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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

31o ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: «Το αγροτικό και εργατικό ζήτηµα 
στον ελληνικό κινηµατογραφο»

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ
(1926-2017)

ΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΘΟΣ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ



φρέσκο ιταλικο παγωτο
βαφλέσ-κρέπέσ-καφέσ

φρέσκοι χυμοι φρουτων

Με ένα τηλεφώνημα 
το παγωτό μας έρχεται σπίτι σας. 

Delivery: 16:00-00:30

H O.Ε.  Κ. & Θ. ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ συνεχίζει
 την παρουσία της στο φρέσκο ιταλικό παγωτό 
με τον νέο διακριτικό τίτλο "fresco gelateria"

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙζΕΛΟΥ 106 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. 210 99 69 840
e-mail: cv_ilioupoli@hotmail.com



ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στις 21:00 και 23:00 
στον ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
(Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατεία 

Εθνικής Αντίστασης, τηλ.: 210 9937870, 
210 9941199, 210 9914732, 6945405825)

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ στις 20:00 και τα 
ΣΑΒΒΑΤΑ 02/02/2019, 16/02/2019 και 

13/02/2019 στις 19:30 στην 
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
MOΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(Λεωφ. Σ. Βενιζέλου & Μ. Αντύπα, 

Ηλιούπολη, 
τηλ.: 210 9941199, 210 9914732, 

6945405825)

Ιστοσελίδα: www.klh.gr, 
E-mail: info@klh.gr

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΗΣ, 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

∆ιορθώσεις: ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Σχεδιασµός έκδοσης: 

ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ 
Εκτύπωση: ΧΡΩΜΟΑΝΑΛΥΣΗ - TRIBUTE 

PLUS ADVERTISING

Εξώφυλλο: 
Aφίσα για τα 30 χρόνια της 

Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης

Για σας ο κινηµατογράφος είναι ένα θέαµα. 
Για µένα, είναι σχεδόν µια αντίληψη του κόσµου. 

Ο κινηµατογράφος είναι φορέας της κίνησης. 
Ο κινηµατογράφος είναι τόλµη. 

Ο κινηµατογράφος διαδίδει ιδέες.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΜΑΓΙΑΚΟΦΣΚΙ 

(Αύγουστος 1922) 

Η τιµή κάρτας µέλους της 
Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης 

για το 2019 είναι 30€ (για µαθητές - 
φοιτητές - άνεργους 20€).

Το µέλος της Λέσχης έχει δικαίωµα δωρεάν 
παρακολούθησης όλων των ταινιών που 

θα προβάλλει η Λέσχη µέσα στο 2019.
∆ελτίο συµµετοχής για µία προβολή 

5€ και 3€.

             προσεχώς
 ¦¶Ä¹Ã¢¹º¸ ¶º¢Ãª¸ Æ¸ª 

Κ ινηματογραφ ιΚης  Λέςχης  ηΛ ιούποΛης
φθινοπωρο 2018 -  χέιμωνας 2019 •  τέύχος 29περιεχόµενα...
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ΕΝΘΕΤΟ: Κριτικές ταινιών (Κ.Λ.Η.: 31η θερινή περίοδος 2018 - 30ή χειµερινή περίοδος 2017-2018) 
                  Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Καλαντίδης

ΤΑ ΕΝΤΥΠΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
τηλ.: 210 99 411 99
κιν.: 6945 405 825
e-mail: okleathens@gmail.com
oklegr.blogspot.gr

Σ Τ Η Λ Η  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Περιµένουµε 
τις προτάσεις σας, τις απόψεις σας, τις συνεργασίες σας. 

Το επόµενο τεύχος σας έχει ανάγκη!

Η Κινηµατογραφική Λέσχη Ηλιούπολης τώρα και στο ραδιόφωνο. 
Ακούτε την εκποµπή µας «Κινηµατογράφος για πάντα» 

στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθµό Ilioupolis OnAir, στη διεύθυνση: www.ilioupolisonline.gr

Μην ξεχνάτε
Όλο το καλοκαίρι κάθε µέρα προβολές ταινιών στον 

ΘΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

Ιστοσελίδα: www.klh.gr / E-mail: info@klh.gr
Τώρα και στο facebook





Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Λ Ε Σ Χ Η  Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ συµπληρώνει φέτος 31 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. 
Η δραστηριότητά της όλο αυτό το διάστηµα υπήρξε πλούσια και πολύπλευρη:

· Προβολές ταινιών µεγάλου και µικρού µήκους από τον ελληνικό και παγκόσµιο κινηµατογράφο.
· Ειδικές προβολές – εκδηλώσεις. 
· Σεµινάρια, εργαστήρια δηµιουργίας ταινιών, µαθήµατα, συζητήσεις, εκθέσεις.
·  Εκδόσεις, δηµοσιεύσεις (Περιοδικό ΠΡΟΣΕΧΩΣ, ειδικά φυλλάδια, προγράµµατα, κείµενα σε περιοδικά 

και εφηµερίδες).

Οι προβολές της Λέσχης µε το τέλος της χειµερινής περιόδου 2018-2019 θα φτάσουν τις 1850 (882 ταινίες 
µεγάλου µήκους και 968 µικρού). Οι ταινίες προέρχονται από 55 χώρες και καλύπτουν το διάστηµα από 
το 1894 έως σήµερα.



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ρ Ο Β Ο Λ Ω Ν

31η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2018 – 2019

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 8:00 µ.µ.
ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ 02/02/2019, 16/02/2019 ΚΑΙ 13/04/2019 ΣΤΙΣ 7:30 µ.µ.

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(Μαρ. Αντύπα 134 και Σοφ. Βενιζέλου 100, Ηλιούπολη,

Τηλ.: 2109941199, 2109914732, 6945405825, E-mail: info@klh.gr,
Ιστοσελίδα: www.klh.gr)

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17/02/2019, ΣΤΙΣ 6:00 µ.µ., 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

(Σοφ. Βενιζέλου 114 και Κουντουριώτου)

 Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ - TÉRIADE

Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

• ΚΥΡΙΑΚΗ 20/01/2019 

TÉRIADE – ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ 
(1897-1983) 

του Σίµου Κορεξενίδη 
(ΕΛΛΑ∆Α, 2016, έγχρωµη, 75΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε εισηγητή τον   
Σίµο Κορεξενίδη (σκηνοθέτη της ταινίας).

Σε συνεργασία µε την Ένωση Καλλιτεχνών και 
Λογοτεχνών Ηλιούπολης «Το Εργαστήρι».

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ (1947-2014)
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

• ΚΥΡΙΑΚΗ 27/01/2019   

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ, 
Ο ΠΙΟ ΓΛΥΚΟΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ 

της Ελένης Αλεξανδράκη                       
(ΕΛΛΑ∆Α, 2018, έγχρωµη, 92΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε εισηγητές τους 
Ελένη Αλεξανδράκη (σκηνοθέτιδα της ταινίας) 

και Ελευθερία ∆ηµητροµανωλάκη (συγγραφέα, 
θεωρητικό κινηµατογράφου - λογοτεχνίας).

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Πανελλήνιας 
Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου στο          

20ό Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ∆ΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ 
ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

• ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2-3/02/2019

∆ΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ 41ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ      
(2018, 9 + 9 ταινίες, 175΄ + 157΄)

Σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους ∆ράµας.

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 10/02/2019 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
του Στρατή Χατζηελενούδα 

(ΕΛΛΑ∆Α, 2018, έγχρωµη, 96΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε εισηγητές τους 
Στρατή Χατζηελενούδα (σκηνοθέτη της ταινίας) 

και συντελεστές της ταινίας.

Βραβείο Κοινού Fischer και Βραβείo της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης στο       
20ό Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης

 Σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύλλογο Ηλιούπολης και το Κέντρο Ειδικής 
Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες 

«Ορίζοντες».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
30 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

(1988-2018)

• ΣΑΒΒΑΤΟ 16/02/2019 (7:30 µ.µ.) 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ταινία της Κινηµατογραφικής 
Λέσχης Ηλιούπολης στο πλαίσιο του 

Σεµιναρίου της «Μπροστά και πίσω από τον 
φακό - Εργαστήριο για το Ντοκιµαντέρ»

 (ΕΛΛΑ∆Α, 2012, έγχρωµη, 24΄)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΩΒΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟΥ ΝΤΑΝΤΑΪΣΜΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ

 ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 

ANÉMIC CINÉMA του Μαρσέλ Ντισάν (ΓΑΛΛΙΑ, 
1926, 6΄40΄΄) / ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΠΡΩΙΝΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1928, 9΄) και RHYTHMUS 
23 (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1923, 3΄18΄΄) του Χανς Ρίχτερ / Ο 
ΑΣΤΕΡΙΑΣ του Μαν Ρέι (ΓΑΛΛΙΑ, 1928, 15΄32΄΄)

Μουσική: ΕΦΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ,             
Σαξόφωνο: ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ,   
Κρουστά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΙΝΗΣ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για το κίνηµα 
του Ντανταϊσµού µε εισηγήτρια την Έφη 
Μαρκουλάκη (συνθέτρια) και προβολή 

αρχειακού υλικού της εποχής.

•  ΚΥΡΙΑΚΗ 17/02/2019 (6:00 µ.µ., Θέατρο 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης)

ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ» - 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (45΄)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 
ΚΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (90΄)

∆ΩΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, φωνή / ΝΕΟΚΛΗΣ 
ΝΕΟΦΥΤΙ∆ΗΣ, πιάνο / CAMERATA JUNIOR – 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
σε µουσική διεύθυνση του ΝΙΚΟΥ ΧΑΛΙΑΣΑ.

Η ΕΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
 ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

• ΚΥΡΙΑΚΗ 24/02/2019 

ΟΙ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
των Ξενοφώντα Βαρδαρού και Γιάννη Ξύδα 

(ΕΛΛΑ∆Α, 2018, έγχρωµη, 72΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε εισηγητές 
τους Ξενοφώντα Βαρδαρό και Γιάννη Ξύδα 

(σκηνοθέτες της ταινίας) και Μενέλαο 
Χαραλαµπίδη (∆ιδάκτορα Ιστορίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών). 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
 ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΝΤΙΤΣΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ (10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1942)

• ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2019 

ΕΝΑ ∆ΕΝΤΡΟ ΘΥΜΑΤΑΙ…
του Κώστα Φόλλα (ΕΛΛΑ∆Α, 2018, έγχρωµη, 88΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε εισηγητές τους 
Κώστα Φόλλα (σκηνοθέτη της ταινίας), ∆ιονυσία 
Κοπανά και Χάνα Kατζουρακισοβά (συντελεστές 

της ταινίας), Λουκά ∆ηµάκα (δηµοσιογράφο, 
Αντιπρόεδρο Πολιτισµικού Συλλόγου ∆ιστόµου) 

και Κώστα Μακρή (ιστορικό).

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας 
Φοιτητών Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης στο 20ό 

Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
ΠΟΥ ΤΕΜΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

• ΚΥΡΙΑΚΗ 17/03/2019 

AMERIKA SQUARE 
του Γιάννη Σακαρίδη (ΕΛΛΑ∆Α/ΒΡΕΤΑΝΙΑ/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 2016, έγχρωµη, 86΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε εισηγητές τους 
Γιάννη Σακαρίδη (σκηνοθέτη της ταινίας), Μάκη 

Παπαδηµητρίου (πρωταγωνιστή της ταινίας), 
Νίκο Μυλωνά, Γιώργο Ποντίκη και ∆ηµήτρη 

Κιούση (Ηλιουπολίτες ηθοποιούς της ταινίας).

Βραβείο της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κριτικών 
Κινηµατογράφου (FIPRESCI), Ειδικό 

Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας Φοιτητών 
Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Ειδική 

Μνεία στον ηθοποιό Βασίλη Κουκαλάνι στο 57o 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
Βραβείο Μοντάζ στον Γιάννη Σακαρίδη 

(Βραβεία «Ίρις» της Ελληνικής Ακαδηµίας 
Κινηµατογράφου, 2017)

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ 20ό ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΜΝΗΜΗ, ΟΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ, Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

• ΚΥΡΙΑΚΗ 31/03/2019 

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ ΜΟΥ Η ΣΗΜΑΙΑ…
του Στέλιου Χαραλαµπόπουλου 
(ΕΛΛΑ∆Α, 2016, έγχρωµη, 109΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε εισηγητές 
τους Στέλιο Χαραλαµπόπουλο (σκηνοθέτη 

της ταινίας), Τασούλα Βερβενιώτη (ιστορικό) 
και Γιώργο Μπράµο (συγγραφέα, κριτικό 

κινηµατογράφου).

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ANIMATION 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 07/04/2019 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ANIMATION ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ – ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ / 3. ΤΡΑΦΙΚΙΝΓΚ / 4. ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ (60΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε εισηγητές τους 
Ελένη Μούρη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής / Γνωστικό 
αντικείµενο: Animation) και Σπύρο Σιάκα 

(Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Αττικής / Γνωστικό αντικείµενο: Animation).

Σε συνεργασία µε το Τµήµα Γραφιστικής και 
Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου 

∆υτικής Αττικής.

BIGBANG INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL

(ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΡΑΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ)

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

• ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 13-14/04/2019

∆ΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ BIGBANG 
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 

- ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΡΑΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ (2018, 9 + 9 ταινίες, 131΄ + 130΄)

Σε συνεργασία µε την t-shOrt και την 
Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Λεσχών 

Ελλάδας.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ρ Ο Β Ο Λ Ω Ν



5

ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

«Το Αγροτικό και 
Εργατικό ζήτηµα 

  στον Ελληνικό 
Κινηµατογράφο»

31ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας
Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλαδας

Της Σοφίας Βασιλείου

Το 31ο Συνέδριο των Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελ-
λάδας πραγµατοποιήθηκε φέτος στην πόλη της Λά-
ρισας στις 25-27 Μαΐου 2018 και συγκεκριµένα στο 
Χατζηγιάννειο ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο. Συνδιορ-
γανώθηκε από την Κινηµατογραφική Λέσχη Λάρισας, 
την Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας 
(ΟΚΛΕ) και τον ∆ήµο Λαρισαίων υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισµού. Όπως κάθε χρόνο, στη συ-
νάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλες 
τις κινηµατογραφικές Λέσχες της Ελλάδας, αλλά και 
άνθρωποι του κινηµατογράφου γενικότερα. Κεντρικό 
θέµα του συνεδρίου ήταν «Το αγροτικό και εργατικό 
ζήτηµα στον ελληνικό κινηµατογράφο» και τιµώµε-
να πρόσωπα ο κινηµατογραφιστής Νίκος Καβουκί-
δης, η Λαρισαία σκηνοθέτιδα Νάνσυ Σπετσιώτη και 
η «ψυχή» της Κινηµατογραφικής Λέσχης Λευκάδας, 
Τούλα Σκληρού.

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Λ Ε Σ Χ Ε Σ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ
Από τη ∆ευτέρα 21/5 µέχρι και την Πέµπτη 24/5 προβλήθηκαν 
ταινίες σχετικές µε το θέµα του συνεδρίου. Πιο συγκεκριµένα: ∆ι’ 
ασήµαντον αφορµήν του Τάσου Ψαρρά (1974), Λάβετε θέσεις (1973) 
και Αρκεί να φαίνονται ωραία (2007) του Θόδωρου Μαραγκού, Εί-
δαν τα µάτια µας γιορτές (2000) του Στέλιου Χαραλαµπόπουλου, Τα 
Λαυρεωτικά (2012) του Γιώργου Νταούλη («Μηχανή του Χρόνου» 
µε τον Χρίστο Βασιλόπουλο, ΕΡΤ) και Το βαρύ... πεπόνι (1977) του 
Παύλου Τάσιου.

Το φουαγιέ του συνεδριακού χώρου φιλοξενούσε έκθεση φω-
τογραφίας µε έργα του Τάκη Τλούπα, του επονοµαζόµενου «ποιητή 
του κάµπου», επειδή απαθανάτισε µε µοναδική λεπτότητα, ευαισθη-
σία αλλά και ρεαλισµό πρόσωπα αγροτών του θεσσαλικού κάµπου 
και σκηνές από την τραχιά ζωή τους. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5, απόγευµα
Πριν από την έναρξη του συνεδρίου, τα µέλη των λεσχών παρακο-
λούθησαν µια εξαιρετική ξενάγηση στο ∆ιαχρονικό Μουσείο Λάρι-
σας, ένα ολοκαίνουριο και πολύ µοντέρνο µουσείο, που προσφέρει 
στον επισκέπτη πλούσιες πληροφορίες για την ιστορική πορεία όχι 
µόνο της Λάρισας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας 
από την Παλαιολιθική εποχή µέχρι τον 19ο αιώνα. 

Στον συνεδριακό χώρο µετά το καλωσόρισµα της Προέδρου της 
Κινηµατογραφικής Λέσχης Λάρισας, Θεοδώρας Μουκούλη, οι πα-
ριστάµενοι απόλαυσαν τρεις πολύ ταλαντούχους µουσικούς σε ένα 
µικρό αφιέρωµα µε τίτλο «Τα τραγούδια γράφουν ιστορία» καθώς 
και ένα πεντάλεπτο ταινιάκι γνωριµίας µε την πόλη της Λάρισας, 
τις οµορφιές της, τα αξιοθέατά της, τις - υψηλού επιπέδου - πολιτι-
στικές δράσεις της.
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Κατόπιν, αναγνώστηκε ο χαιρετισµός της Υπουργού Πολιτισµού, 
Λυδίας Κονιόρδου, η οποία εγκωµίασε τη δράση των κινηµατογρα-
φικών λεσχών. Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο ∆ήµαρχος της 
πόλης, Απόστολος Καλογιάννης και ο Αντιδήµαρχος, Πάνος Σάπκας. 
Εξήραν την - επί 40 χρόνια - δράση της Κινηµατογραφικής Λέσχης 
Λάρισας και τον ρόλο της στη διαµόρφωση σινεφίλ κοινού, µνηµο-
νεύοντας µε την ευκαιρία τον εκλιπόντα Μπαρµπή Βοζαλή, ένα από 
τα πιο δραστήρια µέλη της. Τόνισαν επίσης ότι η συνεργασία όλων 
των πολιτιστικών φορέων µε τον ∆ήµο είχε αποτέλεσµα να «ζωντα-
νέψει» η πόλη και, παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, να 
αποτελεί σήµερα προορισµό «πολιτιστικού τουρισµού». Σχετικά µε 
το θέµα του συνεδρίου, ο κ. Καλογιάννης υποστήριξε ότι η ταξικό-
τητα των εργατικών κινηµάτων περιγράφηκε στον ελληνικό κινηµα-
τογράφο, στη µεταµνηµονιακή εποχή όµως, πρέπει να επαναπροσ-
διοριστούν οι στόχοι, να δοθεί, δηλαδή, στον παραγωγό η θέση που 
του αξίζει και του ανήκει, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπηµένη 
ανάπτυξη. 

Ο ∆ηµήτρης Καλαντίδης, Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΟΚΛΕ, σηµεί-
ωσε πως, µέχρι σήµερα, 30 συνέδρια έχουν πραγµατοποιηθεί, 30 
θέµατα έχουν προσεγγιστεί και αναλυθεί, πάντοτε σε συνεργασία µε 
την ενεργή κινηµατογραφική λέσχη της πόλης που τα φιλοξενεί και 
τη ∆ηµοτική Αρχή της (και την Περιφέρεια). Τίµησε µε πλακέτα τους 
εκπροσώπους του ∆ήµου, τους ευχαρίστησε για την υποστήριξή 
τους και µίλησε µε κολακευτικά λόγια για τη δράση και την προσφο-
ρά της Κινηµατογραφικής Λέσχης Λάρισας. 

Ο γραµµατέας της Κινηµατογραφικής Λέσχης Λάρισας, Θάνος 
Μουκούλης, έκανε µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της: ιδρύ-
θηκε το 1975 µε σκοπό να φέρει το κοινό της πόλης σε επαφή µε 
έναν κινηµατογράφο «διαφορετικό» σε θεµατολογία και ποιότητα 
(πρώτη ταινία ∆ι’ ασήµαντον αφορµήν του Τάσου Ψαρρά). Παρά τις 
δυσκολίες και τα εµπόδια συνεχίζει τη µακροχρόνια πορεία της µε 
σηµαντικές δράσεις (εκτός από τις τακτικές προβολές) µε κυριότερη 
το «Πανόραµα του Ελληνικού Κινηµατογράφου- Θόδωρος Αγγελό-
πουλος» που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις αρχές Μαρτίου και 
προσελκύει πολλούς σκηνοθέτες και παράγοντες από τον συγκε-
κριµένο χώρο. 

Στη συνέχεια, για να τιµηθεί η Λαρισαία σκηνοθέτιδα Νάνσυ 
Σπετσιώτη προβλήθηκαν δύο µικρού µήκους ταινίες της Σ’ ένα συ-
νοριακό σταθµό (2010) και Τζαφάρ (2011).

Για την Τούλα Σκληρού, το επόµενο τιµώµενο πρόσωπο της 

βραδιάς, και την επί πέντε δεκαετίες προσφορά της στην Κινηµα-
τογραφική Λέσχη του Μουσικοφιλολογικού Οµίλου «Ορφεύς» Λευ-
κάδας, µίλησε εγκωµιαστικά ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Νίκος 
Σολδάτος. Η ίδια, σεµνή και συνεσταλµένη, αναφέρθηκε µόνο στην 
ίδρυση της Κινηµατογραφικής Λέσχης Λευκάδας το φθινόπωρο του 
1970 και στην αθρόα προσέλευση των Λευκαδιτών στις προβολές 
ταινιών, που αρχικά προέρχονταν από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. 
Μέχρι σήµερα έχουν προβληθεί πάνω από 400 ταινίες κυρίως ευ-
ρωπαϊκές, εκτός από τις ελληνικές και τις µικρού µήκους του Φε-
στιβάλ της ∆ράµας. Το 2005, η Λευκάδα φιλοξένησε το 19ο συνέδριο 
της ΟΚΛΕ που είχε θέµα «Κινηµατογράφος και Οικολογία». 

Ακολούθησε η προβολή της ταινίας Μνήµες (2017) του Νίκου 
Καβουκίδη, την οποία προλόγισε η ιστορικός κινηµατογράφου, ∆ρ, 
∆ιδάσκουσα Τµήµατος Επικοινωνίας Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, Ιωάννα Αθανασάτου. Η ταινία, 
βασισµένη ολοκληρωτικά σε γνήσιο αρχειακό υλικό που αποκτή-
θηκε από διάφορες πηγές, περιγράφει την ιστορική και πολιτική 
πραγµατικότητα στην Ελλάδα από τη µεταξική δικτατορία (1936) µέ-
χρι το 1952. Παρουσιάζονται εικόνες µοναδικές, πλάνα σπάνια, που 
δεν έχουµε δει ποτέ και πουθενά. Όµως, δεν πρόκειται απλώς για 
συρραφή εικόνων και πλάνων. Ο δηµιουργός διασώζει το «πρόσω-
πο», το «βλέµµα» των απλών ανθρώπων και συνδυάζει τον λόγο 
της Ιστορίας µε τον λόγο των ποιητών. Η εικόνα και η αφήγηση υπο-
στηρίζονται και ενισχύονται από στίχους των Γ. Σεφέρη, Γ. Ρίτσου, 
Τ. Λειβαδίτη, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Μ. Αξιώτη, Α. Πανσέληνου, Ο. 
Ελύτη, Τ. Πατρίκιου κά. Ο Νίκος Καβουκίδης αφιερώνει την ταινία 
του «στους ποιητές και στους αγωνιστές». Καθώς παρακολουθούµε 
αυτό το ανεκτίµητο οπτικό και ιστορικό τεκµήριο, αυτό το κορυφαίο 
µάθηµα Ιστορίας, τίθεται αυτόµατα και το ζήτηµα της πολιτικής σχε-
τικά µε τα αρχεία: συχνά καταδικάζονται στη λήθη, αν και µόνο η 
ζώσα, ενεργή, συλλογική µνήµη είναι ικανή να οδηγήσει κάθε λαό 
στην αυτογνωσία ως εφόδιο για την «ορθή» γνώση του παρελθόντος 
του και ακολούθως στη διαχείριση του παρόντος και στον σχεδια-
σµό του µέλλοντός του. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/5 πρωί
Πρώτος οµιλητής της ηµέρας ο συγγραφέας και σεναριογράφος 
Στάθης Βαλούκος µε θέµα «Η εικόνα του αγρότη στον ελληνικό 
κινηµατογράφο». Ξεκινώντας από την Γκόλφω και φτάνοντας ως 
τις Νύφες, διαπιστώνεται ότι συχνά χρησιµοποιήθηκαν αφηγηµατι-

Απονοµή πλακέτας στην τιµητική εκδήλωση για τον Νίκο Καβουκίδη – 
∆ηµήτρης Καλαντίδης (Πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας), Θάνος Μουκούλης 
(Γραµµατέας της Κινηµατογραφικής Λέσχης Λάρισας)

Απονοµή πλακέτας στην τιµητική εκδήλωση για την Τούλα Σκληρού – 
∆ηµήτρης Καλαντίδης (Πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας), Θεοδώρα Μουκούλη 
(Πρόεδρος της Κινηµατογραφικής Λέσχης Λάρισας)
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κά στερεότυπα για να περιγραφούν ο αγρότης, ο χώρος του, η κα-
θηµερινότητά του, τα προβλήµατά του. Τα αφηγηµατικά αρχέτυπα 
διαφοροποιούνται και εξελίσσονται ανάλογα µε την εκάστοτε κοι-
νωνική πραγµατικότητα αλλά και ανάλογα µε τις σχολές ερµηνείας 
του αγροτικού-εργατικού ζητήµατος. Άρα αντίστοιχα, η προσέγγιση 
µπορεί να είναι:
- εθνικολαϊκή: ψευδοϊστορικές µυθοπλασίες, οι λεγόµενες «φου-
στανέλες», όπου ο εξεγερµένος Έλληνας επιδιώκει λευτεριά και 
εκδίκηση, 
- γραφική, επιφανειακά ηθογραφική: οι εικόνες της υπαίθρου πα-
ρουσιάζονται ειδυλλιακές, οι ήρωες είναι αγράµµατοι, αγνοί και κα-
λόκαρδοι (Η νεράιδα και το παλικάρι, Η κυρά µας η µαµή),
- µελοδραµατική ταξική: ο ήρωας, διαθέτοντας ηθικό πλεονέκτηµα, 
εξεγείρεται κατά των πλουσίων και δυνατών εξαιτίας ερωτικής πε-
ριφρόνησης ή απαγορευµένης αγάπης (Γκόλφω, Μαρία Πενταγιώ-
τισσα).
Σε άλλες περιπτώσεις ο ήρωας παρουσιάζεται: 
- «προλεταριοποιηµένος», όπως στις ταινίες µε ταξική αφορµή π.χ. 
Αναπαράσταση, Μέχρι το πλοίο, όπου η οικονοµική ανέχεια τον ωθεί 
στη µετανάστευση, 
- «αστικοποιηµένος», δηλαδή ξεριζωµένος που προσπαθεί να προ-
σαρµοστεί στο αστικό περιβάλλον ή, τέλος, 
- καρικατούρα «αστικοποιηµένου βλάχου», δηµιούργηµα καθαρά 
των κωµωδιογράφων, όπου ο ήρωας, θεωρώντας ότι στην πόλη 
είναι εύκολο να πλουτίσει κανείς και συνεπώς έχει πειστεί απόλυ-
τα για την ανωτερότητα της ζωής εκεί, επιδιώκει να ενταχθεί στο 
αστικό τοπίο, αλλά ευκολόπιστος και αφελής καθώς είναι, πέφτει 
διαρκώς σε παγίδες και πιάνεται κορόιδο από επιτήδειους. Τυπικά 
παραδείγµατα ο Θύµιος του Κώστα Χατζηχρήστου και ο Μανολιός 
του Γιώργου Παπαζήση.

Σε ό,τι αφορά την αγρότισσα, παρόλα τα στερεότυπα, δίνονται 
δειλά κάποιες αιχµές για τη ζωή της και τα προβλήµατά της. 

Επόµενος οµιλητής ο ιστορικός κινηµατογράφου, Υπεύθυνος 
Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Ψηφιακού Περιεχοµένου του Εθνικού 
Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικονωνίας - ΕΚΟΜΕ, 
Στέλιος Κυµιωνής µε θέµα «“Όπου έχει δούλους κι αδικία είναι 
πόλεµος”: Ταξικότητα και ανταρσία στον Αστραπόγιαννο του Νί-
κου Τζήµα». Η ταινία γυρίστηκε το 1970. Αντλεί πολλά στοιχεία από 
τη δηµοτική παράδοση και τους θρύλους για τους κλέφτες, αλλά 
και από ληστρικές περιπέτειες. Η πλοκή εκτυλίσσεται σε αγροτική 
περιοχή. Η ερωτική ιστορία αποτελεί εδώ την αφορµή, όχι την αι-
τία. Το πραγµατικό ζητούµενο είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. ∆εν 
αποκρύπτεται η κοινωνική πραγµατικότητα, ίσα-ίσα τονίζεται εµφα-
τικά η καταπίεση από τους ισχυρούς. Ο ήρωας είναι µορφή τραγική. 
Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν εναντίον των Τούρκων, είναι, δηλαδή, 
γνήσιος πατριώτης, εµπνέεται από ιδανικά όπως η συντροφικότητα 
και η αλληλεγγύη και πορεύεται µε αξιοπρέπεια στη ζωή και στο 
θάνατο. Αγωνιζόµενος για το δίκιο του αγρότη που δεν κερδήθηκε 
παρά την απελευθέρωση από τους κατακτητές, αντιµετωπίζεται από 
την κοινότητα ως υπερασπιστής και σωτήρας.

 Στην ταινία αυτή συναντώνται πατριωτικά και αριστερά ιδανικά 
η ανταρσία αποτελεί το µοναδικό µέσο διεκδίκησης και πάλης. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και ως παρότρυνση για αντίσταση στη 
∆ικτατορία.  

Ακολούθησε η εισήγηση του κριτικού κινηµατογράφου Βασί-
λη Κεχαγιά µε θέµα «∆ι’ ασήµαντον αφορµήν, αρχέτυπο και δι-
αχρονικό». Το 1974 ο Τάσος Ψαρράς γυρίζει µια ταινία που πατάει 
στέρεα στην τότε πραγµατικότητα, αλλά αφήνει περιθώριο και για 
άλλες αναλύσεις. Οι γραµµές του σεναρίου είναι λιτές και ξεκάθα-
ρες, η φωτογραφία του Σταύρου Χασάπη αντιστοιχίζει φωτιστικά τον 
µουντό καιρό της ελληνικής επαρχίας µε το γενικότερο κλίµα της 
εποχής και την ψυχική διάθεση των ηρώων, οι ρόλοι (όχι µόνο οι 
πρωταγωνιστικοί) είναι γνήσιοι, ολοκληρωµένοι και πείθουν π.χ. οι 
ήρωες µιλούν επαρχιώτικη ιδιόλεκτο χωρίς να γίνονται γραφικοί. 
Η λέξη που επανέρχεται είναι το «βιος», δηλαδή οι οικονοµικές 

συνθήκες πάνω στις οποίες χτίζεται η µαρξιστική πυραµίδα. Στην 
κορυφή της βρίσκονται οι κάτοχοι των οικονοµικών µέσων, οι κα-
πνέµποροι. Στις πλευρές της οι πολιτικοί και στη βάση της οι πα-
ραγωγοί. Οι πρώτοι, ισχυροί οικονοµικοί παράγοντες, έχουν στενές 
διασυνδέσεις µε τους πολιτικούς και ρυθµίζουν σε µεγάλο βαθµό 
την οικονοµική ζωή της χώρας. Οι πολιτικοί, ακόµα και αντίθετων 
ιδεολογιών, παρόλο που παρουσιάζονται ως τιποτένιοι φλύαροι, δε 
διστάζουν να συνεργαστούν µεταξύ τους προκειµένου να υπερα-
σπιστούν τα συµφέροντά τους. Από την άλλη, εκείνοι που παράγουν 
δίνοντας δύναµη στις παραπάνω οµάδες είναι και οι πιο αδικηµέ-
νοι. Μέσω όλου αυτού του σύνθετου πλέγµατος αιτίων και αιτιατών 
αποδεικνύεται ότι οι φόνοι δε διαπράττονται «δι’ ασήµαντον αφορ-
µήν». Ο οµιλητής, υποστήριξε ότι πρόκειται για µια ταινία: α) επί-
καιρη, επειδή εντοπίζονται σ’ αυτήν πολλές αναλογίες µε την κρίση 
την οποία διέρχεται η χώρα µας την τελευταία δεκαετία, β) πρωτο-
ποριακή, επειδή παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε τον «αλληγορι-
κό ρεαλισµό» του ιρανικού κινηµατογράφου της δεκαετίας του ’90, 
όπου ταινίες που γυρίζονται στην ιρανική επαρχία είναι ανοιχτές σε 
υπαρξιακές αγωνίες αλλά και σε στέρεους παραλληλισµούς µε την 
πολιτική κατάσταση της χώρας. 

Το θέµα που ανέπτυξε ο σκηνοθέτης Στέλιος Χαραλαµπόπου-
λος είχε τίτλο «Από τη σπορά των ονείρων στον καρπό των εικό-
νων». Αφού η εργασία είναι µια µεταβλητή που παράγει πλούτο, τα 
όνειρα ορίζουν πρώτιστα τον κόσµο της. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά 

Κατάθεση στεφανιού από τις Κινηµατογραφικές Λέσχες 
στο Μνηµείο του Αγρότη στο Κιλελέρ
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τον κινηµατογράφο, το βλέµµα αναζητά τα κτερίσµατά του στην ει-
κόνα. Στις µέρες µας παρατηρείται ταχύτατη συρρίκνωση των αγρο-
τικών στρωµάτων και αλλαγή των συνθηκών και των µέσων των 
αγροτικών εργασιών. Κατά τον 19ο αιώνα ο αριθµός των γεωργών 
έφτανε το 95%, σήµερα βρίσκεται µόλις στο 2,5%. Λόγω του εκµη-
χανισµού της παραγωγής δεν υπάρχει πλέον ο µόχθος του χειρώ-
νακτα και ολόκληρος ο πολιτισµός του χάνεται. Οι αγρότες γίνονται 
αρχικά βιοµηχανικοί εργάτες, το ποσοστό των οποίων επίσης µει-
ώνεται σήµερα λόγω της χρήσης των υπολογιστών. Το αποτέλεσµα 
είναι να «εξαφανίζεται» η εργασία και ο µόνιµος φόβος της ανεργίας 
να τροφοδοτεί τα φασιστικά κινήµατα σε ολόκληρο τον κόσµο. Στο 
παρελθόν η εργατική τάξη έδινε παλµό στις πόλεις, όπως συνέβαινε 
για παράδειγµα µε τα υφαντουργεία της Νέας Ιωνίας. Ο εργάτης/
αγρότης ήταν πρωταρχικά «σώµα». Ταινίες που αποτύπωσαν αυτή 
τη «σωµατικότητα» ήταν οι εξής: Αναµονή του Κώστα Σφήκα (πιάτσα 
οικοδόµων στην πλατεία Κοτζιά), Γκάζι του ∆ηµήτρη Σταύρακα (φε-
ρώνυµη περιοχή Αθηνών), Γράµµα από το Σαρλερουά του Λάµπρου 
Λιαρόπουλου (Έλληνες εργάτες ορυχείων Βελγίου), Η αλήθεια για τα 
παιδιά της Ελλάδας των Μάνου Ζαχαρία και Γιώργου Σεβαστίκογλου 
(απάντηση στο «παιδοµάζωµα»). Όλες αυτές οι ταινίες κατέγραψαν 
αιτήµατα µιας εποχής. Αποτελούν τεκµήρια ιστορίας αλλά και µνη-
µόσυνο σε µια τάξη που χάνεται. Βρισκόµαστε στο µεταίχµιο µιας 
εποχής που αναζητά την εικόνα της, όµως οι τέχνες αδυνατούν να 
απεικονίσουν το κενό που αφήνει η αλλαγή. Παλαιότερα αναζητού-
σαµε το στίγµα του παραγωγού στο προϊόν του. Σταδιακά, ο παρα-
γωγός αποξενώθηκε από αυτό. Σήµερα φτάσαµε να αναζητάµε τον 
ίδιο τον παραγωγό. 

Κατόπιν, η θεωρητικός και κριτικός κινηµατογράφου Ιφιγένεια 
Καλαντζή, στην εισήγησή της µε θέµα «Εργασία και απασχόληση 
στο ελληνικό σινεµά τον καιρό των µνηµονίων», παρουσίασε τον 
αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας σε ταινίες διάφο-
ρων σκηνοθετών από το 2010 µέχρι σήµερα. Παρόλο που τα µνηµό-
νια οδήγησαν στην άµεση φτωχοποίηση της χώρας µε την εκτίναξη 
της ανεργίας και την αντικατάσταση της εργασίας από την απασχό-
ληση, δεν είναι πολλές οι ταινίες - έγινε αναφορά σε δεκατρείς - που 
αναδεικνύουν τις εργασιακές συνθήκες του σήµερα. Κάποιες από 
αυτές καταπιάνονται µε τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην 
προσωπικότητα και την κοινωνική συµπεριφορά των ηρώων, π.χ. 

Το µικρό ψάρι του Γιάννη Οικονοµίδη, Invisible του ∆ηµήτρη Αθανί-
τη, Στο σπίτι του Αθ. Καρανικόλα, Ξά ’µου της Κλειώς Φανουράκη. 
Άλλες παρουσιάζουν τα αδιέξοδα των νέων ανθρώπων που έχουν 
αφεθεί στην τύχη τους µόλις δέκα χρόνια µετά τους Ολυµπιακούς 
αγώνες και αδυνατούν να αυτονοµηθούν (Park της Σοφίας Εξάρ-
χου, 45 τετραγωνικά του Στράτου Τζίτζη). Γυρίζονται και πιο πολι-
τικοποιηµένες ταινίες που αφορούν εργατικές διεκδικήσεις, όπως 
η Ταξισυνειδησία του Κώστα Βάκκα και το Red Hulk της Ασηµίνας 
Προέδρου όπου παρουσιάζεται ένας νέος τύπος προλετάριου. Αντί-
θετα, όµως, µε τις ταινίες µυθοπλασίας, βαθύτερος στοχασµός για 
την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις καταγράφηκε κυρίως από 
το ντοκιµαντέρ, που θεωρείται εργαλείο ευρύτερης κοινωνικής ζύ-
µωσης. 

Επόµενη οµιλήτρια η επίκουρη καθηγήτρια του τµήµατος Θε-
ατρικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο Πάτρας, Χρυσάνθη Σωτηρο-
πούλου, µε θέµα «Σιωπές και υπαινιγµοί όσον αφορά τη θεµατική 
προσέγγιση σε ζητήµατα όπως το αγροτικό και εργατικό στη δια-
χρονική πορεία του µεταπολεµικού ελληνικού κινηµατογράφου». 
Στα χρόνια µετά τον πόλεµο το αγροτικό/εργατικό ζήτηµα κυριαρ-
χούσε στην ελληνική κοινωνία. Όµως, ειδικά για τον κινηµατογρά-
φο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: κάθε ταινία αποτελεί το δεύ-
τερο στάδιο της κινηµατογραφικής διαδικασίας. Προηγείται η παρα-
γωγή και ακολουθεί, ως τρίτο στάδιο, η πρόσληψη, και αυτά τα δύο 
συνδέονται πολύ στενά µεταξύ τους. Η παραγωγή αφορά, εκτός από 
το καλλιτεχνικό µέρος, το οικονοµικό και το θεσµικό. Αν οι παραγω-
γοί είναι ιδιώτες, όπως συνέβαινε στην Ελλάδα τη δεκαετία ’50-’60, 
αποσιωπούν ή αναδεικνύουν θέµατα µε τρόπο ώστε να είναι αρεστά 
στο πλατύ κοινό. Το 1967 παρατηρείται ένα παγκόσµιο φαινόµενο: 
η Ελλάδα παράγει τόσες ταινίες όσες και η Γαλλία. Όµως, αυτές οι 
ταινίες απευθύνονται σε ένα κοινό που έφευγε από την επαρχία για 
την Αθήνα αναζητώντας εκεί και µια «πολιτιστική» στέγη. Με άλλα 
λόγια, ήθελε να δει ταινίες σχετικές µε τα παλιά του βιώµατα. Μετά 
το 1970 η κατάσταση αλλάζει. Το σινεµά αποκτά καλλιτεχνικές ανη-
συχίες και προθέσεις, αλλά το κοινό δεν ακολουθεί. Κεφάλαια δε 
διατίθενται, κρατικές επιχορηγήσεις δε δίνονται ούτε στους βρα-
βευµένους Κούνδουρο και Αγγελόπουλο, οπότε προσπάθειες όπως 
του Τάσου Ψαρρά (βλ. προηγούµενα) δεν υποστηρίχτηκαν, παρόλο 
που οι σκηνοθέτες είχαν και τη διάθεση και τις κοινωνικές ανησυ-
χίες για να τονίσουν διαφορετικές πλευρές των ίδιων θεµάτων ή να 
αναπτύξουν διαφορετική θεµατική. Εποµένως, πώς αυτές οι ταινί-
ες θα αντέξουν στον χρόνο; Εδώ ο ρόλος των κινηµατογραφικών 
λεσχών είναι καθοριστικός: µπορούν να εκπαιδεύσουν τους θεατές 
στη λογική, αισθητική και θεµατολογία ταινιών, οι οποίες δεν «περ-
νούν» εύκολα στο πλατύ κοινό, σε αντίθεση µε τα προϊόντα µαζικής 
κουλτούρας.

Η ηθοποιός, θεατρολόγος και πρόεδρος της Κινηµατογραφικής 
Λέσχης Λάρισας, Θεοδώρα Μουκούλη, ανέλυσε το θέµα «Όψεις 
της εργατικής τάξης: οι υπηρέτριες στον ελληνικό κινηµατογρά-
φο». Οι υπηρέτριες στον ελληνικό κινηµατογράφο ήταν πάντοτε 
αδικηµένες, παραγκωνισµένες υπάρξεις και αντιµετωπίζονταν 
ανέκαθεν µε σκληρότητα. Προέρχονταν από αγροτικές/νησιωτικές 
περιοχές που είχαν ρηµαχτεί από τον Β’ Παγκόσµιο και τον Εµφύ-
λιο πόλεµο. Στις ταινίες της δεκαετίας ’50-’60 υπάρχουν πάντοτε 
υπηρέτριες, οι οποίες σκιαγραφούνται µε βάση τα εξής κλισέ: είναι 
χαζούλες, αφελείς, κατεργάρες, κουτσοµπόλες (π.χ. Κατερίνα Γώ-
γου Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα, Μάρθα Καραγιάννη Μια κυρία 
στα µπουζούκια), αγράµµατες µε τα συνεχή γλωσσικά λάθη τους 
να αποτελούν αφορµή «εύκολου» γέλιου (κλασικό παράδειγµα η 
∆έσποινα Στυλιανοπούλου) αλλά και αντικείµενα του πόθου (Άννα 
Φόνσου). Όποτε έχουν ευκαιρία µιµούνται τα αφεντικά, τα οποία τις 
περιφρονούν, τις µαλώνουν και τις εκµεταλλεύονται µε διάφορους 
τρόπους (π.χ. Τα κίτρινα γάντια, Ο Ηλίας του 16ου). Υπάρχουν, βέβαια 
και κάποιες εξαιρέσεις, όπου αντιµετωπίζονται µε σεβασµό, όπως η 
Σαπφώ Νοταρά και η Τζόλυ Γαρµπή στις ταινίες Χαρτοπαίχτρα και Η 
Λίζα και η άλλη αντίστοιχα.

 Περιήγηση στα αξιοθέατα της Λάρισας
γοί είναι ιδιώτες, όπως συνέβαινε στην Ελλάδα τη δεκαετία ’50-’60, 
αποσιωπούν ή αναδεικνύουν θέµατα µε τρόπο ώστε να είναι αρεστά 
στο πλατύ κοινό. Το 1967 παρατηρείται ένα παγκόσµιο φαινόµενο: 
η Ελλάδα παράγει τόσες ταινίες όσες και η Γαλλία. Όµως, αυτές οι 
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Στη δεκαετία του ’70, Το προξενιό της Άννας του Παντελή Βούλ-
γαρη µε την Άννα Βαγενά στον οµώνυµο ρόλο ανατρέπει τα µέχρι 
τότε στερεότυπα. Παρουσιάζει την υπηρέτρια µε τρόπο πολιτικά 
ορθό, φανερώνοντας ταυτόχρονα τη σχέση εξουσίας-υποταγής µε-
ταξύ εκείνης και των αφεντικών της, καθώς και τη σκληρότητα που 
κρύβεται πίσω από την «κανονικότητα» στη συγκεκριµένη οικο-
γένεια. Στην ταινία Οι τεµπέληδες της εύφορης κοιλάδας του Νίκου 
Παναγιωτόπουλου η υπηρέτρια, Όλγα Καρλάτου, συµβολίζει τις θε-
τικές αξίες, τη θέληση και τη δράση σε ένα χώρο όπου η αστική τάξη 
αδρανεί και παρακµάζει. Από τη δεκαετία του ’80 µέχρι τις µέρες 
µας, υπηρέτριες είναι πια οι µετανάστριες. Οι µικροαστοί ανεβαί-
νουν κοινωνικά, αλλά η άνοδος αυτή συνοδεύεται µε ψυχικό «τσα-
λάκωµα» της υπηρέτριας και αγνωµοσύνη απέναντί της, Λιούµπη 
της Λάγιας Γιούργου (2005). Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η ταινία Στο 
σπίτι του Αθανάσιου Καρανικόλα (2014) µε τη Μαρία Καλλιµάνη στον 
ρόλο της οικιακής βοηθού, η οποία αντιµετωπίζει µε αξιοπρέπεια 
αυτούς που τη διώχνουν άσπλαχνα, όταν εκείνη τους χρειάζεται, και 
βρίσκει τη δύναµη να τους συγχωρήσει. Η κ. Μουκούλη έκλεισε την 
οµιλία της µε τη φράση «πρέπει να επανεφεύρουµε την ανθρωπιά 
για να έχει η ζωή περιεχόµενο».

