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Ο ΝΕΟΣ ΕΔΔΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ή διαμόρφωση τ~ς κινηματογnαφικ~ς πραγματικότητα~ 

οπως έμφανίζεται σήμερα εχει ούσιαστιχά τήν άρχή 

της στά 196Ό. 'Από --ι:ότε ύπάρχει ενας δLαρκής άγω

νας γιά τήν προώ~nσn του Έλληνικου Κινηματογράφου 

πρός τήν χατεύ-Θ-υνσπ του 2°=υ και 3ο=υ Κινηματογράφου. 

Τό αν ώστόσο δεν εχουμε μιά σειρά ταινίες πού ν'άν

τιστοιχεt μέ τή μουσική μας δέν σημαίνει πώς ό Νέ

ος Έλληνιχός κινηματογράφος δέν ύπάρχει. Ύπάρχε:ι 

μέσα στήν πολυμορφία του σ'αύτό ·τό μεγάλο φάσμα πού 

άχόμα ~εωρεtται δυνάμει πού μπορει ώστόσο νάναι κι' 

ένεργεία. Νομίζω πως ετσι πρέπει νά 6ουμε τά πράγ

μc:τα. 

ο 
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

Μετά τήν τελευταία γενική συνέλευση πού δυστυχως εl
χε μικρή προσέλευση.άποφασίστηκε ή ένταξη των vέων 
κινηματογραφιστων στό ύπάρχον σωματείο. Αύτό βέβαια 
δέν σημαίνει πως παραιτούμαστε των διεκδικήσεων πού 
μaς κρατοΟσαν στήν ώς τώρα άπόσταση. Όι σαφείς ~πο
σχέσειt πού δόθηκαν ώστόσο άπό τό συμβούλιο τοΌ ~
πάρχοντος σωματείου γιά &μεση σύγκλιση γενικης συ
νέλευσης μετά τήν ένταξη μας, Ύιά άνάδυξη νέου δι
οικητικοΟ συμβουλ~ου μέ τή συμετοχή των νεοενταχθέν
των καθώς καί γιά τήν άναθεώρηση τοΟ καταστατικοΌ 
στάθηκαν άποφασιστικοί παράγοντες σ'αύτό τό βημα. Ό 
ένιαίος φορέας πού δημιουργηται ετσι δίνει μεγαλύ~ 
τερες δυνατότητες στήν έν γένει συνδικαλιστική δρά
ση καί άποτελεσματικότητα. Πρέπει νά σημειώσουμε έ
πίσης οτι στήν προηγούμενη συνέλευση εlχε άποφασι
στεί τ6 σωματείο νά περιλαμβάνει μόνο σκηνοθέτες 
καί βοηθούς σκηνοθέτε~. Αύτό έκτός τοΌ οτc &εωοεC
ται καί πιό σωστό άπό ενα σωματείο μέ έτερογενη σύν
θεση διευκόλυνε καί τήν προσέγγιση. Γιά τό παρόν έ
κρεμεϊ ή σύναξη των αtτήσεων έγγραφης άπό τήν προ
σωρινή έπιτροπή. 'Επειδή ώστόσο πρέπει αύτ~ ή δια
διακασία νά όλοκληρωθεί τό συντομώτερο παρακαλοϋν
ται ολοι οί ένδιαφερόμενοι νά έλθουν σ'έπαφή μέ τά 
μέλη της έπιτροπης καί κυρίως μέ τούς Δ. Χρονόπου
λο καί Τ. Χατζόπουλο πού κατά κύριο λόγο έχουν άνα
λάβει τήν προώθηση αύτης της διαδικασίας. 



ΠΑΙΔΕΙΑ 

Στά πλαίσια του ύπό ϊδρυσιν Άττικου Πανεπuστημίου 
έ~τός άπό τίς βασικές σχολές πού 3ά εχει Κοινωνιο
λογίας καί Ψυχολογίας προβλέπεται καί ενα Κέντρο η 
'Εργαστήριο Σπουδων 'Επικοινωνίας στό όποtο ~ά πε
ριλαμβάνονται καί μα~ήματα κινηματογράφου. 

Τό σχέδιο του όποίου είσηγητής εlναι ό κ. Γ. Βέλτσος 
ετναL μία δυνητική πρόταση πού στηρίζεται στίς τρεϊς 
βασικές έπιστημες Γενική Γλωσσολογία 

Σημειολογία-Σημαντική 

θεωρία της Πληροφορήσεως 

των bποίων άντικείμενο εlvαι καί ό κινηματογράφος 
κα6'οσον άποτελεt σημασιοδοτική πρακτική. 
Ή όμάδα έργασίας του ολου σχεδίου άποτελουνταν ά
πό τούς Β. Φίλια, Κ. Μοσκ~φ, τ. Σακελλαρόπουλο, Α. 
Νέστορος -Κυριακίδου Δ. Ποταμιανο, Α. Κομίλη, Κ. 
Τσουκαλα, Κ. Σοφούλη,.θ. Πάγκαλο καί Γ. Βέλτσο. 
Στόν είσηγητή τη~ πρότασης γιά τά ~έματα πού άφο
ρουν στήν 'Επικοινωνία Γ. Βέλτσο εδωσα εν~ ένδει
κτικό σχέδιο γιά τό κινηματογραφικό τμημα. Στό 

σχέδιο αύτό έκτός του οτι ύπάρχει μέριμνα γιά τή 
σπουδή του κινηματογράφου σάν ύλικου γιά κοινωνιο
λογικές καί άν6ρωπολογικές μελέτες δL:νει έπίσης τή 
δυνατότητα γιά χρήσή του κινηματογράφου ώς όργάνου 
άπ'ολους του έπιστήμονες του όποιου τό &κριβές προ
γραμμα e'άποφασιστεt άπό τούς φορεϊς του πανεπιστη

μίου. 
••ολόκληρο τό σχέδιο δημοσιεύεται στή συνέχεια. ~ 



ΑΡΧΙΚΑ 

'Επειδή ό κινηματογράφος έδω καί 80 χpό'Χ.Ιια άnοτελεί 
τόν nεpισσόοτεpο διακινούμενο κοινωνικά "λόγο"ή σπου
δή του εrναι άnαpαίτητη τόσο σάν ύλικοϋ όσο καί σάν 
φορέα άnό ίστοpική, κοινωνική και εnικοινωνιακη αnο
ψη. Κατά βάση είναι μιά άλεςη κοσμοεικονογλωσσα,άλλά 
άντίθετα μέ τίς άλλες γλωσσες δέν έχει συντακτικό, 
χρησιμοποιεί όλους τούς κώδικες πού μnοpοϋν νάχουν 
όnτικοακουστική μορφή καί περιέχει καί μεταδίδει μα
ζί μέ τήν τηλεόραση τό μεγαλύτερο ποσό nληpοφοpιων 
άn'όλα τ'άλλα μέσα. Αύτός ό τεράστιος άpιθμός nλη
pοφοpιων πού κυκλοφοpοϋνται καθημερινά μέσω τοϋ φίλμ 
καί της τηλεόρασης έχει άnοτελέσματα άναδιαpθpωτικά 
πάνω στήν άντίληψη, τή σκέψη τό ηθος άλλά καί τήν ό
νειpοπόληση των κοινωνιων. Ένω άnό τή μιά ετναι τό 
πληρέστερο μέσο άνατταpάστασης τοϋ npαγματικοϋ άn'τήν 
άλλη είναι έnίσης τό πληρέστερο μέσο παράστασης καί 
npοβολης τοϋ φανταστικοϋ. Στά λίγα χρόνια της ίστο
pίας του διέδωσε σ'όλο τόν κόσμο τόν τρόπο ζωης του 
συνηθισμένου δυτικοϋ άνθpώnου μέ αύτοκίνητο καί σπί
τι καί είσήγαγε στίς άνεnτυγμένες χωpες έςωτικές ει
κόνες. ·Ετσι δημιούργησε καί ένέτεινε έnιθυμίες έξω
τισμοϋ στόν άνεnτυγμένο, έκnολιτισμ9υ στόν ύnανάnτυ
ιιτο. 'Αλλά πέρα άn'τήν όnοια έnίδραση στίς άντιλήψεις 
των λαων άnοτελεϊ τόν μόμιμο καταλύτη στό έπίπεδο της 
κοινωνικης συνείδησης καί της άναnαpαγωγης της. 

Μέ τήν δυνατότητα άναnαράστασης άn'τή μιά (πραγ
ματικό) καί παράστασης άn'τήν άλλη (φανταστικό)έχει 
εναν άnοτελεσματικό μέσο όρο έnίδρασης καθοριστικό 
γιά τήν κοινωνική συνείδηση. 
Τό έnιθυμητό σφυρηλατείται άδιάκοnα, άναμοpφώνεται: 
άμβλώνεται ή nαpαnέμnεται καί έν τέλει διατηρεί πάν
τα μιά μεγαλύτερη τιμή άnό τό άντίστοιχο nληpωτικό. 
·Ετσι σί κοινωνικές σχέσεις άντιστοιχοϋν npός τίς 
παραγωγικές μέ καί διά των μέσων κιν/φου καί τηλεοpά
σης nού σέ μεγάλο βαθμό παίζουν μεσολαβητικό ρόλο. 
Έκτός τοϋ οτι ή σπουδή της ίστορίας καί του κοινωνι
κοϋ μόλου η τοϋ ρόλου τους στήν κοινωνία εrναι έnι
βεβλημένη, είναι άναγκαία έnίσης καί μιά άγωγή στή 
χρήση αύτων των μέσων ώς όργάνων στήν διερεύνηση φαι
νομένων (κοινωνικων κ.ά), γιαυτό προτείνεται: 

Α ·) Μάθημα 'Ιστορίας καί Κοινωνιολογίας τοϋ Κινημ.α..-
τογράφου καί της Τηλεόρασης. 

Άφορα στήν διερεύνηση των σχέσεων μέσου-κοινωνίας-t~ 
στορίας άnό ίστορική καί κοι.νωνιολογικ'ή σκοπιά Κ<"<.ί 
μέ άναλυτικό χαpακτηι'α. 

Β') Μάθημα Αίσθητικης καί Σημειολογίας του Κινηματο
γράφου καί της Τηλεόρασης. 
'Αφορα στήν μελέτη τf\ς έ/;έλι!;;ης των μορφών τήν δια-



μόρφωση καί τήν δομή τους καθώς καί τήν σημασία σέ 
σχέση πάντα μέ τό κοινωνικό περιβάλλον άnό ίστορι
κή καί κοινωνιολογική σκοπιά καί μέ άναλυτικό χαρα
κτηρα. 

Γ') Καί Προτείνεται ή δημιουργία πλήρους τμϊiματος 
έκnαίδευσης στόν κιν/φο σάν όργανο γιά τήν χρήση του 
άnό έnιστήμονες καθώς καί nληρες έργαστήριο. 

Στό τμημα αυτό θά nρέnει νά γίνεται έκnαίδευση στόν 
κιν/φο γενική καί είδική. Ή γενική έκnαίδευση περι
λαμβάνει τά καθαρως κιν/κά άντικείμενα. 
Είκονοληψίας 
0

!-Ιχογραφίας 

Μοντάζ 

Ή είδικ~ έκnαίδευση καθορίζεται άnό το αντικείμενο 
της έnιστήμης γιά τήν όποια ό κιν/φος χρησιμοnοιει
ται καί περιλαμβάνει τήν ψυχολογία, έθνολογία καθώς 
έnίσης γεωλογία, γεωγραφία, άστρονομία, γεωπονική, 
ζωολογία, ώκεανογραφία, χημεία, βιολογία καί ίατρική. 
Σ'αύτούς τούς τομεις ό κιν/φος βρίσκεται ~δη έν χρή
σει άλλά έν καιρφ μnορουν νά nροστεθουν,κι'άλλοι. 

Τό τμημα θά nρέnει νά έχει ώς έργαστήριο τόν άκόλου 
θο τεχνικό έςοnλισμό. 
2 αίθουσες nροβολης 35, 16 καί Super 8 mrn 
10 μηχανές λήψεως των 16 mm ές'ων 
2 high speed. 
3 μηχανές λήψεως 35 mrn έΕ ων ή μία high speed, καθώς 
καί 
5 μηχανές Super 8-δλες σύγχρονες 
5 μουβιόλες 35-16 mm 
3 μουβιόλες 8 mm 
καί 5 μουβιόλες Super 8 mm 
Πλήρη σειρά φακων γιά δλες τίς μηχανές λήψης, 
καί έςαρτήματα γιά μικροσκοπική κιν/φιση. 
Δέκα μαγνητόφωνα της τάςεως Nagra,Ferrograph, Stellavox 
μέ έςαρτήμάτα τηλελήψεως καθώς καί ενα μίνι-Νagra. 

ΥΣΤΕΡΑ. 

Ή δλη όργάνωση άnοσκοnει Α'στήν σπουδή. του κινη
ματογράφου ώς ύλικου κυρίως γιά κοινωνιολόγους, άνθρω
nολόγους καί έnικοινωνιολόγους καί Β'στήν σπουδή καί 
χρήση .αύτου nού λέμε έnισ~ημονικός κιν/φος. 
Ό έnιστημονικός κινηματογράφος έχει καί ίδιαίτερη πα
ράδοση καί ίδιαίτερες τεχνικές σ~ίς όποιες χρειάζεται 
προσέγγιση άνάλογα μέ τόν σκοπό του κά{Jε έπιστήμονα .. 

Υ.Γ. Γιά τό παρόν δέν μnορω νά συντάςω ενα πρόγραμμα 
διδασκαλίας καί ώρολόγιον, τό μόνον nού μnορω νά nω 
είναι καί γιά τίς τρεις περιπτώσεις άπαιτειται σπου
δή διετής καί ανω. 



15ο=ν ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ 

"ΗΗΕΡΟΛΟΓΙΟ" 

του χ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

'οργανωτι.κά τό 15g Φεστι.βάλ ηταν σάν ολα τ'αλλα, με αφανη ομως 
αύτή τή φορά λογοκρι.σία, μέ όργανωτι.κή έπι.τροπή μέ προκρι,ματι.
κή έπι.τροπή καί μέ κρι.τι.κή έπι.τροπή. 
Ή όργανωτι.κή έπι.τροπή άπετελοϋνταν άπό τόν Κ.Καρακατσάνη-Μέλος 
τό Δ.Σ. της θ.Ε.θ-πρόεδρο καί μέλη τούς 

Γρηγόρη Γρηγορίου -Σκηνοθέτη 

ΚλεCτο Κύρου-Λογοτέχνη 
Άπόστολο Κρυωνα-Σκηνοθέτη 
Κώστα Λαχα-Ζωγράφο. 

Ή προκρι.ματι.κή έπι.τροπή άπό τόν Συγγραφέα 'Ιάκωβο Καμπανέλλη -
πρόεδρο καί μέλη τούς: Δημήτρη Κεχα~δη-Συγγραφέα 

Βόδωρο Άyγ~λόπουλο-Σκηνοθέτη 
Τόνι.α Μαρκετάκη-Σκηνοθέτι.δα 

Μαρία Κωνσταντάρου-'ΗθοπΌι.ό. 

'Εκπρόσωπος του Ύπουργείου Βι.ομηχανίάς ηταν οπως πάντα ό Ν. 'Αρ
βανίτης καί γραμματέας ή ύπάλληλος τοϋ Ύπ. Βι.ομηχανίας Α[κ. Βα
σι.λείου. 
Ή έπι.τροπή λογοκρι.σίας η γνωμοδοτι.κή οπως καλεCται. παρέμει.νε 
σκοτει.νή. 
Ή κρι.τι.κή έπι.τροπή ομως άποτελοϋνταν άπό τόν Παϋλο Ζάννα Πρό
εδρο καί μέλη τούς: ΝCκο Κούνδουρο-Σκηνοθέτη 

Κωστη Σκαρι.όρα-Κρι.τι.κό κι.ν/φου 

Μάνο ΛοCζο-Μουσι.κοσυνθέτη 
"Αννα Συνοδι.νου-Ήθοποι.ό 
'Ιωάννα Μανωλι.δάκη-Λαζαρίδου-Ζωγράφο 
ΝCκο Πετανίδη-Τεχνι.κό Κι.ν/φου 

καί Βασίλη Βασι.λι.κό-Λογοτέχνη 

'Εκπρόσωπος τοϋ Ύπ. Βι.ομηχανίας πάλι. οπως πάντα ό Ν. 'Αρβανί
της. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 

Σεπτέμβρι.ος , 23~ "Πασαρέλλα 11 τοϋ Λαζ. Μπίκα 
•'•"Φόνι.σσα" του Κώστα Φέρρη. 

'Απciγευμα' 24 : "Μή 11 του Νι.κήτα Σι.λέλη 
•':"Κι.έρι.ον" τοϋ Δήμου θέου 

βράδυ 
, 24: "'Έλληνες λαί:κοί ζωγράφοι,'' τοϋ Γ. Δι.ζι.ρίκη 

('''"'Η Δίκη των Δι.καστων" του Π. Γλυκοφρύδη 

25: '\' Απόπει.ρα γι.ά κοι.νωνι.ολογι.κή έρευνα στή 
Σημερι.νή 'Ελλάδα" του Ν. Ζερβοϋ. 

"Smile" του Γι.ωργου Σηφι.ανοϋ 

'~"ΜΕΓΑΡΑ" των Σ, Μανιάτη καί Γ. Τσεμπερόπουλου 



11 

26: "' Α-θn"αι" του 'Αντώνη ΡίΗου 

27: 

11 Παρασ~ευή 9 Αύγούστου" τοϋ Γ. Πανουσόπου
λου. 

*"Χρώματα τnς ·rριδος του Ν. Παναγιωτόπου
λου. 

11 '0 παπποϊ::ις μου" του Ν. 'Αλευρα 
'Απόγευμα *"ΜΟΝ'ι:'ΕΛΟ" του Κώστα ΣφήΗα 

11 27: 
.βράδυ 

28: 

11 'Ένα!:. χάποιος Σίσυφος" τοϋ Λ. Γαλανάκη 
*"Γάζωρος Σερρίiιν" του Τ. Χατζόπουλοu 

"Τό ξύπνημα τΠς "Ανοιξης, του Ι. Γρίβα 
11 ' Η άφήγηση τΠς 'Αντιγόνης" του θ. Νέττα. 

~'Δι'άσήμαντον άφορμήν" του Τ. Ψαρρα. 

Τήν ΚυριαΗή 29 Σεπτεμβρίου, τελεuταϊ:α μέ~α 
του Φεστιβάλ παίχτηχαν μεριχές ταινίες πού 
εtχαν'Ηοπεt στά χρόνια τnς διΗτατορίας. 

Τό άπόγεvμα παίχτηχε ό "Βαρβολομαϊ:ος" του Μ. ΜανουσάΗη Ηαί τό 
βράδυ ot ύπόλοιπες μιχροG μήΗους που ~σαν: 

"Κ~υπεπέ" τοϋ Λ. Κυρλι:"δη 
"'Εν Μυτιλήνη" του Μ. Εύστρατιάδη 
"Πλτiν ενα, σύν ένα" του χ. ΤσάΗΟU 
"Τό πακέτο" τοϋ θ. Ρα11ιντζΠ 
"2-3 πράγματα" του Γ. ΣμαραγδΠ 

"Λατομεϊ:ο" του Α. Δάρα. 
"Καλημέρα ηρωες" του Σ. Βαρσαμίδη 
"OL ΔράΗοι. 11 τοϋ Κ. 'Αριστόπουλου 
"Μετά 40 μέρες" τΠς Φ. Λιάππα 
"Στιγμιότυπα άπό μιά έχδρομή" του Γ. Κόρρα. 
11 Η0ρια11 

"Δαχίμιο" του Ν. Γραμματικόπουλου 
"'Ελλάς, Έλλτiνων, Χριστιανων" του Κ. Χρονόπουλου 

Ττiν έναρξη του Φεστιβάλ ε11ανε ό χ. Πρωτοπαπας σάν Ύπουρyός 
Βιομηχανίας δείχνοντας ενα ~-θος 11αί οχι ύφος πού δέν τοχοuμε 
ξαναδεt άπό ύποuργό. 
'Η iτρώ~η ταινία τοϋ Φεστιβάλ ή μι11ροϋ μτiΗοuς "Πασαρέλλα" πέ
ρασε έντελως άπαρατήρητη. 'Αχολού-θησε μ' ένα έντυπωσιακό "ά
νοιγμα" ή "Φόνισσα" του Φέρρη πού δημιούργησε άνάμικτα αίσ-θήμα
τα γιατί κανένας δέν ύποφιάtο~ταν μιά ψυχεδελική έχδοχή του 
Παπαδιαμαντιχοϋ έργου.Οί κριτικές πού άΗολού-θησαν τήν αλλη 
μέρα ~ταν ολες έχτός -θέματος άφοu δέν κατόρ-θωσαν νά συλλάβουν 
τήν πρωταρχική τοπο~έτηση του tέρρη οuτε και: τά στοιχεία της 
χαταγωγης του παρ' ολη τήν έπεξηγηματική σκηνή της ταύτισης, 
Φόνισσας χαί άrtόχληρων, σέ μιά off society drug c~lture eκ
pirience. 
Ή δεύτερη μέρα ύuήρξε τό ξεΗίνημα του "Κινηματογραφ~ΗοD 
Συνεδρίου" μέ πρωτο είσηyητή τόν διεuβυνττi τοϋ ύπ~uρyείοu βι
ομηχανίας 11αί έχπρόσωπο του ~διοu ύποuργείοu στό Φεστιβάλ 
(γράφε "Κuβερνητιχό 1Επίτροπο") χ. Νι.χ. Αρβανίτη .. 



θέμα: 'ΙΝομο-θεσLα κι.νηματογράφου". Ό ό.μι.λητής παρ οτι. δημόσι.
ος ύπάλληλος δέν βρηκε νά πη ούτε μι.ά καλή λέξη γι.ά τό φρα
στι.κό κυκεώνα πού κα-θορLζει. νομο-θετι.κά τήν ύπαρξη του χι.νημα
τογράφου στήν 'Ελλάδα. 'Εκείνοι. πού δευτερολόγησαν έπεσήμαναν 
έπLσης τά τρωτά ένός τομέα πού χρει.άζεται. άμεσο έχσυγχρονι.σμό. 
'Απ'τι;ς ται.νLες της Αμέρας, ή "ΔLκη των Δι.χαστων"-μεγαλόστομη 

·σαπουνόφουσκα- 11 τι.μή-θηκε 11 , άπ'τό χοι.νό δεόντως, ένω ή "Κι.έρι.ον 
του Δήμου θέου άπέσπασε δι.και.ολογημένα -θερμούς έπαLνους. 
"Τό "Κι.έρι.ον", δέν είναι. ξεκα-θαρι.σμένη μορφή πολι.τι.κης ται.νL-
ας έπει.δή ΠαLρν.ει. σάν άφορμή ενα δεδομένο σbμβάν (ύπό-θεση Πόλχ), 
~ έπει.δή έπι.σημαLνει. πι.χρές άλή-θει.ες της άδήρι.της πραγματι.κό~ 
τητας. Είναι. πολι.τι.κή ται.νLα γι.ατL ξεπερνώντας τήν άπλή άνα
παράσταση της τακτι.κης των άκροτήτων γι.ά οίκονομι.κή χαL πολι.
τι.στι.κή έπι.βLωση στή σημερι.νή ζωή, ξεπερνώντας μι.ά περι.γραφή 
πλημμυρι.σμένη άπό ενστι.κτα καL συναι.σ-θήματα καL άποψι.λωμένη 
άπ'τήν νόηση, πετυχαLνει. μι.ά Lστορι.κή καταγραφή των νόμων πού 
κα-θορLζουν τήν ρευστή ή-θι.κή καL ψυχολογι.κή συμπερι.φορά των ά
τόμων. 

Τά "Μέγαρα", ή ται.νLα του Σ. Μανι.άτη-Γ. Τσεμπερόπουλου στά-θη
καν -καL i'iτα\r- τό γεγονός της τρLτης Φεστι.βαλι.κης ήμέρας, Τό 
-θέμα της ται.νLας καL ή δι.εξοδι.κή άφηγηματι.κή μεταχει.ρι.σή του 
δέσποσαν στήν δεκτι.κότητα του κοι.νοu, πού δέν άφησε ούτε ενα 
άπό τά απει.ρα χαυτά σημεία της χωρLς νά τό έπι.δοκι.μάση μέ -δι.
και.ολογημένη- άλλωστε συγκLνηση. 

Έν τψ μεταξύ τό -θέμα των προσχλήσεων πηρε πραγματι.κά έξοργι.
στι.κές δι.αστάσει.ς πράγμα πού ξεσκέπασε τήν άντι.δραστι.κή τα
κτι.κή γι.ά τήν άπο~άρρυνση της λει.τουργι.κης όρμης του Φεστι.βάλ. 
Καταγγέλ-θηκε έπLσημα οτι. ή γραμματεLα δι.έ~εσε τήν πρώτη μέρα 
308 προσκλήσει.ς καL κράτησε άδι.ά-θετες 251. ΈπL 1200 δηλαδή 
-θέσεων πουλή-θηκαν 640 είσι.τήρι.α μόνο. Σέ σχετι.κή παρατήρηση, 
αν-θρωπος της γραμματεLας του Φεστι.βάλ άπάντησε: "Έπε·ι.δή δέν 
μπορουμε νά έλέγξουμε τόν άρι.-θμό των προσκλήσεων πού δι.α-θέ
τουμε, έκδLδουμε μι.κρό άρι.-θμό είσι.τηρLων". 
Τό κακό ομως συνεχLστηκε καL τήν. επόμενη μέρα όπότε δι.ατέ-θη
χαν 153 προσκλήσει.ς στήν άπογευματι.νή προβολή καL 302 στήν 
βραδυνή. tH ρεμούλα ~εριωρίστηκε κάπως μέ τήν. παύση τοϋ άρ
μοδι.ου ύπάλληλου καL τήν ~wτLμηση της έξεγερμένης κοι.νης 
γνώμης. . 
Τό κι.νηματογραφι.κό συνέδρι.ο έξ'αλλου συνεχLστηκε μέ συζήτηση 
πάνω στήν είσήγηση του Δι.αμάντη Λεβεντάκου πού είχε -θέμα "'Α
νεξάρτητος Έλληνι.κός Κι.νηματαγράφος" καL του Γι.ώργου Παπαλη
ου μέ -θέμα "Οίκονομι.κά προβλήματα του άνεξάρτητου Έλληνι.κοϋ 
Κι.νηματογράφου". 

'Η έναρξη του 'Αντι.-Φεστι.βάλ στήν αC-θουσα Τέχνης "Φαργκάνn" 
μέ τεράστι.α προσέλευση κοι.νοϋ καL ποι.κLλες άντι.δράσει.ς άνοι.ξ~ 
τά "δρωμενα" της τετάρτης ήμέρας πού εμελλε νά είναι. ή πι.ό 
έπει.σοδι.ακή του Φεστι.βάλ. 
Τό πρόγραμμα του Άντι.φεστι.βάλ πού περι.λάμβανε τLς κομμένες 
ται.ν~ες είχε ώς έξης: 



Πέμπτη 12-2 μ. μ. "Τό πέρασμα" μεγάλου μήκους του 'Άγγελου Πα
παηλία. 

Παρασκευή 12-2 μ.μ. "Φωνές".μικροϋ μήκους του Συμεών Καπετα-
νάκη 

"Συνέντευξη" μι.κροϋ μήκους του 'Άρη Φωτιάδη, "Κοντά στό δάσος" 
μικροϋ μήκους τοΟ 'ορέστη ζωγράφου. 
Σάββατο 12-2 μ.μ. "Τό τραγί του τρελου" μεγάλου μήκους του Χρ. 
Παπαδημούλη·. 

Κυριακή 12-2 μ.μ. οί. μικρου μή)(οuς "Μηχανι)(ό χαμόγελο" της Μ. 

Ζαχούρ καί Κ. Παπανικολάου. 11 '0 καλι)(άντζαρος, ό μπακάλης καί 
ό φοιτητής" του Γ. Κωνσταντινόποuλοu, "Τό προί:όν" του Σταϋροu 
ΝικολαCδη καί 11 '0 'Εμπαιγμός" του 'Αγγ. Σερέτη Ίι'Η όργάνωση 
του 'Αντιφεστιβάλ" παρατηρήθηκε μέ κάποια ·ύπ.ερβολή "άποτελεί 
μάθημα γιά τήν άποδιοργάνωση του Φεστιβάλ" 
Τό Άντιφεστιβάλ μέ τήν έναρξή του εγινε αίτία νά άναβλrιβi\ γιά 
τήν έπόμενη τό )(ινηματογραφικό συνέδριο. 
Τό ίδιο βράδυ ξεκαθαρίστηκε τό ατσχος των προσ)(λήσεων. Τόκοι
νό ζήτησε έξηγήσεις άπό τήν όργανωτική έπιτροπή, σταμάτησε ή 
προβολή, καταλήφθηκε ή όeόνη, συνελήφθη ενας θεατής άπ'τήν ά
στυνομία, παραιτήβη)(αν δύο μέλη της όργανωτικfjς (Λαχας )(αί 
Κρυωνας) )(αί γενικά έπικράτησε μιά άτμόσφαιρα κάβαρσης πού ,, 
συνοψίζεται στήν παρακάτω άνακοίνωσrι βεατων καί κινηματογρα
φιστων πού διάβασε ό Διαγόρας Χρονόποuλος. 
"OL κινηματογραφιστές πού βρίσκονται. στήν αίθουσα αύτή έκπρό
σωποι άπ'τούς θεατές έκφράζοντας τήν θέληση της σuντριπτι.κfi& 
πλειοψηφίας καλουν κοινό, δημοσιογράφους καί τίς έπιτροπές του 
Φεστιβάλ στό αύριανό συνέδριο πού γίνεται στίς 11 τό πρωt,γιά 
νά συζητήσουμε μαζί τά προβλήματα πού τέθηκαν μέ τά άποψινά. 
γεγονότα: 1) Ό θεσμός του Φεστι.βάλ. ?) Άστυνόμεuσrι του Φε~ 
στιβάλ καί 3) θέμα Λογοκρισίας. 
Μέ τήν εύκαιρία καταγγέλουμε στήν .κοινή γνωμη τήν σύλληψη θε
ατή πού εγινε κατά τήν διάρκει.α των γεγονότων. 
-"Ζηταμε τήν συμπαράσταση ολων". 
Τό πρόγραμμα της ήμέρας εκλεισε μέ τήν προβολή της μεγάλου 
μήκους ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου "Τά χρώματα της 'Ί
ριδος". 

Μέ τό φίλμ αύτό ό Ελληνι.κός κινηματογράφος άποκρuσταλλώνει 
τήν δυνατότητα μιας άφήγησης πού δέν άκολουβεί ~ίς κα8ωρι -
σμένες φόρμες, ούτε δεσμεύεται άπό άμεσες ίδεολογι.κές συστά~ 
σεις. Τά "Χρώματα της 'Ίριδος" πού .\Jαuμάστη)(αν ίδιαίτερα γιά 
τήν σuνεπη άφηγηματική αίσ.\Jηση ετναι μιά παραβολική άνιστόρη
ση των άνεξηγήτων νόμων της κα.\Jημερινης ζωης πού παρά τήν άν
τί-πραγματική φύση τους έπηρεdζοuν τά στερεότυπα της συμπεργ
φορας μας. 

- Ή προτελευταία μέρα χαρακτηρ,στηκε από μιά έκπληκτι.κή σέ 
συνοχή προσuά.\Jεια βεατων, δημοσιογράφων καί κιvηματογραφuστων 
γι.ά τήν κρι,τι,κή .τοΟ ΦεστιβαλικοΟ 8εσμου. Κλεισμένci~ στήν αί
θουσα των έπισήμων uροβολων ot αν.\Jρωποι α.ύτοί μίλησαν γιά τήν 
έκδήλωση, δι.απίστωσαν τίς φθορές της,.πρότειναν λύσεις καί 
κα8ώρισαν εναν κοινό άξονα δράσης. Τό 8έμα της συζήτησης προ
ω8n8rικε αύτοδίκαια κάτω άπ'τήν πίεση των γεγονότων καί χωρίς 
καμμιά προ.\Jυμία άπό μέρους της γραμματείας του Φεστιβάλ. Στό 



κινηματογραφικό συνέδριο .πού προηγή-&ηκε ""4Jέ πρόεδρο τόv κ. Γρ. 
Γρηγορίου- άχούστηκε ή όμιλία του. χ. Γ. Κάρτερ πού ετχε -θέμα 
"Τηλεόραση χαί.Κιvηματογράφος". Στήv συνέχεια ή συγκέντρωση 
-&εατωv -χιvημάτογραφιστωv συvεχίστηχε σάv αύτοτελές σωμα με
τά τήv διακοπή των έργασιωv του χιvηματογραφιχοίι συνεδρίου χαι' 
τήv άποχώρηση του ~ροέδρου χ. Γρ. Γρηγορίου. 
Ή συγκέντρωση άκολου-θώvτας δημοχρατικές διαδικασίες έεέλε~~ 
6μελn έπιτροπή πού ετχε σχοπό: 
- Νά προβη στήv έπεξεργασία των προτάσεων πού εγιvαv γιά τήv 
άvαδιάρ-θρωση του -θεσμοϋ τοϋ Φεστιβάλ. 
- Νά συγχαλέση ώς τήv έπόμεvη Κυριαχή νέα συv~λευση γιά νά -θέ
ση πρός συζήτηση τά πορίσματά της. 
- Νά χρησιμοποιήση συμβουλευτικά μέλη των φετεινώv όργαvωτικων 
έπιτροπωv χαί δημοσιογράφους. 
- Νά-συvτάξη καί κυκλοφορήση ψήφισμα γιά τήv πλήρη καί ριζική 
χατάργηση τnς λογοκρισίας. . 
Στήv έπιτροπή μελέτης γιά τήv άναδιάρ~ρωση του -θεσμου του Φε
στίβάλ συμμετείχαν οι Δημος θέος, Τάσος Ψαρας, Τάσος Ζωγράφος, 
Μάκης Τριχούκης, Βύρων Τσιμπούλης καί Σωτήρης Λαμπρόπουλος. 
Τό rδιο βράδυ έv τt μεταξύ διευκρινίστηκε ή άπουσlα τοίι Βασίλη 
~ασι~ικοίι ~άv ~έλους της χριτιχnς έπιτροπης. 
Ο λοyος: Ασ-θεvεια. 

Τό πρόγραμμα της ήμέρας έξ'άλλου δημιούργησε άπροσδιόριστες 
έvτuπώσεις μέ τό·έξαιρετιχό vτοχuμαvταίρ-ερεuvας "Γάζωρος
Σερρωv" του Τάκη Χατζόποuλοu καί τό πρωτοπορει;ακό "Μοντέλλο" 
του Κώστα Σφήχα. 

Καί έτσι φτάqαμε στήν τελευταία μέρα των έπισήμων πpοβολων 
του Φεστιβάλ. ΣάββατΌ 28 Σεπτεμβρίου, μέ τήν ταινία τοίι Τάσου 
Ψαρα, "Δι'άσήμαντοv άφορμήv". 
Άπό χεϊ καί ϋστερα-ϋστερα δηλαδή άπό εξη καρπερές σέ γεvιχή 
έχτίμηση μέρες- περάσαμε στό ζήτημα των βραβείων. 
Στίς Β,30 τό βράδυ της Κuριακης τό Φεστιβάλ-αρχισε τήv έχτός 
σuναγωνισμοϋ παρουσίαση 13 ταινιων μίχρου μήκους μέ έπιστέ
γασμα τήv δουλειά του Κώστα Χροvόποuλοu "'Ελλάς Έλλήvωv Χρι
στιαvων". 

Ή κριτική έπιτpοπή πpό της άναγγελίαc τnc άπονομης 
των βραβείων προέβη στήν άκόλουδη δήλωση. 

"'Η χρι~ική έπιτροπή άπό τίς συνεδριάσεις της όπο~ας άποuσιά
ζε ό Βασίλης Βασιλικός~ λόγω άσ-θεvείας, αισ-θάvεται τήv άvάγχη 
πρίν φ-θάση στήv άποvομή των βραβείων vά δηλώση οτι κατέληξε 
όμόφωνα στά παραχάτω συμπεράσματα: 
- θεωρεί άπαραίτητη τήv άvαμόρφωση του ~εσμοϋ τοϋ Φεστιβάλ 
Έλληvιχοϋ Κινηματογράφου χαί ζητα άπό τούς ύπευ-&ύνοuς φορείς 
vά ελ-&ουv σέ συνεννόηση μέ τούς άv~ρώπους του κινηματογράφου 
χαί τά συλλογικά τους οργαvα. Ή άvαμόρφωση αύτή ~ά πρέπει vά 
άφορα χαί τούς τρόπους οιχοvομιχης ένίσχυσης των ταιvωv,χα~ώς 
χαί ~ήv πι~αvή χατάργηση του άvταγωvιστιχοϋ χαρακτήρα πού ει
χε ώς τώρα τό Φεστιβάλ. 
- Ή έπιτροπή ζητα άπί τό κράτος τήv κατάργηση του άναχρονι
στιχοΟ νόμου περί λογοχρισίας. Ή έπιτροπή 'Ελέγχου χινηματο
γραφιχων Ταιvιωv πρέπει νά περιορίση τίς άρμοδιότητές της στή 
διάκριση ταινιων χαταλλήλων η άχαταλλήλων γιά άνηλίχους. Τό 



μέτρο αύτό πρέπει νά .uεριλάβη.καί τήν κατάργηση της γνω-μοδο
τικης έiιτροπης κινηματογραφίας~ οποία λογοκρίνει τίς ται
νίες πού προορίζονται νά προβλη~οϋν στό φεστιβάλ. 
- Ή κριτική έπιτροπή του 15ου Φεστιβάλ Έλληνικοϋ Κινηματο
γράφου έπισημαίνει τήν άγωνιστική βέση πολλων άπό τίς ταινί
ες πού γυρίστηκαν κάτω άπό τίς Lδιαίτερα δύσκολες συνβήκες 
στή διάρκεια της δικτατορίας. 

- Ή κριτική έπιτροπή προσπάβησε νά έκφραση πατά τCς δεσμεύ~ 
σεις του κανονισμοΟ όσο μποροΟσε συνεπέστερα καί πλατύτερα 
τίς άπόψεις της γιά τίς διαγωνιζομενες ταινίες. θεωρεί λόγου 
χάριν πώς ό χαρακτηρισμός της άρτιώτερης παραγωγης δέν άντα
ποκρίνεται πιά στήν έννοια πού της άπέδιδαν ώς τώρα καί πώς 
οί συνακόλουβες διακρίσεις πρέπει νά ύπακούουν σέ ούσιαστικά 
κριτήρια. 

Μετά προχώρησε στήν άναγγελία των βραβείων τά όποία μέσα σ' 
ενα καβεστώς γενικης σύγχισης καί τρομοκρατίας των σκηνοβετων 
δέν παρελήφβησαν άπό μερικούς ενω αλλοι δέν τόλμησαν νά εμφα
νιστοϋν πλήν του Διζικιρίκη καί του Μπογιαρίδη. 

Τά βραβεία ησαν: .. 

1. Τό βραβείο καλλίτερης κ~λλιτεχνικης ταινίας μεγαΑου μήκους 
στούς παραγωγούς ταινιων "Κιέριον", Γ. Παπαλιός καί Δ. θέος 
καί "Μοντέλο", Γ. Παπαλιός - 'Άννα Σφήκα. "Σύγχρονο κινηματο
γράφος". Χρηματικό επαβλο: 300.000 δρχ. 

2. Βραβείο καλλtτερης ταινίας μεγάλου μήκους άρτιώτερης παρα
γωγης στούς παραγωγούς των ταινι.ων, "Μέγαρα", Γ. Τσε°μπερόπου
λο καί "Γάζωρος Σερρων" ΣΙΝΕΤΙΚ Α. Παπαευστα-θίου καί ΣΙΑ Ο.Ε. 
Χρηματικό επαβλο 200.000 δρχ. 

3. Βραβείο καλλίτεbης σκηνοβεσίας ταινίας μεγάλου μήκους σιόν 
σκηνοβέτη της ταινίας "Φόνισσα". Κ. Φέρρη. Χρηματικό επα-θλο 
60.000 δρχ. 

4. Βραβείο καλλίτερης έρμηνείας πρώτου άνδρικου ρόλου ταινίας 
μεγάλου μήκους άπονέμεται στόν ήeοποιό Μ. Μπογιαρίδη γιά τόν 
ρόλο του στήν ταινία "Δι'άσήμαντον άφορμήν". Χρηματικόν έπα
βλον 30.000 δρχ. 

5. Βραβείο καλλίτερης έρμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου ται."νί
ας μεγάλου μήκους άπονέμεται στήν ήeοποιό Μ. Άλκαίου γιά 
τόν ρόλο της στήν ταινία "Φόνισσα''. Χρηματικό επαβλο 30.000 

6. Βραβείο καλλίτερης φωτογραφίας ταινt.:ας μεγάλου μήκους ·άπο
νέμεται στόν διευβυντή της φωτογραφίας Νικόλαον Καβουκίδην 
γιά τήν φωτογραφία στήν ταινία "Χρώματα της "Ιριδος". Χρημα-
τικό επαβλο 30.000 δρχ. . 

7. Βραβείο καλλίτερης μουσικης ταινίας μεγάλου μήκους δέν ά-
·πενεμήβη. 

8. Βραβείο καλλίτερου σεναρίου ταινίας_ μεγάλου μήκους δέν 
άπενεμήβη. 

9. Βραβείο καλλίτ~ρης ταινίας μικροϋ μήκους σέ ύπόβεση άπενε
μήβη στόν 'Αβανασίο Νέτα σκηνοβέτ.η καί παραγωγό της' ται.νίας 
"'Η άφήγηση της Άντι.γόνης 11 • Χρηματικό επαβλο 70.000 δρχ. 



10. Βραβεϊ:ο χαλλι,ι ερrι!:. ται,νίας μιχροϋ μnχους ντοκυμανταίρ ά
πεvεμήθη στόν παραγωγό καί σκηνοθέτη Γ •. Δι,ζικι,ρίχη γι,ά τήν 

ται,vία 11 'Ε)λ.ηvες ~rιi:κοί ζωγράφοι,". Χρηματι,κό επαθλο 70.ΟΟΟδρχ 

11. Βραβεϊ:ο 11.:.;,λίτερης έρμηνεvας άνδριΗοϋ ρόλου πλήν πρωταγω
vι,στοϋ ται,νίας μεγάλο'υ μήΗΟU!> δέν άπεvεμήθη. 

12. Τό βραβεϊ:ο Ηαλλίτερης έρμrινείας γυναι,Ηείου ρόλου πλήν 
πρωταγωνι,στρίας ται,νίας μεγάλου μήΗους δέν άπεvεμήθη. 

13. Τά βραβε'Cο Ηαλλίτερης σΗηνο~εσι,ας ται,vίας μεγάλου μήΗους 

πρώτου εργου vέου σΗηνοθέτου άπενεμήθη στόν σΗηνοθέτη Δ. θr.ο 
γι,ά τήv ται,νίαν "Κι,έρι,ον". Χρηματι,Ηόν έπαθλον 40.000 δρχ. 

14. Τό βραβε'Cο Ηαλλίτερης σΗηνοθεσίας ται,νίας μι,κροϋ μήκους 
μέ ύπόθεση πρώτου έργου vέου σΗηvοθέτου άπενεμή~η στόν σΗηνο
θέτη Νι,Ηόλαο 'Αλευρά γι,ά τήν ται,νία "' Ο παππούς μου". Χρημα
τι,χό έπαθλο 20.000 δρχ. 

15. Τό βραβεϊ:ον Ηαλλίτερης σΗηνοθεσίας ται,νίας μι,Ηροϋ μήΗους 
ντοΗυμανταίρ πρώτου έργου νέου σΗηνοθέτου δέν άπενεμήθη. 

'Επίσης ή Έπι,τροπri άπένει,με τίς παραΗάτω τρε'Cς τι,μι,τι,Ηές δι,α
χρίσει,ς: 

1. Στόν ήθοποι,ό 'Ανέστη Βλάχο, πρωταγωνι,στή της ται,νίας "Κιέ
ρι,ον" γι,ά τό σύνολο της έργασίας του στόν έλληνι,Ηό Ηινηματο
γράφο. Χρηματι,χό έπαθλο 50.000. 

2. Στόv μαΗι,γι,έρ Στ. Κελεσίδην τϊΊς ται,νίας 11 'Η δίκη των δι,
καστων" γι,ά τό σύνολο της έργασίας του στόν έλλην~Ηό κι,νημα
τογράφο. Χρηματι,Ηό έπαθλο 50.000 δρχ. 

3. ΣτούςΜάγδα Νι,ΗολαCδου-Ζερβού- Νί:Ηο Ζερβό, παραγωγούς Ηαί 
σκηνοθέτες της ται,νίας 11 Άπόπει,ρα γι,ά κοι,νωνι,ολογι,Ηή Jρευνα 
στήν σημερι,νή 'Ελλάδα" Χρηματι,Ηό έπαθλο 40.000. 

Πρέπει, νά σημει,ώσουμε ότι, τό ΜΟΝΤΕΛΟ του ΣφήΗα δέν επρεπε 
νά Ηρι,θε'C μέ τά Ηρι,τήρι,α των άλλων ται,νι,ων. 
"οπως ε[ναι, γνωστό μόνον 2 Φεστι,βάλ στόν Ηόσμο παίζουν τέτοι,
ες ται,vίες τό ΚΝΟΚΕ Ηαί τό OBERHAUSEN. 
Ή σύγχι,ση προέρχεται, βέβαια άπό τόν Ηανονι,σμό του Φεστι,βάλ 
πού δέν προβλέπει, παρά ται,νίες μέ ύπόθεση Ηαί ντο~υμανταίρ 
ό όπο'Cος πρέπει, όπως δήποτε ν'άλλάξει, Ηαί νά περι,λάβει, ){ι,'αλ
λες Ηστηγορίες ταινι,ων όπως -χι,νούμενο σχέδι,ο 

-πει,ραματι,iές ται,νίες 

-έπι,στημονι,κές ται,νίε~ 
Ηαί παι,δι,Ηό Ηι,ν/φο. 

Αύτό ε[ναι, άπαραίτητο γιατί ηδη ύπάρχει, παραγωγή τέτοι,ων ται,
νι,ων χαί τόσο οί προκρι,ματι,Ηές όσο χαί οί κρι,τικές έπι,τροπές 
δέν ξέρουν τί νά κάνουν. 



Θ. ΡΕΝΤΖΗΣ - Δ. ΘΕΟΣ - Τ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. ΦFΡΡΗΣ - Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ 

ΡΕΝΤΖΗΣ: 

ΦΕΡΡΗΣ: 

θΕΟΣ: 

« ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ » 

θέλω νά ύπομνήσω πως βρLσκόμαστε σέ μLά φά
ση έξαLρετLκά μεταβατLκή καί οτL σ'αύτή τf. 
δLαδLκασία πLό κα~ωρLστLκοί είναL οί τυχαι
ΟL παράγοντες καί κατά κανόνα έξωκLνηματο
γραφLκοί παρά οί έλεγχόμενοL, 'Από τό '60 
ΚLόλας έχεL άρχίσεL μLά δLαδLΚασία άλλαγης 
φρουρας στή λήψη των άποφάσεων πού άφορουν 
στήν παραγωγή των ταLνLων. Ο~ σκηνο~έτες 
προω~ουνται διαρκως σ'αύτόν τό χωρο παραγκο
νίζοντας έτσι τούς παραγωγούς παλαιου τύπου 
χού σχεδόν έχουν έκλείψει σ'δλο τόν κόσμο 
έκτός άπό τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. 'Ω
στόσο παρ' οτι έδω ή δ,ιαδικασία παρέμεινε" γι' 
άρiετό καιρό πciγωμένη φέτος παρουσιάσε ένα 
άλμα άρκετά σημαντικό καί του όποίου ένδεί
κτης κατά κάποιο τρόπο ύπηρξε τό Φεστιβάλ 
της-Θεσσαλονίκης, 

Τό σημαντικό σ'αύτό τό Φεστιβάλ-~ταν ότι ύ
πηρξαν 8 έντελως διαφορετLκές ταινίες ή μία 
άπό τήν αλλη. Κανένα κοινό σημείο δ'έν ύπάρ
χει μεταξύ τους, άλλά καί γενικώτερα όχι μό
νο μεταξύ των φετεινων ταινιων. Μόνο μεταξύ 

του Άριστόπουλου Ή~ί του 'Αγγελόπουλου μπο
ρεί νά πει κανείς ~ως όπάρχε~ κάποια σχέση 
άλλά καί αύτή πολύ μακρυνή. 
Τί συμβαίνει δηλαδή ύπάρχει 'Ελληνικός Κινη
ματογράφος~η δέν ύπάρχει; Ύπάρχει κανένα 
κοινό σημεtο έπαφης άνάμεσά μας η είμαστε 
15 ~σ~ετοι.~ού κάνουν κά~ε τόσο μLά ταLνία 
κι αυτο είν ολο; 

Αύτό πού λές είναι, πολύ σοβαρό. 'Αλλά γιά 
νά δοϋμε τήν ούσία του πράγματος πρέπει νά 
συζητήσουμε πάνω στήν διαδικασία παραγωγης 

των ταινιων μας. 

uΟταν ό κα~ένας μ~ς κάνει μιά ταινία κά~ε 8 
χρόνια πως νά ύπάρχει όμοιογένεLα όταν έν 
τψ μεταξύ έχουν άλλάξει τά πράγματα άπ'οkες 

τίς άπόψεις. 



ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κανένας άπό μας ~έν έκανε χαμι,,ά ταινία χω
ρίς τ1ν .με~ολάβηiη έν~ς με~άλου δι,,αστήμα
τος.Αυτο βεΒαια ~χει ε1tι1tτωσεις χαί τό :•ιi
.(}ε έργο ειναι,, ό~αφορετικό γιατί καί τά πραγ
ματd εχουν διαφ9ροποιη.(}εί στό μεταξύ. 
Μόνο ό 'Αγγελόπουλος έκανε τρεϊς άπανωτές 
ταινίες καί οι όποtες μποροϋν νά σημαδέψουν 
μιά πορεία. •ολοι οι άλλοι εCμαστε ξεκρέμα
στοι καί δέν F,έρω 1tότε ~ά ξανακάνουμε ται
νία. 

θΕΟΣ: Λοιπόν πρέπει vά βάζουμε μιά βάση στό πρό
βλημα καί νά δοϋμε πως ~ά ξαναχάνουμε ται-
νίες. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μ'αύτό μπαίνουμε στήν καρδιά της άντίφα
σης, Δεχόμαστε άπ'τή μιά τό παιχνίδι των 
11 δημοχρατικίίί~ διαδικασιων" ά.πό τήν διανο
μή του χρήματος ώς τά ~εσμικά πλαίσια πού 
~έτει τό σύστημα διά μέσου του Φεστιβάλ 
καί άρνούμαστε άπ'τήν άλλη τά"βραβεtα χω

ρίς αύτ~ ο~ως ~~ναι ξεκ~~αρισμένο ούτε 
πρακτιχα ουτε ιδεολογικα. 

ΦΕΡΡΗΣ: Φέτος μέ τήν άπότομη άλλαγή του κλίματος 
γενικώτερα βρε.(}ήκαμε μπροστά σ' εναv κανο
νισμό ξεπερασμένο πράγμα πού καί ή Cδια 
ή έπιτροπή έξέφρασε μέ τό νά δώσει τά βρα
βεία παραγωγης στό "Γάr;ωρο Σερρων 11 καί 
τά "ΜΕΓΑΡΑ11 • Αύτό ηταν όπως δήποτε μιά πα
ραβίαση του κανονισμοϋ ό όποtος δέν έστε
κε πλέον. 

ΡΕΝΤΖΗΣ: Αύτό δέν ειναι παραβίαση. Τό κριτήριο γιά 
τήν ~ρτιώτερη 1ιαραγωγή δέν εtναι τά ντεκόρ 
καί τό πολύ χρημα άλλά μαλλον ή προσπά.(}εια 
καί οί δυσκολίες πού άντιμετω1tίατηκαν γιά 
νά βγη πέρα μιά 1ιαραγωγή. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: 'Ο κανονισμός δέν όρίζμ τί εtναι. βραβείο 
άρτιώτερης παραγωγης, αύτό άφήνεται στήν 
χρίση τnς έ1tιτρο1tης. Έγώ αν ημουν ~ά τό 
έδινα στόν Σφήχα - στήν 1tιό άπελπισμένη 
παραγωγή. Τό ~έμα ώστόσο δέν εtναι αύτό. 
Πρέ1tει νομίζω νά συζητήσουμε τό κυριώτε~ 
ρο σημεtο αύτης της ~ντίφασης πού άπ'τ~ 
μι.ά ~έλουμε καί χρήματα καί Φεστιβάλ καί 
συνεπως οσο 1tροω~ημένοι κι'αν.εCμαστε χαί
r;ουμε τό παι.χν~δι στά 1tλα~σια τοϋ συστήμα
τος, ένω άπ'τήν αλλη άρνούμαστε ~ρ~βεtα 



ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΡΕΝΤΖΗΣ: 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΡΕΝΤΖΗΣ: 

ΦΕΡΡΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ; 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

καί χρήματα μέσα άπό σuναισ~ηματικές 
παρορμήσεις της στιγμης ή δημαγωγι
κές ένέργειες. 

Δέν νομίζω οτι άρνηθήκαμε τά χρήματα, 
τά βραβε[α άρνηθήκαμε, τά χρήματα τά 
θέλουμε ολοι έξ Cσou καC οχι σάν άλο
γάκια στο ίππόδρομο-ό πρωτος παίρνει 
περισσότερ·α .•• · 

Αύτή ή άποψη είναL λάθος. 
Ό άνταγωνLσμός δέν καταργε[ται μέ τήν 
~ατάργηση των βραβείων άντCθετα πλαταC
νεL καC μεταφέρεται άπό τούς 3-4 πού 
διεκδικοϋν τά βραβε[α σ'ολους οσους κά
νουν ταινία καί δLεκδικοϋν εCσοδο στό 
Φεστιβάλ καί ό άνταγωνισμός μεταφέρ~ταL 
~πό τόν χωρο της κρLτLκης έπιτροπης στόν 
χωρο της προκριματικης, 

Ναί κL άπ'τήν άλλη πλευρά άν του χρόνου 
δωθουν "τiθLκές δLακρCσεLς" καί τά χρή~ 
ματα μοιραστοϋν σ'ολους έξίσου, OL 11 1ΊθL.,... 
κές δLακρCσεLς" σ'ένα τέτοιο σύστημα πού 
ζοϋμε μεταφράζονταL πάλι σέ έμπορική ά
ξία. 

Αύτά άφορουν τό δLαφημιστLκό μέρος της 
ταινίας μετά στό γραφε[ο έκμεταλεύσης, 
άλλά αύτό πού εΙναι σχετLκά έπικίνδυνο 
είναι ή μεταφορά του άνταγωνLσμοϋ άπ'τό 

. πεδίο των 3-4 πού δLεκδικοϋν βραβε[ο στό 
πεδίο ολων πού δLεκδικοϋν συμμετοχή στό 
Φεστιβάλ. 

θά πέση ολο τό βάρος στήν ΠροκριματτLκή 
έπLτρΟΠΤl 

Νά καταργηθοϋν τότε κάθε εCδοuς βραβε[α 
καί νά έπLχορηγοϋνταL άπλως οί καλές ταL
ταLνίες. 

Νομίζω οτL ή λύση τοϋ προβλήματος της 
παραγωγης πρέπεL ν~ άναζητηθε[ άλλοϋ. 
ΠLστεύω πώς ενα σύστημα ΚΟLνοπραξίας άπό 
τήν πλευρά της παραγωγης θά προωθοϋσε 
σημαντLκά τq ζήτημα. ΠLό συγκεκρLμένα, 
ας πούμε οτL 10 σκηνοθέτες θέλουν νά κά
νουν άπό 1 ταLνία μέσα στό χρόνο. "Ας 
ποϋμε έπίσης οτι αύτές οί ταινίες ετναι 
προϋπολογισμοϋ 500.000 ή κ~θε μία.Τότε 
έχουμε 1οχ500.οοο = .5.οοο.οοο. "Αν γίνει 



ενας κοινός σχεδιασμός της παραγωγης ολων 
αύτων των ταινιων καί ζητη~εL άπό τά έρ
γαστήρια έκπτωση γιά ολον αύτό τό κύκλο 
δουλειας η ή παραγωγή βγεΙ μέσα άπό μιά 
κοινή διαδικασία στόν τομέα της όργάνωσης 
καί της έκτέλεσης μπορω πρόχειρα νά πω πως 
~ά έξοικονομt~εL ενα 30% άπό τό συνολικό 
ποσό. 
Αύτό είναι ηδη .κάτι σάν πριμοδότηση των 
ταινιων αύτων μέ 30% καί χωρίς νά εχουμε 
κανέναν ά~άγκη. 

ΡΕΝΤΖΗΣ: Πολύ ώραΙα άλλά ό άνταγωνισμός εΙναι άδύ
νατο νά έκλείψει έ~τελως, σ'αύτ~ τήν πε
ρLπτωση ~ά γίνεται μέ τούς έκτός κοινοπρα
είαc, ώ6τόσο ομως αύτό πού πρότείνεις είναι 
οχι άπλως βημα άλλά αλμα άρκετά σημαντικό. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: "οχι γιατί όποιος ~έλει νά κάνει ταινία 
~ά μπένει στήν κοινοπραξία. 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έάν γιά κά~ε ταιν~α των 500.000 χίλ. έξοι
λονομεϊται ενα ποσό 150.000 χίλ. αύτό είναι 
πολύ σημαντικό. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναί, καί δέν ~αναι κλειστό τό σύστημα. υο
ποιος ~έλει ~ά μπορ~ϊ νά κάνει τήν ταινία 

του μέσω της κοινοπραξίας. Ώς άναφορα δέ 
αν ~ά πρέπει η οχι ναχει κερδοσκοπικό χα
ρακτηρα, νομίζω οτι ~ά πρέπει νάyαι κερδο
σκοπική. 

ΘΕΟΣ: "Αν ομως δημιqυργήσει περ~ουσιακά στοιχεΙα 
είναι δύσκολο νά παίρνεις καινούργια μέλη. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Δέν νομίζω οτι είναι δύσκολο άπλως εCναι 
ζήτημα λογαριασμων πού γίνονται καί ύπάρ
χουν τέτοιου εLδους έταιρεϊεςστίς όποϊες 
μπενοβγαίνουν έταϊροι, 

ΡΕΝΤΖΗΣ: Ναί άλλά άπ'τήν αλλη μεριά ώρισμένες διεκ
δικήqεις ώς πρός τήi διακίνηση των ται
νιων στά πλαίσια των είσαγωγων-έξαγωγων 
πρέπει νά μπουνε μπρός. Κατά κάποιο τρό
πο ~ά πρέπει νά μπεϊ ενας φραγμός στήν 
ύπερπροσφορά των ξένων ταινιων παύ μας 
παραγκωνίζουν. Πρέπει νά έπιβλη~εϊ μιά 
άνταπόκριση των έξαγωγων μέσα σ'αύτό τό 
πλη~ος των είσαγωγων. Άπό μιά χώρα πέρ
νουμε 20 ταινίες η άκόμα περισσότερες νά 
πέρνει καί αύτή άντίστοιχα καί ύποχρεωτι-



κά μερικές 'Ελληνικές ταιν~ες. Αύτό τό βλέ~ 
πω κάπως μέσα ~τίς δυνατότητες τnς κοινο

πραξίας άλλά μέ τή διαφορά νά μήν γίνεται 
σ'αύτή μιά αλλου είδους συσσώρευση κεφαλαίου 
καί ν~ναι έμπόδιο σέ νεώτερους. 
Μαλλον αύτή ή κοινοπραξία eά πρέπει ν~ναL 
ενα ούδέτερο γραφεϊο του όποίου τά έξοδα 
βά πληρώνουμε έμεϊς καί eά κάνει serνice 
ας πουμε τnς παραγωγnς μέ ολα τά πλεονε
κτήματα πού άνέφερε ό Χατζόπουλος. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ: 'Πάντω~ ι::γώ τήν βλέπω πολύ έ:νδιαφέρουσα τήν 
ύπόβεση τnς κοινοπραξίας καί νομίζω οτι e~ 
πρέπει νά ψάξουμε γιά μιά φόρμα. 

