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Καλοκαίρι στο Μύλο,
στο Θερινό του Μπαρμπή !

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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ΔιάτοRος
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Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
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Εξάρχου Κατερίνα
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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)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
"Εντροπία"

(Κενταύρων 8)
Χορίαμβος

(Γαληνού 5)

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

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

Tenet (2020)
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Ηθοποιοί: John David Washington, Robert Pattinson, Eliz-
abeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson

Bill & Ted Face the Music (2020)
Σκηνοθεσία: Dean Parisot

Ηθοποιοί: Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving,
Brigette Lundy-Paine

Tesla (2020)
Σκηνοθεσία: Michael Almereyda

Ηθοποιοί: Ethan Hawke, Eve Hewson, Hannah Gross,
Kyle MacLachlan

The New Mutants (2020)
Σκηνοθεσία: Josh Boone

Ηθοποιοί: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie
Heaton, Blu Hunt

The Personal History of David Copperfield (2019)
Σκηνοθεσία: Armando Iannucci

Ηθοποιοί: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Peter
Capaldi

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Σε ανύποπτο χρόνο…
• Στο Χατζηχαλάρ η άνοιξη δεν περιμένεινα τελειώσει η καρα-
ντίνα…
• Το γράμμα της Αρεζού
• Στο Θερινό του Μπαρμπή
• (Αποτυχία Συστήματος  - Επικείμενη Επανεκκίνηση ) System
Failure - Imminent Restart
• «Οι Καραμπινάτοι»
• Black Lives Matter
• MIRfestival
• Red n’ noir
• Ο Φασισμός (στίχοι του Φώντα Λάδη)
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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

Carriers (2009)

Σκηνοθεσία: David Pastor, Alex Pastor (as Alex Pastor)
Σεναριογράφοι: Alex Pastor, David Pastor

Ηθοποιοί: Chris Pine, Piper Perabo, Lou Taylor Pucci

Σε ανύποπτο χρόνο…

Όταν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, ανάγνωση ενός
καλού λογοτεχνικού, βόλτα μόνος/η ή με παρέα στη

φύση, τακτοποίηση της ντουλάπας, του γκαράζ, επισκευές
και μικροδιορθώσεις, περισσότερες ώρες ύπνου, δημι-
ουργικές παρασκευές στην κουζίνα και την προβολή ατε-
λείωτων κινηματογραφικών καρέ στο σπίτι σου, η αιτία
είναι μία: δίμηνος εγκλεισμός λόγω πανδημίας. 
Το σημερινό αφιέρωμα περιλαμβάνει ταινίες που οι πρω-
ταγωνιστές τους αλλάζουν τη ζωή τους ριζικά, με αφορμή
απρόσμενα βιώματα. 

Στο «Άνθρωποι έρχονται
και φεύγουν» Gente que viene
2018, μία αρχιτέκτονας μετά
την απιστία του συντρόφου της
επιστρέφει στη γενέτειρά της
για να αποστασιοποιηθεί από
τα προβλήματά της. Εκεί, θα
επαναπροσδιορίσει τη σχέση

της με τη μητέρα της, τα αδέρφια της και τον ίδιο της τον
εαυτό. Το ενδιαφέρον ενός άνδρα της περιοχής, η αρρώ-
στια της μητέρας της, μυστικά και λάθη των αδερφών της
και η διεκδίκηση από τον πρώην της θα ταράξουν τις ισορ-
ροπίες της. Η ίδια και μόνο είναι αυτή που θα σκεφτεί ποιοι
άνθρωποι που έρχονται στις ζωές μας…αξίζει και να μέ-
νουν.

Στο «Έρωτας υπό
Κατασκευή» Falling inn
love”(2019), η Γκαμπριέλα
μετά την απόλυσή της και
τον χωρισμό της από μία
μακροχρόνια σχέση χωρίς
μέλλον κερδίζει σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα έναν ξε-
νώνα! Μόνο που πρέπει να ταξιδέψει μέχρι τη Νέα Ζη-
λανδία από το Σαν Φρανσίσκο για να αναλάβει τα
διοικητικά της καθήκοντα. Τι θα συμβεί όταν διαπιστώσει

ότι το απόκτημά της είναι ένα ερείπιο σ’ ένα απομονωμένο
αγρόκτημα και πρέπει να ανακαινίσει τα πάντα από το πά-
τωμα ως το ταβάνι; Η ανοιχτή αγκαλιά των κατοίκων της
περιοχής με εξαίρεση μια γυναίκα που εποφθαλμιά τον
χώρο, το μεράκι της να γίνει ο ξενώνας όπως τον είχε ονει-
ρευτεί και η έλξη για τον ντόπιο εργολάβο που θα μοιρα-
στεί μαζί του δημιουργικές στιγμές, την προβληματίζουν
για το αν θα εναρμονιστεί στη νέα της πραγματικότητα ή
αν θα επιστρέψει στην παλιά.

Στο «Σ’ αγαπάω ηλίθε» Te
quiero, imbécil (2020), η
πρόταση γάμου στην κοπέλα
του που επιφέρει τον χωρι-
σμό τους, καταρρακώνει
ηθικά τον Μάρκο. Μετά από
τα στάδια της άρνησης, αυτο-
ενοχοποίησης και κατάθλι-

ψης ένας συνάδελφος του, διαδικτυακές συμβουλές από
ειδήμονες ψυχολόγους και μία παλιά του συμμαθήτρια θα
προσπαθήσουν με ποικίλους τρόπους να τον μεταμορ-
φώσουν εσωτερικά και εξωτερικά για να ξεχάσει. Τελικά,
ποιες αλλαγές είναι αυτές που θα συνειδητοποιήσει ότι
μπορούν να τον οδηγήσουν στην ευτυχία; 

Ανύποπτα γέλασες, συγκινήθηκες, θύμωσες, αγ-
χώθηκες, φοβήθηκες, προβληματίστηκες, νοστάλγησες,
μοιράστηκες, αγάπησες. Γιατί, οι στιγμές χάνονται… και
πρέπει να έρθει εκείνη η στιγμή που απρόοπτα θα σε αφυ-
πνίσει να αφιερώνεσαι περισσότερο… σε αυτούς, σε
εσένα… και αυτά που αγαπάς!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Σινεμά
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Contagion (2011)

Director: Steven Soderbergh
Σεναριογράφοι: Scott Z. Burns

Ηθοποιοί: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law

Στο Χατζηχαλάρ η άνοιξη δεν περιμένεινα τελειώσει η
καραντίνα…

Μια διαφορετική βόλτα με την ματία ενός φωτογράφου.

Στο πάρκο Χατζηχαλάρ
αντιλαμβάνεσαι ότι η

γη γυρίζει, από την φύση
που κάνει τον κύκλο της.
Η άνοιξη δεν περιμένει

να τελειώσει η καραντίνα
σου. Ο πλανήτης και όλα
τα έμβια όντα συνεχίζουν
ακατάπαυστα τον κύκλο

της ζωής όπως γινόταν εκατομμύρια χρόνια πριν την
ύπαρξη του ανθρώπου και όπως θα συνεχιστεί και μετά. 

