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Καλό Καλοκαίρι!!

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας

«Cineπαρμένος»
Αρθρογράφοι - Συνεργάτες
Θεόφιλος Παπαγεωργίου
Μ. Σίμος
Χαρά Τζαμπούρα
Κύρος
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
elessar

E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
Αρισμαρί

(Κενταύρων 2)
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων)
STAGE

(Ήρας και Φιλίππου 8)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
Victoria

(Κινηματογράφος)
Χορίαμβος

(Γαληνού 5)

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

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

Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words
Σκηνοθεσία: Thorsten Schutte
Πρωταγωνιστές: Frank Zappa 

The Legend of Tarzan
Σκηνοθεσία: David Yates

Πρωταγωνιστές: Margot Robbie, Alexander Skarsgard,
Samuel L. Jackson, Ella Purnell 

Star Trek Beyond
Σκηνοθεσία: Justin Lin

Πρωταγωνιστές: Sofia Boutella, Idris Elba, Zoe Saldana,
Chris Pine 

Jason Bourne
Σκηνοθεσία: Paul Greengrass

Πρωταγωνιστές: Alicia Vikander, Julia Stiles, Matt Damon,
Tommy Lee Jones 

Ben-Hur
Σκηνοθεσία: Timur Bekmambetov

Πρωταγωνιστές: Jack Huston, Nazanin Boniadi, Haluk Bil-
giner

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

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

Άρθρα Τεύχους
•• Θερινό Σινεμά "Μύλος" - Μπαρμπής Βοζαλής
• Ο  «Μόμπυ Ντικ»  ζωντανεύει  στη  μεγάλη  οθόνη…
• Κάμπινγκ του Antinazi Zone – Y.R.E.
• Sink the Bismarck(1960)
• X-Men: Apocalypse
• «3-6-9-12»
• Μια πέτρα επιστρέφει σπίτι της
• Για τον ΟΜΑΡ ΦΑΡΟΥΚ
• Georges Prosper Remi - “Hergé”
• Επιλέξτε  το  θέατρο  και  όχι  το  θέατρο  των  συγκρού-
σεων!!!
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Νίκος Τριανταφυλλίδης
• Όλο το καλοκαίρι στις παιδικές χαρές 

• Καλοκαιρινό Soundtrack
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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

Μερικά από τα καλύτερα "car chases" όλων των εποχών.

The French Connection(1971)

Σκηνοθεσία: William Friedkin 
Πρωταγωνιστές : Gene Hackman, Roy Scheider, Fer-

nando Rey

Νέα

Θερινό Σινεμά "Μύλος" - Μπαρμπής Βοζαλής

Ώρες Προβολών: 22:00
Δευτέρα 13 Ιουνίου έως Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

TΟ πρόγραμμα του Θερινού Σινεμά "Μύλος" - Μπαρ-
μπής Βοζαλής αποτελεί μια προσφορά του εντύπου

cineparmenos προς τους Σινεφίλ της Λάρισας. Η δημι-
ουργία, η σύνταξή και η διόρθωση των προβολών είναι
ευθύνη της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας. Σε περί-
πτωση έκτακτων αλλαγών ενημερώνεστε στις προβολές
ή / και από το δημοτικό ραδιόφωνο.  

Δευτέρα 13 Ιουνίου – Παρασκευή 17 Ιουνίου
Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου
The Two Faces of January (2014)

Δευτέρα 20 Ιουνίου – Παρασκευή 24 Ιουνίου
Η Μαφία σκοτώνει μόνο το καλοκαίρι
La mafia uccide solo d'estate (2013)

Δευτέρα 27 Ιουνίου – Παρασκευή 1 Ιουλίου
Γκλόρια
Gloria (2013)

Δευτέρα 4 Ιουλίου – Παρασκευή 8 Ιουλίου
Το Δωμάτιο
Room (2015)

Δευτέρα 11 Ιουλίου – Παρασκευή 15 Ιουλίου
Ο Γιος του Σαούλ
Saul fia (2015)

Δευτέρα 18 Ιουλίου – Παρασκευή 22 Ιουλίου
Μακριά από τους Ανθρώπους
Loin des hommes (2014)

Δευτέρα 25 Ιουλίου – Παρασκευή 29 Ιουλίου
Ένα Τραγούδι για το Ηλιοβασίλεμα
Sunset Song (2015)

Δευτέρα 1 Αυγούστου –
Παρασκευή 5 Αυγού-
στου

45 Χρόνια
45 Years (2015)

Δευτέρα 8 Αυγούστου –
Παρασκευή 11 Αυγού-
στου

Μικρά Όμορφα
Πλάσματα

Short Term 12
(2013), 

Τετάρτη 17 Αυγούστου
– Παρασκευή 19 Αυγού-
στου

1001 Γραμμάρια
1001 Gram (2015)

Δευτέρα 22 Αυγούστου – Παρασκευή 26 Αυγούστου
Spotlight (2015)

Δευτέρα 29 Αυγούστου – Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου
Λουλούδια
Flowers (2014)

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου
Ζήτω η Ελευθερία!
Viva la liberta (2013)

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 16 Σεπτεμ-
βρίου

Μανταρίνια
Mandariinid (2013)
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Μερικά από τα καλύτερα "car chases" όλων των εποχών.

Bullitt(1968)

Σκηνοθεσία: Peter Yates 
Πρωταγωνιστές : Steve McQueen, Jacqueline Bisset,

Robert Vaughn 

Σινεμά Ο  «Μόμπυ Ντικ»  ζωντανεύει  στη  μεγάλη  οθόνη…

Εμπνευσμένος  από  το κλασικό
έργο «Μόμπυ Ντικ» του Αμερι-

κανού συγγραφέα  Χέρμαν Μέλβιλ,
ο Ρον Χάουαρντ  σκηνοθετεί  την
ταινία του «Στην καρδιά της θάλασ-
σας»!  

Ο "Μόμπυ Ντικ" εκδόθηκε
το 1851, αφιερωμένος στο διάσημο
συγγραφέα Ναθάνιελ Χόθορν. Ο
ίδιος ο Μέλβιλ (1819 -1891) είχε μια
πολυτάραχη ζωή∙ είχε εργαστεί ως
ναύτης σε φαλαινοθηρικό, από το
οποίο έφυγε κρυφά, έζησε μαζί με
τους κανίβαλους ιθαγενείς Τύπη

(άγνωστο αν υπήρξε φιλοξενούμενος τους ή αιχμάλωτός τους),
ηγήθηκε μίας ανταρσίας, αλήτευσε έναν χρόνο στην Ταϊτή και
μετά στη Χαβάη. Εκεί,  φοβούμενος μήπως τον βρουν και τον
ξαναπάρουν στο φαλαινοθηρικό, έσπευσε να μπει ως απλός
ναύτης σε ένα αμερικάνικο πολεμικό πλοίο και έφτασε έτσι στο λι-
μάνι της Βοστώνης.

Τότε άρχισε να ασχολείται σοβαρά με το γράψιμο. Μετά
την έκδοση των βιβλίων του "Τύπη" και "Όμοο" έγινε διάσημος
ως ο άνθρωπος που γλύτωσε από τους ανθρωποφάγους. Μετά
το θάνατο του τα βιβλία του είχαν σχεδόν ξεχαστεί απ' όλους. Το
ενδιαφέρον το κοινού για τα έργα του ανανεώθηκε μετά το 1920.
Σήμερα αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους πιο διάσημους
Αμερικανούς συγγραφείς και το βιβλίο του "Μόμπυ Ντικ" θεω-
ρείται ένα από τα καλύτερα έργα του κόσμου.

Η ιστορία του  υποτίθεται πως βασίζεται στα αληθινά
γεγονότα του 1820, όταν το φαλαινοθηρικό «Έσεξ» από το Να-
ντάκετ της Μασαχουσέτης βυθίστηκε στα ανοιχτά του Ειρηνικού

μετά τη σύγκρουσή του με μια γιγαντιαία φάλαινα. Ουσιαστικά
όμως ο συγγραφέας παρουσιάζει το θαύμα της δύναμης του αν-
θρώπου, του άνω θρώσκοντα, αυτού που γεννήθηκε για να μά-
χεται μέχρι τέλους οτιδήποτε τον υπερβαίνει και τον ξεπερνά – η
εμμονή με τη νίκη του υπερβατικού, βρίσκεται στον πυρήνα του
έργου του. 