ΦΕΡΡΗΣ: Ναί &λλά μέ τί άντάλλαγμα ~ά π~Lυuυμε τόν 
παραγωγό νά μετάσχει; 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ: Κατ' άρχήν μέ τό πρόσχημα οη μέσα κε'C κά
νεις καλλίτερη δουλειά η οτι άλλο, αλλά 
τό θέμα δέν εtναι έκεϊ. »Αν γίνουν 10 ταL
νίες μέσα στό χρόνο εGναι μεγάλη ύπόβεση 
γιά τούς αιθουσάρχες. Άκόμα καί προκατα
βολή μπορείc νά τούς πάρεις. 

ΡΕΝΤΖΗΣ: Έ αύτά πρέπει νά έρευνηβοuν. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ: ,:Μπορω' νά κάνω καί μιά οι,κονομική μελέτη 
μ'ολα τά συγκεκριμένα στοιχεία. Άκόμα 
e'άποφασίζουμε μεϊς γιά τήν παραγωγή άπ' 
τή μιci καί τό κέρδος άπ'τήν αλλη δέν ~ά 
πηγαίνει σέ κανένα κεφαλαιουχο. 

1 

ΦΕΡΡΗΣ: UΕνα αλλο πρόβλημα εtναι τό τί eά κάνει 
τίς ταινίες νά βγοΟν εξω άπό τήν 'Ελλάδα. 

ΡΕΝΤΖΗΣ: UΕνα ετναL ή άντί,παροχή. Δηλαδ~ μας όCνε
τε τόσες ταινίες eά πάρετε τόσες. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ: Νά δοΟμε καί πως άναπτύχenκαν τά ξένα κL
νηματογραφικά κινήματα. Νομίζω βασικά μέ
σω των Φεστιβάλ μέ κινηματογραφικές έβδο
μάδες καί διά μέσου των σινεματέκ. »ΕτσL 
καί με'Cς eά πρέπει νά όργανώνουμε στό έξω
τερικό βδομάδες ΈλληνικοΟ Κινηματογράφου 
Νά κάνουμε προπαγανδιστικές έκστρατεϊες 
άλλά οχι του στύλ έδω auteur σπάνιον ζωο. 

ΦΕΡΡΗΣ: "Αλλο θέμα κι' αύτό πάλι ό μυβος του auteur, 
τλς βεντέτας •... 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ: Τ6 πραγμα έχει πάρει άπίβανες διαστάσεις 
πιά άλλά ό τύπος λύνει τό ύπαρξιακό του 



πρόβλημα μ'αύτόν τόν τρόπο έμεCς τί κά
νουμε; "Αν ό κ. ΑΉριτικοδημοσιογράφος 
γράφει γιά τό ένα ή γιά τό αλλο "άριστούρ
γημα:11 κ.λ.π. ετναι ένας τρόπος γιά νά κα
ταξιώνεται ό ϊδιος. 

ΡΕΝΤΖΗΣ: Οί δημοσιογράφοι καί κυρίως αύτοί των καλ
λιτεχνικων στηλων στίς έφημερίδες μπήκανε 
κάποτε σάν ειδικοί γιά νά κάνουν αύτή τή 
δουλειά. Τώρα ομως μετά άπό τόσα χρόνια 
έχουν άπο-είδικευτεC. Ζουν μέ τέτοιο τρό
πο τή δουλεία τους πού έχουν χάσει κά~ε έ
παφή μέ τά πράγματα. Περνανε άπό τό γρα
φεCο τό βράδυ μιά η δυό ώρες καί βολεύουν 
τήν σελίδα. Άλλά πέρα άπό αύτό ό ίδιος 
ό Σταματίου εtπε στή θεσσαλονίκη ότι μηδέ 
του έαυτου του έξαιρουμένου πρέπει νά γί
νει μιά άλλαγή φρουρας γιατί οντως έχει 
διαπιστω~εC ή άνεπάρκεια πλέον 

θΕΟΣ: Έ άρκετά κράτησε αύτή ή ίστορία πάνω άπό 
15 χρόνια έχει νά μπεC καινούργιος αν~ρωπος 
σ'αύτό τό χωρο. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μοϋκανε έντύπωση φέτος πού όλοι οί δημοσι
γράφοι σου ζητανε νά τούς πεCς κάτι γιά 

τήν ταινία σουγιά νά τό γράψουν , άσε πού 
ολα τά κείμενά τους εχουν τά ϊδια κλισέ. 

ΦΕΡΡΗΣ: Κανένας δέν κάνει άνάλυση κινηματογραφική 
κάνουν κριτική μέ τήν πολύ κακή έννοια. -
Νομίζω ότι ~ά πρέπει μόνοι μας νά προω~ή
σουμε αύτό τό ζήτημα καί μέ ολα τά μέσα 
~ρχίζον~ας άπό τήν τηλεόραση. Γιατί νά μήν 
εχουμε ενα ήμίωρο ένημερωτικό κά~ε βδομάδα 
άπό τήν τηλεόραση; 

ΡΕΝΤΖΗΣ: Ναί αύτό Μ 1iτ-αν μιά καλή ίδέα καί γιά τήν 
προώ~ηση των ταινιων μικρου μήκους γιά τίς 

όποCες δέν είπαμε τίποτα. 

ΑΛΕΥΡΑΣ: Νομίζω οτι αύτές μποροϋν νά λειτουργήσουν 
μέσα άπ'~ό σύστημα τΠς Κοινοπραξrας, απ 
τή στιγμή πού δέν ύποστηρίζονται άπό που
~ενά. 
Ό νόμος περί_ προστατευομένων ταινιων δέν 
λειτούργ'ησε μέχρι τώρα.καί οί ταινίες μι
κροϋ μήκους δέν παίζονται παρ'οτι ή προβο
λή τους εlναι ύποχρεωτική. 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ: Τό βασικό.εtναι .οτι πρέπει νά γίνει ένερ
γοποίηση της νομο~εσίάς καί νά παίζονται 
οί ταινίες ύποχρεωτικά. 



ΡΕΝΤΖΗΣ: 

ΦΕΡΡΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

θΕΟΣ: 

Αύτοί οί νόμοι εχ9υν γίνει μέ άπόλυτn άγ
νοια γιά τό πως κινεtται Α άγορά. 
Γιά νά έφαρμοστοϋν αύτά τά πράγματα ~ά 
πρέπει τά γραφεLα έκμετάλευσης ν'άποκτή
σουν ενα ένιαtο σύστημα δουλειας-βιβλία 
ταινιων μικροϋ μήκους κ.λ.π.- έγινε ό νό
μος αλλά δέν λέει τίποτα γιά τό πως ~ά 
λειτουργήσει. 

Μόνο ενα γραφεLΟ έκμετάλευσης άποκλειστι
κά ταινιων μικρου μήκους ~ά μnοροϋσε νά 
προω~ήσει τό ζήτημα καί τήν ένεργοποίnσn 
τοϋ νόμου. 

Πολύ σωστά, ύπάρχουν δεκάδες ταινιων μι
κροϋ μήκους καί ύπάρχουν σκηνο~έτες πού 
~έλουν νά κάνουν μόνο ταινίες μικρές,για
τί ν'άποκλειστουν άπ'τό κύκλωμα; 

Τόσημαντικώτερο νομίζω πού είπώ~nκε σ'αύ
τή τή συζήτηση ~ταν περί Κοινοπραξίας καί 
~ά μποροϋσε οντως νά προω~ήσει τό ζήτημα 
παραγωγης έκ παραλλήλου μέ τίς αλλες διεκ
δικήσεις πού ~ά περνανε μέσω του Σωματίου . 

•••••••••••••••••••• 



"Ενα γράμμα του Σάκη l1α.νιάτη. 

Γιιί νιί πάψuνν σt 1'r;μο<1ιογριf.φοι να μοίί ι:;ητοvν ι<vνεντεύf,εις yι6. -~ά "ΜΕΙ'.ιΡΑ" 1<αC yι.& 

νιί κατανοήσουν (πιtΙανόν) ot κιί~ε ε!δονς 11 fπιιναι<τιfτες" -ilj ~lαη μον - ιιού τ6σο άβCαιrια 

καC (συχνά) ήλC-&ια τοnοk\ετοϊίν, - Μ πω μιSνο δv6 λ6yια. 

Δf.ν πιcτrιύω πώς πCcιω .~π6 όποιαδήποτε σννlντενζη η lκΜj>.ωιτη πρ6ς τψljν μοv, ιφύβε -

ται τCnοτα τι'ι κα.Η<.ιr,6. 1·ια χ 1 ,6νια όλ6κληρα τ6 βοvλώνοvμε Ι«ΧC μονcr.δικ,ιj μιις φροντCδα, εtναι ή 

ίmακοή 1<.' vΜταyή στήν (στρατιωηκ!i ι:ιιfν α~ωποι χαC καλλL'tηνικ,ιj αιίν καλΛιτf.χνες) μ.λCιια. 

Ξαφνι1<.ιί μεταnηδαμε, ως δια ιιο:yεCας, !ιπ6 τ6 χιίος της δοvλοπρlπειας στ6 χάος της καnηλεCιις ••• 

Δlν nιστι::ύω πwς χάnuιος πο-6 - &ρκετιί σνμπτωματιk.& - yριίφει μ' ενα trtvλ6, μ' ενα πι

ν[λλ.ο η μl μιJ κιίμερα, r.χει (μιλώντας) ν& προσι>f.σει τCποτσ περισσ6τερο CJ"ι6 ερyο -~ον.' ΑJ..

λοCμονο αν ή "γραφή" τον χρειι(ζεται κcr.C τ,'jν fπC πλlον έπf.μβιιιτι'j τον, yιιί ν&. 11 ν,ι&ρ,:ει" • 

ΙJ.f.ν Πι'Jτεύω πώς τ6 1<.οιν6 - οσο κι Ιίν ( νομCζει ~ι) δι.cι,&ει yι av-ioίί τον εί:δονς 

τήν 11 έπαφ~'i" τ κερδCι;ει τCποτα. 1'nλλον -θολώνεται περισσ6τερο. 

Δlν πιtfτε6ω πώς όποιαδήποτε κριτική (άκ6μα κ' ή πι6 σι.ιιmlί) μ1rορετ νιf 'χει ηltl'I'! 

μf. τήν τlχνη. Δlχομαι τή -θlση της eάν μεσιίζοντα άν&μεtJα ι,τήν τlχνη χαC τ6 κοιν6.ΔηλαΜj σιίν 

εtσιτήρια. Δηλαδή σαν χρήμcr.. "σι~ως πf.ρα άπ' aότ6 ; 

Δf.ν πιστεύω στήν εvκολCα μl την όποCcι χειροιφοταμε τά "μηννιιατα" πού (τάχα) μσς 

~κφραζοvν.· Ι•Ιοιάζει πολύ μ{. τήν εvκολCcι πού σκ6βοvμε τ6 κες>άλι •• ." 1<..ι άκ6μα, μοιάζει πολύ μl 

τήν εvκολCα μl τήν όποCα ί,a::φνιΜ - ιn'jμερα - ζητίίμε μιSνο Μο ε!δη κινηματοyριfφον : τ6 'lt0f)

ν6 και τήν πολιτική ταινCα : 

Δl.ν πιστενι.; σ' avτούς πού μιλίίνε χατιί της καπηλεCας. oi. περισσ6τεροι ά,ι' avτού-., 

11.απηλεvονται τήν καπηλεCα των lχλλων. ιι.σ.C yLιί ν& -ιελειώνοvμε, δf.ν πιστεύω στοdς ηρωες-kllλ

λιτlχνες. J,.vρCιι.,ς σ' avτούς : ί'ιατC μ6νο ενας τρ6πος νπ&ρχεL - ιn'jμεpu- yι& νό yCνεις ηρωας: 

νά πατήσεις στCς πλύ.·,ες των αλλων, ώστε ν& 11 μyεtς" πι6 ψηλιί.~. 

'ι,'γώ λοι.,..6ν πού δlν Μ.λω ν& 'μαι ηρι.nς (ι.α.C έοομf.νως ν& σlρνο~L nιίν τ6 tκ<ιUΜΜ 

στC\ ψιιλλάόες) κρaτίίι τc στ6μα μοv καλά 1t.λεισμf.νο. 'Ν)νοtlμαι τ~ν νποπ-~η έλεu&ερCα τwν ήμε

ρuν μι.ις κι ιkλίί {,ηλώνι.ι : 

πώς Α 11 ΟΑ Υ Τ Ω Σ Τ Ι Π Ο i' λ άπ6 ο~τι δημοδιεύεται η λέyε-ι;αι, δ€ν μπο-

ρετ νιί μl έκφριfζει η νιί μl δεσμεύει. 'ΑΙt.6μα κι ο-~αν κατιοLοι μι.λοUv έξ bν6μα-τ6ς μοv. 

'Α~να 10 Νο€μβρη 1974 

S-11,ι.ι ΗtJΙΙ'Ι#'"' 
·r6 χεCμενο αuτ6, 6οοηκε στCς έφημεpCδες, ΝΚ&., ·ΒΗΜ1, ΑΚΡΟΙJΟΑΙΣ, .AllOΓErMATIIIH, ΑΥΙ'Β, 

.A.θlllUI.Jili, .Ν~ t.ΑΙιJ.ΔΑ, ΡΙΖΟΣΙW:ΤΗΣ. ΣvμβαCνει vά μ~ν εχω όπ' &ι,η μον, ,ιο(ί &~ιιονν ΜΔC <tC 

πρεσβεύονν OL παρά π&νω έφημερCδες. Διαβ&Cω καμμιά φοριf, ,ιοδ ~μι.d 'tονς μLλιίει. yι.ιf ιιι

λεννερCες" καC "δημοιφα-ι;,ες".• Τ6 έν λ6yω κεCμενο λοyοιφC~κε καC δ~ν δημοe'1.ε6τηκε b6 

καμμιά ••• 
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΜ ΕλλΗΜΙΚΟ 

ΚΙΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

Ή συστημαηκη ερευνα του κινηματογράφου στόν 'Ελ
ληνικό χώρο είναι ενα θέμα πού μένει άνοικτό. Μιά τέτοια 
έρευνα θά πρέ~πει νά άναλύσει δλες τίς συVΤiεταγμέvες, οί
κονομι1κές, κοινωνικές, ίστορικές, αίσθητικές, πού έ~nηραν 
καί ηαίρνουν ,μέρος στή διαμόρφωσή του, θά πρέπει νά έΕε
τάσει τό ρόλο πού ε,παιεε ή κινηματογραφι,κή λειτουργία 
στούς διάφορους τομείς τίς έκ;πολιτιστικης ζωης, ατόν έπη
ρεασμό της ,κοινfjς γνώμης, στήν .έΕέλιΕη της vεοελλληνι· 
κης ,μυθολογί·αc:, στήν τροποποίηση των δλλων τεχνών κλπ. 
,καί, τέλος, νά συνάγει τίς σχέσεις μέ τίς όποίες συντονί-
2:Θνται οί δύο ·αύτές πραγμαηκότητες, στό ,πως δηλαδή ό 
κινηματογράφος γίνεται · αύτορυθμιστικός μηχανισμός της 
σύγχρονης κοινωνίας στήν ~περιοχή της ίδεολογίας. 

'Εκείνο ,ποό δυσκολεύει σοβαρά τή σύνταΕη αύτης της · 
ερευνας δέν είναι ό δγκος της δουλειδς πού 6παιτεί, άλλά 
ή ελλειψη στοιχείων -πού άφοροιJν τίς σχέσεις του κινημα
τογράφου ,μέ τό κοινό: τί ποσοστό τσιJ πληθυσμοΟ κατά ή
λwκί,α, ,κατά φΟλο, τάΕη καί έ,πάγγελμα πηγαίνει στό σιvειμά; 
,πόσες φορές τή βδομάδα, 1ποιές μέρες. fι ώρες 1καί σέ ,ποιό 
σινεμά: γιά ηοιό λόγο πηγαίνει; πόσους προσελκύει ·ή δια
φήμιση, ή ,κριηκή, ό σκηνοθέτης, ό ήθοποιός, τό Θέμα fι ή 
παρέα; πως ,καί σέ ιnοιό ποσοστό ,κατά ήλικία, φιJλο κ.λ.π., 
μιμουνται οί θεατές στήν καθημερινή τους ζωή τούς στάρ 
fι ,μιλουν γιά τίς ταινίες πού βλέ~πουν; τί θυμουνται άπ' 
αύτές καί τί -παραιποιοΟν άπό τό σενάριό τους; Χωρίς αύτό 
τό ύλικό των δεδομένων, ή ,μελέτη γιά τόν ·κινηματογράφο 
στή χώρα ,μας θά δίνει άναπόφευκτα περιορισμένη είκόνα. 
Παρ' δλα αύτά, δέν θά ·ε'ίταν δσκσπο νά διατυηωθσϋν όρι
σμένες σκέψεις ·σχετικά -μέ τό θέμα. 

23 
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Στήν 'Ελλάδα, ό ,κιvη,ματογράφοc ,είσάγεται άπό τή βιο
μηχανι·κή Δύση ώc μέσον λαϊκηc ψυχαγωγίας 1καί έγκαθί
σταται στίc περιοχέc πού ·προηγούμενα άνηκαν ατό θέατρο, 
άηό τήν 'Πλευρά τηc .έπίσημηc κουλτούρας, καί ατόν καρα
γκιόιη, άπό τήν ,πλευρά του λαϊκου Θεάματοc. Τ ό 'ίδιο φαι
νόμενο συναντήθη,κε ατίc άρχέc: του 20ου α. καί ατίc δλλεc: 
χωρεc· στή Γαλλία, ή άνάητυΕη τοϋ ,κινηματογράφου προ
καλεί τήν ,παρακμή τοϋ θεάτρου βουλεβάρτου καί τό τέλος 
της μαριονέταc:. Δέν είναι συμπτωματικό δτι ή παρακμή 
τοϋ θεάτρου σκιων συμβαδίΖ:ει ατή χώρα μας μέ τή διάδοση 
τοϋ κινηματογράφου. Άνάλογ,εc: ·είναι ~κι οί συνέπειεc: ατό 
δραματικό θέατρο. 

Ό 'Κινηματογράφος άηέσπασε ενα μέροc: άπό τό εμψυ
χο ύλικό του θεάτρου καί άηό τή θεματογραφία του. Έπί 
πλέον, άπερόφησε τήν ίδιοσυγκρασία του· οί περισσότερες 
ταινίεc: ησαν κυριολεκτικά «θεατρι,κέc:» στήν ήθοποιϊΌ, στό 
σκηνικό, στό λόγο, στήν ·κίνηση καί ατή λιειτουργί,α τηc: 
ϊδιαc: τηc: κάμερα. Μετά τούc: 3Ξενόπουλο, Μελδ, Μπόγρη, 
άκολούθη,σε μιά όλόκληρη γενιά πού δέν είδε νά άνεβαίνει 
στή σκηνή εργο σύγχρονου θεατρι,κοϋ συγγραφέα. Τό ~κλα
σικό θέατρο ,περιορίσθηκε σέ μουσειακή λειτουργία (εργα 
ΣαίΕηηρ κδ.), πού έπιστέγασμα τηc: εϊταν τά φεστιβάλ 
άρχαίαc: τραγωδίαc:, τουριστικό θέαμα ηοιότηταc:· 

Στό μεταΕύ, άπό τήν ύποχώρηση τοϋ δραμαηκοϋ θεά
τρου έπωφελriθnκε εναc: έσωτεpι,κόc: του έχθpόc:. ιi έn;θεώ
ρηση. "Οταν, τά τελευταία χρόνια, αρχισε τό θέατρο νά 
άναβιώνει, άκολούθησε τούc: δρόμουc: ,πού είχε χαράΕει τό 
εύρωπαϊκό μέ τά έΕηc: βασικά χαρακτηριοτικά: 1) κυριαρ
χία τοϋ ,σκηνοθέτη (θέατρο Τέχνηc:), 2) στροφή στόν έσω
τερικ1σμό καί στό θέατρο τοϋ παράλογου (μέ τούc: νέουc: 
συγγραφείς). Προσπάθειες γιά έθνικό η λαϊκό θέατρο δέν 
παρουσιάΖ:ουν ,κaμμιά βιώσιμη προοπτική. 

Κατά τό πρωτο τρίτο τοϋ αίώνα μαc:, πού ό έλληνικόc: 
κινηματογράφος είναι σχεδόν άνύπαρκτοc:, τά σινεμά προσ
φέρουν στό κοινό ταινίεc: τηc εύρωπαϊκηc καί άμερικάνικηc 
nαραγωγηc. Πλάϊ στίc: ψευδοϊστορικέc: ταινίες τηc UFA καί 
τίc: μουσικοχορευτικέc τοϋ Χόλλυγουντ, προσφέρονται καί 
ταινίεc Β · (ταινιεc δευτερεύουσας ηαραγωγηc), ,κυρίωc 
γουέστερν, σέ αϊθουσεc λαϊκές πού λειτουργοϋν ,μόνιμα γι' 
αύτέc. "Ετσι, ,διοχετεύονταc ενα πληθοc: άπό νέουc μύθουc. 
Εένουc πρόc: τήν έλληνική νοοτροπία, πού ησαν κατα
σκευασμένοι γιά τούς άσηκούc: πληθυσμούc των βιομηχα
νικων χωρων, ό ,κινηματογράφος συμβάλλει άρχικά στή δη-
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μιουργία πολιτισηκηc σύγχισηc, δπωc συνέβη καί μέ δλλεc 
ύποανάπτυκτεc χωρεc. Παρουσιάιεται στόν νεο-ελληνικό 
χωρο σάν μί,α άντίφαση πρόc τήν προσπάθεια πού εκανε ή 
tπίσημη τάςη ν' άναστυλώσει ενα έθνικό ηνεϋμα μέ βάση 
τήν άρχαιολατρεία. Γι' αύτό τό λόγο, ιηολύ συχνά, οί έκ
,πρόσωποι τηc παιδείαc κι οί συντηρηηιωί γονείc επαιρναν 
έχθρική θέση κι ,έμπόδιιαν τά παιδιά νά πδνε στό σινεμά. 

Είναι γνωστό δτι ή έμπορική παραγωγή τοϋ κινηματο
γράφου άνέκοψε τήν τεχνολογική του έΕέλιΕη. Δέν εγιναν 
σοβαρέc τεχνι,κέc καινοτομίεc άπό τήν έποχή πού ηεριο
δεύοντεc έJπιχειρηματίεc εκαναν έπί τόπου λήψη καί ~προ
βολή στό έ·παρχιοκό κοινό. Τ ό γεγονόc αύτό έπέτρεπε 
ϊί>σrε νά i-δρυθοϋν καί στήν 'Ελλάδα στούντιο παραγωγηc 
rαινιω,, ένω δέν εϊταν εϋκολο νά ίδρυθεί έργοστάσιο πα
ραγωγηc αύτοκινήτων, η ποδηλάτων. Στήν πρώτη περίοδό 
του, 1903 - 1912, ό έλληνικόc κινηματογράφοc έμφανί
ιεται μέ τή μορφή πού μέχρι τό 1903 είχε κλείσει στήν Εύ
ρώπη, μέ τό έJπίκαιρο 1καί τό βαριετέ. Στήν έπόμενη 15ετία 
παρουσιάlονται δύο χαρακτηριστικά φαινόμενα: 1) διαμορ
φώνονται ·σέ ύηοτυπώδη ·μορφή τά βασικά μοντέλα τοϋ κι
νηματογραφικοϋ εργου : τό παραδοσιακό - ήθογραφικό 
(«Γκόλφω»), τό μελό {«Τηc μοίραc τ' 6ποπαίδι,,, «Ή τύχη 
τηc Μαρούλαc») καί ή κωμωδία ( «Ό Μιχαήλ δέν εχει 
ψιλά» κδ.), 2) 6ποτυχαίνουν οίκτρά καί οί ταινίεc καί οί 
κινηματογραφικέc έταιpείεc. "Ac σημειωθεί δτι, δταν κατα
φέρνει νά όρθοποδήσει τό 1928, ύφίσταται νέο κλονισμό 
άπό τήν άλλαγή τοϋ βωβοϋ σέ όμιλοϋντα, γιατί δέν εϊταν 
τεχνικά προετοιμασμένοc, καί μόνο μετά τόν τελευταίο πό
λε,μο, μέ τήν «Φίνοc Φίλμ» γίνεται δυνατή ή παραγωγή ται
νιων μέ σωστό συγχρονισμό λόγου καί είκόναc. 

Οί πρωτεc έλληνικέc ταινίεc έςέφραιαν τήν άπαΕίωση 
τοϋ παραδοσιακοϋ πνεύματοc στά μοντέλα τοϋ βιομηχανι
κοϋ ηολιτισμοϋ. Ό ηρωαc είναι ηλημμυριομένοc η μδλλον 
φορτισμένοc μέ αίσθήματα άπό τήν πατροπαράδοτη ιωή: 
τήν οίκογένεια, τό χωριό, τή λεβεντιά, τήν άγά,πη, τήν τιμή, 
καί δέν έΕαγοράι,ει τά αίσθήματα αύτά μέ τό χρημα. Περι
φρονεί τίc νέεc οίκονομικέc άθεc: κέρδοc, μισθωτή έργα
σία, κατανάλωση. Οί δεσμοί τηc οίκογένειαc είναι άκόμα 
ίσχυροί ,καί δέν έJπιτρέπουν τή:ν οίκονομι,κή άνεΕαρτησία ιϊ 
τό έπιχειρη·μαηκό ρίσκο των μελων τηc - ,έκτόc δν μετα
ναστ,εύσουν γι·ά νά γίνουν λατιέρηδεc. "Ετσι, τό μοντέλο 
-rοϋ «μύθου» των ταινιων είναι ,μιά ήθογραφική άφήγηση, 

1μδλλον περιγραφική (τό γύρισμα στήν έλληνι,κή φύση άντι-
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,καθι,στοϋσε τά δαπανηρά σκηνι1κά) καί μέ στοιχειώδη ϊντρι
,κα, πού καταλήγει στό θρίαμβο τοϋ αίσθήματος πάνω στίς 
χρηματιστικές άΕίες. 

Μαζί μέ τήν «Γικόλφω», τήν «'Αστέρω» καί τόν «Άγα
πηηκό της βοσκοπούλας», σύμβολα της παραδοσιακης ά
γνότηταc:, θά γίνει ηρωαc: κι εναc: τύπος πού άποτελεί 
προϊόν της ιπολιτιστικης άηοδιάρθρωσης πού ύπέστη ή χώρα 
μας ά,πό τήν ,πίεση των βιομηχανικων χωρων, ό «Μεθύστα
κας» - άλκοολισμός ~αί μαγισμός είναι συχνά συμπτώματα 
στίc: κουλτοϋρεc: πού ύφίστανται άποδιάρθρωση. 

Μέ τέτοιους τύπους, πού στή θέση της λεβεντιδc: 
εχουν στήσει ύ,ποκατάστατα μέ δεκανί,κια, ιηερνοϋμε στό 
έπόμενο είδος, στό μελό. Τ ό μοντέλο του .έκφρά~ει τό δ
v:ειρο τοϋ έΕαθλιωμένου νά έπιζήσει στήν κοινωνία των έnι
χειρηματιων, πού άρχισε νά έγκαθίσταται στή'ν 'Ελλάδα, 
καί νά συγγενέψει μέ τόν κόσμο των άφενηκων, μέσω τοϋ 
θαύματος ικαί της τύχης: η.χ. νά πάρει γυναίκα του τή 
φτωχή, άλλά άγνή κοπέλα, ό γιόc: τοϋ πλούσιου. Τύχη είναι 
ό θεός της σύγχρονης κοινωνίας. Ταυτόχρονα, δμως, μαζί 
μέ τό όνειρο της εύτυχίαc: είοάγεται στά ,κοινωνικά φαινό
μενα ενα άλλο χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας, 
ή άτομι,κή ηερίιπτωσιc:. 

Μέ τίς ταινίες μελό, ό έλληνικόc: κινηματογράφος άρ
χίζει νά ,προσανατολίζεται στίc: άνάγκεc: των μικροαστικων 
στρωμάτων, πού πληθαίνουν στήν ,περίοδο τοϋ μεσοπόλε
μου καί πού θά άποτελέσουν μετά τόν ·πόλεμο τήν έλληνική 
μεσαία τάΕη. Οί ταινίες αύτές άπευθύνονται στίς τάΕ,ειc: 
πού δυσπραγοϋν, άλλα άποφεύγουν συστημαηκά νά θίΕουν 

1πραγμαηκότητεc: της άθλιότητας: τήν άνεργία, τή μετα
νάστευση κλ.:π. Καλλιεργοϋν τό δνειρο τοϋ ,κοινωνι,κοϋ γοή
τρου - γνώρισμα της μεσαίας τάΕηc:. Κυριαρχοϋνται όπό 
τό θαυμαστό της τύχης, άπό κοινότυπα αίσθήματα κι' άπ' 
τήν «εντιμη φτώχεια». Συντηροϋν τό επαθλο πού δι·εκδι
κοϋσε ή χώρα μας γιά τόν έκπολιτισμό της 1καί ,πού εϊταν: 
ή θηλυκή άγνότητα καί τό άνδρικό φιλόημο. 'Αλλά αύτή 
ή ήθικολογία, πού γεμίζει μέ κουραστικές διδασκαλί,ες τό 
διάλογο λειτουργεί στήν πραγματικότητα σάν ενα άλλοθι 
στό χωρο της μυθολογίας, γιά τίς ήθι,κές ιπαραβάσειc: της 
μεσαίας τάΕης. 

Στή μετα6αηκή περίοδο τοϋ μεσοπόλε,μου συντελείται 
ή ,διάλυση της παράδοσης. · Από τίς έλληνικές ταινίες άπου
σιάζει έν-rελως τό ηνεϋμα της άρχαιολατρείας καί τοϋ έθνι
κι,σ,μοϋ - δύο ίστορικές ταινίες γιά τό 1821 πού ιπροβλή-
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θηκαν τό 1928 είχαν μεγάλη άnοτυχία-δπωc: .ά,πουσιάΖουν 
έπί,σηc: τό περιπετειωδεc: καί τό άστυνομικό είδοc:, ιπού κα
λύπτονται άπό ταινίεc: τηc: Εένηc: ,παραγωγηc:. Ή ελλειψη 
τοίi ~nεριπετειώδουc: φίλμ άντανακλa τόν ι)ποανάπτυκτο χα
ρακτήρα ,καί τήν ελλειψη δυνατοτήτων τόσο στούc: 'Έλλη
νεc: σκηνοθέτεc: (πού τούc: βόλευε τό εϋκολο θεατρικό στή
σιμο καί τά στατικά πλάνα) δσο ,καί στήν οίκονομική καί 
κοινωνική Ζωή (γιατί δέν ύπηρχαν περιθώρια γιά μεγάλα 
άνοίγματα). 

Τό μελό εϊταν παρωδία ένόc: μικτοίi εϊδουc:, τοίi ,δρα
ματικοίi καί τοίi θαυμαστοίi - δύο κατηγορίεc: πού συναν
τιοίiνται χωριστέc: στό διεθνή κινηματογράφο. Παράλληλα, 
όνοπτύσσεται ενα δλλο παρωδιακό είδοc:, ή κωμωδία. 

Τό κωμικό άnοτελεί ενα εύρύτερο κοινωνικό καί πολι
ησηκό φαινόμενο τηc: νεο-ελληνικηc: Ζωηc:, 1πού χρειάΖεται 
νά διερευνηθεί ,κάποτε - ,κρύβει ταυτόχρονα άρνητικά καί 
θετικά στοιχεία. "Ac: σημειωθεί δτι τό κοινό συνέρεε στίc: 
προβολέc: ταινιων 11οίi Μαδρα γιά νά γελάσει μέ τίc: άτέ
λειεc: 1καί τό κακό τουc: γοίiστο. 

Ή έλληνική κωμωδία δέν εχει σχέση ,μέ τό μπουρλέσκ 
(λείπουν ή ,μάχη .μέ τά άντικείμενα, ό άκροβατισμόc: κι ή 
καταδίωΕη), οϋτε μέ τήν κοινωνική σάτιρα, ένω φαίνεται 
νά περιέχει άνάμι:κτα στοιχεία μπουφονικά, λογοπαιγνίου 
καί φαρσοκωμωδίαc:. Τό ίδιότυπο αύτό είδοc: δέν ,είναι κα
θαρό, ,δέν περιέχει τό κλοουνικό ρυθμό τοίi παιχνιδιοίi fι 
τόν αίφνιδιασμό τηc: ϊντρικαc: - κάποτε γίνεται έντελωc: 
άντικινηματογραφική καί nεριορίΖεται στό φραστικό άστείο. 
Οϋτε άναπτύσσει στούc: χαρακτηρεc: τηc:, τό άνάτυπο τσϋ 
άποδιοπομπαίου τράγου, γιά νά λειτουργήσει άνακουφι
στικά, ,σάν κάθαρση, δπωc: στίc: ταινίεc: τοίi Σαρλώ. Ό η
ρωαc: τηc: έλληνικηc: κωμωδίας χρησιμοποιεί μερικά άπ' 
αύτά τά στοιχεία γιά νά πετύχει ίδιοτελείc: σκοπούc:. Δέχε
ται νά γίνει περίγελωc: γιά νά Εεπεράσει τίc: δυσιωλί·εc: μέ 
τίc: όποίεc: τόν περιορίlουν οί συνθη,κεc:. Είναι εναc: ·ένσυ
νείδητοc: γελοτοποιόc:, εναc: ύηοκριτήc: πού χρησιμοποιεί τό 
προσωπείον του σά στάση Ζωηc: εναντι των ίσχυρων - ά
τόμων fι ,περιστάσεων. Πίσω ά.πό τίc: διάφορεc: παραλλαγές 
του κρύβεται ή παράδοση τοίi ΚαραγκιόΖη, ή ιπαράδοση 
τηc: έθνικηc: ύποτέλειαc:. 

Οί ,κάτοικοι των μεγάλων άστικων κέντρων είχαν άρ
κετά έΕ,ευρωπαϊσθεί, ωστε νά μή τούς .προσελκύουν οί ται
νί,εc: της έλληνικηc: ηαραγωγηc:, οί όποίεc:, γι' αύτό τό λόγο, 
έπαιρναν τό δρόμο γιά τά σινεμά τηc: έπαρχίαc:. Οί nροσπά-
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θειεc; ποιοτικηc: βελτίωσηc; που εγιναν μετά τόν πόλεμο, 
μέ τούc: Τlαβέλα, Γρηγορίου, Δαδήρα ,κ.α-, δέν μπόρεσαν 
ν' άντιδράσουν στό ρεϋμα των Εένων ταινιών, κυρίωc: άμε
ρι,κάνιικων - πού τήν 'ίδια έποχή περίιπου, λανσάρουν τό 
ύηερθέαμα. 

Δεύτ,εροc: άνταγωνιστήc: τοϋ έλληνικοϋ κινηματογρά
φου εϊταν ή έπιθεώρηση. 3:ε,κίνησε άπό διαφορεηι<cή ,κατεύ
θυνση μέ λαϊκέc: ρίΖ:εc:, ά1πό τήν πολιτική οάτιρα, ,πέρασε 
άπό τήν είδωλοηοίηση των τύπων πού δημιουργοϋσε ή πο
λιτιστική ά,ποδιάρθρωση τηc; χώραc: μαc:, - ό μπεκρήc;, ό 
,καταφερτΖ:ήc: κ.λ.π. - γιά νά όδηγηθεί τελικά ατό θαυμα
στό θέαμα, τό όποίον δέν μποροϋσε άκόμα νά παρουσιάσει 
ό κινηματογράφοc;, άπό οίκονομι,κούc; λόγουc; (τά θεαματι
κά ντΘκόρ ά,παιτοϋν μεγάλο στούντιο, στήσιιμο όλοκλήρου 
δρόμου, γερανό γιά τή λήψη καί 1περισσότερουc: κομ,nάρ
σουc: ικαί κωμωδίεc; άn' δ,τι τό θέατρο). Ή μουσι,κή 1κωμω
δία, δnωc: όνομάσθη·κε τό θέαμα αύτό, είσήγαγ,ε τά στερεό
τυπα τηc; εύτυχίαc: στά φ,ανταχτερά σκηνικά, στόν ένδυμα
τολογικό nλοϋτο, στόν έεωτισμό, στή μουσική, στήν άποκά
λυψη τοϋ γυναικείου σώματοc: καί στίc; σκάλεc; τοϋ φινάλε, 
μέ τήν ,κορυφαία νά ~ατεβαίνει άnό ψηλά. 

'Όταν ή κ1νηματογραφ1,κή ,παραγωγή άnοφάσισε νά 
στραφεί ,κι' αύτή στό μουσιι~οχορευτικό είδοc:, παρουσιάσθη
κε εναc: ίοχυρότεροc; άνταγωνιστήc:, ή τηλεόραση. Είπαν, 
έπανειλημμένα, δτι ή τηλεόραση ~προκάλεσε τήν κρίση τοϋ 
κινηματογράφου, έν γένει, (στήν ,παραγωγή ,καί κυρίωc: στίc: 
αϊθουσεc;), καί μπορεί νά είναι άλήθει.a. Είναι, δμωc:, έnίσηc; 
άλήθεια δτι ό έμnορικόc: έλληνικόc: κινηματογράφοc; δέν 
έεήντλησε τίc; δυνατότητέc: του. Μία γ,ενιά άνανεωηκων 
σκηνοθετών πού έnρόκειτο νά τοϋ δώσει νέο αίμα: Κούν
δουp,οc;, Κοκογιάννηc;, Μανουσάκηc;, Κολλάτοc;, έμποδίσθη
κε άπό τίc; συνθη,κεc; τηc; έnταετίαc: νά έ1κτελέσει ·έ~είνο 
άnό τό όποίον nραγμαηκά ,nάσχ,ει, τήν άνανέωση των μον
τέλων τ:οϋ μύθου .πού διανέ,μει στό ικοινό. Έε αλλου, ύπηρχε 
εναc; ακόμη ίσχυρότεροc; άνταγωνιστήc:, γιά τόν ό.nοίον δέν 
μιλοϋσε κ,aν,είc;, ή άρένα τοϋ nοδόσφαιρου. 

Οί προσπάθειεc; γιά μιά ριΖ:ι,κή άλλαγή τοϋ έλληνιικοϋ 
κινηματογράφου έμφανίΖ:οντ:αι έΕω άπό τό έμ,πορι,κό κύ- -
κλωμ,α ,καί μέ ταινίεc; ,μικροϋ μήκουc;. Σέ μία χώρα δηου ό 
ϊδιοc; ό έμπορικόc; κινηματογράφοc; είχε άμφίβολη οίκονο
μική σταθερότητα, εϊταν δύσκολο νά βρεθοϋν χρηματοδό-
11εc; γιά πειραματισμούc;. Μέσα σέ τέτοι,εc; δυσμενείc: οί·κο
νομικές ,προϋποθέσεις γυρίΖ:εται ή πρώτη Τ1αινία του νέου 
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έλληνικοϋ κινηματογράφου, οί «Έκατό ώρες τοϋ Μάη» 
(1963) των Δ. Θέου ,καί φ. Λαμπρινοϋ. Ή ταινία αύτή άνέ
τρε~ηε, σέ δλα τά σημεία, τά δεδομένα τηc έ;μιπορι.κηc ηαρα
γωγηc: ελειπαν οί ήθοποιοί, τά σκηνικά, τό μοντέλο μύθου 
κι ό διάλογοc. "Αν~οιγε τό δρόμο τ.οϋ ντοκυμανταίρ. 

Ό νέος έλληνικόc κινηματογράφος έχάραΕε τό δρόμο 
του •μέσα άπ' τήν αίσθητική άναΖήτηση. Βασι1κά στοιχεία του 
είναι ή κυριαρχία τοϋ ·σκηνοθέτη-δημιουργοϋ κι ή έΕάλειψη 
της ρεαλιοηκηc •κοινοτυπίαc. 'Όταν άναφέρεται στό ντο
κυμανταίρ, έννοεί τό καλλιτ,εχνι·κό η, μδλλον, τό Ζωγραφικό 
ντοκυμανταίρ ηού άποβλέπει στήν αίσθηηκή κυριαρχία της 
είκόναc. άνάλογο μ' .έκείνο πού είχε έμφανιοθεί μετά τό 
1945 στή Γαλλία καί 'Ιταλία. Καθυστερημένος κατά 20 χρό
νια ώc πρόc τήν Εύρώπη, ύ!ποχρεώνεται ν' άκολουθήσει τά 
δικά τηc βήματα. 'Έτσι, οί πρωτεc καλλιπχνικέc ταινίες, 
η.χ. τοϋ Κανελόπουλου, εχουν εντονη τή σφραγίδα τηc λο
γοτεχνίας καί τηc Ζωγραφι.κηc. Ή μορφική τελειότητα τοϋ 
κάδρου ύπηρΕε ενα άπό τά •κύρια χαρακτηριστικά τοϋ «·ποι
ηπκοϋ κινηματογράφου». 

Τήν έποχή δμωc αύτή, πού έπιχειρείται ή είσβολή τηc 
αίσθητικηc άναΖήτησηc στόν κινηματογράφο, εχει συντε
λεσθεί τόσο στήν Έλλάδα δσο καί σrήν Εύρώπη μία σημαν
ηκή μεταβολή. Ό καλλιτέχνης επαψε ~πλέον νά είναι ό δια
φωτιστής τοϋ 18ου α:, δπωc η.χ. έπέΖησε στό χρονογρά
φημα των έφημερίδων, (Νιρβάνας, Πώλ Νώρ), τό όποίον 
άσκοϋσε άκόμη κριτική καί άνάλυση των ,κοινωνι,κων 6ε
σμων. Είναι ενα πνευματικό άτομο, μέ τήν εννοια πώς εχει 
μεταφέρει τίc εύαισθησίεc του σέ έσωτερικά βιώματα- Γι' 
αύτό τό λόγο, εχει έγκαταλείψει τό ρεαλισμό καί άναΖητδ 
άρρητουc τρόπουc εκφρασηc. .. Ενα μεγάλο μέρος άπό τίc 
ταινίεc ποιότητας - δπωc καθιερώθηκε νά λέγωνται οί ται
νίες τοϋ καλλιτεχνικοϋ ,κινηματογράφου καί ιπού σΤήν πλειο
ψηφία τουc ·είναι μικροϋ ·μή,κουc, δηλαδή διάρκειαc 1 Ο· εωc 
40 · - βρίσκονται κάτω άπό τήν άμε,ση η εμμεση έηιρροή 
τοϋ φαινομενολογικοϋ κινηματογράφου καί των αίσθητικων 
θεωριων τοϋ ΜηαΖέν, ,πού άρχισαν νά διαδίδονται ,στή χώ
ρα μαc 6πό τό 1965. Παράλληλα, κάνει αίοθητή τήν παρου
σία του εν:α άντίροπο ρεϋμα νέων σκηνοθετών ηού έηιδιώ
·κει νά διαμορφώσει ενα ρεαλιστικό ,κινηματογράφο. 

"Ετσι, μέσα άπό τήν ηοιικιλία των ,κολλιτεχνι,κων ται
νιών, πού τίc διαφορίΖουν ή άτομι,κότητα τοϋ .σκηνοθέτη -
δημιουργοϋ, οί διατέμνουσεc Θnι,δράσειc ·καί οί είδικέc χρο
νικές περιστάσεις, μποροϋμε νά διακρίνουμε δύο κύρι·εc 
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τάσεις: τήν ρεαλιστική, πού προσπαθεί νά άναπτύΕει καί τό 
ντοκυμανταίρ - άναφέρω ένδεικηκά τόν «Θηραϊκό "Ορ
θρο» των Κ. Σφήκα καί Σ. Τορνέ - ,κι' έ·κείνη ~πού άnηχεί 
τήν έπιρροή τοϋ φαινομενολογικοϋ κινηματογράφου καί τεί
νει στόν φορμαλισμό - άναφέρω έπίσης ένδει,κηκά καί 
άντίστοιχα, τά «Στιγμιότυπα άπό μιά έκδρομή» τοϋ Γ. 
Κόρρα καί τήv «Παρτίτα» τοϋ Γ. Μαρη. Δεδομένου δτι, ό 
φαινομενολογικός κινηματογράφος εχει τό χαρακτηρα της 
ρεαλισηκης άμεσότητας, ,καί δτι, οί καθαυτό φορμαλισηκές 
ταινίες .είναι έλάχιστες, στό σύνολό τους οί δύο κύριες τά
σεις δίνουν τήν αϊσθηση ένός ίδιότυπου νεορεαλισμοίί. 

Έάν κάνουμε άnολογισμό τοίί νέου έλλην11ωϋ ,κινημα
τογράφου μέ δΕονα άναφορδς τήν άφετηρία του, τό αύ
στηρό ντοκυμανταίρ των Σφήκα 1καί Τορνέ, πού άναφέρα
με, Θά διαπιστώσουμε δτι ή ,πορεία του ,είναι κατιούσα. Θά 
εϊταν δδικο νά παραβλέψουμε σ· αύτήν τήν · έκτίμηση τό γε
γονός δτι διαμορφώθηκε κυρίως μέσα στό καθεστώς οίκο
νομικης δυσπραγίας καί άστυνομικης λογοκρισίας, καθώς 
καί τό γεγονός δτι, ~παρά τίς δυσκολίες αύτές, παρήγαγε 
τίς καλλίτερες ταινίες πού εκανε μέχρι σήμερα ό έλληvι,κός 
κινηματογράφος, δnως είναι οί μεγάλου μήκους: «Τό nρο
Εενιό της "Αννας» τοϋ Π. Βοίrλγαρη καί τό «Μέρες τοϋ 
36» τοϋ Θ. · Αγγελόπουλου, πού έκnροσωnοϋν άντίστοιχα 
τίς δύο τάσεις πού άνέφερα προηγούμενα. Τό πρόβλημα 
βρίσκεται άλλοίί. Στό ,ποιά είναι ,ή συνέπεια τ-ου καί •ποιο τό 
μέλλον τοϋ νέου έλληνικοϋ κινηιιατογράφου, μέσα στή νεο
ελληνική ,πραγματικότητα. 

Τό ηρωταρχικό Ζήτημα γιά τή χώρα μας είναι νά άνα
ητυχθεί καλλιεργώντας τίς δυνατότητές της κι δχι νά έκ
nολιτισθεί μέ συνταγές, πού θεραπεύουν τίς οίκονομικές ά
σθένειες των άνεnτυγμένων βιομηχανικων χωρων οϋτε νά 
άντισταθεί στήν τεχνολογι,κή έΕέλιΕη, μέ έπιστροφή στήν 
παράδοση. · Αλλά ή άΕιοποίηση των δυνατοτήτων προϋπο
θέτει τήν ερευνα καί τή γνώση του. Σημαίνει τήν έκ,καθά
ριση τοϋ nνευμαηκοϋ χώρου άnό τίς μυθολογίες καί τό 
πλαστά ε'ίδωλα, γιά νά μπορέσει νά δημιουργηθεί κάποτε 
ενας ένεργός έλληνι1κός πολιτισμός. Σημαίνει νά άναιρεθεί 
ό ρόλος της ίδεολογικης αύτορύθμισης ηού εnαιΖε μέχρι 
τώρα τό σιν,εμά στή συνείδηση τοϋ θεατη καί νά ·καταργη
θοϋν τά παραστατικά μοντέλα πού έηεΕεργάΖονται ή ψυχα
γωγία ικι ή τέχνη. 

Τί θά ηεί <~νεργός» πολιησμός; · Αρ~εί γιά νά τό δεί-· 
Ε·ει ενα ~παράδειγμα όπό τήν περίοδο της ρωμαί,κης κατά-· 
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κτησηc: ο{ έλληνtκέc ,πόλειc ησαν οί μόνεc σ' όλη τήν αύτο
κρατορί·α - έ,κτόc ά.πό τήν Κόρινθο όπου ύπηρχε μεγάλη 
παροικία Ρωμαίων - στίc όποίεc δέν διαδόθη1κε ή ρωμαϊκή 
άρένα των μονομάχων, γιατί άντιστάθηκε ή νοοτροπία των 
'Ελλήνων. Καί τό άντίθετο, αύτό ηού όvομάΖουμε ·παθητικό 
η ύποανάπτυκτο •πολιτισμό, είναι τό «νά γίνεσαι αύτό πού 
σοϋ λένε ότι ,είσαι». 'Όπωc δείχθηκε άπό τήν κοινωνική 
άνθρωπολογία, στή Λατινική · Αμερική διαμορφώθι~κε πρίν 
30 χρόνια μία μάΖα πληθυσμοϋ πού ή Ζωή τηc έκπροσωποϋ
σε τό ρυθμό (σάμπα, καρναβάλι τοϋ Ρίο) , δπωc δηλαδή 
ηθελαν οί λευκοί νά τόν βλέπουν νά είναι. 

Γιά νά είναι, λοιπόν, «ι=:λληνικόc» ό νέοc ,κινήματογρά
φοc, εlναι ύποχρεωμένοc νά μήν άγνοήσει τή γενrκή αύτή 
τοποθέτηση τοϋ έλληνικοϋ ,προβλήματοc, πού άφορα τήν 
έvδογενή ·κι' άν,εΕάρτητη έθνι'Κή άνάπτυΕη - στήν άντίθετη 
πλευρά βρί·σκεται ό · τουρισμόc τοϋ μπουΖουκιοϋ 1κι' ό «Ζορ
μπάς». 

Πωc ,προδιαγράφει τή θέση του ό νέος κινηματογρά
φοc; Τά προβλήματά του είναι πολλά καi γι' αύτό θά ,πρέ· 
πει νά τά άναλύσουμε. · ΑρχίΖονταc άπό τή,ν οίκονομική 
πλευρά, ,συναντοϋμε δύο βασικούc όρουc άπό τούc όποίουc 
έΕαρτδται ή ϋπαρtή του : 1) τήν οίκον:ομική ·άνεΕαρτησία 
τηc ηαραγωγηc καi 2) τήν έλευθερία τηc διανομηc. 

'Όλεc οί λύσειc •πού ,προτείνονται γιά τό ιπρωτο, τήν 
παραγωγή, καταλήγουν τ,ελι·κά νά συγκλίνουν σέ μία ικαί μο
ναδική, τήν κρατική άρωγή. Αύτή μπορεί νά γίνει μέ άπ' 
εύθείαc άτομικέc χορηγείεc μέσω των φεστιβάλ, των σχο· 
λων η δλλων βραβείων η ,μέ ϊδρυση ικινηματογραφιικοϋ όρ· 
γανισμοϋ πού θά λειτουργεί ώc τράηεΖα έπιχορηγήσεων καί 
θά άναλαμβάvει τή ·δαπάνη των ταινιων πού θά έ,πιλέγει καί 
θά ,προτείνει ,μία άνώτατη ,κριτική έπιτροπή. Τό πρώτο σύ
στημα, των βραβείων, βοηθάει τήν παραγωγή άλλά δέν τήν 
έΕασφαλί~ει στίc περιιπτώσειc οίκονομικηc κοκοτυχίαc τοϋ 
κινηματογραφι·στη ·καi άστάθειαc της άγορδc. Στή δεύτερη 
περίπτωση, τίc περισσότερεc φορές τό σύστημα όδηγεί 
στήν nαραγωγή έμπορικων ταινιωv, όπωc συνέβη στήν Αϊ
γυπτο όπου χρησιμοποιήθη:Κ!ε ό ,ύφι,στάμενοc έμπορικόc μη
χανισμός τ:οϋ κινη·ματογράφου γιά τήν έκτέλεση των ηα
ραγγελιων - άηοφάσεων τηc καλλι11εχνι,κηc .έπιτροπηc. Τέ
λοc, όλοι αύτοl οί τρόποι χρηματοδότησηc προϋποθέτουν 
τήν ϋπαρΕη ·κραηκων έπιτροπων, ηού κατά κανόνα άποτε
λοοϋν :,.:ιά ,μορφή λογοκρισίας (,π,εριεχομένου, αίσθητικης, 
άΕιων κ.λ.π.). Ή λύση των άνεΕάρτητων ,παραγωγών, ,πού 
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τήν ·ά·~ολούθησαν οί άναν,εωτικοί σκηνοθέτες, δπωc: τούc: 
άναφέραμε, είχε τό πλεονέκτημα νά nαρα,κάμπτει τό σκό
πελο των έπιτροπων καί ν' άντιμετωπίlει ·καλλίτερα τή λο
γοκρισία - αύτό συνέβη στίc: Η.Π.Α. ,μέ τόν «'Ενεχειροδα
νειστή» τοϋ Λιοϋμετ - άλλά άποτέλεσε παντοϋ ενα βελ
τιωμένο τομέα τηc: έμποpι1κηc: παραγωγης. 

"Ac: έΕετάσουμε τή διανομή. Σέ ,μιά διαδικασία πού 
εχει οίκονομική σημασία ή έλευθερία γίνεται ,έλευθερία τοϋ 
κέρδους, ·κι αύτήν τήν εχει τό κεφάλαιο, άνεΕάρτητο η μο
νοπωλιακό. Γι·ά νά έΕασφαλισθεί συνεπωc: ή διανομή -
πού, χωρίς αύτήν, ,ή ηαραγωγή μένει δχρηοτη, δπωc: ,διεπί
στωσαν οί νέοι βραlιλιάνοι κινηματογραφιστές ,καί, ηρίν 
άπ' αύτούc:, οί μεγάλες άμερικάνικεc: έταιρεϊ,εc: παραγωγηc: 
- θά πρέπει νά γίνει έηέμβαση μέ ίσχυρά οίκονομικά μέσα 
η μέ κρατική .παρέμβαση. Στήν χώρα μαc: είναι έΕαιρεηκά 
άπίθανο γιά ενα άνεΕάρτητο ηαραγωγό νά δεί νά προβάλ
λεται ή ταινία του, γιατί δλεc: οί αϊθουσες προβοληc:-έκτός 
τήν «'Αλκυονίδα», τό «Στούντιο» ,καί διtό-τρία άκόμη σι
νεμά «Τέχνης» - είναι μονοπωλημένιεc:. 'Ακόμα ,κι οί δια
φημίσεις nού προβάλλονται στίc: άθηναϊκέc: αϊθουσεc: άνή
κουν σέ μονοπώλιο. 

Κατά τόν Γκρηρσον, ή .πείρα τοϋ άγγλιικοϋ ,κινηματο
γράφου έδειΕε δτι ή κρατική προστασία καταλήγει νά γί
νεται τροχοπέδη καί ,παρέμβαση. Άπό τήν δλλη πλευρά, ή 
οίκονομική ένίσχυση τοϋ νέου κινηματογράφου όδηγεί άνα
nόφευκτα στήν έμπορική παραγωγή. Ό καλλιτέχνης κινη
ματογραφιστής άντιτίθεται συστηματικά στην έμπορική πα
ραγωγή, γιατί άnό τή στιγμή πού τό εργο rou γίνει έμπο
ρικό nροϊόν κι' έπενδυθεί μέ οίκονομική άΕία, χάνει αύτό
ματα τήν καλλιτεχνική του άΕία καί παύει ν<Ί είναι άριστούρ
γημα - ή άΕία κάθε καλλιτεχνικοϋ εργου στηρίlεται στή 
μή χρήση του, στήν άφαίρεση τηc: ύλι,κότηταc: του. · Αλλά 
.περιορισμός άπό τήν έμπορικότητα ίσοδυναμεί μέ περιορι
σμό τηc: καλλιτεχνικηc: ταινία<:: άπό τό κοινό, σρα, είναι άπο
κλεισμόc: τηc: λειτουργίας τηc:. 

Σάν διέΕοδοc: άπό τόν φαϋλο ,κύκλο υποστηρίχθηκε 
μία ριlοσπαστι,κή, φαινομενικά λύση: νά δουλέψει ό νέοc: 
κινηματογράφος μέσα άηό τό Σύστημα. Μ•αύτόν τόν τρόπο 
οί σκηνοθέτες τηc: «νοuβέλ βάγκ» ηέρασαν ατό έμπορικό 
κύκλωμα. Τό 'ίδιο συνέβη μέ τό άγγλικό «φρή σίνεμα» καί, 
γενικά, μέ δλα τά μοντέρνα ρεύματα. Πάντως, τό δίλημμα 
τοϋ ,κινηματογραφιστή: :ποιότητα - οίκονομική δυσπραγία 
- άποκλεισμό-ς άπό τό κοινό η έμπορικότητα - καλλιτεχνι-



363 

κή άφάν-εία, μόνο λίγα μεγάλα όνόματα το εχουν Ε:επερά
σει, αύτοί ~πού εγιναν ρεκλάμα αύθεντίαc: τοϋ έμπορικοϋ κι
νηματογράφου (Μπουνουέλ, Μπρέργκμαν). 

'Υποστηρίχθηκε δτι, εστω καί δουλεύονταc: στό έμπο
ρι,κό δί,κτυο, ό καλλιπχνικόc: κινηματογράφοc: δλλαΕ:ε πολ
λά ,πράγματα, διάβρωσε τήν ίδεολογίa καί άποδιάρθρωσε 
τά άναηαρασταηκά μοντέλα τηc:. Μπορεί δμωc: έΕ ϊσου νά 
ύποστηριχθεί δτι ,ή Πρωτοπορεία τηc: 7ης τέχνη<:: προετοί
μασε τήν άνανέωση τηc: ίδεολογίαc:: ό σοuορεαλισηκόc: κι 
νηματογράφοc: είσήγαγε τή βία καί τό σέΕ ,i(ι' ό φαινομ,ενο
λογικόc: (2oc: νεορεαλισμόc:, νοu6έλ βάγκ κ.δ·) διέδωσε τήν 
πτώση των άΕ:ιων καί τήν άπο-προσωποποίηση τοϋ άτόμου 
στήν καταναλωηκή κοινωνία - στίc: ύφιστάμενεc: συνθηκεc: 
τηc: ,κινηματογραφικηc: λειτοίψγίαc:, τό «καταδείχνω τό άδιέ
Ε:οδο τηc: έποχηc: μαc:» είναι ίσοδύναμο μέ «διανέμω τήν 
ίδεολογία τοϋ άδιεςόδου». Ή άποδιάρθρωπη τηc: ίδεολο
γίαc: 1μέσα άπ' τήν ίδεολογία, :πού ύποστήριςαν οί οημειολό
γοι, ε'ίταν μία μεγάλη φενάκη, γιατί τήν άnοδιάρθρωση της 
τήν ,είχε έκτ1ελέσει καί συνεχίΖ:ει νά τήν έκτελεί ή 'ίδια ή 
iδεολογί,α - τοϋτο ά,ποτ,ελεί βασι,κό χαρακτηρισηκό τηc: 
σύγχρονηc: λειτουργίαc: τηc:, δπωc: ή ,ένδοφαγία εγινε χαρα
κτηριστικό τηc: σύγχρονηc: τέχνηc:. 

