
Βρε ΜAγκα, το ΜαχαIρι σου... 
Οι κουβέντες του Έλληνα δημιουργού μοιάζουν με τους κοφτούς, σχεδόν απειλητικούς τίτλους 
των ταινιών του. Είναι ειλικρινείς και βρίσκουν κατευθείαν το στόχο τους. Ο Γιάννης Οικονομίδης, 
ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες, έχει πια έτοιμη την καινούργια 
ταινία του, ντυμένη στα χρώματα του άσπρου και του μαύρου. Ο νεαρός δημιουργός εκφέρει λοιπόν 
τις πάντοτε αιρετικές απόψεις του για την καινούργια γενιά Ελλήνων κινηματογραφιστών, το θολό 
θεσμικό τοπίο του σινεμά στη χώρα μας, τις κριτικές που έχουν ασκηθεί κατά καιρούς εναντίον του 
κι αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τον «Μαχαιροβγάλτη» του.
Από τους Γιάγκο Αντίοχο και Χρήστο Μήτση Φωτό Δημήτρης Τσίτσος

νεται με μερικές σπασμωδικές κι-
νήσεις. Υπάρχει έντονο ένα γενι-
κότερο πρόβλημα πνευματικότη-
τας στην ελληνική τέχνη, τη λο-
γοτεχνία, στα εικαστικά, στο σινε-
μά, στη μουσική, τη γλυπτική... Δεν 
υπάρχει ούτε βλέμμα ούτε βάθος.
Με μια ολοκληρωμένη και στο-
χευμένη κινηματογραφική πο-
λιτική δεν θα είχαμε καλύτερα 
δείγματα γραφής στο εμπορικό 
αλλά και στο πιο αρτ σινεμά, με 
αποτέλεσμα να βελτιωθούν επι-
τέλους οι σχέσεις ανάμεσα στον 
θεατή και την ελληνική ταινία; 
Εννοείται ότι θα βοηθούσε… Αλλά 
για μένα το βασικό πρόβλημα του 
ελληνικού κινηματογράφου είναι 
ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του 
σε σχέση με το κοινό. Γενικότερα, 
λείπει το καλλιτεχνικό ύψος από το 
ελληνικό σινεμά που θα κάνει τον 
κόσμο να το κοιτάζει απ’ τα κάτω 
προς τα πάνω και όχι αντίστροφα. 
Με ένα σεβασμό, με ένα δέος, με 
έκπληξη, με μια διάθεση για κά-
τι καινούργιο. Μερίδιο ευθύνης σ’ 
αυτό έχουν και οι Έλληνες σκηνο-
θέτες, γιατί πρώτα απ’ όλα υπάρ-
χει μεγάλη διαπλοκή με την εξου-
σία, πράγμα απαράδεκτο, αλλά και 
πολύ μεγάλο άγχος να αρέσουμε 
σε όλους. Κάτι που δημιουργεί μια 
διάθεση ατολμίας, ελαφρότητας 
και δειλίας.
Υπάρχει μια αίσθηση ότι, ανε-
ξάρτητα με τον τρόπο που χει-
ρίζεται το θέμα κάθε σκηνο-
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Φέτος υπάρχουν πολλές και-
νούργιες ταινίες από νέους σκη-
νοθέτες, με κάποιες από αυτές, 
μάλιστα, να βραβεύονται σε ευ-
ρωπαϊκά φεστιβάλ. Επίσης, σκη-
νοθέτες που τους χωρίζουν γενι-
ές, σκοποί και καλλιτεχνική ταυ-
τότητα αποφασίζουν να διεκδι-
κήσουν δυναμικά «Νόμο για το 
Σινεμά». Βλέπεις να αλλάζει κά-
τι στο ελληνικό κινηματογραφι-
κό σκηνικό;
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω 
ακόμη. Χρειάζεται καιρός για να 
πούμε με σιγουριά ότι γεννιέται μια 
καινούργια κατάσταση, σε επίπε-
δο ταινιών και δημιουργίας. Το ίδιο 
ισχύει και για τους Κινηματογρα-
φιστές στην Ομίχλη αλλά και για 
την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να 
αποδείξει επιτέλους ότι την ενδια-
φέρει πραγματικά να αντιμετωπι-
στεί ο ελληνικός κινηματογράφος 
με μια σοβαρότητα, με μια έγνοια. 
Είναι πολύ πιθανό να αποδειχτεί 
το όλο εγχείρημα φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω… Δεν ιδρώνει το αφτί 
των από πάνω. 
Ακόμα κι αν δεν υπάρχει αντα-
πόκριση από ψηλά, νιώθεις ότι 
το περιβάλλον είναι πιο φιλικό 
τον τελευταίο καιρό, ότι υπάρ-
χουν άνθρωποι με τους οποίους 
μπορείς να συνεννοηθείς;  
Ή προσπαθείς να κάνεις μόνος 
αυτό που πιστεύεις;
Είμαστε πολύ μακριά ακόμη από 
το να πούμε ότι εμφανίζονται κά-