Στην ταινία οι θεατές μαθαίνουν τα γεγονότα από τη διή-
γηση ενός από τους ελάχιστους διασωθέντες του ναυαγίου, έτσι
όπως αυτός εξομολογείται την άγνωστη ως τότε αλήθεια, 30 χρό-
νια αργότερα, στον ίδιο τον Μέλβιλ.

Ο έμπειρος και οσκαρικός Ρον Χάουαρντ («Ένας Υπέ-
ροχος Άνθρωπος», «Κώδικας Da Vinci», «Απόλλων 13») δεν
απέσπασε όμως τις καλύτερες κριτικές : η ταινία χαρακτηρίστηκε
θεαματικά τρισδιάστατη, αλλά ακαδημαϊκά επίπεδη αναπαρά-
σταση μιας αληθινής ιστορίας. Ο Χάουαρντ σκηνοθετεί αυτήν τη
θαλασσινή περιπέτεια με έναν στέρεο, παλιομοδίτικο τρόπο,
οποίος θα απέδιδε πολλά περισσότερα αν πατούσε σε ένα συ-
γκεντρωμένο, σαφώς προσανατολισμένο σενάριο. Αυτό, όμως,
παραπαίει ανάμεσα στο καθαρό θέαμα (οι τρισδιάστατες σκηνές
δράσεις είναι όντως εντυπωσιακές), στη ρεαλιστική αναπαρά-
σταση της ναυτικής καθημερινότητας της εποχής, στο ανθρώ-
πινο δράμα (χλιαρή η τραγική κορύφωσή του) και στον (απλοϊκό)
φιλοσοφικό σχολιασμό του. Έτσι η ταινία μοιάζει να τσαλαβουτά
με ακαδημαϊκή ασφάλεια σε ρηχά κινηματογραφικά νερά, ενώ το
θέμα της απαιτεί επιτακτικά μια θαρραλέα βουτιά στα βαθιά. Σί-
γουρα  όμως «ζωντανεύει» τον ναυτικό κόσμο
της εποχής, που τον είχε καταλάβει η μανία του
κέρδους από το κυνήγι  φαλαινών.

Μπορείτε να βιώσετε μαζί με το πλή-
ρωμα του φαλαινοθηρικού αυτό το κυνήγι στις
κινηματογραφικές αίθουσες!

Κάμπινγκ του Antinazi Zone – Y.R.E.

Το 23ο κάμπινγκ του Anti-
nazi Zone – Y.R.E. θα

πραγματοποιηθεί φέτος στη
Νάξο, στο κάμπινγκ «Μάρα-
γκας»(www.maragasbeach-
naxos.com)  στην Αγία Άννα,
μπροστά σε μια από τις ομορ-
φότερες παραλίες του Αιγαίου.

Από την Παρασκευή 29
Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 7
Αυγούστου, άνθρωποι όλων
των ηλικιών απ’ όλη την Ελ-
λάδα, αλλά και το εξωτερικό, θα

βρεθούμε για 10 μέρες και 9 βράδια και θα στήσουμε μια
μικρή κοινωνία σαν αυτή που θέλουμε να φτιάξουμε. Το

πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συζητήσεις και εργαστήρια
για την προσφυγική κρίση αλλά και το κίνημα αλληλεγ-
γύης, τη δίκη της Χρυσής Αυγής, τον αγώνα για τα εργα-
σιακά δικαιώματα, τον αγώνα των καθαριστριών στα
λεωφορεία της Αθήνας, τα σημαντικά κινήματα στην Β. Ελ-
λάδα (Σκουριές, ΒΙΟΜΕΤ) για το LGBT κίνημα, για τις γαλ-
λικές κινητοποιήσεις, για την ριζοσπαστική αριστερά στις
ΗΠΑ, για το κίνημα ενάντια στο φόρο ύδρευσης στην Ιρ-
λανδία, για τα 80 χρόνια από τον Ισπανικό εμφύλιο, για
την μουσική και τα κινήματα κ.α.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του κάμπινγκ θα
γίνουν, ακόμα, συναυλίες, προβολές ταινιών (ντοκιμαντέρ
της Angélique Kourounis, Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπό-
θεση)

Περισσότερα … antinazizone.gr  
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Μερικά από τα καλύτερα "car chases" όλων των εποχών.

To Live And Die In L.A.(1985)

Σκηνοθεσία: William Friedkin 
Πρωταγωνιστές: William Petersen, Willem Dafoe, John

Pankow

5η
Σινεμά Sink the Bismarck(1960)

To 1960 προβλήθηκε για πρώτη
φορά η ασπρόμαυρη πολεμική

ταινία Sink the Bismarck (Βυθίσατε το
Μπίσμαρκ). Στις 14-2-1939 στο Αμ-
βούργο έγινε η καθέλκυση του πιο
ισχυρού πολεμικού καταδρομικού
πλοίου που έμελλε να γίνει το φόβη-
τρο των συμμαχικών ναυτικών δυνά-
μεων.

Η ταινία επικεντρώνεται πε-
ρισσότερο στο παρασκήνιο της ανα-
ζήτησης και καταδίωξης του
γερμανικού υπερπλοίου (που τότε θε-
ωρούνταν αβύθιστο ,σαν τον Τιτανικό

ένα πράγμα!!). 
Κάπου στο Λονδίνο πολλά μέτρα κάτω από τη γη βρί-

σκεται το κέντρο επιχειρήσεων του Βρετανικού ναυτικού. Εκεί το-
ποθετείται ο πλοίαρχος Σέπαρντ (Kenneth More)  ο οποίος έχει
χάσει ήδη ένα πλοίο καθώς και την γυναίκα του. Ο γιος του πολεμά
σε κάποιο αγγλικό πολεμικό καταδρομικό. Βλοσυρός και αυστηρά
υπηρεσιακός, επιβάλλει την πειθαρχία και τους στρατιωτικούς κα-
νόνες, ενώ με την όμορφη αξιωματικό του Αν Ντέιβις (Dana Wyn-
ter ) αρχίζει να έρχεται όλο και πιο κοντά.

Εν τω μεταξύ το Μπίσμαρκ ανακαλύπτεται από κατα-
σκοπικά μάτια στις ακτές της Νορβηγίας να βγαίνει προς τον Ατ-
λαντικό, πράγμα που θα απειλούσε τον εφοδιασμό της Ευρώπης
με συμμαχικά πλοία από τις ΗΠΑ.

Ο Σέπαρντ και οι ανώτεροι αξιωματικοί της Βρετανίας,
παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι με αντίπαλο το ισχυ-
ρότερο πολεμικό πλοίο του κόσμου. Μια μέρα το συναντούν δύο

πλοία τους και του προκαλούν βλάβη στο σύστημα πλοήγησης.
Είναι η αρχή του τέλους για το γερμανικό πλοίο το οποίο στο τέλος
βυθίζεται.

Στην ταινία παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό την αγω-
νία και την πολεμική ατμόσφαιρα εν καιρώ πολέμου. Στο κέντρο
επιχειρήσεων φτάνουν τα νέα της βύθισης ενός αγγλικού πλοίου.
Στο πλοίο αυτό υπηρετεί ο γιος του Σέπαρντ, χωρίς όμως να γίνει
γνωστό εάν διασώθηκε. Ο πόνος του πατέρα εναντίον της απα-
ραίτητης πυγμής και απροσωπίας προς τους υφισταμένους, ώστε
το καθήκον να έρχεται πάντα πρώτο δίνουν μάχη. Δεν αντέχει
όμως και τραβιέται στο γραφείο του ξεσπώντας σε κλάματα. Η
όμορφη υπαξιωματικός κοιτάζει στα κρυφά. Ευτυχώς ο γιος του
Σέπαρντ διασώθηκε και εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά τον πρω-
ταγωνιστή να χαμογελά.

Μπορεί να μην είδαμε τα οπτικά εφέ που απαιτεί  μια πο-
λεμική ταινία, έχει όμως την απαραίτητη ατμόσφαιρα μιας ασπρό-
μαυρης κλασικής δημιουργίας. Προσωπικά την βρήκα
ενδιαφέρουσα, χωρίς να με εντυπωσιάσει. Εάν ζούσα το 1960 είμαι
σίγουρος πως θα με ενθουσίαζε. Ο εγκέφαλός  μου, έχοντας κα-
ταγράψει ταινίες αυτού του είδους, γυρισμένες με όλα τα σύγχρονα
μέσα, δεν μπορεί να εντυπωσιαστεί εύκολα με
τις λεγόμενες «ατμοσφαιρικές» ταινίες. 

