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1Bernard Chardére, “Introduction”, στο Positif 50 Years. Selections from the French Film Journal, επιμ. 
Michel Ciment, Lawrence Kardish, The Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη 2002, σ. 15. 
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Εισαγωγή 

 

Τον Απρίλιο του 1960, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών κάνει την 

εμφάνισή του το πρώτο τεύχος ενός περιοδικού, το οποίο φέρει τον τίτλο 

Κινηματογράφος-Θέατρο. Το κίτρινο εξώφυλλό του κοσμεί φωτογραφία του Antoine 

Doinel, του ήρωα της ταινίας Les Quatre Cents Coups (Τα Τετρακόσια Χτυπήματα, 

1959) του François Truffaut και στο εσωτερικό του οι κινηματογραφόφιλοι της 

εποχής μπορούν να βρουν άρθρα για τη Nouvelle Vague και τον βρετανικό 

κινηματογράφο, για την ταινία του Federico Fellini La Dolce Vita (Η Γλυκειά Ζωή, 

1960), που μόλις πρόσφατα έχει προβληθεί στις ιταλικές αίθουσες και πλήθος 

κινηματογραφικές κριτικές. Στόχος των υπευθύνων του εντύπου, όπως αναγράφεται 

στο «μανιφέστο» της έκδοσης, είναι να προσφέρουν στο ελληνικό κοινό «το πρώτο 

σοβαρό περιοδικό αφιερωμένο αποκλειστικά στις τέχνες του θεάματος».2 Το 

φιλόδοξο αυτό εκδοτικό εγχείρημα όμως δε θα μακροημερεύσει, αφού πέντε μόλις 

μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1960, κυκλοφορεί το τέταρτο και τελευταίο 

τεύχος του περιοδικού. 

 Ξεφυλλίζοντας τα τεύχη του Κινηματογράφος-Θέατρο, πάνω από μισό αιώνα 

μετά το τέλος του βραχύ βίου του, και εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στις σελίδες 

του που αφορούν στον κινηματογράφο επισημαίνουμε τον πλούτο της ύλης του και 

την κινηματογραφοφιλία των συντακτών του, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συστήσουν 

στο αναγνωστικό κοινό τη νέα γενιά των γάλλων δημιουργών, τις σύγχρονες τάσεις 

της αγγλικής παραγωγής, αλλά και το έργο σημαντικών σκηνοθετών, μέσα από 

παρουσιάσεις ταινιών όπως το Pickpocket (Πορτοφολάς, 1959) του Robert Bresson, 

το Era Notte a Roma (Ήταν Νύχτα στη Ρώμη, 1960) του Roberto Rossellini και το 

Terrain Vague (Έρημη Ζώνη, 1960) του Marcel Carné. Επίσης, στις σελίδες του 

περιοδικού δημοσιεύονται συνεντεύξεις καταξιωμένων καλλιτεχνών της εποχής, 

όπως ο Luchino Visconti και o Μιχάλης Κακογιάννης, αφιερώματα σε 

κινηματογραφικά φεστιβάλ, άρθρα που αφορούν στον ελληνικό κινηματογράφο και 

θεωρητικά κείμενα που άπτονται διαφόρων κινηματογραφικών θεμάτων, όπως το 

σταρ-σύστεμ ή η οικονομική κρίση της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. 

Επιπλέον, εκδηλώνεται το ενδιαφέρον των συντακτών του περιοδικού για την κριτική 

                                                             
2 «Σημειώματα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1 (Απρίλιος 1960), σ. 39. 
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του κινηματογράφου, με τη δημοσίευση κειμένων και την αισθητική αποτίμηση 

ταινιών μέσω βαθμολόγησης. 

 Αναζητώντας τα πρόσωπα εκείνα τα οποία βρίσκονται πίσω από το εκδοτικό 

εγχείρημα του Κινηματογράφος-Θέατρο συναντάμε δύο επιχειρηματικούς θεσμούς, 

την Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου και τον Ελληνικό 

Οργανισμό Δημοσίων Σχέσεων «Ορίζων». Ακόμα, εντοπίζουμε τις υπογραφές 

καταξιωμένων σήμερα εκπροσώπων της κριτικής αλλά και της κινηματογραφικής 

τέχνης. Διευθυντής σύνταξης του περιοδικού είναι ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, 

την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Λέοντας Λοΐσιος και βασικό μέλος της 

συντακτικής ομάδας του περιοδικού είναι ο Ροβήρος Μανθούλης, ενώ με το 

Κινηματογράφος-Θέατρο συνεργάζονται γνωστοί κριτικοί της εποχής, όπως ο Κωστής 

Σκαλιόρας και η Αγλαΐα Μητροπούλου. Συν τοις άλλοις, καταθέτουν τη γνώμη τους 

σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής κριτικής της δεκαετίας του 1950 (π.χ. Γιώργος 

Ν. Μακρής, Μάριος Πλωρίτης, Κώστας Σταματίου, Αντώνης Μοσχοβάκης και Ελένη 

Βλάχου) αλλά και δημιουργοί οι οποίοι διακρίνονται για τις κινηματογραφοφιλικές 

τους ευαισθησίες, όπως ο Γρηγόρης Γρηγορίου και ο Νίκος Κούνδουρος. 

Στις σελίδες του Κινηματογράφος-Θέατρο μοιάζει να αποκρυσταλλώνεται η 

δεκαετία του 1950, η περίοδος εκείνη κατά την οποία αρχίζει να διαμορφώνεται στην 

Ελλάδα μια κουλτούρα κινηματογραφοφιλίας, με εκπροσώπους κριτικούς, 

δημιουργούς και διανοούμενους οι οποίοι απορρίπτουν την εμπορική πλευρά του 

κινηματογράφου, προκρίνοντας έναν κινηματογράφο καλλιτεχνικό, και παράλληλα 

εμφορούνται από την επιθυμία διαπαιδαγώγησης του κοινού και καλλιέργειας του 

αισθητικού του κριτηρίου, μέσω μιας πολύπλευρης δραστηριότητας.3 Εκφάνσεις της 

δραστηριότητας αυτής είναι η παραγωγή κριτικού και θεωρητικού λόγου με 

αντικείμενο τον κινηματογράφο σε εφημερίδες και περιοδικά λόγου και τέχνης, η 

ίδρυση και λειτουργία κινηματογραφικών λεσχών, η μετάφραση βιβλίων θεωρίας και 

ιστορίας του κινηματογράφου, η εκπόνηση διαλέξεων και προβολών, η διδασκαλία 

σε κινηματογραφικές σχολές και η προσπάθεια για τη δημιουργία θεσμών όπως τα 

κινηματογραφικά φεστιβάλ.  
                                                             
3 Για τη διαμόρφωση της κινηματογραφοφιλικής κουλτούρας τη δεκαετία του 1950 βλ. Nicholas 
Yannis Potamiths, “National Identity and the Popular Greek Cinema of the Fifties: The Ideological 
Machinery of Genre and Stardom”, διδ. διατριβή, Centre for Byzantine, Ottoman and Modem Greek 
Studies, Institute of Archaeology & Antiquity, The University of Birmingham, Σεπτέμβριος 2003, σ. 80-
82. Εκδηλώσεις κινηματογραφοφιλίας υπήρξαν ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά τη 
συγκεκριμένη περίοδο αποκτούν πιο οργανωμένο χαρακτήρα. 
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Το 1960 η δραστηριότητα αυτή μοιάζει να κορυφώνεται, αφού κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους, στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, λειτουργούν τρεις 

κινηματογραφικές λέσχες και έξι σχολές κινηματογράφου. Ακόμα, την ίδια χρονιά 

εκδίδεται η πρώτη απόπειρα συγγραφής μιας ιστορίας του ελληνικού 

κινηματογράφου, το βιβλίο του Φρίξου Ηλιάδη Ελληνικός Κινηματογράφος 1906-

1960, μεταφράζεται στα ελληνικά η Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου του 

Georges Sadoul, λαμβάνει χώρα η Πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου 

στη Θεσσαλονίκη και οριστικοποιείται το περιεχόμενο του πρώτου Νομοσχεδίου που 

σκοπό έχει να καθορίσει τα της ελληνικής κινηματογραφίας και μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει άρθρα για την προστασία και τη στήριξη ταινιών «ποιότητας». 

Εξάλλου, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η εποχή έκδοσης του Κινηματογράφος-

Θέατρο είναι εκείνη κατά την οποία ο κινηματογράφος στην Ελλάδα αποκτά μεγάλη 

δημοφιλία και πλήθος ταινιών, οι οποίες σήμερα αναγνωρίζονται ως αριστουργήματα 

της έβδομης τέχνης, προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες.4  

Η έκδοση του Κινηματογράφος-Θέατρο λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσον αφορά γενικότερα τις παγκόσμιες εξελίξεις στον χώρο 

του κινηματογράφου. Είναι η εποχή κατά την οποία εμφανίζονται νέα κινήματα, 

σχολές και δημιουργοί, προτείνονται νέοι τρόποι έκφρασης, οι θεωρητικές 

αναζητήσεις βρίσκουν εφαρμογή στην κινηματογραφική φόρμα και το αίτημα της 

ρήξης με τον παλιό κινηματογράφο τίθεται επιτακτικά. Το 1959 είναι η χρονιά του 

θριάμβου του γαλλικού Νέου Κύματος, ενώ στην Αγγλία, οι εκπρόσωποι του Free 

Cinema ετοιμάζονται να περάσουν από τα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ στις ταινίες 

μυθοπλασίας. Και το 1960 είναι η χρονιά που οι ιταλοί σκηνοθέτες έρχονται στο 

προσκήνιο προτείνοντας με τις ταινίες τους μια νέα κινηματογραφική γλώσσα, σε 

ολόκληρο τον κόσμο νέοι κινηματογράφοι διεκδικούν την αυθυπαρξία τους απέναντι 

στον κινηματογράφο του Hollywood, που βιώνει το τέλος της κλασικής εποχής του 

και σημαντικοί δημιουργοί υπογράφουν ταινίες, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έργα 

μιας υψηλής τέχνης. 
                                                             
4 Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 1960, ο αριθμός των θεατών του κινηματογράφου παρουσιάζει 
αυξητικές τάσεις. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημοσίων Θεαμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε 
ολόκληρη τη χώρα κόβονται 56. 841.333 εισιτήρια, ενώ στο λεκανοπέδιο Αττικής λειτουργούν πάνω 
από 300 κινηματογράφοι και αναλογεί ένας κινηματογράφος προς 7.000 κατοίκους. (Το 1954 
αντιστοιχούσε ένας κινηματογράφος σε 14.000 κατοίκους). Η αύξηση του αριθμού των θεατών και 
συνεπακόλουθα η αύξηση των κινηματογραφικών αιθουσών συνδέονται κυρίως με την αύξηση της 
παραγωγής ελληνικών ταινιών που λαμβάνει χώρα τη συγκεκριμένη περίοδο. «Κατά δέκα εκατ. 
εισιτήρια ηυξημένη η κίνησις των θεαμάτων από Ιανουαρίου-Αυγούστου 1960», Το Βήμα, 10 
Ιανουαρίου 1961, σ. 5. 
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 Επίσης, είναι η εποχή κατά την οποία διατυπώνεται ένας πλούσιος 

θεωρητικός λόγος με αντικείμενο την κινηματογραφική τέχνη. Κεντρική έννοια αλλά 

και αίτημα συγχρόνως της κινηματογραφικής θεωρίας τη δεκαετία του 1950 και στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960 είναι ο ρεαλισμός. Διακεκριμένοι θεωρητικοί και 

κριτικοί, όπως ο André Bazin, ο Cesare Zavattini, o Guido Aristarco, ο Siegfried 

Kracauer και ο Sadoul στοχάζονται για τη φύση και την αισθητική του 

κινηματογραφικού ρεαλισμού και ανάλογα με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, τις 

αισθητικές και φιλοσοφικές τους αρχές, ακόμα και τα θρησκευτικά τους πιστεύω, 

διατυπώνουν μια σειρά από θέσεις για το ύφος, τη θεματολογία και τους σκοπούς 

του.5 Ο ιταλικός νεορεαλισμός, αναγνωρίζεται ως υπόδειγμα καλλιτεχνικού 

κινηματογράφου για το ουμανιστικό περιεχόμενο και τον κοινωνικό προσανατολισμό 

του, την απόρριψη των χολλυγουντιανών συμβάσεων και των φορμαλιστικών 

υπερβολών, ενώ παράλληλα γίνεται το πεδίο ιδεολογικής και αισθητικής σύγκρουσης 

μεταξύ των θεωρητικών.6 Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1950 αρχίζει να αποκτά 

όλο και μεγαλύτερο κύρος η Θεωρία του Δημιουργού (La Politique des Auteurs). Με 

φανατικούς υπερασπιστές τους συντάκτες του γαλλικού περιοδικού Cahiers du 

Cinéma και «ιδρυτικά» κείμενα το "Naissance d'une nouvelle avant-garde: La 

caméra-stylo" του Alexandre Astruc και το “Une certaine tendance du cinéma 

Français” του François Truffaut, η θεωρία του auteur ορίζει τον σκηνοθέτη μοναδική 

πηγή του νοήματος και υπεύθυνο της αισθητικής μίας ταινίας, ο οποίος χρησιμοποιεί 

τη mise en scène ως μέσο έκφρασης της προσωπικότητας και της κοσμοθεωρίας του.7 

Τα πολεμικά άρθρα των συντακτών του γαλλικού περιοδικού, με τα οποία 

αποθεώνουν υποτιμημένους από την παραδοσιακή κριτική σκηνοθέτες των 

αμερικανικών στούντιο, η έμφαση που δίνουν στην κινηματογραφική φόρμα και η 

παθιασμένη τους επίθεση σε καταξιωμένους δημιουργούς της παλαιότερης γενιάς 

                                                             
5 Για τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στον κινηματογραφικό ρεαλισμό κατά 
τη δεκαετία του 1950 και τις αρχές της δεκαετίας του 1960 βλ. ενδεικτικά Francesco Casetti, Theories 
of Cinema, 1945-1995, μτφ. Francesca Chiostri, Elizabeth Gard Bartolini-Salimbeni και Thomas Kelso, 
University of Texas Press, Ώστιν 1999, σ. 21-42. Robert Stam, Εισαγωγή στη Θεωρία του 
Κινηματογράφου, επιμ. Εύα Στεφανή, μτφ. Κατερίνα Κακλαμάνη, Πατάκης, Αθήνα 2000, σ. 102-114.  
6 Bλ. Steve Neale, “Art cinema as institution”, Screen, τμ. 22, τχ. 1 (1981), σ. 27. Chuck Kleinhans, 
«Μαρξισμός και κινηματογράφος», στο Εισαγωγή στις Κινηματογραφικές Σπουδές. Κριτικές 
Προσεγγίσεις, τμ.1, επιμ. John Hill, Pamela Church Gibson, μτφ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Χρυσάνθη 
Κασσιμάτη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000, σ. 190-191. 
7 Σχετικά με τη θεωρία του δημιουργού βλ. ενδεικτικά Edward Buscombe, “Ideas of authorship”, στο 
Theories of Authorship, επιμ. John Caughie, Routledge, Λονδίνο 2013, σ. 22-34. James Naremore, 
“Authorship”, στο A Companion to Film Theory, επιμ. Robert Stam, Toby Miller, Blackwell Publishing, 
Μάλντεν 2004, σ. 9-16. 
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προκαλεί επανάσταση στον χώρο της κινηματογραφικής κριτικής και σφοδρές 

αντιδράσεις από τους κριτικούς εκείνους που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο 

θεματικό περιεχόμενο, έχοντας ως όραμα έναν κινηματογράφο με κοινωνική 

αποστολή. Σε αυτή την τόσο πλούσια σε αναζητήσεις εποχή εκδίδεται το 

Κινηματογράφος-Θέατρο και μέσα στις σελίδες του αποτυπώνονται οι εξελίξεις στο 

τοπίο της κινηματογραφικής κριτικής και θεωρίας.  

Αναζητώντας στοιχεία για το περιοδικό συμπεραίνουμε ότι παρά το 

εξαιρετικά βραχύ του βίου του, δεν καταδικάστηκε στην απόλυτη λήθη, όπως άλλες 

εκδοτικές προσπάθειες στο χώρο του περιοδικού τύπου στην Ελλάδα και δη του 

κινηματογραφικού. Οι λόγοι μπορούν να αναζητηθούν στο είδος και στο ύφος του, 

στο περιεχόμενό του, στην επιρροή που άσκησε σε μεταγενέστερα έντυπα, αλλά και 

στις κατευθύνσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας και τα ενδιαφέροντα της 

νεότερης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι ασχολούνται με επιμέρους ζητήματα που 

αφορούν στην ελληνική κινηματογραφία.  

Στην έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, Κριτική 

Κινηματογράφου. Από την Οθόνη στο Κείμενο. Αναλύσεις, Συνεντεύξεις, Ιστορική 

Διαδρομή στην Ελλάδα, όπου επιχειρείται μια πρώτη απόπειρα διερεύνησης της 

ιστορίας της ελληνικής κινηματογραφικής κριτικής, το Κινηματογράφος-Θέατρο 

αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό περιοδικό και συμπεριλαμβάνεται στη κατηγορία 

εκείνη των εντύπων, η ύπαρξη των οποίων αποδεικνύει «έναν εξαιρετικό πλούτο 

εκδοτικών προσπαθειών και απόψεων».8 Στην προσπάθειά της η ελληνική κριτική να 

δομήσει ένα λόγο για τον εαυτό της, ανατρέχει στο παρελθόν της και επιλέγει να 

ανασύρει από τη λήθη κινηματογραφικά έντυπα, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δόμηση ενός μάλλον ένδοξου παρελθόντος. Δημιουργείται 

ένας κανόνας, από τον οποίο απουσιάζουν τα «λαϊκά» κινηματογραφικά περιοδικά 

και γίνεται αναφορά μόνο στα έντυπα εκείνα τα οποία προσεγγίζουν τον 

κινηματογράφο με όρους υψηλής τέχνης. Σε έναν τέτοιο κανόνα, το περιοδικό 

Κινηματογράφος-Θέατρο κατέχει θέση πρωτοπόρου.9  

                                                             
8 Κώστας Τερζής, «Πρόλογος», στο Κριτική Κινηματογράφου. Από την Οθόνη στο Κείμενο. Αναλύσεις, 
Συνεντεύξεις, Ιστορική Διαδρομή στην Ελλάδα, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, Αθήνα 
2001, χ.σ. 
9 Μοναδικό προγενέστερο κινηματογραφικό έντυπο στο οποίο γίνεται αναφορά είναι η βραχύβια 7η 
Τέχνη (1944-1945). Βλ. Βαρβάρα Νεγκοπούλου, «Συνέντευξη του Μάριου Πλωρίτη», στο Κριτική 
Κινηματογράφου. Από την Οθόνη στο Κείμενο. Αναλύσεις, Συνεντεύξεις, Ιστορική Διαδρομή στην 
Ελλάδα, ό.π., σ. 11.  
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Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι στα δύο πιο σημαντικά από τα παλαιότερα 

βιβλία ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου, τον Ελληνικό Κινηματογράφο (1980) 

της Μητροπούλου και την Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου (1979) του Γιάννη 

Σολδάτου, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο Κινηματογράφος-Θέατρο. Στην 

περίπτωση της Μητροπούλου, η έλλειψη μνείας στο περιοδικό προκαλεί εντύπωση, 

αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η κριτικός υπήρξε συνεργάτης του και αν συσχετίσει 

το γεγονός αυτό με την τάση της συγγραφέως να συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο της 

«τον ίδιο τον εαυτό της όχι βέβαια σαν ιστορικό αλλά σαν ιστορούμενο».10 Το 

γεγονός στηλιτεύει ο Νίκος Κολοβός, ο οποίος, επίσης, επισημαίνει το γεγονός της 

αποσιώπησης στις σελίδες του Ελληνικού Κινηματογράφου «ορισμένων 

κινηματογραφικών περιοδικών που συνέβαλαν πραγματικά στην ανάπτυξη της 

κινηματογραφικής παιδείας»,11 αν και η απουσία αναφοράς στο Κινηματογράφος-

Θέατρο εντάσσεται σε μια γενικότερη έλλειψη ενδιαφέροντος από τη Μητροπούλου 

για τον κινηματογραφικό τύπο, όπως τουλάχιστον εκφράζεται στο βιβλίο της.12  

Στην περίπτωση του Σολδάτου και της Ιστορίας του Ελληνικού 

Κινηματογράφου, παρατηρούμε επίσης μια έλλειψη ενδιαφέροντος του ιστορικού να 

προχωρήσει σε μια αποτίμηση του ρόλου και της σημασίας των κινηματογραφικών 

περιοδικών στα πλαίσια ιστόρησης του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία απορρέει 

από την αρνητική άποψη του συγγραφέα για την ποιότητα του ελληνικού 

κινηματογραφικού τύπου, τουλάχιστον μέχρι το 1969 και την έκδοση του Σύγχρονου 

Κινηματογράφου.13 Πάντως, στον τέταρτο τόμο της Ιστορίας του, που εκδίδεται το 

2004, και όπου ο Σολδάτος συγκεντρώνει τα ντοκουμέντα του ελληνικού 

κινηματογράφου της περιόδου 1900-1970, δηλαδή άρθρα και κριτικές που 

δημοσιεύτηκαν στον τύπο, ημερήσιο και περιοδικό, συμπεριλαμβάνει ολόκληρη 

                                                             
10 Νίκος Κολοβός, «Δυο βιβλία ιστορίας», Σύγχρονος Κινηματογράφος 81΄, τχ. 28-29 (Μάιος-Ιούλιος 
1981), σ. 7. 
11 Νίκος Κολοβός, «Δυο βιβλία ιστορίας», ό.π. Η νύξη του Κολοβού αφορά κυρίως τον Σύγχρονο 
Κινηματογράφο, καθώς το άρθρο του συγγράφεται την περίοδο σύγκρουσης μεταξύ των κριτικών 
του περιοδικού και της Μητροπούλου. 
12 Βλ. Αγλαΐα Μητροπούλου, Ελληνικός Κινηματογράφος, επιμ. Μαρία Κομνηνου, Χρυσάνθη 
Σωτηροπούλου, Παπαζήσης, Αθήνα 1980. 
13 Γιάννης Σολδάτος, «Ελληνική κινηματογραφική βιβλιογραφία», Διαβάζω, τχ. 19 (Απρίλιος 1979), σ. 
54-55. Στο ίδιο άρθρο ο Σολδάτος εντάσσει την έκδοση του Κινηματογράφος-Θέατρο στην 
μεταπολεμική «μεγάλη έξαρση των κινηματογραφικών περιοδικών», χωρίς να το ξεχωρίζει όμως από 
το πλήθος των εντύπων τα οποία απαριθμεί. 
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σχεδόν την ύλη του Κινηματογράφος-Θέατρο που αφορά στην ελληνική 

κινηματογραφία.14 

Αντίθετα με τη Μητροπούλου και τον Σολδάτο, στην πιο πρόσφατη ιστορία 

του ελληνικού κινηματογράφου, το A History of Greek Cinema, ο Vrasidas Karalis 

κάνει ειδική αναφορά στο Κινηματογράφος-Θέατρο, εντάσσοντας την έκδοσή του στα 

πλαίσια μιας έντονης δραστηριότητας, η οποία λαμβάνει χώρα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 και η οποία αφορά στη διαμόρφωση ενός λόγου για την 

κινηματογραφική τέχνη. Στη δραστηριότητα αυτή ο ιστορικός συμπεριλαμβάνει την 

εντυπωσιακή εξάπλωση των κινηματογραφικών λεσχών στην ελληνική επικράτεια, 

την έκδοση του βιβλίου του Ηλιάδη, την ίδρυση της Ταινιοθήκης της Ελλάδας το 

1963 και μια αλλαγή προσανατολισμού της ελληνικής κριτικής από την απλή 

αξιολόγηση, στην εξερεύνηση της ταυτότητας, της μορφής και της δομής ενός 

φιλμικού κειμένου. Ειδικότερα για το Κινηματογράφος-Θέατρο, αναφέρεται στην 

προσπάθεια των συντακτών του να γνωρίσουν στο ελληνικό κοινό τις νέες τάσεις του 

ευρωπαϊκού κινηματογράφου.15  

Ενδιαφέρον για το περιοδικό εκδηλώνουν, επίσης, νεότεροι μελετητές, οι 

οποίοι θέτουν στο επίκεντρο της έρευνάς τους επιμέρους ζητήματα της 

κινηματογραφικής θεωρίας και πρακτικής που ανάγονται στη συγκεκριμένη εποχή. Ο 

Αχιλλέας Ντελλής, στη διδακτορική του διατριβή «Η Διαμόρφωση και η Εξέλιξη της 

Κινηματογραφικής Κριτικής και Θεωρίας στην Ελλάδα (1950-1981)», συνδέει την 

έκδοση του Κινηματογράφος-Θέατρο με το ζήτημα της κινηματογραφικής παιδείας. Ο 

Ντελλής υποστηρίζει ότι τη δεκαετία του 1960, οι κριτικοί εκείνοι οι οποίοι 

εκπροσωπούν την αστική σινεφιλία θέτουν το ζήτημα της σωστής διαπαιδαγώγησης 

και καθοδήγησης της κινηματογραφοφιλίας του κοινού, αποδίδοντας την αισθητική 

καχεξία της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής στο έλλειμμα 

κινηματογραφικής παιδείας.16 

Η Maria Chalkou, στη διδακτορική της διατριβή “Towards the Creation of 

'Quality' Greek National Cinema in the 1960s”, εντάσσει την έκδοση του περιοδικού 

στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας κινηματογραφοφιλικής κουλτούρας τη δεκαετία του 
                                                             
14 Βλ. Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1967, 
επιμ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Έφη Βενιανάκη, Αιγόκερως , Αθήνα 2004, σ. 328-331, 333-334, 337-338, 
345. 
15 Vrasidas Karalis, A History of Greek Cinema, Continuum, Νέα Υόρκη 2012, σ. 89. 
16 Αχιλλέας Ντελλής, «Η Διαμόρφωση και η Εξέλιξη της Κινηματογραφικής Κριτικής και Θεωρίας στην 
Ελλάδα (1950-1981)», διδ. διατριβή, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2008-2009, σ. 154. 
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1960 και σημειώνει ότι το Κινηματογράφος-Θέατρο υπήρξε το πρώτο περιοδικό της 

δεκαετίας του 1960 το οποίο ασχολήθηκε με καλλιτεχνικούς και αισθητικούς όρους 

με τον κινηματογράφο. Η Chalkou, επίσης, χαρακτηρίζει τo Κινηματογράφος-Θέατρο 

ως ένα «σοβαρό» κινηματογραφικό περιοδικό, αμφισβητώντας πάντως την ευρέως 

διαδεδομένη άποψη ότι το Κινηματογράφος-Θέατρο υπήρξε το πρώτο «σοβαρό» 

ελληνικό κινηματογραφικό περιοδικό, θεωρώντας ότι πρώτη απόπειρα υπήρξε η 

έκδοση του Κινηματογράφου (1951).17 

 Το επίθετο «σοβαρός» ως ειδολογικός προσδιορισμός, ο οποίος όμως φέρει 

και αξιολογικές κρίσεις, συνοδεύει το περιοδικό από το πρώτο τεύχος του, όπου 

χρησιμοποιείται δις, αφού πέρα από το «πρώτο σοβαρό περιοδικό αφιερωμένο 

αποκλειστικά στις τέχνες του θεάματος», αυτοπροσδιορίζεται και ως η «πρώτη 

σοβαρή προσπάθεια γύρω από τις τέχνες του θεάματος».18 Ο ίδιος χαρακτηρισμός 

αναπαράγεται μέχρι σήμερα από μελετητές και κριτικούς, αλλά και από τους 

συντάκτες του περιοδικού. Ενδεικτικά, το 1975, ο Βασίλης Ραφαηλίδης χαρακτηρίζει 

το Κινηματογράφος-Θέατρο ως το «πρώτο σοβαρό ελληνικό κινηματογραφικό 

περιοδικό»,19 ενώ σαράντα χρόνια αργότερα ο Μανθούλης γράφει στην 

αυτοβιογραφία του «[…]με διευθυντή τον Γιάννη Μπακογιαννόπουλο, και 

συνεργάτες του το Λέοντα Λοΐσιο και την αφεντιά μου, εκδώσαμε το περιοδικό 

Κινηματογράφος-Θέατρο, το πρώτο σοβαρό περιοδικό του είδους, θέλω να 

πιστεύω…».20  

 Το Κινηματογράφος-Θέατρο, επίσης αναγνωρίζεται ως πρόγονος των πιο 

σημαντικών κινηματογραφικών περιοδικών της δεκαετίας του 1960. Το 1969, στο 

πρώτο τεύχος του πιο εμβληματικού ελληνικού κινηματογραφικού περιοδικού, του 

Σύγχρονου Κινηματογράφου (1969-1984), και ειδικότερα στο «μανιφέστο» της 

έκδοσης «Ο ήλιος ανατέλλει πάντα», γίνεται αναφορά στο Κινηματογράφος-Θέατρο, 

το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόγονος όχι μόνο του Σύγχρονου Κινηματογράφου, αλλά 

                                                             
17 Maria Chalkou, “Towards the Creation of 'Quality' Greek National Cinema in the 1960s”, διδ. 
διατριβή, Department of Theatre, Film & Television Studies, Faculty of Arts, University of Glasgow, 
2008, σ. 89-90.  
18 «Σημειώματα», ό.π.  
19 Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, Έκδοση 
Σχολής Σταυράκου, Αθήνα 1975, σ. 7. Ο χαρακτηρισμός αναπαράγεται και στη Wikipedia, στο λήμμα 
«Λυκούργος Σταυράκος», όπου το Κινηματογράφος-Θέατρο χαρακτηρίζεται ως το «πρώτο σοβαρά 
οργανωμένο ελληνικό κινηματογραφικό περιοδικό», «Λυκούργος Σταυράκος» 
[http://el.wikipedia.org/wiki/Λυκούργος_Σταυράκος (10/1/2015)] 
20 Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014, σ. 
292. 
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και του βραχύβιου Ελληνικού Κινηματογράφου (1966).21 Τα συγκεκριμένα έντυπα 

συνδέονται με το Κινηματογράφος-Θέατρο καθώς μοιράζονται τους ίδιους στόχους 

και ακολουθούν τα ίδια πρότυπα. Είναι ξεκάθαρος ο πόθος των συντακτών τους να 

υπηρετήσουν τον κινηματογράφο ως τέχνη, καταδικάζοντας την εμπορική πλευρά 

του, όπως επίσης είναι έκδηλη η φιλοδοξία τους να συμβάλουν αποφασιστικά στην 

κινηματογραφική εκπαίδευση του κοινού.22 Μεταξύ των τριών εντύπων παρατηρεί 

κανείς και μια εντυπωσιακή θεματική συγγένεια, παρά τα αρκετά χρόνια που 

μεσολαβούν μεταξύ της έκδοσής τους.23 Ειδικότερα, εκδηλώνεται ένα κοινό 

ενδιαφέρον για τη γαλλική κινηματογραφική θεωρία, αλλά και για τον γαλλικό 

καλλιτεχνικό κινηματογράφο και ειδικότερα για τη Nouvelle Vague και τους 

εκπροσώπους της. Γενικότερα, είναι κοινή η ενασχόληση με τον ευρωπαϊκό 

καλλιτεχνικό κινηματογράφο και με θεσμούς στήριξης αυτού, όπως τα 

κινηματογραφικά φεστιβάλ, ενώ έμφαση δίνεται στη διατύπωση ενός ουσιαστικού 

κριτικού λόγου. Ακόμα, στον Ελληνικό Κινηματογράφο και στον Σύγχρονο 

Κινηματογράφο εκδηλώνεται ένα έντονο ενδιαφέρον για έναν ελληνικό 

κινηματογράφο με σαφή καλλιτεχνικό προσανατολισμό, μια προσπάθεια η οποία 

ξεκινά το 1960 μέσα από τις σελίδες του Κινηματογράφος-Θέατρο. Όπως επισημαίνει 

η Παναγιώτα Μήνη, εστιάζοντας στην περίπτωση του Σύγχρονου Κινηματογράφου 

και σημειώνοντας ότι υπήρξε το έντυπο εκείνο το οποίο κατάφερε να διατυπώσει ένα 

θεωρητικό κριτικό λόγο με τον οποίο πλαισίωσε συστηματικά τον ελληνικό 

καλλιτεχνικό κινηματογράφο, «κινηματογραφικά περιοδικά που υποστήριζαν τον 

εγχώριο καλλιτεχνικό κινηματογράφο είχαν εμφανιστεί και πριν τον Σύγχρονο 

                                                             
21 Της Σύνταξης, «Ο ήλιος ανατέλλει πάντα», Σύγχρονος Κινηματογράφος, τχ. 1 (Σεπτέμβριος 1969), σ. 
33.  
22 Βλ. και τις θέσεις των συντακτών των δύο περιοδικών όπως διατυπώνονται στα  «Από την 
σύνταξη», Ελληνικός Κινηματογράφος, τχ. 1 (Οκτώβριος 1966), σ. 3-4 και Της Σύνταξης, «Ο ήλιος 
ανατέλλει πάντα», ό.π., σ. 5, 33. 
23 Στην περίπτωση του Σύγχρονου Κινηματογράφου, η συγγένεια με το Κινηματογράφος-Θέατρο είναι 
εμφανής, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο του εντύπου, η οποία διαρκεί μέχρι το 1973 και την 
αποχώρηση του Ραφαηλίδη. Το περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος αποτελεί σύμφωνα με τους 
συντελεστές του συνέχεια του Ελληνικού Κινηματογράφου. Βλ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο 
του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π. Βασίλης Ραφαηλίδης, Μνημόσυνο για έναν 
Ημιτελή Θάνατο. Η Ζωή ενός Ταλαίπωρου Έλληνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 1992, σ. 
452. Βαρβάρα Νεγκοπούλου, «Συνέντευξη του Διαμάντη Λεβεντάκου», στο Κριτική Κινηματογράφου, 
ό.π., σ. 13. 
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Κινηματογράφο, αλλά υπήρξαν βραχύβια, αντανακλώντας με τη σειρά τους την 

αποσπασματικότητα της καλλιτεχνικής παραγωγής στον τόπο».24  

Μνεία θα πρέπει να γίνει και στη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων από 

ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν σύγχρονοι του περιοδικού και οι οποίοι χρόνια 

αργότερα αποτιμούν την προσφορά και την αξία του. Το 1983, ο μεταξύ των πολλών 

άλλων ιδιοτήτων του και για ένα διάστημα εκδότης του Κινηματογραφικού Αστέρα 

(1968-1969), Λεωνίδας Χρηστάκης, σε συζήτησή του με τον κριτικό Χρήστο 

Βακαλόπουλο και τον δημοσιογράφο Νίκο Ξυδάκη, αξιολογεί θετικά την 

πληροφοριακή δομή του Κινηματογράφος-Θέατρο και τον πλούτο της ύλης του και 

υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στις σελίδες του περιοδικού η ανάλυση 

των ταινιών «με βάση πληροφορίες, αισθητικές ιδέες και λοιπά» με σκοπό κυρίως να 

ασκήσει κριτική στον Σύγχρονο Κινηματογράφο της περιόδου 1965-1975, για την 

αποτυχία του να παίξει έναν ουσιαστικά διαφωτιστικό ρόλο, προκρίνοντας μάλλον 

έναν φετιχισμό της θεωρίας.25  

Μια ακόμα αξιολογική κρίση για το περιοδικό, συναντάμε στο βιβλίο του 

σκηνοθέτη Γιώργου Μιχαηλίδη Νέοι Έλληνες Θεατρικοί Συγγραφείς. Με αφορμή την 

ενασχόληση του με το έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη και ειδικότερα με το μονόπρακτό 

του συγγραφέα Προάστειον Νέου Φαλήρου, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο 

Κινηματογράφος-Θέατρο, ο Μιχαηλίδης αποτιμά θετικά την προσφορά του εντύπου 

χαρακτηρίζοντάς το παρενθετικά ως «αυτό το τόσο καλό αλλά άτυχο περιοδικό».26 Η 

σύντομη αυτή αναφορά αποτελεί μια κάποια ένδειξη για την αναγνώριση της αξίας 

του περιοδικού και των αντιξοοτήτων οι οποίες, αν και δεν διευκρινίζεται η φύση 

τους, οδήγησαν στο πρόωρο τέλος του.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται η μελέτη του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, ως εκδοτικού εγχειρήματος και αποτελέσματος των 

προθέσεων που φέρουν τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό και των στόχων που 

επιθυμούν να εκπληρώσουν μέσω αυτού. Όπως γράφει ο Χ. Λ. Καράογλου «τα 

περιοδικά είναι κάτι περισσότερο από μια, πολύτιμη βέβαια, πηγή πληροφοριών: 

είναι οι άνθρωποί του, οι εκδότες του και οι συνεργάτες του, η ύλη του, οι 
                                                             
24 Παναγιώτα Μήνη, «Έλληνες κριτικοί και νέες μοντερνιστικές τάσεις στον ελληνικό κινηματογράφο 
της δεκαετίας του 1960», στο Θέατρο και Κινηματογράφος: Θεωρία και κριτική, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2013, σ. 235. 
25 Χρήστος Βακαλόπουλος κ.ά, «Χωρίς κανένα σχήμα. Ενάντια στη μουμιοποίηση της επικοινωνίας», 
στο Χρήστος Βακαλόπουλος, Η Ονειρική Υφή της Πραγματικότητας: Κείμενα για την Επικοινωνία και 
τον Πολιτισμό, επιμ. Κώστας Λιβιεράτος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2005, σ. 384. 
26 Γιώργος Mιχαηλίδης, Νέοι Έλληνες Θεατρικοί Συγγραφείς, Kάκτος, Αθήνα 1987, σ. 77.  
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αναγνώστες του, είναι κυρίως ένα ζωντανό σώμα με τη θερμοκρασία και το σφυγμό 

του-έκφραση ατομικών και συλλογικών νοοτροπιών».27 Το Κινηματογράφος-Θέατρο 

εξετάζεται ως έντυπο το οποίο συνδιαλέγεται με την εποχή της έκδοσής του και 

αποτελεί μαρτυρία για τον κινηματογράφο των αρχών της δεκαετίας του 1960, για τις 

ταινίες που προβάλλονται στις αίθουσες της εποχής και για τον τρόπο με τον οποίο 

προσλαμβάνονται από τους συντάκτες του περιοδικού φιλμικά κείμενα, δημιουργοί, 

ιδέες και θεωρίες. Προσεγγίζοντας το Κινηματογράφος-Θέατρο ως όχημα με το οποίο 

ταξιδεύουμε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ως αποτύπωμα των τάσεων 

της εποχής, ερευνούμε τα αίτια και τις αφορμές που υπαγόρευσαν τη διαμόρφωση της 

ύλης του και αναζητούμε τα συγκεκριμένα γεγονότα, που οδήγησαν τους συντάκτες 

του στην ενασχόληση με συγκεκριμένους δημιουργούς και τις ταινίες τους και που 

φωτίζουν τις επιλογές τους.  

Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση του θεωρητικού 

προσανατολισμού του Κινηματογράφος-Θέατρο και η αποσαφήνιση των θέσεων των 

συντακτών του και των συνεργατών του για την τέχνη του κινηματογράφου. Τίθενται 

προς εξέταση κείμενα κριτικής, άρθρα στα οποία διατυπώνονται απόψεις για την 

έβδομη τέχνη και γενικότερα τα κείμενα τα οποία επιλέγονται να συμπεριληφθούν 

στην ύλη του περιοδικού όπως οι προγραμματικές δηλώσεις των υπευθύνων του, 

συνεντεύξεις και ειδησεογραφικά σημειώματα, αφού και σε αυτά εκφράζονται άμεσα 

ή έμμεσα οι θεωρητικές πεποιθήσεις της συντακτικής ομάδας του περιοδικού και των 

συνεργατών της, ενώ υπεισέρχονται και ψήγματα κριτικού λόγου. Άλλωστε, 

σύμφωνα και με την επισήμανση του κριτικού των Cahiers du Cinéma Fereydoun 

Hoveyda: «Όπως κάθε δήλωση αποκαλύπτει την κοσμοθεωρία του συγγραφέα της, 

έτσι και κάθε κομμάτι κριτικής, ακόμα και το πιο μικρό, προϋποθέτει μια θεωρία του 

κινηματογράφου».28  

Η παρούσα μελέτη των κειμένων που δημοσιεύονται στο Κινηματογράφο-

Θέατρο φέρνει στο φως μια εντυπωσιακή εξάρτηση των συντακτών του από τον ξένο 

τύπο. Πέρα από την αναδημοσίευση άρθρων και κριτικών, τακτική αναμενόμενη από 

ένα έντυπο το οποίο δίνει έμφαση στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, η έρευνα στον 

ξενόγλωσσο τύπο της εποχής αποκάλυψε μια σειρά από πρακτικές των συντακτών 

                                                             
27 Χ.Λ. Καράογλου, «Βιβλιογραφώντας τα περιοδικά του Μεσοπολέμου», στο Ο Περιοδικός Τύπος 
στον Μεσοπόλεμο, Σχολή Μωραΐτη-Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 
Παιδείας, Αθήνα 2001, σ. 219.  
28 Fereydoun Hoveyda, “Les taches du soleil”, Cahiers du Cinéma, τμ. 19, νο. 110 (Αύγουστος 1960), σ. 
37. 
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του περιοδικού που ελέγχονται για τη δεοντολογία τους. Ειδικότερα, καταφεύγουν σε  

ξένα περιοδικά για να «δανειστούν» στοιχεία μορφής, με βάση τα οποία δομούν την 

όψη και τη διάταξη του εντύπου και επίσης «δανείζονται» έναν ικανότατο αριθμό 

κειμένων, τα οποία παραφράζουν και οικειοποιούνται, χωρίς να δηλώνουν τις πηγές 

τους. Χαρακτηριστικά, συναντάμε άρθρα τα οποία φέρουν την υπογραφή συντακτών 

και συνεργατών του περιοδικού, τα οποία όμως αποτελούν σύνθεση κειμένων ξένων 

κριτικών, συνεντεύξεις δημιουργών οι οποίες είναι προϊόντα κατασκευής, ακόμα και 

την περίπτωση άρθρου ξένου κριτικού, το οποίο αν και φέρει την υπογραφή του 

συμπληρώνεται με απόσπασμα από κείμενο άλλου κριτικού, το όνομα του οποίου δεν 

αναφέρεται.  

Οι πρακτικές αυτές, αν και καταδικαστέες σήμερα, αποτελούν σύνηθες 

φαινόμενο στο χώρο της ελληνικής κριτικής την εποχή που εξετάζουμε.29 Σε κείμενα 

τους σε εφημερίδες και περιοδικά οι έλληνες κριτικοί οικειοποιούνται τον θεωρητικό 

και κριτικό λόγο των γάλλων κυρίως συναδέλφων τους, γεγονός το οποίο αποτελεί 

μάλλον κοινό μυστικό. Είναι ενδεικτικό ότι το 1956, σε άρθρο το οποίο δημοσιεύεται 

στον Ταχυδρόμο, επιχειρείται η δικαιολόγηση της συγκεκριμένης πρακτικής, ως 

αποτέλεσμα του φόρτου εργασίας των κριτικών αλλά και της εκτίμησης που τρέφουν 

για την εργασία των ξένων συναδέλφων τους.30 Εξάλλου, νύξη για την πρακτική των 

ελλήνων κριτικών συναντάμε και σε άρθρο του Σολδάτου, όπου σημειώνει ότι 

κριτικοί της δεκαετίας του 1950, «γαλλομαθείς, κατά κύριο λόγο, δεν δυσκολεύονται 

να αποτιμήσουν την ξένη παραγωγή που εισάγεται, αφού έχει ήδη κριθεί από τις 

ξένες εφημερίδες και περιοδικά και έχει κατακτήσει τη θέση της στην ιστορία του 

κινηματογράφου».31 Στην τάση των ελλήνων κριτικών της εποχής να εξαρτώνται από 

τη γαλλική κριτική κάνει μνεία και ο Ντελλής, ο οποίος επισημαίνει ότι στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960 οι έλληνες κριτικοί αναζητούν θεωρητικά εργαλεία στα 

                                                             
29 Οι πρακτικές αυτές ανάγονται στα πρώτα χρόνια εμφάνισης του κινηματογραφικού τύπου στη 
χώρα. Βλ. ενδεικτική καταγγελία περί παραβάσεων των αρχών του τύπου στο: Ο Λίετκε, 
«Κινηματογραφική εβδομάς», Κινηματογραφικός Αστήρ, έτος 4, τχ. 1-2 (Ιανουάριος 1927), σ. 26-27.  
30 «Σχετικά με τον υπαινιγμό[…] ότι οι κριτικοί μας συχνά “αντιγράφουν”, σχεδόν κατά λέξη τις 
απόψεις των ξένων συναδέλφων τους, επιτρέψτε μου να εξηγήσω στους αναγνώστες σας ότι όταν 
ένας άνθρωπος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δύο απογεύματα να δη κάπου δέκα ταινίες, του 
συγχωρείται αν, καμμιά φορά, για τις πιο ασήμαντες από αυτές, προσπαθήση να σχηματίση μια 
αντικειμενική γνώμη από την σύγκριση απόψεων ωρισμένων ξένων κριτικών τους οποίους εκτιμά και 
από το παράδειγμα των οποίων πολλά μυστικά της δουλειάς του έμαθε». Πρώην Κριτικός, «Το 
κορίτσι με τα μαύρα», Ο Ταχυδρόμος, τχ. 140 (15 Δεκεμβρίου 1956), σ. 14. 
31 Γιάννης Σολδάτος, «Κριτική και ελληνικός κινηματογράφος», στο Θέατρο και Κινηματογράφος: 
Θεωρία και κριτική, ό.π., σ. 207. 
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Cahiers du Cinéma.32 Επιπρόσθετα, ο Ντελλής και η Chalkou κάνουν συγκεκριμένες 

αναφορές στο γαλλικό περιοδικό ως πρότυπο του Κινηματογράφος-Θέατρο.33 Δεν 

είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Χρηστάκης θα αναφερθεί στο ελληνικό περιοδικό 

χρησιμοποιώντας τη φράση «Κινηματογραφικά Τετράδια του Μπακογιαννόπουλου», 

ένα γλωσσικό ολίσθημα εσκεμμένο ή αθέλητο το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση 

είναι δηλωτικό.34  

Οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο, όμως, δεν περιορίζονται στα 

Cahiers, αλλά ανατρέχουν σε ένα μεγάλο αριθμό ξενόγλωσσων περιοδικών, όπως 

στον θεωρητικό αντίπαλο των Κινηματογραφικών Τετραδίων, το βρετανικό Sight and 

Sound. Δημιουργούν ένα έντυπο, βασικό γνώρισμα του οποίου, αν δεχτούμε ότι 

πρόκειται περί ενός κειμένου, είναι «η απορρόφηση και ο μετασχηματισμός άλλων 

κειμένων»35 η διακειμενικότητα, η οποία κατά τον Gérard Genette παίρνει τις μορφές 

της παραπομπής ή του παραθέματος, της νύξης και της λογοκλοπής.36 Το 

Κινηματογράφος-Θέατρο συνομιλεί με άλλα έντυπα, ενσωματώνει στοιχεία τους και 

δομείται ως μία σύνθεση. Ο τρόπος δόμησής του μέσω του «δανεισμού» υπαγορεύει 

και την μεθοδολογία της παρούσας εργασίας, καθώς στα πλαίσια της διερεύνησης του 

θεωρητικού προσανατολισμού του εντύπου κρίθηκε απαραίτητη η αναζήτηση των 

πρωτότυπων κειμένων, από όπου αντλούν τις ιδέες τους οι συντάκτες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, και η εξέταση του τρόπου με τους οποίους οικειοποιούνται 

τις ιδέες αυτές.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ταυτότητα του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, επιχειρείται μια ανάλυση του «μανιφέστου» της έκδοσης 

και ερμηνεύονται οι προθέσεις των ατόμων που συμμετέχουν στην έκδοση και ο 

τρόπος με τον οποίο οι επιδιώξεις και οι αντιλήψεις τους υπαγορεύουν και 

διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο του εντύπου. Στο τέλος του 

πρώτου μέρους, αναζητούνται τα πρότυπα και τα «δάνεια» του Κινηματογράφος-

Θέατρο και παρουσιάζονται τα έντυπα με τα οποία συνδιαλέγεται το περιοδικό, με 

                                                             
32 Αχιλλέας Ντελλής, «Μεταπολεμική κινηματογραφική κριτική και θεωρία στην Ευρώπη και στην 
Αμερική», στο Θέατρο και Κινηματογράφος: Θεωρία και κριτική, ό.π., σ. 260. 
33 Αχιλλέας Ντελλής, «Η Διαμόρφωση και η Εξέλιξη της Κινηματογραφικής Κριτικής και Θεωρίας στην 
Ελλάδα (1950-1981)», ό.π., σ. 174. Maria Chalkou, ό.π. 
34 Χρήστος Βακαλόπουλος κ.ά., ό.π. 
35 Julia Kristeva, “Word, dialogue and novel”, στο The Kristeva Reader, επιμ. Toril Moi, Columbia 
University Press, Νέα Υόρκη 1986, σ.37 
36 Βλ. Gérard Genette, Palimpsests. Literature in the Second Degree, μτφ. Channa Newman, Claude 
Doubinsky, University of Nebraska Press, Λίνκολν 1997, σ. 1-2.  
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σκοπό να διερευνηθούν οι επιδράσεις των συντακτών του και ο τρόπος με τον οποίο 

αυτές αποτυπώνονται στις σελίδες του. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται η ανάλυση των κειμένων που 

συνθέτουν την κινηματογραφική ύλη του περιοδικού, σε μια προσπάθεια να 

διασαφηνιστούν ο θεωρητικός προσανατολισμός και οι θέσεις των συντακτών της 

έκδοσης. Ακόμα, αναζητούνται οι λόγοι και οι αφορμές που οδήγησαν στην επιλογή 

των δημοσιευμάτων που περιελήφθησαν στο περιοδικό, καθώς φωτίζουν επιπρόσθετα 

τη γενικότερη στάση των συντακτών του εντύπου απέναντι σε συγκεκριμένα 

κινηματογραφικά κινήματα, κινηματογραφίες, δημιουργούς και διάφορες όψεις του 

κινηματογραφικού φαινομένου, που ορίζει  τη θέση τους στο τοπίο της ελληνικής και 

ευρωπαϊκής κριτικής.  

Η συγκεκριμένη εργασία, όπως άλλωστε δηλώνεται και στον τίτλο της, 

επικεντρώνεται στην ύλη του περιοδικού η οποία αφορά στον κινηματογράφο. Η 

επιλογή αυτή υπαγορεύθηκε όχι μόνο από λόγους πρακτικούς, που έχουν να κάνουν 

με την έκταση της εργασίας, αλλά και από το ειδικότερο ενδιαφέρον της γράφουσας 

για ζητήματα που άπτονται της κινηματογραφικής θεωρίας και τέχνης. Βέβαια, 

πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι το Κινηματογράφος-Θέατρο αποτελεί 

ένα μεικτό περιοδικό, στις σελίδες του έμφαση δίνεται στην έβδομη τέχνη, γεγονός 

που συνδέεται και με τις ιδιότητες των συντακτών του.37  

Για τη συγγραφή της εργασίας αναζητήθηκαν ιστορικά βιβλία και μελέτες, 

επιστημονικά συγγράμματα, περιοδικά καθώς και εφημερίδες στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στις Δημοτικές βιβλιοθήκες Ηρακλείου και Ρεθύμνου και 

στη βιβλιοθήκη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα και στο διαδίκτυο. 

Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας αποκτήθηκε μέσω αναζήτησης σε βιβλιοπωλεία 

στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η εξάρτηση του Κινηματογράφος-Θέατρο από 

τον ξενόγλωσσο τύπο υπαγόρευσε την ανάγκη μελέτης μιας πληθώρας αγγλικών, 

γαλλικών και ιταλικών εντύπων της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας 

του 1960. Η ανεύρεση του υλικού αυτού αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη, αφού 
                                                             
37 Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Κινηματογράφος-Θέατρο συμπεριλαμβάνεται στις βιβλιογραφίες 
κινηματογραφικών περιοδικών. Βλ. Δημήτρης Καλαντίδης, Ελληνική Κινηματογραφική Βιβλιογραφία 
1923-1999: Οι Κινηματογραφικές Εκδόσεις στην Ελλάδα από το 1923 έως τον Αύγουστο του 2000, 
επιμ. Γιάννης Σολδάτος, Αιγόκερως, Αθήνα 2000, σ. 12. Διαμάντης Λεβεντάκος, «Πρώτυπα», 
Σύγχρονος Κινηματογράφος ‘82, νο. 31 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1982), σ. 117. Γιάννης Σολδάτος, 
«Ελληνική κινηματογραφική βιβλιογραφία», ό.π., σ. 63. Αντίθετα δεν εντοπίστηκε αναφορά στο 
έντυπο σε βιβλιογραφίες θεατρικών περιοδικών ή σε μελέτες που ασχολούνται με τον θεατρικό τύπο 
της εποχής. 
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πρόκειται για περιοδικά και εφημερίδες τα οποία δεν υπάρχουν σε ελληνικές 

βιβλιοθήκες και αναζητήθηκαν σε παλαιοβιβλιοπωλεία, συλλογές ιδιωτών και 

εξειδικευμένες ιστοσελίδες. 

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγή της εργασίας θα ήθελα να εκφράσω τις 

ειλικρινείς ευχαριστίες μου στην καθηγήτριά μου κυρία Μήνη για τις τόσο χρήσιμες 

υποδείξεις, συμβουλές και παρατηρήσεις της καθώς και για την κατανόηση, τη 

στήριξη και την υπομονή της. Πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε αβλεψία ή 

λανθασμένη εκτίμηση, η ευθύνη βαρύνει μόνο τη γράφουσα. Ακόμα, οφείλω 

ευχαριστίες στους καθηγητές, τα μαθήματα των οποίων είχα την τιμή να 

παρακολουθήσω κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Φιλολογίας και στον κύριο Γιώργο Μοτάκη για 

τη βοήθειά του. Η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας δε θα ήταν δυνατή χωρίς τη 

στήριξη της οικογένειάς μου και των φίλων μου, ιδίως του Ευθύμη Καλτσούνα και 

της Νατάσας Ζηβανού. Τέλος, τίποτα δε θα ήταν δυνατόν χωρίς τον Κώστα 

Παπαδαντωνάκη, στον οποίο χρωστώ τα πάντα. Ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης 

του αφιερώνω την εργασία αυτή. 
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Κινηματογράφος-Θέατρο. Η ταυτότητα ενός βραχύβιου περιοδικού. 

 

Η έκδοση του Κινηματογράφος-Θέατρο αναγγέλλεται μέσω του ημερήσιου 

τύπου στα τέλη του Ιανουαρίου του 1960. Ειδικότερα, δημοσιεύεται η είδηση ότι η 

κυκλοφορία του περιοδικού έχει προγραμματισθεί να λάβει χώρα εντός του μήνα 

Φεβρουαρίου, τελικά όμως, το περιοδικό εκδίδεται δύο μήνες αργότερα.38 Αν και δε 

γνωρίζουμε την ακριβή ημέρα κυκλοφορίας του πρώτου τεύχους του, σύμφωνα με 

πληροφορίες που συλλέγουμε από τον τύπο της εποχής, το περιοδικό κυκλοφορεί στα 

τέλη Απριλίου 1960.39  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται μέσα από τις σελίδες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, την έκδοσή του έχουν αναλάβει από κοινού η Ανωτέρα 

Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου και ο Ελληνικός Οργανισμός 

Δημοσίων Σχέσεων «Ορίζων». Χρέη διευθυντή του περιοδικού εμφανίζεται να 

εκτελεί ο Γεράσιμος Κ. Αποστολάτος (1924-2005), διευθυντής του Ελληνικού 

Οργανισμού Δημοσίων Σχέσεων «Ορίζων». Καθήκοντα διευθυντή σύνταξης φέρεται 

να έχει αναλάβει ο Μπακογιαννόπουλος (1934-), ο οποίος εμφανίζεται και ως 

«Υπεύθυνος συμφώνως τω νόμω». Η καλλιτεχνική επιμέλεια της έκδοσης αποδίδεται 

στον Λοΐσιο (1934-) και ως υπεύθυνος τυπογραφείου αναφέρεται ο Κ. Αθανασίου 

(Αριστοφάνους 9, Περιστέρι). Τα γραφεία του Κινηματογράφος-Θέατρο έχουν ως 

έδρα την οδό Ξενοφώντος 15Α, όπου την περίοδο έκδοσης του περιοδικού 

στεγάζονται και τα γραφεία της εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων του Αποστολάτου. 

Οι πληροφορίες έκδοσης καθώς και τα περιεχόμενα του τεύχους 

αναγράφονται στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, γεγονός που μαρτυρά την 

πρόθεση για έναν διεθνή προσανατολισμό της έκδοσης. Ενδεχομένως βέβαια η 

επιλογή αναγραφής των πληροφοριών και στην αγγλική να σχετίζεται με τις πολιτικές 

και οικονομικές εξελίξεις της εποχής και την αυξανόμενη επιρροή της Αμερικής στα 

                                                             
38 Ενδεικτικά, στο φύλλο της Ελευθερίας της 29ης Ιανουαρίου 1960 ανακοινώνεται ότι «Εντός του 
Φεβρουαρίου κυκλοφορεί το περιοδικό “Κινηματογράφος-Θέατρο”[…]Η νέα έκδοσις εις πολυτελή 
εικονογραφημένην εμφάνισιν έχει ως σκοπόν την ανάπτυξιν της καλλιτεχνικής συνειδήσεως του 
Κοινού και την ενημέρωσίν του εις τας συγχρόνους τάσεις του παγκόσμιου θεάτρου και 
κινηματογράφου, με άρθρα και μελέτας από εκλεκτούς συνεργάτας και με την υποστήριξιν κάθε 
ελληνικής ανανεωτικής κινήσεως». «Κινηματογράφος και θέατρον», Ελευθερία, 29 Ιανουαρίου 1960, 
σ. 2. 
39 Βλ. «Το περιοδικόν “Κινηματογράφος-Θέατρο”», Ελευθερία, 20 Απριλίου 1960, σ. 2, 
«Κινηματογραφικό περιοδικό», Τα Νέα, 21 Απριλίου 1960, σ. 2. Στα στοιχεία έκδοσης του περιοδικού 
δε δίνονται πληροφορίες για την ακριβή ημέρα κυκλοφορίας του. 
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πολιτικά και οικονομικά πράγματα του τόπου, αλλά και με συγκεκριμένα 

συμφέροντα εκπροσώπων της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού. Ειδικότερα, ο 

Αποστολάτος τη συγκεκριμένη περίοδο έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας με 

ξένους οργανισμούς και η Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και 

Θεάτρου συνεργάζεται με την United States Information Service-USIS (Αμερικανική 

Υπηρεσία Πληροφοριών), ενώ στενές είναι και οι επαφές της διεύθυνσης της Σχολής 

με τον Don G. Williams, ο οποίος την περίοδο αυτή διατελεί διευθυντής του 

Πανεπιστημίου του Kansas.40 

Η περιοδικότητα του Κινηματογράφος-Θέατρο δεν είναι σταθερή. Από τα 

τέσσερα τεύχη του, το πρώτο (Απρίλιος 1960) και το τέταρτο (Σεπτέμβριος 1960) 

είναι μηνιαία, ενώ το δεύτερο και το τρίτο είναι διμηνιαία καθώς κυκλοφορούν το 

διάστημα Μαΐου-Ιουνίου και Ιουλίου-Αυγούστου αντίστοιχα.  

Ακόμα, επισημαίνουμε αλλαγές που αφορούν στους υπευθύνους έκδοσης του 

περιοδικού. Στο δεύτερο τεύχος δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκδότες η Ανωτέρα 

Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου και πλέον και μέχρι το τέλος 

της κυκλοφορίας του Κινηματογράφος-Θέατρο, ως μοναδικός εκδότης του 

εμφανίζεται ο Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων «Ορίζων».41 Συν τοις 

άλλοις, από το δεύτερο μέχρι το τέταρτο και τελευταίο τεύχος του ως υπεύθυνος 

τυπογραφείου αναγράφεται ο Τούλης Παπαχρυσάνθου (Φιλαδελφείας 4, Αθήνα) ο 

οποίος αντικαθιστά τον Κ. Αθανασίου, ενώ η εκτύπωση του περιοδικού γίνεται από 

την εταιρεία Γραφικαί Τέχναι Κ. Παπαχρυσάνθου & Σια.42 

Για το εσωτερικό της χώρας η τιμή τεύχους ορίζεται στις 10 δραχμές με 

ετήσια συνδρομή ιδιώτη τις 100 δραχμές και με συνδρομή τραπεζών, οργανισμών και 

εταιρειών τις 300 δραχμές. Για το εξωτερικό η τιμή τεύχους ορίζεται στα 3 σελίνια/40 

σεντς και η ετήσια συνδρομή στα 40 σελίνια/6 δολάρια συμπεριλαμβανομένων και 

των εξόδων αποστολής. Στο δεύτερο τεύχος μόνο αναγράφεται ως ετήσια συνδρομή 

εξωτερικού τα 2-6 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.43 Το 

                                                             
40 Βλ. κεφάλαιο «Εκδοτικές προθέσεις». Σημειώνεται ότι στα κινηματογραφικά περιοδικά του 
Μεσοπολέμου κυριαρχεί η τάση να δίνονται οι πληροφορίες της έκδοσής τους στη γαλλική γλώσσα.  
41 Δε βρέθηκαν στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την αλλαγή στην έκδοση του περιοδικού. Πάντως 
το περιοδικό συνεχίζει την προώθηση της Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και 
Θεάτρου μέσα από τις σελίδες του.  
42 Με τη συγκεκριμένη εταιρεία συνεργάζεται ο Αποστολάτος και στο περιοδικό Μουσική και Φως, 
στο οποίο διατελεί εκδότης, διευθυντής και υπεύθυνος ύλης. Βλ. Μουσική και Φως, τχ. 7 (Νοέμβριος 
1960), σ. 4. 
43 Την ίδια εποχή, ενδεικτικά, το εβδομαδιαίο περιοδικό Εικόνες κοστίζει 5 δραχμές, ο μηνιαίος Αιών 
8 δραχμές, τα επίσης μηνιαία έντυπα Επιθεώρηση Τέχνης και Νέα Πορεία 10 δραχμές και η τρίμηνη 
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περιοδικό διατίθεται προς πώληση, πέρα από τις συνδρομές, σε κεντρικά 

βιβλιοπωλεία των Αθηνών αλλά και σε κεντρικά περίπτερα.44 

Οι διαστάσεις του κάθε τεύχους είναι 26.5 εκατοστά μήκος και 19.5 εκατοστά 

πλάτος και το είδος του χαρτιού το οποίο χρησιμοποιείται είναι βιομηχανικό, ενώ 

κάθε τεύχος αριθμεί πενήντα δύο σελίδες, συμπεριλαμβανομένων εξωφύλλου-

οπισθόφυλλου. Και τα τέσσερα εξώφυλλα του περιοδικού είναι χρώματος κίτρινου, 

με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία να δεσπόζει στην κάτω δεξιά πλευρά, ενώ στην 

αριστερή πλευρά διακρίνει κανείς τον αριθμό του κάθε τεύχους. Στο πάνω μέρος του 

περιοδικού αναγράφεται με έντονα κεφαλαία μαύρα γράμματα ο τίτλος του 

περιοδικού, ενώ στο μινιμαλιστικής σχεδίασης εξώφυλλο δε δίνεται καμία άλλη 

πληροφορία για τα περιεχόμενα του τεύχους. Στις εσωτερικές σελίδες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο επισημαίνει κανείς την παρουσία πλούσιου φωτογραφικού 

υλικού, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά του λόγου και καταδηλώνει το 

ενδιαφέρον των συντακτών του για την τέχνη των εικόνων. 

Οι φωτογραφίες που επιλέγονται να κοσμήσουν τα εξώφυλλα του περιοδικού 

είναι δηλωτικές των περιεχομένων του Κινηματογράφος-Θέατρο. Ειδικότερα, το still 

του Leaud από το Les Quatre Cents Coups του Truffaut (Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 

1) παραπέμπει στη μελέτη «Nouvelle Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας 

γενιάς των γάλλων σκηνοθετών» του Μπακογιαννόπουλου, το πρώτο μέρος της 

οποίας δημοσιεύεται στο εσωτερικό του εντύπου, αλλά επίσης καταδεικνύει το 

ενδιαφέρον των συντακτών του περιοδικού για το Νέο Κύμα του γαλλικού 

κινηματογράφου και για το συγκεκριμένο φιλμ, το οποίο έχει συγκινήσει τους 

συντάκτες και τους συνεργάτες του.45  

Το έντονο ενδιαφέρον για το γαλλικό Νέο Κύμα εκδηλώνεται και με την 

επιλογή του εξωφύλλου του τρίτου τεύχους, όπου φιλοξενείται φωτογραφία του νέου 

γάλλου σκηνοθέτη Michel Drach, πρόσφατα βραβευμένου με το υψηλού κύρους 

βραβείο Louis Delluc του 1959, για την πρώτη του ταινία On n' Enterre pas le 

                                                                                                                                                                              
Καινούρια Εποχή 40 δραχμές. Η ετήσια ιδιωτική συνδρομή εσωτερικού του κινηματογραφικού 
περιοδικού Τα Θεάματα επίσης ανέρχεται στις 100 δραχμές, αν και η αντίστοιχη εξωτερικού 
τιμολογείται στα 8 δολάρια. 
44 Βλ. «Το περιοδικόν “Κινηματογράφος-Θέατρο”», ό.π. Το δεύτερο τεύχος του περιοδικού, όπως 
πληροφορείται κανείς από δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύεται στην Ελευθερία, κυκλοφορεί και σε 
κεντρικά περίπτερα των Αθηνών. «Το περιοδικό “Κινηματογράφος-Θέατρον”», Ελευθερία, 10 
Ιουνίου 1960, σ. 2. 
45 Βλ. «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 35. Το ίδιο still, έναν περίπου 
χρόνο πριν, έχει κοσμήσει το εξώφυλλο του γαλλικού περιοδικού Radio-Cinéma-Télévision (τχ. 492, 
21 Ιουνίου 1959).  
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Dimanche (Δεν Θάβουν την Κυριακή ή Το Τέλειο Έγκλημα, 1960).46 Η συγκεκριμένη 

επιλογή, πιθανότατα, οφείλεται και στις φήμες που κυκλοφορούν την περίοδο 

κυκλοφορίας του περιοδικού, ότι οι ιθύνοντες της εταιρείας United Artists 

αποφάσισαν να είναι ο Drach o σκηνοθέτης της επόμενης ταινίας της Μελίνας 

Μερκούρη, άρτι βραβευθείσας στο Φεστιβάλ των Καννών για την ερμηνεία της στο 

Never on Sunday (Ποτέ την Κυριακή, 1960).47 Το γεγονός της βράβευσής της 

ηθοποιού συμπίπτει και με την παρουσία της, μαζί με τον Γιάννη Φέρτη, στο 

εξώφυλλο του δεύτερου τεύχους του περιοδικού, σε φωτογραφία από την παράσταση 

του έργου του Tennessee Williams, Το Γλυκό Πουλί της Νιότης του Θεάτρου Τέχνης, 

σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν, καλλιτεχνικό και εισπρακτικό γεγονός της εποχής 

(Απρίλιος 1960). Η συγκεκριμένη επιλογή βέβαια εκπορεύεται επίσης από το 

ενδιαφέρον των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο για το έργο του Κουν.48 

H επιλογή της γαλλίδας σταρ της εποχής Annette Strøyberg, να κοσμήσει το 

εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του Κινηματογράφος-Θέατρο σε still από την 

ταινία του συζύγου της Roger Vadim Et Mourir de Plaisir (Ηδονή μέχρι Θανάτου, 

1960) χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, αφού δε συνάδει με την απορριπτική στάση των 

συντακτών του περιοδικού απέναντι στο φαινόμενο των σταρ. Ο Vadim 

αναγνωρίζεται από το περιοδικό ως πρωτεργάτης του γαλλικού Νέου Κύματος, αλλά 

η επιλογή του εξωφύλλου δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη εκτίμησης στο έργο του. 

Το γεγονός άλλωστε ότι ο σκηνοθέτης με το Et Mourir de Plaisir στρέφεται στο χώρο 

του φανταστικού, γυρίζοντας μια ταινία μοντέρνου γοτθικού τρόμου αντιμετωπίζεται 

με ειρωνική διάθεση από τους συντάκτες του περιοδικού, αφού σημειώνεται 

χαρακτηριστικά: «Στο εξώφυλλο η Annette Vadim στην καινούρια φανταστικού 

βαμπιρικού (!) περιεχομένου ταινία του συζύγου της[…]».49 Η συγκεκριμένη επιλογή 

εκπορεύεται μάλλον από την ανάγκη προσέλκυσης αγοραστικού κοινού, καθώς 

                                                             
46 Η ταινία του Drach προβάλλεται στις γαλλικές αίθουσες τον Απρίλιο του 1960, ενώ στην Αθήνα 
έρχεται δύο χρόνια αργότερα στις 4/5/1962. (0ι πληροφορίες για ημερομηνίες προβολής ταινιών 
στην παρούσα εργασία από τις εφημερίδες Ελευθερία, Τα Νέα, Το Βήμα, εκτός και αν σημειώνεται 
διαφορετικά). 
47 Βλ. «Το 13ο δεν ήταν τυχερό», Εικόνες, τχ. 239 (20 Μαΐου 1960), σ. 56.  
48Βλ. ενδεικτικά, Αγλαΐα Μητροπούλου, «Η “Ευρυδίκη” του Ανούϊγ στο Θέατρο Τέχνης», 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 21 και Ροβήρος Μανθούλης, «Το Γλυκό Πουλί της Νιότης στο 
Θέατρο Τέχνης», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 18-20. Επίσης, Ροβήρος 
Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 64, 257. 
49 Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, (Σεπτέμβριος 1960), χ.σ. Η ταινία Et Mourir de Plaisir θα 
προβληθεί, στις ελληνικές αίθουσες τον Απρίλιο του 1961 (Αθήναιον, Άττικα και Σταρ). Οι Εικόνες 
έχουν ήδη δημοσιεύσει άρθρο σχετικό με το Et Mourir de Plaisir. Βλ. «Ένας βρυκόλακας με πολύ 
σεξ!», Εικόνες, τχ. 235 (22 Απριλίου 1960), σ. 30-31. 
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συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον τύπο για 

την προσωπική ζωή του ζεύγους Strøyberg-Vadim.50 

Όσον αφορά στην κινηματογραφική ύλη του περιοδικού, στην οποία 

αφιερώνεται το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας και επομένως εδώ κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά, διακρίνεται σε δοκιμιακά άρθρα που 

αφορούν δημιουργούς, ταινίες και γενικότερα φαινόμενα που άπτονται της 

κινηματογραφικής τέχνης, απολογιστικά αφιερώματα σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, 

κείμενα κινηματογραφικής κριτικής και αξιολόγηση ταινιών μέσω της βαθμολόγησης 

με χρήση συμβόλων, συνεντεύξεις με δημιουργούς, ειδησεογραφικά σημειώματα και 

άρθρα τα οποία έχουν σκοπό να ενημερώσουν τον αναγνώστη για τις εξελίξεις στον 

κινηματογράφο σε παγκόσμιο επίπεδο, χιουμοριστικά άρθρα και γελοιογραφίες που 

σχετίζονται με την κινηματογραφική βιομηχανία, μία περίληψη σεναρίου, μία έρευνα 

σχετικά με τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα της ελληνικής κινηματογραφίας την περίοδο 

1959-1960 και δελτία τύπου, άρθρα προώθησης και διαφημίσεις.  

Οι υπεύθυνοι του Κινηματογράφος-Θέατρο δεν φιλοξενούν μόνο δελτία τύπου 

αλλά χρησιμοποιούν και οι ίδιοι τη συγκεκριμένη στρατηγική για την προώθηση του 

περιοδικού. Ως βασικό μέσο επιλέγεται η αποστολή δελτίων τύπου στις αθηναϊκές 

εφημερίδες. Με αυτά προσφέρονται πληροφορίες για τους υπεύθυνους της έκδοσης 

του περιοδικού, για τους συνεργάτες του και κυρίως για τα περιεχόμενα του κάθε 

τεύχους. Έμφαση δίνεται στην πολυτέλεια της έκδοση και στον πλούτο των εικόνων 

που μπορεί να βρει κανείς στις σελίδες του, ενώ δίνονται και χρηστικές πληροφορίες, 

όπως για τα σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να το προμηθευθεί.51 Επίσης, τεύχη 

του περιοδικού αποστέλλονται, ως είθισται την περίοδο αυτή, και σε υπευθύνους 

έκδοσης άλλων εντύπων με την ελπίδα ότι θα δημοσιεύσουν κάποια αναφορά στην 

ύλη του ή έστω στο γεγονός της κυκλοφορίας του. Στα πλαίσια έρευνας στον 

περιοδικό τύπο της εποχής, εντοπίζουμε μνεία στο Κινηματογράφος-Θέατρο, στην 

                                                             
50 Για τη στάση του περιοδικού απέναντι στον Vadim και στο έργο του βλ. Γιάννης 
Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των γάλλων 
σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 15. Το ενδιαφέρον σχετίζεται με τη φημολογία 
για το επερχόμενο διαζύγιο του ζευγαριού. Bλ. ενδεικτικά «Για νέο διαζύγιο ή για νέα σελήνη», 
Εικόνες, τχ. 250 (5 Αυγούστου 1960), σ. 34-35.  
51 Βλ. ενδεικτικά «Κινηματογραφικό περιοδικό», Τα Νέα, ό.π. Πρόσπερος, «Ο κόσμος της τέχνης», 
Ελευθερία, 21 Απριλίου 1960, σ. 2. «Το περιοδικό “Κινηματογράφος-Θέατρον”», ό.π., σ. 2. 
Πρόσπερος, «Ο κόσμος της τέχνης», Ελευθερία, 25 Αυγούστου 1960, σ. 2. 
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Κριτική του Μανόλη Αναγνωστάκη και ειδικότερα στη στήλη «Έντυπα που λάβαμε», 

καθώς και στη Νέα Εστία, στην αντίστοιχη στήλη «Περιοδικά κι εφημερίδες».52  

Πάντως το περιοδικό δεν απορρίπτει, σε ένα επόμενο στάδιο της έκδοσής του, 

και την άμεση διαφήμιση ως μέσο προώθησης. Σε εφημερίδες της εποχής 

εντοπίζουμε διαφημιστική καταχώρηση του Κινηματογράφος-Θέατρο, η οποία 

διακρίνεται από ιδιαίτερα λιτό και μινιμαλιστικό ύφος. Στο λακωνικό κείμενο της 

καταχώρησης δίνεται έμφαση, όπως και στα δελτία τύπου, στην πολυτέλεια της 

έκδοσης και στην ποιότητα της εκτύπωσης σε μια προσπάθεια να προβληθεί το 

περιοδικό ως μια ξεχωριστή εκδοτική πρόταση, η οποία αξίζει της προσοχής του 

αναγνωστικού κοινού. Στόχος της διαφημιστικής καμπάνιας είναι να τονισθούν το 

κύρος και η αξία του περιοδικού.53 

Παρά όμως τις προσπάθειες των υπευθύνων του, το Κινηματογράφος-Θέατρο 

δεν ευδοκίμησε εκδοτικά. Για την διακοπή της έκδοσης, μετά από μόλις τέσσερα 

τεύχη, ευθύνεται η οικονομική αποτυχία του εγχειρήματος, όπως πληροφορούμαστε 

μέσα από τις σελίδες του επιγόνου του Κινηματογράφος-Θέατρο, του Σύγχρονου 

Κινηματογράφου.54 Ο τερματισμός της έκδοσης του περιοδικού εξαιτίας οικονομικών 

αιτιών επιβεβαιώνεται και από σύγχρονους ερευνητές όπως η Chalkou και ο Ντελλής, 

οι οποίοι όμως κάνουν απλή αναφορά χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες.55 Η 

απόφαση για τη διακοπή κυκλοφορίας του περιοδικού πιθανότατα συνδέεται και με 

την οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η 

Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου που βρίσκεται πίσω 

από την έκδοσή του και που συνεπάγεται την αδυναμία της να στηρίξει ένα εκδοτικό 

εγχείρημα, εάν αυτό αποδεικνύετο μη προσοδοφόρο.56  

                                                             
52 Βλ. «Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, έτος 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 135,  «Έντυπα που 
λάβαμε», Κριτική, έτος 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 187. «Περιοδικά κι εφημερίδες, Νέα 
Εστία, τμ. 68, τχ. 797 ( 15 Σεπτεμβρίου 1960), σ. 1248. 
53 Ελευθερία, 16 Ιουνίου 1960, σ. 2 και Ελευθερία, 27 Αυγούστου 1960, σ. 3. 
54 Της Σύνταξης, «Ο ήλιος ανατέλλει πάντα», ό.π., σ. 33. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
πληροφορία δίνεται εννιά χρόνια μετά τη διακοπή έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο, κρίνεται 
ως έγκυρη, καθώς ο διευθυντής σύνταξης του Σύγχρονου Κινηματογράφου Ραφαηλίδης, την περίοδο 
1959-1962 σπούδαζε σκηνοθεσία στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και 
Θεάτρου, και, άρα, με ασφάλεια μπορούμε να δεχτούμε ότι είχε πληροφορηθεί τους λόγους που 
οδήγησαν στο πρόωρο τέλος του περιοδικού. Βλ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα 
Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ.77. 
55 Η Chalkou σημειώνει ότι το εγχείρημα της έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο δεν ήταν 
«εμπορικά βιώσιμο». Maria Chalkou, ό.π., σ. 89. Ο Ντελλής κάνει λόγο για προσπάθεια που 
προσέκρουσε σε οικονομικά προβλήματα. Αχιλλέας Ντελλής, «Η Διαμόρφωση και η Εξέλιξη της 
Κινηματογραφικής Κριτικής και Θεωρίας στην Ελλάδα (1950-1981)», ό.π., σ. 154. 
56 Παρά το γεγονός ότι την περίοδο 1959-1960 παρατηρείται άνοδος στον αριθμό των σπουδαστών 
της Σχολής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι εγγραφές για το 1960 είναι μειωμένες Βλ. 
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Αν και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τους λόγους αποτυχίας του 

συγκεκριμένου εκδοτικού εγχειρήματος, μπορούμε να τους αναζητήσουμε στην 

απουσία, την περίοδο έκδοσής του, ενός πολυπληθούς κινηματογραφόφιλου κοινού 

το οποίο να ενδιαφέρεται για τον κινηματογράφο που προβάλλει και υποστηρίζει 

μέσα από τις σελίδες το περιοδικό και που επομένως θα μπορούσε να στηρίξει την 

προσπάθεια. Παρά το γεγονός ότι το πρώτο οχτάμηνο του 1960 οι έλληνες θεατές 

συρρέουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, στην πλειονότητά τους σπεύδουν να 

παρακολουθήσουν εμπορικές ταινίες της εγχώριας ή της ξένης παραγωγής. 

 Επίσης, στο τέλος του περιοδικού πιθανώς να διαδραμάτισε κάποιο ρόλο η 

έλλειψη ενός σαφούς προσανατολισμού της έκδοσης ή ακόμα και το γεγονός ότι ένα 

σημαντικό μέρος της ύλης του βασίζεται σε ξένες πηγές ή αποτελεί προϊόν 

«δανεισμού», ενώ συγκριτικά ο πρωτότυπος κριτικός λόγος, ο οποίος διατυπώνεται 

μέσα από τις σελίδες του Κινηματογράφος-Θέατρο είναι περιορισμένος. Το γεγονός, 

εξάλλου ότι η ευθύνη για το περιοδικό ως προς τη δόμηση της ύλης και τη συγγραφή 

ή μετάφραση άρθρων βαρύνει κυρίως τον διευθυντή της σύνταξής του, ενώ από το 

τρίτο τεύχος του οι συνεργασίες του μειώνονται κατά πολύ, ίσως να συνέβαλε στην 

απόφαση για τον τερματισμό της έκδοσης. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι αν και στα δύο πρώτα τεύχη του περιοδικού 

δημοσιεύονται αρκετές διαφημίσεις κινηματογραφικών ταινιών, στο τρίτο και 

τέταρτο τεύχος του περιοδικού παρατηρείται η απόλυτη απουσία τους.57 Η σταδιακή 

μείωση και στη συνέχεια η απουσία διαφημιστικών καταχωρήσεων ενδεχομένως 

σχετίζεται με την περίοδο κυκλοφορίας του περιοδικού, μιας σχετικά «νεκρής» 

κινηματογραφικά περιόδου, μεταξύ του τέλους της σεζόν 1959-1960 και της έναρξης 

                                                                                                                                                                              
Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 43. 
Εξάλλου, η Σχολή αντιμετωπίζει μακροχρόνια οικονομικά προβλήματα που σχετίζονται πέρα από τον 
μικρό αριθμό σπουδαστών και στην αδυναμία των τελευταίων αποπληρωμής των διδάκτρων. Βλ. 
ενδεικτικά Μαρία Σταυράκου, Λυκούργος Σταυράκος. Ακολουθώντας το Δρόμο του Φεγγαριού. 
Βιογραφία. Τα Άσπρα και Μαύρα Χρόνια μέχρι το 1960, Αιγόκερως-Σχολή Σταυράκου, Αθήνα 2001, σ. 
110, 115. 
57 Συγκεκριμένα, στο πρώτο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο διαφημίζονται οι ταινίες: Racconti 
d'Εstate (Διακοπές στο Πορτοφίνο, 1958, σκην. Gianni Franciolini), Il Terrore dei Barbari (Ο Γολιάθ και 
οι Βάρβαροι, 1959, σκην. Carlo Campogalliani), Libel (Η Νύχτα Είναι ο Εχθρός μου, 1959, σκην. 
Anthony Asquith), The 39 Steps (Τα 39 Βήματα, 1959, σκην. Ralph Thomas), Ask Any Girl (Τι Επιθυμεί 
κάθε Γυναίκα, 1959, σκην. Charles Walters), The Wreck of the Mary Deare (Ανταρσία στον Ατλαντικό, 
1959, σκην. Michael Anderson), La Sfida (Η Γυναίκα με το Φλογερό Κορμί ή Η Πρόκλησις, 1958, σκην. 
Francesco Rosi) και Il Corsaro della Mezzaluna, (Ναντίρ, ο Κουρσάρος της Ημισελήνου, 1959, σκην. 
Giuseppe Maria Scotese). Στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού διαφημίζονται οι ταινίες La Dolce Vita 
και Strangers When we Meet (Ξένοι Μπροστά στον Κόσμο, 1960, σκην. Richard Quine) και Torero 
(Ολέ Τορέρο, 1956, σκην. Carlos Velo). 
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της σεζόν 1960-1961. Δεν μπορεί να αποκλείσει βέβαια κανείς το ενδεχόμενο οι 

εταιρείες παραγωγής να απέρριψαν τελικά το περιοδικό ως κατάλληλο μέσο 

προώθησης των προϊόντων τους καθώς αυτό δεν απευθύνεται στο κοινό των 

εμπορικών ταινιών ή ως έκφραση δυσαρέσκειας για την κριτική που γίνεται στα 

προϊόντα τους μέσα από τις σελίδες του περιοδικού. Σε κάθε περίπτωση η απώλεια 

μιας σημαντικής πηγής εσόδων μάλλον απέβη καταδικαστική για τη συνέχεια της 

έκδοσης του περιοδικού. 

 
Το «μανιφέστο» του Κινηματογράφος-Θέατρο 

 

Ως «μανιφέστο» του Κινηματογράφος-Θέατρο μπορεί να αναγνωσθεί το 

ανυπόγραφο άρθρο «Σημειώματα», το οποίο δημοσιεύεται στο πρώτο τεύχος του 

περιοδικού, καθώς πρόκειται για το κείμενο εκείνο στο οποίο δίνεται το στίγμα της 

έκδοσης και προσδιορίζεται το ύφος της. Επιπλέον, αποσαφηνίζονται οι λόγοι που 

οδήγησαν στην απόφαση για την κυκλοφορία του εντύπου και οι στόχοι της 

συγκεκριμένης εκδοτικής προσπάθειας.58 

Αρχικά, γνωστοποιείται στο αναγνωστικό κοινό ότι έναυσμα για τη δημιουργία 

του Κινηματογράφος-Θέατρο υπήρξε η επιθυμία να αποκτήσει το ελληνικό κοινό «το 

πρώτο σοβαρό περιοδικό αφιερωμένο αποκλειστικά στις τέχνες του θεάματος».59 

Προβάλλεται το φιλόδοξο του εκδοτικού εγχειρήματος, το πρωτοποριακό του 

στοιχείο, η σοβαρότητα καθώς και ο εξειδικευμένος χαρακτήρας του. Με τον τρόπο 

αυτό επιχειρείται ο διαχωρισμός του Κινηματογράφος-Θέατρο από άλλα έντυπα τα 

οποία κυκλοφορούν την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, το Κινηματογράφος-Θέατρο 

διαχωρίζεται από τα εξειδικευμένα κινηματογραφικά περιοδικά Κινηματογραφικός 

Αστήρ και Τα Θεάματα, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των κλαδικών 

κινηματογραφικών περιοδικών και απευθύνονται στους επαγγελματίες του χώρου και 

τα λαϊκά κινηματογραφικά έντυπα Καλλιτεχνικός Κόσμος και Οθόνη, αφού 

επιπρόσθετα η αναφορά στη σοβαρότητα του εντύπου καθιστά σαφές ότι επιδίωξη 

των συντακτών του περιοδικού είναι να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε «ποιοτικές» 

προτάσεις στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου. Ο εμπορικός, λαϊκός 

κινηματογράφος των σταρ και των ειδών, όπως αντίστοιχα το θέατρο των 

                                                             
58 «Σημειώματα», ό.π. 
59 Ό.π. 
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πρωταγωνιστών και της ανώδυνης διασκέδασης απορρίπτονται.60 Επιπλέον, η 

έμφαση στο αποκλειστικό ενδιαφέρον για τις τέχνες του θεάματος, το διαχωρίζει από 

περιοδικά τα οποία περιλαμβάνουν στις σελίδες τους μια γενικότερη πολιτιστική ύλη, 

όπως η Επιθεώρηση Τέχνης, η Καινούρια Εποχή, η Νέα Πορεία, η Διαγώνιος και η 

Κριτική.61  

Ο ανώνυμος συντάκτης του κειμένου σπεύδει επίσης να χαρακτηρίσει την 

έκδοση του περιοδικού «παρακινδυνευμένη (οικονομικά) και τολμηρή (ηθικά) 

πράξη».62 Επισημαίνοντας ότι η έκδοση αποτελεί μια παράτολμη επιχειρηματική 

απόφαση που ενέχει σημαντικό κίνδυνο αποτυχίας, επιθυμεί να διασαφηνίσει ότι 

κίνητρο του εγχειρήματος δεν υπήρξε το κέρδος. Η απόφαση για τη δημιουργία του 

εντύπου απορρέει από την ανάληψη ενός χρέους που καλούνται να εκπληρώσουν οι 

υπεύθυνοι της έκδοσης και μιας επιτακτικής ανάγκης. Εκκινεί από τη επιθυμία τους 

να θέσουν εαυτούς στην υπηρεσία των τεχνών, να εργαστούν για την άνοδο της 

καλλιτεχνικής στάθμης του κινηματογράφου και του θεάτρου. Το περιοδικό παύει να 

είναι ένα εμπορικό προϊόν και αποκτά ηθικό βάρος, γίνεται το όργανο με το οποίο θα 

μπορέσουν να αγωνιστούν για την πρόοδο κυρίως της κινηματογραφικής αλλά και 

της δραματικής τέχνης.  

Οι συντελεστές της έκδοσης εμφορούνται από την πεποίθηση ότι «το θέατρο κι 

ο κινηματογράφος ιδιαίτερα έχουν ανάγκη από το έντυπο που θα παρακολουθή με 

γόνιμο ενδιαφέρον την εξέλιξή τους, θα αποτιμά υπεύθυνα τις επιτεύξεις τους και θα 

συντείνη στη λύση των προβλημάτων τους, ώστε να εξασφαλισθή η σταθερή τους 

πρόοδος».63 Ουσιαστικά, επιχειρείται η διατύπωση των προγραμματικών τους 

δηλώσεων και των κύριων κατευθύνσεων του σχεδίου δράσης που έχουν εκπονήσει 

και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα από τις σελίδες του Κινηματογράφος-

Θέατρο. Επιδίωξή τους είναι να αποτελέσει το περιοδικό μέσο ελέγχου των 
                                                             
60 Για τα κινηματογραφικά περιοδικά και την περίοδο κυκλοφορίας τους βλ. Δημήτρης Καλαντίδης, 
ό.π., σ. 101-103. Μνεία πρέπει να γίνει στο ότι την περίοδο που εξετάζουμε κυκλοφορεί και το 
ετήσιο Θέατρο του Θεόδωρου Κρίτα. Το περιοδικό, παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστικά μεικτού 
εντύπου, καθώς περιλαμβάνει σελίδες για τον κινηματογράφο, όπως άλλωστε και για τη μουσική και 
το χορό, είναι σαφέστατα ταγμένο στη δραματική τέχνη. Για το Θέατρο βλ. Θόδωρος Γραμματάς, Το 
Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά Πρότυπα και Πρωτότυπα, τμ. 1, Εξάντας, Αθήνα 2002, 
σ. 347-348.  
61 Ο Ευριπίδης Γαραντούδης επισημαίνει τη στόχευση αρκετών μεταπολεμικών περιοδικών να 
λειτουργήσουν ως έντυπα πολιτιστικής γενικότερα ύλης, χωρίς να περιορίζονται σε έναν αμιγώς 
λογοτεχνικό χαρακτήρα. Βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Τα μεταπολεμικά λογοτεχνικά περιοδικά», στο 
1949-1967. Η Εκρηκτική Εικοσαετία, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2002, σ. 315. 
62 «Σημειώματα», ό.π.  
63 Ό.π. 
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τεκταινομένων στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου. Το ενδιαφέρον τους 

για τις τέχνες του θεάματος δεν είναι μόνο θεωρητικό αλλά φιλοδοξούν πέρα από μια 

αποτίμηση των κατακτήσεων και των επιτευγμάτων των δύο τεχνών να προτείνουν 

λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική οθόνη και σκηνή και να 

συμβάλλουν αποφασιστικά στην ποιοτική τους άνοδο. Το περιοδικό αποτελεί όργανο 

παρέμβασης στα όσα διαδραματίζονται στον χώρο των τεχνών του θεάματος. 

Ο συντάκτης του κειμένου, αφού κάνει αναφορά στην κατάσταση του 

ελληνικού θεάτρου σημειώνοντας ότι «τελευταία παρουσιάζη μια έντονη κίνηση-με 

τις καλές και τις κακές της πλευρές-»64 επικεντρώνεται στην κατάσταση του 

ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος θεωρεί ότι χρήζει περισσότερο προσοχής, αφού 

«παρά τις ελάχιστες εξαιρέσεις και το γεγονός των εμπορικών του επιτυχιών - 

εξακολουθεί, στο μέγιστο μέρος του να κρατιέται σε μια αδικαιολόγητα χαμηλή 

στάθμη».65 Η ευθύνη για τα πενιχρά ποιοτικά επιτεύγματα στο χώρο του 

κινηματογράφου αποδίδεται στην απουσία καλλιτεχνικής συνείδησης κυρίως των 

επιχειρηματιών του χώρου, οι οποίοι εγκαλούνται επειδή αποσκοπούν μόνο στον 

πλουτισμό. Ευθύνες όμως αποδίδονται και στο κοινό, το οποίο όντας απαίδευτο, 

αδυνατεί να κρίνει και «να δεχθή τα αξιόλογα έργα».66  

Ο κύριος στόχος της έκδοσης του περιοδικού δεν είναι άλλος από την 

καλλιέργεια «της απαραίτητης καλλιτεχνικής συνείδησης, ιδιαίτερα στο κοινό, που η 

ανύψωσή του αισθητικού του επιπέδου οπωσδήποτε θα συμβάλη σημαντικά στην 

ποιοτική άνοδο του Θεάτρου και του Κινηματογράφου».67 Ο σκοπός του 

Κινηματογράφος-Θέατρο είναι παιδευτικός και η αποστολή των υπευθύνων του να 

διαμορφώσουν ένα ενημερωμένο και καλλιεργημένο κοινό το οποίο θα μπορεί να 

δέχεται, να κατανοεί και να εκτιμά τις ουσιαστικές προσπάθειες και τα έργα 

αξιώσεων στο χώρο των τεχνών. Μέσω της διαπαιδαγώγησης του κοινού και της 

συνεπακόλουθης απαίτησής του για ποιοτικά έργα, θα επιτευχθεί τελικά η ανύψωση 

της καλλιτεχνικής στάθμης του κινηματογράφου και του θεάτρου. 

Αν και δίνεται η υπόσχεση ότι το πνεύμα του περιοδικού θα είναι νεανικό και η 

στάση των συντακτών του αυστηρή, διευκρινίζεται ότι δεν απορρίπτονται συλλήβδην 

οι κατακτήσεις του παρελθόντος. «Το να διαγράψη κανείς με μια μονοκοντυλιά τη 

δουλειά και τα επιτεύγματα της προηγούμενης γενιάς είναι τελικά μία πράξη στείρα. 
                                                             
64 Ό.π.  
65 Ό.π.  
66 Ό.π.  
67 Ό.π. 
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Ο “young angry man” του Όσμπορν είναι μια ρόδα, που γυρίζη στο κενό, η κινητήρια 

δύναμή της δε μεταδίδεται πουθενά».68 Η έμφαση στον νεανικό χαρακτήρα του 

Κινηματογράφος-Θέατρο σχετίζεται και με την κυριαρχία της νεότητας την εποχή 

έκδοσης του περιοδικού, καθώς το νέο ταυτίζεται με το προοδευτικό, το διαφορετικό, 

το καινούριο. Όμως ταυτόχρονα, οι συντάκτες του εντύπου αρνούνται να ταυτισθούν 

με τη γενιά των οργισμένων νέων που βιώνει την απογοήτευση του τέλους των 

ιδανικών, αντιδρά με σφοδρότητα απέναντι στις ιδεολογίες και στις πνευματικές αξίες 

της προηγούμενης γενιάς και απορρίπτει τα επιτεύγματά της στο χώρο της διανόησης 

και της τέχνης. 

Υιοθετώντας μια ορθόδοξη αριστερή προσέγγιση του φαινομένου των 

Οργισμένων Νέων θα κατηγορήσουν τους εκπροσώπους τους για μια παθητική και 

άρα στείρα στάση, την αδυναμία τους να αρθρώσουν μια ουσιαστική αντιπρόταση 

και την απουσία αγωνιστικής διάθεσης.69 Αξίζει να σημειωθεί ότι o Lindsay 

Anderson στο ιστορικό του άρθρο “Stand Up! Stand Up!” στο Sight and Sound, με το 

οποίο προπαγανδίζει υπέρ μιας ηθικής στάσης του κριτικού κινηματογράφου και μιας 

στρατευμένης ουμανιστικής κριτικής, παραπέμπει και αυτός στο έργο του Osborne 

σημειώνοντας ότι η οργή του ήρωά του Jimmy Porter μπορεί να είναι ένα απαραίτητο 

ξεκίνημα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από μια ευρύτερη κοινωνική δέσμευση.70 

Για τους συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο, οι νέοι μηδενιστές της Οργισμένης 

Γενιάς δεν προχωρούν στη μετουσίωση της δυσαρέσκειάς τους σε κινητήρια δύναμη 

εξέγερσης με σκοπό την κατάρρευση του παλιού κόσμου που απορρίπτουν. Αντίθετα, 

οι ίδιοι φιλοδοξούν να προσφέρουν κατευθύνσεις και να διαδραματίσουν ένα 

συγκεκριμένο και μεγαλεπήβολο στόχο, να συμβάλλουν στην «πλάτυνση του 

συνειδησιακού χώρου του σύγχρονου ανθρώπου».71 Όραμά τους είναι να βοηθήσουν 

τους αναγνώστες τους να καλλιεργήσουν και να οξύνουν τις διανοητικές και κριτικές 

τους ικανότητες και να διανοίξουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Επιδιώκουν 

                                                             
68 Ό.π. Η αναφορά στον John Osborne δεν είναι τυχαία. Στις αρχές του 1960 (16 Ιανουαρίου-28 
Φεβρουαρίου) έχει παρασταθεί στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμού, το 
έργο του Osborne Look Back in Anger (Οργισμένα Νειάτα, 1956), τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την 
πρεμιέρα του στο Royal Court Theatre, σε σκηνοθεσία Tony Richardson. Ο κυνισμός, η απογοήτευση 
του Jimmy Porter, του ήρωα του έργου, γίνεται αφορμή για να τεθεί το ζήτημα της οργής των νέων, 
της προέλευσης και των χαρακτηριστικών της. Βλ.«Οργισμένα Νειάτα», Ψηφιοποιημένο Αρχείο 
Εθνικού Θεάτρου, [http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=403 (17/4/2015)].  
69 Πρβλ. με Raissa Orlova, Lev Copelev, «Η χαμένη γενιά του Ψυχρού Πολέμου», Κριτική, μτφ. Νόρα 
Αναγνωστάκη, έτος 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 213-230.  
70 Lindsay Anderson, “Stand up! Stand up!”, Sight and Sound, τμ. 26, νο. 2 (Φθινόπωρο 1956), σ. 69. 
71 «Σημειώματα», ό.π. 
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δηλαδή να παίξουν ένα ρόλο καθοδηγητικό και διαφωτιστικό, μορφωτικό και 

παιδαγωγικό, προσφέροντας στο κοινό του περιοδικού τα εργαλεία που θα του 

επιτρέψουν να διαμορφώσει μια κριτική σκέψη.  

Η ανανέωση των τεχνών του θεάματος σε επίπεδο θεματολογίας και ύφους 

αποτελεί βασικό τους αίτημα και επιδίωξή τους, στα πλαίσια της καθοδηγητικής τους 

προσπάθειας, είναι να προτείνουν στους αναγνώστες τους νέες ιδέες και να τους 

φέρουν σε επαφή με νέα ρεύματα και εξελίξεις στο χώρο του κινηματογράφου και 

του θεάτρου. Συνεπακόλουθα, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους σε κάθε 

ανανεωτική προσπάθεια στις τέχνες του θεάματος, όμως η συμπόρευσή τους με το 

νέο προϋποθέτει ότι η προσπάθεια που θα λάβει χώρα θα είναι μια προσπάθεια 

ουσιαστική, μακριά από προσωρινές μόδες και τάσεις εντυπωσιασμού. 

Η ανάγνωση του «μανιφέστου» του Κινηματογράφος-Θέατρο οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι συντελεστές της εκδοτικής προσπάθειας αντιμετωπίζουν το 

εγχείρημά τους ως μια πράξη ηθική, αφού οι στόχοι τους προβάλλονται ως 

εκπολιτιστικοί, καθοδηγητικοί, παιδευτικοί και ανανεωτικοί. Πέρα, όμως, από τις 

γενικές προθέσεις που εκφράζονται μέσα από το συγκεκριμένο κείμενο είναι σαφές 

ότι το περιοδικό αποτελεί ταυτόχρονα για τους συντελεστές της έκδοσης όχημα 

επίτευξης διαφορετικών στόχων, που σχετίζονται με προσωπικές και επαγγελματικές 

δραστηριότητες και με πραγματιστικές αντιλήψεις περί τέχνης. Χρήσιμο είναι λοιπόν 

να ερευνήσουμε ποιες προθέσεις φέρει ξεχωριστά ο καθένας από τους συμμετέχοντες 

στην έκδοση του Κινηματογράφος-Θέατρο. 

 

Εκδοτικές προθέσεις  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, την εκδοτική ευθύνη του περιοδικού φέρεται να 

αναλαμβάνουν από κοινού δύο επιχειρήσεις, η Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή 

Κινηματογράφου και Θεάτρου και ο Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων 

«Ορίζων». Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που οδηγούν τις δύο αυτές εταιρικές 

οντότητες σε συνεργασία και να αποσαφηνιστούν οι στόχοι που επιδιώκουν να 

εκπληρώσουν με την έκδοση του Κινηματογράφος-Θέατρο είναι χρήσιμο να 

εξετάσουμε τα κίνητρα των ατόμων που βρίσκονται πίσω από αυτές ως προϊόντα ενός 

συγκεκριμένου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και να κατανοήσουμε το 

πώς και γιατί οδηγούνται στην απόφαση να ιδρύσουν ένα κινηματογραφικό 

περιοδικό. Συγκεκριμένα, το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στον Λυκούργο 
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Σταυράκο, ο οποίος το 1960 διευθύνει τη μακροβιότερη κινηματογραφική σχολή στη 

χώρα, και τον Αποστολάτο, ο οποίος διευθύνει το παλαιότερο γραφείο δημοσίων 

σχέσεων.  

 

Λυκούργος Σταυράκος και Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου 

και Θεάτρου. 

 

Ο Σταυράκος (1913-1999) γεννήθηκε στη Μυρτιά Λακωνίας το 1913 και 

υπήρξε μέλος πολυμελούς και εύπορης οικογένειας. Δεν διακρίθηκε για τις σχολικές 

του επιδόσεις, αλλά από νωρίς εξέφρασε τις πολιτικές του ανησυχίες. Όντας μαθητής 

γυμνασίου συγκρούστηκε με τον υποδιευθυντή του σχολείου του και αντιμέτωπος με 

τον κίνδυνο να αποβληθεί από τα Γυμνάσια όλης της χώρας, ολοκλήρωσε τις 

εγκύκλιες σπουδές του στα Κύθηρα. Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του 

θητεία στο Ναύπλιο, όπου για πρώτη φορά είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια 

κινηματογραφική ταινία.72 

Το 1935, σε ηλικία είκοσι δύο ετών, ο Σταυράκος προχώρησε στην πρώτη 

εκδοτική του απόπειρα. Μαζί με το φίλο του Θανάση Δασκαλάκη, εξέδωσε στο 

χωριό Βλαχιώτη Λακωνίας την εφημερίδα Η Φωνή του Έλους, σκοπός της οποίας 

ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αγροτών.73 Για τον ίδιο, το πρώτο αυτό 

εκδοτικό τόλμημα αποτέλεσε «το έναυσμα, το ξεκίνημα, το σκαλοπάτι, ίσως, για να 

μπω “όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου”, από τον χώρο της δημοσιογραφίας, στον 

κινηματογραφικό».74 Το 1937, ακολούθησε το δεύτερο εκδοτικό πόνημα του 

Σταυράκου, στην Αθήνα αυτή τη φορά, όπου εγκαταστάθηκε την ίδια χρονιά. 

Πρόκειται για το περιοδικό Οι Φίλοι του Βιβλίου, η έκδοση του οποίου εντάσσεται 

πιθανότατα στο αυξημένο ενδιαφέρον για το βιβλίο το οποίο εκδηλώθηκε κυρίως 

κατά τη δεύτερη δεκαετία του Μεσοπολέμου με την έκδοση μιας πλειάδας 

βιβλιογραφικών περιοδικών. Τα περισσότερα από αυτά συνδέονταν με βιβλιοπωλεία 

                                                             
72 Τα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Λυκούργου Σταυράκου προήλθαν από τα: Μαρία 
Σταυράκου, ό.π. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην 
Ελλάδα, ό.π. σ. 6-7. Σωτήρης Λαμπρόπουλος (σκην.), Μονόγραμμα: Λυκούργος Σταυράκος, Ετ2 1993. 
Παναγιώτης Κακαβιάς (σκην.), Νυχτερινός Επισκέπτης: Λυκούργος Σταυράκος, Ετ1 1995. 
73 Η εφημερίδα αρχικά γνώρισε σημαντική επιτυχία, αλλά το 1938 η έκδοσή της διακόπηκε για 
οικονομικούς λόγους. Βλ. Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 30-32. 
74 Ό.π., σ. 32. 
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και εκδοτικούς οίκους στα πλαίσια προώθησης των προϊόντων τους στο αναγνωστικό 

κοινό.75  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο Σταυράκος ξεκίνησε τις σπουδές του στη 

Σχολή Πολιτικών Επιστημών της Παντείου αλλά και στην Ανωτέρα Γεωργική 

Συνεταιριστική Σχολή. Από τη δεύτερη Σχολή αποφοίτησε το 1938 και κατόπιν 

διορίστηκε στο Υπουργείο Συνεταιρισμών. Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού 

πολέμου επιστρατεύθηκε και στάλθηκε στο Αλβανικό Μέτωπο. Επέστρεψε στην 

Αθήνα το 1941 και κατά τη διάρκεια της κατοχής μετείχε στην αντίσταση ως μέλος 

του ΕΑΜ. Με τη λήξη του πολέμου επανήλθε στην υπηρεσία του για να παραιτηθεί 

από τη θέση του υπαλλήλου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ελλάδος το 

1947, με επιδίωξη να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. 

Η απόφασή του να αναζητήσει επαγγελματική διέξοδο στον κινηματογράφο, 

είχε ως πηγή, καταρχάς, σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου, την παθιασμένη αγάπη του 

για την τέχνη των κινούμενων εικόνων, που τον οδήγησε να επιλέξει ως αντικείμενο 

ενασχόλησης τον τομέα παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.76 Άλλωστε, είναι η 

περίοδος εκείνη που η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή παρουσιάζει αυξητικές 

τάσεις, καθώς αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στο χώρο νέες εταιρείες, όπως η 

Ανζερβός, η Νόβακ Φιλμ, η Μέγα Φιλμ, η Ελ Φιλμ και η Τόνις Φιλμ και αυξάνει 

ακολούθως, ο αριθμός των κινηματογραφικών ταινιών οι οποίες προβάλλονται στις 

κινηματογραφικές αίθουσες.77  

Με σκοπό να εισχωρήσει στη νεόκοπη κινηματογραφική βιομηχανία, τον 

Δεκέμβριο του 1947, ο Σταυράκος ίδρυσε την εταιρεία Άστρο Φιλμ. 

Συνειδητοποιώντας ότι στην Ελλάδα του τέλους της δεκαετίας του 1940, πέρα από 

                                                             
75 Ο Ραφαηλίδης το χαρακτηρίζει «λογοτεχνικό περιοδικό», αλλά δεν δίνει κάποια περαιτέρω 
πληροφορία. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην 
Ελλάδα, ό.π., σ. 6. Σχετικά με την έκδοση βιβλιογραφικών περιοδικών την περίοδο του 
Μεσοπολέμου βλ. Μιχάλης Γ. Μπακογιάννης, «Βιβλιογραφικά περιοδικά στο Μεσοπόλεμο», Ο 
Περιοδικός Τύπος στον Μεσοπόλεμο, ό.π., σ. 27-28.  
76«Όσο καιρόν μπορούσα να διαθέτω πήγαινα από τη μία αίθουσα στην άλλη. Έβγαινα από το Ρεξ 
θυμάμαι, πήγαινα στον Ορφέα, πήγαινα στο Πάλλας, πήγαινα στο Αττικό. Τολμώ να πω δεν υπήρξε 
βδομάδα που να μην πάω τρεις τέσσερις φορές στον κινηματογράφο[…]και έβλεπα όλα εκείνα τα 
μεγάλα έργα που με ηλέκτριζαν, με γοήτευαν, με τράβαγαν». Πέρα από την αγάπη του για τον 
κινηματογράφο, ο Σταυράκος αποδίδει την απόφασή του να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και σε 
πρακτικούς λόγους και συγκεκριμένα στην απόλυσή του από την υπηρεσία του λόγω των αριστερών 
του πολιτικών φρονημάτων. Σωτήρης Λαμπρόπουλος (σκην.), Μονόγραμμα: Λυκούργος Σταυράκος, 
ό.π. 
77 Για τη συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου βλ. Γιάννης Σολδάτος, 
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), Αιγόκερως, Αθήνα 2010, σ. 64-70 
και Γ. Σολδάτος, «Στατιστικοί πίνακες εισιτηρίων ελληνικών ταινιών», Φιλμ, τμ. 4, τχ. 15 
(Χειμώνας/Άνοιξη 1977/1978), σ. 528. 
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εμπειρικό προσωπικό, δεν υπήρχαν καταρτισμένα στελέχη, τα οποία θα μπορούσαν 

να απαρτίσουν τις εταιρείες παραγωγής, οδηγήθηκε στην απόφαση να δημιουργήσει 

υποδομές εκπαίδευσης. Εξάλλου, καθώς η παραγωγή αύξανε και οι συνθήκες 

απαιτούσαν όλο και πιο εξειδικευμένα στελέχη, η εκπαίδευση προσωπικού φάνταζε 

επιτακτική. Αρχικά, η κινηματογραφική σχολή την οποία ίδρυσε, αποτέλεσε τμήμα 

της εταιρείας παραγωγής του, καθώς στόχος του ήταν οι απόφοιτοί της να 

απορροφηθούν αργότερα από την Άστρο Φιλμ.78 Τα σχέδια του Σταυράκου, όμως, 

δεν τελεσφόρησαν, αφού το 1948 εν μέσω Εμφυλίου επιστρατεύθηκε ξανά και η 

σχολή του σταδιακά σταμάτησε να λειτουργεί.  

Η Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Καλλιτεχνών και Τεχνικών 

Κινηματογράφου, όπως ήταν αρχικά το όνομα της Σχολής, επανιδρύθηκε τον 

Αύγουστο του 1950 και αναγνωρίστηκε επίσημα από το κράτος με την υπ’ αριθμόν 

65090/28.8.50 άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας. Γνωστά ονόματα της 

τέχνης και της διανόησης της εποχής, όπως ο Γρηγορίου, ο Πλωρίτης, ο Μακρής, ο 

Πέτρος Καλονάρος, ο Θάνος Τράγκας και ο Άγγελος Προκοπίου αποτέλεσαν το 

εκπαιδευτικό και διοικητικό επιτελείο της, ενώ διδάσκοντες μεταξύ άλλων υπήρξαν ο 

Γιάννης Σιδέρης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Ζόζεφ Χεπ, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και ο 

Μάνος Χατζιδάκις.79 Κατά το πρώτο αυτό διάστημα λειτουργίας της, ο Σταυράκος 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πλειάδα προβλημάτων σε διοικητικό και οργανωτικό 

επίπεδο, οικονομικές δυσχέρειες αλλά και την εχθρική στάση τεχνικών και 

παραγωγών που αισθάνθηκαν ότι απειλούνται τα κεκτημένα τους. Παρά το γεγονός 

ότι αρκετοί εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας, κριτικοί και 

διανοούμενοι κατανόησαν την αναγκαιότητα ύπαρξης της Σχολής, τα πρώτα χρόνια 

της λειτουργίας της η κατάσταση υπήρξε απογοητευτική. Για να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εμπόδιζαν την απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής 

του ο Σταυράκος ακολούθησε μια σειρά μεθόδων και τακτικών για να διασφαλίσει 

όχι μόνο την επιβίωση της αλλά και την αναγνώρισή της από τους εκπροσώπους του 

ευρύτερου κινηματογραφικού χώρου.  

                                                             
78 Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 24 
και «Κινηματογραφικές Σχολές», Ελληνική Κινηματογραφική Επιθεώρησις, έτος 1, τχ. 13 (11 
Ιανουαρίου 1948), σ. 27. 
79 Για την ίδρυση, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής και την αναγνώρισή της από το κράτος βλ. 
Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 40-58. Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε Άσπρο και σε Μαύρο Ι. Τα Ηρωικά 
Χρόνια, Αιγόκερως, Αθήνα 1992, σ. 124-133. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα 
Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 28-29. Παναγιώτης Κακαβιάς (σκην.), Νυχτερινός 
Επισκέπτης: Λυκούργος Σταυράκος, ό.π. 
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Στα πλαίσια των προσπαθειών του αυτών ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει 

στην έκδοση του πρώτου κινηματογραφικού περιοδικού του Σταυράκου, του 

εβδομαδιαίου Κινηματογράφου, έντυπο το οποίο εκδόθηκε το 1951, εννιά χρόνια πριν 

από το Κινηματογράφος-Θέατρο.80 Σε αυτό, ο Σταυράκος ανέλαβε χρέη εκδότη και 

διευθυντή. Τα έξοδα της έκδοσης κάλυψε ο στενός φίλος του, δικηγόρος Μιχάλης 

Θεολογίτης, ο οποίος είχε βοηθήσει υλικά τον Σταυράκο και στην ίδρυση της Σχολής 

του. Μεταξύ των συνεργατών του Κινηματογράφου υπήρξαν οι καθηγητές στη σχολή 

του Σταυράκου, ο Γρηγορίου, ο Πλωρίτης και ο Μακρής, καθώς και ο Καλονάρος και 

ο Προκοπίου. Σκοπός της έκδοσης του Κινηματογράφου ήταν μέσω αυτού να γίνει 

γνωστή η ύπαρξη της Σχολής στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου και 

γενικότερα να αποτελέσει το περιοδικό ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της Σχολής 

και διαφόρων καλλιτεχνικών φορέων.  

Αναδιφώντας τα τεύχη του Κινηματογράφου, παρατηρούμε ότι πέρα από τους 

εκπροσώπους του κινηματογραφικού χώρου, απευθυνόταν, κυρίως,  σε ένα λαϊκό στη 

βάση του κινηματογραφόφιλο κοινό. Ως κινηματογραφοφιλία ορίζεται, μέσα από τις 

σελίδες του περιοδικού, το ενδιαφέρον του κοινού για το λαμπερό κόσμο του 

Hollywood και τους σταρ και η επιθυμία του να πληροφορείται κάθε λεπτομέρεια της 

προσωπικής ζωής των κινηματογραφικών αστέρων και της πορείας τους προς την 

κατάκτηση της κορυφής.81 Στόχος των υπευθύνων της έκδοσης ήταν η εξασφάλιση 

ενός διευρυμένου αναγνωστικού κοινού, αφού βασική επιδίωξη τους ήταν να 

αποτελέσει όχημα προώθησης της Σχολής.82 Η προώθηση της κινηματογραφικής 

σχολής του Σταυράκου μέσα από τις σελίδες του Κινηματογράφου επιτυγχάνετο με 

δύο τρόπους, είτε με τη δημοσίευση διαφημιστικών καταχωρήσεων που αφορούσαν 

τη Σχολή και μεμονωμένα τμήματα αυτής, είτε εμμέσως, μέσα από διάφορα άρθρα 

και στήλες του περιοδικού.  

Ως έντυπο μιας κινηματογραφικής σχολής, το περιοδικό επιχείρησε να 

διαδραματίσει και παιδευτικό ρόλο, μέσω της δημοσίευσης κειμένων για την τέχνη 

της φωτογραφίας και της ζωγραφικής, θεατρικών και κινηματογραφικών κριτικών, 

                                                             
80 Για το περιοδικό Κινηματογράφος βλ. Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 52-54. 
81 «Με το φακό», Κινηματογράφος, τχ. 1, ό.π, σ. 3. 
82 Με την κίνησή τους αυτή δεν πρωτοτυπούν. Έχει προηγηθεί η Μίτσα Παπαγιαννίδου, διευθύντρια 
του Κινηματογραφικού Ινστιτούτου Μίτσα Φιλμ, η οποία με σκοπό την προώθηση της σχολής της 
εκδίδει το 1947 το δεκαπενθήμερο κινηματογραφικό περιοδικό Εκράν. Αν και σύμφωνα με τον 
Καλαντίδη το Εκράν εκδίδεται την περίοδο 1947-1948 και κυκλοφορούν 12 τεύχη του (Δημήτρης 
Καλαντίδης, ό.π., σ. 101), την περίοδο έκδοσης του Κινηματογράφου, σχεδιάζεται η επανέκδοσή του. 
Βλ.«Εκράν», Τα Νέα, 24 Αυγούστου 1951, σ. 2. «Εκράν», Ελευθερία, 23 Σεπτεμβρίου 1951, σ. 2. 



32 
 

και άρθρων σχετικά με ζητήματα κινηματογραφικής τεχνικής, ιστορίας και θεωρίας. 

Επιπλέον, έμφαση δινόταν και στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, καθώς 

πρόθεση του Σταυράκου και των συνεργατών του ήταν η διάνοιξη δίαυλων 

επικοινωνίας και η εξασφάλιση αγαστών σχέσεων με στελέχη της ανθίζουσας 

κινηματογραφικής βιομηχανίας.  

Επιχειρώντας μια σύγκριση του Κινηματογράφου με το Κινηματογράφος-Θέατρο 

κανείς δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει ότι παρά το γεγονός ότι και τα δύο έντυπα 

υπήρξαν εκδόσεις της κινηματογραφικής σχολής του Σταυράκου, οι διαφορές μεταξύ 

τους είναι εντυπωσιακές. Ενώ το Κινηματογράφος-Θέατρο αποτελεί ένα «σοβαρό» 

περιοδικό, ο Κινηματογράφος συνιστά ένα λαϊκό περιοδικό, ή μάλλον ένα υβρίδιο 

αφού συνδυάζει γνωρίσματα ενός λαϊκού κινηματογραφικού περιοδικού και ενός 

περιοδικού ποικίλης ύλης.83 Στις σελίδες του κυριαρχούν ειδήσεις για τις ζωές των 

σταρ και τους έρωτές τους, ενώ μεγάλο τμήμα της ύλης του καταλαμβάνουν άρθρα 

με συμβουλές ομορφιάς και περιποίησης που απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε 

ένα γυναικείο κοινό, διάφορα ψευδοεπιστημονικά κείμενα και διηγήματα κυρίως 

αισθηματικού περιεχομένου. Ο Κινηματογράφος μοιάζει να έχει δομηθεί στα πρότυπα 

περιοδικών ποικίλης ύλης όπως το Ρομάντσο ή ο Θησαυρός. Επίσης, όσον αφορά 

στην επιλογή και τη δόμηση της ύλης του, φαίνεται να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα και 

από το κινηματογραφικό περιοδικό Ελληνική Κινηματογραφική Επιθεώρησις (1947-

1948), αλλά και από γαλλικά περιοδικά όπως το Cinémonde και το Confidences. 

Ο Κινηματογράφος γνώρισε μεγάλη επιτυχία, όμως η διάρκεια της ζωής του 

ήταν δυσανάλογη του ενδιαφέροντος του αναγνωστικού κοινού και των πωλήσεων 

που σημείωσε. Η έκδοσή του τελικά διακόπηκε μετά από καταγγελία εναντίον των 

υπευθύνων του για παράβαση των νόμων περί δημοσιογραφικού χάρτου.84 Πάντως, 

                                                             
83 Για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των λαϊκών κινηματογραφικών περιοδικών, αμερικανικών και 
γαλλικών που αποτέλεσαν τα πρότυπα των ελληνικών λαϊκών κινηματογραφικών περιοδικών βλ. 
Anthony Slide, Inside the Hollywood Fan Magazine. A History of Star Makers, Fabricators and Gossip 
Mongers, The University of Mississippi Press, Τζάκσον 2010, σ. 1-10 και Sumiko Higashi, Stars, Fans, 
and Consumption in the 1950s. Reading Photoplay, Palgrave Macmillan, Νέα Υόρκη 2014, σ. 1-12. Για 
τους λόγους που υπαγορεύουν την επιλογή των δημοσιευμάτων του Κινηματογράφου «Με το 
φακό», Κινηματογράφος, τχ. 1, ό.π., σ. 3. 
84Βλ. Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 53-54 και Σωτήρης Λαμπρόπουλος (σκην.), Μονόγραμμα: Λυκούργος 
Σταυράκος, ό.π. Κατά τους Καλαντίδη και Σολδάτο κυκλοφόρησαν 12 τεύχη. Βλ. Δημήτρης 
Καλαντίδης, ό.π., σ. 102. Γιάννης Σολδάτος, «Ελληνική κινηματογραφική βιβλιογραφία», ό.π. σ. 55. Ο 
Βασίλης Καλαμαράς αναφέρει ότι κυκλοφόρησαν 7 τεύχη του Κινηματογράφου. Β. Κ. Καλαμαράς, 
«Είναι όλοι τους παιδιά του», Ελευθεροτυπία, 27 Ιανουαρίου 1999, σ. 32. στο Γιάννης Σολδάτος, 
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. Ντοκουμέντα (1970-2000), τμ. 5, επιμ. Αχιλλέας Κυριακίδης, 
Έφη Βενιανάκη, Αιγόκερως, Αθήνα 2004, σ. 604. 
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παρά το πρόωρο τέλος του, το περιοδικό, σύμφωνα με τον ίδιο τον Σταυράκο, 

προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στη Σχολή, αφού συνέβαλε στο να γίνει ευρύτερα 

γνωστή η λειτουργία της και έδωσε την ευκαιρία στον ίδιο να συνάψει γνωριμίες με 

ανθρώπους του κινηματογραφικού χώρου. Ο ίδιος φέρεται να έχει δηλώσει, ότι μέσω 

του Κινηματογράφου κατάφερε να γνωρίσει «σχεδόν όλους όσοι εκείνη την εποχή 

ασχολούνταν με την κινηματογραφική τέχνη» και ότι το περιοδικό «έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο σε όλη τη μετέπειτα πορεία και σταδιοδρομία της Σχολής[…]».85 

 Αν και η συγκεκριμένη εκδοτική προσπάθεια του Σταυράκου συνέβαλε στο να 

αμβλυνθεί το κλίμα δυσπιστίας και να καμφθούν οι αντιδράσεις απέναντι στη Σχολή, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για να 

επιτευχθεί η αναγνώρισή της ως του σημαντικότερου φορέα κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης στη χώρα αλλά και για να διασφαλιστεί η επιβίωσή της αφού ο κίνδυνος 

της οικονομικής καταστροφής ήταν μόνιμα ορατός. Επιπρόσθετα, καθώς η Σχολή 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει και έναν αυξανόμενο ανταγωνισμό από άλλες 

κινηματογραφικές σχολές, υιοθετήθηκαν μια σειρά στρατηγικών και μεθόδων 

προώθησής της. Ενδεικτικά, επιδιώχθηκε μια σύνδεση με το πολιτικό, επιχειρηματικό 

και πνευματικό κατεστημένο, οργανώθηκαν εκδηλώσεις με σκοπό την παρουσίαση 

του έργου της Σχολής, επιχειρήθηκε η δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης σε 

συνεργασία με την Ένωση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναζητήθηκαν 

κανάλια συνεργασίας με κινηματογραφικές εταιρείες και εκπροσώπους της 

κινηματογραφικής κριτικής και τέλος αναπτύχθηκε δραστηριότητα στο εξωτερικό με 

ανταλλαγές σπουδαστών και συμμετοχή της Σχολής σε φεστιβάλ και σε διάφορα 

συνέδρια.86 

Κομβική χρονιά για τη Σχολή και εκείνη που μακροπρόθεσμα οδήγησε στην 

έκδοση του Κινηματογράφος-Θέατρο υπήρξε το 1956. Τη χρονιά αυτή η CILECT - 

Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision (Διεθνής 

Ένωση Σχολών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης), αναγνώρισε τη Σχολή του 

Λυκούργου Σταυράκου και την συμπεριέλαβε στα μέλη της. Απόρροια της 

αναγνώρισης από τη CILECT, υπήρξε η συχνή παρουσία του Σταυράκου στα διεθνή 
                                                             
85 Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 53. 
86 Οι πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές προώθησης που ακολουθεί η Σχολή από: Βασίλης 
Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 35-36. Μαρία 
Σταυράκου, ό.π., σ. 66-74, 91-94, 98-119. Φώσκολος, «Θα κερδίση η Σκούρα το εφετεινόν Όσκαρ;», 
Εμπρός, 23 Οκτωβρίου 1952, σ. 4. Φωσκ., «Δώδεκα αστέρες θα σπουδάσουν δωρεάν», Εμπρός, 11 
Μαρτίου 1953, σ. 3. «Κινηματογραφικά νέα», Ο Ταχυδρόμος, έτος 1, τχ. 41 (22 Ιανουαρίου 1955), σ. 
23. 
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συνέδριά της, όπου και ήρθε σε επαφή με τις εξελίξεις στον τομέα της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Ακολούθως η Σχολή επεχείρησε να χτίσει το προφίλ 

ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, ενήμερου των διεθνών εξελίξεων στο χώρο της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης και φορέα κινηματογραφικής κουλτούρας. Η 

αναγνώριση από τη CILECT είχε και άμεσα πρακτικά αποτελέσματα, αφού οι 

υπεύθυνοι της γαλλικής IDHEC-Institut des Hautes Études Cinématographiques 

(Ινστιτούτο Ανωτάτων Κινηματογραφικών Σπουδών) και του ιταλικού CSC-Centro 

Sperimentale di Cinematografia (Πειραματικό Κέντρο Κινηματογράφου), έσπευσαν 

να βοηθήσουν υλικοτεχνικά τη Σχολή με την προσφορά πλούσιου έντυπου υλικού, 

βιβλίων και περιοδικών. Ακόμα, η IDHEC απέστειλε πολυγραφημένες σημειώσεις 

των καθηγητών της και τα προγράμματα διδασκαλίας της γαλλικής σχολής 

αξιοποιήθηκαν «στο μέτρο του δυνατού, απ’ τους καθηγητές που είχαν τη διάθεση 

και το χρόνο να τα μελετήσουν».87 

Μια άλλη συνέπεια της αναγνώρισης της Σχολής από την CILECT ήταν η 

συνεργασία μεταξύ του Σταυράκου και του Don G. Williams, διευθυντή του 

Οπτικοακουστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Syracuse, του New Jersey (1948-

1959) και μετέπειτα, διευθυντή του Πανεπιστημίου του Kansas.88 Οι δύο άνδρες στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950 σχεδίασαν και επεχείρησαν την οργάνωση ανωτέρας 

κινηματογραφικής σχολής υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους, με το αμερικανικό 

ίδρυμα να επωμίζεται την αποστολή διδακτικού προσωπικού και να μεριμνεί για τον 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό της. Όπως σημειώνει ο Donald P. Ely, κατά τη διάρκεια της 

θητείας του Williams στο Syracuse, το Οπτικοακουστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 

αναλάμβανε συμβόλαια του Υπουργείου Εξωτερικών της αμερικανικής κυβέρνησης 

και της USIA-United States Information Agency (Αμερικανικός Οργανισμός 

Πληροφοριών) για την παραγωγή εκπαιδευτικών και τεχνικών ταινιών και την 

κατάρτιση προσωπικού σε αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα.89 Η πρόταση των Σταυράκου-Williams υποβλήθηκε στον υπουργό 

βιομηχανίας Νικόλαο Μάρτη, ο οποίος ζήτησε την κατάρτιση πλήρους μελέτης για 
                                                             
87 Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 30. 
Το γεγονός της αποστολής υλικού από την IDHEC και το CSC προβάλλεται και διά μέσω του τύπου, 
ως μέσο προώθησης της Σχολής του Σταυράκου. «Η σχολή κινηματογράφου», Ελευθερία, 13 
Αυγούστου 1957, σ. 2.  
88 Donald P. Ely, An Evolution of Educational Technology: Celebrating the Syracuse Program at Fifty,  
 Syracuse University NY, Νέα Υόρκη 1998, σ. 9. 
89 Από το 1951 μέχρι το 1959 ολοκληρώνονται συμβάσεις παραγωγής έργου αξίας άνω των 
τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων, με το μεγαλύτερο μέρος τους να λαμβάνει χώρα στην Αίγυπτο, 
το Ιράν, την Κορέα, τη Λιβύη, την Τουρκία, αλλά και την Ελλάδα. Ό.π., σ. 9, 14. 
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την ίδρυση και λειτουργία της σχολής.90 Ο Σταυράκος επιχειρούσε μέσω της 

συνεργασίας με τον Williams να καταστήσει σαφές στους κρατούντες ότι πληρούσε 

μέσω του δικτύου γνωριμιών του τα εχέγγυα, ώστε να αποτελέσει ρυθμιστικό 

παράγοντα σε θέματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης. 

Οι προσπάθειές του Σταυράκου, οι οποίες συνεχίστηκαν και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960, απέρρεαν σε μεγάλο βαθμό από τα επιτακτικά προβλήματα που 

καλούνταν να αντιμετωπίσει η Σχολή του. Πέρα από τις οικονομικές δυσχέρειες, ο 

ανταγωνισμός που δεχόταν από άλλες κινηματογραφικές σχολές γινόταν συνεχώς 

μεγαλύτερος. Ειδικότερα, το 1959 στην Αθήνα λειτουργούσαν τέσσερις 

κινηματογραφικές σχολές και τον Φεβρουάριο του 1960, τον μήνα κατά τον οποίο 

σχεδιαζόταν η έκδοση του Κινηματογράφο-Θέατρο, λειτουργούσαν πλέον έξι 

κινηματογραφικές σχολές οι οποίες όλες τους εμφανιζόταν «δίδυμες με σχολές 

θεάτρου».91  

Η έντονη κινητικότητα στο χώρο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα τέλη 

της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960 δε συνδέεται μόνο με την 

εντυπωσιακή άνθιση του ελληνικού κινηματογράφου. Σχετίζεται άμεσα και με το 

γεγονός ότι τη συγκεκριμένη περίοδο επέκειτο η ψήφιση Νομοσχεδίου, με το οποίο 

αναμενόταν η λήψη μέτρων για την ανάπτυξη της κινηματογραφίας στη χώρα. Τα 

μέτρα αυτά εξαγγέλθηκαν τον Νοέμβριο του 1959, ενώ τον Δεκέμβριο του 1959 το 

Νομοσχέδιο είχε πια καταρτισθεί.92 Σε δημοσιεύματα του τύπου της εποχής 

χαιρετίζεται η θέσπιση ειδικών διατάξεων του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου με τις 

οποίες αναμένεται να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν την ίδρυση και τη 

λειτουργία κινηματογραφικών σχολών στην Ελλάδα, ενώ, όπως σημειώνει ο Κώστας 

                                                             
90 Βλ. «Η ανάπτυξις της βιομηχανίας κινηματογράφου εν Ελλάδι», Ελευθερία, 6 Δεκεμβρίου 1958, σ. 
5. 
91 Βλ. Β. Γρ. Νικολόπουλος, «Η ελληνική κινηματογραφία αποκτά ισχυρά θεμέλια», Ο Αιών, έτος 1, τχ. 
10 (Δεκέμβριος 1959), σ. 46 και Αστερίσκος, «Η εκπαίδευση καλλιτεχνών σε ανεύθυνα χέρια», Τα 
Νέα, 20 Φεβρουαρίου 1960, σ. 2. Ο Νίτσος (Αστερίσκος) ερμηνεύει τη δίδυμη αυτή λειτουργία με 
βάση το νομοθετικό κενό της λειτουργίας κινηματογραφικών σχολών, αφού «μονάχες τους δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Αλλά και η τακτοποίησή τους 
είναι δύσκολη γιατί ο κινηματογράφος σαν τέχνη υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας και σαν τεχνική 
στο υπουργείο Βιομηχανίας». Ό.π. 
92 Βλ. Γ. Λεωτσάκος, «Η έβδομη τέχνη και η χώρα μας», Ο Αιών, έτος 1, τχ. 9 (Νοέμβριος 1959), σ. 28 
και Β. Γρ. Νικολόπουλος, ό.π., σ. 45-46. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί τελικά τον Σεπτέμβριο του 1961. 
Βλ. Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Ελληνική Κινηματογραφία, 1965-1975, Θεσμικό Πλαίσιο-Οικονομική 
Κατάσταση, Θεμέλιο, Αθήνα, 1989, σ. 45.  
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Νίτσος στα Νέα, γίνεται μια «σοβαρή προσπάθεια» από τη Διεύθυνση Γραμμάτων 

Θεάτρου και Κινηματογράφου για τη ρύθμιση του θέματος των σχολών.93  

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανταγωνισμού, ευφορίας αλλά και οικονομικών 

προβλημάτων, η έκδοση ενός κινηματογραφικού περιοδικού θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα μέσο με το οποίο η Σχολή θα αποκτούσε προβάδισμα ανάμεσα στους 

ανταγωνιστές. Παράλληλα, ένα τέτοιο εκδοτικό εγχείρημα  θα συνιστούσε εχέγγυο 

της σοβαρότητάς της ως κινηματογραφικού ιδρύματος, στα πρότυπα περιοδικών που 

συνδέονταν με κινηματογραφικές σχολές του εξωτερικού, όπως το Bianco e Nero, 

έκδοση του Centro di Sperimentale, τα Cahiers d' Études de Radio Télévision, έκδοση 

του βελγικού Centre d'études de Radio-Télévision ή τα παλιότερα Cinéma: Cahiers 

de l' IDHEC και Bulletin de l' IDHEC.  

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τον 

Κινηματογράφο, είναι σίγουρο ότι η μνήμη των θετικών αποτελεσμάτων της έκδοσής 

του ώθησε τον Σταυράκο στο να επιχειρήσει για άλλη μια φορά ένα εκδοτικό 

εγχείρημα στα πλαίσια προώθησης των συμφερόντων της Σχολής και ισχυροποίησης 

της θέσης της. Όμως οι εποχές είχαν αλλάξει. Ο Σταυράκος, ο οποίος πλέον έχαιρε 

γενικής εκτίμησης του κινηματογραφικού χώρου, είχε αναλάβει πέρα από τις 

δραστηριότητές του που αφορούσαν τα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και 

άλλους ρόλους, συνδικαλιστικούς και μη. Ειδικότερα, διατελούσε πρόεδρος της 

Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΤΕΚ) και διευθυντής της 

Πανελλήνιας Οργάνωσης Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων (ΠΟΚΕ), ενώ στα 

πλαίσια των καθηκόντων του στην ΠΟΚΕ, μετείχε και στην Επιτροπή Ελέγχου 

Κινηματογραφικών Ταινιών του Υπουργείου της Προεδρίας της Κυβέρνησης.94 

Συνεπώς δεν μπορούσε να αναλάβει μόνος του την ευθύνη για την έκδοση του 

περιοδικού της Σχολής. Η έκδοση του νέου περιοδικού έγινε σε συνεργασία με τον 

Ελληνικό Οργανισμό Δημοσίων Σχέσεων «Ορίζων», ο διευθυντής του οποίου είχε 

πλούσια εμπειρία στον χώρο της έκδοσης εντύπων που σκοπό είχαν τη δημιουργία 

μιας θετικής εικόνας για οργανισμούς ή επιχειρήσεις. 

 

Γεράσιμος Κ. Αποστολάτος και Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων 

«Ορίζων» 

 
                                                             
93 Αστερίσκος, ό.π. 
94 Βλ. Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 97-99, 118. 
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Ο Αποστολάτος γεννήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς το 1924. Το 1945 

εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου και ξεκίνησε σπουδές Οικονομικών και 

Εμπορικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.95 Σε αντίθεση με τον Σταυράκο, ο 

Αποστολάτος από νεαρή ηλικία διαμόρφωσε, λόγω και οικογενειακής παράδοσης, 

δεξιά πολιτικά φρονήματα και σφοδρό αντικομμουνισμό.96 Το 1951, ο αρχηγός του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), Θρασύβουλος Τσακαλώτος, τον τοποθέτησε στη 

θέση του πολιτικού του συμβούλου και επιπλέον τον διόρισε πολιτικό διευθυντή 

Τύπου και Διαφωτίσεως του ΓΕΣ. Εκεί, ως τμήμα των καθηκόντων του, ανέλαβε τη 

διεύθυνση της εφημερίδας του Επιτελείου Στρατιωτικά Νέα και του Ραδιοφωνικού 

Σταθμού των Ενόπλων Δυνάμεων.97 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Αποστολάτος ήρθε για πρώτη φορά σε 

επαφή με την σχετικά άγνωστη μέχρι τότε στην Ελλάδα έννοια των δημοσίων 

σχέσεων Στα αρχεία του ΓΕΣ βρήκε αμερικάνικα πρότυπα δημοσίων σχέσεων τα 

οποία επιχείρησε να θέσει σε λειτουργία στην Υπηρεσία του.98 Μετά την απόλυσή 

του από το ΓΕΣ, το 1952, αποφάσισε να εφαρμόσει τα πρότυπα αυτά στον ιδιωτικό 

τομέα εκμεταλλευόμενος τον καπιταλιστικό προσανατολισμό της ελληνικής 

οικονομίας της περιόδου που ευνοούσε ανάλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

Σκαπανέας του θεσμού των δημοσίων σχέσεων στη χώρα, το 1954 ίδρυσε στην 
                                                             
95 Οι πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Γεράσιμου Αποστολάτου από Γεράσιμος Κ. 
Αποστολάτος, Η Παγίδευση της Ιστορίας. Η Τελευταία Εισφορά ενός Μαχητή, χ.ε., Αθήνα 2006, σ. 
180-181. Κούλα Παπαδάκη-Κάκαρη, Προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας: Αρχηγοί 
Κομμάτων - Υπουργοί – Υφυπουργοί - Γενικοί Γραμματείς - Νομάρχες και Δήμαρχοι, τμ. 2, 
Συνεργατική, Αθήνα 1975, σ. 89. «Γεράσιμος Αποστολάτος», Ιστορικό Αρχείο, Ίδρυμα Κωνσταντίνος 
Κ. Καραμανλής [http://www.ikk.gr/Default.aspx?tabid=238 (19/11/2014)] 
96 Τα δεξιά του φρονήματα εκφράστηκαν μεταγενέστερα και με τη στράτευσή του με το κόμμα της 
Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο εκλέχτηκε δις βουλευτής (1974 και 1977) ενώ υπηρέτησε ως 
υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών την περίοδο 1977-1981. Το αντικομμουνιστικό του πάθος 
εκδηλώθηκε με τη συγγραφή πλήθους άρθρων στον ημερήσιο τύπο και φυλλαδίων. Βλ. ενδεικτικά 
Γεράσιμος Κ. Αποστολάτος, ό.π., σ. 124. 
97 Η εύνοια του Τσακαλώτου ήταν απόρροια της στάσης του Αποστολάτου κατά τη διάρκεια του 
κινήματος των ακροδεξιών αξιωματικών της οργάνωσης ΙΔΕΑ να καταλάβoυν πραξικοπηματικά την 
εξουσία το 1951 Ο Αποστολάτος αντιτάχθηκε στα σχέδιά τους επικαλούμενος θέμα συνταγματικής 
νομιμότητας. Βλ. Γεράσιμος Κ. Αποστολάτος, ό.π., σ. 176-177. Παύθηκε από τη θέση του πολιτικού 
διευθυντή Τύπου και Διαφωτίσεως το 1952, όταν στις εκλογές αναδείχθηκε νικητής ο Ελληνικός 
Συναγερμός του Παπάγου, πολιτικού αντιπάλου του Τσακαλώτου. Βλ. Τίνα Πολίτη, «Image maker; 
Ναι, αλλά το... 1958!», Το Βήμα, 22 Σεπτεμβρίου 1996 
[http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=82348 (2/2/2015)] 
98 Βλ. Τίνα Πολίτη, ό.π. Οι ένοπλες δυνάμεις πρώτες, στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης, επέδειξαν 
ενδιαφέρον για τις δημόσιες σχέσεις, για λόγους προπαγάνδας. Βλ. Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας, 
Δημόσιες Σχέσεις, Παπαζήσης, Αθήνα 1997, σ. 45. Οι μέθοδοι δημοσίων σχέσεων οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν τα πρώτα χρόνια παρουσίας του θεσμού στην Ελλάδα, βασίζονταν κυρίως σε 
αμερικάνικη βιβλιογραφία. βλ. Tom Watson, Anastasios Theofilou, A., “The history of public relations 
in Greece from 1950 to 1980: Professionalization of the ‘art’”, Public Relations Review, τμ. 40, τχ. 4 
(2014) [http://eprints.bournemouth.ac.uk/21006/(20/11/2014)] 
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Αθήνα το πρώτο ιδιωτικό γραφείο δημοσίων σχέσεων, τον Ελληνικό Οργανισμό 

Δημοσίων Σχέσεων «Ορίζων».99 Σκοπός του γραφείου του, σύμφωνα με έναν από 

τους πολυάριθμους ορισμούς που έχουν δοθεί για τις δημόσιες σχέσεις, ήταν η 

αναγνώριση, εγκαθίδρυση και διατήρηση αμοιβαία επωφελών σχέσεων ανάμεσα σε 

μια επιχείρηση και στις διάφορες ομάδες κοινού από τις οποίες εξαρτάται η επιτυχία 

ή αποτυχία της. Μέσω διαφόρων στρατηγικών και μεθόδων, βασική επιδίωξη ήταν η 

δημιουργία μιας θετικής εικόνας για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που θα ζητούσε 

τις υπηρεσίες του «Ορίζοντα».100  

Πρώτοι πελάτες του Αποστολάτου, στα χρόνια εγκαθίδρυσης του θεσμού στη 

χώρα, ήταν επιχειρηματίες αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής που επιζητούσαν τη 

δημιουργία θετικής εικόνας και την επίτευξη μιας αγαστής σχέσης με τους πολίτες 

και εν δυνάμει ψηφοφόρους τους. Μια από τις πρώτες εργασίες που ανέλαβε ο 

Απόστολάτος μέσω του γραφείου του ήταν η υποστήριξη του εκπροσώπου της 

συντηρητικής παράταξης Αμβροσίου Πλυτά για τη διεκδίκηση της δημαρχίας της 

Αθήνας στις εκλογές του 1954. Παρά το γεγονός ότι ο Πλυτάς δεν εκλέχθηκε, ο 

«Ορίζοντας» έγινε γνωστός και πολιτικά πρόσωπα άρχισαν να ζητούν τη συνδρομή 

του, για να εκπληρώσουν τις πολιτικές τους φιλοδοξίες.101  

Με την πάροδο των χρόνων, ο Αποστολάτος ενίσχυσε τη θέση του στο χώρο 

των ελληνικών δημοσίων σχέσεων, επιδεικνύοντας έντονη επαγγελματική 

δραστηριότητα. Το γραφείο του συνεργαζόταν στενά με κυβερνητικές υπηρεσίες, με 

ξένα κράτη, με οργανισμούς που είχαν την έδρα τους στο εξωτερικό, αλλά και με 

ιδιωτικές εταιρείες. Ενδεικτικά μεταξύ των πελατών του γραφείου του Αποστολάτου 

συγκαταλέγονταν το Υπουργείο Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης, η Διεύθυνση 

Τύπου του ΝΑΤΟ με έδρα το Παρίσι, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Armour Research 

                                                             
99 Για το οικονομικό πλαίσιο της περιόδου βλ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Η Ελληνική Τραγωδία. Από 
την Απελευθέρωση ως τους Συνταγματάρχες, μτφ. Κ. Ιορδανίδης, Ολκός, χ.χ, σ. 100- 111 και Γιώργος 
Σταθάκης, «Η απρόσμενη οικονομική ανάπτυξη στις δεκαετίες ΄50 και ΄60: Η Αθήνα ως αναπτυξιακό 
υπόδειγμα», στο 1949-1967. Η Εκρηκτική Εικοσαετία, ό.π., σ. 43-65. Το γεγονός ότι ο Αποστολάτος 
υπήρξε ένας από τους εισηγητές του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων στη χώρα επιβεβαιώνεται από 
τους μελετητές της ιστορίας των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα. Βλ. ενδεικτικά Θαλής Π. 
Κουτούπης, Πρακτικός Οδηγός Δημοσίων Σχέσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2004, σ. 21, 26. Tom 
Watson, Anastasios Theofilou, ό.π. 
100 Ο ορισμός των Scott M. Cutlip, Allen H. Center και Glen M. Broom από Μαντώ Ι. Ξύγγη, Δημόσιες 
Σχέσεις. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές, Προπομπός, Αθήνα 2012, σ. 22-23. Βλ. 
επίσης Ιωάννης Πρωτοπαπαδάκης, Δημόσιες Σχέσεις, Σταμούλη, Αθήνα 2014, σ. 26. 
101 Βλ. Τίνα Πολίτη, ό.π.  
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Foundation, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, η αεροπορική εταιρεία Air 

France και η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών Philips.102  

Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούσε το γραφείο «Ορίζων» κατά τη 

δεκαετία του 1950 και τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ήταν η οργάνωση εκθέσεων, 

κινηματογραφικών προβολών, δημόσιων ομιλιών, συνεδρίων, δημοσιογραφικών 

συνεντεύξεων και ερευνών κοινής γνώμης.103 Επιπρόσθετα, όμως, ο Αποστολάτος 

εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον και για τον τομέα των εκδόσεων αναζητώντας ένα 

πρόσθετο μέσο προώθησης των συμφερόντων των πελατών του. Από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1950 ανέπτυξε δραστηριότητα στον τομέα έκδοσης βιβλίων, κυρίως 

όμως εξειδικεύθηκε στην έκδοση περιοδικών εντύπων.  

Έχοντας στο βιογραφικό του την έκδοση των Στρατιωτικών Νέων, το 1954 

διετέλεσε διευθυντής και γενικός γραμματέας της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων 

Ελληνικών Επαρχιακών Εφημερίδων, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η σταθερή 

παρουσία του στο χώρο του περιοδικού τύπου, στα πλαίσια της ενασχόλησής του με 

τον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Το 1956 ανέλαβε τα καθήκοντα εκδότη και 

διευθυντή του εντύπου Εφημερίς του Βιβλίου, έκδοσης της «Συντροφιάς του Βιβλίου» 

το οποίο αποστέλλονταν δωρεάν «εις 5.000 επιλεγμένας διευθύνσεις Αθήνας-

Πειραιά».104 Ως εκδοτική εταιρεία, ο Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων 

«Ορίζων» βρισκόταν επίσης πίσω από την έκδοση του εντύπου Μουσική και Φως 

(1959-1963), το οποίο αποτελούσε όχημα προώθησης της εταιρείας Philips και των 

προϊόντων της. Ακόμα, ο Αποστολάτος διετέλεσε εκδότης-διευθυντής και υπεύθυνος 

ύλης της δεκαπενθήμερης πολιτικο-κοινωνικής σατιρικής εφημερίδας Το Κόκκινο 

Ζιζάνιο, ενός βραχύβιου αντικομμουνιστικού εντύπου (1959-1960). 

Επιπρόσθετα, ο Αποστολάτος, μέσω του γραφείου του, προχώρησε στην 

έκδοση περιοδικών σε συνεργασία με διαφόρους οργανισμούς αλλά και κυβερνήσεις 

ξένων κρατών. To 1955 διετέλεσε υπεύθυνος σύνταξης της δεκαπενθήμερης έκδοσης 

Νέα του Ισραήλ (1955-1968), εντύπου του Συνδέσμου «Ελλάς-Ισραήλ» Αθηνών. Το 

γραφείο του, σε συνεργασία ξανά με το Σύνδεσμο «Ελλάς-Ισραήλ», εξέδωσε το 1959, 

με τον Αποστολάτο αυτή τη φορά να αναλαμβάνει χρέη διευθυντή σύνταξης, τη 

μηνιαία επιθεώρηση Ελλάς-Ισραήλ (Αθήνα, 1959-1966), ενώ την ίδια χρονιά ο ίδιος 

ενεπλάκη και στην έκδοση του περιοδικού Κύπρος-Ελλάδα. Το 1960, ο Αποστολάτος 
                                                             
102 Οδηγός Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ελληνικός 
Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων «ΟΡΙΖΩΝ», Αθήνα 1964, σ. 3.  
103 Ό.π., σ. 3. 
104 Εφημερίς του Βιβλίου, τχ. 2 (1 Μαΐου 1956), σ. 1. 
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διετέλεσε υπεύθυνος του μηνιαίου εντύπου Ελληνο-ολλανδικά, το οποίο υπήρξε 

έκδοση του Ελληνο-ολλανδικού Συνδέσμου Αθηνών και του επίσης μηνιαίου 

περιοδικού Χρονικά, έκδοση των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος.105 Επιπλέον, το 

1960, ο «Ορίζοντας» ανέλαβε την έκδοση του ετήσιου περιοδικού καταλόγου Οδηγός 

Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, έκδοση που 

συνεχίστηκε για πάνω από 30 χρόνια.106 

Από όσα προηγήθηκαν γίνεται σαφές ότι η έκδοση του Κινηματογράφος-

Θέατρο, το 1960, αποτέλεσε έναν ακόμα σταθμό στην εκδοτική δραστηριότητα του 

Αποστολάτου και της εταιρείας του, ως μέσου προώθησης των συμφερόντων των 

πελατών του και ειδικότερα σε αυτήν την περίπτωση της Ανωτέρας Επαγγελματικής 

Σχολής Κινηματογράφου και Θεάτρου. Χαρακτηριστικό δείγμα των μεθόδων που 

ακολουθούσε ο Αποστολάτος ως επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων, εντοπίζουμε στο 

πρώτο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, όπου σε σύντομο σημείωμα διαβάζουμε:  

Αγαπητέ Φίλε  

Αν αυτό το περιοδικό σου αρέση σαν εμφάνιση και περιεχόμενο και αν 

διαπιστώνης ότι αποτελή την πρώτη σοβαρή προσπάθεια γύρω από τις Τέχνες 

του Θεάματος συμπλήρωσε και στείλε μας την πίσω σελίδα ή τηλεφώνησε στο 

24509 δια να το λαμβάνης τακτικά. 

Μόνο με τη θερμή συμπαράσταση όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για τον 

κινηματογράφο και το θέατρο μπορεί το περιοδικό να επιτύχη τους σκοπούς 

του. 

Με Φιλία 

«Κινηματογράφος-Θέατρο»107 

Με τη χρήση της προσφώνησης «Αγαπητέ Φίλε», είναι σαφές ότι επιδιώκεται η 

δημιουργία μιας οικειότητας μεταξύ εντύπου-αναγνώστη. Ο συντάκτης του σύντομου 

αυτού σημειώματος, δίνει έμφαση στο πρωτοποριακό και πρωτότυπο του 

εγχειρήματος, που το καθιστά ξεχωριστό και στη σοβαρότητα του εντύπου, γνώρισμα 

                                                             
105 Για τους σκοπούς της έκδοσης βλ. «Η έκδοσις των “Χρονικών”», Χρονικά, έτος 1, τχ. 1 (Μάιος 
1960), σ. 1.  
106 Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Αποστολάτος συνεχίζει την εκδοτική του δραστηριότητα, 
καθώς το 1961 εμφανίζεται ως υπεύθυνος σύνταξης του πολιτικού και οικονομικού περιοδικού 
Πολιτική Οικονομική Ηχώ Πρωτευούσης (Αθήνα 1961-1962), ενώ το 1963, σε συνεργασία με τον 
Μαρσέλ Γιοέλ, σημαντική μορφή των ελληνικών δημοσίων σχέσεων, αναλαμβάνει την έκδοση του 
μηνιαίου εντύπου Ελλάς-Γαλλία. 
107 Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., χ.σ. Το τηλέφωνο το οποίο δίνεται προς επικοινωνία άνηκε 
στον Ελληνικό Οργανισμό Δημοσίων Σχέσεων «Ορίζων». Στην έκδοση συμπεριλαμβανόταν κουπόνι, 
με το οποίο μπορούσε κάποιος να γίνει συνδρομητής. 
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που εγγυάται την αξία, την ποιότητα και την ανωτερότητά του έναντι άλλων εντύπων 

του χώρου. Στόχος είναι να νιώσει ο αναγνώστης ότι αποτελεί κοινωνό του έργου που 

έχουν αναλάβει οι υπεύθυνοι του περιοδικού και να πεισθεί ότι έχει ενεργό ρόλο στην 

προσπάθεια που γίνεται ώστε να συνδράμει στην εκδοτική προσπάθεια.  

Αναδιφώντας τα τέσσερα τεύχη του Κινηματογράφος-Θέατρο καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι ο Αποστολάτος αντιμετώπισε την έκδοση του περιοδικού ως μια 

ευκαιρία υπηρέτησης των συμφερόντων των πελατών του. Παρατηρούμε ότι μέσα 

από τις σελίδες του προωθείται η εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών Philips, τις δημόσιες 

σχέσεις της οποίας είχε αναλάβει ο «Ορίζων». Το γεγονός ότι το Κινηματογράφος-

Θέατρο υπήρξε ένα κινηματογραφικό περιοδικό το οποίο απευθυνόταν μεταξύ άλλων 

και στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου το καθιστούσε ιδανικό μέσο 

για την προώθηση μιας εταιρείας που δραστηριοποιούνταν στον τομέα κατασκευής 

κινηματογραφικών μηχανημάτων.108 Ειδικότερα, στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού, 

στο ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο «Το νέον επαναστατικόν μηχάνημα προβολής», 

παρουσιάζονται οι δυνατότητες του μηχανήματος προβολής F.P.20S της Philips. Το 

συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί ουσιαστικά ένα δελτίο τύπου με το οποίο προβάλλεται 

η δραστηριότητα της εταιρείας αφού κοινοποιείται εκδήλωση που οργάνωσε η Philips 

για την παρουσίαση του νέου προϊόντος της σε ένα κοινό «τεχνικών κινηματογράφου, 

ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών και δημοσιογράφων».109 Επίσης, δίνεται 

περιληπτικά το περιεχόμενο της ομιλίας που πραγματοποίησε ο Π. Ταμβάκης, ένας εκ 

των διευθυντών της Philips στην Ελλάδα, στο οποίο παρουσιάζονται τεχνικές 

λεπτομέρειες του F.P.20S και όπου τονίζονται τα σημεία στα οποία υπερέχει σε 

σύγκριση με άλλα μηχανήματα προβολής, ενώ συμπληρώνεται ότι «ήδη ο διευθυντής 

της εταιρίας «Σάββας Φιλμ» κ. Σ. Πυλαρινός εγνώσθη ότι παρήγγειλε δύο τέτοια 

μηχανήματα για τον νέον κινηματογράφον του «Αθηναίον», οδός Β.Σοφίας 120, ο 

οποίος θ’αρχίση να λειτουργή από τον προσεχή Οκτώβριον».110  

Πέρα όμως από την έμμεση αυτή προώθηση, το Κινηματογράφος-Θέατρο 

χρησιμοποιήθηκε και για την άμεση διαφήμιση των προϊόντων της εταιρείας, καθώς 
                                                             
108 Στους επαγγελματίες του χώρου του κινηματογράφου απευθύνονται και οι διαφημίσεις των 
φωτογραφικών προϊόντων Ilford (Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2), της Η.Ε.Α.Π -Ηλεκτρική Εταιρεία 
Αθηνών Πειραιά- (Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 3 και 4), των Στούντιο Ανζερβός (Κινηματογράφος-
Θέατρο, τχ. 1), της εταιρείας εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών της Δέσποινας Σκαλοθέου 
(Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1) και διαφημίσεις κινηματογραφικών ταινιών (βλ. Κινηματογράφος-
Θέατρο, τχ. 1 και 2).  
109 «Το νέον επαναστατικόν μηχάνημα προβολής», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 47. Στο 
τέλος του άρθρου, με μικρά γράμματα σημειώνεται η λέξη «ανακοίνωσις». 
110 Ό.π. 
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στις σελίδες του εντοπίζουμε διαφημιστικές καταχωρήσεις που αφορούν το μουσικό 

τμήμα της. Εκτός από την Philips, στο περιοδικό φιλοξενούνται και διαφημιστικές 

καταχωρήσεις της βέλγικης αεροπορικής εταιρείας Sabena και της αμερικανικών 

συμφερόντων χρηματοοικονομικής εταιρείας American Express, επιχειρήσεων που 

συνεργαζόταν με το γραφείο του Αποστολάτου, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι 

διαφημίσεις τους δημοσιεύονται και στο περιοδικό Ελλάς-Ισραήλ.111 Αξίζει εδώ να 

σημειωθεί ότι την περίοδο που εξετάζουμε τα όρια μεταξύ διαφήμισης και δημοσίων 

σχέσεων είναι μάλλον συγκεχυμένα.112 

Κυρίως όμως, το Κινηματογράφος-Θέατρο εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της 

κινηματογραφικής σχολής του Σταυράκου.113 Εν πρώτοις, υπήρξε όχημα προώθησης 

μιας θετικής εικόνας της Σχολής ως πνευματικού ιδρύματος, το οποίο έχει αναλάβει 

σχεδόν αποκλειστικά τα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στη χώρα. Όπως 

σημειώνει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου, σκοπός των προγραμμάτων δημοσίων 

σχέσεων είναι η δημιουργία μιας ελκυστικής εικόνας και η μεταφορά στην κοινωνία 

μιας ιδανικής φήμης για έναν οργανισμό και ακριβώς αυτό τον σκοπό υπηρετούν τα 

δημοσιεύματα που εντοπίζει κανείς στις σελίδες του Κινηματογράφος-Θέατρο και 

αφορούν τη Σχολή.114  

Συγκεκριμένα, στο πρώτο τεύχος του περιοδικού δημοσιεύεται ανυπόγραφο 

άρθρο με τίτλο «Νέα της Ανωτέρας Σχολής Κινημ)φου και Θεάτρου», όπου 

παρουσιάζεται εν συντομία η δεκάχρονη ιστορία της Σχολής. Η αφήγηση γίνεται με 

έμφαση σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της, όπως η αναγνώριση της από το 

κράτος το 1950, η φιλοξενία σπουδαστών και καθηγητών της Κρατικής Σχολής 
                                                             
111 Διαφημίσεις της Philips και της Sabena δημοσιεύονται στα τεύχη 2, 3 και 4. Διαφημίσεις της 
American Express δημοσιεύονται στα τεύχη 2 και 3. Διαφημίσεις των τριών εταιρειών ενδεικτικά 
εντοπίζουμε στα: Ελλάς-Ισραήλ, τχ. 16 (Μάιος 1960), χ.σ., Ελλάς-Ισραήλ, τχ. 5 (Ιούνιος 1959), χ.σ., 
Ελλάς-Ισραήλ, τχ. 19-20 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), χ.σ. 
112 Για τις σχέσεις μεταξύ διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων την πρώτη περίοδο εφαρμογής του 
θεσμού στην Ελλάδα βλ. Tom Watson, Anastasios Theofilou, ό.π. 
113 Στόχους προώθησης εξυπηρετεί και η δημοσίευση του άρθρου «Τα θέματα του Σ.Ε.Η», 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 45-46, ουσιαστικά μια έκθεση πεπραγμένων της οχτάχρονης 
θητείας του Λυκούργου Καλλέργη και του Βασίλη Μεσολογγίτη στην ηγεσία του προεδρείου του 
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ). Είναι ενδιαφέρον, ότι, από τη μία πλευρά, προωθούνται τα 
συμφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων και, από την άλλη πλευρά, οι στόχοι ενός αριστερού 
συνασπισμού δυνάμεων που προσπαθεί να παραμείνει στην προεδρία ενός συνδικαλιστικού 
οργάνου. Για τον συνασπισμό Καλλέργη-Μεσολογγίτη βλ. Λυκούργος Καλλέργης, Στο Διάβα του 
Πολυτάραχου 20ού Αιώνα, Λιβάνης, Αθήνα 2007, σ. 246-247 και 255-272. Αξίζει βέβαια να 
σημειωθεί ότι ο Καλλέργης υπήρξε διδάσκων στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου 
και Θεάτρου. Βλ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην 
Ελλάδα, ό.π., σ. 11. 
114 Γιώργος Παπατριανταφύλλου, Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. Σχεδιασμός και Εκτέλεση, 
Σταμούλη, Αθήνα 2008, σ. 27. 
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Κινηματογράφου και Θεάτρου του Βελιγραδίου το 1953, η αναγνώρισή της από τη 

CILECT το 1956, η συμμετοχή της σε διεθνή συνέδρια, καθώς και η παραγωγή της 

ταινίας Αρπαγή της Περσεφόνης (σκην. Γρηγόρης Γρηγορίου,1956) και η προβολή της 

στο συνέδριο των Παρισίων, όπου «επηνέθη ως η καλύτερη ταινία μεταξύ όλων που 

προεβλήθησαν εις το Συνέδριον αυτό».115 Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην 

πρωτοβουλία της Σχολής «περί δημιουργίας εις την χώραν μας Κινηματογραφικού 

Πειραματικού Κέντρου, εις το οποίον θα μετέχουν αριστούχοι απόφοιτοι ξένων 

κινηματογραφικών σχολών και θα λειτουργεί κάθε Καλοκαίρι», στη διοργάνωση 

εκθέσεων και στην πραγματοποίηση διαλέξεων με θέμα τον κινηματογράφο καθώς 

και στην μετάκληση του γάλλου σκηνοθέτη και καθηγητή της IDHEC, Andre Voisin, 

«όστις εδίδαξεν ανώτερα μαθήματα θεατρικής και κινηματογραφικής 

υποκριτικής».116 Τέλος, έμφαση δίνεται στη σύνδεση της Σχολής με το Πανεπιστήμιο 

Syracuse, καθώς αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το αμερικάνικο ίδρυμα «ευγενώς 

προσεφέρθη να την εφωδιάση με όργανα διδασκαλίας και γενικώτερα να την 

συνδράμη, ώστε η νέα προσεχής περίοδος αυτής να είναι περισσότερος 

καρποφόρος».117  

Κανείς επισημαίνει στο κείμενο του άρθρου ορισμένες ανακρίβειες και 

υπερβολές σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας εξιδανικευμένης εικόνας της Σχολής. 

Η Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου δεν αποτελεί «την πρώτην και 

μόνην Σχολήν Κινηματογράφου και Θεάτρου» που αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος, 

αφού ιστορικά η πρώτη αναγνωρισμένη κινηματογραφική σχολή στην Ελλάδα 

υπήρξε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Σπουδών το 1947, ενώ το 1950, όταν η 

Σχολή του Σταυράκου λαμβάνει άδεια λειτουργίας ως Επαγγελματική Σχολή 

Καλλιτεχνών και Τεχνικών Κινηματογράφου δεν περιλαμβάνει δραματική σχολή.118 

Επίσης, η οργάνωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής στα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας της δε γίνεται «έχοντας ως πρότυπα τους οργανισμούς των 

κινηματογραφικών σχολών Παρισίων και Ρώμης», αφού όπως γνωρίζουμε από 

μαρτυρία του Γρηγορίου, ο οποίος συνέθεσε τον πρώτο κανονισμό λειτουργίας της 

Σχολής, ο ίδιος δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο και κινούνταν μάλλον 
                                                             
115 «Νέα της Ανωτέρας Σχολής Κινημ)φου και Θεάτρου», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 46. 
116 Ό.π. O Voisin (1923-1991), καθηγητής σκηνοθεσίας και υποκριτικής στην IDHEC και ιδρυτικό 
μέλος των Εθνικών Θεάτρων του Μάλι και του Μαρόκου, επισκέφθηκε την Ελλάδα για μια σειρά 
διαλέξεων/μαθημάτων, που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1959. Βλ. 
ενδεικτικά: Δ.Π., «Ομιλεί ο κ. Βουαζέν», Το Βήμα, 2 Σεπτεμβρίου 1959, σ. 2. 
117 «Νέα της Ανωτέρας Σχολής Κινημ)φου και Θεάτρου», ό.π., σ. 46. 
118 Βλ. «Κινηματογραφικές Σχολές», ό.π. 
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αυτοσχεδιαστικά.119 Ακόμα, η αναγνώριση της Σχολής από φορείς του εξωτερικού, 

π.χ από την Ακαδημία Κινηματογράφου και Θεάτρου του Βελιγραδίου και την 

CILECT, άπτεται αιτιών που δε σχετίζονται με την ποιότητα σπουδών της σχολής 

αλλά με λόγους ευρύτερα πολιτικούς και πολιτιστικούς. 

 Πάντως είναι ευδιάκριτη η προσπάθεια του ανώνυμου κειμενογράφου να δώσει 

έμφαση στη δραστηριότητα της Σχολής εκτός των ελληνικών συνόρων, στην 

εξωστρέφειά της και στο διεθνή προσανατολισμό της, και να υπογραμμίσει τη 

σύνδεσή της με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού, που πιστοποιούν τη λειτουργία 

της σύμφωνα με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας και 

συνεπακόλουθα εγγυώνται μια πλήρη εκπαίδευση των σπουδαστών της. 

