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Θρησκείες Υπάρχουν Πολλές.
Θεά Όμως, Μία!
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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

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)
Εντροπία

(Κενταύρων 8)

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».

Whitney
Σκηνοθεσία: Kevin Macdonald

Πρωταγωνιστές: Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown,
Bobby Brown, Cissy Houston 

Mamma Mia! Here We Go Again
Σκηνοθεσία: Ol Parker

Πρωταγωνιστές: Lily James, Amanda Seyfried, Stellan
Skarsgard, Andy Garcia 

Mission: Impossible - Fallout
Σκηνοθεσία: Christopher McQuarrie

Πρωταγωνιστές: Tom Cruise, Rebecca Ferguson,
Vanessa Kirby, Henry Cavill 

The Predator
Σκηνοθεσία: Shane Black

Πρωταγωνιστές: Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob
Tremblay, Sterling K. Brown 

Johnny English Strikes Again
Σκηνοθεσία: David Kerr

Πρωταγωνιστές: Olga Kurylenko, Emma Thompson, Jake
Lacy, Rowan Atkinson 

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 θερινά σινεμά πρέπει να τα εκτιμάμε
• Τζορτζ Όργουελ: «Γιατί Γράφω...»
• Θρησκείες Υπάρχουν Πολλές. Θεά Όμως, Μία!
• Ο Λούκι Λουκ αφήνει την Άγρια Δύση για το ...Παρίσι
• Ανεξίτηλα καρέ...
• θερινός κινηματογράφος «Μπαρμπής Βοζαλής»
• Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων
• Τα θερινά τα σινεμά
• Μουντιάλ - Η σκοτεινή Πλευρά
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Καλοκαιρινές  «… περιπέτειες» 
• ...από το πίσω κάθισμα.
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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

The Damned United

Η ιστορία του Brian Clough ως προπονητή του αγγλικού ποδο-
σφαιρικού συλλόγου Leeds United για 44 ημέρες.

Σκηνοθεσία: Tom Hooper
Πρωταγωνιστές: Colm Meaney, Henry Goodman, David Roper,

Jimmy Reddington 

Τα θερινά σινεμά πρέπει να τα εκτιμάμε

Έρχεται κάθε χρόνο κι
αυτή η καλοκαιρινή

εποχή που φέρνει μαζί της ξε-
γνοιασιά, παιδικότητα, βόλτες
τις ζεστές νύχτες, παγωτό και
θερινά σινεμά. Σε κάποιο
νησί, κάποιο παραθαλάσσιο
χωριό ή κάποια ταράτσα στην
πόλη, τα θερινά σινεμά ανοί-

γουν τις πόρτες τους τούς καλοκαιρινούς μήνες, έτοιμα να
μας υποδεχτούν. Μπορεί οι επισκέπτες τους να έχουν μει-
ωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το παρελθόν, μπορεί
πολλά να έχουν γκρεμιστεί, άλλα να έχουν κλείσει και να
στέκονται εγκαταλελειμμένα και μαραζωμένα έχοντας
χάσει την αίγλη τους, μα κάθε ένα απ' αυτά που ανοίγουν
κάθε χρόνο, προσφέρει την ίδια μαγευτική ατμόσφαιρα.

Εκεί δε θα βρεις τις μεγάλες αίθουσες με τα άνετα
καθίσματα- “πολυθρόνες” και την αψεγάδιαστη ηχητική
που προσφέρουν οι μεγάλοι κινηματογράφοι. Ούτε θα

είσαι προφυλαγμένος από τα κουνούπια, που συνεχώς θα
σου επιτίθενται. Στα θερινά σινεμά θα πας γιατί κάθε ένα
κρύβει και μία έκπληξη. 

Εκεί, λοιπόν, θα βρεις τους ήχους του καλοκαιριού
και τις ίδιες χαρακτηριστικές μυρωδιές από τα ανθισμένα
λουλούδια και το ποπ κορν. Θα πιεις κάτι δροσιστικό και
θα απολαύσεις την ταινία έχοντας για ταβάνι το αχανές του
έναστρου ουρανού. Εκεί μπορείς να περάσεις όμορφα, να
χαλαρώσεις και να επιβραδύνεις όσο γίνεται τους ρυθμούς
της καθημερινότητας. 

Γι' αυτό πρέπει να τα εκτιμάμε τα θερινά σινεμά,
γιατί προσφέρουν μία αύρα διαφορετική, μία εμπειρία και
αίσθηση που κάποιες φορές την ξεχνάμε. Και αυτή η αί-
σθηση είναι γεμάτη ηρεμία και απλότητα, νοσταλγία και
ρομαντισμό. Να τα εκτιμάμε γιατί δεν προ-
λαβαίνουμε να τα συνηθίσουμε. Έρχονται
και φεύγουν παρέα με την ζέστη του καλο-
καιριού. 

Πολιτισμός

Τζορτζ Όργουελ: «Γιατί Γράφω...»

Οσημαντικός συγγραφέας πε-
ριγράφει με χιούμορ και ειλι-

κρίνεια τους πιο σημαντικούς
λόγους που παρακινούν τους αν-
θρώπους να γράψουν.

Στο δοκίμιο του με τίτλο "Γιατί
Γράφω" προσπαθεί να περιγρά-

ψει τον κόσμο του χαρτιού και της συγγραφικής διαδικα-
σίας.

1. Καθαρός εγωισμός: Ο πόθος να φανείς έξυ-
πνος, να σε κουβεντιάζουν, να σε θυμούνται μετά θάνα-
τον, να εκδικηθείς όσους σε βασάνισαν στα παιδικά ή
μετέπειτα χρόνια σου κτλ.

2. Αισθητικός ενθουσιασμός: Η αντίληψη της
ομορφιάς στον εξωτερικό κόσμο αλλά και η ομορφιά των

λέξεων, της γλώσσας γενικότερα, ο ρυθμός των φράσεων,
των διαλόγων και της πλοκής σε μια καλή ιστορία.

3. Ιστορική παρόρμηση: Η ανάγκη να δεις τα
πράγματα ως έχουν, να βρεις τα πραγματικά γεγονότα, να
τα καταγράψεις σαν να είσαι αποθηκάριος για τους μελ-
λοντικούς αναγνώστες.

4. Πολιτική στόχευση: Χρησιμοποιώ τη λέξη «πο-
λιτική» με την ευρύτερη έννοιά της. Είναι η ανάγκη του
συγγραφέα να σπρώξει τον κόσμο προς κάποια κατεύ-
θυνση, προς την κοινωνία που θεωρεί ότι οφείλουμε να
πάμε. 

http://www.koutipandoras.gr/
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Bend It Like Beckham

Η επανάσταση μιας κόρη ορθόδοξων Ινδουιστών εναντίον των
γονικών παραδόσεων και η συμμετοχή της σε ποδοσφαιρική

ομάδα.

Σκηνοθεσία: Gurinder Chadha
Πρωταγωνιστές: Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan

Rhys Meyers, Anupam Kher 

Θρησκείες Υπάρχουν Πολλές. Θεά Όμως, Μία!

Για όσους δεν είναι μυημέ-
νοι, το όνομα Ζιλ Ριμέ μάλ-

λον δε λέει και πολλά. Οι
πιστοί της στρογγυλής θεάς
όμως του χρωστάμε ευγνω-
μοσύνη καθώς είχε μια ιδέα
που κάθε 4 χρόνια μας καθη-
λώνει στους καναπέδες, προ-
καλεί έντονα συναισθήματα,
ανακαλεί μνήμες… Η ιδέα του
ήτανε το παγκόσμιο κύπελλο

ποδοσφαίρου, αλλιώς Μουντιάλ!

