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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το περιοδικό πωλείται στα εξής ση
μεία:
Βιβλιοπωλεία: Εστία, Δωδώνη, Θεμέ
λιο, Πολιτεία, Πρωτοπορία, Ελεύθερος 
Τύπος, Κομμούνα, Πύρινος Κόσμος, 
Παρά Πέντε. Κέδρος. Σολάρις. Αιγόκε- 
ρως, Βιβλιοπωλείο Φιλοσοφικής, ΙΊα- 
νεπιστημ ι ονπυλ ης. Ιωλκός στην Αθήνα 
και Πρωτοπορία, Πράξις. Η  γωνιά τον 
βιβλίου, στη Θεσσαλονίκη.
Περίπτερα: Νομικής, Πλ. Ε'ξαρχείων, 
Πλ. Κάννιγγυς. Πλ. Ομυνοίας, Σταδί
ου, Ακαδημίας και Πανεπιστημίου. 
Κινηματογράφοι: Αλφαβίλ, Λατυ, Ζέ
φυρος και στη Λέσχη Εταιρείας Ελλή
νων Σκηνοθετών.
Δισκοπωλεία: Metropolis.

Παλαιό τεύχη: Βιβλιοπωλεία 1 (ολκός 
και Παυά Πέντε ή Σωκ^άτους 79-81  
τηλ. 5225157 (απογευματινές ώι>ες).

Εξώφυλλο:
Από την ταινία ΩΡΕΣ, ΜΙΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΤΑΙΝΙΑ, 
της Αντουανέττας ΑγγελίΛιι

Οι θερινοί κινηματογράφοι άνοιξαν, αλλά ο ορίζοντας είνα ι ακόμα θολός, το μ έλ
λ ο ν  αδιόρατο. Οι ιδιοκτήτες των θερινώ ν κινηματογράφω ν ζητούν νομοθετική  
ρύθμιση που, τουλάχιστον για  δύο χρόνια , θα λύσει το πρόβλημά τους. Το π ρ ό

βλημα όμως, είναι π ιο  σύνθετο, οι θερινοί κινηματογράφοι της επαρχίας παρά της Αθή
νας α π ε ιλο ύ μ α ι περισσότερο. Το νομοσχέδιο του Υ πουργείου  Π ολιτισμού (βλέπε α
φιέρωμα προηγούμενου τεύχους) δεν προβλέπει τίποτε για  αυτό το θέμα.
Η εκστρατεία για  την διάσωση των θερινώ ν κινηματογράφω ν άρχισε π ρ ιν  τρία χρόνια . 
Το σκεπτικό είναι ότι ο θερινός κινηματογράφος είνα ι ο π ό λο ς  συσπείρωσης της γει
τονιάς, το σημείο συνεύρεσης της παρέας. Α υτό το χαρακτηριστικό, της γειτονιάς, ε
ξακολουθεί να υπάρχει στην επαρχία όπου οι θερινοί κινηματογράφοι κλείνουν  εάν  
δεν έχουν γίνει δημοτικές επιχειρήσεις. Μ πορεί όμως ένας θερινός κινηματογράφος να  
επιζήσει μόνο από την κρατική ή δημοτική επιχορήγηση; Ο  χαρακτήρας τους δεν θα 
πρέπει να ανανεωθεί; Έχει παρατηρηθεί ότι όσοι θερινοί κινηματογράφοι έχουν σχε
διάσει ένα πρόγραμμα με ταινίες π ο υ  α π ευθ ύνο μ α ι σε ένα ομοιόμορφο κοινό δεν έ
χ ο υ ν  πρόβλημα επιβίωσης, αντίθετα λειτουργούν  ανταγωνιστικά με ά λλους κινηματο
γράφους.
Δ εν  θα πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι η έννοια  της γειτονιάς έχει περιοριστεί σε 
π ολύ  λ ίγες  περιοχές της Αθήνας και δεν μπορεί έτσι, ο θερινός κινηματογράφος να βρει 
το κοινό π ο υ  θέλει να δει καλές ταινίες. Δ εν  έχει τόση σημασία αν είνα ι πρώτης π ρ ο
βολής, έχει όμως τεράστια σημασία να μην είναι αποτυχίες της χειμερινής περιόδου ή 
αδιάφορες ταινίες π ο υ  βγα ίνουν το καλοκαίρι. Είναι γεγονός ότι ορισμένοι κινηματο
γράφοι φτιάχτηκαν με λεφτά των κοινοτικώ ν προγραμμάτω ν της ΕΟΚ, όμως το π ρ ό 
γραμμά τους δεν είναι τέτοιο π ο υ  να εξασφαλίζει μ ια συνέχεια. Η επιχορήγηση είναι 
ένα προσω ρινό μέτρο π ου  λύνει τα τρ έχο μ α  προβλήματα και σε καμιά περίπτωση δεν 
είναι για  πάντα στους ίδιους και ίδιους κινηματογράφους.
Η ευρωπαϊκή και ελληνική ταινία δεν έχει καταφέρει να βρει το δρόμο για την διακί
νηση και σε αυτές τις αίθουσες, παρόλο που  κόβουν εισητήρια, στην Ελλάδα και το ε
ξωτερικό. Ο θερινός κινηματογράφος θα πρέπει να δικαιολογήσει τον διαφορετικό του 
χαρακτήρα, να βρει το κινηματογραφόφιλο κοινό το οποίο  είνα ι δέκτης των μηνυμά
των που  αυτές οι αίθουσες εκπέμπουν. Μήπως θα έπρεπε, η πολιτεία  να ενισχύσει πρ ο
σπάθειες που  έχουν γνώ μονά τους την ανάπτυξη; Μήπως θα έπρεπε να τηρηθεί ο όρος 
της επιχορήγησης της ΕΟΚ να π ρ ο β ά λλο μ α ι κατά ένα σεβαστό ποσοστό ευρωπαϊκές 
ταινίες; Μήπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να στηρίζει τους θερινούς κινημα
τογράφους π ρ οβά λλομ α ς, συγχρόνως, τον ελληνικό και ευρω παϊκό πολιτισμό, να ε ί
ναι, με. αυτό τον τρόπο, ένας πόλος αμ ίστασης του αμερικάνικου πολιτιστικού ιμπε
ριαλισμού;
Προβλήματα που  το νομοσχέδιο του Υ πουργείου  Π ολιτισμού δεν μπορεί να λύσει, 
σύμφωνα με τις αναλύσεις φορέιον και κομμάτων στο προηγούμενο και πα ρόν τεύχος. 
Θα θέλαμε πολύ  αυτό το νομοσχέδιο να λύνει πολλά  προβλήματα, αλλά, για μια ακό
μη φορά, με ημίμετρα προσπαθείται να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα του ελληνικού κ ι
νηματογράφου και η ανταγωνιστικότητά του έ ν α μ ι του αμερικάνικου και ευρω παϊ
κού κινηματογράφου!! Τη στιγμή που  όλα είναι ανοικτά, όταν ο ανταγω νισμός ευνοεί 
τον αμερικάνικο κινηματογράφο, στην Ελλάδα τον βλέπουμε ως ένα χόμ πυ  και όχι ως 
μια ακόμη οδό διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού.
Απέχει πολύ, το ελληνικό κράτος να γίνει ο πόλος συσπείρωσης διανοούμενω ν και 
καλλιτεχνώ ν π ο υ  θα διαμορφώ σουν την ελληνική κινηματογραφική πρόταση, π ο υ  θα 
ανανεώ σουν τον ελληνικό κινηματογράφο. Τα δύο αφιερώματα ιο υ  περιοδικού π ι 
στεύουμε ότι ενημέρωσαν και προβλημάτισαν κάποιους π ο υ  θα επρεπε πρώ τοι να κά
νουν αυτό το δ ιάλογο, με σωιττές και υγιείς βάσεις.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

αντί-ΚΙΝΗΜΑ TOIΤ Α <l>u. 1



★  αλιεύοντας κινηματογραφικά αλιεύοντας κινηματογραφικά ★

Σ Υ  Ε ΙΙ1ΑΣ...
"Αισθάνεσαι λυτοωμι'νος όταν ιρχεται 
η στιγμή της έμπνευσης. Μι τα χρόνια  
επέρχεται μια αίσθηση ανοσίας μέσα 

στη δουλειά σου, και αν δεν βάζεις κα- 
Οι τόσο τορπίλες στον εαυτό σοσ και 
στόχους μεγαλύτερους να κατακτήσεις, 
η έμπνευση δεν σι επισκέπτεται. Ο 
δαίμονας που λένε ότι έχει μέσα του ο 
κάθε καλλιτέχνης σου αντιστέκεται.
Λεν βγαίνει εύκολα. Και είτε με γλυκό, 
είτε με βίαιο τρόπο πρέπει να τον 
εξαναγκάσεις για να βγει. Ισως 
ακούγεται μεταφυσικό. Κι ίσως κι αυτό 
να είναι ένα ακόμη στοιχείο που με 
κάνει να... λυσσάω".
Φιλαρετη Κομνηνού (Ηθοποιός)

"Ο ρόλος του ιστορικού ως αφηγητή 
πραγμάτων που συμβαίνουν χωρίς 

κριτική αποτίμηση, όεν είναι Οουλειά 
τιον κινηματογραφιστών. Ο 
σκηνοθέτης καταγράφει την ιστορική 
πραγματικότητα μέσα από την εξέλιξη 
τιον ηρώων του και της μικρής 
καθημερινής ιστορίας τους. Ο 
καλλιτέχνης έχει άποψη, πάθος, τη 
δύναμη της εικόνας, την αναρχία του. 
Καταστρέφει και ανασυνθέτει, η 
καταστροφή είναι μια μορφή 
δημιουργίας. Ο κινηματογράφος είναι 
ένας καθρέπτης της κοινωνίας, μόνο  

που ο καθρέπτης αυτός είναι 
σπασμένος".
Μιγκέλ Λιτίν (σκηνοθέτης)

" Ηχούμε στολίσει τη μουσική μας με 
πολλά ψιμύθια... Αισθάνομαι την 
ανάγκη να σιωπήσω, είναι μια 
εσωτερική αναγκη αυτή, δι ν έχω να πω  
τίποτα πριν βγει η ταινία στους 
κινηματογράφους... Λεν με νοιάζουν οι 
Καννες, η διαφήμισή, αλλα η ίδια η 
ταινία που έχω κάνει και ακόμα είμαι 
στο στάδιο της ανακάλυψής της. 
Αγγίζω το σώμα της. δέχομαι τις 
ανάσες της, ψηλαφώ τα χαρίσματα 
της".
Θόδωρός Αγγελόπουλυς (σκηνοθέτης)

»Γ ια  την ταινία ΜΑΕΣΤΡΟ, γερμανική πα 
ραγωγή, θα γράψει την μουσική ο Νίκος Μα- 
ραγκάκης Λεν είναι η πρώτη ιρορά που ο 
συνθέτης γράφει μουσική για τον κινηματο 
γράφο. Ηχεί συνεργαστεί και μι ελληνιςσκη 
νοΟέτες (π.χ. Νίκος ΓΙερακης) και μι ξένους, 
όπως με τον Έντγκαρ Ρίιιτς για τις ταινίες 
ΠΡΩΤΗ ΠΑΤΡΙΑ Α και ΛΗΥΤΕΡΗ 
ΠΑΤΡΙΔΑ (συνολικής διάρκειας 26 ωρών). 
Οπως μάθαμε τα 21 κομμάτια που θα γράψει 
ο Μαμαγκάκης, θα κυκλοφ ορήσουν σε CI).
Ο "Δεκάδες δικαστικές αποφάσεις είναι έ
τοιμες να εφαρμοστούν στις 31/5/98, και οι ι 
διοκτήτες των οικοπέδων έχουν έτοιμες τις 
μπουλντόζες για να σαρώσουν τα σινεμα", 
αυτά σημειώνει στη διαμαρτυρία της η Πα
νελλήνια Ένωση Επαγγελματιών θερινών 
Κινηματογράφων (Π.Ε.Ε.Θ.Κ.) που απευθύ
νεται στους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτι
σμού, Ανάπτυξης, σε βουλευτές και ευρωβου
λευτές και στο Λήμο της Αθήνας. Ι Γ αυτό 
ζητούν την αναστολή του νόμου για μια ακό
μη τριετία, μέχρι να εξευρεθεί τρόπος να σω
θούν τα θερινά σινεμά για πάντα, γιατί είναι 
"τα τελευταία κάστρα που θυμίζουν στην 
Αθήνα τη φύση, τη ζωή και το όνειρο". Εμείς 
δεν θα τους βοηθήσουμε:
»Μ ε το δίκιο της να διαμαρτύρεται η Πεπη 
Ρηγοπούλου, καθηγήτρια στο τμήμα ΕΜΜΕ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αιτία το ντοκι
μαντέρ ΤΟ ΔΕ ΤΑΝΓΚΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ, που βραβεύθηκε πρό
σφατα στο Φεστιβάλ Μπαρ. Η κ. Ρηγοπού
λου τονίζει: "Η βράβευσή μου έγινε από δη
μοσιογραφικές πηγές, οι οποίες 
ταυτοχρόνως με πληροφόρησαν ότι στο Δελ
τίο Τύπου της ΕΡΤ αποσιωπάται με εντελώς 
αήθη τρόπο ποιοι είναι οι δημιουργοί του 
βραβευθέντος έργου. Αποκρύπτεται δηλαδή 
ο ρόλος του τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπι
στημίου Αθηνών ως συμπαραγωγού, των 
φοιτητών κιιι φοιτητριών που πραγματοποί
ησαν πολυετή έρευνα στου Ψυρρή καθώς και 
ο δικός μου, που περιλαμβάνει την ίδια την ι
δέα, τη συγγραφή του σεναρίου, τις συνε
ντεύξεις, την αφήγηση αλλά και την εποπτεία 
όλων τιον φάσεων της υλοποίησής του". 
ά> Και συνεχίζει η κ. Ρηγοπούλου: "Προφα
νώς αυτός ο τρόπος με τον οποίο η ΕΡΤ υπό 
το νέο της πρόσωπο εννοεί τον σεβασμό των 
πνευματικών δικαιωμάτων μου, αλλα κι ευ
ρύτερα του πανεπιστημιακού θεσμού, επι- 
φ υλλασομαι για όλα τα νόμιμα μέτρα". Μετά 
τηδήλωσητου Γενικού Διευθυντή της ΕΡΤ,κ. 
Αλαβανου, ότι "είναι λάθος, λυπούμαι αλη
θινά", η κ. Ρηγοπούλου απαντά: "Θα χαιρό
μουν αν η ίδια επανόρθωση που έγινε με το 
Δελτίο Τύπου ίσχυε και για τους τίτλους του 
ντοκιμαντέρ, οι οποίοι - οχι κατά λάθος βέ
βαια - δεν αναηερουν το τμήμα ΕΜΜΕ ως 
συμπαραγωγό, εμένα ως σεναριογράφο, κα
θώς και άλλους συντελεστές". Επισήμανσή 
δίκη μας: Το αθάνατο ελληνικό πνεύμα της 
κουτοπονηριάς. Ετσι, αραγε, σκεφτόμαστε

να ανταγωνιστούμε τους άλλους (υρωπαί- 
ους εταίρους;
»  Ισως δεν το ξέρετε. Μ πρώτη Κινηματο- 
γραφικη Λέσχη που σύνεργά ,εται με κάποιο 
συνδικαλιστικό σωματείο είναι αυτή του 
Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Αν πι 
στεύετε άτι πρόκειται για μια Λέσχη δυναμι 
κής 20 30 ατόμων, τότε κάνετε λάθος: 200 
300 άτομα παρακολουθούν τις προβολές που 
δεν είναι λίγες. Προβολές γίνονται κείθε ε
βδομάδα, εκτός των καλοκαιρινών μηνών. 
Να αναφέρουμε ταινίες όπως Ο 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (1929). 
του Τζίγκα Βερτώφ, ΘΩΡΗΚΤΟ
ΓΙΟΤΕΜΚΙΝ (1925), του Σεργκέι Αίζεν 
στάιν, ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, του Παντελή 
Βούλγαρη, Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΓΙΗΣ, της αξε 
χαστης Τόνιας Μαρκετακη, ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗ 
ΧΟΥΡΜΑΔΙΑ, του Σταύρου Γσιώλη, 
ΜΟΝΤΕΡΕΫ ΠΟΠ,του Α. Πανεμπίηκερκ.α. 
Αφιερώματα, συζητήσεις, συνεργασία με είλ- 
λες λέσχες, συναυλίες... Μακείρι κειι αλλα 
Εργατικά Κέντρα ή η Γ.Σ.Ε.Ε. να μιμηθούν 
το παράδειγμά τους. Το πρόγραμμα θα το 
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hUp://users.otenet.gi7~makine

ά> Στη Σπερχειαδα. στη Φθιώτιδα θα γί
νουν τέλη Ιουλίου, αρχές Α άγουστου σε
μινάρια σεναρίου για τον κινηματογρα
φία στα πλαίσια του ερεστιβάλ 
"Συνάντηση Νέων Κινηματογραφι- 
στών". 26 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου θα 
προβληθούν ελληνικές ταινίες μικρού 
και μεγάλου μήκους, ταινίες βίντεο, ται
νίες Super 8mm, ελληνικές και ξένες, θα 
διοργανιυθούν συναυλίες. Στα σεμινά
ριά θα διδάξουν διακεκριμένοι επαγγελ- 
ματίες στον ελληνικό κινηματογραφ ικό 
χώρο. Όσοι πιστοί προσέλθετε, και βια
στείτε. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
Media Desk, Bua. Κωνσταντίνου 44, 
τηλ. 7254057 (κ. Σπύρο Λεγκλη) για αι
τήσεις του σεμιναρίου, η στους Καρα- 
ντζούνη Δημήτρη, τηλ. 3453889, Ü94 
937141, Μητρογιαννοπουλο Νίκο, τηλ. 
7624652, 7623673 και Φραγκουλη Γιάν- , 
νη,τηλ. 9Ü129S7, 5225157 lax: 5225157

♦ Τ ο  βιβλίο του Θανου Λλεξανδρη κυκλοφό
ρησε το 1995 από τις εκδόσεις "Οδός Πανός", 
το 1998 οΝίκος ΙΙιινιιγιωτοπουλος αποφάσι
σε να το κάνει ταινία κάνοντας μια "Στέλλα" 
εντελώς διαφορετική από αυτήν που ξέρου
με. Ηθοποιοί απο το θέατρο, ο Νίκος Κουρης, 
Αθήνα Μαξίμου, Ζωη Μαλμπαντη. Θανά
σης Σκανόουλακιις, Κώστας Μαρκοπουλος, 
Γιώργος Διαλεγμένος, είναι στο επιτελείο 
των ηθοποιών. Η Μαριαννα Παναγιωτοπου- 
λου tki κάνει τα κοστούμια και ο Σταματης 
Κραουνακης τη μουσική. Ο σκηνοθέτης λεει 
οτι θέλει να κάνει κάτι δισφ ορετικο, κάτι που
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* αλιεύοντας κινηματογραφικά αλιεύοντας κινηματογραφικά ★

μπορεί να θυμίζει θεματικά ταινία του παλι
ού ελληνικού κινηματογράφου, θέλει να παί
ξει με μια ιστορία έρωτα: με τον καλό, τον κα
κό, την ωραία και τον "λιώμα". Να δούμε το 
αποτέλεσμα και να ελπίσουμε ότι θα είναι 
καλό. Το έχουμε ανάγκη!
- Χιλιανός από την Ελλάδα! Ο Μιγκέλ Λιτίν 
(Κουκουμίόης), ο χιλιανός σκηνοθέτης του 
οποίου το έργο παρουσιάστηκε στο "Παλ- 
λάς", σε ένα ειδικό αφιέρωμα, είναι γνωστός 
στη Λατινική Αμερική, αλλά άγνωστος στην 
Ελλάδα. Ο ίδιος νοιώθει ότι μέσα του συνυ
πάρχει ο χιλιανός και ο έλληνας, ο λατινοα
μερικάνος και ο βυζαντινός. Αλλωστε προ
σπαθεί να βρει λεφτά για να κάνει ταινία που 
ανασυνθέτει το πορτρέτο του Οδυσσέα, τον 
Ζορμπά και τον Δον Κιχώτη, μέσα από ένα 
ταξίδι που ξεκινά απ' την Ελλάδα για να κα- 
ταλήξει στη Χιλή, στην Παλμίγια. Στο αφιέ
ρωμα "Ελλάδα - Χιλή: σχέσεις καρδιάς", 
γνωρίσαμε τον εσωτερικό κόσμο του μέσα 
από τις ταινίες του.
■►Νέες ταινίες πάλι το καλοκαίρι από όλες 
σχεδόν τις εταιρείες διανομής. Ελπίζουμε να 
είναι καλές, να φέρουν ταινίες στους θερι
νούς κινηματογράφους, οι ιδιοκτήτες τους να 
μη βασιστούν μόνο στις ταινίες του χειμώνα. 
Η βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα εί
ναι, νομίζουμε, καθοριστική αν λειτουργήσει 
αναπτυξιακά δηλαδή οι κινηματογράφοι να 
έχουν ως κριτήριο το κέρδος και να μην ελ
πίζουν μόνο στη βοήθεια της πολιτείας.
Ο  30 χρόνια, ίδια τα συνθήματα, ίδιες περί
που, οι απαιτήσεις της νεολαίας. 30 χρόνια 
που ο Μάης του '68 οριοθετούσε παγκόσμια 
το λαϊκό κίνημα. Ο κινηματογράφος για αρ
κετά χρόνια έγινε "ταινία - όπλο", από "κά
μερα - στυλό", δηλαδή όπλο μάχης από εργα
λείο καταγραφής. Σε άρθρο του περιοδικού 
μας μπορεί ο αναγνώστης να δει πώς, περί
που, ο κινηματογράφος επηρεάστηκε και ε
πηρέασε το αντιμπεριαλιστικό κίνημα εκεί
νης της εποχής.
•■Τελικά ο ελληνικός κινηματογράφος βγά
ζει ή δεν βγάζει λεφτά; Πώς οι σκηνοθέτες μη 
κάνοντας ταινίες κερδίζουν λεφτά, μή κάνο
ντας εισπράξεις ορισμένες φορές; Το Κέντρο 
Κινηματογράφου καταβάλλει τα μισά λεφτά 
που απαιτεί η πρόταση, τα άλλα μισά θα πρέ
πει να πάνε στον σκηνοθέτη παραγωγό, αλλά 
ουδέποται καταβάλλονται. Στο κοστολόγιο 
συμπεριλαμβάνονται αμοιβές σκηνοθέτη, σε
ναριογράφου και ποσοστό παραγωγού, ιδιό
τητες που είναι το ίδιο και αυτό πρόσωπο. Οι 
παραγωγοί και οι διανομείς κερδίζουν λεφτά 
και οι σκηνοθέτες όταν είναι παραγωγοί. Οι 
άλλοι τίποτε!!! Λεπτομέρεια: αυτοί που κερ
δίζουν είναι τα ίδια πρόσωπα που κάνουν 
συνεχώς ταινίες (εγκρίνονται οι προτάσεις 
τους) χωρίς να κόβουν εισιτήρια. Παραλογι- 
σμός ή σουρεαλισμός;
- Υποστηρίζεται ότι σε λίγο η ταινία θα κο
στίζει πολύ λιγότερο στην αντιγραφή της. Ο 
Σύνδεσμος Ελλήνων Σκηνοθετών λέει ότι το

κόστος αναπαραγωγής από 700.0(Χ) δρχ. για 
την κάθε κόπια θα πέσει στις 20.000 δρχ. όταν 
θα μεταγράφεται σε DVD-Ι, δηλαδή σε ένα ο
πτικό δίσκο, ανάλογο του CD, πολύ μεγαλύ
τερης χωρητικότητας από το CD και φυσικά 
πολύ μικρότερου όγκου από την ταινία. Κα
τά συνέπεια θα μειωθεί κατά 30% η τιμή του 
εισιτηρίου. Με την προβολή, υποστηρίζει ο 
Γιώργος Ζερβουλάκος, θα πληρώνονται τα 
δικαιώματα του σκηνοθέτη, παραγωγού, η
θοποιών κ.λ.π. Μήπως όμως θα είναι εύκολη 
και η πειρατική αντιγραφή; Ήδη στις ΗΠ Α έ
χουν καταφέρει να σπάνε τους κωδικούς 60 
Kb! Αρα μάλλον αυτό το σύστημα δεν είναι 
ασφαλές.
•-25 χρόνια "Δαναός", 25 ταινίες προβλήθη
καν σε 7 ημέρες στον γνωστό κινηματογράφο 
της Κηφισίας. Νούμερα που κρύβουν το με
ράκι και την αγάπη των ιδιοκτητών, οι αδελ
φοί Γεωργιόπουλοι, που ανακαίνισαν την αί
θουσα, λειτουργούν μπαρ και βιβλιοθήκη, 
δισκοθήκη. Να τον λειτουργούν πολλά χρό
νια ακόμη και να παίζουν, όπως πάντα καλές 
ταινίες.

Ο  Πολύ σύντομα θα διοργανωθεί Φεστι
βάλ ταινίας Super 8mm. Φιλοδοξούμε να 
υπάρχει φιλικό κλίμα να δούμε όσο το δυ
νατόν περισσότερες ταινίες από όσο το 
δυνατόν περισσότερους σκηνοθέτες. 
Όσοι έχουν ταινίες Super 8mm, ερασιτε
χνικές ή μη και θέλουν να τις δείξουν ας 
απευθυνθούν στους Μητρογιαννόπουλο 
Νίκο, τηλ. 7624652, 7623673 και Φρα
γκούλη Γιάννη τηλ. 9012987,5225157 fax: 
5225157. Σύντομα θα επανέλθουμε με πε
ρισσότερες πληροφορίες.

•Ή  αλήθεια των αριθμών φανερώνει την 
πραγματική εικόνα του ελληνικού κινηματο
γράφου: 550.000 εισιτήρια έκοψαν οι ελληνι
κές ταινίες. Πρώτο το ΒΑΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ με 
210.000 και μετά οι ταινίες ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και Ο ΑΔΕΑΦΟΣ ΜΟΥ ΚΙ 
ΕΓΩ με 87.000 και 80.000 αντίστοιχα. Ο κό
σμος γύρισε στον κινηματογράφο, έσπασε ο 
πάγος της σχέσης ελληνικής ταινίας - κοινό. 
Αρκεί να έχουμε καλύτερες ταινίες και να 
λειτουργούμε πλέον ανταγωνιστικά με τον 
ξένο (και αμερικάνικο) κινηματογράφο.
Ο Για πρώτη ίσως φορά κριτικοί και μέλη της 
Ακαδημίας Κινηματογράφου Αμερικής συμ
φώνησαν για μια ξένη ταινία. Η ταινία THE 
APOSTLE, του Ρόμπερτ Ντιβάλ πήγε καλά 
στις κριτικές και την εκτίμησαν και οι κινη- 
ματογραφάνθρωποι των ΗΙΙ Α. Το μόνο που 
ενδιαφέρει τον Ντιβάλ είναι πώς θα μεταφέ
ρει στην ταινία τις εικόνες που έχει συλλέξει 
όλα αυτά τα χρόνια. Όπως αυτή σε μια μικρή 
πόλη του Αρκάνοας. Σε μια εκκλησία είδε 
δύο ιερείς, μόνο που ο ένας ήταν άντρας και 
ο άλλος γυναίκα. Ο άντρας κραταγε μια α
κουστική κιθάρα. Αυτή ήταν η βασική σκηνή 
της ταινίας του.

ΣΥ ΕΙΠΑΣ...
"Ορκίζομαι ότι θα τα παρατήσω όλα, 
αλλά αμέσιυς βλέπω ότι μου λείπει ο 

κοινός νους για να το κάνω. Υπάρχει 
πάντα η κατάλληλη στιγμή για ν' 

αρχίσεις κάτι και για να το τελειώσεις. 
Π ολλοί άνθρωποι όμως φοβούνται ότι 
δεν θα μπορέσουν να ζήσουν χωρίς το 
χειροκρότημα. Αυτή η σκέψη ωστόσο 

στριφογυρίζει στο μυαλό μου εδώ και 
έξι χρόνια.... Ο Κάρι Γκραντ ήταν 

καλός. Το έκανε σωστά... Θα πρέπει να 
τον ρωτήσω πιυς να το κάνω και εγο')!" 

(Αλλά δυστυχώς έχει πεθάνει!!)
Πωλ Νιούμαν (ηθοποιός)

"Πίστεψα ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα. 
Ηξερα ότι το Χόλιγουντ έφτιαχνε 

ταινίες βασισμένες σε ιδέες άλλων 
ανθρώπων. Και οι άνθρωποι, ξέρεις, 

αν δεν πρόκειται για κάποιες 
εντυπωσιακές εκρήξεις και ειδικά 

εφφέ, δυσκολεύονται να βρουν ιδέες 
για ταινίες. Σκέφτηκα ότι αυτή ήταν 

θαυμάσια ιδέα, γιατί η ιστορία έχει 
πολύ συγκεκριμένη δομή κι ακολουθεί 

τη συνείδηση του νεκρού αυτού 
αγοριού που τη βλέπεις να ανθίζει, 

αργότερα να τον εγκαταλείπει κι 
ύστερα να επιστρέφει. Ταυτόχρονα, 

είναι ένα είδος σουρεαλιστικής 
ερωτικής ιστορίας. Αν το κοινό δεν 

πάει να τη δει περιμένοντας μια πιστή 
διασκευή του βιβλίου του Τσαρλς 
Ντίκενς, τότε θα την απολαύσει".

(Για την ταινία ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ. Εμείς όμως δεν 

πειστήκαμε...) 
Γκουίνεθ Παλτρόου (ηθοποιός)

"Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εσυτό 
μου, αισθανόμουν άλλης εποχής. Μέσα 

σε ρούχα εποχής από το '50 και πίσο), 
αισθάνομαι στα νερά μου. Το μοντέρνο 

αναγκαστικό το ξέρω. Ιδιαίτερα με τα 
καπέλα έχω μια σχέση σχεδόν 

μεταφυσική. Τα καπέλα με 
"φτιάχνουν". Αλλκός συμπεριφέρεσαι 
με ένα καπέλο. Βρίσκω ότι προσθέτει 

μια θηλυκή πινελιά στο ύφος του 
ντυσίματος. Είναι ένα ολόκληρο 
παιχνίδι, που καταργείτοι με το 

μποτάκι και το χοντρό τζιν" 
Πέμη Ζούνη (ηθοποιός)
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IT ’.N N H M I N O L  στην Αθήνα w  I05.5, οΙΙιρ ικλή ς Χούρ- 
σσγλσυ σπ ο τ ιλ ιι έναν από τους jtio σημαντικούς εκπρσ- 
σιόπους της νιας γενιάς τον ελληνικού κινηματογράφον. 
Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και 
σκηνοθεσία στη Σχολή Στανράκον. Απο το 1976 άρχισε να 
δουλεύει σαν βοηθιίς σκηνοθέτη σι ταινίες τον Ι/αντελή  
Ηούλγαρη, τον Ιίω ργσυ Π ανονσόπουλον, τον Αλέξη Αα- 
μιανον. τον Α νδρ ία  Θτυμόπονλον και τον Τάκη ΙΙαπα- 
γιαν\>ίδη. Για ενα σύντομο διάστημά εργάστηκε στη διαφή
μιση, ενά) από το 1982 έως το 1984 σκηνοθέτησε 
ιπσκιμαντέρ για την κρατική τηλεόραση.
Η πρώτη  τον εμφάνιση γίνεται το 1980 με τα Μανικετό- 
κονμπα, ταινία μ ικρού μήκονς το σενάριο της οποίας ανή
κε στον ΙΙαντελη Βούλγαρη. Το 1984 έρχεται το ΤΥΦ ΛΟ  
ΣΥΣΤΗ Μ Α και το 1986 το Σ ΤΥ Λ , π ο ν ο  ίδιος το ονομάζει 
τηλεταινία και όχι μ ικρού μήκονς. Ε πιλέγοντας ήδη από

τις μικρού μήκονς τις μεγάλες διάρκειες το πέρασμα στη 
μ εγάλον μήκονς έμοιαζε φνσ ικό επακόλουθα ΙΙραγματο 
ποιείται το 1991 με τον Λ Ε ΥΤ Ε Ρ Η  Λ Η Μ Α Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο , 
που  προβλήθηκε στο 34ο φεστιβάλ (~)ισσαλονίκης. Στην 
ταινία απονεμήθηκε ο Α ργνρός Αλέξανδρος, το βραβείο  
πρω τοεμφανιζόμενον σκηνοθέτη, το βραβείο της ΠΕΚΚ,  
και το βραβείο καλύτερης ταινίας, εξ ημισείαςμε το Α Π Τ Ο  
ΧΙ ΟΝΙ  τον Σωτήρη Ικορίτσα. Ο Κ Υ Ε Ι Ο Σ  ΜΕ ΊΑ I ΚΡΙ  εί 
ναι η δεύτερη μεγάλον μήκονς ταινία τον και συμμετείχε 
στο 38ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Η συνέντευξη που  ακολουθεί δεν αφορά μόνο  την τελευ 
ra ía  δουλειά τον Περικλή Χ ούρσογλον. Α ποτελεί μ ια  συ
ζήτηση σχεδ όνεφ ’όλης της ύλης, και λέω "σχεδόν" γιατί ένα 
μέρος της, που  διαπραγματεύεται τις ταινίες μ ικρού μή
κους, πρόκειται να δημοσιευτεί στο υπό έκδοση περιοδικό  
τον ΜΙΚΡΟ.

Περικλής Χούρσογλου:
από τον Λεντέρη Λημακόπουλο στον Λεωνίδα Χρυσή

...Βάζω ερωτηματικά για το πώς ζείτε...
Συνέντευξη του Περικλή Χ ούρσ ογλον στο Νίκο Μ ητρογιαννόπονλο

Κύριε Χούρσογλον, γιατί επιλέγε
τε για ήρωες των ταινιών σας χα
ρακτήρες όπως τον Λεντέρη Λ ημα- 
κόπονλο ή τον Λεωνίδα Χρύση;

Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι στις στιγμές 
που αλλάζουν, οι άνθρωποι που έχουν 
πολλές αντιφάσεις. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΑ 
ΓΚΡΙ είναι ένας άνθρωπος που περνάει 
από τα παραγωγικά χρόνια στα χρόνια της 
σύνταξης. Ο Λευτέρης Λημακόπουλος αλ
λάζει σιγά σιγά, ανεπαίσθητα. Αλλά ο Δη- 
μακόπουλος του τέλους είναι τελείως δια
φορετικός από εκείνον της αρχής. Έπειτα, 
ναι μεν έχει παντρευτεί, έχει δυο παιδιά, έ
χει σπίτια, αλλά κρατάει κι ένα γράμμα ο 
κτώ χρόνια.

Το οποίο όμως το σκίζει στο τέλος, 
ενω σηκώνει τα χέρια στον ουρα
νό, σαν να εκλιπαρεί.

Σα να πανηγυρίζει και σαν να  ξυπνάει. Σαν 
ι να μικρό παιδί που του λένε "έκανες λά
θος", απαντάει "έτσι ήθελα", ξυπνάει και 
ξεκινάει μια καινούρια ζωή.

Ο Λ ημ ιικοπυ νλυς πα ντως μυνεί να ι 
συμπαθής, γιατί ναι μεν είναι ο τύ
πος τον αρριβιστή, αλλα είναι και 
το επαρχιωτόπαιδο που ανοίγει το 
δρομο τον μόνο τον. Αντίθετα, δε 
συμπαθώ κιιθολον το φίλο, τον Πα
ναγιώτη. Νομίζω πως εχει ενα ρό- 
λο ηδονοβλεψία στη σχέση.

Ο Λημακόπουλος τινάζει τα χέρια και α

ναρωτιέσαι: Καλά έκανε; Είχε δίκιο η Δή
μητρα; Έχω ακούσει και μια τελείως άλλη 
σκέψη. Αυτό που λες εσύ ή αυτό που μου έ
λεγε ο Σαββόπουλος: "καλά έκανε ο Λημα
κόπουλος. Εντάξει, δεν παντρεύτηκε τη 
γυναίκα της ζωής του, αλλά έχει δυο παι
διά και προχωράει τη ζωή. Ενώ η άλλη τι 
θα είναι; Θα την συναντάς τα βράδια στα 
μπαρ να σου επαναλαμβάνει πως ένας ά
ντρας που αγάπησε πολύ την πρόδωσε". 
Χαίρομαι να ακούω διαφορετικές από
ψεις.

Λε λέω ότι έκανε καλά ή δεν έκανε 
καλά, αλλά ότι είναι πραγματικός.
Ο καθένας μας θα μπορούσε να ε ί
ναι Λημακόπουλος κάποια στιγμή 
της ζωής τον.

Στις ταινίες μου δεν προσπαθώ να πιο οτι 
αυτός έχει δίκιο ή αυτός έχει άδικο. Ο κα
θένας έχει το δικό του δίκιο. Προσπαθώ 
όσο γίνεται να είμαι ειλικρινής και να 
μπαίνο) στην αλήθεια των προσώπων. Πο
τέ δεν ξεκινάω θεωρητικά για να γράψω. 
Μια ιστορία πάντα σκέφτομαι, και μάλι
στα, πολλές φορές που με ρωτάνε αν ο Λη- 
μακόπουλος είναι μια ταινία για τη γενιά 
του Πολυτεχνείου, λέω ότι δεν κάνω ποτέ 
ταινίες για μια γενιά. Κάνω ταινίες για ένα 
πρόσωπο, για ένα ζευγάρι. Λε μιλάω για τα 
ζευγάρια γενικά. Τιάρα, εάν εκείνος που τις 
βλέπει σκέφτεται γενικότερα, είναι ένα άλ
λο θέμα. Και είμαι πολύ ευτυχής όταν συμ

βαίνει. Αλλά δεν ξεκινάω να μιλήσω γενι
κά για κάτι, γενικά για τους συνταξιού
χους. Τον Λεωνίδα Χρύση περιγράφω.

Η ταινία όμως θα μπορούσε να 
διαβαστεί και σαν ένα σχόλιο πά
νω στη γενιά του Πολυτεχνείου.

Οι άνθρωποι που στην πορεία χάνουν τις 
αξίες και τα ιδανικά τους ή αλλοτριώνο
νται υπάρχουν σε όλες τις γενιές. Είναι μέ
σα στην ανθρώπινη φύση. Απλώς επειδή οι 
κριτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι βλέ
πουν την ταινία τη βλέπουν με τον πιο α
ναγνωρισμένο τρόπο, από τη στιγμή που ο 
ήρωας είναι στο Πολυτεχνείο όλοι μιλάνε 
για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτό νομ ί
ζω πως είναι ένα λάθος της οπτικής και όχι 
χαρακτηριστικό του έργου. Πάντοτε η τέ
χνη έχει ένα πλαίσιο. Δε σημαίνει όμως ότι 
πρέπει να μένει μόνο μέσα σε αυτό το πλαί
σιο.

Η γειτόνισσα του Λημακοπουλου 
στη Γερμανία είναι ηθοποιός και 
μάλιστα της UFA. Γιατί;

Είναι μια γιαγιά ανήμπορη. Ο Δημακό- 
πουλος τη σιόζει κι εκείνη τη στιγμή είναι ί
σιος ο πιο γνήσιος και ο πιο ε υαίσθητος Δη- 
μακόπουλος. Οταν όμως επιστρέφει στην 
Αθήνα, αηιηγείτσι την ίδια ιστορία με έναν 
φανταστικό τρόπο, την παρουσιάζει σαν η
θοποιό, κσι τη μετατρέπει σε πλακσ. Πολ
λές φορές, οι άνθρωποι εμπορεύονται μια 
στιγμή της ζωής τους που τους εχει ιτυγκι-
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νήσει πολύ. Νομίζω ότι τα πράγματα που 
είναι βαθιά μέσα μας και που είναι οι μι
κροί ναοί ή τα προακυνητάρια μας πρέπει 
να τα κρατάμε έτσι όπως είναι. Στον Δη- 
μακόπουλο δηλαδή αυτό είναι ενδεικτικό 
του ξεπουλήματος των πραγμάτων.

Η τέχνη όμως δεν αντλεί από αντά 
τα προακυνητάρια;

Βέβαια. Αλλά μόνο αν ταυτόχρονα τα σέ
βεται. Και εν πάση περιπτώσει ο Δημακό- 
πουλος δεν είναι καλλιτέχνης.

Ο ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ;
Ο Λεωνίδας Χρυσής τελικά είναι ο 
ενήλικος Α ημακόπονλος

Όχι. Ο Δημακόπουλος είναι ένας άνθρω
πος που φαντάζεται ότι είναι αρχηγός, ότι 
ορίζει και οδηγεί τα πράγματα. Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΜΕ ΤΑ ΓΚΡΙ τριάντα χρόνια ήταν υπάλ
ληλος. Δεν ήταν ποτέ αυτός ο αρχηγός. 
Έπειτα ο Λευτέρης έλεγε "έτσι γουστάρω", 
ενώ ο Δεωνίδας κάτω από το γκρι κου
στούμι έκρυβε αυτό που πραγματικά ήθε
λε. Η γυναίκα μου, η Βαγγέλιά) η Ανδρεα- 
δάκη, όταν πρωτοδιάβασε το σενάριο, μου 
έγραψε ένα μικρό σχόλιο που έλεγε: "τριά
ντα χρόνια έχω φροντίσει για όλους. Και 
τώρα θέλω να κάνω κάτι άλλο. Και όλοι 
μου την έχουνε πέσει: η γυναίκα μου, ο γιος 
μου, η κόρη μου, το εγγονάκι μου. Δεν έχω 
δικαίωμα να το κάνω;"

Σε αυτό το ερώτημα δεν απαντάτε 
εσείς...

Όχι. Δε βγαίνει σαν ένας μικρός θεός ο 
σκηνοθέτης για να πει "αυτό". Θέλω κάθε 
θεατής να διαλέξει για τον εαυτό του. Αυ
τό που κάνα), είναι να βάζα) ερωτηματικά 
για το πως ζείτε ή το πως θα θέλατε να ζεί- 
τε. Σε τελική ανάλυση νομίζω ότι εκείνο 
που λέμε δρόμος ή διαδρομή μέσα στη ζωή 
είναι η συνάντηση με καταστάσεις ή με αν
θρώπους οι οποίοι συνέχεια μας βάζουν να 
σκεφτόμαστε: "από δω ή από εκεί;". 

Ωστόσο έστω ενδόμυχα, ξέρετε την 
απάντηση...

Δεν ξέρω την απάντηση. Κάνα) σινεμά για  
να βρω την απάντηση. Αλλά από την άλλη, 
αν θες τη γνώμη μου, ωραία, δεν το κάνει 
τελικά, ξαναγυρνάει στο σπίτι και στο τε
λευταίο πλάνο βλέπουμε ένα γέρο ογδόντα 
χρόνων. Έναν άνθρωπο που ουσιαστικά 
πεθαίνει. Η δίκιά μου γνώμη είναι ότι ένας 
άνθρωπος που θέλει να "πετάξει" μετά από 
τριάντα χρόνια έχει και το δικαίωμα να το 
κάνει. Και όσοι είστε γύρω του, αφήστε τον 
να "πετάξει" στο κάτω κάτω. Δε βοηθάει 
και καθόλου το να μείνει εδώ. Όπως αυτό 
που για μένα λέει ο Δημακόπουλος είναι 
ότι το κυνήγι της επιτυχίας και της καριέ- 
ρας δεν οδηγεί πουθενά. Δεν εξαργυρώνει 
τίποτε. Η ζωή είναι εδώ και τη ζεις ή δεν τη 
ζεις. Επίσης δε βλέπω πλέον ότι είναι άλλο 
πράγμα η ζωή κι άλλο πράγμα η τέχνη. Θε
ωρώ ότι το ένα είναι μαζί με το άλλο. Και 
αυτό ήταν που πραγματικά πίστευα μέσα 
στο Δημακόπουλο. Αλλά δεν ήθελα να πω  
"αυτό πιστεύω". Αφηνα τους θεατές να  
βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. 

Πηγαίνοντας να δω τον ΚΥΡΙΟ  
ΜΕ ΤΑ ΓΚΡΙ, από τον τίτλο και 
μόνο, φανταζόμουν έναν άνθρωπο 
που έχει συνθλίβει από την καθη- 
μερινότητά του. Και είδα, πρώτ' 
απ' όλα από την κάμερα, που τον 
φιλμάριζε ή από το ύφος τον ματι
ού ή ελαφρώς κοντρ, έναν άνθρωπο 
που κυριαρχούσε στους γύρω τον.

Ε, βέβαια. Αλλά εδώ συμβαίνει και κάτι άλ
λο, που οφείλεται στο ότι ο ηθοποιός έχει 
μια δίκιά του προσωπικότητα και αυτά 
που έχει γράψει τα διανθίζει με το δικό του 
τρόπο. Αρχικά είχα στο μυαλό μου έναν 
άνθρωπο σφιγμένο τριάντα χρόνια, που οι 
ώμοι του είναι κυρτοί. Ο Μιχαλακόπου- 
λος όμως είναι ψηλός, έχει χιούμορ, είναι 
χαριτωμένος. Και τελικά ο ρόλος που είχα 
γράψει σε ένα χαρτί "φορεμένος" πάνα) του 
πήρε μια άλλη διάσταση από εκείνη που εί
χα φανταστεί. Και αυτό με κάνει και αγα
πάω ατ>τή τη δουλειά: το ότι δεν εκτελείς α

πλώς κάτι που έχεις στο μυαλό σου. Σκέ
φτεσαι κάτι, επικοινωνείς με κάποιους αν
θρώπους, και τελικά βγαίνει ένα άλλο 
πράγμα, που είναι γέννημα και των δυο: 
και δικό μου και του Μιχαλακόπουλου. Γι' 
αυτό λέω: "δε διδάσκω μόνο τον ηθοποιό. 
Και ο ηθοποιός με διδάσκει". Θέλω εκείνο 
που έχω σκεφτεί να το δώσω στους συνερ
γάτες μου και όλοι μαζί να το πάμε παρα
πέρα. Κάνω μια ταινία κάθε τρία ή τέσσε
ρα χρόνια και το ενδιαφέρον είναι το 
ταξίδι αυτό. Ενδιαφέρον είναι το χιούμορ 
που έβαλε ο Μιχαλακόπουλος. Οι παλμοί 
της διαφυγής που ανανέωσαν την ταινία. 
Διαφορετικά θα ήταν μια ταινία για είκοσι 
λεπτά.

Ακόμη περισσότερο λοιπόν το τίτ
λος αποπροσανατολίζει.

Μένει ξεκρέμαστος ο τίτλος. Παρότι υπά
κουε στην αρχική μου σύλληψη, που ήταν 
από την αρχή να προσδιορίσω το ύφος, τον 
χαρακτήρα, το θέμα της ταινίας, οι ηθο
ποιοί, η σκηνοθεσία, η κάμερα, όπως είπες, 
ξεπέρασαν κατά πολύ την αρχική πρόθεση, 
αλλά δυστυχώς ο τίτλος έμεινε ο ίδιος. Και 
νομίζω ότι έκανε στην ταινία και κακό ε
μπορικά.

Επειδή δεν συμφωνούσε απόλυτα 
με το περιεχόμενο ή γιατί από μό
νος τον ως τίτλος...

Όχι, καθαρά εμπορικά. Απέτρεψε έναν κό
σμο να πάει να δει μια ταινία για έναν άν
θρωπο γκρίζο. Πολλές φορές είχα σκεφτεί 
για τίτλο μια φράση του Αεωνίδα που ήτα- 
νε το "Αύσε μου μια απορία", αλλά από μία 
εμμονή στο να κάνω τίτλους σαφείς, μία 
στάμπα, δεν το αποφάσισα. Λάθος έκανα. 
Θα ήταν πολύ καλύτερο το "Λύσε μου μια 
απορία", κι ας ήταν έτσι φλου και ασαφές. 
Γιατί υπάρχει μια απορία που πλανάται 
στον Αεωνίδα. Έ να ερωτηματικό έχει αυ
τός ο άνθρωπος. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΓΚΡΙ 
είναι ένας τίτλος που η ταινία τον έχει ξε- 
περάσει κατά πολύ. Και μετά η έννοια του 
γκρίζου που είχα στην αρχή στο μυαλό 
μου, του λίγο comme il faut, του σοβαρού, 
δε λειτουργεί στις μέρες μας. Το 1965 ή το 
'70 ένα γκρι κοστούμι σήμαινε κάτι αυστη
ρό και καλαίσθητο. Σήμερα το γκρι σημαί
νει ένα μη χρώμα.

Από το ΑΕΥΤΕΡΗ ΑΗΜΑΚΟ- 
ΠΟΥΑΟ στον ΚΥΡΙΟ ΜΕ ΤΑ 
ΓΚΡΙ αισθανθήκατε να αλλάζει το 
κοινό στο οποίο απευθύνεστε;

Όχι, το αισθάνθηκα, το είδα. Δεν έγινε συ
νειδητά. Εκ τιον πραγμάτων διαπίστωσα 
ότι το κοινό ήταν τελείως άλλο. Στον Δη
μακόπουλο μου λέγανε τι ήθελες να κάνεις 
μια ταινία με έναν αρνητικό μάλλον ήρωα, 
με άγνωστους ηθοποιούς, ένας άγνωστος 
σκηνοθέτης, και με τη γενιά του Πολυτε-
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χνείου. αφού οι, πιτσιρικάδες πα 
νι σινεμά. Και επέμενα ότι ()α 
μπουν πιτσιρικάδες. Και μπήκα 
ν ι . Μπήκαντ 70,000 οι όλη την 
Ελλάδα. Τώρα, πήγΓ ένας κόσμος 
που ί χι ι χρόνια να πάει οι ελληνι- 
κή ταινία: σαρανταπεντάρηδες, 
πι νήντα. εξήντα χρόνων. Και γι' 
αυτό ι ίμαι πολύ περήφανος. Πά
ντως νομίζω ότι αν ήταν διαφορε
τικός ο τίτλος και το πόστερ της 
ταινίας, και αν δεν είχε πάει οτο 
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 0α έκανε 
πολύ περισσότερα εισιτήρια και, 
Ηα ερχόταν και πιο νεανικό κοινό.

ΕΝΑΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΣ 
ΘΕΣΜΟΣ

- θεωρείτε ότι έβλαψε την
ταινία η συμμετοχή στο
Φεστιβάλ;

Ναι, πάρα πολύ. Επειδή μπήκε μέ
σα σε ένα φθαρμένο θεσμό και τα 
"γυαλιά" με τα οποία την είδε μια 
μερίδα κόσμου ήτανε τα "γυαλιά" 
ενός φθαρμένου θεσμού. Λε μετα
νιώνω που πήγα. Ήτανε συνειδη
τό, με την έννοια ότι ζω μέσα στο 
σινεμά της Ελλάδας που έχει αυ
τούς τους θεσμούς και θέλω να  
τους υποστηρίξω, γιατί δεν μπο
ρεί να υπάρξει διαφορετικά το σι
νεμά. Λέμε ότι το φεστιβάλ ήτανε 
χάλια, αλλά το φεστιβάλ το κά
νουν οι ταινίες. Κάνουμε λοιπόν 
μια καλή ταινία και την πάμε, 
σκοπεύοντας και σε ένα καλύτερο 
φεστιβάλ. Κι ας μοιάζει εγωιστι
κό. Αλλά τελικά της έκανε πολύ  
μεγάλη ζημιά.

Από ποια άποψη;
Βγήκε ένα αμφίβολο, ένα ασαφές 
κλίμα για την ταινία. Έπειτα, ενώ 
οι κριτικές στις μεγάλες εφημερί
δες ήταν πολύ καλές, σε διάφορα 
περιοδικά που γράφουνε διάφορα 
παιδάκια υπήρξε μια μέτρια αντι
μετώπιση που δε βοηθούσε καθό
λου την ταινία. Λε λέω ότι ήτανε 
στημένα. Κάθε άλλο, Απλώς π ι
στεύω ότι πάρα πολλοί που δηλώ
νουν και ειδήμονες βλέπουν το σι
νεμά με μια ελαφράδα και μια 
τρέχουσα χάι αντίληψη. Το σινε
μά για τα προβλήματα που μας εν
διαφέρουν, για τις ζωές μιις, για 
τα συναισθήματά μας, τις τύψεις 
και τις αγωνίες μυς το νομιμοποι
ούν μόνο στον Κιαροσταμι.

Φυβαμαι ούτε στον Κια-
ροατιιμι. Αε θνμαμαι που,

διαβαζα το σχόλιό: "Εμένα Λ/ με 
ενδιαφέρουν οι υπαρξιακές αγω
νίες Ιρανον σκηνοθέτη".

Ναι, και για μένα έγραψαν "δεν μ' ενδιαφί 
ρουν οι. γεροντοέρωτες στα εξήντα". Και 
δουλεύουν αυτά στον κόσμο. Λουλεύουν 
πάρα πολύ. Λεν κάθεται ο άλλος να διαβά
σει ή να διασταυρώσει κριτικές. Και οι ά ν
θρωποι που τα γράφουνε είναι αμόρφωτοι 
και δεν έχουνε ιδέα περί τέχνης ή τουλάχι
στον καμιά σχέση με ό,τι εγώ πιστεύω για 
την τέχνη. Λεν μπορώ να κάνω μια ταινία 
επειδή είναι της μόδας. Ημουν από τους 
πρώτους που έλεγα ότι η ταινία πρέπει να 
πάει στο κοινό και να μη μένει ερμητικά 
κλεισμένη. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το να 
σέρνεσαι από ένα τρέχον ρεύμα.

Ο Κύριος με τα γκρι πάντως μου 
θυμίζει ατμόσφαιρα αγγλικού κι
νηματογράφου. Λεν ξέρω τι σχέση 
μπορεί να υπάρχει....

Πάντα μου έλεγαν πως οι ταινίες μου έ
μοιαζαν με γαλλικές ταινίες. Τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια όμως είδα ταινίες του Κεν 
Λόουτς, του Μάικλ Λη και του Φρήαρς 
που μου άρεσαν. Η ξερή αφήγηση αλλά τό
σο βαθιά και εύστοχη, αυτό άρχισε να με 
κερδίζει. Για τον ΚΥΡΙΟ Μ ΕΤΑ ΓΚΡΙ εί
σαι ο μόνος που μου λες ότι θυμίζει αγγλι
κή ταινία. Οι περισσότεροι μου ξανάπανε 
ότι είναι "σα γαλλική ταινία". Και λέω (γε
λώντας) "ρε γαμώτο, θέλω να κάνω μια αγ
γλική ταινία τώρα". Νομίζω πάντως πως 
σαν μορφή και σαν γραφή Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ 
ΤΑ ΓΚΡΙ είναι πολύ πιο απλός σε σχέση με 
τον Λημακόπουλο. Εγώ δεν το λέω "αγγλι
κή" και "γαλλική" ταινία. Η Φρίντα η 
Αιάππα μου είχε πει, για τα μικρού μή
κους, ότι κάνω ιμπρεσιονιστικό σινεμά. 

Κέιποια στιγμή, πίσω ακριβώς από 
τον Μιχαλακόπουλο, εμφανίζεται 
ένας πίνακας του Τζιακομέτι. Σας 
έδωσε ο Τζιακομέτι τον τρόπο για 
να φωτίσετε την ταινία;

Ό χι (γελώντας) μου έδωσε η μητέρα μου το 
κάδρο. Όχι, μην κάνεις καμία σύνδεση με 
τον Τζιακομέτι. Είναι πάντως ένας καλλι
τέχνης που τον αγαπάω πολύ.

II συνεργασία με τον Πιυβάνι;
Πολύ καλή συνεργασία. Λεν είχαμε τόσο 
στενή συνεργασία σκηνή - σκηνή, γιατί ζού- 
σα εδώ, αυτός στην Ιταλία, και είναι και 
πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του. Μ πο
ρώ να σου πω ότι, όταν πήγαινα να ακού
σω το τι Θα ηχογραφούσε, φοβόμουνα μή
πως έχει καταλάβει τελείως διαφορετικά 
την Tuivíu απ' ότι τη σκεφτόμουνα και α
κούσιο κάτι που δε μου άρεσε.

ΙΙώς δεν μπήκατε στον πειρασμό 
vu του ζητήσετε να αναπτύξει πε
ρισσότερο ορισμένα σημεία, κα-

ποιες παραλλαγές;
Ίσως γιατί έτσι είχε γίνει το μοντάζ Ητα 
νε αρκετά σύντομες οι παύσεις, και επίσης 
δεν θέλαμε να κάνουμε μια μουσική που να 
επενδύει μια ολόκληρη εικόνα Η μουσική 
μπαίνει για να ερμήνευσε ι αυτό που παίζει 
στην εικόνα.