ποιοι κινηματογραφιστές, μια πα-
ρέα με κοινές καλλιτεχνικές συνι-
στώσες στα πρότυπα της nouvelle 
vague ή του free cinema. Ο καθέ-
νας είναι μόνος του και κάνει το σι-
νεμά του, κρυμμένος στο καβού-
κι του. Το πρόβλημα ξεκινά από 
το ότι έχεις γύρω σου μια κοινω-
νία που είναι βαλτωμένη και ζει 
σε περιβάλλον τοξικό. Δεν υπάρ-
χει ενθουσιασμός, χαρά, κέφι, ορ-
γή, επαναστατικότητα, νεύρο, στοι-
χεία που μπορούν να πυροδοτή-
σουν τη δημιουργικότητα και τη συ-
νεργασία. Εξαντλείς τεράστια πο-
σά ενέργειας για να κρατηθείς για 
λίγο έξω από την κινούμενη άμ-
μο που σε τραβάει προς τα κάτω. 
Για να δούμε στην Ελλάδα κάτι και-
νούργιο και διαφορετικό, θα πρέ-
πει να υπάρξει από κάτω ένας γενι-
κότερος αναβρασμός, μια ανησυ-
χία, μια διάθεση. Κακά τα ψέματα, 
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ο 
Έλληνας έχει μάθει να περπατά με 
το κεφάλι κατεβασμένο…
Τη συγκεκριμένη στιγμή, τι πι-
στεύεις ότι θα μπορούσε να απο-
τελέσει ένα εφικτό βήμα προς 
τα μπροστά για τον ελληνικό κι-
νηματογράφο; Για παράδειγμα 
ένας νόμος ή μια σχόλη… 
Ενδεχομένως. Αλλά εδώ και πάλι 
παίζεις με τη λογική της ρουλέτας. 
Δηλαδή να βγάλεις τριάντα ολο-
κληρωμένες ταινίες κι απ’ αυτές οι 
δυο-τρεις να αξίζουν κάτι. Το πρό-
βλημα είναι βαθύτερο και δεν λύ-



