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editorial

Είναι γνωστό ότι ο Λένιν ταξίδευε με το τρένο πρώτη θέση, γιατί πίστευε πως όλοι έπρεπε να ταξιδεύουν στην πρώτη θέση, ενώ ο Γκάντι, αντιθέτως, ταξίδευε τρίτη θέση, γιατί,
όπως έλεγε, δεν υπήρχε τέταρτη. Δε γνωρίζω, αλήθεια, σε ποια θέση θα έπρεπε να ταξιδεύουν οι έλληνες κινηματογραφιστές, αλλά το σίγουρο είναι ότι, το τελευταίο διάστημα,
έχουμε μείνει στο σταθμό για πολύ καιρό. Πιστεύω ότι, αυτές τις μέρες που κυκλοφορεί
το «μοτέρ», ετοιμάζεται το σχέδιο Νόμου, και σύντομα θα περάσει από τη Βουλή. Εκείνο που δεν ξέρω, είναι σε ποια θέση θα μας έχουν, αλλά, όποια κι αν είναι, εμείς όλοι θα
πρέπει ν’ ανέβουμε μαζί στο τρένο, και η θέση που θα πάρουμε, θα είναι εκείνη που θα
κερδίσουμε με την αξία των έργων μας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή
κειμένων του περιοδικού, υπό τον όρο της
αναφοράς της πηγής και της μη παραποίησης
των κειμένων. Aπαγορεύεται η χρήση των
εικονογραφήσεων.
Οι απόψεις που φιλοξενούνται σε ενυπόγραφα
κείμενα του περιοδικού είναι προσωπικές, εκφράζουν
αποκλειστικά και μόνο αυτούς που τις υπογράφουν.
Το Ε.Κ.Κ. και το ΜΟΤΕΡ δεν φέρουν ευθύνη για τις
απόψεις αυτές.
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Από την Πετρούλα στη Στρέλλα
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τιμώρησε με πρόστιμο απογευματινή εκπομπή
του STAR, διότι κάλεσε για κουβέντα την πρωταγωνίστρια της Στρέλλας του Πάνου Χ.
Κούτρα και πρόβαλε πλάνα από την ταινία. Προφανώς η εκπομπή έθεσε σε κίνδυνο τα
χρηστά ήθη των ελλήνων τηλεθεατών, καθώς η ταινία κινείται στον κόσμο ανθρώπων
που έχουν αλλάξει φύλο, δουλεύουν ως τραβεστί-πόρνες και άλλα τέτοια πρωτάκουστα και εξωφρενικά.
Για να το εμπεδώσουμε: η Στρέλλα, μία από τις κατά τεκμήριο καλύτερες φετινές ταινίες, μια ταινία που εκπροσώπησε την ελληνική κινηματογραφία σε σημαντικά φεστιβάλ,
μια ταινία που πραγματεύεται με καλλιτεχνική συνέπεια και ήθος ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα, χαρακτηρίζεται επικίνδυνη για το κοινό ενός τηλεοπτικού σταθμού, από τα προγράμματα και −φευ!− τις ειδήσεις του οποίου παρελαύνουν κάθε λογής Πετρούλες, Τζούλιες και άλλα ταλαίπωρα πλάσματα, τα οποία, μέσα στη δική τους αγωνία για επιβίωση
και, εννοείται, με σχεδιασμό άνωθεν, ευτελίζουν κάθε έννοια ηθικής και αισθητικής, γελοιοποιούν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη και συνιστούν πραγματικό κίνδυνο για την
πνευματική υπόσταση ενός ολόκληρου λαού.
Πριν αναφωνήσουμε το κλασικό «αιδώς, Αργείοι», ας το ξεκαθαρίσουμε: δεν είναι στόχος αυτού του σημειώματος να αποτελέσει λίβελο για την κατάντια της τηλεόρασης. Έτσι
κι αλλιώς, η κοινωνία μας και οι εκάστοτε «Πολιτείες» που έχουν την ευθύνη για την πολιτισμική της υγεία, έχουν από καιρό χάσει τη μεγάλη ευκαιρία που προσφέρει η τηλεόραση για την πραγματική παιδεία του κόσμου. Τα διαμαντάκια που κατά καιρούς βλέπουμε σε κάποια BBC, ARTE, αλλά και σε κάποιες ΕΡΤ, είναι σταγόνες στον ωκεανό και κοστίζουν ακριβά.
Ζητούμενο είναι η υπεράσπιση του ελληνικού κινηματογράφου που, μέσα από κακουχίες, στερήσεις και −ναι, αν θέλετε− τις εμμονές του και τα λάθη του, επιμένει, σε πείσμα των
καιρών και της κυρίαρχης ιδεολογίας της ξεφτίλας, να αποτελεί πολιτιστικό προϊόν και να
προσπαθεί, αν μη τι άλλο, κάτι να μας πει, έστω και αν, δυστυχώς, σπάνια «φέρνει πίσω
τα λεφτά του».
Στις μέρες όπου τα πολιτιστικά προϊόντα περνάνε δύσκολα, αυτή είναι και η αγωνία του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου: κατά πόσον μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τον
κινηματογράφο του δημιουργού, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε, σε συνδυασμό με τον
καλώς εννοούμενο εμπορικό κινηματογράφο και την ιδιωτική πρωτοβουλία, τη στήριξη
της αγοράς και της απασχόλησης των κινηματογραφιστών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο
κ. Παύλος Γερουλάνος και το Υπουργείο Πολιτισμού που ετοιμάζουν τον νέο νόμο περί
κινηματογραφίας, θα κινηθούν προς αυτήν τη διπλή κατεύθυνση.

//σημεία διανομής

Από τη μεριά μας οφείλουμε, κινηματογραφιστές και Κέντρα μαζί, να φτιάχνουμε όσο καλύτερες ταινίες μπορούμε, για να επιστρέφουμε με τη μορφή πολιτισμού αυτό που απαιτούμε, ακόμα και σε καιρούς κρίσης, από το κοινωνικό σύνολο να μας δώσει.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΑΘΗΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΡΙΑΝΟΝ – Filmcenter ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 21, ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Prince Filmcenter Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 106, ΦΙΞ
AΘΗΝΑΙΑ REFRESH CINEMAS ΧΑΡΗΤΟΣ 50, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΟΞ ΠΛ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ΡΙΒΙΕΡΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 46, ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΣΙΝΕ ΨΥΡΡΗ ΣΑΡΡΗ 40-44 ΕΛΛΗΝΙΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΛ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΕΨΑ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΦΙΛΙΠ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΦΛΕΡΥ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΠΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ODEON KOSMOPOLIS – ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ STER ILION ΛΕΩΦ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 Α, ΙΛΙΟΝ STER ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ 375, ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ZΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7, ΓΛΥΦΑΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ NΑΤΑΛΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3 STER MACEDONIA ΤΟΜΠΑΖΗ 15, ΠΥΛΑΙΑ STER CITY GATE ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2 ODEON CINEPLEX
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 & ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38
ΕΠΑΡΧΙΑ • ΤΡΙΠΟΛΗ ODEON CINEPLEX CINEVILLE ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 36 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ • ΓΙΑΝΝΕΝΑ ODEON CINEPLEX ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ • ΚΟΜΟΤΗΝΗ ODEON CINEPLEX ΝΕΑ
ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ • ΛΑΡΙΣΑ STER THESSALIA 3Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΤΡΑ STER VESO MARE ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 17 • ΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞ ΧΩΡΑ •
ΑΙΓΙΝΑ ΑΝΕΣΙΣ • ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΙΩΝ • ΝΑΞΟΣ ΑΣΤΡΑ • ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΥΡΑ • ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΣ • ΒΟΛΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΗ • ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΑ • ΣΕΡΡΕΣ ΘΕΡΙΝΟ • ΘΗΒΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΑΣ
• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ • ΛΑΡΙΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ • ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΑΡΙΝΑ • ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΝΤΩ • ΞΑΝΘΗ ΟΛΥΜΠΙΑ • ΠΑΡΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΟΣ • ΣΑΜΟΣ ΡΕΞ • ΣΠΑΡΤΗ ΡΟΔΟΝ •
ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ • ΥΔΡΑ ΛΕΣΧΗ ΥΔΡΑΣ • ΧΙΟΣ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ • ΔΡΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΚΑΒΑΛΑ ΖΕΦΥΡΟΣ - ΚΙΝ/ΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΤΟ ΚΡΑΝΑΟΥ 3 ΑΣΚΤ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 ΑΣΟΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ Κ’ ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΠΑΤΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝ/ΓΡΑΦΟΥ & Μ.Μ.Ε.
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 65 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 Μ.Μ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 5 ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 16 ΙΕΚ ΔΟΜΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17 NEW
YORK COLLEGE ΑΜΑΛΙΑΣ 38 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17 ΙΑΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 24 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 35 ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5 FNAK THE MALL ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ BEST BOOK HUNTERS ΣΟΛΩΝΟΣ 47

Δημήτρης Σοφιανόπουλος
Αντιπρόεδρος ΕΚΚ

ΚΑΦΕ ROSEBUD ΣΚΟΥΦΑ 40 & ΟΜΗΡΟΥ 60 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΚΟΥΦΑ 47-49 JOCKERS ΒΟΥΛΗΣ 7 MAGAZE ΑΙΟΛΟΥ 33 WUNDERBAR ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 30 BACARO ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 &
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ BARTESSERA ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 (ΣΤΟΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 & ΔΙΔΟΤΟΥ TOY CAFE ΚΑΡΙΤΣΗ 10 ΤRIBECCA ΣΚΟΥΦΑ 46 JIMMY’S BAΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 A LIER
MAN ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 2 ΓΚΑΖΙ ΝΙΧΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 61Β COFFEE SHOP ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 1 SHELTER ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 92 UN MUNDO ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
176 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 • ΛΑΜΙΑ ΚΑΦΩΔΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 • ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΡΤΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9 • ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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η επιστροφή
Ο Δημήτρης Εϊπίδης είναι ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Εϊπίδης αναλαμβάνει τα ηνία του μεγαλύτερου κινηματογραφικού φεστιβάλ της
χώρας μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή, αλλά η μακρόχρονη εμπειρία του στη διοργάνωση φεστιβάλ –όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στο εξωτερικό– αποτελεί το εχέγγυο για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. «Δεν υπάρχει πάντα άμεση αναλογία ανάμεσα
στο όραμα ενός φεστιβάλ και στον τραπεζικό του λογαριασμό» λέει
ο ίδιος, «και τα μελλοντικά εμπόδια δεν θα μπορούσαν παρά να δυναμώσουν την αποφασιστικότητά μου να επεκτείνω τους καλλιτεχνικούς ορίζοντες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η αποστολή μου είναι
να ενθαρρύνω τη δημιουργικότητα και να αναδείξω το έργο νέων,
υποσχόμενων σκηνοθετών, το έργο των οποίων ανοίγει ένα παράθυρο προς ό,τι πιο σύγχρονο στον παγκόσμιο κινηματογράφο.»
Ο Δημήτρης Εϊπίδης συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εδώ και 18 χρόνια ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του τμήματος
«Νέοι Ορίζοντες» (καταργήθηκε το 2005), αλλά και του Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα, που το έχει
αναδείξει ως ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνώς στο είδος τους. Το
1971, ίδρυσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ, με έμφαση στον νέο κινηματογράφο, το οποίο διηύθυνε επί 14 χρόνια.
Μέχρι σήμερα παραμένει σύμβουλός του και διευθυντής του διεθνούς του προγράμματος. Από το 1988 μέχρι σήμερα, είναι στέλεχος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο ως υπεύθυνος διεθνούς προγράμματος. Από το 1995 έως σήμερα, είναι επίσης διευθυντής προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ισλανδίας, στο Ρέικιαβικ. Έχει υπάρξει μέλος διεθνών
κριτικών επιτροπών σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.
• Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ανακοίνωσε ότι
παρατείνει έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη φετινή διοργάνωση. Πληροφορίες: www.
dramafilmfestival.gr
• To 4o Thess International Short Film Festival θα πραγματοποιηθεί
φέτος στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου και στις 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στην ιστοσελίδα www.azafestival.
com
• Το Διεθνές Φεστιβάλ και Φόρουμ Κινουμένων Σχεδίων animasyros
καλεί δημιουργούς ταινιών animation από την Ελλάδα και όλο τον
κόσμο να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες & αιτήσεις συμμετοχής:
www.animasyros.gr

βαλίτσες για το LA
Δε θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς καλύτερο μήνα από τον Ιούνιο για να στήσει ένα ελληνικό φεστιβάλ εκτός Ελλάδος – και μάλιστα, στο εξίσου αιώνια καλοκαιρινό Λος Άντζελες. Το καλό φεστιβάλ μπαίνει φέτος αισίως στην τέταρτη χρονιά του, κάνοντας ένα
σημαντικό βήμα προώθησης της ελληνικής ταινίας στην καρδιά της
αμερικανικής, αλλά και της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Μια επιλογή με σημαντικά σε βάθος χρόνου οφέλη, αλλά
και, ταυτόχρονα, με αρκετούς ίσως περιορισμούς. Το Φεστιβάλ έχει
αναλάβει να καλύψει τις δημιουργίες ελλήνων σκηνοθετών από
κάθε γωνιά, παρουσιάζει αφιερώματα σε σημαντικούς ελληνοαμερικανούς δημιουργούς, ενδιαφέροντα πάνελ με σπουδαίους επαγγελματίες του κινηματογράφου και διαγωνιστικά τμήματα για μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας, καθώς και ντοκιμαντέρ.
Η φετινή (4η) διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Egyptian Theater
του Χόλιγουντ από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου και, όπως λέει χαρακτηριστικά η Έρση Δάνου, εκ των διοργανωτών του Φεστιβάλ, «η
χρονιά που πέρασε, ήταν μια παραγωγική περίοδος για τον ελληνικό κινηματογράφο, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς
κινηματογραφιστές να δημιουργήσουν και να θέσουν ερωτήματα
σχετικά με την ταυτότητα, είτε πρόκειται για ατομική, είτε για πολιτισμική ή εθνική. Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες μέσα στην κρίση, και
νιώθουμε πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί βλέπουμε το φρέσκο ταλέντο να αναδύεται από τους έλληνες καλλιτέχνες».
Την αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει το Μαύρο λιβάδι του Βαρδή Μαρινάκη, ενώ, στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες: Arkadia Lost του Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, Ο διαχειριστής του Περικλή Χούρσογλου, Τέσσερα μαύρα κοστούμια του Ρένου Χαραλαμπίδη, Κυνόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου (ο σκηνοθέτης θα τιμηθεί με το ειδικό βραβείο Ορφέας για την εντυπωσιακή πορεία
της ταινίας του στα διεθνή φεστιβάλ), Ακαδημία Πλάτωνος του Φίλιππου Τσίτου, Ο πλανευτής του Γράμμου του Βαγγέλη Ευθυμίου,
Η περίπτωση Ευρυδίκη του Φρέντυ Βιανέλλη, Λεηλατώντας μια
ματωμένη χώρα του Τάκη Παπαγιαννίδη, Sugartown, η επόμενη
μέρα του Κίμωνα Τσακίρη, Λόγος και αντίσταση του Τίμωνα Κουλμάση, Colossi of Love του Νίκου Μιστριώτη, Mesecina της Σοφίας
Εξάρχου, Κι εγώ για μένα του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ένα δέντρο μια
φορά του Παναγιώτη Ράππα, Γάτα εξ ουρανού της Δήμητρας Νικολοπούλου.

Λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τον σκηνοθέτη Νίκο Περάκη:
στο τεύχος #19, διάβασα την συνέντευξή μου και λυπάμαι πολύ που παραποιήσατε και «περικόψατε» την τελευταία μου απάντηση, αν και είχαμε συμφωνήσει γραπτά τον αριθμό των λέξεων και με είχατε διαβεβαιώσει, ότι θα δημοσιευτεί ολόκληρο το κείμενο.
Στην τελευταία ερώτησή σας:
Ένας νέος νόμος μπορεί να αλλάξει τα πράγματα;
Απάντησα: «Αυτό ελπίζουμε όλοι, αλλά θα πρέπει πρώτα να ισχύσει και να εφαρμοσθεί. Όμως δεν ξέρουμε ακόμη, ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο για την
εφαρμογή των νόμων. Το Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή το πιο δυναμικό Προστασίας του Πολίτη; Πριν εφαρμοσθεί ο νέος, ο αψήφιστος, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο ισχύων και αν τα τηλεοπτικά κανάλια που δεν τον εφαρμόζουν με την δικαιολογία ότι δεν έχουν καν άδεια, ποιό Υπουργείο είναι αρμόδιο να τους την δώσει, ή αν εκπέμπουν παράνομα να τα κλείσει και να έχουμε μόνο την ΕΡΤ, που αν και κρατική και εισφοροδίαιτη, κοροϊδεύει
και τον νόμο κι εσάς. Το Κέντρο εννοώ, όχι εσάς προσωπικά... Προσωπικά κοροϊδεύει μόνο εμένα και δεν πληρώνει την συμμετοχή της στην ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ εδώ
και δυόμισι χρόνια... Το τελευταίο είναι off the record... αλλά και να το δημοσιεύσετε, έτσι που είναι τα πράγματα αυτή την στιγμή, κανένας δεν νιώθει υπεύθυνος και κανένας δεν θίγεται. Και μετά μου λέτε εμένα για πολιτισμό...»
Αντί των παραπάνω στο μοτέρ διάβασα: «....και να έχουμε μόνο την ΕΡΤ, που αν και κρατική και εισφοροδίαιτη, έχει και αυτή -θα το πω κομψά- τις ευθύνες
της. Έτσι που είναι τα πράγματα αυτή την στιγμή.....»
Ελπίζω αυτή η «παραποίηση» -κατά τους κακεντρεχείς λογοκρισία- να έγινε με αποκλειστικά δική σας -καλοπροαίρετη όσο και αψυχολόγητη- πρωτοβουλία και όταν αναδημοσιευτεί το πλήρες κείμενο, να ισχύσει το: ...έτσι που είναι τα πράγματα αυτή την στιγμή, κανένας δεν νιώθει υπεύθυνος και κανένας δεν θίγεται...
...εκτός από μένα.
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άρθρο 73: αλλάζει κάτι;
ο Κωνσταντίνος Μωριάτης απαντά
Στις 15/4/2010 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος, ο οποίος προβλέπει φορολογικά κίνητρα για την επένδυση στον κινηματογράφο. Πρόκειται για μια τομή στο ελληνικό κινηματογραφικό σύστημα, γιατί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει την αναπτυξιακή διάσταση του κινηματογράφου και παρέχει κίνητρα για επενδύσεις. Η διαδικασία παροχής επενδυτικών κινήτρων ισχύει στις
περισσότερες χώρες που επιθυμούν ν’ αναπτύξουν την κινηματογραφική τους βιομηχανία. Η διαδικασία αυτή ούτε υποκαθιστά ούτε καταργεί την κρατική μέριμνα για την
ανάπτυξη της τέχνης του κινηματογράφου, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, παρέχοντας τη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων και πέρα από τους κρατικούς.
Η διάταξη 73, λοιπόν, που αφορά τον κινηματογράφο, αναφέρει τα εξής:
«9. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην
Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με
προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα, απαλλάσσεται από το φόρο
που του αναλογεί, για ποσό ίσο με:
α) το 40% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο δεν
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, δεν είναι μέτοχος
ανώνυμης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται
στον οπτικοακουστικό τομέα,
β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ή είναι μέτοχος ανώνυμης
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., η μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα.
10. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της επένδυσης στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.
11. Το ποσό της επένδυσης των προηγούμενων δύο παραγράφων πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση δαπανών που διενεργούνται στην Ελλάδα.
12. Για την εφαρμογή των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού, το φυσικό ή
το νομικό πρόσωπο καταβάλλει το χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει
την παραγωγή κινηματογραφικού έργου, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε.
(ΕΚΚ) , σε ειδικό λογιστικό κωδικό επ’ ονόματι της ταινίας που επιθυμεί να ενισχύσει.
Με βάση τις διατάξεις αυτές ενισχύεται κάθε είδος ταινίας (μεγάλου μήκους) είτε μυθοπλασίας είτε ντοκιμαντέρ είτε κινούμενο σχέδιο. Η μικρού μήκους ταινία εμπίπτει στην
κατηγορία της χορηγίας που προβλέπεται σε άλλες διατάξεις και νόμους.
Αφορά κάθε ταινία πού γυρίζεται στην Ελλάδα, δηλαδή δεν απευθύνεται μόνο σε
ταινίες που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΚ, αλλά και σε κάθε ανεξάρτητη παραγωγή. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπεται ανώτατο ποσό επένδυσης
ως προς το κόστος της ταινίας, αλλά μόνο όριο για τον κάθε επενδυτή (παραγρ. 10).
Ο νόμος εισάγει ως εγγυητή το ΕΚΚ⋅ δηλαδή προβλέπει, η διαδικασία της επένδυσης
να πραγματοποιείται μέσω του ΕΚΚ, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των δαπανών.
Το ΕΚΚ δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη διάθεση των χρημάτων, ούτε να αναστέλλει
την απορρόφησή τους. Τα χρήματα προς επένδυση, ουσιαστικά «σταθμεύουν» στο
ΕΚΚ μέχρι να απορροφηθούν στην παραγωγή της ταινίας για την οποία έχουν συγκεντρωθεί.
Η λογική των κινήτρων ανήκει στην κατηγορία της φορολογικής έκπτωσης (tax rebate),
που σημαίνει ότι με βάση το ποσό της επένδυσης υπολογίζεται ποσοστιαία έκπτωση
στον καταβλητέο φόρο. Για παράδειγμα, αν κάποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που
δεν έχει σχέση με την οπτικοακουστική βιομηχανία, επενδύσει 1000 ευρώ θα πληρώσει φόρο εισοδήματος μειωμένο κατά 400 ευρώ (παραγρ. 9α).
Τα μέτρα προσφέρουν φορολογική έκπτωση και σε κάθε εταιρεία παραγωγής που
χρηματοδοτεί μια ταινία με χαμηλότερο συντελεστή (παραγρ. 9β).
Η αρχή έγινε. Ελπίζουμε, σύντομα να υπογραφεί και η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει την εφαρμογή του, και η χώρα, μαζί με έναν νέο νόμο για τον κινηματογράφο,
να εκσυγχρονίσει τις δομές της, απελευθερώνοντας την καλλιτεχνική δημιουργικότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αρμονική συνύπαρξη των δύο τάσεων
χωρίς υπερβολές και μονοπωλιακές καταστάσεις θα σταθεροποιήσει τη θετική πορεία του ελληνικού κινηματογράφου των τελευταίων ετών. Αλλιώς, θα επιταχύνουμε προς το παρελθόν.

Φεστιβάλ
Out Takes (Νέα Ζηλανδία) 27/5-13/6
Στρέλλα Πάνος Χ. Κούτρας
Τρανσυλβανία (Ρουμανία) 28/5-13/6
Στρέλλα Πάνος Χ. Κούτρας
Festroia (Πορτογαλία) 4-13/6
Καντίνα Σταύρος Καπλανίδης
Η σκόνη του χρόνου Θόδωρος Αγγελόπουλος
Νάπολη 5-11/6
Ακαδημία Πλάτωνος Φίλιππος Τσίτος
Άδανα (Τουρκία) 7-13/6
Αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο:
Η σκόνη του χρόνου, Το λιβάδι που δακρύζει,
Μια αιωνιότητα και μια μέρα, Το βλέμμα του Οδυσσέα,
Τοπίο στην ομίχλη, Το μετέωρο βήμα του πελαργού,
Ταξίδι στα Κύθηρα, Ο μελισσοκόμος
Ραμπάτ (Μαρόκο) 16-26/6
Ακαδημία Πλάτωνος Φίλιππος Τσίτος
Εδιμβούργο 16-27/6
Το κακό στην εποχή των ηρώων Γιώργος Νούσιας
Μόσχα 17-26/6
Χορεύοντας στον πάγο Σταύρος Ιωάννου
Βρυξέλλες 23-30/6
Μικρό έγκλημα Χρήστος Γεωργίου
Μόναχο 25/6-3/7
Μέσα στο δάσος Άγγελος Φραντζής
Artherapy Νίκος Περάκης
Κάρλοβι Βάρι 2-10/7
Μαύρο λιβάδι Βαρδής Μαρινάκης
Ο διαχειριστής Περικλής Χούρσογλου
Voices (Βόλογκντα, Ρωσία) 4-9/7
Μαύρο λιβάδι Βαρδής Μαρινάκης
Ακαδημία Πλάτωνος Φίλιππος Τσίτος
Era New Horizons (Σικάγο) 22/7-1/8
Μέσα στο δάσος Άγγελος Φραντζής
Μαύρο λιβάδι Βαρδής Μαρινάκης
Βανκούβερ Queer 12-22/8
Στρέλλα Πάνος Χ. Κούτρας
Αλεξάνδρεια 14-19/9
Ο διαχειριστής Περικλής Χούρσογλου
Καλκούτα 10-17/11
Η σκόνη του χρόνου Θόδωρος Αγγελόπουλος
Sitges 7-17/ 10 (Ισπανία)
Μέσα στο δάσος Άγγελος Φραντζής
Αννεσύ 7-12/06/10
Το χωριό Στέλιος Πολυχρονάκης
Golden Boll (Άδανα) 8-13/06/2010
Και εγώ για μένα Τζωρτζής Γρηγοράκης
Γάτα εξ ουρανού Δήμητρα Νικολοπούλου
Αριστερά δεξιά Σταύρος Ράπτης - Αργύρης Γερμανίδης
Λήθη Γαβριήλ Τζάφκας
Helmets Γιώργος Κουκουμάς
Bir varmis bir yokmus Ελένη Βαρμάζη
Corto del Med (Αβινιόν) 10-13/06/10
Οδηγίες χρήσεως Κώστας Γιαλλουρίδης
Αντίς Αμπέμπα 14-19/06/10
Και εγώ για μένα Τζωρτζής Γρηγοράκης
Cinema Jove (Βαλένθια) 19-26/06/10
Αριστερά δεξιά Σταύρος Ράπτης – Αργύρης Γερμανίδης
Portello River (Πάδοβα) 12-19/07/10
Ιμάντας Δημήτρης Γιαμλόγλου
Anima Mundi 16-25/7/10 (Ρίο ντε Τζανέιρο)
& 28/7-01/8/10 (Σάο Πάολο)
Το χωριό Στέλιος Πολυχρονάκης
Νέα Υόρκη 22-29/7/10
Αριστερά δεξιά Σταύρος Ράπτης – Αργύρης Γερμανίδης
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Γιατί κάνεις ταινίες σήμερα;
Γιατί δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Και η κρίση και όλα αυτά τα πράγματα είναι άσχετα με αυτό. Δεν θυμάμαι να
ήταν ποιο εύκολο όταν δεν υπήρχε κρίση. Πάντα ήταν δύσκολο να κάνεις ταινίες.