Επιπρόσθετα, στο τρίτο τεύχος του περιοδικού, στο επίσης ανυπόγραφο άρθρο 

«Το διεθνές κέντρο κινηματογράφου»120 δημοσιεύεται ξανά ως είδηση η συμμετοχή 

της Σχολής σε κινηματογραφικό συνέδριο του εξωτερικού και συγκεκριμένα η 

παρουσία του διευθυντή της στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Κινηματογραφικών 

Σχολών στο Lodz της Πολωνίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόταση του 

Σταυράκου περί ίδρυσης Διεθνούς Πειραματικού Κινηματογράφου Κέντρου στην 

Ελλάδα, στη θετική ανταπόκριση που συνάντησε η πρόταση από τους εκπροσώπους 

των μετεχουσών σχολών, το γεγονός ότι το αίτημα γνωστοποιήθηκε στην ελληνική 

κυβέρνηση, καθώς και ότι η Σχολή ανέλαβε την ευθύνη για την εκπόνηση σχεδίου για 

τη λειτουργία του Κέντρου. Παρατηρούμε ότι υπογραμμίζεται ξανά η σχέση της 

σχολής με πανεπιστημιακό ίδρυμα της Αμερικής. Μεγάλο τμήμα του κειμένου 

αφιερώνεται στην παρουσία στην Αθήνα του Don G. Williams, η ιδιότητα του οποίου 

ως διευθυντή του Πανεπιστημίου του Kansas σημειώνεται εμφατικά, και στο σχέδιο 

ίδρυσης ανωτάτης κινηματογραφικής σχολής στην Αθήνα, ως παραρτήματος του 

αμερικανικού ιδρύματος. Ο Σταυράκος, προβάλλεται ως εμπνευστής του σχεδίου, και 

αναγράφεται ότι: «είχε προτείνει την από αμερικανών δημιουργίαν συγχρονισμένης 

και τεχνικώς αρτίως εξοπλισμένης σχολής εις την Ελλάδα, ως είχεν ήδη γίνει εις την 

Περσίαν και την Κορέαν».121  

                                                             
119 Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε Άσπρο και Μαύρο. Ι.Τα Ηρωικά Χρόνια, ό.π., σ. 129. Τα 
προγράμματα διδασκαλίας της IDHEC και του CSC αξιοποιούνται μετά το 1956. Βλ. Βασίλης 
Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 30. 
120 «Το διεθνές κέντρο κινηματογράφου», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 3, (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), 
σ. 48. 
121 Ό.π. 
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Στο τέλος του άρθρου, σημειώνεται το όψιμο ενδιαφέρον της ελληνικής 

κυβέρνησης «διά τον κινηματογράφον ως πλουτοπαραγωγικού και μορφωτικού 

παράγοντος» και η πρόθεσή της να στείλει «προς μετεκπαίδευσιν Έλληνας 

σπουδαστάς εις την αλλοδαπήν»,122 σε μια προσπάθεια να πεισθεί ο αναγνώστης ότι 

οι σπουδές στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου 

αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή, που προσφέρει πλήθος ευκαιριών και προοπτικών, 

καθώς οι συνθήκες παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα ευνοϊκές.  

Στο ίδιο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο δημοσιεύεται ως είδηση ότι 

«Ύστερα από επίσημη πρόσκληση του διευθυντού της Mostra της Βενετίας κ. Emilio 

Lonero, το περιοδικό μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγείλη ότι μετέχει 

της Διεθνούς Εκθέσεως Κινηματογραφικού Τύπου που οργανώνεται στα πλαίσια του 

εφετεινού φεστιβάλ κινηματογραφικής τέχνης».123 Στα πλαίσια της προώθησης του 

περιοδικού μέσα από δελτία τύπου η είδηση αυτή δημοσιεύεται και στον ημερήσιο 

τύπο της εποχής, με σκοπό να υπογραμμιστεί η αξία του εντύπου.124 

Συμπερασματικά, ο Αποστολάτος, μέσω της έκδοσης του Κινηματογράφος-

Θέατρο επεδίωξε την προώθηση των συμφερόντων της Ανωτέρας Επαγγελματικής 

Σχολής Κινηματογράφου και Θεάτρου και δευτερευόντως και άλλων πελατών του 

γραφείου του. Όμως ο ρόλος του περιοδικού δεν περιορίστηκε στην προώθηση 

επιχειρηματικών συμφερόντων. Τα πρόσωπα τα οποία απάρτισαν τη συντακτική 

ομάδα του περιοδικού, και τα οποία σχετίζονταν με την Ανωτέρα Επαγγελματική 

Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου, είτε ως καθηγητές, είτε ως σπουδαστές, 

προσπάθησαν να εκπληρώσουν τους δικούς τους σκοπούς, που διέφεραν σαφέστατα 

από εκείνους των εκδοτών του. Με τον όρο συντακτική ομάδα του περιοδικού γίνεται 

αναφορά στον Μπακογιαννόπουλο, διευθυντή σύνταξης και υπεύθυνο για τη 

συγγραφή των περισσοτέρων άρθρων του Κινηματογράφος-Θέατρο, τον Μανθούλη, ο 

οποίος υπογράφει επίσης μεγάλο αριθμό κειμένων και τον Λοΐσιο, υπεύθυνο για την 

καλλιτεχνική επιμέλεια του περιοδικού.  

 

 

 

 

                                                             
122 Ό.π. 
123 «Στη Mostra της Βενετίας», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 3, ό.π., σ. 48. 
124 «Κινηματογραφικά νέα», Ελευθερία, 24 Ιουνίου 1960, σ. 2. 
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Η συντακτική ομάδα του περιοδικού: Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Ροβήρος 

Μανθούλης και Λέων Λοΐσιος 

 

Ο Μπακογιαννόπουλος, γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο 

κέντρο της πόλης, γόνος της αστικής τάξης.125 Ως μαθητής φοίτησε στο Πειραματικό 

Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, η εφημερίδα του οποίου Η Φωνή του Πειραματικού 

Σχολείου, φιλοξένησε τις πρωτόλειες προσπάθειές του στον χώρο της κριτικής αλλά 

και της μετάφρασης.126 Οι πρώτες του επαφές με την τέχνη του κινηματογράφου τον 

σημάδευσαν και οι κινούμενες εικόνες που παρακολούθησε σε μικρή ηλικία 

χαράχτηκαν στη μνήμη του.127 Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του, όμως ήδη τον 

είχε κερδίσει ο κινηματογράφος και «στα έδρανα της Νομικής, έγραφε στα κλεφτά 

κριτικές».128 Θήτευσε κινηματογραφικά, αρχικά στην Κινηματογραφική Λέσχη 

Αθηνών και στα μέσα της δεκαετίας του 1950 βρέθηκε στη Cinémathèque Française 

(Γαλλική Ταινιοθήκη) όπου εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα δίπλα στον 

Henri Langlois, ιδρυτή και ψυχή της παρισινής ταινιοθήκης. Όπως μαρτυρεί ο ίδιος 

διατρέχοντας τυπικά τη Νομική, βυθίστηκα στο σύμπαν του κινηματογράφου 

και πήγα “προπονημένος” στο Παρίσι. Όπως είπε η Λότε Αϊσνερ στον Ανρί 

Λανγκλουά: “Αυτός ο νεαρός έχει μελετήσει τα πάντα χωρίς να έχει δει τις 

ταινίες”. Η πρακτική που έκανα δίπλα σε αυτό το “ιερό τέρας” με βύθισε μέσα 

στον ωκεανό των προβολών και των εξημμένων συζητήσεων.129  

Η παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

μια εποχή έντονης κινηματογραφοφιλίας και πνευματικής δραστηριότητας τον 

                                                             
125 Σχετικά με τον βίο του Μπακογιαννόπουλου βλ. Δέσποινα Λάδη, «Γιάννης Μπακογιαννόπουλος 
κριτικός κινηματογράφου, 75 ετών», Βήμαμεν (Το Βήμα), τχ. 56 (5 Νοεμβρίου 2010), σ. 114-115, 
Μαρίνα Αγγελάκη, «Γιάννης Μπακογιαννόπουλος: “Ο άνθρωπος γερνά μόνο, όταν πάψει να 
ξαφνιάζεται και να θαυμάζει”», Σεπτέμβριος 2011 
[http://camerastyloonline.wordpress.com/2011/09/25/synentefxi-yianni-bakogiannopoulou-sti-
marina-aggelaki-festival-dramas-2011/ (1/2/2015)] 
126 Την περίοδο 1951-1952, όντας μαθητής της Η΄ τάξης του γυμνασίου υπέγραψε μετάφραση του 
ποιήματος του Victor HugoΤο Ελληνόπουλο. Βλ. Βίκτωρ Ουγκώ, «Το Ελληνόπουλο», μτφ. Ι. 
Μπακογιαννόπουλος, Η Φωνή του Πειραματικού Σχολείου, έτος 2, τχ. 2, σ. 8 και το κριτικό κείμενο 
«Ο Α. Καρκαβίτσας ως θαλασσογράφος». Ιωάννης Ι. Μπακογιαννόπουλος, «Ο Α. Καρκαβίτσας ως 
θαλασσογράφος», Η Φωνή του Πειραματικού Σχολείου, έτος 2, τχ. 2, σ. 18-20.  
127 Βλ. Δέσποινα Λάδη, «Γιάννης Μπακογιαννόπουλος κριτικός κινηματογράφου, 75 ετών», ό.π. 
128 Χρυσούλα Παπαϊωάννου, «Οι μεγάλοι δημιουργοί φτιάχνουν μίτους για να περπατήσουμε στο 
σκοτάδι», Ελευθεροτυπία, [http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=110890 (1/2/2015)] 
129 Δέσποινα Λάδη, ό.π., «Γιάννης Μπακογιαννόπουλος κριτικός κινηματογράφου, 75 ετών», ό.π.  
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επηρέασε βαθύτατα. Ήρθε σε επαφή με τις αναζητήσεις των γάλλων κριτικών και 

θεωρητικών και οσμίστηκε τα νέα ρεύματα στον κινηματογράφο, αλλά και στο 

θέατρο, στη λογοτεχνία και στη θεωρία.  

Το 1956, ο Μπακογιαννόπουλος δοκίμασε τις δυνάμεις του στο πεδίο του 

κινηματογράφου, σκηνοθετώντας τo μικρού μήκους ντοκιμαντέρ Ο Ντασσέν στην 

Κρήτη, μια παραγωγή της Cinémathèque Française, με αντικείμενο τα γυρίσματα της 

ταινίας Celui qui doit Mourir (Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, 1957) του Dassin, στην 

Κρήτη.130 Την ίδια περίπου περίοδο, ξεκίνησε τη μακρά θητεία του ως καθηγητής 

στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου, όπου ανέλαβε 

να διδάξει Ιστορία Κινηματογράφου και Κινηματογραφική Κριτική.131 Στους χώρους 

της Σχολής, συνάντησε τον έτερο βασικό συντάκτη του Κινηματογράφος-Θέατρο, τον 

Μανθούλη.132 

Ο Μανθούλης γεννήθηκε στην Κομοτηνή Ροδόπης το 1929, όπου ο πατέρας 

του εργαζόταν στα εγγειοβελτιωτικά έργα της περιοχής του Στρυμόνα. Όπως 

συμβαίνει και στην περίπτωση του Μπακογιαννόπουλου, η επαφή του με τις 

κινούμενες εικόνες στην παιδική του ηλικία τον σημάδεψε και στα αυτοβιογραφικά 

του κείμενα συχνά ανατρέχει στις πρώτες του κινηματογραφικές αναμνήσεις.133 

Σύντομα, η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα και ο Μανθούλης μεγάλωσε στο 

κέντρο της πόλης. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε πολιτικά στην αριστερά, αρχικά στο 

ΕΑΜ των Νέων και αργότερα στην ΕΠΟΝ. Η εμπειρία του στο χώρο των εντύπων 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική του στράτευση, αφού ξεκίνησε με τη 

                                                             
130 Η έγχρωμη, γυρισμένη στα 16 χιλιοστά, διάρκειας 4,5 λεπτών και κόστους 10.000 δραχμών ταινία 
Ο Ντασσέν στην Κρήτη, σύμφωνα με την Αλίντα Δημητρίου «αναφέρεται στα γυρίσματα της ταινίας 
“Ο Χριστός ξανασταυρώνεται” του Ντασσέν, στην Κριτσά της Κρήτης, συνδέοντας ταυτόχρονα το 
κρητικό περιβάλλον». Ο Μπακογιαννόπουλος υπογράφει και το σενάριο, ενώ ο Φώτης Μεσθεναίος 
το μοντάζ και τη διεύθυνση φωτογραφίας. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στην Κινηματογραφική 
Λέσχη Αθηνών και στην Cinémathèque Française. Αλίντα Δημητρίου, «Μπακογιαννόπουλος Γιάννης», 
Λεξικό Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους (1939-1992), Καστανιώτης, Αθήνα 1993, σ. 170.  
131 Σύμφωνα με τον Σταυράκο, ο Μπακογιαννόπουλος διδάσκει στη Σχολή από το 1956. Σύμφωνα με 
τον Γρηγορίου, ο Μπακογιαννόπουλος ξεκινά να διδάσκει στη Σχολή το 1957. Πρβλ. Μαρία 
Σταυράκου, ό.π., σ. 96 με Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε Άσπρο και Μαύρο. 2. Η Ιστορία ενός 
Επαγγελματία, Αιγόκερως, Αθήνα 1996, σ. 14. Για τα μαθήματα τα οποία δίδασκε ο 
Μπακογιαννόπουλος στην ΑΕΣΚΘ βλ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα 
Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 11.  
132 Για τη ζωή και το έργο του Μανθούλη, βλ. Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ΄Εμέ. Ο Βίος και τα 
Πάθη μου, ό.π., Χρήστος Κωνσταντόπουλος (επιμ.), Ροβήρος Μανθούλης. Μια Ζωή Ταινίες, Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους-Αιγόκερως, Αθήνα 2006, Ροβήρος 
Μανθούλης, Πρόσωπο με Πρόσωπο, Εξάντας, Αθήνα 1976, σ. 7-9.  
133 Βλ. ενδεικτικά Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ΄Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 26-27, 
Δέσποινα Λάδη, «Ροβήρος Μανθούλης: Σκηνοθέτης, 80 ετών», Βημαμέν (Το Βήμα), τχ. 48 (Μάρτιος 
2010), σ. 96.  
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δημοσίευση χρονογραφημάτων και διηγημάτων στα περιοδικά της ΕΠΟΝ Μαθητής 

και Νέα Γενιά.134 Ήδη, από τα πρώτα εφηβικά του χρόνια επέδειξε ένα έντονο 

ενδιαφέρον για την τέχνη, στις ποικίλες εκφάνσεις της. Κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής υπήρξε μέλος των «Φίλων του Θεάτρου Τέχνης», θεατής παραστάσεων του 

Θιάσου Ενωμένων Καλλιτεχνών και του Ρεαλιστικού Θεάτρου, ενώ διετέλεσε και 

μέλος της Διάπλασης των Παίδων. Το 1949 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική του 

συλλογή Σκαλοπάτια κερδίζοντας με αυτή το «εισιτήριο» για το Πατάρι του Λουμίδη, 

ιστορικό στέκι πνευματικών ανθρώπων της περιόδου.135 

Ένα χρόνο πριν από την έκδοση της ποιητικής του συλλογής, το 1948, ο 

Μανθούλης ξεκίνησε σπουδές Πολιτικών Επιστημών στην Πάντειο, με σκοπό να 

ασχοληθεί επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία, τις οποίες όμως δεν ολοκλήρωσε 

ποτέ, καθώς έλαβε υποτροφία για σπουδές δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο 

Syracuse της Νέας Υόρκης. Το 1949, μετέβη στην Αμερική, όπου παρέμεινε μέχρι το 

1953, επιλέγοντας μαθήματα Κινηματογράφου και Θεάτρου στο Syracuse αλλά και 

μαθήματα Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή Maxwell του ίδιου Πανεπιστημίου. Στα 

χρόνια των σπουδών του ήρθε σε επαφή με το έργο σκηνοθετών, όπως ο Robert 

Flaherty, ο John Grierson, ο Pare Lorentz και εκπροσώπων του σοβιετικού μοντάζ, 

που επηρέασαν βαθιά την αντίληψή του για την τέχνη του ντοκιμαντέρ και του 

κινηματογράφου γενικότερα, ενώ στα πλαίσια της πρακτικής του είχε την ευκαιρία να 

παρακολουθήσει γυρίσματα της σειράς ντοκιμαντέρ The March of Time του Louis de 

Rochemont.136 

Μετά από την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1953, προσελήφθη, ύστερα από 

παρέμβαση του φίλου του από τα χρόνια του Λουμίδη, ποιητή Μιχάλη Κατσαρού, 

στο Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ), όπου εργάστηκε ως μεταφραστής έργων 

αμερικάνικου δραματολογίου για το «Θέατρο της Τετάρτης». Παράλληλα, 

αναζητώντας τρόπους να ασχοληθεί πρακτικά με τον κινηματογράφο ίδρυσε μαζί με 

τον Κατσαρό τη βραχύβια κινηματογραφική εταιρεία παραγωγής ΕΛΚΟ (Ελληνικός 

Κινηματογραφικός Οργανισμός).137 Μην καταφέρνοντας να βρει διέξοδο στα 

                                                             
134 Την περίοδο του Εμφυλίου ο Μανθούλης εργαζόταν και σε εβδομαδιαία εφημερίδα, την οποία 
στην αυτοβιογραφία του δεν κατονομάζει αλλά τη χαρακτηρίζει «της καταστάσεως». Ροβήρος 
Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ΄Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 86. 
135 Βλ. Νίκος Τσαγκαράκης, «Ο Ρ. Μανθούλης μιλά στην “Π” για τον κινηματογράφο», Πατρίς, 30 
Ιουνίου 2009 [http://www.patris.gr/articles/159927/97029?PHPSESSID=#.Ved1lBG8PGc (3/2/2015)]. . 
136 Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ΄Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 146. 
137 Μοναδική ταινία της εταιρείας ΕΛΚΟ, μια ταινία δημοσίων σχέσεων για το Δήμο Ζωγράφου. 
Επίσης, το 1956, ο Μανθούλης συμμετείχε σε σχέδιο για το γύρισμα ταινίας βασισμένης στον 
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σκηνοθετικά του σχέδια, στράφηκε στο χώρο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, 

αποδεχόμενος πρόταση για την οργάνωση κινηματογραφικής σχολής, η οποία όμως 

δεν τελεσφόρησε. Καθώς, και τα μετέπειτα σχέδιά του για τη δημιουργία δικής του 

κινηματογραφικής σχολής δεν καρποφόρησαν, ο Μανθούλης στα τέλη της δεκαετίας 

του 1950 ξεκίνησε να εργάζεται ως καθηγητής στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή 

Κινηματογράφου και Θεάτρου, όπου δίδαξε τα μαθήματα Φιλμικής Τεχνικής, 

Σκηνοθεσίας και Σεναρίου.138  

Πρόκειται για την περίοδο εκείνη, κατά την οποία η Ανωτέρα Επαγγελματική 

Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου ανανεώνει το διδακτικό της προσωπικό. Ο 

Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης ανήκουν στη γενιά εκείνη των καθηγητών της 

Σχολής που φέρνουν την εμπειρία τους από σπουδές στο εξωτερικό, όπου είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν νέα προγράμματα και τρόπους διδασκαλίας, τα οποία έπειτα 

επιχειρούν να μεταλαμπαδεύσουν στα καθ’ ημάς, ενώ στα πλαίσια του διδακτικού 

τους έργου εφαρμόζουν μεθόδους δηλωτικές και των θεωρητικών τους 

αναζητήσεων.139  

Έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε το «Διάγραμμα Κινηματογραφικής 

Ανάγνωσης» το οποίο, σύμφωνα με τον Ντελλή, έδινε ο Μπακογιαννόπουλος στους 

σπουδαστές της Σχολής τη δεκαετία του 1960 και με το οποίο πρότεινε μια 

μεθοδολογία ανάγνωσης του κινηματογραφικού έργου.140 Αρχικά η ταινία αναλύεται 

σε επίπεδο δραματουργίας. Εξετάζεται η κεντρική ιδέα «σαν πρόθεση του 

δημιουργού», το θέμα και η υπόθεση της ταινίας, όπου αναζητείται η πρωτοβάθμια 

αλήθεια και το ψυχολογικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον, το είδος στο οποίο 

ανήκει, η δραματική συγκρότηση και η αφηγηματική της σύνθεση, με έμφαση στις 

έννοιες της συνέπειας και της ενότητας. Ακολουθεί η μορφολογική ανάλυση, κατά 

την οποία αναζητείται το στυλ της ταινίας ή η ένταξή της σε ορισμένη σχολή και 

                                                                                                                                                                              
Πειρασμό του Γρηγορίου Ξενόπουλου, το οποίο όμως γρήγορα ναυάγησε. Βλ. Ροβήρος Μανθούλης, 
Ο Κόσμος κατ΄Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 209-210. 
138 Σχετικά με την ακριβή χρονολογία έναρξης της συνεργασίας του Μανθούλη με τη Σχολή 
Κινηματογράφου του Σταυράκου αναφέρεται από τον ίδιο τον σκηνοθέτη το 1956. Ροβήρος 
Μανθούλης, Πρόσωπο με Πρόσωπο, ό.π., σ. 7. Αντίθετα στο βιβλίο της Σταυράκου γίνεται λόγος για 
την περίοδο 1957-1958. Βλ. Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 112-113. Για τα μαθήματα που δίδασκε ο 
Μανθούλης στη Σχολή του Σταυράκου βλ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα 
Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 11. Ο Μανθούλης συνεργάστηκε επίσης και με την 
Ανωτάτη Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου. Χρήστος Κωνσταντόπουλος, ό.π., σ. 13. 
139 Βλ. Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 96, 112-114, Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε Άσπρο και σε 
Μαύρο. 2. Η Ιστορία ενός Επαγγελματία, ό.π., σ. 14. 
140 Το διάγραμμα παρατίθεται στο Αχιλλέας Ντελλής, «Η Διαμόρφωση και η Εξέλιξη της 
Κινηματογραφικής Κριτικής και Θεωρίας στην Ελλάδα (1950-1981)», ό.π., σ. 290. 
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επιχειρείται μια εμβάθυνση στη mise en scène της (καδράρισμα, κινήσεις κάμερας, 

μοντάζ, υποκριτική, σκηνικά και κοστούμια, ήχος), με ειδική έμφαση, όσον αφορά 

την υποκριτική και στο ηχητικό περιεχόμενο της ταινίας στη λιτότητα. Το τρίτο 

στάδιο, αυτό της τελικής σύνθεσης, περιλαμβάνει την ανακεφαλαίωση και 

αιτιολόγηση του έργου, την κριτική του αξιολόγηση και την αποτίμηση της ιστορικής 

του προοπτικής, της πρωτοτυπίας, της αυθεντικότητας, της ενότητας-αρμονίας του 

και τελικά της σημασίας του.141 

Από τη μία πλευρά, σε δραματουργικό και αφηγηματικό επίπεδο, ο 

Μπακογιαννόπουλος προτάσσει αρετές, όπως η συνέπεια και η ενότητα, δηλαδή 

αναζητά αξίες μιας κλασικής κινηματογραφικής αισθητικής. Από την άλλη πλευρά, 

προκρίνει τις αξίες της πρωτοτυπίας και της αυθεντικότητας, οι οποίες συνδέονται με 

έναν καλλιτεχνικό κινηματογράφο, που διαχωρίζεται σαφέστατα από τον εμπορικό 

κινηματογράφο του Hollywood.142 Η αυθεντικότητα εξάλλου είναι κεντρική ως 

αίτημα στα κείμενα των κριτικών της περιόδου, αποτελώντας, όπως σημειώνει ο 

Dudley Andrew τη βασική ηθική ιδέα της εποχής.143 Ταυτόχρονα, ο 

Μπακογιαννόπουλος αποζητά την ενότητα και την αρμονία, έννοιες κεντρικές στη 

θεωρητική σκέψη του ρεαλιστή Bazin, χαρακτηριστικές ενός κινηματογράφου που 

έχει κατακτήσει την ωριμότητά του και έχει καταξιωθεί ως τέχνη.144 Η σημασία στο 

«κοινωνιολογικό ενδιαφέρον» του θέματος είναι στοιχείο της έμφασης που δίνει ο 

κριτικός στην κοινωνική αποστολή του έργου τέχνης, ενώ το ενδιαφέρον για την 

πρόθεση του δημιουργού καταδεικνύει τη σημασία που δίνεται στον σκηνοθέτη ως 

πηγή του νοήματος ενός φιλμικού κειμένου. O Μπακογιαννόπουλος χρησιμοποιεί 

αυτή τη μέθοδο ανάγνωσης και κριτικής αποτίμησης και στα κείμενά του στο 

Κινηματογράφος-Θέατρο.145 

                                                             
141 Ό.π., σ. 290. 
142 Για την αντίστιξη μεταξύ ενός κινηματογράφου της πρωτοτυπίας και της αυθεντικότητας και ενός 
κινηματογράφο δομημένου στα πρότυπα του Hollywood βλ. ενδεικτικά Louis Marcorelles, “French 
cinema, the old and the new”, Sight and Sound, τμ. 27, νο. 4, (Άνοιξη 1958), σ.192.  
143 Dudley Andrew, “Breathless: Old as new”, στο Jean Luc Godard Breathless, επιμ. Dudley Andrew, 
Rutgers University Press, Νιου Μπρούνσγουικ 1998, σ. 8. Η έννοια της αυθεντικότητας είναι κεντρική 
σε κείμενα του Bazin, αλλά και των επιγόνων του στα Cahiers. 
144 Βλ. André Bazin, “The evolution of the language of cinema”, What Is Cinema?, τμ. 1, μτφ. Hugh 
Gray, University of California Press, Μπέρκλεϋ 1971, σ. 29, David Bordwell, Janet Staiger, Kristin 
Thompson, The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960, Routledge, 
Λονδίνο 1988, σ. 3. Για τις διαφορές μεταξύ μιας ρεαλιστικής κλασικής αφήγησης και του ρεαλισμού 
του καλλιτεχνικού κινηματογράφου βλ. David Bordwell, Narration in the Fiction Film, The University 
of Wisconsin Press, Μάντισον 1985, σ. 206-230.  
145 Η αναζήτηση ενός κινηματογράφου της ενότητας, της αρμονίας, αλλά και της πρωτοτυπίας, όπου 
είναι εμφανής η σφραγίδα του δημιουργού-καλλιτέχνη, είναι κεντρική επίσης στα κριτικά κείμενα 
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Ο Μανθούλης φέρνει στη Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου 

και Θεάτρου καινοτόμες διδακτικές μεθόδους που ανάγονται στα χρόνια σπουδών 

του στο Πανεπιστήμιο του Syracuse.146 Όπως σημειώνει ενδεικτικά ο ίδιος, «[…]στα 

δικά μου μαθήματα αντί για εξετάσεις ζητούσα να κρατούν σημειώσεις οι 

σπουδαστές και να μου παρουσιάζουν στο τέλος της χρονιάς το μάθημα σ’ ένα 

“βιβλίο”. Από το “βιβλίο” θα καταλάβαινες τι είχαν συγκρατήσει από το μάθημα».147 

Την ιδέα του «βιβλίου», δανείζεται πιθανώς από τον καθηγητή του Sawyer Falk, ο 

οποίος φαίνεται να άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στον Μανθούλη πέρα από τον τομέα 

της διδασκαλίας, στην αντίληψη του τελευταίου περί κινηματογραφικής τέχνης.148 Ο 

Falk, φορμαλιστής στις αισθητικές του προτιμήσεις αλλά και μαθητής του ρεαλιστή 

Paul Rotha, προέκρινε τον κινηματογράφο δημιουργών όπως ο Sergei M. Eisenstein, 

ο Grierson, ο Lorentz και ο Joris Ivens, στο έργο των οποίων οι μορφικές 

αναζητήσεις γίνονται μέσο έκφρασης κοινωνικού προβληματισμού. Ταυτόχρονα ο 

Falk απέρριπτε έναν φιλολογικό κινηματογράφο και τον κινηματογράφο του 

Hollywood.149  

Η έλευση των νέων καθηγητών έδωσε έναν περισσότερο 

κινηματογραφοφιλικό και εξωστρεφή προσανατολισμό στη Σχολή. Ενδεικτικά, τον 

Οκτώβριο του 1957 οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Μανθούλη και με τη 

συνεργασία του κινηματογραφικού τμήματος της USIS, έκθεση Ιστορίας της 

Φωτογραφίας και του Κινηματογράφου, όπου εκτέθηκαν φωτογραφίες, βιβλία και 

περιοδικά σχετικά με τον κινηματογράφο, στατιστικοί πίνακες και μηχανήματα, ενώ 

προβλήθηκαν ταινίες και πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις «γύρω από την σκηνοθεσίαν, 

το σενάριο, την λήψι κλπ του φιλμ».150 Ακόμα, στα πλαίσια συνεργασία της Σχολής 

και της USIS, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης ανέλαβαν να προλογίζουν 

κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονταν στην αίθουσα της Αμερικανικής 

                                                                                                                                                                              
των Γ.Ν. Μακρή και Πλωρίτη. Ενδεικτικά βλ. Γιώργος Μακρής, «Ο κινηματογράφος», Επιθεώρηση 
Τέχνης, τμ. 4, τχ. 23-24 (Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1956), σ. 482-484. Γ.Ν. Μακρής, «Ο κινηματογράφος», 
Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 5, τχ. 25 (Ιανουάριος 1957), σ. 95-100. Μ.Πλωρίτης, «Ο αιώνιος “Ελληνικός”, 
Ελευθερία, 4 Απριλίου 1958, σ.1, 5. 
146 Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π. σ. 241-242.  
147 Ό.π., σ. 242.  
148 Dana Pola, Scenes of Instruction. The Beginnings of the U.S. Study of Film, University of California 
Press, Μπέρκλεϋ 2007, σ. 273. Το γεγονός ότι ο Falk υπήρξε καθηγητής του Μανθούλη «επί 
τετραετίαν» το πληροφορούμαστε από δημοσίευμα των Νέων «Έτοιμο το νέο ντοκυμανταίρ 
“Λευκάδα”», Τα Νέα, 7 Απριλίου 1959, σ. 2. 
149 Για τον Sawyer Falk και τις αισθητικές του αρχές σχετικά με τον κινηματογράφο βλ. Dana Pola, 
ό.π., σ. 263-298. 
150«Τα θεατρικά νέα», Τα Νέα, 11 Οκτωβρίου 1957, σ. 2.  
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Υπηρεσίας Πληροφοριών με ελεύθερη είσοδο, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους 

για μια κινηματογραφική εκπαίδευση του κοινού εκτός των στενών ορίων της 

Σχολής.151 Επίσης, o Μανθούλης μέσω της USIS απέκτησε κόπιες των ταινιών του 

Lorentz, The Plow that Broke the Plains (Το Αλέτρι που Κατέστρεψε τους Κάμπους, 

1936) και The River (Το Ποτάμι, 1938) για να τις προβάλλει στους σπουδαστές 

του.152 

Επιπρόσθετα, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης επιδόθηκαν σε μια 

σειρά δράσεων έξω από τα όρια της Σχολής, οι οποίες στόχευαν στη διαπαιδαγώγηση 

και καλλιέργεια του κοινού, αλλά σχετίζονταν ακόμα και με την προσπάθεια 

επίτευξης των διαφορετικών ατομικών τους στόχων. Ειδικότερα, ο 

Μπακογιαννόπουλος είχε ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μια επαγγελματική 

ενασχόληση με τον κινηματογράφο σε επίπεδο κριτικής και ο Μανθούλης 

προσπαθούσε να εισχωρήσει στην κινηματογραφική βιομηχανία. Ο 

Μπακογιαννόπουλος στα τέλη της δεκαετίας του 1950, είχε ενεργό ρόλο στην 

Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών, όπου μαζί με άλλους νέους κινηματογραφόφιλους 

αναλάμβανε παρουσιάσεις των προβολών στο Άστυ, τα πρωινά της Κυριακής.153 

Επίσης, στη Φιλολογική Πρωτοχρονιά του 1960 δημοσίευσε κείμενο σχετικό με την 

ταινία Aleksandr Nevskiy (Αλέξανδρος Νιέφσκι, 1938) του Eisenstein. Το κείμενο 

αυτό σύμφωνα με τον Ντελλή αποτελεί ένα ξεκίνημα στην εμβάθυνση του κριτικού 

λόγου του Μπακογιαννόπουλου, το οποίο ο ερευνητής συνδέει και με το διδακτικό 

έργο του τελευταίου στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και 

Θεάτρου και με την επιρροή που δέχεται από την αριστερή σκέψη: 

Πίσω από τη διάκριση μορφής και περιεχομένου που διδάσκει την περίοδο 

αυτή στη Σχολή Σταυράκου υπάρχει η εφαρμογή της mise-en-scene, της 

κατασκευής της εικονοποιείας και η συσχέτισή της με τη ζωγραφική∙ και πίσω 

από τα βασικά χαρακτηριστικά του σοβιετικού φορμαλισμού της δεκαετίας 

του 1920 που επανέρχονται στη συγκεκριμένη ταινία του 1938 έρχεται σε 

                                                             
151 «Αι σημεριναί κινηματογραφικαί προβολαί», Το Βήμα, 1 Οκτωβρίου 1957, σ. 2. 
152 Η πληροφορία από Ροβήρος Μανθούλης, «Tο “εϊπιδικό ζήτημα”» 
[https://manthoulis.wordpress.com/2008/03/ (22/4/2015)]. Αν και ο Μανθούλης δεν αναφέρει 
ημερομηνία, σημειώνει ότι οι προβολές συνέβησαν επί προεδρίας Dwight D. Eisenhower (1953-
1961), οπότε πρόκειται για την περίοδο 1957-1961, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μανθούλης 
δίδασκε στη Σχολή. 
153 Κώστας Βρεττάκος, «Αγλαΐας εγκώμιον», στο Αγλαΐα Μητροπούλου, Ελληνικός Κινηματογράφος, 
ό.π., σ. 17. 
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επαφή με βασικά χαρακτηριστικά της αριστερής σκέψης στον 

κινηματογράφο.154 

Την ίδια περίοδο, παράλληλα με το διδακτικό του έργο, ο Μανθούλης 

συνέχιζε τις προσπάθειές του για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα μέσα για το γύρισμα 

μιας ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου μήκους. Αδυνατώντας να υπερκεράσει τις 

δυσκολίες, αποφάσισε αντ’ αυτού να στραφεί προς τις μικρού μήκους ταινίες 

ντοκιμαντέρ, ένα είδος το οποίο λόγω χαμηλότερου κόστους ήταν περισσότερο 

προσβάσιμο σε ένα νέο κινηματογραφιστή. Η ευκαιρία τού δόθηκε το 1957 όταν και 

προσελήφθη στο Υφυπουργείο Τύπου για να οργανώσει τμήμα ντοκιμαντέρ, με 

εχέγγυα, όπως σημειώνει ο ίδιος, το αμερικάνικό του δίπλωμα και τη φήμη του ως 

δασκάλου στη Σχολή.155  

Ο Μπακογιαννόπουλος, ως φέρελπις κριτικός/θεωρητικός και ο Μανθούλης 

ως νεόκοπος δημιουργός γρήγορα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ενασχόλησή 

τους με το είδος του ντοκιμαντέρ μπορούσε να ικανοποιήσει τόσο τους ατομικούς 

όσο και τους ευρύτερους στόχους τους για τη διαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια του 

κοινού. Τη συγκεκριμένη περίοδο στην Ελλάδα, το είδος του ντοκιμαντέρ έμοιαζε 

καταδικασμένο στην ανυπαρξία. Οι εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 

το έκριναν μη προσοδοφόρο, ελάχιστες ιδιωτικές επιχειρήσεις το επέλεγαν ως μέσο 

προώθησής τους, ενώ το κράτος προέβαινε σε χρηματοδότηση ταινιών ντοκιμαντέρ 

κυρίως για προπαγανδιστικούς ή τουριστικούς σκοπούς.156 Ο Μανθούλης και ο 

Μπακογιαννόπουλος, μαζί με τους μαθητές τους στην Ανωτέρα Επαγγελματική 

Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου, Φώτη Μεσθεναίο και Ηρακλή Παπαδάκη, και 

τον σκηνοθέτη Ρούσσο Κούνδουρο, με τους οποίους μοιραζόταν κοινές θεωρητικές 

αντιλήψεις για τον κινηματογράφο ως τέχνη, για τον παιδευτικό ρόλο που μπορούσε 

να διαδραματίσει, για την ανάγκη σύνδεσης κινηματογράφου τέχνης και κοινωνίας 

και για την κοινωνική αξία του ντοκιμαντέρ, αποφάσισαν να ιδρύσουν την κολεκτίβα 

                                                             
154 Ό.π. 
155 Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 227. Κατά τη διάρκεια 
της θητείας του γυρίζει τα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ 10η Επέτειος Απελευθέρωσης της Ρόδου 
(1957) και Λευκάδα, Νησί των Ποιητών (1958).  
156 Για την κατάσταση του ελληνικού ντοκιμαντέρ την περίοδο που εξετάζουμε βλ. ενδεικτικά Γιάννης 
Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π., σ. 240-242. Andreas 
Pagoulatos, Nikos Stabakis, “Greece”, στο The Concise Routledge Encyclopedia of the Documentary 
Film, επιμ. Ian Aitken, Routledge, Άμπινγκτον 2006, σ. 324-332. Αλίντα Δημητρίου, «Η ταινία μικρού 
μήκους», Λεξικό Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους (1939-1992), ό.π., σ. 18-19. 
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Ομάδα των Πέντε, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν το τεράστιο κενό στο χώρο 

παραγωγής ντοκιμαντέρ τη δεκαετία του 1950 στην Ελλάδα.157  

Ένα χρόνο πριν από την έκδοση του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο 

Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης, στα πλαίσια δράσεων της Ομάδας των Πέντε, 

επέδειξαν μια έντονη κινητικότητα με αντικείμενο την ενημέρωση του κοινού αλλά 

και κρατικών φορέων, υπηρεσιών και υπουργείων. Σκοπός τους όπως αναγράφεται 

στον τύπο της εποχής ήταν η «ανάπτυξις, διάδοσις και προώθησις της παραγωγής 

ντοκυμανταίρ»158 και μέσο πραγμάτωσής του σκοπού αυτού υπήρξε η διοργάνωση 

σειράς προβολών και διαλέξεων, με τη συνεργασία της Κινηματογραφικής Λέσχης 

Αθηνών, ξένων υπηρεσιών και φορέων που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα. 

Εξετάζοντας τις δράσεις τους, συμπεραίνουμε ότι τα μέλη της Ομάδας ακολουθούσαν 

πιστά τις διδαχές των εκπροσώπων της σχολής του αγγλικού ντοκιμαντέρ της 

δεκαετίας του 1930, οι οποίοι σύμφωνα με τον Rotha για να μπορέσουν να κάνουν τις 

ταινίες που επιθυμούσαν έπρεπε να είναι προπαγανδιστές.159 Ο ίδιος ο 

Μπακογιαννόπουλος, μεταγενέστερα θα χαρακτηρίσει τα μέλη της Ομάδας των 

Πέντε «αποστόλους», που «βρίσκαμε στέγη παντού να μιλήσουμε για 

ντοκιμαντέρ[…]Θέλαμε να δείξουμε ότι ήταν ένα αυτόνομο είδος με μεγάλη 

βαρύτητα και σημασία. Και ότι μπορούσε να τέμνει πράγματα, να αποτελεί ένα 

βασικό συντελεστή γνώσης συνείδησης και αισθητικής μαζί».160  

                                                             
157 Για τον Μεσθεναίο βλ. «Έφυγε παρέα με τα “Τρελά Πουλιά”», Τα Νέα, 12 Φεβρουαρίου 1988, σ. 
25. Ο Παπαδάκης υπήρξε σπουδαστής του Τμήματος Σκηνοθεσίας στη Σχολή του Σταυράκου την 
περίοδο 1956-1958. Βλ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας 
στην Ελλάδα, ό.π., σ. 75. Για τον Ρούσο Κούνδουρο βλ. ενδεικτικά Έλενα Νεοφωτίστου, «Ρούσσος 
Κούνδουρος (1923-1990): Διάβηκε τη ζωή του κινούμενος μεταξύ ιδεολογίας και οράματος», Μοτέρ, 
τχ. 10 (Μάρτιος-Απρίλιος 2008), σ. 59. 
158 «Τα θεατρικά νέα», Τα Νέα, 17 Ιανουαρίου 1959, σ. 2. 
159 Paul Rotha κ.ά, “The critical issue”, Sight and Sound, τμ. 27, νο. 6 (Φθινόπωρο 1958), σ. 272. 
160 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Ο ντοκιμαντερίστας υπηρετεί αυτό που ανακαλύπτει», στο 
Χρήστος Κωνσταντόπουλος, ό.π., σ. 121. Ενδεικτικά, στο πρώτο εξάμηνο του 1959, στα πλαίσια της 
προπαγανδιστικής της δράσης, η Ομάδα των Πέντε, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη 
Αθηνών ή υπό την αιγίδα της ελληνοαμερικανικής ένωσης διοργανώνει προβολές ταινιών 
ντοκιμαντέρ όπως τα Night Mail (Νυχτερινό Ταχυδρομείο, 1936) των Harry Watt και Basil Wright, The 
Song of Ceylon (Το Τραγούδι της Κεϋλάνης, 1934) του Wright, North Sea (Βόρεια Θάλασσα, 1938) του 
Watt, Pacific 231 (Πασιφίκ 231, 1948) του Jean Mitry, Van Gogh (Βαν Γκογκ, 1948) του Alain Resnais, 
Thursday’s Children (Τα Παιδιά της Πέμπτης, 1955) του Lindsay Anderson και του Guy Brenton, 
Begone Dull Care (Ας Φύγει κάθε Έγνοια, 1949) του Norman McLaren, αλλά και Λευκάδα το Νησί των 
Ποιητών (1958) του Μανθούλη, και Διώξτε το θάνατο από τους δρόμους (1957) και Ταξίδι στη 
Μύκονο (1959) του Κούνδουρου. Οι προβολές συνοδεύονταν από ανάλυση των ταινιών, που 
αναλάμβανε ο Μπακογιαννόπουλος, αλλά και από συζητήσεις των μελών της Ομάδας των Πέντε με 
το κοινό για το είδος του ντοκιμαντέρ, για τη θέση του στην Ελλάδα και για τα μέτρα που έπρεπε να 
ληφθούν για την ανάπτυξή του. Οι πληροφορίες για τις προβολές από: Το Κουαρτέτο, «Οι ταινίες της 
νέας εβδομάδος», Το Βήμα, 8 Φεβρουαρίου 1959, σ. 6. «Οι ταινίες ντοκυμανταίρ στην Ελλάδα», Τα 
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Στα πλαίσια των δράσεων της Ομάδας των Πέντε για την προώθηση του 

ντοκιμαντέρ, τον Απρίλιο του 1959, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Αιών, άρθρο του 

Μπακογιαννόπουλου με τίτλο «Το ντοκυμανταίρ. Η σημασία του διά την χώραν 

μας». Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί ένα προανάκρουσμα του Κινηματογράφος-

Θέατρο, αφού ο Μπακογιαννόπουλος χρησιμοποιεί το βήμα που του δίνεται για να 

διαφωτίσει το αναγνωστικό κοινό για θέματα που άπτονται της κινηματογραφικής 

τέχνης, να προπαγανδίσει υπέρ ενός άλλου τρόπου παραγωγής και να απαιτήσει έναν 

κινηματογράφο με «αισθητική και εκπολιτιστική σημασία», παραπέμποντας σε 

παραδείγματα άλλων κινηματογραφιών.161 Στο κείμενό του, ο κριτικός εκδηλώνει το 

ενδιαφέρον του για ζητήματα κινηματογραφικού ρεαλισμού, κάνοντας μνεία στον 

Grierson και στον ορισμό του τελευταίου για το ντοκιμαντέρ ως «δημιουργική 

μεταχείριση της πραγματικότητας» και εκφράζει την προτίμησή του για έναν 

κινηματογράφο ρεαλιστικό και ποιητικό, σκηνοθετών όπως ο Flaherty, ο Wright, ο 

Resnais και ο Alberto Cavalcanti, δημιουργών δηλαδή που υπογράφουν ποιητικά 

έργα τέχνης με κοινωνική αποστολή.162 Ακόμα, εγκαλεί τους παραγωγούς του 

εμπορικού κινηματογράφου που στοχεύουν μόνο στο κέρδος και διατυπώνει τη 

δυσαρέσκειά του για το απαίδευτο, αμόρφωτο ελληνικό κοινό, θέσεις που 

εκφράζονται και στο «μανιφέστο» του Κινηματογράφος-Θέατρο. Πιστός στην ιδέα 

περί καλλιέργειας του κοινού μέσω της κινηματογραφικής τέχνης, καλεί το κράτος να 

«φροντίση να ανεβάση το επίπεδο της μορφώσεως του ελληνικού λαού με την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη προστασία και ενθάρρυνση του ντοκυμανταίρ» προτείνοντας 

συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα επιτρέψουν την ανάπτυξη του είδους με στόχο να 

πάψει ο κινηματογράφος να αποτελεί «ένα μέσο εξαχρειώσεως του κοινού».163 Στο 

τέλος του άρθρου του ο Μπακογιαννόπουλος αποκαλύπτει το είδος του 

κινηματογράφου που ευαγγελίζεται, οικειοποιούμενος τον λόγο του προπαγανδιστή 

                                                                                                                                                                              
Νέα, 22 Ιανουαρίου 1959, σ. 2. «Κινηματογραφικαί προβολαί», Ελευθερία, 8 Μαρτίου 1959, σ. 4. 
«Κινηματογραφική προβολή», Ελευθερία, 19 Απριλίου 1959, σ. 2. Με τους σκοπούς της Ομάδας των 
Πέντε συνδέεται και η ίδρυση, στις 16 Απρίλιου 1959, του Ινστιτούτου Μορφωτικού και 
Επιστημονικού Κινηματογράφου από τον Ρούσσο Κούνδουρο, σκοπός του οποίου ήταν η «μελέτη και 
η ανάπτυξη του μορφωτικού κι επιστημονικού κινηματογράφου, κυρίως με την παραγωγή ταινιών με 
περιεχόμενο εκπολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό και τουριστικό». «Ινστιτούτο Μορφωτικού 
και Επιστημονικού Κινηματογράφου», στο Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον 
Κινηματογράφο, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης-Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία 
«Τέχνη», Θεσσαλονίκη 2002, σ. 170. 
161 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Το ντοκυμανταίρ. Η σημασία του διά την χώραν μας», Ο Αιών, 
έτος 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1959), σ. 43. 
162 Ό.π. 
163 Ό.π.  
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του ρεαλιστικού ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 1930, Rotha. Για τον κριτικό, ο 

κινηματογράφος  

εγκαταλείποντας τις τεχνητές κατασκευές των στούντιο θα επιχειρήση να 

δραματοποιήση ζωντανά θέματα της πραγματικής ζωής. Θα αναγνωρίση την 

ύπαρξη πραγματικών ανθρώπων, θα επιχειρήση να ερμηνεύση σύγχρονα 

γεγονότα και να λύση φλέγοντα προβλήματα κι έτσι θα προσφέρη στο Κράτος 

στη Βιομηχανία στο Εμπόριο και στο κοινό μια μέθοδο επικοινωνίας και 

προπαγάνδας, που δεν θα προβάλλη πια ατομικές ιδέες αλλά θέματα που 

ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο.164 

Όπως και στο Κινηματογράφος-Θέατρο η ανάγκη του κριτικού να 

μεταλαμπαδεύσει στα καθ’ ημάς τον ξένο θεωρητικό λόγο περί κινηματογράφου, τον 

οδηγεί στη δόμηση του κειμένου με βάση ένα αλλότριο κείμενο. Ο 

Μπακογιαννόπουλος «δανείζεται» το λόγο του Rotha, από κείμενο του τελευταίου το 

οποίο χρονολογείται είκοσι χρόνια πριν (1936), καθώς οι διδαχές ανταποκρίνονται 

στις αναζητήσεις του ίδιου και της Ομάδας των Πέντε. Ο σοσιαλιστής Βρετανός 

θεωρητικός και σκηνοθέτης προτείνει ένα ντοκιμαντέρ με κοινωνικό στόχο 

ανθρωποκεντρικό, κριτικό και διδακτικό, αλλά συνάμα καλλιτεχνικό και ποιητικό.165  

Το Κινηματογράφος-Θέατρο αποτελεί ακόμα μια έκφραση της ανάγκης του 

Μπακογιαννόπουλου και Μανθούλη να διαδραματίσουν έναν εκπολιτιστικό και 

μορφωτικό ρόλο, να προπαγανδίσουν υπέρ ενός κινηματογράφου καλλιτεχνικού, ενός 

κινηματογράφου του δημιουργού, ενός κινηματογράφου ρεαλιστικού που διακρίνεται 

σαφέστατα από τον εμπορικό κινηματογράφο τον οποίο απορρίπτουν. Η απόφασή 

τους να συνεργαστούν στα πλαίσια της έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο και να 

παράξουν θεωρητικό και κριτικό λόγο είναι άλλη μια έκφανση της 

κινηματογραφοφιλίας τους και της παιδευτικής δράσης τους στα πλαίσια δομών 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης, όπως η Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή 

                                                             
164Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Το ντοκυμανταίρ. Η σημασία του διά την χώραν μας», ό.π. Πρβλ. 
με Paul Rotha, Sinclair Road, Richard Griffith, Documentary Film. The Use of the Film Medium to 
Interpret Creatively and In Social Terms the Life of the People as it Exists in Reality, Faber and Faber 
Ltd, Λονδίνο 1952, σ. 69-70. Είναι ευδιάκριτη η επιρροή στη γραφή του Rotha και συνεπακόλουθα 
στον Μπακογιαννόπουλο του Grierson, ο οποίος στο “First principles of documentary (1932-1934)”, 
εκφράζει την πίστη του σε ένα κινηματογράφο της παρατήρησης και της επιλογής από την ίδια τη 
ζωή, σε έναν ρεαλιστικό κινηματογράφο, σε μια νέα και ζωτική μορφή τέχνης, έξω από τον τεχνητό 
κόσμο των στούντιο που θα αντλεί τα θέματά του από την ακατέργαστη πραγματικότητα. Βλ. John 
Grierson, “First principles of documentary (1932-1934)”, Grierson on Documentary, επιμ. Forsyth 
Hardy, University of California Press, Μπέρκλεϋ 1966, σ. 146-147. 
165 Οι αναζητήσεις του Rotha ασκούν μεγάλη επίδραση και στους εκπροσώπους του Free Cinema.  
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Κινηματογράφου και Θεάτρου και η Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών, αλλά και η 

Ομάδα των Πέντε.  

Εξάλλου, είναι η εποχή όπου παρατηρείται μια γενικότερη τάση συνασπισμού 

καλλιτεχνών και διανοουμένων, οι οποίοι επιχειρούν με τη δημιουργίας πυρήνων 

τέχνης και με ομαδικές δράσεις να φέρουν την ανανέωση, να προτείνουν 

εναλλακτικές, να ενημερώσουν, να διαπαιδαγωγήσουν και να φέρουν το πλατύ κοινό 

σε επαφή με την τέχνη, όπως ο θεατρικός οργανισμός Δωδέκατη Αυλαία (1958), ο 

πυρήνας καλλιτεχνών Ομάδα Τέχνης Α (1961), η κινηματογραφική εταιρεία Σπέκτα 

Φιλμ (1960) και η Οργάνωση Κινηματογραφιστών της ΕΔΑ (1961). Κοινό στοιχείο 

ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες είναι ο αριστερός τους προσανατολισμός, αλλά και η 

άρνησή τους να συμπορευθούν με αυστηρά δόγματα της Αριστεράς περί τέχνης, οι 

κοινές αντιλήψεις των μελών τους, η επιθυμία τους να γίνουν φορείς αλλαγής και η 

πίστη σε μια αποστολή με κοινωνικά, αισθητικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.  

Την πίστη στη συλλογική δράση ως φορέα αλλαγής εκφράζει με το 

καλλιτεχνικό και πολιτικό του έργο ο Λοΐσιος (1934-), ο υπεύθυνος για την 

καλλιτεχνική επιμέλεια του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο οποίος υπήρξε στενός 

συνεργάτης της Ομάδας των Πέντε, ιδρυτικό μέλος της Σπέκτα Φιλμ καθώς και της 

Οργάνωση Κινηματογραφιστών της ΕΔΑ.  

Μια πρώτη επαφή του Λοΐσιου με τον χώρο των εντύπων λαμβάνει χώρα το 

1954, στη γενέτειρά του Κέρκυρα. Σε ηλικία είκοσι ετών συμμετείχε μαζί με άλλους 

νέους στην έκδοση του περιοδικού Το Πρώτο Σκαλί, μια περιοδική έκδοση «[…]για 

τη σκέψη και τον λόγο, για τα γράμματα και την τέχνη».166 Το 1956, τη χρονιά 

διακοπής της κυκλοφορίας του Πρώτου Σκαλιού λόγω οικονομικών δυσχερειών, ο 

Λοΐσιος βρέθηκε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ανωτέρα 

Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου, τις οποίες ολοκλήρωσε το 

1959 αποφοιτώντας από το τμήμα Σκηνοθεσίας.167 Κατά τη διάρκεια των σπουδών 

του, υπήρξε μαθητής των Μπακογιαννόπουλου-Μανθούλη και η σχέση τους από 

εκείνη του καθηγητή-σπουδαστή εξελίχθηκε σε φιλική και συναδελφική.  

                                                             
166 Μαρία Αρβανιτάκη, «Το Πρώτο Σκαλί», Το Βήμα, 1 Φεβρουαρίου 2004 
[http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=156794 (3/3/2015)]. Μεταξύ των μετεχόντων στην 
έκδοση συναντάμε τα ονόματα των Λέοντα Αυδή, Γιώργου Ρωμαίου, Σπύρου και Δημήτρη Κατσίμη, 
Γιώργου Κάρτερ και Ορέστη Αλεξάκη. Βλ. Περικλής Παγκράτης, «Μεταπολεμική κερκυραϊκή ποίηση», 
Περίπλους, τχ. 7 (Φθινόπωρο 1985), σ. 132. 
167 Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 
71. 
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Ο Λοΐσιος μοιραζόταν με τον Μπακογιαννόπουλο και τον Μανθούλη κοινές 

θεωρητικές αντιλήψεις για τον κινηματογράφο και την κοινωνική του αποστολή και 

εφάρμοσε στην πράξη τα διδάγματα της βρετανικής σχολής του ντοκιμαντέρ, των 

Grierson, Rotha και Wright, για ένα ρεαλιστικό κινηματογράφο με κοινωνικό 

περιεχόμενο, ποιητική φόρμα και μορφωτικό σκοπό.168 Μέσω της εταιρείας 

παραγωγής Σπέκτα Φιλμ, την οποία ίδρυσε μαζί με συνεργάτες του από τα χρόνια της 

Κέρκυρας και του Πρώτου Σκαλιού, ο Λοΐσιος σκηνοθέτησε τρεις μικρού μήκους 

ταινίες ντοκιμαντέρ, τα: Ψαράδες και Ψαρέματα (1961), Η Ζωή στη Μυτιλήνη (1961) 

και Λέσβος (1961).169 Για τη δημιουργία των ντοκιμαντέρ αυτών έσπευσαν να 

προσφέρουν την ουσιαστική τους συνδρομή μέλη της Ομάδας των Πέντε και 

συνεργάτες του στο Κινηματογράφος-Θέατρο, ο Μπακογιαννόπουλος, ο Μανθούλης, 

ο Μεσθεναίος και ο Βραχωρίτης.170 Επίσης, το 1961 ο Λοΐσιος συνεργάστηκε ξανά 

με τον Μπακογιαννόπουλο, σε μια σειρά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους τα οποία 

φέρουν την υπογραφή του Ρούσσου Κούνδουρου.171  

Η συνεργασία Μπακογιαννόπουλου, Μανθούλη, Λοΐσιου καταδεικνύει ότι το 

Κινηματογράφος-Θέατρο φιλοδόξησε να αποτελέσει τόπο συγκέντρωσης ανθρώπων 

που μοιράζονταν τα ίδια ιδανικά, την κοινή πίστη στη συλλογική δράση και στην 

αξία του κινηματογραφικού λόγου ως συμπληρωματικού και παράλληλου με την 

κινηματογραφική πράξη. Το περιοδικό, μαζί με τις προβολές, τις διαλέξεις, τα 

μαθήματα και τις ταινίες, υπήρξε ακόμα ένα μέσο δόμησης μιας ευρύτερης 

κινηματογραφικής κουλτούρας, δημιούργημα ενός δικτύου ανθρώπων που 

επιθυμούσαν να επιτελέσουν ρόλο μορφωτικό και επιπλέον να καταθέσουν τις 

θεωρητικές τους θέσεις για την τέχνη του κινηματογράφου. 
                                                             
168 Η επίδραση της βρετανικής Σχολής ντοκιμαντέρ στο έργο του Λοΐσιου αναγνωρίζεται από 
συγχρόνους του κριτικούς, όπως ο Ζάννας. Βλ. «Το τέλος της χειμερινής περιόδου», Η Τέχνη στη 
Θεσσαλονίκη, ό.π., σ. 208-209. Επίσης λόγο για την επιρροή που δέχεται ο σκηνοθέτης από το 
βρετανικό ντοκιμαντέρ κάνουν λόγο και μεταγενέστεροι μελετητές, όπως οι Pagoulatos και Stabakis 
στο Andreas Pagoulatos, Nikos Stabakis, ό.π., σ. 326.  
169Βλ. Maria Chalkou, ό.π., σ. 277. 
170 Συγκεκριμένα στο Ψαράδες και Ψαρέματα, το σενάριο υπογράφει ο Μπακογιαννόπουλος, τη 
φωτογραφία ο Μεσθεναίος και το μοντάζ ο Μανθούλης, ενώ ο Βραχωρίτης συμμετέχει ως βοηθός 
σκηνοθέτη, όπως και στο Η Ζωή στη Μυτιλήνη (Βλ. Αλίντα Δημητρίου, «Λοΐσιος Λέων», ό.π., σ. 143.) 
Στην ταινία Λέσβος, την οποία δεν αναφέρει η Δημητρίου, ο Μανθούλης υπογράφει το μοντάζ, ο 
Μεσθεναίος τη φωτογραφία και ο Βραχωρίτης αναλαμβάνει χρέη βοηθού σκηνοθέτη. Βλ. “Lesbos” 
[http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=1331&thid=3679 (23/3/2015)].O Λοΐσιος  
συνεργάστηκε ξανά με τον Μανθούλη στην ταινία του τελευταίου Πρόσωπο με Πρόσωπο (1966) 
όπου ανέλαβε τον ρόλο του Διευθυντή Παραγωγής. Με τον Μπακογιαννόπουλο και τον Ρούσσο 
Κούνδουρο συνεργάστηκε και στη δημιουργία της Ελληνικής Κινηματογραφικής Λέσχης, το 1961. 
171 Πρόκειται για τα ντοκιμαντέρ Ενέργεια για την Πρόοδο (1961), Ανοικτοί Δρόμοι (1961), Στέγη για 
τους Ανθρώπους (1961), Ελληνική Βιομηχανία (1961) σε σκηνοθεσία Ρούσσου Κούνδουρου. 
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Συνεργάτες του Κινηματογράφος-Θέατρο 

 

Τα ονόματα των συνεργατών του Κινηματογράφος-Θέατρο αποκαλύπτουν τη 

φιλοδοξία των υπευθύνων του να αποτελέσει το περιοδικό έναν τόπο συγκέντρωσης 

κριτικών, δημιουργών και ανθρώπων του πνεύματος που να εμφορούνται από κοινή 

πίστη σε έναν καλλιτεχνικό κινηματογράφο, αλλά και που να μπορούν με τις 

υπογραφές τους να προσδώσουν κύρος στην εκδοτική τους προσπάθεια. Μεταξύ 

εκείνων που συνδράμουν στο εγχείρημα συναντά κανείς τα ονόματα γνωστών 

κριτικών της εποχής, σπουδαστών της Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής 

Κινηματογράφου και Θεάτρου αλλά και φίλων και συνεργατών σε διάφορα πεδία των 

μελών της συντακτικής ομάδας του Κινηματογράφος-Θέατρο. 

Πιο στενός συνεργάτης του Κινηματογράφος-Θέατρο και το πρόσωπο εκείνο 

το οποίο φαίνεται πιο πρόθυμο να στηρίξει την εκδοτική προσπάθεια, σύμφωνα με 

τον αριθμό των κειμένων τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό και φέρουν την 

υπογραφή του, είναι ο Σκαλιόρας (1927-2013).172 Ο κριτικός, με παρουσία στο χώρο 

του περιοδικού τύπου από νεαρή ηλικία, αφού εν μέσω Κατοχής κείμενα του (με την 

υπογραφή Κώστας Νεχαλιώτης) δημοσιεύονται στα περιοδικά Έφηβος και Νεανική 

Φωνή, ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 τη συνεργασία του με τον 

Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη.173 Ως μέλος του Κουαρτέτου, μαζί με τους 

Λένα Σαββίδη, Γ.Π. Σαββίδη και Λέοντα Καραπαναγιώτη, γράφει κριτικές 

κινηματογράφου στο Βήμα, ενώ και η στήλη της κινηματογραφικής κριτικής στο 

περιοδικό Καινούρια Εποχή φέρει την υπογραφή του. Επίσης, την ίδια εποχή, μαζί με 

τον Μπακογιαννόπουλο και τον Καραπαναγιώτη αναλαμβάνει την παρουσίαση 

ταινιών στην Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών.174 Ο Σκαλιόρας, έχοντας σπουδάσει 

ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, διαμορφώνει την κριτική του σκέψη 

                                                             
172 Για τον κριτικό βλ. ενδεικτικά: Αχιλλέας Ντελλής, «In memoriam: Κωστή Σκαλιόρα (1927-2013)», 
Φρέαρ, τχ. 4, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013, σ. 506-509 
[http://www.cinephilia.gr/index.php/keimena/apopsi/4314-in-memoriam-kosti-skaliora (7/4/2015)] 
173 Ο Σκαλιόρας διατέλεσε διευθυντής του Εφήβου, μηνιαίου περιοδικού της Συντροφιάς των 
Μαθητών του Προτύπου Λυκείου Αθηνών. Επίσης δημοσίευσε κείμενα και κριτικές στο περιοδικό 
Νεανική Φωνή. Βλ. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός Νεανικός Τύπος. Καταγραφή (1941-1945), τμ. 1, Ιστορικό 
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σ. 285-289.  
174 Κώστας Βρεττάκος, «Αγλαΐας εγκώμιον», ό.π., σ. 17. Ο Σκαλιόρας δε συνδέεται μόνο με τον 
Μπακογιαννόπουλο, αλλά και με τον Μανθούλη. Ο τελευταίος, τον περιλαμβάνει μαζί με τον Γ.Π. 
Σαββίδη στους «πνευματικούς τροφοδότες» του. Ροβήρος Μανθούλης, «2,3 πράγματα που ξέρει για 
τη ζωή!» [https://manthoulis.wordpress.com/2010/03/08/23-/ (23/3/2015)] 
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υπό τη σκιά της γαλλικής διανόησης και τις κατακτήσεις της γαλλικής 

κινηματογραφικής θεωρίας. Εκπρόσωπος της αστικής διανόησης των Αθηνών, 

μοιράζεται με τους συντάκτες του περιοδικού την πίστη σε έναν κινηματογράφο 

τέχνης και παράλληλα επιθυμεί να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση του 

κινηματογραφικού κοινού. Εντοπίζει κανείς στα κριτικά του κείμενα στο 

Κινηματογράφος-Θέατρο την επιθυμία για έναν κινηματογράφο καλλιτεχνικό, 

ουμανιστικό και ρεαλιστικό, όπου έμφαση δίνεται στο δημιουργό.  

Επίσης, το περιοδικό στηρίζει με κείμενά της η Μητροπούλου (1929-1991), η 

«ψυχή» της Κινηματογραφικής Λέσχης Αθηνών, με την οποία στα τέλη της δεκαετίας 

του 1950 συνεργάζεται στενά ο Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης με την 

ιδιότητά τους ως μέλη της Ομάδας των Πέντε. Έχοντας σπουδάσει Φιλολογία στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκινά όπως και ο Σκαλιόρας, αλλά και τα μέλη της 

συντακτικής ομάδας του Κινηματογράφος-Θέατρο, την πορεία της στο χώρο του 

τύπου σε νεαρή ηλικία, αφού ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1950 συνεργάζεται με δύο έντυπα του συντηρητικού χώρου, την 

Ελληνική Δημιουργία του Σπύρου Μελά, όπου γράφει κριτικές θεατρικών 

παραστάσεων, και τη Νέα Εστία, όπου υπογράφει μεταφράσεις και λογοτεχνικές 

μελέτες. Την περίοδο που εξετάζουμε, εργάζεται ως κριτικός κινηματογράφου στην 

εφημερίδα Αθηναϊκή. Αν και η Μητροπούλου εκφράζει πιο συντηρητικές θέσεις σε 

σχέση με τη συντακτική ομάδα του Κινηματογράφος-Θέατρο, εμφορείται από κοινές 

αντιλήψεις για τον κινηματογράφο ως τέχνη, για την ανάγκη καλλιέργειας και 

εκπαίδευσης του κοινού ενώ δέχεται, επίσης, τις επιδράσεις της γαλλική σκέψης.175 

Όπως σημειώνει η Μαρία Κομνηνού, η θεωρητική της τοποθέτηση ήταν κοντά στις 

ιδέες του Bazin, στοιχείο το οποίο την συνδέει με τον Μπακογιαννόπουλο αλλά και 

με τον Σκαλιόρα.176 Αξίζει να σημειωθεί ότι, ένα χρόνο αργότερα, το 1961, θα 

                                                             
175 Ο Βρεττάκος σημειώνει ότι η Μητροπούλου ακροβατούσε ανάμεσα στον συντηρητισμό της τάξης 
της και στο ευρωπαϊκό φιλελεύθερο πνεύμα το οποίο δεχόταν την επίδραση της Αριστεράς. Κώστας 
Βρεττάκος, ό.π. Κατά τον Ντελλή, ο Σκαλιόρας και η Μητροπούλου, αλλά και ο Μπακογιαννόπουλος 
εκπροσωπούν μια εκλεκτικιστική τάση της ελληνικής κριτικής. Ο Ντελλής παραπέμποντας στον Louis 
Giannetti, σημειώνει: «Κοινός παρανομαστής του εκλεκτικισμού είναι η μετακένωση των ιδεών, των 
αισθητικών κριτήριων και αξιολογήσεων από τις άλλες τέχνες […]» Αχιλλέας Ντελλής, «In memoriam: 
Κωστή Σκαλιόρα (1927-2013)», ό.π. 
176 Μαρία Κομνηνού, «Ένας διανοούμενος στη δημόσια σφαίρα», στο Αγλαΐα Μητροπούλου, 
Ελληνικός Κινηματογράφος, ό.π., σ. 23. 
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επέλθει η «ρήξη» μεταξύ Μητροπούλου/Μπακογιαννόπουλου, όταν ο τελευταίος 

συνδράμει στην ίδρυση της Ελληνικής Κινηματογραφικής Λέσχης.177 

Με το Κινηματογράφος-Θέατρο συνεργάζεται ακόμα ένα μέλος της αστικής 

διανόησης των Αθηνών, ο Γ.Π. Σαββίδης (1929-1995). Ο Σαββίδης, μελετητής και 

καθηγητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας, την περίοδο αυτή γράφει κριτικές 

κινηματογράφου στο Βήμα, ενώ από το 1958 μέχρι το 1960 διατελεί διευθυντής 

σύνταξης του περιοδικού Ταχυδρόμος. Η συνεργασία με τον Σαββίδη, σε αντίθεση με 

τον Σκαλιόρα, περιορίζεται στη συμμετοχή του πρώτου σε έρευνα του 

Κινηματογράφος-Θέατρο για τα αισθητικά επιτεύγματα της ελληνικής παραγωγής 

1959-1960.178 

Πέρα από τους εκπροσώπους της αστικής διανόησης, το περιοδικό επεδίωξε 

και τη συνδρομή εκπροσώπων της αριστερής κριτικής και στην ίδια έρευνα συναντά 

κανείς την υπογραφή του Σταματίου (1929-1991). Ο Σταματίου, ο οποίος μετά από 

τις σπουδές του στη Νομική Αθηνών ακολουθεί σπουδές Πολιτικών Επιστημών και 

Φιλολογίας στη Σορβόννη και σπουδές Κινηματογράφου στην IDHEC, την εποχή 

κυκλοφορίας του περιοδικού συνεργάζεται ως κριτικός κινηματογράφου με την 

εφημερίδα Αυγή και τα περιοδικά Επιθεώρηση Τέχνης και Θέατρο.179 

Μια άλλη κατηγορία συνεργατών του Κινηματογράφος-θέατρο συνδέεται με 

την Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου, καθώς πρώην και 

νυν σπουδαστές της Σχολής και ειδικότερα του Τμήματος Σκηνοθεσίας συνδράμουν 

στην έκδοσή του. Ο γνωστός σήμερα ως διευθυντής φωτογραφίας και σκηνοθέτης, 

Μεσθεναίος (1931-1988), ο οποίος συνεργάζεται ως κριτικός με το περιοδικό, υπήρξε 

απόφοιτος του Τμήματος Σκηνοθεσίας (1956), ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1950 

αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα διδάσκοντα στη Σχολή. Με κριτική για το Καλημέρα 

Αθήνα του Γρηγορίου συμπράττει στην έκδοση ο τελειόφοιτος του Τμήματος 

Σκηνοθεσίας και μετέπειτα γνωστός σκηνοθέτης του θεάτρου Σπύρος Βραχωρίτης 

(1938-). Ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου, 

ο πρωτοετής σπουδαστής στη Σχολή Νίκος Νικολαΐδης (1939-2007), συνεισφέρει 

στην έκδοση του περιοδικού εικονογραφώντας το μονόπρακτο του Κεχαΐδη 

                                                             
177 Λευτέρης Ξανθόπουλος, «Συζήτηση με το Βασίλη Ραφαηλίδη», Σύγχρονος Κινηματογράφος ‘82, 
νο. 31, ό.π., σ. 164. 
178 Για τον Σαββίδη βλ.«Γιώργος Πάνου Σαββίδης», Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 
[http://www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=2 (7/7/2015)] 
179 Για τον Κώστα Σταματίου βλ. ενδεικτικά Δημήτρης Δανίκας, «Κώστας Σταματίου: Ξαφνικά έγραψε 
τέλος», Τα Νέα, 6 Νοεμβρίου 1991, χ.σ. 
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Προάστειον Νέου Φαλήρου. Τέλος, ο γνωστός σήμερα γλύπτης, Τόλης Πετρίδης 

(1934-), δευτεροετής του Τμήματος Σκηνοθεσίας το 1960, δημιουργεί τη μακέτα του 

εξωφύλλου του πρώτου τεύχους του περιοδικού.180 

Επιπλέον, συνεργάζονται με το περιοδικό και εκπρόσωποι της πνευματικής 

και καλλιτεχνικής ζωής της πρωτεύουσας της δεκαετίας του 1950, οι οποίοι 

σχετίζονται σε φιλικό επίπεδο ή εργάζονται μαζί με συντελεστές του 

Κινηματογράφος-Θέατρο. Ο θεατρικός συγγραφέας Βαγγέλης Γκούφας (1925-), ο 

οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο κριτικού θεάτρου στο πρώτο τεύχος του περιοδικού, 

υπήρξε στενός φίλος του Μανθούλη, από τα χρόνια της Διάπλασης των Παίδων και 

της ΕΠΟΝ. Τη συγκεκριμένη περίοδο ο Γκούφας είναι και συνεργάτης του 

Μανθούλη, καθώς υπογράφει το σενάριο της ταινίας του τελευταίου Οικογένεια 

Παπαδοπούλου (1960).181 Ακόμα, συμπράττει στη δημιουργία του περιοδικού ο 

μετέπειτα γνωστός σκηνογράφος του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, 

Σάββας Χαρατσίδης (1925-2004), ο οποίος συνθέτει τη μακέτα που συνοδεύει το 

θεατρικό έργο του William Saroyan Η Καρδιά μου Κει Πάνω στα Ψηλά, το οποίο 

δημοσιεύεται στα δύο τελευταία τεύχη του Κινηματογράφος-Θέατρο. Ο Χαρατσίδης 

την ίδια περίοδο (καλοκαίρι 1960) συνεργάζεται με τον Βραχωρίτη, υπογράφοντας τα 

σκηνικά της παράστασης της Αυλής των Θαυμάτων του Καμπανέλη σε σκηνοθεσία 

Βραχωρίτη, που έλαβε χώρα στην Κέρκυρα.182 Ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει και 

στον Κεχαΐδη (1933-2005), ο οποίος προσφέρει στο περιοδικό το μονόπρακτό του 

Προάστειον Νέου Φαλήρου. Η επιλογή του Κινηματογράφος-Θέατρο ως εντύπου 

κατάλληλου για τη φιλοξενία του τέταρτου θεατρικού μονόπρακτου του συγγραφέα 

δεν είναι τυχαία. Ο Κεχαΐδης, ο οποίος διακρινόταν για την κινηματογραφοφιλία του, 

στις αρχές της δεκαετίας του 1960 συνεργάζεται επίσης με μέλη της συντακτικής 

ομάδας του περιοδικού. Συγκεκριμένα, συνυπογράφει με τον Μπακογιαννόπουλο το 

                                                             
180 Οι πληροφορίες για την κατεύθυνση σπουδών και τα έτη φοίτησης των Μεσθεναίου, Βραχωρίτη, 
Νικολαΐδη και Πετρίδη από το Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής 
Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 63-76. Αξίζει να σημειωθεί ότι την συγκεκριμένη περίοδο ο 
Νικολαΐδης φοιτά και στο Σπουδαστήριο Καλών Τεχνών Βακαλό, γεγονός που εξηγεί το ότι 
αναλαμβάνει ή ότι του ανατίθεται να εικονογραφήσει το μονόπρακτο του Κεχαΐδη. Βλ. Μίμης 
Τσακωνιάτης, Νίκος Νικολαΐδης, επιμ. Μαρί-Λουίζ Βαρθολομαίου, Συμεών Νικολαΐδης, Γιάννης 
Σολδάτος, Αιγόκερως- Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Αθήνα 2007, σ. 230. 
181 Ο Γκούφας υπογράφει κριτική της παράστασης Το Φως της Καρδιάς του Emlyn Williams. Η 
παράσταση σε σκηνοθεσία Μυράτ έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 1960. Για τη φιλική σχέση 
Μανθούλη-Γκούφα βλ. Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 40-
41. 
182 Θανάσης Καλαφάτης, Ελβίρα Θάνου, «Το φοιτητικό κερκυραϊκό θέατρο στις αρχές της δεκαετίας 
του ’60», EMIAN [http://www.emian.gr/2014/07/kerkiraiko-theatro/ (5/3/2015)] 
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κείμενο το οποίο συνοδεύει τις φιλμικές εικόνες του ντοκιμαντέρ του Λοΐσιου 

Ψαράδες και Ψαρέματα.183 

Αναφορά πρέπει να γίνει και σε δύο εκπροσώπους του ελληνικού ημερήσιου 

τύπου οι οποίοι στηρίζουν με συνεργασίες τους το περιοδικό. Πρόκειται για τον 

Σπύρο Γιαννάτο (1918-1991), δημοσιογράφο, λογοτέχνη και κριτικό θεάτρου στην 

Ελευθερία, ο οποίος συμβάλλει στην έκδοση με κείμενο θεατρικής κριτικής για το 

δεύτερο πρόγραμμα μονόπρακτων της Δωδεκάτης Αυλαίας (Ιανουάριος 1960) και 

τον σκιτσογράφο Κώστα Μητρόπουλο (1925-), τον γελοιογράφο του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, ο οποίος την ίδια περίοδο ξεκινά τη μακρόχρονη 

συνεργασία του με το Βήμα, ενώ λίγο πριν, το 1959, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του 

βιβλίο με τίτλο Γελοιογραφίες. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ελάχιστα, ενυπόγραφα κείμενα του περιοδικού, 

πέρα από εκείνα τα οποία υπογράφουν ο Μπακογιαννόπουλος, ο Μανθούλης και ο 

Λοϊσιος, στην πλειονότητά τους αποτελούν αναδημοσιεύσεις από ξένα περιοδικά και 

βιβλία. Το γεγονός ότι ορισμένοι από τους συγγραφείς των κειμένων αυτών, όπως η 

Doris Falk, παρουσιάζονται από τον τύπο της εποχής ως συνεργάτες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, υπαγορεύεται από τις πρακτικές προώθησης του εντύπου.184 

Μοναδικό δημοσίευμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι υπήρξε αποτέλεσμα 

συνεργασίας του συγγραφέα του με τη συντακτική ομάδα του Κινηματογράφος-

Θέατρο είναι το άρθρο «Θέατρο του Albert Camus» του σημαντικού μελετητή 

                                                             
183 Για την κινηματογραφοφιλία του Κεχαΐδη βλ. Γιώργος Πεφάνης, «Το έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη 
και η θέση του στην ελληνική δραματουργία της μεταπολεμικής και σύγχρονης περιόδου», Κείμενα 
και Νοήματα. Μελέτες και Άρθρα για το Θέατρο, επιμ. Ελίνα Σαμαρά, Σοκόλης, Αθήνα 2005, σ. 129-
130. Ο Κεχαΐδης συνδέεται επίσης με την ΑΕΣΚΘ. Τον Νοέμβριο του 1960, η Σχολή, μετέχουσα στο 
Διεθνές Θεατρικό Φεστιβάλ Σπουδάζουσας Νεολαίας στην Κωνσταντινούπολη, παρουσίασε το 
πρωτόλειο μονόπρακτο του Κεχαΐδη Παιχνίδια στις Αλυκές. Βλ. «Εις το θεατρικό φεστιβάλ 
Κωνσταντινουπόλεως», Ελευθερία, 19 Οκτωβρίου 1960, σ. 2.  
184 Αν και δεν αναγράφονται βιβλιογραφικές πληροφορίες στο περιοδικό, το δοκίμιο της Doris Falk 
(1919-1980), καθηγήτριας Αγγλικής Λογοτεχνίας στο Κολλέγιο Douglass του New Jersey, «Το μεγάλο 
ταξίδι του Ο’ Νηλ μέσα στη νύχτα» (Κινηματογράφος-Θέατρο τχ. 1, ό.π., σ. 26-31) αποτελεί το 
τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της, Doris V. Falk, Eugene O'Neill and the Tragic Tension. An 
Interpretive Study of the Plays, Rutgers University Press, Νιου Μπρούνσγουικ 1958). Επίσης, το 
δοκίμιο του Frank Lawrence Lucas (1894-1967), κλασικού φιλολόγου στο Πανεπιστήμιο του 
Cambridge, «Η τραγωδία και ο άνθρωπος», αποτελεί κεφάλαιο από το βιβλίο του Tragedy. Serious 
Drama in Relation to Aristotle’s Poetics (Hogarth Press, 1957), συμπληρωμένη επανέκδοση 
προγενέστερου βιβλίου του, του Tragedy in Relation to Aristotle’s Poetics του 1927, το οποίο υπήρξε 
ιδιαίτερα δημοφιλές εγχειρίδιο για τους φοιτητές λογοτεχνίας του μεσοπολέμου. Βλ. F.L. Lucas, 
Style. The Art of Writing Well, Harriman House, Χάμπσαϊρ 2012, σ. ix. 
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Maurice Descotes (1923-2000), καθηγητή στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο 1957-1962.185  

Η γνώμη των δέκα 

Στα πλαίσια εξέτασης των συνεργασιών του Κινηματογράφος-Θέατρο ειδική 

αναφορά πρέπει να γίνει στη στήλη «Η γνώμη των δέκα», όπου μέλη της συντακτικής 

ομάδας του περιοδικού, εκπρόσωποι της κινηματογραφικής κριτικής με πεδίο δράσης 

τον καθημερινό ή τον περιοδικό τύπο της εποχής αλλά και αντιπρόσωποι της 

κινηματογραφικής τέχνης βαθμολογούν ταινίες, οι οποίες πρόσφατα είχαν προβληθεί 

στις αθηναϊκές αίθουσες, σε μια προσπάθεια του περιοδικού «να δώση μια υπεύθυνη 

αισθητική αποτίμηση των ταινιών που παίζονται στους αθηναϊκούς 

κινηματογράφους».186  

Η συγκεκριμένη στήλη αποτελεί τον τόπο εκείνο, όπου μοιάζει να επιχειρείται 

η συνάντηση της νέας και της παλαιότερης γενιάς κριτικών και δημιουργών. H 

επιλογή των ειδικών που απαρτίζουν το σώμα των βαθμολογητών γίνεται στη βάση 

της συνάντησης «καθιερωμένων» κριτικών και δημιουργών με τους φερέλπιδες 

συναδέλφους τους, με μόνη απαραίτητη προϋπόθεση, όπως δηλώνεται στα 

«Σημειώματα» του περιοδικού, τη γνώση περί κινηματογραφικής τέχνης. Σκοπός 

είναι να μπορέσει ο αναγνώστης με βάση μια συγκριτική μελέτη των βαθμολογιών 

των ταινιών να «αποκτήση μια συνολική εικόνα» και στη συνέχεια «να σχηματίση κι 

αυτός την υπεύθυνη και ανεξάρτητη γνώμη του».187 

Ειδικότερα, στη «Γνώμη των δέκα» πέρα από τον Μπακογιαννόπουλο, τον 

Μανθούλη, τον Μεσθεναίο, τη Μητροπούλου, τον Σκαλιόρα και τον Σταματίου, 

μετέχουν επίσης γνωστοί κριτικοί της δεκαετίας του 1950, οι οποίοι εκπροσωπούν 

διαφορετικές σχολές. Πέρα από το κύρος των υπογραφών τους, οι συγκεκριμένοι 

κριτικοί προσδίδουν με τη συνδρομή τους στη στήλη ένα χαρακτήρα 

πολυσυλλεκτικότητας και ετερογένειας στο περιοδικό. Αρχικά, πρέπει να γίνει 

                                                             
185 Η δημοσίευση του άρθρου «Θέατρο του Albert Camus» συνδέεται με ένα γενικότερο ενδιαφέρον 
για τον συγγραφέα στην Ελλάδα, που επιτείνεται όμως στις αρχές του 1960 με αφορμή τον ξαφνικό 
του θάνατο. Η θητεία του Descotes στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτυπώνεται σε δημοσιεύσεις του 
όπως Maurice Descotes, “L’ itineraire grec de Chateaubriand”, Επιστημονική Επετηρίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, περίοδος Β, τόμος Η’ (1957-1958), σ. 289-306 και 
Maurice Descotes, “Jean-Jacques Rousseau et l’ éclosion d’ un goût musical nouveau”, Επιστημονική 
Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, περίοδος Β, τόμος ΙΒ’ (1961-1962), 
σ. 248-265. 
186 «Σημειώματα», ό.π. Για τη στήλη «Η γνώμη των δέκα» βλ. και «Πρότυπα και Δάνεια». 
187 «Σημειώματα», ό.π. Από την ονομαστική αναφορά των μετεχόντων στη «Γνώμη των δέκα», στα 
«Σημειώματα», έχει παραληφθεί το όνομα του Μπακογιαννόπουλου, πιθανώς ως ένδειξη 
σεμνότητας. Το ύφος του κειμένου παραπέμπει στον ίδιο τον κριτικό. 
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αναφορά στον Νέστορα της κινηματογραφικής κριτικής, Γ.Ν. Μακρή (1901-1983), 

τον πρώτο συνειδητό και άξιο έλληνα κινηματογραφικό κριτικό, σύμφωνα με τον 

Μπακογιαννόπουλο.188 Ο Μακρής συνεργάτης, την περίοδο που μελετάμε της 

Επιθεώρησης Τέχνης αλλά και της Νέας Εστίας στις κριτικές του προκρίνει τον 

καλλιτεχνικό κινηματογράφο του δημιουργού δεχόμενος τις άμεσες επιδράσεις της 

γαλλικής κριτικής και ιδίως του Sadoul. Επίσης, στη στήλη μετέχει η Βλάχου (1911-

1995) της Καθημερινής, η οποία εκπροσωπεί τη δεξιά κριτική και ο Πλωρίτης (1919-

2006), ο συνεχιστής του Μακρή στην Ελευθερία και εμβληματική μορφή της 

μεταπολεμικής κριτικής, ο οποίος ακολουθεί στις κριτικές του μία μέση οδό, έχοντας 

δεχτεί κυρίως την επίδραση του Bazin, αλλά και της αριστερής κριτικής. Από τους 

νεότερους κριτικούς, ο Καραπαναγιώτης (1931-2006), μέλος του Κουαρτέτου του 

Βήματος, με πολιτικές και οικονομικές σπουδές στο εξωτερικό, εκπροσωπεί τη γενιά 

εκείνη των κριτικών που δέχονται την επιρροή των κριτικών των Cahiers, ενώ ο 

Μοσχοβάκης (1923-2007), με σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, συνεργάτης 

της Επιθεώρηση Τέχνης αλλά και του Ανεξάρτητου Τύπου, αποτελεί βασικό 

εκπρόσωπο της αριστερής κριτικής.189 

Ακόμα στη «Γνώμη των δέκα» συναντάμε και τρεις εκπροσώπους της 

σκηνοθετικής τέχνης. Πρόκειται για τον Γρηγορίου (1919-2005), ο οποίος, το 1960, 

έχοντας ολοκληρώσει εννέα μεγάλου μήκους ταινίες και δύο ντοκιμαντέρ, φέρει την 

εμπειρία του ως δημιουργός, αλλά και τις κινηματογραφικές του γνώσεις.190 Ακόμα, 

στη συγκεκριμένη στήλη συμμετέχει ο Νίκος Κούνδουρος (1926-), δημιουργός ενός 

προσωπικού, καλλιτεχνικών αξιώσεων κινηματογράφου, αλλά και ο Ίωνας Νταϊφάς 

(1924-1994), απόφοιτος της IDHEC, ο οποίος το 1960, έχοντας μεταπηδήσει από το 

χώρο της κριτικής σε αυτόν της σκηνοθεσίας, ολοκληρώνει τη δεύτερη ταινία της 

καριέρας του, Ο Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ (1960). Η παρουσία του Νταϊφά στη 

συγκεκριμένη στήλη είναι απόρροια πιθανότατα και της σχέσης του με την Ανωτέρα 

Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου. Ο Νταϊφάς, ως κριτικός, τα 

                                                             
188 Γ. Μπακογιαννόπούλος, «Ο κινηματογράφος», Ελευθερία, 28 Δεκεμβρίου 1966, σ. 2. 
189 Για τους έλληνες κριτικούς και τις θέσεις που εκπροσωπούν βλ. και Αχιλλέας Ντελλής, «Η 
Διαμόρφωση και η Εξέλιξη της Κινηματογραφικής Κριτικής και Θεωρίας στην Ελλάδα (1950-1981)», 
ό.π., σ. 90-112. Nicholas Yannis Potamitis, ό.π., σ. 39-149. Γιάννης Σολδάτος, «Κριτική και ελληνικός 
κινηματογράφος», ό.π., 205-213. Νίνος Φενέκ Μιχελίδης, «Πρόλογος Β΄», στο Αντώνης Μοσχοβάκης, 
Σινεπιλογή (Κριτικές 1958-1982), Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, Αθήνα, 1994, σ. 7-8. 
190 Ο Γρηγορίου συνεργάστηκε επί μακρόν με την ΑΕΣΚΘ ως καθηγητής, διδάσκοντας μαθήματα 
Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Τεχνολογίας και Ντεκουπάζ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα 
Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 10. Επιπλέον, είχε εμπειρία ως κριτικός 
κινηματογράφου, από τα χρόνια της συνεργασίας του με τον Κινηματογράφο.  
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πρώτα δύσκολα χρόνια λειτουργίας της Σχολής, υποστήριξε την αναγκαιότητα της 

ύπαρξής της, ενώ μεταγενέστερα συνεργάστηκε με τη Σχολή ως καθηγητής 

Σκηνοθεσίας και Εφηρμοσμένης Σκηνοθεσίας.191  

 

Πρότυπα και δάνεια  

 

Εξετάζοντας προσεκτικά το Κινηματογράφος-Θέατρο ως προς τη μορφή και το 

περιεχόμενό του καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αποτελεί ένα κολλάζ ή ένα 

κείμενο κατασκευασμένο ως μωσαϊκό, μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να διακρίνει τη 

διακείμενη συμπαρουσία πλήθους κειμένων, λόγων, υποκειμένων.192 Οι συντάκτες 

του ανατρέχουν σε ένα πλήθος περιοδικών, κινηματογραφικών και μη, παλαιότερων 

και σύγχρονων και προχωρούν στον «δανεισμό» γραπτών κειμένων, εικονιστικών 

στοιχείων, αλλά και τρόπων διάταξης, οργάνωσης και παρουσίασης της ύλης. Στο 

παρόν κεφάλαιο επιχειρούμε να εξετάσουμε με ποιά περιοδικά επιλέγει να 

«συνομιλήσει» το Κινηματογράφος-Θέατρο, από ποιά έντυπα δανείζεται στοιχεία και 

ποια είναι τα πρότυπά του, τόσο σε επίπεδο μορφής, όσο και σε επίπεδο γραπτού 

λόγου. Μέσω της διερεύνησης των σχέσεων του Κινηματογράφος-Θέατρο με άλλα 

έντυπα αποσαφηνίζονται οι επιρροές που δέχονται οι συντάκτες του την εποχή της 

έκδοσής του.  

Το έντυπο εκείνο το οποίο αποτελεί κυρίως πρότυπο για τους συντάκτες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, σε επίπεδο δομικό και μορφικό, αλλά και πηγή 

«δανεισμού» κειμένων, είναι το γαλλικό Cahiers du Cinéma (1951-) το οποίο υπήρξε 

ένα από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά περιοδικά της εποχής, και το οποίο 

θεωρείται ως το έντυπο εκείνο το οποίο έφερε μια επανάσταση στον χώρο της 

κινηματογραφικής κριτικής. Στοιχεία τα οποία καθιέρωσαν τα Cahiers ως φορέα 

αλλαγής στον χώρο της κριτικής ήταν η προσέγγιση του κινηματογράφου ως τέχνης 

σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπιζόταν ακόμα περιφρονητέο θέαμα για τις 

μάζες, η διατύπωση στις σελίδες του περιοδικού των θεωρητικών θέσεων του Bazin 

για έναν ρεαλιστικό κινηματογράφο, η αποθέωση του αμερικανικού κινηματογράφου, 

η πίστη στην έννοια του auteur και η έμφαση στη mise en scène από τους συντάκτες 

                                                             
191 Η πληροφορία σχετικά με τη στήριξη της ΑΕΣΚΘ από τον Νταϊφά και για τη συνεργασία του με τη 
Σχολή από: Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, 
ό.π., σ. 29, 12 αντίστοιχα.  
192Ο όρος μωσαϊκό σε σχέση με την έννοια της διακειμενικότητας από Julia Kristeva, ό.π. 
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του. Ακόμα, η απολιτική του στάση σε μια περίοδο κρίσης των φιλελεύθερων αξιών 

και το πολεμικό ύφος του, το πάθος των συντακτών του για έναν νέο κινηματογράφο 

και η σφοδρή επίθεση στην παλαιότερη γενιά δημιουργών, διαδραμάτισαν σημαντικό 

ρόλο στην επιρροή που άσκησε αλλά προκάλεσαν και οργισμένες αντιδράσεις 

εναντίον του.193 Η περίοδος 1959-1960 είναι εκείνη κατά την οποία τo γαλλικό 

περιοδικό κεντρίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, γεγονός που σχετίζεται και με το 

πέρασμα αρκετών από τους συντάκτες του από τη θεωρία στην πράξη και την 

επιτυχία της Nouvelle Vague.194 Ήδη όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 

αποτελεί πηγή έμπνευσης για νεαρούς κινηματογραφόφιλους σε ολόκληρο τον κόσμο 

και θα υπάρξει πρότυπο για μια σειρά περιοδικών, όπως τα βρετανικά Oxford 

Opinion και Movie, το ισπανικό Film Ideal, το χιλιανό Hablemos de Cine αλλά και 

των επιγόνων του Κινηματογράφος-Θέατρο, του Ελληνικού Κινηματογράφου και του 

Σύγχρονου Κινηματογράφου.195 

Το πρώτο στοιχείο που προκαλεί εντύπωση όταν κανείς έρχεται σε επαφή με 

το Κινηματογράφος-Θέατρο σε επίπεδο όψης, είναι η εξωτερική του ομοιότητα με τα 

Cahiers du Cinéma κατά την περίοδο των «κίτρινων χρόνων» του γαλλικού 

περιοδικού. Με τον όρο «κίτρινα χρόνια» γίνεται αναφορά στην περίοδο 1951-1964, 

κατά την οποία τα Cahiers κυκλοφορούν με το σήμα κατατεθέν τους, το κίτρινο 

εξώφυλλό τους, το οποίο πλέον θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της ποπ κουλτούρας 

και το υπέρτατο σύμβολο της κινηματογραφοφιλίας της δεκαετίας του 1950 στη 

Γαλλία. Η κίτρινη περίοδος του εντύπου είναι συνυφασμένη με τα χρόνια εκείνα κατά 

τα οποία οι νεαροί συντάκτες του, η γενιά των Νεότουρκων, προετοιμάζουν την 

κινηματογραφική επανάσταση του Νέου Κύματος.  

Το συγκεκριμένο χρώμα δεν επιλέγεται τυχαία από τους δημιουργούς των 

γαλλικών τετραδίων, αλλά αποτίνει φόρο τιμής στο κινηματογραφικό περιοδικό του 

Jean George Auriol La Revue du Cinéma, το κίτρινο εξώφυλλο του οποίου υπήρξε, 

                                                             
193Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. The 1950s: Neo-Realism, Hollywood, New Wave, Harvard 
University Press, Κέμπριτζ 1985 σ. 1-17. Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma 1960-1968: New Wave, 
New Cinema, Reevaluating Hollywood, Harvard University Press, Κέμπριτζ, 1986, σ. 1-34. Emilie 
Bickerton, A Short History of Cahiers du Cinéma, Verso, Λονδίνο 2009, σ. 10-18. 
194 Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma 1960-1968: New Wave, New Cinema, Reevaluating 
Hollywood, ό.π., σ. 1. 
195 Για τα ξενόγλωσσα περιοδικά τα οποία επηρεάστηκαν από τα Cahiers Βλ. Pam Cook, “Auteur 
theory in Britain”, στο The Cinema Book, επιμ. Pam Cook, Palgrave Macmillan, British Film Institute, 
Λονδίνο 2007, σ. 420. Jeffrey Middents, Writing National Cinema. Film Journals and Film Culture in 
Peru, Dartmouth College Press, Λέμπανον 2009, σ. 51. Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. The 
1950s: Neo-Realism, Hollywood, New Wave, ό.π., σ. 25. 
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επίσης, χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Ο συνεργάτες του Auriol, Bazin και Jacques 

Doniol-Valcroze, αρχισυντάκτες στη συνέχεια των Cahiers, υιοθετούν το κίτρινο 

χρώμα για να δηλώσουν, ότι το περιοδικό τους αποτελεί τη συνέχεια του La Revue du 

Cinéma και των θεωρητικών αναζητήσεων που διατυπώθηκαν στις σελίδες του. 

Ακολουθώντας την ίδια πρακτική, το Κινηματογράφος-Θέατρο μοιάζει να αποδίδει με 

τη σειρά του φόρο τιμής στα Cahiers du Cinéma.196 

Παραβάλλοντας το Κινηματογράφος-Θέατρο με τα Cahiers du Cinéma, της 

κίτρινης περιόδου τους, παρατηρούμε ότι το κίτρινο εξώφυλλο και των δύο 

περιοδικών κοσμεί ασπρόμαυρη φωτογραφία, πάνω από την οποία δεσπόζει με μαύρα 

γράμματα ο τίτλος, ενώ απουσιάζει κάθε πληροφορία για τα περιεχόμενα τους.197 Το 

μινιμαλιστικό στοιχείο των εξωφύλλων των δύο περιοδικών είναι ενδεικτικό της 

σημασίας και της αξίας που αποδίδουν οι συντάκτες των δύο εντύπων στην τέχνη των 

εικόνων. Όπως γράφει η Emilie Bickerton για το γαλλικό περιοδικό, «η χρήση του 

still, χωρίς τη βοήθεια τίτλων, εξέφραζε την απόλυτη προτεραιότητα που θα έδιναν τα 

Cahiers du Cinéma στη δέσμευση με την αισθητική του κινηματογράφου[…]».198 Η 

υιοθέτηση της εξωτερικής όψης των Cahiers συμπαραδηλώνει επίσης την επιθυμία 

των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο να αποτελέσει το περιοδικό τους πεδίο 

άρθρωσης σημαντικού κριτικού λόγου, να διαδραματίσει τον ίδιο αποφασιστικό ρόλο 

στα ελληνικά κινηματογραφικά πράγματα, όπως τα Cahiers στη Γαλλία, και να 

αναγνωριστεί ως ένα εμβληματικό κινηματογραφικό έντυπο.199   

                                                             
196 Για τα «κίτρινα χρόνια» των Cahiers βλ. Emilie Bickerton, ό.π., σ. 13-28. Για το La Revue du Cinéma 
βλ. C. G. Crisp, The Classic French Cinema, 1930-1960, Indiana University Press, Μπλούμινγκτον 1993, 
σ. 233-234 και 238-239. Για τη σχέση La Revue du Cinéma-Cahiers du Cinéma. Βλ. Dudley Andrew, 
André Bazin, Oxford University Press, Οξφόρδη 2013, σ. 212-240. John Caughie (επιμ.), Theories of 
Authorship, Routledge, Λονδίνο 2013, σ.36. Jacques Doniol-Valcroze, “L’histoire des ‘Cahiers’”, 
Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 100 (Οκτώβριος 1959), σ. 63.  
197 Σημειώνεται ότι η διάταξη των εξωφύλλων των δύο περιοδικών δεν είναι πανομοιότυπη. Στο 
ελληνικό περιοδικό η ασπρόμαυρη φωτογραφία καταλαμβάνει την κάτω δεξιά πλευρά, ενώ στο 
εξώφυλλο των Cahiers η αντίστοιχη ασπρόμαυρη φωτογραφία κατέχει κεντρική θέση. Επίσης ο 
αριθμός τεύχους στο Κινηματογράφος-Θέατρο αναγράφεται αριστερά από τη φωτογραφία στο κάτω 
μέρος του εξωφύλλου, ενώ στα Cahiers, κάτω από τη φωτογραφία, μαζί με υπότιτλο που δηλώνει 
την περιοδικότητα του εντύπου, τον μήνα και το έτος κυκλοφορίας του περιοδικού. Όσον αφορά την 
επιλογή των φωτογραφιών εξωφύλλου, οι συντάκτες των Cahiers διαλέγουν φωτογραφία από την 
καλύτερη κατά τη γνώμη τους ταινία του μήνα και ενίοτε φιλοξενούν στο εξώφυλλο του περιοδικού 
τους αγαπημένους τους σκηνοθέτες, όπως τον Alfred Hitchcock (Cahiers du Cinéma, τχ. 62) ή τον 
Orson Welles (Cahiers du Cinéma, τχ. 87) ή τους αγαπημένους τους νεκρούς όπως τον Bazin (Cahiers 
du Cinéma, τχ. 91) ή τον Jacques Becker (Cahiers du Cinéma, τχ. 106).  
198 Emilie Bickerton, ό.π., σ. 15-16. 
199 Την ίδια περίοδο και άλλα κινηματογραφικά περιοδικά κυκλοφορούν με κίτρινο χρώμα 
εξωφύλλου, όπου δεσπόζει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπως το γαλλικό Positif τον Απρίλιο του 
1960 (τχ. 33) και το αγγλικό Films and Filming, επίσης τον Απρίλιο του 1960, όμως τα περιοδικά αυτά 
αλλάζουν κάθε μήνα χρώμα στο φόντο του εξωφύλλου τους.  
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Τα δάνεια από τα Cahiers δεν περιορίζονται στην εξωτερική όψη του 

περιοδικού, αλλά εντοπίζονται και στο εσωτερικό του. Η στήλη «Η γνώμη των δέκα» 

αποτελεί μεταφορά της αντίστοιχης των Cahiers “Le conseil des dix” (Το συμβούλιο 

των δέκα).200  

 
Cahiers du Cinéma, τχ. 106 

 

 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1. 

Η συγκεκριμένη στήλη εγκαινιάστηκε στο πεντηκοστό δεύτερο τεύχος του 

γαλλικού περιοδικού, τον Νοέμβριο του 1955, μετά από επικρίσεις που δέχτηκαν οι 

συντάκτες των Cahiers για μεροληψία, όσον αφορά την πολιτική τους να γράφουν 

κριτικά κείμενα μόνο για όσες ταινίες θεωρούσαν αξιόλογες. Στο κείμενο το οποίο 

συνόδευει το πρώτο “ Le conseil des dix” χαρακτηριστικά σημειώνεται 

                                                             
200 Σημειώνουμε ότι η «Γνώμη των δέκα» επανεμφανίζεται με το ίδιο όνομα στον Σύγχρονο 
Κινηματογράφο, δηλώνοντας τη συγγένεια ανάμεσα στα δύο περιοδικά και την κοινή τους επιρροή 
από τα Cahiers. 
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η στήλη την οποία εγκαινιάζουμε σήμερα έχει ως αποστολή να συμφιλιώσει 

τον υποκειμενισμό των κριτικών[…]με την πληρότητα και την 

αντικειμενικότητα που δικαίως περιμένουν οι αναγνώστες μας. Σκεφτήκαμε 

να προσφέρουμε έναν κατάλογο με τις κυριότερες ταινίες που προβάλλονται 

κατά τη διάρκεια του μήνα σε δέκα προσεκτικά επιλεγμένες προσωπικότητες 

[…]Σκοπός μας να παρέχουμε στους αναγνώστες μας κάθε μήνα στο 

περιθώριο των τακτικών μας άρθρων μια έγκυρη υποκειμενική κριτική 

πληροφόρηση[…]και παρ’ όλα αυτά με βάση τη σύγκριση των απόψεων, 

πλήρη και αντικειμενική.201 

Πέντε χρόνια αργότερα, στο πρώτο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο το 

αντίστοιχο κείμενο με το οποίο ο αναγνώστης πληροφορείται τους λόγους που 

οδήγησαν στην απόφαση για τη δημοσίευση της «Γνώμης των δέκα» αποτελεί 

παράφραση εκείνου των Cahiers.  

Το περιοδικό, στην προσπάθεια να δώση μια υπεύθυνη αισθητική αποτίμηση 

των ταινιών που παίζονται στους αθηναϊκούς κινηματογράφους, αποφάσισε 

να παρουσιάζη συγκριτικά τη γνώμη δέκα ειδικών πάνω στο θέμα 

αυτό[...]Έτσι ο αναγνώστης, έχοντας απέναντί του ένα μίγμα[...]από 

υποκειμενισμό και αντικειμενισμό με κοινό συντελεστή τη βαθύτερη γνώση 

του κινηματογράφου, θα αποκτήση μια συνολική εικόνα[...]202 

Στη στήλη “Le conseil de dix” στα Cahiers, συμμετέχουν οι μόνιμοι 

συντάκτες του περιοδικού, κριτικοί οι οποίοι έχουν συνδέσει αναπόδραστα το όνομά 

τους με το ιστορικό περιοδικό, όπως ο Bazin, ο Doniol-Valcroze, ο Truffaut, ο Jean 

Luc Godard, ο Jacques Rivette, ο Claude Chabrol, ο Eric Rohmer, ο Pierre Kast, ο 

Luc Moullet, ο Jean Domarchi και ο Jean Douchet. Επίσης, στη στήλη φιλοξενούνται 

και κριτικοί άλλων εντύπων, με διαφορετικές θεωρητικές αντιλήψεις για τον 

κινηματογράφο καθώς και διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, π.χ οι αριστεροί 

Sadoul (Les Lettres Françaises) και Jean de Baroncelli (Le Monde) και οι κριτικοί 

του ανταγωνιστικού περιοδικού Positif, Robert Benayoun και Adonis Kyrou, αλλά 
                                                             
201 La Rédaction, “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 9, νο. 52 (Νοέμβριος 1955), σ. 42. Η 
συγκεκριμένη στήλη δημοσιεύεται στο περιοδικό Cahiers du Cinéma μέχρι το τεύχος 203 (Αύγουστος 
του 1968), οπότε και αποφασίζεται η διακοπή της, καθώς θεωρείται «θανάσιμα συνένοχη» με την 
αυθαιρεσία διανομέων ταινιών και ιδιοκτητών αιθουσών στο Παρίσι που προωθούν τον «επίσημο 
κινηματογράφο» αδιαφορώντας για τον «παράλληλο κινηματογράφο». Είναι η εποχή όπου το 
περιοδικό «πολιτικοποιείται» μετά τα γεγονότα του Μάη του 1968. Βλ. La Rédaction, “Editorial”, 
Cahiers du Cinéma, νο. 203 (Αύγουστος 1968), σ. 5 και Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma 1960-
1968: New Wave, New Cinema, Reevaluating Hollywood, ό.π., σ. 144. 
202 «Σημειώματα», ό.π. 
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και οι συντηρητικοί Claude Mauriac (Le Figaro) και Henri Agel (Télé-ciné) καθώς 

και εκπρόσωποι της γαλλικής κινηματογραφίας π.χ ο παραγωγός Pierre Braunberger 

και οι σκηνοθέτες Alain Resnais, Jacques Demy και Jean Pierre Melville.203 

Οι κριτικοί και στα δύο περιοδικά καλούνται να βαθμολογήσουν τις ταινίες οι 

οποίες επιλέγονται προς αξιολόγηση χρησιμοποιώντας ένα σύστημα συμβόλων. Ο 

αριθμός αστεριών που λαμβάνει μια ταινία είναι δηλωτικός της αξίας της. Μια ταινία 

μπορεί να κριθεί από αριστουργηματική (πέντε αστέρια στο Κινηματογράφος-Θέατρο, 

και τέσσερα στα Cahiers) μέχρι μέτρια (ένα αστέρι), με τη σφαίρα να 

χρησιμοποιείται σε περίπτωση που μια ταινία αξιολογείται ως κακή. 

Η γνώμη των δέκα (Κ-Θ) Le conseil des dix (C.d.C) 

 κακό  inutile de se déranger 

μέτριο  à voir à la rigueur 

ικανοποιητικό  à voir  
πολύ καλό  à voir absolument 

εξαιρετικό  chefs-d’oeuvre  

αριστούργημα Case vide: abstention ou: pas vu 
 

Διαφορές στον τρόπο βαθμολόγησης των δύο περιοδικών (όπου Κ.Θ: Κινηματογράφος-

Θέατρο, C.d.C: Cahiers du Cinéma) 

 

Συγκρίνοντας τις βαθμολογίες των 24 ταινιών που τίθενται προς αξιολόγηση 

στη στήλη «Η γνώμη των δέκα», με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των κριτικών των 

Cahiers, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουμε σε έναν βαθμό τη στάση των δύο 

περιοδικών απέναντι σε δημιουργούς, κινήματα και αφηγηματικά και στυλιστικά 

μοντέλα, καταλήγουμε σε ενδιαφέροντα πορίσματα για τις διαφορές μεταξύ των δύο 

περιοδικών όσον αφορά τον κινηματογράφο που προκρίνουν και τον κινηματογράφο 

που απορρίπτουν οι κριτικοί, οι οποίοι συμπράττουν σε αυτά.204  

                                                             
203 Οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο “Le conseil des dix”, από έρευνα της 
γράφουσας σε τεύχη των Cahiers du Cinéma από τον Νοέμβριο 1955 (τχ. 55) μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 1960 (τχ. 111). 
204 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 35 και «Η γνώμη των δέκα», 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 42. Οι βαθμολογίες των κριτικών των Cahiers αλιεύτηκαν από 
διάφορα τεύχη του περιοδικού τα οποία σημειώνονται σε παραπομπές στη συνέχεια της εργασίας.  
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(όπου Κ.Θ: Κινηματογράφος-Θέατρο, C.d.C: Cahiers du Cinéma, Μ.Ο.: μέσος όρος, Α: 

αποχή, ΚΑΤ.: κατάταξη) 
Nouvelle Vague: Οι ταινίες Hiroshima Mon Amour (Χιροσίμα Αγάπη μου, 

1960) του Resnais και Les Quatre Cents Coups κατακτούν τις πρώτες θέσεις στις 

βαθμολογίες των κριτικών και στα δύο περιοδικά. Αλλά και οι ταινίες του Chabrol 

Les Cousins (Τα Εξαδέρφια, 1959) και À Double Tour (Το Τρίγωνο της Αμαρτίας, 

1959) αποσπούν υψηλές βαθμολογίες (2.9 μ.ό και στα δύο έντυπα). Όμως το Orfeo 

Negro (Ορφέο Νέγκρο, 1959) του Marcel Camus, αν και βαθμολογείται με μέσο όρο 

3.1 στο Κινηματογράφος-Θέατρο, στα Cahiers βαθμολογείται με μέσο όρο μόλις 1.1, 

καταδεικνύοντας την αρνητική στάση των συντακτών των γαλλικού περιοδικού 

απέναντι στους δημιουργούς της Nouvelle Vague, που δεν ανήκουν στον ευρύτερο 

κύκλο τους. 

Η Παλαιά Φρουρά των Γάλλων Σκηνοθετών: Ο αγαπημένος των Cahiers 

Jean Renoir με την ταινία του Le Déjeuner sur l’Herbe (Πρόγευμα στη Χλόη, 1960) 

αποσπά υψηλές βαθμολογίες από τους κριτικούς των Cahiers (3.0 μ.ό) ενώ οι 

συνάδελφοί τους στο Κινηματογράφος-Θέατρο δεν εμφανίζονται το ίδιο ενθουσιώδεις 

(2.1 μ.ό). Η ταινία του André Cayatte Le Miroir A Deux Faces (Ο Καθρέφτης με τις 

Δύο Όψεις, 1958) αποσπά ιδιαίτερα χαμηλές βαθμολογίες στη «Γνώμη των δέκα», 

ενώ οι κριτικοί των Cahiers δεν την συμπεριλαμβάνουν καν στο “Le conseil des dix”. 

Επίσης, το Le Jeueur (Ο Παίκτης, 1958) του Claude Autant-Lara, απορρίπτεται 

βαθμολογικά από τους κριτικούς των Cahiers αλλά και από τους έλληνες κριτικούς. 

Η γαλλική Παράδοση της Ποιότητας (La Τradition de Qualité), ο κινηματογράφος 
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της κυριαρχίας των σεναριογράφων και του ψυχολογικού ρεαλισμού, κατά Τruffaut, 

απορρίπτεται με την ίδια σχεδόν ζέση από έλληνες και γάλλους κριτικούς.205 

 Ιταλικός Κινηματογράφος: Στο Κινηματογράφος-Θέατρο, η υποδοχή του La 

Sfida (Η Πρόκλησις ή Η Γυναίκα με το Φλογερό Κορμί, 1958) του Francesco Rosi και 

του I Soliti Ignoti (Ο Κλέψας του Κλέψαντος, 1958) του Mario Monicelli είναι πολύ 

θετική. Αντίθετα στην περίπτωση του La Sfida οι κριτικοί των Cahiers απέχουν από 

τη βαθμολόγηση του έργου, σε ποσοστό 70% και η ταινία λαμβάνει μόλις 0.7 μ.ό. σε 

αντίθεση με το 2.4 μ.ό των ελλήνων κριτικών. Αντίστοιχα, το I Soliti Ignoti 

βαθμολογείται με μόλις 1.7 μ.ό, σε σύγκριση με το 3.1 μ.ό των ελλήνων κριτικών, 

φανερώνοντας την αρνητική στάση των κριτικών των Cahiers απέναντι στις 

προσπάθειες των δύο σκηνοθετών να προτείνουν νέες κατευθύνσεις σε έναν 

κουρασμένο νεορεαλισμό.  

Βρετανικός κινηματογράφος: Αν και η ταινία που «εγκαινιάζει» το Νέο 

Κύμα του βρετανικού κινηματογράφου, Room at the Top (Στον Ανεμοστρόβιλο των 

Παθών, 1959) του Jack Clayton, αποσπά υψηλές βαθμολογίες από τους έλληνες 

κριτικούς (2.4 μ.ό), σε σχέση με τους εκπροσώπους των Cahiers, οι οποίοι την 

βαθμολογούν με μόλις 0.6 μ.ό, ο ευπρόσωπος αγγλικός κινηματογράφος της 

ποιότητας που εκπροσωπείται από ταινίες όπως το Our Man in Havana (Ο Άνθρωπός 

μας στην Αβάνα, 1959) του Carol Reed, The 39 Steps (Τα 39 Βήματα, 1959) του Ralph 

Thomas και Libel (Η Νύχτα Είναι Εχθρός μου, 1959) του Anthony Asquith, 

απορρίπτεται τόσο από τους μεν όσο και από τους δε, αν και οι κριτικοί των Cahiers 

εμφανίζονται περισσότερο αφοριστικοί, εκφράζοντας μια παραδοσιακή απορριπτική 

στάση του γαλλικού περιοδικού απέναντι στον βρετανικό κινηματογράφο. 

Αμερικάνικος Κινηματογράφος: Η αξιολόγηση των αμερικανικών ταινιών 

στα δύο περιοδικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στο Κινηματογράφος-

Θέατρο οι ταινίες αμερικανικής παραγωγής βαθμολογούνται εξαιρετικά χαμηλά (από 

0.9 μ.ό-1.8 μ.ό). Ακόμα και στην περίπτωση του Anatomy of a Murder (Ανατομία 

ενός Εγκλήματος, 1959) του Otto Preminger, που αξιολογείται θετικά σε σχέση με τις 

υπόλοιπες αμερικανικές ταινίες, το ποσοστό αποχής είναι ιδιαίτερα υψηλό (40%). 

Αντίθετα, οι κριτικοί των Cahiers χαρίζουν πολλά αστέρια στον αγαπημένο τους 

Preminger και φυσικά στον Alfred Hitchcock, ο οποίος κατακρημνίζεται από τους 

έλληνες κριτικούς. Η ταινία του τελευταίου North by Northwest (Στη Σκιά των 
                                                             
205 Βλ. François Truffaut, “Une certaine tendance du cinéma Français”, Cahiers du Cinéma, τμ. 6, νο. 
31 (Ιανουάριος 1954), σ. 15-29. 
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Τεσσάρων Γιγάντων, 1959) λαμβάνει μόνο 1.7 μ.ό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

σύνολο 24 ταινιών οι εφτά αμερικανικές ταινίες αμερικάνικης παραγωγής οι οποίες 

τίθενται προς αξιολόγηση συγκεντρώνουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες, με μέσο όρο 

1.3, καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής με 28.3%. 

Τέλος, οι κριτικοί των Cahiers δεν αξιολογούν την ινδική ταινία Mother India 

(Γη Ποτισμένη με Ιδρώτα ή Μητέρα Ινδία, 1957) του Mehboob Khan και τη σοβιετική 

Pervyy Den Mira (Η Πρώτη Μέρα της Ειρήνης, 1959) του Yakov Segel, που όμως 

κατακτούν υψηλές θέσεις στη βαθμολόγηση των ελλήνων κριτικών. 

Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο συνδέει το Κινηματογράφος-Θέατρο και τα 

Cahiers είναι η εμφατική παρουσία εικονιστικών στοιχείων και ειδικότερα 

φωτογραφιών στις σελίδες τους. Σε αντίθεση με περιοδικά της εποχής που δίνουν 

έμφαση στον γραπτό λόγο, όπως το ιταλικό Cinema Nuovo, τόσο στο ελληνικό όσο 

και στο γαλλικό έντυπο χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση φωτογραφίες και stills 

από κινηματογραφικές ταινίες, ως ένα παράλληλο και συμπληρωματικό με τη γραφή 

κείμενο. Η εμφατική χρήση των εικόνων κρίνεται ως δηλωτική της σημασίας που 

δίνουν οι συντάκτες των δύο περιοδικών στη φωτογραφική εικόνα ως ελάχιστο ίχνος 

μιας κινηματογραφικής ταινίας.206  

Κυρίως, όμως, οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο φαίνεται ότι 

καταφεύγουν στα Cahiers προκειμένου να δανειστούν αποσπάσματα από κείμενα του 

γαλλικού περιοδικού. Ο λόγος των κριτικών των Cahiers ενσωματώνεται αυτολεξεί ή 

σε παράφραση σε άρθρα ενυπόγραφα ή ανυπόγραφα και συνεντεύξεις που 

δημοσιεύονται στο ελληνικό περιοδικό. Ενδεικτικά, όπως θα φανεί στην πορεία της 

εργασίας, συντάκτες του περιοδικού οικειοποιούνται και αναπαράγουν τον λόγο 

κριτικών όπως ο Rivette, ο Domarchi, ο Douchet, ο Doniol-Valcroze, ο Godard, o 

Rohmer, Truffaut, ο Jean-Jacques Faure και ο Jean Slavik. 

Η οικειοποίηση του λόγου των γάλλων κριτικών δεν σημαίνει πάντως και την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των θέσεών τους για τον κινηματογράφο. Εξετάζοντας τις 

βαθμολογίες των δύο βασικών συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο, του 

Μπακογιαννόπουλου και του Μανθούλη, παρατηρούμε ότι διαφοροποιούνται από τις 

θέσεις των κριτικών των Cahiers. Αν και συμφωνούν με τους γάλλους συναδέλφους 

τους όσον αφορά στην αξία της Nouvelle Vague ή της νέας κινηματογραφικής 

                                                             
206 Πρβλ. ενδεικτικά «Pickpocket του Robert Bresson», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, ό.π., σ. 37-44 
με Jacques Doniol-Valcroze, Jean Luc Godard, “Entretien avec Robert Bresson”, Cahiers du Cinéma, τμ. 
18, νο. 104 (Φεβρουάριος 1960), σ. 3-9. 
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πρότασης του Renoir και καταδικάζουν τις ταινίες «ποιότητας» του γαλλικού και 

βρετανικού κινηματογράφου, εμφανίζονται αντίθετα απορριπτικοί απέναντι στα 

προϊόντα της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ότι αποτιμούν το North by Northwest ως μέτριο.207 Κοινό στοιχείο 

εξάλλου μεταξύ της συντακτικής ομάδας του Κινηματογράφος-Θέατρο και των 

κριτικών που μετέχουν στη «Γνώμη των δέκα» είναι η σαφής προτίμησή τους για 

ευρωπαϊκές ταινίες τέχνης έναντι των ταινιών του κλασικού κινηματογράφου του 

Hollywood. 

Για τους συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο οι οποίοι φαίνεται ότι 

απορρίπτουν τις φορμαλιστικές τάσεις των Cahiers και τις θέσεις τους για τον 

αμερικανικό κινηματογράφο, το γαλλικό περιοδικό αποτελεί μάλλον πρότυπο λόγω 

του πρωτοποριακού του χαρακτήρα αλλά και της πρόσληψής του ως του εντύπου 

εκείνου, οι συντάκτες του οποίου συνεχίζουν τις θεωρητικές αναζητήσεις του 

Bazin.208 Είναι ενδεικτικό ότι, σε άρθρο του στο Κινηματογράφος-Θέατρο, ο 

Μπακογιαννόπουλος κάνει λόγο για τη «φωτισμένη κηδεμονία» του γάλλου 

θεωρητικού στους νέους κριτικούς του περιοδικού.209 Ο κριτικός λόγος των Cahiers 

ενδιαφέρει τους συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο για το νέο που κομίζει, αλλά 

και ως συνέχεια μιας συγκεκριμένης γαλλικής κριτικής παράδοσης.  

Πέρα από τα Cahiers, υπόδειγμα για τους συντάκτες του Κινηματογράφος-

Θέατρο αποτελεί το βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Sight and Sound, το οποίο 

το 1960 αριθμεί ήδη είκοσι οχτώ χρόνια ζωής. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 

έντυπο συνιστά πρότυπο για το Κινηματογράφος-Θέατρο δεν είναι δύσκολο να 

εξηγηθεί αν ανατρέξει κανείς συνοπτικά στην ιστορία του. Το Sight and Sound 

υπήρξε προϊόν του ενδιαφέροντος για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο 

κινηματογράφος στα πλαίσια μιας γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μεγάλη 

Βρετανία τη δεκαετία του 1930. Πολύ γρήγορα γίνεται το επίσημο όργανο του British 

                                                             
207 Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, αφού ο Μανθούλης κρίνει ως αξιόλογο το Le Jeueur του Autant-
Lara, σε αντίθεση με την πλειονότητα των κριτικών τόσο του Κινηματογράφος-Θέατρο, όσο και των 
Cahiers. Συγκρίνοντας τις βαθμολογίες των Μπακογιαννόπουλου-Μανθούλη με εκείνες των πιο 
«στενών» συνεργατών του Κινηματογράφος-Θέατρο, του Σκαλιόρα και της Μητροπούλου, αξίζει να 
επισημάνουμε τη σύμπνοια Μπακογιαννόπουλου και Μανθούλη με τον Σκαλιόρα, αλλά και την 
απόσταση που χωρίζει τους τρεις κριτικούς από τη Μητροπούλου. 
208 Ο Bazin (1918-1958) κριτικός και θεωρητικός του κινηματογράφου υπήρξε μια από τις πιο 
εμβληματικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής γαλλικής κριτικής. Με το έργο του άσκησε μεγάλη 
επίδραση όχι μόνο στους «μαθητές» του στα Cahiers, αλλά και στους έλληνες κριτικούς. Για το έργο 
του Bazin βλ. ενδεικτικά Dudley Andrew, André Bazin, ό.π. 
209 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2 ό.π., σ. 24. 
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Film Institute-BFI (Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου) και μέσα από τις σελίδες 

του οι συντάκτες του υπερασπίζονται με θέρμη τον κινηματογράφο ως τέχνη που έχει 

τη δύναμη να συμβάλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια του κοινού και την άνοδο 

του πολιτιστικού και μορφωτικού του επιπέδου.210 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 κριτικοί όπως ο Gavin Lambert, η 

Penelope Houston και ο Lindsay Anderson, οι οποίοι έρχονται στο Sight and Sound 

από το περιοδικό Sequence, μεταγγίζουν νέο αίμα στο έντυπο, το οποίο την περίοδο 

στην οποία εστιάζει η παρούσα εργασία, χαίρει ενός μεγάλου αναγνωστικού κοινού. 

Μέσα από τα άρθρα τους, οι συντάκτες του υποστηρίζουν έναν νέο κινηματογράφο 

με ανθρωπιστικό και κοινωνικό περιεχόμενο, διαφοροποιούμενοι σαφέστατα από 

τους γάλλους συναδέλφους τους στα Cahiers. Όπως σημειώνει η Pam Cook, οι 

συντάκτες του Sight and Sound «είχαν την τάση να απορρίπτουν τον κινηματογράφο 

του Hollywood ως ανάξιο σοβαρής κριτικής προσοχής και να εκτιμούν τον 

ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό κινηματογράφο ως έναν κινηματογράφο προσωπικού 

οράματος και ακεραιότητας».211 Στις σελίδες του βρετανικού περιοδικού ο 

σκηνοθέτης απολαμβάνει μεν αναγνώρισης ως δημιουργός, αλλά μεγαλύτερη 

σημασία δίδεται στο θέμα το οποίο επιλέγει να διαπραγματευθεί, παρά στη φόρμα με 

την οποία εκφράζεται.212 Την περίοδο που εξετάζουμε η αντιπαλότητα μεταξύ των 

συντακτών των Cahiers και του Sight and Sound, εξαιτίας των διαφορετικών 

θεωρητικών και κριτικών θέσεων που πρεσβεύουν και που υποβόσκει καθ’ όλη τη 

δεκαετία του 1950, φαίνεται να φτάνει στο αποκορύφωμά της. Ιστορικό εξάλλου 

θεωρείται το άρθρο της Houston “The critical question”, το οποίο δημοσιεύεται στο 

Sight and Sound το φθινόπωρο του 1960. Σε αυτό η κριτικός, καταδικάζοντας τον 

φορμαλισμό του κριτικών του γαλλικού περιοδικού και των μιμητών τους στην 

Βρετανία, συντακτών του Oxford Opinion, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι ο 

κινηματογράφος αφορά «την ανθρώπινη κατάσταση και όχι τις “χωρικές 

σχέσεις”».213  

                                                             
210 Βλ. Sight and Sound, τμ. 1, νο. 1 (Άνοιξη 1932), σ. 1 και “The cinematograph fund”, Sight and 
Sound, τμ. 2, νο. 8 (Χειμώνας 1933-1934), σ. 112. Σχετικά με τους σκοπούς της έκδοσης του Sight and 
Sound βλ. επίσης “The front page”, Sight and Sound, τμ. 27, νο. 6, (Φθινόπωρο 1958), σ. 269. 
211 Pam Cook, “Auteur theory in Britain”, ό.π., σ. 419. 
212 Για τον θεωρητικό προσανατολισμό του Sight and Sound βλ. David Bordwell, Making Meaning, 
Inference and Rhetoric in the Interpetation of Cinema, Harvard University Press, Κέμπριτζ 1989, σ. 50 
και Pam Cook, “Auteur theory in Britain”, ό.π., σ. 419-420. 
213 Penelope Houston, “The critical question”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 4 (Φθινόπωρο 1960), σ. 
163. Για τη στάση των κριτικών του Sight and Sound απέναντι στα Cahiers βλ. επίσης Paul Rotha κ.ά, 
“The critical issue”, ό.π., σ. 275. Richard Roud, “The French line”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 4, 
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Όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Cahiers, το Sight and Sound αποτελεί 

για το Κινηματογράφος-Θέατρο βασική πηγή «δανεισμού». Πέρα από τις πληροφορίες 

που αντλούν από την ύλη του, οι συντάκτες του ελληνικού περιοδικού 

οικειοποιούνται τον λόγο κριτικών του αγγλικού εντύπου, όπως της Huston και του 

Peter John Dyer.214 Είναι ενδιαφέρον και δηλωτικό μιας κάποιας «εξάρτησης» του 

ελληνικού περιοδικού από τη γαλλική κριτική ότι το Sight and Sound αποτελεί 

επιπλέον πηγή δανεισμού κειμένων τα οποία φέρουν την υπογραφή γάλλων κριτικών 

και συγκεκριμένα του Sadoul και του Louis Marcorelles, οι οποίοι πολιτικά και 

θεωρητικά βρίσκονται κοντά στις θέσεις του βρετανικού περιοδικού. Οι δύο άνδρες, 

αν και συνεργάτες των Cahiers, είναι αντίθετοι με τις απολιτικές ή δεξιές τάσεις της 

πλειονότητας των συντακτών των γαλλικών τετραδίων και εκπροσωπούν την 

αριστερή γαλλική κινηματογραφική κριτική.215  

Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό περιοδικό δανείζεται την εξωτερική του όψη 

από τα Cahiers, η εσωτερική του διάταξη στηρίζεται περισσότερο στη διάταξη του 

Sight and Sound. Είναι εμφανές ότι οι συντελεστές του Κινηματογράφος-Θέατρο 

καταφεύγουν στο βρετανικό περιοδικό για να αντλήσουν ιδέες για τη μορφή και το 

γενικότερο στήσιμο του δικού τους εντύπου, για τη διάρθρωση της ύλης και για τον 

τρόπο σύνθεσης γραπτού και εικονιστικού κειμένου. 

                                                                                                                                                                              
(Φθινόπωρο 1960), σ. 167-171. Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. The 1950s: Neo-Realism, 
Hollywood, New Wave, ό.π., σ. 11. 
214 Ενδεικτικά ότι από το τεύχος 29 του Sight and Sound (Άνοιξη 1960) αναδημοσιεύονται 
πληροφορίες από David Robinson, “Russia revisited”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 2 (Άνοιξη 1960), σ. 
70-75. “The Unforgiven”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 2, ό.π. σ. 76-77. “The seventh art”, Sight and 
Sound, τμ. 29, νο. 2, ό.π., σ. 83. Για την οικειοποίηση και αναπαραγωγή του λόγου των κριτικών που 
συνεργάζονται με το Sight and Sound βλ. στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 
215 Βλ. κεφάλαιο «Γαλλικός κινηματογράφος». 
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Sight and Sound, Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1959 Κινηματογράφος-Θέατρο, Απρίλιος 1960 

 

Ένα ακόμα περιοδικό στο οποίο στρέφονται οι συντάκτες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο για να αντλήσουν υλικό και ιδέες είναι το γαλλικό Télé-ciné 

(1946-1978), μία έκδοση της Fédération Loisirs et Culture Cinématographiques, του 

δικτύου κινηματογραφικών λεσχών της καθολικής εκκλησίας, παράρτημα του 

καθολικού τμήματος της Ligue Francaise de l’ Enseignement, σκοπός της οποίας 

ήταν «η ηθική ευημερία των νέων της Γαλλίας όπως και η πολιτιστική τους 

ανάπτυξη».216 Το Télé-ciné υπήρξε στην περίοδο της ακμής του ένα από τα πιο 

ευπώλητα κινηματογραφικά έντυπα της Γαλλίας. Συγγενές στο ύφος και σε σκοπό με 

τα περιοδικά Image et Son και Cinéma και αντίπαλη έκδοση των Cahiers du Cinéma 

απευθυνόταν κυρίως στο κοινό των κινηματογραφικών λεσχών. Ο κύριος σκοπός του, 

όπως γράφει ο Bazin το 1953, χαρακτηρίζοντας το περιοδικό «Καθολικής έμπνευσης, 

(αλλά όχι Καθολικής υποταγής)», ήταν «να δημοσιεύει σύντομες αναλύσεις 

κινηματογραφικών ταινιών προς χρήση από τις κινηματογραφικές λέσχες και 

γενικότερα από εκείνους που χρησιμοποιούν τον κινηματογράφο για πολιτιστικούς 

σκοπούς».217 Ανατρέχοντας σε τεύχη του Télé-ciné του τέλους της δεκαετίας του 

1950 και στις αρχές του 1960, βρίσκουμε στις σελίδες του θεωρητικές αναλύσεις 
                                                             
216 Σχετικά με το Télé-ciné βλ.“Télé-ciné (1946-1978)” [http://www.revues-de-
cinema.net/Hist_revue/FRA_20001_Tele%20cine_FRA.php (28/1/2015)]. Λουί Μαρκορέλ, «Η γαλλική 
κριτική βρίσκεται σε ακμή», Σύγχρονος Κινηματογράφος, νο. 14 (Ιούνιος 1971), σ. 37. Το παράθεμα 
από Leila Wimmer, Cross-Channel Perspectives. The French Reception of British Cinema, Peter Lang 
AG, Βέρνη 2009, σ. 175. 
217 Α. Β., “Télé-ciné”, Cahiers du Cinéma, τμ. 4, νο. 24 (Ιούνιος 1953), σ. 60. 
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ταινιών, που φέρουν τις υπογραφές σημαντικών εκπροσώπων της Καθολικής 

κινηματογραφικής κριτικής και θεωρίας όπως ο Agel, ο Amédée Ayfre, ο Jean Collet, 

ο Pierre Loubière καιο Gilbert Salachas. Επίσης, στις σελίδες του δημοσιεύονται 

συνεντεύξεις δημιουργών, περιλήψεις σεναρίων και κριτικές ταινιών. 

Από το Télé-ciné οι συντάκτες του περιοδικού αντλούν την ύλη για να 

δομήσουν ένα μεγάλο μέρος του αφιερώματος του Κινηματογράφος-Θέατρο στο 

Pickpocket του Bresson, το οποίο δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού. 

Είναι άξιο αναφοράς ότι συμπληρώνουν το αφιέρωμα με υλικό το οποίο αντλούν από 

τα Cahiers αλλά και από την εβδομαδιαία ειδησεογραφική εφημερίδα αριστερού 

προσανατολισμού L’ Express. 218 

Με δεδομένο το ενδιαφέρον τους για τον κινηματογραφικό ρεαλισμό, το 

οποίο εκφράζεται μέσα από τις κριτικές και τα άρθρα τους, και το γενικότερο αίτημα 

της κριτικής της εποχής για έναν ελληνικό κινηματογράφο δομημένο θεματικά και 

υφολογικά στα πρότυπα του ιταλικού νεορεαλισμού, οι συντάκτες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο είναι αναμενόμενο να στρέψουν την προσοχή τους προς τον 

ιταλικό κινηματογραφικό τύπο, καθώς την περίοδο αυτή σε έντυπα όπως το Cinema 

Nuovo και το Bianco e Nero, ζητήματα που αφορούν τον ιταλικό νεορεαλισμό και τις 

κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει τίθενται επί τάπητος. Σε επίπεδο δόμησης 

της ύλης του Κινηματογράφος-Θέατρο, η στήλη «Reader’s indigest» αποτελεί 

μεταφορά της στήλης “Rider’s indigest”, που δημοσιεύεται στο Cinema Nuovo και 

φέρει ως υπογραφή τα αρχικά O.d.F (Occhio di Falco-Το Μάτι του Γερακιού).  

 

   
Cinema, τχ. 94 (1952)     Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ.4 

                                                             
218 Από την L’ Express «δανείζονται» ένα μεγάλο απόσπασμα συνέντευξης του Bresson σε ανώνυμο 
συντάκτη της. Επίσης ο Μπακογιαννόπουλος χρησιμοποιεί, χωρίς να δηλώσει την πηγή του 
απόσπασμα από κριτική του René Guyonnet, στο ίδιο έντυπο. Βλ. κεφάλαιο «Γαλλικός 
κινηματογράφος». Για την εφημερίδα L’ Express βλ. Pam Moores, “Express L’”, Encyclopedia of 
Contemporary French Culture, επιμ. Alex Hughes, Keith A Reader, Routledge, Λονδίνο 1998, σ. 195-
196. 
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H συγκεκριμένη στήλη έχει μακρά ιστορία, αφού ξεκινά να δημοσιεύεται στο 

ένατο τεύχος του ιστορικού ιταλικού περιοδικού Cinema τον Φεβρουάριο του 1949 

και η τελευταία της εμφάνιση στις σελίδες του σημειώνεται στο ενενηκοστό τέταρτο 

τεύχος, τον Νοέμβριο του 1952.219 Πρόκειται για τη δεύτερη περίοδο κυκλοφορίας 

του Cinema (1948-1954) κατά την οποία δίνει έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στο 

ύφος και τη θεματική του νεορεαλισμού. Στις σελίδες του δημοσιεύονται κριτικά και 

θεωρητικά κείμενα, τα οποία υπογράφουν σημαντικές μορφές της ιταλικής θεωρίας, 

όπως ο Luigi Chiarini, o Aristarco και o Renzo Renzi.220 

Μετά την αποχώρηση τους από το Cinema, ο Aristarco και ο Renzi 

«παίρνουν» μαζί τους τη ρουμπρίκα “Rider’s indigest” και η συγκεκριμένη στήλη 

επανεμφανίζεται στις σελίδες του μαρξιστικού Cinema Nuovo, το οποίο ιδρύει ο 

Aristarco το 1952.221 Το περιοδικό αποτελεί το βήμα για κριτικούς και θεωρητικούς 

του κινηματογράφου να εκφράσουν τις θέσεις τους κυρίως για τον ιταλικό 

νεορεαλιστικό κινηματογράφο. Ακόμα, εκδηλώνει ενδιαφέρον και για γενικότερα 

ζητήματα θεωρίας και ιστορίας του κινηματογράφου φιλοξενώντας άρθρα του Rudolf 

Arnheim, του Kracauer και του Sadoul. Στην ύλη του περιλαμβάνει επίσης θέματα 

για το θέατρο και την τηλεόραση. 

Στη στήλη “Rider’s indigest” αναδημοσιεύονται από διάφορα άλλα έντυπα 

νέα, ειδήσεις και αποσπάσματα άρθρων και αντιμετωπίζονται από τον συντάκτη της, 

συνήθως, με ειρωνική και σατιρική διάθεση. Ο τίτλος εξάλλου της στήλης δεν είναι 

τυχαίος αφού αποτελεί άμεση παραπομπή στον τίτλο του αμερικανικού περιοδικού 

Reader’s Digest, το οποίο αποτελεί ανθολογία άρθρων τα οποία σταχυολογούνται 

από διαφορετικά έντυπα. Η στήλη, στη μεταφορά της στο Κινηματογράφος-Θέατρο, 

διατηρεί τον ειρωνικό και σατιρικό της τόνο. Σε αυτή οι συντάκτες αναδημοσιεύουν 

κείμενα από άλλα έντυπα, κυρίως βρετανικά όπως το Sight and Sound, το The 

                                                             
219 Σχετικά με το περιοδικό Cinema βλ. Gino Moliterno, “Cinema. Journal”, Historical Dictionary of 
Italian Cinema, Scarecrow Press, Λάνχαμ 2008, σ. 82-83. 
220 Το Cinema ιδρύεται το 1937. Πρόκειται για το έντυπο εκείνο στα άρθρα του οποίου διατυπώνεται 
για πρώτη φορά η ανάγκη για έναν ρεαλιστικό ιταλικό κινηματογράφο στα πρότυπα του κινήματος 
του λογοτεχνικού βερισμού. Το περιοδικό διακόπτει την έκδοσή του κατά τη διάρκεια του 
Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, για να εκδοθεί ξανά το 1948. 
221 Ο χαρακτηρισμός του Cinema Nuovo ως μαρξιστικού περιοδικού από: Peter Bondanella, A History 
of Italian Cinema, Continuum, Νέα Υόρκη 1999, σ. 99. 
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Penguin Film Review (1946-1949) ή το Films and Filming (1954-1990) τα οποία 

έχουν ως στόχο να ασκήσουν κριτική κυρίως στον κινηματογράφο του Hollywood.222 

To Κινηματογράφος-Θέατρο συνδέεται με την ιταλική κριτική και μέσω της 

αναδημοσίευσης άρθρων τα οποία προέρχονται από τον ιταλικό τύπο, όπως το άρθρο 

του Giulio Cesare Castello «Το έργο του Βισκόντι», το οποίο δημοσιεύεται για πρώτη 

φορά στο ιταλικό Belfagor (1946-2012), περιοδικό λόγου και τέχνης. Συν τοις άλλοις, 

το ελληνικό περιοδικό δημοσιεύει το άρθρο «Βάσανα κριτικού σε φεστιβάλ» του 

Ιταλού κριτικού Renzi, o οποίος, όπως έχει σημειωθεί, έχει συνδέσει το όνομά του με 

το Cinema και το Cinema Nuovo, ενώ στο ανυπόγραφο άρθρο «La Dolce Vita» 

(Κινηματογράφος-Θέατρο τχ. 1) ενσωματώνονται αποσπάσματα κειμένων του Arturo 

Lanocita, κριτικού στην καθημερινή συντηρητική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας 

Corriere della Sera, και του Alberto Moravia, από το επίσης ιδιαίτερα δημοφιλές στη 

γείτονα χώρα εβδομαδιαίο περιοδικό L’ Espresso, το οποίο τη συγκεκριμένη περίοδο 

τοποθετείται πολιτικά στον κεντροαριστερό χώρο.223 Αξίζει να σημειωθεί επίσης η 

επιλογή των υπευθύνων ύλης του Κινηματογράφος-Θέατρο να αναδημοσιεύσουν 

γελοιογραφίες του Ιταλού ζωγράφου, γλύπτη και γελοιογράφου Ugo Guarino (1927-), 

από τη σειρά γελοιογραφιών του που έχουν ως θέμα το Hollywood και οι οποίες 

δημοσιεύονται στο Cinema το 1952.224 

Γίνεται εμφανές, ότι το Κινηματογράφος-Θέατρο συνιστά ένα 

κινηματογραφοφιλικό λεύκωμα, απόδειξη της αγάπης των συντακτών του για την 

τέχνη των κινούμενων εικόνων, η οποία όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές αλλά 

                                                             
222 Πρόκειται για λογοπαίγνιο. H λέξη «digest» σημαίνει επιτομή, σύνοψη, αλλά και χώνεψη και 
αντικαθίσταται από τη λέξη «indigest» που σημαίνει δυσπεψία. Η στήλη “Rider’s indigest” 
παρουσιάζει ομοιότητα με την αντίστοιχου περιεχομένου στήλη του Sight and Sound “The seventh 
art”. Στο Κινηματογράφος-Θέατρο πραγματοποιείται μια μείξη αφού, κάτω από τη ρουμπρίκα 
“Reader’s indigest” αναδημοσιεύονται στο τέταρτο τεύχος του περιοδικού σταχυολογήματα της 
στήλης “The seventh art”. Για το The Penguin Film Review βλ. “The Penguin Film Review periodical” 
[http://www.penguinfirsteditions.com/index.php?cat=mainFR (7/3/2015)]. Για το Films and Filming 
βλ. Mauro Giori, “’A sensible magazine for intelligent film-goers’. Notes for a History of Films and 
Filming (1954-1990)” 
https://www.academia.edu/2023952/_A_sensible_magazine_for_intelligent_film-
goers._Notes_for_a_History_of_Films_and_Filming_1954-1990_ (7/3/2015)] 
223 Για την Corriere della Sera βλ. Gino Moliterno, “Il Corriere della Sera”, Encyclopedia of 
Contemporary Italian Culture, επιμ. Gino Moliterno, Routledge, Λονδίνο 2000, σ. 195-196. Για την L’ 
Espresso βλ. Gino Moliterno, “L’ Espresso”, Encyclopedia of Contemporary Italian Culture, ό.π., σ. 290.  
224 Οι γελοιογραφίες αναδημοσιεύονται ανυπόγραφες στο Κινηματογράφος-Θέατρο (τχ. 2-4) και δεν 
αναφέρεται η πηγή τους. Η απόδοσή τους στον Guarino από τη γράφουσα, γίνεται στη βάση του 
αναγνωρίσιμου ύφους του σκιτσογράφου. Δείγματα από τη σειρά αυτή των γελοιογραφιών 
δημοσιεύονται στο Cinema (τχ. 84, 86, 87, 88, Άνοιξη-Καλοκαίρι 1952). Δεν μπορούμε βέβαια να 
αποκλείσουμε το γεγονός οι γελοιογραφίες να αναδημοσιεύτηκαν αργότερα σε κάποιο άλλο ιταλικό 
έντυπο.  
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επεκτείνεται και στους λόγους σχετικά με αυτές. Στο λεύκωμα αυτό, οι συντάκτες του 

καταγράφουν ό, τι επιθυμούν να κρατήσουν από τα διεθνή περιοδικά κριτικής και 

θεωρίας και ό, τι ανταποκρίνεται στην επιθυμία τους για μετακένωση στον ελληνικό 

χώρο.225 Η εξέταση των υπογραφών των ξένων κριτικών, στα άρθρα εκείνα τα οποία 

δημοσιεύονται ενυπόγραφα, των Castello, Renzi, Collet και René Cortade, και 

παραπομπών των συντακτών του περιοδικού στον Moravia, στον Lanocita, στον 

Astruc, στον Bazin ή στον Roger Manvell, καθιστά σαφές ότι οι έλληνες κριτικοί του 

Κινηματογράφος-Θέατρο επιθυμούν να συνδεθούν με καταξιωμένους ευρωπαίους 

κριτικούς οι οποίοι παρά τις διαφορές τους σε επίπεδο αισθητικών θεωριών ή 

πολιτικής τοποθέτησης, αντιμετωπίζουν τον κινηματογράφο ως υψηλή τέχνη.  

Η τάση των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο να καταφεύγουν σε ξένα 

έντυπα για να δομήσουν την ύλη του περιοδικού, χωρίς να δηλώνουν τις πηγές τους, 

φανερώνει την ανάγκη τους να συμβαδίσουν με την ευρωπαϊκή κριτική. Μην έχοντας 

πρόσβαση σε πολλές από τις ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό και 

επιθυμώντας να ενημερώσουν το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του 

κινηματογράφου, καταφεύγουν στη λύση του «δανεισμού» αλλότριου λόγου. Η 

επιλογή τους αυτή μπορεί να αναγνωσθεί ως αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να 

προσεγγίσουν θεωρητικά ταινίες, για τις οποίες τα μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία 

κατέχουν δεν επαρκούν και, ίσως, μιας αίσθησης ανασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι 

τη συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζει κυρίως ο Μπακογιαννόπουλος, ο οποίος την 

εποχή που εξετάζουμε προσπαθεί να καθιερωθεί στο χώρο της κριτικής, ενώ σε ίδιες 

λύσεις καταφεύγει και η Μητροπούλου, μια καθιερωμένη -το 1960- κριτικός, η οποία 

μοιάζει μέσω του «δανεισμού» να προσπαθεί να διατηρήσει το κύρος της. Οι 

συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο πιθανότατα ωθούνται από μια αίσθηση 

ανεπάρκειας και κατωτερότητας έναντι των ευρωπαίων συναδέλφων τους και 

προσπαθούν με την ενσωμάτωση αλλότριου λόγου στα κείμενά τους να δώσουν ένα 

βάρος στις δικές τους ιδέες. Σε μια εποχή έντονων θεωρητικών ζυμώσεων 

γοητευμένοι από την ικανότητα των ξένων κριτικών να στοχάζονται με εμβρίθεια για 

τη φύση και τις δυνατότητες του κινηματογράφου και εμφορούμενοι από μια 

                                                             
225 Αντίστοιχα, όσον αφορά τη θεατρική τέχνη οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο 
αναδημοσιεύουν υλικό, χωρίς επίσης να δηλώνουν τις πηγές τους, από μια πλειάδα εντύπων, όπως 
τα βρετανικά Plays and Players και Theatre World και το αμερικανικό The New Yorker. Ειδικότερα 
δανείζονται τον λόγο κριτικών όπως ο Kenneth Tynan, ο Ossia Trilling, ο Donald Malcolm, ο Ranald 
Savery και ο δημοσιογράφος και μετέπειτα σκηνοθέτης του Rocky Road to Dublin (Ο Δύσβατος 
Δρόμος προς το Δουβλίνο, 1967) Peter Lennon. 
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κινηματογραφοφιλική «απληστία», προσπαθούν να χωρέσουν στα άρθρα τους πλήθος 

ιδεών.  

Η επιθυμία τους να δομήσουν ένα περιοδικό το οποίο θα εμπεριέχει πλούτο 

λόγων, πληροφοριών και ερεθισμάτων και η ανάγκη τους να σταθούν στο ύψος των 

ξένων συναδέλφων τους, μέσω της μίμησης και του δανεισμού, έχει ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός εντύπου το οποίο προσφέρει στον αναγνώστη ένα παλίμψηστο 

ιδεών. Την ίδια στιγμή, πάντως, διακρίνει κανείς την τάση ορισμένων συντακτών να 

οικειοποιούνται τον λόγο ξένων κριτικών, φιλτράροντας και παραφράζοντάς τον με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στην κριτική τους σκέψη. Ενίοτε ο 

πρωτότυπος λόγος διατηρεί το νόημά του με αποτέλεσμα μια ενδιαφέρουσα 

συνομιλία μεταξύ κειμένων και κριτικών. Στα επόμενα κεφάλαια, στα πλαίσια 

ανάλυσης των κειμένων που δημοσιεύονται στις σελίδες του Κινηματογράφος-Θέατρο 

με σκοπό την αποσαφήνιση του θεωρητικού προσανατολισμού του εντύπου, 

επιχειρείται και η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο αλλότριος λόγος 

οικειοποιείται και ενσωματώνεται στα κείμενα του Κινηματογράφος-Θέατρο. 

 

Περιεχόμενα του Κινηματογράφος-Θέατρο 

Γαλλικός κινηματογράφος  

 

Nouvelle Vague 

Το Νέο Κύμα του γαλλικού κινηματογράφου υπήρξε απόρροια της 

κινηματογραφοφιλίας των εκπροσώπων του καθώς και του θεωρητικού 

ενδιαφέροντός τους για την τέχνη του κινηματογράφου. Όπως γράφει ο Serge Daney, 

η Nouvelle Vague ήταν «η πρώτη γενιά κινηματογραφόφιλων κινηματογραφιστών 

στην ιστορία του κινηματογράφου».226 Οι εκπρόσωποι του Νέου Κύματος, πιστοί 

θαμώνες της Cinémathèque Française, καταβρόχθιζαν με ιερή μανία τις εικόνες που 

επέλεγε γι’ αυτούς, χωρίς προκαταλήψεις περί υψηλής και χαμηλής τέχνης, ο 

Langlois. Ήταν οι ταινίες του Carl Dreyer και του Louis Feuillade, του Fritz Lang και 

του John Ford, του Nicholas Ray και του Hitchcock, του Renoir και του Rossellini, 

αλλά και τα αμερικάνικα b movies που γέννησαν τον πόθο στους νεαρούς σινεφίλ για 

τη δημιουργία των δικών τους εικόνων. Αλλά, επίσης, ήταν και οι λέξεις, τα 

θεωρητικά κείμενα του Bazin και του Astruc που τους παρακίνησαν να εφαρμόσουν 
                                                             
226 Σερζ Ντανέ, «Εν τέλει…», André Bazin κ.ά, Η Πολιτική των Δημιουργών, μτφ. Μαρία Μπαλάσκα, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1989, σ. 9. 
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στην πράξη τα κελεύσματα της κινηματογραφικής θεωρίας, να γίνουν οι ίδιοι auteurs, 

με μέσο έκφρασής τους την camera-stylo. 

Η Nouvelle Vague υπήρξε ακόμα το αποτέλεσμα των κοινωνικών, 

οικονομικών, πολιτικών, πολιτιστικών και τεχνολογικών αλλαγών που έλαβαν χώρα 

στη Γαλλία, στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η Πέμπτη Δημοκρατία του Charles de 

Gaulle και η νέα κρατική πολιτιστική πολιτική, η ανάγκη της γαλλικής 

κινηματογραφικής βιομηχανίας να βρει λύσεις απέναντι σε μία κρίση που άρχιζε να 

γίνεται αισθητή, οι τεχνολογικές κατακτήσεις στον τομέα της ηχοληψίας και της 

κινηματογράφησης και μια νέα γενιά που αμφισβητούσε έντονα τις αξίες της 

προηγούμενης είναι παράγοντες που συνετέλεσαν ώστε να κάνει την εμφάνισή του το 

Νέο Κύμα το οποίο κατάφερε, μέχρι το πρόωρο τέλος του το 1962, να αλλάξει για 

πάντα τον κινηματογράφο.227 

Από πολύ νωρίς, το ενδιαφέρον του ελληνικού τύπου για τη νέα γενιά των 

γάλλων κινηματογραφιστών υπήρξε έντονο. Δημοσιογράφοι και κριτικοί, 

επηρεασμένοι από τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου, επιδόθηκαν σε μια προσπάθεια 

ερμηνείας του φαινομένου, ενώ είχαν αρχίσει να προβάλλονται στη χώρα αρκετά 

δείγματα γραφής του νέου γαλλικού κινηματογράφου, όπως ταινίες των Astruc, 

Vadim, Edouard Molinaro, Michel Boisrond, Jean-Pierre Mocky, Louis Malle και 

Robert Hossein. Την περίοδο 1959-1960, μετά και από τη βράβευση στο 12ο 

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών των ταινιών Hiroshima mon Amour του 

Resnais, Les Quatre Cents Coups του Truffaut και Orfeu Negro του Camus, το 

ενδιαφέρον του τύπου για το γαλλικό Νέο Κύμα μοιάζει να φτάνει στο αποκορύφωμά 

του, με μια πληθώρα σχετικών άρθρων να κάνουν την εμφάνισή τους στις σελίδες 

στον καθημερινό τύπο. Όταν στις αρχές του 1960 αρχίσουν να καταφθάνουν στην 

Αθήνα οι ταινίες των πιο γνωστών και ήδη καταξιωμένων από την ξένη κριτική 

σκηνοθετών, που προέρχονται από τα Cahiers du Cinéma ή την Αριστερή Όχθη, οι 

έλληνες κριτικοί στα κείμενά τους υπογραμμίζουν την πρωτοτυπία, την τόλμη και την 

ανανέωση που φέρνουν σε επίπεδο ύφους, θεματικών και μεθόδων παραγωγής, 

                                                             
227 Σχετικά με τη γένεση της Nouvelle Vague βλ. ενδεικτικά: Richard Neupert, A History of the New 
Wave Cinema, The University of Wisconsin Press, Μάντισον 2007, σ. 3-44. Michel Marie, The French 
New Wave. An Artistic School, μτφ. Richard Neupert, Blackwell Publishing, Μάλντεν 2003, σ. 5-97. 
James Monaco, The New Wave. Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette, Oxford University Press, 
Νέα Υόρκη 1976, σ. 13-21. 
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σκηνοθέτες όπως ο Resnais, ο Truffaut και ο Chabrol. Το 1960, τουλάχιστον κατά το 

πρώτο εξάμηνό του, θεωρείται η χρονιά του Νέου Κύματος.228  

Το Κινηματογράφος-Θέατρο, ένα περιοδικό, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται 

νεανικό και είναι σαφέστατα προσανατολισμένο προς έναν καλλιτεχνικό 

κινηματογράφο, δε θα μπορούσε να μην επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για τη Nouvelle 

Vague. Το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώνεται κυρίως μέσα από τη δημοσίευση του 

άρθρου του Μπακογιαννόπουλου «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της 

νέας γενιάς των γάλλων σκηνοθετών», το οποίο δημοσιεύεται σε δύο μέρη, στα δύο 

πρώτα τεύχη του περιοδικού. 

Ο Μπακογιαννόπουλος δεν περιορίζεται σε μια κριτική ανάλυση των ταινιών 

της Nouvelle Vague, οι οποίες έχουν ήδη προβληθεί στην Ελλάδα, ή στην παράθεση 

πληροφοριών για ταινίες οι οποίες έχουν προβληθεί πρόσφατα στο εξωτερικό και 

αναμένεται η διανομή τους στις αθηναϊκές αίθουσες. Ο στόχος του είναι πιο 

φιλόδοξος. Ο κριτικός επιχειρεί τη συγγραφή μιας μελέτης σχετικά με το Νέο Κύμα, 

εξετάζοντας τα αίτια που οδήγησαν στη εμφάνισή του και αναζητώντας τα υφολογικά 

και θεματικά χαρακτηριστικά του κινήματος. Στη μελέτη του εστιάζει το ενδιαφέρον 

του στους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς των γάλλων σκηνοθετών 

και προχωρά σε μια κριτική παρουσίαση των επιτευγμάτων τους. 

Ο Μπακογιαννόπουλος, χωρίς να δηλώνει τις πηγές του, δομεί το κείμενό του 

με βάση άρθρα ξένων κριτικών. Ο κριτικός εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης στην 

πλειονότητα των φιλμικών κειμένων και εμφορούμενος από την επιθυμία μιας 

πλήρους ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού, αλλά και από μια αίσθηση ίσως 

ανασφάλειας, καταφεύγει στη λύση του «δανεισμού» με αποτέλεσμα η μελέτη του σε 

πολλά σημεία της να αποτελεί παράφραση ή πιστή αντιγραφή ξένων κειμένων. Οι 

κύριες πηγές του είναι το άρθρο του Sadoul “Notes on a new generation”, το οποίο 

έχει δημοσιευτεί στο Sight and Sound τo 1959, και τo άρθρο του Louis Marcorelles 

“French cinema, the old and the new”, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο ίδιο περιοδικό 

                                                             
228 Σχετικά με την υποδοχή της Nouvelle Vague από τους έλληνες κριτικούς βλ. ενδεικτικά: 
Παναγιώτης Πίστας, «Η καινούργια γαλλική σκηνοθετική γενιά», Κριτική, έτος 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-
Οκτώβριος 1959), σ. 203-205. «Ο Alexandre Astruc και ο νέος γαλλικός κινηματογράφος», Η Τέχνη 
στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 166-169. Κ. Σκαλιόρας, «Ο 
κινηματογράφος», Καινούρια Εποχή, τμ. 4, τχ. 16 (Χειμώνας 1959), σ. 289. Γ. Ν. Μακρής, «Ο 
κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 67, τχ. 789 (15 Μαΐου 1960), σ. 691-693. Μ. Πλωρίτης «Τα 
καλύτερα φιλμ ξένα και ελληνικά», Ελευθερία, 26 Ιουνίου 1960, σ. 4. Κ.Σ. «Οι καλύτερες ξένες 
ταινίες», Θέατρο 60, 1960, σ. 71-73. 
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την άνοιξη του 1958.229 Το γεγονός ότι ο Μπακογιαννόπουλος επιλέγει να 

αναπαράγει κείμενα των Sadoul και Marcorelles χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς αφού 

πρόκειται για δύο κριτικούς οι οποίοι διαπνέονται από πίστη σε κομμουνιστικά 

ιδεώδη και επομένως ο λόγος περί Νέου Κύματος, ο οποίος διατυπώνεται στο 

περιοδικό, είναι επηρεασμένος εν πολλοίς από την Αριστερά.230 Βέβαια, οι 

συγκεκριμένοι κριτικοί εκπροσωπούν ένα νέο αριστερό κριτικό λόγο, που έχει 

απορρίψει τις ντιρεκτίβες και τους δογματισμούς του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και 

αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό τις προσπάθειες των νέων δημιουργών για ανανέωση 

του γαλλικού κινηματογράφου.231 

O Μπακογιαννόπουλος «δανείζεται» επίσης αποσπάσματα από το άρθρο του 

Marcorelles “Rebel with a camera”, το οποίο δημοσιεύεται στο Sight and Sound το 

χειμώνα του 1959, από το άρθρο του Rivette “Du côte de chez Antoine” το οποίο 

δημοσιεύεται στα Cahiers το Μάιο του 1959, από το “À bout de souffle, les rapports 

déchirés de deux personnages en exil” του René Guyonnet το οποίο στην L’Express 

στις 17 Μαρτίου 1960, αλλά και από τη συνέντευξη που παραχωρεί ο σκηνοθέτης 

Georges Franju στον Truffaut και στα Cahiers, τον Νοέμβρη του 1959.232 

                                                             
229 Βλ. Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, Sight and Sound, τμ. 28, νο. 3-4 (Καλοκαίρι-
Φθινόπωρο 1959), σ. 111-117, Louis Marcorelles “French cinema, the old and the new”, Sight and 
Sound, τμ. 27, νο. 4 (Άνοιξη 1958), σ. 190-195.  
230 Ο Sadoul (1904-1967) υπήρξε ένας από τους πιο σημαίνοντες κριτικούς της μεταπολεμικής 
Γαλλίας, όσον αφορά στην επιρροή που άσκησε η κριτική του. Πρώην σουρεαλιστής και έπειτα μέλος 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, συνεργάστηκε με τα περιοδικά L'Ecran Français και Les 
Lettres Francaises, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το έργο του ως ιστορικού. Για τον Sadoul βλ. 
Richard Abel, French Film Theory and Criticism. A History/Αnthology. 1907-1939, τμ. 2, Princeton 
University Press, Νιου Τζέρσεϋ 1988, σ. 223 και Dayna Oscherwitz, Mary Ellen Higgins, “Sadoul, 
Georges”, The A to Z of French Cinema, The Scarecrow Press, Λάνχαμ 2009, σ. 386-387. Ο Marcorelles 
(1922-1990), δημοσιογράφος και κριτικός, ο «σινεφίλ κομμουνιστής» κατά τον Antoine de Baecque, 
συνέδεσε το όνομά του με τα Cahiers du Cinéma και με το Sight and Sound, του οποίου υπήρξε 
ανταποκριτής στο Παρίσι, ενώ συνεργάστηκε και με τα France Observateur, Le Monde, The Guardian 
και Sunday Observer. Αντίθετος με τη χιτσκοκο-χωκσιανή γραμμή των Cahiers προέκρινε έναν 
κινηματογράφο με κοινωνικό προσανατολισμό. Βλ. Antoine de Baecque, La Cinéphilie. Invention d'un 
Regard, Histoire d'une Culture (1944-1968), Fayard, Παρίσι 2003, χ.σ. και Leila Wimmer, ό.π., σ. 143-
144. 
231Για τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο στρατόπεδο της γαλλικής αριστερής κριτικής και ιδίως 
για την περίπτωση του Sadoul βλ. Laurent Marie, “The French Communist Party and French Cinema. 
1944-1999”, διδ. διατριβή, University of Warwick, Department of Film and Television Studies, 
Ιανουάριος 2000, σ. 142-160. 
232 Βλ. Louis Marcorelles, “Rebel with a camera”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 1 (Χειμώνας 1959-1960), 
σ. 12-14. Jacques Rivette “Du côte de chez Antoine”, Cahiers du Cinéma, τμ. 16, νο. 95 (Μάιος 1959), 
σ. 37-39. René Guyonnet, “À bout de Souffle, les rapports déchirés de deux personnages en exil”, 
L'Express, στις 17 Μαρτίου 1960. Από την κριτική του Guyonnet έχουν βρεθεί μόνο αποσπάσματα. 
Ακόμα ο Μπακογιαννόπουλος χρησιμοποιεί απόσπασμα από το François Truffaut, “Entretien avec 
Georges Franju”, Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 101 (Νοέμβριος 1959), σ. 7. 
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Στον πρόλογο της μελέτης του, ο κριτικός δίνει μια γεύση της υποδοχής που 

έτυχαν στην Αθήνα οι ταινίες του Νέου Κύματος σημειώνοντας ότι τον «τελευταίο 

καιρό έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον του αθηναϊκού κοινού ωρισμένα 

αξιοσημείωτα γαλλικά φιλμς, που γυρίστηκαν από νέους, άγνωστους μέχρι πρόσφατα 

σκηνοθέτες».233 Ακόμα, επισημαίνει την έντονη ενασχόληση του ελληνικού και 

ξένου τύπου με την καινούργια γενιά του γαλλικού κινηματογράφου, που «γνώρισε 

μια λαμπρή υποδοχή τόσο από την κριτική όσο και από το κοινό».234 Ο 

Μπακογιαννόπουλος για να τονίσει το γεγονός της ενθουσιώδους υποδοχής του Νέου 

Κύματος, αλλά και να υπογραμμίσει την καλλιτεχνική αξία του έργου των νέων 

σκηνοθετών, προβαίνει σε παράθεση των βραβεύσεων των εκπρόσωπων της 

Nouvelle Vague, ακολουθώντας το παράδειγμα του Sadoul και αναπαράγοντας το 

λόγο του τελευταίου.235  

Ο κριτικός αναζητά τις αιτίες της καθιέρωσης των δημιουργών του Νέου 

Κύματος πέρα από την αισθητική αξία των ταινιών τους και σε οικονομικά αίτια. Η 

απρόσμενη εμπορική επιτυχία ταινιών όπως των Orfeu Negro και Hiroshima mon 

Amour, είναι εκείνη που οδηγεί τους παραγωγούς σε μια «τόσο μανιώδη αναζήτηση 

νέων ταλέντων».236 Οικονομικοί είναι οι λόγοι που ωθούν τους παραγωγούς να 

εγκαταλείψουν τις δοκιμασμένες συνταγές επιτυχίας και να δώσουν το πράσινο φως 

για το γύρισμα καλλιτεχνικών ταινιών με σενάρια απαιτητικά και πρωτότυπη φόρμα, 

με «δύσκολο πνευματικό περιεχόμενο και με μορφή λιτή και νεωτεριστική».237 

Εξάλλου, η εμπιστοσύνη των παραγωγών στους νέους σκηνοθέτες ερμηνεύεται και 

με βάση τη μείωση του ενδιαφέροντος της διεθνούς αγοράς για την αγορά και 

διανομή γαλλικών ταινιών, μια μείωση η οποία οφείλεται σύμφωνα με τον 

Μπακογιαννόπουλο στη φθίνουσα πορεία του γαλλικού κινηματογράφου κατά τη 

μεταπολεμική περίοδο. 