Καλλιτέχνηc: όνομάίεται σήμερα αύτόc: ό όποίοc: έκ
φράΖ:εται. · Αδιάφορο -τ;οϋ ηωc: .έκφράίεται καί γιά ,ποιόν έκ
φράΖ:εται - αύτά τά δύο άδιάφορα όρίΖ:ουν τό έπί,πεδο τοϋ 
άπροσδιόριστου στό όποίον έκφράίεται. "Εχει κάθε δικαίω
μα vά συνεχίσει νά έκφράίεται ετσι καί νά έΕ:υπηρετεί τίc: 
άνάγΚiεc: τοϋ Συστήματοc: - ή ψευδήc: συνείδηση του τόν 
κάνει νά :πιστ.εύει ηώc: πολεμάει τό Σύστημα, ένω στήν 
πραγματικότητα άλλοτριώνεται συνεχωc: άπ' αύτό, μαΖ:ί μέ 
τά εργα του. Έάν θέλει νά διακηρύΕ:ει πώc: προτίθεται ν' ά
γωνισθεί γιά ενα δλλο ·κινηματογράφο πού δέν Θά ύηηρετεί 
τά έμποριΙΚά κυκλώματα, τήν ίδεολογία, τό Σύστημα καί 
τόν ·παραμυθισμό, μέσω των παραστατικων μοντέλων, τότε, 
τό πρόβλημα του μπαίνει σέ διαφορεηκή, ηιό ούσιαστική 
βάση. 

Δέν Ζ:οϋμε σέ περίοδο έμπνευσμένων 1πολιτιστικων άλ
λαγων. Αύτό δμωc: δέν ,σημαίνει ,πώc: πρέ,πει νά έ-παναυό
μαστ,ε στήν ί-δεολογική σύγχιση. Οί προοπηκέc: γιά ενα νέο 
έλληνικό κινηματογράφο δέν είναι μόνο αύτέc: τίc: όποίεc: ή 
ίστορική στενότητα τηc: χώραc: μαc: καί ή έΕ:άρτηση μαc: ώc: 
ύποαναπτύκτων μδc: συνήθισε νά βλέπουμε. Δέν είναι μόνο 
νά έΕευρεθοϋν οί οί,κονομικοί ,πόροι γιά νά παραχθεί μία 
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δρηα 11εχνι1κά ταινία, όλλά ,καί νά βελτιωθεί ή τεχνική ωστε 
νά μποροϋν νά γυρίΖονται ·πολλές ·καί φτηνές ταινίες. Δέν 
είναι μόνο νά συντηρηθεί τό ,καλλιτεχνικό κατε·στημένο, άλ
δπως ,είναι οί διάφορες Πρωτοπορ,εϊες. Δέν είναι μόνο νά 
κα"Γοχυρωθεϊ ή λειτουργί,α των φεστιβάλ ιnού προασπίΖοουν 
τή ουμβαηκή 1καθωσπρέηεια των ταινιων κι έπι6άλλουν τίς 
«μεγαλοφυίες της 7ης τέχνης», άλλά νά καταργηθοϋν. Δέν 
είναι νά δημιουργηθοϋν νέα μοντέλα κοινωνικης καί ίδεο
λογικης στάσης, άλλά νά άποκαλυφθεϊ ,πως κατασκευάΖον
ται 1καί τί ρόλο παίΖουν τά κάθε εϊδους ,μοντέλα. Δέν είναι 
νά όποδιαρθρωθεϊ τό ,~αλλιτεχνικό εργο γιά νά άπολαμβά
VΙει ό θεατής τά διάφορα ίερογλυφικά, άλλά νά άποδιαρθρω
θοϋν οί 'ίδιες οί συνθη1κες τοϋ θεάματος, ή αϊθουσα προβο
λης. Δέν είναι τό πως θά μάθει τό .κοινό νά βλέπει ,κινη
ματογράφο, άλλά τό ιnως θά άναπτυχθεϊ τό κοινό έκείνο 
πού θά μδς ,μιλήσει μέ τόν κινηματογράφο καί πού θά τόν 
κάνει έργαλεϊο Ζωης. 

ΣΗΜ. - Τό παραπάνω κείμενο άναφέρεται στήν κατάσταση ·rοϋ έλλη

νικοϋ κινη,ματογράφου ,μέχρι καί τό 1972. Στά δύο τελευταία χρόνια 

έχουν συντελεσθεί σοβαρές όλλαγές καί έχουν έμφανισθεί τάσεις πού 

κατευθύνονται ατό Ι!lλαίσιο των προτάσεων πού διατυπώνονται. 



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

το ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ-

Μερικες σκέψεις για τη χρησιμότητά του 

καi, μερικα συμπεράσματα. 

<Η 'Εταιρία 'Ελλήνων Σκηνοθετών Κινηματοyράου - Τηλεο
ράσεως ώρyάνωσε στα πλαίσια του Φεστι<:>αλ <Ελληνικου Κι

νηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενα Συνέδριο δπου δλοι οί κι
νηματοyραψιστες - έπαyyελματίες καl φίλοι του έλληνικου κι
νηματογράφου, να καθήσουμε καl να κου<:>εντιάσουμε τα προ
C:>λήματά μας να τα έντοπίσουμε καl να άνταλλάξουμε πάνω 
σ' αυτά τiς απόψεις μας καl τlς yνωμες μας. Καl έπειδη αύτη 
η συζήτηση μποροϋσε να καταλήξη σε άπεραντολοyίες yι αύ
τό άποψασίσαμε να δώσουμε στην συγκέντρωσή μας αύτη το 
χαρακτηρα του Συνέδριου με προκαθορισμένα θέματα καl εί
σηyητές. 'Έτσι διαλέξαμε μέσα στό άπέραντο πληθος των 
προ<:>λη μάτων τα παρακάτω: 
1.- Ή μέχρι σήμερα ίσχύουσα νομοθεσία για τόν έλληνικο 
κινηματογράφο με είσηyητη τ,:'>ν άντιπρόσωπο του 'Υπουργείου 
Βιομηχανίας κ. Ν. Άρ<:>ανίτη. 
2.- Ό χαρακτηρισμος τοϋ «έπαyyελματία σκηνοθέτη». Είσή
yηση τοϋ σκηνοθέαη Π. Γλυκοψρύδη. 
3.- Τα προ<:>λήματα του κινηματοyραψικου παραyωyοϋ. Εί
σηyητης ό κ. Γ. Παπαληός. 
4.- Ή έλληνικη Τηλεόραση καl ό έλληνικος κινηματογράφος, 
με είσηyητη τόν κ. Ν. Κάρτερ. 
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5.- Τα προ<:>λήματα τοΟ άνεξάρτητου έλληνικοΟ κινηματοyρά
ψου με είσηyητη τον κ. Δ. Λε<:>εντάκο. 

6.- <Η έλληνικη κριτική καί ό έλληνικός κινηματοyράψος. Εί
σηyητης ό κ. Β. Ραψαηλίδης. 

7.- Τό ερyο της Τέχνης καί ή κρίση τοΟ έλληνικοΟ κινηματο
yράψου, με είσηyητη τον κ. Γ. Διζικιρίκη. 

Ή ποικιλία των θεμάτων καί ή στενότης χρόνου yιά την συ
ζήτησή τους-μόνο τρεις μέρες-δείχνει πώς ό <:>ασικός σκοπός 

τοΟ πρώτου αύτοΟ κινηματοyραψικοϋ Συνέδριου ε'ίτανε ή 
ψηλάφηση των προ<:>λημάτων, με την έλπίδα πώς αν ή δοκιμα
στική αύτή συyκέντρωση έξυπηρετοϋσε κάποια άνάyκη, νά συ
νεχίζαμε την προσπάθεια με ποιο συyκεκριμένους στόχους πε

ρισσότερους είσηyητέ.ς καί μεyαλύτερο χρόνο, είτε στην 'Αθή
να, ε'ίτε τον αλλο χρόνο στ,:':>ν 'ίδιο χωρο, με προοπτική την κα
θιέρωση ένός έτήσιου Συνέδριου πάντα μέσα στα πλαίσια τοΟ 
Φεστι<:>ά:λ Θεσσαλονίκης. 

Καί τό αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τόσο οί είση
yητές δσο καί τό πληθος των όμιλητων κράτησαν την συζή

τηση σέ. μια σο<:>αρότητα άσυνήθιστη τουλάχιστον σε ελληνες 
κινηματοyραψιστές, οί άντεyκλήσεις καί οί διαφωνίες ποτέ. δεν 

ξεπέρασαν τά δρια τοϋ δημοκρατικοΟ πνευματικοΟ διαλόyου 
ακόμα καί σέ. στιyμέ.ς πού λόyω της όξύτητας των προ<:>λημά

των οι διαφορές μεταξύ των όμιλητων φαίνονταν άyεψύρωτες. 

Αύτό δείχνει πώς οί νέοι κινηματοyραψιστέ.ς πού άποτελοΟ
σαν την πλειοψηφία στο συνέδριο, σαν ύπεύθυνοι πνευματικοί 
άνθρωποι, πραyματικοί κοινωνικοί λειτουρyοί, πηραν με στα

θερό χέρι την σκυτάλη άπό μας τούς παλιούς yιά νά συνεχί
σουν τό δρόμο στην άτέλειωτη πορεία των πνευματικων άyώ

νων yια εναν καινούρyιο άδέσμευτο έλληνικό κινηματοyράψο. 
1 ό συνέδριο <:>έ<:>αια δεν ελυσε τά προ<:>λήματα. Οϋτε αύτός εί
ταν ό στόχος του οϋτε καί τό μποροϋσε. Θα συνεχίση δμως 
τον αλλο χρόνο πιο όρyανωμένο πιο ύπεύθυνο καί πιο ά
ποτελεσματικό. Καί κάτι αλλο άκόμα θα πρέπει να τοΟ άνα
yνωρίσουμε. 'Αποτέλεσε τον πυρηνα καl το όπλοστάσιο - κάτι 

σαν την σύyκληση των Τριων Τάξεων τοΟ 1789 πού άποτέλεσε 
την αφετηρία της Γαλλικης 'Επανάστασης. 'Έτσι καί φέτος. 
<Ο χωρος τοϋ Συνεδρίου εδωσε τό κλί:μα καί την άψορμή yιά 
να ξεσπάση ή κινηματοyραψικη έπανάσταση πού κορυφώθηκε 
στην άπονομη των <:>ρα<:>είων καί θά άποτελέση την άπαρχη 
yιά: την άνανέωση τοΟ κινηματοyραψικοΟ Φεστι<:>αλ Θεσσαλο
νίκης. Μια ανανέωση πού ε1ναι άπαραίτητο νά yίνη καt είναι 
στο χέρι μας νά yίνη. 



ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ 

Μιλαμε yιό: τό κράτος καl τόν κινηματοyράφο. 
Μιλδ:με yιό: τό πως τό κράτος μπορεί: νό: λύσει τό: προGλήματα 
τοϋ κινηματοyράφου στήν 'Ελλάδα καl φτιάχνουμε προτάσεις 
προς τ-::> Κράτος τοϋτο με μιό: σιyουριό: ζηλευτή και yιό: τις πιό 
προοδευτικες και φιλελεύθερες χωρες. 
Έμένα δλα τοϋτα μοϋ φαίνονται παράδοξα. Ζητω από τό κρά
τος νό: μοϋ λύσει τό: προGλήματα που τό 'ίδιο μοϋ δημιουρyει. 
t:ίναι τουλάχιστον αστεϊο νό: περιμένω ούσιαστική Gοήθεια. 
Μπορεϊ συμπτωματικό: νό: μοϋ δώσει ώρισμένα λεφτά, μπορεϊ 
καl νό: κάνει καl άλλες χειρονομίες καλης θέλησης. Ποτε δ
μως δεν θό: yίνουνε τοϋτες οί χειρονομίες ούσιαστικες και μό
νιμες πράξεις. 

Καί δεν εϊναι μόνον τοϋτο τό παράδοξο. Παράδοξο είναι τό 
δτι κάποιος ζητα κάτι από κάποιον άλλο. Κάτι που επρεπε νό: 
τοϋ ανήκει αφοϋ αύτός ό κάποιος, ό κινηματοyραψιστής, είναι 
καί ό φορέας του άμεσα. 

Τί σχέση μπορεϊ νό: εχει τό κράτος στήν προαyωyή της τέχνης, 
καί είδικό: στον κινηματοyράφο, λόyω των είδικων οίκονομι
κων προϋποθέσεων και της είδικό: τεράστιας δύναμής του; 
Μόνον άνασταλτική. 'Από τήν στιyμή που ζητω είναι φανερό 
δτι δεν άνήκω στήν όμάδα που δίνει. 'Άρα έyώ δεν είμαι τό 
κράτος, άλλα κάποιος άλλος που θό: κανονίσει νό: μοϋ δώσει 

τόσα ωστε νό: μήν αποκτήσω ποτε τή δύναμη νό: τοϋ πάρω τή 
θέση. Πάντα θό: θέλω καl πάντα θό: μοϋ δίνει οχι δσα θέλω 
άλλα δσα μπορεϊ νό: ανεχτεί: νό: δώσει χωρlς νό: απειλεί: τ·Όv 
εαυτό του. 

Τί συζηταμε λοιπόν; Νό: μας δώσει λεφτά νό: κάνουμε yλυκε
pές κωμωδίες; 'Ή νό: μας δώσει χρημα yιό: νό: κάνουμε κάτι 
που κcχ:νείς δεν θό: καταλάGει τό νόημά του; 
Καl λέω τό δεύτερο yιατl ό πόλεμος τοϋ κράτους, δεν περιο

ρίζεται μόνον στήν μονοπώληση τοϋ χρήματος. 
Ε'ίναι πολυ πιθανόν νό: μοϋ δώσει λεφτά τό κράτος, και θό: τό 
κάνει yιό: νό: διατηρήσει τήν Gιτρίνα της δημοκρατίας του. 
Τούτη η ~ιτρίνα δμως είναι άλεξίσφαιρη. Δηλαδή έyώ θό: κά-
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νω μια ταινία, άλλά το κράτος εχει διαμορφώσει ετσι την άν· 
τίληψη καl το yοϋστο τοϋ κόσμου, με την κατα,τιεστικη έκ,ταί
δευση την κατα,τιεστικη ζωη την φοtbισμένη κ.τ.λ. ωστε να μην 
καταλά<Sουν το νόημα ένος ερyου 'ΠΟU ,τράyματι και με την 
μορφη καl με το 1τεριεχόμενο άyκαλιαστα ά'Πειλεϊ το κράτος 
καl την διαιώνισή του 1τάνω στους λαιμούς μας. 

Το να κάνω ενα έ1ταναστατικο σε 'Περιεχόμενο ερyο με συντη
ρητική, συμ<Sατικη μορφη δεν ένοχλεί:. Δεν ένοχλεϊ yιατl ,τρο
σαρμόζω το 'Περιεχόμενό μου στην έyκεκριμμένη ά'Πο το κρά
τος διαλεχτικη μέθοδο. Καl τούτη ή μέθοδος δέν ειναι έyκε
κριμένη στην τύχη. Διαιωνίζω τlς ήθικες άξίες 'ΠΟU κουtbαλα τι 
άτηρχαιωμένη μορφη 'Που ειναι καl οί άξίες τοϋ κράτους. 'Έ
να χοντροκομμένο 'Παpάδειyμα ,τάνω σ' αύτο ,του λέω. "Ας 
,τοϋμε δτι ,ταρουσιάζω εναν έ,ταναστάτη. Για να δείξω την θέ
ση του ,του θέλω να 'Περάσει στους θεατές τον <Sάζω να έρω
τεύεται μέ άστικο ψό'Πο ενα κορίτσι μέ άστικη yοητεία. Πόσο 

θα μείνει ά'Πο την θέση 'ΠΟU θέλω να ,τεράσω καl 'Πόσο ά'Πο 
την άστικη ήθικη ,του 1τρο'Παyανδίζω ,ταράλληλα; Μαλλον νο
μίζω δτι θα 61τερισχύσει το δεύτερο ά'Ποδυναμώνοντας το 1τρω
το ένάντια σε δλες τίς καλο'Προαίρετες προσ,τάθειές .μου. 

Έyώ λοι'Πον θα 'Πειραματίζομαι καί 'Πέρα <Sρέχει; Ό άyωνας 
δέv έξιδεικεύεται λοι'Πον μονάχα στον κινηματοyράφο. Άyκα
λιάζει καί άλλα λειτουρyήματα Ο'Πως τοϋ έκ'Παιδευτοϋ. Καl 

τώρα 'Πια έδω 'Που φτάσαμε τί μ1τοροϋμε να ζητήσουμε ά,το τ.ό 
Κράτος; Μονάχα να αύτοκτονήσει καl δέν νομίζω δτι θα ει
ναι 'Ποτέ ,τρόθυμο να μοϋ 'Προσφέρει το 'Πτωμα του. 
Ζητω λοι,τόν, φτιάχνω υ,τομνήματα κ.τ.λ. Κά'Ποιος θα μοϋ πεΊ 
ναί μεν εχω δίκηο άλλα ειμαι άπότομος καί tbιαστικός. 'Όχι 
δεν είμαι. Γνωρίζω δτι χρειάζεται κά,τοια διαδικασία καl ,τρο
σπαθω με δλα τοϋτα να την tbρω καl δεν άφήνω τον ά,τρόσω,το 
yίyαντα, το Κράτος, να μοϋ την υποδείξει. Ξέρω με μαθημα

τικη σιyουρια δτι θά με <Sάλει σε λάθος δρόμο καί θα άπο-
1τροσανατολίσει τον άyωνα μου. 
Τήν διαδικασία ψάχνω καl μόνον μέρος, έλάχιστο μαλλον, 
είναι η συμtbατικη συνεννόηση με το κράτος καl ή 1τροσ1τάθεια 
άτrόκτησης μικρων δικαιωμάτων. 
'(J κινηματοyράφος, δεν είναι το μαyικο ραtbδl ττου τά κάνει 

δλα. Ό άyωνας άπλώνεται καl συyχρόνως με αύτους τους 
μικροεκtbιασμους ό άyωνας συνδυάζεται με άλλους φορεϊς 
καί νικα. Το κύριο μέρος δέν εtναι τοϋτο, οί έκtbιασμοί στους 
δποίους το κράτος ύ1τοκύπτει yια νό: διατηρήσει τη tbιτρίνα 
του δπως ε(πα. πρέπει να συνδεθεϊ με τον άyωνα yιά τό θρυ
μάτισμα τούτης της άλεξίσφαιρης tbιτρίνας. 
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Συνέντευξη με τόν ΔΗΜΟ ΘΕΟ 
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'Ερώτηση: Πρίν άναφερθοϋμε στό ΚΙΕΡΙΟΝ θά σέ ρωτήσω 
γιά τήν ηροηγούμενη δουλειά σου στόν πολιτικό κινηματο
γράφο τοϋ τόπου μαc. Πωc δρχησε αύτή ή προσπάθεια; 

· Απάντηση : Αύτό σι:ιμnίnτει μέ τήν πολιτική άλλαγή τοϋ 
1963-64. Είχαν προηγηθεί χρόνια σκληρηc καταnίεσηc πού 
οί ρίί3εc τηc βρίσκονται στόν έμφύλιο. 'Ακόμα, λίγα χρόνια 
πρίν τήν τελική έnικράτηση τοϋ Κέντρου καί τοϋ σχηματι
σμοϋ κυβερνήσεωc Παπανδρέου, είχε nροηγηθη ή ηόλωση 
ατό χωρο των άστικων κομμάτων μέ τόν άνένδοτο άγωνα. 
(Κέντρο-ΕΡΕ). Τό κέντρο βρέθηκε άναγκαστι:κά συνασπι
σμένο - στή βάση τουλάχιστον μέ τίc δυνάμειc τηc άριστε
ρδc. "Ετσι έtηγείται καί ή άδεια ,nροβοληc ιnού δόθηκε άn' 
τήν ,κυβέρνηση Παπανδρέου ατό φίλμ «100 ΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΜΑΗ» (1964). Μέσα σέ κείνο τό κλίμα των npοσδοκιων καί 
τηc ηολιτικηc άναγέννησηc έμφανίΖ:ονται οί πρωτεc ηροσnά
θειεc αύτοϋ τοϋ κινηματογράφου πού ~κ των ύστέρων πο
λιτογραφήθηκε «nολιτικόc». 'Αναφέρω πρόχειρα τίc «ΠΕΡΙ
ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΧΙ» των Παπαστάθη καί Αύγερινοϋ, τούc 
«ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑ» τοϋ Κώστα Σφή
κα καί τό «100 ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ». 

ΕΡ.: Τό ντοκυμανταίρ «100 ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ» άρχισε νά 
γυρίΖ:εται nρίν τήν δολοφονία τοϋ Λαμπράκη η μετά; 

ΑΠ-: Πρίν. Καί δέν έnρόκειτο γιά τό γύρισμα μιδc συγκε
κριμένης ταινίαc. 
Σχηματίστηκε μιά όμάδα μέσα ά,n· τίc τάtειc τηc ΕΤΕΚ κι 
άρχίσαμε νά γυρίΖ:ουμε ό,τι δήποτε δΕ:ιΖ:ε κατά τήν άντίλη
ψή μαc. 
Έnί παραδείγματι γυρίσαμε τότε τήν .πορεία είρήνηc (Ά
nρίληc 1963) ή όποία κατέληtε σέ άγριο Ε:υλοδαρμό. Δυστυ
χωc ενα μεγάλο μέρος άn' τό ύλικό-άρχείο αύτηc της πε
ριόδου καταστράφηκε κάτω άπό ηερίεργεc συνθηκεc ατά 
έμφανιστήρια της ΦΙ ΝΟΣ ΦΙΛΜ όπου είχε δοθη γιά έμφά
νιση. Μέ τήν εϊδηση της δολοφονικηc άπόπειραc κατά τοϋ 
Λαμπράκη, ή όμάδα, (Τ. ΚαλαντΖ:ηc, Μ. Άνδρεόπουλοc, Δ. 
Σταύρακαc) πηγε άμέσωc ατή Θεσσαλονίκη καί γύρισε ώρι
σμένα συμβάντα ηού συσχετίΖ:ονται μέ τίc τελευταίες ώρες 
τοϋ Λαμπράκη, (Μάϊοc 1963). 'Όταν εϊδαμε όλο τό ύλι·κό 
συγκεντρωμένο, άποφασίσαμε νά κάνουμε ενα φίλμ ηάνω 
στήν δολοφονία. Φυσικά τό ύλικό δέν ηταν άρκιετό, δέν έκά
λυπτε τήν ύπόθεση θεματολογικά. Στό μετα·Ε:ύ .είχαν γίνει οί 
έ,κλογές καί τό Κέντρο βρισκόταν στήν έΕουσία. Ή σκέψη 
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δη θά μποροϋσε τώρα νά ιπαιχθη τό φίλμ δημοσίως μας έν
θάρρυνε στό νά προχωρήσουμε γρήγορα στήν όλοκλήρωσή 
του. Σέ ώρισμένα σημεία, άπό ελλειψη κινη,ματογραφικοϋ ύ
λικοϋ, χρησιμοποιήσαμε φωτογραφίες. Τό φίλμ ,διαρθρώθη
κε μέ βάση καί αΕονα άναφορας τήν δολοφονία. Ή όφήγη
ση κάνει άναδρομές μπρός - ιπίσω μέ ιπολιηκά σχόλια συγ-
1κεντρώνοντας βασικές ιπληροφορίες γιά τήν δημιουργία τοϋ 
ηολιηκοϋ κλίματος πού έπέτρεψε τήν δολοφονία, 

ΕΡ.: Τό μοντάί:: θά ιπρέιπει νά εηαιΕε ιπρωτιεύοντα ρόλο. 

ΑΠ.: Μέ τήν ηρα:κτική εννοια, τό φίλμ διαρθρώθηκε ούσια
στικά στό μοντάί::. 'Όχι δμως σέ θεωρητική βάση. Συμπτω
ματικά σέ ιηολλές σκηνές ύπάρχει μονταί::ιική άνάιπτυΕη μέ 
σύντομα ·πλάνα. Θάλεγε κανείς δτι αύτός ό τρόπος ύπα
κούει περισσότερο σέ μιά ταχτική ρυθμικών έντυπώσεων 
παρά σέ άντίστιΕη μέ ίδεολογική φόρτιση. 

Ε Ρ.: Είiπες δτι τό φίλμ είχε πάρει δδεια προβολης. Προβλή
θηκε ποτέ δημοσίως; 

ΑΠ.: 'Όχι. Ό κρατιικός μηχανισμός ,είναι διαρθρωμένος ε
τσι που ,δέν διστάί::ει νά κακοποιεί τους νόμους του. Ή 
Προεδρία είχε δώση δδεια προβολης, άλλά τό ύηουργείο 
βιομηχανίας ίσχυριί::όταν ,πώς τό φίλμ ηταν άηαγορευμένο 
άπ' τόν Είσαγγελέα Έφετων Θεσσαλονί,κης. Φυσικά αύτό 
ηταν καθαρό ψέμα. Ούδέποτε ή ταινία άηαγορεύτηκε άπ' 
τόν Είσαγγελέα. Δυστυχως, μέχρι νά διαπιστώσουμε τί ά
κριβως συνέβαινε ,είχ,ε γίνει τό βασιλικό πραΕικόπη,μα τοϋ 
1965 ! καί ή δδεια της ΠροΘδpίας άνεκλήθη. Τό μόνο ιπου 
μας άπέμεινε ηταν νά βγάλουμε τήν ταινία ~παράνομα ,στό 
έΕωτερικό. 

ΕΡ.: Τί νόημα είχε αύτό; 

ΑΠ.: ~ Η ταν ό μοναδικός τρόπος νά εβρισκε τό φίλμ κάποιο 
κοινό. "Αλλωστε ικι έμείς οί 'ίδιοι είχαμε ,άνάγκη άπό ικάηοια 
ήθική ίκαναποίηοη, θέλαμε κάποια έπιβεβαίωση. Αύτή ή τα
χηκή ,κρατήθηκ,ε 1καί στά μετέπειτα χρόνια της δικτατορίας, 
κάμποσα φίλμ πηραν τό δρόμο της έΕορίας. 

Ε Ρ.: 'Υπάρχουν ι-ωινά σημεία στό έπίιnεδο της ,κινηματο
γραφι,κης άντιμετώπισης άνάμεσα στό «100 ΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΜΑΗ» ικαί στό «ΚΙΕΡΙΟΝ»; 
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ΑΠ.: Τό «ΚΙΕΡΙΟΝ» άνήκει στήν ικατηγορία της σκηνοθε
τημένης άναπαράστασηc. Τό μόνο κοινό γνώρισμα άνάμεσα 
στίς δύο ταινίες είναι δτι δέν ύπηρχε έκ των ·προτέρων ·συγ
κεκριμένη ύπόθεση. 

Ε Ρ.: Αύτό είναι ιηαράδοΕο. Πάνω σέ πιά βάση λοιπόν γυρί
στηκε τό «ΚΙΕΡΙΟΝ» μιά καί λές 1πώc δέν ύπηρχε ,προκα
θορισμένο θέμα. 

ΑΠ.: Θέ,μα ύπηρχε. Ύ,πόθεση δέν ύηηρχε ... Οταν άρχίσαμε 
τό γύρισμα ε'ίχαμε γράψει μαί::ί μέ τόν Κώστα Σφήκα ενα 
σχέδιο σεναρίου 8-10 σελίδων. Σ' αύτό τό ύποτυηώδεc σε
νάριο νομί(ω πώc Ύπηρχε ή θεματολογία της ταινίας. Είχα
με σχεδιάσει έκεϊ 5-6 χώρους (χώρουc-κοινωνικέc όμά
δεc δπωc τό φοιτητικό κίνημα, καί χώρουc του ,κρατικοϋ 
μηχανισμου, όπωc ή άστυνομία, ή δικαιοσύνη κλπ-) Πάνω 
στό χώρο- άστυνομία γυρί(αμε σκηνέc σέ διάφορα έ1πίπεδα 
δπωc: ή άστυνομία κάνει άνακρίσειc, ή άστυνομία κάνει ε
ρευνα σέ κάποιο σπίτι, ή άστυνομία συμμετέχει σέ κά.ποιο 
δικαστικό συμβούλιο ( ! ! ) κλη. Αύτή ή μέΘοδοc προσέγγισηc 
είναι άνεΕάντλητη καί θά μπορουσε νά στραφεί πάνω σέ 
πάμπολεc έκφάνσειc αύτοϋ του πράγματοc πού λέγεται ά
στυ,vομία. Μόνο πού αύτή ή μέθοδοc κοστίί::ει άκριβά. Τ ό 
'ίδιο ίσχύει καί γιά τούc αλλουc χώρους .πού άνέφερα. 

Ε Ρ.: Ύ,πηρΕαv σκηνές πού γυρίστηκαν καί δέν μπηκαν στό 

τελικό μοντάί:: ; 

ΑΠ.: Ναί. Γιά δλουc τούc χώρουc ύπηρΕαv σκηνές - προ
σεγγίσειc οί όποϊεc τελικώς δέν συμπεριλήφθηκαν στό τε
λικό μοντά( εϊτε γιατί ,ηταν άποτυχημένεc σάν γραφή είτε 
γιατί ίδεολογι,κά δέν ηροωθοϋσαν κάτι. 

Ε Ρ.: Μήπως ή σύγχιση πού εχει ό θεατής βλέποντας τήν 
ταινία σέ σχέση μέ τήν ύηόθεση, ίδιαίτερα στήν nρώτη βερ
σιόν, ~προέρχεται άιπ' αύτόν τόν άνορθόδοΕο τρόπο γυρί
σματος; 

ΑΠ.: 'Οπωσδήποτε ναί. Πάνω σ' αύτό τό θέμα οί δυσκολίες 
έμφανίστηκαν ατό μοντάί::. "Ειπρεηε ή ύnόθεση νά εχ,ει μιά 
κάποια συνοχή. Άναγκαστή·καμε λοιπόν νά γυρίσουμε μι
κροσκηνέc γιά νά ύποβοηθήσουν αύτό τό αϊτημα. Αύτέc λοι
πόν οί έκ των ύστέρων μικροσκηνέc είναι δίχως ίδεολογική 
φόρτιση είναι nληροφορειακέc καί γι' αύτό τό λόγο είναι 
οί χειρότερες τηc ταινίαc. 
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Ε Ρ.: Κατά τήν δποψή σου, ό κεντρικόc: «ηρωαc:» ,είναι κα
λυμμένοc: ταΕικά; 

ΑΠ.: Νομίlω ναί. Είν,αι εναc: φιλελεύθεροc: άστόc:. Φυσικά 
"Ελληναc: ! 

ΕΡ.: Κι δμωc: ό ηρωαc: λέει κάπου δτι αί,σθάνεται Εεκρέμα
στοc:, δίχωc: κοινωνι,κή κάλυψη. Τί συμβαίνει λοιηόν, οί ά
στοί δέν άποτελοϋν ταΕικό σωμα μέσα στήν έλληνική κοι
νωνία; 

ΑΠ.: Ή έρώτησή σου Θέτει τό lήτημα τηc: σχιlο-κοινωνικό
τηταc:. Ό ηρωαc: είναι φορέαc: μιδc: ίδεολογι,κηc: κουλτού
ραc:. Παράλληλα βλέπει καθη,μερινά όλόκληρο τό ίδεολογι
κό του έποικοδόμημα νά διαψεύδεται. Νομίlω πώc: πάνω σ' 
αύτό τό lήτημα, τά τελευταία δέκα χρόνια ύηηρΕαν κρίσιμα 
γιά τούc: άστούc: τοϋ. τόπου μαc: (δεΕιούc:, κεντρώουc:, σοσι
αλδημοκράτεc:). Τ ά βασικά μοντέλα τηc: ίδεολογίαc: τουc:, δ
πωc: πατρίc:-οί,κογένεια-θρησκεία καί ύπομοντέλα δπωc: δι
καιοσύνη, άλήθεια κλπ. διαψεύστηκαν. Κι αύτό μεταΕύ δλ
λων, γιατί οί θεματοφύλακεc: αύτων των ί,ερων έννοιων ,συμ
περιφέρονται ώc: γκάγκστερc:. Έπιlητεί λοιrπόν νά rπιαστεί 
άπό κάπου, ά'Πό κάποια άλήβεια, άλλά αύτό σημαίνει μιά δλ
λη συνείδηση τήν όποία δέν είναι σέ θέση νά συλλάβει. "Ε
τσι φαντάlομαι νοείται ή δραματικότητά του. 
"Οταν συγκρούεται ό ϊδιοc: μέ τήν δικαιοσύνη ή τάΕη του 
άπουσιάΖ:ει, δέν έμφανίlεται γιά νά τόν καλύψη· "Ετσι άντι
λαμβάνεται δτι είναι Εεκρέμαστοc: καί προδομένοc:. 

Ε Ρ.: Τήν 'ίδια έντύπωση άφήνει καί ό δημοσιογράφοc: Μόρ
γκαν. · Η σήμανσήc: του είναι έλλειnήc:. Ποιανηc: ίδεολογίαc: 
είναι φορέαc:; 

ΑΠ.: Ό Μόργκαν τηc: ταινίαc: άντιστοιχεί σέ κάποιο έJπίηεδο 
μέ τόν δημοσιογράφο Πόλκ πού βρέθηκε στ' άλήθειο σκοτω
μένοc: στή Θεσσαλονίκη τό 1948. Αύτό είνω γνωστό κ,αί οϋ
τε εχει καί τόση σημασία σάν ύπόθεση. Λοι,πόν εϊχαμε γυρί
σει μιά όλόκληρη σε1κάνc:-δοκίμιο π6νω στόν Μόργκαν. Δυ
στυχωc: άπέτυχε τό γύρισμα ,καί τήν άφαιρέσαμε ,στό ·μον
τάl. 'Επρόκειτο γιά μιά σεκάνc:-άφιέρωμα στήν άμερικανική 
πρωτοπορία τηc: ,έ-ποχιϊc: -rοϋ Μακάρθυ. ( "Ac: μήν Εεχνδμε 
nώc: ·ό Πόλκ άνοί:κει σ' αύτή τή γενιά). Είναι ή έποχή τοϋ 
μεγαλύτερου ίδεολογικοοϋ διωγμοϋ οτήν άμερικανική ίστο-
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ρία. Ή 'Αμερική είναι ετοιμη γιά νά παίΕει τό μεγάλο ίμrπε
ριαλιστικό ,παιχνίδι. Οί μεγαλύτεροί τηc διανοούμενοι διώ
κονται καί καταεξευτελίΖ:ονται δημοσίωc. Ό Μόργ,καν λοι
πόν είναι άναφορά σ' αύτόν τόν ίδεολογιικό χωρο. u Evac 
CHOMSKY τηc δημοσιογραφίαc. Κρίμα πού δέν μπόρεσα νά 
ξαναγυρίσω αύτή τή σεκάνc. "Αν κάποτε ΕαναφτιάΕω τήν 
ταινία - μιά ταινία μπορεί νά συμπληρώνεται γιά μιά όλό
κληρη Ζ:ωή - τό πρωτο μου μέλημα θάναι αύτή ή σκηνή. 
Μετά πρέπει νά ,πω πώc τό όππκό κλίμα τοϋ Κ I Ε ΡΟΝ εί
ναι δμεσα έ,πηρεασμένο ά,π' τίc «μαϋρεc» ταινίεc σκηνοθε
των ιπού άνοίκουν ίδεολογιικά στόν χωρο πού άνέφερα : 
ΑΜΠΡΑΑΜ ΠΟΛΟΝΣΚΥ, ΖΥΛ ΝΤΑΣΣΕΝ, ΝΤΑΛΤΟΝ 
ΤΡΑΜΠΟ. 

ΕΡ.: Πρόσε(α πώc ατό ΚΙΕΡΙΟΝ δέν ,έιμφανίΖ:εται ποτέ 
κάποιοc άστuνσμικόc ,μέ τή στολή του. Αύτό εγινε ήθελη
μένα; 

ΑΠ.: Τό φίλμ γυρίστηκε μισοπαράνομα ,κaί ή χρησιμοποίηση 
στολων τηc άστυνομίαc ηταν .παρακινδυνευμένη. Τό σοβα
ρώτερο είναι πώc ή άπουσί,α τηc στοληc δίνει έλευθερία 
γιά βαθύτερη προσέγγιση της συμnεριφορδς. Ή ϋπαρξη 
τηc στοληc φέρνει σέ πρωτο πλάνο τόν κοινωνικό συμβολι
σμό, γίνεται ΦΕΤΙΧ κι αύτό κατά τήν γνώμη μου, είναι άρνη
τικό στοιχείο. Οί άοτυνομικοί είναι κι αύτοί φορείc ικοινωνι
κων μηχανισμων καί έπιβάλλεται άνάλυση τηc βαθύτερης 
συμπεριφορδc τουc, εΕω καί ,πέρα άπ' τό ΦΕΤΙΧ τοϋ ικοστου
μιοϋ τουc. Τρίτοc λόγοc: ό άστυνομικόc μέ «πολιτικά» σέ 
εύρεία κλίμακα άνοίκει σέ μιά ύποκοινωνική όμάδα (κοινω
νικό ύπομοντέλλο). 

ΕΡ-: Στήν πρώτη Βερσιόν τοϋ ΚΙΕΡΙΟΝ ό μονόλογοc -
σχόλιο τοϋ ηρωα είναι περιορισμένοc σέ σχέση μέ τήν δεύ
τερη Βερσιόν. Ποϋ όφείλεται ή άλλαγή; 

ΑΠ.: Στήν πρώτη περίπτωση ηταν ιπληροφοριακόc. Στήν 
δεύτερη 1περί1nτωση τόν έπεςεργάοτη1κα περισσότερο ,σύνθε
τα. Ή σχέση τοϋ μονόλογου ιμέ τήν εί-κόνα είναι διαχρονι1κή 
καί λειτουργεί άνεtάρτητα άn' αύτή. "Αλλωσrε ή τελική εκ
βαση του ηρωα (στή Β · Βερσιόν) συσχετίΖ:εται δμεσα μέ 
τήν έκ νέου άνάrπτυtη του μονόλογου καί δχι ·μέ τήν εί<κόνα 
ή όποία παρέμεινε ή 'ίδια δnωc ηταν στήν Α · Βερσιόν. 

ΕΡ.: Στό τέλοc, στά τελευταία πλάνα τηc ταινίας ό ήρωας 
«έςαφαναίΖ:εται» άπ' τή δράση' Ή άφήγηση μέ είκόνα συνε-
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χίΖεται μέ ,κόσμο ,ατούς δρόμους. Τότε άκριβώς άκούγεται 
ή φωνή τοϋ ηρωα νά λέει: ιπώς θά συνεχίσει τίς προσπά
θειές του, πώς δέν μπορεί νά σΤαμ,ατήσει πλέον γιατί αίσθά
νεται ενοχος κλιπ. Πρόκειται γιά μιά παραδοσιακή διαλεκτι
κή της ένοχης η γιά τό τέλος της; 

ΑΠ.: ΝομίΖω ότι ή διαδικασία τοϋ ηρωα είναι σαφής. Πρό
κειται γιά τήν διαλεκτική της μετάβασης. ΈΕ αίτίας αύτης 
της -σκηνης οί κριτικοί των άριστερών έφημερίδων χτύπη
σαν τήν ταινία σάν ψυχολογική! ! Einav ότι άναλώνεται με
σα σέ έπίη~δα ήθικης καί όχι διαλεκτικών σχέσεων ικλπ. 
ΈλπίΖω νά μήν άγνοοϋν ότι ή ύπονόμευση της αρχουσας 
ίδεολογίας συνδέεται αμεσα μέ συνειδησιακές διαδιικασίες. 
"Ac. δοϋμε τό Ζήτημα tανά. 
Κ,ατ' άρχήν πρέπει νά δεχτοϋμε πώc ή ψυχολογία, ή 
κάθε ψυχολογία προϋποθέτει πλήρη άφομοίωση των κοι
νωνικών μοντέλων συμπεριφορδς. Κατά συνέ·πεια όταν ~κά
ποιο μοντέλο παραβιασθεί χωρίc. συνείδηση, άναπαράγεται 
ενοχή στό έπίπεδο τηc. άτομικης ψυχολογίας. 'Όταν όμωc. 
τά μοντέλα παραβιασθοϋν μέ συνείδηση τότ,ε εχουμε κοινω
νική ένοχή καί έtέyερση. 'Όταν ό ηρωας λέει: θά συνεχί
σω γιατί είμαι ενοχος (χωρίς νά είναι άπό κάποια τυπική 
αποψη) δέν κάνει παρά νά tαναεπιστρέφι:;ι νά βυθίΖει τήν 
άτομικότητά του στήν όμαδική συνείδηση. 'Εκτός έάν οί άρι
στεροί κριτικοί πού άναφέρομε πιστεύουν ότι ή ίστοριικό
τητα βιώνεται άγαθσεργώς ! 

ΕΡ.: Πιστεύεις πώς ό κινηματογράφοc. έδώ ατόν τόπο μας 
μπορεί νά ένεργοποιηθεί μέσα στό αϊτημα τοϋ πολιηκοϋ καί 
κοινωνικοϋ μετασχηματισμοϋ ; 

ΑΠ.: Πιστεύω πώς ή κοινωνία ,μαc. είναι στήν πλειοψηφία 
τηc. μικροαστική καί τά μοντέλα προσέγγισης καί προώθη
σης τοϋ μετασχηματισμοϋ περνάνε μέσα άπό συνειδησιακά 
ρεύματα έντελώc διαφορετικά άπ' έκείνα των κοινωνιών μέ 
σu,μπαγη βιομηχανικό προλεταριάτο. Αίσθανόμαστε τήν ά
νάγκη νά δουλέψουμε πάνω στήν μαρtιστική βάση γι αύτόν 
τόν κοινωνι,κό μετασχηματισμό μά δέν πρέπει νά tεχνδμε 
πώc ή κοινωνία μαc. εχει έκατομμύρια μικροεπιχειρημα
τίες καί έλεύθερουc. σκοπευτές όλων των άποχρώσεων- 'Ε
πομένως τά πλάνα γιά τόν μετασχηματισμό είναι περισσό
τερο περίπλοκα καί πιό δύσκολα άπ' έκείνα ,πού ένεργοποι
οϋνται στίc. έργατικέc. μάΖεc. τηc. δυτικηc Γερμανίαc. η της 
Γαλλίαc.. 





ΤΑΣΟΣ WΑΡΑΣ 

ΔΙ' λΣΗΜλΝΤΟΝ ΑΦΟΡΜΉΝ 

Κατ' άpχην τό σενάριο στηρίζεται σ' ενα τφαyματικό περιστα
τικ·6 δπως άκρι«ιως παρουσιάζεται καl στην ταινία. Ψάχνον

τας τούς χώρους διαπίστωσα δτι άνάλοyα περιστατικά ύπάρ
χουν λίyο πολύ σ' δλες τlς άyροτικες περιοχες της 'Ελλάδος 

ίδίως στά πρωτα χρόνια της δεκαετίας 50. Κοινά αίτήματα 
είναι ή διάθεση των προϊόντων σε τιμη πού νά ίκανοποιεΊ τlς 
οίκονομικές τους άνάyκες, ή μιά κάποια άσφάλεια yιά την 
άπορρόφηση δλων των άyροτικών Ήpοϊόντων, καl ή έ.ν yένει 
διάθεσή τους χωρlς τούς έ.κ«ιιασμούς των διαφόρων μεσα-
ζόντων. · 
Άκρι«>ως yι' αύτό, δτι δηλαδη θά μποροΟσε νά συνέ«ιαινε ό
πουδήποτε στην 'Ελλάδα, δεν έ.ντοΉίζω άπόλυτα τόν χώρο κι 
άφήνω νά νοηθεΊ δτι εyινε κάπου στην Μακεδονία. Πέρα άπό 

αύτό καθαυτό τό yεyονός πού συνανταται στην δη μιουρyία 
ένός συνδικαλιστικοΟ όρyάνου καl στό φόνο πού τά δανείζο

μαι αύτούσια, σεναριακά άναπλάθω τlς κοινωνικες δομες της 

ύπαίθρου, τi.ς έ.σωτερικες σχέσεις στό χωριο καl την πολιτικη 
δπως άντανακλαται στlς προσωπικες σχέσεις των χωρικων. 

Ό "Ελλην χωρικος δεν είναι τό κατασκευασμένο πολιτικά Ο\.' 

μέσα άπο μιά συνεχη έ.παφη με τόν κόσμο των ίδεών. Ό χω
ρικός ταυτίζεται πολιτικά με την παράταξη πού ύπερασπίζε
ται τά άμεσα συμφέροντά του. Ή επαφή μου με ϋ'Τ(αιθρο ( οί 
yονεΊς μου δάσκαλοι συνεχώς άλλάζαν χωριά καi. έyώ τούς 
άκολουθοϋσα), καl ή καταyωyή μου άπό ενα χωριό της Μα

κεδονίας μου προσέφεραν άρκετο ύλικό yιά νά μπορέσω νά 
το έ.πεξερyαστώ, δομικά στην έ.ξέλιξη της ίστορίας της ται
νίας μου. 

Π ρό«ιλη μα πάνω στό σενάριο άντιμετώπισα πρώτα στη y λώσ
σα καl δεύτερο αν θέλετε ίδεολοyικά, αύτ,6 άκρι®ως πού προ
φασίστη καν μέλη της κριτικης έπιτροπης yιά νά δικαιολογή
σουν την μη ®ρά®ευση της ταινίας. 
Καi. στίς δυ6 δμως περιπτώσεις προσανατολίσθηκα στην άπο
ψη πώς δεν μποροΟσα νά παραγνωρίσω τόν χωρο, καl τούς 
'ίδιους τούς άνθρώπους πού δρουν, δπως δρουν στόν χωρο 
τους. 

Ό Μιχάλης στην σκηνη του φόνου δρα θυμικά, δεν είναι ό 
κομμουνιστης των πόλεων, ό άστός ίδεολόyος πού θά μετρήσει 
τίς πράξεις του. Στό δικαστήριο ήρωοποιεΊται μόνος του καl 

δηλώνει δτι δεν μετανοεΊ yιά ενα εyκλημα πού οί άστοl ίδεο
λόyοι της έπιτροπης τό «ιρηκαν ασκοτω. Μά θαταν yελοΊο 
νά Ήpοτείνω κάποια λύση σοσιαλιστικου ρεαλισμοΟ. 
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Ό συνεταιρισμος εyινε yιατl δεν 1ταίρναν τιμη τα καmια έκεί
νη τήν χρονιά. Κακως είδαν οσοι είδαν τον Μιχάλη σαν ενα 
συνειδητο1τοιημένο κομμουνιστή. 
Πάνω στη yλωσσα είχα σαν 1ταραδείyματα ταινίες 1τού μιλουν 
οί ηρωες αστικά, τα 1τεζα έλληνικά, (οπως ή «Άνα11αράστα· 
ση») καl ταινίες ,τού μιλαν έκχυδαισμένα χωριάτικα. Λοι11οv 
έyώ κράτησα τlς ρίζες μιας πραyματικης γλώσσας 011ως την 
εννοιωθα μέσα α1το τlς αναμνήσεις των παιδικων μου χρόνων, 
κι 011ως καθημερινα την ζουν οσοι εχουν σχέση με το χωριό 
Γρήγορα κατάλα~α δτι το 11ρΜλημα yλωσσα ηταν συνυψα· 
σμένο μέ τούς ήθο11οιούς. '~Ε11ρε11ε λοι11·::>ν νό: ~ρω ήθο11οιούς 
τέτοιους 1τού να μ11ορουν νό: μιλήσουν καl νό: 11ροψέρουν σω· 
στό: το κείμενο. 
Οί ήθο11οιοl 11:ού χρησιμο11οίησα τελικό: ολοι εχουν κά11:οια 
σχέση μέ το χωριό. Πολλοl κατάγονται απο κεϊ, άλλοι, οί 
λεγόμενοι μ11ουλουκτσηδες, δίνουν σχεδον μόνο σε χωριό: 11α· 
ραστάσεις κι εχουν 11άρει τέτοια στοιχεϊα τφοψορας 11:ού η· 
θελα. 

Βέ~αια ύ11ο~οήθησα και yώ την κατάσταση οσο μ11ορουσα. 
Μείναμε μόνιμα κατό: την διάρκεια του γυρίσματος, στα χω
ριά, ~ρισκόμασταν με τούς ανθρώ11:ους καθημερινό: καl ζού
σαμε την ζωή τους, 11αρακολουθούσαμε τlς δουλειές στό: χω
ράφια κ.ά. ετσι 11:ού ό χωρος να 11:αίζει ουσιαστικο ρόλο στην 
~οήθεια της έρμηνείας. 

Ίο 'ίδιο το θέμα είχε α11:ο μόνο του μερικα έ11:ικίνδυνα σημεϊα 
11ού ε11:ρε11ε νό: ξε11εράσω. 
Αυτό: ηταν 11:ρωτα -11:ρωτα ή συγκίνηση, ϋστερα ή μονοδιάστα
τη αφήγηση, το φολκλόρ κ. ά. 

'Έτσι την τελικη ευθεϊα της αίσθητικης αντιμετω11:ίσεως της 
ταινίας μου την ύ11:έ~αλαν μέχρι ένας σημείου οί 11ροσ11άθειές 
μου νό: α11:οcpύyουν αυτούς τούς κινδύνους. 

ι<αδράρω α,το μακρυά, δεν χρησιμο11οιω δραματικούς ψωτι, 

σμούς καl 11λανάρισμα στον ηχο, ή μηχανη δεν έ11:εμ~αίνει δυ
ναμικό: κ.λ.11. 

'Α11' την άλλη μεριό: 11:ροσ11αθω νό: φέρω μια διαλεκτικη αφή
γηση, ά11ορρί11:τοντας μεν την ίδέα 11λανο=το κύτταρο της κι
νηματοyραψικης σκηνης, μό: 11:οτε δεν υίοθετουσα το 11:λάνο σε
κάνς γιατί η ταινία φτιάχθηκε μέσα στην δικτατορία με σκο,το 
νό: 11εράση στον κόσμο της ύ11:αίθpου ~ασικό: καl νό: λειτουρ
γήσει έκεϊ. Με λίyα λόγια ηθελα νό: δη την ταινία κόσμος καl 
,τοτέ δέν μ11οροϋσα να υίοθετήσω μιό: yραψη με αίσθητικη ττρο
~ληματική 11:ού θό: αποδυνάμωνε απο το θέμα τον δυναμισμο 
11:ού μου ηταν χρήσιμος. 



ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΊ"ΔΗΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

γύρω άπ' τή ταινία μικροϋ μήl(ουc. 

Α' 

Ή κυρίαρχη iδεολογία έnιβάλλει καί i)έχεται σά κινη
ματογράφο ΜΟΝΟ τήν ταινία μεγάλου μιiκουc, ένω τήν ται
νία μικροϋ μήκουc τήν δέχεται σά ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ γιά κινη
ματογράφο. 
Οί λόγοι είναι οίκονομικοί καί iδεολογικοί. 
Ένω ή ταινία Μ. μ. έκnληρώνει δλουc τούc δρουc τηc 
κυρίαρχηc οiκονομίαc σά βιομηχανικό -προϊόν, ή ταινία μ.μ
στηρί(εται στήν άτομική οiκονομία, λόγω χαμηλοϋ κόστουc, 
καί άπό δnοψη ,παραγωγηc είναι βιοτεχνιι<ή, ετσι τή,ν καθι
στό δχι άνεκτά έκμεταλεύσιμη μέσα στά πλαίσια τηc κυ
ρίαρχηc οίκονομίαc .πού είναι βιομηχανικά 
Ένω ή ταινία μεγάλου μήκουc γίνεται έκφραστής -
τούλάχιστον - μέρουc τηc ικυρίσρχηc iδεολnγίαc, ή ταινία 
μικρου μήκουc είναι φορέαc της iδεολογίαc τοϋ κατασκευα
στή τηc, ό όποίοc τίc ηερισσότερεc φορέc άντιτίθεται ,στήν 
κυρίαρχη iδεολογία. 
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Πάνω σ' αύτή τή βάση, ή ταινία μ.μ. άπό τή φ•'ιση της κατα
σκευηc: της καί άπ' τό ρόλο τηc: σάν δργανο ίhεολογικό, βρί
σκεται σέ σ ύ γ κ ρ ο υ σ η μέ τή 'Κυρίαρχη τάΕη. 
Ή σύγκρουση αύτή συγκαλύπτεται άηό τή κυρίαρχη τάΕη 
κυρίως μέ τήν ενταΕη της ταινίαc: μικροίί μήκουc: μέσα στά 
πλαίσια ηού καθώρισε αύτή γιά τήν ταινία μ~γάλου μήκουc: 
καί δημιουργώντας ταυτόχρονα, ενα πλέγμα περιορισμων 
(παραγωγή-διανομή κ. δ.) μέ 0:κοπό τήν έΕουδετέρωση 
τοίί κατασκευαστή καί τηc: ταινίας του. 'Εrιίσηc: άποπροσα
νατολίΖ:ει τόν κατασκευαστή μέ ηληθοc: «ι::νθαρρυντικων» 
ψυχολογικων καί ύλικων «άποδοχων» μέ σι<οπό τόν εύνου
χισμό του ώστε, αν δέν άποσυρθεϊ, νά τόν χρησιμοποιήση 
γιά τίc: μελλοντικές άνάγκεc: τηc:. 

Συμπερασματικά. Ή κυρίαρχη τάΕη πατρονάοει τήν ταινία 
Μ.μ. σάν τόν ΜΟΝΟ κινηματογράφο διότι ~ίκονομικά καί 
ίδεολογικά ή ταινία μ.μ. ερχεται σέ (άμεση) nϊιγκρουση μέ 
τά τα t ι Κ ά της συμφέροντα. 

Β' 

Τό πρόβλημα γιά μδc: τούς κατασκευαστές ταινιu,v μι·κροίί 
μήκουc: νομίί::ω δτι τίθεται σέ δυό έπίπεδα. Τό πρωτG' είναι ό 
συντονισμόc: των προσπαθειων μαc: nρόc: τήν καΊ"εύθυνση 
των συνθηκων παραγωγηc: - διανομηc: ,καί τό δεύτερο, ή 
συνειδητοποίηση της ταινίας σάν ίδεολογικοίί όργάνου. 

1. Ή ταινία προβάλλεται στίc: όθόν,εc:. μόνο κάτω άπό ώρι
σμένεc: συνθηκεc:. Ό καθορισμός αύτων των συνθηκων 
σημαίνει έντόπιση των άηαγορεύσεων, μέ στόχο τόν ά
γωνα γιά τή κατάργησή τουc:. 
Τί κάνουμε ηρόc: αύτή τή κατεύθυνση; Μόνο ... ταινίες, 
δηλ. σχεδόν τίποτα. 

α) Ό φιλμοκαταοκευαστήc: στηριγμένος στίς άτομικές 
του δυνάμεις είναι άδύνατο νά καταργή·σει η νά μετα· 
βάλλει τίς άπαγορεύσειc:. "Ετσι ΜΟΝΟ μέ,σα άπ' τίc: 
συντονισμένες ένέργει,εc: μιδc: όμάδαc:, ένόc: έκπολιτι
στικοϋ η συνδικαλισηκοϋ όργάνου μποροϋν νά έπιτευ
χθοϋν. 

β) Ό φιλμοκατασκευαστήc: ά ρ νο ύ μ εν ο ς τίc: συνθη
κεc: ,καί τούc: δρουc: της κυρίαρχης ίδεολογίας ΠΡΟ
ΧΩ ΡΕ Ι στή πλήρη ρήΕη του μ' αύτήν, προσπαθωνταc: 
νά δημιουργήση μιά «παράλληλη ιηορείο» μέσα στό 
σύστημα. 
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Ή παράλληλη λειτουργία καί σύliευςη τοϋ α καί τοϋ β 
νομίΖ:ω δτι δίνουν τή σωστή κατεύθυνση γιά τήν έ,πίλυση 
άρ~ετων προβλημάτων. 

2. Ή ταινία μικροϋ·μήκους, σάν δργανο ίδεολογικό εχει με
γάλες δυνατότητες. Γιά νά άποκτήση δμως τό σωστό 
προορισμό της μέσα στό χωρο της ίδεολογι,κης ·πάλης, 
πρέπει νά «δομηθη» μέσω της τ,αςικης πάλης. 

α) Έπιδίωtή μας. Νά δείΕ:ουμε τίς ταΕικές δυνάμεις καί 
τό τρόπο λειτουργίας των. Νά δείΕουμε μέσα ~αί τρό
,πους μέ τά όποία θά διεΕαγάγουν οί «μαΖ:ες» αύτή τή 
πάλη. 

Στό όλοκληρωηκό σακάτεμα των έπιθυμιων άπό τόv ίμ
ηεριαλισμό, τό φίλμ πρέπει νά στρα,τεύ'ει τίς έπιθυμίες 
έναντίον του. 'Όχι «καλλιτεχνική» όργάνωση των έπιθυ
μιων, άλλά βγάλσιμο άπ'τήν ά,πομόνωση μέ σκοπό νά τίς 
φέρουμε άκατέργαστες οτή πάλη. Τό φίλμ πρέιπει νά βοη
θα τούς έργαΖ:ομένους στήν εκφραση καί διακύρηΕη των 
έπιθυμιων τουc. Τό φίλμ πρέπει νά βοηθδ τίc έnιθυμίεc 
στή πορεία γιά τή πραγμάτωσή τουc. 

β) ΈπιδίωΕή μαc. Ή ·καλλιτεχνι·κή πρακτική νά μήν nα
ραμείνη Θεατής μπροστά στή διαρκη μετστροπή των 
ταtικων σχέσεων, άλλά ταυτόχρονα νά έφαρμόΖ:η καί 
στόν 'ίδιο τόν έαυτό της, άνάλογεc καλλιτεχνικές με
τατροπές. "Ετσι ώστε νά άσκη καί «μορφικά» τήν πάλη 
ένάντια στδ «μορφικά σχήματα» της κυρίαρχης ίδεο·· 
λογίαc. 





ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 

«'Απόπειρα γιά κοινωνιολογική ερευνα 

στή σημερινή 'Ελλάδα» 

Ή σημερινή 'Ελλάδα είναι ή 'Ελλάδα του Μάη του '74 
(τότε γυρίστηκε ή ταινία) καί ή άnόηειρα ε'ίταν πράγματι 
δύσκολη. Αύτό όφείλονταν κατά ενα ποσοστό μόνο στήν πο
λιτική κατάσταση ·πού έnικρατουσε τότε, οί ύnόλοιnεc δυ
σκολίεc παραμένουν άκόμα καί σήμερα δν κανείc θέλει νά 
δείtει τίc ,συνθηκεc των έργαΖ:ομένων δχι ά,nό τήν σκοπιά 
των άφενηκων καί των κοινωνιολόγων ,πού είναι στήν ύnη
ρεσία τουc, άλλά άnό τή σκοπιά των ίδίων. Θά λέγαμε δτι ή 
ταινία γυρίστηκε μέσά σέ έχθρικό περιβάλλον. Ό ,κάθε βιο
μήχανοι: Θεωρεϊ τόν χωρο έργασίαc, χωρο τηc άηόλυτηc 
έtουσίαc του ,καί ώc έκ τούτου δέν έηιτρέnει κανενόc εϊ
δουc έnικοινωνία των έργατων η έργατριων μέ τρίτουc ... Ε
τσι εϊμασταν άναγκασμένοι νά γυρίσουμε τήν ταινία κλεφτά 
καί κάτω ά.πό έtαιρετικά δύσκολεc συνθηκεc, nραγμα .πού 
είχε σοβαρέc έnι.nτώσειc στήν τεχνική άρτιότητα τηc ται
νίαc καί κυρίως στόν ηχο. Ή nεϊρα πού άηοκτήσαμε δμωc 
άn' τήν δλλη μεριά ηταν πολύτιμη. Μάθαμε πώς σ' αύτέc 
τίc περιπτώσεις χρειάΖ:,εται ενα συνεργείο μέ έtαιρεηκά έ
λαφρύ έtοnλισμό μέ μεγάλη εύκινησία καί έnιθετικότητα. 
Μόνον ετσι μnορουν νά βγουν ταινί,εc πού ναναι άnοκαλυ
nτικέc μιας πραγματικότητας ηίσω άnό τίc βιτρίνεc. Πι
στεύω σ· αύτόν τόν κινηματογράφο των κοινωνικων θεμά
των ,κaί καταστάσεων ,πού δέν άρκε"tται στήν πρόσοψη άλλά 
δημιουργεί τομέc ,nροσεγγίΖ:ονταc καί έρευνωνταc ,πράγμα
τα πού είναι ταμπού άnό τήν σκοπιά των συμφερόντων τηc 
άρχουσαc τάtηc. Βέβαια ενας τέτοιοι:: κινηματογράφοc εί
ναι ηερισσότερο κοινωνιογραφικόc παρά κοινωνιολογικόc. 

