 
Φόρσος), Νίκος Κολοβός (ομιλητής: Γιάννης Σολδάτος) και Χρήστος Βακαλόπουλος 
(ομιλητής: Μάριος Παπαγεωργίου). Μετά τις ομιλίες ακολούθησε ηπροβολή της 
ταινίας των Σταύρου Τσιώλη και Χρήστου Βακαλόπουλου «Παρακαλώ, γυναίκες μην 
κλαίτε» (1992) και μουσικό πρόγραμμα με τον Αργύρη Μπακιρτζή και τους Dreamers.

Τη δεύτερη ημέρα, πλευρές του θέματος του Συνεδρίου  ανέπτυξαν σκηνοθέτες, 
πανεπιστημιακοί, ιστορικοί και κριτικοί του κινηματογράφου (Ανδρέας Τύρος, 
Στάθης Βαλούκος, Γιάννης Σολδάτος, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Αχιλλέας 
Ντελής, Άκης Καπράνος, Γεωργία Βιολιτζή, Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Τάσος 
Ρέτζιος, Βασίλης Κεχαγιάς, Λευτέρης Ξανθόπουλος).

Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμήν του σκηνοθέτη 
Νίκου Παναγιωτόπουλου (ομιλητές: Γιάννης Μπακογιαννόπουλος και Γιάννης 
Σολδάτος). Μετά τις ομιλίες προβλήθηκε η ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου 
«Αθήνα - Κωνσταντινούπολη» (2008).

Την τρίτη ημέρα, οι σύνεδροι (μέλη των Κινηματογραφικών Λεσχών από όλη την 
Ελλάδα) ξεναγήθηκαν σε γνωστά και άγνωστα σημεία της Καβάλας.



1. Ο Νότος (El Sur)
 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες 

και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα
2. Μικρά αθώα ψέματα (Le petits mouchoirs)
 Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και 

την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα
3. Οι απίστευτες περιπέτειες της Αντέλ (Les 

Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-
Sec)

 Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και 
την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα 

4. Villa Amalia
 Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και 

την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα 
5. Τα Ομορφόπαιδα (Les Beaux Gosses)
 Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και 

την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα

Το άλογο του Γουίνκι (Winky's horse)
Σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Πεύκης
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Η πολιτεία των πουλιών
Σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ηλία Ιωσηφίδη
και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Οποπομοζ (O' Popomoz)
Σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων 
Πεύκης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ά Διαχρονική γοητεία του κινηματογράφου - Ομηλιτές: ΡΟΖΙΤΑ ΣΩΚΟΥ|ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΙΑΝΙΔΗΣ|ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ
ά Προβολή ταινίας και έκθεση φωτογραφίας για τη ζωή και το έργο της αξέχαστης Μελίνας
ά Βραδιά αφιερωμένη στον «καλό μας άνθρωπο» Θανάση Βέγγο
ά Ζητείται ψεύτης - αφιέρωμα στον Δημήτρη Ψαθά



ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

6. Μια ιστορία για τον Αϊ Βασίλη (Joulutarina)
 Σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Πεύκης
7. Limpertador Morales
 Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της 

Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας 
στην Αθήνα

8. Κόλια (Kolja)
 Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Τσεχικής 

Δημοκρατίας στην Αθήνα
9. Οι δύο συναντήσεις του Νίκου Καζαντζάκη με 

την Τσεχία (Řek Zorba na Božím Daru)
 Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Τσεχικής 

Δημοκρατίας στην Αθήνα
10.Γυναίκες μόνες (Solas)
 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και 

την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα
11.Ο  Μιράντα επιστρέφει (Miranda regresa)
 Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της 

Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας 
στην Αθήνα

12.Καλώς ορίσατε κ. Μάρσαλ (Bienvenido Mr. 
Marshall)

 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και 
την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα

13.Άρθουρ 3: Ο πόλεμος των δύο κόσμων (Arthur 3, 
la guerre des deux mondes)

 Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και 
την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα
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ά Η γλώσσα της πεταλούδας
ά Να τραγουδάς και να αγωνίζεσαι
ά Αγέλαστος πέτρα
ά Τσέχικες ταινίες κινουμένων σχεδίων

ά Τα λόγια της σιωπής
ά Αθέμητος συναγωνισμός
ά Το δέντρο που πληγώναμε



1. Έρωτας στο Ζέλαρι(Želary)
 Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της 

Τσεχικής Δημοκρατίας στην Αθήνα
2. Τα 13 τριαντάφυλλα (Las 13 rosas)
 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Θερβάντες και την Πρεσβεία της 
Ισπανίας στην Αθήνα

3. Μαύρο ψωμί (Pa negre)
 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Θερβάντες και την Πρεσβεία της 
Ισπανίας στην Αθήνα

ο4. 6 επιλεγμένες ταινίες από το 53 Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

 -  11 συναντήσεις με τον πατέρα μου
 -Πέρα απ' το λόφο (Tepenin 

ardi/Beyond  The Hill)
 - Ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν (Mies 

vailla  menneisyytta / The Man 
without a Past)

 - Σύννεφο 9 (Wolke 9 / Cloud 9)
 - Νύχτα σιωπής (Lal gece/Night of 

 silence)
 - Με το φως της μέρας (Kad svane dan/ 

 When day breaks)
5. Ο άλλος (El otro)
 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Θερβάντες και την Πρεσβεία της 
Αργεντινής στην Αθήνα

2
0
1
2
-
2
0
1
3

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ου

ά 6 ταινίες του 53  Φεστιβάλ Θεσ/νίκης ταξίδεψαν στη Λυκόβρυση 
  και μας «ταξίδεψαν»

ου 
ά 16 βραβευμένες ταινίες του 35 Φεστιβάλ Δράμας «ταξίδεψαν»  
 στη Λυκόβρυση



6. Η Σουσουράδα (Potiche)
8. Νικόστρατος: Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι (Nicostratos le pélican)
9. Ο Μπάλας (El Bola)
 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα
10.O πόλεμος των κουμπιών (La guerre des boutons)
11.Μαφιόζοι στο Αιγαίο - Σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής INKAS
12.3 ώρες διορία (À bout portant)
13.Πες μου τ' όνομα σου (Le nom des gens)
14.Γεννημένος και μεγαλωμένος (Nacido y criado) - Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες 

και την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα
ου15.16 βραβευμένες ταινίες του 35  Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

 - Evergreen, Aroundel, Nobody's perfect, 11:50, Der Spiegel des Lord Patschog, Καθαρό 
ραδιόφωνο, Μακαρισμοί, Χαμομήλι, Παγόβουνο, Eight-minute deadline, Θόλος, Τσέλσι 
Μπαρτελόνα, Family tree, Η πηγή της νιότης, The summer after, Ghost in the machine

16.Ο σκοτεινός θάλαμος (La cámara oscura) - Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και 
την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα

19.Επτά τραπέζια γαλλικού μπιλιάρδου (Siete mesas de billar frances) - Σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Θερβάντες και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα

20.Bells, Threads & Miracles - Σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής INKAS
21.Μηδαμινές αποστάσεις (Postřižiny) - Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Τσεχικής 

Δημοκρατίας στην Αθήνα
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1.Καρτ ποστάλ από το Λένινγκραντ (Postales de Leningrado)
 Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της 

Βενεζουέλας στην Αθήνα
2.Κλέφτης ποδηλάτων (Ladri di Biciclette)
3.Πεθαίνοντας για την αλήθεια - Σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο Ν. 
Μεγγρέλη

