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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».

Σκηνοθεσία: Marc Munden

Ηθοποιοί: Dixie Egerickx, Richard Hansell, David Verrey
Fire Will Come

Σκηνοθεσία: Oliver Laxe

Ηθοποιοί: Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao

The Secrets We Keep

Σκηνοθεσία: Yuval Adler

Ηθοποιοί: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina
Mank

Σκηνοθεσία: David Fincher

Ηθοποιοί: Lily Collins, Amanda Seyfried, Tuppence

Middleton
The Nest

Σκηνοθεσία: Sean Durkin

Ηθοποιοί: Jude Law, Carrie Coon, Oona Roche
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Σινεμά

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

Τ

Sean Connery … so simple

ο παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο στον Σον Κόνερι, όχι σαν
νεκρολογία, αλλά ως ένα αφιέρωμα
στον πρώτο Τζέιμς Μποντ, τον ορίτζιναλ, διότι όπως συμβαίνει πάντα
ο πρώτος είναι το πρότυπο, το καλούπι, τα υπόλοιπα είναι αντίγραφα
του αρχικού τα οποία προσπαθείς
να βελτιώσεις, να τα διανθίσεις με
μικρές πινελιές, όμως το πρώτο
είναι πάντα αυτό που έχει τυπωθεί στο μυαλό όλων και
βάσει αυτού κάνουν πάντα την σύγκριση.
Ο Σον Κόνερι είναι αυτός που μας έμαθε να πίνουμε Μαρτίνι, απ’ αυτόν μάθαμε τα αυτοκίνητα Άστον
Μάρτιν (ξέραμε μόνο τα Φίατ και τα Λάντα), απ’ αυτόν μάθαμε τα διάφορα κόλπα με πατέντες και αλχημείες τα
οποία τα ξαναείδαμε μετά από τριάντα χρόνια από τον
Μαγκάιβερ και τέλος, τον Σον Κόνερι αντιγράφαμε όταν
προσπαθώντας να το παίξουμε μοιραίοι στις γκόμενες λέγαμε την ατάκα: «Το όνομά μου είναι Μήτσος, Μήτσος
Μπακατσούλας» (η πρωτότυπη ατάκα ήταν: «My name is
Bond, James Bond”).
Περίφημες παρωδίες οι δύο ταινίες του Βέγγου,

ως «Θου-Βου», που σατίριζαν τις περιπέτειες του James
Bond, οι «Επιχείρηση γης Μαδιάμ» και «Πράκτωρ 000»,
όπου ο Βέγγος, προσπαθώντας να παρακολουθήσει κάποιον, τον πλησιάζει μεταμφιεσμένος σε οδοκαθαριστή
που σηκώνει σύννεφο σκόνης με τη σκούπα του, όταν δε
οι περαστικοί του κάνουν παρατήρηση ότι τους έπηξε στη
σκόνη, τους απαντά «είμαι ο Σον Σκόνερι».
Ο Σον Κόνερι ήταν ένα πρόσωπο που έγραφε
στον φακό, ψηλός, αρρενωπός, «τυπάς» που λέει κι η νεολαία σήμερα, γοητευτικός μέχρι τα γεράματά του, με cool
στυλ (φαλακρός με κοτσίδα).
Ο Σον Κόνερι ενέπνευσε πολύ κόσμο. Πρώτα απ’
όλα το φιλοθεάμον κοινό, το οποίο αγκάλιασε τον πράκτωρ James Bond, ταυτίστηκε μαζί του και το αποτέλεσμα
φάνηκε από τα εισιτήρια που έκοψε και συνεχίζει να κόβει,
μιας και ο James Bond εξακολουθεί να κάνει ταινίες μέχρι
σήμερα (συνολικά 24) με άλλους ηθοποιούς, όπως Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν, Ντάνιελ Κρεγκ κτλ. Όμως, στο μυαλό
όλων μας, ο Σον Κόνερι έχει ταυτιστεί με
τον James Bond κι αυτό είναι προσωπική
επιτυχία του Κόνερι.

Κυλούσαμε το «τσέρκι» στην οδό Τσιμισκή (…με Αγγελάκη)
Άστραφτε στον ήλιο κάποια «τζαμαρία»
Άρπαζες την πέτρα δίχως να σκεφτείς
Τίναζες το χέρι, κάτω η «τζαμαρία»
Γέλαγε η Μαρία, η Μαρία

Μέσα στην πορεία με τα συνθήματα
τρέλαινες τον κόσμο απ’ τη φασαρία
Οι νοικοκυραίοι φώναζαν αμάν
Λέγαν θα καλέσουν κι άλλη αστυνομία
Γέλαγε η Μαρία, πλέον ΑΚ η Μαρία

Κάποτε … γέλαγε η Μαρία

Κόβαμε μικρές πέτρες απ’ τα μάρμαρα
Είχαμε ρημάξει τη φτωχή πλατεία
Έβαζες σημάδι «γλόμπους» και λοιπά
και του κυρ’ Αλέκου τη χοντρή ασπίδα
Γέλαγε η Μαρία, των ΕΑΑΚ η Μαρία

Με τα τραγούδια που έλεγε ο μοναδικός Πουλόπουλος
ερωτευόμασταν κιόλας, εκτός από την έμπνευση. Από
τον ύμνο των ερωτευμένων «το άγαλμα»
μέχρι τον απόλυτο θρήνο «έπεφτε βαθιά
σιωπή», ο Πουλόπουλος ήταν μέρος της
Παιδείας μας.