Αναπαράγοντας τη στερεότυπη θέση της εποχής, ο Μπακογιαννόπουλος 

υποστηρίζει ότι μεταπολεμικά, ο γαλλικός κινηματογράφος γνωρίζει την παρακμή και 

                                                             
233 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος,«Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 13. 
234 Ό.π. 
235 Ό.π. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 111. Ο Μπακογιαννόπουλος 
συμπληρώνει και επικαιροποιεί τον λόγο του Sadoul. 
236 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 14. 
237 Ό.π. 
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την «καλλιτεχνική αποτελμάτωση».238 Όπως σημειώνει ο Richard Neupert μια 

ευρέως διαδεδομένη κριτική θέση τη δεκαετία του 1950 που συνέβαλε στην άνθιση 

του Νέου Κύματος ήταν ότι ο μεταπολεμικός γαλλικός κινηματογράφος βρισκόταν 

«σε στάσιμη κατάσταση και χρειαζόταν δραματική αναμόρφωση».239 Η γαλλική 

κινηματογραφική βιομηχανία πριν από την έλευση του Νέου Κύματος περιγράφεται 

ως ένα αυστηρό, κλειστό, ιεραρχικά δομημένο σύστημα που αρνείται την είσοδο 

στους νέους δημιουργούς. Προϋπόθεση για να τους επιτραπεί η πρόσβαση στα μέσα 

παραγωγής είναι να φέρουν πολύχρονη εμπειρία ως βοηθοί καθιερωμένων 

δημιουργών και άρα να έχουν εκπαιδευτεί στο να «κατασκευάζουν αφυδατωμένα 

δράματα με ανθρώπινα ανύπαρκτους χαρακτήρες»,240 διαιωνίζοντας μια 

προσκόλληση σε παρωχημένες θεματικές.  

Πάντως η γενεσιουργός αιτία της εμφάνισης της Nouvelle Vague για τον 

κριτικό και η δύναμη εκείνη που μπόρεσε να ανατρέψει το στάτους κβο υπήρξε η 

κινηματογραφοφιλία, η παθιασμένη αγάπη μιας γενιάς νέων για τις κινηματογραφικές 

εικόνες, αλλά και η πίστη αυτής της γενιάς ότι ο κινηματογράφος αποτελεί ένα 

ιδανικό μέσο έκφρασης των προβλημάτων της εποχής. Είναι ευδιάκριτη η επιθυμία 

του να προσδώσει το στοιχείο του κοινωνικού προβληματισμού στις ταινίες του Νέου 

Κύματος, επηρεασμένος από την κριτική σκέψη του Sadoul. 

Ακολουθώντας μια γραμμική αφήγηση της ιστορίας της Nouvelle Vague, ο 

Μπακογιαννόπουλος θέτει στο επίκεντρο της μελέτης του τους πρωταγωνιστές της. 

Ανατρέχοντας στις απαρχές του κινήματος, προχωρά σε μία κατηγοριοποίηση των 

νέων γάλλων δημιουργών, οι οποίοι σκηνοθετούν τις πρώτες τους ταινίες μετά το 

1955, σε προδρόμους και κυρίως εκφραστές της νέας τάσης. Εστιάζει το ενδιαφέρον 

του στα φιλμικά τους κείμενα και στα θεματικά και υφολογικά γνωρίσματα αυτών. Ο 

κριτικός αντιμετωπίζει το κίνημα της Nouvelle Vague κυρίως ως αισθητικό 

φαινόμενο και επιχειρεί μία ωτεριστική προσέγγισή του, ακολουθώντας μια 

                                                             
238 Τη συγκεκριμένη θέση ασπάζονται και σύγχρονοι θεωρητικοί όπως ο Michel Marie, ο οποίος 
χρησιμοποιεί τη φράση «αισθητική σκλήρυνση» για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατούσε 
στη γαλλική κινηματογραφία πριν την έλευση του Νέου Κύματος. Βλ. Michel Marie, The French New 
Wave. An Artistic School, ό.π., σ. 19. 
239 Richard Neupert, ό.π., σ. 22. Ενδεικτικά η θέση αυτή προβάλλεται έντονα μέσα από τα άρθρα: 
François Truffaut, “Une certaine tendance du cinéma Français”, ό.π. André Bazin κ.ά, “Six 
personnages en quate d'auteurs. Debat sur Ie cinema Français”, Cahiers du Cinéma, τμ. 12, νο. 71 
(Μάιος 1957), σ. 16-29, 85-90. Pierre Billard, “40 moins de 40. La jeune academie du cinéma 
Français”, Cinéma 58, τχ. 24 (Φεβρουάριος 1958), σ. 31-34.  
240 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 14. 
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γενικότερη τάση της γαλλικής κριτικής της εποχής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, 

εξάλλου, θα αποτελέσει τον κανόνα στις μεταγενέστερες ιστορίες του κινήματος, 

ιδίως στη δεκαετία του 1960, όπου στον επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθενται οι 

δημιουργοί. Ταυτόχρονα, στο άρθρο του εκδηλώνει ένα κάποιο ενδιαφέρον για τις 

συνθήκες παραγωγής των νέων ταινιών, το οποίο ερμηνεύεται και από την επίδραση 

που δέχεται από τους Sadoul και Marcorelles.  

Για τον Μπακογιαννόπουλο, ο οποίος αναπαράγει εδώ τις θέσεις του 

Marcorelles, οι δημιουργοί εκείνοι οι οποίοι αποτέλεσαν τις πρώτες προδρομικές 

μορφές του κινήματος, υπήρξαν ο Astruc και ο Vadim. Ο πρώτος επειδή παρείχε το 

θεωρητικό υπόβαθρο στους κινηματογραφιστές της Nouvelle Vague και ο δεύτερος 

επειδή προσέφερε ένα μοντέλο διείσδυσης στην κινηματογραφική βιομηχανία, 

γκρεμίζοντας «τις προκαταλήψεις των παραγωγών στον οικονομικό τομέα».241 

Στην περίπτωση του Astruc, o κριτικός θα τονίσει το ρόλο του σκηνοθέτη και 

κριτικού ως θεωρητικού της Nouvelle Vague, υπογραμμίζοντας τη σημασία του 

άρθρου του "Naissance d'une nouvelle avant-garde: La camera-stylo," για το Νέο 

Κύμα, αφού σημειώνει ότι με το συγκεκριμένο άρθρο του «καθώρισε την καινούργια 

αντίληψη για τον κινηματογράφο».242 Επίσης προσφέρει και τον ορισμό της camera-

stylo του Astruc, όπως διατυπώθηκε από τον θεωρητικό στο άρθρο του στο περιοδικό 

L'Ecran Français, τον Μάρτιο του 1948. Ο Μπακογιαννόπουλος εκφράζει το 

ενδιαφέρον του για τη θεωρητική αντίληψη του Astruc, για έναν κινηματογράφο ως 

γραφή, ως γλώσσα και προσωπικό μέσο έκφρασης, όπου ο δημιουργός μπορεί να 

διατυπώσει τις εμμονές του καθώς και τις πιο δύσκολες και αφηρημένες ιδέες μην 

έχοντας πλέον να ζηλέψει σε τίποτα τους εκπροσώπους των άλλων τεχνών και ιδίως 

της λογοτεχνίας ή της ζωγραφικής, αφού η σκηνοθεσία ισοδυναμεί πια με 

καλλιτεχνική δημιουργία.243 

Για να παρουσιάσει το σκηνοθετικό έργο του Astruc και συγκεκριμένα τις 

ταινίες του Le Rideau Cramoisi (Η Πορφυρή Κουρτίνα, 1953) και Les Mauvaises 

Rencontres (Κακές Συναναστροφές, 1955), ο Μπακογιαννόπουλος παραφράζει τον 

Marcorelles. Επισημαίνει την έμφαση που δίνει ο Astruc στη φόρμα, στην πρώτη 

                                                             
241 Ό.π.  
242 Ό.π.  
243 Ο Μπακογιαννόπουλος «δανείζεται» τον ορισμό από το άρθρο του Louis Marcorelles , “French 
cinema, the old and the new”, ό.π., σ. 193 και τον παραθέτει με περικοπές. Ολόκληρο το άρθρο του 
Astruc στο Alexandre Astruc, “The birth of a new avant-garde: La camera-stylo” 
[http://www.newwavefilm.com/about/camera-stylo-astruc.shtml (3/1/2015)] 
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εφαρμογή των θεωρητικών αναζητήσεων του στην ταινία του Le Rideau Cramoisi και 

αναφέρεται στις εξπρεσσιονιστικές επιδράσεις που έχει δεχτεί ο δημιουργός, ενώ 

στην περίπτωση του Les Mauvaises Rencontres επαινεί τον Astruc γιατί μπόρεσε 

μέσα από μια προσχηματική ιστορία να δώσει «μια από τις πιο σημαντικές 

απεικονίσεις του μεταπολεμικού ηθικού κλίματος».244 Για τον Marcorelles και 

συνεπακόλουθα για τον Μπακογιαννόπουλο, η αξία της ταινίας έγκειται στο ότι ο 

δημιουργός εξέφρασε μέσω των εικόνων του τον προβληματισμό του για την 

σύγχρονη κοινωνική του πραγματικότητα, αφού κατέδειξε «την κενότητα ενός 

κόσμου διεφθαρμένου και χωρίς θεμέλια, όπου η απελπισία των νέων, χάρη στην 

ειλικρίνειά της, αποκτούσε την ποιότητα ενός μεγάλου πάθους».245  

Ενδιαφέρον στην παρουσίαση του Astruc από τον έλληνα κριτικό έχουν τα 

σημεία εκείνα όπου ο Μπακογιαννόπουλος απομακρύνεται από το πρωτότυπο 

κείμενο του Marcorelles. Ενώ ο γάλλος κριτικός αναφέρει ότι ο Astruc βασίστηκε για 

τη δημιουργία του Les Mauvaises Rencontres σε αστυνομικό μυθιστόρημα της Cécil 

Saint-Laurent, ο Μπακογιαννόπουλος σημειώνει ότι «Για να γυρίση το επόμενο έργο 

του[...]αναγκάστηκε να δεχθή μια διασκευή από ένα αστυνομικό μυθιστόρημα».246 

Είναι σαφές ότι για τον κριτικό η επιλογή του σκηνοθέτη να διασκευάσει ένα 

αστυνομικό μυθιστόρημα δικαιολογείται μόνο ως αποτέλεσμα πιέσεων με σκοπό να 

διασφαλιστεί η εμπορικότητα. Επίσης, ενώ ο Marcorelles δεν κάνει καμία αναφορά 

στη φόρμα της ταινίας, ο Μπακογιαννόπουλος επιτιμά τη φορμαλιστική τάση του 

Astruc, το «επιβαρυμένο με εξπρεσσιονιστικά σύμβολα ύφος» 247 της ταινίας του. Ο 

δημιουργός επαινείται για τις προθέσεις του και για την ανάγκη του να εκφράσει τους 

προβληματισμούς του χρησιμοποιώντας το φιλμικό μέσο, όμως κρίνεται ότι το ύφος 

του έργου του είναι ανακόλουθο με τους στόχους και το θέμα του. 

Στην παρουσίαση της ταινίας του Astruc Une Vie (Πονεμένη Πυργοδέσποινα, 

1958) ο Μπακογιαννόπουλος μοιάζει να εκφράζει πρωτότυπες κρίσεις. Το γεγονός 

                                                             
244 Louis Marcorelles, “French cinema, the old and the new”, ό.π., σ. 193. 
245 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 14. Πρβλ. με Louis Marcorelles, 
“French cinema, the old and the new”, ό.π., σ. 194. 
246 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 14. Σύμφωνα με την Geneviève Sellier 
ο Astruc επέλεξε το μυθιστόρημα Une Sacrée Salade του Jacques Laurent (το Cécil Saint-Laurent 
υπήρξε ψευδώνυμο) γιατί θεώρησε ότι αποτελεί «θαρραλέα καταγγελία της υποκρισίας σχετικά με 
το ζήτημα των εκτρώσεων». Geneviève Sellier, Masculine Singular. French New Wave Cinema, μτφ. 
Kristin Ross, Duke University Press, Ντάρχαμ 2008, σ. 85. 
247 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 14. 
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ότι η ταινία έχει προβληθεί στην Ελλάδα, του επιτρέπει να εκφράσει τις προσωπικές 

του ιδέες σχετικά με την αισθητική αξία του έργου.248 Η σημασία της ταινίας Une Vie 

έγκειται για τον κριτικό στην ισορροπία θέματος και μορφής, στο γεγονός ότι η 

φόρμα της ταινίας γίνεται φορέας δραματικής σημασίας και επιτρέπει στο σκηνοθέτη, 

όχι απλά να μεταφέρει το ομότιτλο μυθιστόρημα του Guy de Maupassant στη μεγάλη 

οθόνη, αλλά να εκφράσει μέσα από τις εικόνες του μια προσωπική ανάγνωσή του. 

Φανερώνοντας, όμως, την επίδραση που έχει δεχτεί από τον αριστερό κριτικό λόγο, 

καταδικάζει την αποτυχία του σκηνοθέτη να δημιουργήσει χαρακτήρες 

αντιπροσωπευτικούς, με καθολικότητα, μένοντας σε έναν «στοιχειώδη 

φροϋδισμό»,249 την οποία αποδίδει στην αδυναμία του Astruc να απαρνηθεί τις 

έμμονες ιδέες του κύκλου του. Ο σκηνοθέτης κατηγορείται ουσιαστικά για την 

ανικανότητά του να υπερβεί την αστική του καταγωγή και τις ταξικές του 

καθηλώσεις. 

Απέναντι στον Vadim, ο κριτικός εμφανίζεται περισσότερο αυστηρός, 

αναπαράγοντας τη στάση του Marcorelles, αλλά και τη γενικότερη στάση της 

κριτικής της εποχής.250 Καταδικάζοντάς τον για τις παραχωρήσεις του στην 

εμπορικότητα, του αφιερώνει ελάχιστες σειρές της μελέτης του. Επικεντρώνεται στο 

πρωτόλειο του Vadim, Et Dieu... Créa la Femme (Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα, 

1956) στο οποίο αναγνωρίζει ορισμένες αρετές τις οποίες έχει ήδη επισημάνει ο 

Marcorelles, όπως η παρουσία της Brigitte Bardot, η δυνατότητα του Vadim να 

εκφράζει το πνεύμα των καιρών, καθώς και το νέο στυλ που φέρνει ως προς τη 

διεύθυνση των ηθοποιών.251 Ο έλληνας κριτικός επιτιμά τον Vadim για τάση προς 

εντυπωσιασμό καθώς και για το ότι στις ταινίες Sait-on Jamais... (Μυστικός Φάκελος 

Φον Μπέργκεν, 1957) και Les Bijoutiers du Clair de Lune (Ξεκίνησα 17 χρονών, 

1959) -τα ονόματα των οποίων δεν αναφέρει, στοιχείο ενδεικτικό της περιφρονητικής 

του στάσης απέναντι στο σκηνοθέτη- παρουσιάζει αισθητή καλλιτεχνική πτώση, μια 

                                                             
248 Ο Marcorelles αφιερώνει ελάχιστες γραμμές στο Une Vie, αφού όταν δημοσιεύεται το κείμενό 
του, την άνοιξη του 1958, η ταινία δεν έχει προβληθεί ακόμα στις αίθουσες. Στην Αθήνα η ταινία 
αρχίζει να προβάλλεται στις 5/1/11959 (Σταρ, Σελέκτ, Ριβολί και Άστρον).  
249 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 15. 
250 Βλ. Alan Larson Williams, Republic of Images. A History of French Filmmaking, Harvard University 
Press, Κέμπριτζ 1992, σ. 336. Για τη συγκεκριμένη στάση, όπως εκφράζεται από έλληνες κριτικούς βλ. 
ενδεικτικά: Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Νέες ταινίες», Ελευθερία, 7 Ιανουαρίου 1959, σ. 2. Το 
Κουαρτέτο, «Οι νέες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 6 Ιανουαρίου 1959, σ. 2. 
251 Πρβλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς 
των γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 15 με Louis Marcorelles, “French 
cinema, the old and the new”, ό.π., σ. 194. 
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πτώση που θεωρεί ότι φτάνει μέχρι την «πορνογραφία υψηλής τέχνης» στο Les 

Liaisons Dangereuses (Επικίνδυνες Σχέσεις, 1959).252  

Αν και όλες, οι μέχρι το 1959, ταινίες του Vadim, έχουν προβληθεί στην 

Αθήνα, ο Μπακογιαννόπουλος επιλέγει να μην επεκταθεί στην ανάλυση του έργου 

του, δηλώνοντας έμμεσα την απορριπτική του στάση προς έναν κινηματογράφο τον 

οποίο θεωρεί εμπορικό.253 Η παρουσίαση του σκηνοθέτη γίνεται περισσότερο 

ενδιαφέρουσα αφού, αν και αποτελεί παράφραση του λόγου του Marcorelles, ο 

Μπακογιαννόπουλος φιλτράρει το κείμενο του γάλλου κριτικού, επιλέγοντας να 

χρησιμοποιήσει μόνο τα σημεία εκείνα με τα οποία συμφωνεί, αν υποθέσουμε ότι 

έχει παρακολουθήσει την ταινία για την οποία γράφει. Είναι ενδεικτικό ότι δεν 

συμμερίζεται και συνεπακόλουθα δεν αναπαράγει τη θέση του Marcorelles, ότι το Et 

Dieu... Créa la Femme είναι ένα «από τα πιο αυθεντικά, νεανικά και πρωτότυπα έργα 

που παρήχθησαν στη Γαλλία μετά το 1945».254 Ο Vadim τον απασχολεί κυρίως στο 

βαθμό που η εμπορική του επιτυχία υπήρξε καθοριστική για την δημιουργία της 

Nouvelle Vague.  

Στις προδρομικές μορφές της Nouvelle Vague, o κριτικός περιλαμβάνει δύο 

ακόμα σκηνοθέτες, τον Malle και τον Molinaro, τη δυνατότητα των οποίων να 

εισέλθουν στην κινηματογραφική βιομηχανία αποδίδει στην εμπορική επιτυχία των 

ταινιών του Vadim. Οι συγκεκριμένοι δημιουργοί, κατά τον Μπακογιαννόπουλο, 

καταλαμβάνουν μια μεταιχμιακή θέση μεταξύ του κινηματογραφικού κατεστημένου 

και των νέων τρόπων παραγωγής και έκφρασης, αφού σημειώνεται ότι δεν έχουν τον 

απόλυτο έλεγχο στην επιλογή των κινηματογραφικών τους σεναρίων, καθώς και ότι 

αρχίζουν τη δουλειά τους «μέσα από τα συνήθη κανάλια της παραγωγής».255 

Ο κριτικός μοιάζει να μέμφεται τους Malle και Molinaro για την απόφασή 

τους να επιλέξουν ως υλικό των πρώτων ταινιών τους αστυνομικές ιστορίες και η 

αναφορά του στον Orson Welles και στην ταινία του The Lady from Shanghai (Η 

Κυρία απ’ τη Σανγκάη, 1947) καθώς και στο Les Mauvaises Rencontres του Astruc, 

ερμηνεύεται περισσότερο σαν προσπάθεια απόδοσης ενός κάποιου κύρους στις 

                                                             
252 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 15. 
253 Το Et Dieu... Créa la Femme προβάλλεται στην Αθήνα στις 18/2/1957, στους κινηματογράφους 
Πάνθεον και Ορφέας. Το Sait-on Jamais... αντίστοιχα προβάλλεται στον κινηματογράφο Ορφέα στις 
15/2/1959 και το Les Bijoutiers du Clair de Lune στις 5/1/1959, στους κινηματογράφους Τιτάνια, 
Άττικα, Μαξίμ. 
254 Louis Marcorelles, “French cinema, the old and the new”, ό.π., σ. 194. 
255 Ό.π. 
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φιλμικές επιλογές των νέων σκηνοθετών.256 Εξάλλου, ο κριτικός σπεύδει να 

παραπέμψει και σε δηλώσεις των ίδιων των σκηνοθετών που εξηγούν την επιλογή 

τους να ασχοληθούν με το αστυνομικό φιλμ, με το σκεπτικό ότι μια ταινία είδους 

«τους επέτρεπε να εκφράσουν καλύτερα τα προσωπικά τους θέματα κι ότι η 

συγκέντρωση της προσοχής στη δράση άφηνε μεγαλύτερα περιθώρια για διάπλαση 

χαρακτήρων από ένα κοινότοπο δράμα».257 Η επιλογή τους καταξιώνεται στα μάτια 

του κριτικού εφόσον οι δημιουργοί χρησιμοποιούν τις συμβάσεις του αστυνομικού 

φιλμ για να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και επειδή τελικά οι ταινίες 

φέρουν τη σφραγίδα των δημιουργών τους και χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και 

διάθεση ανανέωσης όσον αφορά τους κώδικες και τις απαιτήσεις ενός εμπορικού 

κινηματογράφου. Η αστυνομική ταινία θεωρείται μάλλον το πεδίο εκείνο στο οποίο 

οι νέοι σκηνοθέτες έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν αφηγηματικά και να 

προτείνουν νέους τρόπους κινηματογραφικής έκφρασης. Η συγκεκριμένη όμως 

επιλογή μοιάζει τελικά να ερμηνεύεται με βάση τη δημοτικότητα των αστυνομικών 

ταινιών ως ένας συμβιβασμός των νέων σκηνοθετών στην εμπορικότητα. 

Όσον αφορά στην ταινία του Malle Ascenseur pour l'Echafaud (Μια Νύχτα 

του Σαββάτου ή Ασανσέρ για Δολοφόνους, 1958) o κριτικός εμφανίζεται 

διχασμένος.258 Από τη μία πλευρά αναγνωρίζει την «αναμφισβήτητη τεχνική 

δεξιοτεχνία και το νεωτερικό αφηγηματικό ύφος» του σκηνοθέτη, ο οποίος επαινείται 

για τη δημιουργία ενός προσωπικού κόσμου. Από την άλλη, κρίνει αρνητικά τον 

Malle όσον αφορά στη δόμηση των χαρακτήρων του και στον τρόπο με τον οποίο 

χτίζει την πλοκή της ιστορίας του, αφού οι χαρακτήρες κρίνονται απίθανοι και οι 

πράξεις τους «αδικαιολόγητες και σχεδόν μηχανικές».259 Ο Μπακογιαννόπουλος 

αποφαίνεται ότι παρά τις δεδηλωμένες προθέσεις του, ο Malle δεν μπόρεσε να 

υπερβεί τελικά τους περιορισμούς του είδους και το αποτέλεσμα κρίνεται αρνητικά 

στη βάση μιας έλλειψης αρμονίας μεταξύ μορφής και περιεχομένου. Αντίθετα, για τη 

δεύτερη ταινία του Malle, το Les Amants (Οι Ερασταί, 1958), ο κριτικός εμφανίζεται 

θετικότερα διακείμενος, γεγονός που συνδέεται μάλλον και με το ότι η συγκεκριμένη 

                                                             
256 Ο Μπακογιαννόπουλος δεν κάνει αναφορά στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Malle, το 
ντοκιμαντέρ Le Monde du Silence (Ο Κόσμος της Σιωπής, 1956) το οποίο συσκηνοθετεί ο τελευταίος 
με τον Jacques-Yves Cousteau, ούτε στις μικρού μήκους ταινίες των Malle και Molinaro. 
257 Ό.π. 
258 Το Ascenseur pour l'Echafaud αρχίζει να προβάλλεται στις αθηναϊκές αίθουσες Αττικόν και 
Άντζελα, στις 24/11/1958. 
259 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 15.  
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ταινία τού επιτρέπει να την αντιμετωπίσει ως δείγμα ενός κινηματογράφου υψηλών 

καλλιτεχνικών αξιώσεων, προχωρώντας σε λογοτεχνικές αναφορές και αναλογίες.260 

Ο κριτικός αναγνωρίζει στο σκηνοθέτη ένα «παραδειγματικό στυλ», λυρισμό, 

τιμιότητα και «ποιητική ενότητα του κόσμου του»,261 αλλά εντούτοις επισημαίνει και 

«το γήρασμα της ιδεολογικής γραμμής του έργου και την απόσπαση από τα ζωντανά 

ρεύματα της σύγχρονης πνευματικής ζωής».262 Η απουσία κοινωνικού 

προβληματισμού και οι ιδεαλιστικές τάσεις που διακρίνει ο κριτικός στον σκηνοθέτη 

αποτιμώνται αρνητικά. 

Στην περίπτωση του Molinaro, ο Μπακογιαννόπουλος προβαίνει σε μια 

συνοπτική παρουσίαση τριών από τις τέσσερις ταινίες που είχε γυρίσει ο σκηνοθέτης 

μέχρι την εποχή συγγραφής του άρθρου, επιχειρώντας και ένα σύντομο κριτικό 

σχολιασμό τους. Στο Le Dos au Mur (Ο Δολοφόνος δεν Είμαι εγώ, 1958) ο κριτικός 

αξιολογεί θετικά τη σκηνοθεσία του Molinaro, την «υποδειγματική χρήση των 

κινηματογραφικών εκφραστικών μέσων για καθαρά λειτουργικούς σκοπούς»263 και 

τις συγκρατημένες εσωτερικές ερμηνείες των ηθοποιών, όμως κρίνει περιορισμένες 

τις δυνατότητες του σεναρίου. Όσον αφορά στο θρίλερ του Molinaro Des Femmes 

Disparaissent (Επιδρομή στη Βίλλα των Οργίων, 1959) ο Μπακογιαννόπουλος, 

αναπαράγοντας πιθανότατα κάποια ξένη κριτική, εφόσον η ταινία θα προβληθεί στην 

Ελλάδα έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του κειμένου, επαινεί το σκηνοθέτη για τον 

έλεγχο του υλικού του, κάνοντας λόγο για μια ταινία τέλεια «στο κάπως 

περιορισμένο είδος της».264 Εκφράζοντας για μια ακόμα φορά την αρνητική του 

στάση απέναντι στον κινηματογράφο των ειδών, επισημαίνει, αφού λάβει υπόψη του 

ότι και το Un Temoin dans la Ville (Μάρτυς του Εγκλήματος, 1959) αποτελεί 

αστυνομικό θρίλερ, έναν κίνδυνο τυποποίησης του σκηνοθέτη στο συγκεκριμένο 

είδος. Αποδίδει την τυποποίηση αυτή στην εμπορική επιτυχία των ταινιών του 

σκηνοθέτη, επιβεβαιώνοντας την περιφρόνησή του προς το αστυνομικό φιλμ, το 

οποίο συνδέει αναπόδραστα με ένα μαζικό εμπορικό κινηματογράφο. 

Συνεχίζοντας τη γραμμική αφήγηση της ιστορίας του Νέου Κύματος και 

έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των προδρομικών μορφών της, ο 

                                                             
260 Το Les Amants αρχίζει να προβάλλεται στις 12/1/1959 (Ρεξ και Άντζελα).  
261 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 15 
262 Ό.π. 
263 Ό.π., σ. 16. 
264 Ό.π. Η ταινία προβάλλεται στην Αθήνα, στις 31/10/1960 (Ορφέας και Άττικα). 
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Μπακογιαννόπουλος περνά στο ξεκίνημα της Nouvelle Vague και επικεντρώνεται σε 

τρεις δημιουργούς, οι οποίοι θεωρεί ότι εγκαινιάζουν με τις ταινίες τους το νέο 

γαλλικό κινηματογράφο: στον Marcel Camus, τον Franju και τον Resnais. Το κοινό 

στοιχείο, το οποίο θεωρεί ότι συνδέει τους τρεις δημιουργούς και το οποίο 

υπαγορεύει την επιλογή του να τους εντάξει στην ίδια κατηγορία, είναι η πολύχρονη 

περιθωριοποίησή τους από την κινηματογραφική βιομηχανία, αν και κανείς μπορεί να 

επισημάνει το γεγονός ότι και οι τρεις σκηνοθέτες με τις ταινίες τους θίγουν 

κοινωνικά προβλήματα της εποχής. 

Για την παρουσίαση του Camus, ο κριτικός ανατρέχει στο άρθρο του Sadoul 

“Notes on a new generation” και δανείζεται σχεδόν ολόκληρο το απόσπασμα εκείνο 

του κειμένου που αφορά στην εργοβιογραφία του σκηνοθέτη, δίνοντας στοιχεία για 

την ιδιότητα του Camus ως ζωγράφου και γλύπτη και για τη θητεία του ως βοηθού 

δίπλα σε σκηνοθέτες όπως οι Jacques Feyder,  Jacques Becker, Georges Rouquier και 

Luis Buñuel και τονίζοντας ότι έπρεπε να περιμένει επί μακρόν για να του δοθεί η 

δυνατότητα να υπογράψει την πρώτη του ταινία. Ο Μπακογιαννόπουλος 

οικειοποιείται τη ρήση του γάλλου κριτικού ότι με την ταινία του Mort en Fraude 

(Σαϊγκόν, 1957), όπου ο σκηνοθέτης προσεγγίζει ένα «απαγορευμένο» για την εποχή 

θέμα, ο Camus «αντιμετώπισε με τόλμη και παρρησία το δύσκολο θέμα του πολέμου 

στην Ινδοκίνα»265 αλλά συμπληρώνει τον Sadoul γράφοντας ότι η «αυθεντικότητα 

του πλαισίου και η ειλικρίνεια του Camus, δεν κατόρθωσαν πάντα να αντισταθμίσουν 

τη φιλολογικότητα και την επιτήδευση του σεναρίου».266 O κριτικός, προκρίνει έναν 

κινηματογράφο που να τολμά να θίξει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα χωρίς 

ψεύτικους διανοητισμούς ενώ ως κριτήριο της αξίας της ταινίας ορίζεται η ηθική 

στάση του δημιουργού, η ειλικρίνεια απέναντι στην πραγματικότητα που μεταφέρει 

στην οθόνη. 

Στην περίπτωση του Orfeu Negro του Camus, ο Μπακογιαννόπουλος 

εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την αφηγηματική δομή της ταινίας.267 Η φιλοδοξία 

                                                             
265 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 16. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes 
on a new generation”, ό.π., σ. 111. H ταινία Mort en Fraude προβάλλεται στην Αθήνα το Μάρτιο του 
1958 (Πάνθεον).  
266 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 16 
267 To Orfeu Negro αρχίζει να προβάλλεται στη 1/2/1960 (Παλλάς Ράδιο Σίτυ). Γνωρίζει εμπορική 
επιτυχία έχοντας κόψει μέχρι τις 10 Απριλίου 69.256 εισιτήρια. Βλ. Μ.Πλωρίτης, «Ο 
κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 13 Απριλίου 1960, σ.2. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι 
η ταινία διχάζει τους έλληνες κριτικούς. Πρβλ. ενδεικτικά Γ.Ν.Μακρής, «Ο κινηματογράφος», Νέα 
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του σκηνοθέτη να δομήσει την ταινία του σε επίπεδο εθνογραφικού και θεαματικού 

ντοκιμαντέρ, ερωτικής δραματικής ιστορίας και παράφρασης του ορφικού μύθου 

δικαιώνεται, σύμφωνα με τον κριτικό, μόνο κατά τα δύο τρίτα αφού «αποτυγχάνει 

απόλυτα στη μυθολογική της προέκταση».268 Ο κριτικός επικροτεί τον Camus όσον 

αφορά στην επίτευξη ενός κινηματογραφικού λυρισμού, όπου «η μουσική, ο χορός, 

το τραγούδι κι η ομαδική δράση έχουν αυτόνομη σημασία, ενώ συγχρόνως 

χρησιμεύουν σαν φόντο για να προβληθή με μεγαλύτερη πληρότητα ένα ατομικό 

ερωτικό δράμα».269 Εξαίρει τη mise en scène του Camus, την απλότητα και την 

αμεσότητα των εικόνων του, την προσπάθειά του να σεβαστεί την πραγματικότητα 

χωρίς να επιδίδεται σε σύνθετες κινήσεις της μηχανής και «εξεζητημένες γωνίες», 

δημιουργώντας ένα «αυστηρό ντοκυμανταίρ».270 Εστιάζοντας στο περιεχόμενο των 

πλάνων και στη διαδοχή τους, στο μοντάζ, επαινεί τον σκηνοθέτη για τη δημιουργία 

ενός οπτικού ρυθμού που συμπληρώνεται από τη χρήση της μουσικής και όπου 

τελικά επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός ρυθμικού χώρου, μέσα στον οποίο οι 

ερασιτέχνες ηθοποιοί ερμηνεύουν «με απόλυτη φυσικότητα και αλήθεια» το ερωτικό 

δράμα.271 Η πρόθεση του σκηνοθέτη να συνθέσει ένα ντοκιμαντέρ και ταυτόχρονα να 

διηγηθεί μια ερωτική ιστορία, κρίνεται ως επιτυχημένη. Ο Μπακογιαννόπουλος 

συμφωνεί με τον Sadoul, ο οποίος σημειώνει ότι ο Camus επιτυγχάνει τη σύνθεση 

θεάματος-πραγματικότητας, χαρακτηρίζοντας τέλεια τη mise en scène του.272 

Για τον έλληνα κριτικό, όμως, ο Camus δε θα μπορέσει να επιτύχει εντέλει 

την αρμονική ένωση φόρμας και περιεχομένου, αφού η επιθυμία του σκηνοθέτη να 

προσδώσει βαθύτερες προεκτάσεις στο έργο του, η επίκληση του αρχαίου μύθου, οι 

βαρυφορτωμένοι διάλογοι, μια διάχυτη φιλολογικότητα και τα εξεζητημένα 

ευρήματα κρίνονται ως στοιχεία εξοργιστικά, περιττά και εκείνα που απειλούν την 

ισορροπία και την ενότητα του συνόλου. «Κάθε πρωί ο ίδιος ήλιος ανατέλλει και το 

                                                                                                                                                                              
Εστία, τμ. 67, τχ. 782 (1 Φεβρουαρίου 1960) και Π.Ν.Λ., «Τα έργα της εβδομάδος», Τα Νέα, 2 
Φεβρουαρίου 1960, σ.2 με Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 2 
Φεβρουαρίου 1960, σ.2.  
268 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 17. 
269 Ό.π. Ο Μπακογιαννόπουλος χρησιμοποιεί τον όρο «Όπερα», καταφεύγοντας στη ρήση του 
Jacques Prévert, ότι ο «κινηματογράφος είναι η όπερα των μοντέρνων καιρών».  
270 Ό.π. 
271 Ό.π. 
272 Είναι ενδιαφέρον ότι αντίθετα με τον Sadoul και τον Μπακογιαννόπουλο, ο Godard στην κριτική 
του στα Cahiers κατηγορεί τον Camus για πλαστότητα και έλλειψη αυθεντικότητας. Βλ. Ζαν Λυκ 
Γκοντάρ, Κείμενα και Συνεντεύξεις, τμ. 1, επιμ. Μπάμπης Ακτσόγλου, Χρυσάνθη Παπαλά, μτφ. 
Μάριος Μωυσίδης, Σώτη Τριανταφύλλου, Αιγόκερως, Αθήνα 1988, σ. 229-231. 
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βράδυ δύει. Ο έρωτας κατέχει πάντα το βάρος του μυστηρίου του. Ο Θάνατος είναι 

ακατάπαυστα παρών και τρομακτικός. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, για να εκφράση κανείς 

αυτές τις τόσο απλές κι ωραίες αλήθειες να θέλη οπωσδήποτε να καλέση σε βοήθεια 

τον Ορφέα»,273 αναρωτιέται ο Μπακογιαννόπουλος, ο οποίος σε αυτές τις γραμμές 

εκφράζει για άλλη μια φορά τον πόθο του για έναν κινηματογράφο απλό, 

αντιφιλολογικό και ανεπιτήδευτο. 

Όπως και στην περίπτωση του Molinaro, ο κριτικός αντιμετωπίζει με 

αυστηρότητα την επιλογή του Camus να υποκύψει στις απαιτήσεις που δημιούργησε 

η επιτυχία του, θεωρώντας ότι στην ταινία του Os Bandeirantes (Οι Πιονέροι, 1961), 

τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη την περίοδο συγγραφής του άρθρου, 

επαναλαμβάνεται. Για τον Μπακογιαννόπουλο, οι δημιουργοί οφείλουν να 

αντιστέκονται σε έναν εμπορικό στη βάση του τρόπο κινηματογραφικής παραγωγής, 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου είναι οι δοκιμασμένες συνταγές επιτυχίας.  

Για την παρουσίαση του Franju, ενός σκηνοθέτη, ο οποίος τη συγκεκριμένη 

περίοδο χαίρει εκτίμησης τόσο από τους αριστερούς κριτικούς του Positif, όσο και 

από τους κριτικούς των Cahiers du Cinéma, ο Μπακογιαννόπουλος καταφεύγει ξανά 

στο κείμενο του Sadoul “Notes on a new generation”, για να αντλήσει πληροφορίες 

αλλά και τη βαθειά εκτίμηση που τρέφει ο γάλλος κριτικός για τον δημιουργό ως 

εκπρόσωπο ενός κινηματογράφου που εκφράζει κοινωνικούς προβληματισμούς, μέσα 

από ένα προσωπικό, ρεαλιστικό και συνάμα ποιητικό ύφος.274 Στα πρότυπα του 

Sadoul ξεχωρίζει τον σκηνοθέτη, ως έναν ιδιαίτερο auteur, ο οποίος δημιουργεί με τις 

ταινίες του ένα απόλυτα προσωπικό σύμπαν «όπου ο σαδισμός κι η τρυφερότητα, η 

εξομολόγηση κι η απόλυτη αντικειμενικότητα, ο νατουραλισμός κι η λυρική 

φαντασία, δένονται αξεδιάλυτα και κατακτούν την ποίηση».275 Ο κριτικός γοητεύεται 

από τις αντιθέσεις που συνθέτουν τον κινηματογραφικό κόσμο του Franju, έναν 

κόσμο που διακρίνεται από το «φανταστικό χαρακτήρα της πραγματικότητας», «την 

ανησυχητική ομορφιά της ποίησης και του ονείρου», εντοπίζοντας τα σουρεαλιστικά 

στοιχεία του έργου του Franju, και συντάσσεται με κριτικούς όπως ο Sadoul, ο 

Truffaut, ο Godard και ο Claude Goretta, οι οποίοι επίσης τονίζουν τη μείξη 

                                                             
273 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 16. 
274 Για την κριτική αποδοχή που χαίρει ο Franju από κριτικούς που εκπροσωπούν διαφορετικές 
σχολές βλ. Kate Ince, Georges Franju, Manchester University Press, Μάντσεστερ 2005, σ. 21. 
275 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 18. 
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φαντασίας-πραγματικότητας στο έργο του δημιουργού όπως και την ποιητική του 

διάσταση.276 Για τον Μπακογιαννόπουλο, εξάλλου, η ποίηση που απορρέει από τον 

τρόπο με τον οποίο ένας σκηνοθέτης προσεγγίζει την πραγματικότητα είναι ένα από 

τα βασικά στοιχεία που καταξιώνουν τον κινηματογράφο ως τέχνη. 

Όσον αφορά στα ντοκιμαντέρ του Franju, o κριτικός στέκεται στο ποιητικό 

στοιχείο των εικόνων του Le Sang des Bêtes (Το Αίμα των Ζώων, 1949) και του Hôtel 

des Invalides (Ξενοδοχείο των Αναπήρων, 1952) αλλά και στην εμφατική παρουσία 

στο φιλμικό κείμενο του ίδιου του σκηνοθέτη ως στρατευμένου δημιουργού σε μια 

τέχνη με κοινωνική αποστολή, που στόχο έχει να διεγείρει πνευματικά και 

συναισθηματικά το θεατή, να τον κινητοποιήσει, να τον ωθήσει να στοχαστεί σχετικά 

με τα όσα παρακολουθεί στην οθόνη. Ο Franju ορίζεται ως ένας καλλιτέχνης 

μαχητής, ο οποίος εμφορείται από την πίστη ότι «Η οργανική υποκρισία, που κινεί 

την κοινωνία πρέπει να καταγγέλλεται ασταμάτητα».277 

Στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Franju, La Tête contre les Murs (Με 

το Κεφάλι στον Τοίχο, 1959), o Μπακογιαννόπουλος εντοπίζει ξανά την παρουσία του 

auteur/μαχητή που εξεγείρεται ενάντια σε απαρχαιωμένους θεσμούς, σημειώνοντας, 

όπως και ο Sadoul, ότι το θέμα του σεναρίου «ήταν μια πολεμική ενάντια στις 

μεσαιωνικές όσο και βάρβαρες μεθόδους που μεταχειρίζονται ακόμη μερικά γαλλικά 

ψυχιατρεία, αντιμετωπίζοντας τους διανοητικά αρρώστους λιγώτερο σαν ασθενείς και 

περισσότερο σαν κρατούμενους».278 Ο Μπακογιαννόπουλος αντιμετωπίζει με 

αυστηρότητα το σενάριο του Mocky το οποίο αξιολογεί ως «κακό», καταδικάζοντας 

την έλλειψη πρωτοτυπίας, τη συμβατική αφήγηση και το διδακτισμό του, τα στοιχεία 

εκείνα που συνδέει με έναν εμπορικό κινηματογράφο.279 Όμως παρά το γεγονός ότι ο 

κριτικός μέμφεται τον σεναριογράφο, ο πραγματικός γι’ αυτόν δημιουργός της 

ταινίας, ο Franju, μοιάζει να μένει αλώβητος από την αρνητική κριτική. Ο 

σκηνοθέτης εκφράζει τους προβληματισμούς του όχι μέσω του σεναρίου και της 

πλοκής, αλλά μέσω της mise en scène του. Ειδικότερα, ο δημιουργός επιθυμεί να 

                                                             
276 Ό.π. Πρβλ. με François Truffaut, “Entretien avec Georges Franju”, ό.π., σ. 7. Για τη σύνθεση 
φαντασίας πραγματικότητας στο έργο του Franju βλ. επίσης Ζαν Λυκ Γκοντάρ, Κείμενα και 
Συνεντεύξεις, ό.π., σ. 156-158. Claude Goretta, “Aspects of French documentary”, Sight and Sound, 
τμ. 26, νο. 3 (Χειμώνας 1956-1957), σ. 156-158. 
277 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 18. 
278 Ό.π., σ. 18. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 114. 
279Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 18. Ο Sadoul κάνει λόγο για ατέλειες 
του σεναρίου. Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 114. 
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καταδείξει ότι οι κατεστημένες ιδέες περί ψυχικής ασθένειας αποτελούν μορφώματα 

και η πεποίθησή του αυτή εκφράζεται μέσω της διαλεκτικής των εικόνων του, όπου 

τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και τρέλας καταλύονται. Με τον τρόπο αυτό ο 

θεατής ωθείται προς στοχασμό, ενώ ταυτόχρονα βιώνει μια έντονη συναισθηματική 

αντίδραση. Ο δημιουργός δε στηρίζεται πάνω σε στείρους επιτηδευμένους 

διανοητισμούς, όπως σύγχρονοι σκηνοθέτες που «το μυαλό τους τρώει την καρδιά», 

αλλά «ξαναβρίσκει το μυστικό των εικόνων», στηρίζεται δηλαδή στην άμεση δύναμη 

της εικόνας να επικοινωνεί νοήματα.280 

Μεγαλύτερη έμφαση δίνει ο Μπακογιαννόπουλος στον τρίτο σκηνοθέτη της 

κατηγορίας, στον Resnais. Για τον κριτικό, ο οποίος παραφράζει τον Sadoul, το 

Hiroshima mon Amour αποτέλεσε «το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στη γενική 

ανανέωση του γαλλικού κινηματογράφου» και θεωρεί ότι «ορίζει μια χρονολογία 

ορόσημο κι ανοίγει ένα ολοκληρωτικό νέο πεδίο στην κινηματογραφική τέχνη, 

υψώνοντας την στο επίπεδο του εξομολογητικού μυθιστορήματος και της λυρικής 

ποίησης».281 Ο λόγος του κριτικού αντικατοπτρίζει το γενικότερο θαυμασμό και το 

δέος που προκάλεσε η ταινία με την προβολή της την άνοιξη του 1960 στους έλληνες 

κριτικούς, από τους οποίου προσελήφθη ως απόδειξη ότι ο κινηματογράφος μπορεί 

να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις κορυφές μιας υψηλής τέχνης.282 Για τον 

Μπακογιαννόπουλο, ο Resnais αποτελεί πρότυπο δημιουργού όσον αφορά στη 

συνέπεια του, στην άρνησή του να κάνει εκπτώσεις στην τέχνη του και στην συνεχή 

καλλιτεχνική του εξέλιξη, αλλά και στην προσπάθειά του «ν’ ανακαλύψη τις 

εκφραστικές δυνατότητες της έβδομης τέχνης και να εμβαθύνη στην τραγικότητα της 

ανθρώπινης ύπαρξης».283 

Προσεγγίζοντας ωτεριστικά το έργο του Resnais, o Μπακογιαννόπουλος 

επιχειρεί αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων από τα μικρού μήκους 

ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη, τα Van Gogh (Βαν Γκογκ, 1948), Guernica (Γκουέρνικα, 

                                                             
280 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
Γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 18. 
281  Ό.π., σ. 19. Πρβλ. με Geoorges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 115.  
282Το Hiroshima mon Amour αρχίζει να προβάλλεται στις 7/3/1960 ( Άστορ και Άττικα) και μέχρι τις 
10 Απριλίου κόβει 47. 215 εισιτήρια. Βλ. Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», 
Ελευθερία, 13 Απριλίου 1960, ό.π. Συνολικά κόβει 53.990 εισιτήρια στους κινηματογράφους Α΄ 
προβολής Αθηνών. Βλ. Maria Chalkou, ό.π., σ. 83. Για την ενθουσιώδη στάση των κριτικών βλ. 
ενδεικτικά Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 1 Απριλίου 1960, σ. 2, Γ.Ν. 
Μακρής, «Ο κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 67, τχ. 786 (1 Απριλίου 1960), σ.482-483. (Η ταινία 
προβάλλεται εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων στον χώρο του τύπου) 
283 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 19. 
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1950), Les Statues Meurent aussi (Ακόμα και τ’ Αγάλματα Πεθαίνουν, 1953), Nuit et 

Brouillard (Νύχτα και Καταχνιά, 1955) και Toute la Mémoire du Monde (Όλη η 

Μνήμη του Κόσμου, 1956). Αναζητά κυρίως θεματικά μοτίβα, τα οποία απαντώνται 

στο έργο του δημιουργού και αποκαλύπτουν τη στάση του απέναντι στην τέχνη του 

κινηματογράφου αλλά και την γενικότερη κοσμοαντίληψή του. Για την παρουσίαση 

του έργου του Resnais, ο κριτικός καταφεύγει για άλλη μια φορά στον Marcorelles, 

αυτή τη φορά στο άρθρο του τελευταίου “Rebel with a camera”.284 

Στην περίπτωση του Van Gogh, ο κριτικός, αναπαράγοντας το λόγο του 

Marcorelles, επισημαίνει την άρνηση του σκηνοθέτη να συνθέσει μια τυπική 

βιογραφία, προτιμώντας να κινηθεί μέσα στους πίνακες του ζωγράφου, 

«καταφέρνοντας να συλλάβη την ενότητα και την εξέλιξη της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας», υπογραμμίζοντας ακόμα την «ακρίβεια» του Resnais, την οποία 

εντοπίζει στο σύνολο του έργου του.285 Στο Les Statues Meurent aussi, επισημαίνει 

την ισορροπία μεταξύ του οξύτατου και πυκνού, όπως το χαρακτηρίζει, σεναρίου 

(commentaire) του Chris Marker και της εικόνας του Resnais, κάνοντας λόγο για τη 

δημιουργία της πρώτης ταινίας δοκιμίου, άρα της πραγμάτωσης του ιδανικού του 

Astruc, ενώ έμφαση δίνει και στο αντιρατσιστικό περιεχόμενο της ταινίας. Για τον 

Μπακογιαννόπουλο, το βασικό θέμα του έργου του δημιουργού, το οποίο 

διαγράφεται στις ταινίες Guernica, Nuit et Brouillard, Toute la Mémoire du Monde 

και Hiroshima mon Amour, είναι «η φοβερή πάλη της ανάμνησης και της λησμονιάς 

μεσ’ στην ανθρώπινη ψυχή».286 O κριτικός χαρακτηρίζοντας τις ταινίες του 

δημιουργού «υποβλητικά λυρικά ποιήματα»,287 με τα οποία ο δημιουργός στοχάζεται 

πάνω στην ανθρώπινη μνήμη, τονίζει την έμμονη ενασχόληση του Resnais με τη 

μνημοσύνη και τον χρόνο, τον πόνο και τη λήθη. 

Οι θεματικοί προβληματισμοί του δημιουργού, όπως αυτοί απαντώνται στα 

μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του Resnais, για τον Μπακογιαννόπουλο εκφράζονται 

απόλυτα και ενορχηστρώνονται αριστουργηματικά στο Hiroshima mon Amour. Στη 

λυρική ποίηση των ντοκιμαντέρ του Resnais έρχεται να προστεθεί η «συμφωνία» της 

Hiroshima, όπου «το πρόβλημα της αδυσώπητης αντινομίας ανάμεσα στη μνήμη και 
                                                             
284 Ό.π., σ. 19-20. Πρβλ. με Louis Marcorelles, “Rebel with a camera”, ό.π., σ. 12-14. 
285 Πρβλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς 
των γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 20 με ”Louis Marcorelles, “Rebel 
with a camera”, ό.π. σ. 12. 
286 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 20. 
287 Ό.π. 
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στη συνέχιση της ζωής δένεται αδιάσπαστα με το οδυνηρό ποίημα της 

καταστροφής».288 Χρησιμοποιώντας λόγο λυρικό, εκφράζοντας τη συγκίνηση που 

του προκάλεσε η προβολή της ταινίας, ο Μπακογιαννόπουλος εστιάζει στη σύνδεση 

ατομικού και καθολικού δράματος, στο ηθικό περιεχόμενο του έργου, αλλά και στον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο σκηνοθέτης φιλμικά το θέμα του χρόνου, 

χρησιμοποιώντας τη φόρμα για να εκφράσει τις αναζητήσεις του όσον αφορά στη 

σχέση παρελθόντος και παρόντος, μνήμης και λήθης, έρωτα και πόνου.  

Ο Μπακογιαννόπουλος αναγιγνώσκει την ταινία χρησιμοποιώντας ως κλειδί 

τους στίχους του T.S. Eliot από το Burnt Norton “Time present and time past/Are 

both perhaps present in time future/And time future contained in time past”,289 όπου 

θεωρεί ότι βρίσκεται το νόημα της ταινίας. Δεν επιχειρεί όμως μια εκτενέστερη 

ανάλυση.290 Ο κριτικός προσεγγίζει τη Hiroshima ως ένα φιλοσοφικό δοκίμιο για το 

χρόνο και μάλιστα ως την «πρώτη ίσως πραγματικά φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ταινία» για τη 

μάχη μεταξύ μνήμης και λησμοσύνης, αναγνωρίζοντας ότι η «βαθειά ωριμότητα» της 

ταινίας συναρτάται απόλυτα από την «εντελώς πρωτότυπη και αφάνταστα τέλεια 

μορφή της». 291 Όμως αποφεύγει να διερευνήσει ζητήματα φόρμας δηλώνοντας 

έμμεσα την πρωτοκαθεδρία του θέματος στην προσέγγιση των κινηματογραφικών 

κειμένων ή μια αδυναμία να αναλάβει μια τέτοια προσπάθεια. Πάντως το αδιάσπαστο 

μεταξύ φόρμας και περιεχομένου είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο εντυπωσιάζει τον 

κριτικό, το ότι στην ταινία του Resnais το θέμα της υπάρχει στη μορφή της, το 

περιεχόμενο στη φόρμα της. Ο δημιουργός εκφράζεται μέσα από τη μορφή του και 

όχι μόνο μέσα από το σενάριο. Το αίτημα των κριτικών και των θεωρητικών της 

δεκαετίας του 1950 για έναν κινηματογράφο υψηλής τέχνης που να εκφράζεται με τα 

δικά του μέσα έχει εκπληρωθεί. 

Μετά τους Camus, Franju και Resnais, o Μπακογιαννόπουλος περνά στην 

παρουσίαση του έργου των Jean Rouch, Jacques Baratier και Claude Bernard-Aubert. 

Οι τρεις αυτοί δημιουργοί εντάσσονται σε μια αυτόνομη κατηγορία, με κριτήριο ότι 

«άρχισαν να γυρίζουν ταινίες ιδιότυπα και στα περιθώρια[…]της συνηθισμένης 

                                                             
288 Ό.π. 
289 Ό.π. Πρόκειται για το πρώτο ποίημα του Four Quartets του T.S.Eliot. 
290 Δηλώνει πάντως ότι πρέπει να αφιερωθεί στο μέλλον μια εξαντλητική μελέτη στη μορφή της 
ταινίας. Το έργο αυτό αναλαμβάνει ο Παύλος Ζάννας λίγο καιρό αργότερα, στο τεύχος Μαΐου-
Ιουλίου 1960 του περιοδικού Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Βλ. Παύλος Α. Ζάννας «Χιροσίμα Αγάπη 
μου», Πετροκαλαμήθρες. Δοκίμια και Άλλα. 1960-1989, Διάττων 1990, σ. 18-38. 
291 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 20. 
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παραγωγής».292 O κριτικός επιστρέφοντας στον Sadoul και στη μεθοδολογία του, 

επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένοι σκηνοθέτες δημιουργούν 

εκτός του κυρίαρχου συστήματος παραγωγής και εκφράζουν με το έργο τους ένα 

ενδιαφέρον για «άλλους» πολιτισμούς. 

Στην περίπτωση του Rouch, o Μπακογιαννόπουλος δηλώνει την εκτίμησή του 

για το έργο του σκηνοθέτη, η οποία απορρέει από την πυκνότητά του και το 

ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό περιεχόμενό του. Κάνοντας αναφορά στην ιδιότητα 

του Rouch ως εθνολόγου και στο γεγονός ότι στα πλαίσια του εθνογραφικού του 

έργου ο κινηματογράφος υπήρξε καταρχάς μέσο έρευνας, προχωρά στην προσέγγιση 

του Rouch ως auteur. Ειδικότερα, επισημαίνει το ενδιαφέρον του Rouch για 

αφρικανικά θέματα και ορίζει ως κεντρικό θέμα των ταινιών του τη σύγκρουση των 

αφρικανικών πολιτισμών με τον δυτικό τρόπο ζωής. Για την παρουσίαση του έργου 

του Rouch, ο κριτικός καταφεύγει στον Sadoul, ο οποίος υπήρξε εξάλλου θερμός 

υποστηρικτής του έργου του Rouch.293 

Οι ταινίες του Rouch τις οποίες επιλέγει προς παρουσίαση ο 

Μπακογιαννόπουλος είναι οι Les Fils de l’ Eau (Οι Γιοί του Νερού, 1958), Les 

Maîtres Fous (Οι Τρελοί Αφέντες, 1955) και Moi un Noir (1958). Σχετικά με το Les 

Fils de l’ Eau, ο κριτικός αναφέρεται στην αρμονία μεταξύ θέματος και μορφής που 

επιτυγχάνει ο Rouch, καθώς και στο συνδυασμό ποίησης και απλότητας, που 

διακρίνει στις εικόνες του, ενώ όσον αφορά στο Les Maîtres Fous τονίζει τη σπάνια 

ένταση με την οποία ο σκηνοθέτης απεικονίζει τις τελετές των οπαδών του πολιτικού 

και θρησκευτικού κινήματος Hauka, και ακολουθώντας τον Sadoul, αναγνωρίζει την 

αντιαποικιοκρατική διάσταση του ντοκιμαντέρ του Rouch. Μεγαλύτερη έμφαση δίνει 

ο κριτικός στο Moi un Noir αναπαράγοντας σχεδόν πιστά τις απόψεις του Sadoul για 

την παρουσίαση της ταινίας. Όμως αν και συμφωνεί με τον γάλλο κριτικό στο ότι το 

θέμα του Moi un Noir είναι η «σχέση ανάμεσα στον κόσμο των λευκών και σε εκείνο 

των μαύρων»,294 επιλέγει να μη μοιραστεί με το αναγνωστικό κοινό του 

Κινηματογράφος-Θέατρο τον μαχητικό μαρξιστικό λόγο του τελευταίου, σύμφωνα με 

τον οποίο το θέμα της ταινίας είναι «οι επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και η 

μετατροπή ορισμένων αφρικανικών λαών σε ένα νέο προλεταριάτο».295 

                                                             
292 Ό.π., σ. 21. 
293 Ό.π., σ. 21-22. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 112-114. 
294 Ό.π., σ. 22. 
295 Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 114. 
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Ο Μπακογιαννόπουλος εστιάζει στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση του κεντρικού 

ήρωα, ο οποίος καλείται από το σκηνοθέτη εκ των υστέρων να σχολιάσει τις εικόνες 

του εαυτού του. Ο Rouch δίνει τη θέση που παραδοσιακά καταλαμβάνει ο θεατής 

στον ήρωά του και ο Edward G. Robinson (Oumarou Ganda), παρακολουθώντας τις 

εικόνες του εαυτού του οδηγείται στη συνειδητοποίηση της εκμετάλλευσης που 

βιώνει. Ο θεατής βλέποντας τις εικόνες, σχολιασμένες από το ίδιο το υποκείμενο της 

αφήγησης, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την παθητική του στάση απέναντι στα όσα 

διαδραματίζονται στην οθόνη και οφείλει «“εκών ή άκων” να συμμετάσχη με 

μεγαλύτερη εσωτερικότητα κι ανθρωπιά, με ουσιαστικώτερη συνείδηση κι 

ενεργητικότητα».296 Η σημασία του Moi un Noir, για τον κριτικό έγκειται στο ότι 

φόρμα και περιεχόμενο υπηρετούν ένα σκοπό, την ενεργοποίηση του θεατή. 

Όσον αφορά στον δεύτερο σκηνοθέτη της κατηγορίας, έναν παραγνωρισμένο 

σήμερα εκπρόσωπο του Νέου Κύματος, τον Baratier, ο Μπακογιαννόπουλος 

επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πιο γνωστή ταινία του, το Goha (Γκοά, ο Γιος της 

Σκλάβας, 1958), ακολουθώντας και σε αυτή την περίπτωση τον Sadoul. Ο κριτικός 

υπογραμμίζει την προσπάθεια του σκηνοθέτη να δώσει μια ρεαλιστική όψη και 

αυθεντικότητα στην ταινία του, καθώς και ένα ύφος που να ανταποκρίνεται στον τόνο 

του λαϊκού παραμυθιού. Αν και επισημαίνει την οριενταλιστική ματιά του Baratier, ο 

οποίος «μένει πάντα ένας Ευρωπαίος, που κοιτάζει»,297 εντούτοις επικροτεί την 

απλότητα της ματιάς του και το γεγονός ότι αντιμετωπίζει με συμπάθεια τους 

χαρακτήρες και την ιστορία τους. Παραφράζοντας τον Sadoul, κάνει αναφορά στο 

άχρονο της ιστορίας που διηγείται ο Baratier, σε αντίθεση όμως με τον γάλλο κριτικό, 

ο Μπακογιαννόπουλος επισημαίνει την αρμονία μεταξύ της αχρονικότητας της 

ιστορίας με το ντεκουπάζ της ταινίας.298 

Ο Bernard-Aubert, γνωστός στο ελληνικό κοινό κυρίως ως σκηνοθέτης της 

Πολιορκίας (1962), είναι ο μόνος από τους τρεις δημιουργούς της συγκεκριμένης 

κατηγορίας, ταινία του οποίου έχει προβληθεί στην Ελλάδα πριν από τη συγγραφή 

                                                             
296 Πρβλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς 
των γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 22. 
297 Ό.π., σ. 23. 
298 Αντίθετα με το Sadoul, ο οποίος χαρακτηρίζει τον ήρωα της ταινίας «πρώτο ξάδελφο του 
Φλαμανδού Till Eulenspiegel, του Ασιάτη Nazredin και του Τούρκου Karageuz», ο 
Μπακογιαννόπουλος κάνει λόγο για «πρωτοξάδερφο του δικού μας Καραγκιόζη» απαντώντας με μια 
κάποια εθνικιστική διάθεση στον γάλλο κριτικό. Πρβλ. Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, 
ό.π., σ. 114 με Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας 
γενιάς των γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 23. 



104 
 

της μελέτης του Μπακογιαννόπουλου.299 Πρόκειται για το Patrouille de Choc (Οι 

Εθελονταί του Θανάτου, 1957) η προβολή της οποίας είχε γίνει τον Απρίλιο του 1959, 

ένα χρόνο πριν από την έκδοση του περιοδικού, και η οποία είχε τύχει θερμής 

υποδοχής από τους κριτικούς.300 Ο Μπακογιαννόπουλος ξεχωρίζει το Patrouille de 

Choc επειδή ο σκηνοθέτης αρνείται τις συμβάσεις του κλασικού αφηγηματικού 

κινηματογράφου του Hollywood. «Η ταινία ξετυλίγεται χωρίς πλοκή, χωρίς 

βεντέττες, χωρίς ψυχολογική ανάλυση, χωρίς προκαθωρισμένες θεωρίες για τον 

πόλεμο».301 Τα στοιχεία εκείνα τα οποία εκτιμά ο κριτικός στην ταινία και στο 

δημιουργό της, είναι το ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο του έργου, το αντιπολεμικό 

θέμα της, η λιτότητα της αφήγησης, η απουσία σκηνοθετικών υπερβολών και η 

αυθεντικότητα αν και ο κριτικός επισημαίνει και μια κάποια σκηνοθετική 

ανωριμότητα, η οποία όμως αποφαίνεται ότι δεν αποβαίνει μοιραία για την ταινία. 

Όσον αφορά στο Les Tripes au Soleil (Τ’ Άντερα στον Ήλιο, 1958) τη δεύτερη 

ταινία του Bernard-Aubeurt, ο Μπακογιαννόπουλος, μην έχοντας πρόσβαση στο 

φιλμικό κείμενο, επιλέγει να χρησιμοποιήσει σχεδόν κατά γράμμα τον λόγο του 

Sadoul. Ο γάλλος κριτικός γράφοντας για το Les Tripes au Soleil εκφράζει το 

σεβασμό και τη συμπάθειά του προς το σκηνοθέτη επαινώντας το πάθος με το οποίο 

εκφράζει τις ιδεολογικές του πεποιθήσεις, τις αντιρατσιστικές ιδέες τουτην ορμή και 

την αποφασιστικότητά του Bernard-Aubert.302 Όμως η συνολική κρίση του δεν είναι 

θετική, αφού επισημαίνει σύγχυση και ανεπάρκεια σε σεναριακό και σκηνοθετικό 

επίπεδο, ενώ αντιμετωπίζει με αυστηρότητα την επιλογή του σκηνοθέτη να 

συμπεριλάβει στο έργο του ερωτικές σκηνές, οι οποίες συνιστούν παραφωνία, σε μια 

προσπάθεια να εξασφαλίσει πάση θυσία την εμπορική επιτυχία.303  

Τέλος, όσον αφορά στην τρίτη ταινία του Bernard-Aubert, το Match contre la 

Mort (Πάλη με το Θάνατο, 1959), ο Μπακογιαννόπουλος σημειώνει ότι «τα 

ελαττώματα του Aubert φαίνεται ότι κυριάρχησαν απόλυτα στο τελευταίο του έργο, 

                                                             
299 Η ταινία σε σενάριο Claude Accursi και Claude Bernard-Aubert και παραγωγή Κώστα Καραγιάννη, 
συμμετέχει στην Τρίτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1962), όπου και της 
απονέμεται το Α΄ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Τίτου Βανδή. 
300 To Patrouille de Choc αρχίζει να προβάλλεται στην Αθήνα στις 20/4/1959 (Ρεξ). 
301 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 23. 
302 Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 114. 
303 Πρβλ. Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 114 με Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, 
«Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των γάλλων σκηνοθετών», 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 23. 
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που θεωρήθηκε ομόφωνα από τη γαλλική κριτική σαν οικτρή αποτυχία».304 Στο 

απόσπασμα αυτό διακρίνεται μια τάση του κριτικού να καταφεύγει σε συμπεράσματα 

για την αξία μιας ταινίας χωρίς να έχει προσωπική άποψη, βασιζόμενος στην ξένη 

κριτική ως προς την καλλιτεχνική ή μη αρτιότητα μιας ταινίας. 

Κατόπιν, ο Μπακογιαννόπουλος περνά στην τελευταία μεγάλη κατηγορία των 

εκπροσώπων της Nouvelle Vague, που προέρχονται από τις τάξεις των Cahiers du 

Cinéma, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στους Chabrol, Truffaut και Godard, 

ενώ οι αναφορές σε άλλους κριτικούς του περιοδικού όπως o Kast και ο Doniol-

Valcroze ή ο Rohmer και ο Rivette, οι οποίοι το 1960 είχαν ήδη περάσει από τη 

συγγραφή κριτικών κειμένων στη σκηνοθεσία ταινιών, είναι σύντομες. Ο κριτικός 

ακολουθεί την ιδιαίτερα διαδεδομένη τάση των κριτικών και των δημοσιογράφων 

στις αρχές της δεκαετίας του 1960 να ξεχωρίζουν τους Chabrol, Truffaut και Godard 

ως σημαιοφόρους του Νέου Κύματος.305 

H ενασχόληση του κριτικού με τους τρεις συγκεκριμένους σκηνοθέτες 

σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της έκδοσης των 

πρώτων τευχών του περιοδικού προβάλλονται στην Αθήνα οι ταινίες του Chabrol Les 

Cousins και À Double Tour, όπως και τo Les Quatre Cents Coups, ενώ το À Bout de 

Souffle (Με Κομμένη Ανάσα, 1959) του Godard φέρει ήδη τη φήμη του καθώς η 

προβολή του στη Γαλλία έχει προκαλέσει ενθουσιασμό σε μια μεγάλη μερίδα των 

γάλλων κριτικών.306 Το γεγονός εξάλλου ότι ο Sadoul, στον οποίο ο 

Μπακογιαννόπουλος καταφεύγει συνεχώς για τη συγγραφή του άρθρου του, έχει 

γράψει εκτεταμένα για τους Chabrol και Truffaut θα πρέπει να έπαιξε ρόλο στην 

απόφασή του. 

Ο Μπακογιαννόπουλος, κάνει ειδική μνεία στο γεγονός ότι οι τρεις 

δημιουργοί υπήρξαν συντάκτες στο «πρωτοποριακό», όπως το χαρακτηρίζει, 

περιοδικό Cahiers du Cinéma και ότι δέχτηκαν τη «φωτισμένη κηδεμονία του 

                                                             
304 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π. 
305 Ο Neupert υποστηρίζει ότι η κανονικοποίηση των Chabrol, Truffaut και Godard ως των πιο 
σημαντικών εκπροσώπων του κινήματος ξεκινά από τα ίδια τα Cahiers du Cinéma, αφού το περιοδικό 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστοριογράφηση της Nouvelle Vague και στον τρόπο με τον οποίο το Νέο 
Κύμα ταυτίζεται με σκηνοθέτες και όχι με ταινίες ή με κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Richard 
Neupert, ό.π., σ. 18-19. 
306 Για την υποδοχή της ταινίας από τους Γάλλους κριτικούς βλ. ενδεικτικά, Ramona Fotiade, À Bout 
de Souffle. French Film Guide, I.B.Tauris & Co , Λονδίνο 2013, σ. 93-97. 
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μεγάλου αισθητικού André Bazin».307 Αντιμετωπίζει τους νέους σκηνοθέτες ως 

αποστόλους και συνεχιστές του κινηματογραφικού δόγματος του γάλλου θεωρητικού 

και υποστηρίζει ότι υπό την κηδεμονία του Bazin οι κριτικοί των Cahiers 

«υπερασπίστηκαν με φανατισμό τα “films d’ auteurs”, (έργα με έντονη τη σφραγίδα 

της προσωπικότητας που τα δημιούργησε)» και στη συνέχεια εφάρμοσαν πρακτικά 

τις αρχές του στις ταινίες τους.308 Είναι σαφές ότι για τον Μπακογιαννόπουλο, τα 

έργα των δημιουργών του Νέου Κύματος που προήλθαν από τις τάξεις των Cahiers, 

φέρουν ένα συγκεκριμένο θεωρητικό και πνευματικό υπόβαθρο και εκφράζουν 

δεδομένες αισθητικές αρχές και υπό αυτό το πρίσμα πρόκειται να αναγνωσθούν. Το 

γεγονός ότι ο Sadoul δεν κάνει καμιά αναφορά στον Bazin και η μνεία στη 

φωτισμένη κηδεμονία του αποτελεί προσθήκη του Μπακογιαννόπουλου καταδεικνύει 

τη σημασία που αποδίδει ο έλληνας κριτικός στον γάλλο θεωρητικό.309  

 Ο Μπακογιαννόπουλος επίσης θέλγεται από τη νεότητα των τριών 

σκηνοθετών, ένα στοιχείο το οποίο, τόσο την εποχή που εξετάζουμε αλλά και 

σήμερα, συνιστά μια από τις πιο «γοητευτικές» παραμέτρους του κινήματος για τους 

μελετητές, τους κριτικούς αλλά και το κοινό. Ακόμα, υπό την επίδραση του Sadoul, 

δίνει ιδιαίτερη σημασία στα νέα ήθη που φέρνουν οι νέοι δημιουργοί στον τρόπο 

παραγωγής ταινιών. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι ο Chabrol και ο Truffaut εισέρχονται 

στην παραγωγή «χάρη στην προσωπική τους περιουσία ή στη χρηματική βοήθεια 

συγγενών τους»310 και επικροτεί την πίστη και την τόλμη του Chabrol να διαθέσει 

ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την παραγωγή της πρώτης του ταινίας, ενώ επίσης θα 

τονίσει και το γεγονός της χρηματικής ενίσχυσης ποιότητας (prime de qualité) που 

έλαβε ο σκηνοθέτης από το Centre Nationale de la Cinematographie.311 

Για την παρουσίαση της πρώτης ταινίας του Chabrol Le Beau Serge (Ο 

Ωραίος Σέργιος, 1958), η οποία την περίοδο κυκλοφορίας του Κινηματογράφος-

Θέατρο δεν έχει προβληθεί ακόμα στην Αθήνα, ο Μπακογιαννόπουλος καταφεύγει 

                                                             
307 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 24. 
308 Ό.π. 
309 Η προσθήκη του Μπακογιαννόπουλου είναι επίσης ενδιαφέρουσα λαμβάνοντας υπόψη την 
αντιγνωμία μεταξύ Sadoul και Bazin. Σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο κριτικών ο τρόπος με τον 
οποίο προσεγγίζουν και προσδιορίζουν την έννοια του κινηματογραφικού ρεαλισμού. Όπως 
σημειώνει η Leila Wimmer, ο Sadoul «όρισε τον ρεαλισμό κυρίως μέσω του χειρισμού του θέματος 
και του περιεχομένου[ενώ] o Bazin οριοθέτησε μια αισθητική του ρεαλισμού στη βάση 
φορμαλιστικών κριτηρίων». Leila Wimmer, ό.π., σ. 49. 
310 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 24. 
311 Ό.π. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 115. 
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για άλλη μια φορά στον Sadoul. Ο γάλλος κριτικός σημειώνει ότι το Le Beau Serge 

«έχει κάτι από την αμεσότητα και την ειλικρίνεια που θα περίμενε κανείς από ένα 

πρώτο μυθιστόρημα»,312 και ο Μπακογιαννόπουλος προσεγγίζει επίσης την ταινία ως 

το έργο ενός νεαρού auteur δίνοντας έμφαση στις προθέσεις του αναζητώντας το 

ρεαλισμό στο περιεχόμενο και στη φόρμα της ταινίας. O έλληνας κριτικός, 

παραφράζοντας τον Sadoul, κάνει μνεία στη λιτότητα της παραγωγής και την 

απουσία γνωστών ηθοποιών, στην ειλικρίνεια του δημιουργού τόσο σε επίπεδο 

σεναρίου όσο και σκηνοθεσίας, στην απλότητα και στην ευθύτητα της περιγραφής 

καθώς και στην ακρίβεια του τρόπου με τον οποίο ο Chabrol μελετά το φυσικό και 

κοινωνικό πλαίσιο της ιστορίας του. Οι δύο κριτικοί δίνουν έμφαση στα στοιχεία 

εκείνα που τοποθετούν την ταινία στα πλαίσια ενός (νέο)ρεαλιστικού 

κινηματογράφου σε επίπεδο παραγωγής καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο 

δημιουργός στέκεται απέναντι στην πραγματικότητα.313 Απομακρυνόμενος όμως από 

τον Sadoul, ο Μπακογιαννόπουλος επιχειρεί μια ηθική ανάγνωση του φινάλε του Le 

Beau Serge, υπογραμμίζοντας ότι τελικά αξία έχει η πράξη του François (Jean-Claude 

Brialy) και όχι η ρητορική του, η προσπάθειά του δηλαδή με επιχειρήματα να σώσει 

τον φίλο του Serge (Gérard Blain). Το τέλος του φιλμ του Chabrol ερμηνεύεται ως 

νίκη της κοσμοθεωρίας εκείνης που πρεσβεύει την ελπίδα και την αισιοδοξία έναντι 

του αρνητισμού, του κυνισμού και της απαισιοδοξίας, ερμηνεία που αποκαλύπτει την 

επιρροή που έχει δεχτεί ο Μπακογιαννόπουλος από την Καθολική σκέψη του 

Bazin.314  

Μακριά από την απλότητα και την ευθύτητα του Le Beau Serge, το Les 

Cousins κρίνεται από τους Sadoul/Μπακογιαννόπουλο ως έργο ευρημάτων, 

τεχνασμάτων και δεξιοτεχνίας.315 Στον ρεαλισμό του Le Beau Serge ο Sadoul και ο 

Μπακογιαννόπουλος αντιπαραθέτουν το φορμαλισμό του Les Cousins. Όμως 

διακρίνει κανείς μια διαφορά μεταξύ των δυο κριτικών. Ο Sadoul εμφανίζεται πιο 

κριτικός απέναντι στις φορμαλιστικές τάσεις του σκηνοθέτη απ’ ότι ο 

                                                             
312 Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π. 
313 Σύμφωνα με τον Monaco, την εποχή προβολής του το Le Beau Serge θεωρήθηκε ότι προοιωνίζει 
έναν γαλλικό νεορεαλισμό. James Monaco, ό.π., σ. 266. 
314 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 25. 
315 Το Les Cousins αρχίζει να προβάλλεται στην Αθήνα, στις 8/2/1960 (Αττικόν, Ελληνίς). Λαμβάνει 
θετικές κριτικές ιδίως για τη σκηνοθεσία του Chabrol. Βλ. ενδεικτικά, Π.Ν.Λ., «Τα έργα της 
εβδομάδος», Τα Νέα, 9 Φεβρουαρίου 1960, σ.2. Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της 
εβδομάδος», Το Βήμα, 9 Φεβρουαρίου 1960. Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», 
Ελευθερία, 10 Φεβρουαρίου 1960, σ.2. 
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Μπακογιαννόπουλος, ο οποίος δείχνει εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο 

ο Chabrol χειρίζεται την κινηματογραφική κάμερα. Μην τολμώντας να απομακρυνθεί 

ιδιαίτερα από τον γάλλο δάσκαλο αναγνωρίζει πάντως ότι η «εξαιρετική άνεση η 

οποία χαρακτηρίζει τις κινήσεις της μηχανής[...]φθάνει ίσως μέχρι την υπερβολή, 

δημιουργεί όμως τελικά ένα ιδιότυπο ύφος».316 Ενώ, όμως, ο Sadoul εκφράζει τον 

προβληματισμό του για τις ναζιστικές και ρατσιστικές αντηχήσεις του σεναρίου, ο 

Μπακογιαννόπουλος γοητεύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης μεταφέρει 

στη μεγάλη οθόνη τις συμπεριφορές της παρισινής νεολαίας του τέλους της δεκαετίας 

του 1950.  

Ο έλληνας κριτικός, ξεφεύγοντας από την επίδραση του Sadoul, επισημαίνει 

ότι στο Les Cousins, όπως και στο Le Beau Serge, ο σκηνοθέτης περιγράφει με τρόπο 

αντικειμενικό ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Ο σκηνοθέτης γίνεται ο 

κοινωνιολόγος των σύγχρονων καιρών, ο οποίος έχοντας ως εργαλείο της έρευνάς 

του την κάμερα, προσφέρει μια αυθεντική εικόνα της ζωής. Αντιπαραβάλλοντας, 

όπως και η πλειονότητα των κριτικών της εποχής, το Les Cousins με τους Les 

Tricheurs (Οι Ζαβολιάρηδες, 1958) του Carné, προκρίνει την ταινία του Chabrol με 

κριτήριο ότι ο τελευταίος στέκεται «σε ορθή απόσταση από το θέμα του. Ο 

σκηνοθέτης ούτε ταυτίζεται με τους ήρωές του, ούτε τους παρατηρεί σαν 

αξιοπερίεργα γραφικά όντα».317 Για τον κριτικό, η αυθεντικότητα της περιγραφής του 

Chabrol στηρίζεται στον τρόπο με τον οποίο δομεί το σενάριο και τους χαρακτήρες. 

Επαινεί τόσο τη χαλαρή οργάνωση του σεναρίου και την αλήθεια των διαλόγων του 

Paul Gégauff, όσο και την αληθοφάνεια των χαρακτήρων. Ο ρεαλισμός του Les 

Cousins δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της στάσης του Chabrol απέναντι στην 

πραγματικότητα, αλλά και της δραματουργικής σύνθεσής του. Ο 

Μπακογιαννόπουλος επικροτεί ταυτόχρονα τον ρεαλισμό του Bazin και τον κλασικό 

ρεαλισμό. 

Περισσότερο όμως από τις στυλιστικές ή αφηγηματικές στρατηγικές του Le 

Beau Serge, o κριτικός εστιάζει στο θέμα της ταινίας, υποστηρίζοντας ότι ο Chabrol 

                                                             
316 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 25. 
317 Ό.π. Όπως σημειώνει η Geneviève Sellier, αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται στη Γαλλία αφού 
με την έξοδο στις αίθουσες του Les Cousins στο Παρίσι, δέκα στα δεκατέσσερα άρθρα προχωρούν σε 
σύγκριση μεταξύ των δύο ταινιών. Βλ. Geneviève Sellier, ό.π., σ. 47. 
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θίγει «ένα ηθικό και μεταφυσικό πρόβλημα».318 Τα δύο ξαδέρφια του τίτλου, ο Paul 

και ο Charles, γίνονται φορείς δυο διαφορετικών, αντίθετων κοσμοθεωριών. Ο 

κυνισμός παλεύει με το ρομαντισμό, η σκληρότητα με την αγνότητα. Ο θάνατος του 

Charles αντιμετωπίζεται από τον Μπακογιαννόπουλο, ο οποίος αναζητά ένα 

βαθύτερο πνευματικό και ηθικό περιεχόμενο στην ταινία, ως «η άδικη θυσία του 

αμνού», η οποία θα «χρησιμεύση για την πιθανή σωτηρία του “απωλολότος”».319 Και 

ο κριτικός καταλήγει: «Στον ηθικό κόσμο του άλλοτε κυνικού νεαρού έχει 

ανεπαίσθητα γεννηθή το αίσθημα της ε υ θ ύ ν η ς».320 Στο παράλογο του φινάλε, 

στον κυνισμό και στην απαισιοδοξία του τέλους της ταινίας, ο κριτικός έχει την 

ανάγκη να προσδώσει έναν ευρύτερο συμβολισμό, ένα νόημα το οποίο καταξιώνει 

την ταινία ως παραβολή, αντιδρώντας στην έλλειψη ενός λυτρωτικού φινάλε όπως 

στην περίπτωση του Le Beau Serge.321  

Η τρίτη χρονολογικά ταινία του Chabrol, το À Double Tour, και η πρώτη του 

σκηνοθέτη που προβάλλεται στην Αθήνα, κρίνεται από τον Μπακογιαννόπουλο ως η 

πιο αδύναμη του.322 Μια από τις αδυναμίες που εντοπίζει στην ταινία είναι η εμφανής 

επιρροή του Hitchcock τόσο στο θέμα όσο και στο ύφος της. Σημειώνει ότι όπως ο 

Hitchcock, ο Chabrol «παίρνει ένα σενάριο ασήμαντο και προσπαθεί να το δικαιώση 

στα μάτια μας, ζαλίζοντάς μας με μιαν εκθαμβωτική πραγματικά σκηνοθεσία. Και 

όπως εκείνος, όταν πιστεύη ότι μπορεί να καταφέρη κάτι τέτοιο, αποτυχαίνει».323 

Πέρα από το γεγονός ότι ο Μπακογιαννόπουλος εκφράζεται με αυστηρότητα για τον 

μαιτρ του τρόμου, ενώ κρίνει ως αρνητική την επιρροή του στον Chabrol, απορρίπτει 

επίσης την επιλογή του γάλλου σκηνοθέτη να στραφεί στο είδος της αστυνομικής 

ταινίας. Για τον κριτικό η απομάκρυνση του δημιουργού «από τα προσωπικά 

βιώματα των προηγούμενων του ταινιών»,324 η απομάκρυνση δηλαδή από την 

αυθεντικότητα και την αλήθεια των Le Beau Serge και Les Cousins, αποβαίνει 

μοιραία καλλιτεχνικά. Αν και αξιολογεί θετικά τη mise en scène του δημιουργού και 

                                                             
318 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 25. 
319 Ό.π., σ. 26. 
320 Ό.π. 
321 Ο Μπακογιαννόπουλος ακολουθεί την ανάγνωση του Πλωρίτη, ο οποίος βλέπει στο ίδιο φινάλε 
την προσγείωση του «κακού» Paul και την αρχή μιας «γενικής συνειδητοποίησης [...] του νεαρού 
ανεύθυνου». Μ. Πλωρίτης, «Τα χαμένα νιάτα», Ελευθερία, 4 Μαρτίου 1960, σ. 4. Για την αμφισημία 
του φινάλε της ταινίας βλ. Richard Neupert, ό.π., σ. 132. 
322 Το À Double Tour αρχίζει να προβάλλεται στην Αθήνα, στις 11/1/1960 (Άστυ, Ελληνίς).  
323 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 26. 
324 Ό.π. 
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αναγνωρίζει το μορφικό ενδιαφέρον του À Double Tour, καταλογίζει στον Chabrol 

«σύγχυση προθέσεων», ενώ κρίνει και την υπόθεση της ταινίας ως «κάτι περισσότερο 

από απίθανη: εξοργιστική».325 Η σύγκρουση που εντοπίζει στο φιλμικό κείμενο 

μεταξύ ομορφιάς και ασχήμιας, αγνότητας και ποταπότητας δεν αρκεί για να το 

δικαιώσει στα μάτια του.326 

 Το ερώτημα που εκφράζει ο κριτικός, με αφορμή το γεγονός της 

ολοκλήρωσης της τέταρτης ταινίας του Chabrol Les Bonnes Femmes, αν δηλαδή ο 

δημιουργός «θα κατορθώση να ισορροπήση τα συγκρουόμενα στοιχεία του ταλέντου 

του ή θα υποκύψη οριστικά στο φορμαλισμό, μεθυσμένος από την ευχέρειά του»,327 

αντικατοπτρίζει μια γενικότερη απογοήτευση των κριτικών της εποχής για την 

εξέλιξη του Chabrol. Ο σκηνοθέτης κρίνεται αυστηρά για τη στροφή του σε θέματα 

τα οποία βρίσκονται πιο κοντά σε εκείνα ενός κινηματογράφου της ποιότητας και σε 

έναν εμπορικό κινηματογράφο, καθώς και για την απομάκρυνση του από το ρεαλισμό 

προς χάριν ενός στείρου φορμαλισμού.328 

 Περνώντας στον Truffaut, ο Μπακογιαννόπουλος κάνει ειδική μνεία στην 

ιδιότητα του σκηνοθέτη ως κριτικού, υιοθετώντας τη θέση του Sadoul για τον νέο 

συνάδελφό του. Ο Truffaut χαρακτηρίζεται «θερμόαιμος, έντονα αντιδραστικός, 

πολλές φορές άδικος στις άγριες προκαταλήψεις του».329 Στην αυστηρή κρίση του 

Sadoul, όμως, ο Μπακογιαννόπουλος προσθέτει και την προσωπική του γνώμη για 

τον κριτικό Truffaut, συμπληρώνοντας ότι πάντα στις κριτικές του ο τελευταίος 

υπήρξε «συγκινητικά ειλικρινής».330 Το πάθος, η μαχητικότητα και κυρίως η 

ειλικρίνεια του κριτικού Truffaut αντισταθμίζουν τις ενίοτε άδικες κρίσεις του. Ο 

Μπακογιαννόπουλος, σε αντίθεση με τον Sadoul, κρατά μια πιο ευμενή στάση 

απέναντι στον νεαρό συντάκτη των Cahiers du Cinéma και του Arts, αλλά τελικά 

αποφαίνεται ότι ο Truffaut «είχε φαίνεται περισσότερη ποιότητα δημιουργού παρά 
                                                             
325 Ό.π. 
326 Ο Μπακογιαννόπουλος συμφωνεί με κριτικούς, όπως ο Πηλιχός και το Κουαρτέτο, οι οποίοι σε 
κείμενά τους εξαίρουν τη σκηνοθεσία του Chabrol, καταδικάζοντας το θέμα της ταινίας του. Βλ. 
ενδεικτικά Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 12 Ιανουαρίου 1960, σ.2 
και Γ.Κ.Π., «Τα έργα της εβδομάδος», Τα Νέα, 12 Ιανουαρίου 1960, σ.2. 
327 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 26. 
328 Για την πτώση του Chabrol από την κριτική χάρη μετά το À Double Tour βλ. ενδεικτικά Richard 
Neupert, ό.π., σ. 125-126 και Geneviève Sellier, ό.π., σ. 165. 
329 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 27. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes 
on a new generation”, ό.π., σ. 116. 
330 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 27. 
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κριτικού».331 Το γεγονός ότι ο κριτικός υποστηρίζει σε μια σύντομη αναφορά στη 

μικρού μήκους ταινίας του Truffaut Les Mistons (Τα Παλιόπαιδα, 1957) ότι η δεύτερη 

σκηνοθετική προσπάθεια του σκηνοθέτη «παρουσίαζε μιαν ασυνήθιστη 

πυκνότητα»,332 τον απομακρύνει ξανά από τη σκιά του Sadoul, ο οποίος χαρακτηρίζει 

την ταινία «εκθαμβωτική αλλά αδέξια».333  

Το κυρίως τμήμα του κειμένου του Μπακογιαννόπουλου σχετικά με τον 

Truffaut αφορά την ταινία του Les Quatre Cents Coups, η οποία έχει προβληθεί στην 

Αθήνα το Μάρτιο του 1960.334 Παρά το γεγονός, όμως, ότι ο κριτικός έχει την 

ευκαιρία να δει το φιλμ, το οποίο εξάλλου αξιολογεί ως πολύ καλό στη «Γνώμη των 

δέκα», για την κριτική του παρουσίαση καταφεύγει ξανά στον Sadoul.335 Ως μια από 

τις κυριότερες αρετές της ταινίας ορίζεται η αντικειμενικότητά της. Παρά το 

αυτοβιογραφικό της περιεχόμενο, ο Truffaut δεν περιορίζεται στην περιγραφή μιας 

συγκεκριμένης ατομικής περίπτωσης, και ειδικότερα της προσωπικής του δραματικής 

ιστορίας που θα τον οδηγούσε ίσως στο μελόδραμα, αλλά διατηρεί μια αντικειμενική 

στάση και επιτυγχάνει την καθολικότητα. Ο σκηνοθέτης χωρίς να χρησιμοποιεί 

παρωχημένες αφηγηματικές συμβάσεις καταφέρνει να «αγγίξει» με την αλήθεια του 

το συναίσθημα του θεατή. Ο τρόπος με τον οποίο ο Truffaut χρησιμοποιεί τη mise en 

scène εκτιμάται ιδιαίτερα από τον Μπακογιαννόπουλο. Ιδιαίτερα ξεχωρίζει την 

απλότητα του decoupage, τον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης κινεί την κάμερα, 

επιλέγει και κινηματογραφεί τους χώρους όπου διαδραματίζονται τα δρώμενα, 

οργανώνει τις σεκάνς του και συνθέτει το ρυθμό του φιλμ, στοιχεία τα οποία κρίνει 

ότι συμφωνούν και εκφράζουν το περιεχόμενο του.  

 Κυρίως όμως, επηρεασμένος από τον Sadoul, τον λόγο του οποίου 

οικειοποιείται, δίνει έμφαση στο ανθρωποκεντρικό, κοινωνικό, ρεαλιστικό 

περιεχόμενό της ταινίας. Όπως σημειώνει «[...] η λιτή και πυκνή μαζί μορφή του 

έργου υπαγορεύθηκε από ένα περιεχόμενο ουσιαστικό, ανθρώπινο και τοποθετημένο 

                                                             
331 Ό.π. 
332 Ό.π. 
333 Ό.π. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 116. 
334 Το Les Quatre Cents Coups αρχίζει να προβάλλεται στον κινηματογράφο Άστυ, στις 7/3/1960, εν 
μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων στον χώρο του τύπου. Για την θερμή υποδοχή της ταινίας βλ. 
ενδεικτικά «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. Μ. Πλωρίτης, «Ο 
κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 1 Απριλίου 1960, ό.π. και Γ.Ν. Μακρής, «Ο 
κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 67, τχ. 786, ό.π., σ. 484-485. 
335 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. 
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στο σωστό κοινωνικό του περίγυρο».336 Υιοθετώντας την επιχειρηματολογία του 

Sadoul σχετικά με τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν το Les Quatre Cents Coups ένα 

ρεαλιστικό κείμενο, σημειώνει την επίδραση που έχει δεχτεί ο Truffaut από τα 

πρότυπά του, τον Honoré de Balzac και τον Renoir, και επισημαίνει ότι η 

«ρωμαλεότητα που χαρακτηρίζει την ρεαλιστική τους παρατήρηση» ξαναβρίσκεται 

«ανέπαφη» στο Les Quatre Cents Coups.337 Επίσης, ο Sadoul διακρίνει στην ταινία 

την επιρροή της ταινίας του Jean Vigo Zéro de Conduite (Διαγωγή Μηδέν, 1933), 

ενός φιλμ με σαφή πολιτικό στόχο και του μυθιστορήματος του Jules Valles L’Enfant 

(Το Παιδί). Ο Μπακογιαννόπουλος αναγνωρίζει την επίδραση του Vigo, αλλά 

επιπλέον προσθέτει και την «οργανική λιτότητα»338 του Vittorio De Sica και του 

Zavattini. Ο πόθος του για μια αναβίωση του νεορεαλισμού στις ταινίες του Νέου 

Κύματος είναι ολοφάνερος. 

 Συνεχίζοντας τα δάνεια από τον Sadoul, ο Μπακογιαννόπουλος εστιάζει το 

ενδιαφέρον του στο κοινωνικό περιεχόμενο του Les Quatre Cents Coups. Σημειώνει 

τη ρεαλιστική διαγραφή των γονιών του μικρού ήρωα, οι οποίοι αποτελούν προϊόντα 

μιας συγκεκριμένης κοινωνικής και οικονομικής τάξης και θύματα, όπως άλλωστε 

και ο γιος τους, της αδυναμίας τους να κατανοήσουν τους άλλους. Επιπρόσθετο 

ενδιαφέρον στην κριτική προσέγγιση της ταινίας από τον Μπακογιαννόπουλο είναι 

ότι ο κριτικός δεν αρκείται στην υιοθέτηση του λόγου του Sadoul αλλά καταφεύγει 

και στον Rivette και ειδικότερα στο άρθρο του τελευταίου “Du côte de chez 

Antoine”. Σε αυτό ο κριτικός επιχειρηματολογεί για την απλότητα και την απουσία 

επιτήδευσης στο φιλμ του Truffaut. Ο έλληνας κριτικός «δανείζεται» το χωρίο εκείνο 

στο οποίο ο Rivette συνδέει τον Truffaut με τον Franju στη βάση της τρυφερότητας 

με την οποία αντιμετωπίζει ο πρώτος τη σκληρότητα και ο δεύτερος την τρέλα. 

Παραφράζοντας τον Rivette, ο Μπακογιαννόπουλος σημειώνει: «Και στις δυο 

περιπτώσεις, μια αβάσταχτη σχεδόν δύναμη γεννιέται μέσα από την λιτότητα, ενώ η 

άρνηση της ρητορικής, της ανοικτά εκτεθειμένης βίας, δίνει στις εικόνες δόνηση κι 

                                                             
336 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 27. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes 
on a new generation”, ό.π., σ. 116. 
337 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 28. Στο κείμενο του Sadoul αναφέρεται 
συγκεκριμένα η ταινία του Renoir La Marseillaise (Μασσαλιώτιδα, 1938) ενώ στο κείμενο του 
Μπακογιαννόπουλου όχι. Επίσης ο έλληνας κριτικός δεν αναφέρεται στο έργο του Balzac La Comedie 
Humaine (Η Ανθρώπινη Κωμωδία), στο οποίο κάνει αναφορά ο Sadoul.  
338 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 28. 
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εσωτερικό παλμό, που επιβάλλονται με ξαφνικές λάμψεις σαν λεπίδα στον ήλιο».339 

Η σύνδεση του Truffaut με το Franju, εκπρόσωπο ενός ποιητικού και ταυτόχρονα με 

κοινωνικό στόχο κινηματογράφου, βοηθά τον Μπακογιαννόπουλο να προσδώσει ένα 

επιπλέον βάρος στo Les Quatre Cents Coups, ενώ η άρνηση του πεποιημένου λόγου, 

της ευγλωττίας, της ρητορικής και η ρεαλιστική, λιτή κινηματογράφηση είναι 

στοιχεία που καταξιώνουν επιπλέον το φιλμικό κείμενο αφού ανταποκρίνονται στο 

κινηματογραφικό ιδανικό του κριτικού. 

 Μετά τη σύντομη παρέκβαση με το κείμενο του Rivette, ο 

Μπακογιαννόπουλος επιστρέφει στο Sadoul συνεχίζοντας την υπογράμμιση των 

ρεαλιστικών στοιχείων της ταινίας, σημειώνοντας τον «ευθύ» διάλογο του Marcel 

Moussy και την αυτοσχεδιαστική του ποιότητα, τη ρεαλιστική φωτογραφία του Henri 

Decaë που αναδεικνύει το «καθημερινό και πραγματικό Παρίσι», την «απλή και 

ρεαλιστική» ερμηνεία και σκηνοθεσία και εντέλει την κατάκτηση, μέσα από την 

αναζήτηση του αληθινού και φυσικού, της ποίησης, μια κατάκτηση «αναπόφευκτη» 

για τον Sadoul, «αθέλητη» για τον Μπακογιαννόπουλο.340 

Για την παρουσίαση του À Bout de Souffle του Godard, του τρίτου σκηνοθέτη 

της κατηγορίας των Cahiers, ο Μπακογιαννόπουλος προσφεύγει για άλλη μια φορά 

στον ξένο τύπο, αφού το συγκεκριμένο φιλμ θα προβληθεί στην Ελλάδα ένα μήνα 

μετά τον τερματισμό της έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο, τον Οκτώβριο του 

1960. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το κείμενο της κριτικής του Guyonnet από την 

L’Express της 17ης Μαρτίου 1960,341 παραφράζοντας την εισαγωγή του κειμένου του 

γάλλου κριτικού και ειδικότερα το χωρίο εκείνο το οποίο αναφέρεται στις 

ενθουσιώδεις κρίσεις δυο σημαντικών πνευματικών ανθρώπων της εποχής, του Jean-

Paul Sartre και του Jean Cocteau, με στόχο να προσδώσει κύρος στο πρωτόλειο του 

Godard. Ενώ όμως ο Guyonnet κρίνει αρνητικά το φιλμ του Godard, o 

Μπακογιαννόπουλος εκφράζει την πεποίθηση, ότι η ταινία φαίνεται «να είναι το 

δεύτερο σε σημασία έργο του Νέου κύματος μετά το “Χιροσίμα αγάπη μου”».342 

                                                             
339 Ό.π., σ. 28. Πρβλ. με Jacques Rivette, “Du côte de chez Antoine”, ό.π., σ. 38-39. 
340 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
Γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 28. 
341 O Guyonnet (1925-2009), ο οποίος σύμφωνα με τον Richard Roud, υπήρξε στρατευμένος στην 
αριστερή παράταξη, (Richard Roud, “The French line”, ό.π., σ. 168), εργάστηκε ως δημοσιογράφος, 
κριτικός κινηματογράφου και μεταφραστής. Συνεργάστηκε με τα έντυπα Les Temps Modernes, 
L'United Press International και L’ Express. 
342 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 28. Πρβλ. με René Guyonnet στο 
Michel Marie, Godard. La Nouvelle Vague et À bout de Souffle, Armand Colin, Παρίσι 2012, χ.σ. 
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Ακολουθεί δηλαδή την τάση μερίδας της κριτικής, η οποία όπως σημειώνει ο James 

Monaco, τον Μάρτιο του 1960, οπότε και η ταινία προβάλλεται στις γαλλικές 

αίθουσες, την υποδέχεται ως ορόσημο του γαλλικού κινηματογράφου.343 

 Ο Μπακογιαννόπουλος, αφού δώσει περιληπτικά την υπόθεση του À Bout de 

Souffle, σπεύδει να υπογραμμίσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία το διαφοροποιούν από 

μια τυπική αστυνομική ταινία. Για άλλη μια φορά εκφράζει την περιφρόνησή του για 

το είδος, αλλά και την ανάγκη του να τονίσει την ιδιομορφία και το επαναστατικό 

ύφος και περιεχόμενο της ταινίας του Godard. Ακολουθώντας το δόγμα των γάλλων 

κριτικών της εποχής σημειώνει: «Η ομορφιά του Χωρίς Ανάσα βρίσκεται στην 

απόλυτη έκφραση μιας από τις κύριες μορφές της νέας ευαισθησίας: τον ρ ω μ α ν τ ι 

κ ό  μ η δ ε ν ι σ μ ό».344 Ο όρος που χρησιμοποιεί ο κριτικός συνοψίζει την υποδοχή 

της ταινίας από τη γαλλική κριτική.345 Μετά την προβολή του À Bout de Souffle στο 

Παρίσι, η πιο συντηρητική πλευρά της κριτικής, εστιάζοντας κυρίως στον χαρακτήρα 

του Michel Poiccard (Jean Paul Belmondo), απεφάνθη ότι εκφράζει ένα μηδενιστικό 

πνεύμα, την άρνηση των ηθικών αξιών και των κοινωνικών επιταγών και τη «μόδα» 

του υπαρξισμού.346 Από την άλλη πλευρά μια μερίδα κριτικών είδαν την ταινία ως 

έκφραση ενός κινηματογραφικού ρομαντισμού. Ενδεικτικά, ο Sadoul, ο οποίος είχε 

ήδη συσχετίσει τη νέα γενιά σκηνοθετών με το λογοτεχνικό κίνημα του ρομαντισμού, 

είδε στο πρόσωπο του Poiccard τη μετενσάρκωση του ρομαντικού αντιήρωα των 

ταινιών του γαλλικού Ποιητικού Ρεαλισμού, όπως είχε ενσαρκωθεί από τον Jean 

Gabin στη δεκαετία του 1930.347 Ακόμα, ο de Baroncelli είδε στον ήρωα του Godard, 

στην «τρέλλα» του, την ωμότητά του, τον κυνισμό του, στα ξαφνικά ξεσπάσματα 

τρυφερότητας και ελπίδας και σε αυτήν την ανάγκη του για «κάτι άλλο», τα «πολλά 

παροξυμμένα σημάδια της παλιάς ασθένειας της νιότης, ενός αιώνιου 

ρομαντισμού…».348  

Στην ανάλυση του Κινηματογράφος-Θέατρο, το À Bout de Souffle 

αναγιγνώσκεται ως υπαρξιακό ερωτικό δράμα με ρομαντικές αντηχήσεις. Στον 

                                                             
343 James Monaco, ό.π., σ. 107. 
344 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 28.  
345 John Francis Kreidl, Jean Luc Godard, Twayne Publishers, Βοστώνη 1980, σ. 117. 
346 Βλ. Ramona Fotiade, ό.π., σ. 96 και Jean Luc Godard, Breathless, Dudley Andrew, Rutgers 
University Press, Νιου Μπρούνσγουικ 1998, σ. 15. 
347 Βλ. Laurent Marie, ό.π., σ. 153 και Jean Luc Godard, Breathless, ό.π., σ. 15. 
348 Jean de Baroncelli, Le Monde, 18 Μαρτίου 1960, στο Jean Luc Godard, Breathless, ό.π., σ. 182. 
Πιθανώς το κείμενο του de Baroncelli να αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον Μπακογιαννόπουλο, 
καθώς όμως δε βρέθηκε στην ολότητά του δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. 
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πυρήνα του φιλμικού κειμένου βρίσκεται η «σπαραγμένη σχέση» ενός ερωτικού 

ζευγαριού και η «απελπισμένη προσπάθειά τους να ενωθούν, να βρεθούν, να 

καταλάβη ο ένας τον άλλο».349 Οι δύο ήρωες του Godard αναζητούν να κατακτήσουν 

την φιλία και των έρωτα στην απόλυτη μορφή τους, όχι ως συναίσθημα ή ως πάθος, 

αλλά ως συμπεριφορά και πράξη που υπερβαίνει τον εγωισμό αλλά και την ηθική.350 

Όμως το κυνήγι των σχέσεων αυτών στην ιδανική και απόλυτη μορφή τους θα 

οδηγήσει τα πρόσωπα του Godard στην τραγική αποτυχία. Το À Bout de Souffle 

περιγράφεται με όρους ταινίας του ποιητικού ρεαλισμού της δεκαετία του 1930, μόνο 

που εδώ απουσιάζει ο φαταλισμός. Η μοίρα έχει αντικατασταθεί από την ύβρη του να 

κυνηγάς το απόλυτο.  

Ο Michel και η Patricia, πέρα από τραγικοί εραστές, περιγράφονται ως 

αρνητές, εξόριστοι, που ζουν ξένοι προς την κοινωνία. «Δεν ανήκουν πουθενά, σε 

καμμιά χώρα, σε καμμιά οικογένεια ανθρώπων. Είναι ξένοι προς το κοινωνικό, 

αδιάφοροι στην πολιτική, περιφρονητικοί για τα χρήματα».351 Είναι οι νεαροί 

μηδενιστές της εποχής που αρνούνται την κοινωνία και την πολιτική, τις συμβάσεις 

και τους κανόνες. Οι εραστές του À Bout de Souffle αρνούνται την κοινωνία αλλά όχι 

τον αγώνα, ο οποίος στην περίπτωσή τους έχει ως στόχο την κατάκτηση του ιδανικού 

του απόλυτου έρωτα και της φιλίας. Ο κριτικός συμπληρώνει ότι οι ήρωες του 

Godard «δεν είναι νεαροί αστοί “Ζαβολιάρηδες”, που γίνονται θέαμα για τη γαλαρία, 

προβάλλοντας την αηδία τους ή την κούρασή τους από τη ζωή».352 Για άλλη μια 

φορά, μετά το Les Cousins, η αναφορά στην ταινία Les Tricheurs του Carné 

χρησιμοποιείται για να αντιπαρατεθούν δύο κινηματογράφοι, ο παλιός και ο νέος, 

αλλά και δύο στάσεις απέναντι στον κόσμο. Τα χαρακτηριστικά του νέου 

κινηματογράφου η ειλικρίνεια και το πάθος.  

Έμφαση δίνει ο κριτικός, πέρα από το θέμα του À Bout de Souffle, στo 

εκπληκτικά πρωτότυπο, όπως το χαρακτηρίζει, ύφος της ταινίας. Ο Godard είναι ο 

auteur εκείνος ο οποίος εκφράζεται αποκλειστικά με υλικά της κινηματογραφικής 

τέχνης. Η φυσικότητα του ύφους του À Bout de Souffle, η οποία αντιπαρατίθεται στη 

φιλολογικότητα του Hiroshima mon Amour, αποδίδεται στις επιδράσεις που έχει 

                                                             
349 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 28. 
350 Ό.π. 
351 Ό.π. 
352 Ό.π. 
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δεχτεί ο Godard και τις οποίες έχει μετουσιώσει δημιουργικά.353 Από τη μία πλευρά 

εντοπίζεται η επιρροή του αμερικανικού κινηματογράφου, ενώ από την άλλη πλευρά 

επισημαίνεται η επίδραση του Rossellini και του τρόπου με τον οποίο ο τελευταίος 

χρησιμοποιεί την κάμερά του για να αποκαλύψει τον εσωτερικό κόσμο των ηρώων 

του. Ο δημιουργός με το ιδιότυπο και προσωπικό του ύφος «ελεύθερο, 

συγκοπτόμενο, εδώ αργό και επαναληπτικό για να εκφράση τις έμμονες ιδέες και 

λέξεις του ήρωά του, εκεί ασθματικό, γρήγορο, κατορθώνει πάντα να δίνη με τον πιο 

καίριο τρόπο την βαθύτερη κ α τ ά σ τ α σ η των προσώπων».354 Οι φορμαλιστικές 

στρατηγικές του Godard εκλαμβάνονται ως μέσα έκφρασης μιας εσωτερικής 

πραγματικότητας, της ψυχικής αλήθειας των ηρώων και οι δύο βασικοί του ηθοποιοί 

καθιστούν μέσω των ρεαλιστικών τους ερμηνειών, τα πρόσωπα του φιλμ πραγματικές 

υπάρξεις που επιβάλλουν στο θεατή τον κόσμο τους. 

 Στο φινάλε της μελέτης του, ο Μπακογιαννόπουλος αναφέρεται συνοπτικά 

στους μάλλον ελάσσονες, κατά τον ίδιο, εκπρόσωπους της Νέας Γενιάς των γάλλων 

κινηματογραφιστών και επιχειρεί να εντοπίσει θεματικά και υφολογικά στοιχεία που 

συνδέουν τους δημιουργούς της γενιάς του 1960. Η υπερβολική του ρήση ότι «όλοι οι 

υπόλοιποι νεαροί συντάκτες των Cahiers du Cinéma κι ένα ολόκληρο πλήθος από 

άλλους νέους, παθιασμένους με τον κινηματογράφο»355 ακολούθησαν το παράδειγμα 

του Chabrol και του Truffaut, είναι δηλωτική των κοσμοϊστορικών αλλαγών που 

βιώνει η γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς 

πλήθος νέων σκηνοθετών δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο νέο μέσο. Αν και ο 

Μπακογιαννόπουλος ομολογεί ότι είναι αδύνατον να προβλέψει ποιοι από τους 

δημιουργούς αυτούς θα μπορέσουν να «επιβιώσουν, αποδείχνοντας μια γνήσια 

σκηνοθετική ιδιοφυία»,356 αναλαμβάνει να συντάξει έναν «κατάλογο» με τους 

σκηνοθέτες εκείνους που φαίνεται εν έτει 1960 να πληρούν τα εχέγγυα για τη 

δημιουργία ποιοτικών έργων.357 

 Στην πρώτη κατηγορία, ο κριτικός εντάσσει τον Kast και τον Doniol-

Valcroze, δύο σκηνοθέτες μεγαλύτερους σε ηλικία από τους Chabrol, Truffaut και 

                                                             
353 Στο πρώτο μέρος της μελέτης του δεν έχει κάνει αναφορά στη φιλολογικότητα του Hiroshima. 
354 Ό.π., σ. 28. 
355 Ό.π., σ. 29. 
356 Ό.π. 
357 Παρατηρεί κανείς ότι ο Μπακογιαννόπουλος δεν περιλαμβάνει στη μελέτη του την Agnès Varda, 
αντίθετα με τον Sadoul. H παράλειψη πιθανώς να οφείλεται στο ότι η δημιουργός μετά το 1955 και 
το La Pointe-Courte (Πουάντ Κουρτ, 1955) και μέχρι το 1962 και το Cléo de 5 à 7 (Η Κλεό από τις 5 έως 
τις 7, 1962) σκηνοθετεί μόνο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. 



117 
 

Godard, οι οποίοι επίσης προέρχονται από τα Cahiers. Στην περίπτωση του Kast, ο 

Μπακογιαννόπουλος ακολουθεί εν μέρει τον Marcorelles εστιάζοντας στην περίοδο 

του Kast ως δημιουργού ντοκιμαντέρ και εκφράζοντας απογοήτευση για τις 

σκηνοθετικές του απόπειρες στο χώρο της μυθοπλασίας - αφού η ταινία του Un 

Amour de Poche (Έρωτας Τσέπης, 1957) χαρακτηρίζεται «ψυχρή» και το Lα Bel Âge 

(Η Ωραία Ηλικία, 1960) «φιλολογική και διανοητική» αν και «εκλεπτυσμένη και 

πνευματικά σπινθηροβόλα».358 Όσον αφορά τον Doniol-Valcroze, ο αρχισυντάκτης 

των Cahiers du Cinéma παρουσιάζεται να έχει «παρασυρθεί» από τη μόδα του νέου 

κύματος και η ταινία του L'Eau à la Βouche (Με το Σάλιο στο Στόμα, 1960) κρίνεται 

ότι ανήκει περισσότερο στον παλιό παρά στο νέο κινηματογράφο. 

 Από τους νεότερους υποσχόμενους εκπρόσωπους της Nouvelle Vague, ο 

Μπακογιαννόπουλος ξεχωρίζει τον Philippe de Broca για την ταινία του Les Jeux de 

l’ Amour (Τα Παιχνίδια του Έρωτα, 1960), την «πρώτη ίσως επιτυχημένη ελαφριά 

κωμωδία που έδωσε ο γαλλικός κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια».359 Ειδική 

μνεία κάνει ο κριτικός στη νεαρή ηλικία του de Broca και στην εμπειρία του ως 

βοηθό σκηνοθέτη του Chabrol. Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνει τον Drach, με 

αφορμή την ταινία του On n' Enterre pas le Dimanche, ενώ υπογραμμίζει το γεγονός 

της απονομής στο σκηνοθέτη του βραβείου Louis Delluc του 1959. Στους δύο αυτούς 

σκηνοθέτες, ο κριτικός φαίνεται να βλέπει την προσπάθεια μιας θεματικής και 

υφολογικής ανανέωσης των ειδών της κωμωδίας και της αστυνομικής ταινίας. 

 Ο Μπακογιαννόπουλος κάνει αναφορά και στους σκηνοθέτες εκείνους το 

έργο των οποίων κρίνει ενδιαφέρον αλλά άνισο, αναπαράγοντας τις θέσεις της 

γαλλικής κριτικής, σημειώνοντας τα ονόματα των Clement Duhour, Paul Paviot, 

Marcel Hanoun, Jean Valere και Jean-Charles Dudrumet. Ακόμα, συμπεριλαμβάνει 

στην γενιά του 1960 και τα ονόματα ορισμένων σκηνοθετών οι ταινίες των οποίων 

δεν έχουν προβληθεί ακόμα στις αίθουσες, αναφέροντας τους Rohmer, Rivette και 

Jean Daniel Pollet. Τέλος, επισημαίνει και την προσφορά των σκηνοθετών 

ντοκιμαντέρ του Νέου Κύματος, συμπεριλαμβάνοντας στη μελέτη του τους François 

Reichenbach, Edmond Sechan, Raymond Vogel, Chris Marker και Robert Menegoz.

 Στην προσπάθειά του να εντοπίσει τα κοινά στοιχεία μεταξύ των δημιουργών 

                                                             
358 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 28. Πρβλ. με Louis Marcorelles, 
“French cinema, the old and the new”, ό.π., σ. 195. 
359 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 28. 
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που ανήκουν στο Νέο Κύμα του γαλλικού κινηματογράφου, ο Μπακογιαννόπουλος 

προσφέυγει για μια ακόμα φορά στον Sadoul. Ο έλληνας κριτικός αναζητώντας ένα 

θεματικό περιεχόμενο που να εκφράζει κοινωνικό προβληματισμό στις ταινίες της 

Nouvelle Vague, επιχειρεί να υποβαθμίσει τις φορμαλιστικές τους τάσεις 

σημειώνοντας ότι «Στην πρώτη επιπόλαιη ματιά θα πη κανείς πως οι δημιουργοί 

αυτοί δίνουν λίγη σημασία στην κοινωνική άποψη των θεμάτων που εκμεταλλεύονται 

και τείνουν αδικαιολόγητα προς έναν κακοδιατυπωμένο αισθητισμό».360 Ο Sadoul 

κάνει λόγο για το κοινωνικό ενδιαφέρον της νέας γενιάς και ο Μπακογιαννόπουλος 

στηρίζεται στον λόγο του γάλλου κριτικού για να επαινέσει την τάση των δημιουργών 

του Νέου Κύματος να τοποθετούν του ήρωές τους στο «ζωικό και κοινωνικό τους 

περίγυρο»,361 καθώς και την ακρίβεια των περιγραφών τους, ενώ επίσης διακρίνει μια 

ηθική στάση των ηρώων των ταινιών. Πίσω από την άρνηση και την αδιαφορία τους 

διακρίνει την αγωνιώδη αναζήτηση απαντήσεων στα οντολογικά προβλήματα του 

σύγχρονου ανθρώπου.362 

 Για το Sadoul και συνεπακόλουθα τον Μπακογιαννόπουλο, η Nouvelle Vague 

είναι ένα κίνημα το οποίο μοιράζεται πολλά στοιχεία με το ρομαντισμό του 19ου 

αιώνα και άρα μπορεί να ονομαστεί γαλλικός νεορομαντισμός. Ο Sadoul με το άρθρο 

του “Naissance d'un neo-romantisme” στο περιοδικό Les Lettres Françaises, την 

άνοιξη του 1959, έχει επιχειρήσει τη σύνδεση μεταξύ Nouvelle Vague και 

ρομαντισμού. Όπως γράφει ο Laurent Marie 

Ο Sadoul συγκρίνει τη νέα γενιά των σκηνοθετών με τους εκπροσώπους της 

λογοτεχνικής ομάδας της δεκαετίας του 1830 θυμίζοντας στους αναγνώστες 

του ότι πολλοί από αυτούς ήταν κάτω από την ηλικία των τριάντα ετών 

(Gautier, Musset, Hugo) και ότι οι άλλοι κατέκτησαν τη φήμη την ίδια εποχή 

(Balzac, Lamartine, Stendhal). Αυτό που συνδέει τον κινηματογράφο του 

Νέου Κύματος με την ποίηση της δεκαετίας του 1830 είναι «ένα κάποιο είδος 

σφοδρής επιθυμίας για ζωή, μια αρέσκεια στο σκάνδαλο, ένας κάποιος 

σαρκασμός και ένας κάποιος δανδισμός».363 

                                                             
360 Ό.π., σ. 29. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 117. 
361 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 29. 
362 Παρόμοιες θέσεις, επηρεασμένος από τον Sadoul, εκφράζει και ο Γ. Ν. Μακρής. Βλ. Γ. Ν. Μακρής, 
«Ο κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 67, τχ. 789, ό.π. 
363 Laurent Marie, ό.π., σ. 152-153. 
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Στο άρθρο του στο Sight and Sound o Sadoul, επαναλαμβάνει τη θέση του και 

ο Μπακογιαννόπουλος, ακολουθώντας τη συλλογιστική του, εντοπίζει ως κοινά 

σημεία ανάμεσα στα δύο κινήματα την εξατομίκευση των ηρώων οι οποίοι 

διακρίνονται από την επαναστατική τους στάση, την ανανέωση στον τρόπο με τον 

οποίο μελετώνται οι βασικές ανθρώπινες σχέσεις και μια έντονη προσωπική θεώρηση 

του κόσμου, η οποία θεωρεί ότι ισοδυναμεί με τον λυρισμό.364 Κλείνοντας το κείμενό 

του, ο Μπακογιαννόπουλος, όπως ο γάλλος κριτικός, αναρωτιέται αν αυτός ο 

νεορομαντισμός θα μπορέσει να συμβάλλει όπως ο νεορεαλισμός στην ανάδειξη του 

ανθρώπου ως κεντρικού πυρήνα του κινηματογράφου και να αναδείξει τα 

προβλήματά του.365 Στη σκέψη του Sadoul και συνεπακόλουθα του 

Μπακογιαννόπουλου, ο ρομαντισμός δεν είναι ασύμβατος με το ρεαλισμό και οι 

νεορομαντικοί του 1960 είναι ταυτόχρονα οι ρεαλιστές του.366  

Συντασσόμενος με τον γάλλο κριτικό, ο Μπακογιαννόπουλος καθιστά εμφανή 

την επιθυμία του να προσδώσει στις ταινίες της Nouvelle Vague ένα προοδευτικό, 

ανθρωπιστικό, αριστερό προσανατολισμό. Όπως γράφει ο Antoine de Baecque, αν 

και οι εκπρόσωποι του Νέου Κύματος κατηγορήθηκαν για μια απολιτική στάση που 

έκρυβε όμως δεξιές και συχνά ακροδεξιές τάσεις, ο Sadoul το υπερασπίστηκε 

ένθερμα μέσα από τις σελίδες των Les Lettres Françaises και της L’ Humanite και 

έσωσε το κίνημα από την απομόνωση σε μια περίοδο έντονων συγκρούσεων 

τροφοδοτημένων από τον Ψυχρό Πόλεμο. «Ο Sadoul κατέφυγε σε ένα μάλλον 

απλοϊκό αλλά κατ’ εξοχήν προοδευτικό συλλογισμό: Το Νέο Κύμα είναι νιότη, η 

νιότη είναι πρόοδος και η πρόοδος είναι στα αριστερά».367 Ο Μπακογιαννόπουλος, 

και κατ’ επέκταση το Κινηματογράφος-Θέατρο, εναποθέτει στη Nouvelle Vague τις 

ελπίδες του για το νεορεαλισμό της γενιάς του. Και παρά το γεγονός ότι είναι 

ευδιάκριτος ένας προβληματισμός για τις φορμαλιστικές τάσεις του Νέου Κύματος, 

το περιοδικό αγκαλιάζει το «κίνημα», καθώς βλέπει στους εκπροσώπους του τους 

νέους σημαντικούς auteurs του παρόντος και του μέλλοντος. 

                                                             
364 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 29. 
365 Ό.π. Πρβλ. με Georges Sadoul, “Notes on a new generation”, ό.π., σ. 117. 
366 O Sadoul μοιράζεται την αντίληψη του Louis Aragon, ο οποίος το 1935 δήλωσε: «Σοσιαλιστικός 
ρεαλισμός ή επαναστατικός ρομαντισμός είναι δύο ονόματα για το ίδιο πράγμα”. Βλ .Laurent Marie, 
ό.π., σ. 152. 
367 Antoine de Baecque, Camera Historica. The Century in Cinema, μτφ. Ninon Vinsonneau, Jonathan 
Magidoff, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 2012, σ. 114. Η υπεράσπιση του Νέου Κύματος από 
τον Sadoul τον έφερε σε σύγκρουση με μεγάλη μερίδα της αριστερής κριτικής και με τους 
εκπροσώπους του Positif. Βλ. Laurent Marie, ό.π., σ. 156-159. 
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Η γνώμη των δέκα 

Το ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για το γαλλικό Νέο Κύμα 

εκδηλώνεται και μέσα από τη στήλη «Η γνώμη των δέκα». Οι ταινίες της Nouvelle 

Vague, οι οποίες προβάλλονται στην Αθήνα κατά τους πρώτους μήνες του 1960, 

γίνονται δεκτές, σε γενικές γραμμές, με ενθουσιασμό από τους κριτικούς του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει εξετάζοντας τις 

βαθμολογίες που δίνουν στις ταινίες Hiroshima mon Amour, Les Quatre Cents Coups, 

Orfeu Negro, Les Cousins και Â Double Tour. 

To Hiroshima mon Amour λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις 

ταινίες οι οποίες τίθενται προς αξιολόγηση στη στήλη. Η πλειονότητα των κριτικών, 

τόσο οι βασικοί συντάκτες του περιοδικού (ο Μπακογιαννόπουλος και ο 

Μανθούλης), οι πιο στενοί συνεργάτες του (ο Σκαλιόρας και η Μητροπούλου), όσο 

και οι φιλοξενούμενοι (ο Γρηγορίου, ο Καραπαναγιώτης, ο Μακρής και ο Πλωρίτης) 

χαρακτηρίζουν την ταινία ως αριστούργημα δίνοντας της την ανώτερη βαθμολογία (5 

αστέρια) και μόνο η Βλάχου και ο Μεσθεναίος την βαθμολογούν ως εξαιρετική 

δίνοντάς της (4 αστέρια).368 

 Το Les Quatre Cents Coups επίσης γοητεύει τους κριτικούς του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, αν και μόνο η Μητροπούλου το βαθμολογεί ως 

αριστούργημα (5 αστέρια). Ο Γρηγορίου και ο Μακρής και οι βασικοί συντάκτες του 

περιοδικού Μανθούλης, Μπακογιαννόπουλος, όπως και ο Σκαλιόρας αποφαίνονται 

ότι πρόκειται περί εξαιρετικής ταινίας (4 αστέρια), ενώ πιο συγκρατημένοι 

εμφανίζονται οι Βλάχου, Πλωρίτης και Καραπαναγιώτης, βαθμολογώντας την ταινία 

ως πολύ καλή (3 αστέρια). Αυστηρότερος όλων εμφανίζεται ο Μεσθεναίος, ο οποίος 

αποτιμά την ταινία ως ικανοποιητική.369  

Το Orfeu Negro αποσπά πολύ υψηλές βαθμολογίες. Η Μητροπούλου για 

τρίτη φορά αξιολογεί μια ταινία του Νέου Κύματος ως αριστούργημα. Η Βλάχου, ο 

                                                             
368 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. Οι κριτικοί του Κινηματογράφος-
Θέατρο εμφανίζονται πιο ενθουσιώδεις ακόμα και από τους συναδέλφους τους στα Cahiers du 
Cinéma, όπου την ανώτατη βαθμολογία, αυτή που αντιστοιχεί σε αριστούργημα, δίνουν έξι από τους 
δέκα κριτικούς (Agel, Braunberger, Doniol-Valoroze, Douchet, Godard και Rivette) ενώ ο Rohmer, ο 
de Baroncelli, ο Mauriac και ο Sadoul την βαθμολογούν με τρία αστέρια. “Le conseil des dix”, Cahiers 
du Cinéma, τμ. 17, νο. 97 (Ιούλιος 1959), σ. 42. 
369 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. Στην περίπτωση του Truffaut, οι 
συνάδελφοί του των Cahiers εμφανίζονται πιο γενναιόδωροι βαθμολογικά. Ο Braunberger, ο 
Godard, ο Douchet και ο Rivette της δίνουν την ανώτερη βαθμολογία (τέσσερα αστέρια), ενώ ο Agel, 
ο de Baroncelli, ο Mauriac, ο Sadoul, ο Rohmer και ο Doniol-Valoroze, την βαθμολογούν με τρία 
αστέρια. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 97, ό.π., σ. 42. 
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Γρηγορίου, ο Μακρής και ο Πλωρίτης κρίνουν ότι πρόκειται περί εξαιρετικής ταινίας, 

ενώ οι κριτικοί που αποτελούν τον πυρήνα του περιοδικού -Μανθούλης, 

Μπακογιαννόπουλος, Σκαλιόρας- την αποτιμούν ως πολύ καλή. Αρνητικά 

διακείμενοι ως προς το όραμα του Camus εμφανίζονται ο Μεσθεναίος, ο οποίος 

χαρακτηρίζει την ταινία μέτρια (1 αστέρι) και ο Καραπαναγιώτης ο οποίος την 

απορρίπτει ως κακή (σφαίρα).370  

Ο κινηματογράφος του Chabrol διχάζει τους κριτικούς του Κινηματογράφος-

Θέατρο, αν και ο μέσος όρος βαθμολογίας παραμένει υψηλός. Όσον αφορά το Les 

Cousins, πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του 

Chabrol εμφανίζονται ο Μανθούλης και ο Σκαλιόρας, αλλά και ο Γρηγορίου, οι 

οποίοι κρίνουν την ταινία εξαιρετική, ενώ η πλειονότητα των κριτικών αποφαίνεται 

ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ταινία και ο Μπακογιαννόπουλος, ο Μεσθεναίος ο 

Μακρής και ο Πλωρίτης την βαθμολογούν με τρία αστέρια. Η Βλάχου και η 

Μητροπούλου τη χαρακτηρίζουν απλώς ικανοποιητική (δύο αστέρια) και ο 

Καραπαναγιώτης μέτρια (1 αστέρι).371 

Η απόπειρα του Chabrol με το Â Double Tour να γυρίσει μια αστυνομική 

νεοκυματική ταινία με σαφείς χιτσκοκικές αναφορές διχάζει ακόμα περισσότερο τους 

κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο. Ο Μανθούλης και ο Σκαλιόρας κρίνουν πολύ 

θετικά την προσπάθεια του Chabrol χαρακτηρίζοντας την ταινία εξαιρετική, όπως και 

ο Γρηγορίου και ο Πλωρίτης οι οποίοι τη βαθμολογούν ως πολύ καλή. Αντίθετα, πιο 

αυστηροί εμφανίζονται ο Μπακογιαννόπουλος, η Μητροπούλου και ο Μεσθεναίος, 

όπως και η Βλάχου και ο Μακρής οι οποίοι αξιολογούν την ταινία ως ικανοποιητική 

(δύο αστέρια). Ο Καραπαναγιώτης, τέλος, απορρίπτει για άλλη μια φορά το 

σκηνοθετικό όραμα του Chabrol.372 

                                                             
370 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. Οι κριτικοί των Cahiers κρίνουν 
αρνητικά την ταινία ενός εκπροσώπου του Νέου Κύματος, ο οποίος δεν προήλθε από τις αγκάλες του 
περιοδικού. Μόνο ο Braunberger, ο Chabrol, ο Doniol-Valoroze και ο Sadoul τιμούν την ταινία με 
μόλις δύο αστέρια, ενώ ο Hoveyda, ο Rivette και ο Rohmer κρίνουν ότι την ταινία αξίζει να την 
παρακολουθήσει μόνο κάποιος στον οποίο αρέσει αυτού του είδους ο κινηματογράφος και ο 
Domarchi, ο Douchet και ο Moullet αποφαίνονται ότι πρόκειται περί κακής ταινίας. “Le conseil des 
dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 98 (Αύγουστος 1959), σ. 55. 
371 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π.. Οι συνεργάτες του Chabrol στα Cahiers 
στηρίζουν με τη βαθμολογία τους το δεύτερο πόνημα του συναδέλφου τους. Σε μια σπάνια 
περίπτωση σύμπνοιας ο Agel, ο Bitsch, ο Braunberger, ο Doniol-Valoroze, ο Godard, ο ο Moullet, 
Rivette, ο Rohmer και ο Sadoul, της δίνουν τρία αστέρια και μόνο ο Mauriac την βαθμολογεί με δύο 
μόλις αστέρια. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 16, νο. 95 (Μάιος 1959), σ. 50. 
372 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 35. Όσον αφορά το Â Double Tour οι 
συνάδερφοι του σκηνοθέτη στα Cahiers εμφανίζονται μάλλον αρνητικοί απέναντι στη νέα 
κατεύθυνση που επιλέγει ο Chabrol. Μόνο ο Marcorelles και ο Rohmer χαρίζουν στην ταινία τρία 
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Η παλαιά φρουρά του γαλλικού κινηματογράφου 

Παρά το γεγονός ότι το Κινηματογράφος-Θέατρο δίνει έμφαση στη νέα γενιά 

των γάλλων σκηνοθετών και στα πιο πρόσφατα επιτεύγματά τους, στις σελίδες του 

εκδηλώνεται και το ενδιαφέρον των συντακτών του για τους εκπροσώπους της 

παλαιότερης γενιάς και ειδικότερα για τους δημιουργούς εκείνους που ξεκίνησαν την 

καριέρα τους την εποχή του μεσοπολέμου, συνέδεσαν τα ονόματά τους με το κίνημα 

του Ποιητικού Ρεαλισμού ή με τις αναζητήσεις διαφορετικών τρόπων 

κινηματογραφικής έκφρασης και αναδείχθηκαν στη συνέχεια σε σημαντικότατες 

μορφές του γαλλικού κινηματογράφου, όπως ο Clair, ο Carné και ο Renoir. Το 

ενδιαφέρον για την παλαιότερη γενιά γάλλων σκηνοθετών εκφράζεται ακόμα, με την 

αξιολόγηση στη «Γνώμη των δέκα» των ταινιών δύο εκπροσώπων του 

κινηματογράφου της Παράδοσης της Ποιότητας του Autant-Lara και του Cayatte.373 

René Clair 

Αφορμή για τη δημοσίευση του άρθρου του γάλλου κριτικού Cortade, «Ο 

Ρενέ Κλαιρ ακαδημαϊκός», στο τρίτο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, όπως 

άλλωστε δηλώνει ο τίτλος του, αποτελεί η είσοδος του δημιουργού ως «Αθανάτου», 

στην Académie Française (Γαλλική Ακαδημία), στις 16 Ιούνιου 1960. Η 

υποψηφιότητα του Clair και η συνεπακόλουθη εκλογή του, υπήρξαν γεγονότα τα 

οποία προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη, αφού για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία 

της, η συντηρητική Académie Française αποφάσισε να συμπεριλάβει στις τάξεις της 

έναν εκπρόσωπο της 7ης τέχνης.374 Βέβαια, είχε προηγηθεί το 1946 ο Marcel Pagnol, 

η επιλογή του οποίου όμως έγινε με κριτήριο πρωτίστως την προσφορά του στη 

                                                                                                                                                                              
αστέρια, εκφράζοντας την πολύ θετική τους κρίση, ενώ ο Domarchi, ο Doniol-Valcroze, ο Rivette, ο 
Marcabru, ο Braunberger και ο Sadoul τη βαθμολογούν με δύο αστέρια και ο Agel και ο Mauriac 
μόλις με ένα. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 103 (Ιανουάριος 1960), σ. 50. 
373 Αναφορές στην παλαιότερη γενιά σκηνοθετών γίνονται και στη στήλη των νεκρολογιών που 
δημοσιεύεται στο πρώτο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, όπου ο Jacques Becker αναφέρεται 
ως ο «μόνος ίσως σκηνοθέτης, που ανανέωσε μεταπολεμικά το γαλλικό ρεαλισμό, δίνοντας μια 
λεπτόλογη, αισιόδοξη και intimiste εικόνα της σύγχρονης γαλλικής ζωής». O Jean Grémillon 
παρουσιάζεται ως ο υπερήφανος και ανεξάρτητος σκηνοθέτης που «δημιουργούσε ένα νέο υγιή 
ρεαλισμό μέσα στην ατμόσφαιρα φυγής που κυριαρχούσε από το 1938 στη Γαλλία» και ο οποίος 
πέθανε από μαρασμό, μετά από τον αποκλεισμό του από το σύστημα παραγωγής. Σημειώνουμε την 
έμφαση που δίνεται στη σχέση των δύο σκηνοθετών με τον ρεαλισμό. Βλ. «Sjoestrom, Becker, 
Grémillon, Kraus», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 40.  
374 Για το παρασκήνιο της υποψηφιότητα του Clair και για τις ψηφοφορίες που οδήγησαν στην 
εκλογή του βλ. “M. Rene Clair élu à l'Académie française”, Le Monde, 17 Ιουνίου 1960 
[http://www.lemonde.fr/archives/article/1960/06/17/m-rene-clair-elu-a-l-academie-
francaise_2091998_1819218.html#64jB1qVD9bteWDCJ.99 (12/4/2015)] Για την έκπληξη που 
προκάλεσε η υποψηφιότητα του Clair βλ. ενδεικτικά: Sandro Volta, «Ο Ρενέ Κλαιρ, ένας ποιητής της 
οθόνης ακαδημαϊκός», Ελευθερία, 12 Ιουνίου 1960, σ. 4. 
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δραματική τέχνη, ενώ το 1955 ο Cocteau εισήλθε στην Ακαδημία, όχι ως ο 

δημιουργός του Le Sang d' un Poète (Το Αίμα του Ποιητή, 1932) και του Orphée 

(Ορφέας, 1950), αλλά για την πολυδιάστατη προσφορά του στις τέχνες και κυρίως για 

το έργο του ως δραματικού συγγραφέα και ποιητή. Αντίθετα, η εκλογή του Clair 

υπήρξε αποκλειστικά απόρροια της προσφοράς του ως σκηνοθέτη του 

κινηματογράφου.375 Η θριαμβευτική του είσοδος στην Académie Française θεωρείται 

το 1960 ένα επαναστατικό γεγονός, όχι μόνο γιατί σηματοδοτεί την άρση του άβατου 

για έναν εκπρόσωπο του κινηματογράφου, αλλά γιατί σημαίνει ότι το σώμα των 

πλέον έγκριτων και σεβάσμιων εκπροσώπων του πνεύματος αναγνωρίζει επίσημα και 

για πρώτη φορά ότι ο κινηματογράφος αποτελεί μια εκ των καλών τεχνών. 

Η τιμή που γίνεται στον Clair, στον πιο Γάλλο όλων των σκηνοθετών και τον 

πιο διάσημο γάλλο σκηνοθέτη μετά τον Méliès και τον Linder, όπως τον αποκαλεί ο 

Sadoul, αντανακλά μια γενικότερη αναγνώριση που απολαμβάνει ο σημαντικός αυτός 

δημιουργός στη χώρα του από διανοούμενους, κριτικούς και κοινό.376 Η φήμη του 

δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της χώρας του, αφού όπως επισημαίνει ο Bazin το 

1957, ο Clair είναι ίσως ο πιο διάσημος κινηματογραφικός δημιουργός έχοντας να 

ανταγωνιστεί σε δημοτικότητα μόνο τον Chaplin.377 Άλλωστε το 1958, σε συνέδριο 

των ιστορικών του κινηματογράφου στις Βρυξέλλες, ο Clair ορίζεται ως ένας εκ των 

τριών σημαντικότερων σκηνοθετών παγκοσμίως, μαζί με τον Charlie Chaplin και τον 

Eisenstein.378 

Ενώ σήμερα η φήμη του Clair ως δημιουργού εδράζεται κυρίως στο 

προπολεμικό του έργο και σε ταινίες του όπως, Entr'acte (Διάλειμμα, 1924), Paris qui 

dort (Παρισινές Νύχτες, 1924) Sous les Toits de Paris (Παρισιναί Νύκται, 1931), Le 

Million (Το Εκατομμύριον, 1931), À nous la Liberté (Αγάπη, Γέλοιο, Ξενοιασιά, 1931) 

και Quatorze Juillet (Η Μικρά Ανθοπώλις, 1933), το έργο του μετά την 

απελευθέρωση και τον, ύστερα από πολύχρονη αυτοεξορία, επαναπατρισμό του στη 

                                                             
375 Βλ. Alan Larson Williams, ό.π., σ. 293 και “Ceremony by French academy makes a rebel 
‘immortal’”, Life, τμ. 39, τχ. 19 (7 Νοεμβρίου 1955), σ. 158-160. Βέβαια, ο Clair πριν την εκλογή του 
στην Ακαδημία είχε ασχοληθεί και με την τέχνη του γραπτού λόγου, ως μυθιστοριογράφος και 
συγγραφέας θεωρητικών κειμένων. Η ενασχόλησή του αυτή πιθανώς να συνετέλεσε σε κάποιο μικρό 
βαθμό στην εκλογή του. 
376 Georges Sadoul, Dictionary of Film Makers, μτφ. Peter Morris, University of California Press, 
Μπέρκλεϋ 1972, σ. 46. 
377 Ginette Vincendeau (επιμ.), “Clair, René”, Encyclopedia of European Cinema, Cassell, Λονδίνο 
1995, σ. 84. 
378 Colin Crisp, French Cinema. A Critical Filmography, Volume 2, 1940-1958, Indiana University Press, 
Μπλούμινγκτον 2015, σ. 282.  
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Γαλλία και μέχρι την εκλογή του στην Académie Française (1947-1960), θεωρείται 

από τους κριτικούς της δεκαετίας του 1950 ισάξιο ή ακόμα και ανώτερο εκείνου της 

προπολεμικής του περιόδου. Οι πέντε μεγάλου μήκους ταινίες που σκηνοθετεί το 

διάστημα αυτό, τα Le Silence est d' Or (Η Σιωπή Είναι Χρυσός, 1947), La Beauté du 

Diable (Η Ομορφιά του Διαβόλου, 1949), Les Belles de Nuit (Οι Ωραίες της Νύχτας, 

1952), Les Grandes Manœuvres (Τα Μεγάλα Γυμνάσια, 1955) και Porte des Lilas (Οι 

Μάγκες των Παρισίων, 1957) αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα ενός ποιοτικού 

γαλλικού κινηματογράφου και προβάλλονται σε διεθνή φεστιβάλ, αποσπούν 

πληθώρα βραβείων και γνωρίζουν μεγάλη κριτική αλλά και εμπορική επιτυχία.379  

Πάντως, δε γνωρίζει πάνδημη αποδοχή το έργο του Clair. Οι κριτικοί των 

Cahiers, με προεξάρχοντα τον Truffaut, ο οποίος δε θα διστάσει να χαρακτηρίσει τον 

σκηνοθέτη επίσημο διασκεδαστή γηραιών κυριών, αντιμετωπίζουν τον δημιουργό 

μέρος πια του κινηματογραφικού κατεστημένου και εκπρόσωπο μιας παρωχημένης 

κινηματογραφικής έκφρασης.380 Οι μεγάλου προϋπολογισμού ταινίες του, με τη 

στούντιο αισθητική τους, τα εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά και τους μεγάλους 

σταρ, εκλαμβάνονται ως δείγματα ενός κινηματογράφου που ανήκει στο παρελθόν 

και ο σκηνοθέτης τους δέχεται μέσα από τις σελίδες των Cahiers σφοδρές 

επιθέσεις.381  

 Την περίοδο έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο Clair χαίρει ιδιαίτερης 

εκτίμησης στην Ελλάδα, με τους κριτικούς να τον θεωρούν ως έναν από τους 

σημαντικότερους κινηματογραφικούς δημιουργούς στον κόσμο. Στο έργο του 

αναγνωρίζουν αρετές, όπως το ουμανιστικό στοιχείο και η ποίηση, το πνεύμα και η 

κομψότητα, καθώς και η δεξιοτεχνία του σκηνοθέτη.382 Ταινίες του Clair εξάλλου, 

                                                             
379 Από τις πέντε αυτές ταινίες μόνο το La Beauté du Diable υπήρξε εμπορική αποτυχία. Για την 
υποδοχή των μεταπολεμικών ταινιών του Clair βλ. Alan Larson Williams, ό.π., σ. 293-294. Colin Crisp, 
French Cinema.A Critical Filmography. Volume 2, 1940-1958, ό.π., σ. 147, 199, 281-282, 302. 
380 François Truffaut, “Petit journal intime du cinema“, Cahiers du Cinéma, τμ. 7, νο. 37 (Ιούλιος 1954), 
σ. 36, 
381 Βλ. ενδεικτικά Charles Bitsch, κ.ά., “Soixante metteurs en scène français”, Cahiers du Cinéma, τμ. 
12, νο. 71 (Μάιος 1957), σ. 53. Philip Kemp, “Clair, René” [http://www.filmreference.com/Directors-
Bu-Co/Clair-Ren.html (9/5/2015)]. Eric Rohmer, “Mélodie désaccordée”, Cahiers du Cinéma, τμ. 13, 
νο. 76 (Νοέμβριος 1957), σ. 51-52. 
382Βλ. ενδεικτικά Αντώνης Μοσχοβάκης, «Ο κινηματογράφος», Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 4, τχ. 18 
(Ιούνιος 1956), σ. 520. Λ. Β. Καραπαναγιώτης, «Απολογισμός», Το Βήμα, 14 Μαΐου 1957, σ. 2. Μ. 
Πλωρίτης, «Ο Κινηματογράφος», Ελευθερία, 5 Απριλίου 1959, σ. 2. Γ. Ν. Μακρής, «Ο 
κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 65, τχ. 765 (15 Μαΐου 1959), σ. 692, «Τα Μεγάλα Γυμνάσια», Η 
Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 37. Βέβαια έχουν αρχίσει να 
διατυπώνονται και απόψεις περί δημιουργικής κόπωσης του σκηνοθέτη. Ενδεικτικά βλ. «Η τελευταία 
ταινία του Rene Clair», Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 169. 
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προβάλλονται πέρα από το εμπορικό κύκλωμα διανομής, στις κινηματογραφικές 

λέσχες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζεται δηλαδή η καλλιτεχνική τους αξία 

και η θέση του δημιουργού τους στην ιστορία του κινηματογράφου.383  

Οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο, οι οποίοι, όπως έχει σημειωθεί 

προωθούν με ζέση την ιδέα του κινηματογράφου ως υψηλής τέχνης, είναι 

αναμενόμενο ότι θα επιλέξουν να φιλοξενήσουν στις σελίδες του ένα άρθρο για την 

αναγνώριση ενός κινηματογραφικού σκηνοθέτη από έναν αξιοσέβαστο πνευματικό 

ίδρυμα. Με το συγκεκριμένο άρθρο χαιρετίζουν την εκλογή του δημιουργού στην 

Académie Française και το συμβολισμό της, καθώς ένα απόρθητο φρούριο επιτέλους 

εκπορθείται. Δεν αντιμετωπίζουν την είσοδο του Clair στο πάνθεον των Αθανάτων 

ως ένδειξη του δημιουργικού του θανάτου ή ως απόδειξη ότι ο δημιουργός πλέον 

εκπροσωπεί έναν κινηματογράφο της συντήρησης, αλλά συντάσσονται με μια πιο 

παραδοσιακή και ορθόδοξη σχολή κριτικής.384 

Εκπρόσωπος μιας συντηρητικής σχολής κριτικής είναι και ο συγγραφέας του 

άρθρου «Ο Ρενέ Κλαιρ ακαδημαϊκός», Cortade, ψευδώνυμο του Bernard de Fallois 

(1926-), ο οποίος σήμερα είναι περισσότερο γνωστός για την «ανακάλυψη» του 

μυθιστορήματος του Marcel Proust Jean Santeuil (Ζαν Σαντέιγ, 1952) και για το 

εκδοτικό του έργο.385 Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας 

του 1960, ο Cortade, με την ιδιότητα του κριτικού κινηματογράφου, συνεργάζεται με 

τα δεξιού προσανατολισμού έντυπα Arts, Le Nouveau Candide και La Table Ronde 

και την περίοδο που το άρθρο του αναδημοσιεύεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο, 

εξαπολύει επιθέσεις στους σκηνοθέτες της Nouvelle Vague που έχουν ως ορμητήριο 

                                                             
383 Ενδεικτικά, από την Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών προβάλλονται τα À nous la Liberté, The 
Golden Age of Comedy (1957) σε σενάριο Clair και το Un Chapeau de Paille d'Italie (Ένα Καπέλο από 
Ψάθα Ιταλίας, 1928). Στην Κινηματογραφική Λέσχη της Τέχνης προβάλλονται ενδεικτικά τα: Les 
Grandes Manoeuvres και Les Belles de Nuit. Τον Ιανουάριο του 1956, ο ίδιος ο Clair παρευρίσκεται 
στην προβολή της ταινίας του Le Silence est d'Or στην Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών, «Ο Ρενέ 
Κλαιρ στην Αθήνα», Το Βήμα, 21 Ιανουαρίου 1956, σ. 2. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι 
μεταπολεμικές μεγάλου μήκους ταινίες του Clair προβλήθηκαν μέσα από το ελληνικό εμπορικό 
κύκλωμα διανομής. 
384 Alan Larson Williams, ό.π., σ. 293. 
385 Για τον Bernard de Fallois βλ. Marianne Payot, “Bernard de Fallois: ‘Certains livres ne seront 
bientôt plus publiés’”, L’ Express, 4 Σεπτεμβρίου 2013 
[http://www.lexpress.fr/culture/livre/bernard-de-fallois-certains-livres-ne-seront-bientot-plus-
publies_1278610.html#uyfxJujbyqtLydP7.99 (5/3/2015)]. Ο de Baecque συμπεριλαμβάνει τον 
Cortade σε μια ομάδα απολιτικών διανοούμενων και συγγραφέων ενώ η Fotiade τον χαρακτηρίζει 
δεξιό δημοσιογράφο. Βλ. Antoine de Baecque, Camera Historica. The Century in Cinema, ό.π., σ. 108. 
Ramona Fotiade, ό.π., σ. 97. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι το ψευδώνυμο «Rene Cortade» φέρει 
φασιστικές αντηχήσεις, καθώς προέρχεται από το μυθιστόρημα Comme Le Temps Passe (1937) του 
αντισημίτη και υμνητή του ναζισμού Robert Brasillach. 
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τα Cahiers du Cinéma, αλλά και στους κριτικούς του γαλλικού περιοδικού για την 

πρόκριση της mise en scène.386  

Το άρθρο του «O Ρενέ Κλαιρ ακαδημαϊκός» αποτελεί μάλλον έναν ύμνο προς 

το σκηνοθέτη, τον οποίο ο Cortade συνθέτει έχοντας ως έναυσμα την εκλογή του 

σκηνοθέτη ως Ακαδημαϊκού.387 Ο σκηνοθέτης με την είσοδό του στην Ακαδημία 

εμφυσά ζωή σε έναν γερασμένο θεσμό και ο Cortade τοποθετώντας τον Clair 

απέναντι στους εκπροσώπους των γαλλικών γραμμάτων και τεχνών εορτάζει την 

αναγνώριση της νεοτέρας των τεχνών. Στο άρθρο του πλέκει το εγκώμιο του Clair, 

συγγράφοντας ένα κείμενο ποιητικό και λογοτεχνίζον, στο ύφος ενός πρόωρου 

δοξαστικού επικήδειου. Πρόθεσή του, εξάλλου, όπως δηλώνει, είναι η έκφραση 

ευχαριστίας στον δημιουργό για την προσφορά του στην έβδομη τέχνη. Για να 

καταστήσει σαφή την πολύτιμη συμβολή του Clair στον κινηματογράφο και να 

καταδείξει τη σημασία του έργου του, ο Cortade καταδύεται στο φιλμικό του σύμπαν, 

με σκοπό την αναζήτηση των στοιχείων εκείνων που το καθιστούν πρωτότυπο, 

μοναδικό και απόλυτα αναγνωρίσιμο. 

Στο άρθρο του επικεντρώνεται σε μια αισθητική αποτίμηση του έργου του 

Clair και αντιμετωπίζει τις ταινίες του δημιουργού σαν να επρόκειτο για λογοτεχνικά 

ποιητικά κείμενα, εστιάζοντας στα θεματικά και στυλιστικά μοτίβα τους καθώς και 

στους χαρακτήρες που πλάθει ο δημιουργός-ποιητής. Στην ανάλυσή του, κεντρικό 

αναδεικνύεται το ζήτημα της σύνθεσης, στα πρότυπα του Bazin, ο οποίος 

αντιμετωπίζει το έργο του Clair ως μείξη εξυπνάδας και λαϊκότητας, ή του Sadoul, ο 

οποίος κάνει λόγο για έναν κινηματογράφο «ρεαλιστικό και ποιητικό ταυτόχρονα».388 

Ο κριτικός ορίζει τον Clair ως τον δημιουργό εκείνο, ο οποίος μπόρεσε να 

μετατρέψει τον κινηματογράφο από ένα μέσο μαζικής ψυχαγωγίας, με στόχο τη 

απόδραση του κοινού από την καθημερινότητα, σε μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και 

δημιουργίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πριν απ’ αυτόν ο κινηματογράφος 

                                                             
386 Βλ. ενδεικτικά Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma.1960-1968: New Wave, New Cinema, 
Reevaluating Hollywood, ό.π., σ. 144. Antoine de Baecque, “Truffaut, les Films du Carrosse, la 
Nouvelle Vague”, στο Pour un Cinéma Compare. Influences et Repetitions, επιμ. Jacques Aumont, 
Cinémathèque Française, Παρίσι 1996, σ. 215. Léon Moussinac, “Une ‘Nouvelle Vague’?”, La Pensee, 
νο. 92 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 85.  
387 Πρόκειται πιθανότατα για το άρθρο του Cortade “L’ Intelligence au cinema”, το οποίο 
δημοσιεύεται στο γαλλικό περιοδικό Tendances. Cahiers de Documentation, όμως δεν κατέστη 
δυνατή η ανεύρεση περισσότερων στοιχείων. 
388 Βλ. Naomi Greene, René Clair: A Guide to References and Resources, G.K.Hall, Βοστώνη 1985, σ. 
107. Dudley Andrew, Mists of Regret. Culture and Sensibility in Classic French Film, Princeton 
University Press, Νιου Τζέρσεϋ 1995, σ. 55. 
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ήταν μια φυγή. Τον έκανε τέχνη».389 Ο σκηνοθέτης προβάλλεται ως ο μεγάλος 

εκείνος καλλιτέχνης, ο οποίος με το έργο του άλλαξε τον ρου της τέχνης του. Όμως, 

το θαυμαστό, σύμφωνα με τον Cortade, στην περίπτωση του Clair, δεν είναι μόνο η 

ανύψωση του κινηματογράφου σε τέχνη, αλλά το ότι μπόρεσε να συγκεράσει στις 

ταινίες του την υψηλή καλλιτεχνική αξία με τη λαϊκότητα και την εμπορικότητα, 

προσφέροντας μια φυγή «μεθυστική και ανεξάντλητη».390 

Προσεγγίζοντας το έργο του Clair από μια ωτεριστική σκοπιά, επισημαίνει τα 

στοιχεία εκείνα που επανέρχονται στο έργο του, από τις πρώτες σκηνοθετικές του 

απόπειρες στην εποχή του βωβού, μέχρι και τις ταινίες του στα τέλη της δεκαετίας 

του 1950, και συνιστούν την προσωπική του μυθολογία. Η αγάπη του για το Παρίσι, 

το μόνιμο σχεδόν σκηνικό των ταινιών του, οι έννοιες της φιλίας, της νεότητας, της 

τύχης, το τραγούδι και το όνειρο, η νύχτα, η γιορτή και ο έρωτας, η μουσική αλλά και 

η σιωπή είναι τα υλικά εκείνα με τα οποία ο δημιουργός συνθέτει μια 

κινηματογραφική ποίηση.  

 Ο κριτικός επιχειρεί μια διάκριση των ταινιών του Clair χρησιμοποιώντας το 

σχήμα φαντασία/πραγματικότητα, όνειρο/καθημερινότητα. Ανατρέχοντας στις 

πρώτες ταινίες του δημιουργού, εντοπίζει σε αυτές τις επιρροές του από τον 

σουρεαλισμό, τον οποίο ορίζει ως «μια τεχνική της εικόνας, μια ποιητική του 

αντικειμένου».391 Είναι η περίοδος του φορμαλιστή Clair, του νέου 

κινηματογραφιστή, ο οποίος γοητεύεται από τις δυνατότητες που του προσφέρει το 

νέο μέσο, εκφράζοντας μέσα από τις εικόνες του τις avant-garde επιρροές που έχει 

δεχτεί. Σταδιακά ο σκηνοθέτης μετατοπίζει το ενδιαφέρον του από την εικόνα στα 

πρόσωπα, στους χαρακτήρες που κατοικούν στον «αληθινό μαζί και φανταστικό 

χώρο» του, πρόσωπα, τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά δομημένα, αλλά είναι 

«απαλλαγμένα[...]από το γήινο βάρος τους, κινούμενα σαν αυτόματα».392  

Σκοπός του σκηνοθέτη, άλλωστε, στον οποίο υποτάσσει όλα τα 

κινηματογραφικά του μέσα, είναι κατά τον Cortade, η «σύλληψη του ονείρου».393 Το 

όνειρο θεωρείται ο κεντρικός πυρήνας του έργου του Claιr, είτε πρόκειται για το 

όνειρο του χρήματος στο Le Million, το όνειρο της ομορφιάς στο La Beaute de 

Diable, είτε το όνειρο του έρωτα στο Les Belles de Nuit. Μέσω του ονείρου ο 

                                                             
389 Rene Cortade, ό.π., σ. 26. 
390 Ό.π. 
391 Ό.π. 
392 Ό.π.. 
393 Ό.π. 
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σκηνοθέτης προσφέρει στο θεατή τη δυνατότητα της απόδρασης. «Για μια στιγμή ο 

θεατής παρασύρεται μέσα στη μουσική αυτή των εικόνων, συγκινείται, λησμονιέται: 

Ο κινηματογράφος είναι μια μαγική γιορτή».394  

Όμως πέρα από την φανταστική, ονειρική πλευρά του, ο κινηματογράφος του 

Clair είναι και ένας κινηματογράφος της πραγματικότητας. Ο δημιουργός αντλεί την 

έμπνευσή του από την παρατήρηση και δομεί τις ταινίες του με υλικά της 

καθημερινής «συνηθισμένης όψης της ζωής».395 Με τις ταινίες του Sous les Toits de 

Paris, À nous la liberté και Quatorze Juillet ο σκηνοθέτης, όπως σημειώνει ο 

Cortade, «φανέρωσε πάλι στον Κλαιρ που ονειρεύεται, τον Κλαιρ που κοιτάζει. Κι’ 

από τότε οι δύο αυτοί θα πορεύονται μαζί στο έργο του».396 Τα πρόσωπά του πλέον 

δεν προέρχονται από το χώρο της φαντασίας, δεν είναι «τα φαντάσματα, οι μάγισσες, 

οι νεράιδες», αλλά εκπρόσωποι των λαϊκών τάξεων, «οι θυρωροί, οι σωφέρ, οι 

συνοικιακοί μικροαστοί».397 Για τον κριτικό, η σημασία του έργου του Clair 

συνίσταται και στο ρεαλιστικό πλαίσιο των ταινιών του. Ο σκηνοθέτης ορίζεται ως ο 

δημιουργός εκείνος που έφερε τομή στη θεματολογία του γαλλικού κινηματογράφου 

με την απόφασή του να χρησιμοποιήσει ως υλικό των ταινιών του την 

καθημερινότητα, να στρέψει το ενδιαφέρον του στους εκπροσώπους των λαϊκών 

τάξεων, στους χώρους όπου κινούνται, εργάζονται, ερωτεύονται και διασκεδάζουν, 

στη μουσική και στα τραγούδια τους. «Όλ’ αυτά τα θέματα που ο κινηματογράφος δε 

θα πάψη ποτέ να τα εκμεταλλεύεται, σκέφτηκε πρώτος σαν γνήσιος ποιητής να μας 

τα δείξη».398 Αναγνωρίζεται από τον Cortade η συνεισφορά του Clair στον γαλλικό 

ρεαλισμό της δεκαετίας του 1930, σε έναν στυλιζαρισμένο ποιητικό ρεαλισμό και 

ταυτόχρονα το πρωτοποριακό της σκέψης του, η σύλληψη της ιδέας να φέρει στην 

οθόνη έναν κόσμο που πριν από αυτόν ο κινηματογράφος περιφρονούσε.399 

Η σπουδαιότητα του Clair ως σκηνοθέτη, δε στηρίζεται μόνο στο 

προπολεμικό του έργο, όπως υποστηρίζουν οι κριτικοί των Cahiers du Cinéma. O 

Cortade δεν απορρίπτει το ύστερο έργο του σκηνοθέτη, ούτε την αλλαγή στο ύφος 

του. Οι τελευταίες του ταινίες είναι επίσης σημαντικές, ακόμα και μόνο για «ένα 

μυστικό τρέμισμα, μια νοσταλγική ηχώ χαμένης νιότης. Και μόνο γι’ αυτό ο Ρενέ 
                                                             
394 Ό.π. 
395 Ό.π. 
396 Ό.π. 
397 Ό.π.  
398 Ό.π.  
399 Για τη σχέση του Clair με τον Ποιητικό Ρεαλισμό βλ. Dudley Andrew, Mists of Regret. Culture and 
Sensibility in Classic French Film, ό.π., σ. 55-56. 
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Κλαιρ είναι μεγάλος».400 Ακόμα και αν το όψιμο έργο του δεν στέκεται στο ύψος του 

παλαιότερου ο auteur εξακολουθεί να φέρει το ένδοξο παρελθόν του, την ιδιοφυΐα και 

τις εμμονές του. 

Terrain Vague 

Ο έτερος εκπρόσωπος της παλαιάς φρουράς των γάλλων σκηνοθετών που 

φιλοξενείται στις σελίδες του Κινηματογράφος-Θέατρο είναι ο Carné. Οι συντάκτες 

του περιοδικού με τη δημοσίευση του άρθρου «Terrain Vague του Marcel Carné» 

(στο τέταρτο τεύχος του περιοδικού) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην πιο 

πρόσφατη ταινία του δημιουργού, το Terrain Vague, τα γυρίσματα της οποίας μόλις 

έχουν ολοκληρωθεί,.401  

Πρόκειται για τη δέκατη έβδομη ταινία του σκηνοθέτη, ο οποίος τη δεκαετία 

του 1930, αποτέλεσε τον κύριο εκπρόσωπο του Ποιητικού Ρεαλισμού με ταινίες όπως 

Le Quai des Brumes (Το Λιμάνι των Απόκληρων, 1938), και Le Jour se Lève 

(Ξημερώνει, 1939).402 Μετά την απελευθέρωση ο Carné προσπάθησε να 

προσαρμοστεί στα νέα ήθη της γαλλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας αφήνοντας 

πίσω του τον Ποιητικό Ρεαλισμό που τον καθιέρωσε ως έναν από τους 

σημαντικότερους δημιουργούς του γαλλικού κινηματογράφου, καθώς το 

συγκεκριμένο είδος κρίνεται πια παρωχημένο.403 Κατά τη δεκαετία του 1950, ο 

σκηνοθέτης καλείται να αντιμετωπίσει μια ολοένα και μεγαλύτερη αμφισβήτηση της 
                                                             
400 Rene Cortade, ό.π. 
401 Το Terrain Vague ξεκινά να προβάλλεται στο Παρίσι στις 9 Νοεμβρίου 1960. “Films sortis a Paris 
du 9 Novembre au 6 Décembre 1960”, Cahiers du Cinéma, τμ. 20, νο. 115 (Ιανουάριος 1961), σ. 61. Η 
ταινία αποτιμάται αρνητικά από την πλειονότητα των κριτικών. Για την υποδοχή της βλ. “Accueil 
critique des films de Marcel Carné: Terrain vague” [http://www.cinematheque.fr/fr/dans-
salles/hommages-retrospectives/revues-presse/carne/terrain.html (25/2/2015)]. Η ταινία δεν 
καταφέρνει να συγκινήσει ούτε το κοινό και τη χρονιά προβολής της έρχεται 28η σε εισπράξεις στη 
Γαλλία με 1.796.823 εισιτήρια Βλ. 1960. Toutes les Données Chiffrees /Le Box Office, Centre national 
du cinéma et de l’image animée, Παρίσι 2010. Η εμπορική αποτυχία της ταινίας στη Γαλλία ίσως 
εξηγεί το ότι δεν θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες. 
402 Είναι η εποχή της συνεργασίας του με τον ποιητή και σεναριογράφο Jacques Prévert, που έχει ως 
αποτέλεσμα εφτά κλασικές ταινίες, μεταξύ των οποίων και οι ταινίες που γυρίζει κατά τη διάρκεια 
του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, το Les Visiteurs du Soir (Οι Επισκέπται της Νύκτας, 1942) και το Les 
Enfants du Paradis (Τα Παιδιά της Γαλαρίας, 1945). 
403 Όπως επισημαίνει η Susan Hayward: «Η όλη ιδέα του ποιητικού ρεαλισμού απλά δε συμβάδιζε με 
τους νέους καιρούς της τζαζ και της νεωτερικότητας [...] Ο συμβολισμός που είχε λειτουργήσει τόσο 
αποτελεσματικά πριν από τον πόλεμο τώρα δεν είχε καμιά πραγματική απήχηση, ήταν πάρα πολύ 
οικείος και προβλέψιμος». Susan Hayward, French National Cinema, Routledge, Λονδίνο 1993, σ. 
170. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και μέχρι και το 1960, ο Carné σκηνοθετεί τις ταινίες 
La Marie du Port (Η Παρθένα του Λιμανιού, 1950), Juliette ou La Clef des Songes (Ιουλιέττα ή Το 
Κλειδί των Ονείρων,1951), Thérèse Raquin (Οι Ερασταί της Σάρκας, 1953), L'Air de Paris (Ό Αέρας του 
Παρισιού ή Κουρέλι της Ζωής, 1954), Le Pays d'où je Viens (Ο Φίλος Ήρθε τα Μεσάνυχτα ή Η Χώρα 
απ’ όπου Κατάγομαι, 1956) και Les Tricheurs (1958). 
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προσφοράς του, κριτικές που κάνουν λόγο για τη δημιουργική του παρακμή και τον 

ψόγο των Νεότουρκων των Cahiers du Cinéma, για τους οποίους ο σκηνοθέτης 

εκπροσωπεί πια έναν ψεύτικο, πλαστό κινηματογράφο της αισθητικής των στούντιο. 

Ενώ ο Clair γίνεται Αθάνατος, ο Carné κινδυνεύει με θάνατο της φήμης του ως 

σημαντικού καλλιτέχνη.404  

 Μεταξύ των ελλήνων κριτικών, ο Carné χαίρει μεγάλης εκτίμησης, η οποία 

όμως απορρέει βασικά από το προπολεμικό του έργο. Το μεταπολεμικό του έργο 

κρίνεται ως απογοητευτικό σε σχέση πάντα με τα παλαιότερα αριστουργήματά του. Ο 

Carné θεωρείται ότι βιώνει ένα δημιουργικό τέλμα, σε κάθε περίπτωση όμως, οι 

κριτικοί αναγνωρίζουν τη σκηνοθετική δεξιοτεχνία του καθώς και ότι αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του γαλλικού κινηματογράφου.405 

Το γεγονός ότι ο Carné αναγνωρίζεται γενικότερα από την ελληνική κριτική 

ως μεγάλος δημιουργός και ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του Ποιητικού 

Ρεαλισμού δικαιολογεί το ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για το έργο του 

σκηνοθέτη. Εξάλλου, οι ταινίες του στα τέλη της δεκαετίας του 1950 προβάλλονται 

στις Κινηματογραφικές Λέσχες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, γεγονός ενδεικτικό της 

αναγνώρισής του.406  

Όμως το 1960, ο Carné δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος σκηνοθέτης του 

κινηματογραφικού παρελθόντος, του οποίου το έργο έχει μια μάλλον μουσειακή αξία. 