4.Καλοκαίρι στο Βερολίνο (Sommer vorm balkon) - Σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Γκαίτε

5.Ανάμεσα σε δυο πατρίδες - Σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Χρ. 
Καρακάση

6.Η μαμά κλείνει τα 100 (Mamá cumple 100 años) - Σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Θερβάντες και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα

7.Ξαδέρφια (Primos) - Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και 
την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα

8.Οριάνα (Oriane) - Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Μπολιβαριανής 
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Αθήνα

9.Επιστροφή στη Χανσάλα (Retorno a Hansala) - Σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Θερβάντες και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα

10.Ίμβρος - Τένεδος: Της μνήμης και της λήθης / Έκθεση υδατογραφιών 
του Παύλου Χαμπίδη -  Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιστορικών 
Μελετών και το Σύλλογο Μικρασιατών Λυκόβρυσης - Πεύκης «Ιωνία»

11.Camino - Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και την Πρεσβεία 
της Ισπανίας στην Αθήνα

12.Γάμος στο περιθώριο - Σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Βασ. 
Κεσίσογλου

13.Ο καλός στρατιώτης Σβέϊκ (Dobrý voják Švejk)
14.Κυριακάτικα Κινηματογραφικά Προϊνά για νέους και παιδιά 

στο Δήμο Αμαρουσίου
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Προβολές

2014-2015

Προβολές

2014-2015

Συνεχίζουμε αυτό που αγαπάμε...



Νοέμβριος 2014 - Μάϊος 2015Νοέμβριος 2014 - Μάϊος 2015
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... κ.λ.π.
Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών στο www.kinlespef.gr

ή στο έντυπο εκδηλώσεων του ΠΕ.Α.Π. του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης



Οι δύο συναντήσεις του Ν. Καζαντζάκη με την ΤσεχίαΟι δύο συναντήσεις του Ν. Καζαντζάκη με την Τσεχία

Το 1929 ο Νίκος Καζαντζάκης βρέθηκε στο σημερινό Boží Dar της Τσεχικής Δημοκρατίας, όπου 

ασχολήθηκε με τη δεύτερη και την τρίτη γραφή του έπους του «Οδύσεια».

«Πέρασα τα σύνορα, βρίσκουμαι στην Τσεχ[οσλοβακία], σ' ένα αψηλό βουνό της Βοημίας, όπου 

υπάρχουν πέντ' έξι σπιτάκια και απέραντα δάση έλατα», γράφει στον Παντελή Πρεβελάκη στις 12 

Μαΐου του 1929. «Βρήκα ένα χωριάτικο σπιτάκι σε ύψος 1.100 μ., σε μια ξαίθρα του δάσους, 

εγκαταστάθηκα για τρεις μήνες και θα γράψω το βιβλίο για τη P[ουσία]. Είμαι σε απόλυτη γαλήνη, 

ερημία, αγελάδες, μερικοί άνθρωποι θαμαστοί  βοσκοί και βιολιτζήδες. Εδώ είναι οι περίφημοι 

Βοημοί βιολιτζήδες, άνθρωποι γιομάτοι πάθος και ευγένεια. Θαρρώ πως είμαι πάλι ευτυχής […]» 

(400 γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη, Εκδόσεις Καζαντζάκη, σελ. 131)

Οι άγνωστες πτυχές αυτού του δεσμού του Νίκου Καζαντζάκη με την Τσεχία είναι το θέμα του 

ντοκιμαντέρ «Οι δύο συναντήσεις του Νίκου Καζαντζάκη με την Τσεχία» (Řek Zorba na Božím Daru) 

του σκηνοθέτη Γιώργου Αγαθονικιάδη.

Ο Γ. Αγαθονικιάδης  γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1947 και σε ηλικία ενάμιση έτους βρέθηκε στην 

Τσεχοσλοβακία. Στο Μπέρνο  πέρασε όχι μόνο τα παιδικά του χρόνια αλλά τη μισή του ζωή. 

Σπούδασε εκεί Μόδα και Ενδυματολογία στη SPŠT και στη συνέχεια σπούδασε Σκηνοθεσία στην 

ονομαστή FAMU της Πράγας. Εργάστηκε ως σκηνοθέτης της τσεχοσλοβάκικης τηλεόρασης αρχικά στην 

Πράγα και στη συνέχεια στο Μπρνο.  



Σε ηλικία 37 ετών επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα 

και εργάσθηκε μέχρι το 2011 ως σκηνοθέτης στην 

ΕΤ1 σε αντίστοιχα προγράμματα, μουσικές 

παραγωγές και θεατρικά έργα. 

Έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Αλέξανδρος», 

«Φθινοπωρινή επιστροφή», «Πικρό χιόνι» και  «Ο 

ξένος»

Στο  ντοκιμαντέρ «Οι δύο συναντήσεις του Νίκου 

Καζαντζάκη με την Τσεχία» ο φακός του 

Αγαθονικιάδη καταγράφει μέσα από μαρτυρίες τη 

διαμονή του αυτή, συνομιλεί με τον Δήμαρχο της 

πόλης, τον δημιουργό του σχετικού γλυπτού 

ομογενή Νίκο Αρμουτίδη. Συνάμα συνδέει τη σχέση 

του Καζαντζάκη με την Τσεχία, φωτίζοντας τη 

φιλία - συνεργασία του με τον Τσέχο συνθέτη 

Bohuslav Martinů (Μπόχουσλαβ Μαρτινού), 

αποτέλεσμα της οποίας είναι η γνωστή του όπερα 

«Τα Ελληνικά Πάθη» (Řecké pašije), η οποία 

βασίζεται στο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη «Ο 

Χριστός ξανασταυρώνεται».

H ελληνική έκδοση του ντοκιμαντέρ σε 

μετάφραση Κατερίνας Μιλτ. Πορφυρογένη 

δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Πρεσβείας 

της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Αθήνα και χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Κηφισιάς, όπου 

και πρωτοπαρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2007. 

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης πρόβαλε το ντοκιμαντέρ αυτό στο Δημοτικό Θέατρο της 

πόλης το Φεβρουάριο του 2012. Την προβολή προλόγισαν η κα Κατερίνα Πορφυρογένη 

φιλόλογος, μεταφράστρια της τσεχικής γλώσσας και Πρόεδρος του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη, και από τις Εκδόσεις Καζαντζάκη η 

Διευθύντριά τους κα Νίκη Π. Σταύρου, Υφηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο 

University of Indianapolis Athens.



Το νέο βιβλίο των εκδόσεων ΚΟΥΙΝΤΑ «Εισαγωγή 
στον Κινηματογράφο» του Χρήστου Ν. Καρακάση 
απευθύνεται σε επίδοξους σκηνοθέτες, αλλά 
και σε όλους εκείνους που θέλουν να γνωρίσουν 
με άμεσο και περιεκτικό τρόπο την τέχνη αλλά 
και την τεχνική του κινηματογράφου. 
Η «Εισαγωγή στον Κινηματογράφο» αποτελεί 
επιτομή όλης της πληροφορίας που χρειάζεται 
όποιος ξεκινά την ενασχόληση του μ' αυτόν. Το 
βιβλίο μας ξεναγεί αναλυτικά στην Παγκόσμια 
Ιστορία του Κινηματογράφου, στην Ελληνική 
Κινηματογραφική Ιστορία, στους κυριότερους 
αισθητικούς σταθμούς και ρεύματα όπως του 
εξπρεσιονισμού, της Νουβέλ Βαγκ κλπ. Ο 
αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει 
σκηνοθέτες του Νεορεαλισμού, να θαυμάσει 
αριστουργήματα του Free Cinema και, 
ταυτόχρονα, να πλοηγηθεί στην τέχνη του 
Ντοκιμαντέρ.
Σε ξεχωριστή ενότητα αναπτύσσονται το 
σενάριο, η τεχνική, ο φωτισμός και η 
σημειολογία, με λόγο απλό και κατανοητό για 
ευρύτερη μελέτη και έρευνα. Ο Ψηφιακός 
Κινηματογράφος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
κινηματογραφικής πραγματικότητας στην εποχή 
μας και στο συγκεκριμένο βιβλίο έχει βρει τη 
θέση του. Οι βασικότεροι κανόνες που διέπουν 
τη σκηνοθεσία αφορούν στη σύνδεση του 
πονήματος με τη σκέψη του συγγραφέα, τόσο για 
τους μελετητές του κινηματογράφου, όσο και 
για όσους ξεκινούν την ενασχόληση τους για 
πρώτη φορά. 