Goldfinger (1964)

Σκηνοθεσία: Guy Hamilton

Ηθοποιοί: Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman
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Αφιέρωμα

Δ. Χατζής : Ο Γιαννιώτης Συγγραφέαςπου προβάλει τον αγώνα και
την ελπίδα των ανθρώπων…

Ο

Δ.Χατζής (Ιωάννινα 1913 - Αθήνα 1981) έζησε
πολλά χρόνια της ζωής του εξόριστος από πολιτικά
καθεστώτα (δικτατορία του Μεταξά, Χούντα) σε Φολέγανδρο, Ικαρία, Ουγγαρία, Παρίσι, Βουδαπέστη… Στην εξορία σπούδασε Ελληνική Φιλολογία. Επιστέφει στην
Ελλάδα το 1975 – τα χρόνια
1975- 1980 είναι χρόνια άνθησης του πολιτιστικού κινήματος. Ο Χατζής δίνεται
ολόψυχα σε κάθε αδέσμευτη
πολιτιστική κίνηση – δίνει σε
όλη την Ελλάδα διαλέξεις, μαθήματα, παίρνει μέρος σε συζητήσεις…
Παράλληλα
γράφει : «Το τέλος της μικρής μας πόλης» (1963), «Η
φωτιά», «Οι Ανυπεράσπιστοι», «Διπλό Βιβλίο».
Η πεζογραφία του είναι στρατευμένη, η γραφή του
ρεαλιστική. Κέντρο της πάντα ο άνθρωπος, «η δυστυχία
των ανθρώπων στα τέσσερα πέρατα του κόσμου και τότε
και πρώτα και πάντα. Και η ελπίδα. Και πως λουλουδιάζει
και γίνεται θέληση των ανθρώπων να τραβήξει η ζωή παραπέρα…» («Το τέλος της μικρής μας πόλης»). Στηλιτεύει αμείλικτα πρόσωπα και καταστάσεις – «Η Μαργαρίτα
άκουσε και έμαθε για τις κλεψιές στη Μητρόπολη, στις εκκλησίες, στο δημαρχείο, για την ατιμία που βασίλευε παντού. Εκκλησία, δικαιοσύνη, διοίκηση, αρχές και
αρχοντικά, γκρεμίζονταν όλα, όλος ο κόσμος της – αυτός
που ήξερε και ήταν παιδί του…» («Το τέλος της μικρής
μας πόλης»). Οι ήρωες του είναι μορφές που έπλασε με
αγάπη, συμπορεύεται και αγωνία μαζί τους, μεταφέροντας
στους αναγνώστες του το ίδιο συναίσθημα της συμπάθειας και της συμπαράστασης. Και μια μελαγχολία διάχυτη… Σαν αυτή που πλανάται στα Γιάννενα από την
ομίχλη που πέφτει βαριά πάνω στην πόλη και τη λίμνη με
την Φροσύνη και τις άλλες 17 αδικοπνιγμένες…
Κι αν κάποιοι σκεφτούν ότι τα έργα του Χατζή
έχουν ξεπεραστεί, αιφνιδιάζονται από το μαστίγωμα της
γραφής του. Ένα από πιο «δυνατά» διηγήματα του είναι
«Η Διαθήκη του Καθηγητή» (από το «Το τέλος της μικρής
μας πόλης»). «Η Διαθήκη» αρχίζει με το θάνατο ενός καθηγητή Ελληνικών σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Αρχικά

ο θάνατος του αφήνει όλους αδιάφορους, όταν όμως μαθαίνεται ότι έχει αφήσει ένα σημαντικό ποσό στην τράπεζα, του οποίου ο δικαιούχος ορίζεται στη διαθήκη του,
όλοι θορυβούνται. Ποιος είναι ο κληρονόμος; Ο δήμος, η
νομαρχία, η εκκλησία; Αποφασίζουν να του κάνουν μια
ωραία κηδεία με επικήδειους λόγους όλων των πολιτικών
παραγόντων της πόλης. Ο θάνατος ενός ανθρώπου γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης… Έτσι ο Χατζής
σκιαγραφεί χαρακτήρες και κοινωνικούς ρόλους και στηλιτεύει αμείλικτα πρόσωπα και καταστάσεις. Συμφέροντα,
ρουσφέτια, μικροπρέπειες και δολοπλοκίες ξεσκεπάζονται
και επικρίνονται αυστηρά… Κι αν πιστεύει κανείς ότι
εκείνη η κοινωνία διαφέρει από τη σημερινή, σίγουρα πλανάται…
Η διαθήκη τελικά ανοίγεται και όλους τους περιμένει μια έκπληξη!! Ο καθηγητής όριζε ως κληρονόμους
του τα παιδιά – «γιατί κανέναν άλλον σε αυτήν την πόλη
δεν εμπιστεύεται…»! Όριζε να σπουδάζει με αυτά τα χρήματα ένας νέος από την πόλη φιλολογία «και να μην είναι
μόνο δάσκαλοι αυτοί που θα σπουδάσουν, αλλά να είναι
και άντρες στην ψυχή και στο νου τους. Βέβαια όταν έγιναν οι μεγάλες φασαρίες στην Ελλάδα, έκτακτο στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τον πρώτο καθηγητή που είχε
σπουδάσει με το κληροδότημα, με την κατηγορία ότι επιβουλεύτηκε την τάξη, την τιμή και την αρετή της πόλης.
Και ο δάσκαλος απάντησε πως ήθελε να είναι δάσκαλος
και άντρας μαζί και μια τέτοια τάξη στ΄ αλήθεια την επιβουλεύτηκε. Αυτόν βέβαια τον σκότωσαν. Μα τα παιδιά δεν το πιστεύω ποτέ, να παραιτηθούν από εκείνη τη διαθήκη…».
Ο Χατζής δίνει μια απάντηση σε όσους αναρωτιούνται για το αν αξίζει να φέρει κανείς παιδιά σε αυτόν τον
κόσμο….
Αξίζει, ακριβώς για να κάνουν αυτόν τον κόσμο, καλύτερο…

Dr. No (1962)

Σκηνοθεσία: Terence Young

Ηθοποιοί: Sean Connery, Ursula Andress, Bernard Lee
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Ένα ποίημα…σε μια αναπνοή!