Από το 1930 λοιπόν και την Ουρουγουάη, ως τις
μέρες μας και τη Ρωσία, κάθε 4χρόνια για περίπου ένα
μήνα, όλος ο πλανήτης (έφυγες ρε Τζιμάκο γαμώτο)«προ-
σκυνά σώβρακα και φανέλες». Η άτυπη «εκεχειρία» που
επικρατεί στη διάρκεια ενός Μουντιάλ, είναι σημαντικότερη
και από την Ολυμπιακή. Ακούγεται υπερβολικό αλλά ποιος
ασχολείται με εχθροπραξίες, όταν άπαντες περιμένουν το
επόμενο ματς; Στα γήπεδα θα δεις χρώματα, θρησκείες,
κουλτούρες, το μωσαϊκό ενός ολόκληρου πλανήτη, οι ψη-
φίδες του οποίου ενώνονται τόσο αρμονικά για να προ-
σφέρουν συγκίνηση και στιγμές
αξέχαστες.

Το Μουντιάλ γεννά μύ-
θους, ινδάλματα, αποδιοπο-
μπαίους τράγους, δράματα,
θεωρίες συνωμοσίας. Στιγμές
που πραγματικά τις θυμάσαι μια
ζωή. Τα συναισθήματα «χτυ-
πάνε κόκκινο» και ενίοτε οδη-
γούν σε υπερβολές. Όπως το
1950 στη Βραζιλία όταν οι οικοδεσπότες έχασαν στον τε-
λικό από την Ουρουγουάη με αποτέλεσμα αρκετές αυτο-
κτονίες. Όπως ο Κολομβιανός Αντρές Εσκομπάρ που
έβαλε το 1994 αυτογκόλ σε αγώνα με τις ΗΠΑ, το οποίο
οδήγησε σε αποκλεισμό από την επόμενη φάση  και λίγες
μέρες αργότερα εκτελέστηκε από καρτέλ ναρκωτικών.
Μουντιαλικές στιγμές έχουν γίνει μέχρι και τηλεοπτικά
σποτ, όπως το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο το 1994 στον
τελικό με τη Βραζιλία, το οποίο έδωσε το τρόπαιο στους
Καριόκας.

Σταχυολογώ μερικές από τις στιγμές που έχουν
μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη κάθε αληθινού
λάτρη των Μουντιάλ. Το γκολ-φάντασμα στον τελικό του
’66 ανάμεσα σε Αγγλία και Δ. Γερμανία που χάρισε στους
Άγγλους το μοναδικό ως σήμερα τρόπαιο. Πέρασε η
μπάλα τη γραμμή; Στο ίδιο Μουντιάλ, ο Μπανκς, τερματο-
φύλακας των νικητών, έκανε την περίφημη απόκρουση
του αιώνα. Το δε γκολ του αιώνα έβαλε ο Ντιεγκίτο (μη ρω-
τάτε ποιος είναι ο Ντιέγκο!!!!)το ‘86 στα μεξικανικά γήπεδα
κόντρα στους Άγγλους. Στο ίδιο ματς, το περίφημο χέρι του
Θεού, έδωσε την πρόκριση στους Αργεντίνους, ως εκδί-
κηση για όσα είχαν προηγηθεί στα νησιά Φώκλαντ. Το
2006 η κουτουλιά του Ζιζού στον Ματεράτσι σήμανε το
τέλος της καριέρας ενός μάγου της μπάλας με τον πλέον
άδοξο και αξέχαστο τρόπο. Υπάρχουν ακόμη πάμπολλες
ιστορίες και στιγμές δραματικές που θα μπορούσαν να γε-
μίσουν βιβλία.

Θ υ μ ά μ α ι
ΚΑΘΕ παγκόσμιο
κύπελλο. Που το
είδα, με ποιους,
πως ένιωθα κλπ.
Από το ’82 στην
Ισπανία, τη Βραζι-
λία των Σώκρατες,
Ζίκο. Την πρωτα-
θλήτρια Ιταλία των
Ρόσι, Αλτομπέλι
κλπ. Το ’86 στο Με-
ξικό την Αργεντινή του Ντιέγκο και του Μπουρουσάγκα.
Και την «όλα» που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα γή-
πεδα. Το ’90 στην Ιταλία τους Γερμανούς και τα δάκρυα
του Ντιεγκίτο στον χαμένο τελικό. Το Καμερούν του 38χρο-
νου Ροζέ Μιλά, ο οποίος το ’94 στις ΗΠΑ, έγινε σε ηλικία
42 ετών ο γηραιότερος παίχτης που ‘χει σκοράρει σε πα-
γκόσμιο κύπελο. Από το ’94 θυμάμαι ακόμα τις τραγικές
εμφανίσεις της Ελλάδας (3 ήττες με 10-0 συνολικό σκορ)
καθώς και τους Ρομάριο, Μπεμπέτο της νικήτριας Βραζι-
λίας 

Αφιέρωμα

8
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Η αληθινή ιστορία των θρυλικών "Busby Babes" της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, και το αεροπορικό ατύχημα του 1958. Η ται-

νία βασίζεται σε συνεντεύξεις των επιζώντων και των
οικογενειών τους.

Σκηνοθεσία: James Strong
Πρωταγωνιστές: Dean Andrews, Kate Ashfield, Natalie Burt,

David Calder

5η

Το ’98 στα γαλλικά γήπεδα τους εξαιρετικούς οικο-
δεσπότες που διέσυραν την (αγαπημένη παιδιό-

θεν) Βραζιλία και τον σάλο με τη συμμετοχή ή όχι του
Ρονάλντο. Το ’02 στη Ν. Κορέα(πρώτο στην ασιατική
ήπειρο) εξοργιστικές διαιτησίες υπέρ των γηπεδούχων,
αλλα και το τρόπαιο στη παρέα των καριόκας με Ροναλ-
ντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο κλπ… Το ’06 στη Γερμανία, τη
Γαλλία να χάνει στα πέναλτι από τους Ιταλούς χωρίς Ζι-
ντάν(ελέω κουτουλιάς..). Στη Ν. Αφρική το ‘10(πρώτο στην
Αφρική) τις βουβουζέλες και τους Ισπανούς να κερδίζουν
στην παράταση τους Γερμανούς. Στο προηγούμενο, οι
Γερμανοί πήραν το αίμα τους πίσω κερδίζοντας στη πα-
ράταση τους Αργεντίνους, αφού έριξαν μια απίστευτη
7αρα στους οικοδεσπότες Βραζιλιάνους. Στο ίδιο μουντιάλ
συμμετείχε και η Ελλάδα με χαραγμένο στη μνήμη όλων το
πέναλτι του Γκέκα που απέκρουσε ο Κοσταρικανός Νάβας
και μας στέρησε τη συμμετοχή στα προημιτελικά.

Όσοι έχουν τη τρέλα της στρογγυλής θεάς, θα θυ-
μηθούν ανάλογες δικές τους στιγμές αξέχαστες. Όσοι πάλι

δεν συμμερίζονται την
τρέλα μας, ας δείξουν
κατανόηση κι ας μας
αφήσουν να απολαύ-
σουμε τη μεγαλύτερη
ποδοσφαιρική γιορτή
του πλανήτη. Χωρίς
παραλίες, γάμους και
βαφτίσια καθώς ως 15
Ιουλίου μόνο μπάλα,
μπάλα, μπάλα!!!!

Υ.γ: κορίτσια, άντρες που βγαίνουν κατά τη διάρ-
κεια του μουντιάλ για καμάκι, μη τους εμπιστεύεστε, κάτι
δεν πάει καλά! Οι δε «πιασμένες», αφήστε
τους καλούς σας ήσυχους. Ένας μήνας
είναι, θα περάσει! Καλά να ‘μαστε και ρα-
ντεβού στο Κατάρ το ’22!!!!