II μουσική όμως είχε ένα νοσταλ- 
γικό, αναπολητικο ύφος, ενώ στην 
ταινία δεν υπάρχει η αναπόληση.

Ναι, έπαιξε κόντρα στην ταινία. Ενιωσα 
την ανάγκη, επειδή η εικόνα ήταν αυστηρή, 
να δώσει ένα πιο λυρικό στοιχείο ή μουσι
κή.

Στ ον ΚΥΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΓΚΡΙ, ενώ 
στο πρώτο μέρος υπάρχει το στοι
χείο του χιούμορ, στη συνέχεια η 
ταινία σοβαρεύει απότομα.

Ναι, περίπου στο μέσον της δεύτερης πρά
ξης. Ό ταν ο Λεωνίδας επιστρέφει στο σπί
τι και πέφτει πάνω στη γυναίκα του, στρι
μώχνεται, και όταν στριμώχνονται οι 
άνθρωποι χάνουν το χιούμορ τους και όλη 
τους την άνεση να κάνουν παιχνίδι. Κοι- 
τάιντας λοιπόν η ταινία τη ματιά του Λεω
νίδα, χάνει και η ίδια το χιούμορ της. Στην 
αρχή που τα πράγματα είναι πιο καθημερι
νά, πιο αναγνωρίσιμα, υπάρχει το χιού
μορ. Στο δεύτερο μέρος που τα πρειγματα 
σοβαρεύουν φεύγει.

Όμως ακριβώς όταν σοβαρεύουν 
τα πράγματα δε χρειάζεται καποια 
δόση χιούμορ;

Υπάρχουν, υπάρχουν δυο σημεία. Ένα ση
μείο που όλοι γελάνε είναι όταν βάζω το 
κοριτσάκι να λέει "παππού είναι αλήθεια 
ότι ερωτεύτηκες μια άλλη γυναίκα;". Η άλ
λη στιγμή είναι όταν το λέει η κόρη του 
"έλα ρε μπαμπά. Πού να τρέχεις τώρα". 
Επίσης μου έκανε κάτι πάρα πολύ εντύπω
ση. Τη στιγμή που η γυναίκα του ξεσπάει 
και πετάει την καρέκλα κάτω, μπαίνει μέ
σα, και λέει ο Λεωνίδας στο γιο του "θα ξα- 
νάρθει". Σε αυτό το σημείο όλοι οι θεατες 
γελάνε. Οταν έγραψα το σενάριο, δε φα
νταζόμουν ότι θα γελούσε ποτέ εδωπέρα 
άνθρωπος. Την έβρισκα μια πάρα πολύ  
δραματική σκηνή. Αλλά φαίνεται οτι οι νό 
μοι του γέλιου λειτουργούνε και ερήμην 
μας. Επειδή ακριβώς το προηγούμενο μέ
ρος της σκηνής είναι πάρα πολύ φορτωμέ
νο, θες κάπου να ξεσπάσεις. Και με την 
πρώτη ατάκα που λέγεται γελάς, όπως στο 
σχολείο, όταν γλίστραγε ο καθηγητής.

ΕΝΑ ΜΗ ΤΕΛΟΣ 
Στο τελευταίο πλάνο της ταινίας ο 
αγκώνας του Μιχαλακσπσυλου με- 
νει μέσα στο κάδρο. Γιατί;

Λεν ήθελα να τελειώσει η ταινία. Ηθελα να  
ξεκινήσει γλυκά, ρομαντικά και να τελειώ-
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Το συνεργείο του Περικλή Χούρσογλου, απ' τα

σει άτσαλα. Μένει ένας αγκιόνας μισός στο 
φιξ καρέ, για να μείνει ένα μη τέλος. Αν το 
τέλος ήταν ένα φινάλε οριστικό, η ταινία 
θα είχε κλείσει στις δύο ώρες της προβολής 
της. Θέλω να κάνω το θεατή να σκφτεί με
τά.

Τα κοντινά πλάνα;
Δεν έχω προκαθορίσει ποτέ τα πλάνα που  
θα χρησιμοποιήσω. Όταν γράφω την ιστο
ρία, αυτόματα μου έρχεται και η εικόνα. 
Βέβαια μπορεί στο τέλος να κάνω τα εντε
λώς αντίθετα πλάνα από αυτά που είχα α
ποφασίσει. Αλλά ο τρόπος που γράφω και 
οι εκφράσεις, ο τρόπος που περνάει η φρά
ση στο χαρτί, έχουν μια εικόνα.

Η οποία βγαίνει μετά σε επίπεδο 
ντεκονπάζ, έτσι δεν είναι;

Μετά πας και βλέπεις το χώρο ή σκέφτεσαι 
όλη την ταινία μαζί και μπορεί να κάνεις 
τελείως διαφορετικά πλάνα. Αλλά δεν έχω 
σκεφτεί ποτέ, για παράδειγμα, γιατί βάζο) 
τη μηχανή εδώ ή γιατί κάνα) κοντινά πλά
να. Μπορεί να πεις, γιατί μ' αρέσουν οι άν
θρωποι και γιατί το 90% ενός ανθρώπου 
είναι ένα πρόσωπο.

Αν κατάλαβα καλά, δεν είσαστε υ
πέρ ενός ντεκονπάζ πον σας κατευ
θύνει απόλυτα στο γύρισμα.

Θέλω να έχω το ντεκουπάζ, να είμαι οργα
νωμένος, αλλά η πειθαρχία είναι απαραί
τητη προϋπόθεση για να αυτοσχεδιάσω. 
Να ξέρω ότι, αν χρειαστεί, θα επανέλθω σε 
κάτι σίγουρο. Για να αυτοσχεδιάσω, θέλω 
να έχω κάτι αρκετά οργανωμένο στο μυα
λό μου.

Με εξαίρεση την πρώτη σας ταινία 
μικρού μήκους, τα Μανικετόκου- 
μπα, το σενάριο της οποίας ήταν 
του Παντελή Βούλγαρη, το σενά
ριο το δουλεύετε μόνος ή σε συνερ
γασία με άλλους. Αποκλείετε κά
ποια στιγμή το ενδεχόμενο να 
σκηνοθετήσετε το σενάριο κάποι
ον άλλον;

γυρίσματα της ταινίας Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΓΚΡΙ

Όχι. Αλλά δεν ξέρω αν θα βρω ένα ξένο σε
νάριο, στο οποίο να έχει μπολιαστεί ένα 
κομμάτι ζωής, για να το εμπιστευτώ. Εξάλ
λου πόσοι σεναριογράφοι υπάρχουν στην 
Ελλάδα; Το να γράφεις ένα σενάριο, όπως 
και το να κάνεις ταινία, είναι ένα ταξίδι μέ
σα σου σε τελική ανάλυση, που εμένα του
λάχιστον μου τρώει πολύ και πολλές φο
ρές προκαλεί και μεγάλη κούραση ψυχική, 
μέχρι να στηθούν και να αποκτήσουν ζωή 
οι χαρακτήρες.

Τι είναι εκείνο πον κάνει έναν κι
νηματογραφικό ήρωα χαρακτήρα 
και όχι σήμα;

Αν μπορείς να πεις αυτό, η ζωή που υπάρ
χει.... Ας πούμε, με ενοχλούν πολύ οι ται
νίες, που από την αρχή σου αποκαλύπτουν 
όλα τα σημαντικά συστατικά του χαρακτή
ρα. Προσπαθώ στις ταινίες ή στα σενάρια 
που γράφω να τα πληροφορείσαι πιο αργά. 
Επίσης με ενδιαφέρι ένας χαρακτήρας να  
είναι σαν την κορυφή ενός παγόβουνου, 
που κρύβει πολλά πράγματα από κάτω, αλ
λά μόνο ένα κομμάτι του βλέπουμε. Δε μ' α
ρέσει απ' την αρχή να σου εκθέτει ο χαρα
κτήρας τι συνέβη στο παρελθόν. Έχω την 
εντύπωση ότι αυτό είναι μια εύκολη λύση 
του σεναρίου. Και στη ζωή κάθε μέρα βλέ
πουμε έναν άνθρωπο και φτιάχνουμε μια 
εικόνα για το παρελθόν του, χωρίς να ξέ
ρουμε κάτι άλλο. Αυτή η μαγεία μ' αρέσει 
να μεταφέρεται στην τέχνη. Γι' αυτό κάνω 
ρεαλιστικές ταινίες, που να μοιάζουν με τη 
ζωή. Και εύχομαι αυτό που μοιάζει με τη 
ζωή, έτσι όπιυς το κάνω, να ξεπερνάει το 
ρεαλισμό του και να έχει μια ποίηση, αλλά 
χωρίς εισαγωγικά. Νομίζω πως, αν συνθέ
σεις κομμάτια της ζωής, μπορεί να έχουν 
ποίηση. Μπορεί να έχει ποίηση ο τρόπος 
που τα έχεις συνθέσει.

ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟ ΝΟΗΜΑ
Ο Αημακόπονλος στην ουσία είναι 
ένα flash back. Αντίθετα στον

ΚΥΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΓΚΡΙ α
πουσιάζει τελείως το πα
ρελθόν.

Σε ένα σημείο μόνο υπάρχει το 
παρελθόν και μάλιστα θα ήθελα 
να μην υπάρχει. Εκεί που της 
προτείνει να πάνε μαζί στη Θεσ
σαλονίκη και μεταχειρίζεται σαν 
επιχείρημα κάτι εύκολο συναι
σθηματικά, την ιστορία με τον 
πατέρα του. Δεν ήθελα στην ται
νία να υπάρχει καθόλου το πα
ρελθόν. Ήθελα να είναι μια ιστο
ρία που το παρελθόν υπάρχει - 
και νομίζω ότι υπάρχει στον 
ΚΥΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΓΚΡΙ - αλλά σαν 
νύξη. Σαν σήμερα. Να υπάρχει η 
μυρωδιά της ζωής του Αεωνίδα 
στο σήμερα, αλλά όχι να την εξι
στορεί.

Η σταδιακή αποκάλνιρη 
των χαρακτήρων στις 
ταινίες σας νομίζω ότι ε
πιτυγχάνεται από το ότι 
πολλές ενέργειες ή φρά
σεις παίρνουν εκ των υ
στέρων το νόημά τους. 

Βεβαίως. Στην αρχή λέει ο Λεω
νίδας για την κόρη του ότι αν ή
θελε παιδί να μπορούσε να το 
κρατήσει. Και αναρωτιέσαι γιατί 
το είπε τώρα αυτό. Και στο τέλος 
μαθαίνεις ότι αυτή είναι ανύπα
ντρη μητέρα. Έτσι είναι το σινε- 
μά ή έτσι πρέπει να είναι, νομίζω, 
η δραματουργία. Πρέπει να είναι 
ένα ερωτηματικό και μια απάντη
ση. Αλλά τα ερωτηματικά και οι 
απαντήσεις να δίνονται εδώ, λίγο 
πιο κάτω, να είναι διάσπαρτα. 

Σαν να σχηματίζεται ένα 
παζλ που ενεργοποιεί τον 
θεατή.

Ακριβώς. Αλλά δε θέλω να φαίνε
ται ότι τα στήνω εγώ έτσι. Δε μ' α
ρέσουν οι σκηνοθέτες που δεί
χνουνε τη δουλειά τους. Κάποια 
στιγμή, γύρω στο 1970 - '80, με ε
νοχλούσε πάρα πολύ που ήταν 
της μόδας μια τέχνη που πρόβαλε 
όχι τόσο το έργο αλλά τον δημι
ουργό. Το cinéma d' auteur δεν 
πρόβαλε το σινεμά αλλά τον 
Auteur. Δυστυχώς. Εμένα μ' αρέ
σει το σινεμά που ο auteur προ
βάλλει το σινεμά.

Και εσείς όμως δουλεύετε 
συχνά με τους ίδιους συνερ
γάτες και έχετε θέματα που 
επανέρχονται.

Όχι, όχι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι
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και οι φίλοι μου. To NO <Η)% της δραστηριό- 
τητός μου ι ινιιι το σινεμά. Οι στενοί μου φί
λοι rlvm και οι στενοί μου συνεργάτες. Ο 
I ιατνάττουλος, ο I ιπννούλης, η Αρσένη, ο 
Ινδαρί ο Πορτοκαλάκης. Λπο ι κι I και έπη- 
τα δι μ' αρέσουν καθόλου οι ετικέτες. Ούτε σι - 
νι μά του δημιουργού ούτε τίποτι άλλο. Mr εν
διαφέρει μόνο αν rivai καλό ή κακό αινεμά. 

Οπωσδήποτε όμως παραμένουν τα 
μοτιβα.

Σα μοτίβα τα βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι αυτό 
που ονομάζουν "εμμονές". Σι κολακεύει βέ- 
|Vna όταν διαβάζεις ότι οι μεγάλοι καλλιτέ
χνες Δουλεύουνε πάνω οτα Ιδια μοτίβα, αλλά 
η συνθήκη δεν rivai αναγκαία και ικανή. Θέ
λω να πω ότι δε οε κατατάσσει αυτόματα 
στους μεγάλους καλλιτέχνες. Η επιστροφή 
στην ίδια θεματική είναι πολύ σημαντική, αλ
λά προύποθέτει μια πολύ ισχυρή προσωπικό
τητα. Είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου, να ε
παναλαμβάνεις σε μια ταινία πράγματα που 
έχει κάνει στην προηγούμενη, χωρίς να είναι 
αφομοιωμένα στο καινούριο φιλμ. Με ενο
χλεί πολύ όταν βλέπω σκηνοθέτες που κάνουν 
οι ίδιοι ρετροσπεκτίβες του εαυτού τους. 

θα ήθελα πάντως ένα σύντομο σχό
λιο για κάποια από αυτά. Ι\α αρχί
σουμε με το πρώτο, τον αθλητισμό.

Τα σπορ μου αρέσανε πάρα πολύ. Έκανα κο
λύμβηση στον Αθλητικό Όμιλο Παλαιού Φα
λήρου, αλλά δεν ήμουνα ποτέ καλός. Έκανα 
στίβο, έπαιζα τερμτοφύλακας, με όλα ασχο
λήθηκα εκτός από μπάσκετ. Θα σου πω και 
κάτι άλλο: μ' αρέσουν οι ηθοποιοί γιατί μοιά
ζουν με τους αθλητές. Οι προπονητές μοιά
ζουν με τους σκηνοθέτες. Και με τους δασκά
λους.

Το νερό...
Αν σε αυτά που θέλω να κάνω πρωταγωνιστής 
είναι ο χρόνος - γιατί υπάρχει το στοιχείο 
μιας αλλαγής, ένας άνθρωπος που περνάει 
από μία φάση της ζωής του σε μια άλλη ιράση 
- θα έλεγα ότι ο χρόνος κυλάει σαν το νερό που 
φεύγει μέσα από τις χούφτες μας. Έπειτα ό
λων η κοινή καταγωγή είναι το νερό. Η ζωή 
από τη θάλασσα δε βγήκε σύμφωνα με μία εκ
δοχή;

Τα χέρια;
Η αφ’ή είναι μία πολύ βασική μου αίσθηση. 
Νομίζω πως οι δυνατές αισθήσεις που έχω εί
ναι η αφ;ή και η όραση. Σε κάτι σημειώσεις πα
λιές έλεγα ότι θέλω να κάνω ένα κινηματο
γράφε που να είναι ανάγλυφος. Να έχει την 
αίσθηση ο θεατής ότι έχει αγγίζει όλα τα πράγ
ματα που είναι μέσα στο ντεκόρ.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΕΣ

II ανδρική ηιλίυ είναι κάτι που επα
νέρχεται xui μαλιστα με μια γυναίκα 
να όιαόραματίζει καταλυτικό ρολυ.

Ναι. Ας πούμε, βλέπεις ότι σε αρχαίους λαούς 
και στους Εσκιμώους υπάρχει το στοιχείο της 
παραχώρησης της γυναίκας του ενός στον άλ
λο. Αυτό ερμηνεύεται διαφορετικά κάθε φο

ρά. Αλλου είναι το στοιχείο φιλοξενίας, αλ 
λού είναι η παραχώρηση στο μεγαλύτερο α
δέλφι').

Σαν ένδειξη υποταγής; Σαν να ανα
γνωρίζεται κάποια εξουσία;

Σίγουρα αναγνωρίζεται η εξουσία της κοινω
νίας των ανδρων. Από τη στιγμή άλλωστε που 
είσαι βρέφος το αντικείμενο του πόθου σου 
στο παίρνει ένας έιλλος άντρας ή μια έιλλη γυ
ναίκα. αντίστοιχα. Οι ψυχαναλυτές λένε ότι 
είναι μια καθήλωση σε αυτό το στάδιο, να πα
ραχωρείς τη δίκιά σου γυναίκα. Είναι ένα 
στοιχείο που υπάρχει στον ΚΥΡΙΟ ΜΕ ΤΑ 
ΓΚΡΙ και στον ΑΕΥΤΕΡΗ 
ΑΗΜΛΚΟΠΟΥΑΟ.

Στις ταινίες σας ωστόσο είναι χαρα
κτηριστικό πως σκιαγραφείτε τις γυ
ναίκες με μεγαλύτερο δυναμισμό σε 
σχέση με τους άντρες.

Οι γυναίκες όντως είναι πιο δυνατές. Είναι 
κάτι που μου το επεσήμανε ο Φλάισερ. Αλλά 
αυτά όλα που σου λέω, δεν τα έχω σκεψτεί, δεν 
τα έχω προγραμματίσει ποτέ. Δεν έχω πει πο
τέ "θα κάνω μια ταινία με νερό" ή "θα κάνω 
μια ταινία με τις γυναίκες δυνατές" ή "θα κά
νω μια ταινία με τα χέρια". Είναι εικόνες που 
μου έρχονται, το γράφω, και μετά το αναγνω
ρίζω ως μοτίβο.

Οι τζαμένιες πόρτες επίσης εμφανί
ζονται συχνά, όπως και οι καθρέφτες.

Το τζάμι χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό ή 
για να βλέπεις τον άλλο. Αλλοτε πάλι, στους 
καθρέφτες, παραμορφώνει. Επίσης μπορείς 
να πεις ότι το γυαλί είναι ένα ψυχρό υλικό. 

Μου αρέσει πολύ το ότι χρησιμοποι
είτε το γυαλί σαν μαγνήτη της έντα
σης. Οι τζαμένιες πόρτες έχεις την ε
ντύπωση πως συγκεντριόνουνόλη την 
ένταση και έπειτα με κάποιο τρόπο 
τη διοχετεύουν πίσω.

Ναι. Το γυαλί είναι εύθραυστο. Οταν σπέιει 
ένα τζάμι, νομίζεις ότι πέφτει όλος ο κόσμος. 
II ιο πολύ σε σοκάρει ο θόρυβος μιας τζαμα
ρίας που σπάει παρά να έπεφτε όλη η πρόσο
ψη του σπιτιού. Μετά σκέψου ότι σε τελική α
νάλυση και το γυαλί υγρό είναι. Επειτα όταν 
ήμουν πιτσιρίκος έσπαγα τζάμια στο σπίτι 
μου (γελώντας). Δεν ξέρω αν όλα αυτά οδη
γούν πουθενά.

Το τραγούδι;
Μου αρέσει ο χορός, όχι το τραγούδι. Είναι το 
μόνο στοιχείο που υπάρχει σε όλες τις ταινίες, 
ήδη από τις μικρού μήκους. Και πάντοτε ένα 
γλέντι. Νομίζω ότι είναι ένα συστατικό του 
ελληνικού κυττάρου. Μάλιστα, άμα παρατη
ρήσεις, τα γλέντια αρχίζουν με μια καθω
σπρέπει συμπεριφορά, δυτικίζουσα, αλλά ό 
ταν λιγάκι απελευθερωνόμαστε γυρνάνε στην 
Ανατολή. Λέγονται και γίνονται σκληρά 
πράγματα στα γλέντια.

Οι παρελάσεις;
Και η παρέλαση είναι μια γιορτή Αν θα δεις 
μια παρέλαση, μπορεί να είναι γελοία, αλλά έ
χει και μια συγκίνΐ|οΐ|. Ί α πραγματα είναι δι
πλά. Σχεδόν τίποτα δεν είναι μέσα μου μονο
σήμαντο. Ενα πράγμα μπορεί να μοιάζει

φτηνό ή καθημερινό ή τετριμμένο και να το 
σνομπάρουμε, αλλιέ ταυτόχρονα το ίδιο απο
ρεί και να μας στεγκινήσει πάρα πολύ 

Λεν υπάρχει κίνδυνος να διολισθιμτει 
έτσι κανείς στο μελό;

Σε πολλές ταινίες βλέπουμε μοτιβα που μπο
ρεί να είναι πολύ μελό ή κλισέ. Αεν είναι πά
ντα κακό το να ξεκινάς από ένα κλισέ Αυτό 
που μετράει είναι το πιί»ς φωτίζεις το κλισέ 

ΙΙως θα μπορούσε κάποιος να υπερβεί 
το μελό;

Αεν ξέρω. Κατά περίπτωση. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΡ 
ΤΑ ΓΚΡΙ θα μπορούσε να ήταν ένα μελό Και 
έχω χρησιμοποιήσει στοιχεία μελό μέσα στην 
ταινία. Η πρώτη συνάντηση, ας πούμε, στη λί
μνη. Σε εκείνο το σημείο αρχικά σκεφτόμουν 
να βάλω τον Λειυνίδα να μιλάει για τα παιδι
κά του χρόνια και στο τέλος η Χριστίνα να τον 
αγκαλιάσει. Και δεν το καναμε έτσι. Γην έβα
λα να μιλάει για ένα έργο κινηματογραφικό, 
να μιλάει, να μιλάει και να λες "τι είναι τώρα 
αυτό" και στο τέλος να την κόψει ο Λεωνίδας, 
σα να της λέει "σταμάτα". Η ίδια δομή είναι 
στην ουσία. Αλλά βάζοντας τη Χριστίνα να α- 
φηγείται το φιλμ δεν έγινε μελό.

Έχω την εντύπωση ότι προσέχετε ι
διαίτερα τα ονόματα των ηρώων. Το 
"Λεύτερης", εντάξει, το εξηγείτε και 
μέσα στην ταινία. Το "Λεωνίδας 
Χρυσής" ως όνομα....

Λέγεται Λεωνίδας, γιατί είναι ο άνθρωπος 
που μια ζωή ήτανε πιστός σε κάτι. Ισως φό
ρεσε αυτό το γκρίζο και αυστηρό κοστούμι 
"φυλάττειν" κάποιες Θερμοπύλες.

Το "Λεωνίδας” είναι το φυλάττειν 
θερμοπύλας. Λπό την άλλη πλευρά 
το "Xρύσης" δημιουργεί μια αντίθε
ση με τον ηρωισμό του ovo μυτιές.

Και στον Λημακόπουλυ υπάρχει μια αντίθε
ση. Υπάρχει ένα όνομα που πετάει - Λεύτερης 
- και το Λημακοπουλος που το βαραίνει. Πά
ντως να σου πω και κάτι άλλο που πιθανόν 
δεν το πρόσεξες, ότι στα ονόματα μου αρέσει 
το λάμδα, το δέλτα και ο συνοικισμός τους. 
"Λευτέρης Λημακοπουλος" η "Λεύτερης - Δή
μητρα".

Μια τελευταία ερώτηση: τι είναι πιο 
σημαντικό, να διατηρούμε τα όνειρα 
μας ή να τα υλοποιούμε;

(γελώντας) Ο καθένας ας το βρει για τον εαυ
τό του. Ίσως για μένα το πιο σημαντικό eivui 
ότι ούτε διατηρούμε ούτε πραγματοποιούμε 
τα όνειρα μας. Ο άνθρωπος τείνει προς ενα ό
ριό, προς ένα στόχο, και κάθε φορά που πλη
σιάζει διαπιστώνει οτι αυτό το όριο δεν υ
πάρχει αλλά μετατίθεται διαρκώς, και u ñ ó  
που μετράει είναι ο αγώνας.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας 
και να προτείνω κάτι: να χαρίζαμε 
ολη αυτή τη συζητηση στο νέο μέλος 
της οικογένειας Χουρσογλου, που ού
τως η άλλως παρενεβη κατα κάποιο 
τρόπο.

Οπως θέλεις. Λε ν εχω αντίρρηση.

Η (tvti-klISHM ATO I ΠΑΦΟΣ
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Γ ια έκτη συνεχή χρονιά  στη 

Λ άρισα συγκεντρώνονται 
ταινίες μ ικρού μήκους από  

τις μεσογειακές χώρες. Το έχουμε 
ξαναπεί: το Μ εσογειακό Φεστιβάλ 
Νέων Κινηματογραφιστιόν στη 
Λάρισα αποκτά ξεχωριστό ενδια
φ έρον γιατί είναι ο τύπος όπου κ ι
νηματογραφιστές τριών ηπείρων, 
Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης, συ
γκεντρώνονται για να επικοινω 
νήσουν μεταξύ τους μέσω των ει
κόνων. Π αράλληλα το κοινό της 
Λάρισας έχει την ευκαιρία να γνω
ρίσει τις νέες τάσεις, έτσι όπως 
διαμορφώνονται από τους νέους 
κι νηματογραφιστές παγκοσμ ίως. 
Ενα ακόμα σημαντικό γεγονός εί
ναι ότι ταινίες και από άλλες χώ 
ρες, μη μεσογειακές, συμμετέχουν 
σε ένα ειδικό τμήμα του Φεστιβάλ, 
στο "Πανόραμα Νέων Κινηματο
γραφιστών". Το τμήμα αυτό, που  
ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας  
διοργάνωση, κατάφερε να δείξει 
το γοητευτικό πρόσω πο του νέου  
κινηματογράφου, έτσι ιοστε από 
αυτή τη διοργάνιοση θεσμοθετήθη
κε ειδικό βραβείο και για  αυτές τις 
ταινίες. Το Φεστιβάλ χαρακτηρί
ζεται από την προσωπικότητα της 
καλλιτεχνικής διευθύντριάς του - 
κάτι που  συμβαίνει σε όλα σχεδόν 
τα φεστιβάλ - η οποία διαλέγει από 
πολλές  ταινίες, 43, που  πλασκό- 
νουν το Πανόραμα, το Δ ιαγω νι- 
στικό Τμήμα και τις μεταμεσονύ- 
χτιες προβολές, φέτος, όπως είπε, 
600 ταινίες ενδιαφέρθηκαν για να 
συμμετάσχουν σ' αυτό το Φεστι
βάλ.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Στο Πανόραμα προβλήθηκαν 12 
ταινίες, Ο ΔΑΝΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
(DANTE IN THE PARK) του Σω
τήρη Δουνούκου, συμπαραγωγή 
ΗΓ1Α και Αυστραλίας, μια ταινία  
που μιλά για την μοναξιά και την 
ευαισθησία που η μουσική εκφρά
ζει, μέσα από τα μάτια του Δάντη. 
Από το Μεξικό έρχεται η ταινία 
ΑΒΑΑΟΝ (AVALON), του 
Lorenzo Hagerman, και μιλά για 
τα υπαρξιακά προβλήματα ενός ά
ντρα που επιστρέφει στο σπίτι της 
ερωμένης του για να πεθάνει. Ο 
Claude Molineras, με την ταινία 
ΜΠΑΡ Mil APA (BARBARA), αγ
γίζει τα όρια του ντοκιμαντέρ επι
χειρώντας μια αφήγηση για την ι-

στορία της Μπάρμπαρα. Μια ται
νία κινουμένων σχεόίων, ο 
ΚΙΠΛΙΝΓΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ
(KIPLING JR), του Kozi 
Yamamura, απ' την Ιαπωνία, μιλά 
στον ψυχισμό των παιδιών με μια 
ιστορία ανθρώπινη με ήρωα τον 
Κίπλινγκ τζούνιορ. Η μαγεία εί
ναι το θέμα της ταινίας 
ΠΑΡΑΜΟΥΡΙ, ΕΑΑΦΡΟ ΠΟΔΙ 
(PARAMURU, LIGHT FOOT), 
της Dominique Jonard, απ' το Με
ξικό. Η βροχή είναι το στοιχείο

ίο υ  ΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

της μαγείας που θα φέρει το καλα
μπόκι, βασικό είδος διατροφής, 
στο χωριό. Η ταινία της Αθηνάς 
Σακελαρίου, ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΡΑΝΟΣ, που είχε προβληθεί και 
στο Φεστιβάλ Δράμας, ήταν μια α 
ξιοπρεπής παρουσία, όπου έπαιζε 
και ο αστέρας (της Κινηματογρα
φικής Λέσχης Λάρισας) Μπαρ- 
μπής Βορζαλής.
Το φετινό Φεστιβάλ Λάρισας ήταν 
αφιερωμένο στον ηθοποιό Γιώργο 
Φούντα, μια απο τις πιο διακριτι
κές και σεμνές παρουσίες στον ελ
ληνικό κινηματογράφο, που έχει 
προσφέρει τα μέγιστα στην 7η τέ
χνη στη χώρα μας. Με μια ταινία 
ένα ντοκυμαντέρ της Βίκυ Πεζίρη, 
ΟΙ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ, πρόσφατη παραγω
γή, όπου παρουσιάζεται, δραμα- 
τοποιημένη, η ζωή των σφουγγα
ράδων της Κάλυμνου από το 1932 
μέχρι σήμερα. Η μουσική της Δάφ
νης Ζαφειρακοπούλου, διευθύ
ντριας του μουσικού τμήματος 
του ZDF, η πολύ καλή φωτογρα
φία του Οδυσσέα Παυλόπουλου  
και φυσικά, η ερμηνεία του Γιώρ- 
γου Φούντα, έκαναν την ταινία να 
ξεχωρίζει. Ο Φούντας έχει υπηρε
τήσει από τις πρώτες στιγμές τον 
ελληνικό κινηματογράφο, συνερ
γάστηκε με τον Π έτρο Τατασόπου- 
λο, το Γρηγόρη Γρηγορίου, τους 
αρχαιότερους έλληνες σκηνοθέτες 
αλλά και με άλλους, συμμετέχο
ντας, σχεδόν αποκλειστικά σε π ο
λύ καλές ταινίες.

ΤΟ ΑΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ

Από την Ιταλία Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ 
ΟΔΑΑΝΔΟΣ (THE FLYING

DOUTCHMAN), της Annalisa 
Corsi, απ' την Ιταλία μια ταινία ό
που οι μορφές συνοδεύουν τη μου
σική του Βάγκνερ, όπου τα λόγια  
είναι περιττά. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  
ΣΤΑΣΗ (LAST STOP) του 
Laurent Bachet, απ' τη Γαλλία, ει
κονογραφεί λίγο απλοϊκά το πρό
βλημα των λαθρομεταναστών που  
κινδυνεύει η ζωή τους όταν απε
λαθούν και επιστρέφουν στην πα
τρίδα τους. Στο πεδίο του σουρεα
λισμού βαδίζει η ταινία  
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 
(LINKED), του Juan Carlos 
Fesnadillo, από την Ισπανία. Έ να  
ζευγάρι που έχει παντρευτεί δεν 
τα περνά και τόσο καλά, ο άντρας 
εχθρεύεται τη γυναίκα και αυτή εί
ναι αυταρχική. Πολλά συμβαί
νουν στην οικογενειακή τους ζωή, 
όλα όμως είναι στην ονειρική φα
ντασία του άντρα. Το τέλος όμως; 
Ο σκηνοθέτης "μπερδεύει" το όνει
ρο με την πραγματικότητα σε τέ
τοιο βαθμό που ο θεατής μέχρι το 
τέλος αδυνατεί να καταλάβει ποιο  
είναι το όνειρο και ποια η πραγ
ματική κατάσταση.
Ο ΕΝΤΟΜΟΣΥΔΔΕΚΤΗΣ, του 
Σταύρου Παπαγεωργίου, απ' την 
Κύπρο, μια ταινία που ακολουθεί 
την κλασική αφηγηματολογία, έ
νας συλλέκτης εντόμων θα γνωρί
σει μια νέα γυναίκα που θα του ξυ 
πνήσει το ενδιαφέρον, θα βρει 
όμως το θάνατο, όπως ο πατέρας 
του από μια σφήκα. Ένας μοναχι
κός επιστήμων προσπαθεί να  
φτιάξει ένα φάρμακο για αόρα
τους ανθρώπους, χρησιμοποιώ
ντας για πειραματόζωα μικρά ψά
ρια. Όλα αυτά στην ταινία 
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΨΑΡΙΩΝ (LITTLE FISH 
KILLER), του Αλέξανδρου Γα
βρά, απ' τη Γαλλία. Σουρεαλιστικά 
στοιχεία κάνουν την ταινία ένα 
σύγχρονο παραμύθι που τελειώνει 
με τον επιστήμονα να γίνεται α
ντικείμενο θέασης σε κάποιο μου
σείο, αφού είναι ο μισός αόρατος 
και ο υπόλοιπος ορατός. Την φι
λία ενός μικρού παιδιού και ενός 
γείτονα εξετάζει η ταινία
ΨΑΔΜ ΟΣ (PSALM), του Vue 
Janie, απ' τη Γιουγκοσλαβία. Μια 
οικογένεια διαλυμένη από τον εμ
φύλιο πόλεμο προσπαθεί να επι- 
βκόσει μέσα από τη βοήθεια ενός
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γι i το να. Ένας κρυφός έρωτας Εμφανίζεται 
δειλά - δειλά με μόνο αντίπαλο το σύζυγο 
που αναμένεται να επιστρέφει. Το παρα
μύθι (του μικρού παιδιού) φαίνεται να ε
ξηγεί καλύτερα την πραγματικότητα, μέσα 
από την αθωότητα του μικρού παιδιού.
Για την ταινία Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, Ο 
ΑΧΕΛΩΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΙΑ ΜΟΥ, Ελλά
δα, του Λημήτρη Κουτσιαμπασάκου, έχου
με γράψει παρουσιάζοντας τα φεστιβάλ 
Δράμας και Αρχαίας Ολυμπίας στα οποία  
συμμετείχε και βραβεύτηκε. Θα μπορούσε 
να μείνει κανείς στο πολύ καλό μοντάζ που  
αναδεικνύει τα ιδεολογικά στοιχεία που α
παρτίζουν την ιστορία. Από το Ισραήλ, η 
ταινία Ο ΤΣΕΣΤΕΡ, Ο ΤΖΟΟΥΝΣ ΚΑΙ 
ΕΓΩ (CHESTER JONES AND I), του Aviv 
Maurari, περιγράφει την κοινοβιακή ζωή 
σε ένα κιμπούτζ, στις αρχές της δεκαετίας 
του 70, μέσα από την ιστορία τριών νέων. 
Με í vu πρώτο σενάριο ο σκηνοθέτης κάνει 
μια συμπαθητική ιστορία. Με ταινίες κα
λές, αλλά όχι τόσο καλές σχετικά με τις 
περσινές, το Φεστιβάλ της Λάρισας κατέ
θεσε για ακόμη μια φορά την πρότασή του 
για μια μεσογειακή κινηματογραφία, για 
μια συνάντηση των πολιτισμών των τριών 
ηπείρων.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για πρώτη η»ορά η κριτική επιτροπή είχε ά 
τομα που εκλέχτηκαν από το κοινό της Λά
ρισας, μέσα από δημοσίευμα μιας εφημερί
δας, αποφεύγοντας τη φασαρία, την ημέρα 
έναρξης, όπου κάποια υποψήφια μέλη της 
κριτικής επιτροπής δεν δέχονταν τη θέση 
αυτή, που είχε οριστεί κατόπιν εκλογής 
σπό τα εισητήρια. Το κοινό της Λάρισας 
δεν μας έχει ακόμη δείξει δείγματα ανωρι
μότητας διαλέγοντας πάντα ταινίες που εί
ναι πάνω από το μέσο όρο. Ομως ορισμέ
νες ταινίες απο αυτές που βραβεύτηκαν 
δεν άξιζαν αυτά τα βραβεία, κατα τη γνώ-

Απο την ταινία ΔΙΨΑΣΜΕΝΟΙ, του Carlos Assis

μη μας. Αν εξαιρέσουμε την ταινία 
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, οι υπόλοιπες 
ταινίες δεν πήραν τα βραβεία που τους ά
ξιζαν. Έτσι ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΜΑΡΙΩΝ και Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, Ο 
ΑΧΕΛΩΟΣ ΚΑΙ Η Π Α Π Α  ΜΟΥ, θα έ
πρεπε να πάρουν καλύτερα βραβεία γιατί 
ήταν πιο ολοκληρωμένες από μερικές άλ
λες, όπως η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΣΗ, Η 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ, Η ΜΑΝΑ 
κ.λπ.
Μέσα από την κριτική αναφορά που σε αυ
τό το κείμενο έχουμε κάνει ο αναγνώστης 
μπορεί να κρίνει το σκεπτικό της κριτικής 
επιτροπής, όπως φαίνεται μέσα από τα 
βραβεία. Η κρτική επιτροπή που αποτελεί-

ται αποκλειστικά και μόνο από κινηματο
γραφόφιλους ήταν ένα πείραμα που δεν έ
δωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μή
πως θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μια 
μικτή επιτροπή (από το κοινό και τους αν
θρώπους του κινηματογραφικού χωψου) ή 
δύο επιτροπές, έτσι ώστε να  φαίνονται οι 
δύο λογικές, ή ακόμα να λειτουργεί ως ένα 
εμπόδιο για την ανάπτυξη κάποιων συντε
χνιακών λογικών που έχουν εκδηλωθεί σε 
άλλα Φεστιβάλ στην Ελλάδα. Κατά τα άλ
λα το Φεστιβάλ ανανέωσε το ραντεβού του 
για την επόμενη χρονιά φιλοδοξώντας πά
ντα να μας ευχαριστεί και να ερεθίζει τις 
ευγενικές πτυχές της ψυχής μας.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Χρυσός Ίππος: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, του Χουάν Κάρλος Φ ρεναντίλο (Ισπα
νία)
Αργυρός Ίππος: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΛΣΙΙ, του Αωρόν Μ πασέ (Γαλλία)
Χάλκινος Ίππος: II ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ της Αρμονία Π ερέζ Καρμονα 
(Ισπανία)
Τιμητικές διακρίσεις: ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ.... ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ, της Σι- 
μπέλ Βοσκάι (Τουρκία), ΑΝΟΙΞΙΙ του Ζοάο Τούνα (Π ορτογαλία), ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ τον 
Ζακί ελ Νακάρ (Αίγυπτος), ΣΠΙΤΙ, της Αντριάνα Στόικοβιτς (Γιουγκοσλαβία) Η 
ΜΑΝΑ του Ροτξέρο ντι Πάολα (Ιταλία)
Βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, τμήμα ΠΑΝΟΡΑΜΑ: ΤΟ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΕΛΟΝΤΥ, της Βίκυ Γιαννούτσου (Νέα Ζηλανδία) 400.000 δρχ. 
Βραβείο Νεολαίας: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΣΗ, του Αωρόν Μπάσε (Γαλλίσ)
Βραβείο ΚΟΝΤΑΚ (Καλύτερης ελληνικής ταινίας): ΜΕ ΔΕΜ ΕΝΑ ΜΑΤΙΑ του Βα
σίλη Μωυσιδη
Βραβείο Τύπου: Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, Ο ΑΧΕΛΩΟΣ ΚΑΙ II ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ (Ελλάδα) του 
Αημητρη Κουτσιαμπασακου
Βραβείο ΕΕΣ: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ του Χουάν Κάρλος Φ ρεναντίλο (Ισπανία) 
Βραβεία ΣΕΗ Ανδρικής ερμηνείας: Γουίλλιαμ Ναντυλαμ για  την ταινία  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΣΗ του Αωρον Μπασέ (Γαλλία)
Γυναικείας Ερμηνείας: Στέλλα Φ υρογενη για την ταινία Ο
ΕΝΤΟΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ του Σταύρου Π απαγεω ργίου (Κύπρος)
Βραβεία ΕΤΕΚΊ Φωτογραφίας: Ερικ Γκισαρ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
(Γαλλία)
Μοντάζ: Νατσο Ρ ουΐζ Καπίλας ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (Ισπανία)
Ηχοληψίας: Κουιντινο Μπαστος ΔΙΨΑΣΜ ΕΝΟΙ (Π ορτογαλία)
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ΜΑΗΣ '68
Οι κινηματογραφικές προεκτάσεις τον

Τριάντα χρόνια έχουν περάσει και η 
τελευταία επανάσταση που συγκλό
νισε και σημάδεψε τον κόσμο μένει 

ακόμη επίκαιρη. Πολλοί από τους πρω
τεργάτες της γρήγορα ή αργά μπήκαν μέ
σα στο σύστημα που οι ίδιοι αμφισβητού
σαν, πιθανόν για να το πολεμήσουν και να 
το αλλάξουν "από τα μέσα" ή ακόμη βρί
σκοντας εκεί ένα τελευταίο καταφύγιο. 
Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές και ιστο
ρικούς, ο Μάης του '68 ήταν η αποφασι
στική στιγμή στην ανάπτυξη των αγώνων 
στη μεταπολεμική περίοδο. Ή ταν η τέταρ
τη πιο δυνατή εξέγερση, μετά το 1947 - 48, 
το 1953 και το 1963, τουλάχιστον στη Γαλ
λία (1). Είναι η π ιο συγκεντρωτική έκφρα
ση και η πιο θεαματική κοινωνιλογική εμ
βάθυνση των κ ο ινω νικ ο ί αγώνων, η 
προέκταση των εργατικών αγοινων στα εν
διάμεσα στρώματα το>ν μισθωτών. Ακόμη 
το 1968 εγγράφεται σαν η χρονιά όπου οι 
πρωταρχικές αντιθέσεις στο καπιταλιστι
κό σύστημα φτάνουν στον π ιο  μεγάλο βαθ
μό όξυνσής τους και οδηγούν στην κρίση 
του καπιταλιστικού συστήματος. Την ά 
νοιξη του 1968 οι ανησυχίες που βασανί
ζουν την κοινωνική δομή μας οδηγούν στο 
σημείο όπου ο σοσιαλισμός μπαίνει στην 
καρδιά της κοινωνικής ζωής και ξεκινά 
μια νέα περίοδος (2).
Η άνοιξη του 1968 δεν είναι μόνο ένα ση
μείο αναφοράς στην ιστορία της Γαλλίας. 
Σε όλη την Ευρώπη παρατηρούνται ανα
ταραχές, αλλά και στην Αμερική. Ο André 
Malraux χαρακτήρισε τον Μάη του '68 ως 
"μια κρίση πολιτισμική". Δεν είναι τυχαίο 
ότι οι εξεγέρσεις άρχισαν από τον φοιτη
τόκοσμο, αλλά γρήγορα επεκτάθηκαν σε 
όλο τον κοινωνικό ιστό της βιομηχανικής 
κοινωνίας. Τα συνθήματα με θέμα τον έ
ρωτα γρήγορα δίνουν τη θέση τους σ' αυτά 
που δηλοννουν την αντίθεση που χαρακτη
ρίζει τον παλιό και νέο κόσμο. Αλλού, ό 
μως αμφισβητείται ένα ολόκληρο μοντέλο 
κοινωνικής ανάπτυξης (ξενόφερτο) και η 
επανάσταση πνίγεται στο αίμα (Πράγα) 
και αλλού οι νεολαίοι αρνούνται να 
μπουν στην μιλιταριστική λογική που ο 
δηγεί σ' ένα νεο-αποικιακό καθεστώς 
(ΗΠΑ). Στην Πράγα οι Τσεχοσλοβάκοι η
γέτες είναι αυτοί που μπαίνουν μπροστά 
στην αμφισβήτηση του σοβιετικού μοντέ
λου που επιβάλλεται στη χώρα τους. Ο 
Dubcck μπροστά στους αγώνες. Το 1968 
στην Αμερική η πολιτική Ν ίξον κυριαρχεί. 
Οι κοινωνικές αντιθέσεις οξύνονται και 
το πρόβλημα που καίει όλους είναι ο π ό 
λεμος στο Βιετνάμ, που είχε ξεκινήσει ο 
Κένεντι. Η δημόσια γνιόμη, με μπροστάρη 
το Lyndon Johnson, απαιτεί να τελειώσει ο

πόλεμος και οι νέοι καίνε τα στρατιωτικά 
τους βιβλιάρια.

ΙΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ακόμη στην Μπιάφρα, στο Βιετνάμ στη 
Μέση Ανατολή, στο Αάος, στην Πορτογα
λία, στη Γκαμπόν, στην Τανζανία, στη Ζά
μπια, ο κόσμος βράζει. Για πρώτη φορά, ί
σως, μια επανάσταση γίνεται παγκόσμια 
χωρίς να υπάρχει μια συνενόηση μεταξύ 
των λαών. Εκεί όμως που οι αναταραχές 
ήταν οι πιο βίαιες, εκεί αυτές οι αναταρα
χές δεν κράτησαν μόνο λίγες ημέρες. Αρκε
τούς μήνες η Πράγα ζούσε με τις μετά - ε-

του ΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

παναστατικές αναταραχές, το ίδιο και στη 
Γαλλία και την Αμερική. Είναι φανερό ότι 
ο Μάης του '68 δεν ήταν μια στιγμή αγα
νάκτησης, αλλά το σημείο κρίσης όπου εί
χαν οδηγηθεί οι κοινωνικο-πολιτικό-οι- 
κονομικές αντιθέσεις που δοκίμαζαν το 
δυτικό μοντέλο ανάπτυξης. Ουσιαστικά 
δύο διαφορετικοί πολιτισμοί συγκρούο
νται: αυτός της συντήρησης της τάξης των 
πραγμάτων και αυτός που ζητά την αλλα
γή των κατεστημένων αξκόν και απαιτεί 
ένα ανθρώπινο κοινωνικό σύστημα. Το 
εργατικό και κοινωνικό μέτωπο αγώνα ο
δηγείται εκεί από τις σοσιαλιστικές και 
κομμουνιστικές δυνάμεις που έχουν δυνα- 
μώσει τόσο ώστε να δρομολογούν μικρές 
περιφερειακές συγκρούσεις και αλλαγές 
στο καπιταλιστικό σύστημα.
Οδηγούμαστε λοιπόν, στο συμπέρασμα 
ότι ο Μάης του '68 δεν ήταν παρά η απόρ
ροια μιας μακράς κοινωνικής διεργασίας 
που είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν (ου
σιαστικά μετά τη λήξη του Β' Παγκόσμιου 
Πολέμου) και που, χρόνο με το χρόνο, δυ
νάμωνε για να κάνει όλο και πιο επίκαιρο 
το θέμα της αλλαγής των κοινυννικοιν δο- 
μών που κυβερνούσαν την καπιταλιστική 
οικονομία και που ήταν συνέχεια αυτών 
που οδήγησαν τον κόσμο σε δύο παγκό
σμιους πόλεμους και σε πολλούς αποικιο- 
κρατικούς πολέμους. Λεν είναι τυχαίο 
που ο George Marchais προσδιόρισε στην 
προπαρασκευαστική συνεδρίαση, στη 
Βουδαπέστη, για τη Σύνοδο τιον κομμου

νιστών, ότι "η Σύνοδος πρέπει να οδηγήσει 
σε αναλύσεις, σε ανταλλαγές εμπειριών 
και σε πύκνωση του αγώνα εναντίον του ι
μπεριαλισμού" (3). Ο ιμπεριαλισμός είναι 
ο κοινός εχθρός και σ' αυτόν στοχεύουν ό 
λες οι τοπικές αναταραχές. Συνθήματα, ό
πως "οι εργάτες θα πάρουν από τα εύ
θραυστα χέρια των φοιτητιύν, τη σημαία 
της πάλης ενάντια στο αντι-λαϊκό καθε
στώς", "η επανάσταση που άρχισε θα ξα- 
ναθέσει το θέμα όχι μόνο της καπιταλιστι
κής κοινωνίας, αλλά της βιομηχανικής 
κοινωνίας. Η κοινωνία της κατανάλωσης 
πρέπει να τιμωρηθεί με βίαιο θάνατο. Η 
κοινωνία της αλλοτρίωσης πρέπει να εξα- 
φανισθεί από την ιστορία. Καλωσορίζου
με τον καινούργιο κόσμο. Η φαντασία θα 
εξουσιάζει, σε μια πόρτα του Παρισιού, 
"τρέχα σύντροφε, ο παλιός κόσμος είναι 
πίσω σου", "καθηγητές είστε γέροι, ο πολι
τισμός σας επίσης", "απαγορεύεται να α
παγορεύεται", "να δημιουργείς ή να πεθά- 
νεις", "ας πάρουμε τις επιθυμίες μας για 
πραγματικότητα", αποδεικνύουν ότι αν 
δεν υπήρχε κάτι αυτό ήταν η συνοχή και η 
ομοιογένεια τιον επαναστατημένων τάξε
ων.
Πώς όμως, ο κινηματογράφος ενέγραψε 
το Μάη του '68 και πως αυτός επηρέασε τη 
διεθνή κινηματογραφική παραγωγή; Απ' 
την αρχή θα πρέπει να διευκρινήσουμε ότι 
ανάλογα φαινόμενα με αυτό του Μάη του 
'68 σε άλλες χώρες παρατηρούνται πολλά  
χρόνια αργότερα, όπως στην Ελλάδα το 
'72 και το '73. Ας δούμε, όμως, κάποιες ται
νίες από το 1960- 1975.
Ο Τενγκίζ Αμπουλάντζε θα γυρίσει το 
ΕΓΩ Η ΠΑΓΙΑ Ο 1ΑΙΚΟ ΚΑΙ Ο 
ΙΛΑΡΙΩΝ (το 1963), την ΙΚΕΣΙΑ (1967) 
ταινίες που διακρίνονται από πικρό λυρι
σμό και ένα χαμηλότονο χιούμορ. Ο Μικε- 
λάντζελο Α ντονιόνι θα γυρίσει το 1960 
την ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, με την Μόνικα Βίτι, 
την ΝΥΧΤΑ, το 1961, με τον Μαρσέλο 
Μαστρογιάνι, την ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΡΗΜΟ, 
το 1964, το ΜΠΛΟΟΥ ΑΠ, το 1967, την 
ΚΙΝΑ, το 1971, ντοκιμαντέρ όπου βλέπει 
την Κίνα με ένα αντικειμενικό μάτι, το 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΡΕΠΟΡΤΕΡ, το 1975 με 
τον Τζακ Νίκολσον και την Μαρία Σνάι- 
ντερ. Στις ταινίες του Α ντονιόνι ο θεατής
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καλείται να \jKttrt, μαζί μι τον σκηνοθέτη, 
την χαμίνη ιυσισΟησια και αθωότητα Ο 
Αντρί i Βάιντπ θα γυρίσει το 1968 το ΟΛΑ 
ΓΙΑ ΙΙΟΥΛΗΜΑ. αλλά τις ταινίες παεια- 
ναφερονται στον Μάη του '(>8 Οα τις γυρί 
σιι αργότερα, ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ 
ΚΟΛΑΣΜΕΝΩΝ, 1976, ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΛΙΚ) ΜΑΡΜΑΡΟ. 1977, ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ, 1978. Ο Λ ουκίνο Βισκό- 
ντι Οα γυρίσει τον ΡΟΚΚΟ ΚΑΙ Τ' 
ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ, το I960, όπου παίζει η 
Κατίνα Παξινού, το 11 GATTOKARDO, 
το 1963 και το ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ 
ΒΕΝΕΤΙΑ, το 1971. Ο Κώστας Γαβράς Οα 
γυρίσει το Ζ, το 1969, που αναψέρεται στη 
δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, με 
τον Ιβ Μονταν. και μ' αυτή την ταινία κέρ
δισε πολλά βραβεία στις Κάννες. αλλά και 
στις HI ΙΑ, ανάμεσα στα άλλα το Οσκαρ 
καλύτερης ξένης ταινίας. Ο ίδιος Οα γυρί
σει την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ, το 
1972, τιάρα για μια πολιτική δολοφονία  
στην Ουρουγουάη.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΚΟΝΤΑΡ
Ο Ζαν - Λυκ Γκοντάρ όμως είναι το πρό
σωπο στο οποίο αυτές οι πολιτικές αλλα
γές αποτυπώνονται με τον πιο προφανή  
τρόπο. Ετσι ενώ Οα γυρίσει ταινίες αδιά
φορες πολιτικά, ΖΟΥΣΕ ΤΗ ΖΩΙΙ ΤΗΣ, 
1962, Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ, 1964, Η 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. 1964, το 
1965 Οα αλλάξει εντελώς με το ΑΛΦΑΒΙΛ 
που Οα εγκαινιάσει τη σειρά πολιτικιάν 
ταινιών όπου αναζητούμε την ελευθερία 
και τη δημοκρατία. Θα ακολουθήσει το 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ, 1966, και Ο 
ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ, 1965. Π ο
λύ γρήγορα Οα αρχίσει η "μαοϊκή" περίο
δός του με την ΚΙΝΕΖΑ, 1967, ΣΥΝΕΒΗ  
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, 1967, ΜΑΚΡΙΑ ΣΤΟ 
ΒΙΕΤΝΑΜ, 1967, WEEK END, 1968 και 
ΟΔΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ, 1972. Ανάμεσα σ 'αυ
τές τις ταινίες υπάρχουν και άλλες λιγότε
ρο ριζοσπαστικές, όπως ΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ, 1967 και VENTO DELL' EST, 
1969. ενιά το 1972 Οα γυρίσει την ΕΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΤΖΕΪΝ, μια ταινία - 
γράμμα που απευθύνεται στην Τζέιν Φό
ντα κσι μίλα με ωμό τρόπο για τα προβλή
ματα του βιετναμέζικου λαού κατά τη 
διάρκεια του πολέμου. Η ΚΙΝΕΖΑ, όμως, 
είναι »ι π ιο σαρκαστική ταινία για τους νέ
ους μαοϊκούς, μια ταινία που δείχνει οτι ο 
Γκοντάρ έχει αρχίσει ήδη να φεύγει απ'τη 
"μαοϊκή" του περίοδο.
Μια αφελή πολιτική ταινία Οα κάνει ο Οτο 
Πρέμινγκερ, το ADVISE AND CONSENT, 
1962, όπου ένας πολιτικός κατήγορειται

οτι ι ίναι κομμουνιστής, αλλά και ομοφυ 
λόφιλος ταυτόχρονα. Ο Μπερναντο 
Μπερτολούτσι Οα γυρίσει το II 
C '(INFOR I MS I Λ, 1971, βασισμένο στο μ υ 
Οιστόρημα του Αλμπέρτο Μοράβια, όπου  
περιγράφεται ο σάπιος κόσμος των φασι
στών που ενδιαφέρονται μόνο για το πως 
Οα διευθετήσουν καλύτερα τη ζωή τους. 
Για τον πόλεμο του Βιετνάμ μιλά το ICE, 
1970, του Ρόμπερτ Κράμερ, που αναφέρε- 
ται παράλληλα με το Βιετνάμ και στον π ό 
λεμο του Μεξικό, μιλιάντας έτσι για το α 
ντάρτικο πόλεων. Για το ίδιο θέμα η 
ταινία ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΙΤΡΙΝΟΣ, 
1967, του Vilgot Sjoman, η ηρωίδα ερευνά 
τα εργατικά κινήματα, το σοσιαλισμό, αλ
λά με την οπτική της μη-βίας. Ο Φερνάντο 
Σολάνος Οα γυρίσει το 1968 την THE 
HOUR ΟΙ· THE FURNACES που μλά για 
τον περονισμό.
Σημαντικό είναι επίσης να δούμε κάποια  
ντοκιμαντέρ, το ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ, 1966, του Jean Rouch, 
σε συνεργασία με τον Εντγκαρ Μορέν, 
που μιλά για το καλοκαίρι ενός νέγρου 
φοιτητή, το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο 
Chris Marker Οα γυρίσει τον ΩΡΑΙΟ 
ΜΑΗ, 1963, όπου δείχνεται η απολιτική 
συμπεριφορά των Γάλλων στην Αλγερία. 
Με την ταινία Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ, 1969, ο Emile de 
Antonio, Οα μιλήσει για τον πόλεμο του 
Βιετνάμ μ' ένα σατυρικό τρόπο και πα
ρουσιάζοντας ξεχασμένα πρόσωπα. Στην 
ταινία THE WAR GAME, του Peler 
Walkins Οα καυτηριασΟεί το πυρηνικό ο 
λοκαύτωμα. Ο Jack O' Connell Ou μιλήσει 
για την επανάσταση με την ταινία  
REVOLUTION, 1969, αλλά περισσότερο 
για το μουσικό κίνημα των χίπηδων. Στο 
ίδιο ακριβώς στυλ Οα κινηθεί ο Howard 
Alk, με την ταινία JAN1S, 1975, μιλώντας 
για την Τ ζάνιςΤ ζόπλιν, και ο Joe Boyd για 
την Τζιμ Χέντριξ, με την ταινία JIM 
HENTR1X, 1973.
Το ντοκιμαντέρ THE STRAWBERRY 
STATEMENT Οα μιλήσει για τις φοιτητι
κές ταραχές του 68 στην Αμερική, μ' ένα ά 
μεσο τρόπο και η MAI.COM X, 1972, για 
τον ομώνυμο ήρωα της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας στην Αμερική.
Να τελειώσουμε με τις ταινίες 
SALVATORE CU1L1ANO, 1966. του 
Φρανσέσκο Ρόζι, σχεδόν ντοκιμαντέρ, ο 
σκηνοθέτης μ' ένα πολιτικό και σφηρημέ- 
νο τρόπο, ενιά στην ταινία SERPILO, 
1973, ο Sidney Lumet μας μιλά με γλαφυ
ρό τρόπο για την διαφθορά και την σαπί
λα της αμερικάνικης κοινωνίας. Στην 
Ελλάδα έχουμε τον ΟΥΡΑΝΟ, 1962, του

Γάκη Κ ανελλόπουλου, μια αντίστιξη τον  
αλβανικοί) πολέμου και της ειρηνικής ζω 
ής πριν αυτόν, την ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ, 1968, 
του ίδιου, όπου ο έρωτας ομορφαίνει την 
άχαρη ζωή δύο ανθρώπων, το ΜΕΧΡΙ ΤΟ  
ΠΛΟΙΟ. 1966, του ΑλΙξη Δαμιανού, παν  
μιλά για την μετανάστευση, αλλά και τις α 
πάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στην 
Ελλάδα (και τις ανισότητες), όπως και η 
ΕΥΑΟΚΙΑ, 1971. του ίδιου, την 
Al AAI Κ ΑΣΙΑ, 1976, του Δήμου Θέου, που  
μιλά για ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης.
Ο κινηματογράφος μιλά ξαφνικά πιο πο
λιτικά, πιο ριζοσπαστικά, πληθαίνουν οι 
πολιτικές ταινίες. Το κοινω νικό κίνημα 
που μιλά πλέον πολιτικά, που βάζει την 
πολιτική μέσα στη ζωή του, απαιτεί να δει 
και ανάλογες ταινίες. Θι ταινίες όμως 
"πιάνουν" σχεδόν όλο το φάσμα της π ο λι
τικής σκηνής: την πολιτική, σαν θέμα αυτό 
καί)' αυτό, τον πολιτισμό (μουσική κ.λπ.) 
που σημαδεύει κάποιες αλλαγές στις αντι
λήψεις του κόσμου, την συμπεριφορά των 
ανθρώπων. Η αύξηση όμως των ταινιών 
που έχουν μέσα την πολιτική, με τον ένα η 
τον άλλο τρόπο, προηγούνται της εποχής 
του Μάη του '68, δείχνοντας έτσι ότι αυτές 
οι εξεγέρσεις προετοιμάζονταν σιγά - σιγά 
αρκετά χρόνια πριν στο κοινωνικό γίγνε
σθαι. Στον κινηματογράφο φανήκαν την 
δεκαετία του '60, αλλά αυτές υπήρχαν πο
λύ πιο πριν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Tu 1946 - 47 εκδηλώνονται μεγάλες αναταρα
χές εξ' αίτιας του "ψυχρού" πολέμου ΗΠΑ - 
ΕΣΣΛ. Οι παλιές αποικίες εξεγείρονται, σε 
πολλές χώρες εγκαθιδρύεται ο σοσιαλισμός 
(στην Ευρώπη και στην Κίνα), το Γαλλικό Κομ- 
μουνιοτο Κόμμα (PCF ) ηγείται μεγάλων διαδη
λώσεων yiu εργατικά θέματα και επιπλέον με 
θέμα την συμπαράσταση για τον πόλεμο στην 
Ινδοκίνα που είχαν ξεκινήσει οι Γάλλοι. Το 
1953 το PCF, με προκαθορισμένη τη στρατηγική 
του, δυναμώνει τους αγώνες του προσανατολι- 
ζόμενο προς την εργατική τάξη και τις διεκδι
κήσεις της, αλλά και στον αγώνα για την ειρηνη, 
έχοντας όμως ιυς αναφορά το Λαϊκό Μέτωπο 
(Front Populaire). To 1963, τέλος, το PCF βλέπει 
η δύναμή του να έχει αυξηθεί τόσο πολύ που 
παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιπολίτευση 
που αντιστέκεται στον γκολισμό.
2. Βλέπε, Jean Buries, Roger Martelli, Serge 
Wolikow, "Les communistes el leur strategie, 
véilexions sur une histoire", εκδ. Editions 
Sociales, Παρίσι 1981, σ.ο. 123- 129
3. ο.π. ο. 129
4 Για τη φ ιλμογραφια των ξένων ταινιών χρη
σιμοποιήθηκε το βιβλίο του Στάθη Βαλουκου, 
"Λεξικό σκηνοθετών", εκδ Αιγοκερως 1989 και 
για τις ελληνικές το βιβλίο του ίδιου, "Φιλμο- 
γραη lu Ελληνικού κινηματογράφου".
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Οι θέσεις των υπολοίπων κομμάτων & των φορέων 
για ίο νέο ν/σ του ΥΠ.ΠΟ.