Οι Γάλλοι λένε ότι το art house έχει πεθάνει.
Ίσως γιατί δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα στον κινηματογράφο αυτή την στιγμή, το ίδιο πιστεύω και για τους Ιταλούς. Άλλωστε, βλέπεις πόσο μέτριες είναι οι ιταλικές ταινίες τα τελευταία χρόνια. Εκεί που γίνονταν είκοσι ταινίες
και οι δεκαοκτώ ήταν για πέταμα και δύο καλές, τώρα που θα γίνονται δέκα πάλι οι δύο θα ξεχωρίζουν. Αυτό που
λέω είναι ότι τώρα με την κρίση οι μέτριοι δεν θα έχουν την ευχέρεια να κάνουν ταινίες. Η εντύπωση που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια από τα Φεστιβάλ, είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα προώθησης, όχι τόσο ταινιών, όσο
υπερεκτιμημένων καλλιτεχνών. Την πρώτη φορά που πήγα στο Λοκάρνο είδα κάτι γαλλικές συμμετοχές με μία
κουστωδία ο καθένας καμιά δεκαριά άτομα, δημοσιογράφοι, παρατρεχάμενοι, κριτικοί. Ο auteur είχε μία αυλή,
και έλεγα: «κοίταξε να δεις ρε παιδί μου». Αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτό συνέβαινε και με τους μέτριους, ότι υπήρχε ένα πρόσφορο έδαφος και όλο το σύστημα ήταν βασισμένο στο να βοηθήσει τους μέτριους.

Ωστόσο ο κινηματογράφος είναι και θέμα εντυπώσεων. Εμείς δεν είμαστε οργανωμένοι να προωθήσουμε το δικό μας.
Δεν λέω ότι αυτό είναι αναγκαστικά κακό, για να καταλάβεις ζήλευα και λίγο αυτό το σύστημα. Το ίδιο έχει γίνει κι
εδώ με υπερεκτιμημένους σκηνοθέτες, μην πούμε ονόματα και πικράνουμε κόσμο. Κάνανε ταινίες για το πηγάδι.
Γιατί να κάνουν ταινίες αυτοί, περισσεύανε λεφτά από τους υπόλοιπους; Και καλά κάνε μία ταινία, άντε και άλλη
μία, αλλά και τρίτη και τέταρτη; Αυτούς οι οποίοι θα κάνουν καλές ταινίες μέσα στα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να τους βλάψει όλη αυτή η ιστορία με την κρίση. Είναι θέμα χρόνου. Εκεί που θα τα καταφέρνανε σ’ ένα χρόνο
τώρα θέλουν τρία και τέσσερα να το κυνηγάνε. Και φυσικά είναι λυπηρό να περάσουν πέντε χρόνια χωρίς να κάνεις ταινία, αλλά αυτοί που θέλουν να κάνουν ταινίες θα τις κάνουν, απλώς με περισσότερο κόπο. Όποιος τα παρατήσει δεν είναι αρκετά καλός, δεν αξίζει, είναι στη δεύτερη ομάδα, οι πιο πολλοί της γενιάς μου είναι στη δεύτερη ομάδα. Ε, δεν θα σκάσουμε τώρα για τη δεύτερη και τρίτη ομάδα.

Και με τις ελληνικές ταινίες που έκαναν άλμα;
Τα τελευταία χρόνια ανανεώθηκε ο κινηματογράφος από έμψυχο υλικό, και αυτό το υλικό είναι καλύτερο από το
προηγούμενο. Όλοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, τεχνικοί είναι πιο καταρτισμένοι, πιο μορφωμένοι. Για να
πω την αλήθεια, όταν βλέπω ταινία βλέπω στην πραγματικότητα τους δημιουργούς, και φέτος χάρηκα πολύ με
αυτά που είδα, γιατί έχουμε κινηματογραφιστές, filmakers. Το γενικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι δύο ή τρεις ταινίες, αλλά το κλίμα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτές τις ταινίες.

Τι θα έλεγες σε ένα πιτσιρικά που θέλει να κάνει ταινίες;
Η κατάσταση στο ευρωπαϊκό σινεμά δεν είναι σε άνθηση, δεν συμβαίνει κάτι. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι
για μια μικρή χώρα είναι ευκαιρία να κάνει θόρυβο, να βγάλει 5-6 ταινίες, να ταράξει τα νερά. Γιατί τι γυρίζουν στην
Ευρώπη δηλαδή; Κι αυτός ο Δανός ο απατεώνας…

…ο Τρίερ. Δεν σ’ αρέσει ο Τρίερ;
Τι να μ΄ αρέσει; Να πάλι το ευρωπαϊκό κόλπο, και πώς τα κατάφερε η Δανία. Πέθανε ο Μπέργκμαν, ο Κισλόφσκι,
γέρασε ο Γκοντάρ…τι θα γίνει με την Ευρώπη, πρέπει να φτιάξουν καινούργιους. Τέτοιο κατασκεύασμα είναι και
ο Τρίερ, και ψάχνουν συνεχώς κι άλλα. Πρέπει να βρούνε κάποιους να τους δώσουνε φωτιά να βγούνε μπροστά,
γιατί τι θα γίνει, θα μείνει χωρίς σκηνοθέτες η Ευρώπη; Οι Ισπανοί, κάνουν κάτι, βγάζουν πολύ σαβούρα αλλά ξελασπώνουνε με τον Αλμοδόβαρ.

Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα στο οποίο ο παραγωγός και ο σκηνοθέτης μπορούν να στηριχθούν;
Τι να πούμε τώρα, ότι δεν υπάρχει σχέδιο από το Υπουργείο Πολιτισμού; Δεν είναι παράξενο αυτό, σχεδόν δεν
χρειάζεται να το αναφέρουμε. Βεβαίως υπάρχει και η αντίληψη ότι στον κινηματογράφο αν ρίξεις χρήματα δεν τα
παίρνεις πίσω, άρα δεν είναι ανάγκη να γίνει, και στο κάτω -κάτω είμαστε μικρός κύκλος, αν μας κάνουν τα χατίρια
έχουν να μαζέψουν λίγες ψήφους. Οπότε λένε «δεν βαριέσαι άστους αυτούς, είναι και καλλιτέχνες, πεταμένα λεφτά». Δίνουν σε αυτούς από τους οποίους κερδίζουν, από τον κινηματογράφο δεν αισθάνονται ότι έχουν να κερδίσουν. Να ζητάμε για τον κινηματογράφο; Αυτοί δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν αύριο.

Πιστεύεις ότι αλλάζει κάτι τώρα; Στην συνέντευξη Τύπου για την ίδρυση της Ακαδημίας Κινηματογράφου είπες ότι «εμείς είμαστε εδώ και ιδρύοντας την Ακαδημία έχουμε πια μεγάλη ευθύνη».
Είπα ότι είναι καιρός να σταματήσουμε να ζητάμε από τους άλλους οι οποίοι έχουν θεσμικά την ευθύνη ν’ ασχοληθούν με αυτό για το οποίο εμείς πεθαίνουμε. Εγώ, και πολλοί άλλοι, δίνουμε την ζωή μας και το αίμα μας για
τον κινηματογράφο, και θα ζητήσω λογαριασμό από κάποιον Υπουργό που έτυχε να κάνει αυτή την δουλειά; Τι
ξέρει αυτός; Εμείς πρέπει να του μάθουμε. Οπότε, με αυτή την έννοια, είναι πολύ σωστή η Ακαδημία, δημιουργείται ένα όργανο το οποίο μπορεί να πει κάτι και να βοηθήσει έναν υπουργό που, λίγο φιλόδοξος να είναι, θα μπορέσει να κάνει κάποια βασικά πράγματα.

Δεν είναι καλό που πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας;

ο κινηματογράφος είναι προσωπική υπόθεση
Ο Γιώργος Πανουσόπουλος συζητά με την Αμάντα Λιβανού
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Υπάρχουν δύο προηγούμενα που πρέπει να τα αναφέρουμε για να κάνουμε σύγκριση. Το ένα είναι στην Ιταλία με
τον νεορεαλισμό, που μου το διηγήθηκε η Βαχλιώτη, και το άλλο, το ισπανικό, το έζησα. Τη δεκαετία του 50 το
ιταλικό κράτος αποφάσισε να φτιάξει ιταλικό κινηματογράφο, και έδωσε τις λεγόμενες πεντάρες. Πήγαν και βρήκαν τους παραγωγούς της εποχής, κάτι καθάρματα, απατεώνες, φασίστες, ό,τι και να ήταν δεν πείραζε, αρκεί να
έχουν δηλώσει παραγωγοί, και τους έδωσαν λεφτά για να κάνουνε πέντε ταινίες ο καθένας, τις πεντάρες… Από το
αποτέλεσμα καταλαβαίνουμε γιατί το έκαναν. Η Ιταλία είχε μόλις χάσει έναν πόλεμο, ήταν συνώνυμη με το φασισμό και τη μαφία, και κινδύνευε ν’ αποκτήσει ένα πολύ κακό όνομα. Κι όμως, δεν υπάρχουν πολλοί στον κόσμο
που μισούν τους Ιταλούς. Το πρόσωπο του συμπαθητικού Ιταλού είναι αποτέλεσμα του ιταλικού κινηματογράφου. Βρέθηκε λοιπόν η χώρα αυτή λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο να κατοικείται από συμπαθείς κατοίκους. Εξ ου
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και ο Φελίνι, ο Βισκόντι, ο ντε Σίκα είναι στο ιταλικό πάνθεον, επειδή έφτιαξαν την εικόνα του Ιταλού με αυτόν τον
καταπληκτικό τρόπο. Οι καημένοι οι Γερμανοί δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Το ίδιο έκανε και ο Γκονζάλες στην
Ισπανία. Μετά από 40 χρόνια Φράνκο και καταπίεσης, περίμεναν όλοι ότι η νεολαία θα βγει και θα βάλει φωτιά
σε όλη τη χώρα. Άκουσες να γίνεται τίποτα; Όχι. Το σχέδιο του Γκονζάλες ήταν να δώσει λεφτά στη νεολαία για
να κάνει κινηματογράφο, θέατρο, βιβλία, τα πάντα. Έπεσε πάρα πολύ χρήμα. Όταν ήμουν με την Μανία στο Βερολίνο, δεν βρίσκαμε μια γωνιά να βάλουμε μια αφίσα, είχαν γεμίσει όλη την πόλη με ισπανικά πόστερ. Ζήλευα,
αλλά και τους θαύμασα που το κατάφεραν. Αποτέλεσμα, ο Αλμοδόβαρ και η άνθηση του ισπανικού κινηματογράφου. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει περάσει ούτε σαν υποψία από τους φοιτητές που σε 20 χρόνια θα κυβερνήσουν τη χώρα. Εμείς πρέπει να τους υποδείξουμε τι θα κάνουν.

επιλογές, 16άρι, 35άρι, 8άρι, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι αναγκασμένος ο κόσμος να βλέπει συνέχεια
το ίδιο πράγμα, μπορούν να δουν και με κόκκο, και ατελή φωτογραφία, και καμιά φορά είναι και ωραίο αυτό.

Ε, για αυτό έγιναν οι Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη, η Ακαδημία…

Περίπου. Αφού λοιπόν ζωγράφιζαν βάλε κι εδώ κάποιον να ζωγραφίσει, όχι τον δεύτερο βοηθό του βοηθού να
κάνει Μπάρμπι που κινούνται. Δώσε σε κάποιον μια ιστορία να κάνει ένα εικαστικό, όχι να ξοδέψεις τόσα λεφτά
για να κάνει παιδικά σχεδιάκια που τα βλέπεις στις Μανίνες εξώφυλλο.

Η Ακαδημία τρέχει να προλάβει και να πει ότι ναι, κάτι γίνεται στην Ελλάδα, γίνονται καλές ταινίες. Εάν όμως δεν
γίνει τίποτα στα επόμενα δύο χρόνια θα γελοιοποιηθούμε όλοι. Γι αυτό πρέπει να πετύχουν οι ταινίες, πρέπει δηλαδή να συνεδριάσει η Ακαδημία και να πει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν π.χ. 10 πρότζεκτ που τρέχουν, έλα εδώ να
κάνουμε τα μισά, θα τα τρέξουμε εμείς.

Εσείς όταν ξεκινήσατε ήσασταν παρέες και κάνατε ταινίες μαζί. Η δική σου είναι μια μυθική παρέα,
με τον Τσεμπερόπουλο, τον Περάκη, τον Κατσούφη…
…και πριν από εμάς υπήρχαν άλλοι, ας πούμε στην δεκαετία του 50, του 60, του 70. Αυτές τις δεκαετίες γίνονταν
ταινίες στις οποίες κανείς δεν πληρωνότανε, δούλευαν δωρεάν, ήταν ο Θέος, η Μαρκετάκη, η παρέα του Φέρρη.
Κάναμε ταινίες από το ‘66, από του Δαμιανού (σ.σ. Μέχρι το πλοίο) χωρίς να πληρωνόμαστε, και το θεωρούσαμε λογικό. Υπήρχε όμως ένας όρος: δουλεύω στην ταινία σου για να δουλέψεις στην δική μου. Για παράδειγμα η
Μαρκετάκη ήθελε διακαώς να μπει στην ομάδα, αλλά μου έλεγε «Γιώργο, εγώ δεν είμαι καλή ούτε βοηθός σκηνοθέτη, ούτε παραγωγός, ούτε οπερατέρ, δεν ξέρω να κάνω τίποτ’ άλλο», οπότε δεν μπήκε ποτέ. Επίσης, ο μίνιμουμ χρόνος μιας τέτοιας, ας πούμε κολλεκτίβας, είναι όσο να κάνουν ταινία όλοι της παρέας!

Είναι λοιπόν τώρα η ευκαιρία να ξαναγυρίσουμε σε αυτό; Να κάνουμε ο ένας τις ταινίες του άλλου;
Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ξέρεις, όταν κάνεις με αυτό τον τρόπο μια ταινία δεν βγαίνει μπροστά μόνο ο
σκηνοθέτης, βγαίνουν όλοι οι συνεργάτες και μετά από δυο τρεις ταινίες μετράς αλλιώς κι ας μην είσαι ο σκηνοθέτης. Η ομάδα βαραίνει παραπάνω από το άθροισμα των ατόμων της. Στο Μ’ Αγαπάς ή στη Μανία, ο Νίκος Περάκης και ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος παρουσιάζουν μια ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου, ήμασταν ένα. Οπότε,
όταν πήγαινα εγώ μετά να κάνω ταινία με τους άλλους δύο, ο Σπέντζος ας πούμε, έλεγε «ναι», γιατί υπήρχε μια
εγγύηση. Το ‘82 ήμασταν στο Φεστιβάλ του Βερολίνου με τους Απέναντι, και τότε του Περάκη του είχαν αρνηθεί
όλοι – Κέντρο, παραγωγοί- να κάνουν την Άρπα Colla, δεν τους άρεσε. Και λόγω αυτού υπήρχε μια κατήφεια.
Και μια μέρα περπατάγαμε με τον Νίκο, έβρεχε θυμάμαι, και του λέω «ρε Νίκο, πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε
την ταινία». Εννοούσα χωρίς λεφτά. Ήρθαμε λοιπόν στην Ελλάδα και πριν τελειώσει η ταινία και το Κέντρο μπήκε
και ο Σπέντζος έδωσε κάτι, γιατί είδαν τέτοια αποφασιστικότητα και σου λέει: «τι έχουμε να χάσουμε;». Είναι πολύ
ωραίος συνδυασμός, ευγενής και δημιουργικός.

Ο Μπακογιαννόπουλος, είχε πει ότι οι Απέναντι είναι η πρώτη μεγάλη ελληνική αμερικανική ταινία.

Λένε ότι σε λίγο όλα θα είναι 3D σαν το Avatar και την Αλίκη στην χώρα των Θαυμάτων. Τι λες;
Αυτό που λέω είναι: άσε να γίνονται αρκετές, να γίνονται και της μόδας, να τις σιχαθεί ο κόσμος και να ξαναγυρίσει
στην real εικόνα. Πάντα θα υπάρχει τέτοιος κόσμος. Δηλαδή εσύ, μετά από πέντε Avatar, δεν θα πας να δεις έκτο.
Αυτό είναι ένα innovation. Όσο είναι innovation θα πηγαίνει ο κόσμος, μετά θα τελειώσει κι αυτό. Το Avatar θα
είχε πραγματικό κινηματογραφικό ενδιαφέρον αν, για παράδειγμα, τα σχέδια για το 3D τα είχε κάνει ο Σαγκάλ ας
πούμε. Να δίνανε διακόσια εκατομμύρια για να κάνει το οπτικό μέρος, θα ήταν τρομερή ταινία.

Αυτό που λες είναι πιο κοντά στην λογική των κινουμένων σχεδίων, όπου άνθρωποι ζωγράφιζαν.

Άρα δεν έχεις ταμπού με τον «μεγάλο» ή τον αμερικανικό κινηματογράφο, έχεις ταμπού με τον κακό
κινηματογράφο.
Ναι, έχω ταμπού με τον κακό κινηματογράφο. Στις πιο πολλές ταινίες βλέπεις απλώς ότι περιφρονούν τον κινηματογράφο, θέλουν να κάνουν τηλεόραση ή action. Εμείς ακολουθούμε, δε γίνεται αλλιώς. Όμως στον παγκόσμιο
κινηματογράφο οι μικρές χώρες είναι μια δεξαμενή ιδεών και νέων στυλ. Το στυλ ενός σκηνοθέτη δεν το φτιάχνει κανένας άλλος, το φτιάχνει μόνος του στο κεφάλι του. Ο Γκοντάρ έτσι ήθελε να κάνει ταινίες από μικρός, δεν
του το έδειξε κανένας. Το γραφείο του Σκορσέζε είναι γεμάτο ταινίες, κασέτες παντού και κόπιες. Του λέει ο Παντελής (σ.σ. Βούλγαρης) «τι είναι όλα αυτά εδώ»; «Αυτά, λέει, είναι ταινίες από όλο τον κόσμο, καταπληκτικές ταινίες που δεν μπορώ να κάνω πια εγώ. Κλέβω, αυτό κάνω», και το έλεγε κανονικά, και έτσι είναι, όλοι κλέβουμε. Ο Σκορσέζε αγαπάει τον κινηματογράφο και το καταλαβαίνει αυτό. Βέβαια, είναι η κότα με τα χρυσά αυγά, και
πρέπει να γυρίζει ταινίες υπερπαραγωγές και λοιπά. Ένα φορτίο είναι κι αυτό που το κουβαλάει και ο ίδιος, και ο
Σπίλμπεργκ και όλοι αυτοί. Αν δεν υπήρχαν αυτοί θα διηύθυναν οι τράπεζες το Χόλιγουντ. Ένας καινούργιος που
θα πάει με μια καλή ταινία στον Σκορσέζε, αυτός θα τον βοηθήσει να την κάνει. Κατά κάποιο τρόπο αυτοί πληρώνουν για να σπουδάζουμε εμείς. Βγάζουν λεφτά για να υπάρχουμε εμείς, γιατί οι αίθουσες δεν μένουν ανοιχτές για
τις δικές μας ταινίες. Συντηρούμαστε όλοι από αυτούς και γι’ αυτό να έχουμε όρια όταν τους βρίζουμε. Αυτοί κρατούν τις αίθουσες για να παιχτεί και η ταινία μου. Αλλιώς…

Όμως, τελικά….
Ο κινηματογράφος είναι προσωπική υπόθεση. Όπως το βιομηχανικό κρασί, που δεν είναι ποτέ πραγματικά καλό,
έτσι και εμείς θα υπηρετήσουμε τον άλλο κινηματογράφο, τον μη βιομηχανικό, κάνοντας δηλαδή την ανάγκη φιλότιμο. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τα μεγαθήρια, θα παίξουμε στο τερέν μας. Γι’ αυτό κάνουμε ταινίες. Δεν
θέλουν όλοι να γίνουν Σπίλμπεργκ και Σκορσέζε. Αλλά θέλουν όλοι να πούνε την δική τους ιστορία. Αυτό είναι
ο κινηματογράφος, και γι’ αυτό έχει μέλλον. Όχι επειδή ένας επιχειρηματίας βγάζει σήμερα λεφτά από μια ταινία,
αλλά επειδή και στο μέλλον θα υπάρχουν πολλοί Σκορσέζε.

Ναι, και εκνευρίστηκε ο Βακαλόπουλος. Γιατί τότε επικρατούσε ακόμα ο πολιτικός κινηματογράφος.

Που εσύ δεν έκανες…
… ποτέ. Είμαι εναντίον του πολιτικού κινηματογράφου.

Σου αρέσει όμως ο Κεν Λόουτς και άλλοι αντίστοιχοι.
Μα, πολιτικό κινηματογράφο κάνουν και ταλαντούχοι άνθρωποι. Εγώ είμαι εναντίον αυτού που κάνουν, όχι εναντίον του ταλέντου τους. Δεν είμαι στενόμυαλος, αλλά θεωρώ ότι αυτοί που κάνουν πολιτικό κινηματογράφο έχουν
βρει κάτι σπουδαιότερο από αυτό και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τον κινηματογράφο για αυτό το κάτι
άλλο, για μια ιδεολογία. Ε, αυτό θεωρώ απαράδεκτο, ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από την τέχνη σου.

Μα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και ο Κυνόδοντας και η Στρέλλα είναι πολιτικός κινηματογράφος.
Μιλάμε για τις ταινίες που αυτοχαρακτηρίζονται πολιτικές ταινίες. Γιατί φυσικά όλες οι ταινίες είναι τελικά πολιτικές. Όλες οι καλές τουλάχιστον.

Και τι θα κάνεις τώρα; Έχεις αρκετά σχέδια.
Πάντα έχω πολλά μπας και πιάσει κανένα. Παλιότερα τα πλήρωνα μόνος μου αλλά τώρα πια δεν μπορώ να τα
χρηματοδοτήσω. Έχω όμως μια κωμωδία, μια ιστορία που είχαμε γράψει το ’75, μέσα σε δύο απογεύματα, με τον
Νικολαΐδη. Κάποιος μας είχε ρωτήσει τότε αν έχουμε καμιά ιστορία για την Καρντινάλε, ήθελε να κάνει μια ταινία
με Ιταλούς και λοιπά. Δεν έγινε τίποτα όμως τότε και έμεινε στο συρτάρι. Αλλά, τώρα αρέσει σε έναν μεγάλο διανομέα και λέει να την προχωρήσει.

Τι λες για τις νέες τεχνολογίες; Είσαι από τους πρώτους κινηματογραφιστές της παλιάς γενιάς που
έκανε ταινία με πολλές mini dv (Μια μέρα τη νύχτα). Τι λες για τις RED, τα 3D και όλα αυτά;
Είμαστε πολύ μικρή αγορά για να σκεφτόμαστε μόνο σε 35mm. Δεν μπορείς να ξεκινάς με 35mm, ποιος είσαι δηλαδή; Πού γίνεται αυτό; Κάνει ο Ντέιβιντ Λιντς ταινία σε βίντεο και εσύ θα κάνεις 35mm; Φυσικά υπάρχουν και
μερικές ταινίες στις οποίες χρειάζεται, όπως η ταινία του Μαρινάκη (σ.σ. Μαύρο Λιβάδι), που ήταν απαραίτητο
να γίνει σε 35mm. Ή πουλάς εικόνα και κάνεις φιλμ ή πουλάς το θέμα, την ιστορία οπότε δεν σου χρειάζεται και
τόσο το φιλμ.

Λέμε ότι το βίντεο είναι φθηνότερο, αλλά δεν συμβαίνει πάντα αυτό.
Εγώ πάντως δεν θα έκανα ταινία σε RED επειδή είναι κακή κάμερα, όχι επειδή είναι βίντεο. Ζεσταίνεται, δεν μπορείς
να την πιάσεις, δεν είναι καλά φτιαγμένη για χέρι, θέλει τριπόδι. Είμαι υπέρ των νέων τεχνολογιών, βέβαια. Πώς
ένας ζωγράφος ζωγραφίζει και με κάρβουνο και λάδια και τέμπερες και ακουαρέλα. Είναι ευτύχημα ότι υπάρχουν
8
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πτικό αυτό διαμορφώθηκαν και κάποιοι όροι εισόδου, σε αποκλειστικά επαγγελματική βάση, οι οποίοι, είναι αλήθεια, αμφισβητούνται από ορισμένους συναδέλφους ως
πολύ αυστηροί. Αυτό είναι υπό συζήτηση· θέλουμε να αφουγκραστούμε ποια είναι η
επιθυμία της ομήγυρης.

Ποια είναι η μέχρι τώρα σχέση σας με τα κινηματογραφικά σωματεία και τους
θεσμικούς φορείς;
Κοιτάξτε... η Ακαδημία δεν είναι ένα ακόμα κινηματογραφικό σωματείο. Τα σωματεία
έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο: να προασπίζονται τα συντεχνιακά δικαιώματα του
κλάδου τον οποίο εκπροσωπούν, και όχι να είναι οι επίσημοι θεσμικοί συνομιλητές, επί
παντός επιστητού, του χώρου – ρόλος, με τον οποίο επιφορτίστηκαν πλεοναστικά στη
μεταπολιτευτική Ελλάδα. Υπάρχουν, βεβαίως, και σωματεία που έχουν και έναν πολιτιστικό ρόλο, όπως είναι για παράδειγμα οι ανά τον κόσμο εταιρείες σκηνοθετών, σωματεία κατ’ αρχάς πνευματικά και στη συνέχεια συνδικαλιστικά. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν αξιωθήκαμε να δούμε κάποιο κομμάτι της δράσης τους σ’ αυτόν τον τομέα και,
υπ’ αυτήν την έννοια, η Ακαδημία δεν θεωρεί πως έχει την υποχρέωση να συνομιλήσει
μαζί τους, χωρίς αυτό να σημαίνει πως κλείνει και την πόρτα στο διάλογο. Οι θεσμικοί
φορείς, πάλι, δεν έχουν δώσει ακόμα το στίγμα τους, αν και κάποιοι ψίθυροι λένε πως
μας βλέπουν με καλό μάτι.