Και όμως η γη γυρίζει είχε πει ο Γαλιλαίος στην
Ιερά εξέταση. Έτσι με την περιστροφή της γης η μέρα γί-
νεται νύχτα και η θέση της χώρα μας στον 42ο παράλληλο
δημιουργεί το εύκρατο ήπιο μεσογειακό κλίμα. Οι εποχές
εναλλάσσονται καθώς γυρίζει ο μικρός γαλάζιος πλανήτης
μας γύρω από τον ζωοδότη ήλιο και έτσι πάλι είμαστε στα
μέσα της άνοιξης. Η βλάστηση οργιάζει, όλα τα έμβια όντα
είναι σε κινητικότητα. 

Ο περιορισμός όλων μας στο σπίτι λόγω των μέ-
τρων για τον νέο επικίνδυνο ιό, πέρα των ζοφερών σενα-
ρίων και ενός αβέβαιου μέλλοντος, μας αναγκάζει να
επαναπροσδιορίσουμε την καθημερινότητα μας. Η μετα-
κίνηση κοντά στο σπίτι μας, λόγω της ανάγκης να βγούμε
μια βόλτα για σωματική άσκηση ή ένα περίπατο για να πά-
ρουμε καθαρό αέρα μακριά από την κλεισούρα του σπι-
τιού και τον βομβαρδισμό ειδήσεων με θέματα που
περιστρέφονται γύρω από τα ίδια, μπορεί να αποτελέσει
την αφορμή, για μια κατάσταση ανανέωσης και επανα-
προσδιορισμού. Κάνουμε την βόλτα μας για να πάρουμε
τις κατάλληλες βιταμίνες ενίσχυσης του ανοσοποιητικού
συστήματος του οργανισμού μας. Όπως και η ιατρική προ-
τείνει ασκούμε το σώμα και το πνεύμα μας που έχει αδρα-
νήσει.

Μετά από καιρό, η γειτονιά μας, ξαφνικά, αντι-
λαμβανόμαστε ότι υπάρχει. Κι όμως εκεί πάντα ήταν.
Εμείς επιλέγαμε να στοιβαχτούμε στο πολύβουο κέντρο
της πόλης ή αναγκαζόμασταν να κινηθούμε εκεί λόγω της
δουλειάς μας και οι γειτονιές μας μαράζωναν. Σπίτι-δου-
λειά και αναμονή για τις διακοπές, μια ρουτίνα καθημερι-
νότητας όπου δεν απολαμβάνεις το ταξίδι, την διαδρομή.
Σπανίως κοιτάς τον ουρανό και ο νους σου εστιάζεται στον

καθημερινό προορισμό σου και τις συνήθειες σου, που
είσαι ανίκανος να κόψεις, ενταγμένες στη ρουτίνα και απο-
κομμένες από την αρχική τους απόλαυση.

Πάω αργά γιατί βιάζομαι. Είναι μια φιλοσοφία
ζωής. Προλαβαίνουμε περπατώντας αργά να αντιλη-
φθούμε πράγματα που δεν μας άφηνε ο ταχύς ρυθμός της
ζωής μας. Η εργασία μας σταμάτησε όμως, δεν μας κυ-
νηγάει κανείς πια. Έτσι είναι ευκαιρία να αφήσουμε τις
σκέψεις μας για το μέλλον και να ζήσουμε το παρόν. Να
καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε όλα να τα προγραμματί-
σουμε και να τα ελέγξουμε, είναι υπεράνω της αρμοδιότη-
τας μας οι επιταγές της φύσης. Περπατώντας στο πάρκο
της γειτονιάς ένας κόσμος που πάντα ήταν εκεί και δεν τον
είχαμε αντιληφθεί αποκαλύπτεται μπροστά μας. Πράγματα
που προσπερνούσαμε και δεν δίναμε σημασία έρχονται
να μας υπενθυμίσουν τη σχέση μας με την φύση.

Το κέντρο της πόλης, με το μπετό και τα διαμερί-
σματα, ασφυκτιά. Τυχεροί όσοι έχουν πράσινο στην γειτο-
νιά τους. Μια απόδραση στον ανοιξιάτικο ήλιο θα τους
ανταμείψει. Χωρίς άγχος, ξάφνου η αντίληψή μας επα-
νέρχεται, σαν ένα θαύμα. Σαν μικρά παιδιά όλα τα βλέ-
πουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακόμη και το
γαϊδουράγκαθο αποκτά ενδιαφέρον. Οι ακακίες αντικριστά
σαν να μας γνέφουν κάνοντας υπόκλιση να περάσουμε
από κάτω τους. Το φρέσκο γρασίδι με τα αγριολούλουδα
σαν τάπητας μας υποδέχεται, οι χαμηλοί θάμνοι εναλλάσ-
σονται. Πουλιά βολτάρουν αναζητώντας σπόρους, λευκές
μαργαρίτες, κρινάκια και κίτρινα λουλουδάκια, πεταλού-
δες, μέλισσες. Μια συστάδα παπαρούνες να μας θυμίσει
την Μεγάλη εβδομάδα και την Πρωτομαγιά που ακολου-
θεί.

Εντέλει πολύ όμορφο είναι το πάρκο της γειτονιάς
. Τόσα πράγματα σε λίγα λεπτά δρόμο και βρισκόμαστε
σε επαφή με την φύση. Συνειδητοποιούμε ότι ήρθε η
άνοιξη, θα ρθει και το καλοκαίρι.
Όσοι άνθρωποι κυκλοφορούν, πόσο ενταγμένοι δείχνουν
στο πάρκο. Αθόρυβοι σαν σαλιγκάρια, διακριτικοί σαν σκι-
ουράκια κατά μόνας ή δυο –δυο με ποδηλατάκια, καρο-
τσάκια, μαζεύουν ραδίκια, συζητάνε χαμηλόφωνα. Λες και
ο αυτοπεριορισμός να δημιούργησε μια συστολή στους
ανθρώπους. Σαν να ντρέπονται στο όνομα της αν-
θρωπότητας για τον βιασμό τη φύσης.

Κοινωνία

8
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Cargo (2017)

Σκηνοθεσία: Ben Howling, Yolanda Ramke
Σεναριογράφοι: Yolanda Ramke

Ηθοποιοί: Simone Landers, Martin Freeman, Marlee Jane
McPherson-Dobbins 

5η

”Η ντροπή θα σώσει την ανθρωπότητα” είχε πει ο
πρωταγωνιστής στην ταινία «Σολάρις» του Αντρέι

Ταρκόφσκι όπου ήρθε σε επαφή το διαστημόπλοιο του με
ένα πλανήτη -ζωντανό οργανισμό που σκέφτονταν. Πολύ
ρομαντικό για να ναι αληθινό.