Είναι και ο δημιουργός του Les Tricheurs, της μεγαλύτερης εισπρακτικής επιτυχίας 

του σκηνοθέτη μετά το Les Enfants du Paradis. Το Les Tricheurs, μια ταινία που 

παρουσιάζει τη ζωή των νέων στη γαλλική πρωτεύουσα εστιάζοντας στον μηδενισμό 

και τον αμοραλισμό τους, εκτός από τεράστια εμπορική επιτυχία δημιουργεί 

                                                             
404 Σχετικά με τη στάση της κριτικής απέναντι στον Carné και στο έργο του στη δεκαετία του 1950, βλ. 
Edward Baron Turk, Child of Paradise. Marcel Carné and the Golden Age of French Cinema, Harvard 
University Press, Μασαχουσέτη 1989, σ. 390-409. Για τα αίτια της διαφορετικής μεταχείρισης των 
δύο δημιουργών βλ. Alan Larson Williams, ό.π., σ. 293-294. Ben McCann, “Marcel Carné” 
[http://sensesofcinema.com/2011/great-directors/marcel-carne/ (28/2/2015)] 
405 Για τη στάση των ελλήνων κριτικών απέναντι στον Carné βλ. ενδεικτικά «Marcel Carné», Η Τέχνη 
στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 81-86. Π.Λ., «Οι ταινίες της εβδομάδος-
Ποιο φιλμ θα δήτε;», Τα Νέα, 30 Απριλίου 1956.  λ.β.κ, «Οι ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 9 
Οκτωβρίου 1956, σ. 2. Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 10 Οκτωβρίου 
1956, σ. 2. 
406 Ενδεικτικά, στην Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών προβάλλονται οι ταινίες Hôtel du Nord (1957), 
Les Tricheurs (15/3/1959) και Le Quai des Brumes (22/3/1959). Στην προβολή του Le Quai des Brumes 
παρίσταται και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Στην Κινηματογραφική Λέσχη της Τέχνης στη Θεσσαλονίκη 
προβάλλεται επίσης το Le Quai des Brumes. 
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σκάνδαλο και γίνεται αφορμή για πληθώρα δημοσιευμάτων και σωρεία συζητήσεων 

και αντιπαραθέσεων.407  

  Στην Ελλάδα το Les Tricheurs προκαλεί την άμεση και μαζική ανταπόκριση 

του κοινού. Την πρώτη εβδομάδα προβολής του στην Αθήνα το Μάρτιο του 1959, 

κατακτά την πρώτη θέση στον πίνακα εισιτήριων με 54.743 θεατές, ενώ εφτά μήνες 

αργότερα συνεχίζει να προβάλλεται σε συνοικιακούς κινηματογράφους.408 Ο ίδιος ο 

Carné μαζί με την πρωταγωνίστρια του, Pascal Petit, αφικνείται στην Αθήνα 

καλεσμένος της εταιρείας Σκούρας Φιλμ, για να παραβρεθεί στην επίσημη πρεμιέρα 

της ταινίας του, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προώθησή της. Στα πλαίσια 

της επίσκεψής του παρίσταται και στην προβολή του Le Quai des Brumes στην 

Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών και παραχωρεί συνέντευξη τύπου στους 

δημοσιογράφους, οι οποίοι εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για τις απόψεις του 

σκηνοθέτη περί της Νέας Γενιάς των γάλλων σκηνοθετών, αλλά και για τα 

μελλοντικά του σχέδια.409 Οι έλληνες κριτικοί στα κείμενά τους για την ταινία 

εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως στο θέμα της. Ειδικότερα, επικεντρώνονται στη 

στάση που κράτησε ο Carné απέναντι στο κοινωνικό ζήτημα της «ανηθικότητας» των 

σύγχρονων νέων, το οποίο εξάλλου απασχολεί ιδιαίτερα την εποχή αυτή τον τύπο, 

τους διανοούμενους και τους κρατούντες. Ο σκηνοθέτης και η ταινία του κρίνονται 

με όρους ειλικρίνειας, αυθεντικότητας και πιστότητας προς την πραγματικότητα.410  

                                                             
407 Η ταινία έρχεται πέμπτη στο γαλλικό box office τη σεζόν 1958-1959 και ονομάζεται η καλύτερη 
γαλλική ταινία της χρονιάς σε δημοψήφισμα που διοργανώνουν από κοινού η εφημερίδα Le Figaro 
και το περιοδικό Cinémonde. Τον Οκτώβριο του 1958 η L’ Express αφιερώνει ειδικό τεύχος στην 
ταινία και στο κοινωνικό ζήτημα το οποίο θίγει. Geneviève Sellier, ό.π., σ. 15. Ο θρίαμβος του Carné 
ολοκληρώνεται με την απονομή του βραβείου Grand Prix du Cinéma για το 1958. Για την υποδοχή 
του Les Tricheurs βλ. Edward Baron Turk, ό.π., σ. 400-406 και Richard Ivan Jobs, Riding the New Wave, 
Youth and the Rejuvenation of France After the Second World War, Stanford University Press, 
Στάνφορντ 2007, σ. 176-181. 
408 Η ταινία αρχίζει να προβάλλεται στις 22/3/ 1959 (Αττικόν, Ελληνίς και Ρεξ). Έχει προηγηθεί η 
προβολή της στα πλαίσια της Κινηματογραφικής Λέσχης Αθηνών στις 15/3/1959. Τα στατιστικά 
στοιχεία για την ταινία από Μ. Πλωρίτης, «Οι καινούριες ταινίες», ό.π. 
409 O Carné αφικνείται στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 1959. Σχετικά με την επίσκεψή του βλ. Γ. Κ. 
Πηλιχός, «Ένας σκηνοθέτης και ένα αστέρι της οθόνης στην Αθήνα», Τα Νέα, 21 Μαρτίου 1959, σ. 2. 
Ω., «Ο Μαρσέλ Καρνέ και η Πασκάλ Πετί εις τας Αθήνας», Ελευθερία, 21 Φεβρουαρίου 1959, σ. 3-4. 
410 Βλ. ενδεικτικά: Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της νέας εβδομάδος», Το Βήμα, 22 Μαρτίου 
1959, σ. 6. Π.Ν.Λ., «Τα έργα της εβδομάδος-Ποιο φιλμ να δήτε», Τα Νέα, 24 Μαρτίου 1959, σ. 2. Μ. 
Πλωρίτης, «Οι καινούριες ταινίες», Ελευθερία, 22 Μαρτίου 1959, σ. 4, Γ. Ν. Μακρής, «Ο 
κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 65, τχ. 763 (15 Απριλίου 1959), σ. 547-548, «Οι Ζαβολιάρηδες», Η 
Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 161-163. Για τον έντονο 
προβληματισμό της εποχής σχετικά με το ζήτημα της νεολαίας βλ. Έφη Αβδελά, «“Φθοροποιοί και 
ανεξέλεγκτοι απασχολήσεις”: Ο ηθικός πανικός για τη νεολαία στη μεταπολεμική Ελλάδα», Σύγχρονα 
Θέματα, τχ. 90 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 30-43. 
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Ένα χρόνο αργότερα, η ταινία Les Tricheurs δεν έχει ξεχαστεί αφού 

χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στην προσέγγιση των ταινιών του Νέου 

Κύματος που διαπραγματεύονται παρόμοια θέματα, σύμφωνα και με τα πρότυπα της 

γαλλικής κριτικής.411 Ο Carné αντιμετωπίζεται ως ο σκηνοθέτης εκείνος, ο οποίος 

εγκαινίασε μια καινούρια μόδα την οποία συνεχίζουν οι εκπρόσωποι της Nouvelle 

Vague. Το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης δύο χρόνια μετά το Les Tricheurs επιλέγει στο 

Terrain Vague να ασχοληθεί ξανά με το ζήτημα της παρισινής νεολαίας είναι φυσικό 

να προκαλέσει το ενδιαφέρον των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο. Ακόμα 

και αν ο Μπακογιαννόπουλος στη μελέτη του για τη Nouvelle Vague έχει προκρίνει 

τον Chabrol και τον Godard απέναντι στον Carné και το Les Cousins και το Â Bout de 

Souffle έναντι του Les Tricheurs, αυτό δε σημαίνει ότι ο κοινωνικού προβληματισμού 

κινηματογράφος ενός σημαντικού δημιουργού αφήνει αδιάφορους τους συντάκτες 

του περιοδικού. Ειδικότερα, όταν ο Carné εγκαταλείπει το κέντρο του Παρισιού και 

τα πολυσύχναστα καφέ της Αριστερής Όχθης, όπου διαδραματίζεται το Les 

Tricheurs, για τις εργατικές κατοικίες και τις φτωχογειτονιές που βρίσκονται έξω από 

τα όρια της πόλης. Στο Terrain Vague ήρωες είναι οι νέοι των λαϊκών τάξεων, του 

περιθωρίου που δεν επαναστατούν γιατί γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να 

κερδίσουν. 

Η δημοσίευση του άρθρου «Terrain Vague του Marcel Carné» έχει σαφέστατα 

ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπός της είναι η παροχή πληροφοριών στο 

αναγνωστικό κοινό σχετικά με το καινούριο φιλμ του σκηνοθέτη. Αρχικά, ο 

συντάκτης του κειμένου εστιάζει στο σενάριο της ταινίας γνωστοποιώντας ότι για τη 

δημιουργία του Terrain Vague ο Carné βασίστηκε πάνω στο αμερικανικό 

μυθιστόρημα Tomboy (Αγοροκόριτσο, 1950) του Hall Ellson, σημειώνοντας ότι ο 

συγγραφέας στο βιβλίο του περιγράφει τα προβλήματα των νέων του Brooklyn, ενώ 

διευκρινίζεται ότι ο σκηνοθέτης μετέφερε τη δράση από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι. 

Καθίσταται σαφές ότι και σε αυτή του την ταινία, μετά το Les Tricheurs, ο Carné 

ενδιαφέρεται να θέσει στο επίκεντρο τα προβλήματα της παρισινής νεολαίας. 

Η ταινία ορίζεται σε σχέση με τον σκηνοθέτη της και το θέμα της καθώς 

επισημαίνεται ότι ο Carné παρουσιάζει «μια ομάδα αγόρια και κορίτσια, στερημένα 

                                                             
411 Βλ. ενδεικτικά, Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 14 Οκτωβρίου 
1959, σ. 2. Γ. Ν. Μακρής, «Ο κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 67, τχ. 784 (1 Μαρτίου 1960), σ. 340. 
Κλείτος Κύρου, «Ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τχ. 68-70 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 314. 
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από στοργή και τραυματισμένα από την ακατανοησία του περιβάλλοντός τους».412 Το 

φιλμ περιγράφεται με όρους νεανικής ταινίας, ένα είδος εξαιρετικά δημοφιλές την 

εποχή που εξετάζουμε, στα πρότυπα τόσο της προηγούμενης ταινίας του σκηνοθέτη 

όσο και άλλων ταινιών του είδους, όπως το A Rebel without a Cause (Επαναστάτης 

χωρίς Αιτία, 1955), του Nicholas Ray, στο οποίο άλλωστε ο Carné με το Terrain 

Vague μοιάζει να αποτίνει φόρο τιμής, αλλά και αντίστοιχου θέματος γαλλικών 

ταινιών της εποχής που επιχειρούν να προσεγγίσουν το ζήτημα της νεανικής 

παραβατικότητας, όπως τα Chiens Perdus sans Collier (Νειάτα χωρίς Επαύριον, 

1955) του Jean Delannoy και Les Jeux Dangereux (Επικίνδυνα Παιχνίδια, 1958) του 

Peter Chenal.413 

Έμφαση δίνεται και στον χώρο όπου τοποθετεί ο Carné τη δράση της ιστορίας 

του, στην «έρημη ζώνη» του τίτλου, «ανάμεσα στο κέντρο και τα περίχωρα, εκεί που 

λαϊκές πολυκατοικίες υψώνονται θλιβερά μέσα σε έναν τεράστιο ερημικό χώρο».414 

Το Terrain Vague παρουσιάζεται ως μια ταινία ρεαλιστικού ύφους, κάτι το οποίο 

γίνεται ακόμα πιο σαφές αν εξετάσει κανείς τα stills τα οποία πλαισιώνουν το κείμενο 

του άρθρου, με τα οποία τονίζεται το γεγονός ότι ο Carné εγκατέλειψε το studio, 

ακολουθώντας τα πρότυπα ενός νεορεαλιστικού κινηματογράφου επιλέγοντας αντί 

για κατασκευασμένα σκηνικά να κινηματογραφήσει τα πρόσωπα της ιστορίας του σε 

πραγματικούς χώρους. Στα stills, οι ήρωες του Terrain Vague υπάρχουν σε στενή 

συνάρτηση με τους χώρους όπου διαδραματίζεται η ταινία και παρουσιάζονται να 

ορίζονται από αυτούς, φυλακισμένοι σε ένα έρημο, ψυχρό τόπο που φέρνει ίχνη 

εγκατάλειψης και καταστροφής, ως προϊόντα μιας συγκεκριμένης κοινωνικής και 

οικονομικής πραγματικότητας.  

Ακόμα τονίζεται ότι ο σκηνοθέτης επέλεξε να μη χρησιμοποιήσει διάσημους 

επαγγελματίες ηθοποιούς, αλλά άγνωστους νεαρούς 15-18 ετών»,415 στους οποίους ο 

σκηνοθέτης κατέληξε μετά από συστηματική αναζήτηση. Αν και είναι σαφές ότι 

επιχειρείται μια συσχέτιση τoυ Terrain Vague με το Les Tricheurs, το οποίο έγινε 

γνωστό ως η ταινία που ανέδειξε μια πλειάδα άγνωστων μέχρι πρότινος ηθοποιών, 

θίγεται επίσης και το ζήτημα της αυθεντικότητας. Επιλέγοντας ερασιτέχνες και 

άγνωστους ηθοποιούς, ο σκηνοθέτης αναζητά τα πρόσωπα εκείνα τα οποία να 

                                                             
412 «Terrain Vague του Marcel Carné», ό.π., σ. 17. 
413 Για τις ομοιότητες μεταξύ Terrain Vague-A Rebel without a Cause βλ. Edward Baron Turk, ό.π., σ. 
406-407. 
414 «Terrain Vague του Marcel Carné », ό.π., σ. 17. 
415 Ό.π., σ. 17. 
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μπορούν να ενσαρκώσουν τους νέους που βιώνουν τη στέρηση, την αδιαφορία, τη βία 

που γεννάται μέσα από την περιθωριοποίησή τους, φέροντας στην οθόνη την αλήθεια 

τους. Απορρίπτοντας τους σταρ, τις συμβάσεις ενός χολλυγουντιανού 

κινηματογράφου ο Carné μοιάζει να έχει δεχτεί τις επιταγές ενός νέου 

κινηματογράφου. 

Οι αναφορές στο κοινωνικό περιεχόμενο του Terrain Vague, στους 

χαρακτήρες του που προέρχονται από τη λαϊκή τάξη, στους πραγματικούς χώρους, 

και στην απουσία σταρ, καθιστούν ευδιάκριτη την επιθυμία των συντακτών του 

περιοδικού για μια αποφασιστικότερη στροφή του Carné προς έναν κινηματογράφο 

περισσότερο αυθεντικό και με ρεαλιστικό περιεχόμενο, με στόχο την ανάδειξη και 

εξέταση ενός κοινωνικού προβλήματος.  

Κριτικές και η γνώμη των δέκα 

Le Déjeuner sur l'Herbe  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η εξέταση της υποδοχής από το 

Κινηματογράφος-Θέατρο της ταινίας του Renoir Le Déjeuner sur l'Herbe,416 

ειδικότερα, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο σκηνοθέτης της αποτέλεσε έναν από 

τους αγαπημένους δημιουργούς του Bazin και το πρότυπο auteur για τους κριτικούς 

των Cahiers. Όπως σημειώνει και η Susan Hayward, το γεγονός ότι σήμερα ο Renoir 

ξεχωρίζει ως ένας από τους γίγαντες του γαλλικού κινηματογράφου, δεν έχει να κάνει 

μόνο με το χωρίς αμφιβολία εξαιρετικό έργο του, αλλά κυρίως με την ειδωλοποίησή 

του από τους κριτικούς του γαλλικού περιοδικού.417 Στον κινηματογράφο του Renoir, 

ο Bazin εκτιμούσε ιδιαίτερα το ρεαλιστικό του ύφος και τη στάση του απέναντι στην 

πραγματικότητα, τον τρόπο κινηματογράφησης των ανθρώπων σε σχέση με το χώρο, 

με τη χρήση του βάθους πεδίου και των πλάνων σεκάνς, αλλά και το ουμανιστικό 

περιεχόμενο των ταινιών του που θεωρούσε ότι έβρισκε μια τέλεια έκφραση στη 

φόρμα του.418 Οι Νεότουρκοι των Cahiers ακολουθώντας το παράδειγμα του μέντορά 

τους, θα υμνήσουν τη mise en scène του Renoir, το οπτικό του ιδίωμα, την κινούμενη 

κάμερά του και το ενδιαφέρον του για την τεχνική, αλλά και τη σύνθεση 

                                                             
416 To Le Déjeuner sur l'Herbe αρχίζει να προβάλλεται στους αθηναϊκούς κινηματογράφους Άστυ και 
Ελληνίς τη Δευτέρα 18/4/1960.  
417 Susan Hayward, French National Cinema, ό.π., σ. 179. 
418Βλ. Pam Cook, ”For a new French cinema. The politique des auteurs”, στο The Cinema Book, ό.π., σ. 
391 και André Bazin, Jean Renoir, επιμ. François Truffaut, μτφ. W.W. Halsey II, William H. Simon, W.H. 
Allen, Λονδίνο 1974. 
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ρεαλισμού/φορμαλισμού, κοινωνικού και μεταφυσικού/πνευματικού ενδιαφέροντος 

στο έργο του.419 

 Είναι λοιπόν αναμενόμενο, ότι οι κριτικοί των Cahiers αποθεώνουν και το Le 

Déjeuner sur l'Herbe, μια σάτιρα των σύγχρονων ηθών, στην οποία ο Renoir 

επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη βαθειά του αγάπη για τους ανθρώπους αλλά και 

για την κινηματογραφική τέχνη, αφού τριάντα πέντε χρόνια μετά από την πρώτη του 

σκηνοθετική απόπειρα, την ταινία La Fille de l'Eau (Η Κόρη του Νερού, 1925), 

εξακολουθεί να πειραματίζεται, εξερευνώντας τις δυνατότητες του μέσου. Στο τεύχος 

Δεκεμβρίου 1959 των Cahiers, το Le Déjeuner sur l'Herbe ανακηρύσσεται «η πιο 

όμορφη ταινία ενός μήνα πλούσιου σε αριστουργήματα» λαμβάνοντας υψηλότερη 

βαθμολογία από ταινίες επίσης αγαπημένων σκηνοθετών του περιοδικού, όπως Il 

Generale Della Rovere (Ο Στρατηγός Ντέλλα Ρόβερε, 1959) του Rossellini και North 

by Northwest του Hitchcock.420  

Οι βασικοί συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο εμφανίζονται πολύ θετικά 

διακείμενοι απέναντι στην ταινία του Renoir. Ο Μπακογιαννόπουλος και ο 

Μανθούλης την αξιολογούν ως πολύ καλή (τρία αστέρια), όπως και ο συνεργάτης του 

περιοδικού, Μεσθεναίος. Πάντως, γενικότερα ο Renoir διχάζει τους κριτικούς της 

«Γνώμης των δέκα». Ο Καραπαναγιώτης αποτιμά το Le Déjeuner sur l'Herbe ως 

εξαιρετικό (τέσσερα αστέρια), ο Νταϊφάς ως πολύ καλό, ο Γρηγορίου ως 

ικανοποιητικό, ενώ απορριπτικοί έναντι του φιλμ εμφανίζονται ο Μοσχοβάκης (ένα 

αστέρι) και ο Πλωρίτης με τον Σταματίου, οι οποίοι αποφαίνονται ότι πρόκειται για 

μια κακή ταινία. Ο Κούνδουρος απέχει από τη βαθμολόγηση.421    

                                                             
419 Βλ. Raymond Durgnat, Jean Renoir, University of California Press, Μπέρκελϋ 1974, σ. 392-393. 
Ενδεικτικά, για τον Truffaut, ο οποίος θα ονομάσει την εταιρεία παραγωγής του Les Films du 
Carrosse, ως φόρο τιμής στην ταινία του Renoir Le Carrosse d'Or (Η Χρυσή Άμαξα, 1952), ο Renoir 
είναι ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης του κόσμου. François Truffaut, The Films in my Life, μτφ. Leonard 
Mayhew, Simon and Schuster, Νέα Υόρκη 1978, σ. 36. Την ίδια θέση στο πάνθεον των μεγάλων 
auteurs δίνει στον σκηνοθέτη και ο Rohmer. Eric Rohmer, Taste for Beauty, μτφ. Carol Volk, 
Cambridge University Press, Κέμπριτζ 1989, σ. 10. Για τον Godard, ο Renoir είναι ο πιο ευφυής εκ των 
σκηνοθετών. Ζαν Λυκ Γκοντάρ, Κείμενα και Συνεντεύξεις, ό.π., σ. 107.  
420 Το παράθεμα από “Notre couverture”, Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 102 (Δεκέμβριος 1959), χ.σ. 
Στη στήλη “Le conseil des dix”, ο Douchet, ο Rivette και ο Rohmer αποτιμούν την ταινία ως 
αριστούργημα (τέσσερα αστέρια). Ο Doniol-Valcroze και ο Marcorelles τη χαρακτηρίζουν ως πολύ 
καλή (τρία αστέρια). Επίσης και οι φιλοξενούμενοι Braunberger και de Baroncelli δίνουν πολύ 
υψηλές βαθμολογίες στην ταινία (τέσσερα και τρία αστέρια αντίστοιχα), με λιγότερο ενθουσιώδεις 
τον Agel και τον Sadoul (δύο αστέρια), και τον Mauriac (ένα αστέρι). “Le conseil des dix”, Cahiers du 
Cinéma, νο. 102, ό.π., σ. 43. 
421 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π. Ο διχασμός αυτός αποσαφηνίζεται σε 
έναν βαθμό αν ανατρέξει κανείς σε κριτικές εκτός του Κινηματογράφος-Θέατρο. Στην Ελευθερία, ο 
Πλωρίτης απορρίπτει το έργο του Renoir των τελευταίων χρόνων, γράφοντας ότι ο σκηνοθέτης 
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Στην κριτική του για το Le Déjeuner sur l'Herbe, η οποία δημοσιεύεται στο 

δεύτερο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο Μπακογιαννόπουλος στέκεται 

έκθαμβος απέναντι στο φιλμικό σύμπαν του Renoir και καταθέτει έναν λόγο ο οποίος 

βρίσκεται σε σύμπνοια με τις εικόνες του δημιουργού. Ο λόγος του είναι λυρικός, 

ποιητικός, ελεύθερος και το κείμενό του προσωπικό και εξομολογητικό. Ταυτόχρονα 

είναι ευδιάκριτη η επίδραση που έχει δεχτεί η κριτική του σκέψη από τον Bazin.422 

Ο κριτικός δε διστάζει να εξομολογηθεί την προσωπική του σχέση με τις 

ταινίες του Renoir, τη σινεφιλία του. «Ομολογώ την αδυναμία μου για το Ρενουάρ: 

Μ’ αρέσει αυτή η ζ ω ϊ κ ή δ ύ ν α μ η που κατακλύζει το σύνολο του έργου του, η 

αγάπη για τη ζωή, η μεγάλη κι άνετη αναπνοή του ανθρώπου που δεν πνίγεται από τα 

συμπλέγματα της εποχής μας».423 Η εικόνα του δημιουργού, η οποία υιοθετείται στο 

κείμενο, είναι εκείνη που όπως σημειώνει ο Dudley Andrew, ο ίδιος ο Renoir 

καλλιέργησε, την εικόνα δηλαδή του εξωστρεφούς, συνεπαρμένου από τη ζωή bon-

vivant, την οποία χρησιμοποιούν στη συνέχεια κριτικοί όπως ο Roger Leenhardt και 

κυρίως ο Bazin, για να προσεγγίσουν το έργο του. Πρόκειται για την κυρίαρχη, 

στερεότυπη ιδέα του ηδονιστή, επικούρειου Renoir, τον οποίο χαρακτηρίζει μια 

«ραμπελαιϊκή όρεξη για τη ζωή και την αισθησιακή εμπειρία», του μεγαλύτερου από 

τη ζωή, καλλιτέχνη.424 

 Ο Μπακογιαννόπουλος επιθυμώντας να ενημερώσει μέσω της κριτικής του το 

αναγνωστικό κοινό του περιοδικού για τον δημιουργό, ανατρέχει στη φιλμογραφία 

του Renoir και επιχειρεί μια περιοδολόγηση του έργου του, στο οποίο διακρίνει τρεις 

                                                                                                                                                                              
μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση υπνηλίας και η τελευταία του ταινία δείχνει ότι «ο ύπνος του 
συνεχίζεται - και βαρύτερος», ενώ κατηγορεί το δημιουργό για μια αποτυχημένη προσπάθεια 
μίμησης του ιμπρεσιονισμού του πατέρα του, του ζωγράφου Pierre-Auguste Renoir και της σάτιρας 
του Clair. Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 20 Απριλίου 1960, σ. 2. 
Αντίθετα με τον Πλωρίτη, οι κριτικοί του Κουαρτέτου του Βήματος, σε ένα κείμενο το οποίο 
ουσιαστικά αποτελεί σύνοψη της κριτικής του Rohmer για το Le Déjeuner sur l’Herbe, εξυμνούν την 
ταινία του Renoir ως έργο νεότητας και τονίζουν την πληρότητα που δίνει στο έργο η mise en scène 
του Γάλλου δημιουργού, Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 19 
Απριλίου 1960, σ. 2. Πρβλ. με Eric Rohmer, “Jeunesse de Jean Renoir”, Cahiers du Cinéma , τμ. 17, νο. 
102 (Δεκέμβριος 1959), σ. 1-7. 
422Γ. Μπ., «Το Πρόγευμα στη Χλόη (Le Déjeuner sur l’Herbe) Jean Renoir», Κινηματογράφος-Θέατρο, 
τχ. 2, ό.π., σ. 44-45.  
423 Ενδεικτικά, με τη στερεότυπη αυτή εικόνα του Renoir, ξεκινά το κριτικό του κείμενο ο William 
Whitebait, “Le Dejeuner sur l’Herbe”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 2 (Άνοιξη 1960), σ. 88.  
424 Για την εικόνα που καλλιέργησε ο ίδιος ο Renoir και την ανάγνωση του έργου του μέσω αυτής 
από τον Leenhardt βλ. Dudley Andrew, Mists of Regret. Culture and Sensibility in Classic French Film, 
ό.π., σ. 299. Για την υπό παρόμοιο πρίσμα προσέγγιση του Renoir από τον Bazin βλ. André Bazin, 
Jean Renoir, ό.π., σ. 100-102 και André Bazin, Le Cinema Français de la Liberation à la Nouvelle Vague, 
1945-1958, επιμ. Jean Narboni, Cahiers du Cinéma, Παρίσι 1998, σ. 35. Το παράθεμα από Dudley 
Andrew, André Bazin, ό.π. σ. 296.  
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κύριες περιόδους: Την περίοδο των ρεαλιστικών δραμάτων του, στην οποία εντάσσει 

τις ταινίες La Chienne (Η Σκύλα, 1931), Toni (Τόνι, 1935), La Grande Illusion (Η 

Μεγάλη Χίμαιρα, 1937) και La Bête Humaine (Το Ανθρώπινο Κτήνος, 1938), την 

μεταπολεμική περίοδο του Renoir κατά την οποία ο δημιουργός συνθέτει «τις πλατιές 

οπτικές συμφωνίες του», στην οποία συμπεριλαμβάνει τις ταινίες The Southerner (Ο 

Νότιος ή Σκλάβος της Γης, 1945) και The River (Το Ποτάμι ή Εξωτικό Λουλούδι, 

1950) και τέλος τα «στυλιζαρισμένα “ντιβερντιμέντα”», κατηγορία στην οποία 

εντάσσει τις ταινίες Le Carrosse d'Or και Elena et les Hommes (Η Έλενα και οι 

Άνδρες ή Έλενα, 1956).425 Ο κριτικός, ο οποίος επιθυμεί να καταδείξει τη σημασία 

του Renoir ως auteur, ακολουθεί τα πρότυπα του Bazin, σύμφωνα με τον οποίο ο 

σκηνοθέτης δημιουργεί ένα βαθύτατα προσωπικό έργο, βασικά χαρακτηριστικά του 

οποίου είναι η ποικιλία και ταυτόχρονα η πληρότητα.426 

Η σπουδαιότητα του έργου του Renoir για τον Μπακογιαννόπουλο έγκειται 

επίσης στη σταθερότητα και την ισορροπία που εντοπίζει στον τρόπο με τον οποίο ο 

δημιουργός συνθέτει ένα ανθρωποκεντρικό έργο, το οποίο στηρίζεται αρμονικά στο 

ένστικτο, το συναίσθημα και τη διανόηση. Οι ταινίες του Renoir αντανακλούν τον 

δημιουργό τους και την πολυσύνθετη, ολοκληρωμένη προσωπικότητά του, αφού 

επιλέγει τα θέματα και το ύφος τους και συνθέτει τη μορφή και το περιεχόμενό τους 

χωρίς να υποτιμά καμία πτυχή της ανθρώπινης φύσης. Και συγκρίνοντας το έργο του 

σε σχέση με εκείνο των ομοτέχνων του, στο οποίο διακρίνει τάσεις είτε 

συναισθηματικής υπερευαισθησίας είτε εκλεπτυσμένων διανοητισμών, ξεχωρίζει τον 

Renoir για ένα έργο το οποίο αντικατοπτρίζει την αρμονία που έχει κατακτήσει ο 

δημιουργός του.427 

Σύμφωνα με τον κριτικό, το θέμα του Le Déjeuner sur l'Herbe είναι η νίκη 

του έρωτα και της φύσης ενάντια σε μια στείρα, τεχνοκρατική, επιστημονική σκέψη. 

Η ταινία αναγιγνώσκεται ως ηθική παραβολή και ο Renoir προβάλλεται ο ηθικολόγος 

εκείνος δημιουργός ο οποίος εκφράζει τη φιλοσοφία του και τις θέσεις του για τον 

κόσμο και τη ζωή μέσα από τους χαρακτήρες του, τους οποίους πλάθει ως σύμβολα 

των ιδεών του. Ο Renoir «διακρίνεται» πίσω από το βοσκό-Πάνα, «το κυρίαρχο 
                                                             
425 Ο όρος «ντιβερτιμένο» όσον αφορά στο έργο του Renoir χρησιμοποιείται από τον Bazin, στην 
κριτική του για την ταινία του σκηνοθέτη French Can Can (Καν Καν, 1954) όπου γράφει για τη φήμη 
της ταινίας ως “divertissement de bon goût” (καλόγουστη διασκέδαση). André Bazin, "Portrait 
d'Auguste Renoir (French CanCan)", Cahiers du Cinéma, τμ. 8, νο. 47, (Μάιος 1955), σ. 36. 
426 Γ. Μπ., «Το Πρόγευμα στη Χλόη (Le Déjeuner sur l’Herbe) Jean Renoir», ό.π., σ. 44-45. Βλ. André 
Bazin, Jean Renoir, ό.π., σ. 78. 
427 Γ. Μπ., «Το Πρόγευμα στη Χλόη (Le Déjeuner sur l’Herbe) Jean Renoir», ό.π., σ. 45. 
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ένστικτο της διαιώνισης», τον πατέρα, τη «ζωϊκή ισορροπία» και τον φτωχό ιερέα, ο 

οποίος καταδικάζει την πρόοδο της επιστήμης όταν αυτή δεν έχει σκοπό τη βελτίωση 

των συνθηκών της ζωής των ανθρώπων.428 Ο σκηνοθέτης ορίζεται ως ένας 

φιλόσοφος της οθόνης και η φιλοσοφία του ως μια «γελαστή φιλοσοφία».429 Η ταινία 

αν και έχει ως πηγή το θυμό του δημιουργού για την πορεία του κόσμου και έχει ως 

στόχο να σατιρίσει τη σύγχρονη εποχή και τα αδιέξοδά της, αποτελεί ουσιαστικά το 

μέσο του Renoir για να εξυμνήσει τα θέλγητρα της ζωής, της φύσης, του έρωτα, του 

πάθους, των αισθήσεων, της γυναικείας ομορφιάς και των επίγειων απολαύσεων. 

«[...]η ειρωνεία του γρήγορα γίνεται ένας ύμνος στη ζωή που έχει χίλια θέλγητρα. Ο 

καυτερός ήλιος, τα βαθυκόκκινα δέντρα, το μαλακό γρασίδι, το δροσερό κι υγρό 

νερό[...]τέλος η στέρεη, μεσογειακή θηλυκότητα της Κατρίν Ρουβέλ, μας φέρνουν 

πάλι κάτω στο χώμα, σ’ ένα κόσμο γεμάτο αισθησιακή υγεία».430 Ο 

Μπακογιαννόπουλος διαβάζει τις εικόνες του Renoir έχοντας δεχτεί τη σαφέστατη 

επίδραση του Bazin, ο οποίος θεωρεί ότι τα στοιχεία εκείνα τα οποία κάνουν άμεσα 

αναγνωρίσιμη μια ταινία του σκηνοθέτη είναι ο αισθησιασμός και η αίσθηση της 

χαράς που δίνονται αντιστικτικά «με τον σκεπτικισμό και την ειρωνεία-αλλά ένα 

χαμογελαστό σκεπτικισμό και μια ειρωνεία χωρίς πικρία».431  

Ο κριτικός γοητεύεται από τον αισθησιασμό του Renoir, από τον τρόπο με τον 

οποίο ο σκηνοθέτης κατορθώνει να συλλάβει με το φακό του τη μαγεία της φύσης και 

την υλική πραγματικότητα. «Πού ξαναείχαμε αυτή την τόσο υλική, τόσο μεθυστική 

αίσθηση της εξοχής»432 αναρωτιέται, φέρνοντας στο νου την ανάλυση της τελευταίας 

σκηνής μιας άλλης ταινίας του Renoir, του Boudu Sauvé des Eaux (Ο Μπουντύ 

Σώζεται από τον Πνιγμό, 1932), πάλι από τον Bazin, στην οποία ο τελευταίος επίσης 

μαγεύεται από την υλικότητα των εικόνων του Renoir, από τη δύναμη του 

κινηματογράφου του να συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την επίδραση που έχει 

στο θεατή. «Στο τέλος της πανοραμικής λήψης, η φωτογραφική μηχανή συλλαμβάνει 

ένα κομμάτι από το γρασίδι, όπου σε κοντινό πλάνο, μπορεί κανείς να δει σαφώς τη 

                                                             
428 Ό.π. 
429 Ό.π. 
430 Ό.π. 
431 André Bazin, Jean Renoir, ό.π., σ. 108 
432 Γ. Μπ., «Το Πρόγευμα στη Χλόη (Le Déjeuner sur l’Herbe) Jean Renoir», ό.π., σ. 45. 
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λευκή σκόνη που η ζέστη και ο αέρας έχουν σηκώσει από το μονοπάτι. Κανείς μπορεί 

σχεδόν να τη νιώσει ανάμεσα στα δάχτυλά του».433 

Τέλος, το κείμενο του Μπακογιαννόπουλου γίνεται επίσης μέσο για να 

υπερασπιστεί την ταινία ενάντια στους κριτικούς εκείνους, οι οποίοι την απορρίπτουν 

ως μια «φάρσα προχειρογυρισμένη, μια ταινία “ελάσσονος τόνου”, μέσα στο έργο 

του Ρενουάρ».434 Αν και ο ίδιος δεν αρνείται απόλυτα τους ισχυρισμούς αυτούς, 

υπερασπίζεται τη σκηνοθετική αυτή απόπειρα καθώς επικεντρώνεται στο 

διονυσιασμό της, στη χαρά της ζωής που εκφράζεται μέσα από τα πλάνα της, καθώς 

και στο ότι ωθεί τον θεατή σε ενεργητική συμμετοχή, καλώντας τον να στοχαστεί στα 

θέματα τα οποία θίγει ο δημιουργός. 

Le Joueur και Le Miroir à Deux Faces  

Τα πιο πρόσφατα δείγματα ενός γαλλικού κινηματογράφου της Παράδοσης 

της Ποιότητας, τα οποία προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αθήνας 

στο ξεκίνημα του 1960, δε φαίνεται να συγκινούν ιδιαίτερα τους κριτικούς του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, αν κρίνει κανείς με βάση τις βαθμολογίες που δίνουν μέσω 

της στήλης «Η γνώμη των Δέκα» στις ταινίες των Autant-Lara και Andre Cayatte Le 

Joueur και Le Miroir à Deux Faces αντίστοιχα.435 

O Autant-Lara, σκηνοθέτης τον οποίο ο Truffaut στο άρθρο του "Une certaine 

tendance du cinéma français" ονοματίζει ως βασικό εκπρόσωπο του ψυχολογικού 

ρεαλισμού και του κινηματογράφου των σεναριογράφων, αναγνωρίζοντάς του μόνο 

το ελαφρυντικό της ειλικρίνειας, αποτελεί έναν από τους δημιουργούς εκείνους στους 

οποίους επιτίθενται με βιαιότητα οι συντάκτες των Cahiers. O σκηνοθέτης και το 

έργο του αποτελούν για τους Νεότουρκους του γαλλικού περιοδικού κατά τη 

δεκαετία του 1950 την επιτομή των όσων αποστρέφονται στο γαλλικό 

κινηματογράφο, αφού κρίνουν ότι ο Autant-Lara εκπροσωπεί έναν κινηματογράφο 

που δίνει έμφαση στο θέμα και στη πολυτέλεια της κατασκευής του, που στηρίζεται 

στις «ανήθικες» λογοτεχνικές διασκευές από σεναριογράφους όπως ο Jean Aurenche 

                                                             
433 André Bazin, Jean Renoir, ό.π., σ. 86. Βλ. επίσης την περιγραφή του François Truffaut για το Un 
Partie de Campagne (Εκδρομή στην Εξοχή, 1936), όπου σημειώνει ότι πρόκειται για «μια ταινία 
καθαρής αίσθησης: κάθε φυλλαράκι χλόης χαϊδεύει το πρόσωπό μας.» François Truffaut, The Films in 
my Life, ό.π., σ. 38. 
434 Γ. Μπ., «Το Πρόγευμα στη Χλόη (Le Déjeuner sur l’Herbe) Jean Renoir», ό.π., σ. 45. 
435 Το Le Joueur αρχίζει να προβάλλεται στους κινηματογράφους Άστορ και Άττικα στις 25/1/1960. Το 
Le Miroir à Deux Faces ξεκινά να προβάλλεται στους ίδιους κινηματογράφους στις 18/1/1960. 



140 
 

και Pierre Bost και έχει ως στόχο την κερδοσκοπία.436 Πρέπει βέβαια να σημειωθεί 

ότι η στράτευση του σκηνοθέτη στην αριστερά και το περιεχόμενο των ταινιών του, 

το οποίο διακρίνεται από την κοινωνική κριτική που ασκεί ο σκηνοθέτης και οι 

στενοί συνεργάτες του, Aurenche και Bost, σε θεσμούς όπως ο κλήρος και ο στρατός, 

συμβάλλουν στην απόρριψή του από τους απολιτικούς, δεξιών τάσεων κριτικούς των 

Cahiers.437  

Το Le Joueur, κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας του 

Fyodor Dostoevsky, σε σενάριο των «εχθρών» του Truffaut, Aurenche και Bost και 

του François Boyer, με τον Gérard Philipe σε έναν από τους τελευταίους ρόλους της 

καριέρας του, καταποντίζεται βαθμολογικά από τα Cahiers, αφού η πλειονότητα των 

κριτικών το αξιολογεί ως μια κακή ταινία.438 Το φιλμ, αντίστοιχα, λαμβάνει χαμηλές 

βαθμολογίες και από το σύνολο των κριτικών του Κινηματογράφος-Θέατρο. 

Ειδικότερα, την υψηλότερη βαθμολογία δίνουν στην ταινία ο Μανθούλης, η 

Μητροπούλου και η Βλάχου, οι οποίοι την αξιολογούν ως ικανοποιητική (δύο 

αστέρια). Ο Καραπαναγιώτης με τον Πλωρίτη την κρίνουν ως μέτρια, ενώ ο 

Μπακογιαννόπουλος, ο Σκαλιόρας και ο Γρηγορίου την αποτιμούν ως κακή και ο 

Μεσθεναίος με τον Μακρή απέχουν από τη βαθμολόγηση.439  

                                                             
436 Βλ. François Truffaut, “Une certaine tendance du cinéma français”, ό.π. και Ginette Vincendeau 
(επιμ.), “Autant-Lara, Claude”, ό.π., σ. 24. Μεταξύ Autant-Lara και Truffaut ξεσπά και δημόσια 
σύγκρουση το 1957, με τον Autant-Lara να κάνει λόγο για «νεαρό τραμπούκο της δημοσιογραφίας» 
και τον Truffaut να αντεπιτίθεται γράφοντας στο Arts για ένα «μπουρζουά σκηνοθέτη» που έχει 
παραιτηθεί διανοητικά, είναι δειλός, κρύβεται πίσω από σενάρια γραμμένα από άλλους και 
εργάζεται σε ένα σύστημα το οποίο έχει «σαπίσει εξαιτίας των χρημάτων», Antoine de Baecque, 
Serge Toubiana, François Truffaut, University of California Press, Μπέρκλεϋ 2000, σ. 111. 
437 Βλ. ενδεικτικά John Hess, “La politique des auteurs, 2. Truffaut’s manifesto”, Jump Cut, νο. 2 
(1974), σ. 20-22. 
438 “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 16, νο. 91 (Ιανουάριος 1959), σ. 69. Ως κακό 
αξιολογούν το Le Joueur ο Domarchi, ο Doniol-Valcroze, ο Rivette, ο Rohmer, ο Agel και ο Mauriac. 
Μόνο οι αριστεροί κριτικοί Sadoul (δύο αστέρια) και de Baroncelli (1 αστέρι) διαφοροποιούνται. Ο 
Bitsch και ο Braunberger απέχουν. Στο γαλλικό περιοδικό, δεν δημοσιεύεται κριτική για την ταινία, 
παρά μόνο ένα ανυπόγραφο, καυστικό σχόλιο. «Ο Dostoyevsky προδίδεται για την αποκλειστική 
ευχαρίστηση των Κυρίων Aurenche, Autant-Lara, Bouer και Bost, οι οποίοι πλέον δεν επιχειρούν να 
κρύψουν το παιχνίδι που παίζουν». “Films sortis a Paris du 5 Novembre au 9 Décembre 1958”, 
Cahiers du Cinéma, τμ. 16, νο. 91 (Ιανουάριος 1959), σ. 70. 
439 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. Ενδεικτικά, εκτός περιοδικού, στην 
κριτική του Κουαρτέτου του Βήματος, η ταινία αποτυγχάνει να συγκινήσει λόγω της αδυναμίας του 
Autant-Lara «να συλλάβη τις διακυμάνσεις της ανθρώπινης ψυχής όπως τις καταγράφει ο 
Ντοστογιέφσκι, και ίσως για «τη συμβατική καλλιέπεια του κινηματογραφικού ύφους.» Το 
Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 26 Ιανουαρίου 1960, σ. 2. Ο Πλωρίτης 
αν και συμπεριλαμβάνει τον Autant-Lara στους πιο σημαντικούς γάλλους σκηνοθέτες, σημειώνει ότι 
«ο φίνος κι ευαίσθητος Ωτάν-Λαρά λες και “χάνεται” μέσα στους κοχλαστικούς μαιάνδρους του 
δοστογιεβσκικού πάθους [...] Το αποτέλεσμα είναι πολλά χρώματα, πολλές κραυγές, μα ελάχιστος 
Δοστογιέβσκη.» Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 27 Ιανουαρίου 1960, 
σ. 2. 
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 Ο Cayatte, ακόμα ένας, κατά τον Truffaut, εκπρόσωπος του κινηματογράφου 

της Παράδοσης της Ποιότητας,440 ο οποίος τη δεκαετία του 1950 στην Ελλάδα είναι 

κυρίως γνωστός για τα κοινωνικά του δράματα με τα οποία καταγγέλλει τις 

παθογένειες και την ανεπάρκεια του συστήματος δικαιοσύνης Nous Sommes tous des 

Assassins (Είμαστε Όλοι Δολοφόνοι, 1952), Justice est Faite (Η Δικαιοσύνη Μίλησε, 

1950) και Avant le Déluge (Πριν τον Κατακλυσμό, 1954), επίσης δεν καταφέρνει να 

κερδίσει τους κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο. Με την ταινία του Le Miroir à 

Deux Faces, ένα ψυχολογικό δράμα με μελοδραματικά στοιχεία, στο οποίο 

πρωταγωνιστούν ο γνωστός για τους κωμικούς του ρόλους Bourvil και η σταρ 

Michele Morgan, γνωρίζει τη βαθμολογική απόρριψη. Το φιλμ αξιολογείται ως 

μέτριο από τον Μανθούλη, όπως και από τον Πλωρίτη και τη Βλάχου και ως 

ικανοποιητικό από την Μητροπούλου και τον Γρηγορίου, Μόνο ο Μακρής 

διαφοροποιείται, κρίνοντας ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ταινία. Μεγάλο είναι το 

ποσοστό αποχής από τη βαθμολόγηση της συγκεκριμένης ταινίας αφού ο 

Μπακογιαννόπουλος, o Σκαλιόρας, o Μεσθεναίος και o Καραπαναγιώτης δεν δίνουν 

βαθμολογία.441 Στην αντίστοιχη στήλη των Cahiers η ταινία δεν τίθεται καν στη 

διαδικασία αξιολόγησης, ένδειξη της γενικότερης απορριπτικής στάσης του γαλλικού 

περιοδικού απέναντι στον σκηνοθέτη.442  

Η περίπτωση «Robert Bresson» 

Ένα μεγάλο τμήμα της ύλης του τελευταίου τεύχους του Κινηματογράφος-

Θέατρο αφιερώνεται στον Bresson και ειδικότερα στην ταινία του τελευταίου 

Pickpocket (1959).443 H ταινία αυτή, με την οποία, όπως σημειώνει ο Michel Estéve, 

                                                             
440 Ο Truffaut κατηγορεί τον σκηνοθέτη για διδακτισμό, έλλειψη γούστου, τεχνικής ικανότητας και 
ευαισθησίας. Βλ. Wheeler Winston Dixon, The Early Film Criticism of François Truffaut, Indiana 
University Press, Μπλούμινγκτον 1993, σ. 143, Antoine de Baecque, Serge Toubiana, François 
Truffaut, ό.π., σ. 101.  
441 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. Συμπληρωματικά, εκτός περιοδικού, ο 
Πλωρίτης στην Ελευθερία κρίνει ότι η ταινία είναι κατώτερης της προηγούμενης δουλειάς του 
σκηνοθέτη, αλλά σημειώνει ότι «οι χαρακτήρες διαγράφονται με ενάργεια και βάθος, η ατμόσφαιρα 
είναι γνήσια πιεστική[...]κι η ερμηνεία εξαίρετη». Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», 
Ελευθερία, 20 Ιανουαρίου 1960, σ. 2. Στο Βήμα, το Le Miroir à Deux Faces απορρίπτεται ως τυπικό 
μελόδραμα, όπου «η παρατήρησι χάνει την ακρίβειά της, οι πράξεις των ανθρώπων την πειστικότητά 
τους». Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 19 Ιανουαρίου 1960, σ. 2.  
442 Η μόνη αναφορά που εντοπίζουμε στην ταινία είναι ένα σύντομο σχόλιο στο οποίο ο ανώνυμος 
συντάκτης αποφαίνεται πως πρόκειται περί μιας «πολύ χυδαίας και νωθρής ιστοριούλας», ενώ 
χαρακτηρίζει απλοϊκή τη mise en scène του Cayatte. “Films sortis a Paris du 8 Octobre au 4 Novembre 
1958”, Cahiers du Cinéma, τμ. 15, νο. 90 (Δεκέμβριος 1958), σ. 77.  
443 Στη συλλογή Τάσεις του Γαλλικού Κινηματογράφου. Από το Ρενουάρ στο Ρους, έκδοση του 
Σύγχρονου Κινηματογράφου του 1972, συμπεριλαμβάνονται και τα τρία κείμενα τα οποία 
απαρτίζουν το αφιέρωμα του Κινηματογράφος-Θέατρο. Ως μεταφραστής τους αναγράφεται ο 
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ο δημιουργός έρχεται σε ρήξη με τον γαλλικό κλασικό κινηματογράφο των 

λογοτεχνικών μεταφορών και μοιράζεται μαζί με τους Godard και Rohmer «μια 

σύγχρονη αντίληψη για τον κινηματογράφο»444, θεωρείται από μελετητές του 

Bresson, το έργο εκείνο στο οποίο η οπτική ρητορική του φτάνει στο αποκορύφωμά 

της ή ακόμα εκείνο στο οποίο αποκρυσταλλώνεται το μοντέρνο μινιμαλιστικό του 

στυλ.445 Aν και σήμερα ο Bresson αναγνωρίζεται ως ένας από τους προπομπούς του 

μοντερνισμού και ένας από τους σπουδαιότερους φορμαλιστές auteurs στην ιστορία 

του κινηματογράφου, την εποχή που εξετάζουμε στην παρούσα εργασία, η κριτική 

πρόσληψη του έργου του γίνεται κυρίως στα πλαίσια της θεωρίας του δημιουργού και 

αναζητήσεων ενός ρεαλιστικού κινηματογραφικού ύφους. 

Παρόλο που στα τέλη της δεκαετίας του 1950, στη Γαλλία ο Bresson χαίρει 

αναγνώρισης ως σημαντικός δημιουργός, η αποδοχή του δεν είναι απόλυτη. 

Καθολικοί κριτικοί και θεωρητικοί, όπως ο Bazin, o Ayfre και ο Agel, εκτιμούν 

βαθύτατα τον σκηνοθέτη, βρίσκοντας στο έργο του ένα πνευματικό, θρησκευτικό 

περιεχόμενο, σύμφωνο με τη δική τους ατζέντα και εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους 

στις μεταφυσικές αναζητήσεις του σκηνοθέτη και στις προβληματικές της λύτρωσης 

και της χάρης που εντοπίζουν στις ταινίες του.446 Οι κριτικοί των Cahiers, 

ακολουθώντας τα πρότυπα του Bazin, ξεχωρίζουν το σκηνοθέτη για το μεταφυσικό 

περιεχόμενο των ταινιών του, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται 

μέσω της mise en scène του και τον συμπεριλαμβάνουν στο πάνθεον των 

μεγαλύτερων auteurs του γαλλικού κινηματογράφου.447 Στην αντίπερα όχθη, οι 

κριτικοί του Positif, οι οποίοι εκφράζουν ένα αριστερό και αντικληρικό πνεύμα, 

                                                                                                                                                                              
Μπακογιαννόπουλος (όνομα μεταφραστή δεν αναγράφεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο) και ως 
πηγή το Κινηματογράφος-Θέατρο και όχι οι πρωτότυπες πηγές τους. Βλ. Alexandre Astruc κ.ά, Τάσεις 
του Γαλλικού Κινηματογράφου. Από το Ρενουάρ στο Ρους, Σύγχρονος Κινηματογράφος-Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα 1972, σ. 38-48.  
444 Michele Estéve, Robert Bresson. La Passion du Cinématographe, Albatros, Παρίσι 1983, σ. 10.  
445 Βλ. P. Adams Sitney, Ρομπέρ Μπρεσόν, μτφ. Μάκης Μωραΐτης, Αιγόκερως, Αθήνα 1986, σ. 46. 
András Bálint Kovács, Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980, The University of 
Chicago Press, Σικάγο 2007, σ. 141. 
446 Βλ. ενδεικτικά Amédée Ayfre, “The universe οf Robert Bresson”, The Films of Robert Bresson, επιμ. 
Raymond Durgnat, Praeger, Νέα Υόρκη 1970, σ. 6-23. 
447 Βλ. Ian Aitken, European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction, Edinburgh University 
Press, Εδιμβούργο 2001, σ. 206. Ήδη από το 1954, ο Truffaut διακρίνει τον Bresson από τους 
δημιουργούς της γενιάς του, τοποθετώντας τον απέναντι από τους εκπροσώπους της Παράδοσης της 
Ποιότητας. François Truffaut, “Une certaine tendance du cinéma Français”, ό.π., σ. 25. 
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απορρίπτουν τον Bresson θεωρώντας ότι βρίσκεται «εκτός επαφής με την κοινωνική 

και την πολιτική πραγματικότητα».448 

Στην Ελλάδα, την ίδια εποχή, το έργο του σκηνοθέτη είναι άγνωστο, αφού οι 

ταινίες του δεν προβάλλονται στο εμπορικό κύκλωμα διανομής, γεγονός το οποίο 

στηλιτεύουν οι κριτικοί, όπως το Κουαρτέτο του Βήματος που κάνει λόγο για «το πιο 

σοβαρό και (ασφαλώς το πιο απαράδεκτο» (sic) κενό στην γνώση και στην αντίληψη 

που έχουμε των κινηματογραφικών ρευμάτων του μεταπολεμικού κόσμου».449 Αυτό 

το κενό, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, 

αναλαμβάνουν να καλύψουν οι κινηματογραφικές λέσχες. Αρχικά, η 

Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών φέρνει σε επαφή τα μέλη της για πρώτη φορά με το 

κινηματογραφικό σύμπαν του Bresson, στις 16 Νοέμβριου του 1958, όταν προβάλει 

στον κινηματογράφο Άστυ το Un Condamné à Mort s'est Εchappé (Ένας 

Καταδικασμένος σε Θάνατο Δραπέτευσε, 1956).450 Την ίδια μέρα στο Βήμα 

δημοσιεύεται άρθρο με το οποίο γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για τον 

σκηνοθέτη, το έργο του αλλά και για τα βασικά στοιχεία της σκέψης του για την 

τέχνη του κινηματογράφου. Στο συγκεκριμένο άρθρο, όπου αναπαράγεται ο λόγος 

των Cahiers για τον Bresson, ακολουθείται μια ωτεριστική προσέγγιση του 

σκηνοθέτη και παρουσιάζεται ως ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, ο οποίος υπηρετεί το 

όραμα μιας υψηλής τέχνης.451 Τη σκυτάλη από την Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών 

θα παραλάβει η Κινηματογραφική Λέσχη της Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, η οποία 

προβάλει την ταινία στις 23 Νοεμβρίου του 1958.452 Δύο χρόνια αργότερα, στις 31 

Ιανουαρίου 1960, η ταινία θα προβληθεί και από τη Φοιτητική Κινηματογραφική 

Λέσχη Θεσσαλονίκης.453  

                                                             
448 Το παράθεμα από: Tony Pipolo, Robert Bresson: A Passion for Film, Oxford University Press, Νέα 
Υόρκη 2010, σ. 6. Για τη στάση των κριτικών του Positif απέναντι στον Bresson βλ. επίσης Keith 
Reader, Robert Bresson, Manchester University Press, Μάντσεστερ 2000, σ. 9.  
449 Το παράθεμα από Το Κουαρτέτο, «Οι νέες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 8 Φεβρουαρίου 
1959, ό.π. Ενδεικτικά βλ. ακόμα: Γ. Ν. Μακρής, «Ο κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 61, τχ. 708 (1 
Ιανουαρίου 1957), σ. 67. Μ. Πλωρίτης, «Νέες ταινίες», Ελευθερία, 8 Φεβρουαρίου 1959, σ. 4. 
450 Πρόσπερος, «Ο κόσμος της τέχνης», Ελευθερία, 13 Νοεμβρίου 1958, σ. 2. Η ταινία προβάλλεται 
με τον τίτλο Ένας Φυλακισμένος Δραπέτευσε. 
451 Α.Μ, «Ένας “αδιάλλακτος” της σύγχρονης οθόνης-Οι ιδέες, η τέχνη και το έργο του Ρομπέρ 
Μπρεσσόν», Το Βήμα, 16 Νοεμβρίου 1958, σ. 7. Στο άρθρο του Βήματος παραφράζονται 
αποσπάσματα από τα: Denis Marion κ.ά, “Propos de Robert Bresson (Sténographie d'une conference 
de presse)”, Cahiers du Cinéma, τμ. 13, νο. 75 (Οκτώβριος 1957), σ. 3-9 και Jean Sémolué, “Les 
personages de Robert Bresson”, Cahiers du Cinéma, τμ. 13, νο. 75, ό.π., σ. 10-15. 
452 «Ειδική Προβολή», Μακεδονία, 23 Νοεμβρίου 1958, σ. 3. Η ταινία προβάλλεται με τον τίτλο Ένας 
Θανατοποινίτης δραπέτης. 
453 «Πανεπιστημιακά νέα», Μακεδονία, 31 Ιανουαρίου 1960, σ. 4.  
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Με αφορμή την προβολή του Un Condamné à Mort s'est Εchappé στο 

εμπορικό κύκλωμα διανομής το Φεβρουάριο του 1959, στον τύπο της εποχής 

δημοσιεύονται εγκωμιαστικά κείμενα για τον Bresson και την ταινία του.454 Οι 

έλληνες κριτικοί σχεδιάζουν το πορτραίτο ενός μοναδικού δημιουργού, ο οποίος 

πιστός στο προσωπικό του όραμα, αρνείται να κάνει συμβιβασμούς και να 

παρεκκλίνει της πορείας του προς την κατάκτηση ενός πρωτότυπου εκφραστικού 

ύφους. Ειδικότερα, το Un Condamné à Mort s'est Εchappé συγκινεί τους έλληνες 

κριτικούς γιατί ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους για μια υψηλή τέχνη με 

ανθρώπινο περιεχόμενο και ρεαλιστικό προσανατολισμό. Στα κείμενα τους 

επικεντρώνονται στην αλήθεια του σκηνοθέτη και στην ανθρωπιά των εικόνων του 

χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «αυθεντικότητα», «ρεαλισμός», «ντοκουμέντο», και 

«πραγματικότητα». Παράλληλα επαινούν ιδιαίτερα την ενότητα μορφής και 

περιεχομένου και τον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός χρησιμοποιεί τη φόρμα για να 

υμνήσει την ανθρώπινη ψυχή. Το γεγονός εξάλλου ότι ο Bresson διαπραγματεύεται 

ένα θέμα το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη σελίδα της ιστορίας, την περίοδο του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και τον αγώνα του αντιστασιακού υπολοχαγού Fontaine να 

δραπετεύσει από τη φυλακή, όπου περιμένει την εκτέλεσή του από τους Γερμανούς, 

έχει άμεση σχέση με την αποδοχή του από την ελληνική κριτική.455 

Η δημοσίευση στο Κινηματογράφος-Θέατρο του αφιερώματος στον Bresson, 

ερμηνεύεται μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης κριτικής πρόσληψης του 

σκηνοθέτη και του έργου του στην Ελλάδα. Όμως, αποτελεί και μια απόπειρα των 

συντακτών του περιοδικού να συνεχίσουν το έργο της Μητροπούλου και του Ζάννα, 

οι οποίοι μέσα από τις Κινηματογραφικές Λέσχες Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τα 

κείμενά τους στον τύπο επιχειρούν να γνωρίσουν τον κατά πολλοίς άγνωστο 

δημιουργό στο ελληνικό κοινό.456 Αναλαμβάνουν δηλαδή έναν ενημερωτικό και 

                                                             
454 Η ταινία αρχίζει να προβάλλεται στις 9/2/ 1959 στον κινηματογράφο Άστυ.  
455 Βλ. ενδεικτικά, κριτικές της ταινίας από: Το Κουαρτέτο, «Οι νέες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 
8 Φεβρουαρίου 1959, ό.π. Π. Ν. Λ., «Τα έργα της εβδομάδος», Τα Νέα, 10 Φεβρουαρίου 1959, σ. 2. 
Αντώνης Μοσχοβάκης, «Ένας Καταδικασμένος σε Θάνατο Δραπέτευσε», στο Αντώνης Μοσχοβάκης, 
Σινεπιλογή (Κριτικές 1958-1992), ό.π., σ. 30-33. Γ. Ν. Μακρής, «Ο κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 
65, τχ. 762 (1 Απριλίου 1959), σ. 487-488. Μ. Πλωρίτης, «Νέες ταινίες», Ελευθερία, 8 Φεβρουαρίου 
1959, ό.π. «Robert Bresson», Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον κινηματογράφο, ό.π., σ. 154-
157.   
456 Ο Ζάννας στο άρθρο του «Robert Bresson», στην Τέχνη στη Θεσσαλονίκη, επιχειρεί να γνωρίσει 
στους Θεσσαλονικείς τον δημιουργό ξεφεύγοντας από μια τυπική κριτική της ταινίας του Un 
Condamné à Mort s'est Εchappé και επιχειρώντας μια ωτεριστική αναδρομή στο έργο του. Ο κριτικός 
οικειοποιείται τον λόγο του Bazin, παραφράζοντας το άρθρο του “Le Journal d'un curé de campagne 
et la stylistique de Robert Bresson”. Βλ. André Bazin, «Το ημερολόγιο ενός εφημέριου και η 
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παιδαγωγικό ρόλο, σύμφυτο με το ρόλο ενός εντύπου μιας κινηματογραφικής σχολής 

και ταυτόχρονα δίνουν το στίγμα ότι το Κινηματογράφος-Θέατρο μπορεί να 

αποτελέσει πηγή χρήσιμου υλικού για τις κινηματογραφικές λέσχες της χώρας. 

Αφορμή για τη δημοσίευση του αφιερώματος αποτελεί η ταινία Pickpocket, η 

έκτη μόλις μεγάλου μήκους ταινία στην μακρόχρονη καριέρα του σκηνοθέτη, η οποία 

έχει αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες της Γαλλίας τον 

Δεκέμβρη του 1959, προκαλώντας για άλλη μια φορά διχασμό στους κριτικούς με τις 

αντιδράσεις να κυμαίνονται από τον άκρατο ενθουσιασμό μέχρι την απόλυτη 

απόρριψη.457 Σε αντίθεση με το Un Condamné à Μort s’est Εchappé, το Pickpocket 

αποτελεί εμπορική αποτυχία, ενώ δεν καταφέρνει να αποσπάσει κάποιο βραβείο στο 

10ο Φεστιβάλ Βερολίνου, όπου είναι υποψήφιο για τη Χρυσή άρκτο.458 Το ελληνικό 

κοινό πάντως δε θα έχει για πολύ καιρό την ευκαιρία να παρακολουθήσει το 

Pickpocket. Η ταινία θα προβληθεί στην Αθήνα μόλις τον Ιανουάριο του 1967, στα 

πλαίσια αναδρομικής προβολής του έργου του Bresson από την Κινηματογραφική 

Λέσχη Αθηνών, πλέον Ταινιοθήκης της Ελλάδας.459  

 Το πρώτο μέρος του αφιερώματος του Κινηματογράφος-Θέατρο «Pickpocket 

του Robert Bresson» περιλαμβάνει συνέντευξη του σκηνοθέτη, η οποία δημοσιεύεται 

με τον τίτλο «Pickpocket του Bresson. Μια συνομιλία». Αν και δεν αναγράφεται 

πηγή, πρόκειται για αναδημοσίευση της συνέντευξης του δημιουργού στην 

L’Exrpess, της 23ης Δεκεμβρίου 1959 με τίτλο “Les rythmes d’un film doivent être 

des battements de coeur” («Οι ρυθμοί ενός φιλμ θα πρέπει να είναι οι χτύποι της 

καρδιάς»).460 Το κείμενο συμπληρώνεται με αποσπάσματα από συνέντευξη που 

                                                                                                                                                                              
στιλιστική του Robert Bresson», στο Robert Bresson, επιμ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 27-41. Πρβλ. με «Robert Bresson», Η Τέχνη 
στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον κινηματογράφο, ό.π., σ. 154-157.  
457 Για την υποδοχή της ταινίας από τη γαλλική κριτική βλ. Jane Sloan, Robert Bresson: A Guide to 
References and Resources, G.K. Hall & Co, Βοστώνη 1983, σ. 123-129. 
458 Louis Marcorelles, “News from Paris”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 4 (Φθινόπωρο 1960), σ. 176. 
459 «Αναδρομή στο έργο του Ρομπέρ Μπρεσσόν», Ελευθερία, 5 Ιανουαρίου 1967, σ. 2. Επίσης η 
ταινία προβλήθηκε και στις 8 Μαΐου 1972 στα πλαίσια Φεστιβάλ γαλλικών ταινιών, στο οποίο ο 
Μπακογιαννόπουλος μαζί με τον Ραφαηλίδη είχαν αναλάβει τη διεύθυνση των συζητήσεων που 
ακολουθούσαν τις προβολές. Alexandre Astruc κ.ά., ό.π., χ.σ. 
460 Anon, “Les rythmes d'un film doivent être des battements de coeur”, L'Express, τχ. 445 (23 
Δεκεμβρίου 1959), σ. 38-39, στο Mylène Bresson (επιμ.), Bresson par Bresson. Entretiens (1943-1983), 
Flammarion, Παρίσι 2013, σ. 113-122. Σημειώνεται ότι η Marjorie Greene, στο άρθρο της “Robert 
Bresson” στο Film Quarterly, παραθέτει αποσπάσματα της συγκεκριμένης συνέντευξης και 
παραπέμπει στο René Guyonnet, «Entretien Robert Bresson», L’Express, 17 Δεκεμβρίου 1959. Βλ. 
Marjorie Greene, “Robert Bresson”, Film Quarterly, τμ. 13, τχ. 3 (Άνοιξη 1960), σ. 4-10. Στις 
17/12/1959, o Guyonnet δημοσιεύει κριτική για το Pickpocket. Βλ. Jane Sloan, Robert Bresson: A 
Guide to References and Resources, ό.π., σ. 24. 
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παραχώρησε τον χειμώνα του 1960 ο Bresson στους Doniol-Valcroze και Godard των 

Cahiers, καθώς και μικρό απόσπασμα από συνέντευξη του δημιουργού στον Collet, η 

οποία δημοσιεύεται, στο Télé-ciné, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.461 Οι 

συγκεκριμένες συνεντεύξεις δημοσιεύονται με αφορμή την προβολή της ταινίας 

Pickpocket στους γαλλικούς κινηματογράφους. Σε αυτές ο Bresson επιχειρεί να 

προσφέρει εργαλεία ερμηνείας του έργου του, αντιμετωπίζοντάς το ως ένα στάδιο σε 

μια πορεία ανακάλυψης, και να εκφράσει τις βασικές αρχές της κινηματογραφικής 

του φιλοσοφίας. 

Η συνέντευξη της L’Express αποτελεί την κύρια πηγή για το Κινηματογράφος-

Θέατρο, γιατί σε αυτή ο Bresson απαντά σε ερωτήσεις που δεν περιορίζονται στην 

τελευταία σκηνοθετική απόπειρα του δημιουργού. Ο ανώνυμος συνεντευξιαστής 

προσεγγίζει τον σκηνοθέτη ως auteur επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις γενικότερες 

θέσεις του περί κινηματογραφικής τέχνης, με ερωτήσεις που σκοπό έχουν να κάνουν 

προσιτές τις ιδέες του Bresson σε ένα ευρύτερο κοινό. Αν και ο σκηνοθέτης, ως 

απόστολος της προσωπικής του κινηματογραφικής θρησκείας, επαναλαμβάνει και 

στη συνέντευξή του στα Cahiers τις βασικές αρχές του, οι ερωτήσεις που του 

γίνονται από τους Doniol-Valcroze και Godard επικεντρώνονται στο Pickpocket και 

σε τεχνικές πλευρές της ταινίας καθώς και σε ειδικά ζητήματα mise en scène που 

αποκαλύπτουν και το ειδικότερο ενδιαφέρον των κριτικών των γαλλικού περιοδικού 

για την τέχνη της σκηνοθεσίας.  

Οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο επεμβαίνουν δραστικά στα 

κείμενα της L’ Express και των Cahiers, καθώς αφαιρούν μεγάλα τμήματά τους, 

αναδιατυπώνουν και αλλάζουν τη σειρά των ερωτήσεων και ενίοτε συμπληρώνουν 

τον λόγο του Bresson. Το κείμενο το οποίο προκύπτει αποτελεί ουσιαστικά τη 

μπρεσσονική θεωρία σε διαλογική μορφή, αφού οι ερωτήσεις διατυπώνονται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την σκηνοθετική 

μέθοδο που ακολουθεί ο δημιουργός και να αποσαφηνιστούν βασικά σημεία της 

θεωρίας του για ζητήματα κινηματογραφικής αισθητικής και ειδικότερα για τη 

φόρμα, τη θεματολογία και τη mise en scѐne του έργου του.  

Η κινηματογραφική θεωρία του Bresson παίρνει τη μορφή κανόνων που 

διέπουν το συνολικό του έργο. Οι απαντήσεις του σε πολλά από τα ερωτήματα που 

του τίθενται είναι ουσιαστικά οι θέσεις που βρίσκει κανείς στο έργο του Notes sur le 
                                                             
461 Jacques Doniol-Valcroze, Jean Luc Godard, ό.π., σ. 3-9 και Jean Collet, “Recontres avec Robert 
Bresson”, Télé-ciné, έτος 14, τχ. 89 (Απρίλιος 1960), χ. σ. 
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Cinématographe, το οποίο στο πρώτο μέρος του περιλαμβάνει τις σκέψεις του περί 

κινηματογράφου, που αποκρυσταλλώθηκαν σε γραπτό λόγο την περίοδο 1950-

1958.462 Ο ίδιος ο Bresson αναφέρεται σε αυτές ως μια σειρά σιδερένιων νόμων τους 

οποίους επινόησε «μόνο και μόνο για να τους υπακούω ή να τους παραβαίνω 

δύσκολα».463 Την περίοδο που εξετάζουμε, στις συνεντεύξεις του επανέρχεται 

συνεχώς στις θεωρητικές αυτές αρχές και οι κριτικοί τις χρησιμοποιούν ως κλειδιά 

κατανόησης και ερμηνείας του έργου του.464 Οι συντάκτες του Κινηματογράφος-

Θέατρο επιλέγουν από την μπρεσσονική θεωρία, όπως αυτή διατυπώνεται στις 

συνεντεύξεις της L’ Express και των Cahiers, τις θέσεις του δημιουργού που 

ανταποκρίνονται στο δικό τους όραμα για μια έβδομη τέχνη υψηλού κύρους, που 

βασίζεται στα δικά της μέσα, είναι ρεαλιστική και διακρίνεται από ηθικό και 

ανθρωπιστικό περιεχόμενο. 

Αρχικά, στο κείμενο της συνέντευξης στο Κινηματογράφος-Θέατρο, o 

Bresson, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο «γαλήνιος σκηνοθέτης» ενός «βαθύτατα 

πνευματικού έργου»,465 διατυπώνει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να γίνεται η 

πρόσληψη του κινηματογραφικού του έργου από το κοινό. Σε ερώτηση για τη σχέση 

ζωγραφικής/κινηματογράφου, με αφορμή την ιδιότητα του ως ζωγράφου προτού τον 

κερδίσει η τέχνη του κινηματογράφου, ο σκηνοθέτης εκφράζει τον πόθο του «ο 

θεατής του κινηματογράφου να σταθή μπροστά στο φιλμ, όπως εκείνος, που βλέπει 

έναν πίνακα: να α ι σ θ α ν θ ή περισσότερο παρά να κ α τ α λ ά β η, ν’ αφήση τις 

αισθήσεις του να λειτουργήσουν κι όχι τη διανόησή του».466 Ο Bresson προβάλλεται 

ως ο δημιουργός ενός κινηματογράφου που δεν απαιτεί από το θεατή σύνθετες 

διανοητικές επεξεργασίες, αλλά απευθύνεται σε όλους όσοι θα σταθούν ανοιχτοί και 

                                                             
462 Robert Bresson, Notes sur le Cinématographe, Gallimard, Παρίσι 1975. Στην ελληνική γλώσσα: 
Robert Bresson, Σημειώσεις για τον Κινηματογράφο, μτφ. Αντωνία Βουτσαδάκη, Καθρέφτης, Αθήνα, 
χ.χ. Το δεύτερο μέρος των Σημειώσεων του Bresson ανάγεται στην περίοδο 1960-1974. 
463 Robert Bresson, Σημειώσεις για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 65. 
464 Βλ. ενδεικτικά, Jean Douchet, “Un film de mains, d'objets et de regards”, Arts, 17 Ιουνίου 1959, 
στο Mylène Bresson (επιμ.), ό.π., σ. 107-112, François-Régis Bastide, “Arriver au mystère”, Le Masque 
et la Plume, 9 Ιανουαρίου 1960, στο Mylène Bresson (επιμ.), ό.π., σ. 130-143 και Jean Bescont 
(σκην.), Cinépanorama: Entretien avec François Chalais, France Roche: Robert Bresson, 1960, Criterion 
DVD 2005. 
465 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, ό.π., σ. 37. Η 
εισαγωγή της συνέντευξης αποτελεί παράφραση της αντίστοιχης εισαγωγής στο Jacques Doniol-
Valcroze, Jean Luc Godard, ό.π., σ. 3. 
466 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π., σ. 37. Από Jacques Doniol-Valcroze, Jean 
Luc Godard, “Entretien avec Robert Bresson”, σ. 7-8. Την ίδια θέση διατυπώνει o Bresson και στο 
Jean Bescont (σκην.), ό.π.. Η θέση αυτή βρίσκεται και στις Σημειώσεις του: «όταν το κοινό είναι 
έτοιμο να αισθανθεί πριν να καταλάβει, πόσες ταινίες του δείχνουν και του εξηγούν όλα.» Robert 
Bresson, Σημειώσεις για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 63. 
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πρόθυμοι να δεχτούν μέσω των αισθήσεων το έργο του, το οποίο έχει τη δυνατότητα 

να εκφράζει αφηρημένες έννοιες όπως ένα πίνακας μοντέρνας τέχνης, 

εκπληρώνοντας το όραμα του Astruc. 

Στη θεωρία του Bresson ιδιαίτερη σημασία έχει η έννοια των σχέσεων και των 

συσχετισμών μεταξύ των εικόνων. Όπως δηλώνει, «μια ταινία όπως και μια 

ζωγραφική σύνθεση στηρίζουν την ύπαρξή τους σε μια σειρά από σ χ έ σ ε ι ς. Η 

δημιουργία δεν συνίσταται στο να παραμορφώση κανείς ή να εφεύρει πράγματα αλλά 

στο να θέση τα υπάρχοντα σε νέες σχέσεις μεταξύ τους».467 Στη ρήση αυτή ο Bresson 

συνοψίζει την αντίληψή του για την κινηματογραφική δημιουργία, η οποία σε ένα 

πρώτο επίπεδο συναντά τις διδαχές του Bazin για το χρέος του κινηματογραφιστή να 

στέκεται με σεβασμό απέναντι την πραγματικότητα.468 Ο σεβασμός αυτός 

συνυπάρχει με την επιθυμία του δημιουργού να εμβαθύνει στην πραγματικότητα 

αναζητώντας μια βαθύτερη υπερβατική αλήθεια.  

Για να επιτύχει τον στόχο του τοποθετεί στην κινηματογραφική τους 

μεταγραφή τα αντικείμενα και τα σώματα, ως εικόνες πια, σε νέες σχέσεις μεταξύ 

τους, μέσω της mise en scène, της δόμησης των πλάνων του και της αλληλεπίδρασης 

των εικόνων του με το μοντάζ. Ο νέος τρόπος, με τον οποίο ο σκηνοθέτης τοποθετεί 

τις εικόνες του, αποκαλύπτει την αλήθεια τους. Όπως διασαφηνίζει άλλωστε στις 

Σημειώσεις του «Το αληθινό δεν έχει γίνει ένα με τα ζωντανά πρόσωπα και τα 

πραγματικά γεγονότα που χρησιμοποιείς. Είναι αέρας αλήθειας, τον οποίο οι εικόνες 

τους αποκτούν, όταν τις τοποθετείς μαζί σε μια ορισμένη σειρά [και] προσδίδει σ’ 

αυτά τα πρόσωπα και τα πράγματα μια πραγματική διάσταση».469 Για την επίτευξη 

της αλήθειας επίσης είναι αναγκαία για τον Bresson η απογύμνωση των εικόνων από 

οτιδήποτε περιττό, καθώς δηλώνει ότι «[...]ο καλλιτέχνης πρέπει να αφαιρέση από την 

εικόνα του ό, τι δεν είναι απαραίτητο για την ύπαρξη αυτών των σχέσεων. Μέσα από 

ελάχιστα πράγματα να κατορθώση να ανακαλέση στη μνήμη όλα».470 Η λιτότητα και 

η καθαρότητα των εικόνων του Bresson, η άρνησή του να καταφύγει σε 

ωραιοποιήσεις και στολισμούς, είναι στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται στο 

κινηματογραφικό ιδανικό των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο, οι οποίοι 

                                                             
467 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π., σ. 37. 
468 «Δημιουργώ δεν σημαίνει παραμορφώνω ή επινοώ πρόσωπα και πράγματα. Σημαίνει πλάθω 
ανάμεσα σε πρόσωπα και πράγματα, που ήδη υπάρχουν και έτσι όπως αυτά υπάρχουν, καινούριες 
σχέσεις.» Robert Bresson, Σημειώσεις για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 20. 
469 Ό.π., σ. 46. 
470 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π., σ. 37. 
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συνεχώς στα άρθρα και στις κριτικές τους αναζητούν τον κινηματογράφο της 

απλότητας απορρίπτοντας τα εφφέ και τις επιδείξεις σκηνοθετικής δεξιοτεχνίας.  

Επίσης, στον πυρήνα της συνέντευξης του Bresson τίθεται το θέμα του 

κινηματογραφικού ρεαλισμού, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους συντάκτες του 

περιοδικού Κινηματογράφος-Θέατρο. Ο Bresson χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως 

απόλυτα ρεαλιστή, αρνείται όμως το ρεαλισμό μιας απλής καταγραφής της 

πραγματικότητας, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο κινηματογράφος υποβιβάζεται σε 

ένα απλό μέσο αναπαραγωγής. Ο δημιουργός ορίζει έναν δικό του κινηματογραφικό 

ρεαλισμό, ως μια διαδικασία όπου η πρώτη ύλη λαμβάνεται από την πραγματική ζωή, 

αλλά στη συνέχεια υπόκειται σε διαδικασία ανάπλασης, αφού με αυτό τον τρόπο 

μόνο ο κινηματογράφος μπορεί να καταστεί μέσο αποκάλυψης της πραγματικότητας, 

του αληθινού. «Ο κινηματογράφος είναι μόνο ένα μέσο αναπαραγωγής, όταν 

περιορίζεται στο να καταγράφη ένα πράγμα έτοιμο, ή μια τέχνη, ή ένα πρόσωπο, 

χωρίς να μπορή να το μεταμορφώση, να το αναπλάση».471 

Ο σκηνοθέτης υπογραμμίζει εμφατικά τη διαφορά μεταξύ ενός 

κινηματογράφου ως μέσου «δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς» (Κινηματογράφος) και ενός 

κινηματογράφου που χρησιμοποιείται ως μέσο «α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς», τον οποίο 

αποκαλεί «φωτογραφημένο θέατρο» (Σινεμά).472 Διατυπώνεται επίσης η γνωστή θέση 

του Bresson ότι ο κινηματογράφος δεν αποτελεί θέαμα αλλά γραφή.473 Ο σκηνοθέτης, 

όπως και ο Astruc, αντιμετωπίζει το κινηματογραφικό μέσο ως μέσο καλλιτεχνικής 

έκφρασης του δημιουργού. Οραματίζεται τη χειραφέτηση και την καταξίωση της 

κινηματογραφικής τέχνης με τη χρήση των δικών της μέσων και της δύναμης που 

κατέχει να αποκαλύπτει την ουσία του κόσμου.  

                                                             
471 Ό.π. Από Anon, ό.π., σ. 118. Βλ. επίσης: «Η ακατέργαστη πραγματικότητα δεν θα δώση από μόνη 
της το αληθινό», Robert Bresson, Σημειώσεις για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 57. 
472 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π., σ. 37. Πρόκειται ουσιαστικά για τη 
θεμελιώδη στη θεωρία του Bresson διαφορά μεταξύ Σινεμά (Cinéma) και Κινηματογράφου 
(Cinématographe). Ο όρος Σινεμά αναφέρεται στον κινηματογράφο εκείνο που δανείζεται τις 
πρακτικές του θεάτρου, πρόκειται δηλαδή για έναν ψεύτικο κινηματογράφο του «νόθου θεάτρου», 
ένα μέσο αναπαραγωγής που «δεν δημιουργεί τίποτα» ενώ ο όρος Κινηματογράφος αναφέρεται στη 
δημιουργία, είναι ο κινηματογράφος εκείνος που στηρίζεται στα δικά του μέσα, που δημιουργεί νέες 
σχέσεις και που ενέχει ρόλο αποκαλυπτικό και είναι τελικά ο κινηματογράφος της αλήθειας. Robert 
Bresson, Σημειώσεις για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 16-17. 
473 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο απόσπασμα της συνέντευξης του Bresson στην L’Express το οποίο 
αναδημοσιεύει αυτολεξεί το Κινηματογράφος-Θέατρο, η συγκεκριμένη ρήση δεν υπάρχει. 
Προστίθεται από τους συντάκτες του ελληνικού περιοδικού, ένδειξη της σημασίας που δίνουν σε 
έναν κινηματογράφο του δημιουργού. Η θεμελιακή, όπως θα τη χαρακτηρίσει ο Agel, φράση του 
Bresson διατυπώνεται πρώτη φορά στο L‘ Ecran Français, το 1947. Βλ. Henri Agel, Αισθητική του 
Κινηματογράφου, μτφ. Κώστα Ζαρούκας, Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ., σ. 98. 
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Έμφαση στη συνέντευξη, όπως άλλωστε και στις Σημειώσεις του Bresson 

καθώς συνδέεται άμεσα με τη διάκριση που κάνει ο δημιουργός μεταξύ 

Σινεμά/Κινηματογράφου, δίνεται στους λόγους που οδηγούν τον δημιουργό στην 

απόρριψη των επαγγελματιών ηθοποιών υπέρ ερασιτεχνών, των μπρεσσονικών του 

μοντέλων (modéles), οι οποίοι στο φαίνεσθαι των επαγγελματιών αντιτάσσουν το 

είναι της ύπαρξής τους.474 Ο Bresson απορρίπτει τους επαγγελματίες ηθοποιούς ως 

φορείς μιας θεατρικής υποκριτικής, ενός τρόπου υπόδυσης που υπακούει στις 

συμβάσεις μιας αλλότριας τέχνης και επομένως κρίνεται επικίνδυνη για έναν 

κινηματογράφο ως μέσο δημιουργίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «Η 

φυσικότητα επιτυγχάνεται στο θέατρο με την κίνηση α π ό  μ έ σ α  π ρ ο ς  τ α  έ ξ ω 

(ο ηθοποιός προβάλλεται). Στον κινηματογράφο όμως είναι δυνατή και απαραίτητη η 

αντίθετη κίνηση α π ό  έ ξ ω  π ρ ο ς  τ α  μ έ σ α, εάν θέλουμε να αποκτήσουν τα 

φαντάσματα της οθόνης, το βάρος και την Τρίτη διάσταση της “φύσης”».475 Ο 

δημιουργός αναζητά στους ηθοποιούς του κινηματογράφου όχι την υποκριτική 

δεινότητα την οποία ταυτίζει με το ψεύτικο του θεάτρου, αλλά το στοιχείο της 

αποκάλυψης, αφού επιλέγει τα μοντέλα του για αυτό που «κ ρ ύ β ο υ ν, για το 

θαυμαστό και μοναδικό της π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ά ς τους», επειδή διακρίνει ότι 

κάτω από την όψη υπάρχει «μια ε σ ω τ ε ρ ι κ η  ζ ω ή, ένα μυστήριο», αλλά και για 

την «η θ ι κ ή  ο μ ο ι ό τ η τ α» με τα πρόσωπα των ταινιών του.476  

Ακόμα, ο δημιουργός αναλύει τις θέσεις του περί κινηματογραφικής 

υποκριτικής εξηγώντας τις μεθόδους που ακολουθεί στη διεύθυνση των 

ηθοποιών/μοντέλων του ώστε να αποσπάσει από αυτούς ερμηνείες που να 

ανταποκρίνονται στο γενικότερο όραμά του για έναν αληθινό κινηματογράφο. Ο 

Bresson ειδικότερα επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια του αυτοματισμού, μέσω 

του οποίου γίνεται εφικτή η κατάκτηση της αλήθειας. Αρνείται την ερμηνευτική 

αληθοφάνεια και ακολουθεί μια θεωρία περί αυτοματικών, αντανακλαστικών 

κινήσεων. Στην πράξη πρόκειται για μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων όπου οι 

ηθοποιοί καλούνται να αποσυνδέσουν τις κινήσεις, τις στάσεις και τις χειρονομίες 

τους από τη βούληση, τη σκέψη και τη συνείδηση με σκοπό να ξαναβρούν τους 

αυτοματισμούς της πραγματικής ζωής ώστε τελικά αυτό που θα μείνει να είναι η 

                                                             
474 Robert Bresson, Σημειώσεις για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 16.  
475 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π., σ. 38. Πρβλ. με Anon, ό.π., σ. 118. 
476 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π., σ. 38. Πρβλ. με Anon, ό.π., σ. 119-120. 
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πραγματική τους υπόσταση.477 Ο Bresson αναζητά τις κινήσεις και τα λόγια που 

«βρίσκονται στην π ρ ο ο π τ ι κ ή  τ η ς  α λ ή θ ε ι α ς γιατί ενεργούν πάνω στους 

ερμηνευτές σαν προκλήσεις σαν κ α ν ν ά λ ι α, που τους οδηγούν ασυναίσθητα στο 

“αληθινό”. Δεν έχουν σημασία τα ίδια τα λόγια κι οι κινήσεις, αλλ’ εκείνο που 

προκαλούν μέσα στον ερμηνευτή κι αυτό πρέπει να συλλάβη ο δημιουργός για την 

ουσία του έργου του».478 

Ο Κινηματογράφος περιγράφεται από τον Bresson ως μια τέχνη αποκάλυψης, 

που αποζημιώνει το δημιουργό ο οποίος θα την προσεγγίσει διαισθητικά, σεβόμενος 

τις ιδιότητές της και τη δύναμή της, με την αποκάλυψη μιας κρυμμένης ουσίας. Ο 

σκηνοθέτης απορρίπτει έναν αφηγηματικό κινηματογράφο, που προκρίνει την 

υπόθεση και την πλοκή θεωρώντας ότι καθίσταται αδύνατη η αποκάλυψη «της ζωής 

της ψυχής».479 Υπερασπίζεται έναν κινηματογράφο, που θα επιτρέπει στον ίδιο να 

κοινωνήσει το προσωπικό του όραμα για τον κόσμο και τα συναισθήματά του και θα 

επιτρέπει στο θεατή να δει πραγματικά τη βαθύτερη ουσία και την εσωτερική 

πραγματικότητα των κινηματογραφικών εικόνων.  

Τέλος, στο κείμενο της συνέντευξης στο Κινηματογράφος-Θέατρο, ο 

σκηνοθέτης καλείται να αναλύσει το ύφος του κινηματογραφικού του έργου. Για τον 

ίδιο, το ύφος του έργου του αποτελεί άμεση συνάρτηση του θέματος το οποίο τον 

ενδιαφέρει να προσεγγίσει κινηματογραφικά, της μοναξιάς του ανθρώπου. Στις 

ταινίες του τις οποίες χαρακτηρίζει «μελέτες πάνω στη μ ο ν α ξ ι ά»,480 ο σκηνοθέτης 

έχει ως στόχο να κάνει το κοινό να αισθανθεί τα συναισθήματα που ταλανίζουν τις 

ψυχές των προσώπων του. Η προσπάθεια του να αποδώσει κινηματογραφικά το 

συναίσθημα της μοναξιάς δε γίνεται μέσω ενός αφηγηματικού περιεχομένου, αλλά 

μέσα από την αναζήτηση ενός συγκεκριμένου ύφους που θα του επιτρέψει να 

μεταδώσει στο κοινό αυτό που αισθάνεται ο ίδιος, και αυτό που αισθάνονται τα 

πρόσωπά του φιλμικού του σύμπαντος. Ειδικά όσον αφορά στο Pickpocket, 

επισημαίνει ότι η μοναξιά του κεντρικού ήρωα είναι αυτή που υπαγορεύει την 

ψυχρότητα της φόρμας. Η ανικανότητα του κεντρικού χαρακτήρα της ταινίας να 

αισθανθεί οικειότητα, απαιτεί το ανοίκειο της μορφής, μια μορφή που προκαλεί στο 

θεατή μια δυσφορία που συνάδει με τη δυσφορία που προκαλεί ο ήρωας στο σύμπαν 

της ταινίας.  
                                                             
477 Robert Bresson, Σημειώσεις για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 22-40. 
478 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π., σ. 38. Πρβλ. με Anon, ό.π., σ. 119. 
479 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π., σ. 38.  
480 Ό.π. Βλ. και Jacques Doniol-Valcroze, Jean Luc Godard, ό.π., σ. 8. 
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Η συνέντευξη κλείνει με μια τυπική ωτεριστική ερώτηση, όπου ο 

συνεντευξιαστής επισημαίνει μια «έντονη ομοιότητα και βαθύτερη γραμμή ανάμεσα 

στον “Καταδικασμένο” και στο “Πορτοφολά”».481 Ο δημιουργός εμφανίζεται να 

αναγνωρίζει επίσης μια επανάληψη μοτίβων στο έργο του απαντώντας «Εκτός από το 

κοινό θέμα των χεριών και των αντικειμένων, μπορούμε να πούμε ότι ο 

“Πορτοφολάς” είναι κι αυτός φυλακισμένος ηθικά στη μοναξιά του και θα 

“δραπετεύση” τελικά χάρη στην αγάπη».482 Ο Bresson, με την απάντησή του αυτή, 

ορίζεται ως ένας auteur της υλικής αλλά και της εσωτερικής πραγματικότητας ο 

οποίος χρησιμοποιεί τις κινούμενες εικόνες για να διαπραγματευθεί ζητήματα ηθικής 

φύσεως και το έργο του οποίου αποτελεί στοχασμό γύρω από το δράμα του 

σύγχρονου ανθρώπου.  

Το δεύτερο τμήμα του αφιερώματος στον Bresson και στο Pickpocket, 

περιλαμβάνει τη δημοσίευση του σεναρίου της ταινίας σε περιληπτική μορφή. Το 

«Διάγραμμα σεναρίου» όπως τιτλοφορείται, προέρχεται, χωρίς να δηλώνεται η πηγή, 

από το γαλλικό περιοδικού Télé-ciné, όπου φέρει τον τίτλο “Pickpocket. Résumé du 

scénario et extraits des dialogues” (Περίληψη σεναρίου και αποσπάσματα διαλόγων). 

Τη σύνταξη του διαγράμματος αυτού και την επιμέλειά του υπογράφει ο κριτικός 

Collet.483  

Με το συγκεκριμένο δημοσίευμα το Κινηματογράφος-Θέατρο ακολουθεί μια 

συνήθη τάση των κινηματογραφικών περιοδικών της εποχής να δημοσιεύουν στις 

σελίδες τους σενάρια, ολόκληρα ή τμήματα αυτών, ταινιών σπουδαίων 

δημιουργών.484 Η πρακτική δημοσίευσης σεναρίων αποτελεί έκφανση της 

κινηματογραφοφιλίας των συντακτών των συγκεκριμένων περιοδικών, η αγάπη των 

οποίων για την τέχνη του κινηματογράφου ξεπερνά τις ταινίες αυτές καθαυτές, αλλά 

επεκτείνεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την έβδομη τέχνη. Επίσης, την εποχή της 

παντοδυναμίας του auteur, η μελέτη ενός σεναρίου μπορεί να είναι αποκαλυπτική 

                                                             
481 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π. Το μοτίβο των χεριών αναφέρεται και στο 
Anon, ό.π., σ. 113 και στο Jacques Doniol-Valcroze, Jean Luc Godard, ό.π., σ. 4-5. 
482 «Pickpocket του Robert Bresson. Μια συνομιλία», ό.π. Από Jean Collet, “Recontres avec Robert 
Bresson”, ό.π., σ.3. 
483 Jean Collet, “Pickpocket. Résumé du scénario et extraits des dialogues”, Télé-ciné, έτος 14, τχ. 88 
(Μάρτιος-Απρίλιος 1960), σ. 1-5. 
484 Βλ. Ενδεικτικά, Marguerite Duras, “Dialogues de ‘Hiroshima mon Amour’”, Cinéma 60, τχ. 42 
(Ιανουάριος 1960), σ. 7-13. Valentin Iéjov, Grégori Tchoukhrai, “La Ballade du Soldat”, Cinéma 60, τχ. 
45 (Απρίλιος 1960), σ. 28-37. Ingmar Bergman, “Il Posto delle Fragole (Dialoghi integrale del film)”, 
Cinema Nuovo, έτος 9, τχ. 145 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 260-274. Michelangelo Antonioni, “L’ 
Avventura (Extraits)”, Cahiers du Cinéma, τμ. 19, νο. 110 (Αύγουστος 1960), σ. 19-26. 
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των προθέσεων του δημιουργού, αλλά και των σκηνοθετικών μεθόδων που εφαρμόζει 

όταν μετατρέπει τον λόγο σε εικόνες. Ακόμα, με τη δημοσίευση σεναρίων 

σημαντικών ταινιών, από τη μία πλευρά δίνεται στους αναγνώστες η ευκαιρία να 

γνωρίσουν μια όψη της κινηματογραφικής τέχνης, να εντρυφήσουν στο λόγο 

σημαντικών δημιουργών και να στοχαστούν πάνω στην έννοια της μεταφοράς του 

κινηματογραφικού λόγου στην οθόνη και από την άλλη πλευρά, το κείμενο του 

σεναρίου μιας ταινίας μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα ως προς την 

κατανόησή της, αφού ο θεατής έχει τη δυνατότητα να το μελετήσει πριν την προβολή 

της και στη συνέχεια να μπορέσει απρόσκοπτα να εστιάσει σε ζητήματα αφήγησης 

και ύφους χωρίς να απορροφάται από την υπόθεση της.  

Μια σύγκριση μεταξύ του “Pickpocket. Résumé du scénario et extraits des 

dialogues” και του ολοκληρωμένου φιλμικού κειμένου καταδεικνύει σημαντικότατες 

διαφορές. Όπως διευκρινίζεται στο Télé-ciné, η περίληψη του σεναρίου στηρίχτηκε 

εν πολλοίς στη μνήμη του Collet, του συντάκτη του κειμένου και σε σημειώσεις που 

κρατούσε κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας.485 Πάντως, και μεταξύ του 

“Pickpocket. Résumé du scénario et extraits des dialogues” και του διαγράμματος του 

σεναρίου, όπως αυτό δημοσιεύεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο, εντοπίζουμε 

διαφορές, αφού στο ελληνικό περιοδικό το κείμενο έχει δεχθεί αρκετές περικοπές, με 

σκοπό τη μείωση της έκτασής του. 

Το αφιέρωμα του Κινηματογράφος-Θέατρο στον Bresson κλείνει με την 

αναδημοσίευση από το Télé-ciné του δοκιμίου “Pickpocket”, το οποίο αποκτά τον 

τίτλο «Μοναξιά της ψυχής» και το οποίο υπογράφεται όπως και η περίληψη του 

σεναρίου της ταινίας από τον Collet, μόνιμο συνεργάτη του Télé-ciné.486 Ο Collet, 

την ίδια περίοδο συνεργάζεται επίσης με τα εβδομαδιαία περιοδικά Télérama (1959-

1971) και Radio-Cinéma-Télévision, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο 

κινηματογραφικών λεσχών της Καθολικής εκκλησίας.487 Από το πρωτότυπο κείμενο 

του Collet αφαιρείται ένα πολύ μεγάλο μέρος, ειδικότερα οι αναφορές του συγγραφέα 

σε παλαιότερες ταινίες του σκηνοθέτη, σε άλλους δημιουργούς, αλλά και ολόκληρα 
                                                             
485 “A propos de la fiche sur Pickpocket», Télé-ciné, έτος 14, τχ. 89 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 3.  
486 Στο Κινηματογράφος-Θέατρο δεν γίνεται αναφορά στην πηγή του άρθρου, αλλά το κείμενο φέρει 
την υπογραφή του συγγραφέα του, 
487 Ο Collet (1932-) καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris-V-René-Descartes και στο Πανεπιστήμιο της 
Dijon έχει συγγράψει τα Godard (1963), Le Cinéma en Question (1972) και Le Cinéma de François 
Truffaut (1977). Την περίοδο 1961- 1968 συνεργάστηκε με τα Cahiers du Cinéma και το 1965 ανέλαβε  
τη στήλη της κινηματογραφικής κριτικής στο περιοδικό Études. Τα κριτικά του κείμενα 
περιλαμβάνονται στο βιβλίο Après le film, (εκδόσεις Aleas, Παρίσι, 1999). “Bibliographie: Jean Collet” 
[http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-collet-46145 (15/2/2015)]. 
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τμήματα από την ανάλυση του Collet που αφορά την πλοκή και τη φόρμα του 

Pickpocket. 

Η μελέτη του κείμενου «Μοναξιά της ψυχής», όπως δημοσιεύεται στο 

Κινηματογράφος-Θέατρο, καθιστά σαφές ότι ο Collet αντιμετωπίζει τον Bresson ως 

έναν ξεχωριστό auteur, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός απόλυτα 

προσωπικού κινηματογραφικού σύμπαντος. Υπογραμμίζει την «εξαιρετική ε ν ό τ η  

τα» του έργου του Bresson και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ο σκηνοθέτης «κατέχει 

ένα δικό του κόσμο και τα δεδομένα που τον συνιστούν διασταυρώνονται συνεχώς σ’ 

όλες τις ταινίες του», ενώ συμπληρώνει ότι ο δημιουργός «επανέρχεται συνεχώς στο 

ίδιο σχέδιο και πολλαπλασιάζει τις όψεις του».488 Ο κριτικός επισημαίνει επίσης την 

πίστη του Bresson σε μια συγκεκριμένη μέθοδο καλλιτεχνικής δημιουργίας η οποία 

συνίσταται στην εκλογή, διεύρυνση, εμβάθυνση και ανασύνθεση ενός δεδομένου 

υλικού που συνδέεται άμεσα με την αίσθηση της «φυλακής» και της «κόλασης του 

ύφους» που δίνει το έργο του.489 Η φυλακή του Bresson, όμως, δεν είναι μόνο ένας 

τόπος ανελευθερίας και πνιγηρής μοναξιάς αλλά και τόπος πνευματικής ελευθερίας 

και ανακάλυψης του εαυτού. Και το έργο του είναι ταυτόχρονα ένα έργο κλειστό, 

προσωπικό, μέσω του οποίου ο μοναχικός δημιουργός επιδιώκει να εκφράσει το 

προσωπικό του όραμα για τον κόσμο και ταυτόχρονα ανοιχτό, αφού μέσω αυτού 

επιτυγχάνει τη συνάντηση με τον άλλο, την επικοινωνία. Στη διαλεκτική αυτή της 

εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας βρίσκεται για τον Collet το κλειδί της 

ερμηνείας του έργου του Bresson και ειδικά του Pickpocket. «Ψάχνοντας να βρη τον 

εαυτόν του, συναντά τον άλλον. Όπως και όταν ψάχνει τον άλλο, βρίσκει τον εαυτό 

του, συναντάει τον άνθρωπο».490 

Επιχειρώντας μια ανάλυση της αφηγηματικής δομής του Pickpocket ο 

κριτικός καταφεύγει στη θεωρία του Bresson περί Κινηματογράφου ως γραφής. 

Διαχωρίζοντας τον κινηματογράφο του θεάματος από αυτόν της δημιουργικής 

έκφρασης αποφαίνεται ότι το μπρεσονικό έργο δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί με τα 

συνήθη εργαλεία ανάλυσης μιας κινηματογραφικής δραματουργίας. Ο Bresson 

αρνείται τις συμβάσεις του κλασικού κινηματογράφου, του «συνηθισμένου φιλμ»491 

όπως το χαρακτηρίζει ο κριτικός, δημιουργώντας ένα σώμα ταινιών που βρίσκονται 

εγγύτερα στην αφηρημένη ζωγραφική τέχνη παρά στον κλασικό αφηγηματικό 
                                                             
488 Jean Collet, «Η μοναξιά της ψυχής», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, ό.π., σ. 40. 
489 Ό.π. 
490 Ό.π. 
491 Ό.π., σ. 41. 
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κινηματογράφο. Το νόημα του Pickpocket δε βρίσκεται στο δράμα ή στην πλοκή 

αλλά στη φόρμα του, στον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης επιλέγει να δομήσει τις 

εικόνες και τους ήχους του για να εκφράσει την αγωνία του για την ανθρώπινη 

μοναξιά και την έλλειψη επικοινωνίας. 

Εστιάζοντας στο εσωτερικό των πλάνων του Pickpocket, ο Collet εντοπίζει 

ρήξεις και παραφωνίες, μια «οδυνηρή αντίστιξη»492 μεταξύ ηχητικού και εικονικού 

περιεχομένου, μεταξύ χώρου και προσώπων. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί τη φόρμα 

για να καταδείξει τη μοναξιά του ήρωα, την απομόνωσή του και την απόσταση που 

τον χωρίζει από τους άλλους. Ο φιλμικός χώρος του Bresson μεταμορφώνεται σε 

ψυχικό τοπίο και η κάμερα γίνεται ένα μέσο εξερεύνησης των συναισθημάτων. Ο 

σκηνοθέτης απογυμνώνει τις εικόνες του, εστιάζει την κάμερά του σε νεκρούς 

δραματικά, ουδέτερους χώρους και ακολουθεί τον ήρωά του καθώς κινείται στο 

μεταίχμιο μεταξύ του μέσα και του έξω. «Όλες αυτές οι κ ι ν ή σ ε ι ς και οι δ ί ο δ ο ι 

(πόρτες σκαλιά, ταξί) είναι τα στοιχεία της επικοινωνίας ανάμεσα στο μοναχικό 

Μισέλ και στο κλειστό κόσμο των άλλων ανθρώπων».493 Ως μέσο έκφρασης της 

μοναξιάς και της διαλεκτικής της επικοινωνίας αναγιγνώσκει επίσης ο Collet και 

άλλα στοιχεία της φόρμας του Bresson. Ειδικότερα στέκεται στις μηχανικές και 

ουδέτερες ερμηνείες των μπρεσσονικών μοντέλων, στις άκαμπτες κινήσεις τους και 

στην άχρωμη εκφορά του λόγου τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο 

σκηνοθέτης δομεί το ντεκουπάζ και το μοντάζ του τόσο σε εικονικό όσο και σε 

ηχητικό επίπεδο. Η αίσθηση αποξένωσης του κεντρικού ήρωα από τον κόσμο 

αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης οργανώνει έναν κόσμο 

διαλυμένο και ανακόλουθο. Όταν όμως ο Michel βυθίζεται στο πάθος της κλοπής και 

αισθάνεται ότι κυριαρχεί στον κόσμο, τότε το ασθματικό διακοπτόμενο μοντάζ δίνει 

τη θέση του σε σκηνές οι οποίες χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, ενότητα και χάρη.  

Ο κριτικός, εκπρόσωπος της Καθολικής σχολής κινηματογραφικής κριτικής, 

επιλέγει να αναγνώσει τις φιλμικές εικόνες με όρους μεταφυσικούς και ηθικούς, 

ακολουθώντας μια πνευματική-θρησκευτική ερμηνεία του μπρεσσονικού κειμένου. Ο 

Michel ορίζεται ως ο αφηγητής του Pickpocket, μέσα από το βλέμμα του οποίου ο 

θεατής προσλαμβάνει τον κόσμο της ταινίας. Όμως το βλέμμα δεν ανήκει 

αποκλειστικά στον Michel, αφού ο Collet, βλέπει στην πανταχού παρούσα κάμερα 

του Bresson την παρουσία του βλέμματος του θεού, ο οποίος υπάρχει ταυτόχρονα 
                                                             
492 Ό.π.  
493 Ό.π., σ. 42. 
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μέσα και έξω από τον άνθρωπο. «Κι η ταινία διαβάζεται μέσα απ’ τις γραμμές, σ’ 

εκείνα που δεν λέει, που δεν δείχνει, στη μυστική ροή των ανθρωπίνων πράξεων στον 

αιώνιο ηθικό χρόνο. Η δραματική συνέχεια του φιλμ βρίσκεται έτσι στο επίπεδο μιας 

ηθικής αιτιότητας, είναι η συνέχεια αμαρτήματος και Θείας Χάριτος».494 

 Επιχειρώντας μια χαρακτηρολογική ανάλυση της ταινίας, πάντα στα πλαίσια 

μιας μεταφυσικής ανάγνωσης της, ο Collet επισημαίνει για άλλη μια φορά τη 

διάσταση μεταξύ του έργου του Bresson και του κλασικού κινηματογράφου 

εστιάζοντας την προσοχή του στο πρόσωπο του κεντρικού ήρωα του Pickpocket. Ο 

Michel δεν είναι ένας αυστηρά οριοθετημένος χαρακτήρας με σαφή γνωρίσματα. 

Αντίθετα κύριο γνώρισμά του είναι η αμφισημία, η οποία καθιστά αδύνατη τη με 

σιγουριά κατηγοριοποίησή του ή την ταύτιση μαζί του. Ο μόνος τρόπος σύμφωνα με 

τον κριτικό ερμηνείας του ήρωα είναι η προσέγγισή του με βάση το χριστιανικό 

έλεος.  

 Αναζητώντας το νόημα της ταινίας, ο Collet αρχικά ορίζει το φιλμ ως μια 

παραβολή για την φθοροποιό επίδραση των παθών τα οποία οδηγούν αμετάκλητα τον 

άνθρωπο στη συντριβή. Ο δημιουργός δομώντας τον ήρωά του όχι ως δραματικό 

πρόσωπο, αλλά ως ενσάρκωση των παθών του, του πόθου του για υλικά αντικείμενα 

και για την απόλυτη κυριαρχία απέναντι στον κόσμο, παρουσιάζει την «ιδιαίτερη ζωή 

των παθών, τη συνέχεια και τις φοβερές τους συνέπειες» και «δείχνει ότι το πάθος 

είναι βασικά αμάρτημα του πνεύματος πριν πραγματωθή υλικά».495 Μέσω της τέλειας 

ταύτισης μεταξύ μορφής και περιεχομένου εκφράζεται η συντριβή της ανθρώπινης 

φύσης κάτω από την επήρεια των παθών που οδηγούν πέρα από τον πνευματικό και 

ηθικό θάνατο και σε μια φυσική κατάρρευση. Οι παραφωνίες, οι ρήξεις, οι 

αντιστίξεις, οι διαφορετικοί ρυθμοί του ντεκουπάζ, αντανακλώνται στο σώμα του 

μπρεσσονικού ήρωα, ο οποίος βιώνει ένα ηθικό σχίσμα και «την διάσπαση και την 

οδύνη της ψυχής του».496 Ο δημιουργός συνθέτει έναν κόσμο αμαρτίας, 

αποδιάρθρωσης και μοναξιάς, απέναντι στον οποίο, ο θεατής νιώθει αποστροφή. Αν 

όμως, αποφαίνεται ο Collet, ο θεατής αντιμετωπίσει με χριστιανικό έλεος τον ήρωα, 

συντροφεύοντάς τον στην πτώση του, τότε μπορεί στο τέλος της ταινίας να 

κατανοήσει και να γίνει κοινωνός της σωτηρίας του αμαρτωλού ήρωα μέσα από την 

κατάκτηση της Θείας Χάρης, η οποία απελευθερώνει τον Michel από την εσωτερική 

                                                             
494 Ό.π. 
495 Ό.π., σ. 44. 
496 Ό.π. 
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φυλακή και τη μοναξιά του και τον οδηγεί στo να συναντήσει επιτέλους τον άλλο, 

στο πρόσωπο της Jeanne, οποία είναι το σύμβολο της Χάρης και της ελευθερίας. 

Η αναφορά στο τέλος του δοκιμίου του Collet στον Bazin, μέσω παραπομπής 

στην κριτική του τελευταίου για το Journal d' un Curé de Campagne, δεν είναι 

τυχαία. Tο κείμενο μοιάζει να έχει γραφεί κάτω από τη σκιά της μπαζενικής σκέψης 

και είναι εμφανές ότι ο Collet ανήκει στους πιστούς του Γάλλου θεωρητικού, ο 

οποίος στο έργο του Bresson αναγνωρίζει έναν κινηματογράφο μιας νέας 

δραματουργίας θρησκευτικής ή μάλλον θεολογικής, την οποία ορίζει ως «μια 

φαινομενολογία της σωτηρίας και της Θείας Χάριτος».497 Επίσης, στο άρθρο του 

“The universe of Robert Bresson” ο Αyfre αναγιγνώσκει τις ταινίες του Bresson 

χρησιμοποιώντας όπως ο Collet το σχήμα μοναξιάς/επικοινωνίας, Χάρης/ελευθερίας 

και δίνει έμφαση στην υπερβατικότητα και στην αόρατη παρουσία του θεού, η οποία 

όμως βασανιστικά αδιάψευστη κατοικεί στην καρδιά της ελευθερίας των 

μπρεσονικών ηρώων.498 Όπως και οι μέντορές του, ο Collet παρουσιάζει τον Bresson 

ως έναν μοναδικό auteur ενός έργου το οποίο διακρίνεται από εντυπωσιακή ενότητα 

μορφής και περιεχομένου, ο οποίος απορρίπτει τον κινηματογράφο ως θέαμα και τις 

συμβάσεις του. Ταυτόχρονα ο δημιουργός προσεγγίζεται ως ο πιστός Ιανσενιστής, οι 

πνευματικές και μεταφυσικές αναζητήσεις του οποίου υπαγορεύουν τις 

φορμαλιστικές επιλογές του.499  

 Μελετώντας το κείμενο του Collet, δεν μπορεί κανείς να μην αναρωτηθεί σε 

ποιο βαθμό οι συντάκτες του περιοδικού ασπάζονται μια τέτοια θεολογική 

υπερβατική ανάγνωση του έργου του Bresson.500 Η απάντηση βρίσκεται ίσως στο 

γεγονός ότι η πρόσληψη του έργου του Bresson γίνεται μέσω των γαλλικών 

θεωρητικών αναγνώσεων του έργου του όπου κυριαρχεί η μπαζενική και γενικότερα 

Καθολική ανάγνωσή του. Επίσης, η ωτεριστική προσέγγιση του δημιουργού, η 

προσπάθεια του Collet στο κείμενό του να αναλύσει το περιεχόμενο της ταινίας σε 

                                                             
497 André Bazin, «Το ημερολόγιο ενός εφημέριου και η στιλιστική του Robert Bresson», ό.π., σ. 35. 
498 Amédée Ayfre, ό.π. 
499 Η ερμηνεία του έργου του Bresson με θρησκευτικούς όρους θα αποτελέσει εξάλλου τον κυρίαρχο 
τρόπο ανάγνωσης του έργου του τόσο στην πατρίδα του σκηνοθέτη, όσο και εκτός των γαλλικών 
συνόρων, βρίσκοντας υποστηρικτές σε θεωρητικούς όπως η Susan Sontag, η οποία θα επισημάνει 
την πνευματική ποιότητα του έργου του και τη σαφή θρησκευτική οπτική γωνία του σκηνοθέτη και 
στoν Paul Schrader, ο οποίος θα υπογραμμίσει στα θεωρητικά του κείμενα το υπερβατικό ύφος του 
Bresson. Βλ. Tony Pipolo, ό.π., σ. 9-10.  
500 Μεταξύ των άλλων αναγνώσεων του Pickpocket, εκείνη του Raymond Durgnat ο οποίος 
προσεγγίζει την ταινία ως ερωτική ιστορία και εκείνη του Erik Rhode, ο οποίος εντοπίζει έναν 
«οικονομικό-σεξουαλικό» πυρήνα στο φιλμ. Βλ. Jane Sloan, Robert Bresson: A Guide to References 
and Resources, ό.π., σ. 127-128. 
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συνάρτηση με τη φόρμα της και η έμφαση που δίνει στους ηθικούς προβληματισμούς 

του Bresson είναι στοιχεία τα οποία καθιστούν ελκυστικό το κείμενο προς 

δημοσίευση στο Κινηματογράφος-Θέατρο και κατάλληλο για μια πρώτη γνωριμία του 

αναγνωστικού κοινού με το πρωτότυπο ύφος του δημιουργού. 

Ιταλικός κινηματογράφος 

Την εποχή έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο ιταλικός κινηματογράφος 

βιώνει την αναγέννησή του μετά το τέλμα που ακολούθησε την παρακμή του 

νεορεαλισμού κατά τη δεκαετία του 1950. Ξεκινά η χρυσή εποχή της ιταλικής 

κινηματογραφίας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι περίπου τις αρχές της δεκαετίας του 

1980. Πρόκειται για την εποχή εκείνη κατά την οποία οι καταξιωμένοι δημιουργοί 

των μεταπολεμικών χρόνων, ο Antonioni, o Fellini και o Visconti ανοίγουν νέους 

δρόμους έκφρασης, εξερευνώντας τις δυνατότητες του κινηματογραφικού μέσου και 

νεότεροι δημιουργοί όπως ο Rosi, ο Ermanno Olmi, ο Gillo Pontecorvo, ο Pier Paolo 

Pasolini και ο Bernardo Bertolucci εισέρχονται στο χώρο του κινηματογράφου και 

ανανεώνουν την κινηματογραφική βιομηχανία και τον κινηματογράφο τέχνης της 

Ιταλίας, ενώ είδη όπως η commedia all’ italiana και το πολιτικό φιλμ αποκτούν 

εξαιρετική δημοτικότητα παγκοσμίως.501  

Ο ιταλικός κινηματογράφος στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960 γνωρίζει την ακμή του, χάρη στην εντυπωσιακή οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας, στα μέτρα προστασίας της κυβέρνησης για την ιταλική 

κινηματογραφική παραγωγή, στη μείωση της εισαγωγής αμερικάνικων ταινιών 

εξαιτίας της κρίσης της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Hollywood, στις διεθνείς 

συμπαραγωγές και στην αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, αλλά και στη μεγάλη 

κριτική και εμπορική επιτυχία των ιταλικών ταινιών στις παγκόσμιες 

κινηματογραφικές αγορές.502 Ειδικότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, οι ιταλοί 

                                                             
501 Peter Bondanella, A History of Italian Cinema, ό.π., σ. 217-495. Gian Piero Brunetta, The History of 
Italian Cinema. A Guide to Italian Film from Its Origins to the Twenty-First Century, Princeton 
University Press, Νιου Τζέρσεϋ 2009, σ. 167-175. David A. Cook, A History of Narrative Film, W.W. 
Norton & Company, Νέα Υόρκη 1996, ό.π., σ. 607-620. 
502 Όπως σημειώνει ο Brunetta, το 1960 η κινηματογραφική βιομηχανία της Ιταλίας σημειώνει την ως 
τότε πιο επιτυχημένη χρονιά την ιστορία της με την παραγωγή 160 ταινιών και 800 εκατομμύρια 
θεατές, ενώ το ποσό που αποφέρουν οι πωλήσεις ιταλικών ταινιών στο εξωτερικό υπερβαίνει τα 20 
εκατομμύρια δολάρια. Gian Piero Brunetta, ό.π., σ. 177. Για τους λόγους που οδηγούν στην 
εντυπωσιακή ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη γείτονα χώρα βλ. ενδεικτικά Carlo 
Celli, Marga Cottino-Jones, A New Guide to Italian Cinema, Pallgrave Macmillan, Νέα Υόρκη 2007, σ. 
84-88. 
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παραγωγοί στρέφονται με αυξημένο ενδιαφέρον στις καλλιτεχνικές ταινίες υψηλού 

προϋπολογισμού, πρεστίζ και ποιότητας. Η στροφή αυτή, όπως παρατηρεί ο Geoffrey 

Nowell-Smith, οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στην επιτυχία στο διεθνές box office 

ταινιών όπως Le Notti di Cabiria (Νύχτες της Καμπίρια, 1957) του Fellini και Le Notti 

Bianche (Λευκές Νύχτες, 1957) του Visconti και οδηγεί τους παραγωγούς στην 

απόφαση να επενδύσουν στους σημαντικούς σκηνοθέτες του νεορεαλιστικού 

παρελθόντος. «Απροσδόκητα οι καριέρες πολλών νεορεαλιστών που φαινόταν να 

είναι σε τέλμα πήραν μια καινούρια παράταση ζωής».503 

Το ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για τις εξελίξεις στον ιταλικό 

κινηματογράφο και ειδικότερα για το έργο των σημαντικότερων εκπροσώπων του 

νεορεαλιστικού κινηματογράφου, σκαπανέων και επιγόνων, και για τις νέες 

προτάσεις τους σχετικά με την κινηματογραφική έκφραση και αφήγηση είναι μεγάλο. 

Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο τεύχος του περιοδικού, στη στήλη «Κινηματογράφος-

θέατρο στον κόσμο», δημοσιεύεται σημείωμα με το οποίο οι αναγνώστες του 

περιοδικού ενημερώνονται για τα σχέδια του Visconti, του Rossellini, του De Sica 

και του επιγόνου του κινήματος Antonioni. Για τον συντάκτη του σημειώματος, το 

γεγονός ότι «για πρώτη φορά, ύστερα από αρκετά χρόνια, όλοι οι μεγάλοι Ιταλοί 

σκηνοθέτες είναι απασχολημένοι με το γύρισμα ή με την προετοιμασία ταινιών» ίσως 

αποτελεί «ένα ενθαρρυντικό σημάδι ανόδου της καλλιτεχνικής στάθμης του ιταλικού 

κινηματογράφου που τελευταία είχε σημειώσει αισθητή κάμψη».504 Ο 

κινηματογράφος του «ροζ νεορεαλισμού» (neorealismo rosa) των σειρών Pane 

Amore e (Ψωμί, Έρωτας και…, 1955) των Luigi Comencini και Dino Risi, οι ταινίες 

της σειράς του Don Camillo ή οι κωμωδίες με πρωταγωνιστή τον Toto, τα 

μελοδράματα του Raffaello Matarazzo και οι ταινίες peplum, ο δημοφιλής δηλαδή 

ιταλικός κινηματογράφος της δεκαετίας του 1950, αντιμετωπίζεται με αδιαφορία από 

το Κινηματογράφος-Θέατρο, ως ένας κινηματογράφος εμπορικός. Ο ιταλικός 

κινηματογράφος που ενδιαφέρει το περιοδικό είναι ένας καλλιτεχνικός 

κινηματογράφος των δημιουργών.505 

                                                             
503 Geoffrey Nowell-Smith, Making Waves. New Cinemas of the 60s, Bloomsberry, Νέα Υόρκη 2013, σ. 
27. 
504 «Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 37. 
505 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιοδικό γίνεται αναφορά (σε εκτενή λεζάντα φωτογραφικού still), 
στον Renato Castellani και στην ταινία τουI Sogni nel Casseto (Τα Όνειρα Μεσ’ το Συρτάρι ή To 
Ρομάντσο των Φτωχών Εραστών, 1957). Το ενδιαφέρον για τον Castellani οφείλεται περισσότερο 
στην επιτυχία που είχε στην Ελλάδα η ταινία του Due Soldi di Speranza (Δύο Πεντάρες Ελπίδα, 1952), 
η οποία προβλήθηκε το 1958, και στη γενικότερη εκτίμηση που χαίρει ο σκηνοθέτης. Ο Castellani, ο 
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Οι δημιουργοί στους οποίου επικεντρώνεται το Κινηματογράφος-Θέατρο είναι 

ο Visconti, ο Fellini και ο Rossellini. Πρόκειται για δημιουργούς τα ονόματα των 

οποίων έχουν ταυτιστεί με τον ιταλικό νεορεαλιστικό κινηματογράφο και οι οποίοι 

στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 γυρίζουν 

ταινίες, οι οποίες ορίζονται σε σχέση με το νεορεαλιστικό παρελθόν τους˙ στην 

περίπτωση του Visconti και του Rossellini ως επιστροφή σε αυτό και στην περίπτωση 

του Fellini ως απομάκρυνση.  

Luchino Visconti 

Ένα μεγάλο τμήμα της ύλης του τρίτου τεύχους του Κινηματογράφος-Θέατρο 

αφιερώνεται στον Visconti. Στο συγκεκριμένο τεύχος δημοσιεύονται συνέντευξη του 

δημιουργού, που φέρει τις υπογραφές του Μπακογιαννόπουλου και της Νέλλης 

Ανδρικοπούλου, και το θεωρητικό κείμενο του ιταλού κριτικού Castello «Το έργο 

του Βισκόντι». Αιτία για το αφιέρωμα στον μεγάλο ιταλό σκηνοθέτη αποτελεί χωρίς 

αμφιβολία το γεγονός ότι την περίοδο έκδοσης του περιοδικού ο Visconti θεωρείται 

από του έλληνες κριτικούς ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του 

νεορεαλιστικού κινηματογράφου και γενικότερα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου 

τέχνης. Οι κριτικοί αναγνωρίζουν στις ταινίες του τη σφραγίδα ενός μεγάλου 

δημιουργού με προσωπικό όραμα για τον κινηματογράφο, υπογραμμίζουν το 

ρεαλισμό των ταινιών του, το ανθρωποκεντρικό περιεχόμενό τους αλλά και την 

πλαστικότητα των εικόνων τους. Επιπλέον, συνεκτιμάται η πολύπλευρη καλλιτεχνική 

του δραστηριότητα, καθώς και η αριστερή πολιτική του ιδεολογία σε πείσμα της 

αριστοκρατικής του καταγωγής ή μάλλον εξαιτίας αυτής. Ο Visconti, χαίρει 

αναγνώρισης τόσο από την αριστερή όσο και από τη δεξιά κριτική.506 

Η θέση των ελλήνων κριτικών αντικατοπτρίζει τη γενικότερη κριτική 

αποδοχή που απολαμβάνει ο Visconti σε Ευρώπη και Αμερική. Περιοδικά, όπως τα 

                                                                                                                                                                              
οποίος στη χώρα του δέχεται έντονες επιθέσεις από τους κριτικούς της αριστεράς για μια επιδερμική 
μεταχείριση των νεορεαλιστικών κανόνων, για μια «στερεότυπη εκμετάλλευση του νεορεαλισμού 
απλά ως μοτίβου» (Karl Schoonover, Brutal Vision. The Neorealist Body in Postwar Italian Cinema, 
University of Minnesota Press, Μινεάπολις 2012, σ. 188), στο Κινηματογράφος-Θέατρο 
αντιμετωπίζεται ως εκπρόσωπος ενός «λυρικού κινηματογράφου». Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, 
ό.π., σ. 45. Η ταινία I Sogni nel Casseto προβλήθηκε τον Χειμώνα του 1960 από τις Κινηματογραφικές 
Λέσχες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  
506 Βλ. ενδεικτικά: «Οι ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 30 Οκτωβρίου 1956, σ. 2. Μάριος Πλωρίτης, 
«Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 31 Οκτωβρίου 1956, σ. 2. «Ο ‘νεορομαντισμός’ του 
Visconti», Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 56-57. Αντώνης 
Μοσχοβάκης, «Ο Ρόκκο και τ’ Αδέρφια του», στο Αντώνης Μοσχοβάκης, Σινεπιλογή (Κριτικές 1958-
1982), ό.π., σ. 71-73.  
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Cahiers du Cinéma και το Sight and Sound, αφιερώνουν πλήθος σελίδων στο έργο 

του, όπως και το αμερικάνικο Film Quarterly. Επίσης, ειδικές προβολές των ταινιών 

του οργανώνονται στο Παρίσι και το Λονδίνο και η ολοκλήρωση κάθε νέας του 

ταινίας χαιρετίζεται από τον τύπο ως σημαντικότατο καλλιτεχνικό γεγονός. Αξίζει 

ακόμα να σημειωθεί ότι ο Visconti, σε αντίθεση με τον Rossellini, τον Fellini και τον 

De Sica, τη συγκεκριμένη περίοδο απολαμβάνει την αποδοχή και των μαρξιστών 

ιταλών κριτικών κινηματογράφου. Όπως σημειώνει, την άνοιξη του 1960, ο 

Gianfranco Poggi, ο σκηνοθέτης χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους «αρχιερείς» της 

ιταλικής κινηματογραφικής κριτικής και από ένα μεγάλο τμήμα των διανοούμενων 

της χώρας, οι οποίοι στο πρόσωπό του βλέπουν τον πιο σημαντικό ίσως σκηνοθέτη 

της χώρας.507 

Αφορμή για το αφιέρωμα του Κινηματογράφος-Θέατρο στον ιταλό σκηνοθέτη 

αποτελεί ένα συγκεκριμένο γεγονός. Το καλοκαίρι του 1960 ο Visconti επισκέπτεται 

την Ελλάδα μετά από πρόσκληση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) για 

να παρακολουθήσει παραστάσεις του Φεστιβάλ Επιδαύρου, σε μια προσπάθεια 

τουριστικής προώθησης της χώρας. Το ταξίδι του δημιουργού στην Ελλάδα και η 

ολιγοήμερη παρουσία του στη χώρα αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον του τύπου, καθώς 

τον Visconti συνοδεύουν δύο δημοφιλείς σταρ στην Ελλάδα του 1960. Πρόκειται για 

τη Romy Schneider, η οποία λατρεύεται εξαιτίας των ερμηνειών της στις ιδιαίτερα 

αγαπημένες στο κοινό της εποχής ταινίες Sissi (Πριγκίπισσα Σίσσυ, 1955), Sissi - Die 

Junge Kaiserin (Σίσσυ, η Νεαρή Αυτοκράτειρα, 1956) και Sissi - Schicksalsjahre einer 

Kaiserin (Σίσσυ, η Πονεμένη Αυτοκράτειρα, 1957), και τον αρραβωνιαστικό της, 

Alain Delon, ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από τις ταινίες Christine 

(Λιμπελάι, 1958) και Faibles Femmes (Αδύνατες Γυναίκες, 1959) και επιπλέον έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Visconti Rocco e i suoi Fratelli (Ο Ρόκκο και 

τ’ Αδέλφια του, 1960), η οποία ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 1960.508 

                                                             
507 Gianfranco Poggi, “Luchino Visconti and the Italian Cinema”, Film Quarterly, τμ. 13, τχ. 3 (Άνοιξη 
1960), σ. 11.  
508 Σχετικά με το ταξίδι του Visconti στην Ελλάδα οι πληροφορίες από Νέλλη Ανδρικοπούλου, «Ο 
Βισκόντι και τα ‘παιδιά’ του στην Ελλάδα», Εικόνες, τχ. 247 (15 Ιουλίου 1960), σ. 20-25, 58. «Έρχεται 
ο Βισκόντι να δει ‘Φοίνισσες’ και ‘Εκάβη’», Τα Νέα, 29 Ιουνίου 1960, σ. 2. «Η Ρόμυ Σνάϊντερ και ο 
Βισκόντι φθάνουν σήμερον αεροπορικώς», Ελευθερία, 1 Ιουλίου 1960, σ. 6. Γ. Κ. Πηλιχός, «Ορμητική 
έφοδος στο αεροδρόμιο Ελληνικού για την Σναϊντερ και τον Ντελλόν», Τα Νέα, 2 Ιουλίου 1960, σ. 2. 
Φρ. Γερμανός, «Διασημότητες της Οθόνης εις τας Αθήνας», Ελευθερία, 2 Ιουλίου 1960, σ. 3. «Τα 
θεατρικά νέα», Τα Νέα, 5 Ιουλίου 1960, σ. 2, «Η έβδομη τέχνη στην Ελλάδα», Το Βήμα, 6 Ιουλίου 
1960, σ. 2.  
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Ο Visconti μαζί με το ζεύγος Schneider-Delon αφικνείται στην Αθήνα την 1η 

Ιουλίου 1960 και μετά από μια σύντομη παραμονή στην πρωτεύουσα, επισκέπτεται 

την Επίδαυρο.509 Εκεί παρακολουθεί τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου 

Φοίνισσες και Εκάβη στις οποίες πρωταγωνιστεί η ηθοποιός του στο Rocco e i suoi 

Fratelli, Κατίνα Παξινού.510 Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο ιταλός δημιουργός 

συναντάται με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Νικόλαο Καρμίρη, 

και οι δύο άνδρες συζητούν για τη δυνατότητα μεταφοράς αρχαίων τραγωδιών στην 

οθόνη, ενώ προτείνεται στον Visconti και η σκηνοθεσία έργου στη Λυρική Σκηνή 

Αθηνών.511 Εξάλλου, η παρουσία του δημιουργού στην Αθήνα συνοδεύεται και από 

έντονη φημολογία ότι πρόκειται να σκηνοθετήσει ταινία με ελληνικό θέμα. Ο ίδιος 

φέρεται να δηλώνει κατά τη συνάντησή του με τον Καρμίρη ότι «είναι λίαν 

ικανοποιημένος διότι θα σκηνοθετήση προσεχώς φιλμ εμπνευσμένον από την ζωήν 

εις την σύγχρονον Ελλάδα»,512 ενώ ο Delon σε συνέντευξή του δηλώνει «Ο Βισκόντι 

λέει ότι θα γυρίση ένα τουριστικό φιλμ γύρω από την Ελλάς. Θα με ευχαριστούσε 

πολύ αν βρισκόταν και για μένα ένας μικρός ρόλος στην ταινία αυτή».513  

Η παρουσία του Visconti στην Ελλάδα κεντρίζει το ενδιαφέρον του τύπου, 

που έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήσεις στο δημιουργό, τόσο κατά την άφιξή του 

στην Αθήνα, όσο και μετά την επιστροφή του από την Επίδαυρο. Σύμφωνα με το 

Κινηματογράφος-Θέατρο, μεταξύ των συνεντεύξεων που παραχωρεί στους Έλληνες 

δημοσιογράφους, ο Visconti δέχεται να απαντήσει και στις ερωτήσεις του περιοδικού, 

το οποίο εκπροσωπείται από τον Μπακογιαννόπουλο και τη Νέλλη Ανδρικοπούλου. 

Η Ανδρικοπούλου, γνωστή αργότερα ως ζωγράφος, μεταφράστρια και συγγραφέας, 

εργάζεται την εποχή αυτή για βιοποριστικούς λόγους ως ξεναγός και στα πλαίσια της 

εργασίας της «συνοδεύει διάσημους επισκέπτες όπως τον Λουκίνο Βισκόντι, στα 

ταξίδια τους στην Ελλάδα».514  

                                                             
509 Η άφιξη των τριών καλλιτεχνών, σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, είναι επεισοδιακή. Η 
Schneider και ο Delon δέχονται επίθεση από μαινόμενο πλήθος θαυμαστών ,το οποίο πολιορκεί το 
αεροπλάνο της Ολυμπιακής. Βλ. ενδεικτικά Φρ. Γερμανός, ό.π, σ. 3. Γ. Κ. Πηλιχός, «Ορμητική έφοδος 
στο αεροδρόμιο Ελληνικού για την Σναϊντερ και τον Ντελλόν», ό.π., σ. 2. Η πληροφορία για τη 
συνάντηση Visconti-Καρμίρη από «Η έβδομη τέχνη στην Ελλάδα», ό.π., σ. 2. 
510 Στην Επίδαυρο, ο Visconti παρακολουθεί τις παραστάσεις: Φοίνισσες σε σκηνοθεσία Αλέξη 
Μινωτή στις 2 Ιουλίου 1960 και Εκάβη επίσης σε σκηνοθεσία Μινωτή στις 3 Ιουλίου 1960. 
511 Βλ. «Τα θεατρικά νέα», Τα Νέα, 5 Ιουλίου 1960, ό.π.  
512 «Η έβδομη τέχνη στην Ελλάδα», ό.π. 
513 Φρ. Γερμανός, ό.π., σ. 3.  
514 Για τη Νέλλη Ανδρικοπούλου (1921-2014) βλ. Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου, Νέλλη 
Aνδρικοπούλου, Η Ζαλάδα των Χρωμάτων. Η Σαγήνη της Γραμμής, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αθήνα 2014. Δε γνωρίζουμε τον ακριβή ρόλο της 
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Το ζήτημα που προκύπτει μετά από την ανάγνωση του κειμένου της 

συνέντευξης όπως δημοσιεύεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο, είναι αν όντως ο 

Visconti συνομίλησε αποκλειστικά με τους Μπακογιαννόπουλο-Ανδρικοπούλου, 

αφού το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί μία κατασκευή, ένα κολλάζ από 

αποσπάσματα άλλων κειμένων και συνεντεύξεων.515  

Η συνάντηση Visconti με το Κινηματογράφος-Θέατρο δεν αμφισβητείται αφού 

το τρίτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφορεί υπογεγραμμένο από το σκηνοθέτη. Όμως 

αμφισβητείται το κατά πόσο υπήρξε αποκλειστική συνέντευξη του σκηνοθέτη στους 

Μπακογιαννόπουλο-Ανδρικοπούλου, καθώς το σύνολο σχεδόν του κειμένου 

«Luchino Visconti. Μια συνέντευξη» αποτελεί προϊόν «δανεισμού». Ειδικότερα, 

εντοπίζει κανείς αποσπάσματα από τη συνομιλία του δημιουργού με τους Doniol-

Valcroze και Domarchi, η οποία δημοσιεύεται στα Cahiers το Μάρτιο του 1959 και 

από τη συνέντευξή του στον Jean Slavik, η οποία δημοσιεύεται στο ίδιο περιοδικό 

τον Απρίλιο του 1960.516 Το κείμενο του Κινηματογράφος-Θέατρο συμπληρώνεται με 

απαντήσεις που έδωσε ο Visconti σε ένα ευρύτερο κοινό ελλήνων δημοσιογράφων 

κατά την παραμονή του στην Αθήνα και οι οποίες δημοσιεύονται σε διάφορα έντυπα 

την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου του 1960.517 Το ερώτημα είναι γιατί οι 

Μπακογιαννόπουλος-Ανδρικοπούλου καταφεύγουν στο δανεισμό αλλότριων λόγων 

για να δομήσουν το κείμενο της συνέντευξής τους, ενώ υποστηρίζουν ότι ο Visconti 

                                                                                                                                                                              
Ανδρικοπούλου στη συνέντευξη του Visconti, όπως αυτή δημοσιεύεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο. 
Γνωρίζουμε από ρεπορτάζ που υπογράφει η ίδια στις Εικόνες ότι υπήρξε συνοδός του Visconti κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Ελλάδα (Βλ. Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 20-25, 58) 
εκτελώντας πιθανότατα χρέη μεταφράστριας. Εφόσον όμως το κείμενο της συνέντευξης  στο 
Κινηματογράφος-Θέατρο υπογράφεται με το όνομά της δεχόμαστε ότι μοιράζεται με τον 
Μπακογιαννόπουλο την ευθύνη της. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αναδημοσίευση της συνέντευξης 
το 2001, στην έκδοση Luchino Visconti του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η 
Ανδρικοπούλου αναγράφεται ως Νέλλη Δρακοπούλου. Βλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη 
Δρακοπούλου, «Συνάντηση στην Αθήνα», Luchino Visconti, επιμ. Θωμάς Λιναράς, Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 21-25.  
515 Ο Μπακογιαννόπουλος και η Ανδρικοπούλου μοιάζουν να ακολουθούν το παράδειγμα του 
Godard, ο οποίος, στο περιοδικό Arts, δημοσίευε ανύπαρκτες συνεντεύξεις που υποτίθεται ότι έχει 
πάρει από σκηνοθέτες όπως ο Renoir και ο Rossellini. Ο Godard δικαιολόγησε την συγγραφή των 
συνεντεύξεων αυτών γράφοντας «Έπρεπε να πάρω αυτές τις συνεντεύξεις και συναντούσα 
δυσκολίες ή άρνηση. Απ’ τη στιγμή που η εφημερίδα συμφώνησε τις κατασκεύασα μόνος μου, όντας 
σίγουρος ότι δε θα έπεφτα και πολύ έξω». Ζαν Λυκ Γκοντάρ. Κείμενα και Συνεντεύξεις, ό.π., σ. 14.  
516Βλ. Jacques Doniol-Valcroze, Jean Domarchi, “Entretien avec Luchino Visconti”, Cahiers du Cinéma, 
τμ. 16, νο. 93 (Μάρτιος 1959), σ. 1-10. Η συνέντευξη αναδημοσιεύεται στο Sight and Sound ως 
Jacques Doniol-Valcroze, Jean Domarchi, “Visconti”, Sight and Sound, τμ. 28, νο. 3-4 (Καλοκαίρι-
Φθινόπωρο 1959) και Jean Slavik, ”Rencontre avec Visconti”, Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 106 
(Aπρίλιος 1960), σ. 37-41.  
517 Βλ. ενδεικτικά Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 21. Πρόσπερος, «Ο κόσμος της τέχνης», Ελευθερία, 
7 Ιουλίου 1960, σ. 2. 
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τους παραχώρησε ξεχωριστή συνέντευξη.518 Μια πιθανή απάντηση μας δίνεται στην 

εισαγωγή της συνομιλίας τους με τον ιταλό σκηνοθέτη όπου σημειώνεται  

Η ολιγοήμερη επίσκεψη του Λουκίνο Βισκόντι στην Αθήνα ήταν μια ευκαιρία 

που δεν έπρεπε να χαθή με κανένα τρόπο. Πώς όμως να κατορθώση κανείς να 

πετύχη μιαν άνετη και κάπως πιο ουσιαστική συνομιλία με τον μεγάλο 

σκηνοθέτη, όταν το επίσημο πρόγραμμά του τον ανάγκαζε να βρίσκεται σε 

συνεχή πυρετώδη κίνηση, με γνωριμίες επαφές, χαιρετούρες επισκέψεις, 

γεύματα και όλα τα επίχειρα της διασημότητας;519 

Στο παραπάνω απόσπασμα εκφράζεται η επιθυμία των δύο συνεργατών του 

Κινηματογράφος-Θέατρο να κατορθώσουν να αποσπάσουν από το δημιουργό μια 

συνέντευξη, η οποία να ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας τυπικής συνέντευξης τύπου. 

Η επιθυμία τους εκπορεύεται από το ενδιαφέρον τους για την ιδιότητα του τελευταίου 

ως κινηματογραφικού δημιουργού, όμως, όπως επισημαίνεται, ο Visconti στην 

επίσκεψή του στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως διασημότητα και αναγκάζεται να 

ακολουθήσει ένα επίσημο πρόγραμμα με αυστηρό τυπικό. Πιθανότατα λοιπόν το 

βεβαρυμμένο πρόγραμμα του σκηνοθέτη κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα να μην 

του επέτρεψε να αφιερώσει χρόνο στους Μπακογιαννόπουλο και Ανδρικοπούλου, 

ώστε να επιτευχθεί τελικά μια ουσιαστική συνομιλία.  

Αν και στην εισαγωγή της συνέντευξης, τονίζεται ότι οι δύο συνεργάτες 

κατέστρωσαν επιτελικό σχέδιο για τον εντοπισμό και την απομόνωση του Visconti 

και ότι τελικά το σχέδιό τους πέτυχε με τη βοήθεια του ίδιου του σκηνοθέτη, ο οποίος 

«με την σεμνότητα και το ενδιαφέρον του πραγματικού καλλιτέχνη εγκατέλειψε για 

μιαν ώρα το ετερόκλητο πλήθος των εκ “περιστάσεως” θαυμαστών του και απάντησε 

απλά και προσεκτικά στις άπληστες ερωτήσεις μας»,520 μάλλον η συνάντηση των 

                                                             
518 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ακαδημαϊκός Bert Cardullo σε δύο βιβλία του «δανείζεται», επίσης, 
εκτενή αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Slavik, υποστηρίζοντας ότι ο σκηνοθέτης του 
παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη, το 1972, στο Μόναχο της Γερμανίας. Η κατά λέξη 
αναπαραγωγή πάντως των δηλώσεων του Visconti στον Slavik δεν αφήνει αμφιβολία ότι πρόκειται 
περί «δανεισμού». Βλ. Bert Cardullo, After Neorealism. Italian Filmmakers and Their Films; Essays and 
Interviews, Cambridge Scholars Publishing, Νιούκαστλ 2009, σ. 16-20 και Bert Cardullo, World 
Directors in Dialogue: Conversations on Cinema, Scarecrow Press, Λάνχαμ 2011, σ. 11-15. 
519 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, «Luchino Visconti. Μια συνέντευξη», 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 3, ό.π., σ. 6. 
520 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 6. Στην έκδοση του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Luchino Visconti, το χρονικό της συνάντησης με το σκηνοθέτη 
περιγράφεται με πολύ πιο λιτό τρόπο. «Αθήνα, 1960. Στη διάρκεια μιας ολιγοήμερης επίσκεψης του 
Luchino Visconti στην Αθήνα, ο νεαρός τότε κριτικός Γιάννης Μπακογιαννόπουλος κατάφερε, με τη 
βοήθεια της Νέλλης Δρακοπούλου, να του αποσπάσει λίγο χρόνο για μια συνέντευξη γύρω από το 
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τριών τους υπήρξε ιδιαίτερα σύντομη ή δεν υπήρξε γόνιμη ή δεν κατέστη εφικτή με 

όρους αποκλειστικότητας. Καθώς ο στόχος τους να προσφέρουν στο αναγνωστικό 

κοινό μια συνέντευξη στο στυλ των Cahiers, με αναλυτικές ερωτήσεις που να 

μπορούν να εκμαιεύσουν την «αλήθεια» του δημιουργού δεν εκπληρώνεται, 

αναγκάζονται να καταφύγουν σε αλλότρια κείμενα με σκοπό να δώσουν ένα πλήρες 

πορτρέτο του δημιουργού και του έργου του.521 

Τα περιγράμματα του πορτρέτου του δημιουργού σχεδιάζονται ήδη από την 

εισαγωγή της συνέντευξης. Ο Visconti παρουσιάζεται ως ένας οξυδερκής άνθρωπος, 

ο οποίος μπορεί και διακρίνει μέσα από το πλήθος των τυχάρπαστων που γοητεύονται 

από τη λάμψη μιας διασημότητας εκείνους που διακατέχονται από ένα ειλικρινές 

ενδιαφέρον για την τέχνη του κινηματογράφου. Επίσης, ορίζεται ως ένας ευγενής και 

σεμνός καλλιτέχνης ο οποίος δέχεται να αφιερώσει τον πολύτιμο χρόνο του και να 

απαντήσει με προσοχή και απλότητα στους συνεντευξιαστές του. Στόχος να 

συμπληρωθεί η εικόνα του μεγάλου δημιουργού με εκείνη του αξιόλογου ανθρώπου. 

Για τους συντάκτες του περιοδικού η ηθική διάσταση του καλλιτέχνη είναι εξόχως 

σημαντική. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να μη διακρίνει και την επιθυμία να 

υπογραμμιστεί εμμέσως και η αξία των ίδιων των συνεντευξιαστών και επομένως και 

του εντύπου το οποίο εκπροσωπούν. 

Το πρώτο μέρος της συνέντευξης των Μπακογιαννόπουλου-Ανδρικοπούλου 

επικεντρώνεται στην πρώτη ταινία του Visconti, το Ossessione (Διαβολικοί Εραστές, 

1943). Ειδικότερα, οι ερωτήσεις στον δημιουργό αφορούν τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες γύρισε το συγκεκριμένο φιλμ, την επίδραση που άσκησε στο πρωτόλειό του ο 

Renoir, δίπλα στον οποίο ο Visconti μαθήτευσε ως βοηθός, και την άποψη του 

σκηνοθέτη για την ταινία του δεκαεφτά χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Το 

ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για το συγκεκριμένο φιλμ απορρέει από το 

γεγονός ότι το Ossessione αναγνωρίζεται ως η πρώτη νεορεαλιστική ταινία που 

γυρίστηκε ποτέ ή έστω ως προπομπός του νεορεαλισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση ως 

                                                                                                                                                                              
μέχρι τότε έργο του». Βλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Δρακοπούλου, «Συνάντηση στην 
Αθήνα», ό.π., σ. 21.  
521 Για τη σημασία των συνεντεύξεων των Cahiers και το πώς διαφοροποιούνται από συνεντεύξεις 
άλλων εντύπων βλ. Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. The 1950s: Neo-Realism, Hollywood, New 
Wave, ό.π., σ. 77, 178.  
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μια ταινία που προτείνει μια εκ βάθρων ανανέωση του ιταλικού κινηματογράφου με 

έμφαση στο ρεαλισμό.522 

Το μέρος της συνέντευξης που αφορά στη συγκεκριμένη ταινία αποτελεί 

σύνθεση των δύο συνεντεύξεων που έδωσε ο Visconti στα Cahiers. Χρησιμοποιείται 

αρχικά απόσπασμα από τη συνέντευξη του Visconti στους Doniol-Valcroze και 

Domarchi, όπου οι δύο κριτικοί επικεντρώνονται στις συνθήκες που οδήγησαν στη 

συνεργασία του Visconti με τον Renoir, στο Partie de Campagne (Εκδρομή στην 

Εξοχή, 1936). Οι ίδιοι εξηγούν ότι το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο γεγονός 

αποτελεί απόρροια της επιθυμίας του μέντορά τους Bazin, όπως εκφράζεται στο 

βιβλίο του τελευταίου για τον Renoir, να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το 

πώς επετεύχθη η συνεργασία του γάλλου σκηνοθέτη με τον Visconti. Η ερώτησή τους 

είναι ενδεικτική για τη σημασία που αποδίδει τόσο ο Bazin, όσο και τα Cahiers 

γενικότερα στο έργο του Renoir. Η επιλογή αναπαραγωγής του συγκεκριμένου 

αποσπάσματος αποκαλύπτει τη σημασία που έχει επίσης για το Κινηματογράφος-

Θέατρο ο Renoir, ως εκπρόσωπος ενός ρεαλιστικού κινηματογράφου τέχνης, αλλά 

κυρίως ο Visconti ως μαθητής του Renoir, δηλαδή ως συνεχιστής μιας συγκεκριμένης 

πολιτικά (αριστερής) και αισθητικά (ρεαλιστικής) κινηματογραφικής παράδοσης. 

Πάντως από τη μακροσκελή απάντηση του Visconti στους Doniol-Valcroze και 

Domarchi, επιλέγεται κυρίως το απόσπασμα εκείνο, στο οποίο ο σκηνοθέτης εστιάζει 

στο Ossessione και αναφέρεται στις περιπέτειες του με τη φασιστική λογοκρισία. Ο 

κινηματογράφος του Visconti ορίζεται ως πολιτικός και επικίνδυνος για τους 

κρατούντες, ενώ ο σκηνοθέτης προβάλλεται ως ασυμβίβαστος, ακέραιος και πιστός 

στις ηθικές αρχές του. 

Από τη συνέντευξη του Slavik, στο Κινηματογράφος-Θέατρο επιλέγεται, 

αναφορικά με το Ossessione, το απόσπασμα εκείνο στο οποίο ο Visconti αναφέρεται 

στο, σύμφωνα με τον ίδιο, πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας του. Αναφέρεται στην 

επινόηση του Spagnolo, ενός χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο βιβλίο του James M. 

Cain, The Postman Always Rings Twice (Ο Ταχυδρόμος Χτυπάει Πάντα Δυο Φορές), 

στο οποίο βασίστηκε η ταινία του. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά  

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για μένα ήταν ο παράξενος αλήτης, ένα 

αποκλειστικά δικό μου εύρημα. Μέσα από αυτό θέλησα να εκφράσω τα 

ουσιώδη θέματα του έργου μου: Τα κοινωνικά προβλήματα και την ποίηση 
                                                             
522 Βλ. Leonardo Quaresima, «Το θέατρο των σχέσεων», Luchino Visconti, επιμ. Θωμάς Λιναράς, 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 106.  
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που γεννιέται από τις ανθρώπινες σχέσεις[…]Ο αλήτης στην εποχή του 

αποτέλεσε σύμβολο για την επανάσταση και την ελευθερία της σκέψης.523  

Το συγκεκριμένο απόσπασμα επιλέγεται για να γνωστοποιηθούν τα κεντρικά 

θέματα που απασχολούν το σκηνοθέτη στο σύνολο του έργου του και που σαφέστατα 

ορίζουν τον κινηματογράφο του ως έναν κινηματογράφο με κοινωνικό περιεχόμενο, 

ποιητικό, ανθρωποκεντρικό και επαναστατικό. Είναι ενδιαφέρον ότι στη συνέντευξή 

του στον Slavik, o Visconti δεν αναφέρεται στην «ποίηση που γεννιέται από τις 

ανθρώπινες σχέσεις», αλλά κάνει λόγο μόνο για ποίηση. Η παράφραση γίνεται με 

σκοπό να δοθεί έμφαση στο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο της ταινίας. 

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Visconti στο Κινηματογράφος-Θέατρο, 

επικεντρώνεται στην ταινία του Visconti, Rocco e i suoi Fratelli, της οποίας τα 

γυρίσματα τη συγκεκριμένη περίοδο βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.524 Η ταινία 

αναμένεται με ανυπομονησία τόσο από το διεθνή τύπο, όσο και από τους έλληνες 

κριτικούς των οποίων το έντονο ενδιαφέρον τους πηγάζει και από το γεγονός ότι στην 

ταινία συμμετέχουν η Παξινού και ο Σπύρος Φωκάς.525 

Ήδη από το πρώτο τεύχος του περιοδικού και συγκεκριμένα στη στήλη 

«Κινηματογράφς-θέατρο στον κόσμο» έχει εκφραστεί η ελπίδα ότι με το Rocco e i 

suoi Fratelli o σκηνοθέτης «θα σημειώση μια επάνοδο προς τα σύγχρονα 

προβλήματα και προς έναν ουσιαστικώτερο ρεαλισμό».526 Ο ιστορικός ρεαλισμός του 

Senso (Έτσι Τελείωσε μια Μεγάλη Αγάπη, 1954) και ο ρομαντισμός της τελευταίας 

μέχρι τότε ταινίας του Visconti, Le Notti Bianche, μοιάζει να «απορρίπτονται» καθώς 

διατυπώνεται ο πόθος για μια επιστροφή του σκηνοθέτη στην εποχή του La Terra 

                                                             
523 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 6. Πρβλ. με Jean Slavik, ό.π., σ. 37-
38. Για τον χαρακτήρα του Spagnolo και το συμβολισμό του καθώς και για τις αντηχήσεις του στη 
φιλμογραφία του Visconti βλ. Mira Liehm, Passion and Defiance. Italian Film from 1942 to the 
Present, University of California Press, Μπέρκλεϋ 1984, σ. 54-55.  
524 Ο σκηνοθέτης, στην ερώτηση των Μπακογιαννόπουλου-Ανδρικοπούλου σχετικά με το στάδιο 
γυρισμάτων της ταινίας, απαντά «Τελείωσαν τα γυρίσματα στο Μιλάνο και τώρα γίνεται η 
εργαστηριακή εργασία στη Ρώμη. Μένει όμως ακόμη η αρχική σκηνή της ταινίας που εκτυλίσσεται 
σε κάποιο χωριό του Νότου και περιμένω την Κατίνα Παξινού να τελειώση τις εδώ υποχρεώσεις 
της». Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 6. Η Παξινού, τον Ιούνιο του 1960 
δηλώνει σχετικά με το ίδιο θέμα στον Αχιλλέα Μαμάκη ότι απαιτείται το εκ νέου γύρισμα μιας 
σκηνής καθώς και το γύρισμα ορισμένων συμπληρωματικών σκηνών για το ντουμπλάρισμα της 
ταινίας στη γαλλική γλώσσα. Αχ. Μαμάκης, «Οι αθηναϊκές πρεμιέρες-Η Παξινού και η Κάλλας», 
Εικόνες, τχ. 242 (10 Ιουνίου 1960), σ. 63. 
525 Σχετικά με το ενδιαφέρον του ξένου τύπου βλ. ενδεικτικά Morando Morandini, “The year of La 
Dolce Vita”, Sight and Sound, τμ. 29 , νο. 3, (Καλοκαίρι 1960), σ. 123. Σχετικά με το ενδιαφέρον του 
ελληνικού τύπου για τις ελληνικές παρουσίες στην ταινία βλ. ενδεικτικά, Ροζίτα Σώκου-Maradei, «Η 
επιτυχία του Σπύρου Φωκά», Εικόνες, τχ. 248 (22 Ιουλίου 1960), σ. 47-49. 
526 «Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 37. 
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Trema, σε έναν κινηματογράφο με κοινωνικό περιεχόμενο, που να αφορά τη 

σύγχρονη πραγματικότητα, τους ανθρώπους του σήμερα και να εκθέτει τα 

προβλήματα των καιρών. Διατυπώνεται η επιθυμία για έναν κινηματογράφο που να 

εμπνέεται από τα διδάγματα του θεωρητικού του νεορεαλισμού Zavattini, ο οποίος 

έχει χαρακτηριστικά γράψει, ότι «ο κινηματογράφος δεν πρέπει ποτέ να γυρίζει πίσω. 

Πρέπει να δέχεται χωρίς όρους ό, τι είναι σύγχρονο. Σήμερα, σήμερα, σήμερα» 527 

Το απόσπασμα της συνέντευξης που αφορά το Rocco e i suoi Fratelli 

προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος του από τη συνέντευξη του Visconti στον Slavik, ο 

οποίος στις ερωτήσεις του επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη ταινία Η συνέντευξή 

του εξάλλου λαμβάνει χώρα, όπως σημειώνεται στην εισαγωγή της, λίγο πριν την 

έναρξη των γυρισμάτων του φιλμ τον Μάρτιο του 1960.528 Στο Κινηματογράφος-

Θέατρο, το κείμενο του Slavik οργανώνεται διαφορετικά, περικόπτεται σε ορισμένα 

του σημεία και εμπλουτίζεται με δηλώσεις που έκανε ο Visconti σε ένα κοινό 

εκπροσώπων του ελληνικού τύπου κατά την παραμονή του στην Αθήνα.529 

Από το κείμενο του Slavik, οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο 

δανείζονται το απόσπασμα εκείνο, στο οποίο ο Visconti προχωρά σε μια 

λεπτομερέστατη παρουσίαση της υπόθεσης του Rocco ei suoi Fratelli, προσφέροντας 

στοιχεία για την πλοκή και τους χαρακτήρες της ταινίας του και διατυπώνει τους 

προβληματισμούς που τον οδήγησαν στην επιλογή του θέματος της ταινίας.530 Το 

συγκεκριμένο απόσπασμα επιλέγεται καθώς αποκαλύπτει τη σχέση του φιλμικού 

κειμένου με τη σύγχρονη πραγματικότητα και την κοινωνική και πολιτική στράτευση 

του Visconti. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στο κείμενο του Slavik δε γίνεται καμία 

αναφορά στο La Terra Trema, οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο 

συμπληρώνουν το λόγο του δημιουργού, με δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους 

κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ώστε να γίνει σαφής η σύνδεση του Rocco ei 
                                                             
527 Βλ. Cesare Zavattini, “Some ideas on the cinema”, Sight and Sound, τμ. 23, νο. 2 (Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1953), σ. 68. 
528 Jean Slavik, ό.π., σ. 37. 
529 Πρβλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 7 με Jean Slavik, ό.π., σ. 39-41 
και Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 21. 
530 Ο Visconti φέρεται να λέει ότι ο Rocco είναι «ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας», ενώ στην 
ταινία ο Rocco είναι ο τρίτος γιος της οικογένειας. Πρόκειται για μεταφραστικό ολίσθημα αφού η 
γαλλική φράση “Une mère et ses cinq garçons vivent dans le Sud. Pour trouver du travail, ils émigrent 
à Milan. Rocco (Delon) est, le premier, pris par le désir d’évasion” (Μια μάνα και οι πέντε γιοι της 
ζουν στο Νότο. Για να βρουν δουλεία μεταναστεύουν στο Μιλάνο. O Rocco (Delon) είναι, ο πρώτος, 
που καταλαμβάνεται από την επιθυμία να δραπετεύσει) μεταφράζεται ελεύθερα στο 
Κινηματογράφος-Θέατρο ως «Μια μάνα με τα πέντε παιδιά της ζει στο Νότο εντελώς εξαθλιωμένα. Ο 
μεγαλύτερος γιος ο Ρόκο φεύγει κρυφά για τον πλούσιο βορρά[…]» Πρβλ. Γιάννης 
Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 7 με Jean Slavik, ό.π., σ. 40.  
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suoi Fratelli με το νεορεαλιστικό δράμα του 1948, και η επιστροφή του Visconti σε 

έναν κινηματογράφο που θέτει στον πυρήνα του τα προβλήματα των κατώτερων 

κοινωνικών τάξεων.531 Ο Visconti, στην ερώτηση σχετικά με το ποιό είναι το θέμα 

του φιλμ, φέρεται να απαντά «Ο “Ρόκκο” μπορεί να θεωρηθή σαν η συνέχεια της 

ταινίας μου “Η Γη Τρέμει”»532 και ως κοινό θεματικό μοτίβο μεταξύ των δύο ταινιών 

ορίζει την πάλη για επιβίωση 

Όπως θα θυμάστε το κεντρικό θέμα της ήταν η πάλη για την επιβίωση πάνω 

στην άγονη Σικελική γη[…]Εδώ μια οικογένεια του Νότου, μην μπορώντας ν’ 

αντέξη άλλο τη μιζέρια της μεταναστεύει στο Βορρά με την ελπίδα ότι θα 

βρουν δουλειά κι ένα καλύτερο μέλλον. Οι βόρειοι όμως δείχνονται κλειστοί 

κι αδιάφοροι λες κι οι άλλοι δεν είναι άνθρωποι της ίδιας φυλής. Υπάρχει κάτι 

σαν φυλετικό πρόβλημα.533 

Είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των συντακτών του κειμένου για τον 

Visconti ως πολιτικό δημιουργό και για έναν νεορεαλισμό με πολιτικό και ειδικότερα 

αριστερό περιεχόμενο η απόφαση να συμπεριληφθεί στο κείμενο της συνέντευξης η 

έμμεση αναφορά του Visconti στον Antonio Gramsci, καθώς γίνεται αναφορά στο 

ζήτημα του Ιταλικού Νότου, όπως το ερευνά σε κείμενά του ο ιταλός μαρξιστής 

διανοητής, επιχειρώντας να καταδείξει τις σχέσεις εξάρτησης και εκμετάλλευσης 

μεταξύ βιομηχανοποιημένου, ανεπτυγμένου Βορρά και εγκαταλελειμμένου, 

περιθωριοποιημένου Νότου.534 Επίσης τονίζεται η πρόθεση του Visconti να 

διαπραγματευθεί, όπως και στο La Terra Trema, ένα κοινωνικό πρόβλημα με 

ρεαλιστικούς όρους, αφού σημειώνεται ότι οι καταστροφές που βιώνουν οι ήρωές του 

όταν μετοικούν από το Νότο στο Βορρά «δεν τους τ υ χ α ί ν ο υ ν αλλά αποτελούν 

αναγκαία συνέπεια της κοινωνικής θέσης τους».535 Σκοπός του σκηνοθέτη η 

κοινωνική έρευνα και κριτική και όχι μια μελοδραματική αντιμετώπιση του θέματος. 

Η μοίρα, το πεπρωμένο, απουσιάζουν και η καταστροφή έχει ταξική προέλευση.  

                                                             
531 Ο Visconti δηλώνει στους έλληνες δημοσιογράφους ότι το Rocco e i suoi Fratelli «είναι η συνέχεια, 
μ’ ένα τρόπο, της ταινίας του “Η Γη Τρέμει[…]» Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 21. Βλ. επίσης Γ. Κ. 
Πηλιχός, «Ορμητική έφοδος στο αεροδρόμιο Ελληνικού για την Σναϊντερ και τον Ντελλόν», ό.π., σ. 2. 
.532 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 7.  
533 Ό.π. 
534 Η επίδραση του Gramsci στο έργο του Visconti είναι σημαντική. Ο ίδιος είχε δηλώσει εξάλλου, ότι 
το ζήτημα του Nότου υπήρξε μία από τις κύριες πηγές της έμπνευσής του. Sam Rohdie, Rocco and his 
Brothers, BFI, Λονδίνο 1992, σ. 13. Για το ζήτημα του Ιταλικού Νότου βλ. Antonio Gramsci, The 
Southern Question, μτφ. Pasquale Verdicchio, Guernica, Τορόντο 1995. 
535 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 7. Πρβλ. με Jean Slavik, ό.π., σ. 40. 
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Για τους συντάκτες του κειμένου, ο Visconti, με το Rocco e i suoi Fratelli, 

επιστρέφει θεματικά στην Aci Trezza, αφού όπως φέρεται να δηλώνει στους 

Μπακογιαννόπουλο-Ανδρικοπούλου «και στις δύο ταινίες μου ενώ απεικονίζω μια 

τραγική ήττα, αφήνω να διαφαίνεται η ελπίδα της επιτυχίας, όταν οι άνθρωποι 

ωριμάσουν και εγκαταλείψουν τον ατομικισμό για μια συνειδητή συλλογικά 

προσπάθεια».536 Η συγκεκριμένη δήλωση του σκηνοθέτη συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό 

τη σημασία του Visconti για το Κινηματογράφος-Θέατρο, καθώς επιβεβαιώνει την 

πολιτική και ειδικότερα αριστερή στράτευση του δημιουργού. 

Όσον αφορά στο ύφος της ταινίας, o Visconti φέρεται να δηλώνει: «Το έργο 

μου θα είναι τραγικό, αλλά τα δεδομένα, που θα προκαλούν την πλοκή του δράματος 

θα είναι ρεαλιστικά. Αν πετύχω θα δημιουργήσω μια ρεαλιστική τραγωδία».537 Είναι 

ευδιάκριτη η επιθυμία των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο να 

υπογραμμίσουν τη δέσμευση του Visconti ότι το Rocco e i suoi Fratelli θα είναι μια 

ρεαλιστική ταινία, απαλλαγμένη από μελοδραματικά στοιχεία, όπου η έμφαση θα 

δίνεται στα αίτια των γεγονότων και όχι στα γεγονότα αυτά καθαυτά. Όμως, δεν 

μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι στον όρο του Visconti «ρεαλιστική τραγωδία» 

υπονοείται και η άρνησή του να υποταχθεί σε μια συμβατική νεορεαλιστική 

προσέγγιση της πραγματικότητας επιχειρώντας να στυλιζάρει την ιστορία του και να 

προσδώσει θεατρικότητα στο ύφος του. 

Για τη σύνθεση του τρίτου μέρους της συνέντευξης του Visconti, όπου δίνεται 

βαρύτητα σε παλαιότερες ταινίες του σκηνοθέτη, οι συντάκτες του Κινηματογράφος-

Θέατρο καταφεύγουν ξανά στους Doniol-Valcroze και Domarchi. Οι δύο Γάλλοι 

κριτικοί δίνουν έμφαση, σε μια ωτεριστική προσέγγιση του δημιουργού, με 

ερωτήσεις που αφορούν το σύνολο της φιλμογραφίας του και όπου το κέντρο βάρος 

δίνεται σε ζητήματα mise en scène και φόρμας. Ενώ όμως στα Cahiers, o σκηνοθέτης 

ερωτάται για όλες τις μεγάλου μήκους ταινίες του, οι συντάκτες του ελληνικού 

                                                             
536 Η δήλωση γίνεται ως απάντηση σε παρατήρηση των Μπακογιαννόπουλου-Ανδρικοπούλου: 
«Όπως και στο Η γη τρέμει, όπου μετά την καταστροφή, ο Ντόνι ξαναφτιάχνει τη βάρκα του και 
ξαναρχίζει το ψάρεμα…» Στην ταινία ο Ntoni Valastro δεν ξαναφτιάχνει τη βάρκα του. Πιθανότατα η 
παρατήρηση προστέθηκε μετά το τέλος της συνέντευξης, αφού ο Visconti εμφανίζεται να συμφωνεί 
με αυτή. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 7-8. Επίσης αξίζει να 
σημειωθεί ότι γίνεται αναφορά στην επιθυμία του Visconti να γυρίσει μια ακόμα ταινία με το ίδιο 
θέμα. Για την επιθυμία του δημιουργού να ολοκληρώσει την τριλογία της La Terra Trema βλ. Henry 
Bacon, Visconti. Explorations of Beauty and Decay, Cambridge University Press, Κέμπριτζ 1998, σ. 37. 
537 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 7. Ο όρος «ρεαλιστική τραγωδία» 
από Jean Slavik, ό.π., σ. 41. 
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περιοδικού επιλέγουν να δανειστούν τα αποσπάσματα εκείνα που αφορούν τις ταινίες 

La Terra Trema και Senso.  

