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Τα όνειρα θερινής νυκτός μπορούν μερικές φορές να βγουν αληθινά. Το ζήσαμε τα 
Σάββατα του Ιουλίου, όσο διήρκεσαν οι προβολές. Και μαζί μας το έζησαν όλοι οι 
παλιοί και νέοι φίλοι που βρέθηκαν στην αυλή μας κάτω από τον έναστρο και 
φεγγαρόλουστο νυχτερινό ουρανό του Πάρνωνα. 
 
Το πρώτο Σάββατο, αμήχανοι, αγχωμένοι και φοβισμένοι γι’ αυτό που τολμούσαμε 
δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Το κρύο και παγωμένος αέρας έκανε τους θεατές στις 
ξαπλώστρες πλάι στα κάγκελα του δρόμου να μοιάζουν επιβάτες σε πλοίο της 
γραμμής. Η μυρωδιά όμως του ποπ κορν και οι κινηματογραφικές αφίσες που μας 
παραχώρησαν ο Γιώργος και η Ράνια Τσακαλάκη, έδιναν μια αίσθηση θερινού 
σινεμά. (Το άρωμα του γιασεμιού έλειπε, αλλά ελπίζουμε του χρόνου το γιασεμάκι 
μας να έχει μεγαλώσει). Και φυσικά οι ταινίες μικρού μήκους ελληνικής παραγωγής 
μας αποζημίωσαν. Όνειρα δυνατά και στιβαρά, όνειρα αμήχανα και βιαστικά, πάντως 
όνειρα αυθεντικά, μας ταξίδεψαν. Ευχαριστούμε τον Αντρέα Παπαγιάννη που, εν 
μέσω όσων σημαντικών συνέβαιναν τον Ιούνιο, βρήκε χρόνο να ασχοληθεί και με το 
όνειρό μας. 
 
Το δεύτερο Σάββατο ήμασταν πιο ήρεμοι, ξέραμε τι να περιμένουμε. Ο Νίκος ο 
Βούλγαρης. αγχωμένος αφού διάλεγε ταινίες ως και την τελευταία στιγμή, μας 
πρότεινε εξαιρετικές ταινίες από το πρόγραμμα του φεστιβάλ «Ψαροκόκαλο» που 
μας είχε παραχωρήσει ο Σταύρος Ράπτης. ( Ο Νίκος βοήθησε και σε κάποιες 
δύσκολες στιγμές κυρίως με τον ήχο και τα μπερδεμένα καλώδια, με τον μικρό φακό 
που, από επαγγελματική διαστροφή, διευθυντής φωτογραφίας γάρ, έχει πάντα μαζί 
του. Ήταν μια όμορφη κινηματογραφικά βραδιά, αν και είχαμε να ανταγωνιστούμε το 
φεγγάρι που γεμάτο και μεγαλόπρεπο ανέτειλε δίπλα από την οθόνη. Η πιο 
σημαντική στιγμή της βραδιάς για μας: όταν ο Κωστής, ο τετράχρονος γιος μας, 



άρχισε να κρίνει τις ταινίες που έβλεπε θρονιασμένος στην παιδική του καρέκλα 
τρώγοντας ποπ κορν. 
 
Το τρίτο Σάββατο το ταξίδι του Motoriders Club στη Ρουμανία και η ταινία του 
Μανώλη Κυριακόπουλου που προέκυψε από αυτό, ήταν η απόδειξη πως διαφορετικά 
όνειρα μπορούν να συναντηθούν. Ένα όνειρο πάνω σε δυο τροχούς που «τρέχει με 
εκατό» κι ένα όνειρο σε μια αυλή που μπορεί να «τρέξει με χίλια». Παράσημο για 
τους δημιουργούς του «Μοτοπορικού» το σχόλιο της γιαγιάς που παρακολουθούσε 
την προβολή πάνω από το μπαλκόνι: «Τι ωραία πράγματα δείχνουν τα παιδιά 
σήμερα!». Η βραδιά τέλειωσε για κάποιους τυχερούς με κατασκήνωση κάτω από το 
πυκνό φύλλωμα μιας κερασιάς. 
 
Το τέταρτο και τελευταίο Σάββατο ο κύριος Στέλιος Χαραλαμπόπουλος μας έκανε 
την τιμή να παρευρεθεί στην προβολή της ταινίας του «Τη νύχτα που ο Φερνάντο 
Πεσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη». Έκπληξη για μας ήταν η παρουσία 
φίλων που είχαν έρθει από την Αθήνα με αφορμή την συγκεκριμένη προβολή. Η πιο 
όμορφη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο σκηνοθέτης σχολίασε, λίγο πριν να ξεκινήσει 
μια διαφωτιστική συζήτηση για την ταινία, πως χαίρεται που η ταινία του 
προβάλλεται για πρώτη φορά κάτω από τον ουρανό του Πάρνωνα. (Ο ίδιος κατάγεται 
από ένα κοντινό στα Δολιανά χωριό, τα Βούρβουρα). 
Ή μήπως πιο όμορφη ήταν η στιγμή που φίλοι μας έκαναν σαν μικρά παιδιά και μας 
ευχαριστούσαν που τους δώσαμε την ευκαιρία να δουν αυτή την όμορφη και 
ενδιαφέρουσα ταινία και να επικοινωνήσουν με τον τόσο σημαντικό δημιουργό της. 
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία 
τους την προσπάθειά μας να κάνουμε ένα από τα όνειρά μας πραγματικότητα. Και 
επίσης να ευχαριστήσουμε και εκείνους που με τον τρόπο του ο καθένας βοήθησε 
ώστε αυτή  η προσπάθειά μας να γίνει γνωστή σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους. 
 
Ήδη σχεδιάζουμε τις προβολές του επόμενου καλοκαιριού. Γι’ αυτό σας δίνουμε 
ραντεβού στην αυλή μας τον Ιούλιο του 2012. 
 
Υ.Γ. 
 
Το πρόγραμμα των προβολών ήταν το ακόλουθο: 
 
Σάββατο 09 Ιουλίου 2011: Ταινίες μικρού μήκους ελληνικής παραγωγής 
«Casus belli», «Altera pars», «RF», «Dead in Time», «Πίσω από τις γρίλιες», «Από 
τον πάγκο με αγάπη», «Γίνε χρήσιμος άνθρωπος όταν μεγαλώσεις», «Αριστερά 
δεξιά». 
Σάββατο 16 Ιουλίου 2011: Ταινίες μικρού μήκους ξένης παραγωγής, σε συνεργασία 
με το φεστιβάλ «Ψαροκόκαλο». 
Σάββατο 23 Ιουλίου 2011: «Μοτοπορικό» στη Ρουμανία, σε συνεργασία με το 
«Motoriders Club». 
Κυριακή 24 Ιουλίου 2011: «Ημερολόγια Μοτοσικλέτας». 
Σάββατο 30 Ιουλίου 2011: «Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα συνάντησε τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη». 
 
 
 



 

 
 
 