Η φύση όμως δεν είναι σε καραντίνα. Αναγεννάται
συνεχώς με ή χωρίς τον άνθρωπο και μας θυμίζει ότι είμα-
στε κομμάτι της και οφείλουμε να εναρμονιστούμε μαζί της.
Σαν να βγήκαν από την καραντίνα, απελευθερώθηκαν οι αι-
σθήσεις μας με ένα περίπατο άνευ σκοπιμότητας. Όταν λει-
τουργείς χωρίς σκοπιμότητα γίνεσαι καλός δέκτης,
διευρύνεται η αντίληψη σου, ισορροπείς και εντέλει αναζω-
ογονείσαι. Άνευ λόγου και αιτίας όταν κινείσαι, σε επισκέ-
πτονται όλοι και όλα ,σαν να είσαι πηγή που αναβρύζει και
έρχονται να ξεδιψάσουν. Όσο δηλώνεις την παρουσία σου
τόσο απομακρύνονται όλα. Αποστασιοποιείσαι από μικρό-
τητες, ξένες φυτευτές ιδέες και διλήμματα. Επανακατακτάς
το Είναι σου, επαναπροσδιορίζεσαι σε σχέση με το όλο. Εν
ολίγοις απελευθερώνεσαι από κάθε τι που σε καθηλώνει.

Καμιά εικόνα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαφή μας
με το φυσικό περιβάλλον ούτε να μας μεταφέρει την αναζω-
ογονητική της δύναμη. Η οπτική επαφή είναι μόνο μία από
τις αισθήσεις μας. Η αρμονία των αισθήσεων μας έρχεται
δια ζώσης, σε επαφή με την γη, το νερό, τον αέρα, τις μυ-
ρωδιές, τους ήχους. Όλα μαζί συνθέτουν μια αρμονία.

Αναζητώντας λοιπόν εκείνη την πολυπόθητη αρμο-
νία σε σχέση με την φύση που μας στερεί η καθημερινότητα
μας, αφήνοντας τα σχέδια προς στιγμήν για το μέλλον, μπο-
ρούμε να ζήσουμε το παρόν, κάνοντας χαλαρά μια βόλτα
στο παρκάκι της γειτονιάς μας. Δεν είναι τίποτα δύσκολο.
Αλλά τα μικρά πράγματα που υποτιμάμε μπορεί να αποδει-
χθούν πιο ουσιαστικά.

Κείμενο – φωτογραφία 
Αποστόλης Στ. Ντόμαλης

(σημ.: το άρθρο αναρτήθηκε τον Απρίλιο
2020 στη LarissaPress)
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Το γράμμα της Αρεζού

"Αγαπητό μου σχολείο"
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τη δυνα-

τότητα που μου δώσατε αυτή
τη σχολική χρονιά, να μάθω
μαζί με Έλληνες μαθητές και
να ενταχθώ στη σχολική κοινό-
τητα. Είμαι τόσο χαρούμενη
που είχα την ευκαιρία όχι μόνο
να γνωρίσω το σχολείο αλλά
επίσης να προσαρμοστώ σε

ένα νέο περιβάλλον παρά τα γλωσσικά εμπόδια. Η υπο-
στήριξη των δασκάλων είναι πραγματικά αυτό που έκανε
την εμπειρία μου τόσο μοναδική, γιατί οι δάσκαλοι μου, μου
έδωσαν ξεχωριστό μάθημα για να μάθω τη γλώσσα. Θα θυ-
μάμαι τους δασκάλους και τους μαθητές αυτού του σχολείου
για πάντα.»

Και προσθέτει: «Ευχαριστώ που με αφήσατε να εγ-
γραφώ στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, στην έκτη τάξη για τη
σχολική χρονιά 2019-2020. Έφτασα σε αυτό το νησί τον
πρώτο μήνα του 2019 και έμεινα στον προσφυγικό καταυ-
λισμό της Μόριας με την οικογένειά μου. Ήμουν εκτός της
επίσημης εκπαίδευσης για 9 μήνες. Μετά από αυτό, φιλο-
ξενηθήκαμε στα σπίτια που υποστηρίζει η Ύπατη Αρμοστεία
στη Μυτιλήνη και εκτιμώ πολύ αυτή τη βοήθεια. Η εκπαί-

δευσή μου διακόπηκε από τη μετανάστευσή μας. Ήμουν 6
χρονών όταν άφησα τη χώρα μου, το Αφγανιστάν. Ολοκλή-
ρωσα μόνο την πρώτη και την τετάρτη τάξη και πέρασα τη
δευτέρα, την τρίτη και την πέμπτη τάξη δημοτικού με εξετά-
σεις.

Ευχαριστώ όλους για τις προσπάθειες που έκαναν
να με διδάξουν ελληνικά και να βοηθήσουν την επικοινωνία
μου στην ελληνική κοινωνία. Και το μήνυμά μου προς τη
δική μου κοινότητα είναι: μην κρατάτε τα παιδιά χωρίς εκ-
παίδευση κατά τη διάρκεια της περιόδου μετανάστευσης.
Οπουδήποτε κι αν είστε, είναι σημαντικό να συνεχίζετε να
μαθαίνετε. Θα πετύχουμε παρά τις περιστάσεις, όχι εξαιτίας
τους.

Σας ευχαριστώ ξανά για όλη την καταπληκτική δου-
λειά που έχετε κάνει και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Είμαι ευ-
γνώμων στους δασκάλους του σχολείου, το διευθυντή και
τη διοίκηση για την καλοσύνη και όλες τις προσπάθειές τους
κατά τη διάρκεια αυτού του ακαδημαϊκού έτους. Ελπίζω ότι
περισσότεροι πρόσφυγες θα μπορέσουν να ακολουθήσουν
το παράδειγμά μου.