8

Ο Λούκι Λουκ αφήνει την Άγρια Δύση για το ...Παρίσι

ΟΛούκι Λουκ, ο άνθρω-
πος που πυροβολεί

πιο γρήγορα κι από τον
ίσκιο του, θα εγκαταλείψει
για πρώτη φορά τις μεγά-
λες πεδιάδες του Φαρ
Ουέστ για να επισκεφθεί το
Παρίσι, ανακοίνωσε ο εκ-
δότης του.

Το επόμενο άλμπουμ του Λούκι Λουκ, που θα τιτ-
λοφορείται "Ένας καουμπόης στο Παρίσι" θα κυκλοφορή-
σει στις 7 Νοεμβρίου. Ο διάσημος ήρωας που
δημιούργησαν οι Μορίς και Γκοσινί θα ανακαλύψει "τη με-
γαλοπρέπεια της πόλης του φωτός και τον τρόπο ζωής
των αυτοχθόνων, των Παριζιάνων", σύμφωνα με τη Lucky
Comics, θυγατρική των εκδόσεων Dargaud.

Όπως και το προηγούμενο άλμπουμ, τη "Γη της
επαγγελίας" που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016,
και το νέο υπογράφεται από τους Γάλλους Ασντέ (σχέδιο)
και Ζιλ (κείμενα).

"Άρχισα να αναρωτιέμαι ποιο μεγάλο γεγονός
έγινε μεταξύ 1860 και 1886, τα χρόνια που αντιστοιχούν
στις ιστορίες των άλμπουμ του Λούκι Λουκ. Και ανακά-
λυψα το Άγαλμα της Ελευθερίας", εξήγησε ο Ζιλ, τονίζο-

ντας ότι διασκέδασε πολύ και ο ίδιος γράφοντας το σενά-
ριο αυτής της ιστορίας.

Όλα ξεκινούν όπως πάντα στο Φαρ Ουέστ. Ο
Γάλλος γλύπτης Ογκίστ Μπαρτολντί πραγματοποιεί μια
περιοδεία στις ΗΠΑ για να συγκεντρώσει χρήματα προ-
κειμένου να ολοκληρώσει το Άγαλμα της Ελευθερίας.
Όπως το έργο και ο ίδιος ο καλλιτέχνης απειλούνται και ο
Λούκι Λουκ αναλαμβάνει να τον συνοδεύσει πίσω στο Πα-
ρίσι για να τον προστατεύσει.

Μέχρι σήμερα, οι αναγνώστες των περιπετειών
του Λούκι Λουκ έβλεπαν Ευρωπαίους να ανακαλύπτουν
τον Νέο Κόσμο, όπως για παράδειγμα τον Ρώσο πρίγκιπα
στον "Μεγάλο Δούκα", ένα Άγγλο αριστοκράτη στο "Τρυ-
φερό πόδι" ή τον Βιεννέζο ψυχαναλυτή στη "Θεραπεία των
Ντάλτον".

Κάθε άλμπουμ του "φτωχού και μόνου καουμπόη"
συνιστά σημαντικό γεγονός στον εκδοτικό χώρο. Η "Γη της
επαγγελίας" πούλησε περισσότερα από 500.000 αντί-
τυπα.

http://www.koutipandoras.gr/

Νέα
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Heleno

Μια βιογραφία της τραγικής ζωής ενός από τους μεγαλύτερους
ποδοσφαιριστές της Βραζιλίας, Heleno de Freitas.

Σκηνοθεσία: Jose Henrique Fonseca
Πρωταγωνιστές: Rodrigo Santoro, Angie Cepeda, Alinne

Moraes, Marcelo Adnet 
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Ανεξίτηλα καρέ...

Κινηματογραφικά
στιγμιότυπα διάρ-

κειας λίγων μόλις δευ-
τερολέπτων και όμως
ικανά για να αφυπνί-
σουν σελίδες του μυα-
λού σου, να
προσηλώσουν κάθε
γωνιά του ματιού σου,
να δώσουν πνοή σε

κάθε σου ανάσα. Στο σημερινό αφιέρωμα πρωταγωνιστές
είναι εκείνες οι στιγμές της μεγάλης οθόνης που σαν χίμαιρες
σε παρασέρνουν σε κάθε είδους συναίσθημα.

Αν δεις το έργο «Η άγνωστη» (La sconosciuta 2006)
του Τορνατόρε δεν θα ξεχάσεις το πλάνο που η Ιρένα ως ντα-
ντά ενός χαριτωμένου κοριτσιού -που θεωρεί στην πορεία βιο-
λογικό της παιδί- το δένει και το φιμώνει για να το
σκληραγωγήσει προκειμένου να αντεπεξέλθει στη σωματική
και λεκτική βία που βιώνει καθημερινά στο σχολείο. Ο τρόπος
που το πράττει αποτελεί μια αναβίωση των δικών της απάν-
θρωπων βιωμάτων ούσα κάποτε μια πόρνη - θύμα κακομε-
ταχείρισης. Το συγκινητικό βλέμμα της ηρωίδας όταν
κατασκοπεύει τη μικρή στην αυλή του σχολείου να υπερασπί-
ζεται αγέρωχα πια τον εαυτό της απέναντι στα άλλα παιδιά,
εσωκλείει όλη την περηφάνια και την κάθαρση για όσα εκείνη
δεν τόλμησε κάποτε. 

«Ο Ελεύθερος Σκοπευτής» Μπράντλεϊ Κούπερ
(American Sniper, 2014) σε μια αποστολή του στο Ιράκ με
άλλα μέλη της ομάδας για την πάταξη της τρομοκρατίας θα
καθηλώσει τον δέκτη τη στιγμή που σημαδεύει από μεγάλη

απόσταση με το όπλο του ένα ανήλικο παιδί στο Ιράκ που
κρατά και αυτό ένα όπλο. Τα ιδρωμένα δάχτυλά του τρεμο-
παίζουν στη σκανδάλη όπως η φωνή του που ψιθυρίζει τις λέ-
ξεις με μια χροιά ικεσίας:  - Ασ' το κάτω. Πέτα το.

Στην ταινία «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» (I, Daniel Blake,
2016) αλησμόνητη θα παραμείνει η σκηνή της ανύπαντρης
και άστεγης μητέρας δύο παιδιών στον ξενώνα προστασίας
απόρων. Στα ράφια στέκονται ποικίλα προϊόντα για τους ευ-
παθείς, ωστόσο εκείνη βιώνοντας για εβδομάδες την πείνα
και τη στέρηση θα ανοίξει μια κονσέρβα ντομάτας και θα τη
φάει με τα χέρια - κατακόκκινα πια όπως και η ματωμένη ψυχή
της - ξεσπώντας σε λυγμούς μπροστά στους υπεύθυνους λίγο
πριν τη διανομή του φαγητού. 

Στο έργο: «Η πιο σκοτεινή ώρα» (The Darkest Hour,
2017) ο θεατής πάντα θα κουβαλά μαζί του την αγωνία του
Τσόρτσιλ για το μέλλον της χώρας του στο Β΄ παγκόσμιο Πό-
λεμο. Στον υπόγειο σταθμό του Λονδίνου σε ένα βαγόνι απλοί
Βρετανοί πολίτες κάθε ηλικίας θα δώσουν ομόφωνα τη λυ-
τρωτική απάντηση που η δυσείπωτη σκέψη του πολιτικού
ηγέτη ζητούσε: θα συνεχίσουν να πολεμούν τον εχθρό...μέχρι
το τέλος. 

