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Μπαρμπής Βοζαλης

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

(φωτο Αλέξανδρος Ευθυμιόπουλος)
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Elessar
Μ. Σίμος
Διάτο®ος
Χαρά Τζαμπούρα
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Θωμάς Κ.Σ. Αστερίου
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Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
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cinepamenos@yahoo.gr
Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
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)
Μέθεξις

(Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23)
“Μύλος”
Θερινός Κινηματογράφος
Victoria
Κινηματογράφος

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».

Night at the Museum: Secret of the Tomb
Σκηνοθεσία: Shawn Levy

Πρωταγωνιστές: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wil-
son, Dick Van Dyke

Η αρπαγή 3
Σκηνοθεσία: Olivier Megaton

Πρωταγωνιστές: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen, Forest Whitaker

Blackhat
Σκηνοθεσία: Michael Mann

Πρωταγωνιστές: Chris Hemsworth, Viola Davis, William
Mapother, Wei Tang

Black Sea
Σκηνοθεσία: Kevin Macdonald

Πρωταγωνιστές: Jude Law, Jodie Whittaker, Ben
Mendelsohn, Scoot McNairy

Focus
Σκηνοθεσία: Glenn Ficarra | John Requa

Πρωταγωνιστές: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo San-
toro, BD Wong

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

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

Άρθρα Τεύχους

• 7ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ artfools
• «Αναζητώντας την ανεκτίμητη λήγουσα»
• 1ο διήμερο προβολών ταινιών από φοιτητές της Σχολής Κινηματο-
γράφου του Α.Π.Θ.
• Κινηματογραφική Παιδεία
• Σχέδια για το μέλλον
• "Αφιερωμένο στον φίλο  Μπαρμπή"
• Αναμνήσεις από τον Μπαρμπή Βοζαλή
• τάδε έφη......Μπαρμπής Βοζαλής
• Η Ιστορία στην Έβδομη Τέχνη
• «Το Ημερολόγιο ενός Τρελού»
• “Πριγκίπισσά μου!” μια επικίνδυνη κουλτούρα
• “A Christmas Carol”
• Οργή
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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

All i want for Christmas is you-M.Carey(1994)

Χριστούγεννα και μουσική

Νέα

7ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ
artfools

To  Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας/artfools  συνεχίζει την
επιτυχημένη πορεία του για 7η χρονιά με παράλληλες εκδηλώσεις, δια-

κεκριμένους προσκεκλημένους από τον χώρο του κινηματογράφου, από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολλές ακόμα εκπλήξεις. Το Φεστιβάλ θα διε-
ξαχθεί στη Λάρισα από 27 Φεβρουαρίου ως 8 Μαρτίου 2015 και διοργανώ-
νεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Artfools με τη συνεργασία
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του Γαλλικού Ινστιτού-
του Λάρισας και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή

Ενότητα Λάρισας.
Στο Φεστιβάλ γίνονται δεκτές ταινίες Μυθοπλασίας μικρού μήκους διάρκειας μέχρι και 25 λεπτών. Οι όροι  και η αίτηση συμ-

μετοχής έχουν αναρτηθεί στο επίσημο site του Φεστιβάλ  www.artfoolsvideofestival.gr. Παράλληλα με το Διεθνές, διεξάγεται και το
Πανελλήνιο Μαθητικό Φεστιβάλ, με ταινίες από σχολεία ή μαθητές μεμονωμένα, διάρκειας μέχρι 15 λεπτά και αποστολή  στο : art-
fools.mathitiko@gmail.com. (Πληροφορίες στο www.artfoolsvideofestival.gr και στο e-mail: info@artfools.gr). Επίσης, η συμμετοχή
εθελοντών είναι σημαντική επιδίωξη για τους διοργανωτές και απ΄ότι φαίνεται με μεγάλη επιτυχία αφού το Φεστιβάλ έχει μεγάλη δι-
είσδυση  κυρίως στους νέους  σινεφίλ και όχι μόνο.

Με εκτίμηση 
Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ

«Αναζητώντας την ανεκτίμητη
λήγουσα»

Φτάνουν, έρχονται, πλησιάζουν!!! Χριστουγεννιάτικα λαμπιό-
νια που αναβοσβήνουν παντού -ακόμα και σ’ ένα σκουρια-

σμένο κάγκελο μπαλκονιού-, λίγη ζάχαρη άχνη που αποχωρίστηκε
επιπόλαια και βιαστικά ένα μισοτελειωμένο κουτί με κουραμπιέ-
δες, παγωμένος αέρας και ψιχάλες νερού σε ροζ φόντο ουρανού
με την ευχή να γίνουν χιόνι και οι απανωτές επιλογές γιορτινών
τραγουδιών που οδηγούν σε άνοδο των «views» στο διαδίκτυο,
σηματοδοτούν τον πολυπόθητο ερχομό;

Κάποιοι θα έλεγαν πως ναι και άλλοι πάλι πως όχι. Με
αυτούς που συγκλίνουν στη δεύτερη επιλογή έχω να πω πως ερ-
χομός Χριστουγέννων σημαίνει να κάνεις κάτι για κάποιον, να μοι-
ράζεσαι και να προσφέρεις απλόχερα και ανιδιοτελώς, να
προσδοκάς το μαζί, να ελπίζεις. Όπως η ΣάντραΜπούλοκ στο
«Whileyouweresleeping», που έπεσε θαρραλέα στις ράγες του
τρένου για να σώσει τον γοητευτικό-γαλανομάτη (λεπτομέρειες)
νεαρό και θύμα ληστείας μέρες γιορτών. Σαν τηνΚίραΝάιτλι που
διάβαζε από τον κολλητό του άνδρα της σε μια ευφάνταστη εξο-
μολόγηση συναισθημάτων με καρτέλες το «TOME,
YOUAREPERFECT», στο «Loveactually» (μιας και τα Χριστού-
γεννα λέμε πάντα την αλήθεια).΄Ηόπως η ΚέιτΓουίνσλετ και η Κά-
μερον Ντιάζ, που αποφάσισαν να προσφέρουν η μία στην άλλη

ένα διαφορετικό δεκαπενθήμερο και με μία ανταλλαγή σπιτιών να
αλλάξουν όλη τους τη ζωή στο «TheHoliday». ΄Η ακόμη και όπως
τα γιορτινά πακέτα των Ρόμπερτ Ντε Νίρο- ΜέριλΣτριπτ που
μπερδεύτηκαν αδέξια σε ένα πασίγνωστο βιβλιοπωλείο στο
«FallinginLove» και τους γέμισαν αμήχανες προσδοκίες και ανα-
μονές και σαν τον Γιάννη Στάνκογλου (για να αναφέρουμε και μία
ελληνική) που λίγα δευτερόλεπτα προβαρισμένου ξανά και ξανά
ταγκό με τη Βίκυ Παπαδοπούλου αρκούσαν και περίσσευαν για
έναν αμοιβαίο και απαγορευμένο έρωτα στο στρατόπεδο στο
«Ταγκό των Χριστουγέννων». 

Γιατί οι ωραιότερες γιορτές είναι αυτές στις οποίες μπο-
ρούμε να φάμε λιγότερα μελομακάρονα και λιγότερη γαλοπούλα
και να χαρίσουμε περισσότερες αγκαλιές, είναι αυτές στις οποίες
μπορούμε να ποντάρουμε λιγότερες μάρκες στο πόκερ και πε-
ρισσότερα λόγια αγάπης στους ανθρώπους μας. Είναι αυτές στις
οποίες ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει σκεφτεί το: «αρνούμαι,
ξεχνούσα, θυμάμαι, μισούσα...και και και….τώρα πια μπορώ να το
πω…πως μαζεύτηκαν τόσες πολλές παραλήγουσες μέσα μου σ’
ένα λεξικό εκδόσεις ΠΑΡΟΝ- ΠΑΡΕΛΘΟΝ και
ψάχνω μια γωνιά –λίγες μοίρες μονάχα- για ένα
Αγαπώ…» αλλά να είμαστε και οι ίδιοι που μπο-
ρούμε με μία πράξη, μία χειρονομία, ένα χαμό-
γελο να φτιάξουμε αυτή τη γωνιά για κάποιον
και στο τέλος να χωρέσουμε και εμείς…!
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Last Christmas-Wham(1984)

Φεστιβάλ 1ο διήμερο προβολών ταινιών από φοιτητές 
της Σχολής Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.