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας 

Κοινωνία
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I Am Legend (2007)

Director: Francis Lawrence
Σεναριογράφοι: Mark Protosevich, Akiva Goldsman

Ηθοποιοί: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan
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Στο Θερινό του Μπαρμπή

Από Δευτέρα 15 Ιουνίου έως Σάββατο 20 Ιουνίου
ώρα προβολής 22.00

Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς - Κωμωδία 2020
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης με τους:
Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννη Τσορτέκη, Στάθη Σταμουλα-
κάτο, Βασίλη Μπισμπίκη

Από Δευτέρα 22 Ιουνίου έως Σάββατο 27 Ιουνίου
ώρα προβολής 22.00

Ξυπόλητοι στο Παρίσι - Κομεντί 2016
Γαλλο-βελγική ταινία, σκηνοθεσία Ντομινίκ Αμπέλ, Φιόνα
Γκόρντον με τους: Φιόνα Γκόρντον, Ντομινίκ Αμπέλ, Εμα-
νουέλ Ριβά

Από Δευτέρα 29 Ιουνίου έως Σάββατο 4 Ιουλίου ώρα
προβολής 22.00

Η Χήρα - Θρίλερ 2018
Αμερικανο-ιρλανδική ταινία, σκηνοθεσία Νιλ Τζόρνταν με
τους: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικα Μονρό

Από Δευτέρα 6 Ιουλίου έως Σάββατο 11 Ιουλίου ώρα
προβολής 22.00

Παιχνίδια Ζευγαριών - Αισθηματική Κομεντί 2018
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ολιβιέ Ασαγιάς με τους: Ζιλιέτ
Μπινός, Γκιγιόμ Κανέ, Βενσάν Μακέιν, Πασκάλ Γκρεγκορί

Από Δευτέρα 13 Ιουλίου έως Σάββατο 18 Ιουλίου
ώρα προβολής 22.00

Δε θα Συμπεθεριάσουμε Ποτέ! - Κωμωδία 2017
Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Ρικάρντο Μιλάνι με τους: Πάολα
Κορτελέζι, Αντόνιο Αλμπανέζε, Σόνια Μπεργκαμάσκο

Από Δευτέρα 20 Ιουλίου έως Σάββατο 25 Ιουλίου
ώρα προβολής 22.00

Ραντεβού στο Belle Epoque - Κομεντί 2019
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Νικολά Μπεντός με τους: Ντα-
νιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ, Ντοριά Τιλιέ, Φανί Αρντάν

Από Δευτέρα 27 Ιουλίου έως Σάββατο 1 Αυγούστου
ώρα προβολής 22.00

Δυστυχώς Απουσιάζατε - Κοινωνική 2019
Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Κεν Λόουτς με τους: Κρις Χί-
τσεν, Ντέμπι Χόνιγουντ, Ρις Στόουν

Από Δευτέρα 3 Αυγούστου έως Σάββατο 8 Αυγού-
στου ώρα προβολής 22.00

Η Αόρατη Ζωή της Ευρυδίκης Γκουσμάο - Δραμα-
τική 2019

Σκηνοθεσία Καρίμ Αϊνούζ με τους: Τζούλια Στόκλερ, Κάρολ
Ντουάρτε, Γκρεγκόριο Ντουβιβιέ

Από Δευτέρα 17 Αυγούστου έως Σάββατο 22 Αυγού-
στου ώρα προβολής 21.30

Joker - Δραματική 2019
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τοντ Φίλιπς με τους: Χό-
ακιν Φίνιξ, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτς

Από Δευτέρα 24 Αυγούστου έως Σάββατο 29 Αυγού-
στου ώρα προβολής 21.30

Τι θα Πει ο Κόσμος - Κοινωνική 2017
Νορβηγική ταινία, σκηνοθεσία Ιράμ Χακ με τους: Αντίλ
Χουσαϊν, Μαρία Μοζντάχ, Εκαβάλι Κανά

Από Δευτέρα 31 Αυγούστου έως Σάββατο 5 Σεπτεμ-
βρίου ώρα προβολής 21.30

Οικογένεια Βαν Πέτεγκεμ - Κομεντί 2016
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μπρούνο Ντιμόν με τους: Ζι-
λιέτ Μπινός, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, Φαμπρίς Λουκινί

Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 12 Σε-
πτεμβρίου ώρα προβολής 21.30

Το Πορτρέτο μιας Γυναίκας που Φλέγεται - Δραμα-
τική 2019

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Σελίν Σιαμά με τους: Αντέλ
Αενέλ, Νοεμί Μερλάν, Βαλέρια Γκολίνο

Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 26 Σε-
πτεμβρίου ώρα προβολής 21.30

Αόρατη κλωστή - Δραματική 2017
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον με
τους: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βίκι Κριπς, Λέσλι Μάνβιλ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410614449 (από τις 09.00 έως

τις 14.00)
& 6948585536 (απογευματινές ώρες)

Σινεμά
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Planet of the Apes (1968)

Director: Franklin J. Schaffner
Σεναριογράφοι: Michael Wilson, Rod Serling

Ηθοποιοί: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter

7η

Σε κάθε υπολογιστικό σύ-
στημα, όταν υπάρχει πρό-

βλημα λογισμικού - υλικού,
διάφορα μηνύματα σφάλματος
μας προειδοποιούν για μια

επερχόμενη δυσλειτουργία. Αν  είμαστε συνετή, θα προ-
σπαθήσουμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να προ-
βούμε σε ενέργειες επιδιόρθωσης. Είτε αναβαθμίζοντας
το λογισμικό, είτε αντικαθιστώντας υλικά μέρη του συστή-
ματος. Αν αγνοήσουμε τα προειδοποιητικά μηνύματα τότε
πιθανών θα καταλήξουμε σε προβλήματα που θα απαιτή-
σουν δραστικές λύσεις, πολλές φορές και με απώλειες σε
κρίσιμα δεδομένα.

Η "πολιτισμένες" κοινωνίες μέσα στις οποίες
ζούμε δεν διαφέρουν και πολύ από το παραπάνω παρά-
δειγμα. Η τρέχουσα πανδημία που "τρέχει" σε ολόκληρο
τον πλανήτη δεν είναι για τους επιστήμονες η μεγάλη παν-
δημία που σχεδόν κάθε 100 χρόνια μαστίζει το ανθρωπινό
είδος. Είναι όμως παγκόσμια και παγκόσμια θα είναι και η
οικονομική κρίση που έρχεται. Η ανεργία, η φτώχεια, η κοι-
νωνική και φυλετική ανισότητα έχουν επιδεινωθεί και δεν
αποτελούν 'προνόμιο" κάποιον "τεμπέληδων" κρατών. Οι
λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις δεν κατάφεραν να αντιμετω-
πίσουν επιτυχώς κανένα από τα παραπάνω προβλήματα.

Το "σύστημα" στέλνει τα μηνύματα του. "Απαιτεί"
δομικές αλλαγές και γρήγορα. Απαιτεί  λογισμικό προστα-
σίας από ιούς διαθέσιμο σε όλους και προς όλους. Απαι-
τεί υπηρεσίες κοινωνικής και εργασιακής υποστήριξης.

Απαιτεί συχνές και έγκυρες ενημερώσεις των νέων στα
σχολεία και στα πανεπιστήμια. Απαιτεί σεβασμό και ισό-
τητα ανάμεσα στους χρήστες του. Απαιτεί ίση πρόσβαση
σε πόρους και ευκαιρίες. Απαιτεί λογισμικό προστασίας
από κακόβουλα λογισμικά που υπονομεύουν την σταθε-
ρότητα όλου του συστήματος. Από κακόβουλα λογισμικά
που δεν μπορούν να κατανοήσουν πως όταν καταρρέει
ένα σύστημα δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο. Όσο και να
κρύβεσαι στην δική σου επιφάνεια εργασίας, όσο και να
προστατεύεις τα προσωπικά σου δεδομένα, ένα σφάλμα
του χώρου αποθήκευσης δεν θα κάνει διαχωρισμό σε "άρι-
στους" και μη. Δεν θέλει και δεν τον ενδιαφέρει να το κάνει. 