Αυτό το «καλό μάτι» έχει μεταφραστεί σε κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία;
Μέχρι στιγμής, όχι. Δε νομίζω, όμως, πως, αν έχουν μια στοιχειώδη ευφυΐα, έχουν και
κάποιο λόγο να αντιπαρατεθούν μαζί μας. Σκοπός της Ακαδημίας είναι να γυρίζονται ελληνικές ταινίες και να προωθούνται αποτελεσματικά, τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό.
Σκοπός μας είναι ο κινηματογράφος· ούτε οι τελετές, ούτε τα λόγια, ούτε τα τσιτάτα, ούτε
τα κιτάπια. Ταινίες. Τελεία και παύλα!

Είχατε πει πως η απονομή των βραβείων ήταν μια «στρατηγική προτεραιότητα» για την Ακαδημία. Ποιος ήταν ο στόχος της;

τάσος μπουλμέτης η ακαδημία δεν είναι σωματείο
Το βράδυ της Δευτέρας 3 Μαΐου, στην αίθουσα
Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών, η ελληνική κινηματογραφική
κοινότητα απένειμε για πρώτη φορά τα εύσημα
στον εαυτό της, διά χειρός της νεοσύστατης
Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και το
έκανε, κατά γενική ομολογία, σεμνά και ταπεινά,
χωρίς τις στομφώδεις χειρονομίες και τα
μεγάλα λόγια που συνηθίζουν να συνοδεύουν
τέτοιου είδους τελετές. Λίγες μέρες μετά, ο
πρόεδρος της Ακαδημίας, Τάσος Μπουλμέτης
–εκλεγμένος από τους συναδέλφους του με
έναν «ενδιαφέροντα σταλινικό τρόπο», όπως
λέει χαριτολογώντας ο ίδιος, καθώς ήταν ο
μοναδικός υποψήφιος για τη θέση– μας μίλησε
για την επόμενη μέρα της Ακαδημίας, αλλά και
το αύριο του ελληνικού κινηματογράφου.

Με δεδομένη τη χρονική συγκυρία της ίδρυσής της, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου δημιουργήθηκε ως απάντηση σε ένα πάγιο αίτημα
του χώρου ή ως μοχλός πίεσης;

της Ειρήνης Κατσουνάκη

Μ’ άλλα λόγια, αν δεν υπήρχε η «Ομίχλη», δε θα υπήρχε και η Ακαδημία;

Η Ακαδημία ήταν όντως ένα πάγιο αίτημα του χώρου. Απλώς, ο χώρος είχε όλα
αυτά τα χρόνια μια διαστροφή: διεκδικούσε την υλοποίηση των αιτημάτων του μ’
έναν τρόπο παρωχημένο, απομεινάρι της μεταπολιτευτικής συντεχνιακής πολιτικής. Ζητούσαμε πράγματα, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Σε μια τέτοια περίοδο εμφανίστηκε η κίνηση των «Κινηματογραφιστών στην Ομίχλη» κι έκανε ένα
πραγματικά ευφυές διάβημα, αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει η κινηματογραφική κοινότητα εδώ και 15-20 χρόνια, προκειμένου να προωθήσει την αναβάθμιση
του Νόμου. Στέρησε το προϊόν της παραγωγής της (δηλαδή τις ταινίες) από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το χώρο που είχε καταλήξει να θεωρείται εκ παραδρομής ο φυσικός αποδέκτης τους, αλλά και το χώρο όπου αποκτούν
αξία οι ένθεν και ένθεν θεσμοί, η Πολιτεία και οι συνδικαλιστές, ζητώντας στη συνέχεια το αυτονόητο: αναδιανομή των πόρων. Παράλληλα, όμως, ανέλαβε και
την ευθύνη, δηλώνοντας δημόσια και συλλογικά την ενηλικίωσή της, να φτιάξει σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα μια εθνική Ακαδημία Κινηματογράφου.
Νομίζω πως, σ’ αυτή τη φάση, ναι. Η «Ομίχλη» υπήρξε ο κινητήριος μοχλός,
ήταν αυτή που ταρακούνησε τα λιμνάζοντα νερά της ελληνικής κινηματογραφίας. Κι αν θέλετε την άποψή μου, η «Ομίχλη» εμφανίστηκε ως απόρροια του προβληματισμού που δημιουργήθηκε από τα πορίσματα της επιτροπής Γαβρά, στην
οποία συμμετείχα και εγώ. Εκεί αναδείχθηκαν κάποια ζητήματα που αγνοούσε η
συντριπτική πλειονότητα των κινηματογραφιστών· τα γνώριζαν μόνο όσοι είχαν
συμφέροντα. Βγήκε, δηλαδή, η επιτροπή Γαβρά και είπε: «Παιδιά, κοιτάξτε: παίρνετε 19,5 εκατομμύρια, και μόνο 2,5 επενδύονται στις ταινίες σας. Πού πάνε τα
υπόλοιπα 17;».

Με ποιό σκεπτικό συντάχθηκε το καταστατικό της Ακαδημίας; Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο κάποιας αντίστοιχης του εξωτερικού;
Πάρθηκαν στοιχεία από τη λογική και τη φιλοσοφία της γαλλικής και της γερμανικής, προσαρμοσμένα, βεβαίως, στην ελληνική πραγματικότητα. Σε άλλους ρυθμούς φτιάχνει ταινίες ένας σκηνοθέτης ή δουλεύει ένας διευθυντής φωτογραφίας στην Ελλάδα, και σε άλλους στην Αγγλία, τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Με το σκε10

Μια τέτοια εκδήλωση θα μπορούσε να δώσει το στίγμα μας: ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Το concept της τελετής ήταν το εξής: αν υπάρχει ένα
φως στην άκρη του τούνελ, αυτό είναι ο πολιτισμός και οι πνευματικοί άνθρωποι. Αυτούς τιμάμε, αυτοί είναι τα σωσίβια, σ’ αυτούς θα πρέπει να βασιστεί η ελληνική κοινωνία αν θέλει να γυρίσει και να κοιτάξει τον εαυτό της. Γι’ αυτό ζητήσαμε από διαπρεπείς
προσωπικότητες των τεχνών και των επιστημών να μας τιμήσουν με την παρουσία τους,
απονέμοντας κάποια από τα βραβεία: για να περάσουμε το μήνυμα ότι ο κινηματογράφος είναι κομμάτι όλου του ελληνικού πολιτισμού και όχι απλώς μια κοινότητα που μαζεύεται κάθε χρόνο και βραβεύει αυτάρεσκα τον εαυτό της. Όχι· είμαστε εδώ, είμαστε
επίκαιροι, συμβατοί με την πραγματικότητα, μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

Είστε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα;
Εκατό τοις εκατό! Αν εξαιρέσει κανείς κάποια μικρά χάσματα και «αρρυθμίες» που οφείλονταν στο τρακ, θεωρώ ανεπιφύλακτα πως το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Και είμαι
χαρούμενος γιατί εισπράττω από παντού αυτό το συναίσθημα.

Τη βραδιά της απονομής, ο πρόεδρος του ΕΚΚ, Γιώργος Παπαλιός, είπε: «Σήμερα η Ομίχλη γέννησε ένα υγιέστατο μωρό». Πιστεύετε πως αυτό το μωρό,
εκτός από υγιές, θα είναι και καλότυχο;
Πολύ καλά το είπε ο κ. Παπαλιός! Όντως η «Ομίχλη» γέννησε ένα υγιές παιδί. Για να
είναι, όμως, αυτό το παιδί και καλότυχο, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου ο γονιός να το
αφήσει να μεγαλώσει μόνο του. Η «Ομίχλη» είναι ένα κίνημα της οριζόντιας δημοκρατίας, ένα ιντερνετικό κίνημα. Η Ακαδημία είναι ένα πυραμιδικό σύστημα· έχει καταστατικό, προεδρείο, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, λειτουργεί όπως όλοι οι θεσμοί στον δυτικό κόσμο. Ένα, λοιπόν, νεφελώδες, οριζόντιο κίνημα, γέννησε, συνειδητότατα, ένα θεσμό. Ας τον αφήσει και ας «απογαλακτιστεί» ως γονιός. Και, για να μην
παρεξηγηθώ, το παραπάνω δεν το λέω αρνητικά, δεν έχει συμβεί κάτι...

Στον εναρκτήριο λόγο σας στα βραβεία είπατε πως η κρίση που βιώνουμε, είναι, πάνω απ’ όλα, μια κρίση πολιτισμού. Εν τω μέσω, λοιπόν, μιας τέτοιας
κρίσης, πόσο αισιόδοξος είστε για το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου;
Πολύ! Πιστεύω πως, τα επόμενα χρόνια, θα γυριστούν αρκετές ταινίες – ίσως πιο φτηνές, πιο guerrilla, αλλά την ίδια στιγμή και πιο έντιμες, γιατί θα γίνουν κάτω από ασφυκτικές συνθήκες. Μ’ άλλα λόγια, οι καλλιτέχνες θα θέλουν να πουν πράγματα που
πραγματικά θα αντανακλούν το συναίσθημά τους στη δεδομένη κοινωνία, τη δεδομένη
στιγμή. Κι έχω επίσης την αίσθηση πως η «Ομίχλη» θ’ αποκτήσει έναν πολύ πιο δυναμικό ρόλο όταν θα γίνει κίνημα και στην οθόνη· όταν, δηλαδή, αποκτήσει τις διαστάσεις
και ενός καλλιτεχνικού κινήματος με πολύ συγκεκριμένες δομές, που θα μπορεί να αναλυθεί και να «διαβαστεί» ως τέτοιο, όπως υπήρξε για παράδειγμα το δανέζικο «Δόγμα». Οι συγκυρίες το ευνοούν. Η δημιουργία της «Ομίχλης» είναι αλληλλένδετη με τη
σημερινή κρίση. Όταν μια κοινωνία γίνεται μάχιμη, οι καλλιτέχνες είναι οι πρώτοι που
το αφουγκράζονται και το αναδεικνύουν. Και η ελληνική κοινωνία ξαναγίνεται μάχιμη.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Ταινία Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους
Κυνόδοντας
Γιώργος Λάνθιμος
Γιώργος Τσούργιαννης
Ηρακλής Μαυροειδής
Σκηνοθεσία
Κυνόδοντας
Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο
Κυνόδοντας
Γιώργος Λάνθιμος
Ευθύμης Φιλίππου
Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης
Bank Bang
Αργύρης Παπαδημητρόπουλος
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
Άλλος δρόμος δεν υπήρχε
Σταύρος Ψυλλάκης
Ταινία Μικρού Μήκους
Κι εγώ για μένα
Τζώρτζης Γρηγοράκης
Φωτογραφία
Μαύρο Λιβάδι
Marcus Waterloo
Μοντάζ
Κυνόδοντας
Γιώργος Μαυροψαρίδης
Ήχος
Ψυχή Βαθιά
Στέφανος Ευθυμίου (ηχοληψία)
Δημήτρης Βουτσάς (μοντάζ ήχου & sound design)
Πάνος Βουτσαράς (μοντάζ ήχου & sound design)
Κώστας Βαρυμποπιώτης (μιξάζ ήχου & sound design)
Σκηνογραφίας
Στρέλλα
Πηνελόπη Βαλτή
Ενδυματολογία
Στρέλλα
Βασίλης Μπαρμπαρίγος
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Στρέλλα
Μίνα Ορφανού
Α’ Ανδρικός Ρόλος
Ακαδημία Πλάτωνος
Αντώνης Καφετζόπουλος
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Χρυσόσκονη
Άννα Μάσχα
Β’ Ανδρικός Ρόλος
Κυνόδοντας
Χρήστος Πασσαλής
Πρωτότυπη Μουσική
Ψυχή Βαθιά
Γιάννης Αγγελάκας
Μακιγιάζ
Στρέλλα
Apollonia B, Μαίρη Σταυρακάκη
Ειδικά Εφφέ & Κιν/κή Καινοτομία
Το κακό στην εποχή των ηρώων
Πέτρος Νούσιας
Η Ακαδημία προτείνει, τον Κυνόδοντα
του Γιώργου Λάνθιμου ως την ταινία
που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα,
στην κατηγορία «καλύτερη ξενόγλωσση
ταινία» των επόμενων Όσκαρ
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μαζί με μια διοργάνωση και, στη συνέχεια,
είναι αυτός ο οποίος σε «ελέγχει», ανεβάζοντας τον πήχη των επιλογών σου.

ήταν πολύ μεγάλη. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η θεματική μπορεί να σε περιορίσει πολύ.

Η απόφασή σας να δραστηριοποιηθείτε
στην ελληνική περιφέρεια ήταν στρατηγική κίνηση ή πολιτική πράξη;

Πόσο επηρεάζει τις επιλογές σας στο
πρόγραμμα των δύο φεστιβάλ το γεγονός ότι είστε και η ίδια σκηνοθέτις;

Μ’ αρέσει πάρα πολύ η ελληνική περιφέρεια⋅ αισθάνομαι πως εκεί συντελείται κάτι
ξεχωριστό, πως υπάρχει μια διαφορετική
ποιότητα ανθρώπινης επαφής. Αυτό το είχα
ζήσει πρώτα ως καλλιτέχνις, όταν χρειάστηκε να ταξιδέψω εκεί για να παρουσιάσω τις
ταινίες μου, και με συγκινούσε ανέκαθεν
πάρα πολύ. Στην αρχή, λοιπόν, για να πω
την αλήθεια, οι λόγοι ήταν κυρίως συναισθηματικοί. Το στρατηγικό κομμάτι υπήρχε
στην επιλογή του χώρου και του χρόνου:
ήθελα να συνδυάσω το τερπνό με το ωφέλιμο. Έπρεπε, δηλαδή, πρώτον να είναι ένα
μέρος που θα είχε τις κατάλληλες υποδομές για να δεχτεί μια τέτοια διοργάνωση,
και, δεύτερον –εδώ ήμουν ανυποχώρητη–,
να γίνει μια περίοδο που θα έδινε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να χαλαρώσει και να
χαρεί όχι μόνο τις ταινίες, αλλά και τον τόπο
στον οποίο βρίσκεται, ένα υπέροχο κομμάτι Ελλάδας. Το πόσο βαθιά πολιτική πράξη
ήταν τελικά αυτή η απόφαση, δεν το συνειδητοποίησα παρά μόνο στην πορεία.

Συναισθηματικά είμαι πολύ ευάλωτη, δοκιμάζομαι πραγματικά όταν πρέπει να κόψω
μια ταινία. Νομίζω πως, υπό αυτήν την έννοια, είμαι ο χειρότερος καλλιτεχνικός διευθυντής που υπάρχει γιατί τους αντιμετωπίζω όλους με φοβερή τρυφερότητα. Αυτό είναι και το μόνιμο παράπονο των συνεργατών μου: «η Λουκία δεν μπορεί να κόψει»!

Δε θα ήταν, όμως, πιο εύκολα τα πράγματα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο;

ecofilms μια γιορτή χωρίς περιτύλιγμα

Θεωρείτε πως έχει αλλάξει, αντιστοίχως, και ο ρόλος του θεατή;

«Επιστροφή στην ουσία» προτείνει η Λουκία Ρικάκη, με την ιδιότητα της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας τόσο του καταξιωμένου
πλέον Ecofilms της Ρόδου, όσο και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Θέματα Υγείας «Ιπποκράτης» της Κω, που διοργανώνεται φέτος για δεύτερη χρονιά. Τη συναντήσαμε σε μια δροσερή βεράντα στα Ιλίσια και μιλήσαμε μαζί της για τις δυσκολίες,
τις εκπλήξεις και τη συγκίνηση που κρύβει το στήσιμο ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ.

Πάρα πολύ. Μία από τις πολλές πλάνες
που έχουμε πιπιλήσει, χωρίς καμία αντίσταση, είναι πως το κοινό δεν καταλαβαίνει, θέλει να καταναλώνει μόνο τις ψεύτικες κατασκευές της τηλεόρασης⋅ ίσως, τελικά, γιατί ένα τέτοιο αποχαυνωμένο κοινό, που καταναλώνει οτιδήποτε του σερβίρεις, εξυπηρετεί πολλά συμφέροντα. Εγώ, πάλι, ενστικτωδώς, πίστεψα πως, αν αρχίσεις να σερβίρεις ένα διαφορετικό μενού, μια άλλου είδους ποιότητα, ο κόσμος θα ανταποκριθεί.
Και δικαιώθηκα. Θ’ αναφέρω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: πριν από μερικά χρόνια, προγραμμάτισα στην prime time ζώνη
προβολών του Ecofilms, ένα κάθε άλλο
παρά εύπεπτο ντοκιμαντέρ-φιλοσοφικό δοκίμιο του Ελβετού Franz Reichle, με τίτλο
Monte Grande: Τι είναι η ζωή. Όλοι (ακόμα και ο ίδιος ο σκηνοθέτης που, όταν μπήκαμε στην κατάμεστη από θεατές αίθουσα,
επέμενε πως είχαμε μπει σε... λάθος προβολή!) μου έλεγαν πως η επιλογή μου
ήταν τουλάχιστον αυτοκτονική. Αυτή η ταινία πήρε τελικά το βραβείο κοινού. Πιστεύω
ανεπιφύλακτα πως ο θεατής εκπαιδεύεται

της Ειρήνης Κατσουνάκη

Πώς επαναπροσδιορίζεται, κατά τη
γνώμη σας, o ρόλος και η δυναμική
ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ στη
σύγχρονη κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική συγκυρία;
Από τη δεκάχρονη εμπειρία μου στο
Ecofilms, αλλά και τη συνεργασία μου με
μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, όπως αυτά της
Θεσσαλονίκης, του Ντουμπάι και του Σεράγιεβο, μπορώ να πω πως τα πράγματα
έχουν σίγουρα εξελιχθεί, με διάφορους τρόπους. Το μοντέλο που επέλεξα να υπηρετήσω εγώ, όχι γιατί προέβλεψα πως θα ερχόταν μια οικονομική κρίση, αλλά γιατί πραγματικά με ενδιέφερε, απαντάει σε ένα γενικότερο κοινωνικό αίτημα για επιστροφή στην
ουσία των πραγμάτων. Και πώς μια εκδήλωση προσανατολίζεται εκεί; Απεκδυόμενη τα
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«κόκκινα χαλιά» και τη λάμψη⋅ μ’ άλλα λόγια, το περιτύλιγμα. Εμείς, και λόγω θεματικής –δεν μπορείς να κάνεις ένα φεστιβάλ
για την οικολογία ή την υγεία και να αναπαράγεις αυτό το ύφος, δεν είσαι συνεπής με
το ιδεολογικό μέρος της ιστορίας– και λόγω
περιεχομένου –οι ταινίες που φιλοξενούμε, αποκαλύπτουν μια διαφορετική οπτική
πάνω στη ζωή, έχουν να κάνουν με ό,τι πιο
απτό και αληθινό–, οδηγηθήκαμε σε λύσεις
που προσεγγίζουν περισσότερο την ουσία.
Κι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, νομίζω πως αυτό είναι και το μόνο βιώσιμο μοντέλο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Εννοείτε... οικονομικά;
Οικονομικά, ναι –ο συνολικός προϋπολογισμός και των δύο φεστιβάλ δεν ξεπερνάει

τις 190.000 ευρώ⋅ στη Ρόδο, ένα μικρό μέρος το δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού και
τα υπόλοιπα ο Δήμος και η Νομαρχία⋅ στην
Κω, μόνο ο Δήμος, η Νομαρχία και κάποιοι
χορηγοί–, αλλά όχι μόνο. Το ερώτημα είναι «γιατί θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, τι
θέλω να προτείνω». Τι παίρνεις από την κοινωνία και τι γυρίζεις πίσω. Σ’ αυτό το μοντέλο, όλα τα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστεί ένας οργανωτικός φορέας, είναι εντελώς διαφορετικού τύπου⋅ μπορεί να μεταφράζονται σε χρήματα, αλλά, εν τέλει, είναι
πολύ πιο απαιτητικά: πώς, για παράδειγμα,
θα καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι ταινίες θα μπορέσουν να συνδιαλεχθούν εύφορα, τόσο
μεταξύ τους όσο και με το κοινό.

Όχι⋅ μάλλον το αντίθετο. Στα αστικά κέντρα
είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις έναν
πυρήνα. Στην Κω, για παράδειγμα, πρότεινα
στον Δήμαρχο να κάνουμε τις συνεντεύξεις
Τύπου στην κεντρική πλατεία της πόλης, δίπλα στην αρχαία αγορά. Το πείραμα πέτυχε,
και επί δύο ώρες η κεντρική πλατεία μετατρεπόταν αυθόρμητα σε τόπο ώσμωσης και επικοινωνίας. Πόσο εφικτό θα ήταν κάτι τέτοιο
στην αντίστοιχη πλατεία μιας μεγαλούπολης;

Πώς προέκυψε, αλήθεια, η ιδέα ενός
διεθνούς φεστιβάλ για θέματα υγείας;
Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει
πάνω από εκατό ταινίες. Περιμένατε ότι
θα βρισκόσαστε απέναντι σ’ έναν τέτοιο
όγκο παραγωγής;
Προέκυψε όταν, πριν από αρκετό καιρό,
ανέλαβα να γυρίσω για λογαριασμό μιας
φαρμακευτικής και μιας διαφημιστικής εταιρείας μια καμπάνια με θέμα τον παιδικό εμβολιασμό. Στην έρευνα που έκανα, έψαξα να βρω ένα φεστιβάλ με ανάλογη θεματολογία και ανακάλυψα πως δεν υπήρχε. Στην αρχή απευθύνθηκα στη διαφημιστική και όταν αυτό το σχέδιο ναυάγησε – η
εταιρεία είχε κάτι εντελώς διαφορετικό στο
μυαλό της από αυτό που είχα εγώ – έκανα την πρόταση στον δήμαρχο της Κω, τον
κ. Γιώργο Κυρίτση, που ανταποκρίθηκε αμέσως. Το ότι πρόκειται για τη μοναδική ανάλογη εκδήλωση στον κόσμο, έπαιξε φυσικά
πολύ μεγάλο ρόλο στην άμεση αποδοχή
της από την ιατρική κοινότητα. Όσον αφορά
τώρα στον αριθμό των ταινιών, πέρυσι στριμώχτηκα αρκετά, φέτος όμως η προσφορά

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες θεματικές ή
αισθητικές κατευθύνσεις που απορρίπτονται εκ προοιμίου;
Ναι, ασφαλώς. Τα «talking heads» της τηλεόρασης ή παραγωγές που δεν έχουν καμία
αισθητική αναζήτηση, εκτός και αν υπάρχει
από πίσω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι
αλήθεια πως προσωπικά είμαι πολύ μεγάλος λάτρης της φόρμας και σε αυτήν την περίπτωση ενδεχομένως να αδικώ κάποιους.
Πιστεύω, όμως, πως πρέπει να προσφέρεις
βήμα και σε τέτοιες δημιουργίες, καθώς είναι ένας καλλιτεχνικός χώρος κατά κάποιον
τρόπο «άστεγος».

Κι αν σας ζητούσα να επιλέξετε «εν
θερμώ» κάποιες από τις ταινίες του
επερχόμενου Ecofilms;
Ένα από τα ζητήματα που πιστεύω πως θα
απασχολήσουν πολύ την παγκόσμια κοινότητα στο μέλλον είναι ο συνεχής επαναπροσδιορισμός του δημόσιου χώρου και η
διαχείρισή του. Στο φετινό Ecofilms φιλοξενούμε δύο εξαιρετικές ταινίες πάνω σε αυτό
το θέμα, το The latent city από την Ινδία
και το This moment is not the same από
την Ελβετία. Πολύ σημαντική δουλειά είναι
και το Eyes wide open-Exploring today’s
South America, που σκιαγραφεί το σύγχρονο πολιτικό τοπίο της Λατινικής Αμερικής. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και το ντοκιμαντέρ The rainbow warriors of Waiheke
island, ένα ρομαντικό πορτρέτο των πρωτοπόρων της Greenpeace, του πληρώματος
δηλαδή του θρυλικού Rainbow Warrior.
Σήμερα ζουν σε ένα μικρό νησί της Νέας Ζηλανδίας, στο περιθώριο της ιστορίας «οικολογική διαχείριση» – που έχει γίνει πλέον
πολύ της μόδας και βγάζει μέχρι και υπουργούς, για να μην ξεχνιόμαστε – διατηρώντας
όμως το «μάχιμο» χαρακτήρα τους. Βλέποντάς τους καταλαβαίνεις γιατί άνθρωποι ριζοσπάστες, ιδεολόγοι και ουτοπιστές όπως
αυτοί δεν μπορούν να μείνουν στη διαχείριση των πραγμάτων. Το σύστημα δεν θέλει αυτήν την ποίηση στην πολιτική. Παραμένουν, ωστόσο, ποιητές της ζωής.
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου & Εικαστικών
Τεχνών Ρόδου Ecofilms 22-27 Ιουνίου 2010
www.ecofilms.gr
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κω για θέματα
υγείας Ιπποκράτης 1-6 Σεπτεμβρίου 2010
www.healthfilmfestival.gr
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μεσογειακό ινστιτούτο κινηματογράφου
Νίσυρος, 23 Ιουνίου -7 Ιουλίου 2010

Τ

ο Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ξεκίνησε το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα εργαστηρίων σεναρίου στη Νίσυρο, το 2000. Δέκα
χρόνια συνεχίζει με επιτυχία τις
δραστηριότητές του και, σε πείσμα των δύσκολων καιρών, μεγαλώνει και εξελίσσεται.

κατέγραφαν την τελευταία του χρονιά στη Νίσυρο, αλλά έτσι έγινε. Κι εκείνη τη χρονιά, ο
Lewis, που τις νύχτες κοιμόταν με τη βοήθεια
ενός αναπνευστικού μηχανισμού, έκανε δύο
μαραθώνιες διαλέξεις για την τέχνη της αφήγησης, με μια πνευματική πυγμή μεγαλύτερη
από κάθε άλλη φορά.