Ίσως για αυτό ακούγεται συχνά η φράση: «Το θαύμα
της έβδομης τέχνης...». Γιατί για όλα αυτά τα θαύματα... ευ-
θύνονται και όλα εκείνα τα ανεξάλειπτα καρέ... για να σου
υπενθυμίζουν ποιος είσαι...και τι δικαιολογεί
την ύπαρξή σου...

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Αφιέρωμα

θερινός κινηματογράφος «Μπαρμπής Βοζαλής»

Ηδημιουργία, η σύνταξή και η διόρθωση των προβολών
είναι ευθύνη της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας.  Σε

περίπτωση έκτακτων αλλαγών ενημερώνεστε στις προβολές
ή από την σελίδα της λέσχης στο FaceBook.

Από 11/6/2018 έως 10/8/2018 ώρα 22:00
Από 20/8/2018 έως 14/9/2018 ώρα 21:30

Είσοδος 4 ευρώ

Δευτέρα 18 Ιουνίου – Παρασκευή 22 Ιουνίου
«Ο γιατρός βλάπτει σοβαρά την υγεία» Κωμωδία 2017 | Γαλ-
λική, σκηνοθεσία Λορέιν Λέβι, με τους: Ομάρ Σι, Άλεξ Λούτζ,
Άννα Γκίλαρντοτ

Δευτέρα 25 Ιουνίου – Παρασκευή 29 Ιουνίου
«Ο Αρχιτσιγκούνης» Κωμωδία 2016 | Γαλλική, σκηνοθεσία

Φρεντ Καβαγέ με τους: Ντανί Μπουν, Λοράνς Αρνέ, Νοεμί
Σμιντ

Δευτέρα 2 Ιουλίου – Παρασκευή 6 Ιουλίου
«The Florida Project» Δραματική 2017 | Aμερικανική, σκηνο-
θεσία Σον Μπέικερ με τους: Γουίλεμ Νταφόε, Μπρούκλιν
Πρινς, Βαλέρια Κότο

Δευτέρα 9 Ιουλίου – Παρασκευή 13 Ιουλίου
«Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ» Θρίλερ 2017 |Αγγλογαλλική, σκηνο-
θεσία Λιν Ράμσεϊ με τους: Γιόακιν Φίνιξ, Εκατερίνα Σαμσόνοφ,
Αλεσάντο Νιβόλα, Τζούντιθ Ρόμπερτς

Δευτέρα 16 Ιουλίου – Παρασκευή 20 Ιουλίου
«Πού θα κοιμηθείς απόψε;» Κωμωδία 2017 | Γαλλική, σκηνο-
θεσία: Αλεξάνδρα Λεκλερέ, με τους: Βαλερί Μπονετόν,
Ντιντιέρ Μπουρντόν, Ιζαμπέλ Καρέ 8
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The World Cup: A Captain's Tale

Η αληθινή ιστορία του πρώτου παγκοσμίου ποδοσφαιρικού
διαγωνισμού, που κέρδιθηκε από μερικούς ανθρακωρύχους

από το Durham. 

Σκηνοθεσία: Tom Clegg
Πρωταγωνιστές: Ken Hutchison, Rod Culbertson, Tim Healy 

7η
Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων

Σκοπό του έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών
Μαθημάτων» αποτελεί η οριζόντια υποστήριξη των συ-

νεργαζόμενων ΑΕΙ στην ανάπτυξη, την παροχή και τη φιλοξε-
νία των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (ΑΨΜ) τα οποία
αναπτύσσονται σταδιακά και διατίθενται στο ευρύ κοινό, ελεύ-
θερα και δωρεάν, μέσω Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο του έργου και για τους σκοπούς της εν
λόγω οριζόντιας υποστήριξης, την οποία έχει αναλάβει και πα-
ρέχει το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), οι κυριότερες επιμέ-
ρους δράσεις είναι:

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία τής Εθνι-
κής Πύλης Αναζήτησης Μαθημάτων, της πλατφόρμας ηλε-
κτρονικής μάθησης Open eClass και της πλατφόρμας
πολυμορφικού, εκπαιδευτικού περιεχομένου Open Delos.
Η φιλοξενία ΑΨΜ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, προκει-
μένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης
κεντρικών υπηρεσιών.

Ο καθορισμός των προδιαγραφών των ανοικτών μα-
θημάτων και η σύνταξη σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών για
την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού
για την ανάπτυξη των ΑΨΜ.

Η σύνταξη οδηγιών, προς τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ, οι
οποίες αφορούν τόσο ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων
του εκπαιδευτικού υλικού όσο και θέματα προσβασιμότητας

των αναπτυσσόμενων ΑΨΜ από ΑμΕΑ.
Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση του

προσωπικού υποστήριξης των ιδρυμάτων σε θέματα ΑΨΜ.
Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ενεργειών

προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων
της δράσης.

Η διενέργεια διαγωνισμών καλύτερων ΑΨΜ και βέλ-
τιστων πρακτικών.

Τι είναι
Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και

ΤΕΙ της χώρας, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα
στο Διαδίκτυο για όλους.

Τι δεν είναι
Πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συνεπώς, δεν προσφέρουν περαιτέρω διδακτική υποστήριξη
και δεν οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης.

Ποιοι τα παρακολουθούν
Φοιτητές και απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης, μαθητές, ερευνητές, επαγγελματίες και οποιοσδήποτε
επιθυμεί να διευρύνει ή να ανανεώσει τις γνώσεις του!

Τι προσφέρουν
Νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία

στη μάθηση για όλους. Αποτελούν ένα ελεύθερο περιβάλλον
μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χα-
ρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

http://project.opencourses.gr

Νέα

Δευτέρα 23 Ιουλίου – Παρασκευή 27 Ιουλίου
«Έρωτας μετ’ Εμποδίων» Κομεντί Aμερικανική, σκη-

νοθεσία Μάικλ Σοουγουόλτερ με τους: Ζόι Καζάν, Χόλι Χά-
ντερ, Κουμάιλ Ναντζιανί, Ρέι Ρομάνο

Δευτέρα 30 Ιουλίου – Παρασκευή 3 Αυγούστου
«Perfetti Sconosciuti» Κομεντί 2016 | Ιταλική, σκηνοθεσία
Πάολο Τζενοβέζε με τους: Βαλέριο Μαστραντρέα, Άλμπα Ρορ-
βάκερ, Τζιουζέπε Μπατιστόν, Άνα Φολιέτα

Δευτέρα 6 Αυγούστου – Παρασκευή 10 Αυγούστου
«Wonder Wheel» Δραματική 2017 | Aμερικανική, σκηνοθεσία
Γούντι Άλεν με τους: Κέιτ Γουίνσλετ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ,
Τζέιμς Μπελούσι, Τζούνο Τεμπλ

Δευτέρα 20 Αυγούστου – Παρασκευή 24 Αυγούστου
«Ταξίδι αναψυχής» Κομεντί 2017 | Ιταλογαλλική, σκηνοθεσία

Πάολο Βίρτζι, με τους: Έλεν Μίρεν, Ντόναλντ Σάδερλαντ

Δευτέρα 27 Αυγούστου – Παρασκευή 31 Αυγούστου
«Για Καλό και για Κακό» Κομεντί 2017 | Γαλλοβελγική ταινία,
σκηνοθεσία Καρίν Ταρντιέ με τους: Φρανσουά Νταμιέν, Σεσίλ
ντε Φρανς, Γκι Μαρσάν, Αντρέ Βιλμς

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου
«Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου» Δραματική 2017 | Ιταλο-
γαλλική, σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο με τους: Άρμι
Χάμερ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μάικλ Στούλμπαργκ
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή

14 Σεπτεμβρίου
«Δον Κιχώτης» Περιπέτεια 2018 | Ισπανία,
Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, σκηνοθεσία
Τέρι Γκίλιαμ, με τους: Άνταμ Ντράιβερ, Τζό-
ναθαν Πράις

8
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See You in Montevideo

Μια ποδοσφαιρική ομάδα από το Βελιγράδι, στην πρώην Γιου-
γκοσλαβία, έχει την ευκαιρία να πάει στο πρώτο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται
στην πορεία.