Τελευταίος ανέβηκε στο βήµα ο συγγραφέας και σκηνοθέτης 
Γιάννης Σολδάτος. Στην εισήγησή του µε τίτλο «Ιερή πόρνη» µε 
αναδροµές στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο αλλά και στη σύγχρο-
νη εποχή, ανέδειξε τις οµοιότητες ανάµεσα στις ιερές πόρνες των 
αρχαίων ιερατείων, τις επαγγελµατίες ιερόδουλες και τις πρώτες 
γυναίκες ηθοποιούς. Περιέγραψε πώς αποδόθηκε το επάγγελµα 
της πόρνης στον ελληνικό κινηµατογράφο και την εµπλοκή της 
εκάστοτε ηθοποιού µε τον συγκεκριµένο ρόλο. Στις σχετικές ται-
νίες, ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται όλα τα παραπάνω αλ-
λάζει, όπως είναι φυσικό, ανάλογα µε τη νοοτροπία κάθε εποχής. 
Συχνά υπονοείται ότι για τη διαφθορά της κοινωνίας φταίει η ίδια η 
κοινωνία. Γι’ αυτό, οι «παραστρατηµένοι» γυναικείοι χαρακτήρες 
αντιµετωπίζονται µε κάποια κατανόηση. Στα χρόνια πριν από τη 
Χούντα οι ταινίες δεν ξέφευγαν από τους κανόνες σεµνοτυφίας και 
το οικογενειακό µελό. Αντίθετα από το ’70 και µετά ο φακός πλησι-
άζει όλο και περισσότερο το ανθρώπινο σώµα, ενώ οι διάλογοι όλο 
και λιγοστεύουν. Ενδεικτικά κάποιες από τις ταινίες που αναφέρ-
θηκαν ήταν: Η Αγνή του λιµανιού, Κάλπικη λίρα, Στέλλα, Κόκκινα 
φανάρια, Λόλα.

ΣΑΒΒΑΤΟ, απόγευµα
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΒΟΥΚΙ∆Η
Το απόγευµα του Σαββάτου είχε προγραµµατιστεί τιµητική εκδή-
λωση για τον κινηµατογραφιστή Νίκο Καβουκίδη, ο οποίος συ-
µπληρώνει φέτος 63 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας στον ελληνικό 
κινηµατογράφο (1955-2018). Για τη ζωή και το έργο του µίλησαν ο 
σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ράµας, Αντώνης Παπαδόπουλος, η Ιστορικός 
κινηµατογράφου, ∆ρ, ∆ιδάσκουσα Τµήµατος Επικοινωνίας Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, Ιωάννα 
Αθανασάτου, ο συγγραφέας και σεναριογράφος Στάθης Βαλούκος 
και ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιάννης Σολδάτος. 

Συνοψίζοντας όσα ειπώθηκαν . . .
Ο Νίκος Καβουκίδης γεννήθηκε στον Πειραιά. Ήρθε σε επαφή µε 
τον κόσµο του κινηµατογράφου από νεαρή ηλικία χάρη στον πατέρα 
του που ήταν οπερατέρ στη ΦΙΝΟΣ-ΦΙΛΜ, εταιρεία που αποτέλεσε 
φυτώριο και πρακτικό σχολείο για πολλούς καταξιωµένους στις µέ-
ρες µας κινηµατογραφιστές και τεχνικούς. Από 15 ετών εργαζόταν 
εκεί ως βοηθός οπερατέρ και µοντέρ. Αγάπησε τη φωτογραφία και 
απέκτησε ερωτική σχέση µε την κάµερα. 60 χρόνια µε την κάµερα 
στο χέρι έχουν χαράξει το πνεύµα αλλά και το σώµα του.

Συνεργάστηκε σε ταινίες «έντεχνης λαϊκότητας». Ενδεικτικά 
αναφέρθηκαν η Λόλα του Ντίνου ∆ηµόπουλου, στην οποία κινη-
µατογράφισε µε µοναδικό τρόπο την Τρούµπα και τα πρόσωπά της 

και η Στεφανία του Γιάννη ∆αλιανίδη, µια πολύ ποιοτική δουλειά, η 
οποία αποτελεί µάθηµα αίσθησης του κάδρου και τονισµού του φω-
τός. Από τη συνεργασία του µε τους σταρ του τότε κινηµατογράφου ο 
ίδιος έχει να διηγηθεί πολλές αποµυθοποιητικές ιστορίες.

Κατά τη διάρκεια της ∆ικτατορίας, γυρίζεται Το προξενιό της 
Άννας από τον Παντελή Βούλγαρη (1972) που αλλάζει τελείως τα 
κινηµατογραφικά στερεότυπα. Η φωτογραφία του Ν. Καβουκίδη εκ-
φράζει πλήρως την αισθητική, τη λογική και τα υπόκωφα συναισθή-
µατα (θυµός, ένταση) της ταινίας αυτής. Το 1974 συνδιαµορφώνει 
κινηµατογραφική αισθητική στην ταινία Τα χρώµατα της ίριδας µαζί 
µε τον auteur (δηµιουργό) Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η ταινία παρου-
σιάζεται στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Θεσσαλονίκης και παίρ-
νει το βραβείο φωτογραφίας. Στο ίδιο φεστιβάλ ξαναβραβεύεται το 
1978 για το 1922 του Νίκου Κούνδουρου και το 1992 ξανά µε τον 
Κούνδουρο για την ταινία Μπάιρον: Μπαλάντα για ένα δαίµονα, όπου 
εντυπωσιάζει µε τα έντονα χρώµατα που χρησιµοποιεί. 

Ταυτόχρονα, µε δική του πρωτοβουλία κινηµατογραφεί διαρ-
κώς τις ιστορικές συνθήκες της εποχής όπου ζει. Η πολιτική, ο συν-
δικαλισµός, η κοινωνία, η κατάληψη της Νοµικής η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου, αποτέλεσαν το υλικό για το ντοκιµαντέρ Μαρτυρίες 
που κυκλοφόρησε το 1975, ένα χρόνο µετά την πτώση της ∆ικτα-
τορίας. Μέσω αυτού, από τη µια διασώθηκαν κι άλλες µαρτυρίες 
από την περίοδο αυτή και όχι µόνο τα επίκαιρα από τις γιορτές της 
Χούντας και τις συνεντεύξεις του Παπαδόπουλου, από την άλλη 
τονίστηκε το γεγονός ότι η αποχουντοποίηση και η κάθαρση δεν 
ολοκληρώθηκαν. Συνεχίζει, όµως, να είναι παρών. Από τη Μεταπο-
λίτευση µέχρι το κίνηµα των «αγανακτισµένων» κινηµατογραφεί τη 
ζωή σε µορφή ντοκιµαντέρ. Με τον τρόπο αυτό η µνήµη αντιµάχεται 
διαρκώς τη λήθη. 

Όπως είναι φυσικό, ο Νίκος Καβουκίδης έχει ιδιαίτερη σχέση 
µε το αρχειακό υλικό, ένα µικρό µέρος του οποίου κληρονόµησε 
από τον πατέρα του κι εκείνος από τον Φιλοποίµενα Φίνο (δυστυχώς 
το µεγαλύτερο µέρος του υλικού του Φίνου κατασχέθηκε από τους 
Γερµανούς και δε γνωρίζουµε πού βρίσκεται). Με βάση αυτό το υλι-
κό καθώς και αρχεία από τους Πρόδροµο Μεραβίδη, Μάνο Ζαχαρία, 
Θανάση Παπαδούκα, λήψεις από Γερµανούς και Ρώσους, τον Φώτο 
Λαµπρινό, το Πολεµικό Μουσείο (αγόρασε από τους Ρώσους) και 
την αγγλική εταιρεία επικαίρων Pathé, γυρίστηκε η τελευταία ταινία 
του Μνήµες (2017).

Ο Νίκος Καβουκίδης είναι εξαιρετικά γενναιόδωρος µε τους 
νέους δηµιουργούς. Τους ενισχύει και τους βοηθά έµπρακτα, µε 
όποιον τρόπο µπορεί. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριζε και υποστηρί-
ζει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας (σε µία από 
τις αίθουσες στην παλιά καπναποθήκη, όπου αυτό θα στεγαστεί, θα 
δοθεί το όνοµά του). 

Όλοι οι οµιλητές συµφώνησαν ότι ο Νίκος Καβουκίδης ανήκει 
σε µια γενιά που χαρακτηρίζεται από ήθος, συνείδηση, γενναιοδω-
ρία και αρχοντιά. Του ευχήθηκαν να συνεχίσει τη δραστηριότητά 
του. Άλλωστε ο κινηµατογράφος, κι όχι µόνο ο ελληνικός, έχει πά-
ντοτε ανάγκη από ανθρώπους υψηλής καλλιτεχνικής αλλά και ηθι-
κής ποιότητας.

Η συνεδριακή βραδιά έκλεισε µε την προβολή της ταινίας του 
Νίκου Καβουκίδη Νίκος Καβουκίδης 1955-2015: Ένα ταξίδι ζωής 
60 χρόνων (2015).

Το πρωί της Κυριακής (27/5) οι κινηµατογραφικές λέσχες κα-
τέθεσαν στεφάνι στο Μνηµείο του Αγρότη στο Κιλελέρ, όπου τις 
υποδέχτηκαν οι αρχές του τόπου, ξεναγήθηκαν στην απεραντοσύνη 
του θεσσαλικού κάµπου, επισκέφτηκαν το µαγευτικό Μεταξοχώρι 
και κατέληξαν για φαγητό στην παραλία του Αγιόκαµπου. 

Ευχαριστούµε από καρδιάς την Κινηµατογραφική Λέσχη της 
Λάρισας για τη φιλοξενία της και ευχόµαστε στα µέλη της να συνεχί-
ζουν το έργο τους µε το ίδιο πάθος, το ίδιο µεράκι, το ίδιο κουράγιο 
και την ίδια επιµονή, όσο δύσκολες κι αν είναι οι εξωτερικές συνθή-
κες. Έχουν αποδείξει ότι µπορούν!
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Κινηµατογράφος 
για πάντα»

«

Η ραδιοφωνική εκποµπή της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης
Για έβδοµη χρονιά εξέπεµψε η εκποµπή της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης «Κινηµατογράφος για πάντα» µέσω του Iliou-
polisonair. Είναι διαδικτυακός ραδιοφωνικός ιστότοπος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ilioupolisonline.gr/radio/index.html. 
Η εκποµπή είναι ζωντανή και όταν τελειώνει αποθηκεύεται σε ειδικά αρχεία, οπότε µπορείτε να την ακούσετε την ηµέρα και ώρα που 
επιθυµείτε µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε είδους (PC, laptop, notebook, tablet, smartphone). 
Την εκποµπή επιµελούνται και παρουσιάζουν µέλη της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2017-2018 το 
µέλος της Λέσχης που αφιερώθηκε στο όµορφο αυτό καθήκον ήταν ο Θανάσης Τσακίρης.
Οι εκποµπές περιλάµβαναν την παρουσίαση των προβολών και των δραστηριοτήτων της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης, των νέων 
ταινιών και των κινηµατογραφικών εκδηλώσεων κάθε εβδοµάδας, τη συνοπτική εξιστόρηση της εξέλιξης των εθνικών κινηµατογραφιών 
της Νότιας Αµερικής καθώς και συνεντεύξεις-συζητήσεις µε συντελεστές (σκηνοθέτες, σεναριογράφους, µουσικούς, θεωρητικούς και 
κριτικούς) του ελληνικού σινεµά.

Της Βιργινίας Στεφανοπούλου

Η κινηµατογραφική παιδεία αποτελεί µόνιµο µέληµα για την Κινη-
µατογραφική Λέσχη Ηλιούπολης. Επιλεγµένες κινηµατογραφικές 
προβολές µε εισηγήσεις από ειδικούς και συζητήσεις µε το κοινό, 
σεµινάρια θεωρίας και εξοικείωσης µε την τεχνική και αισθητική 
του κινηµατογράφου, εργαστήρια δηµιουργίας ταινιών, οργάνωση 
κινηµατογραφικής βιβλιοθήκης, ετήσια έκδοση  του περιοδικού ΠΡΟ-
ΣΕΧΩΣ, καταδεικνύουν τη συνεχή προσπάθειά της να συµβάλλει στη 
διαµόρφωση θεατών καλλιεργηµένων, «υποψιασµένων», µε γνώση 
των µυστικών της έβδοµης τέχνης, για την καλύτερη πρόσληψη και 
απόλαυση των επιτευγµάτων της αλλά, γιατί όχι, και για την ανάδειξη 
νέων δηµιουργών. 

Αποτελέσµατα απτά της σοβαρής και ουσιαστικής αυτής δραστη-
ριότητας αποτελούν οι ταινίες ΠΡΟΣΕΧΩΣ (ντοκιµαντέρ, 24΄, έχει αναρ-
τηθεί στο YouTube) και ΡΗΞΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (µυθοπλασία, 19΄, Εύφηµος 
Μνεία στο 39ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας, 2016), κα-
θώς και οκτώ ολιγόλεπτες ταινίες animation (δες www.klh.gr).

Στις αρχές του 2018, από τον Ιανουάριο µέχρι τον Απρίλιο, διε-
ξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηλι-
ούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα 34) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(48 ΩΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ», σε συ-
νεργασία µε την ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Καταξιωµένοι 
σεναριογράφοι µοιράστηκαν τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους, εισή-
γαγαν µε τον καλύτερο τρόπο τους συµµετέχοντες στα µυστικά της δη-
µιουργίας σεναρίου και τους οδήγησαν µε επιτυχία στη συγγραφή του 
πρώτου σεναρίου τους. 

Συγκεκριµένα,   οι Πάνος Κοκκίδης, Βασίλης Σπηλιόπουλος, 
Ρένα Ρίγγα, Αλεξάνδρα Μπελεγράτη και Άννα Χατζησοφιά ανέπτυ-
ξαν τα θέµατα της θεωρίας, προσπαθώντας να καλύψουν όλες τις 
πτυχές τους που είχαν προαναγγελθεί στο πρόγραµµα του σεµιναρίου:
 
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Το επάγγελµα του Σεναριογράφου και οι απαιτήσεις του - ∆ραµα-
τουργικές αρχές και κινηµατογραφική γλώσσα - Γράφοντας για την 
τηλεόραση και το σινεµά - Σεναριογραφία, Λογοτεχνία, Θέατρο. 

• Από την Αρχικη ιδέΑ 
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Πηγές, µοτίβα, θέµατα - 
Τα στάδια ανάπτυξης - Το 
treatment - Η σκαλέτα - Το 
γράψιµο σκηνών - Οι διορ-
θώσεις.
• ΑφηγημΑτικές δό-
ΜΕΣ - ΠΛΟΚΗ 
Το χτίσιµο της ιστορίας - 
Τρόποι αφήγησης - Κανόνες κλασικής δραµατουργίας - ∆ιάρθρωση, 
κλιµακώσεις, επίπεδα σύγκρουσης.
• χΑρΑκτηρές – διΑλόγόι
Η δηµιουργία ηρώων - Τα χαρακτηριστικά, ο λόγος και η δράση τους 
- Οι δραµατουργικές λειτουργίες στην αφήγηση.
• ςένΑριΑκΑ έιδη
Τα κινηµατογραφικά είδη και οι συµβάσεις τους - ∆ιαφορετικά στυλ, 
φορµά και budgets - Κινηµατογραφικό και τηλεοπτικό σενάριο - Ζη-
τήµατα διασκευής.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος Αλέξανδρος Κα-
καβάς αναφέρθηκε διεξοδικά στα θέµατα: 

Η αγορά του σεναρίου - Τακτικές προώθησης, Πώληση, Κινη-
ματογραφική παραγωγή, τηλεοπτικά κανάλια, φεστιβάλ - πνευμα-
τικά δικαιώµατα και τεχνικές διαπραγµάτευσης - Κυκλώµατα παρα-
γωγής, διανοµής, εκµετάλλευσης.

Οι ηλίας φλωράκης και Θάνος Τσάµπρας είχαν την ευθύνη 
των δύο εργαστηρίων συγγραφής σεναρίου µικρού µήκους, όπου 
οι συµµετέχοντες δηµιούργησαν βήµα βήµα ο καθένας το δικό του 
σενάριο, ενώ παράλληλα συµµετείχε µε παρατηρήσεις και προτάσεις 
στη διαµόρφωση των σεναρίων των υπόλοιπων µελών της οµάδας. 

Το σεµινάριο παρακολούθησαν 21 άτοµα, µέλη και φίλοι της Κι-
νηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης οι περισσότεροι, και δηµιουρ-
γήθηκαν αντίστοιχα σενάρια για ταινίες µικρού µήκους.

Ευχαριστούµε την  Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος για την άψο-
γη συνεργασία.

Σεµινάριο - Εργαστήριο της ΚΛΗ 
– Θοδωρής Μουµουλίδης (ΚΛΗ), 

Αλέξανδρος Κακαβάς (ΕΣΕ) και 
∆ηµήτρης Καλαντίδης (ΚΛΗ)

  Σεµ ινάρ ιο  -  Εργαστήρ ιο  για την 
«ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ»
 
ένΩςη ςένΑριόγρΑφΩν έλλΑδός (έ.ς.έ.) – κινημΑτόγρΑφικη λέςχη ηλιόΥπόλης (κ.λ.η.)
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
   30 ΧΡΟΝΙΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (1988-2018)



Η Κινηµατογραφική Λέσχη Ηλιούπολης (ΚΛΗ), µία από τις µακρο-
βιότερες Κινηµατογραφικές Λέσχες της χώρας µας, συµπλήρωσε 
φέτος 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Από την ίδρυσή της, το 
1988, είναι µέλος της Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών Λεσχών 
Ελλάδας (ΟΚΛΕ).

Η Λέσχη δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία νέων ανθρώ-
πων που ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τον κινηµατογράφο και τον  
πολιτισµό. Στη διάρκεια των 30 χρόνων της ζωής της  κατόρθω-
σε να διαµορφώσει ένα ζωντανό χώρο ψυχαγωγίας, ενηµέρωσης 
και προβληµατισµού, επιδρώντας θετικά στην πολιτιστική ζωή της 
Ηλιούπολης και όχι µόνο, όπως δείχνει η συµµετοχή στις προβο-
λές-εκδηλώσεις της κοινού από την ευρύτερη περιοχή. Στη διάρ-
κεια των χρόνων που πέρασαν, στο πλαίσιο της κυρίαρχης αναπτυ-
ξιακής λογικής που υπήρχε, ζήσαµε το φαινόµενο της εξαφάνισης 
των κινηµατογραφικών αιθουσών που υπήρχαν στην Ηλιούπολη, 
όπως συνέβη άλλωστε σε όλη την Ελλάδα, µε αποτέλεσµα σήµερα 
στην πόλη µας να υπάρχει µόνο ο θερινός ∆ηµοτικός Κινηµατογρά-
φος «Μελίνα Μερκούρη». Υπήρξαµε πρωτοπόροι στους αγώνες 
που έγιναν για να σωθεί ο κινηµατογράφος αυτός. Σκοπός της Λέσχης είναι η προαγωγή του πολιτισµού και της 

κινηµατογραφικής τέχνης ειδικότερα, µέσα από την ανάπτυξη πο-
λύπλευρων δραστηριοτήτων. Στόχος µας είναι τα µέλη και οι φίλοι 
της ΚΛΗ να πλουτίσουν τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους για τον 
κινηµατογράφο, να δηµιουργήσουν ευρύτερους δεσµούς µε άλλους 
ανθρώπους  που ενδιαφέρονται για την τέχνη αυτή και να συµβά-
λουν στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Η Κινηµατογραφική Λέσχη Ηλιούπολης αποτελεί σήµερα πόλο 
έλξης ανήσυχων και δηµιουργικών ανθρώπων και διέξοδο στην 
ανάγκη του σύγχρονου πολίτη για επικοινωνία, συλλογική δράση   
και ανάληψη πρωτοβουλιών. Το συλλογικό πνεύµα που χαρακτη-
ρίζει τον τρόπο λειτουργίας της ΚΛΗ, η απολύτως αυτόνοµη και 
ανεξάρτητη δράση της,  η ζωντάνια και η όµορφη ατµόσφαιρα που 
υπάρχει στις ανοιχτές συναντήσεις των µελών και φίλων της, την 
καθιστούν µια χαρούµενη παρέα που εξακολουθεί, σε πείσµα των 
καιρών, να απολαµβάνει τη δηµιουργική της δράση, πέρα από τα 
συµβατικά παραδοσιακά  µοντέλα.

Κάθε εβδοµάδα σχεδόν (τις Τρίτες στις 9:00 µ.µ.), εδώ και 30 
χρόνια, η Λέσχη πραγµατοποιεί συναντήσεις στο φουαγιέ του ∆ηµο-
τικού Κινηµατογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη». Στον ίδιο 
χώρο γίνονται και οι θερινές προβολές της (κάθε Τετάρτη). Οι χει-
µερινές προβολές της ΚΛΗ πραγµατοποιούνται τις Κυριακές στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. 
 
Η δραστηριότητά της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης όλα 
αυτά τα χρόνια (1988-2018) υπήρξε πλούσια και πολύπλευρη:

•  πρόΒόλές τΑινιΩν µεγάλου και µικρού µήκους από τον ελλη-
νικό και παγκόσµιο κινηµατογράφο. (∆ύο περίοδοι κάθε χρόνο: 
χειµερινή και θερινή.)

• ΑφιέρΩμΑτΑ / έιδικές πρόΒόλές / ςΥΖητηςέις / έκΘέςέις. 
• ςέμινΑριΑ-έργΑςτηριΑ / δημιόΥργιΑ τΑινιΩν.

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Λ Ε Σ Χ Η  Η Λ Ι Ο ύ π Ο Λ Η Σ – 3 0  Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Η αφίσα της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης στην Έκθεση αφισών 
πολιτιστικών φορέων της Ηλιούπολης (55 χρόνια ∆ήµου Ηλιούπολης, 

Εκθεσιακό Κέντρο Ηλιούπολης, 19/11/2018)

Κινηµατογραφική Λέσχη 
Ηλιούπολης – Μέλος 
της Οµοσπονδίας 
Κινηµατογραφικών 
Λεσχών Ελλάδας 

Αφίσα της ταινίας 
«ΡΗΞΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ» της 
Κινηµατογραφικής Λέσχης 
Ηλιούπολης 

Αφίσα του Φεστιβάλ 
Φανταστικού Κινηµατογράφου 
της Κινηµατογραφικής 
Λέσχης Ηλιούπολης
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗ: ΠΡΟΣΕΧΩΣ)
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ (ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗ: 
ΡΗΞΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
(ςΥγγρΑφη ςένΑριΩν)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ANIMATION (∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ).

•  έκδόςέις / δημόςιέΥςέις (Περιοδικό Προσεχώς [28 τεύχη], 
ειδικά φυλλάδια, προγράµµατα, κείµενα σε περιοδικά και εφηµε-
ρίδες).

• ρΑδιόφΩνικη έκπόμπη («ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»).
•  ςΥνέργΑςιές μέ φόρέις / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΛΗΣ».

Οι προβολές της Λέσχης ανέρχονται στις 1.801 (874 ταινίες µεγάλου 
µήκους και 927 µικρού). Οι ταινίες προέρχονται από 55 χώρες και 
καλύπτουν το διάστηµα από το 1894 έως σήµερα.

Σηµαντικό ρόλο στην πολύχρονη και δηµιουργική πορεία της 
Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης έπαιξαν τρεις παράγο-
ντες: η αγάπη των µελών και των φίλων της γι’ αυτό που κάνουν, 
η ανάπτυξη δεσµών φιλίας µεταξύ τους και η απόλυτη αυτονοµία 
και ανεξαρτησία στη λειτουργία τους. 

Η σηµαντική ανταπόκριση του κοινού στις προβολές, η στήριξη 
των εντύπων και του περιοδικού µας από την τοπική κοινωνία, οι 
συνδροµές των µελών µας, η προσφορά  ταινιών από Έλληνες δη-
µιουργούς, η  συνεργασία µε τον ∆ήµο Ηλιούπολης και µε άλλους 
φορείς και η σωστή διαχείριση, καθιστούν την ΚΛΗ οικονοµικά ανε-
ξάρτητη και της δίνουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί τις προβο-
λές-συζητήσεις της χειµερινής περιόδου µε ελεύθερη είσοδο.

Η Κινηµατογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, στο πλαίσιο πάντοτε 
της συλλογικής-δηµοκρατικής λειτουργίας της, προσκαλεί όλους 
τους πολίτες που αγαπούν τον κινηµατογράφο και τη δηµιουργική 
δραστηριότητα, να έλθουν σε επικοινωνία µαζί της και να εντα-
χθούν ενεργά σ’ αυτήν για τη διαµόρφωση των πολλαπλών της 
δράσεων.

κινημΑτόγρΑφικη λέςχη ηλιόΥπόλης
έτός ιδρΥςης: 1988 – τηλ.: 2109941199 / 2109914732 / 

6945405825
E-MAIL: info@klh.gr – ιςτόςέλιδΑ: www.klh.gr  

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Λ Ε Σ Χ Η  Η Λ Ι Ο ύ π Ο Λ Η Σ – 3 0  Χ Ρ Ο Ν Ι Α

 Ένας διάσηµος ηθοποιός (Κώστας Αρζόγλου), µετά από ένα έµφραγµα καλεί 
κοντά του τις δύο κόρες του, από το Βέλγιο και τη Γαλλία. Προσπαθώντας να 
τις κρατήσει δίπλα του, τους προτείνει να ανεβάσουν µαζί έναν Μάκβεθ για 
τρεις. Στη διάρκεια των προβών έρχονται στην επιφάνεια σκληρές αλή-
θειες για τον πατέρα που ήταν πάντα απών, δοσµένος ολοκληρωτικά στην 
τέχνη του. Εκείνος προκαλεί τις ηθοποιούς-κόρες του να χρησιµοποιήσουν 
το τραυµατικό αυτό παρελθόν στην ερµηνεία των ρόλων. Μέσα από την εγγύ-
τητα των διαδοχικών προβών τα ψυχικά ρήγµατα βαθαίνουν.

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ
του ΝΙΚΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ (ΕΛΛΑ∆Α, 2017, έγχρωµη, 120΄)

Συζήτηση µε τον σκηνοθέτη Νίκο Κορνήλιο και τη 
σεναριογράφο και µοντέζ Ευγενία Παπαγεωργίου για την  

ταινία του Νίκου Κορνήλιου (σε avant première) «Η ΤΕΧΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ» κατά την έναρξη του θερινού προγράµµατος 

προβολών της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης 
(∆ηµοτικός Κινηµατογράφος Ηλιούπολης «Μελίνα 

Μερκούρη», 06/06/2018)

Μετά την προβολή σε avant première της ταινίας του Νίκου Κορνήλιου 
«Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ» κατά την έναρξη του θερινού προγράµµατος 

προβολών της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης (∆ηµοτικός 
Κινηµατογράφος Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη», 06/06/2018) Ευγενία Παπαγεωργίου και Νίκος Κορνήλιος
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Πρώτη προβολή στην Ελλάδα της ταινίας του 
Γκιόργκι Πάλφι «FINAL CUT – LADIES AND 
GENTLEMEN» (ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 2012) – Λεπτοµέρεια 
της αφίσας της ταινίας (Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης, 19/03/2017)

Πρώτη προβολή στην 
Ελλάδα δύο ταινιών του 
Σύγχρονου Σουηδικού 
Κινηµατογράφου - 
Χαιρετισµός από την Πρέσβη 
της Σουηδίας στην Ελλάδα 
κ. Charlotte Wrangberg 
(Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης, 15/01/2107)

Από το Σεµινάριο-Εργαστήριο της Κινηµατογραφικής Λέσχης 
Ηλιούπολης για το γύρισµα Ταινίας Μυθοπλασίας (Νοέµβριος 

2014-Ιούνιος 2015) – Άγγελος Κοβότσος (εισηγητής του Εργαστηρίου) 

Γιορτή της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης για τη 
βράβευση στο 39ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας 

(2016) της ταινίας «ΡΗΞΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ» του Κινηµατογραφικού 
Εργαστηρίου της («Πολυµήχανο Café teatral», 12/10/2016) 

Από τα γυρίσµατα της ταινίας «ΡΗΞΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ» της 
Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης (Εργαστήριο για το γύρισµα 

Ταινίας Μυθοπλασίας) 

Οι Άγγελος Κοβότσος και Σπύρος Τσιφτσής,  εισηγητές του 
Κινηµατογραφικού Εργαστηρίου της Κινηµατογραφικής Λέσχης 

Ηλιούπολης, στη γιορτή της Λέσχης για τη βράβευση στο 39ο Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας (2016) της ταινίας «ΡΗΞΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ» 

του Εργαστηρίου της («Πολυµήχανο Café teatral», 12/10/2016) 

Εκδήλωση της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης µε προβολή της 
ταινίας του Θοδωρή Μουµουλίδη «IRIAN JAYA – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ 

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΟΥ» και συζήτηση (11/03/2015) 
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Ευχαριστώ τη ∆ιεύθυνση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
∆ράµας για την τιµητική πρόταση να αναλάβω την κριτική αποτίµη-
ση των ταινιών του Ελληνικού ∆ιαγωνιστικού Τµήµατος. Ευχαριστώ 
ιδίως τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή του Φεστιβάλ κ. Αντώνη Παπαδό-
πουλο και την οργανωτική οµάδα για τη θερµή φιλοξενία στη ∆ράµα 
της ευτοπίας και για την εξαιρετική συνεργασία. Είναι πολύ τιµητικό 
για µένα ότι ακολουθώ στον ρόλο του κριτικού σχολιαστή την κυρία 

Της Ιωάννας Αθανασάτου*
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

  του 41ου 
Φεστιβάλ 

   Ταινιών 
Μικρού Μήκους
 ∆ράµας 2018

Manuela Cernat, διακεκριµένη πανεπιστηµιακό µε σηµαντικό έργο 
στο πεδίο του Κινηµατογράφου, η οποία έκανε την αποτίµηση του 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού. Η - για τρίτη συνεχόµενη χρονιά - ανάλη-
ψη της ευθύνης του κριτικού σχολιασµού των ταινιών του Φεστιβάλ 
και η παρακολούθησή του από την αρχική περίοδο της κρίσης το 
2011 δίνει τη δυνατότητα για τη διατύπωση και κάποιων συγκριτι-
κών παρατηρήσεων ως προς τις ταινίες των τελευταίων ετών, τις 
οποίες θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας.

Σε µία χώρα, όπου το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν µειώθηκε εν 
καιρώ ειρήνης όσο σε περιπτώσεις χωρών µετά από µεγάλο πόλε-
µο, θα περίµενε κανείς ότι η κινηµατογραφική παραγωγή και µάλι-
στα της ταινίας µικρού µήκους θα υποχωρούσε αισθητά. Κι όµως τα 
τελευταία χρόνια, µε αποκορύφωµα το 2016, νέοι και νέες δηµιουρ-
γοί που, παρά τις αντιξοότητες, επιµένουν στη χώρα τους, αλλά και 
πολλά νέα παιδιά µε αξιόλογη παιδεία που σπουδάζουν, ζουν και 
εργάζονται στο εξωτερικό καταθέτουν τη δική τους κινηµατογραφι-
κή µαρτυρία εδώ στη ∆ράµα συνεχίζοντας και φέτος. Κι αυτό είναι 
µια µεγάλη επιτυχία του Φεστιβάλ, που αποτέλεσε πόλο έλξης για 
τους Έλληνες της διασποράς. Ας τους αφουγκραστούµε, παρακο-
λουθώντας την προσπάθειά τους σε δύο άξονες τη θεµατολογία και 
τις µορφικές αναζητήσεις/έρευνα της κινηµατογραφικής γλώσσας.

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
Η κρίση, ως συνολική και όχι µόνο ως οικονοµική διεργασία, η οποία 
κλόνισε θεµελιώδεις αξίες και βεβαιότητες, ήταν κυρίαρχη στις 
αναπαραστάσεις των ετών 2016 και 2017. Εµφανιζόταν στις ταινί-
ες είτε ως ευθεία και άµεση παρουσία είτε ως παραβολή και µε-
τωνυµία µε τη µορφή της ασθένειας και του αγέννητου παιδιού. Η 
νοσηρότητα συνιστούσε µια παραβολή, µία µετωνυµία της κρίσης 
και µάλιστα στο βαθύτερο επίπεδο, εκείνο της βιοπολιτικής, της κα-
ταστροφής του ανθρώπινου σώµατος/σωµατοποίησης. Το πένθος 
και η απώλεια εξέφραζαν την υλική αλλά και την πολιτισµική κρίση 
αξιών, οικογενειακών δεσµών, που απειλούν τον πυρήνα ύπαρξης 
των ατόµων και του κοινωνικού ιστού.

Στοιχεία αυτής της θεµατικής τάσης εµφανίζονται και στη φε-
τινή παραγωγή. Ευθείες αναφορές στην κρίση, µε αφηγηµατικούς 
πυρήνες ιστορίες αστέγων, νεόπτωχων απλήρωτων εργαζοµένων, 
υπερχρεωµένων, επιστηµόνων µεταναστών, αποτελούν ταινίες 
όπως Βασιλεία της Αναστασίας Κρατίδη, Όλα για όλα του Μαρίνου 
Σκλαβουνάκου, Άγγελος Νοµάς του Σήφη Στάµου, Tropical Dreams 
της Βαγγελιώς Σουµέλη. Περισσότερες ταινίες έχουν θέµα τους την 
ασθένεια και το πένθος, Grief της Αλεξάνδρας Ματθαίου, Η γυναίκα 
στο δωµάτιο του Ρωµανού Παπαϊωάννου, The sound του Antony 
Petrou, Calling της Αρτέµιδας Αναστασιάδου, Μόλλυ 6-8 του Ευθύ-
µη Μιχελουδάκη, Παρεµπιπτόντως του Κωνσταντίνου Οικονόµου, 
Let’s talk about love του Αλέξη Κουάντα, Οµπρέλα της Αµέρισσας 
Μπάστα.

Ωστόσο δεν είναι η κρίση, ούτε στην άµεση ούτε στην έµµεση 
µορφή της, αυτή που κυριαρχεί στις αναπαραστάσεις. Θα έλεγα ότι 
η νέα γενιά των κινηµατογραφιστών, ανδρών και γυναικών, έχει 
αφήσει κάπου στο φόντο την κρίση και αναζητά την ιδιοπροσωπία 
της, κυρίως σε επίπεδο πολιτισµικό, προτύπων, αξιών και ρόλων. 
Η αναζήτηση αυτή καλύπτει ένα µεγάλο εύρος θεµατικών, οπτικών, 
φιλοσοφικών προσεγγίσεων και πειραµατίζεται µε διαφορετικούς 
τρόπους κινηµατογραφικής έκφρασης, σαφώς επηρεασµένους από 
τις νέες τεχνολογίες και τα social media. Θα ήθελα να κάνω κά-
ποιες επισηµάνσεις ως προς επί µέρους θεµατικούς πυρήνες και 
απεικονίσεις.

-Εικόνες της σεξουαλικότητας. Σε αρκετές ταινίες είδαµε σκη-
νές «απεγνωσµένου σεξ», µε γρήγορες νευρωτικές κινήσεις, όπου 
υπονοείται η δυσκολία δηµιουργίας ουσιαστικής και βαθιάς σχέσης. 
Το άδειο από νόηµα σεξ µοιάζει εύκολο, το δύσκολο είναι ο δεσµός. 
Περαιτέρω εµπλοκή δηµιουργείται µε την εγκυµοσύνη. Στο σηµείο 
αυτό ανακύπτει το ερώτηµα ποια είναι η σχέση των χειραφετητικών 
προταγµάτων και αξιών των προηγούµενων γενεών (στροφή του 

*   Ιστορικός Κινηµατογράφου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο 
Αθηνών
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’68) µε τις νεότερες; Τα θέµατα αυτά συζητούνται σε ταινίες, όπως 
You should know better του Θάνου Τοπούζη, Όταν ήµουν στο Λύ-
κειο ήµουν ερωτευµένος µε την Άννα της Ελένης Μητροπούλου, 
∆εσµοί του Ανδρόνικου-Κωνσταντίνου ∆ηµόπουλου και διατρέ-
χουν και άλλες ταινίες.

-Οι διαπροσωπικές σχέσεις του ζευγαριού, οι αντιφάσεις και οι 
συγκρούσεις που δηµιουργούνται στα πλαίσιά του αλλά και η επά-
νοδος του ζευγαριού ως µονάδας ζωής απέναντι σε όλες τις αντι-
ξοότητες του εξωτερικού κόσµου αποτελεί έναν ακόµη κυρίαρχο 
αφηγηµατικό πυρήνα. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω Πέρα από τα αστέ-
ρια της Στελάνας Κληρή, Έξοδος του Αλκιβιάδη Παπαδόπουλου, 
Let’s talk about love του Αλέξη Κουάντα, Sunday 11.00-12.00 του 
Στέλιου Κουκουβιτάκη, Άβανος του Παναγιώτη Χαραµή.

-Αντίθεση ευθύνης και επιθυµίας. Πρόκειται για µία πολύ ενδι-
αφέρουσα προσέγγιση που εντόπισα στις φετινές ταινίες, η οποία 
εστιάζει στη στροφή στην ευθύνη του εαυτού, στη στάση που προ-
κύπτει από µία ηθική επιλογή. Είναι ένα στοιχείο που αναδεικνύεται 
ιδιαίτερα στις ταινίες Η φάµπρικα του Αλέξανδρου Σικαλιά, Beyond 
good and evil του Αλέξανδρου Παπαθανασόπουλου, Sunday 11-12 
του Στέλιου Κουκουβιτάκη. Καθώς οι ανθρώπινες πράξεις δεν υπο-
στηρίζονται πλέον από µεγάλες αφηγήσεις, αποκτά ιδιαίτερη σηµα-
σία η προσωπική στάση και επιλογή των ατόµων, η ηθική ατοµική 
διάσταση της ανθρώπινης συµπεριφοράς.

-Κι εδώ έρχοµαι σε ένα βασικό χαρακτηριστικό του φετινού Φε-
στιβάλ που είναι η ανάπτυξη των χαρακτήρων. ∆ίνεται ζωτικός χώ-
ρος στην αφήγηση, στον ηθοποιό. Οι δηµιουργοί επιχειρούν να συλ-
λάβουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα στις διάφορες όψεις της µέσω 
των χαρακτήρων. Οι ταινίες χτίζονται γύρω από τους χαρακτήρες 
(οι φιλµικοί χώροι και τα άλλα στοιχεία της αφήγησης υποχωρούν 
σε δευτερεύουσα θέση στην πλειοψηφία των ταινιών). Η προσπά-
θεια ώστε οι χαρακτήρες να είναι ανθρώπινοι, πραγµατικοί και όχι 
σχηµατικοί δεν ευοδώνεται πάντοτε, ωστόσο φεύγοντας από αυτό 
το Φεστιβάλ θα θυµόµαστε αρκετούς από αυτούς για την αλήθεια 
τους και τη συγκίνηση που µας προκάλεσαν: τη Βασιλεία της Ευ-
τυχίας Τόπη στην οµότιτλη ταινία, τη Σοφία Κόκκαλη και τον Χάρη 
Φραγκούλη στο Μόλλυ 6-8, τη Μαρία Κεχαγιόγλου στο Παρεµπι-
πτόντως, τον Άλκη Παναγιωτίδη και τη Σοφία Σεϊρλή στην Οµπρέλα 
της Αµέρισσας Μπάστα, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο Η σιγή των 
ψαριών όταν πεθαίνουν του Βασίλη Κεκάτου, τη νεαρή Χρύσα Πλα-
τσατούρα ως Άρια στην οµότιτλη ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου, 
κι ακόµα την Έλλη Τρίγγου στο 37 ηµέρες της Νικολέττας Λεούση, 
τη Λένα Κιτσοπούλου στο Fake news του ∆ηµήτρη Κατσιµίρη, τον 
Στάθη Σταµουλακάτο στο Όλα για όλα, την Ίριδα Μαρκοζάνες να τρα-
γουδάει τα «Παιδιά του Πειραιά» στο 3-0 στο 89΄ του Boris Stout. 
Ένα µεγάλο ατού του φετινού Φεστιβάλ, η παρουσία στην οθόνη συ-
γκεντρωµένων των καλύτερων ηθοποιών της νέας γενιάς αλλά και 
πολλών καταξιωµένων της παλαιότερης. 

Η ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ ΣΤΟΝ ΡΕΑΛΙΣΜΟ 
Στις περισσότερες ταινίες επιλέγεται, όπως και τις προηγούµενες 
χρονιές, η ρεαλιστική αφήγηση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις 
χαρακτηρίζεται από «τραχύτητα», καθώς αναδεικνύονται οι πιο 
σκληρές όψεις της σύγχρονης πραγµατικότητας. Το φάντασµα του 

Bazin αλλά και των ιδρυτών του «∆όγµατος 95» µοιάζει να πλανάται 
πάνω από τις κινηµατογραφικές αναζητήσεις των νέων δηµιουρ-
γών, οι οποίοι επιζητούν να προβάλουν τη «γυµνή» πραγµατικότητα. 
Οι λήψεις των δράσεων γίνονται σε πραγµατικό χρόνο, η κάµερα 
κινείται στο χέρι παρακολουθώντας τη δράση και τις ψυχικές κατα-
στάσεις των ηρώων, οι σκληρές σκηνές βίας δίνονται «ακατέργα-
στες» στα όρια της ανοχής του θεατή. Το στοιχείο αυτό, ως ένδειξη 
αυθορµητισµού και ειλικρίνειας, πιστώνεται κατ΄ αρχήν στους δηµι-
ουργούς, µε όποιες παρατηρήσεις θα εκθέσω στη συνέχεια. 

 Πέρυσι, πλάι σε αυτόν τον ρεαλιστικό τρόπο καταγραφής είχαµε 
την εµφάνιση του παράδοξου, του ανοίκειου σε µια σειρά από ταινίες. 
Φέτος, η αντίδραση στη φόρµα εκφράζεται µε το tragic-comic (τρα-
γικό/κωµικό), ένα στοιχείο που εκφράζει επιρροές από το θέατρο 
του παραλόγου και τη λογοτεχνία (Beckett, Pessoa, Camy, Kafka). 
Πολύ ενδιαφέρον δείγµα τέτοιας τάσης αποτελεί η ταινία Η σιγή των 
ψαριών όταν πεθαίνουν του Βασίλη Κεκάτου - εύρηµα µε τον «νε-
κρό» ο οποίος παρίσταται στην κηδεία του, το οποίο εµφανίζεται και 
στην ταινία Πολυέλαιος του Αντώνη Γλαρού. Στοιχεία σουρεαλιστι-
κά και γκροτέσκο συναντάµε επίσης και στην πολιτική αλληγορία 
Newstria του Κωνσταντίνου Σταµατόπουλου, αλλά και στο Όλα για 
όλα του Μαρίνου Σκλαβουνάκη, στο οποίο υιοθετείται παράλληλα 
ένας τραχύς ρεαλισµός και στοιχεία της φόρµας του γουέστερν.

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα πάντως να υπογραµµίσω ότι ο ρε-
αλισµός δεν είναι ουδέτερη καταγραφή της πραγµατικότητας, ενυ-
πάρχει πάντοτε η επιλογή «τι δείχνεις, από ποια γωνία, ποια θέση». 
Είναι πολύ σηµαντικό να µην απορροφά τον δηµιουργό η εξωφιλµι-
κή πραγµατικότητα, να είναι διακριτή η µατιά του και η θέση του ως 
προς αυτή, για να θυµηθούµε την περίφηµη ρήση του Ροµπέρτο Ρο-
σελίνι. Και βέβαια είναι πολύ σηµαντικός ο κώδικας του τέλους (έκ-
βαση). Οι περισσότερες ταινίες είχαν µια «δυσκολία» να δώσουν ένα 
τέλος στην ιστορία τους, το τέλος παρέµενε «µετέωρο». Και ακόµα 
θα ήθελα να προσθέσω ότι η ανίχνευση της νεανικής κουλτούρας 
και ταυτότητας µέσω των επαναλαµβανόµενων αναφορών στα πάρ-
τι και στην προσκόλληση στα social media δεν επαρκεί για την εµ-
βάθυνση στο φαινόµενο, πέρα από κάποιες πρώτες αποτυπώσεις.