Σ’ αυτά τα δέκα χρόνια, έχουν περάσει από
τα σεμινάρια του ΜΙΚ τριακόσιοι κινηματογραφιστές από την Ευρώπη και την Ελλάδα,
και από τα σενάρια που αναπτύχθηκαν στα
εργαστήρια έγιναν ταινίες με μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.

»Ο ίδιος περιέγραφε την ασθένειά του (ALS)
σαν μια ασθένεια των κυττάρων που παίζουν
το ρόλο του αγγελιαφόρου ανάμεσα στον
εγκέφαλο και τους μυς. Μια μέρα, τον τραβούσα σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε
μ’ έναν σεναριογράφο. Ενώ προσπαθούσε να του δώσει λύσεις για το σενάριό του,
σκέφτηκα πως η προσπάθεια που κατέβαλλε
για τα σενάριά μας, ήταν ίδια με την προσπάθεια που κατέβαλλε για ν’ αντιμετωπίσει την
αρρώστια του. Στο κάτω κάτω, από το ίδιο
πράγμα πάσχουν τα σενάρια όταν τα γράφουμε, το ίδιο πράγμα τους λείπει: μια οργανική και αρμονική σχέση εγκεφάλου-νεύρωνμυών. Ο Lewis, όταν προσπαθούσε να φτιάξει τα σενάριά μας, έκανε σαν να προσπαθούσε ν’ αποκαταστήσει την υγεία του ίδιου του
σώματός του».

Φέτος, στη Νίσυρο θα ταξιδέψουν σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και παραγωγοί από 11
χώρες της Ευρώπης και την Ελλάδα. Κινηματογραφιστές από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία, Νορβηγία, Βουλγαρία, Πολωνία,
Δανία, Σλοβενία, Γερμανία και άλλες χώρες θα συναντηθούν στο μικρό ηφαιστειογενές νησί του Ανατολικού Αιγαίου και, για
15 μέρες, θα ζουν και θα δουλεύουν μαζί,
όλοι με τον ίδιο στόχο: τη βελτίωση του σεναρίου τους και την πραγμάτωση της ταινίας τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Κι
όπως κάθε χρόνο, θα ανανεώσουν την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν στη Σάμο τον
Οκτώβριο, όπου θα ολοκληρώσουν τα σενάριά τους και τους φακέλους παραγωγής.
Φέτος, το ΜΙΚ ολοκλήρωσε με μεγάλη
χαρά το ντοκιμαντέρ που τα γυρίσματά του
ξεκίνησαν το 2007 από τον Δημήτρη Γιατζουζάκη.
O ίδιος ο σκηνοθέτης λέει:
«Το 1998, ο Γιώργος Καλογερόπουλος σκέφτηκε να φτιάξει ένα εργαστήριο σεναρίου,
και μέσα σε πέντε περίπου χρόνια κατάφερε να κάνει το Mediterranean Film Institute
(MFI), έναν διεθνώς επιτυχημένο πολιτιστικό θεσμό με την αρωγή του Προγράμματος
MEDIA, του Υπουργείου Αιγαίου, του ΕΚΚ
και της ΕΡΤ. Το 2007, σκεφτήκαμε να δείξουμε με ένα ντοκιμαντέρ τι κάνουμε σ’ αυτό το
εργαστήριο. Ποια είναι, όμως, τα εργαλεία
του σεναρίου; Ο κινηματογράφος σε όλες
του τις φάσεις έχει να κάνει με μηχανήματα, κίνηση, φώτα, τεχνικούς κ.λπ., ενώ, κατά
τη διάρκεια της συγγραφής, το μόνο που κάνουν οι άνθρωποι είναι να κάθονται, να μιλάνε και να γράφουν. Τι να δείξεις από ένα τέ16

τοιο εργαστήριο; Ανταλλάσσοντας επιστολές
με τον τότε επικεφαλής των εκπαιδευτών,
Lewis Cole, έψαχνα να βρω έναν τρόπο για
να δώσω σχήμα σ’ αυτό το ντοκιμαντέρ. Εκείνο το καλοκαίρι, ο Lewis θα είχε περισσότερο
ελεύθερο χρόνο από τους άλλους εκπαιδευτές, καθώς ένα πρόβλημα υγείας θα περιόριζε τη διδακτική του δραστηριότητα. Συμφωνήσαμε, λοιπόν, να βρισκόμαστε κάθε μέρα
στο μπαλκόνι του και να κάνουμε μια σειρά
συνεντεύξεις με θέμα τις βασικές έννοιες του
σεναρίου: τι είναι αφήγημα, πλοκή, πρωταγωνιστής, ανταγωνιστής, δράση κ.ά. Έτσι θα
δημιουργούνταν κεφάλαια μέσα στα οποία
θα ανέπτυσσαν τη σκέψη τους και οι άλλοι
εκπαιδευτές, καθώς και οι εκπαιδευόμενοι
σεναριογράφοι.
»Η ταινία, λοιπόν, έγινε κάτι σαν δοκίμιο για
το σενάριο και το μόχθο των ανθρώπων που
ασχολούνται μ’ αυτό, αλλά βαθύτερό της
θέμα κατέληξε να είναι η σύγκρουση της θεωρίας με την πράξη. Ο Lewis, καθώς μας ξεναγεί στη θεωρία του σεναρίου και στους κανόνες της δραματικής τέχνης, πρέπει με αυτά
τα ίδια εργαλεία να αντιμετωπίσει πρακτικά το προσωπικό του δράμα, το δράμα κάποιου που ξέρει πως όπου να ’ναι θα πεθάνει. Αυτό το νιώσαμε κι οι δυο όταν αρχίσαμε την πρώτη συνέντευξη, αλλά το κρατήσαμε μακριά, κάναμε λίγο σαν να μην υπήρχε.
Δε φανταζόμασταν πως εκείνα τα γυρίσματα

Ένα άλλο έργο για το οποίο επίσης το ΜΙΚ
είναι υπερήφανο, είναι η έκδοση του βιβλίου «Of Scripts and Life» τού σεναριογράφου και καθηγητή σεναρίου Jan Fleischer,
ενός από τους βασικούς εκπαιδευτές στα
σεμινάρια του ΜΙΚ από το 2000, γνωστού
και αγαπητού σε πολλούς έλληνες κινηματογραφιστές.
Το πρόγραμμα MEDIA της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και η ΕΡΤ ήταν και είναι οι σημαντικότεροι αρωγοί στο έργο του ΜΙΚ.
Σημαντική, είναι επίσης και η συμβολή του
Δήμου Νισύρου, της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, της Νομαρχίας Σάμου και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που στηρίζουν διαχρονικά το έργο του με αμείωτο ενδιαφέρον.
Συνεργάτες του ΜΙΚ είναι το Πρόγραμμα
CROSSROADS του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Διεθνές
Φεστιβάλ ECOFILMS της Ρόδου, το Φεστιβάλ Πολιτισμικών Διαλόγων της Ικαρίας ICARUS και η διαδικτυακή πλατφόρμα
ScriptΒase.eu της Ουγγαρίας.
17

με πάθος και μεράκι
Οι περισσότεροι έλληνες κινηματογραφιστές που ανδρωθήκαμε στη δεκαετία του ’80, είχαμε
την αίσθηση, που αποδεικνύεται ψευδαίσθηση, ότι ο ελληνικός κινηματογράφος μέχρι τότε
δεν περνούσε τα σύνορα της χώρας. Εξαιρέσεις, φυσικά, υπήρχαν, όπως οι ταινίες της Μελίνας
Μερκούρη: Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, Ποτέ την Κυριακή του Ζιλ Ντασέν κ.ά. Το «σώμα»,
όμως, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής και μέχρι το 1980 περιοριζόταν σε κάποιες προβολές
στην Τουρκία (και άλλες χώρες) ταινιών με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη ή σε κάποιο
φεστιβάλ για ορισμένες καλλιτεχνικές ταινίες. Με λίγα λόγια, ο ελληνικός κινηματογράφος δεν είχε
διαβατήριο. Κι όμως, τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι.
από τον Μάρκο Χολέβα*
Ένας συλλέκτης, ο Ανδρέας Ράλλης, εδώ και δεκαπέντε χρόνια συγκεντρώνει σιωπηλά τα ίχνη του ελληνικού
κινηματογράφου στο εξωτερικό. Η συλλογή του αφορά το έντυπο υλικό που δημιουργήθηκε και τυπώθηκε σε
άλλη χώρα για μια ελληνική ταινία, λόγω της διανομής της σ’ αυτήν. Συνάντησα τον Ανδρέα Ράλλη στο γραφείο του, για να μιλήσουμε για τη συλλογή. Η αλήθεια είναι ότι είχα το προνόμιο να γνωρίζω το πάθος του εδώ
και πέντε περίπου χρόνια. Προσπαθούσα να τον πείσω να παρουσιάσουμε τη συλλογή, γιατί αλλάζει την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου (θα καταλάβετε, διαβάζοντας παρακάτω, τι εννοώ). Δεν ήθελε, όμως, γιατί φοβόταν μη μαθευτεί το μεράκι του, και κάποιοι εκμεταλλευτούν το πάθος του, ανεβάζοντας τις τιμές ορισμένων «κομματιών» που κυνηγούσε. Σήμερα, όμως, η συλλογή, πλήρης ημερών και «κομματιών», του επιτρέπει να μιλήσει γι’ αυτήν.
Ανδρέας Ράλλης: Τα υλικά (αφίσες, προγράμματα, διαφημιστικά), αν τα μετρήσουμε ένα προς ένα, είναι περισσότερα από 1.700. Οι ταινίες είναι περίπου 300 με 350. Διαφορετικοί τίτλοι, εννοώ. Κάποιες απ’ αυτές έχουν
παιχτεί σε περισσότερα από 7 ή 8 ή 10 κράτη.

Θυμάστε χαρακτηριστικά κάποια ταινία από τη δεκαετία του ’60 ή του ’70 που να έχει παιχτεί σε
τόσο πολλές χώρες;
Μου έρχεται απευθείας στο μυαλό η ταινία του Ντίμη Δαδήρα Η Μεσόγειος φλέγεται. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, βρήκα μια αφίσα τυπωμένη στο Καράτσι, που δείχνει ότι η ταινία παίχτηκε ακόμα και στο Πακιστάν. Μάλιστα, δεν αποκλείεται, αν κρίνω απ’ τα στοιχεία που έχω, να είναι και η μόνη ελληνική ταινία που παίχτηκε εκεί.

Ποιες ταινίες αγοράζονταν από διανομείς στο εξωτερικό;
Οι γνωστότερες ταινίες, οι ταινίες που έκαναν αρκετά εισιτήρια και εδώ, στην Ελλάδα, είχαν επίσημο διανομέα.
Οι άλλες εμφανίστηκαν εντελώς ξαφνικά στη συλλογή μου, όταν, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, άρχισα να ψάχνω και λίγο πιο υπόγεια πράγματα, κι ανακάλυψα ένα θησαυρό: πολλές, πάρα πολλές ταινίες, για τις οποίες
αγνοούσαμε ότι είχαν παιχτεί στο εξωτερικό.

Δηλαδή;
Για παράδειγμα, ταινίες του Νίκου Κούνδουρου. Βρήκα αφίσα της ταινίας Οι παράνομοι που παιζόταν στο Βέλγιο, ενώ, αν θυμάμαι καλά, η προβολή της είχε απαγορευτεί στην Ελλάδα. Μιλώντας παλιότερα με τον Κούνδουρο για τις Μικρές Αφροδίτες, του ανέφερα ότι έχω υλικό από 10-12 διαφορετικά κράτη – δεν το ήξερε.
Μου είπε, μάλιστα, ότι δεν είχε πάρει ποτέ δικαιώματα απ’ αυτή τη διανομή.

Παλαιότερα μου είχατε αφηγηθεί ένα πολύ εντυπωσιακό περιστατικό για την περίπτωση του Γιάννη Δαλιανίδη και του Κατήφορου στο Μεξικό.
Ναι. Η Ζωή Λάσκαρη είναι πάρα πολύ γνωστή στο Μεξικό. Παίχτηκαν επτά ταινίες της. Καταπληκτικό γεγονός,
που η ίδια δεν το γνώριζε. Η αρχή έγινε με τον Κατήφορο, που κατέκτησε την κορυφή του box office της χρονιάς (1966). Δεν το έχω δει γραμμένο σε βιβλίο, αλλά συλλέκτες –καλοί μεξικανοί συλλέκτες– το αναφέρουν,
και δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι.

Όταν μου το είχατε πει αυτό, ρώτησα τον Γιάννη Δαλιανίδη, κι εκείνος μου το επιβεβαίωσε. Μάλιστα, ο έλληνας πρέσβης τού είχε στείλει τηλεγράφημα «διά την ανέλπιστον επιτυχίαν της ελληνικής ταινίας Ο κατήφορος, η οποία κυριολεκτικώς εγοήτευσεν τους Μεξικανούς».
Ανακαλύπτω –ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια– υλικό που με εντυπωσιάζει. Τελευταία βρήκα μια μεξικάνικη Λόλα με την Τζένη Καρέζη, μια αφίσα από την Κόρη του Ήλιου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Κορέα. Ταινίες της Βουγιουκλάκη διανεμήθηκαν επίσημα και στη Γιουγκοσλαβία – θυμάμαι, για παράδειγμα, την
ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια.

Έχετε στοιχεία για την αποδοχή των ταινιών αυτών στις χώρες όπου προβλήθηκαν; Για παράδειγμα, κριτικές, εισιτήρια...;
Έκοψαν και πολλά εισιτήρια.
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Έχετε αρχίσει δηλαδή να διασταυρώνετε τις πληροφορίες σας ως προς τα εισιτήρια;
Προσπαθώ. Δεν υπάρχει, όμως, καταγεγραμμένο κάτι. Αυτά στηρίζονται περισσότερο σε μαρτυρίες ανθρώπων που κάνουν κάτι αντίστοιχο για τις ταινίες των χωρών τους. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Προσπαθούμε να συλλέγουμε στοιχεία, καθένας απ’ τη χώρα του, και τα ανταλλάσσουμε. Έχουμε γίνει φίλοι
τώρα, χάρη στο ίντερνετ.

Ποια είναι η χώρα που έχει παίξει τις περισσότερες ελληνικές ταινίες;
Αν μιλάμε για ταινίες με επίσημο διανομέα, πρέπει να είναι η Ιταλία. Αλλά διαπιστώνω σιγά σιγά ότι στην
Ιταλία έχουν παιχτεί και πάρα πολλές ταινίες χωρίς διανομέα· αυτές που αποτελούν το soft της δεκαετίας του ’70.

Το soft πορνό εννοείτε...
Ακριβώς. 130 ταινίες με έντυπο υλικό, πρωτότυπο, εκτυπωμένο εκεί, στην Ιταλία. Υπάρχουν πάμπολλες
αφίσες σε μεγάλη διάσταση· ας πούμε, 1,60x2,40. Πολλές απ’ αυτές ήταν τεράστιες, σε 2 ή σε 4 κομμάτια.

Για να μπουν στο δρόμο δηλαδή;
Πιθανολογώ πως ναι. Το χαρτί είναι πολύ λεπτό, κι αυτό δείχνει ότι η αφίσα ήταν να κολληθεί ή να μπει
σε κάποια προθήκη, αλλά στο δρόμο. Οι ταινίες αυτές ήταν πολύ δημοφιλείς, κι απ’ ό,τι έμαθα πριν από
μερικά χρόνια, με πολλούς, πάρα πολλούς θεατές.

Έχοντας δει αρκετό υλικό της συλλογής σας, διαπιστώνω ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για
διαφορετική προσέγγιση, ανάλογα με τη χώρα.
Σαφώς, κάθε ταινία δεν έχει την ίδια αφίσα στη Ρουμανία, ας πούμε, και στη Γαλλία. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, και διαφορετική η προσέγγιση κάθε ταινίας. Εκεί διαφαίνεται και η κουλτούρα κάθε
λαού. Οι Ρώσοι, για παράδειγμα, δε δούλεψαν σχεδόν ποτέ με φωτογραφία· η αφίσα ήταν ζωγραφική. Οι
Μεξικανοί χρωμάτιζαν κάποιες φωτογραφίες. Οι Γάλλοι ή οι Ισπανοί έκαναν αφίσα, κυρίως, κάποια φωτογραφία της ταινίας. Εμένα μ’ αρέσουν πάρα πολύ οι δουλειές των Ρώσων. Έχουν ένα ιδιαίτερο στιλ, είναι μια ζωγραφική δημιουργία, και πολλές φορές είναι ένα έργο τέχνης από μόνες τους. Οι συγκεκριμένες
αφίσες είναι καταπληκτικές, αλλά και σπάνιες, γιατί οι ταινίες δε βγήκαν σε μεγάλη διανομή, παίχτηκαν σε
συγκεκριμένους κινηματογράφους, και τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα, γι’ αυτό και το υλικό ήταν περιορισμένο και δύσκολο να βρεθεί. Αυτό που βλέπω, είναι ότι όλα τα ανατολικά κράτη έχουν μιαν άλλη κουλτούρα στην εμφάνιση του υλικού τους.

Άρα, διαπιστώνετε και διαφορές στον τρόπο με τον οποίο διαφημίζονται οι ταινίες σε κάθε
χώρα;
Φυσικά. Ας δούμε τι γινόταν στην Αμερική: είχαν ένα δίφυλλο, που μοιραζόταν από τον διανομέα στους
κινηματογράφους πριν από την προβολή της ταινίας. Αυτό το δίφυλλο είχε τη μεγάλη αφίσα, τα διαφημιστικά και τις φωτογραφίες της ταινίας. Από αυτό το δίφυλλο, κάθε ιδιοκτήτης κινηματογράφου παράγγελνε το υλικό που ήθελε για την προώθηση της ταινίας. Στις αφίσες των Βέλγων υπάρχει ένα κομμάτι λευκό
πάνω από την αφίσα, που έγραφαν (χειρόγραφα) πότε και πού θα παιζόταν η ταινία. Προγράμματα έχω
μόνο από τη Γιουγκοσλαβία και την Ιταλία· ελάχιστα, όμως. Ίσως δεν έχουν φτάσει στα χέρια μου αρκετά.
Σε ορισμένες χώρες υπήρχε και ένα σετ 8 μικρών αφισών με φωτογραφίες της ταινίας, οι οποίες έμπαιναν
στις προθήκες των κινηματογράφων.

Μου είχατε πει για μια εξαιρετικά σπάνια και «περίεργη» αφίσα από τον Θίασο του Θόδωρου
Αγγελόπουλου, που την ύπαρξή της αγνοούσαν στην Ελλάδα.
Είναι ζωγραφισμένη, αλλά σαν ημιτελής αφίσα χωρίς κείμενο, χωρίς τίποτα· ούτε το όνομα της ταινίας,
ούτε το όνομα του σκηνοθέτη. Πρέπει να κυκλοφόρησε σαν προ-διαφήμιση. Η αφίσα που βγήκε μετά,
ήταν ουσιαστικά η ίδια· απλώς, άλλαξαν τα χρώματα, μπήκαν τα ονόματα, και κυκλοφόρησε ως η κύρια
αφίσα της ταινίας στην Αγγλία.

Το πάθος σας δε σταματάει εδώ. Έχετε αρχίσει να συλλέγετε και δίσκους βινυλίου με μουσική
από ελληνικές ταινίες που εκδόθηκαν από ξένες δισκογραφικές εταιρείες.
Λίγα πράγματα προς το παρόν. Έχω συγκεντρώσει περίπου 30 δίσκους, μικρούς (45 στροφών) και μεγάλους (33 στροφών). Εξαιρούνται, βέβαια, ο Αλέξης Ζορμπάς και το Ποτέ την Κυριακή, που έχω περίπου
50 εκδόσεις από το καθένα.

Πώς ξεκίνησε η συλλεκτική σας περιπέτεια;
Πριν από δεκαπέντε χρόνια, στις Βρυξέλλες, είδα σ’ ένα παλαιοπωλείο μια μεγάλη βελγική αφίσα από το
Ποτέ την Κυριακή. Μου έκανε εντύπωση. Μπήκα μέσα και βρήκα και Τα κόκκινα φανάρια του Γεωργιάδη και τους Παράνομους του Κούνδουρου. Βλέποντάς τες, μαγεύτηκα. Έτσι, σε κάθε ταξίδι μου, σε όποιο
κράτος πήγαινα, μάζευα πληροφορίες και προσπαθούσα να βρω συγκεκριμένο υλικό. Πήγαινα σε μαγαζιά, σε παλαιοπωλεία κ.λπ. κι έψαχνα, χανόμουνα… Τώρα, με το ίντερνετ, τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι λίγο πιο εύκολα. Πρέπει να σας πω ότι δεν πίστευα πως υπήρχε τόσο μεγάλος αριθμός ταινιών που είχαν παιχτεί εκείνη την εποχή στο εξωτερικό. Δεν το περίμενα.
Η δουλειά ή, μάλλον, το πάθος ανθρώπων σαν του Ανδρέα Ράλλη είναι σημαντικό, καθώς μας αποκαλύπτει
πτυχές της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου που ουσιαστικά είναι άγνωστες μέχρι σήμερα. Η συλλογή αυτή αποδεικνύει τη διείσδυση του ελληνικού κινηματογράφου σε τουλάχιστον 20 χώρες, σε μια διαχρονική βάση από τη δεκαετία του ’50 μέχρι την εποχή που αρχίζει το ταξίδι του, κυρίως με τα διεθνή φεστιβάλ.
*ο Μάρκος Χολέβας είναι σκηνοθέτης
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προσεχώς... οι ταινίες της χρονιάς
22

23

χωρα προελευσης

attenberg
αθηνά τσαγγάρη

σύλλας τζουμέρκας

φωτό: Φραγκίτσα Κατωγυρίτη

«Εξαπάτησε!» - «Πρόδωσε!» - «Τρομοκράτησε!»
Πώς μια ενδοοικογενειακή υιοθεσία που γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις,
οδηγεί τις τρεις γενιές μιας οικογένειας σε μια σύγκρουση μέχρις εσχάτων.
Πώς οι χορευταράδες του παράξενου παραδείσου που ονομάστηκε Μεταπολίτευση, έφτασαν εδώ.
Πώς από αύριο τα οικογενειακά μας εισιτήρια μπορούν να είναι φθηνότερα.
Αυτά και άλλα πολλά, στη Χώρα προέλευσης.
Σενάριο: Γιούλα Μπούνταλη, Σύλλας Τζουμέρκας
Σκηνοθεσία: Σύλλας Τζουμέρκας
Παίζουν: Αμαλία Μουτούση, Θάνος Σαμαράς, Ιωάννα Τσιριγκούλη, Ερρίκος Λίτσης, Γιούλα Μπούνταλη, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Χρήστος Πασσαλής κ.ά.
Παραγωγή: Φαντασία Οπτικοακουστική
Συμπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ, Pan Entertainment, DANZA project, με την υποστήρικη του Υ.ΜΑ.Θ.
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φωτό: Δέσποινα Σπύρου

Μπέλλα
Μαρίνα
Μπέλλα
Μαρίνα
Μπέλλα
Μαρίνα
Μπέλλα
Μαρίνα

Σ’ άρεσε;
Πρώτη φορά κουνιέται κάτι μέσα στο στόμα μου από μόνο του.
Πώς σου φαίνεται η γλώσσα μου;
Σαν γυμνοσάλιαγκας. Με αηδιάζει λίγο.
Πρέπει να μάθεις ν’ αναπνέεις ταυτόχρονα· αλλιώς, θα πνιγείς.
Ν’ ανοίξω πάλι;
Μισάνοιξε. Έτσι. (της δείχνει)
Οκέι. Μπες.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αθηνά Τσαγγάρη
Παίζουν: Ariane Labed, Βαγγέλης Μουρίκης, Ευαγγελία Ράντου, Γιώργος Λάνθιμος
Παραγωγή: Haos Film, Boo Productions, Μαρία Χατζάκου, Γιώργος Λάνθιμος
Συμπαραγωγοί: ΕΚΚ, Faliro House Productions, Stefi
Διανομή: Feelgood
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μαχαιροβγαλτης

man in the sea
κωνσταντίνος γιάνναρης

γιάννης οικονομίδης

φωτό: Guram Chachanidze

Ο Νίκος περνάει τεμπέλικα τις μέρες του στην επαρχία, χωρίς παρόν και χωρίς μέλλον. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο θείος του τον παροτρύνει
να εγκαταλείψει το χωριό και να έρθει στην Αθήνα. Του προσφέρει διαμονή, διατροφή και μια εύκολη δουλειά. Ο Νίκος δέχεται, για να βρεθεί άξαφνα μπλεγμένος σε μια παράξενη κατ’ οίκον εργασία. Απομονωμένος σ’ ένα
«γκρίζο» προάστιο της πόλης, με μόνη παρέα τον θείο και τη θεία του, οι
ισορροπίες ανάμεσα στους τρεις αρχίζουν ν’ αλλάζουν…
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Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης,
Δώρης Αυγερινόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης
Παίζουν: Στάθης Σταμουλακάτος,
Βαγγέλης Μουρίκης, Μαρία Καλλιμάνη,
Γιάννης Βουλγαράκης
Παραγωγή: Αργοναύτες Α.Ε, Γιάννης Οικονομίδης
Συμπαραγωγή: EKK, Υπουργείο Πολιτισμού
Κύπρου, Faliro House Productions, ΕΡΤ,
Graal Α.Ε., Λάμπρος Τριφύλλης
Διανομή: Feelgood Entertainment