Υπήρχε από παλιά ένας στόχος
που τελικά έγινε πραγματικότητα

εντός του Νοεμβρίου 2014. Νέοι κινη-
ματογραφιστές, απόφοιτοι και φοιτη-
τές του τμήματος κινηματογράφου του
Α.Π.Θ. μας έστειλαν και προβάλαμε
έργα τους. Ας είναι καλά η Δέσποινα
Τριανταφυλλίδου που ανέλαβε τις
επαφές με τους συμφοιτητές της και

τις εμπιστεύτηκαν για προβολή τις ταινίες τους. Ας είναι καλά
και ο Γιώργος που ανέλαβε τα τεχνικά των ταινιών και φυσικά,
ο Βασίλης από την κινηματογραφική ομάδα της Ιατρικής/Βιο-
χημείας που ανέλαβε τα του χώρου και τα τεχνικά της προβο-
λής στο αμφιθέατρο της Ιατρικής. 

Έτσι στις 19 και 20 Νοεμβρίου έγινε αυτό που σκε-
φτόμασταν από χρόνια και συζητούσαμε και με τον Μπαρμπή.
Θέλαμε μια σταθερή επαφή με τη Σχολή Κινηματογράφου του
Α.Π.Θ. ώστε να φέρνουμε και στη Λάρισα τις δημιουργίες των
φοιτητών που είναι πολλές και κάποιες από αυτές πολύ καλές.
Θέλαμε ως αυτοσκοπό και χωρίς αποκλεισμούς να προβά-
λουμε τις δημιουργίες των φοιτητών που διάλεξαν να ακολου-
θήσουν τη δύσκολη δουλειά του κινηματογραφιστή και σε αυτό
το μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων σημείωσαν
ως επιλογή τη σχολή κινηματογράφου. Αυτό αποτελεί μια de
facto απόδειξη αγάπης για τον κινηματογράφο. 

Βέβαια, οι φοιτητές μέσα στη σχολή τα βλέπουν όλα.
Όπως σε κάθε σχολή πανεπιστημιακή, άλλη αγαπούν αυτό
που κάνουν και άλλοι το κάνουν από ανάγκη και χωρίς πάθος.
Σε πολλά επαγγέλματα αυτό δεν φαίνεται. Αλλά στους κινημα-
τογραφιστές δεν γίνεται να κάνεις ταινίες χωρίς κάποια
έμπνευση, όταν μάλιστα ξέρεις ότι τις ταινίες σου θα τις δουν
οι καθηγητές σου που θα σε βαθμολογήσουν και οι συμφοιτη-
τές σου που θα σε κρίνουν. Εξαιτίας αυτών και πολλών άλλων
θεωριών και αναλύσεων, οι ταινίες από φοιτητές και απόφοι-

τους της Σχολής Κινηματογράφου ΑΠΘ έχουν πάντα ενδιαφέ-
ρον να τις παρακολουθεί κάποιος και σίγουρα θα υπάρχουν
αυτοί που θα τους αρέσουν, αυτοί που ίσως χάσουν κάθε ιδέα
για τη νέα γενιά κινηματογραφιστών, αυτοί που θα προβλη-
ματισθούν, αυτοί που θα αδιαφορήσουν. Πάντα αυτό γίνεται
ακόμα και στα μεγάλα και αναγνωρισμένα φεστιβάλ. 

Πολλές φορές βαρεθήκαμε σε αίθουσες φεστιβάλ κι-
νηματογράφου, πολλές φορές είπαμε πως χάσαμε τον καιρό
μας με σενάρια της πλάκας, πολλές φορές εμπνευστήκαμε
από αυτά που είδαμε, πολλές φορές προβληματισθήκαμε και
μάθαμε από τον κινηματογράφο. Μάθαμε να βλέπουμε τη ζωή
μέσα από την πολυπλοκότητά της και την πολυεπίπεδη ομορ-
φιά της, αναγνωρίζοντας τις ασχήμιες και τα λάθη που περιέ-
χει με στόχο να μην συμβάλουμε κι εμείς στην αναπαραγωγή
τους.

Το πρόγραμμα του διημέρου ήταν πλούσιο και ξεχώ-
ρισαν «Το Μπαλόνι» της Ναταλίας Λαμπροπούλου, «Το Ξύ-
λινο Κουτί» του Παναγιώτη Κουντουρά, το «Trip» του  Άρη
Δεληγιαννίδη, ο «Θόλος» του Νίκου Αποστολόπουλου και της
Κατερίνας Γεροθανάση, τα Animation του Γιάννη Λιόλιου. Μας
προβλημάτισαν τα ντοκιμαντέρ της Ήρας Ντίκα και του Γιώρ-
γου Σαβόγλου. Μας ξάφνιασαν οι δημιουργίες του Δημήτρη
Βαβάτση. Μου άρεσαν το «Jus Primae Noctis» της Αναστα-
σίας Φλωκατούλα και το «Τελεφερίκ» της Ολίβια Τβαρντόβ-
σκα. 

Ευχαριστούμε όλους τους δημιουργούς που μας
έστειλαν τις ταινίες τους. Ο cineπαρμένος και η κινηματογρα-
φική ομάδα Ιατρικής/Βιοχημείας έχει δεσμευτεί να προβάλει
έργα από τη Σχολή Κινηματογράφου του
Α.Π.Θ. σε τακτική βάση και πάντα βάσει της
διαθεσιμότητας της Δέσποινας (που τρέχει
και για το διδακτορικό της στη Σχολή και για
την κινηματογραφική λέσχη της πόλης μας). 

Ο Χρόνος
Είχα καιρό να πιάσω μολύβι στα χέρια μου. Σχεδόν δε θυ-

μόμουν πως κάποτε έγραφα, ασταμάτητα. Ο χρόνος, που
για πολλούς είναι μεγάλος γιατρός, για μένα είναι μεγάλος
εχθρός και κακός σύμβουλος. Μου έδειξε, με όλη τη μανία του,
την άσχημη πλευρά του, αυτή που παραλύει, που ισοπεδώνει
και καταστρέφει τα πάντα: ζωές , συναισθήματα. πράγματα και
καταστάσεις, με δυο λόγια.

Δεν πίστευα ποτέ πως είναι δυνατό να λησμονηθούν βιώ-
ματα, να ξεθωριάσουν αναμνήσεις, να ξεβάψουν χρώματα, να
σκιστούν σε χίλια κομμάτια παλιές φωτογραφίες. Όλα  φαντά-
ζουν ίδια, όμως, στη ρίζα τους, έχουν αλλάξει, έχουν αλλο-
τριωθεί ή προσαρμοστεί και σε τίποτα, πια, δε θυμίζουν την

αρχική μορφή τους, αυτή που αγάπησες και λαχτάρησες και
θέλησες να την κρατήσεις για πάντα ίδια και για πάντα δική
σου. Είναι ο χρόνος που σε βοηθά να ξεχάσεις κι αυτός πάλι,
που δε σ'αφήνει να θυμηθείς. Πόσο δυνατός πρέπει, αλήθεια,
να είσαι, για να αντέξεις μια τέτοια τιμωρία;
Όσο και να προσπαθήσω να παλέψω, για να θυμηθώ και

να επαναφέρω στην καθημερινότητά μου συνήθειες και αν-
θρώπους, που με έκαναν ευτυχισμένη κάποιους μήνες ή κά-
ποια χρόνια πριν, δε θα τα καταφέρω ποτέ.
Το παράδοξο σε όλη αυτή την αντιφατικό-
τητα που ζει μέσα στο μυαλό μου, είναι πως
δεν ξέρω αν πονάω για όσα δε μ'αφήνει ο
χρόνος να θυμάμαι ή για αυτά που αποφά-
σισα η ίδια να ξεχάσω.
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Κινηματογραφική Παιδεία
ΟΜπαρμπής μας έλεγε κατά καιρούς… «Τι θα έχετε

μάθει για τη ζωή και για τον κόσμο μας αν δεν έχετε δει
Αγγελόπουλο, Βέντερς, Κάρλο Σάουρα, Μάριο Μονιτσέλι, Κουρο-

σάβα, Μπερτολούτσι, Ταβιάνι, Κόππολα και τόσους άλλους. Αν δεν έχετε δει
καλό κινηματογράφο δεν θα μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται στη ζωή τη δική σας και

στη ζωή των άλλων». Το βασικό του βέβαια γνωμικό ήταν … «Το καλύτερο σενάριο είναι η
ζωή». 