(συνέχεια)

Στο δεύτερο, και τελευταίο, μέρος του αφιερώματος για το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, που α
φορά και τον κινηματογράφο, ζητήσαμε, και πήραμε, τις απόψεις και των υπόλοιπων κομμάτων και φορέων, 
έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη όσο το δυνατόν πιο αντικει
μενική - έχοντας στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία για να δει πως διαμορφώνεται το κινηματογραφικό τοπίο 
στη χώρα μας. Βέβαια, δεν είναι η τελευταία νομοθετική ρύθμιση και πολλά πράγματα θα αλλάξουν στο μέλ
λον. Όμως, υποστηρίζεται, ότι είναι μια τομή στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον κινηματογράφο. Μένει 
να δούμε τις αντιδράσεις και πως θα λειτουργήσει αυτό το νομοσχέδιο, αν θα καταφέρει να κινήσει κάποι
ες διαδικασίες αποτελμάτωσης του κινηματογραφικού χώρου στην Ελλάδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ
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. I Χώρος αντίστασης απέναντι στη φτήνια
Οι θέσεις τον ΚΚΕ για το νομοσχέδιο

Ο κινηματογράφος, το κομμάτι εκείνο της "εικό
νας" από την Ιδια του τη φύση, από τον τρόπο  
δημιουργίας του αλλά και από τον τρόπο που ο 

θεατής φτάνει κοντά του και επικοινω νεί μαζί του, 
μπορεί να  είναι χώ ρος αντίστασης απέναντι στην φτή
νια , τον ελιτισμό και το ψέμα. Και αφήνει βάσιμες ελ
πίδες πω ς είναι και Οα παραμείνει ζω ντανός και ικα
νός να  παίξει το μορφωτικό ρόλο του και να  
ψυχαγωγήσει.
Μ κυβέρνηση μέχρι σήμερα αντί να κατανοήσει αυτή 
την πραγματικότητα και να οπλίσει τους δημιουργούς 
και τους ά λλους συντελεστές, με τα απαραίτητα εκείνα 
εφόδια, που Οα τους επιτρέψει να  δημιουργήσουν μια 
ισχυρή λαϊκή κινηματογραφία, υπακούοντας - τυφλά - 
στις εντολές του ντόπιου  και ξένου  κεφαλαίου, καθη
μερινά προσπαθεί να αποψιλώ σει κι αυτές τις πενιχρές  
πηγές δημιουργίας που υπάρχουν ακόμα στον τόπο  
μας.
Με τη στάση της αυτή ιχντί να διευκολύνει, όπω ς οφ εί
λε, στέκεται εμπόδιο και τροχοπέδη στους καλλιτέχνες  
που  αγω νίζονται - μαζί με άλλους εργαζόμενους στον  
κινηματογράφο - να βγάλουν τη χώρα από την π νευ 
ματική και πολιτιστική απομιϊνωση και να την κάνουν  
συμμέτοχο στον παγκόσμιο διάλογο για τα ζητήματα 
της τέχνης, του πολιτισμού και της ειρήνης.
Έ τσι, η χώ ρα μας - και ο λαός μας - παραδίδονται στα 
χέρια των ξένιον κινηματογραφικώ ν μονοπω λίω ν που  
καθορίζουν ανεξέλεγκτα ποιες και πόσες ταινίες Ou 
δούμε. Οι κινηματογραφικές αίθουσες γεμίζουν συχνά  
από αμερικάνικα και δυτικοευρω παϊκά υποπροϊόντα . 
Το τεράστιο και πλούσιο υπόλοιπο της παγκόσμιας κ ι
νηματογραφικής παραγω γής δεν φτάνει ποτέ στον θε
ατή.
Η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή δε βρίσκει α ί
θουσα προβολής και όταν βρίσκει - κάπου το Μάη συ
νήθως - αυτό γίνεται κυρίως για να μειωθεί ο φ ορολο
γικός συντελεστής τιον αιθουσαρχών.
Ειδικά το "Διεθνές" Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης - ό- 
πιυς αναφέρει το σχέδιο νόμου του προηγούμενου  
Υ πουργού - αποτελεί απάντηση στην "αναγκαιότητα" 
που  υπάρχει στα πλαίσια  της ίδιας πολιτικής σκοπι
μότητας που τηρήθηκε για το Μέγαρο Μ ουσικής. Εκεί 
που  το "χάρισμα" χρημάτων, χώ ρω ν και θεσμών, βρή
καν την αποθέωσή τους.
Η ιδιωτικοποίησή του, η καθιέρωση του παντογνώστη  
και παντοδυνάμου καλλιτεχνικού διευθυντή, η α π οξέ
νωσή του από τη ζωή της Θ εσσαλονίκης κσι το δημι
ουργό, δείχνει την τάση της ακόμη μεγαλύτερης σύνδε
σής του με τα γραφεία διανομής ντόπια  και ξένα. 
Ερωτάται ο κ. Υ πουργός:
- Γιατί η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε ποτέ - έστω - αυτόν  
τον αναποτελεσματικό νόμο που  ψήφισε προηγούμενη  
κυβέρνηση του IIΑΣΟΚ, εμποδίζοντας έτσι tu λίγα θε
τικά στοιχεία που έχει αυτός ο νόμος, να εφαρμοστούν  
και vu λειτουργήσουν υπέρ της ελληνικής κινηματο
γραφίας;

Γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα σημεία εκείνα ίο υ  ισχύο  
ντος νόμου  που αναφέρανται α) στη δημιουργία της 
"Ελλάς Φιλμ", που θα διευκάλυνι την προβολή τιυν 
Ελληνικών ταινιώ ν στις αίθουσες, β) στη δημιουργία  
του κινηματογραφικού αρχείου, που  θα διέσιοςε τις 
ταινίες, πάνω  στις ο π οίες καταγράφεται η ιστορία του  
τόπου μας και του πολιτισμού μας γ) στα αντιμονο  
πωλιακά μέτρα στο χώ ρο της διανομής επιτρέποντας  
έτσι την ελληνική ταινία να  αναπνεύσει και να φτάσει 
στον θεατή;
- Γιατί η κυβέρνηση δεν προχω ράει στη δημιουργία νέ 
ου σύγχρονου νομοθετικού πλα ισίου  για τον κινημα
τογράφο, νομοθετικού π λα ισίου  που  θα απαντάει, στις 
παγκόσμιες απαιτήσεις, έτσι όπω ς εκφράζεται από τη 
σημερινή πραγματικότητα και έντονα απαιτεί σύσσω- 
μος ο κινηματογραφικός κόσμος της χώρας.
- Γιατί η κυβέρνηση δεν προχω ράει στη δημιουργία κ ι
νηματογραφικής και οπτικοακουστικής πανεπιστη
μιακής σχολής, που  θα παρέχει υψηλού επιπέδου γνώ 
σεις στους μελλοντικούς καλλιτέχνες και τους άλλους  
συντελεστές της κινηματογραφικής τέχνης και γενικό
τερα του οπτικοακουστικού Μέσου;
- Γιατί έστιυ μέχρι να δημιουργηθεί η πανεπιστημιακή  
σχολή, δεν ελέγχει όλες αυτές τις "ιδιωτικές κινηματο
γραφικές" σχολές και εργαστήρια, όπ ω ς είναι υποχρε
ωμένη από το νόμ ο  να  κάνει, προστατεύοντας εκατο
ντάδες νέους ανθρώ πους που  πέφτουνε θύματα της 
απατηλής διαφημιστικής προπαγάνδας;
- Γιατί, δεν εισπράττει το γνω στό 1,5% α π ό τα τηλεο
πτικά κανάλια, που  είναι υποχρεω μένα να καταβάλ
λουν για τον κινηματογράφο; Και, τέλος πάντω ν, τι θα 
α π ογίνουν, τελικά όλα  αυτά τα χρήματα που  διέφι*γ«ν 
στο μεταξύ;
- Τι σκέπτεται η κυβέρνηση να κάνει με το "στοκ" των 
ελληνικών ταινιώ ν που  συγκεντρώθηκαν στις αποθή
κες του Κ έντρου Κινηματογράφου; Οι ταινίες αυτές 
για λόγους που  δεν α φ ορούν την ποιότητα τους ή δε 
βγήκαν ποτέ στις αίθουσες ή βγήκαν σε ένα - δύο κινη
ματογράφους στην Αθήνα και μόνον.
- Γιατί δεν αναγράφεται στον κρατικό π ρ οϋπολογισμό  
το κονδύλι για  τον κινηματογράφο για  να  μην "εκβιά
ζεται η Ελληνική Κινηματογραφική ΓΙαραγωγήαπό τις 
επιθυμίες του εκάστοτε υπουργού και να  μπορεί να κά
νει τον απαραίτητο σχεδίασμά της;
- Γιατί δεν καθορίζει, θεσμικά, τις σχέσεις κινηματο
γράφου - τηλεόρασης για  να μη λειτουργούν ανταγω 
νιστικό οι δύο χώροι;
- 1 Ισια μέτρα σκέφτεται νσ πάρει η κυβέρνηση ώστε νσ  
προωθηθεί η προβολή ελληνικώ ν ταινιών;
- Ποια απαίτηση της επέβαλε να  νεκραναστήσει το Δ ιε
θνές Φεστιβάλ Θ εσσαλονίκης και να  το χρηματοδοτή
σει μάλιστα με μισό δισεκατομμύριο, όταν μέχρι π ρ ιν  
δύο - τρίσ χρόνια  το α ντίστοιχο ελληνικό φεστιβάλ κ ό
στιζε μόλις 40.000.000 δρχ.;
-1 Ιώς σκέφτεται η κυβέρνηση να  ενισχύσει το ελληνικό  
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης;
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Βιώνουμε μια εποχή που ισοπεδώνει τα 
πάντα. Η πνευματική και καλλιτεχνι
κή δημιουργία είναι το πιο ελπιδοφό- 

ρο στοιχείο που μπορεί να σπάσει τα πλέγ
ματα αυτής της εποχής. Η αγωνία του 
καλλιτέχνη - δημιουργού, η έφεσή του στην 
διαδικασία αναζήτησης της πνευματικής α
νάτασης είναι το ισχυρό όπλο αυτής της 
προσπάθειας.
Ο κινηματογράφ ος έχει ξεχω ριστές δυνατό
τητες να  εκφράσει αυτή την αγω νία και να  
την μετατρέψει σε πεδίο  δράσης απέναντι 
στη γενική παρακμή. Και αυτό το λέμε διότι,

ο Κ ινηματογράφος έχει καταφέρει να  απευ
θύνεται στο "μεγάλο κοινό". Ό μω ς ορισμέ
νες ξεχω ριστές αιτίες, π ου  έχουν να  κάνουν  
με την ίδια του τη φυσιογνω μία , όπω ς η ε
ξάρτησή του α π ό  την απαραίτητη υποδομή, 
βιομηχανική και τεχνολογική, η χρηματική  
εν ολ ίγο ις  εξάρτηση - μιας και ο Κ ινηματο
γρά φ ος είνα ι μία τέχνη πολυδάπανη  - αλλά  
και με το υ π ά ρ χο ν  θεσμικό μοντέλο στη χώ 
ρα μας π ου  εξασφ αλίζει τα ελάχιστα, καθι
στούν τον  χώ ρο ευάλω το και τους ανθρώ 
π ους του να  φ θείρονται μέσα σε μία διαρκή, 
αγοραία  διαδικασία αναζήτησης πόρω ν. 
Έ τσι ο καλλιτέχνης και το έργο του, κ ινδυ
νεύει να  ενταχθεί σε ανεξέλεγκτους μηχανι
σμούς π ου  θα καθορίζουν έμμεσα, αλλά αυ
στηρά, το αποτέλεσμα και το αντίκρισμα της 
δουλειάς του. Ο υσιαστικά θα υποτάσσεται 
στις διαθέσεις τω ν εμπόρω ν της Τέχνης. Εί
να ι φυσικό επόμενο, κάτω α π ό αυτές τις 
συνθήκες σύγχισης και ανασφάλειας, τα π ε
ριθώ ρια δημιουργικής δράσης για τον καλ
λιτέχνη να  στενεύουν.
Δ εν μπορούμε να  μιλάμε για κρίση στον ελ
ληνικό κινηματογράφο. Για να  υπάρχει κρί
ση πρέπει πρω τίστω ς να  υπά ρχουν  οι π ρ οϋ
ποθέσεις έκφρασης. Να έχει προϋπάρξει μία 
ολοκληρωμένη πολιτιστική πολιτική που  θα 
υπερασπίζεται και θα διασφ αλίζει αυτό το 
δικαίωμα. Α ντίθετα κάτι τέτοιο δεν υπήρξε 
στη χώ ρα μας. Οι κατά καιρούς αρμόδιοι αρ- 
νήθηκαν να  εργαστούν μαζί με όσους υπηρε
τούν τον χώ ρο (σκηνοθέτες, σεναριογρά
φ ους, παραγω γούς, η θοποιούς κλπ.) και 
στοχεύουν στην σταθερή ανάπτυξη του ελλη

νικού κινηματογράφου. Αλλωστε τι σημασία  
μπορεί να  έχουν οι απόψ εις τω ν π νευμ α τι
κώ ν δημιουργώ ν και τω ν κ αλλιτεχνώ ν, όταν  
τα του Π ολιτισμού σε αυτόν τον τόπο  δια- 
πλέκονται με ισχυρά οικονομικά  συμφ έρο
ντα. Π ροκαλεί επίσης και τη θλιβερή σκέψη 
πόσα  ταλέντα χά νοντα ι μόνο και μόνο επει
δή επέλεξαν να  εκφραστούν και να  υπ ά ρ 
ξο υ ν  μέσα από τις τέχνες, σε λάθος όμω ς τό 
πο. Σ' ένα τόπο  που  π εριφ ρονεί με ευκολία  
ότι καλύτερο έχει να  επιδείξει σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, κ ρ ίνοντα ς δίχω ς να  μπει 
στον κόπο  να  αξιολογήσει τον  δημιουργό με

βάση το έργο του και τις συνθήκες π αραγω 
γής του. Είναι γνω στό εξάλλου  πω ς σκηνο
θέτες, με διεθνείς διακρίσεις και εισπρακτι
κή επιτυχία, κατέφυγαν κατά καιρούς στο να  
κάνουν διαφημίσεις, ακριβώς επειδή δεν

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Διαμαρτυρόμαστε για την προσπάθεια έξωσης της Ται
νιοθήκης της Ελλάδος, από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτι
κών Υπαλλήλω (Μ.Τ.Π.Υ.) από το ιστορικό κτίριο όπου 
στεγάζεται, στην Κανάρη 1, και το οποίο αποτελεί ση
μείο αναφοράς για γενεές κινηματογραφιστών και κινη
ματογραφόφιλων. Διαμαρτυρόμαστε για τις βάρβαρες 
επιθέσεις σε αυτό το κτίριο, όπως πρόσφατα με τις 
μπουλντόζες. Ενώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε 
από το υπουργείο Πολιτισμού την αναβάθμιση της Ται
νιοθήκης σε μουσείο για τον κινηματογράοφ και να της 
δοθεί μια πιο μεγάλη αίθουσα όπου μπορεί περισσότε
ρος κόσμος να ευαισθητοποιείται για τον ποιοτικό κινη
ματογράφο, ανακαινίζοντας την ήδη υπάρχουσα για 
τους φοιτητές και τους ερευνητές.

Ο ΝΟ Μ Α_________________________________________

ΕΠΩΝΥΜΟ______________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ__________________________

Παρακαλούμε να μας στείλετε αυτό το κείμενο διαμαρ
τυρίας ενυπόγραφο στη διεύθυνση: Φραγκούλης Ιωάν
νης, Ευδόξου 60 -62, 11743 Αθήνα ή στο Fax: 5225157. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 5225157, 9012987.

Να σπάσει ία πλέγματα της εποχής
Οι θέσεις τον Συνασπισμόν
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μπόρεσην νπ  βρουν τ<( απαραίτητα ο ικ ο νο 
μικά κυρίως στηρίγματα, προκι ιμένου να ε- 
ξαικμαλίοουν την συνέχεια στην κινηματο- 
γραηική τους παρουσία. Κατά τη γνώμη μας, 
σοβαρές "πνευματικές δυνάμεις" μ ένουν γ- 
γκλω βισμένες ή και καταδικασμένες να μην 
βγουν ποτέ στην επιφάνεια. Αυτό jryoxdXri 
ι να σοβαρό πνι υματικό και ό χι μ όνο  έλλειμ- 
μα.
Στη χώ ρα |ΐας, ο  κρατικός παρεμβατισμός έ- 
χι ι ελεγκτικό κυρίω ς χαρακτήρα. Δ ιορ ίζει 
"επιτροπές" που  α π οφ α σ ίζουν  ποιες ταινίες  
Οα χρηματοδοτηθούν και με π ο ιο  π οσό , π ο ι
ες ()α προω θηθούν στα Φεστιβάλ, εν ολ ίγο ις  
π οιες ταινίες Οα φ τάσουν στην κινηματο
γραφική αίθουσα.
Έ να ς ιδ ιότυπος κρατισμός που  παρεμβαίνει 
ό χι υπέρ του δημιουργού, αλλά υπέρ του ε
πιχειρηματία. Που παραδίδει τον χώ ρο αλλά  
και τη διαχείριση Λημοσίου χρήματος σε ι
διώτες και σε "επιλεγμένα" κατά το δοκούν  
άτομα, δίχω ς αυτά να  έχουν απαραίτητα να  
επ ιδείξουν κάτι το σημαντικό ή έστω το "α
σήμαντο".
Α πό την άλλη, αυτός ο ιδ ιότυπος κρατισμός, 
θέλει τον εκάστοτε Υ πουργό  Π ολιτισμού να  
διορίζει, να  μοιράζει αρμοδιότητες και να  ε
πεμβαίνει εάν το θεωρήσει απαραίτητο, όπο- 
τε το θεωρήσει απαραίτητο και όπ ω ς εκείνος  
κατά τη γνώμη του πιστεύει. Επίσης ζητήμα
τα οργάνω σης και λειτουργίας παραπέμ πο-  
νται, με ελαφρά την καρδίαν, στην πεπατη- 
μένη των Π ροεδρικώ ν Διαταγμάτω ν (βλ. 
Π ολυνομοσχέδιο). Έ χει δοθεί, δηλαδή, ν ο 
μοθετική εξουσιοδότηση στην Υπ. Π ολιτι
σμού για αλλαγές π ου  μπορεί ανά  πάσα  στιγ
μή να  επέλθουν. Με α υτόν τον τρόπο  καίριες  
πλευρές της πολιτιστικής πολιτικής και, φ υ 
σικά, της πολιτικής για τον  Κ ινηματογράφο  
έχουν αφεθεί σε μελλοντικές ρυθμίσεις, α 
π ροσδιόριστου  χαρακτήρα, με εν λευκώ ε
ξουσιοδοτημ ένες αποφ άσεις, ερήμην της "κι
νηματογραφικής κοινότητας". Π ρόκειται 
στην ουσία  για ένα κρατισμό αδια φ α νούς  
χαρακτήρα, αφ ού στις παρυφ ές του κράτους  
μ π ορ ού ν  και δρ ουν  επιλεγμένα ιδιωτικά  
συμφ έροντα.
Α πό την άλλη μεριά, η οπτικοακουστική κ ι
νηματογραφική δομή, η δημιουργία ενός  
Εθνικού Δ ικτύου Διακίνησης, η εξασφάλιση  
σταθερώ ν και ικανοποιητικώ ν πόρω ν για το 
Ε .Κ .Κ ,ο  απεγκλω βισμός του Ε.Ε.Κ α π ό  τον  
κρατικό γραφειοκρατικό εναγκαλισμό και η 
αποουγκεντρω ποιηαή του, οι α ντιπροσω 
πευτικές διαδικασίες στο Φεστιβάλ Θ εσσα
λονίκης, η ουσιαστική συμμετοχή των δημι
ουργώ ν και των καλλιτεχνώ ν στα δρώ μενα  
δια μέσου των θεσμοθετημένων οργά νω ν  
τους, π αραμ ένουν ζητούμενα.
Εμείς π ιστεύουμε ότι χρειάζεται μία α υνολι- 
κή αντιμετώ πιση του Κ ινηματογράφου τόσο  
ω ς τέχνη, όσο και ω ς βιομηχανία , ω ς π ρ ο ϊό ν .

Να δ ιασφ αλίζεται μέσα α π ό  τους θεσμούς η 
ανάπτυξή  του δ ίχω ς ιδεολογικές, αισί)ητικές 
ή ά λλου  είδους παρεμβάσεις.
Η χρηματοδότηση να  γίνεται με τρόπ ους  
διαφ ανείς όπ ω ς και να  επ α να π ρ οσ δ ιορ ι
στούν ο ι ό ρ ο ι και ο ι π ροϋπ οθέσ εις  π ου  αυτή  
γίνεται, χω ρίς προκαταλήψ εις π ο υ  εμποδί
ζο υ ν  την στήριξη, νέω ν κυρίω ς, δημιουργούν. 
Η αξιοποίηση τω ν ευρω πα ϊκ ώ ν προγραμμά- 
τιον (Π ολιτισμός - Τ ουρισ μ ός, Γ1ΕΙΙ κλπ) 
μπορεί να  συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυ
σή του.
Η σκέψη ίσιος για  τη δημ ιουργία  δύο διαγω- 
νιστικώ ν Φ εστιβάλ, ενός  αμιγούς ελληνικού  
στο ο π ο ίο  θα εκτίθεται η ετήσια παραγω γή  
της ελληνικής κ ινημ ατογραφ ίας, ένα  γεγο
ν ό ς  συνεύρεσης απόψ εω ν, τάσεω ν κλπ  και ε
ν ό ς  δ ιεθνούς με την συμμετοχή και ελλήνιον 
δημιουργώ ν π ο υ  θα έχου ν  διακριθει στο  
πρώ το. Την συνολική  ευθύνη τω ν Φεστιβάλ 
(να μην ξεχνούμ ε και αυτό τιον τα ινιώ ν "μι
κρού μήκους") να  την έχει ένα  νέο , ξεχω ρ ι
στό θεσμικό ό ρ γα νο  η Ακαδημία Κ ινηματο
γράφου.
Σε ό,τι αφ ορά  την κινηματογραφική  εκ πα ί
δευση και Π αιδεία, εμείς υποστηρίζουμε και 
το έχουμε καταθέσει στη Βουλή, την ανάγκη  
δημιουργίας μίας Ανώ τατης Α καδημίας των 
Τ εχνώ ν π ου  θα συμπεριλαμβάνει όλες τις α 
παραίτητες Σ χολές. Ε ίνα ι σ υνολικά  η κ α λλι
τεχνική εκπαίδευση υποβαθμισμένη  στη χώ 
ρα μας, με αποτέλεσμα  την οικονομική  
εκμετάλλευση τω ν νέω ν ανθρω πιάν και των 
οικογενειώ ν τους α π ό  την π α ρ α π α ιδ εία  και 
τον φ α ύλο  κι»κλο π ου  αυτή δημιουργεί. 
Χ ρειάζεται λ ο ιπ ό ν  μια συνολική  αντιμετώ 
πιση του προβλήματος.
Π ιστεύουμε τέλος στην ανάγκη μ ίας εθνικής 
κινηματογραφικής πολιτικής, με την ουσ ια 
στική συμμετοχή τιον αντιπροσω πευτικώ ν  
φ ορέω ν του χώ ρ ου  και την α ξιοποίηση  α ν α 
γνω ρισμένω ν προσω πικοτήτω ν.
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Να αποιελέσει μέσο για ιην αυτογνωσία μας
Οι θέσεις του Νέου Αριστερού Ρεύματος

Το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο για τον πολιτισμό, 
που τώρα πλέον αποτελεί νόμο του κράτους, φωτί
ζει αρκετά παραστατικά το πέρασμα από το κρά

τος - εργολάβο στο κράτος - μάνατζερ. Ειδικά όσον αφο
ρά το ζήτημα του κινηματογράφου και του Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, το νομοσχέδιο φωτίζει το πέρασμα από 
το συνοικιακό μπακάλικο στο "μίνι μάρκετ' και από ε
κεί στο μεγάλο σουπερμάρκετ με τα περίτεχνα συστή
ματα ασφαλείας στην είσοδο και τους κοστουμαρισμέ- 
νους υπαλλήλους που αντικατέστησαν τους κλασικούς 
μπακαλόγατους.
Ο κινηματογράφος έχει πάψει να είναι λαϊκή μορφή ψυ
χαγωγίας, όπως συνέβαινε κατά τη μεταπολεμική περίο
δο, Αψευδής μάρτυρας η χωροταξική κατανομή των κι
νηματογραφικών αιθουσών σε πανεθνικό επίπεδο και, 
ιδιαίτερα, ανάμεσα στις βόρειες/κεντρικές και δυτικές 
συνοικίες της Αθήνας. Η εμφάνιση των "μούλτιπλεξ" και 
το πλήθος των θερινών κινηματογράφων στα παραθερι- 
στικά κέντρα της Αττικής δείχνουν πως η κινηματογρα
φική αίθουσα ασκεί μια συμπληρωματική λειτουργία 
πλάι στα εμπορικά κέντρα και τα ποικίλα φαστφουντά- 
δικα. (Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προγράμματα των 
κινηματογράφων των βόρειων συνοικιών φιλοξενούν  
διαφημίσεις όχι για το "καθαριστήριο της γειτονιάς", αλ
λά για μπαράκια και φαγάδικα πολυτελείας).
Ο εντυπωσιακός αριθμός εισιτηρίων που συγκέντρωσαν 
φέτος ορισμένες ταινίες σχεδόν "ποιοτικές" (ανάμεσά 
τους, κατά καιρούς, και κάποιες ελληνικές) δεν θα έπρε
πε να μας οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα ως 
προς τη νέα άνθηση του κινηματογράφου. Αν εξετάσου
με το είδος των ταινιών που σημειώνουν εισπρακτική ε
πιτυχία, θα δούμε ότι πρόκειται για ταινίες τελευταίας ε
σοδείας, κάτι αντίστοιχο με ό,τι συμβαίνει στα "τοπ - 
τεν" των τραγουδιών. Ο κινηματογράφος, η π ιο  επανα
στατική νεότερη τέχνη, που αποτύπωσε τις πιο απελευ
θερωτικές αλλά και τις π ιο  καταπιεστικές στιγμές του 
20ού αιώνα, γίνεται όλο και πιο εφήμερος, όλο και πε
ρισσότερο "μιας χρήσειος", θυμίζει ολοένα και περισσό
τερο τα προϊόντα που έχουν περιορισμένη παραμονή 
στα ράφια του σουπερμάρκετ.
Ενώ ο κινηματογράφος χάνει το χαρακτήρα του ως λα ϊ
κή, μαζική τέχνη, ταυτόχρονα δημιουργούνται θύλακες 
σινεφίλ, μικρές ομάδες π ιστό) ν, στην Αθήνα και στην ε
παρχία, που συχνά με πολλές προσωπικές θυσίες στή
νουν κινηματογραφικές λέσχες, ανακαλύπτουν και μελε
τούν την ιστορία του κινηματογράφου και, στην 
καλύτερη των περιπτιόσεων, προσπαθούν να κάνουν κι
νηματογράφο. Ταυτόχρονα, βλέπουμε να αυξάνονται οι 
ιδιωτικές σχολές κινηματογράφου, να ανθούν τα φρο
ντιστήρια για τους υποψήφιους σπουδαστές της Δραμα
τικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, να εκδίδονται νέα 
κινηματογραφικά περιοδικά ή και βιβλία για τον κινη
ματογράφο.
Αυτές οι δύο τάσεις (η άγρια εμπορευματοποίηση από τη 
μια μεριά και η αυθόρμητη δημιουργία ομάδων κινημα
τογραφόφιλων από την άλλη) θα συνυπάρχουν, αφού

κατά βάθος δεν ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Το κρά
τος δεν μπορεί να ανατρέψει μια πορεία που δεν χαρα
κτηρίζει μόνο τον ελληνικό χοίρο. Το Φεστιβάλ Κινημα
τογράφου Θεσσαλονίκης, όσο και αν φιλοδοξεί να  
ξεφύγει από τον επαρχιιοτισμό και τον συντεχνιακό ερα
σιτεχνισμό, παραμένει μια εκδήλιοση βιτρίνας που ελά
χιστα αγγίζει το πλατύ κοινό. Κι αυτό γιατί ο διάλογος 
περί των πολιτιστικυτν αλλά και άλλων σημαντικυΥν θε
μάτων έχει εδώ και χρόνια εκφυλιστεί σε μονολόγους 
κωφυΥν - και σε αυτό δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη το 
κράτος.
Ένα σημαντικό πεδίο "κινηματογραφικής θητείας" θα 
μπορούσε να ήταν ο ελληνικός στρατός. Μέσα στους 20 
μήνες της θητείας, νέοι από όλη την Ελλάδα θα μπορού
σαν να γνωρίσουν τον παγκόσμιο και τον ελληνικό κινη
ματογράφο - και όχι μόνο τις επιτυχίες της χρονιάς. Αντί 
για αυτό, η τηλεόραση και τα "χάπια" (για να μη μιλή
σουμε για πιο "σκληρά" βοηθήματα) αναλαμβάνουν το 
έργο της αισθητικής και κοινωνικής διαπαιδαγιόγησης 
αυτού του τόσο ευαίσθητου κομματιού της ελληνικής νε
ολαίας. Ό σο για την κινηματογραφική παιδεία στη Δη
μοτική και τη Μέση Εκπαίδευση, είναι αστείο και μόνο 
να την αναφέρουμε, τη στιγμή που η λεγάμενη "δημόσια 
δωρεάν παιδεία" κατεδαφίζεται συστηματικά μέσο) των 
πενιχρών προϋπολογισμών, της οικονομικής εξαθλίω- 
σης των εκπαιδευτικιόν, το όνειδος των διαγωνισμών. 
"Όταν μπαίνω στην τάξη, το πριίντο που ζητώ από τους 
μαθητές είναι να μαζέψουν τους σουγιάδες και τα χάπια  
από τα θρανία, ώστε να αρχίσουμε το μάθημα". Αυτή η 
συγκλονιστική μαρτυρία μιας καθηγήτριας σε τεχνικό 
λύκειο σε κάποια δυτική συνοικία της Αθήνας δίνει το 
μέτρο της σχέσης που έχει ένα μεγάλο κομμάτι της νεο
λαίας όχι μόνο με τον κινηματογράφο αλλά με τη ζωή και 
το μέλλον της. Χάπια και σουγιάδες είναι εργαλεία ονεί
ρου και επιβίωσης σε. έναν κόσμο που η εργασία γίνεται 
όλο και πιο επισφαλής, που η βία και η ανέχεια είναι α
ναπόσπαστα στοιχεία του καθημερινού τοπίου. Η ίδια η 
καθηγήτρια ομολογεί ότι αυτά τα παιδιά ποτέ δεν θα μά
θουν "σωστά ελληνικά" (δεν μιλάμε για αρχαία!). Είναι 
σίγουρο ότι ποτέ δεν θα μάθουν τον Γκρίφιθ, τον Αϊζεν- 
στάιν, τον Γιώργο Τζαβέλλα. Βέβαια, αν τους γνοϊριζαν, 
τα χάπια και οι σουγιάδες θα λιγόστευαν για να αντικα- 
τασταθούν από κάποια άλλα "εργαλεία", πολύ πιο επι
κίνδυνα ίσιος για την κυβέρνηση του κ. Βενιζέλου και τα 
εκσυγχρονιστικά του οράματα.
Ο κινηματογράφος θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο για 
την αυτογνωσία μας, την ανάπτυξη εθνικής και ευρύτε
ρης ιστορικής συνείδησης, για το διάλογο και την κοινω- 
νικοποίηση ευρύτερων στριυμάτων του πληθυσμού. Οι 
προβλέψεις του πολυνομοσχέδιου του υπουργείου 11 ολι- 
τισμού συντηρούν και "νοικοκυρεύουν" την υπάρχουσα  
κατάσταση, χωρίς να έχουν την παραμικρή φιλοδοξία να  
την "παρεκκλίνουν" προς μια πιο φιλολαϊκή, ανθρωπι
στική κατεύθυνση.
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I Μαοϊκή μας παρατήρηση rivai ότι, 
το Ελληνικό Κέντρο Κινημπτογρά 
ηου δεν πρέπει va rivai ίνα ς δ ή μ ο  
οιος. οικονομικός Οργανισμός, που  
να μονοπωλεί την κινηματογραφική 
οπτικοακοιππική αγορά με διαστρε
βλώσεις. οι οποίες είναι επιζήμιες 
για τον επαγγελματικό χ<ί>ρο, αλλά 
και για τον έλληνα ς ορολογούμενο, 
που συντηρεί ή επρόκι ιτο να συντη- 
ρήοι ι αΐ'τόν τον οργανισμό, αλλά α- 
ντιθέτως να αποτελέσει μοχλό για 
μια βιώσιμη κινηματογραφική και 
οπτικοακουστική βιομηχανία η ο 
ποία να είναι σημείο αναφοράς για 
την πολιτιστική πολιτική της χώρας.
2. Λεν νομίζουμε ότι ο ρόλος του 
Ηλληνικού Κέντρου Κινηματογρά
φου πρέπει να είναι η οικονομική υ
ποστήριξη τ<υν κινηματογραφικών 
εργαστηρίων και αυτό γιατί δημι
ουργεί διαστρέβλωση της συγκεκρι
μένης αγοράς, είναι ενάντια της νο 
μοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τέλος αφήνει ανοιχτό τον τρόπο 
ενίσχυσης που δίνει την εντύπωση 
ότι θα προορίζεται προς συγκεκρι
μένα συμφέροντα.
Νομίζουμε ότι η οποιαδήποτε οικο
νομική ενίσχυση ή υποστήριξη των 
κινηματογραφικών εργαστηρίων 
πρέπει να γίνει διαμέσου του Γνω- 
μοδοτικού Συμβουλίου Κιν/φίας, 
όργανο που δεν πρέπει να χάσει το 
ρόλο του, και που από τον ίδιο το 
Νόμο έχει μια ενεργή θέση στην ο- 
πτικοακουστική ελληνική πραγμα
τικότητα.
3. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματο
γράφου δεν πρέπει να ιδρύει θυγα
τρικές εταιρίες, λόγω του ότι ο πα
ρεμβατισμός και σε δευτερογενείς 
χώρους της οπτικοακουστικής αγο
ράς (ία δημιουργήσει συνθήκες αθέ
μιτου ανταγωνισμού και πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση στον έλλη- 
να φορολογούμενο.
4. Λεν πρέπει να ιδρύει γραφεία, υ
ποκαταστήματα, παραρτήματα, στο 
εσωτερικό και εξωτερικό, λόγω του 
ότι και εδώ θα ιοχύσει ό,τι είπαμε 
στο σημείο 2.
5. ΙΙρέπει να είναι σαφείς οι πόροι 
από τους οποίους χρηματοδοτείται 
το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογρά
φου.
ΙΙροτείνουμε λοιπόν, όπως: 
α. Το Υπουργείο Πολιτισμού κατά 
ι τος να εγγράφει στον τακτικό προ
ϋπολογισμό του το ποσό των δρχ. 
500.000.000 ως τακτική επιχορήγη
ση με προσαρμογή ανά έτος, βάση

του επίσημου τιμαριθμικού δείκτη 
β. 50% από το φόρο που εισπράττε 
ται απο την πώληση των εισιτηρίων 
των κινηματογραφικών αιθουσών, 
γ. 10% από τα έσοδα που προέρχο
νται, σε ετήσια βάση, από τον ειδικό 
φόρο τηλεόρασης που εφαρμόζεται 
από το Νόμο σήμερα.
6. Να απαλειφθεί από μέλος της 11 
νικής Συνέλευσης η ιδιότητα του 
σκηνοθέτη - παραγωγού.
11 ιδιότητα αυτή είναι τεχνητή, λόγο) 
του ότι οι εμφανιζόμενοι ως σκηνο
θέτες - παραγωγοί είναι ουσιαστικά 
και τυπικά σκηνοθέτες, αλλά α 
σκούν και το επάγγελμα του παρα
γωγού ή συμμετέχουν σε εταιρίες 
τυνν οποίω ν κατέχουν την πλειοψη-

φία τιυν μετοχών και τιυν μεριδίων, 
λόγιο του ότι ο κανονισμός του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά
φου και γενικότερα οι κανονισμοί 
χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Συμβουλίου της 
Ευριόπης, ζητούν να υπάρχει η ιδιό
τητα του παραγωγού, προκειμένου  
να υπογράφονται συμβάσεις χρημα
τοδότησης παραγωγής, συμπαραγω
γής, επιδότησης κ.α.
Μάλιστα, οι οργανισμοί αυτοί ζη
τούν και επιθυμούν όπως 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, αλλά και ΤΥΠΙΚΑ, 
άλλο πρόσωπο φυσικό να είναι ο 
σκηνοθέτης και άλλο πρόσω πο φυ
σικό ο παραγωγός.
7. Στο σημείο που αφορά tu διορι
ζόμενα μέλη της Γενικής Συνέλευσης 
και ειδικά "τρία πρόσωπα αναγνω 
ρισμένου κύρους από το χώρο των 
πνευματικών δημιουργών", θα επι
θυμούσαμε, όπως αλλαχθεί ως εξής: 
"τρία πρόσιυπα αναγνωρισμένου  
κύρους από τον καλλιτεχνικό και 
πνευματικό χώρο".
Δηλαδή αυτοί που είναι κινηματο
γραφιστές, εφόσον βεβαίως το επι
θυμείτε, να έχουν την δυνατότητα vu 
συμμετέχουν και να συμβάλλουν 
στη γενική άσκηση της οπτικοακου- 
στικής πολιτικής.
8. ΙΙρέπει να μπορεί να  συγκαλείται 
I ενική Συνέλευση όταν ίο  ζητήσει 
εγγράφως το 1/3 τιυν μελών της.
Ο προτεινόμενος αριθμός τιυν I ()με-

λων καθιστά ουσιαστικά αΛύνατον 
τα μέλη να μπορούν να ζητήσουν να 
γίνει I ενική Συνέλευση 
Νομίζουμε λοιπόν ότι η πρότασή 
μας αποτελεί μια συμβιβαστική λυ 
ση η οποία από τη μια πλευρά δεν 
κάνει ανέφικτο το να συγκαλείται η 
I ενική Συνέλευση και από την άλλη 
αποφεύγουμε στο να συγκαλείται 
σχετικά εύκολα το όργανο αυτό.
9. II άποψή μας είναι ότι ο ΙΙροι 
δρος και ο Αντιπρόεδρος πρέπει να 
εκλέγονται από το Διοικητικό Συμ 
βούλιο, όπω ς γίνεται και σε όλες τις 
Ανώνυμες Εταιρίες.
Εφόσον υπαρχουν ζητήματα δήμο 
σίου συμφέροντος, νομίζουμε ότι ο  
μεν Πρόεδρος να διορίζεται από τον
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Με συμμέτοχο τον ΈΜηνα
Οι θέσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών 

Κινηματογράφου Τηλεόρασης και Βίντεο

Υπουργό από τα μέλη του Διοικητι
κού Συμβουλίου, ο  δε Αντιπρόεδρός 
να εκλέγεται από τα μέλη του Δ ιοι
κητικού Συμβουλίου σε μυστική ψη
φοφορία.
1Θ. Αναφορικά με την ειδικότητα "α
νάλυση σεναρίων" εμείς λέμε ότι η 
ειδικότητα αυτή δεν υπάρχει και νο 
μίζουμε ότι ίσιος φωτογραφίζει κά
ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. 
Παρατηρούμε ότι απουσιάζουν, 
από το προτεινόμενο σχέδιο, ειδικό
τητες που υπάρχουν σε οποιαδήπο
τε προηγμένη οπτικοακουστικά χω
ρά, όπω ς όιαλογίστας 
(επεξεργαστής διαλόγω ν σεναρίου) 
ή εντεταλμένος παραγωγής ή εντε
ταλμένος παραγω γός ή επιθεωρητής 
παραγωγής, επαγγέλματα που η α 
πουσία τους έχει συντελεσει σε με
γάλο βαθμό στην σταδιακή συρρί
κνωση της ελληνικής παραγωγής και 
στην αδυναμία της ελληνικής π ο λι
τείας να στελεχώσει τμήματα ή ορ
γανισμούς η φορείς με άτομα που να  
συγκεντρώνουν οικονομοτεχνικές 
και νομικές γνώσεις σε συνδιασμό 
με καλλιτεχνική και εμπορική πραγ
ματικότητα.
11. Συμβούλιο κρίσεων. 
Παρατηρούμε ότι η ουσιαστική ά 
σκηση της πολιτικής παραγωγής του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά
φου, το προτεινόμενο σχέδιο προε
δρικού διατάγματος το αναθετει στο 
Συμβούλιο Κρίσεων οπού αντί να έ-
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χει εισηγητικό και συμβουλευτικό 
χαρακτήρα έχει την τυπική και ου
σιαστική δυνατότητα εγκρίσεως ή α- 
πορρίψεως προτάσεων.
Η άποψή μας είναι ότι το Συμβούλιο 
Κρίσεων πρέπει να είναι ένα "φίλ
τρο" πρώτου βαθμού το οποίο να  
κάνει την γενική εισήγηση για το 
ποια έργα και ποιες προτάσεις είναι 
μέσα στο πνεύμα της άσκησης οπτι- 
κοακουστικής πολιτικής έτσι όπιυς 
διαμορφιόνεται από τη Γενική Συνέ
λευση (που είναι το κατά τύπο και 
ουσία, κατεξοχήν όργανο που ορίζει 
τις κατευθυντήριες γραμμές λει
τουργίας του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου) και τις σχετικές 
εντολές στο Διοικητικό Συμβούλιο 
(και με την εκλογή τους) που έχει την 
αρμοδιότητα να εφαρμόζει την ως 
άνω βούληση.
12. Επίσης στο άρθρο 7 παρ. 1γ είναι 
εμφανής η θέληση εξαφάνισης του 
κλάδου της παραγωγής και των ε- 
παγγελματιών παραγωγής στο να 
θέτει στο Συμβούλιο Κρίσεων τον ε- 
παγγελματία παραγωγό υπό αίρεση 
μαζί με άλλα επαγγέλματα, όπως 
αυτό του κριτικού. 
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι, ε9>ό- 
σον η πολιτεία θέλει να δημιουργή
σει μια υποδομή παραγωγής βιώσι
μη, με "βιομηχανικά” κριτήρια έτσι 
όπιος την έχουν δημιουργήσει οι α
ναπτυγμένες οπτικοακουστικά χώ
ρες ή οι χώρες που επιθυμούν να α
σκήσουν μια σοβαρή
οπτικοακουστική πολιτική, ένας 
παραγωγός όχι μόνο πρέπει, αλλά 
οφείλει να είναι παρών σε όλα τα 
στάδια διαδικασίας προώθησης και 
έγκρισης παραγιυγής στο εν λόγιο

Συμβούλιο Κρίσεων εξασφαλίζο
ντας την μόνιμη θέση εκπροσώπου 
των παραγωγών έτσι ώστε να εξα
σφαλίζει όπως η πολιτεία έχει έναν 
εκπρόσωπο της βιώσιμης και αντα
ποδοτικής προς το δημόσιο (οικο
νομικό) συμφέρον, παρουσίας.
13. Επίσης στο άρθρο 7 παρ. 10 νο 
μίζουμε ότι την οριστική απόφαση 
για χρηματοδότηση από το Ελληνι
κό Κέντρο Κινηματογράφου και όχι 
"επικύρωση" πρέπει να την έχει το 
Διοικητικό Συμβούλιο, ακριβώς 
γιατί είναι το όργανο που ασκεί την 
πολιτική η οποία αποφασίζεται από 
τη Γενική Συνέλευση και που είναι 
(το Διοικητικό Συμβούλιο) αστικά 
και ποινικά υπεύθυνο από το νόμο 
απέναντι στη Γ ενική Συνέλευση και 
στο τυπικά και κατ' ουσίαν μέτοχο 
που είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
Το δεύτερο αυτό σημείο και ειδικό
τερα η τυχόν ποινική ευθύνη πρέπει 
να τύχει ιδιαίτερης προσοχής λόγω  
του ότι δεν νοείται τα μέλη του Δι
οικητικού Συμβουλίου να έχουν τις 
τυχόν ποινικές ευθύνες που να ο
φείλονται σε ενέργειες και παραλή
ψεις άλλου οργάνου που κατ' ου
σίαν αντικαθιστά (το Συμβούλιο 
Κρίσεων) τις τυπικές και ουσιαστι
κές εξουσίες του Διοικητικού Συμ
βουλίου.
14. Άρθρο 9 παρ. 4 IV. Είμαστε ριζι
κά αντίθετοι η ΕΔΔΑΣ ΦΙΛΜ να ι
δρύει γραφεία στο εξωτερικό.
Μέσα στα πλαίσια άσκησης οπτικο- 
ακουστικής πολιτικής, νομίζουμε 
ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ε
ταιρία που είναι ουσιαστικά και τυ
πικά ανεξάρτητη από το Ελληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου και αυτή

να αναλαμβάνει την εμποριή εκμε
τάλλευση ΟΔΩΝ των οπτικοακου- 
στικών παραγωγιόν και όχι μόνο  
αυτές του Ελληνικού Κέντρου Κι
νηματογράφου.
Άρα η πρότασή μας συνοψίζεται σε 
δυο κατ' επιλογήν προτάσεις: 
α. ΕΛΛΑΣ ΦΙΛΜ ως παράρτημα το 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά
φου και με στόχο την προιόθηση των 
παραγιυγών στις οποίες συμμετέχει 
ή χρηματοδοτεί το Ελληνικό Κέ
ντρο Κινηματογράφου χιυρίς όμως 
εξάπλωση σε ένα πολυμορφικό όρ
γανο που θα καταβροχθίζει πολύτι
μους πόρους που προορίζονται για 
την παραγωγή, ή
β. ΕΛΛΑΣ ΦΙΛΜ ώς Ανώνυμη 
Εταιρία με συγκεκριμένους πόρους 
και όργανα που έχει ως στόχο την ε
μπορική εκμετάλλευση και την π ρο
ώθηση, στην Ελλάδα και σ το εξωτε
ρικό, των οπτικοακουστικυιν 
παραγωγιόν που παράγονται με ή 
χωρίς την συνδρομή του Ελληνικού 
Κέντρου Κινηματογράφου. 
Νομίζουμε πως αυτή είναι η πιο εν- 
δεδειγμένη λύση την οποία έχουν α
κολουθήσει και άλλες χώρες.
15. Σχετικά με το Ελληνικό Κινημα
τογραφικό Αρχείο, νομίζουμε ότι 
δεν είναι αρμοδιότητα του Ελληνι
κού Κέντρου Κινηματογράφου κι 
αυτό διότι ένα τέτοιο τόσο σοβαρό 
και σπουδαίο θέμα πρέπει να το δια
χειρίζεται μια εντελώς ανεξάρτητη 
και υπό την κάλυψη ενός ενισχυμέ- 
νου νομικού πλαισίου που μόνο μια 
δημόσια υπηρεσία ή δημόσιο όργα
νο μπορεί και πρέπει να το αναλά- 
βει, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ουδετερότητα και η αμεροληψία α
νεξάρτητη από την κάθε πολιτική 
της εκάστοτε κυβέρνησης, λόγω του 
ότι, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματο
γράφου είναι όργανο που τυπικά 
και κατ' ουσία ελέγχεται α π 'το ν  
Υπουργό Πολιτισμού.
16. Επίσης, εφόσον το υπουργείο
Πολιτισμού επιμείνει στο να δημι
ουργήσει ένα Κινηματογραφικό 
Αρχείο κάτω από την ομπρέλα του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά
φου, όπου αναφέρεται η δυνατότητα 
ή η υποχρέωση για αναπαραγωγή ή 
χρησιμοποίηση αντιτύπων της έκα- 
στης ταινίας, πρέπει
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συναινεί ΚΑΙ ο 
νόμιμος εκδοχέας του περιουσια
κού δικαιώματος και ό χ ι ".... ή ο νό 
μιμος...”
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Η εξέλιξη του ευρω παϊκού  
κινηματογραφικού τομέα 

.δείχνει σαφώ ς την παρακ
μή του μεριδίου των ι υρω παϊκώ ν  
ταινιώ ν οτην κινηματογραφική α- 
γοςκί. Τα αίτια αυτής της παρακ
μής ι (ναι πολύπλοκα, αλλά υπά ρ
χει μια γενική συμφω νία όσον  
αφορά τους βασικούς παράγοντες.
I. II π α ρ α κ μ ή  του  μ ερ ιδ ίο υ  τω ν  

ευ ρ ω π α ϊκ ώ ν  τ α ιν ιώ ν  
σ την κ ινη μ α το γρ α φ ικ ή  α γ ο ρ ά  

Κνώ η προσέλευση του κ οινού  στις 
κινηματογραφικές αίθουσες μειώ
νεται συνεχώ ς (επί του π αρόντος  
τείνει να  σταθεροποιηθεί σε ο ρ ι
σμένα κράτη μέλη), η εκμετάλλευ
ση των κινηματογραφικώ ν ται- 
νιώ ν αναπτύχθηκε με σημεία 
αναφ οράς την τηλεόραση (όπου ο 
ρόλος των καναλιώ ν με συνδρομη-

φυσικά τόσο στην τηλεοπτική της 
εκμετάλλευση όσο και στην εκμι 
ταλλευση βιντεοταινιώ ν.