Κριτική αποτίµηση των 
ταινιών του Ελληνικού 

∆ιαγωνιστικού Τµήµατος 
του 41ου Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου ∆ράµας – 
Ιωάννα Αθανασάτου

∆εξιά φωτογραφία
41ο Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου ∆ράµας – 
∆ηµοτικό Ωδείο ∆ράµας

41ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ∆ράµας - Κινηµατογράφος «Ολύµπια» ∆ράµας 
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Η ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ 
Νοµίζω ότι σε αυτό το Φεστιβάλ αποκρυσταλλώθηκε µία τάση που 
θα ονόµαζα απώθηση του προσφυγικού ζητήµατος στη θεµατολογία 
των ταινιών. Παρότι η Ελλάδα είναι µια από τις χώρες της Ευρώπης 
που δέχτηκε µεγάλο αριθµό προσφύγων και µεταναστών και εξακο-
λουθούν να παραµένουν στο έδαφός της χιλιάδες, δεν υπάρχει ούτε 
µια ταινία στο πρόγραµµα, η οποία να αναφέρεται κατά κύριο λόγο 
σε αυτό. Εντοπίσαµε µόνο δευτερεύουσες αφηγηµατικές νύξεις, 
όπως η Κινέζα στην Άρια ή οι µαύροι ερασιτέχνες ηθοποιοί στο γύ-
ρισµα του Fake news, και οι φευγαλέες εικόνες των προσφυγικών 
σκηνών στο λιµάνι του Πειραιά στο 3-0 στο 89’.

Η ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
Η υπόκωφη βία στα πλαίσια της υπό αποδόµηση οικογένειας αλλά 
και διάχυτη µέσα στις κοινωνικές σχέσεις διατρέχει ταινίες όπως 
Νάρκη του ∆ηµήτρη Τσαλαπάτη, Άρια της Μυρσίνης Αριστείδου, 
Εντροπία του Χρήστου Τάτση, Sunday 11-12 του Στέλιου Κουκουβι-
τάκη, Άβανος του Παναγιώτη Χαραµή. Η ταξική διάσταση - µέσω του 
εργασιακού χώρου του εργοστασίου και του εργατικού ατυχήµατος 
-, ο σεξισµός της ελληνικής επαρχίας και η ασφυξία των κοινωνι-
κών σχέσεων αποτυπώνονται µε απλότητα, αφηγηµατική οικονοµία 
και δύναµη στην ταινία του Χαραµή. Υπάρχει λοιπόν θυµός και συ-
µπιεσµένη οργή στην ελληνική κοινωνία καθώς πέρασε από πάνω 
της ο οδοστρωτήρας της κρίσης. Ωστόσο η κρίση και οι συνέπειές 
της δε θα πρέπει να γίνουν «άλλοθι» για τη νοµιµοποίηση της ανεξέ-
λεγκτης βίας, την έκπτωση ανθρώπινων αξιών και συµπεριφορών, 
την εξοικείωση των θεατών µε τέτοιες συµπεριφορές και εν τέλει 
την αναπαραγωγή τους. Υπό αυτήν την έννοια, της αντίστασης στη 
λογική της βίας και της προβολής µιας στάσης αξιοπρέπειας, είναι 
πολύ ελπιδοφόρα σηµεία αναφοράς η στάση του νεαρού ήρωα στην 
ταινία Ο τεµπέλης του ∆ιονύση Χρονόπουλου και η άρνηση της νε-
αρής ηθοποιού να συµµετάσχει σε εξευτελιστικό εικονικό (;) βιασµό 
της στην ταινία Fake news του ∆ηµήτρη Κατσιµίρη.

Η ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ 
Ιδιαίτερη µορφή βίας αποτέλεσε σε αυτό το Φεστιβάλ η έµφυλη βία, 
µε αποκλειστικό αποδέκτη τις γυναίκες ηρωίδες. Θα ήθελα να πω 
κάποια πράγµατα πάνω σε αυτό και να επιχειρήσω αποτίµηση και 
ερµηνεία. Είχαµε λοιπόν συρροή επτά ταινιών στις οποίες αναπα-
ρίσταται η πράξη του βιασµού γυναικών και µάλιστα συνοδευόµε-
νη από πράξεις σκληρής σεξουαλικής κακοποίησης (Check in του 
Κωνσταντίνου Στραγαλινού, Quidnunc του Χάρη Αγιώτη, Open up 
της Κάτιας Κορνίλοβα, Calling της Αρτέµιδας Αναστασιάδου, Sunday 
11-12 του Στέλιου Κουκουβιτάκη, Sisters της Lyuba Kryvokhyzha, 
Fake news του ∆ηµήτρη Κατσιµίρη. Από κοντά και η δολοφονία της 

ελκυστικής ηρωίδας στον νέο-noir Συλλέκτης του Θοδωρή Βουρνά 
από τον δεύτερο ήρωα, τον συγγραφέα. Η θεµατική του βιασµού συ-
ναρθρώνεται µε άλλα στοιχεία της σύγχρονης πραγµατικότητας και 
ιδίως µε την εµµονή και τον εθισµό στα social media στα πλαίσια 
της κοινωνίας του θεάµατος.

Στη Θεωρία Κινηµατογράφου διεθνώς και ύστερα από τους µε-
γάλους κοινωνικούς αγώνες των δεκαετιών ’60 και ’70 έχει θεω-
ρηθεί προβληµατική η ηδονοβλεπτική απεικόνιση σεξουαλικά κα-
κοποιηµένων γυναικών ως «ελκυστικών αντικειµένων» του βλέµ-
µατος. Η Laura Mulvey αρχικά µε τη θεµελιώδη της προσέγγιση για 
τη γυναίκα «αντικείµενο» στον κλασικό Κινηµατογράφο και, ιδιαί-
τερα η Molly Haskell µε το έργο της From Reverence to Rape. The 
Treatment of Women in the Cinema, έχουν αναλύσει µε υποδειγµα-
τικό τρόπο χρησιµοποιώντας και εργαλεία της ψυχανάλυσης πώς 
οι κινηµατογραφικές αναπαραστάσεις της βίας και των βιασµών 
λειτουργούν ως εργαλεία για να ελέγχονται και να τιµωρούνται οι 
γυναίκες, αλλά και ως αρνητικά στερεότυπα πού αναπαράγουν σχέ-
σεις κυριαρχίας ανάµεσα στα φύλα µέσω της εγγραφής στο συλλο-
γικό ασυνείδητο. Η Haskell µάλιστα υποστηρίζει ότι οι απεικονίσεις 
των βιασµών γυναικών πυκνώνουν κάθε φορά σε κάθε ιστορική 
περίοδο που οι γυναίκες αναδύονται δυναµικά στο προσκήνιο δι-
εκδικώντας ισοτιµία στην παραγωγή, στη δηµόσια σφαίρα και στις 
έµφυλες σχέσεις (τιµωρία έναντι απειλής).

Ο χειρισµός λοιπόν του θέµατος έχει µεγάλη σηµασία και από 
αυτήν την άποψη δεν µπορούµε παρά να επικροτήσουµε τον χειρι-
σµό της ταινίας Calling της Αρτέµιδας Αναστασιάδου, όπου η αφή-
γηση λειτουργεί ως αποκάλυψη της πράξης του βιασµού ως πράξης 
εξουσίας και επιβολής και όπου προβάλλεται η αποθυµατοποίηση 
της βιασµένης γυναίκας/µητέρας, η οποία µε σθένος ειδοποιεί τις 
Αρχές.

Προσωπικά, µου παραµένει ως ερώτηµα τι εξυπηρετεί για 
την ανάδειξη σοβαρών κοινωνικών θεµάτων να εγγράφονται στο 
συλλογικό φαντασιακό τόσες εικόνες κακοποιηµένων γυναικών. 
Η εξοµοίωση της σεξουαλικής βίας µε παιχνίδι, είτε ακόµη και µε 
λύτρωση, και η επίµονη απεικόνιση στην οθόνη λειτουργούν απενο-
χοποιητικά για την πράξη του βιασµού και αποπροσανατολιστικά για 
το σοβαρότατο κοινωνικό πρόβληµα της άσκησης βίας κατά των γυ-
ναικών και συνιστούν οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την κατεύθυνση 
της ισοτιµίας των φύλων και της αµφισβήτησης και των ανδρικών 
στερεοτύπων. 

Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Στον αντίποδα αυτής της τάσης έχουµε το πολύ θετικό γεγονός της 
αύξησης των γυναικείων σκηνοθετικών υπογραφών στο ∆ιαγωνι-
στικό Τµήµα (περί τις 20 σε σύνολο 67), αν και αυτό που ενδιαφέρει 
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είναι το κοινωνικό φύλο και όχι το βιολογικό και η οπτική του φύ-
λου. Επίσης είδαµε µια σειρά από γυναικείους χαρακτήρες, πολύ 
δυναµικούς, ανθρώπινους και τρυφερούς µέσα στις ταινίες. Επι-
τρέψτε µου να ξεχωρίσω τις 37 ηµέρες της Νικολέτας Λεούση µε 
την Έλλη Τρίγγου στον ρόλο της εργαζόµενης εγκύου, την οποία θε-
ωρώ την πιο «ευοίωνη» ταινία του Φεστιβάλ. Μια χαραµάδα αισιο-
δοξίας, αφού αυτή τη φορά η επώδυνη κυοφορία φέρνει τον τοκετό, 
στον οποίο συµµετέχει αλληλέγγυα όλη η κοινωνία (όλοι βοηθούν 
την ηρωίδα να γεννήσει στο παγκάκι της στάσης του λεωφορείου). 
Η ίδια έχει υπερασπίσει τον εαυτό της και τη νέα ζωή µέσα της µε 
τη ριζοσπαστική και θαρραλέα στάση της απέναντι στον εργοδότη 
της στο κοµµωτήριο, τυπικό εκπρόσωπο µιας απαράδεκτης, αλλά 
συνήθους στάσης απέναντι στις εγκύους εργαζόµενες.

Θα ήθελα να µιλήσω και για την τρυφερή µοναχική ηρωίδα της 
Ζακλίν Λέντζου στην ταινία Έκτορας Μαλό: Η τελευταία µέρα της 
χρονιάς, που ενσαρκώνει σε µία ακόµη θαυµάσια ερµηνεία η Σο-
φία Κόκκαλη, για τη δυναµική τιµωρό εκδικήτρια του βιασµού της 
αδελφής της στο Sisters, για την προστατευτική και γενναία Ελπίδα 
(Μαρία Κεχαγιόγλου) στο Παρεµπιπτόντως, για την τρυφερή έφηβη 
Άρια και για τη λιτή και συγκινητική Βασιλεία στις οµότιτλες ταινίες, 
για την ηρωίδα του Άβανος που χάνει τη δουλειά της, καθώς δεν 
ανέχεται τη σεξουαλική παρενόχληση των πελατών. Ακόµη για την 
αφήγηση της Ρίτας στην οµότιτλη ταινία του Γιώργου ∆ανόπουλου, 
και τον αγώνα της ηρωίδας στην ταινία Tropical Dreams της Βαγγε-
λιώς Σουµέλη, όµως ο χώρος δεν επαρκεί.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 
(ΟΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ;)
Είδαµε να απεικονίζεται µια πολύ όµορφη σχέση ανάµεσα στα εγ-
γόνια και σε παππούδες/γιαγιάδες. Είναι αυτοί που εκπροσωπούν 
την αγάπη και τη ζεστασιά στην αποδοµηµένη ελληνική οικογενεια-
κή εστία (Βουρβουρού της Κορίνας Λογοθέτη, Spring time rest του 
Γιάννη Ζαφείρη, Τυφλόµυγα της ∆έσποινας Μαυρίδου, Οµπρέλα της 
Αµέρισσας Μπάστα). Η ενασχόληση µε τους παππούδες, τις γιαγιά-
δες και τις χαµένες αξίες που αυτοί εκπροσωπούν (πραότητα, ανιδι-
οτέλεια, δοτικότητα στους οικείους, συνοχή της οικογένειας, χρόνο 
για ουσιαστική επαφή και για τις χαρές της ζωής) εκφράζει ενδε-
χοµένως νοσταλγία και µία τάση επιστροφής σε κλασικές αξίες και 
κλασικούς δεσµούς, την οποία - συµφωνώντας µε τον καλλιτεχνικό 
διευθυντή κ. Αντώνη Παπαδόπουλο και την καθηγήτρια κα Manuela 
Cernat που αναφέρθηκε σχετικά στον σχολιασµό του ∆ιεθνούς ∆ια-
γωνιστικού - θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε νεοροµαντική.

Ταινίες στις οποίες επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στα πλαίσια του 
µεγάλου εύρους του φετινού Φεστιβάλ, συνιστούν και οι παρακάτω: 

η οπτική του φύλου διέπει και την ταινία The penal colony του Μά-
νου Τσίζεκ, δραµατοποίηση της ιστορίας της Νάντιας Τολοκονίκο-
βα, µέλους της φεµινιστικής πανκ ροκ µπάντας Pussy Riot, η οποία 
συνιστά ένα ενδιαφέρον εγχείρηµα καλλιτεχνικής αποτύπωσης µιας 
καθ’ όλα σύγχρονης πολιτικής υπόθεσης. Πολύ ενδιαφέρουσα πο-
λιτική αλληγορία µε έντονους συµβολισµούς και ιδιαίτερο φιλµικό 
χώρο αποτελεί η ταινία Muffin του Daniel Bolda. Με πολιτική θέση 
κινείται επίσης η ενδιαφέρουσα αλληγορία Ευρωπαίος πολίτης του 
Νίκου Καµπέρη. 

Λιτή συγκινητική αναφορά στην τουρκική εισβολή του ΄74 και στο 
πρόβληµα των αγνοουµένων η κυπριακή ταινία 30 του Κωνσταντίνου 
Πατσαλίδη, τρυφερή, ερωτική, κατά της διχοτόµησης και των κοινω-
νικών προκαταλήψεων η άλλη κυπριακή ταινία Thin green line του 
Μάριου Ψαρά, δίνουν δύο διαφορετικές όψεις του δράµατος του κυ-
πριακού χώρου σε δυο διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Φέτος είδαµε ακόµη δύο συγκλονιστικά ντοκιµαντέρ, µε διε-
θνείς αναφορές La ultima hija της Εύης Καραµπάτσου για τις βρε-
φοκτονίες λόγω φτώχειας σε µια περιοχή της Χιλής και Τέταρτος 
τοίχος του ∆ηµήτρη Γκότση για την αναγκαστική εγκατάλειψη των 
εστιών λόγω πολεµικών συγκρούσεων και οικολογικών καταστρο-
φών στον πλανήτη.

Όπως έγινε προφανές από τα παραπάνω, φέτος κατέλαβαν λι-
γότερο χώρο στο σώµα των ταινιών του Φεστιβάλ οι πειραµατισµοί 
στη φόρµα της αφήγησης και οι αντισυµβατικές µορφές τρόπου κι-
νηµατογράφησης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται οι ται-
νίες Κιόκου πριν έλθει το καλοκαίρι του Κωστή Χαραµουντάνη µε 
τις γρήγορες - αντίστοιχες µε τη µνήµη - εναλλαγές των εικόνων, 
3-0 στο 89΄ µε τη φυγόκεντρη αφήγηση του Boris Stout, Natron 
animation µε τις εκφραστικές αρετές των Άρη Απαρτιάν και Σοφίας 
Αβραµίδου, και ακόµη Yawth των Λήδας Βαρτζιώτη και ∆ηµήτρη 
Τσακαλέα, και Live του Βασίλη Σταυρόπουλου, µε αφήγηση µέσω 
κινητών και tablet. Ενδιαφέρουσα η πρόταση διαλόγου ανάµεσα στο 
εικαστικό στοιχείο και την κινηµατογραφική αφήγηση στο έργο Η 
στιγµή του Γιάννη Στεφανάκη.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και 
την προσοχή σας και να εκφράσω την πεποίθησή µου ότι ο Κινηµα-
τογράφος, µια βαθιά ουµανιστική τέχνη, θα συνεχίσει να τροφοδο-
τεί τη σκέψη και το συναίσθηµά µας, ανεξάρτητα από τις όποιες οι-
κονοµικές η τεχνολογικές εξελίξεις. Οι Κινηµατογραφικές Σπουδές 
που εξαγγέλθηκαν στη ∆ράµα µε την ευτυχή σύµπραξη του ∆ήµου 
∆ράµας, του Φεστιβάλ και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, 
πιστεύω ότι θα συµβάλουν µε τον καλύτερο τρόπο στην ευόδωση 
και εκπλήρωση αυτής της συνθήκης.

∆ράµα, 22 Σεπτεµβρίου 2018

1. «37 ΜΕΡΕΣ» της Κατερίνας Λεούση – Βραβείο της Οµοσπονδίας 
Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας

2. «ΑΒΑΝΟΣ» του Παναγιώτη Χαραµή – Χρυσός ∆ιόνυσος

3. «ΟΜΠΡΕΛΑ» της Αµέρισσας Μπάστα

4. «ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ» του ∆ηµήτρη Γκότση – Ειδικό Βραβείο 
«Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή»
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΙΝΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (2017)
Η µεγαλύτερη νεανική και παιδική γιορτή της χώρας, το µοναδικό 
κινηµατογραφικό Φεστιβάλ στην Ελλάδα µε αποδέκτες παιδιά και 
νέους, συµπλήρωσε τα 20 του χρόνια, αλλά διατηρεί άσβεστη την 
παιδικότητά του. Σε πείσµα των δυσκολιών που κατά καιρούς αντι-
µετώπισε, κατάφερε να καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα σηµα-
ντικότερα φεστιβάλ του είδους του.

Σε αυτό συνετέλεσε η εκπαιδευτική του διάσταση, αναπόσπα-
στο κοµµάτι της δράσης του, και η βαθιά γνώση του αντικειµένου 
από τους διοργανωτές ∆ηµήτρη Σπύρου, Νίκο Θεοδοσίου, Χρήστο 
Κωνσταντόπουλο.

∆εν είναι τυχαίο, ότι 20 χρόνια τώρα, οι δρόµοι του Πύργου µε-
τατρέπονται σε ένα απέραντο κινηµατογραφικό πλατό µε πρωταγω-
νιστές παιδιά και εφήβους που, αξιοποιώντας ακόµα και το κινητό ή 
το τάµπλετ τους, γυρίζουν τις δικές τους ταινίες.

Το φετινό Φεστιβάλ (2017) θα γιορτάσει τα γενέθλιά του απλά και 
ουσιαστικά, χωρίς τυµπανοκρουσίες. Ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές 
του δράσεις και κάνοντας αυτό που γνωρίζει καλύτερα: να µυεί τους 
νέους στο σινεµά, δείχνοντάς τους βραβευµένες ταινίες απ’ όλον τον 
κόσµο και ταυτόχρονα ενθαρρύνοντάς τους να γυρίσουν τις δικές 
τους, µε εµψυχωτές φέτος µεγάλα ονόµατα του ελληνικού σινεµά.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση ξεκινά το Σάββατο 2 ∆εκεµ-
βρίου 2017 στον Πύργο (έδρα και κέντρο των κύριων εκδηλώσεων 
του φεστιβάλ) και εξαπλώνεται σε άλλες 8 πόλεις της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας (Aµαλιάδα, Πάτρα, Αγρίνιο, Λεχαινά, Ζαχάρω, Με-
σολόγγι, Αίγιο και Γαστούνη) καθώς και σε δεκάδες χωριά και δίνει 
στους νεαρούς θεατές του την ευκαιρία όχι µόνο να παρακολου-
θήσουν µερικά κινηµατογραφικά διαµαντάκια απ’ όλον τον κόσµο, 
που καθηλώνουν µικρούς και µεγάλους, αλλά και να εκφραστούν 
ελεύθερα και δηµιουργικά.

Για µια εβδοµάδα, στην πιο χαρούµενη κινηµατογραφική γιορτή 
της Ελλάδας, µε οικοδεσπότη τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φε-
στιβάλ ∆ηµήτρη Σπύρου, ο Πύργος µεταµορφώνεται σε ένα απέρα-

ντο κινηµατογραφικό εργαστήρι. Τα παιδιά κλείνουν την τηλεόραση 
και αποδεικνύουν µε την ενθουσιώδη συµµετοχή τους ότι µία καλή 
κινηµατογραφική ταινία µπορεί να είναι και ψυχαγωγική και εκπαι-
δευτική! Και πάντως καθόλου, µα καθόλου βαρετή... Ταυτόχρονα, 
µια σειρά από κινηµατογραφικά εργαστήρια θα τους δώσουν την 
ευκαιρία να γυρίσουν τις δικές τους ταινίες, αξιοποιώντας δηµιουρ-
γικά τα τάµπλετ και τα κινητά τους.

Το Υπουργείο Παιδείας, άλλωστε, υπό την αιγίδα του οποίου τε-
λεί το Φεστιβάλ Ολυµπίας, ενθαρρύνει µε υπηρεσιακό έγγραφό του 
τη συµµετοχή των µαθητών απ’ όλη την Ελλάδα στις εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται στον Πύργο.

ΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Στο φετινό Φεστιβάλ διαγωνίζονται 69 ταινίες (21 µεγάλου µήκους 
και 48 µικρού και µεσαίου µήκους) από 47 χώρες. Οι ταινίες αυτές 
συµµετέχουν στα διαγωνιστικά τµήµατα Μεγάλου Μήκους (13), Μι-
κρού Μήκους Μυθοπλασίας (16), Μικρού Μήκους Animation (20) 
και Ντοκιµαντέρ / Kids & Docs (20).

Από πέρυσι, το Τµήµα Ντοκιµαντέρ (Kids & Docs), το οποίο έχει 
ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή (καθώς και πολυµελή παιδική 
κριτική επιτροπή), φιλοξενείται στην Αµαλιάδα (που απέχει µόλις 20 
λεπτά από τον Πύργο), πράγµα που σηµαίνει πως το Φεστιβάλ Ολυ-
µπίας ουσιαστικά απαρτίζεται πλέον από τρία φεστιβάλ: Το φεστιβάλ 
στον Πύργο, που φιλοξενεί τα διαγωνιστικά τµήµατα µυθοπλασίας 
και animation, την γιορτή του ντοκιµαντέρ στην Αµαλιάδα και την 
Camera Zizanio, που παρουσιάζει ταινίες εκατοντάδων παιδιών 
από την Ελλάδα και όλον τον κόσµο (κυρίως την Ευρώπη).

Οι σκοτεινές αίθουσες του Πύργου και της ∆υτικής Ελλάδας δεν 
παρουσιάζουν την καθηµερινότητα µέσα από ένα ροζ σύννεφο: οι 
ταινίες του Φεστιβάλ δεν φοβούνται να αποκαλύψουν στα παιδιά 
όλες τις πτυχές της αληθινής ζωής. Τα αγόρια και τα κορίτσια του 
κόσµου, άλλωστε, δεν ζουν κλεισµένα σε µια αποστειρωµένη γυάλα 
- είναι, δυστυχώς, τα πρώτα και πιο ευάλωτα θύµατα των επιλογών 
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΤΙΣ 25/02/2018

•  Προβολή της ταινίας του Ουµίτ Κόρεκεν «ΜΠΛΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ» 
(ΤΟΥΡΚΙΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 2016)

•  Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών 
Λεσχών Ελλάδας στο 19ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους (2016)

•  Συζήτηση µε εισηγητές τους ∆ηµήτρη Σπύρου (Καλλιτεχνικό 
∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας 
για Παιδιά και Νέους, σκηνοθέτη, συγγραφέα), Νίκο Θεοδοσίου 
(Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή του Camera Zizanio, συγγραφέα, σκηνοθέτη) 
και Γιώργο Μόσχο (εµπειρογνώµονας δικαιωµάτων του παιδιού, 
πρώην Συνήγορος του Παιδιού)

•  Σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους και το Νεανικό Πλάνο

20 χρόνια αδιάλειπτης 
πορείας και προσφοράς 

στον ποιοτικό κινηµατογράφο
          για παιδιά και νέους

20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
        ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (2017)
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που κάνουν οι µεγάλοι. Καταπιάνονται µε µια ευρεία γκάµα θεµά-
των που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους (σχέσεις, σχολικό πε-
ριβάλλον, εθισµοί, απώλεια, οικολογία, αναπηρία, διαφορετικότητα, 
παιδική εργασία κτλ.), αλλά και µε όλες τις όψεις του σύγχρονου 
κόσµου, που έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στη ζωή των παι-
διών. Ταυτόχρονα στηλιτεύουν τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται - 
εδώ, δεν έχουν θέση η µισαλλοδοξία και ο ρατσισµός - διαπνέονται 
από τις αρχές που έχουν θεσπίσει η UNICEF και η UNESCO για τον 
παιδικό και νεανικό κινηµατογράφο, δηλαδή εµπνέονται από αγάπη 
για τον Άνθρωπο, τη Ζωή και τη Φύση, αναπτύσσουν την κριτική 
και δηµιουργική σκέψη των νέων και βοηθούν στην αλληλοκατα-
νόηση ανθρώπων µε διαφορετική κουλτούρα. Αποκλείονται ταινί-
ες που προωθούν τη βία, το ρατσισµό, τον πόλεµο και το σεξισµό. 
Φυσικά ένα πλήθος ταινιών υµνούν, συχνά µε χιούµορ, και τη χαρά 
της ζωής: τον πρώτο έρωτα, την φιλία, την αγάπη προς τα ζώα, την 
αδελφική αγάπη, τη συντροφικότητα και τη χαρά του παιχνιδιού και 
της εξερεύνησης...

Παράλληλα, το φετινό διαγωνιστικό πρόγραµµα που επέλεξε, 
όπως κάθε χρόνο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυ-
µπίας ∆ηµήτρης Σπύρου, είναι αντιπροσωπευτικό των τάσεων που 
επικρατούν διεθνώς στον κινηµατογράφο για την παιδική και νεα-
νική ηλικία και µεριµνά ώστε να υπάρχει εκφραστική πολυµορφία 
και να εκπροσωπούνται χώρες που η κινηµατογραφία τους είναι 
άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Εκτός από τις διεθνείς κριτικές επιτροπές των ενηλίκων θα 
υπάρχουν και παιδικές κριτικές επιτροπές οι οποίες θα απονείµουν 
τα δικά τους βραβεία.

Η 17η CAMERA ZIZANIO
Αλλά και στο πλαίσιο της δηµοφιλούς Camera Zizanio που επιµε-
λείται ο Νίκος Θεοδοσίου, θα διαγωνιστούν 238 ταινίες που έχουν 

δηµιουργήσει µαθητές σχολείων από 40 χώρες, 
µια επιλογή που έγινε από ένα σύνολο πλέον των 
1.800 ταινιών (!) που υποβλήθηκαν φέτος στην 
Camera Zizanio. Στο ελληνικό τµήµα θα προβλη-
θούν 123 ταινίες από όλες τις περιοχές της Ελλά-

δας και οι οποίες κατανέµονται ηλικιακά, 38 για την 
κατηγορία Α (έως 12 ετών), 44 για την κατηγορία Β 

(13-16 ετών) και 30 για την κατηγορία Γ (17-20 ετών). Παράλληλα 
θα παρουσιαστούν 96 ταινίες από την Ευρώπη και 19 ταινίες από 
τον υπόλοιπο κόσµο. Το πρόγραµµα της Camera Zizanio περιλαµ-
βάνει ακόµα και ταινίες από παιδιά νηπιαγωγείων, αλλά και άλλες 
που έγιναν εξ ολοκλήρου από 10χρονα παιδιά (χωρίς καµία βοήθεια 
ενήλικα).

SCHOOL CINEMA
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Μια εβδοµάδα κινηµατογραφι-
κής εκπαίδευσης και δηµιουργίας που φέρνει πιο κοντά τα παιδιά 
στον µαγικό κόσµο της εικόνας. Έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες, δι-
ακεκριµένοι διευθυντές φωτογραφίας, µοντέρ και σεναριογράφοι, 
δηµιουργοί κινουµένων σχεδίων και ηθοποιοί προσφέρουν τις 
γνώσεις και τη συσσωρεµένη εµπειρία τους, θέτοντας σε λειτουργία 
το πιο ενδιαφέρον σχολείο κινηµατογράφου. Με την καθοδήγησή 
τους οι µαθητές οργανώνουν τη φαντασία τους και δηµιουργούν 
ταινίες µικρού µήκους που εντυπωσιάζουν.

Μεταξύ των εργαστηρίων της Camera Zizanio είναι το εργαστή-
ριο κινουµένου σχεδίου Zizanimation (το µακροβιότερο του Φεστι-
βάλ) αλλά και το Mythos Project, µε φανατικούς φίλους σε Ελλάδα 
και εξωτερικό: Τα παιδιά, χωρισµένα σε πολυεθνικές οµάδες, συ-
ζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και µε όπλα τις κάµερες και τους 
υπολογιστές, φτιάχνουν σενάρια και γυρίζουν ταινίες. Η θεµατολο-
γία τοποθετεί πάντα στο επίκεντρο τους νέους απέναντι στο σηµερι-
νό κόσµο. Μέχρι σήµερα έχουν δηµιουργηθεί δεκάδες ταινίες µιας 
εξαιρετικής δυναµικής.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ MASTER CLASSES: Μεγάλη ποικιλοµορφία έχουν 

φέτος και τα σεµινάρια για εκπαιδευτικούς και τα master classes 
που θα δώσουν οι Νίκος Καβουκίδης, Κώστας Φέρρης, Αργύρης 
Θέος και Αντώνης Χαλκιάς. Εργαστήριο πάνω στα κινηµατογραφικά 
εφέ θα πραγµατοποιήσουν οι αδερφοί Αλαχούζοι.
∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙ∆Α: Με τίτλο «Κινηµατογραφική παιδεία: θεω-
ρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις και Εκπαίδευση» και προ-
σκεκληµένους σηµαντικούς εισηγητές από την Ελλάδα και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, η ηµερίδα αυτή πραγµατοποιείται στο πλαίσιο 
του αφιερώµατος «Ο δρόµος για τον δεύτερο ήλιο», που υλοποιείται 
µε την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. Στοχεύει να αναδείξει τη 
σηµασία της αξιοποίησης του κινηµατογράφου ήδη από την πρω-
τοβάθµια εκπαίδευση όχι ως απλό εργαλείο αλλά ως µέσο δηµι-
ουργικής έκφρασης των παιδιών και οι προβολές ταινιών να γίνουν 
αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι µέσω 
ενός πανιού στον τοίχο κι ενός λάπτοπ αλλά σε κανονικές συνθήκες 
προβολής. Ας σηµειωθεί ότι το 1997, στο ξεκίνηµά του, το Φεστι-
βάλ Ολυµπίας είχε διοργανώσει συνέδριο για την Κινηµατογραφική 
Εκπαίδευση (το πρώτο που έγινε στην Ελλάδα για το θέµα αυτό). 
Είκοσι χρόνια µετά, κι ενώ έχει ήδη ανδρωθεί µια γενιά παιδιών 
που µεγάλωσε στην εποχή της ψηφιακής εικόνας, επανέρχεται στο 
θέµα, θέτοντας νέους προβληµατισµούς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Από τα µη διαγωνιστικά προγράµµατα του φετινού Φεστιβάλ, ξεχω-
ρίζουν τα εξής αφιερώµατα:

Ο δρόµος για τον δεύτερο ήλιο. Φέτος, για δεύτερη φορά στην 
ιστορία του, το Φεστιβάλ φιλοξενεί µια ιδιαίτερη ενότητα µε τίτλο «Ο 
δρόµος για τον δεύτερο ήλιο». Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνι-
κούς πόρους. Θα προβληθούν ταινίες (µυθοπλασίας και ντοκιµαντέρ) 
που καταπιάνονται µε ζητήµατα παιδείας, διδασκαλίας και µάθησης.

Focus στον Γερµανικό Κινηµατογράφο. Αφιέρωµα σε συνεργασία 
µε το σηµαντικό φεστιβάλ παιδικού κινηµατογράφου Σνίκελ. Θα προ-
βληθούν γερµανικές ταινίες µυθοπλασίας µικρού και µεγάλου µήκους.

Θα πραγµατοποιηθούν επίσης τα αφιερώµατα: «Μικρές ταινίες, 
µεγάλα όνειρα» (µια επιλογή ταινιών που έχουν διακριθεί στο φεστι-
βάλ τα προηγούµενα χρόνια) και οι δηµοφιλείς ενότητες «Zoom in 
European Children’s Film» και «Σύγχρονες τάσεις στο ευρωπαϊκό 
animation».

Θα παρουσιαστεί εκπαιδευτικό υλικό για τις ταινίες Σάνα, η µου-
σική του λύκου, Φιν, η µαγεία της µουσικής, Η Ορχήστρα της Ανα-
κύκλωσης, αλλά και για την ταινία µικρού µήκους Τραγούδα!, που 
απέσπασε το φετινό Όσκαρ µικρού µήκους, προσφέροντας στους 
εκπαιδευτικούς ένα εξαιρετικό εργαλείο διδασκαλίας στην τάξη, 
που θα συναρπάσει τους µαθητές. […]

«Independent.gr», www.independent.gr 

Συζήτηση για την ταινία του Ουµίτ Κόρεκεν «ΜΠΛΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ» 
- ∆ηµήτρης Σπύρου, Νίκος Θεοδοσίου και Γιώργος Μόσχος 
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- Τι νέο φέρνει φέτος το 21ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους και η 18η Ευρωπαϊκή Συνάντηση 
Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio;
- Το Φεστιβάλ κάθε χρόνο έχει κάτι καινούριο. Φέτος η ιδιαιτερό-
τητά του είναι το Olympia «Creative Ideas» Pitching Lab, στο οποίο 
υπέβαλαν τις ιδέες τους για ταινίες µικρού µήκους µυθοπλασίας, 
animation και ντοκιµαντέρ οι επαγγελµατίες του κινηµατογράφου, η 
πλειονότητα των οποίων είναι νέοι άνθρωποι. Θα υπάρξει µια τετρα-
ήµερη διαδικασία κατά την οποία θα επιλέξουµε τις δυο ιδέες που 
θα βραβευτούν, προκειµένου να µπορέσουν οι δηµιουργοί τους να 
τις αναπτύξουν παραπέρα και να φτάσουν στην ταινία. Τα δύο βρα-
βεία θα είναι ισότιµα και αφορούν 3.000 ευρώ από την ΕΡΤ και άλλες 
3.000 ευρώ από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Πέρα από 
την επιλογή, θα είναι ουσιαστικά κι ένα εντατικό µάθηµα γύρω από 
τον κινηµατογράφο για παιδιά και νέους και τις ιδιαιτερότητές του.
- Πόσες ιδέες υποβλήθηκαν;
- Υποβλήθηκαν 30 ιδέες, από τις οποίες επιλέξαµε τις 12. Από αυτές, 
µέσα από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, παρουσία των σκη-
νοθετών και σεναριογράφων στον Πύργο, από 1 ως 4 ∆εκεµβρίου, 

θα καταλήξουµε στις δύο. Για εµάς αυτό που είναι σηµαντικό είναι 
να δηµιουργηθεί αυτή η οµάδα των 12 ατόµων, που θα έχουν µια 
διαρκή επαφή. Γιατί αυτό που έχει επισηµανθεί είναι η έλλειψη κι-
νηµατογραφικής παιδείας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα πάνω στο θέµα 
του κινηµατογράφου για παιδιά και νέους. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο 
να γίνουν και µακράς διαρκείας σεµινάρια - όχι µόνο το εντατικό 
που θα κάνουµε στον Πύργο - και όποιες ιδέες από αυτές συζητή-
σουµε και είναι διατεθειµένα τα παιδιά να τις δουλέψουν παραπέρα, 
θα είµαστε δίπλα τους µε συµβουλές και γενικότερη υποστήριξη και 
στη συνέχεια. ∆ηλαδή, όχι µόνο όσον αφορά τις δυο ιδέες, αλλά και 
τις υπόλοιπες.
- Μιλήστε µας για την ενδιαφέρουσα έκδοση του Φεστιβάλ µε κεί-
µενα του Κωστή Παλαµά για τον κινηµατογράφο και τον ρόλο του 
στην εκπαίδευση.
- Πρόκειται για πολύ σηµαντικά κείµενα του Κ. Παλαµά, τα δύο του 
1915 και το τρίτο του 1923. Ο κινηµατογράφος γενικά αντιµετωπιζό-
ταν πολύ εχθρικά στο ξεκίνηµά του, θεωρείτο δηλαδή ότι δεν ήταν 
τέχνη, πως ειδικά απέναντι στους νέους είχε βλαβερές συνέπειες 
κτλ. Για παράδειγµα, ο εγκληµατολόγος, καθηγητής πανεπιστηµίου, 
Γεώργιος Γαρδίκας (1869-1936) έλεγε φοβερά πράγµατα, όπως ότι 
τυφλώνονται τα παιδιά, αρρωσταίνουν, παθαίνουν σκολίωση, ό,τι 
φανταστείτε. Ο Παλαµάς πραγµατικά γράφει πολύ φωτισµένα και 
προφητικά κείµενα για τον ρόλο που θα παίξει ο κινηµατογράφος.
- ∆εν είναι και τόσο γνωστά τα κείµενα αυτά...
- ∆εν τα έχει προσέξει κανείς. Τα αναζητήσαµε και τα βρήκαµε. Στην 
έκδοση υπάρχει ένας πρόλογος από τον Νίκο Θεοδοσίου, που είναι 
µέλος της τριµελούς γραµµατείας του Φεστιβάλ και καλλιτεχνικός 
διευθυντής της Camera Zizanio, καθώς κι ένα επίµετρο δικό µου 
από κείµενο που αναφέρεται στις απαρχές του κινηµατογράφου 
στην Ελλάδα, στα ζητήµατα ακαταλληλότητας που είχαν τεθεί, κα-
θώς και το τι γινόταν στον υπόλοιπο κόσµο την ίδια περίοδο. Είναι 
µια πολύ χρήσιµη έκδοση. Εµείς κρατήσαµε στα κείµενα του Παλα-
µά το πολυτονικό, ακριβώς για να τονίσουµε ότι αυτά είχαν ειπωθεί 
σε έναν πολύ παλιό καιρό.
- Σε ποια φάση βρίσκεται η µετατροπή του κτιριακού συγκροτή-
µατος του Ανώνυµου Σταφιδικού Οργανισµού (ΑΣΟ) στον Πύργο 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 

Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου

 Ολυµπίας 
για παιδιά και νέους 
∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΠΥΡΟΥ (2018)

Του Γιώργου Μόσχου*

Στη χώρα µας τα δικαιώµατα των παιδιών είναι πλέον όλο 
και περισσότερο αναγνωρίσιµα. Πόσο καλά ξέρουµε όµως το 
περιεχόµενο και τους τρόπους υλοποίησης και προστασίας 
του δικαιώµατος συµµετοχής στην πολιτιστική και καλλιτε-
χνική ζωή; 

Το δικαίωµα αυτό κατοχυρώνεται ρητά µε το άρθρο 31 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 
η οποία υιοθετήθηκε το 1989 από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ. Το 1992 επικυρώθηκε και έγινε νόµος αυξηµένης τυπι-
κής ισχύος στην Ελλάδα (ν.2901/92), που σηµαίνει ότι υπερι-
σχύει έναντι άλλων εθνικών ρυθµίσεων. Το ενδιαφέρον στοι-
χείο είναι ότι το συγκεκριµένο άρθρο συνδέει το δικαίωµα 
του παιδιού στην πολιτιστική ζωή και τις τέχνες µε το δικαίω-
µα στο παιχνίδι και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου. Πρόκειται για ένα άρθρο µε µεγάλη αξία για όλα 
τα παιδιά του κόσµου, το οποίο όµως φαίνεται ότι δεν είχε 
λάβει για πολλά χρόνια τη δέουσα προσοχή. Για άλλα δικαιώ-
µατα των παιδιών, όπως το δικαίωµα στην εκπαίδευση, στην 
υγεία, στην ελεύθερη έκφρασης της γνώµης, στην προστασία 

Tο δικαίωµα 
των παιδιών να
  συµµετέχουν 
στην πολιτιστική 
ζωή και τις 
     τέχνες

* Ο Γιώργος Μόσχος είναι εµπειρογνώµονας δικαιωµάτων του παιδιού, 
πρώην Συνήγορος του Παιδιού.
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σε έδρα του Φεστιβάλ, όπως έχει εξαγγελθεί και από τον πρω-
θυπουργό;
- Προσωπικά δεν είµαι πολύ ευχαριστηµένος µε την ταχύτητα των 
πραγµάτων, η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ ισχυρή. ∆εν έχει 
προχωρήσει όπως θα θέλαµε εµείς ως Φεστιβάλ. Προσπαθούµε να 
επιταχυνθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες µε τις υπηρεσίες και τις 
αποφάσεις που χρειάζονται. Το κτίριο το διαθέτει η Περιφέρεια για 
έδρα του Φεστιβάλ, το υπουργείο Ανάπτυξης χρηµατοδοτεί γι’ αυτό 
τον σκοπό την Περιφέρεια, µέσω του υπουργείου Πολιτισµού, αλλά 
αυτή τη στιγµή όλα είναι πολιτικές αποφάσεις. Έχουν γίνει διάφορες 
ενέργειες, όχι όµως αυτές που αφορούν το καθαρά τυπικό µέρος, 
δηλαδή των υπηρεσιών. Το θέµα ακόµα δεν έχει φτάσει στο επιθυ-
µητό σηµείο.
- Ποια είναι η ανταπόκριση των παιδιών στις δράσεις του Φεστι-
βάλ;
- Η συµµετοχή είναι πάρα πολύ µεγάλη και το ενδιαφέρον γενι-
κότερο. Οι δράσεις µας δεν περιορίζονται µόνο στον νοµό Ηλείας, 
βεβαίως εκεί είναι το κέντρο και η πολύ µεγάλη βαρύτητα. Φέτος 
π.χ. από τον νοµό Ηλείας διαγωνίζονται οκτώ ταινίες στο Camera 
Zizanio (σ.σ. η ευρωπαϊκή συνάντηση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, 
όπου διαγωνίζονται έργα παιδιών και νέων έως 20 χρόνων), καθώς 
και άλλες τέσσερις, εξαιρετικές ταινίες, που θα προβληθούν εκτός 
συναγωνισµού: µια animation, µια µυθοπλασίας, ένα ντοκιµαντέρ 
και µια µικτής τεχνικής. Αλλά και στην Αττική και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα κάνουµε διάφορες δράσεις γύρω από τον κινηµατογράφο, 
όπως προβολές, αναλύσεις, εργαστήρια, σεµινάρια για εκπαιδευτι-
κούς κτλ.
- Και η συµµετοχή στα εργαστήρια;
- Τα εργαστήρια έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, έχου-
µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Απευθύνονται κυρίως στα παιδιά, αλλά 
τα παρακολουθούν και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκπαιδεύονται µαζί 
τους. Κι αυτό είναι ένα όµορφο στοιχείο, να βλέπεις να κάθεται ο 
καθηγητής στο ίδιο θρανίο µε τον µαθητή του. Είναι πολύ πιο σηµα-
ντικό από όσο ίσως ακούγεται, γιατί αυτό κάνει καλό και στον καθη-
γητή, αλλά και στον µαθητή, που αντιλαµβάνεται ότι η µάθηση είναι 
δια βίου, δεν είναι κάτι που σταµατά όταν τελειώνει το Λύκειο ή το 

Πανεπιστήµιο.
- Τα τελευταία τρία χρόνια λειτουργεί στο Φεστιβάλ Ολυµπίας 
Τµήµα Ντοκιµαντέρ. Πόσο εύκολα ενσωµατώθηκε ως δοµή;
- Η ανάπτυξη του Τµήµατος Ντοκιµαντέρ, που πραγµατοποιείται 
στην Αµαλιάδα, είναι καταπληκτική. Πρόκειται για µια πλήρη δοµή 
πλέον µέσα στο Φεστιβάλ, θα µπορούσε να είναι ένα ανεξάρτητο 
φεστιβάλ, µε προβολές, εργαστήρια κτλ. Για παράδειγµα, για µια 
ταινία µεγάλου µήκους που διαγωνίζεται, θα έρθουν στον Πύργο 
τέσσερα άτοµα από τις ΗΠΑ µε δικά τους έξοδα, η σκηνοθέτιδα, ο 
παραγωγός, ο µικρός πρωταγωνιστής της ταινίας και η µητέρα του. 
Ακριβώς γιατί είναι η ακτινοβολία του Φεστιβάλ πολύ µεγάλη. Εν-
δεικτικά, επίσης, σας αναφέρω ότι για µια µικρού µήκους µυθοπλα-
σίας θα έρθει ένα άτοµο από την Κολοµβία, για µια άλλη ταινία ένα 
άτοµο από το Κιργιστάν, εκτός βέβαια από την Ευρώπη από όπου θα 
έρθουν πολλοί.