Χρήστος Καρακάσης

«Εισαγωγή στον Κινηματογράφο» 



Οι ταινίες αντανακλούν τον τρόπο εμφάνισης και αντίληψης του αισθητού. Ο κινηματογράφος 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στη διαφύλαξη της εκάστοτε πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά 
και όλων αυτών που αλλιώς θα χάνονταν στο χρόνο. Η ποικιλομορφία των εποχών, των αισθητικών 
περιόδων, οι όψεις των πόλεων σε διάφορα μέρη και σε διάφορες χρονικές περιόδους σώζονται 
χάρη σε αυτόν. Με αυτή του την ιδιότητα αναδεικνύεται σε ένα νέο είδος βιβλιοθήκης για τον 
άνθρωπο, ένα μοντέρνο θησαυροφυλάκιο όλων όσων θα αναζητά η μελλοντική αρχαιολογία. 
Έτσι το κινηματογραφικό έργο υπερβαίνει τις εξαρτήσεις της ύλης, ξεπερνά τους περιορισμούς, 
μετουσιώνεται σε γεγονός πνευματικό. Αντανακλά τις κοινωνικές ή τις ιδεολογικές συνθήκες που 
το παρήγαγαν. Μπορεί να μεταδώσει δέος αλλά και τρόμο. Μπορεί να αφανίσει μορφές του 
παρελθόντος που κατέληξαν ανενεργές. Αποκολλάται από τον δημιουργό του και ζει σε πείσμα της 
φθοράς που επιφέρει ο χρόνος. Ζει ανεξάρτητο γιατί ο καθένας μπορεί να διαβάσει καινούργια 
πράγματα σ' αυτό. 

Ο Χρήστος Ν. Καρακάσης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μουσική, Πληροφορική και 
Σκηνοθεσία Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης. Έχει επιμεληθεί οπτικοακουστικά 
καλλιτεχνικά, οργανωτικά και σε τεχνικό επίπεδο πολλές εκδηλώσεις παρουσιάσεις, 
διαφημίσεις,Video art,Φεστιβάλ. Ως Σκηνοθέτης-Παραγωγός έχει παρουσία από το 
1992. 
Οι ταινίες του έχουν αποσπάσει διεθνείς βραβεύσεις και έχουν προβληθεί στην Ελλάδα 
και το Εξωτερικό. 
Από το 2011 είναι Καλλιτεχνικός Διεθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακού 
Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF (Athens International Digital Film Festival), και από 
το 2013  Καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διεθνές Πανόραμα Επιστημονικών και 
Οικολογικών ταινιών, το οποίο συνεισφέρει στην διάδοση της επιστήμης μέσω της 
δύναμης των νέων οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακών τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται σήμερα από τους επιστήμονες ανά τον κόσμο.



Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης διοργάνωσε το καλοκαίρι του 2013 διαγωνισμό φωτογραφίας με 

τίτλο «Η Ελλάδα με τα μάτια σου».

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Λέσχης εστάλησαν από 20/6/2013 μέχρι 20/8/2013 

πενήντα (50) συμμετοχές, εκ των οποίων δύο (2) δεν έγιναν δεκτές. 

Στη συνέχεια, μέλη της ομάδας (group) "Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης" στο facebook από 

21/8/2013 μέχρι 31/8/2013 διάλεξαν, κάνοντας like, τις τρεις (3) συμμετοχές στο διαγωνισμό, 

που θεώρησαν καλύτερες ως εξής:

οά 1  βραβείο [δύο (2) δωρεάν διανυκτερεύσεις (20 - 22/9/2013) στο VOURNELIS BEACH 

 HOTEL & SPA και μία (1) δωρεάν επίσκεψη στο MARINIS SPA CENTER στη Νέα   

    Ηρακλείτσα Καβάλας για 2 άτομα]: Άλκης Αναστόπουλος

Διαγωνισμός φωτογραφίας

«Η Ελλάδα με τα μάτια σου»



οά 2  βραβείο [τρία (3) βιβλία από την Αλυσίδα Πολιτισμού ΙΑΝΟΣ]: Τριτσογεώργος Δημήτρης

οά 3  βραβείο [δωρεάν είσοδος για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες στο πακέτο Smile 

καταστήματος της  αλυσίδας SEVEN SPOTS]: Χατζηθεοδώρου Χριστίνα



Ο Ηλίας Ιωσηφίδης είναι ένας από τους 
βραβευμένους Έλληνες ντοκιμαντερίστες. 
Σπούδασε κινηματογράφο στην Αθήνα, όπου και 
εργάζεται επαγγελματικά. Είναι μέλος της 
Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών. 
Ως Σκηνοθέτης ασχολείται κυρίως με το 
ντοκιμαντέρ. Υπήρξε κατά διαστήματα 
εξωτερικός συνεργάτης της ΕΡΤ και γύρισε για 
λογαριασμό της διάφορες ταινίες μικρού μήκους, 
και κυρίως ντοκιμαντέρ. 
Το 2005 ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής ΖΩΠΥΡΟΣ 
και ξεκίνησε την προσπάθεια δημιουργίας 
σημαντικών ντοκιμαντέρ, με πολλές διακρίσεις. 
Οι ταινίες του συμμετείχαν σε διεθνή και 
ελληνικά φεστιβάλ, στην Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, 
Πάτρα, Κύπρο, Τσεχία, Φινλανδία, Εσθονία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, Καναδάς 
κλπ.

…κ.λ.π.: Κύριε Ιωσηφίδη επιλέξατε ως σκηνοθέτης το ντοκιμαντέρ και όχι την 
μυθοπλασία. Γιατί αυτή η προτίμηση;

Ηλ. Ιωσηφίδης: Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι σκηνοθέτες προτιμούν να 
δημιουργούν μέσα από την μυθοπλασία γιατί πιστεύουν πως είναι το κυρίαρχο είδος. 
Παλαιότερα οι σκηνοθέτες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έβλεπαν το ντοκιμαντέρ 
αδύναμο να καλύψει τις δημιουργικές τους ανησυχίες, αντιεμπορικό είδος, γι' αυτό 
και ελάχιστες ταινίες κατάφερναν να φτάσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες. 
Βεβαίως μια τέτοια αντίληψη ήταν τελείως λανθασμένη γιατί η τέχνη του 
κινηματογράφου ξεκίνησε ως καταγραφή της πραγματικότητας. Υπήρχαν βεβαίως 
σκηνοθέτες που δημιουργούσαν μέσα από το ντοκιμαντέρ αλλά ήσαν ελάχιστοι. Τα 
τελευταία 10 χρόνια το ντοκιμαντέρ απέκτησε μεγάλη άνθηση γιατί πολλοί νέοι 
σκηνοθέτες είδαν πως μέσα από αυτό μπορούν εξίσου να δημιουργούν, να ψυχαγωγούν 
και να συγκινούν τον κόσμο, κυρίως με το δημιουργικό ντοκιμαντέρ. Το είδος αυτό 
έχει να κάνει με ιστορίες που εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο και είναι αυτό που 
κυρίως ασχολούμαι εγώ γιατί θεωρώ πως με εκφράζει καλύτερα. Πιστεύω πως το 