2. II κατάτμηση 
των εθνικών αγορών 

11 πολιτιστική και γλωσσική π ο λυ 
μορφία αποτελεί ασφαλώ ς παρά  
γοντα  κατάτμησης των αγορών. 
Ωστόσο, αντίθετα με την περιορ ι
σμένη κυκλοφορία των ευρω πα ϊ
κών κινηματογραφικώ ν ταινιώ ν  
μέσα στην Ευρώπη, διαπιστώ νεται 
ότι η διανομή τυ>ν βορειοαμερικα- 
νικώ ν τα ινιώ ν γίνεται σε ευρύ π α 
νευρω παϊκό επίπεδο. Το π αράδο
ξο  αυτό φ αινόμ ενο καταλήγει σε 
διπολισμό της προσφ οράς μεταξύ  
εθνικώ ν ταινιώ ν που  εξαρτώ νται 
σε αριθμό και οικονομικό δυνα μ ι
κό από το μέγεθος της εθνικής α 
γοράς) και εξω κοινοτικώ ν ται-

διανομής. Ο  τομέας αυτός, που  
διαθέτει ΗΧΧ) περίπου  εταιρείες 
διανομής στην Ευρώπη γιε* 4(Χ)πε 
ρίπου  ευρω παϊκές ταινίες που πα- 
ράγονται κάθι χρ όνο , είναι υπερ
μεγέθης χω ρίς να προσφέρει 
πραγματικά ευρω παϊκά δίκτυα  
διεθνούς διανομής.
Τ ο αποτέλεσμα ι ίναι ότι μόνο  το 
20% τω ν ευρω παϊκέirv ταινιώ ν  
βγα ίνουν έξω α π ό  τις χώ ρες όπ ου  
παράγονται. Σε ορισμένες χείερες 
οι ταινίες γυρ ίζοντα ι χω ρίς να  ε
ντάσσονται σε κ άποια  γενικότερη  
στρατηγική. Τ ο κατά π όσ ον  η δ ια 
νομή τω ν τα ινιώ ν αυτώ ν θα επε
κταθεί και σε άλλες αγορές εξαρ- 
τάται αποκλειστικά και μ όνο  από  
την επιτυχία  τους στις πρώ τες α 
γορές εκμετάλλευσης. Η σταδιακή  
όμω ς αυτή προσέγγιση, στερεί α π ό

Η κινηματογραφική βιομηχανία
Οι στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Έ νω σης

τές αυξάνεται σημαντικά) και τις 
βιντεοκασέτες. Η επιτυχία μιας 
ταινίας στα διάφ ορα αυτά μέσα 
καθορίζεται συχνά  σε μεγάλο βαθ
μό α π ό  την επιτυχία της στις κινη
ματογραφικές αίθουσες, αλλά το 
μεγαλύτερο μέρος τω ν εσόδων του 
τομέα προέρχεται π λέον  από την 
εκμετάλλευση τω ν βιντεοταινιώ ν  
(ενοικίαση ή πώληση).
Ανεξάρτητα πάντω ς από το εξετα
ζόμενο μέσο, το μερίδιο των ευρω
π α ϊκ ώ ν τα ινιώ ν στην κ ινηματο
γραφική αγορά μειώνεται 
συνεχώ ς, π ρος όφ ελος εξω κοινο- 
τικων ταινιώ ν, κυρίω ς βορειοαμε- 
ρικανικώ ν.
ΙΙράγματι, η μείωση των πωλησε- 
ω ν εισιτηρίων των κινηματογρα
φικώ ν αιθουσώ ν είχε επιπτώ σεις  
μόνο για τις ευρω παϊκές ταινίες, 
ενώ οι βορειοαμερικανικές ταινίες  
μπόρεσαν να  διατηρήσουν το κ ο ι
νό  τους και να αυξήσουν το μερί
διό τους οτην αγορά το οπ ο ίο  έ- 
φθασε, σε ύλη την Ευρωπαϊκή  
Ενωση, κατα μέσο όρο σχεδόν σε 
80%. Η επιτυχία μιας ταινίας στις 
κινηματογραφικές αίθουσες, που  
αποτελεί διαφήμισή της, επιδρά

νιώ ν.
Α νάμεσα στους παράγοντες στους  
οπ οίου ς  αποδίδεται το φ αινόμ ενο  
αυτό, τονίστηκε ομόφ ω να η αδυ
ναμία  των ευρω παϊκώ ν διαρθρώ 
σεω ν διανομής. Εκτός όμω ς α π ό  
αυτή τη διαρθρωτική πραγμ ατικό
τητα ορισμ ένοι τονίζουν  το γεγο
ν ό ς  ότι η αγορά δεν λαμβάνεται υ
πόψη στο σύνολο  της διαδικασίας  
δημιουργίας, παραγω γής και δ ια 
νομής.

Διαχωρισμένες διαρθρώσεις 
διανομής

Η βορειοαμερικανική κινηματο
γραφική βιομηχανία επενδύει μα
ζικά στη διανομή και τη διαφήμιση  
των τα ινιώ ν της σε ύλη την κ ο ινο 
τική επικράτεια. Δ εδομένου ότι τα 
έσοδα εκμετάλλευσης από το σ ύ νο 
λο της ευρω παϊκής αγοράς, της εί
ναι στο εξής απαραίτητα για να  
καλύψει το αυξα νόμ ενο  κόστος  
παραγω γής, αναπτύσσει πάνε υρω- 
π αϊκες στραγηγικες στηριζόμενη  
σε ισχυρά δίκτυα διανομής. 
Αντίθετα, η ευρω παϊκή κινηματο
γραφική βιομηχανία προσκρούει 
σε διαχω ρισμένες διαρθρώ σεις

τους δ ια νομ είς  τη δυνατότητα να  
π ραγμ ατοποιή σουν οικονομ ίες  
κλίμακας στα π λα ίσ ια  μιας σ χ ο 
λικής στραγηγικής προώθησης. 
Ε ξάλλου, ο  δ ιαχω ρισμός αυτός ο 
δήγησε σταδιακά τον τομέα της 
διανομής σε α δυναμ ία  να  επενδύ
σει στην κινηματογραφική πα ρα 
γωγή, στερώ ντας έτσι τη βιομηχα
νία  αυτή όχι μ όνο  α π ό  π όρ ους  
αλλά και α π ό  ένα ν  απαραίτητο  
σύνδεσμο με την αγορά.

Ανεπαρκής αξιολόγηση 
των απαιτήσεων της αγοράς 

Η ρήξη των ουσιαστικώ ν δεσμώ ν  
με την αγορά εμφ ανίζεται κστά κύ
ριο λόγο  σε δύο επίπεδα:
Στο στάδιο της δημ ιουργία ς τα ευ
ρω παϊκά σχέδια χαρακτηρίζονται 
α π ο έλλειψη ανάπτυξης. Κατά το 
καθοριστικό αυτό στάδιο πρέπει 
πράγματι να  γίνει εκ νέο υ  επεξερ
γασία των αρχικώ ν ιδεώ ν προκει- 
μένυυ να ληφ θουν πληρέστερα υ
πόψη οι δ ιάφ ορες κατηγορίες  
κ οινού  και κυρίω ς το ευρω πα ϊκό  
και το παγκόσμ ιο κοινό . Στα π λ α ί
σια αυτά είναι λυπηρό το ύ,τι ο ρ ι
σμένοι δημόσιοι μηχανισμοί οτη-
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ριξης ο ι ο π ο ίο ι είναι π ροσανα το
λισμένοι αποκλειστικά στην τοπ ι
κή παραγω γή, δεν ενθαρρύνουν ε- 
παρκώ ς τη συνεκτίμηση των 
ευρω παϊκώ ν και διεθνικώ ν αγο
ρών. Το στάδιο αυτό της δημιουρ- 
γίας/ανάπτυξης είναι θεμελιώδες. 
Η ευρω παϊκή κινηματογραφική  
βιομηχανία δεν θα μπορέσει να γ ί
νει ανταγω νιστική, ακόμη και με 
τους π ιο  προω θημένους μηχανι
σμούς διανομής, εάν δεν λάβει υ
πόψη τις προτιμήσεις του κοινού. 
Στα στάδιο της προώθησης και του 
μάρκετινγκ, έναντι τανν μαζικώ ν ε
πενδύσεω ν των βορειοαμερικα- 
νώ ν φορέω ν εκμετάλλευσης (για  
τους "blockbusters" ο π ρ οϋπ ολογι
σμός προώθησης ανέρχεται συχνά  
στο ίδιο ύψ ος με τον π ρ οϋπ ολογι
σμό παραγω γής), ο ι ευρω παϊκές  
διαφημιστικές εκστρατείες είναι 
π ολύ  πιο  περιορισμένες και χαρα
κτηρίζονται και από έλλειψη ε
μπειρίας στον τομέα του πανευρω 
πα ϊκ ού  και του παγκόσμιου  
μάρκετινγκ.

3. Η συνεχής διόγκωση 
των ελλειμμάτων

Η αύξηση του κόστους παραγω γής 
μαζί με την αδυναμία εκμετάλλευ
σης των διαφ όρω ν αγορώ ν οδηγεί 
στη συνεχή διόγκωση τιον ελλειμά- 
των της ευρω παϊκής κινηματογρα
φικής βιομηχανίας.
Η διαρκώς αυξανόμενη παρέμβα
ση των ραδιοτηλεοπτικώ ν ορ γα νι
σμών στη χρηματοδότηση της κινη
ματογραφικής παραγω γής δεν έχει 
μέχρι στιγμής ανατρέψει ριζικά

αυτή τη λογική. Οι επενδύσεις τους 
σε συμπαραγωγές στοχεύουν κυ
ρίως στο να  διασφ αλίσουν την 
πρόσβασή τους σε προγράμματα  
που  ενδιαφέρουν περισσότερο ένα 
συγκεκριμένο εθνικό κοινό.
Η περιορισμένη αυτή κλίμακα της 
ευρω παϊκής κινηματογραφικής 
βιομηχανίας, η οποία  είναι εγκλω
βισμένη σε εθνικές αγορές που εί
να ι πολύ στενές για να  εξασφαλί
σουν την αύξηση των επενδύσεω ν 
και την αποδοτικότητά τους, έχει 
επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της 
παραγωγής. Έ τσι έχει δημιουργη- 
θεί μια κρίση εμπιστοσύνης που ε
κτρέπει τα ευρω παϊκά κεφάλαια, 
κυρίως προς τη βορειοαμερικανι- 
κή βιομηχανία προγραμμάτων.

4. Τα αρνητικά αποτελέσματα 
των μηχανισμών στήριξης

Εκτός από τις ανεπάρκειες που  ο 
φ είλονται πολύ συχνά αποκλειστι
κά στην τοπική διάσταση των μη
χανισμώ ν στήριξης, ο 
πολλαπλασιασμός των εθνικών 
και περιφερειακιόν ταμείιον ενί
σχυσης της κινηματογραφικής β ιο
μηχανίας, στις διατάξεις των ο 
ποίω ν συχνά δεν λαμβάνονται 
καθόλου υπόψη ή τουλάχιστον όχι 
επαρκώς οι επιταγές της αγοράς, 
μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυ
ξη συμπεριφοράς "επιδοτούμε
νου" στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. 
Στις περιπτώ σεις όπ ου  εμφ ανίζε
ται το φαινόμενο αυτό, οι ευρω- 
παίοι παραγω γοί, αντί να αναπτύ
ξο υ ν  τις ικανότητες τους 
αναλαμβάνοντας οικονομικούς

κ ινδύνους α νάλογους με τα έσοδα  
που  μπορούν να φέρουν στην α γο
ρά, περιορίζονται στη απλή χρησι
μοποίηση αυτώ ν τω ν κονδυλίω ν. 
Έ τσι αναπτύσσουν σχέδια χω ρίς  
να ενδιαφέρονται για  το κ οινό , κα
θόσον γνιυρίζουν ότι ένα σημαντι
κό μέρος του κόστους παραγω γής 
θα καλυφθεί από δημόσιες ενισχύ
σεις.
Το γεγονός ότι, σε ορισμένες π ερι
πτώ σεις, κινηματογραφικές ται
νίες που παράγονται χάρη στη δη
μόσια χρηματοδότηση δεν 
προβάλλονται ποτέ σε κ ινηματο
γραφικές αίθουσες, αποτελεί σαφή 
απόδειξη αυτού του φ αινομ ένου. 
Το φ αινόμ ενο αυτό δεν οφείλεται 
στη δημόσια ενίσχυση αυτή καθ' 
αυτή η οποία  μπορεί να  αποτελέσει 
σημαντικό κίνητρο για  την α νά 
πτυξη κερδοφόρω ν προγραμ μά
των, υπό την προϋπόθεση ότι κατά  
τη χορήγησή της θα ληφθεί υπόψη  
η διάσταση της αγοράς. Δ ιαπιστώ 
νεται όμω ς ότι μπορεί να  εμφανι- 
σθεί και το αντίθετο ακριβώς φ α ι
νόμενο. Δηλαδή, στη περίπτωση  
που  καταργείται κάθε δημόσια ενί
σχυση, η κινηματογραφική βιομη
χανία  μπορεί να  εξαφανισθεί σχε
δόν ολοκληρωτικά. Για το λόγο  
αυτό είναι πολύ  σημαντικό να  εξε- 
τασθούν ο ι προτεραιότητες, τα με
γέθη και οι μηχανισμοί των δημό
σιω ν ενισχύσεω ν στην Ευρωπαϊκή  
Ένωση.

Η τηλεοπτική βιομηχανία
Στον τομέα της τηλεόρασης, η ε
κρηκτική ά νοδος της ζήτησης τηλε
οπτικώ ν προγραμμάτω ν δεν οδή
γησε στην ενίσχυση της σχετικής 
ευρω παϊκής βιομηχανίας η οποία , 
αντίθετα, παραμένει εγκλωβισμέ
νη σε πολύ στενές αγορές.
I. Εκρητική άνοδος της ζήτησης 
και αύξηση του κόστους παραγω 
γής
Ο π ολλαπλασιασμός τω ν ραδιοτη
λεοπτικώ ν οργανισμώ ν κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1980 
καθώς και η επιμήκυνση του χρ ό 
νου  καθημερινής μετάδοσης, κατέ
ληξαν σε "έκρηξη" της ζήτησης 
προγραμμάτων.
Η αύξηση των εσόδων του τομέα 
δεν αντιστάθμισε ωστόσο την αύ-
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πιβκίτνουν ορισμένες μικρές επι
χειρήσεις, το μέγεθος των οποίων 
δεν τους επιτρέπει να αντιμετωπί- 
οοιτν την ευροκταϊκή και την πα 
γκόομια αγορά.
- την υποδιαίρεση τιυν εθνικιίτν αυ
τών αγορυχν η οποία ενιοχύεται 
από την περιορισμένη διανομή και 
διεθνική κυκλοφορία τιυν προ
γραμμάτων.
- τον εγκλωβισμό της οε ένα χρόνιο 
έλλειμμα.
- την ανικανότητά της να χρησιμο
ποιήσει ευρωπαϊκά κεφάλαια τα 
οποία είναι, ακπόσο, διαθέσιμα 
για επενδύσεις σε μη κοινοτικές 
βιομηχανίες προγραμμάτατν.

ξηση του κοστους παραγωγής ή 
την ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των 
δικαιωμάτων μι τάδοσης αθλητι
κών γεγονότων. Οι προύπολογι- 
σμοί για αγορές προγραμμάτων 
περικόπτονται και οι ραδιοτηλεο
πτικοί οργανισμοί αναγκάζονται 
να προσφεύγουν στη μαζική εισα
γωγή εξωκοινοτικων προγραμμά
των που προέρχονται από καταλό
γους οι οποίοι έχουν ήδη 
αποσβεσθεί σε άλλες αγορές.

2. Περιορισμένη κυκλοφορία
των προγραμμάτων
εντός της Ευρώπης 

Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος 
των νέων ραδιοτηλεοπτικών υπη
ρεσιών έχει αναπτυχθεί σε εθνική 
βάση, και έτσι η τηλεοπτική παρα
γωγή επικεντρώνεται στην ικανο
ποίηση του κοινού κάθε κράτους 
μέλους με την παραγωγή προγραμ
μάτων που κυκλοφορούν ελάχι
στα στο εσωτερικό της Κοινότητας 
(το πολύ στο εσωτερικό ομοιογε
νών γλωσσικών περιοχών).
Ο αριθμός των περιπτώσεων συ- 
μπαραγιυγής και συγχρηματοδό- 
τησης στ ις οποίες συμμετέχουν 
φορείς από διάφορα κράτη μέλη 
δεν επαρκεί για να αναπτυχθούν 
προγράμματα που θα ενδιέφεραν 
ενδεχομένως το ευρωπαϊκό ή το 
διεθνές κοινό. Η αδυναμία αυτή εί
ναι αισθητή κυρίως στην παραγω
γή τηλεοπτικών ταινιών αλλά και 
στην παραγωγή τηλεοπτικιόν σει- 
ρών, κινούμενων σχεδίων και ντο- 
κυμαντέρ δεδομένης της σημασίας 
αυτού του είδους προγραμμάτων 
για την κατάρτιση καταλόγων. 
ΙΙρόκειται για προγράμματα "α
ποθεμάτων" (στοκ), η διαχρονική 
εκμετάλλευση των οποίων μπορεί 
να γίνει με διάφορους τρόπους. 
Ιίάντως οι κατάλογοι αυτού του 
είδους προγραμμάτων είναι η οι
κονομική κληρονομιά της βιομη
χανίας τηλεοπτικών προγραμμά
των.
3. Αόνναμία των διαρθρώσεων 
παραγωγής και των καταλόγων 
Οι δομές παραγωγής παραμένουν 
διαχωρισμένες κσι συχνά εξαρτώ- 
νται από έναν ή δύο εθνικούς ρα
διοτηλεοπτικοί^ οργανισμούς οι 
οποίοι δεν έχουν το κατάλληλο μέ-

γιθος για να αντιμετωπίσουν με 
γαλύτερες αγορές. Επίσης, πά
σχουν από έλλειψη επαρκών κεφα 
λα ίων και τα όρια των ιδίων 
πόρων που διαθέτουν δεν τους ι 
πιτρέπουν να καταρτίζουν κατα
λόγους προγραμμάτων, αφού το 
μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμά
των για τα προγράμματα εκχωρεί
ται συνήθως στους ραδιοτηλεοπτι
κούς οργανισμούς που 
χρηματοδοτούν την παραγωγή. 
Σήμερα που η καθιέρωση τηλεο
πτικών προγραμμάτοιν με συνδρο- 
μές αναδεικνύει τον στραγητικό 
ρόλο των καταλόγων για την πα
ροχή νέων υπηρεσιών, οι διαρθρω
τικές αυτές αδυναμίες έχουν ιδιαί
τερη σημασία για την ευρωπαϊκή 
τηλεοπτική βιομηχανία. 
Παράλληλα σημειώνεται η τάση 
προς την κάθετη ολοκλήριοση τιυν 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών 
τόσο όσον αφορά την παραγωγή 
όσο και τις τεχνολογίες υπό αίρε
ση πρόσβασης καθώς και τα μέσα 
εξοπλισμού ατομικής λήψης. Οι 
πρόσφατες προσπάθειες συνεργα
σίας στην Ευρώπη δείχνουν ότι η 
τάση αυτή θα ενισχυθεί για να συ
γκεντρωθούν γύρω από τις ομάδες 
επικοινωνίας οι φορείς τηλεπικοι
νωνίας, οι κάτοχοι καταλόγων και 
οι κατασκευαστές μέσων εξοπλι
σμού.
Γενικά παρά τις ιδιαιτερότητες 
τιυν δύο πόλων της (του κινηματο
γραφικού και του τηλεοπτικού), η 
ευραυταϊκή βιομηχανά προγραμ
μάτων χαρακτηρίζεται από:
- τον κατακερματισμό της σε εθνι
κές αγορές στις οποίες μετά βίας ε-

Τα νέα επιτεύγματα 
της τεχνολογίας

Η μετάβαση από την αναλογική 
στην ψηφιακή μετάδοση, η οποία 
προβλέπεται να ολοκληριυθεί πο
λύ σύντομα, παρουσιάζει τόσο με
γάλες δυνατότητες που δικαιολο
γείται να ονομάζεται 
"επαναστατική".
Βασισμένη στην τεχνολογία της 
ψηφιακής συμπίεσης, οι δυνατότη
τες της οποίας αυξάνονται καθη
μερινά (η τεράστια ποσότητα πλη
ροφοριών που χρειάζεται για τη 
μετάδοση μιας εικόνας σι κίνηση 
"συμπιέζεται", δηλαδή περιορίζε
ται, με λογάριθμους), η ψηφιακή 
μετάδοση προσφέρει τις έξης δυ
νατότητες:
- τη μετάδοση με τον ίδιο φορέα ε
πικοινωνίας, πολύ μεγαλύτερου 
αριθμού πληροφοριών.
- τη μετάδοση τιυν ίδιων πληροφο-
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ριώ ν μέσω πολλα π λώ ν φορέω ν  
(ερτζιανή δέσμη, καλωδιακή - δο
ρυφορική μετάδοση, τηλεφωνικές 
γραμμές, κλπ) με την ανάπτυξη  
π ολλώ ν επιπέδω ν διαλογικής σχέ
σης με τον τελικό χρήστη.
- την πρόσβαση σε πληροφορίες, 
την αποθήκευσή τους, την επεξερ
γασία τους και τον συνδυασμό  
τους ανάλογα  με τις ανάγκες του 
τελικού χρήστη.
- τη συνδυασμένη εξυπηρέτηση του 
καταναλω τικού κοινού  και των ε
πιχειρήσεω ν στα ίδια δίκτυα. Η 
οικονομική και κοινω νική α ιτιο
λόγηση τω ν μεγάλω ν επενδύσεω ν  
που  απαιτούνται στηρίζεται σ' αυ
τήν την εκτεταμένη δυνατότητα  
χρήσης καθώς και στα π ιθανά ο 
φέλη τόσο για τους χρήστες όσο  
και για τις επιχειρήσεις που π ρ ο
σφ έρουν τις υπηρεσίες.

Ο οπτικοακουστικός τομέας 
στη νέα "κοινωνία 
των πληροφοριών"

Το Λευκό Βιβλίο για  την "Ανά
πτυξη, ανταγω νιστικότητα και α
πασχόληση", σε μια μεσοπρόθε
σμη / μακροπρόθεσμη προοπτική, 
αφιερώ νει στο κεφάλαιο "Οι κοι- 
νιονικές μεταβολές, ο ι νέες τεχνο
λογίες" δύο σημαντικά τμήματα με 
θέμα, αντίστοιχα , την κοινω νία  
των πληροφοριώ ν και τον οπτικο- 
ακουστικό τομέα.
Τ ονίζοντα ς τη σημασία της διαχεί
ρισης, την ποιότητα και την ταχιΤ 
τητα της πληροφόρησης για την 
οικονομική ανάπτυξη, το Λευκό 
Βιβλίο θέτει τις βασικές αρχές για  
τη δημιουργία και εφαρμογή ενός  
ενιαίου χώ ρου πληροφοριώ ν που  
συγκροτείται από πολλά  αλληλε- 
ξαρτώ μενα επίπεδα:
- τα μέσα εξοπλισμού, τα δομικά  
μέρη και τα λογισμικά που  επιτρέ
π ουν  την επεξεργασία των πληρο
φοριώ ν από τους χρήστες.
- τις φυσικές υποδομές (δίκτυο ε- 
ποικοινω νιώ ν, δορυφ όροι...)
- τις βασικές υπηρεσίες τηλεπικοι
νω νιώ ν
- τις εφαρμογές που  προσφέρουν  
στους χρήστες μεγάλο φάσμα υπη
ρεσιών.
- τους χρήστες.
Το Λευκό Βιβλίο τονίζει τη σημα

σία της εφαρμογής ενός ενιαίου  
χώ ρου πληροφοριώ ν για την α νά 
πτυξη, την ανταγωνιστικότητα  
και την απασχόληση στην Ευρώ
πη. Η ανάλυση αυτή επιβάλλεται 
κατά μείζονα λόγο για την ενίσχυ
ση του ευρω παϊκού οπτικοακου- 
στικού τομέα, δεδομένου ότι θα ε
πιτρέψει να επεκταθούν οι 
δυνατότητες επιλογής τιυν κατα
ναλω τώ ν και να αναπτυχθούν νέ 
ες ευκαιρίες για  τις βιομηχανίες 
προγραμμάτων.
Οι συνέπειες της "τρηφιακής επα
νάστασης" για τον οπτικοακου- 
στικό τομέα δεν αποτελούν παρά  
μια μόνον εκδήλωση της εμφ άνι
σης μιας νέας "κοινωνίας των  
πληροφοριών", που θα επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό πολλές πλευρές 
της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής. Η εκρηκτική ανάπτυξη των 
τεχνολογιώ ν της πληροφόρησης 
και της επικοινω νίας που οφείλε
ται στην "ψηφιακή επανάσταση" 
συμβάλλει στη βελτίωση της οικο
νομικής και κοινω νικής ζωής, ως 
παράγοντας ανάπτυξης, παράγο
ντας οικονομικής και κοινω νικής 
συνοχής, παράγοντας αποτελε- 
σματικότητας τιυν άλλω ν σημα
ντικώ ν υποδομώ ν, παράγοντας α 
νάπτυξης νέω ν υπηρεσκόν και, 
κατά συνέπεια, παράγοντας δημι
ουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στόχοι της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής

Α πέναντι στις στρατηγικές που α
ναπτύχθηκαν στις ΗΙΙΑ και την 
Ιαποννία οι οποίες στηρίζονται 
στην ανάπτυξη τιυν υποδομώ ν της 
πληροφόρησης ("ψηφιακές αρτη
ρίες") και τις νέες τεχνολογίες της 
πληροφόρησης και της επικοινω 
νίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να ενισχύσει τη δράση της ώστε να  
δημιουργήσει γρήγορα έναν πραγ
ματικά ενιαίο χώρο πληροφο
ριών.
Το Λευκό Βιβλίο επισημαίνει 
τρεις βασικούς στόχους για την ευ
ρωπαϊκή αυτή στραγηγική:
- η σχετική δράση θα πρέπει να εί
να ι προσανατολισμένη εξαρχής σε 
μια παγκόσμια προοπτική, κυ
ρίως μέσω διεθνών συμμαχιών.
- θα πρέπει να λάβει υποψη της τις

ευρω παϊκές ιδιαιτερότητες (πολυ
γλω σσία, πολιτιστική ποικιλο- 
μορφία, οικονομική ετερογένεια).
- Θα πρέπει να δημιουργήσει τις α 
παραίτητες προϋποθέσεις ώστε, 
στα πλαίσια  ενός ανοιχτού  και α 
νταγω νιστικού διεθνούς συστήμα
τος, να διατηρήσει η Ευρώπη ένα ι
κανοποιητικό επίπεδο ελέγχου  
των βασικών τεχνολογιώ ν και μια  
παραγωγική και ανταγωνιστική  
βιομηχανία.
Η επίτευξη αυτώ ν τω ν στόχω ν, 
παράλληλα με τη μεγιστοποίηση  
των θετικών τους συνεπειώ ν για  
την απασχόληση και την ενθάρ
ρυνση της ανάπτυξης νέω ν α γο
ρών και ενός ανταγω νιστικού π ε
ριβάλλοντος, προϋποθέτει την 
εφαρμογή μιας ευρω παϊκής π ο λ ι
τικής, διαρθρωμένης γύρω  από πέ
ντε αλληλεξαρτώ μενους άξονες  
προτεραιότητας με σκοπό:
- να  βελτιστοποιήσουν οι επ ιχει
ρήσεις τη χρήση των τεχνολογιώ ν  
της πληροφόρησης και της επικοι
νω νίας και να α ναπτυχθούν ευρω
παϊκές εφαρμογές στον τομέα αυ
τό.
- να σχεδιασθεί και να  εφαρμοσθεί 
ένα ρυθμιστικό και πολιτικό π ερι
βάλλον που να ενθαρρύνει την ι
διωτική πρω τοβουλία, προω θώ 
ντας το άνοιγμα του  
ανταγω νισμού, την πρόσβαση ό 
λων στις υπηρεσίες, την τυπ οπ οί
ηση και τη διαφάνεια, ενώ π α ρ ά λ
ληλα θα διασφ αλίζει την 
προστασία των δεδομένω ν και της 
ιδιωτικής ζωής, καθώς και την α 
σφάλεια των συστημάτων πληρο
φόρησης και επικοινω νίας.
- να αποκτήσει η Κοινότητα βασι
κές διευρω παϊκές τηλεπικοινω 
νιακές υπηρεσίες, δ ίνοντα ς ιδιαί
τερη σημασία στην
αλληλοσύνδεση τω ν δικτύων.
- να αναπτυχθεί κατάλληλη επαγ
γελματική κατάρτιση.
- να αφ ομοιω θούν οι τεχνολογίες  
και να  ενισχυθούν οι επιδόσεις της 
ευρω παϊκής βιομηχανίας της πλη
ροφόρησης και της επικοινω νίας, 
κυρίως με την αντικατάσταση της 
παλαιότερης τεχνολογίας και την 
υποστήριξη των προσπαθειώ ν έ
ρευνας και ανάπτυξης.
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Οι συνέπειες για τον 
οπτικοαχουπτικό τομέα

Οι οπτ ικοακουστ ικές υπηρεσίες, 
που  αποτελούν ιδιαίτερη κατηγο
ρία στο όλο  και περισσότερο διευ- 
ρυνόμ ενο φάσμα των υπηρεσιών 
πληροφόρησης που  απευθύνονται 
στις επιχειρήσεις και στους κατα 
να λω τίς, εγγράφονται φυσικά  
στην πρώτη σειρά προτεραιοτή- 
τω ν όσω ν επω φελούνται από τη 
στρατηγική αυτή. Ο "προμηθευ
τής" τους, η βιομηχανία προγραμ
μάτων, συμμερίζεται επομένω ς  
αυτό το ενδιαφέρον, δηλαδή την 
ταχεία ανάπτυξη  ενός ενιαίου χοί
ρου πληροφορούν. Χ ω ρίς αυτή τη 
"φιλοδοξία" στο στάδιο που  ακο
λουθεί την παραγωγή, με την α νά 
πτυξη ενός όσο το δυνατόν μεγα
λύτερου αριθμού υπηρεσιιύν 
(ανάπτυξη της ζήτησης) κάθε εν
θάρρυνση της ευρω παϊκής βιομη
χα νία ς προγραμμάτω ν (ενθάρρυν
ση της προσφ οράς) θα 
αποτύγχανε.
Πέρα α π ό  τις τάσεις που  συνδέο
νται με τα νέα επιτειιγματα της τε
χνολογία ς  ο ι ο π οίες όμω ς παρατη
ρούνται ήδη στην αγορά των 
οπτ ικοακουστ ικών προγραμ μά
των (κυρίω ς ο παγκόσμιος και 
σφ αιρικός π ροσανα τολισμ ός της 
βιομηχανίας), το σημαντικότερο  
τμήμα τω ν α ξόνω ν προτεραιότη
τας στην υλοποίηση ενός ενιαίου  
χώ ρου πληροφ ορούν εντάσσεται 
στον οπτ ικοακουστ ικό τομέα:
Η διάδοση τω ν νέω ν τεχνολογιώ ν, 
ιδίω ς οι επιχειρήσεις του τομέα  
της παραγω γής προγραμμάτω ν, α 
ποτελεί ουσιαστική πρόκληση τη 
στιγμή που η ίδια η έννο ια  του π ρ ο 
γράμματος πρέπει να επανεξετα
στεί με βάση τις εξελίξεις των πολ- 
λαπλιύν μέσων. Υ πό το πρίσμα  
αυτό, οι νέες τεχνολογίες της πλη
ροφόρησης και της επικοινω νίας, 
μας κ ά νουν  όχι μόνο να ξαναοκε- 
φτυυμε με π ο ιον  τρόπο θα α να π τυ
χθούν και θα παραχθούν νέα "ο
πτ ικοακουστ ικά προϊόντα", αλλά  
και πω ς θα μάθουμε να χρησιμο
ποιούμε ένα πλήθος νέω ν τρόπω ν  
εκμετάλλευσης και επαναχρηοιμο- 
ποίηοης των υπαρχόντω ν καταλό
γω ν, πράγμα που θα διύοει τη δυ
νατότητα για μια νέα ακτινοβολία

των ευρω παϊκώ ν πολιτιαμιύν.
11 δημιουργία ανταγω νιστικού πε 
ριβάλλοντος θα επιτρέψει την εμ
φάνιση νέω ν ειδών υπηρεσιιύν που  
θα αξιοποιήσουν, από οικονομική  
άποψη, την ποικιλία  της ι υρωπα ι 
κής οπτικοακουστικής παραγω 
γής·
II ανάπτυξη των υποδομούν με τη 
μορφή διευρω παϊκιύν δικτύων ε
π ικοινω νίας θα αυξήσει το μέγε
θος τονν νέιον αγορυύν καθυύς και 
την αποδοτικότητα των επενδύσε 
ω ν των οπτικοακουοτικυύν υπηρε
σιώ ν αλλά και της βιομηχανίας  
προγραμμάτω ν.
Η ανάπτυξη κατάλληλης κατάρτι
σης προσαρμοσμένης στις βιομη
χανίες προγραμμάτω ν είναι βασι
κή, όχι μόνο για  να  
προσανατολίσει τους επαγγελμα- 
τίες π ρος την αγορά, αλλά και για  
να τους επιτρέψει να επωφεληθούν  
από τις δυνατότητες των νέω ν τε- 
χνολογιώ ν.
Ό λοι αυτοί ο ι προσανα τολισμ οί 
προετοιμ άζουν το π εριβάλλον που  
θα βοηθήσει την ευρω παϊκή βιομη
χανία  προγραμμάτω ν να  επω φελη
θεί α πό τη σύγκλισή της με τους το
μείς των τηλεπικοινω νιώ ν, των 
εκδόσεων, των ηλεκτρονικών 
π ρ ο ϊό ντω ν  για το ευρύ κοινό  και 
της πληροφορικής. Η είσοδος νέ- 
ω ν, οικονομικά ισχυρότερω ν, πα- 
ραγόντιον στο οπτικοακουστικό  
πεδίο α νοίγει στην ευρω παϊκή β ιο
μηχανία προγραμμάτω ν π ρ οοπτι
κές για νέες επενδύσεις αλλά και 
για νέες αγορές.
Το Λευκό Βιβλίο (το ο π ο ίο  προα- 
ναγγέλει το π α ρ όν  Π ράσινο Βι
βλίο) παρουσιάζει επίσης το α να 
πτυξιακό δυναμικό του  
οπτικοακουοτικού τομέα όσ ον  α 
φορά την απασχόληση και δ ιευκρι
νίζει συγκεκριμένα ότι:
"Ο οπτικυακουστικός τομέιχς είναι 
τομέας εντάαεως εργασίας. Ο  το
μέας δημιουργεί π ολλές θέσεις α
πασχόλησης υψηλού επιπέδου και 
εξειδίκευσης όπω ς θέσεις τεχνι
κών, μουσικώ ν, συγγραφέω ν, σκη
νοθετώ ν κ.ο.κ. £2ς εκ τούτου δεν εί- 
ναι τρω τός στον ανταγω νισμό  
αγορώ ν χαμηλού εργατικού κό
στους. Αν κσι δεν υπά ρχουν α ξ ιό 
πιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά

με την απασχόληση, ι κτιμαται οτι 
στον τομέα των οπτικοακουστι 
κών υπηρεσιών της ΕΚ α π α σ /ο  
λούνται περίπου  1.8 εκατ. εργαζό
μενοι.., Ε ίναι σαφ ές από τη 
σημαντική τάση ανάπτυξης της ζή 
τησης, η οπ ο ία  ενιοχύεται α π ό  τις 
τεχνολογικές εξελίξι ις στον τομέα  
του οπτικοακουοτικού λογισμι
κού στην Κυρωπη και α π ό  τη φύση 
και διάρθρωση της απασχόλησης  
που  παρέχει, ότι υπά ρχουν  σήμα 
ντικές δυνατότητες δημιουργίας  
Οέσεευν εργασίας στον τομέα αυτί). 
Βάσει των προβλέψ εω ν ανάπτυξης  
στον τομέα αυτό, και υπό την π ρ ο
ϋπόθεση ότι η ανάπτυξη  αυτή δεν 
πρόκειται να μεταφραστεί σε χρη
ματοοικονομικές μεταφορές από  
την Ευρώπη π ρ ο ς  άλλα μέρη του  
κόσμου αλλά σε θέσεις εργασίας  
στην Ευρώπη, είνα ι δυνα τόν  να  
δημιουργηθούν, έως το έτος 20(Χ), 
2 εκατ. νέες θέσεις απασχόλησης, 
εάν σ υνεχίσ ουν  να  επικρατούν οι 
σημερινές συνθήκες. Ε πιπλέον, 
εάν ληφθεί υπόψ η ότι υπα ρχουν  
σαφ ώ ς δυνατότητες αύξησης του  
μεριδίου αγορά ς εάν χρησιμοποιη
θούν οι κατάλληλοι π όρ οι, ελπίζε- 
ται ότι ο  κλά δος των οπτικοακοα
στικών υπηρεσιώ ν θα μπορέσει να  
δώσει εργασία άμεσα η έμμεσα, σε 
4 εκατομμύρια άτομα".
Η βιομηχανία αυτή επομένω ς δεν  
μπορεί παρά να  επωφεληθεί απυ  
την ανάπτυξη  ενό ς  ευρω πα ϊκού  
χώ ρου πληροφ οριώ ν. Π ρέπει μά
λιστα να ουμμετάοχει στην ταχύτε
ρη πραγματοποίηση του. Κάθε κα
θυστέρηση στην πραγματοποίηση  
αυτού του στόχου  θα θεωρηθεί αρ
γότερα τροχοπέδη  για την ευρω 
παϊκή  β ιομηχανία προγραμμάτω ν, 
που  θα πρέπει να  αντιμετω πίσει 
βιομηχανίες εκτεές Ευρώπης, εξο ι
κειω μένες με τη λογική των π ο λλ α 
πλώ ν μέσω ν ενημέρωσης του μέλ
λοντος και με πείρα  καθιύς και 
ικανότητα στις καινοτομ ίες, σ τοι
χεία  που  θα εξασ φ αλίσουν την α- 
νάπτυξη  και την ανταγω νιοτικύτη- 
τά τους στην παγκόσμια  αγορά.
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Ο Κουστουρίτσα κωμικός και τραγικός ποιητής

Η Κωμωδία
Η κωμωδία είναι παρούσα με εκρηκτική 
δύναμη στις ταινίες του Εμίρ Κουστουρί- 
τσα. Στο Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ κυριαρχεί ο εύ
θυμος και σκωπτικός τόνος. Στην αρχή 
του ΚΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ επικρα
τεί η ιλαρή κι ευτράπαλη ατμόσφαιρα: πα
ρακολουθούμε τους αστείους και γραφι
κούς καυγάδες των τσιγγάνων, τιον 
αλλοπρόσαλλων συγγενών και γειτόνιον. 
Τα γυφτάκια χωμένα στις τεράστιες, χάρ
τινες κούτες, κινούνται κωμικά εδώ κι ε
κεί. Η ταινία βρίθει από παράξενες και χ ι
ουμοριστικές σκηνές (γαλοπούλες που  
κάνουν σεξ, ο τσιγγάνος που παρακαλά το 
θεό να τον βοηθήσει να κερδίσει στο τζό
γο). Ό πω ς στο UNDERGROUND το μαύ
ρο χιούμορ ξεπηδά αναπάντεχα και μας 
αιφνιδιάζει.
Στο ARIZONA DREAM η κωμική πλευρά 
συνδέεται κυρίιυς με τα καμώματα του θεί
ου, που τον υποδύεται με το χαρακτηρι
στικό τρόπο του ο Τζέρυ Αιούις, αλλά και 
με τις φαιόρότητες του ξαδέλφου που πα
θιάζεται να παριστάνει τον προικισμένο 
ηθοποιό (αντιγράφει τον Κάρυ Γκραντ 
στο NORTH BY NORTHWEST)
Στο UNDERGROUND, μέχρι ν' αρχίσει η 
τραγωδία (του εμφυλίου πολέμου), το 
μπουφόνικο ξεφάντιυμα κι ο κωμικός και 
γκροτέσκος τόνος κυριαρχούν. Το ντουέ
το των φίλων είναι φοβερά αστείο. Ο κα
μποτινισμός των δύο θεοπάλαβων αγωνι
στούν έχει κάτι από αποκριάτικο ντελίριο. 
Η σάτυρα βάλλει δηκτικά εναντίον τιον 
κομμουνιστιόν και των σοβιετικών. Το 
φιλμ έχει στοιχεία μπουρλέσκου και βω- 
ντεβίλ. Και το κωμικό θέατρο είναι έντο
να παρόν.

Η σκηνή του θεάτρου, η σκηνή 
της ζωής
Ο Κουστουρίτσα σκηνοθετεί με πολύ  
μπρίο τη σχέση θεάτρου (ή κινηματογρά
φου ή τέχνης) και ζωής. Η θεατρική σκηνή 
εισβάλλει στη σκηνή της ζωής και το αντί
στροφο. σε μια μεταξύ τους σχέση πνευ- 
ματώδη, κεφάτη και ουσκόδη, που θυμίζει 
το TO BE OR NOT TO BE του Αιούμπιτς. 
Ο Μπλάκι εισβάλει στη θεατρική παρά
σταση της θεατρίνας ερωμένης του προς 
τους ναζί και διαταράσσει τη θεατρική και 
πολιτική τάξη, γελοιοποιιόντας το θεατρι

κό έργο, τους συμβιβασμένους με τους 
γερμανούς θεατρίνους και τους ίδιους 
τους ναζί.
Το ταραχοποιό και βέβηλο ταλέντο του 
Κουστουρίτσα εκδηλώνεται απολαυστικά 
και στη σκηνή της εξόδου του αφελούς 
Μπλάκι και του γιου του, μετά από πολύ  
καιρό, από το υπόγειο - φυλακή καθώς και 
στις σκηνές του αλλοπρόσαλλου και πα-

του ΘΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΜΑ

ράταιρου ανακατέματος τους στο γύρισμα 
της ταινίας που γυρίζει το καθεστιυς προς 
τιμή του αγνοούμενου "ήριυα της αντίστα
σης". Μπλάκι. Πρόκειται για τη δεύτερη 
βίαιη, ξέφρενη κι ανατρεπτική εισβολή της 
ζωής στην τέχνη (εδώ όχι στο θέατρο αλλά 
στον κινηματογράφο). Αλλά και η τέχνη, η 
κινηματογραφική ταινία που γυρίζει το 
καθεστιυς έχει προηγουμένως επέμβει 
στην πολιτική ζωή το)ν ανθρώπιυν και την 
έχει καθορίσει αυθαίρετα και γελοία (το 
καθεστωτικό, δοξαστικό φιλμ εκθιάζει έ
ναν αφελή αγωνιστή, τον Μπλάκι, που έ
χει πέσει θύμα του συστήματος). Οι δύο 
δραπέτες από το παρελθόν, στο οποίο ζού- 
σαν φυλακισμένοι αυθαίρετα για καιρό, 
δεν συνειδητοποιούν ότι μπήκαν στον κι
νηματογράφο, δεν καταλαβαίνουν την α
κατανόητη - γι' αυτούς τους παρείσακτους 
- σύγχρονη πραγματικότητα, παίζουν 
τους ρόλους τους σαν τρελές μαριονέτες 
σε μια στημένη κινηματογραφική μυθο
πλασία: Επιτίθενται βίαια στο συνεργείο 
για να σώσουν το "συμπαθητικό αγωνι
στή", έναν ηθοποιό που παίζει το ρόλο 
του, το σιυσία του ίδιου του Μπλάκι στην 
ταινία που γυρίζεται.
Ο δεύτερος της παρέας, ο πονηρός αριβί
στας κι εκμεταλλευτής Μάρκο (Μανόλο- 
βιτς) σκηνοθετεί το ηχητικό περιβάλλον 
των έγκλειστων στο υπόγειο συντρόφων 
του: κατασκευάζει και εκπέμπει ήχους 
βομβαρδισμών και συναγερμυΥν, λες κι ο 
πόλεμος με τους γερμανούς συνεχίζεται. 
Πρεσβεύει κυνικά πως "όλοι είμαστε ως 
ένα βαθμό ψεύτες!" Πως η τέχνη, η σκηνο
θεσία είναι το μεγαλύτερο ψέμα. ΓΓ αυτό 
κι αισθάνεται δικαιολογημένος να στήνει 
ψευδαισθητικές παραστάσεις για τους έ
γκλειστους, αφελείς συναγωνιστές του 
που τους εκμεταλλεύεται βάζοντάς τους

να δουλεύουν στο υπόγειο, εν καιρώ ειρή
νης.
Το φιλμ, φαίνεται να μας υποδείχνει ο 
Κουστουρίτσα, είναι η αλληλεπίδραση της 
Ζωής και της Σκηνής (του Θεάτρου), η α
ντιθετική και διαλεκτική σύνθεση της δρα
ματικής και της πολιτικής σκηνής.

Ο γλυκόπικρος τόνος
Οι ταινίες του Κουστουρίτσσ έχουν συχνά  
ένα τόνο γλυκόπικρο. Ο σκηνοθέτης πετυ
χαίνει ένα κράμα αστείου, εύθυμου τόνου  
με τον πόνο και τη συγκίνηση. Αυτή π.χ. εί
ναι η ατμόσφαιρα της σκηνής κατά την ο 
ποία προετοιμάζεται και γίνεται η περιτο
μή τιον δύο μικρών αδελφών στο Ο 
ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ. Αστείος και πικρός είναι ο 
τόνος της σκηνής που η μητέρα και ο εκτο
πισμένος πατέρας προσπαθούν να ξανα
κάνουν έρωτα μετά από πολύ καιρό εξο
ρίας και εμποδίζονται από το μικρό γιο 
που ξαγρυπνά στο διπλανό δωματιάκι κά
νοντας επίτηδες φασαρία...
Το γλυκόπικρο μίγμα της γιορτής, της η
δονής με τη θλίψη και τη συγκίνηση, το συ
ναντάμε επίσης στο ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ 
ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ, π.χ. στο ξέφρενο γλέντι του 
Περχάν όταν επιστρέφει στο τσιγγάνικο 
χωριό πλούσιος, μα βρίσκει την κοπέλα 
του έγκυο από άλλον. Παρόμοια τρυφηλή 
και συνάμα οδυνηρή ατμόσφαιρα επικρα
τεί σε μεγάλο μέρος του κωμικοτραγικού 
UNDERGROUND, για παράδειγμα στο 
γλέντι του Μπλάκι στα γενέθλια του μι
κρού παιδιού του. μετά τον πικρό θάνατο 
της γυναίκας του. Γλυκόπικρη είναι η ι
στορία της εκμεταλλευτικής σχέσης μετα
ξύ τιον δύο φίλων Μάρκο και Μπλάκι. 
Κωμικοτραγικό και το οδοιπορικό τυ>ν 
δύο αφελιυν "δραπετών" από το υπόγειο - 
φυλακή, του πατέρα και του γιου που ε
ντελούς αθο'ιοι κι ανυποψίαστοι πέφτουν 
σε διαδοχικές γκάφες μέχρι το θάνατο στη 
λίμνη του χαζούλη γιου και την αλγεινή α
ναζήτηση - εκδίκηση του πατέρα. Εξίσου 
κιομική και συνάμα δραματική είναι η πο
ρεία του απροσάρμοστου αδελφού του 
Μάριο μετά την έξοδό του από το τρελο
κομείο, ο οποίος θεωρεί τα τούνελ του μέ
τρο συνέχεια της υπόγειας φυλακής του 
και πιστεύει πως οι γερμανοί κέρδισαν το 
β' παγκόσμιο πόλεμο επειδή σήμερα φέρο
νται σα νικητές.
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Από την ταινία ΑΡΙΖΟΝΑ ΝΤΡΗΜ, του Εμίρ Κουστουρίτσα

II τραγωδία
Όμως ορισμένες »ΐ'οςυ ς οι ταινίες του 
Κο\*στουρίτσα παίρνουν μι« τροπή καθα
ρά κι απόλυτα τραγική. Στην αιματοκυλι
σμένη. σπαρασσόμινη από τον εμφύλιο 
I ιουγκοσλαβία (ΙΙΝΠΙ^ΚυΚΟΙίΝΠ) ο 
Μπλάκι. απελπισμένος, αποζητά το χαμέ- 
νο νεκρό γιο του και σκορπά σα λυσσα
σμένος το θάνατο και τον όλεθρο, πολε
μώντας τους Ηόσνιους και τους Κροάτες.
I ύρω του άγριος πόλεμος, φωτιά και φ ο
νικά. Ο γιουγκοσλάβος σκοτώνει τον 
(πρώην) γιουγκοσλάβο, ο αδελφός σκοτιί)- 
νει τον αδελφό (ο χαζούλης σκοτώνει τον 
αδελφό του Μάριο). Ο Μπλάκι, τυφλωμέ
νος απ' το μίσος, διατάζει άΟελά του τη δο
λοφονία των δυο παλιών φίλων του (του 
Μάριο και της πρώην αγαπημένης του). Ο 
Κουστουρίτσα ενορχηστρώνει σπαρακτι
κές κι επώδυνες σκηνές: Πεινασμένα γου
ρούνια τρώνε τα σκορπισμένα, ματιομένα 
πτώματα. Η φωτιά κατακαίει τους ανθρώ
πους δίπλα στον αναποδογυρισμένο ε
σταυρωμένο. Οι ψυχές αιμοραγούν...
Ο πόνος, τα δράμα και η τραγωδία διαπο
τίζουν τον ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ. II 
μοιραία αναχώρηση, η εκούσια απαγωγή 
του Ιίερχάν και της κουτσής αδελφής του 
από τον Σεΐχη, γίνεται μεσ' τη θλίψη και τα 
δάκρυα, με τα σκυλιά να τους κυνηγούν α- 
λυχτώντας. Στην πόλη, μοίρα τιον παι
διών είναι η άθλια εκμετάλλευση, η βία, η 
εκπόρνευση και τα βασανιστήρια. Ο Κου
στουρίτσα μας μεταδίδει τη συγκίνησή του 
από τα τραγικά πάθη των ανηλίκων, το 
παιδομάζωμα που γίνεται απ' τους συμ
μορίτες, το σκλαβοπάζαρο τιυν παιδιών, 
τους βιασμούς, την αδικία και την οδύνη. 
Η τσιγγάνικη συμμορία φτιάχνει μια 
στρατιά παιδιών ζητιάνων και κλεφτιόν, 
που αλητεύουν αξιοθρήνητα στις μεγα- 
λουπόλεις, που απελπισμένα ζουν στην ε
πίγεια κόλαση.
Τραγική είναι και η μοίρα του ευαίσθητου 
Ιίερχάν που κατάντησε στυγνός συμμορί
της και έμπορος βρεφών, που σπαράσαε- 
ται από αμφιβολίες για τη γυναίκσ του και 
για την πατρότητα του παιδιού του, που  
κινδυνεύει να πουλήοει το ίδιο του το παι
δί, που τελικά εκδικείται αιμοσταγώς τους 
θύτες του κυι πεθαίνει πρώιμα κι άδικα, 
τόσο αυτός όσο κι η νεαρή γυναίκα του.

Το κοινωνικοπολιτικό σχόλιο
Ο Κουστουρίτσα δεν περιορίζεται στα ό 
νειρα, στους χορούς και τα γλέντισ, αλλά 
μέσα από αυτά σημαδεύει στην καρδιά τιυν 
κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων που  
τον απασχολούν έντυνα και τα προσεγγί
ζει είτε κατ' ευθείαν, ρεαλιστικά (Ο

ΜΠΑΜΙΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ, ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΗ ΝΤΟΑΥ 
ΜΠΕΑ;), είτε αλληγορικά
(UNDERGROUND), είτε πιο ποιητικά (Ο 
ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ).
Ο Κουστουρίτσα μίλησε συχνά για την π ο 
λιτική και κοινωνική κατάσταση στην τι- 
τοϊκή και μετατιτοϊκή Γιουγκοσλαβία, έ
δωσε τις πολιτικές συντεταγμένες της. 
Σχολίασε με οξύτητα αλλά και αγάπη για 
την πατρίδα, την έλλειψη ελευθερίας και 
δημοκρατίας, την κατάχρηση της εξουσίας 
και την καταστολή, το δογματισμό τιυν ι- 
θυνόντω ν, τη δημοκοπία τους και την εξα
πάτηση του λαού με ψέματα και φιέστες, 
τον παραλογισμό και τη φρίκη του ολέ
θριου εμφυλίου πολέμου που αιματοκύλη- 
σε και διέλυσε τη χώρα.
Ο ΜΙΙΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ και το UNDRGROUND έ
χουν μια ιδιαίτερα τονισμένη κοινωνικο- 
πολιτική πλευρά, μοιάζουν με σατυρική 
κοινιυνική τοιχογραφία. Μέσα από τη 
σκωπτική και βέβηλη ματιά του, ο σκηνο
θέτης εκθέτει τα κοινωνικά προβλήματα. 
Στον ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ μέσα από  
μια σκοπιά ποιητική και τραγική, αναδει- 
κνύει πλήθος οξυτάτων κοινωνικών προ- 
βλημάτων: το εμπόριο παιδιών, την εκμε
τάλλευση, την εκπόρνευση και τη βία 
εναντίον τιυν παιδιώ ν, τις υποκινούμενες 
παιδικές συμμορίες, τα άλυτα ζωτικά προ
βλήματα τιυν τσιγγάνων κ.α.
Οι ήρωες του Κοστουρίτσσ εάν κατ αφέ- 
ρουν να μην φθαρούν ή πριν ακόμη φθα
ρούν (π.χ. ο Μπλάκι στο 
UNDERGROUND) παράλληλα με τον η- 
δονισμό τους έχουν συνείδηση, αξίες, λε
βεντιά κι αξιοπρέπεια. Οσοι έχουν ελεύθε
ρο και κριτικό μυαλό, παρ' όλες τις 
σκληρές δοκιμασίες τους, στο τέλος δικαι-

ώνοντιιι (ο ατίθασος πατέρας στο Ο 
ΜΙ1ΑΜΙΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ I ΙΑ 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ).
Στο έντονα πολιτικοποιημένο  
υΝΟ ΕΟ ΕΟ υΝΙ). ο Κουστουρίτσα μέσα 
από την αλληγορία που δημιουργεί (το υ
πόγειο - φυλακή τιυν εξαπατημένων, εργα
ζομένω ν ανθρώπων του λαού) κρίνει και 
σχολιάζει την κομμουνιστική, σταχανοβί 
τικη τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία: Μια απομο
νωμένη κοινότητα γιουγκοσλάβων δου
λεύει, παράγει και διασκεδάζει, ενωμένη 
χάρη στην ψευδαίσθηση που δημιουργούν 
κι εμεταλλεύονται οι λαοπλάνοι ηγέτες 
της. Ο σκηνοθέτης κατασκευάζει έναν  
κλειστό, αλληγορικό κόσμο, μια μικροκοι- 
νω νία έγκλειστη στο υπόγειο, όπου οι ξε
γελασμένοι, καλόκαρδοι κι ενθουσιώδεις 
σοσιαλιστές δουλεύουν για το λαοπρό
βλητο και δημαγωγό, λαϊκό ήρωα (τον 
Μάριο) που τους εκμεταλλεύεται. Ο λο το 
σύστημα βασίζεται στη φενάκη των αγιυνι- 
στων και τιυν ανθρώπων του λαού, στις 
αυταπάτες, το λαϊκισμό και την εκμετάλ
λευση του λαού α π ό  το κόμμα. Οι κομμου
νιστές παρουσιάζονται ιυς δημακόποι, μι- 
κροαπατεώνες και ψεύτες μα και 
συμπαθείς, γλεντζέδες, ευδαιμονιστές ό 
πως όλοι σχεδόν οι γιουγκοσλαβυι ήρωες 
του Κουστουρίτσα, που έχουν ταμπεραμέ- 
ντο τρελό, βίαιο και κεφάτο, γεμάτοι αντι
φάσεις, αρετές και ελαττώματα.
Ο Κουστουρίτσα μέσω της συμ(ϊυλικής, 
αλληγορικής διάστασης της ταινίας του 
πλάθει ένα επικό ή ενίοτε κωμικοτραγικό 
ιστορικό φρεοκό, το φρεσκό της ιστορι
κής, κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης της Γι
ουγκοσλαβίας μέχρι τον πρόσφατο δ ιχα
σμό, τη διάλυση και τη διαίρεση της 
χώρας.

26 α ντι-Κ 1Ι\Ή \Ι.\ ΤΟΙ'ΡΛ ΦΟΣ



Η μουσική να επικοινωνεί με το κοινό
Μια συζήτηση τον Σάχη Παπαδημητρίον με τον Γιάννη Φραγκονλη

Π συνομιλία με τον Σάχη Παπαδημητρίον είναι αυτο- 
νόητο ότι έχει τα στοιχεία του αυτοσχεδιασμον. Σε ρυθ
μό τζαζ, εξελίσσεται μια συνέντευξη, όπου η συναισθη
ματική φόρτιση συνεχώς μεγαλώνει, ανοίγονται νέοι 
δρόμοι, νέοι ορίζοντες. Μουσικός πρωτοποριακός, πε
ρισσότερο γνωστός στο εξοπερικό, παρά στην Ελλάδα, ο 
Παπαδημητρίον επιμένει να δημιουργεί με τη μουσική 
του, να συν-δημιουργεί με τον σκηνοθέτη, να κάνει μια 
δημιουργική επέμβαση, παράλληλα με αυτή του σκηνοθέ
τη. Και καλά κάνει! Η μουσική του μιλά στις ψυχές αυ
τών που θέλουν να αφεθούν στην μαγεία της μουσικής, 
της μουσικής για τον κινηματογράφο. Για την μουσική 
στον κινηματογράφο μιλήσαμε.