Σίγουρα όμως η ταινία αξίζει να ει-
δωθεί, καθώς θεωρείται μια από τις καλύτερες
του είδους, αναπαριστώντας πραγματικά περι-
στατικά που έλαβαν χώρα το 1941 κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μπορείτε να την δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=xFWwPYB74ac

X-Men: Apocalypse
Δεν υπάρχουν και πολλά να πεις.

Μια ακόμη ταινία της σειράς των
X-Men. Μια ακόμη νίκη του καλού
εναντίον του κακού. Ένας παντοδύ-
ναμος μεταλλαγμένος που προσπα-
θεί να καταστρέψει τον κόσμο όπως
τον ξέρουμε και μια ομάδα αδύναμων
αλλά φιλότιμων και ηθικών μεταλλαγ-
μένων που τελικά καταφέρνει να τον
νικήσει.

Για μια ακόμη φορά η συζή-
τηση για το αν μια ταινία με σούπερ
ήρωες είναι μια πραγματική ταινία
που πρέπει να κριθεί και να εκτιμηθεί

ως προς την ποιότητα αλλά και την σκηνοθετική ή μη αρτιότητα της
έχει ξεκινήσει. Και ευλόγα προκύπτει το ερώτημα γιατί πρέπει μια
ταινία να κριθεί για αυτό που προσφέρει. Γιατί πρέπει να τοποθε-
τηθεί σε μια κλίμακα με χιλιάδες άλλες που πιθανόν δεν έχουν πα-
ρόμοια θεματολογία αλλά και που απευθύνονται σε διαφορετικό

κοινό. Γιατί να μην κριθεί από το κοινό για το οποίο προορίζεται.
Κοινό το οποίο μέσα από το πάθος του για την συγκεκριμένη μυ-
θολογία μπορεί να ανακαλύψει λεπτομέρειες που μόνο ένας πα-
θιασμένος θεατής θα εκτιμήσει και στο τέλος θα έπρεπε ίσως να
αποτελέσουν και το κύριο στοιχείο κατάταξής.

Η νέα ταινία των X-Men ανήκει, καλώς ή κακώς στην συ-
γκεκριμένη κατηγορία. Με αρκετές μικρές πινελιές δίνει στον φα-
νατικό σινεφίλ πολλά στοιχεία που τον "βάζουν" έντονα στο μυθικό
κόσμο του κομίξ και που κάνουν τις σχεδόν δύο ώρες της προβο-
λής να μοιάζουν λεπτά. 

Ακόμη και αν δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των θε-
ατών, αυτό δεν θα σας εμποδίζει να απολαύσετε μια καλή ιστορία.
Είναι άλλωστε και μια από τις λίγες ταινίες, "όπως όλες οι ταινίες
της Marvel", που οι θεατές θα περιμένουν υπο-
μονετικά, θα διαβάσουν τους τίτλος τέλους , μόνο
και μόνο για να δουν το λίγων δευτερολέπτων
trailer της επόμενης συνέχειας.

Καλή προβολή.
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Μερικά από τα καλύτερα "car chases" όλων των εποχών.

Terminator 2: Judgement Day(1991

Σκηνοθεσία: James Cameron 
Πρωταγωνιστές: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,

Edward Furlong )
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Κοινωνία «3-6-9-12»

ΟSerge Tisseron είναι γάλλος ψυχαναλυτής-ψυχία-
τρος. Δίνει κατευθύνσεις έρευνας στο πανεπιστήμιο

University Paris 7 Denis Diderot. Μελετά τις σχέσεις των
νέων με τις νέες τεχνολογίες, τις παρανοήσεις ανάμεσα
στους ενήλικες και την επόμενη γενιά, και τις επιπτώσεις
της τεχνολογίας της πληροφορίας στους νέους ανθρώ-
πους.

Το 2008 ανέπτυξε τον κανόνα «3-6-9-12», που
σημαίνει, «όχι τηλεόραση πριν από τα τρία χρόνια, όχι παι-
χνίδια σε κονσόλα πριν από τα έξι, καθόλου internet πριν
από τα εννέα χρόνια, και καθόλου κοινωνικά μέσα πριν
από τα 12». Το 2011 η Γαλλική Ένωση Παιδιάτρων απο-
δέχτηκε την πρόταση.

“3”
Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει για τα μικρά παι-

διά και την τηλεόραση έχουν δείξει ότι η τηλεόραση δεν
ωφελεί τα παιδιά πριν από την ηλικία των τριών. Φυσικά,
ένας γονιός μπορεί να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα για
δέκα λεπτά μαζί με ένα μικρό παιδί, αν αυτή είναι μια ευ-
καιρία να περάσουν κάποιο ποιοτικό χρόνο μαζί. Όμως,
πριν από την ηλικία των τριών, είναι η σχέση που έχει ση-
μασία, όχι η οθόνη. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως η τη-
λεόραση μένει ανοιχτή μόνιμα, και τα μικρά παιδιά ζουν με
αυτή. Αλλά η έρευνα έχει δείξει ότι αυτό βλάπτει την ανά-
πτυξή τους. Τα μωρά έχουν πράγματι την ανάγκη να δια-
μορφώσουν τις ικανότητες προσοχής και συγκέντρωσης,
και δε μπορούν να το κάνουν σε ένα περιβάλλον θορυ-
βώδες όπως αυτό που δημιουργεί η τηλεόραση. Το ρα-
διόφωνο είναι λιγότερο ενοχλητικό για αυτά, επειδή
εναλλάσσει συζητήσεις και αρμονικές μουσικές. Η τηλεό-
ραση, όμως, είναι γεμάτη από βίαιους θορύβους τους
οποίους τα μωρά δε μπορούν να καταλάβουν, και οι
οποίοι τα εμποδίζουν να μάθουν να συγκεντρώνονται. Οι
γονείς έχουν την τάση να υποτιμούν το πόσο σοβαρές
είναι οι συνέπειες των ψηφιακών εργαλείων στο μικρό
παιδί, και να υπερεκτιμούν τη βαρύτητα των προβλημά-
των που προκαλούνται από τη χρήση των ίδιων ψηφια-
κών εργαλείων στην εφηβεία, ενώ πρόκειται γενικά για την
περίοδο κατά την οποία αποκτώνται αυτόματα αντανα-
κλαστικά που είναι απαραίτητα για τη χρήση τους.

“6”
Ο κανόνας 3-6-9-12 που έχω προτείνει για να

ορίσω τις ηλικίες των τριών, έξι, εννιά και δώδεκα, προ-
τείνει στους γονείς να μη δίνουν στο παιδί ένα προσωπικό
tablet ή μία προσωπική κονσόλα παιχνιδιού πριν από τα

έξι χρόνια του. Μπορεί να
παίζει με αυτές τις συ-
σκευές, αλλά είναι προτι-
μότερο να
χρησιμοποιούνται ως οι-
κογενειακές συσκευές. Η
πραγματικότητα επιβε-
βαιώνει ότι μόλις το παιδί
γίνει ιδιοκτήτης των συ-
σκευών αυτών, η χρήση τους γίνεται ανεξέλεγκτη. Επι-
πλέον, είναι καλύτερα να αποφεύγουμε να
χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές για να ηρεμήσουμε το
παιδί, ή το βράδυ πριν κοιμηθεί, επειδή οι φωτεινές πηγές
οι οποίες χρησιμοποιούνται διαταράσσουν τους ρυθμούς
του ύπνου.