Θεωρούσε βασικό ζήτημα πολιτισμού την κινηματογραφική Παιδεία των νέων και όλης
της κοινωνίας. Αν η Ιστορία του κινηματογράφου ήταν μάθημα στα σχολεία, τότε το σχολείο θα μπο-

ρούσε να μεταλλαχθεί θετικά. Θα μπορούσε κάθε σχολείο να σκέφτεται και να κάνει μια ταινία το
χρόνο με φτηνά μέσα παράλληλα με το μάθημα του κινηματογράφου και της ιστορίας του. Πολλά σχο-

λεία το κάνουν ήδη και πολλά έχουν στείλει και ταινίες τους σε φεστιβάλ μαθητικών ταινιών μικρού μή-
κους. Αλλά ας μην ξεχνούν οι καθηγητές τους ότι η προσπάθεια για ερασιτεχνικές ταινίες μικρού μήκους

των παιδιών δεν πρέπει να είναι απλά μια «παιδική χαρά», αλλά το όχημα για την Παιδεία των νέων πάνω
στην Ιστορία του Κινηματογράφου και την επαφή με τις εμπειρίες και τα νοήματα της ζωής που μπορεί να προ-

κύψουν μέσα από τον καλό Κινηματογράφο.
Δεν γίνεται ένα παιδί να έχει φτάσει στην 3η Λυκείου, να έχει συμμετάσχει σε ερασιτεχνικές ται-

νίες του σχολείου (που ίσως βραβεύτηκαν) και να μην ξέρει το 1900 του Μπερτολούτσι, να μην ξέρει τον Αγγελό-
πουλο, να μην του λέει τίποτα το όνομα Κουροσάβα ή Ταρκόφσκι. Κάτι δεν πήγε καλά με την ομάδα κινηματογράφου

του σχολείου και με τον υπεύθυνο που έχει αναλάβει την παραγωγή ερασιτεχνικών ταινιών.
Η Κινηματογραφική Παιδεία θέλει σχεδιασμό, θέλει λέσχες κινηματογραφικές ενεργές και δραστήριες,

θέλει πολιτιστικά στέκια με επίκεντρο τον κινηματογράφο… θέλει μουσείο κινηματογραφικό Λάρισας. Δώστε στο λαό Μου-
σείο Κινηματογραφικό !

Θεόφιλος 

Σχέδια για το μέλλον
Το σχέδια που κάναμε με τον Μπαρμπή για το μέλλον ήταν
πολλά. Μπορώ να τα απαριθμήσω συνοπτικά : 
1. Ένα βιβλίο με τα άρθρα του στην εφημερίδα «Ελευ-
θερία»
2. Τα 50 πρώτα τεύχη του cineπαρμένου να υπάρ-
χουν «πακέτο» σε όλους τους χώρους πολιτισμού της πόλης
και να σταλούν στις κινηματογραφικές λέσχες της χώρας. 
3. Το δικό του κινηματογραφικό αρχείο να διασωθεί,
να οργανωθεί και να γίνει προσβάσιμο προς αξιοποίηση
ώστε να συμβάλει στην κινηματογραφική παιδεία της πόλης
και όχι μόνο. 
4. Δημιουργία κινηματογραφικού μουσείου Λάρισας,
ένα ζωντανό, δημιουργικό, καλλιτεχνικό στέκι, με υλικό που
θα μαζευτεί από πολλούς λαρισαίους (και όχι μόνο) και
«κύριο πιάτο» το αρχείο του Μπαρμπή. 
5. Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μπαρμπή και κυ-
ρίως για τη συμβολή του στον πολιτισμό της πόλης.
6. Να φιλοξενήσουμε συνέδριο στην πόλη μας της
ομοσπονδίας των κινηματογραφικών λεσχών.

Θεόφιλος

"Αφιερωμένο στον φίλο  Μπαρμπή"
Θα σε πάρω κάποια βραδιά

σε ταξίδι μεγάλο
για να φτάσουμε αγκαλιά
ως τον κόσμο τον άλλο.

Να βρεθούμε με άτομα
που έχουν φύγει μακριά μας

μα τα έχουμε στο μυαλό
και μέσα στη καρδιά μας.

Θα ανταμώσουμε συγγενείς
φίλους μας και γειτόνους

να ρωτήσουμε πως περνούν
δίχως έννοιες και πόνους.

Και ύστερα θα φύγουμε
να γυρίσουμε πάλι

στην ωραία μας τη Ζωή
που σαν αυτή δεν είναι άλλη.

Στίχοι : Θωμάς Αστερίου-Μπαγιαντέρας 
(ο σινεπαρμένος στιχουργός)

αιωνία η μνήμη του Μπαρμπή μέσα από το τεράστιο έργο του 

Αφιέρωμα
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Αναμνήσεις από τον
Μπαρμπή Βοζαλή

Γνώριζα  τον  Μπαρμπή  Βοζαλή  πολλά  χρόνια  και  αισθάνομαι
πολύ  περήφανη  για  αυτό!  Ο  Μπαρμπής  ήταν  σίγουρα  ένας  εκκεντρι-

κός  άνθρωπος,  ταυτόχρονα  όμως  πολύ  αξιόλογος  και  ιδιαίτερος!  Ενσάρκωνε  την
ιστορία  της  Λάρισας  μετά  το  1920,  ιδιαίτερα  την  κινηματογραφική  και  γενικότερα  την  πο-

λιτιστική  ιστορία  της.  
Το  κυρίως  επάγγελμα  του  ήταν  οδοντίατρος,  αλλά  δεν  ασχολούνταν  μόνο  με  αυτό.  Είχε

«ανοιχτούς»  τους  πνευματικούς  του  ορίζοντες  και  ευρύτερη  παιδεία  και  καλλιέργεια.  Αγα-
πούσε  τον  κινηματογράφο  όσο  και  την  ίδια  τη  ζωή!  Ίσως  γιατί  ο  κινηματογράφος  ήταν  μια

διέξοδος  και  μια  φυγή  για  αυτόν  από  την  μονότονη  και  κουραστική  καθημερινότητα.  Και  απο-
τελούσε  το  «εισιτήριο»  εισόδου  σε  έναν  κόσμο  γοητευτικό,  μαγικό  και  παραμυθένιο!  
Ήταν  και  ο  ίδιος  κατά  μια  έννοια  ένας  ηθοποιός,  που  έπαιζε  όμως  ρόλους  στα  πλαίσια  της  κα-

θημερινότητας.  Ήταν  από  τους  πρωτεργάτες  της  κινηματογραφικής  λέσχης  Λάρισας  και  πολλά  χρό-
νια  διατέλεσε  επίτιμος  πρόεδρος  της.  Προλόγιζε  τις  ταινίες  στις  προβολές  της  κινηματογραφικής  λέσχης

με  πολύ  χιούμορ  και  πρωτοτυπία!  Είχε  λίγο  «σύνδρομο  μικροφώνου»,  του  άρεσε  πάρα  πολύ  να  μιλάει
σε  κοινό,  αλλά  ήταν  και  αυτός  ένας  ηθοποιός!  Είχε  διασυνδέσεις  και  παρακολουθούσε  τα  δρώμενα  και