Υ.Γ. Όλα αυτά μου θύμισαν το βιβλίο
του Schatzing Frank "Το Σμήνος", που
εξετάζει την πιθανότητα να υπάρχει και
δεύτερο νοήμων βιολογικό είδος στον
πλανήτη. Σε αυτό το οικολογικό μυθιστό-
ρημα ένας μυστηριώδης εχθρός χρησι-
μοποιεί την φύση και τα ζώα εναντίον των
ανθρώπων. Η βασική διαχωριστική
γραμμή μεταξύ ανθρώπων και ζώων έχει

χαθεί: τα ζώα έχουν αποκτήσει ξαφνικά συνείδηση του
εαυτού τους και στρέφονται εναντίον του
ανθρώπινου είδους με σκοπό την εξό-
ντωσή του. 

Σκέψεις (Αποτυχία Συστήματος  - Επικείμενη Επανεκκίνηση )
System Failure - Imminent Restart

«Οι Καραμπινάτοι»

Επίκαιρη μουσική επιθεώ-
ρηση του Θεάτρου Τεχνών

Λάρισας, ενόψει της καλοκαιρι-
νής περιοδείας που θα πραγ-
ματοποιήσει στη Θεσσαλία.
«…Πρόκειται, για έξι επίκαιρα
ξεκαρδιστικά Θεατρικά νού-

μερα, όπου σατιρίζονται «ανελέητα» από δώδεκα κατα-
πληκτικούς γνώριμους σημερινούς «Τύπους», με
ευχάριστη διάθεση και πολύ έξυπνο χιούμορ όλα όσα
πρωτόγνωρα και περίεργα βιώσαμε όχι μόνο στη χώρα
μας, αλλά και σε ολόκληρη την υφήλιο….»

Ηθοποιοί
Στέλιος Ντικούλης, Βασίλης Καρμίρης, Εύα Τριανταφύλ-
λου, Ανδρέας Ζυγογιάννης, Βάνα Καταραχιά, Βασιλική
Δούφα, Έλενα Γράβαλου. 
Ήχος, Φως
Θάνος Φλωράς
Σκηνικά υπό την γενική επιμέλεια του
«ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ»
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A Quiet Place (2018)

Director: John Krasinski
Σεναριογράφοι: Bryan Woods, Scott Beck

Ηθοποιοί: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

Κοινωνία Black Lives Matter
Banksy: Εγώ, ο επάνω ένοικος, ευθύνομαι για τα προ-

βλήματα των μαύρων.
El Peso Hero: Ένα κόμικ για τους πραγματικούς ήρωες

των ΗΠΑ μέσα στην πανδημία

Το κόμικ που έγινε διάσημο το 2015 όταν ο El
Peso Hero εμφανιζόταν να δίνει μία γροθιά στον τότε υπο-
ψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απο-
δίδει φόρο τιμής στους εκατομμύρια μετανάστες που ήταν
εργαζόμενοι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας

https://www.koutipandoras.gr

«CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ»  (βασικά δεδομένα)

Αριθμός διανεμημένων τευχών (2002 – 2020) : 75

•  1ο τεύχος : 2002
•  Ηλεκτρονική σελίδα www.cineparmenos.gr : ενεργή από
το 2007
•  Συνιδρυτές – πρώτοι διανομείς : Μπαρμπής Βοζαλής ,
Θεόφιλος, Ντία, Χαρούλα
•  Υπεύθυνος δημιουργικού και ιστοσελίδας : Γιώργος
•  Αρθρογράφοι τακτικοί : 9
•  Αρθρογράφοι  κατά καιρούς : > 30
•  Αριθμός τευχών / έτος : 4 ή 5
•  Διανεμόμενα τεύχη κάθε φορά : 500 (όλα δωρεάν)
•  Διαφημίσεις : ΟΧΙ
•  Παραγωγές ταινιών : 2 μικρού μήκους και 2 στο μοντάζ
•  Σημεία διανομής : 5 με 10 (ανάλογα την εποχή)
•  Βασικά Σημεία διανομής από το 2002 : Στις Προβολές

της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας (Χατζηγιάννειο ,
Θερινό Σινεμά «Μπαρμπής Βοζαλής», στέκια νεολαίας) 
•  Θεματολογία (%) : 70% κινηματογραφικά, 10% θεατρικά,
10% βιβλίο, 10% ποιότητα ζωής κ.λπ.
•  Χρόνος και κόστος παραγωγής : υποστηρίζεται απο-
κλειστικά από τους αρθρογράφους
•  Χρόνος διανομής : υποστηρίζεται αποκλειστικά από
τους αρθρογράφους
•  Επικοινωνία – άρθρα : cineparmenos@yahoo.gr 
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Snowpiercer (2013)

Director: Bong Joon Ho
Σεναριογράφοι: Jacques Lob, Benjamin Legrand
Ηθοποιοί: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton 

MIRfestival

Το φεστιβάλ MIR είναι,
όπως και ο σοβιετικός δια-

στημικός σταθμός που του δα-
νείζει το όνομά του, ένας
δορυφόρος, ένα παράλληλο
σύστημα σε τροχιά. Στο MIR
σταματούν περαστικοί δημι-
ουργοί εφήμερων έργων για
να εκπέμψουν το σήμα τους
για λίγο και να συνεχίσουν το

ταξίδι τους στο χώρο και στο χρόνο.

Το MIRfestival βρίσκεται στην κόψη του νέου,
στην πρόκληση του ανεξερεύνητου, στη βία της γέννησης,
στην αιχμή της διεκδίκησης.

Το MIRfestival συμβαίνει στην πόλη εξασφαλίζο-
ντας ένα χώρο αναπνοής της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Ένα χώρο όπου οι άνθρωποι έχουν ταυτότητα, αλλά αυτό
που κάνουν δεν έχει ετικέτα• εκεί όπου κανείς δεν προ-
σπαθεί να πείσει ότι κάνει «αυτό» ή «το άλλο», γιατί το πιο
σημαντικό είναι πως δημιουργεί, και γιατί έχει κάτι επείγον
να μας πει. Συμβαίνει στο χώρο του πειράματος, της συ-
νάντησης των τεχνών και των δημιουργών, της παραγω-
γής σκέψης πάνω στην πραγματικότητα.

Η πόλη είναι το σύστημα μέσα στο οποίο λει-
τουργεί• ο πλανήτης το φυσικό του περιβάλλον (άλλωστε
MIR στα ρωσικά σημαίνει «κόσμος» και «ειρήνη»).