Σκέψεις

Τ

ο χαϊκού ή στα ιαπωνικά ο «αστείος στίχος» είναι μια
ιαπωνική ποιητική φόρμα που αποτελείται από τρεις
ομάδες των 5, 7, 5 συλλαβών, οι οποίες τοποθετούνται σε
τρεις στίχους για έμφαση ή σ’ έναν, χωρισμένο με κενά.
Το χαϊκούαπαρτίζεται συνολικά από 17 συλλαβές και αποτελεί την πιο σύντομη μορφή ποίησης στον κόσμο. Συνήθως, περιγράφει μια εικόνα της φύσης και δίνει στοιχεία
για την εποχή του χρόνου μέσα από εποχιακές λέξεις.
Ιδρυτής του σύγχρονου χαϊκού ως αυτόνομης μορφής
ποίησης ήταν ο ΜασαόκαΣίκι.
Ούσα λάτρης της τέχνης της ποίησης αφιερώνω
στους συνεργάτες του περιοδικού και στους αναγνώστες
του τα παρακάτω χαϊκού.
Σκηνοθετώντας
εκθέτεις την ψυχή σου
στο λευκό πανί…
Στο σκοτάδι του
σινεμά, οι καρδιές μας
ονειρεύονται!

Τ
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Και αν κλάψεις σε
πρεμιέρα θυμήσου: η
λύτρωση γελά!
Ζωή τη λένε!
Αυτοσχεδίασε το
σενάριό της!

Σινεπαρμένος…
αν θέλεις τη μαγεία
έβδομης τέχνης!
Διάβασε απλά
κινηματογραφικό
Σινεπαρμένο!

Για όσους ο κινηματογράφος αποτελεί ανάσα. Γιατί, ένα
ποίημα χαϊκού διαβάζεται σε μια αναπνοή!
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

«ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ» …. ΤΕΛΟΣ !!!

ο αντιφασιστικό κίνημα κατάφερε
και έστειλε την εγκληματική οργάνωση στη φυλακή. Κάποιοι το
φώναζαν πριν από το 2000 ότι ήταν
εγκληματίες. Έπρεπε το ημερολόγιο
των επιθέσεων της συμμορίας των
νεοφασιστών δολοφόνων να μεγαλώσει τόσο που να γίνει ολόκληρο
βιβλίο. Έπρεπε να υπάρχουν νεκροί
για να το καταλάβουν
όλοι και να στοιχειοθετήσει το
αστικό δικαστήριο ότι ήταν συμμορία δολοφόνων. Έπρεπε να γίνουν
τόσα πολλά μέχρι να καταλάβουν
τα κανάλια και οι εφημερίδες να
μην τους αποθεώνουν. Έπρεπε οι
αντιρατσιστικές οργανώσεις και οι
παρατάξεις και τα κόμματα της αρι-

στεράς να φωνάζουν χρόνια και να
αγωνίζονται, έπρεπε να φτάσουμε
στο σύνθημα «Ο Παύλος ΖΕΙ , τσακίστε τους ναζί!» για να τους βάλουν
στη φυλακή. Εννοείται, ότι ο αγώνας
με επιχειρήματα κατά του φασίστα
συνεχίζεται … σε κάθε γειτονιά !

The Hunt for Red October (1990)
Σκηνοθεσία: John McTiernan

Ηθοποιοί: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn
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Ο

James Randi (Ο καταπληκτικός Randi)

καταπληκτικός Randi (Μάγος
– Ταχυδακτυλουργός – Επιστήμονας) έφυγε από την ζωή πριν
από λίγες μέρες, στης 20 Οκτωβρίου 2020.
Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία
να γνωρίσω το έργο του, ακόμη και
την ύπαρξη του, πριν τον θάνατο
του. Στην εποχή της πληροφορίας
που ζούμε, πιο εύκολα μαθαίνεις τη
φόρεσε η kardashian σήμερα, παρά
το έργο ανθρώπων που έχουν ως
στόχο να κάνουν τον κόσμο καλύτερο.
Ο James Randi ξεκίνησε σαν ταχυδακτυλουργός
την δεκαετία του 60’. Ίνδαλμα του o μεγάλος Χουντίνι.
Έτσι στα πρώτα του βήματα εκτελούσε παραστάσεις απόδρασης, πολλές φορές δεμένος ανάποδα. Γρήγορα όμως
αποφάσισε να κυνηγήσει και να ξεσκεπάσει όλους εκείνους τους τσαρλατάνους που εκμεταλλεύονταν την αμάθεια του κόσμου και κέρδιζαν περιούσιες εξαπατώντας.
Κυνήγησε όλους εκείνους που δήλωναν πως έχουν υπερφυσικές δυνάμεις (τηλεκινησία, διάβασμα του μυαλού).
Έλεγε συχνά πως το πιο τίμιο επάγγελμα είναι του ταχυδακτυλουργού, γιατί σου λέει πως θα σε κοροϊδέψει και
αμέσως μετά το κάνει.
Το 1996 ίδρυσε το ίδρυμα “James Randi Educational Foundation” (JREF) με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Και
κυρίως να τους μάθει να αμφιβάλουν για όλες τις “θαυματουργές ικανότητες” που επικαλούνται διάφοροι για τον
εαυτό τους ή για διάφορα αντικείμενα. Από το 1964 καλούσε οποιονδήποτε ισχυριζόταν ότι έχει παραφυσικές,
αποκρυφιστικές ή υπερφυσικές δυνατότητες να τις αποδείξει μπροστά του έναντι αμοιβής. Το έπαθλο ξεκίνησε