των  άλλων  κινηματογραφικών  λεσχών  της  Ελλάδας.  Και  παρά  την  ηλικία  του  πήγαινε  σχεδόν  πάντα  στα
συνέδρια  που  διοργάνωναν  κάθε  χρόνο,  πλουτίζοντας  τις  γνώσεις  και  τις  εμπειρίες  του  και  κάνοντας  και-

νούργιες  και  ενδιαφέρουσες  γνωριμίες.   
Θυμάμαι  ότι  είχαμε  πάει  και  μαζί  σε  κάποια  κινηματογραφικά  συνέδρια  στη  Λήμνο  και  στην  Αβδέλλα  και

μετέφερε  σε  όλους  μας  τη  ζωντάνια  του  και  το  πάθος  του  για  τη  ζωή  και  τον  κινηματογράφο!  Ήταν  άνθρωπος
εκκεντρικός,  ταυτόχρονα  όμως  αποφασιστικός  και  δυναμικός.  Είχε  την  ικανότητα  να  λαμβάνει  πολύ  γρήγορα  απο-

φάσεις  να  τις  πραγματοποιεί  άμεσα.  Δεν  κουράζονταν  και  δεν  πτοούνταν  ποτέ,  παρά  την  προχωρημένη  ηλικία  του!  
Και  αυτό  ας  γίνει  παράδειγμα  για  όλους  μας.  Στη  ζωή  του  έτυχαν  πολλές  δυσκολίες  σε  οικογενειακό  επίπεδο.  Τις  το-

ποθέτησε  όμως  στις  σωστές  τους  διαστάσεις  και  τις  διαχειρίστηκε  με  όλες  τις  δυνάμεις  του!  Γιατί  τελικά  σε  αυτή  τη  ζωή
δεν  έχει  σημασία  πόσες  φορές  πέφτεις,  αλλά  πόσες  φορές  σηκώνεσαι!    

Τζαμπούρα Χαρά

Ο Μπαρμπής διάβαζε, μάθαινε και έγραφε
συνεχώς. Παρακάτω παραθέτουμε τίτλους

από μερικά άρθρα του που έγραψε σε τεύχη
του cineπαρμένου.  

•  Νυχτολουλουδένια ,17, (2007)
•  Δημοτικό Θέατρο:Το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα! ,17, 
•  Ένα τριήμερο στην Πρέβεζα ,18, 
•  Δημοτικό Θέατρο ,18, 
•  Ένα αξέχαστο καλοκαίρι της Kινημ. Λέσχης στον “ΜΥΛΟ” ,20, 
•  Το άστεγο ερασιτεχνικό θέατρο Λάρισας ,20, 
•  Το Δημοτικό Θέατρο Λάρισας ,21, 
•  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ «STAGE» ,21, 
•  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ,21, 
•  Τραβιάτα ,22, 
•  ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΙΝ. ΛΕΣΧΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ ,23, 
•  ΘΕΑΤΡΟ: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ,23, 
•  Οι ΑΡΠΑΧΤΕΣ του καλοκαιριού και το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
,24, 
•  Βασιλικός στην πόρτα μας ,25, 
•  Λάρισα ….. Τυνησία ,25, 
•  To 49o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ,26, 
•  Η Πίτα της Κινηματογραφικής Λέσχης ,27, 
•  Το Μαθητικό Φεστιβάλ ,28, 
•  Επιχείρηση Βαλκυρία ,29, 

•  Οι ερασιτεχνικοί θίασοι στην Λάρισα ,29, 
•  Ιστορία Τραγουδιού Λάρισας ,29, 
•  Θεσσαλικό Θέατρο – «Χοηφόρες του Αισχύλου» ,30, 
•  Ο αλχημιστής του διαφορετικού – Λεωνίδας Χρηστάκης ,30, 
•  Σπεράντζα Βρανά ,31, 
•  Επικίνδυνες Σχέσεις ,31, 
•  Ο Λαρισαίος σκηνοθέτης Τζον Κασαβέτης ,32, 
•  Η Κοροϊδία με τα Τέμπη ,32, 
•  Άννα Καλουτά «Η Μεγάλη Θεατρίνα» ,33, 
•  ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  Μ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
,33, 

•  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΩ  ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ,34, 
•  Το Δημοτικό θέατρο Λάρισας ,34, 
•  Θέατρο Τεχνών – Άννα και Μαίρη ,36, 
•  Θεσσαλικό Θέατρο - Απόψε Τρώμε στης Ιοκάστης ,36, 
•  Λάμπρος Τσάλμας & Έσδρας Μωυσης ,36, 
•  Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται ,37, 
•  Οι Δύο Σινεφίλ που έφυγαν ,35, 
•  Ο Σινεφίλ Ορειβάτης «Μίμης Αγοραστίδης» ,35, 
•  Γιάννης Φέρμης ή Κάγκας ,43, 
•  Ο Μολιέρος, ο Τσιάνος και το θερινός μας θέστρο ,43, 
•  Με Την Ομοσπονδία Κιν. Λεσχών Ελλάδος Στην Αλεξανδρού-
πολη ,42, 
•  Το Πλοίο της Ελπίδας – Μια Νεανική Ταινία ,41, 
•  Θεόδωρος Αγγελόπουλος – Όπως τον Γνώρισα ,41, 
•  Εκπαιδεύοντας την Ρίτα ,40, 
•  Το Τέλος του Παιχνιδιού ,40, 
•  Θερινό Σινεμά ,39, 
•  Ο Σκηνοθέτης που έφυγε. Μιχάλης Κακογιάννης ,39, 
•  Ρομαντικοί έρωτες στο Σινεμά ,38, 
•  "Ένας γιατρό εξομολογείται" Τα μικρά κείμενα του Αλέκου 
,38, 
•  Το 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ,44, 
•  Δέκα χρόνια Cineπαρμένος ,44, 
•  Το κλείσιμο του κινηματογράφου «ΒΙΚΤΩΡΙΑ» ,44, (2012)

Αφιέρωμα
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Δώστε στο λαό Θέατρο Δημοτικό !

Οι ολυμπιακοί αγώνες του 2004 κα-
τέστρεψαν τελειωτικά τη χώρα μας.

Φροντίζω να δίνω στους σινεφίλ μερικά
μαθήματα στοιχειώδους κινηματογραφικής

αισθητικής, διότι πιστεύω – όπως έλεγε και ο
Ραφαηλίδης – ότι   η αισθητική είναι η ηθική

του μέλλοντος.

Το καλύτερο κινηματογραφικό
σενάριο είναι η Ζωή !

Βάλτε μια σειρά στη ζωή σας !
Πρώτα φαγητό (βλέπε δουλειά), μετά
σεξ (έρωτας ακόμα καλύτερα), μετά η
Τέχνη (και ευρύτερη γνώση). Μην ξε-

χνάς ότι όταν γεράσεις θα απασχολείσαι
μάλλον… μόνο με το τελευταίο.

Στο θερινό του Μύλου (το
2013),ρεκόρ κάθε βράδυ! Μέχρι και
όρθιους είχαμε που θύμισαν εποχές

του 1940 που οι κινηματογραφικές αί-
θουσες έκαναν προβολές από τις 2 το

μεσημέρι μέχρι την 12η νυχτερινή.

Είχα την τύχη σαν ιδρυτικό μέλος της
ομοσπονδίας κινηματογραφικών λεσχών

Ελλάδας (ΟΚΛΕ) να είμαι σύνεδρος σε όλα
τα ετήσια συνέδρια σε διαφορετικές πόλεις
για 25 χρόνια. Φέτος παρέστην στο Νο25

συνέδριο στην Αλεξανρούπολη. (2012)

Μπορεί ο Θεός να μη με αφορά
προσωπικά,με αφορούν όμως τα δη-

μιουργήματα των ανθρώπων, τα
εμπνευσμένα και καθοδηγούμενα από

την πίστη τους προς τον Θεό.

Η Μαγεία του Κινηματογράφουδεν θα
πεθάνει ποτέ !

Εκατοντάδες ταινίες πέρασαν από
την οθόνη της κινηματογραφικής μας λέ-

σχης και οι χιλιάδες σινεφίλ μας διασκορπί-
στηκαν σε όλη την Ελλάδα, ιδρύοντας σε
μέρη που δεν υπήρχαν λέσχες και συλλό-

γους για να κάνουν προβολές ταινιών.