'Εδω θέλω νά έnαναλάβω τά λόγια του Βασίλη Φίλια μέ 
τά όnοία τελειώνει ή ταινία καί πού λένε δτι: · 

«'Ο άνθρωποι:: άνημετωnίΖ:εται άnό τήν άποψη του nωc 
νά προσαρμοστεί στό ίσχυον σύστημα καί ή κοινωνιολογία 
χρησιμοποιείται χρησιμοθηρικά γιά νά δημιουργήσει αύτό 
ηού λέμε "conditioning" νά προσαρμόσει δηλαδή τά άτομα 
σέ μιά ώρισμένη κατάσταση. Δέν έμnεριέχει τό αϊτημα τηc 
έλευθερίαc του άνθρώnου nρδγμα πού βρίσκεται στίς ρίΖ:εc 
τηc κοινωνιολογικης ερευνας άλλά άντίθετα τό αίτημα του 
πως ό άνθρωποι:: Ηά ύnοταχθεί ο' ενα ώρισμένο σύστημα.» 

25 





ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

«ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ» 

Τόv Ίούλιο τοϋ 1973, πηγαίνοντας πρός Κόρινθο, περάσα
με από τόv καταστρεμέvο έλαιώvα της Πάχης, στά Μέγα

ρα. Τό θέαμα μας συγκλόνισε, κι αποφασίσαμε vά έπι

στρέψουμε μ' εvα 120άρι εγχρωμο φίλμ γιά vά τραοήξου

με. Δεν θέλαμε τίποτα παραπάνω από τό v' αποτυπώσου
με αυτό τό συγκλονιστικό θέαμα για vά τό κρατήσουμε για 

αρχείο. Βέοαια 120 μέτρα φίλμ (4 λεπτα) δεν εφτασε, καί 

ξαναγυρίσαμε μ' άλλα δυό κουτιά. Τότε συναντήσαμε εvα 

οοσκό της περιοχης πού μας μίλησε γιά τή μέρα πού εγι

vε ή έπιδρομη με τίς μπουλντόζες τοϋ Άvδρεάδη. Μας εί

πε πράγματα πού οϋτε τό εvα δέκατο απ' αύτα δεν είχε 

περάσει στίς έφημερίδες. 

Γυρίζοντας στην Άθήvα πηγα στον Άvτρέα Άλεξαvδρό

πουλο, πού εγραφε στό «ΒΗΜΑ» για τίς απαλλοτριώσεις. 

rv:oϋ εδωσε όvόματα «σίγουρων» ανθρώπων απ' δλες τίς 

ο.παλλοτριωμέvες περιοχές. Κατέοηκα στα Μέγαρα μ' ενα 

μαγvητόq:ωvο καί μίλησα με τους ανθρώπους. Στην αρ

χη είχα τό μικρόφωνο κρυμμένο, αλλά γρήγορα είδα δτι 

δε χρειαζόταν. 'Έτσι, ορεθήκαμε με 12 λεπτα φίλμ καί μια 
ωρα συνεντεύξεις με συvαρπαστικες αποκαλύψεις σε μα

γνητοταινίες. Με τό Μαvιάτη είχαμε κοιvες απόψεις για τό 

vτοκυμαvταίρ. Συζητήσαμε μιά ωρα, καί, αφοϋ ορήκαμε 

τό χρημα, τ' αποq:ασίσαμε: αρχίζαμε ταινία. Σκοπός μας 

ηταv vά τήv έτοιμάσουμε πρίv τη συνεδρίαση τοϋ Συμοου

λίου της Έπικρατείας (πού ηταv για τίς 16 Νοεμορίου) 
ωστε vά μπορέσει να χρησιμέψει καl άμεσα στους Μεγαρί
τες. Γρήγορα δμως Ε,Εαμε δτι το πράγμα πηγαίνει μα

κρυά, πολύ πιό πέρα από μιά καταγγελία. •Έτσι πηρε άλ

λες διαστάσεις μέσα μας κι αποφασίσαμε v' άποδεσμευ
τοϋμε χρονικά. 
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'Από τίς 5 Όκτωορίου μέχρι τίς 25 Φεορουαρίου, δουλεύα
με στη μουοιόλλα η σε γυρίσματα, όκτώ με δεκάξη ώρες 
τη μέρα. 'Έτσι, μόλις τελειώσαμε το μοντάζ, εϊδαμε δτι εί

μασταν πολύ δεμένοι με τό υλικό μας καί, γι' αυτό απο

φασίσαμε ν' απομακρυνθcυμε απο την ταινία γιά ενα διά

στημα. Την αφήσαμε γιά ενα μηνα στά κουτιά της. Μετά 

την ξαναπιάσαμε γι' cλλο ενα μηνα, καί στίς 25 'Απριλίου 
ογάλαμε την πρώτη κόπια. 

Πρώτ' απ' δλα μας ελειπαν αυτά πού λείπουν πάντα: 

χρόνcς καί χρημα. <Όπως είπα πρlν αρχίσαμε τόν 'Ιούλιο 

του 73. Την έποχη του πυρετου γιά τούς ελληνες κινημα
τογραφιστες (δλοι πασχίζουν να είναι ετοιμοι γιά τίς 24 
Σεπτεμβρίου). "Έτσι κ' εμείς δουλεύαμε σ' ενα σωρό ται

νίες. «Κλέβαμε» λοιπόν δυό μέρες από δω κι από κεί καί 

τρέχαμε στά ΙV'έγαρα. Μετά πηγα μόνος μου - μόνο με 

τc NAGRA - γιά δέκα μέρες. 'Αργότερα κατεβήκαμε με τό 

Μανιάτη γιά δυό βδομάδες. Άυτα πρίv τό φεστιβάλ. Τούς 

έπόμεvους μηνες δεν ε~χαμε πρόολημα χρόνου. Ή ελλει

ψη δμως του χρόνου είχε πολύ μεγάλη σημασία έδω, για

τί ε~·χαμε νά κάνουμε με μια. υπόθεση πού έξελισόταν, καί 

μ.' εvα χωρο πού αλλαζε συνέχεια. 

(Η ελλειψη σε χρημα = ελλειψη σε μέσα, είχε ενα καλό: 

ευκίνητο συνεργείο. Δυό ανθρωποι, μιά ARRIFLEX, ενα 

τό NAGRA - γιά Εέκα μέρες.'Αργότερα κατε6ήκαμε με τό 

στά κοντινά πλάνα, αλλά ή μηχανη ηταv ελαφριά, ευκίνη

τη, πάντα στό χέρι. 

Αυτό μας 6οήθησε καί στό να πλησιάζουμε τούς ανθρώ

πους χωρίς να τούς τρομάζουμε με τη τεχνολογία μας. 

Σ' δλους πηγαίναμε πάντα συστημένοι. οι περισσότεροι χω

ρίς να φο6ουvται τό φακό η τό μικρόφωνο, μιλοϋσαν απ' 

την πρώτη στιγμη ανοιχτά γιά το τί εγινε καl πως. Μας 
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πηρε δμως λίγο χρόνο μέχρι να κερδίσουμε δλη την έμπι

στοσύνη τους καl ν' άνοιχτοϋν περισσότερο, πέρα άπ' τα 

γεγονότα, στην ουσία. 

Μέ 1',i χωροφυλακη καl την άσφάλεια δέν ϊ'χαμε σοοαρά 
πρcολήματα. Τόν πρώτο καιρό, δταν τα συνεργεία της 

ΣΤΡΑΝ γκρέμιζαν ακόμα δέντρα καl σπίτια, δ χώρος η

ταν κατακλυσμένος ,από χωροφύλακες απ' τά Μέγαρα, 

την Έλει.:σίνα καl τό Αιγάλεω. Αυτο δμως πού τους απα

σχολοϋσε ηταν οί Μεγαρίτες. Έμείς παίζαμε το σχετικό 

κρυφτό μαζί τους. Μιά φορά μας σταμάτησαν, τcύς δεί

ξαμε μια κάποια άδεια λήψεως σκηνών καl τούς εφτασε 

αυτό. Μια άλλη φορά εΤπαμε είμαστε άπο την τηλεόραση, 

6.πό τόν «" Ανεμο 'Αναδημιουργίας». Μιά άλλη, πού γυρί

ζαμε στά διυλιστήρια τοϋ Λάτση, μας σταμάτησε ενας 

λοχαγός των ΛΟΚ. Την άλλη μέρα μας φώναξαν στη Με

σογείων, αλλά πάλι τό ζήτημα εληξε μέ την άδεια λήψεως. 

Μετά δμως ΤΟ Πολυτεχνείο καl στις 25 Νοεμορίου, τα 

πράμματα ολλαξαν. Παρόλο που ύποτίθεται δτι είχαν 

επιστρέψει τά χτήματα στους Μεγαρίτες, καl δτι - υπο

τίθεται- το πρόολημά τους είχε λυθεί, δέν τους άφηναν 

νά μσς μιλήσουν, έκοιάζοντάς τους μέ διάφορους τρόπους. 

Γι' αυτό άλλοι ηρθαν νά μας οροϋν στην Άθήνα καl μέ 

άλλους συναντηθήκαμε στην έξοχή. 

Στούς άνθρώπους πού συναντούσαμε γιά πρώτη φορά, 

μας πήγαινε σχεδόν πάντα κάποιος αλλcς. Φροντίζαμε νά 

πηγαίνουμε τ··,iv ώρα τcϋ φαγητοϋ η τοϋ καφέ. "Ετσι πολ

λές φορές καθόμασταν ώρες πολλές τρώγοντας καl πίνον

τας, καl κάθε τόσο σηκωνόταν ή μηχανη καl τραοοϋσε. 

Τό σημαντικό είναι δτι σχεδόν ολόι καιγόντουσαν απο έ
·1rιθυμία νά μιλήσουν εξω απ' τα δόντια. rΈνας μας εΤπε: 

«δε με νοιάζει αν δουλεύτε γιά τον Άντρεάδη η γιά την 

άσφάλεια. Έγώ εχω νά σας πω δτι δλα εγιναν έπειδη στην 

Έλλάδα εχουμε μαϋρο φασισμό)>. 
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'Εμείς κάναμε στην αρχη μιά γεvικη ερωτηση καl συχνά 

πέρvαμε απαντήσεις πού κρατοϋσαv τρία καl τέσσερα λε

πτά. 

Ή δύναμη λcιποv τοϋ λόγου στην ταινία, ή ποιότητα των 

συνεντεύξεων, δέv ανήκει σέ μας, αλλά στους ιδιους τούς 

Μεγαρίτες. 

'Έτσι ορεθήκαμε vαχουμε στα χέρια μας μιά ύπόθεση κι 

εvα ύλικο πcύ δέv σήκωνε κανένα συμοιοασμο μέ δποιαδή

ποτε λογοκρισία η αυτολογοκρισία. Μόνο δταv τέλειωνε 

το μοντάζ συνειδητοποιήσαμε για τά καλά δτι ή ταινία 

δέv είχε καμμία πιθανότητα vά παιχτεί στην Έλλάδα, πέ

ρα απο εvα μικρο κύκλο ανθρώπων της δουλειάς. Κουοεv

τιάσαμε, οάλαμε τr,1v κόπια σέ δυο τσάντες καl φύγαμε 

στο εξωτερικό. 

Εϊχαμε εvα ύλικό πού ογαίvει από μια πραγμαϊικότητα, 

την δποία σεοαστήκαμε απόλυτα. Ή γεvικη γραμμή μας 

ηταv: δσο γίνεται λιγώτερη δικιά μας παρέμοαση· οχι 

σχόλιο· οχι ερωτήσεις. 'Ήδη μέ το μοντάζ εχουμε επέμοει 

όρκετά. Αυτο πού θέλαμε vα γί~ει -καl εγιvε- ηταv εvα 
vτοκυμαvταίρ αμεσο, «λαϊκό». 'Ένα vτοκuμαvταίρ πού vά 

μην απευθύνεται μόνο σέ μια ελίτ ι αλλά . πού vά μπορεί 
vα μετρήσει καi vα λειτουργήσει σ' εvα πλατύ κοινό. Μέ

σα στά «ΜΕΓ ΑΡΑ» δέv αναλύονται σέ οάθος επl μέρους 

στοιχεία της σύνθετης καl αvτιφατικης αυτης πραγματι

κότας. 'Υπάρχουν δμως καί μποροϋv vα χρησιμέψουv σάv 

άφετηρία γιά τηv δποια ανάλυση. 





1 

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

«ΓΑΖΩΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ» 

Δεν ύπάρχει κινηματοyράψος εξω ά11:ο την ταξικη 11:άλη. 

- Τ·::> ψlλμ μετα(!~άλλει τlς ίδεολοyικες 11:αραστάσεις 11:ου εχου
με yιά τον κόσμο, καl σ' αύτον τον ίδεολοyικο χωρο (!~ρί
σκεται ή ά11:οτελεσματικότητά του. 

Οί σχέσεις 11:αραyωyης στην καλλιτεχνικη δημιουργία είναι 
κι' αύτες μέσα σέ ταξικά 11:λαίσια. 

- Φιλμουρyός, καλλιτεχνικο ά11:οτέλεσμα, σκοτεινη αίθουσα, 
θεατής, διάλογος ... 

Το ψlλμ είναι ά11:οτέλεσμα της κιν) κης 11:ράξης ετσι 011:ως αύτη 
συντελειται. Τα δύο κύρια ορyανα τοϋ κιν)στή, {} μηχανη λή
ψης καl το μαyνητόψωνο δεν στέκονται άπλως ά11:έναντί σέ μια 
11:ραyματικότητα καl την καταγράψουν. Καταγράψουν την 
11:ραyματικότητα κάτω ά11:ο κά11:οια σκο11:ιά ίδεολοyικη η με 
ίδεολοyικο άντtκρυσμα της ό11:οίας είναι φορέας δ κιν) στής. 
Τώρα το νά μιλήσει κανεlς yια το ερyο του είναι καl εϋκολο 
καl δύσκολο. Εϋκολο yιατl μ11:ορει νά πει με κάθε λεπτομέ-
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ρεια yια το πως πραγματοποιήθηκε ή ταιν(α και δύσκολο 
yιατl ενα ερyο θεωρούμενο έκ των ύστέρων σαν ψορέας ση
μασιων μπαίνει σ' ενα χωρο οπου ή αποψη τοΟ κιν) στη είναι 
μια αποψη οπως ολων των αλλων που ερχονται σ' έπαψη με 

την ταινία. Ώς άναψορα το πρωτο σκέλος ή ταινία πραγματο
ποιήθηκε με την άπλούστερη μορψη συνεργείου και τ,::, άπλού
στερο πρόγραμμα. Δύο ανθρωποι μια μηχανη 16 χλσ καl ενα 
μαyνητόψωνο. Άπο πρlν είχαν μελετηθεί: δλα έκεινα τα στοι
χεια που έπρόκειτο να κινηματοyραψηθοΟν. 
Με ~άση την προμελέτη κάναμε ενα πρόγραμμα yια την κινη
ματοyράψιση, αύτο δεν σημαίνει καθόλου πώς το έψαρμόσαμε 
άλλα μας χρησίμεψε σαν yνώμονας καl άψαιτηρία. 
Ή κινηματοyράψιση ηταν σταθερά προσανατολισμένη στην κα
ταyραψη της ζωης των ανθρώπων τοΟ συγκεκριμένου χώρου 
στον όποιο ή ταινία πραγματεύεται. Έκεινο που yρήyορα κα
ταλά~αμε ηταν πώς δεν μπορούσαμε να ύποδηλώνουμε τα 
πράγματα καl δτι επρεπε να τα σε~αστοΟμε τόσο στην αύθεν
τικότητα της έμψάνισής τους οσο καl στην πραyματική τους 
διάρκεια. Δεν μπορεί: κανεlς να δείξει ανθρώπους που μαζεύ
ουν καπνα yια μια στιyμη μόνο κι' αύτο ναναι αρκετό. Το μά

ζεμα του καπνου δεν είναι ενα στιyμιαιο πραyμα καl ενα ψευ
yαλέο πέρασμά του άπ' την όθόνη δεν άρκει. 'Έτσι ενας σε
~ασμος της πραyματικότητας είναι καl σε~ασμος της διάρ
κειας αύτης της πραγματικότητας. Στο τέλος ~ρεθήκαμε μ' 
ενα όπτικο ύλικο 4 ώρων διαρκείας καl μ' ενα ήχητικο 8 ώ
ρων. Το μοντάζ εyινε με ~άση την αντιπροσωπευτικότητα και 
την περιεκτικότητα. Κανένας προσανατολισμι::>ς δεν μπηκε πά
νω άπ' αύτο το ύλικο yια να το κατευθύνει, αντίθετα ό προσα
νατολισμος της μορψης της ταινίας πηγάζει αμεσα άπο τ,::> ύ
λικό. 

Τώρα ώς άναψορα το δεύτερο σκέλος - την σήμανση, και την 
ποικιλία των ση μασιων που απορρέουν άπ' την ταινία - παρα
τη ρω τα έξης: 
Κατα πρωτο λόγο ή ταινία δεν τρέψει τlς συνθηκες της α'ίθου
σας προ~ολης - άνανέωση του ένδιαψέροντος του θεατη, διαρ
κη έπιτοποθέτηση στοιχείων με συσσωρευτικο χαρακτηρα που 
πηγάζει δευτεροyενως άπ' το θέαμα, δεν δημιουρyει δικό της 
μυθικο χωρο. 

Κατα δεύτερο λόyο παραπέμπει στην πραγματικότητα και οχι 
στη σημασία. Συνεπως την ~λέπω σαν μια ταινία που δεν ίκα
νοποιει το αίτημα της αίθουσας τ·::> όποιο μάλιστα αντιστρα
τεύεται yιατl ή αίθουσα σπάνια ,όδηyει σε μια λύση εξω άπ' 

αύτήν. 





ΚΩΣΤΑΣΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

Κατ' άρχήν ή ταινί,α δέν είναι προϊόν κινηματογρ.αφικηc: άηό
φασηc: μόνον, άλλά κυρίωc: πολιτικών ~κριτηρίων. ΞΕε-κίνησε 
μέσα ατά πλαίσια μιαc: εύρύτερηc όμάδαc πού άπετελείτο 
άπό διαφόρουc: πολιηκούc: προσανατολισμούc:-
Πήρc:π τήν άπόφαση νά κάνουμε αύτή τήν ταινία άλλά τήν 
θεωρούσαμε μδλλον σάν πολιτική παρά σάν κινηματογρα
φική πράtη. Στή διαδικασία αύτή συνειδητοποιήσαμε τόν 
ρόλο τηc: αμεσηc: πολιτικηc: ταινίαc: καθώc: ,καί τοΟ καλλι
τέχνη άναφορικά μέ τήν πολιτική κατάσταση τηc: κοινωνίαc: 
στήν όποία Ζεϊ. 'Ακόμα κατανοήσαμε τόν ρόλο τηc: ηολιτι
κοποιημένηc: παρουσίαc: έtω άπό τήν στενή έπαγγελματική 
δραστηριότητα. 

Μέ τό ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ καταδείtαμε κα
τά ένα μέροc: τό τί γίνονταν τό «72». Άπ' τήν αλλη μεριά 
κάναμε ώρισμένεc: άναφορέc: ο' αύτό πού συχνά λέγεται 
«πρόσφατο παρελθόν» καί δημιουργήσαμε μιά ίστορική γέ
φυρα. 

Tic: άναφορέc: στό .,παρελθόν τίc: ύιπαγόρευε ή τάση μαc: νά 
δείtουμε τόσο τούc: άγωνεc: τοΟ λαϊκοΟ κινήματοc: δσο καί 
τούc: τρόπουc: τηc: άντίδρασηc:. Στό παρόν ή άντίδραση είχε 
έΕουδετερώσει τό λαiκό κίνημα καί καθυποτάtει τό λαό. 
Ή δικτατορία ηταν τό ά,ποτέλεσμα ·μιδc: σειρδc: κλιμακωτών 
πραεικοπημάτων πού άρχίlουν άπό τό '61 (έ,κλογέc:) καί τε
λειώνουν μέ τό 'Ιουλιανό Βασιλιικό πραΕικόπημα. 
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"Αλλα περιθώρια έλιγ,μων γιά τήν άντίδραση δέν ύπηρχαν 
καί τό λαϊκό κίνημα είχε φουντώσει, ώc έκ τούτου ή δικτα
τορία ηταν έηιβεβλημένη άνάγκη γιά τήν άντίδραση καί 
τούc Άμερικάνουc. Τό δτι άπό τήν ταινία λείπει ή άναφορά 
τηc άντίστασηc πρόc τήν δικτατορία όφείλεται σέ δύο λό
γουc. Πρωτα στήν άνηκειμενι1κή ελλειψη ύλικοϋ. Μετά στό 
δτι δέν εϊχαμε μιά Εεκαθαρισμένη δηοψη άνάμεσα στίc άν
τιστάοειc διαφόρων τάσεων, ο' αύτέc πού ηταν άπλωc κατά 
των Συνταγ,ματαρχων καί σ' αύτέc πού ηταν έναντίον δλων 
έκείνων των θεσμων μέσα στούc όποίουc έκολάφτηκε ή δι
κτατορία. Ή δική μαc θέση ηταν δτι ό άγωναc είναι βασικά 
άντιϊμπεριαλιστικόc καί άντιμονοπωλιακόc καί ηταν λάθοc 
πού δέν ηεριελήφτηκε στήν ταινία. Ή άντίσταση επρεπε 
νά ύπάρχει στήν ταινία καί μαΖ:ί ή δική μαc κριτική πού θ' 
άπέρρεε άπό τήν θέση μαc. Αύτό τό κενό προσπαθοϋμε νά 
τό καλύψουμε τώρα κατά τίc προβολέc τηc ταινίαc κάνον
ταc συΖ:ητήσειc μέ τό κοινό. "Αλλωστε πιστεύω πώc ό κι
νηματογράφοc δέν πρέπει νδναι τέλειοc καί πρέπει αύτέc 
οί συΖ:ητήσειc νά γίνωνται πάντα στά πλαίσια πολιτικών συγ
κεντρώσεων η 'Κιν)κων συγκεντρώσεων μέ πολιτικό χαρα
κτηρα. · Ακόμα νομίΖ:ω δτι ηολλοί άνθρωποι μποροϋν νά κά
νουν αύτοϋ τοϋ εϊδουc τόν κινηματογράφο στά 16 χλσ, ιϊ 
ατά 8 χλσ, Πρόθεση δέ δική μου είναι νά ένθαρρύνω καί νά 
βοηθήσω αύτέc τίc τάσειc ωστε νά φθάσουμε στό άποτέ
λεσμα ν' άντιπαραθέσουμε στίc λυπημένεc φωνέc δτι μδc 
άπορροφδ τό σύστημα τήν κραυγή, άλλάΕτε τό σύστημα. 
Στόν πολιτικό κινηματογράφο ή συλλογική δουλειά είναι 
άπαραίτητη καί άποδίδει περισσότερα άπό τίc προσωπι,κέc 
ταινίεc. 'Ακόμα καί στίc περιπτώσειc δπου ή φιλμουργοί δέν 
είναι όμοεθνείc ύπάρχει πάντα ,μιά κοινή πλατφόρμα συνερ
γασίαc σέ πολιτικά καί ίδεολογικά πλαίσια. Στό ΕΛΛΑΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ συνεργάστηκα μ' εναν 'Άγγλο 
τόν SΙ ΜΟΝ LOUVISH καί εναν Λατινοαμερικανό τόν JORGE 
TSOUCAROSSA. 





ΑΓΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

«ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» 16 ΜΜ, ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ, ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΡΓ Α ΤΗ ΑΝΤ~ΝΗ ΧΑ ΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

ΗΧΟΣ: ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:ΑΡΗΣΦΩΤΙΑΔΗΣ 

'Ήθελα νά κάνω ενα πολύ τεμπέλικο φίλμ. 'Ένα πλανο, μιά 
λήψη, μιά κι' εξω πού λέμε. Δηλαδή θαπρεπε νά χρησιμοποιή
σω VIDEO ΤΑΡΕ RECORDING. Μονάδες φορητές VTR δμως 
δέν ύπάρχουν έδω αύτή την στιγμή. 'Οπότε διαλέγω 16 ΜΜ 
σύγχρονο. 

Περιεχόμενο: Μία συνέντευξη μέ κάποιον. «Κάποιος>>, ό έρyά
της 'Αντώνης Χατζηστεφάνου, ενας κοινός άνθρωπος διαλεγ
μένος στήν τύχη. 
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Τον συναντω δυο φορές ,τ:ρlν ά,τ:ο το γύρισμα καί σημειώνω 
την ,τ:ροσω,τική του ίστορία. Είναι ,τελώρια καί σημαντική. 
Βρίσκω ίστορικά: yεyονότα καl τα ~άζω παράλληλα μέ την 
πορεία του. 

Γύρισμα: Ή μηχανη άκίνητη και άθόρυ~η γίνεται το τrιο άσή
μαντο τrραyμα στο δωμάτιο. 
Τα δύο ψωτα τrου χρησιμο,τοιουμε είναι άνε,ταίσθητα. θα μτrο
ρουσαν να λεί,τουν. 

Στην άρχη είναι σψιyμένος, σέ λίyο παρασύρεται ά,τ' την κου
~έντα. 

Έyώ τrροσ,ταθω να τον καθοδηγήσω. 
Τα ίστορικά: yεyονότα ,του του άναψέρω του θυμίζουν 1τράy
ματα τrου τό: λέει yιό: πρώτη ψορά. 
'Αρχίζει να υποκρίνεται. 'Αρχίζει να «το 1ταίζει». 
Την άψήyησή του την όρyανώνει σε ίστοριουλες με άρχη και 
τέλος, σαν άνέκδοτα. 
Σέ κάθε δικό του ψινάλε έyώ ~άζω μια «στιγμή» μαύρη άμόρ
σα 32 καρέ. 
Μου καθορίζει την δομή, δτrως καί yώ με τίς έρωτήσεις, δ,τως 
και ή μπαταρία ,του σταματάει 1τολλές φορές άτrρόσμενη. 
Το φιλμ εχει μυθο αλλά: οχι μυθοτrοιητικο μηχανισμιό (Tl
MI.NG - γωνίες λήψης - STORY - τrλοκη - ταύτιση κλπ.) Γι αύτό 
καί στην τrρο~ολη οί θεατές νοιώθουν έλεύθεροι νό: ψύyουν νά 
ι':>άλουν χέρι, να σκεψτουν. 
Το ψιλμ αύτο είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των : 
συνερyειο - έρyάτης - μηχανήματα. 'Ανήκει στην ,τεριοχη τοϋ 
κινηματοyράψου DIRECT - VERITE - OBSERVATIONAL -
PART I C I ΡΑ TORY - τrου τα νέα τεχνικά: μέσα - V I DEO - 16 ΜΜ 
σύγχρονο - SUPER 8 σύγχρονο - δίνουν ατrειρες δυνατότητες 
γιατί: 

α- Τό: μηχανήματα είναι 1τροχωρημένα αλλά: καί ά,τ:λό: στό 
χειρισμό. Μτrορει νό: τα χρησιμο,τοιήσει ό καθένας. 

~- Ή ϋτrαρξη των μηχανημάτων μέσα στον χωρο τrου λει
τουρyουν δεν ,τροξενει μεγάλες αλλοιώσεις. 

y- Ό τρό,τος δημιουργίας των ψιλμς έμ-ττ:οδίζει την χρησιμο
-ττ:οίηση μηχανισμων 'ΠΟU θα όρyανώσουν και θα έκμεταλ
λευτοϋν την συμ-ττ:εριφορά - άντίδραση του θεατη ( σενάριο
φωτοyραφία - μουσική - καλογραμμένοι ηχοι - χρώματα -
καλο~αμμένόι ήθοτrοιοί - μυθος - TRACK - SUSPENCE 
κλπ.) 

Ό κινηματογράφος φεύγει ά-ττ:ο τα χέρια της έλίτ - δτrως εφυyε 
άτιό τα χέρια των τιαρα.γωγων - και τιλησιάζει τον ανθρωτιο. 





ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΡΡΗΣ 

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, 

ΔΙ ΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1970, ό JEAN-DANIEL POLLET, ό SERGE 
OUAKNINE κι έγώ, άρχίσαμε τό γράψιμο ένόc: σεναρίου. 
Τόν Μάη, μέ όλοκληρωμένη τήν τρίτη μορφή, πετύχαμε άηό 
τό γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου τήν περίφημη «AVAN
CE SUR RECETTES» (οίκονομική ·ένίσχυση γιά τήν παραγω
γή καλλιτεχνικων ταινιων). Πρίν προχωρήσει ό POLLET στό 
γύρισμα τηc: ταινίαc: του καί πρίν άρχίσουμε νά γράφουμε 
τήν όριστική μορφή τοϋ σεναρίου, άπομονωθήικαμε καί οί 
τρείc: σ' ενα άγρόκτημα εεω άπ' τό Παρίσι, δπου κι ,εγινε 
έπί πέντε μηνεc: μιά θεωρηΤΙ'κή ερευνα γύρω άπό τόν κινη
ματογράφο μέ μεθόδουc: διδα,γμένεc: τόν Μάη τοϋ 68 ( όρι
σμοί καί άποφθέγματα στούc: τοίχουc:, αύτοανάλυση καί αύ
τοκριτική, λειτουργία μόνο τηc: παμψηφίας, συγκριτική καί 
άναλογική δουλειά σέ σχέση μέ αλλεc: τέχνες, έπιστη,μεc:, 
φιλοσοφίεc: κ.ο.κ.) 
Τόν Νοέ,μβριο τοϋ 1971 πλέον, γυρίστηκε ή ταινία «LE 
SANG» τοϋ POLLET, βασισμένη στήν ένδέκατη ~μορφή τοϋ 
σεναρίου. 

Στό μεταεύ εχουν μεσολαβήσει: μιά δουλειά μου σέ σχέση 
μέ τή μουσική, στά τέλη τοϋ 70. Μιά θεατρική δουλειά, τόν 
· Απρίλη-Μάη τοϋ 71. Κι ενα έσωτερικό ταςίδι τόν 'Ιούλιο 
τοϋ 71, τίc: μέρεc: ,πού πέθανε ό JIM MORRISON. 
· Από δλεc: αύτέc: τίc: σημειώσειc:, πού δέν εχω άκόμα έπε
Εεργαστεί, τά άιnοσπάσματα πού 6κολουθοϋν είναι σκόρπια 
καί άνήκουν σέ διαφορετικές ένότητεc:. 
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Ε ΔΩ ΤΩ Ρ Α (τρία άtιώματα) 

«Έ δω» ε ίνα ι μονάχα έ δω. 

«Τ ώ ρ α» ε ίνα ι μ όνο τώρα. 

Έ δω τώρα, ·ε ίνα ι παν το ϋ πάν τ (]. 

Αύτή είναι ή διαφορά άνάμεσα στό «χωρισμένο» καί τό «μή 
χωρισμένο», .πού αν θέλουμε όνομάζομε καί «ένιαίο»
"Όμως τό «ένιαίο», δπως καί κάθε λέtη, άναφέρεται «σέ 
σχέση μέ», δρα χωρι,σηκά. 

Καί .σάν λέΕ:η, πάλι είναι «χωριομένο,,, άφοίi ιϊ γραφή είναι 
η ηχος καί δέν είναι καί τά δύο καί δλα τ' άλλα μαζί, δηλα-
δή ένιαίο. . 
"Ετσι καί τό «ένιαίο» σάν συμβατική ά ν α π α ρ ά σ τ α σ η 
τοϋ «1μή χωρισμένου» θά τό δεχτοϋμε, καί ·μάλιστα ά ν τ ί
σ τ ρ ο φ η η σ u μη λ η ρ ω μ α τ ι κ ή τοϋ πρωτότυ
που ( άνάλογα μέ τήν - πάντα χωριστική - άποψη πού θά τό 
δοϋμε, χρονική η χωρική). 
Στή βιολογική φάση πού διανύει άκόμα ό άνθρωπος, ή «φυ
σική» του άντίληψη των πραγμάτων είναι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ
ν η, δρα χ ω ρ ι σ τ ι κ ή, καί ετσι λ ο γ ο κ ρ ί ν ε ι 
τή μή φυσική, ιϊ :παραφυσική, η μεταφυσική - ας μή φοβό
μαστε τίς λέΕεις - αϊσθηση τοϋ ένιαίου πού εχει. 
Λογοκρισία είναι ό ϊδιος ό λόγος, μιά καί άνθρωποκεντρι
κός, δηλαδή περιορισμένος. 
Ό «·μή λόγος·» αν όνομαστη «σιωπή», πάλι λόγος θά .είναι, 
δηλαδή άναπαράσταση σιωπης καί μάλιστα άντίστροφη (η 
συμπληρωμαηκή). 

Α ύτά 
γ ι ά ν ά t έ p Ο μ ε τ ί λ έ μ ε, 
τί έννοοϋμε 
καί τί δέν έκφράζεται. 



ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Κείμενο δημοσιευμένο στό πρόγραμμα τηc 
«ΟΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ» των DUHA
MEL, OUAKNINE, ΦΕΡΡΗ, δπωc άνεβάστη
κε στήν δπερα τηc L ΥΟΝ τόν Μάη τοϋ 71. 

Τό θέατρο δέν είναι τέχνη, μιά καί ή τέχνη είναι (δπωc 
ή γλωσσα, ό μϋθοc, ή θρησκεία, ή έπιστήμη) μιά μορφή 
τηc Συμβολικηc σκέψηc. 

Οί Συμβολι,κέc μορφέc καλύπτουν τό χωρο τοϋ «μή όρα
τοϋ», πέρα άπό τό δυϊκό σύστημα (Δράση - 'Αντίδραση) 
τηc λογικηc τοϋ όρατοϋ. 

Αύτέc οί μορφέc οίκειοποιοϋνται τό «μή όρατό» μέ τή 
Συμβολική τουc λογική, καί έντάσσονται ετσι σ' ενα τριϊ
κό Σύστημα όλων των λογικων. 

Αύτό τό σύστημα Δράση - 'Αντίδραση - Σύμβολο είναι έ
φησυχασηκό. Τό θέατρο δέν είναι. 

Χρησιμοποιοωνταc τίc διαφορετικέc έκφράσειc τοϋ λό
γου μέσα σ' ενα πλαίσιο τοϋ όρατοϋ (θέατρο - χωροc 
όπου θεώμεθα) τό θέατρο δέν ,μπορεϊ νά ύπάρtει παρά 
μέσα άπό τήν ,πράtη (δρδμα - γινόμενο). 

Τά μέσα πού χρησιμοποιοϋνται, στοιχεϊα τηc Τάtηc, ,μπαί
νουν σέ άμφισβήτηση άπό τήν 'ίδια τήν άνέλιtη, σ' ενα 
χρόνο πάντα παρόντα (HIC ΕΤ NUNC) τηc δράσηc. 

Κάθε (χρονολογικό) προηγούμενο «τίθεται έν άμφιβό
λω» άιπό τό άπρόβλεπτο, τήν εκπληtη, τήν άταtία, τόν 
κίνδυνο. 

Ό μηχανισμόc τοϋ (λογικοϋ) συστήματοc ,μπαίνει σέ 
άχρηστία (OUT OF ORDER). 

Ό λόγοc δέν ·είναι πιά θεόc. Τό θέατρο τότε πρέπει 
νά προκαλέσει φ ό β ο. 

Τό νά «μιλάει» κανείc γιά θέατρο είναι ηδη μία άντί
φαση. 
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Ο ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

«'Ο κινηματογράφος ηού δίνει άπάντηση». 
Κάτω άπ' αύτό τόν γενικό τίτλο, μπορουμε άνετα καί χω
ρίς τύψεις νά κατατάΕωμε δλο σχεδόν τό γνωστό μέχρι 
σήμερα κινηματογράφο. 

Εϊτε τόν θεωρήσουμε εί,κόνα του μυθιστορήματος του 19ου 
αίωνα, εϊτε τόν πουμε ,άφηγημαηκό η ψυχολογικό η δια
πιστωσιακό η άλλοτριωτικό, εϊτε τόν δεχτουμε σάν άπει
κόνηση - άναπαράσταση μιας πραγματικότητας, ό όρισμός 
του είναι σαφής καί δέν άφήνει ~περιθώρια γιά άμφι6ολίες: 

«Κινηματογράφος είναι ενα όηηκοοακουστικό σύ
στημα άναπαριστώντων σημείων, :πού χρησιμοποι
ουνται (κι αύτά, δπως καί οτή λεκτική γλωσσα} 
γιά τήν ,έπικοινωνία άνάμεσα στούς άνθρώπους.» 

Αύτός ό όρισμός, πού δίνει δηλαδή γιά στόχο τοϋ κινημα
τογράφου τήν έπικοινωνία, προϋποθέτει ενα ά ν α η α
ρ ι σ τ ώ μ ε ν ο γ ν ω σ τ ό. 

'Ειμ,είς θά ιπροτείνουμε εναν άλλο ·κινηματογράφο. Αύτόν 
πού ύποβάλλει έρώτηση. 



Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 

Ό κινηματογράφοc: είναι κατ' έςοχήν άναηαριστόν έκφρα
στικό μέσο, καί κατά τοϋτο κυρίαρχο σ' δλα τά ύ:πόλοιηα 
γνωστά : , 
1) Καλύπτει τίc: δύο βασικώτερεc: αίσθήσειc: τοϋ άνθρώ

που: δραση, άκοή. 
2) Λειτουργεί μέσα στίc: δύο βασικέc: διαστάσεις της άν

θρώηινηc: άντίληψηc:: χωρο, χρόνο. . 
3) - 1 καί βασικά - Χρησιμοποιωνταc: δλα τά άντιληπτά άπό 

τόν άνθρωπο «άντικείμενα», εχει άκριβωc: τή δυνατό
τητα νά τά άναπαραστήσει διασκευασμένα άπό ·μή άν
θρωποκεντρικούc: (fι μόνον εμμεσα άνθρωποκεντρι
κούc:) μηχανιομούc:, ετσι πού νά άμφισβητείται ή 'iδια 
ή ( άντικειμενική) άΕία τηc: άνθρώπινηc: άντίληψηc:, 

'Ορατό 

! 
Μή είδωμένο 4- φόβοc: τοϋ ύπόλοιπου 

! 
συντήρηση 

(τοϋ είδωμένοu) -+ Δυϊκό σύστημα 
Δράση- Άιίδραοη 

Σuμβολικέc: Μορφέc 
(γλωσσα 
μϋθοc: 

ΤάΕη 

! 
θρησκεία 4~---------
τέχνη 

φόβοc: άμφισβήτησης 

έπιστήμη 
κ.δ.) 

'Επέκταση του Συστήματος. 
'ΈνταΕη τοϋ μή είδωμένου. 
Τριϊκό σύστημα: Δράση, 

· Αντίδραση, Σύμβολο. 
Έφησυχασμός 
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ΑΥς:>ΑΙΡΕΣΙΑ 

Ή άντίληψη τοϋ κόσμου που εχει ό δνθρωποc. είναι άπό 
μόνη τηc μία ά ν α π α ρ ά σ τ α σ η τηc Πραγματικό
τητας, διαμορφωμένη στήν καλύτερη ·περίπτωση άπό τά 
αίσθητήρια δργανά του καί τούς μηχανισμούς τους. 
Ή ,μηχανική άναπαράσταση (κινηματογράφος) μιδc όποι
ασδήποτε άνθρωποκεντρικηc «πραγματικότητας», τότε μό
νο μπορεί νά λειτουργήσει, δταν άφήνει νά διαφανη ό μη
χανισμός τηc. 

Ή μηχανική άvαπαράσταση πού δέv δείχνει τέτοια, μόνο 
ψευδαίσθηση μπορεί vά δημιουργήσει, μήv έπιτρέ·ποvταc 
τή λειτουργία τηc κ α θ α ρ η c α ϊ σ θ η σ η c. 
Ή μηχανική άvαπαράσταση μιας δλληc (μή άνθρωποκεν
τρικηc) πραγματικότηταc, διαμορφώνεται άπό τά δρια μιας 
πάλι άνθρώnιvηc κατασκευηc (~μηχανή). 
Ή μηχανική άvαnαράσταση μιαc δ λ λ η c πραγματικότη
ταc, μόνο μέ τήv αύ θ α ι ρ ε σ ί α τηc τέχνης (καθαρή 
αϊσθηση τοϋ δημιουργοϋ) μπορεί νά Ε,εnεράσει αύτή τήν 
άντίφαση. 

ΜΝΗΜΗ 

.. Eva κινηματογραφικό εργο ύ n ά ρ χ ε ι μόνο κατά τή 
διάρκεια τηc προβοληc του. 
'Όλα τά ύnόλοιnα (npiv καi μετά) δέv είναι παρά μvημες 
αύτηc τηc προβοληc. 

Ή ·κατασκευή μιας ταινίας γίνεται μέσα άnό τή «μνή,μη» της 
(μελλοντικηc) προβοληc τηc. 
Kai τά στοιχεία αύτηc της nροβοληc δέv είναι μόνο τό τε
λικό προϊόν, άλλά: 

α) Προβαλλόμενη ταινία. 
β) Θεατής. 
γ) Χωροc δnου γίνεται ή προβολή. 

Σέ σχέση λοιπόν μέ τά τρία αύτά στοιχεία, εχομε «ύπ' δψιν» 
κατά τή διάρκεια της κατασκευηc μιδc ταινίας: 

α) Τίc δυνατότητες πού εχει ό κινηματογράφος νά άναπα
ραστήσει, μέ τά έ,κφραστικά του μέσα, τήν «πραγματικό
τητα», μιά πραγματικότητα, όnοιαδήποτε πραγματικότη-
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τα, πίσω απο μίαν όπηκή πού δέν είναι κατ αναγκην 
άν,θρωποκεντρική. Κι ,άκό1μα, τή δυνατότητα νά ύπογραμ
μίσει, δηλώσει η καταγγείλει, τά 'ίδια τά δρια των έκφρα
σηκων του μέσων, άμφισβητωνταc ετσι τή.ν 'ίδια τήν 
πραγματικότητα πού άνα,παριστδ. 

β) Tic άδυναμίεc τοϋ θεατη: Προσωπικέc του λογοκριτι
κέc μνημεc, άνθρωποκεντρική άντίληψη των πραγμάτων, 
.περιωρισμένεc δυνατότητεc των αίσθητηρίων όργάνων. 

γ) Τό «δεδομένο» τοϋ χώρου στόν όποίο γίνεται ή προ
βολή, 

Κατά τή διάρκεια τηc κατασκευηc μιδc ταινίαc, κύριοc στό
χοc ·μαc άνάμεσα στά τρία αύτά στοιχεία, είναι τό τρίτο: 
ό Χωροc. 

"Α ν, σ τ ό τ έ λ Ο C τ η C Π p Ο β Ο λ η C μ ι Ο C 

ταινίαc ό θεατήc δη τό χωρο γύρω 
τ Ο υ «μ έ δ λ λ Ο ,μ ά τ \» ά ,n' Ο τ I τ Ο ν ε β λ ε
,π ε ο τ ή ν ά ρ χ ή, ή τ α ι ν ί α θ ά ε χ ε ι λ ε ι
τ ου ρ γ ή σε ι. 



408 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΥ 

(προθέσεις στην τεχνική τηc: «Φόνισσας») 

«Κατά τή διάρκεια τηc: λειτουργίας, ό SHAMAN 
διηύθυνε ( ... ). 'Ενεργεί σάν ναναι τρελλόc:. Αύτοί 
οί έπαγγελματί.εc: ύστερικοί, διαλεγμένοι άικριβωc: 
γιά τίc: ψυχωηκέc: τουc: τάσειc:, έχαιραν δλλοτε με
γάλης έκτίμησηc:. Χρησί,μευαν γιά 1μεσάΖοντεc: άνά
,μεσα στόν δνθρωπο 1καί στόν κόσμο των πνευμά
των. Τ ά πνευματικά τουc: ταθδι,α ηταν ό κόμποι::: 
τηc: θρησκευτικηc: Ζωηc: τηc: φυληc:». 

, JIM MORRISON: ΤΗΕ LORDS 

"SHAMAN" στή «Φόλισσα» είναι ή Φραγκογιαννοϋ. 
Ό -«τρελλόc:» έχει τίc: ϊδιεc: δυνατότητεc: άντίληψηc: μέ τόν 
«φωτισμένο». Οί διαφορέc: συνίστανται α) στά αϊτια πού 
τούc: όδηγοϋν στήν έΕαρση, καί β) στή χρήση πού κάνουν 
των ίκανοτήτων τουc:-
Ό φωτισμένοι::: έχει όδηγηθεί έκεί, εϊτε μέ τήν άσκητική 
(χριστιανική διαδικασία) εϊτε μέ τήν κατάνυΕη * τοϋ γιόγκα 
(ίνδουϊσμόc:) εϊτε μέ τό βίαιο Ζέν (βουδδισμόc:), πάντωc: μέ 
μιά συνειδητή καί ήθελημένη διαδικασία. Παροδική - συχνά 
στιγμιαία - φώτιση φέρνουν καί τά ψυχότροπα ( δc: μήν τά 
συγχέουμε μέ τά ύπόλοιπα ναρκωτικά). Χρήση τουc: ,κάνουν 
οί 'Ορφικοί, ό Διόνυσος, ό σαμανισμός κδ. 
Ή χρήση πού κάνει ό φωτισμένοι::: (Σωκράτης, Βούδδαc:, 
'1 ησσοϋc:) τηc: γνώσηc: του, τόν τοποθετεί ύποκειμενικά σέ 
άρμονί·α μέ τό - όποιοδήηοτε - περιβάλλον του. Ή έπα
νασταηκότητα πού ηηγάΖει όφείλεται στό δτι τό περιβάλ
λον, ,κατεστημένο ιϊ συντηρηηκό, δρα μή άρμονικό, «τρελ
λαίνεται» ,κaί δρα έναντίον του. 
"Αλλο χαρακτηριστικό τοϋ «φωτισμένου» είναι ότι δέν άφή
νει ,πίσω του γραπτά κείμενα - ό λόγοι:: γι αύτόν έχει άΕία, 
μόνον δταν άναιρείται. 
Ό «τρελλόc:» όδηγείται στήν έΕαρση άσυνείδητα, καί παρά 
τή θέλησή του, συνήθως άηό κοινωνι,κή ,καί κυρίωc: οίκογε
νειακή καταπίεση. 

* Τήν όηόδοση τοϋ δροu ΜΕDΙΤΑΤΙΟΝ μέ «κατάνuΕ:η», τήν όφείλω στήν 
Ντόρη 'Ιωάννου. Βρίσκω πώς είναι ή ηιό πετυχημένη ποϋχει γίνει μέχρι 

σήμερα. Τήν εύχαριστω. 
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'Ανέτοιμος νά δεχτη τήν άπώλεια τοϋ EGO του, άντιδρδ 
βίαια καί τοποθετείτ,αι σέ δυσαρμονία μέ τό περιβάλλον του. 
Αύτό θά τόν έΕαφανίσει δικαιωματικά, χωρίς μάλιστα νά 
ριψοκινδυνεύει τή μυθοποίησή του. 
Αύτό άκριβως τό μειονέκτη·μα τοϋ «τρελλοϋ», ή άδυναμία 
του δηλαδή νά μυθοποιηθη, είναι ηού μ' ένδιέφερε περισσό
τερο οτή «Φόνισσα» τοΟ Παπαδιαμάντη. Ή Φραγκογιαννοϋ 
άφηγημαηκός μεσάlων, θά μας όδηγήσει ατόν κόσμο των 
πνευμάτων χωρίς νά μείνουμε σ· αύτήν. 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 

Άπό η:> πρωτο κιόλας πλάνο της ταινίας, πρίν τούς τίτλους, 
τοποθετείται όπτικά ή όπτική της ταινίας. Τ ό «όνειρο της 
Ά·μέρσας», άφηρημένη σύνοψη της ταινίος, είναι γυρισμέ
νο κατ' άρχήν ·μαυρόασπρο. Στήν τρυκέlα εγινε διπλοτυπία 
τοϋ ,πρωτότυπου άρνητικοΟ μέ ενα θετικό DUPLICATE σέ 
φίλμ HIGH CONTRAST, καί μέ διαφορετικό χρωματικό φίλ
τρο, τό καθένα. Φυσικά, σέ εγχρωμο άρνητικό. 
Τό άποτέλεσμα είναι μιά αϊσθηση των χρωμάτων καί τοϋ 
CONTRAST πού άπέχει πολύ άπό αύτήν πού εχει τό άνθρώ
πινο μάτι. 

Τό πλάνο αύτό είναι ύποκειμενικό (σάν όνειρο) της Άμέρ
σας. 

Ό «κόσμος των πνευμάτων» δέν θά είναι άποκλειστικότητα 
της Φραγκογιαννοϋς. Κι έ>πί πλέον, στό τέλος τοϋ TRAVEL
LING, βλέπουμε τήν 'ίδια τήν Άμέρσα μέσα στό πλάνο νά 
Ευπνάει. Ό «κόσμος των πνευμάτων» μπορεί νά γίνει κτημα 
τοϋ θεατη - δν θέλει. 
Τό 'ίδιο έφφέ έπαναλαμβάνεται μετά τό πρωτο έγκλημα. Ή 
Φραγκογιαννοϋ πνίγει τό παιδί. Σέ μαυρόασπρο, ή μδλλον 
μονόχρωμο (βλ. παρακάτω FLASH BACK καί ΧΡΟΝΟΣ). 
Κοιτάlει τό χέρι της, καί στό 'ίδιο τό πλάνο έπεμβαίνει χυ
μένο ενα κόκκινο έΕωπραγμαηκό. Μέ τή σειρά του, τό κ6κ
κινο ,έςαφανίlεται κι άφήνει στή θέση του τή Φραγκογιαν
νοΟ εγχρωμη, όπως δηλαδή γυρίστηκε άρχικά. 
Είδικά έφφέ είναι καί τά δύο FLASH BACK της Φραγκο
γιαννοΟς στό φινάλε, λίγο πρίν πνιγεί (ή 3Ξενούλα παίlει 
κουτσό). Είναι καί τά μόνα F. Β. πού εχομε δεί στήν ταινία 
σέ φιλμικό «παρόν» κι δχι προφιλμικό παρελθόν της Φραγ
κογιαννοϋς. Είναι τυπωμένα σέ μαυρόασπρο HIGH CON
TRAST. 
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'Όλα τά FLASH BACK του ·πρώτου μέρουc:, καί μερικά άπό 
τά δλλα τέσσερα (χωρίιω τήν ταινία σέ πέντε μεγάλες σε
·κάνc:) είναι γυρισμένα μαυρόασπρα καί τυπωμένα μονό
χρωμα. Ή διεύθυνση τηc: όπτιικηc: άντίληψηc:, θά μπορουσε 
νά περιλαμβάνει κοσμικέc: άκτίνεc:, γάμμα Χ, ύnέρυθρεc:, ύ· 
ηεριώδειc:, κ.δ. "Αν τώρα δεχτουμε τά χρώματα τηc: ϊριδαc: 
σάν μιάν ύποκειμενική γρίλλια πού έφ.αρμόιει ό δνθρωποc: 
ατό όρατό φωc:, έφαρμόσουμε σέ συνέχεια αύτή τή γρίλλια 
σ' όλόκληρο τό διευρυμένο όπτικό φάσμα, τότε όλόκληρη 
ή μνήμη του άρατου φωτόc:, θά πέσει μόλιc: καί μετά βίαc: 
σέ ενα μόνο άπό τά χρώματα τηc: 'ίριδαc:, στό εϋροc: πού 
έφαρμόιονται τώρα. Αύτό βέβαια είναι μιά ρασιοναλιστική 
έρμηνεία. "Αν θέλομε τήν κρατδμε. 

Τό ύπόλοιπο - σχεδόν νατουραλιστικό - χρωμα τηc: ται
νίαc: δέν είναι διευρυνηκό. Έκτόc: βέβαια άπό τήν 'ίδια τήν 
έπιλογή των θεμάτων (δύση ήλίου, παπαρουνεc:, δσπροι τοί
χοι, κοστούμια κ.λ.π.) πού έπιχειρεί νά άναδείςει μιάν δχι 
καί τόσο καθημερινή (FLA Τ) πραγματικότητα. 

το MONTAGE 

'Αντίθετα άπ' δ,τι συνηθίιεται, τό μοντάι δέν έπιχειρεί νά 
περάσει άπαρατήρητο. Τό TRAVELLING μέσα στόν - διευ
ρυμένο χρωματικά - χωρο του δωματίου τηc: · Αμέρσαc:, κα
ταλήγει στό •κρεββάτι δπου ή 'ίδια ή · Αμέρσα τινάιεται τρο
μαγμένη άπ' τόν ϋπνο τηc:. · Ακολουθουν οί τίτλοι τηc: ται
νίαc:. Μετά τούc: τίτλους, ή 'Αμέρσα ζ α V α τ ι ν ά ί, ε Τ α 1 

τρομαγμένη άπ' τόν ϋπνο τηc:, καί τό TRAVELLING BACK ά
ηοκαλύπτει τόν χωρο δπωc: είναι στήν «•πραγματικότητα». 
Ή άντίληψη δηλαδή ·πού εχει ό ϊδιοc: ό μοντέρ μιδc: ταινίας, 
πού βλέηει καί Ε:αναβλέπει τά 'ίδια πλάνα η ιΞ:παναλήψειc:, 
•μεταφέρεται στόν θεατή. 

Συχνά, ή άλλαγή πλάνου γίνεται πάνω σέ «κρούση» τηc: 
μουσικηc:. 'Επίσης, χρησιμοποι,είται σάν σόκ ή μεγάλη διαφο
ρά φακων άπό τηλέφακο σέ εύρυγώνιο Παράδειγμα! ·ή μη
τέρα τηc: Φραγκογιαννουc:, σέ νεαρή ήλικία, ,κυνηγιέται άπό 
τούc: δύο ληστές (600άρηc:). CONTRECHAMP, τρέχει-πλά
τη-πηδάει στόν άέρα κι έςαφανίιεται. ( 18άρηc:). 
Πανομοιότυπο, έπαναλαμβάνεται τό έφφέ στό φινάλε! ή 
Φραγκογιαννου κυνηγημένη άπό τούc: διωκτεc: τηc:, 600άρηc:. 
CONTRECHAMP, βγαίνει στή θάλασσα, 18άρηc:. 
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Χαρακτηριστικό έηίσηc: γιά τό μοντάΖ του, είναι τό μεγάλο 
FLASH BACK τοϋ μαχαιρώματοc: τηc: · Αμέρσαc: άπό τόν 
Μοϋρτο, μαΖί μέ τ,ήν ερευνα των χωροφυλάκων. Ντεκουπα
ρισμένο μέ τήν πιό κλασσική τεχνική, μικρά ηλάνα σέ τρείc: 
διαφορετικούc: χώρουc:, έσωτερι,κή κίνηση καί ρακόρ στό 
βλέμμα μέ πλάνα ύηοκ,ειμεvι,κά, τό F.8. αύτό είναι μονταρι
σμένο μέ μεγάλεc: ούρέc: στήν άρχή καί τό τέλοc: κάθε πλά
νου. Κανένα «ρακόρ στήν κίνηση». Σάν νά μήν εχει γίνει 
τό τελιικό «ρετούc:» τοϋ μοντάΖ. 
'Υπενθύμιση δτι βρισκόμαστε πάντα σέ μιάν αϊΙ)ουσα καί 
βλέπουμε ενα φίλμ. 

Ο ΧΡΟΝΟΣ 

Ό βιωμένοc: χρόνοc: εχει μόνο μία κατεύθυνση. Τήν άδυνα
μία του αύτή, ό άνθρωποc: άναιρεί μέ τή μνήμη - άντιστρο
φή τοϋ χρόνου-
.. Ομωc: ή αϊσθηση τοϋ χρόνου, είναι άπό τίc: πιό ύποκειμε
νικέc: άντιλήψειc: πού ύπάρχουν. Τό κλάσμα τοϋ δευτερολέ
πτου πού Ζεί ενα μικρόβιο, είναι γιά ~κείνο μιά όλόικληρη 
Ζωή. Μιά κανονική Ζωή είναι καi τά 400 χρόνια τηc: χελώ
ναc:. 'Αντικειμενική άlΞία ϊσωc: καί νά μήν εχει ό χρόνοc:. 
Τό 'ίδιο σχετικόc:, είναι καi ό χρόνοc: τη<~ μνήμηc: η τοϋ όνεί
ρου. Σ' ενα δευτερόλεπτο μέσα θυμόμαστε (η «βλέπουμε 
-Ζοϋμε» ατόν ϋπνο μαc:) χρόνια όλόκληρα. Κι όκόμα, σέ 
μιά κατάσταση πυρετοϋ η ε!Ξαρσηc:, δέν ΙΞεχωρίΖουμε άνετα 
τό δνειρο η τή μνήμη άπό τήν «πραγματικότητα». 
Σκέτη περιγραφή τοϋ ντεκουπάΖ τηc: άρχηc: τηc: «Φόνισ
σαc:», ~κάνει ϊσωc: πιό άνάγλυφεc: αύτέc: τic: σκέψειc:: 
3. ΈΙΞωτερικό, ή 'Άμέρσα χτυπάει τήν πόρτα. «Μάνα!». 
Ή Φραγκογιαννοϋ άνοίγει. «Τί εηαθεc:, άρή; » 

4· 'Εσωτερικό, σπίτι Δελχαρωc:, δπου ή Φραγκογιαννοϋ !Ξε
νυχτάει τό μωρό. 
Ή Άμέρσα μπαίνει. Διάλογοc:: «Μάνα, τό κορίτσι μήν 
πέθανε;» 
«Καί σάν πέθανε, τάχα τί ! ». 

κ.ο.κ. μέχρι τήν άναχώρηση τηc: 'Αμέρσαc:. · Η Φραγκο
γιαννοϋ κλείνει τήν πόρτα πίσω τηc:. Μακρινό λάλημα 
κό1κκορα. 

5. Π ΡΩΤΟ FLASH BACK. Ό γάμοc: τηc: Φραγκογιαννοϋc: 
(Χαδούλαc:: 40 χρόνια πρίν). 
Ό θάνατοc: τηc: μάναc: τηc:. 
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6. 'Επιστροφή στό «παρόν». Ή Φραγκογιαννοϋ, στήν ίδια ά
κριβωc. θέση πού τήν άφήσα,με. Παρά τή διάρκεια τοϋ F.B. 
στήν «πραγματικότητα» εχει περάσει 'ίσως μόλις ενα δευ
τερόλεπτο. Ή Φραγ,κογιαννqϋ φεύγει άπ' τή θέση της, 
καί πάει στό ·είκονοστάσι Κάνει τό σταυρό της. Δεύτερο 
λάλημα τοϋ κόκκορα. 

7. ΔΕΥΤΕ ΡΟ FLASH BACK, 20 χρόνια πρίν. Ό γιόc. της ό 
Μοϋρτοc., οί χωροφύλακες τόν κυνηγδνε, ή κραυγή της 
Άμέρσαc. (OFF). 