“9 , 12”
Από την ηλικία των εννιά και μετά, η πρόσβαση

στο διαδίκτυο είναι ένα δικαίωμα. Αλλά είναι προτιμότερο
τα παιδιά να παίρνουν συμβουλές και υποστήριξη. Κανείς
δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να βρουν πληκτρολογώντας μια
λέξη κλειδί. Ούτε τα κινούμενα σχέδια που βρίσκουμε στο
internet είναι πάντα ασφαλή. Κάποια έχουν δεχτεί hack-
ing. Ξεκινούν σαν ένα κινούμενο σχέδιο, αλλά συνεχίζουν
προωθώντας ναρκωτικά, ή δείχνουν πορνογραφικές εικό-
νες, και τελειώνουν σαν κινούμενο σχέδιο. Και οι πλατ-
φόρμες των δωρεάν παιχνιδιών στο διαδίκτυο είναι πιθανό
να περιέχουν πολλές διαφημίσεις για τα παιχνίδια τα οποία
ξεκινούν δωρεάν, αλλά στη συνέχεια πρέπει γρήγορα να
πληρώσεις αν θέλεις να γίνει το παιχνίδι ενδιαφέρον.

«Internet με συνοδεία» δε σημαίνει να στεκόμα-
στε πίσω από το παιδί κάθε φορά που μπαίνει στο ίντερ-
νετ, ούτε να παρακολουθούμε καθετί που κάνει,
κοιτάζοντας το ιστορικό. Διαδίκτυο με επίβλεψη, σημαίνει
δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να προετοιμάσουμε το
παιδί. Μεταξύ 6 και 9 χρόνων, πρέπει να του εξηγήσουμε
τους τρεις βασικούς κανόνες του internet.

-Ό, τι τοποθετείς εκεί μπορεί να γίνει «δημόσιο»
-Ό, τι τοποθετείς εκεί θα μείνει για πάντα

-Δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα βρίσκεις»
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Vanishing Point (1971)

Σκηνοθεσία: Richard C. Sarafian 
Πρωταγωνιστές : Barry Newman, Cleavon Little, Dean

Jagger 

7η
Μια πέτρα επιστρέφει σπίτι της

της Ανδρομάχης Παπαγεωργίου

Ένα λεπτό παραπάνω που κάθε αχτίδα
του ήλιου ξαποσταίνει στη γη κάθε

ημέρα. Το πήγαινε - έλα του αλμυρού νερού
που μπερδεύεται στα ξυπόλυτα πόδια σου. Η
αναζήτηση της δροσιάς στο αιώνιο δίλημμα:
καρπούζι ή πεπόνι; Γέλια του οικείου και του
ανέμελου  που αντηχούν σε λευκά στενοσό-
κακα. Μονολεκτικά: Καλοκαίρι.

Μια εποχή που ο χωροχρόνος σου επι-
τρέπει να κυλήσει στο αίμα σου λίγη περισ-
σότερη γνώση, να φορτίσει ο νους σου με

ένταση, να μπολιάσουν στην ψυχή σου διάφορες μορφές τέχνης. 
Β όπως Βιβλίο. Από το σημερινό αφιέρωμα - ειδικά εστια-

σμένο σε αυτό το είδος τέχνης - δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι
εξής τρεις λογοτεχνικές επιλογές: "Αιγαίο'' του Ηλία Βενέζη (1941).
Δεκατέσσερα διηγήματα στα οποία ο αναγνώστης ταυτίζεται με κάθε
έμψυχο ή άψυχο στοιχείο του υδάτινου κόσμου την ώρα που φυσά
ένας αέρας παραινετικός, νοσταλγικός και ευαίσθητος που μόνο ο
συγκεκριμένος συγγραφέας μπορεί να αποδώσει. ''Το χαμένο νησί''
του Μ. Καραγάτση (1943). Μια νουβέλα για εκείνον το δέκτη που
πλάστηκε για το ταξίδι το απρόβλεπτο, το ανύπαρκτο και το απατηλό.
Αν αποζητάς να ζήσεις σ΄ ένα νησί που αγνοεί και ο ίδιος ο χάρτης...
οι 152 σελίδες του έργου αυτού το καταφέρνουν απόλυτα. Και αυτό
γιατί το μελάνι το κρατά ο Καραγάτσης. ''Η αίθουσα του θρόνου''

του Τάσου Αθανασιάδη (1969). Το μυθιστόρημα που βουτάς σε
κάθε πρόταση χωρίς μπουκάλες οξυγόνου. Ίσως γιατί έτσι φτιάχνεις
πιο ελεύθερα το μέλλον σου. Ίσως γιατί απαντάς ξεκάθαρα σε όλες
τις σχέσεις αιτίου και αιτιατού που γεννιούνται. Ίσως πάλι επειδή γί-
νεσαι μέρα με τη μέρα θάλασσα...όπως η κεντρική ηρωίδα του. Ίσως
γιατί ο ακαδημαϊκός σε προορίζει για άτομο που σκέπτεται...

Κ όπως Κινηματογράφος. Οτιδήποτε παρουσιάζει φοίνικες,
αμμουδιές, βάρκες, υγρό στοιχείο, υπνόσακους, κοκτέιλ και απρό-
σμενους έρωτες στο εφήμερο και στο διηνεκές. Οπουδήποτε υπάρ-
χει μια οθόνη: από το χειμερινό σινεμά που για να αντέξεις το
κλιματιστικό θα χρειαστείς ''κάτι'' στους ώμους, ως την 14 (το πολύ)
ιντσών στο εξοχικό και το ανοιχτό σινεμά με εκείνο το γνώριμο βου-
ητό από κουνούπι. Η επιλογή είναι δική σου...

Καλοκαίρι. Περιφραστικά: Τα ισομερώς τεντωμένα φτερά
του γλάρου μετά από πρόβες προηγούμενων μηνών. Οι τσακισμέ-
νες σελίδες βιβλίων που φιλοξενούν κόκκους άμμου. Τα θερινά σι-
νεμά με ηχητικά εφέ μια παγωμένη μπύρα που ανοίγει και το σπόρο
από πασατέμπο που αποχωρίζεται το κέλυφός του. Οι στιγμές να επι-
στρέψεις σε όσα η καρδιά και το μυαλό σου απο-
κάλεσαν όνειρα...όπως εκείνη η ιερή, λυτρωτική
στιγμή που μια πέτρα επιστρέφει σπίτι της. 
_____________________
Info: Φ όπως Φωτογραφία.  Το ''φως γράφει'' στο

Καλαμάκι του Πλαταμώνα.

Για τον ΟΜΑΡ ΦΑΡΟΥΚ
Με αφορμή την εμφάνιση στη Αθήνα του Ομάρ Φαρούκ θυμήθηκα

μια ξεχασμένη κασέτα που μου είχε αντιγράψει και μου είχε κάνει
δώρο στη Θεσσαλονίκη η Χριστίνα το 1999. Είναι τόσο ξεχασμένη
αυτή η κασέτα που τελικά δεν έχω καταφέρει να τη βρω μετά από
τρεις μέρες αναζήτηση στις αποθήκες του υπογείου ή της στέγης. Θα
τη βρω κάποτε… 

Τότε δεν είχα ιδέα ποιος ήταν ο Ομάρ Φαρούκ. Αλλά μόλις
έβαλα την κασέτα στο κασετόφωνο (που μου είχε κάνει δώρο η νονά
Τώνια) συνειδητοποίησα ότι είχα ακούσει όλα τα τραγούδια του στα
τότε φοιτητικά στέκια που μας άρεζαν για το στυλ τους, για τη μουσική
τους, για την κουλτούρα τους και γιατί με 500 δραχμές περνούσαμε
όλη μέρα και νύχτα και πίναμε και τρώγαμε και σχεδιάζαμε … ακόμα
και συνελεύσεις κάναμε. Τα τραγούδια του Ομάρ Φαρούκ μας συνό-
δευαν με διακριτικότητα και σεμνότητα και μας ψυχαγωγούσαν ου-
σιαστικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Σε συναυλία του Ομάρ Φαρούκ δεν έχω παρευρεθεί και δεν
έχω ζήσει τη μαγεία της μουσικής του ζωντανά και δεν νομίζω ποτέ
στη Λάρισα να έχουμε την ευκαιρία. Αν δεν τον έχετε ακούσει ψάξτε
στο yοutube και απολαύστε την μουσική του με κρασί και αν γίνεται
με καλή παρέα. Αλλά και χωρίς παρέα να ξέρετε ότι η φωνή του και
η μουσική του θα σας ταξιδέψει. 