Η σημασία που δίνεται στο La Terra Trema καταδεικνύει το έντονο 

ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για ζητήματα που άπτονται του 

νεορεαλιστικού ύφους. Ειδικότερα, τίθεται προς διερεύνηση η απομάκρυνση του 

δημιουργού από τα νεορεαλιστικά δόγματα, καθώς ο σκηνοθέτης ερωτάται για τη 

χρήση ερασιτεχνών ηθοποιών στο La Terra Trema και την επιλογή επαγγελματιών 

ηθοποιών στις μεταγενέστερες ταινίες του. Εμμέσως τίθεται το ζήτημα μίας 

καθαρότητας του νεορεαλισμού αφού ο σκηνοθέτης χαρακτηριστικά ερωτάται αν με 

τη χρήση των επαγγελματιών ηθοποιών μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο κλίμα με το La 

Terra Trema.538 Ο Visconti απαντά ότι «η χρήση μη επαγγελματιών ηθοποιών δεν 

είναι εκ των “ουκ άνευ” στοιχείων του νεορεαλισμού. Και στην “Ωραιότατη” 

βασίστηκα πάνω στην Άννα Μανιάνι και το έργο παραμένει νεορεαλιστικό», 

εκφράζοντας ουσιαστικά την αντίθεσή του με τα νεορεαλιστικά θέσφατα και με τα 

πιστεύω του Zavattini. Με τη θέση του Visconti φέρονται να συμφωνούν οι δύο 

συνεντευξιαστές, οι οποίοι σπεύδουν να υπερθεματίσουν με τη δήλωση «Βέβαια, κι ο 

Ροσσελλίνι χρησιμοποίησε την Μπέργκμαν»,539 δηλώνοντας εμμέσως ότι 

αποδέχονται ως νεοραλιστικά τα έργα εκείνα του Rossellini, τα οποία καταδικάζουν 

ως παρεκκλίσεις από το νεορεαλισμό οι μαρξιστές κριτικοί του Cinema Nuovo, 

συντάσσονται δηλαδή με τη στάση του Bazin.540 

Η περίπτωση του Senso απασχολεί επίσης ιδιαίτερα το Κινηματογράφος-

Θέατρο, καθώς επιχειρείται μια ερμηνεία της στροφής του δημιουργού από το λιτό 

και ρεαλιστικό υποκριτικό ύφος των ερασιτεχνών ηθοποιών του La Terra Trema σε 

μια στυλιζαρισμένη υποκριτική μελοδραματικής υπερβολής του Senso, ως 

αποτέλεσμα των επιδράσεων που έχει δεχτεί ο σκηνοθέτης από την εμπειρία του στο 

                                                             
538 Στην ερώτηση των Doniol-Valcroze και Domarchi, το ζήτημα της άρνησης του σκηνοθέτη να 
ακολουθήσει τα νεορεαλιστικά θέσφατα τίθεται ρητά αφού η ερώτηση διατυπώνεται ως εξής 
«Λέγεται ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του Ιταλικού Νεορεαλισμού είναι η χρήση ερασιτεχνών 
ηθοποιών, ενώ εσείς με την εξαίρεση του La Terra Trema φαίνεται να προτιμάτε τους 
επαγγελματίες». Jacques Doniol-Valcroze, Jean Domarchi, ό.π., σ. 7. Η ερώτηση στο Κινηματογράφος-
Θέατρο παραφράζεται ως εξής. «Στη “Γη τρέμει” χρησιμοποιήσατε αποκλειστικά τους Σικελούς 
Ψαράδες, ενώ για το “Ρόκκο” πήρατε επαγγελματίες ηθοποιούς, όπως η Παξινού, ο Ντελόν, ο Ρενάτο 
Σαλβατόρι. Πώς θα πετύχετε το ίδιο κλίμα;» Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, 
ό.π., σ. 8.  
539 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 8.  
540 Βλ. André Bazin, “In defense of Rossellini”, What Is Cinema?, τμ. 2, μτφ. Hugh Gray, University of 
California Press, Μπέρκλεϋ 1971, σ. 93-101. Για τη διαμάχη σχετικά με το έργο του Rossellini 
αναφορικά με τον νεορεαλισμό βλ. στη συνέχεια του κεφαλαίου. 
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θέατρο. Το θέμα, όμως, το οποίο κυρίως απασχολεί τους συντάκτες αναφορικά με τη 

συγκεκριμένη ταινία, δεν περιορίζεται σε ζητήματα ερμηνείας, αλλά αφορά 

γενικότερα τη χρήση του μελοδραματικού, οπερατικού στοιχείου από τον σκηνοθέτη. 

Ειδικότερα, εκφράζεται το ερώτημα αν το Senso μπορεί να θεωρηθεί ένα ρεαλιστικό 

φιλμικό κείμενο που επιχειρεί την «κοινωνική κριτική της ιστορικής στιγμής» ή 

αντίθετα, αν αποτελεί ένα ρομαντικό μελόδραμα.541 

Στο ερώτημα αυτό συνοψίζεται μια ολόκληρη διαμάχη που ξεσπά το 1954 

στην Ιταλία με αφορμή την προβολή του Senso και όπου τίθενται επιτακτικά 

ζητήματα των κατευθύνσεων που σύμφωνα με τους θεωρητικούς του οφείλει να 

πάρει ο νεορεαλισμός. O Luigi Chiarini και ο Zavattini, οι θεματοφύλακες του 

νεορεαλιστικού δόγματος, απορρίπτουν το Senso, καθώς ο Chiarini καταδικάζει τον 

φορμαλισμό του και ο Zavattini το ιστορικό του θέμα. Αντίθετα, ο Aristarco 

υπερασπίζεται το έργο του Visconti ενάντια σε εκείνους που το προσλαμβάνουν ως 

μια προδοσία του σκηνοθέτη προς το ρεαλιστικό όραμα και ως την τελική παράδοση 

ενός εστέτ σκηνοθέτη στο φορμαλισμό, υποστηρίζοντας ότι στο Senso επιτυγχάνεται 

η εξέλιξη του νεορεαλισμού προς έναν ουσιαστικό ρεαλισμό. Ο Aristarco πιστεύει ότι 

ο νεορεαλισμός, όπως ορίζεται από το Zavattini, περιορίζεται σε μια παθητική, 

περιγραφική προσέγγιση της πραγματικότητας. Ζητά επομένως την εξέλιξή του σε 

έναν κινηματογράφο ρεαλιστικό στην ουσία και στους στόχους του που να «διηγείται 

και όχι να περιγράφει, που να διερευνά κάτω από την επιφάνεια και όχι να 

περιορίζεται σε καθαρά υλικά φαινόμενα[…]».542 Ο Aristarco, επηρεασμένος από τον 

Gramsci και τις θεωρίες του Georg Lukács, ευαγγελίζεται έναν ρεαλιστικό 

κινηματογράφο στα πρότυπα του μυθιστορήματος του 19ου αιώνα, ο οποίος να είναι 

κριτικός στην ουσία του και με κοινωνικό στόχο, που να διερευνά τις αιτίες και τους 

μηχανισμούς των ιστορικών φαινομένων.543 

Μια πτυχή της κριτικής προς το σκηνοθέτη αφορά και το γεγονός ότι ο 

Visconti περιορίζει το ενδιαφέρον του σε μια ατομική περίπτωση, σε αυτή της 

κόμισσας Livia Serpieri, αντί να επιμείνει στην ανάδειξη μέσω της κινηματογραφικής 

του γραφής των ιστορικών γεγονότων, του κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου της 
                                                             
541 Ό.π.  
542Millicent Joy Marcus, Italian Film in the Light of Neorealism, Princeton University Press, Νιού 
Τζέρσεϋ 1986, σ. 172. 
543 H στάση των ιταλών κριτικών απέναντι στο Senso και οι διαφορετικές τους θέσεις απέναντι στον 
νεορεαλισμό από: Francesco Casetti, ό.π., σ. 27-30. Angela Dalle Vacche, The Body in the Mirror. 
Shapes of History in Italian Cinema, Princeton University Press, Νιου Τζέρσεϊ 1992, σ. 136-138. 
Millicent Joy Marcus, ό.π., σ. 171-173. 
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εποχής. Οι συντάκτες του περιοδικού γνωρίζουν ήδη την απάντηση καθώς και αυτή η 

ερώτηση διατυπωμένη ως «Τί έχει περισσότερη σημασία για εσάς όσον αφορά την 

ταινία Senso, οι κοινωνικές της διαστάσεις ή η υποκειμενική της έμφαση»,544 έχει 

απαντηθεί ήδη από το Visconti στα Cahiers du Cinéma, όπου ο σκηνοθέτης 

καταγγέλλει την παραγωγό εταιρεία Lux και την κρατική λογοκρισία για το κόψιμο 

σκηνών, με αποτέλεσμα μια αλλαγή ισορροπίας. Η «κριτική» στο σκηνοθέτη για την 

πρόκριση του υποκειμενικού έναντι του αντικειμενικού, του ατομικού έναντι του 

καθολικού, αποτελεί ουσιαστικά μια σύνοψη των πιστεύω του περιοδικού για τον 

κινηματογραφικό ρεαλισμό και παράλληλα αποτελεί αφορμή για να καταδικαστεί μια 

πολιτική παρέμβαση στα καλλιτεχνικά έργα της διανοίας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο έχουν 

και οι απόψεις του δημιουργού για ζητήματα που αφορούν την ελληνική θεατρική και 

κινηματογραφική τέχνη. Και πάλι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τον Visconti 

έχουν ήδη τεθεί από τους έλληνες δημοσιογράφους στις συναντήσεις που έχει μαζί 

τους ο σκηνοθέτης κατά την παραμονή του στην Ελλάδα και οι απαντήσεις του έχουν 

ήδη δημοσιευτεί σε ελληνικά έντυπα, πριν την κυκλοφορία του Κινηματογράφος-

Θέατρο.545 Ο σκηνοθέτης καλείται να διατυπώσει τις εντυπώσεις που απεκόμισε από 

τις παραστάσεις αρχαίου δράματος που παρακολούθησε στο θέατρο της Επιδαύρου, 

ενώ ακόμα του ζητείται να καταθέσει την άποψή του για μια συγκεκριμένη ταινία, 

τον Δράκο του Κούνδουρου, με αφορμή το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης υπήρξε μέλος 

της κριτικής επιτροπής του 17ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου και 

προβλήθηκε η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του έλληνα σκηνοθέτη. Η ερώτηση 

υπαγορεύεται από μια ανάγκη αναγνώρισης από έναν μεγάλο δημιουργό των 

δυνατοτήτων ύπαρξης ενός ελληνικού κινηματογράφου καλλιτεχνικών αξιώσεων και 

ενός έλληνα δημιουργού, ο οποίος για τους συντάκτες του περιοδικού «παρά τις 

οποιεσδήποτε αδυναμίες του, αποτελεί μια σημαντικώτατη καταβολή στον αναιμικό 

ελληνικό κινηματογράφο».546  

                                                             
544Jacques Doniol-Valcroze, Jean Domarchi, ό.π., σ. 9. Στο Κινηματογράφος-Θέατρο η ερώτηση 
αναδιατυπώνεται ως: «Τότε όμως δεν έπρεπε να επιμείνετε περισσότερο στα γεγονότα γενικής 
σημασίας και λιγώτερο στην υποκειμενική περίπτωση της κόμμησας Σερπιέρι;» Γιάννης 
Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 8.  
545 Ενδεικτικά, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 25, 58, Πρόσπερος, «Ο κόσμος της τέχνης», Ελευθερία, 
7 Ιουλίου 1960, ό.π. Οι ενθουσιώδεις δηλώσεις του Visconti για την ερμηνεία της Παξινού, για την 
αυθυπαρξία του χορού και για τη συμμετοχή του κοινού δημοσιεύονται πανομοιότυπες στην 
Ελευθερία.  
546 Ο Βισκόντι φέρεται να λέει ότι θυμάται «πολύ καλά» την ταινία του Κούνδουρου «γιατί ακριβώς 
είχα προσέξει μέσα από ωρισμένες ανισότητες ότι ο νέος σκηνοθέτης είχε αναμφισβήτητο ταλέντο». 
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Μνεία πρέπει να γίνει και στην ερώτηση που απευθύνουν οι 

Μπακογιαννόπουλος-Ανδρικοπούλου στον Visconti, ως σκηνοθέτη του θεάτρου, και 

αφορά τις προτιμήσεις του μεταξύ των θεατρικών έργων που φέρουν τη σκηνοθετική 

του υπογραφή, μια ακόμα ερώτηση της οποίας η απάντηση είναι πιθανότατα 

δανεισμένη από άλλο κείμενο και που ουσιαστικά λειτουργεί προσχηματικά για να 

πληροφορηθεί το αναγνωστικό κοινό την αγάπη του Visconti για τους Chekhov, 

Shakespeare και Verdi.547 

Το Έργο του Βισκόντι 

Η μελέτη του ιταλού κριτικού κινηματογράφου Castello «Το έργο του 

Βισκόντι», η οποία συνοδεύει τη συνέντευξη του δημιουργού στο Κινηματογράφος-

Θέατρο, έχει δημοσιευτεί στην πρωτότυπη μορφή της στο δεύτερο τεύχος του 

ιταλικού περιοδικού Belfagor, με τον τίτλο “Ritratti critici contemporanei: Luchino 

Visconti” τον Μάρτιο του 1955. To άρθρο του Castello αναδημοσιεύεται με 

συντομεύσεις την άνοιξη του 1956 στο Sight and Sound με τίτλο «Luchino Visconti». 

Καθώς στο Κινηματογράφος-Θέατρο δεν αναγράφεται καμία βιβλιογραφική 

πληροφορία, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα από ποια πηγή 

αναδημοσιεύει το συγκεκριμένο άρθρο το περιοδικό. Πάντως μια σύγκριση μεταξύ 

των άρθρων «Το έργο του Βισκόντι» και «Luchino Visconti» αποδεικνύει ότι οι 

συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο περικόπτουν μεγάλο μέρος του κειμένου του 

Castellο.548 

To γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι στο τέλος της 

μελέτης του Castello, όπως δημοσιεύεται στο ελληνικό περιοδικό γίνεται αναφορά 

στην ταινία Le Notti Bianche η οποία όμως προβλήθηκε το 1957, ένα χρόνο μετά τη 

συγγραφή του άρθρου. Καθώς δε βρέθηκαν στοιχεία για κάποια επικαιροποιημένη 

εκδοχή του άρθρου μεταξύ του 1957 και του 1961, τη χρονιά δηλαδή που μια τέτοια 

εκδοχή δημοσιεύεται στο γαλλικό περιοδικό Premier Plan, συμπεραίνει κανείς ότι οι 

                                                                                                                                                                              
Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 8. Στις Εικόνες, γράφεται ότι 
«Ζυγώνοντας την Επίδαυρο ο Βισκόντι μιλούσε με ενθουσιασμό[…]για το ταλέντο του Νίκου 
Κούνδουρου, του οποίου είδε τον “Δράκο” στην Βενετία[…]». Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 25.  
547 Πρβλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Νέλλη Ανδρικοπούλου, ό.π., σ. 8 με Gaia Servadio, Luchino 
Visconti. A Biography, Weidenfeld & Nicolson, Λονδίνο 1981, σ. 133. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει 
το γεγονός να επανέλαβε την ίδια δήλωση ο Visconti στους έλληνες δημοσιογράφους, αλλά 
προβληματίζει η ομοιότητα της διατύπωσης. 
548 Η πληροφορία για τη δημοσίευση του άρθρου του Castello στο Belfagor από Pio Baldelli, I Film di 
Luchino Visconti, Lacaita Editore, Μαντουρία 1965, σ. 245. Η αγγλική μετάφραση της μελέτης: Giulio 
Cesare Castello, “Luchino Visconti”, Sight and Sound, τμ. 25, νο. 4 (Άνοιξη 1956), σ. 184-190 και 220. 
Πρβλ. με G.C.Castello, «Το έργο του Βισκόντι», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 3, ό.π., σ. 9-14. 
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συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο συμπληρώνουν τη μελέτη του Castello 

χρησιμοποιώντας κάποιο κείμενο που αφορά τη συγκεκριμένη ταινία.549 Όντως, η 

έρευνα αποδεικνύει ότι η μελέτη του Castello συμπληρώνεται από την παράφραση 

του κειμένου της κριτικής “Notti Bianche” του Dyer που δημοσιεύεται στο Sight and 

Sound το καλοκαίρι του 1958.550  

Η επιλογή προς δημοσίευση της συγκεκριμένης μελέτης σχετίζεται αρχικά με 

τον συγγραφέα της. Ο Castello (1921-2003) τις δεκαετίες 1950 και 1960 χαίρει 

εκτίμησης ως κριτικός του κινηματογράφου και του θεάτρου και ως ιστορικός του 

κινηματογράφου, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και έξω από τα σύνορα της χώρας του. 

Το όνομά του έχει συνδεθεί με δύο από τα σημαντικότερα ιταλικά κινηματογραφικά 

έντυπα, καθώς συνεργάζεται με το Cinema, μέχρι το 1954, και με το Bianco e Nero. 

Επιπλέον, την περίοδο αυτή είναι γνωστός και για τις κινηματογραφικές του μελέτες. 

Το γεγονός ότι πρόκειται για έναν κριτικό εγνωσμένης αξίας και κύρους συμβάλλει 

αποφασιστικά στη δημοσίευση του άρθρου του στο Κινηματογράφος-Θέατρο.551 

 Κυρίως, όμως, η συγκεκριμένη μελέτη επιλέγεται λόγω του περιεχομένου της. 

Ο Castello συγγράφει μια μελέτη πληροφοριακή στη δομή της αλλά και κριτική για 

το έργο του Visconti τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο, εστιάζοντας στα 

πιο σημαντικά επιτεύγματα του σκηνοθέτη. Ο θεωρητικός εντοπίζει την εξέλιξη του 

δημιουργού, από το Ossessione, τον προπομπό του ιταλικού νεορεαλισμού, μέχρι τον 

ιστορικό ρεαλισμό του Senso, και από τις θεατρικές του σκηνοθεσίες των πρώτων 

μεταπολεμικών χρόνων μέχρι την ενασχόλησή του με την όπερα, παρουσιάζοντας και 

αξιολογώντας τις σημαντικότερες εργασίες του και στα δύο μέσα. Ο Castello υιοθετεί 

μια ωτεριστική προσέγγιση εστιάζοντας κυρίως στα θέματα των ταινιών του Visconti, 

                                                             
549 Η επικαιροποιημένη εκδοχή της μελέτης του Castello δημοσιεύεται τον Μάιο του 1961 στο 17ο 
τεύχος του γαλλικού περιοδικού Premier Plan. H πληροφορία από “Visconti Luchino” 
[http://calindex.eu/actreal.php?op=listfilm&nar=4822&rev=PPL (10/3/2015)]. 
550 Το κείμενο της κριτικής του Dyer, απόσπασμα του οποίου δανείζονται οι συντάκτες του 
περιοδικού: Peter John Dyer, “Notti Bianche”, Sight and Sound, τμ. 27, νο. 5 (Καλοκαίρι 1958), σ. 249-
250.  
551 Την Άνοιξη του 1956, ο Castello πέρα από το Sight and Sound συνεργάζεται και με τα Cahiers. Βλ. 
J.C.Castello, “Filmographie de Luchino Visconti”, Cahiers du Cinéma, τμ. 10, νο. 57 (Μάρτιος 1956), σ. 
18-19 και J.C.Castello, “Theatrographie de Luchino Visconti”, Cahiers du Cinéma, τμ. 10, νο. 57 
(Μάρτιος 1956), σ. 19-20. Μεταξύ άλλων o Castello έχει συγγράψει τα Il Cinema Neorealistico 
Italiano  (1956), Il Divismo. Mitologia del Cinema (1957) καθώς και τις μονογραφίες Erich von 
Stroheim (1963), Luchino Visconti (1961), Rouben Mamoulian. I suoi Film e suoi Critici (1964). Υπήρξε 
επίσης καθηγητής στο CSC της Ρώμης. Πληροφορίες για το έργο του Castello στο Richard Roud 
(επιμ.), Cinema. A Critical Dictionary. The Major Film-Makers, τμ. 1, Viking Press, Νέα Υόρκη 1980, σ.v. 
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ενώ είναι σαφές ότι προκρίνει σε αυτό τις ταινίες αλλά και τις θεατρικές παραστάσεις 

του σκηνοθέτη που εμπνέονται από το ρεαλισμό.552 

Ο συγγραφέας προσφέρει στο ξεκίνημα του άρθρου του, στην εκδοχή του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, ελάχιστες πληροφορίες που αφορούν τη βιογραφία του 

δημιουργού ενώ αναφέρεται και στην εμπειρία του ως βοηθού στο πλευρό του 

Renoir. αναγνωρίζoντας την επίδραση του γάλλου σκηνοθέτη στον Visconti.553 

Έμφαση δίνεται από τον Castello στο Ossessione, το πρωτόλειο του σκηνοθέτη. Για 

να καταδείξει τη σπουδαιότητα της ταινίας επισημαίνει την κυρίαρχη τάση στην 

ιταλική κινηματογραφική παραγωγή της εποχής, «μια στείρα κωμικο-

συναισθηματική τάση που ονομάστηκε η σχολή “των άσπρων τηλεφώνων” 

ποικιλμένη για ευνόητους λόγους από μεγαλόπρεπα εθνικιστικά θέματα».554 Επίσης 

τονίζει την ανάγκη των νέων σκηνοθετών, στις αρχές της δεκαετίας του 1940, να 

βρουν ένα νέο κινηματογραφικό ύφος παραπαίοντας μεταξύ φορμαλισμού 

(καλλιγραφίας) και μίμησης των ρεαλιστικών ταινιών των γάλλων σκηνοθετών του 

Μεσοπολέμου και επιλέγοντας τη γαλλική απαισιοδοξία του ποιητικού ρεαλισμού ως 

αντίδραση προς την επίσημη επιταγή για την παραγωγή αισιόδοξων ταινιών. Ο 

Visconti παρουσιάζεται ως ο αρχηγός των νέων που με πυρήνα το περιοδικό Cinema 

αγωνίζονται για έναν εθνικό ρεαλιστικό κινηματογράφο «εμπνευσμένο από τον ευθύ 

και ποιητικό ρεαλισμό του σικελού συγγραφέα Giovanni Verga».555 O σκηνοθέτης 

προβάλλεται ως μια ηγετική φιγούρα σε μια συλλογική δράση ενάντια στο 

φορμαλισμό και στη φασιστική επίσημη γραμμή που επιχειρεί να συγκεράσει 

πραγματικότητα και ποίηση σε έναν κινηματογράφο με εθνικό χρώμα. 

Ως επιρροές του Visconti στο Ossessione, ο Castello ορίζει το ρεαλιστικό 

έργο του Renoir, αλλά και τη «γοητεία που εξασκούσε ο άγνωστος και νεανικός 

κόσμος της αμερικανικής λογοτεχνίας»,556 ερμηνεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 

επιλογή του σκηνοθέτη να μεταφέρει στον κινηματογράφο το μυθιστόρημα του Cain 

The Postman Always Rings Twice. Όσον αφορά στην ίδια την ταινία, ο συγγραφέας 

                                                             
552 Όσον αφορά στην ιδιότητα του Visconti ως θεατρικού σκηνοθέτη, ο Castello εκφράζει 
απερίφραστα την προτίμησή του για τις ρεαλιστικά προσανατολισμένες σκηνοθεσίες έναντι των 
μεγάλων θεαμάτων του δημιουργού, προκρίνοντας τον ουμανιστικό και ουσιαστικό ρεαλισμό των 
παραστάσεων του Visconti της δεκαετίας του 1950 και απορρίπτοντας το νατουραλισμό και τον 
αισθητισμό των σκηνοθεσιών του παρελθόντος.  
553 Πρέπει να σημειωθεί ότι λανθασμένα αναφέρεται ως έτος γέννησης του Visconti το 1900 αντί για 
το 1906. Πρόκειται για αβλεψία του ανώνυμου μεταφραστή. G. C. Castello, ό.π., σ. 9. 
554 Ό.π. 
555 Ό.π. 
556 Ό.π. 
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εστιάζει το ενδιαφέρον του στο ρεαλισμό του ύφους της, στο γεγονός ότι ο 

σκηνοθέτης καθιστά ουσιαστικό στοιχείο του δράματος το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο διαδραματίζεται η παθιασμένη σχέση του Gino και της Giovanna. H 

πραγματικότητα της ιταλικής επαρχίας παρουσιάζεται μακριά από ωραιοποιήσεις στη 

«φυσική καθημερινή όψη της» και για το λόγο αυτό, σε συνδυασμό με «το μίγμα 

αισθησιασμού κι εγκληματικότητας και το κυνικό αδιάφορο αφηγηματικό του ύφος, 

μεταφερμένα στον ιταλικό χώρο[...]και με πλούσιο τοπικό χρώμα», το Ossessione, η 

«πρώτη γενναία κίνηση προς το νεορεαλισμό» κατά τον Castello, διαταράσσει τα 

τελματωμένα ύδατα του ιταλικού κινηματογράφου.557 

Η δεύτερη ταινία του Visconti, το νεορεαλιστικό φιλμ La Terra Trema, η 

ταινία εκείνη όπου η «αυστηρή γραμμή της αφήγησης υψώνεται μέχρι το λυρικό 

έπος»,558 μοιάζει να αναγνωρίζεται από τον Castello ως η κορυφαία προσφορά του 

Visconti στην ιταλική κινηματογραφία. Υπογραμμίζει την προσωπική σφραγίδα του 

Visconti στη μεταφορά του έργου του Verga I Malavoglia (1881) στην οθόνη και 

στην έμφαση που δίνει στην κατάδειξη της οικονομικής εκμετάλλευσης που 

υφίστανται οι ψαράδες της Aci Trezza από τους εμπόρους. Επικεντρώνεται στο ότι ο 

Visconti εκφράζει τη μαρξιστική του αντίληψη για την κοινωνική και οικονομική 

πραγματικότητα και επίσης συνοψίζει το θέμα της ταινίας στην καταδίκη του 

ατομικισμού και στην πίστη ότι η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση αποτελούν 

μοναδικό τρόπο αντίστασης στην εκμετάλλευση. Ακόμα, ο Castello υπογραμμίζει το 

ρεαλιστικό ύφος της ταινίας και την ποίηση και την αυθεντικότητα της σικελικής 

διαλέκτου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την παρέμβαση της λογοκρισίας για την 

αλλοίωση του ύφους του La Terra Trema, με το κόψιμο σκηνών και την αλλαγή της 

γλώσσας των διαλόγων στα ιταλικά. 

Με αφορμή το La Terra Trema, ο Castello κάνει ειδική μνεία στο θεωρητικό 

Visconti και στο άρθρο του «Il cinema antropomorfico» (Ο ανθρωπομορφικός 

κινηματογράφος), το οποίο δημοσιεύτηκε το 1943 στο Cinema.559 Ο συγγραφέας 

ανατρέχει σε αποσπάσματα από το συγκεκριμένο άρθρο, όπου ο σκηνοθέτης 

εκφράζει το σκοπό του να αφηγηθεί «ιστορίες ζωντανών ανθρώπων που ζουν τα 

γεγονότα κι όχι τα γεγονότα αυτά καθ’ αυτά»,560 εκφράζοντας τον πόθο του για έναν 

                                                             
557 Ό.π. 
558 Ό.π., σ. 11. 
559 Στην ελληνική γλώσσα στο Luchino Visconti, «Ανθρωπομορφικός κινηματογράφος», Luchino 
Visconti, μτφ. Παναγιώτης Ράμος, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ό.π., σ. 35-36. 
560 G. C. Castello, ό.π., σ. 11-12. 
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ανθρωποκεντρικό ρεαλιστικό κινηματογράφο. Στο συγκεκριμένο άρθρο του, ο 

Visconti επικεντρώνεται στο ζήτημα της υποκριτικής και στη σχέση της με τον 

κινηματογραφικό ρεαλισμό και στον τρόπο δόμησης των κινηματογραφικών 

χαρακτήρων. Για τον σκηνοθέτη οι ηθοποιοί είναι το «ανθρώπινο υλικό με το οποίο 

πλάθονται άνθρωποι καινούριοι οι οποίοι καλούμενοι να ζήσουν την πραγματικότητα 

δημιουργούν μια νέα: την πραγματικότητα της τέχνης.»561 Πάνω στις ανθρώπινες 

ιδιότητες των ηθοποιών του χτίζει τους χαρακτήρες του και οραματίζεται την ταύτιση 

του ανθρώπου-ηθοποιού με τον άνθρωπο-χαρακτήρα. Στο άρθρο του, γενικότερα, ο 

Visconti εκφράζει τι σημαίνει για τον ίδιο ο κινηματογραφικός ρεαλισμός, 

αποδίδοντάς του έννοιες όπως ο ουμανισμός, η αυθεντικότητα, η λιτότητα της 

σωματικής παρουσίας, η αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης και η ποίηση της 

χειρονομίας. Ο κινηματογράφος που ευαγγελίζεται είναι ένας κινηματογράφος όπου ο 

δημιουργός δεσμεύεται να υπηρετήσει τον άνθρωπο, ένας κινηματογράφος 

συλλογικός, με κοινωνικό στόχο και εντέλει είναι ένας κινηματογράφος πολιτικός.562 

Για τον Castello, οι θεωρητικές αντιλήψεις του Visconti για τον 

ανθρωπομορφικό κινηματογράφο φαίνεται να βρίσκουν ιδανική εφαρμογή στον 

τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τους κινηματογραφικούς χαρακτήρες του στο La 

Terra Trema. Η «απλότητα» και η «αγνότητα» της ταινίας παίρνει «τη μεγαλύτερη 

της αξία από την τεράστια δύναμη κι’ αξιοπρέπεια με την οποία οι ψαράδες ζουν την 

ίδια τους την ιστορία».563 Ο λόγος του Castello συμπληρώνεται από τη φράση του 

Bazin: «τα πρόσωπα της ταινίας είναι πραγματικοί ψαράδες, έχουν όμως τη στάση 

πριγκίπων τραγωδίας ή ηρώων της όπερας κι η ωραιότητα της φωτογραφίας χαρίζει 

στα κουρέλια τους την αριστοκρατικότητα μιας στολής της αναγέννησης».564 Η 

επιχειρηματολογία του Castello για την απλότητα και την καθαρότητα του La Terra 

Trema συνοδεύεται από απόσπασμα από ένα κείμενο στο οποίο ο Bazin επισημαίνει 

τον αισθητισμό, τις φορμαλιστικές τάσεις του Visconti και την προσπάθειά του να 

επιτύχει τη σύνθεση βερισμού και πλαστικότητας.565 Αποκομμένη από τα 

                                                             
561 Luchino Visconti, «Ανθρωπομορφικός κινηματογράφος», ό.π., σ. 35-36. 
562 Βλ. και Henry Bacon, ό.π., σ. 27-28. 
563 G. C. Castello, ό.π., σ. 12. 
564Πρόκειται για απόσπασμα από την κριτική του Bazin για την ταινία Cielo sulla Palude (Κρίνα στο 
Βούρκο, 1949) του Augusto Genina. Βλ. André Bazin, “Un saint ne l’ est qu’ apres”, Cahiers du Cinéma, 
τμ. 1, νο. 2 (Μάιος 1951), σ. 46-48. Στο κείμενο του Castello στο Sight and Sound δεν υπάρχει το 
απόσπασμα του Bazin. Είτε ο συντάκτης του αγγλικού περιοδικού αποφασίζει να μην συμπεριλάβει 
το απόσπασμα, είτε δεν χρησιμοποιείται από τον Castello στο πρωτότυπο κείμενο και άρα αποτελεί 
προσθήκη του συντάκτη του Κινηματογράφος-Θέατρο. 
565 André Bazin, “Un saint ne l’ est qu’ après”, σ. 46. 
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συμφραζόμενά της, η συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιείται για να υπογραμμιστεί το 

γεγονός ότι ο Visconti υπερβαίνοντας το απλό ντοκουμέντο επιτυγχάνει την 

ισορροπία θέματος και μορφής με στόχο να καταδείξει την πορεία των Valastro προς 

την κοινωνική τους συνειδητοποίηση: «με τη βοήθεια της φωτογραφίας, ο Βισκόντι 

κατόρθωσε να ισσοροπήση την εσωτερική αγνότητα των ηρώων του με μια ευγένεια 

στη μορφή, μια πλαστικότητα στο βάδισμα, που ίσως για πρώτη φορά να 

παρουσιάζονταν στην οθόνη. Έτσι μέσα από ένα σύγχρονο κοινωνικό θέμα και 

εικονίζοντας την άθλια ζωή απλών ανθρώπων, μπόρεσε να ξαναβρή την απλή μαζί 

και λυρική γλώσσα των κλασικών».566 

Στην περίπτωση του Bellissima (Ωραιότατη, 1952), ο Castello εμφανίζεται 

μάλλον φειδωλός, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα υγιές ρεαλιστικό» έργο, στο οποίο 

παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ του τεχνητού κόσμου των κινηματογραφικών 

στούντιο και της γνησιότητας της φτωχικής ζωής, ενώ ειδική μνεία κάνει στην 

«πλούσια σε ανθρώπινη ποιότητα» ερμηνεία της Anna Magnani. Όσον αφορά στη 

μικρού μήκους ταινία Anna Magnani, τμήμα της σπονδυλωτής Siamo Donne (Εμείς 

οι Γυναίκες, 1953), ο συγγραφέας εμφανίζεται μάλλον επικριτικός, σημειώνοντας ότι 

η ταινία «δεν προσθέτει τίποτε το νέο στο μέχρι τότε έργο του».567 

Αντίθετα, αναγνωρίζει στο Senso την προσπάθεια του Visconti για «μια 

ρεαλιστική ιστορική προσέγγιση του υλικού», το ότι δηλαδή ο δημιουργός επιχειρεί 

να εξερευνήσει τις δυνατότητες του ρεαλιστικού ύφους, όχι πια σε σχέση με τη 

σύγχρονή του κοινωνική πραγματικότητα, αλλά σε σχέση με την ιστορία της Ιταλίας. 

Ο συγγραφέας υπογραμμίζει την ικανότητα του Visconti να μεταπλάσει 

κινηματογραφικά ένα ρομαντικού ύφους διήγημα, δίνοντας στα πρόσωπα διαστάσεις 

πολύ ουσιαστικότερες. Τα πρόσωπα στο Senso δεν είναι φορείς μόνο του ερωτικού 

τους πάθους αλλά αποτελούν εκφραστές των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών της 

εποχής του και εκπροσώπους της τάξης τους, ενώ και το ίδιο αυτό το πάθος τους δεν 

υπάρχει ανεξάρτητα από την ιστορική στιγμή. Αν και ο Castello επισημαίνει μια 

ανισορροπία ανάμεσα στην ερωτική «ατομική ιστορία του Φραντς και της Λίβια και 

στην επική πολλαπλότητα του φόντου»,568 την αποδίδει στις επεμβάσεις της 

λογοκρισίας. Στη λογοκρισία επίσης αποδίδει και τη διάρρηξη της δομής της ταινίας 

καθώς και την καταστροφική διατάραξη της ροής των «αφηγηματικών μερών και των 

                                                             
566 G. C. Castello, ό.π., σ. 12.  
567 Ό.π.  
568 Ό.π., σ. 13. 
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ψυχολογικών διακυμάνσεων» της ταινίας.569 Πάντως, ο κριτικός αξιολογεί θετικά το 

Senso, αναγνωρίζοντας, στα πρότυπα του Aristarco, τη συμβολή του προς την 

κατεύθυνση της κατάκτησης ενός ρεαλισμού περιγραφικού και κριτικού, σε μια 

ιστορική προοπτική αλλά και την ομορφιά των εικόνων του.570 

Ενώ το κείμενο του Castello κλείνει, όσον αφορά στον κινηματογραφικό 

Visconti, με το Senso, οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο αποφασίζουν να 

συμπληρώσουν το λόγο του με σκοπό να προσφέρουν μια πλήρη ενημέρωση για το 

έργο του σκηνοθέτη στο αναγνωστικό τους κοινό. Επιλέγουν λοιπόν να παραφράσουν 

την κριτική του άγγλου κριτικού Dyer για την πιο πρόσφατη ταινία του Visconti, το 

Le Notti Bianche, εφόσον οι θέσεις του σχετικά με το συγκεκριμένο φιλμ 

ανταποκρίνονται στις δικές τους.571 

Στο κείμενο, έτσι όπως αυτό παρατίθεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο, ο 

συγγραφέας εμφανίζεται αρνητικός απέναντι στο νεορομαντισμό του Le Notti 

Bianche, καθώς διακρίνει στον Visconti φορμαλιστικές τάσεις και τον κατηγορεί για 

μια «εγκατάλειψη της γεμάτης νεωτεριστικά επιτεύγματα πορείας και την επιστροφή 

σ’ ένα κλίμα νεορωμαντικής φυγής, που αποτελούσε την ξεπερασμένη σήμερα 

πρωτοπορία του μεσοπολέμου».572 Ο συγγραφέας επικρίνει την έμφαση που δίνει ο 

Visconti στην όψη έναντι του περιεχομένου, στη φόρμα έναντι του θέματος, στο 

αισθητικό κομμάτι του έργου, αντί για το ανθρώπινο. Ουσιαστικά απορρίπτει στο Le 

Notti Bianche τη νίκη του φορμαλισμού πάνω στο ρεαλισμό, αναγνωρίζοντας πάντως 

την υψηλή αισθητική και ευαισθησία του Visconti, τη σιγουριά της σκηνοθεσίας του, 

το γούστο του και τον αποκαλυπτικό τρόπο με τον οποίο διευθύνει τους ηθοποιούς 

του. Στον πόλεμο που ξεσπά ανάμεσα στους κριτικούς με αφορμή τη συγκεκριμένη 

ταινία, ο συγγραφέας δηλώνει με σαφήνεια την επιθυμία του να αποτελέσει η ταινία 

αυτή ένα διάλλειμα, μια εξαίρεση στο έργο του σκηνοθέτη. Όπως χαρακτηριστικά 

σημειώνει «[...]ο φορμαλισμός συντροφιά με την παρακμή χτυπούν την πόρτα του 

Βισκόντι».573 Στην κατακλείδα του άρθρου, συμπληρώνοντας τον λόγο του Dyer και 

                                                             
569 Ό.π. 
570 Ό.π., σ. 14.  
571 Ο Peter John Dyer υπήρξε πολύ γνωστός άγγλος κριτικός της εποχής. Είχε πολύχρονη συνεργασία 
με το Sight and Sound, αλλά και με το Films and Filming και υπήρξε αρχισυντάκτης του Monthly Film 
Bulletin, αδερφή έκδοση του Sight and Sound. 
572 G.C.Castello, ό.π., σ. 14. Πρβλ. με Peter John Dyer, “Notti Bianche”, ό.π., σ. 249-250. 
573 Σχετικά με τη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ των κριτικών με αφορμή την ταινία Le Notti Bianche. 
Βλ. ενδεικτικά Ζαν Καμπούργκ, Λουκίνο Βισκόντι, επιμ. Έφη Βενιανάκη, μτφ. Στέλλα Αλμπάνη, 
Αιγόκερως, Αθήνα 1984, σ. 37-38. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ugo Barbaro, θεωρητικός του 
νεορεαλισμού, θα χαρακτηρίσει την ταινία «φορμαλιστικό εφιάλτη». Βλ. Mira Liehm, ό.π., σ. 151. 
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χρησιμοποιώντας την υπογραφή του Castello, ο συντάκτης του Κινηματογράφος-

Θέατρο καλωσορίζει την επιστροφή του σκηνοθέτη στο «ρεαλιστικό κλίμα» του La 

Terra Trema, με το «καυτό σύγχρονο θέμα» του Rocco e i suoi Fratelli.574  

La Dolce Vita 

Το ανυπόγραφο άρθρο «La Dolce Vita», το οποίο δημοσιεύεται στο πρώτο 

τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, επικεντρώνεται, όπως γίνεται σαφές και από τον 

τίτλο του, στην ταινία La Dolce Vita του Fellini, η οποία είχε προβληθεί στις ιταλικές 

κινηματογραφικές αίθουσες τον Φεβρουάριο του 1960, λίγους μήνες πριν την 

κυκλοφορία του ελληνικού περιοδικού.575 Στο συγκεκριμένο άρθρο, ένα κολλάζ 

διαφορετικών κειμένων, εκφράζεται όχι μόνο το ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-

Θέατρο για τον ιταλικό καλλιτεχνικό κινηματογράφο και φυσικά για το έργο του 

Fellini αλλά και για τον κινηματογράφο ως κοινωνικό φαινόμενο, αφού θίγεται ο 

κλονισμός που προκάλεσε η προβολή του La Dolce Vita στην ιταλική κοινωνία στης 

αρχές της δεκαετίας του 1960.576  

Η έβδομη μεγάλου μήκους ταινία του Fellini σηματοδοτεί την αλλαγή 

πλεύσης του σκηνοθέτη της και την απομάκρυνσή του από τον ψυχολογικό 

νεορεαλισμό του La Strada (Πουλημένη από τη Μητέρα της, 1954) και Le Notti di 

Cabiria. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ορόσημο της απαρχής μιας νέας εποχής για τον 

κινηματογράφο και πέρα από το γεγονός ότι με το La Dolce Vita o Fellini 

καταξιώνεται διεθνώς, η ταινία θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές 

επιτυχίες όχι μόνο του ιταλικού αλλά και του ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού 

κινηματογράφου.577  

                                                             
574 G. C. Castello, ό.π., σ. 14. 
575 Η Dolce Vita προβάλλεται στην Ιταλία το Φεβρουάριο του 1960 (3/2/1960). Στην Ελλάδα αρχίζει 
να προβάλλεται στις 21/11/1960 (Παλλάς, Ορφέας, Ράδιο Σίτυ, Ιλίσια και Αθηνά), γνωρίζοντας 
μεγάλη εμπορική επιτυχία και τη σεζόν 1960-1961 βρίσκεται στη δέκατη θέση του πίνακα εισιτηρίων 
με 83.445 εισιτήρια. Μ., «Ποια φιλμ επροτίμησαν φέτος οι έλληνες θεαταί», Ελευθερία, 30 Ιουλίου 
1961, σ. 4. Για την κριτική της υποδοχή βλ. ενδεικτικά βλ. Κ. Σκαλιόρας, «Αι νέαι ταινίαι της 
εβδομάδος», Το Βήμα, 22 Νοεμβρίου 1960, σ. 2. Γ. Κ. Πηλιχός, «Η κινηματογραφική εβδομάς-Ποιό 
φιλμ να δήτε», Τα Νέα, 22 Νοεμβρίου 1960, σ. 2. Αντώνης Μοσχοβάκης, «Γλυκιά Ζωή», στο Αντώνης 
Μοσχοβάκης, Σινεπιλογή (Κριτικές 1958-1972), ό.π., σ. 49-51. 
576Το άρθρο «La Dolce Vita», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 24-25, αποτελεί σύνθεση των: 
Arturo Lanocita, “La Dolce Vita”, Corriere della Sera, 6 Φεβρουαρίου 1960 (από Antonio Costa, 
Federico Fellini. La Dolce Vita, Lindau, Τορίνο 2010, σ. 213). Alberto Moravia, L’ Espresso, 14 
Φεβρουαρίου 1960, (από Άρης Εμμανουήλ (επιμ.), Φελίνι, μτφ. Αμαλία Σιμωτά, Πλέθρον, Αθήνα 
1986, σ. 159). «Μια νέα ταινία του Φελλίνι που αναστατώνει την Ιταλία.», Ελευθερία, 28 
Φεβρουαρίου 1960, σ. 7. 
577 Βλ. Ενδεικτικά Peter Bondanella, The Films of Federico Fellini, Cambridge University Press, Κέμπριτζ 
2002, σ. 65-68. 
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Πέρα όμως από την καλλιτεχνική και εμπορική της επιτυχία, η Dolce Vita 

ορίζει το κινηματογραφικό 1960, επειδή συνταράσσει, όσο καμιά άλλη 

κινηματογραφική ταινία μέχρι τότε, τα ιταλικά κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτικά 

ήθη. Η προβολή της προκαλεί έναν ορυμαγδό βίαιων διαμαρτυριών από 

εκπροσώπους της καθολικής εκκλησίας, από τους αριστοκρατικούς κύκλους της 

Ρώμης, τους πολιτικούς της δεξιάς και τον επίσημο τύπο. Ο Fellini κατηγορείται για 

ανηθικότητα, περιφρόνηση του θρησκευτικού αισθήματος και για επίθεση στις 

ιταλικές αξίες και στην ιταλική κουλτούρα.578  

Η προβολή της Dolce Vita, επιπλέον, προκαλεί εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των 

κριτικών κινηματογράφου, έναν πόλεμο ο οποίος διεξάγεται δριμύτατος μέσα από τις 

σελίδες εφημερίδων και περιοδικών, ενώ σημειώνεται μια εντυπωσιακή μεταστροφή 

στη στάση των κριτικών απέναντι στον δημιουργό. Οι εκπρόσωποι της δεξιάς και της 

Καθολικής κριτικής, οι οποίοι παραδοσιακά υπεραμύνοντο του έργου του Fellini, 

τώρα τον καταδικάζουν, θεωρώντας το έργο του «πορνογραφικό και προσβλητικό 

απέναντι στις καλύτερες των ιταλικών παραδόσεων[…]».579 Από την άλλη πλευρά, οι 

εκπρόσωποι της αριστερής κριτικής, οι ιταλοί Μαρξιστές της σχολής του Aristarco, οι 

οποίοι μέχρι πρότινος κατηγορούσαν το Fellini για την απουσία κοινωνικού 

προβληματισμού στις ταινίες του και οι οποίοι είχαν εκφραστεί με βαρύτατους 

χαρακτηρισμούς για το La Strada, τώρα σπεύδουν προς υπεράσπισή του, επαινώντας 

τον σκηνοθέτη για μια «θαρραλέα ανατομία της αστικής παρακμής και ηθικής 

διαφθοράς».580 

Το άρθρο του Κινηματογράφος-Θέατρο εντάσσεται σε ένα γενικότερο 

ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού αλλά και ειδικότερα του ελληνικού τύπου για την 

τελευταία ταινία του Fellini, αφού τα νέα για το σκάνδαλο της Dolce Vita γρήγορα 

περνούν τα σύνορα της Ιταλίας. Με αφορμή το σκάνδαλο αυτό επιχειρείται στο 

κείμενο αρχικά μια κοινωνιολογική προσέγγιση του κινηματογραφικού έργου. 

Υπογραμμίζεται ότι οι αντιδράσεις και οι πολεμικές, οι συγκρούσεις και οι διαμάχες, 

η αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο, το γεγονός της ενασχόλησης ακόμα και του μη 

εξειδικευμένου τύπου με ένα έργο τέχνης, αποδεικνύουν «την τεράστια ψυχολογική 
                                                             
578 Για τις σφοδρές μέχρι και βίαιες αντιδράσεις που προκάλεσε στην Ιταλία η προβολή της ταινίας 
βλ.Hollis Alpert, Fellini. A Life, Simon and Schuster, Νέα Υόρκη 1986, σ. 4. Για το χρονικό του 
σκανδάλου της Dolce Vita βλ. ενδεικτικά Tullio Kezich, Federico Fellini. His Life and Work, μτφ. Mina 
Proctor, Vivian Mazza, Faber and Faber, Νέα Υόρκη 2006, σ. 207-213.  
579 Peter Bondanella, The Films of Federico Fellini, ό.π., σ. 66. 
580 Ό.π., σ. 66. Για τη μεταστροφή της κριτικής, με αφορμή το La Dolce Vita βλ. επίσης Tullio Kezich, 
ό.π., σ. 208-212. 
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και κοινωνική δύναμη, που περικλείνει ο κινηματογράφος και τη σημασία του για τη 

διαμόρφωση της σύγχρονης ζωής».581 

Για το συντάκτη του κειμένου, το σκάνδαλο της ταινίας La Dolce Vita, της 

θαρραλέας αυτής τομής του Fellini, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, εκφράζοντας τη 

σύμπνοιά του με τους αριστερούς ιταλούς κριτικούς, δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο 

μέσα από την καταδίκη της από τη δεξιά και την εξύμνησή της από τους 

προοδευτικούς κύκλους. Το ενδιαφέρον του συντάκτη επικεντρώνεται στη 

σύγκρουση που προκάλεσε η προβολή της ταινίας στους κύκλους της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μια σύγκρουση της οποίας επιχειρεί να καταδείξει τα 

βαθύτερά της αίτια. Το γεγονός ότι η εφημερίδα L’ Osservatore Romano (Ρωμαίος 

Παρατηρητής), το επίσημο όργανο του Βατικανού, συντάσσει κατηγορητήριο 

εναντίον του σκηνοθέτη, ενώ ο Καρδινάλιος Giuseppe Siri, ο αρχιεπίσκοπος της 

Γένοβας και «δικτάτωρ της Καθολικής Δράσης»,582 υπερασπίζεται την ταινία, 

υποστηρίζοντας ότι «προκαλεί αποστροφή προς την αμαρτία»,583 αναγιγνώσκεται ως 

δείγμα μιας βαθύτερης σύγκρουσης. Η σύγκρουση αυτή δεν πηγάζει μόνο από τον 

διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκονται οι φιλμικές εικόνες και 

αποκαλύπτει όχι απλώς το χάσμα μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών 

θρησκευτικών αντιλήψεων, αλλά το βαθύτερο ανταγωνιστικό πνεύμα μεταξύ της 

αριστοκρατικής τάξης και του Βιομηχανικού Βορρά. Η διαμάχη δηλαδή οφείλεται 

στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η αριστοκρατική τάξη στην ταινία, αφού η 

πτέρυγα εκείνη της Καθολικής Εκκλησίας που παραδοσιακά υπηρετεί τα συμφέροντα 

των αριστοκρατών, σπεύδει να καταδικάσει την ταινία, σε αντιδιαστολή με την 

πτέρυγα εκείνη που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των οικονομικών δυνάμεων του 

Βιομηχανικού Βορρά. Πίσω από την υπεράσπιση ή καταδίκη της ταινίας υποβόσκει η 

σύγκρουση δύο διαφορετικών τάξεων.584  

Πέρα από την πολιτική ή κοινωνική διάσταση του σκανδάλου της Dolce Vita, 

το άρθρο επικεντρώνεται στο φιλμ ως έργο τέχνης. Η ταινία προσεγγίζεται ως προϊόν 

ενός καλλιτεχνικού κινηματογράφου και αποτέλεσμα της διανοίας ενός μεγάλου 
                                                             
581 «La Dolce Vita», ό.π., σ. 24. 
582 Ό.π. 
583 Ό.π. 
584 Οι πληροφορίες σχετικά με τη διένεξη στους κύκλους της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας 
προέρχονται από το άρθρο «Μια νέα ταινία του Φελλίνι που αναστατώνει την Ιταλία», ό.π., σ. 7. 
Πέρα από τους κοινούς τόπους μεταξύ των δύο κειμένων, απόδειξη αποτελεί η αναφορά και στα δύο 
άρθρα του Giuseppe Siri, ως Σίτι. Ο Siri, αρχιεπίσκοπος της Γένοβας, τη συγκεκριμένη περίοδο 
αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της Ιταλίας, κατευθύνοντας με τις αποφάσεις του 
τους Χριστιανοδημοκράτες πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας. Βλ. Tullio Kezich, ό.π., σ. 185.  
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δημιουργού. Το ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για την ταινία συνδέεται 

άμεσα με τη γενικότερη αποδοχή που χαίρει ο Fellini από ένα μεγάλο μέρος της 

ελληνικής κριτικής, η οποία έρχεται μετά την προβολή στην Ελλάδα των ταινιών του 

La Strada, Il Bidone (Σκιές του Υποκόσμου, 1955) και Le Notti di Cabiria στα τέλη 

της δεκαετίας του 1950. Οι έλληνες κριτικοί εκτιμούν την ειλικρίνεια του σκηνοθέτη, 

το ουμανιστικό περιεχόμενο του έργου του και το ποιητικό, λυρικό του στοιχείο. Ο 

Fellini θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωμένους εκπροσώπους του ιταλικού 

κινηματογράφου τέχνης, αν και δέχεται επίσης αυστηρή κριτική για την παρέκκλιση 

του από έναν ορθόδοξο νεορεαλισμό.585  

Το ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για τον δημιουργό εκδηλώνεται 

με την αναζήτηση πληροφοριών για την κριτική υποδοχή της ταινίας στην Ιταλία. Το 

κείμενο δομείται με βάση δύο κριτικά κείμενα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε δύο 

ιταλικά έντυπα, κοινό στοιχείο των οποίων είναι ο αριστερός προσανατολισμός τους. 

Το πρώτο δημοσιεύεται στην Corriere della Sera και φέρει την υπογραφή του 

κριτικού Lanocita και το δεύτερο το οποίο υπογράφει ο συγγραφέας και κριτικός 

κινηματογράφου Moravia, δημοσιεύεται στο περιοδικό L’ Espresso. Η επιλογή των 

κειμένων δεν είναι τυχαία, αφού υπογράφονται από κριτικούς εγνωσμένης αξίας και 

κύρους. Ο Lanocita φέρει την πολύχρονη εμπειρία του ως κριτικού της Corriere della 

Sera, και ο Moravia, πέρα από τις περγαμηνές του ως κριτικού, φέρει και το βάρος 

του συγγραφικού του έργου.586 Με την επιλογή των δύο συγκεκριμένων κειμένων 

γίνεται φανερή η πρόθεση των συντακτών του περιοδικού να προσφέρουν στο 

αναγνωστικό κοινό μια πρώτη κριτική αποτίμηση της ταινίας πριν αυτή προβληθεί 

στις ελληνικές αίθουσες, αντιπαραθέτοντας στην πιο κλασική προσέγγιση του 

Lanocita, ο οποίος επικεντρώνεται στο περιεχόμενό της, ένα απόσπασμα από την 

κριτική του Moravia, όπου υπογραμμίζεται η πρωτοτυπία της δομής της.587 

                                                             
585 Βλ. ενδεικτικά Μ. Πλ., «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 11 Ιανουαρίου 1956, σ. 2. 
Το Κουαρτέτο, «Είδαμε για σας», Το Βήμα, 10 Ιανουαρίου 1956, σ. 2. Λ.Β. Καραπαναγιώτης, «Οι 
ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 22 Ιανουαρίου 1957, σ. 2. «Federico Fellini, Νύχτες της Καμπίρια», 
Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 160. Αντώνης Μοσχοβάκης, «Οι 
Νύχτες της Καμπίρια», στο Αντώνης Μοσχοβάκης, Σινεπιλογή (Κριτικές 1958-1972), ό.π., σ. 29. 
Κριτική περί παρέκκλισης του Fellini στο La Strada, στο Αντώνης Μοσχοβάκης, «Ο κινηματογράφος», 
Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 3, τχ. 15 (Μάρτιος 1956), σ. 275. 
586 O Lanocita δεν αναφέρεται ονομαστικά αλλά ως «ο κριτικός της Corriere della Serra». Αντίθετα 
στην περίπτωση του Moravia γίνεται ονομαστική αναφορά. 
587 Ο Arturo Lanocita (1904-1983) αναλαμβάνει τη στήλη της κινηματογραφικής κριτικής στην 
Corriere della Sera το 1930 και παραμένει σε αυτή για σχεδόν σαράντα χρόνια, μέχρι το 1969. Η 
ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο τον οδηγεί και στη συγγραφή βιβλίων όπως το Quaranta 
milioni (1932) και το Cinema, Fabbrica di Sogni: La Storia del Film (1950). Renata Broggini, “Arturo 
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Στην κριτική του, ο Lanocita κάνοντας αναφορά στους ζωγράφους Francisco 

de Goya και George Grosz, εντάσσει το Fellini στους μεγάλους σατιρικούς 

καλλιτέχνες, στους ηθικολόγους εκείνους δημιουργούς, οι οποίοι με την τέχνη τους 

ασκούν δριμύτατη κριτική στις κοινωνίες των καιρών τους δημιουργώντας 

εφιαλτικούς πίνακες της πραγματικότητας. Και σε αντιστοιχία των έργων των Goya 

και Grosz, ο κριτικός υποστηρίζει πως ο Fellini παρουσιάζει τη ρωμαϊκή κοινωνία 

σαν ζούγκλα, παραμορφωμένη μέχρι την «ωμή καρικατούρα»,588 κάνοντας μια 

έμμεση αναφορά και στο παρελθόν του Fellini ως σκιτσογράφου. Η προσέγγιση της 

Dolce Vita γίνεται από τον κριτικό με βάση το περιεχόμενο του έργου, ενώ έμφαση 

δίνεται και στον κεντρικό της χαρακτήρα, ο οποίος καταγράφει αλλά και μετέχει της 

ηθικής ένδειας, της αναζήτησης των ταπεινών απολαύσεων της γλυκιάς ζωής. 

O Lanocita, αν και εντοπίζει στη «μαύρη γοητεία της νύχτας»589 την 

επανάληψη ενός αναγνωρίσιμου μοτίβου του έργου του Fellini, επισημαίνει τη 

μεγάλη διαφορά της Dolce Vita από τις προηγούμενες ταινίες του δημιουργού στη 

βάση της περιπλοκότητάς της, η οποία τη διαφοροποιεί, όχι μόνο από τις υπόλοιπες 

ταινίες της φιλμογραφίας του σκηνοθέτη, αλλά και από την ευρύτερη 

κινηματογραφική παραγωγή. Όμως, τον κριτικό δεν τον ενδιαφέρει μια ανάλυση των 

αφηγηματικών καινοτομιών της ταινίας. Η περιπλοκότητα εδώ αναφέρεται στο 

περιεχόμενό της. Τον κριτικό ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο ο Fellini εκθέτει την 

ηθική νόσο της σύγχρονης Ιταλίας και διαγράφει τους χαρακτήρες του ως σύμβολα 

μιας κοινωνίας σε κρίση. Ο Lanocita, ο οποίος αναγιγνώσκει την ταινία ως ηθική 

παραβολή, παρατηρεί ότι από το σύμπαν του δημιουργού απουσιάζουν οι υγιείς 

άνθρωποι. Στον κόσμο της Dolce Vita, οι εκπρόσωποι της αριστοκρατίας και των 

ανωτέρων κοινωνικών τάξεων, αλλά και οι εκπρόσωποι των λαϊκών στρωμάτων 

νοσούν, μετέχουν μιας ψεύτικης ζωής. Τα πρόσωπα του Fellini υπάρχουν, όπως 

γράφει χαρακτηριστικά ο κριτικός, δε ζουν, με την ύπαρξη εδώ να αναφέρεται στην 

αρνητική πλευρά της ζωής και τον Lanocita να περιγράφει τη Ρώμη του Fellini, σαν 

ένα τόπο ασυδοσίας και ασυνειδησίας, όπου μονός σκοπός είναι η ικανοποίηση των 

ταπεινότερων ενστίκτων.  
                                                                                                                                                                              
Lanocita: Il giornalismo come un romanzo giallo” [http://www.odg.mi.it/node/31355 (8/6/2015)]. Ο 
Moravia, κυρίως γνωστός για το πλούσιο λογοτεχνικό του έργο, συνεργάζεται ως κριτικός 
κινηματογράφου με το περιοδικό L’Espresso, από το 1957 μέχρι το 1990. Guido Bonsaver, “Alberto 
Moravia”, Encyclopedia of Italian Literary Studies. A-J, τμ. 1, επιμ. Gaetana Marrone, Routledge, Νέα 
Υόρκη 2007, σ. 1232. 
588 «La Dolce Vita», ό.π., σ. 24. 
589 Ό.π. 
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Ο Lanocita κρίνει ότι η ταινία, η ανθολογία αυτή «της διαφθοράς και των 

σκανδάλων», είναι το αποτέλεσμα «μιας τολμηρής και μεγαλοφυούς σύλληψης».590 Ο 

Fellini αναγνωρίζεται ως διορατικός δημιουργός, ο οποίος διερευνά με τόλμη τα όρια 

της κινηματογραφικής γλώσσας, της αφηγηματικής δομής και της φόρμας. Η Dolce 

Vita ορίζεται ως πνευματικό δημιούργημα και ως έργο τέχνης. Ο κριτικός στέκεται 

ιδίως στην πλαστική και αφυπνιστική δύναμη των εικόνων του Fellini, στην 

πλειονότητα των ερμηνειών, στο πολυδιάστατο του έργου του. Όμως πέρα από τα 

πλεονεκτήματά της, ο κριτικός εντοπίζει και τις αδυναμίες της, καθώς αναφέρεται 

στη μετριότητα των διαλόγων, στην ανεπάρκεια ορισμένων ηθοποιών και κυρίως 

στην έλλειψη ισορροπίας και αρμονίας της ταινίας, θεωρώντας ότι «το ουσιαστικό 

αναμειγνύεται με το περιττό, το σαφές με το σκοτεινό, το αυθόρμητο με το 

κατασκευασμένο».591 Η Dolce Vita, κατά Lanocita, αποτελεί «ένα ωραίο φιλμ, ενός 

μεγάλου μαιτρ, που θα απαιτούσε περισσότερο μέτρο, αυστηρότερη ισορροπία, 

μεγαλύτερη διαύγεια», αλλά αποφαίνεται τελικά ότι το φιλμ αποτελεί το «πιο 

ανησυχαστικό έργο του σύγχρονου κινηματογράφου».592  

Στο δεύτερο απόσπασμα κριτικού κειμένου, το οποίο παρατίθεται στο άρθρο, 

ο Moravia υποστηρίζει ότι η ταινία του Fellini αποτελεί το έργο ενός «καλλιτέχνη 

μπαρόκ της παρακμής».593 Όπως ο Lanocita κάνει αναφορά στους Goya και Grosz, 

έτσι και ο Moravia χρησιμοποιεί έναν όρο που αναφέρεται καταρχήν σε 

παραδοσιακές και καταξιωμένες τέχνες, όπως η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η 

ζωγραφική και η μουσική για να περιγράψει το δημιουργικό όραμα του Fellini. Και 

όπως και ο Lanocita, ο Moravia αντιμετωπίζει την ταινία ως την προσπάθεια ενός 

μεγάλου δημιουργού να εκφράσει τον προβληματισμό του για την παρακμή, την 

αποσύνθεση και την ηθική νόσο της κοινωνίας. Ο κριτικός αναγιγνώσκει την ταινία 

ως μια «χαρακτηριστική εικόνα της κοινωνίας μας στην καθημερινή αποσύνθεσή 

της», 594 υποστηρίζει ότι αποτελεί την καλύτερη της φιλμογραφίας του δημιουργού 

της και αναγνωρίζει τη σπουδαιότητά της στα πλαίσια μιας ευρύτερης παραγωγής. 

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Moravia έγκειται στο ότι το εγκώμιο στην 

ταινία του Fellini βασίζεται στην αλλαγή πορείας του σκηνοθέτη σε σχέση με τις 

προηγούμενες ταινίες του, όσον αφορά στον τρόπο αφηγηματικής δόμησης της 

                                                             
590 Ό.π., σ. 25. 
591 Ό.π. 
592 Ό.π. 
593 Ό.π. 
594 Ό.π. 
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ιστορίας του και στη διαγραφή των χαρακτήρων. Ο Moravia γράφει χαρακτηριστικά 

ότι ο «Φελλίνι εγκατέλειψε τη προσπάθεια να αφηγηθή με κλειστή δραματική πλοκή, 

και να οργανώση χαρακτήρες κι αφέθηκε σε μιαν παρατακτική, ανοιχτή και 

ουσιαστικά ατέρμονη έκθεση της ζωής μας. Έτσι μας έδωσε ένα φιλμ πλατύ, πλούσιο 

και δονούμενο που εκφράζει καθολικά την εποχή μας».595 Για τον κριτικό, η αξία της 

Dolce Vita έγκειται στην επεισοδιακή δομή της, στην μη αιτιακή σύνδεση των 

σκηνών, στην απόρριψη της αρχιτεκτονικής του κλασσικού κινηματογράφου για μια 

παρατακτική σύνταξη, σε στοιχεία δηλαδή μιας καλλιτεχνικής κινηματογραφικής 

αφήγησης που αντικατοπτρίζει και εκφράζει το πνεύμα της σύγχρονης ζωής.596  

Το άρθρο κλείνει με μια λογοτεχνική αναλογία του Moravia, ο οποίος 

παρομοιάζει τον Fellini με τον Πετρώνιο και τη Dolce Vita με το Σατυρικόν, στο 

βαθμό που και οι δύο δημιουργοί με διαφορά αιώνων αντικατοπτρίζουν στα έργα 

τους την παρακμή των κοινωνιών στις οποίες ζουν. Πέρα από μια κοινή τάση με τον 

Lanocita καταφυγής στα κριτικά τους κείμενα σε διάφορα έργα τέχνης, σε μια 

συνειδητή ή ασυνείδητη προσπάθεια μέσω αναλογιών να καταξιώσουν το 

κινηματογραφικό προϊόν, είναι αξιοσημείωτη η παρατήρηση, αν αναλογιστεί κανείς 

ότι εννιά χρόνια αργότερα ο Fellini θα μεταφέρει στον κινηματογράφο το έργο του 

Πετρώνιου στο Fellini - Satyricon (Σατυρικόν, 1969). 

Era Notte a Roma 

Στον βαθμό με τον οποίο το Κινηματογράφος-Θέατρο, σε επίπεδο μορφής και 

κοινής επιρροής του Bazin, δηλώνει μια σύμπνοια με τα Cahiers du Cinéma, η 

παρουσία του Rossellini στις σελίδες του ελληνικού περιοδικού μοιάζει απόλυτα 

αναμενόμενη, καθώς ο ιταλός σκηνοθέτης υπήρξε ένας από τους πλέον αγαπημένους 

δημιουργούς των κριτικών του γαλλικού περιοδικού. Ο Rossellini υπήρξε 

αγαπημένος auteur των Rohmer, Rivette, Godard και Truffaut και η αγάπη τους αυτή 

συνδέεται άμεσα με την επίδραση του Bazin, ο οποίος σε πληθώρα κειμένων του 

ύμνησε την ηθική, ουμανιστική κοσμοαντίληψη και το (νέο)ρεαλιστικό ύφος του 

Καθολικού Rossellini.597 Όπως σημειώνει ο Jim Hillier, για τους κριτικούς του 

γαλλικού περιοδικού o Rossellini αποτελούσε παράδειγμα, τόσο για τις ηθικές αξίες 

του έργου του, τις οποίες ενστερνίζονταν, αλλά και για το «μοντέρνο» στυλ 

κινηματογράφησης και αφήγησης, το οποίο ανταποκρίνονταν στον κινηματογράφο 
                                                             
595 Ό.π. 
596 Για την καλλιτεχνική κινηματογραφική αφήγηση βλ. David Bordwell, Narration in Fiction Film, ό.π., 
σ. 205-227. 
597 Βλ. ενδεικτικά André Bazin, “In defense of Rossellini”, ό.π.  
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που ήλπιζαν οι ίδιοι να κάνουν, σε αισθητικό επίπεδο και σε επίπεδο παραγωγής.598 

Αντίθετα στην Ιταλία, ο Rossellini της δεκαετίας του 1950 κατηγορείται από τους 

αριστερούς κριτικούς, με προεξάρχοντα τον Aristarco, για προδοσία των αρχών του 

νεορεαλισμού, αδιαφορία για την κατάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων και 

έκφραση χριστιανοδημοκρατικών θέσεων σε μια εποχή που ο νεορεαλισμός 

ταυτίζεται με την Αριστερά.599 

Το έργο του δημιουργού διχάζει τους έλληνες κριτικούς τη δεκαετία του 1950. 

Για μία μερίδα κριτικών η αναγνώριση του Rossellini ως μεγάλου δημιουργού 

βασίζεται αποκλειστικά στις νεορεαλιστικές ταινίες του των πρώτων μεταπολεμικών 

χρόνων, Roma Città Aperta (Ρώμη Ανοχύρωτη Πόλη, 1945), Paisa (1946) και 

Germania Anno Zero (Γερμανία Έτος Μηδέν, 1948). Οι ταινίες του της δεκαετίας του 

1950, Stromboli (Στρόμπολι, 1950), Europa 51 (Δε σε Είχα Αγαπήσει, 1952), Non 

Credo più all' Amore (Ο Φόβος, 1954), Viaggio in Italia (Ταξείδι στην Ιταλία, 1954) 

με τις οποίες ο σκηνοθέτης αμφισβητεί τα θέσφατα του νεορεαλισμού, θεωρούνται 

σαφέστατα υποδεέστερες. Αντίθετα, νεότεροι κριτικοί, όπως ο Σκαλιόρας, ο 

Καραπαναγιώτης και ο Ζάννας, επηρεασμένοι από τον Bazin και τα Cahiers, 

υπερασπίζονται τo πιο πρόσφατο έργο του Rossellini, κρίνοντάς το ως επαναστατικό 

όσον αφορά στην αναζήτηση μιας νέας κινηματογραφικής έκφρασης, βαθύτατα ηθικό 

και πλούσιο νοημάτων.600 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, πάντως, σημειώνεται μια αλλαγή στη 

στάση της ελληνικής κριτικής απέναντι στον Rossellini, αφού είναι η χρονιά του Il 

Generale Della Rovere,601 με το οποίο ο δημιουργός εγκαταλείπει τις αναζητήσεις 

                                                             
598Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. The 1950s: Neo-realism, Hollywood, New Wave, ό.π., σ. 177. 
Για τη στάση των κριτικών των Cahiers απέναντι στον Rossellini βλ. Jacques Rivette, “Letter on 
Rossellini”, στο Jim Hiller (επιμ.), Cahiers du Cinéma. The 1950s: Neo-realism, Hollywood, New Wave, 
ό.π., σ. 192-203 και Eric Rohmer, “The land of miracles”, στο Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. 
The 1950s: Neo-realism, Hollywood, New Wave, ό.π, σ. 205-208.  
599 Βλ. André Bazin, “In defense of Rossellini”, ό.π., σ. 96. 
600 Βλ. ενδεικτικά «Οκτώβριος 1960-Φεβρουάριος 1961», Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον 
κινηματογράφο», ό.π., σ. 195-196 και λ.β.κ, «Οι ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 16 Οκτωβρίου 
1956, σ. 2. Σφοδρός επικριτής του Rossellini της περιόδου Bergman είναι ο Πλωρίτης, ο οποίος δεν 
διστάζει να γράψει ενδεικτικά ότι το Europa 51 αποτελεί «αλλοπρόσαλλη όσο και άτεχνη απόπειρα 
κοινωνικής διαλεκτικής» (Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 17 
Οκτωβρίου 1956, σ. 2.) ή ότι το Non Credo più all' Amore, μακριά από τα νεορεαλιστικά Roma Città 
Aperta και Paisa, είναι σκηνοθετημένο «με τον πιο κοινό, τον πιο συμβατικό τον πιο αδιάφορο 
τρόπο». Μ. Πλ., «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 20 Απριλίου 1955, σ. 2. 
601 Η ταινία προβάλλεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στις 21/12/1959, στον κινηματογράφο 
Άντζελα σε φιλανθρωπική προβολή με σαφή πολιτική χροιά καθώς οργανώνεται «υπέρ της 
αποκαταστάσεως των προσφύγων του παραπετάσματος» και παρίστανται μέλη της βασιλικής 
οικογένειας. «Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 20 Δεκεμβρίου 1959, σ. 4.  
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του των προηγούμενων χρόνων και καταφεύγει σε μια σειρά από συμβατικές 

αφηγηματικές και σκηνοθετικές πρακτικές, αναζητώντας μια εμπορική επιτυχία που 

θα του επιτρέψει την πρόσβαση στα κινηματογραφικά μέσα που του έχει αρνηθεί η 

ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία. Με το Il Generale Della Rovere, το οποίο 

τελικά θα αποτελέσει εμπορική και κριτική επιτυχία, ο Rossellini επανέρχεται στο 

θέμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Για ένα μέρος της κριτικής, η ταινία του αυτή 

σηματοδοτεί την επιστροφή του δημιουργού στον νεορεαλισμό και χαιρετίζεται με 

ενθουσιασμό. Από την άλλη πλευρά, οι κριτικοί εκείνοι οι οποίοι υποστήριζαν τον 

«μοντέρνο» κινηματογράφο του δημιουργού εκφράζουν την απογοήτευσή τους για 

την εμπορική και εύκολη, όπως τη χαρακτηρίζουν, στροφή του Rossellini.602 

Παρά τις διαφωνίες των ελλήνων κριτικών για την αξία των ταινιών του 

Rossellini, δεν έχει μειωθεί το ενδιαφέρον τους για τον δημιουργό, αφού το έργο του, 

όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Fellini, αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές 

κατευθύνσεις που παίρνει ο νεορεαλισμός. Χωρίς αμφιβολία ο σκηνοθέτης 

εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως σημαντικός δημιουργός και κάθε καινούρια του 

ταινία κεντρίζει το ενδιαφέρον της κριτικής. Στο πλαίσιο αυτού του ενδιαφέροντος 

εντάσσεται η δημοσίευση του ανυπόγραφου άρθρου «Ήταν Νύχτα στη Ρώμη» στο 

τελευταίο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, το οποίο αφορά την ταινία του 

Rossellini Era Notte a Roma (Ήταν Νύχτα στη Ρώμη, 1960).603 Τον Σεπτέμβριο του 

1960, όταν το Κινηματογράφος-Θέατρο δημοσιεύει το συγκεκριμένο άρθρο, η ταινία 

έχει προβληθεί στο 13ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών και στο 12ο 

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Karlovy Vary όπου και απονέμεται στο σκηνοθέτη 

της το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου αρχίζει να 

προβάλλεται στις ιταλικές κινηματογραφικές αίθουσες. Όμως, με την εξαίρεση των 

πιστών κριτικών των Cahiers du Cinéma, η ταινία δεν καταφέρνει να κερδίσει την 

κριτική, αλλά ούτε και το κοινό.604 

                                                             
602 Πρβλ. ενδεικτικά Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 23 Δεκεμβρίου 
1959, σ. 2 με Κ. Σκαλιόρας, «Οι ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 20 Δεκεμβρίου 1960, σ. 2 και 
«Οκτώβριος 1960-Φεβρουάριος 1961», ό.π., σ. 196. 
603 Ήδη στο πρώτο τεύχος του περιοδικού, στη στήλη «Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», γίνεται 
αναφορά στο Era Notte a Roma, με αφορμή τα γυρίσματά της ταινίας. Σε πληροφοριακού κυρίως 
σκοπού σημείωμα τονίζεται ότι ο Rossellini συνεργάζεται με τον παλιό του συνεργάτη Sergio Amidei 
και ότι η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
«Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 37. 
604 Τον Απρίλη του 1960, στη στήλη των Cahiers “La photo du mois”, δημοσιεύεται άρθρο σχετικά με 
την ταινία πολύ πριν από την προβολή της στους γαλλικούς κινηματογράφους. Βλ. F.H., “La photo du 
mois”, Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 106 (Απρίλιος 1960), σ. 44-45. Τον Σεπτέμβρη του 1961, στο “Le 
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Το Era Notte a Roma, η ιστορία τριών αιχμαλώτων -ενός Άγγλου, ενός Ρώσου 

και ενός Αμερικανού- οι οποίοι αφού δραπετεύσουν από στρατόπεδο αιχμαλώτων 

κρύβονται στη Ρώμη της γερμανικής Κατοχής, αποτελεί, όπως υποστηρίζει και ο 

Bondanella, ένα κατά μία έννοια ριμέικ του Roma Citta Apperta.605 Ο ίδιος ο 

Rossellini, το Δεκέμβρη του 1959, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αθήνα με 

αφορμή φιλανθρωπική προβολή του Il Generale Della Rovere και κατά τη διάρκεια 

συνέντευξης τύπου, έχει ήδη προαναγγείλει τα γυρίσματα του Era Notte a Roma. 

Επίσης, έχει αποκαλύψει ότι η ταινία του αυτή πρόκειται να αποτελέσει το δεύτερο 

μέρος μιας τριλογίας με θέμα τον πόλεμο, στα πρότυπα της νεορεαλιστικής τριλογίας 

του Roma Cita Apperta, Paisà και Germania Anno Zero. Η τριλογία αυτή, πρώτο 

μέρος της οποίας θα ήταν το Il Generale Della Rovere και τρίτη το Una Donna il 

Giorno, δε θα ολοκληρωθεί ποτέ.606 

Η προαναγγελία των γυρισμάτων του Era Notte a Roma από τον Rossellini 

στην Αθήνα (στο Κάζα ντ’ Ιτάλια, την έδρα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 

Αθηνών), δεν γίνεται μόνο μπροστά στους εκπροσώπους του τύπου, αλλά και σε ένα 

κοινό το οποίο αποτελείται και από σπουδαστές κινηματογραφικών σχολών. Όπως 

πληροφορούμαστε από τον τύπο της εποχής, η συνέντευξη τύπου του Rossellini 

εξελίσσεται σε «μαθητική διάλεξη», καθώς ο σκηνοθέτης καλείται να απαντήσει 

μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις σχετικά με το πρόσφατο έργο του, τις αισθητικές του 

αντιλήψεις και αναζητήσεις, τις θεωρητικές του απόψεις και τα μελλοντικά του 

σχέδια, ενώ ζητάται και η γνώμη του σχετικά με το αν η προσωπικότητα και το ύφος 

του σκηνοθέτη είναι σημαντικότερα από το θέμα ή τους ηθοποιούς μιας ταινίας. Το 

γεγονός ότι μεταξύ του κοινού παρευρίσκονται σπουδαστές κινηματογραφικών 

σχολών που έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τον Rossellini να μιλά για τον τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνεται την κινηματογραφική τέχνη και ειδικότερα για το Era 

Notte a Roma, αποτελεί ακόμα έναν λόγο που εξηγεί τη δημοσίευση του άρθρου 

«Ήταν Νύχτα στη Ρώμη», καθώς μοιάζει λογικό το συγκεκριμένο κοινό, στο οποίο 

                                                                                                                                                                              
conseil des dix”, ο Mullet και ο Douchet δίνουν στην ταινία πολύ υψηλές βαθμολογίες, αν και αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι πιστοί του Rossellini, Rivette και Hoveyda εμφανίζονται συγκρατημένοι. “Le 
conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 21, νο. 123 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 54. Για την εμπορική και 
κριτική αποτυχία του Era Notte a Roma βλ. Mira Liehm, ό.π., σ. 162. 
605 Βλ. και Peter Bondanella, The Films of Roberto Rossellini, Cambridge University Press, Κέμπριτζ 
1993, σ. 24. 
606 Φρ., «Ο Ροσσελλίνι ομιλεί διά το έργον του», Ελευθερία, 22 Δεκεμβρίου 1959, σ. 2. Ο Bondanella 
αντί για μια τριλογία του πολέμου, κάνει λόγο για μια ιστορική τετραλογία που τελικά 
πραγματοποιήθηκε και περιλαμβάνει τις ταινίες II Generale Della Rovere, Era Notte a Roma, Viva l’ 
Italia και Vanina Vanini. Βλ. Peter Bondanella, The Films of Roberto Rossellini, ό.π., σ. 23. 
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στοχεύει το περιοδικό να επιθυμεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες και νεότερα 

για την ταινία του σκηνοθέτη.607  

 Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μια κριτική παρουσίαση του Era Notte a 

Roma, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ο συντάκτης του έχει παρακολουθήσει ο 

ίδιος την ταινία, η οποία εξάλλου δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα, ούτε θα 

προβληθεί στο εμπορικό κύκλωμα διανομής. Η βάση του άρθρου μοιάζει να είναι ένα 

σύντομο σημείωμα του Domarchi στα Cahiers τον Ιούνιο του 1960, όπου ο κριτικός 

εστιάζοντας στη mise en scène του Rossellini, εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την 

ταινία.608 Το σημείωμα του γάλλου κριτικού εμπλουτίζεται με προσωπικές κρίσεις 

του συντάκτη του κειμένου που απηχούν την έντονη επίδραση που έχει δεχτεί o 

τελευταίος από τον Bazin και τους κριτικούς των Cahiers.  

Με τη δημοσίευση του άρθρου «Ήταν Νύχτα στη Ρώμη» δηλώνεται το 

ξεχωριστό ενδιαφέρον των συντακτών του περιοδικού για τον Rossellini ως 

εκπρόσωπο ενός νεορεαλιστικού κινηματογράφου, αλλά και γενικότερα ενός 

ευρωπαϊκού κινηματογράφου τέχνης. Ήδη ο Μπακογιαννόπουλος σε κριτική του στο 

δεύτερο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, φανερώνοντας την επίδραση που έχει 

δεχτεί από την μπαζενική σκέψη, εκφράζει την πεποίθηση ότι ο σκηνοθέτης αποτελεί 

υπόδειγμα ενός νεορεαλιστή δημιουργού, με κριτήριο την ηθική θέση του απέναντι 

στον κόσμο, άποψη την οποία έχει εκφράσει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης δηλώνοντας ότι 

ο νεορεαλισμός «σε ό, τι με αφορά είναι πρωταρχικά μια ηθική τοποθέτηση, η οποία 

δίνει μια προοπτική στον κόσμο. Κατόπιν γίνεται αισθητική τοποθέτηση, αλλά η 

βάση του είναι ηθική».609 Επίσης, ο Μεσθεναίος, σε κριτική του για το Our Man in 

Havana, κάνει ειδική αναφορά στο Viaggio in Italia ως προάγγελο του Hiroshima 

mon Amour αναγνωρίζοντας, στα πρότυπα του Rivette, ότι με την ταινία του αυτή ο 

Rossellini δημιουργεί ρήξη μεταξύ παλιού και καινούριου κινηματογράφου 

εισάγοντας το μοντέρνο στην έβδομη τέχνη.610 

                                                             
607 Για την παρουσία του Rossellini στην Αθήνα και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε βλ. 
Ε.Ψυρρ., «Ο Ροσσελλίνι ομιλεί για τον κινηματογράφο», Το Βήμα, 22 Δεκεμβρίου 1959, σ. 2, Φρ., 
ό.π., σ. 2.  
608 Πρβλ. «Ήταν Νύχτα στη Ρώμη», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, ό.π., σ. 26-27 με Jean Domarchi, 
“Cannes 1960”, Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 108 (Ιούνιος 1960), σ. 39.  
609 Βλ. Γ. Μπ., «Η Γυναίκα με το Φλογερό κορμί (La Sfida) Francesco Rosi», Κινηματογράφος-Θέατρο, 
τχ. 2, ό.π., σ. 44. Το παράθεμα από Maurice Schérer, François Truffaut, “Entretien avec Roberto 
Rossellini”, Cahiers du Cinéma, τμ. 7, νο. 37 (Ιούλιος 1954), σ. 1, 
610 Φ. Μεσθεναίος, «Ο Άνθρωπός μας στην Αβάνα (Our Man in Havana)», Κινηματογράφος-Θέατρο, 
τχ. 1, ό.π. σ. 44. Η θέση του Rivette για το Viaggio in Italia, στο Jacques Rivette, “Letter on Rossellini”, 
ό.π. 
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 Παρά το γεγονός ότι ο στόχος δημοσίευσης του συγκεκριμένου άρθρου είναι 

κυρίως ενημερωτικός, στο κείμενο εντοπίζει κανείς στοιχεία που αποκαλύπτουν τις 

γενικότερες αισθητικές τάσεις του Κινηματογράφος-Θέατρο. Κατ’ αρχάς, η ιστορία 

της ταινίας χαρακτηρίζεται αναφορικά με το συνολικό έργο του Rossellini, «όπως 

πάντα εξαιρετικά απλή κι’ ευκολονόητη χωρίς βαρυφορτωμένες συμβολικές και 

φιλολογικές προεκτάσεις».611 Η φιλολογικότητα καταδικάζεται ως σύμπτωμα ενός 

κινηματογράφου της επιτήδευσης και του στείρου διανοητισμού και άρα σύμπτωμα 

πλαστότητας που αντιβαίνει στο στόχο ενός λιτού, μεστού, αληθινά ρεαλιστικού 

κινηματογράφου, στα πρότυπα της γαλλικής σχολής του Bazin και των επιγόνων του 

στα Cahiers που αρνούνται κάθε φιλολογικότητα στο έργο του ιταλού δημιουργού.612 

Ο συντάκτης του άρθρου ασχολείται επισταμένα με το ζήτημα της 

σκηνοθεσίας του Era Notte a Roma και ειδικότερα με το πώς η κινηματογραφική 

τεχνολογία επιτρέπει στο σκηνοθέτη να εκφράσει δημιουργικά το σκηνοθετικό του 

όραμα. Στο επίκεντρο του άρθρου τίθεται η χρήση του φακού Pancinor, ενός φακού 

zoom τον οποίο ο ίδιος ο Rossellini επινόησε και που επιτρέπει στο χειριστή του και 

εν προκειμένω στον ίδιο τον δημιουργό να πλησιάζει ή να απομακρύνεται από το 

αντικείμενο που παρακολουθεί χωρίς να είναι αναγκασμένος να μετακινεί την 

κάμερα.613 Για τον ανώνυμο συντάκτη, ο «καταπληκτικός» τρόπος με τον οποίο ο 

Rossellini χειρίζεται το φακό του και οι σκηνοθετικές του επιλογές όσον αφορά στην 

επιλογή των πλάνων υπηρετούν απόλυτα την αφήγηση. Όπως υπογραμμίζει, «τα πολύ 

μακριά πλάνα κι η δεξιοτεχνική χρήση του zoom δημιουργούν ένα ύφος εντελώς 

ρευστό κι απόλυτα κατάλληλο για την αφηγηματική ανάπτυξη ενός 

κινηματογραφικού μυθιστορήματος, όπως η ταινία αυτή».614  

Η επιλογή του σκηνοθέτη να στηριχτεί στα γενικά πλάνα, αρνούμενος το 

μοντάζ και επιλέγοντας αντ΄ αυτού το zoom, σημαίνει ότι ο Rossellini απορρίπτει τον 

κατακερματισμό του χώρου, πιστός σε έναν μπαζενικό φαινομενολογικό ρεαλισμό, 

ενώ και ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει στον Domarchi ότι ο φακός Pancinor 

                                                             
611 «’Ήταν Νύχτα στη Ρώμη» ό.π., σ. 26. 
612 Βλ. Ενδεικτικά Jacques Rivette, “Letter on Rossellini”, ό.π., σ. 199. André Bazin, “In defense of 
Rossellini”, ό.π., σ. 100-101. 
613 Για τη θέση του ίδιου του Rossellini σχετικά με τα πλεονεκτήματα του φακού Pancinor βλ. Jose 
Luis Guarner, Roberto Rossellini, μτφ. Elizabeth Cameron, Praeger, Νέα Υόρκη 1970, σ. 82. 
614 «Ήταν Νύχτα στη Ρώμη», ό.π., σ. 26. Η φράση «κινηματογραφικό μυθιστόρημα» χρησιμοποιείται 
και από τη Μητροπούλου στο δεύτερο μέρος του άρθρου της σχετικά με το Φεστιβάλ Καννών, 
αναφορικά με την ταινία L’ Avventura του Antonioni. Βλ. Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η 
συνέχεια του Φεστιβάλ)», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 3, ό.π., σ. 39. 
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«αποκαθιστά στο πλάνο σεκάνς όλο το νόημά του».615 O Bazin είναι εκείνος που θα 

επισημάνει ότι η ευέλικτη κινούμενη κάμερα του Rossellini στο Paisà και τα πλάνα 

σεκάνς του σκηνοθέτη σέβονται απόλυτα τη χωροχρονική ακεραιότητα της 

πραγματικότητας. Ο Rossellini μοιάζει να εφαρμόζει στο κινηματογραφικό του έργο 

τη μπαζενική θεωρία και η ομολογία του γίνεται τρόπος ανάγνωσης του έργου του 

από τον συντάκτη του άρθρου. 

Η χρήση της φράσης «κινηματογραφικό μυθιστόρημα» παραπέμπει στον 

Astruc και στην camera-stylo του. Ο φακός του Rossellini, σύμφωνα με το όραμα του 

Astruc, γίνεται η πένα του δημιουργού και του επιτρέπει την ελευθερία της 

κινηματογραφικής πλέον συγγραφής, τη δημιουργία ενός μυθιστορήματος γραμμένου 

με εικόνες και όχι με λέξεις. Ο σκηνοθέτης αγκαλιάζει την τεχνολογία 

αναγνωρίζοντας τις πρόσθετες δυνατότητες που μπορεί να του προσφέρει για να 

εκφράσει το προσωπικό του όραμα για τον κόσμο. Επίσης, ήδη από το 1948, ο Bazin 

έχει υποστηρίξει ότι «η αισθητική του ιταλικού κινηματογράφου, τουλάχιστον στις 

πιο περίτεχνες εκδηλώσεις του και στο έργο σκηνοθετών με τέτοια συνείδηση του 

μέσου, όπως ο Rossellini είναι απλά το ισοδύναμο στον κινηματογράφο του 

αμερικανικού μυθιστορήματος».616. 

Για τον συγγραφέα του άρθρου ο δημιουργός χρησιμοποιεί την κάμερα και τις 

κινήσεις της με τρόπο που σχετίζεται άμεσα με τη στάση του απέναντι στην 

πραγματικότητα καθώς και με το ενδιαφέρον του για τα κινηματογραφικά του 

πρόσωπα. Ο φακός της κάμερας γίνεται το «άγρυπνο μάτι» του σκηνοθέτη με το 

οποίο τα παρακολουθεί αδιάκοπα, χωρίς να προβαίνει σε «καμμία άμεση ψυχολογική 

ανάλυση».617 Ο ανώνυμος συντάκτης μελετά τη σκηνοθετική μέθοδο του Rossellini, 

ακολουθώντας μια μπαζενική προσέγγιση. Ο σκηνοθέτης ορίζεται ως ο νεορεαλιστής 

δημιουργός, ο οποίος απορρίπτει το θέαμα ενός κλασικού κινηματογράφου καθώς 

αρνείται την ψυχολογική ανάλυση των χαρακτήρων του, αλλά, έχοντας στον πυρήνα 

του έργου του το ενδιαφέρον για τα πρόσωπα, ανιχνεύει «τις πιο μύχιες εσωτερικές 

                                                             
615 Jean Domarchi, “Cannes 1960”, ό.π. 
616 André Bazin, “An aesthetic of reality: Cinematic realism and the Italian school of the liberation”, 
What Is Cinema?, τμ. 2, ό.π., σ. 39. Ο Rivette, επηρεασμένος από τον Astruc και τον Bazin, προσφέρει 
ακόμα μια λογοτεχνική μεταφορά, όταν με αφορμή το Viaggio in Italia σημειώνει ότι με τη 
συγκεκριμένη ταινία «επιτέλους προσφέρει στον κινηματογράφο, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι 
καταδικασμένος να είναι αφηγηματικός τη δυνατότητα του δοκιμίου». Jacques Rivette, “Letter on 
Rossellini”, ό.π., σ. 198-199. 
617 «Ήταν Νύχτα στη Ρώμη», ό.π., σ. 27. 
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τους εξελίξεις, κάτω από την φαινομενικά αντικειμενική περιπετειώδη δράση»,618 

ακολουθώντας τα συνεχώς μέσα από τον φακό της κάμεράς του, χρησιμοποιώντας τα 

γενικά πλάνα σε συνδυασμό με το zoom το οποίο λειτουργεί σαν «ψυχολογικό 

μικροσκόπιο».619  

Με τον όρο «ψυχολογικό μικροσκόπιο», τον οποίο ο ίδιος ο Rossellini έχει 

χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τον Domarchi για να περιγράψει τη λειτουργία του 

Pancinor, αναζητείται μια ρεαλιστική ερμηνεία των πλάνων που χρησιμοποιεί ο 

δημιουργός, αφού επιλέγεται να τονισθεί μια επιστημονική χρήση του. Στο κείμενο 

του γάλλου κριτικού επίσης συναντάμε το σχόλιο ότι ο Pancinor «αποκαθιστά το 

πλάνο σεκάνς σε όλη του τη σημασία»,620 δίνοντας έμφαση στην αγαπημένη λήψη 

του Bazin. Ο συντάκτης του άρθρου αρνείται να προσεγγίσει τη χρήση του zoom ως 

φορμαλιστικού στοιχείου, αποδίδοντας στο ψυχολογικό μικροσκόπιο του Rossellini 

μια λειτουργία αποκαλυπτική αλλά αθέατη.621 

 Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην απλότητα που διακρίνει τη 

σκηνοθεσία του Rossellini, στην άρνησή του να χρησιμοποιήσει εφφέ ώστε να 

υπογραμμίσει τα λόγια και τις πράξεις των ηρώων του, συμπληρώνοντας ότι «και στις 

πιο δραματικές στιγμές η ένταση παραμένει εσωτερική και υποταγμένη στην 

αφήγηση».622 Σ΄ αυτό το σημείο o συντάκτης του κειμένου απηχεί ουσιαστικά την 

θέση των κριτικών των Cahiers, οι οποίοι γοητεύονται από την απλότητα και τη 

λιτότητα του ύφους του δημιουργού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Rohmer και ο Truffaut 

σε συνέντευξή τους με τον Rossellini ορίζουν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του στυλ 

του την απουσία κινηματογραφικών εφφέ και δηλώνουν χαρακτηριστικά στον 

αγαπημένο τους δημιουργό «[…]Δεν υπογραμμίζετε τις σημαντικές στιγμές, 

παραμένετε πάντα όχι μόνο αντικειμενικός αλλά απαθής[…]δίνοντάς του την 

ευκαιρία να συνδέσει την απάθεια του ύφους του με μία στάση ταπεινότητας 

απέναντι στην πραγματικότητα.623  

                                                             
618 Ό.π. Πρβλ. με Jean Domarchi, “Cannes 1960”, ό.π. 
619 «Ήταν Νύχτα στη Ρώμη», ό.π., σ. 27. Για την απόρριψη του ψυχολογικού ρεαλισμού από το 
νεορεαλιστικό κινηματογράφο, βλ. André Bazin, “In defense of Rossellini”, ό.π., σ. 97. 
620 Jean Domarchi, “Cannes 1960”, ό.π. 
621 Είναι ενδιαφέρον ότι ο Bazin έχει επίσης αναφερθεί στη χρήση της κάμερας ως ψυχολογικού 
μικροσκοπίου, σε κείμενό του για το La Passion de Jeanne d'Arc (Ιωάννα της Λοραίνης, 1928) του Carl 
Dreyer, όπου σημειώνει ότι ο φακός του δανού σκηνοθέτη αποδίδει με σχολαστικό ρεαλισμό την 
πνευματικότητα και αποκαλύπτει τον ψυχολογικό και συναισθηματικό κόσμο των προσώπων. Βλ. 
André Bazin, “La Passion de Jeanne D' Arc”, Le Cinéma de la Cruauté, Flamarion, Παρίσι 1975, σ. 39. 
622 «Ήταν Νύχτα στη Ρώμη», ό.π., σ. 27. 
623 Maurice Schérer, François Truffaut, ό.π., σ. 2-3. 
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Παρά το γεγονός ότι στο Era Notte a Roma ο Rossellini συχνά χρησιμοποιεί 

την κάμερά του και ειδικότερα τον φακό zoom για να υπογραμμίσει και να 

καθοδηγήσει τον θεατή, ενώ γενικότερα σε επίπεδο ύφους, αλλά και αφήγησης 

προχωρά σε μια σειρά συμβιβασμών ακολουθώντας τις συμβάσεις ενός κλασικού 

κινηματογράφου, για τον συντάκτη του άρθρου εξακολουθεί να είναι ο δημιουργός 

των νεορεαλιστικών έργων της δεκαετίας του 1940 και μετέπειτα της περιόδου 

Bergman. Αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την θεώρηση του Bazin και των επιγόνων του 

στα Cahiers, ως auter του νεορεαλισμού, ο οποίος μέσω του κινηματογραφικού 

φακού και της mise en scène εκφράζει το προσωπικό, ουμανιστικό του όραμα για τον 

κόσμο. 

La Sfida  

Το ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για τον ιταλικό κινηματογράφο 

εκδηλώνεται επίσης με την βαθμολογική αξιολόγηση καθώς και τη συγγραφή 

κριτικών κειμένων για δύο ταινίες, τις οποίες οι συντάκτες και οι συνεργάτες του 

περιοδικού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις αθηναϊκές αίθουσες. Η 

πρώτη από αυτές είναι η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βενετίας La Sfida, ταινία η οποία 

αρχίζει να προβάλλεται στην Αθήνα στις 2 Μαΐου 1960, στους κινηματογράφους 

Άστορ και Άττικα, με τον πρωτότυπο τίτλο Η Γυναίκα με το Φλογερό Κορμί. Τη 

σκηνοθεσία της υπογράφει ο Rosi, περισσότερο γνωστός σήμερα για τις πολιτικές του 

ταινίες των δεκαετιών 1960 και 1970, όπως Salvatore Giuliano (Τζουλιάνο ο 

Αρχιληστής, 1962), Le Mani Sulla Città (Τα Χέρια Πάνω από την Πόλη, 1963) και Il 

Caso Mattei (Υπόθεση Ματτέι, 1972). Στο La Sfida, ο Rosi διηγείται την ιστορία ενός 

νέου άνδρα ο οποίος επιχειρώντας να ξεφύγει από την ανέχεια του περιβάλλοντός 

του, συγκρούεται με τους νόμους της ναπολιτάνικης Camorra, σε μια ταινία που θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως γκανγκστερική ταινία με νεορεαλιστικά στοιχεία, 

αφού ο σκηνοθέτης δεν κρύβει την επίδραση που έχει δεχτεί τόσο από την ταινία La 

Terra Trema του Visconti, όπου άλλωστε είχε εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη, αλλά 

και από το αμερικάνικο κινηματογραφικό είδος του αστυνομικού φιλμ (crime 

film).624 Το La Sfida κεντρίζει το ενδιαφέρον της ελληνικής κριτικής καθώς 

προσλαμβάνεται ως δείγμα των νέων τάσεων του ιταλικής κινηματογραφίας και ο 

                                                             
624 Για τις επιρροές που έχει δεχτεί ο Rosi στο La Sfida βλ. και Gian Piero Brunetta, ό.π., σ. 159, 179. 
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Rosi γίνεται δεκτός ως εκπρόσωπος μιας ανανεωτικής τάσης στον νεορεαλιστικό 

κινηματογράφο.625  

Η ταινία τυγχάνει μιας αρκετά ικανοποιητικής υποδοχής από τους κριτικούς 

στη στήλη «Η γνώμη των δέκα». Πιο ενθουσιώδεις εμφανίζονται οι περισσότεροι από 

τους φιλοξενούμενους κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο. Ο Γρηγορίου και ο 

Κούνδουρος, την αξιολογούν ως πολύ καλή (3 αστέρια), όπως και ο Μοσχοβάκης και 

ο Σταματίου, αλλά και ο Καραπαναγιώτης. Πιο επιφυλακτικός εμφανίζεται ο 

Πλωρίτης (2 αστέρια) και αυστηρότερος ο Νταϊφάς (1 αστέρι). Ακολουθώντας τον 

Πλωρίτη, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Μεσθεναίος την αποτιμούν ως ικανοποιητική 

(2 αστέρια), ενώ ο Μανθούλης απέχει τη βαθμολόγησης.626 

Στην κριτική του για το La Sfida, ο Μπακογιαννόπουλος, πιστός στη 

γενικότερη μεθοδολογία που εφαρμόζει στα κριτικά του κείμενα στο 

Κινηματογράφος-Θέατρο, επιχειρεί αρχικά να πληροφορήσει το κοινό για το 

δημιουργό της ταινίας και να τον εντάξει σε μια κινηματογραφική σχολή. Σημειώνει: 

«Ο Φραντσέσκο Ρόζι είναι ένας από τους νεώτερους ιταλούς σκηνοθέτες. Πριν 

γυρίση το πρώτο του έργο, δούλεψε δέκα χρόνια βοηθός σε μερικούς από τους 

μεγαλύτερους δημιουργούς ή ανανεωτές του νεορεαλιστικού κινηματογράφου. Στον 

Βισκόντι, τον Έμμερ και τον Αντονιόνι».627 Η μαθητεία του Rosi δίπλα στους 

συγκεκριμένους σκηνοθέτες και οι επιδράσεις που έχει δεχτεί, τον κατατάσσουν στο 
                                                             
625 Ενδεικτικά, οι κριτικοί του Κουαρτέτου γράφουν ότι «η ρωμαλέα παράδοση του νεορεαλισμού 
έχει βρει άξιους συνεχιστές και στη νεώτερη γενιά». Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της 
εβδομάδος», Το Βήμα, 3 Μαΐου 1960, σ. 2. Ο Μοσχοβάκης επισημαίνει τις νεορρεαλιστικές επιρροές 
του Rosi και χαρακτηρίζει το La Sfida ένα «αδρό ντοκουμέντο από την ιταλική πραγματικότητα στις 
γεωργικές επαρχίες». Αντώνης Μοσχοβάκης, “Η Γυναίκα με το Φλογερό Κορμί», στο Αντώνης 
Μοσχοβάκης, Σινεπιλογή (1958-1982), ό.π., σ. 46. Ο Λινάρδος, στα Νέα, σημειώνει ότι πρόκειται για 
ένα συναρπαστικό δράμα σε γνήσιο νεορεαλιστικό στυλ, πλημμυρισμένο από Ναπολιτάνικη 
γραφικότητα», Π.Ν.Λ., «Τα έργα της εβδομάδος», Τα Νέα, 3 Μαΐου 1960, σ. 2. Ο Πλωρίτης, 
περισσότερο συγκρατημένος, γράφει ότι η ταινία ποντάρει «στη ρεαλιστική (η νεορεαλιστική, αν 
θέλετε) αναπαράσταση του αγώνα» του κεντρικού χαρακτήρα, ενώ κάνει λόγο και για σκηνές 
«ωραία δείγματα νεορεαλιστικού ύφους». Μ. Πλωρίτης «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», 
Ελευθερία, 4 Μαΐου 1960, σ. 2.  
626«Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π. Αντίθετα με τους έλληνες κριτικούς, οι 
μετέχοντες στο “Le conseil des dix” των Cahiers αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη αυστηρότητα ή 
αδιαφορία την ταινία του Rosi. Ειδικότερα, ο Moullet και ο Rivette τη βαθμολογούν με 1 μόλις 
αστέρι, ο Godard την αξιολογεί ως κακή, ενώ ο Agel, ο Bitsch, ο de Givray, ο Domarchi, ο Hoveyda, ο 
Melville και ο Mourlet απέχουν. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 19, νο.111 (Σεπτέμβριος 
1960), σ. 54. O Rosi κατηγορείται για έλλειψη ειλικρίνειας, για αντιγραφή των αμερικανικών ταινιών 
του Dassin και ότι ακολουθεί την κρυπτο-ρεαλιστική ρητορική του Carlo Lizzani. “Films sortis a Paris 
du 6 Juillet au 2 Aout 1960”, Cahiers du Cinéma, τμ. 19, νο. 111 (Σεπτέμβριος 1960), σ. 63. 
627 Γ.Μπ., «Η Γυναίκα με το Φλογερό κορμί (La Sfida) Fransesco Rosi», ό.π., σ. 44. Ο κριτικός αναφέρει 
ότι πρόκειται για την πρώτη ταινία του σκηνοθέτη αν και πριν το La Sfida, o Rosi είχε σκηνοθετήσει 
το Camicie Rosse (Κόκκινα Πουκάμισα, 1952) μαζί με τον Goffredo Alessandrini και το Kean - Genio e 
Sregolatezza (Η Αντίζηλος του Πρίγκηπος, 1957) μαζί με τον Vittorio Gassman. 
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νεορεαλιστικό ρεύμα του ιταλικού κινηματογράφου. Επομένως, το έργο του θα 

αναγνωσθεί στα πλαίσια των εξελίξεων που σημειώνονται στο συγκεκριμένο κίνημα. 

Ακόμα, υπογραμμίζοντας ο Μπακογιαννόπουλος τη δεκάχρονη θητείας του Rosi ως 

βοηθού σκηνοθέτη, τα ονόματα των «δασκάλων» του και τη μακρόχρονη 

προπαρασκευή δίπλα τους, σκιαγραφεί το πορτραίτο ενός δημιουργού ο οποίος 

αντιμετωπίζει με ευθύνη και σοβαρότητα το μέσο το οποίο υπηρετεί καταδεικνύοντας 

τη σημασία που δίνει ο κριτικός σε μία ηθική στάση του δημιουργού απέναντι στο 

έργο του. 

Αυτή τη σοβαρότητα του δημιουργού, καθώς και μια «σπάνια κυριαρχία πάνω 

στα εκφραστικά του μέσα»628 διακρίνει ο κριτικός στο La Sfida. Όσον αφορά στον 

τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης οργανώνει την αφήγησή του, ο 

Μπακογιαννόπουλος επισημαίνει τη σταθερότητα του ρυθμού και τη βαθμιαία 

ένταση που δίνει στα επεισόδιά του ο Rosi μέχρι την τελική κλιμάκωση, αλλά και τον 

τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει δραματικά το θέμα του σε συνάρτηση με το 

περιβάλλον όπου αυτό διαδραματίζεται. Επίσης, προβαίνει σε μια λεπτομερή 

ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο Rosi χρησιμοποιεί τη mise en scène, για να 

εκφράσει το νόημα της ταινίας του, να ασκήσει επίδραση στον θεατή, αλλά και να 

επιτύχει ένα ρεαλιστικό ύφος. Επικεντρώνει την προσοχή του στους δύο κύριους 

χώρους όπου διαδραματίζεται η ταινία, στα κατασκευασμένα πλην ρεαλιστικά 

σκηνικά αλλά και στους φυσικούς εξωτερικούς χώρους και στον τρόπο με τον οποίο 

τους κινηματογραφεί ο Rosi, χρησιμοποιώντας δημιουργικά την κλίμακα των πλάνων 

του και τις εναλλαγές τους, με αποτέλεσμα οι χώροι αυτοί να «προσφέρονται 

μετουσιωμένοι καλλιτεχνικά κι όμως διατηρώντας όλη την αμεσότητα της υλικής 

τους παρουσίας».629  

Ειδικότερα ο Μπακογιαννόπουλος εξετάζει τη λειτουργία των πλάνων του 

Rosi, κρίνοντας ότι με τα κοντινά πλάνα του ο σκηνοθέτης καταφέρνει να μεταδώσει 

την αίσθηση της καθημερινότητας, των σχέσεων αλλά και της σύγχυσης της ζωής 

των κατοίκων της λαϊκής πολυκατοικίας όπου ζει ο κεντρικός ήρωας, ενώ με τα 

μακρινά πλάνα επιτυγχάνει το στυλιζάρισμα των εικόνων του και την αισθητική 

απόσταση του θεατή. Εντυπωσιασμένος εμφανίζεται ο κριτικός από τον τρόπο με τον 

οποίο ο Rosi κινηματογραφεί τους φυσικούς χώρους της υπαίθρου, από τα 

καδραρίσματα, την σύνθεση των πλάνων του, από την οργάνωση του έμψυχου υλικού 
                                                             
628 Γ.Μπ., «Η Γυναίκα με το Φλογερό κορμί (La Sfida) Fransesco Rosi», ό.π. 
629 Ό.π. 
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στο εσωτερικό τους σε σχέση με το τοπίο, και από τη φωτογραφία, υπογραμμίζοντας 

την ενότητα που επιτυγχάνει ο σκηνοθέτης. 

Το γεγονός ότι ο Μπακογιαννόπουλος προχωρά σε ένα εγκώμιο, συχνά με 

λυρικούς τόνους, της φόρμας της ταινίας δεν συνεπάγεται μια αλλαγή πλεύσης από 

τα ρεαλιστικά πιστεύω του. Αντίθετα, ο κριτικός προχωρά στη λεπτομερή μορφική 

ανάλυση του La Sfida για να καταδείξει το βασικό της μειονέκτημα, το στοιχείο 

εκείνο το οποίο την καταδικάζει στα μάτια του, παρά τη δήλωσή του ότι η 

«εξαντλητική ανάλυση της ταινίας μας δίνει τελικά την εικόνα ενός έργου χωρίς 

ελαττώματα».630 Το πρόβλημα το οποίο εντοπίζει ο κριτικός στην ταινία είναι η 

έλλειψη ηθικής θέσης του δημιουργού. Ο Μπακογιαννόπουλος κατηγορεί τον Rosi 

για δραματική υπερβολή και φορμαλιστική εκζήτηση, για μια εξόγκωση, 

«αδικαιολόγητη ακριβώς για να καλύψη με την εκθαμβωτική της όψη την παντελή 

έλλειψη μιας η θ ι κ ή ς θ έ σ η ς».631 Ο σκηνοθέτης επιτιμάται για την αδυναμία του 

να προσεγγίσει εις βάθος τα ουσιαστικά κοινωνικά και ατομικά προβλήματα που 

διαπραγματεύεται η ταινία, όπως η επίδραση της Camorra στη ζωή των χωρικών ή η 

φθορά του κεντρικού ήρωα, τα οποία αγγίζει ακροθιγώς. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν 

πρόκειται για μια ουσιαστικά νεορεαλιστική ταινία, αλλά για μια ταινία 

νεορεαλιστική μόνο στην εξωτερική της όψη. 

Με αφορμή την κριτική της ταινίας, ο Μπακογιαννόπουλος δράττει την 

ευκαιρία για ένα σύντομο μάθημα περί νεορεαλισμού, που αποσαφηνίζει παράλληλα 

και τις θέσεις του σχετικά με την περιεχόμενο του όρου, αλλά και τις επιδράσεις που 

έχει δεχτεί στη θεωρητική του σκέψη. Ο κριτικός ανατρέχει στον Bazin και στο 

κείμενό του “Défense de Rossellini”, όπου ο γάλλος θεωρητικός υπερασπίζεται το 

έργο του ιταλού σκηνοθέτη ενάντια στις επικρίσεις που δέχτηκε ο τελευταίος από τον 

Aristarco και γενικότερα από τους μαρξιστές κριτικούς του Cinema Nuovo περί 

προδοσίας των αρχών του νεορεαλισμού. Από το κείμενο του Bazin, ο 

Μπακογιαννόπουλος επιλέγει να συμπεριλάβει στην κριτική του τον ορισμό του 

νεορεαλισμού ο οποίος σύμφωνα με τον γάλλο θεωρητικό αποτελεί «μ ι α  κ α θ ο λ ι 

κ ή  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ η ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς, ιδωμένη μέσα από μια 

καθολική συνείδηση»632 και προχωρά σε μια διάκριση μεταξύ νατουραλισμού και 

                                                             
630 Ό.π. 
631 Ό.π. 
632 Γ.Μπ., «Η Γυναίκα με το Φλογερό κορμί (La Sfida) Fransesco Rosi», ό.π., σ. 44. Ο 
Μπακογιαννόπουλος δεν αναφέρει την πηγή του αποσπάσματος. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί 
μια επιστολή του γάλλου θεωρητικού στον Aristarco, η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος 65 του 
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νεορεαλισμού παραφράζοντας το κείμενο του Bazin «Αντίθετα με το νατουραλισμό 

[ο νεορεαλισμός] δεν α ν α λ ύ ει τα πρόσωπα ή τη δράση, αλλ’ αντιμετωπίζει την 

πραγματικότητα σαν ένα α ξ ε δ ι ά λ υ τ ο  σ ύ ν ο λ ο. Έτσι οι προθέσεις δεν 

ξεχωρίζουν πια από τη μορφή κι η ενότητα ηθικής γραμμής (περιεχομένου) και 

μορφής είναι όρος πιο απαραίτητος παρά σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης». 633 

Συμφωνώντας με τον Bazin θεωρεί τον Rossellini πρότυπο νεορεαλιστή 

δημιουργού, καθώς εντοπίζει στο έργο του την «απόλυτη ενότητα μιας πίστης στις 

ψυχικές και πνευματικές αξίες του ανθρώπου και μιας εξαιρετικής λιτότητας στην 

έκφραση, που είναι ήδη μια ολόκληρη ασκητική άνοδος».634 Ο Μπακογιαννόπουλος, 

διαφοροποιείται από τους μαρξιστές κριτικούς της σχολής του Cinema Nuovo, οι 

οποίοι κατηγορούν το Rossellini για οπισθοδρόμηση, αδιαφορία για τη σύγχρονή του 

κοινωνική πραγματικότητα, εμμονή σε πνευματικά ζητήματα και συντηρητισμό, και 

μοιάζει να ασπάζεται μια φαινομενολογική ανάγνωση του νεορεαλισμού. Φαίνεται να 

συντάσσεται με τη γαλλική σχολή του Bazin και των Cahiers που υπερασπίζονται τις 

νέες εσωτερικές κατευθύνσεις που δίνει ο Rosellini στον νεορεαλισμό και τον 

καθολικό ουμανισμό του. Κι όμως κατηγορεί τον Rosi για μια επιδερμική προσέγγιση 

της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, υιοθετώντας τη μαρξιστική θέση 

του Cinema Nuovo για έναν νεορεαλισμό ο οποίος θα πρέπει να δίνει έμφαση στην 

κοινωνική πραγματικότητα.  

Η αναφορά στον Rossellini από τον έλληνα κριτικό, δεν αφορά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση τον κοινωνικό ρεαλισμό στο έργο του ιταλού δημιουργού ή 

μάλλον στην απουσία του, αλλά στην προσέγγιση της πραγματικότητας από το 

Rossellini και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος χρησιμοποιεί τη φόρμα 

για να εκφράσει την αντίληψή του για την πραγματικότητα, τηρώντας μια ηθική 

στάση απέναντι στην ολότητά της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καταφεύγει 

στον Bazin, αφού ο γάλλος θεωρητικός υποστηρίζει ακριβώς αυτή την ηθική στάση 

του δημιουργού απέναντι στην προσέγγιση της πραγματικότητας και προκρίνει μια 

αδιάσπαστη ενότητα μορφής και περιεχομένου, στην οποία δίνει μεγάλη βαρύτητα 

και ο έλληνας κριτικός. Αυτή την έλλειψη ενότητας εντοπίζει και καταδικάζει στην 

ταινία του Rosi, κατηγορώντας το σκηνοθέτη για φορμαλισμό, για μια εμμονή στην 

                                                                                                                                                                              
Cinema Nuovo τον Αύγουστο του 1955, με τίτλο “Difessa di Rossellini”. Η επιστολή γράφεται με 
αφορμή την κριτική απόρριψη της ταινίας του Rossellini, Viaggio in Italia από τους μαρξιστές 
κριτικούς στην Ιταλία. Βλ. Andre Bazin, “In defense of Rossellini”, ό.π. 
633 Γ.Μπ., «Η Γυναίκα με το Φλογερό κορμί (La Sfida) Fransesco Rosi»,, ό.π. 
634 Ό.π. 
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εξωτερική πλευρά του νεορεαλισμού που τον οδηγεί σε «ένα νεορεαλιστικό μπαρόκ, 

σε ένα φορμαλισμό του νεορεαλισμού, απαράδεκτο σα γραμμή για το μέλλον».635 

I Soliti Ignoti 

Ένας ακόμα εκπρόσωπος της ιταλικής κινηματογραφίας, έργο του οποίου 

φιλοξενείται στις σελίδες του Κινηματογράφος-Θέατρο, είναι ο Monicelli, ο οποίος 

σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 

commedia all’ italiana, της ιταλικής κωμωδίας που τις δεκαετίες του 1960 και 1970 

αποτέλεσε ένα δημοφιλέστατο είδος τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, με 

εκπροσώπους, πέρα από τον Monicelli, τον Risi, τον Pietro Germi, τον Ettore Scola 

και τον Elio Petri. Η commedia all’ italiana, επίγονος της commedia dell’ arte, του 

ροζ νεορεαλισμού και της επιθεωρησιακής κωμωδίας της δεκαετίας του 1950, 

συνδυάζει το κωμικό με το τραγικό στοιχείο και στόχος της είναι η σάτιρα των ηθών 

της ιταλικής κοινωνίας, μια σάτιρα η οποία βασίζεται στη λεπτομερή παρατήρηση 

της πραγματικότητας.636  

O Monicelli, την εποχή που εξετάζουμε, έχει στην Ελλάδα τη φήμη ενός 

υποδεέστερου δημιουργού, καθώς τον ακολουθεί η φήμη των συνεργασιών του με το 

σεναριογράφο Steno και τον κωμικό Totò, σε ταινίες όπως Totò Cerca Casa 

(Πολυτεχνίτης κι Ερημοσπίτης, 1950), Totò e i re di Roma (Ο Τοτό Βασιλιάς της 

Ρώμης, 1951), Totò e le Donne (Ο Τοτό και οι Γυναίκες, 1952) και άλλων λαϊκών 

κωμωδιών των αρχών της δεκαετίας του 1950. Η κατάσταση όμως αυτή πρόκειται να 

αλλάξει το 1960 με την προβολή των I Soliti Ignoti και La Grande Guerra (Ο 

Μεγάλος Πόλεμος, 1959), ταινιών οι οποίες βραβεύονται σε κινηματογραφικά 

φεστιβάλ και κερδίζουν την ελληνική κριτική.637 

Το I Soliti Ignoti, μια παρωδία του είδους των ταινιών caper, με θέμα τις 

περιπέτειες μιας ομάδας πέντε μικροκακοποιών οι οποίοι αποτυγχάνουν να 

διαρρήξουν το χρηματοκιβώτιο ενός ενεχυροδανειστηρίου, προβάλλεται για πρώτη 

φορά στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 1960, στους κινηματογράφους Άστορ και Άττικα, 

δύο χρόνια μετά την προβολή της στους ιταλικούς κινηματογράφους και μετά από τη 

βράβευσή της στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν το 1958, και έναν χρόνο αργότερα 

την υποψηφιότητά της για βραβείο Oscar, το 1959.  

                                                             
635 Ό.π.  
636 Βλ. Andrea Bini, “The birth of comedy Italian style”, στο Popular Italian Cinema. Culture and Politics 
in a Postwar Society, επιμ. Flavia Brizio-Skov, I.B.Tauris Co and Ltd, Νέα Υόρκη 2011, σ. 107-152.  
637 Βλ. ενδεικτικά, Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 1 Απριλίου 1960, 
ό.π. Κ. Σ., «Οι καλύτερες ξένες ταινίες», ό.π., σ. 71. 
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Οι κριτικοί του Κινηματογράφος-Θέατρο, μέσα από τη «Γνώμη των δέκα» 

τιμούν την ταινία με πολύ υψηλές βαθμολογίες. Ο Πλωρίτης, η Μητροπούλου και ο 

Γρηγορίου την αξιολογούν ως εξαιρετική (4 αστέρια) και ο Καραπαναγιώτης, ο 

Σταματίου και ο Μανθούλης ως πολύ καλή (3 αστέρια). Εξαίρεση αποτελούν ο 

Μπακογιαννόπουλος και ο Μεσθεναίος, οι οποίοι εμφανίζονται πιο αυστηροί και 

αποφαίνονται ότι πρόκειται για μια ικανοποιητική ταινία. Η Βλάχου και ο Μακρής 

απέχουν από τη βαθμολόγηση.638  

Ο Μπακογιαννόπουλος, στο κείμενο της κριτικής του I Soliti Ignoti, που 

δημοσιεύεται στο δεύτερο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, εκφράζει τις βαθιές 

επιφυλάξεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία της ταινίας του Monicelli, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει τις αρετές της. Για τον κριτικό, ο οποίος στέκεται με 

αυστηρότητα απέναντι σε μια τάση επιτήδευσης που διακρίνει στα κινηματογραφικά 

έργα των συγχρόνων του, των δευτέρων επιπέδων και των βαθέων νοημάτων, 

χαιρετίζει το I Soliti Ignoti ως ένα φιλμ το οποίο κρίνει ότι δημιουργήθηκε με 

αποκλειστικό σκοπό τη διασκέδαση του κοινού. Η αξία της ταινίας έγκειται στην 

τιμιότητα των προθέσεων των δημιουργών της, οι οποίοι έμειναν συνεπείς στον 

στόχο τους να δημιουργήσουν ένα καθαρά ψυχαγωγικό φιλμ χωρίς να επιχειρήσουν 

να του προσδώσουν μια επίπλαστη πολυπλοκότητα. Παρά το γεγονός όμως, ότι το I 

Soliti Ignoti κρίνεται ως ένα προϊόν με μαζικό, εμπορικό χαρακτήρα και από αυτή την 

άποψη κενό ουσίας, ο κριτικός επισημαίνει ότι το φιλμ αποκτά τελικά «προεκτάσεις» 

εξαιτίας της ειλικρίνειας των δημιουργών της, της ακρίβειας η οποία χαρακτηρίζει το 

σενάριο, αλλά και του κεφιού, το οποίο διακρίνει ο Μπακογιαννόπουλος στην 

εκτέλεση των σχεδίων τους. Η ταινία ξεχωρίζει από ένα εμπορικό μαζικό προϊόν 

εξαιτίας της υπεύθυνης στάσης των συντελεστών της ταινίας απέναντι στο κοινό και 

το υλικό τους. 

Όπως και στα υπόλοιπα κείμενά του, ο Μπακογιαννόπουλος προσφέρει 

στοιχεία που αφορούν στη φιλμογραφία του σκηνοθέτη πιστός στην αποστολή 

ενημέρωσης του κοινού, που έχει αναλάβει μέσα από το Κινηματογράφος-Θέατρο. 

Ακόμα, μέσα από μια συνοπτική επισκόπηση του συνολικού έργου του επιχειρεί την 
                                                             
638«Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π. Στην αντίστοιχη στήλη των Cahiers, οι 
κριτικοί εμφανίζονται πιο διχασμένοι. Ο Braunberger και ο Douchet τη βαθμολογούν ως πολύ καλή 
(3 αστέρια), ο Agel, ο Bitsch, ο Rivette και ο Sadoul ως καλή (2 αστέρια), ενώ ο Domarchi της δίνει 
ένα αστέρι. Ο Chabrol και ο Kast την απορρίπτουν ως κακή και ο Mullet απέχει. “Le conseil des dix”, 
Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 100 (Οκτώβριος 1959), σ. 69. Στην κριτική των Cahiers αποτιμάται ως 
μια διασκεδαστική, αλλά εν τέλει όχι καλή ταινία. J. W., “L’art du cabotinage”, Cahiers du Cinéma, τμ. 
17, νο. 101 (Νοέμβριος 1959), σ. 57. 
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ένταξή του Monicelli στη γενικότερη κινηματογραφική παραγωγή της χώρας του, την 

ανίχνευση θεματικών και στυλιστικών μοτίβων στις ταινίες του, καθώς και την 

εξέταση της σκηνοθετικής εξέλιξης του δημιουργού.  

Το «ιδιότυπο» προσωπικό ύφος το οποίο διακρίνει στο Monicelli, ένα ύφος 

«κωμικό, αλλά με αδιόρατες νότες μελαγχολίας, φαρσικό αλλά και συναισθηματικό, 

στυλιζαρισμένο κι όμως στηριγμένο σταθερά στην πραγματικότητα»,639 ερμηνεύεται 

ως αποτέλεσμα της θητείας του Monicelli στην ιταλική κινηματογραφική 

βιομηχανίας και στην τριβή του με διάφορα κινηματογραφικά είδη, όπως η φάρσα, οι 

σάτιρες ηθών, οι ρομαντικές κομεντί, αλλά και οι δραματικές ταινίες. Το έργο της 

πρώτης σκηνοθετικής περιόδου του Monicelli των χρόνων δηλαδή της συνεργασίας 

του με τον συν-σκηνοθέτη των ταινιών του Steno και των κωμωδιών τους με 

πρωταγωνιστή συνήθως τον Τοtò, αντιμετωπίζεται με επιτίμηση από τον κριτικό. Ο 

Μπακογιαννόπουλος εστιάζει κυρίως στις πιο «ποιοτικές» ταινίες του δημιουργού 

του τέλους της δεκαετίας του 1950, στα Padri e Figli (Πίσω από τα Κλειστά 

Παράθυρα, 1957), Il Μedico e lo Stregone (Ο Τυχοδιώκτης της Πεντάρας, 1957), I 

Soliti Ignoti και La Grande Guerra (Ο Μεγάλος Πόλεμος, 1959), τα οποία 

χαρακτηρίζει σταθμούς της ανοδικής πορείας του σκηνοθέτη προς «την κατάκτηση 

ενός λαϊκού κωμικού και συναισθηματικού ύφους».640 Με την αναφορά στη 

βράβευσή του La Grande Guerra στη Βενετία το 1959 και στο γεγονός ότι ο 

Monicelli μοιράστηκε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ με τον Rossellini, ο κριτικός 

μοιάζει να επιθυμεί να πιστοποιήσει την καλλιτεχνική άνοδο του σκηνοθέτη. 

 Με αφορμή την κριτική του I Soliti Ignoti, ο Μπακογιαννόπουλος διατυπώνει 

τις θέσεις του σχετικά με την κινηματογραφική κωμωδία. Απορρίπτει τις εμπορικές 

εκείνες κωμωδίες, τις «κακές φάρσες», όπως τις χαρακτηρίζει, οι οποίες παράγονται 

με προϋπόθεση την αρχή περί χαμηλού επιπέδου του κοινού και των οποίων το 

περιεχόμενο διαμορφώνεται σύμφωνα με την ίδια αρχή, με αποτέλεσμα τον 

ευτελισμό των θεατών. Σε αυτά τα εμπορικά κατασκευάσματα αντιτάσσει την 

περίπτωση του Chaplin, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο στον χώρο της 

κινηματογραφικής κωμωδίας, ως ο πρώτος δημιουργός, ο οποίος μπόρεσε να 

συνδυάσει το «ευγενικό με το λαϊκό, το κωμικό με το τραγικό».641 Συμφωνώντας με 

τον Sadoul, ο οποίος θεωρεί ότι το κύριο κωμικό στοιχείο του Σαρλώ είναι η 
                                                             
639 Γ. Μπ., «Ο Κλέψας του Κλέψαντος (I Soliti Ignoti) Mario Monicelli», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, 
ό.π., σ. 46. 
640 Ό.π. 
641 Ό.π. 
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αξιοπρέπειά του, ο κριτικός υπογραμμίζει ότι ο Chaplin, προϋποθέτει την 

αξιοπρέπεια του κοινού δημιουργώντας έναν ήρωα, ο οποίος διατηρεί τη δική του 

αξιοπρέπειά του μέσα σε απίθανες και περίπλοκες καταστάσεις. Σε αντίθεση με τις 

εμπορικές φάρσες που υποτιμούν τον θεατή, οι ταινίες του Chaplin τον εξυψώνουν.642 

 Ο κριτικός απορρίπτει την εμπορική λαϊκή κωμωδία, το μαζικό 

κινηματογραφικό προϊόν, το οποίο δεν προσφέρει καμία πνευματική συγκίνηση στο 

θεατή, τον οποίο υποτιμά, αναγνωρίζοντας αξία στο συγκεκριμένο είδος όταν 

αποτελεί πεδίο έκφρασης ενός δημιουργού, στο έργο του οποίου αποκρυσταλλώνεται 

το ανθρωπιστικό του πνεύμα, οι ευγενείς προθέσεις του και ο σεβασμός του προς το 

κοινό. Σε αυτό το πνεύμα ο δημιουργός του I Soliti Ignoti εκτιμάται στον βαθμό που 

μπόρεσε να σφραγίσει το φιλμ με το προσωπικό του ύφος. Επίσης ο κριτικός 

αναγνωρίζει την επιλογή του Monicelli, στα πρότυπα του Chaplin να εισάγει στην 

εμπορική φάρσα, το στοιχείο του τραγικού, προσδίδοντας σοβαρότητα σε ένα 

κατώτερο κινηματογραφικό είδος και αντιμετωπίζοντας μαζί με τους συνεργάτες του 

«ένα μικρό ασήμαντο θέμα με την ευσυνειδησία που απαιτεί ένα αριστούργημα».643 

Ο σκηνοθέτης επαινείται για την υπεύθυνη στάση του απέναντι στο υλικό του, 

για την άρνησή του να υποτιμήσει το θέμα του και τους χαρακτήρες του και για το 

ρεαλιστικό ύφος που επιχειρεί να προσδώσει στο έργο του. Ειδικότερα, επαινείται για 

το ότι αντιμετώπισε τα κινηματογραφικά του πρόσωπα ως ανθρώπινες οντότητες και 

όχι ως καρικατούρες, διατηρώντας την αυθυπαρξία τους ακόμα και στα φαρσικά 

επεισόδια του I Sogliti Ignoti, ενώ ο κριτικός επικροτεί τον Monicelli για τη 

δημιουργία του πλαισίου μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η ιστορία του με βάση την 

«οξεία παρατήρηση» και την «αυθεντική ρεαλιστική λεπτομέρεια»,644 αξιολογώντας 

θετικά την προσπάθειά του για τη δημιουργία μιας ρεαλιστικής κωμωδίας. Επίσης, 

αξιολογεί πολύ θετικά την σεναριακή τεχνική και την κωμική οικονομία του I Soliti 

Ignoti κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον τσαπλινικό τρόπο με τον οποίο οργανώνονται 

και κατανέμονται στη δράση τα πλείστα κωμικά ευρήματα, καταδεικνύοντας γνώση 

της ψυχολογίας του θεατή.  

Όμως, στην τελική αποτίμησή του, ο Μπακογιαννόπουλος αποφαίνεται ότι 

δεν πρόκειται περί σημαντικής ταινίας κρίνοντας ότι το φιλμ του Monicelli χωλαίνει 

από πλευρά πρωτοτυπίας. Για τον κριτικό όλα τα στοιχεία της ταινίας «το πλαίσιο, οι 
                                                             
642 Georges Sadoul, Η Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου, μτφ. Αντ. Μοσχοβάκης, Δαμιανός-
Δωδώνη, Αθήνα, χ.χ., σ. 156. 
643 Γ.Μπ., «Ο Κλέψας του Κλέψαντος (I Soliti Ignoti) Mario Monicelli», ό.π., σ. 46.  
644 Ό.π. 
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χαρακτήρες, η δράση, τα κωμικά ευρήματα» είναι «δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ή» και 

εντοπίζονται σε ένα πλήθος προγενέστερων ταινιών. Αν και ο σκηνοθέτης μπόρεσε 

να τιθασεύσει τα ετερογενή του υλικά προσδίδοντας ένα ενιαίο ύφος στο έργο του, 

εντούτοις απέτυχε να δημιουργήσει ένα έργο μοναδικό.645 Το l Soliti Ignoti 

κατηγοριοποιείται ως ικανοποιητικό αλλά όχι σπουδαίο φιλμ, αφού ο σκηνοθέτης της 

αδυνατεί να δημιουργήσει, όπως ο Chaplin και ο Tati, ένα «ολοκληρωμένο, 

πρωτότυπο και προσωπικό σύμπαν».646 Ο σκηνοθέτης, αντιστικτικά προς τους 

μεγάλους auteurs της κωμωδίας ορίζεται από τον κριτικό ως ένα ευσυνείδητος 

κατασκευαστής, ο οποίος δεν μπόρεσε να υπερβεί τα όρια ενός εμπορικού 

κινηματογράφου που βασίζεται στις δοκιμασμένες συνταγές και την τυποποίηση. 

 
Βρετανικός κινηματογράφος 

 

 Την περίοδο έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο βρετανικός 

κινηματογράφος βιώνει πέρα από μια οικονομική κρίση και την αναγέννησή του. 

Είναι η εποχή κατά την οποία οι εκπρόσωποι του κινήματος Free Cinema, οι οποίοι 

έχουν επιχειρήσει με τον ρεαλισμό, το κοινωνικό περιεχόμενο και την ποίηση των 

ντοκιμαντέρ τους να ανανεώσουν έναν κουρασμένο θεματικά και υφολογικά 

βρετανικό κινηματογράφο, έχουν την ευκαιρία να σκηνοθετήσουν τις πρώτες τους 

μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας, καθώς η κινηματογραφική βιομηχανία δέχεται 

τα κελεύσματα της εποχής.647 Θεσμοί όπως το British Film Institute αλλά και 

κινηματογραφικοί παραγωγοί επιθυμούν, στα πρότυπα της Nouvelle Vague και στο 

πνεύμα μιας γενικότερης ανανέωσης στις τέχνες στα τέλη της δεκαετίας του 1950, να 

ανανεώσουν τη βρετανική κινηματογραφία, στοχεύοντας τόσο στα οικονομικά 

οφέλη, όσο και στην αναγνώριση ενός κινηματογράφου που στα τέλη της δεκαετίας 

του 1950 θεωρείται, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, μια 

                                                             
645 Στη θέση του αυτή, ο Μπακογιαννόπουλος συμφωνεί με τον Γ.Ν. Μακρή, ο οποίος συχνά στα 
κριτικά του κείμενα αναφέρεται στην έλλειψη πρωτοτυπίας ως χαρακτηριστικό του εμπορικού 
κινηματογράφου. Βλ. ενδεικτικά: Γ. Ν. Μακρής, «Ο κινηματογράφος», Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 5, τχ. 
25, ό.π., σ. 97.  
646 Γ.Μπ., «Ο Κλέψας του Κλέψαντος (I Soliti Ignoti) Mario Monicelli», ό.π., σ. 46. 
647 Για το Free Cinema και τους εκπροσώπους του βλ. Ενδεικτικά: James Chapman, A New History of 
British Documentary, Palgrave Macmillan, Χάμσαϊρ 2015, σ. 224-232. Susan Hayward, Cinema Studies. 
The Key Concepts, Routledge, Άμπινγκντον 2013, σ. 163-166. Sarah Street, British National Cinema, 
Routledge, Άμπινγκντον 2009, σ. 90-92. Για τα έξι προγράμματα προβολών του Free Cinema στο 
National Film Theatre βλ. “Free cinema programmes” 
[http://old.bfi.org.uk/sightandsound/feature/425 (18/5/2015)] 
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αποικία του Hollywood.648 Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ως πρώτα δείγματα 

ανανέωσης αναγνωρίζονται οι ταινίες Room at the Top του Clayton και Look Back in 

Anger (Οργισμένα Νιάτα, 1959) του Tony Richardson. Όπως γράφει ο David A. Cook 

το 1959, τη χρονιά που το γαλλικό Νέο Κύμα θριαμβεύει στις Κάννες, «είχε έρθει το 

πλήρωμα του χρόνου για την ανατροπή του ταξικού βρετανικού μυθοπλαστικού 

κινηματογράφου για χάρη ενός εργατικού σοσιαλιστικού ρεαλισμού».649 

Στο άρθρο του «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ο Μανθούλης 

επιχειρεί μια σύνθετη εξέταση του βρετανικού κινηματογράφου. Επιθυμεί να 

προσφέρει στους αναγνώστες του Κινηματογράφος-Θέατρο, όχι μόνο πληροφορίες για 

τη σύγχρονη παραγωγή ταινιών μυθοπλασίας στη Γηραιά Αλβιόνα, αλλά και για το 

κίνημα ντοκιμαντέρ του Free Cinema, προσεγγίζοντάς το στην ιστορική του 

προοπτική και στη σχέση του με τη σχολή του βρετανικού ντοκιμαντέρ της δεκαετίας 

του 1930 και με τους εκπροσώπους αυτού. Τέλος, επιχειρεί μια ανάλυση της αγγλικής 

κινηματογραφίας θέτοντας στο επίκεντρο το βρετανικό κοινό αλλά και φορείς 

διαμόρφωσής του, όπως οι κινηματογραφικές λέσχες, το British Film Institute και η 

λογοκρισία. 

O Μανθούλης, την περίοδο που εξετάζει η παρούσα εργασία, παρακολουθεί 

με ιδιαίτερη προσήλωση τις εξελίξεις στον βρετανικό κινηματογράφο.650 Εξάλλου, 

έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον βρετανικό κινηματογράφο και 

ειδικότερα για τη βρετανική σχολή ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 1930, αλλά και για 

το Free Cinema, μέσα από τις δράσεις της Ομάδας των Πέντε. Στα πλαίσια της 

συνεργασίας της με την Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών προβάλλονται οι ταινίες 

Night Mail των Watt και Wright, The Song of Ceylon του Wright, North Sea του 

Watt, και Thursday’s Children των Lindsay Anderson και Guy Brenton. Στον κύκλο 

της Ομάδας των Πέντε και του Κινηματογράφος-Θέατρο ο Μανθούλης θεωρείται ο 

ειδήμονας όσον αφορά στο Free Cinema. Όπως σημειώνει ο Μπακογιαννόπουλος 

                                                             
648 Για το πνεύμα ανανέωσης που επικρατεί στη βρετανική τέχνη στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και 
για τις μεθοδευμένες κινήσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας βλ. Αlexander Walker, Hollywood, 
England. The British Film Industry in the Sixties, Harrap, Λονδίνο 1986, σ. 23-91. Για τη θέση ότι ο 
βρετανικός κινηματογράφος της εποχής θεωρείται αποικία του Hollywood, βλ. Jack C. Ellis, A History 
of Film, Prentice-Hall Inc, Νιου Τζέρσεϋ 1985, σ. 362. 
649 David A. Cook, ό.π., σ. 571. 
650 Βλ. Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Eμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 271. Ο ίδιος 
σημειώνει: «Εγώ δεν παρακολουθούσα όσο έπρεπε τα συμβαίνοντα στο γαλλικό σινεμά και τη 
φιλολογία του λόγω γλώσσας. Λόγω δε γλώσσας παρακολουθούσα τα συμβαίνοντα στην Αγγλία, 
όπου ένα ανάλογο κίνημα [με τη Nouvelle Vague]είχε ξεκινήσει την ίδια περίπου εποχή» Ροβήρος 
Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 266. 
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«Το ζωντανό ντοκιμαντέρ, το free cinema όπως το ονόμαζαν στην Αγγλία που μόνο ο 

Μανθούλης το ήξερε και μας το έφερε θέλαμε να δείξουμε ότι ήταν ένα αυτόνομο 

είδος με μεγάλη βαρύτητα και σημασία. Και ότι μπορούσε να τέμνει πράγματα, να 

αποτελεί ένα βασικό συντελεστή γνώσης, συνείδησης και αισθητικής μαζί».651 

Τον Νοέμβρη του 1959 ο Μανθούλης παρακολουθεί στο Λονδίνο, ως 

υπότροφος του British Film Institute, σεμινάριο με αντικείμενο το Νέο Κύμα του 

βρετανικού κινηματογράφου, με διδάσκοντες τον ιστορικό και κριτικό Roger Manvell 

και τους σκηνοθέτες Clayton και Karel Reisz. Η συμμετοχή του στο σεμινάριο αυτό, 

προϊόν της οποίας αποτελεί το άρθρο «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», του 

δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσει «τη μεθοδικότητα και τη σοβαρότητα» με την 

οποία αντιμετωπίζεται ο κινηματογράφος στη Βρετανία «σαν θέαμα, σαν τέχνη, σαν 

έρευνα, σαν κοινωνική εκδήλωση, σαν εκπαίδευση, σαν βιομηχανία, σαν ζήτηση, σαν 

τεχνική».652 Για τον Μανθούλη ο κινηματογράφος είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, 

ένα φαινόμενο αισθητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, τεχνολογικό. Μέσα 

από την περιγραφή των συνθηκών που συναντά στην Αγγλία, είναι εμφανής η 

επιθυμία του για μια αντίστοιχη μεθοδική αντιμετώπιση του κινηματογράφου και 

στην Ελλάδα. 

 Προσεγγίζοντας τον αγγλικό κινηματογράφο από την πλευρά της παραγωγής, 

διανομής και εκμετάλλευσης ταινιών, ο Μανθούλης στο άρθρο του στο 

Κινηματογράφος-Θέατρο, στέκεται καταρχάς στην κρίση που ταλανίζει τον βρετανικό 

κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 

1960 και στις συνέπειές της, επισημαίνοντας το κλείσιμο του 1/3 των 

κινηματογραφικών αιθουσών της χώρας, τη μείωση κατά το ήμισυ της προσέλευσης 

των θεατών στις αίθουσες, τη συνεπακόλουθη μείωση της κινηματογραφικής 

παραγωγής σε 70-80 ταινίες το χρόνο και την αντικατάσταση στα εμβληματικά 

Ealing Studios των κινηματογραφικών συνεργείων από τηλεοπτικά.653  

                                                             
651 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Ο ντοκιμαντερίστας υπηρετεί αυτό που αποκαλύπτει», ό.π., σ. 
122. 
652Σύμφωνα με τον ίδιο τον Μανθούλη, το σεμινάριο γίνεται με αφορμή το Φεστιβάλ του Λονδίνου. 
Για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο σεμινάριο βλ. Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Εμέ. Ο 
Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 269-271. 
653 Ο Μανθούλης σημειώνει πως στα Ealing Studios «γυριζόταν άλλοτε, τα καλύτερα φιλμ», Ροβήρος 
Μανθούλης, «Ο Κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 32. 
Tα συγκεκριμένα στούντιο, έδρα του Michael Balcon, ο οποίος προέκρινε έναν κινηματογράφο με 
κοινωνικό περιεχόμενο και εθνικό χρώμα, πωλήθηκαν στο BBC, to 1955. Για τα Ealing Studios βλ. 
Charles Barr, Ealing Studios, University of California Press, Μπέρκλεϋ 1998. 
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Η παραπομπή του Μανθούλη στον Manvell και στη δήλωσή του «Κανείς δεν 

είναι βέβαιος για την τροπή που θα πάρουν τα πράγματα και η θέση μας είναι ίσως 

συμβολική για το μέλλον του παγκόσμιου κινηματογράφου»654 είναι ενδεικτική της 

αβεβαιότητας των ιθυνόντων και των ανθρώπων που ασχολούνται με το βρετανικό 

κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του 1950 για το τι μέλλει γενέσθαι. Επίσης, η 

αναφορά στο όνομα του Manvell είναι ενδεικτική της επιθυμίας του Μανθούλη να 

προσδώσει κύρος και θεωρητική βαρύτητα στο άρθρο του. Ο Manvell μεταπολεμικά 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές του βρετανικού κινηματογράφου, αφού 

διατελεί διευθυντής της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πανεπιστημιακός 

καθηγητής, υπεύθυνος κινηματογραφικών λεσχών, κριτικός, ιστορικός, 

πολυγραφότατος συγγραφέας βιβλίων σχετικών με τον κινηματογράφο και υπεύθυνος 

της περιοδικής έκδοσης The Penguin Film Review (1946-1949).655 

Η κρίση του βρετανικού κινηματογράφου, κατά Μανθούλη, οφείλεται στη 

μεγάλη διείσδυση της τηλεόρασης στα βρετανικά νοικοκυριά, στην απορρόφηση των 

σπουδαιότερων των σκηνοθετών της παλιάς γενιάς από τον αμερικάνικο 

κινηματογράφο, αλλά και στο συμβιβασμό τους με τις απαιτήσεις ενός εμπορικού 

κινηματογράφου. Είναι εμφανής στην ανάλυσή του η σημασία που αποδίδει στο 

σκηνοθέτη ως υπεύθυνο για την καλλιτεχνική ποιότητα του κινηματογραφικού 

προϊόντος. Η κρίση αποδίδεται σε τεχνολογικά και οικονομικά αίτια, αλλά και στη 

δημιουργική κόπωση και αδυναμία της γενιάς εκείνης των σκηνοθετών, που 

ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μεταπολεμικά 

συνετέλεσαν στην καταξίωση του βρετανικού μυθοπλαστικού κινηματογράφου, να 

δημιουργήσουν σημαντικά έργα καλλιτεχνικών αξιώσεων. Οι ξεχωριστές του 

αρνητικές αναφορές στις πιο πρόσφατες ταινίες του Asquith Libel και του Reed Our 

                                                             
654 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 32. Ο Μανθούλης 
αναφέρει ότι αντλεί τη δήλωση του Manvell από άρθρο του 1959, όμως δε δίνει στοιχεία για το 
έντυπο στο οποίο δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο άρθρο, τον τίτλο του ή την ακριβή ημερομηνία 
δημοσίευσής του. 
655 Ο Manvell συνέγραψε μεταξύ άλλων τα Film (1950) και Film and the Public (1955), μέσα από τα 
οποία επιχειρεί μια κοινωνιολογική προσέγγιση του κινηματογραφικού φαινομένου, εκδηλώνοντας 
επίσης το ενδιαφέρον του για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μέσου. Το γεγονός ότι ο Manvell 
υπήρξε θεωρητικός υπέρμαχος ενός ουμανιστικού, ρεαλιστικού, καλλιτεχνικού κινηματογράφου και 
στήριξε με τα γραπτά του τη σχολή του βρετανικού ντοκιμαντέρ, αποτελεί μια πρόσθετη ερμηνεία 
της μνείας του Μανθούλη στο όνομά του. Βλ. Roger Manvell, Film, Penguin, Λονδίνο 1950 και Roger 
Manvell, Film and the Public, Penguin, Λονδίνο 1955, James Chapman, “Cinema, propaganda and 
national identity. British film and the Second World War”, στο British Cinema Past and Present, επιμ. 
Justine Ashby, Andrew Higson, Routledge, Λονδίνο 2013, σ. 193-194. 
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Man in Havana καταδεικνύουν την απόρριψη ενός κλασικού, ακαδημαϊκού 

κινηματογράφου της ποιότητας. 

 Η ελπίδα του Μανθούλη για μια αναγέννηση του βρετανικού κινηματογράφου 

στηρίζεται σε μια νέα γενιά σκηνοθετών. Από τους νεοφερμένους Richardson και 

Clayton, σαφέστατα υποστηρίζει τον πρώτο, αφού χαρακτηρίζει την ταινία του Look 

Back in Anger «ένα από τα πιο γνήσια και πιο ενδιαφέροντα φιλμ της τελευταίας 

αγγλικής παραγωγής».656 Στη γνησιότητα του Look back in Anger αντιπαραθέτει το 

«εξίσου οργισμένο αλλά αμφίβολης ποιότητας»657 Room at the Top. Οι δύο 

σκηνοθέτες φέρνουν μια καινούρια πνοή στα γηρασμένα στούντιο από άποψη 

θεματολογίας των ταινιών τους, αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο σκηνοθετών 

έγκειται στην αυθεντικότητα του έργου τους.658 

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο αυτές ταινίες αποτελούν απόδειξη για τον 

Μανθούλη ότι «επιχειρείται να κατασκευαστή “εκ των ενόντων” και στην Αγγλία μια 

“nouvelle vague”».659 Όμως ο ίδιος φαίνεται να διαχωρίζει ένα «νέο κύμα», 

αποτέλεσμα μελετημένων κινήσεων από τις εταιρείες παραγωγής που επιθυμούν 

μέσα από τη διαφοροποίηση του προϊόντος που προσφέρουν στους θεατές να 

καταφέρουν μια ανάσχεση της κρίσης και σε ένα ουσιαστικό νέο κύμα, το οποίο αν 

υπάρξει, θα προκύψει μέσα από τις τάξεις του κινήματος ντοκιμαντέρ του Free 

Cinema και ως αποτέλεσμα αυτού.  

 Ο Μανθούλης εξάλλου δεν κρύβει την εκτίμησή του για τους σκηνοθέτες 

εκείνους οι οποίοι στελέχωσαν τις τάξεις του Free Cinema, τον Lindsay Anderson, 

τον «αρχηγό της κίνησης»660 όπως τον χαρακτηρίζει, τον Reisz και τον Richardson. 

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δημιουργοί είχαν ως εφαλτήριο την 

κινηματογραφική κριτική, σε αντιστοιχία με τους «περισσότερους σκηνοθέτες της 

“nouvelle vague”»,661 μοιάζει να τους καταξιώνει ακόμα περισσότερο στα μάτια του. 

Η απόφασή τους να περάσουν από την κινηματογραφική γραφή στην 

κινηματογραφική πράξη στηρίζεται στη γνώση του αντικειμένου, αλλά και στην 

                                                             
656 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 32. 
657 Ό.π. 
658Βλ. και την κριτική του Μανθούλη για την ταινία Room at the Top, Ρ. Μανθούλης, «Στον 
Ανεμοστρόβιλο των Παθών(Room at the Τop)», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 43 αλλά και 
την αξιολόγησή της στη στήλη «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. 
659 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 32. 
660 Ό.π. 
661 Ό.π. 
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ανάγκη τους να απαντήσουν στους θεωρητικούς τους προβληματισμούς, όσον αφορά 

στις δυνατότητες του μέσου.662 

Για τον Μανθούλη, η αξία του Free Cinema έγκειται στη θεματολογία, στον 

ανθρωποκεντρικό, ουμανιστικό χαρακτήρα και στο κοινωνικό περιεχόμενο των 

ντοκιμαντέρ. Το κίνημα αξιολογείται ως σημαντικό επειδή ακριβώς ανταποκρίνεται 

και στις προσωπικές του αναζητήσεις, όπως εκφράστηκαν και μέσα από την Ομάδα 

των Πέντε, για ένα σύγχρονο κίνημα ντοκιμαντέρ που να ακολουθεί τις διδαχές των 

θεωρητικών του ρεαλισμού του 1930, Grierson και Rotha. Έμφαση εξάλλου δίνει στο 

ότι ο Lindsay Anderson, o Reisz και o Richardson εστιάζουν στα ντοκιμαντέρ τους 

στους εκπρόσωπους των λαϊκών στρωμάτων και στην καθημερινότητά τους. Ο 

Μανθούλης εκτιμά τον κοινωνικό προσανατολισμό των κινηματογραφιστών οι οποίοι 

αντλούν τη θεματολογία τους από τη σύγχρονη ζωή των Βρετανών, σύμφωνα με τα 

αριστερά πολιτικά τους πιστεύω, που χωρίς αμφιβολία βρίσκουν σύμφωνο και τον 

έλληνα συνάδελφό τους.663 

Ο συγγραφέας του άρθρου, επίσης, εστιάζει του στην ανεξάρτητη στάση των 

δημιουργών, στην «άρνησή τους να τεθούν κάτω από οποιαδήποτε δέσμευση που 

προϋποθέτει συνήθως, το οικονομικό πατρονάρισμα μιας ταινίας ντοκιμαντέρ. “Free 

Cinema” σημαίνει “Αδέσμευτο Σινεμά”».664 Ο Μανθούλης, σκηνοθέτης και ο ίδιος 

ταινιών ντοκιμαντέρ, γράφοντας για τους στρατευμένους δημιουργούς του αγγλικού 

ντοκιμαντέρ της περιόδου 1956-1959 και για την άρνησή τους να υπηρετήσουν 

θεματολογικά και υφολογικά τους χρηματοδότες των ταινιών τους, εκφράζει τον 

πόθο του για ένα αντίστοιχο κίνημα στον ελληνικό χώρο, παραπέμποντας έμμεσα 

στην Ομάδα των Πέντε. Στο άρθρο του προχωρά και σε άμεση αναφορά στην Ομάδα, 

σημειώνοντας την πρωτοβουλία της να παρουσιάσει, το 1959 στην Κινηματογραφική 

Λέσχη Αθηνών, την ταινία Thursday’s Children, υπογραμμίζοντας έτσι τη συμβολή 

της Ομάδας των Πέντε στη διάδοση του είδους του ντοκιμαντέρ και την πρωτοπόρα 

δράση της και αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητά της ως φορέα που στοχεύει στην 

καλλιέργεια του κοινού. 

                                                             
662 O Anderson και ο Reisz ξεκίνησαν ως κριτικοί από το Sequence (1947-1952). Ο Richardson το ίδιο 
διάστημα υπήρξε θεατρικός κριτικός στο περιοδικό των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
Isis. Στη συνέχεια οι τρεις τους συνεργάζονται με το Sight and Sound.  
663 Όπως άλλωστε έχει δηλώσει στο μανιφέστο του Free Cinema o Lindsay Anderson, «Υπονοείται στη 
στάση μας μια πίστη[…]στη σπουδαιότητα των ανθρώπων και στη σημασία της καθημερινότητας». 
Elizabeth Sussex, Lindsay Anderson, Praeger, Νέα Υόρκη 1970, σ. 31. 
664 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 32. 
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 Πιστός στον ενημερωτικό ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει το 

Κινηματογράφος-Θέατρο, ο Μανθούλης κλείνει την αναφορά του στο Free Cinema με 

μια απόπειρα αξιολογικής αποτίμησης των ντοκιμαντέρ. Ξεχωρίζει πέρα από το 

Thursday’s Children, το Every Day Except Christmas (Κάθε Μέρα Εκτός από τα 

Χριστούγεννα, 1957) του Lindsay Anderson και το We are the Lambeth Boys (1958) 

του Reisz, αξιολογεί δηλαδή ως καλύτερα τα ντοκιμαντέρ εκείνα τα οποία φέρουν 

την υπογραφή των πιο σημαντικών εκπροσώπων του κινήματος.665  

 Οι πρώτες ταινίες μυθοπλασίας των εκπροσώπων του Free Cinema, το Look 

Back in Anger και το The Entertainer (Ο Γελωτοποιός, 1960) του Richardson και 

Saturday Night and Sunday Morning (Σάββατο Βράδυ…Κυριακή Πρωί, 1960) του 

Reisz, αποτελούν για τον Μανθούλη μεταφορά των αναζητήσεων των δημιουργών 

τους, όπως αυτά εκφράστηκαν στα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ τους, στο format του 

μεγάλου μήκους. Επιπρόσθετα, με αφορμή τη σκηνοθετική εργασία του Richardson 

και του Anderson στο Royal Court Theatre, ο Μανθούλης υποστηρίzει ότι ο 

συγκεκριμένος οργανισμός αποτελεί θεατρική κίνηση ανάλογη με το Free Cinema, 

εστιάζοντας προφανώς στον ανανεωτικό χαρακτήρα και των δύο κινήσεων, στον 

πολιτικό τους χαρακτήρα, όσον αφορά την άρνησή τους να υποταχθούν σε μια 

μπουρζουά θεματολογία και στην άντληση του υλικού τους από την καθημερινότητα, 

καθώς και στη συμμετοχή των πρωτεργατών του Free Cinema ως θεατρικών 

σκηνοθετών πια στον συγκεκριμένο οργανισμό.666 

 Είναι σαφές ότι ο Μανθούλης γνωρίζει πως το βρετανικό Νέο Κύμα αποτελεί 

μια μελετημένη κίνηση των ιθυνόντων της κινηματογραφικής βιομηχανίας με σκοπό 

την ανάσχεση της κρίσης. Όμως στο πραγματιστικό αυτό σχέδιο βλέπει την ελπίδα 

για μια ουσιαστική ανανέωση. Οι εκπρόσωποι του Free Cinema φέρνουν μαζί τους 

στο μυθοπλαστικό μέηνστρημ κινηματογράφο, την αυθεντικότητα των προθέσεών 

                                                             
665 Το Thursday’s Children γυρίστηκε δύο χρόνια πριν από το Free Cinema. Εντούτοις αναγνωρίζει 
κανείς σε αυτό θεματικά και υφολογικά χαρακτηριστικά που το συνδέουν με αυτό και μπορεί να 
θεωρηθεί προάγγελός του. Πιθανώς γι’ αυτό το λόγο ο Μανθούλης την συμπεριλαμβάνει στις ταινίες 
του κινήματος. Το Every Day Except Christmas προβλήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα προβολών του Free 
Cinema με τίτλο ‘Look at Britain’ (25-29 Μαΐου 1957) και το We are the Lambeth Boys στο έκτο 
πρόγραμμα της σειράς (18-22 Μαρτίου 1959). 
666 Ανάλογη με το Μανθούλη θέση για την αναλογία Free Cinema/Royal Court Theatre αναπτύσσει 
και η Huston. Βλ. Penelope Huston, “Room at the Top?”, Sight and Sound, τμ. 28, νο. 2 (Άνοιξη 1959), 
σ. 59. Για τη συμβολή του Royal Court Theatre στην ανανέωση της βρετανικής σκηνής καθώς και τη 
συνεισφορά του Richardson και Anderson βλ. Philip Roberts, The Royal Court Theatre and the Modern 
Stage, Cambridge University Press, Κέμπριτζ 1999, σ. 1-151. 
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τους, τις αριστερές πολιτικές τους πεποιθήσεις και τον πόθο τους για έναν ουσιαστικά 

νέο κινηματογράφο με κοινωνικό περιεχόμενο. 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του «τώρα» της αγγλικής κινηματογραφίας, ο 

Μανθούλης δίνει ιδιαίτερο βάρος στο είδος του ντοκιμαντέρ. Για τον ίδιο, το 

βρετανικό ντοκιμαντέρ είναι συνώνυμο με τον Grierson και τους μαθητές του. 

Εξάλλου, η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο του ντοκιμαντέρ στη 

Γηραιά Αλβιόνα, πέρα από τον ενημερωτικό της σκοπό, αποτελεί μάλλον αφορμή για 

να μιλήσει για το σύγχρονό του ελληνικό κινηματογράφο. Η πρόθεσή του αυτή 

γίνεται φανερή με την παραπομπή του στον «δημιουργό του αγγλικού 

ντοκιμαντέρ»667, όπως χαρακτηρίζει τον Grierson, και στο «μανιφέστο» του.668 

Συγκεκριμένα, παραπέμποντας στην πρόταση του Grierson ότι «θα πρέπει να 

αφιερώνουμε, κάθε χρόνο, ένα μέρος από το δημόσιο χρήμα για να παράγουμε 

κινηματογραφική ποίηση για τη Μεγάλη Βρετανία»,669 ο Μανθούλης υπογραμμίζει 

την ανάγκη της κρατικής χρηματοδότησης για την άνθιση του ελληνικού 

ντοκιμαντέρ, βασικό στόχο της Ομάδας των Πέντε. Ακόμα, καθιστά σαφές ότι το 

είδος του ντοκιμαντέρ το οποίο ευαγγελίζεται ο ίδιος ως δημιουργός, είναι ένα 

ντοκιμαντέρ ρεαλιστικό και συνάμα ποιητικό και καλλιτεχνικό, στα πρότυπα των 

επιταγών του Grierson, (ο οποίος το 1935 θα δηλώσει ότι «στον δικό μας ρεαλιστικό 

κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν, όποια κατεύθυνση κι αν ακολουθήσουμε, 

στην ποίηση. Ποιητές πρέπει να είναι όλοι-ή να μείνουν για πάντα 

δημοσιογράφοι»670) και του Rotha, αλλά και του πιο αντιπροσωπευτικού ίσως 

επίγονου του βρετανικού ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 1930, του Anderson.671 

Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζει χωρίς αμφιβολία τις προσπάθειες των 

εκπροσώπων του Free Cinema, πιστός στην αρχή του Κινηματογράφος-Θέατρο της μη 

απόρριψης των κινηματογραφικών επιτευγμάτων του παρελθόντος δεν παραγνωρίζει 

την προσφορά της παλαιότερης γενιάς εκπροσώπων του είδους του ντοκιμαντέρ. 

                                                             
667 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 33.  
668 Το «μανιφέστο» του Grierson, σύμφωνα με τον Μανθούλη, είναι ουσιαστικά κείμενο οχτώ 
σημείων που συντάσσει o πρώτος το 1952 και περιλαμβάνει τις θέσεις και τις προτάσεις του για την 
παραγωγή ντοκιμαντέρ στη Μεγάλη Βρετανία. Δημοσιεύεται στο Sight and Sound στα πλαίσια 
προπαγάνδισης του ίδιου του Grierson υπέρ της υποψηφιότητάς του ως επικεφαλής ενός νέου 
κυβερνητικού φορέα σχετικού με την παραγωγή ντοκιμαντέρ, μετά τη διάλυση του Crow Film Unit 
από την κυβέρνηση των συντηρητικών το 1952. Βλ. John Grierson, “The front page”, Sight and Sound, 
τμ. 21, νο. 4 (Απρίλιος-Ιούνιος 1952), σ. 143.  
669 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 33. 
670 John Grierson, “Two paths to poetry”, Cinema Quarterly, τμ. 3, νο. 3 (1935), σ. 194-196. 
671 Paul Rotha, κ.ά, Documentary Film. The Use of the Film Medium to Interpret Creatively and In 
Social Terms the Life of the People as it Exists in Reality, ό.π. Elizabeth Sussex, ό.π., σ. 12. 
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Εξετάζοντας την πιο πρόσφατη παραγωγή του Arthur Elton, του Edgar Anstey και 

του Wright, των κυριοτέρων δηλαδή μαθητών/ακολούθων του Grierson, εντοπίζει μια 

εμμονή σε παρωχημένες συμβάσεις, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία τους φιλμ [...] 

υποφέρουν από μια έλλειψη ανανέωσης του είδους».672 Αναγνωρίζει παρόλα αυτά 

την αξία τους, εφόσον «μερικά απ’ αυτά αντλούν από την καλύτερη παράδοση του 

εγγλέζικου ντοκυμανταίρ».673 Ο Μανθούλης ξεχωρίζει το Under Night Streets (Κάτω 

από τους Νυχτερινούς Δρόμους, 1958) σε σκηνοθεσία Ralph Keene και παραγωγή 

Anstey, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αποτελεί προσπάθεια αναβίωσης του πνεύματος 

και των σκοπών του Night Mail και τα The Immortal Land (Η Αθάνατη Γη, 1958) του 

Wright και Greek Sculpture: 3000 BC to 300 BC (Ελληνική Γλυπτική, 1959) των 

Wright και Michael Ayrton, τουριστικής λογικής ντοκιμαντέρ, με αντικείμενο την 

αρχαιοελληνική τέχνη, που διασώζονται εξαιτίας της σκηνοθεσίας του Wright. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο ο Μανθούλης, ως δημιουργός 

ντοκιμαντέρ, κινείται θεματικά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη ντοκιμαντέρ, γυρίζοντας 

είτε ταινίες που επιχειρούν να παρουσιάσουν όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας, 

όπως Η Πιο Μεγάλη Δύναμη (1963), είτε τουριστικές ταινίες που επικεντρώνονται 

στην ελληνική αρχαιότητα (Ακρόπολις των Αθηνών, με τους Παπαδάκη, Μεσθεναίο, 

1961, Άνθρωποι και Θεοί, με τους Παπαδάκη, Μεσθεναίο, 1964). 