Συνέντευξη

Ο σκηνοθέτης Ηλίας Ιωσηφίδης



αυθόρμητο, το πηγαίο, το απρόοπτο και η αλήθεια της στιγμής, είναι το ουσιώδες σε 
κάθε καλλιτέχνη όταν οικοδομεί την τέχνη του. Είναι τα ίδια συναισθήματα που 
νιώθει ο ζωγράφος, ο γλύπτης, ο ποιητής, κ.ο.κ, κάτι που στερείται η ταινία 
μυθοπλασίας με τις κατασκευασμένες ιστορίες.

…κ.λ.π.: Ποια είναι τα θέματα που σας εμπνέουν;

Ηλ. Ιωσηφίδης: Σύμφωνα με την φιλμογραφία μου θα μπορούσε κανείς να κατατάξει το 
έργο μου στο ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ και σε κείνο που έχει σχέση με την φύση. 
Θα έλεγα ο άνθρωπος, η φύση, η αθέατη πλευρά της πραγματικότητας, η λιγότερο 
προβεβλημένη, αποτελεί την θεματολογία των ταινιών μου. 

…κ.λ.π.: Διακρίνουμε στο έργο σας μια ποιητική διάθεση.

Ηλ.Ιωσηφίδης: Δεν έχετε άδικο, κυρίως οι ταινίες μου, που έχουν θέματα με την 
φύση. Τέτοιες ταινίες είναι οι «Δρόμοι των κοπαδιών», «Η πολιτεία των πουλιών», η 
ταινία μου για τον ποιητή Ηλία Τσέχο με τον τίτλο «Ηλίας Τσέχος ή σταγόνα ή 
ωκεανός», ο «Όλυμπος» και άλλες. Θα έλεγα πως σ΄ όλες τις ταινίες μου ενυπάρχει 
σε κάποιο βαθμό η ποιητική διάθεση, αλλού λιγότερο αλλού περισσότερο. Πιστεύω 
πως όλες οι μορφές τέχνης 
εμπεριέχουν την ποίηση, όταν 
δομούνται στέρεα.

…κ.λ.π.: Πως προέκυψε η ταινία σας 
«Παγωμένος Χρόνος», που θα 
προβληθεί στην φετινή σεζόν από την 
Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης; 
Σημειωτέον πως πρόκειται για μια 
σκληρή ταινία που αφορά την μαύρη 
σελίδα, την εισβολή των Τούρκων 
στην Κύπρο. 

Ηλ. Ιωσηφίδης: Θα έλεγα πως το 
Κυπριακό παραμένει ακόμα μια 
σκοτεινή υπόθεση. Παρά τα τόσα 
χρόνια δεν λύθηκε, ούτε αποδόθηκαν ευθύνες στους πραγματικούς αίτιους αυτής της 
τραγωδίας και το πιο θλιβερό, καμία μέριμνα της πολιτείας σε όσους έλαβαν μέρος 
στον πόλεμο κυρίως σε εκείνους που χρειάζονταν ψυχολογική στήριξη.
Η ταινία αναφέρεται στους Ελλαδίτες που έλαβαν μέρος στον πόλεμο της Κύπρου, 
στους αφανείς ήρωες, που οι ελληνικές μεταχουντικές κυβερνήσεις, τους πέταξαν 
στο καλάθι των αχρήστων. Είναι πλέον κλασσική η συμπεριφορά της εκάστοτε 
ελληνικής πολιτικής εξουσίας, να θεωρεί τους Έλληνες εργαλεία των πολιτικών της 
επιδιώξεων. 



Οι Έλληνες φαντάροι που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κύπρου και όσοι άξιοι 
αξιωματικοί επιτέλεσαν το καθήκον τους, αντί να τύχουν τιμές, και φροντίδας, 
απεναντίας κατασυκοφαντήθηκαν, λοιδορήθηκαν και αφέθηκαν στο περιθώριο της 
Ιστορίας. Η ταινία αποκαλύπτει άγνωστες πλευρές της εισβολής, τη μετέπειτα στάση 
της Ελλάδας, τα θέματα των ελλαδιτών αιχμαλώτων και αγνοούμενων. Μία βαθιά, 
επώδυνη ματιά σ' αυτούς που επέζησαν μετά τον πόλεμο. Θύματα του πολέμου στην 
Κύπρο δεν είναι μόνο οι νεκροί στο πεδίο της μάχης, αλλά και όσοι κατάφεραν να 
επιστρέψουν στην πατρίδα. Για όλους αυτούς, ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Ιουλίου 
του '74.

Η ταινία απέσπασε το Πρώτο Βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
της Χαλκίδας το 2010. Προβλήθηκε σε πολλές κινηματογραφικές λέσχες σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας. Την άνοιξη θα προβληθεί και στην Πεύκη.

Επιλεκτική Φιλμογραφία 
Οι σημαντικότερες ταινίες του Ηλία Ιωσηφίδη: 

ά «Παγωμένος χρόνος». Πρώτο Βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας

ά «Η πολιτεία των πουλιών» Τρία πρώτα Βραβεία, καλύτερης ταινίας στα Φεστιβάλ 
Διεθνές Πανόραμα Ανεξάρτητων Δημιουργών και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Χαλκίδας, καθώς και το Βραβείο καλλίτερης Φωτογραφίας

ά «Ηλίας Τσέχος ή σταγόνα ή ωκεανός» Βραβείο ήχου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Χαλκίδας.

 

Άλλες σημαντικές ταινίες: «Τραντέλλενοι», «Οι δρόμοι των κοπαδιών», «Όλυμπος» 
και «Ευαγείς εν τη καμίνω».
Με την Δημόσια Ελληνική Τηλεόραση γύρισε τις σειρές «Από πέτρα και χρόνο» (50 
επεισόδια), «Τ' αδέλφια μας οι άνθρωποι» (8 επεισόδια), «Υδάτινη Ζώνη» (10 
επεισόδια), «Εικόνες» 1996-1997, τέσσερα (4) επεισόδια της παιδικής τηλεοπτικής 
σειράς μυθοπλασίας της ΕΡΤ,  εκ των οποίων τα επεισόδια: «Εκδρομή στη Βραυρώνα» 
έλαβε το Βραβείο Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου Τηλεόρασης στο Φεστιβάλ Δράμας 
1997, «Με λένε Άσσαντ», συμμετοχή στο Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Δράμας 1996.

Ασχολήθηκε ακόμη με τη σκηνοθεσία πολλών ντοκιμαντέρ για λογαριασμό της 
Περιφέρειας Αττικής, Πολιτιστικών φορέων, Νομαρχιών και Δήμων, τηλεοπτικών 
σταθμών (ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ).
Ασχολήθηκε ακόμη με την σκηνοθεσία στο περιφερειακό θέατρο και συγκεκριμένα στο 
Δήμο Μελισσίων με το πρώτο θεατρικό του σχήμα το «ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ».