«The Toc», 3/12/2018
http://www.thetoc.gr/politismos/article/ola-gia-to-festibal-
olumpias-gia-paidia-pou-meamorfwnei-ton-purgo-ileias

∆ηµήτρης Σπύρου – Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους

από τη σωµατική τιµωρία και άλλες µορφές βίας, τα δικαιώµατα των 
παιδιών µε αναπηρίες, των ιθαγενών, των ασυνόδευτων και των 
παραβατών του νόµου, η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
του ΟΗΕ είχε εκδώσει, για την υποστήριξη της εφαρµογής τους, δι-
ευκρινιστικά κείµενα που ονοµάζονται «Γενικά Σχόλια». Μόλις το 
2013 η Επιτροπή εξέδωσε το Γενικό Σχόλιο υπ’ αρ. 17 που αφορά 
το άρθρο 31, το οποίο µάλιστα είχε αποκληθεί από ορισµένους «το 
ξεχασµένο άρθρο»1. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 31 προβλέπονται τα 
εξής:

«1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωµα 
στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην 
ενασχόληση µε ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι 
κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συµµετοχή στην πο-
λιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωµα του 
παιδιού να συµµετέχει πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή 
και ενθαρρύνουν την προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για 
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.»

Παρατηρούµε λοιπόν ότι, όπως προαναφέρθηκε, στο άρθρο αυτό η 
συµµετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή συνδέεται µε το 
παιχνίδι και µε τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, µια φυσική ανάγκη 

που αποτελεί και ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παιδικής 
ηλικίας. Βέβαια, αν ανατρέξουµε και στα υπόλοιπα άρθρα της Σύµ-
βασης, θα διαπιστώσουµε ότι µε διάφορους τρόπους το δικαίωµα 
στην πολιτιστική ζωή συνδέεται µε πολλά άλλα δικαιώµατα, όπως το 
δικαίωµα στη µη διάκριση (άρθρο 2), στην ανάπτυξη (άρθρο 6), στην 
ελεύθερη έκφραση της γνώµης και της προσωπικότητας (άρθρα 12-
13), στην ενηµέρωση (άρθρο 17), στην εκπαίδευση (άρθρα 28-29), 
αλλά και µε τα άρθρα που προστατεύουν τα δικαιώµατα παιδιών µε 
αναπηρίες, ιθαγενών, µειονοτήτων, προσφύγων κτλ. Καθώς µά-
λιστα, όπως έχει επανειληµµένα τονιστεί, όλα τα δικαιώµατα είναι 
µεταξύ τους αλληλένδετα και θα πρέπει να προσεγγίζονται ολιστικά 
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και όχι αποµονωµένα, είναι προφανές ότι η συµµετοχή στην πολιτι-
στική ζωή και στις τέχνες αποτελεί µια πολύ σηµαντική πτυχή των 
δικαιωµάτων των παιδιών, που χρειάζεται όχι µόνο διακηρυκτική 
ανάδειξη αλλά και συγκεκριµενοποίηση για το πώς µπορεί να υλο-
ποιηθεί και να προστατευτεί.

Το Γενικό Σχόλιο 17 της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Παιδιού 
του ΟΗΕ επιχείρησε να επιβεβαιώσει και να διευκρινίσει τη ση-
µασία του άρθρου 31 για την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των 
παιδιών, εστιάζοντας µάλιστα σε ορισµένα λεπτά ζητήµατα ευθύνης 
των κυβερνήσεων για τη διαµόρφωση του πλαισίου υλοποίησής 
του, όπως, µεταξύ άλλων: η αναγνώριση από όλες και όλους της 
σηµασίας που έχει το εν λόγω δικαίω-
µα, η πραγµατοποίηση επενδύσεων για 
τη δηµιουργία ευκαιριών για τα παιδιά, 
η εξισορρόπηση µεταξύ κινδύνων και 
ασφάλειας, η ανάγκη να µην υποχωρεί 
το δικαίωµα αυτό στην πίεση για εκπαι-
δευτικές επιδόσεις, η ιδιαίτερη προσο-
χή ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωµα 
ισότιµα σε παιδιά µε αναπηρίες, παιδιά 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή σε 
ιδρύµατα, µειονότητες και παιδιά που 
µετακινούνται λόγω συγκρούσεων, κα-
ταστροφών ή πολέµων. Επίσης τόνισε 
τη σηµασία να καθιερωθεί ειδική νοµο-
θεσία που να προστατεύει το δικαίωµα 
του άρθρου 31 αλλά και να υπάρχουν 
ανεξάρτητοι µηχανισµοί προστασίας 
του, στους οποίους να µπορούν να 
προσφεύγουν τα παιδιά και οι εκπρό-
σωποί τους.

Με βάση το περιεχόµενο του άρ-
θρου και του Γενικού Σχολίου αλλά 
και την εµπειρία µου από την άσκη-
ση των καθηκόντων του Συνηγόρου 
του Παιδιού στην Ελλάδα και από την 
επαφή µου µε οµόλογους θεσµούς 

της Ευρώπης, θα ήθελα να αναφέρω επιγραµµατικά τα παρακάτω 
ιδιαίτερα αναγκαία µέτρα, αν θέλουµε να µιλάµε για µια συστηµατι-
κή δράση για την προάσπιση του δικαιώµατος αυτού στη χώρα µας.

Το σχολείο χρειάζεται οπωσδήποτε να περιλάβει και να ενισχύ-
σει τις τέχνες και να προωθήσει τη συµµετοχή των µαθητών - µα-
θητριών στην πολιτιστική ζωή, σε όλες τις βαθµίδες και µε όλα τα 
δυνατά µέσα που διαθέτει. Η συµµετοχή αυτή γνωρίζουµε καλά ότι 
συµβάλλει στο να είναι περισσότερο χαρούµενα τα παιδιά, να εκ-
φράζονται καλύτερα, να καλλιεργούν τα ταλέντα τους, να επικοινω-
νούν και να συνεργάζονται µεταξύ τους, να διαµορφώνουν φιλικές 
σχέσεις και να επιλύουν τις όποιες συγκρούσεις τους. Οι τέχνες 

µπορεί και πρέπει να αξιοποιούνται 
µέσα στη διδακτική πρακτική όλων 
των µαθηµάτων, να κατέχουν ιδι-
αίτερο χώρο στις ευέλικτες ώρες 
του υποχρεωτικού προγράµµατος 
και να πλαισιώνουν το προαιρετικό 
πρόγραµµα των σχολείων (οµίλους 
ή δραστηριότητες). Με την ευκαι-
ρία, τονίζω τη σοβαρή αντίρρησή 
µου για την πρόσφατη κατάργηση 
της ευέλικτης ζώνης στην Ε’ και ΣΤ’ 
∆ηµοτικού και τη µη προώθηση της 
ευέλικτης ζώνης στη δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση. Το σχολείο µπορεί 
να βασίζεται στις τέχνες και παράλ-
ληλα να δίνει ιδέες και κίνητρα στα 
παιδιά για να τις καλλιεργούν στην 
καθηµερινότητά τους, αλλά και να 
συµµετέχουν σε µια µεγάλη ποικιλία 
δραστηριοτήτων πολιτιστικής ζωής 
στις κοινότητές τους. Η µεγαλύτερη 
αξιοποίηση των τεχνών στη σχολική 
ζωή δεν αποτελεί λοιπόν απλώς ζω-
τική ανάγκη των παιδιών αλλά και 
υποχρέωση της πολιτείας που πηγάζει 
από τον νόµο και κάθε ενέργεια διεκ-

να βασίζεται στις τέχνες και παράλ
ληλα να δίνει ιδέες και κίνητρα στα 
παιδιά για να τις καλλιεργούν στην 
καθηµερινότητά τους, αλλά και να 
συµµετέχουν σε µια µεγάλη ποικιλία 
δραστηριοτήτων πολιτιστικής ζωής 
στις κοινότητές τους. Η µεγαλύτερη 
αξιοποίηση των τεχνών στη σχολική 
ζωή δεν αποτελεί λοιπόν απλώς ζω
τική ανάγκη των παιδιών αλλά και 
υποχρέωση της πολιτείας που πηγάζει 
από τον νόµο και κάθε ενέργεια διεκ

«ΜΠΛΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ» (2016) του Ουµίτ Κόρεκεν – Βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας της Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών Λεσχών 

Ελλάδας στο 19ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για 
Παιδιά και Νέους

«ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ» (2017) του Βίκτορ Έρικσον – Βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας της Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών Λεσχών 

Ελλάδας στο 20ό ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας 
για Παιδιά και Νέους
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δίκησής της µπορεί και χρειάζεται να 
ανατρέχει στο άρθρο 31.

Το επόµενο πεδίο άσκησης του 
δικαιώµατος είναι αυτό των ευθυ-
νών της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Σύµφωνα και µε τις συστάσεις της 
Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Παι-
διού του ΟΗΕ, χρειάζεται να υπάρ-
ξουν περισσότερες επενδύσεις και 
συστηµατικές προσπάθειες ώστε 
όλα τα παιδιά, µε ιδιαίτερη µέριµνα 
για τα πλέον ευάλωτα και κοινωνι-
κά αποκλεισµένα, να έχουν πρό-
σβαση σε ευκαιρίες συµµετοχής 
στην πολιτιστική ζωή είτε ως ενερ-
γοί θεατές-ακροατές είτε συµµετέ-
χοντας σε οµάδες και δράσεις και 
αναλαµβάνοντας πρωταγωνιστικό 
ρόλο σε πρωτοβουλίες σχετικές 
µε την τέχνη. Κέντρα νεότητας 
στις γειτονιές, δηµιουργικά και 
καλλιτεχνικά εργαστήρια, πρωτο-
βουλίες, εκδηλώσεις και νεανικά 
φεστιβάλ µπορούν αφενός να 
ενεργοποιήσουν σε θετικούς κοινω-
νικούς ρόλους τα παιδιά, αφετέρου να βοηθήσουν στη γενικότερη 
ενδυνάµωσή τους, στην θετική τους συνύπαρξη και στη θωράκιση 
όλων των δικαιωµάτων τους. Τέτοιες παροχές θα πρέπει όχι µόνο 
να προτιµώνται αλλά και να µπορούν να διεκδικηθούν ως υποχρέ-
ωση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ως συνδεδεµένες µε 
τα δικαιώµατα δηµοτών και λοιπών κατοίκων της κάθε γειτονιάς. 
Προχωρώντας, δε, σε µία ακόµη πιο σύγχρονη προσέγγιση, µπο-
ρούµε να υποστηρίξουµε ότι τα παιδιά έχουν δικαίωµα να συµµετέ-
χουν και στον σχεδιασµό και στην αξιολόγηση της δράσης των δή-
µων για την προώθηση του δικαιώµατός τους στην πολιτιστική ζωή 
και στις τέχνες µέσα από διαδικασίες διαβούλευσης στα σχολεία ή 
µέσα από τη δηµιουργία σταθερών οµάδων εφήβων συµβούλων 
των ΟΤΑ. 

Τέλος, στο πλαίσιο αυτού του µικρού κειµένου, θα ήθελα να 
αναφερθώ στη σηµασία των πρωτοβουλιών από οµάδες πολιτών. 
Πολιτιστικοί σύλλογοι, καλλιτεχνικές οµάδες, παρέες και κάθε µορ-
φής οµάδες της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να αποτελέσουν 
το όχηµα για την προσωπική και τη συλλογική αλλαγή και ανάπτυξη 
παιδιών και εφήβων, τόσο σε επίπεδο γειτονιάς όσο και σε ειδικούς 
χώρους (π.χ. σε ιδρύµατα, χώρους φιλοξενίας, προσφυγικά κέντρα, 
καταυλισµούς κ.α.) ή σε ευρύτερη κλίµακα, µε δίκτυα και συστήµα-
τα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγών. Άλλωστε, αρκετές πρακτικές 
µέχρι σήµερα µας έχουν δείξει ότι, δηµιουργώντας κέντρα µε πο-
λιτιστική δράση στις γειτονιές, κάνοντας θέατρο του δρόµου, τέχνη 
µε τα παιδιά στις πλατείες ή µε παιδιά που εργάζονται στο δρόµο, 
ζωγραφίζοντας, οργανώνοντας προβολές ή παραστάσεις, παίζοντας 
µουσικές, χορεύοντας, δηµιουργώντας γλυπτά, µαθαίνοντας στα 
παιδιά τη χρήση της κάµερας, διαδίδοντας τα βιβλία και τη φιλανα-
γνωσία, κάνοντας επισκέψεις και ξεναγήσεις σε µουσεία και διάφο-
ρες άλλες πολιτιστικές δράσεις, οι οµάδες πολιτών έχουν να επιδεί-
ξουν εξαιρετικά παραδείγµατα ενεργού σύνδεσης των παιδιών µε 
τις κοινότητες που ζουν αλλά και καταπολέµησης της αποµόνωσης 
και του κοινωνικού αποκλεισµού. Τέτοιες οµάδες και πρωτοβου-
λίες µπορούν να έχουν εξαιρετική συνδροµή στην ενδυνάµωση 
και στην πορεία των παιδιών και των εφήβων προς την αυτονοµία, 
διδάσκοντάς τους βιωµατικά τη συνεργασία, τη συνύπαρξη και τον 
αλληλοσεβασµό. Από µεριάς της πολιτείας είναι απαραίτητο να δι-
ατίθενται χρηµατοδοτήσεις για τέτοιου είδους δράσεις, να µην αντι-
µετωπίζονται απλώς ως φιλανθρωπικές ή ανθρωπιστικές πρωτο-

βουλίες, αλλά ως µέσα άσκησης και 
υλοποίησης ενός πολύ σηµαντικού 
δικαιώµατος των παιδιών. 

Τα δικαιώµατα είναι µια πολύ 
σηµαντική υπόθεση στη ζωή όλων 
των πολιτών· µεταξύ άλλων, ρυθµί-
ζουν τα πλαίσια και τα όρια ανάπτυ-
ξης της προσωπικότητάς τους µέσα 
στην κοινωνία. Ειδικά για τα παιδιά, 
τα δικαιώµατα µπορούν να έχουν 
ένα διπλό ρόλο: παιδευτικό, καθώς 
µπορούν να τα προετοιµάζουν για την 
άσκηση του κοινωνικού τους ρόλου, 
όσο και ουσιαστικό, για να µπορούν 
να πραγµατώνουν την προσωπική 
τους έκφραση υπερασπίζοντας τον 
εαυτό τους αλλά και οριοθετώντας τις 
συµπεριφορές τους προς τα άλλα µέλη 
της κοινωνίας. Ειδικά το δικαίωµα των 
παιδιών να συµµετέχουν στην πολιτι-
στική ζωή και στις τέχνες, αλληλένδετο 
µε το δικαίωµα στο παιχνίδι και στον 
ελεύθερο χρόνο, είναι συνυφασµένο 
απόλυτα µε τη σωµατική και ψυχική 
υγεία των παιδιών, την ανάπτυξη και 

την ευηµερία τους. Η αξία του, µάλιστα, γίνεται ακόµη µεγαλύτερη 
εφόσον ασκείται µε βάση και την έκφραση της γνώµης των παιδιών, 
δηλαδή µετά από και παράλληλα µε την ακρόαση των απόψεών 
τους για το περιεχόµενο των δράσεων που ταιριάζουν περισσότερο 
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω την τεράστια σηµασία που 
έχει να διεκδικούµε την καθιέρωση µηχανισµών µέσω των οποίων 
το δικαίωµα των παιδιών στην πολιτιστική ζωή και στις τέχνες θα 
προστατεύεται αποτελεσµατικά και θα είναι απαιτητό από κάθε πρό-
σωπο σε θέση ευθύνης.

Ίσως µία επαναστατική κίνηση υποστήριξης της νέας γενιάς στις 
µέρες µας, σε έναν κόσµο στον οποίο κυριαρχούν ο ανταγωνισµός, 
ο ατοµισµός, οι φοβίες και η καχυποψία, είναι η ανάπτυξη µιας 
κουλτούρας επένδυσης στον πολιτισµό και στις τέχνες, που µπορεί 
να βοηθήσει αφενός στην προσωπική έκφραση και απελευθέρωση 
παιδιών και νέων, αφετέρου στην καλλιέργεια αυτοπεποίθησης, δε-
σµών και εµπιστοσύνης, που έχουν ανάγκη τα παιδιά για να αλλη-
λοτροφοδοτούνται δηµιουργικά και να ανθίζουν στο παρόν και στο 
µέλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Emma Colucci και Laura Wright, «Moving Children’s 
Participation Forward Through Article 31 – the Right To Play», 
Canadian Journal of Children Rights 2015, σελ. 95-110.
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Κινηµατογραφικά Εργαστήρια στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους



24

Του Λευτέρη Αδαµίδη

Είναι αδύνατο να µιλήσει κανείς για το συγκλονιστικό αυτό ντοκι-
µαντέρ χωρίς να ανατρέξει στο βιογραφικό του δηµιουργού του. Ο 
τριανταεφτάχρονος κουρδικής καταγωγής σκηνοθέτης από το Ιράκ 
έφυγε από το Ιρακινό Κουρδιστάν το 1991 σε ηλικία 11 ετών και µετά 
από περιπλανήσεις εγκαταστάθηκε στα 19 του στη Σουηδία, όπου 
δουλεύει πλέον ως φωτογράφος, σκηνοθέτης µοντέρ και παραγω-
γός. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι αρκετά συνηθισµένο στη 
Σουηδία, µια χώρα µε µεγάλη παράδοση στην υποδοχή προσφύ-
γων, να βλέπουµε σκηνοθέτες και  καλλιτέχνες να προέρχονται 
ακριβώς από αυτόν τον πληθυσµό.

Το ντοκιµαντέρ αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη µεγάλου µή-
κους ταινία του, µετά το µικρού µήκους Victims of the IS (που αγο-
ράστηκε από το Netflix), και ασχολείται και αυτή µε τα εγκλήµατα 
του Ισλαµικού Κράτους στην πατρίδα του, το Ιρακινό Κουρδιστάν, 
και ειδικότερα µε τον διωγµό των Γεζίντι (θρησκευτική µειονότη-
τα Κούρδων που δεν έχουν ασπαστεί το Ισλάµ και ζουν στο βόρειο 

Ιράκ κοντά στα σύνορα µε τη Συρία) από την πατρογονική τους γη, 
την αρπαγή των γυναικών τους και τη µετέπειτα πώλησή τους ως 
σκλάβων από τον στρατό του Ισλαµικού Κράτους, ένα θέµα που πριν 
από λίγα χρόνια είχε κάνει τον γύρο του κόσµου.

Εδώ ο Χιρόρι αναλαµβάνει να καλύψει τον εκτοπισµό των 
Κούρδων από την περιοχή του Σιντζάρ και τις απαγωγές γυναικών 
από τον ISIS, ενώ την ίδια στιγµή η γυναίκα του ετοιµάζεται να φέρει 
στον κόσµο το πρώτο τους παιδί. Για να ξεκινήσει το ντοκιµαντέρ, 
ο Χιρόρι διέθεσε τις δικές του οικονοµίες και δανείστηκε από φί-
λους, πριν καταφέρει, πολύ αργότερα, να πάρει επιχορήγηση από 
το Σουηδικό Ινστιτούτο Κινηµατογράφου για την ολοκλήρωσή του. 
Όπως έχει εξοµολογηθεί σε συνέντευξή του, το γεγονός ότι ο ίδιος 
είναι κουρδικής καταγωγής, µιλά τη γλώσσα και γνωρίζει τα µέρη, 
δηµιούργησε µέσα του την υποχρέωση να διηγηθεί τη συγκλονι-
στική ιστορία  του  εκτοπισµού 1,4 εκατοµµυρίων ανθρώπων.  Στην 
πορεία, όµως, η γνωριµία του µε την εντεκάχρονη Σουάντ (ηλικία 
κατά την οποία ο ίδιος εγκατέλειψε το Ιράκ) αποδεικνύεται διπλά 
καθοριστική. Πρώτα επειδή η µικρή κυριολεκτικά  του έσωσε τη 

Σ ύ γ χ ρ ο ν ο Σ  Σ ο ύ η δ ι κ ο Σ  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ο Σ

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
           ∆ΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΣΟΥΗ∆ΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  ΣΤΙΣ 14/01/2018 ΚΑΙ 21/01/2018

•  Προβολή των ταινιών «ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ» του Χογκίρ Χιρόρι (ΣΟΥΗΔΙΑ, 2016) και 
«ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ» του Πέτερ Γκρένλουντ (ΣΟΥΗΔΙΑ, 2015)

•  Συζήτηση με εισηγητές τους Λευτέρη Αδαµίδη (κριτικό κινηματογράφου) και Ρόµπυ Εκσιέλ (κριτικό κινηματογράφου)
•  Σε συνεργασία με την  Πρεσβεία της Σουηδίας, το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (SIA), το Σουηδικό Ινστιτούτο 

Κινηµατογράφου (SFI) το Σουηδικό Ινστιτούτο (SI) και την Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας 
(ΟΚΛΕ) 

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ
 ΤΟΥ ΧΟΓΚΙΡ ΧΙΡΟΡΙ

«ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ»  (2016) του Χογκίρ Χιρόρι Συζήτηση για την ταινία του Χογκίρ Χιρόρι «ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ» - Λευτέρης Αδαµίδης
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Του Ρόµπυ Εκσιέλ

Η Μίνα, τοξικοµανής και βαποράκι που απειλείται από την σπιτονοικο-
κυρά της µε έξωση, θα βουτήξει µέσα στην απόγνωσή της τα χρήµατα 
που ανήκουν σε έναν µεγαλέµπορο, αλλά θα βρεθεί παρόλα αυτά στον 
δρόµο. Θα γνωρίσει τυχαία την Κάτια, µια αλκοολική µητέρα που το 
παιδί της το έχουν πάρει οι κοινωνικές υπηρεσίες, και µαζί θα κατα-
φύγουν σε ένα πάρκο µε τροχόσπιτα, όπου ζουν και άλλοι απόκληροι 
της κοινωνίας, σε ένα ιδιότυπο κοινόβιο.

∆ε χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για τη φόρµα τούτης της ταινί-
ας. Μιας ταινίας αφοπλιστικής λιτότητας και βροντερής αµεσότητας, 
όπου ό,τι απεικονίζεται είναι ακριβώς ό,τι βλέπεις. ∆εν έχει δηλαδή 
το σηµειολογικό βάρος που έχουν άλλα φιλµ Σουηδών δηµιουργών 
του πρόσφατου παρελθόντος, όπως του Ρόι Άντερσον για παράδειγ-
µα (Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο, Εµείς οι ζωντανοί, Ένα πε-
ριστέρι έκατσε σε ένα κλαδί, συλλογιζόµενο την ύπαρξή του), ή του 
Ρούµπεν Έστλουντ (Ανωτέρα βία, Το τετράγωνο). Εστέτ σκηνοθέτες, 
µε την πιο θετική έννοια του όρου, που ανάγουν το περιεχόµενο του 
φιλµ τους, το προσωπικό και το κοινωνικό, σε ένα ευρύτερο φιλο-
σοφικό.

Στους Περιπλανώµενους, αντίθετα, έχουµε ρεαλισµό, βασικό 
και τραχύ. ∆εν υπάρχει παραµικρή δόση επιτήδευσης στις ερµη-
νείες, κανένας στόµφος στην εκφορά ή νατουραλισµός στο παίξι-

µο. ∆εν αποκλείεται, µάλιστα, κάποιες σκηνές να δουλεύτηκαν µε 
αυτοσχεδιασµό. Οι φυσικοί χώροι γυρισµάτων ενισχύουν τούτη την 
αληθοφάνεια, όπως και η κάµερα στο χέρι, που εναλλάσσει κυρίως 
κοντινά και µεσαία πλάνα. Οι σιωπές είναι λίγες, κι αυτές «βρώ-
µικες» θα λέγαµε αδόκιµα, καθώς πάντα παρεµβάλλεται κάποιος 
φυσικός ήχος. Απουσιάζει επίσης εντελώς η µουσική υπόκρουση 
µέχρι το τελευταίο 20λεπτο της ταινίας.

Είναι ένα σινεµά που µπορεί να φέρνει στον νου τυπικούς Βο-
ρειοευρωπαίους ρεαλιστές, όπως τους Βέλγους αδελφούς Νταρ-
ντέν ή τον Βρετανό Κεν Λόουτς, δηµιουργούς που έχουν πολλάκις 
πραγµατευτεί παρόµοιες ιστορίες, όµως καθόλου την ίδια την εθνι-
κότητά του. ∆εν είναι ο σουηδικός κινηµατογράφος όπως τον έχου-
µε συνηθίσει, ούτε στιλιστικά ούτε και θεµατικά. Με ανθρώπους του 
υποκόσµου, που ζουν και κινούνται στο περιθώριο, «εκτός χάρτη» 
θα λέγαµε, µέσα στη φτώχεια και την εγκατάλειψη, έχει σπανιότατα 
ασχοληθεί το σινεµά της σκανδιναβικής χώρας, που όσο σπουδαία 
παράδοση κι αν έχει στα «εσωτερικά» δράµατα (βλέπε Ίνγκµαρ 
Μπέργκµαν, µε την εργογραφία του οποίου συνδέεται άλλωστε ολό-
κληρη η πορεία του), άλλο τόσο περιορισµένο χώρο έχει διαθέσει 
ανά τις δεκαετίες στο λούµπεν προλεταριάτο, σε κοινωνικά τερέν 
έξω και πέρα από το µέσο-µεγαλοαστικό. 

Λοιπόν, πρωτότυπες ίσως να µην είναι οι δοκιµασίες των Πε-
ριπλανώµενων παριών του νεοεµφανιζόµενου Πέτερ Γκρόνλουντ, 
ο οποίος «διευρύνει» εδώ σε µεγάλου µήκους ένα παλιότερο 28λε-
πτο φιλµ του, µε πρωταγωνίστρια και πάλι την εκφραστική Μαλίν 
Λέβανον. Πάντως συνιστούν χωρίς αµφιβολία ένα ξεχωριστό άλµα, 
ένα τολµηρό εγχείρηµα για τον κινηµατογράφο τούτου του κράτους-
προτύπου της κοινωνικής πρόνοιας.

ζωή (χάρη σ’ αυτήν δε θα µπει στο µοιραίο ελικόπτερο), αλλά και 
επειδή οδήγησε το ντοκιµαντέρ σε µια ολότελα νέα κατεύθυνση: 
στην αναζήτηση και τελικά στην ανακάλυψη µιας νέας οικογένειας 
(αυτής της Σουάντ) στην παλιά του πατρίδα. Στο τέλος της ταινίας, ο 
Χιρόρι νιώθει κι αυτός µέλος της (οι δύο οικογένειες µάλιστα συνα-
ντιούνται), ενώ ο σκηνοθέτης, σε µια συγκλονιστική µετάθεση, δίνει 
την κάµερά του στη Σουάντ προτείνοντάς της τη δηµιουργία µιας 
δικής της ταινίας. 

Τα ντοκιµαντέρ του Χιρόρι δεν ασχολούνται µε τις πολιτικές 
διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης, του ρόλου του Ισλαµικού 
Κράτους, του πολέµου στη Συρία κτλ., αλλά εστιάζουν σταθερά σε 
ανθρώπινες ιστορίες και στοχεύουν στη - συχνά εξαιρετικά ωµή - 
καταγραφή παρά στην ανάλυση. Αποτελούν περισσότερο ντοκουµέ-
ντα της συνεχιζόµενης κρίσης στην περιοχή και έχουν την αίσθηση 
του επείγοντος, γι’ αυτό και δείχνουν κάποιες στιγµές τραχιά, σε 

σηµείο που σοκάρουν µε τις ακατέργαστες εικόνες τους, και ίσως 
λίγο άτεχνα.

Για το ζήτηµα της γενοκτονίας των Γεζίντι έχουν γυριστεί πολλά 
ντοκιµαντέρ. Ανάµεσά τους και ένα ελληνικής παραγωγής, το εξαι-
ρετικό Πού Είσαι Σινγκάλ; του Άγγελου Ράλλη, που διαδραµατίζεται 
περίπου στα ίδια µέρη και προβλήθηκε µε επιτυχία το 2017 στο Φε-
στιβάλ Ντοκιµαντέρ της Θεσσαλονίκης.  

Η νέα του ταινία Χιρόρι, Deminer, συνεχίζει στην ίδια θεµατική 
και γεωγραφικά στην ίδια περιοχή, ακολουθώντας έναν Κούρδο αξι-
ωµατικό ειδικό στην εκκαθάριση του εδάφους από νάρκες, µια κλη-
ρονοµιά που έχει αφήσει  πίσω του το Ισλαµικό Κράτος στις περιοχές 
τις οποίες εγκατέλειψε και είναι πλέον ελεύθερες. Η ταινία, που θρι-
άµβευσε στο Φεστιβάλ του Άµστερνταµ, το σηµαντικότερο του είδους, 
κερδίζοντας το πρώτο βραβείο τον περασµένο Νοέµβριο, επιβεβαιώ-
νει την ανοδική πορεία ενός ταλαντούχου δηµιουργού.

«ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ» (2015) του Πέτερ ΓκρένλουντΣυζήτηση για την ταινία του Πέτερ Γκρένλουντ 
«ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ» - Ρόµπυ Εκσιέλ

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ 
ΤΟΥ ΠΕΤΕΡ ΓΚΡΕΝΛΟΥΝΤ
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Οµολογώ το πάθος µου για την εικόνα, το κάδρο, τα σκηνικά, τα 
κοστούµια. Αυτά που συνθέτουν το ορατό µέρος του κινηµατογρα-
φικού έργου. ∆εν µπορώ να ξεχωρίσω το οπτικό υλικό µιας ταινίας 
από τον λόγο και από ό,τι άλλο τέλος πάντων συνθέτει το πλήρες και 
τελικό έργο. Μου αρέσουν τα σκηνικά και τα κοστούµια, τα ξύλα, τα 
χαρτόνια και η ψαρόκολλα. Μου αρέσουν οι ψεύτικες κατασκευές, 
τα αντίγραφα πραγµάτων όσο και τα αληθινά πράγµατα, οι τοίχοι 
των σπιτιών, οι ξύλινες παλιές πόρτες, τα κεραµίδια, οι καµινάδες. 
Όπως µου αρέσουν και τα βαµµένα πρόσωπα των ηθοποιών, τα 
κορµιά τους, οι φωνές τους και οι σιωπές τους. Μου αρέσει η δι-
άλυση της ζωής και η ανασύνθεσή της µέσα από τους φακούς της 
µηχανής και το µάτι του σκηνοθέτη.

Νίκος Κούνδουρος 
«Stop Carré», σελ. 308 

Ο Νίκος Κούνδουρος έφυγε στα 91 του, στις 22 Φεβρουαρίου 2017 
(15 ∆εκεµβρίου 1926 – 22 Φεβρουαρίου 2017).

Την ηµέρα που πληροφορήθηκα τον θάνατό του, έγραψα εν 
θερµώ το παρακάτω κείµενο που δηµοσιεύτηκε σε αθηναϊκή εφη-
µερίδα (Enetpress, 23/02/2017).

Ο Νίκος Κούνδουρος είναι ο πατέρας όλων µας. Το σύγχρονο 
ελληνικό σινεµά ακουµπάει πάνω στη «Μαγική Πόλη» και τον 
«∆ράκο» και ας µην το οµολογούν, ας το κρύβουν ακόµη και από 
τον ίδιο τους τον εαυτό οι περισσότεροι Έλληνες σκηνοθέτες.

Ο Νίκος Κούνδουρος τόλµησε εκεί που όλοι οι άλλοι σκύβανε το 
κεφάλι, το έχωναν µέσα στην άµµο ή βολεύονταν µε τις πενταρο-
δεκάρες και τα αποφάγια που τους πετούσε το σύστηµα. Ο Νίκος, 
σε διαρκή αντιπαράθεση µε την εξουσία και τους µηχανισµούς της, 

Ν ί κ ο ς  κ ο ύ Ν δ ο ύ ρ ο ς  ( 1 9 2 6 - 2 0 1 7 )

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ (1926-2017)
ποίηση, πολιτική, πάθος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 04/03/2018

•  Προβολή της ταινίας του Αντώνη Μποσκοΐτη «Ο∆ΥΣΣΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟ» 
(ΕΛΛΑ∆Α, 2010)

•  Συζήτηση µε εισηγητές τους Αντώνη Μποσκοΐτη (σκηνοθέτη της ταινίας), Λευτέρη Ξανθόπουλο (ποιητή, σκηνοθέτη), και Καλή 
Καλό (ηθοποιό)

•  Ανάγνωση αποσπάσµατος από το βιβλίο του Νίκου Κούνδουρου «Ονειρεύτηκα πως πέθανα» (2009, Εκδόσεις Ίκαρος) από τον 
ηθοποιό Χάρη Φλέουρα 

•  Τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι από τη φιλµογραφία του Νίκου Κούνδουρου. Ερµηνεία: Ηλίας Λιούγκος, Παντελής 
Θεοχαρίδης, Γιώργης Χριστοδούλου – Πιάνο: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟ   Του Λευτέρη Ξανθόπουλου

«Ο∆ΥΣΣΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΝΙΚΟ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟ» (2010) του Αντώνη Μποσκοΐτη
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θα πληρώσει αργότερα την τόλµη και την αποκοτιά του άπειρες 
φορές.

Προσπάθησαν µε κάθε τρόπο να τον ακυρώσουν και να τον ευ-
νουχίσουν, όµως εκείνος πολεµούσε µε νύχια και µε δόντια, πο-
λεµούσε µέχρι τα τραγικά όρια του γκροτέσκ και του παραλόγου, 
πολεµούσε µέχρι και την τελευταία του πνοή.

Ο ντεσπεράντο Νίκος Κούνδουρος έκανε τη µοναξιά και την απελ-
πισία του ταινίες, έκανε την εξορία σπίτι του και καταφυγή του.

Ο Νίκος δεν έφυγε ποτέ από τη Μακρόνησο.

Ο Κούνδουρος είναι ένας βαθιά τραυµατισµένος άνθρωπος από την 
τρυφερή του ακόµα ηλικία· οι διώξεις που υπέστη από τη µεταξική 
δικτατορία ο δηµοκράτης πολιτευτής πατέρας του, Ιωσήφ Κούν-
δουρος, η ναζιστική κατοχή και η Αντίσταση στην οποία και ο ίδιος 
εµπλέκεται δυναµικά, ο αιµατηρός και αδελφοκτόνος εµφύλιος πό-
λεµος που ακολουθεί, η τετράχρονη εξορία του και τα βασανιστήρια 
στο στρατόπεδο της Μακρονήσου, η αποτρόπαιη και ασφυκτική µε-
τεµφυλιακή Ελλάδα, η δικτατορία των συνταγµαταρχών και νωρίτε-
ρα, από την εµφάνιση τού νέου σκηνοθέτη στην κινηµατογραφική 
αγορά, ιδίως αυτό, η πεισµατική άρνηση του κυρίαρχου κριτικού 
λόγου που συµπεριφέρεται δογµατικά, τυχοδιωκτικά και ανερµάτι-
στα, αλλά και του φιλοθεάµονος κοινού, ιδιαίτερα δε της «προοδευ-
τικής» Αριστεράς στην οποία ανήκε ιδεολογικά, να προσλάβει, να 
κατανοήσει και να αποδεχτεί το έργο του.

Η µατιά του τρυφερή, συνάµα σκληρή, τόσο µε τους άλλους όσο 
και µε τον ίδιο του τον εαυτό, µατιά πονεµένη, εκδικητική, ειρωνική, 

ηδονοβλεπτική µα πάντοτε παράξενα αθώα, 
πονηρή και παιδιάστικη. Ο Κούνδουρος 
περιµένει το θαύµα, προκαλεί το καθηµε-
ρινό θαύµα ως άλλος βυζαντινός ασκητής 
και άγιος της ορθοδοξίας, από αυτούς µε το 
χρυσό φωτοστέφανο και το ειλητάριο ή τον 
κώδικα και το παλλόµενο δόρυ στο δεξί, 
που τόσο πολύ του αρέσει, µε τα χρώµατα 
και τα πινέλα του να ιστορεί. 

Πώς φύτρωσε και πώς άνθισε ο Νί-
κος Κούνδουρος στο άνυδρο τοπίο του 
µεταπολεµικού ελληνικού κινηµατογρά-
φου; Από πού ήρθε; Ποιες οι αποσκευές 
του και ποιες οι προθέσεις του; Σε τι πίστευε; Γιατί υπερασπίστηκε 
µε τέτοιον τρόπο και µε τόσο παράφορο πάθος όλες τις ταινίες του; 
Τι τον στήριξε;

Από τη Μαγική Πόλη, την ταινία της αθωότητας, µε τους από-
ηχους και τις επιδράσεις του νεορεαλισµού (κινηµατογραφικού 
ρεύµατος, που προηγήθηκε µερικά χρόνια νωρίτερα στον αµέσως 
µεταπολεµικό ιταλικό κινηµατογράφο και τον ανανέωσε) που τη 
συνοδεύουν, ο σκηνοθέτης έχει συνηθίσει, µέχρι σήµερα ακόµα, 
να µας αιφνιδιάζει. Πού βρίσκεται αυτός ο αιφνιδιασµός; Μην πε-
ριµένετε να τον δείτε να ισορροπεί επάνω στην οριζόντια επιφάνεια 
του έργου του, που απλώς ρυτιδώνεται. Βρίσκεται ακριβώς κάτω 
από την επιφάνεια, σε µικρό σχετικά βάθος. Και οι δώδεκα ταινίες 
του ως σήµερα, αποτελούν ένα παλίµψηστο. Το σύνολο του έργου 
του, που είναι ένα, ενιαίο και αδιαίρετο, υπάρχει και εξελίσσεται σε 
επάλληλα στρώµατα.

Κάθε επίπεδο που αφαιρείται αποκαλύπτει και ένα άλλο επί-
πεδο, επιµελώς κρυµµένο, ακριβώς από κάτω. Αυτήν ακριβώς τη 
διαδροµή ακολουθεί και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο οποίος, για µια 
ακόµα φορά, αρνείται πεισµατικά να µεγαλώσει και να ωριµάσει. 
Όλα αυτά τα επίπεδα στο έργο του δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι 
επάλληλες επιστρωµατώσεις, που οδηγούν στην καταβύθιση του 
ίδιου του Κούνδουρου µέσα στις φαντασιώσεις, στα οράµατα, στη 
µαγεία, στην πονηριά και στον ζόφο τόσο της παιδικής του ηλικίας 
όσο και των πρώτων χρόνων της άγριας νεότητάς του.

∆εν κάνω κινηµατογράφο για την αφεντιά µου. Οι άλλοι µε 
νοιάζουν, των αλλονών τα ντέρτια, οι καηµοί, οι δυστυχίες, οι 
έρωτες και οι θάνατοι. Και στο σηµείο που οι άλλοι είµαι εγώ, 
υπογράφω τις ταινίες µου, πλαστογράφος ίσως των αληθινών 
πραγµάτων, ήσυχος πως δεν έκανα κακό σε κανέναν. (Ν.Κ.)

Τώρα πια ήρθε η ώρα για να µπορέσουµε επιτέλους καθαρά και 
ανάγλυφα να διακρίνουµε σε κάθε ταινία του Κούνδουρου, τη διαι-

του και ποιες οι προθέσεις του; Σε τι πίστευε; Γιατί υπερασπίστηκε 

Καλή Καλό, Χρήστος Λεοντής και Μαρίζα Κωχ

Λευτέρης Ξανθόπουλος και Νίκος Κούνδουρος

Ηλίας Λιούγκος και Αντώνης 
Παπακωνσταντίνου

Συζήτηση για την ταινία του Αντώνη 
Μποσκοΐτη «Ο∆ΥΣΣΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ – 

ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟ» - 
Καλή Καλό και Αντώνης Μποσκοΐτης
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ρεµένη πατρίδα, την ανασκολοπισµένη, ευνουχισµένη, τη στοιχειω-
µένη µας πατρίδα και να ψηλαφίσουµε το αβυσσαλέο τραύµα και 
τη βάναυση πληγή της Μακρονήσου, το εθνικό εµφύλιο µίασµα που 
εξακολουθεί µέχρι και σήµερα ακόµη να αιµορραγεί. 

Ο Νίκος Κούνδουρος, εάν δεν είχε σκηνοθετήσει για πρώτη 
φορά το 1954 µετά την εξορία του στη Μακρόνησο, αν δηλαδή δεν 
είχε αποφασίσει να γίνει σκηνοθέτης, θα µπορούσε πιστεύω - και 
χωρίς πολλή πολλή σκέψη - να είχε καταταγεί στη µακρινή µας Λε-
γεώνα των Ξένων. 

Πέρα από την ίδια την ανυπότακτη, αντιφατική, τυχοδιωκτική 
και πληθωρική του φύση, σε κάθε του ταινία, από την πρώτη έως 

την τελευταία, υπάρχει και αποτυπώνεται η περιπέτεια και το δράµα 
µιας άναρχης, µιας παγιδευµένης ολιγοµελούς οµάδας ή κοινότητας 
(ανδρικής ή και γυναικείας - δεν έχει σηµασία), που οδηγείται µέσα 
από την ανείπωτη βάσανο και τον ευτελισµό ψυχής και σώµατος 
στην (αυτο)καταστροφή και, το λέγω αυτό µετά λόγου γνώσεως, 
µιας εξεγερµένης εν τέλει αγέλης από απελπισµένους, ηττηµένους 
και τυχοδιώκτες, µιας ιδιότυπης «Λεγεώνας των Ξένων». Για τον 
ντεσπεράντο Νίκο Κούνδουρο, η κινηµατογραφική πράξη είναι 
άγρια πολεµική τέχνη. 

01/05/2018 

Αύγουστος του 2002, καλοκαίρι. Η πρώτη προβολή του µικρού 
µήκους ντοκιµαντέρ Φλέρυ - Τρελή του φεγγαριού στα κινηµατο-
γραφικά εργαστήρια του Σκλαβή στα Εξάρχεια. Τότε τραβούσαµε σε 
φιλµ Super16 mm και µετά γινόταν το blow up σε 35άρι. Εκεί ήταν 
ο Ηλίας Λιούγκος, η Αγαθή ∆ηµητρούκα, ο Βασίλης Λέκκας, ο Βα-
σίλης Γισδάκης, η Αλίκη Καγιαλόγλου, η Μαριάννα Πολυχρονίδη, η 
Μαρίζα Κωχ. Με είχε τροµάξει η Μαρίζα: «Θα ‘ρθει ο Κούνδουρος 
να δει τη δουλειά σου» µου ‘χε πει απ’ το πρωί. Έτρεµα κανονικά, 
αλλά κάπου χαιρόµουν που µες στο άγχος της πρώτης προβολής 

για τους συµµετέχοντες στην ταινία το στρες µιας πρώτης γνωρι-
µίας µε το Ιερό Τέρας θα µετριαζόταν. Έρχεται ο Κούνδουρος, δεν 
µου λέει ούτε «χαίρετε» - «σνοµπ όσο δεν πάει» σκέφτηκα εγώ -, 
κάθεται πίσω-πίσω στη µικρή αίθουσα των δοκιµαστικών προβο-
λών κι όταν τα 26 λεπτά της ταινίας τελειώνουν, αυτός προτιµά να 
µην ακολουθήσει το «πλήθος» και να µη χειροκροτήσει. Παγώνω. 
Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη στιγµή, θα γινόµουν κουρέλι, αλλά δεν 
µε αφήνουν τα θερµά λόγια των ανθρώπων που είχαν γνωρίσει τη 
Φλέρυ Νταντωνάκη. Το ίδιο βράδυ τηλεφωνώ της Κωχ: «Τι µου 
τον έφερες, βρε Μαρίζα, τον Κούνδουρο;», της λέω, «αφού δεν µε 
έβρισε, πάλι καλά». ∆ύο µέρες µετά από εκείνη την προβολή, δέχο-
µαι ένα τηλεφώνηµα από τον ίδιο. «Να είσαι στο σπίτι µου σε µισή 
ώρα» µου κάνει αυστηρά και ψαρωτικά και το κλείνει. Έτρεξα, εί-
ναι η αλήθεια. Ο σεβασµός µου ήταν δεδοµένος. Με περίµενε στην 
πόρτα εκείνου του καταπληκτικού σπιτιού του στο Μετς, που το ‘χε 
αγοράσει αχούρι για να το µετατρέψει σε παλατάκι µε τα ίδια του τα 
χέρια. Με οδηγεί µπροστά σε δύο µεταλλικές ντουλάπες, τις ανοίγει 
και βλέπω µια σειρά από βινύλια, κυρίως κλασικής µουσικής, αλλά 
και έργα των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη και Γιάννη Μαρ-
κόπουλου µε αφιερώσεις τους στο πρόσωπό του. «Σου αρέσουν;» 
µε ρωτάει. «Έχω πάθει την πλάκα µου» του απαντάω. Και συνεχίζει: 
«Πάρ’ τα όλα, από σήµερα είναι δικά σου». Τα χάνω κανονικά! «Μα, 
τι λέτε, κύριε Κούνδουρε;», τολµώ να του πω στον πληθυντικό της 
πρώτης γνωριµίας, «αυτά είναι εθνικά κειµήλια! Πώς µου χαρίζετε 
τον Μεγάλο Ερωτικό που σας έχει αφιερώσει ο Χατζιδάκις;». Γίνεται 
αυστηρός: «Θα τα πάρεις τώρα που σου λέω; Αν δεν τα πάρεις εσύ, 
τους δίνω µια και τα πετάω όλα από το παράθυρο...». Είχε έτοιµες 

Γιώργης Χριστοδούλου και Αντώνης Παπακωνσταντίνου Χάρης ΦλέουραςΠαντελής Θεοχαρίδης και 
Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Ο ∆ΙΚΟΣ ΜΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ   Του Αντώνη Μποσκοΐτη
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ΤΑΙΝΙΕΣ
• Μαγική πόλις (1954)
• Ο δράκος (1956)
• Οι παράνοµοι (1958)
• Το ποτάµι (1960)
• Μικρές Αφροδίτες (1963)
• Vortex ή Το πρόσωπο της Μέδουσας (1967)
• Τραγούδια της φωτιάς (1975)
• 1922 (1978)
• Μπορντέλο (1984)
• Μπάυρον: Μπαλάντα για ένα δαίµονα (1992)
• Οι φωτογράφοι (1998)
• Ένα πλοίο για την Παλαιστίνη (2012)

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
• Ελληνιστί Κύπρος (1974)
• Ιφιγένεια εν Ταύροις (1991)
• Αντιγόνη (1994)

ΒΙΒΛΙΑ
• Περιπλάνηση (Εξάντας, 1993)
• Stop carré (Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998)
• Ονειρεύτηκα πως πέθανα (Ίκαρος, 2009)
•  Λόγου χάριν. Αυτοβιογραφία. Ο Νίκος 

Κούνδουρος θυµάται… (Bond-us music, 
2009)
• Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου 
(Αιγόκερως, 2011)
• Γράµµατα από την Κριµαία (Άγρα, 2016)
• Μνήµη απειθάρχητη (Άγρα, 2016)

   https://el.wikipedia.org

κούτες δίπλα του. Με βοήθησε να τα συσκευάσουµε, µου χάρισε 
µαζί κι ένα παλιό πικάπ («σ’ αυτό τα άκουγα όλα αυτά» πρόσθεσε) 
και στο τέλος πλήρωσε και το ταξί που θα µε µετέφερε στο δικό µου 
σπίτι µ’ έναν τέτοιο θησαυρό στα χέρια µου. Σύνολο: 530 δίσκοι βι-
νυλίου, το σύνολο της δισκοθήκης του Νίκου Κούνδουρου, που µε 
τεράστια γενναιοδωρία, επέλεξε έναν ασήµαντο κινηµατογραφιστή 
στο ξεκίνηµα του για να του την κληροδοτήσει. 