Η ταινία διαδραματίζεται σ’ ένα τεράστιο δεξαμενόπλοιο, το Lucky Lady, στο
οποίο συναντιούνται ο καπετάνιος, Τζέισον, και η γυναίκα του, Κέιτ, σε μια
τελευταία προσπάθεια να σώσουν το γάμο τους, τέσσερα χρόνια μετά το
θάνατο του γιου τους. Μέσα σε λίγες ώρες, όμως, οι ισορροπίες ανατρέπονται, όταν ο Τζέισον και το πλήρωμά του σώζουν από βέβαιο θάνατο τριάντα έφηβους μετανάστες που εντοπίζουν μεσοπέλαγα σε ένα ακυβέρνητο πλοιάριο. Η αρχική ευφορία που συνοδεύει την άφιξη των νεαρών στο
Lucky Lady, γρήγορα δίνει τη θέση της σε μια διαρκώς αυξανόμενη ένταση.
Όσο περνάνε οι μέρες, ο Τζέισον καλείται να αντιμετωπίσει το γάμο του που
διαλύεται, το αδιέξοδο της κατάστασης των εφήβων μεταναστών, αλλά και
τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Γιάνναρης
Παίζουν: Αντώνης Καρυστινός, Θεοδώρα Τζήμου,
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Νίκος Τσουρέκης,
Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Ραχίμ Ραχίμι
Παραγωγή: Highway Productions
Συμπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ, Nova, 2/35
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απνοια

o αννιβας προ των πυλων

Ο Δημήτρης, ένας 23χρονος κολυμβητής, καταδύεται στα σκοτεινά νερά μιας πισίνας, αμέσως μετά τη νίκη του
στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Παρ’ όλο που μ’ αυτή την επιτυχία του πέτυχε ένα όνειρο ζωής, δε νιώθει χαρούμενος. Όσο το σώμα του αιωρείται μέσα στο νερό, μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν ξετυλίγονται στο μυαλό του,
θυμίζοντάς του τη σχέση του με την Έλσα, μια οικολόγο ακτιβίστρια που έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

Εσωτ. ιππικός όμιλος, γραφείο προπονητή - ημέρα
Κώστας Είσαι τελείως ηλίθια; Θες να βρεθείς στο δρόμο;
Χαρά Εσείς το ’πατε ότι έχω ταλέντο.
Κώστας Την τύφλα σου έχεις. Πουλάς το σπίτι σου για να πάρεις το
κωλάλογο; Τι σκατά... άχυρο έχει μέσα το κεφάλι σου; Και δεν είσαι
μόνο χαζή, είσαι και ματαιόδοξη. Πήρες εκεί ένα κυπελλάκι, στο μέτρο,
και λάλησες. Κι είσαι έτοιμη για τους Μεσογειακούς; Έτσι θα πας στο
ένα τριάντα; Γιούργια στα παντζούρια με το ένστικτο και τον τσαμπουκά;
Χαρά Θα μάθω. Άμα με βοηθήσετε...
Κώστας Α, τώρα πρέπει και να σε βοηθήσουμε! Τόση φιλοδοξία, από
πού την ξεφούρνισες ξαφνικά; Ήρθες εδώ με τα μάτια χαμηλά, παρακαλώντας για δουλειά,και μέσα σ’ ένα μήνα έφερες τα πάνω, κάτω.
Σαν το αρπακτικό παραμονεύεις ν’ αρπάξεις την ευκαιρία. Κι όλα στα
μουλωχτά. Νομίζεις ότι είσαι ξύπνια; Μια ηλίθια είσαι. Και δε θα σ’

αρης μπαφαλούκας

ελισάβετ χρονοπούλου

Σενάριο: Γιάννης Τσίρος
Σκηνοθεσία: Άρης Μπαφαλούκας
Παίζουν: Σωτήρης Πάστρας, Γιουλίκα Σκαφιδά, Γιώργος Καραμίχος,
Ανδριάννα Μπάμπαλη, Λυδία Φωτοπούλου, Ακύλλας Καραζήσης κ.ά.
Παραγωγή: Ελισάβετ Τσουχτίδη, Άρης Μπαφαλούκας
Συμπαραγωγή: ΕΚΚ
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αφήσω να το κάνεις αυτό. Δεν πρόκειται να σ’ αφήσω.
Χαρά Δεν απαγορεύεται να πάω στον προκριματικό. Ούτε ν’ αγοράσω τον Αννίβα απαγορεύεται. Με τα λεφτά μου θα τον αγοράσω. Και
που είμαι χαζή, δική μου δουλειά, όχι δική σας. Θα πάω στον προκριματικό. Κι αν δεν θέλετε να με προπονήσετε, να μη με προπονήσετε. Θα τα καταφέρω μόνη μου. Θα μπω στην Εθνική ομάδα και θα
τρέξω στην Κωνσταντινούπολη και θα γράφει στο σακάκι μου Γκρηζ
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ελισάβετ Χρονοπούλου
Παίζουν: Αλέξια Τερεζάκη, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιζαμπέλα Κογιεβίνα
Παραγωγή: CL Productions
Συμπαραγωγή: ΕΚΚ
Με την υποστήριξη: MEDIA
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παραδεισος

arcadia lost
φαίδων παπαμιχαήλ

παναγιώτης φαφούτης

φωτό: Παναγιώτης Ζέππος

Η καρναβαλική ομάδα «Lost in paradise» βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού.
Η εορταστική ατμόσφαιρα, η μεταμφίεση, η μουσική και το χάος που επικρατεί αυτές τις τελευταίες 24 ώρες, οπλίζουν 4 ζευγάρια –μέλη του γκρουπ– με θάρρος, για ν’ «αποκαλύψουν» τον πραγματικό τους εαυτό, αυτόν που κρύβεται «πίσω από τη στολή», και να δώσουν λύση στις προσωπικές τους σχέσεις. Οι τέσσερις ιστορίες ξεδιπλώνονται
παράλληλα, συνδέονται μεταξύ τους, αλληλοεπηρεάζονται και καταλήγουν σε «κοινό τόπο» με τη λήξη της γιορτής.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Φαφούτης
Παίζουν: Ερρίκος Λίτσης, Όλια Λαζαρίδου, Χρήστος Λούλης,
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Μαρία Σκουλά, Αντρέας Κωνσταντίνου,
Νατάσσα Ζάγκα, Μιχάλης Φωτόπουλος
Παραγωγή: Pan Entertainment
Συμπαραγωγή: EKK, EΡΤ
30

Η 16χρονη Σάρλοτ και ο 15χρονος Σάι, έχουν έρθει για διακοπές στην
Πελοπόννησο οδικώς με τους γονείς τους. Ο Σάι κρύβεται πίσω από τον
φωτογραφικό του φακό, προκειμένου να «προστατευτεί» από τις συναισθηματικές δυσκολίες της ζωής, και η Σάρλοτ προσπαθεί να βγει από τα
αδιέξοδα της ηλικίας της και να αυτοπροσδιοριστεί. Όταν το αυτοκίνητό
τους χαθεί στα γαλάζια νερά του Αιγαίου, ξεκινούν ένα μυστικιστικό ταξίδι εξερεύνησης της Ελλάδας, αλλά και του εαυτού τους. Συνοδοιπόρος
τους, ένας αμερικανός τυχοδιώκτης, ο Μπένερτζι, περιπλανώμενος φιλόσοφος, ο οποίος λειτουργεί σαν πνευματικός οδηγός που τους βοηθάει
να ανακαλύψουν αλήθειες τις οποίες δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι γνώριζαν. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε σαν ένα οικογενειακό ταξίδι, θα γίνει ένα
ταξίδι αναζήτησης.

Σενάριο: Ντέιβιντ Αρινιέλο
Σκηνοθεσία: Φαίδων Παπαμιχαήλ
Παίζουν: Νικ Νόλτε, Χείλι Μπένετ,
Κάρτερ Τζένκινς, Ρένος Χαραλαμπίδης, Αλεξάνδρα Παυλίδου
Παραγωγή: Κέλι Τόμας
Συμπαραγωγή: Champers, Top cut
Με την υποστήριξη: EKK
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το χαρισμα

κανενας*

Η 30χρονη Ισμήνη είναι μορφωμένη, ευκατάστατη, ευαίσθητη και... συναισθηματικά παράλυτη. Προσπαθεί να έχει τα πάντα υπό έλεγχο: τη δουλειά, το διαμέρισμα, τις σχέσεις
της, αλλά και, κυρίως, τα συναισθήματά της. Χρησιμοποιεί ένα σύστημα προστασίας απλό,
αλλά, όπως αποδεικνύεται, καθόλου αποτελεσματικό: κανείς δεν επιτρέπεται να πλησιάσει
αρκετά. Το σύστημα καταρρέει, όταν ο εκ πρώτης όψεως ακαλλιέργητος, αγενής και γεμάτος πάθος 35χρονος Χάρης εισβάλλει στη ζωή της.

Ο Γκόραν και η Τζούλια, Ρώσος και Αλβανίδα, μετανάστες και οι δύο δεύτερης γενιάς, νιώθουν να μην ανήκουν πουθενά. Ο Γκόραν σπουδάζει στη Νομική κι έχει αρχίσει σταδιακά
να αποκόπτεται από τους φίλους του (τον Μερκούτ, τον Ίλια και τον Ντιμίτρι) που συνεχίζουν να ζουν κάνοντας κόντρες με αμάξια και υποαπασχολούμενοι σε πρόσκαιρες εργασίες. Η Τζούλια, αν και προέρχεται από ένα συντηρητικό, μουσουλμανικό σπίτι, δεν αισθάνεται ούτε μουσουλμάνα, ούτε Αλβανίδα (από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ζει στην Ελλάδα). Οι δύο νέοι παραβλέπουν τις διαφορές που τους χωρίζουν, και ερωτεύονται. Η σχέση τους, όμως, επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες συγκρούσεις στο περιβάλλον τους.

χρήστος νικολέρης

χριστίνα ιωακειμίδη

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ιωακειμίδη
Παίζουν: Βάσω Καβαλιεράτου, Μάκης Παπαδημητρίου,
Γιάννης Τσορτέκης, Ανδρέας Κοντόπουλος,
Σταυρούλα Λογοθέτη, Σοφία Σεϊρλή κ.ά.
Παραγωγή: Ekso Productions
Συμπαραγωγή: EKK, EΡΤ
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*ο τίτλος Κανένας είναι προσωρινός

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης
Σκηνοθεσία: Χρήστος Νικολέρης
Παίζουν: Αντίνοος Αλμπάνης, Τζωρτζίνα Λιόση,
Νικόλας Παπαγιάννης, Γιώργος Παπαγεωργίου,
Βασίλης Παπαδημητρίου κ.ά.
Παραγωγή: N-orasis
Συμπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ
Διανομή: Village
33

τρεις μερες ευτυχιας

τα οπωροφορα της αθηνας

δημήτρης αθανίτης

νίκος παναγιωτόπουλος

Τρεις μέρες, τρεις ιστορίες, τρεις νέες γυναίκες. Ιρίνα, Άννα, Βέρα. Θέλουν να ζήσουν το όνειρό τους. Η Ιρίνα φεύγει
στον Καναδά για ν’ αλλάξει ζωή, η Άννα παντρεύεται τον έρωτά της, η Βέρα παίρνει το πτυχίο της. Πόσο απέχει το
όνειρο από τη ζωή; Και τι είναι η ευτυχία; Ζωή είναι αυτό που συμβαίνει την ώρα που κάνουμε σχέδια, και η πόρτα
που ανοίγει είναι η πόρτα της κόλασης.

Τι σχέση έχει η Βουδαπέστη με τη Λεωφόρο Συγγρού, ή τα νόστιμα σύκα με το Κολωνάκι και τη Νεάπολη; Γιατί το Φάληρο είναι ο ευλογημένος τόπος της πόλης, με ρόδια, τζίτζιφα και μανταρίνια ολόγλυκα; Σε κάθε του βήμα, ο ήρωας ανακαλύπτει τους ήχους, τα αρώματα
και τις γεύσεις της Αθήνας, δοκιμάζει όλα τα φρούτα της και συναντά στις περιπλανήσεις του τους πιο απίθανους χαρακτήρες, ανταλλάσσοντας μαζί τους χιουμοριστικούς διαλόγους, ενώ τα βήματά του, συχνά μπλέκονται με αυτά του συγγραφέα…

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανίτης
Παίζουν: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Νικολίτσα Ντρίζη, Κατερίνα Φωτιάδη,
Δημήτρης Αγαρτζίδης, Ερρίκος Λίτσης, Λουκία Πιστιόλα κ.ά.
Παραγωγή: DNA Films
Συμπαραγωγή: VA Films, Eurostudio TV, Προσέγγιση ΕΠΕ, ΕΚΚ
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Σενάριο: Νίκος Παναγιωτόπουλος (βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Σωτήρη Δημητρίου)
Σκηνοθεσία: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Παίζουν: Λευτέρης Βογιατζής, Νίκος Κουρής, Αλεξία Καλτσίκη
Παραγωγή: Stefi, Marianna Films, Feelgood Entertainment
Με την υποστήριξη: ΕΚΚ
Διανομή: Feelgood Entertainment
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το γαλα

j.a.c.e.

γιώργος σιούγας

μενέλαος καραμαγγιώλης

φωτό: Νίκος Νικολόπουλος

Ο Αντώνης, ένας 25χρονος ρώσος μετανάστης (Έλληνας δεύτερης γενιάς), ζει και
εργάζεται σ’ ένα βενζινάδικο στη Λάρισα. Φιλόδοξος και πρόθυμος να ανελιχθεί
κοινωνικά, διατηρεί σχέση με την κόρη του αφεντικού του, Νατάσα, την οποία και
ετοιμάζεται να παντρευτεί. Η επίσκεψη του Αντώνη στη μητέρα του, Ρήνα, και τον
σχιζοφρενή αδελφό του, Λευτέρη, προκειμένου να τους ενημερώσει για το γάμο
του, αναμοχλεύει οικογενειακές δυναμικές και βαθιά προβλήματα που στοιχειώνουν και τους τρεις με άξονα τα αρχέτυπα «Πατρίδα», «Μητέρα» και «Αγάπη». Ο
Λευτέρης αναζητά την αγάπη του αδελφού του μέσα από το ξεχασμένο παρελθόν
τους στην Τιφλίδα, ο Αντώνης προσπαθεί να ξεπεράσει τις ενοχές του απέναντι στον
Λευτέρη ενώ διαχειρίζεται τις συνέπειες της αυταπάρνησης, και η Ρήνα, ζώντας τον
καθημερινό φόβο, βρίσκεται στη μέση, προσπαθώντας να τους φέρει κοντά.
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φωτό: Γιώργος Φρέντζος

Η σκοτεινή παραλλαγή ενός μοντέρνου Όλιβερ Τουίστ. Πρόκειται για ένα αγόρι, το οποίο πριν κλείσει τα επτά του γίνεται μάρτυρας ενός μακελειού όπου ξεκληρίζεται η οικογένειά του. Τελευταίο θύμα, ο πατέρας του μικρού ήρωα της
ιστορίας, που σκοτώνεται από τα χέρια του γιου του.
Σενάριο: Βασίλης Κατσικονούρης
Σκηνοθεσία: Γιώργος Σιούγας
Παίζουν: Όμηρος Πουλάκης,
Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ιωάννα Τσιριγκούλη
Παραγωγή: CL Productions, Odeon,
Faliro House Productions, ΕΚΚ, Film In Mind
Διανομή: Odeon

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Μενέλαος Καραμαγγιώλης
Παίζουν: Σόμα Μπαντέκας, Γιώργος Μέλλος, Αλμπάν Ουκάζ, Στεφανία Γουλιώτη,
Αργύρης Ξάφης, Μηνάς Χατζησάββας
Παραγωγή: Γαλλία, Τουρκία, Πορτογαλία, Fyrom, Ολλανδία, Ελλάδα
Συμπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ, NOVA, EURIMAGES
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ο θανατος που ονειρευτηκα

κοκκινος ουρανος

Μια παρέα εφήβων, στην οποία ξεχωρίζει η γοητευτική μορφή της Δωροθέας, θα γίνουν άθελά τους οι πρωταγωνιστές, άλλοι ως θύτες και άλλοι ως θύματα, σ’ ένα επερχόμενο σκηνικό θανάτου. Ο καταλύτης της ιστορίας έρχεται
με το σκίρτημα του έρωτα και παίρνει σάρκα και οστά στη θωριά του Χρήστου,
ενός απόμακρου και συνάμα επιβλητικού έφηβου, νεοφερμένου στο αθηναϊκό προάστιο. Σε μικρό χρονικό διάστημα, η ηγετική αυτή μορφή με την ακατανίκητη έλξη θα αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα της παρέας και τον αδιαμφισβήτητο θύτη.

Ο Άρης και ο Στέλιος, δύο νεαροί που τους ενώνει μια στενή φιλία, επιχειρούν μια καινούργια αρχή στη ζωή τους.
Σ’ ένα άγονο και απομακρυσμένο από τον κόσμο τοπίο της Κρήτης στήνουν ένα θερμοκήπιο μπανάνας. Η γεμάτη
εργασία και συνάμα ανέμελη ζωή τους ταράζεται με την άφιξη της Γερμανίδας Κόρντοβας. Η παρουσία της προκαλεί
τον ερωτικό πόθο και στους δύο νέους, και ξεκινά μεταξύ τους μια κόντρα για την κατάκτησή της. Η κατάσταση αναγκάζει την Κόρντοβα να αποχωρήσει, και ωθεί τον Άρη και τον Στέλιο σε μια τελική αναμέτρηση, με μοιραίο φινάλε.

λάγια γιούργου

παναγιώτης κράββας
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Σενάριο: Παναγιώτης Κράββας
(βασισμένο σε ιδέα του Αντώνη Καφετζόπουλου)
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κράββας
Παίζουν: Τζένη Θεωνά, Ανδρέας Κωνσταντίνου,
Λένα Παπαληγούρα, Νίκος Αγγελής, Μυριέλλα Κουρεντή κ.ά.
Παραγωγή: Yvone Roman Films
Συμπαραγωγή: BloodRain Dogs, Nova
Διανομή: Village

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Λάγια Γιούργου
Παίζουν: Pihla Vitalla, Αποστόλης Τότσικας, Ορφέας Αυγουστίδης,
Ευσταθία Τσαπαρέλη, Αγγελική Λεμονή, Λαέρτης Βασιλείου
Παραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ, Λάγια Γιούργου
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ταξιδι στη μυτιληνη

απ’ τα κοκαλα βγαλμενα

σωτήρης γκορίτσας

λάκης παπαστάθης

φωτό: Ελισάβετ Μωράκη

Ο Κώστας, μετά από είκοσι χρόνια παραμονή του στο Παρίσι, αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του, Μυτιλήνη. Αφορμή, το οικογενειακό σπίτι που κληρονόμησε. Είχε φύγει από τη Μυτιλήνη στα δεκαοκτώ του, για σπουδές κινηματογράφου στο Παρίσι, κι ένα βαρύ οικογενειακό ιστορικό τον κρατούσε μακριά. Επιστρέφοντας, συναντά όσους έχουν απομείνει από τους συγγενείς του, και ξαναθυμάται αυτούς που έχουν φύγει. Ζώντες και τεθνεώτες τον κάνουν να ξαναγαπήσει τον τόπο του, ενώ η σχέση του με την Ελένη, μια νέα γυναίκα που
εργάζεται στο γηροκομείο Μυτιλήνης, του ανοίγει νέους δρόμους για τη ζωή του και την τέχνη του.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Λάκης Παπαστάθης
Παίζουν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρία Ζορμπά, Δημήτρης Καταλειφός, Λουκία
Μιχαλοπούλου, Νικόλας Παπαγιάννης, Θόδωρος Κατσαδράμης, Χρήστος Στέργιογλου κ.ά.
Παραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ, Λάκης Παπαστάθης
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H κωμικοτραγική ιστορία της καθημερινής σύγκρουσης ενός
γιατρού με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η μάχη τού εγώ με το
Ε.Σ.Υ. Είναι η μάχη που δίνουν όλοι όσοι προσπαθούν να
δουλέψουν στην Ελλάδα με κάποια –έστω, σχετική– αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα, ανεξάρτητα από το αν είναι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, κούριερ ή σκηνοθέτες. Είναι ακριβώς η μάχη που η χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια βίωσε
ως κωμωδία, και σήμερα «έφτασεν η ώραν της» να τη βιώσει –και όλοι μας μαζί της– και ως δράμα! Ανάμεσα στα δύο
αυτά άκρως ελληνικά και διαχρονικά άκρα ταλαντεύεται και
αυτή η ταινία.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Σωτήρης Γκορίτσας (βασισμένο
στο ομότιτλο βιβλίο του γιατρού Γιώργου Δενδρινού)
Συνεργάτης σεναρίου: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Παίζουν: Αργύρης Ξάφης, Δημήτρης Ήμελλος, Άννα Κουτσαφτίκη,
Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κώστας Μπερικόπουλος, Γιώργος Συμεωνίδης κ.ά.
Παραγωγή: Pan Entertainment
Συμπαραγωγή: EKK, EΡΤ
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οι ιππεις της πυλου

show bitch

νίκος καλογερόπουλος

νίκος ζερβός

φωτό: Ξένη Ταζέ

Ένας φημισμένος ηθοποιός, έχοντας απολέσει όλη του την περιουσία, εγκαταλείπει την Αθήνα και αναζητεί
«καταφύγιο» στην επονομαζόμενη από τους κατοίκους της Πρότυπη Πολιτεία «Πολυπύλου». Η επαφή του με
έναν τόπο τόσο άμεσα συνυφασμένο με την αρχαία και τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, αλλά και η γνωριμία
του με μια κοπέλα που αναπτύσσει έντονη οικολογική δράση και όραμα για την οργάνωση αυτής της πολιτείας, οδηγούν σε μια σειρά περιστατικά και δίνουν καινούργιο νόημα και ελπίδα στη ζωή του.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Νίκος Καλογερόπουλος
Παίζουν: Νίκος Καλογερόπουλος, Ιουλία Καλογρίδη, Ηλίας Λογοθέτης, Γιώργος Κιμούλης,
Αντώνης Καφετζόπουλος, Βάνα Μπάρμπα, Τάκης Σπυριδάκης κ.ά.
Παραγωγή: Faliro House Productions
Διανομή: Odeon
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Τι κάνει μια όμορφη, ταλαντούχα και φιλόδοξη τραγουδίστρια όταν θέλει να λάμψει στον δύσκολο δρόμο του θεάματος; Μία είναι η κίνηση: βρίσκει τον πιο ικανό μάνατζερ, γίνεται ζευγάρι με το πιο hot ίνδαλμα της νεολαίας, τα βάζει με τους δημοσιογράφους, είναι ατίθαση και δεν βάζει ποτέ νερό στο κρασί της. Μπορεί πραγματικά να πετύχει μ’
αυτόν τον τρόπο, να βραβευτεί ως τραγουδίστρια της χρονιάς; Κανονικά, όχι. Η Χρύσα, όμως, θα τα καταφέρει. Μπορεί να τα κάνει όλα λάθος, αλλά έχει άστρο. Και το άστρο της θα της φωτίσει με σιγουριά το δρόμο για την κορυφή.
Σενάριο: Βέρα Ντίκεϋ
Σκηνοθεσία: Νίκος Ζερβός
Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Πουλικάκος, Γιώργος Γιαννόπουλος,
Νάσος Παππάς, Άννα Ρεζάν, Ελισάβετ Καζοπούλου κ.ά.
Παραγωγή: Νίκος Ζερβός, Μπάμπης Αλατάς
Συμπαραγωγή: ΕΚΚ
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η υπογραφη

45 m2

Η Άννα, νεαρή ιστορικός τέχνης, εργάζεται για μια αναδρομική έκθεση στο έργο της ζωγράφου Μαρίας Δήμου. Η Δήμου είχε βρεθεί
νεκρή πριν από μερικά χρόνια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η Άννα, συλλέγοντας πίνακες και στοιχεία, θα φτάσει κάποια στιγμή και στον Άγγελο, σύντροφο της ζωγράφου στο τελευταίο διάστημα της ζωής της. Ο Άγγελος της προσφέρει έργα που αγνοούσε
την ύπαρξή τους, της φανερώνει άγνωστες πτυχές από τη ζωή και το έργο της Δήμου από τότε που τη γνώρισε στο Παρίσι, μέχρι και το
θάνατό της. Στην πορεία, όμως, η Άννα συνειδητοποιεί πως ο Άγγελος δε λέει όλη την αλήθεια, πως αποσιωπά πράγματα. Διαισθητικά τον εμπιστεύεται και αρνείται να δεχθεί πως η στάση του αυτή καλύπτει πιθανή εμπλοκή του στο θάνατο της Μαρίας.

Η Χριστίνα, για να ξεφύγει από την επίβλεψη της μητέρας της, υπερβαίνοντας τις οικονομικές δυνατότητες που της προσφέρει ο μισθός της πωλήτριας, νοικιάζει ένα
διαμέρισμα 45 τετραγωνικών, κάπου στην Αχαρνών, το οποίο βρίσκει σε τιμή ευκαιρίας ως Ελληνίδα, σε μια περιοχή που είναι γεμάτη ξένους. Ξένη κι αυτή ανάμεσα στους ξένους, κάνει τα πρώτα της βήματα στην ελευθερία. Απομακρύνεται από
τον κόσμο που μέχρι τότε ήξερε, και, ενθαρρυμένη απ’ τις σημειώσεις του άγνωστου νεαρού που νοίκιαζε πριν το σπίτι, προσπαθεί να μη γυρίσει πίσω στης μητέρας της, παλεύοντας ενάντια στους οικονομικούς της περιορισμούς.