Συνέντευξη

Ο σκηνοθέτης Ηλίας Ιωσηφίδης
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(Η αγράμματη Βανθία μαζί με τον άντρα της Βαρνάβα διατηρούν καρβουνιάρικο στα 
Καμίνια του Πειραιά της δεκαετίας του '50. Η Βανθία θέλει ν' αυξήσει το 
οικογενειακό εισόδημα προσπαθώντας να δουλέψει στον κινηματογράφο της γειτονιάς 
που μόλις άνοιξε.)
...........................................................................
 Η Βανθία έριξε μια τελευταία ματιά στον καθρέφτη, επιθεώρησε το μάκρος του 
φουστανιού, έφτιαξε με τα χέρια τα μαλλιά της, διόρθωσε το δεξί σαλιγκαράκι στο 
μέτωπο, καμάρωσε τους χαλκάδες στ’ αυτιά, φύσηξε για άλλη μια φορά τα βαμμένα 
νύχια της που δεν έλεγαν να στεγνώσουν, έβγαλε τελικά το σταυρό από το εωτερικό 
του στήθους της, τον χάιδεψε καθώς χρύσιζε πάνω στο μπλε ύφασμα, χαμογέλασε, και 
ικανοποιημένη άνοιξε την πόρτα. Τότε κοίταξε στον ουρανό. «Έχει γούστο να πιάσει 
βροχή» μουρμούρισε στραβώνοντας τα χείλη. «Καλή επιτυχία!» φώναξε ο Βαρνάβας. 
«Αμάν αυτός ο στόμας σου! Βρε γρουσούζη, παρακάλα να μην βρέξει» είπε γεμάτη 
νεύρα η Βανθία. Προχώρησε με γρήγορα βήματα, γονάτισε, ξεκλείδωσε τα λουκέτα, 
σήκωσε τα ρολά του κινηματογράφου και στάθηκε να ισιώσει το φόρεμα. Ξαφνικά όλα 
μαύρισαν και μια δυνατή βροντή την ανάγκασε να κάνει δυο βήματα πίσω. Αυτό ήταν! 
Αμέσως άνοιξαν οι καταρράκτες του ουρανού. Ο Εμμανουήλ όρμησε σα σίφουνας. «Να 
μαζέψουμε τις καρέκλες, θα γίνουνε χάλια, γαμώ την τύχη μου. Μου το φύλαγε ο 
καιρός» φώναξε στη καρβουνιάρισσα. Η Βανθία σαστισμένη δν ήξερε τι να κάνει. Και 
το μαλλί; Και το καινούριο φουστάνι; «Τι με κοιτάς, κουνήσου χριστιανή μου!» 
ούρλιαξε ο άλλος. Η Βανθία απελπισμένη βγήκε στη βροχή. Δίπλωνε τις πάνινες 
πολυθρόνες κι έβριζε: «Ο γρουσούζης ο Βαρνάβας, η τσιμπλού η Μαρίνα που με 
μάτιασε, η τύχη μου η ρουφιάνα.» Έλεγε κι άλλα. Τα μαλλιά και το φουστάνι έσταζαν, 
τα χέρια της μούλιαζαν στη βροχή και τα κόκκινα νύχια της έγδερναν το μεταλλικό 
σκελετό των καθισμάτων. Όταν τέλειωσε το μάζεμα η Βανθία δεν άντεξε: «Θα μου πεις 
κυρ Μανόλη πόσα θα μου δίνεις;» «Άκου κυρ Μανόλη! Εμμανουήλ με λένε, είναι το 
επώνυμό μου κατά πρώτο. Και κατά δεύτερο, δε θα πληρώνεσαι για το άνοιξε-κλείσε 
του σινεμά, αυτό μας έλειπε! Θα μπορείς να πουλάς πασετέμπους, λιόσπορους και 
λεμονάδες και να βγάζεις από ’κει» φώναζε γεμάτος θυμό ο ιδιοκτήτης. Η Βανθία τα 
είχε χαμένα. Δεν ήξερε αν έπρεπε να τον βρίσει ή να του φέρει τη βρεγμένη 
πολυθρόνα στο κεφάλι. Άκουσε καλά ότι δε θα πληρώνεται; Θέλει να εκμεταλλευτεί 
μιαν αγράμματη και να τη βάλει σε φασαρίες; Σιγά μην μπλέξει με λεμονάδες και 
σπόρια, αυτό της έλειπε! Αυτή με το ζόρι έκανε λογαριασμούς όταν η παραγγελία για 
κάρβουνα δεν ήτανε συνηθισμένη. Ο άλλος κοίταζε το στόμα της. «Ρε άι στο διάολο, 
που βρήκες μια φτωχιά γυναίκα και την εκμεταλλεύεσαι!» φώναξε γυρνώντας του την 
πλάτη. «Εμένα έστειλες στο διάολο;» ούρλιαξε ο Εμμανουήλ έτοιμος να την αρπάξει. 
Η Βανθία δεν έβλεπε* είχανε θολώσει τα μάτια της. Μια αστραπή φώτισε τη νύχτα. 

Ιερώνυμος Πολλάτος

«Τέρμα Κατσούλη κ΄ Θήρας»*



«Ναι, εσένα κι όλους σαν και σένα. Και τον 
Μιχαηλίδη τον Ποριώτη, που να πάρει ο 
διάολος το νησί του και τα λεμόνια μαζί. Να 
ρε, εδώ σας γράφω!» κι έκανε να σηκώσει το 
φουστάνι της. «Έχε χάρη που είσαι 
γυναίκα!» αμύνθηκε ο Εμμανουήλ. Τη Βανθία 
δεν την έπαιρνε άλλο. «Κανονικά έπρεπε να 
σου ζητήσω λεφτά για το φουστάνι που 
χάλασα για πάρτι σου, αλλά εγώ είμαι 
Θερμιώτισσα και δεν καταδέχομαι. Γεια 
χαραντάν!» «Και τα κουκιά μπαγλάν! Κι εγώ 
είμαι από τη Γούβα του Βάβουλα» απάντησε ο 
άλλος. 
  Η Βανθία βρήκε το Βαρνάβα με τους 
κουβάδες στα χέρια να προσπαθεί να μαζέψει 
τα νερά που κατρακυλούσαν από τη στέγη του 
σπιτιού. Πάνω στο κρεβάτι μια κατσαρόλα 
ξεχειλισμένη έσταζε στο σεντόνι. Ο 
καρβουνιάρης την είδε στραπατσαρισμένη 
και τη λυπήθηκε. «Μη με κοιτάς έτσι» 
ούρλιαξε η Βανθία. Στάθηκε μπροστά στον 
καθρέφτη. Τα κολλημένα μαλλιά της έμοιαζαν 
με αστεία αποκριάτικη περούκα. «Στο διάολο 
κι ο σινεμάς, ο Μανόλης, κι ο Μιχαηλίδης, 
κι όλοι όσοι με μάτιασαν» ξέσπασε η 
καρβουνιάρισσα. «Έλα βρε Ευανθία μου, έλα 
βρε πουλάκι μου, μην κάνεις έτσι. Χέσ’ 
τους όλους. Εσύ έχεις εμένα.» Ένιωσε τα 
χέρια του να την αγκαλιάζουν, και το κορμί 
της να συνταράζεται από το κλάμα που ήτανε 
μαζεμένο πολλά χρόνια μέσα της. 
«Ναι...αλλά δε σου έκανα ένα παιδί...» κλαψούρισε. «Ε, και; Είσαι κοτζάμ γυναίκα 
και τώρα κάνεις εσύ σαν παιδί» είπε ο Βαρνάβας χαϊδεύοντας τη βρεγμένη πλάτη της. 
Η Βανθία δεν έλεγε να σταματήσει: «Όμως ήθελες ένα γιο...» Ο καρβουνιάρης με 
δυσκολία συγκράτησε τα δάκρυά του. «Βγήκε ποτέ κακή κουβέντα από το στόμα μου για 
σένα;» ακούστηκε σα νανούρισμα η φωνή του. «Όχι, αλλά τώρα που το ’πες θα με 
κάνεις να κλαίω πιο πολύ...» απάντησε η Βανθία σκουπίζοντας τις μύξες της με τη 
ανάποδη του φουστανιού της.
 Ο Θεός λες το έκανε επίτηδες κι έβρεχε κάθε σούρουπο. Μετά καθάρισε ο ουρανός και 
το Σάββατο το απόγευμα βγήκε πάλι στους δρόμους το γκρίζο Τάουνους να διαλαλήσει, 
επιτέλους, τα εγκαίνια του σινέ Μαριάννα με το δραματικό κολοσσό Η κατάρα της 
μάνας με τους Γιώργο Φούντα και Κώστα Κακκαβά. Η γειτονιά ξεσηκώθηκε όταν 
πληροφορήθηκε ότι θα παρακολουθούσε την προβολή ο Θανάσης Βέγγος που συμμετείχε 
στην ταινία. «Ρε Χαζή έχασες την ευκαιρία να δεις από κοντά το Βέγγο» την 
τσίγκλισε ο Βαρνάβας. «Δε με παρατάς κι εσύ» απάντησε τσαντισμένη η Βανθία.