Σκηνοθεσία: Dragan Bjelogrlic
Πρωταγωνιστές: Milos Bikovic, Petar Strugar, Armand Assante

Τα θερινά τα σινεμά

Το καλοκαίρι μού άρεσε
από μικρός, ήταν η εποχή

μου, μιας και είμαι της ζέστης.
Το χειμώνα πάντα τον
«έσπρωχνα», μετρούσα τις
μέρες ανάποδα σαν το φα-
ντάρο, προσδοκώντας πάντα
τη ζέστη, την ξενοιασιά και τη
ραστώνη του καλοκαιριού. Το
καλοκαίρι το είχα ταυτίσει με

τις διακοπές, τη ζέστη και φυσικά με το θερινό σινεμά.
Αυτή η μορφή υπαίθριου κινηματογράφου που λειτουργεί
στη χώρα μας και ενδείκνυται φυσικά λόγω του κλίματος
της – είναι σα να πηγαίνει και ο κινηματογράφος διακοπές
– με εξίταρε από μικρό. Το είχα συνδυάσει με το ποδήλατο
που μου άρεσε τόσο πολύ, μ’ αυτή την αίσθηση ελευθε-
ρίας που σου δίνει η ποδηλασία, καθώς και με την τάση
φυγής από την πεζή πραγματικότητα που σου προσφέρει
τόσο το ποδήλατο όσο και το σινεμά. Συζητώντας με κα-
τόχους αυτοκινήτων κάμπριο, μου ανέφεραν ακριβώς το
ίδιο πράγμα, ότι η αίσθηση μιας ταινίας στο θερινό σινεμά
είναι σαν την οδήγηση ενός ξεσκέπαστου αυτοκινήτου. Η

έλλειψη οροφής τόσο στο σινεμά όσο και στο αυτοκίνητο
σού προσφέρει ελευθερία, ανεξαρτησία, δεν υπάρχει τα-
βάνι, δεν υπάρχει οροφή, ταβάνι είναι ο ουράνιος θόλος
και οροφή τ’ αστέρια. Η μεγάλη οθόνη σου προσφέρει
ανοιχτωσιά, το θερινό σινεμά, δε, σου προσφέρει μαγεία
από τη χρυσόσκονη των αστεριών και αισθάνεσαι σα να
παίζεις εσύ στην ταινία που παρακολουθείς, είναι η από-
λυτη ταύτιση του θεατή με τα δρώμενα του φιλμ. Θα μπο-
ρούσε να πει κανείς ότι το θερινό σινεμά ενέχει θεατρικά
χαρακτηριστικά με την έννοια ταύτισης πομπού και δέκτη,
κατά μια καφκική θεώρηση.   

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για μια βόλτα στ’ αστέρια.
Θερινό σινεμά στο Μύλο "Μπαρμπής Βοζαλής", τραπε-
ζάκι, μπιρίτσα, χαλαρή διάθεση, χωρίς όμως κομπολόι και
χωρίς να μασουλάμε κάτι θορυβώδες, καθ’ ότι ενοχλούμε
τον διπλανό μας και καλή θέαση 

Πολιτισμός

Μουντιάλ - Η σκοτεινή Πλευρά

Αδιαμφισβήτητα το Μου-
ντιάλ αποτελεί την μεγα-

λύτερη γιορτή του αθλητισμού
και ειδικότερα του ποδοσφαί-
ρου, που καταφέρνει να ενώ-
σει για λίγες μέρες, κάθε
κάτοικο του πλανήτη που
ακόμη και αμυδρά θα παρα-
κολουθήσει έστω, τον τελικό
μεταξύ των καλύτερων ομά-

δων του κόσμου.
Δυστυχώς όπως γίνεται και τις περισσότερες

φορές, το Μουντιάλ χρησιμοποιήθηκε από πολιτικά και μη
πρόσωπα για ιδιοτελής σκοπούς, που καμία σχέση δεν
έχουν με το ποδόσφαιρο.

Το 1934 και 1978 ήταν οι διοργανώσεις των δι-
κτατόρων. Με τις ευχές του Μουσολίνι στην Ιταλία και του
Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα στην Αργεντινή.

Το "σκάνδαλο Κιρόγα" και " η ντροπή του Χιχόν".

Το 1978 ο αγώνας της Αργεντινής με το Περού ξεκίνησε
αργότερα από τον αγώνα της Βραζιλίας με την Πολωνία με
σκοπό να ευνοηθεί η Αργεντινή. Το 1982 στο αγώνα Γερ-
μανίας - Αυστρίας οι δυο ομάδες συνεννοήθηκαν για να
αποκλείσουν την Αλγερία που είχε παίξει την προηγού-
μενη ημέρα.

Το 1966 η Αγγλία δεν δέχτηκε να συμμετάσχει η
Βορέα Κορέα γιατί θεώρησαν ότι είναι απαράδεκτο να
ακουστεί ο εθνικός ύμνος της χώρας στα γήπεδα της Αγ-
γλίας.

Το 1998 το τρίμηνο του τρόμου με τις απειλές για
τρομοκρατικά χτυπήματα από μέλη της Αλ Κάιντα

Η ανάληψη της διοργάνωσης το 2018 από την
Ρωσία και το 2022 από το Κατάρ, δείχνουν ότι πλέον το
μόνο κριτήριο για την ανάληψη ενός Μου-
ντιάλ είναι το χρήμα.

http://www.documentonews.gr/
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The Football Factory

Μια μάτια στην σκληρή ζωή ενός  χούλιγκαν της Chelsea που
ζει για τη βία, το σεξ, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Σκηνοθεσία: Nick Love
Πρωταγωνιστές: Danny Dyer, Frank Harper, Tamer Hassan,

Roland Manookian 

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

Αγαπημένο ημερολόγιο, από τότε που θυμάμαι τον
εαυτό μου, πίστευα ειλικρινά-χωρίς να το ‘χω διδα-
χθεί ακόμη- στο «δε συμφωνώ ούτε με μια λέξη από

όσα λες, αλλά θα υπερασπίζω το δικαίωμά σου ελεύθερα
να λες όσα πιστεύεις» που είπε ο Βολταίρος (απ’ ο,τι μας
διδάξαν στο σχολείο). Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δια-
φωνία με φίλο και στέλεχος του cineπαρμένου με αφορμή
τη ΧΑ. Του ‘λεγα λοιπόν πως αν και διαφωνώ ΚΑΘΕΤΑ με
όσα πρεσβεύει, έχει το δικαίωμα να τα λέει ελεύθερα και
να μην διώκεται για τις ιδέες της, γιατί σε διαφορετική πε-
ρίπτωση ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για λογοκρισία και
δίωξη κάθε πεποίθησης, ιδεολογίας κλπ..