Το MIRfestival φιλοξενεί πειραματικές δημιουργίες
στα όρια των τεχνών, εκεί όπου η σκηνή συναντά την ει-
κόνα και τις νέες τεχνολογίες. Κάνει εφικτή τη συνάντηση
καλλιτεχνών διαφορετικών προελεύσεων μεταξύ τους και
με το κοινό. Είναι ο χώρος όπου οι καλλιτέχνες μοιράζο-
νται οράματα του κόσμου και της πραγματικότητας με θε-
ατές πρόθυμους να μετακινηθούν, να βάλουν
ερωτηματικά, να εκτοξευθούν σε νέους ορίζοντες και να
δουν νέες πραγματικότητες να ανατέλλουν.

Τι είναι το MIRfestival;
Το MIRfestival είναι ένα διεθνές φεστιβάλ σύγ-

χρονης τέχνης με θέμα το πείραμα της συνάντησης των
τεχνών. Είναι μια περιπέτεια, μια πλατφόρμα συνάντησης

των παραστατικών τεχνών και των οπτικοακουστικών
μέσων (live media) που επιδιώκει τη συνάντηση της σκη-
νής με την εικόνα (όπου η λέξη «σκηνή» ενσωματώνει όλη
την έρευνα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο πείραμα
με το σώμα ως σκηνική παρουσία σε οτιδήποτε θεωρούμε
performance και η λέξη «εικόνα» ό,τι αποτελεί τον οπτικό
πολιτισμό του σήμερα).

Τι περιλαμβάνει το MIRfestival;
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του MIRfestival πε-

ριλαμβάνονται περφόρμανς, ηχητικές περφόρμανς, εκθέ-
σεις, προβολές, αφιερώματα καθώς και μια σειρά από
έργα που θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιους χώρους
της πόλης. Καλλιτέχνες και σχήματα από διάφορες χώρες
αλλά και από την Ελλάδα φέρνουν κοντά μας ιδέες, πα-
ραστάσεις και κάθε είδους ενδιαφέροντα και παράξενα
καλλιτεχνικά projects που αξίζει πραγματικά τον κόπο να
δούμε. Ας σημειωθεί ότι όλοι οι διεθνείς καλλιτέχνες και τα
σχήματα του προγράμματος παρουσιάζουν έργα τους για
πρώτη φορά στην Ελλάδα και όλες οι παραγωγές των Ελ-
λήνων καλλιτεχνών έχουν γίνει ειδικά για το MIRfestival.

Ποιος διοργανώνει το MIRfestival;
Το MIRfestival διοργανώνεται από την αστική μη

κερδοσκοπική εταιρία για τη διάδοση της σύγχρονης τέ-
χνης MIR, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φο-
ρείς και ιδρύματα.

MIRfestival / Επικοινωνία 
Σεμιτέλου 5, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7706068,  e-mail:

mir@mirfestival.gr, skype: mirfestival

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στη λίστα μας, ώστε
να σας ενημερώνουμε εγκαίρως για τις δραστηριότητές
μας, στείλτε μας ένα e-mail με τα στοιχεία σας στη διεύ-
θυνση mir@mirfestival.gr με τίτλο: SUBSCRIBE. Θα μπο-
ρείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την εγγραφή σας.
MIRfestival 2020, 26 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου

Περισσότερα στην διεύθυνση http://www.mirfestival.gr

Φεστιβάλ
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Twelve Monkeys (1995)

Director: Terry Gilliam
Σεναριογράφοι: Chris Marker, David Webb Peoples
Ηθοποιοί: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt

10η
Αφιέρωμα Red n’ noir

Oπρώτος διαγωνισμός μι-
κρών ιστοριών καθημερινό-

τητας με κείμενα, όπως σενάρια
ταινιών μικρού μήκους για τον
καιρό του κορονοϊού, διοργάνω-
σαν τον Μάρτιο – Απρίλιο οι εκ-
δόσεις red n’ noir.  

Ενημερωτικά, από τον Δε-
κέμβριο του 2019 οι εκδόσεις red
n’ noir ως κομμάτι ενός ευρύτε-

ρου συνεργατικού εγχειρήματος έχουν την βάση τους στο red
n’ noir bookstore café bar (Δροσοπούλου 52, Κυψέλη -
Αθήνα). 

Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικές από τις ιστορίες-
σενάρια που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο προς ψηφοφορία
(ψηφίστηκαν από δεκάδες) και έχουμε την σχετική άδεια από
τους συγγραφείς για να τα παραθέσουμε.

Πάμε για … «τσιόδρα»
(σενάριο ταινίας μικρού μήκους «στον καιρό του κορονοϊού»

– 10 λεπτά)
Απρίλιος 2030, δέκα χρόνια πέρασαν από εκείνο τον

τόσο … ερωτικό Απρίλη του 2020. …
Θυμάμαι να είμαι 15 χρονών και ξαφνικά να κλείνουν

τα σχολεία. Αυτό ήταν το πρώτο καλό. Μετά άρχισαν να έρ-
χονται οι γείτονες από το πάνω όροφο και να βλέπουν στις 6
το απόγευμα κάποιον Τσιόδρα για εκείνη την επιδημία. Έρ-
χονταν κάθε ημέρα στις 6 ο γείτονας με την γειτόνισσα και μαζί
έφερναν την 16χρονη κόρη τους την Χριστίνα και κάναμε
παρέα στο άλλο δωμάτιο. Την γούσταρα τρελά. 

Μετά από λίγες ημέρες θυμάμαι ότι ήρθαμε πιο κοντά
με τη φοβερή Χριστίνα που ήξερε πολλά και ήθελε από εμένα
πιο πολλά από ότι κάναμε. Μαζί περιμέναμε την ώρα να πάει
6 και να κλειστούμε στο δωμάτιο για μία ώρα, με τους γονείς
μας να μην μας ενοχλούν και να μην ενδιαφέρονται για το τι
κάνουμε. Έλεγαν «τώρα έχει Τσιόδρα, μη μας ενοχλείται» και
εννοείται ότι δεν τους ενοχλούσαμε. Τις θυμάμαι εκείνες τις
στιγμές με τόση αγάπη και νοσταλγία, είχαν μια ερωτική αθω-
ότητα. Μερικές φορές είχαμε πάρει θάρρος και βγάλαμε και
τα ρούχα μας, χωρίς να κάνουμε κάτι ολοκληρωμένο. Ήμουν
φλώρος τότε. 

Τώρα είναι 2030 και εκείνη είναι στην Αγγλία και εγώ
παντρεμένος με παιδί στην Καβάλα. Οι γονείς μας έχουν πε-
θάνει. Και οι τέσσερις γονείς μας έλεγαν ότι γλύτωσαν το 2020
από τον κορωνοϊό εξαιτίας του Τσιόδρα. Το έλεγαν πάντα με
τρόπο αυτό το «Τσιόδρα». Η μάνα μου κοκκίνιζε μερικές
φορές. Τελικά θυμάμαι ότι το «πάμε για … τσιόδρα» το έλεγαν
πάντα με … μυστήριο ύφος. 