Ιερώνυμος Πολλάτος

«Τέρμα Κατσούλη κ΄ Θήρας»*
  Από νωρίς το απόγευμα ο κόσμος σχημάτιζε ουρά μέχρι να σηκωθούν τα ρολά του 
σινεμά. Μόλις ο ήλιος βασίλεψε τα γυναικόπαιδα μπουκάρισαν γεμίζοντας σε λίγα 
λεπτά τα καθίσματα. Όλοι θαύμαζαν τον καινούριο κινηματογράφο. Το καλοστρωμένο 
χαλίκι, τις άσπρες πάνινες πολυθρόνες, και τις αραδιασμένες γλάστρες με κατηφέδες 
και βασιλικούς. Όταν έσβησαν τα φώτα κι έπεσαν οι τίτλοι στην οθόνη ακούστηκε 
δυνατά η μουσική που ερχόταν από το κολλητό ταρατσάκι: Κι αν η μοίρα μάς ταράζει 
στα χαστούκια, κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια, κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο 
στα μπουζούκια, και στην ψάθα κακομοίρηδες ψοφάμ', σερσέ λα φαμ, σερσέ λα φαμ...Οι 
θεατές άρχισαν να μουρμουρίζουν κι ύστερα ακούστηκε μια αντρική φωνή: «Κλείσ’ το 
ρε, δεν ακούμε τίποτα!» Η μουσική δυνάμωνε: Φύγε κι άσε με ν’ απομείνω μόνος μου, 
φύγε κι άσε με να με λειώνει ο πόνος μου...Στη φτωχή καρδιά που σ’ αγάπησε 
πολύ...Από το σκοτάδι του σινεμά η Μαρίνα διέκρινε μια σκιά στη διπλανή ταράτσα. Η 
ράφτρα ψιθύρισε στην κόρη της: «Η καρβουνιάρισσα το διασκεδάζει.» Όμως η Βανθία 
έβγαζε το άχτι της και δεν την ένοιαζαν ούτε τα σφυρίγματα, ούτε οι μούτζες του 
κόσμου: Για να βρεις κυρά μου γούστα πάμε τσάρκα με τη σούστα, να κρατάς το 
χαλινάρι όλο σκέρτσο και καμάρι. Τάκα τάκα τάκα τα πεταλάκια, ντρίγκι ντρίγκι 
ντρίγκι τα κουδουνάκια...Ο Εμμανουήλ δεν άργησε να χτυπήσει την εξώπορτα του 
καρβουνιάρικου. Ο Βαρνάβας βγήκε με το τσιγάρο και το χαμόγελο κολλημένο στα 
χείλη. «Σε παρακαλώ χαμήλωσε τη μουσική, ο κόσμος δεν ακούει και διαμαρτύρεται» 
παρακάλεσε ο ιδιοκτήτης. «Τι να σου κάνω, η γυναίκα μου γλεντάει και δεν ακούει 
ούτε μένα. Άσε που τράβηξε τη σκάλα πάνω στην ταράτσα και δεν μπορώ ν’ ανέβω.» Αν 
θα μ’ αρνηθείς, αν θα μ’ αρνηθείς, να ξέρεις πως θα γίνω για σένα Τσακιτζής, θα 
γίνω, θα γίνω, για σένα Τσακιτζής...Η Βανθία σκασμένη στα γέλια δεν άντεξε άλλο, 
κατέβασε το βρακί της κι άρχισε να κατουράει χωρίς σταματημό.

* Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ιερώνυμου Πολλάτου «Τα Καμίνια εντός».

Ο Ιερώνυμος Πολλάτος γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Το 
πρώτο του βιβλίο είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός-
οδοιπορικό για το Άγιο Όρος, με τίτλο Αντίδωρο ή 
Άθωνος Περιδιάβασις (Καστανιώτης 2004). 
Ακολούθησαν τα διηγήματα Συνεχόμενοι λυγμοί (Το 
Ροδακιό 2007), το μυθιστόρημα Ο σκοτεινός κύριος 
του Βερτεκόπ (Το Ροδακιό 2009), και τα διηγήματα 
Τα Καμίνια εντός (Ι.Μ.Τ.Ι.Ε.)
Στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το 2005 
ανέβηκε σε θεατρική μορφή ένα διήγημα από τους 
Συνεχόμενους λυγμούς. Επίσης έχει κάνει τη σύνθεση 
κειμένων για τα έργα: Ιδού Εγώ-Βλ. Μαγιακόφσκι 
(Θέατρο Επί Κολωνώ, χειμώνας 2010) και Ανείπωτο - 
Γ. Χειμωνάς (Φεστιβάλ Αθηνών, καλοκαίρι 2010).
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…Καμιά εικοσαριά μέτρα απ' τη κύρια είσοδο και προς τη 