από τα 1000 δολάρια και έφτασε στο 1.000.000, όταν
ιδρύθηκε το ίδρυμά του το 1996. Πάνω από 1000 άτομα
υπέβαλαν αίτηση για να παρουσιάσουν τις υπερφυσικές
τους δυνατότητες. Πέρασαν μάγοι, θεραπευτές πίστης,
ψευδοεπιστήμονες, άτομα με “δύναμη στο νου”. Ανάμεσά
τους και ο Uri Geller (αυτός που λύγιζε κουτάλια) ο οποίος
έκανε αγωγή στον Randi το 1991 ζητώντας του 15 εκ δολάρια ως αποζημίωση επειδή τον συκοφάντησε λέγοντας
ότι δεν έχει καμία υπερφυσική
δύναμη.
Η
αγωγή του απορρίφθηκε και αναγκάστηκε
να πληρώσει 120 χιλ.
δολάρια ως αποζημίωση.
O Uri Geller
ήρθε καλεσμένος και
στην Ελλάδα πριν από χρόνια στο τηλεοπτικό «σκουπίδι»
- «Ο διάδοχος του Uri Geller” το 2009. Ακόμη θυμάμαι τα
χαλασμένα ρολόγια και τα κουτάλια που αφήναν κάποιοι
αφελής μπροστά στην τηλεόραση πιστεύοντας πως ο μενταλίστ Uri Geller θα τα επιδιορθώσει ή τα στραβώσει.
Από τον Αύγουστο του 1973 ο Randi είχε βοηθήσει τον
Johnny Carson στο The Tonight Show να ξεσκεπάσει την
απάτη που λέγετε Uri Geller. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα και
δεν μασάμε από αυτά. Δύσκολα θα ξεχάσουμε την φράση
«Don’t do it Φαίδων».
Ο καταπληκτικός Randi δεν είναι πια μαζί μας.
Το κενό που μας αφήνει, τεράστιο. Δεν ξέρουμε αν πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει στην ζωή του αλλά πιστεύουμε πως σίγουρα η κοινωνίας μας θα ήταν χειρότερα
χωρίς αυτόν.

https://mikropragmata.lifo.gr/aksechasta/otan-o-jamesrandi-apokalypse-tin-apati-tou-uri-geller/

https://www.youtube.com/watch?v=qqCJDpNnHNI
https://www.youtube.com/watch?v=TNKmhv9uoiQ

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Ηθοποιοί: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody
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Κοινωνία

Και μη χειρότερα ! …. Δυστυχώς έρχονται

•
«Οι πληγές του Φαραώ» ίσως ήταν παιχνιδάκι
μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν «στον
καιρό του Μητσοτάκη Κ.». Αν ο παλιός Μητσοτάκης θεωρούνταν από όλους ως «γκαντέμης», τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι θα μπορούσε να θεωρηθεί μετά από όλα αυτά
(ανεργία, πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμοί, τζουνάμι,
μπάχαλο στην παιδεία, μπάχαλο στην υγεία, κλειστοί κινηματογράφοι και θέατρα, οι Τούρκοι κάνουν βόλτες στο
Αιγαίο, κορονοϊός και θάνατος σε όλη τη χώρα με τον Κυριάκο να μιλάει μόνο για την ατομική ευθύνη (π.χ. το 80%
τον χειρουργείων δεν θα γίνουν με ατομική ευθύνη των
πολιτών).
•
Δυστυχώς ο κατάλογος της γκαντεμιάς και του
μπάχαλου δεν σταματάει εδώ…
•
Μέχρι και οι δεξιοί που τον ψήφισαν τα έχουν παίξει με τον Κυριάκο. «Ούτε ο Στάλιν δεν θα τα έκανε αυτά»
λένε. Στη χώρα του Κυριάκου «Κυριάκουλαντ» οι δεξιοί
διαμαρτύρονται, γιατί καταργήθηκαν οι παρελάσεις, δεν
γίνονται εκκλησιασμοί των παιδιών (αν είναι δυνατόν!),
αναβλήθηκε το Πάσχα. Οι δεξιοί διαμαρτύρονται, γιατί φοράμε μάσκες λες και είμαστε μουσουλμάνες, δεν διορίζονται τα παιδιά των δεξιών, δεν κάνουν οι καπιταλιστές
επενδύσεις, δεν καταργήθηκαν οι γιορτές της πρωτομαγιάς και της 17 Νοέμβρη. Οι δεξιοί έχουν εξοργισθεί με
τους αναρχικούς που ο Κυριάκος είχε υποσχεθεί ότι πλέον
δεν θα υπάρχουν (!), όπως και το ίδιο για τους μετανάστες. Του αναγνωρίζουν όμως και ένα θετικό : έκλεισε τα
θέατρα. Η αλήθεια είναι ότι οι δεξιοί δεν λένε τίποτα για
τους Τούρκους που κάνουν βόλτα στο Αιγαίο. Έχουν φάει
κόλλημα με τη Μακεδονία και το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας και δεν έχουν χρόνο να σκεφτούν για το μισό Αιγαίο.
•
Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ο Κυριάκος
Μ. μας είπε ότι τα 4 δις ευρώ του κουτσουρεμένου τουρισμού τα χρειαζόμασταν, συνεπώς καλά κάναμε και ανοίξαμε – όπως ανοίξαμε – τον τουρισμό. Μάθαμε
τουλάχιστον εμμέσως πόσο αξίζουν για κάποιους οι ζωές
που χάθηκαν από τον κορονοϊό εντός Ιουλίου και Αυγούστου.
•
«Κοίτα που βρέθηκαν δισ. ευρώ για πολεμικές
φρεγάτες και αεροπλάνα, ενώ ο λαός πεινάει…» Κάτι τέτοια έλεγαν κατά του Ερντογάν κάποιοι στην Τουρκία και
τώρα είναι φυλακή (στην καλύτερη περίπτωση). Τουλάχιστον εδώ μας λένε για 10 δισ. στα εξοπλιστικά πακέτα με
15.000 διορισμούς στην πολεμική μηχανή του κράτους.
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Σε τι μεσαίωνα ζούμε !
•
Φαντάσου τη Μέρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας θα εξαγγείλουν
από κοινού 30.000 επιπλέον διορισμούς δασκάλων για
κάθε χώρα και θα παρακινήσουν από τους αρχηγούς των
βαλκανικών χωρών να κάνουν το ίδιο. (αλλά …. αυτά είναι
κομμουνισμός)
•
Διάνοιξη δεκάδων δρόμων, καταστροφή δασών
και τεράστιες τσιμεντοκατασκευές για τα αιολικά πάρκα
των μεγάλων ιδιωτικών παραγωγών ρεύματος στα
Άγραφα (που να βρούμε χρόνο για μελέτες αντιπλημμυρικές … χαιρετίσματα σε Μουζάκι και Καρδίτσα). Παρόμοια στα νησιά του Ιουνίου (… θάφτηκαν χωριά με
πέτρες). Όμοια περιμένουμε να συμβούν από Στόμιο
μέχρι και Αγιόκαμπο, όμοια και στο Πήλιο. Αν στην Περιφέρεια θέλετε ο αέρας του Αιγαίου να αξιοποιηθεί με τεράστιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών,
πρέπει να έχουν προηγηθεί τεράστιες υποδομές αντιπλημμυρικών έργων. Ο δρόμο που θα συνδέει τα παράλια της Λάρισας με το Πήλιο μήπως γίνεται για τους
εργολάβους των ανεμογεννητριών ;
Για τον αγαπημένο μας Δήμο Λαρισαίων
•
Τι θα γίνει με αυτή την πλατεία στον Ιπποκράτη ;
30 χρόνια περιμένει ο κόσμος … και πλατεία της προκοπής δεν βλέπει. Στη μοναδική και μικρή παιδική χαρά της
περιοχής βλέπεις τις γιαγιάδες με τα μωρά δίπλα στα λυκειόπαιδα να κάνουν κούνια όλοι μαζί. Αν δεν κάπνιζαν
και δεν έβριζαν θα ήταν πιο ανεκτή η κατάσταση. Στις
29.09.2020, 8:00 μ.μ. είδα την πρώτη μεγάλη σύρραξη.
Νίκησε μια γιαγιά. Ο κακός καιρός θα δώσει πρόσκαιρα
τη λύση. Αλλά το σύνθημα παραμένει : «ΔΩΣΤΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΑ ΜΑΧΑΛΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ !»
•
Την Κυριακή που η Λάρισα γιόρταζε την ημέρα
χωρίς αυτοκίνητο και το κέντρο ήταν κλειστό για μετακίνηση με αυτοκίνητο, η πλατεία η κεντρική είχε δοθεί για
έκθεση και διαφήμιση αυτοκινήτων. Τραγική σύμπτωση ή
απόδειξη ότι δεν έχουμε στόχους στην πόλη ; Εκεί που
χαιρόμασταν τη βόλτα με παιδιά και ποδήλατα, μας σερβίρισαν τα νέα μοντέλα των αυτοκινήτων. Ο ορισμός της
«καφρίλας».