2003, 2004, µπορεί και 2005... Ατέλειωτα φαγοπότια στο σπίτι 
της Μαρίζας Κωχ κάτω από την Ακρόπολη. Ο Κούνδουρος στο κέ-
ντρο, πάντα να λέει ιστορίες, να µας µαγειρεύει καρµπονάρες και 
να σπάει αυγά µέσα στα βρασµένα µακαρόνια. Αν βάλω τώρα κάτω 
όλες τις ιστορίες που έχω ακούσει απ’ τα χείλη του, βιβλίο θα γρά-
ψω, απνευστί κιόλας. Ένα βράδυ η Μαρίζα αρχίζει να µας τραγου-
δάει ένα δικό της τραγούδι που το θυµόµουν σαν όνειρο, από µικρό 
παιδί, στην «Πρόβα» της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου: «Μ’ αρέσουν 
οι γριές γυναίκες / οι κακές γυναίκες / οι άσχηµες γυναίκες / είναι τ’ 
αλάτι της γης»! Τραγούδι περίεργο, αρχαϊκό, σαν να ‘βγαινε από αρ-
χαίο µαντείο. «Ξέρεις ποιανού είναι οι στίχοι;» µε ρωτάει όλο καµάρι 
ο Κούνδουρος! «∆ικοί µου» συνεχίζει. Έτσι έµαθα πως το µοναδικό 
τραγούδι για το οποίο ο Κούνδουρος είχε γράψει ποτέ στίχους ήταν 
οι Γριές Γυναίκες σε µουσική και ερµηνεία της Μαρίζας Κωχ. Για 
την ακρίβεια, οι στίχοι δεν ήταν ακριβώς δικοί του αλλά η ελεύθερη 
µετάφρασή του σε ένα ποίηµα του Πολωνού ποιητή Τίοντορ Ρού-
ζεβιτς. Όταν τον ρώτησα γιατί δεν ασχολήθηκε εκτενέστερα µε τον 
στίχο, πέταξε τη µεγάλη ατάκα: «Υπήρχαν ο Γκάτσος, ο Ελύτης, ο 
Ελευθερίου, δεν µπορούµε να τα κάνουµε όλα στη ζωή αυτή». Οι 
Γριές Γυναίκες δεν δισκογραφήθηκαν ποτέ, στις συναυλίες της µόνο 
τις τραγουδούσε η Κωχ καθ’ όλη τη δεκαετία του 1980. 

2006: Ένας πολύ δικός µου άνθρωπος έχει αρρωστήσει ψυχο-
λογικά. Τρέχω εγώ γι’ αυτόν, µια κι εκείνος είναι ανήµπορος. Το 
γραφείο του ψυχιάτρου είναι στο Μετς, λίγα µέτρα πιο πέρα από το 
σπίτι του Κούνδουρου. Βλέπω στον προθάλαµο δυο-τρεις ψυχα-
σθενείς, βαριές περιπτώσεις, που αρχίζουν να µε πειράζουν. Σχε-
δόν καταρρέω. Είµαι σε πανικό. Ρωτάω τον γιατρό πόσο θα κοστίσει 
η επίσκεψη, «30 ευρώ» µου απαντάει και τότε συνειδητοποιώ πως 
στην κατάσταση που βρισκόµουν δεν είχα πάρει καθόλου χρήµατα 
µαζί µου. Ο µόνος που µπορούσε να µε βοηθήσει ήταν ο Κούνδου-
ρος. Του τηλεφωνώ. «Νίκο, είµαι στον ψυχίατρο για την περίπτωση 
που γνωρίζεις και ξέµεινα από λεφτά. Μήπως σου βρίσκονται 30 
ευρώ; Αύριο περνάω και σου τα δίνω». «Τώρα µπαίνω για µπάνιο», 
τον θυµάµαι να µου λέει απ’ την άλλη άκρη της γραµµής, «πέρνα 
και θα σου ‘χω έναν φάκελο έξω απ’ την πόρτα». Πάω και βρίσκω 
έναν φάκελο µε 100 ευρώ µέσα και τη σηµείωση µε τα καλλιγραφι-

κά γραµµατάκια του: «∆εν επιστρέφονται». Μπορεί να την ξεχάσει 
ένας άνθρωπος µια τέτοια κίνηση σε µια τροµερά δύσκολη στιγµή; 

Χειµώνας του 2003: Μεταβαίνουµε µε τον Κούνδουρο στη 
Σάµο, όπου θα τον τιµούσε η Κινηµατογραφική Λέσχη του νη-
σιού κι αυτός είχε ζητήσει εµένα να τον προλογίσω. «Πάµε και θα 
περάσουµε καλά, θα δεις», µου είχε πει. Το «καλά», βέβαια, δεν 
µπορούσα τότε να ξέρω πως για τον Κούνδουρο σήµαινε τζέρτζε-

«Ο ∆ΡΑΚΟΣ» (1956) του Νίκου Κούνδουρου «ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΕΣ» (1963) του Νίκου Κούνδουρου 
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λο, βαρβάτο κιόλας! Γίνεται η προβολή του 1922, παρουσία των 
δηµοτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών Αρχών του νησιού, 
και αµέσως µετά ένας καθηγητής - γιατρός, όπως µάθαµε - τολµά-
ει να του ασκήσει κριτική! Χαρακτηρίζει την ταινία εθνικιστική και 
µισαλλόδοξη! Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε! «Έλα δω 
να µου το πεις, ρε», του φωνάζει ο Κούνδουρος, «µην έρθω εγώ 
και σου ξουρίσω το µουστάκι που έχεις». Αρπάζει και µια καρέ-
κλα, έτοιµος να του την πετάξει, εγώ στο τραπεζάκι µε το µικρό-
φωνο µπροστά µου έχω χεστεί πάνω µου, µα µέσα σε όλο αυτό τον 
πανικό βλέπω τον Κούνδουρο να µου χαµογελάει πονηρά και να 
µου κλείνει το µάτι µε νόηµα. Φεύγουµε κακήν κακώς, φοιτητές και 
µέλη της ΚΝΕ του νησιού απειλούν να µας πετάξουν στη θάλασσα 
και ουρλιάζουν φανατισµένα πόσο ανεπιθύµητοι είµαστε στα µέρη 
τους! Ο Κούνδουρος απτόητος! Καταλήγουµε οι δυο µας, ταπεινω-
µένοι και κάπως κουρασµένοι ψυχολογικά, σε ένα σουβλατζίδικο 
µπροστά στο κύµα. Τον ρωτάω ήρεµα: «Γιατί το έκανες όλο αυτό, 
θα µου πεις τώρα;». Η απάντησή του ήταν η εξής - δεν θα την ξε-
χάσω ποτέ: «Άκουσε, µικρέ, τι θες να λέγαµε εκεί; Τυπικούρες και 
να πηγαίναµε όλοι για ύπνο µετά; Τώρα, µ’ αυτό που έγινε, θα µας 
συζητάνε για τα επόµενα πέντε χρόνια τουλάχιστον...» Την επόµε-
νη µας ειδοποιούν στο ξενοδοχείο πως µας περιµένει ο δήµαρχος 
στο γραφείο του, θέλοντας να απολογηθεί στον Κούνδουρο για τη 
συµπεριφορά των Σαµιωτών απέναντί του. Μέχρι να πάµε, όµως, 

περνάµε και από το τοπικό ραδιόφωνο, όπου ο Κούνδουρος χαρα-
κτηρίζει στον αέρα τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο «φίλο του, αλλά 
και µεγάλο Καραγκιόζη», προκαλώντας πάλι τα τηλεφωνήµατα των 
ανθρώπων της Σάµου. Τέλος πάντων, λίγο πριν µπούµε στο γρα-
φείο του δηµάρχου, γυρνάει και µου κάνει: «Σπάσε πλάκα τώρα, 
πόσο δουλικός θα ‘ναι µαζί µας». Έρχεται ο δήµαρχος µε ανοιχτές 
αγκάλες και λέει την απίστευτη ατάκα: «Κύριε Κούνδουρε, λυπάµαι 
πολύ για ό,τι έγινε! Μη στενοχωριέστε, και τον Ρεµπώ τον λοιδορού-
σαν στον καιρό του». «Στα ‘λεγα, δεν σ’ τα ‘λεγα;» γυρνάει πάλι και 
µου κάνει συνωµοτικά, εξηγώντας µου εν συνεχεία πως µάλλον ο 
δήµαρχος θέλει να του κλείσει ο Νίκος ραντεβού µε τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο. Εκεί συνειδητοποίησα πόσο ίσχυε αυτό που έλεγε και ο 
φίλος του, ο Μάνος Χατζιδάκις: «Για να ασκείς εξουσία, πρέπει και 
να την περιφρονείς». 

2006: Πανηγυρική προβολή του πρώτου µεγάλου µήκους ντο-
κιµαντέρ µου στο «Τριανόν», Ζωντανοί στο Κύτταρο - Σκηνές Ροκ. 
Εκεί ο Κούνδουρος πάλι, αν και κουρασµένος. Τον αφήνει το ταξί 
και πέφτει σε ένα συγκεντρωµένο πλήθος από µαλλιάδες και πα-
ράγοντες του ελληνικού σινεµά έξω από το Τριανόν. «Άκουσε να 
δεις, ήρθα, µε είδαν όλοι, είµαι εδώ για σένα», µου λέει, «αλλά άµα 
αργήσεις την προβολή, θα φύγω. Όταν δεν µε κρατάνε τα πόδια µου, 
και Αϊζενστάιν να µε έβαζαν να δω, πάλι θα ‘φευγα». Μένει ωστό-
σο, κάθεται µέχρι το τέλος, βλέπει στην οθόνη τον Σαββόπουλο, τον 
Πουλικάκο, την Κωχ, τον Γκαϊφύλλια. Εξίσου αλησµόνητη η παρα-
τήρησή του αµέσως µετά (και εντελώς ενδεικτική του χιούµορ του): 
«Έκανες θαυµάσια δουλειά! Όταν σε δέκα χρόνια δεν θα υπάρχει 
κανείς απ’ όλους αυτούς, η ταινία σου θα γίνει εθνική παρακαταθή-
κη!». Ποιος το ‘λεγε αυτό; Ένας άνθρωπος 80 ετών, για µουσικούς 
που ήταν λίγο πάνω από τα 60 οι περισσότεροι.

2009 - 2010: Μου ανατίθεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµα-
τογράφου η σκηνοθεσία ενός ντοκιµαντέρ-πορτρέτου του Νίκου 
Κούνδουρου. Υπήρχε έτοιµο το ποσό που θα κάλυπτε την παραγω-
γή, δεν χρειαζόταν καν να καταθέσω σεναριακό σχεδίασµα. Ο µό-
νος όρος ήταν να βγει το ντοκιµαντέρ «ροκ, µε την αισθητική του 
«Κύτταρου’’» θυµάµαι τώρα τα λόγια του Σοφιανόπουλου. Ο Κούν-
δουρος, επιφυλακτικός στην αρχή. Θετικός στη συνέχεια, αρνητικός 
όσο πλησιάζαµε στα γυρίσµατα. Ήταν ολοφάνερο πια πως η σχέση 
µας έµπαινε σε άλλο επίπεδο, θα τον γνώριζα και απ’ την ανάποδη. 
Γυρίζεται η ταινία µε πολλά προβλήµατα απ’ τη µεριά του (µου τηλε-
φωνούσε απ’ την Αίγινα πως δεν θα ήταν παρών στο δικό του γύρι-
σµα, µα τελευταία στιγµή έπαιρνε το πλοίο κι ερχόταν) και φτάνουµε 
στην πρώτη «κλειστή» προβολή στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Του 
αρέσει µάλλον η ταινία, χαίρεται που ακούει καλά λόγια! Μέχρι που 
µε πετυχαίνει έξω να µου κάνει παρατηρήσεις ο Θόδωρος Αγγελό-
πουλος! Αυτό ήταν! Την εποµένη µου τηλεφωνεί έξαλλος: «Αυτόν 
θα τον πετάξεις στο µοντάζ, αλλιώς θα σε τσακίσω, θα σε αφανί-
σω από τον χώρο! Και τον άλλον, τον Μάτεσι, τι τον έβαλες να λέει 
ότι δεν του άρεσε το Vortex, που τον είχα και βοηθό µου;». Κι εγώ 
εµβρόντητος: «Μα, έλα στα συγκαλά σου, βρε Νίκο µου, τον Αγγε-
λόπουλο θα κόψω στο µοντάζ, θες και τα λες τώρα;». ∆εν ήθελε ν’ 

«VORTEX ή ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΜΕ∆ΟΥΣΑΣ» (1967) του Νίκου Κούνδουρου «1922» (1978) του Νίκου Κούνδουρου 

Νίκος Κούνδουρος, Λευτέρης Ξανθόπουλος, Αργυρώ Μεσηµέρη και 
Αντώνης Μποσκοΐτης
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ακούσει τίποτα! Τον είχε πιάσει όντως µανία να µε αφανίσει από τον 
χώρο. Βέβαια, υπήρχαν και µέρες που όλο και κάποιον συναντούσε 
που του ‘λεγε «ωραία ταινία σου ‘κανε ο Μποσκοΐτης», οπότε µου 
τηλεφωνούσε πάλι εν είδει πολέµου νεύρων και µου ‘λεγε: «Κάνε 
ό,τι θες µε την ταινία, τελικά καλή είναι»... ∆υστυχώς, υπερίσχυε η 
αρνητική του διάθεση. Κι έτσι, όταν η ταινία πήγε στο Φεστιβάλ Ντο-
κιµαντέρ Θεσσαλονίκης και ο Εϊπίδης τη συµπεριέλαβε στη λίστα µε 
τα δέκα σηµαντικότερα ντοκιµαντέρ της διοργάνωσης, ο Κούνδου-
ρος το ‘µαθε και του τηλεφώνησε: «Η ταινία αυτή θα παιχτεί µε και-
νούργιο µοντάζ! Θα ‘ναι πρώτα Κούνδουρος και µετά Μποσκοΐτης!». 
Το φυσάγαµε και δεν κρύωνε µε τον Εϊπίδη, ώσπου αποφασίσαµε 
να παίξουµε την κανονική κόπια και µια και ο ίδιος δεν θα ανέβαινε 
στη Θεσσαλονίκη, δεν θα το µάθαινε ποτέ. Έναν χρόνο µετά, που είχα 
πρόσκληση από το Φεστιβάλ Εδιµβούργου για να προβληθεί εκεί η 
ταινία, πάλι δεν µου το επέτρεψε! Ούτε για µια στιγµή δεν του κά-
κιωσα, τον αγαπούσα τόσο, που ως ένα σηµείο χαιρόµουν κιόλας µ’ 
αυτή την παιδιάστικη ορµή, παρά τα χρόνια του. «Παράτα µε, Νίκο» 
του είπα κάποια στιγµή, «την ταινία θα την κλείσω στα κουτιά της κι 
ας µην ξαναπαιχτεί ποτέ». Έτσι κι έγινε, παρ’ ότι τα τελευταία δύο-
τρία χρόνια είχε γλυκάνει µε το θέµα (µεσολάβησαν ο βιογράφος 
του, Γιάννης Σολδάτος, και ο σκηνοθέτης Λευτέρης Ξανθόπουλος) 
και τελικά παρευρέθηκε και ο ίδιος σε µια τιµητική προβολή στη 
Θεσσαλονίκη το 2014.  

2010: Πάλι σ’ εκείνη την πρώτη προβολή του ντοκιµαντέρ 
Οδύσσειες σωµάτων - Μπαλάντα για τον Νίκο Κούνδουρο στην 
Ταινιοθήκη. Έχει έρθει και η Λένα Πλάτωνος, που σπανίως βγαίνει 
απ’ το σπίτι της, µα έχω καταφέρει να την πείσω. Σε µια φάση, λίγο 
πριν ξεκινήσει η προβολή, απευθύνεται σ’ αυτήν ο Κούνδουρος 
φωναχτά: «Εσύ ‘σαι, ρε πουλάκι µου, η Πλάτωνος; Από 13 ετών 
Πλάτωνος ακούω και Πλάτωνος δεν βλέπω». Η Λένα, ετοιµόλογη, 
του απαντάει: «Τι να κάνουµε, έχω αρχαίο όνοµα...». Παραδίπλα ο 
Θόδωρος Αγγελόπουλος έχει ξεραθεί στο γέλιο. 

2007: Καλώ τον Νίκο Κούνδουρο στο ραδιόφωνο, «Στο Κόκ-
κινο 105.5» (τότε που τον σταθµό τον ακούγαµε εµείς κι εµείς), για 
ένα δίωρο αφιέρωµα στη µνήµη του Μάνου Χατζιδάκι. Έρχεται µε 
προθυµία, παρ’ ότι όλοι γνωρίζουµε πως κάθε τέτοια µέρα, την 
επέτειο θανάτου του φίλου του, αυτός κλείνεται στο σπίτι του και 
δεν θέλει να δει άνθρωπο. Τον θυµάµαι να ακούει µε κλειστά µάτια 
και το κεφάλι σκυµµένο και µε το που τέλειωνε κάθε τραγούδι, να 
αρχίζει µε ένα απίστευτο µνηµονικό να λέει τις πιο όµορφες ιστο-
ρίες για τον Χατζιδάκι! Το τηλεφωνικό κέντρο να σπάει από τις κλή-
σεις ακροατών, οι οποίοι έκλαιγαν από συγκίνηση και ζητούσαν 
την επανάληψη της εκποµπής. Τελικά, η εκποµπή αναµεταδόθηκε 
άλλες δύο φορές σε διάστηµα µίας εβδοµάδας και σήµερα η χαρά 
µου είναι απερίγραπτη που υπάρχει στο αρχείο µου. Επιφυλάσσο-

µαι για µια αποµαγνητοφώνηση και δηµοσίευση ολόκληρου εκεί-
νου του ραδιοφωνικού αφιερώµατος στον Μάνο Χατζιδάκι. 

Οκτώβριος του 2015: Η µικρού µήκους ταινία µου Γράµµατα 
στη Γερµανία παίζεται στις Νύχτες Πρεµιέρας. Του έχω τηλεφω-
νήσει από την προηγούµενη, αλλά ξέρω πως µάλλον δεν θα τα κα-
ταφέρει να έρθει στην προβολή. Ο Νίκος µας έχει καταπέσει, έχει 
παραµεγαλώσει ξαφνικά, είναι πια κοινό µυστικό. Ξαφνικά, ενόσω 
παίζονται άλλες ταινίες στη σειρά, η πόρτα της αίθουσας ανοίγει 
κι ένα γεροντάκι µε µπαστούνι εισέρχεται και αργά-αργά κάθεται 
στα πίσω καθίσµατα. Είναι ο Κούνδουρος! Η Ελένη Καραΐνδρου 
γυρνάει δίπλα µου και µου λέει: «∆εν το πιστεύω! Ο Νίκος! Ήρθε 
τελικά». ∆εν ξέρω µε τι να χαρώ πιο πολύ... Με την προβολή που 
πήγε καλά, µε το χειροκρότηµα του κόσµου ή µε την παρουσία του 
Κούνδουρου ανάµεσά µας; Τον συνοδεύω έξω αγκαζέ, βγαίνουµε 
αργά από το σινεµά, ακούω τα πιο όµορφα λόγια που θα µπορούσα 
ν’ ακούσω από άνθρωπο εκείνη την ώρα, τον βάζω στο ταξί και 
τον αποχαιρετώ σχεδόν δακρυσµένος για την τιµή που µου ‘κανε 
ακόµα µία φορά.

22 Φεβρουαρίου του 2017: Ώρα 3.10 το µεσηµέρι. Ο Νίκος 
Κούνδουρος πεθαίνει στην οικία του, όρθιος, όπως το ‘θελε, όχι σε 
νοσοκοµείο µε ορούς και σωληνάκια. Τους τελευταίους δύο µήνες 
έδινε µάχη για να µείνει στη ζωή µετά την αναπνευστική λοίµωξη 
που του λιγόστευε ολοένα και πιο πολύ το πολύτιµο οξυγόνο στα 
πνευµόνια του. Ωστόσο, το πάλευε, κανονικό θηρίο, έχων σώας τας 
φρένας του και συνοµιλώντας µε όλους τους φίλους του. Πριν από 
µία εβδοµάδα είχαµε µιλήσει µε τη Μαρία Φαραντούρη. Επρόκειτο 
να τον επισκεφτούµε. Να του δώσουµε χαρά, όπως έπαιρνε από 
κάθε άνθρωπο που του χτυπούσε την πόρτα και ζητούσε την παρέα 
του. ∆εν προλάβαµε. Πριν από λίγες ώρες, λίγο µετά τις 8 το βράδυ, 
ο Νίκος αναπαυόταν στον καναπέ του µε την πιο γαλήνια έκφραση 
που τον είχα δει ποτέ. Εκεί ήταν η γυναίκα του, η Σωτηρία Ματζίρη, 
ο ξάδερφός του Τίτος Κούνδουρος µε τον γιο του, ο Αλέξανδρος 
Λυκουρέζος, η ηθοποιοί Μάνος Βακούσης και Κατερίνα Παυλάκη, 
οι βοηθοί του, η συγγραφέας Άννα Βοργία και η ανθρωπολόγος 
Μαρία Καραµητσοπούλου. Και η Μαρίζα Κωχ! Η Μαρίζα... Συντε-
τριµµένη, τον θρήνησε και µας έσκισε την καρδιά. «Κι αν είστε όλοι 
άθεοι», γύρισε και µας είπε µες στο κλάµα, «βάλτε έναν σταυρό 
απάνω του. Ο Νίκος περίµενε το Ψυχοσάββατο για να συνοµιλήσει 
µε την ψυχή της µητέρας του». Έσκυψα κι εγώ, χάιδεψα τα λευκά 
του µαλλιά, φίλησα το µέτωπό του και τον αποχαιρέτισα µε λίγα 
λόγια οδύνης στο αυτί του: «Καλό σου ταξίδι, αγαπηµένε µου. Και 
καλή αντάµωση...»

Το άρθρο «Ο δικός µου Νίκος Κούνδουρος» του Αντώνη Μποσκοΐτη 
δηµοσιεύθηκε στο LIFO.gr τον Φεβρουάριο του 2018.

«ΜΠΑΫΡΟΝ, ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ∆ΑΙΜΟΝΑ» (1992) του Νίκου Κούνδουρου «Ο∆ΥΣΣΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΝΙΚΟ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟ» (2010) του Αντώνη Μποσκοΐτη
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Της Μαργαρίτας Μαντά 

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, προβλήθηκε το ντοκιµαντέρ µου Ο 
µεγάλος περίπατος της Άλκης - µια προσωπογραφία της Άλκης Ζέη 
- στην Κινηµατογραφική Λέσχη Ηλιούπολης. 

Είχα την έκπληξη και τη χαρά να δω την αίθουσα γεµάτη, θεα-
τές όρθιους που δεν κινήθηκαν κατά τη µιάµιση ώρα που διαρκεί η 
ταινία και να εισπράξω µια ζεστή, φιλόξενη και ειλικρινή αντίδραση 
από ένα κοινό εξαιρετικά «εκπαιδευµένων» σινεφίλ.

Η συζήτηση µε τους θεατές µετά το πέρας της προβολής ήταν 
ζωντανή και ουσιαστική, µε τοποθετήσεις και ερωτήσεις που προ-
κάλεσαν έναν γόνιµο διάλογο πάνω στην ίδια την ταινία, αλλά και 
στην ταινία-ντοκιµαντέρ γενικότερα. 

Είναι µεγάλη ικανοποίηση για τον σκηνοθέτη, τον κάθε σκηνο-
θέτη, να διαλέγεται ουσιαστικά µε τους θεατές/αποδέκτες του έργου 

του και να αναστοχάζεται πάνω σε αυτό εισπράττοντας τις αντιδρά-
σεις τους, ιδιαίτερα όταν οι θεατές αυτοί έχουν να φέρουν σηµαντι-
κές τοποθετήσεις πάνω στην ταινία που παρακολούθησαν. 

Η συνάντησή µου µε το κοινό της Κινηµατογραφικής Λέσχης 
Ηλιούπολης µου έδωσε αυτή την ικανοποίηση και µε συγκίνησε µε 
τη ζεστασιά και την ειλικρίνεια που εισέπραξα από όλους, διοργα-
νωτές και κοινό. 

Ένα µεγάλο «ευχαριστώ» στους ανθρώπους που κρατάνε ζω-
ντανή και δυνατή την Κινηµατογραφική Λέσχη, σε µία χώρα όπου ο 
Πολιτισµός και η διείσδυσή του στην καθηµερινότητα της κοινωνίας 
ως συστατικό παιδείας, δεν αφορά την Πολιτεία.

Εύχοµαι σε όλους τους ανθρώπους της Κινηµατογραφικής Λέ-
σχης Ηλιούπολης καλή δύναµη και καλή συνέχεια στο εξαιρετικά 
σηµαντικό έργο τους. 

Η  σ υ γ γ ρ α φ έ α σ  α λ κ Η  Ζ έ Η

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΛΚΗ ΖΕΗ
Η ΠΟΛΥΤΑΡΑΧΗ ΖΩΗ 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 18/03/2018

•  Προβολή της ταινίας της Μαργαρίτας Μαντά «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣ» (ΕΛΛΑΔΑ, 2017)
•  Συζήτηση με εισηγήτρια τη Μαργαρίτα Μαντά (σκηνοθέτιδα της ταινίας) 

Συζήτηση για την ταινία 
της Μαργαρίτας Μαντά «Ο 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΛΚΗΣ» - Μαργαρίτα Μαντά

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

«Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣ» (2017) της Μαργαρίτας Μαντά
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Άλκη Ζέη – ∆εκαετία του ’40 Άλκη Ζέη, Καίτη Ντιριντάουα και Ασπασία Παπαθανασίου – 
Λάρισα, ∆εκέµβρης 1944

Άλκη Ζέη, Γιώργος Σεβαστίκογλου και τα 
παιδιά τους – ∆εκαετία του ’60

Επισκέψεις της Άλκης Ζέη 
στα σχολεία

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΛΚΗ ΖΕΗ –
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε τα πρώτα παιδικά 
της χρόνια στη Σάµο, απ’ όπου καταγόταν η µητέρα της.  Όταν άρχισε 
το σχολείο, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στο Μαρούσι και στη 
συνέχεια στην Αθήνα.

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
στη ∆ραµατική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στο Κινηµατογραφικό 
Ινστιτούτο της Μόσχας.

Η σχέση της µε το γράψιµο ξεκίνησε από τα γυµνασιακά της 
χρόνια, γράφοντας έργα για το κουκλοθέατρο, διηγήµατα και νου-
βέλες, που δηµοσιεύονταν σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Πα-
ράλληλα µε το γράψιµο, αγωνίστηκε ενεργά για την ελευθερία, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία, συµµετέχοντας στο αρι-
στερό κίνηµα από τα χρόνια της γερµανικής κατοχής στην Ελλάδα.  
Η συµµετοχή της σ’ αυτό τον αγώνα καθόρισε την προσωπική ζωή 
της.  Από το 1952 µέχρι το 1964 έζησαν µαζί µε τον άντρα της, το θεα-
τρικό συγγραφέα Γιώργο Σεβαστίκογλου, σαν πολιτικοί πρόσφυγες 
στη Σοβιετική Ένωση, αρχικά στην Τασκένδη και ύστερα στη Μόσχα, 
όπου γεννήθηκαν και τα δυο παιδιά τους.  Επέστρεψαν στην Ελλάδα 
το 1964 για να ξαναφύγουν το 1967 στο Παρίσι, όπου παρέµειναν 
µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70 λόγω της δικτατορίας.

 Ο καθαρός τρόπος γραφής της, η γλωσσική αρτιότητα, η κριτι-
κή στάση απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις, το χιούµορ και η 
διεισδυτική µατιά στα γεγονότα, είναι τα χαρακτηριστικά των έργων 
της Άλκης Ζέη που το έχουν κάνει να αγαπηθεί από το ελληνικό και 
το ξένο αναγνωστικό κοινό.   Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα,  Το 
καπλάνι της βιτρίνας και Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου, συµπε-
ριλαµβάνονται στα διαχρονικά ευπώλητα βιβλία (µπεστ σέλλερ) της 
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.

Εκτός από την Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, τα βιβλία της απευ-
θύνονται κυρίως στα παιδιά και τους εφήβους, πάντα όµως διαβά-
ζονται µε µεγάλη ευχαρίστηση και από τους ενήλικες.  Εµπνέονται 
από προσωπικές της εµπειρίες υφαίνοντας την υπόθεσή τους πα-
ράλληλα µε ιστορικά γεγονότα.  Τα θέµατα που πραγµατεύονται είναι 
καθηµερινά και πανανθρώπινα.

Το Καπλάνι της βιτρίνας, το πρώτο της µυθιστόρηµα, υπήρξε 
έργο-σταθµός για την ελληνική παιδική λογοτεχνία και θεωρείται 
πλέον ένα κλασικό έργο της παγκόσµιας λογοτεχνίας για παιδιά, µε 
συνεχείς επανεκδόσεις από το 1963 που πρωτοκυκλοφόρησε στην 
Ελλάδα και πολλές µεταφράσεις και διακρίσεις στο εξωτερικό.    Η 
Άλκη Ζέη αποτελεί πρέσβειρα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας 
στο εξωτερικό, καθώς το σύνολο του έργου της είναι µεταφρασµένο 
και κυκλοφορεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο. Η ίδια έχει επίσης 
µεταφράσει από τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ρωσικά αρκετά βιβλία, 
ανάµεσα στα οποία έργα των Τζιάννι Ροντάρι και Βέρα Πανόβα.

http://www.alkizei.com

Αναγόρευση της Άλκης Ζέη σε 
Επίτιµη ∆ιδάκτορα στο Τµήµα 
Επιστηµών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ
• Το καπλάνι της βιτρίνας (∆ιηγήµατα, 1963)
• Κοντά στις ράγες (Παιδικό µυθιστόρηµα, 1966)
•  Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου (Μυθιστόρηµα, 

1971)
•  Αρβυλάκια και γόβες (Παιδικό µυθιστόρηµα, 1975)
• Ο θείος Πλάτων (Μυθιστόρηµα, 1975)
•  Μια Κυριακή του Απρίλη (∆ιηγήµατα, 1978)
•  Τα παπούτσια του Αννίβα (Μυθιστόρηµα, 1979)
•  Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα (Μυθιστόρηµα, 

1987)
• Η µωβ οµπρέλα (Μυθιστόρηµα, 1989)
•  Η Αλίκη στη χώρα των µαρµάρων (Παιδικό 

µυθιστόρηµα, 1990)
•  Ο ψεύτης παππούς (Μυθιστόρηµα, 

1992)
•  Σπανιόλικα παπούτσια (∆ιηγήµατα, 

1994)
•  Γατοκουβέντες (Παιδικό 

µυθιστόρηµα, 1996)
•  Η δωδέκατη γιαγιά και άλλα… 

(Παιδικό µυθιστόρηµα, 1998)
•  Νεανική φωνή (∆ιηγήµατα, 1977)
•  Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της 

(Παιδικό µυθιστόρηµα, 2002)
•  Θέατρο για παιδιά (2011)
•  Με µολύβι φάµπερ νούµερο δύο 

(Αυτοβιογραφικό χρονικό, 2013)
•  Πόσο θα ζήσεις ακόµα, γιαγιά; 

(Αυτοβιογραφικές διηγήσεις/
∆ιηγήµατα, 2017) 
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Του Κυριάκου Κατζουράκη

Για ποιους λόγους να κάνει κανείς κινηµατογράφο στην Ελλάδα σή-
µερα, όταν:
- Ο κινηµατογράφος είναι η πιο ακριβή µορφή τέχνης.
- ∆εν υπάρχουν κανόνες αξιοκρατίας.
- Η λέξη ανάπτυξη έχει γίνει συνώνυµη µε τον τουρισµό και η τέχνη 
στηρίζεται από το σύστηµα όταν είναι προπαγάνδα της ανάπτυξης. 
- Η καλλιτεχνική παιδεία βρίσκεται στο ναδίρ.
- Το κοινό χειραγωγείται από τις µεγάλες εταιρείες και τον αµερικά-
νικο κινηµατογράφο.
- Το κράτος, που είναι βασική χρηµατοδοτική πηγή, έχει βρει τρό-
πους να ελέγχει την παραγωγή, ακυρώνει την ανεξαρτησία του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (ΕΚΚ), δεν ερευνά τρόπους 
διαφύλαξης και ενίσχυσης της δηµιουργίας στις τέχνες.
- Η λογοκρισία έχει συµµάχους τον ελεγχόµενο τύπο και επιβάλλει 
µορφές τέχνης. 
- Η γραφειοκρατία και οι φορολογικοί µηχανισµοί απαγορεύουν το 
ρίσκο της ανεξάρτητης παραγωγής.
- Αυτά δηµιουργούν ένα περιβάλλον προσωρινότητας, χωρίς συ-
νέχεια, χωρίς ιστορικότητα, µε µόνο χαρακτηριστικό το εφήµερο 
πολιτικό σκηνικό.
- Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό ο καλλιτέχνης ή πρέπει να ξεπερνάει τα 
πικρά αισθήµατα που αναβλύζουν καθηµερινά στη ζωή του τόπου 
µας για να µπορέσει να ασκήσει την τέχνη του ή αντιθέτως να τα 
συµπεριλάβει ασκώντας κριτική, κάνοντας δηλαδή πολιτική τέχνη. 
Η τέχνη δεν ήταν ποτέ ανεξάρτητη και όταν υπηρετεί την εξουσία 
είναι συνένοχη στην καταστροφή.
- Για να ανθίσει η ποικιλία των λουλουδιών και οι άπειρες µορ-
φές τους χρειάζεται ένα περιβάλλον ισορροπίας. Προς το παρόν ο 
καλλιτέχνης αµύνεται και υπερασπίζεται το χώµα για να φυτέψει τα 
λουλούδια του. 

Οι λόγοι για να κάνουµε κινηµατογράφο «σήµερα/εδώ» είναι δύο:
•  Ο πρώτος και κύριος είναι η αγάπη για τον κινηµατογράφο.
•  Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, εκτός όλων των άλλων, ο κινηµατο-

γράφος είναι όπλο, είναι το µάτι που εισχωρεί στο στρατόπεδο του 
εχθρού, που καταγράφει, που προφητεύει, που φτιάχνει φόρµα 
για να αγκαλιάσει τον πόνο του άλλου, να παρηγορήσει, να οπλίσει 
µε αισθήµατα, αισθήσεις και γνώση τον άµαχο κόσµο που σβήνει 
µέσα στην κατάθλιψη.

Ο ΤΡΟΠΟΣ
Το µεγάλο µας όπλο είναι η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα της κατα-
σκευής µιας ταινίας.

Η ποιότητα δε σηµαίνει χρήµατα, σηµαίνει ευαισθησία στον τρό-
πο έκφρασης των θεµάτων, βαθιά γνώση των ζητηµάτων της φόρ-
µας, σηµαίνει έξυπνες επιλογές σε όλα τα στάδια της κατασκευής 
και στα πόστα της παραγωγής.

Χρησιµοποιούµε όλα τα κρατικά µέσα που διατίθενται για τον 
κινηµατογράφο (ΕΚΚ, ΕΡΤ), χωρίς υποχωρήσεις στις ιδέες µας. 
Υπερασπιζόµαστε την ανεξαρτησία της τέχνης. Η αξιοκρατία είναι 
δική µας επιλογή, εµείς φτιάχνουµε τους κανόνες.

USSAK
Αρχίσαµε να γράφουµε το σενάριο του Ussak µε την Κάτια στα τέλη 
του 2012. Και στην ουσία δε σταµατήσαµε να γράφουµε µέχρι τα γυ-
ρίσµατα που άρχισαν το 2016. Οι πολιτικές εξελίξεις µας ξεπερνού-
σαν. Μετά το δηµοψήφισµα του 2015 βουλιάξαµε σε µιαν αβάσταχτη 
ορφάνια. Ποτέ δεν περιµέναµε να χαθεί µπροστά στα µάτια µας ο 
πολιτικός χώρος στον οποίο αναφερόµασταν σε όλη µας τη ζωή. 
Υποσυνείδητα ίσως, οι δυο βασικοί χαρακτήρες της Ιωάννας και 
του Ζάφου έγιναν φορείς αυτής της ορφάνιας. Και ο θρίαµβος του 
Φρέντυ, που µέχρις εκείνη τη στιγµή ήταν µονοδιάστατος, απέκτησε 
την ποιότητα που ζούµε µέχρι σήµερα: τη δύναµη του κακού που 

Η  έ ν ν ο ι α  τ Η ς  κ ο ι ν ο τ Η τ α ς

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 11/02/2018

•  Προβολή της ταινίας του Κυριάκου Κατζουράκη «USSAK» (ΕΛΛΑΔΑ, 2017)
•  Συζήτηση με εισηγητές τους Κυριάκο Κατζουράκη (σκηνοθέτη της ταινίας, ζωγράφο, σκηνογράφο, συγγραφέα) 
   και Κάτια Γέρου (ηθοποιό)

USSAK - Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η έννοια της κοινότητας και το
 νόημα της ουτοπίας

Συζήτηση για την ταινία του Κυριάκου 
Κατζουράκη «USSAK» - Κυριάκος 

Κατζουράκης και Κάτια Γέρου

«USSAK» (2017) του Κυριάκου Κατζουράκη 
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ενυπάρχει στην εξουσία του πλούτου πάνω στη φτώχεια. Τα λόγια 
ήταν πλέον φτώχεια, έπρεπε να βρούµε έναν τρόπο να γίνει το έργο 
πάση θυσία. Ήταν η υποθήκη µας για το µέλλον, έτσι το νιώθαµε και 
έτσι το αντιµετωπίζουµε µέχρι σήµερα. 

Καταφέραµε να συµπεριλάβουµε όλη την εµπειρία των προη-
γούµενων σεναρίων µέσα σε µια µαγική σύνθεση πολλών και δια-
φορετικών στοιχείων που αντλήσαµε από τις ιστορίες των ανθρώ-
πων που επιλέξαµε να έχουµε σαν µαγιά. Γράφοντας συνεχώς, οι 
περισσότερες ιστορίες εξελίχθηκαν σε τέτοιο βαθµό, ώστε χάθηκε 
η πηγή τους. Έγινε µια σύνθεση εξ αρχής, που, όσο και να τη διορ-
θώναµε, αυτή µας έδειχνε τον δρόµο και τον τρόπο να την αντιµετω-
πίζουµε. Ήταν ένας ολοζώντανος οργανισµός που ζητούσε την όψη 
και τη φόρµα του. Αυτό το υπέροχο αίσθηµα ήταν πρωτόγνωρο και 
για τους δυο µας. Όλες οι αναφορές, οι πρωτότυπες διατυπώσεις, ο 
Μπρεχτ, ο Μπάουµαν, ο Τσέχοφ, οι λατρεµένες ταινίες του Μπέρ-
γκµαν, ο έµµεσος λόγος της Νουβέλ Βαγκ, η ποίηση, ο Μαρκέζ, τα 
χιλιο-υπογραµµισµένα βιβλία της Κάτιας για τον καπιταλισµό, την 
κρίση, τα µεταλλαγµένα, τον αυταρχισµό της εξουσίας, όλα αυτά εί-
χαν διαλυθεί και εισχωρήσει βαθιά µέσα στον κορµό του σεναρίου.

Υπήρχε όµως ένα σηµείο που - ευτυχώς - ποτέ δεν ολοκληρώ-
θηκε: η Ιωάννα. Προτιµήσαµε να µείνει άγνωστη και να µας επιβλη-
θεί σαν προσωπικότητα, χωρίς πολλά λόγια, µε την ερµηνεία της 
ηθοποιού. Αυτό το άγνωστο σηµείο έγινε και το κέντρο της ιστορίας, 
γύρω από αυτό συµβαίνουν όλα. Και κάποια στιγµή, στο ευάλωτο 
σηµείο τής ανάµνησης ενός παιδικού τραύµατος, φωτίζονται όλα. 
Όλοι, οι ηθοποιοί, ο οπερατέρ, οι τεχνικοί, οι πάντες συνειδητοποι-
ήσαµε ότι φτιάχνουµε κάτι καινούριο, ότι ανακαλύψαµε κάτι, αυτό: 
Ότι µπορεί να νοµίζει κανείς ότι δεν ξέρει ενώ ξέρει, γνωρίζει την 
ταπεινή όψη της πραγµατικότητας και απλώς καταλαβαίνει την αξία 
της ταπεινότητας που είναι το ένδυµα του πιο πολύτιµου πράγµα-
τος, της ζωής του κάθε ανθρώπου. Κατορθώσαµε να φτιάξουµε 
µια πλήρη ιστορία µε αποδοµηµένες, πλην όµως ολοκληρωµένες 
µοναδικότητες, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη του περιγραφικού να-
τουραλισµού. 

Και οι δυο µας είµαστε εχθροί του νατουραλισµού, γιατί είναι 
το αντίθετο απ’ ό,τι προσπαθούµε να κάνουµε. Ο νατουραλισµός 
φτιάχνει µια αλληλουχία συναισθηµάτων για να δώσει µια συνεχή 
ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας. 

Εµείς επιθυµούµε να κοµµατιάσουµε την πραγµατικότητα για 
να γεννηθούν συναισθήµατα. Θέλουµε να φύγουµε από την ψευδαί-
σθηση πηγαίνοντας στην πραγµατικότητα.

Το Ussak είναι η αρχή αυτής της επιλογής µας: ρεαλισµός απέ-

ναντι στον νατουραλισµό του γραµµικού, αφηγηµατικού κινηµατο-
γράφου. Οι ιστορίες που αποτελούν την ταινία διακόπτονται, αλλά 
µπαίνουν η µία µέσα στην άλλη και δεν αφήνουν χώρο για συναι-
σθηµατική και ψευδαισθητική παρηγοριά. Αυτό έχει και ένα άλλο 
εφόδιο, ένα διπλό στόχο. Αποφεύγουµε τον άλλο εχθρό, τον συµβο-
λισµό. Ούτε στιγµή δεν αφήνουµε χώρο να αντικατασταθεί το πραγ-
µατικό από το συµβολικό. 

Ακόµα και στην τελική εικόνα της γέφυρας, που φεύγουν οι 
αγρότες από το χωριό, η ψυχή µας είναι µοιρασµένη σε αυτούς που 
µένουν πίσω και σ’ αυτούς που φεύγουν. 

Η γέφυρα τους γεφυρώνει και αυτή η εικόνα µας επιτρέπει εν 
τέλει να καταλαγιάσουµε και να αφήσουµε τα δικά µας αισθήµατα 
να αναβλύσουν. 

Είναι ένα φυσικό τέλος µιας εικονικής πραγµατικότητας που εί-
ναι η τέχνη του κινηµατογράφου.

Η δοµή του σεναρίου απέκτησε την τελική της µορφή όταν έγινε 
οδηγός των γυρισµάτων ολοκληρωτικά πειστικός.

Με µια παρόµοια αντίληψη γράψαµε το σενάριο της Γλυκιάς 
Μνήµης, µερικά χρόνια πριν, µε την αθωότητα όµως του πρώτου 
αγγίγµατος. Εκεί έπαιξε ρόλο η συνειρµική µνήµη που συνδέει την 
τεµαχισµένη πραγµατικότητα. Εδώ, στο Ussak, αυτή η εσωτερική 
βοήθεια δεν υπάρχει. Είναι µια επιλογή πολύ ωµή και πιο δύσκολη, 
όπως είναι η σηµερινή πραγµατικότητα. Όµως το αίσθηµα της νίκης 
που νιώθουµε φτιάχνοντας αυτήν την ταινία είναι τόσο σηµαντικό, 
που ξεπερνάει την παντοδυναµία των ισχυρών που κυβερνούν τις 
ζωές µας.