μεριά του σινεμά, υπήρχε μια μικρή καγκελόφραχτη πόρτα 

κλειδωμένη με χοντρή αλυσίδα και λουκέτο.
Αυτό το λουκέτο ήταν πολύ παλιό και είχαμε ανακαλύψει 
πως αν το χτυπούσες δυνατά με μια πέτρα, άνοιγε.
Έτσι, μπορούσαμε να μπούμε στο περιβόλι και να 
βρεθούμε στο μαντρότοιχο που το χώριζε απ' το σινεμά.
Αν πηδούσες το μαντρότοιχο βρισκόσουν σ' ένα 
στενόμακρο κήπο, όπου υπήρχαν οι τουαλέτες του σινεμά, 
που ακουμπούσαν σ' ένα χαμηλότερο τοίχο πνιγμένο στα 
γιασεμιά.
Από κει περνούσες στο χώρο των καθισμάτων και της 
οθόνης των ονείρων και των θαυμάτων.
Οι διαφημιστικές φωτογραφίες των προσεχών έργων, στα 
φωτισμένα εξωτερικά ταμπλό του σινεμά, ήταν μια μεγάλη 
πρόκληση που μας έφτιαχνε μια ασυγκράτητη επιθυμία για 
να μπούμε και να τα δούμε.
Δε μπορούσαμε ν' αντισταθούμε στη μαγεία που 
δημιουργούσαν οι περιπέτειες του Ταρζάν με τον Τζόνυ 
Βαϊσμύλερ, η «Οδύσσεια» του Ομήρου με τον Κερκ 
Ντάγκλας, η Συλβάνα Μαγκάνο και η Ροσσάνα Ποντεστά, οι 
αστυνομικές περιπέτειες του Λέμυ Κώσιον με τον ́ Εντυ 
Κωνσταντέν, το «20.000 λεύγες υπό την θάλασσα» του 
Ιουλίου Βερν, με τον Τζέϊμς Μέησον και τον Κέρκ 
Ντάγκλας, το «Δεσμώτης του ιλίγγου» του Άλφρεντ 
Χίτσκοκ, με τον Τζέϊμς Στιούαρτ και τη Κιμ Νόβακ, τα 
γουέστερν με τους Τζων Γουέϊν, Ρόμπερτ Μήτσαμ, Γκάρυ Κούπερ, Μπαρτ Λάνγκαστερ, Γκρέγκορυ Πεκ, 
Τσαρλς Μπρόνσον, που πάλευαν για να νικήσουν τους κακούς και να επιβραβευτούν μ' ένα φιλί απ' τις 
Γκρεϋς Κέλλυ, Εύα Μαρί Σαιντ, Άβα Γκάρνερ, Τζιν Σίμονς, Άτζυ Ντίκινσον, Λωρήν Μπακώλ, Τζάνετ Λη.
Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και να ζήσουμε αυτές τις δύο ώρες του θαυμαστού κόσμου, 
υπήρχαν δύο τρόποι.
Ο ένας ήταν να πληρώσουμε την είσοδο και ο άλλος να πηδήξουμε το μαντρότοιχο.

Γιώργης Παπανικολάου (Ζτρέκος)

«Παλιό θερινό σινεμά»*



Ο πρώτος τρόπος δεν μας αφορούσε, γιατί ποτέ δεν είχαμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τόσα 
εισιτήρια.
Πριν αποφασίσουμε να καταφύγουμε στο δεύτερο τρόπο, δοκιμάσαμε κανά δυό φορές ν' αρκεστούμε στη 
διήγηση του έργου και στην οθόνη της φαντασίας μας.
Την πρώτη φορά βάλαμε ρεφενέ και ρίξαμε κλήρο, για να δει το έργο ένας απ' τη παρέα και μετά να το 
διηγηθεί στους άλλους.
Ο κλήρος έπεσε στον Τσεκούρα.
Οι υπόλοιποι πήγαμε στο παγκάκι μας και τον περιμέναμε ανυπόμονα.
Όταν ήρθε, αποδείχτηκε πως ο Τσεκούρας ήταν ο πιο ακατάλληλος για να κάνει αυτό που περιμέναμε.
Μέσα σε δέκα λεπτά μας είπε μια περίληψη του έργου.
Όσο κι αν συνδυάσαμε τα λεγόμενά του με τις διαφημιστικές φωτογραφίες της ταινίας, δε μπορέσαμε 
να ζήσουμε την ατμόσφαιρα και να δούμε τις θαυμαστές περιπέτειες και τα κατορθώματα του Ταρζάν.
Τη δεύτερη φορά συμφωνήσαμε να μη ρίξουμε κλήρο και να πάει αυτός που μπορούσε να διηγείται 
καλύτερα.
Έτσι επιλέξαμε τον Λάκη.
Πράγματι, όταν αυτός είδε το έργο κι ήρθε στο παγκάκι μας, οι σκηνές της ταινίας άρχισαν 
νάρχονται διαδοχικά στη σιγαλιά και στο μισοσκόταδο της καλοκαιριάτικης νύχτας.
Ο Λάκης φαινόταν να ζούσε το έργο και η δράση του Τζων Γουέϊν στο «Άλαμο», εκτυλισσόταν με 
γλαφυρότητα και με ρυθμό που μας κρατούσε σε αγωνία.
Προσπαθούσε να μας μεταφέρει ακόμα και τη μουσική ατμόσφαιρα στις καίριες σκηνές του έργου, 
κάνοντας με το στόμα τον ήχο της κορνέτας.
Όλ' αυτά όμως, αντί να μας ικανοποιήσουν, μας δημιούργησαν μεγαλύτερη λαχτάρα για να βρεθούμε 
κοντά στις περιπέτειες, κι έτσι, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο τρόπο…

*Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Γιώργη Παπανικολάου «Η μαγεία του Μάη»

Ο Γιώργης Παπανικολάου (Ζτρέκος) γεννήθηκε στο Αγρίνιο και είναι 
κάτοικος και δημότης Πεύκης από το 1983.
Έχει κάνει οικονομικές και παιδαγωγικές σπουδές, ενώ ταυτόχρονα 
ασχολήθηκε με τη γραφή και τη ζωγραφική.
Έχει πραγματοποιήσει δυο ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής κι έχει 
εκδώσει βιβλία μυθιστορήματος, φιλοσοφίας και ποίησης, όπως:

ά Το μυθιστόρημα «Η μαγεία του Μάη» (Εκδόσεις Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος)

ά Την φιλοσοφική πραγματεία «Η νοητική αλληλουχία των πραγμάτων»
 (Εκδόσεις Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος).

ά Την ποιητική συλλογή «Φεγγαρόπετρες» (Εκδόσεις Οσελότος)
Έχει επίσης γράψει και πολλά δοκίμια κοινωνικού και φιλοσοφικού 
περιεχομένου, που έχουν δημοσιευθεί στο «Αντίφωνο (για τις 
επιστήμες, την φιλοσοφία, τις τέχνες και την θεολογία), όπως και σε 
πολλά άλλα ηλεκτρονικά sites και ιστότοπους.



«Έφυγε» ο Δάσκαλος…
 «Έφυγε» την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, σε ηλικία 88 

ετών, ο σκηνοθέτης Γιώργος Σκαλενάκης, γνωστός από τις 

ταινίες του «Ντάμα σπαθί», «Αχ αυτή η γυναίκα μου», 

«Επιχείρηση Απόλλων».

Ο Γιώργος Σκαλενάκης γεννήθηκε το 1926 στο Πορτ Σάιντ της 

Αιγύπτου. 

Αποφοίτησε από την Ακαδημία Κινηματογράφου της Πράγας 

(FAMU), όπου υπήρξε συμφοιτητής του διακεκριμένου Τσέχου 

σκηνοθέτη Μίλος Φόρμαν (Miloš Forman) και του διευθυντή 

φωτογραφίας Μίροσλαβ Οντρζίτσεκ (Miroslav Ondříček). 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πράγα δημιούργησε 

μια σειρά από ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν σε 

διεθνή φεστιβάλ, ενώ η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 

είναι «Τα μπλούζ της Πράγας» (1963). 