Για όσους δεν τον ξέρουν, ο Ομάρ Φαρούκ είναι ίσως ο
σπουδαιότερος πρεσβευτής της ανατολίτικης μουσικής, ένας χαρι-
σματικός οργανοπαίκτης της Μεσογείου που πλέον ζει και δημιουρ-
γεί μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Γεννήθηκε στα Άδανα της Τουρκίας. Ο
ίδιος άρχισε να ασχολείται από πολύ μικρός με τη μουσική, καθώς η
οικογένεια του ήταν επί το πλείστον οργανοπαίκτες. Μέχρι τα δώδεκά

του χρόνια, ήξερε να παίζει φλά-
ουτο, μπαγλαμά, νέι, ζουρνά, ούτι
και κρουστά ενώ από τα 13 του
χρόνια θεωρείτο επαγγελματίας
μουσικός. 

Το 1967 εγκαταστάθηκε
στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ένα
χρόνο νωρίτερα εγκαταλείπει το
σχολείο. Επηρεάστηκε πολύ από
το μυστικισμό των Δερβίσηδων
και το πάντρεμα των ήχων με τη
ψυχή στη μουσική τους. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία τους, τα πάντα
αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους με έναν ιστό. Η μουσική,
η κίνηση και ο χορός αποτελούν απλώς ένα μέσο για να φτάσει ο χο-
ρευτής στη μεταφυσική εμπειρία. Μετά το ταξίδι του και τη διαμονή
του στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζεται από το δυτικό ήχο. 
Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του παγκόσμιο μουσικό. Η διαμονή
του στις ΗΠΑ σήμανε και τη δημιουργία του συγκροτήματος The Sul-
tans, με Έλληνες, Τούρκους και Αιγυπτίους μουσι-
κούς. Αν και η μπάντα είχε στοιχεία από την pop
μουσική, γρήγορα προσάρμοσε τον ήχο της στα
ανατολικά - μεσογειακά μουσικά μέτρα, κάτι που
προσέλκυσε αρκετούς ακροατές - φίλους της ανα-
τολικής μουσικής στη Δύση. Έχει συνεργαστεί με
πλήθος μουσικών διεθνούς φήμης, όπως με τον ο
Eric Clapton.

Πηγή : εφημερίδα ¨ΤΟ ΒΗΜΑ¨

Κοινωνία
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Gone In 60 Seconds (1974)

Σκηνοθεσία: H.B. Halicki
Πρωταγωνιστές: H.B. Halicki, Marion Busia, Jerry Dau-

girda

Επιλέξτε  το  θέατρο  και  όχι  το  θέατρο  των  συγκρούσεων!!!

Η 27η  Μαρτίου  έχει  οριστεί  ως  Ημέρα  Θεάτρου.
Επιπλέον  το  2016  έχει  οριστεί  ως  έτος  Σαίξπηρ.

Έτσι  στις  26  Μαρτίου  2016  πραγματοποιήθηκε  στο
Χατζηγιάννειο  Πνευματικό  Κέντρο  η  σχετική  εκδήλωση
με  τη  συμμετοχή  της  θεατρικής  σκηνής  Νίκαιας,  του
Σ.ΜΟΥ.Θ.,  της  Έκφρασης  (θεατρικό  παιχνίδι),  της  θε-
ατρικής  ομάδας  του  εργατικού  κέντρου,  της  Σκηνής
Τεχνών,  της  Αυλαίας,  του  ΟFF  ART  Χοροθέατρο,  της
ερασιτεχνικής  σκηνής  «Αντρέας  Τσατσάρης»,  των  Ονεί-
ρων  Θαύματα  και  της  θεατρικής  σκηνής  Τυρνάβου.  Η
εκδήλωση  άρχισε  με  ένα  μικρό  αφιέρωμα  στον  Σαίξ-
πηρ  και  ακολούθησαν  επιλεγμένοι  θεατρικοί  διάλογοι
και  μουσικά  θεατρικά  κομμάτια.  Παρουσιάστηκαν  επί-

σης  αποσπάσματα  από  τα  ετήσια  μηνύματα  για  την
Ημέρα  Θεάτρου.

Το  πνεύμα  της  εκδήλωσης  ήταν  ότι  το  θέατρο
μπορεί  να  μιλήσει  για  τα  πάντα.  Παρακολουθείστε  θέ-
ατρο!  Κλείστε  την  τηλεόραση,  τα  κινητά  και  τα  φεις-
μπουκ  και  παρακολουθείστε  θέατρο!  Επιλέξτε  συνειδητά
το  θέατρο  και  όχι  το  θέατρο  των  παράλογων  συ-
γκρούσεων  ανάμεσα  σε  θρησκείες,  εθνότητες  και  κοι-
νωνικές  ομάδες  που  παρατηρούνται  το
τελευταίο  διάστημα!!!

Georges Prosper Remi - “Hergé”

Μπορεί να μην γνωρίζουμε τον κ.
Remi  ή τον κ. Hergé, όπως

ήταν το ψευδώνυμο του,  αλλά όλοι
γνωρίζουμε το δημιούργημα του, τον
ηρωικό Tintin με το αγαπημένο του
φίλο Milou και τον πάντα οξύθυμο
Captain Archibald Haddock που συ-
νόδευε πάντα τον Tintin  στις περι-
πέτειες του.

Προς τιμή του Hergé πραγματο-
ποιείται στης Βρυξέλλες   έκθεση, με
την ονομασία «Tonnere de Brest», η

οποία  θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου κι αποτελεί μία
πρόγευση από τη μεγάλη έκθεση που θα φιλοξενηθεί από
τα τέλη Σεπτεμβρίου στο Γκραν Παλαί των Παρισίων. 

Για πρώτη φορά θα εκτεθούν στο κοινό εννέα πί-
νακες φιλοτεχνημένοι από τον Hergé και περίπου είκοσι
έργα από την προσωπική του συλλογή. Την έκθεση συ-
μπληρώνουν και εξήντα πέντε πρωτότυπα φύλλα από το
Alph-Art.

«Μέσα από την έκθεση ανακαλύπτουμε τρεις πτυ-
χές της προσωπικότητας του Hergé:  τους ίδιους του τους
πίνακες, ένα τμήμα της προσωπικής του συλλογής και τα
προσχέδια του τελευταίου του, ανολοκλήρωτου, άλμπουμ
Alph-Art. Θέλουμε να δείξουμε την γένεση της δημιουρ-
γίας. Τα έργα αυτά αποδεικνύουν περίτρανα πως πίσω
από κάθε άλμπουμ του Tintin κρύβεται μία τεράστια

έρευνα και πολύ δουλειά.» 
Ντομνίκ Μαρίκ ο επί 20ετία αρχειοθέτης του Μουσείου.

«Η σχέση του
Hergé με τη Μοντέρνα
Τέχνη αποτελούν ένα κε-
φάλαιο στην έρευνα
αυτού του αυτοδίδακτου
ανθρώπου που πάντοτε
γύρευε να μάθει περισσό-
τερα και να δραπετεύει κι
απ’ τον ίδιο του τον εαυτό.
Μετά από  πολλές κρίσεις κατάθλιψης και εν μέσω μίας
οξείας υπαρξιακής κρίσης, ο Hergé «αφιερώνεται στον
εαυτό του για πρώτη φορά χάρις στη ζωγραφική. Ο Hergé
είδε πως δεν προόδευε καθόλου. Κι αποφάσισε πως κά-
ποιος είναι καλός μόνο σ’ ένα πράγμα στη ζωή του και για
εκείνον αυτό το πράγμα ήσαν τα κόμικς. Και προπαντός
δεν ήθελε να γίνει ένας περιστασιακός, ερασιτέχνης, ‘Ζω-
γράφος της Κυριακής’»,

Πλατό,  εκδότης του Hergé στον οίκο Casterman.

http://www.nooz.gr/entertainment/otan-o-
erze-oneireuotan-na-ginei-megalos-zo-

grafos

Αφιέρωμα
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Μερικά από τα καλύτερα "car chases" όλων των εποχών.

Death Proof(2007)

Σκηνοθεσία : Quentin Tarantino
Πρωταγωνιστές : Kurt Russell, Zoë Bell, Rosario Dawson

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

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, για αλλού ξεκίνησα κι
αλλού η ζέστη με πάει. Ήθελα να σου μιλήσω για την

αξιοπρέπεια και τους αναξιοπρεπείς ανθρώπους. Αλλά
ένας βραδινός περίπατος με την πριγκηπέσα, με έκανε να
αλλάξω γνώμη. Με έκανε να θυμηθώ

τα καλοκαίρια μου και να σκεφτώ τι είναι καλοκαίρι.

