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Αφιέρωµα στον Κώστα Γαβρά
Ταινιοθήκη της Ελλάδος
(29/1-6/2)
Με µεγάλη ε̟ισηµότητα ̟ραγµατο̟οιήθηκε χθες 29 Ιανουαρίου η τελετή
έναρξης του ̟λήρους αναδροµικού αφιερώµατος στον Κώστα Γαβρά στην
Ταινιοθήκη της Ελλάδας, ̟αρουσία του τιµώµενου σκηνοθέτη.
Την τελετή τίµησαν µε την ̟αρουσία τους ̟ολιτικά ̟ρόσω̟α, µε εξέχοντα
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο Πα̟ούλια, καθώς και τον ανα̟ληρωτή
υ̟ουργό Παιδείας και Πολιτισµού κ. Κώστα Τζαβάρα, τον ̟ρέσβη της Γαλλίας στην
Ελλάδα κ. Ζαν-Λου̟ Κουν-Ντελφόρζ, το ∆ήµαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καµίνη, την
̟ρέσβειρα της Αυστρίας, κα Melitta Schubert.
Παρευρέθηκαν ε̟ίσης σηµαντικοί άνθρω̟οι του κινηµατογράφου και του
̟ολιτισµού, ό̟ως οι Νίκος Κούνδουρος, Βασίλης Βασιλικός, Γρηγόρης
Καραντινάκης, Νίκος Καβουκίδης, Λάκης, Πα̟αστάθης, Μάρκος Γκαστίν, Φοίβη
Οικονοµο̟ούλου, Άννα Νταλάρα, Εµµανουέλλα Παυλίδη, Κατερίνα Ευαγγελάκου,
Στέλλα Θεοδωράκη, Θάνος Αναστό̟ουλος, Μισέλ Βάλεϊ, Εύα Κοταµανίδου, Υβόννη
Μαλτέζου, Φώτος Λαµ̟ρινός, Λάκης Πα̟αστάθης, Μάνος Ζαχαρίας.
Την τελετή άνοιξε η κα Μαρία Κοµνηνού, η Γενική Γραµµατέας του ∆.Σ.
της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, µε έναν θερµό χαιρετισµό εκφράζοντας την µεγάλη
ικανο̟οίηση για την υλο̟οίηση του αφιερώµατος στον σ̟ουδαίο Έλληνα
δηµιουργό. «Έχουν ̟εράσει 45 χρόνια, α̟ό τότε ̟ου ο Κώστας Γαβράς έφυγε στη Γαλλία για
να σ̟ουδάσει κινηµατογράφο. ∆εν ακολούθησε τις ̟ειραµατικές τεχνικές της Nouvelle Vague,
αλλά χρησιµο̟οιώντας στοιχεία θρίλερ και φιλµ νουάρ στράφηκε ήδη α̟ό την δεύτερή του
ταινία, το Ζ, στον ̟ολιτικό κινηµατογράφο. Η δολοφονία του Λαµ̟ράκη (Z), η ιστορία του
Άρθουρ Λόντον (Η οµολογία), η δράση του Νταν Μιτριόνε στην Ουρουγουάη (Κατάσταση
̟ολιορκίας), η εξαφάνιση του ακτιβιστή Τσαρλς Χόρµαν κά̟ου στη Λατινική Αµερική
(Αγνοούµενος), α̟οτέλεσαν τη θεµατική των ταινιών οι ο̟οίες έκαναν τον Γαβρά έναν α̟ό τους
σηµαντικότερους σκηνοθέτες του 20ου αιώνα. Στο ̟έρασµα στον 21ο αιώνα, αφού µεταφέρει

στην οθόνη το ̟ερίφηµο έργο του Χόχουτ καταγγέλλοντας τη στάση του Βατικανού α̟έναντι
στο Ολοκαύτωµα (Αµήν.), ο Κώστας Γαβράς στρέφεται στα δυο καυτά θέµατα της ε̟οχής: την
µετανάστευση (Παράδεισος στη ∆ύση) και τον ρόλο του τρα̟εζικού κεφαλαίου στην
καταστροφή όλων των αξιών του ∆ιαφωτισµού (Το τσεκούρι, Το κεφάλαιο)».