8. 'Επιστροφή στό «παρόν». Πάλι ή Φραγκογιαννοϋ στήν 
ίδια θέση πού τήν άφήσαμε. 'Απομακρύνεται όπ' τό εί
κονορτάσι, ηλησιάΖει τήν ~κούνια τοϋ μωροϋ Στό βάθος, 
τό καντηλι σβύνει 3ο λάλημα τοϋ κό~κορα. 

9. ΤΡ ΙΤΟ FLASH BACK. 2 λεπτά πρίν. Πλάνο - σεκάνς μέ 
κίνηση γερανοϋ. Διάρκεια πλάνου, 4 λεπτά. 

Θέμα: · Η Φραγκογιαννοϋ Εενυχτάει τό μωρό. "ΑφιΕη 
της 'Αμέρσαc.. 

Διάλογος: «Μάν.α ! » 

'«Τί επαθες, άρή; » 

«Μάνα, τό κορίτσι μήν πέθανε;» 

Καί σάν πέθανε, τάχα τί ! » 

κ.ο.κ. μέχρι τήν άναχώρηση τηc. Άμέρσας. 'Επανάληψη 
των σκηνών 3 ·καί 4 τώρα όμως άπό δλλη γωνία. Ή Φραγ
ικογιαννοϋ κλείνει τήν πόρτα, Τ ό λάλημα τοϋ κόκκορα, πη
γαίνει στό είκονοστάσι (δράση της σ.κηνης 6) κάνει τό 
σταυρό της, 2ο λάλημα τοϋ 1κ6κκορα, άπομΟΙκpύνεται άπό 
τό είκονοστάσι (δράση της σκηνης 8) τό καντηλι, 3ο λά
λημα τοϋ κόκκορα. 'Αη' αύτό τό σημείο, ένω δέν εχουμε 
βγεί άπό τό F.B., έντούτοις βλέπομε μιά τελείως καινούρ
για δράση. "Αν δηλαδή ύποτεθεί δτι τό πλάνο είναι ύπο
~ειμενικό της Φραγκογιαννοϋc., άπό δω καί πέρα «μνή,μη» 
·καί «παρόν» ταυτίΖοντ·αι. Αίσθηση σχιΖοφρένειαc.. 

Ή Φραγκογιαννου πηγαίνει πάνω άπό τήν κούνια του μω
ρου, προσεύχεται, τό πνίγει. 

1 Ο. Σφηνες, FLASH BACK στό FLASH BACK, οί έκρήΕεις 
του Μούρτου. "Εγχρωμο. 

11. 'Επιστροφή στό μονόχρωμο FLASH ΒΑCΚJ,παρόν. Ή 
Φραγκογιαννου συνειιδητοποιεί τί ε:κανε. Χρώμα χυμένο κόκ
κινο. Ή Φραγκογιαννου κοιτάΖει τό χέρι. 'Επαναφορά του 
φυσιολογικου χρώματος. 
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12. 'Υποκειμενικό FLASH FORWARD, ή Ιενούλα παρατάει 
τόν ,κουτσό καί ,σκαρφαλώνει στό πηγάδι. (Αύτή τή συγκε
κριμένη δράση, μέσα στή μεγάλη σκηνή της Ιενούλαc: πού 
θαρθει 1 Ο λεπτά άργότερα, δέν θά τή δοϋμε. Θά βροϋμε 
δηλαδή τήν Ιενούλα, άπό τόν κουτσό κατ' εύθεϊαν οκαρ
φαλωμένη στό πηγάδι, μέ ένδιάμεσο ενα γκρό τηc: Φραγκο
γιαννοϋc:) . 
Ό χρόνος εχει γίνει φυσορμόνικα. 
(Τό 1πλάνο 12, ένω μπορεί νά ληφθη καί σάν προμάντεμα 
της Φραγκογιαννοϋc:, στήν άρχική του πρόθεση δμωc: είναι 
μιά αύθαίρετ·η περιπλάνηση μέσα στόν φιλμικό χρόνο.) 
"Αλλη χαρακτηριστική χρησιμοποίηση τοϋ χρόνου, είναι oi 
δύο διαφορετικές άπόψειc: άπό τίc: όποϊεc: βλέπουμε τό μα
χαίρωμα της · Αμέρσαc:. 
Ένω δηλαδή στό F.B. σκηνή 7 βλέπουμε τόν Μοϋρτο κυνη
γημένο άπό τούς χωροφύλακες νά προσπερνδ τή Φραι'{ίκο
γιαννοϋ, άκοϋμε OFF τήν κραυγή της · Αμέρσαc: καί σέ συ
νέχεια, οί χωροφύλακες εεω άπ' τό σπίτι όρμδνε στό 
άνώϊ κι ό Μοϋρτοc: τό σκάει, πολύ άργότερα στήν ταινία, 
καί μάλιστα μετά τή μέση, βλέπουμε τί άκριβωc: συνέβη σ' 
αύτό τό έπεισόδιο, άλλά τώρα μέσα στό σπίτι. Ό Μοϋρ
τοc: ·κρύβεται στό κατώϊ, σκαρφαλώνει πάνω, μαlί μέ τήν 
· Αμέρσα παρακολουθοϋν τούς χωροφύλακες πού κάνουν 
τήν ·ερευνα, έπιχειρεϊ νά φύγει, ύποπl'εύεται τήν 'Αμέρσα, 
τή μαχαιρών,ει, συνδετικός κρίκος άνάμεσα στά δύο F.B., ή 
κραυγή της · Αμέρσαc:, τώρα πέφτει μέσα στήν είκόνα. Φυ
γή τοϋ Μούρτου, οί χωροφύλακες σπδνε τήν πόρτα, έρχε
ται καί ή Φραγκογιαννοϋ. ΈπεΕηγεϊται δηλαδή, συμπληρώ
νεται καί διευρύνεται τό άρχικό FLASH BACK, δπου ,εϊδα
με τή δράση άποσπασμαηκά. 
"Ι σωc: παρουσιάlουν ένδιαφέρον καi τά 3 FLASH BACK, 
τδνα μέσα στ' δλλο, μετά τόν πνιγμό της Ιενούλαc:: 
- Ή Φραγκογιαννοϋ ·άπομακρύνεται άπ' τό πηγάδι καί 
βγαίνει άπ' τήν αύλή (πλάτη). 
- CONTRECHAMP τοϋ προηγουμένου, FLASH BACK πρίν 
20 χρόνια, ή Φραγκογιαννοϋ τρέχει ικαί φτάνει μέχρι τή θά
λασσα. 
- Υποκειμενικό τοϋ . προηγούμενου, FLASH BACK 1πρίν 
άλλα 20 χρόνια, ή Φραγκογιαννοϋ 18 χρονων (Χαρούλα) 
καθρεφτίΖ:εται στά νερά. 
·- 'Υποκειμενικό τοϋ προηγούμενου, FLASH BACK δλλα 
20 χρόνια πρίν, ή ,μάνα της Χαδούλαc: στά νειάτα της, κυ
νηγημένη άnό τούς ληστές. 



ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΦΑΚΟΙ, ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Βασική άρχή ύπηρε,ε ή πλήρης κατάργηση του «είλικρι
νουc:». * 
Σ · εναν κινηματογράφο πού έπιδιώκει νά ύπογραμμίσει τή 
λειτουργία της άναπαράστασηc:, ό φακός πού άντιστοιχεί 
στή γωνία του άνθρώπινου ματιου μόνο σύγχιση μπορεί νά 
φέρει. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν κατά κόρον άκραίουc: εύ
ρυγώνιουc: 1καί τηλέφακουc: (κυρίως 1 Βάρη καί 600άρη). 
Στήν :πραγματοποίηση της «Φόνισσας», ή μεγαλύτερή μου 
εκπληtη ύπηρtε ή άναικάλυψη τηc: λειτουργίας τηc: «σφιγ
μένηc: μηχανηc:» πάνω σέ κίνηση. Τ ά περισσόπρα πλάνα 
κίνησης τηc: ταινίας, εϊτε ,μέ TRAVELLING εϊτε μέ γερανό, 
εγιναν μέ «σφιγμένο» τόσο τό HORIZONTAL όσο καί τό 
VERTICAL. 'Όλη ,δηλαδή ή κίνηση γινό,,αν άπό τόν μακινί
στα πού χειριΖόταν τό καρότσι η τόν γ,ερανό, χωρίc: νά 
γίνεται ιωμμιά διόρθωση κάδρου άπό τόν 1καμεραμάν. 
·Αποτέλεσμα: άναιρείται ή αϊσθηση παρουσίας άνθρώπου 
πίσω άπ' τή μηχανή, καί μειώνεται ή σημασία του ήθοποι
ου πού κινείται μπρόc: άπ' τό φακό. Ή άναηαράσταση κα
ταγράφεται μέ μίαν αϊσθηση μηχανικότηταc: καί αύτομα
τισμου, μέσα βέβαιο στόν γενικό ρυθμό τηc: κίνησης. Ή 
μηχ,ανή λήψηc: ύποδηλώνει τή λειτουργία της. 
'Ε,κτόc: άπό τίc: δύο άπολογίεc: τηc: Φραγκογιαννουc: πρόc: 
τήν έtουσία, σκηνές πού είναι ·άπό τή φύση τουc: άναπαρα
στατικέc:, χρειάστηκε νά ύπογραμμίσω καί τήν άναπαρα
στατική ·άtία μιδc: δλληc: οκηνηc:: Τηc: άφήγησηc: - κατά 
Φραγκογιαννσϋ - του •πνιγμου των 2 κοριτσιών τηc: στέρ
νας πρόc: τή Ζαβή ηεριβολάρισα. Πολύ μακρυνό σε
κάνς, άκίνητο άπ' τήν άρχή μέχρι τό τέλοc: καί μόνο ή 
Φραγκογιαννου μέσα στό ·κάδρο. 
Ή σκληρότητα τηc: δ ι ά ρ κ ε ι α c: φάνη,κε στά τρία ά
πό τά τέ·σσερα ·έγκλή·ματα. Διάρκεια στην παρακολούθηση 
άπό τή Φραγκογιαννου τηc: :Εενούλαc: πού πνίγεται ατό πη
γάδι. Διάρκεια (γυρισμένο ραλαντί) ατά σώματα των 2 
κοριτσιών πού πνίγονται στή στέρνα. Διάρκεια, τέλοc:. μετά 
τό τελευταίο εγκλημα καί τό tύπνημα τηc: γριδc:, καί μέχρι 
τή φυγή τηc: Φραγκογιαννοϋc:. Έδω, τό «σασπένς» δέν δη-
1μιουργείται πρίν τό εγκλημα καί μέχρι νά γίνει, άλλά, -
μέ τή βοήθεια τηc: μονοτονίας των ,κρουστών τηc: μοuσικηc: 
- ιμετά τό tύπνημα τηc: γριδc: ,καί τήν άργοπορία τηc: 
Φραγκογιaννοϋc: νά φύγει. 

* «Είλ1.κρ1νήι::» είναι τό παρατσούκλι πού δόθηκε στόν 50άρη φακό, 

όπό τόν 'Έλληνα σκηνοθέτη Νίκο Τζίμα. Οί Εένοι όνομάζοuν τόν ίδιο 

φακό καί «NORMAL». 
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΟΣ 

Δέν θά έnΘκταθω πολύ στή χρήση της μουσικης, γιατί εί
ναι ή 'Πιό έμφανής αύθαιρεσία της ταινίας. Θά σημειώσω 
μόνο: 
- Τ ό κομμάτι της άρχης, μονότονα κρουστά μέ όρχηστρι
κό Εέσπασμα στή ~μέση, πού παναλαμβάνεται αύτούσιο στό · 
φινάλε καί περιέχει καλυμένο τό ενα άπό τά δύο βασι,κά 
μοτίβα τηc ταινίας. 
- Τό κομμάτι ηού χρησιμοποιείται στό μεγάλο FLASH 
BACK τοϋ μαχαιρώματος τηc Άμέρσας, ύπερβολικά «δ
δειο» γιά νά συνοδέψει τή γεμάτη δράση σκηνή, καί γι' αύ
τό ·έκρηκτικό. 'Επιπλέον, ,κανέναc ρεαλιστικός θόρυβος δέν 
εχει προστεθεί, παρά μόνο μετά τήν .κραυγή της · Αμέρσας, 
δπου Εαφνικά χύνονται (αύθαίρετ,α πάντα) δλοι οί ηχοι: 
τριτlίκια, βήματα, σπάσιμο ηόρτας κ.τλ. 
Ή μουσική δέν θά έπεΕηγήση π ο τ έ ψυχολογικές κατα
στάσεις. Δουλειά τηc είναι, δσο καί νά φαίνεται περίεργο, 
ή ά φ ή γ η σ η, μιά καί συχνά χρησιμοποισϋμε τήν είκόνα 
σάν μουσική. Έηί πλέον, δσο μπορεί ή μουσική νά ύπο
γραrμμίΖει τήν κίνηση της μηχανης καί τό μοντάl, τόσο τό 
καλύτερο. 

Η ΣΠΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ 

'Ορθά παρατηρήθηκε δτι ή σκηνή των τριων ληστων στή 
·σπηλιά, είναι κλειδί γιά τήν κατανόηση τιης ταινίαc. "Αλλω
στε είναι καί ή μόνη σκηνή πού γράφτηκε όλόκληρη έΕ άρ
χηc, καί δέν όναφέρεται καθόλου στόν Παπαδιαμάντη (τό 
σεναριακό της εϋρημα όφείλω στόν Δημο Θέο). 
Είναι ή μόνη σκηνή όπου ή Φραγ,κογιαννοϊί άκούγεται συνέ
χεια OFF, κι οί τρείς ληστές κοιτάνε 'ίσια μέσα στό φακό. 
Ό πρωτος ληστής δέν εχει τίποτα ν' άπα~πήσει στήν εμμε
ση όμολογία της Φραγκογι·αννοϋc, παρά παίlει παράμερα τό 
μπαγλαμαδάκι του. Οί ύπόλοιπες άναφορές είναι νομίlω 
άρκετά σαφείc. Δέν λείπουν οϋτε τά PRIVATE JOKES. 
Τό προτελευταίο 1πλάνο τηc ταινίας είναι γυρισμένο (γιά 
πρώτη καί τελευταία φορά) rμέ 50άρη φακό, Θά δοϋμε, μέ 
τή φυσιολογική γωνία τοϋ γυμνοϋ μαηοϋ κaί σέ γενικό πλά
νο, τούς διωκτες της Φραγκογιαννοϋc, φάτσα στό φακό, 
νά κάθονται ενας - ενας στήν άκρογιαλιά γιά νά παρακολου
θήσουν σάν θεατές· - τόν πνιγμό της φόνισσας; τόν θεατή 
της ταινίας; 
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'Επόμενο 1πλάνο 1καί τελευταίο της ταινίας είναι τό ύποκει
μενικό τους (;). Τό καλάθι, τό μπαστούνι, ή θάλασσα. Ή 
μουσική εχει σβύσει. Σέ λίγο θα σβύσει κι ό ηχος τοϋ κύμα
τος. Ή διάρκεια τοϋ πλάνου είναι δέκα φορές πιό μεγάλη 
άπ' δ,τι θά δντεχε ό θεατής μιας συνηθισμένης άφηγημα
ηκης ταινίας. Θδχουμε δλο τόν καιρό νά δσϋμε τόν διπλα
νό ,μας, τή σάλα, νά δυσανασχετήσουμε, νά φύγουμε. Νά 
τό εaνασκεφτοϋμε. Ή (άνα) παράσταση τέλειωσε; « ••• δι' 
έλέου καί φόβου ιnεραίνουσα τήν των τοιούτων παθημάτων 
κάθαρσιν». 'Αλήθεια,, γιατί δλοι ψάχνουν γιά τήν «κάθαρση» 
καί κανένας δέ μας μιλάει γιά τό «φόβο» ; 
Η ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ το ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
Ή φόρμα τοϋ ,μυθιστορήματος είναι δοσμένη. Ή «πιστή» κι
νηματογραφική εκφραση αύτης της φόρμας ιnοιά είναι; Μά 
φυσικά, μιά λογοτεχνική φόρμα, μεταγλωπισμένη ,μέ τό 
ετσι θέλω στόν κινηματογράφο. "Ομως ό κινηματογράφος 
έχει (πως νά τό ,κάνουμε) δικές του φόρμε<: έκφρασης. 
Διότι ·ή «Φόνισσα» - ταινία, είναι σχεδόν «<.ατά γράμμα πι
στή στόν μϋθο τοϋ Παπαδιαμάντη (καί γιατί θδπρεπε νά 
είναι;) Διότι έ>κείνο πού θά μποροϋσε (η δέν θά μποροϋσε) 
νά άμφισβητηθη, είναι ή φόρμα της ταινίας. Ποιά δμως είναι 
ή φόρμα της «Φόνισσας» -,μυθιστόρημα; «Κοινωνικό» μας 
λένε πολλοί, 'ίσως καί ό 'ίδιος, «ψυχολογικό» μδς λένε δλ
λοι, κλ.π. κ.λ.η κ.λ.π. 
'Εγώ θά προτιμοϋσα νά έντοπίσω άπό τό 'ίδιο τό έργο: 
«'Η τότε νεαρά Δελχαρώ, ή μήτηρ της Φραγκογιαννοϋς έπή
δα ώς δορκάς άπό θάμνου είς θ6μνον, άνυπόδητος, έπειδή 
πρό πολλοΟ είχε πετάΕει τάς έμβάδας της άπό τούς πόδας, 
δnισθέν της,-τήν μίαν των όποίων είχεν άναλάβει ώς λά
φυρον ό είς έκ των διωκτων- καί τ' άγκάθια έχώνοντο ,είς 
τάς πτέρνας της, της εσχιΖον κι' αίμάτωνον τούς άστραγά
λους καί ταρσούς. Τότ,ε, έν τn άπελπισίςι, της ηλθε μία εμ
nνεuσις. 

'Εκείθεν τοΟ λόγγου, είc: τό πλάγι τοϋ βουνοϋ, ητον είc: 
καί μόνος καλλιεργη·μένοc: έλαιών, ι<:αλού,μενοc: ό Π.εΟκοc: 
τοΟ Μωραϊτη. Ό γέρο-Μωραίτης, ό πάππος τοϋ κτήτορος, 
είχε μεταναστεύσει άπό τόν Μιστραν είς τόν τόπον αύτόν, 
περί τά τέλη τοΟ δλλου αίωνος - κατά τήν έποχήν της Αί
κατ:ερίνης καi τοΟ Όρλώφ. Ό φημισμένος πεϋκος ϊστατο 
είς τό -μέσον των έλαιων ώς γίγας μεταΕύ νάνων. Τό χιλιε
τές δένδρον ητον οκαφιδιασμένον κοντά είς τήν ρίΖαν, κά
τω είς τόν γιγαντιαίον κορμόν, τόν όποίον δέν ήμηοροϋσαν 
ν' άγκαλιόσουν ,πέντε δνδρες. Οί βοσκοί καί Όί άλιείς τόν 
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είχαν σκαφιδιάσει, τοϋ είχαν σκάψει τήν καρδίαν, τοϋ είχαν 
κοιλάνει τά εγκατα, διά νά λάβωσιν έκείθεν δφθονον δαδα. 
Καί μέ τήν φοβεράν πληγήν είς τάς ίναc, είc τά σπλάγχνα 
του, ό πεϋκοc έπέιησεν δλλα τρία τέταρτα αίωνοc, μέχρι 
τοϋ 1871. Κατά · ι ούλιον τοϋ ετουc έκ,είνου, μέγαν τοπικόν 
σεισμόν ήσθάνθησαν οί κατοικοϋντεc είς άπόστασιν μιλίων, 
κάτω είc τήν παραθαλασσίαν. Τήν νύκτα έκείνην κατέρρευ
σεν ό γίγαc. 

Eic τό ,κοίλωμα έκείνο, έντόc τοϋ όποίου ήδύναντο νά 
καθίσωσιν άνέτωc δύο δνθρωποι, ετρεΕε νά κρυβη ή τότε 
νεόνυμφοc Δελχαρώ, ή μήτηρ τηc σημερινης Φραγ,κογιαν
νοϋc. Τό μέσον ητο δπελπι καί σχεδόν παιδαριωδεc. 

Τ ό θυγάτριον,· μιικρόν ράκοc δύο ήμερων lωης, τό ό
ποίον ,είχεν ελθη καί αύτό είc τόν κόσμον δι' άμαρτίαc καί 
tjασανa, f:-1,vιμ~, v c.;...; την κο1τiδα του, άλλ' ή άναπνοή του 
ητο δύσκολοc καί ή;κούετο έν μέσω τηc σιωπηc. · Αηό και
ροϋ είc καιρόν, δταν τό φύσημά του έγίνετο όπωσοϋν σφο
δρότερον καί τό βρέφοc έφαίνετο ετοιμον νά Ευπνήσπ καί 
νά φωνάΕη, ή μάμμη τό .ένανούριlε δι' ένόc μονοσυλλά
βου, «Κοί, κοί, κοί, κοί ! », έφαίνετο δέ τψ δντι ή συλλαβή 
αϋτη, ητιc φαίνεται νά είναι ή πρώτη συλλαβή τοϋ <~κοιμή
σου ! » η ή ρίlα τοϋ «κείμαι», έφαίνετο, λέγω, πολλάκιc έ
παναλαμβανομένη, νά έΕασκπ παρόδοΕον ύποβολήν καί γοη
τείαν. 

«Θά είχαν ·περάσει δύο μετά τά μεσάνυκτα. '1 α ν ο υ ά
ρ ι ο c ό μ ή ν. Χ ρ ό ν ο ς ή ν ύ κ τ α. Β ο ρ ρδ c 
έ φ ύ σ α. Ή φ. ω τ ι ά ε ί c τ ή ν έ σ τ ί α ~ ε-
σ β υ ν ε.» · 
Είναι, λοιπόν, τόσο άπηρχαιωμένοc ό Παπαδιαμάντηc, πού 
νά μδc δεσμεύει άκόμα ·κι δλλη μιά φορά μέ τό μυθιστόρη
μα τοϋ 19ου αίωνα; 'Εγώ θδλεγα δτι είναι πρόδρομος τοϋ 
NOUVEAU-NOUVEAU ROMAN. Μήπως πρέπει νά Εαναδια-
βαστη, πιό προσεχτικά αύτή τή φορά; · 
Καί θά ·κλείσω μέ τήν παρατήρηση κριτικσϋ δτι στήν ταινία 
ύπάρχουν άδικαιολόγητεc άναδρομές στό παρελθόν, μιά καί 
ή Φραγκογιαννοϋ δέν ηταν ηαρούσα, ~κατά τήν άπάντηση 
πού δίνει ό 'ίδιος ό Παπαδιαμάντηc: 

«Ή Χ α δ ο ύ λ α ·ή Φ ρ ά γ ·κ ι σ σ α, δ ν κ α ί 
π ο λ ύ μ ι κ ρ ά, η τ ο ν γ ε' ν ν η μ έ ν η τ ό τ ε 
κ α ί τ ά e,; ν ε θ υ μ ε ί τ ο δ λ α α ύ τ ά, τ ά i,.. 
π ο ί α δ ι η γ ε ί τ ο ά ρ γ ό τ ε ρ α ή ·μ ά ν α τ η c». 
Κι αύτό, δν θέλουμε νά είμαστε ρασιοναλιστές. Γιατί μπο
ρεί καί νά μήν θέλουμε. 

27 



ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ· ΤΑΙ ΝΙΑ ΜΟΥ «ΦΩΝΕΣ» 

Παραμερίlοντας, δσο γινόταν στό έλάχιστο, κάθε συμβιβα
σμό καί γνωρίΖοντας δλους τούς κινδύνους της άντίδρασης 
των έγχώριων συστημάτων, τόλμησα νά γυρίσω μιά ταινία 
σάν τίς «Φωνές» μετουσιώνοντας μιά ίδέα σέ πράΕη. 
Ή iδέα αύτή, προοριΖόταν νά πραγματοποιηθη, μετά άπό 
μιά ταινία άπλούστερης μορφης, τοποθετημένης ατόν έλλη
νικό χωρο καί κατά συνέπεια φορτισμένης μέ τό χωρικό βά
ρος της έλληνικότητας. 'Ωστόσο ή λογοκρισία, κάνοντας τό 
θαϋμα της στό σχετικό σενάριο, μ' άνάγκασε, νά προχωρή
σω στήν ίδέα πού μορφοποιήθηκε τελικά στίς «Φωνές». 
Οί «ΦΩΝΕΣ» βασίΖονται θεματικά καί μορφικά στό διαχρο
νικό κιvη,ματογράφο - κινηματογράφο πού θεμελιώθηκε άηό 
τόν EPSTEIN καί άναπτύχθηκε άηό τόν RESNAIS στή Γαλ
λία καί τούς ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ καί BRAKHAGE στήν 'Αμε
ρική. 

Οί παραπάνω θεματοποίησαν τή συγχρονι·κή fι διαχρονική 
διαφοροποίηση, έκφράlοντας καταστάσεις φθορδς, ηαρακ
μης, μνημι•κης σύγχυσης, άλλοτρίωσης, φτάνοντας ώς τή 
παρανόηση καί τό παράλογο. Ή μορφοποίηση βασίΖεται σ· 
ενα συγκεκριμένο παρόν ένόρασης, άπ' δπου μνήμη καί 
φαντασία λειτουργοϋν μέσω συγχρονιι<:οϋ fι διαχρονικοϋ 
μοντάΖ. 
Στίς «Φωνές» θεματοποιείται ή διαχρονι·κή ώρίμανση τοϋ 
άνθρώπου ηού Εεπερνδ τόν τρέχοντα χρόνο γιά νά φτάση 
μοιραία στήν άπομόνωση - άπομόνωση χωρίς έλπίδα καί χω
ρίς δνειρο. Γιατί τό τραγικό έδω είναι συνέπεια της εξάρ
τησης τοϋ άνθρώπου άπό τό σύστημα. (δν ό ηρωας ηταν 
ηοιητής, θά ύπηρχε δνειρο καί έλπίδα καί θά ηταν «Ζήτημα 
χρόνου, μελλοντικοϋ χρόνου» δταν δμως είναι άρχιτέ1κτων 
η σκηνοθέτης; 
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Μορφ:κά ή ταινία ένορχηστρών.εται διαχρονιστικά, λευτερω
μένη άπό τό παρόν ('πού είναι στήν ταινία ή συνείδηση του 
ηρωα) ,καί άηό τίc: συνέπειεc: είκόνοc: καί ηχου. Τό διαχρο
νικό μοντάΖ λειτουργεί μέσω τηc: συνείδησηc: τοϋ ηρωα καί 
οί έπιλογέc: καί άνασυνθέσειc: μορφοnο:οΟνται άnό στοιχεία 
δληc: τηc: τρισδιάστασηc: τηc: ψυχοδιανόησηc:, άπό τήν τετρά
γωνη λογική ώc: τ' όνειρικό παραλήρημα κι' άπό τήν καθη
μερινή πράΕη ώc: τή συνειρμική άσάφεια. Παρόν, ~παρελθόν, 
μέλλον - είκόνα, λόγοc: καί μουσική δομοϋνται κατά τό έ
λεύθερο γίγνεσθαι τηc: ουνείδησηc:. 
Τά ίδιαίτερα χαρακτηριστικά τηc: μορφηc: είναι: 
Οί έντονεc: χρονικέc: συγκρούσειc: πού συνδέονται μέ CUT. 
Ή όμοιογένεια τηc: φωτογραφίαc: πού ίσοπε,δώνει τό χρόνο. 
Οί έιπί τόπου κινήσειc: μηχανηc: ,καί τά ΖΟΟΜ πού άπομονώ
νουν τά πρόσωπα. 

Οί διηλοτυπίεc: πού έκφράΖουν τή διαχρονιστική σύγχυση-

Οί «Φωνέc:» γυρίστηκαν τό 1968 μέ τίτλο «13924 .ΜΕΡΕΣ» 
άηοκλείστηκαν άπό τό 80 φεστιβάλ Θεσσαλονίκηc: άπό τή 
γνωμοδοτική καί άηαγορεύτηκαν άπό τή πρωτοβάθμιο, δευ
τεροβάθμιο καί μιά είδική έηιτροπή ύιπό τόν γενικό τότε 
διευθυντή τοϋ Υ.Π. Τ ό 1969 μέ τροποποιήοειc: καί μέ τόν 
τίτλο ΦΩΝΕΣ άποκλείστηκε άπό τό 9ο Φεστιβάλ άηό τή 
γνωμοδοτική κι· άπαγορεύτηκε άπό δύο πρωτοβάθμιεc: έηι· 
τροπέc: - γιά άδεια προβοληc: καί γιά ,έΕαγωγή. 
Έηίσηc: κόπηκε άηό τήν προκριματική έπιτρσπή τοϋ 15ου 
Φεστιβάλ σάν ύποψηφία έκτόc: συναγωνισμοϋ. 





ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΥΡ ΑΣ 

«Ο ΠΑΠΠΟrΣ MOr» 

~{ι vημα~ογρ~φι κή μελέ~η 
μεσα στον l\.ιvηματογραφο. 

ΣfΜΒΟΛΑ - ΣfΜΒΑΣΕΙΣ 

ΙΩΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ: 

1. ΤΟ ΚΑΔΡΟ. Το ορθογιf)νιο παραλληλόγραμμο πού καθορίζει τον 
κιvημα.τογραφαό χώρο. 

2. Η ΥΦΗ ΤΟΥ ΦΙΛΜ. Άσπρόμcωpο ri εγχρωμο. Το &.σπρόμαυι
ρο ψίλμ εΙvα.ι μιά. αρχική φωτο-yρα.φικ~ σύμβαση σε σχέση με 
τήv πραγματικότητα.. Το εyχρωμο δεν &να.πα.ριστά.vει πιστά. τά. 

zρώμα.τα. της φύσης, γιατί εΙvα.ι α.πειpες ο,ί φυσικές αποχρώσεις 

καί τά. τεχνικά. μέσα. τί; πα.ρσ.λλά.σουv. 

S. Ο ΤΕΧΝΙΙωΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ. Ίδα.νιχσ ψίλμ α.υτό πού θά. κι

vημα.τογρα.φοuσε τά. πά.vτα. στο φυσικό φωτισμό. 

4. ΤΟ ·ΚΑΤ. 'Άμεση σύv,δεση του ενός πλάνου μi το α.λλο, κα.

Αα.ρά. γιά. τεχνικούς λόγους. Ίδα.vική μηχα.vή αυτή πού θά. επα.ιp

vε εvα. π~σσί με τα.ινία, δση ακ.ρι,βώς θά. χρεια.ζόταv yιά. δλόκλη

ΡΊJ τήv κιvη,μα.τογρά.φιση του γεγονότος. 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Α. ΓΕΝΙΕ:Α. 

Ή :;εφi -.:ιο'ι -:7.~'ιιωv «ΚΙΝΙΓΜΛΤΟΓΡΑΦΟΣ - Λ.\ΗΘΕΙΑ,> 

σχcπό εzΞ'. τrι zpφιμcr.cιiφη τcα χ:'ι) :ρου ΣΑΝ ΕΚΦΡΑ..ΣΤΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ηί -Jέ 'J'J'ιέχ_ει:Χ τή μελέτη τή; iχ:ρρ7.:;τ:χ·71 ; του δύναμΊj; 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΕ ΤΗΝ ΙΙΓΑΓΜλΤΙΚΟΤΗ'ΓΛ. 

Α. ΠΡλΓl\'1.\ΓiΊΚΟΤΗΤλ - ΑΛΗΘΕΙΛ 

Π. ΜϊΘΟΣ - ΛΛΗΘΕΙΛ. 

Ι. ΧΩΡΟΙ ια- ΦΥΣΙΚΟΙ 

β- ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

Γ 
ΦΥΣΙΚΑ ιανοργα.να. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ β- ΤΕΧΝΙΚΑ ορyα.νι.χα. 

y- ΚΑΔΔΙΤΕΧΝΙΚΑ 

Γ 
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

3. ΑΝθΡΩΠΟΙ β- ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 

y- ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΖΩΗΣ 

4. ΙΔΕΕΣ 
5. ΕΓΩ.:tΠΟΔΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Έπειδή δλε; cί ταιvίε; τής σεφi; θά εzcυy συνΞ!οφγ/ τών εκ:ρρα
στικιi)V τους μέσων, πρέπει νχ καθορίσcιυμΞ όρ:σμένε; 6iσεις - αρ

χές τcΟ Κt'ΙΊjJ.ιατcγpά.:ρου γtά νά πpοχωpήσ'clυμε. 
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Έκτός α.π' 8λα. τ' άλλα. πο·ύ μπορεί VfJ.. σημα.[vει ή λέξη «κιvη

·. :;ίογp±:ρο;" θχ πpο-,πα.θή-,ουμε νχ κα.θορ[-,ουμ-ε κα.ί τό ψα.ινόμενο 

κt;ημ.-χτογpάq:;ος .. -,τrι δποίο θχ &.v7..ψεp6μα.-,τε, δτα .. ·ι μιλα.μ .. ε για. 

την ϊ.εz·ιιχή ϊ.ου χα.ϊ.~·:σκευή, τήν επt-,τημοvική του εξέλιξη καί 

ϊ.r1 ν Χ7.Οιχpχ 7.:σθr;ϊ.:κ-r} το'J λειτουργί7.. Το :ρα.t·ιόμεvο κινημα.ϊ. 1:ηpά.

yο; εt•η:: "'}Ι ΟΠ"CtΧή εντύπωση ΠΟU Π7.pέχει πληpοψοp[ες σ' ε

Υ'Χ κο::ιό, iπό ϊ.ήν πpο6ολ·η μιi; μόνιμης κα.ταγpα.:ρ·ij; αχι·ιήϊ.ων 

χ:;ι.ί Χt'IΟ'ψΞ'/(!)'Ι :Χ'Ι7tΧεψένω·ι επ±νω σε τιχιvf._ χπό CΕιιυιΟΙD 

χ:;ι.( μέσ1. :ι·-c' IJ.'Jϊ.'Y)'/ Χ:ι.ι Ί) :ΧΧΟUστικ·η εντ: __ ;cωση (πού Π7..pέzει 

τ:ληpο'fσpίε;), τη; ιι6-ιιμη; κ7..αγpα.:ρη; τώ·ι ηχων των α.ντιΧει

μέ·,ω·ι 7.L·ϊ.GJν i1 iλλων ςέ·ιω·ι ·i/ι.ων.·>. 

Τό θtμ::ι. -:η; ±ποσι±pθωσr;ς -,τ,; οcι.πκε; &.ρzε; (::ι.ιτίε; {;πα.pξr1 ς) 
-:~σ κtΨf~μ~τ~γpά~'Jυ (φ[λμj μηχ:(vη λήψης, μηχάvημα προΟ·ολης 

Υ..λ.π.) .. είναι πιά ψευδοτ.:ρ66λημ::ι. &.π' τ·η στιγμή που κά.νο'Jμε 

:zιν) :ρο . ..\.ε·.ι ϊ.±νο·_ιμ.ε ο•:.\-:ε πολιτική - ο'Jτε επ7..γ1.στα-,η - ουτε 

οίκωομiα. κ.λ.π. ,,ΚλΝΟΙΜΕ KINifMA ΤΟΓΡΑΦΟ». Αυτό "ΥJ

μχ!νει (κ::ι.τ' α.ρzήν) δτt χρησψοποιοϋμε ϊ.α. πα.p7..π::<:ιω, μέσα. για. 

τ-ην ϊ.α.τα.σϊ.ευ·ή τα.ι·ιιών. Άπό cG) Κ7..L πέρcι. τό πpόολημα. τ·η; α.-

1:οσιά.pΩρωσr;; μπαίνει στά. σημ7..[νοντ7.. α.υτiι; κcι.3' έα.υτη; της κι-

Ή έϊ.άστο-:ε ~pχουσα. -:ά.;r;, επηpε±ζει (,οια.μοpφ(JJνεt) με τήν ιcε

ολογίz τη; .. τήν Ηrιθεια. τιΊ>v πpα.γμiτων με σϊ.οπό vά. επ,6ά.λλει 

Ή σr1 μ~pι·ιή ιδεολογία. α.ντα.νzκλα.ται μέσα. στον κιν) ψJ. Ό οα.

Ομό; τη; ±ν-:α:;±κλα.ση; Ξζα.pτi,α.ι &πό τή γνώση (συvε:δητο

τ.ο!ηση) τώ·ι Ξκψρα.σηκGJV μέσων του κιv) ψου κα.t τή σύνταξή 

τους - ϊ.7..ί τή μή δια.στpεολωτική χρησιμοποίφή τους σε σχέ

ση με 7.Yj'I ΠFzγμα.τ,κότητα.. 

Είναι δύσκολο νχ θεχωp[σει; (±πό α.ποψη ουσια.στικ·ή σε σχέ

ση μέ τήv d:.λήθειz) , τί; εμπορικές - καλλιτεχνικές η δια.cρημιστι

κ.έ; τα.ιv[ε; κλ.π. 
0

Ολες χpησιμ.οποιοϋv τα. ϊδια. μέσα. «κόλπα.) για. 

V:Χ πετύχουν τόν α.υτσ σy.οπ6: τήv πpοπα.γα.νδιστ,κ.ή tδέα. για. ενα. 
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&vτικείμενο - συγκεκριμένο rι ά.φηpημένο. Οί άνθρωποι α.υτοι εί

ναι κχλοί. Το τ::pοϊον αυτο είνσ.ι το καλύτερο. CH α.νθρωτ::οι α.~?ιτοι 

είναι κακοί. ΑC:-ό είναι δμο,ρψο - αυτό 'έχει &γωνία. κλπ. 

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΦΟΡΜΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ οrΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ l\ΙΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΛΙΝΙΑ. 

Πρέπει νχ εξα.yα.νίσουμε τα. εκψρα.σ,ικά. κόλπα. τη; κιv) κη; γλώσ

ι;cι.;, γιά. νά. φτ5:σωμε στήν ουσία τη; κα.l σέ συνέχειcι. στΥ(Ι Cι'Jσ!cι. 

των πρα.γμά.τω·ι. 

Άπορ[πτω ολε; τl; ταινίες πr:ιυ δέν 'έχου'Ι Γώση (συνε!δησrι) , 
τω·.ι εκφραστ:')ωy τους μέσων. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ. 

Μέ τήv τα.ινία «Ο ΠΑΠ ΠΟfΣ ΜΟΥ» θέλω νά ±vα.πα.ρα.στή~ω ε

να κομμάτι ±πο τη ζωή του,. στο φυσικο χρόνο της πραγματικής 

του διά.ρκεια.ς. Αυτο που θά κά.νει δηλ. ή κίνησή του - το γέλιο 

του, αυτα. πού θά πεί κλπ. •δέν 'έχουν χα.νένα. προηγού,μενο πpογpαμ

μ,.τισμο - θtί κινημα.τογρα.ψηθοϋν σ.κρι6ώς τή στιγμή που θχ 

πσ.pουσιάζονται (θα. φαίνονται) στη φυ·σική τους διάρκεια. 

Δέv ενδιαφέρει ή ψόρ,μα. του προσι:)που του, αν είναι ομορφος η 

iν είναι α.σχημος. Δέν εv1δια.ψέρει ή φωνή του α,ν εΙvα.ι κα.λη 

1)1 κακή. Δέv εν,διαψέpει 1ι ίστο.ρικη άλήθεια. αυτών π?υ λέει. ΕΝ

ΔΙΑΦΕΡΕΙ AfTH ΚΑΘ' EfTHN Η ΑΛΉΘΕΙΑ ΤΗΣ ΙΙ Α

ΡΟfΣΙΑΣ TOr - ή κίνησή TOr - rι φωνή ΤΟΙ - το γέ
λιο TOr - Qί ±vα.μvήσεις ΤΟϊ κ.λ.π. -
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 

1. 

Α~~4'-8'-Ι3'-16'-20'-24'-27'-29'-Β 

Η ΓΡΑΜ,ΜΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΙΝΙΑ. 

ΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Α ΜΕΧΡΙ ΤΟ Β ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡ

ΚΕΙΑ ΤΗΣ. 

ΑΒ = 32'. 

2. l\H; ενδιαφέρει δ χρόνο; ο φυσικός. Έπομένως ή πραγματική 

διά.pκε,ια τη; ται·ι!α; μέ τό ρολόϊ. Τό κά.θi κεφάλαιο παιρνεt τό·ι 

άριθμό του -:1τ:χ. περιεχόμενsα 'Jε σχέ'Jη μέ τή ψυ'Jική διάρκειά του 

μέ-:1α -:1τό φυσικό χρόνο της ταινία.;. 

3. 'Ο ύποκειμενικός χρόνος τοϋ κά.θε θ·εατή yι:χ. τό κά.θε κεφά

λαιο, είνα.ι διαφορετικός. Άπ' α.υτή την περίπτω-:1η τό φα.νέρω

μα της φυ-:1ικης διάρκειας τοϋ κάθε κεφά.λαιου· μέσα. -:1τό φυσικό 

χρόνο της τα.ινία.; είναι ενα 6ημα. yιά. τη φυσικότητα της διάρ

κεια.; ,οϋ iντικεψένου πού εχει ±να.παρ,1.στα.&εί. 

3. Τό φα.νέρωμα τοϋ χρόνου ('Jτό σημείο αυτό) είναι ενα παιχνίδι 

σέ σχέση μέ τ:χ. μέσα πού δια.θέτουμε σήμερα yt:x. ν:χ. δοϋμε μι:χ. 

τα.ινία.. 

'Όταν ή τα.ινία. θ:χ. τοποθετείται μέσα. στό YIDEO κα.ί θά. γίνεται 

μελέτη πάνω σ' α.υτην - ,ότε δ χρόνος πpα.y,μα.τικά. θά. παίξει 

τό ρόλο της σελίδας π .χ.: θά. θέλουμε νά. μελετήσουμε τό τά.δε 

Χεψά.λα.ιΙJ fι τήν φιλμcyρα.φία. κ.λπ. - θα. πατά.με το κο'Jμπί κα.ί 

θ:χ. πηγαίνουμε στον iντί-:1τοιχο χρόνο (σελί-&l}. 
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ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΙ-ΓΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΑΝΩ ΚΙΝΗΜ) ΦΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: 

1) ΕΧΩ ΜΙΑ ΚΙΝ) ΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΙΙΨΕΩΣ 
2) ΕΧΩ ΦΙΛΜ. 
2) ΕΧΩ ΦΩΣ. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑϊΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΩ 

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ. Η ΕΙΚΟΝΑ ΑϊΤΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕ~ΊΚΉ 

ΑΝΑΠΑΙ>ΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ, ΙΙΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟ:ΚΟΤΟΣ 

ΠΟϊ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΠΛΡΕΛΘΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ. ΤΟ ΠΡΑΓΝLι\ΤΙ

ΚΟ ΓΕΓΟΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΛ ΣΤΟΝ ΙΙΡΑΓΜλΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΚΑΙ ΧΡΟΚΟ. 

() ΚΙΝΗl\fΑΤΟΓΡΑΦΩΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟ
ΜΟΝΩΝΕΙ ΚλΙ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΟ.ΗΣϊΝΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟϊ ΚΟΣl\ΗΠ. 

l'ΠΑΡΧΟϊΝ ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

- ΟΠΩΣ fΠAPXOfN ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΗ ΣΚΕ

ΨΗ ΜΑΣ. 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΕΙΝλΙ ΕΝΑΣ - Ο Φϊ

ΣΙΚΟΣ. Η ΣϊΝΕΧΟΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝλ ΚΑΤ' 

ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΦfΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟ. 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑ ΕΝΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α ΤΙ Ο ΤΗΝ ΙΙ Ρ ΑΓΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤ Α ΚΑΙ ΜΕ 

ΤΗ ΣϊΝΕιΧΟΜΕΝΗ ΛΉΨΗ ΑΝΑΙΙΛΡΙΣΤΑ (ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ 

TOf) ΤΟ ΦfΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ. 

Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑϊΤΗ ΤΟϊ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟϊ ΝΑ ΑΝΑ

ΙΙΑΡΙΣΤΛΝΕΙ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ (ΠΟΥ ΧΆΝΕΤΑΙ ΣΕ ΙΙΑ

Ι)ΕΛΘΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ) ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΙΟΜΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΤΕ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟϊ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΙΝΕΙ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΉ ΣΊΊΓΜΗ - ΕΙΝΑΙ l\ΠΑ ΣΗ4 

ΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ KI)JTIKH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙ
ΝΟΜΕΝΩΝ. 



ΚΩΣΤ ΑΣ ΣΦΗ ΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
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'Έκανα μέχρι τώρα τρείc: ταινίες πού μπορώ νά πω δτι ηταν 
,μι,κρά παραδείγματα προτάσεων πού άφοροϋν στίc: οίκονο
μι,κέc: καί κοινωνικές σχέσεις. Μετά ,προχώρησα σ' ενα πιό 
φιλόδοΕο σχέδιο νά θέλω νά ,έκφράσω τό μοντέλο τοϋ κα
πιταλισμσϋ δπωc: έμφανίΖ:εται σήμερα στόν τόπο μαc:. Θε,..ίι
ρησα τήν οίκοδομική δραστηριότητα σάν τήν ,πιό βασική 
καί πιό δηλωτική τοϋ Έλληνικοϋ ,κα,πιταλισμοϋ. 

"Ετσι Εεκίνησα νά κάνω μιά ταινία πάνω στήν όνέγερση 
μιδc: οίκοδομης ,πιστεύοντας πώc: μέσα άπό τήν διαδικασία 
αύτή θά είχα μιά όλόγλυφη είκόνα δλων των σχέσεων πού 
περιγράφονται στό «Κεφqλαιο». 

Στήν πορεία δμως τά πράγματα καί τά συγκεκριμένα δεδο
μένα δλλαίαν συνέχεια, ετσι πού δέν ηταν δυνατόν νά βγεί 
ενα άηοτέλεσμα πού άη' τή μιά ναναι πλήρης ρεαλιστική 
περιγραφή 1καί άπ' τήν δλλη μιά όμόλογη άντιστοιχία πρός 
τούς άφηρημένουc: νόμους τοϋ «Κεφαλαίου~,. 

Ή συγχρονικότητα δέν συνέπιητε μέ τήν διαχρονικότητα. 
"Ετσι τό σχέδιο δλλαΕε καί ,προχώρησα στήν δμεση πλα
στική μεταγραφή των θεμελιωδών νόμων τοϋ «Κεφαλαίου» 
πού είναι τό «ΜΟΝΤΕΛΟ». 
"Ε·κανα μιά προσπάθεια ν' άποδώσω πάντα βέβαια μέσα άπό 
μιά άφαιρετική διαδικασία τίc: πιό σταθερές συντεταγμένες 
της ηαραγωγικηc: διαδιι<:ασίαc:. 

Γιά νά έπιτύχω αύτή τήν άφαίρεση κατέφυγα στίc: πλαστι
κές μορφές, μελέτησα η.χ. τήν Ζωγραφική τοϋ ΟΕ CHIRICO, 
άλλά . συνειδητοποίησα γρήγορα δτι ή σχέση άντικειμένου 
καί άνθρώπινηc: ·μορφηc: γιά ν' άΕιοποιηθεί μέ τήν συντεταγ
μένη τοϋ χρόνου, θδπρεπε τό σκηνικό νά βασι·στεί στήν 
προοπτική. Τό πρόβλημα της άνηκει,μενικοποίησηc: μσϋ έπέ
βαλε εναν αύτοματισμό σ' δλες τίc: μεταβολές πού συμβαί
νουν μέσα στό όπτικό πεδίο. 'Επίσης τήν ύπενικτηκότητα 
τηc: λειτουργίας τοϋ διαδρόμου - γεφύραc:, σάν χώρου τρο
φοδοσίας άηό τόν δρόμο στό μηχανοστάσιο, τήν έπιβάλλει 
ή 'ίδια άνάγκη. Θεωρώ κορύφωμα μιδc: άφαιρετικηc: έπινοη
τικότηταc: τήν άναίρεση της φορδc: της ·κίνησης στή σχέση 
δρόμου καί γέφυρας. 

'Όταν σκεπτόμουν τήν συμβολική τοϋ δρόμου είχα συχνά 
τήν έντύπωση πώς πρόκειται γιά άπλοϊκή λύση καί μόνον 
ή άν,α,κάλυψη τοϋ καταλλήλου χώρου ,κaί ή δοκιμασία της 
πράΕης μ' έπεισε δτι ό συμβολισμός αύτός λειτουργεί σέ 
βάθος καί μέ μιά αϊσθη·ση σπαρακτική σέ βαθμό ,πού μ' έκα
νε νά φοβηθώ άπό τόν μεταφυσι,κό της χαρακτηρα, γιατi τά 
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σημεία πού άναγνωρίΖει ό θεατήc: nολλαηλασιάΖ:ονται ο' ε
ναν άριθμό άπροσδιόριστο. 
Ό δρόμοc: συσχετίΖει μέ τόν πραγματικό κόσμο τήν είκόνα 
ένόc: χώρου σύμβολο. 
Οί άρχιτεκτονι,κές λεπτομέρειες τοίί κτιρίου παίΖουν ο' αύ
τό άποφασιστικό ρόλο. 
Σ' ενα δεύτερο έπίπεδο ό δρόμοc: είναι μιά έλεγειακή εκ
φραση ,πού συνοψίΖει τήν πορεία τηc: άνηκειμενικοποίησηc:. 
Άη' τήν άλλη μεριά οί μηχανέc: τηc: Α · σειραc: ,πού τό άρ
χέτυnό τουc: βρίσκεται σέ μοντέλα σύγχρονων σιδηρουργεί
ων nηραν τόν χαρακτηρα δρθιων σαρκοφάγων. 
Τούc: άτομικούc: τάφουc: εnρεnε ν' άκολουθοίίν όμαδι1κοί καί 
μετά πάλι άτομικοί. 
Ή παρουσία των όμαδικων μηχανων γεννήθηκε άπό τήν 
άνάγκη μιδc: ρυθμικηc: άντιστικτικηc: σχέσηc:. Στίc: μεγάλε<:: 
μηχανέc: ό ρυθμόc: είναι 4) 4 μέ nαρεστιγμένο. Οί μεγάλε<:: 
μηχανέc: μδc: δίνουν έπίσηc: σέ κάποια ταυτοχρονικότητα 
τήν κίνηση άνάδυση - κατάδυση σ' άντίθεση μέ τήν κυκλική 
μόνιμη κίνηση στίc: άτομικέc:. 
Ώς άναφορά δέ γιά τήν ,προοιπτική ύηάρχει μιά σχέση μέ 
τόν σύγχρονο κόσμο ώς nρόc: τό στοιχείο τοίί γιγαντισμοϋ. 

Χωροc:: μηδαμινότητα καί μοναΕιά. 
Χρόνοc:: διάρκεια καί έπανάληψη. 
Ρυθμόc:: μέτρο μεταΕύ κίνησηc: καί άκινησίαc:. 
Τό χρωμα στάθηκε τό στοιχείο πού περισσότερο άπ' δτι δή
ποτε αλλο μέ βοήθησε στήν άπόδοση τηc: ίδέαc: τηc: άντι
κειμενικοnοίησηc:. 
Ύπάρχει μιά χρωματική ταύτιση άντικειμένου καί ·άνθρώ
πων ή όnοία μάλιστα ύπογραιμμίΖ:εται ο' ώρισμένα σημεία 
εντονα. 

Βοήθησε έηίσηc: σέ μιά άφαίρεση τηc: ύλικότηταc: των άντι
κειμένων μέ τήν άφαίρεση μιδc: βασικηc: ίδιότητάς των πού 
είναι τό χρωμα. 
· Απ' τήν άλλη μεριά επρεπε νά παρασταθεί μιό είκόνα Ζωηc: 
σάν εκφανση θανάτου. 
Τό άρνητικό βοήθησε άποτελεσματικά ατό νά παρασταθεί 
μιά είκόνα Ζωηc: σάν έκφανση θανάτου. 
«Ε'ίμαστε αίώνιοι νεκροί» Β. 1. Λένιν. 



ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΣΒΗΣΤΕ ... 
«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ» 

1 
Μέ ρωτουν αν «ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ», γυρiστηκαν μέσα 

η ε!Ξω άnό τήν δικτατορία. Άnαντω nώc: «ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ», 
γυρίστηκαν άκριβωc: στό όγδοηκοστό ετοc: τηc: ίστορίαc: του κινηματο-

γράφου. Γιατί δc: μή γελιώμαστε ! Γιά κινηματογράφο πρόκειται! 

2 
Μήν nιστεύονταc: στήν άnοτελεσματικότητα των ταινιών, σ' ένα έnί

nεδο δμεσα πολιτικό, γύρισα .μιά έγχρωμη ταινία, ύnεράνω σκοπών καί 
έnιδιώ!Ξεων ! 

Ψάχνονταc: νά βρω τόν λόγο γιά τόν όποίο έκανα αύτή τήν ταινία, 

άνακάλυψα nώc: λογικά δέν ύnάρχει κανέναc: ! 
3 

Δέν ύnάρχει άσάφεια στόχων στήν ταινία! Άnλωc: δέν ύnάρχουν 

ίδεολογικέc: συστάσειc: ! Αύτοί πού ψάχνουν μέσα στήν ταινία, κλειδιά 

γιά τήν άnοκρυnτογράφησή τηc:, δc: τά ψά!Ξουν καλλίτερα μέσα στόν 

έαυτό τουc:. 

Ή ταινία είναι ενα κείμενο nρόc: άνάγνωση ! 
4 

Δέν είταν ό Ρενουάρ πού ελεγε, nώc: οί ταινίεc: δnου δλοι κατα

λαβαίνουν τά ϊδια πράγματα είναι κακέc: ταινίεc:; 

5 
«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ I ΡΙΔΟΣ», ένοχλουν μέ τήν ήθελημένα έnι

φανειακή έλαφρότητά τουc:, τήν μικροαστική σοβαροφάνεια νεοελλήνων 

διανοουμένων 1 
"Ac: τήν ένοχλουν ! Κέρδοc: είναι ! 

6 
Δέν πρόκειται γιά φίλμ του παράλογου! Λάθοc: ! 
Τό .παράλογο γεγονόc: τηc: έ!Ξαφανίσεωc:, ερχεται ;'ά ύnενθυμίσε_ι 

δτι ή πραγματικότητα τοϋ κινηματογράφου δέν είναι η άντικειμενικη 

πραγματικότητα, άλλά μιά κατασκευή τηc: δημιουργικηc: φαντασίας! 

7 
«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ», είναι μιά ταινία, πού προσπαθεί 

νά καταλάβει τί είναι μιά ταινiα, στήν προσπάθειά της νά άnοτυπώσει 

τή Ζωή. 

Κι· έδω άκριβωc: βρίσκεται τό πρόβλημα. 

Πως μιά ταινία πού δέν έχει σαφη άντίληψη τοϋ έαυτου της, μπο

ρεί νά ,μιλήσει σαφώς γιά δλλα πράγματα; 
Καί άκό.μα, πωc: μιά ταινία πού είναι γεμάτη έρωτηματικά γιά τόν 

ρόλο της, νά εχει σαφη θέση γιά τούc: ρόλους ιπού ύ~οδύονται οί ήθο
ποιοi της; 



8 
«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ» είναι μιά μελέτη πάνω στό δικαίω

μα η δχι πού εχει εναc: προοδευτικόc: κινηματογράφοc: νά καταγράφει 

τήν πραγματικότητα. 

Γι' αύτό ή ταινία άναφέρεται μιά στή ζωή καί μιά στόν κινηματο

γράφο, ταυτίζονταc: τήν άβεβαιότητα τφϋ φίλμ μέ τήν άβεβαιότητα των 

άνθρωπίνων σχέσεων. 

9 
Τό παιχνίδι μέσα στήν ταινία, εεω απο τόν άπελευθερωτικό του 

ρόλο, ένεργεί σάν πρόκληση πρόc: τήν κοινωνία, καί .παράλληλα σάν 

πρόκληση πρόc: τό θέαμα, πού είνάι ή ούσία αύτηc: τηc: κοινωνίαc:, άφοϋ 

δτι εnρεπε νά είναι κατ' εύθείαν βιωμένο άπομακρύνεται σέ μιά άνα

παράσταση. 

10 
Ό ηρωαc: στό φίλμ, παίζει τήν ζωή του γιά τό λόγο δτι δέν μπο

ρεί νά τήν ζήσει. 'Όταν θά τό συνειδητοποιήσει θά γίνει πραγματικόc: 

καί θά βγεί άπό τό φίλμ πού είναι παράσταση καί κατ' έπέκταση άπό τήν 

ζωή πού είναι θέαμα ! 
11 

Ό ηρωαc: τηc: ταινίαc:, βγαίνει άπό μιά γενιά ήρώων πού πιάνουν 

. απο τούc: «pωμαντικούc:» περνώνταc: απο τούc: «ντανταϊστέc:» καί τόν 

Μnωντλαίρ γιά νά συνεχίσουν σ· ενα αλλο έnίπεδο μέ τούc: γάλλουc: φοι

τητέc: τοϋ 1830 καί τούc: ρώσουc: δεκεμβριστέc:, πού είναι οί nιό κα
θαρέc: περιnτώσειc: _μιαc: έςέγερσηc:, στήν άρχή μοναχικηc:, πού ψάχνει 

στή συνέχεια, μέσα άnό τήν θυσία,. τόν δρόμο μιαc: ενωσηc:. 

12 
«ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ» είναι μιά πολιτική ταινία! Δέν είναι 

πολιτική γι' αύτούc: πού συγχέουν τήν πολιτική ,μέ τά κόμματα καί τήν 

πολιτική ταινία μέ τήν ταινία προπαγάνδαc: η διαφώτισηc: πού είναι οί 

δυό δψειc: τοϋ 'ίδιου νομίσματοc:. 

13 
Καί μιά πού γέμισε ό κόσμοc: έnαναστατεc:, αc: μιλήσουμε καί γιά 

τήν έnανάσταση ! 
Έπαναστάτηc: στόν κινηματογράφο, είναι έκείνοc: που επαναστατι

κοnοιεί τόν κινηματογράφο καί δχι έκείνοc: πού βάζει τήν 'Επανάσταση 

σέ ΕΙΚΟΝΕΣ ! 
'Όσο γιά τούc: π ρ α γ μ α τ ι κ ο ίι c: έnαναστατεc:, έγώ τουλάχι

στον δέν εέρω κανέναν νά κρύβεται πίσω άπό μιά κινηματογραφική μη

χανή ! 
14 

"Αν «ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ» είναι έκθαμβωτικά καί ένο

χλοϋν πολλούc:, δέν έχουν παρά νά δοκιμάσουν νά τά σ6ύσουν ! 