Τα έχουμε πει όλα στην Ένωση Κεντρώων
εδώ και δεκαετίες.Δεν μας ακούγατε !

Αφού κατορθώσατε να κάνετε τα συναι-
σθήματά σας ποίηση … είστε ήδη ποιητές.

Ναι στην Αναρχία αλλά όχι σε απαίδευτη
κοινωνία. Αλλά κοινωνία με Παιδεία δεν θα

έχουμε ποτέ,γιατί δεν τους συμφέρει.

Οπότε … το χειμώνα, κάθε Τρίτη στο Χατζηγιάννειο για τις προβολές της κι-
νηματογραφικής λέσχης και το καλοκαίρι στο θερινό του Μύλου κάθε βράδυ

που ελπίζουμε πλέον να λέγεται Σινέ Μπαρμπής Βοζαλής.    
Cineπαρμένος 

τάδε έφη......Μπαρμπής Βοζαλής Αφιέρωμα

7η



Λάρισα, Δεκέμβριος 2014  Έτος 12ο   Τεύχος 52ο

8η

White Christmas-B. Crosby(1940)

Ηεπίσημη Ιστορία, για κάθε έθνος, αποδίδεται γραπτά και
εγγράφεται στη μνήμη των ανθρώπων σαν κάτι δεδομένο

και γενικά αποδεκτό. Από την εκπαιδευτική ακόμα διαδικασία,
ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το παρελθόν μέσα από τα
βιβλία ιστορίας που το εκάστοτε παιδαγωγικό ινστιτούτο εγκρί-
νει. Ακόμα και αν αυτή η ιστορική γνώση συμπληρωθεί με τη
μελέτη επιμέρους ιστορικών βιβλίων, είναι δυνατόν να εξα-
σφαλιστεί η ολοκληρωμένη και αντικειμενική παρουσίαση των
γεγονότων; Μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι η γραπτή
ιστορία δεν κατευθύνει τον αναγνώστη μέσα από την υποκει-
μενικότητα και το σχολιασμό του γράφοντα;

Ο κινηματογράφος, χρησιμοποιώντας διαφο-
ρετικά μέσα από τη γραπτή ιστορία, προσπαθεί να προσεγγί-
σει τα ιστορικά γεγονότα, χωρίς να αποσκοπεί στην
υποκατάσταση της γραπτής ιστορίας. Άλλωστε είναι γεγονός
ότι οι σκηνοθέτες, αντιμετωπίζοντας, στην πλειονότητά τους, με
ιδιαίτερη προσοχή το παρελθόν, μελετούν λεπτομερώς τις ιστο-
ρικές πηγές, με αποτέλεσμα κάποιοι να επιχειρούν να αποδώ-
σουν με ακρίβεια τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, ενώ
άλλοι αυτό που οι ίδιοι εξέλαβαν από τη μελέτη τους. Μέχρι
ποιο βαθμό μπορούν όμως να αποδοθούν, και στην περί-
πτωση του κινηματογράφου, με ακρίβεια ιστορικά γεγονότα για
τα οποία υπάρχουν άγνωστες για τον δημιουργό λεπτομέρειες-
ή ακόμα και να τις γνωρίζει, για παράδειγμα μέσα από απο-
μνημονεύματα ή αυτοβιογραφίες –κατά πόσο μπορεί να
κατοχυρώσει την αντικειμενικότητα και την κάλυψη όλων των
πεπραγμένων σε μια ταινία περιορισμένης διάρκειας;

Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο ο κινηματο-
γράφος να δημιουργεί ιστορία, και αν αυτό το είδος ιστορίας
μπορεί να γίνει αποδεκτό, πρέπει πρώτα να επισημανθεί ο
ρόλος της Ιστορίας, της ακαδημαϊκής Ιστορίας κάθε έθνους που
έχει θεμελιωθεί ως επίσημη Ιστορία κάθε λαού. Ο Μαρκ Φερρό
σημειώνει πως ελάχιστοι ιστορικοί –από τους ιστορικούς της
καθαυτό Ιστορίας- απέφυγαν να υπηρετήσουν κάποια καθε-
στηκυία τάξη, είτε ένα υπαρκτό ή ανύπαρκτο σύστημα και δεν
έγιναν συνειδητά τους κήρυκές του ή αντίπαλοί του (Φερρό,
2002: 40). Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, ότι
η επίσημη Ιστορία αποτελεί μικρό, και  επιμελώς επιλεγμένο,
τμήμα της  Ιστορίας, που δημιουργείται επηρεασμένη από το
υπάρχον, σε κάθε κοινωνία και εποχή,  σύστημα. 

Ο Robert  A.  Rosenstone κάνει σαφές στον
αναγνώστη πως ό, τι θεωρεί Ιστορία, για παράδειγμα τα βιβλία,
είναι απλές λέξεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση εξαι-
τίας συγκεκριμένων κανόνων, και ότι ο ίδιος έχει αποδεχθεί ότι
αυτές οι λέξεις τον συνδέουν με το παρελθόν (Rosenstone,
2006: 1-2). Παράλληλα τονίζει ότι η Ιστορία αποτελείται από
είδη γραφής, με διαφορετικούς κανόνες το καθένα, που βοη-
θούν να προσδιοριστεί το είδος του παρελθόντος που επιλέγει
ο κάθε ιστορικός να καταγράψει (Rosenstone, 2006: 37-

38).Οπότε, ανάλογα με τα είδη της, η Ιστορία μας μεταφέρει μια
οπτική του παρελθόντος.

Η σύγκριση, όμως, της Ιστορίας με ένα κινη-
ματογραφικό έργο είναι ατυχής, καθώς ο ιστορικός χρησιμο-
ποιεί διαφορετικά μέσα από αυτά του σκηνοθέτη. Επομένως
δεν πρέπει, κοινό, ιστορικοί και κριτικοί, να απαιτούν από τον
κινηματογράφο να αποδώσει πιστά το γραπτό κείμενο, όταν το
μέσο που χρησιμοποιεί, οι εικόνες,  είναι τελείως διαφορετικό.
Οι ιστορικές ταινίες, όπως τα ιστορικά βιβλία, μεταφέρουν την
οπτική του δημιουργού, που με βεβαιότητα δέχεται επιρροές
από το γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα στο οποίο ζει.
Γνωστοποιούν, δηλαδή, στο κοινό το «βλέμμα» του σκηνοθέτη,
που επιφορτίζεται με την προσωπική θέση του για τα γεγονότα.
Η υποκειμενική χροιά διαπνέει, ως ένα βαθμό, τα ιστορικά κι-
νηματογραφικά έργα, χωρίς αυτό να υπονομεύει την αντικειμε-
νικότητα των αναπαριστώμενων. Πιο συγκεκριμένα το ιστορικό
φιλμ είναι ένα είδος που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πα-
ρελθόν που να ταιριάζει με τις απαιτήσεις, τις πρακτικές και τις
παραδόσεις, και του οπτικού μέσου και της δραματικής δομής. 

Η σύγχρονη ελληνική Ιστορία θεωρούνταν
για αρκετά χρόνια θέμα «ταμπού» για τον ελληνικό κινηματο-
γράφο. Στη δεκαετία του 1940, η εποχή του Ελευθέριου Βενι-
ζέλου και της δικτατορίας του Μεταξά ήταν, για τα
μεταπολεμικά, αλλά και μετεμφυλιακά χρόνια, περίοδοι της ελ-
ληνικής Ιστορίας που δεν κατονομάζονταν στις ταινίες, ενώ ο
Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η Αντίσταση παρουσιάζο-
νταν πάντα μέσα από ένα απολιτικό κλίμα. Σημαντικό ρόλο σ’
αυτό είχε η λογοκρισία. Πιο σοβαρή προσέγγιση της ιστορίας
των χρόνων της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου παρατη-
ρείται στη δεκαετία του 1970 (Μικελίδης, 2001:19). Σκηνοθέτες
όπως ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο Παντελής Βούλγαρης, ο
Λάκης Παπαστάθης, ο Νίκος Κούνδουρος κ.α. ασχολήθηκαν
με σημαντικά ιστορικά ζητήματα και δημιούργησαν εμβληματι-
κές ταινίες της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.
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Η κυρία Χ.