στέλιος χαραλαμπόπουλος

στράτος τζίτζης

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος
Παίζουν: Γιώργος Χωραφάς, Μαρία Πρωτόπαππα, Αλεξία Καλτσίκη, Νίκος Κουρής
Παραγωγή: Περίπλους, CL Productions, Nova, Άρκτος, 2/35, ΣΕΚΙΝ
Συμπαραγωγή: EKK, EΡΤ
Διανομή: Feelgood Entertainment
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Σενάριο/Σκηνοθεσία: Στράτος Τζίτζης
Παίζουν: Έφη Λογγίνου, Ράνια Οικονομίδου,
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Γιώργος Γιαννόπουλος,
Θάνος Γραμμένος, Δημήτρης Μαυρόπουλος κ.ά.
Παραγωγή: Metavision
Συμπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ
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ενα καλοκαιρι στο αιγαιο
ολιβιέ ορλέ

πρωτη υλη
χρήστος καρακέπελης

φωτό: Laurent Thurin Nal

Ο Δημοσθένης ζει με τον 14χρονο γιο του σ’ ένα μικρό ελληνικό νησί. Ο πρόωρος θάνατος της γυναίκας του τον έχει αποξενώσει από τον γιο του και τους κατοίκους του χωριού. Η εμφάνιση και η σωτηρία ενός μικρού πελεκάνου, τον οποίο θα «υιοθετήσει» ο 14χρονος, φέρνει «αναστάτωση» στη μικρή τοπική κοινωνία και παίζει καταλυτικό ρόλο στη σχέση πατέρα-γιου.
Τα γυρίσματα της ταινίας, η οποία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα Nicostratos του Ερίκ Μπουασέ, πραγματοποιήθηκαν στη
Σίφνο και τη Μήλο.
Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Ορλέ, Παίζουν: Εμίρ Κουστουρίτσα, Τιμβό Λε Γκελέκ, Ζαντ Ρος Πάρκερ, Γεννάδιος Πάτσης,
Φρανσουά Ξαβιέ Ντεμεζόν, Ντίνος Ποντικόπουλος, Βαλεριάν Ντε Βιλνέβ, Συμπαραγωγή: Five 2 one (Γαλλία), Black Orange (Ελλάδα),
Nexus Factory (Βέλγιο), Διανομή: FeelGood

forget me not
γιάννης φάγκρας
Οκτώ χρόνια μετά το ανεξάρτητο Πες στη Μορφίνη ακόμα την ψάχνω, ο Γιάννης Φάγκρας, στη νέα του ταινία, αφηγείται το
οδοιπορικό ενός σύγχρονου Οδυσσέα, ο οποίος ξεκινά από τη Νέα Ορλεάνη και καταλήγει στην Αλάσκα. Αντιμέτωπος με την
άγρια φύση, αντιμάχεται με τον ίδιο του τον εαυτό, τη μοναξιά του και την ανάγκη του για ανθρώπινη επαφή.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Γιάννης Φάγκρας, Παίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, Παραγωγή: Γιάννης Φάγκρας

η ανταρσια της κοκκινης μαριας
κώστας ζάπας

Σε μια πόλη με heavy metal μουσική και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας ν’ ακούγεται στις ταράτσες των κτιρίων, ένας ηλικιωμένος άντρας, πρώην τρομοκράτης, που ντύνεται γυναίκα, η «Κόκκινη Μαρία», ζει χωρίς νόμους και κρύβεται στο περιθώριο σαν πόρνη και διασκεδαστής, χορεύοντας στα cafés παλιούς, ξεπερασμένους χορούς για τους θαμώνες, που του δίνουν
λεφτά. Στο δρόμο συναντά ένα νεαρό αγόρι που μένει εκεί σαν χαμίνι, ετοιμοθάνατο από επίθεση νεοφασιστών που ζουν
στην ίδια πόλη. Η «Κόκκινη Μαρία» σώζει το αγόρι, του μαθαίνει τη δουλειά και μένουν μαζί. Για να επιβιώσουν, μπουκάρουν σε cafés, δίνοντας παραστάσεις που μιλάνε για έναν νέο πολιτικό θεό. Για το πολιτικό λάθος του Θεού. Ο κόσμος τους
είναι άγριος και αστείος, μαζί.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Κώστας Ζάπας, Παίζουν: Αντώνης Παπαδόπουλος, Χ. Βερνίκος, Κώστας Κουρταράς, Χάρης Φλουσκούνης,
Τριανταφυλλιά Δημητριάδη, Παραγωγή: Minus Pictures
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5 πρόσωπα.
Ενώ θα νομίζεις πως είναι το θέμα,
το θέμα θα γίνεις εσύ.
Ενώ νομίζεις ότι μαθαίνεις για τη ζωή τους,
θα μάθεις για τη δική σου.
Τους κόσμους απ’ όπου έρχονται,
δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς
να τους καταλάβεις.
Η ερώτηση είναι: Tον δικό σου κόσμο,
μπορείς;
Δε γνωρίζονται. Αλλά κάτι τους ενώνει.
Όλοι έχουν ένα κομμάτι από την ίδια σπασμένη ιστορία.
Θα συναρμολογηθεί.
Στην ιστορία που θα μας διηγηθούν,
όλα ανακυκλώνονται:
Τα σίδερα που μπορεί να λιώνουν
για πάντα και να ξαναγίνονται σίδερα.
Οι φτωχοί που μπορεί να λιώνουν
για πάντα και να μένουν φτωχοί.
Οι πλούσιοι που μπορεί να λιώνουν
για πάντα και να γεννάνε πλούσιους.

Το κομμάτι της σπασμένης ιστορίας
το βρήκαν στα σκουπίδια.
Ο καθένας σε άλλη γειτονιά, σε διαφορετικό τενεκέ, σε άλλο πεζοδρόμιο.
Ενώ μάζευαν ό,τι μεταλλικό πετάς.
Χωρίς κανείς να τους το έχει υποδείξει,
διασφαλίζουν την παραγωγή του 80% του
1.000.000 τόνων χάλυβα
που παράγει η ελληνική μεταλλουργία,
και το 50% του αλουμινίου.
Πολλά απ’ αυτά τα προϊόντα εξάγονται.
Την ώρα που φύλλα αλουμινίου και μπετόβεργες ταξιδεύουν μακάρια για τις τέσσερις άκρες της Γης, τηρώντας συμβόλαια
εκατομμυρίων δολαρίων, αυτοί, πίνοντας
μια γουλιά κλεμμένο νερό, παρατηρώντας
τα ποντίκια να τρέχουν ανάμεσα στα ποδάρια τους, περιμένουν.
Απόψε δε θα κατεβάσεις στο πεζοδρόμιο
το παλιό σου ψυγείο;
Ποια έκπληξη σκηνογραφούν απόψε γι’
αυτούς οι δρόμοι της πόλης;

Ποιους διαλόγους προβάρει ο μαντράς για
να τους κλέψει αύριο στο ζύγι
ή ν’ αγοράσει με χαμηλότερη τιμή;
Όλα παίζονται αύριο και κάθε μέρα, στον
Ταύρο, στον Ασπρόπυργο, στο Ρέντη.
Στις αμέτρητες παράνομες μάντρες,
στις πράσινες μπίζνες τους, στο μαύρο τους
χρήμα.  
5 πρόσωπα κολλάνε τα 5 κομμάτια
αυτής της ιστορίας.
Τα βρήκαν στα σκουπίδια. Τυχαία.
Μήπως κάποιο το πέταξες εσύ;
Άλλες 5 οικογένειες διαχειρίζονται
όλο αυτό τον πλούτο.
Μήπως το σπίτι σου είναι το ορυχείο τους;
Αναρωτήσου:
Πριν εσύ σκεφτείς πόσο ωφελείς
το περιβάλλον ανακυκλώνοντας,
μήπως κάποιοι έχουν ήδη σκεφτεί πόσο
ωφελείς την τσέπη τους;
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρακέπελης
Παραγωγή: CL Productions, ΕΚΚ, Με την υποστήριξη: MEDIA
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κυπραιες

αναζητωντας τη μηδεια
νίκος γραμματικός

βασιλική κατριβάνου, μπούσρα αζούζ

Η ταινία διερευνά τις έννοιες της εστίας και της ασφάλειας, φέρνοντας στο φως ιστορίες από το διαιρεμένο νησί που για χρόνια
έμεναν κρυμμένες. Την Άνοιξη του 2004, παραμονές του δημοψηφίσματος, η σκηνοθέτις καλεί σε συνάντηση Κυπραίες και
από τις δύο πλευρές του νησιού. Στη συνάντηση αυτή, που για κάποιες αποτελεί συνέχεια πολύχρονων κοινών προσπαθειών
για επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, οι γυναίκες θα μοιραστούν τους φόβους, τις επιφυλάξεις και τις ελπίδες τους, καθώς και την επιθυμία τους να ζήσουν ξανά μαζί.
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Βασιλική Κατριβάνου – Μπούσρα Αζούζ, Παραγωγή: Βασιλική Κατριβάνου, Συμπαραγωγή: Ειρήνη Κατριβάνου, Jubitz Family Foundation

oργισμενος δεκεμβρης
άκης κερσανίδης, χρύσα τζελέπη

φωτό: Χρ. Χουλιάρας

Ο Ιάσονας και η Μήδεια με τους δύο γιους τους, διωγμένοι από την Ιωλκό και τον βασιλιά της, Πελία, κατοικούν στην Κόρινθο. Εκεί, ο Ιάσονας παντρεύεται την κόρη του βασιλιά Κρέοντα, Γλαύκη. Η Μήδεια, γυναίκα με μαγικές ικανότητες, μη μπορώντας να δεχθεί τη προδοσία και τυφλωμένη από το πάθος της, εκδικείται τον Ιάσονα δολοφονώντας με δηλητήριο τον Κρέοντα και τη Γλαύκη, και σφάζοντας τους γιους της. Στο τέλος, φεύγει πάνω σ’ ένα άρμα που το σέρνουν δυο φτερωτοί δράκοι
και το έχει στείλει ο παππούς της, Ήλιος, προς την Αθήνα και τον βασιλιά Αιγέα, ο οποίος της είχε προσφέρει άσυλο.
Σκηνοθεσία: Νίκος Γραμματικός, Επιστημονικός Σύμβουλος: Νίκος Χουρμουζιάδης, Σενάριο: Νίκος Παναγιωτόπουλος Νίκος Γραμματικός,
Ηθοποιοί: Γιούκικο Κροντηρά, Αντώνης Αντωνίου, Σοφία Βογιατζάκη, Χρήστος Ρούπακας, Τάσος Νούσιας, Βαγγέλης Μουρίκης, Θοδωρής Κανδηλιώτης,
Παραγωγή: Graal Α.Ε., Αστερίας, Inkas, Proseggisi, E.K.K., ERT AE., Υποστήριξη: MEDIA FUND
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Τι ήταν η εξέγερση του Δεκέμβρη; Ποια τα κοινωνικά υποκείμενα που συμμετείχαν; Ποια αίτια την προκάλεσαν; Ποια η παρακαταθήκη της για το μέλλον των κοινωνικοπολιτικών διεκδικήσεων; Η ταινία προσπαθεί να περιγράψει το χρονικό της εξέγερσης με τα μάτια όσων συμμετείχαν και όσων πήραν θέση, ενώ, παράλληλα, θίγει κάποιες από τις σημαντικότερες προεκτάσεις
των μικρών και των μεγάλων ζητημάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων, αλλά και μετά το πέρας τους.
Σκηνοθεσία: Άκης Κερσανίδης, Χρύσα Τζελέπη, Παραγωγή: Ομάδα Τεκμηρίωσης Κινητοποιήσεων Δεκέμβρη
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λογος και αντισταση

η περιπτωση ευρυδικη

τίμων κουλμάσης

φρέντυ βιανέλλης

Η ταινία αφηγείται την ιστορία αυτών που δημιούργησαν την περίφημη ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle (στα χρόνια
της δικτατορίας μεταδιδόταν καθημερινά από 21.40-22.40) και, εξόριστοι και αγωνιζόμενοι εναντίον ενός φασιστικού καθεστώτος, κατόρθωσαν να διατηρήσουν ακέραια την αξιοπρέπεια, και ζωντανή την ελπίδα των ανθρώπων που τους άκουγαν
από τον τόπο τους.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Τίμων Κουλμάσης, Παραγωγή: TK Films, EKK, ΕΡΤ, Aia films, Εμφανίζονται οι συντάκτες, σχολιαστές και συνεργάτες
της εκπομπής: Κώστας Νικολάου, Βασίλης Μαυρίδης, Γιώργος Κλαδάκης, Δανάη Κουλμάση, Αλέξανδρος Σχινάς, Βασίλης Μαθιόπουλος,
Μάριος Νικολινάκος, Νίκος Τζαβάρας, Νίκος Μαυρομάτης και Κάρολος Παπούλιας, Ντόρα Μπακογιάννη, Γιώργος Μαγκάκης, Θανάσης Βαλτινός

ελενη μπουκουρη αλταμουρα - η πρωτη ελληνιδα ζωγραφος

50

Η Ευρυδίκη, μετά από επτά χρόνια στην ηρωίνη, δεν «καταλήγει στα σκουπίδια» και βλέπει ξεκάθαρα τη δυσλειτουργική της
οικογένεια. Η ταινία βασίζεται στο θεατρικό έργο Η περίπτωση Ευρυδίκη και αφηγείται την ιστορία ενός κοριτσιού που περιπλανήθηκε στον κόσμο των ναρκωτικών για 13 χρόνια, βίωσε την οδύνη σε όλες τις εκφάνσεις της και κατάφερε μέσα από τη
θεραπεία να κάνει μια νέα αρχή.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Φρέντυ Βιανέλλης, Παραγωγή: Modiano Α.Ε.

οδος σφακτηριας

κλεώνη φλέσσα

μαριάννα οικονόμου

Μια γοητευτική και αινιγματική γυναίκα που, για να σπουδάσει, ντύθηκε άντρας, και ανέτρεψε όλες τις ισχύουσες συμβάσεις
της εποχής της. Η Ελένη Αλταμούρα είναι η πρώτη ελληνίδα αβάν-γκαρντ καλλιτέχνιδα του 19ου αιώνα. Σπούδασε ζωγραφική στη σχολή των Ναζαριστών, στη Ρώμη, το 1847-’50 και στη Φλωρεντία, το 1850-’51, και διεκδίκησε ν’ ανοίξουν οι Ακαδημίες των Τεχνών και τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, και να επιτρέψουν στις γυναίκες να έχουν πρόσβαση στη γνώση.
Ερωτεύτηκε τον ιταλό ζωγράφο Σαβέριο Αλταμούρα κι έζησε επαναστατικά τη ζωή της.

Δώδεκα κοινωνικά, εθνικά και πολιτιστικά διαφορετικοί άνθρωποι μοιράζονται έναν μικρό πεζόδρομο στον Κεραμεικό. Η ταινία είναι ένα παζλ από στιγμές καθημερινότητας και προσωπικές εξομολογήσεις, οι οποίες αποκαλύπτουν την ποικιλία της ανθρώπινης εμπειρίας και φύσης, καθώς και την ύπαρξη κοινών υπαρξιακών ανησυχιών και επιθυμιών. Στο πλαίσιο της ραγδαίας κοινωνικοοικονομικής αλλαγής που υφίσταται η περιοχή, η Οδός Σφακτηρίας διατηρεί ακόμα μια αίσθηση γειτονιάς, όπου
οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους να συνυπάρχουν μέσα στη διαφορετικότητά τους.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Κλεώνη Φλέσσα, Κείμενα: Σοφία Φίλντιση, Κλεώνη Φλέσσα, Παραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ, Cleos Films

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Μαριάννα Οικονόμου, Παραγωγή: Μαριάννα Οικονόμου, ΕΡΤ, ΕΚΚ
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συναντησεις με την κικη δημουλα

σπυρος παπαλουκας - η περιπετεια της ζωγραφικης

κατερινα πατρώνη

καλλιόπη λεγάκη

Μια προσωπική, εξομολογητική, αφοπλιστική συζήτηση, με την Κική Δημουλά να καταθέτει αποσπάσματα ζωής, αισθημάτων και σκέψεων, σε μια συνεχή ροή λόγου, με τις αμφιβολίες, τις σιωπές και τις εντάσεις να αποτελούν μέρος της ταινίας, και
τη μηχανή να παραμένει κοντά της, ψάχνοντας συνεχώς με το φακό το πρόσωπό της.

Το πορτρέτο του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά γίνεται η αφορμή για να συναντήσει η ζωγραφική τις άλλες τέχνες και, μέσα
από τον κινηματογραφικό φακό, να μιλήσει μαζί τους. Ο Σπύρος Παπαλουκάς ήταν μεγάλος γνώστης των καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής του, αλλά και εξίσου μεγάλος γνώστης της βυζαντινής τέχνης. Τα έργα του συνδυάζουν τον ιμπρεσιονισμό
των Σεζάν, Ματίς, και Βαν Γκογκ με την πνευματικότητα των βυζαντινών αγιογραφιών. Η επίσκεψή του και η διαμονή του στο
Άγιο Όρος είχε τόσο μεγάλη επίδραση στο έργο του, ώστε ο ζωγράφος συνέχισε να δουλεύει αγιορείτικα τοπία για πολλά
χρόνια κατόπιν. Εκτός από αγιογραφίες και τοπιογραφίες, ο Παπαλουκάς έφτιαξε και πορτρέτα, με πιο χαρακτηριστικό Το παιδί με τις τιράντες (1925).

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Παραγωγή: Περίπλους, ΕΡΤ, ΕΚΚ

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Καλλιόπη Λεγάκη, Παραγωγή: Portolanos Films, ΕΡΤ, ΕΚΚ

πεθαινοντας για την αληθεια
ειρήνη βαχλιώτη

γιώργος ζαφείρης

Με αφορμή τις συγκλονιστικές ιστορίες δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, στο πολεμικό ρεπτορτάζ, το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην αναζήτηση των ευθυνών, στην ατιμωρησία των εγκλημάτων και στην αποκάλυψη της
αλήθειας. Ψάχνει τους συγγενείς που μένουν πίσω και αναζητούν δικαιοσύνη για τους δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν.
Ερευνά γενικότερα τις αλλαγές που συντελέστηκαν στα media τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθεια χειραγώγησης και χρησιμοποίησής τους ως προπαγανδιστικού όπλου, αλλά και, γενικότερα, στο ρόλο τους από τον Πόλεμο του Βιετνάμ μέχρι σήμερα.
Σκηνοθεσία: Ειρήνη Βαχλιώτη, Ιδέα, συντονισμός, έρευνα: Νίκος Μεγγρέλης, Σεναριακή προσαρμογή: Γιάννης Μαρούδας,
Συντακτική ομάδα-έρευνα: Νίκος Πολίτης, Ελένη Βαρβιτσιώτη, Παραγωγή: Odeon, Faliro House Productions, CL Productions,
Συμπαραγωγή: Νέο Μήνυμα, ΕΚΚ, ΕΡΤ, Με την υποστήριξη: Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
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ταξιδι στην σκια του βυζαντιου

Επτά χρόνια μετά την Εφήμερη πόλη, που ταξίδεψε ως τις Κάννες και απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές, ο Γιώργος Ζαφείρης
επιστρέφει για να αναζητήσει τις αρχαίες ελληνικές ρίζες της Ορθοδοξίας, τα μυστικά της επιβίωσής της μέσα από αιώνες Ισλαμικής κυριαρχίας, και τη σύνθετη σχέση μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά με αφορμή το πολυβραβευμένο, ομότιτλο βιβλίο του Ουίλιαμ Νταλρίμπλ, που ακολουθεί τα βήματα δυο καλογέρων καθώς ξεκινούν, το 587,
να διασχίσουν ολόκληρη την τότε βυζαντινή αυτοκρατορία. Τα γυρίσματα έγιναν στην Τουρκία, την Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο.
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Γιώργος Ζαφείρης Παραγωγή: Νότος Films, ΕΡΤ, ΕΚΚ
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νικος παπατακης - πορτρετο ενος ελευθερου σκοπευτη

οδυσσειες σωματων - μπαλαντα για τον νικο κουνδουρο

τίμων κουλμάσης, ηρώ σιαφλιάκη

αντώνης μποσκοΐτης

Πορτραίτο του Νίκου Παπατάκη, κινηματογραφιστή ελληνοαβυσσηνιακής καταγωγής, που ζει στη Γαλλία. Αιώνια εξόριστος,
στα 90 του ακόμα νέος, ο Νίκος Παπατάκης είναι δημιουργός πέντε ταινιών: Οι άβυσσοι (1963), Οι βοσκοί της συμφοράς (1967), Gloria Mundi (1976/2005), Η φωτογραφία (1986), Οι ισορροπιστές (1991). Μεταξύ άλλων, στην περιπετειώδη ζωή του υπήρξε αντιστασιακός κατά της Ιταλικής Κατοχής στην Αιθιοπία, γκρουμ αθηναϊκού ξενοδοχείου στη δικτατορία
του Μεταξά, παραγωγός της μόνης ταινίας του Ζαν Ζενέ στο Παρίσι και του Shadows του Κασσαβέτη στη Νέα Υόρκη, ιδρυτής του περίφημου καμπαρέ του Σεν-Ζερμέν, «La Rose Rouge», όπου πρωτοεμφανίστηκαν η Ζιλιέτ Γκρεκό, ο Μπορίς Βιάν,
ο Λεό Φερέ, ο Μαρσέλ Μαρσό, ο Μισέλ Πικολί και ο Ρεμόν Κενό. Αρχικά, τις ταινίες του Νίκου Παπατάκη η Γαλλία των ορθοφρονούντων τις πολέμησε μανιωδώς, αλλά είχε την υποστήριξη του Σαρτρ, της Μποβουάρ, του Μπρετόν, του Πρεβέρ και
του φίλου του, Ζαν Ζενέ.

Η ταινία, γυρισμένη σε έγχρωμο και ασπρόμαυρο φιλμ super 16mm, εστιάζει στην εικαστική αξία του έργου τού Νίκου Κούνδουρου, με σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ περιλαμβάνει την αποκλειστική κινηματογράφηση μιας πρόβας του μεγάλου
σκηνοθέτη με τις ηθοποιούς του, εν είδει… ροκ πρόβας. Το υλικό της ταινίας βασίστηκε στη βιογραφία του Νίκου Κούνδουρου
με τίτλο Οδύσσειες σωμάτων, του Γιάννη Σολδάτου. Μεταξύ άλλων, στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν οι: Θόδωρος Αγγελόπουλος, Αλέκος Φασιανός, Μένης Κουμανταρέας, Παύλος Μάτεσις, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος,
Μαρίζα Κωχ, Αντιγόνη Αμανίτου, Πέτρος Φυσσούν, Λευτέρης Ξανθόπουλος, Αντρέας Παγουλάτος, Βασίλης Βασιλικός, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Νίκος Μαμαγκάκης, Ντόρα Μπακοπούλου, Ζαχαρίας Ρόχας, Κυριάκος Κατζουράκης και Τάσος Ζωγράφος.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αντώνης Μποσκοΐτης, Παραγωγή: ΕΚΚ, MediaVox, Σκλαβής

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Τίμων Κουλμάσης, Ηρώ Σιαφλιάκη, Παραγωγή: Amir, Cine Cinema, Gaumont, CNC, Procirep, Angoa, Περίπλους, ΕΡΤ

ονειρα σε αλλη γλωσσα

ο χρυσος της αργολιδας - αγαπη και πονος για το πορτοκαλι

λουκία ρικάκη

γιώργος ζέρβας
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Το σχολείο της Φανερωμένης –λίγα μέτρα από την Πράσινη Γραμμή− υποδέχεται τα παιδιά των μεταναστών στην Κύπρο. Εκεί
συνυπάρχουν 300 πρόσωπα και 300 όνειρα, καθένα στη γλώσσα του. Η ταινία αφηγείται την ιστορία αυτής της αυτοσχέδιας
κοινωνίας του σχολείου μέσα από τα μάτια και τα λόγια των παιδιών που τολμούν ακόμα να ονειρεύονται. Το σχολείο είναι η
χώρα των παιδιών⋅ μια νέα πατρίδα, όπου τα παιδιά μιλούν διάφορες γλώσσες.

Οι περιπέτειες του πορτοκαλιού στην Αργολίδα, ο βαθύς δεσμός των κατοίκων μ’ αυτό, ο τρόπος με τον οποίο εμπλουτίζει
τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και οι απειλές από την παγκοσμιοποίηση, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ασθένειες.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Λουκία Ρικάκη, Παραγωγή: Τρίκυ Τρικ

Σενάριο: Γιώργος Ζέρβας, Βαγγέλης Παπαδάκης, Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζέρβας, Παραγωγή: Γιώργος Ζέρβας Film Productions
55

Αγάπησα τον κινηματογράφο μαζί με τον αθλητισμό. Ο ερωτάς μου
όμως είναι η μουσική, δηλαδή, θα θυσιάσω μία ωραία ταινία ή μία
ωραία κούρσα 1500 μέτρων για ν’ ακούσω τη Μαρία Κάλλας ή τον
Φρανκ Σινάτρα. Το 1984 στο Λος Άντζελες πλήρωσα 77 δολάρια για να
ακούσω τον Σινάτρα σε μια τρίωρη συναυλία, όταν η ΕΡΤ μου έδινε 70
δολάρια ημερήσια αποζημίωση. Μετά έτρωγα σάντουιτς για 3 μέρες.
Ο αθλητισμός μου έδωσε πολλά. Ταξίδεψα σε 47 χώρες, έκανα πάνω
από 1500 μεταδόσεις αλλά πάντοτε ξέφευγα για να ακούσω μουσική.
Στην Αργεντινή έμεινα ένα μήνα, αλλά πήγαινα κάθε βράδυ σχεδόν σε
κάτι υπόγειες μικρές ταβέρνες που σέρβιραν μόνο κόκκινο κρασί για
να ακούσω tangos, εκεί ήταν σαν εκκλησία, δεν ακουγόταν ούτε αναπτήρας…
Δεν έχασα ποτέ μια ευκαιρία για να ακούσω μια συναυλία, ένα κονσέρτο… πήγα στη Σκάλα του Μιλάνου να ακούσω τους 3 τενόρους
– Καρέρας, Ντομίνγκο, Παβαρότι· όταν πέθανε η Κάλλας δάκρυσα.
Μ’ αρέσει πολύ το ερωτικό τραγούδι, δεν μπορώ να φλερτάρω μια
γυναίκα με Ελβις Πρίσλεϋ, ούτε με Θεοδωράκη· μεγάλος συνθέτης,
αλλά εγώ είμαι Χατζιδακικός...
Τον κινηματογράφο τον γνώρισα λίγο μετά την Κατοχή. Είχα την ατυχία να χάσω τον πατέρα μου το 1942, στα 11 μου χρόνια, και με μεγάλωσε η Γαλλίδα μητέρα μου, γι’ αυτό και έχω γαλλική κουλτούρα. Ο
παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν μουσικός, έπαιζε
πιάνο, βιολί και άρπα· το πιάνο η μητέρα μου αναγκάστηκε να το πουλήσει όταν πέθανε ο μπαμπάς... Εγώ ήθελα να γίνω πιανίστας, αλλά
έγινα δημοσιογράφος. Δεν μετάνιωσα έκανα το χόμπι μου επάγγελμα,
ήμουν τυχερός· ήθελα όμως να γίνω πιανίστας.