•  θα ήθελα να μας μιλήσεις για  
τη μουσική που έχεις κάνει σε 
ταινίες του βωβού κινηματο
γράφου. Τι δύσκολες μπορεί να 
αντιμετωπίσει ένας που βάζει 
μουσική στον κινηματογράφο;
- Κ ατ' αρχήν για να το αποφα
σίσει να βάλει στις βωβές ται
νίες, θέλει κανείς να είναι το λι
γότερο πραγματικός φίλος του 
κινηματογράφου και της εικό
νας και ή να έχει κάποιες ιστο
ρικές αναμνήσεις, όχι προσω πι
κές, γιατί αυτές ήταν στην δεκαετία του '20 
και λίγο του '30, αλλά να έχει κάποιες α
ναμνήσεις, ίσο>ς από τους παππούδες, ί
σως από τα φιλμ που παίχτηκαν αργότερα 
που ήταν βωβές με λίγη μουσική κλπ. 
Δηλαδή αυτά που βλέπει ο κόσμος, τον 
Τσάπλιν και ορισμένες χονδρός - λιγνός 
όλες αυτές, ουσιαστικά ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία. Ό ταν ο κινηματογράφος ήταν 
ομιλών, υπήρχε ακόμα το κλίμα του βω
βού και αυτές τις ταινίες τις έχει δει η 
Ελλάδα, από την δεκαετία του ’40 και του 
'50, οι οποίες αργότερα παίχτηκαν και 
στην τηλεόραση, δεν είναι δηλαδή άγνω
στο υλικό.
•  Ό ταν έγινε ο σμιλών κινηματογράφος, 
τότε οι περισσότεροι σκηνοθέτες και συ
γκεκριμένα οι παλαιότεροι, είχαν χωρι
στοί στα δυο, άλλοι υποστήριζαν τον βω
βό κινηματογράφο και άλλοι τον 
ομιλώντα και πολλοί υποστήριζαν ότι με 
την έλευση του ομιλούντος κινηματογρά
φου έχει χαθεί η μαγεία του κινηματο
γράφου.
- Αυτά γίνονται πάντοτε όταν έρχεται στο 
προσκήνιο μια επαναστατική τεχνολογία, 
η οποία δημιουργεί προβλήματα. Καλά έ
καναν και αμφισβήτησαν την νέα τεχνολο
γία, με την έννοια ότι δημιουργούνταν ήδη 
μια νέα αισθητική, που δεν ήταν ακριβώς 
ούτε θέατρο, παρ' ότι παιζόταν στο θέα
τρο, ούτε όμως και ο κινηματογράφος είχε 
ακόμα ξεκαθαρίσει, τότε. Γι' αυτό και η 
μαγεία που μιλάμε πιστεύο) ότι πηγαίνει 
μαζί με την εφευρετικότητα γιατί οι σκη
νοθέτες της εποχής εκείνης έπρεπε να τα 
κάνουν σχεδόν όλα, ήταν μια πλήρης ας 
πούμε άποψη για την έννοια της εικόνας.

της κίνησης και του κινηματογράφου στην 
πρώτη του περίοδο. Εκεί βγήκαν πολύ με
γάλοι καλλιτέχνες, ίσιος οι ηθοποιοί ακό
μα δεν ήξεραν την διαφορά με το θέατρο, 
ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν αυτή την 
εξπρεσιονιστική δημιουργία, αλλά γρήγο
ρα πέρασε αυτό, έφυγε σιγά σιγά, στις αρ
χές της δεκαετίας του '20 αρχίζει να φεύγει 
στην Αμερική τουλάχιστον ο εξπρεσιονι
σμός, στην Ευριόπη υπήρχαν άλλες από
ψεις ακόμα και γρήγορα αυτό το πράγμα 
οδήγησε όπως είπες στον κινηματογράφο 
με την ομιλία. Αλλά πιστεύιο ότι η εμπει
ρία του βωβού είναι πολύ σημαντική, ακό
μα και για ένα σημερινό σκηνοθέτη. Προ
τείνω και στους νέους που σπουδάζουν 
και ασχολούνται, να μελετήσουν καρέ κα
ρέ τι κάναν αυτοί οι σκηνοθέτες, του ΊΟ 
και του '20, κυρίως του '20, τι καναν στην 
κίνηση, στις απρόοπτες εξελίξεις, στα παι
χνίδια, στο μοντάζ παντού, ας είναι και 
πρωτόγονα πολλά απ' αυτά.

ΕΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
•  Απέφυγα την λέξη "επενδύεις" την μου
σική, γιατί ξέρω ότι απεχθάνεσαι τον όρο 
"επενδύεις μουσική" για τις βωβές ται
νίες. Ένας που έπαιζε πιάνο ή κάποιο άλ
λο όργανο, ενώ προβαλλόταν η ταινία, ή
ταν ένα γεγονός αυτό, ένα εικαστικό, ένα 
μουσικό γεγονός, αν έπαιζε ένας άλλος 
πιάνο διέφερε;
- Πιστεύω ότι σίγουρα διέφερε, αλλά είχαν 
γρήγορα δημιουργηθεί κάποια κλισέ, όλα 
τα πράγματα θέλουν ένα χρόνο για να ω
ριμάσουν. Δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να  
ωριμάσουν πλήρως οι πιανίστες του βω
βού δεν ήταν πολλά χρόνια αυτό και δεύ
τερον οι επικοινωνίες δεν ήταν τόσο άνε

τες, για να ξέρει κανείς τι έκα
νε ένας άλλος, να το συζητή
σει. Αλλά ας ξεκινήσουμε από 
την αρχή. Πράγματι οι π ιανί
στας αλλά και ο λεγόμενος 
κομφερανσιέ ήταν απαραίτη
τοι γιατί και ο λόγος δεν ήταν 
ακόμα καλός, με τα γράμματα, 
με τους μεσότιτλους, ακόμα 
και εκεί δεν ήταν εύκολο ο κό
σμος να καταλάβει και χρεια
ζόταν κάποιον που τους έλεγε, 
με την μορφή των κεφαλαίων 

μυθιστορήματος, που λένε στην αρχή του 
μυθιστορήματος, όπου ο κόμης ξαναγυρ- 
νά στον πύργο και συναντά τα αθώα θύ
ματά του να τον περιμένουν. Δόγου χάριν 
στα έργα πολλές φορές βάζεις τέτοιους ά
σχετους μεσότιτλους, πολύ ποιητικούς ό 
μως για να δεις τι ειρωνεία μπορεί να δη- 
μιουργηθεί, μέσα σε ένα σκληρό έργο, 
ξαφνικά οι μεσότιτλοι να είναι ένα ποίη
μα. Αυτό δε (,ιπορεί να το κάνει ο ομιλών 
κινηματογράφος, δηλαδή θέλω να πω ότι 
υπάρχουν πράγματα που αξίζουν. Χώρια 
του ότι δεν μιλάνε, σου δίνουν την ευκαι
ρία με τον ήχο πραγματικά, να μπεις, να  
βγεις, να τραβήξεις αλλού, είτε την προε
τοιμασία, αυτό είναι μια διαφορά. Πι
στεύω ότι εκείνα τα χρόνια απ' όσα γνωρί
ζουμε, μην νομίζεις ότι έχουμε και πολλά  
στοιχεία απ' αυτή την εποχή. Το σπουδαι
ότερο στοιχείο που έχουμε είναι κάποιες 
συλλογές κομματαύν, γι' αυτό λέω ότι μας 
δίνουν την εντύπωση ενός κλισέ. Δηλαδή 
έλεγαν: "Α! είναι ρομαντική; Θα βάλω Σο- 
πέν ή κάτι άλλο. Είναι δραματική; Θα πά- 
ρω από τον άλλον τον συνθέτη. Είναι χα 
λαρή κωμωδία; Είναι σε ένα μπαρ ή 
γίνεται καουμπόικο, θα παίξω ένα φολ
κλορικό". Μια εύκολη συνταγή.
Δεύτερο ήταν ότι, βεβαίως είχαν περιθώ
ρια αυτού του συνδυασμού και είναι γνω
στό ότι υπήρχαν τέτοιοι, και τους \|>ά- 
χνουν μάλιστα, και αυτοί που  
αφοπλίστηκαν στην δεκαετία του '30. 
Ό λοι αυτοί μας μεταφέρουν τώρα τις ε
ντυπώσεις, αυτοί είχαν μεγάλη αγωνία 
γιατί έπρεπε να παίξουν τα κομμάτια από 
παρτιτούρα. Και αυτοί οι άνθρωποι μπο
ρεί να έπαιζαν μέσα σε ένα μήνα πέντε, δέ
κα ταινίες, τι να κάνουν, τι να προλάβουν
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νπ κάνουν; Σήμι ρα μιλάμε, παίρνουμ ι. μι’ 
λιτούμι, προχω ρούμι. μήνες δηλαδή,αυτό 
που ι ίχαν τότε ήταν πολύ ωραίο, αλλά και 
αυτοί δεν πρόλαβαν να το φτάσουν οι ένα 
σημεία σαν και αυτό που συζητούμε, δη
λαδή να υπάρχει μια ισορροπία μουσικής 
εικόνας, θεάματος, παράσταση. Λεν π ί
στευα) οτι έγινε ποτέ αυτό, αν ένας ήταν 
διαολιμένος πραγματικά αυτοσχεδια- 
στιις, πράγματι θα μπορούσε να κάνει α
στεία. και να παίξει με τα "γκαγκ" ή με τις 
πόρτες που ανοιγοκλείνουν, ή με τα ζώα, 
εάν ήθελε να κάνει παιχνιόάκια πολύ ό 
μορφα, αλλά νομίζω ότι απ’ όσα βλέπω  
από τις φωτογραφίες και διαβάζω, ήταν 
προσηλωμένοι στην παρτιτούρα περισσό
τερο, παρά στην εικόνα.
•  Με τα τωρινά δεδομένα, πιστεύεις ότι η 
μουσική σ ’ αυτές τις ταινίες, μπορεί να 
λειτουργήσει σαν αντίστιξη; Δηλαδή να 
δείξει κάτι άλλο;
- Κατ' αρχήν πιστεύω ότι όπως κάθεται 
τώρα ο κόσμος, είναι η ταινία πίσιο στο 
πανί που έρχεται από το παρελθόν. Από 
την άλλη άκρη είναι ο σύγχρονος θεατής 
και εμείς η "Ομάδα Επιτόπου", είτε είμαι 
εγώ μόνος μου, είτε με την Γεωργία Συ- 
λαίου, είτε τρίο με τους Κουριόάκη - Λα- 
μπαδάρη, είτε κουαρτέτο, είτε πέντε, εμείς 
είμαστε στη μέση κατά κάποιο τρόπο, ε
μείς πρέπει να συνδέσουμε την ταινία με 
το σύγχρονο. Εδιό λοιπόν σ' αυτό το σύν
δεσμο, μπορούν να συμ
βούν πολλά πράγματα, 
δεν είναι μόνο η αντί
στιξη, φυσικά υπάρχει, 
αλλά μπορεί να είναι 
και λίγο ενοχλητική.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΓΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

•  Μίλησέ μας λίγο γι' 
αυτό, γιατί είναι ένα εν
διαφέρον θέμα, σαν α 
ντίστιξη πως την προ
σλαμβάνει ο θεατής;
- Τώρα που έχουμε κά
νει πάρα πολλά βέβαια 
και που σε ορισμένες 
πόλεις έχει δημιουργη- 
θεί ένα παρελθόν, είναι 
πολύ διαφορετικά. Δη
λαδή σε πόλεις όπως η 
Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, 
η ΙΙάτρα, η Λάρισα, η 
Αλεξανδρούπολη κλπ., 
έχουμε πάει τέσσερις, με 
πέντε ταινίες, μεγάλη ε
μπειρία. Και στη θ ε ο 

σαλονίκη και Αθήνα, δέκα, δεκαπέντι, αυ 
το είναι ένα κοινό, τετρακοσίων, πεντακο- 
οίων, ίσως δεν ξέρω, έχει εμπειρία.
Λλλά στη πρώτη παράσταση που κάναμε 
με τον Νοσφεράτου, ήταν ένα πανηγύρι, η 
αίθουσα ήταν απίστευτο, όχι μόνο γεμάτη, 
υπήρχε μια αίσθηση πλάκας, που στην αρ
χή παρασυρθήκαμε και εμείς και μετά την 
περιορίσαμε, γιατί παραγίνεται η πλίικα 
εις βάρος μιας κλασικής ταινίας όπως εί
ναι αυτή, και συμμαζευτήκαμε μετά. 
Εννοιό δηλαδή ότι, αυτές οι ταινίες επειδή 
με τον τρόπο που περπατούν και που φέ
ρονται εξπρεσιονιστικά οι ηθοποιοί, μπο
ρούν να δημιουργήσουν κάποιο χαμόγελο  
και λίγο να το δει κανείς ειρωνικά. Αν η 
μουσική το τονίσει αυτό, παραγίνεται η ε
μπειρία, όπως και το κάναμε. Αυτή η ε
μπειρία όμως μου έδειξε εμένα, ότι δεν θέ
λω τόσο πολύ, εγώ την σέβομαι την ταινία, 
δεν θέλω να την ειρωνευτώ, μόνο σε ορι
σμένα σημεία όπου μπορώ να κάνω μια 
πλάκα. Π.χ. όταν ο Νοσφεράτου, ανοίγει 
μόνη της η πόρτα και ανεβαίνει ο Χάκερ ε- 
πάνω  στον πύργο, πλησιάζει ο Νοσφερά
του πολύ μαλακά τα ποδαράκια του και 
του λέει: "Αργήσατε νεαρέ μου", αλλά έτσι 
που πλησιάζει και κάνει είναι τελείως "α- 
δερφίστικο", ο τρόπος που παίζει ο ηθο
ποιός αυτή τη στιγμή, είναι ότι του αρέσει 
ο νεαρός αυτός και το παίζουμε με ηθο
ποιό, όχι μόνο με ήχο και με λόγο, "Αργή

σατε νεαρέ μου, περάστε μέσα, σας έχω ε 
τοιμάσει το φαγητό, οι ιυτηρέτες μου έ 
χουν φύγει" και μετά κάθονται στον πυρ 
γο για να φάνε, και εκεί εγω βάζω ένα 
κομμάτι από τις "Γυμνοπαιδείες" του 
Σαρτί, παραλλαγμένο, πάρα πολύ γλυκό 
κομμάτι και με σημερινή έννοια ρομαντι 
κό και τρυφερό, ενω εκείνη την <όρα ο Νο
σφεράτου έχει το θύμα του που σε λίγη 
ώρα θα του προκαλέσει το δάγκωμα κλπ. 
Είναι ένα κλασικό θέμα αυτό και το ξέρει 
ο κόσμος και δεν διστάζεις να κάνεις ένα 
τέτοιο σχόλιο, γιατί ξέρει ότι έχει το κακό, 
αλλά ότι πριν το κακό, προηγείται μια 
σκηνή που μπορεί να είναι τρυφερή. 
Πράγμα που αργότερα έκανε και ο Κ οπο
λα, εμείς τότε δεν το είχαμε δει το έργο, για 
να δείξει ότι υπάρχει και το εριστικό στοι
χείο. Εμείς πήραμε την παλιά ταινία, χω
ρίς να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Όμως μέ
σα στην ιστορική πορεία ορισμένων 
ταινιών, μπορεί κανείς και να ακολουίίή- 
σει την πεπατημένη μπορεί κάπου και να  
την ανατρέφει, όχι με κριτικά σχόλια, αλ
λά με τον ήχο και με το σχόλιο ενός μου
σικού κομματιού. Αυτομάτως στην σκηνή 
αυτή υπήρχε αυτό το χαμόγελο, δεν θέλω 
να υπάρχει μια τρανταχτή πλακα, ένα χα 
μόγελο, τρανταχτή πλάκα μπορεί να υ
πάρχει και κάπου, όταν πράγματι ο καλ
λιεργημένος θεατής, μπορέσει να πιασει 
την αναλογία.

•  Να πάμε λίγο πίσω, 
εσύ έχεις κάνει την 
μουσική στον Νοσφε
ράτου, για  μια εκδήλω
σή που έγινε π.χ. στην 
Καβάλα, σε μια άλλη 
εκδήλωση, πάλι η ίδια 
ταινία , πάλι το ίδιο συ
γκρότημα, αλλάζει το 
κινηματογραφικό το
πίο;
- Στην αρχή κάναμε 
πολλές αλλαγές. Γιατί, 
για τους λόγους που  
λέγαμε, πρώτον, είναι 
η εμπειρία, δεύτερον, 
είναι η ανταπόκριση  
του κόσμου, που έβλε
πες ότι σε κάποιες σκη
νές, γελούσαν στα ίδια 
σημεία και στα ίδια ση
μεία φώ ναζαν και κά
ναν κάποια σχόλια, εί
ναι ένα κριτήριο αυτό. 
Αυτό μας έκανε να σκε- 
φτούμε περισσότερο ό 
πως είπα και άλλου να  
περιορίσουμε, αλλού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Σάκης Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1940 και μ εγά λω σ ε στη 
Θεσσαλονίκη. Πρωτοπαρουσιάστηκε από το περιοδικό "Διαγώνιος" το 1960 με  
πεζογραφήματα και μ ελέτες  για τη μουσική. Την ίδια εποχή αρχίζουν οι εμ φ α 
νίσεις του με μικρά συγκροτήματα τζαζ καθώς και οι ομιλίες και τα σεμινάρια  
για την τζαζ. Ραδιοφωνικές εκπομπές στην ΕΡΤ από το 1975. Μουσική σε θ ε
ατρικές παραστάσεις και πολυσύνθετες εκδηλώ σεις όπου η μουσική συνδυά
ζεται με ζωγραφική, χορό, λο γοτεχνία  ή βωβό κινηματογράφο. Ειδικότερα, οι 
παραστάσεις με ταινίες της δεκαετίας του '20 έχ ο υν  πολλαπλασιαστεί από το 
1990. Εμφανίσεις σάλο πιάνο ή με διάφορα σχήματα, ιδίως ντούο με την Γε- 
ωργία Συλλαίου, σε πολλά ευρωπαϊκά φεστιβάλ.
Βωβός κινηματογράφος και "Μουσική Επιτόπου" 1990- 1997 
Οι παραστάσεις άρχισαν τον Ιανουάριο του 1990 στη Θεσσαλονίκη με την ται
νία ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ του Φρήντριχ Μούρναου, με κουαρτέτο και αφηγητή. 
Ακολουθεί το 1993 η ταινία ΔΟΥΛΟΥ - ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ του Γκέορ- 
γκ Παμπστ, με κουιντέτο.
Ο Σάκης Παπαδημητρίου στην περίοδο 1990 - 1997 έπαιξε σάλο πιάνο στις έ 
ξης ταινίες: - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ του Ρ ενέ Κλαιρ - ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ του Φρήντριχ Μούρ
ναου - ΒΕΡΟΛΙΝΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ του Βάλτερ Ρούτμαν 
- ΑΣΦΑΛΤΟΣ του Τζόε Μάι - ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ του Φριτς Λανγκ - Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ 
ΤΩΝ ΚΕΡΑΥΝΩΝ του Λουίς Φεγιάντ - ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΟΙΜΑΤΑΙ του Ρ ενέ  Κλαιρ - 
ταινίες μικρού μήκους του Μαξ Σηλαντανόφσκι - ταινίες και παραγω γές του 
Οσκαρ Μέστερ.
Στην περίοδο 1996 - 1997 ο Σάκης Παπαδημητρίου και η Γεωργια Συλλαίου έ 
καναν τις εξής παραστάσεις με ταινίες του βωβού κινηματογράφου: 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ του Βάλτερ Ρουτμαν - Ται
νίες μικρού μήκους του Χανς Ρίχτερ - ΤΟ ΚΟΧΥΛΙ ΚΑΙ Ο ΚΛΗΡΙΚΟΣ της Ζερ- 
μαίν Ντυλάκ - ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ του Βιγκο Λ ά ρσεν - ΤΡΕΛΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ του Εριχ φ ο ν  Στροχαιμ.
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να αλλάξουμε, επίσης χαλάρωσε και η έν
νοια της μουσικής, που ήταν πολύ δυνατή 
στην αρχή, δεν ήθελα να είναι τόσο όυνα
τή, με την έννοια της έντασης όχι της εσιο- 
τερικής, τα μεγάφωνα, χτυπάς και φωνά
ζεις, υπήρχε μια χαρά πάνω σ' αυτό το 
καινούργιο που κάναμε και στο ότι πάνω  
στην σκηνή υπήρχαν όλα αυτά. Με την ε
μπειρία όμως αυτή που σου είπα, προχω 
ρήσαμε και φροντίσαμε στο να γίνει μια 
παράσταση. Π.χ. πήραμε κόκκινα μικρά 
φωτάκια, να υπάρχει μια επί σκηνής ελα
φρά παρουσία των μουσικιόν. Να υπάρχει 
η παρουσία, γιατί είμαστε εκεί, δεν θέλου
με να κρυβόμαστε, όπως κάναν στο μέγα
ρο που τους 'βαλαν στην καταπακτή από 
κάτω, τα παλιά χρόνια η ορχήστρα έπαιζε 
μέσα, όπως ήταν η όπερα και φαινόταν μό
νο ο μαέστρος, δηλαδή οι μουσικοί δεν ή
ξεραν τίποτα από το έργο.

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ 
•  Γιατί εσύ θέλεις οι μουσικοί να φαίνο
νται;
- Διότι είμαστε στην σημερινή εποχή και 
αυτό που ακούμε συμβαί
νει μπροστά μας και πρέ
πει να είσαι μπροστά και 
εσύ ακροατής και θεατής 
και να καταλαβαίνεις ότι 
γίνεται μια επέμβαση, γι' 
αυτό πολλές φορές για 
πλάκα βάζαμε μία βάση 
μικροφώνου να μπαίνει 
στην οθόνη, να φαίνεται 
έτσι συμβολικά. Πολλές 
φορές γινόταν ένα πέρα
σμα, κάποιος περνούσε 
σε μια αναλογία, εάν είχε 
ενδιαφέρον αυτό το 
πράγμα, το κάναμε, σε 
άλλα έργα δεν χρειαζό
ταν να το κάνουμε αυτό.
Μετά ο κόσμος έμαθε γι' 
αυτή την επέμβαση, είχα
με διακριτικό φωτισμό 
και πολλές φορές κάποι
ες μικροεκπλήξεις, ανά
λογα με το έργο. Επομέ
νως πρέπει να φαίνεται 
και πρέπει να φαίνεται 
γιατί και εμείς πρέπει να 
είμαστε, να συμπάσχου
με με την ταινία, να πα
ρακολουθούμε την δρά
ση, να μπαίνουμε μέσα 
στο κλίμα και να μπο
ρούμε να παρασυρθούμε 
ή να τραβηχτούμε.
Γι' αυτό λέω ότι η μουσι

κή μπορεί, εάν είναι μια σκηνή πραγματι
κά μελαγχολική και εριστική να νοιώ θου
με και εμείς έτσι κι στην επόμενη φάση που  
υπάρχει μια περιπετειώδης σκηνή ή όχι να  
μπούμε και εμείς σ' αυτό το κλίμα, στην 
πρώτη φάση. Σε μια δεύτερη σκηνή να 
μπορέσουμε να κάνουμε και το σχόλιο. 
Δεν θέλω να κάνω πολλά σχόλια, δεν κά
νει η ταινία να σχολιάζεται συνεχώς, πρέ
πει να αφεθεί ο χρόνος της ταινίας να κυ
λήσει. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό το 
σημείο, που παρασύρεσαι και που σχολιά
ζεις, που συμβαδίζεις και που κάνεις αντί
στιξη, δεν υπάρχει κανόνας πιστεύω, δεν 
προτείνο) κανένα κανόνα, προτείνω να α
φεθεί κανείς, τι θα έκανα εάν έβλεπα και 
μια μοντέρνα ταινία, και άκουγα και την 
μουσική, πολύ σπάνια έχω ευχαριστηθεί 
από μουσική στην κινηματογράφο, πι- 
στεύο) ότι είναι ενοχλητική, σε πολύ καλά 
έργα έχουν ενοχλήσει και τον θεατή.
•  Από την δεκαετία του '60 εσύ ασχολεί- 
σαι με την τζαζ, είτε σαν συγγραφέας, εί
τε σαν μουσικός, και με περιοδικά τότε 
που έβγαιναν αυτή η ενασχόλησή σου με

την τζαζ σε βοήθησε για να φτιάξεις την 
μουσική για τις ταινίες του κινηματογρά
φου;
- Ναι βέβαια, γιατί είπαμε ότι παρασύρε- 
σαι, είπαμε ότι αποτραβιέσαι, είπαμε ότι 
αντιμετωπίζεις την εικόνα, τι κάνεις; 
Δνταποκρίνεσαι, πώς όμως ανταποκρίνε- 
σαι; Έ να είναι το μυστικό, η εξάσκηση 
στον αυτοσχεδιασμό. Δεν έχει σημασία 
που η Δούλου γίνεται τραγούδι και θέμα, 
η αρχική μορφή της μουσικής σε μια βουβή 
ταινία είναι καθαρά ενστικτιόδης, είναι 
αυθόρμητη είναι μέσα από τον αυτοσχε- 
διασμό. Παίρνεις την ταινία την μελετάς, 
πολλές φορές κάνο) ένα μήνα μόνο αυτο- 
σχεδιασμούς, γιατί, γιατί αφήνω να δω 
πού θα με τραβήξει. Μετά όμως οργανιό- 
νεται λεπτό προς λεπτό, παραχωρεί ο αυ- 
τοσχεδιασμός την σειρά του στην οργάνω
ση και δεν είναι καθόλου κακό, αυτό είναι 
το καλύτερο, να μην χάσει κανείς το πη
γαίο, να μην χάσεις αυτό που βλέπεις, να 
μην το χάσεις αυτό, αλλά να το οργανώ
σεις, γιατί δεν προλαβαίνεις να το οργα
νώσεις στην μια ώρα που διαρκεί το έργο, 
δεν μπορείς.

Τι κάνεις ακολούθως; 
Αυτές τις ιδέες τις προ- 
χωράς και σταδιακά 
καταλήγουν σε μια μορ
φή είτε χαλαρή, όπως ό
ταν έκανα το 
ΜΗΤΡΟΓΙΟΛΙΣ, είτε 
πολύ συγκεκριμένη ό
πως την Δούλου. Έχεις 
δυο παραδείγματα από  
μεγάλα έργα, υπάρχουν 
και άλλοι τρόποι. Ποτέ 
όμως δεν υπήρξε στην 
μουσική που έχω κάνει 
τελείως άγνοιστος αυ- 
τοσχεδιασμός, ή τελεί
ως καταγραμμένα τα 
πάντα. Η ζυγαριά ανε- 
βοκατεβαίνει, ανάμεσα 
στο οργανωμένο και 
στο ελεύθερο, ανάμεσα 
στο πηγαίο και στο 
προσχεδιασμένο και π ι
στέ ύω πολύ σ' αυτό.

ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 
ΑΥΣΚΟΑΙΑΣ 

•  Εχεις κάνει επένδυ
ση παίζοντας μόνος 
σου στο πιάνο, είτε με 
δυο άτομα, είτε με πε
ρισσότερα μέχρι πέντε. 
Ποιες είναι οι βσθμιδες 
της δυσκολίας;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΒΛΙΑ (πρώτες εκδόσεις)
1. Εισαγωγή στην τζαζ, Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη, 1963
2. Το δωμάτιο, Διαγώνιος 1965
3. Σκέψεις για τη σύγρονη μουσική, Διαγώνιος 1968
4. Το ασανσέρ, Διαγώνιος 1969
5. The Lift, Διαγώνιος 1972
6. Θέματα και πρόσωπα της σύγχρονης τζαζ, Διαγώνιος, 1974
7. Η παρακαμπτήριος, Διαγώνιος 1975
8. Κωδικοπληκτρονικά, Διαγώνιος 1978
9. Ο Πεζογράφος Γέρζυ Κοζίνσκυ, σειρά αυτοσχεδιασμός, Θεσσαλονίκη 1979
10. Πεζά I960 - 1975, Διαγώνιος 1980
11. Το "άλλο" πιάνο, συνκαιπλην, Θεσσαλονίκη 1983
12. Χωρίς αναλόγιο, συν και πλην 1984
13. Περίοδος δειγματισμού, Απόπειρα, Αθήνα 1989
14. Εισαγωγή στην τζαζ/ Σκέψεις για τη σύγχρονη μουσική, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη 1994
15. Λέονταρντ Μπερνστάιν, University Studio Press 1994
16. Μικροπαραβιάσεις, Απόπειρα 1997 
ΔΙΣΚΟΙ
1-2. Αυτοσχεδιάζοντας στον Μπαράκου, διπλό άλμπουμ με τον Φλώρο Φλωρίδη, σει
ρά αυτοσχεδιασμός, Θεσσαλονίκη 1979
3. Πιανοεπαφές, σόλο πιάνο, σειρά αυτοσχεδιασμός, 1980
4. Piano Plays, σόλο πιάνο, Leo Records. Λονδίνο 1983
5. First Move, σόλο πιάνο, Leo Records 1986
6. Orpheus '85, ντούο με τον Günter Sommer, Praxis, Αθήνα 1987
7. Piano Oracles, σόλο πιάνο, Leo Records, 1989
8. Piano Cellules, σόλο πιάνο, In Situ, Παρίσι 1990, CD
9. Piano Oracles, σόλο πιάνο, Leo Records 1994, CD
10. Periferia, τρίο και κουαρτέτο με τους Daunik Lazro, Carlos Zíngaro, Jean Boicato, 
In Situ, Παρίσι 1995, CD
11. Το τραγούδι της Lulu, ντούο με την Γεωργία Συλλαίου, Ano Kato Records. Θεσ
σαλονίκη 1996, CD.
12. Plus and Minus, ντούο με τονΛευτέρη Αγγουριδάκη, Leo Records 1997, CD
13. Ανοιχτές διαδρομές, ντούο με την Γεωργία Συλλαίου, Ano Kato Records 1997, CD.
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Από την ταινία ΞΑΝΘΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 1932 με τη Μάρλεν Ντίτριχ

Είναι τρομερό ξεκινήσαμε με τέσσερις, 
πιάνο, μπάσο, κρουστά και φωνή, γιατί υ
πήρχε η ανάγκη να μεταφράζουμε, ο Νο- 
σφεράτου είχε κάποια γοτθικά γράμματα. 
•  Να κάνουμε μια παρένθεση εόώ, εδώ 
που λες φωνή, πρέπει να ήταν η Γεωργία 
Συλαίον μετά.
- Στην αρχή ήταν ηθοποιός, η Γεωργία εί
ναι νεώτερη, έχουμε δύο χρόνια που κά
νουμε, το '90 ήταν η Τίνα Στεφανοπούλου, 
ηθοποιός, ήθελα η φωνή να μην είναι υπό
τιτλοι, άεν ήθελα να βάλουμε υπότιτλους, 
δεύτερον, δεν ήθελα να λέει κανείς την με
τάφραση, δεν μπορούσες να διαβάσεις τα 
γερμανικά ήταν χάλια, γοτθική παλιά γρα
φή, είχε την χάρη της όμως η γραφή, δίπλα 
να ρίξεις ελληνικούς υπότιτλους, φρίκη! 
Γίνεται χάλια η ταινία, χάνει την αισθητι
κή. Ή ταν όρθια η ηθοποιός και είχε και 
ένα ελαφρύ φως που έπεφτε πάνω της και 
αυτή τι έκανε τώρα; Έπαιζε, η Δούλου  
κλαίει, η Δούλου μιλάει, τα έλεγε, αλλά έ- 
παιζι μ’ αυτό, δηλαδή εάν η Δούλου χαΐ
δευε κάποιον και του έλεγε έλα τώρα πάρε 
με μαζί σου να πάμε εκεί, ή αγόρασέ μου 
ένα φόρεμα, ή παντρέψου με κλπ, το έκανε 
μ1 αυτό το νάζι. Τώρα το πρόβλημα είναι 
να κάνεις πέντε, έξι ρόλους, γιατί όλοι μι
λούν, είναι ένα παιχνίδι για ένα ηθοποιό, 
δεν ήθελα να βάλω πολλούς, μέχρι δυο 
τρεις μετά μετάνοιωσα δεν ήθελα.
Όταν προχώρησαν τα πράγματα, αφαίρε- 
σα και αυτή την έννοια του λόγου για να  
μείνει πια η μουσική. Οι συνεργάτες ήταν 
απαραίτητο για να υπάρχει η έννοια της 
μετάφρασης, αλλά και της ηθοποιίας στην 
εξέλιξη για να φανεί ότι γίνεται κάτι, δεν 
είναι μεν συναυλία, να έχει ενδιαφέρον η 
μουσική, με κανένα τρόπο να μην έχει αυ
τό που λες συνοδεία ή επένδυση, γιατί τό
τε δεν έχει το ίδιο ερέθισμα. Οπότε για να 
παίξουμε με μουσικούς έπρεπε να είμαστε 
με μουσικούς που γνωριζόμαστε, δηλαδή

να καταλάβουν ότι όταν λέο) τσαιρ αλλάζει 
η σκηνή, να μπορέσουμε να παίξουμε όλοι 
μαζί. Αυτός είναι ένας συνδυασμός από  
καλούς μουσικούς, δηλαδή δεξιοτεχνία, 
αλλά και αυτοσχεδιαστές.
•  Υπήρχε οργάνωση σκληρή σ' αυτό το 
θέμα;
- Προσπαθούσαμε στην αρχή αυτοί οι 
τρεις, τέσσερις μουσικοί ήταν οι μουσικοί 
που είχαμε παίξει μαζί τρία, τέσσερα χρό
νια, πήρα και ένα δυο νεώτερα παιδιά που  
δεν είχαν εμπειρία και κάναμε τρεις με 
τέσσερις μήνες πρόβες, πολύ, πάρα πολύ. 
Βέβαια αξίζει ο κόπος, γιατί μαθαίνουν, 
είναι μια εμπειρία καταπληκτική, το να 
μάθεις να ανταποκρίνεται στην εικόνα. 
Και το να μάθεις να εκφράζεις τον εαυτό 
σου και μόνος σου και με άλλους, είναι για  
μένα, πέρα του ότι υπάρχει κινηματογρά
φος και μουσική, είναι μια καθαρά πνευ
ματική και μια άσκηση ας πούμε όλου του 
οργανισμού σου και πνευματική και ψυχι
κή και σωματική. Και ελπίζω να μην α- 
κούγεται περίεργο, γιατί αυτό είναι πολύ  
βασικό, το να μπορείς αυτό που αισθάνε
σαι να το πεις, να το πεις προφορικά, να 
το πεις με ένα ποίημα, αλλά να το πεις και 
με ήχο που είναι το πιο αφηρημένο, επο- 
μένως είναι μια πολύ σημαντική εξάσκη
ση, η άμεση ανταπόκριση στο αίσθημα και 
στην εικόνα που βλέπεις πιστεύω ότι είναι 
ένας άξονας αυτός.
•  Ό ταν όμως μου λες ότι υπήρχαν μέχρι 
πέντε ατομα, τέσσερα όργανα ουσιαστικά 
όΐ|λαόΐ| και η φωνή, δεν ήταν μονο πιάνο...
- Ό χι μόνο, πιάνο, μπάσο, σαξόφωνο, τσέ
λο
•  Αυτά tu όργανα όμως, την δεκαετία του 
'20 δεν υπήρχαν στην υπόκρουση του κι
νηματογράφου.

Κοίταξε στον βωβό κινηματογράφο υ
πάρχει η πλευρά του πιανίστα αποκλει
στικέ!, που ιμαν το π ιο πλούσιο όργανο το

πιάνο, και από την έιλλη μεριέι υπήρχαν ιη 
αναθέσεις έργων, πολλοί σκηνοθέτες ανέ 
θιταν οι συνθέτες κλασικής μουσικής να 
γράψουν έργα και είχαν γράψει πολλοί 
γνωστοί έργα για τον κινηματογράφο, έ 
γραψαν συμφωνίες, έγραφαν μια κλασική, 
ας την πούμε, μουσική Επάνω ήταν η ει 
κονα και από το υπόγειο έβγαινε μια ορ 
χήοτρα δωματίου η οποία δεν μπορούσε 
να συμπέσει ποτέ με το κορίτσι με το κρί
νο, με τον πύργο που ανοίγει η πόρτα, με 
το μαχαίρι του Τζακ του Αντεροβγάλτη, 
δεν μπορούσε να συμπέσει, ήταν μια συμ
φωνία εμπνευσμένη, ή συνοδεία.
Φ Εννοείς δεν είχαν τον κινηματογραφι
κό χρόνο.
- 11 ίστευαν αυτοί ότι ήταν ένα θέμα, γι’ αυ
τούς ήταν ένα θέμα, το θωρηκτό ήταν ένα 
θέμα, έχει επανάσταση, έχει βιαιότητα. αυ- 
τό, δεν υπήρχε περίπτωση να συμπέσει. 
Ενώ εμείς οργανώνουμε την μουσική ολοι 
μαζί και αυτό είναι το δύσκολο, γιατί το 
μοντάζ όπως ξέρεις ήδη από τότε ήταν τρε
λό, τι κάνουμε, πω ς περνάμε από το πλοίο  
στο καζίνο και από το καζίνο στην εξοχή 
κλπ; Εκεί παίζαμε ρόλους, ο καθένας είχε 
ένα ρόλο γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει συ
νταγή.
Φ Βάζοντας π.χ. το σαξόφωνο, που το σα
ξόφωνο δεν υπήρχε τότε σαν όργανό στην 
υπόκρουση έτσι δεν είναι;
- Υπήρχε η τζαζ τότε, είναι η εποχή η δε
καετία του '20 που η τζαζ επιβάλλεται, άρα 
σε όλα τα καμπαρέ και στις επιθεωρήσεις 
παίζεται μια πρωτόγονη μορφή της τζαζ.

Η ΤΖΑΖ ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΕΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φ Στον κινηματογράφο όμως δεν υπήρχε, 
την δεκαετία του '20 συγκεκριμένα.
- Αμέσως μετά τα πρώτα έργα του '33 ή '35 ή
ταν σουίνγκ όταν ξεκινάει η ταινία Χόλιγου- 
ντ, του '34 ή '35. Και η πρώτη ταινία που μι
λάει για το Χολιγουντ είναι ο Μπένυ Κουκ 
με την ορχήστρα του σε ένα αυτοκίνητο και 
παίζουν σε ένα μεγάλο δρόμο που βγαίνει 
προς το Χόλιγουντ, δηλαδή αμέσως το Χό- 
λιγουντ και οι ταινίες εκεί συνδεθιικαν μ' αυ
τό. Όταν δείχνει ένα καμπαρέ, την Λουλου, 
το καμπαρέ είχε στοιχεία τέτοια, επομένως 
όταν η Δούλου εμφανίζεται σεένα καμπαρέ 
βάζουμε σαξόφωνο, είναι η αναφορά.
Φ Εδω περιι μπορεί νιι πει κανείς οτι είναι η 
αντίστιξη έτσι δεν είνσι;
- Ναι. Επίσης ότι τραβας από το παρελθόν το 
έργο, π.χ. βλέπεις μια σκηνη του '25 ένα έργο 
που σου θυμίζει φ ιλμ νουάρ του 50, εκεί θα 
βάλουμε μουσική φ ιλμ νουάρ, γιατί πιστεύω 
ότι παίζουμε με όλη την ιστορία του σινεμά. 
Δεν χρειάζεται να παίξουμε μονο με την μου
σική τιις εποχής, μπορεί να |ίαλοι*ν άλλοι και
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ηλεκτρονικά, δεν έχω αντίρρηση. Αρκεί να γί
νουν καλά, εγώ δεν έχω βάλει.
•  Με προκαλείς όμως να σου κάνω την εξής ε
ρώτηση, στο παρελθόν από τότε που είχα α
κούσει δουλειές δικές σου, έπαιρνες την δημο
τική μουσική και την έκανες τζαζ.
- Έχω κάνει και τέτοια, στον καινούργιο δίσκο 
μου τιάρα, αλλά και παλιά.
Φ ΙΙιστεύεις ότι η δημοτική μουσική, ή η βυ
ζαντινή μουσική, έχει στοιχεία μέσα τζαζ;
- Εδώ θέλω λίγο προσοχή, γιατί και αυτός ό ό
ρος έχει δυο πλευρές, η μια είναι η ιστορική 
πλευρά του, που είναι η αφροαμερικανική 
μουσική, οι μαύροι πήγαν εκεί, άκουσαν όμως 
τους γάλλους, τους Ιρλανδούς και τους γερμα- 
νούς και τους άγγλους και μαζί μ' αυτά τα 
στοιχεία κάναν αυτό που λέγεται "αφροαμερι- 
κανική μουσική". Αυτή είναι η ιστορική πλευ
ρά, εδώ φαίνεται ότι ήταν μόνο στην Αμερική 
και με τους μαύρους που ήταν εκεί, περνώντας 
όμως ο καιρός, οι μαύροι της Αμερικής, έχουν 
καμία σχέση με την Αφρική νομίζεις; Δεν έ
χουν.
Η ιστορική πλευρά λοιπόν είναι αυτό, σε όλα 
τα βιβλία υπάρχει. Ακολούθως όμως, αρκετά 
σύντομα, δηλαδή και από την δεκαετία του '40, 
αλλά και πολύ περισσότερο το πενήντα και το 
εξήντα, γίνεται αυτό που ονομάζω και εγώ σε 
μια εκπομπή που κάνω στο ραδιόφωνο, η πα
γκοσμιότητα της τζαζ, δηλαδή η τζαζ πηγαίνει 
σε όλο τον κόσμο πια, εν μέρει λίγο μόδα, λίγο 
χορός, λίγο εξωτικό, λίγο αντίθετο στην ευρω
παϊκή απάθεια και στην πλήξη της εποχής, δη
λαδή ενστικτώδης μουσική. Εξαπλώνεται σε 
όλο τον κόσμο, αγαπιέται σε όλο τον κόσμο 
και ίσως μετά δημιουργεί αυτή την έννοια της 
παγκοσμιότητας, αυτοί που ζουν σε άλλα μέ
ρη, θέλουν να παίξουν τζαζ, αλλά είναι επόμε
νο ότι θα την παίξουν αλλιώς, Γάλλοι, Ιταλοί, 
Έλληνες, Τούρκοι, από παντού έχουμε. Αυτή 
είναι η εξάπλωση. Ομως από κάθε πλευρά, 
από κάθε περιοχή, αυτός που την παίζει βάζει 
μέσα κάτι προσωπικό, μέσα του συνυπάρχει 
και είναι αυτονόητο, η γειτονιά του, η παρέα, 
η ιδιαιτερότητα της πατρίδας του, έτσι λοιπόν 
ακούμε και από την Γιουγκοσλαβία και από 
την Ελλάδα βαλκανικά στοιχεία, ακούμε από 
το Αζερμπαϊτζάν αυτό το ανατολίτικο, από 
την Ριυσία διασκευές, κέλτικα, εβραϊκά, γαλλι
κά που έχουν ακορντεόν και ούτω καθεξής. 
Αυτό δημιούργησε μετά ένα τρομερό πλούτο 
και αυτή η μουσική αρχίζει μετά να γίνεται ε
λαστική, σαν ζυμάρι. Έτσι ώστε όταν το πά
ρεις στα χέρια σου, ρίχνεις μέσα κσι άλλα 
πράγματα, μέσα στο ζυμάρι και να κάνεις ένα 
καινούργιο ας πούμε φαγητό ας το πούμε έτσι 
απλά, ένα καινούργιο προϊόν, μέσα στο οποίο 
το συνδετικό στοιχείο είναι η τζαζ, αλλά έχει 
μέσα φρούτα από πολλά σημεία της γης, γιατί 
όχι κι από εδω; Αρα λοιπόν αυτό το εξηγώ α
πλοϊκά για να δείξω ότι, δεν πρέπει να πούμε 
ότι η δημοτική ή η λαϊκή μουσική είναι τζαζ, 
όχι, αλλά ένας άνθρωπος που έχει μέσα του το 
πνεύμα της μουσικής και γνωρίζει το ζυμάρι, 
μπορεί να βάλει και κάτι από ένα νησιωτικό ή 
από ένα ηπειρώτικο, ή από ένα θρακιωτικο

κλπ. Το ίδιο όμως το κομμάτι είναι καθαρά 
λαϊκή μουσική να μην τα μπερδέψουμε, το ρε
μπέτικο, είναι ρεμπέτικο, το μπλουζ είναι 
μπλουζ και το μπλουζ έγινε τζαζ, το μπουζ εί
ναι μπλουζ δεν είναι τζαζ.
Θέλιυ να πω το καθένα είναι εκεί που είναι. Ο 
καθένας μπορεί να πάρει από εκεί, ο Θοδωρής 
ο Ρέλος έχει πάρει βυζαντινά στοιχεία και έχει 
κάνει πάρα πολύ ωραία σόλο στο σαξόφωνο 
με το πνεύμα της τζαζ και άλλοι μουσικοί, σου 
λέω έναν που το έχει κάνει κατά την γνώμη μου 
πολύ καλά. Εγώ όταν τραγουδάει η Γεωργία το 
"θαλασσάκι" με συγχορδίες πολύ προχωρημέ
νες για νησιώτικο, όμως σεβόμαστε την μελω
δία. Αρα ένας που ξέρει αυτά τα πράγματα και 
έχει εξασκηθεί και στην τζαζ, μπορεί να ψάξει 
και να βρει πως θα τα συνδέσει, πάλι δεν υ
πάρχει συνταγή, το κλισέ, είναι κακό πράγμα. 
Δεν πρέπει να τους αψιήσουμε να λένε ότι αυτό 
είναι τζαζ ή όχι, όχι αυτό που λέει ο κόσμος ότι 
για κάποιον σαν το "μάγκα" ότι είναι τζαζ, εν
νοεί ότι έχει μια ελευθερία, ότι έχει μια δεξιο- 
τεχνία, ότι έχει μια ικανότητα στον αυτοσχε- 
διασμό. Μα εμείς τον αυτοσχεδιασμό τον 
λέγαμε φαντασία, όταν ο Τσιτσάνης έπαιζε και 
έλεγε θα σας παίξω μια φαντασία, τι εννοούσε; 
Τον συνδυασμό.

ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΔΕΨΕΙ 
ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

Φ Η τζαζ όμως όταν ήρθε στον κινηματογρά
φο και όταν γυρίστηκαν έργα για την τζαζ, αυ
τό κάπου χάλασε και την ίδια την εικόνα της 
τζαζ. Νομίζω ότι κατάστρεψε μια εικόνα που 
είχαμε παλιά για την τζαζ.
- Κοίταξε η τζαζ και ο κινηματογράφος κύλη
σαν μαζί ουσιαστικά, έχουν μια παράλληλη 
πορεία, στις αρχές του αιώνα, μόλις περπα
τούσε λίγο σαν μπέμπης και ο κινηματογρά
φος και η τζαζ λίγο άρχισε να στέκεται στα πό
δια της, είναι μαζί αυτά λοιπόν. Ουσιαστικά 
πιστεύω ότι στον 20ο αιώνα άσχετα εάν φθά- 
σαμε στην τεχνολογία του βίντεο κλπ. δύο εί
ναι οι τέχνες που άλλαξαν τον αιώνα αυτό, ο 
κινηματογράφος και η τζαζ. Τα ηλεκτρονικά 
θα αναπτυχθούν αργότερα, τα βίντεο αργότε
ρα, τα αινθεσάιζερ και τα κομπιούτερ αργότε
ρα θα δούμε την πραγματική τους χρήση, ο ει
κοστός αιώνας στο σύνολο είναι 
κινηματογράφος και τζαζ. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι συνεργάστηκαν πάντοτε σε όλα αυτά τα 
χρόνια.
Γι' αυτό λέω ότι έχουν σημαδέψει τον αιώνα, ό
μως επειδή και οι δυο έχουν μεγάλη δύναμη, 
δεν μπορούν να συνεργαστούν εύκολα και αυ
τό το πιστεύω, συνεργάστηκαν με την έννοια 
του Χύλιγουντ. Στην Ευρώπη συνεργάστηκαν 
καλύτερα με την έννοια του φιλμ νουάρ, εκεί 
βρήκε η τζαζ πιστεύω τον καλύτερό της δρόμο. 
Οταν σκεφτόμαστε φιλμ νουάρ, αποκλείεται 
να μην σκεφτούμε τζαζ, δηλαδή περπάτημα 
στο δρόμο, αυτοκίνητα, σκιά μαύρη στον τοί
χο και όχι μόνο αυτό, όλο αυτό το μεταξύ α
στυνομικού. τρόμου, σασπένς, Χίτσκοκ αυτά 
όλα, είναι έργα που όταν συνδυάζονται με την 
τζαζ γίνονται κλασικά. Από εκεί και πέρα δεν

κάνει αυτή η μουσική να μπαίνει παντού, ε
κτός αν έχει σχόλιο σαφές, γιατί; Γιατί δεν της 
δίνεται ο χρόνος να κάνει μια ανάπλαση, δεν 
προλαβαίνει, δεν υπάρχουν πολλά έργα που 
να έχουν καλύψει ιδέες, πιο πολύ ήταν τα γαλ
λικά που κατάφεραν να την χρησιμοποιήσουν 
παρά τα γερμανικά ή τα γαλλικά.
Φ Ιΐροσπαθείς να βάλεις την μουσική μαζί με 
την κίνηση, τον χορό, τις άλλες τέχνες στον κι
νηματογράφο;
- Στο ένα έργο υπάρχουν λογοτεχνικά ιντερ- 
λούδια, τι θα κάνεις; Πρέπει να συγκινηθείς 
από την ποίηση και μπορείς να κάνεις τραγού
δια για παράδειγμα. Στο άλλο υπάρχει μια θε
ατρικότητα που θέλεις να βγάλεις στην σκηνή, 
άρα πρέπει να ξέρεις να σκηνοθετείς. Έχουμε 
βάλει και χορό, δοκιμάσαμε να βάλουμε και 
μια κίνηση του σώματος πάνω στην σκηνή, πά
νω σε ορισμένες ταινίες μικρού μήκους που εί
ναι τελείως πειραματικές και αφηρημένες, ό
πως του Ρούτμεν ορισμένες κλπ. και της 
Ντουλάκ βάλαμε. Αυτά όλα δείχνουν ότι, ο ο
ποιοσδήποτε είτε ομάδα, είτε άτομο θελήσει να 
προχωρήσει, πρέπει οπωσδήποτε όπως και ο 
σκηνοθέτης του κινηματογράφου να έχει ωρι
μάσει πάνω σε ορισμένα πράγματα. Να έχει δη
λαδή μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τις έν
νοιες των τεχνών και τον συνδυασμό τιον 
τεχνών, γιατί ο κινηματογράφος συνδυάζει 
πολλά πράγματα. Ποιος είναι ο δρόμος αυτός; 
Ποτέ δεν μπορείς να πεις ποιος είναι ο δρό
μος, θα αφαιρέσεις, θα προσθέσεις, θα αλλά
ξεις, δηλαδή, με δυο λόγια, δεν είναι καθόλου 
απλό, δεν είναι καθόλου κάτι που μπορεί κα
νείς να το κάνει έτσι σαν πάρεργο, και γι’ αυτό 
δεν σου κρύβω ότι από το '89 που ασχολούμαι 
μ’ αυτό πολύ λίγες άλλες παραστάσεις έχω κά
νει, άλλου είδους.
Δεν έκανα θέατρο πια μετά, γιατί έδωσα βάρος 
εκεί, δεν έκανα κινηματογραφικές ταινίες που 
έχω φίλους που θα μπορούσα να κάνω, για να 
συνεχίσω πάνω σ' αυτό το δρόμο, δεν είναι δη
λαδή άλλη μια δουλειά αυτή, πρέπει να δοθεί 
μεγάλο βάρος. Και δεν νομίζω ότι έχει γίνει 
κατανοητό αυτό, σαν μια νέα μορφή παράστα
σης, ούτε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου το κα
τάλαβε, ούτε το Μέγαρο το κατάλαβε, παρ' ότι 
έκανε εκδηλώσεις, το είδε λίγο φανταχτερά το 
μέγαρο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου το είδε 
σαν παρωνυχίδα, εμείς θέλουμε να δούμε την 
νέα κόπια ΜΗ'ΓΡΟΠΟΛΙΣ, ναι αλλά η νέα κό
πια ΜΗΤΡΟΓΙΟΛΙΣ όπως έγινε με το πιάνο ή
ταν απογείωση. Γιατί; Γιατί ήταν απαραίτητο, 
ήταν δυο ώρες και πέντε λεφτά, άντε να το δεις 
έτσι ξερό, έγινε χαμός όμως, ήταν από τις κα
λύτερες παραστάσεις που έχω κάνει σόλο πιά
νο, ίσως η καλύτερη που έχω κάνει. Δυο ώρες 
και πέντε λεπτά σόλο πιάνο, χωρίς διάλειμμα, 
είναι ένας μαραθώνιος, με ενθουσίασε, έπεσα 
ξερός, γονάτισα κυριολεκτικά δυο ώρες και 
πέντε λεπτά στα σκοτάδια. Με ένα εξαιρετικό 
έργο μεν, αλλά τι κάνεις, τι κάνεις επί τρεις ώ
ρες; Νομίζω ότι ήταν η καλέιτερη παράσταση 
σόλο πιάνο που έχω κάνει εδώ και πολλά χρό
νια. Αρα λοιπόν έχεις αυτή τη δυνατότητα, δεν 
σε περιορίζει.
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Κινηματογράφος και πραγματικότητα
ΚάΟι χρόνο το Φι βρουάριο, πτην αίθουσα 

του Γαλλικού Ινστιτούτου, στην Αθήνα, 
εδώ και 11 χιόνια, γίνεται το Φεστιβάλ 

"Κινηματογράφος και Πραγματικότητα". II 
ψυχή του φτστιβάλ, ο Αντρέας Παγουλάτος, 
ποιητή; και θεωρητικός του κινηματογράφου, 
αναλαμβάνει την γενναιόδωρη ξενάγησή μας 
στις ταινίες, να μας γνωρίσει νέους ή παλιούς 
σκηνοθέτες.
Όπως και το όνομά του προδίδει, σε αυτό το η ε- 
στιβάλ κατοικεί το ντοκιμαντέρ και όσοι το ε
πισκέπτονται ξερουν οτι πρέπει να αφεΟούν 
στη μαγεία και τη σαγηνευτική αφήγηση που το 
ντοκιμαντέρ μας επιφυλάσσει. Αν και πρόκει
ται για ένα κινηματογραφικό είδος που έχει 
βρει ως φυσικό χώρο παρουσίασης την τηλεό
ραση - αν και λίγα κανάλια δείχνουν ντοκιμα
ντέρ - σπάνια μπορεί κανείς να βγει από την αί
θουσα έχοντας την αίσθηση ότι πολλές ταινίες 
τις έχει δει. Ο Αντρέας Παγουλάτος καταφέρνει 
να "ξετρυπώσει" ντοκιμαντέρ που σπάνια πα
ρουσιάζονται και μάλιστα να μαζεύει πολλά 
από αυτά και να δημιουργεί έτσι ένα κλίμα μιας 
ιποχής ή ενός καλλιτεχνικού ρεύματος. Εμμέ
σως πλην σαφώς "θέλει να καταλάβει ο θεατής" 
ότι το ντοκιμαντέρ δεν είναι ένα "παράταιρο" 
κινηματογραφικό είδος, αλλά είναι το είδος ό
που λιγότερο ή περισσότερο η πραγματικότητα 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Εύκολα καταλα
βαίνει κανείς ότι η αισθητική του κινηματογρά
φου εφαρμόζεται και εδώ, όπως και στις υπό
λοιπες ταινίες, δημιουργώντας μια νέα 
αντίληψη, την "ντοκιμαντερίστικη".
Το παρελθόν, που έχει την μερίδα του λέοντας, 
συνδέεται με το παρόν και το μέλλον. Ταινίες, 
ελληνικές, από το Φεστιβάλ της Δράμας, αλλά 
και άλλες που έχουν παρουσιαστεί σε κανένα 
Φεστιβάλ, παρουσιάζονται εδώ για vu δείξουν 
ότι ο νόμος της συνέχειας εφαρμόζεται εδώ. 
Έχουν διοργανωΟεί αφιερώματα για τον Μικι - 
λάντζελο Αντονιόνι, τον Γιόρις Ίβενς, τον Ζαν 
Ρους, τον Αλαίν Ρεναί, τον Ανδρί Στορκ, την 
Αγνιές Βαρντά, τον Μανυνέλ ντε Ολιβι ιρα, με 
ανέκδοτες και άγνωστες ταινίες τους στην 
Ελλάδα, αλλά και για τους Βασίλη Μάρο, Ρο- 
βήρο ΜανΟούλη, Λημ ήτρη Μαυρίκιο, Αάκη 11α- 
πασταΟη, Τάκη Χατζοπυυλο, αναφορές στο 
"Παρασκήνιο", όπου οι προβολές συναντούν 
τον λόγο των κριτικών, των δημιουργών και 
των θεωρητικών οι οποίοι συζητούν με το κοι- 
νο για την αισθητική και τα προβλήματα που το 
ντοκιμαντέρ αντιμετωπίζει σήμερα. 
Ακολουθώντας την ίδια λογική, φέτος το αφιέ
ρωμα φιλοξενούσε ταινίες των Τάκη ΙΙαπα- 
γιαννιδη και του Λεύτερη ΞανΗόπουλου. Για 
τον πρώτο ντοκιμαντέρ ι ιναι η παραγωγή μιας 
τελικής έννοιας που περικλείει τις επιμερους 
συνιστιυσες της. Η δραματοποίηση παίζει ένα 
ειδικό ρόλο και δεν εχει αντιστοιχίες μι την λι ι- 
τουργια στη δομή των δραματικών έργων. Μι