ΚΩΣΤΑΣ ΖΥΡΙΝΗΣ 

ΕΝΑΣ ,, ΑΛΛΟΣ" ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡ ΑΦΟΣ 

Στή Ρώμη, τό 67, διάλεΕα τό σινεμά .σόν τό ποιό όnοτελεσματικό μέσο 
μαlικης έnικοινωνίας, μέ στόχους πολιτιστικούς καί κύρια πολιτικούς. 'Ε
κείνη τή στιγμή εσnαγα τήν έρασιτεχνική μου σχέση μέ τό θέατρο νοιώ
θοντας nώς δέν εχω τό· κότσια νό κάνω άnοτελεσματικό rιολιτικό θέα
τρο. Τό κριτήρια της έκλογης ηταν βασικό πολιτικά. Σ" αύτό tπαιΕε κα
θοριστικό ρόλο τό βιβλίο της θεατρικης όμάδας τοϋ Ντάριο 4>ό «COM
PAGN I SENZA CENSURA» πού μέ γοήτεψε. Παρ' δλο πού έδωσα έΕε
τάσεις στό CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA της Ρώ
μης καί δέν πέρασα γιατί οί θεωρητικές μόυ όπόψεις δέν χωροϋσαν έ
κείνη τή χρονιά έκεί μέσα, δέν πίστευα άπό τότε πώς ύπάρχουν σχολές 
πού φτιάχνουν σκηνοθέτες. Ή λύση ηταν νό διαβάσω ... νό διαβάσω 
πολύ, κι· δχι ,μόνο γιά τό σινεμά. Παράλληλα νό κρατώ μιό κάμερα στό 
χέρι καί νό τραβώ. 'Ακόμη πιστεύω σ' ούτή τή λύση. Πιστεύω στόν κινη
,ματογραφιστή πού ή κάμερα είναι έΕάρτημα τοϋ καρμιοϋ του καί προέ
κταση τοϋ ματιοϋ καί τοϋ μυαλοϋ του. · Αναγνωρίlοντας τίς τεχνικές μου 
άδυναμίες καί πιστεύοντας στόν καταμερισμό δουλειδς κάθε άλλο παρά 
παραβλέπω τήν άναγκαιότητα της συνεργασίας μέ διευθυντή φωτογρα
φίας κλπ. 
Τ ραβοϋσα μέ μιό γέρικη BOLEX 16ρα πού εχω μέχρι σήμερα. Τ ραβοϋσα 
τίς μαlικές έργατικές καί λαϊκές κινητοποιήσεις στήν 'Ιταλία καί διάθε
τα τό ύλικό όμοντάριστο σέ πολιτικούς χώρους γιά νό άΕιοποιηθεί. 
'Ήιμουν ώστόσο έρασιτέχνης γιατί δέ lοϋσα άπ' αύτή τή δουλειά. Ή 
σχέση μου μέ τό μοντόl η ταν νό βάlω άπλώς σέ σειρά τίς σεκάνς. · Α
γνοοϋσα τούς «άΕονες», τά «περάσματα» άπό πλδνο σέ πλδνο, τίς νόρ
μες δηλαδή τοϋ όρθόδοΕου κινηματογράφου. Οϋτε τώρα τό Εέρω πολύ 
καλά άλλά γιό νό ποϋμε τήν άλήθεια δέ νοιώθω ·πολύ αύτή τήν ελλειψη. 
Δέν είχα σχέση μέ όμόδες η κύκλους πρωτοπόρων κινη,ματογραφιστών. 
Κρίμα! Θό μείχε ίσως ώφελήσει. Λειτουργοϋσα μόνος μαύτή τήν ένό
τητα: λαικές κινητοποιήσεις - έγώ κι ή ·κάμερα - διάθεση τοϋ ύλικοϋ σέ 
· Ιταλικούς ,πολιτικούς χώρους. 
"6μπαινα, ετσι σ· ενα είδος σινεμά ιμέ κάπως αύθόρ.μητο τρόπο κι αύτό 
ηταν κάτι πού θό καθώριlε τήν ,παραπέρα δουλειά μου. "Ημουν ενας άπό 
τούς βοηθούς τοϋ "Ελιο Πέτρι στό «ύπεράνω κάθε ύποψίας» άλλά αύ
τουνοϋ τοϋ είδους ό κιν/γρόφος δέν μέ κέρδισε καθόλου. Παράλληλα, μέ 
τό ντοκουμέντα εκανα καί τίς διάφορες άσκήσεις σέ όχτάρι. ~Ηρθε όμως 

ή ώρα της .μεγάλης «άσκησης» κι εφτιαεα τήν .πρώτη συγκροτημένη ται· 
νία ,μέ «ύπόθεση•. "Εφτιαξα τό Α ΜΕΤΑ STRADA (οτά ,μισά τοϋ 
δρόμου). 
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"ΕφτιαΕα τό Α ΜΕΤ Α STRADA ,μέ δικό μου σενάριο, φωτογραφία, σκη
νοθεσία, μοντάΖ:. Γιά ήθοnοιούc: χρησιμοποίησα φίλουc: μου πού δέν ηταν 
οϋτε έρασιτέχνεc: οί περισσότεροι άλλά δέν μέ άnαγοήτευσαν, άντίθετα, 
δρχισα νά καταλαβαίνω noιc θά είναι ή ,παραπέρα σχέση μου ,μέ τούc: 
ήθοnοιούc:, δταν κάνω ταινίεc: μέ ήθοnοιούc:. Βασικά θέλω τούc: ήθοnοι
ούc: άnοθεατροnοιημένουc: κι δσο γίνεται nιό άnλούc: καί καθημερινούc:. 
Ή ταινία μ' άρέσει άκόμα σά θέμα καi σάν είδοc: κινηματογράφου άλλά 
είναι πάρα πολύ άnαγοητευτική άnό τεχνική δnοψη καi άnό μοντάΖ:. Διαρ
κεί μιά ώρα καi είναι βουβή. 'Όταν τήν τέλειωσα συνήθιΖ:α νά τήν προ
βάλω σέ κοινό των 5 - 1 Ο -20 άτόμων καi μέ τούc: έρεθισμούc: πού εδινε 
ή ταινία νά γίνεται συΖ:ήτηση πού κατέληγε πάντα στήν πολιτική. 'Έτσι, 
συνέχιΖ:α τήν «δσκηση» βάΖ:ονταc: τήν ταινία, στήν δοκιμασία τηc: nροβο
ληc: καi τηc: συΖ:ήτησηc:. Αύτό δικαίωνε εμnραχτα τήν δnοψή μου nώc: 
ή άΕία μιδc: ταινίαc: ,μετριέται στήν έnαφή τηc: μέ τό κοινό καί σέ σχέση 
μέ τ· άnοτελέσματα. Μπόρεσα καί εφερα τό 71 τήν Α ΜΕΤ Α STRADA 
στήν 'Ελλάδα, καί τήν πρόβαλα μόνο μιά φορά (έχτόc: άnό κείνεc: ατό 
σπίτι μου σέ λίγουc: φίλουc:) ατό ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙ ΡΑΜΑΤΙ ΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑ
ΤΟΓΡΑΦΟΥ. Φυσικά ή ταινία δέν όρεσε άnό τεχνική δnοψη, δμωc: γέν
νησε ,μιά συΖ:ήτηση - τήν πρώτη μου δημόσια μέ "Ελληνεc: nολιτικούc: 
κινηματογραφιστέc: - γιά ενοnλη δράση, γιά nαράνομεc: όργανώσειc:, γιά 
μnόμnεc:, γιά μαΖ:ικό κίνημα κλπ. Αύτό τό φθινόπωρο τοϋ 71. 
Αύτέc: .περίπου είναι οί καταβολέc: τηc: κινηματογραφικηc: μου ίδεολογίαc: 
πού πάω νά έκφράσω σ~μερα. 
Τό 71 nvύ ηρθα στήν 'Ελλάδα, βρέθηκα μπροστά σέ κινηματογραφικέc: 
άντιλήψειc: ασχετεc: άnό μένα. Π.χ. οί φίλοι μου η οί συνεργάτεc: μου 
nοϋχαν βγεί (διαβρω~εί κατά τή γνώμη μου) άπό τίc: έδω κινηματογρα
φικέc: σχολέc:, ένοιωθαν άnέχθεια γιά τήν τεχνική δουλειά ατό σινεμά -
ϊσωc: ηταν ταnεινι'ι άnασχόληση γιά «σκηνοθέτη» - καί πίστευαν ατόν σκη
νvθέτη πού κάθεται σέ μιά πολυθρόνα καί δίνει έντολέc: μ' ενα μεγά
φωνο ατό ατό.μα. Μ' αύτό, δέν άnορρίnτω δλεc: τίc: ταινίεc: πού γίνονται 
μέ τόν κλασσικό τρόπο μέσα άnό τό μηχανισμό τηc: βιομηχανίαc: nαραγω
γηc: ταινιών, κάθε δλλο. Ά,nόδειΕη δτι θέλω πάντα νά κάνω ταινίεc: μέ 
τέτοιεc: σχέσειc: nαραγωγηc:. Στήν ·καπιταλιστική κοινωνία, οί .μαΖ:ικέc: 
ταινίεc:, δηλαδή οί ταινίεc: πού μnοροϋν νά δοϋν οί πολλοί γίνονται άnό 
τήν καnιταλιστικοϋ τύπου βιομηχανία nαραγωγηc: ταινιών καi γιά νά 
μή κοροϊδευόμαστε είναι βλακεία νά άρνιόμαστε καλά καί σώνει νά 
κάνουμε ταινίεc: μέ τέτοιο τρόπο αν οί ταινίεc: μαc: εχουν νά nοϋν κάτι 

καί βρίσκεται χρηματοδότηc:. 'Εκείνο πού npΘnει νά καταλάβουμε είναι 
nώc: μόνο μέσα σ' ένα μή καπιταλιστικό σύστημα θά έκφραΖ:όμαστε έ
λεύθερα. 'Ωστόσο, πρέπει νά έnωφελιώμαστε κάθε δυνατότητα εκφρασηc:. 
Ή καπιταλιστική βιόμηχανία πού παράγει ταινίεc:, είναι γεγονόc: nώc: δε
σμεύει μέ χίλιουc: τρόnουc: τούc: ,κινη,ματογραφιστέc: πού θέλουν κάτι νά 
ποϋν, κοί δλλοτε τούc: διαβρώνει, δλλοτε τούc: έΕαφανίΖ:ει κι' δλλοτε 
(άνάλογα ,μέ τήν άντοχή τουc:) τούc: άνέχεται ύποχρεωτικά σ' ενα διαρκη 
πόλεμο. 
Τό 71 - 72, δέν εϋρισκα όμοϊδεάτεc: - στήν κινηματογραφική ίδεολογία 
έννοω - έδω. Σκέφτηκα νά έπωφεληθω άnό τό φεστιβάλ Θεσσαλονίκηc:, 
στέλνονταc: μιά ταινία μικροϋ μήκουc: - γιά νά σπάσω τό φράγμα πού 
μ· έμπ,όδιΖ:ε νά έπιΖ:ήσω έπαγγελματικά ατόν έδω κινηματογραφικό χώ
ρο. 'Ένα .πρωί, χωρίc: καθόλου λεφτά, είπα: «θά φτιάΕω τήν ΤΑΡΑΤΣΑ». 
Είχα μερικο..ιc: φίλουc: πού .πίστευαν σ· αύτή τήν ,προσπάθεια, έnιστρα
τέψαμε καλέc: nροθέσειc:, δανεικά καί πείσμα καί Εεκινήσαμε. Δούλευα 
σάν όδηγό~ καί φροντιστήc: ατό ,ΠΡΟ:ΕΕΝΕΙΟ τοϋ Βούλγαρη. 'Έγραψα 

28 



434 

τό σενόριο σέ ·πέντε μέρεc:. Κόθε βρόδυ nρίν τό τελειώσω τό διόβαζα 
στό Χαρωνίτη πού ,μοϋδινε κουρόγιο, τό 'ίδιο ·κι' ή Χρυσόνθη. 'Ήθελα νά 
τήν κάνω εγχρωμη σέ 16 μμ., τελικά τήν εκανα άσnρόμαυρη σέ 35. 
Χρωστω τήν ταινία στήν 'Έφη 'Αρβανίτη,. στό Γιωργο 'Αρβανίτη, στόν 
Πετανίδη, στόν Χρηστομόγλου, στόν Τριανταφύλλου, στή Χρυσάνθη Κορ
νηλίου, στόν Δημήτρη Άστεριάδη, στήν Εϋα Κοταμανίδου καί σέ μιά 
σειρά φίλουc: πού μέ δάνεισαν. Ή ταινία εμnλε!;ε στόν ,μηχανισμό τηc: 
κινηματογραφικηc: βιομηχανίαc: καί τοϋ φεστιβάλ. 'Εκεί γνώρισα δμεσα 
τί σημαίνει κινηματογραφία στήν 'Ελλάδα. Είχα ,μιά σειρά nιέσειc: γιά 
καλλιτεχνικούς καί οίκονομικούc: συμβιβασμούc:. "Εκανα κάnοιουc: συμβι
βασμούς άλλά κάποτε είπα στόn, δχι δλλο. Τά χαλάσαμε μέ τόν έκ των 
ύστέρων συμπαραγωγό μου στό μοντάζ. Δέ σήκωνα δλλη ύnοχώρηση κι 
ετσι· δέν τέλειωσε - τότε - ή ταινία κι οϋτε nηγε στό φεστιβάλ. Τέ
λειωσε ή ΤΑ ΡΑΤΣΑ κακήν κακωc: στό τέλοc: τοϋ '72 μέ τή βοήθεια τοϋ 
Θ. Μαραγκοϋ καί παίχτηκε σ· ενα άnαράδεχτο - γιά μένα - ψευτοφεστιβάλ 
σέ κακά χάλια (άnό ηχο καί είκόνα). 'Από τότε άραχνιάζει στό ράφι. 
Στίc: άρχέc: τοϋ 73 δρχισε νά κλονίζεται ή διχτατορία. Οί φοιτητές μnη
καν μπροστά. Τό Κάστρο τηc: Νομικηc: εγινε προμαχωναc: ένάντια στούc: 
άμερικανόδουλουc: διχτάτορεc:. Μέ τόν Μαραγκό τρέχαμε στούc: δρόμουc: 
μέ τίc: κάμερες στό χέρι καί τραβούσαμε. Τραβή!;αμε πολύ καί καλό 
ύλικό άπό τίc: ,nρωτεc: φοιτητικές καί λαϊκέc: κινητοnοιήσειc:. ΤΗταν τό 
έλληνικό μου βάπτισμα άλλά ημουν καλά nροετοιμασ,μένοc: άnό τήν κι
νηματογραφική θητεία στήν · Ιταλία. Κείνεc: τίc: μέρεc: εστειλα μιά κόπια 
άn' αύτό τό ύλικό στό έ!;ωτερικό κι άn' δτι εμαθα εγινε καλή δουλειά 
σάν πληροφόρηση. 'Έτσι πραχτικά !Ξαναγύρισα στό σινεμά μου, κι αύτή 
τή φορά δχι μόνοc: μου. Νομίζω nώc: στήν περίοδο έκείνη, τηc: άρχηc: 
τοϋ 73, εnεσαν οί nρωτοι σπόροι ένόc: σινεμά .πού ελειnε άnό τό χώρο 
μαc:. Λέω «νομίζω» γιατί δέν !Ξέρω δν είχε γίνει παρόμοια δουλειά προη
γούμενα. Πάντωc: δέν ύnηρχε τέτοια παράδοση. 
Τήν δνοι!;η τοϋ 73 σκέφτηκα νά κάνω τό ΓΚΡΟΥΠ. Τό ΓΚΡΟΥΠ είναι 
μιά ταινία πού δέν τέλειωσε άκόμη. 'Όλα δρχισαν άnό μιά συζήτηση 
,πού είχα .μέ τή Χρυσάνθη (μέ τή Χρυσάνθη Κορνηλίου) ποίiναι μιά συν
τρόφισσα άφοσιωμένη σέ nολιτιστικούc: καί ·nολιτικούc: στόχουc: nοίiμαι 
άφοσιωμένοc: κι έγώ. Τό θέμα τηc: ταινίας θόταν τό έ!;ηc:: 
Θά φτιάχναμε ,μιά, εστω μικρή,. θεατρική όμάδα ,πού θδκανε μιά ερευνα 
στήν έnαρχία (ατά έργοστάσια ηταν δυσκολότερο στήν περίοδο τηc: δι
χτατορίαc:) γιά τό τί εϊδουc: λαϊκό θέατρο θά μnοροϋσε νά προτείνει σάν 
όμάδα. Σκεφτήκαμε, nρίν φύγουμε, διάφορα πράγματα. Σκεφτήκαμε -
καί μαζί μέ τόν Βασίλη καί τόν Νίκο άργότερα - νά σκαρώσουμε ενα 
θέατρο δρόμου πού νά στήνεται nαντοϋ καί νά έ!;ορμούσαμε. Σκεφτή
καμε νά φτιά!;οuμε τά εργα άnό τήν 'Αθήνα η έπί τό,nου μέ συνεργασία 
καί συμμετοχή των 'ίδιων των άγροτών. Άnορρίψαμε τήν ίδέα νά nδμε 
μέ ετοιμα εργα εστω κι δν ηταν Μnρέχτ. Καταλή!;αμε νά ,μή -πδμε στήν 
έnαρχία .μέ nροκαθορισμένεc: nαραστάσειc:. 'Αποφασίσαμε νά nδιμε καί 
νά κάνοuμε ερευνα στίν συνθηκεc: δουλειδc: των άγροτών, στήν nολιτι
στική κατάσταση, στά παραδοσιακά στοιχεία κι 'ίσωc:, γιά καλύτερα (γιά 
τήν ερευνα καί τήν οίκονομική· μας κατάσταση) νά δουλεύαμε μαζί τουc: 
στό χωράφι. 'Έστω ,κι δν δλα αύτά φαντάζουν ρομαντικά, nάντωc: μnο
ροϋσαν νά γίνουν nρά!;η. Θά γυρίζαμε - σύμφωνα πάντα μέ τό θόμα τηc: 
ταινίαc: - στήν 'Αθήνα μέ συγ,κεντρωμένα στοιχεία άnό 1ήν ερευνα γιά 
νά τά δουλέψουμε καi νά βγάλουμε ενα συ,μnέρασμα - πρόταση γιά 
λαϊκό θέατρο. Ή θεατρι·κή όμάδα δλα αύτά θά τά εκανε στήν πραγμα
τικότητα όνεΕόρτητα όnό τήν ταινία, ή λειτουργία τηc: ό,μόδαc: θά ηταν 



435 

c:J~c-:oμη κι δχι στημένη γιά χάρη τηc: ταινίαc: καί του κινηματογραφι
στή. ·ιγ-.; ι..-::. τ~'Ι 1,άμερα θά κατέγραψα τή δράση τηc: θεατρικηc: όμάδαc: 
άπό τή σ;ιγμ, 1 r.::Jύ γ:vνιώταν ιi ίδέα στή συιήτησή μου μέ τή Χρυσάνθη. 
Θά κατέγραψα κινημ πογρu,;;;κ;:: δλη τήν έΕέλιΕη τηc: δράσηc: δποια κι δν 
ήταν. Θά κατέγραψα ι·.αί μένα ι.;::: τή μηχ~·:~ λήψηc:. 
Δηλαδή δέ θδμουν εΕω άπό τήν ταινία, Cϋμc.:.Ν μ:'-σα σάν κινηματογρα
φιστήc:. Στή φάση τηc: nροετοιμασίαc: καί τηc: έπάνδρωσηr: τηc: όμάδαc: 
ή ίδέα δρεσε σέ πολλούc:. ΥΗρθαν δμωc: τρεϊc:, μέ μένα τέσσεριc:. 'Άλλοι 
δέν ηθελαν v· άφήσουν τίc: δουλειέc: τουc: στην τηλεόραση, δλλοι δέν 
θδvτεχαγ τήν ταλαιπωρία του άντίσκηνου του σλίπινμπαγκ, τηc: γκαιιέρας 
πού στήναμε γιά μαγείρεμα, κι' δλλοι η δλλεc: δέ θέλανε ν' άφήσουν 
τούc: άγαπητικούc: τουc: (δλα αύτά έννοεϊται είναι στήν ταινία). Μας 
ύποσχέθηκαν βοήθεια σέ κινηματογραφικά μηχανήματα, πού δμωc: μα~ 
πούλησαν γιά νά γίνουν δλλεc: ταινίεc: «τέχνηc:» ποϋχαν λιγότερη άνάγ
κη άπό μαc:. Ό naτέpac: τfjc: Χρυσάνθηc: μαc: δάνεισε ενα σαραβαλάκι, 
είχα δυό κάμερεc: - ή μία του ΜαραγκοΟ - , εϊχαμε ενα στόκ άπό κονσέρ
βεc: καί τρόφιμα, γκαιιέρεc:, κατσαρόλεc:, άντίσκηνο, εϊχαμε καί 4- 5000 
δρχ. γιά τέσσερα δτομα, γιά εϊκοαι μέρεc:. εϊχαμε ενα άπίθανο μαγνητό
φωνο πού τελικά μαc: δφησε χωρίc: iΊχο. Ταχαμε δλα, τί δλλο θέλαμε ; 
3Ξεκινήσαμε. 

Ή όμάδα άπότυχε πέρα γιά πέρα στούc: στόχουc: τηc:. 'Όχι τόσο γιά 
άντικειμενικέc:, δσο γιά ύποκειμενικέc: άδυναμίεc:. Ή ταινία δέν Εέρω 
άκόμα αν πέτυχε η δχι άφου δέν εχει τελειώσει. "Αν τελικά ή ταινία 
καταφέρει καί κατaδείΕει τίc: αίτίεc: τfjc: άποτυχίαc: τηc: όμάδαc: θά πετύ
χει. Θά πετύχει κι δν καταφέρει καί προτείνει σέ δλλουc: νά έπαναλά
βουν τό πείραμα, τήν ερευνα. Ε'ίμαστε: ή Χρυσάνθη Κορνηλίου, ό Βασί
λης ό Τσιπίδης, ό Νίκοc: Καλογερόπουλοc:, κι έγώ. Γυρί(ονταc: στήν 'Α
θήνα εβαλα στην δκρη τό νεγκατίφ μή εχονταc: νά τό έμφανίσω. Κάπο
τε θά τελειώσει καί τό «γκρούπ». 
Τό φθινόπωρο του 73 γεννήθηκε ή ΚΙΝΟ. Ή ΚΙΝΟ εχει μιά μικρή προ
ϊστορία. Άπό τό 72 θέλαμε νά φτιάΕουμε τή «δημοτική γλώσσα» του κι
νηματογράφου, τό 8 ,μμ. Θά φτιάχναμε ενα ύπόγειο κύκλωμα κινηματο
γραφικηc: πολιτικηc: πληροφόρησηc:. Θά τραβουσαν δλοι δσοι είχαν μιά 
όχτάρα. Ή προσπάθεια άπότυχε πρίν γίνει πράΕη γιά πραχτικούc: λόγουc:. 
Οί 'ίδιοι σχεδόν φτιάΕαμε τήν ΚΙ ΝΟ. Ή όμάδα κατ· άρχή εχει πολιτικό 
κινηματογραφικό πρόγραμμα. Μέ βάση ενα μίνιμο πολιτικό πρόγραμμα 
κάνουμε πολιτική δράση μέ κινηματογραφικά μέσα. Τραβούσαμε καί τρα
βcψε ό Λάμπροc Παπαδημητράκηc: κι έγώ σέ 16' μμ. 'Άλλοι σέ 8. 'Υ
πάρχει σαφηc: καταμερισμόc: δουλειάc: σέ ολουc:. Ή ΚΙΝΟ ήταν παρά
νομη δπωc: ήταν φυσικό. Τραβούσαμε συνέχεια ότι γινόταν. 'Από κει 
γεννήθηκε τό σημερινό φίλμ γιά τή λαϊκή έΕέγερση του Νοέ,μβρη. Ή 
πρώτη δράση πρόc: τά εΕω μαc:, ήταν νά στείλουμε άνώνυμα τό γνωστό 
φίλμ τηc: 4ηc: Νο!bμβρη 73 (μνημόσυνο Παπανδρέου) στήν ύπεράσπιση 
των 17 .μέ τά γνωστά άποτελέσματα. Ά,πό τότε, καί κυρίως ~μετά τό Πο
λυτεχνεϊο τραβούσαμε ,καί κρυβόμαστε. Οί συνθηκεc: ήταν τρομερά δύ
σκολες γιατί έπρεπε νά Εεγλυστρδμε άπ' τό κυνηγητό των άστυνομικών 
καί σύγχρονα νά πείσουμε τούc: φοιτητέc: nώc: δουλεύουμε γιά τήν 'ίδια 
ύπόθεση. Στό Πολυτεχνείο πάθαμε τό έΕιϊc:: Τραβούσαμε ,μέχρι τήν 
Πέμπτη τό βράδυ. Τήν Παρασκευή τά χέρια μαc: δέν δντεχαν δλλο τήν 
κάμερα. Τά συναισθήματά μαc: ήταν ή άκατανίκητη έπιΘυμία καί άνάγκη 
νά ένσωματωθου,με μέ τούc: δλλουc: άγωνιστέc:. · Νοιώθαμε nώc: ή κάμερα 
,μαc: κρατουσε έΕω άπ' τόν άγώνα καί φυσικά κάναμε λάθοc:. 3Ξεχάσαμε 
γιά μιά · στιγμή - τή σπουδαιότερη - τί σημαίνει νά κιν~ματογραφείc: αύτά 
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τά πράγματα. · Ανωριμότητα ϊσωc: ! Οί όπερατέρ της άστυνομίαc:, τηc: τη
λεόρασης κλπ. η οί κερδοσκόποι τράβαγαν ψυχρά. Έμείc: δυστυχωc: δχι. 
3ΞανατραβήΕαμε άπό τήν Κυριακή καί πέρα. "Ενα χρόνο κρυβόμαστε καί 
κρύβαμε τό ύλικό. Τήν έβδομάδα τηc: τρομοκρατίας ,μετά τό Πολυτε
χνείο τυπώσαμε καί στείλαμε κόπιες παράνομα εεω. Κάνομε τό λάθοc: 
να φύγει άnό τό ελεγχό μας τό ύλικό κι εγινε άντικείμενο έμπορικηc: καί 
κύρια κομμαηκηc: έκμετάλλευσηc: άπό λιποτάχτες ψευτοαγωνιστέc: τοϋ 
έcωτερικοϋ πού θέλανε νά έcuπηρετήσουνε τό «μαγαΖάκι» τουc: λερώ
νοντας τή θυσία έκείνων ,πού εδωσαν τή Ζωή τους ατόν ίερό άγωνα. 
Μετά τήν «άλλαγή» άποφασίσαμε νά φέρουμε τό ύλικό σ· έπαφή μέ τόν 
κόσμο. «Μονταρίστηκε» τό φίλμ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΤΟΥ 73. Δέν κάναμε φυσικά μιά καλλιτεχνική ταινία γιατί οϋτε εϊχαμε 
τό δικαίωμα, οϋτε μόc: ένδιέφερε. Δέν τήν στείλαμε στό φεστιβάλ γιατί 
δέν είναι καλλιτεχνικό προϊόν, γιά πούλημα. Δέν κερδίσαμε οϋτε κερδί-
2':ουμε (λεφτά} άπό τό φίλμ. 'Ακόμα βάΖουμε 6πό τήν τσέπη μαc:. Ό 
χαραχτηραc: τηc: ,έπαφηc: τηc: ταινίας μέ τό κοινό είναι: α - νά κάνει πο
λιτική πληροφόρηση, β - νά μή γίνει άντικείμενο έ,μπορικηc: καί κομματι
κηc: έκμετάλλευσηc: άnό κανέναν, ίδιαίτερα τώρα πού τά κόμματα βλέ
πουν κάτι τέτοια ντοκουμέντα σάν δπλα γιά τό ψηφοκυνηγι τουc:. Μόc: 
δάνεισαν μιά παλιά μηχανή προβοληc: πού δλο χαλάει. ΜαΖέψαμε μεταcύ 
μαc: κάποια λεφτά, τυπώσαμε δεύτερη κόπια καί γίναμε συνεργείο προ
βοληc:. 
Σέ άριθμούc: ή μέχρι τώρα δράση τηc: ταινίας είναι: 
Πολυτεχνείο: 4 μέρες, 8 προβολές, 7000 θεατές περίπου. 
Καρδίτσα: 1 μέρα 2 ,προβολές,. 1500 θεατές (,προβάλαμε μόνο τηc: 'Ολ-

λανδι,κηc: τηλεόρασης γιατί τή δικιά μας τήν άπαγόρεψαν} 
Βιομηχανι,κή Πειραιό: 3 μέρες, 8 προβολές, 3500 θεατές. 
Πάντειος: 1 μέρα, 3 προβολές, 1. 000 θεατές (περίπου}. 
Κέντρο «Πειραιάς 70»: 3 μέρες, 6 προβολές, 3000 θεατές. 
Όδοντοϊατρική: 1 μέρα, 2· προβολές, 900 θεατές. 
Τρίκαλα 
Παλαμόc: 
Καρδίτσα 
Λάρισα ... : 2 μέρες, 9 προβολές, 5500 θεατές. 
καί συνεχί2':ουμε ... 
· Από τούc: 22000 περίπου θεατές (πού στήν ουσια είναι συμμέτοχοι σέ 
μιά πολιτική έκδήλωση} τά 80 % περί,που είναι βιQμηχανικοί έρ_yάτεc:, 
άγρότεc:, λαϊκά στρώματα. 

Τώρα πιά έκείνο πού εχει σημασία είναι ή έπαφή μας μέ τόν κόσμο. Οί 
προβολές προκαλοϋν ,μιά δυνα,μική πολιτική έκδήλωση άπό τόν κόσμο. 
'Όλοι ριγοϋν δταν σκέφτονται ηιά μέρα τούc: ύποχρεώνουν νά πόνε νά 
ψηφίσουν. 'Όλοι νοιώθουν πώc: τό Πολυτεχνείο Ζεί καί πώς ό άγωνας 
τοϋ λαοϋ πρέπει νά συνεχιστεί. Στά Τρίκαλα ή χωροφυλακή τράβηcε 
τά γκλόμπc: καί χτύπησε κι ενα νεαρό στήν προσπάθειά της νά έπιβάλει 
τό νό:μο πού ά.παγορεύει νά ύπάρχουν όρθιοι στό σινεμά. Θυ,μήθηκε τώρα 
στήν ταινία μαc: αύτό τό νόμο. Αύτό βέβαια προκάλεσε μαχητικές έκδη
λώσειc: άπό χιλιάδες Τρι,καλινούc:. Κάθε προβολή εχει τήν ίδιομορφία 
τηc:, τή δική τηc: άγωνιστικότητα, τό δικό τηc: χρωμα. 'Άλλοι βγαίνουν 
άπό τήν αϊθουσα φωνάΖονταc: συνθήματα, δλλοι ά,μίλητοι φορτισμένοι μέ 
ταcικό μίσοc:. Οί φοιτητές έκδηλώνονται διαφορετικά, oi έργάτες διαφο
ρετικά,. οί άγρότες διαφορετικά. Μερικοί τούc: τρόπους έπιδοκιμασίαc: 
τούc: φέρνουν άπό τούc: χώρους ,πού συχνάζουν βλέποντας πορνό καί 
γουέσreρν. 'Έναc: γέρος Εέσπασε φωνάζοντας γιά τά χρόνια .πού πολέ-



437 

μαγε μέ τόν ΕΛΑΣ, εβγαλε τά πνευμόνια του φωνάΖοντας πώς «ό λαός 
τότε, εχασε τήν έςοuσία άπ' τά χέρια του καί τώρα μετά άπό τριάντα 
χρόνια σφάΖοuν τά παιδιά μας καί ,μείς τούς άφήνοuμε άτιμώρητοuς». 

Οί έκδηλώσεις τοϋ ·κόσμου είναι κάτι τό συγκλονιστικό γιά ,μας καί δέν 
μnοροϋν νά περιγραφτοϋν ετσι εϋκολα, ίδιαίτερα έ·κείνες της έπαρχίας 
καί των έργατων. Τόν άπολογισμό της δουλειδς μας θά τόν κάνουμε 
άργότερα. Τώρα ε'ί,μαστε στήν άρχή. Πιστεύουμε ,πώς κάνουμε ενα άλη
θινά άγωνιστικό κινηματογράφο κι αύτό τό ,μετρδμε άπό τάποτελέσματά 
του. Μαρςι•στικός δέν είναι ό ·κινηματογράφος πού άπευθύνεται σέ μιά 
έλίτ «έκλεχτων τοϋ πνεύματος» σέ έρμητικά κλειστές γιά τίς μδΖες 
αϊθοuσες, δέν είναι έκείνος ό δυσνόητος γιά τίς μδΖες μέ τίς «άπόλυ
τες» καί «αίώνιες» αίσθητικές καί nνευμαηκές άςίες πού θά γίνει κατα

νοητός άnό τόν σημερινό «δχλο» μετά άπό έκατό χρόνια. Μαρςιστικός 
κινηματογράφος είναι έκείνος πού βοηθάει άμεσα τή διαδικασία της ά
νάπτuΣ;ης των λαϊκων άγώνων πού όδηγοϋν στήν κατάληψη της έf;ου
σίας ά,π' τό λαό. 
Μας ,περιμένουν δλες οί .πόλεις της 'Ελλάδας κι δλες οί βιομηχανικές 
καί λαϊκές περιοχές της 'Αθήνας. Δυστυχως δέ θά μπορέσουμε νά κα
λύψουμε αύτές τίς άνάγκες γιατί δέν ύπάρχουν τά μέσα. Πρέπει νά γί
νουν κι αλλες κόπιες καί νά πόνε παντοϋ. Οί φοιτητικοί σύλλογοι βασικά 
είναι έκείνοι πού μέχρι τώρα συνεργαΖόμαστε στά όργανωτικά κυρίως 
προβλήματα. 

Μ' αύτή τή δράση .nροτείνου.με στούς "Ελληνες κινηματογραφιστές νά 
δουλέψουν σέ τέτοια ιϊ παρόμοιες κατευθύνσεις νά άναπτυχθεί αύτοϋ 
τοϋ εϊδοuς ό άγωνιστικός ,κινηματογράφος. Νά μή φυλδμε τέτοιο ύλικό 
- ντοκουμέντο γιά τήν προσωπική μας ταινία, γιά τήν αύτοnροβολή μας 
ιϊ γιά τήν τσέπη μας. 





ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ Κ. ΣΦΗΚΑ 

Στήν κοινωνική παραγωγή της ιωης τους οί ανθρωποι ερχονται σ{ σχέ
σεις καθωρισμένες, άναγκαϊες, άνε!Ξάρτητες άπ" τή θέλησή τους, σι' σχέ
σεις παραγωγικές, πού άντιστοιχοϋνε σέ μιά ώρισμένη βαθμίδα δπου 
εχει φτάσει ή άνάπτυίη των ύλικών παραγωγικών τους δυνάμεων. Τό 
σύνολο αύτών των παραγωγικών σχέσεων άποτελεί τό οίκονομικό οίκο
δόμημα της κοινωνίας,. τήν ύλική βάση πού πάνω της ύψώνεται ε,ια νο
μικό καί ,πολιτικό έποικοδόμη,μα καί στήν όποία άντιστοιχοϋν ώριcιμένες 
πάλι κοινωνικές μορφές συνείδησης. Ό τρόποc::: της παραγωγf.jς της ύλι
κης ιωης καθορίιει τήν έtέλιίη της κοινωνικfjς, πολιτικης καί i'ιανοη
τικης Ζωης έν γένει. 
Αύτά εγραφε στά 1859 στό πρόλογο της Κριτικης της Πολ. Οίκι•νομίας 
ό KARL MARX καί τά θεωροϋσε σάν τό συμπέρασμα στό όποίο είχε 
φτάσει μετά άηό μιά σειρά έργασιών. Αύτό τό συμπέρασμα ά11αφέρει 
έηίσης ηταν ή όδηγητική του γραμμή στίς μελέτες πού ,άκολούθι,σαν. 
· Αναπτύχθηκε καί θεμελιώθηκε σέ μιά όγκώδη έργασία μέ άπόλιty'l ·πλη
ρότητα έπιστημονικης μεθόδευσης καί τεκμηρίωσης στήν όποία r°•πάρχει 
μία πλήρης περιγραφή της πραγματικότητας καί των νόμων πού f·έπουν 
τό άντικείμενο της έργασίας πού είναι τό «ΚΕΦΑΛΑΙΟ». 
Ό Άϊιενστάϊν θέλησε νά τό μεταφέρει στό κινηματογράφο άπό .,.ό 1927 
κιόλας. Κατά τό διάστημα πού γυρ_ίΖονται ό «"Οκτώβρης» καί ή ,Γενική 

Γραμμή», 1927 καί 1928, ό Άϊιενστάίν έργαlόταν ηαράλληλσ πάνω 
στό «ΚΕΦΑΛΑΙΟ». 'Από τίς σημειώσεις του κείνης της έποχη,, πού δη
μοσιεύτηκαν πέρυσι στή Ρωσσία (καί τίς όποίεc: σύντομα θά δrψοσιεύει 
τό ΦΙΛΜ) φαίνεται πώς θά ηταν ενα εργο έΕ: ίσου όγκώδες μ' αύτό τοϋ 
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MARX. Άnό τίc: σημειώσειc: καί τά σχέδια τοϋ Άίζενστάίν, διαιΙΙαίνεται 
nώc: έnρόκειτο γιά μιά ταινία μέ έντελωc: άναλυτικό χαρακτηρα '<αi πού 
δλη ή άλυσίδα των έννοιών τοϋ MARX θά άnοδίδετο μέ μιά σειρά ά
nτών παραδειγμάτων, έnιβεβαιωτικών καί παραστατικών τω,· έννοιών. Έ
nρόκειτο γιά ενα έ!Ξωατρεφέc: σχέδιο μέ διδακτικό χαρακτηρα. 
Τό «ΜΟΝΤΕΛΟ» τοϋ Σφήκα μδλλον είναι στόν άντίnοδα τοϋ Άίζεν
σταίνικοϋ σχεδίου. Είναι ενο εργο έσωστρεφέc: μή άναλυτικό μή διδα
κτικό. Άn" δλη τή σειρά των έννοιών τοϋ MARX εχουν κρατηθεί μόνο 
οί θεμελιακές πού εχουν ά!Ξιωμοτικό χαροκτηρο, ή έ ρ γ ο σ ί ο ή 
ά ΙΞ ί ο κοί ή έ!Ξιοωτική τουc: σχέση. Αύτό πάλι τό ,,.ϋγος των έννοιών 
είναι είδωμένο μέσα άn" τό τροϋμα πού nροκολι:.:ί καί πού μέ τήν σειρά 
του όδηγεί σέ μιά ήθική στάση. Ή έ!Ξίσωση έργοσίο - ά!Ξία άντιατοιχεί 
ατήν έ!Ξίσωση δνθρωnοc: - έμnόρευμο. 
Ένω ή στάση τcϋ Άίζενστάίν -είναι έπική τοϋ Σφήκα είναι τραγική. ·ο 
· Αίζενστάίν ζοϋσε σέ ,μιά χώρο καί σέ μιά έnοχή δnου ή συντριβή τοϋ 
κοnιτολισμοϋ τούλάχιατον ώc: άναφορά τό σκέλοc τηc: άνθρώnινηc: έκμε
τάλλευσηc: είχε συντελεστεί κοί ή προοπτική γιά τό nληρεc: !Ξεπέρασμα 
δλων των συνθηκών τοϋ κοnιταλιατικοϋ τρόπου nαραγωγηc: ηταν έφικτή 
- έκτόc: άnό άνογκοίο - μέ τή συμβολή τηc: ένεργητικότητοc: τοϋ χρόνου 
κοί τηc: ίατορίοc: πρόc: ούτήν τήν κατεύθυνση. Σήμερα δλοι !Ξέρουμε κο
θώc: κοί ό Σφήκαc: έnίσηc:, δτι ό σοσιαλισμός δέν θίγει τό ζεϋγοc: έργο
σία - ά!Ξίο άλλά μόνο τήν ύnερο!Ξία. ·· Ετσι τό τροϋμα παραμένει κοί σ· 
αύτή τή φάση τοϋ κοινωνικοϋ μετασχημοτισμοϋ. Οί δνθρωnοι έ!Ξοκολου
θοϋν νά ερχονται σέ σχέσεις άνογκοίεc:, καθωρισμένεc:, άνε!Ξάρτητεc: 
άnό τήν θέλησή τουc: γιά τίc: άνάγκεc: τηc: nορογωγηc: νά μετατρέπουν 
τήν έργοσία τουc: σέ ά!Ξίο τόν έουτό τουc: σέ έμnόρευμο. Ή προοπτική 
τηc: λύτρωσης δέν ,μετατοnίΖετaι πάλι δέν !Ξεμακραίνει όnλωc:, χάνεται 
κοί μαζί τηc: ή καρτερία κι" ό σχεδιασμός, ένώ ή πάλη έντείνεται. Δέν 
περιμένουμε τίποτα δέν όνειρευόμοστε τίποτα κοί ή πάλη παράγει κι"άνα
nαράγει διαρκώς καί μέ δλουc: τούc: δυνατούς τρόπους ά!Ξίεc: πού μέ 
τή σειρά τουc: άnοιτοϋν νέα στάδιο έργοσίαc: καί πάλι ά!Ξϊεc:... ένώ ή 
παράμετρος τοϋ χρόνου εχει χάσει τήν τιμή τηc:. 
Ή ταινία τοϋ Σφήκα καθρεφτίζει αύτή τή κατάσταση σάν ενα ρολόί πού 
λέει κάθε μέρα τί ώρα ,είναι άλλά ποτέ δέν άλλάζει τό χρόνο. 'Αλλά 
μιά νέο προοπτική δέν μπορεί νά βγεί μέσο άnό μιά πραγματικότητα τηc: 
όnοίοc: τό «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» είναι ή γραφτή άλήθειο κοί τηc: όnoiac: ή ζωή -
nρδγμο πού έnιβεβαιώνετοι ,κι' ούτά δυό - εχει σέ σημαντικό βαθμό δο
μικά έ!Ξοντληθεί ένώ λειτουργικά παραληρεί. 
Μέχρι τώρα οί διανοούμενοι εκονον τίc: έnονοστάσειc: γιά λογαριασμό 
δλλων τά!Ξεων, ετσι τό προχώρημα τηc: ίστορίοc: γίνονταν στό μέτρο τηc: 
nροοπτικηc: κάθε τά!Ξηc:. 

'Ακόμα κοί οί όραμοτισμοί τοϋ MARX δέν φτάνουν πέρα άπό τούς μετα
σχημοτισμούc: πού τό nρολετοριδτο μπορεί νά πετύχει. Τό nρολετοριδτο 
είναι τό άnωθημένο σώμα τηc: άατικηc: τά!Ξηc: πού μέ τή σειρά του δη
μιουργεί τούc: δρουc: τηc: βίαιης άnώθησήc: τηc: ένώ στή συνέχεια τήν 
άγκολιάζει σάν δικό του παρελθόν. 

"Ετσι οί έργολάβοι τοϋ κοnιτολισμοϋ ύnοκαθιστώνται όnό τούc: γραφειο
κράτοc: τοϋ σοσιολισμοϋ. Τό πρόβλημα τηc: νέοc: προοnτικηc: καί κατ' ά
νάγκην φονταστικηc: γιά τήν ώρα δέ ,μπορεί νά λυθεί ιμέ καμιά άναθεώ
ρηση άλλά μέ μιά θεώρηση ,έ!Ξ ίσου θεμελιακή μ' ούτή τοϋ MARX. 'Ω
στόσο ή ταινία είναι έντεϋθεν ένόc: τέτοιου δλματοc καi ετσι θά τήν 
δοϋμε. 
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Ή, προβληματική του οργανου άνaπαράστασηc: εχει τήν άφετηρία τηc: 
στίc: άναγεννησιακέc: ερευνεc: πού κατέληξαν στήν προοπτική. 
Ή προοπτική σάν μέθοδος άναπαράστασηc: ετεινε ν' άντανακλδ τόν κό
σμο - .πραγματικό η φανταστικό - σύμφωνα μέ τούc: νόμους της δρα
σηc: καί μέ πληρότητα iωρίωc: γεωμετρική. Τό ένδιαφέρον ί'jταν ν' άποδο
θεί εναc: κατ' άναλογίαν καί μέ όργανικότητα δομημένος κόαμοc: γιά τόν 
όnοίο ύnfipxε ή βεβαιότητα nώc: εχει μιά δομή στέρεη καί άμετάβλητη. 

· Ό προβληματισμός του Άναγεννησιακου άνθρώnου ί'jταν τέτοιος πού 
θεωρουσε δτι τό παιχνίδι τηc: γνώσης ί'jταν καθαρά Αύγουστινιανηc: τά
ξης κι' αύτό γιατί τό πεδίο των έρευνων του ί'jταν ή φύση πού δνταc: 
παθητική δέν άντιστέκεται στήν άποκρυnτογράφιση των μυστικων τηc:. 
Στή συνέχεια άναnτύσσεται εναc: τεχνικισμόc: δπου κάθε φυσικό πρδγμα 
μπορεί νά γίνει μοντέλο γιά ενα τεχνικό ·πράγμα. Μέσα σ' αύτό τό πνευ
ματικό πλαίσιο κάθε νοητικό κατηγορούμενο γιά ναχει ύπόσταση επρεnε 
νά έπιβεβαιώνεται στή φύση, άλλοιωc: ί'jταν μεταφυσική. Αύτή ή «φυ
σική» είχε σάν συνακόλουθο τήν «τεχνική» πού μετασχημάτιΖ·ε τίc: μορφέc: 
άπό φυσικέc: σέ τεχνικές. Προϊόν αύτηc: τηc: γενι,κηc: θεώρησης είναι ή 
προοnηκή πού στή συνέχεια γίνεται τό θεμέλιά τηc:. Στήν άρχή είναι 
,μιά άπλή θεώρηση, μετά γίνεται δργανο καί πέρα άπό του νά είναι 
μιά θεωρητική .πρακτική είναι βασικά μιά κατασκευαστική πρακτική. Κι' 
ένω άn' τή μιά μεριά εχουμε προοπτική άn' τήν δλλη εχουμε ρολόϊ. 

Τό ενα άναπαριστδ τόν χωρο τό δλλο τόν χρόνο. Τό ΜΟΝΤΕΛΟ του 
Σφήκα έκτόc: του δτι είναι μιά πλαστική ά1πόδοση του μοντέλου Καπι
ταλιαμόc: μέ τήν εννοια πού άναφέρομε προηγούμενα καί ,μόνο στό θε
μελιακό Ζευγοc: έ ρ γ α σ ί α - ά ξ ί α είναι έπίσηc: καί μιά πλαστική 
άπόδοση τηc: n ρ ο ο n τ ι κ η c: καί του ρ ο λ ο γ ι ο υ. Προϊόν 
άπώθησηc: τόσο του θέματος του άn' τή μιά μεριά άναφορικά μέ τό δτι 
τό «οί δνθρωποι ερχονται σέ σχέσεις άναγκαίεc: καθωρισμένεc: κ.λ.π.» 
πού δέν ,μπορεί ν' άντιμετωπιστεί ίστορικοκοινωνικά ,καθώc: καί του 

κληρονομημένου συστήματοc: άναnαρήστασηc: άn' τήν δλλη τό φίλμ τnu 
Σφήκα παράγωγο αύτηc: τηc: διnλης όπώθησηc: όδηγηται σέ μιά ύπερβα
τική περιοχή δπου παριστάνονται ό καπιταλισμός καί ή άναπαράσταση 
σάν θεμέλια τηc: άνθρώπινηc: δράσης καί νόησης. 'Απωθημένα αύτά τά 
δύο στήν όθόνη γίνονται ό καθρέφτnc: ένόc: δντοc: στό όποίο βλέπει οχι 
τόν έαυτό του, άλλά τό εργο του ΠQύ θεόc: καί δημιουργός του είναι ό 
ϊδιοc:, σάν ύnοκείμενο άλλά καί άντ~κείμενο έπίσηc:. 
Αύτή ή ίδέα του ύποκειμένου σάν άντικείμενο είναι πού κυριαρχεί τό 
φίλμ καί αύτό προέρχεται άπό τό δτι ό Άναγεννησιακόc: δνθρωnοc: στά
θηκε άnέναντι στό άντικείμενο σάν εναc: μικρός θεός μέ άντικειμενική 
δραση. 

Τό πραγματικό κατέλαβε δλο τό χωpο τfjc: συνείδησής του κι' αύτόc: τήν 
έξουσία του nραγματικου. 'Έτσι ,μοQφώνονταc: τό πραγματικό μόρφωνε 
τή ,συνείδησή του. 'Αντικατέστησε τήν ,πίστη ,μέ τήν όραση ,π,ού μέ Ιτή 

σειρά τηc: γίνεται ή νέα του πίστη rιού στό παρόν στάδιο τηc: ίστορικηc: 
διαδρομηc: άμφισβητηται σάν 'Αναπαράσταση. 
Αύτή ή άμφισβήτηση τηc: άνσnαράιηασηc: είναι καί ή άμφισβήτηση τηc: 
πίστης καί τηc: θεώρησης του Άναγεννησιακου 'Ανθρώπου. Ή άναπα
ράστα:ση σάν γέφυρα μεταξύ άντικει1μένου καί ύποκειμένου εχει κλονι
στεί σημαντικά καθώς καί ή ίδέα του άνθρώπου σάν ,κέντρο του κόσμου 
καί άνώτερο δνθοc: τηc: φύσης. 
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Ή κινηματογραφική παράδοση nτήν όnοία όκαυμnό ή ταινία λίγα εργα 
εχει νά έnιδείΙΞει μέ βεληνεκι::c: καί πληρότητα σάν αύτό τοϋ ΜΟΝΤΕ
ΛΟΥ μέ μόνη έ!Ξαίρεση τό εργο τοϋ ST ΑΝ BRAKHAGE. 

Τό ,πρόβλημα γιά τό nώc: μπορεί ό κινηματογράφος νά μήν στηρίlεται 
στήν σύμφωνη μέ τήν τεχνική του άληθοφάνεια καί νά όδηγηθεί σέ μιά 
πλαστική αύτονομία μέ .nληρότητh καί λειτουργικότητα είχε nολλέc: nρο
σεγγίσειc:. Οί nερισσότερεr δμωc: άn' αύτέc: είναι μόλλον σουρεαλιστικοϋ 
χαρακτήρα καί γι· σ,·ιτό νομίlω δτι δέν είναι συσχετίσημεc: μέ τό ΜΟΝ
ΤΕΛΟ. Οί μόνες συσχετίσημεc: περιπτώσεις μnοροϋν νά είναι οί ταινίες 
τοϋ HANS RICHTER δnωc: τό .RHYTHMUS 21 καί 23, τό BALLET ME
CANIQUE τοϋ LEGER, τό ΕΜΑΚ ΒΑΚΙΑ τοϋ ΜΑΝ RAY, τό ANEMIC 
CINEMA τοϋ Μ. DUCHAMP η τό ΑΝ AMERICAN DREAM τοϋ OSKAR 
FI SCH I NGER σάν μερικές ηεριnτώσειc: στό μακρύ κατάλογο των πει
ραματικών ταινιών τηc: ηροnολεμικηc: AVANT · GARDE. 

Ή .μεταπολεμική AVANT- GARDE ώστόσο παρ· δτι ένέτεινε τίc: προσπά
θειές τηc: γιά τήν θεμελίωση μιόc: nλαστικηc: άρχηc: τοϋ κινηματογράφου 
δέν μποροϋμε νά nοϋμε δτι κατώρθωσε πολλά πράγματα πέρα άnό τήν 
σουρεαλίlουσα μυθοποιία πού άνοnτύχθηκε κυρίως στήν 'Αμερική. 'Ω
στόσο ή περίπτωση τοϋ ST ΑΝ BRAKHAGE παραμένει έντελωc: !Ξεχωρι
στή. Ό BRAKHAGE ,μέ τόν όnτικό δογματισμό του άνέnτυ!Ξε εναν κι
νηματογράφο πέρα άn' τήν άναnαράσταση. 

Άn' δλο τόν δγκο τοϋ εργου του e· άναφερθοϋμε κυρίωc: στό ART OF 
VISION καί τό DOG, STAR, ΜΑΝ. Σ' αύτέc: τίc: ταινίεc: καθώς καί σέ 

· μερικά άn' τά SONGS του ύnάρχει σ· όλοκληρωμένη μορφή αύτό πού 
μnοροϋμε νά nοϋμε χρονοεικόνα. 

'Εκείνο πού βλέπει κανείς παρατηρώντας αυτες τίς ταινίες δέν είναι 
τόσο ενας όρατόc: κόσμος άλλά ενας κόσμος τηc: δρασης. Αύτόc: ό κό
σμος τηc: δρασης δέν είναι εναc: κόσμος στηλωμένου ματιοϋ άπό ενα 
προνομιακό σημείο. Είναι ενας κόσμοι:: χωρίς σημείο δρασης. 'Υπάρχει 
μιά αίσθησιακή άντίληψη βέβαια σ· αύτό πού εχει τή βάση της σ· ενα 
εύλύγιστο μάτι πού κινείται πέρα άπό τήν κατηγορική όnτική της προο

nτικηc: των σημείων δρασηc: καί άπόστασηc: καθώς καί των έnιπέδων. Τό 
άποτέλεσμα είναι ενας .κόαμοc: πεδιακός χωρίς τάlΞη καί ίεραρχία ένώ 

ή δραση μιά δυναμική αίσθησιακή λειτουργία άέναα μετατοπιlόμενη. Ά· 
nό σημείο σέ σημείο όράσεωc: ύπάρχει μιά διαφορά χωρικης μετατόπι

σηc: ϊση, περίπου η μεγαλύτερη άπό τήν χρονική παραμονή του στόν 
άμφιβληστροειδη. 'Έτσι κάθε φωτόγραμμα άντιστρατεύεται τήν προοπτι
κή τοϋ nροηγοuμενου καί τήν μετατρέπει σέ λανθάνον στοιχείο, ώστε 
ό χώροc: νά γίνεται πεδίο .καί ό χρόνος σταθερά. Ή περίπτωση τοϋ 
Σφήκα είναι έντελως άντικρυνή. Ό χώρος είναι αiώνιοc: καί ό χρόνος 
καθηλωμένος. Ή είκαστική θεμελίωση τοϋ ΜΟΝΤΕΛΟΥ έδράlεται στό 
πρότυπο της γραμμικηc: προοπτικης στήν άnόλυτη μορφή του. Άλλαγέc: 
ατόν χώρο δέν γίνονται γιατί ό χώρος είναι τό άποτέλεσμα της νοητι
κηc: έΕάντλησης τοϋ χ ώ ρ ο υ στόν όnοίο άναφέρεται. 'Επίσης είναι 
καθοριστικός καί κυριαρχικός. Δεσμεύει τίς λειτουργίες πού άνακuκλώ
νονται στά .πλαίσιό του. Ή κινησιολογία γεννιέται όn' τίς χωρικές συν
τεταγμένες σάν τήν λειτ(?υργία πού καθορίlεται άπό τόν κυριαρχικό 
ελεγχο μιαc: δομηc:. 
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'Υπάρχει λοιπόν εναc προκαθορισμόc τηc Ζ:ωηc άπ' τόν χωρο θά λέγαμε 
κατά τέτοιον τρόπο πού νά σημαίνει δτι οί άλλαγές στό έnοικοδόμημα 
είναι χωρίς σημασία έφ' δσον οί παραγωγικές σχέσεις καθορίζονται άnό 
τό έργοστάσιο πού καθορίζει τή ζωή των έργατων. "Όλη αύτή λοιπόν 
ή πλαστική άnόδοση δέν είναι παρά ή μετουσίωση σέ μιά θανατερή όμορ
φιά τοϋ κοινωνικοϋ καί ίστορικοϋ δράμματος πού λέγεται καπιταλισμός. 
Είναι ενα πλαστικό ίδεόγραμμα μέ χαρακτήρα μοναδικότητας καί nουρι
στικό. Νομίζω πώς ή ταινία τοϋ Σφήκα είναι τό nιό όλοκληρωμένο έργο 
της σύγχρονης κινηματογραφικηc nρωτοnορείαc: καί δικαιώνει δλεc: τίς 
προσπάθειες πού εγιναν nρόc: τήν κατεύθυνση αύτή. 



Τ ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟl 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

01. 'Ένα κείμενο γιά τήν τηλεόραση σ'ένα Κιν/κό περιοδικό. 
Νά τί φαίνεται σάν δυό φορές σκάνδαλο. Σκάνδαλο γιατί 
είναι ιπάνω στήν τηλεόραση, ένα χωρο έρευνας πού ,κανείς 
δέν άσχολήθηκε μέχρι τώρα μαlί του. "ΕΕω άπό μερικές 
ίερεμιάδες - «ή τηλεόραση άηοβλακώνει», «κατεβάlει τό 
πνευματικό έπίπεδο του λαοΟ» κ.τ.λ. - καί μερικά δημαγω
γικά αρθρα, γιά άνικανότητα των ύπευθύνων καί γιά οίκο
νομικές σπατάλες, τό φαινόμενο τηλεόραση καί ή τηλεοπτι-
1κή. παραγωγή, άντιμετωπίστηκαν μέ τήν σιωπή. Μιά σιωπή 
πού ύπαγορεύει ένας αίσθΡ,τίστικος σνομπισμός, ή αγνοια 
καί ή μή συνειδητοποίηση τηc δύναμής τηc. Σ·κάνδαλο άκό
μη γιατί δημοσιεύ·εται σ' ενα κιν/.κό περιοδικό. Ό κινημα
τογραφικός χωρος άντιμετώπισε τήν τηλεόραση εϊτε σάν έ
να οίκονομικό άνταγωνιστή - «έκλεισε τίς αϊθοuσες», «ά
ηομάκρυνε τούς θεατές» κ.τ-λ.- εϊτε σάν ενα «κακό ,κινη· 
ματογράφο». Καί στίς δύο ηεριπτώσειc άδιαφόρησε. Τό κεί
μενο δμως πού άκολουθεί δέν γράφτηκε γιά νά δη,μιουρ
γήση σκάνδαλο, άλλά γιά νά άπαντήση σ' ενα σκάνnαλο. 
Τήν άπόλυτη άδιαφορία άπέναντι στήν τηλεόραση σάν κυ
ρίαρχο μέσο μ,αζικης έπικοινωνίας καί στήν τηλεόραση σάν 
παραγωγή. 
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Ή έλληνι,κή τηλεόραση έχει ηδη ,πίσω της δέκα χρόνια 
ίστορία. Οί ,δέκτες της (1

) μπηκαν οέ κάθε άσηκό σπιτι, 
σκαρφάλωσαν στό τελευταίο χωριό. Ό ρυθμός της Ζωης 
μας προσαρμόστηκε μέ τά προγράμματά της. Ε'ίδαμε τίc: πό
λεις v· άδειάΖουv τίc: ώρες των πιό «συνταρακτικων» έκ
πομπων τηc:. Τ ό καφενείο τοϋ χωριοϋ άπό Ζωντανό no} 
ηκό ικαί πολιτιστικό κέντρο κατάντησε μιά θλιβερή α'ίθουσα 
θεάματος. Οί κινηματογράφοι καί τά θέατρα δδειασαν. Ή 
τηλεόραση έγινε όργανο της ηιό Ε:εδιάντροπης ~προπαγάν
δας της δικτατορίας. 