Μπαίνω στη χρονομηχανή και γυρίζω πολλά χρό-
νια πίσω. Αρχές ‘80s. Καλοκαίρι σημαίνει (επίτηδες δεν
χρησιμοποιώ το «σήμαινε», με κάνει και νιώθω πάλι
παιδί…) ατέλειωτες βόλτες με τα ποδήλατα στο χωριό
κάτω από τον καυτό ήλιο. Χωρίς επιγονατίδες, κράνη, κα-
πέλα, αντιηλιακές κρέμες και –ω του θαύματος- χωρίς να
παθαίνουμε ηλίαση και αφυδάτωση!!! Όταν ζεσταινόμα-
σταν αράζαμε κάτω από παχιές σκιές δέντρων. Αν έβγαινε
κανένα φιδάκι πεταγόμασταν πανικόβλητοι και περηφα-
νευόμασταν στους μεγάλους για τη συνάντηση με τον κα-
τηραμένο όφι! Όταν διψάγαμε πίναμε νερό απ τη βρύση
στη πλατεία. Όχι εμφιαλωμένο. Νερό γάργαρο, μη εγκε-
κριμένο απ τον ΕΦΕΤ!!!

Καλοκαίρι σημαίνει μπάλλα και μπάσκετ στην
αυλή του σχολείου. Ο,τι ώρα και να ‘ναι. Όση ζέστη κι αν
έχει. Σημαίνει ματωμένα γόνατα και κεφάλια από αποτυ-
χημένα άλματα πάνω απ το «χαντάκι» με το ποδήλατο.
Παράσημα που σε ανέβαζαν στα μάτια της παρέας. Πλη-
γές που επουλώνονταν με υπομονή και νερό τρεχούμενο.
Χωρίς νοσοκομεία και υστερίες. Σημαίνει τρύπια λάστιχα
απ τα τριβόλια και κουβάλημα του δίκυκλου με τα χέρια για
χιλιόμετρα, μέχρι την κοντινότερη αυλή, ώστε να το επι-
σκευάσουμε. Σημαίνει άραγμα στο αυτοσχέδιο δεντρό-
σπιτο και σχέδια για την επόμενη μαλακία που θα
σκαρώναμε. 

Καλοκαίρι είναι οι μελιτζάνες κοκκινιστές με πιπε-
ριές και κολοκυθάκια της γιαγιάς. Είναι η απερίγραπτη
κρύα σούπα με σκόρδο, αγγουράκι, ψίχα και ξύδι, που γι-
νόταν ανάρπαστη. Είναι τα ροδάκινα και το πεπόνι. Τα πα-
γωτά που με φειδώ επιτρέπανε οι μεγάλοι. Καλοκαίρι
σημαίνει απαραιτήτως κάθε Τρίτη μεσημέρι Μπλεκ που
έφερνε ο πατέρας μου γυρνώντας απ΄τη δουλειά. Σημαίνει
τσιμπούσια με παγωμένες μπύρες για τους μεγάλους και
μεζεδάκια. Λουκάνικα, σαγανάκι, πιπεριές και μελιτζάνες
τηγανητές. Θέμα συζήτησης το ΠΑΣΟΚ (το θυμάστε;;;;;), η
ΝΔ και το ΚΚΕ. Όσο κι αν διαφωνούσαν οι συνδαιτυμόνες
γι αυτά, ερχόταν η ΑΕΛ που μας ένωνε όλους. Απολογι-

σμός της χρονιάς, όνειρα και
φιλοδοξίες για την επόμενη.
Σημαίνει επίσης μουντιάλ και
γιούρο. Και ευρωμπάσκετ. 

Αυτονόητα καλοκαίρι
σημαίνει θάλασσα. Με ξαδέρ-
φια και οικογενειακούς φίλους.
Βουτιές, φωνές, φωτιά στην
παραλία και μουσική απ το
τρανζίστορ. Όχι απ το πανά-
κριβο smartphone. Τρανζίστορ και στο έλεος του ραδιο-
φωνικού παραγωγού. Άντε και καμιά κασέτα με επιλογές
για εμάς τους πιο ψαγμένους που έπαιζε στο κασετόφωνο
του αυτ/του. Επίσης, εξορμήσεις στα βουνά. Ημερήσιες εκ-
δρομές συνοδευόμενες από ψητά, μπάλα, καρπούζι, γέλια
και τραγούδια.

Ζηλεύω την πριγκηπέσα και τον άρχοντα. Ζηλεύω
γιατί ελπίζω να ναι τυχερά και να περνάνε τέτοια καλοκαί-
ρια. Ανέμελα. Γεμάτα ζωντάνια, ενέργεια, σκανταλιές.
Χωρίς φωτογραφίες. Να ρουφάνε τη στιγμή και να την
αποτυπώνουν στον σκληρό που δεν σβήνει ποτέ. Στο
μυαλό… να αδιαφορούν για τις υστερικές νουθεσίες των
μεγάλων. Να σηκώνουν τη γειτονιά στο πόδι απ τις φωνές
τους. Να γίνονται μούσκεμα απ τα νεροπίστολα κι ας
κρυώσουν!!! Τα σιγοντάρω όσο μπορώ-ως μεγάλο παιδί-
και τα χαίρομαι. Ας κάνουν όσες σκανταλιές θέλουν. Παιδιά
είναι, επιβάλλεται! Όσο κι αν τα «πραξάδια» τους (που
‘λεγε η γιαγιά) μας χαλάνε την ησυχία, χίλιες φορές περι-
πέτεια και σκανταλιές, παρά «βιδωμένα» μπρος στο τά-
μπλετ ή την τηλεόραση, να βουλιάζουν στον καναπέ και να
βλέπουν το καλοκαίρι από το παράθυρο…….

Με κάθε ευκαιρία δε, τους τονίζω-όπως και σε
μένα- τους στίχους του Ν. Χικμέτ : «η πιο όμορφη θάλασσα
είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει……τις πιο
όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα……..» . Κα-
ληνύχτα κι όνειρα γλυκά.
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Μερικά από τα καλύτερα "car chases" όλων των εποχών.

The Matrix Reloaded(2003)

Σκηνοθεσία : Lana Wachowski
Πρωταγωνιστές : Keanu Reeves, Laurence Fishburne,

Carrie-Anne Moss 

10η
Αφιέρωμα Νίκος Τριανταφυλλίδης

• Το 2002 εγκαινίασε τον συναυλιακό χώρο Gagarin
205, στην οδό Λιοσίων (Αθήνα)
• εμπνευστής του Φεστιβάλ Καλτ Ελληνικών Ται-
νιών (ήμασταν εκεί!)

Μερικά από όσα είχε πει ο ίδιος…

Το μόνο σωστό που έχω κάνει όσον αφορά την ενα-
σχόληση μου με τη μουσική βιομηχανία είναι το

Gagarin. Όλα τα άλλα γύρω γύρω είναι μια πολύ ωραία
ιστορία καταστροφής. Ούτε που θυμάμαι πόσες συναυ-
λίες έχουμε κάνει! Σε ό,τι αφορά τη ζωή μου ως promoter,
αυτή έχει κλείσει και δεν λυπάμαι γι' αυτό. Χορτασμένος
φεύγω, όχι από λεφτά αλλά από εμπειρίες .

Αγαπώ πάρα πολύ τους πορνοστάρ, τους παλαι-
στές, τους κατσέρ, τους ποδοσφαιριστές, τους συγγραφείς
βίπερ μυθιστορημάτων, τους ταχυδακτυλουργούς. Θεωρώ
ότι είναι φορείς καλού. 

Έχω εντρυφήσει τόσο πολύ στην καταστροφή,
που πλέον προσπαθώ να κάνω μόνο το καλό, συνειδητά.
Δεν κυκλοφορώ πολύ το βράδυ. Έχω ξενυχτήσει τόσο
πολύ άλλωστε, που αρκεί για να φτιάξω εκατό ταινίες βα-
μπίρ. Όπως και με το αλκοόλ: έχω πιει τον Σηκουάνα, τον
Βόλγα και τον Μισισίπι μαζί και δεν χρειάζεται να απο-
δείξω τίποτα σε κανέναν. 