 Στο τελευταίο τμήμα του άρθρου του, ο Μανθούλης εξετάζει την αγγλική 

κινηματογραφία από κοινωνιολογική πλευρά, εστιάζοντας στο κοινό και στους 

θεσμούς διαμόρφωσης και εκπαίδευσής του. Πιστός στη βασική θέση του περιοδικού, 

όπως αυτή έχει εκφραστεί και στο «μανιφέστο» του Κινηματογράφος-Θέατρο, για τη 

διττή φύση του κινηματογράφου ως εμπορίου και ως τέχνης, καταγγέλλει τη 

«νοοτροπία του “εμπόρου” που χαρακτηρίζει τους χρηματοδότες» της τέχνης του 

κινηματογράφου, μια νοοτροπία που «με δυσκολία ανέχεται τη θεώρηση του σινεμά 

σαν εκδήλωση εκπολιτιστική».674 Ενώ όμως στην ελληνική περίπτωση το κοινό 

διακρίνεται από έλλειψη καλλιτεχνικής συνείδησης και αδυνατεί να δεχτεί τα 

αξιόλογα έργα,675 το αγγλικό κοινό, σύμφωνα με τον Μανθούλη, «διακρινόμενο από 

μια υψηλή στάθμη του πολιτισμού του-έχει, με τον καιρό, αποκτήσει “έγκυρη 

κινηματογραφική γνώμη”».676 Με μια προβληματική στερεοτυπική γενίκευση 

                                                             
672 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο Κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 33. 
673 Ό.π. 
674 Ό.π. 
675 Βλ. «Σημειώματα», ό.π. 
676 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 33. 
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υποστηρίζει ότι η υπεροχή του αγγλικού κοινού βασίζεται «στον κατεξοχήν κριτικό 

χαρακτήρα του Άγγλου».677 Ο συντάκτης στηρίζει την άποψή του στη λειτουργία 

θεσμών που επιτελούν ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση του κοινού με την 

κινηματογραφική τέχνη και συγκεκριμένα αναφέρεται στους θεσμούς των 

κινηματογραφικών λεσχών και της λογοκρισίας.678 

Για τον Μανθούλη, η αξία των κινηματογραφικών λεσχών ως θεσμού 

εκπαίδευσης και καλλιέργειας του κοινού είναι αδιαμφισβήτητη. Στην περίπτωση της 

Βρετανίας, επισημαίνει τη λειτουργία πολυάριθμων κινηματογραφικών λεσχών, τη 

γεωγραφική διασπορά τους, τη διοργάνωση από τους υπευθύνους τους όχι μόνο 

προβολών αλλά και διαλέξεων και συζητήσεων και υπογραμμίζει το κύρος το οποίο 

απολαμβάνουν και τη δύναμή τους να ασκούν επιρροή ακόμα και στο εμπορικό 

κύκλωμα διανομής ταινιών. Όσον αφορά στο British Film Institute, η σημασία του ως 

θεσμού έγκειται στο γεγονός ότι αναγνωρίζει «την κολοσσιάιαν επίδραση του φιλμ, 

σαν κοινωνική δύναμη» και αναλαμβάνει δράσεις, με σκοπό «να εκπαιδεύση την 

κοινή γνώμη και να την βοηθήση να εκτιμήση τις αστείρευτες δυνατότητες του 

καινούριου αυτού, ψυχαγωγικού και μορφωτικού μέσου».679 Τέλος, ο Μανθούλης 

αναφέρεται στη λογοκρισία, όπως αυτή ασκείται από το κράτος, αλλά και από τους 

παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών. Ο ίδιος, σύμφωνα και με τις αριστερές του 

πολιτικές πεποιθήσεις, απορρίπτει τη λογοκρισία στον κινηματογράφο ως έκφραση 

μιας συντηρητικής κρατικής πολιτικής και της κερδοσκοπικής τάσης των παραγωγών, 

οι οποίοι απορρίπτουν τις «ακατάλληλες» ταινίες για να μην αποξενώσουν το 

οικογενειακό κοινό τους. Στην περίπτωση όμως της βρετανικής λογοκρισίας κρίνει 

θετικό το γεγονός ότι επιτρέπει σε νεαρότερους θεατές την πρόσβαση σε πιο ώριμου 

περιεχομένου φιλμ καθώς και τη χαλάρωση «τον τελευταίο καιρό κάτω από την 

πίεση της κοινής γνώμης»680 των αυστηρών κανόνων, που συνεπακόλουθα έχει 

επιτρέψει τη δυνατότητα παραγωγής πιο τολμηρών θεματικά ταινιών.681  

                                                             
677 Ό.π.  
678Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι παρά τη λειτουργία των συγκεκριμένων θεσμών, οι προτιμήσεις 
του βρετανικού κινηματογραφικού κοινού τη δεκαετία του 1950 σχετίζονται κυρίως με μια σειρά 
παραγόντων όπως η οικονομική κατάσταση των θεατών, η ταξική προέλευση, ο τόπος κατοικίας, το 
φύλο και η ηλικία. Για τις τάσεις του κοινού τη δεκαετία του 1950 στη Μεγάλη Βρετανία, βλ. Sue 
Harper, Vincent Porter, British Cinema of the 1950s. The Decline of Deference, Oxford University Press, 
Νέα Υόρκη 2007, σ. 243-264. 
679 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 33. 
680 Ό.π. 
681 Οι αυστηροί κανόνες λογοκρισίας στον βρετανικό κινηματογράφο χαλαρώνουν το 1958, με τον 
διορισμό του John Trevelyan ως επικεφαλής του λογοκριτικού σώματος, ο οποίος ευθύνεται σε 
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Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο Μανθούλης είναι ότι εξαιτίας του 

τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων θεσμών «ο θεατής στην Αγγλία είναι, 

σήμερα, μια υπολογίσιμη μονάδα, ενημερωμένη, με κριτική συνείδηση».682 Στις 

αρετές του βρετανικού κινηματογραφικού κοινού, ο συντάκτης του άρθρου μοιάζει 

να απαριθμεί τις αρετές που θα επιθυμούσε να διακρίνουν το ελληνικό. Εμμέσως 

υπερθεματίζει για μια ανάλογη θεσμική λειτουργία στη Ελλάδα, με τη δημιουργία 

δικτύου κινηματογραφικών λεσχών με πολύπλευρη δραστηριότητα, με την ίδρυση 

ενός ιδρύματος στα πρότυπα του British Film Institute, που να στοχεύει στην 

εκπαίδευση και στην κινηματογραφική καλλιέργεια του κοινού, αλλά και με 

χαλάρωση της λογοκρισίας.683 

Κριτικές και Γνώμη των Δέκα 

Οι ταινίες αγγλικής παραγωγής που τίθενται υπό κρίση στις σελίδες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, είτε σε επίπεδο συγγραφής κριτικού κειμένου, είτε σε 

επίπεδο βαθμολόγησης, μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν ταινίες οι οποίες εντάσσονται σε ένα γενικότερο ρεύμα 

ανανέωσης του αγγλικού κινηματογράφου, όπως το Room at the Top του Clayton και 

το Tiger Bay (Δυο Μάτια Είδαν το Έγκλημα, 1959) του J. Lee Thompson. Στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν ταινίες που ακολουθούν μια παράδοση του αγγλικού 

κινηματογράφου, όπως το Our Man in Havana του Reed, το Libel του Asquith και το 

The 39 Steps (Τα 39 Βήματα, 1959) του Ralph Thomas, καθώς και η συμπαραγωγή 

Αμερικής-Αγγλίας The Wreck of the Mary Deare (Ανταρσία στον Ατλαντικό, 1959) 

του Michael Anderson.684 

Room at the Top 

Το Room at the Top θεωρείται «ορόσημο» για το βρετανικό κινηματογράφο 

αφού με αυτό, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, ξεκινά το Νέο Κύμα του βρετανικού 
                                                                                                                                                                              
μεγάλο βαθμό για τη νέα, πιο «φιλελεύθερη» στάση της λογοκρισίας. Ο διορισμός του Trevelyan 
ανταποκρίνεται μεν στις απαιτήσεις των καιρών, αλλά αποτελεί και αποτέλεσμα των πιέσεων των 
παραγωγών που απαιτούν χαλάρωση των κανόνων. Βλ. Alexander Walker, ό.π., σ. 43. 
682 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 33.  
683 Ο Μανθούλης θα πρωτοστατήσει στην ίδρυση της Ελληνικής Κινηματογραφικής Λέσχης, το 1961, 
μαζί με τον Μπακογιαννόπουλο και το Λοΐσιο. Όσον αφορά στο ζήτημα της λογοκρισίας, αυτό 
φαίνεται ότι απασχολεί ιδιαίτερα τους συντάκτες του περιοδικού, που έμμεσα προβαίνουν στην 
καταγγελία της παρέμβασης των λογοκριτών στις κινηματογραφικές ταινίες. Βλ. Φ. Μεσθεναίος, 
ό.π., και σχετική γελοιογραφία στο Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 39. 
684 Το Room at The Top αρχίζει να προβάλλεται στην Αθήνα στις 15/2/1960 (Παλλάς και Άττικα) και 
το Tiger Bay στις 22/2/1960 (Τιτάνια και Άντζελα). Το Our Man in Havana στις 14/3/1960 (Ορφέας, 
Ράδιο Σίτυ και Άνεσις), το Libel στις 4/4/1960 (Ορφέας και Άνεσις) και το The 39 Steps επίσης στις 
4/4/1960 (Άστορ και Ράδιο Σίτυ). Οι προβολές του The Wreck of the Mary Deare ξεκινούν στις 
17/4/1960 (Άντζελα) και στις 18 /4/1960 (Ορφέας)  
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κινηματογράφου ή του κινηματογράφου Kitchen-Sink.685 Πρόκειται για έναν 

εμπνευσμένο από το Free Cinema μυθοπλαστικό κινηματογράφο των οργισμένων 

νέων και των βιομηχανικών τοπίων, των εργατικών κατοικιών και της ταξικής οργής, 

των ρεαλιστικών καταστάσεων και του κοινωνικού προβληματισμού. Όπως γράφει ο 

Jack C. Ellis, αν και το Free Cinema ουσιαστικά παύει με το ντοκιμαντέρ του Reisz 

We are the Lambeth Boys (1958), «ορισμένες από τις στάσεις και το τραχύ στυλ του 

Free Cinema συνεχίστηκαν στις νέες σοσιαλιστικές-ρεαλιστικές ταινίες μυθοπλασίας, 

οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους την ίδια χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε το 

τέλος του Free Cinema».686  

Η ταινία Room at the Top αποτελεί ένα επιτυχημένο δείγμα της προσπάθειας 

της αγγλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας να επενδύσει σε ένα είδος ταινιών, οι 

οποίες να ανταποκρίνονται στο πνεύμα της εποχής, εκμεταλλευόμενη την 

λογοτεχνική και θεατρική επιτυχία των Angry Young Men. Ο σκηνοθέτης της δεν 

ανήκει στην ομάδα του Free Cinema του 1956, ούτε μοιράζεται τις μαρξιστικές ιδέες 

του Anderson. O Clayton είναι ένας εργάτης της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ένας 

«λάτρης των παραδόσεων και[…]της Βρετανικής Σχολής της λεπτής δεξιοτεχνίας»687 

και η ταινία του διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες βρετανικές ταινίες της περιόδου 

μόνο αναφορικά με το θέμα της και το «προκλητικό» για την εποχή περιεχόμενό της, 

ενώ σε επίπεδο φόρμας και αφήγησης δεν κομίζει κάτι νέο.688 Γυρισμένη σε σενάριο 

του John Braine, ενός από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του λογοτεχνικού 

κινήματος των Angry Young Men, αφηγείται την ιστορία ενός νέου εργατικής 

καταγωγής (Laurence Harvey), ο οποίος προσπαθεί να αναρριχηθεί κοινωνικά 

χρησιμοποιώντας ως όχημα τη σχέση του με την κόρη ενός βιομηχάνου, 

«θυσιάζοντας» στην προσπάθειά του να υπερβεί τα όρια της τάξης του, την ερωμένη 

του (Simone Signoret). Η ταινία, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε ακατάλληλη, 

αποτέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία εγκαινιάζοντας μια νέα, πιο φιλελεύθερη εποχή 

για τον βρετανικό κινηματογράφο όσον αφορά στα σεξουαλικά ήθη της μεγάλης 

οθόνης, ενώ τιμηθηκε με βραβείο στις Κάννες για την ερμηνεία της Signoret καθώς 

                                                             
685 Βλ. ενδεικτικά, Eric Rhode, A History of the Cinema, From its Origins to 1970, Penguin Books, 
Μίντλσεξ 1978, σ. 607, David A. Cook, ό.π., σ. 571. 
686 Jack C. Ellis, ό.π., σ. 365. 
687 Alexander Walker, ό.π., σ. 52. 
688 Για τον Clayton και τη σχέση του με την αγγλική κινηματογραφική βιομηχανία, καθώς και για το 
Room at the Top και τη σημασία του για την εποχή βλ. Alexander Walker, ό.π., σ. 45-55. 
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και με δύο βραβεία Oscar, λαμβάνοντας πάντως αντικρουόμενες κριτικές όταν 

προβλήθηκε στην Αγγλία, τον Ιανουάριο του 1959.689 

 Το Room at the Top, που έχει αρχίσει να προβάλλεται στις αθηναϊκές 

αίθουσες τον Φεβρουάριο του 1960, εξακολουθεί να προβάλλεται και μάλιστα σε 

κινηματογράφο Α’ προβολής (Αθηναία) τον Απρίλιο, όταν και κυκλοφορεί το πρώτο 

τεύχος του Κινηματογράφος-θέατρο στο οποίο τίθεται προς βαθμολόγηση.690 

Λάμβάνει πολύ υψηλές βαθμολογίες από τη Βλάχου και τη Μητροπούλου, οι οποίες 

τη χαρακτηρίζουν ως εξαιρετική (4 αστέρια) και από τον Πλωρίτη, ο οποίος τη 

βαθμολογεί ως πολύ καλή (3 αστέρια). Οι περισσότεροι πάντως κριτικοί 

αποφαίνονται ότι πρόκειται απλά για μια ικανοποιητική ταινία. Ο 

Μπακογιαννόπουλος, ο Σκαλιόρας, ο Μεσθεναίος, αλλά και ο Γρηγορίου, ο Μακρής 

και ο Καραπαναγιώτης τη βαθμολογούν με δύο μόλις αστέρια. Πιο αρνητική στάση 

από όλους τους κριτικούς του περιοδικού εκφράζει ο Μανθούλης, ο οποίος δίνει στην 

ταινία ένα μόλις αστέρι.691 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη στήλη των 

Cahiers du Cinéma, η ταινία καταποντίζεται.692 Οι πολύ χαμηλές βαθμολογίες 

αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη αρνητική στάση του περιοδικού απέναντι στοn 

βρετανικό κινηματογράφο.693  

Ο Μανθούλης, στο κριτικό του σημείωμα για την ταινία, στέκεται με 

αυστηρότητα απέναντι στο δημιούργημα του Clayton, το οποίο ήδη έχει χαρακτηρίζει 
                                                             
689 Βλ Tony Aldgate, “Room at the Top”, στο The Cinema of Britain and Ireland, επιμ. Brian McFarlane, 
Wallflower, Λονδίνο 2005, σ. 104-111. Alexander Walker, ό.π., σ. 47-49. 
690 Για την υποδοχή της ταινίας από τους έλληνες κριτικούς πρβλ. ενδεικτικά τις ενθουσιώδεις 
κριτικές του Πλωρίτη και του Πηλιχού (Μ. Πλωρίτης, «Ο Κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», 
Ελευθερία, 17 Φεβρουαρίου 1960, σ. 2 και Γ.Κ.Π., «Τα έργα της εβδομάδος», Τα Νέα, 16 
Φεβρουαρίου 1960, σ. 2) με τις πιο συγκρατημένες του Μοσχοβάκη και του Κουαρτέτου (Αντώνης 
Μοσχοβάκης, «Στον Ανεμοστρόβιλο των Παθών», στο Αντώνης Μοσχοβάκης, Σινεπιλογή (Κριτικές 
1958-1982), ό.π., σ. 44-45 και Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 16 
Φεβρουαρίου 1960, σ. 2. Η ταινία σημείωσε εμπορική επιτυχία με 48.125 εισιτήρια (μέχρι τον 
Απρίλιο του 1960) Βλ. Μάριος Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 13 
Απριλίου 1960, ό.π. 
691 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π.  
692 Μόνο ο de Baroncelli της δίνει δύο αστέρια, ενώ ο Braunberger, o Doniol-Valcroze και o Sadoul 
ένα αστέρι. Ο Agel, ο Godard, ο Mauriac και ο Rivette την καταδικάζουν ως κακή. Απέχουν από τη 
βαθμολόγηση ο Douchet και ο Rohmer. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 97 
(Ιούλιος 1959), σ. 42. Βλ. επίσης την απόλυτα απορριπτική για την ταινία κριτική του Bitsch. Ch. B. 
“Les chemins de la haute ville”, Cahiers du Cinéma, τμ. 16, νο. 96 (Ιούνιος 1959), σ. 42. 
693 Όπως γράφει η Leila Wimmer, στο λόγο της νέας γενιάς των κριτικών του περιοδικού (Godard, 
Rivette, Rohmer και Truffaut) ο βρετανικός κινηματογράφος υπάρχει συχνά ως «όνειδος» και 
σταδιακά μεταμορφώνεται «σε έναν παραδειγματικό κακό άλλο. Εκτός από το γαλλικό, κανένας 
άλλος κινηματογράφος δεν δέχτηκε τόσες αδυσώπητες επιθέσεις όσες ο βρετανικός 
κινηματογράφος».Leila Wimmer, ό.π., σ. 76. Ιστορικός εξάλλου έχει μείνει ο αφορισμός του Truffaut 
ότι «η λέξη “κινηματογράφος” και η λέξη “Αγγλία” είναι ασυμβίβαστες». Φρανσουά Τρυφώ, Χίτσκοκ, 
επιμ. Αχιλλέας Κυριακίδης, μτφ. Γιάννης Δ. Ιωαννίδης, Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 2007, σ. 96.  
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«αμφίβολης ποιότητας» στο άρθρο του «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα». 694 

Ο κριτικός ευαγγελίζεται την κοινωνική αποστολή ενός έργου τέχνης, το ηθικό του 

περιεχόμενο, αλλά και την ισορροπία και την ενότητα του ύφους του. Τα στοιχεία 

αυτά θεωρεί ότι απουσιάζουν από ένα φιλμ, το οποίο, παρά την ποιότητα της 

παραγωγής του και τη δεξιότητα της κατασκευής του, μένει στα επίπεδα ενός 

καλοφτιαγμένου μελοδράματος, ενώ αντιμετωπίζει κριτικά και το περιεχόμενο του 

βιβλίου του Braine, στο οποίο βασίστηκε η ταινία. Επιπρόσθετα, οι αντιρρήσεις του 

αφορούν ζητήματα σεναρίου και σκηνοθεσίας. Ο Μανθούλης διαγιγνώσκει στο φιλμ 

πρόβλημα ταυτότητας και εγκαλεί τον σκηνοθέτη της για ανεπάρκεια και καταφυγή 

σε δραματικές ευκολίες, ενώ αποδίδει την αναγνώριση του Clayton ως νέου ταλέντου 

στο γεγονός ότι η ταινία του προβάλλεται σε μία άγονη για τον βρετανικό 

κινηματογράφο περίοδο.  

Ως δείγμα σκηνοθετικής αδυναμίας κρίνεται η αποτυχία του Laurence Harvey, 

παρά το «αδρό και νευρώδες» παίξιμό του να σταθεί τελικά στο ύψος των 

απαιτήσεων του ρόλου του. Ο Μανθούλης αποφαίνεται ότι η στυλιζαρισμένη και 

άκαμπτη ερμηνεία του παρασύρει τον ηθοποιό σε μια επιφανειακή προσέγγιση του 

ρόλου του˙ συνεπώς δεν γίνεται εφικτή «η βαθύτερη εκείνη διείσδυση στην 

ψυχολογία του, που απαιτείται για να φωτίση και να δικαιώση τον χαρακτήρα».695 

Ο κριτικός δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο σκιαγραφείται 

στην οθόνη ο κεντρικός ήρωας, τον οποίο περιγράφει ως έναν χαρακτηριστικό 

εκπρόσωπο της Οργισμένης Γενιάς, ο οποίος αδίστακτος και αποφασισμένος θα 

υποκύψει, αφού πρώτα δοκιμάσει τις αντιστάσεις του «στη φθορά και τους 

συμβιβασμούς της αγγλικής επαρχίας».696 Επιχειρώντας μια σύγκριση του 

κινηματογραφικού ήρωα με τον ήρωα του βιβλίου του Stendhal Le Rouge et le Noir 

(Το Κόκκινο και το Μαύρο), Julien Sorel, αλλά και με τον ήρωα του Theodore Dreiser 

στο A Place in the Sun (Μια Θέση στον ήλιο, 1951, σκην. George Stevens), εστιάζει 

σε ένα ζήτημα ηθικής φύσης.697 Το κυνικό φινάλε του φιλμ στο οποίο ο ήρωας 

ικανοποιεί τη φιλοδοξία του χωρίς να υποστεί κάποια τιμωρία, σε αντίθεση με τον 

Sorel, ο οποίος «τιμωρείται, μα δικαιώνεται κοινωνικά» ή τον ήρωα του Dreiser, ο 

                                                             
694 Ροβήρος Μανθούλης, «Ο κινηματογράφος στην Αγγλία σήμερα», ό.π., σ. 32.  
695 Ό.π. Η ερμηνεία της Signoret χαρακτηρίζεται αντίθετα ως εκπληκτική. 
696 Ό.π. 
697 Η ταινία A Place in the Sun αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Dreiser An 
American Tragedy (Μια Αμερικανική Τραγωδία, 1925).  
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οποίος «καταστρέφεται από μια ανήθικη φιλοδοξία»,698 κρίνεται αρνητικά από τον 

Μανθούλη, ο οποίος αντιδρά στην απουσία μιας ιδεολογικής ή ηθικής λύσης. 

Επιπρόσθετα, η κριτική σκέψη του Μανθούλη φαίνεται να έχει τις βάσεις της στο 

Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη και στην αριστοτελική θεωρία περί τραγωδίας, 

σύμφωνα με την οποία, η πτώση του τραγικού ήρωα για να μπορέσει να προκαλέσει 

έλεο και φόβο στο θεατή και συνεπακόλουθα την κάθαρση, οφείλει να είναι 

αποτέλεσμα της αμαρτίας του, ενός μεγάλου σφάλματος. Στη περίπτωση του 

ανήθικου αμοραλιστή Lampton, η μεταβολή της τύχης του αντίκειται στις 

αριστοτελικές επιταγές. Η σκηνή εξάλλου όπου ο τραγικός ήρωας της ταινίας πέφτει 

θύμα βιαιοπραγίας, αναγιγνώσκεται από τον κριτικό ως ένα τέχνασμα για να επέλθει 

η λύση της τραγωδίας με έναν «φαιδρό εξαγνισμό “από μηχανής”».699  

Η μεγαλύτερη αδυναμία της ταινίας, κατά τον Μανθούλη, είναι η μετατόπιση 

του ενδιαφέροντος από την κοινωνική αναρρίχηση του ήρωα, στη θλιβερή κατάσταση 

της ερωμένης του και τη συνειδησιακή κρίση του για την ευθύνη που φέρει για το 

θάνατο της. Η ταινία από δράμα κοινωνικού προβληματισμού με καθολική σημασία, 

όπου ο ήρωας εκπροσωπεί την κοινωνική του τάξη, καταλήγει σε ερωτικό δράμα που 

επικεντρώνεται στην ατομική περίπτωση ενός άνδρα που μετανοεί για τις πράξεις 

του, όχι ως προδοσία προς την τάξη του, αλλά προς την ερωμένη του. «Κατά 

συνέπεια, το τραγικό στοιχείο μετατοπίζεται ξαφνικά στο πρόβλημα της άτυχης 

γαλλίδας, ένα πρόβλημα μετέωρο πια, μετά την απόσπασή του από το υπόλοιπο 

μελοδραματικό έργο».700  

Πέρα από την έλλειψη σαφούς σεναριακού προσανατολισμού και την 

αδυναμία του σκηνοθέτη να επιτύχει μια υποκριτική ισορροπία μεταξύ των ηθοποιών 

που να υπηρετεί το σενάριο και όχι να το υποσκάπτει, ο Μανθούλης κρίνει αρνητικά 

                                                             
698 Ρ. Μανθούλης, «Στον Ανεμοστρόβιλο των Παθών (Room at the Top)», ό.π. 
699 Το ενδιαφέρον του Μανθούλη και γενικότερα των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο για 
την αριστοτέλεια σκέψη εκφράζεται και μέσα από τη δημοσίευση του δοκιμίου του F.C.Lucas «Η 
τραγωδία και ο άνθρωπος», όπου ο Lucas επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός 
και η λειτουργία της τραγωδίας, διερευνώντας την έννοια της αριστοτέλειας κάθαρσης και τη 
λειτουργία της. F. C. Lucas, «Η τραγωδία και ο άνθρωπος», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, ό.π, σ. 10-
16. 
700 Ρ. Μανθούλης, «Στον Ανεμοστρόβιλο των Παθών (Room at the Top)», ό.π. Ο Μανθούλης 
συμφωνεί με τον αριστερό Μοσχοβάκη, για τον οποίο το φιλμ «θα ήταν μεγάλο κοινωνικό έργο, μια 
μεταφορά του Κόκκινου και του Μαύρου στη σύγχρονη αγγλική επαρχία, δυστυχώς όμως ο 
σκηνοθέτης της δίνει διαφορετική εξέλιξη και τη μετατρέπει σ’ ένα τραγικό ερωτικό ρομάντσο», 
Αντώνης Μοσχοβάκης, “Στον Ανεμοστρόβιλο των Παθών» ό.π., σ. 44. 
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και την αποτυχία του σκηνοθέτη να επιτύχει υφολογική ενότητα στο έργο του701 Ο 

Μανθούλης καταδικάζει την παρουσία στην ταινία ετερόκλητων στοιχείων που 

αντλούν την καταγωγή τους από τα film noir και από τις γαλλικές ταινίες του 

μεσοπολέμου, από είδη δηλαδή που διακρίνονται από την έμφαση στο στυλιζάρισμα 

της εικόνας. Εκφράζοντας και την προτίμησή του για μια κλασική κινηματογραφική 

αισθητική της ενότητας και της αρμονίας, απορρίπτει την παρουσία των αλλότριων 

στοιχείων επειδή υποσκάπτουν το ρεαλιστικό ύφος του φιλμ θεωρώντας ότι δεν 

δένουν αρμονικά με την επαινετή παρ’ όλα αυτά προσπάθεια του σκηνοθέτη να 

αποδώσει ρεαλιστικά την «αγγλική ατμόσφαιρα».702 Επίσης, σε επίπεδο mise en 

scène, κρίνει αρνητικά την εμμονή του Clayton στα πολύ κοντινά πλάνα, μια εμμονή 

που σύμφωνα με τον κριτικό αδυνατίζει την δραματική πυκνότητα της ταινίας.  

Our Man in Havana 

Η κωμική περιπέτεια κατασκοπείας Our Man in Havana του βετεράνου 

βρετανού σκηνοθέτη Reed, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Graham Greene, με 

ήρωα έναν μικροεπιχειρηματία (Alec Guinness), ο οποίος στην Αβάνα της εποχής του 

Ψυχρού Πολέμου στρατολογείται από τις μυστικές υπηρεσίες και δημιουργεί ένα 

φανταστικό δίκτυο πρακτόρων για να κληθεί στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τις 

συνέπειες της πράξης του, αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τους 

κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο. Με εξαίρεση την Μητροπούλου, η οποία 

βαθμολογεί την ταινία ως εξαιρετική, οι υπόλοιποι απορρίπτουν την ταινία του Reed. 

Η Βλάχου, ο Γρηγορίου, ο Μακρής, ο Πλωρίτης, ο Μεσθεναίος, ο 

Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης την αξιολογούν ως μέτρια, ενώ ο 

Καραπαναγιώτης την αποτιμά ως κακή. Ο Σκαλιόρας απέχει από τη βαθμολόγηση.703 

Στο ίδιο μήκος κύματος συντάσσονται και οι κριτικοί των Cahiers du Cinéma, οι 

οποίοι με τις εξαιρετικά χαμηλές βαθμολογίες τους αρνούνται το σκηνοθετικό 

πόνημα του Reed.704 Οι αρνητικές βαθμολογίες αντανακλούν την παραδοσιακή 

                                                             
701 Ρ. Μανθούλης, «Στον Ανεμοστρόβιλο των Παθών (Room at the Top)», ό.π. Σε παρόμοιο 
συμπέρασμα καταλήγει και ο Peter John Dyer στην κριτική του για την ταινία. Ο Dyer, όπως και ο 
Μανθούλης, συνδέει το «ασαφές και άκαμπτο παίξιμο» του Harvey και την «ειλικρινή, οξεία και 
συνολικά εξαιρετική» ερμηνεία της Signoret με μια «μοιραία μετατόπιση της έμφασης» από την 
«εκπλήρωση της φιλοδοξίας του στην καταστροφή της», P.J.D, “Room at the Top”, Monthly Film 
Bulletin, τμ. 26, νο. 300 (Ιανουάριος 1959), σ. 15. 
702 Ρ. Μανθούλης, «Στον Ανεμοστρόβιλο των Παθών (Room at the Top)», ό.π. 
703 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. 
704 Ο Mullet και ο Rivette είναι οι μόνοι που δίνουν ένα αστέρι στην ταινία, με τον Agel, τον 
Braunberger, τον de Baroncelli, τον Douchet, τον Marcabru και τον Mauriac να τη χαρακτηρίζουν 
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απορριπτική στάση των γάλλων κριτικών απέναντι στον ποιοτικό, ακαδημαϊκό, 

εμπορικό κινηματογράφο του σκηνοθέτη.705  

Η αρνητική γνώμη των κριτικών του Κινηματογράφος-Θέατρο για την ταινία 

του Reed είναι ενδεικτική του ότι ο σκηνοθέτης με τις ταινίες του της δεκαετίας του 

1950, χάνει την εκτίμηση των ελλήνων κριτικών, οι οποίοι στην πρώτη μεταπολεμική 

περίοδο τον είχαν αντιμετωπίσει ως έναν από τους σπουδαιότερους βρετανούς 

σκηνοθέτες. Πλέον, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, εκπροσωπεί έναν ποιοτικό, 

αλλά παρωχημένο, συμβατικό και εμπορικό κινηματογράφο, αν και ακόμα 

αναγνωρίζονται οι σκηνοθετικές του ικανότητες.706 

Ο Μεσθεναίος, στην κριτική του για το Our Man in Havana, εκφράζει αρχικά 

τον προβληματισμό του για την πλοκή και τη δομή της ταινίας, κάνοντας λόγο για 

ένα «κακοχτισμένο σενάριο».707 Η ευθύνη για την προβληματική πλοκή, κατά το 

Μεσθεναίο, δε βαρύνει μόνο το σεναριογράφο, αλλά και τον συγγραφέα του βιβλίου 

στο οποίο βασίστηκε το σενάριο, τον μοντέρ και τους υπευθύνους για τη διανομή της 

ταινίας και για την εκμετάλλευσή της, ακόμα και τον τεχνικό προβολής της και τα 

μέλη του λογοκριτικού σώματος, της Επιτροπής Ελέγχου Κινηματογραφικών Ταινιών 

του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο Μεσθεναίος μέσα από την κριτική 

του δίνει μια ενδιαφέρουσα μαρτυρία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

«κατασκευάζονται», προωθούνται και προβάλλονται οι κινηματογραφικές ταινίες τη 

συγκεκριμένη εποχή και καταγγέλλει τις έξωθεν παρεμβάσεις που καθιστούν την 

ταινία σχεδόν ακατανόητη καθώς δημιουργούνται «χάσματα, τομές αδικαιολόγητες 

και ασάφειες».708 

                                                                                                                                                                              
κακή και τον Rohmer καιτον Sadoul να απέχουν από τα καθήκοντά τους. “Le conseil des dix”, Cahiers 
du Cinéma, τμ. 18, νο. 106 (Απρίλιος 1960), σ. 46. 
705 Για την απόρριψη του κινηματογράφου που εκπροσωπεί ο Reed από τα Cahiers βλ. Leila Wimmer, 
ό.π., σ. 112. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο Marcorelles, ο πιο «αγγλόφιλος» κριτικός των Cahiers, 

στην κριτική του για την ταινία κατηγορεί τον σκηνοθέτη για ερασιτεχνισμό και φορμαλιστικές τάσεις 
και γράφει ότι «Ο Αγγλικός κινηματογράφος πάει από το κακό στο χειρότερο αν κρίνουμε από την 
τελευταία ταινία του Carol Reed[…]» Louis Marcorelles, “Londres 1960”, Cahiers du Cinéma, τμ. 18, 
νο. 105 (Μάρτιος 1960), σ. 37-38.  
706 Για τους έλληνες κριτικούς της δεκαετίας του 1950, ταινίες του σκηνοθέτη όπως τα Outcast of the 
Islands (Αϊσά, το Ρόδον της Πολυνησίας, 1951), Trapeze (Βαριετέ, 1956) και The Key (Το Κλειδί, 1958), 
αν και επιβεβαιώνουν τη δεξιοτεχνία του Reed καταδεικνύουν τη δημιουργική παρακμή του. Βλ. 
ενδεικτικά Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 9 Ιανουαρίου 1957, σ. 2, 
«Λίγα απ’ όλα», Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 67, Κ. Σκαλιόρας, 
«Κινηματογράφος», Καινούρια Εποχή, τμ. 4, τχ. 16, ό.π., σ. 291.  
707 Φ. Μεσθεναίος, ό.π. 
708 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η καταγγελία του ρόλου του λογοκριτικού σώματος, καθώς την 
συγκεκριμένη περίοδο σε αυτό μετέχει ο Σταυράκος. Βλ. Μαρία Σταυράκου, ό.π., σ. 118. 
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Ο Μεσθεναίος ομολογεί ότι εξαιτίας της προβληματικής δομής της ταινίας 

καθίσταται δυσχερής η ακριβής αποσαφήνιση του ιδεολογικού περιεχομένου της. 

Πάντως, ο ίδιος θεωρεί ότι στην ταινία εκφράζεται η συμπάθεια «για την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια των ατομικών περιπτώσεων που βρίσκονται “μπλεγμένες” συνειδητά ή 

αθέλητα στον ρυθμό υπερατομικών καταστάσεων που έχουν για αποτέλεσμα τον 

ζωϊκό εκμηδενισμό τους».709 Επιχειρώντας μια ωτεριστική προσέγγιση του έργου του 

Reed, ο κριτικός αναζητά και εντοπίζει το συγκεκριμένο θεματικό μοτίβο σε 

παλαιότερες ταινίες του δημιουργού, όπως το Τhe Third Man (Ο Τρίτος Άνθρωπος, 

1949), στις οποίες οφείλει και την καταξίωσή του. Ταυτόχρονα, όμως, σημειώνει την 

αποτυχία του σκηνοθέτη στο Our Man in Havana να προσεγγίσει αποτελεσματικά το 

θέμα του. 

Ο Μεσθεναίος, επίσης, στα πλαίσια της ωτεριστικής προσέγγισης της ταινίας 

κάνει λόγο και για το «στυλ Ρηντ», ένα στυλ το οποίο συνίσταται στη μείξη 

υφολογικών χαρακτηριστικών διαφορετικών ειδών κωμωδίας, όπως η φάρσα, η 

παρωδία η σάτιρα αλλά και το παραδοσιακό αγγλικό χιούμορ. Στην περίπτωση όμως 

της τελευταίας του ταινίας, κρίνει ότι το αναγνωρίσιμο στυλ Reed αποτελεί πια μια 

μανιέρα. Ο σκηνοθέτης βιώνει μια δημιουργική παρακμή, αδυνατώντας να 

καθυποτάξει το υλικό του και να δώσει μια ενότητα ύφους στην ταινία του. «Σοφά 

“μετρημένα” κάποτε, και στον τόπο τους όπου έπρεπε, όλα αυτά έκαναν το στυλ 

Ρηντ. Τώρα τα αναγνωρίζει κανείς, θυμάται τη λειτουργία τους στις παλιές του 

ταινίες και χάνεται μέσα στην αναρχία της σκηνοθετικής γραμμής».710 Όπως και ο 

Μανθούλης στην κριτική του για το Room at the Top, ο Μεσθεναίος προκρίνει μια 

κλασική κινηματογραφική αισθητική.  

Εκφράζοντας το ιδιαίτερο προσωπικό επαγγελματικό του ενδιαφέρον, ο 

Μεσθεναίος εστιάζει την προσοχή του και στη φωτογραφία της ταινίας, 

αντιμετωπίζοντας ως auteur το διευθυντή φωτογραφίας της, τον Oswald Morris, 

κάνοντας λόγο για έναν αναγνωρίσιμο «τρόπο Morris»,711 χωρίς να διευκρινίζει όμως 

σε ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της φωτογραφίας του Morris αναφέρεται. Στο 

Our Man in Havana όμως, η φωτογραφία του Morris κρίνεται απλά διεκπεραιωτική, 

                                                             
709 Φ. Μεσθεναίος, ό.π. 
710 Ό.π. 
711 Ό.π. 
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αφού ο ρόλος της εξαντλείται στο να «μας κάνει απλώς να αντιλαμβανόμαστε οπτικά 

τα δρώμενα χωρίς να “βλέπουμε” με τον “τρόπο Morris”».712  

Για τον Μεσθεναίο, ο οποίος παρ’ όλα αυτά εκφράζει το σεβασμό του για την 

αξία του Reed ως σκηνοθέτη, το Our Man in Havana αποτιμάται ως μια κακή 

αστυνομική ταινία, η οποία πέρα από τις αδυναμίες της σε σκηνοθετικό, σεναριακό 

και τεχνικό (φωτογραφία) επίπεδο, πάσχει και σε υποκριτικό επίπεδο, αφού οι 

«πρώτης γραμμής» ηθοποιοί της ταινίας αδυνατούν να κατακτήσουν ερμηνευτικά 

τους ρόλους τους.713 Η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί δείγμα ενός εμπορικού 

κινηματογράφου απέναντι στον οποίο ο κριτικός αντιπαραθέτει έναν κινηματογράφο 

τέχνης, τις «μεγάλες ταινίες» Viaggio in Italia του Rossellini και Hiroshima mon 

Amour του Resnais.714 Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αναφορά, πέρα από το 

γεγονός ότι ο Μεσθεναίος ανιχνεύει ουσιαστικά το ξεκίνημα και την πορεία ενός 

κινηματογράφου μοντερνιστικών κατευθύνσεων, βρίσκεται στο ότι επιβεβαιώνει 

ακόμα μια φορά ότι το είδος κινηματογράφου το οποίο συγκινεί τους συντάκτες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο είναι ο ευρωπαϊκός καλλιτεχνικός κινηματογράφος.  

Tiger Bay, Libel, The 39 Steps και The Wreck of the Mary Deare 

Το ρεαλιστικό αστυνομικό δράμα Tiger Bay, η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού 

(Hayley Mills) που γίνεται μάρτυρας ενός φόνου και της σχέσης που αναπτύσσει με 

τον δολοφόνο (Horst Buchholz), διχάζει τους κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο. 

Ο Πλωρίτης και η Βλάχου χαρακτηρίζουν την ταινία ως πολύ καλή (3 αστέρια), ο 

Γρηγορίου την βαθμολογεί ως ικανοποιητική (2 αστέρια), ενώ η πλειονότητα των 

κριτικών την αξιολογούν ως μέτρια. Ο Μακρής, ο Μεσθεναίος και ο 

Μπακογιαννόπουλος απέχουν της βαθμολόγησης.715 Αξίζει να σημειωθεί ότι για 

άλλη μια φορά οι έλληνες κριτικοί εμφανίζονται πολύ πιο θετικοί απέναντι σε ένα 

προϊόν της αγγλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας σε σχέση με τους συναδέλφους 

τους των Cahiers, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είτε κρίνουν ως κακή την ταινία 

είτε απέχουν από τη βαθμολόγησή της.716 

                                                             
712 Ό.π. 
713 Ό.π. 
714 Ό.π. 
715 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π.  
716 Στα Cahiers, ο Chabrol, ο Kast, ο Moullet και ο Rivette βαθμολογούν το Tiger Bay ως κακό (σφαίρα) 
και ο Agel, ο Bitsch, ο Domarchi, ο Douchet και ο Sadoul απέχουν από τη βαθμολόγηση. Εξαίρεση 
αποτελεί μόνο ο Braunberger, ο οποίος δίνει τρία αστέρια στην ταινία. “Le conseil des dix”, Cahiers 
du Cinéma, τμ. 17, νο. 100, ό.π., σ. 69. Η ταινία σε σύντομο σημείωμα του γαλλικού περιοδικού 
απορρίπτεται ως «δειλή». “Films sortis a Paris du 12 Aout au 22 Septembre 1959”, Cahiers du 
Cinéma, τμ. 17, νο. 100 (Οκτώβριος 1959), σ. 80.  
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Αν και ο σκηνοθέτης της ταινίας, J. Lee Thompson, αποτελεί προπομπό του 

κινηματογράφου Kitchen-Sink, καθώς στις ταινίες του της δεκαετίας του 1950 είναι 

εμφανές το ενδιαφέρον του για ένα ρεαλιστικό κοινωνικού περιεχομένου 

κινηματογράφο, ενώ ταυτόχρονα στα έργα του είναι ευδιάκριτο το προσωπικό του 

σκηνοθετικό ύφος, οι περισσότεροι κριτικοί του περιοδικού δεν αξιολογούν θετικά τη 

συγκεκριμένη ταινία. Οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν στο ότι η ταινία ανήκει σε ένα 

συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος, αυτό της αστυνομικής ταινίας, ενώ το γεγονός 

ότι είναι παραγωγής Arthur Rank, επίσης ενδέχεται να συμβάλλει στην αρνητική της 

βαθμολόγηση ως δείγμα ενός ποιοτικού μεν αλλά κυρίως ψυχαγωγικού, εμπορικού 

κινηματογράφου.717 

Άλλη μια ταινία παραγωγής Arthur Rank δεν κατορθώνει να συγκινήσει τους 

κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο. Η ταινία Libel του Asquith, ενός σκηνοθέτη ο 

οποίος αποτέλεσε έναν από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του μεταπολεμικού 

βρετανικού κινηματογράφου της ποιότητας και ο οποίος σήμερα είναι γνωστός 

περισσότερο για τη μεταφορά στην οθόνη λογοτεχνικών και θεατρικών έργων, 

αντιμετωπίζεται αυστηρότατα από τους κριτικούς της «Γνώμης των δέκα». Το Libel, 

δικαστικό δράμα με πρωταγωνιστές την Olivia de Havilland και τον Dirk Bogarde σε 

διπλό ρόλο, βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Edward Wool, λαμβάνει τις 

χαμηλότερες βαθμολογίες μεταξύ όλων των ταινιών που υπόκεινται στη διαδικασία 

της βαθμολογικής αξιολόγησης στο Κινηματογράφος-Θέατρο. 

Ειδικότερα, μόνο ο Μοσχοβάκης τη βαθμολογεί ως ικανοποιητική (2 

αστέρια), ενώ ο Σταματίου τη χαρακτηρίζει μέτρια (1 αστέρι). Ο Γρηγορίου και ο 

Κούνδουρος την αξιολογούν ως κακή (σφαίρα), με τον Καραπαναγιώτη, τον Νταϊφά 

και τον Πλωρίτη να απέχουν της βαθμολόγησης. Ο συνεργάτης του περιοδικού 

Μεσθεναίος την αποτιμά ως μέτρια (1 αστέρι) και οι βασικοί συντελεστές της 

έκδοσης, Μπακογιαννόπουλος και Μανθούλης εμφανίζονται αφοριστικοί, κρίνοντάς 

την ως κακή (σφαίρα), καθιστώντας σαφές με τη βαθμολογία τους ότι ο 

κινηματογράφος που εκπροσωπεί ο Asquith, ένας κινηματογράφος ευπρόσωπος, 

                                                             
717 Για τα στοιχεία εκείνα των ταινιών του Thompson που διαφοροποιούν το έργο του από την 
παραδοσιακή βρετανική κινηματογραφική παραγωγή της δεκαετίας του 1950 βλ. Steve Chibnall, J. 
Lee Thompson, Manchester University Press, Μάντσεστερ 2000, σ. 1-13. Για την υποδοχή της ταινίας 
βλ. ενδεικτικά: Μ. Πλωρίτης, «Ο Κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 24 Φεβρουαρίου 
1960, σ. 2. Π.Ν.Λ., «Τα έργα της εβδομάδος» Τα Νέα, 24 Φεβρουαρίου 1960, σ. 2. 
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ακαδημαϊκός, ψυχαγωγικός, δεν ανταποκρίνεται στο όραμα τους για την 

κινηματογραφική τέχνη.718  

Η κωμική περιπέτεια κατασκοπίας The 39 Steps, έγχρωμο, γυρισμένο σε 

Technicolor, ριμέικ της ομότιτλης ταινίας του Hitchcock του 1935, βασισμένο και 

αυτό στο ομότιτλο βιβλίο του John Buchan, τυγχάνει επίσης ψυχρής υποδοχής. Ο 

Μοσχοβάκης, ο Πλωρίτης, ο Σταματίου και ο Νταϊφάς την κρίνουν μέτρια (2 

αστέρια), ενώ ο Γρηγορίου και ο Καραπαναγιώτης ικανοποιητική (1 αστέρι). Ο 

Μεσθεναίος και ο Κούνδουρος απέχουν της βαθμολόγησης. Από τους μόνιμους 

συντάκτες του περιοδικού, ο Μανθούλης τη χαρακτηρίζει ικανοποιητική, ενώ ο 

Μπακογιαννόπουλος, αυστηρότερος όλων, την αξιολογεί ως κακή (σφαίρα), 

επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά με τη βαθμολογία τους ότι απορρίπτουν έναν 

ψυχαγωγικό κινηματογράφο των ειδών.719 Οι κριτικοί του Κινηματογράφος-Θέατρο 

εμφανίζονται βέβαια πολύ ευνοϊκότερα διακείμενοι απέναντι στην ταινία αν 

συγκρίνει κανείς τις βαθμολογίες τους με εκείνες των κριτικών των Cahiers, οι οποίοι 

κατακρεουργούν βαθμολογικά το φιλμ, αντιμετωπίζοντας ως περιττό το γύρισμα 

ριμέικ της ταινίας του αγαπημένου τους Hitchcock.720  

Τέλος, η αγγλοαμερικανική δραματική ταινία αγωνίας The Wreck of the Mary 

Deare, σχετικά με τις μηχανορραφίες και τη διαφθορά στον χώρο των πλοιοκτητών 

εταιρειών, με τους Gary Cooper, Charlton Heston και Michael Redgrave, του Michael 
                                                             
718 Εκτός περιοδικού το Libel τυγχάνει μιας ευνοϊκότερης κριτικής μεταχείρισης, όπως στην 
περίπτωση των κριτικών του Βήματος που χαρακτηρίζουν συναρπαστική την πλοκή και αυθεντικές 
τις ερμηνείες. Βλ. Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες», Το Βήμα, 5 Απριλίου 1960, σ. 2. Η ταινία δεν 
τίθεται καν στη διαδικασία βαθμολόγησης στην αντίστοιχη στήλη των Cahiers. και απορρίπτεται 
μέσω ενός σύντομου καυστικού σημειώματος: «Αν σας αρέσει ο κινηματογράφος δε θα τον βρείτε 
σε αυτήν την ταινία, και αν είναι οι ωραίες δίκες που σας ενδιαφέρουν καλύτερα να πάτε στο 
Δικαστικό Μέγαρο». “Films sortis a Paris du 2 Aout au 5 Septembre 1961”, Cahiers du Cinѐma, τμ. 21, 
νο. 124 (Οκτώβριος 1961), σ. 62. Το Libel κρίνει αρνητικά και το Sight and Sound, όπου 
χαρακτηρίζεται ως μια «βασανιστικά καλοαναθρεμμένη εκδοχή μελοδράματος ηλικίας 25 
ετών[…]»“A guide to current films”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 1 (Χειμώνας 1959/1960), σ. 52. 
719 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π. Συνεργάτες του περιοδικού σε κριτικές 
τους εκτός περιοδικού τονίζουν τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της ταινίας και την σχέση της με την 
πρωτότυπη ταινία του 1935. Βλ. ενδεικτικά Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες», Το Βήμα, 5 
Απριλίου 1960, ό.π. Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 6 Απριλίου 1960, 
σ. 2.  
720 Συγκεκριμένα, ο Douchet, o Godard και o Kast χαρακτηρίζουν την ταινία κακή και ο Agel, ο 
Braunberger, ο Mauriac, ο Moullet, ο Rivette και ο Rohmer δεν την βαθμολογούν καν. Βλ. “Le conseil 
des dix”, Cahiers du Cinѐma, τμ. 17, νο. 101, ό.π., σ. 40. Σε σύντομο κριτικό σημείωμα επισημαίνεται 
ότι «ο Thomas το μόνο που κάνει είναι να αναπαράγει τα εφφέ του Hitchcock, κάνοντάς τα άνοστα». 
“Films sortis a Paris du 23 Septembre au 20 Octobre 1959”, Cahiers du Cinѐma, τμ. 17, νο. 101 
(Νοέμβριος 1959), σ. 63. Στο Sight and Sound η Huston αντιμετωπίζει την ταινία ως ένα αξιοπρεπές 
δείγμα ψυχαγωγικού κινηματογράφου και κρίνει επαρκή τη σκηνοθεσία, αναγνωρίζοντας πάντως ότι 
ο Thomas ακολουθεί πιστά τον Hitchcock. Penelope Huston, “The 39 Steps”, Sight and Sound, τμ. 28, 
νο.2 (Άνοιξη 1959), σ. 94. 
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Anderson, σκηνοθέτη μεταξύ άλλων των Around the World in Eighty Days (Ο Γύρος 

του Κόσμου σε 80 Ημέρες, 1956) και και Shake Hands with the Devil (Χειραψία με το 

Διάβολο, 1959), εκτιμάται ως ικανοποιητική (2 αστέρια) μόνο από τον Πλωρίτη, τον 

Μοσχοβάκη και τον Σταματίου, ενώ ο Καραπαναγιώτης, ο Νταϊφάς, αλλά και ο 

Μεσθεναίος με τον Μανθούλη την αξιολογούν ως μέτρια (1 αστέρι). Πιο αρνητικοί 

εμφανίζονται απέναντι στην ταινία ο Κούνδουρος και ο Μπακογιαννόπουλος, οι 

οποίοι την κρίνουν κακή (σφαίρα), ενώ ο Γρηγορίου απέχει της αξιολόγησης.721 Για 

μια ακόμα φορά ο εμπορικός κινηματογράφος της ποιότητας αντιμετωπίζεται 

αρνητικά από τους βασικούς συντάκτες του περιοδικού (Μπακογιαννόπουλος-

Μανθούλης). Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι οι κριτικοί των Cahiers εμφανίζονται 

ακόμα πιο αρνητικοί από εκείνους του Κινηματογράφος-Θέατρο απέναντι στο δράμα 

του Anderson, αφού εφτά από τους δέκα κριτικούς του γαλλικού περιοδικού απέχουν 

της βαθμολόγησης και η ανώτερη βαθμολογία που δίνεται στο φιλμ είναι ένα 

αστέρι.722  

 

Ελληνικός κινηματογράφος 

 

Αν και στο «μανιφέστο» του Κινηματογράφος-Θέατρο ορίζεται ως επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος του περιοδικού η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, καθώς 

αυτή «βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της εξέλιξής της»,723 τα άρθρα τα οποία 

επικεντρώνονται στην εγχώρια κινηματογραφία είναι πολύ λιγότερα συγκριτικά με 

εκείνα που αφορούν στον ξένο και δη στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Αναζητώντας 

την παρουσία του ελληνικού κινηματογράφου στις σελίδες του περιοδικού 

παρατηρούμε ότι έμφαση δίνεται στους εκπροσώπους ενός ελληνικού 

κινηματογράφου καλλιτεχνικών αξιώσεων. Αξίζει να σημειωθεί η ενασχόληση των 

συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο με τα τρία Κ του ελληνικού κινηματογράφου 

(Κακογιάννης, Κούνδουρος, Κανελλόπουλος) πριν ακόμα καθιερωθεί ο όρος. 

Ειδικότερα, δημοσιεύεται συνέντευξη του Κακογιάννη στους Μπακογιαννόπουλο και 

                                                             
721 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π. Συμπληρωματικά βλ. Μ. Πλωρίτης, «Ο 
κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 20 Απριλίου 1960, ό.π. Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες 
ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 19 Απριλίου 1960, ό.π. Γ.Κ.Π, «Τα έργα της εβδομάδος», Τα Νέα, 
19 Απριλίου 1960, σ. 2. 
722 Oι Agel, Braunberger, de Baroncelli, Mauriac, Sadoul, Moullet, Rohmer απέχουν της 
βαθμολόγησης. O Douchet και ο Rivette την αξιολογούν ως μέτρια και ο Marcabru ως κακή. “Le 
conseil des dix», Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 106, ό.π., σ. 46. 
723 «Σημειώματα», ό.π. 
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Λοΐσιο, το άρθρο «Η τελευταία “περιπέτεια” του Νίκου Κούνδουρου» και μια 

σύντομη παρουσίαση-ανάλυση της ταινίας του Τάκη Κανελλόπουλου Μακεδονικός 

Γάμος.724 Όσον αφορά στον εμπορικό κινηματογράφο, το ενδιαφέρον του περιοδικού 

περιορίζεται στη δημοσίευση κριτικής για το Καλημέρα Αθήνα του Γρηγορίου, ως 

δείγμα ενός ευπρόσωπου εμπορικού κινηματογράφου, και στη δημοσίευση των 

πορισμάτων της έρευνας «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60». 

Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60 

Την περίοδο έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο ελληνικός 

κινηματογράφος σε επίπεδο παραγωγής, διανομής και προβολής ταινιών μοιάζει να 

ακμάζει. Ήδη στα δύο τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1950 η παραγωγή 

ελληνικών ταινιών αυξάνει εντυπωσιακά. Τη σεζόν 1958-1959 παράγονται 51 

ταινίες, οι οποίες κόβουν 1.000.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή τους στην Αθήνα, 

ενώ την περίοδο 1959-1960 η ελληνική παραγωγή φτάνει στις 52 ταινίες και 

κόβονται 2.000.000 εισιτήρια. Ενδεικτικό της ανόδου της κινηματογραφικής 

παραγωγής είναι το γεγονός ότι την περίοδο 1949/1950 παράγονται μόλις 6 ταινίες 

στις οποίες αντιστοιχεί το 11,95% (23.978.302) των εισιτηρίων σε αίθουσες Αθήνας 

και προαστίων, ενώ δέκα χρόνια αργότερα, την περίοδο 1959-1960, στις 52 ελληνικές 

ταινίες αναλογεί το 28.85% των εισιτηρίων (54.294.408). 725 

Οι αυξητικές τάσεις της ελληνικής παραγωγής έχουν ως αποτέλεσμα τη 

συνεπακόλουθη μεγάλη αύξηση στον αριθμό των κινηματογραφικών αιθουσών, 

καθώς το κοινό συρρέει σε αυτές για να παρακολουθήσει τα αγαπημένα του 

κινηματογραφικά είδη, μελοδράματα, κωμωδίες, ταινίες φουστανέλας αλλά και 

κοινωνικές, δραματικές και αστυνομικές ταινίες. Επίσης, σημειώνεται εντυπωσιακή 

αύξηση στις εταιρείες παραγωγής που ιδρύονται και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα 

και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός έχει ως συνέπεια μια πληθωρικότατη παραγωγή. 
                                                             
724 Οι κριτικοί θα κάνουν λόγο για το τρίτο κεφαλαίο Κ του ελληνικού κινηματογράφου μετά από την 
προβολή του Μακεδονικού Γάμου στην πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
τον Σεπτέμβριο του 1960. Βλ. Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 1ος Τόμος 
(1900-1967), ό.π. σ. 242. Δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς μια αντιστοιχία με τα δύο R 
(Rossellini, Renoir) και τα δύο H (Hitchcock, Hawks), τα εμβλήματα, σύμφωνα με τον Daney, των 
Cahiers du Cinéma. Βλ. Σερζ Ντανέ, ό.π., σ. 11. 
725 Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία προέρχονται από 
τα: Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Η Διασπορά στον Ελληνικό Κινηματογράφο. Επιδράσεις και Επιρροές 
στη Θεματολογική Εξέλιξη των Ταινιών της Περιόδου 1945-1986, Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 37-43. 
Πάνος Κουάνης, Η Κινηματογραφική Αγορά στην Ελλάδα 1944-1999. Καταναλωτικά Πρότυπα στην 
Αγορά των Κινηματογραφικών Ταινιών στην Ελλάδα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Finatec, Αθήνα 
2001, σ. 237. Νίνος Φενέκ Μιχελίδης, «Σύντομη ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου», στο Η 
Ελληνική Ματιά. Ένας Αιώνας Κινηματογράφου, επιμ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 26. 
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Την ίδια περίοδο δημιουργούνται νέα στούντιο, γεγονός που συμβάλλει στην τεχνική 

βελτίωση των παραγόμενων ταινιών (Στούντιο Άλφα, 1957, Ανζερβός, 1960). 

Ακόμα, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 αρχίζει να δομείται το ελληνικό σταρ 

σύστεμ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να σημειώνει τους πρώτους εμπορικούς της 

θριάμβους με ταινίες όπως η Αστέρω (1958), η οποία θα κόψει 139.501 εισιτήρια τη 

σεζόν 1958-1959 και το Ξύλο Βγήκε Από τον Παράδεισο με 293.530 εισιτήρια τη 

σεζόν 1959-1960 και τα περιοδικά αρχίζουν να αφιερώνουν πολυσέλιδα άρθρα στους 

αγαπημένους του κοινού.726 

Για τους συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο και γενικότερα για την 

κριτική της εποχής, η φαινομενική αυτή ακμή του ελληνικού κινηματογράφου δεν 

αποτελεί λόγο πανηγυρισμών, αφού η ποσοτική άνοδος δε σημαίνει και μια 

αντίστοιχη ποιοτική. Τουναντίον. Στην αύξηση της παραγωγής, οι έλληνες κριτικοί 

θεωρούν ότι αντικατοπτρίζεται η προχειρότητα, η χαμηλή ποιότητα, ο 

κινηματογράφος της ευκολίας και των έτοιμων συνταγών, η είσοδος στον χώρο 

ανθρώπων που επιθυμούν έναν γρήγορο πλουτισμό εις βάρος της έβδομης τέχνης και 

που απειλούν να διαφθείρουν ακόμα περισσότερο το γούστο του κοινού.727 Όπως 

γράφει ο Πλωρίτης το 1958 

[…]η συρροή (κερδοσκόπων, συνήθως) είχε σαν αποτέλεσμα να ρίξει 

απελπιστικά τη στάθμη του νηπιακού κινηματογράφου μας. Ο τυχοδιωκτισμός 

των διαφόρων αυτοσχέδιων παραγωγών, η έλλειψη κάθε καλλιέργειας 

(γενικής και ειδικής) απ’ αυτούς τους αχειροτόνητους σκηνοθέτες, η 

διαφανέστατη πρόθεση των περισσότερων να εκμεταλλευθούν τα πιο ταπεινά 

γούστα του «κοσμάκη» και τη δίψα του για ό, τι ελληνικό, κατάντησαν τις 

                                                             
726 Όσον αφορά τη δημιουργία νέων κινηματογραφικών αιθουσών είναι ενδεικτικό ότι, ενώ τη σεζόν 
1949/1950 λειτουργούν σε Αθήνα, Πειραιά και προάστια 92 χειμερινοί κινηματογράφοι, τη σεζόν 
1959/1960 θα λειτουργήσουν 117 χειμερινοί και 298 θερινοί. Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Η Διασπορά 
στον Ελληνικό Κινηματογράφο. Επιδράσεις και Επιρροές στη Θεματολογική Εξέλιξη των Ταινιών της 
περιόδου 1945-1986, ό.π., σ. 43-44. Για τα δημοφιλέστερα είδη της εποχής βλ. πίνακες εισιτηρίων 
στο Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1967, 
ό.π., σ. 204-206, 398-399. Όσον αφορά στις εταιρείες παραγωγής την περίοδο 1949-1959 
δραστηριοποιούνται 7, ενώ την περίοδο 1959/1960, 26. Βλ. Nicholas Yannis Potamiths, ό.π., σ. 77. 
Γενικότερα για την ελληνική κινηματογραφία της περιόδου 1950-1960 βλ. Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία 
του Ελληνικού Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π., σ. 77-242.  
727 Ενδεικτικά, στον κινηματογραφικό του απολογισμό για την περίοδο 1959, ο Σταματίου σημειώνει 
ότι η ποσοτική άνοδος της ελληνικής κινηματογραφίας “αύξηση παραγωγής, αιθουσών, 
“αυτοδιοριζόμενων” παραγωγών, σκηνοθετών και σεναριογράφων» δεν μπόρεσε «ν’ ακολουθηθεί 
στο ελάχιστο απ’ την ανάλογη ποιοτική», κάνοντας λόγο για ταινίες επιπέδου της εποχής του βωβού 
και για φτωχή κινηματογραφική συγκομιδή. Κώστας Σταματίου, «Ο κινηματογράφος», Θέατρο 59, 
1959, σ. 66.  
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ταινίες μας κονσέρβα του χειρότερου βαριετέ και της βλακωδέστερης 

φυλλάδας.728  

Το ενδιαφέρον του Κινηματογράφο-Θέατρο για την κατάσταση του ελληνικού 

κινηματογράφου, έχει ήδη εκφραστεί από το πρώτο τεύχος του, όπου έχει 

επισημανθεί η «αδικαιολόγητα χαμηλή στάθμη»729 του, παρά τις εμπορικές επιτυχίες, 

και οι συντάκτες του έχουν υποσχεθεί ότι θα αγωνιστούν για την ποιοτική του άνοδο. 

Το ενδιαφέρον αυτό αποκρυσταλλώνεται στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού και 

ειδικότερα στο άρθρο «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60», όπου επιχειρείται η 

αισθητική αποτίμηση της παραγωγής της περιόδου 1959-60730. Τέσσερις κριτικοί, ο 

Σαββίδης, ο Σκαλιόρας, ο Σταματίου και ο Μπακογιαννόπουλος, δημοσιεύουν τα 

πορίσματα της έρευνάς τους, η οποία, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο κείμενο 

το οποίο συνοδεύει τον πίνακα αξιολόγησης των κινηματογραφικών ταινιών της 

περιόδου, περιορίζεται σε μια «εξωτερική εξέταση»731 της ελληνικής 

κινηματογραφικής παραγωγής. Με αυτό τον όρο εννοείται το αποκλειστικό 

ενδιαφέρον για το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο αποδίδεται σε θεατή και κριτικό, 

με τον τελευταίο να παίζει το ρόλο της «ανιχνευτικής κεραίας»732 του κοινού. Η 

κριτική, όπως αποσαφηνίζεται, κατέχει λειτουργία διερευνητική, διαμεσολαβητική 

και παιδευτική. Οι κριτικοί εξετάζουν τα κινηματογραφικά προϊόντα με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια και στη συνέχεια προτείνουν στο κινηματογραφικό κοινό τι 

αξίζει και τι όχι να παρακολουθήσει. 

Η «εξωτερική εξέταση» αντιπαραβάλλεται με την «εσωτερική»733 η οποία 

εκπορεύεται από την πλευρά του δημιουργού, όπου δημιουργός ορίζεται ο 

παραγωγός, ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης μιας ταινίας. Η εσωτερική εξέταση, 

αντίθετα με την εξωτερική, δεν περιορίζεται στην αποτίμηση των αισθητικών 

επιτευγμάτων. Ως σκοπό έχει την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την 

κατάσταση του ελληνικού κινηματογράφο: «από πού ξεκινούν οι αδυναμίες, ποιες 

πιέσεις υπάρχουν, τι οδηγεί του παραγωγούς στις αποφάσεις τους, γιατί τέλος πάντων 

                                                             
728 Μ. Πλωρίτης, «Ο αιώνιος “Ελληνικός”», ό.π., σ. 1. 
729 «Σημειώματα», ό.π. 
730 «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 12-13. Τα ονόματα των 
κριτικών παραλείπονται από «σοβαρή αμέλεια», όπως διευκρινίζεται στο επόμενο τεύχος του 
περιοδικού, όπου και γίνεται επανόρθωση και αναγράφονται τα ονόματά τους. Βλ. «Επανόρθωση», 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 3, ό.π., χ.σ. 
731 «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60», ό.π. 
732 Ό.π. 
733 Ό.π 
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“πάσχει ο υψηλός ασθενής”».734 Το γεγονός πάντως ότι το Κινηματογράφο-Θέατρο 

αποτιμά τα αισθητικά επιτεύγματα των ταινιών της περιόδου είναι ενδεικτικό της 

έμφασης που δίνει στο φιλμ ως έργο τέχνης και όχι ως εμπορικό προϊόν.735  

Στο κείμενο, επίσης, γίνεται αναφορά στην αντικειμενικότητα των τεσσάρων 

κριτικών καθώς και στην απουσία οποιασδήποτε επαγγελματικής σχέσης με την 

ελληνική παραγωγή, για να προληφθούν πιθανώς αιτιάσεις περί αντιδεοντολογικής 

συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης συμφερόντων. Επίσης η αναφορά στη 

διαφορετικότητα των απόψεών τους φανερώνει την ανάγκη τους να εγγυηθούν για 

την αμερόληπτη στάση τους. 

Το δείγμα των ταινιών οι οποίες τίθενται προς αξιολόγηση λαμβάνεται από το 

σύνολο των πενήντα δύο ταινιών, που προβλήθηκαν τη σεζόν 1959-1960. Πρόκειται 

για τις: Καλημέρα Αθήνα (1960, σκην. Γρηγορίου), Το Ξύλο Βγήκε απ’ τον Παράδεισο 

(1959, σκην. Αλέκος Σακελλάριος), Η Λίμνη των Στεναγμών (1959, σκην. 

Γρηγορίου), Ραντεβού στην Κέρκυρα (1960, σκην. Δημήτρης Δαδήρας), Το Νησί των 

Γενναίων (1959, σκην. Δαδήρας), Το Κλωτσοσκούφι (1960, σκην. Ντίνος 

Δημόπουλος), Έγκλημα στο Κολωνάκι (1959, σκην. Τζανής Αλιφέρης), Στρατιώτες 

Δίχως Στολή (1960,σκην. Δημήτρης Ιωαννόπουλος), Το Μεγάλο Κόλπο (1960, σκην. 

Χρήστος Θεοδωρόπουλος), Αμαρυλλίς, το Κορίτσι της Αγάπης (1959, σκην. Ντίνος 

Δημόπουλος), Το Ραντεβού της Κυριακής (1960, σκην. Ερρίκος Θαλασσινός), 

Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες (1960, σκην. Σακελλάριος) και Το Νησί της 

Αγάπης (1960, σκην. Κώστας Καραγιάννης). 

Οι συγκεκριμένες δεκατρείς ταινίες επιλέγονται επειδή θεωρήθηκαν άξιες 

λόγου: α) για το συνολικό τους αποτέλεσμα, β) για τη φιλοδοξία των προθέσεών τους 

γ) για το ότι αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα μιας γενικότερης στάθμης της 

κινηματογραφικής παραγωγής της συγκεκριμένης περιόδου. Τα κριτήρια της 

επιλογής δεν περιορίζονται μόνο στην καλλιτεχνική αξία μιας ταινίας. Διευρύνονται 

ώστε να συμπεριληφθούν ταινίες με κριτήριο την τυπικότητά τους, αλλά και ταινίες 

όπου οι δημιουργοί τους προσπάθησαν να υπερβούν το χαμηλό πήχη της ελληνικής 

παραγωγής ή επέδειξαν κάποιο ενδιαφέρον για τα εκφραστικά μέσα του 

                                                             
734 Ό.π. 
735 Αν και οι τέσσερις κριτικοί επιφυλάσσονται να οργανώσουν μια ενδελεχή έρευνα σχετικά με την 
ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, μέσα από συζητήσεις με υπευθύνους, με συγκριτική μελέτη 
στατιστικών δεδομένων, επιχειρώντας επιπρόσθετα να οριοθετήσουν τη σχέση μεταξύ εμπορικού 
και καλλιτεχνικού κινηματογράφου, η έρευνα αυτή τελικά δεν πραγματοποιείται. 
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κινηματογράφου. Ο μεγάλος όγκος όμως της περιόδου 1959-1960 απορρίπτεται, ως 

αδιάφορος σε καλλιτεχνικό επίπεδο ή σε επίπεδο παραγωγής.  

Εξετάζοντας πάντως κανείς τις δεκατρείς αυτές ταινίες, εντοπίζει μια σειρά 

από μοτίβα, τα οποία εξηγούν επιπρόσθετα την επιλογή τους από τους τέσσερις 

κριτικούς. Αρχικά, έξι από αυτές καταλαμβάνουν θέσεις στις πρώτες δέκα θέσεις του 

πίνακα των εισιτηρίων 1959-1960, ενώ εννιά από αυτές βρίσκονται στις πρώτες 

είκοσι θέσεις.736 Πρόκειται δηλαδή στην πλειονότητά τους για ταινίες οι οποίες έχουν 

γνωρίσει εισπρακτική επιτυχία. Εξάλλου, τρεις από αυτές, Το Ξύλο Βγήκε από τον 

Παράδεισο, το Νησί των Γενναίων και το Καλημέρα Αθήνα, θα προβληθούν και στην 

επικείμενη Πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στα 

πλαίσια ρετροσπεκτίβας, ως δείγματα ενός ποιοτικού εμπορικού κινηματογράφου.737  

Συν τοις άλλοις, εξετάζοντας τις λιγότερο εμπορικά επιτυχημένες ταινίες που 

περιλαμβάνονται στον πίνακα των επιλεγμένων προς κρίση ταινιών, παρατηρεί κανείς 

ότι κάποιες διακρίνονται για το «σοβαρό» τους θέμα, όπως οι Στρατιώτες Δίχως 

Στολή (ταινία, η οποία επίσης θα προβληθεί στην Πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού 

Κινηματογράφου) και Η Λίμνη των Στεναγμών ή για το νεορεαλιστικό τους ύφος, 

όπως Το Μεγάλο Κόλπο. Κάποιες άλλες είναι δημιουργίες σκηνοθετών που φέρουν 

κάποια εχέγγυα αξίας, όπως ο Γρηγορίου και ο Ιωαννόπουλος ή αποτελούν νέους 

φερέλπιδες καλλιτέχνες, όπως ο Θαλασσινός (Το Ραντεβού της Κυριακής), ο 

Καραγιάννης (Το Νησί της Αγάπης) και ο Θεοδωρόπουλος (Το Μεγάλο Κόλπο). 

Επιπρόσθετα, οι δεκατρείς ταινίες αυτές ανήκουν σε κινηματογραφικά είδη τα 

οποία δεν προκαλούν την παραδοσιακή περιφρόνηση των κριτικών της εποχής. 

                                                             
736 Ο πίνακας εισιτηρίων στο Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. 
Ντοκουμέντα 1900-1967, ό.π., σ. 206. 
737 Είναι ενδιαφέρον ότι ο Σταματίου στον απολογισμό του κινηματογραφικού 1960, 
συμπεριλαμβάνει στη λίστα του με τις οχτώ καλύτερες ταινίες της χρονιάς εφτά από τις ταινίες που 
αξιολογούνται στο Κινηματογράφος-Θέατρο. Πρόκειται για: Το Ξύλο Βγήκε απ’ τον Παράδεισο, Το 
Νησί των Γενναίων, Αμαρυλλίς, Καλημέρα Αθήνα, Στρατιώτες δίχως Στολή, Ραντεβού στην Κέρκυρα 
και Το Κλωτσοσκούφι. Η όγδοη ταινία είναι το Αντίο Ζωή (1960, Ορέστης Λάσκος). Κώστας 
Σταματίου, «Ο κινηματογράφος», Θέατρο 60, 1960, σ. 67. Επίσης, οι κριτικοί του Κουαρτέτου του 
Βήματος, μέλη του οποίου είναι ο Σκαλιόρας και ο Σαββίδης, έχουν (ενδεικτικά) γράψει θετικές 
κριτικές για τα: Η Λίμνη των Στεναγμών (Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το 
Βήμα, 2 Φεβρουαρίου 1960, ό.π.), Καλημέρα Αθήνα (Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της 
εβδομάδος», Το Βήμα, 26 Ιανουαρίου 1960, ό.π.), Ραντεβού στην Κέρκυρα και Μακρυκωσταίοι και 
Κοντογιώργηδες (Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 9 Φεβρουαρίου 
1960, ό.π.). Παρά τις ενστάσεις τους, οι κριτικοί του Κουαρτέτου έχουν επισημάνει σκηνοθετικές 
αρετές στα: Το Νησί της Αγάπης (Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 19 
Απριλίου 1960, ό.π.), Το Ραντεβού της Κυριακής (Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της 
εβδομάδος», Το Βήμα, 2 Φεβρουαρίου 1960, ό.π.) και Το Μεγάλο Κόλπο (Το Κουαρτέτο, «Οι 
καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 3 Μαΐου 1960, ό.π.). 
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Ειδικότερα, εξετάζονται έξι κωμωδίες οι οποίες όμως δεν ανήκουν στο είδος της 

φάρσας (Το Ξύλο Βγήκε απ’ τον Παράδεισο, Το Κλωτσοσκούφι, Ραντεβού στην 

Κέρκυρα, Καλημέρα Αθήνα, Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες, Το Νησί της 

Αγάπης), τρεις δραματικές ταινίες (Αμαρυλλίς, Το Ραντεβού της Κυριακής, Το Μεγάλο 

Κόλπο), τρεις ιστορικές ταινίες με τις δύο να διαδραματίζονται την περίοδο του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου (Το Νησί των Γενναίων, Στρατιώτες δίχως Στολή) και την τρίτη 

την περίοδο της τουρκοκρατίας (Η Λίμνη των Στεναγμών) και μια αστυνομική ταινία 

αξιώσεων με υποπλοκή που αφορά επίσης τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Έγκλημα στο 

Κολωνάκι.).738 Μελοδράματα, φουστανέλες και φάρσες δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

ταινίες προς αξιολόγηση, καθώς αντιμετωπίζονται απαξιωτικά ως είδη 

κατασκευασμένα αποκλειστικά για ένα απαίδευτο κοινό.739 

Οι κριτικοί αποτιμούν τις δεκατρείς ταινίες σε τρία επίπεδα, τεχνικό, 

καλλιτεχνικό-τεχνικό (φωτογραφία) και αμιγώς καλλιτεχνικό. Αξιολογούνται η 

σκηνοθεσία, το σενάριο, η υποκριτική πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών και η 

μουσική. Οι ταινίες βαθμολογούνται, με τα παρακάτω σύμβολα. 

 

(*) αξιόλογο  

(+) ενθαρρυντικό 

(?) Προθέσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν 

= Αδιάφορο 

 • Απογοητευτικό 

 

                                                             
738 Τα είδη είναι δύσκολο να καθοριστούν με ακρίβεια. Ενδεικτικά, το Μακρυκωσταίοι και 
Κοντογιώργηδες διαθέτει πληθώρα φαρσικών στοιχείων και το Αμαρυλλίς, αντίστοιχα, πλήθος 
μελοδραματικών. Όμως δεν ανήκουν στην κατηγορία της χονδροειδούς φάρσας το πρώτο ή του 
τυπικού μελοδράματος το δεύτερο. Στην περίπτωση του Αμαρυλλίς, το γεγονός ότι βασίζεται στο 
ομότιτλο μυθιστόρημα του Γιώργου Δροσίνη, Αμαρυλλίς του 1886, το καθιστά πιθανώς σημαντικό 
για τους κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο. 
739 Συγκεκριμένα, την περίοδο 1959-1960 προβάλλονται μελοδράματα όπως Αντίο Ζωή, Λύτρωσέ με 
Αγάπη μου, Για την Αγάπη μιας Ορφανής, φουστανέλες όπως Κρυστάλλω, Σαρακατσάνισσα, Ο 
Γιάννος και η Παγώνα, Λύγκος ο Λεβέντης, φάρσες όπως Οι Κληρονόμοι του Καραμπουμπούνα και Τα 
Ντερβισόπαιδα αλλά και η πρώτη ελληνική κωμωδία τρόμου, το Δράκουλας και Σία. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Κινηματογράφος-Θέατρο ταινίες αντιπροσωπευτικές της 
περιόδου όπως Το κοριτσάκι της Δεσποινίδος, Λαός και Κολωνάκι, Ο Θησαυρός του Μακαρίτη, αλλά 
και Η Κυρία Δήμαρχος του Μανθούλη, πιθανώς, αν και δε διευκρινίζεται, λόγω της συνεργασίας του 
σκηνοθέτη με το περιοδικό. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται η ταινία Ο Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ 
του Νταϊφά, ο οποίος συμμετέχει στη στήλη «Η γνώμη των δέκα», αν και τίθενται προς εξέταση δύο 
ταινίες του Γρηγορίου ο οποίος επίσης συνδράμει στη συγκεκριμένη στήλη του περιοδικού. 
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Τα αποτελέσματα αναρτώνται σε πίνακα όπου σημειώνεται η κατά μέρη 

αξιολόγηση των ταινιών. Ονομαστική αναφορά σε συντελεστές γίνεται μόνο σε 

περίπτωση που η εργασία τους κριθεί ως αξιόλογη. 

Μελετώντας τον πίνακα, παρατηρούμε ότι από τους σκηνοθέτες, το έργο των 

οποίων τίθεται προς εξέταση, ξεχωρίζει μόνο ο Γρηγορίου. Η σκηνοθεσία του στο 

Καλημέρα Αθήνα κρίνεται ως αξιόλογη και η εργασία του στη Λίμνη των Στεναγμών 

ενθαρρυντική. Προθέσεις που όμως δεν πραγματοποιήθηκαν αναγνωρίζονται στον 

Δαδήρα, τον Ιωαννόπουλο, τον Δημόπουλο (Κλωτσοσκούφι), τον Θεοδωρόπουλο, τον 

Καραγιάννη και τον Θαλασσινό, ενώ αδιάφορες κρίνονται οι σκηνοθεσίες του 

Δημόπουλου (Αμαρυλλίς), του Αλιφέρη και του Σακελλάριου (και για τις δύο ταινίες 

του: Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες και Το Ξύλο Βγήκε απ’ τον Παράδεισο). Οι 

κριτικοί του Κινηματογράφος-Θέατρο σαφώς προκρίνουν τους σκηνοθέτες που 

προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν με τρόπο δημιουργικό τα κινηματογραφικά μέσα 

που έχουν στη διάθεσή τους επιδεικνύοντας ένα κάποιο ενδιαφέρον για την 

κινηματογραφική φόρμα. Αντίθετα, αντιμετωπίζουν με αυστηρότητα τις πιο 

θεατρικές σκηνοθεσίες και τους σκηνοθέτες που υπηρετούν ουσιαστικά το σενάριο 

των ταινιών τους.  

 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 12. 
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Σε σεναριακό επίπεδο, καμία ταινία δεν κρίνεται αξιόλογη ή έστω 

ενθαρρυντική. Προθέσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν αναγνωρίζονται στα σενάρια 

των Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, (Μακρυκωσταίοι και 

Κοντογιώργηδες), του Σακελλάριου (Το Ξύλο Βγήκε απ' τον Παράδεισο), του 

Ιωαννόπουλου (Στρατιώτες Δίχως Στολή), των Ανδρέα Φραγκιά και Νίκου Βώκου 

(Το Μεγάλο Κόλπο) και του Καραγιάννη (Το Νησί της Αγάπης). Αδιάφορα κρίνονται 

τα σενάρια του Αλιφέρη (Έγκλημα στο Κολωνάκι), του Γρηγορίου (Η Λίμνη των 

Στεναγμών), του Καμπανέλλη (Ραντεβού στην Κέρκυρα) και του Γιάννη Β. Ιωαννίδη 

(Το Νησί των Γενναίων) και απογοητευτικά τα σενάρια των ταινιών Καλημέρα Αθήνα 

του Γιάννη Μαρή, Το Κλωτσοσκούφι των Γιαννακόπουλου και Σακελλάριου, 

Αμαρυλλίς των Νέστορα Μάτσα και Βίωνα Παπαμιχάλη, όπως και Το Ραντεβού της 

Κυριακής του Γιώργου Ολυμπίου, σε διασκευή Καμπανέλλη. Οι κριτικοί 

εμφανίζονται απορριπτικοί απέναντι σε σενάρια που δείχνουν την άγνοια των 

συγγραφέων τους για τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της κινηματογραφικής 

γραφής. Από την απόλυτη καταδίκη διασώζονται εκείνα που μαρτυρούν μια γνώση 

της τεχνικής, έστω και αν αυτή δεν κρύβει τη θεατρική της καταγωγή (Σακελλάριος), 

διακρίνονται από κάποια πρωτοτυπία (Καραγιάννης) ή εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 

τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.(Φραγκιάς-Βώκος).  

Όσον αφορά τις πρωταγωνιστικές ερμηνείες, αξιόλογες κρίνονται οι ερμηνείες 

του Τζαβαλά Καρούσου στη Λίμνη των Στεναγμών, της Τζένης Καρέζη και του 

Αλέκου Αλεξανδράκη στο Ραντεβού στην Κέρκυρα. Από τις υπόλοιπες ταινίες οι 

κριτικοί ξεχωρίζουν τις ερμηνείες του Αλεξανδράκη στο Κλωτσοσκούφι, του Ντίνου 

Ηλιόπουλου στο Καλημέρα Αθήνα και του Αλέκου Λειβαδίτη στους Στρατιώτες 

Δίχως Στολή. Ενθαρρυντικές κρίνονται οι ερμηνείες της Ελένη Χατζηαργύρη στο 

Έγκλημα στο Κολωνάκι και του Ηλιόπουλου στο Μακρυκωσταίοι και 

Κοντογιώργηδες. Στην κατηγορία των δεύτερων ρόλων οι κριτικοί ξεχωρίζουν ως 

αξιόλογες τις ερμηνείες του Νάσου Κεδράκα στο Έγκλημα στο Κολωνάκι, του 

Σταύρου Ξενίδη στο Καλημέρα Αθήνα και του Διονύση Παπαγιαννόπουλου στο Νησί 

της Αγάπης, και ως ενθαρρυντικές τις ερμηνείες του Σταύρου Ξενίδη και του 

Στέφανου Ληναίου στο Κλωτσοσκούφι. Οι κριτικοί του Κινηματογράφος-Θέατρο 

ξεχωρίζουν τους ηθοποιούς εκείνους, που διακρίνονται για το κινηματογραφικό τους 

παίξιμο, για τη φυσικότητα και την άνεση με την οποία κινούνται μπροστά στον 

φακό. Αντίθετα, κρίνουν αρνητικά τις πιο θεατρικές ή υπερβολικές ερμηνείες.  
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Στον τομέα της κινηματογραφικής μουσικής, οι τέσσερις κριτικοί αποτιμούν 

ως αξιόλογες τις συνθέσεις του Μάνου Χατζιδάκι (Το Νησί των Γενναίων, Το Ξύλο 

Βγήκε απ' τον Παράδεισο), ως ενθαρρυντικές τις προσπάθειες του Μίμη Πλέσσα 

(Καλημέρα Αθήνα) και του Χατζιδάκι (Ραντεβού στην Κέρκυρα), ενώ προθέσεις που 

δεν πραγματοποιήθηκαν διακρίνουν στις συνθέσεις του Κώστα Καπνίση (Έγκλημα 

στο Κολωνάκι), του Μενέλαου Παλλάντιου (Στρατιώτες Δίχως Στολή) και του 

Χατζιδάκι (Κλωτσοσκούφι). Αδιάφορες κρίνονται οι μουσικές συνθέσεις του Τάκη 

Μωράκη (Αμαρυλλίς, Λίμνη των Στεναγμών), του Πλέσσα (Μακρυκωσταίοι και 

Κοντογιώργηδες), του Γιώργου Κατσαρού (Νησί της Αγάπης) και του Κώστα Καπνίση 

(Ραντεβού της Κυριακής). Η μουσική του Καπνίση για το Μεγάλο Κόλπο θεωρείται 

απογοητευτική. Οι κριτικοί δείχνουν την προτίμησή τους για συνθέσεις οι οποίες δεν 

χαρακτηρίζονται από υπερβολή και μεγαλοστομία, αλλά ούτε και περιορίζονται σε 

έναν απλό συνοδευτικό ρόλο των εικόνων. Προκρίνουν όσες επιτελούν λειτουργία 

αφηγηματική και εκφραστική και βρίσκονται σε αρμονία με το θέμα και το ύφος της 

ταινίας. 

Στον τομέα της φωτογραφίας επικροτούνται ως αξιόλογες οι προσπάθειες του 

Δήμου Σακελαρίου (Αμαρυλλίς, Το Νησί των Γενναίων) και του Αριστείδη Καρύδη-

Fuchs (Έγκλημα στο Κολωνάκι, Η Λίμνη των Στεναγμών, Καλημέρα Αθήνα) οι οποίοι 

αναφέρονται και ονομαστικά. Οι προσπάθειες του Αριστείδη Καρύδη-Fuchs 

(Ραντεβού στην Κέρκυρα), του Giovanni Varriano (Το Κλωτσοσκούφι, Το Μεγάλο 

Κόλπο), του Ντίνου Κατσουρίδη (Το Ξύλο Βγήκε απ' τον Παράδεισο) και του Παύλου 

Φιλίππου (Το Ραντεβού της Κυριακής) κρίνονται ως ενθαρρυντικές. Αδιάφορη 

χαρακτηρίζεται η φωτογραφία του Νίκου Δημόπουλου (Μακρυκωσταίοι και 

Κοντογιώργηδες), του Τζέρυ Καλογεράτου (Στρατιώτες Δίχως Στολή) και του Νίκου 

Μήλα (Το Νησί της Αγάπης). Όσον αφορά στη φωτογραφία επικροτείται η γνώση της 

τεχνικής, η δεξιοτεχνία και οι προσπάθειες για δημιουργική χρήση των 

κινηματογραφικών μέσων και για ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.  

Τέλος, όσον αφορά στην τεχνική επεξεργασία ως αξιόλογες κρίνονται οι 

ταινίες Αμαρυλλίς (Στούντιο Άλφα), Καλημέρα Αθήνα (Στούντιο Άλφα) και Το Ξύλο 

Βγήκε απ' τον Παράδεισο (Στούντιο Φίνος Φιλμ) και ως προσπάθειες που δίνουν 

ενθαρρυντικά σημάδια αποτιμώνται οι ταινίες Έγκλημα στο Κολωνάκι, Η Λίμνη των 

Στεναγμών, Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες, Ραντεβού στην Κέρκυρα, Το 

Κλωτσοσκούφι και Το Νησί των Γενναίων. Αδιάφορες ως προς την τεχνική τους 

πλευρά κρίνονται οι ταινίες Στρατιώτες Δίχως Στολή, Το Μεγάλο Κόλπο, Το Νησί της 
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Αγάπης και Το Ραντεβού της Κυριακής. Αποτιμώνται θετικά οι ταινίες που 

διακρίνονται για την αρτιότητα και την προσεγμένη, φροντισμένη παραγωγή τους σε 

σκηνογραφικό, ηχητικό επίπεδο και σε επίπεδο μοντάζ. 

Οι κριτικοί, επιχειρώντας να καταλήξουν σε κάποιες διαπιστώσεις μελετώντας 

τα ευρήματά τους, σημειώνουν την «εξαιρετική τεχνική πρόοδο των σοβαρότερων 

φιλμ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια»,740 αφού τα αποτελέσματα στο τεχνικό 

μέρος και στο καλλιτεχνικό-τεχνικό (φωτογραφία) κρίνονται ως απόλυτα 

ικανοποιητικά. Η διαπίστωσή τους απηχεί την αναγνώριση από τους κριτικούς της 

εποχής της γενικότερης προόδου του ελληνικού κινηματογράφου την περίοδο που 

εξετάζουμε, η οποία θεωρείται αποτέλεσμα και της έναρξης λειτουργίας των 

Στούντιο Άλφα και του ανταγωνισμού με τα στούντιο της Φίνος Φιλμς. Ο Σταματίου, 

στον απολογισμό του κινηματογραφικού 1960, σημειώνει «Υπάρχει αναμφισβήτητα 

μια αδιάκοπη πρόοδος στον τομέα της τεχνικής. Απ’ τα καινούργια εργαστήρια της 

“Φίνος Φιλμ” και απ’ τα “Στούντιο Άλφα” βγήκαν φέτος ταινίες όχι απλά “άψογες 

τεχνικά”, μα αστραφτερές-ιδιαίτερα απ’ την άποψη της φωτογραφίας, του ήχου, του 

μοντάζ».741 Η περίοδος 1959-1960 θεωρείται σημαντική για την τεχνική πρόοδο του 

ελληνικού κινηματογράφου, αφού τίθενται στην υπηρεσία του ελληνικού 

κινηματογράφου χώροι για το γύρισμα ταινιών, οι οποίοι διαθέτουν σύγχρονες 

υποδομές και άρα δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την βελτίωση 

του τεχνικού επιπέδου, όπως η φωτογραφία, η σκηνογραφία και το μοντάζ.  

Αντίθετα, στο καλλιτεχνικό επίπεδο τα αποτελέσματα κρίνονται 

απογοητευτικά Σημειώνεται ότι η «αμιγής καλλιτεχνική προσφορά είναι επικίνδυνα 

μειωμένη»,742 μείωση που τονίζεται και από την άνοδο της τεχνικής, αφού πλέον η 

σύγκριση μεταξύ τεχνικών και τέχνης αποκαλύπτει την καλλιτεχνική ένδεια των 

ταινιών. Ενώ τα αποτελέσματα στον καλλιτεχνικό/τεχνικό τομέα της φωτογραφίας 

επιτρέπουν την αισιοδοξία, σε επίπεδο σεναρίου τα αποτελέσματα θεωρούνται 

αποκαρδιωτικά. Η αναφορά στο σεναριακό πρόβλημα αντηχεί μια γενικότερη 

πεποίθηση κριτικών και δημιουργών της εποχής για την έλλειψη αξιόλογων 

σεναρίων. Ο Πλωρίτης υπογραμμίζει ότι «το Σ ε ν ά ρ ι ο μένει πάντα η βασική, η 

                                                             
740 «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60», ό.π. 
741 Κώστας Σταματίου, «Ο κινηματογράφος», Θέατρο 60, ό.π., σ. 65. Για τη σημασία της δημιουργίας 
των Στούντιο Άλφα βλ και Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε Άσπρο και σε Μαύρο Ι. Τα Ηρωικά 
Χρόνια, ό.π., σ. 170-173. 
742 «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60», ό.π. 
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μεγάλη, η τραγική έλλειψή μας»743 και ο Σταματίου χαρακτηρίζοντας το σενάριο 

«μόνιμα ανοιχτή πληγή του κινηματογράφου μας» συμπληρώνει: «Κι είναι κρίμα, 

γιατί με την άνοδο της τεχνικής και την κινηματογραφική παιδεία που με τον καιρό 

απόχτησαν οι ηθοποιοί μας, η ελληνική ταινία διψάει την έξυπνη, πρωτότυπη, 

καλοδουλεμένη υπόθεση, το σενάριο με καταστάσεις (αδιάφορο κωμικές ή 

δραματικές), συγκρούσεις, χαρακτήρες, ευρήματα».744 Υπεύθυνοι θεωρούνται κυρίως 

οι παραγωγοί, οι οποίοι επιβάλλουν συγκεκριμένα στερεότυπα θέματα με γνώμονα 

μόνο την εμπορική τους επιτυχία. 

Για τους τέσσερις κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο, το πρόβλημα των 

ελληνικών ταινιών, εφόσον επετεύχθη σε έναν βαθμό η τεχνική αρτιότητα τους, 

αποτελεί πλέον αποκλειστικά «πρόβλημα αισθητικού στόχου».745 Το πρόβλημα 

έγκειται στην κυριαρχία των παραγωγών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ταινία σαν 

ένα οποιοδήποτε βιομηχανοποιημένο προϊόν το οποίο μπορεί να αποφέρει κέρδος και 

στην απουσία δυνάμεων στους κόλπους σκηνοθετών, σεναριογράφων, αλλά και 

ηθοποιών και μουσικών που να εμφορούνται από τον πόθο να εργαστούν για τη 

δημιουργία ενός κινηματογράφου καλλιτεχνικού, που να μπορεί σε επίπεδο θέματος 

και μορφής να προκαλεί αισθητική συγκίνηση και να συμβάλλει στην πνευματική 

καλλιέργεια του κοινού.  

Τέλος, οι τέσσερις κριτικοί επισημαίνουν μια σαφή βελτίωση στις ταινίες 

μέσου επιπέδου, η οποία σχετίζεται με την τεχνική πρόοδο, ενώ συνδέουν την 

καλλιτεχνική πτώση της σεζόν 1959-1960 με την «φετεινή απουσία του Μιχάλη 

Κακογιάννη και Νίκου Κούνδουρου».746 Το γεγονός ότι η πτώση της καλλιτεχνικής 

στάθμης αποδίδεται εν μέρει στο ότι ο Κακογιάννης και ο Κούνδουρος δεν υπήρξαν 

ενεργοί σκηνοθετικά τη σεζόν 1959-1960, καθιστά σαφές ότι για το Κινηματογράφος-

Θέατρο οι δύο αυτοί δημιουργοί αποτελούν τις μόνες ελπίδες για έναν ελληνικό 

κινηματογράφο ποιότητας και καλλιτεχνικών αξιώσεων, αλλά και ότι 

κινηματογράφος που οραματίζονται είναι ο κινηματογράφος του δημιουργού και της 

προσωπικής ανεξάρτητης έκφρασης.747 

Μιχάλης Κακογιάννης-Νίκος Κούνδουρος 

                                                             
743 Μ. Πλωρίτης, «Ο αιώνιος “Ελληνικός”», ό.π., σ. 1. 
744 Κώστας Σταματίου, «Ο κινηματογράφος», Θέατρο 60, ό.π., σ. 67. 
745 «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60», ό.π. 
746 Ό.π. 
747 Την ίδια θέση εκφράζει ο Σταματίου το 1959 συνδέοντας την αργία των Κακογιάννη-Κούνδουρου 
με την εξαιρετικά φτωχή συγκομιδή ταινιών κατά το πρώτο μέρος της σεζόν. Κώστας Σταματίου, «Ο 
κινηματογράφος», Θέατρο 59, ό.π., σ. 66. 
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Ο Κακογιάννης και ο Κούνδουρος αναγνωρίζονται από τους σύγχρονους 

ιστορικούς και μελετητές του ελληνικού κινηματογράφου ως οι δημιουργοί εκείνοι, 

οι οποίοι με τις ταινίες τους της δεκαετίας του 1950 αποτέλεσαν τους εισηγητές ενός 

πιο ώριμου, προσωπικού και καλλιτεχνικού κινηματογράφου, τους δημιουργούς 

εκείνους οι οποίοι πρότειναν νέους εκφραστικούς τρόπους.748 Ως γνωρίσματα του 

έργου των δύο σκηνοθετών ορίζονται η δημιουργική χρήση των κινηματογραφικών 

μέσων και η επιθυμία ανανέωσης της θεματολογίας των ελληνικών ταινιών.749  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο 

Κακογιάννης και ο Κούνδουρος με το ύφος, τη θεματολογία και την αισθητική του 

έργου τους, με τις επιτυχίες τους σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και την 

αναγνώρισή τους από την ξένη κριτική, αντιμετωπίζονται από τους έλληνες κριτικούς 

ως εκπρόσωποι ενός καλλιτεχνικού κινηματογράφου ή έστω ενός κινηματογράφου 

αξιώσεων, που θα έπρεπε να αποτελέσει πρότυπο. Ειδικότερα, για το 

Κινηματογράφος-Θέατρο οι δύο αυτοί δημιουργοί εκπροσωπούν έναν ελληνικό 

κινηματογράφο που αρνείται τον εφησυχασμό, την εμπορικότητα και προτείνει 

διαφορετικά θέματα, φόρμες, αλλά και συνθήκες παραγωγής.750 

Συνομιλία με το Μιχάλη Κακογιάννη 

Το γεγονός ότι το Κινηματογράφος-Θέατρο κυκλοφορεί με πρώτο του θέμα 

μια συνέντευξη του Κακογιάννη, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια συμβολική μάλλον 

κίνηση. Ο Κακογιάννης την περίοδο αυτή αποτελεί έναν δημιουργό, ο οποίος 

θεωρείται αναμφίβολα ως εκπρόσωπος ενός κινηματογράφου ποιότητας και 

καλλιτεχνικών προθέσεων. Επίσης, έχει κερδίσει την καταξίωση τόσο στην Ελλάδα, 

                                                             
748 Βλ. ενδεικτικά: Vrasidas Karalis, ό.π., σ. 70. Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού 
Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π., σ. 95-104. Μιχάλης Δημόπουλος, «Πρόλογος», στο 
Μιχάλης Κακογιάννης, επιμ. Μπάμπης Κολώνιας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 1995, σ. 8. Αντώνης Μοσχοβάκης, «Από την ηθογραφία στην τραγωδία», στο Μιχάλης 
Κακογιάννης, ό.π., σ. 23. Νίκος Κολοβός, Κινηματογράφος. Η Τέχνη της Βιομηχανίας, Καστανιώτης, 
Αθήνα, 1999, σ. 336. Νίνος Φενέκ Μιχελίδης, «Σύντομη ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου», 
ό.π., σ. 22-26.  
749 Όπως υποστηρίζει ο Karalis, οι δύο σκηνοθέτες επαναπροσδιόρισαν τις αρχές της 
κινηματογραφικής αναπαράστασης στον ελληνικό κινηματογράφο, φέρνοντας νέα θέματα, 
αφηγηματικούς ρυθμούς και πρακτικές μοντάζ. Ο ιστορικός επισημαίνει ότι: «Τόσο ο Κακογιάννης 
όσο και ο Κούνδουρος, σχεδόν μόνοι τους και μέσα σε τρία θαυμάσια χρόνια, έφεραν την ωριμότητα 
στον ελληνικό κινηματογράφο και καθιέρωσαν έναν κινηματογράφο φορμαλιστικής αυτάρκειας, 
διαφοροποιημένης αισθητικής και θεματικής πολυπλοκότητας, κατασκευάζοντας ολοκληρωμένες 
μεταφορές του πραγματικού, στην παράδοση των René Clair, Jean Renoir, Vittorio de Sica, Lucino 
Visconti, John Ford, Carol Reed και Orson Welles». Vrasidas Karalis, ό.π., σ. 70. 
750 Ενδεικτικά, ο Ζάννας σημειώνει το 1960 ότι ο Κούνδουρος μαζί με τον Κακογιάννη αποτελούν «το 
πιο πολύτιμο κεφάλαιό μας στον κινηματογραφικό τομέα», «Το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ», Η Τέχνη 
στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 190-191.  
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όσο και στο εξωτερικό και θεωρείται ο σκηνοθέτης εκείνος που «ανέβασε την 

εγχώρια ταινία στην καλλιτεχνική ποιότητα της διεθνούς παραγωγής»,751 ενώ οι 

ταινίες του προβάλλονται και βραβεύονται σε διεθνή φεστιβάλ.752 Δεν είναι τυχαίο 

ότι το Μάη του 1959 διοργανώνεται στην Αθήνα ακόμα και Φεστιβάλ Μιχάλη 

Κακογιάννη, το οποίο αποτελεί για τους διοργανωτές του «έναν οφειλόμενο φόρο 

τιμής του Ελληνικού Κινηματογράφου στον καλύτερο απ’ τους δημιουργούς του», ο 

οποίος «ετίμησε τον Ελληνικό κινηματογράφο στο εξωτερικό».753 

Ήδη με τις πρώτες του ταινίες, ο Κακογιάννης, στα μέσα της δεκαετίας του 

1950, προτείνει έναν άλλο κινηματογράφο, ο οποίος συνομιλεί με τις διεθνείς 

κινηματογραφικές εξελίξεις και δομεί ένα προσωπικό κινηματογραφικό βλέμμα 

αφομοιώνοντας κατακτήσεις τόσο του χολλυγουντιανού όσο και του ευρωπαϊκού 

κινηματογράφου.754 Παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποι της αριστερής κριτικής 

επιτέθηκαν συχνά με οργή ενάντια σε ταινίες του, όπως η Στέλλα ή το Κορίτσι με τα 

Μαύρα, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο 

δημιουργός έχει κερδίσει μια γενικότερη αποδοχή ως εκπρόσωπος ενός ελληνικού 

κινηματογράφου αξιώσεων.755 

Αφορμή για τη δημοσίευση της συνέντευξης του Κακογιάννη αποτελεί το 

γεγονός ότι την ίδια περίοδο ο σκηνοθέτης έχει μόλις ολοκληρώσει τα γυρίσματα της 

ταινίας Ερόικα (1960), η οποία θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της δύο μήνες 

                                                             
751 Κ. Ασημα., «Συνεργασία με ξένους. Ένα καινούριο βήμα του ελληνικού κινηματογράφου», 
Εικόνες, τχ. 216 (11 Δεκεμβρίου 1959), σ. 42. 
752 Για τη διεθνή απήχηση του Κακογιάννη βλ. ενδεικτικά: Μπάμπης Κολώνιας, «Εισαγωγή», στο 
Μιχάλης Κακογιάννης, ό.π., σ. 11. R. M. Arlaud, «Η ελληνική τέχνη της οθόνης», Το Βήμα, 12 Ιουνίου 
1956, σ. 3. Πέρα από τις συμμετοχές και διακρίσεις των ταινιών του Κακογιάννη σε διεθνή φεστιβάλ, 
ένδειξη της αναγνώρισης που χαίρει από τη διεθνή κριτική είναι η συμμετοχή του το Μάιο του 1959 
στην κριτική επιτροπή του 12ου Φεστιβάλ των Καννών.  
753 Το Φεστιβάλ «Μιχάλη Κακογιάννη» διεξάγεται από τις 11-17 Μαΐου 1960 στον κινηματογράφο 
Μαξίμ. Προβάλλονται οι ταινίες: Στέλλα, Το Κορίτσι με τα Μαύρα και Το Τελευταίο Ψέμμα. 
«Φεστιβάλ Κακογιάννη», Ελευθερία, 10 Μαΐου 1959, σ. 2. 
754 Ο Karalis σημειώνει ότι το βλέμμα του Κακογιάννη «είχε χτιστεί πάνω στις αφηγηματικές 
στρατηγικές του Χόλυγουντ, τη ρεαλιστική ακρίβεια των Βρετανικών ντοκιμαντέρ και την ψυχολογική 
πολυπλοκότητα του γαλλικού ποιητικού ρεαλισμού». Vrasidas Karalis, ό.π, σ. 69. 
755 Είναι ενδεικτικό ότι ο Σταματίου, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του 
Κακογιάννη, το 1959, όταν επιχειρεί μια περιοδολόγηση της ιστορίας του ελληνικού 
κινηματογράφου, τον συμπεριλαμβάνει (μαζί με τον Κούνδουρο, τον Τάλας και τον Γρηγορίου), 
στους σκηνοθέτες εκείνους που «μας δημιουργούν με τις πρώτες ταινίες τους σοβαρές ελπίδες για 
έναν κινηματογράφο ποιότητας». Κώστας Σταματίου, «Ο κινηματογράφος», Θέατρο 59, ό.π., σ. 66. 
Οι αριστεροί κριτικοί επιτίθενται στις ταινίες του Κακογιάννη λόγω θεματολογίας, αλλά δεν 
παραβλέπουν το σκηνοθετικό ταλέντο του δημιουργού Βλ. ενδεικτικά Αντώνης Μοσχοβάκης, «Ο 
κινηματογράφος», Επιθεώρηση Τέχνης, τμ.4, τχ. 18, ό.π., σ. 519-520. 
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αργότερα, στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, στις 28 Ιουλίου 1960.756 Η ελληνική της 

πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 1961 στη Δεύτερη Εβδομάδα 

Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στους αθηναϊκούς κινηματογράφους θα 

προβληθεί τον Φεβρουάριο του 1962. Η κινηματογραφική μεταφορά του 

μυθιστορήματος του Κοσμά Πολίτη αποτελούσε ένα από τα παλαιότερα σχέδια του 

δημιουργού.757 

Όμως, αν και η συνέντευξη πραγματοποιείται επ’ αφορμής της Ερόικα, οι δύο 

συνεντευξιαστές, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Λοΐσιος, δεν περιορίζονται σε 

ερωτήσεις για τη συγκεκριμένη ταινία. Ο Κακογιάννης αντιμετωπίζεται ως auteur, ο 

οποίος έχει απόλυτο έλεγχο του έργου του, στο οποίο είναι εμφανής η 

προσωπικότητά του και όπου κανείς διακρίνει αναγνωρίσιμα θεματικά και υφολογικά 

μοτίβα. Οι ερωτήσεις που απευθύνουν οι εκπρόσωποι του Κινηματογράφος-Θέατρο 

στον Κακογιάννη αφορούν γενικότερα το έργο του και σκοπός τους είναι να 

αποσαφηνίσουν τις θέσεις του σκηνοθέτη για την τέχνη του κινηματογράφου. 

Ακολουθώντας τα πρότυπα των κριτικών των Cahiers du Cinéma, επικεντρώνονται 

στον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης προσεγγίζει το κινηματογραφικό μέσο, 

κάνοντας εξειδικευμένες ερωτήσεις που αφορούν στη γραφή και στη σκηνοθεσία των 

ταινιών του. Όπως γράφει ο Hillier αναφερόμενος στο στυλ συνεντεύξεων των 

συντακτών των Cahiers, «Οι ενδελεχείς ερωτήσεις σχετικά με τη mise en scène σε 

μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν την ενδελεχή γνώση τους για τις ταινίες όσο και την 

άποψή τους ότι η αποσαφήνιση της φόρμας έδινε πρόσβαση στις ιδέες[…]».758 Αξίζει 

να σημειωθεί επίσης ότι η συνέντευξη του Κακογιάννη συνοδεύεται από φιλμογραφία 

του δημιουργού, πάλι στα πρότυπα των Cahiers du Cinéma. 

Ο σκηνοθέτης απαντά αρχικά σε ερωτήσεις των Μπακογιάννη-Λοΐσιου που 

αφορούν τις σπουδές του και την καριέρα του πριν ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, 

σκοπός των οποίων είναι να πληροφορηθεί το αναγνωστικό κοινό στοιχεία για το 

                                                             
756 Σύμφωνα με τα Νέα, που επικαλούνται το Γαλλικό Πρακτορείο («Τα θεατρικά νέα», Τα Νέα, 29 
Ιουνίου 1960, σ. 2), η ταινία προβάλλεται παρουσία του Κακογιάννη. Σύμφωνα με τις Εικόνες, ο 
Κακογιάννης δεν παρευρίσκεται στο Βερολίνο και την ταινία εκπροσωπεί ο ηθοποιός Αλέξανδρος 
Μαμάτης. Τ. Γρ. Νικολόπουλος, «Πενήντα xώρες στο Φεστιβάλ Βερολίνου», Εικόνες, τχ. 248 (22 
Ιουλίου 1960), σ. 52.  
757 Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Τα 1960 ήρθε η ώρα να γυρίσω σε ταινία το πρώτο σενάριο που είχα 
γράψει, την Ερόικα […] Δεν ήταν ταινία που θα μπορούσε να έχει εχέγγυα εμπορικής επιτυχίας. 
Αγάπησα όμως το βιβλίο και το σενάριό μου στη συνέχεια, αφού έβρισκα πολλά κοινά ανάμεσα σ’ 
αυτό και στη δική μου εφηβεία στην Κύπρο». Χρήστος Σιάφκος, Μιχάλης Κακογιάννης-Σε Πρώτο 
Πλάνο, Ψυχογιός, Αθήνα 2009, σ. 107.  
758 Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. The 1950s: Neo-Realism, Hollywood, New Wave, ό.π., σ. 77. 
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παρελθόν του δημιουργού και να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους ο 

Κακογιάννης επιλέγει να ασχοληθεί με την κινηματογραφική σκηνοθεσία. Ο 

Κακογιάννης, αφού αναφερθεί στην πορεία του από τις σπουδές Νομικής σε αυτές 

της Υποκριτικής, στη «ζωική σχεδόν ανάγκη»759 του να γίνει ηθοποιός και στο 

ντεμπούτο του στη θεατρική σκηνή, επικεντρώνεται στο πέρασμα του από τη 

συγγραφή σεναρίων και μυθιστορημάτων στη σκηνοθεσία. Μεταξύ άλλων 

επισημαίνει: «Κι απ’ τη στιγμή που αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης, ασχολήθηκα με 

το να κατοχυρωθώ και τεχνικά, χωρίς να πάω φυσικά σε καμμιά σχολή. Δεν πιστεύω 

στις σχολές κατ’ αρχήν».760 

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Κακογιάννης σπεύδει να δηλώσει στο έντυπο μιας 

κινηματογραφικής σχολής ότι δεν πιστεύει στο θεσμό των κινηματογραφικών 

σπουδών, τη στιγμή μάλιστα που πρόσφατα το όνομά του έχει συνδεθεί με την 

Κινηματογραφική Ακαδημία Αθηνών, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με την 

Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου. Επίσης, η δήλωσή 

του αυτή απευθύνεται σε έναν διδάσκοντα (Μπακογιαννόπουλο) και έναν απόφοιτο 

(Λοΐσιο) της ίδιας Σχολής.761 Ο σκηνοθέτης απορρίπτοντας την κινηματογραφική 

εκπαίδευση, υπογραμμίζει την κινηματογραφοφιλία του αφού δηλώνει ότι «εγώ από 4 

χρονών παρακολουθούσα τακτικά κινηματογραφικά έργα[…]» και διατυπώνει το 

χρέος του στις κινηματογραφικές ταινίες και στο έργο άλλων σκηνοθετών «[…]όταν 

έγραφα ένα σενάριο κι είχα ν’ αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα πήγαινα στον 

κινηματογράφο και το έλυνα μέσω της δουλειάς των άλλων»,762 εκφράζοντας την 

πίστη του στην ιδέα του ταλαντούχου και ευφυούς καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έχει 

χρεία ειδικών σπουδών.  

Απαντώντας στον Κακογιάννη οι Μπακογιαννόπουλος-Λοΐσιος, δεν 

επιχειρούν να υπερθεματίσουν την ανάγκη ύπαρξης κινηματογραφικών σχολών, αλλά 

υπογραμμίζουν τη σημασία της τριβής με τις κινηματογραφικές εικόνες: 

«Πραγματικά και με τη nouvelle vague αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ο κινηματογράφος 

                                                             
759 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Λέων Λοΐσιος, «Συνομιλία με το Μιχάλη Κακογιάννη», 
Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 3 
760 Ό.π. 
761 Για τη σύνδεση Κακογιάννη-Κινηματογραφικής Ακαδημίας Αθηνών βλ.«Νέα κινηματογραφική 
σχολή», Ελευθερία, 29 Οκτωβρίου 1959, σ. 2. Για τη συνεργασία Κακογιάννη- ΑΕΣΚΘ βλ. «Τα 
θεατρικά νέα», Τα Νέα, 11 Οκτωβρίου 1957, ό.π. 
762 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Λέων Λοῒσιος, ό.π., σ. 3-4. 
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είναι η καλύτερη σχολή…».763 Εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το νέο 

κινηματογραφικό κίνημα το οποίο γεννήθηκε μέσα από την κινηματογραφοφιλία των 

εκπροσώπων του και ταυτόχρονα διαχωρίζουν τη θέση τους από εκείνη των εκδοτών 

του περιοδικού, αφού εμμέσως αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τη συνέντευξη ως 

βήμα προώθησης της Σχολής. 

Οι Μπακογιαννόπουλος- Λοΐσιος δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την 

ιδιότητα του Κακογιάννη ως σεναριογράφου των ταινιών του και ο δημιουργός 

καλείται να απαντήσει σε εξειδικευμένες ερωτήσεις που αφορούν τη φύση και το 

είδος των πρωτόλειων σεναρίων του. Παράλληλα, οι δύο συνεντευξιαστές εκφράζουν 

το ενδιαφέρον τους για το ζήτημα του κινηματογραφικού ρεαλισμού, επιχειρώντας να 

διασαφηνίσουν τις θέσεις του Κακογιάννη σχετικά με την έννοια του ρεαλισμού. Οι 

ερωτήσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο ζήτημα γίνονται αφορμή για να 

αποκαλυφθεί η διάσταση απόψεων μεταξύ του σκηνοθέτη και των συντακτών του 

Κινηματογράφος-Θέατρο. Ο Κακογιάννης αρνείται να κατατάξει το έργο του σε 

κάποια σχολή και μοιάζει να απορρίπτει τον κινηματογραφικό ρεαλισμό ως μια απλή 

αντιγραφή της πραγματικότητας. Ο ίδιος αντιτάσσει στον ρεαλιστικό κινηματογράφο, 

τον κινηματογράφο ως μέσο έκφρασης της κοσμοαντίληψης του δημιουργού. «Δεν 

κατατάσσω τις ταινίες μου σε σχολές. Δεν ξέρω αν είμαι ρεαλιστής ή κάτι άλλο. Η 

Στέλλα π.χ. είναι ρεαλιστική; Εγώ δεν ξεκινώ ν’ αντιγράψω τη ζωή, αλλά να εκφράσω 

την προσωπική μου αντίληψη για τα πράγματα».764 Ο Κακογιάννης φαίνεται να μην 

απαντά μόνο στους εκπροσώπους του Κινηματογράφος-Θέατρο, αλλά και στις 

κατηγορίες των αριστερών κριτικών ότι στις ταινίες του απεικονίζει μια ανύπαρκτη 

ελληνική πραγματικότητα, για έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, ή ότι ακόμα, 

ως εκπρόσωπος ενός χυδαίου νατουραλισμού, εστιάζει την προσοχή του σε ότι πιο 

«καθυστερημένο στοιχείο υπάρχει στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα».765 Για 

τους Μπακογιαννόπουλο-Λοΐσιο, η απλή αντιγραφή της ζωής στην οποία αναφέρεται 

                                                             
763 Ό.π., σ. 3. Οι Νεότουρκοι των Cahiers υπήρξαν αρνητές της θεσμοθετημένης κινηματογραφικής 
εκπαίδευσης και πολέμιοι της IDHEC, την οποία απέρριπταν ως θεσμό στήριξης ενός παρωχημένου 
κινηματογράφου. Χαρακτηριστική η δήλωση του Rivette: «Δεν είμαστε μαθητές του Marcel L’Herbier 
…αλλά του [Henri] Langlois». Βλ. Duncan Petrie, Rod Stoneman, Educating Film-makers. Past, Present 
and Future, Intellect, Μπρίστολ 2014, σ.27. Βλ. επίσης Colin Crisp, The Classic French Cinema, 1930-
1960, ό.π., σ. 211.  
763 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Λέων Λοῒσιος, ό.π., σ. 4. 
764 Ό.π. 
765 Βλ. ενδεικτικά Αντώνης Μοσχοβάκης, «Ο κινηματογράφος», Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 2, τχ. 12 
(Δεκέμβριος 1955), σ. 515-516. Αντώνης Μοσχοβάκης, «Ο κινηματογράφος», Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 
4, τχ. 18, ό.π., σ. 519. Το παράθεμα από Κώστα Σταματίου, στο Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του 
Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1967, ό.π., σ. 273. 
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ο Κακογιάννης δεν αποτελεί ουσιαστικό ρεαλισμό, αλλά διατυπώνουν τη θέση ότι η 

αντιγραφή της ζωής δεν μπορεί να οδηγήσει παρά στον ωμό νατουραλισμό».766 Οι 

δύο συνεντευξιαστές, απορρίπτουν έναν μιμητικό ρεαλισμό στα πρότυπα θεωρητικών 

όπως ο Bazin, για τον οποίο η απλή αναπαραγωγή της πραγματικότητας δεν συνιστά 

τέχνη, ζητώντας ένα (νέο)ρεαλιστικό κινηματογράφο του δημιουργού, που δεν 

αντιγράφει απλά τη ζωή και δεν περιορίζεται στην επιλογή θέματος, αλλά αποτελεί 

μια καλλιτεχνική, πνευματική και ηθική στάση απέναντι στην πραγματικότητα.767 

Οι εκπρόσωποι του Κινηματογράφος-Θέατρο, επιχειρώντας μια ωτεριστική 

ανάγνωση του έργου του Κακογιάννη, επισημαίνουν ως αναγνωρίσιμο μοτίβο στις 

ταινίες του δημιουργού την μείξη ρεαλιστικών και μελοδραματικών στοιχείων  

Έχουμε την εντύπωσι πως στα έργα σας αρχίζετε εκθέτοντας την κατάσταση 

και τοποθετώντας τα πρόσωπα με τρόπο ρεαλιστικό και σιγά σιγά, ενώ 

πυκνώνεται το δράμα, υψώνετε τον τόνο μέχρι τη στιγμή της κρίσης, που 

λύνεται πάντα βίαια, με το θάνατο. Καταλήγετε δηλ. στο μελόδραμα με την 

κυριολεξία του, που σημαίνει την υπερένταση όλων των πραγματικών 

δεδομένων μέχρι τα ακρότατα όρια τους».768  

Οι Μπακογιαννόπουλος-Λοΐσιος αναπαράγουν μια γενικότερη θέση της 

κριτικής της εποχής που εντοπίζει στο έργο του Κακογιάννη μια ροπή προς το 

μελόδραμα. Για τους δύο συνεντευξιαστές, η παρουσία του μελοδραματικού 

στοιχείου δεν αποτελεί αιτία ψόγου, τουλάχιστον ρητά, αλλά σταθερό 

χαρακτηριστικό του έργου ενός auteur, η στυλιστική του σφραγίδα και η έκφραση της 

προσωπικότητάς του.769 

                                                             
766Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Λέων Λοῒσιος, ό.π., σ. 4. 
767 Βλ. André Bazin, “An aesthetic of reality: Cinematic realism and the Italian school of the liberation”, 
ό.π., σ. 25-27, André Bazin, “In defense of Rossellini”, ό.π., σ. 95.   
768 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Λέων Λοῒσιος, ό.π., σ. 4. 
769 Οι κριτικοί της εποχής αντιμετωπίζουν αρνητικά την ύπαρξη μελοδραματικών στοιχείων στο έργο 
του Κακογιάννη, θεωρώντας το μελόδραμα ως κατώτερο κινηματογραφικό είδος. Ο Σταματίου, 
ενδεικτικά το 1955 χαρακτηρίζει τη Στέλλα «ξεδιάντροπο μελόδραμα». Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία 
του Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1970, ό.π., σ. 274. Η Βλάχου 
χαρακτηρίζει τη Στέλλα «καλοχτισμένο μελόδραμα», αλλά αποφαίνεται ότι δεν έχει «απαιτήσεις 
ανωτέρας τέχνης». Χρήστος Σιάφκος, ό.π., σ. 90. Ο Σαββίδης, μεταξύ των άλλων αρετών του 
Τελευταίου Ψέμματος, επισημαίνει την άρνηση του Κακογιάννη να κάνει παραχώρηση στη 
μελοδραματικότητα. Βλ. Γ. Π. Σαββίδης, «Μια ταινία αριστουργηματική», στο Μιχάλης Κακογιάννης, 
ό.π., σ. 136. Την ωτεριστική άποψη των Μπακογιαννόπουλου-Λοΐσιου για το μελοδραματικό μοτίβο 
στο έργο του Κακογιάννη, έχει εκφράσει ο Ζάννας επισημαίνοντας ότι το μελοδραματικό στοιχείο 
αποτελεί ένα σταθερό γνώρισμα του έργου του Κακογιάννη κρίνοντας ότι πηγάζει πιθανώς από 
εσωτερική ανάγκη κα προσδιορίζει την κινηματογραφική έκφραση του δημιουργού». «Μια 
θαυμάσια ελληνική ταινία», Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 113. 
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Στην προσπάθειά τους να στηρίξουν θεωρητικά τη θέση τους, συναντούν την 

αντίδραση του σκηνοθέτη, ο οποίος απορρίπτει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται 

το έργο του. Ο Κακογιάννης αρνείται την παρουσία του μελοδραματικού στοιχείου 

στο έργο του με το επιχείρημα ότι ο ίδιος δεν ταυτίζεται με τα πάθη των ηρώων του 

αλλά διατηρεί μια αποστασιοποιημένη και αντικειμενική στάση απέναντί τους και 

αντιτάσσει ότι δομεί τις ταινίες του πάνω σε ένα κλασικό δραματικό σχήμα, 

επιδιώκοντας την κορύφωση της πλοκής. Αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν 

προσπαθεί σκόπιμα να δημιουργήσει κινηματογραφική τραγωδία, κάτι το οποίο 

«επιτυγχάνεται έμμεσα», επισημαίνει ότι «κατά καιρούς μάλιστα έχει λεχθεί ότι 

δημιουργώ ένα είδος μοντέρνας τραγωδίας στον κινηματογράφο».770 Ο σκηνοθέτης 

επικαλείται κριτικές που συνδέουν τον κινηματογράφο του με το υψηλό τραγικό 

είδος, μια τάση που εντοπίζουμε στην ξενόγλωσση κυρίως κριτική της εποχής. Είναι 

σαφές ότι προκρίνει μια ανάγνωση του έργου του που το καταξιώνει, απορρίπτοντας 

την προσέγγιση των κριτικών του Κινηματογράφος-Θέατρο, που το συσχετίζει με ένα 

κατώτερο είδος.771 Η Στέλλα είναι ο τόπος όπου μοιάζει να επιτυγχάνεται μια 

«συμφιλίωση»» των θέσεων των τριών συνομιλητών, αφού οι Μπακογιαννόπουλος-

Λοΐσιος τη χρησιμοποιούν ως παράδειγμα για να αναφερθούν στη λιτότητα με την 

οποία ο σκηνοθέτης εκθέτει τη σύγκρουση των προσώπων του, μέσα από την οποία 

προκύπτει τελικά το τραγικό στοιχείο. 

 Η προσέγγιση του Κακογιάννη ως auteur και η ανάγνωση του έργου του ως 

corpus μέσα από το οποίο αποκαλύπτεται η προσωπικότητα του δημιουργού του είναι 

ευδιάκριτη στις ερωτήσεις των Μπακογιαννόπουλου-Λοΐσιου που αφορούν τις 

αισθητικές του αντιλήψεις περί κωμικού και δραματικού είδους, τις θεματικές του 

εμμονές, όπως το μοτίβο της καταστροφής και του θανάτου στα φινάλε των ταινιών 

του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός δομεί τις σκηνές και τους 

χαρακτήρες του, μέσω των οποίων θεωρείται ότι δηλώνεται η αντίληψη του για τον 

κόσμο. Οι δύο άνδρες αναγιγνώσκουν τις ταινίες του ως έκφραση των φιλοσοφικών 

και υπαρξιακών αναζητήσεων του δημιουργού τους και ειδικότερα των πιστεύω του 

περί της ηθικής ευθύνης που φέρει το άτομο ως μέλος του κοινωνικού συνόλου. 

                                                             
770 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Λέων Λοῒσιος, ό.π., σ. 4. 
771 Για ξένες κριτικές που αναφέρονται στην τραγωδία σε σχέση με το έργο του Κακογιάννη βλ. 
ενδεικτικά Χρήστος Σιάφκος, ό.π., σ. 95-96. Marcel Martin, «Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία στην 
οθόνη», στο Μιχάλης Κακογιάννης, ό.π., σ. 134. Γιάννης Σολδάτος, Η Ιστορία του Ελληνικού 
Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π., σ. 95, 97. 
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Μεγάλο μέρος της συνομιλίας των τριών ανδρών, το οποίο σχετίζεται άμεσα 

με την αντιμετώπιση του Κακογιάννη ως auteur αφορά στην πλευρά εκείνη του έργου 

του που σχετίζεται με το ζήτημα της κινηματογραφικής διασκευής. Οι 

συνεντευξιαστές εστιάζουν στη στάση του δημιουργού απέναντι στο γραπτό κείμενο, 

είτε πρόκειται για θεατρικό έργο είτε για λογοτεχνικό και στον τρόπο με τον οποίο το 

μεταφράζει σε κινηματογραφικές εικόνες. Οι ερωτήσεις τους αφορούν ζητήματα 

πιστότητας, δημιουργικής ελευθερίας του σκηνοθέτη απέναντι στο κείμενο το οποίο 

επιλέγει να μεταφέρει στην οθόνη και του βαθμού εκφραστικής πληρότητας που 

κατακτά ο δημιουργός, όταν διασκευάζει ένα προϋπάρχον κείμενο ή όταν το σενάριο 

αποτελεί δική του πρωτότυπη σύλληψη.  

 Στην περίπτωση της Ερόικα, στην οποία εξάλλου λόγω επικαιρότητας 

αφιερώνεται μεγάλο μέρος της συνέντευξης, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Λοΐσιος 

εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως στην κινηματογραφική διασκευή του 

μυθιστορήματος του Πολίτη από τον Κακογιάννη και ειδικότερα στον τρόπο με τον 

οποίο δομεί ο δημιουργός το σενάριό του σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο, καθώς 

τίθεται το ζήτημα της ιδιαιτερότητας του ποιητικού ύφους του συγκεκριμένου 

μυθιστορήματος και της δυσκολίας μεταφοράς στον κινηματογράφο της λυρικής 

ατμόσφαιρας του. «Οι χαρακτήρες είναι ρευστοί, τα γεγονότα πολύ φευγαλέα. Πώς 

λύσατε το πρόβλημα; Προσπαθήσατε να οργανώσετε ένα σενάριο με στέρεη 

δραματική οικοδόμηση όπως τα προηγούμενά σας ή του δώσατε πιο ραψωδική 

μορφή για να διατηρήσετε ανέπαφο τον ποιητικό τόνο;»772 Με το συγκεκριμένο 

ερώτημα τίθεται το ζήτημα του σεβασμού του δημιουργού απέναντι σε ένα 

λογοτεχνικό έργο και στο ύφος του, αλλά και του σεβασμού του προς την 

πραγματικότητα, καθώς χαρακτηριστικά ερωτάται για το αν προέκρινε τη λύση των 

φωτογραφικών μέσων για την οπτική εξιδανίκευση της μαγείας της Μόνικα, για το αν 

δηλαδή επέλεξε να χειραγωγήσει την εικόνα για την κατάκτηση ενός ποιητικού 

ύφους. Οι ερωτήσεις των δύο συνεντευξιαστών απηχούν ένα γενικότερο ενδιαφέρον 

για τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και λογοτεχνίας, που συνδέεται με ζητήματα 

κινηματογραφικής εξειδίκευσης, mise en scène και της θεωρίας του δημιουργού και 

που απηχεί την επίδραση που έχουν δεχτεί από την γαλλική θεωρία, αφού είναι 

θέματα που έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα κριτικούς όπως ο Bazin.773 

                                                             
772 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Λέων Λοῒσιος, ό.π., σ. 7. 
773 Βλ. ενδεικτικά: André Bazin, “In defense of mixed cinema”, What is Cinema?, τμ. 1, μτφ. Hugh 
Gray, University of California Press, Μπέρκλεϋ 1971, σ. 53-75, André Bazin, “Adaptation, or the 
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 Η συνέντευξη ολοκληρώνεται με ερωτήσεις που αφορούν την Ερόικα, ώστε 

να ενημερωθεί το αναγνωστικό κοινό για τους συντελεστές και τις συνθήκες 

παραγωγής της ταινίας. Διακρίνει κανείς σε αυτές πάντως και το θαυμασμό που 

τρέφουν οι δύο άνδρες για το έργο του Walter Lassally, διευθυντή φωτογραφίας της 

ταινίας, συνεργάτη του Κακογιάννη αλλά και συντελεστή της καλλιτεχνικής 

επιτυχίας του Free Cinema και το ενδιαφέρον τους για τους εξωτερικούς χώρους 

γυρισμάτων της ταινίας, ως στοιχείο αυθεντικότητας και για έναν διαφορετικό τρόπο 

παραγωγής εκτός του κατεστημένου σύστηματος. 

Η Τελευταία «Περιπέτεια» του Νίκου Κούνδουρου 

Ο Νίκος Κούνδουρος είναι ο έτερος σκηνοθέτης, ο οποίος μαζί με τον 

Κακογιάννη σημαδεύει τη δεκαετία του 1950 ως εκπρόσωπος ενός ελληνικού 

κινηματογράφου καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Στον ρεαλισμό του Κακογιάννη, ο 

Κούνδουρος έρχεται να αντιπαραβάλλει ένα παλίμψηστο επιρροών και έναν ιδιότυπο 

φορμαλισμό, τη συνύπαρξη νεορεαλιστικών και εξπρεσιονιστικών στοιχείων, την 

εικαστικότητα των πλάνων του και ένα βίαιο λυρισμό. Η Μαγική Πόλις (1954), η 

πρώτη του ταινία, χαιρετίζεται για τις υποσχέσεις που δίνει ο νεαρός δημιουργός της, 

ενώ ο Δράκος (1956) διχάζει, καθώς αρκετοί κριτικοί απορρίπτουν με σφοδρότητα 

την ταινία ενώ άλλοι επαινούν την τόλμη, το πρωτοποριακό ύφος και την 

κινηματογραφική αντίληψη του σκηνοθέτη.774 Στο τέλος της δεκαετίας του 1950 ο 

Κούνδουρος αναγνωρίζεται πλέον ως μια «γνήσια κινηματογραφική 

ιδιοσυγκρασία»775 και οι ταινίες του κρίνονται κατά πολύ ανώτερες από την συνήθη 

εμπορική παραγωγή, αν και η κριτική επισημαίνει με προβληματισμό μια τάση του 

σκηνοθέτη προς έναν εικαστικό φορμαλισμό, αφού Οι Παράνομοι (1958) και Το 

Ποτάμι (1960) χαρακτηρίζονται από μία όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη φόρμα και 

στις πλαστικές δυνατότητες της εικόνας.776 Η περίοδος αυτή εξάλλου σημαδεύεται 

από τη σύγκρουση του δημιουργού με φορείς πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η 

λογοκρισία θα απαγορεύσει την προβολή των Παρανόμων, ενώ το σύστημα 

                                                                                                                                                                              
cinema as digest”, στο Film Adaptation, επιμ. James Naremore, Rutgers University Press, Νιού 
Τζέρσεϋ 2000, σ. 19-27.  
774 Για την υποδοχή του Μαγική Πόλις βλ. Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 
4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1970, ό.π., σ. 253-256. Για τον Δράκο βλ. Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του 
Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1970, ό.π., σ. 266-267 και Αντώνης 
Μοσχοβάκης, «Ο κινηματογράφος», Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 3, τχ. 16 (Απρίλιος 1956), σ. 356.  
775 Κ. Σκαλιόρας, «Κινηματογράφος», Καινούρια Εποχή, τμ. 4, τχ. 16, ό.π.  
776 Βλ. ενδεικτικά, «Οι Παράνομοι», Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., 
σ. 16, Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-
1970, ό.π., σ. 310-312,  
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παραγωγής θα αρνηθεί το σκηνοθετικό όραμα του Κούνδουρου όπως αυτό 

εκφράζεται στο Ποτάμι. Την περίοδο έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο 

Κούνδουρος συνθέτει το πορτραίτο του auteur, του οποίου η προσωπική έκφραση 

φιμώνεται μέσα σε ένα καταπιεστικό πολιτικό σύστημα το οποίο έχει οργανωθεί σε 

δομές καπιταλιστικές.  

Στο Ποτάμι, την «πρώτη ενδιαφέρουσα ταινία της δεκαετίας του ΄60»,777 

αφιερώνει το Κινηματογράφος-Θέατρο το ανυπόγραφο άρθρο «Η τελευταία 

“περιπέτεια” του Νίκου Κούνδουρου». Αφορμή για τη δημοσίευση του άρθρου 

αποτελεί, όχι η προβολή της ταινίας, αλλά η μη προβολή της, καθώς αν και η ταινία 

έχει ολοκληρωθεί από το 1958, το καλοκαίρι του 1960 δεν έχει προβληθεί ακόμα στις 

κινηματογραφικές αίθουσες, αποτελώντας μαζί με τους Παρανόμους, ακόμα «ένα 

καταραμένο αριστούργημα» στην καριέρα του σκηνοθέτη, όπως θα σημειώσει ο 

Karalis.778 Η ταινία «αναπαύεται σε κάποιο σκονισμένο ράφι της αμερικανικής 

συμπαραγωγού εταιρείας»,779 της Justin Wilson Productions, η οποία μαζί με τη 

Φίνος Φιλμ, έχουν χρηματοδοτήσει την ταινία, τη μέχρι τότε ακριβότερη παραγωγή 

στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, ενόσω ο σκηνοθέτης και οι παραγωγοί 

της εμπλέκονται σε μια σοβαρή διαμάχη.780 Ακριβώς το ιστορικό αυτής της διαμάχης 

διαπραγματεύεται το άρθρο «Η τελευταία “περιπέτεια” του Νίκου Κούνδουρου», 

όπου δίνεται με λεπτομέρειες το ιστορικό της σύγκρουσης μεταξύ σκηνοθέτη και των 

παραγωγών της ταινίας του και το περιοδικό να τάσσεται υπέρ του δημιουργού. 781 

 Στην τέταρτη αυτή ταινία του ο Κούνδουρος επιχειρεί να εξερευνήσει ακόμα 

περισσότερο την κινηματογραφική φόρμα, έχοντας ως υλικό τέσσερις διαφορετικές 

ιστορίες (του Αντώνη Σαμαράκη, του Καμπανέλλη, του Νότη Περγιάλη και του ίδιου 

του σκηνοθέτη) οι οποίες έχουν ως κοινό σημείο το ποτάμι του τίτλου, ως όριο 

επιθυμίας, φυγής και ελευθερίας. Η απόφασή του να παρουσιάσει τα τέσσερα φιλμικά 

επεισόδια όχι παρατακτικά, αλλά χρησιμοποιώντας παράλληλο, πολυφωνικό μοντάζ, 

                                                             
777 Νίνος Φενέκ Μικελίδης, «Σύντομη ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου», ό.π., σ. 29. 
778 Vrasidas Karalis, ό.π., σ. 78. Οι Παράνομοι αρχίζουν να προβάλλονται στην Αθήνα στις 23/3/1959. 
Οι απαιτήσεις των λογοκριτών δεν γίνονται δεκτές από τον Κούνδουρο και η ταινία απαγορεύεται 
μετά από μία εβδομάδα προβολής. Για το χρονικό της σύγκρουσης βλ. Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του 
Ελληνικού Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π., σ. 104. 
779 «Η τελευταία “περιπέτεια” του Νίκου Κούνδουρου», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 3, ό.π., σ. 21. 
780 Η ταινία κόστισε 70.000 δολάρια, ποσό διπλάσιο της ακριβότερης μέχρι τότε ελληνικής ταινίας. 
Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π., σ. 244. 
781 Στοιχεία για το ιστορικό σύγκρουσης σκηνοθέτη-παραγωγών από Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του 
Ελληνικού Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π., σ. 244-245 και «Το πρώτο ελληνικό 
φεστιβάλ», ό.π., σ. 189.  
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συναντά τη διαφωνία των αμερικανών συμπαραγωγών της ταινίας, οι οποίοι 

απορρίπτουν το όραμα του Κούνδουρου ως δυσνόητο για τους θεατές και επομένως 

ως αντιεμπορικό. Στην άρνηση του Κούδουρου να προχωρήσει σε αλλαγές στην 

ταινία του, αναθέτουν στον σκηνοθέτη Γιάννη Πετροπουλάκη να την 

ξαναμοντάρει.782 Επιλέγεται ένα πιο ευκολονόητο γραμμικό μοντάζ, όπου οι τέσσερις 

ιστορίες διαδραματίζονται διαδοχικά, η μία μετά την άλλη. Ειδικότερα, όπως διαβάζει 

κανείς στο Κινηματογράφος-Θέατρο  

Το μοντάζ, όπως πραγματοποιήθηκε από τον Ντίνο Κατσουρίδη με την στενή 

παρακολούθηση του Κούνδουρου περιέπλεκε τις ιστορίες με παράλληλη 

εξέλιξη της δράσης και με χρησιμοποίηση του ποταμιού ως λάιτ μοτίφ του 

έργου[…]Σ’ αυτό το σημείο παρενέβησαν οι παραγωγοί κι εζήτησαν να 

χωριστούν εντελώς οι τέσσερις ιστορίες και να μονταρισθούν παρατακτικά, η 

μία πίσω απ’ την άλλη για να βοηθήσουν την εκμετάλλευση της ταινίας και σ’ 

ένα μη προηγμένο κοινό.783  

Το καλοκαίρι του 1960, όταν δημοσιεύεται το άρθρο «Η τελευταία 

“περιπέτεια” του Νίκου Κούνδουρου», η σύγκρουση σκηνοθέτη-παραγωγών μοιάζει 

να κορυφώνεται, καθώς η απόφαση της Justin Wilson Productions να στείλει την 

ταινία στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας επισύρει την οργισμένη 

αντίδραση του Κούνδουρου, ο οποίος καταφεύγει σε νομικά μέσα προκειμένου να 

προστατέψει το έργο του.784 

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Ανδρίτσος, η συγκεκριμένη διαμάχη είναι 

«ενδεικτική του ασφυκτικού ελέγχου των παραγωγών που έβαζαν φραγμούς στην 

έκφραση των σκηνοθετών»785 και ως τέτοια εκλαμβάνεται και από το 

Κινηματογράφος-Θέατρο. «Η τελευταία “περιπέτεια” του Νίκου Κούνδουρου» 

αποτελεί ένα άρθρο παρέμβαση με το οποίο το περιοδικό τοποθετείται σαφέστατα 

υπέρ ενός κινηματογράφου του δημιουργού ενάντια σε ένα εμπορικό σύστημα 

παραγωγής. Η διαμάχη ορίζεται ως σύγκρουση μεταξύ του καλλιτέχνη δημιουργού 

και των χρηματοδοτών του δηλαδή μεταξύ τέχνης και κεφαλαίου. Για τον ανώνυμο 

                                                             
782 Στο Κινηματογράφος-Θέατρο δεν αναφέρεται το όνομα του σκηνοθέτη. Η πληροφορία για το ότι 
πρόκειται για τον Γιάννη Πετροπουλάκη (1919-2007) από Αντώνης Μοσχοβάκης, «Το Ποτάμι», 
Αντώνης Μοσχοβάκης, Σινεπιλογή (Κριτικές 1958-1982), ό.π., σ. 546. Ο Πετροπουλάκης απόφοιτος 
της IDHEC το 1960 εργάζεται ως σκηνοθέτης και διευθυντής παραγωγής. 
783 «Η τελευταία “περιπέτεια” του Νίκου Κούνδουρου», ό.π., σ. 21. 
784 «Μας πήρε το…Ποτάμι», Εμπρός, 20 Αυγούστου 1960, σ. 2. 
785 Γιάννης Ανδρίτσος, Η Κατοχή και η Αντίσταση στις Ελληνικές Ταινίες Μυθοπλασίας από το 1945 
μέχρι το 1966, Αιγόκερως, Αθήνα 2004, σ. 124. 
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συντάκτη του άρθρου αποτελεί μια «αιώνια διαμάχη που ξεκινάει από τον περίεργο 

διφυή χαρακτήρα του κινηματογράφου: Είναι τέχνη κι όμως δεν μπορεί να 

πραγματωθή και να επικοινωνήση με το κοινό της παρά μόνο όταν μεσολαβήση μια 

μεγάλη βιομηχανία και το παντοδύναμο υπόβαθρό της, το κεφάλαιο».786 Η αναγκαία 

αυτή για την ύπαρξη του κινηματογράφου συμμαχία μεταξύ τέχνης και κεφαλαίου 

κρίνεται ως ιδιαίτερα επισφαλής, αφού επισημαίνεται η διαφορά στόχων. Η επιθυμία 

του καλλιτέχνη για δημιουργία νέων και πρωτότυπων μορφών έκφρασης ακόμα και 

εις βάρος μιας προηγούμενης εμπορικής επιτυχίας του συγκρούεται με τα 

συμφέροντα της βιομηχανίας, η οποία δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει τα κεκτημένα 

της και επιδιώκει τη σταθερότητα, επαναλαμβάνοντας δοκιμασμένες συνταγές που 

απευθύνονται σε έναν «ιδεώδη μέσον όρο». Ο δημιουργός συγκρούεται με ένα 

καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, το οποίο έχει ως σκοπό τη μεγιστοποίηση του 

κέρδους.787 

Η ιστορία του κινηματογράφου εξάλλου, για το συντάκτη του κειμένου, 

συνίσταται σε μια συνεχή σύγκρουση μεταξύ τέχνης και καπιταλιστικής 

κινηματογραφικής βιομηχανίας, σκηνοθέτη και παραγωγού. Στην καλύτερη των 

περιπτώσεων η σύγκρουση αυτή «συντελεί στο να κρατήση τον καλλιτέχνη σε επαφή 

με το κοινό»,788 αφού ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη η οποία απευθύνεται σε ένα 

ευρύτατο κοινό και όχι σε μια ολιγάριθμη ελίτ. Όμως η σύγκρουση 

δημιουργού/παραγωγού, ιστορικά έχει «δυσμενή» αποτελέσματα, εφ’ όσον 

υπερισχύει το δίκαιο του «ισχυροτέρου» εις βάρος της ελεύθερης καλλιτεχνικής 

έκφρασης.789 Και οι δημιουργοί εκείνοι οι οποίοι επεχείρησαν να ακολουθήσουν το 

προσωπικό τους όραμα, αρνούμενοι να δεχτούν συμβιβασμούς για χάρη της 

εμπορικότητας, αποτελούν τις τραγικές μορφές της ιστορίας του κινηματογράφου.790  

Ως τραγικές περιπτώσεις θυμάτων μιας ανθρωποβόρου κινηματογραφικής 

βιομηχανίας αναφέρονται δύο δημιουργοί, ο Erich von Stroheim και ο Max Ophüls, η 

άρνηση των οποίων να κάνουν εκπτώσεις στο δημιουργικό τους όραμα και η 

παθιασμένη προσήλωσή τους στην κατάκτηση του ιδανικού τους είχε ως αποτέλεσμα 

την κατακρεούργηση του έργου τους και την προσωπική τους καταστροφή. Γίνεται 

σαφές ότι ο συντάκτης του κειμένου χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα παραδείγματα για 

                                                             
786 «Η τελευταία “περιπέτεια” του Νίκου Κούνδουρου», ό.π., σ. 21. 
787 Ό.π. 
788 Ό.π. 
789 Ό.π. 
790 Ό.π. 



249 
 

να καταδείξει τις αντιστοιχίες με την περίπτωση του Κούνδουρου. Ο Stroheim 

περιγράφεται ως χαρακτήρας ανεξάρτητος, με «φανατική προσήλωση στη 

δημιουργική του πορεία», ενώ ο Ophüls ως θύμα ενός στυγνού καπιταλιστικού 

συστήματος που «είδε το κορυφαίο έργο της καριέρας του, τη “Λόλα Μόντες” να 

μοντάρεται εξ αρχής για να γίνει σαφέστερο το νόημα (!), οπότε όλη η λεπταίσθητη 

ισορροπία των συναισθηματικών αποχρώσεων της ταινίας χάθηκε για πάντα».791 

Ο Κούνδουρος συμπεριλαμβάνεται στη χορεία των τραγικών εκείνων ηρώων 

της κινηματογραφικής ιστορίας που αρνούνται την υποταγή, εμφορούμενοι από το 

υψηλό ιδανικό της τέχνης και από την επιθυμία της αυτοέκφρασης μέσα από το 

κινηματογραφικό μέσο. Εξάλλου, οι λόγοι απόρριψης των απαιτήσεων των 

παραγώγων αποκαλύπτουν την άρνησή του υποκύψει στις προσταγές του εμπορικού 

κινηματογράφου. Η άρνησή του πηγάζει από την επιθυμία του να προστατεύσει το 

κινηματογραφικό του όραμα, καθώς «μια προσπάθεια “εκλαΐκευσης” θα στερούσε το 

έργο από τον χαμηλό αυτό τόνο της μοίρας, που βαραίνει πάνω από τα κεφάλια των 

ηρώων και είναι το μόνο σημείο επαφής των δέκα προσώπων της ταινίας».792 Η 

φόρμα συνδέεται αναπόδραστα με το θέμα της ταινίας και η όποια εξωτερική 

επέμβαση απειλεί να διαστρεβλώσει τις προθέσεις του, το έργο του στην ολότητά 

του. Επιπρόσθετα, ο Κούνδουρος αρνείται να υποχωρήσει και για λόγους που δεν 

αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ταινία αλλά τον κινηματογράφο γενικότερα. Με τη 

δήλωσή του ότι «κάθε φιλμ έχει το στόχο του κι αν τα κυνηγήσουμε όλα θα χάσουμε 

και τα λίγα»793 αναφέρεται σε έναν κινηματογράφο καλλιτεχνικό, προσωπικό, 

δύσκολο και απαιτητικό που δεν υπακούει στους ίδιους κανόνες με τις εμπορικές 

ταινίες που απευθύνονται σε ένα μαζικό απαίδευτο κοινό. 

Ο συντάκτης του κειμένου ομολογεί ότι δεν έχει παρακολουθήσει την ταινία 

του Κούνδουρου και κάνει επίκληση για την προβολή της. Για το περιοδικό ο 

σκηνοθέτης παρά τις «αδυναμίες» του αποτελεί μια «σημαντικώτατη καταβολή» στον 

αναιμικό ελληνικό κινηματογράφο και η προβολή της ταινίας θεωρείται 

επιβεβλημένη και επείγουσα.794 Ο ελληνικός κινηματογράφος της εποχής χρειάζεται 

απελπισμένα τη διαφορετική κινηματογραφική πρόταση του Κούνδουρου.  

Η θέση του Κινηματογράφος-Θέατρο αντανακλά μια γενικότερη στάση της 

ελληνικής κριτικής απέναντι στη διαμάχη του Κούνδουρου με τους παραγωγούς του. 
                                                             
791 Ό.π. 
792 Ό.π.. 
793 Ό.π. 
794 Ό.π. 



250 
 

Όταν η ταινία προβληθεί τελικά στην Πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης και στις δύο βερσιόν της, οι κριτικοί που καλύπτουν το Φεστιβάλ θα 

καταδικάσουν την παρέμβαση των παραγωγών στο έργο του σκηνοθέτη.795 Ο 

Πλωρίτης υπογραμμίζει ότι οι παραγωγοί του έργου «δεν είχαν κανένα δικαίωμα να 

το πετσοκόψουν και να το ξαναράψουν, καταστρέφοντας την (όποια) εσωτερική και 

εξωτερική δομή του»,796 ενώ ο Μοσχοβάκης θεωρεί «κατ’ αρχήν την επέμβαση αυτή 

ξένων στο έργο ενός καλλιτέχνη απόλυτα απαράδεκτη και απαρχή καθιέρωσης στον 

ελληνικό κινηματογράφο ηθών που επικρατούν στο αμαρτωλό Χόλλυγουντ»797 

Ακόμα και ο Ζάννας, ο οποίος προκρίνει τη δεύτερη βερσιόν της ταινίας 

υποστηρίζοντας ότι το παράλληλο μοντάζ δε δικαιώνεται εσωτερικά και ότι η 

βερσιόν των παραγωγών ανέδειξε ορισμένες αρετές της, χαρακτηρίζει επίσης 

απαράδεκτη την τακτική των παραγωγών, γράφοντας ότι «υποτάσσει το καλλιτεχνικό 

έργο στη θέληση και το γούστο ενός εμπόρου».798  

Τελικά κατά την Πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης. στο Ποτάμι, στη βερσιόν του Κούνδουρου, απονέμεται το Μεγάλο 

Βραβείο σκηνοθεσίας. Όμως, στη σύγκρουση προσωπικής δημιουργίας/ 

καταναλωτικού κινηματογράφου, όπως θα υποστηρίξει πολύ αργότερα ο 

Μπακογιαννόπουλος, θα ηττηθεί στα σημεία, αφού η Μανταλένα του Δημόπουλου, 

υπόδειγμα του καταναλωτικού κινηματογράφου, θα αποσπάσει τρία βραβεία έναντι 

δυο του Ποταμιού.799 Ο κριτικός δικαιώνεται αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το 

Ποτάμι θα προβληθεί τελικά στις κινηματογραφικές αίθουσες το Μάη του 1965, στη 

βερσιόν των παραγωγών, ενώ η βερσιόν του Κούνδουρου θα προβληθεί, όπως 

σημειώνει ο Σολδάτος, πολύ αργότερα στην τηλεόραση της ΥΕΝΕΔ, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ένα εκ των τεσσάρων επεισοδίων, η ιστορία των μικρών 

παιδιών.800 

Τάκης Κανελλόπουλος 

                                                             
795 Η βερσιόν του σκηνοθέτη θα προβληθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 1960, ενώ η βερσιόν των 
παραγωγών θα προβληθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 1960. 
796 Βλ. Μ. Πλωρίτης, «Λόγοι κι αντίλογοι», Ελευθερία, 30 Σεπτεμβρίου 1960, σ. 4. 
797 Αντώνης Μοσχοβάκης, «Το Ποτάμι», ό.π., σ. 543. 
798 «Το πρώτο ελληνικό Φεστιβάλ», ό.π., σ. 190.  
799 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Η αργή ενηλικίωση ενός φεστιβάλ», 7 Ημέρες (Καθημερινή), 6 
Νοεμβρίου 1994, σ. 4. Στην Μανταλένα απονεμήθηκαν τα βραβεία σεναρίου, Α γυναικείου ρόλου 
και Β ανδρικού, ενώ το Ποτάμι, εκτός από το βραβείο σκηνοθεσίας για τον Κούνδουρο κερδίσε και το 
βραβείο Μουσικής. 
800 Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π. σ. 245. 
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Ο Σεπτέμβριος του 1960, ο μήνας κυκλοφορίας του τελευταίου τεύχους του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, είναι επίσης ο μήνας εκείνος κατά τον οποίο διοργανώνεται 

η Πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη του 

διοργάνωση, το φεστιβάλ σφραγίζεται από την προβολή του μικρού μήκους 

ντοκιμαντέρ Μακεδονικός Γάμος, του Κανελλόπουλου, ο οποίος θέτει στην κρίση 

κοινού και κριτικής την πρώτη του κινηματογραφική απόπειρα. Το φιλμ θα 

αποτελέσει την ταινία-γεγονός της Πρώτης Εβδομάδας Κινηματογράφου, που 

«χρειάζεται κάθε Φεστιβάλ για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιογραφικός 

θόρυβος, οι συνεντεύξεις, οι προτάσεις των παραγωγών στο νεοφώτιστο».801 Μόλις 

είκοσι έξι ετών το 1960 ο Κανελλόπουλος, με σπουδές σκηνοθεσίας για δύο χρόνια 

(1953-1955) στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου και 

θητεία στα στούντιο Bavaria του Μονάχου και στο τμήμα ραδιοσκηνοθεσίας του 

Ε.Ι.Ρ, αναδεικνύεται ως η μεγάλη έκπληξη του Φεστιβάλ.802  

Ο Μακεδονικός Γάμος συναντά ένθερμη υποδοχή από το κοινό, αλλά και από 

τους κριτικούς, οι οποίοι δε φείδονται επαίνων, χαρακτηρίζοντας το πρωτόλειο του 

Κανελλόπουλου «θαύμα», «αριστούργημα» και «ταινία σταθμό στην ιστορία του 

κινηματογράφου μας».803 Ενδεικτικά, μέσα στο πνεύμα ευφορίας, ο Πηλιχός γράφει 

ότι ο Μακεδονικός Γάμος «δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σαν φωτογραφία από τις 

ταινίες του Μιγκέλ Φιγκερόα, σαν ποιητικός ρεαλισμός από τα φιλμ του Βισκόντι, 

του Ροσσελίνι και του Καστελάνι, σαν ευαίσθητη παρατήρησι και άψογη 

σκηνοθετική αντίληψι από τις ταινίες του Ρενουάρ, του Ρενέ Κλαιρ ή του 

Κλεμάν».804 Ο Κανελλόπουλος, «ο λυρικός ποιητής ενός κινηματογράφου που δεν 

έμοιαζε με κανέναν άλλο»805 σύμφωνα με τον Νίκο Κούνδουρο, αποτελεί το 

Σεπτέμβρη του 1960 το πρόσωπο εκείνο στο οποίο η ελληνική κριτική συγκεντρώνει 

τις ελπίδες της για ένα νέο κινηματογράφο.  

                                                             
801 «Το πρώτο ελληνικό Φεστιβάλ», ό.π., σ. 191. Η ταινία προβάλλεται στις 23/9/ 1960 (Ολύμπιον).  
802 Βλ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ένα Τέταρτο του Αιώνα Κινηματογραφικής Παιδείας στην Ελλάδα, ό.π., 
σ. 68. Στράτος Κερσανίδης, «Συνοπτική Βιο-Φιλμογραφία: Μια παρένθεση στο χρόνο ή μια σύντομη 
εκδρομή στη ζωή» [https://kersanidis.wordpress.c om/2005/02/20/kan/ (13/3/2015)]. 
803 Για την ενθουσιώδη υποδοχή της ταινίας από το κοινό και από την κριτική, βλ. ενδεικτικά: «Ο 
“Μακεδονικός Γάμος” του Δημ. Κανελλόπουλου», Το Βήμα, 24 Σεπτεμβρίου 1960, σ. 2. Γ. Κ. Πηλιχός, 
«Δημ. Χορν και Βουγιουκλάκη θα βραβευθούν στο Φεστιβάλ», Τα Νέα, 26 Σεπτεμβρίου 1960, σ. 2. 
Μ. Πλωρίτης, «Λόγοι κι αντίλογοι», ό.π., σ. 4. 
804 Γ. Κ. Πηλιχός, «Δημ. Χορν και Βουγιουκλάκη θα βραβευθούν στο Φεστιβάλ», ό.π. 
805 Νίκος Κούνδουρος, «Μια φωτογραφία μια εποχή», 7 Ημέρες (Καθημερινή), 9 Νοεμβρίου 1994, σ. 
16. 
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Η προβολή, όμως, του Μακεδονικού Γάμου, στη Θεσσαλονίκη, όπου και της 

απονέμεται το βραβείο ταινίας μικρού μήκους, δεν είναι η πρώτη. Την άνοιξη του 

1960, έχουν προηγηθεί προβολές του φιλμ στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Ίριδα 

και στα Στούντιο Άλφα, όπου κριτικοί και γενικότερα εκπρόσωποι του 

κινηματογραφικού χώρου έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία του 

Κανελλόπουλου. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι δύο βασικοί συντάκτες του 

Κινηματογράφος-Θέατρο, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης.806  

Ο Μανθούλης στην αυτοβιογραφία του θυμάται την πρώτη του γνωριμία με 

το κινηματογραφικό όραμα του Κανελλόπουλου και σημειώνει ότι η ταινία είναι «ένα 

εκπληκτικό εθνολογικό ντοκιμαντέρ[…]μια αναπαράσταση ενός εθίμου της περιοχής, 

στημένου και σκηνοθετημένου με κινηματογραφικό ύφος, ήθος και ρυθμό 

προσωπικό, όπως ταιριάζει σ’ ένα έργο τέχνης που λέγεται φιλμ (και που αποδεικνύει 

ότι δεν υφίστανται σύνορα ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και στη φιξιόν)».807 Επίσης, 

σύμφωνα με μαρτυρία του Λαζαρίδη, ο Μπακογιαννόπουλος, μετά το τέλος της 

προβολής του Μακεδονικού Γάμου, δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του, ο 

οποίος είναι εμφανής και στο ανυπόγραφο κριτικό κείμενο με τίτλο «Έθιμα του 

Γάμου στη Δυτική Μακεδονία» το οποίο δημοσιεύεται στο τεύχος Μαΐου-Ιουνίου του 

Κινηματογράφος-Θέατρο.808 

Για το περιοδικό, η ταινία του Κανελλόπουλου αποτελεί «ένα σημαντικώτατο 

βήμα για το ελληνικό ντοκυμανταίρ».809 Και ενώ στο ίδιο τεύχος, στην έρευνα για το 

καλλιτεχνικό επίπεδο της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής της σεζόν 1959-

1960, τα συμπεράσματα μοιάζουν αποκαρδιωτικά, ο Μακεδονικός Γάμος, μια 

ανεξάρτητη χαμηλού προϋπολογισμού ταινία, το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ ενός 

νέου δημιουργού, είναι αυτό που δίνει ελπίδες για μια αισθητική ανάκαμψη του 

ελληνικού κινηματογράφου. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά η ταινία αποτελεί 

                                                             
806 Σύμφωνα με τον Μανθούλη, ο οποίος παρακολουθεί την ταινία στην Ίριδα, η προβολή 
διοργανώνεται από την Βασιλεία Δρακάκη. Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ΄Εμέ. Ο Βίος και τα 
Πάθη μου, ό.π., σ. 262. Η πληροφορία για προβολές της ταινίας στα στούντιο Άλφα, από Ηλίας 
Γιαννακάκης (σκην.), Παρασκήνιο: Τάκης Κανελλόπουλος, Νετ 2000. Η πληροφορία για την παρουσία 
του Μπακογιαννόπουλου σε μια εκ των προβολών της ταινίας, από Γιώργος Λαζαρίδης, Φλας Μπακ. 
Μια Ζωή Σινεμά, Νέα Σύνορα Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα 1999, σ. 109.  
807 Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ΄Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, ό.π., σ. 262. 
808 Βλ. «Έθιμα του Γάμου στη Δυτική Μακεδονία», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 36-37 . 
Έθιμα του Γάμου στη Δυτική Μακεδονία ήταν ο πρώτος τίτλος του Μακεδονικού Γάμου.  
809 «Έθιμα του Γάμου στη Δυτική Μακεδονία», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2 σ. 36. 
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«χωρίς την ελάχιστη αμφιβολία το καλύτερο αισθητικό επίτευγμα της φετεινής μας 

παραγωγής».810  

Αντίθετα με τις υπόλοιπες ταινίες της περιόδου, ο Μακεδονικός Γάμος φέρει 

ανεξίτηλα τη σφραγίδα του δημιουργού της και αναγνωρίζεται ως προϊόν ενός 

κινηματογράφου τέχνης, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στο αίτημα των συντακτών 

του περιοδικού για έναν κινηματογράφο, ο οποίος να διακρίνεται από αυθεντικότητα 

και ειδικότερα για ένα ντοκιμαντέρ ποιητικό αλλά και ρεαλιστικό, όπου ο σκηνοθέτης 

δεν καταγράφει απλά αλλά μεταχειρίζεται δημιουργικά την πραγματικότητα. Η ταινία 

αναγιγνώσκεται ως έργο ενός δημιουργού-καλλιτέχνη, η προσωπικότητά του οποίου 

και η στάση του απέναντι στον κόσμο αποκαλύπτεται μέσα από τα πλάνα του. Ο 

Κανελλόπουλος επαινείται για την ηθική αντιμετώπιση του θέματός του και τον 

σεβασμό απέναντι του, αφού σημειώνεται ότι «καμμία νόθευση, δεν 

εισχώρησε[…]καμμία εξόγκωση ή ωραιοποίηση του θέματος».811 Επίσης εκτιμάται η 

αυστηρή συνέπεια που τήρησε ο σκηνοθέτης αλλά και η ευγένεια των προθέσεών 

του, αφού κρίνεται ότι προσπάθησε «πρώτα από όλα να είναι άμεσος και τίμιος 

απέναντι στο αντικείμενο της μελέτης του».812 Η ηθική στάση του δημιουργού και η 

τιμιότητά του καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη mise en scène του 

και αντανακλώνται στη φόρμα της ταινίας του, όπως γίνεται εμφανές από την άρνησή 

του να καταφύγει σε «εξεζητημένα κινηματογραφικά ευρήματα».813  

Επιπλέον, όμως, η φόρμα γίνεται φορέας νοημάτων, αποκαλύπτει την 

ιδιοσυγκρασία του Κανελλόπουλου και την προσωπική αντίληψή του για τον κόσμο. 

Ειδικότερα η «θεληματικά αδούλευτη, σκοτεινή και με λίγο κοντράστο» φωτογραφία 

της ταινίας ερμηνεύεται ως το μέσο με το οποίο ο δημιουργός εκφράζει τη «βαρειά, 

σχεδόν καταθλιπτική ατμόσφαιρα του χωριού», ενώ η συχνή χρήση από το 

σκηνοθέτη χαμηλών κάδρων και η επιμονή του να «δείχνη ακατάπαυστα τη σκούρα, 

λασπερή γη» εκλαμβάνεται ως απόρροια της επιθυμίας του «να τονίση το στενό 

σύνδεσμο του μακεδόνα χωρικού με το χώμα, που τον τρέφει», τον οργανικό δεσμό 

των ανθρώπων του μόχθου με τη γη.814 Οι στυλιστικές του επιλογές φέρουν και τον 

κοινωνικό προβληματισμό του σκηνοθέτη. 

                                                             
810 Ό.π. 
811 Ό.π. 
812 Ό.π. 
813 Ό.π. 
814 Ό.π. 
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 Η προσωπικότητα του σκηνοθέτη γίνεται για τον συγγραφέα του κειμένου 

μέσο ανάγνωσης του φιλμικού του κειμένου. Η απαισιοδοξία του είναι εκείνη που 

ενδύει τις εικόνες του με μία αίσθηση μελαγχολίας και απογυμνώνει τα δρώμενα από 

την αίσθηση της χαράς. Η προετοιμασία του γάμου δεν παρουσιάζεται ως μια γιορτή, 

αλλά ως τελετουργία και τα γαμήλια έθιμα στη φιλμική τους μεταγραφή γίνονται 

πράξεις που φέρουν ένα συμβολικό βαθύτερο νόημα και που πρέπει να τελεστούν ως 

«πατροπαράδοτο χρέος».815 Αν και δεν λείπει από το κείμενο μια έμμεση επίκριση 

για την απαισιόδοξη στάση του Κανελλόπουλου απέναντι στα παραδοσιακά λαϊκά 

έθιμα, ο δημιουργός αξιολογείται θετικά γιατί η «εξαιρετική ενότητα των 

εκφραστικών του μέσων»816 καθιστά τελικά πειστικό το αποτέλεσμα. Η mise en 

scène του Κανελλόπουλου, ο τρόπος με τον οποίο ο κινηματογραφικός του φακός 

αποτυπώνει τη σοβαρότητα και την επιβλητικότητα των προσώπων, η αυστηρότητα 

του ρυθμού, η δημιουργική χρήση της μουσικής υπηρετούν απόλυτα την πρόθεση του 

σκηνοθέτη να καταδείξει την τελετουργική πλευρά των εθίμων και τη διαχρονικότητά 

τους από την αρχαιότητα μέχρι το παρόν. Ακόμα και οι κάποιες αδυναμίες της ταινίας 

όπως «μια κάποια ανισότητα στο μοντάζ, ιδίως στο ηχητικό» κρίνονται ότι 

υπηρετούν το σκοπό του δημιουργού, καθώς «συντείνουν θάλεγε κανείς στη 

μυστηριακή βαρβαρότητα, που ανάγεται από τις απέριττες εικόνες».817 Η ενότητα 

μορφής και περιεχομένου ανάγεται, ως είθισται στο Κινηματογράφος-Θέατρο, σε 

κεντρικό ζήτημα και κριτήριο αξιολόγησης ενός κινηματογραφικού έργου.  

Η σπουδαιότητα του Μακεδονικού Γάμου για το Κινηματογράφος-Θέατρο 

έγκειται στο ότι αποτελεί το πρότυπο ενός καλλιτεχνικού κινηματογράφου του 

δημιουργού, ο οποίος όμως δεν αναλώνεται σε φορμαλιστικές επιδείξεις αλλά 

χρησιμοποιεί δημιουργικά και εκφραστικά τη φόρμα, δίνοντας «μιαν αυθεντική 

εικόνα της ελληνικής ζωής».818 Συνιστά πρόταση για το ύφος, το ήθος και τα θέματα 

του ελληνικού ντοκιμαντέρ, το οποίο οφείλει να είναι ποιητικό, προσωπικό και να 

αντλεί την έμπνευσή του από την ελληνική πραγματικότητα, ενώ διαχωρίζεται 

σαφέστατα από το «σχεδόν πάντα υποτονικό “τουριστικό” ντοκιμαντέρ».819 

Απορρίπτοντας το είδος εκείνο του ντοκιμαντέρ που την περίοδο αυτή χαίρει κατά 

                                                             
815 Ό.π. 
816 Ό.π. 
817 Ό.π. 
818 Ό.π. 
819 Ό.π. 
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κύριο λόγο κρατικής χρηματοδότησης, ο συντάκτης του κειμένου προπαγανδίζει υπέρ 

του καλλιτεχνικού ντοκιμαντέρ.  

Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Μπακογιαννόπουλου «Το 

ντοκυμανταίρ. Η σημασία του διά την χώραν μας» στο περιοδικό Ο Αιών, μέσα από 

τις σελίδες του Κινηματογράφος-Θέατρο, γίνεται ξανά έκκληση για κρατική στήριξη 

του συγκεκριμένου είδους. Και ενώ στο άρθρο του 1959, το ενδεχόμενο 

εκπροσώπησης της χώρας σε ένα διεθνές φεστιβάλ με κάποιο ελληνικό ντοκιμαντέρ 

αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα αρνητικά αφού «το μόνο κέρδος από την προσπάθειαν 

αυτήν θα συνίστατο εις τον πολλαπλασιασμόν των ειρωνικών σχολίων που 

συνοδεύουν τις περισσότερες ελληνικές ταινίες στα διάφορα φεστιβάλ»,820 τώρα 

αντίθετα υποστηρίζεται με θέρμη. Ο Μακεδονικός Γάμος «θα πρέπη αδίστακτα να 

σταλή σ’ ένα από τα σημαντικά φεστιβάλ και συγχρόνως να υποστηριχτή από το 

κράτος με κάθε τρόπο, ώστε να φιλοτιμηθούν και άλλοι παραγωγοί να στραφούν 

προς το ελληνικό χώρο και την ελληνική πραγματικότητα».821 

Καλημέρα Αθήνα 

Ο τελευταίος εκπρόσωπος του ελληνικού κινηματογράφου, για το έργο του 

οποίου εκδηλώνει κάποιο ενδιαφέρον το Κινηματογράφος-Θέατρο, είναι ο 

Γρηγορίου.822 Ο Γρηγορίου, ο «σινεφίλ σκηνοθέτης»,823 αναγνωρίζεται από τους 

ιστορικούς του ελληνικού κινηματογράφου ως πιονέρος, ο οποίος αγωνίστηκε να 

εισάγει νέα θέματα και ένα νέο ύφος στον ελληνικό κινηματογράφο, υπό την 

επίδραση καλλιτεχνικών ρεύματων, όπως ο γαλλικός ποιητικός ρεαλισμός και ο 

ιταλικός νεορεαλισμός, έχοντας όμως να αντιμετωπίσει τις τεχνικές ελλείψεις των 

πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 1950, τον εμπορικό προσανατολισμό της 

παραγωγής.824  

Την εποχή που εξετάζουμε, ο Γρηγορίου θεωρείται ένας αξιόλογος 

εκπρόσωπος του εμπορικού κινηματογράφου, ο οποίος με την μακρά εμπειρία του 

                                                             
820 Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Το ντοκυμανταίρ. Η σημασία του διά την χώραν μας», ό.π. 
821 «Έθιμα του Γάμου στη Δυτική Μακεδονία», ό.π., σ. 25. Η ταινία τελικά προβλήθηκε στο 10ο 
Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου, αλλά όπως καταγγέλθηκε, προβλήθηκε «χωρίς 
υπότιτλους στα γερμανικά και έτσι έπεσε στο κενό» Τ. Γρ. Νικολόπουλος, «Πενήντα xώρες στο 
Φεστιβάλ Βερολίνου», ό.π., σ. 52. Επίσης ο Μακεδονικός Γάμος προβλήθηκε στο Φεστιβάλ 
Βελιγραδίου.  
822 O Γρηγορίου, όπως έχει ήδη σημειωθεί, έχει συνδέσει το όνομά του με την ΑΕΣΚΘ. 
823 Nicholas Yannis Potamiths, ό.π., σ. 79. 
824 Για τον κινηματογράφο του Γρηγορίου βλ. ενδεικτικά Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού 
Κινηματογράφου, 1ος Τόμος (1900-1967), ό.π., σ. 88. Vrasidas Karalis, ό.π., σ. 55-56, 58. Αγλαΐα 
Μητροπούλου, Ελληνικός Κινηματογράφος, ό.π., σ. 121-124.  
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και με γνώση του κινηματογραφικού μέσου προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να 

προσφέρει αξιοπρεπείς και τεχνικά επιμελημένες ταινίες προσδίδοντας ταυτόχρονα 

κάποια προσωπικότητα στο ύφος τους.825 Όπως σημειώνεται σε κριτική της εποχής, ο 

Γρηγορίου κάνει «φροντισμένη, ευσυνείδητη σκηνοθετική δουλειά, που τα ξεπερνάει 

όλα, δυνατότητες, “μέσα”, τελικά επιτεύγματα για να παρουσιάσει τις προθέσεις και 

την ενυπάρχουσα δυνατότητα σαν κάτι που έχει αυτοδύναμη σημασία».826 Μέσα από 

τις κριτικές των ταινιών του, της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας 

του 1960, προβάλλει ως ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι θύμα της γενικότερης 

χαμηλής καλλιτεχνικής στάθμης του ελληνικού κινηματογράφου και ο οποίος 

αντιμέτωπος με την κακογουστιά και την κερδοσκοπική διάθεση των παραγωγών και 

με πρόχειρα, κακοφτιαγμένα σενάρια, προσπαθεί να αρθρώσει μια κινηματογραφική 

γλώσσα με την οποία να μπορεί να δώσει κάποιο νόημα και αξία στις ταινίες που 

υπογράφει.827 

Πέρα από το γεγονός ότι στην αποτίμηση των αισθητικών επιτευγμάτων της 

περιόδου 1959-1960 είναι ο μόνος σκηνοθέτης του οποίου η εργασία κρίνεται ως 

αξιόλογη από τους Σαββίδη, Σκαλιόρα, Σταματίου και Μπακογιαννόπουλο, η ταινία 

του Καλημέρα Αθήνα γίνεται αντικείμενο κριτικής στο Κινηματογράφος-Θέατρο από 

τον πρώην μαθητή του στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και 

Θεάτρου, Βραχωρίτη, ο οποίος υπογράφει το κείμενο «Καλημέρα Αθήνα», το οποίο 

δημοσιεύεται στο πρώτο τεύχος του περιοδικού.828 

Το Καλημέρα Αθήνα, μουσική κωμωδία σε σενάριο Μαρή, μια παραγωγή της 

εταιρείας Θ. Δαμασκηνός - Β. Μιχαηλίδης, με τους Ηλιόπουλο, Γιώργο Οικονομίδη, 

Νίκο Κούρκουλο, Ξένια Καλογεροπούλου, Βασίλη Αυλωνίτη και Σταύρο Ξενίδη, 

ξεκινά να προβάλλεται στους αθηναϊκούς κινηματογράφους στις 25 Ιανουαρίου 1960 

και αποτελεί μία από τις εισπρακτικές επιτυχίες της περιόδου 1959-1960, καθώς 

έρχεται έβδομη στον πίνακα εισιτηρίων με 77.114 εισιτήρια. Με εξαίρεση το σενάριό 

                                                             
825 Η Μητροπούλου γράφει χαρακτηριστικά το 1960: «Όταν ο κ. Γρηγόρης Γρηγορίου (Πικρό ψωμί) 
σκηνοθετεί μια ταινία, το αποτέλεσμα είναι πάντα, αν όχι λαμπρό, τουλάχιστον ικανοποιητικό». 
Γιαννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1970, ό.π., 
σ. 463. 
826 Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε άσπρο και σε μαύρο 2. Η Ιστορία ενός Επαγγελματία, ό.π., σ. 34. 
827 Βλ. ενδεικτικά κριτικές για τις ταινίες του Γρηγορίου, όπως αυτές αποθησαυρίζονται στα: 
Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε άσπρο και σε μαύρο 2. Η Ιστορία ενός Επαγγελματία, ό.π., σ. 34-35, 
44-46, 54-56. Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 
1900-1970, ό.π., σ. 335-338. 
828 Ο Βραχωρίτης ξεκινά τις σπουδές του στο Τμήμα Σκηνοθεσίας της Σχολής, ένα χρόνο πριν την 
αποχώρηση του Γρηγορίου. 
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της, η ταινία αντιμετωπίζεται αρκετά θετικά από τους κριτικούς της εποχής, οι οποίοι 

επισημαίνουν τον εμπορικό, ψυχαγωγικό χαρακτήρα της, εστιάζουν στην «άψογη» 

τεχνική του φιλμ και στη φωτογραφία του Καρύδη-Fuchs και ξεχωρίζουν τη δουλειά 

του Γρηγορίου.829 

Ο Βραχωρίτης, στην κριτική της ταινίας, δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα στα 

συμπεράσματά του. Εκμεταλλευόμενος, όμως, το γεγονός ότι γράφει σε ένα 

εξειδικευμένο περιοδικό, καταθέτει μια πολύ πιο αναλυτική κριτική, μελετώντας το 

φιλμ σε σχέση με το είδος στο οποίο ανήκει και εξετάζοντας παράλληλα το θέμα και 

τη μορφή του. Εμφανής στο κείμενο του Βραχωρίτη είναι η κινηματογραφοφιλία του 

καθώς συχνές είναι οι αναφορές του σε δημιουργούς όπως ο Chaplin, o Tati και ο 

Cukor, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη mise en scène, το οποίο σχετίζεται 

και με τον τομέα των σπουδών του. 

Με αφορμή το Καλημέρα Αθήνα, ο Βραχωρίτης διατυπώνει τις γενικότερες 

θέσεις του για το είδος της κωμωδίας. Για τον κριτικό το συγκεκριμένο 

κινηματογραφικό είδος παρουσιάζει μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τον σκηνοθέτη που 

θα αποφασίσει να αναμετρηθεί μαζί του. Απαιτεί μια ισορροπία μεταξύ 

καλλιτεχνικότητας και εμπορικότητας και γνώση της κινηματογραφικής τεχνικής, 

αίσθηση του κωμικού στοιχείου και της κωμικής οικονομίας. Η «επιτυχημένη» 

κινηματογραφική κωμωδία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Είτε αποτελεί το έργο 

μιας «κινηματογραφικής ιδιοφυΐας», όπως ο Chaplin ή ο Tati, δηλαδή φέρει την 

υπογραφή ενός σημαντικού καλλιτέχνη ο οποίος δίνει πολυπλοκότητα, ουσία και 

νόημα στο έργο του, είτε δομείται σύμφωνα με τους κανόνες της «καλής» κλασικής 

χολλυγουντιανής κωμωδίας, κατασκευάζεται δηλαδή σύμφωνα με δοκιμασμένες 

επιτυχημένες συνταγές, αφού στηρίζεται στην «αρχή της μέσης ευαισθησίας του 

θεατή».830 Ο Βραχωρίτης, συμφωνώντας με τον δάσκαλό του στη Σχολή 

Μπακογιαννόπουλο, εκφράζει τις γενικότερες θέσεις του Κινηματογράφος-Θέατρο, 

                                                             
829 Το Καλημέρα Αθήνα αρχίζει να προβάλλεται στους κινηματογράφους Ορφέας, Τιτάνια, Ράδιο Σίτυ 
και Άνεσις. Τα στατιστικά στοιχεία της ταινίας από Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού 
Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1970, ό.π., σ. 206. Για την παραγωγή και τα 
γυρίσματα της ταινίας, βλ. Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε Άσπρο και Μαύρο. 2.Η Ιστορία ενός 
Επαγγελματία, ό.π., σ. 47-54. Όσον αφορά τη σκηνοθεσία του Γρηγορίου, οι κριτικοί του Κουαρτέτου 
υπογραμμίζουν τη σφριγηλότητά της, ο Πλωρίτης, τη χαρακτηρίζει «γοργή και μπριόζα» και ο 
Μάτσας σημειώνει ότι ο Γρηγορίου «εργάσθηκε δημιουργικά». Ακόμα και ο πιο αρνητικός απέναντι 
στην ταινία, Μοσχοβάκης, κάνει λόγο για μια «απλή, νοικοκυρεμένη δουλειά». Οι κριτικές από 
Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 4ος Τόμος. Ντοκουμέντα 1900-1970, ό.π., 
σ. 337-338. 
830 Ό.π. 
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που αφορούν όχι μόνο την κωμωδία αλλά γενικότερα τον κινηματογράφο ως τέχνη 

και εμπόριο.831 

Το Καλημέρα Αθήνα, σύμφωνα με τον Βραχωρίτη, ακολουθεί τα πρότυπα των 

ταινιών της δεύτερης κατηγορίας. Η υπεροχή της ταινίας έναντι ανάλογων ελληνικών 

προσπαθειών, έγκειται ακριβώς στο ότι προσπαθεί να εφαρμόσει τους κανόνες της 

χολλυγουντιανής μουσικής κωμωδίας, δομείται δηλαδή με βάση τις συμβάσεις και 

τους κώδικες του είδους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιτυγχάνει να σταθεί στο ύψος 

των προτύπων της. Βασική εξάλλου αδυναμία της ταινίας είναι για τον κριτικό το 

θέμα της, το οποίο θεωρεί ότι δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα 

ούτε ως ηθογραφία, ούτε ως σάτιρα. καθιστώντας σαφές ότι για τον ίδιο η κωμωδία 

καταξιώνεται όταν θίγει τα κακώς κείμενα, όταν επιτελεί δηλαδή κοινωνικό ρόλο. 832 

Ακόμα, υπογραμμίζει την έλλειψη ταυτότητας που εντοπίζει στο Καλημέρα Αθήνα 

επισημαίνοντας μια σύγχυση προθέσεων που αντανακλάται στην δομή της, καθώς το 

Καλημέρα Αθήνα «ξεκινά ως μουσική κωμωδία, εξελίσσεται σε κωμωδία πλοκής, 

περιέχει ακόμα και στοιχεία κωμωδίας χαρακτήρων».833 Με αυστηρότητα στέκεται ο 

Βραχωρίτης και απέναντι στο σενάριο της ταινίας κρίνοντας δυσμενώς την απουσία 

έξυπνου διαλόγου και σαφούς στόχου. 

Η ταινία τελικά, ξεχωρίζει χάρη στον σκηνοθέτη της. Ο Γρηγορίου 

προβάλλεται ως ο κύριος υπεύθυνος για την επιτυχία της, αφού είναι εκείνος που με 

την mise en scène του δίνει στην ταινία ομοιογένεια, «χαρακτήρα “μουσικής 

κωμωδίας” με ρεαλιστική βάση[…]»,834 εκμεταλλεύεται δημιουργικά τους σκηνικούς 

χώρους που έχει στη διάθεσή του, κινεί με άνεση τους ηθοποιούς του και επιτυγχάνει 

να δώσει ρυθμό και ποικιλία με «sequences γρήγορες, εντυπωσιακές, κωμικές ή 

λυρικές»,835 έχοντας απόλυτο έλεγχο των σκηνοθετικών του μέσων. Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα κρίνεται η αναφορά του Βραχωρίτη στην επιτυχία του Γρηγορίου να 

δώσει ρεαλιστική βάση στο Καλημέρα Αθήνα, αφού καταδεικνύει για μια ακόμα φορά 

ότι ο ρεαλισμός αποτελεί αξιολογικό κριτήριο, ακόμα και στην περίπτωση όπου 

αντικείμενο της κριτικής είναι μια μουσική κωμωδία, ένα είδος το οποίο από τη φύση 
                                                             
831 Πρβλ Σπ. Βραχωρίτης, «Καλημέρα Αθήνα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π, σ. 41-42 με Γ. Μπ. 
«Ο Κλέψας του Κλέψαντος (I Soliti Ignoti) Mario Monicelli», ό.π., σ. 45-46.  
832 Ως παράδειγμα ηθογραφικής κωμωδίας η οποία σχετίζεται με την ελληνική πραγματικότητα, ο 
Βραχωρίτης φέρνει την Αρπαγή της Περσεφόνης, του Γρηγορίου, σε παραγωγή του Σταυράκου και 
αντίστοιχα, ως παράδειγμα κωμωδίας η οποία έχει σατιρικό στόχο, την ταινία Το Ξύλο βγήκε από τον 
Παράδεισο του Σακελλάριου. 
833 Σπ. Βραχωρίτης, ό.π., σ. 41. 
834 Ό.π. 
835 Ό.π. 
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του αρνείται τον ρεαλισμό. Ο Γρηγορίου επαινείται επειδή προσπαθεί να εντάξει τις 

συμβάσεις του είδους σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Ο Βραχωρίτης, επίσης, 

επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης καδράρει τα πλάνα του, 

εναλλάσσει τις κλίμακες τους και κινεί την κάμερά του. Κάνει, επιπλέον, μνεία στο 

μοντάζ και στο ντεκουπάζ του φιλμ συμπεραίνοντας: «Τελικά, η σκηνοθεσία 

κατόρθωσε να αναπληρώση τον έξυπνο διάλογο, τα κωμικά ευρήματα και το 

συναρπαστικό θέμα, που έλειπαν από την ταινία και να δώση άνεση και ελευθερία 

στην εξέλιξή της, σώζωντάς την από τον κυριώτερο κίνδυνο για μια κωμωδία, την α σ 

φ υ ξ ί α».836  

Ο σκηνοθέτης περιγράφεται από τον Βραχωρίτη ως εκπρόσωπος ενός 

αξιοπρεπούς εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος έχει γνώση των μέσων 

του και συνθέτει ένα έργο το οποίο ξεχωρίζει, εξαιτίας της προσπάθειας του 

σκηνοθέτη να κάνει χρήση του κινηματογραφικού συντακτικού. Χαρακτηριστική 

είναι η σύγκριση του Γρηγορίου με τον Σακελλάριο, έναν σκηνοθέτη ο οποίος 

προκρίνει τη θεατρικότητα και ο οποίος ενδιαφέρεται κυρίως για τη σεναριακή 

αφήγηση παρά για την κινηματογραφική έκφραση. Σύμφωνα με τον κριτικό, ενώ στο 

Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο το θέμα υπερτερεί του σεναρίου και το σενάριο 

υπερτερεί της σκηνοθεσίας, ο Γρηγορίου καταφέρνει χρησιμοποιώντας με γνώση και 

έμπνευση τα κινηματογραφικά μέσα να σώσει ένα ανεπαρκές σενάριο το οποίο 

στηρίζεται σε ένα μέτριο θέμα. 

Μνεία κάνει ο κριτικός και στην φωτογραφία της ταινίας, επισημαίνοντας τη 

σπάνια ενότητά της, ενώ διεκπεραιωτικά κρίνει τα σκηνικά της και εξυπηρετική ως 

υπόκρουση τη μουσική της. Όσον αφορά στην υποκριτική της ταινίας, επικροτεί την 

προσπάθεια για ομοιογένεια αλλά εντοπίζει και ερμηνευτικά ατοπήματα και 

αδυναμίες όπως την υπερβολική άνεση του Οικονομίδη, την τυποποίηση του 

Αυλωνίτη, την απειρία του Κούρκουλου και τις λαϊκές κινήσεις και εκφράσεις της 

Καλογεροπούλου. Θετικά αξιολογεί την προσπάθεια του Ξενίδη να δώσει συνέπεια 

σε ένα ρόλο ο οποίος διακρίνεται από απιθανότητα και πλέκει το εγκώμιο του Ντίνου 

Ηλιόπουλου, ο οποίος «σ’ ένα ρόλο περιορισμένο και σεναριακά “έκθετον”, έδωσε 

την ποθητή “τρίτη διάσταση”, δημιουργώντας μια “ρέουσα” προσωπικότητα με 

ευέλικτη αντίληψη και εκπληκτική συνέπεια».837 

                                                             
836 Ό.π. 
837 Ό.π., σ. 41-42. Ο Βραχωρίτης μοιάζει να συμφωνεί σχεδόν απόλυτα με τα πορίσματα των 
Σαββίδη, Σκαλιόρα, Σταματίου και Μπακογιαννόπουλου, όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται στον 
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Επιχειρώντας να αξιολογήσει την ταινία με κριτήριο τη γενικότερη στάθμη 

της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, ο Βραχωρίτης αποφαίνεται ότι το 

Καλημέρα Αθήνα παρά το παρωχημένο θέμα και την έλλειψη πρωτοτυπίας στα 

εκφραστικά μέσα, ξεχωρίζει εξαιτίας της σκηνοθεσίας της και της τεχνικής. Εντέλει 

το Καλημέρα Αθήνα ως τεχνικό επίτευγμα κρίνεται ως ταινία «σταθμός» και 

αξιολογείται ως ένα «έργο της καλής συνταγής, σχεδόν άρτιο».838 

Ενδιαφέρουσες είναι οι θέσεις που διατυπώνει ο Βραχωρίτης για την ελληνική 

κωμωδία. Για τον κριτικό, ουσιαστικοί παράγοντες διαμόρφωσης του είδους και 

τελικά υπεύθυνοι για το χαμηλό επίπεδό του είναι οι παραγωγοί των ελληνικών 

ταινιών και το κοινό. Η ευθύνη των παραγωγών συνίσταται στο ότι κατασκευάζουν 

ταινίες οι οποίες απευθύνονται στο πιο απαίδευτο τμήμα του κοινού, αδιαφορώντας 

για την ποιότητα τους, ενώ το γούστο του κοινού κρίνεται ως διαστρεβλωμένο από 

την άκριτη παρακολούθηση ξένων ταινιών που ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών 

όσον αφορά την ελληνική παραγωγή, αλλά και ελληνικών ταινιών τις οποίες ο 

Βραχωρίτης χαρακτηρίζει ως φρικτές. Ο κριτικός εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η 

ποιότητα της κωμωδίας συνεπάγεται την εμπορικότητά της και καλεί τους 

«κήνσορες» του ελληνικού κινηματογράφου να ακολουθήσουν μια συνταγή η οποία 

θα αποδειχθεί συμφέρουσα για όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές: «ελληνικά ή 

καλόγουστα θέματα και βελτίωση της τεχνικής».839 Η επιτυχία εξάλλου του 

Καλημέρα Αθήνα, του δίνει το θάρρος να απευθύνει μια προειδοποίηση αλλά και μια 

προτροπή στους ιθύνοντες του ελληνικού κινηματογράφου  

Στο εξής ούτε επιτρέπονται, ούτε θα συγχωρεθούν, προχειρότητες, 

τσιγγουνιές και χοντροκοπιές. Είναι απαραίτητη η φαντασία κι η μεγαλύτερη 

τόλμη. Θα συναγωνισθούμε τις ανάλογες ξένες ταινίες; Προς το παρόν 

τουλάχιστον αυτό αποτελεί χίμαιρα. Αλλά θα ανεβάσουμε -σίγουρα- το 

επίπεδο του κοινού, που βλέπει ντόπιες κωμωδίες και θα συμφιλιώσουμε τον 

ελληνικό κινηματογράφο μ’ ένα κοινό, που μέχρι τώρα τον περιφρονεί.840 

Το αίτημα του Κινηματογράφος-Θέατρο για την καλλιέργεια του γούστου του 

κινηματογραφικού κοινού μέσα από την παραγωγή και προβολή ποιοτικών έργων, 

εκφράζεται και μέσα από τον κριτικό λόγο των νεώτερων συντακτών του. 

                                                                                                                                                                              
αξιολογικό πίνακα της έρευνας «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-60». Βλ. «Οι ελληνικές ταινίες το 1959-
60», ό.π., σ. 14.  
838 Σπ. Βραχωρίτης, ό.π., σ. 42. 
839 Ό.π., σ. 41.  
840 Ό.π., σ. 42. 
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Αμερικανικός κινηματογράφος 

 

Κατά την περίοδο που εξετάζουμε, ο αμερικανικός κλασικός κινηματογράφος 

του Hollywood κατέχει τα πρωτεία στον αριθμό ταινιών που εισάγονται στην 

ελληνική αγορά. Ειδικότερα, την περίοδο 1959-1960 διανέμονται στη χώρα 225 

αμερικανικές ταινίες.841 Η ποσότητα όμως των αμερικανικών ταινιών θεωρείται 

δυσανάλογη της ποιότητάς τους. Ενδεικτικά, ο Πλωρίτης, στην ανασκόπησή του για 

την κινηματογραφική σεζόν 1959-1960, κάνει λόγο για «τη κατάπτωση του 

Αμερικάνικου κινηματογράφου» σημειώνοντας ότι από «άποψη ποιότητας «οι 

Αμερικάνοι δεν παρουσίασαν τίποτα το αληθινά αξιόλογο. Στις καλύτερες 

περιπτώσεις μερικές καλοφτιαγμένες αστυνομικές ή κωμικές ταινίες - και πλέον ου. 

Στις χειρότερες - αλλά καλύτερα να μην τις αναφέρουμε, δια τον φόβον της 

ναυτίας…».842 Ο κριτικός με τη δήλωσή του αυτή εκφράζει μια γενικότερη τάση της 

ελληνικής κριτικής που αντιμετωπίζει με απαξίωση ένα μεγάλο μέρος της 

κινηματογραφικής παραγωγής του Hollywood, ως τυποποιημένα, μαζικά προϊόντα τα 

οποία παράγονται με σκοπό το κέρδος. Στις ταινίες αυτές, των ειδών και των σταρ, η 

ποιότητα απουσιάζει.843 

Με την τάση αυτή της κριτικής φαίνεται να συμπλέει το Κινηματογράφος-

Θέατρο. Για τους συντάκτες του, ο αμερικανικός κινηματογράφος της περιόδου 

μοιάζει να απορρίπτεται ως ένας κινηματογράφος εμπορικός και άρα άνευ 

καλλιτεχνικής αξίας.  

Η ενασχόληση του περιοδικού με τον αμερικανικό κινηματογράφο, σε 

επίπεδο κριτικής αποτίμησης, περιορίζεται σε δύο κείμενα, που αφορούν στις ταινίες 

Anatomy of a Murder του Preminger και Odds against Tomorrow του Wise, τα οποία 

φέρουν τις υπογραφές του Σκαλιόρα και του Λοΐσιου αντίστοιχα. Στη στήλη «Η 

                                                             
841 Πάνος Κουάνης, ό.π., σ. 238. Τη σεζόν 1959-60 οι αμερικάνικες ταινίες σημειώνουν ρεκόρ 
εισπράξεων με 4.255.650 εισιτήρια στην πρώτη προβολή τους. Μ., «Οι δημοφιλέστερες ταινίες της 
χρονιάς», Ελευθερία, 3 Ιουλίου 1960, σ. 4.  
842 Μ. Πλωρίτης, «Τα καλύτερα φιλμ ξένα και ελληνικά», ό.π., σ. 4. 
843 Ένας από τους πιο μαχητικούς εκφραστές της άποψης αυτής είναι ο Γ.Ν. Μακρής, ο οποίος μέσα 
από τα άρθρα του καταγγέλλει ακαταπόνητα την «αντικαλλιτεχνική συμβατικότητα» του Hollywood, 
την ομοιομορφία, τον βεντετισμό, την απουσία ανθρώπινου και κοινωνικού περιεχομένου στις 
αμερικανικές ταινίες, την κυριαρχία του κεφαλαίου, την προσήλωση στην εμπορικότητα και την 
έλλειψη καλλιτεχνικών αξιώσεων. Βλ. ενδεικτικά Γιώργος Μακρής, «Ο κινηματογράφος», 
Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 4, τχ. 23-24, ό.π. σ. 282-284. Γ. Ν .Μακρής, «Ο κινηματογράφος», Νέα Εστία, 
τμ. 64, τχ. 753 (15 Νοεμβρίου 1958), 1590-1591. 



262 
 

γνώμη των δέκα» τίθενται προς βαθμολόγηση, εκτός από τις προαναφερθείσες, 

τέσσερις ακόμα αμερικανικές ταινίες που έχουν προβληθεί στις αθηναϊκές αίθουσες 

το διάστημα Φεβρουαρίου-Απριλίου 1960. Πρόκειται για τα: Νorth by Northwest του 

Hitchcock, Suddenly Last Summer του Mankiewicz, Ask Any Girl του Charles Walters 

(Τι Επιθυμεί Κάθε Γυναίκα, 1959) και The Last Angry Man (Ο Μεγάλος Επαναστάτης, 

1959) του Daniel Mann.844 

Τόσο οι μόνιμοι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο, όσο και οι 

συνεργάτες τους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή τις αισθητικές τους θέσεις, 

επιδεικνύουν μια σπάνια ομοψυχία απέναντι στον αμερικάνικο κινηματογράφο 

χαρίζοντας πολύ χαμηλές βαθμολογίες ακόμα και σε αναγνωρισμένες σήμερα από 

την παγκόσμια κριτική ταινίες. Βέβαια, δεν απουσιάζουν οι μεμονωμένες εξαιρέσεις, 

που όμως μάλλον επιβεβαιώνουν παρά αναιρούν τον κανόνα.  

North by Northwest 

Αποκαλυπτική σχετικά με τη στάση του Κινηματογράφος-Θέατρο απέναντι 

στον κινηματογράφο του Hollywood είναι η περίπτωση του North by Northwest του 

Hitchcock, το οποίο σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά φιλμ του 

παγκόσμιου κινηματογράφου. Η ταινία κατακρημνίζεται βαθμολογικά από τους 

κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο.845 Συγκεκριμένα, μόνο ο Καραπαναγιώτης 

και ο Γρηγορίου φαίνεται να εκτιμούν την ταινία βαθμολογώντας την ως εξαιρετική 

(4 αστέρια) και πολύ καλή (3 αστέρια) αντίστοιχα. Η Βλάχου την κρίνει 

ικανοποιητική (2 αστέρια) και ο Πλωρίτης, ο Μεσθεναίος, η Μητροπούλου, ο 

Σκαλιόρας, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης την αξιολογούν ως μέτρια (1 

αστέρι). Ο Μακρής απέχει από τη βαθμολόγηση. Επισημαίνουμε ότι οι κριτικοί 

εκείνοι με τους οποίους το Κινηματογράφος-Θέατρο διατηρεί μια πιο στενή 

συνεργασία (Μητροπούλου, Σκαλιόρας, Μεσθεναίος), καθώς και οι δύο βασικοί του 

συντάκτες, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Μανθούλης, ομόφωνα απορρίπτουν το φιλμ 

                                                             
844 Toν Φεβρουάριο του 1960 προβάλλονται στην Αθήνα τα: Anatomy of a Murder (15/2/1960, 
Ορφέας, Ράδιο Σίτυ και Άνεσις), North by Northwest (8/2/1960, Παλλάς, Ορφέας, Ράδιο Σίτυ και 
Άνεσις). Το Μάρτιο προβάλλονται τα: Odds Against Tomorrow (7/3/1960, Rex και Ελληνίς), Suddenly 
Last Summer (21/3/1960, Παλλάς, Ορφέας, Ράδιο Σίτυ και Άνεσις), The Last Angry Man (28/3/1960, 
Ορφέας και Ράδιο Σίτυ). Τον Απρίλιο του 1960 προβάλλεται το Ask Any Girl (4/4/1960, Παλλάς και 
Άττικα). 
845 Ενδεικτικά, το 2008 στη λίστα των Cahiers du Cinéma με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των 
εποχών, η ταινία καταλαμβάνει την 28η θέση, με ψήφους 78 Γάλλων κριτικών και ιστορικών του 
κινηματογράφου, “100 Films”, Cahiers du Cinéma [http://www.cahiersducinema.com/100-
FILMS.html(20/2/2015)], ενώ στη λίστα του Sight and Sound, η οποία περιλαμβάνει τις 250 
καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, με βάση ψήφους 846 κριτικών, κρατά την 54η θέση. Βλ. “The 
greatest films of all time”, Sight and Sound, τμ. 22, τχ. 9 (Σεπτέμβριος 2012), σ. 56. 
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του Hitchcock.846 Ανατρέχοντας στη στήλη “Le conseil des dix” των Cahiers, 

παρατηρούμε ότι η διαφορά ως προς την υποδοχή της ταινίας είναι εντυπωσιακή, 

αφού η πλειονότητα των κριτικών του περιοδικού δίνει ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες 

στο North by Northwest.847  

Οι συντάκτες των Cahiers du Cinéma, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 

1950, έχουν εκφράσει την ανεπιφύλακτη λατρεία τους προς τον Hitchcock, τον οποίο 

ορίζουν auteur σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή κριτική αντιμετωπίζει απαξιωτικά τους 

σκηνοθέτες που εργάζονται στη βιομηχανία του Hollywood. Οι Νεότουρκοι του 

περιοδικού διακηρύττουν την απόλυτη πίστη τους στην ιδιοφυΐα του σκηνοθέτη 

θεωρώντας χρέος τους να προσηλυτίσουν και άλλους πιστούς στη θρησκεία τους, μη 

διστάζοντας να αψηφήσουν ακόμα και τον Bazin, ο οποίος διατυπώνει ορισμένες 

επιφυλάξεις για το πάθος των μαθητών του.848 Ο Truffaut, ο Chabrol, ο Rohmer και ο 

Godard αποθεώνουν τον Hitchcock και το έργο του επειδή σε αυτό εντοπίζουν 

θεματικές και στυλιστικές εμμονές που ανταποκρίνονται στο όραμά τους για τον 

κινηματογράφο. Ο σκηνοθέτης αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικότατος auteur στο 

έργο του οποίου η φόρμα δεν υπηρετεί το θέμα των ταινιών του, αλλά δημιουργεί το 

περιεχόμενο τους και στη βάση αυτής της φόρμας διαμορφώνεται ένα ολόκληρο 

ηθικό σύμπαν, με σαφείς Καθολικές αντηχήσεις.849 Η τοποθέτηση του Hitchcock στο 

πάνθεον των ηρώων των Cahiers du Cinéma και η παθιασμένη υπεράσπιση του έργου 

του με τη δημοσίευση διθυραμβικών κριτικών και αναλύσεων των ταινιών του 

συμβάλλει αποφασιστικά στην καθιέρωσή του δημιουργού ως ενός από τους 

μεγαλύτερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εξάλλου, και στις 

ταινίες των κριτικών του περιοδικού, όταν αυτοί αφοσιωθούν στη σκηνοθεσία, είναι 

εμφανής η μεγάλη επιρροή που έχουν δεχτεί από τον αγαπημένο τους δημιουργό και 

από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την κινηματογραφική φόρμα.850  

                                                             
846 Βλ. «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π.  
847 Ειδικότερα, ο Douchet αποφαίνεται ότι πρόκειται περί αριστουργήματος (4 αστέρια) ενώ ο Agel, ο 
Braunberger, ο de Baroncelli, ο Doniol-Valcroze, ο Rivette και ο Rohmer τη βαθμολογούν με τρία 
αστέρια. Μόνο ο Sadoul (2 αστέρια), o αντίθετος προς τη Χιτσκοκο-Χωκσιανή στάση του περιοδικού 
Marcorelles και ο εκπρόσωπος της συντηρητικής σχολής Mauriac (1 αστέρι) παρεκκλίνουν της 
βασικής γραμμής των Cahiers. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 102, ό.π., σ. 43.  
848 Βλ. André Bazin, “Hitchcock contre Hitchcock”, Cahiers du Cinéma, τμ. 7, νο. 39 (Οκτώβριος 1954), 
σ. 25-32.  
849 Βλ. Eric Rohmer, Claude Chabrol, Hitchcock, Editions d'Aujourd'hui, Παρίσι 1957, σ. 152.  
850Για την προπαγάνδα των κριτικών των Cahiers υπέρ του auteur Hitchcok και τους λόγους που 
οδήγησαν στην αποθέωσή του βλ. James M. Vest, “French Hitchcock, 1945-1955”, στο A Companion 
to Alfred Hitchcock, επιμ. Thomas Leitch, Leland Poague, Wiley-Blackwell, Οξφόρδη 2011, σ. 367-387. 
Για τη στάση των συντακτών του γαλλικού περιοδικού απέναντι στο έργο του Hitchcok, βλ. Jane E. 
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Η πίστη των κριτικών των Cahiers στην ιδιότητα του Hitchcock ως auteur 

τους οδηγεί σε σύγκρουση με εκπροσώπους της παραδοσιακής ορθόδοξης κριτικής. 

Κυρίως τους φέρνει αντιμέτωπους με τους αριστερούς κριτικούς όπως τον Sadoul, για 

τον οποίο ο Hitchcock ήταν ένας απλός τεχνικός που ξεπουλήθηκε στο στούντιο 

σύστεμ του Hollywood και τους συντάκτες του Positif, οι οποίοι αντιτάχθηκαν με 

σφοδρότητα στην προσπάθεια καθιέρωσης του σκηνοθέτη ως μεγάλου δημιουργού, 

ερμηνεύοντας την παθιασμένη υπεράσπιση σκηνοθετών όπως ο Hitchcock και ο 

Hawks από τους συντάκτες των Cahiers, ως δείγμα μιας φορμαλιστικής δεξιάς 

κριτικής.851  

Επίσης αρνητική απέναντι στον Hitchcock είναι και η στάση των κριτικών του 

Sight and Sound, οι οποίοι προκρίνουν τις ταινίες που γύρισε ο σκηνοθέτης στη 

Βρετανία, κρίνοντας αρνητικά το έργο της αμερικάνικης περιόδου του. Οι 

εκπρόσωποι του βρετανικού περιοδικού, αντιμετωπίζουν το σκηνοθέτη ως έναν 

αξιόλογο τεχνίτη καλοφτιαγμένων, ψυχαγωγικών, εμπορικών ταινιών και 

υποδέχονται με ειρωνεία και σκεπτικισμό τις προσπάθειες ωτεριστικής ανάγνωσης 

του έργου του. Ενδεικτικά, o Lindsay Anderson κατηγορεί τους νεαρούς συντάκτες 

των Cahiers για περιορισμένη ικανότητα ανάλυσης και αποδίδει στην αναλυτική τους 

ανεπάρκεια την τάση τους προς μια διεστραμμένη καλλιέργεια του επιφανειακού, 

υποστηρίζοντας ότι ο υπέρμετρος θαυμασμός για σκηνοθέτες όπως ο Hawks, o 

Preminger, o Hitchcock και ο Wise αποδυναμώνει ένα μεγάλο μέρος των κειμένων 

του γαλλικού περιοδικού.852 Ακόμα, η Huston σε κριτική της για το North by 

Northwest, το οποίο χαρακτηρίζει ως το πιο καθαρά ψυχαγωγικό φιλμ του Hitchcock, 

ειρωνεύεται έμμεσα όλους εκείνους που αναζητούν στις ταινίες του κρυμμένα 

σύμβολα, ενώ «κατηγορεί» τον δημιουργό για υπερβολικό υπολογισμό και 

επαγγελματισμό.853  

 Η μεγάλη πλειονότητα των ελλήνων κριτικών τη δεκαετία του 1950 εκφράζει 

παρόμοιες θέσεις. Ο Hitchcock αναγνωρίζεται ως ένας ικανότατος σκηνοθέτης, ως 

                                                                                                                                                                              
Sloan, Alfred Hitchcock. The Definitive Filmography, University of California Press, Μπέρκλεϋ 1995 και 
Leila Wimmer, ό.π., σ. 131-142. H επίδραση του Hitchcock είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτη σε ταινίες του 
Chabrol και του Truffaut, αλλά και του Rivette, του Rohmer και του Godard.  
851Για την στάση της παραδοσιακής κριτικής του Sadoul και των αριστερών κριτικών του Positif 
απέναντι στον Hitchcock, βλ. James M. Vest, ό.π., σ. 376 και Leila Wimmer, ό.π, σ. 125. 
852 Lindsay Anderson, “French critical writing”, Sight and Sound, τμ. 24, νο. 2 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1954), σ. 105 
853 Penelope Huston, “North by Northwest”, Sight and Sound, τμ. 28, νο. 3-4 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 
1959), σ. 168-169. Για τη στάση των Άγγλων κριτικών απέναντι στον Hitchcock και τα Cahiers Βλ. 
επίσης Leila Wimmer, ό.π., σ. 122-124. 
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μαιτρ της αγωνίας και των κωμικών περιπετειών, αλλά οι ταινίες του 

αντιμετωπίζονται ως εμπορικά προϊόντα τα οποία προορίζονται για μαζική 

κατανάλωση.854 Και ενώ τον Απρίλιο του 1959, ο Godard πανηγυρίζει, γράφοντας ότι 

«κερδίσαμε, κάνοντας τους άλλους να παραδεχτούν την αρχή ότι μια ταινία του 

Χίτσκοκ[…]είναι το ίδιο σπουδαία μ’ ένα βιβλίο του Αραγκόν»,855 ένα χρόνο 

αργότερα στην Ελλάδα, οι κριτικοί, όπως φαίνεται από τις βαθμολογίες τους στο 

Κινηματογράφος-Θέατρο, δεν έχουν πειστεί, με εξαίρεση τον Καραπαναγιώτη, ο 

οποίος άλλωστε αποτελεί έναν από τους πρώτους κριτικούς στην Ελλάδα που 

δεχόμενος τα κελεύσματα των Cahiers, μυείται στη χιτσκοκική λατρεία.856 

Anatomy of a Murder 

Οι κριτικοί του Κινηματογράφος-Θέατρο, εμφανίζονται αυστηροί απέναντι σε 

μια ακόμα ταινία, η οποία σήμερα αναγνωρίζεται ως κλασική, το Anatomy of a 

Murder. Ο Μπακογιαννόπουλος και ο Σκαλιόρας, αλλά και η Βλάχου, ο Πλωρίτης, 

και ο Καραπαναγιώτης, αποφαίνονται ότι πρόκειται περί μιας ικανοποιητικής απλά 

ταινίας (2 αστέρια), ενώ, αυστηρότερη, η Μητροπούλου την αποτιμά ως μέτρια (1 

αστέρι). Μεγάλο είναι το ποσοστό αποχής, καθώς ο Γρηγορίου, ο Μακρής, ο 

Μεσθεναίος και ο Μανθούλης απέχουν από τα καθήκοντά τους.857 Αντίθετα, στην 

αντίστοιχη στήλη των Cahiers, οι μόνιμοι συντάκτες του περιοδικού χαρίζουν πολύ 

υψηλές βαθμολογίες στο αμερικανικό φιλμ, διαφοροποιώντας σαφέστατα τη στάση 

τους από τους πιο συντηρητικούς συναδέλφους τους από άλλα έντυπα που 

συνδράμουν στη στήλη.858 

                                                             
854 Βλ. ενδεικτικά, Λ. Καραπαναγιώτης, «Ο κόσμος της οθόνης», Το Βήμα, 17 Ιουλίου 1955, σ. 2. Γ. Ν. 
Μακρής, «Ο Κινηματογράφος», Νέα Εστία, τμ. 61, τχ. 708, ό.π., σ. 65. Μ. Πλωρίτης, «Ο 
κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 10 Φεβρουαρίου 1960, ό.π. 
855 Ζαν Λυκ Γκοντάρ, Κείμενα και Συνεντεύξεις, τμ. 1 , ό.π., σ. 221-222. 
856Ο Ζάννας, με αφορμή τη συγγραφή του άρθρου του Καραπαναγιώτη «Ο δαίμονας και ο “άλλος 
εαυτός”: Υποσημειώσεις σε μια ταινία του Χίτσκοκ»,γράφει ότι ο Καραπαναγιώτης ίσως 
«δημιουργήσει και εδώ μερικούς… “χιτσκοκικούς”», αφού «ο Hitchcock, σαν δημιουργός, δε μοιάζει 
να βρήκε ακόμα στην Ελλάδα την αναγνώριση που του εξασφαλίζει η πιο υπεύθυνη κριτική της 
Ευρώπης». «Οκτώβριος 1960-Φεβρουάριος 1961», ό.π., σ. 198. Πιθανώς ο Καραπαναγιώτης 
βρίσκεται πίσω από την εγκωμιαστική κριτική του North by Northwest του Κουαρτέτου στο Βήμα, 
όπου ο σκηνοθέτης αντιμετωπίζεται σαφέστατα ως auteur και στην οποία είναι εμφανής η επίδραση 
των Cahiers. Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 9 Φεβρουαρίου 1960, 
ό.π. 
857 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. Συμπληρωματικά βλ. Μ. Πλωρίτης. «Ο 
κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 17 Φεβρουαρίου 1960, ό.π. Π.Ν.Λ, «Τα έργα της 
εβδομάδος», Τα Νέα, 16 Φεβρουαρίου 1960, ό.π.  
858 Συγκεκριμένα, ο Douchet, ο Moullet και ο Rivette την αξιολογούν ως αριστούργημα (4 αστέρια) 
και ο Kast και ο Rohmer ως πολύ καλή. Ο Braunberger τη βαθμολογεί με 2 αστέρια, ο Agel, ο Mauriac 
και ο Godard με ένα, ενώ ο Sadoul απέχει. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 17, νο. 101, 
ό.π., σ. 40. 
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Οι υψηλές βαθμολογίες που δίνουν οι συντάκτες των Cahiers στη 

συγκεκριμένη ταινία είναι ενδεικτικές της στάσης τους απέναντι στον δημιουργό της. 

Ο Preminger ανήκει στην κατηγορία των σκηνοθετών εκείνων, στο έργο των οποίων 

οι κριτικοί του γαλλικού περιοδικού εντοπίζουν επαναλαμβανόμενα θέματα, 

στυλιστικά μοτίβα και αφηγηματικές στρατηγικές που τους καταξιώνουν ως 

«εκλεπτυσμένους δημιουργούς με ξεχωριστό καλλιτεχνικό όραμα».859 Ειδικότερα, ο 

Preminger προκαλεί το θαυμασμό τους εξαιτίας της έμφασης που δίνει στη mise en 

scène ως μέσο έκφρασης.860 Χαρακτηριστικά, στο εμβληματικό κριτικό του δοκίμιό 

“L’ essentiel (Angel Face)”, o Rivette σχεδιάζει το πορτραίτο του Preminger ως του 

κατεξοχήν στυλίστα του κινηματογράφου, ο οποίος χρησιμοποιεί το σενάριο της 

ταινίας ως πρόσχημα, ενδιαφερόμενος πρωτίστως για τη mise en scène, η οποία 

αποτελεί την ουσία του έργου του.861 Ενώ, όμως, ο Rivette το 1954 εκφράζει κάποιες 

επιφυλάξεις για την φορμαλιστική εμμονή του Preminger εις βάρος του θέματος, στο 

τέλος της δεκαετίας του 1950, οι επιφυλάξεις αυτές αίρονται με την επιρροή των 

Μακμαχονιστών, της σινεφιλικής αυτής «αίρεσης» που αποθεώνει τον αμερικάνικο 

κινηματογράφο του δημιουργού και προσδίδει μεταφυσικές ιδιότητες στον τρόπο με 

τον οποίο ο σκηνοθέτης οργανώνει το εσωτερικό των πλάνων του. Είναι εξάλλου η 

εποχή που το περιοδικό μετατοπίζει το ενδιαφέρον του από τη θεωρία του 

δημιουργού σε αυτή της σκηνοθεσίας, η έμφαση δηλαδή δίνεται ολοένα και 

περισσότερο στη φόρμα, μέσα από την οποία πια αποκαλύπτεται η κοσμοαντίληψη 

του δημιουργού, στο ίδιο το κινηματογραφικό μέσο και μειώνεται εξαιρετικά το 

ενδιαφέρον για το θέμα.862 

                                                             
859 Kristin Thompson, David Bordwell, Film History. An Introduction, McGraw-Hill, Inc, Νέα Υόρκη 
1994, σ. 514. 
860 Για τους λόγους που ο Preminger απολαμβάνει την αποδοχή των Cahiers στα πλαίσια του ολοένα 
και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος των κριτικών του περιοδικού για τη mise en scène, βλ. Christian 
Keathley, Cinephilia and History, or the Wind in the Trees, Indiana University Press, Μπλούμινγκτον 
2006, σ. 88-97. Αξίζει να σημειωθεί ότι o χαρακτήρας της Patricia Franchini (Jean Seberg) στην ταινία 
του Godard À bout de Souffle αποτελεί φόρο τιμής στην ηρωίδα του Bonjour Tristesse (Καλημέρα 
Θλίψη, 1958) του Preminger. Είναι εξάλλου γνωστός ο θαυμασμός του Godard για τον σκηνοθέτη. 
Βλ. Ramona Fotiade, ό.π., σ. 33. 
861 Jacques Rivette, “L’essentiel (Angel Face)”, Cahiers du Cinéma, τμ. 6, νο. 32 (Φεβρουάριος 1954), 
σ. 42-45.  
862 Για την επίδραση των Μακμαχονιστών στο περιοδικό στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις 
αρχές της δεκαετίας του 1960, βλ. Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. The 1950s: Neo-Realism, 
Hollywood, New Wave, ό.π., σ. 224-225 και 302-303. Για την αλλαγή θεωρητικού προσανατολισμού 
την ίδια περίοδο βλ. Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma. 1960-1968: New Wave, New Cinema, 
Reevaluating Hollywood, ό.π., σ. 113-121.  
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Αντίθετα για τους έλληνες κριτικούς, οι οποίοι συνδέουν την έννοια του 

auteur με εκπροσώπους ενός καλλιτεχνικού κινηματογράφου και αποκηρύσσουν τις 

φορμαλιστικές τάσεις και τον κινηματογράφο του Hollywood, ο Preminger δεν 

αποτελεί δημιουργό. Αναγνωρίζεται ως εκπρόσωπος μιας κινηματογραφικής 

βιομηχανίας, μέσα στο πλαίσιο της οποίας έχει την ευχέρεια να κατασκευάζει 

καλοφτιαγμένα κινηματογραφικά προϊόντα, ενώ ακόμα και όταν δοκιμάζει τα όρια 

του συστήματος, δεν παύει να αποτελεί προϊόν του συστήματος αυτού.  

Η συγκεκριμένη στάση απέναντι στον Preminger αποκρυσταλλώνεται στην 

κριτική του Anatomy of a Murder, η οποία φέρει την υπογραφή του Σκαλιόρα. Οι 

κύριες αρετές του Preminger, σύμφωνα με τον κριτικό, είναι η ευφυΐα και η 

επιδεξιότητα, προσόντα μάλλον ενός ικανού τεχνίτη παρά ενός δημιουργού. Επίσης 

σημειώνει ότι «με ορισμένες επιφυλάξεις θα έπρεπε ίσως να του αναγνωρισθή και η 

τόλμη της επιλογής μερικών θεμάτων που συναντούσαν -και συναντούν- την 

αντίδραση της επίσημης λογοκρισίας ή της προληπτικής αυτολογοκρισίας των 

παραγωγών».863 Η τάση του Preminger να διαπραγματεύεται στις ταινίες του διάφορα 

«απαγορευμένα» θέματα, όπως η παρθενία στο The Moon is Blue (Το Γαλάζιο 

Φεγγάρι, 1953), τα ναρκωτικά στο The Man with a Golden Arm (Ο Άνθρωπος με το 

Χρυσό Χέρι, 1955) και ο βιασμός στο Anatomy of a Murder, σε μια προσπάθεια να 

δοκιμάσει τα όρια του Κώδικα Παραγωγής, από το 1930 φόβητρο και ταυτόχρονα 

μέσο ελέγχου και προστασίας από την κυβερνητική λογοκρισία,864 αντιμετωπίζεται 

με σκεπτικισμό από τον κριτικό. Ο Preminger κρίνεται για την ειλικρίνεια και το 

περιεχόμενο της τόλμης του. Συγκεκριμένα, στο Anatomy of a Murder η τόλμη του 

Preminger, κατά τον κριτικό, περιορίζεται σε μια «ελευθερόστομη συζήτηση γύρω 

από μια αμφισβητούμενη συζήτηση βιασμού».865 Η τολμηρή επιλογή θέματος 

θεωρείται αξιοσημείωτη από τον Σκαλιόρα σε περίπτωση που τεθεί ως κριτήριο ο 

συντηρητισμός του αμερικάνικου κινηματογράφου. Σε κάθε άλλη περίπτωση κρίνεται 

ως επιφανειακή και οι τομές που επιχειρεί ο σκηνοθέτης ανώδυνες: «η τόλμη του 

Πρέμινγκερ δεν εισχωρεί ποτέ σε μεγάλο βάθος, δεν γίνεται ποτέ ουσιαστική. Οι 

νύξεις που κάνει φαίνονται στην αρχή αιχμηρές, αλλά αποδεικνύονται τελικά 

                                                             
863 Κ. Σκαλιόρας, «Ανατομία ενός Εγκλήματος (Anatomy of a Murder)», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 
1, ό.π., σ. 42. 
864 Για τον Κώδικα Παραγωγής βλ. ενδεικτικά Jack C. Ellis, ό.π, σ. 182-183. Για τον «αγώνα» του 
Preminger ενάντια στον Κώδικα. Βλ. Gerald Mast, Bruce F. Kawin, Α Short History of the Movies, 
Pearson-Longman, Νέα Υόρκη 2006, ό.π., σ. 342-343. 
865 Κ. Σκαλιόρας, «Ανατομία ενός Εγκλήματος (Anatomy of a Murder)», ό.π. 
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ακίνδυνες».866 Η επιλογή του τολμηρού θέματος μοιάζει να απορρέει για τον κριτικό, 

αν και δεν εκφράζεται ρητά, από μια επιθυμία εμπορικής επιτυχίας. 

Ο Σκαλιόρας αξιολογεί πάντως θετικά τη mise en scène της ταινίας 

σημειώνοντας ότι ο σκηνοθέτης αντιμετώπισε με «μαστοριά τον περιορισμένο χώρο» 

και απέφυγε την «κατάχρηση υποβλητικών μέσων»,867 επαινώντας τον Preminger για 

τη επιδεξιότητά του, αλλά και για την αποφυγή στυλιστικών και δραματικών 

υπερβολών, ενώ ιδιαίτερη μνεία κάνει στη διεύθυνση των ηθοποιών, 

υπογραμμίζοντας ότι ο σκηνοθέτης χειρίστηκε τους ηθοποιούς με τρόπο 

δεξιοτεχνικό. Όμως, αν και αναγνωρίζει την ακρίβεια και τη δραματική 

αποτελεσματικότητα του ύφους του Preminger, δεν τον αποδέχεται ως μεγάλο 

δημιουργό. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, το σκηνοθετικό ύφος του «δεν έχει ποτέ τις 

ανάγλυφες και ανεπανάληπτες αρετές που διακρίνουν τους μεγάλους συναδέλφους 

του».868 Ο Preminger ορίζεται ως ένας δεξιοτέχνης, αποτελεσματικός αλλά 

επιφανειακός σκηνοθέτης ενός ελάσσονος θέματος, ο οποίος εμμένει στην όψη 

αδυνατώντας να εμβαθύνει.  

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο της κριτικής του Σκαλιόρα είναι το κομμάτι 

εκείνο στο οποίο, με αφορμή το πόνημα του Preminger, ο κριτικός καταθέτει τις 

σκέψεις του για τον κινηματογραφικό ρεαλισμό. Το ζήτημα το οποίο θίγει είναι κατά 

πόσο μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός ρεαλισμός στα πλαίσια της κινηματογραφικής 

παραγωγής του Hollywood. Για τον Σκαλιόρα, ο Preminger παρά τις προθέσεις του, 

παρά την εκπεφρασμένη του επιθυμία να δομήσει ένα ρεαλιστικό φιλμικό κείμενο, 

αποτυγχάνει αφού ο ρεαλισμός του είναι δεν έχει βάθος.869 Ο σκηνοθέτης επιχειρεί να 

εισάγει την πραγματικότητα στο κινηματογραφικό σύμπαν με τη χρήση πραγματικών 

χώρων έναντι κατασκευασμένων σκηνικών («Το δικαστήριο δεν είναι 

“αναπαράσταση δικαστηρίου”, αλλά πραγματική αίθουσα κακουργιοδικείου») και με 

τη χρήση ερασιτεχνών που υποδύονται τους εαυτούς τους ανάμεσα στους 

επαγγελματίες ηθοποιούς («Ο δικαστής δεν είναι ηθοποιός, αλλά πραγματικός 

                                                             
866 Ό.π. 
867 Ο συγκεκριμένος έπαινος δίνεται με φειδώ αφού παρενθετικά ο κριτικός εξετάζει το ενδεχόμενο 
ο περιορισμένος χώρος τον οποίο είχε στη διάθεσή του ο Preminger, τελικά να αποτέλεσε όχι 
μειονέκτημα, αλλά πλεονέκτημα, καθώς γνωρίζει «με σιγουριά το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να 
αναζητήσει τις λύσεις στα διάφορα προβλήματα του και το μεταχειρίζεται για να πετύχη μεγαλύτερη 
πυκνότητα και ένταση». Ό.π. 
868 Ό.π., σ. 42-43. 
869 «Με την “Ανατομία ενός εγκλήματος”[…]ο Πρέμινγκερ θέλησε, όπως δήλωσε κι ο ίδιος, να γυρίσει 
ένα “ρεαλιστικό” φιλμ». Ό.π., σ. 43. 
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δικαστής»).870 Υιοθετεί δηλαδή χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ρεαλιστικού 

κινηματογράφου και ειδικότερα ενός νεορεαλιστικού κινηματογράφου. Όμως τελικά, 

σύμφωνα με τον Σκαλιόρα, αποτυγχάνει. Η αποτυχία του μοιάζει να οφείλεται στην 

ανειλικρίνειά του, αφού ο ρεαλισμός της ταινίας και η αναζήτηση μιας 

αυθεντικότητας δεν απορρέουν από μια πραγματική ανάγκη, αλλά αποτελούν μια 

στυλιστική στην ουσία της επιλογή.  

Ακόμα, κρίνεται προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο ο Preminger 

υπογραμμίζει το αντιφατικό στοιχείο των χαρακτήρων της ταινίας. Ο σκηνοθέτης 

προσπαθεί να επιβάλει το ρεαλισμό στα πρόσωπά του και ο ρεαλισμός αυτός 

αποδεικνύεται κραυγαλέα επίπλαστος. H προσπάθεια του να επιτύχει έναν 

ψυχολογικό ρεαλισμό, δομώντας αμφιλεγόμενους χαρακτήρες, αρνούμενος να 

αποκαλύψει στους θεατές τους χαρακτήρες του στην ολότητά τους και να καταστήσει 

σαφή τα κίνητρα και τις επιθυμίες τους, θεωρείται από το Σκαλιόρα ως μια 

αποτυχημένη προσπάθεια που καταλήγει στην «ασάφεια» παρά στην «αποκάλυψη 

της πολύπλευρης πραγματικότητας».871 Κι αυτό γιατί οι αντιφάσεις των προσώπων 

δεν στηρίζονται σε μια προσεκτική παρατήρηση της πραγματικότητας και δεν 

προκύπτουν αβίαστα μέσα από την κινηματογραφική αφήγηση, αλλά «είναι φανερά 

προσχεδιασμένες, προγραμματισμένες[…]δεν έρχονται σαν αναγκαία συνέπεια της 

ανθρώπινης υποστάσεως των δύο ηρώων…».872  

Odds against Tomorrow 

Κοινές θέσεις με το Σκαλιόρα, σχετικά με την αποτυχία του αμερικανικού 

κινηματογράφου να επιτύχει ένα ουσιαστικό ρεαλιστικό ύφος εκφράζει ο Λοΐσιος στο 

κείμενό του για την ταινία Odds against Tomorrow. Το φιλμ, ένα από τα τελευταία 

film noir της κλασικής εποχής του Hollywood, στο οποίο με όχημα την ιστορία μιας 

ληστείας εξετάζει το πρόβλημα του ρατσισμού στην Αμερική, αντιμετωπίζεται με 

                                                             
870 Ό.π. 
871 Ό.π. 
872 Ό.π. Έχει ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς την κριτική του Σκαλιόρα στο Κινηματογράφος-Θέατρο 
με την αντίστοιχη κριτική της ταινίας στο Βήμα, η οποία υπογράφεται από το Κουαρτέτο, μέλος του 
οποίου είναι ο κριτικός. Στο Βήμα, το φιλμ του Preminger αντιμετωπίζεται πολύ θετικότερα, αν και 
εντοπίζει κανείς κοινούς τόπους μεταξύ των δύο κειμένων, όπως οι αναφορές στη δυσκολία του 
περιορισμένου χώρου, στην ακρίβεια και στην αποτελεσματικότητα της σκηνοθεσίας, στην απουσία 
κατάχρησης των υποβλητικών μέσων. Αναρωτιέται κανείς αν η κριτική του Σκαλιόρα στο 
Κινηματογράφος-Θέατρο είναι αποτέλεσμα ενός αναστοχασμού ή αν ο κριτικός αισθάνεται πιο 
ελεύθερος να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις, μακριά από τους συμβιβασμούς που φέρει μια 
συλλογική υπογραφή. Πρβλ. Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 16 
Φεβρουαρίου 1960, ό.π. με Κ. Σκαλιόρας, «Ανατομία ενός Εγκλήματος (Anatomy of a Murder)», ό.π., 
σ. 42-43. 



270 
 

ιδιαίτερη αυστηρότητα από τους κριτικούς του Κινηματογράφος-Θέατρο. Η ταινία του 

Wise αξιολογείται ως ικανοποιητική από τη Μητροπούλου (2 αστέρια), ως μέτρια 

από τον Καραπαναγιώτη, αλλά και από τον Μπακογιαννόπουλο και τον Σκαλιόρα (1 

αστέρι) και ως κακή από την Βλάχου, ενώ απέχουν από τη βαθμολογία ο Γρηγορίου, 

ο Μακρής, ο Μεσθεναίος και Μανθούλης.873 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι 

κριτικοί του Κινηματογράφος-Θέατρο συμφωνούν με τους συναδέλφους τους των 

Cahiers du Cinéma, στην αντίστοιχη στήλη των οποίων εντοπίζουμε πολύ χαμηλές 

βαθμολογίες και σημαντική αποχή.874 

Ο Λοΐσιος ξεκινά το κείμενό του, κατηγοριοποιώντας ειδολογικά την ταινία 

ως αστυνομικό φιλμ, δίνοντας πληροφορίες για την υπόθεση και παρουσιάζοντας το 

θέμα της. Για τον κριτικό, η ταινία διαπραγματεύεται την «ιστορία δύο 

αποτυχημένων ανθρώπων, που έχουν ένα κακό παρελθόν, χωρίς και να είναι 

επαγγελματίες κακοί».875 Η προσοχή του εστιάζεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο 

δομούνται οι κινηματογραφικοί ήρωες και κατασκευάζεται η κινηματογραφική 

αφήγηση. Μέσα από την κριτική του, ο Λοΐσιος φέρεται να είναι υπέρμαχος ενός 

κλασικού αφηγηματικού σχήματος, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της αιτιότητας και 

της συνέπειας και όπου ψυχολογικά ορισμένοι χαρακτήρες αποτελούν τους κύριους 

φορείς προώθησης της δράσης.876 Σύμφωνα με τη σύντομη ανάλυση του Λοΐσιου, οι 

στόχοι των ηρώων, οι επιθυμίες, τα προβλήματα, οι προσωπικότητές τους και οι 

πράξεις που απορρέουν από αυτές προωθούν τη δράση της ταινίας. Ο κριτικός 

επικροτεί την απλότητα και τη σιγουριά με την οποία έχουν δομηθεί οι κεντρικοί 

χαρακτήρες της ταινίας, ενώ προκρίνοντας μια αυστηρά οργανωμένη πλοκή, επαινεί 

                                                             
873 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π.  
874 Ειδικότερα, μόνο o de Baroncelli προτρέπει τους αναγνώστες να δουν την ταινία (2 αστέρια). Ο 
Braunberger, ο Domarchi, ο Marcabru, ο Rivette και ο Sadoul τη βαθμολογούν με 1 αστέρι, ενώ θα 
απέχουν οι Agel, Mauriac, Moullet, Rohmer. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 105 
(Μάρτιος 1960), σ. 48. Η στάση του περιοδικού απέναντι στον σκηνοθέτη είναι μάλλον αμφίθυμη, 
αφού είτε επαινείται για το προσωπικό του ύφος είτε εγκαλείται για την απουσία αυτού και ορίζεται 
ως ικανός τεχνίτης του Hollywood. Βλ. Ενδεικτικά: Philippe Demonsablon, “Le fil du rasoir (Executive 
Suite)”, Cahiers du Cinéma, τμ. 7, νο. 40 (Νοέμβριος 1954), σ. 48-50, Charles Bitsch κ.ά, “Dictionnaire 
des réalisateurs américains contemporains”, Cahiers du Cinéma, τμ. 9, νο. 54 (Χριστούγεννα 1955), σ. 
63. Το Odds against Tomorrow, στο τεύχος Μαρτίου 1960 του γαλλικού περιοδικού, χαρακτηρίζεται 
επιγραμματικά «αστυνομικό φιλμ αντιρατσιστικών αξιώσεων, το οποίο δεν αξίζει την πολύ θετική 
υποδοχή των περισσοτέρων συναδέλφων μας».“Films sortis a Paris du 13 Janvier au 10 Février 1960”, 
Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 105, ό.π., σ. 63. 
875 Λ. Λοΐσιος, «Οι Λύκοι μεταξύ τους (Odds against Tomorrow)», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., 
σ. 42. 
876 Για την αιτιοκρατία ως χαρακτηριστικό της κλασικής κινηματογραφικής αφήγησης και την 
κεντρική θέση του ήρωα ως φορά δράσης βλ. David Bordwell, Narration in the Fiction Film, ό.π., σ. 
157-166. 
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τη «δεμένη και γοργή» ανάπτυξη της ταινίας, αποτιμώντας αρνητικά την παρουσία 

σκηνών που «βλάπτουν την οικονομία του έργου».877  

Για τον Λοΐσιο, η αξία του φιλμ έγκειται στην ανθρωπιά την οποία βρίσκει να 

«υπάρχει διάχυτη στο έργο» και δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι δύο βασικοί 

κινηματογραφικοί χαρακτήρες δεν αποτελούν μονοδιάστατες οντότητες αλλά 

παρουσιάζονται ως πολύπλευροι, ρεαλιστικοί χαρακτήρες, ως προϊόντα ενός 

συγκεκριμένου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο ευθύνεται για τις 

επιλογές και τις πράξεις τους.878 Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι πρόκειται «για 

σκληρούς, κατά βάθος καλούς αλλά αδύναμους άνδρες, οι οποίοι οδηγούνται στο 

έγκλημα εξαιτίας των προσωπικών τους προβλημάτων και αναγκών. Η ένωσή τους, η 

συνεργασία τους όμως δε θα ευδοκιμήσει, αφού αδυνατούν να ξεπεράσουν τις 

φυλετικές τους προκαταλήψεις και εξαιτίας αυτών θα οδηγηθούν στην 

αλληλοεξόντωση».879 

Σε σκηνοθετικό επίπεδο, ο κριτικός προκρίνει μια mise-en-scène η οποία να 

βρίσκεται σε αρμονία με το θέμα της ταινίας και να το υπηρετεί χωρίς φορμαλιστικές 

ακρότητες. Κρίνει αρνητικά το υπερβολικά εξεζητημένο ντεκουπάζ της ταινίας, «τα 

συνεχή plongées και contre plongées»880 καθώς και ορισμένους από τους φωτισμούς 

της, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που υπηρετούν το στυλ της ταινίας και τα οποία 

ανήκουν στα υφολογικά χαρακτηριστικά του είδους του noir. Καθίσταται σαφές ότι ο 

Λοΐσιος δεν κρίνει το Odds against Tomorrow σύμφωνα με τις συμβάσεις του είδους 

στο οποίο ανήκει, αλλά ως μια ταινία που διαπραγματεύεται ένα πρόβλημα και άρα 

αναζητά τη σύνδεση με την πραγματικότητα, απορρίπτοντας κάθε τι εξεζητημένο και 

τεχνητό. Αντίθετα αξιολογεί θετικά τα στοιχεία εκείνα τα οποία κρίνει ότι δίνουν μια 

κάποια αυθεντικότητα στην ταινία, όπως οι ερμηνείες, η φωτογραφία της και οι χώροι 

όπου διαδραματίζεται η δράση. Πάντως η τελική του αποτίμηση είναι αρνητική.  

 Ο Λοΐσιος κλείνει την κριτική του γράφοντας ότι το Odds Against Tomorrow 

«είναι ένα έργο με προθέσεις, που δεν τόλμησε ή δεν μπόρεσε να τολμήση πολλά»,881 

αναπαράγοντας το στερεότυπο ενός αμερικάνικου κινηματογράφου άτολμου και 

συμβιβασμένου, που αδυνατεί να αρθρώσει λόγο όσον αφορά σε κοινωνικά 

                                                             
877 Λ. Λοΐσιος, ό.π. 
878 Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο της ταινίας υπογράφει (ως John O. Killens) ο Abraham 
Polonsky, θύμα του αντικομμουνιστικού μένους της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών (HUAC). 
879 Ό.π. 
880 Ό.π. 
881 Ό.π. 
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προβλήματα, δέσμιου των συνθηκών παραγωγής του. Ενός κινηματογράφου που 

ακόμα και όταν επιχειρεί να αποκτήσει ρεαλιστικό περιεχόμενο και ύφος, να δώσει 

αυθεντικότητα στις εικόνες και ουσία στις συγκρούσεις τις οποίες διαπραγματεύεται, 

αποτυγχάνει αδυνατώντας να απαρνηθεί τις συμβάσεις εκείνες που τον κρατούν 

δέσμιο της πλαστότητάς του.  

Ask any Girl, Suddenly Last Summer, The Last Angry Man 

Εξετάζοντας τις υπόλοιπες βαθμολογήσεις αμερικάνικων ταινιών στη στήλη 

«Η γνώμη των δέκα», συμπεραίνουμε ότι οι αμερικάνικες ταινίες, ανεξάρτητα από το 

είδος τους, αδυνατούν να συγκινήσουν τους κριτικούς. Η ρομαντική κωμωδία Ask 

Any Girl του Walters, μια παραλλαγή του μύθου του Πυγμαλίωνα, με τη Shirley 

MacLaine και τον David Niven, γοητεύει μόνο τον Καραπαναγιώτη ο οποίος τη 

βαθμολογεί ως πολύ καλή (3 αστέρια). Πιο αυστηροί, ο Πλωρίτης και ο Νταϊφάς την 

κρίνουν ικανοποιητική (2 αστέρια) και ο Γρηγορίου, ο Μοσχοβάκης, ο Σταματίου και 

ο Μπακογιαννόπουλος την αξιολογούν ως μέτρια (1 αστέρι), ενώ ο Κούνδουρος, ο 

Μεσθεναίος και ο Μανθούλης απέχουν.882 Η κοινωνική ταινία Suddenly Last 

Summer, βασισμένη στο θεατρικό έργο του Tennessee Williams, σε σκηνοθεσία 

Mankiewicz, ενός ακόμα αγαπημένου σκηνοθέτη των Cahiers du Cinéma, επίσης 

γνωρίζει την απόρριψη των κριτικών του Κινηματογράφος-Θέατρο. Εκτιμάται μόνο 

από την Μητροπούλου, η οποία την αξιολογεί ως πολύ καλή, με τον Γρηγορίου, τον 

Μανθούλη και τον Μεσθεναίο να την κρίνουν μέτρια και τον Καραπαναγιώτη, τον 

Μπακογιαννόπουλο και τον Σκαλιόρα κακή, ενώ η Βλάχου, ο Μακρής και ο 

Πλωρίτης απέχουν.883 Τέλος, η κοινωνική ταινία The Last Angry Man του Daniel 

                                                             
882 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π. Οι κριτικοί των Cahiers εμφανίζονται 
ακόμα πιο αφοριστικοί από τους έλληνες κριτικούς. Ο Rivette δίνει μόλις ένα αστέρι στην ταινία και 
ο Douchet, ο Marcabru και ο Marcorelles την βαθμολογούν ως κακή. Οι Braunberger, de Baroncelli, 
Mauriac, Moullet, Rohmer και Sadoul απέχουν της βαθμολόγησης. «Le conseil des dix», Cahiers du 
Cinéma, τμ. 19, νο. 109 (Ιούλιος 1960), σ. 44. Τα Cahiers κρίνουν αρνητικά την έλλειψη πρωτοτυπίας 
καθώς και ότι ο Walters δε φτάνει στο ύψος του Donen ή του Minnelli. “Films sortis a Paris du 11 Mai 
au7 Juin 1960”, Cahiers du Cinéma, τμ. 19, νο. 109, ό.π., σ. 44. Για κριτικές του Ask Any Girl στον 
ελληνικό τύπο βλ. συμπληρωματικά, Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες», Το Βήμα, 5 Απριλίου 
1960, ό.π. Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 6 Απριλίου 1960, ό.π. 
Γ.Κ.Π., «Τα έργα της εβδομάδος», Τα Νέα, 6 Απριλίου 1960, σ.2. Κοινό στοιχείο στις κριτικές αυτές τα 
εγκώμια για την ερμηνεία της MacLaine. 
883 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. Στα Cahiers, το Suddenly Last Summer 
διχάζει. Ο Douchet το βαθμολογεί με τρία αστέρια, ο Marcabru και ο Moullet με δύο, ο de Baroncelli, 
ο Doniol-Valoroze και ο Hoveyda με ένα και ο Marcorelles,ο Mauriac, ο Melville και ο Rivette το 
κρίνουν κακό. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 107 (Μάιος 1960), σ. 43. Στο ίδιο 
τεύχος πάντως, ο Demonsablon στην κριτική του χαρακτηρίζει τον Mankiewicz auteur και τον 
συγκρίνει με τον Faulkner, στο Philippe Demonsablon, “La prisonniere (Soudain, l’ Ete Dernier)”, 
Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 107 (Μάιος 1960), σ. 58.  
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Mann, στην οποία ο Paul Muni πραγματοποιεί την τελευταία του κινηματογραφική 

εμφάνιση, λαμβάνει επίσης πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Ο Γρηγορίου, ο Μοσχοβάκης 

και ο Νταϊφάς την αποτιμούν ως ικανοποιητική, ο Κούνδουρος, ο 

Μπακογιαννόπουλος, ο Πλωρίτης και ο Σταματίου ως μέτρια, ο Καραπαναγιώτης και 

ο Μεσθεναίος ως κακή, ενώ ο Μανθούλης δε μετέχει της αξιολόγησης.884 

Huston, Odets, Donen, Wyler και Reader’s Indigest 

Πέρα από τα κριτικά κείμενα και τις βαθμολογήσεις ταινιών, αναφορές σε 

φιλμ του κλασικού αμερικάνικου κινηματογράφου γίνονται και στα πλαίσια της 

στήλης «Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο». Σε αυτή δημοσιεύονται σύντομα 

κείμενα, ειδησεογραφικής κυρίως φύσης, στα οποία όμως εντοπίζουμε και ψήγματα 

κριτικού λόγου, σχετικά με τις ταινίες The Unforgiven (Οι Ασυγχώρητοι, 1960) του 

John Huston και Once More with Feeling (Ας Ξαναγαπηθούμε, 1960) του Stanley 

Donen, ταινίες οι οποίες πρόκειται να προβληθούν στην Ελλάδα μετά το τέλος 

κυκλοφορίας του περιοδικού. Επιπλέον εντοπίζουμε σύντομα σχόλια, τα οποία 

συνοδεύουν stills και αφορούν ταινίες όπως το Story on Page One (Ιστορία της 

Πρώτης Σελίδας, 1959) του Clifford Odets και Ben Hur (Μπεν Χουρ, 1959) του 

William Wyler. Τα σύντομα αυτά κείμενα, τα οποία έχουν έναν ενημερωτικό ρόλο, 

βοηθούν σε μια επιπλέον αποσαφήνιση των θέσεων των συντακτών σχετικά με τον 

αμερικάνικο κινηματογράφο της εποχής.885 

Για τους συντάκτες του περιοδικού, ο σκηνοθέτης είναι εκείνος ο οποίος 

μπορεί να εγγυηθεί το καλλιτεχνικό αποτέλεσμά μιας ταινίας.886 Στα πλαίσια όμως 

της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο σκηνοθέτης προσπαθεί να 

δημιουργήσει μέσα σε αντίξοες συνθήκες που απειλούν να καταστείλουν τη 

                                                             
884 Το φιλμ δεν βαθμολογείται από τους κριτικούς των Cahiers. Η ταινία γνωρίζει εισπρακτική 
επιτυχία στην προβολή της στην Αθήνα με 53.969 εισιτήρια. Μ. Πλωρίτης, «Ο κινηματογράφος-Οι 
νέες ταινίες», Ελευθερία, 13 Απριλίου 1960, ό.π. Εκτός περιοδικού, ο Πλωρίτης χαρακτηρίζει την 
ταινία «χαλαρή, ρόδινη και ζαχαρένια», ξεχωρίζοντας μόνο την ερμηνεία του Muni. Μ.Πλωρίτης, «Ο 
κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 1 Απριλίου 1960, ό.π.  
885 Βλ. «Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, σ. 36, 
«Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, σ. 36-38. Το Once More with 
Feeling αρχίζει να προβάλλεται στις 10/10/1960 (Παλλάς, Ράδιο Σίτυ) όπως και το Story on Page 
One(Αττικόν). Το The Unforgiven προβάλλεται στις 24/10/1960 (Αττικόν, Κοτοπούλη, Ελληνίς και 
Άντζελα) και το Ben Hur στις 13/12/1961 (Ορφεύς, Μαξίμ και Αθηνά). 
886 Ενίοτε βέβαια εγγυητής της καλλιτεχνικής της αξίας θεωρείται ο σεναριογράφος μιας ταινίας, 
όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Dudley Nichols, στον οποίο αφιερώνει το Κινηματογράφος-
Θέατρο σύντομο σημείωμα με αφορμή τον πρόσφατο θάνατό του. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση 
όμως πρωτοκαθεδρία δίνεται στον σκηνοθέτη. Ο Nichols προσφέρει τα σενάριά του, ώστε ο John 
Ford να δημιουργήσει «τη σειρά των μεγάλων, ανώτερης πνευματικότητας ταινίες του[…] 
«Sjoestrom, Becker, Grémillon, Kraus», ό.π. 
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δημιουργικότητά του. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να 

σώσει μια κινηματογραφική ταινία από τη μετριότητα ή από την μετάλλαξή της στα 

χέρια των παραγωγών. Έτσι ο Wyler είναι ο δημιουργός που καταφέρνει να 

προσθέσει «κάποιο περιεχόμενο στο κολοσιαίο φιλμ»887 Ben Hur, ενώ ο Odets 

αποφασίζει να «σκηνοθετήση μόνος του το σενάριό του για να μην υπάρξει 

αισθητική απώλεια κατά τη μεταφορά σε εικόνες».888  

Οι συντάκτες του περιοδικού με την επιλογή των σκηνοθετών, τις ταινίες των 

οποίων παρουσιάζουν στη συγκεκριμένη στήλη, μοιάζουν να επιχειρούν να 

αντιπαραβάλλουν δύο όψεις του αμερικανικού κινηματογράφου. Από τη μία πλευρά 

γίνεται αναφορά στους Huston και Odets, δύο πολιτικοποιημένους δημιουργούς που 

επιχειρούν να προσδώσουν στις φιλμικές τους εικόνες ένα κοινωνικό περιεχόμενο και 

να παρέμβουν με τις ταινίες τους στα κοινωνικά προβλήματα της εποχής τους, και 

από την άλλη πλευρά στις ταινίες των Donen και Wyler, δημιουργών που 

εκπροσωπούν τον αμερικάνικο κινηματογράφο του θεάματος.889  

Κείμενα για τον αμερικανικό κινηματογράφο συναντάμε και στη στήλη 

«Reader’s indigest». Ειδικότερα, δημοσιεύονται χιουμοριστικά και δηκτικά κείμενα, 

που αφορούν στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία γενικότερα, αλλά και 

γελοιογραφίες που έχουν ως θέμα όψεις του αμερικάνικου κινηματογράφου. Τόσο τα 

σύντομα αυτά κείμενα όσο και οι γελοιογραφίες απεικονίζουν από το Hollywood, ως 

χώρο όπου εδρεύει μια κινηματογραφική βιομηχανία που αδιαφορεί για την τέχνη, 

αντιμετωπίζοντας τις ταινίες ως εμπορικά προϊόντα προς μαζική κατανάλωση. 

Επίσης, το Hollywood παρουσιάζεται ως ο τόπος εκείνος όπου τα ταλέντα 

απομυζούνται, οι σκηνοθέτες γίνονται εκτελεστικά όργανα, διεκπεραιωτές 

τυποποιημένων σεναρίων και πέρα από τους άξεστους και ανίδεους παραγωγούς 

κυριαρχούν οι σταρ, ματαιόδοξοι νάρκισσοι της νεωτερικότητας. Πρόκειται για μια 

                                                             
887 «Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, σ. 36. 
888 «Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, σ. 37. 
889 Ο Huston δε χαίρει εκτίμησης από τους Νεότουρκους των Cahiers du Cinéma.Βλ. ενδεικτικά 
Wheeler Winston Dixon, ό.π., σ. 100 και André Bazin κ.ά, “Six personnages en quête d’auteurs”, ό.π., 
σ. 87. Αποτελεί όμως αγαπημένο σκηνοθέτη των συντακτών του Positif. Βλ. Leila Wimmer, ό.π., σ. 
265. Από την άλλη πλευρά, ενώ ο Donen εκτιμάται ιδιαίτερα ως σκηνοθέτης από τα Cahiers, δε 
συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση του Sight and Sound. Βλ. ενδεικτικά Anthony Brode, “Moanin’ 
critics”, Sight and Sound, τμ. 26, νο. 2 (Φθινόπωρο 1956), σ. 74. Η αναφορά στον Odets συνδέεται και 
με το ενδιαφέρον του Μανθούλη για το αμερικανικό θέατρο της δεκαετίας του 1930, το οποίο 
εκφράζεται και με τη μετάφραση του μονόπρακτου του Saroyan το οποίο δημοσιεύεται στο 
περιοδικό, και που ανάγεταιστα χρόνια των σπουδών του, αλλά επίσης εκπορεύεται και από τις 
αριστερές του πεποιθήσεις. Βλ. Ροβήρος Μανθούλης, Ο Κόσμος κατ’ Εμέ. Ο Βίος και τα Πάθη μου, 
ό.π., σ. 119. 
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στερεότυπη θεώρηση του Hollywood, που αναπαράγεται από τα περιοδικά που 

δίνουν έμφαση στον κινηματογράφο ως τέχνη, με σκοπό τη στηλίτευση ενός 

κινηματογράφου τον οποίον περιφρονούν και αντιμάχονται.  

Στο άτιτλο κείμενο το οποίο δημοσιεύεται στη στήλη «Reader’s indigest» του 

πρώτου τεύχους του περιοδικού, περιγράφεται με σκωπτική διάθεση η διαδικασία 

πραγματοποίησης της ταινίας Let’s Make Love (Έλα ν΄Αγαπηθούμε, 1960) η οποία τη 

συγκεκριμένη περίοδο απασχολεί ιδιαίτερα τον τύπο, αφού σε αυτήν πρόκειται να 

πρωταγωνιστήσει η εξαιρετικά δημοφιλής Marilyn Monroe.890 Η ταινία, με αρχικό 

τίτλο The Billionaire, επρόκειτο να γυρισθεί με πρωταγωνιστές τη Monroe και τον 

Gregory Peck, σε μια προσπάθεια της εταιρείας 20th Century Fox να εκμεταλλευτεί 

την επιτυχία του Some Like it Hot του Billy Wilder. Εξαιτίας των αλλαγών στο 

σενάριο, που γίνονται με πρωτοβουλία της Monroe και του τότε συζύγου της Arthur 

Miller, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη έκταση στο ρόλο της ηθοποιού, ο Peck 

αποχωρεί και ο ρόλος του δίνεται στον Yves Montand. Τα γεγονότα που 

περιγράφονται στο συγκεκριμένο κείμενο δεν ανταποκρίνονται εξολοκλήρου στην 

πραγματικότητα, αλλά αποτελούν, μάλλον, μια συρραφή πραγματικών και 

φανταστικών συμβάντων, φημών και κουτσομπολιών που συνοδεύουν την ταινία 

πολύ καιρό πριν από την κυκλοφορία της στις αίθουσες. Ο Wilder, ο οποίος στο 

κείμενο παρουσιάζεται ως ο πατέρας της ιδέας της ταινίας και ο δημιουργός που 

αδυνατεί τελικά να ανεχτεί τα καπρίτσια της σταρ και αποχωρεί, δεν είχε στην 

πραγματικότητα καμία σχέση με τα γυρίσματα της συγκεκριμένης ταινίας. Οι 

συγκρούσεις του Wilder με τη Monroe και η μεταξύ τους ένταση έχουν πραγματική 

βάση, αλλά δεν αφορούν το συγκεκριμένο φιλμ αλλά το Some Like it Hot.891  

Ο σκοπός δημοσίευσης του συγκεκριμένου κειμένου στο Κινηματογράφος-

Θέατρο δεν είναι η ακριβής πληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού, αλλά η 

ειρωνική περιγραφή της διαδικασίας πραγμάτωσης μιας ταινίας στο Hollywood, όπου 

η έμπνευση ενός σκηνοθέτη/δημιουργού συγκρούεται με τις απαιτήσεις, τις 

ανασφάλειες, τους παραλογισμούς και τον εγωισμό των σταρ, που αντιμετωπίζουν 
                                                             
890 «Reader’s indigest», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 34. Το κείμενο δημοσιεύεται 
ανυπόγραφο και δεν αναφέρεται η πηγή του. 
891 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Wilder θεωρήθηκε πιθανός υποψήφιος για την σκηνοθεσία της ταινίας 
σε ένα πρώιμο στάδιο των σχεδίων για την υλοποιήσή της. Η συμμετοχή του όμως  ήταν αδύνατη  
αφού την ίδια περίοδο εργαζόταν για τη δημιουργία του φιλμ The Apartment (Η Γκαρσονιέρα, 1960).  
Βλ. Donald Spoto, Marilyn Monroe. The Biography, Cooper Square Press, Νέα Υόρκη 1993, σ. 410. Για 
το ιστορικό των γυρισμάτων του Let’s Make Love βλ. ενδεικτικά Gary Fishgall, Gregory Peck: A 
Biography, Scribner, Νέα Υόρκη 2002, σ. 216-217, Lois Banner, Marilyn. The Passion and the Paradox, 
Bloomsberry, Νέα Υόρκη 2012, σ. 342-343.  
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την ταινία ως όχημα προσωπικής προβολής και όχι ως ένα καλλιτεχνικό 

δημιούργημα. Επίσης θίγεται και το γεγονός της παγκόσμιας απήχησης των σταρ που 

δε γνωρίζει σύνορα ή ιδεολογίες, καθώς ο Peck παρουσιάζεται να πληροφορείται στη 

Μόσχα, από τη ρωσική εφημερίδα Pravda, το παρασκήνιο των γυρισμάτων της 

ταινίας, αλλά και η διαφορά μεταξύ ενός σκηνοθέτη/δημιουργού και ενός σκηνοθέτη 

με υπαλληλική νοοτροπία, όπως παρουσιάζεται ο Cukor. «Ο σκηνοθέτης Τζωρτζ 

Κιούκορ δ έ χ ε τ α ι να γυρίση το φιλμ στη θέση του Γουάϊλντερ, δ έ χ ε τ α ι το 

σενάριο του Μίλλερ, δ έ χ ε τ α ι τις απαιτήσεις της Μαίριλυν, δ έ χ ε τ α ι  ο τίτλος 

να γίνη “Let us make love”».892 

Στο ίδιο ύφος είναι και το κείμενο «Πώς ένα μυθιστόρημα γίνεται ταινία», το 

οποίο δημοσιεύεται ανυπόγραφο και χωρίς να αναφέρεται η πηγή του, στο δεύτερο 

τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο. Πρόκειται για μετάφραση του αφηγήματος The 

Film of the Book του Βρετανού συγγραφέα Eric Ambler, το οποίο δημοσιεύεται στην 

πρωτότυπη μορφή του στο περιοδικό The Penguin Film Review του Manvell, από 

όπου και πιθανότατα αναδημοσιεύεται στο ελληνικό περιοδικό, αν και κανείς δεν 

μπορεί να αποκλείσει την αναδημοσίευσή του από κάποια άλλη πηγή.893 

Στο σύντομο σε έκταση αφήγημα παρουσιάζονται από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες, εκείνες του παραγωγού, του συγγραφέα και του σκηνοθέτη, η διαδικασία με 

την οποία ένα μυθιστόρημα επιλέγεται προς κινηματογραφική διασκευή και η πορεία 

μέχρι την τελική μεταφορά του στην οθόνη, στα πλαίσια της βιομηχανίας του 

Hollywood. Πρόκειται για την ιστορία ενός συγγραφέα, ο οποίος γοητεύεται από τις 

υποσχέσεις ενός κινηματογραφικού παραγωγού και συμφωνεί να του παραχωρήσει το 

μυθιστόρημά του ώστε να γίνει ταινία. Ο συγγραφέας θα απογοητευτεί σύντομα, όταν 

συνειδητοποιήσει ότι από το έργο του θα παραμείνουν μόνο ελάχιστα ψιχία, κάτω 

από την επιθυμία του κέρδους, των φιλοδοξιών του σκηνοθέτη, των απαιτήσεων των 

σταρ, των πιέσεων της λογοκρισίας αλλά και του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας 

του κινηματογραφικού μέσου. Τελικά, η σεναριακή διασκευή και συνεπακόλουθα η 

κινηματογραφική ταινία δεν έχουν καμία σχέση με το λογοτεχνικό έργο στο οποίο 

βασίστηκαν. Στο αφήγημα ζωγραφίζονται με μελανά χρώματα οι συντελεστές μιας 
                                                             
892 «Reader’s indigest», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π. 
893 Βλ. Εric Ambler, “The film of the book”, The Penguin Film Review, νο. 9 (Μάιος 1949), σ. 22-25. Ο 
Ambler (1909-1998) υπήρξε συγγραφέας κατασκοπευτικών κυρίως μυθιστορημάτων, στα οποία 
στηρίχτηκαν ταινίες όπως The Mask of Demetrius (Ο Δαίμων του Βοσπόρου, 1944), The October Man 
(Απόγνωσις, 1947) και Topkapi (Τοπ-Καπί, 1964). Επίσης υπήρξε σεναριογράφος και τουThe Wreck of 
the Mary Deare. Το συγκεκριμένο κείμενο, όπως αναφέρει ο Ian Jarvie έχει αυτοβιογραφική βάση. 
Βλ. Ian Charles Jarvie, Towards a Sociology of the Cinema, Routledge, Λονδίνο 1970, σ. 232. 
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χολλυγουντιανής ταινίας ως πρόσωπα υπερφίαλα, επιφανειακά και χωρίς 

καλλιτεχνικό όραμα, ενώ ο συγγραφέας του κειμένου παρουσιάζεται ως εύπιστο θύμα 

ενός παραγωγού, το οποίο βλέπει να καταπατώνται οι υποσχέσεις που του δόθηκαν 

για τη μεταφορά του έργου του. 

Τέλος, στην κατηγορία αυτή των σκωπτικών χιουμοριστικών κειμένων που 

αφορούν στην αμερικάνικη κινηματογραφική βιομηχανία μπορούν να ενταχθούν 

σύντομες ειδήσεις και σχόλια σχετικά με σταρ και εμπορικές ταινίες, αποσπάσματα 

διαφημίσεων και συνεντεύξεων τα οποία δημοσιεύονται στη στήλη «Reader’s 

indigest» στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού. Τα σταχυολογήματα αυτά, αν και δεν 

αναφέρεται η πηγή τους, προέρχονται σε μεγάλο μέρος τους από τη χιουμοριστική 

στήλη με τον ειρωνικό τίτλο “The seventh art” του Sight and Sound, στήλη στην 

οποία επίσης αναδημοσιεύονται μικρά «περίεργα» που επιλέγονται από διάφορα 

έντυπα.894 Ακόμα, στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν και οι γελοιογραφίες 

του Guarino και του Μητρόπουλου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν χιουμοριστικά 

διάφορες όψεις του Hollywood.895 

Θεωρητικά κείμενα 

Αποκαλυπτική των θέσεων των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο για 

τον χολλυγουντιανό κινηματογράφο είναι και η επιλογή των θεωρητικών κειμένων 

που δημοσιεύονται στις σελίδες του περιοδικού. Συμπεριλαμβάνοντας στην ύλη τους 

το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Morin (1921-) Les Stars του 1957, το περιοδικό 

επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον παιδαγωγικό του ρόλο, αναλαμβάνοντας τον 

ρόλο εκείνου του κινηματογραφικού εντύπου, το οποίο στοχεύει να φέρει το 

αναγνωστικό κοινό του σε επαφή με τη σύγχρονη κινηματογραφική θεωρία.896 Για 

άλλη μια φορά οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο ακολουθούν το παράδειγμα 

γαλλικών εντύπων, αφού την περίοδο που εξετάζουμε, περιοδικά κινηματογραφικά 

και μη, όπως τα Cahiers, το περιοδικό των Μακμαχονιστών Presence du Cinéma 

                                                             
894 Πρβλ. «Reader’s indigest», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, ό.π. σ. 48 με “The seventh art”, Sight 
and Sound, τμ. 29, νο. 2, ό.π. σ. 83. 
895 Βλ. ενδεικτικά: Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 40, Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, ό.π., σ. 
48. 
896 Το Edgar Morin, Les Stars, Les Editions de Minuit, Παρίσι 1957 μεταφράζεται στα αγγλικά το 1960. 
Βλ. Edgar Morin, The Stars, μτφ. Richard Howard, Grove Press, Νέα Υόρκη 1960. Την πρώτη 
μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά υπογράφει η Ευγενία Χατζίκου. Βλ. Έντγκαρ Μορέν, Οι Σταρ, 
μτφ. Ευγενία Χατζίκου, εκδόσεις Παϊρίδη, χ.χ . 
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αλλά και το αριστερού προσανατολισμού λογοτεχνικό Esprit, φιλοξενούν τον 

θεωρητικό λόγο του Morin.897 

Ο γνωστός για το πλούσιο ερευνητικό του έργο και την προσφορά του στον 

τομέα των κοινωνικών σπουδών Morin, τη δεκαετία του 1950 εκδηλώνει ένα έντονο 

ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο ως αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης, 

συμβάλλοντας στην θεωρητική έρευνα γύρω από την έβδομη τέχνη. Πιστός 

κινηματογραφόφιλος, δραστήριο μέλος του κινήματος της φιλμολογίας, 

επηρεασμένος στις θέσεις του από το μαρξισμό και τη φαινομενολογία, την 

οντολογία του Bazin, τον υπαρξισμό του Sartre και τις θεωρητικές θέσεις του Jean 

Epstein και του Béla Balázs, ο Morin συγγράφει το Les Stars, έχοντας ήδη εκδώσει τη 

μελέτη του Le Cinéma ou l' Homme Imaginaire (1956), όπου αντιμετωπίζει τον 

κινηματογράφο ως πολυσύνθετο φαινόμενο.898  

Το Les Stars, μελέτη σχετικά με το φαινόμενο των σταρ, πέρα από το γεγονός 

ότι την εποχή της έκδοσής του κατάφερε να κατακτήσει ένα ευρύ κοινό, 

αναγνωρίστηκε παράλληλα ως έργο πρωτοποριακό, όσον αφορά τον τρόπο 

προσέγγισης του αντικειμένου του.899 Ενδεικτικά, ο Bazin σε κριτική του για το 

βιβλίο, στην France Observateur γράφει ότι «πριν από αυτό δεν υπήρχε κάποια 

βαθειά και ζωντανή ανάλυση για το φαινόμενο των σταρ, αλλά μια πληθώρα 

ψευδοεπιστημονικών διατυπώσεων. Ο Edgar Morin δίνει σαφείς ορισμούς του 

φαινομένου και με επάρκεια περιγράφει τους ψυχολογικούς, κοινωνιολογικούς και 

οικονομικούς μηχανισμούς, που βρίσκονται πίσω από τη “δημιουργία των σταρ”».900 

Όντως, η σημασία του συγκεκριμένου βιβλίου σχετικά με το φαινόμενο των σταρ, 
                                                             
897 Βλ. Edgar Morin, “Les stars”, Esprit, τχ. 11 (Νοέμβριος 1956), σ. 674-688. (Πρόκειται για μια πρώτη 
εκδοχή του κειμένου που δημοσιεύεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο), Edgar Morin, “Les stars 
comiques”, Cahiers du Cinéma, τμ. 11, νο. 66 (Χριστούγεννα 1956), σ. 13-18 (κεφάλαιο από το βιβλίο 
του Morin Les Stars), Edgar Morin, “Le cinéma, la jeunesse et le romanesque”, Presence du Cinéma, 
τχ. 4-5 (Απρίλιος 1960), σ. 10-14, Edgar Morin, “Le tabou de la mort et le meurtre au cinéma”, 
Presence du Cinéma, τχ. 6-7 (Δεκέμβριος 1960), σ. 13-25, Edgar Morin, “Le rôle du cinéma”, Esprit, τχ. 
6 (Ιούνιος 1960), σ. 1069-1080. Άρθρα του δημοσιεύει ο Morin και στο περιοδικό La Revue 
Internationale de Filmologie. Το έργο του Morin σχετικά με τον κινηματογράφο είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με τη δράση του στο κίνημα της φιλμολογίας, το οποίο γεννήθηκε από την προσπάθεια 
Γάλλων ακαδημαϊκών διαφόρων πεδίων να παράξουν μια επιστημονική θεωρία για τον 
κινηματογράφο.  
898Dudley Andrew, “Edgar Morin”, The Routledge Companion to Philosophy and Film, επιμ. Paisley 
Livingston, Carl Plantinga, Routledge, Άμπινγκντον 2009, σ. 408-421 και Edgar Morin, The Cinema, or 
The Imaginary Man, μτφ. Lorraine Mortimer, University of Minnesota Press, Μινεάπολις 2005, σ. 11-
39.  
899 Dudley Andrew, “Edgar Morin”, ό.π. 
900 André Bazin, “A propos d'un livre d'Edgar Morin: le star system est toujours vivant”, France 
Observateur, τχ. 377 (1 Αυγούστου 1957), σ. 15, στο André Bazin, Bazin on Global Cinema (1948-
1958), επιμ. Bert Cardullo, μτφ. Bert Cardullo, University of Texas Press, Ώστιν 2014, σ. 8. 
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πολύ πριν από την έκδοση της καθοριστικής μελέτης του Richard Dyer Stars (1979), 

είναι μεγάλη, καθώς διερευνά με όρους επιστημονικούς ένα φαινόμενο το οποίο μέχρι 

τότε έμενε θεωρητικά ανεκμετάλλευτο, γεγονός που έχει να κάνει με μια γενικότερη 

απαξίωση του κινηματογράφου σε ακαδημαϊκά πλαίσια.901 Το γεγονός ότι το 

Κινηματογράφος-Θέατρο επιλέγει να δημοσιεύσει τμήμα του, καθιστά σαφή την 

πρόθεση των συντακτών του να εργαστούν για την καταξίωση του κινηματογράφου 

όχι μόνο ως τέχνης, αλλά και ως επιστημονικού πεδίου. 

Στο βιβλίο του, ο Morin αναλύει το φαινόμενο των σταρ χρησιμοποιώντας μια 

πληθώρα μεθοδολογικών εργαλείων, μελετώντας το από ανθρωπολογική, 

κοινωνιολογική και ψυχαναλυτική πλευρά. Οι σταρ είναι γι’ αυτόν «ημίθεοι, 

πλάσματα του ονείρου βγαλμένα από το κινηματογραφικό θέαμα»902 τους οποίους 

μελετά ως σύγχρονους μύθους. Ο Morin αποδίδει στη/στον σταρ μυθικά 

χαρακτηριστικά, την ιδιότητα να μαγεύει τους πιστούς της/του, που βρίσκουν στο 

πρόσωπό της/του ένα αντικείμενο λατρείας. Και επισημαίνει ότι το «φαινόμενο των 

σταρ είναι συγχρόνως αισθητικό-μαγικό-θρησκευτικό, ποτέ όμως, εκτός ακραίων 

περιπτώσεων, απολύτως το ένα ή το άλλο»,903 ενώ αναλύει το σταρ σύστεμ ως 

φαινόμενο το οποίο οφείλει τη γέννηση και την εξέλιξή του στην ύπαρξη ενός 

καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής. Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι προσέγγισε το 

φαινόμενο των σταρ σε σχέση με «1) τα φιλμικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 

παρουσίας στην οθόνη και το ζήτημα του ηθοποιού˙ 2) τη σχέση θεατή-θεάματος, 

δηλαδή τις ψυχοσυναισθηματικές διαδικασίες προβολής-ταύτισης, που είναι ιδιαίτερα 

έντονες μέσα στις σκοτεινές αίθουσες˙ 3) την καπιταλιστική οικονομία και το 

σύστημα κινηματογραφικής παραγωγής˙ 4) την κοινωνικοϊστορική εξέλιξη του 

αστικού πολιτισμού».904 Ειδικότερα στο βιβλίο του, ο Morin μελετά τη γένεση και τη 

μεταμόρφωση των σταρ, τους σταρ ως τις θεότητες της νεωτερικότητας αλλά και ως 

αντικείμενα λατρείας, τα οποία ενέχουν θρησκευτική λειτουργία και δύναμη. Επίσης 

μελετά τον Chaplin, ως περίπτωση κωμικού σταρ και τον James Dean, ως περίπτωση 

μυθολογικού σταρ, τη σταρ ως εμπόρευμα, προϊόν ενός καπιταλιστικού θεσμού, τη 

                                                             
901 Όπως σημειώνει η Lucy Fischer, από τη δεκαετία του 1910 μέχρι και τη δεκαετία του 1940, οι 
κινηματογραφικοί κριτικοί προσέγγιζαν το φαινόμενο των σταρ από την προοπτική του «θαυμαστή», 
γράφοντας παιάνες για αγαπημένους ηθοποιούς (σε κριτικές στον τύπο, σε δημοσιογραφικά άρθρα 
και σε δοκίμια σε κινηματογραφικά περιοδικά). Lucy Fischer, Stars. The Film Reader, Routledge, Νέα 
Υόρκη 2004, σ. 3. 
902 Έντγκαρ Μορέν , Οι Σταρ, μτφ. Ρίτα Κολαΐτη, Κίχλη, Αθήνα 2011., σ. 11 
903 Ό.π., σ. 12. 
904 Ό.π., σ. 13. 
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σχέση σταρ και ηθοποιού μέσα σε φιλμικά πλαίσια καθώς και τη σχέση σταρ και 

κοινού.905  

Από τα οχτώ κεφάλαια του βιβλίου, οι συντάκτες του Κινηματογράφος-

Θέατρο επιλέγουν προς μετάφραση και δημοσίευση το πρώτο, το οποίο εξαιτίας του 

περιεχομένου του μοιάζει καταλληλότερο για δημοσίευση, ως εισαγωγή στο 

φαινόμενο των σταρ. Στο κεφάλαιο αυτό ο Morin αναλύει τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες γεννήθηκε και διαμορφώθηκε το φαινόμενο των σταρ, προχωρώντας σε μια 

ιστορική αναδρομή από τις απαρχές του φαινομένου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 

1950 και επισημαίνοντας τα διάφορα στάδια εξέλιξής του σε άμεση συνάρτηση με τα 

κοινωνικά συμφραζόμενα κάθε εποχής. Επίσης θίγονται ο βασικός ρόλος του σταρ 

στην καπιταλιστική κινηματογραφική βιομηχανία και η απόλυτη κυριαρχία του τόσο 

σε επίπεδο φιλμικού κειμένου όσο και σε επίπεδο παραγωγής, ενώ υπογραμμίζεται 

και ο κοινωνικός και ηθικός του ρόλος. Το φαινόμενο των σταρ συνδέεται τόσο με 

την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, όσο και με ζητήματα 

κινηματογραφικού ρεαλισμού, προβολής και ταύτισης, αστικοποίησης του 

φαντασιακού και διεκδίκησης της ατομικότητας.  

Ο Morin επιχειρεί να διερευνήσει ιστορικά τη γένεση του φαινομένου των 

σταρ και να εξετάσει την εξέλιξή του στην πάροδο των χρόνων, με στόχο να εξηγήσει 

την παντοδυναμία της/του σταρ, αφού όπως παρατηρεί «στο μέγιστο μέρος του 

πλανήτη μας, σ’ ένα τεράστιο τομέα της κινηματογραφικής παραγωγής, οι ταινίες 

γυρίζουν γύρω από τον ηλιακό τύπο “βεντέτας” που ορθά ονομάζεται αστέρας ή 

σταρ».906 Η κινηματογραφική παραγωγή, δομημένη σε καπιταλιστικά πλαίσια, 

οργανώνεται, κατά το Morin, με κέντρο την/τον σταρ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 

όπου δηλαδή απώτερος σκοπός είναι το κέρδος, η/ο σταρ καθορίζει συχνά «τόσο την 

ύπαρξη, όσο και την κατασκευή των ταινιών»,907 αποτελεί δηλαδή το βασικό 

παράγοντα που καθορίζει μια ταινία, αφού το φιλμ είτε κατασκευάζεται ως όχημα για 

αυτή/αυτόν, είτε εκπορεύεται των επιθυμιών αυτής/αυτού, είτε ακόμα γιατί η/ο σταρ 

                                                             
905 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η αγγλική έκδοση του βιβλίου, του 1961. Δεν 
γνωρίζουμε ποια έκδοση χρησιμοποιείται από το Κινηματογράφος-Θέατρο, αλλά υποθέτουμε ότι 
πρόκειται για τη γαλλική του 1957 και όχι την αγγλική του 1960, εξαιτίας της τριβής του μεταφραστή 
Σκαλιόρα με τη γαλλική γλώσσα. Πάντως συγκρίνοντας τη μετάφραση του Σκαλιόρα με την αγγλική 
μετάφραση του 1961, παρατηρούμε ότι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Morin έχει δεχτεί 
περικοπές και αρκετές παράγραφοι δίνονται περιληπτικά. Επίσης έχουν παραληφθεί αναφορές σε 
ονόματα ηθοποιών και ταινιών, κυρίως γαλλικών. 
906 Edgar Morin, «Γένεση και μεταμόρφωση των αστέρων», μτφ. Κ. Σκαλιόρα, Κινηματογράφος-
Θέατρο, τχ. 3, ό.π., σ. 28. 
907 Ό.π. 



281 
 

επιλέγει τους συντελεστές με τους οποίους επιθυμεί να συνεργαστεί. Επιπρόσθετα η/ο 

σταρ μπορεί να καθορίσει την εμπορική επιτυχία μιας ταινίας, η παρουσία της/του 

μπορεί να προβεί σωτήρια για την επιβίωση, την εύρυθμη λειτουργία, την 

ισχυροποίηση του συστήματος. 

Ο αποφασιστικός ρόλος που παίζει η/ο σταρ στην οικονομική ευρωστία της 

κινηματογραφικής βιομηχανίας συνεπάγεται, εξάλλου, το ότι αποτελεί επενδυτικό 

αγαθό και οι παραγωγοί δαπανούν εκατομμύρια αφού γνωρίζουν το ασφαλές της 

επένδυσής τους. Η/ο σταρ συντηρεί μια ολόκληρη βιομηχανία όχι μόνο 

κινηματογραφική αλλά και μια βιομηχανία δημοσιότητας, ειδήσεων, φημών και 

κουτσομπολιών καθώς και μια διαφημιστική βιομηχανία, ως φορέας προώθησης 

πάσης φύσεως προϊόντων.  

Ο Morin εντοπίζει μια σειρά παραδοξοτήτων που συνοδεύουν τη γένεση του 

αστέρα. Πρώτον, παρατηρεί ότι αν και το θέατρο είχε τις βεντέτες του, τους 

δημοφιλείς πρωταγωνιστές της/του, ποτέ αυτές/αυτοί δεν έφτασαν σε τέτοιο σημείο 

προβολής. Η/ο σταρ λοιπόν γεννιέται από τον κινηματογράφο. Όμως παρά τη 

σημασία που κατέχει για τον κινηματογράφο, η/ο σταρ δεν γεννιέται μαζί του, δεν 

«έχει λοιπόν τίποτα το πρωτογενές και φαινομενικά, τίποτα το αναγκαίο»,908 αφού 

εμφανίζεται σχετικά αργά στην εξέλιξή του, μέσα στη δεκαετία του 1910. Ενώ ο 

κινηματογράφος επινοεί και φανερώνει τον αστέρα «τίποτα στην τεχνική ή την 

αισθητική του δεν απαιτούσε άμεσα τον αστέρα[…]Ο αστέρας είναι τυπικά 

κινηματογραφικό φαινόμενο χωρίς νάχει τίποτα το ιδιότυπα κινηματογραφικό».909 

Αν και ο Μorin στο κείμενό του εστιάζει την προσοχή του στον αμερικανικό 

κινηματογράφο κάνοντας αναφορές σε αμερικάνους κυρίως σταρ, καθιστά σαφές ότι 

το φαινόμενο των σταρ αποτελεί ευρύτερα γνώρισμα μιας κινηματογραφικής 

βιομηχανίας δομημένης στα πρότυπα του κλασικού χολλυγουντιανού 

κινηματογράφου.910 Η δημοσίευση του άρθρου του γάλλου θεωρητικού συμπίπτει με 

την εποχή κατά την οποία αρχίζει να διαμορφώνεται και ένα ελληνικό σταρ σύστεμ, 

γεγονός το οποίο δεν θα έχει περάσει απαρατήρητο από τους συντάκτες του 

                                                             
908 Ό.π. 
909 Ό.π., σ. 29. 
910 Για τη σχέση σταρ και κλασικού κινηματογράφου βλ. ενδεικτικά, David Bordwell, Janet Staiger, 
Kristin Thompson, ό.π., σ. 13-15. Το κείμενο του Morin στο Κινηματογράφος-Θέατρο, συνοδεύεται 
από πλήθος φωτογραφιών, αμερικανών κυρίως σταρ. Στις λεζάντες των φωτογραφιών δίνονται 
πληροφορίες για τους σταρ που εικονίζονται. 
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περιοδικού.911 οι οποίοι ταυτίζουν γενικότερα τον κινηματογράφο των σταρ με έναν 

κινηματογράφο των εμπορικών συνταγών, τον οποίο απορρίπτουν. Μέσω του άρθρου 

«Γένεση και μεταμόρφωση των αστέρων» έχουν ως στόχο να βοηθήσουν το κοινό να 

κατανοήσει τους λόγους ύπαρξης του φαινομένου και να συμβάλλουν στην 

απομυθοποίηση των σταρ. 

Το δοκίμιο του Morin μοιάζει να προαναγγέλλει το κείμενο που δημοσιεύεται 

στο επόμενο τεύχος του περιοδικού και τιτλοφορείται «Κρίση στο Hollywood», αφού 

το τελευταίο στάδιο εξέλιξης του φαινομένου των σταρ κατά τον Morin ταυτίζεται με 

την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης της αμερικανικής βιομηχανίας του 

Hollywood, που αποτελεί το αντικείμενο του συγκεκριμένου άρθρου.  

Κρίση στο Hollywood 

Η μελέτη του Μπακογιαννόπουλου «Κρίση στο Hollywood» αναφέρεται στην 

μακροχρόνια κρίση της κινηματογραφικής βιομηχανίας της Αμερικής, η οποία έχει 

ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, όταν μετά από την πιο κερδοφόρα 

χρονιά της ιστορίας της, το 1946, μειώνεται η προσέλευση στις κινηματογραφικές 

αίθουσες και η πτώση στα εισιτήρια αρχίζει και γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.912 

Πλέον, το 1960, και παρά τα μέτρα που ελήφθησαν προς ανάσχεση της κρίσης, οι 

ημέρες της παντοδυναμίας των στούντιο μοιάζει να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και 

οι ρωγμές στο σύστημα παραγωγής που το απειλούν με κατάρρευση δεν μπορούν να 

κρυφτούν. Η Μέκκα του Κινηματογράφου βιώνει την παρακμή του μύθου της. 

Ο Μπακογιαννόπουλος αναλύει την κρίση από οικονομική, κοινωνιολογική, 

τεχνολογική και αισθητική πλευρά. Ο κριτικός ξεφεύγει από την κύρια τάση του 

περιοδικού, την προσέγγιση δηλαδή του κινηματογράφου ως τέχνης με όρους 

αισθητικούς και επιχειρεί μέσα από την ανάλυση δεδομένων και στατιστικών 

στοιχείων να παρουσιάσει με τρόπο «επιστημονικό» την κατάσταση που επικρατεί το 

1960 στην αμερικάνικη κινηματογραφική βιομηχανία. Με το συγκεκριμένο άρθρο ο 

Μπακογιαννόπουλος προαναγγέλλει τη μελέτη του «Το πρόβλημα του ελληνικού 

κινηματογράφου», καθώς και άρθρα όπως «Ο νέος ιταλικός κινηματογράφος» και 
                                                             
911 Σχετικά με το ελληνικό σταρ σύστεμ και τους λόγους, κοινωνικούς και οικονομικούς, που οδηγούν 
στην εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 1960 βλ. Ελίζα Άννα Δελβερούδη, «Ελληνικός 
κινηματογράφος 1955-1965:Κοινωνικές αλλαγές της μεταπολεμικής εποχής στην οθόνη», 1949-1967. 
Η Εκρηκτική Εικοσαετία, ό.π., σ. 170-171 και 175-176.  
912 Για την κρίση της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας από το 1947 και μέχρι την εποχή 
που εξετάζουμε, τους λόγους που κρύβονται πίσω από αυτήν και τα μέτρα ανάσχεσής της, βλ. 
ενδεικτικά: Gerald Mast, Bruce F. Kawin, ό.π., σ. 328-344. Douglas Gomery, Η Ιστορία του 
Κινηματογράφου, επιμ. Μάριος Ρετσίλας, μτφ. Μαρία Ταλαντοπούλου, Έλλην, Αθήνα 1998, σ. 291-
322. Kristin Thompson, David Bordwell, ό.π., σ. 371-388. 
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«Γέννηση και κάμψη του νεορεαλισμού», τα οποία θα δημοσιευτούν στο περιοδικό 

Νέα Οικονομία στα μέσα της δεκαετίας του 1960, και όπου ακολουθεί παρόμοια 

προσέγγιση.913  

Ο Μπακογιαννόπουλος στο άρθρο του αναγνωρίζει τη μυθική διάσταση του 

Hollywood. Είναι ο τόπος κατοικίας των θεών της νεωτερικότητας, των μεγάλων 

σταρ, εκεί από όπου ασκούν την εξουσία τους σε όλο τον κόσμο, και ο τόπος των 

κινηματογραφικών εικόνων που επηρεάζουν με την αποπλανητική τους δύναμη 

εκατομμύρια ανθρώπων. Το Hollywood είναι ο μύθος του, «η Βαβυλώνα πριν από 

χιλιάδες χρόνια, μια πλήρης φωτεινή μυθολογία, συχνά πιο ζωντανή κι απ’ την ίδια 

μας τη ζωή, ένα σύμπαν μ’ εκτυφλωτική λαμπρότητα, που έδωσε άφθονη τροφή 

(συχνά τη μόνη) σε τρεις γενιές ανθρώπων».914 Και επίσης είναι τα κινηματογραφικά 

του είδη, τα western και οι γκανγκστερικές ταινίες, τα μιούζικαλ και οι πολεμικές 

ταινίες, οι κωμωδίες και τα film noir, o κλασικός κινηματογράφος του Hollywood και 

τα δημοφιλή μαζικά προϊόντα του.  

Για τον Μπακογιαννόπουλο, ο οποίος ταυτίζει τους σταρ και τα 

χολλυγουντιανά genres με έναν ανούσιο κινηματογράφο, το Hollywood αξίζει για 

τους μεγάλους δημιουργούς του, για τον Griffith και το John Ford που μας «έμαθαν 

την ξεχασμένη πανάρχαια γλώσσα των εικόνων»,915 για την επιρροή που άσκησαν οι 

ταινίες μεγάλων δημιουργών του στους ευρωπαίους σκηνοθέτες, όπως o Stroheim 

στους Clouzοt και Becker, και για την έμπνευση που χαρίζει με τις εικόνες και τους 

σταρ του. «Και σήμερα ακόμα το “Χωρίς ανάσα” του Γκοντάρ δεν είναι παρά ένας 

ύμνος στον αμερικανικό κινηματογράφο, ένα ποίημα στη δόξα του Χώμφρεϋ 

Μπόγκαρτ».916 Το Hollywood για το συντάκτη του κειμένου αξίζει για τους μεγάλους 

δημιουργούς του και για το ότι υπήρξε πηγή έμπνευσης σημαντικών δημιουργών του 

ευρωπαϊκού κινηματογράφου. 

                                                             
913 Βλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Το πρόβλημα του ελληνικού κινηματογράφου. Α», Νέα 
Οικονομία, τχ. 10 (Οκτώβριος 1965), σ. 855-858, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Το πρόβλημα του 
ελληνικού κινηματογράφου. Β», Νέα Οικονομία, τχ. 11 (Νοέμβριος 1965), σ. 951-954, Γιάννης 
Μπακογιαννόπουλος, «Ο νέος ιταλικός κινηματογράφος», Νέα Οικονομία, τχ. 4 (Απρίλιος 1965), σ. 
351-354, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Γέννηση και κάμψη του νεορεαλισμού», Νέα Οικονομία, τχ. 
2 (Φεβρουάριος 1965), σ. 154-156. Στο ύφος του άρθρου και στη δομή του «Κρίση στο Hollywood», 
διακρίνει κανείς την επίδραση της Huston. Πρβλ. ενδεικτικά με το παρεμφερoύς θέματος: Penelope 
Huston, “Hollywood in the age of television”, Sight and Sound, τμ. 26, νο. 4 (Άνοιξη 1957), σ. 174-179.  
914 Γιαν. Μπακ, «Κρίση στο Hollywood», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 4, ό.π., σ. 4. 
915 Ό.π. 
916 Ό.π. 
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Το 1960, το Hollywood δεν έχει πια την αίγλη που έχαιρε προπολεμικά και 

χάνει την ηγεμονία του. Ο αμερικανικός κινηματογράφος βιώνει τον ανταγωνισμό 

από τον ευρωπαϊκό που προσελκύει πλέον το ενδιαφέρον των θεατών αλλά κυρίως 

βρίσκεται αντιμέτωπος με την πτώση των εισιτηρίων, με αποτέλεσμα τη 

συνεπακόλουθη μείωση και των κινηματογραφικών αιθουσών. Μελετώντας και 

παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία, ο Μπακογιαννόπουλος διαπιστώνει την αδυναμία 

ουσιαστικά των ιθυνόντων του Hollywood να επιτύχουν την ανάσχεση της κρίσης 

δελεάζοντας το κοινό να επιστρέψει στις αίθουσες, αφού οι λύσεις των 

υπερπαραγωγών καθώς και των μεγάλων οθονών, των «γιγαντικών» συστημάτων 

αποδεικνύονται ανεπαρκείς. 

Για τον συγγραφέα του άρθρου, η μεγάλη απήχηση των ταινιών του 

Hollywood στους θεατές κατά το παρελθόν οφείλεται στη χαμηλή πνευματική 

στάθμη του αμερικανικού κοινού και στην αποχαυνωτική επίδραση των 

χολλυγουντιανών εικόνων. Το ρόλο του κινηματογράφου του Hollywood έχει πάρει 

πια η τηλεόραση, ως «όπιο του λαού».917 Η μαρξιστική αναφορά καταδεικνύει ότι για 

τον Μπακογιαννόπουλο, τόσο ο εμπορικός κινηματογράφος όσο και η τηλεόραση 

αποτελούν μια νέα θρησκεία με σκοπό την αποπλάνηση των πιστών και τον έλεγχό 

τους.  

Βασική αιτία της κρίσης για τον Μπακογιαννόπουλο είναι η τηλεόραση. 

Στους ιλιγγιώδεις ρυθμούς διείσδυσής της στα αμερικανικά νοικοκυριά αποδίδει την 

πτώση των εισιτηρίων, η οποία σύμφωνα με τον κριτικό, δεν πλήττει τους 

αμερικανούς κεφαλαιούχους, οι οποίοι εξουσιάζουν και τα δύο μέσα, αλλά την 

κινηματογραφική βιομηχανία. Ιδίως το Hollywood, ως βάση της κινηματογραφικής 

παραγωγής και τους εργαζομένους σε αυτήν, που είτε οδηγούνται στην ανεργία αφού 

η μείωση των εσόδων είχε ως αποτέλεσμα την πτώχευση κινηματογραφικών 

εταιρειών παραγωγής (R.K.O, Republic) είτε αναγκάζονται να εργαστούν με 

χαμηλότερους μισθούς στο χώρο της τηλεόρασης.918 Η τηλεόραση αναλαμβάνει να 

παίξει το ρόλο των εταιρειών παραγωγής χαμηλού προϋπολογισμού b movies, όπως η 

P.R.C ή η Monogram, για τις ταινίες των οποίων ο κριτικός δεν κρύβει την 

                                                             
917 Ό.π., σ. 5. 
918 Ο Μπακογιαννόπουλος παραπέμπει σε δήλωση του γάλλου σκηνοθέτη Robert Florey (1900-1979), 
ο οποίος από τη γραφή στα περιοδικά Cinémagazine και La Cinématographie Française πέρασε στη 
σκηνοθεσία εργαζόμενος στην Αμερική από τη δεκαετία του 1920. Ο Florey τη δεκαετία του 1950 
δραστηριοποιήθηκε κυρίως ως τηλεοπτικός σκηνοθέτης.  
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περιφρόνησή του.919 Τα τηλεοπτικά προϊόντα όμως κρίνονται ακόμα χειρότερα, αφού 

οι σκηνοθέτες που αναγκάστηκαν λόγω κρίσης να μεταπηδήσουν στα τηλεοπτικά 

στούντιο, συναντούν δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας «με περιορισμούς και κακές 

συνθήκες».920 

Η κυριαρχία της τηλεόρασης, όμως, για τον κριτικό, δεν έχει μόνο αρνητικά 

αποτελέσματα. Οι οικονομικοί περιορισμοί που καλούνται να υπερβούν οι 

τηλεοπτικοί σκηνοθέτες τους ωθούν στην αναζήτηση δημιουργικών λύσεων, ενώ 

αρκετοί δημιουργοί, θητεύσαντες στα τηλεοπτικά στούντιο, φέρνουν έναν αέρα 

ανανέωσης όταν καλούνται να σκηνοθετήσουν ταινίες για τη μεγάλη οθόνη. Ο 

Μπακογιαννόπουλος επισημαίνει τις μεταβολές στο περιεχόμενο και στο ύφος των 

κινηματογραφικών ταινιών σκηνοθετών, που στα τέλη της δεκαετίας του 1950 

υπογράφουν τις πρώτες τους ταινίες, όπως ο Sidney Lumet, ο John Frankenheimer, ο 

Robert Mulligan, ο Arthur Penn και ο Delbert Mann. Οι συγκεκριμένοι σκηνοθέτες 

τους οποίους αναφέρει, ανήκουν στη γενιά εκείνη των δημιουργών που μαθήτευσαν 

στις ζωντανές εκπομπές της τηλεόρασης και έφεραν στον κινηματογράφο μια πιο 

ρεαλιστική αισθητική με την προτίμησή τους για γυρίσματα σε φυσικούς χώρους και 

για θέματα της καθημερινότητας, για έναν κινηματογράφο ουμανιστικό, με κοινωνικό 

περιεχόμενο. Σημειώνοντας ο Μπακογιαννόπουλος ότι οι σκηνοθέτες αυτοί φέρνουν 

«μια ουσιαστικώτερη επαφή με την πραγματική ζωή»,921 επιβεβαιώνει για μια ακόμη 

φορά τον πόθο του για έναν κινηματογράφο ρεαλιστικής κατεύθυνσης.922 

Το γεγονός ότι ο κινηματογράφος δεν έχει υποκύψει ακόμα στην 

παντοδυναμία της τηλεόρασης οφείλεται, σύμφωνα με τον Μπακογιαννόπουλο, σε 

μια σειρά αιτίων. Αρχικά, η τηλεόραση έχει πάρει τη θέση του κινηματογράφου της 

βιομηχανίας δηλαδή της παραγωγής μαζικών προϊόντων. Το χαμηλό επίπεδο των 

τηλεοπτικών παραγωγών ωθεί τους θεατές να αναζητήσουν πνευματικές συγκινήσεις 

στον κινηματογράφο, αφού «ο Αμερικανός πάσχει από ένα είδος συμπλέγματος 

πνευματικής κατωτερότητας. Εάν ευχαριστηθή παρακολουθώντας μιαν ανοησία, 

                                                             
919 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Godard αφιερώνει την ταινία του À Bout de Souffle στη μνήμη της 
εταιρείας Monogram, η οποία παύει τη λειτουργία της το 1959. Ο Godard αλλά και ο Truffaut στα 
Cahiers και στο Arts ύμνησαν ταινίες της συγκεκριμένης εταιρείας. Βλ. Wheeler W. Dixon, The Films 
of Jean-Luc Godard, State University of New York, Άλμπανυ 1997, σ. 17-18. Ο Μπακογιαννόπουλος 
ξεκάθαρα ανήκει στην παραδοσιακή σχολή κριτικής που περιφρονεί τις b movies της Monogram. 
920 Γιαν. Μπακ, «Κρίση στο Hollywood», ό.π., σ. 4. 
921 Ό.π., σ. 6. 
922 Για τη συγκεκριμένη γενιά σκηνοθετών και για το τι νέο κομίζουν στον κινηματογράφο του τέλους 
της δεκαετίας του 1950, βλ. Gerald Mast, Bruce F. Kawin, ό.π., σ. 344-345. 
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αισθάνεται κατόπιν ένοχος μετριότητας».923 Εν είδη εξιλέωσης, λοιπόν οι θεατές 

επιλέγουν να παρακολουθήσουν ταινίες που προσφέρουν «υλικό για σκέψη»924 και 

αυτές οι ταινίες σημειώνουν εισπρακτική επιτυχία. Με τη θέση του αυτή, η οποία 

κρίνεται για την προβληματική της γενίκευση, ο Μπακογιαννόπουλος επιχειρεί να 

ερμηνεύσει τους λόγους της εξαιρετικής δημοφιλίας την εποχή αυτή ταινιών που 

βασίζονται σε γνωστά βιβλία, όπως το The Bridge on the River Kwai (Η Γέφυρα του 

Ποταμού Κβάϊ, σκην. David Lean, 1957), που όμως άπτονται μιας σειράς παραγόντων 

που δε σχετίζονται με το σύμπλεγμα κατωτερότητας των αμερικανών θεατών.925  

Σημαντικό ρόλο για την επιβίωση του κινηματογράφου του Hollywood, 

σύμφωνα με τον κριτικό, κατέχει η κοινωνική λειτουργία του κινηματογράφου. Η 

επίσκεψη στην κινηματογραφική αίθουσα αποτελεί μια τελετουργία ενηλικίωσης για 

το αμερικανικό κοινό και η σκοτεινή κινηματογραφική αίθουσα φαντάζει ένας 

ιδανικός και φιλόξενος τόπος για τους εφήβους που αρχίζουν να εξερευνούν τη 

σεξουαλικότητά τους. Όπως σημειώνει, ο κινηματογράφος είναι «το πρώτο μέρος, 

όπου τα αγόρια θα πάνε τα κορίτσια, πρόσχημα μαζί και λύση στην αμηχανία 

τους».926 Σε αυτή τη λειτουργία του κινηματογράφου αποδίδει ο Μπακογιαννόπουλος 

την επιτυχία των drive-ins την εποχή αυτή, θίγοντας την αλλαγή στη σύνθεση του 

κινηματογραφικού κοινού στη δεκαετία του 1950, όταν το μεγαλύτερο μέρος του 

αποτελούν πλέον νέοι 15-20 ετών.927 

Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες της αμερικανικής κινηματογραφικής 

βιομηχανίας να αντεπιτεθεί στην τηλεόραση με την ανανέωση του έμψυχου υλικού 

της, με την ανανέωση του ύφους και του περιεχομένου των ταινιών της και με την 

επένδυση σε διαφορετικού τύπου αίθουσες, η κρίση παραμένει. Μια άλλη συνέπειά 

της, όπως παρατηρεί ο Μπακογιαννόπουλος, είναι η στροφή των κινηματογραφικών 

στούντιο στην παραγωγή ταινιών γιγαντιαίων προϋπολογισμών και επισημαίνει το 

ριψοκίνδυνο της τακτικής των εταιρειών να επενδύουν εκατομμύρια δολάρια σε 

υπερπαραγωγές και στη διαφημιστική τους προώθηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ενός κλίματος αβεβαιότητας, καθώς είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος χρεωκοπίας της 

εταιρείας σε περίπτωση εισπρακτικής αποτυχίας μιας ταινίας. 

                                                             
923 Γιαν. Μπακ, «Κρίση στο Hollywood», ό.π., σ. 6. 
924 Ό.π. 
925 Βλ. Ενδεικτικά, Gerald Mast, Bruce F. Kawin, ό.π., σ. 342.  
926 Γιαν. Μπακ, «Κρίση στο Hollywood», ό.π., σ. 6. 
927 Για την αλλαγή στη σύνθεση του κινηματογραφικού κοινού τη δεκαετία του 1950 και το πώς 
επηρεάζει την κινηματογραφική βιομηχανία βλ. David Gomery, ό.π., σ. 319-320. 
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Επιπλέον, κρίνει ότι η τάση αυτή οδηγεί στην πτώση της αισθητικής 

ποιότητας του αμερικανικού κινηματογράφου, αφού οι εταιρείες δεν επενδύουν πλέον 

στις ταινίες μεσαίων προϋπολογισμών. Οι ταινίες αυτές σύμφωνα με τον κριτικό 

υπήρξαν οι καλύτερες της αμερικανικής παραγωγής, αφού «παρουσίαζαν την άψογη 

τεχνική εμφάνιση ενός χολλυγουντιανού δημιουργήματος, χωρίς το υπερβολικά 

ριψοκίνδυνο, που δεν επιτρέπει καλλιτεχνικούς πειραματισμούς».928 Για τον 

Μπακογιαννόπουλο, ο αμερικανικός κινηματογράφος καλλιτεχνικών αξιώσεων είναι 

εκείνος, όπου ο σκηνοθέτης, δουλεύοντας μέσα στο σύστημα, έχει εντούτοις 

περιθώρια να παρεκκλίνει των συμβάσεων εξερευνώντας τις δυνατότητες που του 

προσφέρει το μέσο. Καθώς πλέον οι δυνατότητες καλλιτεχνικού πειραματισμού είναι 

περιορισμένες, η αισθητική ποιότητα παρουσιάζει πτώση, με αποτέλεσμα και τη 

στροφή των αμερικανών θεατών στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. 

Εν μέσω συνεχιζόμενης κρίσης, η επένδυση στο υπερθέαμα και ο 

αυξανόμενος ανταγωνισμός οδηγούν τις εταιρίες παραγωγής σε κινήσεις που 

αποσκοπούν στην εξοικονόμηση χρημάτων, όπως η λύση των συμβολαίων των σταρ, 

η διεύρυνση της εξαγωγής ταινιών στο εξωτερικό, οι συμπαραγωγές και οι runaway 

productions. Το αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών, σύμφωνα με τον 

Μπακογιαννόπουλο, είναι ότι η κινηματογραφική βιομηχανία καταφέρνει να 

επιβιώσει. Όμως, το τίμημα είναι ότι το Hollywood ως τόπος παραγωγής βιώνει τη 

μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του, με τα στούντιο να μένουν κλειστά είτε να 

υπολειτουργούν, είτε να πωλούνται ως αστικά οικόπεδα. Το Hollywood πλέον δεν 

είναι η Μέκκα των μεγάλων σταρ και της χλιδής, αλλά μια πόλη που βιώνει μια 

εργασιακή και οικονομική κρίση και όπου οι εργαζόμενοι στα στούντιο αναγκάζονται 

ακόμα και να απεργήσουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.929 

Γίνεται σαφές ότι ο Μπακογιαννόπουλος, αποσαφηνίζοντας τους λόγους που 

οδήγησαν το Hollywood σε οικονομική κρίση, καταγράφοντας τους τρόπους με τους 

οποίους επεχείρησε η βιομηχανία να αντισταθεί σε αυτήν, και τις γενικότερες 

επιπτώσεις της κρίσης όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στο περιεχόμενο και στο 

ύφος των ταινιών, επιχειρεί μέσω της κατάδειξης του κινηματογράφου ως ενός 

πολυδιάστατου φαινομένου, να βοηθήσει το αναγνωστικό κοινό του Κινηματογράφος-

Θέατρο να απομυθοποιήσει τον χολλυγουντιανό κινηματογράφο. 
                                                             
928 Γιαν. Μπακ, «Κρίση στο Hollywood», ό.π., σ. 7. 
929 Ο Μπακογιαννόπουλος αναφέρεται στις απεργιακές κινητοποιήσεις ηθοποιών κι σεναριογράφων 
που έλαβαν χώρα την Άνοιξη του 1960, ένα πρωτοφανές φαινόμενο στα χρονικά του Hollywood. Βλ. 
Penelope Huston, “After the strike”, Sight and Sound, τμ. 29, νο. 3 (Καλοκαίρι 1960), σ. 110. 
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«Άλλοι» κινηματογράφοι 

 

Αν και το Κινηματογράφος-Θέατρο διακρίνεται από ένα σαφή δυτικοκεντρικό 

προσανατολισμό, εστιάζοντας κυρίως στα καλλιτεχνικά επιτεύγματα του ευρωπαϊκού 

κινηματογράφου, στις σελίδες του εντοπίζει κανείς ορισμένες αναφορές και σε 

«άλλους» κινηματογράφους, όπου με τον όρο αυτό δηλώνουμε κινηματογραφίες οι 

οποίες εφαρμόζουν εναλλακτικά μοντέλα παραγωγής ή ακολουθούν διαφορετικές 

αφηγηματικές συμβάσεις μακριά από τα κυρίαρχα δυτικά πρότυπα. Εκτός από εκείνες 

που γίνονται στα πλαίσια αφιερωμάτων σε διεθνή φεστιβάλ, οι αναφορές του 

περιοδικού στους «άλλους» κινηματογράφους, περιορίζονται, στην κριτική του 

σοβιετικού Pervyy den Mira του Segel και του ινδικού Mother India, ενώ ξεχωριστό 

άρθρο αφιερώνεται στη σύντομη παρουσίαση-ανάλυση της μεξικανικής ταινίας 

Torero. 

Torero 

Ο μεξικανικός κινηματογράφος δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό της 

δεκαετίας του 1950. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλονται μελοδράματα και 

δραματικές περιπέτειες από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής και ταινίες-οχήματα 

των σταρ της μεξικανικής παραγωγής με διεθνή απήχηση όπως ο Cantinflas, ο Pedro 

Armendáriz και η María Félix. Οι έλληνες κριτικοί αντιμετωπίζουν μάλλον με 

αδιαφορία τις ταινίες αυτές, ως εμπορικά προϊόντα αμφιβόλου καλλιτεχνικής 

ποιότητας. Η στάση τους διαφοροποιείται σε περιπτώσεις σκηνοθετών όπως ο Emilio 

Fernández ή ο Luis Buñuel-της μεξικανικής του περιόδου-, των οποίων οι ταινίες 

έρχονται στη χώρα, έχοντας αναγνωριστεί από την ευρωπαϊκή κριτική, όπως 

συμβαίνει και στην περίπτωση του Torero.930 

Με τη δημοσίευση του ανυπόγραφου άρθρου «Torero του Carlos Velo»,στο 

δεύτερο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο, εκφράζεται το ενδιαφέρον των 

συντακτών του περιοδικού για το ντοκιμαντέρ, όπως αυτό εκδηλώθηκε μέσα από τις 

δράσεις της Ομάδας των Πέντε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αλλά και μέσα από 

την πρακτική ενασχόλησή τους με το είδος στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Επίσης, η συγκεκριμένη δημοσίευση συνδέεται με την αναγνώριση της καλλιτεχνικής 
                                                             
930 Τη σεζόν 1959-1960 δεν προβάλλεται καμία ταινία από το Μεξικό, ενώ τη σεζόν 1960-1961 μόνο 
δύο. Βλ. Πάνος Κουάνης, ό.π., σ. 238. Τη δεκαετία του 1950 πάντως προβάλλονται στη χώρα αρκετές 
ταινίες του Fernández, ενώ προβάλλονται ακόμα ταινίες των Gabriel Soria, Ernesto Cortázar,Tito 
Davison και Roberto Gavaldón, αλλά και του Buñuel. 
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αξίας της ταινίας από την ευρωπαϊκή κριτική, είναι δηλωτική του γενικότερου 

ενδιαφέροντος του περιοδικού για έναν ρεαλιστικό κινηματογράφο, ενώ σε ένα 

δεύτερο επίπεδο μπορεί να αναχθεί στα πλαίσια της διαφημιστικής προώθησης του 

Torero από την εταιρεία που έχει αναλάβει τα δικαιώματα διανομής και 

εκμετάλλευσης της ταινίας στην Ελλάδα.931 

Τη σκηνοθεσία του Torero υπογράφει ο ισπανός δημιουργός ντοκιμαντέρ 

Velo, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Μεξικό από το 1939, αυτοεξόριστος από την 

πατρίδα του λόγω των αριστερών πολιτικών του φρονημάτων. Παραγωγός της είναι ο 

Manuel Barbachano-Ponce, μια σημαντική μορφή του ανεξάρτητου μεξικανικού 

κινηματογράφου της εποχής, ο οποίος προβαίνει στη χρηματοδότηση ταινιών έξω 

από το κυρίαρχο μονοπωλιακό συστήμα παραγωγής της μεξικανικής 

κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η εταιρεία του Teleproduciones S.A, αποτελεί 

πυρήνα μιας ομάδας δημιουργών και διανοούμενων, μεταξύ των οποίων και ο Velo, 

οι οποίοι αναζητούν νέες θεματικές και μια νέα κινηματογραφική αισθητική.932 Το 

1953 η συνεργασία του Velo με τον Barbachano-Ponce έχει ως αποτέλεσμα την 

ταινία Raices (Ρίζες, σκην. Benito Alazraki), η οποία ξεπερνά τα σύνορα του Μεξικό 

και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε διεθνή φεστιβάλ.933 Η επιτυχία του φιλμ αυτού, με 

το οποίο όπως σημειώνει ο Sergio Garcia εγκαινιάζεται ο ανεξάρτητος μεξικανικός 

κινηματογράφος, οδηγεί τους δύο άνδρες σε μια δεύτερη συνεργασία με σκοπό την 

παραγωγή του Torero.934 

 Η ταινία, σε σενάριο του γνωστού σεναριογράφου του Hollywood Hugo 

Butler (υπογράφει με το ψευδώνυμο Hugo Mozo), θύματος των μακαρθικών 

διώξεων, που έχει καταφύγει στο Μεξικό, αποτελεί δείγμα μιας συνειδητής 

                                                             
931 Πρόκειται για την εταιρεία Ιωαννίδης Φιλμ ΕΠΕ, ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, που 
συνεργάζεται με την Columbia, η οποία έχει αναλάβει την παγκόσμια διανομή του Torero. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το άρθρο συνοδεύεται από πλήθος φωτογραφιών που προέρχονται από το υλικό 
προώθησης της αμερικανικής εταιρείας.  
932 Για τον Velo, έναν άγνωστο στην Ελλάδα δημιουργό, ο οποίος αποτέλεσε μια από τις προδρομικές 
μορφές του Νέου Μεξικανικού Κινηματογράφου βλ. ενδεικτικά Miguel Anxo Fernández, Las 
Imágenes de Carlos Velo, Universidad National Autonoma de Mexico, Μεξικό 2007. José Rovirosa, 
Miradas a la Realidad. Ocho Entrevistas a Documentalistas Mexicanos, Centro Universitario de 
Estudios Cinematograficos-Unam, Μεξικό 1990, σ. 19-36. Για τον Barbachano-Ponce και τη συμβολή 
του στον ανεξάρτητο κινηματογράφο του Μεξικού βλ. Eduardo de la Vega Alfaro, The decline of the 
golden age and the making of the crisis”, στο Mexico's Cinema. A Century of Film and Filmmakers, 
επιμ. Joanne Hershfield, David R. Maciel, Rowman & Littlefield Publishers, Λάνχαμ 1999, ό.π., σ. 190-
191. John King, Magical Reels. A History of Cinema in Latin America, Verso, Λονδίνο 2000, σ. 132. 
933 Η ταινία προβλήθηκε εκτός προγράμματος στο 15ο Φεστιβάλ Βενετίας το 1954 και στο 8ο 
Φεστιβάλ Καννών το 1955, όπου και βραβεύτηκε από την ένωση κριτικών κινηματογράφου FIPRESCI.  
934 Sergio Garcia, “Toward a fourth cinema”, Wide Angle, τχ. 21, αρ. 3 (Ιούλιος 1999), σ. 85. 
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προσπάθειας για την ανανέωση ενός κινηματογραφικού στυλ, το οποίο 

διαφοροποιείται και αντιτίθεται στο εμπορευματοποιημένο, στερεότυπης μορφής και 

περιεχομένου κινηματογραφικό προϊόν της μεξικάνικης παραγωγής. Όπως σημειώνει 

η Rebecca M. Schreiber το Torero θα οδηγήσει μαζί με άλλες ταινίες ανεξάρτητων 

σκηνοθετών της δεκαετίας του 1950 στη δημιουργία του κινήματος Nuevo Cine.935  

Το Torero αποτελεί ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, με αντικείμενο τη 

ζωή του διάσημου ταυρομάχου της εποχής Luis Procuna, αν και κανείς θα μπορούσε 

να το κατηγοριοποιήσει ως ταινία μυθοπλασίας με στοιχεία ντοκιμαντέρ, καθώς το 

φιλμ αρνείται τις αυστηρές κατατάξεις. Ο Velo δομεί το έργο του χρησιμοποιώντας 

υλικό από ταινίες επικαίρων, στο οποίο έχουν καταγραφεί στιγμές της ζωής και της 

καριέρας του Procuna, αλλά και δραματοποιώντας τη ζωή του ήρωά του. Ο ίδιος ο 

Procuna υποδύεται τον εαυτό του, ενώ ταυτόχρονα αφηγείται τη ζωή του, με τις 

φιλμικές εικόνες της ταινίας να συνοδεύονται από τον πρωτοπρόσωπο, εκτός πεδίου 

λόγο του. Στην ταινία είναι σαφής η επίδραση του ιταλικού νεορεαλιστικού 

κινηματογράφου στην παρουσία ερασιτεχνών ηθοποιών, την πραγματοποίηση των 

γυρισμάτων σε φυσικούς χώρους, το στυλ αφήγησης που παραπέμπει στο 

ντοκιμαντέρ και την αμφισημία του φινάλε. Επίσης, ο ήρωας παρουσιάζεται σε 

άμεση συσχέτιση με το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του και γίνεται 

προσπάθεια να αποδοθεί κινηματογραφικά η πραγματικότητα της καθημερινής ζωής 

των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων του Μεξικό.936 Όμως, ο Velo δεν κρύβει τις 

επιδράσεις που έχει δεχτεί και από τους σοβιετικούς σκηνοθέτες της δεκαετίας του 

1920, αφού ιδίως στις σκηνές των ταυρομαχιών επιλέγει ένα μοντάζ όπου μέσω της 

σύγκρουσης και της διαλεκτικής των πλάνων προσδίδει στις εικόνες του ευρύτερα 

νοήματα.  

Μετά την ολοκλήρωση του Torero, στα πρότυπα της επιτυχίας του Raices, οι 

δημιουργοί της επεδίωξαν να γνωρίσουν την ταινία τους σε ένα διεθνές κοινό. Την 

άνοιξη του 1956 το Torero ξεκίνησε τη φεστιβαλική του πορεία του από τις Κάννες, 

όπου και κέντρισε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον των απεσταλμένων του 

                                                             
935 Rebecca M. Schreiber, Cold War Exiles in Mexico. U.S. Dissidents and the Culture of Critical 
Resistance, University of Minnesota Press, Μινεάπολις 2008, σ. 122. Για μια ανάλυση της ταινίας 
Torero και των στοιχείων εκείνων που τη διαφοροποιούν από τον κλασικό κινηματογράφο του 
Hollywood Βλ. Rebecca M. Schreiber, ό.π., σ. 115-122. 
936 Το νεορεαλιστικό ύφος της ταινίας φανερώνει και την επιρροή που δέχονται σε παγκόσμιο 
επίπεδο, τη δεκαετία του 1950 αλλά και αργότερα οι νέοι κινηματογράφοι από τον ιταλικό 
νεορεαλιστικό κινηματογράφο. Ο Velo, εξάλλου συνεργάστηκε με τον Zavattini για τη δημιουργία της 
ταινίας Mexico Mio, αλλά η ταινία δεν ολοκληρώθηκε. Βλ. Miguel Anxo Fernández, ό.π., σ. 123. 
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κινηματογραφικού τύπου. Στα Cahiers η ταινία χαρακτηρίστηκε ως «εξαιρετική» και 

«μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο τραγικός ρεαλισμός δίνει μια τέτοια 

εντύπωση αυθεντικότητας»,937 ενώ στο Sight and Sound, ο Lindsay Anderson έγραψε 

ότι πρόκειται για τη «συναρπαστική μελέτη ενός ταυρομάχου, ένα αληθινό 

ντοκιμαντέρ, που δε μελετά μόνο εξωτερικές όψεις και τεχνικές, αλλά διανοητικές 

καταστάσεις την υπερηφάνεια, το φόβο, την αφοσίωση αυτών των θυσιαζόμενων 

ηρώων της αρένας».938 Τρεις περίπου μήνες αργότερα, η ταινία συμπεριελήφθη στις 

διαγωνιζόμενες για το Χρυσό Λέοντα ταινίες του 17ου Φεστιβάλ Βενετίας και, μετά 

από παρέμβαση του Bazin, απέσπασε ειδική μνεία «για τη συμβολή της στην 

ανανέωση του κινηματογραφικού ρεαλισμού, με την ενοποίηση αληθινών 

ντοκουμέντων και αναπαραστάσεων» και έλαβε αποθεωτικές κριτικές από τον τύπο 

της εποχής.939  

Η επιτυχία του Torero στα διεθνή φεστιβάλ και οι πολυάριθμες βραβεύσεις 

της ανά τον κόσμο είχαν ως αποτέλεσμα τη διανομή της στις κινηματογραφικές 

αίθουσες της Γαλλίας.940 Με αφορμή την προβολή της στο Παρίσι το φθινόπωρο του 

1957, οι γάλλοι κριτικοί της επεφύλαξαν εγκωμιαστική υποδοχή. Ο Bazin μέσα από 

τις σελίδες των France Observateur και Radio-Cinéma-Télévision, χαρακτήρισε την 

ταινία «μια επανάσταση του ρεαλισμού»,941 ενώ με θέρμη εκφράστηκε και ο Doniol-

Valcroze στην κριτική του στα Cahiers τον Δεκέμβριο του 1957. To Torero κατάφερε 

να ενώσει κριτικούς όπως ο Sadoul και ο Agel και αναγνωρίστηκε ως μία από τις 

καλύτερες ταινίες του 1957.942 Η κριτική της αποδοχή είχε ως αποτέλεσμα και την 

επιλογή της ως άξιας προβολής στις κινηματογραφικές λέσχες της χώρας. Το Torero 

προβλήθηκε από το δίκτυο των κινηματογραφικών λεσχών της καθολικής εκκλησίας 

                                                             
937 Fred Carson κ.ά. “Cannes 1956”, Cahiers du Cinéma, τμ. 10, νο. 60 (Ιούνιος 1956), σ. 20. 
938 Lindsay Anderson, “Panorama at Cannes”, Sight and Sound, τμ. 26, νο. 1 (Καλοκαίρι 1956), σ. 21. Η 
ενθουσιώδης υποδοχή της ταινίας από τον Anderson είναι εμφανής και στο: Lindsay Anderson, 
“Festival films. Venice”, Sight and Sound, τμ. 26, νο. 2 (Φθινόπωρο 1956), σ. 87. 
939 Βλ. ενδεικτικά, «Εις το φεστιβάλ της Βενετίας», Το Βήμα, 4 Σεπτεμβρίου 1956, σ. 2. 
940 Σχετικά με τις πολυάριθμες υποψηφιότητες και βραβεύσεις του Torero, βλ. Miguel Anxo 
Fernández, ό.π. σ. 135. 
941 Οι πληροφορίες σχετικά με τις κριτικές του Bazin από Fernão Pessoa Ramos, “Bazin espectador e a 
intensidade na circunstância da tomada”, Revista Eletrônica BOCC - Biblioteca On Line de Ciências da 
Comunicação/Universidade Beira Interior [http://bocc.ubi.pt/pag/ramos-fernao-pessoa-bazin.pdf 
(14/1/1015)] και Ivone Margulies, “Bazin's exquisite corpses”, στο Dudley Andrew, Hervé Jaubert 
Laurencin (επιμ.), Opening Bazin. Postwar Film Theory and Its Afterlife, Oxford University Press, Νέα 
Υόρκη 2011, σ. 199. 
942 Βλ. Jacques Doniol-Valcroze, “Dimanche prochain (Toro)”, Cahiers du Cinéma, τμ. 13, νο. 77 
(Δεκέμβριος 1957), σ. 55-57. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 13, νο.77, ό.π. σ. 45. “Les dix 
meilleurs films de 1957-Palmares des lecteurs”, Cahiers du Cinéma, τμ. 14, νο. 80 (Φεβρουάριος 
1958), σ. 48.  
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και ο Collet υπέγραψε εκτενή ανάλυση της ταινίας στο Télé-ciné.943 Την ίδια χρονιά, 

το Torero προβλήθηκε στο National Film Theatre του Λονδίνου, αν και η λογοκρισία 

δεν επέτρεψε την προβολή της στο εμπορικό κύκλωμα αιθουσών της Βρετανίας.944 

Έχοντας συγκεντρώσει δάφνες από την κριτική στο εξωτερικό, η ταινία 

φτάνει στην Ελλάδα αναγνωρισμένη και καταξιωμένη ως ταινία τέχνης. Αρχικά 

προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών, ενώ ακολουθεί η προβολή 

της στην Κινηματογραφική λέσχη της Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, την άνοιξη του 

1960, με τον τίτλο Τόρο, ένδειξη ότι η ταινία έρχεται στις ελληνικές 

κινηματογραφικές λέσχες μέσω Γαλλίας.945  

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία Ιωαννίδης Φιλμ στα πλαίσια της προώθησής της 

ταινίας, η οποία πλέον τιτλοφορείται Ολέ! Τορέρο, επιλέγει το Κινηματογράφος-

Θέατρο ως μέσο κατάλληλο για να φιλοξενήσει διαφημιστική καταχώρησή της. Με 

αυτή ανακοινώνεται η επικείμενη προβολή της σε κεντρικούς κινηματογράφους των 

Αθηνών και δίνεται έμφαση στις πολυάριθμες βραβεύσεις της και στην προβολή της 

«με εξαιρετική επιτυχίαν» στις κινηματογραφικές λέσχες της χώρας.946 Το κείμενο 

της διαφήμισης φανερώνει ότι το φιλμ προωθείται ως μια καλλιτεχνική ταινία. 

Ενδεικτικό της προώθησης αυτής είναι η αναγραφή του ονόματος του σκηνοθέτη με 

μεγάλα κεφαλαία γράμματα, ενώ το όνομα του πρωταγωνιστή της σημειώνεται με 

μικρότερη γραμματοσειρά.947  

Το φιλμ έρχεται στην Ελλάδα συνοδευόμενο από έναν κριτικό λόγο που δίνει 

έμφαση στην αυθεντικότητα, την πρωτοτυπία, το ρεαλισμό, τον ουμανισμό και τις 

μεταφυσικές προεκτάσεις του. Σε μια περίοδο που ο ιταλικός νεορεαλισμός θεωρείται 

ότι έχει παρακμάσει ή ότι γίνεται περισσότερο ψυχολογικός και εσωστρεφής, ενώ το 

αίτημα για έναν ουμανιστικού περιεχομένου ρεαλισμό εξακολουθεί να είναι ισχυρό, 

οι αναζητήσεις των δημιουργών του Torero εκτιμούνται ιδιαίτερα. Επίσης, σε μια 

                                                             
943Jean Collet, “Toro”, Télé-ciné, τχ. 77 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) 1958, σ. 1-7. 
944 “The front page”, Sight and Sound, τμ. 28, νο. 1 (Χειμώνας 1958-1959), σ. 9. 
945 Το Torero προβάλλεται στα πλαίσια της Κινηματογραφικής Λέσχης της Τέχνης στις 1/5/1960 
(Αλέξανδρος) με τον τίτλο Τόρο. «Αι προβολαί της “Τέχνης”», Μακεδονία, 30 Απριλίου 1960, σ. 2. Η 
προβολή επαναλαμβάνεται και στις 8/5/1960. «Αι προβολαί της “Τέχνης”», Μακεδονία, 8 Μαΐου 
1960, σ. 3.  
946 Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 50. 
947Η ταινία τελικά προβλήθηκε στην Αθήνα στις 26 Σεπτέμβριου του 1960, με τον τίτλο Ολέ Τορέρο 
στους κινηματογράφους Α’ προβολής Άστρον και Έλλη, ιδιοκτησίας του Ιωαννίδη, της Ιωαννίδης 
Φιλμ, που έχει αναλάβει και τη διανομή της. Στη Θεσσαλονίκη η ταινία αρχίζει να προβάλλεται τον 
Μάρτιο του 1961. Δύο χρόνια αργότερα, η ταινία του Velo ως Torero! ξαναγυρίζει στο χώρο των 
κινηματογραφικών λεσχών. Στις 18 Μαρτίου 1962, προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη 
Πειραιά. (Πηγές: Ελευθερία, Τα Νέα, Μακεδονία) 
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περίοδο όπου οι δημιουργοί θέτουν το αίτημα μιας νέας κινηματογραφικής έκφρασης, 

το Torero ως πρόταση νέων τρόπων δόμησης της αφήγησης και ανανέωσης της 

φόρμας, είναι αναμενόμενο να γοητεύσει και τους κριτικούς στην Ευρώπη και 

συνεπακόλουθα τους συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο, φέροντας την 

πρωτοτυπία της κατασκευής και την αυθεντικότητα του θέματός της.  

Καθώς το άρθρο «Torero του Caros Velo» δημοσιεύεται ανυπόγραφο, δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν υπεύθυνος για τη σύντομη ανάλυση της 

ταινίας είναι κάποιος συντάκτης του περιοδικού ή αν πρόκειται για αναδημοσίευση 

από ξένο έντυπο ή για παράφραση αποσπασμάτων από εκτενέστερο άρθρο, κάτι το 

οποίο είναι πολύ πιθανό σύμφωνα με τις πρακτικές που ακολουθούνται στο 

Κινηματογράφος-Θέατρο. Σε κάθε περίπτωση, στο κείμενο, είτε πρόκειται περί 

πρωτότυπης σύλληψης, είτε παράφρασης, είναι ευδιάκριτη η επιρροή της Καθολικής 

γαλλικής θεωρητικής σκέψης που εμπνέεται από μια μεταφυσική ανάγνωση των 

κινηματογραφικών εικόνων και αναζητά έναν κινηματογράφο ρεαλιστικό. Το άρθρο 

εστιάζεται στη σχέση της ταινίας με την πραγματικότητα. Αν και δεν χρησιμοποιείται 

πουθενά στο κείμενο η λέξη «ντοκιμαντέρ», είναι σαφές ότι γίνεται λόγος για ένα 

φιλμικό κείμενο το οποίο ορίζεται σε αντιδιαστολή με έναν κλασικό μυθοπλαστικό 

κινηματογράφο. 

Αρχικά τονίζεται η ιδιότητα του Procuna ως αφηγητή της ταινίας. Είναι ο 

άνθρωπος, ο οποίος «διηγείται τη ζωή του», ο ταυρομάχος που αφηγείται «τις μικρές 

και μεγάλες στιγμές της καρριέρας του».948 Η ιδιότητα του ήρωα ως αφηγητή, ο 

οποίος σε πρώτο πρόσωπο σχολιάζει τη ζωή του και ο οποίος μοιράζεται με το κοινό 

τις προσωπικές του εμπειρίες, τις αναμνήσεις και τους φόβους του, κάνει την ταινία 

να αποκτά τη σημασία ντοκουμέντου και το βάρος μιας αυτοβιογραφικής μαρτυρίας. 

Εκτιμώνται, επίσης, η λακωνικότητα, η απλότητα και η ευστοχία του λόγου του 

Procuna, που επιτυγχάνει να μεταδώσει στο κοινό τις «δονούμενες ακόμα 

συγκινήσεις του»,949 χωρίς τη χρεία φιλολογικών ψιμυθίων ή δραματικών 

υπερβολών. Ο δημιουργός της ταινίας οργανώνει το φιλμ με άξονα την 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση, απορρίπτοντας τους κανόνες μιας κλασικής δραματικής 

οικοδόμησης. Ο Velo είναι ο δημιουργός που κατασκευάζει την ταινία ως μίξη 

«μοντάζ επικαίρων, σκηνών προετοιμασμένων σκηνοθετικά, ή που 

                                                             
948 «Τορέρο! του Carlos Velo», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 31. 
949 Ό.π. 
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αυτοσχεδιάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής ταυρομαχίας»,950 αλλά η 

πρωτότυπη φόρμα του γίνεται μέσο για να υπηρετήσει το θέμα του Torero, τη ζωή 

ενός ανθρώπου. 

Ο Procuna δεν είναι μόνο ο θεματικός πυρήνας και ο αφηγητής της ταινίας. 

Στις δραματοποιημένες σκηνές της είναι ο τυπικός ήρωας μιας συμβατικής ταινίας 

ταυρομαχίας ή μιας κλασικής βιογραφικής ταινίας, ο οποίος «συναντάει από την αρχή 

της καρριέρας του μια άλλοτε καταθληπτική και άλλοτε ενθουσιαστική διαδοχή από 

αποτυχίες και θριάμβους».951 Ταυτόχρονα όμως δεν υποδύεται έναν φανταστικό 

χαρακτήρα, αλλά τον εαυτό του, είναι «ερμηνευτής μαζί και πρόσωπο του έργου»,952 

προσδίδει στον χαρακτήρα που υποδύεται την αλήθεια της φυσικής του παρουσίας, 

των συναισθημάτων και των εμπειριών του. 

Πέρα από πρωταγωνιστής μιας τυπικής ιστορίας, όπου ο ήρωας υπερνικώντας 

τις δυσκολίες στέφεται στο φινάλε θριαμβευτής, ο Procuna παρουσιάζεται ως ένας 

ήρωας υπαρξιακών διαστάσεων, ο οποίος κατατρύχεται από τη συνείδηση της 

θνητότητάς του, αφού κάθε φορά που εισέρχεται στην αρένα γνωρίζει ότι ο θάνατος 

είναι παρών. Στα πρόσωπα των νεκρών συναδέλφων του, των «μεγαλύτερων 

τορέρο»953 βλέπει το αναπόδραστο του τέλους και αποκτά τη συνείδηση των ορίων, 

των αδυναμιών του. Αντίπαλός του είναι ο ίδιος του ο φόβος, αφού μαζί με τον φόβο 

του θανάτου και την επίγνωση της ευθραυστότητάς, έρχεται αντιμέτωπος με τον 

φόβο του πλήθους, της αγωνίας ότι θα λυγίσει κάτω από τις λοιδορίες του αλλά και 

του φόβου του για τον ίδιο του τον εαυτό και για τη δειλία του. Η δόξα τελικά δεν 

είναι ο στόχος, αλλά ένα προσωρινό διάλλειμα από το φόβο, ένα μέσο για να 

βελτιώσει τον εαυτό του και μια αναβολή του θανάτου, «μια στιγμιαία ανάπαυλα[…] 

«μέχρι την ώρα που θα σωριαστή στο βρεγμένο χώμα της αρένας και δε θα 

ξανασηκωθή».954 

Η ανάλυση του κεντρικού χαρακτήρα απηχεί την αντίστοιχη ανάλυση του 

Collet, στο Télé-ciné, ο οποίος θα δει τον ήρωα ως ενσάρκωση του φόβου, την αρένα 

ως το χώρο όπου ο άνθρωπος οφείλει να δαμάσει το θάνατο και όπου η ένδειξη 

φόβου από τον ταυρομάχο συνιστά μια «παραβίαση του τελετουργικού, καθώς 

υπενθυμίζει στο θεατή ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει νικητής στην αναμέτρησή 

                                                             
950 «Τορέρο! του Carlos Velo», ό.π. 
951 Ό.π. 
952 Ό.π. 
953 Ό.π. 
954 Ό.π. 
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του με το θάνατο.955 Επίσης, η θέση που εκφράζεται στο κείμενο για την αρένα ως 

θέατρο όπου διαδραματίζεται η τραγωδία της ύπαρξης και όπου ο θάνατος είναι 

μονίμως παρών, απηχεί τις θεωρητικές θέσεις του Bazin, καθώς για το Γάλλο 

θεωρητικό η ουσία της ταυρομαχίας, ο μεταφυσικός της πυρήνας είναι ο θάνατος.956 

Η αρένα είναι ο τόπος όπου λαμβάνει χώρα ένα τραγικό μπαλέτο, το οποίο 

περιστρέφεται γύρω από την παρουσία και τη μόνιμη πιθανότητα του θανάτου και 

όπου ο ταυρομάχος μετέχει σε ένα χορό θανάσιμο, ο οποίος μπορεί να του κοστίσει 

τη ζωή όπως και σε έναν ακροβάτη, ο οποίος αρνείται την ασφάλεια του 

προστατευτικού διχτιού.957 Η ταυρομαχία ορίζεται ως θέαμα μεταφυσικών 

προεκτάσεων με πρωταγωνιστή τον ταυρομάχο, τον ήρωα που κατά τον Bazin 

θνήσκει κάθε απόγευμα στην οθόνη.958 Για τον Bazin, η δύναμη του κινηματογράφου 

να αναπαράγει τη μοναδική στιγμή του θανάτου, μπορεί να είναι μια πράξη 

μεταφυσικής αναισχυντίας, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα συνταρακτικό 

γεγονός, ακόμα πιο συγκινητικό και από τη στιγμή που αναπαράγει, «εφόσον 

πολλαπλασιάζει ποιοτικά τη μοναδικότητα της στιγμής με την αντίθεση της 

επανάληψής της παρέχοντάς της ένα συμπληρωματικό μεγαλείο».959  

Η ταινία Torero, άλλωστε, έχει τροφοδοτήσει τη θεωρητική ενασχόληση του 

Bazin με το θέμα της κινηματογραφικής απεικόνισης του θανάτου. Σε αυτήν, όπως 

και γενικότερα στις ταινίες ταυρομαχίας, ο Bazin έλκεται από την αναντίρρητη 

παρουσία της πραγματικότητας στην οθόνη, από το ενδεχόμενο του θανάτου του 

ταυρομάχου αλλά και του ταύρου.960 Στο Κινηματογράφος-Θέατρο, ο ανώνυμος 

συντάκτης, όπως ο Bazin, συγκλονίζεται από την απεικόνιση του θανάτου του 

διάσημου ταυρομάχου Manolete. «Βλέποντας το μεγάλο Μανολέτε να εκτελή το 

ασύλληπτο μπαλέττο του μέσα στην αρένα κι ύστερα από λίγα λεπτά, το θάνατό του 

                                                             
955 Jean Collet, “Τoro”, ό.π., σ. 7. 
956 Βλ. Αντρέ Μπαζέν , «Νεκρός κάθε απόγευμα», ό.π., σ. 73. Το συγκεκριμένο άρθρο γράφεται με 
αφορμή την παρακολούθηση της ταινίας των Myriam Borsoutsky και Braunberger, La Course de 
Taureaux (Η Ταυρομαχία, 1951), μια ταινία που φέρνει στο νου το Torero, στο βαθμό που το μοντάζ 
χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον Bazin, επίσης ως μέσο επίτευξης ενός «φυσικού ρεαλισμού». 
957 Ό.π. σ. 73. 
958 Ό.π., σ.75. 
959 Ό.π.. 
960 Το στοιχείο εκείνο το οποίο καθιστά ξεχωριστή την ταινία Torero για τον Bazin, σύμφωνα με την 
Margulies, είναι «η πιθανότητα, που προσφέρεται με την αναπαράσταση, να παραταθεί η ζωή που 
βρίσκεται σε κίνδυνο στις σκηνές ταυρομαχίας. Εμποτισμένος με το απρόοπτο, που τόσο λατρεύει ο 
κριτικός, αυτός ο χωρίς ραφές συνδυασμός δραματοποιημένου υλικού και επικαίρων επιμηκύνει μία 
ζωή σε κίνδυνο, αποτελώντας έτσι για τον Bazin την τέλεια βιογραφική ταινία». Ivone Margulies, 
ό.π., σ. 196. 
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συγκλονιζόμαστε από την ένταση της κινηματογραφικής συμπύκνωσης του 

χρόνου».961 

Για τον συντάκτη του «Τορέρο του Carlos Velo», η πάλη του Procuna με το 

φόβο, με το πλήθος, με τον ίδιο του τον εαυτό και τέλος με τον θάνατο «μας δ ε ί χ ν 

ο ν τ α ι χωρίς μάταιη ρητορεία, αλλά με τη δύναμη εκείνη, που βγαίνει από την 

άμεση επαφή με τα πράγματα πριν χάσουν το υλικό τους βάρος».962 O 

κινηματογράφος στη σωστή του κατεύθυνση, στηρίζεται στα δικά του μέσα, στην 

κινηματογραφική γλώσσα και δεν καταφεύγει σε δραματικά τεχνάσματα, σε ψιμύθια 

και στολισμούς με σκοπό να χειραγωγήσει το θεατή. Η ρητορεία στο κείμενο 

ταυτίζεται με μια αποπλανητική και άρα κατακριτέα δύναμη του κινηματογραφικού 

μέσου, με την καθυπόταξη της πραγματικότητας σε δραματικά σχήματα που σκοπό 

έχουν να τονίσουν, να υπογραμμίσουν, Αντίθετα ο κινηματογράφος που οραματίζεται 

ο συγγραφέας του κειμένου, κατέχει δύναμη αποκαλυπτική. Απορρίπτοντας την 

περιττή ευγλωττία ζητά την απλότητα, τη λιτότητα και το ακατέργαστο των 

εικόνων.963 Η δύναμη αυτού του κινηματογράφου απορρέει από το ρεαλισμό του, από 

τη σχέση του με την πραγματικότητα. Η επιρροή του Bazin στη σκέψη του 

συγγραφέα του κειμένου για άλλη μια φορά είναι εμφανής, αφού για τον γάλλο 

θεωρητικό η ουσία του κινηματογράφου βρίσκεται στην οντολογική του σχέση με 

την πραγματικότητα.964  

Στην κατακλείδα του άρθρου, ο συντάκτης του αποφαίνεται ότι η ταινία 

Torero αποτελεί μια σπάνια περίπτωση όπου ο κινηματογράφος μπόρεσε να βρει το 

                                                             
961 «Τορέρο! του Carlos Velo», ό.π. Βλ. και Andre Bazin, “Theatre and cinema”, What is Cinema?, τμ. 
1, ό.π., σ. 98, όπου ο Bazin αναφέρεται και αυτός στον θάνατο του Manolete και στοχάζεται περί της 
φύσης της απεικόνισης του θανάτου στον κινηματογράφο και στη σχέση της με το πραγματικό 
γεγονός. 
962 Ό.π. 
963 Στην κριτική του στο Βήμα, ο Σκαλιόρας απηχεί τις θέσεις του Κινηματογράφος-Θέατρο, 
επισημαίνοντας τη λιτότητα της αφήγησης, ενώ σημειώνει και την απουσία κακόγουστης 
δραματοποίησης και ψυχολογικού εξωραϊσμού, στοιχεία που θα υπέσκαπταν τη γνησιότητα της 
ιστορίας. Ακόμα τονίζει την πειστικότητα της ταινίας που οφείλεται στην προσήλωση στην αλήθεια, 
καταλήγοντας ότι «το συγκλονιστικό έργο του Κάρλος Βέλο […]θα μπορούσε να ανταποκριθή στον 
ακόλουθο ορισμό του κινηματογράφου: Κάτι που δεν είναι δυνατόν να ειπωθή παρά μόνο στη 
γλώσσα της οθόνης». Κ.Σκαλιόρας, «Αι νέαι ταινίαι της εβδομάδος», Το Βήμα, 27 Σεπτεμβρίου 1960, 
σ. 2. 
964 Η αναφορά στην υλικότητα των πραγμάτων φέρνει στον νου επίσης τη ρεαλιστική υλιστική 
αισθητική του Kracauer και τις θέσεις του για τη δυνατότητα του κινηματογράφου, εξαιτίας της 
τεχνολογικής του φύσης και το χρέος του να καταγράφει, να αναπαράγει και να αποκαλύπτει την 
πραγματικότητα. Το Torero, επίσης, ως σύνθεση μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ εντάσσεται στο 
ιδανικό κινηματογραφικό είδος για τον θεωρητικό, αυτό του found story. Βλ. Siegfried Kracauer, 
Theory of Film. The Redemption of Physical Reality, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 1960, σ. 27-
29, 244-251. 
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σωστό του δρόμο καταφέρνοντας να «μας κάνη μάρτυρες και κοινωνούς ενός τόσο 

αυθεντικού ανθρώπινου πεπρωμένου».965 Το Torero ορίζεται ως ένα υπόδειγμα 

κινηματογραφικής τέχνης εξαιτίας της αυθεντικότητας και του ανθρωποκεντρικού 

του περιεχομένου. Ο θεατής στον κινηματογράφο αυτό δεν είναι ένας 

αποστασιοποιημένος δέκτης των εικόνων αλλά κοινωνεί των νοημάτων του. 

Pervyy den Mira  

Η σοβιετική δραματική, αντιπολεμική ταινία Pervyy den Mira αποτελεί 

προϊόν μιας συγκεκριμένης περιόδου του σοβιετικού κινηματογράφου, η απαρχή της 

οποίας σηματοδοτείται με το θάνατο του Joseph Stalin το 1953, ενώ ακολουθεί η 

«τήξη των πάγων», η αποκήρυξη από το Nikita Khrushchev της προσωπολατρίας στο 

εικοστό συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1956, η αποσταλινοποίηση και η 

χαλάρωση των αυστηρότατων δογματικών κανόνων του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 

Μια σειρά μεταρρυθμίσεων λαμβάνουν χώρα στον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα που 

επηρεάζουν και τη σοβιετική κινηματογραφική βιομηχανία. H λογοκρισία γίνεται 

κατά τι ανεκτικότερη και μειώνεται η παραγωγή βιογραφιών μεγάλων ανδρών ή 

ταινιών που αντλούν τη θεματική τους από τον Ψυχρό Πόλεμο. Αντίθετα αυξάνει η 

παραγωγή έργων που αφορούν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πρώτα μεταπολεμικά 

χρόνια και τη ζωή στη σύγχρονη Σοβιετική Ένωση. Συν τοις άλλοις, παρατηρείται 

μια ανανέωση του έμψυχου υλικού της σοβιετικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. 

Ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων της Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου (VGIK) 

υπογράφουν τις πρώτες τους ταινίες. Σύντομα τα αποτελέσματα των 

μεταρρυθμίσεων, της φιλελευθεροποίησης και της ανανέωσης αρχίζουν να γίνονται 

ορατά και εκτός των συνόρων μέσα από τη συμμετοχή των «νέων» σοβιετικών 

ταινιών σε διεθνή φεστιβάλ.  

Πλέον, στα τέλη της δεκαετίας, με την προβολή ταινιών όπως Letyat zhuravli 

(Όταν Περνούν οι Γερανοί, 1957) του Mikhail Kalatozov και Ballada o Soldate (Η 

Μπαλλάντα ενός Στρατιώτη, 1959) του Grigoriy Chukhray, οι κριτικοί επικροτούν τις 

προσπάθειες των σοβιετικών δημιουργών να αρθρώσουν ένα νέο κινηματογραφικό 

λόγο, τόσο θεματικά όσο και υφολογικά, ελεύθεροι σε κάποιο βαθμό να 

παρεκκλίνουν από τις ντιρεκτίβες του επίσημου δόγματος και επισημαίνουν την 

πλαστική αρτιότητα και το ουμανιστικό περιεχόμενο των ταινιών τους. Πληθώρα 

ταινιών προβάλλονται στη Δύση, όπου κερδίζουν το ενδιαφέρον ενός ευρύτατου 

                                                             
965 Ό.π. 
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κοινού, ενώ έντονο είναι και το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη σοβιετική 

κινηματογραφία και από τον κινηματογραφικό τύπο.966 

Ανάμεσα στα ονόματα των νέων εκείνων, οι οποίοι την περίοδο αυτή 

δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στην κινηματογραφική σκηνοθεσία αλλά και την ανοχή 

του καθεστώτος, το οποίο παρά τη φιλελεύθερη στροφή δεν αρνείται ποτέ ουσιαστικά 

τα θέσφατα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, είναι και o Segel (1923-1995), απόφοιτος 

της VGIK, ο οποίος έχει απασχολήσει με το έργο του τους κριτικούς στη Δύση ήδη 

με τις δύο πρώτες του μεγάλου μήκους ταινίες Eto Nachinalos Tak... (Άρχισε κάπως 

Έτσι, 1956) και Dom, v Kotorom ya Zhivu (Μας Εχώρισεν ο Πόλεμος, 1957), τις 

οποίες υπογράφει μαζί με τον Lev Kulidzhanov.967 

Η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του δημιουργού, το κοινωνικό δράμα Pervyy 

den Mira, προβάλλεται στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1960968 στα πλαίσια ενός 

έντονου ενδιαφέροντος για το σοβιετικό κινηματογράφο που σχετίζεται και με το 

πολιτικό κλίμα της εποχής. Ένα αριστερό κοινό αντιμετωπίζει τις προβολές 

σοβιετικών ταινιών ως ανάσες ελευθερίας. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον για το νέο 

σοβιετικό κινηματογράφο σχετίζεται και με τις γενικότερες εξελίξεις στο χώρο της 

αριστεράς, όπως αντανακλούνται και στην Ελλάδα μετά το θάνατο του Stalin. 

Αρκετές σοβιετικές ταινίες προβάλλονται στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες 

με εμπορική αλλά και κριτική επιτυχία. Εκτιμάται το ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, 

ο λυρισμός, η ευαισθησία, ο ρεαλισμός και η καλλιτεχνική αρτιότητα των έργων των 

σοβιετικών δημιουργών.969 

                                                             
966 Για τη συγκεκριμένη περίοδο του σοβιετικού κινηματογράφου βλ. Kristin Thompson, David 
Bordwell, ό.π., σ. 470-471. David A. Cook, ό.π., σ. 783-786 και Jay Leyda, Kino. A History of the Russian 
and Soviet Film, George Allen & Unwin Ltd., Λονδίνο 1960, σ. 400-404. Για το ενδιαφέρον του 
ευρωπαϊκού κινηματογραφικού τύπου σχετικά με τις εξελίξεις στην κινηματογραφία της Σοβιετικής 
Ένωσης στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 βλ. ενδεικτικά: 
Cynthia Grenier, “Soviet cinema: The new way”, Sight and Sound, τμ. 27, νο. 5 (Καλοκαίρι 1958), σ. 
236-237, Jean Douchet κ.ά. “La semaine du cinѐma soviѐtique”, Cahiers du Cinѐma, τμ. 16, νο. 96 
(Ιούνιος 1959), σ. 14-19, Marcel Martin, “Vue panoramique sur le cinѐma soviѐtique”, Cinѐma 60, τχ. 
45 (Απρίλιος 1960), σ. 4-7, David Robinson, “Russia revisited”, ό.π., σ. 70-75. 
967 Η ταινία Dom, v Kotorom ya Zhivu είναι εκείνη με την οποία το ελληνικό κοινό έρχεται για πρώτη 
φορά σε επαφή με το έργο του Segel. Προβάλλεται στην Αθήνα στις 4/1/1960(Αβέρωφ). 
968 Το Pervyy den Mira αρχίζει να προβάλλεταιστην Αθήνα στις 16/4/1960 (Αβέρωφ). 
969 Την περίοδο 1959-1960 προβάλλονται στην Ελλάδα 27 ταινίες από τη Σοβιετική Ένωση, όπως και 
τη σεζόν 1960-1961. Βλ. Πάνος Κουάνης, ό.π., σ. 238. Προβολές σοβιετικών ταινιών γίνονται επίσης 
στα πλαίσια εκδηλώσεων όπως η Εβδομάδα Ρώσικου Κινηματογράφου (17-23/12/ 1956), η 
Εβδομάδα Ελληνοσοβιετικής Φιλίας (Απρίλιος 1957) ή στα πλαίσια προβολών του Ελληνοσοβιετικού 
Συνδέσμου. Για την υποδοχή των νέων σοβιετικών ταινιών από τους Έλληνες κριτικούς, βλ. 
ενδεικτικά Κ. Σκαλιόρας, «Κινηματογράφος», Καινούρια Εποχή, τμ. 4, ό.π., σ. 291. «Η επανάσταση 
των γερανών», Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π., σ. 141, Αντώνης 
Μοσχοβάκης. «Η Μπαλλάντα ενός Στρατιώτη», στο Αντώνης Μοσχοβάκης, Σινεπιλογή (Κριτικές 
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Η ταινία του Segel, Pervyy den Mira, αξιολογείται θετικά στη στήλη «Η 

γνώμη των δέκα», αν και συγκινεί κυρίως τους φιλοξενούμενους κριτικούς της 

στήλης. Ο Μοσχοβάκης τη χαρακτηρίζει εξαιρετική (4 αστέρια), ενώ ο Γρηγορίου, ο 

Πλωρίτης και ο Σταματίου την βαθμολογούν ως πολύ καλή (3 αστέρια). Πιο φειδωλοί 

εμφανίζονται ο Κούνδουρος και ο Νταϊφάς, καθώς και οι βασικοί συνεργάτες του 

περιοδικού ο Μανθούλης, ο Μπακογιαννόπουλος και ο Μεσθεναίος οι οποίοι την 

κρίνουν ικανοποιητική. Ο Καραπαναγιώτης απέχει της βαθμολόγησης.970  

Ο Μανθούλης, στο κείμενο «Η Πρώτη Μέρα της Ειρήνης. Ιακώβ Σέγκελ», 

προχωρά σε παρουσίαση και αξιολογική αποτίμηση της ταινίας, προσφέροντας 

παράλληλα στο αναγνωστικό κοινό πληροφορίες για τον σκηνοθέτη και το έργο του, 

ενώ η ταινία γίνεται ουσιαστικά η αφορμή για να εκφράσει τις προσωπικές του 

αντιλήψεις περί κινηματογραφικού ρεαλισμού.  

Ο κριτικός επικεντρώνεται στον Segel, τον οποίο διαφοροποιεί από τους 

παλαιότερους εκπροσώπους ενός ακραιφνούς σοσιαλιστικού ρεαλισμού, και τον 

ξεχωρίζει ως έναν από τους πιο ταλαντούχους δημιουργούς της νέας γενιάς των 

Σοβιετικών σκηνοθετών. Μια δήλωση του αναφορικά με την ταινία του κεντρίζει το 

ενδιαφέρον του Μανθούλη, σύμφωνα με την οποία «από την εποχή του πολέμου έχει 

κάνει μια συμφωνία με μια ομάδα από φίλους του, να μη δείξουν ποτέ ή γράψουν 

τίποτα που δεν έχουν ζήσει με τα ίδια τους τα μάτια».971 Η εκπεφρασμένη πρόθεση 

του δημιουργού να χρησιμοποιήσει μόνο το υλικό της πραγματικότητας ως πηγή 

έμπνευσης και μάλιστα μιας πραγματικότητας βιωμένης από τον ίδιο και τους 

συντρόφους του, γίνεται μέσο ερμηνείας και κριτικής προσέγγισης και ο κριτικός 

επισημαίνει ότι «κάτω από αυτό το πρίσμα, το[…]φιλμ παίρνει μια εντελώς ιδιαίτερη 

όψη».972  

Για τον Μανθούλη, η συγκεκριμένη δήλωση του σκηνοθέτη φωτίζει τη 

σεναριακή επιλογή του να «σκοτώσει» τον πρωταγωνιστή, τον ήρωα της ιστορίας του 

                                                                                                                                                                              
1958-1982), ό.π., σ. 52-54. Γ.Ν.Μακρής, «Το κινηματογραφικό 1958-1959. Ένας απολογισμός», 
Επιθεώρηση Τέχνης, τμ. 9, τχ. 53-54 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 270-272. Μάριος Πλωρίτης, 
«Απολογιστικά. Το Κινηματογραφικό 1960», Ελευθερία, 6 Ιανουαρίου 1961, σ. 1. 
970 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π. Συμπληρωματικά βλ. Γ.Κ.Π., «Τα έργα 
της εβδομάδος», Τα Νέα, 19 Απριλίου 1960, ό.π. Το Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της 
εβδομάδος», Το Βήμα, 19 Απριλίου 1960, ό.π. Η ταινία δεν θα βαθμολογηθεί στα Cahiers.  
971 Ροβ. Μανθ., «Η Πρώτη Μέρα της Ειρήνης. Ιακώβ Σέγκελ», ό.π., σ. 43. Αν και δε γίνεται στο κείμενο 
κάποια παραπομπή, κατά την πάγια τακτική του περιοδικού, η δήλωση αυτή του Segel δημοσιεύεται 
στο άρθρο του David Robinson “Russia Revisited” στο Sight and Sound, Βλ. David Robinson, “Russia 
revisited”, ό.π., σ. 70-71. 
972 Ροβ. Μανθ., «Η Πρώτη Μέρα της Ειρήνης. Ιακώβ Σέγκελ», Κινηματογράφος-Θεάτρο, τχ. 2, ό.π. 
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«από μια άδικη σφαίρα, εντελώς απροετοίμαστα για το θεατή, έτσι, σχεδόν σαν ένα 

τυχαίο γεγονός, που πιθανόν να έχει συμβή στη ζωή, όπως χίλια δυο άλλα πράγματα 

που μας συμβαίνουν και μας αφήνουν κατάπληκτους για τη σύμπτωση, χωρίς να 

συμβολίζουν τίποτα το ιδιαίτερο, χωρίς να σημαίνουν κάτι καθολικότερο, κάτι 

αληθινότερο από την ακατάστατη καθημερινότητα».973 Το γεγονός ότι ο θάνατος του 

ήρωα παρουσιάζεται στην οθόνη ως αποτέλεσμα ενός τυχαίου γεγονότος, μιας 

σύμπτωσης, κρίνεται από τον Μανθούλη μια αποτυχημένη επιλογή του δημιουργού,. 

Το προσωπικό βίωμα με τον τρόπο με τον οποίο μεταγράφεται κινηματογραφικά 

περιορίζεται στην πρόκληση μιας συναισθηματικής αντίδρασης στον θεατή, μιας 

παροδικής συγκίνησης. Η ταινία αφορά μια ατομική περίπτωση και δεν κατακτά την 

καθολικότητα.974  

Ο θάνατος του πρωταγωνιστή δεν σημαίνει κάτι παραπάνω από ένα τραγικό 

γεγονός, αφού ο Segel δεν του δίνει ευρύτερες προεκτάσεις, που θα μπορούσαν να 

μετατρέψουν «το βίωμα σε ερμηνευτική παρατήρηση» και να κατοχυρώσουν την 

«Αλήθεια της Τέχνης» ως ανώτερη από την «Αλήθεια της ζωής».975 O Segel, 

αντιγράφοντας τη ζωή, προσφέρει στο θεατή μια αντικειμενική Αλήθεια, αλλά η 

απουσία ερμηνείας καθιστά αδύνατη την κατάκτηση μιας ανώτερης Αλήθειας και της 

καθολικότητας. Η θέση του αυτή απηχεί την πεποίθησή του Grierson ότι η αλήθεια 

στον κινηματογράφο δεν επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα παρατήρησης και σύλληψης 

της αντικειμενικής πραγματικότητας, αλλά ως αποτέλεσμα της δημιουργικής 

μεταχείρισής της, όταν η πραγματικότητα υποταχθεί σε μια φόρμα και υπάρξει ως 

ερμηνεία. Ο σοσιαλιστής Grierson, επηρεασμένος, σύμφωνα με τον Aitken, από την 

ιδεαλιστική φιλοσοφία αναζητά πίσω από την αντικειμενική αλήθεια μια πνευματική, 

καθολικότερη αλήθεια, διακρίνοντας το αληθινό (real) από το πραγματικό (actual).976 

Ο κριτικός ευαγγελίζεται μια κινηματογραφική τέχνη, όπου ο δημιουργός έχει την 

ευθύνη να μεταπλάσει δημιουργικά την πραγματικότητα, αναζητώντας την ουσία των 

φαινομένων. Μόνο σε αυτή την περίπτωση ο κινηματογράφος μπορεί να 

διαδραματίσει έναν πραγματικά κοινωνικό ρόλο, έναν ρόλο αποκαλυπτικό.  

                                                             
973 Ό.π. 
974 Ο Πλωρίτης επίσης κρίνει αρνητικά ότι στον πυρήνα του το φιλμ έχει μια ατομική περίπτωση, 
αλλά αποφαίνεται ότι η ταινία «έχει την ειλικρίνεια και τη σεμνότητα του βιωμένου» Μ. Πλωρίτης, 
«Ο κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 20 Απριλίου 1960, ό.π. 
975 Ό.π. 
976 Ian Aitken, European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction, ό.π., σ. 165-166. 
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Ταυτόχρονα, η αρνητική στάση του Μανθούλη απέναντι στον τρόπο με τον 

οποίο ο Segel χρησιμοποιεί το προσωπικό του βίωμα αποκαλύπτει και την εξάρτησή 

του από μια κλασική κινηματογραφική αισθητική. Ο κριτικός αξιολογεί αρνητικά την 

επιλογή του Segel να μην καθυποτάξει την πραγματικότητα στους κανόνες μιας 

κλασσικούς αφηγηματικούς κανόνες, στο «εικός και αναγκαίο» του Αριστοτέλη, 

καθώς αποφαίνεται ότι ο ξαφνικός θάνατος του ήρωα στο φινάλε δεν προκύπτει από 

τα γεγονότα. Μπορεί να είναι ρεαλιστικός με την έννοια ότι ένας τέτοιος αδόκητος 

θάνατος θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή, αλλά δεν είναι ρεαλιστικός σύμφωνα με 

τους κανόνες μιας κλασικής τέχνης.977 

Πάντως ο Μανθούλης δεν εμφανίζεται απόλυτα καταδικαστικός απέναντι 

στην ταινία. Αναγνωρίζει και τις αρετές της, οι οποίες συνίστανται στο 

ανθρωποκεντρικό της περιεχόμενο, στην «αγάπη του σκηνοθέτη για τους ήρωές του», 

στη «συγκίνηση» και στην «τρυφερότητα» με την οποία τους αντιμετωπίζει, αλλά και 

στην «αυθεντικότητα» και στην «απλότητα» των σκηνών της ταινίας.978 Ο 

Μανθούλης, επίσης, εντοπίζει στο φιλμ ανανεωτικές τάσεις σε σχέση με τις 

γενικότερες τάσεις του σοβιετικού κινηματογράφου όσον αφορά στην ερμηνεία των 

ηθοποιών, όπου διακρίνει επιρροή των διδαγμάτων του Stanislavsky. Όμως, τελικά το 

πόρισμα της κριτικής για την ταινία του Segel δεν είναι θετικό. Ο Μανθούλης 

επισημαίνει την «ασυναρτησία» και την έλλειψη οργανικής αιτιότητας στο σενάριο, 

καθιστώντας σαφή για άλλη μια φορά τη σημασία που κατέχει στη σκέψη του η 

κλασική αντίληψη περί αφήγησης στην έβδομη τέχνη.979 

Μέσα από τη συγκεκριμένη κριτική, ο Μανθούλης, εκφράζει και τη στάση 

του απέναντι στο σοβιετικό κινηματογράφο γενικά. Στις ταινίες των σοβιετικών 

δημιουργών αναγνωρίζει ως αρετές την «κινηματογραφική λιτότητα» και την 

«πλαστικότητα της φωτογραφίας», στοιχεία τα οποία επισημαίνει και στo Pervyy den 

Mira, ενώ αντίθετα θεωρεί ότι ο σοβιετικός κινηματογράφος χωλαίνει όσον αφορά 

                                                             
977 Στον κλασικό αφηγηματικό κινηματογράφο, το τυχαίο γεγονός, η σύμπτωση, εξοβελίζεται όταν 
δεν εντάσσεται σε μια αυστηρή αιτιοκρατία, όταν δεν εξυπηρετεί την πλοκή και δεν προκαλεί μια 
αντίδραση από τον ήρωα της ταινίας. Όπως σημειώνει ο David Bordwell, τα εγχειρίδια του 
Hollywood για τη δόμηση ενός «σωστού» σεναρίου υπογραμμίζουν τους κινδύνους που επιφέρει η 
σύμπτωση για την πλοκή και επιμένουν στο να χρησιμοποιείται, αν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί, 
στην αρχή της ιστορίας. «Όσο πιο αργά, μέσα στην ταινία συμβαίνει μια σύμπτωση, τόσο πιο 
αδύναμη είναι∙ και είναι εξαιρετικά απίθανο ότι η ιστορία θα φτάσει στη λύση της από μια 
σύμπτωση. Βλέπουμε εδώ την επιρροή του καλοφτιαγμένου έργου[…]και την προσφυγή στις 
αριστοτέλειες έννοιες της αληθοφάνειας και της πιθανότητας». David Bordwell, Janet Staiger, Kristin 
Thompson, ό.π., σ. 12. 
978 Ροβ. Μανθ., «Η Πρώτη Μέρα της Ειρήνης. Ιακώβ Σέγκελ», ό.π. 
979 Ό.π. 
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τον αργό ρυθμό και ορισμένα «μηνύματα κλισέ».980 Ο κριτικός απορρίπτει την 

προβλεψιμότητα, την ανιαρή επανάληψη και το διδακτισμό στα σενάρια των 

σοβιετικών ταινιών. Και ενώ στέκεται με σεβασμό απέναντι στις κατακτήσεις των 

Σοβιετικών όσον αφορά στον τομέα της φωτογραφίας και στο στυλ 

κινηματογράφησης, απορρίπτει τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν έναν 

ακαδημαϊκό σοβιετικό κινηματογράφο, υποταγμένο στα θέσφατα του σοσιαλιστικού 

ρεαλισμού.  

Το Κινηματογράφος-Θέατρο πάντως δεν αρνείται τον σοβιετικό 

κινηματογράφο του παρελθόντος, πιστό στη στάση του να μην απορρίπτει συλλήβδην 

το παλιό στο όνομα του νέου. Στη στήλη «Κινηματογράφος-θέατρο στον Κόσμο» 

δημοσιεύεται still από την ταινία του Mark Donskoy Foma Gordeev (Θωμάς 

Γκορντέγιεφ, 1959), όπου στη λεζάντα της, η οποία έχει κυρίως ενημερωτικό 

χαρακτήρα, o σκηνοθέτης της παρουσιάζεται ως ο δημιουργός που «έχει χαρίσει στον 

κινηματογράφο την εκπληκτική αυτοβιογραφική τριλογία του Γκόρκη».981 

Mother India  

Ο ινδικός κινηματογράφος, την εποχή που μελετούμε, διανύει τη «χρυσή 

περίοδο» της ιστορίας του. Η περίοδος αυτή έχει ξεκινήσει μετά την ανεξαρτησία του 

ινδικού κράτους το 1947 και συνεχίζεται καθ’ όλη τη δεκαετία του 1960. Η 

κινηματογραφική παραγωγή παρουσιάζει εντυπωσιακή άνθιση (250-325 ταινίες 

ετησίως) και το κοινό συρρέει στις αίθουσες. Τα δημοφιλή είδη, τα οποία έχουν 

τυποποιηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, οι μυθολογικές, ιστορικές και 

λατρευτικές ταινίες εξακολουθούν να γυρίζονται, αλλά χάνουν τη δημοφιλία τους 

απέναντι στις ταινίες που διαδραματίζονται στη σύγχρονη εποχή και ιδίως απέναντι 

στο είδος του κοινωνικού μελοδράματος. Επίσης, διαμορφώνεται και ένα παράλληλο 

κινηματογραφικό κύκλωμα με ταινίες καλλιτεχνικών αξιώσεων που δέχονται την 

επίδραση του ιταλικού νεορεαλισμού και φιλοδοξούν να αποτελέσουν το αντίπαλο 

δέος στον εμπορικό κινηματογράφο των σταρ και των ειδών.982 Πάντως οι 

περισσότερες ινδικές ταινίες της περιόδου ακολουθούν μια επιτυχημένη, στερεότυπη 

                                                             
980 Ό.π. 
981 «Κινηματογράφος-θέατρο στον κόσμο», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 36. Πρόκειται για 
την τριλογία η οποία αποτελείται από τις ταινίες: Detstvo Gorkogo (Τα Παιδικά Χρόνια του Μαξίμ 
Γκόρκυ, 1938), V Lyudyakh (Μαξίμ Γκόρκυ: Στα Ξένα Χέρια, 1939), Moi Universitety (Μαξίμ Γκόρκυ: Τα 
Πανεπιστήμιά μου, 1940).  
982 Για τον ινδικό κινηματογράφο της εποχής βλ. James Chapman, Cinemas of the World. Film and 
Society from 1895 to the Present, Reaktion Books, Λονδίνο 2003. David A. Cook, ό.π., σ. 862. Kristin 
Thompson, David Bordwell, ό.π., σ. 481-487.  
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συνταγή, τη φόρμουλα «μια/ένας σταρ, έξι τραγούδια και τρεις χοροί», 

χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάρκεια και απευθύνονται σε ένα 

πολυπληθέστατο κοινό.983 

 Η δεκαετία του 1950 είναι η εποχή κατά την οποία οι ινδικές ταινίες γίνονται 

γνωστές στη Δύση, κυρίως σε ένα κινηματογραφοφιλικό κοινό, μέσα από τις 

προβολές και βραβεύσεις των ταινιών του Satyajit Ray Pather Panchali (Το Τραγούδι 

του Δρόμου, 1955) και Aparajito (Ο Ανίκητος, 1956) σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ.984 Το 

1960, μια ακόμα ινδική ταινία βραβεύεται σε ευρωπαϊκό φεστιβάλ, η οποία όμως δεν 

ανήκει στον καλλιτεχνικό κινηματογράφο που εκπροσωπεί ο Ray. Πρόκειται για το 

κοινωνικό μελόδραμα Mother India, μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του 

ινδικού κινηματογράφου και ίσως το «θεμελιώδες κείμενο του ινδικού 

κινηματογράφου»,985 όπως τη χαρακτηρίζει ο James Chapman, η ταινία που άσκησε 

τη μεγαλύτερη επίδραση στο Bollywood. Η ιστορία της φτωχής αγρότισσας Rhada, η 

οποία προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της και να επιβιώσει και η ίδια, αντιμέτωπη 

με χρέη, φυσικές καταστροφές, τη φτώχεια και οικογενειακά δράματα, συγκινεί όχι 

μόνο εκατομμύρια Ινδών αλλά και ένα παγκόσμιο κοινό. Πέρα από την εμπορική της 

επιτυχία σε πολλές χώρες, από τις δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τη 

Νιγηρία, η ταινία θα κατακτήσει και την ευρωπαϊκή κριτική, μετά από την προβολή 

της το 1958 στο Φεστιβάλ του Karlovy Vary, όπου η πρωταγωνίστρια της ταινίας 

Nargis βραβεύεται για την ερμηνεία της.  

Το 1960, τη χρονιά έκδοσης του Κινηματογράφος-Θέατρο, ο ινδικός 

κινηματογράφος δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα. Τη σεζόν 1959-1960 μάλιστα, 

προβάλλονται στην Αθήνα δεκατρείς ινδικές ταινίες, ενώ η περίοδος 1958-1962 είναι 

εκείνη κατά την οποία οι ινδικές ταινίες γνωρίζουν εντυπωσιακή δημοτικότητα, όμως 

στην πλειονότητά τους αντιμετωπίζονται με απαξίωση από τους κριτικούς, οι οποίοι 

θεωρούν μάλλον ότι απευθύνονται σε ένα λαϊκό κοινό.986 Η στάση της κριτικής 

αλλάζει όταν έρχεται στην Αθήνα το βραβευμένο Mother India, που αρχίζει να 

                                                             
983 David A. Cook, ό.π., σ. 862. 
984 Το Pather Panchali βραβεύεται στο 9ο Φεστιβάλ των Καννών το 1956. Στο Aparajito απονέμεται ο 
Χρυσός Λέοντας του 18ου Φεστιβάλ Βενετίας το 1957. 
985 James Chapman, Cinemas of the World. Film and Society from 1895 to the Present, ό.π., σ. 241. 
986 Πάνος Κουάνης, ό.π., σ. 238. Την περίοδο 1954-1968, προβάλλονται στη χώρα, σύμφωνα με τον 
Κουάνη, 56 ινδικές ταινίες. Σύμφωνα με τους Ελένη Αμπατζή και Μανουήλ Τασούλα ο αριθμός 
φτάνει στις 111 ταινίες χωρίς όμως να είναι ακριβής. Ελένη Αμπατζή και Μανουήλ Τασούλας, 
Ινδοπρεπών Αποκάλυψη. Από την Ινδία του Εξωτισμού στη Λαϊκή Μούσα των Ελλήνων, Ατραπός, 
Αθήνα 1998, σ. 29. Επίσης βλ. Helen Abadzi, “Hindi films of the 50s in Greece: The latest chapter of a 
long dialogue” [http://www.sangeetmahal.com/journal_hindi_films_greece.asp (20/4/2015)]. 
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προβάλλεται στον κινηματογράφο Κοτοπούλη την 1η Φεβρουαρίου 1960 

προκαλώντας ενθουσιασμό.987 Η Helen Abadzi γράφει  

Οι πρώτοι περίεργοι θεατές συγκινήθηκαν τόσο πολύ από την ταινία, ώστε 

βγαίνοντας από την κινηματογραφική αίθουσα του σταματούσαν αγνώστους 

στο δρόμο και τους έλεγαν να μη χάσουν αυτό το “κοινωνικό ευαγγέλιο”. 

Τέσσερις ώρες αργότερα, μια σειρά αναμονής η οποία εκτείνονταν σε δύο 

οικοδομικά τετράγωνα είχε σχηματιστεί. Η ταινία παιζόταν σε κάποια 

ελληνική πόλη ή αλλού, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια.988 

Η ταινία δεν ενθουσιάζει όμως μόνο τους θεατές αλλά και ορισμένους από 

τους κριτικούς της στήλης «Η γνώμη των δέκα», όπου η ταινία τίθεται προς 

βαθμολόγηση. Ο Μακρής, ο Πλωρίτης και η Μητροπούλου την κρίνουν εξαιρετική (4 

αστέρια), η Βλάχου και ο Γρηγορίου πολύ καλή (3 αστέρια), ενώ αυστηρότερη είναι 

η στάση των βασικών συντακτών και συνεργατών του περιοδικού. Ο 

Μπακογιαννόπουλος και ο Σκαλιόρας την αξιολογούν ως ικανοποιητική (2 αστέρια) 

και ο Μεσθεναίος τη θεωρεί μέτρια (1 αστέρι). Ο Μανθούλης και ο Καραπαναγιώτης 

απέχουν της βαθμολόγησης.989 

Στην κριτική του για το Mother India, ο Σκαλιόρας επιχειρεί αρχικά μια 

διάκριση μεταξύ εμπορικών και καλλιτεχνικών προϊόντων της ινδικής 

κινηματογραφικής παραγωγής. Οι ινδικές ταινίες που έχουν προβληθεί στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζονται από τον κριτικό ως «αμφισβητήσιμης αξίας δείγματα»,990 ενώ ως 

παράδειγμα ενός αξιόλογου κινηματογράφου μνημονεύει το Aparajito του Satyajit 

Ray, επικαλούμενος ως απόδειξη της καλλιτεχνικής του αξίας τη διεθνή κριτική και 

τη βράβευση του φιλμ στη Βενετία. Για τον κριτικό, το Mother India «αποτελεί 

                                                             
987 Ενθουσιώδης είναι η κριτική που γράφει εκτός περιοδικού ο Πλωρίτης. Μ. Πλωρίτης, «Ο 
Κινηματογράφος-Οι νέες ταινίες», Ελευθερία, 3 Φεβρουαρίου 1960, σ. 2, όπως και ο Πηλιχός. Βλ. 
Γ.Κ.Π., «Τα έργα της εβδομάδος», Τα Νέα, 2 Φεβρουαρίου 1960, ό.π.. Ο Σταματίου στο Θέατρο 60 
συμπεριλαμβάνει την ταινία στις καλύτερες ξένες ταινίες της περιόδου 1959/1960 χαρακτηρίζοντάς 
την ως «αληθινό αριστούργημα». Κ.Σ., «Οι καλύτερες ξένες ταινίες», Θέατρο 60, ό.π., σ. 71.  
988 Helen Abadzi , “Hindi films of the 50s in Greece: The latest chapter of a long dialogue”, ό.π. Η 
ταινία κατατάσσεται όγδοη στον πίνακα εισιτηρίων της σαιζόν 1959-1960 με 87.216 εισιτήρια. Πάνος 
Κουάνης, ό.π., σ. 249. Για την υποδοχή της ταινίας από το ελληνικό κοινό βλ. επίσης Κώστας 
Κωτούλας, «Μάνα Ινδία ή δοκίμιο περί μητρότητας», Η Λέξη, τχ. 35 (Ιούνιος 1984), σ. 443. 
989 «Η γνώμη των δέκα», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 2, ό.π., σ. 42. Η ταινία δεν βαθμολογείται στην 
αντίστοιχη στήλη των Cahiers.  
990 Κ. Σκαλιόρας, «Μητέρα Ινδία (Mother India)», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 44. 
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ουσιαστικά την πρώτη γνωριμία με την αξιοπρόσεκτη πλευρά της ινδικής 

παραγωγής».991 

Το γεγονός ότι ο κριτικός αναγνωρίζει την αξία της ταινίας Mother India, ενώ 

απορρίπτει έμμεσα ταινίες όπως Aan (1953) επίσης του Khan, Awaara (1951) του 

σημαντικού ινδού σκηνοθέτη Raj Kapoor, Mela (1948) του S. U. Sunny και Boot 

Polish (Μπούλα, το Λουστράκι των Ινδιών, 1954) του Prakash Arora, οι οποίες έχουν 

προβληθεί στην Αθήνα και σήμερα πλέον αναγνωρίζονται κλασσικές ταινίες του 

ινδικού κινηματογράφου, δεν έχει να κάνει τόσο με την αξία τους, όσο με την 

προκατάληψη των κριτικών τη συγκεκριμένη περίοδο απέναντι σε ταινίες που 

θεωρούσαν ότι απευθύνονται σε ένα λαϊκό, μαζικό, απαίδευτο κοινό. Η ταινία Mother 

India, καθώς έρχεται στην Ελλάδα βραβευμένη σε διεθνές Φεστιβάλ, αυτόματα 

γίνεται αντικείμενο ενδιαφέροντος από την κριτική. 

Ρόλο στο ενδιαφέρον της κριτικής παίζει και το θέμα του Mother India. Ο 

Σκαλιόρας προσλαμβάνει την ταινία ως μια «αλληγορική ιστορία[…]όπου μέσα από 

τη ζωή μιας γυναίκας, βλέπουμε να περνάει μια ολόκληρη χώρα από την τυραννία και 

τη δυστυχία της “φεουδαρχικής” της περιόδου, στη δικαιοσύνη και τον εκπολιτισμό 

του νεαρού ανεξάρτητου κράτους».992 Το φιλμ συγκινεί καταρχάς τον κριτικό 

εξαιτίας του «σοβαρού» και φιλόδοξου περιεχομένου της. Το ότι ο Khan επιλέγει, 

κατά τον Σκαλιόρα, να διηγηθεί την πολιτική ιστορία του κράτους της Ινδίας και 

μάλιστα την πορεία από την τυραννία στην αυτοδιάθεσή της, αυτόματα καταξιώνει το 

έργο του Khan στα μάτια του. Η ταινία δεν αναλώνεται σε μια ατομική περίπτωση˙ η 

ιστορία της κεντρικής ηρωίδας αποκτά καθολικές διαστάσεις. Το πρόσωπο της 

κεντρικής ηρωίδας γίνεται σύμβολο αγώνα, με πολιτικό περιεχόμενο. Η Rhada είναι η 

Ινδία και η ταινία μια μεταφορά. 

Πέρα από το περιεχόμενο της ταινίας, ο Σκαλιόρας επικεντρώνεται στις 

εικόνες του Khan, βρίσκοντας σε αυτές την υλοποίηση του μπρεχτικού επικού 

ιδεώδους στον κινηματογράφο. Η χρήση των εορταστικών και τελετουργικών 

στοιχείων «με την ακρίβεια ενός ντοκυμανταίρ», τα τραγούδια τα οποία παίζουν 

«πότε το ρόλο ηθικών παροτρύνσεων, πότε το ρόλο “μπρεχτικών” σχολίων», ο 

τρόπος με τον οποίο ο σκηνοθέτης χορογραφεί τις σκηνές πλήθους «που θυμίζουν 

πατριωτικές κινητοποιήσεις», οδηγούν τον κριτικό να κάνει λόγο για ένα «ολικό 
                                                             
991 Ό.π. Δοθείσης της ευκαιρίας, ο Σκαλιόρας εκφράζει και το παράπονό του για την μη προβολή του 
Aparajito στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η ταινία «χάθηκε φαίνεται μέσα στους μυστηριώδεις 
μαιάνδρους της εμπορικής εκμεταλλεύσεως, προτού φτάσει στον τόπο μας». 
992 Κ. Σκαλιόρας, «Μητέρα Ινδία (Mother India)», ό.π. 
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θέαμα», για ένα είδος «γιγαντιαίας όπερας, όπου παρά την έντονη παρουσία της 

μουσικής, το λιμπρέτο “μελοποιείται” όχι με νότες αλλά με εικόνες».993 

Η αναφορά στον Bertol Brecht είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς στο 

θέαμα της Mother India ο κριτικός δε βλέπει το τυποποιημένο ινδικό 

κινηματογραφικό προϊόν. Δε προσεγγίζει δηλαδή την ταινία σύμφωνα με τις 

συμβάσεις της ινδικής κινηματογραφίας, όπου οι δημιουργοί επιχειρούν να 

ενσωματώσουν στο έργο τους στοιχεία που θα το κάνουν προσιτό σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο κοινό. Ο Σκαλιόρας αναγιγνώσκει στη χρήση των διαφορετικών μέσων 

την πρόθεση δημιουργίας ενός οπερατικού, λαϊκού, επικού θεάματος με διδακτικό 

σκοπό, στα πρότυπα του επικού θεάτρου του Brecht. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζει 

στην ταινία ένα «συναισθηματικό πλούτο»,994 μια αναγνώριση που θέτει σε 

αμφισβήτηση την μπρεχτική ανάγνωση της ταινίας, καθώς ο υπερβολικός 

συναισθηματισμός και ο μελοδραματισμός της, η σαφέστατη επιδίωξη μιας 

συναισθηματικής ταύτισης από το θεατή, υποσκάπτει την ερμηνεία της ως 

μπρεχτικού θεάματος.  

Νιώθοντας την ανάγκη να ανταποκριθεί στην αναγνώριση της καλλιτεχνικής 

της αξίας από την ευρωπαϊκή κριτική, ο Σκαλιόρας θα παραλληλίσει το 

κινηματογραφικό έργο με ρομαντικό ποιητικό έργο του 19ου αιώνα, κάνοντας λόγο 

για αδιάκοπο παφλασμό του έργου που φέρνει στο νου «ποιητικούς χείμαρρους του 

περασμένου αιώνα, που παρέσυραν με την ίδια ορμή, τους καλύτερους και τους 

χειρότερους στίχους».995 Μετά την αναφορά στον Brecht και την παρομοίωση της 

ταινίας με όπερα επιλέγει να καταφύγει ακόμα μια φορά στη δυτική τέχνη, 

παραπέμποντας αυτή τη φορά σε ένα δυτικοευρωπαϊκό λογοτεχνικό είδος. Για να 

μπορέσει να καταξιωθεί το κινηματογραφικό έργο πρέπει να αναχθεί στο ύψος των 

κατακτήσεων του ευρωπαϊκού πνεύματος και τέχνης. 

 Με τον παραλληλισμό της ταινίας με ρομαντικό δραματικό έργο, ο 

Σκαλιόρας, αν και αναγνωρίζει την ορμητικότητα, την «πνοή, πλατεία ανάσα και μια 

βίαιη ειλικρίνεια που φτάνει ως τα όρια του πάθους»996εκφράζει την αδυναμία του να 

δεχτεί μια ταινία η οποία δεν ανταποκρίνεται σε μια κλασική ρεαλιστική αισθητική, 

αφού αντιμετωπίζει με αμηχανία τον τρόπο με τον οποίο ο Khan δομεί την αφήγηση 

                                                             
993 Ό.π. Η μια κάποια, σε πρώτο επίπεδο, ομοιότητα μεταξύ της Rhada με τη Μάνα Κουράγιο του 
Brecht μπορεί να αποτελεί μια πρόσθετη αφορμή για αυτό το συλλογισμό. 
994 Κ. Σκαλιόρας, «Μητέρα Ινδία (Mother India)», ό.π. 
995 Ό.π. 
996 Ό.π. 
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του και σκηνοθετεί το υλικό του. «Μεγάλες πλαστικές ομορφιές δίπλα σε 

απλοϊκότητες που αποθαρρύνουν, υποτυπώδη “μοντάζ” δίπλα σε επιτυχείς κι 

επιδέξιους ρυθμούς, απότομο σπάσιμο της δράσεως με μουσικές ανάπαυλες και 

στατικά πλάνα, πρωτοφανούς βιαιότητος συμπλοκές και σκηνοθετική σβελτάδα, αυτά 

είναι τα πολλά αντιφατικά χαρακτηριστικά της ινδικής ταινίας».997 Ο κριτικός 

καταδικάζει την έλλειψη συνοχής, ισορροπίας και μέτρου, καθιστώντας σαφές ότι 

αναζητά σε μια ταινία την ενότητα και την αρμονία ενός κλασσικού ρεαλιστικού 

κινηματογράφου που δομείται πάνω σε δυτικά αισθητικά πρότυπα. Αναζητά όμως τις 

αξίες αυτές σε ένα φιλμικό κείμενο το οποίο ανήκει σε μια κινηματογραφική 

παράδοση που προκρίνει μια διαφορετική αισθητική και διαφορετικούς τρόπους 

αφήγησης.  

Αν και ο κριτικός αξιολογεί αρνητικά την έλλειψη ενότητας, συνοχής και 

αρμονίας τελικά δεν καταδικάζει την ταινία, αφού πέρα από το θέμα, τον 

συναισθηματικό πλούτο, την πλαστικότητα των εικόνων της και τις ερμηνείες των 

ηθοποιών της, εκτιμά την τιμιότητα των προθέσεων του δημιουργού της και την 

αμεσότητα στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει κινηματογραφικά τα συναισθήματα 

και την έκφρασή τους. Η ειλικρίνεια του σκηνοθέτη του Mother India και η συνέπεια 

με την οποία εκφράζει την «ιδιοσυγκρασία» του προσδίδει συγκινησιακή δύναμη στις 

εικόνες και καθιστά πειστικές ακόμα και παρωχημένες αφηγηματικές συμβάσεις. Η 

ταινία εντέλει διασώζεται επειδή ο Σκαλιόρας αποδίδει στο δημιουργό της ηθικές 

προθέσεις και ειλικρίνεια απέναντι στο φιλμικό του σύμπαν. 998 

 

Κινηματογραφικά Φεστιβάλ 

 

Ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης του Κινηματογράφος-Θέατρο αφιερώνεται 

στο θεσμό των κινηματογραφικών φεστιβάλ και ειδικότερα σε δύο διεθνείς 

διοργανώσεις που συντελούνται κατά τη διάρκεια της έκδοσής του: το 13ο Φεστιβάλ 

Καννών, το οποίο διεξάγεται από τις 4 μέχρι τις 20 Μαΐου 1960, και το 10ο Φεστιβάλ 

Βερολίνου, το οποίο διεξάγεται από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 5 Ιουλίου 1960. Το 

ενδιαφέρον του Κινηματογράφος-Θέατρο για τον θεσμό εκπορεύεται από την 

αντίληψη που έχουν οι συντάκτες του για τον ιδανικό ρόλο ενός κινηματογραφικού 
                                                             
997 Ό.π. 
998 Οι θέσεις του Σκαλιόρα για το Mother India, έχουν διατυπωθεί προγενέστερα στην κριτική του 
Κουαρτέτου για την ταινία. Πρβλ. Κ. Σκαλιόρας, «Μητέρα Ινδία (Mother India)», ό.π. με Το 
Κουαρτέτο, «Οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδος», Το Βήμα, 2 Φεβρουαρίου 1960, ό.π.  
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φεστιβάλ ως πεδίου «μορφωτικών ανταλλαγών και εξυψώσεως του αισθητικού 

επιπέδου ενός διεθνούς κινηματογράφου».999 Τα κινηματογραφικά φεστιβάλ 

αντιμετωπίζονται κυρίως ως καλλιτεχνικά γεγονότα καθώς το βάρος εστιάζεται στα 

φιλμικά κείμενα και στους δημιουργούς τους. Στο βαθμό που το περιοδικό έχει 

αναλάβει το ρόλο του διαφωτιστή του κοινού για τις εξελίξεις στο χώρο του 

κινηματογράφου και καθώς είναι ακριβώς τα φεστιβάλ, τη συγκεκριμένη περίοδο, οι 

χώροι όπου πραγματοποιείται μια πρώτη επαφή με τις εξελίξεις αυτές, είναι 

αναμενόμενο το περιοδικό να επιδείξει οξυμένο ενδιαφέρον για το θεσμό. Το 

Κινηματογράφος-Θέατρο αναζητά στα διεθνή φεστιβάλ τις ταινίες εκείνες που 

πρόκειται να ξεχωρίσουν ως τα νέα ορόσημα ενός καλλιτεχνικού κινηματογράφου, 

τις προτάσεις των νέων αλλά και των ήδη καταξιωμένων δημιουργών. 

Η περίοδος της έκδοσης του περιοδικού λαμβάνει χώρα με μια περίοδο 

άνθησης του θεσμού των διεθνών φεστιβάλ,1000 τα οποία, καρποφορούν πολιτιστικά, 

αποκτούν οικονομικό εκτόπισμα και πολιτική ωριμότητα, μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου.1001 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, το κέντρο των 

φεστιβάλ εξακολουθεί να είναι η γηραιά ήπειρος και τα Φεστιβάλ των Καννών, της 

Βενετίας και του Βερολίνου θεωρούνται τα πιο σημαντικά, εκείνα τα οποία δίνουν το 

μεγαλύτερο πρεστίζ και τιμή στους νικητές αλλά και στους διαγωνιζόμενους.1002 

Τη δεκαετία του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, στα «σοβαρά» 

κινηματογραφικά περιοδικά, τους προγόνους της κινηματογραφικής θεωρίας, στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος, όσον αφορά το θεσμό των διεθνών κινηματογραφικών 

φεστιβάλ, τίθενται οι έννοιες κινηματογράφος τέχνης, auteur, νέος κινηματογράφος 

αλλά και έθνος. Ειδικότερα το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στα κινηματογραφικά 

                                                             
999 «Festival Berlin», Κινηματογράφος-Θέατρο, τ.χ. 4, ό.π., σ. 25 
1000 Για το θεσμό των κινηματογραφικών φεστιβάλ βλ. Marijke de Valck, Film Festivals. From 
European Geopolitics to Global Cinephilia, Amsterdam University Press, Άμστερνταμ 2007. Cindy Hing-
Yuk Wong, Film Festivals. Culture, People, and Power on the Global Screen, Rutgers University Press, 
Νιου Μπρούνσγουικ 2011. Thomas Elsaesser, European Cinema Face to Face with Hollywood, 
Amsterdam University Press, Άμστερνταμ 2005, σ. 82-107. 
1001 Thomas Elsaesser, ό.π., σ. 84. Η μεταπολεμική έκρηξη των κινηματογραφικών φεστιβάλ στην 
Ευρώπη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών ανάσχεσης της κυριαρχίας του 
αμερικάνικου κινηματογράφου στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως θέσπιση προστατευτικών νόμων, η 
στήριξη εθνικών κινηματογραφιών μέσω βραβείων και δανείων, ο θεσμός των συμπαραγωγών, και η 
έμφαση σε τεχνολογικές καινοτομίες αλλά και η ίδρυση ομοσπονδιών, όπως η International 
Federation of Film Archives, η International Federation of Cine-Clubs, και η European confederation 
of Cinemas d'Art et d'Essai.Βλ. Kristin Thompson, David Bordwell, ό.π., σ. 409-412.  
 
1002 Πρόκειται για τα φεστιβάλ εκείνα τα οποία η Fédération Internationale des Producteurs des Films 
(FIAPF) εντάσσει στην πρώτη και κορυφαία κατηγορία των κινηματογραφικών φεστιβάλ. Βλ. Marijke 
de Valck, ό.π., σ. 53-55. 
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φεστιβάλ ως γεγονότα όπου θεσμοθετείται και εορτάζεται ένας κινηματογράφος 

υψηλής τέχνης και ποιότητας και διαμορφώνονται οι εξελίξεις στο χώρο της έβδομης 

τέχνης και όπου ο κινηματογράφος ως μαζικό εμπορικό προϊόν δεν πρέπει να έχει 

θέση.1003 Τα φεστιβάλ είναι τόποι όπου καταξιωμένοι σκηνοθέτες-auteurs 

παρουσιάζουν τα έργα τους, νέοι δημιουργοί ανακαλύπτονται και καταξιώνονται με 

τη σειρά τους, γίνεται μια πρώτη υποδοχή των νέων τάσεων στον κινηματογράφο και 

κανονικοποιούνται νέα αριστουργήματα της κινηματογραφικής τέχνης και όπου 

ταινίες από όλο τον κόσμο, οι οποίες δε θα είχαν καμία τύχη στο κυρίαρχο εμπορικό 

σύστημα διανομής, γίνονται γνωστές και έχουν πιθανότητες προβολής σε ένα 

ευρύτερο κοινό. Και η γραφή γύρω από τον κινηματογράφο συμβάλλει στην 

καθιέρωση των κινηματογραφικών φεστιβάλ, ως «ένα πιθανό στοιχείο σε ένα μείζονα 

κινηματογραφικό λόγο».1004  

Επίσης, τα κινηματογραφικά φεστιβάλ αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία εθνικής 

καταξίωσης, αφού η συμμετοχή, πόσο μάλλον η βράβευση μιας ταινίας ή ενός 

δημιουργού σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ αποτελεί γεγονός που συντελεί στην 

ενδυνάμωση μιας αίσθησης εθνικής υπερηφάνειας. Ο κινηματογράφος γίνεται το 

μέσο προβολής στο εξωτερικό μιας γενικότερης εθνικής κουλτούρας. Εξάλλου είναι 

η περίοδος που τα φεστιβάλ λειτουργούν ως «βιτρίνες εθνικών κινηματογράφων»1005 

αφού η επιλογή γίνεται μέσα από επιτροπές που αποφασίζουν ποιες χώρες θα 

συμμετάσχουν και με πόσες ταινίες. Τη συγκεκριμένη περίοδο η έννοια του έθνους 

είναι κεντρική στο λόγο των κινηματογραφικών φεστιβάλ, τα οποία γίνονται πεδία 

ανταγωνισμού μεταξύ φαντασιακών κοινοτήτων που μάχονται για μια διάκριση, η 

οποία εκλαμβάνεται ως αντανάκλαση μιας εθνικής πολιτιστικής ανωτερότητας.1006 

Κάννες 1960 

                                                             
1003 Για τη σχέση των φεστιβάλ με τη θεσμοθέτηση του κινηματογράφου τέχνης βλ. András Bálint 
Kovács, ό.π. σ. 25-27. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κινηματογραφικά φεστιβάλ τη συγκεκριμένη 
περίοδο, Ιδίως τα Φεστιβάλ των Καννών και του Βερολίνου, που απασχολούν το Κινηματογράφος-
Θέατρο, δομούνται πάνω σε μια αμφίσημη στάση απέναντι σε έναν κινηματογράφο τέχνης και στον 
κινηματογράφο ως εμπόριο και επιπρόσθετα υιοθετούν τις πρακτικές του Hollywood.  
1004 Cindy Hing-Yuk Wong, ό.π., σ. 29. 
1005 Marijke de Valck, ό.π., σ. 53. 
1006 Την εποχή που εξετάζουμε η συμμετοχή μιας ελληνικής ταινίας σε κάποιο διεθνές φεστιβάλ 
θεωρείται σημαντικότατο γεγονός από τους έλληνες κριτικούς. Βλ. ενδεικτικές αναφορές σε κείμενα 
των Βλάχου, Μοσχοβάκη, Σταματίου,Κούνδουρου, Παπαμιχάλη και Γιάννη Οικονόμου στο Γιάννης 
Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου, τόμος 4ος, Ντοκουμέντα (1900-1970), ό.π. σ. 251, 
266-268, 304. Ο όρος «φαντασιακές κοινότητες» από Μπένεντικτ Άντερσον, Φαντασιακές 
κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, μτφ. Ποθητή Χατζαρούλα, 
Νεφέλη, Αθήνα 1997, όπου και αναλύεται. 
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Η διοργάνωση του 13ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, προκαλεί 

το οξυμμένο ενδιαφέρον του εξειδικευμένου τύπου, καθώς αναμένονται τα καινούρια 

επιτεύγματα της νέας γενιάς των γάλλων δημιουργών. Το ενδιαφέρον επιτείνεται από 

το γεγονός ότι μια πλειάδα καταξιωμένων δημιουργών, όπως o Antonioni, ο Fellini, ο 

ο Buñuel, ο Ingmar Bergman, ο Kon Ichikawa, ο Nicholas Ray, ο Jacques Becker και 

ο Vincente Minnelli, παρουσιάζουν για πρώτη φορά σε ένα διεθνές κοινό τις 

τελευταίες τους ταινίες.1007 Ειδικά για τον ελληνικό τύπο, το ενδιαφέρον είναι έντονο, 

καθώς στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ μετέχει το Never on 

Sunday, του Dassin, με πρωταγωνίστρια τη Μερκούρη.1008 Πάντως, το γενικότερο 

ενδιαφέρον του ελληνικού τύπου για τα όσα διαδραματίζονται στις Κάννες, πέρα από 

τη συγκεκριμένη ταινία, είναι ενδεικτικό της σημασίας που έχει αποκτήσει το 

συγκεκριμένο φεστιβάλ, ως πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, εθνικών διεκδικήσεων, 

αλλά και ως μια γιορτή των σταρ, της λάμψης και των σκανδάλων.  

Το 13ο Φεστιβάλ των Καννών καλύπτει για το Κινηματογράφος-Θέατρο η 

Μητροπούλου, η οποία παρευρίσκεται στις Κάννες ως απεσταλμένη της εφημερίδας 

Αθηναϊκή με την οποία συνεργάζεται τη συγκεκριμένη περίοδο. Το νεοεκδιδόμενο 

Κινηματογράφος-Θέατρο φαίνεται ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να 

ανταποκριθεί στα έξοδα αποστολής κάποιου βασικού συντάκτη του στο 

κοσμοπολίτικο θέρετρο. Συνεπώς επιλέγεται η λύση της Μητροπούλου, βασικής 

συνεργάτιδας του εντύπου, με την οποία εξάλλου οι βασικοί συντελεστές του 

εντύπου, μοιράζονται ορισμένες κοινές αντιλήψεις για την κινηματογραφική 

τέχνη.1009  

                                                             
1007 Για τις ταινίες που συμμετείχαν στο 13ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών βλ. «Official 
Selection 1960 : All the Selection» [http://www.festival-
cannes.fr/en/archives/1960/allSelections.html (10/5/2015)] 
1008 Στον τύπο της εποχής δημοσιεύονται άρθρα για την προβολή της ταινίας, για την πρόσληψή της 
από το κοινό και τη διεθνή κριτική, για τις πιθανότητες βράβευσής της, αλλά και για 
εξωκινηματογραφικά γεγονότα που σχετίζονται με αυτή. Ενδεικτικοί τίτλοι δημοσιευμάτων στον 
ελληνικό τύπο της εποχής: «Η Μελίνα κι ο Ντασσέν στο περίφημο πειραιώτικο γλέντι των Καννών», 
Εικόνες, νο.238 (13 Μαΐου 1960), σ. 16-17, «Η ταινία του Ζυλ Ντασσέν σατιρίζει τη συμπεριφοράν 
των Αμερικάνων εν Ελλάδι- Θα βραβευθεί εις το Φεστιβάλ των Καννών;», Ελευθερία, 10 Μαΐου 
1960, σ. 1, «Η Ελλάς διεκδικεί διά πρώτην φοράν κινηματογραφικόν βραβείον», Εμπρός, 14 Μαΐου 
1960, σ. 7, «Το 13ο δεν ήταν τυχερό», ό.π. σ. 54-57.  
1009 Αν και ο Σκαλιόρας, ο οποίος είναι πιο κοντά στις θέσεις των βασικών συντακτών του 
Κινηματογράφος-Θέατρο παρευρίσκεται επίσης στις Κάννες, ως απεσταλμένος του Βήματος, 
επιλέγεται η Μητροπούλου πιθανώς επειδή ο πρώτος υπογράφει ανάλογο άρθρο στην Καινούρια 
Εποχή. Βλ. Κ. Σκαλιόρας, «Κάννες 1960», Καινούρια Εποχή, τμ. 5, τχ. 17 (Άνοιξη 1960), σ. 212-215. Η 
Μητροπούλου υπογράφει επίσης κείμενο σχετικό με τις Κάννες στις Εικόνες, αλλά σε αυτό 
ασχολείται με τη δεξίωση της ελληνικής αποστολής με αφορμή το Never on Sunday. Βλ. Αγλαϊα 
Μητροπούλου, «Το πειραιώτικο γλέντι», Εικόνες, νο. 239 (20 Μαΐου 1960), σ. 56. 
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Το άρθρο της Μητροπούλου αποτελεί έναν απολογισμό του 

κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών και δομείται σε δύο επίπεδα, τα οποία 

αντικατοπτρίζουν και τη διττή υπόσταση του κινηματογράφου για την κριτικό, ως 

εμπορίου και ως τέχνης, αλλά και τη διττή φύση του ίδιου του Φεστιβάλ των Καννών. 

Στο πρώτο τμήμα του άρθρου, το οποίο λειτουργεί ως πρόλογος και το οποίο φέρει 

τον τίτλο «Επίκαιρα», με ειρωνική, σκωπτική και κάπως ηθικολογική διάθεση η 

Μητροπούλου περιγράφει το φεστιβάλ ως αγορά, ως πανηγύρι, ως τόπο λάμψης και 

σκανδάλων, όπου οι στάρλετ προσπαθούν εναγωνίως να γίνουν γνωστές, το σταρ 

σύστεμ ηγεμονεύει, το κοινό κυνηγά με πάθος ένα αυτόγραφο και ακόμα και τα μέλη 

της κριτικής επιτροπής επιλέγονται για κριτήρια τα οποία δεν έχουν σχέση με τις 

κινηματογραφικές τους γνώσεις. Εκθέτει την όψη ενός φεστιβάλ επιπολαιότητας, 

επιδειξιομανίας, κενότητας και συμφερόντων, όπου κυριαρχεί η ανθρώπινη 

ματαιοδοξία και η αλλοτρίωση και όπου το κενό ενδύεται μιας ψευτοτελετουργικής 

αχλής. Η καταδικαστική στάση απέναντι στο Φεστιβάλ, ως πεδίου εμπορικών 

συναλλαγών και ως κακέκτυπου του κινηματογράφου του Hollywood, από τη 

Μητροπούλου, είναι σύμφωνη με μια γενικότερη τάση της κριτικής όπως εκφράζεται 

μέσα από τα «σοβαρά» κινηματογραφικά περιοδικά της εποχής κυρίως από τα 

Cahiers du Cinéma, οι συντάκτες του οποίου καταδικάζουν την εμπορευματοποίησή 

του, το γεγονός ότι δεν προωθεί έναν κινηματογράφο τέχνης, αλλά και τις πολιτικές 

σκοπιμότητες που υπηρετεί.1010  

Στο δεύτερο και κυρίως τμήμα του άρθρου της, μέσα από την παρουσίαση 

των ταινιών που προβλήθηκαν στο 13ο Φεστιβάλ των Καννών αποσαφηνίζονται η 

κριτική θέση της Μητροπούλου και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί. 

Σύμφωνη με τον γενικότερο προσανατολισμό του Κινηματογράφος-Θέατρο όσον 

αφορά τον θεσμό η Μητροπούλου προκρίνει το Φεστιβάλ ως τόπο καλλιτεχνικής 

έκφρασης, ως πεδίο όπου δημιουργοί-auteurs παρευρίσκονται για να προβάλουν τα 

υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικά τους επιτεύγματα.  

Για την κριτικό ο κινηματογράφος του Hollywood, που εκπροσωπείται στο 

φεστιβάλ από το Ben Hur του Wyler και το Home from the Hill (Ο Καρπός του 

Παράνομου Έρωτα, 1960) του Minnelli κρίνεται με όρους θεάματος. Οι 

συγκεκριμένες ταινίες αντιμετωπίζονται ως εμπορικά προϊόντα σκοπός των οποίων 
                                                             
1010 Για τη στάση των συντακτών των Cahiers απέναντι στο Φεστιβάλ των Καννών βλ. Jérome Segal, 
Christin Blumauer, “Cannes. A French international festival”, στο Festivals and the Cultural Public 
Sphere, επιμ. Gerard Delanty, Liana Giorgi, Monica Sassatelli, Routledge, Άμπινγκτον 2011, σ. 162-
164. Marijke de Valck, ό.π., σ. 61.  
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είναι η διασκέδαση ενός μαζικού κοινού.1011 Το Ben Hur, «ένα φιλμ το οποίο 

προσεβλήθη από γιγαντισμό»,1012 κρίνεται αποτυχημένο, στη βάση μιας έλλειψης 

ισορροπίας μεταξύ θεάματος και δραματικού περιεχομένου και των σεναριακών του 

αδυναμιών, ενώ το Home from the Hill, απορρίπτεται ως «ένα ερωτικό δράμα αντάξιο 

του ερωτικού γραμματοκιβωτίου ενός περιοδικού μεγάλης κυκλοφορίας».1013 Η 

αναφορά της Μητροπούλου στην αποτυχία της ταινίας να αποτελέσει «ένα σύγχρονο 

“Walden” του Thoreau»1014 καθιστά σαφές ότι η κριτικός αναζητά σε μια ταινία τα 

στοιχεία εκείνα που εντοπίζει σε λογοτεχνικά αριστουργήματα. Στην ταινία του 

Minnelli δε βρίσκει το λογοτεχνικό ρομαντισμό του Walden, αλλά το ρομαντισμό 

των λαϊκών περιοδικών.1015 

Τα στοιχεία εκείνα τα οποία ξεχωρίζουν και δικαιώνουν καλλιτεχνικά ένα 

κινηματογραφικό φιλμ για την κριτικό είναι κυρίως το θέμα της και ο δημιουργός 

της. Ακολουθώντας μια ουμανιστική, ανθρωποκεντρική προσέγγιση των ταινιών 

αναζητά έννοιες όπως η καθολικότητα και η αυθεντικότητα, καταδεικνύοντας την 

επίδραση που έχει δεχτεί από την μπαζενική θεωρία αλλά και από το νεορεαλιστικό 

αίτημα για τον κινηματογράφο. Εμφανείς είναι στην κριτική της μεθοδολογία και η 

διάκριση μεταξύ μορφής και περιεχομένου, η πρόκριση μιας κλασικής αισθητικής και 

ενός ενιαίου ύφους. Σύμφωνη με την κριτική γραμμή του Κινηματογράφος-Θέατρο, η 

Μητροπούλου αναζητά ένα ρεαλιστικό κινηματογραφικό μοντέλο, όπου η 

πραγματικότητα να συνυπάρχει με την ποίηση. Ακόμα προκρίνει αρετές όπως η 

ακρίβεια στην παρατήρηση, η λιτότητα και η απλότητα, δίνει έμφαση στην 

ειλικρίνεια και την ηθική στάση του δημιουργού και καταδικάζει την καταφυγή σε 

εύκολες και συμβατικές αφηγηματικές και στυλιστικές επιλογές. Ενδεικτικά, στο 

σημείωμά της για το Deveti krug (Ο Ένατος Κύκλος, 1960) του France Štiglic, ταινία 

με θέμα τον διωγμό των Εβραίων από τους Ναζί, η κριτικός εστιάζει στην τιμιότητα, 

την ειλικρίνεια και την ευαισθησία του σκηνοθέτη. Επίσης επαινεί τον δημιουργό του 

μικρού μήκους ντοκιμαντέρ ...Enfants des Courants d'Air (Παιδιά που τα Φυσούν οι 

Αέρηδες, 1959) Edouard Luntz για την ανθρώπινη και λιτή του σκηνοθεσία και τη 
                                                             
1011 Στο Φεστιβάλ συμμετέχει και ο Nicholas Ray με την ευρωπαϊκή συμπαραγωγή The Savage 
Innocents (Τα Δόντια του Διαβόλου, 1960). Η ταινία Ben Hur προβάλλεται εκτός διαγωνιστικού 
προγράμματος. 
1012 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes: Ταινίες και επίκαιρα από το Φεστιβάλ 1960», Κινηματογράφος-
Θέατρο, τχ.1, ό.π., σ. 6.  
1013 Ό.π., σ. 11. 
1014 Ό.π. 
1015 Η Μητροπούλου εξάλλου, όπως έχει σημειωθεί έρχεται στο χώρο της κινηματογραφικής κριτικής 
από τη λογοτεχνία, 
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δημιουργία μιας ποιητικής ατμόσφαιρας, που δε γλιστράει ποτέ στη γραφικότητα 

ούτε στο μελοδραματικό οίκτο»,1016 ενώ στην κριτική της παρουσίαση της ταινίας 

Ballada o Soldate του Chukhrai, εστιάζει στον λυρισμό και την ευαισθησία του 

σκηνοθέτη, και επισημαίνει ότι «μέσα στη γενική απαισιοδοξία είναι τελικά ένα έργο, 

που πιστεύει στην αλληλεγγύη, την αξία και την ψυχική υγεία των ανθρώπων».1017 

Η Μητροπούλου εμφανίζεται απορριπτική όταν δεν εγκρίνει το θέμα μιας 

ταινίας και τον χειρισμό του. Σε ένα φεστιβάλ το οποίο από τον τύπο της εποχής 

παρουσιάζεται ως εκείνο το οποίο «έχει την πιο σκανδαλώδη συλλογή ταινιών που 

παρουσιάστηκαν ποτέ»,1018 όπου πολλές ταινίες διαπραγματεύονται διάφορες όψεις 

της ερωτικής επιθυμίας, ενώ θίγονται ζητήματα όπως η αιμομιξία, ο βιασμός και η 

ηδονοβλεψία, η κριτικός αν και αρνείται ότι χρησιμοποιεί «ηθικά κριτήρια 

αξιολόγησης ενός έργου», παραδέχεται ότι αναζητά «εκείνη τη μικρή σπίθα που, 

κρυμμένη και στα πιο αηδιαστικά, στα πιο αισχρά παρουσιάσματα, τα δικαιολογεί και 

με κάνει να ελπίζω».1019 Όπως γίνεται σαφές από την αρνητική της στάση απέναντι 

στο Kagi (Ακόλαστη Σάρκα, 1959) του Ichikawa, κινηματογραφική μεταφορά του 

ομότιτλου μυθιστορήματος του Junichiro Tanizaki, όπου ο σκηνοθέτης μελετά το 

ερωτικό πάθος και τη σεξουαλική επιθυμία ή το Si le Vent Si te Fait Peur (Αν σε 

Φοβίζει ο Άνεμος, 1960) του Emile Degelin, με θέμα την αιμομικτική έλξη μεταξύ 

δυο αδερφών, για τη Μητροπούλου το περιεχόμενο μιας ταινίας οφείλει να 

υποτάσσεται σε μια ηθική. Η κινηματογραφική εξερεύνηση της σεξουαλικότητας ή 

σεξουαλικών παρεκκλίσεων πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μιας γενικότερης 

πρόθεσης του δημιουργού να κάνει αναφορές σε προβλήματα της σύγχρονης 

κοινωνίας ή στην ανθρώπινη κατάσταση. Σε αυτά τα πλαίσια η απεικόνιση του 

βιασμού της ηρωίδας της ταινίας Jungfrukällan (Η Πηγή των Παρθένων, 1960). τον 

οποίο χαρακτηρίζει ως τον πιο ρεαλιστικό και βίαιο τις κινηματογραφικής ιστορίας 

                                                             
1016 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes: Ταινίες και επίκαιρα από το Φεστιβάλ 1960», Κινηματογράφος-
Θέατρο, τχ.1, ό.π., σ.8. 
1017 Ό.π., σ. 9. Απορρίπτοντας τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, η Μητροπούλου εκφράζεται θετικά για 
ταινίες που προέρχονται από χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, όταν αυτές αντιτίθενται στο 
συγκεκριμένο αισθητικό δόγμα και ξεχωρίζουν ως προς τη mise en scène και το ύφος τους. Βλ. 
ενδεικτικά τις παρατηρήσεις της για το Zezowate Szczescie (Τύχη με το Τσουβάλι, 1960) του Andrzej 
Munk, όπου υπογραμμίζει ότι ο δημιουργός σατιρίζει το κομμουνιστικό καθεστώς και για το Dama s 
Sobachkoy (Η Κυρία με το Σκυλάκι, 1960) του Iosif Kheifits, για το οποίο αποφαίνεται ότι αποτελεί 
μια σπάνια επιτυχία από την άποψη του ύφους, κάνοντας ειδική μνεία στην ακρίβεια της 
σκηνοθεσίας. 
1018 Cyntia Grenier, “Ill-starred thirteenth festival of Cannes”, Film Quarterly, τμ. 13, νο. 4 (Καλοκαίρι 
1960), σ. 15. 
1019 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του Φεστιβάλ), ό.π., σ. 39. 
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κρίνεται θεμιτή αφού αναγιγνώσκεται από την κριτικό ως μέσο του σκηνοθέτη 

εξύμνησης της αγνότητας, που εντάσσεται στις μεταφυσικές του αναζητήσεις. 

Η κριτικός εμφανίζεται απορριπτική και όταν διακρίνει φορμαλιστικές τάσεις 

σε έναν δημιουργό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αντιμετωπίζει με αυστηρότητα τις 

προτάσεις νέων κινηματογραφιστών που εμφανίζονται επηρεασμένοι από το γαλλικό 

Νέο Κύμα και καταθέσουν τις προτάσεις τους όσον αφορά την ανανέωση της 

κινηματογραφικής γλώσσας. Στην περίπτωση του Erik Løchen, ο οποίος στην ταινία 

του Jacten (Το Κυνήγι, 1960) αμφισβητεί τους αφηγηματικούς κώδικες και τους 

συμβατικούς τρόπους δόμησης ενός φιλμικού κειμένου χρησιμοποιώντας 

μοντερνιστικές τακτικές καθώς και τρόπους μπρεχτικής αποστασιοποίησης, η 

Μητροπούλου αποφαίνεται ότι ο ρυθμός της ταινίας είναι βαρετός και η σκηνοθεσία 

ανώριμη. Η στυλιστικά φιλόδοξη προσπάθεια του Degelin ο οποίος στο Si le Vent Si 

te Fait Peur πειραματίζεται με τη φόρμα, καταδικάζεται ως «γελοιογραφία μιας 

τραγωδίας σε ύφος nouvelle vague. Δεν συμβαίνει τίποτα, δεν λέγεται τίποτα, μόνο 

φωτογραφίζονται ασημαντότητες μέσα σε ατελεύτητες σκηνές και περιπάτους 

γεμάτους ανύπαρκτο βάρος και νόημα».1020 Ακόμα, το Los Golfos (Οι Αλήτες) του 

Carlos Saoura, έργο το οποίο αν και δεν είναι άμεσα επηρεασμένο από το γαλλικό 

Νέο Κύμα, είναι γυρισμένο στο πνεύμα ενός νέου κινηματογράφου, αμφισβήτησης 

παρωχημένων δομών και αναζήτησης νέων αφηγηματικών τρόπων, αποτιμάται 

αρνητικά από την κριτικό, η οποία αν και χαρακτηρίζει το θέμα της «ενδιαφέρον και 

τολμηρό», βρίσκει την «εκτέλεση αργή και βαρετή».1021 Περισσότερο θετική, μην 

μπορώντας να αγνοήσει πιθανώς τις περγαμηνές του, εμφανίζεται απέναντι στο 

νεοκυματικό Moderato Cantabile (Μοντεράτο Καντάμπιλε, 1960) σε σκηνοθεσία 

Peter Brook και σενάριο Duras, καθώς αποφαίνεται ότι πρόκειται για μια πολύ 

ενδιαφέρουσα ταινία, αν και επισημαίνει την αδυναμία του Brook να εκφραστεί με 

κινηματογραφικούς όρους ξεπερνώντας τη θεατρική του καταγωγή, να δώσει μια 

ενιαία γραμμή στο έργο ή να μεταμορφώσει το σενάριο της Duras σε «καυτή 

πραγματικότητα», όπως έπραξε ο Resnais στο Hiroshima mon Amour.1022  

Κυρίως, όμως, η Μητροπούλου, στον απολογισμό της εστιάζει την προσοχή 

της στους μεγάλους και καταξιωμένους δημιουργούς. Επηρεασμένη από την 

καθιερωμένη κριτική και από τη θεωρία του δημιουργού, όπως αυτή εκφράστηκε από 

                                                             
1020 Ό.π., σ. 9. 
1021 ‘Ο.π., σ. 11. 
1022 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του Φεστιβάλ)», ό.π., σ. 41. 
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τα Cahiers, μια θεωρία με έντονες ρομαντικές απηχήσεις, η Μητροπούλου 

αντιμετωπίζει τον σκηνοθέτη ως το ανάλογο ενός ιδιοφυούς συγγραφέα, με 

προσωπική και αναγνωρίσιμη γραφή, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό υπεύθυνο 

παραγωγής νοήματος του έργου του και τα φιλμικά του κείμενα διακρίνονται από 

υψηλά νοήματα και κρίνονται με όρους υψηλής τέχνης.1023 Στους μεγάλους 

δημιουργούς της εποχής και στα επαναλαμβανόμενα θεματικά μοτίβα που εντοπίζει 

στο έργο τους, η κριτικός αναζητά μια ενιαία κοσμοαντίληψη και μια ηθική στάση 

απέναντι στον κόσμο και στοιχεία που να ανταποκρίνονται στη δική της θεωρία και 

να άπτονται των προσδοκιών της για έναν κινηματογράφο αξιώσεων. Στην ταινία του 

Buñuel La Joven (Το Κοριτσόπουλο, 1960), η Μητροπούλου σημειώνει ότι ο 

δημιουργός «κατορθώνη ακόμη μια φορά να περιγράψη την υποσυνείδητη πάλη του 

Κακού και του Καλού, της αγνότητας και του χυδαίου ενστίκτου»1024 και παρά το 

γεγονός ότι αναγνωρίζει ορισμένες αδυναμίες της ταινίας, αποφαίνεται τελικά ότι η 

«ποιητική δύναμη» του σκηνοθέτη και η «περίεργη “σκληρή τρυφερότητά”» του, 

«τελικά πνίγουν τις αντιρρήσεις».1025 Ένας άλλος καταξιωμένος δημιουργός της 

εποχής, ο Bergman, παρουσιάζεται ως ο «παραγωγικότατος και δαιμόνιος Σουηδός 

σκηνοθέτης [που] κατορθώνει να ανανεώση τα τετριμμένα θέματα της 

κινηματογραφίας».1026 Στην περίπτωση του Jungfrukällan η Μητροπούλου 

εμφανίζεται εντυπωσιασμένη από την ακρίβεια, την ποίηση και την απλότητα καθώς 

και την «προσήλωση του Bergman στην πιο κλασσική μορφή του απλού 

κινηματογράφου»1027 και καταφεύγοντας για άλλη μια φορά στην τέχνη του λόγου, 

αποδίδει στην ταινία αυτή της εκδίκησης ιδιότητες αρχαίας τραγωδίας, καθώς στο 

φινάλε ο θεατής αποκαθαίρεται και φεύγει από την αίθουσα «αλαφρός και 

λυτρωμένος».1028 Γράφοντας για τον Becker και την τελευταία ταινία του Le Trou (Η 

Τρύπα, 1960) την οποία χαρακτηρίζει ως την πιο ολοκληρωμένη του έργου του 

πρόσφατα τεθνεώτος σκηνοθέτη, εστιάζει για μια ακόμα φορά στο κείμενό της σε 

                                                             
1023 O John Caughie επισημαίνει ότι «η καθιερωμένη κριτική αποτιμούσε ως καλλιτέχνες ένα μικρό 
αριθμό σκηνοθετών, κυρίως Ευρωπαίων, που παρήγαγαν έργο το οποίο είχε μια κάποια εξαιρετικά 
πολύτιμη ποιότητα “μεγαλείου” (η οποία ήταν τυπικά είτε μια ηθική ποιότητα ή μια κοινωνική 
διείσδυση) και μια κάποια “σοβαρότητα” (η οποία αφορούσε την προφανή δέσμευση του 
καλλιτέχνη στο θέμα του)». John Caughie (επιμ.), ό.π., σ. 10. Για τη ρομαντική διάσταση της θεωρίας 
του δημιουργού βλ. ενδεικτικά Εdward Buscombe, ό.π. 
1024 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes: Ταινίες και επίκαιρα από το Φεστιβάλ 1960», ό.π., σ. 7. 
1025 Ό.π. 
1026 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του Φεστιβάλ)», ό.π., σ. 39. 
1027 Ό.π., σ. 40 
1028 Ό.π. 
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στοιχεία όπως η ακρίβεια στην παρατήρηση και η απλότητα και δίνει έμφαση σε 

έννοιες που παραπέμπουν σε μια ρεαλιστική προσέγγιση του κινηματογράφου.1029 

 Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον τρόπο με τον οποίο η Μητροπούλου 

αντιμετωπίζει κριτικά στο κείμενό της τις ταινίες La Dolce Vita και L’ Avventura του 

Fellini και του Antonioni αντίστοιχα, έργα δύο καταξιωμένων δημιουργών που 

θριάμβευσαν στο 13ο Φεστιβάλ των Καννών καθώς στην πρώτη απονεμήθηκε ο 

Χρυσός Φοίνικας και στη δεύτερη το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής.  

Η Μητροπούλου παρευρίσκεται στην ιστορική πρεμιέρα του L’Avventura στις 

Κάννες, όπου η ταινία συναντά τη βίαιη και εχθρική αντίδραση του κοινού.1030 Η 

κριτικός, μάρτυρας του σκανδάλου που προκαλεί η πρώτη προβολή της ταινίας του 

Antonioni και το οποίο, όπως σημειώνει ο Nowell-Smith συνιστά «το ορόσημο που 

χωρίζει τον κόσμο των παλαιών κινηματογράφων από εκείνο των νέων»1031 

αναφέρεται στα όσα διαδραματίστηκαν στην αίθουσα γράφοντας: «Το τρίξιμο που 

ακουγόταν από τα φωτεϊγ της μεγαλόπρεπης αίθουσας κατά τη διάρκεια της 

προβολής κι οι φανερές αποδοκιμασίες μετά το τέλος έδειξαν ότι το κοινό στην 

πλειοψηφία του έπλητε και δεν μπόρεσε να παρακολουθήση την δύσκολη και 

πρωτότυπη κινηματογραφική έκφραση της ταινίας».1032 Η κριτικός ερμηνεύει τις 

αντιδράσεις με βάση την ανία που προκάλεσε η ταινία στους θεατές και την αδυναμία 

του κοινού να κατανοήσει την νέα κινηματογραφική γλώσσα της ταινίας, καθώς η 

επαφή του με ένα κλασσικό στη δομή του κινηματογράφο το έχει αλλοτριώσει. 

Η ίδια ανήκει στους κριτικούς εκείνους που δέχεται ευμενώς τη νέα 

μοντερνιστική κινηματογραφική γλώσσα του Antonioni και την πρωτοτυπία της 

κινηματογραφικής του έκφρασης. Για να ερμηνεύσει το φιλμικό κείμενο, πάντως 

επιλέγει να καταφύγει, στον ίδιο το λόγο του δημιουργού, χρησιμοποιώντας τη 

δημόσια δήλωση στην οποία προέβη ο Antonioni μετά τη σκανδαλώδη υποδοχή της 

                                                             
1029 Είναι ενδιαφέρον ότι στη σύντομη παρουσίαση της ταινίας Le Trou η Μητροπούλου δράττει την 
ευκαιρία να αναφερθεί στον Bresson, και στην «υποβλητική ασκητική συμφωνία της ανθρώπινης 
προσέγγισης του “Ένας θανατοποινίτης δραπέτευσε”» με αφορμή το γεγονός ότι και οι δύο ταινίες 
διαπραγματεύονται το θέμα της απόδρασης από μια φυλακή, καταδεικνύοντας την αξία που δίνει 
στο έργο του Bresson. Ό.π. 
1030Όπως σημειώνει η Huston η οποία καλύπτει το φεστιβάλ για λογαριασμό του περιοδικού Sight 
and Sound, η ταινία «προβλήθηκε με τη συνοδεία γιουχαϊσμάτων και αποδοκιμασιών, χασμουρητών 
και γέλιου, τέτοιων που δεν έχω ξανακούσει σε κινηματογραφική αίθουσα. Η ταινία με θεαματικό 
τρόπο εξάντλησε την υπομονή του κοινού». Βλ. Penelope Huston, “Cannes 1960”, Sight and Sound, 
τμ. 29, νο. 3 (Καλοκαίρι 1960), σ. 121. Για την αντίδραση του κοινού βλ. επίσης και Cindy Hing-Yuk 
Wong, ό.π., σ. 113-126.  
1031 Geoffrey Nowell-Smith, Making Waves. New Cinemas of the 1960s , ό.π., σ. 169. 
1032 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του Φεστιβάλ)», ό.π., σ. 37. 
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ταινίας του και με την οποία προσέφερε στους κριτικούς και στο κοινό εργαλεία για 

ένα συγκεκριμένο τρόπο ερμηνείας του έργου του.1033 Για τους κριτικούς της εποχής, 

που είναι απροετοίμαστοι στο να δεχτούν τη νέα κινηματογραφική γλώσσα του 

Antonioni, ο θεωρητικός του λόγος αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμος.1034 Η 

Μητροπούλου αντιμετωπίζει την ταινία L’Avventura ως έκφραση του δημιουργού της 

και συνεπώς ο λόγος του Antonioni για το έργο του, θεωρείται το κλειδί της 

ερμηνείας του. Μεταφράζοντας ελεύθερα, ένα συγκεκριμένο απόσπασμα του 

κειμένου της δήλωσης του σκηνοθέτη και παραλείποντας μεγάλο τμήμα του, εστιάζει 

το ενδιαφέρον της στα σημεία εκείνα τα οποία την βοηθούν να αποσαφηνίσει το 

γενικότερο νόημα της ταινίας, σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα μεθοδολογικά της 

εργαλεία και να προσδώσει στο φιλμικό κείμενο ένα ανθρωπιστικό και ηθικό 

περιεχόμενο 

«Το έργο μου», μας είπε ο Αντονιόνι, «δεν είναι ούτε κατηγορητήριο ούτε 

κήρυγμα. Είναι μια ιστορία δοσμένη με εικόνες και θα ήθελα ο θεατής να δη 

όχι τη γέννηση ενός απατηλού αισθήματος, μα τον τρόπο που μπορεί κανείς 

να γελαστή στα ίδια του τα αισθήματα. Γιατί νομίζω ότι χρησιμοποιούμε 

ακόμη τα μέτρα μιας ηθική πλανημένης, με γερασμένους μύθους και 

ξεπερασμένες προλήψεις. Ο ήρωάς μου αυτοαναλύεται, βλέπει ότι ο 

ερωτισμός του είναι κάτι τελείως άχρηστο και ανώφελο και όμως δεν μπορεί 

να τον αποφύγει και το μόνο που μένει είναι ο οίκτος, που δίνει τη νότα της 

ανθρωπιάς στο κάθε δημιούργημα».1035 

                                                             
1033 Το κείμενο της δήλωσης στο A. R. Duckworth, “Michelangelo Antonioni’s Cannes statement for 
L’Avventura (1960)”, The Motley View, 
[https://ardfilmjournal.wordpress.com/2009/10/15/michelangelo-antonionis-cannes-statement-for-
lavventura-1960/21/3/2015]. Η Cindy Hing-Yuk Wong σημειώνει ότι ο σκηνοθέτης είχε προετοιμάσει 
τη συγκεκριμένη δήλωση με σκοπό να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάγνωση του έργου 
του. «Ο Antonioni ζητούσε από το κοινό/τύπο να αναγνώσουν το L’Avventura με ένα συγκεκριμένο 
τρόπο, όχι διδακτικό, ούτε εύκολο, αλλά με μια γενική αίσθηση του πως κάποιος θα έπρεπε να 
προσεγγίσει την ταινία και τους χαρακτήρες της». Cindy Hing-Yuk Wong, ό.π., σ. 124. 
1034 Όπως σημειώνει η Matilda Mroz ένα μεγάλο μέρος κριτικών και θεωρητικών κειμένων που θα 
γραφούν μεταγενέστερα σχετικά με την ταινία βασίζονται σε αυτή τη δήλωση του 
Antonioni.Βλ.Matlida Mroz, Temporality and Film Analysis, Edinburgh University Press, Εδιμβούργο 
2012, σ. 50. Σημειώνουμε ότι το κείμενο του Αντονιόνι χρησιμοποιεί και ο Σκαλιόρας, στο σημαντικό 
δοκίμιό του «Η Περιπέτεια και η Νύχτα του Αντονιόνι (Απόπειρα για μια προσέγγιση)» το 1961. Βλ. 
Κωστής Σκαλιόρας, «Η Περιπέτεια και η Νύχτα του Αντονιόνι (Απόπειρα για μια προσέγγιση)», Η 
Τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Κείμενα για τον Κινηματογράφο, ό.π. σ. 225-234. 
1035 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του φεστιβάλ)», ό.π., σ. 37-38. Η φράση «που 
δίνει τη νότα της ανθρωπιάς στο κάθε δημιούργημα» δεν υπάρχει στο πρωτότυπο κείμενο, αλλά 
εκφράζει την ανάγκη της Μητροπούλου, να τονίσει το ουμανιστικό περιεχόμενο της ταινίας. 
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Η κριτικός δίνοντας βαρύτητα στους χαρακτήρες, επιχειρεί μια ψυχολογική 

ανάλυσή τους, αναζητά τα κίνητρά τους και ερευνά τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Βασισμένη στο κείμενο του Antonioni, ο οποίος αναφέρεται στην μάταιη, άσκοπη 

αυτοανάλυση του σύγχρονου ανθρώπου και ειδικότερα του πρωταγωνιστή της ταινίας 

του, βλέπει τους ήρωες να επιδίδονται σε ένα παιχνίδι αυτοκριτικής. Ο οίκτος, το 

συναίσθημα το οποίο σύμφωνα με το σκηνοθέτη συνδέει τους δύο ήρωές του στο 

τέλος της ταινίας, γίνεται το κλειδί με το οποίο η Μητροπούλου επίσης ερμηνεύει το 

φινάλε της, σημειώνοντας ότι η Claudia παραμένει με το Sandro «από οίκτο, για την 

ηθική του φτώχεια, για την ανικανότητά του να νιώση ένα συναίσθημα βαθύ».1036 Η 

ταινία για τη Μητροπούλου αποτελεί το μέσο του δημιουργού για να «ανιχνεύση το 

τρομερό κενό του ψυχικού κόσμου των ηρώων του» και για να εκφράσει το 

«καταθλιπτικό κλίμα ενός διαλυμένου κόσμου όπου τα μεγάλα ρεύματα της ζωής 

έχουν στερέψει».1037 Η θέση της αυτή αντανακλά το περιεχόμενο της δήλωσης του 

Antonioni, ο οποίος βλέπει τον κόσμο να κινδυνεύει καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος 

βιώνει από τη μία πλευρά τα επιτεύγματα μιας μη δογματικής επιστήμης που 

προβάλλει εαυτή στο μέλλον, ενώ κουβαλάει το βάρος μιας ξεπερασμένης ηθικής 

παλαιών μύθων και συμβάσεων.1038 

Η Μητροπούλου επικεντρώνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο ο 

σκηνοθέτης εκφράζει το νόημα του έργου του, μέσα από τις αφηγηματικές του 

επιλογές και μέσα από τη φόρμα του και επισημαίνει ότι με την ταινία του ο ιταλός 

σκηνοθέτης επιτυγχάνει τη δημιουργία «μιας καινούριας κινηματογραφικής γλώσσας, 

μιας γραφής, στην κυριολεξία της, που ανακαλύπτει ίσως το καθαρό 

κινηματογραφικό μυθιστόρημα».1039 Η αναφορά στο δόγμα του Bresson, ότι ο 

κινηματογράφος δεν είναι θέαμα αλλά γραφή, καταδηλώνει την επίγνωση της 

Μητροπούλου ότι στην περίπτωση του L’Avventura ο κινηματογράφος έχει επιτύχει 

την αυτονόμησή του από τις άλλες τέχνες. Το αίτημα του Astruc για έναν 

κινηματογράφο όχι ως θέαμα, αλλά ως γλώσσα, έναν κινηματογράφο της 

πνευματικής έκφρασης και των αφηρημένων εννοιών και του σκηνοθέτη-συγγραφέα, 

ο οποίος με την κάμερα ως πένα συγγράφει ένα κινηματογραφικό μυθιστόρημα, έχει 

επιτευχθεί.1040 

                                                             
1036 Ό.π., σ. 38. 
1037 Ό.π., σ. 38-39. 
1038 Βλ. A. R. Duckworth, “Michelangelo Antonioni’s Cannes statement for L’Avventura (1960)”, ό.π. 
1039 Ό.π., σ.39. 
1040 Alexandre Astruc, “The birth of a new avant-garde: La camera-stylo”, ό.π. 
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Στο La Dolce Vita, τη θριαμβεύτρια ταινία του 13ου Φεστιβάλ των Καννών , η 

Μητροπούλου αφιερώνει ελάχιστες σειρές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν να 

κάνουν με την υποδοχή της ταινίας στο φεστιβάλ και με το παρασκήνιο της 

βράβευσής της. Η απροθυμία της να ασχοληθεί με την ταινία δικαιολογείται 

πιθανότατα από το περιεχόμενο της ταινίας και τον κατά την κριτικό, κυνισμό του 

Fellini, ο οποίος προβαίνει στην προβολή «ενός κόσμου, ή καλύτερα μιας μερίδας 

του κόσμου, παθολογικά έκλυτης και χωρίς ηθικά κίνητρα, που είναι η “Γλυκειά 

Ζωή”».1041 Το περιεχόμενο του φιλμ απωθεί τη Μητροπούλου και επιβεβαιώνει τη 

συντηρητική της ματιά. Το στοιχείο εκείνο, τελικά, που την οδηγεί στο να μην 

απορρίψει τελικά την ταινία είναι το ότι διαβλέπει σε αυτή την πρόθεση του 

δημιουργού να χρησιμοποιήσει την πρόκληση με σκοπό να συνθέσει μια ηθική 

παραβολή για τον κόσμο, προβάλλοντας τη σήψη του. Όπως και στο L’ Avventura, η 

έννοια του οίκτου του δημιουργού για τα πρόσωπα τα οποία κατοικούν στο σύμπαν 

των ταινιών του και επομένως για τον κόσμο, γίνεται για την κριτικό το μέσο με το 

οποίο αποκωδικοποιεί το νόημα του La Dolce Vita και του προσδίδει αξία.1042 Η 

συμπόνια του δημιουργού είναι το στοιχείο εκείνο που διασώζει τελικά το φιλμ από 

την καταδίκη, αφού η ηθική κοσμοαντίληψη του δημιουργού προσδίδει στα πλάνα 

του ένα ηθικό περιεχόμενο. 

Επίσης σύντομη είναι η αναφορά της κριτικού και στο Never on Sunday. Η 

παρουσίαση της ταινίας δεν περιλαμβάνει μια κριτική της προσέγγιση, αλλά 

επικεντρώνεται στην υποδοχή της από το κοινό του φεστιβάλ και από τους ξένους 

κριτικούς. Η Μητροπούλου, πιστή στην τάση της εποχής να αποδίδει ιδιαίτερη 

σπουδαιότητα στη γνώμη των ξένων κριτικών για τα ελληνικά έργα, υπογραμμίζει τη 

θριαμβευτική υποδοχή της, εστιάζοντας κυρίως στα θετικά σημεία τα οποία 

γράφηκαν για το φιλμ του Dassin, αν και δεν σημειώνει σε ποιες συγκεκριμένες 

κριτικές αναφέρεται. 

Τμήματα του δευτέρου μέρους του άρθρου της Μητροπούλου, αποτελούν 

παράφραση αποσπασμάτων του αφιερώματος των Cahiers στο 13ο Κινηματογραφικό 

Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο τιτλοφορείται «Cannes 1960» και υπογράφει ο 

                                                             
1041 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του φεστιβάλ)», ό.π., σ. 39. 
1042 Για τη Μητροπούλου, σταθερό και επαναλαμβανόμενο στοιχείο στο έργο του Fellini και το 
μυστικό της γοητείας του είναι ο οίκτος του για τον κόσμο, «πιο λυρικός στη “Strada”, πιο τραγικός 
στις “Νύχτες της Καμπίρια”, κρυμμένος τελικά κάτω από τον κυνισμό στη “Γλυκειά Ζωή”». Ό.π. 
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Domarchi.1043 Η επιλογή της Μητροπούλου να χρησιμοποιήσει αποσπάσματα από το 

κείμενο του Domarchi είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αν συγκρίνει κανείς τα δύο 

άρθρα στην ολότητά τους. Οι θέσεις των δύο κριτικών για τον κινηματογράφο 

διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, αφού ο Domarchi απορρίπτει πολλές από τις ταινίες τις 

οποίες ξεχωρίζει η Μητροπούλου, ενώ υμνεί ταινίες τις οποίες η Μητροπούλου με τη 

σειρά της απορρίπτει. Ενδεικτικά, ο Domarchi, γνήσιος εκπρόσωπος της θεωρίας του 

δημιουργού, που αναζητά τους auteurs στα αμερικάνικα κινηματογραφικά στούντιο 

και λάτρης του κινηματογράφου του Minnelli, αποθεώνει το Home from the Hill 

κρίνοντας ότι πρόκειται για τέλεια ταινία και γεγονός εξαιρετικής σημασίας στην 

ιστορία του αμερικάνικου κινηματογράφου, ενώ χαρακτηρίζει το L’Avventura ως 

ταινία πολύ «φιλολογική», η οποία απευθύνεται σε ελάχιστους, σε εκείνους που 

θεωρούν τον κινηματογράφο παράρτημα της λογοτεχνίας.1044  

Μπορούμε να ερμηνεύσουμε την οικειοποίηση του λόγου του Domarchi από 

την Μητροπούλου πιθανώς ως απόρροια της αδυναμίας της να παραστεί σε προβολές 

ταινιών για τις οποίες θεωρεί ότι το αναγνωστικό κοινό του Κινηματογράφος-Θέατρο 

πρέπει να ενημερωθεί και ότι η ίδια επιβάλλεται να καταθέσει την άποψή της. Ακόμα, 

ο εμπλουτισμός του κειμένου της με τον λόγο των Cahiers της επιτρέπει να 

συνομιλήσει και να συνδεθεί με την πρωτοπορία της κριτικής στην Ευρώπη, ακόμα 

και αν ουσιαστικά διαφωνεί με τον λόγο του εκπροσώπου της. 

Ειδικότερα, η Μητροπούλου παραφράζοντας την κριτική του Domarchi για 

την ταινία του Reichenbach L'Amérique Insolite (Η Ασυνήθιστη Αμερική, 1960), 

γράφει για «ένα φιλμ άμορφο, που οι σποραδικές ωραίες εικόνες του συγκρατούν την 

προσοχή μας, αλλ’ όπου η έλλειψη σπονδυλικής στήλης κι εσωτερικής δομής δίνουν 

την εντύπωση ενός σκίτσου και μάλιστα μονόπλευρου».1045 Ενώ όμως ο Domarchi 

συμπληρώνει ότι δεν δέχεται την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι η ταινία μένει στις 

ανθυγιεινές και αντιαισθητικές όψεις της Αμερικής, η Μητροπούλου εκφράζει 

ακριβώς αυτή την άποψη, γράφοντας ότι «η παρατήρηση περιορίζεται στα παράξενα 

                                                             
1043 Πρόκειται για το Jean Domarchi, “Cannes 1960”, Cahiers du Cinéma, τμ. 18, νο. 108, ό.π., σ. 34-43. 
O Domarchi (1916-1981) κριτικός αρχικά στο περιοδικό του Rohmer Gazette du cinéma και στη 
συνέχεια των Cahiers, υπήρξε Μαρξιστής, φανατικός σινεφίλ και ωτεριστής και λάτρης των Minnelli, 
Hitchcock, Welles, Ray. Επίσης υπήρξε ακαδημαϊκός, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στη Νομική 
Σχολή της Dijon. Εμφανίζεται στις ταινίες À bout de Souffle του Godard και Le signe du Lion του 
Rohmer. Για τον Domarchi βλ. L.M., “Mort de Jean Domarchi”, Le Monde, 24/1/1981 
[http://www.lemonde.fr/archives/article/1981/01/24/mort-de-jean-
domarchi_2718897_1819218.html?xtmc=jean_domarchi&xtcr=12(3/2/2015)] 
1044 Jean Domarchi, «Cannes 1960», ό.π., σ. 40-41. 
1045 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του φεστιβάλ)», ό.π., σ. 40. 
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κι άσχημα μέρη των Η.Π.Α.» και συμπληρώνει την αρνητική κριτική του Domarchi 

με θετικό σχόλιο για το “εξυπνότατο commentaire” του Chris Marker», ο οποίος 

συνυπογράφει μαζί με τον Reichenbach το σενάριό της.1046 

 Παράφραση του λόγου του γάλλου κριτικού αποτελεί επίσης και η 

παρουσίαση της ταινίας Sons and Lovers (Ερασταί χωρίς Ιδανικά, 1960) του Jack 

Cardiff, στα σημεία όπου η κριτικός αναφέρεται στο σενάριο, τη διασκευή του 

μυθιστορήματος του D. H. Lawrence από τον Lambert και στη σκηνοθεσία του 

Cardiff. Η ταινία παρουσιάζεται ως ένα φιλμ «φανερά φτιαγμένο από οπερατέρ (η 

προηγούμενη δουλειά του Κάρντιφ), που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πλαστική 

ισορροπία του κάδρου του και την ευαισθησία της τονικότητας των φωτισμών του», 

ενώ η κριτικός δανείζεται από τον Domarchi και την τελική του αποτίμηση ότι «η 

συγκίνηση δεν κυκλοφορεί κι αισθανόμαστε σαν να κρατούμε ένα αναμνηστικό 

άλμπουμ, πολύ ωραία συντεθειμένο, αλλ’ όπου κάθε φλόγα και πάθος έχουν 

αντίστροφα σβήσει».1047 Ο δικός της λόγος περιορίζεται στο ζήτημα της 

κινηματογραφικής μεταφοράς του λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο και σε 

μια σύντομη παρουσίαση του βιβλίου του D. H. Lawrence που εξηγεί τις δυσκολίες 

του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Η Μητροπούλου κρίνει ότι το πολύπλευρο 

μυθιστόρημα του Lawrence, το οποίο συνδυάζει την παρουσίαση ατομικών 

προβλημάτων με εκείνη του κοινωνικού περιβάλλοντος, δεν ενδείκνυται για 

κινηματογραφική διασκευή.1048 

Τέλος, η Μητροπούλου «δανείζεται» τις απόψεις του Domarchi για την ταινία 

των Nicholas Ray και Baccio Bandini, The Savage Innocents.1049 Η παράφραση του 

συγκεκριμένου αποσπάσματος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, γιατί η κριτικός σαφώς 

δε συμμερίζεται τον παράφορο ενθουσιασμό του Domarchi για την ταινία ενός από 

τους ήρωές του, όπως και των Cahiers γενικότερα. Εκεί που ο γάλλος κριτικός κάνει 

λόγο για ανθίζουσα έμπνευση, για μια τέλεια σκηνοθεσία και για την κατάκτηση της 

ωριμότητας και την επίτευξη ενός μεγαλείου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η 

                                                             
1046 Πρβλ. Jean Domarchi, “Cannes 1960”, ό.π., σ. 41 με Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η 
συνέχεια του φεστιβάλ)», ό.π., σ. 40. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπακογιαννόπουλος έχει κάνει μνεία, 
στο «oξύτατο και πυκνό commentaire» του Marker, όσον αφορά στο Les Statues Meurent aussi. 
Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Nouvelle-Vague. Μια κριτική παρουσίαση της νέας γενιάς των 
Γάλλων σκηνοθετών», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ. 1, ό.π., σ. 20 
1047 Πρβλ. Jean Domarchi, “Cannes 1960”, ό.π., σ. 40 με Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η 
συνέχεια του φεστιβάλ)», ό.π., σ. 41, 43. 
1048 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του φεστιβάλ)», ό.π., σ. 41. 
1049 Όπως και ο Domarchi, η Μητροπούλου δεν κάνει καμία αναφορά στον Bandini, τον έτερο 
σκηνοθέτη του The Savage Innocents, αποδίδοντας στον Ray, την ευθύνη για την ταινία. 
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συγκεκριμένη ταινία κατέχει στο έργο του Ray, τη θέση που κρατά στο έργο του 

Murnau το Tabu (Ταμπού, Μια Iστορία των Nότιων Θαλασσών, 1931), η 

Μητροπούλου δηλώνει απλά ότι η ταινία έχει «κάποιο ενδιαφέρον».1050 Όμως 

μεταφέρει σχεδόν αυτολεξεί την επιχειρηματολογία του Domarchi για τον τρόπο με 

τον οποίο η mise en scène του Ray γίνεται φορέας νοήματος. 

Μεταχειριζόμενος το ντεκόρ σαν κύριο μέσο έκφρασης της κεντρικής του 

ιδέας, ο Ραίη μας οδηγεί στον παγωμένο Βορρά, στη χώρα των Εσκιμώων. Οι 

λείες επίπεδες επιφάνειες του πάγου κι η απόλυτη λευκή ησυχία εκφράζουν 

έτσι την βαθύτερη ηρεμία ενός κόσμου, που αντιπαρατίθεται στην πυρετώδη 

ανησυχία του πολιτισμένου κόσμου. Στο πρωτόγονο αυτό σύμπαν το ηθικό 

πρόβλημα δε γεννιέται, χάρη στην αρμονία της φύσης και της ηθικής. Εκεί 

που ο πολιτισμένος άνθρωπος πρέπει να αγωνιστή για να κατακτήση τα 

στοιχεία της ψυχικής ευγένειας, ο πρωτόγονος είναι μεγάλος ακολουθώντας 

απλά τη φυσική κλίση.1051 

Η Μητροπούλου, σαν να κάνει ένα σχόλιο στην ίδια την πράξη του 

«δανεισμού» της και στο γεγονός ότι παραφράζει το λόγο ενός κριτικού με τον οποίο 

διαφωνεί, συμπληρώνει: «΄Ολ’ αυτά είναι ωραία και σχεδόν αυθεντικά, όμως δεν τα 

έχει πη πιο σύντομα κι ουσιαστικά ο Φλάχερτυ στα 1920 κιόλας με τον περίφημο 

“Νανούκ”;»1052 Η συγκεκριμένη φράση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν 

αναλογιστούμε ότι στο κείμενο του ο Domarchi πριν ξεκινήσει την κριτική της 

ταινίας του Ray, σχολιάζει την ταινία του Bergman την οποία απορρίπτει με 

σφοδρότητα ενώ η Μητροπούλου την έχει αποθεώσει: «Θα νόμιζε κανείς ότι βλέπει 

ταινία του 1920».1053 

Βερολίνο 1960 

Το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου, την περίοδο που εξετάζουμε 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των κριτικών, όχι μόνο για τις ταινίες οι οποίες 

επιλέγονται για το διαγωνιστικό του τμήμα και τους δημιουργούς τους, αλλά και για 

λόγους που άπτονται ζητημάτων, που ελάχιστη σχέση έχουν με την κινηματογραφική 

τέχνη. Προϊόν καθαρά ιδεολογικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων και γεωπολιτικών 

συμφερόντων, το συγκεκριμένο φεστιβάλ, θεσμοθετείται το 1951 εν μέσω Ψυχρού 

                                                             
1050 Πρβλ. Jean Domarchi, “Cannes 1960”, ό.π., σ. 42 με Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η 
συνέχεια του φεστιβάλ)», ό.π., σ. 43 
1051 Ό.π. 
1052 Αγλαΐα Μητροπούλου, «Cannes 1960 (Η συνέχεια του φεστιβάλ)», ό.π., σ. 43. 
1053 Jean Domarchi, “Cannes 1960”, ό.π., σ. 42 
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Πολέμου με σκοπό να προβάλλει τα επιτεύγματα του Δυτικού πολιτισμού και της 

καπιταλιστικής οικονομίας. Επίσης, η διοργάνωσή του υπαγορεύεται από τα 

συμφέροντα της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας καθώς και μιας πόλης 

που αναζητά να ξανακερδίσει τη φήμη της ως πολιτιστικού κέντρου και υπηρετεί μια 

αντικομμουνιστική ρητορική. Είναι ενδεικτικό ότι στο πρόγραμμά του δεν βρίσκουν 

θέση ταινίες που προέρχονται από σοσιαλιστικές χώρες, ενώ οι ταινίες του 

διαγωνιστικού προγράμματος επιλέγονται με κριτήριο πολιτικές συμμαχίες, την 

προβολή δυτικών αξιών και τις προοπτικές εμπορικής επιτυχίας. 1054 

Εξαιτίας της απροκάλυπτης πολιτικής του στάσης και της έμφασης που δίνει 

στην εμπορική πλευρά του κινηματογράφου, οι κριτικοί των Cahiers και του Sight 

and Sound θεωρούν το φεστιβάλ Βερολίνου υποδεέστερο σε σχέση με εκείνα των 

Καννών ή της Βενετίας, εγκαλώντας τον τρόπο επιλογής ταινιών και τη χαμηλή 

καλλιτεχνική αξία τους. Ενδεικτικά, ο David Robinson, σημειώνει ότι το Φεστιβάλ 

του Βερολίνου «θα συνεχίσει να είναι ο χωλός δρομέας ανάμεσα στα διεθνή 

φεστιβάλ, μέχρι να μπορέσει να ξεπεράσει τις πολιτικές διακρίσεις του».1055  

Στη διοργάνωση του 10ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Βερολίνου, 

πάντως, παρά τις κατηγορίες των κριτικών ότι το πρόγραμμα είναι «αδύναμο» από 

καλλιτεχνικής απόψεως, καθώς συντάχθηκε με βάση πολιτικές σκοπιμότητες, 

λαμβάνουν μέρος πολλοί σημαντικοί δημιουργοί με ταινίες των οποίων η αξία 

σήμερα πλέον θεωρείται δεδομένη, όπως ο Godard με το À Bout de Souffle, o Bresson 

με το Pickpocket, ο Shōhei Imamura με το Nianchan (Ο Δεύτερος Αδερφός, 1960), οι 

Kōzaburō Yoshimura, Ichikawa, Yasuzo Masumura με το σπονδυλωτό Jokyo 

(Έρωτες Γυναικών, 1960), ο Yu Hyun-mok με το Gureumeun Heulleogado (Ακόμα 

και τα Σύννεφα Παρασύρονται, 1959), ο de Broca με το Les Jeux de l'Amour, ο Risi με 

το Il Mattatore (Ο Βασιλιάς της Κομπίνας, 1960), αλλά και παραγνωρισμένοι σήμερα 

σκηνοθέτες, που όμως το έργο τους είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, όπως ο Erik Balling, ο 

Tancred Ibsen και ο Manuel Silos.1056 Το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη 

                                                             
1054 Για τα πολιτικά και οικονομικά αίτια που οδήγησαν στην ίδρυση του Φεστιβάλ Βερολίνου βλ. 
Heide Fehrenbach, Cinema in Democratizing Germany.Reconstructing National Identity after Hitler, 
The University of North Carolina Press, Τσάπελ Χιλλ 1995, σ. 234-238. Cindy Hing-Yuk Wong, ό.π, σ. 
43-44 και Marijke de Valck, ό.π. 51-60. 
1055 David Robinson, “The festivals. Berlin”, Sight and Sound, τμ.27, νο.6, (Φθινόπωρο 1958), σ.288.  
1056 Για το πλήρες πρόγραμμα του 10ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βερολίνου βλ. “Berlin 
International Film Festival” [http://www.imdb.com/event/ev0000091/1960 (12/5/2015)] 
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συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ της Ερόικα του Κακογιάννη και 

εκτός διαγωνιστικού του Μακεδονικού Γάμου του Κανελλόπουλου.1057  

 Σε αντίθεση με το φεστιβάλ των Καννών το Κινηματογράφος-Θέατρο δεν 

διαθέτει κάποια/κάποιο κριτικό, απεσταλμένο στο Βερολίνο. Η σύνταξη του 

περιοδικού, με στόχο την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού για τις ταινίες που 

προβλήθηκαν στο φεστιβάλ, για τις διακρίσεις που αυτές έλαβαν, και για μια πρώτη 

κριτική αποτίμησή τους, καταφεύγουν στη λύση της δημιουργίας ενός απολογιστικού 

αφιερώματος, το οποίο συντίθεται από αποσπάσματα διαφόρων άρθρων που αφορούν 

στο 10ο Φεστιβάλ Βερολίνου. Δύο από τα κείμενα προέρχονται από τα Cahiers du 

Cinéma. Πρόκειται για το άρθρο του Douchet “Festivals: Berlin” και την κριτική του 

Faure “Victor et les roses”, για το Les Jeux de l’amour του de Broca. Επίσης, 

χρησιμοποιούνται αποσπάσματα κειμένων δημοσιευμένων στο Sight and Sound και 

συγκεκριμένα της κριτικής της Huston για το The Angry Silence του Guy Green και 

της κριτικής του Dyer για το Fin de Fiesta του Leopoldo Torre Nilsson1058 

Το αφιέρωμα του Κινηματογράφος-Θέατρο στο Φεστιβάλ Βερολίνου 

επικεντρώνεται σε δημιουργούς καταξιωμένους και γνωστούς στο ελληνικό κοινό, σε 

νέους και φερέλπιδες σκηνοθέτες και στις ταινίες που κέρδισαν κάποιο βραβείο. 

Πάντως η εξάρτηση από άλλα κείμενα είναι τόσο μεγάλη που κανείς βρίσκεται σε 

αμηχανία όταν προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πού σταματά η παράφραση και πού 

ξεκινά ένας πρωτότυπος λόγος. Η αμηχανία επιτείνεται αν ληφθεί υπόψη ότι στο 

άρθρο επιχειρείται κριτική προσέγγιση ταινιών, τις οποίες ο ανώνυμος συντάκτης του 

άρθρου δεν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει.  

Το μεγαλύτερο μέρος του άρθρου «Festival Berlin», αποτελεί παράφραση του 

άρθρου του Douchet, ενός κριτικού, κείμενα του οποίου εμφανίζονται όλο και 

περισσότερο στις σελίδες των Cahiers du Cinéma αυτή την εποχή, καθώς οι Godard, 

Truffaut, Chabrol αφιερώνονται στο σκηνοθετικό τους έργο.1059 Είναι ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο επιλέγουν να καταφύγουν, 

όπως και η Μητροπούλου στην περίπτωση του Domarchi, στο κείμενο ενός κριτικού, 

ο οποίος σε αντίθεση με αυτούς, αγαπά παθιασμένα τον αμερικάνικο κινηματογράφο, 

                                                             
1057 Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η προβολή των δύο ελληνικών ταινιών και για το 
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους βλ. ενδεικτικά: Τ. Γρ. Νικολόπουλος, ό.π., σ. 52.  
1058Δεν αναφέρονται πηγές και το άρθρο δημοσιεύεται ανυπόγραφο.  
1059 Βλ. Jim Hillier (επιμ.), Cahiers du Cinéma 1960-1968: New Wave, New Cinema, Reevaluating 
Hollywood, ό.π., σ. 130. 
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τον Hitchcock, το Minnelli αλλά και τα b movies.1060 O ανώνυμος συντάκτης τoυ 

άρθρου φιλτράρει το άρθρο του γάλλου κριτικού και δανείζεται τα σημεία εκείνα που 

ανταποκρίνονται στις δικές του πολιτικές και αισθητικές θέσεις. Η εισαγωγή του 

άρθρου του εστιάζεται στους ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους που υπαγορεύουν 

το λόγο ύπαρξης αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του φεστιβάλ του Βερολίνου. 

Διατυπώνεται ρητά η άποψη ότι ένα φεστιβάλ θα έπρεπε να αποτελεί χώρο προβολής 

ταινιών τέχνης, καταδικάζοντας τις επιλογές των ιθυνόντων του με βάση την άσκηση 

μιας πολιτικής δημοσίων σχέσεων και επιρροής, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο 

φεστιβάλ 

δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά ποτέ για την καλλιτεχνική πλευρά των ταινιών, 

αφού κι η ύπαρξή του ακόμη ορίζεται από λόγους καθαρά διπλωματικούς: Να 

υπογραμμίζη την παρουσία του Δυτικού κόσμου στην πρωτοπορειακή νησίδα 

που λέγεται δυτικό Βερολίνο. 

Σαν απόρροια αυτής της αρχής, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στην 

καλλιέργεια των καλών σχέσεων ανάμεσα στις μη κομμουνιστικές χώρες. Και 

το φεστιβάλ πνίγεται από τη χιονοστιβάδα των μετριωτάτων ταϊλανδικών, 

νοτιοκορεατικών, φιλλανδικών κτλ. φιλμ.1061 

Ιδιαίτερη έμφαση στο «Festival Berlin» δίνεται στη γαλλική συμμετοχή, του 

Godard (À Bout de Soufflé), de Broca (Les Jeux de l'Amour) και Bresson (Pickpocket), 

αφού είναι γνωστό το ενδιαφέρον του περιοδικού για τον γαλλικό κινηματογράφο 

των δημιουργών. Αν και ο Douchet στο άρθρο του στα Cahiers κάνει μια σύντομη 

αναφορά στις γαλλικές ταινίες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ καθώς πρόκειται για 

φιλμ ήδη γνωστά στο γαλλικό κοινό, στο ελληνικό κείμενο γίνεται πολύ εκτενέστερη 

αναφορά και η συμμετοχή της Γαλλίας κρίνεται ως «η μόνη πραγματικά 

ενδιαφέρουσα φετεινή συμμετοχή».1062 Η ταινία του Godard ορίζεται ως το «γνωστό 

                                                             
1060 Ο Douchet (1929-)ξεκίνησε ως κριτικός από την Gazette du Cinéma, ενώ συνεργάστηκε επίσης με 
το Arts και από το 1957 με τα Cahiers. Έχει συγγράψει μεταξύ άλλων μελέτες για το έργο των 
Hitchcock, Minnelli και Mizoguchi, μονογραφίες για τους F.W. Murnau, Akira Kurosawa, Godard και 
Pollet. Εργάστηκε ως καθηγητής στην IDHEC-Femis, ενώ υπήρξε και σκηνοθέτης ταινιών μικρού 
μήκους και τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ. Έχει εμφανιστεί σε μικρούς ρόλους σε ταινίες των Truffaut, 
Godard, Jean Eustache και François Ozon. Βλ. “Biographie de Jean Douchet” 
[http://www.citebd.org/IMG/pdf/bio_Jean_Douchet.pdf (21/5/2015)] 
1061 «Festival Berlin», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ.4, ό.π., σ. 19. Πρβλ. με Jean Douchet, “Festivals: 
Berlin”, Cahiers du Cinéma, τμ. 19, νο. 110 (Αύγουστος 1960), σ. 48-49. Ο Douchet πέρα από την 
κριτική στους υπευθύνους του Φεστιβάλ, για πολιτικές σκοπιμότητες, θίγει και την ακαταλληλότητα 
της επιλογής της τοποθεσίας διεξαγωγής του και προχωρά σε μια σύγκριση με τα φεστιβάλ Καννών 
και Βενετίας. Jean Douchet, “Festivals: Berlin”, ό.π., σ. 48-49. 
1062 «Festival Berlin», ό.π., σ. 19. 
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μας» À Bout de Souffle, χαρακτηρισμός που παραπέμπει στο αφιέρωμα του 

Μπακογιαννόπουλου στη Nouvelle Vague και στην εκτενή παρουσίαση της ταινίας 

στο δεύτερο τεύχος του Κινηματογράφος-Θέατρο.1063 Επίσης, το Pickpocket, αν και 

δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται θαυμάσιο και ο αναγνώστης 

παραπέμπεται στο αφιέρωμα του περιοδικού στον Bresson και στην ταινία του. Ενώ 

όμως ο Douchet δεν κάνει καμιά αναφορά στην ταινία του de Broca, την οποία 

άλλωστε έχει αξιολογήσει αρνητικά, αν κρίνουμε από τη βαθμολογία του στο “Le 

conseil des dix” του τεύχους Ιουλίου των Cahiers1064 το Κινηματογράφος-Θέατρο 

επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρώτη μουσική κωμωδία του γαλλικού 

Νέου Κύματος, ένα ενδιαφέρον το οποίο έχει εκδηλωθεί εξάλλου και από τον 

Μπακογιαννόπουλο στη μελέτη του για τη Nouvelle Vague. Στα πλαίσια αυτού του 

ενδιαφέροντος παραφράζεται και ενσωματώνεται στο «Festival Berlin» η κριτική του 

Faure για το Les Jeux de l'Amour, η οποία έχει δημοσιευτεί στο 109ο τεύχος των 

Cahiers και όπου ο κριτικός αντίθετα με τον Douchet αντιμετωπίζει θετικά την 

ταινία, χαρακτηρίζοντάς τη ως «μια ανάσα φρέσκου αέρα στο γαλλικό 

κινηματογράφο».1065  

Στο κείμενό του ο Faure προτείνει μια ειδολογική κριτική της ταινίας ως 

μουσικής κωμωδίας αρνούμενος να την αξιολογήσει, όμως, με μέτρο σύγκρισης τις 

αμερικάνικες ταινίες του είδους, των Minnelli και Donen. Αντίθετα επικροτεί την 

επιλογή του de Broca να αποφύγει μια στείρα μίμηση των αμερικάνικων προτύπων 

και να προσδώσει στο έργο του τη χάρη της commedia dell’ arte και το γλυκόπικρο 

ύφος των κωμωδιών του Renoir. Ακόμα κάνει ιδιαίτερη μνεία στον Jean Pierre Cassel 

και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ερμηνευτικά το ρόλο του, προβαίνει σε 

ανάλυση του θέματος και αποφαίνεται ότι η ταινία αν και δεν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως απόλυτη επιτυχία καλύπτει ένα κενό στο γαλλικό κινηματογράφο.  

Αντιπαραβάλλοντας τα δύο κείμενα, γίνεται σαφές ότι σκοπός του 

Κινηματογράφος-Θέατρο είναι κυρίως η ενημέρωση, αφού από την κριτική του Faure 

παραλείπεται το τμήμα εκείνο όπου ο κριτικός αποτιμά συνολικά την ταινία, ενώ ο 

ανώνυμος συντάκτης του «Festival Berlin» προσθέτει το όνομα του Cukor σε αυτά 
                                                             
1063 Ό.π. 
1064 Βλ. “Le conseil des dix”, Cahiers du Cinéma, τμ. 19, νο. 109 (Ιούλιος 1960), ό.π. 
1065 Jean-Jacques Faure, “Victor et les roses”, Cahiers du Cinéma, τμ. 19, νο. 109, ό.π., σ. 54. Η 
συνεργασία του Faure με τα Cahiers υπήρξε περιορισμένη. Ο κριτικός συνεργάστηκε επίσης με τα 
περιοδικά Cinéma 58 και L’Express. Ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, υπογράφοντας τις μικρού μήκους 
ταινές Caroline sur Seine (Η Καρολίν στον Σηκουάνα, 1966) και Joséphine Baker (Ζοζεφίν Μπέικερ, 
1967) 
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των Minnelli και Donen. Η προσθήκη αυτή είναι ενδιαφέρουσα, καθώς ο έλληνας 

συντάκτης συμπληρώνει τις αναφορές του γάλλου κριτικού, θεωρώντας τες μάλλον 

ελλιπείς. Η συμπλήρωση του ονόματος του Cukor δηλώνει την αναγνώριση του 

σκηνοθέτη ως βασικού εκπροσώπου του είδους της αμερικανικής μουσικής κωμωδίας 

και την πρόθεση να λάβει ο αναγνώστης μια πληρέστερη ενημέρωση.1066 

Μετά τη σύντομη αυτή παρέκβαση με το κείμενο του Faure, ο συντάκτης του 

Κινηματογράφος-Θέατρο επιστρέφει στον Douchet υιοθετώντας τη θέση του 

τελευταίου ότι το 10ο φεστιβάλ του Βερολίνου χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή 

στο διαγωνιστικό τμήμα αδιάφορων και ενοχλητικών ταινιών. Εν συντομία 

απορρίπτεται ένα πλήθος ταινιών. Το Venner (Μάχη για το Βουνό των Αετών, 1960) 

του Νορβηγού σκηνοθέτη Ibsen χαρακτηρίζεται ταινία «μουντή και ουδέτερη» και το 

Homens du Brasil (Άνθρωποι του Ρίο, 1960) του Nelson Marcellino de Carvalho 

«πεζή και υποκριτική», ενώ η προβολή του Jokyo των Yoshimura, Ichikawa και 

Masumura γίνεται αφορμή νοσταλγικής αναθύμησης του «μεγάλου» Mizoguchi. Το 

ταϊλανδέζικο My Slave (Ο Σκλάβος μου, 1960) του Ubol Yugala κρίνεται κακό παρά 

τις κάποιες ενδιαφέρουσες φολκλορικές σκηνές του. Απορρίπτονται ακόμα η 

κινηματογραφική διασκευή του θεατρικού έργου του Augustin Eugène Scribe, Le 

Verre d'Eau (Ένα Ποτήρι Νερό, 1960) ως δυσκίνητη μεταφορά ενός παρωχημένου 

έργου από τον Helmut Käutner, αλλά και η ταινία του Duillio Coletti Sotto Dieci 

Bandiere (Κάτω από Δέκα Σημαίες, 1960) «που υποστηρίζει την “ποιότητά” του μ’ 

ένα αφυδατωμένο τεχνητό ερωτισμό σε συνδυασμό με σπουδαίες περιπέτειες (!)».1067 

Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο Inherit the Wind (Κληρονομήστε τον Άνεμο, 

1960) του γνωστού στο αθηναϊκό κοινό Stanley Kramer με το τμήμα του κειμένου 

που αφορά στη συγκεκριμένη ταινία να αποτελεί παράφραση του αντίστοιχου 

τμήματος του κειμένου του Douchet.1068 Συμφωνώντας με τον γάλλο κριτικό και 

γενικότερα με τα Cahiers du Cinéma, οι συντάκτες του οποίου απορρίπτουν με 

δριμύτητα το διδακτισμό και την προσήλωση στο θέμα του Kramer, ο συντάκτης του 

Κινηματογράφος-Θέατρο συμπληρώνει τον λόγο του Douchet καταθέτοντας και τη 

δική του άποψη για το έργο του σκηνοθέτη γράφοντας: «Το αμερικάνικο 

“Κληρονόμησε τον άνεμο” του Stanley Kramer, θα ήταν μια φοβερή απογοήτευση, 

αν δεν είχαμε γνωρίσει την άλλη εκείνη ογκώδη του σαπουνόφουσκα (“On the 

                                                             
1066 Πρβλ. Jean-Jacques Faure, ό.π. με «Festival Berlin», ό.π., σ.19. 
1067 «Festival Berlin», ό.π., σ. 20, 25.  
1068 Πρβλ. «Festival Berlin», ό.π., σ.19-20 με Jean Douchet, “Festivals: Berlin”, ό.π. 
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Beach”)».1069 Ο Douchet ασχολείται κυρίως με το θέμα του Inherit the Wind και 

αντιμετωπίζει, στο πνεύμα των Cahiers, την ταινία με ειρωνική διάθεση και 

κατηγορεί τον Kramer για υποκρισία, φιλολογικότητα και κενότητα ιδεών. Ενώ όμως 

ο Douchet δεν κάνει αναφορά στη σκηνοθεσία του Kramer, στο Κινηματογράφος-

Θέατρο σημειώνεται ότι «η σκηνοθεσία είναι βαριά και δυσκίνητη, χωρίς την 

παραμικρή δουλειά σε βάθος, ώστε να πάρουν πραγματική υπόσταση τα 

πρόσωπα».1070 Αναρωτιέται κανείς αν ο ανώνυμος συντάκτης βασίζεται σε κάποια 

άλλη πηγή από όπου αντλεί τη συγκεκριμένη γνώμη ή αν η κρίση του αποτελεί μια 

υπόθεση βασισμένη στην παρακολούθηση παλαιότερων ταινιών του Kramer. 1071 

Επίσης εκτεταμένη αρνητική παρουσίαση επιφυλάσσεται στην μεγάλη 

νικήτρια του Φεστιβάλ, στο El Lazarillo de Tormes (Ο Κατεργάρης της Σαλαμάγκας, 

1960) του César Fernández Ardavín, που χαρακτηρίζεται ως η «χειρότερη ταινία που 

βραβεύτηκε ποτέ σε φεστιβάλ».1072 Για άλλη μια φορά ο συντάκτης του άρθρου 

ανατρέχει στον Douchet και δανείζεται τον κριτικό του λόγο. Ο λόγος που ο κριτικός 

απορρίπτει το φιλμ είναι «ο αβανταδόρικος και εξωτερικός τρόπος»1073 που 

χρησιμοποίησε ο σκηνοθέτης για να μεταφέρει στην οθόνη το λαϊκό μυθιστόρημα του 

16ου αιώνα La Vida de Lazarillo de Tormes y de sus Fortunas y Adversidades 

παρακάμπτοντας το νόημα του έργου και κρατώντας μόνο τη γραφικότητα. Ο 

Ardavin κατηγορείται για ένα φτηνό φορμαλισμό και για την προσπάθειά του να 

χειραγωγήσει συναισθηματικά το κοινό μέσω της χρησιμοποίησης κλισέ τρόπων, 

καθώς σημειώνεται ότι «έσπρωξε τέλος ένα παιδί στο άκρον άωτον του 

“συμπαθητικού” καμποτινισμού, σύμφωνα με τις πιο δοκιμασμένες συνταγές».1074 

Η ταινία Kirmes του Wolfgang Staudte αντιμετωπίζεται από τον Douchet και 

από το Κινηματογράφος-Θέατρο, που και σε αυτή την περίπτωση αναπαράγει το λόγο 

                                                             
1069 Επίσης επισημαίνει το γεγονός ότι το θεατρικό έργο των Lawrence και Lee στο οποίο βασίστηκε η 
ταινία παίχτηκε στην Αθήνα, τον Χειμώνα του 1959, με τίτλο Η Δίκη των Πιθήκων. «Festival Berlin», 
ό.π., σ. 19-20. Η ταινία On the Beach (Όσο θα Υπάρχει ο Κόσμος, 1959) προβλήθηκε στην Αθήνα τον 
Ιανουάριο του 1960 . Για την αρνητική στάση των κριτικών των Cahiers απέναντι στον Kramer και τις 
ταινίες-θέσεις του βλ. ενδεικτικά Fereydoun Hoveyda, “Autocritique”, Cahiers du Cinéma, τμ.21, 
νο.126, (Δεκέμβριος 1961), σ. 44.  
1070 «Festival Berlin», ό.π., σ. 20. 
1071 Στην περίπτωση αυτή το Κινηματογράφος-Θέατρο βρίσκεται πιο κοντά στο Sight and Sound και 
στην κριτική του John Gillet για την ταινία, όπου ο κριτικός αναφέρεται στους περιορισμούς του 
Kramer ως σκηνοθέτη, στην τάση του να δημιουργεί χαρακτήρες-καρικατούρες και στον κοινότοπο 
τρόπο με τον οποίο χειρίζεται συναισθηματικές σχέσεις. John Gillet, “Inherit the Wind”, Sight and 
Sound, τμ. 29, νο. 3 (Καλοκαίρι 1960), σ. 147. 
1072 «Festival Berlin», ό.π., σ. 20. 
1073 Ό.π. πρβλ. με Jean Douchet, “Festivals: Berlin”, ό.π., σ. 49. 
1074.«Festival Berlin», ό.π., σ. 21. Πρβλ. με Jean Douchet, «Festivals: Berlin», ό.π., σ. 49. 
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του γάλλου κριτικού, ευμενέστερα, με βάση τις προθέσεις του δημιουργού της να 

εκφράσει μέσω των εικόνων του ένα κάποιο πολιτικό περιεχόμενο καθώς και την 

επιλογή του να χρησιμοποιήσει μπρεχτικές μεθόδους σάτιρας. Το μειονέκτημα της 

ταινίας έγκειται στο ότι η ταινία δεν έχει σαφή προσανατολισμό και ότι προσπαθεί να 

συγκεράσει το ρεαλιστικό με το συμβολικό με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται η 

διαγραφή των χαρακτήρων «που μένουν απίθανοι και αδικαιολόγητοι 

ψυχολογικά».1075 

Για την παρουσίαση του The Angry Silence του Green δε χρησιμοποιείται 

μόνο το κείμενο του Douchet, αλλά κυρίως ο λόγος της Huston για την ταινία. 

Συντίθεται δηλαδή ένα κείμενο στο οποίο συναντώνται δύο αντίπαλες σχολές 

κριτικής, αυτή των Cahiers με αυτή του Sight and Sound.1076 Για τη Huston η ταινία 

εντάσσεται στην μετά το Room at the Top περίοδο του αγγλικού κινηματογράφου. 

Τόσο στο κείμενό της κριτικού όσο και στο άρθρο του Κινηματογράφος Θέατρο 

υπογραμμίζεται το ενδιαφέρον του θέματος της ταινίας σε σχέση με τη σύγχρονη 

πραγματικότητα και δίνεται έμφαση στο ρεαλισμό της, την αυθεντικότητά της αλλά 

και τον καινοτόμο τρόπο παραγωγής της, καθώς τονίζεται το ελάχιστο κόστος της 

αλλά και η νεαρή ηλικία των συντελεστών της. Αν και η Huston δεν καταδικάζει 

απόλυτα την ταινία, στο Κινηματογράφος-Θέατρο επιλέγονται τα πιο αρνητικά σημεία 

της κριτικής της, όπως το απόσπασμα όπου το φιλμ του Green παραλληλίζεται με το 

On the Waterfront (Το Λιμάνι της Αγωνίας, 1954), του Elia Kazan, και όπου 

σημειώνεται το προβληματικό κοινωνικό του περιεχόμενο: «όπως το “Λιμάνι της 

Αγωνίας”, δεν είχε το θάρρος να δείξει τις δυσκολίες να βγαίνουν από το περιβάλλον 

και τους γύρω ανθρώπους της δουλειάς, αλλά οι κακοί[…]προέρχονται από έναν 

ασαφή κόσμο έξω από το εργοστάσιο- μικρή κοινωνία που μας ενδιαφέρει».1077 Για 

να ολοκληρώσει την αρνητική παρουσίαση της ταινίας ο συντάκτης του 

Κινηματογράφος-Θέατρο καταφεύγει στον Douchet και δανείζεται απόσπασμα από το 

κείμενό του όπου κρίνεται αυστηρά όχι ο χειρισμός του θέματος από τον Green αλλά 

                                                             
1075 «Festival Berlin», ό.π., σ. 21. Πρβλ. με Jean Douchet, «Festivals: Berlin», ό.π., σ. 50. 
1076 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Douchet στο κείμενό του ειρωνικά θα χαρακτηρίσει την ταινία «πολύ 
Sight and Sound» Jean Douchet, “Festivals: Berlin”, ό.π., σ. 49. 
1077 «Festival Berlin», ό.π., σ. 23. Πρβλ. με Penelope Huston, “The Angry Silence”, Sight and Sound, τμ. 
29, νο. 2 (Άνοιξη 1960), σ. 89. 
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η mise en scène του, καθώς η σκηνοθεσία του κρίνεται ανέμπνευστη και τα 

εξωτερικά εφφέ της παρωχημένα.1078 

Στην περίπτωση του Fin de Fiesta (Το Τέλος της Γιορτής, 1960) του 

Torre Nilsson, ενός σκηνοθέτη, ο οποίος την περίοδο που εξετάζουμε προωθείται ως 

πιο ξεχωριστό ταλέντο της Λατινικής Αμερικής, ο συντάκτης του άρθρου ξεφεύγει 

από την επιρροή του Douchet, ο οποίος αρνείται εξάλλου απόλυτα το όραμα του 

αργεντινού σκηνοθέτη.1079 Αντίθετα καταφεύγει ξανά στο περιοδικό Sight and Sound. 

Στο τεύχος του αγγλικού περιοδικού το οποίο κυκλοφορεί την άνοιξη του 1960, με 

αφορμή την διοργάνωση αφιερώματος στον σκηνοθέτη από το National Film Theatre, 

ο Dyer προσεγγίζει τον Torre Nilsson ως έναν φέρελπι auteur, στο έργο του οποίου 

επισημαίνει αναγνωρίσιμες θεματικές και στυλιστικές εμμονές. Το κείμενο της 

κριτικής του Dyer, όπως παραφράζεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο, επικεντρώνεται 

στο πολιτικό θέμα της ταινίας. Ο σκηνοθέτης της επαινείται για την τολμηρότητα και 

την πρωτοτυπία του, αλλά κρίνεται αρνητικά για φιλόδοξες προθέσεις που όμως δε 

δικαιώνονται. Η προσπάθειά του Torre Nilsson, να αποδώσει στην καθολικότητά της 

το κοινωνικό milieu το οποίο περιγράφει, έχει ως συνέπεια τον διακοπτόμενο ρυθμό 

στο μοντάζ, φιλολογικότητα στη δομή της ταινίας, ενώ κρίνεται ότι ορισμένοι 

χαρακτήρες δεν ολοκληρώνονται και μένουν σχηματικοί.1080  

Στην περίπτωση του Wild River (Λάσπη στ’ Αστέρια, 1960) του Kazan, 

αποφεύγεται η διατύπωση κάποιας κρίσης, θετικής ή αρνητικής, και κυρίως δίνονται 

πληροφορίες για την υποδοχή του φιλμ, η οποία χαρακτηρίζεται «ψυχρή», την 

υπόθεση και το θέμα του. Επίσης, επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της 

κοσμοαντίληψης του Kazan και των μοτίβων του έργου του που εντοπίζονται και σε 

αυτή του την ταινία. Ο συντάκτης του άρθρου ανατρέχει ξανά στον Douchet και 

παραφράζει το απόσπασμα του κειμένου του τελευταίου, όπου γίνεται λόγος για την 

«αιώνια έμμονη αιώνια ιδέα» του Kazan, «την πάλη των δυνάμεων της φύσης με ό,τι 

προσπαθή να τις περιορίση» και στον τρόπο με τον οποίο διευθύνει τους ηθοποιούς 

εστιάζοντας στη «ζωώδη πλευρά τους», γεγονός το οποίο συνδέεται με την αγάπη του 

                                                             
1078Πρβλ. «Festival Berlin», ό.π., σ. 23 με Jean Douchet, “Festivals: Berlin”, ό.π., σ. 49. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ενώ η Huston και το Κινηματογράφος-Θέατρο αναφέρονται στον Kazan και στο On the 
Waterfront, ο Douchet αναφέρεται στον Edward Dmytryk και στο Give Us This Day (Με Ιδρώτα και 
Αίμα, 1949) 
1079 Για την υποδοχή του Torre Nilsson βλ. ενδεικτικά Derek Prouse, “The festivals. Berlin” , Sight and 
Sound, τμ. 28, νο. 3-4 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1959), σ.198. 
1080 «Festival Berlin», Κινηματογράφος-Θέατρο, ό.π., σ. 23. Πρβλ. με Peter John Dyer, «Fin de Fiesta», 
Sight and Sound, τμ. 29, νο. 2, ό.π., σ. 90. 
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δημιουργού με τη φύση και την προσπάθειά του να κοινωνήσει με τα στοιχεία της.1081 

Ενώ όμως ο Douchet παραλληλίζει τον Kazan με τον André Antoine εντοπίζοντας 

νατουραλιστικές τάσεις στον σκηνοθέτη (χωρίς όμως την επαναστατική διάθεση του 

δεύτερου), ο συντάκτης του Κινηματογράφος-Θέατρο κάνει μνεία στο Actors Studio, 

τον θεατρικό οργανισμό που ίδρυσε ο Kazan, υπογραμμίζοντας την ικανότητα του 

σκηνοθέτη να αποσπά ρεαλιστικές ερμηνείες από τους ηθοποιούς του.  

Ειδική αναφορά γίνεται και στην Ερόικα του Κακογιάννη. Το περιοδικό δεν 

δέχεται την απόλυτα καταδικαστική κρίση του Douchet, ο οποίος χαρακτηρίζει την 

ταινία «μεγάλη απογοήτευση» και κάνει λόγο για «μπερδεμένες αναζητήσεις και 

μάταιο συμβολισμό».1082 Στο «Festival Berlin» σημειώνεται το άνισο του 

αποτελέσματος, για το οποίο κύριος υπεύθυνος θεωρείται ο σκηνοθέτης, που από τη 

μία πλευρά επιτυγχάνει να στήσει σκηνές εκπληκτικής λυρικής ομορφιάς που 

αντικατοπτρίζουν το θέμα της ταινίας, τον κόσμο της εφηβείας και από την άλλη 

δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «τ ε χ ν η τ ο ύ που πλανιέται πάνω από το έργο».1083 Η 

υπογράμμιση της λέξης «τεχνητό» είναι αποκαλυπτική του αρνητικού φορτίου που 

προσδίδει ο συντάκτης στο στυλιζάρισμα των εικόνων. Αν και αξιολογούνται θετικά 

ο συναισθηματικός πλούτος και η φωτογραφία του Lassally, ο Κακογιάννης 

ελέγχεται και για το βαθμό της ειλικρίνειάς του, μια ειλικρίνεια που γίνεται μέτρο για 

το αν η ταινία μπορεί να χαρακτηριστεί «με πάθος ελληνική ή ελληνίζουσα».1084  

Βάσανα Κριτικού σε Φεστιβάλ 

Το τρίτο άρθρο το οποίο δημοσιεύεται στο Κινηματογράφος-Θέατρο σχετικά 

με τον θεσμό των κινηματογραφικών φεστιβάλ φέρει την υπογραφή του Ιταλού 

κριτικού Renzi, ο οποίος αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής 

κριτικής της μεταπολεμικής περιόδου, έχοντας συνδέσει το όνομά του με έντυπα 

όπως το Bianco e Nero, το Cinema και το Cinema Nuovo, όπου μέσα από τα 

θεωρητικά και κριτικά του άρθρα προωθεί έναν νεορεαλιστικό κινηματογράφο. Το 

γεγονός ότι στο Κινηματογράφος-Θέατρο δημοσιεύεται άρθρο του Renzi δεν 

σχετίζεται μόνο με το περιεχόμενο του άρθρου, αλλά και με την επιθυμία της 

συντακτικής ομάδας του περιοδικού να συνδέσουν το έντυπό τους με την ιταλική 

κριτική, φιλοξενώντας το λόγο ενός διακεκριμένου κριτικού. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου άρθρου συνδέεται και με την επικαιρότητα, αφού στο κείμενο 
                                                             
1081 Πρβλ. «Festival Berlin», ό.π., σ. 23-24 με και Jean Douchet, «Festivals: Berlin», ό.π., σ. 50. 
1082 Jean Douchet, «Festivals: Berlin», ό.π., σ. 51. 
1083 «Festival Berlin», Κινηματογράφος-Θέατρο, ό.π., σ. 24. 
1084 Ό.π. 
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γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στο 13ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών 

και επομένως αποτελεί συμπλήρωμα του άρθρου της Μητροπούλου. Ενώ όμως η 

κριτικός επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στα προβαλλόμενα έργα και στους 

δημιουργούς τους, ο Renzi ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο 

κριτικός λόγος περί κινηματογράφου κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ, σε σχέση με το 

υποκείμενο που τον αρθρώνει, με το έντυπο το οποίο τον φιλοξενεί και με τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφεται.1085 H δημοσίευση του συγκεκριμένου 

κειμένου εντάσσεται στη γενικότερη παιδευτική πολιτική του Κινηματογράφος-

Θέατρο και στη φιλοδοξία των συντακτών του να αποτελέσει το περιοδικό μέσο 

διαφώτισης του κοινού για ζητήματα που άπτονται του κινηματογραφικού 

φαινομένου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στόχος είναι η ενημέρωση για τον τρόπο 

με τον οποίο λειτουργούν οι κινηματογραφικοί θεσμοί. 

Στο «Βάσανα κριτικού σε φεστιβάλ» ο κριτικός, επιχειρεί με γλαφυρό και 

δηκτικό ύφος να αποκαλύψει μια άγνωστη όψη των φεστιβαλικών διοργανώσεων. 

Στόχος του είναι να θίξει τα κακώς κείμενα του θεσμού των κινηματογραφικών 

φεστιβάλ, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στους απεσταλμένους του τύπου, που 

επιφορτίζονται με το καθήκον να αξιολογήσουν τις προβαλλόμενες ταινίες, 

παρουσιάζοντας τη σχέση κριτικών/φεστιβάλ ως σχέση αλληλεξάρτησης.1086 

Προχωρά σε μια κοινωνιολογική, ανθρωπολογικού τύπου παρουσίαση του φεστιβάλ 

χρησιμοποιώντας μια μεταφορά. Το παρουσιάζει ως ένα κάτεργο, στο οποίο οι 

κριτικοί αποτελούν τους «καταδίκους της κουλτούρας και της ενημέρωσης».1087 Αν 

και δεν αρνείται τη διάσταση του φεστιβάλ ως πεδίο μορφωτικών ανταλλαγών, όπου 

ο κριτικός έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια σειρά αξιόλογων ταινιών που 

                                                             
1085 Ο Renzi (1919-2004) συνεργάστηκε ως κριτικός κινηματογράφου με πλήθος εφημερίδων και 
περιοδικών, όπως τα Bianco e Nero, Sipario, Cinema και Cinema Nuovo. Επίσης συνέγραψε 
μονογραφίες για τους Fellini, Visconti και Antonioni και μελέτες για την τέχνη του κινηματογράφου, 
ενώ υπήρξε και σκηνοθέτης μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Βλ. Brunella Torresin, “La scomparsa di 
Renzi, una vita per il cinema”, La Republica, 20 Οκτωβρίου 2004 
[http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/10/20/la-scomparsa-di-renzi-una-
vita-per.html(20/3/2015)]. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Renzi από το 1946 μέχρι το 1951 κάλυπτε το 
κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας για λογαριασμό της εφημερίδας της Bologna Progresso 
d'Italia. Antonella Campagna “Renzo Renzi: l'occhio e la penna” [http://rivista.ibc.regione.emilia-
romagna.it/xw-200301/xw-200301-a0004(20/2/2015] 
1086 Το κείμενο του Renzi είναι γραμμένο στο ύφος του κειμένου του Bazin “Du festival considere 
comme un ordre”, όπου ο γάλλος θεωρητικός επιχειρεί μια άλλου τύπου μεταφορά, 
αντιμετωπίζοντας το φεστιβάλ των Καννών ως μια μορφή θρησκευτικού τάγματος, όπου οι κριτικοί 
μετέχουν σε μια σειρά αυστηρών τελετουργιών και ακολουθούν με προσήλωση αυστηρούς κανόνες, 
αλλά η έννοια της πνευματικότητας απουσιάζει. André Bazin, “Du festival considere comme un 
ordre”, Cahiers du Cinéma, τμ. 8, νο. 48 (Ιούνιος 1955), σ. 6-8.  
1087 Renzο Renzi, «Βάσανα κριτικού σε φεστιβάλ», Κινηματογράφος-Θέατρο, τχ.3, ό.π., σ. 46. 
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απαιτούν την εκτέλεση με φροντίδα και επιμέλεια του έργου του, σπεύδει να 

διευκρινίσει ότι πρόκειται για μια ιδανική όψη της εργασίας του κριτικού, αφού στην 

πραγματικότητα οι απεσταλμένοι σε ένα φεστιβάλ, εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα 

δυσμενείς συνθήκες, γεγονός που τους εμποδίζει να κρίνουν ευσυνείδητα τις ταινίες, 

με αποτέλεσμα ο κριτικός τους λόγος τελικά να διακρίνεται από ανακρίβεια.  

Ειδικότερα, οι κριτικοί οι οποίοι εργάζονται στον καθημερινό τύπο 

χαρακτηρίζονται ως ήρωες τραγωδίας. Είναι εκείνοι κυρίως οι οποίοι επιτελούν το 

σισύφειο έργο της κριτικής. Οι απαιτήσεις των ημερήσιων εντύπων και οι φρενήρεις 

ρυθμοί εργασίας δεν τους επιτρέπουν να καταλήξουν σε ένα «ισορροπημένο 

συμπέρασμα».1088 Πέρα από την πίεση του χρόνου καλούνται να ακολουθήσουν τις 

αυστηρές ντιρεκτίβες των διευθυντών τους, που τους υπαγορεύουν το ύφος και το 

περιεχόμενο των κριτικών τους. Ακόμα υποχρεώνονται να μένουν στην επιφάνεια 

των ταινιών, προσπαθώντας μόνο να προσδώσουν μια εξωτερική ποικιλία στη γραφή 

τους και να επινοήσουν εντυπωσιακούς τίτλους, για να μην αποξενώσουν το 

αναγνωστικό κοινό. Συχνά επίσης αυτολογοκρίνονται κρίνοντας μια ταινία όχι με 

βάση αντικειμενικά κριτήρια αλλά ανάλογα με τον πολιτικό προσανατολισμό του 

εντύπου στο οποίο εργάζονται και συμβιβάζονται, αποφεύγοντας να εκφράσουν 

κάποια αιρετική άποψη. Αντίθετα, οι κριτικοί των περιοδικών εντύπων επιδιώκουν 

πάση θυσία την πρωτοτυπία, έχοντας να ανταγωνιστούν τα όσα έχουν γράψει πριν 

από αυτούς οι συνάδερφοί τους του καθημερινού τύπου.  

Οι κριτικοί επίσης παρουσιάζονται ως θύματα της ίδιας της φύσης των 

κινηματογραφικών φεστιβάλ, τόσο του διαγωνιστικού και ανταγωνιστικού 

χαρακτήρα τους. Οι ταινίες δεν προσεγγίζονται ως αυθύπαρκτα έργα τέχνης, αλλά σε 

σχέση με εκείνες ενάντια στις οποίες διαγωνίζονται, με αποτέλεσμα «τερατώδεις 

διαστροφές των γνωμών», αλλά και του φεστιβάλ ως πεδίου συνάντησης 

διαφορετικών πολιτισμών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι κριτικοί δεν έχουν το 

χρόνο ή τις γνώσεις να κρίνουν «τα προϊόντα πολιτισμών και τρόπων ζωής τόσο 

διαφορετικών μεταξύ τους».1089  

Επιπρόσθετα, ο κριτικός λόγος ο οποίος παράγεται κατά τη διάρκεια ενός 

φεστιβάλ επηρεάζεται άμεσα και από τις προσωπικές αδυναμίες των κριτικών. Τα 

πορίσματά τους για την αξία μιας ταινίας συχνά υπαγορεύονται από αισθήματα 

μειονεξίας απέναντι σε συναδέλφους τους, από την έπαρση και το ναρκισσισμό τους 
                                                             
1088 Ό.π. 
1089 Ό.π. 
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και την ανάγκη διάκρισης, διαφοροποίησης και πρωτοτυπίας. Ακόμα η άποψή τους 

συχνά διαμορφώνεται από τις αντιδράσεις του απαίδευτου στο μεγάλο μέρος του 

κοινό που αδυνατεί να κατανοήσει και να εκτιμήσει τα προβαλλόμενα έργα αλλά και 

από τις ανεπαρκείς συχνά θεωρητικές θέσεις που διατυπώνουν οι δημιουργοί για τις 

ταινίες τους, ενώ η ικανότητα για μια σωστή κρίση πλήττεται και από τη σωματική 

και πνευματική κόπωση που έρχεται στο τέλος του φεστιβάλ.  

 

Συμπεράσματα 

 

Το Κινηματογράφος-Θέατρο αποτελεί προϊόν μιας εποχής, η οποία 

σημαδεύεται από το αίτημα για νέους τρόπους κινηματογραφικής έκφρασης και ρήξη 

με παρωχημένες θεματικές, στυλιστικές και αφηγηματικές συμβάσεις. Οι εξελίξεις 

στο χώρο της κινηματογραφικής τέχνης, αποτέλεσμα γενικότερων οικονομικών, 

κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα τη 

συγκεκριμένη περίοδο, επηρεάζονται από την κινηματογραφική θεωρία αλλά και την 

επηρεάζουν. Μέσα από τις σελίδες εμβληματικών περιοδικών κριτικοί και 

θεωρητικοί στοχάζονται γύρω από τη φύση και το σκοπό του κινηματογραφικού 

μέσου, τη σχέση του με την πραγματικότητα και τη δυνατότητά του να αποτελέσει 

μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Στην Ελλάδα κριτικοί, διανοούμενοι και δημιουργοί 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο της ευρωπαϊκής θεωρίας, δέχονται τα 

κελεύσματα των καιρών και αναλαμβάνουν μέσα από τη λειτουργία θεσμών, όπως οι 

κινηματογραφικές λέσχες και οι κινηματογραφικές σχολές, και πληθώρα δράσεων και 

πρωτοβουλιών να στηρίξουν έναν κινηματογράφο καλλιτεχνικό και να συμβάλουν 

στην αισθητική καλλιέργεια του κοινού.  

Στα πλαίσια αυτής της εκπολιτιστικής προσπάθειας εντάσσεται η έκδοση του 

Κινηματογράφος-Θέατρο το οποίο υπήρξε όργανο προώθησης των σκοπών ενός 

θεσμού κινηματογραφικής εκπαίδευσης της Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής 

Κινηματογράφου και Θεάτρου, και ταυτόχρονα έκφραση του πόθου των συντακτών 

του, διδασκόντων και σπουδαστών στην εν λόγω Σχολή, φερέλπιδων κριτικών και 

δημιουργών, να διαδραματίσουν ένα ευρύτερο διαφωτιστικό, παιδευτικό και 

καθοδηγητικό ρόλο. Στα άρθρα που συνθέτουν την ύλη του περιοδικού εκδηλώνεται 

με σαφήνεια η επιδίωξή τους να αποτελέσει το έντυπο μέσο πληροφόρησης για τα 

τεκταινόμενα στον ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό κινηματογράφο. Οι συντελεστές της 

έκδοσης στοχεύουν να συστήσουν στο ελληνικό κοινό τα κινηματογραφικά κινήματα 
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της εποχής, σημαντικούς δημιουργούς, εκπροσώπους ενός κινηματογράφου τέχνης 

και το έργο τους, να φέρουν τους αναγνώστες τους σε επαφή με τον σύγχρονο 

θεωρητικό λόγο για τον κινηματογράφο και να συντελέσουν στην απομυθοποίηση 

όψεων του κινηματογραφικού φαινομένου, μέσω της κατάδειξης των τρόπων 

λειτουργίας της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Επίσης, η ύπαρξη πλήθους κριτικών 

κειμένων καταδεικνύει την επιθυμία τους να δημιουργήσουν ένα βήμα άρθρωσης 

κριτικού λόγου, μέσα από τον οποίο θα διατυπώνεται το όραμα για έναν ποιοτικό 

κινηματογράφο και που θα μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κοινού το 

οποίο με τη σειρά του θα μπορεί να στηρίξει έναν κινηματογράφο καλλιτεχνικών 

αξιώσεων. Το περιοδικό γίνεται ακόμα ένα όπλο στα πλαίσια της γενικότερης δράσης 

των βασικών συντακτών του, όπως εκδηλώθηκε μέσα από την Ομάδα των Πέντε, τη 

συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών, το διδακτικό τους έργο, την 

οργάνωση προβολών διαλέξεων και συζητήσεων, η οποία σκοπό έχει τη δημιουργία 

ενός νέου κινηματογράφου αλλά και ενός νέου κοινού. 

Οι υπογραφές των ατόμων που συμμετέχουν στην έκδοση του 

Κινηματογράφος-Θέατρο φανερώνουν τη διάθεση των υπευθύνων του να αποτελέσει 

το περιοδικό χώρο συνάντησης ατόμων που εμφορούνται από κοινές αντιλήψεις περί 

κινηματογραφικής τέχνης. Το έντυπο στελεχώνουν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με 

σχέσεις φιλικές και συναδελφικές ή σχέσεις δασκάλου-μαθητή και είτε ανήκουν στο 

χώρο της Αριστεράς είτε εμπνέονται σε κάποιο βαθμό από την αριστερή σκέψη. 

Ακόμα είναι κοινές οι πεποιθήσεις τους σχετικά με την αναγκαιότητα της 

εκπαίδευσης του κοινού και της ανύψωσης του αισθητικού του κριτηρίου και την 

αξία του ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού κινηματογράφου, ενώ συλλογικά απορρίπτουν 

τον εμπορικό κινηματογράφο του θεάματος.  

Η ανάλυση των κειμένων του Κινηματογράφος-Θέατρο φέρνει στο φως την 

εντυπωσιακή εξάρτηση των συντελεστών του από τον ξένο κινηματογραφικό τύπο 

και την ευρωπαϊκή κριτική και θεωρία. Το περιοδικό δομείται ως μωσαϊκό μορφικών 

και δομικών στοιχείων ξενόγλωσσων εντύπων και λόγων. Το ενδιαφέρον της 

σύνταξης του περιοδικού για την τέχνη των κινούμενων εικόνων, το πάθος της 

κινηματογραφοφιλίας τους και η αδυναμία πρόσβασης στα ίδια τα φιλμικά κείμενα 

τους οδηγούν να αναζητήσουν πληροφορίες, ιδέες και πρότυπα σε ένα πλήθος 

περιοδικών, στις σελίδες των οποίων ανακαλύπτουν έναν πλούτο ιδεών και σκέψεων.  

Οι πρακτικές του «δανεισμού», της αναπαραγωγής, της παράφρασης και 

οικειοποίησης αλλότριου κριτικού λόγου από τους συντάκτες του περιοδικού, 
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εντάσσονται σε γενικότερες τάσεις της εγχώριας κριτικής της περιόδου. Εξαιτίας της 

αδυναμίας τους να αρθρώσουν πρωτότυπο λόγο αρκετοί κριτικοί επιλέγουν την 

καταφυγή σε ξένα έντυπα για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανεπάρκειες τους, την 

έλλειψη θεωρητικής κατάρτισης και μεθοδολογικών εργαλείων. Επιπλέον, οι 

καταλυτικές επιδράσεις που δέχονται από την ξένη κριτική –κυρίως τη γαλλική- 

μέσω των αναγνωσμάτων τους, καθώς στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα 

θεωρητικός λόγος περί κινηματογράφου, τους «αναγκάζει» σε ορισμένες περιπτώσεις 

να προσφεύγουν σε λύσεις αντιδεοντολογικές για να μπορέσουν να συμβαδίσουν με 

τις γενικότερες εξελίξεις στην κινηματογραφική τέχνη. 

 Η ανάγκη των συντακτών του Κινηματογράφος-Θέατρο να παράξουν έναν 

κριτικό λόγο αντίστοιχου βάθους με τους συναδέλφους τους στην Εσπερία, η 

επιθυμία τους να συνδεθούν μέσω της μίμησης με τα πρότυπά τους, σε συνδυασμό με 

τον πόθο τους να γίνουν φορείς μετακένωσης της σύγχρονης ευρωπαϊκής 

κινηματογραφικής θεωρίας και κριτικής αλλά και η αίσθηση ανασφάλειας που τους 

διακατέχει για την επάρκεια των θεωρητικών τους εργαλείων τους οδηγεί, μέσω του 

«δανεισμού», στη δόμηση ενός περιοδικού το οποίο αναπαράγει πλήθος φωνών και 

ιδεών. Στις σελίδες του η αριστερή σκέψη συναντά την Καθολική κριτική, ο Sadoul 

συνυπάρχει με τον Bazin και οι ιδέες των κριτικών των Cahiers με τις θέσεις εκείνων 

του Sight and Sound.  

Η συνύπαρξη αυτή είναι δηλωτική των γενικότερων επιδράσεων που έχουν 

δεχτεί οι συντάκτες του περιοδικού, με βάση τις οποίες διαμορφώνουν τη θεωρητική 

τους σκέψη. Η επιρροή του ιδεών του Grierson και του Rotha, του Sadoul και του 

Bazin, του Astruc, της αγγλικής (Sight and Sound) και γαλλικής κριτικής (Cahiers du 

Cinéma), η θητεία τους στο χώρο της λογοτεχνίας, η μελέτη του θεωρητικού λόγου 

που πλαισιώνει τον μεταπολεμικό κινηματογράφο και η τριβή τους με το 

κινηματογραφικό έργο σημαντικών δημιουργών, τους οδηγεί στη διαμόρφωση μιας 

κριτικής σκέψης στην οποία κυριαρχεί ένας ρεαλισμός κλασικός, οντολογικός, 

κοινωνικός και ποιητικός, ο κινηματογράφος ως υψηλή τέχνη με κοινωνική αποστολή 

και ο δημιουργός ως καλλιτέχνης-διανοούμενος με ευαισθησία και κοινωνική 

συνείδηση. 

Μέσα από τα κείμενά τους οι συντάκτες του Κινηματογράφος-Θέατρο, 

εκφράζουν την πίστη τους στην έννοια του auteur και υπερασπίζονται τον 

κινηματογράφο εκείνο, όπου ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το όραμα του Bresson, του 

Astruc, του Bazin και του Truffaut, χρησιμοποιεί το υλικό της τέχνης του ως μέσο 
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έκφρασης, αποτελώντας την πηγή νοήματος των κινηματογραφικών εικόνων που 

συνθέτει και πιστεύουν ακράδαντα ότι η προσωπικότητα, η ιδιοσυγκρασία, η 

κοσμοαντίληψη του δημιουργού αντικατοπτρίζεται στη φόρμα του κινηματογραφικού 

του έργου. Ενώ όμως συντάσσονται με την απορριπτική στάση των κριτικών των 

Cahiers απέναντι στον ακαδημαϊκό κινηματογράφο της Παράδοσης της Ποιότητας, 

απορρίπτουν την πλευρά εκείνη της θεωρίας που καταξιώνει τους αμερικάνους 

δημιουργούς ή αποθεώνει την έννοια της mise en scène.  

Η άρνησή τους να δεχτούν την πρωτοκαθεδρία της mise en scène δε σημαίνει 

ότι αδιαφορούν για τη φόρμα μιας ταινίας ή ότι προκρίνουν τo θέμα έναντι της 

φόρμας. Αν και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο θεματικό περιεχόμενο, το ενδιαφέρον 

τους επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός χρησιμοποιεί 

δημιουργικά τη mise en scène για να υπηρετήσει κινηματογραφικά το θέμα του, 

επιτυγχάνοντας την ισορροπία μεταξύ μορφής και περιεχομένου. Έμφαση δίνεται 

ακόμα, πέρα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα κινηματογραφικά μέσα ο 

δημιουργός, στη στάση του απέναντι στο κινηματογραφικό μέσο και στην 

πραγματικότητα. Ο σκηνοθέτης αξιολογείται για τις προθέσεις του, για την ηθική του 

στάση απέναντι στην πραγματικότητα, για την τιμιότητα και την ειλικρίνειά του. 

Ως πρότυπο κινηματογράφου ορίζεται ένας καλλιτεχνικός ρεαλιστικός 

κινηματογράφος ή ένας νεορεαλιστικός κινηματογράφος του δημιουργού. Βασική 

έννοια ορίζεται η σχέση του κινηματογραφικού μέσου με την πραγματικότητα, όχι 

όμως ως απλή καταγραφή, αλλά ως αποκάλυψη, ως ερμηνεία, ως στάση του 

δημιουργού απέναντι της. Το θέμα πρέπει να αφορά τη σύγχρονη κοινωνική 

πραγματικότητα και ο δημιουργός οφείλει με βάση την παρατήρηση και με 

αμεσότητα, να αποτυπώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος 

υιοθετώντας ένα ύφος λιτό και απλό. Στόχος ένας κινηματογράφος 

ανθρωποκεντρικός και ουσιαστικά πολιτικός, ο οποίος θα αρνείται τις φορμαλιστικές 

υπερβολές, τις δραματοποιημένες καταστάσεις, τις ωραιοποιήσεις και τα ψιμύθια, την 

πλαστότητα δηλαδή, αναζητώντας την αλήθεια και κατακτώντας την καθολικότητα. 

Η φιλολογικότητα και η επιτήδευση απορρίπτονται και προκρίνεται η ποίηση που 

πηγάζει από την πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή.  

Οι συντάκτες του περιοδικού διάκεινται αρνητικά απέναντι σε έναν 

κινηματογράφο, ο οποίος έχει δομηθεί στα πρότυπα του κλασικού κινηματογράφου 

του Hollywood, καθώς τον ταυτίζουν με έναν εμπορικό κινηματογράφο, ο οποίος 
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ορίζεται από τις κερδοσκοπικές επιδιώξεις των κινηματογραφικών παραγωγών. 

Καταδικάζεται η τυποποίηση των θεμάτων και των μορφών με βάση επιτυχημένες 

συνταγές, η ευκολία των μύθων και η ατολμία των δημιουργών, η ρητορεία και η 

μελοδραματικότητα, ο βεντετισμός και ο κινηματογράφος των ειδών. Πρόκειται για 

έναν κινηματογράφο από τον οποίο απουσιάζει η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα, 

αξίες ενός καλλιτεχνικού κινηματογράφου, στις οποίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι 

συντάκτες του περιοδικού. 

Συνεπακόλουθα, απορρίπτεται και το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής 

κινηματογραφικής παραγωγής που δομείται στα πρότυπα του κινηματογράφου του 

Hollywood, ως κινηματογράφος των παραγωγών, οι οποίοι με το χαμηλό επίπεδο των 

ταινιών τους διαφθείρουν το γούστο των θεατών. Ο ελληνικός κινηματογράφος που 

προωθεί το Κινηματογράφος-Θέατρο είναι ο κινηματογράφος του Κακογιάννη, του 

Κούνδουρου και του Κανελλόπουλου, το έργο των οποίων ανταποκρίνεται στο όραμα 

των συντακτών του περιοδικού για έναν ελληνικό καλλιτεχνικό κινηματογράφο του 

δημιουργού.  

Το Κινηματογράφος-Θέατρο υπήρξε μια σημαντική προσπάθεια, ως προς τις 

προθέσεις των συντελεστών του να δημιουργήσουν ένα περιοδικό, στα πρότυπα των 

ευρωπαϊκών, το οποίο θα υπηρετούσε τον κινηματογράφο ως τέχνη, θα λειτουργούσε 

ως φορέας κινηματογραφικής παιδείας και μέσο παρέμβασης για έναν άλλο 

κινηματογράφο. Σήμερα, αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ντοκουμέντο για μια 

εποχή και για τον κινηματογράφο της, για τη στάση των ελλήνων κριτικών των 

αρχών της δεκαετίας του 1960 απέναντι σε σημαντικά κινήματα, δημιουργούς και 

ταινίες, και για τον τρόπο με τον οποίο, κάτω από τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής 

κριτικής, διαμόρφωναν τις θέσεις τους περί κινηματογραφικής τέχνης.  
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