Γιάννης Διακογιάννης
κάθε κυριακή στις 9 μμ.
Μία ζωή πλούσια και γεμάτη εμπειρίες. Ένας χείμαρρος λέξεων, συναισθημάτων· συχνά δηκτικών παρατηρήσεων για τους πολιτικούς, τους ηθοποιούς· μιλάει για όλα πολύ γρήγορα και με πάθος. Δύσκολο
να τον σταματήσεις όταν μιλάει για κινηματογράφο,
για ταινίες, για μουσική, Παγκόσμια Πρωταθλήματα,
Ολυμπιακούς Αγώνες· γεγονότα που πάνε ανά τετραετία και ακολουθούν τα Μουντιάλ ή τις πόλεις που διοργάνωσαν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ακολουθούν
έρωτες, ζήλιες, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, μιλάει
συχνά για τη Νιό, το νησί καταγωγής του πατέρα του,
όπου ερωτεύτηκε τη Βαρβάρα, τη δεύτερη σύζυγό του
που είναι ακόμη μαζί… και πηγαίνουν πάντα τα καλοκαίρια στο νησί.
Ονόματα διασήμων και σημαντικών ανθρώπων αναφέρονται στη συζήτηση και δίπλα αμέσως παρατίθεται μια μικρή ιστορία, κάποιο ανέκδοτο, (…αλλά μην
το γράψετε») από το παρελθόν. Μετά από μία δίωρη
συζήτηση και ένα καφέ στο lobby γνωστού αθηναϊκού ξενοδοχείου νομίζω πως συνάντησα τον «δικό
μου» Διακογιάννη.
από την Ίλια Παπασπύρου

Στη Γαλλία έζησα έξι χρόνια, παντρεύτηκα 23 ετών με τη Σιμόν· νομίζω
πως την παντρεύτηκα μόνο και μόνο επειδή ήταν Γαλλίδα και ήθελα
να στεριώσω τη σχέση μου με αυτή τη ρίζα. Δούλευα στην επιχείρηση
του πεθερού μου, επιχείρηση σχολικών οικοδομών και τα απογεύματα
παρακολουθούσα σεμινάρια αθλητικής δημοσιογραφίας.
Στο Παρίσι πρωτοπήγα το 1949. Με είχε στείλει η μάνα μου όταν τέλειωσα το σχολείο, το ιδιωτικό Γυμνάσιο Καλπάκη, στα ξαδέρφια μου
στους συγγενείς της στη Νότια Γαλλία, την πόλη Orange, μια θαυμάσια ρωμαϊκή πόλη με ρωμαϊκό θέατρο. Εκεί πρωτοείδα στη σκηνή τον
Gerard Philippe με την Maria Casares. Ο θειός μου λοιπόν με έστειλε
τότε και στο Παρίσι για 5 μέρες.
Η πρώτη ταινία που είδα με το θείο μου, τον Νικήτα, ήταν Ο τρίτος άνθρωπος του Κάρολ Ρηντ το 1949 με τον Τζόζεφ Κότεν και τότε ερωτεύτηκα την Αλίντα Βάλι. Είχα ένα φλέρτ στο σχολείο με μία κοπέλα,
τη Φρύνη, γυρίζω και της λέω «είμαι ερωτευμένος με την Αλίντα Βάλι»
και εκείνη, πολύ σοβαρά, μου λέει: «κι εγώ;»
Έχω ερωτευτεί κι άλλες γυναίκες, τη Μισέλ Μοργκάν στην ταινία του
Clouzot Le quai des brumes με τον Ζαν Γκαμπέν, πολύ κλειστό έργο.
Αυτός είναι λιποτάκτης και κρύβεται, κλασσικό film noir, σε ένα δωμάτιο.
Όταν λοιπόν ζούσαμε στο Παρίσι, στο Neuilly, η γυναίκα μου έκανε
παρέα με την Anne Philippe, τη γυναίκα του Gerard Philippe, ψωνίζανε μαζί στο μανάβη, στη γειτονιά, μια μέρα μας καλέσανε σπίτι τους να
φάμε και να χορέψουμε, με δίσκους 78 στροφών. Ήταν καλεσμένη και
η Μισέλ Μοργκάν. Όταν ήρθε η σειρά μου να χορέψουμε, ήμουν τότε
25-26 ετών και αυτή θα κόντευε τα 50, της είπα «επιτρέψτε μου να σας
πω πως όταν ήμουν μικρότερος ήμουν ερωτευμένος με τα μάτια σας»
και αυτή μου απαντάει «Vous n’ etes plus Monsieur?» (Δεν είστε πλέον, κύριε;). Εγώ τα ‘χασα, το κατάλαβε και μου έσφιξε το χέρι.
Ποια άλλη έχω ερωτευθεί; Τη Μαρία Κάλλας, γι’ αυτό αντιπαθούσα
πολύ τον Ωνάση· την Ανούκ Εμέ στο Une Homme et une Femme
Τι κοινό είχαν οι γυναίκες που ερωτευόμουνα; Οι περισσότερες ήταν
μελαχρινές. Δε μ’ αρέσουν οι ξανθές. Ερωτεύτηκα όμως την Κιμ Νόβακ στο The Man with the Golden Arm με τον Φρανκ Σινάτρα.
Έχω εξασκήσει πολύ τη μνήμη μου, έχω κάνει μεγάλη προπόνηση. Για
να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει να θυμάσαι φυσιογνωμίες, ονό-
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ματα, ρεκόρ... καθόμουνα και διάβαζα με τις ώρες.

ψουν τους Ολυμπιακούς. Οι άλλοι κάνουν μόνο ποδόσφαιρο.

Έχω τεράστιο αρχείο… και για τον κινηματογράφο. Έχω όλα τα στοιχεία για τις ταινίες που αγαπάω και όχι μόνο. Τον Τριφό, τον Κλουζό και τις Διαβολογυναίκες, και Το μεροκάματο του τρόμου, τον
Καρνέ και το Les Enfants du Paradis, τον Ρενέ Κλερ, τη Ζαν Μορώ
στο Les Amants και στο La Notte, την Ανί Ζιραντό, τον Γκοντάρ, τον
Λελούς, τον Σαμπρόλ· μου αρέσει επίσης πολύ ο Βισκόντι· σπουδαία ταινία Ο Γατόπαρδος, από τον Φελλίνι μ’ αρέσει το 8 ½, μου
άρεσε πολύ η Τζούλι Κρίστι, ο Μαϊκλ Κέιν, ο θεός Μάρλον Μπράντο, ο Μελβίλ Ο Κόκκινος Κύκλος με τον Ιβ Μοντάν, η Σιμόν Σινιορέ, η οποία στα νιάτα της έπαιξε την πόρνη, μετά όμως έπαιζε άλλα
τελείως διαφορετικά… Κορυφαίο μου έργο είναι η Καζαμπλάνκα.
Δεν είναι κολοσσιαίο έργο, αλλά έχει τα πάντα: πλοκή, μυστήριο,
κατασκοπεία, ακόμη σιγοτραγουδάω το τραγούδι «You can play
poker» .

Δούλεψα τρία χρόνια σε ιδιωτική σχολή. Σηκώθηκα και έφυγα, είπα
στον ιδιοκτήτη δεν μπορώ να μείνω, από τους 200 μαθητές που
είχα έβγαλα μόνο 16, που τους προώθησα σε εφημερίδες. Αυτά είναι παιδιά του μπαμπά, που θέλουν αμέσως να γίνουν βεντέτες και
να πάνε στην τηλεόραση. Το γράψιμο στις εφημερίδες είναι το παν.
Το γράφεις, το ξανακοιτάζεις, το βλέπει ο αρχισυντάκτης και αν δεν
είναι καλό το σκίζει και σου λέει, ξαναγράψτο.

Ο Γαβράς μου αρέσει πολύ. Το Ζ το είδα στη Γαλλία όταν εδώ ήταν
απαγορευμένο -το 1968 πήγα μ ένα φίλο μου και το είδα σ ένα μικρό σινεμά στα Ηλύσια Πεδία- έχω δει όλα τα φιλμ του, την Ομολογία, την Κατάσταση Πολιορκίας, τον Αγνοούμενο με τον Τζακ
Λέμον. Ο Αγγελόπουλος δεν μ’ αρέσει, εκείνα τα μεγάλα μακρινά
πλάνα, δεν έχουν ρυθμό, παλμό· κρύο πράγμα…
Ο Καζάν επίσης ήταν μεγάλος σκηνοθέτης· δεν μ’ απασχολεί εμένα αν πρόδωσε, εγώ τον βλέπω σαν σκηνοθέτη… και το Αμέρικα,
Αμέρικα που δεν μ’ αρέσει πολύ βέβαια, ήταν μια μεγάλη ταινία.
Δεν θα έγραφα ποτέ ένα βιβλίο για τον κινηματογράφ που αγαπάω,
γιατί δεν είμαι ειδικός· δεν κοιτάζω την τέχνη, αν π.χ. η γωνία είναι
σωστή, αν ο ρυθμός είναι καλός…

για το Θέατρο
Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ διαβασμένος
για να δει και να καταλάβει το θέατρο. Έχω δει πολύ ωραίες παραστάσεις. Θυμάμαι μία φορά είχα μια σχέση με μία συνάδελφο,
1960-61 ήτανε και πήγαμε να δούμε «Το Θάνατο του Εμποράκου»
στο Υπόγειο του Κουν, με πρωταγωνιστή τον Χατζημάρκο. Όταν
φύγαμε προχωρήσαμε με τα πόδια μέχρι το Σύνταγμα, δεν μιλούσαμε, είμαστε πολύ επηρεασμένοι από το έργο, κοιταχτήκαμε και
είπαμε, απόψε να μην κοιμηθούμε μαζί, δεν είχαμε όρεξη για έρωτα, πήγε ο καθένας σπίτι του. Μετά το είδα και στο σινεμά, δεν μου
έκανε εντύπωση. Το θέατρο όταν σε αγγίξει είναι πολύ δυνατό. Φέτος είδα αρκετές παραστάσεις, μου άρεσε ο «Βυσσινόκηπος» με την
Μπέτυ Αρβανίτη, τρεις φορές πήγα στο REX για να βρω εισιτήρια
για το «Τρίτο Στεφάνι» του Ταχτσή· τέσσερις ώρες και δεν κουράστηκα καθόλου· είδα τη Ρένη Πιττακή μου άρεσε πολύ. Έχω πάει και
σε παραστάσεις, στις οποίες ήθελα να φύγω, αλλά δεν το έκανα,
γιατί σεβάστηκα τους ηθοποιούς. Θυμάμαι την παράσταση «Μερικοί το προτιμούν καυτό» με τον Ηλιόπουλο, τον Αλεξανδράκη και
τη Νόνικα Γαληνέα. Ήθελα να φύγω αλλά σεβάστηκα τον Ηλιόπουλο και τον Αλεξανδράκη. Ούτε θέλω να δω τον Απόστολο Γκλέτσο
να κάνει τον Κοβάλσκι στο «Λεωφορείον ο Πόθος» όταν το έχω δει
με τον Μάρλον Μπράντο.

για την αθλητική δημοσιογραφία
Έχω δουλέψει πάρα πολύ. Ξέρετε τι σημαίνει Στίβος; Τελειώνανε
οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1980 στη Μόσχα και εγώ ετοίμαζα τους
επόμενους, του 1984, στο Λος Άντζελες. Νέα πρόσωπα εμφανιζότανε και δούλευα 2-3 ώρες την ημέρα αρχείο. Και δούλευα στην
εφημερίδα και στο ραδιόφωνο. Δε φτάνει μόνο το ταλέντο, χρειάζεται δουλειά. Η Μαρία Κάλλας δεν ήταν ταλέντο; Δεν δούλεψε
σκληρά; Ο Πελέ δεν ήταν ταλέντο; Δεν προπονήθηκε;
Ρωτάω τους νεότερους. Γιατί καλύπτετε μόνο ένα άθλημα; Δεν μπορεί να ασχολείστε μόνο με το «γουέστερν». Υπάρχουν και άλλα
είδη. Αλλά αυτό θέλει πολύ δουλειά. Λίγοι μπορούν να κάνουν
Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2004 στην ΕΡΤ μου είπε ο Άγγελος Στάγκος «θέλω νέα παιδιά». Μόνο 10-12 άτομα μπορούσαν να καλύ-

Πως βρήκα το «προσωπικό μου» στυλ; Εγώ πήγα στη Γαλλία το
1954, είδα το Παγκόσμιο Κύπελλο το ΄54, είδα το ΄58. Και όταν
ως μαθητευόμενος ήρθε η ώρα να μεταδώσω σκεφτόμουνα: Πώς
μεταδίδει ο Γάλλος; Ο Βέλγος; Κάναμε παρέα τότε με συμμαθητές
μου και το συζητούσαμε. Ο Άγγλος θα μεταδώσει πολύ αντικειμενικά. Είμαι βέβαιος ότι όλοι συμπαθούν μία ομάδα, αλλά δεν το δείχνουν καθόλου. Οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί ξέρουν ποδόσφαιρο·
πολλοί είναι πρώην ποδοσφαιριστές, οι Γάλλοι μιλάνε πολύ για να
καλύψουν τις αδυναμίες τους, ο Ιταλός φωνάζει, οι Νοτιοαμερικάνοι
ουρλιάζουν, το γκοοοοοοόλ μπορεί να κρατήσει 2 λεπτά. Έχω δει
Κολομβιανούς να ουρλιάζουν, να μεταδίδουν εναλλάξ, και, μετά
να μπαίνουν μέσα κάθε 10 λεπτά για να τρώνε αυγά χτυπημένα για
να καθαρίζει ο λαιμός…
Εγώ λοιπόν είπα, δεν είσαι ούτε Γερμανός να μιλάς κάθε 2 λεπτά,
ούτε Γάλλος, ούτε Ιταλός. Δεν ήθελα να κάνω επίδειξη γνώσεων,
ούτε να λέω ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής είναι παντρεμένος με τη
«Μαρία», ούτε να ουρλιάζω σε κάθε «ευκαιρία»· δεν είναι ευκαιρία
κάθε σουτ που γίνεται στην περιοχή… Δεν ξέρω αν υπάρχει «στυλ
Διακογιάννη» αυτό ρωτήστε το σε άλλους, όχι σε μένα. Πάντως
ήμουνα αντικειμενικός. Ξεκίνησα τις μεταδόσεις το 1966 και έφτασε
το 1971 για να μου πει κάποιος, «τώρα κατάλαβα ότι είσαι Παναθηναϊκός ρε μπαγάσα». Ήταν στο τρίτο γκολ του Καμάρα στον Ημιτελικό με τον Ερυθρό Αστέρα, που προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός για
το Γουέμπλεϊ, εκεί ούρλιαξα…

για τον έρωτα
Ο έρωτας ήταν πολύ σημαντικός στη ζωή μου. Είχα μια αδυναμία
στις γυναίκες. Στα νιάτα μου είχα πολλές ιστορίες, θα μπορούσα να
γίνω ζιγκολό.
Η γυναίκα μου, η Βαρβάρα, μου λέει «Σε γλίτωσα». Κάποιος κάποτε μου είπε «Μη προσφέρεις περισσότερα απ’ όσα αξίζει να πάρουνε». Και πώς να ξέρω εγώ ότι η τάδε αξίζει αυτό που θα της δώσω;
Η γυναίκα χρειάζεται σεβασμό. Να μην είσαι πρόστυχος. Στο κρεβάτι μπορείς, αν το θέλει και εκείνη. Είναι πολλές που το κάνουν με
κλειστό φως…
Θα φύγω πάντως χορτάτος, έχω ζήσει πολλά, έχω κάνει ταξίδια,
έχω ερωτευτεί, με έχουν ερωτευτεί, έχω κλάψει, έχω απογοητεύσει, έχω δουλέψει πολύ, έχω προσφέρει, έχω γράψει 12 βιβλία,
έχω κάνει πάνω από 1500 μεταδόσεις… έχω εγγόνια, και από πέρυσι και δίδυμα δισέγγονα, από τον Μισέλ, τον πρώτο μου γιο από
την γαλλίδα γυναίκα μου.
Από τη δουλειά έφυγα γιατί κουράστηκα· δεν είχα χρόνο ούτε να
πάω σινεμά ή θέατρο. Όταν έφυγα από το Συγκρότημα, το 1992, με
κάλεσε ο Λαμπράκης και με ρώτησε «γιατί θέλεις να φύγεις;» «Γιατί δεν μπορώ να πάω δίπλα στο ΑΤΤΙΚΟΝ» του είπα, «που παίζει
τον Συρανό ντε Μπερζεράκ με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ, ή στη Λυρική
που τόσο αγαπώ την όπερα»… με κατάλαβε και μου είπε ότι αν θελήσω να ξαναγυρίσω η πόρτα θα ήταν ανοιχτή.
Είμαι επίσης περήφανος γιατί ασχολήθηκα πολύ και με την δεύτερη
κόρη μου την Οντέτ, τη μεγάλωσα σχεδόν μόνος μου. Συγκινήθηκα όταν 3 χρόνια πριν μου άφησε ένα σημείωμα που έλεγε: «Στον
δικό μου Διακογιάννη»
Είμαι αγαπητός στον κόσμο γιατί ήμουν απλός… απέφευγα τις δεξιώσεις και τα μπλα, μπλά. Δεν μ΄ αρέσουν τα καφενεία. Προτιμώ να
πηγαίνω με τους φίλους μου να πίνουμε ένα κρασάκι.
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Αρχίζει το ματς αδειάσαν οι δρόμοι
Η ώρα ζυγώνει αρχίζει το μάτς
Πω πω γουστάρω να βλέπω κασκόλ
Να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ
Πώς μας ενώνει και πως μας δονεί
Του Διακογιάννη η φωνή
ποιός δεν έχει τραγουδήσει τους στίχους του Κηλαηδόνη,
και ποιός δεν έχει ακούσει περιγραφή του Διακογιάννη...
μεγάλες στιγμές του Μουντιάλ, μέσα απ’ τα μάτια των κινηματογραφιστών

19ο Παγκόσμιο Κύπελο 11 Ιουνίου - 11 Ιουλίου

1. Ποιον αγώνα παλαιότερου Μουντιάλ θα κάνατε ταινία
2. Ποιος ποδοσφαιριστής είναι ο ιδανικός πρωταγωνιστής
3. Ποια ομάδα υποστηρίζετε και ποια πιστεύετε ότι θα κάνει την έκπληξη

Ηρακλής Μαυροειδής παραγωγός
1. Το Δ. Γερμανία-Αγγλία 3-2 στην παράταση, στους προημιτελικούς του Μουντιάλ του Μεξικού, το 1970.
Όπως είχε πει κι ο Γκάρι Λίνεκερ: «Soccer is a game
for 22 people that run around, play the ball, and one
referee who makes a slew of mistakes, and in the end
Germany always wins»
2. O Μαραντόνα, γιατί είναι ο μόνος θεός που βάζει το
χέρι του.
3. Υποστηρίζω την Αργεντινή, με outsider την Ακτή Ελεφαντοστού.

Σωτήρης Γκορίτσας σκηνοθέτης
1. Μα, φυσικά, τον ημιτελικό του 1970: Ιταλία-Γερμανία
4-3. Πρώτον, για το γκολ του ρωμαίου αυτοκράτορα
Τζίτζι Ρίβα – στοπάρισμα στο στήθος και αριστερό σουτ
στον αέρα πριν η μπάλα σκάσει. Δεύτερον, για τη θαυμαστή, όσο και αντιπαθητική, επιμονή και μαχητικότητα που χαρακτηρίζει το γερμανικό έθνος μέχρι σήμερα.
Και, τρίτον, γιατί το 1982, όταν, ναύτης, παράτησα τη
βάρδια μου και, ζωσμένος το όπλο και τις γκέτες, παρακολουθούσα πάλι Ιταλία-Γερμανία, με όλους τους
ναύτες χωρισμένους σε δύο στρατόπεδα, ανάλογα με
τις πολιτικές αντιλήψεις καθενός μας. Κι εκεί που ήμαστε έτοιμοι να πλακωθούμε στις μπουνιές, τηλεφωνούν
από κάτω στα μαγειρεία ότι ο Σιφνιός μάγειρας Βαγγέλης σε αμόκ είχε κόψει τις φλέβες του κι είχε πλημμυρίσει το άσπρο μαγειρείο στο αίμα! Ως σκοπός που την
είχα κοπανήσει, κουτρουβάλησα πανικόβλητος βλέποντας μπροστά μου χειροπέδες και Ναυτοδικεία να χορεύουν, ενώ από πάνω άκουγα τις ζητωκραυγές για το
γκολ της Ιταλίας που, βεβαίως, υποστήριζα. Ευτυχώς
καταφέραμε και σώσαμε τον Βαγγελάκη, που συνέχισε
να μας κάνει τις καταπληκτικές τυρόπιτές του!
2. Ο Ποιητής του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμης Δομάζος! Για εκείνο και μόνο το γκολ του στον Ολυμπιακό,
ύστερα από το πλάγιο άουτ του Δημητρίου και την πισινή κεφαλιά του Γραμμού. Για το πώς δηλαδή ΕΝΑΣ
1,50 μόλις μέτρο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει
τον απόλυτο τρόμο σε 25.000 αφρισμένους ακατονόμαστους που, ενώ του φωνάζουν: «Πρέκας! Πρέκας!
Πρέκας!», αυτός ίπταται, γυρνάει ανάποδα το σώμα
του στον αέρα και, με ανάποδο ψαλιδάκι, επιβάλλει την
απόλυτη σιγή στο Καραϊσκάκη! Μετά, μόνος του κάνει
το γύρο του θριάμβου, οι ακατονόμαστοι συνεχίζουν να
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ουρλιάζουν, να βρίζουν, αλλά… δεν ακούγονται, δεν
έχουν ήχο οι καημένοι! Κι έτσι Αυτός αποχωρεί σε απόλυτη σιωπή, χαμογελαστός. Ύβρις, Κάθαρση και ιδανικό φινάλε για σοβαρή ταινία.
3. Υποστηρίζω τις καλλιτεχνικές, δηλαδή τις απρόβλεπτες
ομάδες⋅ αυτές που δεν ξέρεις τι σε περιμένει στο επόμενο πλάνο. Αν δεν το δω σε καμία, θα καταλήξω πάλι
στη σιγουριά της Αργεντινής, που σίγουρα αυτό σ’ το
προσφέρει άλλος ένας 1,50 μέτρο Ποιητής: ο Μέσι! (Το
δράμα μου είναι ότι έχω τα γυρίσματα της ταινίας μου
Μάιο-Ιούνιο και θα χάσω το Μουντιάλ.)

Αμάντα Λιβανού παραγωγός
1. Ο πιο συγκλονιστικός αγώνας που έχει εντυπωθεί
στη μνήμη μου από παιδί, είναι ο ημιτελικός ΓαλλίαΓερμανία στο Μουντιάλ του 1982, που εξελίχθηκε σε
τρομερό θρίλερ κι όπου, τελικά, η Γαλλία, με δάκρυα
στα μάτια, έχασε από τη Γερμανία στο τελευταίο πέναλτι. Νομίζω ότι έχει όλα τα κινηματογραφικά στοιχεία:
αγωνία, αδικία, υπερπροσπάθεια, λύπη, δάκρυα, ήττα
και πόνο! Βέβαια, στο προηγούμενο Μουντιάλ, η κεφαλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι, στον συγκλονιστικό τελικό, και ενώ η Γαλλία χτυπούσε το ματς στα ίσια, είναι
επίσης μια τρομερά κινηματογραφική −και τραγική− σκηνή, όπου μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου γίνεται κάτι
που ανατρέπει τα πάντα και σε μουδιάζει μέχρι να το
χωνέψεις.
2. Νομίζω ότι ο Ζιντάν είναι μεγάλος σταρ και μεγάλη προσωπικότητα, με φοβερή γοητεία και εκτόπισμα μέσα και
έξω από το γήπεδο. Παλιότερα είχα αδυναμία στον Σόκρατες, και αργότερα στον Ριβάλντο, πολύ πριν γίνει δικός μας άνθρωπος εδώ, στο λιμάνι.
3. Βραζιλία, πάντα Βραζιλία, για πάντα και μόνο Βραζιλία:
η ωραιότερη ομάδα του κόσμου, που μετατρέπει και το
πιο βαρετό ματς σ’ ένα τεράστιο χορευτικό πάρτι. Δεν
έχω σοβαρές γνώσεις για να έχω προγνωστικά για την
έκπληξη, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια από τις αφρικανικές ομάδες που, εξ άλλου, παίζουν για πρώτη φορά
στην έδρα τους, μπορεί να μας εκπλήξει.

Ηλίας Γιαννακάκης σκηνοθέτης
1. Πιστεύω ότι ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου,
το 1982, στην Ισπανία, είναι ίσως ο συναρπαστικότερος
αγώνας που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στην ιστορία
της διοργάνωσης. Γαλλία εναντίον Γερμανίας (Δυτικής

εκείνη την περίοδο), δηλαδή μια παραδοσιακή μάχη,
αφόρητη ζέστη, ένα γήπεδο με χορτάρι που ανά περιοχές έμοιαζε σα να ’χε νούφαρα, και μια εναλλαγή του
σκορ που έφερε το αουτσάιντερ (Γαλλία) να προηγείται με 3-1, και το φαβορί (Δ. Γερμανία) να ισοφαρίζει
σε 3-3, τροφοδοτώντας το μύθο των «βιονικών» Γερμανών. Είχε ακόμη το δολοφονικό χτύπημα του Σουμάχερ στον Ρουμενίγκε που, χωρίς να μπορεί ούτε καν
να περπατήσει, πέτυχε γκολ στην παράταση και, ως άλλος Ελ Σιντ, έδωσε το σάλπισμα της αντεπίθεσης. Φυσικά, είχε και την αξέχαστη διαδικασία των πέναλτι⋅ και
μία από τις πρώτες έγχρωμες μεταδόσεις στην τότε ΕΡΤ,
με καταπληκτικά, έντονα χρώματα και περιγραφή Γιάννη
Διακογιάννη. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει ο αγώνας εκείνος τόσο κινηματογραφική ταινία όσο και, πολλώ μάλλον, όπερα, χάρη στο καταπληκτικό κρεσέντο
συναισθημάτων που έδωσε.
2. Ο Ζινεντίν Ζιντάν, το 1998, έδωσε τον τίτλο στη Γαλλία
με δύο γκολ απέναντι στη σοκαρισμένη, λόγω της επιληπτικής κρίσης του Ρονάλντο, Βραζιλία. Όμως η απόδοσή του συνολικά σ’ εκείνη τη διοργάνωση ήταν μέτρια. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 2006, ήταν πλέον 34
ετών και δήλωσε ότι η διοργάνωση της Γερμανίας θα
αποτελούσε το τέλος της καριέρας του σε κάθε περίπτωση. Παρά το κακό ξεκίνημα, ηγήθηκε μιας παρέας υπερηλίκων ποδοσφαιριστών (Μπαρτέζ, Τιράμ, Βιεϊρά κ.ά.) και, πραγματοποιώντας τις πιο ώριμες εμφανίσεις της καριέρας του, οδήγησε τη Γαλλία στον τελικό.
Εκεί έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του και, μετά
την ισοφάριση των Ιταλών, κυριάρχησε απόλυτα στον
αγωνιστικό χώρο. Το νικητήριο τέρμα της Γαλλίας φάνταζε υπόθεση χρόνου. Τότε, ο πονηρός Ιταλός Ματεράτσι τού ψιθύρισε κάτι υβριστικό για την αδελφή του.
Ο Ζιντάν, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, πέταξε στα
σκουπίδια τον επερχόμενο παγκόσμιο τίτλο, την υστεροφημία του στον τελευταίο του αγώνα και τη διαφημιστική καμπάνια των χορηγών του που τον προέβαλλαν ως πρότυπο οικογενειάρχη και αθλητή. Για λόγους
τιμής... Η κουτουλιά στον Ματεράτσι αποτελεί συνδυασμό τρέλας και μεγαλείου, και θα μπορούσε να εμπνεύσει στο μέλλον τη συγγραφή σεναρίου ή ακόμα και θεατρικού έργου σαιξπηρικής πνοής.