Αγαπητό μου ημερολόγιο, ενώ όλοι ετοιμάζονται πυρε-
τωδώς για τις γιορτές, ενώ με αγωνία περιμένουμε να

μάθουμε ποιος είναι ο νεκρός της Αμφίπολης, ενώ η κυ-
βέρνηση εξακολουθεί να παλεύει για τη σωτηρία μας και
ταυτόχρονα δείχνει και τις δημοκρατικές ευαισθησίες της
στο θέμα του Ρωμανού, εγώ ως τρελός θα σου μιλήσω για
την κυρία Χ.

Για την εν λόγω κυρία ήθελα να γράψω εδώ κι ένα
χρόνο περίπου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ λοιπόν, μιας και
το θέμα της παραμένει επίκαιρο. Η κυρία Χ. είναι μια γυ-
ναίκα της διπλανής πόρτας. Είναι σύζυγος, μητέρα, εργα-
ζόμενη(περιστασιακά συνήθως), όχι καλά αμειβόμενη. Μια
αφανής ηρωίδα που δεν θα μνημονεύσει κανείς, που κα-
νείς δεν θα βραβεύσει την προσφορά της. Νιώθω χρέος
μου συνεπώς, πέρα από τα άλλα, να μιλήσω σε σένα για
τις κυρίες Χ. 

Τα ελάχιστα που έχω προσφέρει ως ένδειξη ευ-
γνωμοσύνης σ’ αυτές τις κυρίες είναι όσα άντεχα να δώσω.
Να γράψω όμως και να αφήσω παρακαταθήκη την εκτί-
μησή μου γι’ αυτές δεν μου κοστίζει τίποτα. Η κυρία Χ. είναι
το προσωπικό που εργάζεται στους δημόσιους-δημοτικούς
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Τα τελευταία
χρόνια και δη από πέρυσι μπορώ να αντιληφθώ τη σπου-
δαιότητα και τη χρησιμότητά τους. 

Αυτές οι κυρίες που όπως προανέφερα έχουν τη
δική τους καθημερινότητα να παλέψουν, έχουν κάθε πρωί
για αρκετές ώρες και την ευθύνη να φροντίσουν βρέφη και
νήπια. Να τα ταίσουν, να τους αλλάξουν πάνες και ρούχα,
να τους μάθουν χειροτεχνίες. Να υπομείνουν αγόγγυστα
τις φωνές και τις παραξενιές ενός τσούρμου από αγρίμια
τέτοια που θα δικαίωναν την επιλογή του Ηρώδη. Να τους
ετοιμάσουν γιορτές, να τους μάθουν προσευχή, να τα βοη-
θήσουν να εγκλιματιστούν σε ένα περιβάλλον που δεν έχει
μπαμπά, μαμά, παππού, γιαγιά. Να προσέχουν ταυτό-
χρονα τη σωματική τους ακεραιότητα. 

Αν είχες ημερολόγιό μου παιδιά, θα καταλάβαινες
τι εννοώ. Όσοι έχουν παιδιά, ένα, δυο, τρια, τρελαίνονται
για να τα προλάβουν όλα. Απολύτως λογικό. Σου ρουφάνε
όλη την ενέργεια και χαλάλι τους. Σκέφτομαι αυτές τις γυ-
ναίκες που καθεμιά έχει την ευθύνη διψήφιου αριθμού παι-
διών που δεν είναι δικά τους. Βγάζω το καπέλο στις
αντοχές και την υπομονή τους. Μερικές δε εξ’ αυτών βλέ-
πεις πως δένονται με κάποια απ’ τα μικρά κι όταν έρχεται

η αναπόφευκτη ώρα του απο-
χωρισμού ζορίζονται. Το ίδιο
συμβαίνει και με τα παιδιά.
Πώς να τους εξηγήσεις άραγε
ότι η κυρία Χ. που σε φρόντιζε
θα πρέπει να φύγει για να δου-
λεύουν όλοι κι από λίγο. Πως
θα δεχτούν τη νέα δασκάλα
και πως άραγε η νέα δασκάλα
θα κερδίσει την εμπιστοσύνη
τους; Και γιατί να το κάνει
αφού το πιθανότερο είναι πως η σύμβασή της δεν θα ανα-
νεωθεί; Κι όμως, παρά τις αντιξοότητες, ασχολούνται, χα-
μογελούν, τα φροντίζουν παραπάνω από το μέτρο του
ανθρωπίνως δυνατού. 

Στο σπίτι τους εννοείται πως τους περιμένει ο,τι και
κάθε άλλη μάνα. Νοικοκυριό, τα παιδιά της, οι υποχρεώ-
σεις και τα προβλήματά της εν γένει. Αυτές λοιπόν είναι οι
κυρίες Χ. που η Πολιτεία χρησιμοποιεί ως παρκαδόρους
παιδιών, ανίκανη να κατανοήσει τη δυσκολία του λειτουρ-
γήματος. Είτε δασκάλες, είτε μαγείρισες, είτε καθαρίστριες,
λειτουργούν ως ένα σύνολο που σου επιτρέπει να πάρεις
το παιδάκι σου το μεσημέρι στο σπίτι αγνοώντας ή αδια-
φορώντας για το πώς την «έβγαλαν καθαρή» όλο το πρω-
ινό οι κυρίες Χ. με τόσα παιδιά.

Ο μόνος τρόπος να καταλάβει κανείς τις δυσκολίες
τους, είναι να μπει στη θέση τους και να αναλογιστεί αν ο
ίδιος θα τα κατάφερνε. Αν θα μπορούσε να επιβλέπει μια
ντουζίνα παιδιά από διαφορετικά σπίτια, να τα φροντίζει
και να τα παραδίδει στους γονείς σώα και αβλαβή, φροντί-
ζοντας ταυτόχρονα και την εκπαίδευση που μπορούν να
έχουν τα παιδιά σε τέτοιες ηλικίες… Το «ευχαριστώ» έχει
μηδαμινή αξία σε σχέση με την ανεκτίμητη προσφορά
τους.

Καληνύχτα, όνειρα γλυκά, καλά Χριστούγεννα και
μια πραγματικά καλή χρονιά να μας έρθει σε λίγες μέρες.

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

Driving home for Christmas-C. Rea(1988)
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Please come home for Christmas-Eagles(1978)

Σκέψεις

Όσοι έχετε κόρες ή έχετε γνωστούς, συγγενείς και φί-
λους με κόρες, ίσως να προσέξατε την “πριγκιπισσο-

κουλτούρα” που επικρατεί στο κοριτσίστικο παιχνίδι και
στην κοριτσίστικη ένδυση. Εμπνευσμένοι από γνωστά
(αλλά αναχρονιστικά) παραμύθια, περνούν στα μικρά κο-
ρίτσια το μήνυμα ότι είναι πριγκίπισσες (κάτι το δελεαστικό
που προσδίδει μια ψευδαίσθηση μοναδικότητας και τιμής)
που όμως περιμένουν τον πρίγκιπα του παραμυθιού να
τις παντρευτεί. Η έννοια της πριγκίπισσας είναι δελεαστική
και για τους γονείς, αφού στα μάτια τους η κόρη γίνεται ξε-
χωριστή, ευγενής, ανώτερη, γαλαζοαίματη- και με προε-
κτάσεις ομορφιάς φυσικά, γιατί όλες οι πριγκιποπούλες
πρέπει να είναι όμορφες. 