«Η επιδημία ανανέωσε τη σχέση μας» έλεγαν και οι
τέσσερις. 
«Πάλι καλά κλειδώναμε την πόρτα και δεν μας πήραν είδηση
τα παιδιά» είχε πει μια φορά ο πατέρας μου. 

«Και μετά βγαίναμε και για ένα τσιγάρο στο μπαλ-
κόνι» συμπλήρωσε ο γείτονας. 
Τώρα που το σκέφτομαι … δεν είναι δυνατό … οι γονείς μας
άλλο εννοούσαν όταν έλεγαν «Πάμε για … τσιόδρα»! Και οι
τέσσερις μαζί ! Κάθε απόγευμα στις 6 !      

Το τροχαίο του ντελιβερά φαρμάκων 
(σενάριο ταινίας μικρού μήκους «στον καιρό του κορονοϊού»

– 7 λεπτά)
Πρωί πρωί στην φαρμακαποθήκη. Μάσκα στο στόμα

και γάντια στα χέρια ως μόνιμο αξεσουάρ για τον ντελιβερά
των φαρμάκων. Η φαρμακαποθήκη σε ένταση εργασίας. Όλοι
τρέχουν και δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετούν τα φαρμακεία.
Οι πιθανοί άρρωστοι κάνουν ουρές έξω από τα φαρμακεία για
να γεμίσουν τα ντουλάπια με αντισηπτικά, φάρμακα για τις δύ-
σκολες ώρες, όταν θα τους χτυπήσει ο κορωνοϊός και το κρά-
τος μπορεί να τους έχει ξεχάσει ή τα νοσοκομεία και οι ΜΕΘ
να είναι γεμάτα. 

Σε μια στροφή λίγα μέτρα από το φαρμακείο, το μη-
χανάκι γλιστράει και ο ντελιβεράς πέφτει και σπάει το πόδι του,
σφαδάζει από τον πόνο. Κανείς δεν κουνιέται από τη σειρά
του για να μην τη χάσει, ο φαρμακοποιός δεν ακούει, γιατί είναι
κλειδωμένος μέσα, το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να ανταποκριθεί. 

Ο ντιελιβεράς δέχεται βοήθεια από έναν
νεαρό που τον σηκώνει και τον περιποιείται, τον μεταφέρει με
το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο. Ο ντελιβεράς στο πρό-
σωπο του νεαρού , που ήταν ο μόνος που του έδωσε κάποια
σημασία τους τελευταίους μήνες, βρίσκει τον έρωτα της ζωής
του. Ανακαλύπτει ότι είναι ομοφυλόφιλος και ελεύθερος πλέον
το εκδηλώνει. Στο νοσοκομείο δίνουν το πρώτο φιλί και ο
πόνος του σπασμένου ποδιού περνάει σε δεύτερο πλάνο.
«Δεν περίμενα ότι έπρεπε να ΣΠΑΣΩ το πόδι για να σε βρω»
λέει ο ντιλιβεράς. 

Πλησιάζει ένας αστυνομικός και δίνει μία κλίση στον
νεαρό με πρόστιμο 5.000 ευρώ. «Δεν έπρεπε να ΣΠΑΣΕΙΣ
την καραντίνα» λέει ο αστυνομικός στον νεαρό. Ο ντιλιβεράς
κοιτάει με απορία. Ο νεαρός αποκαλύπτει στον ντελιβερά ότι
είναι το 543ο κρούσμα του κορωνοϊού και πριν 4 ημέρες γύ-
ρισε από Αγγλία. 

Υγιείς, μετά από χρόνια σκέφτονται και οι δύο μαζί
ότι έπρεπε να υπάρχουν δύο «σπασίματα» για να υπάρχει η
ένωσή τους.         
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Children of Men (2006)

Director: Alfonso Cuaron
Σεναριογράφοι: Alfonso Cuaron, Timothy J. Sexton

Ηθοποιοί: Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor

Σκέψεις

Χωρίς χαρτί υγείας 
(σενάριο ταινίας μικρού μήκους «στον καιρό του κορονοϊού»

– 3 λεπτά)
Βράδυ στο σπίτι. Καταλαβαίνει η κυρία ότι σε λίγο δεν

θα έχει χαρτί υγείας και αποφασίζει αύριο πρωί-πρωί να πάει
να αγοράσει. Είναι 22 Μαρτίου 2020 αλλά βαριέται να δει ει-
δήσεις, γιατί είναι απορροφημένη από ένα …τρομερό βιβλίο
της … Λένας Μαντά. 

Το πρωί βγαίνει να πάρει χαρτί υγείας. Τη σταματάει
αστυνομικός και της ζητάει «το χαρτί». «Μου τελείωσε. Πάω
τώρα να το αγοράσω» του λέει. «Γιατί, τι το κάνατε ;» της ρω-
τάει. «Το έβαλα στον κ…  μου! Τι άλλο να το κάνω;» του λέει
τσατισμένη. «Δεν έχετε μαζί σας το χαρτί; Πρόστιμο 150
ευρώ!» της λέει και εκείνος τσατισμένος. 

«Θα αστειεύεστε! Δεν είναι καιρός για αστεία» του
λέει εκείνη και τον βρίζει βήχοντας. Του λέει ότι δεν πρέπει να
συμπεριφέρεται έτσι σε μια νομοταγής πολίτη. Εκείνος απο-
μακρύνεται στα δύο μέτρα παρότι φοράει μάσκα και γάντια και
εκείνη του λέει «Μην ανησυχείς, μάλλον έχω κοινό κρυολό-
γημα … αλλά ποτέ δεν ξέρεις». «Τέλος πάντων» λέει ο αστυ-
νομικός «αλλά από αύριο αν δεν έχετε μαζί σας το χαρτί, δεν
θα σας χαρίσω το πρόστιμο». «Τελικά είστε πολύ ανώμαλος!»
του λέει εκείνη και φεύγει τρέχοντας για να αγοράσει χαρτί
υγείας.    

Το ραντεβού με την αγαπημένη 
(σενάριο ταινίας μικρού μήκους «στον καιρό του κορονοϊού»

– 10 λεπτά)
Ένα μήνυμα περιμένει για να τρελαθεί από τη χαρά

του. Ένα μήνυμα που περίμενε μήνες από την κρυφό του
έρωτα. Κολλημένος πάνω στο κινητό. Έχει κάνει μπάνιο, έχει

ξυριστεί, έχει βάλει ακόμα και κολόνια που είχε να βάλει χρό-
νια. Το μήνυμα έρχεται και μάλιστα νωρίς στις 10 το πρωί. Του
είχε πει από χθες ότι θέλει να τον συναντήσει και να κάνουν
μια βόλτα στη παραλία, να τα πουν από κοντά. Την έπεισε
μετά από μήνες «πολιορκίας». Ξέρει και αυτός και εκείνη ότι
αυτή η βόλτα στην παραλία θα είναι η αρχή για έναν μεγάλο
έρωτα. Αυτή η ημερομηνία στις 31.03.2020 θα τη θυμούνται
ως πρώτη ημέρα της σχέσης τους. 