The Untouchables (1987)
Σκηνοθεσία: Brian De Palma

Ηθοποιοί: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro
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Rotting Christ

Ο

ι Rotting Christ μια από της πιο αμφιλεγόμενες μπάντες του ελληνικού Metal , με περισσότερες από 1500
συναυλίες (Σρι Λάνκα, Σιβηρία, Βενεζουέλα) και 13 albums αποτελούν το πιο επιτυχημένο Ελληνικό Death
Metal συγκρότημα. Έχοντας κυνηγηθεί από την εκκλησία
λόγου του προκλητικούς τους ονόματος και με αφορμή την
θέση της επίσημης εκκλησίας για την πανδημία, έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε την άποψη τους σε μια από τις
λίγες συνεντεύξεις τους όπως δημοσιεύτηκε στο
news247.gr.
Τι νιώθεις όταν ακούς ιερείς να λένε πως ο κορονοϊός
δεν κολλάει με τη θεία κοινωνία, όταν ακούς για αφορισμούς πολιτικών, όταν ακούς ιερείς να καλούν τον
κόσμο να παρακάμψει τα μέτρα εντός της Εκκλησίας;
Είναι ανάξια σχολίων όλα αυτά. Η Ελλάδα πρέπει
να είναι μία χώρα στην οποία να κυριαρχεί το πνεύμα.

Πότε ήταν η πρώτη φορά που ένιωθες την προκατάληψη και την απόρριψη λόγω του ονόματος της μπάντας;
Εποχές Κατσούλα, το 1994. Ήταν η πρώτη
επαφή της ελληνικής κοινωνίας με το «σατανισμό». Κι
όταν λέμε σατανισμό μιλάμε για μία γραφική κατάσταση
κατά την οποία όλοι έλεγαν τότε ότι φοβόντουσαν μην
μπλέξουν τα παιδιά τους με το σατανά και άλλα τέτοια. Ο
σατανισμός είναι ένα είδος φιλοσοφίας που κάποιος την
ασπάζεται ή όχι. Δεν έχει σχέση με το κακό, το διάβολο, τις
θυσίες και όσες γραφικότητες θέλουν κάποιοι να περάσουν. Τότε, λοιπόν, στις αρχές των 90s ήταν που γνωρίσαμε αυτά τα φαινόμενα και βρεθήκαμε να μας κυνηγάνε
τα κανάλια και όχι μόνο. Θυμάμαι, λείπαμε σε περιοδεία
και μου έλεγε η μάνα μου «πού έμπλεξες παιδί μου». Όχι
ρε μάνα της είπα, δεν έμπλεξα, μουσική παίζω. Βέβαια,

βλέπω ότι αυτός ο πνευματικός μεσαίωνας έχει επανέλθει τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος έχει αρχίσει να φοβάται πάλι. Ίσως η έλλειψη χρημάτων και γενικά η
ανασφάλεια τον οδηγεί να βρει καταφύγιο σε κάτι για μένα
ανύπαρκτο. Δεν έχω πρόβλημα με κάποιον που πιστεύει.
Δεν έχω πρόβλημα με κάποιον που πιστεύει κάπου, γιατί
θεωρεί ότι αυτό θα τον βοηθήσει. Αυτό θα έλεγα είναι μία
καλή ψυχολογική υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί ως
άνθρωπος και την καταλαβαίνω. Αλλά όταν αυτή η ανάγκη
εμπορευματοποιείται, όταν προκαλεί φοβία, όταν διαχωρίζει τους ανθρώπους, είμαι αντίθετος.