Η ταινία µας θα µισηθεί από τις κυρίαρχες δυνάµεις της πολιτι-
κής και της δηµοσιογραφίας, αλλά θα βρει το κοινό της, θα ταξιδέ-
ψει σε όλη τη χώρα µέσα στις µικρές κοινότητες που υπάρχουν και 
αντιστέκονται.

Η µόνη ελπίδα είναι αυτές οι µικρές κοινότητες πολιτών που 
έχουν αρχίσει πλέον να νιώθουν την ανάγκη η µία της άλλης.

Αυτό το κείµενο γράφτηκε αµέσως όταν τέλειωσε το µοντάζ της ταινίας στις 
αρχές του 2017. Μέχρι σήµερα, εκτός των φεστιβάλ, η ταινία έχει ταξιδέψει σε 
25 πόλεις της χώρας και το ταξίδι συνεχίζεται. Οι προβολές συνοδεύονται από 
εµάς και πάντα γίνεται συζήτηση. Οι φορείς που µας καλούν είναι αυτές οι κοι-
νότητες µε τις οποίες ελπίζαµε ότι θα συναντηθούµε, οµάδες ανθρώπων που 
αγαπούν τον τόπο τους, προσπαθούν να προστατέψουν τη γη από την αλόγιστη 
ανάπτυξη, συνεργάζονται δηµοκρατικά µεταξύ τους έχοντας δηµιουργήσει ένα 
ανθρώπινο δίκτυο προστασίας της ντόπιας βιοποικιλότητας αλλά και της πνευ-
µατικής τροφής.

Νοέµβρης 2018 

Βεβαίως ένα έργο τέχνης µιλάει από µόνο του. Λέει ό,τι θέλει 
να πει χωρίς διαµεσολάβηση. Όµως η συζήτηση µε τους δηµι-
ουργούς πάντα προσθέτει κάτι. Κάτι «ανοίγει» ακόµα περισσότε-
ρο, αυτό πιστεύω. Κι έτσι η συνάντηση του έργου µε τους θεατές 
βαθαίνει ακόµα περισσότερο. Αυτό συνέβη στη Λέσχη της Ηλι-
ούπολης. Αυτό ελπίζουµε να συµβεί και σε όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού του Ussak.

Οι κινηµατογραφικές λέσχες πρέπει να υποστηρίζονται και να 
πολλαπλασιάζονται. Η τέχνη δεν πρέπει να περιορίζεται από την 
εµπορική διανοµή (αυτό που συµβαίνει στα αστικά κέντρα), αλλά 
να διαχέεται προγραµµατισµένα και γενναιόδωρα σε όλη την επι-
κράτεια, χωρίς τη δαµόκλειο σπάθη του mainstream! Όπως είναι 
γνωστό, υπάρχουν αξιοθαύµαστα έργα τέχνης εκτός mainstream 
στην παγκόσµια ιστορία της τέχνης - επιτρέψτε µου αυτό το σαρ-
καστικό σχόλιο.

Μετά το τέλος της βραδιάς στην Ηλιούπολη, κατάλαβα γιατί 
µε συγκινεί η ύπαρξη κινηµατογραφικών λεσχών ανά τη χώρα: 
είναι χώροι συνάντησης, εποµένως χώροι διακίνησης ιδεών, εί-
ναι µικρές κοινότητες. Και η ταινία µας σ’ αυτό οµνύει: στις µικρές 
κοινότητες.

Της Κάτιας Γέρου

Τον Φλεβάρη παίχτηκε η ταινία µας Ussak στην Κινηµατογραφική 
Λέσχη Ηλιούπολης. Και για τον Κυριάκο Κατζουράκη και για µένα 
ήταν µια σηµαντική ηµεροµηνία, γιατί νιώσαµε ότι ξεκίνησε το τα-
ξίδι της ταινίας µας, µια και τα επόµενα δύο χρόνια σκοπεύουµε να 
την παρουσιάσουµε στις λέσχες της χώρας - έχουµε ήδη αρχίσει τις 
επαφές. Η βραδιά στην Ηλιούπολη είχε µεγάλο ενδιαφέρον. 

Μετά την προβολή έγινε συζήτηση και για το καλλιτεχνικό έργο 
αλλά και για τα θέµατα που θίγονται στην ταινία: πώς µπορεί να απο-
τραπεί ένα ζοφερό µέλλον που όλοι φοβόµαστε, πώς µέσα από την 
κοινότητα και την αλληλεγγύη οι άνθρωποι µπορούν να ξεδιπλώ-
σουν έναν εαυτό θαρραλέο και συγκροτηµένο, το µόνο µας όπλο 
απέναντι στη φτώχεια, την έλλειψη πνευµατικότητας και οράµατος 
που µας ζώνουν από παντού.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ USSAK
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Της Νικολέττας Παπαθανασίου
 
Οι µαθητές λένε: «... ζωγραφίζουµε έναν κόσµο όπως τον θέλου-
µε εµείς.»

Η κάµερα καταγράφει την ιστορία µιας δηµιουργικής κατάλη-
ψης µαθητών σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. «Ένα µικρό 
καλοκαίρι µέσα στο χειµώνα». Τότε ήταν που αγάπησαν το σχο-
λείο τους.

Οι νέοι είναι ο καθρέφτης και η πυξίδα της κοινωνίας µας. Οι 
µαθητές προφητικά έλεγαν το 2006: «Το οτιδήποτε στον κόσµο µας 
να έχει κάποια αξία, να µην πουλιέται για χρήµατα. Στην προκειµέ-
νη περίπτωση πουλιούνται τα σχολεία. [...] Πουλιέται η εκπαίδευση, 
στο µέλλον θα πουλιέται το παν. Αυτό, να µη γίνει αυτό. [...] Υπάρ-
χουν ακόµα αξίες που δεν πουλιούνται. [...] Θα καταντήσουµε να 
πουλάµε και τις αξίες για την επιβίωσή µας. [...] Αν δεχόµαστε τα 
πάντα ασυµβίβαστα, θα καταλήξει εκεί που λέµε ότι θα πουλιούνται 
τα πάντα.» Και... είχαν τόσο, µα τόσο δίκιο.

Ένα από τα αιτήµατα που έστειλαν οι µαθητές µέσα από αυτό το 
ντοκιµαντέρ είναι η επιµόρφωση των δασκάλων, καθηγητριών και 
καθηγητών, σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που να εξελίσσεται µε παι-
δαγωγικές που να µορφώνουν και να καλλιεργούν την ψυχή και το 
πνεύµα, να ξεδιψούν ανησυχίες και να ανοίγουν ορίζοντες, γιατί, αν 
υπάρχει ελπίδα για ανθρώπινες και υγιείς κοινωνίες, αυτό µπορεί 
να αξιωθεί µόνο µέσα από την παιδεία.

Ζητούν νέους τρόπους διδασκαλίας, καλύτερο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, αναφέρθηκαν στην ψυχολογία του εφήβου, σε έννοιες 
και αξίες ζωής όπως αλληλεγγύη, επανάσταση, έρωτας, ελευθερία. 
Ζητούν οι δασκάλες και δάσκαλοι, καθηγήτριες και καθηγητές να 
επιµορφώνονται, να έχουν διάθεση, να µην τους τρώει το σύστηµα. 

Πέτυχαν να ακουστούν από τους καθηγητές, τους γονείς, τον κόσµο, 
τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, την πολιτεία και απέδειξαν µέσα από 
τη δράση και το λόγο τους πως δεν είναι οι µικροί της παρέας που δε 
σκέφτονται. Σήκωσαν το ανάστηµά τους στους µεγαλύτερους µέσα 
από τα επιχειρήµατά τους και τις διεκδικήσεις τους.

Οι µαθητές οδηγούνται σε έναν κόσµο γεµάτο από χρώµατα, 
συναισθήµατα, µουσικές, όνειρα, οράµατα και ελπίδες. Με την κα-
τάληψη του σχολείου τους, σύµφωνα µε το γενικότερο κλίµα για την 
παιδεία στην Ελλάδα τού 2006 και νιώθοντας επίσης την κοινωνία 
σαν ένα καζάνι που βράζει έτοιµο να εκραγεί, διεκδικούν τα αυτονό-
ητα για καλύτερες υποδοµές στα σχολεία, για µαθήµατα και καθηγη-
τές πιο καταρτισµένους, σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που να ξεδιψά 
ανησυχίες και να ανοίγει ορίζοντες. Ως οµάδα και ο καθένας από 
µόνος του, µε σοβαρότητα, συνέπεια και χιούµορ, συνεισφέρουν σε 
ένα καλύτερο µέλλον για την παιδεία, ζώντας ταυτόχρονα µια ξεχω-
ριστή εµπειρία που τους φέρνει πιο κοντά µεταξύ τους και που θα 
τους µείνει για πάντα αξέχαστη.

Αυτή η δηµιουργική και ανεξάρτητη κατάληψη ήταν γι’ αυτούς 
κάτι παραπάνω από ένα «µικρό καλοκαίρι µέσα στο χειµώνα». Τα 
χρώµατα είναι ακόµα ζωντανά και το όνειρο συνεχίζει να ζει στις 
καρδιές των µαθητών, όλων των µαθητών. Οι νέοι είναι το παρελ-
θόν, το παρόν και το µέλλον µας. Και έχουν όραµα. Το όραµά τους 
για σχολεία που να αγαπούν. Και το όραµα µένει ζωντανό από γενιά 
σε γενιά έως ότου οι κοινωνίες µας ωριµάσουν, γίνουν πιο ανθρώ-
πινες και προοδευτικές, ισότιµες, δίκαιες και ειρηνικές, ώστε να 
συµµετέχουν όλες και όλοι σε αυτές και να είναι ευθύνη όλων. Αυτό 
είναι πολιτισµός και αυτό διεκδικούν

Η  π α ι δ α γ ω γ ι κ Η  τ ο υ  Σ ε λ ε Σ τ ε ν  Φ ρ ε ν ε

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ? - ΙF NOT US, WHO?

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  ΣΤΙΣ 04/02/2018

• Προβολή της ταινίας της Νικολέττας Παπαθανασίου  «ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ?» (ΕΛΛΑΔΑ, 2006-2013)
•  Συζήτηση με εισηγητές τους Νικολέττα Παπαθανασίου (σκηνοθέτιδα της ταινίας, κοινωνιολόγο), Χαράλαµπο Μπαλτά (δάσκαλο, 

μέλος της Παιδαγωγικής Οµάδας «Το Σκασιαρχείο», μέλος του ∆ικτύου Συνεργατικών Σχολείων µε την Παιδαγωγική Freinet), 
Γιούλη Χρονοπούλου (Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων, μέλος του ∆ικτύου Συνεργατικών Σχολείων µε την Παιδαγωγική Freinet) 
και Στέλλα Μπαδικιάν (καθηγήτρια, μέλος του ∆ικτύου Συνεργατικών Σχολείων µε την Παιδαγωγική Freinet)

• Σε συνεργασία με το ∆ίκτυο Συνεργατικών Σχολείων µε την Παιδαγωγική Freinet

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΕΣΤΕΝ ΦΡΕΝΕ (1896-1966)

ΓΙΑ ΕΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

«ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ?» 
(2006-2013) της Νικολέττας 
Παπαθανασίου
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ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ?

Σκηνοθεσία - Σενάριο - Κάµερα: Νικολέττα Παπαθανασίου 
Μοντάζ - Γραφικά: Αλέξης Κοµνάκος 
Μοντάζ / Rough Cut: Ιωάννα Πογιαντζή 
Αγγλικοί υπότιτλοι: ∆ηµήτρης Μπεγλέρης 
Μουσική: Μαθητικά Συγκροτήµατα 
Παραγωγή: NOHMΑ-Visual Communication Products, Νικολέττα Παπαθανασίου 
Χρονιές Παραγωγής: 2006 - 2013
∆ιάρκεια: 62΄.

Συµµετείχε στα ∆ιεθνή Κινηµατογραφικά Φεστιβάλ και Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ:
Oulu International Children’s and Youth Film Festival, Finland, 2014
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, 2011
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Χαλκίδας, 2011 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης, 2011

ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ?
Της Γιούλης Χρονοπούλου

Η ταινία της Νικολέττας Παπαθανασίου είναι ένα πολύ αξιόλογο 
ντοκιµαντέρ, γιατί κατάφερε να αποτυπώσει αυθεντικά και µε πλη-
ρότητα τις δύο τελευταίες εβδοµάδες της κατάληψης στο 26ο Λύκειο 
Αθηνών (Μαράσλειο) το 2006. 

Αυτό ήταν ήδη κάτι πολύ δύσκολο, αφού προαπαιτούσε την 
κατάκτηση της εµπιστοσύνης των µαθητών. Μάλιστα φαίνεται ότι η 
κάµερα, µολονότι παραµένει ένας διαµεσολαβητής, δεν αλλοίωσε 
τα χαρακτηριστικά της κατάληψης και ό,τι είδαµε ήταν βίωµα και 
όχι θέαµα. Βεβαίως, η σκηνοθέτρια έθετε ερωτήµατα (ένα είδος 
κεφαλαίων στην ταινία) και µ’ έναν τρόπο υποχρέωνε τα παιδιά να 
σκεφτούν και να συγκροτήσουν µια 
πιο επεξεργασµένη αντίληψη γι’ αυτό 
που έκαναν.

Η ταινία, λοιπόν, πέτυχε να κατα-
γράψει όλες τις πτυχές της κατάλη-
ψης: τα αιτήµατα, τις συνεδριάσεις, 
τον διάλογο, την καθηµερινότητα, 
τις στάσεις, τις δράσεις (συναυλίες, 
γιορτή 28ης Οκτωβρίου, διαδηλώ-
σεις, ενηµέρωση τοπικής κοινωνίας, 
τηλεοπτική εκποµπή), την ανάπτυξη 
προσωπικών, κοινωνικών, πολιτι-
κών σχέσεων, την ανάδειξη ηγετι-
κών φυσιογνωµιών.   

Θεωρώ ότι η ταινία αποτελεί πο-
λύτιµο πρωτογενές υλικό, που µπο-
ρεί να αναλυθεί σε πολλές κατευθύν-
σεις, όχι µόνο για τη συγκεκριµένη 
κατάληψη, αλλά και για τα ζητήµατα 
της παιδείας γενικότερα. Έχει, δη-
λαδή, διαχρονικό χαρακτήρα, αφού 
όχι µόνο πολλά από τα αναφερόµε-
να προβλήµατα εξακολουθούν να 
υφίστανται, αλλά και γιατί παραµένει 
ίδιος ο τρόπος σκέψης και αντίδρα-
σης των εφήβων, όπως παραµένει 
και το φαινόµενο των καταλήψεων. 

Βεβαίως, η συγκεκριµένη κατάληψη είχε και διακριτά χαρακτη-
ριστικά, αφού προέκυψε σε δεδοµένο πολιτικό και κοινωνικό συ-
γκείµενο. Η σχολική και ακαδηµαϊκή χρονιά 2006-2007 ήταν πολύ 
φορτισµένη πολιτικά και εκπαιδευτικά, ήταν χρονιά καθολικών κι-
νητοποιήσεων και προώθησης συνολικών αιτηµάτων σχετικά µε 
την εκπαίδευση µε έντονο πολιτικό χαρακτήρα (διαδοχικά: µεγάλη 
απεργία δασκάλων, καταλήψεις σχολείων, φοιτητικές κινητοποιή-
σεις µε αιχµή την πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 16). 

Με αυτή την έννοια, δεν επρόκειτο απλώς για µια κατάληψη από 
αυτές που δεν έχουν περιεχόµενο και γίνονται εθιµοτυπικά, που 
έχουν χαρακτήρα εκτόνωσης και, εντέλει, οδηγούν µάλλον σε οπι-
σθοδρόµηση και συκοφάντηση το δηµόσιο σχολείο. Μολονότι και σ’ 
αυτήν την περίπτωση λίγα ήταν τα παιδιά που στήριξαν την όλη προ-
σπάθεια, παρόλο που αποδείχθηκαν επαρκή για τις απαιτήσεις της 

περίστασης, ωστόσο, στην πραγµατι-
κότητα αυτό συµβαίνει πάντοτε και 
µάλιστα συνήθως λείπουν και αυτοί 
οι λίγοι, που εδώ βρέθηκαν. 

Το µέγιστο, όµως, είναι - και 
αυτό αναδεικνύεται από την ταινία 
- ότι αυτά τα παιδιά, αλλά και άλλα 
πίσω από αυτά, σε µικρότερο ή µε-
γαλύτερο βαθµό, αντιλήφθηκαν ότι 
πρόκειται για κάτι πιο µεγάλο από 
ένα νεανικό καπρίτσιο, από µια προ-
σωπική εκτόνωση, από την επιθυµία 
για βίωση απλώς µιας εµπειρίας, το 
εξέλαβαν και το βίωσαν ως αγώνα, 
ως διεκδίκηση συλλογικών αγαθών, 
ως µια συµπυκνωµένη στιγµή ζωής, 
που θα αποτελούσε όχι απλώς για 
τους ίδιους µια ανεπανάληπτη και 
πολλαπλώς διδακτική εµπειρία, ένα 
άλλου είδους µάθηµα, µα πολύ πε-
ρισσότερο θα αποτελούσε υπηρεσία 
στο σύνολο, διεκδίκηση παιδείας 
και αγωγής, ένα µάθηµα για τους 
άλλους, µάθηµα συλλογικότητας σ’ 
έναν κόσµο ιδιώτευσης, που, ακόµη 
κι αν αποτύγχανε, θα ήταν µια παρα-
καταθήκη. 

FB site: https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CE%BD-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82%CF%80%CE%BF%CE%
B9%CE%BF%CE%AF-If-Not-Us-Who/185656251500446 
Τρέιλερ: YouTube channel http://youtu.be/CIFv8RbmZys

Συζήτηση για την ταινία της Νικολέττας Παπαθανασίου «ΑΝ 
ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΙ?» - Χαράλαµπος Μπαλτάς, Στέλλα Μπαδικιάν, 

Γιούλη Χρονοπούλου και Νικολέττα Παπαθανασίου
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Του Χαράλαµπου Μπαλτά

Η ταινία του Jean-Paul Le Sanois Το σκασιαρχείο / L’ ècole 
buissonnière (1949) για τη ζωή του δασκάλου Celestin Freinet 
(1896-1966) αποτελεί µια µαρτυρία για την εκπαίδευση στον 20ό  
αιώνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην ελληνική ιστορία της εκπαί-
δευσης, στα συγγράµµατα που έχουµε µ’ αυτόν τον τίτλο, ο Celestin 
Freinet απουσιάζει, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Απουσιάζει επίσης 
µνεία σε εκπαιδευτικούς που αναφέρθηκαν σ’ αυτήν την παιδαγω-
γική, όπως ο Τζάνος Τσαγκιάς, η Μυρσίνη Κλεάνθους–Παπαδηµη-
τρίου, ο Ε. Αθανασιάδης, ο Χάρης Πάτσης. Το τέλος του ελληνικού 
Εµφυλίου (1946 – 1949) ήταν κι ένα τέλος για όλον αυτόν τον πει-
ραµατισµό του Μεσοπολέµου, αλλά κι ένα βιολογικό τέλος για έναν 
µεγάλο αριθµό παιδαγωγών που πέθαναν είτε στη διάρκεια του 
αντιφασιστικού αγώνα  (1940 – 1944) είτε στη διάρκεια των χρόνων 
που ακολούθησαν την ήττα των κοµουνιστικών ιδεών (1944 – 1949) 
ή έζησαν, αλλά εξορίστηκαν και απολύθηκαν ή συµβιβάστηκαν.

Ο Celestin Freinet είναι ο κοµουνιστής δάσκαλος του Μεσο-

πολέµου, µε τις ιδέες του να αντέχουν στην εξέγερση του Μάη του 
’68 και να είναι ισχυρές ακόµα και σήµερα (αποδίδονται πιστότερα 
στην ταινία που γυρίστηκε το 2006 από τον Daniel Losset µε τίτλο Ο 
δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται). Σε ό,τι αφορά τον 
δικό µας Μεσοπόλεµο, υπάρχει µια περιγραφή παρόµοια µε το κλί-
µα του Σκασιαρχείου στα σχολεία της Νέας Ιωνίας µε δάσκαλο τον 
Τζάνο Τσαγκιά, ο οποίος είχε µε τον Freinet και αλληλογραφία.1 Είχε 
(πιθανόν) προηγηθεί στη Γαλλία το 1926 µια συνάντηση τριών Ελ-
λήνων εκπαιδευτικών µαζί του, έτσι ώστε στη συνέχεια να έχουµε 
την πρώτη µετάφραση άρθρου του στην Ελλάδα.2 Ήταν τα χρόνια της 
∆ιεθνούς των Εργατών της Παιδείας3 και τα χρόνια της σταφίδας, 
µε την κρίση να χτυπά λίγα χρόνια αργότερα την Ελλάδα, ακριβώς 
γιατί η Γαλλία προχώρησε στη δική της παραγωγή. Να κάτι κοινό 
που επίσης συνδέει αυτές τις δύο χώρες και αναφέρεται στο Σκα-
σιαρχείο! Κατά την τελευταία δικτατορία (1936-1941) η τεχνική της 
αλληλογραφίας, όπως παρουσιάζεται στο Σκασιαρχείο, εφαρµόζεται 
από έναν µικρό αριθµό δασκάλων. Στα χρόνια που ακολουθούν τον 
εµφύλιο πόλεµο, στη Γαλλία αυτή τη φορά, η Μυρσίνη Κλεάνθους-

∆εν είναι τυχαίο ότι αυτή η κατάληψη άνοιξε τις πόρτες της, αφε-
νός για να µπει µέσα κόσµος σε κάποιες περιστάσεις, αφετέρου για να 
βγουν οι µαθητές έξω στους δρόµους, να ενηµερώσουν, να διαδηλώ-
σουν, να επικοινωνήσουν. Ωστόσο, δεν άνοιξε την πόρτα στα κόµµα-
τα, ίσως γιατί τα παιδιά ήθελαν να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους, 
ήθελαν να νιώθουν πως ό,τι κάνουν εκπορεύεται από τη νεανική τους 
ψυχή και είναι αποτέλεσµα της δικής τους κριτικής επεξεργασίας. 

∆ηµιουργήθηκε, έτσι, µια κοινότητα ανθρώπων που συνυπήρ-
ξαν υποδειγµατικά και τους ένωσε ο παλµός της κοινής διεκδίκη-
σης, η έξαψη της αγωνιστικότητας που µόνο µια συλλογική συνθήκη 
µπορεί να δηµιουργήσει, η ανάταση από την αίσθηση ότι παλεύουν 
για κάτι καλό.

Είδαµε στην ταινία - κι αυτό πιστώνεται στη σκηνοθέτρια - πώς 
εξελίσσονταν τα ίδια τα παιδιά µέσα από αυτή τη διαδικασία, πώς 
αγαπούσαν τον χώρο του σχολείου καθώς σταδιακά τον ένιωθαν 

δικό τους, πώς βρίσκονταν σε διαρκή αναζήτηση µέσων προσω-
πικής έκφρασης και συλλογικής επικοινωνίας, πώς κατακτούσαν 
στην πράξη τη δηµοκρατία, αλλά και την ωριµότητα.  

Έτσι, µ’ έναν τρόπο, αναδείχθηκε η λογική ενός σχολείου Φρε-
νέ, µε δηµοκρατία, συµβούλια, έκφραση, έντυπα, επικοινωνία µε 
την κοινότητα. Θα µπορούσε, λοιπόν, κάποιος να υποστηρίξει ότι 
ένα σχολείο στη λογική της παιδαγωγικής Φρενέ θα αποτελούσε 
την πραγµάτωση του οράµατος των µαθητών αλλά και των εκπαι-
δευτικών, αφού ένα τέτοιο σχολείο είναι ανοιχτό, συνεργατικό και 
ελεύθερο, σέβεται το παιδί, επιτρέπει την ολόπλευρη ανάπτυξή του, 
συνδέει τη γνώση µε την πραγµατική ζωή, προκρίνει τη συνεργα-
σία µαθητών και εκπαιδευτικών, την «εκµάθηση» της δηµοκρατίας 
στην πράξη, την καλλιτεχνική έκφραση, καλλιεργεί τις κοινοτικές 
αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της ισότητας, προ-
ετοιµάζοντας µια πιο ειρηνική και δίκαιη κοινωνία.

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ (1949):
ΟΨΕΙΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ

1. «ΤΟ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ» (1949) 
του Ζαν-Πολ Λε Σανουά

2. Σελεστέν Φρενέ (1896-1966)

1 2
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Παπαδηµητρίου είναι η πρώτη που βλέπει τη συγκεκριµένη ται-
νία. Και µόνο στη δική της ιστορία της εκπαίδευσης, τη Νέα Αγωγή 
(1952), υπάρχει  η παρουσίαση του Celestin Freinet. Την ταινία αυτή 
όλοι θα τη δούµε πολύ αργότερα, το 2010 από το «Νεανικό Πλάνο», 
και θα χρειαστούν λίγα χρόνια και η συµβολή της Παιδαγωγικής 
Οµάδας «Το Σκασιαρχείο», ώστε να συσχετιστεί µε τη ζωή αυτού 
του δασκάλου, καθώς το όνοµά του είχε αφαιρεθεί ήδη από το 1948. 
Κατά την προβολή της το 2010, στο ερώτηµα «πόσοι γνωρίζουν το 
έργο του Celestin Freinet», ο αριθµός των χεριών που σηκώθηκαν 
ήταν µονοψήφιος. Από τότε έχουµε αλλάξει πολλά.

Ας δούµε όµως ξανά την ταινία µε τα µάτια της φαντασίας µας. 
Ο καινούριος δάσκαλος (αυτός εξάλλου είναι και ο αγγλικός τίτλος)4 
γνωρίζει τα παιδιά εκτός σχολείου και διερευνά τη δική τους περι-
έργεια για µάθηση. Οι σχέσεις ανισότητας µεταξύ των παιδιών (οµά-
δα/αρχηγός) αρχίζουν να γίνονται ορατές. Ανοιχτό είναι µόνο το πε-
δίο, το ερώτηµα, οι δυνατές απαντήσεις και τα σχόλια. Ο δάσκαλος 
γνωρίζει σιγά σιγά την κοινότητα και ο ψίθυρος γι’ αυτόν δε διαφέρει 
από την εµπειρία των Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά την άφιξή τους 
σ’ ένα σχολείο. Η ανίχνευση του σχολείου είναι η φαινοµενολογική 
έκθεση στα υλικά του: έδρα, θρανία, βάθρο, χάρτες, χρονολογίες και 
πειθαρχία. Η διδασκαλία της Ιστορίας είναι η αγωγή του πολίτη. Τα 
αγόρια µε τα κορίτσια δεν είναι µαζί. Ο παλιός δάσκαλος είναι αυτός 
που συµβουλεύει τον νεότερο και συµµαχεί εν δυνάµει µαζί του. Η 
λειτουργική γραµµατική είναι η έκθεση ιδεών για το πώς φαντά-
ζονται τα παιδιά τον  καινούριο δάσκαλο και η οπτική τους οδηγεί 
σε αναστοχασµό για τη σχέση του δασκάλου µε τα παιδιά γενικά. Ο 
«κακός µαθητής» µαζί µε το σχήµα οµάδα/αρχηγός είναι το διαρ-
κές στοίχηµα για το αν θα πετύχει ή όχι το σχολείο. Αµέσως η τάξη 
συσχετίζεται µε την πολιτική, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
αυτή που θα λάβει το αίτηµα για τις ανάγκες των παιδιών. Ο πόλεµος 
είναι η ατµόσφαιρα κι η παιδαγωγική σχεδόν ξεκινά µ’ αυτόν. Εί-
ναι ο «βιόκοσµος» που προηγείται. Η τάξη αλλάζει µε τη συµµετοχή  
των παιδιών στον σχεδιασµό της λειτουργίας της. ∆εν επεµβαίνει 
ο δάσκαλος παρά µόνο σε µικρό βαθµό. Ο «διαφορετικός» τρόπος 
διδασκαλίας της Ιστορίας αποτελεί την πρώτη δοκιµή της νέας παι-
δαγωγικής.  Η έδρα είναι η πρώτη που αντικαθίσταται από την ολο-
µέλεια των παιδιών, το δικαίωµα γνώµης, τη (συν)εργασία και την 
ψηφοφορία. 

Το ποδήλατο και ο ποδηλατικός γύρος στη Γαλλία είναι η πρώτη 
επαφή των παιδιών µε την έρευνα και την παραγωγή γνώσης. Ο 
δάσκαλος υποστηρίζει πως η διάκριση είναι αναγκαία για τα παιδιά. 
Εισάγεται η τεχνολογία στη ζωή τους (ποδήλατο, φωτογραφία, γρα-
φοµηχανή, τυπογραφείο, ραδιόφωνο, ηλεκτρική τουρµπίνα, κινη-
µατογράφος) και η νεωτερικότητα αποκτά ένα πρόσηµο σύγκρου-
σης ανάµεσα στον Freinet, που την αποσυνδέει 
από τον καπιταλισµό εισάγοντας την κριτική παι-
δαγωγική,  και στην κοινότητα που τη συνδέει 
µ’ αυτόν. Τα παιδιά κάνουν τις διαδροµές τους 
και ζουν και στους τρεις χώρους, την τάξη, την 
αυλή και την κοινότητα. Φέρνουν εργασίες που 
αφορούν τις ζωές, τις οικογένειές τους και τον 
πολιτισµό τους. Το σχήµα οµάδα/ αρχηγός υπο-
χωρεί, καθώς τα παιδιά αγαπούν το σχολείο. Η 
αλληλογραφία φέρνει στο σχολείο τους τον µα-
κρινό Άλλο (other), διευρύνοντας τα όρια της 
κοινότητας. Μοιράζονται σε οµάδες και, χάρη  
στο τυπογραφείο, προχωρούν σε δηµοσιογρα-
φικές αποστολές και στη συγγραφή κειµένων, τα 
θέµατα των οποίων επιλέγονται σε συνεννόηση 
µε όλους. Επιβραβεύουν τα κείµενα και απο-
δέχονται αυτό που είναι καλύτερο. Αναζητούν 
τη γνώση στους ανθρώπους, στην προφορική 
ιστορία, σε χώρους όπου δε βρίσκεται έτοιµη σε 

βιβλία. Στοιχειοθετούν τα κείµενά τους και κάνουν τα µικρά τους 
βιβλία από ψηφοδέλτια. Το σπιτάκι µε τα καλάµια στο ποτάµι συµβο-
λίζει τη σχέση της φύσης µε την ενέργεια και το σχολείο.  Η γλώσσα 
και τα µαθηµατικά, εντασσόµενα σε µια ηµερήσια διάταξη, µια κε-
ντρική ιδέα ή ένα ισχυρό νόηµα, έχουν λειτουργικό χαρακτήρα και 
γίνονται αιτία παραγωγής κρίσης (judgement) από τα παιδιά. Έρχο-
νται αντιµέτωπα µε το ενδεχόµενο λογοκρισίας όταν τα θέµατα είναι 
ευαίσθητα. Κι ο δάσκαλος, γνωρίζοντας τη δηµοσιογραφική δεο-
ντολογία του αλογόκριτου κειµένου, το δηµοσιεύει. Από τις πρώτες 
εικόνες οι άνθρωποι έχουν στο στόµα τους την παιδεία, το τραύµα, 
την αισθητική προτίµηση, τις παιδαγωγικές αρχές και τη σχέση δα-
σκάλου/µαθητή. H δηµόσια σφαίρα είναι το συγκείµενο (context), το 
σχολείο και οι συλλογικές δράσεις του είναι το κείµενο (text), που 
συνοµιλεί µαζί του.

  Το σχολείο φτάνει στα όρια να µείνει χωρίς κοινότητα, κα-
θώς αυτή βάλλει εναντίον του. Η κοινότητα διχάζεται, αλλά το ζήτη-
µα είναι πολιτικό και αφορά τους ανθρώπους που ασκούν εξουσία, 
έχουν οικογένεια και απειλείται η αυθεντία τους. Η αφίσα είναι αυτή 
που σηµατοδοτεί την αντιπαράθεση. Οι γονείς, εκβιαζόµενοι να µη 
στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, προκαλούν την απόλυση του 
δασκάλου, παρόλο που ο σύµβουλος γνωµατεύει θετικά γι’ αυτόν. 
Ακόµα και  ο σηµερινός νεοφιλελεύθερος λόγος για το σχολείο είναι 
αυτός της αβύσσου, όπου µέσα πέφτουν οι δηµόσιοι πόροι. Η συµ-
φωνία να εργαστεί ο δάσκαλος για τις απολυτήριες εξετάσεις του 
«κακού µαθητή», η ανάδυση της υποκειµενικότητας του παιδιού, η 
συνάρθρωση του εαυτού του µε τα µόλις ψηφισθέντα δικαιώµατα 
του ανθρώπου (1948), η κριτική στο σύστηµα της «παπαγαλίας» και 
η αγάπη των παιδιών για τον δάσκαλο είναι η υπόσχεση της ευτυ-
χίας. Θεσµική παιδαγωγική (σχέσεις των παιδιών µε τον δάσκαλο) 
και κριτική παιδαγωγική (σχέσεις του σχολείου µε την οικονοµία και 
την πολιτική) αντάµωσαν. Κι εµείς ανταµώσαµε µε τη σύντηξη των 
οριζόντων (confussion of horizons), µέσω όσων ανταλλάσσουµε.

 
Και κάτι τελευταίο για τη συγκυρία της ελληνικής κρίσης (2010 

- ), τη βιβλιοθήκη µε τα βιβλία των παιδιών που ελπίζουµε κάποτε 
να δούµε, και τις προτάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική. Όλα αυτά 
τα χρόνια η επιστροφή στην ιστορία του 20ού  αιώνα πήρε πολλές 
µορφές. Κυρίως, όµως, η εποχή µας συσχετίστηκε µ’ αυτή του Με-
σοπολέµου: αντιπαράθεση κοµουνισµού/ φασισµού, κρίση και δη-
µοκρατία. Στο ξεκίνηµα της κρίσης ο Αλέξης ∆ηµαράς επιµελήθηκε 
ένα µεγάλο αφιέρωµα στα αναγνωστικά της εκπαίδευσης. Ο Freinet 
µε το Όχι πια αναγνωστικά (1933) απουσίαζε. Λίγα χρόνια µετά, το 
2013, τα αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου µοιράζονται από τον 
Τύπο και συγκεκριµένα από το «Βήµα της Κυριακής». Η επιτυχία 

της έκδοσής τους ήταν µεγάλη. Σ’ αυτό το κλίµα 
η απόπειρα να εκδοθεί ένα αναγνωστικό µε τη 
µέθοδο Freinet λογοκρίθηκε5 από το Πανεπι-
στήµιο Αθηνών στο πλαίσιο της Ζώνης Εκπαι-
δευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Όµως τα λόγια 
του Freinet, στην ελληνική τους µετάφραση 
είναι ακόµη µια πολεµική κατά των έτοιµων 
αναγνωστικών και µια πρόταση για το µέλλον 
των σχολικών βιβλιοθηκών µας:
 
«Πόση χαρά νιώθει το µικρό νήπιο, όταν για 
πρώτη φορά του δοθεί αυτό το πρώτο βιβλίο 
που του φαίνεται πως είναι αρχικό σκαλοπάτι 
για τη µυστηριώδη απόκτηση της γνώσης! Το 
διατρέχει αχόρταγα και πέρα ως πέρα! Κοιτάζει 
όσο µπορεί καλύτερα - πολλές φορές και παρά 
την απαγόρευση του δασκάλου - τις χρωµατι-
στές και άλλες ζωγραφιές που περιέχει. Σε λί-
γες µέρες το βιβλίο αυτό δεν κρατάει πια κανένα 
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Της Στέλλας Μπαδικιάν*

Κοιτάζοντας τη σηµερινή  πραγµατικότητα, θα έλεγε κανείς πως το 
πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που φαίνεται να κυριαρχεί  στον κό-
σµο  µας είναι η  διαρκής αλλαγή σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, 
οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής. Τα πάντα αλλάζουν 
γύρω µας µε φοβερούς ρυθµούς. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας οδήγησε τον άνθρωπο στην αλαζονεία µε αποτέλεσµα κορυ-
φαίες ηθικές και πνευµατικές αξίες (όπως η αγάπη, η δικαιοσύνη, η 
ελευθερία, η εντιµότητα) να αµφισβητούνται και να παραµελούνται 
ή να παραβαίνονται, και ιδεολογίες να καταργούνται. Επικρατούν η 
αυθαιρεσία, οι διακρίσεις, το µίσος, η αλαζονεία των ισχυρών, η πε-
νία και η βία, η εξαθλίωση και η δυστυχία. Έτσι, λαοί αναγκάζονται 
να ξεριζωθούν από την πατρίδα τους και να πάρουν τον  δρόµο της 
προσφυγιάς, κάτω από άδικες συνθήκες συνήθως, για να ξεκινή-
σουν από την αρχή σε έναν άλλο τόπο.

Τα κοινωνικά δεδοµένα  διαφοροποιούνται συνεχώς παντού και 
στον χώρο του σχολείου. Το σχολείο φαίνεται να δυσκολεύεται  να 
αναδιαµορφωθεί προκειµένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της εκ-
παίδευσης µέσα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες.

Οι µαθητές  δείχνουν να βιώνουν το σχολείο ως ανταγωνιστι-
κό χώρο απ’ όπου λείπει η οµαδικότητα και η συνεργασία. Το αντι-
κείµενο της µάθησης  βρίσκεται πολύ µακριά από τα ενδιαφέροντά 
τους, ενώ   κρίνονται  (αξιολογούνται) από την επίδοσή τους σε αυτό. 

µυστικό για το παιδί, δεν έχει καµιά επιθυµία να το γνωρίσει πιότερο, 
ούτε καν εκείνα τα ιερογλυφικά µαύρα σηµάδια που είναι πάνω στο 
άσπρο του χαρτί, τα γράµµατα. Κι ύστερα από κάµποσες ακόµη µέρες, 
το Αλφαβητάριο αυτό, καταξεσκισµένο και κολοβωµένο από κάµποσα 
φύλλα, καταλερωµένο, γιατί πολλές φορές τοποθετήθηκε πάνω στην 
τραπεζαρία ή στην κουζίνα, λησµονηµένο κάποτε επί ολόκληρη µέρα 
σε κάποια πέτρα του δρόµου που πάει από το σπίτι στο σχολείο, πολύ 
γρήγορα θα γίνει “αγνώριστο” κυριολεκτικά, µια “φυλλάδα” χωρίς 
χρώµατα, χωρίς ζωή και ενδιαφέρον, τόσο που φτάνει µόνο για το 
“καθηµερινό” µάθηµα. Το ενδιαφέρον του παιδιού γι’ αυτό το ευχάρι-
στο εναρκτήριο δώρο βάσταξε όσο βαστά η φωτιά ενός άχυρου που το 
σχολείο ποτέ ίσως δε θα µπορεί να την ξανανάψει».6 

Εµείς στο «Σκασιαρχείο» λέµε να βάλουµε µια διαρκή φωτιά!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1.  Το γράµµα του Freinet δηµοσιεύεται στην αρχή του βιβλίου µε 
ηµεροµηνία 23/1/1929. Γράφει µεταξύ άλλων  ο Freinet: «∆ι-
ευκρινίζω την πρότασή µου. Είδατε πώς γράφουν τα δικά µας 
παιδιά στο περιοδικό La Gerbe. Φτάνει να ζητήσετε από τα δικά 
σας να σας διηγηθούν τη ζωή τους, δηλ. πώς τρώνε, πώς ζουν 
οι γονείς τους, πώς είναι η φύση γύρω τους, τα ζώα και τα φυτά, 
ποια είναι τα τοπικά έθιµα κτλ. και είµαι βέβαιος πως καθετί που 
θα γράψουν θα έχει ενδιαφέρον, φτάνει µόνο να είναι η αληθινή 
έκφρασή τους, η ίδια η ζωή των παιδιών». ∆ες Celesten Freinet, 
Όχι πια αναγνωστικά - Το τυπογραφείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο, µετά-
φραση - διασκευή Τζάνου Τσαγκιά, Εκδοτικός Οίκος Κοντοµάρη, 
Αθήνα χ.χ., σελ. 8.

2.  Οι τρεις εκπαιδευτικοί είναι η Ρόζα Ιµβριώτη, ο Ιορδάνης Ιορδά-
νογλου και ο Θοδωρής Βλιζιώτης. C. Freinet, «Το σχολείο εργα-
σίας», µετάφραση Θ. Βλιζιώτη, περιοδικό Νέα Αγωγή, 1/8/1926, 5 
στο Παναγιώτης Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα, από 
το 1875-1974, Τόµος Γ΄, Η εδραίωση του «µαρξισµού-λενινισµού» 
και οι αποκλίνουσες ή οι ετερογενείς επεξεργασίες (1926 - 1955), 
Γνώση, Αθήνα 1993, σελ. 459.

3.  Χαράλαµπος Νούτσος, «Για µια νέα “∆ιεθνή των Εργατών της 
Παιδείας στην Ευρώπη”;», στο Χ. Αθανασιάδης, Αλ. Πατραµάνης 
(επιµέλεια), Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εκπαιδευτικοί, Κλαδικό 
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, Αθήνα 2003, σελ. 172 – 190.

4.  Ο γαλλικός τίτλος του Σκασιαρχείου είναι – µεταφραζόµενος - Το 
σχολείο των θάµνων. Τα παιδιά πήγαιναν και κρύβονταν πίσω 
από τους θάµνους. Το αναπάντεχο είναι πως απαγορεύτηκαν οι 
θάµνοι στους κήπους και στις  παιδικές χαρές για λόγους προ-
στασίας των παιδιών από ηδονοβλεψίες. Έτσι, ο τίτλος αποτελεί 
αναπόληση µια άλλης, πιο αθώας εποχής.

5.  Χαράλαµπος Μπαλτάς, Ελισάβετ Παντελιάδου, «Ζώνες Εκπαιδευ-
τικής Προτεραιότητας και Κριτική Παιδαγωγική: Το παράδειγµα 
της πρόσληψης του αναγνωστικού  Οι φιλίες των παιδιών (2014) 
και το σχολείο της κοινότητας», Ανακοίνωση (poster) στο 2ο  Συ-
νέδριο του «Νέου Παιδαγωγού». (Ίδρυµα Ευγενίδου - 23, 24 Μα-
ΐου 2015). 

6.  Celesten Freinet, Όχι πια αναγνωστικά - Το τυπογραφείο στο ∆η-
µοτικό Σχολείο, µετάφραση διασκευή Τζάνου Τσαγκιά, Εκδοτικός 
Οίκος Κοντοµάρη, Αθήνα χ.χ., σελ. 22.   

Ο Χαράλαµπος Μπαλτάς αρθρογραφεί τακτικά στο περιοδικό «Παιδεία και 
Κοινωνία» (2010 – 2018) - babisbaltas@gmail.com 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

* Η Στέλλα Μπαδικιάν είναι µαθηµατικός, λειτουργός στη ∆ηµόσια 
Εκπαίδευση, µέλος της Παιδαγωγικής Οµάδας «Το Σκασιαρχείο» - 
stella.badikian@hotmail.com
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Σε πολλές περιπτώσεις   φαίνονται να 
µην είναι ευτυχισµένοι στο σχολείο, 
δείχνουν να αισθάνονται ανία µέσα 
στην τάξη τους, οι επιδόσεις τους στα 
µαθήµατα δεν είναι ικανοποιητικές, 
έχουµε  πολύ συχνά προβλήµατα συ-
µπεριφοράς (παραβατικότητα, βία, επι-
θετικότητα)  και υψηλό ποσοστό σχολι-
κής διαρροής.

Ειδικότερα, τα παιδιά είναι πολύ 
διαφορετικά µεταξύ τους καθώς προ-
έρχονται από διαφορετικές χώρες, δι-
αφορετικές κοινωνικοοικονοµικές τά-
ξεις, έχουν διαφορετικές κουλτούρες. 
Ορισµένοι µαθητές έχουν πρόβληµα  
µε τη γλώσσα, οπότε οι δυσκολίες στην 
επικοινωνία, στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις καθώς και το χαµηλό µαθησιακό  
επίπεδο είναι σχεδόν δεδοµένα. Ούτως 
ή άλλως, αρκετά είναι τα  παιδιά που 
συναντούν δυσκολίες όταν προσπα-
θούν να ενταχθούν   στις οµάδες των 
συνοµηλίκων τους, µε αποτέλεσµα να 
αποµονώνονται και να µην έχουν κί-
νητρο να προσπαθήσουν, οπότε και το 
ενδιαφέρον τους για το σχολείο µειώ-
νεται. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα απαιτητικός καθώς καλείται να 
ασκήσει το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του µέσα σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί και για τον 
ίδιο έναν ανταγωνιστικό χώρο, αφού, όταν δεν τα καταφέρνει, έρ-
χεται η απαξίωση από τους µαθητές, τους γονείς και τους συναδέλ-
φους του. Προσπαθεί να καλύψει την ύλη που έχει οριστεί στο µα-
θησιακό του αντικείµενο χωρίς να είναι πάντα σίγουρος ότι η γνώση 
αυτή θα αποτελέσει πραγµατικό εφόδιο για το µέλλον των µαθητών 
του. Οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις καινοτοµίες, 
καθώς οι προσπάθειες που έχουν γίνει µέχρι τώρα αποσπασµατικά 
για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, δεν είχαν ιδιαίτερα αποτελέσµα-
τα. Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν µια αµυντική, 
αποστασιοποιηµένη  στάση που τους οδηγεί να νιώθουν ανία και οι 
ίδιοι µέσα στο σχολείο. 