μια εικοοαπεντάχρυνη παρουσίαση στη σκηνη 
του ελληνικού ντοκιμαντέρ η παρακαταθήκη 
του Παπαγιαννίδη είναι πλούσια. Η ΓΙΟΡΤΗ 
ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (1977), μικρού μήκους, 
που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
(Α1 Βραβείο κριτικών) παρουσιάζει μια λαϊκή 
γιορτή στη Δραπετσώνα, ενώ η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ 
ΘΑΑΑΣΣΑΣ (1978), 100', είναι η καταγραφή 
της ζωής και των παθών ενός ανώνυμου Έλλη
να αγωνιστή, από την πρώτη δεκαετία του αιιί>- 
να μέχρι την κατάλυση της δικτατορίας, βρα-

τ ο υ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

βευμένη σε πολλά φεστιβάλλ στο εξωτερικό και 
την Ελλάδα. Παραγγελία της τηλεόρασης είναι 
τα ωριαία επεισόδια με τον γενικό τίτλο Η 
ΤΖΑΖ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 1997) όπου παρουσιά
ζεται η ελληνική σκηνή της τζαζ, η ιστορία της 
και οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν σ' αυ
τήν.
Ο άλλος, ο Αευτέρης ΗανΗόπουλος, ποιητής και 
σκηνοθέτης έγινε γνωστός από την τριλογία, με 
θέμα την ελληνική διασπορά, ΕΑΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΪΛΕΛΒΕΡΓΗΣ (1976), Ο 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ (1978) και 
ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝ1Α (1982). Με πλούσια 
παραγωγή ο ΞανΟόπουλος, πέρασε και στις ται
νίες μυθοπλασίας, με τις ταινίες ΚΑΛΗ 
ΠΑΤΡΙΔΑ, ΣΥΝΤΡΟΦΕ (1986) κιχι 
ΛΡ AI IΕΤΗΣ ( 1991). II καθαρότητα στο κινημα- 
τογραη ικό του βλέμμα φαίνεται στην ταινία Ο 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ, όπου ο 
σκηνοθέτης πιο ελεύθερος αφήνει τον νόστο να 
"μπλεχτεί" με την απελπισία του μετανάστη, την 
νέα του ζωή. Μια αναδρομή στο παρελθόν, με 
την ταινία του ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ (198.1) όπου "ο 
Κυλωνός μετασχηματίζεται σι τοπία της μνή
μης και όπως ξέρουμε η μνήμη παντα επιλέγει, 
η μνήμη ιιναι όπως ο κινηματογράφος μια ε
λεύθερη μυθοπλασία", κατιτ τον Χρηστό Βακα- 
λόπουλο ("Αντί". 198σ3). Ένα από τα ωραιότε
ρα πορτρέτα ήταν αυτό του Παύλου Ζάννα στην 
ταινία ΠΑΥΛΟΣ /ΑΝΝΑΣ - ΛΙΑΛΡΟΜΕΣ 
( 1988) που, αν και ήταν παραγωγή της τηλεόρα
σης. αποδι ικνυει οτι μπορεί να κάνει κανείς κι

νηματογράφο και για την τηλεόραση, οπιυς ει- 
δαμι και άλλες στην περίφημη εκπομπή ΙΙαρα 
σκηνιο". "Λεν μου ήταν δυνατόν να σωπασω. η 
σιωπή μου θα ήταν ένα ψέμμα", ει/ε πει ο ΙΙαυ 
λος Ζάννας το 1968 και το μάτι του Ξανόοπου 
λου είδε αυτή την αλήθεια, την δυνατή ματια, το 
δυνατό μυαλό, συστατικά, όλα, αυτού του υπ> 
ροχου ανθρώπου, ερευνητή, αγωνιστή και Ηεμε 
λιωτή του νέου ελληνικού κινηματογράφου, τι >υ 
Παύλου Ζάννα.
Δίπλα σε όλα αυτά τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ 
ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, του I ιαννη 
Κατσάμπουλα (Βραβείο Ντοκιμαντέρ στο φι 
στιβάλ Θεσσαλονίκης), η ΣΙΝΑΣΟΣ, 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, των Τιμωνα 
Κουλμάση και Ηρούς Σιαφλάκη (Βραβείο κοι
νού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), μεγάλου μή
κους, και Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, Ο ΑΧΕΛΩΟΣ ΚΑΙ Η 
ΠΑΠΑ ΜΟΥ, του Λημητρη Κονασιαμπασο 
κου (Βραβείο ντοκιμαντέρ, στο Φεστιβάλ Λρά 
μας και στο Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας και 
Πύργου). Να μείνουμε λίγο στην ΚΙΝΑ (1972) 
του Μικελάντζελο Αντονιόνι, που δεν έχει μο- 
νο ενδιαφέρον επειδή είναι ταινία ενός κλασι
κού δημιουργού, αλλά επειδή είναι ίσως η μο
ναδική ταινία που δεν ισχυρίζεται ότι 
προσπαθεί να μας διαφωτίσει για το τι συμβαί
νει στην Κίνα, αλλά τονίζει ότι μαζί με εμάς ο 
σκηνοθέτης ανακαλύπτει νέους τύπους, άλλους 
ανθρώπους, έναν νέο πολιτισμό. Ο Αντονιόνι 
Ηα κινηματογραφήσει την μαοϊκή Κίνα μ' έναν 
ιδιαίτερο τρόπο, σεβόμενος το τοπίο, τον πολι
τισμό και την ιστορία, η κάμερά του δεν επεμ
βαίνει δεν προσπαθεί να φτιάξει τον δικό της 
μύθο.
Στην ταινία Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ 
(1965), του Μιχαήλ Ρομμ παρακολουθούμε ένα 
ντοκιμαντέρ ιστορικής ανάλυσης που δομείται 
με την τεχνική του μοντάζ διαφόρων, πολλές 
φορές, σπάνιων ντοκουμέντων. Ο Ρομμ τα α- 
ντιπαραΟέτει επιδέξια σε πλανα και σεκάνς που 
γύρισε ο ίδιος όταν πραγματοποιούσε την ται- 
v lu . Ο ίδιος ο κινηματογραφ ιστής σχολιάζει τη 
ροή των εικόνων που διαλέγει από το υλικό που 
διαΒετει ή από τα πλανα που γύρισε, αντιπαρα- 
βάλλοντας το τραγικό χτες στη σύγχρονη του ε
ποχή. Προσπαθεί να εξηγήσει, αςούκατανοήσει 
απο τα μέσα, έχοντας ζήσει ο ίδιος tu τρσγικα 
γεγονότα και επιμενοντας πάνω στις καθημερι
νές συμπεριφορές και στις ατομικές αιτιολογή
σεις, το φαινόμενο του ναζισμού από την πρώ
τη εμφάνισή του μέχρι την πτώση του. 
Κλασικοί, παλιοί, νέοι σκηνοθέτες που προ- 
σπαέίουν να "εκλωβισουν" την πραγματικότητα 
μέσα σε μια αλληλοδιάδοχη καρέ στο φιλμ. Το 
Φεστιβάλ "Κινηματογράφος και Πραγματικό
τητα" t)u βρίσκεται εδω για να μας δείχνει τη μα- 
γεία, να μας μαγεύει, τελικά, το ίδιο με την κα
λή οργάνωση και τις κιιλες ταινίες.
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Ο ελεύθερα σκεπτόμενος 
κινηματογράφος

Η ταινία που θα προβληθεί (1), 
το ΕΑΝ, του Λίντσεί 
Αντερσοιι, είναι μια από 

τις ταινίες που σημάδεψαν την 
αγγλική παραγωγή που χαρα
κτηρίζεται με τον γενικό τίτλο 
"free cinema". Για να κατανοή
σει, λοιπόν, κανείς καλύτερα αυ
τή την ταινία, θα πρέπει να ξέρει 
το κοινωνικό τοπίο στο οποίο η 
ταινία αναφέρεται και από το ο
ποίο αντλεί τα ερεθίσματα για να 
δημιουργηθεί ένα τέτοιο έργο, 
χαρακτηριστικό ενός καλλιτεχνι
κού ρεύματος. Ο ίδιος ο Αντερσον
ήταν ένας από τους πρωτεργάτες του free cinema και οι ιδέες 
του, μαζί με αυτές του Κάρελ Ράις άλλαξαν το κινηματογραφικό 
τοπίο στην Αγγλία.
Αν και είναι παρακινδυνευμένο να βάζουμε ταμπέλες, ιδίως στα 
έργα τέχνης, όπω ς είναι ο κινηματογράφος, ένα μίνιμουμ κοινών 
χαρακτηριστικόν μας δίνει το δικαίωμα να οριοθετήσουμε μια 
καλλιτεχνική παραγωγή για να γίνει έτσι πιο εύκολη η μελέτη αυ
τ ό ν  των έργον τέχνης. Μ ιλάντας για το i red
cinema, θα πρέπει να κάνουμε κάποιο συσχε- ίου ΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Από την ταινία LADYBIRD - LADYBIRD

τισμό με το Νέο Κύμα, που εμφανίστηκε στην-
Γαλλία. Περίπου την ίδια χρονική περίοδο, το 1958 αρχίζει να ο- 
ριοθετείται το Νέο κύμα στην Γαλλία, το 1956 μπορούμε να πού
με ότι το free cinema στην Αγγλία αρχίζει να εμφανίζεται. Αν στη 
Γαλλία είναι το περιοδικό "Cahiers du Cinéma" που λειτουργεί ως 
πυρήνας έκφρασης για το Νέο Κύμα, στην Αγγλία το περιοδικό 
"Sequence" συσπειρόνει τους κινηματογραφιστές. Και στην μια 
και στην άλλη περίπτωση παρατηρούμε ότι οι πρωτεργάτες των 
δύο αυτών κινημάτων συνδυάζουν την ιδιότητα του κινηματο
γραφιστή και του κριτικού κινηματογράφου. Τέλος και οι δύο 
σχολές χαρακτηρίζονται από την έντονη πολιτικοποίησή τους, η 
οποία ξεφεύγει από το στενό κομματικό πλαίσιο και πεδίο ανα
φοράς τους είναι, ουσιαστικά, όλη η κοινωνία, τα προβλήματα 
που την μαστίζουν.
Το 1956 τρεις ντοκιμαντερίστες, ο Τόνι Ρίτσαρντσον, ο Κάρελ 
Ράις και ο Αίντσεϊ Αντερσον ήταν οι πρωτοπόροι που ενέπνευ
σαν και τους άλλους για να δημιουργήσουν ταινίες με πολλά κοι
νά χαρακτηριστικά. Οι δύο τελευταίοι ήταν συν-εκδότες του πε
ριοδικού "Sequence", από το 1946 - 52. Η μόνη διαφορά με το Νέο 
Κύμα είναι ότι εδό) παρατηρούμε μια σαφή πολιτική ομοιογένεια. 
Τα ερεθίσματα για να σκεφθούν πολιτικά τους τα δίνει το New 
Left, η Αριστερά στην Αγγλία, και γρήγορα ο σκοπός αποκρυ- 
σταλλόινεται: πρέπει να επιτεθούν στον εμπορικό αγγλικό κιημα- 
τογράφο που αποπροσανατολίζει το κοινό. Δεν ασχολούνται με 
θέματα που αφορούν την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. To free 
cinema πρεσβεύει μια προσωπική και εκφραστική χρήση του μέ
σου (2). Σε ένα μανιφέστο που δημοσίευσαν, οι σκοποί αυτής της

κίνησης προσδιορίστηκαν κάπως 
έτσι: "Προϊόν της ιδεολογίας μας 
είναι η πίστη στην ελευθερία, με 
την σπουδαιότητα που έχει για 
τους ανθριόπους και με την καθη
μερινή έννοια". Η συμβολή του free 
cinema είναι ότι κατάφερε να ανα
γκάσει τον αγγλικό κινηματογρά
φο να κινηθεί σε μια κατεύθυνση ό
που ο κινηματογραφιστής 
αναπτύσσει μια προβληματική 
στην οποία χωρούν τα καθημερινά 
προβλήματα της εργατικής τάξης 
(3).

Η δεκαετία του '60 είναι η εποχή ό 
που ο απόηχος των σοβιετικών πολιτικόν και πρω τοποριακόν  
ταινιό)ν έχει αφήσει ένα βαρύ στίγμα, αλλά και η επιστροφή τ ο ν  
Ευρωπαίων δημιουργόν από την Αμερική, στην οποία είχαν κα- 
ταφύγει πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει την δίκιά της δυνα
μική. Η αυταρχική πολιτική των ΗΠ Α και η έντονη αμφισβήτηση 
- που κορυφιόθηκε το 1968 παγκόσμια - δεν μπορούσαν να αφή- 
σουν αδιάφορο τον κινηματογράφο. Έτσι γεννιέται ο κινηματο

γράφος ρήξης που εννοεί να κινηματογραφεί 
άλλα πράγματα και με άλλο τρόπο, που εννο-

----------------------------εί ακόμα να ανατρέπει τις κινηματογραφικές
δομές, να δημιουργεί ένα καινούργιο κοινό, να αποσπάσει τον θε
ατή της κάθε χιόρας από τον αλλοτρίωση που του επιβάλλουν τα 
πολιτισμικά μοντέλα του εξωτερικού. Έτσι έχουμε το free 
cinema, το cinema nuovo. Ο επιθετικός προσδιορισμός "νέο" δεν 
σημαίνει την άρνηση του παρελθόντος, αλλά το νέο πολιτικό πε
δίο που εισαγάγει στο κινηματογραφικό τοπίο.
Κύριος τόπος έκφρασης αυτών των ταινκόν είναι τα μικρά φε
στιβάλ όπου "τα μέσα είναι ταπεινά γιατί προσπαθούν πριν από 
όλα να είναι τόποι συνάντησης και διαλόγου και αληθινής πολι
τισμικής ετερογένειας"(4). Αυτά τα φεστιβάλ που λειτουργούν 
στο περιθό)ριο των Φεστιβάλ Καννιυν και Βενετίας, αλλά και των 
άλλων γνωστόνν φεστιβάλ, που ουσιαστικά λειτουργούν και λει
τουργούσαν ως το σημείο απόβασης των αμερικάνικων ιμπερια
λιστικόν πολιτισμικόν δυνάμεων, ένας άλλος τρόπος επιβολής 
της κουλτούρας των ΗΠ Α. Το πολιτικό στοιχείο αυτών των ται
ν ία ν  είναι η ανάκτηση του λόγου, η ανάπτυξη ενός αντιτιθέμενου 
λόγου, η επιβεβαίωση μιας ιδιαιτερότητας, μιας πολιτισμικής αυ
τονομίας. Η πάλη ενάντια στην ομοιομορφία και στην παγκο
σμιοποίηση ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού μοντέλου, είναι 
βαθιά πολιτική πράξη που έχει μέσα της ζωντανό το σπέρμα της 
επανάστασης. Ο κινηματογράφος αναζητά, άμεσα ή έμμεσα, την 
αλήθεια. Η κοινωνική πραγματικότητα με τον ένα ή τον άλλο τρό
πο αποτυπόνεται στο σελυλόιντ και σε αυτό το σημείο λίγο μας 
ενδιαφέρει αν η ταινία είναι σουρεαλιστική, ρ εαλιστική ή ποιη
τικά ρεαλιστική. Αργότερα όταν το πολιτικό στίγμα θα βρεθεί, το 
μήνυμα θα περιτριγυριστεί από την φόρμα δίνοντας μας υψηλές
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αισθητικές και νοηματικές αξίες.
Ο Αντερσον ξεκίνηπι από ντοκιμαντερίστας. Το 1947 συν-ιδρύει 
ίο  περιοδικό "Sequence" που τέσσερα χρόνια αργότερα Βα κλεί
σει. Ί ο  1948 Οα σκηνοθετήσει το πρώτο του ντοκιμαντέρ, 
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΙΟΥΣ ΠίΟΝΕΡΟΥΣ (MEETING THE 
PIONM KS) και Οα ακολουθήσουν οι ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
(THREE. INSTALLATIONS),το 1952, ΧΕΝΡΙ (HENRY), το 1955, 
ΚΑΘΙ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΩΝ (EVERY DAY  
EXCEPT CHRISTMAS), το 1957, για να φτάσει στο THIS 
SPORTING LIFE (1963) και στο II ... (1968), με το οποίο το 1969, 
κέρδισε το Χρυσό βραβείο στις Κάννες. Στην δουλειά του Αντερ- 
σον μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει σουρεαλιστικές επιρ
ροές, πεντακάθαρα από τις ταινίες του Αουί Μ πουνουέλ, άλλω
στε το ντοκιμαντέρ του Μουνουέλ, ΓΗ ΧΩΡΙΣ ΨΩΜΙ (LAS 
HURDES) γυρίστηκε το 1932 και ήταν ένα πολύ καλό παράδειγ
μα πώς κανείς μπορεί να μιλήσει με σουρεαλιστικό τρόπο για την 
πραγματικότητα και πώς με αυτό τον τρόπο την αποτυπώνεις στο 
σελυλόιντ όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Ο Αντερσον εξασκεί το ε
πάγγελμα του κριτικού σε περιοδικά και εφημερίδες ("Sight and 
Sound", "The Times oí London", "The Observer" και "New 
Statesman") παράλληλα με αυτό του σκηνοθέτη και παραγωγού. 
Η ανάλυση και η σύνθεση της φιλμικής γλώσσας γίνεται κάθε φο
ρά στο έργο του Αντερσον και με αυτό τον τρόπο έχουμε την πιο  
ολοκληρωμένη παραγωγική διαδικασία που μόνο με βίαιο τρόπο  
θα μπορούσαν να την ελαχιστοποιήσουν ή να την σταματήσουν. 
Η χρονιά ορόσημο, το 1968, είναι η χρονιά που φέρνει και την α
πογοήτευση που φαίνεται πολύ καλά και στον κινηματογράφο. 
Μπορούμε να το δούμε στο έργο του Γκοντάρ, τις μεταπτώσεις 
του Γάλλου δημιουργού, αλλά και σε ένα μεγάλο μέρος της διε
θνούς παραγωγής. Στην Αγγλία τα πράγματα είναι διαφορετικά. 
Το πάγωμα των μίσθιόν αυτών που δουλεύουν στον κινηματο
γράφο φέρνει τρομερές οικονομικές δυσκολίες που θα φρενά
ρουν την εξέλιξη του tree cinema. Θα γυριστούν ταινίες, όπως το 
HELP, βασισμένη στους Μπητλς, ή το DARLING, του Τζων Σλέ- 
σινγκερ, αποτυχημένες εμπορικές ταινίες. Δίπλα τους υπάρχει ο 
Νίκολας Ρεγκ και μετά ο Πήτερ Γκρηναγουέι, ενώ λίγο αργότερα 
Bu έρθει ο Φρήαρς, ο Αόουτς και ο Αη.
To Tree cinema φύτεψε καλά τον σπόρο του πολιτικού κινηματο
γράφου και, ακόμη και τώρα, φαίνονται τα αποτελέσματά του. Η 
κάμερα του σκηνοθέτη εισχωρεί βαθιά μέσα στο πρόβλημα, δεν 
τον ενδιαφέρει καθόλου αν θα προκαλέσει σοκ. Εκείνο που τον 
νοιάζει είναι να ταράξει τα νερά της ιδεολογίας που έχουν βαλ
τώσει, να δείξει ότι ο κινηματογράφος δεν διασκεδάζει, αλλά ψυ
χαγωγεί, άγει την ψυχή, διαμορφώνει συνείδηση, σχολιάζει, μορ
φώνει. Ο θεατής καλείται να λάβει μέρος σε αυτή την 
εκπαιδευτική διαδικασία η οποία όμως δεν έχει καθόλου τα στοι- 
/(  ια του ακαδημαϊσμού, για αυτό [ΐπορεί να μιλήσει το ίδιο θερ
μά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, τουλάχιστον σε όλους τους κα
ταπιεσμένους. Με αυτό τον τρόπο ο κινηματογράφος 
μεταλλάσεται: από εργαλείο της αστικής τάξης, που ήταν στα 
πρώτα του χρόνια, γίνεται επαναστατικό όπλο στα χέρια π ροο
δευτικών κινηματογραφιστών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1 Αυτό το κείμενο ήταν ο σκελετός της παρέμβασης του περιοδικού στην 
εκδήλωσή που διοργάνωοε το περιοδικό "Εκπαιδευτικά Θέματα", στον 
κινηματογράφο "Αλφαβίλ" με θέμα Κινηματογράφος και Εκπαίδευση”.
2 Ephraim Katz, "The film encyclopedia", εκδ. Harper Prennial, Νέα Υόρ- 
κη 1994,α.490.
3 Ο.π. σ. 490
4. Christian Zimmer, "Κινηματογράφος και πολιτική", εκδ. Εξάντας, Αθή
να 1976,ο.σ. 196- 197.

Και το φεστιβάλ 
συνεχίζεται...

Το Φεστιβάλ Π ύργου - Α ρχαίας Ο λυμ πία ς ίσω ς είναι 
το πρώ το Φεστιβάλ του οποίοτι ο ι εργασίες σ ν ν ε χ ίζ ο  

νται όλη τη χρονιά . Ο  Π ρόεδρος της Ο ργανω τικής 
Ε πιτροπής, Ν ομάρχης Η λείας, κ.

Θ ανάσης Ράλλης, τόνισε, ότι "κρατήσαμε το βλέμμα μας 
διαρκώ ς στραμμένο στον αρχικό μας στόχο: Να κατα

στήσουμε το Φ εστιβάλ θεσμό πα νελλήνια ς  
και διεθνούς εμβέλειας, ο ο π ο ίο ς  παράλληλα  θα 

διευρύνει τη όραστηριότητά του καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους".

Με το βλέμμα εστιασμένο στο πα ιδ ί, το Φ εστιβάλ αυτή  
τη φ ορά φιλοξένησε τα ινίες του ιταλικού νεορεαλισμού. 
Τ α ινίες του Ροσσελίνι, ντε Σίκα, Α ντω νιόνι, ΓΙαζολίνι, 
Μ πελόκιο, Ό λμ ι, Β ισκόντι, τα ινίες όπ ο υ  το βιω ματικό  

στοιχείο  και η μνήμη α π οτελού ν  σημαίνουσες  
συνιστώ σες της κ ινηματογραφικής δημ ιουργία ς, με 

ποικ ίλες εκφάνσεις. Α ν και ο κ όσμ ος του π α ιδ ιο ύ  είναι 
π α ντα χού  παρώ ν σχεδόν σε όλες τις τα ιν ίες , αφ ού  

"ακόμη κι αν, για  παράδειγμα, δεν εμ φ α νίζοντα ι παιδ ιά  
στις τα ινίες π ου  έφτιαξα, αυτό δε σημαίνει πω ς δεν  

υπά ρχουν  μέσα ο ι εμπειρίες της παιδικής μου ηλικίας", 
όπ ω ς είχε πει ο Ράινερ Βέρνερ Φ ασμπίντερ. 

Προβλήθηκαν ο ι τα ινίες ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ, ΕΤΟΣ Μ ΗΔΕΝ  
(1998), του  Ρομπέρτο Ρ οσσελίνι, ΚΑΕΦΤΗΣ  

ΠΟ ΔΗΛ ΑΤΩ Ν (1948) και Θ Α Υ Μ Α  ΣΤΟ Μ ΙΛΑΝΟ  
(1950), του Β ιττόριο ντε Σίκα, Μ Π ΕΛ ΙΣΙΜ Α  (1951), 

του Λ ουκ ίνο  Β ισκόντι, Η Κ ΡΑ Υ ΓΗ  (1957), του  
Μ ικελάντζελο Α ντο ν ιό ν ι, Η ΘΕΣΗ (1961), του Ερμάνο  

Ό λμ ι, Μ ΑΜ Α ΡΟΜ Α (1962), του Πιέρ - Π άολο  
ΓΙαζολίνι, ΕΝ Ο ΝΟΜ ΑΤΙ ΤΟ Υ ΠΑΤΡΟΣ (1971), του  
Μ άρκο Μ πελόκιο. Με ά λλα  λόγια  το κ ο ινό  είχε την 

τύχη να  δει τα ινίες α π ό  την κύρια  π ερίοδο  του  
νεορρεαλισμ ού  και α π ό  τις π αραγω γές π ο υ  την 

α κ ολουθούν μέχρι τη δεκαετία του '60. Τ α ινίες υψηλού  
αισθητικού περιεχομ ένου  π ο υ  επ ικ ο ινω νού ν  με τον  
θεατή μεταβιβάζοντάς του τη δύναμη του π ολιτικ ού  
ρεαλισμού, προσπά θησαν να  κρατήσουν ζω ντα νό  το 

ενδια φ έρον του κ οινού  π ου  στον Π ύργο δεν είχε μέχρι 
τώρα τόσο στενή επαφή με αριστουργήματα της 

Έ βδομης Τέχνης. Το κ ο ινό  όμω ς αγκάλιασε και πά λι 
τις π ροβολές, ο  κ ινημ ατογράφ ος γέμιζε κάθε φ ορά  και 
οι κάτοικοι του Π ύργου, ιδίω ς τα π α ιδ ιά , ε ίνα ι έτοιμα  
να  υποδεχτούν την επόμενη  π ερίοδο , π ο υ  θα γίνετι τον  

Σεπτέμβριο κατά πλη ροφ ορίες μας. Έ να ς π ο λύ  
α ξιό λο γο ς  κα τά λογος π ου  συντάχθηκε με την φ ροντίδα  

του Αημήτρη Σ πύρου  και το συγγραφ ικό έργο του, 
θεωρητικού του κ ινημ ατογράφ ου, Α ντρέα Π αγουλάτου, 

λειτούργησε ως ένα επ ικ οινω νια κ ό  και θεωρητικό 
μπαγκράουντ για τους θεατές.

34 αντί ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
Σ υ νέντευ ξη  μ ε  τον Π ά νο  Κ ο κ κ α λέν ιο

Α ρκετά χρόνια  το Φ εστιβάλ Δ ημι
ουργών Β ίντεο και Κ ινηματογρά
φου λειτουργεί στη Θ εσσαλονίκη. 

Η Ομάδα των Δημιουργώ ν που το διορ- 
γανώ νει προσπαθεί να καλύψει το κενό 
που υπάρχει στην προβολή του βίντεο. 
Π έρα και έξω από κάθε λογική της χρη
σιμοποίησης του βίντεο ως αισθητική, το 
βίντεο το βλέπουν περισσότερο ως μέσο 
έκφρασης που αναπτύσσει την αισθητι
κή και κατ' επέκταση και την αισθητική  
του κινηματογράφου, αλλά και τις πρω- 
τοπορειακές καλλιτεχνικές μορφές.
•  Πώς ξεκίνησε η διοργάνωση τον 
Φεστιβάλ;
Το Φεστιβάλ ξεκίνησε για να καλύψει το 
κενό που υπάρχει στην προβολή των ε
ρασιτεχνώ ν δημιουργών. Οι επαγγελμα- 
τίες ήδη α πό τις αρχές του '60 είχαν το δι
κό τους διαγω νιστικό στίβο, ενώ οι 
δουλειές τους είχαν διεξόδους προβο
λής. Οι ταινίες των μη - επαγγελματιών  
πέραν των κάποιω ν σποραδικώ ν δεν εί
χαν κάποια σταθερή εκδήλωση. Έτσι σαν  
φυσική συνέπεια στα 1979 δημιουργήθη- 
κε το Φεστιβάλ με έδρα την Θεσσαλονίκη  
και από τότε αποτελεί την μοναδική στην 
Ελλάδα εκδήλωση που  απευθύνεται 
στους "εραστές" της κινηματογράφησης 
και στους σπουδαστές των σχολώ ν που  
δεν έκαναν ακόμη φιλμ 16 ή 35mm.
•  Από πόσες ταινίες διαλέγετε τελικά 
αυτές που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ; 
Σύμφωνα με ποια κριτήρια γίνεται η ε
πιλογή;
Ο αριθμός των ταινιώ ν που  διαγω νίζο

νται ποικίλει κατά περιόδους, η χρυσή  
περίοδος για το φορμά του SUPER - 8 ή
ταν στα μέσα του ’80, με συμμετοχές έως 
35 ταινιιόν. ακολούθησε μια κάμψη στην 
παραγωγή ταινιώ ν και στην μεταβατική 
περίοδο από το SUPER - 8 στο βίντεο εί
χαμε μια σχεδόν μηδενική παραγωγή, με 
αποτέλεσμα τις χρονιές "93, '94, και '95 
να  μην διεξαχθεί το φεστιβάλ. Το 1996 εί
χαμε 24 ταινίες και φέτος τον αριθμό ρε
κόρ των 40 ταινιώ ν, από τις οποίες οι 38 
ήταν βίντεο και μόνο δύο σε SUPER - 8 
και αυτές ήταν παραγω γές παλαιοτέρω ν  
ετών. Πιστεύω ότι ο αριθμός των ται
νιώ ν θα αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο  
τα επόμενα χρόνια  καθώς το βίντεο π α 
ρέχει τεράστιες δυνατότητες και κύρια

είναι πολύ φτηνό. Ενώ η ανάπτυξη του 
είδους και στον τομέα της προβολής πλη
σιάζει σε μεγάλο βαθμό την κινηματο
γραφική αίσθηση. Έ να άλλο χαρακτηρι
στικό είναι ότι από τις 24 ταινίες πέρσι 
και από τις 38 φέτος, καμμία δεν ήταν βι- 
ντεοάρτ, ήταν όλες ταινίες μικρού μή
κους και είμαι σίγουρος ότι οι δημιουρ
γοί αν είχαν την οικονομική ευχέρεια  
όλοι θα γύριζαν σε φιλμ. Ό σο αφορά τα 
κριτήρια επιλογής για το διαγωνιστικό  
τμήμα, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και ούτε 
θα είχε νόημα. Ό λες οι ταινίες που υπο
βάλλονται διαγω νίζονται. Είναι μια π ά 
για θέση της ΟΜ ΑΔΑΣ και δεν θα αλλά
ξει όσο μεγάλος και αν είναι ο αριθμός 
των ταινιών.
•  Υπάρχουν αφιερώματα μέσα στο Φε
στιβάλ, ειδικές προβολές;
Α πό φέτος αποφασίσαμε να καθιερώ

σουμε και τα αφιερώματα τα οποία  δί
νουν  την ευκαιρία στους θεατές να γνω 
ρίσουν διάφορες τάσεις τόσο του 
επαγγελματικού όσο κυρίως του μη ε
παγγελματικού χώρου. Στα διάφορα α
φιερώματα προβλήθηκαν 99 ταινίες που  
κάλυπταν: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, 
με ταινίες από Ιταλία, Γερμανία και Με
γάλη Βρετανία, το αφιέρωμα στον αντερ
γκράουντ αμερικάνο σκηνοθέτη Ρίτσαρ- 
ντ Κερν. Το αφιέρωμα στον Κερν έγινε 
σε συνεργασία με το Μεσογειακό Φεστι
βάλ Αάρισας, όμως προβλήθηκαν διαφ ο
ρετικές ταινίες από αυτές που προβλήθη
καν εκεί, ενώ για την Θεσσαλονίκη ήταν 
η πρώτη φορά που έγινε ένα ολοκληρω
μένο αφιέρωμα στον σημαντικό αυτό 
σκηνοθέτη που κατάφερε να διακριθεί 
δουλεύοντας σχεδόν αποκλειστικά σε 
SUPER - 8.
Ακόμη εκτός συναγωνισμού είχαμε δύο  
διαφημιστικά σποτς από έναν διαγω νι
σμό γνωστής μάρκας παντελονιώ ν, πέντε 
βιντεοκλίπς θεσσαλονικιώ ν δημιουργών 
με καλλιτέχνες όπω ς Τρύπες, Ζάικος, 
Ξύλινα σπαθιά κ.α., ένα σαρανταπεντά- 
λεπτο πολυθέαμα με τίτλο "Μικρό Ορχη
στικό" του Πάνου Βράνη μια σύνθεση βί
ντεο, SUPER - 8, φωνής και μουσικής.
Οι ειδικές προβολές ήταν ακόμη πάρα  
πολλές, ενώ το κυριότερο αφιέρωμά μας 
ήταν στο Θεσσαλονικιό σκηνοθέτη Νίκο

Γιαννόπουλο που παρουσιάστηκε το σύ
νολο  του έργου του στην βίντεο αρτ. Τέ
λος να  υπογραμμίσω  την προβολή της 
ταινίας "Ο φύλακας των ψυχών" με αγ
γλικούς υπότιτλους. Η προβολή εντά
χθηκε στα πλαίσια  της ενημέρωσης που  έ
γινε στους δημιουργούς για τα φεστιβάλ 
που υπάρχουν στο εξωτερικό και όπου  
μπορούν να  στείλουν τις ταινίες τους ό 
πω ς θα γίνει με τον "Φύλακα των ψ υ
χών".
•  Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά μετα
ξύ ενός Φεστιβάλ με ταινίες μικρού μή
κους και ενός άλλον μεγάλου μιρ<ονς;
Θα αναφερθο) μόνο στο Φεστιβάλ Δημι

ουργούν και όχι στα υπόλοιπα  φεστιβάλ 
του ελλαδικού χώ ρου, τα οποία  απαρα- 
κολουθώ  ανελειπώ ς. Την δεκαετία του 
'80 όπου  το φορμά ήταν το SUPER - 8, 
ένα φιλμ πολύ δύσχρηστο και κύρια στην 
χώ ρα μας που  δεν υπήρχε ποτέ επεξερ
γασία αντίστοιχη με αυτή το)ν 16 και 35 
mm υπήρξε μια στασιμότητα παρόλες τις 
φιλότιμες προσπάθειες. Τώρα με το βί
ντεο τα πράγματα έχουν απλουστευθεί. 
Το υλικό πάμφθηνο, το ίδιο και η επε
ξεργασία ενώ για όσους έχουν π ιο  π ο λ 
λές απαιτήσεις πά λι το κόστος σε σχέση 
με το φιλμ δεν συγκρίνεται. Έτσι πέρσι 
αλλά κυρίως φέτος ήταν εντυπω σιακός ο 
αριθμός των πραγματικά αξιόλογω ν ται
νιώ ν, που να ξανασημειώσουμε ότι π ρ ο
έρχονται από μη - επαγγελματίες.
•  Οι ταινίες μικρού μέλους που βλέπετε 
αλλάζουν τη ματιά σας για τις ταινίες 
μεγάλου μήκους;
ΣΙΓΟΥΡΑ. Οι τιανίες μικρού μήκους σε 
όλα τα φεστιβάλ και σε όλα τα επίπεδα  
(σπουδαστικές, ερασιτεχνικές, μεγάλες 
παραγω γές κ.λ.π.) δρουν πιστεύω σε ό 
λους τους θεατές (που δυστυχώ ς είναι ε
λάχιστοι) αναζωογονητικά. Υ πάρχουν  
καταπληκτικές ιδέες που  ολοκληρώ νο
νται σε λίγα λεπτά, υπάρχουν πειραματι
σμοί και ακρότητες που  ποτέ δεν θα μπο
ρούσαν να υλοποιηθούν σε μια 
επαγγελματική παραγωγή. Βλέπουμε νε
ωτερισμούς που  ίσως κάποια στιγμή με
τά από χρόνια  να ενταχθούν στην τρέ
χουσα φιλμική γλώσσα και κυρίως 
υπάρχει η αγνότητα της ματιάς και η φρε
σκάδα που λείπει από το σύνολο σχεδόν 
των μεγάλου μήκους.
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Ε λληνικός κ ινη μ α τογρά φ ος
Το CD-ROM του Κώστα Κωνσταντινί- 

δη χαι τοτ» Πόνοι» Κοκκαλι νιου το πιι 
ρουσιάσαμι και οι παλιότερο τεύχος 

μας, χωρίς να έχουμε τότι το συγκεκριμένο 
προϊόν. To CD-ROM πρωτοπαρουσιάστηκε 
για τους δημιοσιογράφους στο πελασμένο 
Φεστιβάλ τιις Δράμας (Σεπτέμβριος 1997), 
αλλά βγήκε στην παραγωγή λίγο αργότερα, 
τον Νοέμβριο του '97. Απ' ότι ξέρουμε είναι 
το πρώτο ηλεκτρονικό αρχείο μι θέμα τον ελ
ληνικό κινητογράφο που υπάρχει στην αγο
ρά. Η προσπάθεια του Κωνσταντινίόη και 
του Κοκκαλένιου είχε ξεκινήσει εόώ και πά
ρα πολλά χρόνια και άρχισε στην αρχή ως 
παιχνίδι και πολύ σύντομα πήρε σοβαρές 
διαστάσεις.
Λεν είναι και μικρό πράγμα η καταγραφή 
των ελληνικών ταινιιόν, λείπουν οι ταινίες 
μικρού μήκους, αλλά η καταγραφή τους αρ
χίζει με την ΓΚΟΛΦΩ, του Κώστα Μπαχα- 
τόρη (Ασπρόμαυρη, βουβή) που σκηνοΟετή- 
Οηκε το 1914. Αυτή είναι και η πρώτη χρονιά 
καταγραφής ταινιιόν, η οποία επεκτείνεται 
μέχρι το 1997(H). Για κάΟι ταινία αναφέρε- 
ται ο τίτλος και η χρονιά παραγωγής, τα τε
χνικά τους χαρακτηριστικά, η εταιρία video 
που την προωθεί και τα εισιτήρια που έκοψε 
(τα δυο τελευταία στοιχεία αν υπάρχουν δί
νονται, π.χ. για παλιές ταινίες δεν υπάρ
χουν). Τις ταινίες μπορεί να τις βρει κανείς

με δύο διαφορετικούς τρόπους: με το αλφα
βητικό i υρετήριο, όπου υπάρχει η δυνατότη 
τα να δούμε και τους δεύτερους τίτλους, και 
με το χρονοδιάγραμμα.
Ο χώρος δεν επιτρέπει να επεκταΟούμε πε-

τ ο υ  ΒΑΣΙΛΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

ρισσότερο. Ας πάμε στην ταινία 1922, του 
Νίκου Κούνδουρου, που γυρίστηκε το 1978, 
διαβάζουμε στην οθόνη του κομπιούτερ ότι 
είναι έγχρωμη, την έχει η εταιρία video GVIP, 
έκοψε 190.704 εισιτήρια, πήρε στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης τα βραβεία Α’ καλύτερης ται
νίας, σκηνοθεσίας, Α' γυναικείου ρόλοι» 
(Ελεονώρα ΣταΗοπούλου), Η' ανδρικού ρό
λου (Βασίλης Αάγγος), φωτογραφίας (Νίκος 
Καβουκίδης), σκηνογραφίας (Μικές Καρα- 
πιπέρης, Διονύσης Φωτόπουλος) και τιμητι
κή διάκριση στον Γιώργο Σταυρακάκη (μα- 
κιγιέρ) και Αντιγόνη Αμανίτου (ηθοποιός). 
Ακόμη διαβάζουμε - πηγαίνοντας σε άλλη ο
θόνη - τους συντελεστές, ηθοποιούς, σκηνο
θέτες, μοντέρ, φωτογράφο κλπ., καθώς και 
μια συνοπτική υπόθεσή της, παράλληλα βλέ
πουμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία της. 
Οσα ονόματα είναι με μπλε χρώμα παραπέ
μπουν σε βιογραψικό (π.χ. Μπέττυ Βαλάση). 
Να πούμε ακόμη ότι μπορεί κανείς να διαλέ

ξει τις ταινίες κατά κατηγορίες (αισθήματα 
κές, αστυνομικές, ιστορικές, μιούζικαλ, πο
λιτικές, σουρεαλιστικές, ντοκιμαντέρ κλπ ), 
να περιπλανηθε ί στον κατάλογο των ηθοποι
ών και των σκηνοθετών, των σκηνογράφων, 
των ενδυματολόγων, τισν συνΟετιίιν κλπ. και 
στον κατάλογο των βραβείων στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, ανά βραβείο, που είναι ενη
μερωμένης μέχρι το 1996, αφού το τελευταίο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έγινε το 1997. 
Πρόκειται για μια άρτια παραγωγή, μ» πάρα 
πολλά στοιχεία που θα διαφωτίσοι»ν τον κι
νηματογραφόφιλο, ο οποίος Βα μάθει παίζο
ντας, περιπλανόμενος στις οθόνες του Ο )  
ΚΟΜ "Ελληνικός Κινηματογράφος”. Η όλη 
παραγωγή έγινε με την υποστήριξη της 
ΕΟνοάαία και απ' ύ,τι μάθαμε Βα ανανεωθεί 
και Βα έχουμε νεώτερη έκδοση. Ένα εργαλείο 
για τον επαγγελματία και ένα εύχρηστο βοή
θημα για τον κινηματογραφόφιλο που Βέλει 
να μάθει γρήγορα και εύκολα στοιχεία για 
την ταινία που Βα δει. Ο αναγνώστης, τέλος, 
βρίσκει κάποια μικρά μουσικά ιιποσπασμα- 
τα από ταινίες όπως ΔΑΦΝ1Σ ΚΑΙ ΧΛΟΗ 
(1966), ΧΑΙ1ΠΥ ΝΤΑΙΗ (1976), βίντεο και 
πολλές ταινίες όπως ΚΑΛΠΙΚΗ ΛΙΡΑ 
(1955), ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ (1983), Η ΤΙΜΗ 
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (1984), Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
(1980), Η ΑΝΤΙΙΌΝ!! (1961) και εικόνες απ' 
όλες σχεδόν τις ταινίες.

Φούρνος... Βιντεοτέχνης!!Το Ιο Διαγωνιστικό Ελληνικό Φε
στιβάλ Τέχνης και Τεχνολογίας έ
γινε στην Αθήνα, στο θέατρο 

"Φούρνος" ως κεντρικό σημείο, και στην 
γκαλερί "Ιλεάνα Τούντα" και τον κινη
ματογράφο "Αλφαβίλ". Καλλιτεχνικός διευθυ
ντής του ο ΜάνΟος Σαντοριναίος, δημιουργός 
και ο ίδιος ταινιιόν βιντεοτέχνης.
Οπως σημε ιώνει και ο ίδιος: "μόλις 2 χρόνια 
πριν το 2(ΧΜ). Ηδη η πρώτη περίοδος της ηλε
κτρονικής τέχνης έχει κάνει τον κύκλο της. 
Υπάρχουν οι κλασσικοί του είδους, έχουν ι
δρυθεί, αναπτυχθεί, ακμάσει και παρακμάσει 
χώροι παραγωγής, φ εστιβάλ, ομάδες. Τα γεγο
νότα όπως και η τεχνολογία εξελίσσονται ρα
γδαία. Μπαίνουμε σε ένα δεύτερο στάδιο του η
λεκτρονικού πολιτισμού. Μετά τους 
πρωτοπόρους του είδους και τα μαχητικά φε
στιβάλ περνάμε στα διεθνή ισχυρά δίκτυα, στον 
κόσμο του Internet, στην τέχνη μέσα uno tu 
WEB Η viu περίοδος προ|3άλλει μια δημοκρα- 
móTi|TU, μια δυνατότητα συμμετοχής και συ
νεργασίας. Στη θέση των φ εστιβάλ αναπτύσσο
νται διεθνή προγράμματα μεγάλης εμβέλειας, 
ικανιι να αντισταθμίσουν άλλες "επιχειρήσεις" 
που δεν έχουν καμίιι σχέση με τον πολιτισμό 
και τον πολιτισμένο άνθρωπο.
Η ΕΙΚΟΝΑ ο ΦΟΥΡΝΟΣ xui οι σι*νεργάτες

τους, έχοντας ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ 
και μια δεκαετία για την ανάπτυξη και προβο
λή της ηλεκτρονικής τέχνης στην Ελλάδα και έ
χοντας μια συνεχή επαφή και συνεργασία με τα 
διεθνή δίκτυα εξέλιξης του ηλεκτρονικού πολι
τισμού, καταλήγουν στην ανάγκη ενός ελληνι
κού φ εστιβάλ για τους εξής λόγους: I. Υπάρχει 
άμεση ανάγκη να χαρτογραφηθεί ο χώρος της 
ελληνικής ηλεκτρονικής τέχνης. Το ερώτημα: 
"τι υπάρχει στην Ελλάδα", πάντα μας φέρνει σε 
αμηχανία. Ο καθένας γνωρίζει μόνο το γύρω 
του περιβάλλον. Με αυτό το φ εστιβάλ αυτόμα
τα καταγράφονται όλοι οι έλληνες δημιουργοί 
της ηλεκτρονικής τέχνης. 2. Είναι γεγονός ότι έ
νας Έλληνας video - καλλιτέχνης δεν έχει tu κί- 
νητρα για την παραγωγή ενός έργου μέσα στο 
χιόρο του. Το φεστιβάλ, τα βραβεία του και η συ
νεργασία του με αντίστοιχα φεστιβάλ του εξω
τερικού θα αποτελέσει ένα κίνητρο για την 
πραγματοποίηση κάποιων σχεδίων που είμα
στε σίγουροι ότι ήδη υπάρχουν, κυι 3. Το φε
στιβάλ τόσο με τον υγιή συναγωνισμό που θα 
προκαλέοει, αλλα και με τις παράλληλες εκδη
λώσεις, συνέδριο, παρουσίαση ξένων καλλιτε

χνών κ.α. είναι σίγουρο ότι θα δημιουρ
γήσει μια δυναμική που χρειάζεται η 
Ελλάδα τη σημαντική αυτή στιγμή εξέλι
ξης ενός νέοι» ηλεκτρονικού πολιτισμού." 
Λειτούργησαν τα τμήματα Video Τέχνη, 

Computer animation, ψηφιακή φωτογραφία, 
eomputer graphics, Internet web pages και CD 
ROM. Σε όλους τους τομείς ίσχιπτε ειδικό όια- 
γωνιστικύ τμήμα για τις σχολές. Στο διαγωνι- 
στικό τμήμα διαγωνίστηκαν μόνο έλληνες υπή
κοοι, έγιναν δεκτές συμμετοχές έργων που 
ολοκληρώθηκαν από τον Ιανουάριο 1995 μέχρι 
σήμερα. Τα computer animation, απαραίτητη 
προϋπόθεση ήταν να έχουν μεταφ ερθει σε video 
και να αποτελούν ολοκληρωμένο έργο, κάθε 
διαγωνιζόμενος μπορούσε να πάρει μέρος με 
ένα μόνο έργο ανά κατηγορία.
Να ευχηθούμε να μακρυβιωσει, αφού αυτό το 
Φεστιβάλ ήταν κάτι που έλειπε από τον ελληνι
κό χιόρο. Πιστεύουμε ότι Βα μπορέσει να κατα
γράψει τελικά την δυναμική της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας στο video και στις νεες τεχνολο
γίες. Θα μπορούσε τελικά να είναι ο πολος συ
σπείρωσης, των νέων δημιουργών που προ
σπαθούν να μετατρειμουν την νέα τεχνολογία 
από ένα ψυχρέ) μέσο σε ένα θερμό και τελικά ε- 
πικοινωνήσιμο μέσο.
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Θεματικό ευρετήριο του περιοδικού αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 1

Τα φαντάσματα του ψυχρού 
πολέμου στο σινεμά - Συνε
ντεύξεις: Κώστα Φέρρη, να- 
τάσσας Πανδή, Αχιλλέα Σι
μού - Αφιέρωμα: Ιταλικός 
κινηματογράφος - Το θλιβερό 
ξεπούλημα της DEFA - Οι 
κρίσεις στις εθνικές κινημα
τογραφίες - Τα θερινά σινεμά 
σε κρίση - Το αίμα και η δια

χρονική του αξία

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2
Συνέντευξη Τόνιας Μαρκε- 
τάκη - Η οντολογία της εικό
νας - Η ταινία κινουμένων 
σχεδίων - 33ο Φεστιβάλ Θεσ
σαλονίκης - 6ο Φεστιβάλ 
Δράμας - Φεστιβάλ Deauville 
- Κινηματογράφος Τηλεόρα
ση - Αφιέρωμα: Γαλλική 
Nouvelle Vague - Ενάντια 

στον Γκοντάρ - Ο Αένιν και ο κινηματογράφος 
- Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής 
βιομηχανίας - Αναδρομή στο έργου του Καρλ 
Ντράγιερ - Φοιτητικός Κινηματογράφος - Ται- 
νιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3
Συνεντεύξεις Ζυλιέτ Μπι- 
νός, Ντιμίτρι Ντολόνιν - Το 
λογοτεχνικό έργο στον κινη
ματογράφο - Τα όπλα του 
σχεδιαστή - Ελένη Κα- 
ραΐνδρου - Η μουσική στον 
κινηματογράφο - Ποιος δε 
φοβάται την Καταρίνα 
Μπλουμ; - Τέχνη και κινημα

τογράφος - Αφιέρωμα: Ερωτισμός - Κύπρος - 
Σεφέρης - Γορίζοντας ταινίες εν μέσω πυρών - ο 
Εμίρ Κουστουρίτσα για τον εμφύλιο - Χρήστος 
Βακαλόπουλος - Το βίντεο ως καλλιτεχνική δη
μιουργία - Ταινιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 4
Συνεντεύξεις: Κ. Ζυρίνη,
Γκιγιέρμο Φερνάντεζ - Ενα 
σχόλιο για τις ταινίες του 
Κώστα Σφήκα - Το υποδειγ
ματικό γουέστερν - Το μυστι
κό όπλο του Στήβεν Φρίαρς - 
Ο Μάο για την τέχνη - Αρμέ
νικος κινηματογράφος - Ει
κόνα, λόγος, μουσική - Αφιέ

ρωμα: Ιο Φεστιβάλ Αάρισας - Θρησκευτικός 
κινηματογράφος (Α’ μέρος) - Τα κινηματογρα
φικά περιοδικά στην Ελλάδα - Μια προσέγγιση 
στο έργο του Θόδωρου Αγγε- 
λόπουλου - 3ο Φεστιβάλ 
Πιονγιάνγκ - Ευρώπη και 
Χόλυγουντ - Ταινιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
5
Συνεντεύξεις: Δήμου Θέου.

Μενέλαου Καραμαγγιώλη - Θρησκευτικός κινη
ματογράφος (Β' μέρος) - Τζέιν Κάμπιον - Αφιέ
ρωμα: Από το ντοκιμαντέρ στην πολιτική - Τζί- 
γκα Βερτόφ - Πολυφωνία της μαζικής 
ψυχαγωγίας - Αλληγορία - Ναζιστικός Κινημα
τογράφος (1933 - 1945) - Οι περιπέτειες των μύ
θων - Η διαθήκη του Ορφέα - Ταινιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 6
Συνεντεύξεις: Νίκου Ζερβού
- Τσεν Κάιγκε - Φεντερίκο 
Φελλίνι - Μισέλ Ντρογκέ - 
Αγωνιστικός Κινηματογρά
φος - Ερμηνεία του ηθοποιού
- Αφιέρωμα: 7ο Φεστιβάλ 
Δράμας - 34ο Φεστιβάλ Θεσ
σαλονίκης - Αντυ Γουόρχολ - 
Gatt και ελληνικός κινηματο
γράφος - Θρησκευτικός κινη

ματογράφος (Γ Μέρος) - Ο Αντρέ Μπαζέν και 
το πλάνο ενότητα - Ταινιοκριτικές

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 7
Συνεντεύξεις: Σωτήρη Γκο- 
ρίτσα, Μαρκ Αχμπάρ, Πέ- 
ντρο Αλμοντοβάρ - Αντυ 
Γουόρχολ - Ελληνικός κινη
ματογράφος και χαμένες α
γάπες - Αφιέρωμα: Γερμανι
κός κινηματογράφος 
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ - 
2ο Φεστιβάλ Λάρισας - Ται- 
νιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 8
Συνέντευξη Θάνου Μικρού- 
τσικου - Η μεθοδολογία του 
ύστερου κινηματογράφου 
Γιλμάζ Γκουνέι - Αναζητώ
ντας το χαμένο σινεφίλ - 
Αφιέρωμα: Γ ιουγκοσλαβι-
κός - Βουλγαρικός κινημα
τογράφος - Γυναίκες και κι
νηματογράφος - 47ο
Φεστιβάλ Καννών - 8ο Συνέ

δριο Ο.Κ.Δ.Ε. - Ζανγκ Γιμού - Ο κόσμος του 
Αλμοντοβάρ - Ταινιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 9
Συνεντεύξεις: Δ. Κολλάτου - 
Τ. Ρέηνς - Αφιέρωμα: Ρουμα
νικός - αλβανικός κινηματο
γράφος - Βέρνερ Νέκες - Κι
νηματογραφικός τύπος στην 
Ελλάδα - 17ο Φεστιβάλ Δρά
μας - Ταινιοκριτικές

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
10
Συνεντεύξεις: Στ. Τατασό- 
πουλου - X. Μεντέρμ - Α. Δη- 
μητρίου - Ε. Κούζουνα - Γ. 
Οικονομίδη - Μπ. Σέλταικα - 
Αφιέρωμα: νέος ελληνικός 
κινηματογράφος - Βασκικός

κινηματογράφος - Ο Γκράμσι για τον κινηματο
γράφο - Κινηματογράφος και ισλάμ - 35ο Φε
στιβάλ Θεσσαλονίκης - Ταινιοκριτικές

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 11
Συνεντεύξεις: Α. Κόκκινου- 
Ντ. Κάρτερ- Ζ. Λ. Γκοντάρ - 
Δ. Σπύρου - Α. Νταμπουρά - 
Γ. Βαμβακά - Ε. Καραμπά- 
τσου - Θ. Δαμπρόπουλου - 
Αφιέρωμα: Νέος Ελληνικός 
Κινηματογράφος - Μωρίς 
Πιαλά - 3ο Φεστιβάλ Αάρι
σας - Ταινιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 12
Συνεντεύξεις: Α. Δαμιανού - 
Γκ. Ζουβάνι - Δ. Κανέλλη - 
Ζ. Μιτρύ - Ε. Χατζίκου - 
Αφιέρωμα: Κινηματογραφι
κή εκπαίδευση - Κινηματο
γράφος της διασποράς - 48ο 
Φεστιβάλ Καννών - 5ο Φε
στιβάλ Πειραματικού Κινη
ματογράφου Μαδρίτης - 
Ταινιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 13
Συνεντεύξεις: Α. Ξανθόπου- 
λου - Π. Παπακυριακόπου- 
λου - Μπ. Λέτσε βιτς - Αφιέ
ρωμα 100 χρόνια 
κινηματογράφου - Η υπερά
σπιση του Εντ Γουντ - Έρικ 
Ρομέρ - Γιόνας Μέκας - Ιο 
Διεθνές Φεστιβάλ Σινεμά - 
8ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού 

κινηματογράφου - 18 Φεστιβάλ Δράμας - Ται- 
νιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 14
Συνεντεύξεις: Σ. τσιώλη - Δ. 
Ρικάκη - Γ. Κουζούνη - Α. 
Αγγελίδη - Αφιέρωμα: 100 
χρόνια κινηματογράφου - 
Μιχάλης Κακογιάννης - 36ο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης - 
Λουκίνο Βισκόντι - Ταινιο- 
κριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 15
Συνεντεύξεις: Μ. Ηλιου - Μ. 
Μαχμαλμπάφ - Αφιέρωμα: 
Η θάλασσα στον κινηματο
γράφο - Φεστιβάλ Λάρισας 
(4) - Χερβούργου - Δουγκέρ- 
κης - στ*νεργασία σεναριο
γράφου - σκηνοθέτη - Ται-
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νιοκριτικές.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΛΦΟΣ
16
Συνεντεύξεις: Μ. Δημόπου- 
λου - Γ. Ζαρκάδα - Α. Σιμιτζή



Αφίί.ςκομα Κινηματογραφική κμιτική πτον 
τύπο (Λ' μίμος) Ντίν>ι κ Ίυιμμαν Ι’οΙβτ 
\Vhltehcnd Ι*)ο Φι ατιβί'ιλ Λμίιμας Ιαινιοκμι- 
τικίς.
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ΣυντντΓύξεις: Β. ΡαφαηλΙΛη 
- Μ. Σαντομιναίου- Αφιίμω- 
μα: Κινηματογραφική κριτι
κή ατον τύπο (IV Μίμος) - 
ΣτήίΓν Φμίαμς - Ντίιβιντ Λι- 
ντς - 37ο Φιοτι|3άλ Θατσαλο- 
νικης - Ταινιοκμιτικίς.

αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 18
Συνεντεύξιις:Σ. Μποντρώφ 
- Κ. Μαραγκουδάκη - Αφιέ
ρωμα: Κινηματογράφος και 
αρχιτεκτονική - Νικος Λυγ- 
γούρης - Αντρέι Ταρκύφοκι - 
Σπλάτερ και καλτ - Ταινιο- 
κριτικές.