τους, με το «ουράνιο» όνομα που τους συνόδευε, και
με το Ευρωπαϊκό του 1988, ανέκαθεν υποστήριζα τους
Ιπτάμενους Ολλανδούς. Όσο για την έκπληξη, αμέσως
μετά την Ελλάδα, που είναι το ακλόνητο φαβορί, το αγαπητό Εκουαδόρ, με μοναδικό ανασταλτικό παράγοντα το
γεγονός της μη συμμετοχής του. Ισάξια, αν όχι λίγο μεγαλύτερη, έκπληξη, ποια άλλη; Η Εθνική Αγγλίας.

Γιώργος Παπαλιός πρόεδρος ΕΚΚ
1. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αγγλίας, 1966, τον αγώνα
της Β. Κορέας με την Πορτογαλία, όταν η πρώτη κέρδιζε με 3-0 ώσπου «θύμωσε» ο Eουσέμπιο κι έβαλε 4 γκολ μόνος του, για να νικήσει τελικά η Πορτογαλία 3-5.
2. Ο Πιερλουίτζι Κολίνα. Άλλωστε, έχει και πείρα από
τα διαφημιστικά που έχει κάνει.
3. Βραζιλία, αλλά σίγουρα θα κερδίσει η Γκάνα.

Χρήστος Πασσαλής ηθοποιός
1. Μάλλον κάποιον τελείως αδιάφορο και βαρετό αγώνα
μεταξύ Γερμανίας-Σενεγάλης, για παράδειγμα, ή Λουξεμβούργου-Αιγύπτου.
2. Ο Αντρές Εσκόμπαρ. Ήταν στην Εθνική Κολομβίας, στο
Μουντιάλ του ’94, κι έβαλε αυτογκόλ στον αγώνα Κολομβία-ΗΠΑ, με αποτέλεσμα, η Koλομβία να αποκλει-

3. Υποστηρίζω την Αργεντινή, γιατί αποτελεί τη διαχρονικά πιο αδικημένη και εκτός συστήματος εθνική ομάδα.
Κράμα από αρτίστες και δολοφόνους, κρατά το νήμα
της παράδοσης του κλασικού λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου, κόντρα στην τάση ομοιογενοποίησης στο
στιλ που επικρατεί τα τελευταία 15 χρόνια. Διαθέτει τον
καλύτερο παίκτη του κόσμου, τον Μέσι, και τη μεγαλύτερη προσωπικότητα στον πάγκο, τον Μαραντόνα. Αν
δεν πλακωθούν μεταξύ τους, η Αργεντινή θα κατακτήσει τον τίτλο. Διαφορετικά, η Βραζιλία και η Ισπανία καραδοκούν. Η έκπληξη, μάλλον θα προέλθει από ομάδα της Αφρικής (όχι απαραίτητα της γηπεδούχου Νοτίου Αφρικής).

Χάρης Βαφειάδης σκηνοθέτης
1. Για εθνικούς λόγους και μόνο, Ελλάδα-Αργεντινή,
1994. Διαχρονικά επίκαιρη κωμωδία ηθών.
2. Ο Zινεντίν Ζιντάν ή ο Μάρκο Ματεράτσι. Για την ίδια
φάση, σε διαφορετικού είδους ταινίες (Τζον Φορντ / Ρόμπερτ Όλτμαν).
3. Για κάποιον απροσδιόριστο λόγο που μπορεί να έχει να
κάνει με το λαμπερό πορτοκαλί χρώμα των εμφανίσεών
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στεί από τον πρώτο γύρο. Λίγο καιρό μετά, δολοφονήθηκε εξαιτίας αυτού του ατυχούς γκολ από έναν δάσκαλο, ο οποίος, ενώ τον σκότωνε με 12 σφαίρες, του φώναζε: «Σ’ ευχαριστούμε για το αυτογκόλ». Κάποιοι λένε
ότι η δολοφονία του ήταν έργο των καρτέλ που είχαν
στοιχηματίσει τεράστια ποσά υπέρ της (αναμενόμενης)
νίκης της Κολομβίας.
3. Ελπίζω το Καμερούν να κάνει την έκπληξη και να σηκώσει την κούπα. Κατά τα άλλα, σε εθνικό επίπεδο, δεν
υποστηρίζω καμία ομάδα. Άλλωστε, ως γνωστόν, το
Μουντιάλ είναι μια διεθνής ποδοσφαιρική διοργάνωση
στην οποία, στο τέλος, κερδίζουν οι Βραζιλιάνοι.

Λάγια Γιούργου σκηνοθέτις
1. Αργεντινή-Αγγλία, 1986, σκορ 2-0.

λους που όμως δεν τους συναντάς συχνά, έχεις ραντεβού κάθε τέσσερα χρόνια, δε σε νοιάζει ούτε πού θα
πάτε ούτε τίποτα - περιμένεις με αγωνία τη στιγμή που
θα ξαναβρεθείτε, και προσπαθείς να την κάνεις να διαρκέσει όσο περισσότερο γίνεται!

Ελένη Κοσσυφίδου (παραγωγός)
1. Θα έκανα ταινία τον αγώνα Ελλάδα-Νιγηρία (0-2), το
1994, στη Βοστόνη, τον αγώνα που μας πέταξε έξω απ’
τη διοργάνωση.
2. Ο Στέλιος Μανωλάς της ΑΕΚάρας, που έχει παίξει και σε
Μουντιάλ⋅ αλλιώς, ο Ζήκος, επίσης της ΑΕΚάρας.
3. Νομίζω ότι θα κερδίσει η Ισπανία, και την έκπληξη μπορεί να την κάνει (ή θέλω να την κάνει) η Νότιος Αφρική,
λόγω έδρας. Πού ξέρεις καμιά φορά...

2. Λιονέλ Μέσι.
3. Βραζιλία.

Σίμος Σαρκετζής Διευθυντής φωτογραφίας
Βρισκόμαστε στο εθνικό στάδιο του Μαλάουι, στον
προκριματικό αγώνα για την τελική φάση του Μουντιάλ 2010, με αντιπάλους την ομάδα του Μαλάουι, της
χώρας με πάνω από 800 έλληνες μόνιμους κατοίκους,
και αυτήν από την άλλη μεριά της Αφρικής, την Ακτή
Ελεφαντοστού, ή Côte d’Ivoire, αν είστε φαν της γαλλικής. Ίσως ο πιο κινηματογραφικός αγώνας της τελευταίας δεκαετίας, μέσα σ’ ένα στάδιο που αποτελείται
από όλα τα χρώματα του ορατού φάσματος, φορεμένα από όλους τους ποδοσφαιρόφιλους αφρικανούς φιλάθλους. Η Ακτή Ελεφαντοστού θέλει μόνο ένα βαθμό
για να περάσει στην 5η προνομιούχα θέση του αφρικανικού ποδοσφαίρου και, μαζί, να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στα τελικά του Μουντιάλ 2010, που θα διεξαχθεί στη Νότιο Αφρική. Μετά από 63 λεπτά παιχνιδιού,
κι ενώ από τις εξέδρες ακούγονται τραγούδια, και οι χορευτικές φιγούρες δίνουν και παίρνουν, ο Νγκουιρέ καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Ακτής και
να κάνει το υπόλοιπο ημίωρο να δείχνει αιώνας στους
κουρασμένους παίκτες της.

Κωνσταντίνα Βούλγαρη σκηνοθέτις
1. Δε θέλω να γράψω για αγώνα Μουντιάλ⋅ είναι πολλοί
που θυμάμαι και που θεωρούνται αξέχαστοι. Θα ήθελα να κάνω ταινία κάτι πολύ πιο ταπεινό από μια ματσάρα με Αργεντινές, Βραζιλίες, Γερμανίες και όλα αυτά,
αλλά που για μένα έχει ξεχωριστή σημασία: το 4-0 της
ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού πριν από 2 ή 3 χρόνια, γιατί
έχει πάθος, αγωνία, είναι η νίκη του «καλού» απέναντι
στον «κακό», η δικαίωση του αδύναμου απέναντι στον
δυνατό... κι όλα αυτά τα κλασικά θέματα που απασχολούν τόσα χρόνια τη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο.
2. Ο αγαπημένος μου παίκτης, αυτός που μ’ έκανε να κολλάω στην τηλεόραση και να μη χάνω ματς για ματς, αυτός που στόλιζε με τις φωτογραφίες του το παιδικό μου
δωμάτιο και μ’ έκανε να θέλω να τον συναντήσω, να
του μοιάσω, να τον παντρευτώ (ήμουν 11), είναι ο Κλαούντιο Κανίγια! Αργεντινός, εξαιρετικός παίκτης, που
άλλαζε συνέχεια ομάδες και προκαλούσε με τη συμπεριφορά του, με πολύ ταραγμένη και ενδιαφέρουσα
ζωή, και, βέβαια, ο τύπος που γιόρτασε γκολ σε Μουντιάλ φιλώντας τον Μαραντόνα παθιασμένα στο στόμα!
3. Την Αργεντινή υποστηρίζω πάντα. Δε μ’ ενδιαφέρει να
δω ποια θα κάνει έκπληξη και ποια θα κερδίσει. Το
Μουντιάλ είναι σαν να βλέπεις αγαπημένους σου φί60

Όμως στο 65ο λεπτό, ο προπονητής-σκηνοθέτης της
απειλούμενης με ήττα ομάδας κάνει την κίνηση ματ και
«ρίχνει» στην αρένα των «θηρίων» του Μαλάουι τον
πρωταγωνιστή του ματς-θρίλερ, Ντιντιέ Ντρογκμπά, αυτόν τον δεξιοτέχνη της πάσας και υπερηχητικό παίκτη της
Τσέλσι, με ύψος πάνω από 1.90μ⋅ αυτόν που έχει ξεσηκώσει χιλιάδες Άγγλους ή Γάλλους από τα καθίσματα της
πρώτης θέσης των υπερπολυτελών γηπέδων τους. Και
του ζητάει να κάνει το ίδιο για χάρη τής εδώ και μόλις 50
χρόνια ανεξάρτητης χώρας του και για τους 20 εκατομμύρια ομοεθνείς του που μπορεί να μη μιλάνε την ίδια
γλώσσα σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις τους, αλλά
σίγουρα είχαν το ίδιο συναίσθημα όταν ο Ντιντιέ, μόλις 2
λεπτά μετά την είσοδό του, θα ισοφαρίσει και θα στείλει
τους «Ελέφαντες» στον παράδεισο της πρόκρισης.
Αν η Ακτή Ελεφαντοστού, την οποία υποστηρίζω βαθύτατα, κάνει την έκπληξη, θα αισθανθώ κι εγώ ένας απ’
αυτούς που έχουν το ρυθμό του πανηγυριού μέσα τους
από τότε που έχουν γεννηθεί, και μπορεί κάποια μέρα να
κάνω και μια ταινία γι’ αυτό το θαύμα, με πρωταγωνιστές
τον Ντιντιέ (Ντρογκμπά) και, πλάι του, τον Γιάγια (Τουρέ).

Ζήνος Παναγιωτίδης διανομέας
1. Ημιτελικός 1970. Ιταλία-Γερμανία. Κανονικός αγώνας:
1-1. Σκέτη σούπα. Παράταση θρίλερ. 5 γκολ σε 30 λε-

πτά. Τελικό αποτέλεσμα: Ιταλία-Γερμανία 4-3. Ισάξιο σε
αγωνία με το θρυλικό Δύο ημίχρονα στην κόλαση.
2. Φυσικά, ο Μέσι!
3. Τη Γερμανία (για να τους φύγει η ξινίλα). Την έκπληξη
μπορεί να την κάνει οποιαδήποτε «μικρή» χώρα, και
μακάρι να είναι και πάλι το Καμερούν.

Δημήτρης Σοφιανόπουλος Αντιπρόεδρος ΕΚΚ
1. 17 Ιουνίου 1970, Παγκόσμιο Κύπελλο Μεξικού, ημιτελικός: Ιταλία-Γερμανία 4-3. Βάζει πρώτη γκολ η Ιταλία. Στο 8΄. Ισοφαρίζει η Γερμανία στο 90΄, με γκολ του
Σνέλινγκερ. Πάμε για παράταση. Οι αλλαγές απαγορεύονται, ο Μπεκενμπάουερ έχει πάθει εξάρθρωση, παίζει με δεμένο το χέρι και κάνει σχεδόν συμπαθείς τους
Γερμανούς. Προηγούνται οι Γερμανοί 2-1, ισοφάριση,
προηγούνται οι Ιταλοί, ισοφάριση, αλλά ο Τζάνι Ριβέρα
σκοράρει στο 111΄ και στέλνει στον τελικό (και στα νύχια της Βραζιλίας) την Ιταλία.
Οι παίκτες, εξαντλημένοι από το λιοπύρι, το μεγάλο υψόμετρο, αλλά και την απίστευτη εναλλαγή σκορ και συναισθημάτων, αγκαλιάζονται δακρυσμένοι. Την άλλη μέρα,
μια εφημερίδα έγραφε: «Τέτοιο ματς δεν έγινε ποτέ, ούτε
θα ξαναγίνει». Μέχρι στιγμής, έχει βγει αληθινή.
2. Την έχω βαρεθεί την ερώτηση. Σαν να ρωτάς: Ποιος
ήταν μεγαλύτερος; Ο Σωκράτης ή ο Πλάτων; Ο Μπετόβεν ή ο Μότσαρτ; Απαντώ, επειδή, μιλώντας πάντα για
τον Πελέ και τον Μαραντόνα, αδικούμε τον Γιόχαν Κρόιφ. Δεν ήταν συμπαθής όσο ο Πελέ στα νιάτα του (το
1958), ούτε όσο οι αλητάμπουρες Τζορτζ (δε) Μπεστ ή
Μαραντόνα. Έκανε, όμως, το ποδόσφαιρο να μοιάζει με
μπαλέτο. Ήξερε επίσης κι ένα μεγάλο μυστικό: πως το
ποδόσφαιρο παίζεται από έντεκα παίκτες. Στην περίπτωση του Άγιαξ και της Εθνικής Ολλανδίας, και από τους
έντεκα μαζί. Υπάρχει κι ένα σκοτεινό σημείο στην καριέρα του: κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Ουέμπλεϊ.
3. Ειλικρινά δεν ξέρω, ούτε έχω καμιά ισχυρή προτίμηση,
αν και τα γούστα μου λατινοφέρνουν. Κάτι σε Αργεντινή ή Ισπανία. Κι είμαι περίεργος να δω τον Μέσι να παίζει χωρίς τον Ξάβι και τον Ξάβι χωρίς τον Μέσι. Και βέβαια, να δω αυτό το παιδικό χαμόγελο του Μέσι όταν
σηκώνει το (σίγουρα μεγαλύτερο απ’ αυτόν) κύπελλο.

Δημήτρης Παντελιάς σκηνοθέτης–παραγωγός
1. Aργεντινή - Δ. Γερμανία 1986
1986 FIFA World Cup 31 May-29 June
1η Θέση Aργεντινή (του Ντιέγο Μαραντόνα)
2η Θέση Δυτική (τότε...) Γερμανία (του Λόταρ Ματέους
και του Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε)
3η Θέση Γαλλία (του Μισέλ Πλατινί)
4η Θέση Βέλγιο
Ένα από τα συναρπαστικότερα, ίσως το συναρπαστικότερο, αλλά και το ιστορικότερο.
Αιτίες:
Α. Πολλές από τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις του
παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, ενώ έχουν καλή πορεία
στους προκριματικούς γύρους, αποκλείονται άδοξα
από τον τελικό, είτε για ένα χαμένο πέναλτι (Βραζιλία)
είτε στην παράταση. Χρειάστηκε οι «οικοδεσπότες»
Μεξικανοί να χάσουν πέναλτι για να προκριθούν οι
Γερμανοί, ενώ η ομάδα της Ρωσίας, παίζοντας το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλες, αποκλείστηκαν από τους
Βέλγους (4-3), σ’ έναν αγώνα με πολλές σκιές...
Β. Η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία με γκολ που

μπήκε... με το χέρι! («το χέρι του Θεού»), δηλαδή του
Μαραντόνα, και μ’ ένα άλλο γκολ, επίσης του Μαραντόνα, αφού πρώτα πέρασε 6-7 παίκτες της Αγγλίας και πλάσαρε τον σπουδαίο τερματοφύλακα της Αγγλίας, Πίτερ Σίλτον. (Λένε πως μόνο ο Μαραντόνα θα
μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, μόνο αυτός θα μπορούσε να βάλει γκολ με το χέρι και να του το συγχωρούν όλοι, ακόμα και οι αντίπαλοι, ακόμα και ο Θεός
ο ίδιος...)
Γ. Είχε προηγηθεί, το 1982, ο άνισος πόλεμος Αγγλίας-Αργεντινής και η «άδικη» ήττα της Αργεντινής στα
Νησιά Φόκλαντ.
2. Ντιέγκο Μαραντόνα.
3. Βλέπω τελικό Βραζιλία-Ισπανία. Με τους Ισπανούς!

Αχιλλέας Κυριακίδης συγγραφέας-σκηνοθέτης
Τρέφω μια απέχθεια προς οτιδήποτε χαρακτηρίζεται «εθνικό», είτε αυτό αφορά μια ποδοσφαιρική ομάδα, είτε συναισθήματα ή ιδεολογίες, τύπου «εθνική υπερηφάνεια» ή
«εθνική συγκίνηση», πράγματα δηλαδή που εύκολα οδηγούν σε διαγωνισμούς «φυλετικής καθαρότητας» και άλλα
τέτοια πατροπαράδοτα πογκρόμ.
Συνεπώς, ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά «εθνικών» ομάδων
μ’ αφήνει εντελώς αδιάφορο σε ό,τι αφορά την τελική του
έκβαση, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε θα τρελαθώ απ’ τη
χαρά μου αν το πάρει η Αργεντινή του Μπόρχες και του
Μέσι, ούτε θ’ αρχίσω να σπαρταράω από «εθνικό ρίγος»
αν η ελληνική ομάδα αποκλειστεί πριν προλάβει να βροντοφωνάξει «Αέρα!», όπερ και πιθανότερον, δεδομένης
της αξίας των ποδοσφαιριστών της και του προπονητή της.
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στον ιστό
νέες, ελπιδοφόρες αφίξεις, με έμφαση στην άνοιξη που διανύει ο ελληνικός κινηματογράφος
από τον Λευτέρη Αδαμίδη

Έβδομη Τέχνη
SevenArt.gr

Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές από αυτή τη στήλη για τον «μικρό πληθωρισμό» στο χώρο των
ενημερωτικών κινηματογραφικών sites που σε μεγάλο βαθμό μοιάζουν ομογενοποιημένα· στη
συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε παρά να καλοδεχτούμε ένα καινούργιο μέλος
της παρέας. Αντιγράφουμε από το γενέθλιο editorial του: «Το SevenArt μπαίνει σήμερα στον 2ο
μήνα «ζωής». Μέσα σ’ αυτό το διάστημα, η ανταπόκριση του κοινού, αλλά και των επαγγελματιών του κινηματογραφικού χώρου, υπήρξε πολύ ελπιδοφόρα, κάτι που μας «δίνει φτερά» για
τη συνέχεια ενός εγχειρήματος που παραμένει ανεξάρτητο μεν από μεγάλες εκδοτικές και άλλες
επιχειρήσεις, απόλυτα εξαρτημένο δε από την αγάπη των συντελεστών του και του κοινού για
την 7η Τέχνη. Από τη μεριά μας, προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στην υπόσχεσή μας ότι θα
προσπαθήσουμε να κάνουμε το SevenArt όχι άλλο ένα κινηματογραφικό site, αλλά ένα άλλο
–διαφορετικό– κινηματογραφικό site». Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι οι διακηρύξεις
δεν μένουν στα χαρτιά. Πολύ σωστά, ο συγκεκριμένος ιστότοπος έχει αποφασίσει να δώσει μεγάλο βάρος στον ελληνικό κινηματογράφο, χωρίς βέβαια να αγνοεί τη διεθνή επικαιρότητα (άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους μας ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων τα διεθνή νέα και, ώς
ένα βαθμό, ακόμα και οι κριτικές των ξένων ταινιών, αναπαράγουν απλώς πληροφορίες και ιδέες που κυκλοφορούν σωρηδόν στο Διαδίκτυο). Ο ελληνικός κινηματογράφος, μέσα από χίλιες
δυο δυσκολίες, έχει καταφέρει εδώ και λίγο καιρό να βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος, είτε μέσα από τη διεθνοποίησή του με τις πρόσφατες επιτυχίες είτε μέσα από την αναμονή
του νέου νόμου και τις κινήσεις της νεοσύστατης Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και βέβαια, έπεται
συνέχεια. Στον πρώτο μήνα του, το site είχε την εξαιρετική ιδέα να προσφέρει την πρώτη ταινία
του Γιάννη Οικονομίδη, Καλημέρα, νύχτα, προαναγγέλλοντας με τον καλύτερο τρόπο την κυκλοφορία της νέας του ταινίας, Μαχαιροβγάλτης. Ταυτόχρονα, οι δημιουργοί του site προσφέρουν φιλόξενα το χώρο του SevenArt στις νέες ελληνικές παραγωγές που ετοιμάζονται. Στα σχέδια της συντακτικής ομάδας συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία μια αξιόπιστης βάσης δεδομένων (μετρά ήδη 500 ταινίες), με έμφαση και πάλι στην ελληνική ταινία, φιλοδοξώντας να καταγραφεί κάθε τίτλος για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στα θετικά του site, ο κομψός και
εύχρηστος σχεδιασμός, η διεξοδική κάλυψη του συνόλου των εγχώριων φεστιβάλ και τα κριτικά
κείμενα με υπογραφές του Γιάννη Δηράκη και του Άκη Καπράνου μεταξύ άλλων. Από εμάς, ευχές για μακροημέρευση και σταθερή πορεία στον ανεξάρτητο χαρακτήρα του.

Ελληνικό Κινηματογραφικό Φόρουμ
35mm.gr

Συμπληρώνοντας ό,τι γράφαμε λίγο παραπάνω, ακόμα καλύτερα είναι τα νέα με την είσοδο ενός
επίσης ολοκαίνουργιου site, αφιερωμένου αποκλειστικά στα τεκταινόμενα στο χώρο του ελληνικού κινηματογράφου. Ο λόγος για το 35mm.gr, μια ολόφρεσκη και ανεξάρτητη προσπάθεια
νέων ανθρώπων με ιδέες και μεράκι, η οποία, σύμφωνα με τη διακήρυξη των δημιουργών του
site, συνιστά «μια απόπειρα χαρτογράφησης του κινηματογραφικού τοπίου. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε έναν διαδικτυακό τόπο πλήρη και περιεκτικό, που να παρέχει μια νέα δυνατότητα
επαφής του κοινού με τον κινηματογραφικό χώρο σε επίπεδο εικόνας. Γι’ αυτόν το λόγο, εκτός
των ήδη καθιερωμένων δημιουργών, το site φιλοξενεί και τους κινηματογραφιστές του αύριο, τις
σκέψεις και τις ελπίδες νέων παιδιών που τώρα ξεκινούν τη δική τους πορεία. Είτε οι απόψεις που
παρουσιάζονται συγκλίνουν, είτε υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και αντιλήψεις, οι έλληνες σκηνοθέτες δίνουν το παρών, καταθέτουν, προτείνουν και απαιτούν. Φωνές, που οφείλουν ν’ ακούγονται προς τα έξω». Η αρχή της προσπάθειας της ομάδας του site έχει γίνει πρωτίστως με μια
σειρά καλοφτιαγμένες βίντεο-συνεντεύξεις νέων ελλήνων δημιουργών, όπως ο Μπουγιάρ Αλιμάνι, ο οποίος ετοιμάζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Αμνηστία, της Μαργαρίτας Μαντά, του Βαρδή Μαρινάκη, που ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Κάρλοβι Βάρι, του Έκτορα Λυγίζου, που επιμένει ν’ ασχολείται πρωτίστως με το θέατρο, αλλά και ελπιδοφόρων μικρομηκάδων, όπως η Σοφία Εξάρχου, ο Αδριανός Χαλίλ, ο Χάρης Σταθόπουλος. Παράλληλα, το νεότευκτο site συμπληρώνεται με όλα τα νέα από τον ελληνικό κινηματογραφικό χώρο, κάλυψη φεστιβάλ και κάθε είδους κινηματογραφικών εκδηλώσεων. Στα θετικά, η απλή, αλλά λειτουργική,
σχεδίαση, δείγμα του πόσο πολλά πράγματα μπορεί κάποιος να κάνει σήμερα με ελάχιστα μέσα.
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