Μου αρέσει η πόλη, η βουή της, η αναρχία της, η
ενέργειά της. Παραδόξως, όλη αυτή η βουή με ξεκουράζει
και με καθησυχάζει. Είναι σαν να αφουγκράζομαι τη θά-
λασσα. Μου αρέσουν οι παλιές στοές και το Au Revoir,
που έχει μείνει όπως ήταν πάντα. Τις διακοπές τις θεωρώ
μια μικροαστική συνήθεια. Αν δεν είχα να σκεφτώ τη κόρη
μου και τη σύντροφό μου, η μεγαλύτερη απόσταση που
θα έκανα το καλοκαίρι θα ήταν μέχρι την πλατεία Μαβίλη,
που λατρεύω τον Αύγουστο. 

Δεν νοσταλγώ
καθόλου τη παιδική μου
ηλικία και γενικά δεν νο-
σταλγώ τίποτα. Όπως
έλεγε και ο δάσκαλός
μου ο Νίκος Νικολαΐδης,
νοσταλγώ το μέλλον. 

Πηγή: www.lifo.gr

Ηδιάγνωση έδειξε καρκίνο
του πνεύμονα. Το πά-

λεψε με αξιοπρέπεια και
άντεξε μέχρι αρχές Ιουνίου
2016. 

Κινηματογραφικά του Νίκου
Τριανταφυλλίδη : 
• μικρού μήκους ντοκι-
μαντέρ "Momus: Amongst
Women Only",  στο Λονδίνο 
• ταινία Dogs Licking My Heart (τα Σκυλιά Γλείφουν
Την Καρδιά Μου) με τον τζαζίστα Μπλέιν Ρέινινγκερ και
Παναγιώτη Θανασούλη κέρδισε το Πρώτο Βραβείο Μυθο-
πλασίας στο 7ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μή-
κους Δράμας το 1993
• το video clip για το κομμάτι "Δεν Χωράς Πουθενά"
του συγκροτήματος Τρύπες. 
• μεγάλου μήκους ταινία του "Ράδιο Μόσχα" με τους
Σβετλάνα Πανκράτοβα, Χάρρυ Κλυνν, Blaine L. Reininger,
Kώστα Γκουσγκούνη, Απόστολο Σουγκλάκο και τον Ντίνο
Ηλιόπουλο (βραβεύτηκε με το Βραβείο Πρωτοεμφανιζό-
μενου Σκηνοθέτη στα Κρατικά Βραβεία του ΥΠΠΟ)
• τηλεταινία "Το Παλτό", μια ελεύθερη διασκευή του
ομώνυμου διηγήματος του Νικολάι Γκόγκολ από τον ίδιο
και την Ευγενία Λυρούδια με τους Ντίνο Ηλιόπουλο και Βα-
σίλη Διαμαντόπουλο στους ρόλους του πελάτη και του
ράφτη αντίστοιχα. 
• ντοκιμαντέρ μαμούθ για το συγκρότημα Tuxedo-
moon με τον τίτλο "No Tears"
• συνεργάστηκε με τον συγγραφέα Χρήστο Χωμε-
νίδη για το σενάριο της ταινίας "Μαύρο Γάλα". (1999). Η
ταινία πρωτοπροβλήθηκε στο 40ο Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης και δεν απέσπασε καμία διάκριση. 
• σκηνοθέτης της ταινίας "Οι Αισθηματίες" (2014) με
τον Χάρη Φραγκούλη, τον Δημήτρη Λάλο, τον Τάκη Μόσχο
και την Ηλιάνα Μαυρομάτη
• ντοκιμαντέρ «90 χρόνια ΠΑΟΚ: νοσταλγώντας το
μέλλον»



Ηπαιδική χαρά αποτελεί έναν επιπλέον χώρο κοινωνικοποίησης
του παιδιού ιδιαίτερα κατά τη νηπιακή ηλικία. Το παιδί  έχει την

ευκαιρία να συναναστραφεί αυθόρμητα με άλλα παιδιά και γιατί όχι
να αποκτήσει και έναν καινούριο φίλο.

Ο χαρακτήρας και οι ηλικίες των παιδιών που συναντάμε
στη παιδική χαρά σαφώς και ποικίλλουν. Ωστόσο δεν είναι  βέβαιο
πως το κάθε παιδί που βρίσκεται εκεί είναι και κατάλληλο να συ-
ντροφεύσει το δικό μας παιδί στο παιχνίδι του. 
Το γεγονός αυτό εξαρτάται από:
o την ηλικία: Μέχρι και τα 2 χρόνια το παιδί προτιμά να παί-
ζει μόνο του. 
Από τα 3 και μετά ξεκινά το ομαδικό-συντροφικό παιχνίδι. 
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη μας την ηλικία του παιδιού μας αρ-
χικά, αναζητούμε και τη πιθανή του παρέα.
o το χαρακτήρα: Στο χώρο της παιδικής χαράς βλέπουμε
κάποια παιδιά να παρουσιάζουν έναν σχετικά ήπιο χαρακτήρα και
κάποια άλλα λίγο πιο έντονο. Έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύ-
σουμε και τους δύο τύπους παιδιών αλλά η προσέγγισή τους σί-
γουρα δε θα μας φανεί εύκολη υπόθεση. Ένα παιδί με έντονο
χαρακτήρα, προφανώς να είναι ικανό να δεχτεί εύκολα τη πρότασή
μας να γίνει ο αρχηγός στο ομαδικό μας παιχνίδι. Αντίθετα ένα συ-
νεσταλμένο παιδί έχει ανάγκη την ενθάρρυνσή μας ώστε να κατα-
φέρει να συνεργαστεί.
o το φύλο: Από 3ων έως 5 χρόνων τα παιδιά συνηθίζουν να
παίζουν σε μεικτές ομάδες (αγόρια-κορίτσια).  Από τα 5 και πάνω
αναζητούν παρέες του ίδιου φύλου.

Πριν φύγουμε απ'το σπίτι θα ήταν καλό να σκεφτούμε μαζί
με το παιδί μας τρόπους για να προκαλέσουμε κάποιο παιδί απ΄την
παιδική χαρά να παίξει μαζί του.

Δεν είναι λίγες οι φόρες άλλωστε που ένα παιδικό μυαλό
μας εκπλήσσει με τις ιδέες του!
o Μπορούμε να έχουμε μαζί μας μία μπάλα ώστε να προ-
καλέσουμε το ενδιαφέρον άλλων παιδιών και να προτείνουμε ένα
συγκεκριμένο παιχνίδι (ποδόσφαιρο, ποιός θα κλωτσήσει πιο μα-
κριά τη μπάλα κ.λ.π).
o Εναλλακτικά να παίξουμε κυνηγητό (πιάσε με αν μπορείς),
o ή και κρυφτό αν πρώτα κρίνουμε το χώρο κατάλληλο ώστε
οι πιθανές κρυψώνες να επιτρέπουν την επίβλεψη του παιδιού, απο-
φεύγοντας πιθανή ανησυχία μας για το πού μπορεί να έχει κρυφτεί!
o Επισημαίνουμε πόσο πιο όμορφα περνάμε όταν παίζουμε
με παρέα.
o Κάποιες φορές μπορούμε να πάμε στη παιδική χαρά μαζί
με παιδιά φίλων ή συγγενών μας διευκολύνοντας τη κατάσταση.

Είναι σημαντικό τέλος, να εξηγήσουμε στο παιδί μας πως
δε χρειάζεται να κερδίζει τη συμπάθεια και την αποδοχή όλων των
άλλων παιδιών αφού δεν είναι δυνατόν να ταιριάζει με όλους το ίδιο. 

Δέσποινα Τραπεζανλίδου 
Ειδικός Προσχολικής Αγωγής
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Μερικά από τα καλύτερα "car chases" όλων των εποχών.