Κλείνοντας η κα Κοµνηνού υ̟ογράµµισε ̟ως το αναδροµικό αφιέρωµα στον
Κώστα Γαβρά, α̟οτελεί το ̟ρώτο µέρος ενός κύκλου αφιερωµάτων σε σκηνοθέτες της
διασ̟οράς, µε σηµαντικούς ακόµη σκηνοθέτες να ακολουθούν ό̟ως οι Καζάν,
Πα̟ατάκης κ.ά. Το αφιέρωµα εγκαινιάζει ε̟ίσης το ̟ρόγραµµα εκδηλώσεων µε
τίτλο «Η κινηµατογραφοφιλία στη Νέα Ε̟οχή», το ο̟οίο βρίσκεται σε διαδικασία
ένταξης στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Περιφερειακό Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα της
Αττικής ̟ου διαχειρίζεται σε ό,τι αφορά τον ̟ολιτισµό το Υ̟ουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Το λόγο αµέσως µετά ̟ήρε ο ανα̟ληρωτής υ̟ουργός Παιδείας και
Πολιτισµού, κ. Κώστας Τζαβάρας, ο ο̟οίος εξέφρασε το θαυµασµό του για τον
άνθρω̟ο και δηµιουργό Κώστα Γαβρά. Μίλησε για το ήθος του ̟ου τον ανέδειξε σε
αριστοτέχνη της κινηµατογραφικής τέχνης, για το ισχυρό ̟ολιτιστικό α̟οτύ̟ωµα
̟ου αφήνει, ενώ τον χαρακτήρισε αγωνιστή-διανοούµενο και εξήρε τον αγώνα του
ενάντια σε κάθε µορφή ολοκληρωτισµού. «Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος αποτίνει φόρο

τιµής σε ένα µεγάλο Έλληνα. Σ’ έναν Έλληνα ο οποίος υπηρέτησε την τέχνη του
κινηµατογράφου µε τέτοιο ήθος και τέτοια επάρκεια, που δικαιολογηµένα να έχει
αναδειχθεί ένας αριστοτέχνης αυτής της πολιτισµικής δράσης. Γι’ αυτό και
δικαιολογηµένα είµαστε περήφανοι που ένας Έλληνας µισό αιώνα µετά, αφήνει στο
πέρασµά του από την τέχνη του κινηµατογράφου ένα ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωµα. Η
ζωή του Κώστα Γαβρά, συνέχισε ο κ. Τζαβάρας, α̟οτελεί την ε̟ιτοµή του βίου του αιώνιου
Έλληνα, ̟ου αναζητεί νέους ορίζοντες, ξε̟ερνά τα όρια της κοινωνίας, διασχίζει σταθµούς και
σύνορα και ̟άνω α̟' όλα είναι αφιερωµένος στον αγώνα για τη δηµιουργία. Θεωρώ λοιπόν

ότι σ’ αυτήν την όµορφη εκδήλωση όλοι µας αποτίουµε ένα από τα πιο αυτονόητα χρέη
που έχουµε. Την ευγνωµοσύνη µας γι’ αυτό που κάνατε και γι’ αυτό που είστε. Να είστε
πάντα
γερός
και
πάντα
να
δηµιουργείτε».
Ο ανα̟ληρωτής υ̟ουργός Παιδείας και Πολιτισµού έκλεισε δανειζόµενος τα λόγια
του Καβάφη: «Την ψυχή του δεν την µόλευσαν ευτελείς συνήθειες δεν την µόλευσαν
µικρο̟ρέ̟ειες και αδιαφορίες. Αυτό όµως ̟ου σήµερα ζητάει α̟ό εµάς είναι ο έ̟αινος του
δήµου και των σοφιστών. Πιστεύω ότι αυτό ζητάει η ψυχή του. Ζητάει ακριβώς την αγορά, το
θέατρο, ζητάει τα δύσκολα και τα ανεκτίµητα εύγε».