Γιατί στα λέω αυτά; Γιατί αν και όπως προείπα από
τότε που με θυμάμαι δεν έχω λοιδορήσει, ειρωνευτεί κλπ
κανέναν για τις ιδέες και πεποιθήσεις του, το τελευταίο διά-
στημα βλέπω μια προσπάθεια από «προοδευτικούς μορ-
φωμένους κλπ» να λοιδορήσουν, ειρωνευτούν όσους
τολμάμε να ‘χουμε διαφορετικές απόψεις. Σχόλια χαρα-
κτηρισμοί και ταμπέλες προσβλητικές όπως «αμόρφωτοι,
οπισθοδρομικοί, εθνικιστές κλπ» είναι σε καθημερινή
χρήση δείχνοντας το ποιόν όσων τις χρησιμοποιούν. Πρέ-
πει ντε και καλά να συμφωνούμε με όσα θέλουν αυτοί
χωρίς να μας αφήνουν-χωρίς να σέβονται- τη διαφορετική
γνώμη. Η μηδενική τους ανοχή προς τη διαφορετική
άποψη και οι ταμπέλες σε όσους διαφωνούν, δείχνει κατ’
εμέ το έλλειμμα δημοκρατίας που τους χαρακτηρίζει και τη
φασίζουσα νοοτροπία τους (καλυμμένη πίσω από εξυ-
πνακίστικα σχόλια καθότι είναι ευφυείς κατά τη δική τους
βέβαια γνώμη).

Ενδεικτικά αναφέρομαι στις εκδηλώσεις gay pride
για παραδειγμα. Τι εξυπηρετούν εκτός από την πρόκληση;
Υπερήφανος για ποιο πράγμα; Ως straight δεν έχω νιώσει
καμιά υπερηφάνεια ούτε το διατυμπανίζω. Ο πολύ καλός
ηθοποιός Σιμαρδάνης(δηλωμένος gay) έλεγε πως δε συμ-
φωνεί με όλο αυτό γιατί είναι σαν να δηλώνει περήφανος
που έχει πχ δυο αφτιά! Θεωρώντας το σαν κάτι δεδομένο,
δεν είχε λόγο να νιώθει υπερήφανος. Αισθητικά δε, ας μη
σχολιάσω. Το κιτς σε όλο του το μεγαλείο. Γιατί; Για να σο-
καριστούμε οι υπόλοιποι; Δε βρίσκω λόγο. Η εικόνα μου
προκαλεί ο,τι και οι ενδυματολογικές προτιμήσεις ενός ετε-
ρόφυλου που κυκλοφορεί σαν καρνάβαλος. Μέχρι εκεί
όμως και έτερον ουδέν. Θεωρούν αλήθεια ότι καταπατώ-
νται τα ανθρώπινα δικαιώματα τους;;;;το δικαίωμα στην
παιδεία, την υγεία, την εργασία, τη στέγαση κλπ;;;; τα συ-
νταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όλων μας έχουν κα-

ταπατηθεί το ίδιο τα τελευταία
χρόνια. Γιατί θυματοποιούν
τους εαυτούς τους;;; Σε όποιον
τόλμησα να πω τη διαφορετική
μου άποψη αντιμετώπισα του-
λάχιστον σκεπτικισμό ως αφο-
ρισμό κεκαλυμμένο. Να ο
σεβασμός στην άλλη άποψη,
που σώνει και ντε είναι συντη-
ρητική, οπισθοδρομική κλπ.
Αναρωτιέμαι ενας Μ. Χατζιδά-
κις θα συμφωνούσε με όλο αυτό το πανηγύρι;;;

Το αυτό ισχύει και για το Μακεδονικό ζήτημα.
Όποιος θεωρεί πως δώσαμε πολλά και δεν πήραμε τίποτα,
πως ένα σλαβικό φύλλο με τις ευλογίες μας απέκτησε μα-
κεδονική γλώσσα και εθνικότητα-κι αυτό είναι καλή δια-
πραγμάτευση-θεωρείται αμέσως γραφικός, ανιστόρητος
κλπ. Κι ενώ εξηγείς με επιχειρήματα λογικά κλπ ότι το γε-
ωγραφικό κομμάτι που μένουν είναι μεν τμήμα της Μακε-
δονίας, από κει κι έπειτα όμως τίποτε κοινό δεν έχουν με
την αρχαία ξακουστή περιοχή του Αλέξανδρου και τον πο-
λιτισμό της, φροντίζουν να αλλάζουν θέμα(καθότι έξυπνοι
και διανοούμενοι μη χέσω) τάχα απαξιώντας να σου απα-
ντήσουν. Όχι, δε συμφωνώ με τα συλλαλητήρια. Αυτό
όμως δε σημαίνει πως κράζω τους μετέχοντες. Θα κράξω
μόνο ακραίες συμπεριφορές ένθεν κακείθεν. Βιαιότητες
σωματικές και λεκτικές κατά οποιουδήποτε. Θα κράξω
όσους την πέσαν στον Μπουτάρη κι ας διαφωνώ με όσα
είπε. 

Και για να κλείσω, θα σου πω τούτο. Δεν επιτρέπω
σε κανέναν να μου βάζει ταμπέλες για να με φιμώσει και
απαξιώσει. Ακόμη κι αυτόν όμως θα τον υπερασπιστώ για
να μπορεί να μιλά ελεύθερα. Να μιλά, όχι να ειρωνεύεται
και να λοιδορεί. Δεν θα απεμπολήσω το δικαίωμά μου στη
σκέψη και στην έκφραση για χατήρι κανενός, όπως κι αν με
αποκαλεί προκειμένου να με αποδυναμώσει και να πάψω
να σκέφτομαι και να εκφράζομαι. 

Δεν είμαι περήφανος στρέιτ, γκέι κλπ. Είμαι όμως
περήφανος για ένα πράγμα. Που μπορώ-παρά την περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα- να σκέφτομαι ακόμη και να λέω τη
γνώμη μου άφοβα.

Καληνύχτα κι όνειρα γλυκα.

Στήλες



Λάρισα, Ιούνιος 2018  Έτος 16ο   Τεύχος 68ο

Victory

Καθώς οι στρατιώτες προετοιμάζονται για ένα παιχνίδι ποδο-
σφαίρου εναντίον της γερμανικής εθνικής ομάδας που θα παι-

χτεί στο κατεχόμενο από τους Ναζί Παρίσι, οι γάλλοι
αξιωματικοί της Αντίστασης και της Βρετανίας κάνουν σχέδια

για τη διαφυγή της ομάδας.

Σκηνοθεσία: John Huston
Πρωταγωνιστές: Michael Caine, Sylvester Stallone, Pele 
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Καλοκαιρινές  «… περιπέτειες» Σκέψεις

Το καλοκαίρι ξεκίνησε
με μια τρελή πορεία

ενός αγροτικού αυτοκινή-
του που οδήγησα στη
Σκόπελο χωρίς φρένα
αλλά με χειρόφρενο
σκληρό, όταν πήγα για
δουλειά. Ο πελάτης πλή-
ρωσε αφού τελείωσα τη
δουλειά και μάλιστα με-

τρητά οπότε όταν μου είπε «.. θα μπορούσες να κατέβεις
μόνος σου μέχρι το λιμάνι γιατί δεν προλαβαίνω..» δεν
μπορούσα να του πω όχι. Του είπα «βεβαίως! και το κλειδί
το αφήνω πάνω στο αυτοκίνητο» … εγκληματικότητα
μηδέν στο νησί. Όταν είδα το αγροτικό … πάγωσα. Δεν
είχα ξαναοδηγήσει και όταν μου είπε ότι «… μπορεί να έχει
και ένα πρόβλημα με τα φρένα αλλά μην αγχώνεσαι κάθε
μέρα το χρησιμοποιώ…», του είπα με μια σιγουριά «Μην
ανησυχείς , όλα ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ !». Έκανα να κατέβω στο
λιμάνι μισή ώρα και σε κάθε στροφή έβλεπα το χάρο. Ο
καφές που πρόλαβα και ήπια στο λιμάνι ήταν από τους
καλύτερους της ζωής μου μετά από τέτοια δόση αδρενα-
λίνης. 