Το διαφημιστικό λοιπόν δέλεαρ είναι εμφανές:
στέμματα, ροζ πριγκιπικά φορέματα, σκήπτρα, κάστρα
στα οποία είναι έγκλειστη η πριγκίπισσα (το πολύ πολύ να
καβαλήσει μια άμαξα που θα την πάει σε έναν χορό), όλα
αυτά πασπαλισμένα με το απαραίτητο γκλίτερ που θα
δώσει μια λάμψη στην κοριτσίστικη φαντασίωση. Τι συμ-
βαίνει όμως στην πραγματικότητα; Γιατί μπορεί να είναι
παιδαγωγικά λανθασμένη αυτή η προσέγγιση;

Η πριγκίπισσα έχει ως στόχο όχι να γίνει βασί-
λισσα αλλά να παντρευτεί τον πρίγκιπα που θα έρθει να τη
σώσει από την ανύπαντρη κατάστασή της. Το πολύ πολύ
να γίνει βασίλισσα στο πλευρό του βασιλιά της. Οι ενδυ-
ματολογικές προτιμήσεις του στυλ “πριγκίπισσα” είναι μι-
κρογραφίες φορεμάτων τύπου “μις υφήλιος”, με άβολα
ρούχα, φουρό, ψηλά τακούνια και ακριβά κοσμήματα. Με
τέτοια άβολα και καθαρά ρούχα δεν μπορείς να εξερευνή-
σεις τον κόσμο αλλά μόνο να κάθεσαι ή να χορέψεις για
λίγο βαλς.

Τα ενδιαφέροντα μιας πριγκίπισσας είναι ο καλ-
λωπισμός (προσέξτε ότι πλέον κυκλοφορούν και παιδικά
καλλυντικά!), το κέντημα, η χαμογελαστή όψη και η ευγε-
νική συμπεριφορά προς τους υπηκόους. Όχι η στρατη-
γική, η διοίκηση, οι επιστήμες, το διάβασμα, το κυνήγι. Ο
τελικός προορισμός της πριγκίπισσας είναι ο γάμος και το
μόνο εφόδιο που χρειάζεσαι στη ζωή είναι η ομορφιά. Η

υπέρμετρη έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση σύμφωνα με
πολλές έρευνες συνεισφέρει στη χαμηλή αυτοεκτίμηση,
στην κατάθλιψη, στην εμφάνιση διατροφικών διαταραχών
και σε υπερβολικά σεξουαλικές συμπεριφορές.

Η πριγκίπισσα στα παραμύθια χρειάζεται σωτη-
ρία από κάτι (δράκο, κακιά μητριά, μάγια κτλ.) και μόνο
κάποιος άλλος (ο πρίγκιπας) μπορεί να τη σώσει. Έτσι δε
διδάσκεται η αυτονομία και η αυτοπεποίθηση αλλά η πα-
θητικότητα και η αβοηθησία. Ο πρίγκιπας επωμίζεται όλη
την ευθύνη και για τον εαυτό του και για την κοπέλα, η
οποία ούτε καν τον βοηθάει στις μάχες που πρέπει να
δώσει.
Η εταιρία Ντίσνεϋ έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για τα
λανθασμένα γυναικεία (αλλά και αντρικά!) πρότυπα που
παρουσιάζονται στις περισσότερες παιδικές ταινίες της.
Με μια πιο προσεκτική παρατήρηση, διαπιστώνουμε ότι
οι πριγκίπισσες είναι γλυκιές, τσαχπίνες, χαριτωμένες,
σέξι, με πολύ λεπτή μέση, σφιχτά ρούχα και στημένη
πόζα.

Αν λάβουμε υπόψη
τους χαρακτήρες, ο ρόλος της
γυναίκας εμφανίζεται ως ιδι-
αίτερα περιορισμένος και
υποτιμημένος. Οι ταινίες
αυτές δεν αποτελούν μόνο
ψυχαγωγία αλλά και μαθή-
ματα για τα μικρά παιδιά που
απορροφούν μηνύματα και
ενστερνίζονται διδάγματα συ-
μπεριφοράς και εξωτερικής
εμφάνισης. Ακόμα και η εξαίρεση, η πρωταγωνίστρια Με-
ρίντα στην ταινία Brave, δε γλίτωσε από τη σεξουαλικο-
ποίηση της εικόνας της:

Τα παραμύθια βέβαια, όπως και το παιχνίδι
ρόλων, έχουν μεγάλη παιδαγωγική σημασία. Δεν είναι
κακό τα παιδιά να δοκιμάζουν ρόλους και να διαβάζουν
παραμύθια ή να βλέπουν ταινίες που είναι ψυχαγωγικές
και ασκούν τη φαντασία τους. Όμως όταν αυτό γίνεται εξα-
κολουθητικά, εμπεριέχει κινδύνους. Σε επόμενο ποστ θα
δούμε τι μπορεί να κάνει ο γονιός, για να προστατέψει τα
παιδιά του από αυτά τα μηνύματα.

Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, Ψυχολόγος
πηγή: http://educpsychology.blogspot.gr

“Πριγκίπισσά μου!”
μια επικίνδυνη κουλτούρα
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Thank God its Christmas-Queen(1984)

Βιβλίο
Το αριστούργημα του C. Dickens “a

Christmas carol” του 1843, ένα απ’
τα αγαπημένα μου βιβλία ως και σήμερα,
μεταφέρθηκε –όπως αναμενότανε- πολ-
λάκις στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη με
μεγάλη επιτυχία. Το story για όσους δεν
το γνωρίζουν(πράγμα δύσκολο) είναι εν
τάχει το εξής: ο στριφνός γέρο Σκρουτζ
που δεν απολαμβάνει το παραμικρό, δέ-
χεται την παραμονή των Χριστουγέννων
τρεις επισκέψεις. Το πνεύμα των παλιών
Χριστουγέννων, αυτό των τωρινών και
αυτό των μελλοντικών. Οι επισκέψεις

αυτές είναι αρκετές για να του αλλάξουν εντελώς τη ζωή.
Το βιβλίο του Dickens ενέπνευσε πολλούς σκηνοθέτες, το

ρόλο δε του Scrooge έχουν υποδυθεί μερικοί πολλοί μεγάλοι ηθο-
ποιοί, όπως ενδεικτικά ο George C. Scott και ο Albert Finley. Η «χρι-
στουγεννιάτικη ιστορία» είναι για τα Χριστούγεννα ο,τι και το «ο
Ιησούς από τη Ναζαρέτ» για το Πάσχα! 

Ταινίες βασισμένες στο ως άνω βιβλίο άρχισαν να γυρίζο-
νται από πολύ νωρίς, όταν ο κιν/φος έκανε ακόμη τα πρώτα του βή-
ματα. Το 1908 στην εποχή του βωβού κιν/φου συναντάμε την
πρώτη 15λεπτη ταινία. To 1910 τη δεύτερη, 10λεπτης διάρκειας. Το
1913 στην εποχή του βωβού κιν/φου ακόμη έχουμε την ταινία με
σκηνοθέτη τον Leedham Bantock και πρωταγωνιστή τον Seymour
Hicks. Το 1938 γυρίζεται με σκηνοθέτη τον Edwin Marin και πρω-
ταγωνιστή τον Reginald Owen. 

Μετά την αναφορά στις παλαιότερες ταινίες βασισμένες
στο βιβλίο του Dickens, δέον όπως αναφερθούμε στις καλύτερες. Το
1951 ο Brian Desmond Hurst γυρίζει μια αξιοπρόσεκτη ταινία με
πρωταγωνιστή τον Alastair Sim ο οποίος είχε όντως το βλέμμα του
γρουσούζη, στριφνού και μίζερου Scrooge, σε μια πολύ καλή ερ-
μηνεία. Το 1970 γυρίστηκε η δεύτερη καλύτερη κατά την ταπεινή
γνώμη του γράφοντος. Με πρωταγωνιστές τον Albert Finney και
τον Alec Guinness, το αποτέλεσμα μοιάζει εκ προοιμίου εγγυημένο.
Και είναι! Η αγαπημένη μου μεταφορά του βιβλίου είναι μια ταινία

που γυρίστηκε για την τηλεόραση και όχι το σινεμά. Είναι παραγω-
γής του 1984 με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο ηθοποιό George C.
Scott. Η ταινία μας μεταφέρει στη βικτωριανή Αγγλία με τρόπο πολύ
πειστικό. Ο Scott ίσως να μην φτάνει τον Alastair Sim, είναι όμως
αρκούντως πειστικός με το βλοσυρό του βλέμμα. Το υπόλοιπο καστ
ανταποκρίνεται εξαιρετικά στους ρόλους
του και δημιουργεί το καλύτερο αποτέλε-
σμα. Παρά τα «λαθάκια» όπως π.χ στη
σκηνή που ο μικρός Κράτσιτ πηγαίνει στη
δουλειά του πατέρα του παραμονή Χρι-
στουγέννων στις 7 το απόγευμα και έξω
είναι μέρα(!) οι ερμηνείες και το περιβάλ-
λον σε παρασέρνουν χωρίς να δίνεις ση-
μασία σε τέτοιες μικροαβλεψίες! 