Το σχολείο παραδοσιακά παραµένει ουσιαστικά κλειστό στους 
γονείς και στις τοπικές κοινωνίες, παρόλο που πολύ συχνά εκφρά-
ζουν την  ανάγκη  να συµµετέχουν πιο ενεργητικά στη σχολική ζωή, 
προκειµένου να µοιράζονται τις ανησυχίες των παιδιών τους.

Στην  εκπαιδευτική πραγµατικότητα η ανάγκη για αλλαγή στο 
κλίµα του σχολείου, στις ιδιαίτερες διαδικασίες κοινωνικοποίησης 
των µαθητών, στη συνεργασία των εκπαιδευτικών µεταξύ τους, στη 
συνεργασία µε τους γονείς, στον τρόπο διδασκαλί-
ας, ίσως είναι µεγαλύτερη από ποτέ. Από τα παιδιά 
αυτό εκφράζεται µε κάθε τρόπο. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα αυτής της έκφρασης είναι η ταινία Αν όχι 
εµείς, ποιοι? της Νικολέττας Παπαθανασίου.

Η πρώτη προσπάθεια  να αξιοποιηθούν οι παι-
δαγωγικές αρχές του Celestin Freinet και του Μίλ-
του Κουντουρά στο σηµερινό σχολείο ξεκίνησε το 
2009 µε το πρόγραµµα «Σχολεία Συνεργατικής µά-
θησης και Πρόληψης». Πρόκειται για ένα πιλοτικό 
πρόγραµµα για την κατάρτιση εκπαιδευτικού προ-
σωπικού σε ό,τι αφορά την πρόληψη ενάντια στη βία, 
στα ναρκωτικά, στην κατάθλιψη και στην εφηβική 
αυτοκτονικότητα. Την επιστηµονική ευθύνη είχε η 
οµότιµη καθηγήτρια ψυχολογίας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  Μίκα Χαρίτου-

Φατούρου. Η εφαρµογή του στηρίχτη-
κε στη συνεργασία εθελοντών εκπαι-
δευτικών και ψυχολόγων και τέλεσε 
υπό την αιγίδα του ΑΠΘ. Το πρόγραµµα 
αυτό σχεδιάστηκε µε σκοπό να απο-
τελέσει µια πρόταση πρόληψης των 
ψυχοκοινωνικών προβληµάτων από 
τα οποία «πάσχουν» τα σχολεία µας, 
προάγοντας τις κοινοτικές αξίες, όπως 
τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την 
ισότητα, και εφαρµόστηκε ερευνητικά 
τις σχολικές χρονιές 2010-2011 και 
2011-2012 σε  δηµοτικά και γυµνάσια 
σε όλη τη χώρα.

 Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο λει-
τουργεί ως κοινότητα µε τη στήριξη 
και τη συνεργασία των τριών παρα-
γόντων που λαµβάνουν µέρος στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή των 
εκπαιδευτικών, των µαθητών και των 
γονέων. Το µάθηµα στην τάξη  γίνε-
ται σε  συνεργατικό κλίµα µέσα από 
την οργανωµένη µικροοµάδα. Γίνεται 
προσπάθεια να χρησιµοποιούνται όσο 
το δυνατόν περισσότερο βιωµατικές 
µέθοδοι διδασκαλίας του µαθησιακού 
αντικειµένου, χωρίς όµως να αλλάζει 
η ύλη ή το αναλυτικό πρόγραµµα. ∆εν 

επιτρέπονται οι ποινές. Οι κανονισµοί ορίζονται από τους ίδιους τους 
µαθητές µε την καθοδήγηση του δασκάλου στην αρχή της χρονιάς. 
Οι µαθητές θέτουν από µόνοι τους τα προβλήµατα που ανακύπτουν 
στην καθηµερινότητά τους και προσπαθούν από µόνοι τους να τα λύ-
σουν στα συµβούλια της τάξης και στις συναντήσεις µε τους γονείς. 
Τα παιδιά αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και γίνονται υπεύθυνα, ενώ 
παράλληλα καλλιεργούνται οι κοινωνικές δεξιότητες. Το σχολείο δί-
νει τη δυνατότητα στους  γονείς  να συµµετέχουν ουσιαστικά στη 
σχολική κοινότητα. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αλληλοστηρίζονται στο 
εκπαιδευτικό έργο και διαχειρίζονται από κοινού τα θέµατα της κα-
θηµερινής σχολικής ζωής.

Από τον Σεπτέµβρη 2016 δηµιουργήθηκε και λειτουργεί το «∆ίκτυο 
Συνεργατικών Σχολείων µε την Παιδαγωγική  Freinet». Πρόκειται 
για µια προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών από εκ-
παιδευτικούς που έχουν επιµορφωθεί πάνω στην παιδαγωγική 
Freinet (http://diktyofreinetgr.wixsite.com/diktyofreinet). Επίσης, 
τις σχολικές χρονιές 2016 -17 και 2017-18 διοργανώθηκε και λει-
τουργεί  πιλοτικό πρόγραµµα για την εφαρµογή της παιδαγωγικής 
Freinet στη δηµόσια εκπαίδευση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και µε τη συνεργασία του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής από την Παι-
δαγωγική Οµάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής 
Freinet στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο - Πειραµα-
τικοί ψηλαφισµοί για ένα σχολείο της κοινότητας»  
(https://skasiarxeio.wordpress.com/), σε συνερ-
γασία µε το Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και 
το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχο-
λική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών (http://
pilotikofreinet.weebly.com/).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•  ΜΠΑ∆ΙΚΙΑΝ Σ. (2016), «Συνεργατικά σχολεία µε 
την Παιδαγωγική Freinet, ∆ιαδικασίες εφαρµο-
γής», Αθήνα.
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Α π ε ξ Α ρ τ η σ η  Α π ό  τ Α  ν Α ρ κ ω τ ι κ Α

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

A    ΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 11/03/2018

•  Προβολή της ταινίας του ∆οµίνικου Ιγνατιάδη «VILLAGE POTEMKIN» (ΕΛΛΑ∆Α, 2016)
•  Συζήτηση µε εισηγητές τους ∆οµίνικο Ιγνατιάδη (σκηνοθέτη και χαρακτήρα της ταινίας), Κωνσταντίνο Ματσούκα (συγγραφέα, χα-

ρακτήρα της ταινίας) και Αχιλλέα ∆εσποτάκη (θεραπευτή, χαρακτήρα της ταινίας)

Του ∆οµίνικου Ιγνατιάδη 

Κάποτε ήµουν χρήστης. Όχι µόνο ηρωίνης, αλλά και κοκαΐνης και 
αλκοόλ. Τα ονοµατίζω σκόπιµα, γιατί άθελά µας διαχωρίζουµε τις ου-
σίες σε νόµιµες/παράνοµες, αποδεκτές και µη αποδεκτές από το life 
style και το κράτος. Έχω γνωρίσει άτοµα εθισµένα στο χόρτο που ο 
πνευµατικός τους θάνατος, ελέω του καταναγκασµού να βρουν και να 
πιουν, ήταν έκδηλος σε όλους τους τοµείς της ζωής τους...

Πάντα δυσκολευόµουν να επικοινωνήσω µε τους ανθρώπους. 
Εποµένως, η κάµερα είναι ένας τρόπος να δηµιουργήσω µια γέφυ-
ρα ανάµεσα στον εαυτό µου και στον υπόλοιπο κόσµο.

∆εν µπορώ να επικοινωνώ µε τον καθιερωµένο τρόπο δυστυ-
χώς... Ο αρχικός λόγος ήταν να γεµίσω το κενό που εκλιπαρούσε 
να γεµίσει µε «κάτι». Ε, αυτό το «κάτι» ήταν ο κινηµατογράφος. Το 
ταξίδι της καθαρότητας είναι ένας απάτητος δρόµος και αυτό έχει 
εκπλήξεις πολλές. Όταν ξεκίνησα δε φανταζόµουν την εξέλιξή του 
και πού θα έφτανε.

Η επιθυµία που είχα κάποτε για τα ναρκωτικά, για κάποιες γυ-
ναίκες που γνώρισα στη ζωή µου, η ίδια αυτή επιθυµία µε οδήγησε 
να κάνω το πρώτο µου ντοκιµαντέρ. Ήταν το µόνο σηµάδι που είχα 
και µε οδήγησε προς αυτό που ήθελα και που είχα ανάγκη, να µετα-
φέρω µέσω του φακού τα βαθύτερα γενεσιουργά αίτια του εθισµού 
και πώς το εκάστοτε σύστηµα δαιµονοποιεί και παράλληλα εκµε-
ταλλεύεται τους χρήστες ουσιών. Τώρα βρίσκοµαι στο δεύτερο και 
πηγαίνω ακόµα πιο βαθιά.

Ψάχνω την ταυτότητά µου µέσα από τον κινηµατογράφο, µέσα 
από την κάµερα. Ο φακός σήµερα είναι ο τρόπος που επικοινωνώ 

«VILLAGE POTEMKIN» (2016) του ∆οµήνικου Ιγνατιάδη 

«ΨΑΧΝΩ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ»
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εγώ µε τον κόσµο. Συνειδητοποίησα ότι 
ζω σε µια χώρα που, εκτός από χρηµα-
τοοικονοµικό έλλειµµα, έχει και έλλειµµα 
λογικής. Ένιωθα πως µε αυτά που έβλε-
πα γύρω µου (διαπόµπευση οροθετικών 
γυναικών-τοξικοµανών, επιχείρηση Θέτις, 
προβοκάτσια για τη δήθεν αυτοµόλυνση 
των χρηστών µε τον ιό του ΗIV, άνοδος της 
ακροδεξιάς κτλ.) είχα µπει σε µια άλλου εί-
δους «φυλακή», πέραν της «φυλακής» των 
ναρκωτικών. Ο κόσµος και αυτά που έγι-
ναν και γίνονται αυξάνουν τη θλίψη και τον 
εκνευρισµό µου. Ξαφνικά ζω πάλι, αλλά σε 
µια κοινωνία που µε καταθλίβει. Γι΄ αυτό 
και επέλεξα να εγκιβωτίζω και µια κοινω-
νικοπολιτική θεµατική στα ντοκιµαντέρ, δε 
γινόταν αλλιώς, έπρεπε να µιλήσω, αλλιώς 
θα έσκαγα.

Η 7η Τέχνη είναι επιτυχηµένη όταν το κοινό ταυτίζεται µε αυτά 
που βλέπει. Η ταύτιση είναι και το συναισθηµατικό όπλο του Village 
Potemkin. Ο φύλακας των συναισθηµάτων του. Εφόσον το κοινό 
αναβιώσει και προβάλει τα δικά του συναισθήµατα και τις δικές του 
αδυναµίες πάνω στις κακουχίες που χτυπούν την ανθρώπινη ψυχή, 
τότε έχω πετύχει.

Στο Village Potemkin δε φοβήθηκα να εκτεθώ γιατί οι θεατές δε 
µε ξέρουν και, σε τελευταία ανάλυση, δεν τους νοιάζει ποιος είµαι. 
«Κανείς δεν µπορεί να σε κάνει να νιώσεις κατώτερος χωρίς τη συ-
γκατάθεσή σου» (Eleanor Roosevelt). 

Το στίγµα δε θα συνεχίσει να υπάρχει άπαξ και το αποβάλεις 

ο ίδιος. Από τη στιγµή που κατάφερες να 
απεξαρτηθείς και ζεις µε αρχές, όπως η 
ειλικρίνεια, το ανοιχτό µυαλό και η προ-
θυµία να οµορφαίνεις τη ζωή και όχι να 
την καταστρέφεις, τότε δεν υπάρχει καµία 
δικαιολογία και καµία ανάγκη να πάρει κα-
νείς ή να δώσεις εσύ ό,τι είναι δικό σου, 
τα σχέδια, τα όνειρα και την ελπίδα. Οπότε 
σε όλους αυτούς που µας στιγµατίζουν µε 
υποτιµητικά σχόλια, έχω να πω το εξής: 
«Ηρεµήστε, φίλοι µου, ο κόσµος είναι αρ-
κετά µεγάλος για να πετύχουµε όλοι µας».

Για τον πόνο τους νοιάζονται και τον 
πόνο τους νιώθουν σε κάθε σκοτεινή αί-
θουσα που πάνε να δούνε κάποιο έργο, 
οπότε µε µεγάλη µου χαρά τους αφήνω 
να το χαρούν. Είναι µια «εγχείρηση του 
ασθενή» µπροστά στο κοινό, αλλιώς δεν 

έχει νόηµα για µένα να σκηνοθετώ. Άλλωστε, η ουσία της δουλειάς 
µου βρίσκεται πάντα στη σχέση µε τον εκάστοτε ήρωά µου. Ποτέ 
δε µε ενδιέφερε να έχω τη θέση του παρατηρητή, αυτού που δεν 
εµπλέκεται σε καταστάσεις. Η τεχνική και η αισθητική δε µε ενδι-
αφέρουν τόσο, αλλά η ουσία και το ένστικτο, όχι η συνείδηση. Όλα 
όσα αρχίζουν ν’ αποκτούν ρεαλισµό, τεχνικό αισθητισµό παύουν να 
µε ενδιαφέρουν. Ο προσωπικός µου τρόπος πρέπει να βασίζεται 
στον δικό µου τρόπο ζωής, στις εµπειρίες µου, στις επιθυµίες µου 
και στον τρόπο που βλέπω.

Αυτόν τον καιρό βρίσκοµαι στο µοντάζ του νέου µου ντοκιµα-
ντέρ και, όπως και µε το Village Potemkin, βουτάω στα βαθιά.

«VILLAGE POTEMKIN» (2016) του ∆οµήνικου Ιγνατιάδη 

Συζήτηση για την ταινία του ∆οµίνικου Ιγνατιάδη 
«VILLAGE POTEMKIN» - Κωνσταντίνος Ματσούκας, 

∆οµίνικος Ιγνατιάδης και Αχιλλέας ∆εσποτάκης

ΕΘΙΣΜΟΣ: ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

Του Κωνσταντίνου Ματσούκα 

Η συµµετοχή µου στο ντοκιµαντέρ του ∆οµίνικου ήταν ακόµα 
µια ανακεφαλαίωση, άλλη µια απόσταξη, της πυκνής βιωµατικής 
ύλης εκείνων των εµπειριών και η ένταξή τους σε ένα καινούριο 
αφήγηµα του εαυτού, πιο συµµετοχικό και οριοθετηµένο. Ήταν 
παράλληλα το άνοιγµα σε µια συνεργασία που δεν έχει σταµατή-
σει να µε εκπλήσσει µε τους ανθρώπους, τις γνωριµίες και τις 
κουβέντες που έχει φέρει στο κατόπι της, όπως π.χ. µε την Κι-
νηµατογραφική Λέσχη της Ηλιούπολης, για τα οποία είµαι βαθιά 
ευγνώµων. Για όσους ψάχνουν για απαντήσεις και κατανόηση στο 

θέµα του εθισµού, έχω να πω µόνο πως είναι το ιδιαζόντως πολυ-
παραγοντικό σύµπτωµα πολλών δυναµικών (κοινωνικών, οικο-
γενειακών, ψυχολογικών κ.ά.) που συναντιούνται στο πρόσωπο 
του χρήστη. ∆εν πρόκειται σε καµία περίπτωση και ποτέ, για θέµα 
ηθικής ανεπάρκειας. Για τα υπόλοιπα, το µόνο για το οποίο µπο-
ρώ να µιλήσω είναι η δική µου αντίληψη και κατανόηση, πράγµα 
που κάνω στα Ηµερολόγια Χρήσης. Επισυνάπτω τις δυο πρώτες 
σελίδες του βιβλίου (το «Μανιφέστο» και τον «Πρόλογο»). Με τις 
θερµές ευχαριστίες µου και πάλι.

Όσοι ασχολούνται µε απαγορευµένα πράγµατα οφείλουν να 
θυσιάσουν κάτι από την ανάγκη τους για κατανόηση.
Ο ύπνος είναι παραγωγική δραστηριότητα - τα όνειρα έργο και θα 
’πρεπε να έχουν ανταλλακτική αξία.
Η ενδοφλέβια χρήση έχει τη σεξουαλική της πλευρά.
Η δραµατοποίηση συχνά επισκιάζει τα πραγµατικά θέµατα.
Ιστορικά, το κράτος είναι κατά βάση ένας αµυντικός µηχανισµός.    
Με δόντια.
Το ανθρώπινο είδος είναι επικίνδυνο για τον εαυτό του.
Η ενηλικίωση είναι σπάνιο φαινόµενο.
Ένας αποχαιρετισµός µπορεί να κρατήσει περισσότερο από την ίδια 
τη σχέση.

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
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«∆εν είµαι ένας αποτοξινωµένος που κοκορεύοµαι για την προσπά-
θειά µου. Ντρέποµαι που άφησα να εκδιωχθώ από τον κόσµο εκείνο 
που, σε σύγκριση µαζί του, η υγεία µοιάζει µ’ εκείνα τα χυδαία ντοκι-
µαντέρ όπου υπουργοί αποκαλύπτουν αγάλµατα.»

Έτσι µιλάει ο Ζαν Κοκτώ καθώς παλινδροµεί (ατέρµονα) ανάµεσα 
στην ευφορική τοξίνωση του οπίου και την αποχή, που την βιώνει 
σαν «εκδιωγµό». Κατανοώ πλήρως το σχόλιό του, που αφορά την 
ναρκοµανία σαν ποιητικό βίωµα, αίτηµα για κάτι απόλυτο, για τον 
συγκλονισµό και την λύτρωση του εαυτού - για όλα εκείνα εν ολί-
γοις, που η κοινωνική ζωή και συνύπαρξη δεν παρέχουν. 

Τα Ηµερολόγια είναι εν µέρει φόρος τιµής και υπεράσπιση αυ-
τής της θέσης. 

Η επιθυµία για κάτι το εξαιρετικό, για την µάγευση ή αποκάλυ-
ψη που υποσχόταν η ηρωίνη, κράτησε πολλά χρόνια. Τόσο ισχυρή, 
που συνέχισε να υφίσταται µέσα από την καθηµερινή εξουθένωση 
της χρήσης - την διαρκή εναλλαγή του τρόµου της στέρησης µε την 
βίαιη ανακούφιση. Συνεχίστηκε και όταν η ενδοφλέβια χρήση έγινε 
πια ένας τρόπος να σκάβεις ένα κουκούλι για να µπεις µέσα, ενώ ο 
κόσµος σου γκρεµίζεται σε κάθε βήµα.

Ευτυχώς για µένα η υπεράσπιση απέτυχε, το κάστρο του οπίου 
εκπορθήθηκε, η θέση αποδοµήθηκε.

Έδωσα την συναίνεσή µου, διστακτικά, να συµµετέχω στα βά-
σανα και τα τρεχάµατα των κοινών θνητών.

Εντούτοις, η αναζήτηση δεν έχει σταµατήσει για στιγµές προνο-
µιούχων βιωµάτων, για βαθιά παρουσία και σύνδεση, για εκείνο το 
φως που σε ρίχνει στα γόνατα.

Προσπαθώ να ζω τη ζωή σα να την αγαπώ.
Εξακολουθώ όµως να πιστεύω ότι το λεγόµενο «φυσιολογικό», 

έχει να κάνει µε αυτό που είναι διαδεδοµένο, όχι µε το «υγιές» και 
ότι οι κοινωνικοί θεσµοί υπηρετούν την προκατάληψη, τον συντη-
ρητισµό και την µισαλλοδοξία. 

Η πρόοδός µου είναι πως έχω αποδεχτεί τις συγκρούσεις ως 
απαραίτητο συστατικό του ταξιδιού.

Τα Ηµερολόγια, λοιπόν, περιγράφουν την εξαντλητική διαπραγ-
µάτευση ως προς τους όρους της συµµετοχής στα κοινά. Πώς να 
ανήκεις χωρίς να αισθάνεσαι ότι προδίδεις τον εαυτό σου.

Κυρίως, όµως, τα Ηµερολόγια αφορούν την αντίφαση ανάµεσα 
στο κέλευσµα του Συµβολικού (της γραφής, της ανάγνωσης) και 
του Φαντασιακού (έναν γλυκό εν ζωή θάνατο}, εκείνη «την τερά-
στια ηρεµία που, σαν την θάλασσα, πληµµυρίζει την παραλία των 
αισθήσεων.»

Την µανία της γλώσσας ενάντια στη µανία της νάρκης.
Η λειτουργία του λόγου δεν είναι να πληροφορεί αλλά να επι-

καλείται. 
Έχοντας νωρίς ανακαλύψει την φιλοξενία των λέξεων, ο αφη-

γητής των Ηµερολογίων γαντζώνεται τώρα επάνω τους, και τους 
επιτρέπει να αποφασίσουν την έκβαση ανάµεσα στη ζωή και τον 
θάνατο.

Ένα βιβλίο-επίκληση, κι επίσης ένα όχηµα γι΄ αυτόν που ψάχνει 
στις λέξεις διαβατήριο για έναν ορίζοντα που θα τον αναγνωρίζει 
για δικό του.

«∆εν φαντάζεσαι στ’ αλήθεια πως θα πιστέψουν ότι όλα αυτά τα 
έβγαλες απ’ το µυαλό σου, ότι δεν συνέβησαν πραγµατικά;» σχολία-
σε ο εκδότης µου αφού διάβασε το υλικό.

«Ναι, εντάξει, αλλά το “εγώ” που τα διηγείται, βρίσκεται πάντα 
εντός εισαγωγικών.»

«Κατάλαβα. Τα εισαγωγικά θέλεις να βγάλεις από πάνω σου.» 
«Ναι, γιατί όχι; Έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν µπορεί να πει την αλή-

θεια για τον εαυτό του, σωστά;»
Ίσως ναι και ίσως όχι. Πρώτα όµως είναι απαραίτητη η επιστρο-

φή στο σηµείο της αφετηρίας, ώστε να γίνει κατανοητό για πρώτη 
φορά.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

«VILLAGE POTEMKIN» (2016) του ∆οµήνικου Ιγνατιάδη 

«VILLAGE POTEMKIN» (2016) του ∆οµήνικου Ιγνατιάδη 



45

Του Θανάση Τσακίρη

Ο Bernardo Bertolucci γεννήθηκε στην ιταλική πόλη Πάρµα, της 
περιφέρειας Emilia-Romagna. Ήταν ο µεγαλύτερος γιος της κα-
θηγήτριας Ninetta Giovanardi (γεννηµένης στην Αυστραλία από 
Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή µητέρα) και του Attilio Bertolucci, που 
ήταν διάσηµος ποιητής, ιστορικός τέχνης, ανθολόγος και κριτικός 
κινηµατογράφου. Έχοντας µεγαλώσει σε καλλιτεχνικό περιβάλ-
λον, ο Bernardo άρχισε να γράφει σε ηλικία δεκαπέντε ετών και 
σύντοµα έλαβε διάφορα αναγνωρισµένα λογοτεχνικά βραβεία, συ-
µπεριλαµβανοµένου του Premio Viareggio για το πρώτο του βιβλίο. 
Το παρελθόν τού πατέρα του βοήθησε την καριέρα του: ο Attilio 
Bertolucci βοήθησε τον Ιταλό σκηνοθέτη Pier Paolo Pasolini να δη-
µοσιεύσει το πρώτο του µυθιστόρηµα και ο Pasolini το ανταπέδωσε 
µε την πρόσληψη του νεαρού Bertolucci ως πρώτου βοηθού του 
για την ταινία Accattone (1961). Ο Bertolucci είχε έναν αδελφό, τον 
διευθυντή θεάτρου και θεατρικό συγγραφέα Giuseppe (1947-2012). 
Ο ξάδερφος του, Giovanni Bertolucci, παραγωγός ταινιών (1940 - 
2005), συνεργάστηκε σε διάφορες ταινίες τους.

Εγγράφηκε στη Σχολή Σύγχρονης Λογοτεχνίας του Πανεπι-
στηµίου της Ρώµης και φοίτησε από το 1958 έως το 1961, κι από 
τότε ξεκίνησε η κινηµατογραφική του καριέρα ως βοηθού σκη-
νοθέτη του Pasolini. Το 1962, σε ηλικία 22 ετών, σκηνοθέτησε 
την πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του µε τίτλο Βίαιος θάνατος/
La commare secca, σε σενάριο του Pasolini, µια ιστορία µυστη-
ρίου γύρω από τη δολοφονία µιας πόρνης. Ο Bertolucci χρησι-
µοποιεί flashback για να συνδέσει το έγκληµα µε το άτοµο που 
το διέπραξε. Η επόµενη ταινία του ήταν η φηµισµένη Πριν από 
την επανάσταση (Prima della rivoluzione, 1964) για ένα νεαρό 
Ιταλό που, µετά τον θάνατο του φίλου του, έρχεται πολύ κοντά στη 
νεαρή θεία του δεύτερου. 

Ο Bertolucci προκάλεσε διαµάχες το 1972 µε την ταινία Τελευ-
ταίο ταγκό στο Παρίσι, µε τους Marlon Brando, Maria Schneider, 
Jean-Pierre Léaud και Massimo Girotti. Μια νεαρή Παριζιάνα 
γνωρίζει έναν µεσήλικα χήρο Αµερικανό επιχειρηµατία που της 
επιβάλει µια παράνοµη σχέση στηριγµένη αποκλειστικά στο σεξ. Η 
φήµη τού Bertolucci διαδόθηκε περισσότερο µε τις επόµενες ταινίες 
του: το 1900 (1976), µια επική απεικόνιση των ταξικών αγώνων των 
αγροτών στην Emilia-Romagna µέσα από τα µάτια δύο παιδικών 
φίλων από τις αρχές του 20ού αιώνα µέχρι τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο (µε διεθνές cast Robert De Niro, Gérard Depardieu, Donald 
Sutherland, Sterling Hayden, Burt Lancaster, Dominique Sanda), 
Το φεγγάρι/La Luna, όπου ο Bertolucci ασχολείται µε το ακανθώ-
δες ζήτηµα των ναρκωτικών και της αιµοµιξίας. Μια Αµερικανίδα 
τραγουδίστρια όπερας, που χήρεψε πρόσφατα, ενώ ταξιδεύει στη 
Ρώµη και στην Emilia-Romagna, έχει αιµοµικτική σχέση µε τον 
15χρονο γιο της για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τον εθισµό του 
στην ηρωίνη. 

Το 1987, ο Bertolucci σκηνοθέτησε την επική ταινία Ο τελευ-
ταίος Αυτοκράτορας, την ιστορία της ζωής του Aisin-Gioro Puyi, 
τελευταίου αυτοκράτορα της Κίνας, στην οποία αντικατοπτρίζεται το 
πέρασµα της Κίνας από τη φεουδαρχία στην τρέχουσα κατάσταση 
µέσω της επανάστασης. Ο Bertolucci κέρδισε το βραβείο Όσκαρ κα-
λύτερου σκηνοθέτη. Μετά τον Τελευταίο Αυτοκράτορα και τον Μικρό 
Βούδα (1993), επέστρεψε στην Ιταλία και στα παλιά του θέµατα. Σκη-
νοθέτησε τις ταινίες Κλεµµένη οµορφιά το 1996 και Οι ονειροπόλοι 
το 2003, όπου περιγράφει τα πολιτικά πάθη και τις σεξουαλικές επα-

Ι σ τ ο ρ Ι α  τ ο υ  κ Ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ο υ

ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ 
ΜΠΕΡΤΟΛΟΥΤΣΙ 
(1941-2018)

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
•  2013 Τα κόκκινα παπούτσια (Μικρού µήκους, 

συλλογικό πρότζεκτ «Venezia 70 - Future 
Reloaded») 

 •  2012 Εγώ κι εσύ 
•  2003 Οι ονειροπόλοι 
 •  2002 ∆έκα λεπτά αργότερα: Το τσέλο (Επεισόδιο: 

«Η ιστορία του νερού») 
•   1998 Ο πολιορκηµένος
•   1996 Κλεµµένη οµορφιά 
 •  1993 Ο µικρός Βούδας 
•   1990 Τσάι στη Σαχάρα 
 •  1989 12 σκηνοθέτες για 12 πόλεις (Ντοκιµαντέρ, 

Επεισόδιο: «Μπολόνια») 
•   1987 Ο τελευταίος Αυτοκράτορας 
•   1985 Καρτ ποστάλ από την Κίνα (Μικρού µήκους 

ντοκιµαντέρ) 
•  1984 Αποχαιρετισµός στον Enrico Berlinguer 

(Ντοκιµαντέρ) 
•  1981 Η τραγωδία ενός γελοίου ανθρώπου
•  1979 Το φεγγάρι
•  1976 1900 
 •  1972 Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι 
•  1971 Η υγεία νοσεί ή Οι φτωχοί πεθαίνουν 

πρώτοι (Μικρού µήκους ντοκιµαντέρ) 
•  1970 Η στρατηγική της αράχνης 
•  1970 Ο κονφορµίστας 
•  1969 Αγάπη και οργή (Επεισόδιο «Αγωνία») 
•  1968 Ο σωσίας
•  1966 Ο δρόµος του πετρελαίου (Τηλεοπτικό 

ντοκιµαντέρ σε 3 µέρη)
•  1966 Η διώρυγα (Μικρού µήκους ντοκιµαντέρ) 
 •  1964 Πριν από την επανάσταση
•  1962 Βίαιος θάνατος 



46

ναστάσεις δύο αδελφών στο Παρίσι το 1968. 
Το 2007 έλαβε το βραβείο Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινη-

µατογράφου της Βενετίας για το σύνολο του έργου του και το 2011 
έλαβε επίσης τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
των Καννών.

Το 2012, η τελευταία του ταινία, Εγώ κι εσύ, προβλήθηκε εκτός 
συναγωνισµού στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου των Καννών και κυ-
κλοφόρησε στις αρχές του 2013 στο Ηνωµένο Βασίλειο. Πρόκειται 

για µια προσαρµογή του βιβλίου Ιo e Τe (Εγώ κι Εσύ) του νεαρού 
Niccolò Ammaniti. 

Οι ταινίες του Bertolucci είναι συχνά καθαρά πολιτικές. Ήταν 
µαρξιστής και χρησιµοποίησε τον κινηµατογράφο για να εκφράσει 
τις πολιτικές του απόψεις. Οι πολιτικές του ταινίες προηγήθηκαν από 
άλλες που επαναξιολογούσαν την ιστορία. Ο κονφορµίστας (1970) 
επέκρινε τη φασιστική ιδεολογία, άγγιξε τη σχέση εθνότητας και 
εθνικισµού καθώς και ζητήµατα συλλογικής µνήµης. 

«ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΓΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ» (1972) «1900» (1976) «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ» (1987)

Ι σ τ ο ρ Ι α  τ ο υ  κ Ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ο υ

Του Θανάση Τσακίρη

Η Σενεγάλη συνορεύει µε τη Μαυριτανία στα βόρεια, το Μάλι στα 
ανατολικά, τη Γουινέα προς τα νοτιοανατολικά και τη Γουινέα-Μπι-
σάου στα νοτιοδυτικά. Eπίσης συνορεύει µε τη Γκάµπια, µια χώρα 
που καταλαµβάνει µια στενή λωρίδα γης κατά µήκος των οχθών του 
ποταµού Γκάµπια, διαχωρίζοντας τη νότια περιοχή της Σενεγάλης 
Casamance από την υπόλοιπη χώρα. Η Σενεγάλη µοιράζεται επί-
σης θαλάσσια σύνορα µε το Πράσινο Ακρωτήριο. H οικονοµική και 
πολιτική πρωτεύουσά της είναι το Ντακάρ. Είναι η δυτικότερη χώρα 
του «Παλαιού Κόσµου», δηλαδή της Αφρο-Ευρασίας, και οφείλει το 
όνοµά της στον ποταµό της. Το όνοµα «Σενεγάλη» προέρχεται από 
τη φράση της γλώσσας Wolof «Sunuu Gaal», που σηµαίνει «Το κανό 
µας». Η Σενεγάλη καλύπτει έκταση περίπου 197.000 τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων (76.000 τετραγωνικά µίλια) και έχει πληθυσµό περίπου 
16 εκατοµµύρια. 

Το έδαφος της σύγχρονης Σενεγάλης έχει κατοικηθεί από διά-
φορες εθνικές οµάδες από την προϊστορία. Οργανωµένα βασίλεια 
εµφανίστηκαν γύρω στον έβδοµο αιώνα, και τµήµατα της χώρας 

κυβερνήθηκαν από προεξέχουσες περιφε-
ρειακές αυτοκρατορίες όπως η Αυτοκρα-
τορία των Wolof. Η σηµερινή κατάσταση 
της Σενεγάλης έχει τις ρίζες της στην ευ-
ρωπαϊκή αποικιοκρατία, η οποία ξεκίνησε 
στα µέσα του 15ου αιώνα, όταν διάφορες 
ευρωπαϊκές δυνάµεις άρχισαν να αντα-
γωνίζονται για το εµπόριο στην περιοχή. 
Η δηµιουργία παράκτιων εµπορικών θέ-
σεων σταδιακά οδήγησε στον έλεγχο της 
ηπειρωτικής χώρας, µε αποκορύφωµα τη 
γαλλική κυριαρχία στην περιοχή από τον 
19ο αιώνα, αν και εν µέσω ισχυρής ντόπιας 
αντίστασης. Η Σενεγάλη απέκτησε ειρηνικά 
την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960 
και από τότε είναι από τις πιο σταθερές πο-
λιτικά χώρες της Αφρικής.

Ο κινηµατογράφος της Σενεγάλης είναι 

µια σχετικά µικρή κινηµατογραφική βιοµηχανία, που γνώρισε την 
ακµή της από τη δεκαετία του 1960 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του 1980, αλλά από τότε ο αριθµός των παραγόµενων ταινιών έχει 
µειωθεί σε λιγότερο από πέντε µεγάλου µήκους ανά έτος κατά τα 
τελευταία δέκα χρόνια. 

Στη διάρκεια της αποικιοκρατίας έδρασε ο Ζορζ Μελιές, Γάλ-
λος κινηµατογραφιστής και συγγραφέας φανταστικής λογοτεχνίας, 
γνωστός για τις τεχνικές και αφηγηµατικές καινοτοµίες που εισήγα-
γε κατά τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του κινηµατογράφου. Έκανε δύο 
ταινίες µικρού µήκους: La Marche de Dakar και Le cake-walk des 
nègres du nouveau Cirque in Dakar, όπου υιοθέτησε τα ρατσιστικά 
στερεότυπα για τους Άραβες και τους µαύρους Αφρικανούς. 

Η πρώτη ταινία της ανεξάρτητης Σενεγάλης, L’Afrique-sur-
Seine του σκηνοθέτη και ιστορικού Paulin Soumanou Vieyra, γυρί-
στηκε το 1955. Αφορά τη ζωή των Αφρικανών φοιτητών στο Παρίσι, 
τις συναντήσεις τους και τη νοσταλγία που βιώνουν µακριά από την 
πατρίδα τους. O Vieyra θα συνεχίσει µε τις ταινίες µικρού µήκους 
L’Afrique à Moscou (1957), O Νίγηρας σήµερα (1958), Οι πρόε-
δροι Senghor και Modibo Keita, Με τους Αφρικανούς στη Βιέννη, 
Η παρουσία της Αφρικής στη Ρώµη (1959) και Η ανεξαρτησία του 
Καµερούν, του Τόγκο, του Κονγκό, της Μαδαγασκάρης (1960), ένα 
ντοκιµαντέρ µε θέµα την ανεξαρτησία των χωρών αυτών. Ίδρυσε την 
Παναφρικανική Οµοσπονδία Σκηνοθετών και διετέλεσε µέλος κριτι-
κών επιτροπών φεστιβάλ στην Ευρώπη και στη Σοβιετική Ένωση.

Ωστόσο, µόνο µετά την ανεξαρτησία άρχισε να αναπτύσσεται το 
σινεµά της χώρας. Ο πρώην λιµενεργάτης και συγγραφέας Ousmane 
Sembène (1923-2007), έγινε ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες 
της χώρας και της Αφρικής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
προσαρµόζοντας σε ταινίες πολλά διηγήµατά του. Ο Sembène διδά-
χτηκε τον κινηµατογράφο από τον Σοβιετικό σκηνοθέτη Μαρκ Ντον-
σκόι, στη Σχολή Κινηµατογράφου της . Αργότερα, µαθήτευσε κοντά 
στον σκηνοθέτη Σεργκέι Γερασίµοφ στο Στούντιο Γκόρκι και στη συ-
νέχεια επέστρεψε στη Σενεγάλη. 

Τα γραπτά του στη γαλλική γλώσσα επηρέασαν µόνο ένα µικρό 
τµήµα των Αφρικανών συµπατριωτών του. Η ταινία τού επέτρεπε να 
φτάσει σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους, γιατί θεωρούσε πως 
ήταν ο καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύσει κανείς τις µάζες. Ισχυρι-
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ζόταν ότι µπορούσε να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους µε 
τον κινηµατογράφο από ό,τι ήταν δυνατόν µε τις πολιτικές ή µε τις 
χριστιανικές και µουσουλµανικές θρησκευτικές συγκεντρώσεις.

 Το 1963, ο Sembène γύρισε την πρώτη του ταινία, ένα σύντοµο 
εικοσάλεπτο φιλµ µε τίτλο Bοrom Sárrét (Ο αµαξάς). Αυτή θεωρεί-
ται συχνά ως η πρώτη ταινία που έγινε ποτέ στην Αφρική από έναν 
Αφρικανό µαύρο. Ακολουθώντας την καθηµερινότητα του φτωχού 
αµαξά, απεικονίζει τη φτώχεια που έπληττε τη ζωή του κι ήταν ακόµα 
εµφανής στη Σενεγάλη µετά την ανεξαρτησία. Επιπλέον, ο σκηνοθέ-
της αναφέρεται στην παθητική στάση και τη µοιρολατρία των φτω-
χών που δε διεκδικούν τα δίκαιά τους στη µετααποικιακή εποχή. Η 
ταινία έχει αρκετές έµµεσες αναφορές στον Κλέφτη των Ποδήλατων 
του Βιτόριο ντε Σίκα .

Το 1964 έκανε άλλο ένα µικρό φιλµ µε τίτλο Niaye, στο οποίο 
η εγκυµοσύνη ενός νεαρού κοριτσιού σκανδαλίζει την κοινότη-
τά της. Αν και ένας επισκέπτης εργαζόµενος κατηγορείται για την 
εγκυµοσύνη, ο πατέρας του µωρού της νεαρής γυναίκας είναι στην 
πραγµατικότητα ο δικός της πατέρας. Η κοινότητα καταβάλλει προ-
σπάθεια να κρατήσει το σκάνδαλο κρυφό από τη γαλλική αποικιακή 
διοίκηση. Το 1966 παρουσίασε την πρώτη του και πρώτη µεγάλου 
µήκους ταινία της Σενεγάλης, La Noire de ... (Η µαύρη του…), που 
βασίζεται σε ένα διήγηµά του και έγινε, επίσης, η πρώτη µεγάλου 
µήκους ταινία που κυκλοφόρησε ποτέ από σκηνοθέτη της Υποσαχά-
ριας Αφρικής. Αν και διαρκεί µόνο 60 λεπτά, η ταινία που γυρίστηκε 
στη γαλλική γλώσσα, κέρδισε το βραβείο Jean Vigo, στρέφοντας την 
προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο σινεµά της Σενεγάλης και της 
Αφρικής. Αφηγείται την ιστορία της Diouana, µιας νεαρής Αφρικα-
νής που πηγαίνει στη Γαλλία για να εργαστεί για το ζευγάρι Γάλλων 
που την απασχολούσε στο Ντακάρ. Γεµάτη χαρά µε την προοπτική 
του ταξιδιού, σύντοµα απογοητεύεται, αισθάνεται φυλακισµένη και 
τελικά, αποµονωµένη από την υποστήριξη της κοινότητάς της, αυτο-
κτονεί. Ο Sembène είχε επιτυχία και το 1968 µε την ταινία Mandabi 
(Το έµβασµα), στη µητρική του γλώσσα, τα Ουολοφικά. Ένας άνεργος 
Αφρικανός, ονόµατι Ιµπραχίµα, ζει µε τις δύο συζύγους και τα παιδιά 
του. Ένας ανιψιός του του στέλνει ένα έµβασµα από τη Γαλλία ύψους 
25.000 φράγκων, τα οποία εξοικονόµησε δουλεύοντας ως οδοκαθα-
ριστής. Πρέπει να κρατήσει µερικά από τα χρήµατα για τον εαυτό του, 
να δώσει ένα µέρος στον ανιψιό του και ένα µέρος στην αδελφή του. 
Ωστόσο, ο Ibrahima αντιµετωπίζει πολλές δυσκολίες µε τη γραφειο-
κρατία της Σενεγάλης προσπαθώντας να εξαργυρώσει το έµβασµα. 
Η ταινία ασχολείται µε θέµατα νεοαποικιοκρατίας, θρησκείας, δια-
φθοράς και κοινωνικών σχέσεων στη Σενεγάλη.

Κατά τη δεκαετία του 1970 η βιοµηχανία του σινεµά αναπτύχθη-
κε αρκετά. Ο Sembène, το 1971, κάνει µια ταινία στη γλώσσα της κοι-
νότητας Diola και στα γαλλικά µε τίτλο Emitai. ∆ιαδραµατίζεται στο 
τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, µε την κυβέρνηση του Vichy να 
στρατολογεί άντρες από τις αποικίες της Γαλλίας. Μια εξέγερση ξε-
σπά σε ένα χωριό της Diola, όπου οι γυναίκες κρύβουν τη συγκοµιδή 
του ρυζιού και δεν αποδίδουν τον φόρο στους Γάλλους. Η αντίσταση 
ξεδιπλώνεται στο χωριό ταυτόχρονα µε τις µάχες στη µητροπολιτική 
Γαλλία. Όταν απελευθερώνεται η µητρόπολη, οι κάτοικοι της Diola 
βλέπουν τα πορτρέτα του Charles de Gaulle να αντικαθιστούν αφί-
σες του στρατάρχη Πετέν του φιλογερµανικού καθεστώς του Vichy, 
αλλά οι συνθήκες ζωής στο χωριό παραµένουν αµε-
τάβλητες. Η ταινία λογοκρίθηκε επί πέντε χρόνια στη 
γαλλόφωνη Αφρική.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο σκηνοθέ-
της, ηθοποιός, ρήτορας, συνθέτης και ποιητής Djibril 
Diop Mambéty θα κυκλοφορήσει µια σειρά από ταινίες 
µε βαθιά κοινωνική σηµασία. Αν και έκανε µόνο δύο 
ταινίες µεγάλου και πέντε µικρού µήκους, απέκτησε 
διεθνή αναγνώριση για την πρωτότυπη και πειραµατι-
κή κινηµατογραφική τους τεχνική και για το µη γραµ-
µικό, ασυνήθιστο αφηγηµατικό ύφος. Γεννηµένος σε 
µια µουσουλµανική οικογένεια κοντά στην πρωτεύου-
σα, ο Mambéty ήταν Wolof. Πέθανε το 1998, σε ηλικία 
53 ετών, ενώ νοσηλευόταν µε καρκίνο του πνεύµονα 
σε νοσοκοµείο του Παρισιού. Όπως πολλοί από τους 
συγχρόνους του, ο Djibril Diop Mambéty χρησιµο-
ποιεί το σινεµά για να σχολιάσει τις πολιτικές και κοι-
νωνικές συνθήκες στην Αφρική. Όπως συµβαίνει και 
µε τον Sembène, οι ταινίες του ήταν αντισυµβατικές, 

σουρεαλιστικές, µε γρήγορο ρυθµό, µε αφηγήσεις κοινωνικού ρεα-
λισµού. Ασχολούνται µε την πολυπλοκότητα και τις αντιφάσεις στην 
αναπτυσσόµενη κοινωνία της Σενεγάλης και δείχνουν την «υβριδι-
κή» εικόνα της. Η παλαιότερη ταινία του Djibril Diop Mambéty ήταν 
το µικρού µήκος φιλµ µε τίτλο Contras’ City (1968) που τονίζει τις 
αντιθέσεις µεταξύ του κοσµοπολιτισµού της µπαρόκ αρχιτεκτονικής 
του Ντακάρ και των φτωχών περιοχών. Το 1970 κυκλοφόρησε την 
ταινία Badou Boy, µια κυνική εικόνα της πρωτεύουσας της Σενεγά-
λης, όπου ο πρωταγωνιστής, ένας αντισυµβατικός τύπος, καταδιώ-
κεται από έναν αστυνοµικό-καρικατούρα και οδηγείται σε απίστευ-
τες κωµικές καταστάσεις. H ταινία του Touki Bouki (1973), τεχνικά 
καλύτερη και πλούσια σε συµβολισµούς, πρώτη µεγάλου µήκους 
κινηµατογραφική ταινία του, έλαβε το ∆ιεθνές Βραβείο Κριτικών 
στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου των Καννών και το Ειδικό Βραβείο 
της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Μόσχας, 
κερδίζοντας διεθνή προσοχή και αναγνώριση. Παρά την επιτυχία 
της, πέρασαν είκοσι χρόνια για να κάνει ο Mambéty άλλη ταινία 
µεγάλου µήκους. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείµµατος σκηνο-
θέτησε το 1989 µια ταινία µικρού µήκους, Parlons Grandmère (Ας 
µιλήσουµε για τη γιαγιά).