Την άλλη φορά που είχα κατέβει από βουνό χωρίς
φρένα μέχρι το λιμάνι, ήταν στη Λευκάδα όπου εκεί με τον
Μένιο και εμένα οδηγό είδαμε τη μια ρόδα του ΑΤΟΣ να
είναι στον αέρα του γκρεμού, μετά από έγκαιρο τράβηγμα
του χειρόφρενου, όταν αντιλήφθηκα ότι τα φρένα δεν λει-
τουργούν. Είχε κοπεί το σωληνάκι του υγρού των φρένων,
είπε ο μάστορας. Πάλι καλοκαίρι ήταν αλλά είχαμε πάει σε
κάμπιγκ. Η ομορφιά του κάμπιγκ σε όλα τα επίπεδα …
έδιωξε μακριά την κακή αίσθηση της περιπέτειας και θυ-
μόμαστε με γέλιο την τύχη μέσα στην ατυχία μας. 
Βροχή σε κάμπιγκ είχα πολλές φορές … και λέω σε κά-
μπιγκ γιατί η βροχή με διακοπές σε σπίτι ή ξενοδοχείο έχει
και μια γλυκιά μελαγχολία αλλά στο κάμπιγκ υπερτερούν
τα πρακτικά προβλήματα. Όπως με τον Κώστα στο Πο-
σείδι ή με τον Βασίλη στην Ασπροβάλτα, ή με την παγω-
νιά στη Βλάστη. Αλλά και ο αέρας μερικές φορές με έκανε
να φοβάμαι ότι θα σηκώσει και τη σκηνή και εμένα με τη
δύναμή του (τότε ήμουν αδύνατος). 

Καλοκαίρι χωρίς «περιπέτειες» δεν γίνεται. Ας μην

αναφερθώ στην «απόλυτη περιπέτεια» να έχεις μόνος σου
τρία πολύ μικρά παιδιά στην παραλία που δεν ξέρουν
ακόμα μπάνιο. Αλλά αυτό είναι μια περιπέτεια που όταν
το τέλος είναι καλό (χωρίς θύματα) τότε «έχει πολύ πλάκα»
που λέει και ο Στέφανος. 

«Περιπέτεια» είναι να τρέχεις να προλάβεις το
πλοίο για Πάρο, να κοιμάσαι έξω από ένα ξωκλήσι στην
Τήνο, να κοιμάσαι στην παραλία του Πλαταμώνα χωρίς
ζακέτα περιμένοντας την ανατολή του ήλιου, να κάνεις
τρελή κούρσα με αυτοκίνητο μέχρι την Καβάλα, να περ-
πατάς τρεις ώρες στη  ζέστη της Λέρου, να κάνεις διακο-
πές με τρελό μοτοσυκλετιστής στη Κω, να φεύγεις
τρέχοντας χωρίς να πληρώσεις όσα θέλει ο ιδιοκτήτης για
την άθλια αποθήκη που
νοικιάζει για δωμάτιο
στη Νάουσα της
Πάρου, να είσαι καμέ-
νος στην πλάτη όταν
έχεις άμεση ευκαιρία
για …. αγκαλιές , να
είσαι σε αντιρατσιστικό
κάμπιγκ και η κοπελί-
τσα που μόλις γνώρι-
σες να σε ρωτάει «ποιος είναι αυτός ο Τσε ; » (… άσχετο
…διαβάστε και λίγο πριν πάτε στο πρώτο αντιρατσιστικό).

«Περιπέτεια» είναι να είσαι μόνος σου στο χαμό
της Ίου, γιατί οι υπόλοιποι «βγήκαν οφ» από το απόγευμα
λόγω αλκοόλ, να χάσεις το τελευταίο δρομολόγιο από
Νάξο, να είσαι περιτριγυρισμένος από σαλούφες στην
Αντίπαρο, να χορεύεις για πέντε βράδια στη Σαντορίνη,
να δανείζεις τη σκηνή σου στο γνωστό σου για να φέρει
μια τουρίστρια και εκείνος να φέρνει δύο … αλλά μόνο για
εκείνον (τότε διάβασα ποιήματα του Ελύτη για να το ξεπε-
ράσω), να νοικιάζεις στην Άφυτο Χαλκιδικής δωμάτιο με
χίλια κουνούπια, να πας ως υπεύθυνος με 50 πιτσιρίκια
για διήμερο στις Καβουρότρυπες Χαλκιδικής (κι όλα να κυ-
λίσουν τέλεια), να πας με σεμνή κοπέλα για ρομαντζάδα
και χωρίς να το καταλάβεις, να βρεθείς σε παραλία 100
γυμνιστών στο Γαλησσά της Σύρου. 
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«Περιπέτεια» είναι να σου παίρνει την
ομπρέλα παραλίας ο αέρας και να την κυνηγάς, να

σου έρχεται κύμα όταν διαβάζεις εφημερίδα, να βλέπεις
τους τουρίστες να τρώνε μουσακά και ταυτόχρονα φραπέ,
να μην έχεις άλλα λεφτά για τρένο και να ανεβαίνεις σε
αυτό, να σε αφήνουν να περνάς τα διόδια χωρίς λεφτά,
γιατί καταλαβαίνουν ότι όλοι η παρέα έφαγε τα λεφτά της
(αλλά να μην το ξανακάνετε, μεγάλα παιδιά είστε πλέον
!...), να πας διακοπές στο Νεστόριο, να κάνεις ατέλειωτη
πορεία στη Νάξο, να περνάς μια μέρα και μια νύχτα μόνος
στη Χίο, να δίνεις «όλο σου το βασίλειο» για ένα ποτήρι
πόσιμο νερό στην Πάρο, να φεύγεις από τα Κουφονήσια
χωρίς να πληρώσεις το κάμπιγκ, γιατί όλοι κοιμούνται το
πρωί και δεν βρίσκεις κανένα (από τα καλά όταν είσαι ο

μόνος που δεν καπνίζει χόρτο), να ανεβαίνεις το λεωφο-
ρείο για παραλία την τελευταία στιγμή αλλά να καταλαβαί-
νεις (από περίεργα βλέμματα) ότι δεν πρόλαβες να βάλεις
παντελόνι, να μη βρίσκεις να αγοράσεις φιλμ στο νησί και
να έχεις ξεχάσει να αγοράσεις από το «ηλεκτρόπτικα»
(στα αρχαία χρόνια δεν υπήρχαν ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές) …

Όλα τα παραπάνω βέβαια είναι «περιπέτειες» και
όχι Περιπέτειες … για να μην ξεχνιόμαστε. 

Αλλά, κι αυτό το καλοκαίρι μετά
από τόσες βροχές «θα πάμε να ζήσουμε
την «περιπέτεια» … που λέει η Αφροδίτη
και η Δέσποινα. Όλα ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ !             
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Offside

Αγώνας των γυναικών σε μια χώρα που τους αποκλείει από
την είσοδο στα γήπεδα.

Σκηνοθεσία: Jafar Panahi
Πρωταγωνιστές: Sima Mobarak-Shahi, Shayesteh Irani, Ayda

Sadeqi, Golnaz Farmani
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...από το πίσω κάθισμα.

Βλέποντας την ζωή από το πίσω κάθισμα, έτσι πορευ-
τήκαμε για αρκετά χρόνια κάποιοι από εμάς. Ενήλικες

τώρα, κάποιοι ίσως και μεσήλικες, ακούγαμε συχνά εκ-
φράσεις του τύπου, "όταν μεγαλώσεις θα κάνεις ότι θέ-
λεις.....είσαι πολύ μικρός για να ξέρεις...είναι πολύ νωρίς
για σένα αυτά.". θεατές από το πίσω κάθισμα του αυτοκι-
νήτου του, για ένα προορισμό που δεν έχεις επιλέξει, που
δεν ξέρεις αν θα σου αρέσει και πρέπει υποχρεωτικά να
περάσεις καλά. 