Και η punk είναι ένα ρεύμα επαναστατικό. Εσείς,
όμως, φέρατε μία "θρησκευτική" επανάσταση…
Δεν την φέραμε εμείς. Την έφερε όλο το Black
Metal κίνημα το οποίο άρχισε στη δεκαετία του '80 σαν
αποτέλεσμα αντίδρασης στο θρησκευτικό φονταμενταλισμό και μιας στροφής του κόσμου τότε στις τοπικές θρησκείες που έχουν σχέση με τον Παγανισμό. Κάπως έτσι
νομίζω ότι ξεκίνησε αυτό το κίνημα το οποίο δεν έχει
σχέση με όποιες αλλαγές έχουν προέλθει με το πέρασμα
των χρόνων, βλέπε ναζισμό κ.λπ.

Ο Σάκης Τόλης είναι
άθεος, άθρησκος, αγνωστικιστής; Τι ακριβώς
είναι;
Ο Σάκης Τόλης
είναι ένας άνθρωπος που
ψάχνει, δεν υποτάσσεται
και ονόμασέ το αυτό όπως
θέλεις. Σίγουρα δεν είναι
θρησκευόμενος πάρα το
σεβασμό του σε πραγματικά θρησκευόμενους ανθρώπους, ή καλύτερα σε πνευματικούς ανθρώπους. Σε ανθρώπους που κάνουν πράξη το τι πιστεύουν και ας μην
συμφωνώ μαζί τους. Σε ανθρώπους που δεν εξυπηρετούν
και δεν είναι πιόνια κάποιου δόγματος.

The Name of the Rose (1986)
Director: Jean-Jacques Annaud
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Ηθοποιοί: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger
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H

H πράσινη θάλασσα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ είναι
εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα “Για να δει τη θάλασσα” της
Ευγενίας Φακίνου. Ενθουσιάστηκα
με την ιδέα ότι η πρωταγωνίστρια,
ενώ υποφέρει από αμνησία, θυμάται να μαγειρεύει. Αυτούς τους τελευταίους μήνες, στη διάρκεια της
πανδημίας, πολλοί από εμάς μαγείρευαν ή ακόμη μαγειρεύουν στο
σπίτι. Η προετοιμασία του φαγητού
ήταν πολύ σημαντική στους περισσότερους από μας και
είχε σχεδόν θεραπευτική δράση στην ψυχή μας. Ακριβώς
όπως συμβαίνει στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. Όμως, η ταινία δεν εστιάζει μόνο στη μαγειρική. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.
Αγγελική Αντωνίου

ΣΥΝΟΨΗ
Η ΑΝΝΑ πάσχει από αμνησία, όμως θυμάται να
μαγειρεύει. Μια νύχτα φτάνει σε μια υποβαθισμένη περιοχή κοντά στο λιμάνι. Εκεί συναντά τον απρόβλεπτο,
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Εχεις δύο κόρες που πηγαίνουν σχολείο. Είσαι
υπέρ της διδασκαλίας των θρησκευτικών;
Είμαι υπέρ της διδαχής της φιλοσοφίας, αλλά όχι υπέρ της
πίεσης του να μαθαίνει κάποιος αναγκαστικά. Είναι κρίμα
να μην είναι η Ελλάδα ο τόπος που παράγει ελεύθερο
πνεύμα στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση
ότι είμαστε Ιράν μερικές φορές με όλον αυτό τον φονταμενταλισμό, με όλο το σεβασμό που έχω για τον περσικό
λαό.
Αρα, θα έκανες δηλαδή φιλοσοφική συζήτηση με έναν
παπά...
Ασφαλώς και θα έκανα. Αρκεί να ήταν πνευματικός και να
μην ήταν παπάς του δεκαχίλιαρου.

Το θέμα του διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας μάς
κρατά πίσω;
Ε, λιγάκι. Άλλη μια απεικόνιση της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας. Θα προτιμούσα τα χρήματα
που ξοδεύονται για τον κλήρο να πηγαίναν κάπου με περισσότερη ουσία. Αλλά περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα.
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μοναχικό ΡΟΥΛΑ και βρίσκει δουλειά και φιλοξενία στην
ταβέρνα του. Στην κουζίνα, ανάμεσα στις μυρωδιές των
μπαχαρικών και παλιές ξεχασμένες συνταγές, αγωνίζεται
να ανακατασκευάσει το παρελθόν της. Τα απλά αλλά νόστιμα φαγητά της ξυπνάνε αναμνήσεις στους θαμώνες
που με τη σειρά τους, τη βοηθούν να επανασυνδεθεί με
τον εαυτό της. Τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή
όταν ο Ρούλα βρίσκει τυχαία την ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ και
ανακαλύπτει την αληθινή ταυτότητα της Άννας.
Ηθοποιοί:
Αγγελική Παπούλια, Γιάννης Τσορτέκης, Τάσος Παλαντζίδης, Χρήστος Κοντογιώργης, Μελέτης Γεωργιάδης,
Στέφανος Κοσμίδης, Βάσω Ιατροπούλου, Αναστασία Δένδια, Φοίβος Παπακώστας, Αννέτα Παπαθανασίου
Περισσότερα … https://www.angelikiantoniou.com

Μία από τις ελληνικές ταινίες του 61ου
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πιστεύεις στη μετά θάνατον ζωή;
Πιστεύω στη ζωή εδώ που ήρθαμε. Πιστεύω στο
εξαιρετικά τυχαίο γεγονός της γέννησής μας και προσπαθώ να νικήσω το φόβο της ανυπαρξίας. Δυστυχώς
δεν πιστεύω σε χλοερούς μεταθανάτιους τόπους και αυτό
με κάνει να θέλω να πιω την ζωή μέχρι τέλους προτού χαιρετήσω.