ολαίου της επαρχίας. Η ματιά μου 
είναι προσκολλημένη στον ήρωα 
με μια άλλοτε τρυφερή και άλλο-
τε αυστηρή παρατήρηση της δι-
αδρομής του. Ο χώρος που κι-
νείται έχει βέβαια και ψυχολογι-
κές προεκτάσεις. Είναι ένα κομ-
μάτι γης ερημωμένο, που έχει ρη-
μάξει τις φάτσες και την ψυχή των 
ανθρώπων.
Μόνο που η εικόνα της επαρχί-
ας δεν είναι αυτή που έχουμε 
συνηθίσει. Έχει φουγάρο, κα-
πνό και βρόμα…
Από μια δηλητηριασμένη πόλη, ο 
ήρωας πηγαίνει σ’ ένα άλλο τοξι-
κό περιβάλλον και συναναστρέ-
φεται δηλητηριασμένους ανθρώ-
πους. Είναι σκληρή ταινία…
Σε βοήθησε σ’ αυτό η επιλογή 
του άσπρου και του μαύρου;
Νομίζω ότι μόνο το ασπρόμαυ-
ρο ταιριάζει σ’ αυτήν την ταινία, 
ιδιαίτερα στο βαθύτερό της νό-
ημα. Είναι μια ταινία καρβουνια-
σμένη. Αυτή η πόλη στην ουσία εί-
ναι ασπρόμαυρη και πολύ άσχη-
μη. Θα σκεφτόμουν το έγχρωμο 
μόνο εάν η ταινία γυριζόταν εξο-
λοκλήρου τη νύχτα. Στον «Μα-
χαιροβγάλτη» προσπάθησα να δι-
ατηρήσω μια κινηματογράφηση 
που να μη ρέπει προς το επίκαιρο 
ή το ντοκουμέντο, αλλά να κου-
μπώνει με ένα ύφος και μια θε-
ματική, ώστε μαζί να δημιουργή-
σουν τη γενικότερη ατμόσφαιρα 
της ταινίας.
Σκέφτηκες ποτέ όταν έγραφες 
το σενάριο του «Μαχαιροβγάλ-
τη» την κριτική που σου έχει 
ασκηθεί στο παρελθόν; Κάποι-
οι λένε ότι ο Οικονομίδης απλά 
χρησιμοποιεί την ίδια μανιέρα 
της λεκτικής βίας.
Από τη μία τραβάω το δρόμο μου 
και δεν με ενδιαφέρει. Αυτή η ται-
νία ξεκίνησε καθαρά από προ-
σωπική ανάγκη, δεν σκέφτηκα 
ότι τώρα που τελείωσα τη μία ται-
νία πρέπει να κάνω μια άλλη. Από 
την άλλη, ένιωσα κι εγώ ότι με την 
«Ψυχή στο Στόμα» εξάντλησα κά-
ποια πράγματα που ήθελα να πω 
και τα τράβηξα στα όριά τους. Αυ-
τή η ταινία με πήγε από μόνη της 
σε άλλες κατευθύνσεις. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι δεν σκεφτόμουν 
συνέχεια τι θα έλεγαν οι διάφοροι 
κακόπιστοι.
Πότε θα έχεις έτοιμη την ταινία 
σου στην τελική της μορφή;
Λογικά, αρχές Δεκέμβρη. Αυτήν 
τη στιγμή μιλάμε με κάποιους δι-
ανομείς για να δούμε το πότε και 
πώς θα βγει στις αίθουσες.

λισμού, της ωμότητας, της αλή-
θειας και της ασφυξίας που 
αποπνέει αυτή η πόλη με το 
«Σπιρτόκουτο»;
Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ.  
Σίγουρα αυτό που βλέπω είναι 
ότι τους δρόμους που προσπάθη-
σα ν’ ανοίξω πολλά χρόνια πριν 
δεν είδα πολύ κόσμο να τους 
ακολουθεί... 
Εσένα τι σε οδήγησε αρχικά να 
ασχοληθείς με αυτά τα θέματα;
Είχα στο μυαλό μου άλλους σκη-
νοθέτες και έλεγα ότι αφού το 
έκαναν αυτοί, μπορούμε να το κά-
νουμε κι εμείς. Σκεφτόμουν το 
εγγλέζικο σινεμά, τον Λόουτς, 
τον Κασσαβέτη και πολλούς άλ-
λους, σε συνδυασμό με την κουλ-
τούρα, τη γλώσσα του δρόμου, 
το πώς αποτυπώνεται η πραγμα-
τικότητα… Αλλά η αλήθεια είναι 
ότι δεν μπορούσα να κάνω αλλι-
ώς, αφού στην Ελλάδα δεν έχου-
με μυθιστορηματική παράδοση για 
ν’ ανατρέξω και να πιαστώ από κά-
που. Έπρεπε να μπω κατευθείαν 
στο ψητό, μέσα από τις πρόβες, με 
έναν δικό μου τρόπο, μέσα από δι-
κές μου τεχνικές. Με λίγα λόγια, 
ήθελα να προσθέσω πράγματα 