Στη συνέχεια, ο Γάλλος Πρέσβης, κ. Ζαν-Λου̟ Κουν-Ντελφόρζ,
χαιρέτησε την εκδήλωση, χαρακτηρίζοντας τον Κ. Γαβρά έναν α̟ό τους ̟ιο
ταλαντούχους και ξεχωριστούς δηµιουργούς, τον ̟ιο ε̟ιφανή Ελληνογάλλο
καλλιτέχνη, µε ταινίες ̟ου µιλούν για τον κόσµο, αλλά και για τους αγώνες του
ίδιου του δηµιουργού, τις αµφιβολίες και τα ̟ιστεύω του. «Ακόµη και στο
Χόλυγουντ ο Κώστας Γαβράς α̟οτελεί έναν α̟ό τους λίγους κινηµατογραφιστές ̟ου
διεκδίκησαν το ‘final cut’ στις ταινίες τους. Οι ταινίες του Κώστα Γαβρά α̟οτελούν ιστορικά
ντοκουµέντα ̟ου µας ̟ροστατεύουν α̟ό τη λήθη», συνέχισε ο κ. Ντελφόρζ, ενώ τόνισε
ότι «η µνήµη είναι εξίσου σηµαντική για την α̟οστολή της Ταινιοθήκης της Γαλλίας της
ο̟οίας είστε ̟ρόεδρος α̟ό το 2007. Η διατήρηση, α̟οκατάσταση, µετάδοση, µεταφορά της
µνήµης του ̟αγκόσµιου κινηµατογράφου στις µελλοντικές γενιές. Μια µεγάλη ̟ρόκληση
την ο̟οία µοιράζεστε µε την Ταινιοθήκη της Ελλάδος», ε̟ισηµαίνοντας τον ̟ολύ
σηµαντικό ρόλο ̟ου διαδραµατίζει η Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Τους χαιρετισµούς έκλεισε ο ίδιος ο Κώστας Γαβράς, ο ο̟οίος δήλωσε
συγκινηµένος για το αφιέρωµα ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται ̟ρος τιµήν του και
εξέφρασε την ̟ε̟οίθηση ̟ως «ο ελληνικός κινηµατογράφος ̟ρέ̟ει να συνεχίσει να
ανα̟τύσσεται.. Είναι µια ε̟οχή ̟ου είναι α̟αραίτητο να γίνονται ταινίες, ̟αρ' όλες τις
δυσκολίες, καθώς α̟οτελούν µια µαρτυρία για το σήµερα και µια µαρτυρία για το µέλλον».
Αµέσως µετά ο Κώστας Γαβράς ̟ρολόγισε την ̟ρώτη µεγάλου µήκους
ταινία του, Βαγόνι δολοφόνων (Compartiment tueurs, 1965) λίγο ̟ριν την ̟ροβολή
της στην κατάµεστη αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. «Σ’ αυτή την ταινία, α̟ό
τη στιγµή ̟ου δέχτηκαν να ̟αίξουν ο Υβ Μοντάν και η Σιµόν Σινιορέ, ̟ολλοί άλλοι γνωστοί σήµερα- ηθο̟οιοί θέλησαν να εµφανιστούν µου ζήτησαν ρόλους», εξήγησε ο
κύριος Γαβράς, ενώ θυµήθηκε και έναν Ιταλό κριτικό, ο ο̟οίος είχε σχολιάσει για
την ταινία το 1965, «α̟οκλείεται ο Γαβράς να είναι νέος σκηνοθέτης -είναι κά̟οιος ̟αλιός
̟ου υ̟ογράφει µε αυτό το όνοµα».
Υ̟ενθυµίζουµε ̟ως το αφιέρωµα ̟ραγµατο̟οιείται σε συνεργασία µε τη
Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, τη Στέγη Γραµµάτων και
Τεχνών, την Ελληνική Ακαδηµία Κινηµατογράφου, το Τµήµα Ε̟ικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού και Κα̟οδιστριακού Πανε̟ιστηµίου
Αθηνών και το Τµήµα Κινηµατογράφου του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου
Θεσσαλονίκης.
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