Εσύ φοβάσαι;
Υπάρχει άνθρωπος που δεν φοβάται; Όσο λιγότερο φοβάσαι, τόσο πιο ελεύθερος είσαι. Μάχομαι επίσης
γι’ αυτό.
https://www.news247.gr/psixagogia/mousiki/sakis-tolistha-pio-ti-zoi-mechri-to-telos-ospoy-nachairetiso.9028230.html

You Only Live Twice (1967)
Σκηνοθεσία: Lewis Gilbert

Ηθοποιοί: Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Mie Hama
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Σουπερ ήρωες με αναπηρίες

Χ

αμένος, ανάμεσα στις εκατοντάδες ταινίες και σειρές που
βρίσκει κανείς αυτές τις μέρες του
lockdown στην πλατφόρμα του
Netflix, «έπεσα» πάνω στην
σειρά «DareDevil» βασισμένο σε
έναν σουπερ ήρωα από τα κόμιξ
της Marvel. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα είναι πως
είναι τυφλός μετά από ατύχημα
στην παιδική του ηλικία. Αν και
τυφλός διαθέτει αυξημένη ακοή
και ένα είδος έκτης αίσθησης που
του επιτρέπει να κινείται ελεύθερα
και γρήγορα.
Είναι συχνό το φαινόμενο οι ήρωες της Marvel, αν
και σουπερ ήρωες με εξωπραγματικές δυνάμεις, να διαθέτουν και μια σωματική ή ψυχολογική αναπηρίας. Πίσω
από αυτή την πρακτική βρίσκομαι για μια ακόμη φορά των
γνωστότερο ίσως σχεδιαστή κομιξ και πρώην πρόεδρο
της εταιρίας Marvel, τον Stan Lee. Ο Lee πάντα υποστήριζε πως ένας χαρακτήρας κομιξ δεν μπορεί να είναι απομονωμένος από την κοινωνία στην οποία απευθύνεται.
Όπως όλοι μας έτσι και αυτοί, θα πρέπει να είναι ευάλωτοι, με προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν οι δυνάμεις
τους
και
κυρίως
ανθρώπινοι. Είναι σημαντικό να
τονίσουμε πως η σειρά κόμιξ «XMEN» αναφέρεται σε ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο
και βρίσκονται υπό διωγμό εξαιτίας της διαφορετικότητας τους.
Σε αντίθεση με την Marvel οι χαρακτήρες που δημιούργησε η DC αγγίζουν το τέλειο. Αρκεί να θυμηθούμε
τον SuperMan, τον Batman, την Wonder Woman και πολλούς άλλους. Διαθέτουν απαράμιλλη ομορφιά και μεγάλες
περιουσίες. Δεν θα μπορέσουμε να βρούμε κανένα ψεγάδι πάνω τους.
Ας δούμε όμως μερικούς από τους ήρωες
της Marvel
Spider Man : Ο γνωστός σε όλους άνθρωπός αράχνη δεν μπορεί να βρει μια
σταθερή δουλεία, δεν έχει χρήματα για το
ενοίκιο του διαμερίσματος που μένει και
πρέπει να βοηθήσει και την ηλικιωμένοι

θεία του που χάνει το σπίτι της μετά την έξωση από την
τράπεζα.
Iron Man : Καρδιακός. Κυκλοφορεί με
εμφύτευμα που δίνει τον παλμό στην
καρδία του. Πολλές φορές η στολή που
φορά είναι και ο μόνος λόγος που μπορεί
να ζει.

Winter Soldier : Ακρωτηριασμένος στο
αριστερό του χέρι, από τον ώμο και
κάτω, χρησιμοποιεί τεχνητό πρόθεμα.

Hulk : Διχασμένη προσωπικότητα με έντονα ψυχοσωματικά προβλήματα.

DeadPool : Φρικτά παραμορφωμένος
μετά από φωτιά σε όλο του το σώμα, δεν
νιώθει άνετα να κυκλοφορεί χωρίς την
στολή του.

Professor X : Καθηλωμένος σε αναπηρικό
καροτσάκι. Αν και ένας
από τους δυνατότερος
μεταλλαγμένος δεν μπορεί να περπατήσει.

Δυστυχώς το χαρακτηριστικό
της αναπηρίας και της ανθρώπινης υπόστασης των χαρακτήρων της Marvel δεν γίνεται εύκολα
αντιληπτό στις ταινίες της τελευταίας δεκαετίας. Κάθε μειονέκτημα του χαρακτήρα, δεν τονίσετε όσο θα έπρεπε και
συνήθως εξαφανίζεται στο δεύτερο μέρος της ταινίας.

Ως φανατικός αναγνώστης του Spider Man, δεν
μπορώ να ξεχάσω μια ιστορία όπου ο ήρωας αναγκάζεται
να καλέσει ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Highlander (1986)

Σκηνοθεσία: Russell Mulcahy

Ηθοποιοί: Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown
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Βιβλίο

Ένοπλη πάλη μετά τον Δεκέμβρη του 2008

Αναστασία Τσουκαλά
ΕΝΟΠΛΗ ΠΑΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2008
Επικοινωνιακές στρατηγικές
(απο)νομιμοποίησης
Εκδόσεις : Τόπος
ανάδειξη μιας νέας γενιάς
ανταρτών πόλης από το 2008
και μετά στην Ελλάδα εγείρει πολλά
ζητήματα σχετικά με τα γενεσιουργά
αίτια και τους στόχους της ένοπλης
πάλης στον 21o αιώνα. Θεωρώντας
ότι η έξωθεν ανάλυση αυτού του θέματος είναι επιστημονικά έωλη, η συγγραφέας αντιπαραθέτει δύο δημόσιους
λόγους, διατυπωμένους α¬ντίστοιχα σε προκηρύξεις ανάληψης ευθύνης και δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, προκειμένου
να διαφανούν οι διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού της σύγχρονης ένοπλης πάλης.
Η ανάλυση των αντίστοιχων επικοινωνιακών
στρατηγι¬κών φέρνει στο φως πολλαπλές αντιθέσεις, άρρηκτα συν¬δεδεμένες με τη διάρθρωση και λειτουργία του