Παρήγαγε έργα πού κανένας κινηματογραφικός παραγωγός 
δέν θά τολμοϋσε, τόσο ήλίθια καί εεπερασμένα είναι. "Ε
δειεε θεάματα πού κανένα θέατρο δέν θά δοκίμαΖε νά όνε
βάση μέ τόση κακογουστιά καί ηροοχειρότητα. Ή έλληνική 
τηλεόραση είναι ένα γεγονός. Είναι άφελέc: καί έπικίvδυνο 
νά τήν άγνοοϋμε η νά τήν δεχόμαστε σάν άναγκαίο κακό. 
Κι' ά,κόμα χειρότερο νά κλείνουμε τά μάτια, ατό δτι ό κό
σμος, πάρα πολύς κόσμος, τήν βλέπει. 
«Παί~εται ένα έργο ποιότητας» σ' έναν ,άπό τούς διανουμε
νίστικουc: κινηματογράφους μας πού τό ,βλέπουν μιά χού
φτα θεατές ικαί χύνονται τόννοι μελάνι άναλύοντάc: το, ψά
χνονταc: νά βροϋν τό μυνήματά του, ψάχνονταc: νά δοϋν δν 
είναι έρμηνικό η μπορεί νά πλησιάσει τίc: μάΖεc:. Παllεται 
«'Ο "Αγνωστοc: Πόλ:εμος» έπί τριάμισυ -τέσσερα χρόνια, ή 
μισή 'Ελλάδα τό παρακολουθεί μέ κομμένη τήν άνάσα, γιά 
μιά πολύ μεγάλη μερίδα .πληθυσμοϋ άποτελεί τήν μον,αδική 
εύκαιρία «αίσθητικης» άπόλαυσηc:, ,κι' όλοι άδιαφοροϋν γι' 
αύτό. 
Κι' αν δλοι είναι ύπεύθυvοι γι' αύτό πιό πολύ ε'ίμαστε έμείc: 
οί δνθρωποι τοϋ ~κινηματογράφου. Οί κριτικοί, οί θεωρητι
κοί, αύτοί ηού φτιάχνουμε ταινίες. Τ ό νά μιλδc: γιά κινημα
τογράφο καί δχι γιά τηλεόραση είν,αι λειψό. Είναι δύσκολο 
vά άγνοοϋμε τούς δεσμούς τουc:. Οί τεχνι:κοί, οί σκηνοθέ
τες, οί κώδικες, οί θεατές, οί ,διηγήσεις, τά πολιτιστικά θέμα
τα ηερνοϋν άπό τό ένα μέσο στ' δλλο. Ό κινηματογράφος 
καί ή τηλεόραση είναι δυό medium πάρα πολύ γειτονικά 
πού τούc: χωρίΖει δμωc: ένα όλόκληρο σύστημα είδοποιων, 
διαφορων πού πρέπει νά εεκαθαριστοϋν καί νά άναλυθοϋν. 
Δέν είναι δμωc: ό άριθμόc: των θεατωv, πού άηευθύνεται τό 
κάθε μέσο, πού κάνει πιό έηιτακτική τήν άνάγκη γιά μιά 
έρευνα πάνω στήν τηλεόραση, οϋτε στό πολιτιστικό άνα
ηοδογύρισμα πού προκαλεί. 'Υπάρχουν καί δλλοι λόγοι. Πιό 
σοβαροί- Ή τηλεόραση άντίθετα μέ τόν . κινηματογράφο, 
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βρίσκεται σέ άπόλυτη οίκονομική έΕάρτηση άπό τά κράτοc, 
είναι κρατικό μονοπώλειο. "Ετσι καθώc ή πολιτική καταγρα
φή στήν τηλεόραση ,είναι πιό ουμπαγήc πιό διάφανη θδπρε
πε νδτqνε ό κινηματογράφοc είναι ενα δευτερεϋον μέτιι..:πο 
πολιτικων άγώνων σέ σχέση μαύτή. 'Αντίθετα άπ' δτι γίνε
ται τώρα. 
'Όσο έπιτακτική δμωc είναι μιά ερευνα ηάνω στήν T.V. τό· 
σο δύσκολη είναι. Γιά νδναι όλοκληρωμένη πρέπει νά έΕαν
τλήσει ·κανεic δλεc τic δψειc <Πού εχει ενα τόσο σύνθετο 
φαινόμενο. Πρέπει νά μελετήσει tήν ίστορική πλευρά, τή, 
οίκονομική, τήν αίσθηηκή, τήν ψυχολογική, τήν πολιηκή. 
τήν ίδεολογική. Νά κάτι πού δέν είναι εργο ένόc άνθρu,
που. Έδω άπλά μόνο θά ·προσπαθήσω νά ,μεθοδεύσω K"'1i 
νά άΕιολογήσω μερι1κά προβλήμqτα, νά χαράΕω μερικο c 
δρόμουc ερευναc. 
Τό ,κείμενο πού άκολουθεί ερχεται νά κάνη δυό δουλειtc. 
· Απ' τήν μιά ν' άπαντήση στήν άνάγκη πού δημιουργείτο, ν' 
άσχοληθοϋμε μέ τήν Τηλεόραση. Άπ' τήν δλλη, προχωρών
τας πιό πέρα ν' άποδείξει δτι τελικά τό πολιτικό σύστι 1μα 
είναι αύτό πού καθορίίει τήν φόρμα, πέρα άπ' δποιο . ιεριε
χόμενο, τοϋ σuστήματοc ψυχαγωγίαc, πληροφόρησ1'1 c: καί 
_έκπαίδευσηc πού είναι ή τηλεόραση. 



447 

02 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

.. Οταν πρωτοεμφανίστηκε ή. τηλεόραση δημιούργησε ,μιά κα
τάσταση άνάλογη μέ αύτή πού προκάλεσε ή έμφάνηση τοϋ 
·κινηματογράφου. Οί δνθρωποι πού δούλευαν σ' αύτή, οί 
θεωρητικnί καί οί ,κριτικοί στάθηκαν μπροστά τηc: μ' ενα θαυ
μασμό κe' ενα ,ένθουσιασμό χωρίc: δρια. "Εφτιαχναν ενα και
νούργιο ,~κώδικα έπικοινωνίαc:» χίλιεc: φορέc: πιό πλούσιο 
άπ' τόν λεκτικό. 'Επόμενα χίλιεc: φορέc: πιό άποτελεσματι
κό. Τά nplϊ>τo κείμενα, καί οί ·συΖ:ητήσειc:, 1κυρίωc: στ' 'Αμε
ρικάνικα Πανεπιστήμια, πάνω στήν τηλεόραση είχαν δυό 
σκοπούc:- Άπ' τήν ,μιά νά σχολιάσουν αύτή τήν 'ίιδια τήν 
ϋπαρςή τηc: καί νά σχεδιάσουν τήν ίστορία καί τήν κοινωνι
κή λειτουργία τηc:, άπό τήν δλλη νά τήν καταςιώσουν, να 
δικαιολογήσουν αύτήν τήν 'ίδια ϋπαρtή τηc:, σάν μέσο μαΖ:ι
κηc: έπικοινωνίαc:. Αύτέc: οί έργασίεc: δέν μnοροϋσαν νδναι 
τίποτ' δλλο άπό έμπειρι,κέc: καί έτερόκλητεc:. Αύτό πού όνο
μάΖ:ουμε γ,ενι1κά «τηλεόραση» είναι ενα πολυδιάστατο φαι
νόμενο πού δν τό πάρουμε στό σύνολό του δέν ,προσφέρε
ται σέ μιά συστηματική άνάλυση άλλά μόνο σ' ενα σύνολο 
έ-rερόκλητων παρατηρήσεων πού προϋποθέτουν πολυάριθ
μεc: καί διαφορεηκέc: γωνίεc: ιάn' δπου ,μπορεί νά 1δη κανείc: 
τό θέμα. 
Πέρα δμωc: άπό τήν άποτελμάτωση τηc: ερευναc: πού δη
μιούργησαν τά μέχρι τώρα κείμενα έnάνω στήν τηλεόραση 
έπειδή προσπαθοϋσαν νά δοϋν τό φαινόμενο στό σύνολό 
του, ό θαυμασμόc: καί ό ένθουσιασμόc: μπροστά ατόν και
νούργιο «κώδικα έπικοινωνίαc:» προκάλεσαν ενα φανατισμό. 
Φτάνουν νά μιλοϋν γιά ενα καινούργιο πολιτισμό βασισμένο 
πάνω στήν όπτικο - άκουστική ,έπικοινωνία σέ πλήρη όντίθε
ση μ' εναν προηγούμενο ποϋταν βασισμένοc: στήν λεκτική. 
Ό «πολιτισμόc: τηc: ε,ίκόναc:» σάν πρόοδοc: σέ σχέση μέ τόν 
«πολιτισμό τοϋ βιβλίου». 
"Αν δμωc: οί θεωρίεc: αύτέc: ησαν δικαιολογημένεc: μιά έπο
χή, τώρα πού ή τηλεόραση, fι τά όπτικο-άκουσηκά μέσα 
γενικόl'εpα πέρασαν στά ηθη μαc: καί δέν μαc: έκπλήσσουν 
πιά, μποροϋμε νά δοϋμε τά πράγματα πιό tεκάθαρα. 
Καί έδω ή σύγχρονη κιν/ική θεωpίά μπορεί νά μαc: σταθεί 
πολύτιμος βοηθόc:. Νά μαc: βοηθήσει νά δοϋμε καλλίτερα με
ρικούc: κοινούc: τόπουc:, ν' άπομακρύνουμε τά ψευδοπροβλή
ματα, νά προχωρήσουμε πιό γρήγορα καί πιό όργανωμένα. 
Καί ηρωτ' άπ' δλα νά Εεφύγουμε άπ' αύτό τόν φανατισμό 
της είκόναc:, τηc: όπηκο - άκουστικηc: έπικοινωνίαc:. 
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"Υστερα ά·πό τίς έργασίες τοϋ Ζάκ Βερτέν, τοϋ Ούμπέρτο 
'Έ1Κ!κο, τοϋ Έιμίλιο Γκαρόνι, τοϋ Γρκεϊμάς ςέρουμε δτι σ· ε
να όπτικό μήνυμα περιέχεται ενας μεγάλος άριθμός συστη
μάτων πού δέν είναι άποκλεισηκά όπτικά. Μόνο ή «άνά
γνωση), της άκίνητης σταθερης είκόνας, σύμφωνα μέ τόν 
"Εκκο, προϋποθέτει τήν γνώση δέκα κατηγοριών κωδί~κων, 
πού οί περισσότεροι άπ' αύτούς είναι πολιτιστικο - κοινωνι
κοί καί δχι άποκλεισηκά όπηκοί (3

). Ό Κ. Μέτς άπό τήν 
μεριά του (4

) γράφει δτι ή άποκωδικοποίηση τοϋ φιλμ~κοϋ 
μηνύματος προϋποθέτει τήν γνώση πέντε μεγάλων κατηγο
ριών συστημάτων, τούλάχιστον, έκ των όποίων οί τέσσε
ρις πρώτες είναι έςω-κινηματογραφικές: 1 ον ή όπτική καί 
άκουστική άντίληψη (σύστημα κατασκευης τοϋ χώρου, της 
«φιγούρας» καί τοϋ «φόντου» κτ.λ.) πού είναι διαφορετική 
άνάλογα μέ τούς πολιτισμούς. 2ον. Ή ·άναγνώριση καί ή 
ταύτηση των ·άντικειμένων πού έμφανίlονται στήν όθόνη 
σ έ σ χ έ σ η μέ τά πραγματικά. Καί αύτό είναι άποτέλε
σμα παιδείας ικαί διαφέρει άπό πολιτισμό σέ ,πολιτισμό. 3ον 
Τ ό σύνολο των «συμβολισμών» πού είναι δεμένοι μέ τ' άντι
κείμενα εεω άπό τήν όθόνη :μέσα στόν πολιτιστικό χωρο. 
4ον Τ ό σύνολο των δομών της άφήγησης πού προσφέρει 
ενας δοσμένος πολιτισμός. 5ον. Οί ,πραγματικά κινηματο
γραφικοί κώδικες πού ερχονται νά όργανώσουν σ· ενα ίδιαί
τερο λόγο τά στοιχεία πού δίνουν τά nροηγούμενα συστή
ματα. 

Στήν πραγματικότητα ή εννοια τοϋ όλοκληρωτικά καί μο
νολιθικά «όπηκοϋ» δπως συνήθως τό ιπέρνουν είναι ενα 
φάντασμα η μιά ίδεολογία ,καί ή είκόνα (,μ' αύτήν τήν εννοια 
τούλάχιοτον) είναι κάτι άνύπαρκτο. 
Ή τηλεοπτική δμως Θκnομπή είναι τό τελικό άποτέλεσμα 
μιας έργασίας. Μιας έργασίας πάνω ατούς κώδικες, Ε:εικι
νώντας ά.π' αύτούς ένάντιά τους. Εϊτε είδι,κά τηλεοπτικοί 
είναι αύτοί εϊτε εςω-τηλεοπτικοί. ·· Ετσι είμαστε ύποχρεωμέ
ναι πρίν ές,ετάσουμε τό «μήνυμα» η τό «πρόγραμμα» νά δοϋ
με τί ,περίηου είναι τό «μέσο» η «φορέας». Πρίν νά δοϋμε 
τή γραφή νά δοϋμε τί είναι ό ,κώδικας έπικοινωνίας. \ 
Γι' -αύτό τό μέρος της έργασίας θεώρησα πιό βολι.κό, πιό σί
γουρο καί πιό άποτελεσματικό νά καταπιαστω μέ μιά σύγ
κριση όνάμεσα σέ ,κινηματογράφο καί τηλεόραση. Αύτή ή 
σύγκριση θά βοηθήσει μέσα άη' τίς διαφορές πού παρουσιά
lουν οί δυό ,κώδικες έπικοινωνίας στό νά ςεχωρίσουν τά 
ίδιαίτερα χαρακτηριστικά της τηλεόρασης. 
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Α- Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Ή σύγκριση αύτή έκτόc: άπό τήv μεθοδολογική εύκολία πού 
μδc: προσφέρει θά μδc: βοηθήσει vά Εεκαθαρίσουμε άπό τήv 
άρχή μιά nαρεΕήγηση. Δηλαδή τό δτι δσχετα άπό τίc: τεχνι
κές τουc: διαφορές, τό τελικό προϊόν, φίλμ η έκπομnή, είναι 
'ίδιο. Είναι άλήθεια δτι τά βασικά δργαvα λειτουργίας καί 
των δύο είναι είκόvεc: καί ηχοι. Αύτή ή ταυτότητα στό έnί
πεδο τηc: «ϋληc: τηc: ε•κφρασηc:», γιά vά μεταχειριστοϋμε τό 
Γιαμσλεβικό λεΕιλόγιο, έnέτρεψε σέ ψυχολόγουc:. κοιvωvιο
λόγουc:, διαφημιστέc:, τεχνικούς άβασάvιστα vά στριμώΕουν 
καί τά δύο medium σέ μιά κατηγορία. Στά όnτικο - άκου
σηκό μέσα. "Evac: δροc: άnαράδεκτοc: γιατί nαραμερίΖ:ει τό 
πρόβλημα τηc: ίδιαίτερηc: λειτουργίας των δύο μέσων ,πού 
δέν μεταχειρίΖ:ονται τίc: είκόν,εc: καί τούc: ηχουc: μέ τόv 'ίδιο 
τρόπο. Ή «μικρή όθόνη» δέv είναι μιά όθόvη κινηματογρά
φου nιό «μικρή». 'Άc: δοϋ,με καλλίτερα τί σημαίνει ή φράση 
«έχουν τά 'ίδια βασι,κά δργαvα λειτουργίας άλλά τά μεταχει
ρίΖ:οvται διαφορετικά». Ό Κ. Μέτc: ψάχνοvταc: vά βρεί τίc: 
άιnοκλεισηκέc: ίδιότητεc: τοϋ κινηματογραφικοϋ «κώδικα έnι
κοιvωvίαc:» εΕω άηό κάθε άλλο κώδι,κα πού είναι κοιvόc: καί 
σέ δλλουc: καί πού μnοροϋμε νά καταγράψουμε μέσα στά 
φίλμ, καταλήγει στά έΕηc:: Είκόνα παρμένη μέ μηχανι,κό 
τρόπο (δηλαδή δχι φτιαγμένη δnωc: ή Ζ:ωγραφική μέ τό 
χέρι) κινούμενη (δχι δnωc: τό φωτορομάντΖ:ο) ,πολλαnλη 
(δχι δnωc: ·ή φωτογραφία η τό χαρακηκό εργο) συνοδευμέ
νη ά,nό τρία ε'ίδη ήχηηκων στοιχείων (λόγο, μουσική, ιϊ
χουc:) καί μέ γραφτές φράσειc:. Είναι φανερό άnό τήν ηρώ
τη στιγμή δτι τά χαρακτηριστικά αύτά άφοροϋv μόνον τήv 
ϋλη τηc: ε,κφρασηc:. 

Είναι έnίσηc: φανερό δτι τά ϊ-δια άκριβωc: ίδιαίτερα χαρακτη
ριοηκά μnοροσμε vά τά διακρίνουμε καί στήv T.V. Καί δν 
δnωc: Εέρουμε οί «κώδικες έnικοινωvίαc:» διακρίνονται βασι
κά άn' αύτά τά ίδιαίτερα χαροκτηρισηκά τότε πρέπει νά κα
ταλήΕουμε στό συμπέρασμα δτι ό τηλεοπτικός καί ό κινημα
τογραφικόc: κώδι,κοc: έnικοινωvίαc: δέν είναι άnλά ·μόνο γει
τονικοί άλλά είναι ό ϊδιοc: καί στά δύό medium. 
"Ac: δοϋμε δμωc: τώρα καί τό δεύπρο σκέλος τοϋ nροβλή
ματοc:. Τή διαφορετική χρησιμοποίηση τηc: ϋληc: τηc: εκφρα
σηc: ·άnό τούc: ,δuό <~κώδικες έnικοιvωvίαc:»· Οί διαφορές ά
νάμεσα σέ ,κινηματογράφο καί τηλεόραση μnοροϋν νά χω
ριστοϋν σέ τέσσερις όμάδεc:. 

29 
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Κατ' άρχήν είναι γνωστο οτι ή άνάλυση, σύνθεση και ανα
μεπάδοση της είκόνος οτήν T.V. γίνεται ήλεκτρονικά ένω 
στό κιν/φο φωτοχημικά. Πρδγμα πού προϋποθέτει καί ίδιαί
τ,ερους κώδι,κεc γιά κάθε «μέσο» εστω καί δν είναι λιγό
τερο σημαντικοί άπό τούς κοινούς (π.χ. στήν T.V. δέν ύπάρ
χει ό 1κώδικας των φωτογρα,μμάτων πού μποροϋμε νά ,κατα
σκευάσουμε οτόν 1κιν/φο). "Ε11σι εχου,με νά ,έΕετάσουμε τίc 
τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς τους κατά τήν λήψη 
η μδλλον ηιό σωστά κατά τήν κατασκευή της είκόνας. 
Ύ,πάρχει άκόμα ή διαφορά άνάμεσα στήν μικρή καί στή με
γάλη όθόνη καί οί διαφορετικές συvθη,κες παρακολούθησης 
των έ,κπομπων καί των 'φίλμ (μικρή όθόνη/μεγάλη όθόνη, 
οίκογενειακό περιβάλλον/αίθουσα θεάματος, φωησμένο δω
μάτιο/σκοτεινή αίθουσα κ.τ.λ.) μποροϋμε νά μιλήσουμε γιά 
βασικές ψ υ χ ο ,κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς πού 
άφοροϋν τήν λήψη τοϋ μηνύματος. 
Μεγάλη διαφορά ύπάρχει άκό,μη καί στόν προγραμματισμό 
τοϋ φορέα. Στήν τηλεόραση ύπάρχουν άρκετά είδη δγνω
στα στόν κινηματογράφο: είδήσεις, άπ' εύθείας μετάδοση 
έκπομπων, έκπαιδευηκά προγράμματ,α κ. τ. λ. 'Υπάρχει 
λοιπόν μεγάλη διαφορά στόν προγραμματισμό τοϋ φορέα. 
Οί μεγαλύτερες δμως διαφορές άνάμεσα στόν κινηματο
γράφο καί στήν τηλεόραση είναι κοινωνι,κο - πολιηκο - οίκο
νομικέc. :Η τηλεόραση είναι ,συνήθως εvα κρατικό μονοπώ· 
λειο ένω ό ικινη·ματογράφος προϊόν τοϋ έλεύθερου άνταγω· 
νιοτικοϋ κεφαλαίου. 
'Ύστερα άπ' αύτή τήν πρόχειρη άηαρρίθμηση μποροϋμε νά 
ποϋμε δτι ό κινηματογράφος καί ή τηλεόραση είναι δυό μορ
φές τεχνολογιικά καί κοινωνικά διάφορες ένός «κώδικα έ
πικοινωνίας», ό όποίοc χαρακτηρίιεται άπό ενα ίδιαίτερο 
τύπο συνδυασμοϋ κινουμένων είκόνων, λόγων, μουσικης, ιϊ
χων καί γραμμένων φράσεων. 
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Α1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Παρά τic: φανιερέc: διαφορέc: άνάμεσα ατόν κινηματογράφο 
καi στήν τηλεόραση σ· δτι άφορα τήν διάδοση τηc: είκόναc: 
καί τοϋ ήχου, τά τεχνικά χαρακτηριστικά πού είναι δεμένα 
μέ τόν τρόπο δημιουργίαc: τουc: ατό βάθοc: είναι 'ίδια καi γιά 
τά δύο μέσα. 

Ο ί ό π τ ι κ έ c: ίδιqτητεc: τηc: άναπαραγωγηc: τηc: είκό
ναc: καί ο ί ά .κ ο υ ο τ ι κ έ c: τηc: άναπαραγωγηc: τοϋ 
ήχου είναι οί ϊδιεc: καi γιά τόν κινηματογράφο καi γιά τήν 
T.V. Άπλά καi μόνο ή ήλεκτρονική άποδιάρθρωση καί άνα
παραγωγή τηc: είκόναc:, χαρακτηριστικό τηc: T.V. γιά τήν 
μετάδοσή τηc: μέ κύματα άλλάΖουν μόνο τόν φορέα 
καταγραφηc: καί άναμετάδοσήc: τηc: καί δχι τόν τρόπο κατα
σκευηc: τηc: ~πού παραμένει όπηκόc:. 

Σ' δλεc: τic: περιπτώσειc: ύπάρχει διαφορετικόc: φορέαc: τηc: 
είκόναc: άλλά δχι βασική άλλαγή τηc: δομηc: οϋτε στήν κατα
σκευή τηc: - εϊτε τό άποτέλεσμα γράφεται σέ φίλμ, εϊτε 
μεταδίδετ·αι κατ' εύθείαν μέ «βίντεο», εϊτε μαγνητοσκοπεί
ται - οϋΊϊε στήν άν·απαραγωγή τηc: - εϊτε γίνεται άπό φiλμ 

, σέ όθόνη εϊτε συσκευή τηλεόρασηc:, εϊτε άπό μαγνητική ται
νία σέ τηλεοπτική συσκευή, σέ «βίντεο» η σέ είδική όθόνη. 
Αύτό λοιπόν πού τό πιό συχνά άναφέρεται ,σάν ή μεγαλύ
τερη διαφορά άνάμεσα ατά δύο medium στήν πραγματι
κότητα ,πολύ λίγο παίΖει ρόλο ατό τελικό άποτέλεσμα. Γιά 
τόν θεατή είναι τό 'ίδιο καί στίc: δύο περιπτώσειc:. 
'Εδώ δμωc: πρέπει νά τονίσουμε κάτι, οί τηλεοπτικέc: συ
σκευέc: δπωc: καί οί κιν/φικέc: δέν άναπαράγουν αύτόματα 
καί άπό μόνεc: τουc: τίc: είκόνεc: παρά ,μόνον μέ τήν βοήθεια 
μιδc: όλόκληρηc: τεχνικηc:. Μιά είκόνα γιά νά άναπαραχΘη 
ε'ίτε ατόν κιν/φο ,εϊτε στήν T.V. πρέπει νά φωηστεϊ «σω
στά». νά καδραριοτη ά:πό τόν «κατάλληλο φακό», νά μετρη
θη ή έστιακή άπόστ·αση κ.τ.λ. άνάλογα καί γιά τούc: ηχουc:. 
Αύτή ή τεχνική είναι καί ατά δύο μέσα ίδια. Καί δν δπως 
εχω σημειώσει καί άλλοϋ (5

) οί μηχανέc: καi ατόν κινηματο
γράφο καi στήν τηλεόραση είναι άπλοi ούδέτεροι ικαταγρα
φητέc: αύτή ή τεχνική, πού ,ή T.V. δανείστηκε άπό τόν κινη
ματογράφο, κάθε αλλο παρά ούδέτερη είναι. Είναι μιά οειρά 
άηό κανόνεc: είδικά φτιαγμένουc: γιά νά προσαρμώσουν τό 
κινηματογραφικό η τηλεοπτικό ύλικό σέ μιά ίδεολογι·κή άντί
ληψη της άστικης κυρίαρχης τάΕηc: γιά τήν άναπαράσταση. 
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Α2 ΨΥΧΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Ό τρόπος καταγραφης της εί1κόνας καί ή άναμετάδοσή της, 
πού δπως εϊδαμε δν καί τελείως διαφορεηκός στόν κιν/φο 
καί τήν τηλεόραση εχουν τό 'ίδιο άποτέλεσμα - tετύλιγμα 
24 η 25 1είκόνων τό δευτερόλεπτο πρόγμα πού δημιουργεί 
τήν έντύπωση της κίνησης καί τόν σύγχρονο ηχο, καθορίlει 
τελικά καί τόν τρόπο λήψης τοΟ μηνύματος. Καί αύτός ό 
τρόπος λήψης είναι τελείως διαφορετικός γιά τά δύο μέσα. 
Ή κινηματογραφική προβολή άπαιτεί κατ' άρχήν τή μηχανή 
προβολης, τήν ίδιοκτησία τοϋ φίλμ, μιά μεγάλη σκοτεινή αϊ
θοuσα. Καί γιά δλα αύτά φυσικά χρειάlεται στό δικό μας 
καπιταλιστικό σύστημα ό κεφαλαιοϋχος. · Η τηλεόραση άν
τίθετα μεταδίδοντας τίς είκόνες καί τούς ήχους ,μέ 1κύματα 
πού μποροϋν νά τά 1πιάσουν μικροί, καί ϋστερα άπό τήν μα
Ζ:ι1κή βιομηχανική τους παραγωγή, φθηνοί δέκτες εχει τε
λείως διαφορετικές συνθηκες λήψης. 
Τ ό πρόβλημα πού άντιμετωπίlουμε τώρα είναι δν αύτές οί 
διαφορετικές συνθηκες λήψης τοϋ μηνύματος - τοϋ «κεί
μενου» καλλίτερα - έπηρεάlουν τήν δεικτικότητα τοϋ θεα
τή. Τiς σχέσειc θεατή καί .:3εάματος. 
Σέ παλιότερη έργασία μου (6

) μιλώνταc: γιά τόν κιν/φο κα
τέληγα δτι κατά τήν διάρκεια της προβολης άναπτύσσονται 
άνάμεσα στόν θεατή καί στό θέαμα δυό δυνάμεις: 
α) ή προβολή - ταύτηση τοϋ θεατή μέ τόν σκηνοθέτη -

δημιουργό. 
β) Ή ,προβολή ταύτηση τοϋ θεατή μέ τούς ήρωες τοϋ ερ-

γου. 

Ή πρώτη αύτή δύναμη είναι δεμένη μέ τόν τρόπο ,κατα
σκευης τοϋ κινηματογραφι:κοϋ χωρόχρονου κ,αί τίς συνθη
κ,ες προβολης τοΟ φίλμ. Ή δεύτ.ερη μέ τόν τρόπο λήψης 
καί άναμετάδοσης της είκόνας σύμφωνα μέ τόν τρόπον πού 
ύπαγορεύει μιά καλά καθορισμένη τεχνική. .. Ας ρίtουμε 
μιά ματιά στήν πρώτη άπ' αύτέc τίς δυνάμεις εχοντας ύπ' 
δψιν μας αύτό πού γράφαμε πρίν ότι εϊτε ήλεκτρονικά εϊτε 
φωτοχημικά γίνεται αύτή ή άναμετάδοση, τελικά, σ· αύτό 
τό σημείο τό άποτέλεσμα είναι 'ίδιο. 
"Αν καί πρίν 4-5 χρόνια ηταν κάτι τό τελείως καινούργιο 
εχει γίνει πιά πεποίθηση στήν θεωρία τοϋ κινηματογράφου 
δτι ,ή κινηματογραφική (καί ή τηλεοπτική έπομένως) τεχνι
κή εχει ,βασικά ενα σκοπό. Νά βγάλει εί1κόνες χρησιμο
ποιώντας τόν μονοοπηκό κώδικα άναπαράστασης τοϋ χώ
ρου. "Ενα ,κώδικα πού δν καί nρuέρχεται άπό άλλους τρό-
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πουc: άνa,παράστασηc:, Ζωγραφική, μεταφέρθηκε δμωc: θρι
αμβευηκά στόν κιν/φο δταν Εεπεράστη,κε σ' αύτσύc:. 
Ό κώδι•καc: έμφανίΖεται μέ τήν κυριαρχία τηc: άσηκηc: τά
Εηc: πάνω στήν ψεουδαρχία κ_ατά τήν ,άvαγέννηση καί στηρί
Ζεται πέρα γιά πέρα στήν ίδεολογία τηc:. Είναι καθαρά ενα 
άστικό ίδεολογικό ·προϊόν. 
« ... Ιεκινώνταc: άπό δω τό μάτι - ύποκείμεvο αύτό πού δη
μιουργεί άλλά ·καί δημιουργείται άπ' 1ήν πnοοπτική, γίv,εται 
ύηερβατική ϋπαρΕη, δημιουργόc: των πρl)γμάτων ικαί του 
κόσμου. 
Καί αύτό τό μάτι πού μετακινείται, ότt1ν δέν είναι έΕαρ
τημένο άπό ενα σωμα, άπό τούc: νόμουc: τηc: ϋληc:, άπό τή 
χρηνική διάσταση, δν δέν ύπάρχουν ,,1ιά καθοριστιικά δρια 
τηc: μετακίνησηc: - δπωc: συμβαίνει 'Ττήν κινούμενη ,μηχα
νή λήψηc:, άντίθετα μέ τό στατιικό θέ~τρο καί τήν Ζωγραφι
κή - ό κόσμοc: τότε κqτασκευάΖεται μό''Ο άπ' αύτό άλλά 
καί γι' αύτό. Τό μάτι - ύποκείμενο άπ' δπου Εεκινουν οί 
γραμμέc: φυγηc: πού θά δημιουργήσουν τόν χωρο καί τά 
πράγ,ματα, έλευθερώνεται, στόν κινηματογράφο, άπό τήν 
στατικότητά του κι' ετσι, μπορεί νά κινείται εΕω άπό τό 
σωμα νά διαλέγει γωνίεc:, πλευρέc:, φάσειc: γεγονότων πού 
αύτό θέλει- Τό μάτι τοϋ θεατη όργανώνονταc: τόν χωρο, 
βλέπονταc: τήν ίστορία ικαί τά πρόσωπα άπό διαφορετικέc: 
πλευρέc:, χωρίc: χρονικέc: δεσμεύσειc:, ταΕιδεύονταc: μέσα 
ατό χωρο άπό δω καί άπό κεί άπελευθερωμένο, άπό τό «ύ
λικό» βάροc: του σώματόc: του κάνει νά ταυτίΖεται μέ τόν 
δημιουργό αύτηc: τηc: ίστορίαc:, αύτηc: τηc: ,πραγματικότηταc:, 
καί άκόμη πιό ·πέρα μέ τόν 'ίδιο του θεό. Δημιουργόc: κι' 
αύτόc:, ρυθμιστήc: καταστάσεων, δίνει λύσειc:, άπαντα σέ 
προβλήματα, δίνει «Ζωή» ... » 
'Η πρώτη δύναμη λοιπόν πού δένει τόν θεατή μέ τn/,ι έκ
πομπή τηc: T.V. είναι αύτή πού εχει καθορίσει ή τεχνι·κή τηc: 
λήψηc:: Ταύτιση τοϋ θεατή μέ τόν φακό τηc: μηχανηc: πού 
ετσι γίνεται «δημιουργόc:» κατασκευαστήc: «Ζωηc:». Mόvoc: 
του αύτόc: άτομικοποιημένοc: ϊσωc:, μ' δλουc: τούc: δλλουc:, 
φτιάχνει εναν «πραγμ,ατικό» κόσμο εΕω άπ' αύτόν τόν «πε
Ζό» διικό του. Ή άστι:κή ·ίδεολογία δηλαδή σ' δλη τηc: τήν 
μεγαλοπρέηεια. 
Ό δεύτεροc: δεσμόc: του θεατή μέ τό θέαμα ·είναι ή ταύτη
σή του μέ τόν ηρωα τοϋ εργου. Έδω δμωc: ύπάρχει διαφο
ρά άνάμεσα ατόν κιν/ψο καί τήν T.V. πρδγμα πού δέν ύπηρ
χε πρίν. Ή ταύτηση αύτή προϋποθέτει τήν ,ά π ο Ε έ ν ω
σ η τήν ά δ υ ν α μ ί α κ ί ν η α η c: καi τόν τον,ισμό 
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της ό π τ ι ·κ η c: λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α c:. Συνθηικες ,πού δη· 
μιουργοϋνται στήν κιν/φική αϊθουσα ιπροβολης. Οί συνθfι
·κες αύτές είναι ίδιες μ' αύτές πού βρίσκεται τό nαιδί άνά
μεσα στόν 60 καί 100 μηνα. Τότε πού σύμφωνα μέ τόν 
Λακάν άρχίΖει νά δηιμουρyείται τό έγώ. «Σ' αύτή, γράφει 
ό Λακάν, τήν περίοδο, τό παιδί άκόμη σ· ενα στάδιο άδυνα
μίας ,συντονισμοϋ των κινητικών του λειτουργιών, προβλέ
πει φανταστικά τήν άντίληψη καί τήν κυριαρχία της ·σωμα
ηκης του ένότητας. Αύτή ή φανταστική ένοποίηση δημι
ουργείται μέ τήν ταύτισή του στήν είκόνα τοϋ δλλου (τοϋ 
όμοίου) σάν όλική φόρμα ... » 'Έτσι τό παιδί πρίν άκόμα μπο
ρέ·σει νά συνειδητοποιήσει τήν ένότητα τοϋ σώματος του έ
λέγχοντας τίς κινήσειc: του, δημιουργεί φανταστικά μιά πρώ
τη είκόνα τοϋ έ γ ώ του, ενα ,πρόπλασμα, ταυτιlόμενο 
μέ τούc: δλλουc: ιϊ ,μέ τήν είκόνα του στόν καθρέφτη. 'Όταν 
άργότερα συνειδητοποιήσει τήν σωματική του άκεραιότητα 
θά δημιουργήσει τήν όλοκληρωμένη καί πραγματική τώρα 
είκόνα τοϋ ·έγώ του, άνηκείμενο της άγάπηc: του. Ό ναρκισ
σισμός θά εχει γεννηθεί. Αύτή δμωc: ή έμπειρία της ταύτι
σήc: του μέ τόν δλλον «στό στάδιο τοϋ ,καθρέφτη» δέν εε
χνιέται εϋκολα. Θά προσπαθεί πάντα νά σιγουρεύεται γιά 
τήν Εεχωριστή του ϋπαρΕη έπαναλαμβάνονταc: τήν βρεφική 
έμπειρία τηc: προβοληc: - ταύτισηc:. Είναι πολύ φυσικό ή 
τάση νά γίνεται μεγαλύτερη δταν παρουσιάΖονται ϊδιεc: συν
θη,κεc: ,πού κάτω άπ' αύτέc: εγινε ή βρεφική έμπειρία. · Αλλά 
αν αύτές οί συνθηκες ύπάρχουν κατά τήν διάρκεια της κι
νηματογραφικης προβολης δέν ύπάρχουν στήν λήψη μιας 
τηλεοπτικηc: έκπομπης. Ό δέκτης βρίσκεται μέσα ,στό 'ίδιο 
τό σπίτι τοϋ θεατή, στό δι,κό του χωρο άνάμεσα σέ οίκεία 
άντικείμενα, σέ γνωστά πρόσωπα. Δέν ύπάρχει ετσι άποεέ
νωση .καθώc: μάλιστα τό .πιό συχνά δέν ύπάρχει καί άπόλυ
το σκοτάδι κατά τήν διάρκεια της παρακολούθησης. Δέν ύ
πάρχει άικόμη' άδυναμία κίνησης. Ό τηλεθεατής κάθεται 
στήν άναηαυτική του πολυθρόνα, καπνίΖει, τρώει, συΖητδ, 
σηκώνεται. 
Αύτή ή βασική διαφορά άνάμεσα σέ κινηματογράφο, καί 
τηλεόραση, πού προκαλοϋν οί διαφορετικές συνθηκες λή
ψηc: τοϋ μηνύματος, δηλαδή ή δυσκολία της ταύτισης τοϋ 
θεατή μέ τόν ηρωα τοϋ θεάματος καί άnό ,κεί ή άδυναμία 
νά προβάλλη καί νά έκπληρώση τά φαντάσματα (7) του εί
ναι 'ίσως πού προκαλεί αύτή τήν «διαφορετική γεύση» πού 
εχει τό 'ίδιο φίλμ στόν κινηματογράφο ιϊ στήν τηλεόραση 
καί πού τόσο συχνά διαπιστώνουμε δλοι μας. 
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Στό προηγούμενο ύποκεφάλαιο άναφέρθηκα σέ μερικά προ
βλήματα ηού βρίσκονται άνάμεσα στήν τηλεόραση σάν me
dium καί στήν τηλεοπτική παραγωγή. 'Ανάμεσα στόν κώδι
κα έπικοινωνίας» καί στήν γραφή, τουλάχιστον μέ τόν όρι
σμά πού δίνουμε στόν «κώδικα έπικοινωνίας» έδω, δηλαδή 
τό σύνολο των είδικων κωδίκων πού τόν χαρακτηρίlουν. Έ-· 
νω μέ τό γραφή έννοοϋμε τό τελικό προϊόν μέ τήν χρησιμο
ποίηση καi είδικων σ' ενα «~κώδικα έπικοινωνίας» ,κωδίκων 
καί αλλων ,πού είναι κοινοί σέ περισσότερους. Είναι φανερό 
δτι δταν μιλήσαμε γιά τήν Τεχνική της λήψης πρόκειται γιά 
κώδικες πού δέν άφορουν τήν T.V. σάν «κώδικα έπι·κοινω
νίας» άλλά ,είναι γενικώτεροι. Τό ϊδιο καί δταν μιλήσαμε καί 
γιά ίστορί,α καί τήν ϋπαρςη ήρώων. 'Όταν δμως άναφέραμε 
τίς συνθηκες λήψης τοϋ ,μηνύματος τί~ ίδιαίτερες μέ τήν 
τηλεόραση ( σέ άντίθεση ,μέ τόν κινηματογράφο καί όποιο
δήποτε δλλο μέσο) τότε άναφερόμαστε ατούς άποκλει
στικούς τηλεοπτικούς κώδικ,ες. 
Τώρα δμως πού ,περναμε, στίς οίκονομικές, πολιτικές καί 
~κοινωνικές διαφορές καθώς καί ,στόν προγραμματισμό τoiJ 
φορέα, είναι φανερό δτι δέν άναφερόμαστε στήν τηλεόρα
ση σάν μέσο άλλά σάν ύπόσταση. Τό δτι ή τηλεόραση ,είναι 
ενα κραηκό μονοπώλειο δέν είναι δεμένο μέ τήν ϋπαρςή 
της, άλλά μέ ώρισμέVΙες πολιηκές καί κοινωνι·κές συνθηκες 
"Ετσι γιά νά προχωρήσουμε, πρέπει νά άναφέρουμε γιά πιά 
τηλεόραση μιλδμε σ· αύτό τό σημείο. Έδω θά άναφερθοϋμε 
σέ μερικά γενικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης μονοπώ
λειο τoiJ ά,στικοϋ κράτους. Μέ τήν μορφή, δηλαδή, πού εχει 
στήν Δ- Εύρώπη (μέ έςαίρεση τούς ίδιωτικούς σταθμούς, 
τοϋ ΛουΕεμβούργου π.χ.) 
Τό κυριώτερο γενικό χαρακτηριστικό αύτων των κραηκων 
τηλεοπηκων όργανισμων είναι ή έναλλαγή κατά τήν διάρ
κεια της ήμέρας, διαφόρων έκπομπων πού μποροϋν νά χω
ριστοiJν σέ τρείς μεγάλες κατηγορίες. 
Τ έ χ ν η - θ έ α μ α (προβολή παλιων κιν/φικων ταινιων 
καί θεατρικων έργων ,καθώς καί τήν παραγωγή, είδικά γιά 
τήν τηλεόραση των περίφημων σήριαλ πού κρατοϋν άρ
κετό καιρό. Πληροφόρηση (είδήσεις, έπίκαιρα, συlητή
σεις, ,σuνεντεύςεις κ.τ.λ.) έηιμόρφωση (προσπάθεια διάδο
σης κουλτούρας καί τέχνης). Καί οί τρείς αύτές κατηγο-
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ρίεc μποροϋν νά ύπάρΕουν στόν ικιν/φο. Μποροϋν, άλλά δ
μωc συνήθωc ό κιν/φοc κινείται μέσα στά πλαίσια τηc πρώ
τηc, τηc τέχνης - θέαμα. "Ac δοϋμε δμωc τίc κατηγο
ρίεc αύτέc καί ποιέc σχέσειc εχουν μέ τίc οίκονομικέc συν
θηκεc πού καί τελικά τίc καθορίΖουν. 
α) Τ έ χ ν η - θ έ α μ α: Έδω Ηά άφήσουμε κατά μέροc 
τίc άναμεταδόσειc παλιών «καλών» 1κιν/φικων καί θεατρι
κών εργων καί θά άσχοληθοϋμε ,μέ τά σήριαλ πού παράγει 
ή 'ίδια ή τηλεόραση. Σημειώνουμε δμωc ·πρόχειρα δτι ή δια
λογή άπό τό πληθοc των φίλμ καί των θεατρι1κων εργων καί 
ή προσφορά τουc στούc τηλεθεατέc ένω έπιφανειακά εχει 
σάν στόχο τήν γνωριμία τουc μέ τά εργα σταθμούς των δύο 
αύτων μέσων, στήν πραγματικότητα, σκοπόc είναι, παρου
σιάΖονταc τά εργα πού διατηροϋν στενώτερουc δεσμούc μέ 
τήν άστική ίδεολογία, άπό τήν μιά μεριά νά τούc δίνουν με
γαλύτερη άΕία καί νά τά διαιωνίΖουν, άπό τήν άλλη τό κρά
τος - τηλεόραση όντιδρδ στά πιό άπελευθερωμένα άπό τήν 
άστική ίδεολογία εργα πού έπιτρέπουν οί έσωτερικέc όντι
θέσειc τοϋ άνταγωνιστικοϋ έλεύθερου ·καπιταλισμοϋ νά ηα
ράγωνται. 
"Εγραφα πιό πάνω δτι ή τηλεόραση σάν «κώδικας έπιικοινω
νίαc:» προσφέρει τήν ,δυνατότητα τηc: μή ταύτισηc: τοϋ θεα
τή μέ τόν ηρωα τοϋ εργου. Αύτό δμωc δέν σημαίνει δτι δέν 
εχει βρεϊ μέσα, σάν παραγωγή τώρα, νά τήν έπαναφέρει μ' 
δλλουc τρόπουc. :Εέρουμε άπό τήν θεωρία τηc έπικοινωνίαc 
στούc ήλεκτρονικούc ύπολογιστέc δτι ηέρνονταc ύπ' δψιν 
τους τήν ϋπαρΕη των «θορύβων» - δηλαδή, τά λάθη κατά 
τήν διάρ1κεια τηc: ,κωδικοnοιήσεωc, τίc φυσικές άτέλ·ειεc τηc 
μηχανηc κτλ.~κaταφεύγουν ,στήν έπανάληψη. Στό 'ίδιο μέσο 
καταφεύγει καί ή τηλεόραση μέ τά σήριαλ. Πρόκειται γιά 
«έηεισόδια» πού άναμεταδίδονται κατά τακτικά διαστήματα 
γιά πολύ ικαιρό. Κύριο χαρακτηριστικό τουc οί χοντροκομέ
νοι, ύπερβολικά τονισμένοι ηρωεc καί 1έπίσηc οί ύπερβολικά 
τονισμένες καταστάσειc, ηολλέc φορές σέ βάρος τοϋ ρεαλι
σμοϋ πού nερνδ σέ δεύτερο έπίnΘδο. "Ετσι ή τηλεόραση -
παραγωγή μέ τήν συν·εχη έπανάληψη γιά μεγάλο διάστημα, 
τr,ν άνυπομονησία τοϋ θεατή νά δεί «τί θά γίνει παρακά
τω» τόν ύπερβολικό τονισμό των ήρώων καταφέρνει νά 
Εεπερνδ τίc «άδυναμίεc» τηc ηού είναι δεμένες μέ τίc συν
θηκεc προβοληc των μηνυμάτων τηc. Τελι,κά βλέπουμε δτι 
ατό ,έπίπεδο της 1έκ,πομπηc οχι μόνο ύπάρχει τό πρώτο έπί
ηεδο ταύτισης πού εχουμε Εεχωρίσει άλλά μάλιστα πιό τονι
σμένο άκόμη άηό δτι τόν κιν/φο η τό θέατρο. 
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6: Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η. Είναι χωρίc: άμφιβολία δτι τό 
μεγαλύτερο μέροc: τοϋ nρογράμματοc: τηc: τηλεόρασηc: -
τούλάχιστον σ' αύτή τήν T.V. γιά τήν όποία μιλδμε - καλύ
πτεται άπό ένημερωτικέc: έκnομπέc:. Περισσότερο άπό κάθε 
δλλο μέσο μαlικηc: έηικοινωνίαc: ή T.V. πληροφορεί, τόσο 
πού μάλιστα αύτή τηc: ή λ,ειτουργία νά ταυτίlεται μέ 
τήν 'ίδια τήν ϋηαρΕ:ή τηc:. 
Τό έρώτημα πού μπαίνει τώρα, φυσικά, μπροστά μαc: είναι 
γιατί τό άσηκό κράτοc: δείχνει τόσο ένδιαφέρον γιά τήν 
πληροφόρηση τοϋ κοινοϋ. 
"Ac: προσπαθήσουμε νά τό δουμε άπό πιό κοντά, άρχίΖον
ταc: άπό τήν άνάλυση τοϋ μηχανισμοϋ τοϋ πολιτικοϋ συστή
ματοc: στά άστικά ικαθεστωτα, γιατί όnωc: θά δοϋμε αύτό τό 
'ίδιο τό ηολιηκό σύστημα έχει άνάγκη τήν πληροφόρηση καί 
τήν ένημέρωση γιά νά ύπάρΕ:ει. 
Τό πολιτικό αύτό σύστημα μnοροϋμε νά τό συνοψίσουμε 
στήν έΕ:ηc: άπλή πρόταση. Οί πολϊτεc: τοϋ κράτουc: ·κατά δια
στήματα καλοϋνται νά παραχωρήσουν τήν έΕ:ουσία τουc: σέ 
δτομα πού τούc: άντιπροσωπεύουν. Στηρίlεται δηλαδή στήν 
ψηφοφορία των άντιnροσώηων. 
- Κατ' άρχή ύπάρχουν δτομα. Ή κοινωνία άποτελείται ά
πό ένα σύνολο άτόμων. 
- Αύτά τά δτομα ψηφίlουν γιά νά καθορίσουν άνηπροσώ
πουc: πού θά τούc: κυβερνήσουν. "Ετσι τό κράτοc: βρίσκεται 
πάνω άπ' τήν κοινωνία. 

- Ψηφί(ονταc: αύτά τά δτομα μετατρέπονται σέ ύnοκεί
μενα. 

- Τά ατομα ύnοκείμενα είναι οί πολίτεc:. Ό δροc: λοι,πόν 
πολίτηc: σημαίνει τό ατομα πού έχει γίνει ύποκείμενο. Πρδγ
μα πού σημαίνει δτι ό πολίτηc: έχ,ει ώρισμένεc: ίδιότητεc:. 
Τήν έλευθερία: Διαθέτω έλεύθερα τήν γνώμη του. 
Τήν ίσότητα μέ τούc: δλλουc:: ή γνώμη μου άΕ:ίϊ::ει δσο καί 
των δλλων. 
Τήν ίδιοκτησία: ή γνώμη μου, μοϋ άνήκει. 
"Οταν λοιπόν, ή γνώμη μου μοϋ άνήκει μπορω νά τήν δια
θέσω έλεύθερα καί άΕ:ίlει όσο των δλλων, γίνομαι πολίτηc:. 
Τί σημαίνει δμωc:, τί έnιnτώσειc: έχει, αύτόc: ό δροc: τοϋ πο
λίτη καί ή πράΕ:η τηc: ψηφοφορίαc:; 
Κατ' άρχή ή κοινωνία δέν είναι διαιρεμένη σέ τάΕ:ειc:. Δέν 
είναι παρά ένα σύνολο άτόμων. Δέν χαρακτηρίlεται άπό 
τήν έικμετάλλευση τηc: μιδc: τάΕ:ηc: άπό τήν δλλη. · Η έννοια 
λοιπόν τοϋ πολίτη, χρησιμεύει γιά νά καλύπτει τήν διαίρεση 
τηc: κοινωνίαc: σέ τάςειc: καί τίc: σχέσειc: παραγωγηc: πού 
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τήν στηρίΖουν. Ή ,πράςη της ψηφοφορίας, εχει σάν άποτέ
~εσμα νά καλύητη τήν πάλη των τάΕεων. Ή κοινωνία βρί
σκεται, άπλά μόνο κάτω άπό ενα άγωνα άντιπροσώπων όμά
δων πολιτών. Ό πολιτικός, άγωναc δέν είναι ή βίαια πάλη 
άνάμεσα σέ δύο τάςειc πού κονταροκτυπιοϋνται γιά τήν κα
τάληψη τηc έΕουσίαc. Δέν είναι παρά εναc είρηνικόc άγω
ναc άνάμεσα σέ άντιπροσώπουc των πολιτών. Καί είναι εί
ρηνικόc γιατί κάθε πολίτης ,είναι ,έλεύθεροc νδχει τή γνώμη 
του καί γιατί ή έΕουσία στούc άντιπροσώηουc είναι άπλως 
δανεισμένη καί οί πολίτες μποροϋν νά τήν Εαναπάρουν πίσω. 
Τό πολιτικό σύστημα λοιπόν, ετσι πού περιγράφεται είναι 
μιά ίδεολογική μηχανή τόϋ Κράτους πού εχει σά σκοπό νά 
καλύ,πτει καί νά μή άφήνει νά διακρίνεται ή κύρια άντίθεση 
μέσα σέ μιά καπιταλιστική κοινωνία: τήν άντίθεση προλετα· 
ριάτου/μπουρΖουαΖίαc. Ή πρωταρχική αύτή άντίθεση καλύ
πτεται μέ τό σύστημα της ψηφοφορίας, ,άπό ενα πολιτικό 
παιχνίδι ηού άναπαριστδ μιά πάλη άνάμεσα σέ διαφορετικά 
ρεύματα γνώμηc:. 'Ολόκληρο δμωc αύτό τό πολιτικό σύστη 
μα στηρίΖ,εται στήν ϋπαρΕη δευτερευουσών άντιθέσεων μέ
σα στήν άστική τάΕη. 'Υπάρχουν λοιπόν π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί 
n ο λ ι τ ι κ οί ά γ ω ν ε c άλλά δευτερεύοντεc:. Μόνο πού 
αύτέc οί δευτερεύουσεc: άντιθέσειc: παίρνουν τήν θέση των 
πρωτ·ευουσων μέσα στό δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. 
"Εγραφα ιπρίν δτι τό πολιτικό σύστημα στηρίΖεται στήν εν· 
νοια τοϋ ,πολίτη πού εχει τίc ίδιότητεc τηc: έλευθερίαc:, τηc 
ίσότηταc καί τηc: ίδιοκτησίαc. Αύτέc οί ίδιότητεc βρίσκονται 
στήν πράΕη της ψηφοφορίαc:. 'Αλλά ψηφίΖω σημαίνει δια
λογή γιατί ύπάρχει άναγνώριση. «Διαλέγω τόν τάδε άντι
πρόσωπο γιατί άντιπροσωπεύει τή γνώμη ,μου, γιατί άναγνω
ρίΖω τήν γνώμη μου σ' αύτά πού προτείνει.» Α ύ τ ή ή 
δ ι α λ ο γ ή κ ά ν ε ι μ έ τ ή ν σ ε ι ρ ά τ η c ά
π α ρ α ί τ η τ η τήν πληροφόρηση - ένημέρωση. 
Μnοροϋμε λοιπόν νά ποϋμε δτι ή εννοια τοϋ πολίτη πού πά
νω του στηρίΖεται τό πολιηκό σύστημα άπαιτεί τήν άνάγκη 
ϋπαρςηc: τηc πληροφόρησης,. 
Ή εννοια λοιπόν τηc πληροφόρησης, είναι στενά δεμένη : 
1 ον μέ τήν εννοια τοϋ πολίτη 2ο τοιJ μηχανισμοιJ τηc άντι
προσώnευσηc, κάτω άπό τήν μορφή τηc διαλογηc. Δηλαδή 
είναι άχώριστη μέ τά βασικά συστατικά τοιJ πολιτικοιJ συ
στήματοc:. 
Γι' αύτό καί τό κράτος ίδιοκτήτηc τηc T.V. διαθέτει τόσο 
χρόνο γιά τήν πληροφόρηση των θεατών. 
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Β Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Στό προηγούμενο κεφάλαιο προσπάθη,σα νά δείΕω τούc: λό
γουc: ϋπαρΕηc: α) των σήριαλ β) των πληροφοριακών έκπομ
πών, στήν Τηλεόραση. 'Ύστερα άπό τά προηγούμενα μπο
ροΟμε νά συμπεράνουμε δτι τά πρώτα ερχονται νά καλύ
ψουν μιά «άδυναμία» της T.V. σάν μέσο έπικοινμ>νίαc: ένω 
οί δεύτερεc: είναι άποτέλεσμα ένόc: συγκεκριμένου πολιτι
κοΟ συστήματοc:, πού καθορίΖ:ει, κάτω άπό συγκεκριμένες 
οίκονομι,κέc: συνθηκεc: τήν τηλεόραση. Ό ύπερβολικά τονι
σμένοc: ηρωαc: πού κυκλοφορεί άπό έπεισόδιο σέ έπεισόδιο 
άιnό βδομάδα σέ βδομάδα τελικά καταφέρνει τόν θεατή 
νό ταυτιστη μαΖ:ί του. · Η τηλεόραση έδώ ποντάρει qτήν έ
πανάληψη καί τήν άγωνία πού τ,ελικά παραμερίΖ:ουν τό κρι
τικό πνεΟμα καί τήν «άποστασιοποίηση» πού εχει τή ·δυνατό
τητα, άπό τίc: συνθηκεc: λήψης τοΟ μηνύματός τηc:, νό προσ
φέρει. · Αnό τήν δλλη εϊδαμε δτι ή ϋπαρΕη της πληροφορίας 
είναι ενα άπό τά θεμέλια τοΟ άντιπροσωπευτικοΟ πολιηκοΟ 
συστήματος. 
"Αν δμωc: μέχρι τώρα μπορούσαμε νά μιλδμε άδιάφορα γιά 
τήν Γαλλική η 'Αγγλική η Γερμανική η 'Ελληνική T.V. είναι 
γιατί σ' αύτό τό έπίπεδο εχουν κοινά χαρακτηριστικά. Είναι 
μονοπώλειο της άστικηc: τάΕηc: στήν έΕουσία. Προχωρών
ταc: δμωc: πιό πέρα αύτό γίνεται έπικίνδυνο. Σέ μιά κοινω
νία χωρισμένη σέ τάΕειc: ιnέρα άπό τήν κυρία άντίθεση - ά
σηκή τάΕη/έργατική τάΕη - ύπάρχουν καί ,δευτερεύουσεc:. 
Πέρα άπό · τήiν πάλη γιά τήν κατάληψη τηc: έΕουσίαc: άνά
μεσα σέ μπουρΖ:ουα(ία καί προλεταριάτο ύπάρχουν καί δλ
λοι άγώνεc: ,μέσα στήν άσηκή τάΕη αύτή τή φορά. 'Ανάμεσα 
σέ μερίδες τηc: μπουρΖουαρίαc: πού άγωνίΖ:ονται λυσασμένα 
γιά τήν έΕουσία. Καί δν ό πιό φανερόc: καί ό ηιό σημαντικόc: 
άπ' αύτούc: τούc: άγώνεc: είναι αύτόc: ιnού γίνεται ,άνάμεσα 
στό διεθνέc: ίμπερι,αλι·στικό κεφάλαιο καί τό έθνικό κεφά
λαιο, δέν είναι καί ό μοναδικόc:. Τελικά αύτοί οί άγώνεc:, 
αύτέc: οί άντιθέσειc: είναι ιπού καθορίΖουν τή μ ο ρ φ ή, τηc: 
άστικηc: έΕουσίαc:. "Αν λοιπόν θέλουμε νά έΕετάσουμε τί 
ρόλο παίΖει στή φόρμα της ,πληροφόρησηc: αύτή ή ίδιαίτερη 
μορφή έΕουσίαc:, δέν μποροΟμε παρά νά μιλήσουμε γιά συγ
κεκριμένη τηλεόραση. "Ετσι στενεύοντας άκόμα πιό πολύ 
τό χώρο τηc: ερευνάc: μαc:, θά μδc: άπαοχολήσουν τά ένημε
ρωηκά έλληνι·κά προγράμματα κάτω άπό τήν συγκεκριμένη 
μορφή έΕ:ουσίαc: τηc: άστικηc: τάΕηc: πού δημιουργήθηκαν
τή δικτατορία. 
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"Αν συγκρίνουμε τήν έλληνι:κή T.V. ,μέ μιά δλλη ένόc: δλ
λου «φιλελεύθεpου» άστικοϋ καθεστωτοc: αύτό πού μδc: κά
νει έντύnωση δέν είναι τόσο τό «έnίηεδο καί ό nλοϋτοc: των 
προγραμμάτων» τουc: η τό «άνώτερο τεχνικό έnίnεδο» ύπάρ
χουν καί αύτοί, άλλά άκόμη ηιό μεγάλη διαφορά ύnάρχει. 
στή μορφή πού εχουν οί ένημερωτικέc: έκ,nομnέc:. Τ ό πρό
βλημά μαc: είναι δν μποροϋμε νά μιλήσουμε γιά μιά αύταρ
χικ,ή η φιλελεύθερη μορφή ηληροφόρησηc: δπωc: μιλδμε γιά 
αύταρχιική η φιλ.ελειΊθερη μορφή έΕουσίαc: τηc: άσηκηc: τά
Εηc:; Καί δν ναί, τό ενα είναι άποτέλεσμα τοϋ δλλου; 'Ακό
μα ποιά είναι τά ίδιαίτερα .χαρακτηριστικά τηc: κάθε μιδc: άn' 
αύτέc: τίc: μορφέc: πληροφόρησηc:. ( 8

). 

Θά πάρουμε έδω γιά παράδειγμα μιά συγκεκριμένη ένημε
ρωηκή έκπομ,πή. Τήν «πρόσκληση σέ γεϋμα». Γιά πολλούc: 
λόγουc:, άνάμεσά τουc: α) θεωρείται μιά άπό τίc: πιό πετυ
χημένεc: τηc: έλληνικηc: T.V. μέ μεγάλη άκροαματικότητα. 
β) Τή θεωρω σάν μιά άπό τίc: περισσότερο ίδεολογικά φορ
ησμένεc: έκηομnέc:, δπωc:, σ' δλλο έπίπεδο τηc: μετάδοσηc: 
τηc: .κουλτούρας, ό « Έλληνικόc: λαϊκόc: πολιτισμόc: καί πα
ράδοση» τοϋ Ν. Μάτσα γ) ή άνάλυσή τηc: μπορεί νά βοηθή
σει τήν άνάλυση όλων των δλλων έκπομnων πέρνονταc: την 
σάν συγκριτικό μέτρο. 
"Ac: δοϋμε λοιπόν τή λειτουργία αύτοϋ τοϋ προγράμματοc:. 
Τί θέλει νά είΎαι, σάν τί προσφέρεται, τί είναι πραγματικά, 
τί προσπαθεί νά ~καλύψει. 
Β · «Π ρ ό σ κ λ η σ η σ έ γ ε ϋ μ α ». 