Θυμάμαι έντονα τον πατέρα, πάντα, στην θέση
του οδηγού, όχι της οικογένεια αλλά του αυτοκινήτου. Όλοι
ξέραμε ότι μπορεί αυτός να άλλαζε ταχύτητες αλλά τις
στροφές τις έπαιρνε μόνο προς τα εκεί που πρόσταζε το
έτερον ήμισυ. Θεατής και ταυτόχρονα εκστασιασμένος για
την διαδρομή. Ο δροσερός αέρας από το παράθυρο, το
γλυκό νανούρισμα και ο καλύτερος ύπνος, χωρίς έγνοιες
και σκέψεις. Ακόμη αναπολώ αυτές τις διαδρομές. Ποτέ
δεν με ενθουσίαζε ο προορισμός, κάποια ζεστή παραλία
ή κάποιο πράσινο λιβάδι. Το παιχνίδι μια προσωρινή δια-
κοπή από την αναμονή για την επιστροφή μέσα στο υπέρ
πολυτελέστατο "κουβά" που μπορούσε να αποκτήσει
εκείνο τον καιρό μια μικρομεσαία οικογένεια.

Και όλα αυτά από το πίσω κάθισμα. Από μια ανα-
μονή, μετά το σχολείο, μετά ο στρατός και μετά ώρα για
δουλεία. Ήρθε η ώρα της μετάθεσης από τα πίσω καθί-
σματα στα μπροστινά. Η εικόνα του πατέρα στην θέση του
οδηγού θα έχει πλέον άλλο πρωταγωνιστή. Κάνεις όμως
δεν μας ενημέρωσε, κάνεις δεν μας είπε να διαβάσουμε

τα ψιλά γράμματα του συμβολαίου, κανείς δεν μας προε-
τοίμασε. Προστατευμένοι στο πίσω κάθισμα, αφελείς  στον
μεθυστικό μας ύπνο, οι μεγάλοι αποφάσισαν να μας προ-
στατευόσουν. "Θα έρθει η ώρα σου...μην βιάζεσαι", τι άλ-
λωστε θα μπορούσαν να κάνουν. το ένστικτο του γονέα
δεν έχει λογική. Έτσι τους έμαθαν και αυτούς με την σειρά
τους.

Στην θέση πλέον του οδηγού, κοιτάζω πίσω και
δεν βλέπω τον εαυτό μου. Βλέπω κάποιον άλλο, βλέπω
δυο ψυχές που ονειρεύονται τις δικές τους στιγμές. Το έν-
στικτό μου με οδηγεί να επαναλάβω τα ίδια λάθη. Είναι
όμως λάθη; Παιδία είναι, δεν σου πάει η καρδία. Ας τα
αφήσω να απολαύσουν την διαδρομή. Είναι άλλωστε η
σειρά τους στο πίσω κάθισμα. Θα δυσκολευτούν, σίγουρα,
θα με βρίσουν, σίγουρα. Αλλά γιατί να τους το στερήσω.
Ίσως του χρόνου, ίσως και λίγο αργότερα, κάποια στιγμή
πρέπει να τα βγάλω από τον ύπνο τους, πρέπει να τα
προετοιμάσω, να πονέσουν λιγότερο, δεν μαθαίνεις όμως
χωρίς πόνο . 

Ακόμη αναπολώ αυτές τις διαδρομές στο πίσω
κάθισμα. Ας φτιάξουν και αυτά τις δικές τους αναμνήσεις.
Δεν υπάρχει βιβλίο οδηγιών για γονείς και δεν πρέπει άλ-
λωστε. 

Καλή τύχη.

Σκέψεις



Ο Χάρι Κλυνν θα μείνει για
πάντα στη μνήμη μας διότι κατάφερε ν’
ανακαλύψει το άλλο μας μισό, το alter
ego του Έλληνα, τον Τραμπάκουλα …

ΔιάτοRος

Αν ήξερε ο Αριστοτέλης
ότι τέτοιοι νεοέλληνες θα κάνουν
πολιτικές καριέρες στο όνομα του
μικρού τότε Αλεξάνδρου ... μάλλον
θα κάθονταν στο αρχαίο θέατρο της
Λάρισας και δεν θα πήγαινε πιο
πέρα για να τον βρει και να τον δι-
δάξει... 

Θεόφιλος

Η πόλη "έχει βουλιάξει"
από τον αριθμό των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων ! Δεν προλαβαίνουμε ...
Από τα καλύτερα απογεύματα στο
Μύλο ήταν το αφιέρωμα στον Μπαχ
από την τάξη του βιολοντσέλου του
Νικολαϊδη του δημοτικού μας ωδείου.
Τα καλύτερα βράδια έρχονται στον
θερινό "σινε Μπαρμπής" ... ελπίζο-
ντας να μην βρέχει όλο το καλοκαίρι.

Θεόφιλος

Το πρόβλημα της επίλυσης της ονομασίας ενός κράτους είναι απλό:
τρεις έντεκα, τρεις δώδεκα, τρεις δεκαπέντε κι έντεκα και εφτά και οχτώ

και δεκαοχτώ και πέντε κι έξι και μισό…So simple
ΔιάτοRος

Από
την τηλεοπτική σειρά

Simpson, μέχρι την γάτα που με το
ζόρι πρέπει να φάει από το πιάτο της Ρω-

σίας. Απίθανές προβλέψεις για τον νικητή του
Μουντιάλ. Η μόνη ευχή που πρέπει να κά-
νουμε είναι να δούμε έναν από τους καλύτε-

ρους τελικούς. Για την χαρά του
ποδοσφαίρου και μόνο.

elessar

Ιού-
νιος στη Λάρισα και οι

εκδηλώσεις μετριούνται σε
λέξεις επτά: Θερινό Σινεμά

Μύλου, Κηποθέατρο Αλκαζάρ,
Φεστιβάλ Πηνειού! Σπεύσατε!!!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Το καλό με το καλο-
καίρι είναι ότι αισθανόμα-
στε πιο ελεύθεροι. Το κακό
είναι πως αυτό συμβαίνει
μόνο το καλοκαίρι.

Εξάρχου Κατερίνα

Τρο-
μερή επιτυχία είχε το συ-

νέδριο των κινηματογραφικών
λεσχών Ελλάδας στη Λάρισα που
οργάνωσε η Κινημτογραφικής μας

Λέσχη ! 
cineπαρμένος

Απέραντο εργοτάξιο
το τελευταίο διάστημα η
πόλη. Γιατί άραγε……

Μ. Σίμος

Το μουντιάλ έχει πα-
γκόσμια απήχηση γιατί ο
άντρας, για έναν ολόκληρο
μήνα, είναι παρέα μόνο με
την μπάλα και χωρίς τη γυ-
ναίκα του!

ΔιάτοRος

Για να μη ξεχνάμε το "δάσος" βλέ-
ποντας το "δέντρο" .... Η μόνη εγγύηση ενάντια
σε μελλοντικούς πολέμους στα βαλκάνια είναι η
φιλία και η συνεργασία των λαών. Μια φιλία και
συνεργασία, όμως, που δεν μπορεί να στηριχτεί
πάνω σε "Συμφωνίες" δύο χωρών αλλά μπορεί
να υπάρξει, πραγματικά, μόνο αν στηρίζεται στη
βάση των κοινών ταξικών συμφερόντων και της
πάλης ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, για μια
καλύτερη κοινωνία σε βαλκανικό επίπεδο ... και
βλέπουμε. Ταυτόχρονα, ας μην ξεχνάμε, πως οτι-
δήποτε που ισορροπημένα αφαιρεί επιχειρήματα
από εθνικιστές, καλό είναι για τους λαούς.

Θεόφιλος 