Το 1966 ύστερα από πρόσκληση της εταιρείας «Θ. Δαμασκηνός - Β. Μιχαηλίδης» επέστρεψε στην 

Ελλάδα και σκηνοθέτησε την πρώτη του μεγάλου μήκους ελληνική ταινία «Διπλοπενιές» με 

πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι 

ταινίες «Ντάμα Σπαθί» (1966), «Αχ αυτή η γυναίκα μου» (1967), «Επιχείρηση Απόλλων» (1968), 

«Βυζαντινή Ραψωδία» (1968), «Θυμήσου αγάπη μου» (1969) και «Το νησί της Αφροδίτης» (1969), 

στην οποία πρωταγωνίστησε η σπουδαία ηθοποιός Κατίνα Παξινού, πραγματοποιώντας τη μια και 

μοναδική της εμφάνιση σε ελληνική ταινία. Εργάσθηκε επίσης στην ελληνική τηλεόραση, 

σκηνοθετώντας πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως η «Κατοχή» που συνεργάστηκε με τον Κλάους 

Κίνσκι.

Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Δασκάλους του ελληνικού κινηματογράφου, διδάσκοντας από το 

1975 και για σειρά πολλών ετών Σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου 

Σταυράκου, όπου εκπαίδευσε και ενέπνευσε πολλές γενιές Ελλήνων κινηματογραφιστών. Υπήρξε 

επίσης ο εκπρόσωπος της Σχολής στο εξωτερικό ως Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων, συμμετέχοντας σε 

πολλά συνέδρια της Παγκόσμιας Ένωσης Κινηματογραφικών Σχολών (CILECT).

 Το 2012 με το τέλος της διδακτικής του πορείας στη Σχολή αναγορεύθηκε επίτιμος Διευθυντής της 

και βραβεύθηκε για το σύνολο του έργου του και την προσφορά του στο χώρο της κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης. 

Υπήρξε επίσης επίτιμο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.
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Πριν λίγο καιρό ο Κωνσταντίνος Πανάτσας - Παπαπρίλης στην τηλεοπτική εκπομπή «Παραμύθι» παρουσίασε 
στο ευρύτερο κοινό ένα μουσικό συγκρότημα, τους «Στιχόβολη».

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2010 στα Ιωάννινα με στόχο τη δημιουργία της δικής 
του μουσικής.

Μέχρι το 2012 οι «Στιχόβολη» πραγματοποίησαν 
αρκετές εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Ακολούθησε 
μία μικρή παύση την περίοδο 2012 - 2013, οπότε 
και το συγκρότημα ανασυστάθηκε με τα σημερινά 
μέλη του αλλάζοντας και λίγο τον ήχο του με την 
πρόσθεση πιο ηλεκτρονικών στοιχείων.

Τον Ιούνιο του 2014 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους 
single με τίτλο «η βόλτα» ως προάγγελο του full 
album που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2014 ενώ το 
περαμένο καλοκαίρι έδωσαν αρκετές συναυλίες με 
συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ (36o River Party, 
Potami Art, LineOut, Αγορά) ανοίγοντας 
συναυλίες σε σημαντικά ονόματα της ελληνικής 
σκηνής (Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Παύλος 
Παυλίδης & B-Movies κ.ά.)

Γιατί ονομάστηκαν «Στιχόβολη», ρωτήσαμε.

«Ο καφές στη χόβολη, η υφή, το άρωμα, η ιεροτελεστία. Το προϊόν, ο καφές - η 
μουσική. Ελλάδα, Τουρκία, Βραζιλία - καμία σημασία δεν έχει - όταν το αποτέλεσμα 
προκαλεί τέτοια αναστάτωση στο πνεύμα και τις αισθήσεις. 
Οι κόκκοι του καφέ, η μουσική που κρύβει ο καθένας μας μέσα του.
Το νερό, το μαγικό στοιχείο που δίνει τη ζωή.
Η αλληλεγγύη, το στοιχείο που ενώνει τις μελωδίες μας. 
Αλλά και… 
η στάχτη που σιγοκαίει, φαινομενικά ανήμπορη, «μισοτελειωμένη» - κι όμως - ικανή 
να δημιουργήσει κάτι τόσο όμορφο
Ο ακροατής, το σημαντικότερο συστατικό, καθημερινά βάλλεται προκειμένου να 
ξεχάσει τη δύναμή του. 
Ας βγάλουμε την τόσο επιμελημένα κρυμμένη ενέργεια που καταπιέζουμε μέσα μας και 
ας κάνουμε αυτό το μείγμα να "πετύχει".»

Τι είδους μουσική παίζουν
Το είδος της μουσικής τους είναι ιδιαίτερο με στοιχεία από την παράδοση, το λαϊκό 
τραγούδι, το rock, το blues, την jazz και την ψυχεδελική μουσική. Όλα αυτά τα 
στοιχεία μπαίνουν στο μπρίκι και σερβίρονται «στιχόβολη»…

Περισσότερα στην ιστοσελίδα τους: www.stichovoli.eu

Στίχοι και μουσική στη …χόβολη





Λ. Ειρήνης 1, Πεύκη



ÁÃÃÅËÏÓ ÃÁÂÑÉÇË ÐÑÅÊÁÓÁÃÃÅËÏÓ ÃÁÂÑÉÇË ÐÑÅÊÁÓ
ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ

MRCOG I DFFP BSCCP (D&T)
ULTRASOUND DIPLOMATE (KCH)

Åéäéêåõèåßò óôçí Áããëßá
ô. ÅðéìåëçôÞò Ðáí/êïý Íïóïêïìåßïõ Kings College Hospital

Éáôñåßï: ÅéñÞíçò 21, Ðåýêç, 151 21 - ôçë.: 210 6144280, fax: 211 7407188, êéí.: 697 4441071
Ïéêßá: Êñüíïõ 5, Ìáñïýóé - 151 22

e-mail: aprekas@gmail.com

“Υγεία στον άκρο πόδα”
ΙΩΑΝΝΑ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ

– Μέλος του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος

– Μέλος του Συλλόγου Ποδολόγων Γερμανίας
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- ÏÍÕ×ÏÌÕÊÇÔÉÁÓÅÉÓ
- ÕÐÅÑÊÅÑÁÔÙÓÅÉÓ (óêëçñýíóåéò äÝñìáôïò)
- ÏÍÕ×ÏÊÑÕÐÔÙÓÅÉÓ (åßóöñõóç ôïõ íõ÷éïý óôï äÝñìá)
- ÊÁËÏÕÓ (ðåëìáôéáßïõò, õðïíý÷éïõò, ìåóïäáêôýëéïõò)
- ÑÁÃÁÄÅÓ (åðþäõíá óêéóßìáôá äÝñìáôïò)
- ÐÅÐÁ×ÕÌÅÍÁ ÍÕ×ÉÁ
- ÏÑÈÏÍÕ×ÉÁ
- ÏÍÕ×ÏÐÑÏÓÈÅÔÉÊÇ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÐÅÑÉÐÏÉÇÓÇ ÓÔÁ ÁÔÏÌÁ ÌÅ ÄÉÁÂÇÔÇ

Δέσποινα Γκαραβέλλα
Ψυχολόγος

Αναπτυξιακές Διαταραχές, Μαθησιακές Δυσκολίες, Συμβουλευτική Παιδιών & Γονέων

Τηλ: 697 3038319 E-mail: dgkarav@gmail.com





ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÌÅÍÏ SERVICE

210 6141 600
Λεωφ. Ειρήνης 49, 151 21, Πεύκη

Ωράριο
Λειτουργίας
Καταστήματος

Δευτέρα / Τετάρτη: 08:00 - 17:00
Τρίτη / Πέμπτη / Παρασκευή: 08:00 - 20:00
Σάββατο: 08:00 - 15:00

www . k o u r e t a s . g r

ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÌÅÍÏ
SERVICE

ÅîïõóéïäïôçìÝíï Service
ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÌÅÍÏ

SERVICE

ÅÐÉÓÇÌÏÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ




