Το Αρχείο Πολέµου
Σας προσκαλεί στην προβολή του βραβευµένου ντοκιµαντέρ

«ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ»
των Ηλία Γιαννακάκη και Εύης Καραµπάτσου
Σάββατο, 23 Ιουλιου 2016, 19:30
Ο σκηνοθέτης, Ηλίας, Γιαννακάκης, θα παρευρίσκεται στην προβολή, όπως επίσης και στον
διάλογο, που θα ακολουθήσει µετά το πέρας της ταινίας, µε τους φίλους του Αρχείου.
Αγαπητοί φίλοι του Αρχείου Πολέµου
Φτάσαµε κιόλας στην τελευταία εκδήλωση της περιόδου 2015-2016. Μιας περιόδου
γεµάτης από την παρουσία εξαιρετικών ανθρώπων που µας τίµησαν, δίνοντάς µας την ευκαιρία
να παρουσιάσουµε τη δουλειά και τις σκέψεις τους µέσα στο χώρο µας. Ακόµη, µιας περιόδου
γεµάτης από τη δική σας αδιάλειπτη παρουσία, που στήριξε µε τον καλύτερο και πιο ουσιαστικό
τρόπο το εγχείρηµά µας. Αν πρέπει να κάνουµε έναν -πρόχειρο έστω- απολογισµό, θα
καταλήγαµε χωρίς δυσκολία στο συµπέρασµα πως αυτή η «σεζόν» ήταν η πιο επιτυχηµένη στα
ήδη αρκετά χρόνια της λειτουργίας µας.
Ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός θεωρούµε πως αποτελεί πλέον θεσµό η «µία φορά το
µήνα» εκδήλωση του Αρχείου µας και το ότι γύρω από αυτές τις εκδηλώσεις-παρουσιάσεις έχει
ήδη διαµορφωθεί ένας πυρήνας σταθερών «φίλων του αρχείου», που τις εµπλουτίζουν και τις
διευρύνουν µε τις παρεµβάσεις και τις τοποθετήσεις τους. Τέλος νιώθουµε πραγµατικά

υπερήφανοι λόγω του ότι ειδικά αυτή τη χρονιά πλαισιωθήκαµε από νέους δηµιουργούς και
σκηνοθέτες. Νέοι άνθρωποι γνώρισαν το Αρχείο µας αλλά τους γνωρίσαµε και εµείς,
παρακολουθήσαµε ταινίες στις οποίες διαφορετικά δύσκολα θα είχαµε πρόσβαση,
συναντηθήκαµε, συζητήσαµε, συµφωνήσαµε ή διαφωνήσαµε, µάθαµε και µας έµαθαν. Και όλα
αυτά µέσα σε µια ατµόσφαιρα γόνιµης ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, χωρίς καµία προσπάθεια
εξυπηρέτησης αλλότριων στόχων και επιδιώξεων πέρα από την ίδια την έρευνα της ιστορίας.
Για αυτή την τελευταία µας εκδήλωση επιλέξαµε το βραβευµένο ντοκιµαντέρ των Ηλία
Γιαννακάκη και Εύης Καραµπάτσου για τη Μακρόνησο. Πρόκειται για µια συγκλονιστική
ταινία που τολµάει να «αγγίξει» την πλέον βάναυση πλευρά του εµφυλίου πολέµου. Το
ντοκιµαντέρ «Μακρόνησος» προετοιµαζόταν και γυριζόταν επί δέκα ολόκληρα χρόνια. Το 2008
απέσπασε το βραβείο κοινού στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, απέναντι στο σύνολο της
κινηµατογραφικής παραγωγής µυθοπλασίας και ντοκιµαντέρ, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά
µε ελληνική ταινία τεκµηρίωσης. Στη συνέχεια προβλήθηκε µε επιτυχία στους κινηµατογράφους
σε ολόκληρη την Ελλάδα και απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές από το σύνολο σχεδόν του Τύπου,
κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για µια ταινία που προσεγγίζει ένα οιονεί απαγορευµένο επί δεκαετίες
θέµα.
Σας περιµένουµε στην προβολή του ντοκιµαντέρ «Μακρόνησος». Σας ευχόµαστε «Καλό
καλοκαίρι» και ανανεώνουµε το ραντεβού µας για τον Σεπτέµβριο, µε µεγαλύτερες ευθύνες
απέναντί σας και την υποχρέωση να σας προσφέρουµε έναν πάντα φιλόξενο χώρο, µε
εκδηλώσεις που δεσµευόµαστε πως δε θα περάσουν απαρατήρητες.
Με φιλία
Ανδρέας και Αναµπέλα Φρέρη
Λίγα λόγια για την ταινία…
Η ταινία αναφέρεται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρονήσου, που ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 1947, λίγο µετά το ξεκίνηµα του Ελληνικού Εµφυλίου και έκλεισε δέκα
χρόνια αργότερα. Συµβολίζει και αποτελεί την πιο ακραία και µελανή πτυχή του Εµφυλίου και
κατέχει πρωτεύουσα θέση στις πιο θλιβερές περιόδους της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, καθώς
η «φήµη» του για τις βαναυσότητες και τον εξευτελισµό της ανθρώπινης υπόστασης, έφθασαν
σε ολόκληρο τον κόσµο. Σκοπός ήταν η ιδεολογική αναµόρφωση των κοµµουνιστών και
γενικότερα µη εθνικοφρόνων φαντάρων, µε κάθε µέσο, ώστε να σταλούν στο µέτωπο του
Εµφυλίου και να πολεµήσουν στις τάξεις του Εθνικού Στρατού εναντίον των αριστερών
ανταρτών.Οι περίφηµες δηλώσεις µετανοίας αποτελούσαν τον προφανή σκοπό της τότε
στρατιωτικής ηγεσίας, ώστε να ταπεινωθούν οι πολιτικοί εξόριστοι και οι στρατιώτες που
υπηρετούσαν τη θητεία τους.
Στην ταινία παρακολουθούµε τρεις εξόριστους της εποχής εκείνης. Τη µεγάλη ηθοποιό
Αλέκα Παϊζη που πέθανε πέρυσι και ήταν κρατούµενη στη Μακρόνησο το 1950, τον Ηλία
Στάβερη πολιτικό εξόριστο µεταξύ 1948 και 1949, που βίωσε τη φρίκη των στρατιωτικών
φυλακών Μακρονήσου χωρίς να υπογράψει και τον Τάσο Ζωγράφο που τότε υπηρετούσε τη
στρατιωτική του θητεία µε δυσµενή µετάθεση στη Μακρόνησο από το 1948 µέχρι το 1950 και
υπέγραψε δήλωση χωρίς να διστάζει σήµερα να το παραδεχθεί.
Παρακολουθούµε τους τρεις αυτούς, ηλικιωµένους σήµερα, πρώην εξόριστους που περιγράφουν
µε ένταση αλλά και χιούµορ τα όσα υπέστησαν ή βίωσαν ως µάρτυρες και πηγαίνουµε µαζί τους
στο τελευταίο κοµµάτι της ταινίας ξανά στο νησί, σε ένα εξαιρετικά συγκινητικό φινάλε.

Από την άλλη, µιλά για πρώτη φορά εκπρόσωπος της άλλης πλευράς. Του Εθνικού
στρατού. Και µάλιστα όχι κάποιος χαµηλόβαθµος, αλλά ένας από τους πλέον σηµαντικούς
παράγοντες της διοίκησης του στρατοπέδου. Ο γηραιός Παναγιώτης Σκαλούµπακας, διοικητής
του περίφηµου Τρίτου Τάγµατος Μακρονήσου µεταξύ 1947 και 1948, καταθέτει µια
συγκλονιστική µαρτυρία για πρώτη φορά στον κινηµατογραφικό φακό.
Παράλληλα τρεις ειδικές µαρτυρίες εξορίστων φωτίζουν αντίστοιχες σηµαντικές στιγµές που
στιγµάτησαν τη Μακρονησιώτικη εµπειρία.
Ο χαράκτης Γιώργος Φαρσακίδης που κατέγραψε και διέσωσε στις εικόνες του τη φρίκη,
µιλά για την πρώτη και πιο σκληρή περίοδο, όταν άνοιξε το στρατόπεδο το 1947, ο δικηγόρος
Λάζαρος Κυρίτσης ένας από τους τελευταίους εναποµείναντες αυτόπτες µάρτυρες των
γεγονότων της Χαράδρας του 1948, και ο Λεωνίδας Κύρκος, ο παραδοσιακός ηγέτης της
Ανανεωτικής Αριστεράς, που µεταφέρει την εµπειρία µιας πολύ ιδιαίτερης «συνάντησης» που
είχε µε τον διοικητή Παναγιώτη Σκαλούµπακα, µε τον οποίο «συνοµιλεί» ατύπως µέσα απο τον
κινηµατογραφικό φακό.
Ένας ακόµη πρωταγωνιστής είναι οι επιστολές. Μέσα από συγκλονιστικές επιστολές,
κυρίως του εξόριστου Γιώργου Γιαννόπουλου, που γράφτηκαν και βγήκαν από το νησί
παράνοµα και υπό τον φόβο της εκτέλεσης, προκύπτει ανάγλυφα ο ζόφος και η φρίκη που
κυριαρχούσε τότε. Τις επιστολές αυτές διαβάζει µε µοναδικά εσωτερικό τρόπο και ρυθµό ο
σκηνοθέτης Αλέξανδρος Βούλγαρης.
Παράλληλα εντυπωσιακό οπτικό υλικό έχει ενσωµατωθεί στην ταινία και περιλαµβάνει
πλήθος σπάνιων και ανέκδοτων φωτογραφιών, σηµερινά γυρίσµατα στο νησί και τα ερείπια του
στρατοπέδου, αλλά και κινηµατογραφικού φιλµ από προπαγανδιστικές ταινίες της εποχής.
Σκηνοθεσία- Έρευνα- Σενάριο Ηλίας Γιαννακάκης και Εύη Καραµπάτσου
Αφήγηση: Αλέξανδρος Βούλγαρης
Φωτογραφία: Κλαούντιο Μπολιβάρ και Αγγελική Αριστοµενοπούλου
Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς
Η ταινία είναι µια παραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, της ΕΡΤ Α.Ε και του
Ηλία Γιαννακάκη (έτος παραγωγής 2008). Διαρκεί 103 λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: βιοφιλµογραφία
Γεννήθηκε το 1968. Σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος. Έχει πραγµατοποιήσει
συνολικά πάνω από 150 ταινίες ντοκιµαντέρ και µυθοπλασίας, κρατώντας πάντα τον ρόλο του
σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ερευνητή ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι και παραγωγός. Έχει
βραβευθεί πάνω από είκοσι φορές για τα ντοκιµαντέρ και τις ταινίες µυθοπλασίας του, ενώ
πολλές από τις ταινίες του έχουν επιλεγεί για ειδικές τιµητικές προβολές σε Ελλάδα και
εξωτερικό ή συµµετείχαν σε σηµαντικό αριθµό διεθνών φεστιβάλ. Συνεργάσθηκε σταθερά (από
το 2000 µέχρι το 2013) µε την τηλεοπτική σειρά «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» της ΕΡΤ, όντας ένας από
τους βασικότερους σκηνοθέτες της, µέχρι το οριστικό κλείσιµο της εταιρίας παραγωγής Cinetic.
Έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως µε το πολιτιστικό (θέατρο, λογοτεχνία, κινηµατογράφο κ.λ.π.), το
ιστορικό και το αθλητικό ντοκιµαντέρ.
Ιδιαίτερη θέση στη φιλµογραφία του έχουν τα ντοκιµαντέρ πάνω στο Θέατρο, καθώς έχει
πραγµατοποιήσει πάνω από 30 σε αυτό το είδος, που καλύπτουν όλο το φάσµα του ελληνικού
θεάτρου, αφιερώνοντας πολλούς µήνες γυρισµάτων για το καθένα, αναλαµβάνοντας τις
περισσότερες φορές και την κάµερα, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να αποκτά ακόµη πιο

προσωπικό χαρακτήρα. Έχει εντρυφήσει ειδικά στο ιστορικό ντοκιµαντέρ, σε µια προσπάθεια να
προσεγγίσει «καυτά» ιστορικά θέµατα όπως η Κατοχή και ο Ελληνικός Εµφύλιος, έξω από τις
ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος, µέσα από την ισότιµη ανάδειξη όλων των
συµµετεχόντων αλλά και της ανθρωποκεντρικής διάστασης του θέµατος.
Επί µια πενταετία ασχολήθηκε µε τη διοργάνωση µεγάλων κινηµατογραφικών
αφιερωµάτων σε λέσχες και επετειακές εκδηλώσεις, ενώ αρθρογραφούσε συστηµατικά πάνω
στον κινηµατογράφο για παραπάνω από δεκαπέντε χρόνια.Τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια έχει
δηµιουργήσει και διαρκώς επεκτείνει ένα ιδιαίτερα πλούσιο ιδιωτικό αρχείο, τόσο
οπτικοακουστικό (κινηµατογραφικές ταινίες, ντοκιµαντέρ, επίκαιρα, τηλεοπτικές εκποµπές,
σηµαντικό αχρησιµοποίητο υλικό από τα ντοκιµαντέρ που γύρισε τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια) όσο και έντυπο (βιβλία, σπάνια περιοδικά και εφηµερίδες, έγγραφα, φωτογραφίες).

---------------------------------------------------------------------------------------------------Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση,
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου
2108676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org το αργότερο µέχρι
20/7/2016 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The War Archive is delighted to invite you to the presentation of the documentary film:

Makronisos
Directed by Ilias Giannakakis and Evi Karabatsou .Ilias will be present, and will
participate in the usual discusssion after the showing of the his film. The film and the presenation
will be in Greek