α) Π ε ρ ι γ ρ α φή. Ό τηλεοπτικόc σταθμόc: (ΕΙ ΡΤ) έκ
προσωπούμενοc: άnό δύο χαριτωμένεc: ·κυρίεc:, προσκαλεί σέ 
γεϋμα, κάθε βδομάδα, σ' ενα «1nολιησμένο» nεριβάλλον μέ 
λουλούδια, δψογο σέρβιc:, μουσική, άπό τή μιά μεριά πρό
σωπα πού βρίσκονται στό προσκήνιο τηc: έπικαιρότηταc:, ά
πό τήν δλλη είδικούc: πάνω ο' ενα καυτό θέμα πού άπασχο
λεί τήν κοινή γνώμη. 
Κατά τή διάρκεια τοϋ φαγητοϋ, ένω στό βάθοc: σέ φλοϋ δια
κρίνονται δλλα τραπέ(ια μέ άνθρώπουc: πού τρωνε άδιάφο
ρα γιά τά συμβαίνοντα στό ·nρωτο πλάνο, ή παρουσιάστρια 
-·δημοοιογράφοc:, Ζητδ άπό τόν προσκλημένο εϊτε νά άνα
λύσει τό έπίκαιρο θέμα δν είναι είδι1κόc: ,εϊτε νά παρουσιάσει 
ένα μέροc: τηc: ηροσωπικότητόc: του καί τοϋ εργου του δν 
είναι ενα πρόσωπο μέ δημόσιο ,ένδιαφέρον. 'Ανάμεσα στούc: 
διάφορουc: προσκεκλημένους ύπάρχουν «πολιτισμένα» τρα
γούδια εϊτε καλεσμένου συνθέτη, όπότε φέρνει καί τούc: 
τραγουδιστέc: του ε'ίτε άπό καλεσμένο τραγουδιστή όπότε 
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τραγουδδ τίc έπιτυχί,εc του η τήν τελευτ,αία δουλειά του. 
· Από καλεσμένο σέ καλεσμένο οί παρουσιάστρι~c έναλλάσ
σωνται μεταtύ τουc. Κάθε καινούργια .έμφάνιση γίνεται μέ 
διαφορετικά ροϋχα, περοϋκεc κ.τ.λ. Κάθ.ε φορά καινούργιο 
σερβίρισμα φαγητοϋ. 'Όλοc ό κόσμοι:: πρέπει '-":Ι φάει, διά
βολε, άφοϋ πρόκειται γιά «πρόσκληση σέ γεϋμα»- Γιά τήν 
έκπομπή οί προσωπικότητεc μποροϋν νά προέρχωνται άπό 
κάθε τομέ,α τηc κοινωνικηc Ζωηc. Τ ά καυτά θέματα είναι τά 
πιό διαφορεηκά. Παράδειγμα στίc 18) 10) 74 ηταν προσκε
κλημμένοι οί: α) Θεοδωρακόπουλοc, νομικόc σύμβουλοι::: 
τοϋ 'Υπ. Παιδείαc πού συlητδ γιά τόν ,καταστατικό χάρτη 
τηc ·έ~κλησίαc 6) Γ. Μαρκόπουλοc μαlί μέ τούc τραγουδι
στέc του, πού θά καλύψουν καί τά ένδιάμεσα τραγούδια, 
πού ,μιλδ γιά μουσική καί κυρίωc γιά τή, μουσική κατά τή 
«θλιβερή περίοδο τηc άνωμαλίαc» γ) Ν. Τσακίρογλου καί 
Τ. Ψαρράc πού μιλοϋν γιά τό ·κινηματογραφικό φεστιβάλ 
τηc Θεσσαλονί,κηc, γιά τήν προσωπική τουc συμμετοχή καί 
γιά τά σχέδιά τουc γιά τό μέλλον δ) Σ. Μελισσινόc μιλδ 
γιά ποίηση καί γιά τίc παραλλαγέc ποιήματα τοϋ Καβάφη, 
πού έχει κάνει ε) Ό προπονητήc καί εναc παίκτηc τηc όμά
δοc τοϋ γουωτερ πόλο τοϋ Έθνικοϋ. στ) Ό Φιλήμων πού 
παρουσιάlει τήν τελευταία του δημιουργία στή μόδα. 
Πολλέc φσρέc δταν τό θέμα είναι γύρω όπό τήν Τέχνη η 
6πό τήν ,έπιστημονιική δεοντολογία μπορεί οί ,προσκεκλημέ
νοι ναν,αι δύο η περισσότεροι όπότε έχουμε άνταλλαγή άπό
ψεων πού πολλέc φορέc μάλιστα, Εεπερνοϋν τόν φιλικό 
τόνο : 
β) Ά ν ά λ υ σ η τη c δ ο μ η c τ η c έ κ n ο μ n η c. 
Τό πληθοc των ένημερωτικων έκπομπων τηc έλληνικηc T.V. 
παρουσιάlεται κάτω άηό δυό μορφέc. α) Ό ύπεύθυνοc 
rηc έκπομnηc η ό Θκnρόσωnοc - παρουσιαστήc μπροστά 
στό τραnέlι του, 1καρδαρισμένοι λίγο η πολύ σταθερά, σέ 
άμερικάνι,κο πλάνο, διαβάΖ:ουν άπό χαρτιά τά κείμενά τουc. 
Ή είκόνα δέν άλλάlει παρά μόνο γιά νά δείΕ:ει τά άπαραί
τητα γιά τήν έκπομπή ντοκουμέντα ( φωτογραφίεc, διαφά
νειεc, φίλμ) . Δέν γίνεται καμμιά προσπ6θεια γιά νά κρυ
φτεί ό πραγμαηκόc χωροc λήψηc: Τό μικρόφωνο σέ φα
νερή θέση ·έnάνω στό γραφείο δείχνει καθαρά δτι πρόκειται 
γιά στούντιο. β) Ή συνέντευΕ:η. Ό δημοσιογράφοι::: παίρνει 
συνέντευtη άπό τό προσκεκλημένο στήν έκπομπή πρόσω
πο. Παρά τό διαφορετικό ντεκόρ άπό τήν προηγούμενη πε
ρίπτωση καί δω δέν γίνεται καμιά προσπάθεια γιά νά καλυ
φτεί ό χωροc τηc έκπομnηc. Τ ά μικρόφωνα, οί γραμμένεc 
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έρωτήσεις καί πολλές φορές οί γραμμένες άπαντήσεις, τά 
σταθερά πλάνα, ή ελλειψη μοντάζ δλα τονίζουν δτι ή συ
νέντευςη πέρνεται ατό κτίριο της τηλεόρασης, σ' ενα κρα
τικό χωρο. Οί δυό αύτές μορφές είναι καθολικές σχεδό'V 
γιά δλες τίς ένημερωτικές έκπομπές παρουσιάζουν ενα 
πληθος άδυναμιων: γίνεται άμέοως φανερό στόν θεατή άπό 
τήν ϋπαρςη τοϋ ύπάλληλου - κρατικοϋ δργανου, τοϋ συγ
κεκριμένου χώρου της τηλεόρασης δτι ,πρόκειται γιά μιά 
κατευθυνόμενη μορφή πληρ('φορίας, δηλαδή γιά ,προπα
γάν·bα. 
· Ακόμη καί όταν δίνονται .οί πιό διαφορεηκές πληροφορίες, 
άκόμη καί όταν παρουσιάζονται οί πιό διαφορετικές άπό
ψεις γιά τό 'ίδιο θέμα, ή φανερt\ παρουσία τοϋ χώρου της 
T.V. ή ϋπαρςη ένός άτόμου πού κάνει καθαρά τή δουλειά 
του, δέν μποροϋν ν,ά πείσουν γιά τήν όποιαδή,ποτε άνηκει
μενικότητα της πληροφορίας. Αύτή ή μορφή πληροφόρησης 
δέν μπορεί νά σταθεί παρά μόνον ον ,είναι ό μοναδικός τρό
πος ένηιμέρωσης. Ή δικτατορική μαοφή έςουοίας της άστι
κης τάςης, πού κατά τή διάρκεια τη,-: φτιάχτηκε ή T.V. φι
μώνοντας όλες τίς δλλες πηγές πληροφόρησης η κατευθύ
νοντας δσες δέν της άντιατάθηκαν, εiχε ατά χέρια της μέ 
τήν T.V. 1καί τό ραδιόφωνο, τήν ένημέρωση. Ή δικτατορία 
γιά νά κρατηθεί πρέπει νά δείχνει στι,θερά καί συνέχεια 
τή δύναμη πού εχει νά ,κρατιέται έτσιθ~λικό ατήν έςουσία. 
Δέν κρύβει τή βία πού έξασκεί καί τό φίμωμα των άντιπά
λων (έργατική τάςη ά λ λ ά κ α ί άντίeς:;τες μερίδες της 
μπουρζουαζίας). Τ ό 'ίδιο καί ή πληροφορειακές έκπομπές 
κάτω άπ' τήν φόρμα πού παρουσιάζονται ι"έν κρύβουν δτι 
,άντλοϋν δλη τους τή δύναμη άπό τήν ελλε ψη δλλης .πλη
ροφορίας ,καί δτι είναι δργανα της έςοuσίας. Μιά δμως δι
.κτατορία δέν μπορεί νά κρατηθεί γιά πολύ 1καφό στήν έςου
σία μόνο ,μέ τήν βία καί τό φίμωμα των άνη,άλων. Είναι 
ύποχρεωμένη νά κάνει, άνάλογα μέ τίς άντιθέσ,-:ις πού προ
καλεί, όρισμένες παραχωρήσεις, άρκεί νά τίς ι,χει κάτω ά
πό τόν άπόλυτο έλ·εγχό της. Αύτή τήν παραχώ1)ηση στόν 
φιλελευθερισμό έ·κφράζει ή ·~πρόσκληση σέ γεϋfJα» μέσα 
ατόν χωρο των πληροφοριακων έκπομπων. 'Εμφανίζ·εται 
σάν ενα έλεύθερο βημa άπ' δπου μποροϋν νά έκφοασθοϋν 
δλες οί άπόψεις άκόμη καί γιά τά ηιό καυτά θέματη. Μοιά
ζει έτσι νδναι μιά πρόοδος σέ σχέση μέ τίς (Jηόλοιn~ς φα
νερά .προπαγανδισηκές .έκπομπές. 
Κατ' ·άρχή ή «πρόσκληση σέ γεϋμα» δέν γίνεται στό χωρο 
τοϋ στούντιο, άλλά .σ' ένα ούδέτερο χωρο, δηλαδή δέν θέ-
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λει νά φαίνεταί ότι γίνεται στό στούντιο άλλά σ' ενα 
χωρο πού δέν φτάνει ή ,κρατική~ έ(ουσία, ac: ποϋμε σ ενα 
καλό νυκτερινό κέντρο. 'Ύστερα δέν έμφανίιε rαι καν σάν 
συνέντευ(η, πρόκειται γιά μιά φιλική συνομιλία, μετα(ύ τυ
ριοϋ καί άχλαδιοϋ άνάμεσα στόν προσκεκλημένο καί στήν 
χαριτωμένη συνοδό - οίκοδέσnοινα. Κι' οί δυό τουc άδια
φοροϋν τελείωc γιά τήν κάμερα (γιά τούc θεατέc) άντίθετα 
μέ τούc: παρουσιαστέc των δλλων .ένημερωηκων έκηομπων 
πού ,μιλήσαμε nιό πάνω. Ή ϋnαρ(η δλλων κομπάρσων -
συνδαιτημόνων, τονίιει άικόμη περι.σσόΊϊεpο τό ,περιβάλλον. 
Έδω είναι ή βασικώτερη διαφορά τηc πρόσκλησης σέ γεϋμα 
άπ' τίc: δλλεc παρόμοιεc έκnομπέc. Κι' έδω 6ασίιεται ή με
γάλη δημοτιiΚότητά τηc. Ή ένημέρωση χάνει τόν (ερό αύ
στηρό τρόπο παρουσίασηc πού έnιβάλλει ή προπαγάνδα. 
Ένω οί δημοσιογράφοι των δλλων έ~κnομnων είναι φανερό 
άμέσωc ότι έργάιονται πρδγμα πού όδηγεϊ στά έρωτήματα: 
γιά ποιόν ,δουλεύει; - γιά ποιόν οκοnό. 
Στήν πρόσκληση σέ γεϋμα δέν γίνεται έργασία, δέν έμφα
νίιεται ή έκnομπή σάν δουλ,ειά, άλλά σάν διασκέδαση. Αύτό 
είναι τό πρωτο άnοτέλεσμα τοϋ φανταστικοϋ χώρου πού 
δημιουργεί ή έ~κπομnή. 
Ό σκηνικός χωροc: πού δημιουργείται «κλειστόc:» άnό τίc: 
τρείc: μεριέc ένω τήν τετάρτη τήν ,καταλαμβάνει ή ,σταθερή 
καί ,πάντοτε άπό. τήν 'ίδια πλευρά μηχανή λήψηc, δίνει τήν 
έντύnωση ότι ό θεατής είναι παρών μέσα ,στό κάδρο, άντί
θετα άπό τόν ~κινηματογράφο, πού ή λήψη τηc είκόναc γί
νεται άnό διαφορεηκέc γωνίεc τόν άnοκλείει, ένω ταυτό
χρονα τοϋ δίνει τήν έντύnωση δτι τοϋ δημιουργεί. Αύτόc: ό 
τρόπος λήψης μαιί μέ τό πάντοτε σέ πρωτο πλάνο τραnέιι 
τηc πρόσκλησης ,ένω τά άλλα τραnέιιο βρίσκονται καί σάν 
είκόνα καί σάν ηχοc: σέ δεύτερu πλάνο, δημιουργεί τήν 
έντύnωση δτι ό θεατής βρίσκεται σ' αύτό τόν φανταστικό 
χωρο τοϋ έστιατορίου κέντρου, άπ' δπου γιά μιά στιγμή καί 
μόνο γιά μιά στιγμή κρυφακούει 1 ή -συιήτηση στό διπλανό 
του τραπέιι, ένω δταν θά ερθη εvac: δλλοc: έρεθισμόc:, ό 
τραγουδιστής, τό πρόγραμμα τοϋ ·κέντρου, θά τό παρακο
λουθήση δnωc: είναι φυσικό. "Αν, συνοψίσουμε λοιπόν τίc: 
δυό μορφές πού παίρνει ή πληροφορία στήν έ~κπομnή αύτή. 
α) (,εφεύγοντας άnό τήν παραδοσιι1κή της γιά τήν έλληνική 
τηλεόραση μορφή, ή πληροφορία r,αίρνει τήν δψη τηc: φιλι
κηc: ουνομιλίαc: β) ή πληροφορία δι;ν έnιβάλλεται άλλά κλέ
βεται, ό θεατής βρισκόμενος στό'Ι φανταστικό χωρο πού 
δημιουργεί ,ή eκnομπή άnό τύχη καl μόνον ,καί έπειδή τό θέ-
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λει παρακολουθεί αύτά ,πού συΖητοϋνται. 
Ή μορφή αύτή πού παίρνει ή έκπ :>μπή εχει δύο σκοπούc:. 
άπ' τή μιά μεριά νά ·καλύψει 1όν ηρ )γματικό τηc: στόχο, τήν 
παροχή πληροφορίας άπό τή,, άλλη «άνεΕαρτοποιείται», θέ
λει νά φανεί άνεΕάρτητη άπό τήν ,κρατική έΕουσία ;πού εχει 
στά χέρια τηc: καί στόν ·άηόλ uτο εΑεγχό τηc: τήν τηλεόρα
ση. Ταυτόχρονα ή διαφορετική τη<: φόρμα, άπό τίc: άλλεc: 
άνάλογεc: ένημερωηκέc: έκπο~·πέc: 1ήν •κάνει νά έμφανίΖεται 
σάν ούσιαστική παραχώρηση σ ric: δημοκρατικές έλευθερίεc:. 
"Ac: δοϋμε τώρα τί πληροφορ{εc: δlνει ή ·Θκnομπή. Παίρνω 
γιά ιπαράδειγμα τήν έκπομπή τηc: 18) 10) 74. 
Ύιnάρχουν εε διαφορετικά θέματα. 'Ένα ιπολιτικό, τρία 
κουλτούρας (μουσική, κιν/φοc:, ποiιιση) ενα άθληηκό καi 
ενα μόδαc:. 
Αύτή ή έναλλαγή καί ή ποικιλία θΙi μάτων εχει σάν σκοπό 
νά δείΕει δτι ή έκπομπή ένδιαφέ_1εται γιά δλα τά προβλή
ματα πού άηασχολοϋν αύτή τή ο rιγμή τόν έλληνικό χωρο 
καί δτι τά προβλήματα αύτά είναι .ίσα μεταΕύ τουc:, δηλαδή 
ή έκπομπή εχει δλεc: τίc: βασικές άρχέc: μιδc: «φιλελεύθε
ρης» καί <~δημοκραηκηc:» πληροφόρ,ισηc:. Καθώc: μάλιστα ή 
έκ,πομπή εχει τήν μορφή μιδc: φιλι.κηί,~ άπρογραμμάηστηc: συ
νομιλίας πού ύποτίβεται δτι μπορεί νά τραβήΕει όποιονδή
ποτε δρόμο, νά δοθοϋν δτιδήηοτε ,άr,αντήσειc:, μοιάΖει νά ά
ποκλείει τήν λογοκρισία, δηλαδή έn'(}pεασμό τηc: πληροφο
ρίας ·άη' τήν κρατική έΕουσία. Στήν πραγματικότητα δμωc: 
ή λογοκρισία ύιnάρχει εντονη εστω t.ai δν βρίσκεται σ· ενα 
άλλο έ1nίπεδο. Στό .έηίπεδο τηc: διαλογfιc: καί άΕιολόγησηc: 
των προβλημάτων. Ή έκπομπή είναι ~,ού άποφασίΖει γιά τήν 
κοινή γνώμη, πιά είναι τά πιό καυτά ,προΟλήματα καί ιnιά θά 
βάλει δίηλα- δίπλα κάνοντάς τα ίσάΕ,α. Σ rό πρόγραμμα γιά 
τό όιποίο μιλδμε άπό τά πολυάριθμα ·καί καυτά προβλήματα 
πού δημιουργεί ή λυσασμένη πάλη δίιο μερί,δων τηc: άσηκηc: 
τάΕηc: γιά τήν ,κατάληψη τηc: έΕουσί JC: καί τήν μορφή ,πού 
θά εχει (δικτατορία η κοινοβουλευτωμό) Ε..::διάλεΕε έηόμε
να θεώρησε πιό σπουδαία τό έκκληυιοσηκο καί τήν κουλ
τούρα. Καί γιά μέν τό έκκλησιαστικ.ό, δηλοδή τήν μορφή 
πού θάχει ή πολιτική έΕουσία πάνω vτήν έκ~ λησία διάλεΕε 
συνομιλητή εναν έκπρόσωπο αύτηc: 1 ήc: ϊδιαc: έΕουσίαc:. γιά 
δέ τήν κουλτούρα ,καλλιτέχνες πού έμποδιΖόντουσαν νά έκ
φρασθοϋν κατά τήν προηγούμενη ιπερίοδο. · ι σάΕια μ' αύτά, 
τό 'ίδιο σοβαρά, είναι ... τό γουωτερ - πόλο, καί ... ή μόδα. Ό 
καθέναc: άη' τούc: προσκε·κλημένουc: ~)ναι εναc: ι::ίδικόc: πού 
μιλδ μόνο, καί μόνο, γιά τό θέμα ηού Εέρει καλά. "Ετσι δη-
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μιουργοϋνται στεγανά άνάμεσα στήν πολιτική, τι)ν κουλτού
ρα. τά σπόρ. Τό φεστιβάλ Θεσσαλοι1ίκης π. χ. πού εγινε 
φέτος ενας χώρος πολιτικών άγώνων έμφανίΖεται στήν 
έκπομηή, μέσα άπό δύο καλλιτέχνες, άτομικι;>ποιημέ
νους, διαλεγμένους άηό διαφορεηκούς χώρους, ό ενας ήθο· 
ποιός, ό δλλος σκηνοθέτης, σέ μιά προσπάθεια συνι:~ισθη
ματικης όντιμετώπισής του. Προσπάθεια πού γίνεται πιό εν· 
τονη άκόμη ,προβάλοντας περισσότερο τήν άτομιική περίιπτω· 
ση τοϋ ,καθενός. Τ ό φεστιβάλ Θεσ/νίκης γίνεται ετσι δχι ενα 
καλλιτεχνικό καi πολιτιικό γεγονός, όλλά ενας σταθμός στήν 
άτομική πορεία τοϋ καλλιτέχνη ηού εχει ενα παρελθόν, ενα 
nαρόν, ενα μέλλον. "Ετσι άπό τή μιά εχουμε μιά ,έπίφαση 
άντικειμενι•κότηταc. «'Ορίστε, άσχολούμεθα καi μ' ενα θέμα 
πού μας ένοχλεί σάν .έΕουσία», άη' τήν δλλη ,παραμερίζεται 
τό γεγονός ,βλέποντάς το ·μέσα άπό μιά ,άτομική περίπτωση 
άπ' ενα συγκεκριμένο πρόσωπο, πού μπορεί γιατί δχι νδχει 
τic. άπόψεις του άλλά πού ,δεσμεύουν καi όφοροϋν αύτό καi 
μόνο. 

Ή στεγανοποίηση πού δημιουργεί ,ή έκπομπή άνάμεσα στά 
διάφορα προβλήματα, έπιτρέπει τήν πιό έλεύθερη συζήτηση 
στά θέματ,α της κουλτούρας ,καi γενιικώτερα στά πολιτιστικά, 
αύτό βγαίνει ·άη' τήν συζήτηση μέ τόν Γ. Μαρκόπουλο, άφοϋ 
τά θέματα αύτά μέ ,κανέναν τρό,πο δέν εχουν σχέση μ' ενα 
συγκεκριμένο οίι<:ονομι,κό καi πολιτικό σύστημα, ,είναι εΕω 
ά,π· τήν πολιτική 1καί οί διεκδικήσεις των άνθρώπων της τέ
χνης είναι ηερισσότερη η λι'γώτερη έλευθερία εκφρασης; 
'Όταν όμως τό θέμα είναι κ,αθαρά πολιτικό, ό καταστατικός 
χάρτης της έκκλησίαc. ή έκπομπή δέν άνέχετciι οϋτε τον διά· 
λογο οϋτε τiς άντιρρήσειc:. Ό συνομιλητής, αύτόc. ._πού θά 
δώσει πληροφορίες δέν μπορεί νά είναι κανεic. δλλο_ς, ηqρά 
ή 'ίδια ,ή .έΕουσία. ΈΕ δλλου ή πολιτική, στό άστικ:p qύqrη
μα είναι ύπόθεση είδικων. Ό Γ. Μαρκόπουλος, ό συνθέτης 
προσκαλεσμένος στήν έι<:πομπή μπορεί νά μιλήσει έλεύθερα 
γιά τήν δουλειά του, :κ:αi δέν εχει κανένα δι,καίωμα ν' ·άσχο
λείται μέ «δλλους χώρους, εΕω άπ' αύτόν», δπωc. ή μορφή 
της πολιηκης έΕουσίας ηάνω στήν 'Εκκλησία . 
.. Ενα δλλο άπ' τά κύρια χαρακτηριστικά της έκπομπης, nαρι' 
όλο πού δέν βρίσκεται στήν έκπομ,πή παράδειγμα, είναι ή 
πρόσκληση «είδικων» πού ,άπαντοϋν σέ συγκΘκpιμένα κοι
νωνικά θέματα. Ύηοτίθε-rαι δτι ό είδικόc: αύτός θά δώση πε
ρισσότερα στοιχεία στό θεατή, γιά νά μπορέσει νά ~πάρει μιά 
θέση ό ίδιος πάνω στό θέμα. Δηλαδή νά καθορίσει τήv πο
λιηκή του θέση. Οί έΕηγήσεις τω,ν είδικων εχουν σάν άπο-

30 
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τέλεσμα : α) οί σύνθετες καί πολύπλοκες άναλύσεις, δημι
ουργούν περισσότερα προβλήματα άπ' δσα λύνουν. β) βγά
ζουν έΕω ,άπό τόν χρόνο τό πρόβλημα, ό είδικόc: τό κάνει 
άχρονικό, άφηρημένο, γ) άναηαραγάγεται ,ή ίεραρχία, ή 
κοινωνική άστική ·δι,αίρεση, γιά κάθε θέμα ό είδικόc: δ) τό 
θέμα μετατίθεται, γίνεται μή συγκεκριμένο, ~παραμερίζεται, 
παρακάμπτεται. 

Γ' ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μιά συμ6ολή, λοιπόν, yι'ά μιά έρευνα πάνω στήν T.V. ηταν 
τό προηγούμενο κείμενο. "Η μαλλον ,καλλίτερα ένα Εεχώ
ρισμα μεριικων προβλημάτων, 'ίσως πρόχειρα, 'ίσως άντιεπι
οτημονικά άλλά δχι άνεύθυνα. Μιά τέτοια δουλειά δέν μπο
ρεί νά τελειώ·σει όπως συνήθως μέ συμπεράσματα καί προ
τάσεις. Οϋτε τά μέν, οϋτ,ε τά δέ θδταν σίγουρα. Τελειώνει 
δμωc: μέ μιά κραυγή, ας δουμε τήν T.V. "Ας μή τήν άφήνου
με έΕω άπό τούς πολιτικούς καί ίδεολογικούc: άγωνες μας. 
"Ας μή μένουμε ,όδιάφοροι μηρός στό άποτελεσμαηκότερο 
δργανο διάδοσης της άσηκης ί,δεολογίας καί προπαγάνδας. 
Μόνον όταν θδχουμε φτιάΕει τήν T.V. ένα θεωρητικό άντι
κείμενο. Μόνο δτ,αν θδχουμε άναλύσει καί τόν τελευταίο 
της μηχανισμό. Μόνον δτα:ν οί δνθρωποι ηού δουλεύουν σ' 
αύτή, όπλισμένοι μέ τήν θεωρητική γνώση συνδέσουν τή~ 
δουλειά τους μbσα ·ι<:εί μέ τούς ίδεολογικούς τους καί ,πολι
ηκούς άγωνες. Μόνο τότε θ' άρχίσουν μέσα της οί άντι
θέσεις. Θά ικερδηθουν δικαιώματα καί έ~ευθερίες. Μόνο τό
τε 'ίσως όρχί'Οουμε νά ,κατ,αλαβαίνουμε δτι ή T.V. είν-αι τό 
πιό θαυμα·στό δπλο ατούς ίδεολογι1κούς μας άγωνες πού 
έχουμε στά 1',έ,ρια μας. 
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Σημειώ~ει;: 

( 1) Σύμφωνα JJέ τίς τελευταίες είδήσεις πουλήθηκαν 1.0001.Ο'ΟΟ συ
σκευές, πρδγμα που σημαίνει κατά τους μετριωτέρους ύπολογισμους 
4.500.000-5.000.ΟΟ·Ο θεατές. 
(2) 'Υπενθυμίζω ότι καi έδώ όπως καί σέ παλιότερες έργασίες μου μέ 
τό «κώδικας έπικοινωνίας» άnοδίδω τήν Γαλλική λέΕη LANGAGE, δη
λαδή «κάθε σύστημα έπικοινωνίας άνάμεσα σέ όνθρώnους μηχανές καί 
ζώα•. 
(3) «LA STRUTTURA ASSENTE» MILANO, ΜΟΝΡΙΑΝΙ 1968 Κεφ. 
Β 3 111 5. 
(4) ESSAIS SUR LE SIGNIFICATION AU CINEMA ·καί στό τελευταίο 
του «LANGAGE ΕΤ CINEMA» 1972 PARIS LAROUSE. 
(5). «Κινηματογράφος,. έπιστήμη, ίδεολογία» ΑΘΗΝΑ «ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ» 
Κεφ. ΙΑ, ΙΑ1, JA2, JA3. 
(6) Όπως καί προηγούμενα Κεφ. ΙΔ1 «Τό έλεύθερο μάτι καί ό όλοκλη
ρωμένος δνθρωπcχ:» σελίδες 144- 158. 
(7,) Μέ τήν ψυχαναλυτική έννοια τοϋ δρου: φάντασμα= έπιθυμία συν 
άπαγορευμένο. Ή ταύτιση τοϋ θεατή μέ τόν ηρωα που ζη σ' έναν φαν
ταστικό κόσμο τόν βοηθεί νά τά ίκανοποιεί τά φαντάσματά του είτε 
γεννετήσια είτε πολιτικά εϊτε κοινωνικά κ.τ.λ. είναι. 
(8) Τονίζω όκόμα μιά φορά, δτι πρόκειται καθαρά γιά τή μορφή που 
δίνεται ή πληροφορία. Γιατί έτσι καί άλλοιώς καθώς βρίσκεται στόν άπό
λυτο έλεγχο της έΕουσίας, ή πληροφορία σάν περιεχόμενο θαναι λογο
κρψένη, παραμορφωμένη καί .μονόπλευρη. Γιά νά άντιδράσει στίς δλ
λες .πληροφορίες που σέ δλλα μέσα έπικοινωνίας n.x. τόν τύπο, βρί
σκονται στά χέρια της έργατικης τάΕης iΊ άντίθετων μερίδων της μπουρ
ζουαζίας . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ΑΛΙΝΤΆ ΔΗΜΗΨΡΙΟr 

Φιλμογραψία. ταινιών •μικροϋ μήκους ά.πό τό 1961 - 1974 

1:161 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγή: 'Άννα Σφήκα. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κιοστας Σφήκας. 

Φωτογραφία: Γιώργος Καδάγιας. 

1962 
ΡΑΜΠΑΜΠΑ 

16 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγ(ι)γή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Φωτογραφία - Μοντάζ: 

Βάντα Παπανικολάου - Λένα Τσοί,χλου. 

ΑΝΑΜΟΝΗ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγή: "Α ννα Σφήκα. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κώστας Σφήκας. 

Φωτογραφ(α: Τάκης Γεωργόπουλος. 

ΑΠΟ ΜΠΟΤΖΟΤΚΙΑ ΣΕ ΜΠΟΤΖΟΤΚΙΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 13 λεπτά. 

Παραγωγή - Σ.ενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: 

Παναγιιοτης Κουτρουμπούσης. 

Φωτογραφία: Κονταράς. 

1963 

ΕΚΑΤΟ ΩΡΕΣ ΤΟΤ ΜΑΗ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγή: Δημος Θέος. 

Σενάριο: Δημος Θέος. 

Σκηνοθεσία: Δημος Θέος - Φιϊ:ιτος Λαμπρινός. 

Φωτογραφία: Τ. Καλαντζης - Γ. Καλοδρενάς - Ν. ΆνδQεόπου

λος - Ν. 'Αδαμόπουλος. 

Μοντάζ: Βαγγέλης Σερντάρης - Δημος Θέος. 

1965 
Ο ΚΛΕΦΤΗΣ 

35 χλτ. Μαυρόασπρη. Διάρκεια 

Παραγωγή: Ν. Βαρδέρης. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Π. Βούλγαρης. 

Φωτογραφία: Γ. Πανουσόπουλος. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΤ ΟΧΙ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 11 λεπτά. 

Παραγωγή: Λ. Παπαστάθης - Δ. ΑύγεQινός - Ε. Χοϊμέ. 



Σενάριο - Σκηγοθεσία: Δ. Αύγερινός - Λ. Παπαστάθης. 

Φωτογραφία: Τάκης Γεωργόπουλος. 

'Ηχοληψία: 'Αργύρης Λαζαρίδης. 

Τ' ΑΛΟΓΟ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 14 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κώστας Ζώης. 

Φωτογραφία: Γεώργιος Κα6άγιας - Α. Βλάχος. 

Μουσική: Γ. Μαρκόπουλος. 

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΡΛΕΡΟΤΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 12 λεπτά. 
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Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Λάμπρος Λιαρόπουλος. 

Φωτογραφία: Σ ταϋρος Χασάπης. 

ΣΤΝΑΝΤΗΣΗ 

16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 15 λεπτά. 
Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: 

Μίκα Ζαχαροπούλου. 

1966 
ΠΡΕΣΠΕΣ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 15 λεπτά. 

Παραγωγή: 'Αγγελική Τσουκαλά. 

Σενάριο - Σ κηγοθεσία: Τάκης Χατζόπουλος. 

Φωτογραφία: Συράκος Δανάλης. 

ΤΖΙΜΗΣ Ο ΤΙΓΡΗΣ 

35 χλτ. Άσπρόμαυρη. Διάρκεια 20'. 
Παραγοjγή: Παντελης Βούλγαρης. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Π. Βούλγαρης. 

1967 
ΛΤΣΙΣΤΡΑΤΗ 67 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 
Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: 

Δημήτρης Σ πέντζος. 

Φωτογραφία: 'Αρ. Καρύδης Φούκς. 

ΕΡΩΣ -ΗΡΩΣ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 30 λεπτά. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σ πέντζος. 

Φωτογραφία: Στέλιος Μωραίτης. 

ΑΒΡΑΑΜ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΙΣΑΑΚ,. ΙΣΑΑΚ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΙΑΚΩΒ, 

ΙΑΚΩΒ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ... 
35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 15 λεπτά. 
Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιωργος Πανουσόπουλος -

. Βασίλης 'Αλεξάκης. 
Φωτογραφία - Μοντάζ - Μουσική επιλογή: 

Γιώργος Πανουσόπουλος. 
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ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ 

16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 25 λεπτά. 

Παραγι,1γη - Σκηνοθεσία - Μοντ(ιζ: 'Άρης Φι,ηιάδης. 

Φωτογραφία: Τάσος 'Αλεξάκης. 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ 

!J.'i χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

ΠαQαγι,,γi1 - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τι;η•ια Μαρκετάκη. 

Φι,,τογι:ιαq-ία: Σ υράκος Δανάλης. 

~Ιοντ(1: Γ. Τριανταφύλλου, Τ. Μαρκετάκη. 

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ 

lG χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 30 λεπτά. 

Παραγι,1γ11: "Αμστερ~•ταμ Προντάκσιον. 
Σενάριο - Σκηνοθεσία: 'Ανδρέας Θωμόπουλος. 

Φωτογι:ιαφία: Κλάρκ Καίηρ. 

Μοντ(1ζ: 'Ανδρέας Θωμόπουλος. 

ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΗ, ΧΑΜΟΓΕΛΟ 

3.'i χλτ. 'Αιτπρόμαυρη. Διιί.ρκεια 19 λεπτά. 

Παραγι,,γή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Λάμπρος Λιαρόπουλος. 

Φωτογοαφία: Χρηστος Μάγγος. 

Μοντάζ: 'Α ντιονης Τέμ.πος. 

'Ηθοποιοί: Βίκυ Σ αμοι•tλη - Γιιοργος Κωνσταντόπουλος. 

1968 

ΔΡΑΠΕΤΗΣ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 6 λεπτά. 
Παραγωγi1 - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κό)στας Ζι:)ης. 

Φωτογραq:ία: Χρηστος Μάγγος. 

Μοντάζ: Πcί.νος Παπακυριακόποι•λος. 

Μουσικ11: TrJ τραγούδι «Ντιρλαντc'1» τοίί Π. Γκίνη. 

ΘΗΡΑ"Ι"ΚΟ Σ ΟΡΘΡΟ Σ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγι,1γ11: Γιισογος Σ αμιιοτης - Σ ταϋρος Τορνές. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κc:)στας Σ φ11κας - Σταϋρος Τορνές. 

Φωτογραφία: Γ. Γανουσόπουλος. 

Φωτο•1ραφία: Γ. Πανουσόπουλος. 

Η ΕΚΠΟΜΠΗ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 22 λεπτιί.. 

Π αραγωγi1 - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Θόδ(Ι~ρος 'Αγγελόπουλος. 

Φωτογραφία: Γιιϊιργος 'Αρυανίτης. 

ΠΕΡΑ ΑΙΙΟ ΛΟΤΛΟΤΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 13 λεπτά. 
Παραγωγ1Ί - Σ Fνάριο - Σκηνοθεσία: Κλεάνθης Καλδ(ρης. 
Φωτογοαφία: Τάσος 'Αλεξάκης. 

Μοντάζ: 'Ηλίας Σ γουρόπουλος. 



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 11 λεπτά. 

Παραγωγi1 - Σενάριο - Σκηνοθεσία: 

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος. 

Φωτογραφία: "Αρης Σταύρου. 

'Ηχοληψία: Θανάσης 'Αρ6αν(της. 

Μοντάζ : Νίκος Κα6ουκίδης. 

'Ηθοποιοί: Γιωργος Κοτανίδης - Ρίτα 'Άντλερ. 

Ή τελευταία μέρα ένός φοιτητη, που φύγει γιά τη Γαλλία. 

ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ 

1 r, χτλ. Μαυρόασπρη. Διάρκεια 9 λεπτά. 
Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: 'Αλέξης Δάρας. 

Φωτογραφία: Βαγγέλης Μανιάτης. 

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΤ 28 
35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 21 λεπτά. 

Παραγωγή: Λ. Παπαστάθη - Δ. Αύγερινοϋ. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Λ. Παπαστάθη - Δ. Αύγερινοίί. 

Φι,Jτογραφία: Χ. Μάγγος. 

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σ κηγοθεσία: Φώτης Λαζαρίδης. 

Φωτογραφία: Χρηστος Μάγγος. 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤ Α' 

16 χλτ. και 35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 15 λεπτά. 

Παραγωγ1i: Κάμερα Πρές, Τάκης Γεωργόπουλος. 

Σ εvάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Μιχάλης Παπανικολάου. 

Φωτογραφία: Τάκης Γεωργόπουλος. 

1969 
ΜΗΔΕΙΑ 70 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 12 λεπτά. 
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Π αραγωγi1 - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μιχάλης Παπανικολάου. 

Φωτογραφία: Κώστας Νάστος. 

Μοντάζ: Γιίδργος Τριανταφύλλου - Μιχάλης Παπανικολάου. 

ΤΟ ΚΟΤΝΟΤΠΙ 

35 χλτ. 'Απρόμαυρη. Διάρκεια 14 λεπτά. 

Παραγωγ11 - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τώνης Λυκουρέσης. 

Φωτογραφία - Μοντάζ: Σάκης Μανιάτης. 

ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΟΤ 

1 G χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 52 λεπτά. 

Παραγι,1γή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: 'Ανδρέας Θωμόπουλος. 

Φωτογραφία: Νίκος Ναυπλιώτης. 

ΠΑΡΤΙΤΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 9 λεπτά. 



472 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Μαρης. 

Φωτογραφία - Μοντάζ: Σάκης Μανιάτης. 

ΓΤΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ 

16 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 45 λεπτά.. 

Παραγι,Jγ11: Θωμας Κοί•νης - Γιι'δργος Τσιτσόπουλος. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τάκης Χατζόπουλος. 

Φωτογραφία: Σταμάτης Τρίπος - Γιώργος Πανουσόπουλος. 

ΟΙ ΛΑΒΤΡΙΝΘΟΙ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 22 λεπτά.. 

Παραγ<•}γ11 - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Φωτογραφία - Μοντάζ: 

Σταύρος Χασάπης. 

ΠΑΡΟΤΣΙΑ 
35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 14 λεπτά. 

Παραγωγ11: Γιά.νΥης Ήλιά.δης - Τάσος Ψαρας. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Τάσος Ψ αρας. 

Φωτογραφία - 'Ηχοληψία: Γιάννης Ήλιά.δης. 

1970 
ΣΤΛΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΛΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 

16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 15 λεπτά.. 

Παραγωγή - Σκηνοθεσία - Φωτογραφία: Μίμης Κουγιουμτζης. 

Μο110:ίκ11: Μάνος Χατζηδάκις - Γιά,νης Χρήστου. 

ΔΟΚΙΜΙΟ %. 
16 χλτ. "Εγχρωμο. 

Παρu.γωγ1Ί - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Φωτογραφία: 

Νίκος Γραμματικόπουλος. 

Η ΑΡΧΟΝΤΙΣ ΣΑ ΚΙ Ο ΚΑΟΤ - ΜΠΟ·Τ· 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 21 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία.: Κιύστας Παπαδόπουλος. 

Φωτογραφία. - Μοντάζ: Σάκης Μανιάτης. 

ΊΌ ΣΤΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΜΟΤ ΟΝΕΙΡΟ 

35 -χλτ. 'Ασπρόμα11ρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγ11 - Σενάριο - Σκηνοθεσία.: Νίκη Τριανταφυλλίδη. 

Φωτογραφία.: Νίκος Κα6ουκίδης, Γιι7)ργος Πανουσόπουλος, Νί

κος Μ·;1λας. 

ΊΌ ΣΤΝΑΞΑΡΙ ΤΟΤ ΞΤΛΟΤ 

16 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 25 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία t Φωτογραφία.: 
Νίκος Γρα.μματικόπουλος. 

ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΤΔΙ ΜΑΣ ΠΟΤΝΤΟ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια. 18 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία.: Εί}γεΥία Χατζίκου. 
Φωτογραφία: Λι'ικης Κι•ρλίδης. 

Μοντάζ: 'Αντώνης Τέμπος. 



ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 11 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Φωτογραφία: 

Κιοστας Ν άστος. 

ΑΙΣΙΟΝ ΤΕΛΟ Σ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 12 λεπτά. 

· Παραγωγή: Στ. Χασάπης, Γ. Νικολαίδης, Κ. Μπούρας. 

Σενάριο: Χαρά Κανδρεδιώτου. 

Σκηνοθεσία - Φωτογραφία - Μοντάζ: Σταύρος Χασάπης. 

ΜΙΚΡΗ ΣΠΟΤΔΗ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη και εγχρωμη. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μουσική - Μοντάζ: 

Φώτης Λαζαρίδης. 

Φωτογραφία: Γιώργος 'Αρϋανίτης. 

ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 

16 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 6 λεπτά. 
Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Σχέδιο - Λήψεις: 

Κρίστιαν Σ ούρλος. 

ΟΛΤΜΠΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. 'Ήστμανκόλορ. Διάρκεια 12 λεπτά. 

Παραγωγή - Σκηνοθεσία: Τώνης Λυκουρέσης. 

Φωτογραφία - Μοντάζ: Σάκης Μανιάτης. 

40, 38 - 22, 57 

35 1χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 12 λεπτά. 
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Παραγωγ11 - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Τάσος Ψαριiς. 

Φωτογραq;ία: Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Φιντέλ. 

1971 

ΒΙΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 15 λεπτά. 

Παραγωγ11: Δημήτρης Τσακμιiς. 

Σενάριο: Σταμάτης Φασουλης, Δημήτρης Τσακμας. 

Σ κψοθεσία: Δημήτρης Τσακμιiς. 

Φωτογραφία: Σταύρος Χασάπης. 

Μουσικ11: Νίκος Μαμαγκάκης. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Rfi χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 111h λεπτά.. 

Παραγωγή - Σ ενά.ριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ - Μουσική έπι

λογή: 'Αλέξης Πορφύρας. 

Φωτογραφία: Σταύρος Χασάπης. 

ΜΗΔΕΝ ΙΣΟΝ ΑΠΕΙΡΟΝ 

16 χλτ. Μαυρόασπρη. Διάρκεια 6 λεπτά. 
Παραγωγή - Σ εyάριο - Σκηνοθεσία -, Μοντάζ - Μουσική έπέν

δυση:. Νίκος Παπαθανασίου. 
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ΕΛΕΓΕΊΟΝ 'Ή ΡΕΚΒΙΕΜ 

16 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 11 λεπτά. 
Παραγ(ι)γi1 - Σκηνοθεσία - Λήψεις Μοντάζ: 

Μάριος Λευτεριώτης. 

ΠΛΗΝ ΕΝΑ - ΣΤΝ ΕΝΑ 

3.'J χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 2 λεπτά. 
Παραγωγη - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Χρηστος Τσάκος, Είιθύ

μιος Φιλίππογλου. 

Φωτογραφία: Βαγγέλης Μανιάτης. 

ΚΟΤ ΠΕ ΠΕ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη., Διάρκεια 5 λεπτά. 
Παραγωγi1 - Σενάριο - Σκηνοθεσία· Λήψεις: Λάκης Κυρλίδης. 

Μοντάζ: Τάκης Δαυλόπουλος, Χαρ. 'Αλέπης. 

ΤΠΕΡΘΕΑΜΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 11 λεπτά. 

Παραγωγi1 - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Τάσος Ψ αριlς. 

Φωτογραφία: Σάκης Μανιάτης. 

1972 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΤ ΜΗΚΟΤΣ 

35 χλτ. Μαυροόασπρη. Διάρκεια 18 λεπτά. 

Φωτογραφία: Ν. Παϊζiiνος. 

Σ εν. Σ κηνο. Παρ.: Πλοί,ταρχος Καϊταντζης. 

ΜΕΛΛΕΛΕ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκιια 18 λεπτά. 

Παραγωγi1 - Σενάριο - Σ κηyοθεσία: Τάσος Ψαράς. 

Φωτογραφία: Σάκης Μανιάτης. 

ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 14 λεπτά. 

Παραγωγή: 'Εταιρεία « Σ ί,γχρονος Κινηματογράφος». 
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Θόδωρος Καλομοιράκης. 

Φι,)τογραφία: Σταμάτης Τρίπος. 

Μοντάζ: Π. Φιλίππου, Ν. 'Αναγνωστάκης. 

ΤΟ ΠΛΟΙΟ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 1.'ί λεπτά. 

Παραγωγη - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μιχάλης Παπανικολάου. 

Φωτογραφία: Κώστας Ν άστος. 

Μοντάζ: Γιίiιργος Τριανταφύλλου, Μιχάλης Παπανικολάου. 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

3fί χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 27 λεπτά. 

Παραγωγ11 - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Νίκος Ά ντωνάκος. 

Φωτογραφία: Σ πϋρος Ν ουνέσης. 

'Ηθοποιοί: 'Ηλίας Λογοθέτης, "Αγγελος Γεωργιάδης. 



ΗΡΩΕΣ 21 
35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγή: Γιώργος Χατζηκυριάκος. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Πάρις Χατζηκυριάκος. 

Φωτογραφία: Πέτρος Καρα6ίδογλου. 

ΑΛΜΠΟΎ'Μ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΊ' 

16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 9 λεπτά. 
Σενάριο - Σκηνοθεσία - Παραγωγή - Λ 11ψεις - Μοντάζ: 

Δημήτρης Γιαννικόπουλος. 

Η ΤΑΡΆΤΣΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 
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Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Κιοστας Ζηρίνης. 
Φωτογραφία: Γ. 'Αρ6ανίτης, Ν. Πετανίδης, Χρ. rρια,-ταφύλλου. 

ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΊ' 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 13 λεπτά. 

Παραγωγή: 'Εταιρεία «Σύγχρονος Κινηματογράφος». 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Βασιλική Ήλιοπούλου. 

Φωτογραφία - Μοντάζ: Σάκης Μανιάτης. 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

115 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 26 λεπτά. 

Παραγωγή: Σ ινετίκ. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κλεάνθης Καλδίρης. 

Φωτογραφία: Σάκης Μανιάτης. 

Μοντάζ: Θανάσης Ρ εντζης. 

ΔΊ'Ο ΤΡΙΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ 

35 χλτ. Διάρκεια 12 λεπτά. 
Παραγωγή: 'Εταιρεία «Σύγχρονος Κινηματογράφος». 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Σ μαραγδης. 

Μοντάζ: Γιίi)ργος Κόρρας. 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 

35 χλτ. 'Απρόμαυρη. Διάρκεια 12 λεπτά. 
Παραγωγ11: «Σύγχρονος Κινηματογράφος» - Θ. Ρακιτζής. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Θανάσης Ρακιτζης. 

Φωτογραφία: Σ ταίίρος Χασάπης. 

'Ηχολήπτης: Θανάσης 'Αρ6ανίτης. 

ΜοΥτάζ: Νίκος Χασάπης. 

'Ηθοποιοί: Τατιάνα Μπαλανίκα, Κώστας Μεσάρης. 

ΕΚΔΡΟΜΗ 

16 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 25 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Πόπη Άλκουλη. 

Φωτογραφία: Σάκης Μανιάτης. 

'Ηθοποιοί: Τζένη Πίκα, Στέφανος Έζανίδης, 'Άγγελος Τρωιά · 
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ΤΟ ΚΡΕΒΆΤΙ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 12 λεπτά. 

Παραγωγή: «Σύγχρονος Κινηματογράφος» - Τάκης Παπαγιαν

νίδης. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τάκης Παπαγιαννίδης. 

Φωτογραφία: Σταύρος Χασάπης. 

ΤΟ ΒΆΠΤΙΣΜΑ 

35 χλτ. Διάρκεια 11 λεπτά. 
Παραγωγή - Μοντάζ: Ντίνος Κατσουρίδης. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γαλανάκης. 

Φωτογραφία: Μάκης ,' Ανδρεόπουλος. 
16 χλ τ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

ΜΕΤΑ 40 ΜΕΡΕΣ 
Παραγωγ{1: «Σύγχρονος Κινηματογράφος». 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Φρί\-τα Λιάππα. 

Φωτογραφία: Νίκος Σ μαραγδης. 

Μοντάζ: Γιώργος Κόρρας. 

ΓΡΆΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 19 λεπτά. 

Παραγωγή: Σ ινετίκ. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Λάκης Παπαστάθης. 

Φωτογραφία: Θανάσης Ν έτας. 

Μοντάζ: Θανάσης Ρεντζης. 

1973 
Ί'ΠΟΓΡΑΨΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγή: Κώστας Σ ταματίου. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Λάμπρος Παπαδημητράκης. 

Φωτογραφία: Σταύρος Χασάπης. 

'Ηθοποιοί: Κώστας Παπαϊωάννου. 

ΣΚΗΝΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 14 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Σ ωηΊρης Μπασιάκος. 

Φωτογραφία: Νίκος Σ μαραγδης. 

Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος. 

ΆΝΘΡΩΠΟ Σ ΚΑΙ ΕΊ'ΤΊ'ΧΙΑ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 3 λεπτά. 
Παραγωγή: Νίκη Φlλμς ΒΊ'ΡΩΝ ΛΑΔΑ Σ & Σ ΙΑ ΟΕ. 
Σενάριο - Σκηνοθεσία - Φωτογραφία: Θόδωρος Βαμ6ουρέλης. 

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟ Σ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΊ'ΤΡΟ ΤΟΊ' 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 15 λεπτά. 
Παραγωγ{1: Κυριαζης ΊωάV\"Ι)ς - Βάνα Χαμουργκάν. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: 'Αδάμ Γεωργίου. 
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ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 15 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μίμης Κουγιουμτζης. 

Φι,Jτογραφία: Σάκης Μανιάτης. 

'Ηθοποιοί: Γιάννης Καρλης, Πέπη Οίκονομοπούλου. 

ΓΡΑΜΜ Η 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 3 λεπτά. 
Παραγωγή - Σκηνοθεσία - Σχέδιο - Λήψεις - Μοντάζ: 

Νάσος Μυρμιρίδης, Γιάννης Κουτσοί,ρης. 

Κινούμενα σχέδια. 

'Ηχοληψία: Μαρίνος 'Αθανασόπουλος. 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΎ'ΠΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 30 λεπτά. 

Παραγωγ1Ί: 'Εταιρεία «Σύγχρονος Κινηματογράφος». 

Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Γιώργος Κόρρας. 

Φωτογραφία: Σάκης Μανιάτης. 

'Ηθοποιοί: Μηνας Χατζησά66ας, Βαγγέλης Μανιάτης. 
ΕΝΑ, ΔΊΌ, ΝΤΟ ... 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 5 λεπτά. 
Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Κώστας Ζώης. 

Φωτογραφία: Σταίίρος Χασάπης. 

Γi'ΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΠΟΤΘΕΝΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 14 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Κώστας Ζώης. 

Φωτογραφία: Σ ταίίρος Χασάπης. 

Μοι•σική επιμέλεια: Γ. Παπαστεφάνου. 

'Ηθοποιοί: Ν. Σκιαδας, Μέη Βεριτζη. 

ΜΑΣΚΑ 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: 'Αλέξης Πορφύρας. 

Φωτογραφία: Γιώργος Σταυρίδης. 

Μουσική: Στέλιος Λαζάρου. 

'Ηθοποιοί: Κώστας Καραγιώργης. 

ΗΤΑΝ ΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: 'Απόστολος Κρυωνάς. 

Φωτογραφία: Σταίίρος Χασάπης, Συράκος Δανάλης. 

ΦΤΓΗ 

35 χλτ. Μαυρόασπρη. Διάρκεια 16 λεπτά. 

Παραγωγή: Κώστας Σ ταματίου. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Θανάσης Ρ ακι τζης. 

Φωτογραφία: Σάκης Μανιάτης. 

'Ηχοληψία: Μιχάλης Γιαριμούστας. 

Μοντάζ: Πόπη 'Αλκουλή. 
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Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 17 ,5 λεπτά. 
Παραγωγή: Γιάννης Χαρτομαντζίδης. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κεύη Παγώνη. 

Φωτογραφία: Τάσος 'Αλεξάκης. 

Μοηάζ: 'Αντώνης Τέμπος. 

ΠΛΟΤΣΙΟΣ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 3 λεπτά. 

Παραγωγ11: Κάππα. 

Σενάριο - Σ κηΥοθεσία: Διαγόρας Χρονόπουλος. 

Φωτογραφία: Χρ. Τριανταφύλλου. 

Μοντάζ: 'Αριστείδης' Καρύδης. 
Πρόσωπο: Πέννυ 'Α γριαντώνη. 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΑ 257 
35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 10 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο -- Σκηνοθεσία: Βασίλης Βαφέας. 

Φωτογραφία: ΓιοJργος Κα6άγιας. 

'Ηχοληψία: Λυκούργος Βαγιάτης. 

Μοντάζ: Θανάσης Ρ εντζης. 

Η ΤΕΛΕΤΤΑΙΑ ΠΡΟΒΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 21 λεπτά. 

Παραγωγή: Γιώργος Παπαλιός. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης. 

Φωτογραφία: Σταμάτης Τρίπος. 

'Ηχοληψία: 'Ηλίας Παναγιωτόπουλος. 

Μοντάζ: Μάχη Λιδωρικιώτη. 

'Ηθοποιοί: Ό δάσκαλος καt οί μαθητες τού Δημοτικού Σχολείου 

Παρορίου Λει6αδιiiς. 

ΤΟ ΜΑΤΡΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 

16 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 20 λεπτά. 

Παραγωγ{1: Δημ{1τρης Κρανιώτης. 

Σενάριο - · Σκηνοθεσία: Σούλα Φέρρη. 
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ ΓΚΟΤΡΑΣ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 9 λεπτά. 
Παραγωγη - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μ. Κάσος. 

Φωτογραφία: Θανάσης Ν έτας. 

Μοντάζ: Λ. Παπαστάθης. 

ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΤΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ 

1,6 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 25 λεπτά. 

Παραγωγή: Έταιρε(α «Σύγχρονος Κιvηματογράφος>. 

Σ ενάριο - Σκηνοθεσία: Μαρία Γα6αλii. 

Φωτογραφία: Νίκος Γραμματικόπουλος. 

Μο,·τάζ: Ν(κος Κανάκης. 



Ο ΜΑΓΟΣ ΚΑΛΙΟΣΤΡΟ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 25 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γι.ωργος Μαρης. 

Φωτογραφία: Σταύρος Χασάπης. 

Μοντάζ: Κώστας Βρεττάκος. 

ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 

35 χλτ. Διάρκεια 26 λεπτά. 

Παραγωγή: ΚΑΠΠΑ. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Κλεάνθης Καλδίρης. 

Φωτογραφία - Μοντάζ: Σάκης Μανιάτης. 

ΕΝ ΜΤΤΙΛΗΝΗ 

15 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 15 λεπτά. 
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Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μάνος Εύστρατιάδης. 

Φωτογραφία: Λάκης Κυρλίδης. 

Μοντάζ: Λάκης Παπαστάθης. 

ΚΑΤΆΘΕΣΗ 

35 χλτ. Διάρκεια 19 λεπτά. 
Παραγωγ11: Κώστας Σ τσ.ματίου. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Χρήστος Παλ ηγιαννόπουλος. 

Φωτογραφία: Σταύρος Χασάπης. 

ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 16 λεπτά. 

Παραγωγή - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Σταύρος Ν ικολαίδης. 

Φωτογραφία - Μοντάζ: Τάκης Βενετσιανάκος. 

ΤΑ ΠΛΟΤΤΗ ΤΟΤ ΜΙΔΑ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 18 λεπτά. 

Παραγωγή: 'Εταιρεία «Σύγχρονος Κινηματογράφος». 

Πάνος Παπαδόπουλος. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Πάνος Πμπαδόπουλος. 

Φωτογραφία: Σάκης Μανιάτης. 

ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 10 λεπτά. 
Παραγωγή: Χρηστος Μάγγος. 

Σενάριο - Μοντάζ: Χρηστος Μάγγος, Νίκος Παπαθα,·ασίου. 

Σκηνοθεσία: Νίκος Παπαθανασίου. 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΕΞΠΡΕΣ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 22 λεπτά. 

Παραγωγή: Γεώργιος Παπαλιός - Κώστας Σ τάδαρης. 

Σενάριο - Σ κη,·οθεσία: Θόδωρος Καλομοιράκης. 

Φωτογραφία: Σ τα,μάτης Τρίπος. 

ΘΑΤΜΑ 

16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 16 λεπτά. 
Παραγωγή - Σενάριο - Σ κη,·οθεσία - Μοντάζ: Τάσος Ψ αρα.ς. 
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1974 
ΜΙΑ ΣΤΝΕΝΤΕΤΞΗ 

16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 40 λεπτά. 

Παραγωγή - Σκηνοθεσία: "Αρης Φωτιάδης. 

ΚΙΝΉΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΤ '73 
16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 30 λεπτά. 

Ή ταινία εγινε από την κινηματογραφική όμάδα ΚΙΝΟ. 

ΑΠΟΠΕΙΡ ΑΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΤΝ Α 

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΕΛΛΑΔΑ 

16 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 40 λεπτά. 

Παραγωγή: Μάγδα Νικολαίδου - Ζερδοίί, Νίκος Ζερδός. 

Σκηνοθεσία: Νίκος Ζερδός. 

Σενάριο: Μάγδα Ν ικολαίδου - Ζερδοίί. 

Φωτογραφία: Εύάγγελος 'Ηλιόπουλος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΤΗ 9 ΑΤΓΟΤΣΤΟΤ 
35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 8 λεπτά. 
Παραγωγή: Μούδι Λάμπ. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία - Φωτογραφία - Μοντάζ: 

Γιώργος Πα,·ουσόπουλος. 

Ο ΠΑΠΠΟΤΣ ΜΟΤ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 32 λεπτά. 

Παραγωγi1 - Κινηματογραφική μελέτη: Νίκος 'Αλευράς. 

Φι,ηογραφία: Λάκης Κυρλίδης. 

ΕΝΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΙΣΤΦΟΣ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 18 λεπτά. 
Παραγωγή - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γαλανάκης. 

ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΚΟΛΦΩ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 9 λεπτά. 
Παραγωγ11: 'Ελεύθερο Θέατρο. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Λάκης Παπαστάθης. 

ΘΙΑΣΟΣ Σ ΚΙΩΝ 

(10 ταινίες μικροίί μήκους) 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 30 λεπτά .. 
Παραγωγ11: Λ. Παπαστάθης, Δ. Σ αΜόπουλος, Π. Ζέρ6ας. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία - Μοντάζ: Λ. Παπαστάθης. 

Διάλογοι: Δ. Σ αδδόπουλος. 

Η ΑΦΉΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

35 χλτ. 'Έγχρωμη. Διάρκεια 15 λεπτά. 

Παραγωγi1 - Σενάριο - Σκηνοθεσία - Φωτογραφία.: 

Θανάσης Ν έτας. 

ΤΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ 

35 χλτ. 'Ασπρόμαυρη. Διάρκεια 14 λεπτά . 
. Παραγωγιi - Σενάριο - Σκηνοθεσία: Σταύρος Νικολαίδης. 
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