Οι Ύαινες (1992), η δεύτερη και τελευταία ταινία µεγάλου µήκους 
του Mambéty, ήταν µια προσαρµογή του θεατρικού έργου Η επίσκε-
ψη του Friedrich Dürrenmatt και θεωρήθηκε συνέχεια του Touki 
Bouki. Πρόκειται για µια ιστορία έρωτα και εκδίκησης και παράλ-
ληλα µια κριτική της νεοαποικιοκρατίας και του καταναλωτισµού. 
Προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου των Καννών το 1992. 
Πριν από τον πρόωρο θάνατό του, ο σκηνοθέτης εργάστηκε για µια 
τριλογία µικρού µήκους µε τίτλο Contes des Petites Gens (Παραµύ-
θια των µικρών ανθρώπων). Η πρώτη από τις τρεις ταινίες ήταν το 
Le Franc (1994). Η δεύτερη ταινία της σειράς, La Petite Vendeuse de 
Soleil (Η µικρή πωλήτρια της λιακάδας) έκανε πρεµιέρα µετά τον θά-
νατό του. Mambéty For Ever ήταν ο τίτλος του ντοκιµαντέρ το 2008. 

Η Safi Faye ενθαρρύνθηκε από τον Γάλλο εθνολόγο και σκηνο-
θέτη Jean Rouch να χρησιµοποιήσει τις ταινίες ως εθνογραφικό ερ-
γαλείο και ακολούθησε σπουδές στην παραγωγή ταινιών. Σπούδασε 
εθνολογία στην École pratique des Hautes Études και στη συνέχεια 
στο Film School Lumière (για να µαζέψει λεφτά δούλεψε σαν µοντέ-
λο).Το 1979 πήρε το διδακτορικό δίπλωµά της στην εθνολογία από το 
Πανεπιστήµιο του Παρισιού.

Η πρώτη ταινία της Faye ήταν µια µικρού µήκους ταινία του 
1972 µε τίτλο La Passante (Ή περαστική) στην οποία πρωταγωνι-
στούσε η ίδια. Είχε να κάνει µε τις εµπειρίες της ως ξένης γυναίκας 
στο Παρίσι. Η κάµερα ακολουθεί µια γυναίκα που περπατά σε ένα 
δρόµο παρατηρώντας τις αντιδράσεις των ανδρών. Η πρώτη ταινία 
µεγάλου µήκους της Faye, για την οποία έλαβε οικονοµική υποστή-
ριξη από το γαλλικό Υπουργείο Συνεργασίας, ήταν η Kaddu Beykat 
(Η φωνή του αγρότη) και έγινε γνωστή διεθνώς ως Επιστολή από το 
χωριό µου ή Νέα από το χωριό µου. Κυκλοφόρησε το 1975 και ήταν η 
πρώτη ταινία µεγάλου µήκους που έγινε από γυναίκα από την Υπο-
σαχάρια Αφρική και διανεµήθηκε εµπορικά. Μολονότι η Faye είχε 
πια αποκτήσει διεθνή αναγνώριση, η ταινία της απαγορεύτηκε στη 
Σενεγάλη. Το 1976 κέρδισε το βραβείο της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 
Κριτικών Κινηµατογράφου, της FIPRESCI. Με το ντοκιµαντέρ της 

Selbe: Μια από τις πολλές (1983), η Faye ακολουθεί 
µια γυναίκα ηλικίας 39 ετών που ονοµάζεται Selbe, 
η οποία εργάζεται για να υποστηρίξει τα οκτώ παι-
διά της, αφού ο σύζυγός της εγκατέλειψε το χωριό 
τους για να αναζητήσει εργασία. Η Selbe συνοµιλεί 
τακτικά µε τη Faye, η οποία παραµένει εκτός οθό-
νης, και περιγράφει τη σχέση της µε τον σύζυγό της 
και την καθηµερινή ζωή στο χωριό. Η Faye συνέχισε 
να σκηνοθετεί κατά τη δεκαετία του 1980 µε τις ται-
νίες Man Sa Yay (1980) για τη ζωή ενός µετανάστη 
στη Γερµανία και Les Ames au soleil (1981) για τις 
τεράστιες δυσκολίες των Αφρικανών γυναικών σε 
περιόδους ξηρασίας και κρίσεων υγείας. 

Παρά το γεγονός ότι συνέχισε να κάνει ταινί-
ες στη δεκαετία του 1980, όπως Racines noires 
(Μαύρες Ρίζες, 1985), Elsie Haas, femme peintre 
et Cineaste d’Haiti (1985) και Tesito (1989), συχνά 
λόγω της θεµατολογίας της που προκαλούσε την 
επικρατούσα άποψη, οι ταινίες της είναι πιο γνωστές 
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στην Ευρώπη από ό,τι στην πατρίδα της, γιατί σπάνια προβάλλονται 
στην Αφρική. 

Επίσης, στη δεκαετία του 1970, ο Ben Diogaye Bèye, αρχικά δη-
µοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, ξεκίνησε στον κινηµα-
τογράφο ως βοηθός σκηνοθέτης µε τον Djibril Diop Mambéty, τον 
Momar Thiam και τον Axel Lohman. Σκηνοθέτησε µια σειρά ταινι-
ών µικρού µήκους στη Σενεγάλη. Η πρώτη από αυτές, Les Princes 
Noirs de Saint Germain-des-Près, που κυκλοφόρησε το 1972, είναι 
και η πιο γνωστή. Πρόκειται για µια σάτιρα για ένα νεαρό άνεργο 
από την Αφρική που προσπαθεί να ζήσει µε διαφορετικό τρόπο στη 
γαλλική πρωτεύουσα. Η δεύτερη ταινία του, Sidma Tali, κυκλοφό-
ρησε στις αρχές του 1975. Έλαβε το βραβείο καλύτερης ταινίας µι-
κρού µήκους στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου 
στη Γενεύη το 1975 και στο Φεστιβάλ Καρχηδόνας το 1976. Είναι ο 
συγγραφέας ενός µυθιστορήµατος, Το όνειρο του Latricia, που δη-
µοσιεύτηκε το 2012.

O Beye θα παραγάγει και θα σκηνοθετήσει την πρώτη µεγάλου 
µήκους ταινία του, Sey Seyti, µια κριτική της πολυγαµίας στη Σενε-
γάλη, το 1980. Ήταν η πρώτη επιλαχούσα για το Βραβείο Σεναρίου 
στον διαγωνισµό που διοργάνωσε για τις γαλλόφωνες χώρες ο Ορ-
γανισµός για την Τεχνική και Πολιτισµική Συνεργασία. Έλαβε τιµητι-
κή διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στο Λοκάρνο και το Prix 
de la Commune στο Παναφρικανικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου το 
1980 και το 1981 αντίστοιχα. 

Μετά το 1983 το σινεµά της Σενεγάλης υπέστη σηµαντική πτώ-
ση, εν µέρει λόγω έλλειψης εγχώριας χρηµατοδότησης. Σκηνοθέτες 
όπως ο Sembène ήταν αρκετά εύποροι για να συνεχίσουν να κά-
νουν ταινίες. Ακόµη και σήµερα στη Σενεγάλη υπάρχουν πολλοί κι-
νηµατογραφιστές και εν γένει άνθρωποι που έχουν γνώση της παρα-
γωγής κινηµατογραφικών ταινιών, ιδιαίτερα στο Ντακάρ, αλλά δεν 
έχουν τους πόρους για να αναπτύξουν πλήρως τον κλάδο. Όποιες 
ταινίες γίνονται, χρηµαδοτούνται εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό 
και προβάλλονται σε διεθνή φεστιβάλ και όχι στη Σενεγάλη, η οποία 
εξακολουθεί να έχει πολλούς κινηµατογράφους από τη χρυσή εποχή 
της δεκαετίας του 1970.

Ο Sembène, ωστόσο, θα συνεχίσει να κάνει πολλές ταινίες µε-
γάλου µήκους, αλλά µόνο λόγω της συνεχιζόµενης επένδυσης σε 
ταινίες του από τις αµερικανικές κινηµατογραφικές εταιρίες, όπως η 
New Yorker Films. Το 2000 σκηνοθέτησε την ταινία Faat Kiné για τη 
µετααποικιακή Σενεγάλη και τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία 
αυτή. Μέσω διασταυρούµενων πορτρέτων τριών γενεών γυναικών, 
ο Ousmane Sembène µιλάει για την κοινωνία και τους τρόπους 
της αλλαγής. Η Kine είναι διευθύντρια ενός πρατηρίου καυσίµων, 
ζει µόνη µε τα δύο παιδιά της. Στην ηλικία των σαράντα, αρνείται να 
στιγµατίζει τις ανύπαντρες µητέρες και να ανέβει το σκαλοπάτι της 
επιτυχίας µέσω ενός άνδρα. Η ταινία ασχολείται µε τα θέµατα της 
εγκυµοσύνης εκτός γάµου και τη µοιχεία. Εξετάζει επίσης τις αντι-
θέσεις µεταξύ των µεσαίων και κατώτερων τάξεων, της φτώχειας 
από την άνιση κατανοµή του πλούτου και της νεοτερικότητας. Η ται-
νία του Sembène µε τίτλο Moolaadé (2004) εξερευνά το θέµα της 
κλειτοριδεκτοµής στην Αφρική. Όταν µια γυναίκα προσφέρει στέγη 
σε µια οµάδα κοριτσιών, από το ζήτηµα του ακρωτηριασµού των γυ-
ναικείων γεννητικών οργάνων ξεκινά µια σύγκρουση που διχάζει 
το χωριό της. Η ταινία κέρδισε βραβεία στο Φεστιβάλ των Καννών 

και στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου FESPACO στην Ουαγκαντούγκου 
(Μπουρκίνα Φάσο).

Το 2005 ο Ben Diogaye Bèye γύρισε την ταινία Un amour d’enfant 
(Ένας παιδικός έρωτας). Η ιστορία αφορά µια οµάδα παιδιών ηλικίας 
δέκα ετών που παρακολουθούν το ίδιο σχολείο και ζουν στην ίδια 
γειτονιά. Ο Omar και η Yacine, οι δύο κύριοι χαρακτήρες, νιώθουν 
τα πρώτα τους συναισθήµατα και τον έρωτα και ανακαλύπτουν την 
πολυπλοκότητα της ζωής.

Ο Alassane Diago γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου 1985 στο Agnam 
Lidoubé, ένα χωριό στη βορειοανατολική Σενεγάλη. Σπούδασε φιλο-
σοφία στο Ντακάρ, αλλά το όνειρό του ήταν να γίνει σκηνοθέτης. Το 
2007 εκπαιδεύτηκε στον οπτικοακουστικό τοµέα στο Media Center 
του Ντακάρ και παρακολούθησε τις διδασκαλίες του ντοκιµαντέρ 
στα Samba Félix Ndiaye. Συµµετείχε σε πολλά φιλµ του project 
Africadoc στο Saint-Louis της Σενεγάλης το 2008, το 2009 και το 
2010. Τα δάκρυα της µετανάστευσης είναι το πρώτο του ντοκιµαντέρ 
ως σκηνοθέτη. Η ταινία είναι η ιστορία της µητέρας του Alassane, η 
οποία περιµένει τον σύζυγό της για 20 χρόνια. Είναι επίσης η ιστο-
ρία της αδελφής του, που περιµένει επίσης τον σύζυγό της που την 
άφησε πριν από πέντε χρόνια και της ανιψιάς του που δε γνωρίζει 
τον πατέρα της. Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο Alassane Diago 
επιστρέφει στο Agnam Lidoubé, ένα χωριό της Σενεγάλης στην πε-
ριοχή Fouta, για να προσπαθήσει να καταλάβει γιατί και πώς η µητέ-
ρα του έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια περιµένοντας. Η τεχνική της 
κινητογραφικής µηχανής καταγράφει την εσωτερική οµορφιά και τη 
δύναµη των χαρακτήρων. Η ταινία επιλέχθηκε για το επίσηµο δια-
γωνιστικό στο διεθνές Φεστιβάλ Namur και έλαβε το βραβείο Prix 
du Griot d’Ebène για το καλύτερο ντοκιµαντέρ στο Φεστιβάλ Αφρικα-
νικού Κινηµατογράφου της Κόρδοβα.

«Η ΜΑΥΡΗ ΤΟΥ…» (1966) 
του Ουσµάν Σεµπέν

«Ο ΑΜΑΞΑΣ» (1963) του 
Ουσµάν Σεµπέν

«ΤΟ ΕΜΒΑΣΜΑ» (1968) 
του Ουσµάν Σεµπέν

«Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ» 
(1975) της Σάφι Φέι

Ι σ τ ο ρ Ι α  τ ο υ  κ Ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ο υ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•  Martin, Angela, (επιμ.), (1982), African Films. 

The Context of Production, London: BFI.
•  Moore, Carrie Dailey, (1984), Evolution of an 

African Artist. Social Realism in the Works of 
Ousmane Sembène, Ann Arbor, Michigan: 
University Microfilms.

•  Pfaff, Francoise, (1984), The Cinema of Ousmane 
Sembène, Westport, Connecticut: Greenwood 
Press.

•  Armes, Roy, (1987), Third World Filmmaking 
and the West, Berkeley, CA: University of 
California Press.

•  Peters, Jonathan A., (1987), Ousmane Sembène. 
Contemporary Griot, Boulder, CO: Passeggiata 
Pr.

•  Petty, Sheila, (1996), A Call to Action. The Films 
of Ousmane Sembène, Westport, Connecticut: 
Praeger.



49

Από τον Γιάννη Αυγέρη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ: Τα ταξίδια φέραν τη φωτογραφία, ή η φωτο-
γραφία έφερε τα ταξίδια;

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΜΠΕΡΤΡΑΝ: Το πρώτο ισχύει. Στα πρώτα ταξίδια περισ-
σότερο φωτογράφιζε ο Κώστας. Μετά κόλλησα το µικρόβιο κι εγώ. 
Αρχικά τράβαγα ελάχιστες φωτογραφίες, είχα επαναπαυτεί πάνω 
στον Κώστα κι έτσι απολάµβανα τις διαδροµές πιο χαλαρά! Είναι αλή-
θεια ότι έχοντας το νου σου διαρκώς στο επόµενο κάδρο µπορεί να 
χάσεις τη µαγεία της στιγµής. Συµβαίνει όµως και το αντίθετο: η ενα-
σχόληση µε τη φωτογραφία µε έµαθε να παρατηρώ, να ξεχωρίζω το 
ιδιαίτερο, το διαφορετικό κι αυτό ειδικά το χρωστάω στον Κώστα, τον 
πρώτο και παντοτινό δάσκαλό µου! Ακόµα κι εδώ στην Αθήνα όταν 
παίρνω µαζί τη φωτογραφική µηχανή βγαίνοντας έξω, η πόλη ξάφνου 
γίνεται πιο ελκυστική.

Γ.Α.: Έχετε πάει σε πολλές χώρες;

Ι.Μ.: Έχουµε τριγυρίσει σε καµιά ογδονταριά χώρες, γνωρίσαµε δε 
ανθρώπους που έχουν πάει σε ακόµα περισσότερες. Ο «µανιώδης» 
ταξιδιώτης περνά, ξέρεις, διάφορα στάδια. Αρχικά θέλει να γνωρίσει 
όσο το δυνατό πιο πολλές χώρες, ένα είδος «πρωταθλητισµού» - έτσι 

όµως χάνει την ουσία. Στην πορεία συνειδητοποιείς ότι 
είναι προτιµότερο να επισκέπτεσαι λιγότερα µέρη 

αλλά να στέκεσαι περισσότερο ώστε να εµβαθύ-
νεις την εµπειρία σου.

Γ.Α.: Ποιες χώρες σας γοητεύουν πιο πολύ;

Ι.Μ.: Στις δικές µου προτιµήσεις, η Ασία δια-
τηρεί το προβάδισµα. Είναι πιο σύνθετη, πιο 
πολυσχιδής και µε περισσότερο πολιτισµικό 
«ψητό». Πολλοί διαφορετικοί κόσµοι δίπλα δί-
πλα. Κορυφαίοι προορισµοί για µένα είναι τα 

λιγότερο ταξιδεµένα µέρη όπως η Σιβηρία όπου 
πήγαµε πρόπερσι, η πρώην σοβιετική Κεντρική 
Ασία (Καζακστάν, Ουζµπεκιστάν κτλ.), καθώς και 
η Μογγολία που επισκεφτήκαµε το ‘11. Η Μογγο-
λία ειδικά παραµένει µέσα µου αξεπέραστη. ∆εν 
διαθέτει διάσηµα τοπία, δεν έχει «must» µνηµεία, 

σου προσφέρει ωστόσο την εµπειρία του αχα-

νούς, µαζί µ’ ένα ανυπέρβλητο αίσθηµα ελευθερίας. Μαθαίνεις επί-
σης πολλά εκεί για την ψυχοσύνθεση και τις σχέσεις των ανθρώπων 
µεταξύ τους σε ακραία, αφιλόξενα περιβάλλοντα. Αντιλαµβάνεσαι ότι 
το αίσθηµα φιλοξενίας των ντόπιων δεν είναι απλά θέµα καλοσύνης 
αλλά και µια αναγκαία για λόγους επιβίωσης εκδήλωση αλληλεγγύ-
ης. Είχαµε πάει εκεί τέλος φθινοπώρου όταν τα περισσότερα από τα 
λίγα τουριστικά καταλύµατα ήταν κλειστά, δεν ξέραµε κανέναν, ούτε 
φυσικά τη γλώσσα κι όµως, κάθε βράδυ βρίσκαµε «στέγη». Σε µια 
τόσο αραιοκατοικηµένη χώρα, δεν νοείται να συναντήσεις νοµάδες, 
να τους ζητήσεις να µείνεις στη γιούρτα τους (σ.σ. παραδοσιακή σκη-
νή) κι εκείνοι να αρνηθούν! Τέτοια µέρη µπορεί να µοιάζουν φτωχά 
σε αξιοθέατα, είναι όµως απίστευτα πλούσια σε βιώµατα. Γι’ αυτό λέω 
ότι το πραγµατικό ταξίδι αρχίζει ακριβώς εκεί που τελειώνουν τα 
λεγόµενα αξιοθέατα.

Γ.Α.: Πόσο δύσκολη είναι η ταξιδιωτική φωτογραφία;

Ι.Μ.: Και πόσο γοητευτική όπως όλα τα δύσκολα. Ο βαθµός δυσκολίας 
ποικίλει από χώρα σε χώρα, και εξαρτάται βεβαίως πολύ και από την 
εµπειρία του φωτογράφου. Εννοείται ότι δεν αναφέροµαι στη φωτο-
γράφιση τοπίων και µνηµείων αλλά στην καταγραφή της κοινωνικής 
ζωής κάθε τόπου στο µεγαλύτερο δυνατόν εύρος της. Γιατί για µένα 
αυτή είναι η πεµπτουσία κάθε ταξιδιού. Εδώ λοιπόν χρειάζεται προ-
σαρµοστικότητα στις εκάστοτε συνθήκες, διπλωµατία για να κάµψεις 
απαγορεύσεις και αρνήσεις, φαντασία για να τις υπερβείς πλαγίως αν 
δεν τα καταφέρεις µε την πειθώ, τόλµη ή και θράσος (ανάλογα πώς το 
βλέπει ο καθένας) για να «κλέψεις» καρέ χωρίς να γίνεις αντιληπτός, 
ψυχραιµία για ν’ αντιµετωπίσεις ενδεχόµενη επιθετικότητα, ένστικτο 
για να εντοπίζεις έγκαιρα τα ενδιαφέροντα στιγµιότυπα και ταχύτητα σε 
κάθε περίπτωση για να τα προλαβαίνεις στο φτερό ώστε να εξασφα-
λίζεις φυσικότητα. Ειδικά το τελευταίο έχει για µένα τη µεγαλύτερη 
σηµασία. ∆εν µου αρέσει η στηµένη, σκηνοθετηµένη φωτογραφία. 
Όχι µόνο γιατί βγάζει κάτι το ψεύτικο µα και γιατί µου στερεί κι έµενα 
τη χαρά του αιφνιδιασµού, αυτό το µαγικό κλάσµα του δευτερολέπτου 
όπου είναι όλα τέλεια - το φως, η κίνηση, η σύνθεση του κάδρου - το 
κλικ πατήθηκε εγκαίρως, και µέσα µου ξεσπάει µια φωνή πανηγυρί-
ζοντας «εύγε, το ’πιασες!». 

Η  τ έ χ ν Η  τ Η ς  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΜΠΕΡΤΡΑΝ

Ισαβέλλα Μπερτράν
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Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΚΡΙΤΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ – 
  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – 
  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Α. Βιβλία Ελλήνων συγγραφέων

•ΑΓΑΘΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ: Ο Νίκος Καζαντζάκης 
στον κινηµατογράφο (Gutenberg, Αθήνα 
2017, 376 σελ.).
•ΓΚΡΟΣ∆ΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ: Θυµάµαι… 32 χρό-
νια Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης (Πρόλογος: Παντελής Βούλγα-
ρης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2017, 512 σελ.).
•∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ Ν.: Οι κώ-
δικες των αµαρτωλών στο γαλλικό φιλµ 
νουάρ (Κέντρο Μελετών και Ερευνών για το 
Σινεµά, Εισαγωγή: ∆ηµήτρης Κολιοδήµος, 
Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 2017, 112 σελ.).
•ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΟΡΣΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ: Αντε-
στραµµένα κοσµοείδωλα. ∆ικαστικό δρά-
µα, µελόδραµα. Ερωτικός κινηµατογράφος 
(1966-1974). Μια πολιτισµική ανάγνωση 
(Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2017, 192 σελ.).
•ΚΕΛΒΕΡΙ∆ΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ι.: Οι κινηµατο-
γράφοι της Καβάλας. Οι εποχές – Οι αίθου-
σες – Οι άνθρωποι (Σινεµασκόπ, Καβάλα 
2017, 96 σελ.).
•ΚΟΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Η γεύση του σινεµά. 
Τα εκφραστικά µέσα του κινηµατογράφου, 
όπως διαµορφώθηκαν από τον Γκρίφιθ ως 
τον Κιαροστάµι και η θέση του ελληνικού 
σινεµά µέσα στο κίνηµα του Σίνεµα Νόβο 

(Ηδυέπεια, Αθήνα 2017, 172 σελ.).
•ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Επιθυµίες 
και πολιτική. Η queer ιστορία του ελληνικού 
κινηµατογράφου (1924-2016) (Αιγόκερως, 
Αθήνα 2017 [2016], 440 σελ.).
•SILVERBLATT ART και ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ: Παιδεία στα Μέσα Επικοινωνίας. 
Σηµεία-κλειδιά για την ερµηνεία των µη-
νυµάτων των Μέσων (Digital International 
Media Literacy Ebook Project-DIMLE, Πο-
λιτιστική Εταιρεία Κρήτης-Πυξίδα της Πό-
λης και Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων/
Chania Film Festival, Κολυµβάρι Πλατανιά 
Χανίων 2017, 172 σελ.).
•ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Επιµέλεια): Ο 
Βασίλης Ραφαηλίδης και ο Οκτώβρης. Οι 
σκηνοθέτες που γέννησε η Οκτωβριανή 
Επανάσταση (Εισαγωγικό κείµενο: Γιάννης 
Σολδάτος, Κείµενα: Βασίλης Ραφαηλίδης 
[Κριτικές ταινιών], Αιγόκερως, Αθήνα 2017, 
98 σελ.).
•ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΡΕΝΑ: Φεστιβάλ Ελ-
ληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας 
1978-1987. Ο ρόλος της Κινηµατογραφικής 
Λέσχης ∆ράµας στην ίδρυση και εξέλιξη 
του θεσµού (∆ήµος ∆ράµας και Πολιτιστικός 
Οργανισµός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους ∆ήµου ∆ράµας, ∆ράµα 2017, 384 σελ.).
•ΦΕΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Η αλχηµεία του σινεµά 
(Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2017, 524 σελ.).
•Επίλογος 2017. Ετήσια Πολιτιστική Έκδοση. 
Αφιερώµατα, Θέατρο, Φεστιβάλ, Εικαστι-

κά, Χορός, Κινηµατογράφος, Φωτογραφία, 
Μουσική, Αρχιτεκτονική, Γράµµατα - Τέ-
χνες, Κόµικ, Πολιτιστική κληρονοµιά, Πολι-
τιστική πολιτική, Media, Επέτειοι, Χρονολό-
γιο θεατρικών παραστάσεων (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, 
«Αφιέρωµα στον Άγγελο Αντωνόπουλο» 
και «Κινηµατογράφος», 26ος χρόνος, Ιδρυ-
τής: Σπύρος Γαλαίος, Σύµβουλος έκδοσης: 
Κώστας Γεωργουσόπουλος, ∆ιευθυντής 
έκδοσης: Τάκης Βλαστός, Αρχισυντάκτης: 
Γιάννης Ν. Μπασκόζος, Κείµενα για τον 
κινηµατογράφο: Χρήστος Μήτσης και Νί-
νος Φένεκ Μικελίδης, Επίλογος-Αστική µη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία, Αθήνα 2017, σσ. 
18-34 και σσ. 225-256 / 544 σελ.).
•Η «Τέχνη» στη Θεσσαλονίκη. Η Κινηµα-
τογραφική Λέσχη 1955-1967 (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ/
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, Κείµενα: Χρυσού-
λα Παλιαδέλη, Ιωάννα Μανωλεδάκη, Αλ. 
Π. Ζάννας, Henri Ehret, Παύλος Ζάννας, 
Αγλαΐα Μητροπούλου, Αντώνης Μοσχοβά-
κης, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Μάρι-
ος Πλωρίτης, Βασίλης Ραφαηλίδης, Γ. Π. 
Σαββίδης, Κάρολος Τσίζεκ και Νίνος Φέ-
νεκ Μικελίδης «Τέχνη» Μακεδονική Καλ-
λιτεχνική Εταιρεία και Ερµής, Αθήνα 2017, 
520 σελ.).
•Κινηµατογράφος 2016 (Ετήσιος Οδηγός, 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Αρχισυνταξία: Γιάγκος Αντίο-
χος, Νέστορας Πουλάκος και Ιωσήφ Πρω-
ιµάκης, Κείµενα: Ανδρέας Τύρος, Γιάγκος 
Αντίοχος, Νέστορας Πουλάκος, ∆ηµήτρης 

οι κινηµατογραφικές 
εκδόσεις του 2017

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

Του ∆ηµήτρη Καλαντίδη

Κατά τη διάρκεια του 2017 κυκλοφόρησαν τριάντα δύο βιβλία για τον κινηµατογράφο.

∆εκαοκτώ (57%) είναι βιβλία ιστορίας, κριτικής, θεωρίας, αισθητικής, τεχνικής και κοινωνιολογίας του κινηµατογράφου, δέκα 
(32%) αφορούν πρόσωπα του κινηµατογράφου και τέσσερα (11%) είναι βιβλία µε σενάρια.

Τους συγγραφείς απασχόλησαν θέµατα από την ιστορία του ελληνικού και παγκόσµιου κινηµατογράφου και ζητήµατα 
θεωρίας και αισθητικής της έβδοµης τέχνης. Επίσης, τους απασχόλησαν διάφορα πρόσωπα του ελληνικού και παγκόσµιου 
κινηµατογράφου.

Κατά τη διάρκεια του 2017 κυκλοφόρησαν, επίσης, σαράντα δύο κατάλογοι κινηµατογραφικών εκδηλώσεων και τρία 
ηµερολόγια.
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Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α Κολιοδήµος, Ιωσήφ Πρωιµάκης, ∆ηµήτρης 
Χαρίτος, Γιώργος Παπαδηµητρίου, Ιφιγέ-
νεια Καλαντζή, Χρήστος Σκυλλάκος, Νίνος 
Φένεκ Μικελίδης, ∆ηµήτρης Καλαντίδης, 
Γιάννης Φραγκούλης και Νίκος Τσαγκαρά-
κης, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηµα-
τογράφου, Αθήνα 2017, 374 σελ.).

Β. Μεταφράσεις

•HAYWARD SUSAN: Οι βασικές έννοι-
ες του κινηµατογράφου (Μετάφραση: Ρίτα 
Κολαΐτη, Επιµέλεια µετάφρασης: Κατερίνα 
Κακλαµάνη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2017, 
688 σελ., 1η έκδοση στα αγγλικά: 1996, 2η έκ-
δοση: 2000, 3η έκδοση: 2006).
•McKEE ROBERT: Το σενάριο. Ουσία, 
δοµή, ύφος και βασικές αρχές (Μετάφραση: 
Αντώνης Καλοκύρης, Επιµέλεια: Εύα Στε-
φανή, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2017, 520 
σελ., 1η έκδοση στα αγγλικά: 1997).
•ROSS EDWARD: Filmish. Ένα εικονογρα-
φηµένο ταξίδι στον κινηµατογράφο (Μετά-
φραση: Μαρία Χρίστου, Εικονογράφηση: 
Edward Ross, Χαραµάδα, Πάτρα 2017, 200 
σελ., 1η έκδοση στα αγγλικά: 2015).

Γ.  Βιβλία κινηµατογραφικών εκ-
δηλώσεων

•ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ ΜΑΡΙΑ και ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (Επιµέλεια): Από τον πρώιµο 
στον σύγχρονο ελληνικό κινηµατογράφο. 
Ζητήµατα µεθοδολογίας, θεωρίας, ιστορίας 
(ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Σεµινάριο του Μεταπτυχια-
κού Προγράµµατος Σπουδών «Πολιτιστική 
∆ιαχείριση» του Τµήµατος Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πα-
νεπιστηµίου [«Από τον πρώιµο στον σύγ-
χρονο ελληνικό κινηµατογράφο. Ζητήµατα 
Μεθοδολογίας, Θεωρίας, Ιστορίας»], Αθήνα 
2013-2014, Κείµενα: Μανόλης Αρκολάκης, 
Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Νίκος Πουλά-
κης, Μιµήνα Πατεράκη, Μαρία Παραδείση, 
Αφροδίτη Νικολαΐδου, Ιωάννης Σκοπετέ-
ας, Ασπασία Λυκουργιώτη, Μαρία Χάλκου, 
Άννα Πούπου και Yun-hua Chen, Μετά-
φραση: Μυρτώ Καλοφωλιά, Gutenberg, 
Αθήνα 2017, 328 σελ.).
 
ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Α. Βιβλία Ελλήνων συγγραφέων

•ΑΘΑΝΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ: Μυστικές συνα-
ντήσεις (Εκδόσεις Αγγελάκη, Αθήνα 2017, 
198 σελ.).
•ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ: Showtime 
(Ianos, Θεσσαλονίκη 2017, 200 σελ.).

•ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Θανάσης Βέγγος. 
Ένας άνθρωπος παντός καιρού (Επανέκδο-
ση βελτιωµένη και συµπληρωµένη, Αιγόκε-
ρως, Αθήνα 2017, 292 σελ., 1η έκδοση: Ένας 
άνθρωπος παντός καιρού, 2000).
•ΣΩΚΟΥ ΡΟΖΙΤΑ: Ο αιώνας της Ροζίτας. 
Βιβλίο πρώτο (1900-1950) (Επιµέλεια: Ιρέ-
νε Μαραντέι, Εκδόσεις Οδός Πανός, Αθήνα 
2017, 472 σελ.).
•ΣΩΚΟΥ ΡΟΖΙΤΑ: Ο αιώνας της Ροζίτας. Βι-
βλίο δεύτερο (1957-2017). Με την Ιρένε Μα-
ραντέι (Επιµέλεια: Ιρένε Μαραντέι, Εκδόσεις 
Οδός Πανός, Αθήνα 2017, 440 σελ.).
•ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΗΣ: Το ποτάµι της 
ζωής µου (Επανέκδοση, Εφηµερίδα των Συ-
ντακτών, Αθήνα 2017, 160 σελ., 1η έκδοση: 
Gutenberg, 1984, 2η έκδοση: Εκδόσεις Κα-
στανιώτη, 2002).
•Βαγγέλης Γκούφας, Γιάννης Κακουλίδης, 
Λευτέρης Καπώνης, Κώστας Μουρσελάς, 
Σούλα Πιερράκου. Συνεντεύξεις (Οι συνε-
ντεύξεις είχαν δοθεί το 2005 στον Πρόεδρο 
της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος Αλέ-
ξανδρο Κακαβά, Εκδόσεις Σεναριογράφων 
Ελλάδος, Αθήνα 2017, 50 σελ.).
•Η ηθοποιός Νέλλη Αγγελίδου (ΣΥΛΛΟΓΙ-
ΚΟ, Επιµέλεια: Κωνσταντίνα Σταµατογιαν-
νάκη, Μελέτη: Κωνσταντίνος Κυριακός, 
Κείµενα: Κώστας Γεωργουσόπουλος, Γιάν-
νος Αγγελίδης, Κώστας Αριστόπουλος, Βα-
σίλης Βαφέας, Κοραής ∆αµάτης, Γιάννης 
Ιορδανίδης, Μαριάννα Κάλµπαρη, Νίκος 
Κούνδουρος, Μαρία Κωνσταντάρου, Μι-
χάλης Κωνσταντάτος, Νέλλη Αγγελίδου και 
Κωνσταντίνα Σταµατογιαννάκη, Cube Art 
Editions, Αθήνα 2017, 316 σελ.).
•Λουκίνο Βισκόντι. Ο Κόµης του Μιλάνου 
(ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Αρχισυνταξία: Νίνος Φένεκ 
Μικελίδης, Κωνσταντίνος Μπλάθρας και 
Νέστορας Πουλάκος, Κείµενα: Νίνος Φένεκ 
Μικελίδης, Κωνσταντίνος Μπλάθρας, ∆η-
µοσθένης Ξιφιλίνος, Γιάγκος Αντίοχος, Τά-
σος Γουδέλης, Ιφιγένεια Καλαντζή, Ρόµπυ 
Εκσιέλ, Γιάννης Γκακίδης, Γιάννης Ζου-
µπουλάκης, Νέστορας Πουλάκος, Αλέξης 
Ν. ∆ερµεντζόγλου, Ανδρέας Τύρος, Θόδω-
ρος Σούµας, και ∆ηµήτρης Χαρίτος, Πανελ-
λήνια Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου και 
Βακχικόν, Αθήνα 2017, 60 σελ.).
 
Β. Μεταφράσεις

SCHIFANO LAURENCE: Λουκίνο Βισκόντι. 
Μια ζωή σαν ταινία (Μετάφραση: Κωνστα-
ντίνα Γεωργούλια και Γιώργος Παπαγιαννά-
κης, περιοδικό Οδός Πανός, έτος 37ο, τεύχος 
177, Αθήνα Ιανουάριος-Μάρτιος 2018 [2017], 
522 σελ., 1η έκδοση στα γαλλικά: 2009).

III. ΣΕΝΑΡΙΑ

Α.  Βιβλία Ελλήνων συγγραφέων

•ΓΕΡΟΥ ΚΑΤΙΑ και ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ: «Ussak». Το σενάριο και το στό-
ριµπορντ της ταινίας του Κυριάκου Κατζου-
ράκη (Εισαγωγικό σηµείωµα: Μάρω ∆ούκα, 
Μίλητος, Αθήνα 2017, 168 σελ.).
•ΜΑ∆ΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ: Σκοτεινή λεωφόρος 
και ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ: Power (3ος Πανελ-
λήνιος ∆ιαγωνισµός Συγγραφής Σεναρίων 
Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, 1ο Βρα-
βείο Πρωτότυπου Σεναρίου Μεγάλου Μή-
κους: Σκοτεινή λεωφόρος, 1ο Βραβείο Πρω-
τότυπου Σεναρίου Μικρού Μήκους: Power, 
Εκδόσεις Σεναριογράφων Ελλάδος / Book 
Stream.eu, Aθήνα 2017, 82 σελ.).
•ΜΠΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: «Success Story» (Το 
µυθιστόρηµα και το σενάριο µε shooting 
boards του σκηνοθέτη της ταινίας Νίκου 
Περάκη, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2017, 
σσ. 333-520 [το σενάριο] / 528 σελ.).

Β. Μεταφράσεις

•ROWLING J. K.: «Φανταστικά ζώα και πού 
βρίσκονται». Το πρωτότυπο σενάριο της 
ταινίας (Εικονογράφηση: MinaLima, Με-
τάφραση: Τατιάνα Σταυρουλάκη, Εκδόσεις 
Ψυχογιός, Αθήνα 2017, 328 σελ., 1η έκδοση 
στα αγγλικά: 2016).

IV. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

•Ηµερολόγιο 2018. Σούζη τρως! Ελληνι-
κή κουζίνα, Β΄ Μέρος (Επιµέλεια: Γιώργος 
Σιούρτης, Φωτογραφίες: Αρχείο Klaketa, 
Klaketa/Εκδόσεις Σιούρτης, Αθήνα 2018 
[2017], 28 σελ.).
•Ηµερολόγιο 2018. «Τράβα µαλλί! Ανε-
βαίνουµε» (Επιµέλεια: Γιώργος Σιούρτης, 
Klaketa/Εκδόσεις Σιούρτης, Αθήνα 2018 
[2017], 28 σελ.).
•Ηµερολόγιο 2018. «Τράβα µαλλί! Ανεβαί-
νουµε» (Σχεδιασµός - Επιµέλεια: Γιώργος 
Σιούρτης, Φωτογραφικό αρχείο: Klaketa και 
Χρήστος Σταθακόπουλος, Klaketa/Εκδόσεις 
Σιούρτης, Αθήνα 2018 [2017], 28 σελ.).
 
V.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

•11ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Επιστηµονικών 
Ταινιών της Αθήνας / 11th International 
Science Film Festival of Athens
•11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ - 
Docfest. Χαλκίδα
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•12ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Λεµεσού 
/ 12th Lemesos International Documentary 
Festival.
•16ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ του Σινεµά Animation 
στην Ύπαιθρο - Όψεις του Κόσµου. Πάφος / 
16th Countryside Animafest Cyprus - Views 
of the World. Pafos 
•17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτι-
κοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio. 
Πύργος / 17th European Meeting of Young 
People’s Audiovisual Creation Camera 
Zizanio. Pyrgos 
•18ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογρά-
φου. Αθήνα - Θεσσαλονίκη / 18e Festival 
du Film Francophone de Grèce. Athènes - 
Thessalonique
•19ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονί-
κης Α-Ζ. Οι ταινίες από το Α ως το Ω / 19th 
Thessaloniki Documentary Festival A-Z. 
The Films from A to Z
•19ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης / 
19th Thessaloniki Documentary Festival
•20ό ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους & 17η Ευ-
ρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοα-
κουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio. 20 
χρόνια. Πύργος - Αµαλιάδα / 20th Olympia 
International Film Festival for Children and 
Young People & 17th Camera Zizanio. 20 
Years. Pyrgos - Amaliada
•20ό ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους. Αφιέρωµα. 
Ο δρόµος για τον δεύτερο ήλιο. Αναπαραστά-
σεις της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και 
της µάθησης στον διεθνή κινηµατογράφο. 
Πύργος / 20th Olympia International Film 
Festival for Children and Young People. 
Tribute. The Way Towards the Second Sun. 
Representations of Education, Teaching and 
Learning in International Cinema. Pyrgos
•23ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της 
Αθήνας. Νύχτες Πρεµιέρας / 23rd Athens 
International Film Festival
•2017 Aegean Film Festival. Celebrating 
Cinema in Patmos
•3ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Πελο-
ποννήσου / 3rd Peloponnisos International 
Documentary Film Festival
•30ό Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογρά-
φου. Αθήνα
•4ο ∆ιεθνές Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ 
Νύχτες Τρόµου. Αθήνα - Θεσσαλονίκη / 4th 
Horrorant Film Festival “Fright Nights” 
•40ό Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μι-
κρού Μήκους ∆ράµας. 23ο ∆ιεθνές Φεστι-
βάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας / 40th 
National Short Film Festival in Drama. 23rd 
International Short Film Festival in Drama 

•5η Εβδοµάδα Ισραηλινού Κινηµατογράφου. 
Save the Date. Θεσσαλονίκη - Αθήνα / 5th 
Israeli Film Week. Thessaloniki - Athens
•5ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Σύ-
ρου. Cracking Up / 5th Syros International 
Film Festival. Cracking Up
•5ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων / 5th 
Chania Film Festival 
•58ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσα-
λονίκης. Α-Κατάλογος / 58th Thessaloniki 
International Film Festival. Non-Catalog
•58ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονί-
κης. Επίσηµος Κατάλογος / 58th Thessaloniki 
International Film Festival 
•6η Εβδοµάδα Αφρικανικού Κινηµατογρά-
φου. Αθήνα - Θεσσαλονίκη / 6th African Film 
Week. Athens - Thessaloniki 
•6ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηµα-
τογράφου Αθήνας. Αφιέρωµα. Περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση, ∆ιά Βίου Μάθηση / 6th 
Athens International Digital Film Festival. 
Tribute. Environmental Education, Lifelong 
Learning
•6ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηµατο-
γράφου Αθήνας / 6th Athens International 
Digital Film Festival (2016 [2017])
•7ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους Κύπρου. Λεµεσός / 7th International 
Short Film Festival of Cyprus. Limassol 
•7ο Micro µ Festival. 
•8ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αµοργού / 8th International 
Short Tourism Film Festival of Amorgos
•8ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηµατογρά-
φου Αθήνας. Ethnofest
•9ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Λάρι-
σας. Artfools / 9th International Film Festival 
of Larissa. Artfools
•Aegean Docs. 5ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ται-
νιών Ντοκιµαντέρ. / Aegean Docs. 5th 
International Documentary Film Festival 
•Animasyros 10. ∆ιεθνές Φεστιβάλ + Αγορά 
Κινουµένων Σχεδίων. Σύρος / Animasyros 
10. International Animation Festival + 
Agora. Syros 
•Adaptation Film Festival. Η λογοτεχνία 
στον κινηµατογράφο
•Αφιέρωµα. Luchino Visconti. Λουκίνο 
όπως Βισκόντι. Θεσσαλονίκη
•Cine Doc. Documentary, Screenings, 
Events and Distribution. Αθήνα - Θεσσαλο-
νίκη – Βόλος
•Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινη-
µατογράφου. Λευκωσία / Images and Views 
of Alternative Cinema. Nicosia
•In-Edit Greece. International Music 
Documentary Film Festival. Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη 

•International Short Film Festival 
Psarokokalo. 11th Edition 2017. Athens / 11ο 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Psarokokalo. Αθήνα
•Κινηµατογραφικές Μέρες Κύπρος 2017. 15 
χρόνια µιλάµε σινεµά. Λεµεσός – Λευκωσία 
/ 15th International Festival. Cyprus Film 
Days. Lemesos – Nicosia
•«Λούφα και Παραλλαγή». Από το Αρχείο 
του Νίκου Περάκη
•Το 5ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων σε 
45 καρέ
•Το Φεστιβάλ ∆ράµας ταξιδεύει… / The 
Festival in Drama Travels…
•Φεστιβάλ Κινηµατογράφου PCCE / PCEE 
Film Festival. Θεσσαλονίκη 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

•… κλπ (Περιοδική έκδοση της Κινηµατο-
γραφικής Λέσχης Πεύκης)
•BEAT! (Το περιοδικό του IN-EDIT - Ειδική 
έκδοση του Φεστιβάλ Μουσικού Ντοκιµα-
ντέρ IN-EDIT Greece, Θεσσαλονίκη).
•CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ (Επιθεώρηση Κινηµατο-
γράφου, Θεαµάτων, Πολιτισµού & Ποιότητας 
Ζωής, Λάρισα).
•ΖΙΖΑΝΙΟ (Η εφηµερίδα του ∆ιεθνούς Φε-
στιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά 
και Νέους).
•ΠΡΟΣΕΧΩΣ (Περιοδική έκδοση της Κινηµα-
τογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης).
•ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ (Περιοδική έκδοση του Φε-
στιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και του 
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης).
•ΣΙΝΕΜΑ (Τριµηνιαίο κινηµατογραφικό πε-
ριοδικό, Αθήνα).
•ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ (Έκδοση του Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ∆ράµας).

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΗ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ

•LAURENCE SCHIFANO: Βισκόντι. Μια 
ζωή σαν ταινία (Μετάφραση: Κωνσταντίνα 
Γεωργούλια, περιοδικό Οδός Πανός, τ. 173 
[Μέρος ενδέκατο] και 174 [Μέρος δωδέκα-
το], Αθήνα, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017 και 
Απρίλιος-Ιούνιος 2017, σσ. 120-142/200 
σελ., σσ. 103-150/208 σελ.).
•58ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονί-
κης (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Κείµενα: Ορέστης Μανα-
σής, Έφη Παλιοτζήκα και Μαρία Κυργιαφί-
νη, περιοδικό Φιλµ Νουάρ / Ειδική έκδοση, 
Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2017, σσ. 2-10/16 
σελ.).
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