Η

11η
η

ελληνι-κού και διεθνούς πολιτικού πεδίου, οι οποίες τελικά
αποδυναμώνουν τόσο τη δυναμική της επιδιωκόμενης ριζοσπαστικής αλλαγής όσο και την εμβέλεια του μηχανισμού προάσπισης του κρατούντος πολιτικού συστήματος.
Η Αναστασία Τσουκαλά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris Sud.
Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών
εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς και με την
κοινωνική κατασκευή της απειλής. Ερευνητικά πεδία: ένοπλη πάλη, μετανάστευση, οπαδική βία.
http://www.toposbooks.gr

Κάποτε Μαγιόρκα τώρα … Μαγιορκίνης

Δ

εν έχω πάει στη Μαγιόρκα και ποτέ δεν είχα
σκέψεις για να πάω. Ήμουν
πάντα του κάμπιγκ και όχι
των διακοπών των μεγάλων
ξενοδοχείων και της τυποποίησης του τουρισμού. Αλλά
είναι μεγάλη ειρωνεία της τύχης να έχει αυτή η κυβέρνηση
κάποιον με το όνομα «Μαγιορκίνης» για να μας ενημερώνει για τα δεδομένα του κορονοϊού στα πλαίσια της πρωτοφανής καταστροφής του τουριστικού προϊόντος της
χώρας. Όπως κάποιοι παλιοί λένε : «Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχεδιάζαμε ταξίδι στη Μαγιόρκα και με τον Κυριάκο σχεδιάζουμε την αυριανή μέρα με τον Μαγιορκίνη, έπεσε η χώρα
πολύ χαμηλά».
Ακούς «Μαγιορκίνης», σκέφτεσαι το τουριστικό
προϊόν της Μαγιόρκας και το συνδυάζεις με την σημερινή

κατάσταση του τουρισμού ... και
καταλήγεις στο «γ..μώ την ατυχία
μας». Τελικά δεν είναι η ειρωνεία
της τύχης αλλά η «ατυχία» της κυβέρνησης … και η αναποτελεσματικότητά της βέβαια σε κάθε
επίπεδο. Ίσως αυτή η πώρωση
κάποιων να λένε τον Κυριάκο «Μωυσή», εδράζεται στην
αγωνία να μην του πουν κάποιοι άλλοι ότι τον ακολουθεί
… «η κατάρα των Φαραώ» (βλέπε Κων/νος Μητσοτάκης,
καντεμιά κ.λπ.).

Diamonds Are Forever (1971)
Σκηνοθεσία: Guy Hamilton

Ηθοποιοί: Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray
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Πολύ
κωλόπαιδο ο Κυριάκος !
Στάθης Ψάλτης

Θέλεις ξανά μια καραντίνα
μόνο και μόνο για να προλάβεις να διαβάσεις και την υπόλοιπη βιβλιοθήκη σου!
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Μεγάλη απώλεια ο θάνατος
του μοναδικού ΔΕΛΑΣΤΙΚ
Θεόφιλος

«Covid 19-64
Αελάρα είσαι αρρώστια», σύνθημα που
το διάβασα πάνω σε
ντουβάρι και μου
άρεσε.
ΔιάτοRος

Ένα παιδάκι διαβάζει
στην παραλία κάποιο βιβλίο και
ένας μεγάλος του κάνει παρατήρηση "γιατί διαβάζεις και δεν
πας να παίξεις;" Αντί να ρωτήσει "τι καλό διαβάζεις;" προσπαθεί να το αποτρέψει από το
διάβασμα. Ανάποδοι καιροί ...
Θεόφιλος

ΚΛΑΨΑ, ΚΕΛΙΑ, ΧΡΥΣΑ
ΑΥΓΑ Τσακίζουμε το φασισμό σε
κάθε γειτονιά ... συνεχίζει το αντιφασιστικό κίνημα με μεγαλύτερη
ορμή
Θεόφιλος

Βγήκε
και ο Τσίορδας και μας
μίλησε για την ψυχή του Έλληνα και πως δεν υπάρχουν λεφτά
για περισσότερα λεωφορεία κλπ. Με
μπέρδεψε γιατί εγώ περίμενα επιστημονική ανάλυση και μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε
να κάνουμε τον σταυρό μας μπας και
την βγάλουμε και φέτος.
elessar

Ζωή με ημερομηνία λήξης! Ένας παπάς
κρασί ακόμη και το τώρα
μπορεί να κρατήσει περισσότερο. Ίσως κάποιες
φορές
είναι
αρκετό.
elessar

Rock me Ευριπίδη ,
όπως ... Rock me Amandeus
Τα καλύτερα έρχονται από τον
κορυφαίο συνθέτη Ευριπίδη
Μπέκο που έλαβε το βραβείο
«Νίκος Σκαλκώτας»
Θεόφιλος
«Κάτω
οι πάνω, πάνω οι κάτω»,
είδα τις προάλλες γραμμένο σε παγκάκι
στην όχθη του Πηνειού. Η πεμπτουσία
της συμμετοχικής Δημοκρατίας.
ΔιάτοRος

Ερώτηση
κοινού:
«Γιατί τα άρθρα του diatoros
είναι πάντα τόσο σύντομα»;
Απάντηση (με ρήσεις του παρελθόντος): «Το λακωνίζειν
εστί φιλοσοφείν», «Ουκ εν τω
πολλώ το ευ» και το λουρί της
μάνας …