τιισρατρ

II

α ντι-Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  19
Συνεντεύξεις: II. Σεβαστίκο- 
γλου - Σ. Δημητριάδη - Α. 
Παπαδόπουλου - Στ. Μπελέ- 
ση - Μ. Βαξεβάνη - X. Λκούο
- Αφιέρωμα: 20 χρόνια φε
στιβάλ Δράμας - Αμπέλ Φερ- 
ράρα - Κατάλογος ελληνι
κών ταινιών 1996 - 97 - 
Φεστιβάλ Βρέστης - Κλερμόν 
Φεράν - Παντέν - 15ο Φεστι

βάλ Βίντεο.
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Συνεντεύξεις: Α. Μαλ -. Α. 
Λερμεντζόγλου - Α. Κυριακί- 
δη - Μ. Τζήμα - Σ. Κερσανίδη
- Κ Καραμανλή - Αφιέρωμα: 
το πολυνομοσχέδιυ του 
Y11110 για τον κινηματογρά
φο - 38ο Φεστιβάλ Θεσσαλο
νίκης - Ιο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Αρχ. Ολυ
μπίας - Ταινιοκριτικές.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Κώστας Φέρρης (τ. I)
Νατάσσα Πανδή (τ.Ι)
Αχιλλέας Σιμός (τ.Ι)
Τόνια Μαρκετάκη (τ.2)
Ζυλιετ Μπινυς (τ.3)
Ντιμίτρι Ντυλόνιν (τ.3)
Ούβε Ρητ (τ 3)
Χρηστός Βακαλόπυυλυς (τ.3)
Κώστας Ζηρίνης (τ.4) 
ί κιγιέρμο Φερνάντεζ (τ.4)
Δήμος Θιος (τ.5)
Τζέιν Κάμπιον (τ.5)
Μενέλαος Καραμαγγιωλης (τ.5)
Νικος Ζερβός (τ.6)

ΤσενΚάιγκε (τ.6)
Φεντερίκο Φελλίνι (τ.6)
Μισέλ Ντρογκέ (τ.6)
Μαρκ Λχμπάρ (τ.7)
Σωτήρης Γκορίτσας (τ.7)
Πέντρο Αλμοντοβάρ (τ.7)
Θάνος Μικρούτσικος (τ.8)
Λημήτρης Κολλάτος (τ.9)
Τόνυ Ρέηνς (τ.9)
Στέλιος Τατασόπουλος (τ. 10)
Χούλιο Μεντέμ (τ.ΙΟ)
ΛλίνταΑημητρίου (τ.ΙΟ)
Επαμεινώνδας Κούζουνας (τ.ΙΟ)
ΓιάννηςΟικονομίδης (τ.ΙΟ)
Μπάμπης Σέλτσικας (τ.ΙΟ)
Αντώνης Κόκκινος (τ.Ι I)
Ντένις Κάρτερ(τ.11)
Ζαν Λυκ Γκοντάρ (τ. 11)
Λημήτρης Σπύρου (τ. 11 )
Λρίτα Νταμπουρά (τ. 11 )
Γιάννης Βαμβακάς(τ.Ι 1)
Θάνος Λυμπερόπουλος (τ.Ι I)
Λλέξης Δαμιανός (τ. 12)
Γκεόρκι Ζουβάνι (τ. 12)
Διάνα Κανέλλη (τ. 12)
Ζαν Μιτρύ (τ. 12)
Ευγενία Χατζίκου (τ. 12)
Δευτέρης ΞανΟόπουλος (τ. 13)
Πάνος Παπακυριακόπουλος (τ. 13)
Μπόζιντας Δέτσεβιτς (τ. 13)
Σταύρος Τσιώλης (τ. 14)
Δουκία Ρικάκη (τ. 14)
Γιώργος Κουζούνης (τ. 14)
Αντουανέττα Αγγελίδη (τ. 14)
Μαρία IΙλιον) (τ. 15)
Μοσέν Μαχμαλμπάφ (τ. 15)
Μισέλ Δημόπουλος (τ. 16)
Γ ιώργος Ζαρκάδας (τ. 16)
Αντώνης Σιμιτζής (τ. 16)
Βασίλης Ραφαηλίδης (τ. 17)
Μ άνθος Σαντοριναίος (τ. 17)
Αντρέι Ταρκύφοκι (τ. 18)
Σεργκέι Μποντρόφ (τ. 18)
Γόνυ Σίντεν (τ. 18)
Κατερίνα Μαραγκουδάκη (τ. 18)
Λημήτρης ΑΟανίτης (τ. 18)
Πέτρος Σεβαστίκογλου (τ. 19)
Σωκράτης Δημητριάδης (τ. 19)
Αντώνης Παπαδόπουλος (τ. 19)
Στέλλα Μπελέση(τ.Ι9)
Μάνικα Βαξεβάνη (τ.Ι9)
Χαη ίζ Ακούρ (τ. 19)
(Jilberl le Truon (τ. 19)
Jacky Errand (τ. 19)
Anloine Lope/ (τ. 19)
Αουί Μιελ (τ.20)
Αλέξης Λερμεντζόγλου (τ.20)
Αχιλλέας Κυριακίδης (τ.20)
Μαργαρίτης ΐζήμας (τ.20)
Στρατός Κερσανίδης (τ.20)
Κώστας Καραμανλής (τ.20)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Ιταλικός Νεορεαλιστικος Κινηματογράφος 
(τ.Ι)
Θερινά σινί pu (ΐ. I )
Γαλλική Nouvelle Vague (τ.2)
Ερωτισμός (τ 3)

Ιο Φεστιβάλ Λάρισας (τ 4 )

Ντοκυμαντίρ και πολιτική (τ.5)
7ο Φεστιβάλ Αράμας · 34 Φι στι,βάλ Θι σσαλονι 
κης (τ.6)
I ερμανικος Κινηματογρα<(ος ί τ.7)
Γ ιουγκοσλάβικος - Βουλ.γάρικος κινηματογρο 
φος (τ.8)
Ρουμανικός - Αλβανικός Κινηματογράφος (τ 9» 
Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος (τ.ΙΟ- II) 
Κινηματογραφική Εκπαΐάεικτη (τ 12)
100 χρόνια κινηματογράφου (τ 13- 141
II θάλασσα στον κινηματογράφο (τ 15) 
Κινημειτογραφ ική κριτική στον τύπο (τ 16 17) 
Κινηματογράφος και αρχιτεκτονική (τ. 18)
20 χρόνια φεστιβάλ Δράμας (τ. 19) 
ΙΙολυνομοσχέδιο ΥΠΠΟγια τον κινηματογρο 
φο (τ.20)

ΤΑΙΝΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ
ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΙΩΣ (τ.2)
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Τ.2) 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΑΟΜΒΟΣ (Τ.2)
ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙΧΛΗ (τ.2)
ΔΟΝΟΥΣΑ (τ.2)
ΟΙ ΑΣΥΓΧΩΡΙΠΌΙ (τ.3)
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΓΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ (τ. 3) 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΑΟΥΑΡΝΤΣ ΕΝΤ (τ.3) 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΗΝ ΚΛΑΓΓΕ (τ.3) 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΠΑΖΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ 
(τ.4)
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (τ.4)
ΦΥΛΛΟΡΟΗ (τ.4)
ΑΟΥΝΑ ΙΙΑΡΚ (τ.4)
ΤΟΚΥΟ DECADENCE (τ.4)
ΜΙ1ΑΥΡΟΝ, Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΕΝΟΣ 
ΔΑΙΜΟΝΑ (τ.4)
ΔΡΑΚΟΥΛΛΣ (τ.5)
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (τ.5)
ΜΗΝ ΚΙΝΗΘΕΙΣ, ΓΙΕΘΛΝΕ, ΑΝΑΣΤΗΣΟΥ 
(τ.5)
ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ (τ. 5)
ΑΠ ΤΟ ΧΙΟΝΙ (τ.6)
ΑΓΡΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ (τ.6)
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ
(τ.6)
ΛΕΟΑΟ (τ.6)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ (τ.6)
II ΩΡΑΙΑ ΚΑΒΓΑΤΖΟΥ (τ.6)
ΑΝ ΤΙΟ ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ ΜΟΥ (τ.7)
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (τ.7)
ΝΥΧΤΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ (τ.7)
ΑΠ ΤΟ ΧΙΟΝΙ (τ.7)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ί1ΙΑΝΟΥ'(τ.8)
ΑΝΡΘΩΙΙΟΣ ΔΑΓΚΩΝΕΙ ΣΚΥΛΟ (τ.8)
Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑΣ (τ.8)
II ΛΙΣΤΑ ΙΟΥ Σ1ΝΤΛΕΡ (Τ.8) 
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (τ.8)
ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ (τ.9)
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Π ΑΤΡΟΣ (τ.9)
ΓΥΜΝΟΣ (τ.ΙΟ)
ΣΕ ΖΗΛΕΥΩ (Τ.ΙΟ)
ΤΟ ΑΓΑΙΗΙΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
(τ.ΙΟ)
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (τ 10)
ΚΟΝΤΡΑ ΞΥΡΑΦΙ (τ 10)
ΦΙΟΡ1ΑΕ (τ.Ι Ι>
R1FF RAFF (τ.II)
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ (τ II)
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Η ΜΑΣΚΑ (τ.11)
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ (r.l I - 12) 
ΗΝΙΟΧΟΣ (τ.11)
ΞΕΧΑΣΕ ΜΕ (τ.11)
ΕΝΤ ΓΟΥΝΤ (τ.13)
ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (τ.13)
ΤΟ ΜΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΚΟΝ (τ. 13)
ΕΚΛΕΙΨΗ (τ.13)
ΤΟ ΜΙΣΟΣ (τ. 14)
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ (τ. 14)
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (τ. 14)
Η ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ (τ. 14)
SEVEN (τ. 15)
PILLOW BOOK (τ. 17)
TRANSPOTTING (τ.17)
ΑΠΟΝΤΕΣ (τ. 17)
ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ (τ.Ι7) 
ΔΑΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ (τ. 17)
Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ (τ. 18)
ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ (τ.18)
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΡΑΑ (τ.18)
ΤΡΕΙΣ ΖΩΕΣ ΚΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ ΘΑΝΑΤΟΣ 
(τ.18)
ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΑΡΥ (τ.20)
ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (τ.20) 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (τ.20)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
33ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (τ.2)
6ο Φεστιβάλ Δράμας (τ.2)
Φεστιβάλ Ντοβίλ (τ.2)
Ιο Φεστιβάλ Λάρισας (τ.4)
3σο Φεστιβάλ Πιονγκιάνγκ (τ.4)
7ο Φεστιβάλ Δράμας (τ.6)
34ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (τ.6)
2ο Φεστιβάλ Λάρισας (τ.7)
47ο Φεστιβάλ Καννών (τ.8)
17ο Φεστιβάλ Δράμας (τ.9)
35ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (τ. 10)
3ο Φεστιβάλ Λάρισας (τ. 11)
48ο Φεστιβάλ Καννών (τ. 12)
5ο Φεστιβάλ Πειραματικού κινηματογράφου 
Μαδρίτης (τ.12)
8ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου 
(τ.13)
18ο Φεστιβάλ Δράμας (τ. 13)
Ιο Διεθνές Φεστιβάλ "ΣΙΝΕΜΑ" (τ.13)
36ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (τ. 14)
4ο Φεστιβάλ Λάρισας (τ. 15)
9ο Φεστιβάλ Δουγκέρκης (τ. 15)
19ο Φεστιβάλ Δράμας (τ. 19)
37ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (τ. 17)
20ο Φεστιβάλ Δράμας (τ. 19)
15ο Φεστιβάλ Βίντεο (τ. 19)
Φεστιβάλ Paniin (τ. 19)
Φεστιβάλ Clermont Ferranid (τ. 19)
Φεστιβάλ Βρέστης (τ. 19)
38ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (τ.20)
Ιο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας (τ.20)

ΣΥΝΕΑΡΙΑ
8ο Συνέδριο Κινηματογραφικών Λεσχών 
Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.)(τ.8)
Β' Συνάντηση για το ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα 
(τ.10)
Σεμινάρια της Ερμούπολης (τ. 16- 17)
1 Ιο Συνέδριο ΟΚΛΕ (τ. 18 - 19)

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γαλλική νουβέλ Βαγκ (τ.2)
Αγγελική Αντωνίου (τ.2)
Ντοκυμαντέρ (τ.5)
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (τ.7)
Πέντρο Αλμοντοβάρ (τ.7)
Γιλμάζ Γκιουνέι (τ.8)
Κατάλογος ελληνικών ταινιών 1995 -96 (τ. 16) 
Κατάλογος ελληνικών ταινιών 1996 - 97 (τ. 19) 
Αλβανική φιλμογραφία 9τ.9)
Αντρέι Ταρκόφσκι (τ. 18)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ιταλικός - Νεορεαλιστικός Κινηματογράφος 
(τ.1)
Η κρίση στις εθνικές κινηματογραφίες (τ. 10) 
Γαλλική Νουβέλ βαγκ (τ.2)
Αρμένικος κινηματογράφος (τ.4)
Γερμανικός κινηματογράφος (τ.7)
Γιουγκοσλαβικός κινηματογράφος (τ.8) 
Βουλγάρικος κινηματογράφος (τ.8)
Κούρδικος πολιτικός κινηματογράφος (τ.8) 
Βασκικός κινηματογράφος (τ. 10) 
Κινηματογράφος και Ισλάμ (τ. 10)
Σουηδικός κινηματογράφος (τ. 13)
Ρωσικός κινηματογράφος (τ. 14)
Αμερικανικός κινηματογράφος (τ. 14)
Γαλλικός κινηματογράφος (τ. 16)

ΑΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
Αναδρομή στο έργο του Καρλ Ντράγιερ (τ.2) 
Ενάντια στον Γκοντάρ (τ.2)
Αγγελική Αντωνίου (τ.2)
Ελένη Καραΐνδρου (τ.3)
Χρήστος Βακαλόπουλος (τ.3)
Το μυστικό όπλο του Στήβεν Φρίαρς (τ.4) 
Προσέγγιση στο έργο του Θόδωρου Αγγελό- 
πουλου (τ.4)
Νεομορφικός κινηματογράφος: Λίγα λόγια για 
τοΤζίγκα Βερτόφ (τ.5)
Οι περιπέτειες των μύθων (Αλέξης Δαμιανός) 
(τ.5)
Αντυ Γουόρχολ: Είναι τέχνη ο κινηματογράφος 
(τ.6)
Το εικαστικό και κινηματογραφικό έργο του 
Αντυ Γουόρχολ (τ.7)
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (τ.7)
Γιλμάζ Γκιουνέι (τ.8)
Ζανγκ Γιμού(τ.8)
Ο κόσμος του Αλμοντόβαρ (τ.8)
Βέρνερ Νέκες (τ.9)
Μωρίς Πιαλά (τ.Ι I)
Ερίκ Ρομέρ (τ. 13)
Γιόνας Μέκας(τ.13)
Εντ Γουντ (τ.Ι3σ)
Λουκίνο Βισκόντι (τ. 14)
Ντέρεκ Τζάρμαν (τ. 16)
Πίτερ Ουαιτχεντ (τ. 16)
Ντέιβιντ Λιντς (τ. 17)
Στιβεν Φρέαρ (τ 17)
Μικελάντζελο Αντονιόνι (τ. 18)
Νίκος Λυγγούρης (τ. 18)
Αντρέι Ταρκόφσκι (τ. 18)
Ρίτσαρντ Κερν(τ.18)
Αμπελ Φεράρα (τσ. 19)

ΣΕΝΑΡΙΑ

Ο Λύχνος (τ.8)
Μαρία - Ηλέκτρα (τ. 10)
Στις ακτές της Κορνυυάλλης (τ. 12)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Αλιντα Δημητρίου: Λεξικό Ελληνικών ταινιοΛ’ 
μικρού μήκους (1939 - 1992) (τ.7)

C A R T O O N
Η ταινία κινουμένων σχεδίων (τ.2)
Τα όπλα του σχεδιαστή (τ.3)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ελένη Καραΐνδρου (τ.3)
Παρουσίαση σάουντρακς (τ.3)
Η μουσική στον κινηματογράφο (τ.3)
Εικόνα - λόγος - μουσική (τ.4)
Βινυλιομανία (τ.8)
Σάουντρακ (τ. 18)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Αγωνιστικός κινηματογράφος (τ. 1)
Τα φαντάσματα του ψυχρού πολέμου στο σινε- 
μά (τ.1)
Ο Λένιν και ο κινηματογράφος (τ.2)
Ποιος δεν φοβάται την Καταρίνα Μπλουμ; 
(τ.3)
Ο Μάο για την τέχνη (τ.4)
Ναξιστικός κινηματογράφος (τ.5)
Διαδρομές του αγωνιστικού κινηματογράφου 
(τ.6)
Κούρδικος πολιτικός κινηματογράφος (τ.8) 
Βασκικός κινηματογράφος (τ. 10) 
Κινηματογράφος και Ισλάμ (τ.10)
Ιρανικοί ελαιώνες (τ. 12)
Το γούστο του κοινού μπορεί να βελτιωθεί 
(τ. 12)
Ρωσικός κινηματογράφος (1896 -1907) (τ. 14)
Η διαμάχη για τα οπτικοακουστικά (τ. 17)

ΘΕΩΡΙΑ
Τέχνη και κινηματογράφος (τ.3)
Ο Μάο για την τέχνη (τ.4)
Εικόνα - λόγος - μουσική (τ.4)
Ερμηνεία του ηθοποιού (τ.6)
Ο Αντρέ Μπαζέν και το πλάνο ενότητα (τ.6)
Η μεθοδολογία του ύστερου κινηματογράφου 
(τ.8)
Ο Γκράμσι για τον κινηματογράφο (τ.9) 
Υλιστικός - φορμαλιστικός κινηματογράφος 
(τ.9)
Σημειώσεις για δύο είδη ηδονοβλεπτισμου 
(τ.13)
Σημειώσεις για τον αμερικάνικο κινηματογρά
φο (τ.13)
Συνεργασία σεναριογράφου - σκηνοθέτη (τ. 15) 
Η διαμάχη για τα οπτικοακουστικά (τ. 17)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

AZIZA KAOST: Τα φαντασματα του ψυχρου 
πολέμου στο σινεμά (τ.1)
ΑΧΔΡΙΟΠ Ο Υ Α ΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Το αιμα και η 
διαχρονική του αξία (τ. 1)
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0  ευρωπαϊκός κινηματογράφος εντός της τη 
λεόρασης (τ.2)
Ο θρησκευτικός κινΛρος (τ.4-5-6)
1 έλος ποιας εποχής; (τ. 11 )
Πριν 100χρόνια (Τ.1.1)
Εκλειψη κοινωνίας (τ. 13)
Οι Μεσόγειοι οτη Λάρισα (τ. 15)
ΑΝΛΡΩΝΗΣ ΛΙΟΝΥΣΗΣ: Αναμονή iva 
σχόλιο στις ταινίες του Κώστα Σφ ηκα (τ.4) 
Αλληγορία (τ.5)
Ο Λντρέ Μπαζέν και το πλάνο ενότητα (τ.6)
1 ο εικαστικό και κιν/κο έργο του Αντυ Γουόρ- 
χολ (τ.7)
Ο λύχνος (σενάριο) (τ.8)
Για την αναβίωση του υλιστικού - φορμαλι
στικού κιν/φου (τ. 10)
Αγαπημένο μου ημερολόγιο (τ. 10) 
Εμπιστοσύνη (τ. 10)
Διαδρομή ιπις ταινίες μικρού μήκους (τ. 11 ) 
Αρχιπέλαγος (τ. 11)
Rit! - Raff (T l 1)
Μέσα στους ελαιώνες (τ. 11 )
5η εβδομάδα πειραματικού κιν/φου (τ. 12) 
Υπεράσπιση του Ed Wood (τ. 13)
Η λογοκρισία του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
(Τ.14)
Η πόλη των χαμένων παιδιών (τ. 14)
Η θάλασσα εγκυμονεί κινδύνους (τ. 15)
Μ θάλασσα προκαλεΐ χαρά (τ. 15)
Η εξέλιξη της κριτικής κιν/φου στην Ελλάδα 
(Τ.16)
Peter Whitehead (τ.10)
Λαμάζοντας τα κύματα (τ. 17)
Κάρμεν και Στέλλα (τ. 18)
Μπασιά (τ. 18)
Τρεις ζωές κι ένας μόνο θάνατος (τ. 18) 
Splatter και Cult (τ. 18)
ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ:
Για τους άγγελους φύλακες (τ. 16)
A NAP ΙΩΤΑ Κ ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ:
Αιάλεξε τη φυλακή σου (τ. 20) 
ΑΙ10ΣΊΌΑ1ΛΗΣ ΧΑΡΗΣ: H εκδίκηση του ... 
Χαίητ (τ.3)
1! αλβανική κινηματογραφία (τ.9)
ΒΕΡΕΓΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ: Η ταινία κινούμενων 
σχεδίων (τ.2)
Τα όπλα του σχεδιαστή (τ.3)
ΒΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: ΙΙοιυς φοβάται την Κα- 
ταρίνα Μπλούμ; (τ.3)
HOYΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ: Τεχνική Μάχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
Θαλασσομαχίες στο πανί (τ. 15)
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΣΗΣ: Κάτι τρομάζει (τ.18) 
Π ΑΝΝΟΙΙΟΥΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: Ψάχνο
ντας στα Βσλκανια (τ.2)
ΓΚΟΝΊΑΡ ΖΑΝ  Λ ΥΚ :  Ετσι ζούοαμε στα 
Cahiers (τ.2)
IΚ ΡΑΜ ΑΝ  ΚΑΡΟΛΑ  Μεταπολεμικές ται
νίες μικρού μήκους (τ.7)
ΓΚΡΙΝΜΠΕΡΓΚ ΣΕΡΖ: Ο κόσμος του Αλμο- 
ντοβαρ ( τ .8 j
MARGUERHI DI NAS: Ο θεατής (τ. 10)
I KO ΟΥΜΠΕΡΊΟ: Το μικρό μυστικό των 
πορνοταινιών (τ.3)
ΖΙΜ Ι Ρ ΚΡΙΣΊΊΑΝ  ΙΙυλιτικό γεγονός (τ.5) 
ΙΩΣΗΦ1ΛΗΣ ΣΥΜ ΙΛ2Ν  Ιταλικός αγωνιστι

κός κιν/φος (τ.Ι)
II κρίση στις εθνικές κινηματογραφίες (τ. I )
6ο Φεστιβάλ Αράμας (τ.2)
II ζωή είναι ένα ρομάντζο (τ.2)
Μνήμη Χρήστου Βακαλόπουλου (τ.3) 
Αρμένικος κιν/φος (τ.4)
I α κιν/κά περιοδικά στην Ελλάδα (τ.4) 
Νεομορφ ικός κιν/φος (τ.5)
34ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (τ.6)
Αντυ Γουόρχολ (τ.6)
Ελληνικός κιν/φιος και χαμένες αγάπες (τ.7) 
Νέος γερμανικός κιν/φος (τ.7)
Σύγχρονος Βουλγάρικος κιν/φος (τ.8)
8ο Συνέδριος ΟΚΑΕ (τ.8)
Μεθοδολογία του ύστερου κιν/φου (τ.8)
Νέα γενιά, νέοι δρόμοι (τ.9)
Βρέχει πέτρες (τ.9)
Τέλος εποχής (τ.ΙΟ)
Μάντσεστερ - Αίβερπουλ (τ.10)
Clean Sharcn (τ. 10)
Νέος ελληνικός κιν/φος (τ. 11 )
Ιστορίες αμερικάνικου μποξοφιομού (τ. 11)
Τα χαλίκια έγιναν λάσπες (τ. 12)
Ιο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου (τ. 13)
8ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κιν/φου (τ. 13)
Το ζήτημα της ιστορίας (τ. 14)
Η γιορτή άρχισε στη Θεσσαλονίκη (τ. 15)
Με βασικό θέμα την ιδιώτευση (τ. 16)
37ο Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης (τ.Ι7) 
Δημοτικός Κιν/φος Κερατοινίου (τ.Ι7)
Μια ματιά στο έργο του Νίκου Αυγγούρη 
(τ.18)
Ο ξένος στον κιν/φο (τ. 19)
20 χρόνια φεστιβάλ Αράμας (τ. 19)
ΗΑΚΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ: Πληγωμένος εγωι
σμός (τ.Ι 1)
HLINNUEL LUIS: Ο κιν/φος της επαγρύπνη
σης (τ. 14)
Ι'ΚΕΡΕΝ MAPI: Φεστιβάλ Χερβούργου (τ. 15) 
ΓΝΟΝΟΥΛ ΝΟΝΜΕΖΚΟΛΙΝ: Κιν/φος και ι- 
σλαμική ηθική (τ.10)
Ε1ΖΥΚΜ ΑΝ CLAUDINE: Θεατής (τ. 14) 
ΙΩΑΝΝΙΛΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ: Με φόντο τα 
ναρκωτικά (τ. 17)
Το μάθημα του εφαψία (τ.18)
ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Νέες προοπτικές διαμορ
φώνονται (τ.20)
Κ ΑΛΑΜ ΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Η προσωπική ι
στορία (τ. 15)
Κ ΑΤΣΙΑΜ ΑΚ ΛΣ ΑΝΕΣΤΗΣ: 47ο Φεστιβάλ 
Κ αννών (τ.8)
ΚΕΝΕΝΤΥ ΑΡΛΑΝ: Ντέρεκ Τζάρμαν (τ. 16) 
ΚΕΡΣΑΝΙΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Αποχαιρετώντας 
ένα τεράστιο χαμόγελο (τ.18)
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΜΠΑΜΗΗΣ: 13 ταινίες μικρού 
μήκους εκτός συναγωνισμού (τ. 19)
ΚΙΕΣΙ ΡΟΜΜΕΡΟ: Πανόραμα της Ιταλικής 
κριτικής κιν/φου (τ. 17)
ΚΙΦΕΡΑΝ: Κιν/φος μάρτυρας (τ.8) 
ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΣ: Μια τριλογία του Νέου 
Κόσμου (τ.4)
Μην κρίνεται ίνα μην κριΟείτε (τ. 11)
ΚΟΝΤΟΙIΟΥΔΟΣ ΦΩΤΗΣ: Κιν/φος και μα
ζική κουλτούρα
ΚΑΡΛΘΑΝΑΣΗΣ ΤΑΚΗΣ  Ü κιν/φος χθες 
και σήμερα (τ.20)

ΚΟΣΚΙΝΙίΤΤΟΥ ΒΛΣΙΛΙΚ II I ικ υ τ ισ μ ό ;  κα ι 
τέχνη (τ.3)
ΚΟΥΡΕΜΕΝΕΣ ΝΙΚΟΣ  Ι ιατί ο κο.αάΟιος 
είναι τόσο απεχθής (τ.5 )
ΚΡΟΚΙΛΑΣ ΛΡΙΣΤΟΊΊ ΛΗΣ: Αναζητώντας 
το χαμένο "σινεφίλ" (τ 8)
Κ ΥΡΟΥ ΑΛΩΝΙΣ: Η ποίηιτη αποτελεί μέρος 
της ζωής (τ.5)
ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΙΛΗΣ Κ Ω Σ IΑ Σ  Η τέχνη των 
ήχων (τ.Ι5)
LENI PAUL: Λρχιτεκτονιή του φιλμ (τ 18) 
ΛΛΚ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ ΝΙΚΟΣ: Το πορνο στην 
Ελλάδα (τ.3)
LEYDA JA Υ: Οι ψευδαισθήσεις (1896 1907) 
(τ. 14)
ΛΑΓΓΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ: Αφιέρωμα στο Μι 
χάλη Κακογιάννη (τ. 14)
ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΤΑΣΟΣ: Αμερικάνικος κιν/φος 
(τ.14)
MAPI ΜΙΣΕΛ: Οι πρώτοι πρωτοπόροι (τ. 12) 
ΜΑΡΖΙΝΟ ΜΟΝΙΚ: Τα διπλώματα του πσνι 
πιστημίου (τ. 12)
M ETZ CHRISTIAN: Σημειιύσεις για δύο είδη 
ηδονοβλεπτισμού (τ. 13)
Μ Ο ΥΛΕ ΛΗΚ: Εξομολογήσεις ενός σινιφιλ 
(τ. 14)
Μ ΛΚΡΗΣ Γ.Ν.: Ευρώπη και Χόλιγουντ (τ.4> 
Μ Α Α Β Ε Υ  ΔΟΡΑ: Ο σκοποφιλικός ερωτι
σμός στο έργο του Χίτσκοκ (τ.3σ)
Μ ΑΛΙΛΟ Υ ZETA: Κύπρος - Σεψερης (τ.3) 
MAPA ΕΛΕΝΗ: Fiorile (τ.Ι I)
Εντ Γουντ (τ. 13)
Μέρα γιορτής (τ.Ι3)
Η αισθητική του κοινού (τ. 14)
Seven (τ. 15)
Γαλλικό σινεμά (τ. 16)
Μ ΑΛΑΝΤΡΙΝ ΣΤΕΦΑΝ: Εκεί στο ΙΙαντιν 
(Τ.18)
Μ ΕΚΑΣ ΠΟΝΑΣ: Σημειώσεις για τον αμερι
κάνικο κιν/φο (τ. I )
Μ ΗΤΑΚΟΣ ΛΗΜΗΤΡΗΣ: Η οντολογία του 
Κιν/φου (τ.2)
ΜΗΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ανοιξη της πορνο
γραφίας (τ.3)
Μ ΠΑΖΕΝ ΑΝΤΡΕ: Το υποδειγματικό γουέ- 
στερν (τ.4)
Ηθική προσώπων (τ.5)
Μ ΠΑΜ ΠΑΣ ΛΗΜΗΤΡΗΣ: Σχόλια για την α
φηγηματική ζωή του Le Doulos (τ. 16)
Οι Βαλκανικές εικόνες στο Φεστιβάλ (τ.Ι7) 
Αγρυπνία και θρήνος (τ. 18)
Οι ταραχώδης εικόνες των Βαλκανίων (τ.20) 
ΜΠΕΛΕΣΗ ΣΤΕΛΛΑ  47ο Φεστιβάλ Καννων 
(τ.8)
Μαρία - Ηλέκτρα (σενάριο) (τ. 10)
48ο Φεστιβάλ Καννων (τ. 12)
50 Φεστιβάλ Καννων (τ. 18)
ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ: Το γούστο του κοι
νού μπορεί να βελτιωθεί (τ. 12)
Καλλιτεχνική εκτίμηση ή υλικό κέρδος; (τ. 16) 
ΜΙ1ΛΑΘΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ζανγκ [ϊ- 
μού: το πέρασμα από το Μύθο στην Ιστορία 
(τ.8)
Γη και ελευθερία (τ. 13)
37ο Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης (τ. 17) 
Απόντες (τ.Ι7)
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Μυστικά και ψέμματα (τ. 17)
11 σημεία στο ές?γο του Α. Ταρκόφοκι (τ. 18)
Οι απορίες μιας μικρού μήκους (τ. 19)
38ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (τ.20) 
Διαλΰοντας το Χάρυ (τ.20)
Κορίτσια Καριέρας (τ.20)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Σημειώσεις γύρω 
από την ταινία μικρού μήκους (τ. 19)
ΝΤΕ ΜΠΕΚ ΑΝΤΟΥΑΝ: Η γενιά των μικρών 
περιοδικών (τ.4)
NARBONI JEAN: Να επισημαίνει τις διαφο
ρές (τ. 16)
ΞΗΡΟΥ ΕΦΗ: Η ερμηνεία του ηθοποιού (τ.6) 
Γ υναίκες και κιν/φος (τ.8)
Μικρές διαδρομές στις ταινίες μικρού μήκους 
(τ. 11)
Διαρκεί μόνο αυτό που έχει λόγους να ξαναρ
χίσει (τ. 14)
Ίχνη στο χρόνο (τ. 18)
ΝΤΟΑΜΑΝ ΑΝΑΤΟΑ: Γ ράμμα στο Χόλυγου- 
ντ (τ.16)
NOGUEZ DOMINIQUE: Κιν/φος και παθητι- 
κότητα (τ. 14)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ: Η μουσι
κή στον Κιν/φο (τ.3)
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΜΑΡΙΑ: Το περιοδικό "Σύγ
χρονος ΚινΛρος" (τ. 17)
ΠΑΓΟΥ ΑΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΣ: Η ποιητική του 
Μ. Αντονιόνι (τ. 18)
Για το φεστιβάλ Δράμας (τ. 19)
ΠΟΥΝΤΟΒΚΙΝ ΒΣΕΒΟΑΟΝΤ
ΙΑΑΡΙΟΝΟΒΙΤΣ:Ταινίες επικαίρων (τ.5) 
REIMANN WALTER: Αρχιτεκτονική στο 
φιλμ (τ. 18)
ΡΕΝΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ: Να προσφέρουμε στη 
γλώσσα του λαού (τ. 17)
ΡΙΟΥ ΑΑΕΝ: Το "νέο κύμα" του γαλλικού οι- 
νεμά (τ.2)
ΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: ΑΗήναι (τ. 19)
Το μυστικό όπλο του Στήβεν Φρίαρς (τ.4) 
ΡΙΧΤΕΡ ΕΡΙΚΑ: Αντιπαράθεση με το φασι
σμό (τ.7)
ΡΙΧΤΕΡ ΚΟΥΡΤ: Αρχιτεκτονική τ<ον ταινιών 
(τ. 18)
ΡΟΘ ΑΩΡΑΝ: Ιστορίες συναντήσεων (τ. 19) 
ΣΑΜ ΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Το λογοτεχνικό 
έργο στον κινΛρο (τ.3)
ΣΙΑΒΕΣΤΕΡ ΡΕΓΚΙΝΕ: Οι απαγορευμένες 
ταινίες της DEFA (τ.7)
ΣΚΑΡΑΑΣ ΑΑΜΠΡΟΣ: Βασικά θέματα στις 
ταινίες του D. Lynch (τ. 17)
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Συνεργασία συνεριο- 
γράφου - σκηνοθέτη (τ. 15)
ΣΟΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Οι περιπέτειες των 
μύθων (τ.5)
Κριτικός ή ποιητικός λόγος
ΣΟ ΥΜ ΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ: Η αυτοκρατορία των
αισθήσεων (τ.3)
Ο ερωτισμός στο έργο του Στερνμπεργκ (τ.7) 
Ερικ Ρομέρ (τ. 13)
Μωρίς Πιαλά (τ.11)
Λουκίνο Βισκόντι (τ. 14)
Steven Friars (τ. 17)
ΣΠΕΝΓΚΔΕΡ - ΑΞΙΟΓΙΟΥΔΟΥ Β.: Γερμανι
κός εξπρεσιονιστικός κινΛρος (τ.7) 
ΣΩΤΗΡΟΤΙΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ: Πυλυφω-

νία της μαζικής ψυχαγωγίας (τ.5)
Κιν/φος της Διασποράς (τ. 12)
ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Η κριτική δεν είναι 
δουλειά (τ. 17)
ΤΙΓΚΙΑΗΣ ΜΗΝΑΣ: Τίποτα δεν έχει τελειώ
σει (τ. 15)
ΤΡΙΑΤΑΦΥΑΑΟ Υ ΣΩΤΓΙ: Πόλεις του ομο
σπονδιακού θαύματος (τ.7)
ΦΑΑΕΡΤΥ ΡΟΜΠΕΡΤ: Ο Νανρύκ του Βορρά 
(τ.5)
ΦΟΡΣΑΑΝΤ ΜΠΕΝΓΚΤ: Υπάρχει ζωή μετά 
το Μπέργκμαν (τ. 13)
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΑΗΣ: Gatt και ευρω
παϊκός κιν/φος (τ.6)
Ελληνικός Κιν/φος (τ. 11)
Σε ζηλεύω (τ. 10)
ΦΡΑΓΚΟΥΑΗΣ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Τότε... στην Ιτα
λία (τ.1)
Μετά... στην Ελλάδα (τ.1)
Εικόνα - λόγος - μουσική (τ.4)
Μεσογειακό ταπεραμέντο (τ.4)
'Ενα σύντομο ιστορικό (στο ντοκυμαντέρ) 
(τ.5)
Επτά χρόνια στη Δράμα (τ.6)
Η Λάρισα επιμένει κινηματογραφικά (τ.7) 
Συνάντηση για το ντοκιμαντέρ (τ. 10)
Νέοι κινηματογραφιστές στη Λάρισα (τ. 11) 
Μια προσέγγιση της ιστορίας (τ. 11)
Πλέον και διεθνές (τ. 13)
Νέα μορφής κατανάλωση (τ. 13)
Το μωρό της Μακόν (τ. 13)
Το βλέμμα στην ιστορία (τ.13)
Η γιορτή άρχισε στη Θεσ/νίκη (τ. 14)
Κοινωνία σε αποσύνθεση (τ. 14) 
Κινηματογραφώντας τη θάλασσα (τ. 15)
Η θάλασσα ως σημειολογικό φαινόμενο (τ. 15) 
Η κιν/κή κριτική στον ημερήσιο και περιοδικό 
τύπο (τ. 16)
Με βασικό θέμα την ιδιώτευση (τ. 16)
37ο Φεστιβάλ κιν/φου Θεσσαλονίκης (τ. 17) 
Προοκεφαλάδι (τ. 17)
Φεστιβάλ Deauville (τ.18)
Φεστιβάλ Λάρισας (τ. 18)
1 Ιο Συνέδριο ΟΚΛΕ (τ. 18)
Η δύναμη του έρωτα (τ. 18)
Ο έρωτας μπορεί να είναι επαναστατικός 
(τ.18)
Η εκδίκηση του ντοκιμαντέρ (τ. 19)
15ο Φεστιβάλ Βίντεο (τ. 19)
Ένα νέο ξεκίνημα (τ.20)
Με μόνιμη στέγη στη Θεσ/νίκη (τ.20)
Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας (τ.20) 
Χ ΑΑ ΑΖΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ: Κιν/φος από το χθες 
στο χήμερα (τ. 11)
Αλλαγή αντιλήψεων (τ. 12)
ΧΑΡΙΤΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ: Αναπόφευκτος σχο
λιασμός (τ.17)
XΑΡΤΟΓΚ ΣΑΙΜΟΝ: Παραδοσιακά επίκαι
ρα (τ.5)
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΑΗΣ ΑΠΟΣΤΟΑΟΣ: 
Ιταλικός νεορεαλιστικός κιν/φος (τ. I)
Το Θλιβερό ξεπούλημα της DEI- Α (τ.1) 
Ενάντια στον Γκοντάρ (τ.2)
Ο Αένιν και ο κιν/φος (τ.2)
Αλφαβητάρι του ερωτικού κιν/φου του δημι
ουργού (τ.3)

Μια καλή... αρχή (Ιο Φεστιβάλ Λάρισας) (τ.4) 
Ναζιστικός κιν/φος (1933 - 1945) (τ.5) 
Διαδρομές του αγωνιστικού κιν/φου (τ.6) 
Ναζιστικός προπαγανδιστικός κιν/φος - Η πε
ρίπτωση της Λένι Ρίφενσταλ (τ.7)
Κούρδικος πολιτικός κιν/φος: Η περίπτωση 
του Γιλμάζ Γκουνέι (τ.8)
Η Ιδιόμορφη περίπτωση του αλβανικού 
κιν/φου (τ.9)
Ο Γκράμσι για τον κιν/φο (τ. 10)
Ιρανικοί ελαιώνες (τ. 12)
Η κρίση της κιν/κής κριτικής (τ. 16)
Η διαμάχη για τα οπτικοακουστικά (τ. 17)
Εν ολίγοις (τ.20)
ΧΟΡΚΧΑΙΜ ΕΡ ΜΑΞ:Τέχνη και κιν/φος (τ.3) 
Μετά τον κιν/φο (τ.3)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΑΟΣ ΤΑΚΗΣ: Μια ματιά στα 
Soundracks (τ.18)
It's only mugak John (τ.19)

ΘΕΜΑΤΑ
Το θλιβερό ξεπούλημα της DEFA (τ.1)
Το αίμα και η διαχρονική του αξία (τ.1)
Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος εντός της τη
λεόρασης (τ.2)
Φοιτητικός κιν/φος (τ.2)
Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής 
βιομηχανίας (τ.2)
Το λογοτεχνικό έργο στον κινηματογράφο 
(τ.3)
Κύπρος - Σεφέρης (τ.3)
Γυρίζοντας ταινίες εν μέσω πυρών (τ.3)
Ο Εμίρ Κουατουρίτσα για τον εμφύλιο (τ.3) 
Αναμονή (ένα σχόλιο για τις ταινίες του Κώ
στα Σφήκα) (τ.4)
Το υποδειγματικό γουέστερν (τ.4) 
Θρησκευτικός κινηματογράφος (τ.4-5-6)
Η νέα γενιά των μικρών περιοδικών (τ.4) 
Χρονικό: τα κιν/κά περιοδικά στην Ελλάδα 
(τ.4)
Ευρώπη και Χόλυγουντ (τ.4)
Αλληγορία (τ.5)
Πολυφωνία της μαζικής ψυχαγωγίας (τ.5) 
Gatt και ευρωπαϊκός κιν/φος (τ.6)
Ελληνικός κιν/φος και χαμένες αγάπες (τ.7) 
Αναζητώντας το χαμένο σινεφίλ (τ.8) 
Γυναίκες και κιν/φος (τ.8)
Ο κιν/κός τύπος στην Ελλάδα (τ.9)
Κιν/φος και μαζική κουλτούρα (τ. 10)
Μην κρίνετε ίνα μην κριΟείτε (τ. 11)
Ελληνικός Κινηματογράφος (τ. 11)
Κιν/φος από το χθες στο σήμερα (τ. 11) 
Αλλαγή αντιλήψεων (τ. 12)
Το γούστο του κοινού μπορεί να βελτιωθεί (τ. 
12)
Τα διπλώματα του πανεπιστημίου (τ. 12) 
Κιν/φος της διασποράς (τ. 12)
Πριν 100 χρόνια (τ.13)
Δύο είδη ηδονοβλεπτισμού (τ.13)
Το ζήτημα της ιστορίας (τ. 14)
Η προγραμματική σύμβαση του Φεστιβάλ 
Δράμας (τ. 16)

Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΑ : 
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Ιούνιος του Ι9(>8. Στο κέντρο ι νός πλή 
Οους που rί,χτ συγκεντρωθεί μπροστά 
στο εργοστάσιο Wonder του Σαιντ 

Ουίν. μια νέα γυναίκα, άμορφη και απελ
πισμένη, ουρλιάζει: "Όχι, Λεν θαξαναπάω  
εκεί μέσα! Αν επ ιστέψ ουμ ε τώ
ρα. Λεν θα μπορούμε να έχουμε 
τίποτε". Μια μικρή ομάδα την 
περιτρυγυρίζει. Λεν ξέρουμε αν 
είναι για να την υποστηρίξουν ή 
για να Λυναμώαουν την κραυγή της. Έ νας 
υπεύθυνος του CGT, σκάκι και γραβάτα 
σκούρα, της εξηγεί ότι "τίποτε Λεν έχει τε
λειώσει. είναι ένα άλλο επίπεΛο". Πειθαρ- 
χημένοι στην ευταξία, τα μανίκια ήΛη ση
κωμένα, περνάνε την πόρτα, ξέροντας, 
χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι όλα έχουν τε
λειώσει. Ωστόσο, εκτός από το συμπέρα
σμα "να επανέλθει η ηρεμία", η ομάΛα των 
εργατών Λεν κουνιέται. Αυτή την αμφίβο
λη ακόμη στιγμή, φαίνεται να ταλαντεύο
νται ανάμεσα στην συμπάθεια για τη νέα 
γυναίκα και τον ρεαλισμό που υπήρχε, με
τά από ένα μήνα απεργυόν και ονείρων 
και μετά από τις συμφωνίες της Γκρενέλ. 
Τέσσερις μέρες πιο πριν, στις 6 Ιουνίου, η 
"Ουμανιτέ είχε ως τίτλο "Νικητήρια ανά
κτηση της εργασίας μέσα από την ενότη
τα", όλα που, από το παραμικρό σημείο, 
τράβαγαν το αυτί.
Φροντίζοντας αυτή την ενότητα που σκια
γραφεί ο εκπρόσωπος του CGT ή ακόμα 
την απορία του "πρέπει να τελεκόσουμε 
μια απεργία;", από αυτό συμπεραίνουμε 
την ενότητα; Η κουβέντα εντείνεται, ξανα- 
Λιπλώνεται. "Λεν μπορείς να μας πεις ότι 
αυτό είναι μια νίκη", πετάει κάποιος. Και 
ένας άλλος: "Eívui μια ήττα, λοιπόν;". Η 
νέα γυναίκα επανέρχεται: "Αλλά Λεν μπο
ρείτε να ξέρετε τι υπάρχει εκεί μέσα. Είμα
στε μαύροι μέχρι εΛώ (Λείχνει τους (όμους 
της), πλενόμαστε σε πρόχειρα λουτρά, Λεν 
υπάρχει ούτε ένας νιπτήρας για να πλυ
θούμε. Λεν έχουμε το δικαίωμα να πάμε να  
κατουρήσουμε όταν θέλουμε. Ό χι, Λεν θα 
ξαναμπώ μέσα. Δεν θα ξαναμπιύ μέσα". 
"Αντε μη θυμώνεις", την συμβουλεύει ένας 
σύντροφος πιο ηλικιωμένος. Γυρισμένο 
από τον 11 ιερ Μ πονό στην κάμερα και τον 
Ζακ I ιλμόντ στον ήχο, και οι Λύο φοιτητές 
της IDHEC, σε απεργία και αυτοί, αυτή η 
σεκάνς σε άσπρο - μαύρο, της οποίας τα α
ποσπάσματα είναι πασίγνωστα, προβλή
θηκε αυτό το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια 
των I ενικών Καταστάσεων του Ντοκιμα
ντέρ στη Αυύοας (στην Αρντές) ολοκλη 
ρωμενη . "Περάσαμε σχεΛόν τυχαία", Λιη
γείται o II ιερ Μ πονό, στο εργοστάσιο 
Wonder του Σαιν - Όυέν έκτοτε ακολουθή
σαμε την απεργία. I Tu να μάθουμε που

βρίσκονται. Λεν είχαμε προβλέψει να κά 
νουμε γυρίσματα και Λεν είχαμε παρά ένα 
κουτί φιλμ, ΛηλαΛή περίπου 11 λεπτά". Εί 
χαν συνειδητοποιήσει την Λύναμη που α
ποθανάτιζαν; "Για να είναι Λυνατό κάτι

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
πρέπει να έχει Λύναμη. Στο τέλος τα μάτια 
μου είχαν Λακρύσει, τόσο που είχα πρό
βλημα να βλέπω". ΣχεΛόν 30 χρόνια αργό
τερα, το φιλμ εί
ναι ανέπαφο.
Το φιλμ τελειώ
νει μ' ένα μακρύ
άσπρο. Αγνοούμε εάν η νέα εργάτρια πήγε 
στη Λουλειά της. Οι Μ πονό και Η ιλμόντ 
Λεν έψαξαν ποτέ να το μάθουν. "Δεν είχα
με πλέον φιλμ. Γιατί να μείνουμε; Ηταν 
ήΛη αρκετά κουραστικό".
Εάν αυτή η σκηνή αντέχει στο χρόνο, πρέ
πει να βρούμε τον λόγο για την θέση της 
στην παγκοσμιότητα, που Λεν ξέφυγε από

του ΕΝΤΓΚΑΡ ΡΟΣΚΙΣ

την προσοχή των θεατιόν της Λούσας: 
"Αυτό μπορούμε να το ξαναΛούμε εκατό 
φορές", λεγόταν σε μια αίθουσα γεμάτη 
από συγκίνηση.
ΕΚΛΑΜΨΕΙΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ
Η ομορφιά - και η αποτελεσματικότητα - 
της "Επαναφοράς στην Εργασία στα 
Εργοστάσια Wonder" έρχεται από την α 
ντίθεση ενός συναισθήματος. Με την α
πελπισία της ηρωίδας ξεσπά η χαμένη ελ- 
πίΛα των "χωρίς - τίποτε" για ένα άλλο 
"πιθανόν". Έτσι κάθε απεργία είναι πολι
τική πράξη. Είναι προκατάληψη, σχεΛόν 
μοχθηρό, να της Λιάσουμε αυτό τον χαρα
κτηρισμό. Καμιά κοινωνική κίνηση Λεν έ
χει την τύχη (να κερΛίσει ή να πετύχει) εάν 
Λεν έχει απ' την αρχή βασιστεί στην αναζή
τηση της ουτοπίας, της επιθυμίας, που  
Λιαπερνά τους ΛεΛηλωμένους αντικειμενι
κούς σκοπούς. Συλλέγοντας τα ξεσπάσμα
τα της Λιάψευσης η "Επαναφορά στην 
Εργασία" κινηματογραφεί αυτή την ουτο
πία. II επαναφορά της Λυναμης. Το να ε
πιστρέφει στην εργασία - υποφερτή ή αλ
λοτριωμένη - προϋποθέτει ανυπόφορες 
σκηνές. "Ας είναι ξεκάθαρο: Εμείς αποφα
σίζουμε κσι κανένας άλλος", Λήλωνε, στον 
Μάη του 68, ο επικεφκιλής της κεντρικής ε
πιτροπής της απεργίας στο εργοστάσιο 
της Citroen, στη Ναντέρ, ενΛυναμωμένη 
από μια ομάΛα της CET, μέχρι τότε ανύ

παρκτης. Mr τίτλο "Citroen Ναντέρ, 
Μάης Ιούνιος το υ ’68" το άλλο φιλμ, σπά 
νιο, που γυρίστηκι από την ομάΛα AKC, 
οργάνωση της άκρας αριστερός, σκιαγρα 
φεί, στενάχωρη απ' τα προπαγανδιστικό  
συνθήματα, τον ωκεανό που χωρίζει μια 
χούφτα γραφειοκράτες από αυτούς που ή 
θελαν - ουτοπία; - "να πετύ /ουν ο κόσμος 
να ζει κανονικά". Ο χι θύματα. Λεν ήθελαν 
παρά να "χτυπήσουν το κράτος στο κεφά
λι". Αυτοί οι νέοι οραματιοτές απολύθη  
καν λίγο αργότερα από το εργοστάσιο, με 
τις ευλογίες του συνΛικάτου που τους

προστάτευε. Γ ια να θάψοι·ν συμφωνίες 
που υπογράφηκαν κρυφά, το κομμάτι του 
CET έκλεψε τον ψήφο μιας τελευταίας γε
νικής Συνέλευσης. Τελική σκηνή: ο  γραμ
ματέας του, σκαρφαλωμένος σ' ένα άγαλ
μα, κουνάει, χω ρίς πάθος την κόκκινη 
σημαία που ένας ΛιαΛηλωτής του προτεί
νει, όπω ς μια ζεστή πατάτα.
Αλλοι καιροί, άλλα ήθη. Τα ντοκιμαντέρ  
για την απεργία των σιΛηροΛρομικων, το 
1995, γυρισμένα από την Ζινέτ Λαβιν που  
προβλήθηκαν στο Λούσας απο τον Ζιιν 
Λουί Κομολί μαρτυρούν την εξέλιξη που  
έχει κάνει η συνΛικαλιατική Λημοκρατια. 
Είτε πρόκειται για βιντεοπαραγωγές που  
έχουν γυριστεί από απεργούς (II ιερ Φρε- 
μόν, Γιαν Λε Φολ, Μισέλ Ραϊνάλ και Ντα- 
νιέλ Καμί) στη Λιμόζ, Ρεν Καπντενάκ και 
Ορλεάνη είτε "επαγγελματικές" ταινίες - 
ΑΡΟΜΌΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ και 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΕΝΑ, όλα Λει- 
χνουν πως αυτές οι απεργίες κατευθυνό- 
ντουσαν και τις 24 ώρες της ημέρας από  
την ελεύθερη και αΛιαφανή βούληση, από  
την προσφυγή σε συζητήσεις "όπου ο κα
θένας μπορούσε να εκθέσει τη άποψη του". 
"Και αν σφάλουμε", λέει ο Μ περνάρ Τι- 
μπό. Γενικός Γραμματέας της ομοσπον- 
Λιακής οργάνωσης CEI στη βαριά βιομη
χανία, παρών στην Λούσας, "Λεν υπάρχει 
"αυθόρμητη" κίνηση για την οποία  το έδα- 
φος Λεν έχει προετοιμαστεί απ' τη συνδι- 
κιιλιστική δράση. Οι εργάτες στους σιδη
ρόδρομους συμμετέχουν στα συνδικάτα σ’ 
ένα ποσοστό 30%, ενώ ο μέσος όρος στη 
Γαλλία είναι 8 - 10 %. Αλλά είναι αλήθεια, 
ότι πολλοί δραστήριοι απεργοί Λεν ήταν 
συνδικαλισμένοι. Αυτό Λεν δημιούργησε 
προβλήματα αφού είχαν δίκιο vu μας ε
μπιστευτούν. Για εμάς, απ' τη μεριά μας, 
αυτή η κίνηση Λεν είχε νόημα και τύχη π α 
ρά μετά από μια συσπείρωση της βάσης. 
Υ πάρχουν σημαδια που Λεν λανθάνουν:

ΣΤΟ "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”
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όταν, από την πρώτη μέρα, μια βιομηχανία 
πηγαίνει στην τράπεζα για να δανειστεί 
για να επιζήσει, ένας άλλος, που νοσηλεύ
εται στο νοσοκομείο, απαιτεί να εγκατα
λείπει το κρεβάτι του για να μην κυλήσει 
περισσότερο, όταν, για πρώτη φορά, το 
30% των ανωτέρων υπαλλήλων συμμετέ
χουν στην απεργία, όταν από αυτούς που  
αρνούνται να έρθουν μας ενισχύουν αρκε
τά, στα οποία προστίθενται μαζικές χειρο
νομίες αλληλεγγύης που, βεβαίως το 1986, 
η κοινή γνώμη δεν ()α γύρναγε εναντίον 
μας και που οι λεγάμενες "επιτροπές άμυ
νας των βιομηχανικών εργατών" ανοίγουν  
πυρ, αισθανόμαστε, ξέρουμε ότι θα κερδί
σουμε".