Πέραν αυτών, μια ανάλαφρη κω-
μωδία βασισμένη στο βιβλίο γυρίστηκε το
1988 με πρωταγωνιστή τον πολύ καλό κωμικό Bill Muray. Προτά-
θηκε δε και για ένα όσκαρ! Τέλος, πολύ καλό το animation του 2009
με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey και τους υπόλοιπους ρόλους να
ερμηνεύουν ηθοποιοί όπως ο Gary Oldman, Colin Firth, Bob
Hoskins κλπ. Σκηνοθέτης ο R. Zemeckis.

Η μεταφορά του σπουδαίου βιβλίου στη μικρή και στη με-
γάλη οθόνη μας έχει χαρίσει μερικές πολύ καλές ταινίες. Για τον
γράφοντα δε που απ’ όταν έπαψε να ‘ναι παιδί και μέχρι να απο-
κτήσει τα δικά του παιδιά δεν απολάμβανε και πολύ το πνεύμα των
Χριστουγέννων, οι ταινίες αυτές ήτανε από τις στιγμές που απο-
λάμβανε τα Χριστούγεννα. Αν και τώρα πια, το ρεβεγιόν των Χρι-
στουγέννων περιλαμβάνει παιδικές αγκαλιές και φιλιά από
μυρωδάτα στόματα και όχι μπουζούκια και στρι-
μωξίδι, ανυπομονώ και πάλι για τη στιγμή που τα
τέκνα θα κοιμηθούν και θα καθίσω σταυροπόδι
μπρος στην 42’’ με τα φώτα σβηστά για να απο-
λαύσω για πολλοστή φορά τις παραπάνω ταινίες
και να νιώσω να υγραίνεται το μάγουλο…

“A Christmas Carol”

Οργή
Fury, στα εγγλέζικα σημαίνει οργή και ήταν η λέξη που ήταν γραμ-

μένη στην κάννη του κανονιού του τανκ, που ηγείτο ο λοχίας
Μπραντ  Πητ. 

Fury, λοιπόν, η πολεμική ταινία, η οποία μάς παρουσιάζει
τα κατορθώματα μιας ευάριθμης ομάδας Αμερικανών, που με ένα
άρμα μάχης τα βάζει με μια ορδή Γερμανών, προκειμένω να κρατή-
σει τη θέση του σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την προέλαση των
Συμμάχων προς το Βερολίνο.

Σαν ταινία, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντιπολεμική,
δεν περνάει κάποιο μήνυμα κατά της θηριωδίας και της αποκτήνω-
σης του πολέμου, απλά παρουσιάζει τους ηπερήρωες Αμερικανούς
που τα βάζουν με όλα και με όλους και στο τέλος πετυχαίνουν πλήρως
του σκοπού τους, πέφτοντας στο καθήκον άπαντες, πλην ενός, του
νεαρού συμπρωταγωνιστή της ταινίας, που από λεπτεπίλεπτος γραμ-
ματέας ενός αξιωματικού, μεταλλάσσεται σε ήρωα του δευτέρου πα-

γκοσμίου πολέμου.
Εκείνο, όμως, που θα ΄θελα να σταθώ είναι η ερμηνεία του

Μπραντ Πητ. Τον Μπραντ  Πητ δεν τον ήξερα καλά ως ηθοποιό, τον
θεωρούσα απλά έναν ζεν πρεμιέ του Χόλιγουντ, που πρωταγωνι-
στούσε σε κομεντί και έκοβε εισιτήρια μόνο και μόνο λόγω του ευει-
δούς παρουσιαστικού του. Βλέποντάς τον, όμως, στην εν λόγω ταινία,
αναθεώρησα πλήρως. Είχε μια καταλυτική παρουσία, μια εξαίρετη ερ-
μηνεία η οποία «γέμιζε» την οθόνη και υποσκίαζε οτιδήποτε άλλο.
Πρόκειται περί ηθοποιού ολκής, με άπειρα εκφραστικά μέσα τα οποία
ξέρει να τα χρησιμοποιεί τεχνηέντως, δείγμα της άριστης υποκριτικής
του κατάρτισης.  

Άρα, κάτι ξέρει μια φίλη μου που δε χάνει
ταινία με τον Μπραντ Πητ και τον χαρακτηρίζει
«παίδαρο». Όμως, μένει μόνο στο «παίδαρος» ή
αναφέρεται και στη στόφα του, ως ηθοποιού; Θα
τη ρωτήσω όταν την ξαναδώ και θα σας πω…



Πήγα ο μαλάκας πανικό-
βλητος να πάρω τα λεφτά μου απ'
την τράπεζα και μετά θυμήθηκα
οτι...δεν είχα!

Μ. Σίμος
Πάλι Χριστούγεννα,

πάλι μια από τα ίδια, ευχές,
ψώνια, πολλές ευχές και καλή
χρονιά. Γιατί μου φαίνονται όλα
πλέον τα ίδια; Μήπως γέρασα; 

elessar

Δεύ-
τερη χρονιά χωρίς Βανδή και

Wham στα μεγάφωνα της πόλης και
αρχίζω να ανησυχώ...

Μ. Σίμος

Μπορεί να είναι κλισέ, αλλά cult φυσιογνωμία
σαν τον Μπαρμπή δύσκολο να ξαναβγεί.

Μ. Σίμος

Πάνω
από όλα αξία έχει η ανθρώπινη Ζωή! Ο

Νίκος Ρωμανός είναι πλέον σύμβολο Αντίστασης  για
ένα μέρος της νεολαίας μας, αλλά φτάνουν πια  οι αυτο-
κτονίες και οι απεργίες πείνας μέχρι τέλους.  Δεν τους χα-

ρίζουμε κανέναν άλλο. Αλληλεγγύη στους αγώνες για
Δικαιοσύνη,  Δημοκρατία και Παιδεία! 

Θεόφιλος 

Δώστε
στο λαό Θέατρο Δημοτικό  …

και εντός αυτού Μουσείο Κινηματογρα-
φικό !  Επιπλέον, μήπως ήρθε η ώρα για ένα
στέκι της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρι-

σας ;
cineπαρμένος 

Έκλεισε
και το piratebay. Μα καλά γιατί

τόσο χαμός; Κατέβαζε κανείς παράνομα
ταινίες και σειρές από το διαδίκτυο; Κά-

νεις από ότι ξέρω!!!
elessar

Το πολιτιστικό δυνα-
μικό της πόλης μας είναι τόσο
πλούσιο που κανείς δεν μπορεί
να πει ότι βαριέται ή ότι δεν
βρίσκει κάτι να δει ή (καλύτερα)
να συμμετέχει. Περισσότερα
στο http://diavasinet.gr/

Θεόφιλος 

ΕΝΦΙΑ…,
Τέλη…., GREXIT….., και όμως

δεν θα ψοφήσουμε ποτέ κουφάλα νε-
κροθάφτη.

elessar

Θα γίνουν εκλογές ή δε
θα γίνουν, ιδού το κρίσιμο ερώ-
τημα (κάτι τέτοιες στιγμές μου έρ-
χεται στο μυαλό το τραγούδι του
Μούτση: «κι εμείς να!» - με την
ανάλογη κίνηση, βεβαίως- βε-
βαίως…)

ΔιάτοRος