Του είπε για ραντεβού στις 4 το μεσημέρι. Της είπε
ότι θα την περιμένει μπροστά στο Μ. Αλέξανδρο στις 4 ακρι-
βώς. Αν δεν τον δει … ας φύγει , της είπε χαριτολογώντας.
Μια λεπτομέρεια... Θαμπωμένοι από την λαχτάρα για το ρα-
ντεβού, δεν άκουσαν καθόλου ειδήσεις. 

Εκείνη πέρασε με το αυτοκίνητό της και περίμενε ότι
θα τον έβλεπε στο σημείο που της είπε. Ξαναπέρασε, ξανα-
πέρασε…. Δεν τον είδε και έφυγε τελείως απογοητευμένη
χωρίς να παρκάρει, χωρίς να πάρει τηλέφωνο. «Ένας από τα
ίδια», σκέφτηκε. Εκείνος δεν ήξερε πώς να φτάσει στο σημείο
του ραντεβού. Την περίμενε στην άκρη στο πεζοδρόμιο πη-
γαίνοντας πέρα δώθε, ψάχνοντας. Φοβήθηκε ότι όλα ήταν μια
φάρσα. Απογοητεύτηκε και μετά από μια ώρα αναμονής,
έφυγε. Ντράπηκε να πάρει τηλέφωνο.

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης (31.03.2020) : απαγό-
ρευση κυκλοφορίας στην παραλία Θεσσαλονίκης από τις 2 το
μεσημέρι μέχρι τις 8 το πρωί και για όσες
ημέρες χρειαστεί λόγω κορονοϊό.     

επιμέλεια …Θεόφιλος  
Βλέπε όλες τις ιστορίες και πολλά άλλα στη

διεύθυνση https://rednnoir.gr/

8

Ο Φασισμός
(στίχοι του Φώντα Λάδη)

Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον
καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει.

Τι κρύβει μέσ' στα δόντια του το ξέρω,
καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι.

Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
και χάνονται βαθιά στα περασμένα.

Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν,
μα όχι και το μίσος του για μένα.
Το φασισμό βαθιά καταλαβέ τον.

Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον.
Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος
που λούζεται στον ήλιο και στ' αγέρι,

το κουρασμένο βήμα του το ξέρω
και την περίσσεια νιότη μας την ξέρει.

Μα πάλι θέ ν' απλώσει σα χολέρα
πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου,

και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα
αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου.
Το φασισμό βαθιά καταλαβέ τον.

Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον.

Μουσική : Μικρούτσικος, Πρώτη εκτέλεση : Δημητριάδη
(είχαμε μια συζήτηση με νεαρούς που

θεωρούσαν ότι οι στίχοι είναι του
Μπρεχτ, 

οπότε είναι ευκαιρία να τους θυμηθούμε
- …δυστυχώς είναι επίκαιροι)



"Πάλι καλά που είναι στην
κυβέρνηση ο Κ.Μ. , γιατί αν ήταν
στην αντιπολίτευση θα την είχαμε
πατήσει με την ... "υπεύθυνη"
στάση που θα κρατούσε (όπως
πάντα) απέναντι στα μέτρα κατά
του covid-19 που θα πρότεινε η κυ-
βέρνηση Αλ.Τ." 

Θεόφιλος

Στην γειτονική μας πόλη
του Μπέου "Μπέολαντ" (πρώην
Βόλος) καίνε σκουπίδια στην
ΑΓΕΤ, χτυπούν διαδηλωτές,
έχουν δώσει τον φωτισμό σε
ιδιώτες και ... που και που γεμί-
ζουν λαμπάκια τους δρόμους
λόγω εορτών. Και ο κόσμος της
αγοράς στον Βόλο τον θέλει
ακόμα ...

Θεόφιλος

Τα τραγικά αποτελέσματα
που έρχονται παγκοσμίως σε όλα τα
επίπεδα και λόγω covid-19, μπορούν
να αντισταθμιστούν μόνο με Επανά-
σταση ... έστω (για αρχή) μέσα από την
τεχνοκρατική προσέγγιση του Τζέρεμι
Ρίφκιν στο βιβλίο του "Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ" (εκδ.Λιβάνη, 2003)

Θεόφιλος 

Κατά
τη διάρκεια της Μετακίνησης

6 και μετά…δεν νομίζω να υπάρχει
Λαρισαίος που να μην ξέρει κάθε μονο-

πάτι, κάθε παγκάκι και κάθε γωνιά στου Πη-
νειού!!!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Εκείνη
η πλατεία της συνοικίας

"Ιπποκράτη" που έγινε και
πρωτοσέλιδο προεκλογικά και όλοι

πέρασαν και περπάτησαν και είπαν ότι όλα
έχουν δρομολογηθεί ... που να έχει σκα-
λώσει ; Η πλατεία στον "Ιπποκράτη" έχει
γίνει κάτι σαν το "Δημοτικό Θέατρο Λά-

ρισας". Τουλάχιστον εκεί μπαίνει ερ-
γολάβος, επιτέλους !

Θεόφιλος

Πριν την καραντίνα,
"Μην παίζεις παιδί μου συνέχεια
παιχνίδια στο κινητό". Μέσα στην
καραντίνα, "Παίξε παιδί μου παι-
χνίδια στο κινητό να βρούμε την
ησυχία μας". Μετά την καραντίνα,
"Κάνε παιδί μου ότι θέλεις, μπερ-
δεύτηκα...".

elessar

Δεν
ξέρω για εσάς. Λέω

φέτος για διακοπές να κάτσω
Λάρισα. Να στηρίξω την τοπική

οικονομία. 
elessar

Λατινικά αντί για Κοινω-
νιολογία, θρησκευτικά αντί για μου-
σική και καλλιτεχνικά. Γιατί δεν
αλλάζουμε και την Φυσική με την Αλ-
χημεία. Από ότι φαίνεται μόνο αν κά-
νουμε την πέτρα χρυσάφι θα την
βγάλουμε και φέτος.

elessar

Στην χώρα μας η
novartis πήρε Βραβείο
Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας και στις Η.Π.Α. της
έριξαν πρόστιμο για τις
μίζες σε Έλληνες πολιτι-
κούς και γιατρούς.  

Θεόφιλος

Ρε "Τσέπα" στο
cineparmenos.gr δεν θα δώ-
σεις κάτι; Εδώ πήρε και η ιστο-
σελίδα της κουτσής Μαρίας.

elessar