The Bourne Identity(2002)

Σκηνοθεσία : Doug Liman
Πρωταγωνιστές : Franka Potente, Matt Damon, Chris

Cooper

Όλο το καλοκαίρι στις παιδικές χαρές 

Καλοκαιρινό Soundtrack

Σε πείσμα όσων συμβαίνουν γύρω μας, επέλεξα να ασχοληθώ
στο παρόν τεύχος με το καλοκαίρι και να μην τους κάνω τη χάρη

να μου μαυρίσουν ΑΥΤΟΙ την ψυχολογία….
Τραγούδια με αναφορές στο καλοκαίρι λοιπόν, ενδεδειγ-

μένη και καλή παρέα τέτοια εποχή. Τραγούδια για το θέρος-τι έκ-
πληξη- έχουνε γραφτεί τόσα, ων ουκ έστι αριθμός. Summer of 69
(B. Adams), summer in the city (J. Cocker), summertime (J. Joplin),
cruel summer (Bananarama), boys of summer (D. Henley), on the
beach, looking for the summer (C. Rea), hot in the city (B. Idol), sum-
mertime girls (Y&T), kokomo (Beach boys), walking on sunshine
(Katrina&the Waves). Όσο προσπαθώ να θυμηθώ, τόσο ανακαλύ-
πτω τραγούδια, μερικά εξ αυτών αγαπημένα. Σίγουρα αρκετά θα ξε-
χάσω, αλλά δεν θα παρεξηγηθούν! Οπότε, συνεχίζω. Summer wine
(J. Haworth), black summer rain (E. Clapton), in the summer time
(Shaggy). Μικρό δείγμα-ελάχιστο-του πόσα τραγούδια έχουν γρα-
φτεί για το καλοκαίρι στην Αγγκλική.

Στη γλώσσα μας επίσης έχουνε γραφτεί πολλά τραγούδια
για το καλοκαίρι. Απολύτως λογικό αν αναλογιστεί κανείς τη σχέση
μας ως λαού με τον ήλιο και τη θάλασσα. Πάμε όλοι μαζί σε μια πα-
ραλία (Ημισκούμπρια), απόψε λέω να μην κοιμηθούμε (Λαθρεπιβά-
τες), το καλοκαιράκι (Φατμέ), καλοκαίρι ( Δ. Σαββόπουλος), μη μου
μιλάς για καλοκαίρια (Σ. Αρβανίτη), μια αγάπη για το καλοκαίρι (Κ.

Χωματά), πόσα καλοκαίρια, το καλοκαίρι εκείνο ( Δάκης), το καλο-
καίρι θα ρθει (Φ. Δεληβοριάς), καλοκαιρινά ραντεβού (Δυτικές συ-
νοικίες), κρουαζιέρα θα σε πάω (Β. Γερμανός), ετοιμάζω ταξίδι (Ε.
Δήμου), καλοκαιρινές διακοπές (Βίσση-Καρβέλας), αγάπη καλοκαι-
ρινή (Αλέξια), αυτό το καλοκαίρι (Μαντώ), αυτό το καλοκαίρι, αγάπη
του καλοκαιριού (Ζιγκ ζαγκ), κάνε μια ευχή, μωρό μου φάλτσο (Μ.
Ρακιτζής, αγαπημένο καλοκαιρινό). Ίσως κούρασα, ομολογώ όμως
ότι ενθουσιάστηκα μόλις συνειδητοποίησα πόσα τραγούδια μου
έχουν κάνει παρέα όλα αυτά τα (μπόλικα) χρόνια! Ανάσα και πάμε.
Βραδυνό μπανάκι (Κ. Χαριτωδιπλωμένος), καλοκαίρι (Β. Παπα-
κων/νου), το ωραίο καλοκαίρι (Πασχάλης), τα θερινά σινεμά (Λ. Κη-
λαηδόνης), κάποιο καλοκαίρι (Θ. Καλλίρης), μπαλάντα (Α.
Τσουκαλάς), Κρήτη Κέρκυρα και Νιο (Θ. Αδαμαντίδης), θάλασσα θά-
λασσα (Ν. Νομικός). 

Κάποια τα ξέρετε. Τα άλλα ψάξτε τα. Θυμηθείτε τα δικά σας
καλοκαιρινά τραγούδια. Τα δικά σας καλοκαίρια. Όσα τραγούδια και
να γραφτούν όμως, όσο μελωδικά κι αν είναι, κα-
νένα τους δεν θα συγκριθεί ποτέ με τον ήχο του
κύματος που σβήνει σε μια ακρογιαλιά ένα καλο-
καιρινό σούρουπο….

Κοινωνία



Την δεκαετία του 20 και
του 30 ο προσφυγικός πληθυσμός
στην φτωχή Θεσσαλία έφτανε στο
30% του συνολικού. Τώρα που
έχουμε και ευρώ θα έχουμε πρό-
βλημα με 5 χιλιάδες πρόσφυγες ; Να
μου πεις ότι θα έχουμε πρόβλημα
λόγω του ευρώ να το καταλάβω.

Θεόφιλος

Γιουρό 2016 ή Γιούρια
2016. Γιορτή του ποδοσφαίρου
με ξύλο, πορείες, χουλιγκάνς
και ματ. Με ανυπομονησία πε-
ριμένουμε την παγκόσμια
γιορτή του αθλητισμού στο ΡΙΟ. 

elessar

Brexit, ο λαός μίλησε, η δημοκρατία θα γίνει σεβαστή; Κάποιοι
λένε ότι αυτό θα μας γυρίσει χρόνια πίσω, στην εποχή μετά τον
μεσοπόλεμο.  Αλήθεια ποιος μας εγγυάται ότι έχουμε πάρει τον
σωστό δρόμο και πως κάπου εκεί στην πορεία δεν πή-

ραμε λάθος στροφή;
elessar

Το
προσφυγικό θέμα και η διαχείρισή του

θα μας ακολουθεί όλο το καλοκαίρι και θα μας θυ-
μίζει τον σύγχρονο ευρωπαϊκό και απάνθρωπο πο-

λιτισμό μας.
Θεόφιλος

1981,
ταινία «Μάθε Παιδί μου

Γράμματα», ηθοποιός Τσάκωνας
στο ρόλο του Δημοσθένη λέει : «Όχι
μόνο τον ορυκτό μας πλούτο δώσαμε
προίκα στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελ-

λάδα!!» 2016, περάστε κόσμε!
Θεόφιλος

Βλέ-
ποντας το Euro μελαγ-

χολώ που λείπει η Εθνική μας
ομάδα κι ανατριχιάζω ενθυμούμενος

τον άθλο του 2004 με αντιπάλους Ανρί,
Ζιντάν, Τρεζεγκέ, Ραούλ, Μοριέντες,

Φίγκο, Ρονάλντο, Νέτβεντ κλπ...
Μ. Σίμος

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία,
στην πόλη μας υπάρχουν 128 παιδικές χαρές.

Δεν ξέρω αν είνια όλες πιστοποιημένες, αλλά
ξέρω ότι οι λαρισαίοι μπορούν κάθε μέρα του κα-
λοκαιριού να πηγαίνουν με τα παιδιά τους σε δια-
φορετική παιδική χαρά. Με καφέ από το σπίτι ή
από το όποιο κοντινό καφέ και μια εφημερίδα (όχι
τάμπλετ) μπορείς να χαρείς και να ελευθρώσεις
τα παιδιά. Μόνο αυτή η πόλη έχει καταφέρει κάτι
τέτοιο. Καλή μας δισκέδαση όλο το καλοκαίρι. 

Θεόφιλο

Στο
θερινό σινέ Μπαρμπής

Βοζαλής (πρώην θερινός του
Μύλου) το πρόγραμμα του καλοκαι-

ριού  σε κάνει να μην θέλεις να φύγεις
από την πόλη ! Δεν νομίζω με αυτό το
επιχείρημα να καταφέρω να πείσω τις
κόρες μου να μην πάμε διακοπές. Στον

Αγιόκαμπο θα έχει θερινό σινεμά,
μου είπαν.

Θεόφιλος

6 χρόνια δράσης για το στέκι
paratodas στη Φαρμακίδου. Πάλι καλά που
υπάρχει αυτό το ζωντανό κύτταρο και η αρι-
στερά στην πόλη μας μπορεί να ελπίζει για
κάτι αυθεντικό και νέο.

Θεόφιλος

Μετά 5 χρόνια ξαναήρθαμε.
Το θέμα είναι να μην ξαναφύγουμε και
τρέχουμε πάλι σε όλα τα κατσικοχώρια
της επικράτειας, με  απερίγραπτους αντι-
πάλους και γήπεδα ταμάμ για πατατο-
χώραφα και βοσκή αιγοπροβάτων!!!

Μ. Σίμος