ΝΟΜΙΜΗ ΑΜΥΝΑ
Να κερδίσουν; "Περισσότερο πρόκειται για 
το "να μην χάσουμε", λέει ο Ντανιέλ Καμί, 
δημιουργός της "Απεργίας στην Ορλεάνη - 
Λε Ωμπρέ", που θυμάται: "Μετά απ' όλα αυ
τά δεν είχαμε αντιποιήσεις για εμάς, δεν ζη
τάγαμε τίποτε". Τίποτε άλλο από την από
συρση του "συμβολαίου για το σχέδιο του 

και του σχεδίου Ζυπέ για την κοι
νωνική ασφάλιση, δηλαδή η απλή λήξη μιας 
"επίθεσης". Ωστόσο, η στέρεα αλχημεία της 
κίνησης του Δεκεμβρίου δεν κρατά τη μορ
φή της παρά από μια νόμιμη άμυνα. Ένα 
μοναδικό σύνθημα το έδειχνε: "Ολοι μαζί!". 
Στην αρχή τέθηκε μπροστά σαν ένα μέσο για 
να νικήσουν, αυτή η εντολή φάνηκε στο διά
βα των ημερών σαν ένας μεταφυσικός σκο
πός αυτό που δείχνουν, καλύτερα και πιο 
ζεστά παρά κανείς "ειδικός τιυν κοινωνι
κών οργανώσεων, οι ταινίες που προβλήθη
καν στο Λούσας. Περιέργως, κανένα από τα 
ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν δεν άρ
χισε απ’ την πριότη μέρα της απεργίας. 
"Ερασιτέχνες" ή "επαγγελματίες", οι δημι
ουργοί τους άργησαν να βγάλουν την κάμε
ρά τους: τους χρειαζόταν κατ’ αρχήν να συ
νειδητοποιήσουν ότι "για μια πρώτη φορά 
θα γινόντουσαν καλά". Οι εργάτες - χειρι
στές του βίντεο ήθελαν οπωσδήποτε να κρα
τήσουν κάποια στοιχεία, κάτι σαν οικογε
νειακές φωτογραφίες. Βρίσκουμε λίγους 
διαλόγους ("αυτοί δεν ήταν αναγκαίοι, ξέ
ραμε γιατί κάναμε απεργία", εξηγούν) αλλά 
περισσότερο, όπως παρατηρεί ο Ζαν - Λουί 
Κομολί, τα πρόσωπα και τα σώματα σε κί
νηση σε σχέση με την Κίνηση την ίδια. 
Όποιες και να είναι οι διαφορετικές αντι
μετωπίσεις, όλα συντρέχουν στο συναίσθη
μα να κινηματογραφήσεις μια "εξαιρετική" 
περίοδο. Ποιος είναι λοιπόν ακριβώς αυτός 
ο χαρακτήρας του "εξαιρετικού", αν όχι η 
χαρά της απορρύθμισης μιας κοινωνίας της 
οποίας η αυστηρότητα έχει πάψει να είναι υ
ποφερτή; Εάν η επιτυχία μιας απεργίας α
παιτεί απ’ τον καθένα να βρίσκεται στο μέ
τωπο της μάχης, ένα μέρος της αταξίας

είναι θεμελιώδες για την εξουθένωση, το 
σύνθημα: "Όλοι μαζί!" ενσωματώνει αυτό 
που θα λέγεται, ότι δεν πρόκειται παρά για 
μια ουτοπία. Εξ' ου, αντίστροφα, ένας τρο
μαχτικός ορισμός αυτού που είναι η σύγ
χρονη τάξη πραγμάτων: "Καθένας για τον 
εαυτό του", ο κανόνας μιας ζούγκλας αντί
θετα αρχιτεκτονικά στέρεα δομημένη. Αυτή 
η μορφή αυτής της κίνησης, ξεδιπλωμένη 
απ' την κινηματογραφία. Πώς να εξηγήσει 
αλλκός την συμπάθεια των πολιτών; Συγκε
ντρωμένοι στο μποτιλιάρισμα ή άξιοι έμπο
ροι, μακριά από τις καρικατούρες των "ο
μήρων" που κατασκευάζουν τα μεγάλα 
Μέσα, είναι "μαζί" με τους απεργούς, χαρά 
να αντιτεθούν στην δικτατορία της "επικοι
νωνίας", συμμετέχουν στην ευτυχία να ση
κώσουν το κεφάλι, να πιστοποιήσουν ότι 
καμιά εξουσία, καμιά καταπίεση δεν είναι 
οριστικά ανίκητη.
Δεν υπήρχε πρόβλημα καλής διατροφής τον 
Δεκέμβριο, είναι αυτό που διηγούνται οι 
ταινίες. "Οι λανγκονστίνες που βρίσκονταν 
σ' ένα δωμάτιο της διεύθυνσης δεν χρησιμο
ποιούνταν παρά για να φτιάξουν καφέ". Να 
πυροδοτήσουν ρουκέτες, να συζητήσουν, να 
ξανακάνουν τον κόσμο, να ξαναζεστάνουν 
τον κόσμο, όπως τις επαφές με τους άλλους, 
δεν ήταν απεργιακοί στόχοι. Χτύπαγαν το 
ταμπούρλο με τον παλιό τρόπο όπως και η 
παρέλαση της οποίας ηγήθηκαν οι Ζακ Λαν- 
γκ και Ζαν Πιυλ Γκουντ, για τα 200 χρόνια 
απ' τη Γαλλική Επανάσταση. Η πόλη άλλα
ζε πρόσωπο, σαν να ξαναχτιζόταν από αι
σθησιακά κύματα που την αγκάλιαζαν. Δεν 
αποτυγχάναμε πλέον. Σιδεροτροχιές τοπο
θετήθηκαν στα πεζοδρόμια. Δεν διασταυ
ρωνόμαστε στους δρόμους: συναντιόμαστε. 
Οι έμποροι σταματούσαν να πουλούν: έδι
ναν. Ναι, αυτές οι στιγμές ήταν "εξαιρετι
κές". "Χρειάζεται μια απεργία", λέει ο 
Μπερνάρ Τιμπό, "για να καταφέρουν να μι
λήσουν οι εργάτες της ίδιας υπηρεσίας. 
Αλλιώς δεν βλεπόμαστε ποτέ. Για τον μη 
συμμετέχοντα θεατή, οι ταινίες που γυρί
στηκαν απ’ τους απεργούς είναι βεβαίως λί
γο απατηλές, λίγο επεξηγηματικές. Αλλά 
για εμάς τους άλλους μια εορταστική επέ
τειος με κάποια αποσπάσματα από απερ
γίες ή απλά με συντρόφους, αυτό δεν βλέπε
ται ποτέ. Και κατόπιν υπάρχουν βουβές 
σκηνές που δεν σας λένε ίσιος τίποτε, αλλά 
ένας Αγιος Βασίλης που ερευνά, ήταν ένα 
σημείο αναφοράς στον Ζυπέ: ότι θα κρατά
γαμε χωρίς πρόβλημα μέχρι τα Χριστούγεν
να και πέρα απ’ αυτά εάν έπρεπε'.
ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΑΕΕΣ
Στην ταινία ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΕΝΑ, έ
νας ελεγκτής, σπουδαγμένος από μόνος του 
στον σταθμό του Μονπαρνάς, λέει: "Δεν εί
ναι επειδή κερδίζουμε αρκετά ότι δεν θα 
πρέπει να αγιονιζόμαστε. Σήμερα, σας ζητά

νε πάντα να κοιτάζετε προς τα κάτω. Δεν εί
ναι ένα σχέδιο της κοινιονίας. Ένα σχέδιο 
της κοινιονίας είναι να κοιτάζουμε πιο ψη
λά". Φορά ένα καπέλο διακοσμημένο, κλη
ρονομιά από τον θείο του, από το 1955. "Δεν 
κινούμαι πλέον τα τρένα, κινούμε τις ιδέες", 
λέει με χαρά ο Φρανσίς στον σταθμό του 
Ωστερλίτζ, συνεντευξιαζόμενος επί μακρόν 
στην ταινία ΔΡΟΜΟΙ ΓΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. 
Ιδέες απλές όπιος "Ελευθερία, Ισότητα, 
Αδελφοσύνη". "Πιστεύω ότι αυτό που γρά
φεται στα νομίσματα είναι περίεργο που 
παίζουν στο Χρηματιστήριο με αυτά". Αυτή 
η απεργία για αυτόν είναι "καλύτερα και 
οπό διακοπές. Στις διακοπές αισθάνομαι 
σαν ένα αντικείμενο της πλαζ. Εδιό, υπήρχε 
ένα στίγμα, μια εκτόνωση". Πέρα από την 
"υπεράσπιση της εξυπηρέτησης του κοι
νού", από την προστασία μιας εθνικής επι
χείρησης για την οποία αισθάνονται, πιε
σμένοι από τα φανταχτερά "φαντάσματά" 
τους, κληρονόμοι και κάτοχοι, οι υπάλλη
λοι αμύνονταν, νόμιμα, μια ιδέα του 
Έθνους. "Σκεφτόμαστε ότι τίποτε δεν είναι 
πιθανόν", θυμάται ο Γιαν Δε Φολ, δημιουρ
γός της ταινίας Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ, αφιερωμένη σε σένα Ζυπέ", 
γυρισμένη στη Ρεν, "Σπάσαμε αυτή τη δυ
στροπία". Αυτό το τρένο, θα λέγαμε χωρίς 
λογοπαίγνιο, στο βαθμό που οι εργάτες λει
τούργησαν χωρίς κόμπλεξ, έπαιξε το ρόλο 
της αμαξοστοιχίας. Με την εξαίρεση ότι τα 
βαγόνια (δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέ
ας) δεν ακολουθούσαν κυριολεκτικά. 
Ρεαλιστές, οι συνδικαλιστές υπεύθυνοι στη
ρίχτηκαν σε αυτό το θεώρημα για να πριμο
δοτήσουν την συνέχεια. "Εάν ο ρόλος των 
συνδικάτων δεν είναι πλέον να κατευθύ
νουν την απεργία", κρίνει ο Μπερνάρ Τι- 
μπό, "οφείλει να δίνει την γνώμη του όταν 
είναι αναγκαίο. Μαζεύαμε όλες τις τοπικές 
και περιφερειακές πληροφορίες με το φαξ 
και το τηλέφωνο, διαθέταμε έτσι ένα αυθε
ντικό θερμόμετρο της οργάνωσης. Από τη 
στιγμή που κερδίσαμε τη συμφιονία του σχε
δίου, η υπευθυνότητά μας να μην το αφή- 
σουμε χωρίς δημοκρατικό επικάλυμα, να ε- 
ξατμισθεί". Αυτή τη στιγμή που πρέπει να 
ξεχωρίσουμε την συνέχεια από το τέλος, αυ
τό το αναπόφευκτο ψυχόδραμα περιθωρια
κά κινηματογραφήθηκε, χωρίς σχόλια, από 
τον Ντανιέλ Καμί στην ταινία ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΡΑΕΑΝΗ - ΔΕ ΩΜΠΡΕ. 
Βλέπουμε ένα λιγότερο καθαρτικό τρόπο 
από την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ WONDER, επίμονες 
αρνήσεις. Στη Διμόζ η αναστολή της απερ
γίας ψηφίστηκε από 602 ενάντια σε 197 και 
15 λευκά. Οι μειοψηφούντες πείστηκαν 
στην αρχική απόφαση να μείνουν "όλοι μα
ζί". Αλλά ποιος μπορεί να μιλήσει γι' αυτό 
που υπήρχε στα κεφάλια των μεν και τιυνδε;
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Ελληνικός κινηματογράφος
(η πραγματικότητα της σήμερον)

Η πνευματική ολοκήρωση του αν- 
θριυπου δια μέσου της παιδείας εί
ναι κατάχτηση καθαρά ελληνική. 

Παιδεία νοούμενη ως μετάδοση ιδανικού  
και όχι γνιίκτης. I I γνιίιση χωρίζει αυτά που  
σκέφτομε και λέω από αυτά που πράττω. 
Ενώ το ιδανικό γέρνει στην συνείδηση ε
νώνοντας την σκέψη με την πράξη δημι
ουργώντας προϋπόθεση δημιουργίας. Η 
Λύση ποτέ (και ιδιαίτερα από την Αναγέν
νηση και μετά) δεν ήθελε ενωμένα ύλη και 
πνεύμα. Πως να υπάρξει όμως πνευματι
κή ολοκλήρωση χωρίς την συμμετοχή ολό
κληρου του ανθρώπου με σώμα και ιστο
ρική μνήμη;
Ισιος η ανακάλυψη του κινηματογράφου  

να έχει τις πηγές σ’ αυτόν τον λογισμό της 
Δύσης. Αφού η camera obscura, το μαύρο 
τετράγωνο κουτί, που χρησιμοποιήθηκε 
στην Αναγέννηση επέτρεπε τεχνητά ν ’ ανα- 
παραχθεί ο αντικείμενος κόσμος σε μία 
λογική αντιγραφής. Μέσιο δε της προοπτι
κής κατάφερνε την αποτύπιοση στους π ί
νακες της αντικειμενικής πραγματικότη
τας. Αυτό πέρασε στον κινηματογράφο με 
τον όρο της αυτόματης αναπαράστασης 
του κόσμου βάζοντας ένα φιλμ σε μία κά
μερα η οποία αντιγράφει χωρίς να επεμ
βαίνει ο καλλιτέχνης. Έτσι ουσιαστικά ο 
κινηματογράφος ξεκίνησε ιος μέσο παρα
τήρησης που περιόριζε την οπτιή αντίλη
ψη θέτοντας τον θεατή παθητικά. Ανα- 
πτύσσοντάς τον διανοητικά, 
λειτουργώντας μάλιστα ιος μέσο προπα
γάνδας που αποκλείει την συνύπαρξη ει
κόνας - λόγου με το αίσθημα.

ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αυτό λοιπόν που κατάφερε η 7η τέχνη 
στον πρώτο αιώνα ζιοής της παγκόσμια, ε
κτός ελαχίστιον εξαιρέσεων είναι να προ
τάσσει μίσ ακατάσχετη μαζική παραγωγή. 
Οι πολλοί προσηλώθηκαν στην απεικόνι
ση των φαινομένω ν xui εντυπώσεων της 
αντικειμενικής πραγματικότητας και οι ε
λάχιστοι, οι λιγοστοί στην ουσία, στην ε
σωτερική διεργασία. Λίγοι αυτοί που έ
στρεψαν το πνεύμα στην συνείδηση και όχι 
στην λογική των φαινομένω ν, σκύβοντας 
στο λαϊκό βίωμα και την αισθητική αυτού 
του βιώματος.
Ο ελληνικός κινηματογράφος δεν ξέφυγε 
από το γενικό κανόνα. Ί ον  μιμηθηκε μαλι-

στα σ’ όλες τις μορφές. Αλλωστε η σύνολη 
ελληνική ζωή δεν μεταβλήθηκε, σε μία ατε- 
λείωτη μίμηση ξένω ν προτύπων και τρό
πων ζιυής; Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο που ο 
κινηματογράφος στην Ελλάδα (πλην ελα- 
χίστιον εξαιρέσειυν) δεν έδωσε στον τόπο  
κανένα έργο που να μην αποπνέει την π ν ι
γηρή ατμόσφαιρα της καθαρής μίμησης. 
Κακά τα ψέμματα! 'Γο να νιιοθεις εσωτερι
κή αρμονία όταν όλα έχουν καταρρεύσει ε-

ιου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΗ

κτός από αδιαφορία και ασυνειδησία, 
προκρίνει την υποκρισία του να φορτώνει 
κάποιος σ’ άλλους την δική του ευθύνη. 
Και η κατάσταση θα συνεχιστεί αν δεν α- 
ναλάβει ο καθένας την ευθύνη που έχει α
πέναντι στους άλλους. Θα συνεχιστεί και 
η γκρίνια για την ανεπάρκεια σεναρίων, 
κακή διδασκαλία ηθοποιού και τόσα άλλα. 
Μάλλον αυτοί που τα λένε αυτά εννοούν  
ότι δεν αντιγράφουμε σωστά τα ξένα σε
νάρια.
Ας μορφώσουμε αίσθημα και προσιυπική 
ευθύνη και θα δεις πως τα σενάρια θ’ αρχί
σουν να καλογράφονται. Γιατί να μην 
καλλιεργηθεί το ατίθασο πνεύμα της ψυ
χής του Ρωμηού ειδοποιός διαφορά με τον 
άνθρωπο της Δύσης; Γιατί να μην πάψου- 
με να είμαστε φιλέλληνες όπω ς έλεγε ο 
Τοαρούχης αλλά έλληνες κατά τρόπο και 
τόπο;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Ας μην παρεξηγηθω. Ο έλληνας καθρεφτί
ζεται μέσα στους αιώνες μέσω της παρά
δοσης. Χέρι με χέρι, στόμα με στόμα. Α να

πόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Γιατί η 
παράδοση βιιόνεται, δεν διδάσκεται. Η δ ι
δασκαλία θα σημάνει την αυτόματη περι- 
χαράκιοση σε στοιχεία φολκλόρ.
Αυτή την παράδοση την βιωμένη μέχρι 
μυελού οστέων δεν μπορείς να την αρνη- 
θείς. Η άρνηση οδηγεί μοιραία στην αντι
γραφή και στην αχαλίνιοτη φιλοδοξία να  
πρωτοτυπήσεις. Στην ατομική δικαίωση 
και όχι στην κοινοτική αυτογνιοσία που ε
νέχει σταλαγματιές ποίησης στην ψυχή. 
Και είναι υπόθεση προσωπικής αγωνίας 
όχι ομαδικής αφού προϋποθέτει συνεχή ε
σωτερικό διάλογο.
Δυστυχώς. Στα 167 χρόνια της εθνικής α 
νεξαρτησίας ο  τόπος ταλανίζεται από ένα 
ατελεάοτο πνευματικό διχασμό. Λογιοτα- 
τισμός και Δημοτικισμός. Δεξιά και Αρι
στερά. Π αλαιός ελληνικός κινηματογρά
φος και Νέος ελληνικός κινηματογράφος. 
Ψευτοδιλλήματα. Από πίσω υπάρχει από  
την μία η άκρατη μιμητική ξενομανία, ο 
διεθνισμός και από την άλλη ο επαρχιώτι
κος εθνικισμός, η άγονη προσκόλληση  
στους τύπους των παραδεδομενων.
Ίσιος ο ελληνικός κινηματογράφος να έχει 
αληθινή πνευματική αναγέννηση αν πλαι- 
σιιοθεί από ανθριοπους - που δεν έχουν ως 
στόχο την αναγνώριση μέσιο της προσω πι
κής προβολής εις τα δρώμενα, που έχει κά
νει τους περισσότερους, αυτοαποκαλού- 
μενους, σκηνοθέτες να έχουν προσγειωθεί 
και προσαρμοσθεί αφού η οποιαδηποτε α
ποδοκιμασία τους είναι αβασταχτη έστω 
και ιος υποψία - που έχουν θέληση εαυτούς 
να υπερβούν. Ανθρώπους με προσφορά α
γάπης. Η της Αγάπης κοινωνία.
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Γ λ υ κ ό  π ε π ρ ω μ έ ν ο :  
η ά λ υ τ η  Θλίψη τ ο υ  Α τ ό μ  Ε γ κ ο γ ιά ν

Πλήττω στην πόλη αφότον έφυγαν οι φίλοι μου
Στη Σοφία Γ.

Στάση λεωφορείου πίσω κάγκελα δαφνώ
νας αηδόνι ακούγεται, που βρέθηκε τ' αη
δόνι, γαλάζιο στην εξάτμιση και γράφει 
"Κολωνός", στο ασπράδι τον ματιού τον 
όλα τα μέλλοντα, εγώ κοιτούσα το κορίτσι 
παίζοντας το νόμισμα...

...κρνπτομνησίες εκ των αρεσκόντων εις 
τονς Αλεξανδρινούς κραυγή μον βνθισμέ- 
νη.

Βασίλη Ααλιώτη, Το ένδοξο πένθος

Γλυκό πεπρωμένο (I) ή, ορθότερα, γλυκό 
επέκεινα, που πάει να πει μια όιάσταση 
έξω από χώρο και χρόνο, όπως αυτή που  
εισάγεται ήδη με το πρώτο πλάνο της ται
νίας: οι τίτλοι πέφτουν στην αριστερή 
πλευρά της οθόνης, διαρκώς πάνω στο ί
διο σημείο, ενώ η μηχανή ξεκινάει ένα τρά- 
βελινγκ που για κάμποσο δευτερόλεπτα 
δείχνει, παρά την κίνηση, επίσης την ίδια 
εικόνα, την επιφάνεια των σανίδων στα 
τοιχώματα κάποιου δωματίου, μέχρι να 
καταλήξει στο κέντρο του φιλμάροντας 
από ψηλά την αρχέγονη σκηνή: δυο γονείς 
γυμνοί, κοιμούνται στο κρεβάτι και στη 
μέση ένα μωρό, η Ζόη, όπως θα πληροφο- 
ρηθούμε αργότερα, επίσης γυμνό, που πά
νω στον ύπνο του έχει στραφεί στην πλευ
ρά της μάνας, στο έιψος του στήθους της, 
από το οποίο και το χωρίζει το σεντόνι. 
Με τον αριθμό "τρία" ανοίγει η ταινία και 
με τον ίδιο αριθμό κλείνει, σε ένα άλλο δω
μάτιο, όπου τρία παιδιά αυτή τη φορά δια
βάζουν το παραμύθι του αυλητή. Το "τρία" 
είναι ο αριθμός που απαντάται παντού γύ
ρω μας, ο αριθμός του όλου, καθώς περιέ
χει μιαν αρχή, μέση και τέλος. Αποτελεί ε
πιπλέον τον αριθμό πάνω στον οποίο  
δομείται ο κόσμος μας σε Σώμα - Πνεύμα 
- Ψυχή, Γέννηση - Ζωή - Θάνατο, Παρελ
θόν - Παρόν - Μέλλον, ενώ τρεις είναι και 
οι θεότητες σε πολλές θρησκείες (η Ορθο
δοξία κάτι ξέρει από αυτό).
Μάλλον εύλογα λοιπόν - ως μαγικός α
ριθμός - το 'τρία" εμφανίζεται συχνά στα 
παραμύθια αλλά και στην ταινία του Ατόμ 
Εγκογιάν, γιατί και η τελευταία ένα παρα
μύθι είναι, που ακούγεται μέσα από τις 
ποικίλες αφηγήσεις των εμπλεκομένων 
στο δυστύχημα ή διαβάζεται πλάνο πλάνο, 
καθώς συχνά οι ήρωες προβάλλονται με
τωπικά, σα να βγαίνουν μέσα από τις σε
λίδες ενός βιβλίου. Οι αναλογίες όμως δε 
σταματάνε εκεί.
Παραδοσιακά τα παραμύθια αρχίζουν με 
φράσεις, όπως "Μια φορά κι έναν καιρό, 
αν και δεν ήταν ο καιρός μου ή καιρός σας 
ή καιρός άλλου", ελευθερώνοντας την ι
στορία από το χρόνο έτσι, (άστε να μπορεί

να διαδραματιστεί οπουδήποτε μέσα στο 
Διηνεκές Παρόν. Ο Τόκιν έλεγε ότι τα πα
ραμύθια "Ανοίγουν την πόρτα σε έναν 
Αλλο Χρόνο, κι αν διαβούμε αυτή την 
πόρτα, έστω και για μια στιγμή, βρισκόμα
στε έξο) από τον δικό μας χρόνο, έξω ίσιος 
από τον ίδιο το Χρόνο". Στο ΓΑΥΚΟ 
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ κυριαρχεί η αχρονικότη- 
τα, που υπογραμμίζεται ακόμη περισσότε
ρο από τις δυο μοναδικές χρονικές σημάν
σεις που υπάρχουν: τη φράση "μετά από

του ΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

δυο χρόνια" και το "29 Νοεμβρίου 1997", 
αν θυμάμαι καλά, που εμφανίζεται σε μια 
τηλεοπτική οθόνη.
Ήδη μετά τους τίτλους το κουβάρι αρχίζει 
να ξετυλίγεται, καθώς τρεις ιστορίες εκτυ
λίσσονται μπροστά μας εγκαθιδρύοντας 
ένα διάλογο, στον οποίο, ως λάιτ μοτίβ, ε
πανέρχεται το παραμύθι του Ρόμπερτ 
Μπράουνινγκ "Ο αυλητής του Χάμελιν": 
α) To flash back του δυστυχήματος 
β) Οι έρευνες του δικηγόρου 
γ) Η συνάντηση του δικηγόρου με τη φίλη 
της κόρης του, την Αλις, στο αεροπλάνο, 
που, όπως μαθαίνουμε στο τέλος του έρ
γου, γίνεται δυο χρόνια μετά από όλα τα 
προηγούμενα.
Οι ιστορίες αυτές με το μοντάζ αλληλο- 
διαπλέκονται καθώς η μία μπαίνει μέσα 
στην άλλη και διακόπτει τη ροή της. Κατ' 
αυτό τον τρόπο αποδιαρθρώνεται κάθε έν
νοια χρόνου ή μάλλον αφήνεται ελεύθερος 
ο χρόνος να κινηθεί άλλοτε προς την κα
τεύθυνση του παρελθόντος και άλλοτε του 
μέλλοντος έτσι, ώστε να απωλεσθεί εν τέ- 
λει η αίσθηση του παρόντος (2). Κάτι που  
συμβαίνει όχι μόνο από ιστορία σε ιστο
ρία αλλά συχνά μέσα στην ίδια ιστορία ή 
και στην ίδια σκηνή: ο Μπίλι αφηγείται 
στην ερωμένη του, τη Ράϊσα, τη συνάντηση 
με τον δικηγόρο, όμως τη συνάντηση θα τη 
δούμε αργότερα στην οθόνη, κι αφού πριό- 
τα έχουμε πληροφορηθεί την έκβασή της. 
Σε μια άλληπερίπτωαη ο κύριος Στίβενς 
πηγαίνει στους Όττο. Το τσάι που του 
προσφέρουν βράζει πιο γρήγορα από το 
κανονικό ενώ τα ρακόρ κίνησης ανατρέ- 
πονται, καθώς στο ένα πλάνο παρακολου

θούμε σε πολύ κοντινό τον άντρα να πλη
σιάζει στο πρόσιυπο της γυναίκας του και 
στο αμέσως επόμενο τον βρίσκουμε ξα
πλωμένο μακριά της, ενώ ο δικηγόρος 
βγαίνει έξω για να φέρει το συμφωνητικό. 
Πέρα από την αχρονικότητα η ταινία μοι
ράζεται και άλλα στοιχεία με το παραμύ
θι:
α) Ο πάγος στο βουνό όπου ανεβαίνει το 
λεωφορείο μεταφορικά μπορεί να οδηγή
σει στο γυαλί που έχει σημαντική θέση στο 
παραμύθι. Ακόμη περισσότερο το "γυάλι
νο βουνό" σε πολλές ιστορίες είναι τόπος 
κινδύνου, ενώ σε αρκετούς μύθους οι νε
κροί ανεβαίνουν στον ουρανό πάνω σε ένα 
γυάλινο βουνό.
β) Η αιμομιξία αποτελεί μια από τις απα
γορευμένες ορμές που περιγράφονται συ
χνά μέσα στα παραμύθια δίνοντας διέξο
δο στο ανομολόγητο και το απαγορευμένο 
της συλλογικής συνείδησης (3). 
γ) τα ταμπού, από τα οποία είναι γεμάτα 
τα παραμύθια. Στο ΓΛΥΚΟ 
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ έχουμε τη σχέση πατέρα - 
κόρης, τη φιλία που προδίδεται, το "Απα
γορευμένο δωμάτιο", όταν μετά το ατύχη
μα η Νικόλ ζητά να τοποθετηθεί ένα λου- 
κέτο στην πόρτα της, και τα 
"Απαγορευμένα αντικείμενα", τα ρούχα 
της νεκρής γυναίκας του Μπίλι, τα οποία  
εκείνος τα δωρίζει στη Νικόλ μια μέρα 
πριν από το συμβάν.
δ) Στα παραμύθια ο πατέρας του ήρωα εί
ναι συχνά ξυλουργός, που ζει στο δάσος. 
Το ξύλο είναι το υλικό που προσφέρει κα
ταφύγιο από τη γέννηση έως το θάνατο, 
από την κούνια έως το φέρετρο μέσω του 
γαμήλιου κρεβατιού και του σπιτιού. Στην 
ταινία τα σπίτια και οι εσωτερικοί χώροι 
είναι όλο επενδεδυμένα με ξύλο. Ο πατέ
ρας της Νικόλ οιονεί ξυλουργός, της υπό
σχεται να της κατασκευάσει μια τεράστια 
ξύλινη σκηνή. Τελικά της φτιάχνει τη ρά
μπα από την οποία ανεβαίνει με το αναπη
ρικό καροτσάκι.
ε) Οι ήρωες της ταινίας θυμίζουν χαρα
κτήρες του παραμυθιού. Υπάρχει ο απου- 
κρουστικός σύζυγος (Γουέντελ), ο κόσμος 
των ζώων ("Αρκούόος' ονομάζεται ο υιο
θετημένος μικρός Ινδιάνος "Κουνέλια", 
γράφει μια πινακίδα στο λοΰνα παρκ), ο
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δικηγόρος (4), οι μάγισσες ή τα ¿αττικά (η Ντολόρες κάτι τίτοιο  
θυμίζει, ειδικά όταν παραλληλίζει τα παιίΗά μι βατόμουρα που  
τα έβαζε ατο καλαθακι της), η πριγκίπισσα (Νικόλ), ο αυλητής. 
Ωστόσο ο Ατόμ Ηγκογιαν Λεν κάνει τελικά ένα παραμύθι ή μόνο 
ι να παραμύθι. Εκτος απο το ότι οι παραπάνω αναλογίες δεν εί
ναι απόλυτες και Λεν χαρακτηρίζουν απο την αρχή έως το τέλος 
μονοδιάστατα τα πρόοωπα, παρουσιάζεται μια ακόμη ριζική δια
φορά: το παραμύθι κλείνει μι μια εκτός χρόνου ευτυχία μια ευ
τυχία "για πάντα", επειδή Λεν έχει αρχή και οτς εκ τούτου δεν έχει 
και τέλος. Η ίδια αχρονικη όιάαταση υπάρχει οτο ΓΛΥΚΟ  
Π ΗΙΙΡΩΜΕΝΟ, όμως όχι ιος παντοτινή ευτυχία, αλλά ως μόνιμη 
συμβίωση με το θάνατο.
Στο Σαμ Ντεντ δεν υπάρχει ο θάνατος πριν από το ατύχημα ή κα
λύτερα υφίσταται με τη μορφή μικριόν καθημερινών Ηανάτων που  
οι πάντες σχεδόν παραβλέπουν (5). Οι ηλικιωμένοι, εκείνοι που  
μέσα από το δικό τους τέλος φυσιολογικά προετοιμάζουν και 
τους νεότερους, απουσιάζουν ολοκληρωτικά από την ταινία, οι 
οικογένειες αποσυντίθενται χωρίς κανείς να το παραδέχεται, ό 
λοι υποκρινόμενοι ότι δε συμβαίνει τίποτα, 
ακόμα κι όταν δέχονται τους εραστές στο 
δωμάτιο 11 ενός παρηκμασμένου μοτέλ. Οι 
ζωές έχουν ναυαγίσει.
Πολύ περισσότερο οι αιμομικτικές λει
τουργίες εμποδίζουν την απομάκρυνση 
των παιδιώ ν από τους γονείς, άρα και την 
επίγνιοση του θανάτου σε συμβολικό πια ε
πίπεδο. Υπ' αυτή την έννοια θα τολμούσα  
να υποστηρίξω πως η αιμομιξία στην ται
νία δεν είναι ανάγκη να διαβαστεί κυριολε
κτικά ως ένα είδος ύβρεως που οδηγεί στο 
ατύχημα, αλλά ιος η πιο ακραία εκδοχή της 
άρνησης του αποχωρισμού και κατ' επέκτα
ση του θανάτου. Σε τελευταία ανάλυση ύ- 
βρις είναι όχι μόνο η αιμομιξία αλλά και το 
ότι ο Μπίλι χαρίζει τα ρούχα της γυναίκας 
του στη Νικόλ και το ότι κοιμάται με τη γυ
ναίκα του φίλου του και το ότι αυτή με τη 
σειρά της απατά τον άντρα της. Αν υπάρχει 
ύβρις ίσως είναι αποκλειστικά η ύβρις του 
ανθρώπινου είδους, το ότι τελικά όλοι θα 
πεθάνουμε και παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε 
να  υποκρινόμαστε τους αθάνατους.
Η απώθηση του θανάτου αποτελεί χαρα
κτηριστικό στοιχείο των σύγχρονιον δυτι
κών κοινωνιών. Μέσα σε άφθαρτα επιτεύγ
ματα της τεχνολογίας, που η ψυχρή λογική 
λέει ότι θα ζήσουν, αν όχι για πάντα, οπω σ
δήποτε περισσότερο από εμάς, και σε ευκό
λως αναπληρούμενα αναλώσιμα που η α- 
πωλειά τους δεν κοστίζει συναισθηματικά, 
ο θάνατος και κάθε συζήτηση γύρω από αυ
τόν έχει πάρει τη θέση της πορνογραφίας 
ως η κατ' εξοχήν απαγόρευση. II συγκεκρι
μένη σχάση ενισ/ύεται ακόμη περισσότερο 
από το ότι ο θάνατος από ατύχημα εμφανί
ζεται ξαφνικά, απρόσμενα, χωρίς καμία 
προπαρασκευή για όσους επιβιώνουν και 
συνεπώς κάνει ακόμη πιο δύσκολη την α 
ποδοχή τ ο υ (6)
Ο θάνατος ακυρώνει τον περί παντοδυνα

Από την ταινία ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ του Ατόμ Εγκογιάν

μίας ισχυρισμό της τεχνοκρατικής κοινω
νίας και γι' αυτό παρασιωπάται. Είναι μάλι
στα ενδεικτικό το ότι στην ταινία ο κύριος 
Στίβενς χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να 
αντιμετωπίζει το θάνατο, βιντεοσκοπωντας 
τα απομεινάρια του λεωφορείου ή επικοινω
νώντας με την κόρη του μόνο μέσω του κι
νητού, αλλά και το ότι ο εκφυλισμός της τε
χνολογίας σηματοδοτεί την είσοδό του στο 
χώρο του θανάτου: εγκλωβίζεται με το αυτο
κίνητό του σε ένα πλυντήριο που τίθεται ε
κτός ελέγχου, δέχεται απεγνωσμένα τηλεφω
νήματα από ττιν κόρη του, αλλά το κινητό δε 
λειτουργεί, για να αντικρίσει, όταν τελικά 
κατορθώνει να βγει έξω, το λεωφορείο του 
δυστυχήματος.
Η διαμεσολάβηση του δικηγόρου έρχεται νιι 
επιβάλλει αυτή ακριβιίτς την αντίληψη των 
προηγμένων δυτικών κοινω νιώ ν σε μια ομά
δα ανθρώπων που - εν μέρει - εξακολουθεί 
να αποτελεί κοινότητα. Ο κύριος Στίβενς, α 
πωθώντας από την πλευρά του διαρκιάς τον 
αργό θάνατο της κόρης του από ναρκωτικά, 
έρχεται στην μικρή κομητεία προκειμένου  
να καταστήσει το θάνατο ενα είδος εξαγορά- 
σιμο, αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις α ί
θουσες των δικαστηρίων, έρχεται οργισμέ
νος. Τα άτομα με έντονο θυμό δεν έχουν 
αποδεχτεί τη μονιμότητα της απώλειας και 
συστηματικά ο θυμός τους κραταει μακρια 
από την προοπτική αντιμετώπισης του θα
νάτου, υποστηρίζουν οι ειδικοί ψυχολόγοι. 
"Εκπροσωπώ τις οικογένειες στην οργή, όχι 
στη λύπη τους" λέει ο  δικηγόρος. "Ποιοι σ' έ
χουν προσλάβει γι' αυτό;" ρωτάει με τη σει
ρά της η κυρία Οττο.
Στην προσπάθεια του αντιδρούν οι τρεις πιο  
άμεσα εμπλεκόμενοι: η Νικόλ, η επιζήαασα, 
η Ντολόρες, η οδηγός, και ο Μπιλι, που κά
θε πρωί παρακολουθούσε με το αυτοκίνητό 
του τη διαδρομή του σχολικού. Είναι ο ι υυ- 
τοποτες μάρτυρες, και κστα συνέπεια εκεί
νοι που δεν έχουν το περιθώριο να αρνηθουν

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Για να μην κ ο υ ρ ά σ ω  το ν  αναγνώστη 
με πληθώρα παραπομπών να αναφέρω 
από την αρχή πως το παρόν κείμενο ο
φείλει πολλά στα παρακάτω βιβλία:
α. Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ, Τζ. Σ. Κούπερ, μετ. 
Θ. Μαλαμόπουλος Εκδ. Θυμάρι 
β. ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 
ΛΕΣ ΜΟΥ Σ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, Μαρία 
Σακαλάκη, Εκό. Κέδρος 
γ. ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ, π. Φιλόθεος Φ άρος, 
Εκδ. Ακρίτας
δ. ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗ 
ΔΥΣΗ, Φ. Αριες, μετ. Καρίνα Αάμψα, 
Εκδ. Γλάρος
ε. ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΖΥΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ της Ολγας Μεταλληνού 
Να πω ακόμη πως τη μετάφραση του 
"Sweet Hereafter" σε "Γλυκό επέκεινα" 
τη χρωστάω στο κείμενο του Ανδρέα 
Τύρου.
2. "Π αίσθηση που είχαμε για το χρόνο 
και την αλληλουχία δεν είχε πλέον σα
φή όρια. ΙΙταν σαν μια ταινία χωρίς 
αρχή και τέλος και παρέμεινε έτσι, για
τί δεν κάναμε τίποτα για να γνωστο
ποιήσουμε τη σχέση μας, δεν το μάθα
νε άλλοι άνθρωποι, κάτι που θα 
συνεβαινε σίγουρα αν η Ράϊσα ή εγώ το 
είχαμε εμπιστευτεί σε κάποιον άλλον”. 
Ο Μπίλι Ανσελ εδώ σχολιάζει τη σχέση 
του με τη Ράϊσα Γουοκερ. Το απόσπα
σμα είναι από το βιβλίο του Ράσελ 
Μπανκς, ΜΙΑ ΑΛΑ II ΤΑΥ ΚΙ A 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ, μετ. Ιρηγορης Κονδυλης, 
Εκδ. Οξύ και το παραθέτω, γιατί εχω 
την ε ντύπωση πως συνοψίζει την άπο
ψη για το χρόνο που υπάρχει στην ται
νία.
Τ Για τις άλλοτε συγκαλυμμενες και 
άλλοτε εμφανείς αιμομικτικές τάσεις 
που ανιχνεύυνται στα παραμυθία να 
θιιμι/θούμε τον διάλογο πατέρα και κό-
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το γεγονός επιρρίπτοντας κάπου αλλού τις ευθύνες, αλλά είναι υ
ποχρεωμένοι να συμβιβαστούν μαζί του. Η Ντολόρες μάλιστα, 
που επιθυμεί να αναλάβει τις ευθύνες της ενώπιον της κοινότη
τας, λέει κάποια στιγμή για τον Μπίλι: "Του έκανε καλό που είδε 
το ατύχημα". Εκφραστές ενός προβιομηχανικού πνεύματος από 
ανάγκη στο βαθμό που αποδέχονται το αμετάκλητο του συμβά
ντος και ταυτόχρονα τη ματαιότητα οποιοσδήποτε δικαστικής 
διένεξης, αποτελούν παράλληλα εκπροσώπους των σύγχρονων 
κοινωνιών από τη στιγμή που αρνούνται να θυμηθούν - κατ' επέ
κταση να πενθήσουν - δημόσια. Γενικά η μνήμη στην ταινία απα
γορεύεται ("Μην προσπαθήσεις να θυμηθείς τίποτα" λέει ο πατέ
ρας της Νικόλ μόλις εκείνη ανοίγει τα μάτια της στο νοσοκομείο) 
ή εκδηλώνεται ιδιωτικά ("Νοσταλγιό τις στιγμές που θυμόμουνα 
το παρελθόν μου, όταν σε περίμενα) λέει ο Μπίλι στη Ράϊσα). Το 
πένθος, η έκφραση της λύπης για την απώλεια, στην καλύτερη πε
ρίπτωση επίσης περιχαρακιάνεται σε έναν αυστηρά ιδιωτικό χοί
ρο, που όμως εμποδίζει τη λύση του.
Λέω "στην καλύτερη περίπτωση", γιατί το πένθος ούτως ή άλλως 
είναι αναγκαίο ως η διαδικασία εκείνη που  
θα επιτρέψει στο ζωντανό μέσα από τη νοη- 
τική και στη συνέχεια συναισθηματική απο
δοχή της απώλειας να προσαρμοστεί στις 
καινούργιες συνθήκες ζωής και να επενδύσει 
συναισθηματικά σε νέες σχέσεις αναπληρώ- 
νοντας το κενό που αφήνει ο εκλιπών. Ωστό
σο σήμερα αποτελεί κανόνα ακριβώς το α
ντίθετο. Η κοινωνία μας τιμά τον νεκρό 
αρνούμενη να τον αναγνωρίσει ως τέτοιο, να 
τον πενθήσει. Ο τελευταίος, όπου και όταν 
δεν απαλλάσσει από την παρουσία του τους 
ζωντανούς μέσω της αποτέφρωσης, επιβάλ
λεται να δείχνει "σχεδόν ζωντανός" και "ευ
χάριστος" τόσο, ώστε να μπορεί να εκτεθεί, 
για παράδειγμα, στα αμερικάνικα funeral 
homes. Τα παιδιά δεν παρίστανται στις κη
δείες, ενώ η εξωτερίκευση της λύπης συνιστά 
παράγοντα περιθωριοποίησης.
Για την υπέρβαση του θανάτου και την έναρ
ξη της λειτουργίας του πένθους είναι απο
φασιστικής σημασίας η ύπαρξη της "κοινό
τητας". Οι συγγενείς και οι φίλοι με την 
προστατευτική τους παρουσία συμπαρίστα- 
νται στους τεθλιμμένους, τους βοηθάνε να 
ξεπεράσουν τον αρχικό συγκλονισμό αλλά 
και λειτουργούν ως κίνητρο που τους παρα
κινεί να εξακολουθούν να ζουν. Σε τελευ
ταία ανάλυση το πένθος συμβαδίζει με τελε
τουργίες, που δεν νοούνται, αν δεν 
απευθυνόμαστε κάπου, στους άλλους.
Στο ΓΛΥΚΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ η κοινότητα έ
χει αρχίσει να καταρρέει πολύ πιο μπροστά 
από το ατύχημα. Οι οικογένειες είναι διαλυ
μένες - οπωσδήποτε δεν είναι συμπτωματικό 
που ο Εγκογιάν δεν δείχνει ποτέ σε ένα μέ
ρος χιονισμένο τζάκια, σαν να μην υπάρχει 
εστία - ομφαλός στα σπίτια, οι γονείς απορ
ρίπτουν τα παιδιά τους ή αλλήλους, συμπε- 
ριφέρονται σαν ξένοι (7) ή αποτελούν πηγή 
κινδύνου, μια μόνιμη απειλή, ενώ οι φιλίες 
απουσιάζουν παντελώς. Κάτω από τις συν

θήκες αυτές εκδηλώνεται η λεγόμενη Αλυτη θλίψη που οδηγεί τον 
επιζήσαντα άλλοτε στο να αρνείται ολοκληρωτικά το θάνατο, άλ
λοτε σε εμφανείς ή λανθάνουσες μορφές αυτοκτονικής συμπερι
φοράς και άλλοτε στο να μη φτάνει στο τέλος της θλίψης σε μια 
προσπάθεια να κρατήσει για πάντα ζωντανό μέσα του το νεκρό 
( 8).

Αυτή την τελευταία διεργασία π ιθανόν να υποδηλώνουν τα off 
λόγια της Νικόλ στη σκηνή με την οποία κλείνει η ταινία: "Όλοι 
εμείς, τα παιδιά που βγήκαν ζωντανά από το ατύχημα, ακόμη και 
τα παιδιά που δε γλίτωσαν, αισθανόμασταν σαν κάτοικοι μιας 
άλλης πόλης τώρα πια, σαν να ήμασταν μια πόλη μοναχικών α
τόμων που ζούσε σε μια άλλη γλυκιά διάσταση".
Ό πως και να' χουν τα πράγματα μια μελέτη θανάτου είναι εν τέ- 
λει το ΓΛΥΚΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ του Ατόμ Εγκογιάν όσον αφορά 
το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο εκείνος αντιμετωπίζεται από 
την κοινότητα και τη σύγχρονη βιομηχανική ή μεταβιομηχανική 
κοινωνία. Μια περιγραφή του τι συμβαίνει όταν εισβάλλει ο θά
νατος και ταυτόχρονα τα προστατευτικά πλέγματα για την αντι

μετώπισή του έχουν καταλυθεί, σκηνοθετη- 
μένη με έναν αριστουργηματικό τρόπο, 
καθώς καταφέρνει μέσα από τον φακό, χω
ρίς να δείξει τη φρίκη του θανάτου, να δώ
σει υλική υπόσταση στο άυλο, να κινηματο- 
γραφήσει τον χώρο και τον χρόνο του 
πένθους. Και ό,τι προτείνω δεν είναι παρά 
μία επιπλέον ανάγνωση της ταινίας, που δεν 
διεκδικεί την αποκλειστικότητα, αλλά μάλ
λον την πολυτέλεια να ισχυριστεί πως ο κι
νηματογράφος, όπως και η λογοτεχνία στις 
υψηλότερες εκδοχές της, δικαιούται το προ
νόμιο των πολλαπλιόν αναγνιάσεων. 
Τελείωνα αυτές τις γραμμές όταν πληροφο- 
ρήθηκα για την πτώση του ουκρανικού αε
ροπλάνου και του C -130 από ασθμαίνοντες 
ρεπόρτερ που περιέγραφαν ένα προς ένα τα 
συντρίμμια και ανέσυραν διαβατήρια μέσα 
απ' το χιόνι. Αναζητώντας ενόχους και υ
πεύθυνους, αποκαλύπτοντας, δίνοντας πά
ντα την εντύπωση πως υποφέρουν, μέχρι 
που έφταναν στη φράση - κλειδί: "Ο σταθμός 
μας πριάτος έφτασε στον τόπο του δυστυχή
ματος και σας μεταδίδει τις συγκλονιστικές 
εικόνες". Σκέφτομαι πως το κυνήγι της 
"πρωτιάς" και του "συγκλονιστικού" από υ
ποψήφιους "κύριους Στίβενς" μπορεί και να  
είναι ακόμη ένας τρόπος συγκάλυψης του 
θανάτου, μια δειστραμμένη επινόηση της ε
ποχής μας, μέσω της οποίας η τηλεοπτική ο 
θόνη μετατρέπεται σε αχανή τόπο εξορίας 
των νεκρών. Θυμάμαι πριν από όχι πολλά 
χρόνια όλα τα παιδιά που γύρισαν από ένα 
άλλο βουνό ψάχνοντας μέλη και αντικείμε
να φίλων να επιστρέφουν βυθισμένα στη 
σιωπή. Ισως τελικά η σιωπή εκείνων που έ
χουν δει το ακατάληπτο να οριοθετεί το 
Γλυκό επέκεινα συνδέοντας για πάντα ζω
ντανούς και πεθαμένους, το "εκεί και το τό
τε" με το "εδώ και το τιάρα". Αρχή του πα
ραμυθιού. Καλησπέρα σας.

ρης από το παραμύθι "Η Έμορφη, η Πε
ντάμορφη", όπως παραόίδεται από τη 
Μαρία Σακαλάκη:
- Μεγάλωσες πια και ήρθε η ώρα να πα
ντρευτείς
- Όπως προστάζεις πατέρα
- Αποφάσισα εγώ να σε πάρω για γυ
ναίκα
4. Σε μια γαλλική παραλλαγή η Σταχτο
πούτα είναι η τρίτη και μικρότερη κόρη 
ενός βασιλιά. Οταν εκείνος αποφασί
ζει να χωρίσει το βασίλειό του ρωτά τις 
κόρες του πόσο τον αγαπούν. Εξοργί
ζεται όμως από την απάντηση της Στα
χτοπούτας και αποφασίζει να τηνεκτε- 
λέσει. Τη διαίρεση του βασιλείου στα 
δύο την αναλαμβάνει ένας δικηγόρος, 
μαζί και την υποχρέωση να παραστεί 
στην εκτέλεση της Σταχτοπούτας.
5. "Αν εμείς δείχναμε την πρέπουσα πί
στη στο θάνατο - όπως πιστεύουμε και 
στους φόρους, για παράδειγμα - και 
δεν επιμέναμε ότι τον έχουμε νικήσει, 
δεν θα είχαμε ποτέ τον πόλεμο του 
Βιετνάμ. Ή οποιονδήπυτε άλλο πόλε
μο. Αντίθετα πιστεύουμε στο ψέμα που 
λέει ότι ο θάνατος σε αντίθεση με τους 
φόρους μπορεί αιωνίως να αναβάλλε
ται και εμείς περνάμε μια ζωή υποστη
ρίζοντας αυτή μας την πίστη". Ο Μπί
λι Άνσελ από το ΜΙΑ ΑΛΑΗ ΓΛ ΥΚΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΙ.
6. Πάλι ο Άνσελ από το βιβλίο του 
Μπανκς: "Ο θάνατος υπήρχε, αγκάλια
ζε όλο τον πλανήτη μας και ήταν φυσι
κός και αμετάκλητος. Τούτο δεν ήταν 
παρά ένα αφ ύσικο ξεψύχισμα στα καλά 
καθούμενα".
7. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει 
κανείςπωςκαι ηΖόηκαι η Νικι'ιλ δεν έ
χουν καμιά απολύτως σχέση με τις μη
τέρες τους.
S. Στο βιβλίο όσοι δεν περιγράφονται 
ως εξ α γρ ιω μ ένο ι α π ό  το ατύχημα πα
ρουσιάζονται σαν άνθρωποι που "έ
χουν φύγει μαζί με τα παιδιά τους".
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I ιάννης Ατληολάνης: Μέαα »mn το οκοτπνό χαθρέιττη", 13 + 3 χίίμ>*η γιβ τον ΟινΜ  
C ronenberg, εκδ. 120/25 F u tu r« } . ΑΒην« 1907.
Ενα ακόμη βιβλίο για έναν από τους πιο ση|ιοντικούς σκηνοθι τις της Αμερικάνικης ηπιι
Οοιν Ο I ιάννης Αεληολάνης, κριτικός κινηματογράφου. μέσα από σιτνεογαοάς του or σο
βαρά περιοδικά για τον κινηματογράφο (όπως η "Οθόνη") ί /ε ι  καταθέσει την άποψή Tor 
για τον καλό, ποιοτικό κινηματογράφο θεωρούμε δεδομένη την αγάπη του γι' αυτόν τον 
κινηματογράφο όπως και θεωρούμε δεδομένη την ικανότητά του να δει διεισδυτικά ιιια (κι 
νηματογραφική) ματιά. Ο Cronenberg κάνει ένα προσωπικό αλλά όχι εκεντρικό συστη 
ματικό, αλλα συναρπαστικό, κινηματογράφο. Ζει και δημιουργεί ιττον Καναδά και το ίρ 
γο του είναι σχεδόν άγνωστο στη χώμα μας. Οι ταινίες του ενθαρρύνουν τις υποκειμενικ» ς 
αντιδράσεις, στήνοντας απρόσμενα μπροστά στο θεατή έναν παράδοξο καθρέπτη της φι 
λοσοφίας του, προκαλούν το σοκ μιας άμεσης αναμέτρησης για να ωθήσουν μακροπροθε 
σμα την συνείδηση μπροστά. Ο Λε λτμιλάνης επιχειρεί μια προσωπική καταγραφή στιγμών 
ενός ανελισσόμενου κινηματογράφου, ι νώ ο ίδιος προτιμά να το πι ι "μια προσωπικτι κο 
τάΟεση για ένα μακρινό φίλο, περασμένη μέσα από το φάσμα του καιρού". Τα κείμενα π<>υ 
παρουσιάζονται εδιίι είναι τα ίχνη μιας παράλληλης ιστορίας κι ελπίζουν να λειτουργή 
σουν σα μια νύξη για την βαθύτερη αξία του σινεμά του David Cronenberg". Και νομίζω ότι 
το καταφέρνει αρκετά καλά.

Μάχης Μωραΐτης: "Ο ποιητής Αντρέι Ταρκόφσκι", εκδ. Καθρέπτης, Αθήνα 1997.
Για τον Ταρκόφσκι πολλά μπορεί να πει κανείς. Ένας σκηνοθέτης που υπηρέτησε με συνε - 
πεια τον ποιητικό κινηματογράφο είναι το πεδίο μελέτης με άμεση συνέπεια ο ορίζοντας 
των γνώσεων γύρω από αυτόν συνεχώς να διευρύνεται και κάθε φορά τα βιβλία που βγαί
νουν να είναι το σημείο που αναπέμπει το ή τα μηνύματα που το έργο του Ταρκόφσκι εξα
κολουθεί να μας στέλνει αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του. Δέκα χρόνια μετά το θάνατο 
του Ταρκόφσκι το 1997, ο Μάκης Μωραΐτης, κριτικός και θεωρητικός του κινηματογρά
φου κατέθεσε την δίκιά του άποψη - κάτι σαν κινηματογραφικό μνημόσυνο για τον ποιητ η. 
φιλόσοφο, κινηματογραφιστή που (το ξέρω καλά) λειτουργούσε και λειτουργεί σαν δά
σκαλος. Ο ίδιος ο Μωραΐτης θα αναφέρει: "Οταν αποφάσισα να δημοσιεύσω τούτη τη μι
κρή μελέτη για την "Ταρκοφσκική ποιητική", γνωστοποίησα την πρόθεσή μου σε σε έναν 
γνωστό κριτικό του κινηματογράφου. Η απάντησή του αληθινά με πλήγωσε: "οι νεκροί με 
τους νεκρούς...". Ίσως γι' αυτό συγκινήθηκα τόσο ένα βράδυ που πετάχτηκα μέχρι την Ετοι- 
ρεία Ελλήνων Σκηνοθετών για να δω τον ΡΟΥΜΓΙΛΙΩΦ που πρόβαλαν. Είδα μια μεγάλη 
ουρά μέχρι έξω στο πεζοδρόμιο, νεαρόκοσμο, που αγωνιούσαν αν θα τα κατάφερναν να 
μπουν στη μικρή αίθουσα. Ο Αντρέι ζούσε, λοιπόν, και η σκέψη αυτή ζέστανε την καρδιά 
μου". Και με την εκδήλωση που είχαμε διοργανώσει κι εμείς (Ιανοικϊριος '98) το ίδιο π ι
στοποιήσαμε. Με τέτοια βιβλίο η μνήμη του θα υπάρχει και θα δρα καταλυτικά στην ψιεχη 
μας.

Χρηστός Τουμανίδης: "Αντίστιξη των άστρων", εκδ. Μανδραγορας, Αθηνσ 1997
Μια ποιητική συλλογή του Χρήστου Τουμανίδη είναι πάντα ένα σημαντικό γεγονός για τα 
ελληνικά γράμματα. Τα ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικα και tu ριίκηκα, ενώ 
πρόκειται να κυκλοφορήσει στα σουηδικά επιλογή του έργου του. Είναι μέλος της Εται
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνιόν και συνεργάζεται με διάφορο λογοτεχνικά περιοδικά, όπως ο 
"Μανδραγορας". Ποιήματα όπου υπάρχει το θέμα της έντονης αναζήτησης για την ζεστα
σιά στις ανθριίπινες σχέσεις, για τον έρωτα. Ποιήματα που μέσα από τΐ)ν απλότητά τους 
μιλούν για το πολύπλοκο, "ανοίγουν" τη στιγμή στο αιώνιο, η καθημερινότητα αποκτά μια 
άλλη σπουδαιότητα από αυτή που συνήθως της δίνουμε.

Αημητρης Τσατσούλης: "Σημειολογικές προσεγγίσεις τον θεατρικού φαινομένου", θεω 
ρία και κριτική ανάλυση της σύγχρονης θεατρικής πραχτικι|ς, εκδ. Δελφίνι, Αθήνα 1997.
I Ιολλοί πιστεύουν ότι το θέατρο, είναι ο εχθρός του κινηματογράφου. Αδίκως!!! Μέσα απο  
το θέατρο και τις σκηνοθετικές πραχτικές που εφαρμόζονται σε αυτό, μπορεί κανείς να βγά
λει χρήσιμα συμπεράσματα για την σκηνοθεσία του κινηματογράφου. Σε γενικες γραμμές, 
η κίνηση, η χειρονομία, το κείμενο (ως σημειολογικός όρος) δεν διαφέρουν πολύ στο θέα
τρο από τον κινηματογράφο. Ο Τσατσούλης κάνει μια ανάλυση του θεατρικού κειμένου και 
από εκεί καταφέρνει να βγάλει συμπεράσματα που πλουτίζουν τις γνώσεις του θεατή και 
τον κάνουν ικανό να δει με "άλλο μάτι" μια παράσταση. Ο συγγραφέας προσεγγίζει τους 
κώδικες που τους περιγράφει γλαφωρά και με παραδείγματα από θεατρικές παραστάσεις 
που πολλοί έχουν δει. Οι απτικοί, οι σοφρητικοί κώδικες γίνονται πιοκατανοητοί μετά απο 
την ανάγνωση του βιβλίου. Η χειρονομία αποκωδικοποιείται, ερμηνεύεται το "κείμενό" της 
και μπορεί κανείς να εφαρμόσει αυτές τις αναλύσεις σε ύλες τις παραστάσεις (θεατρικές η 
κινηματογραφικές). Καθηγητής της σημειολογίας, ο Τσατσούλης ανοίγει την θεατρική πα
ράσταση στο κοινό, κάνοντας το κοινωνό και τον πιο "κρυφών" μυστικών της.
Στις τριακόσιες, περίπου σελίδες, γίνεται για πρώτη φορά, μια αναλυτική μελετη η οποία  
δεν απαιτεί να έχει κανείς εξειδικευμένες γνώσεις.
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■ ■  Άρθρα - Μελέτες - Έρευνες 
-  Τεκμήρια από την εκπαιδευτική πραγματικότητα
(0  “κόσμος” των Υπολογιστών - Περιβαλλοντικές 

Δραστηριότητες - Η Περισκόπηση του Διμήνου 
Νομοθεσία για την Εκπ-ση - Ενημέρωση)

\ /  Το Περιοδικό για την Εκπαίδευση - 

και όχι μόνο για τους Εκπαιδευτικούς
✓  Για μια νέα αντίληψη 

των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων
✓  Για την άρθρωση 

ενός “άλλου” εκπαιδευτικού λόγου
✓  Για σφαιρική πληροφόρηση
✓  Για αδέσμευτο διάλογο

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 250 85 -  100 26 ΑΘΗΝΑ 
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