που έβλεπα ότι έλειπαν από το ελ-
ληνικό σινεμά, δηλαδή τη φυσικό-
τητα, το βάθος, τη δυνατή εκφορά 
του λόγου από τους ηθοποιούς.
Πάμε τώρα στον «Μαχαιροβγάλ-
τη». Αλήθεια, πώς προέκυψε αυ-
τός ο τίτλος; 
Είναι σαφώς σαρκαστικός. Έχει ει-
ρωνεία μέσα του. Θα πρέπει κάποι-
ος να δει πώς ξεκινά και πώς τε-
λειώνει η ταινία για να κατανοήσει 
πλήρως τον τίτλο της. 
Πόσο μοιάζει αυτή η ταινία με 
τις προηγούμενές σου;   
Διαφέρει αρκετά. Είναι πιο λυρική, 
πιο ανοιχτή, με πιο πολλές τοπο-
θεσίες, μιλάει περισσότερο η εικό-
να. Η κινηματογράφηση είναι πολύ 
συγκεκριμένη και εμπεριέχει νοή-
ματα που έχουν να κάνουν με την 
αφήγηση. Είναι πιο σιωπηλή και πιο 
ποιητική. 
Υπάρχει η ίδια λεκτική βία όπως 
στις προηγούμενες ταινίες;
Σαφέστατα, στις σκηνές που χρει-
άζεται. Δεν το συζητάμε. Απλώς 
δεν είναι όπως με την «Ψυχή στο 
Στόμα», όπου ολόκληρη η ταινία 
βασίζεται στη βία του λόγου.
Πες μας λίγα λόγια για την 
υπόθεση…

Είναι ένα κλασικό τρίγωνο, με δύο 
άντρες και μία γυναίκα. Πρωταγω-
νιστής είναι ένας νεαρός που μέ-
νει σε ένα χωριό της Πτολεμαΐ-
δας, ο οποίος σέρνεται γενικώς, 
είναι και λιγάκι τενεκές, τεμπέλης 
και ρεμάλι. Όλα από λίγο… Κά-
ποια στιγμή πεθαίνει ο πατέρας 
του και μετά από μια πρόσκληση 
του θείου του βρίσκεται στην Αθή-
να και συγκεκριμένα στα Άνω Λιό-
σια. Ενώ όμως ο νεαρός ξεκινά-
ει το ταξίδι του με όνειρα, αυτός 
τον βάζει να του φυλάει τα σκυλιά 
του. Τον κάνει φύλακα σε σκυλιά-
φύλακες. Κι από κει και πέρα, τα 
πράγματα κυλάνε… 
Τι σε έκανε αυτήν τη φορά να 
φύγεις από τους κλειστούς 
αστικούς χώρους, να ταξιδέψεις 
στην Πτολεμαΐδα και ν’ «ανοί-
ξεις» τα πλάνα σου;
Μη νομίζεις, το αστικό τοπίο παί-
ζει και στον «Μαχαιροβγάλτη» πά-
ρα πολύ και μάλιστα μ’ έναν πολύ 
ιδιαίτερο τρόπο. Η θεματική και σ’ 
αυτήν την ταινία παραμένει η ίδια 
και είναι το πρόσωπο και ο χώρος. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας και 
η Ελλάδα. Στον «Μαχαιροβγάλ-
τη» εξετάζω τη διαδρομή ενός νε-

ο πρωταγωνιστής στάθης σταμουλακάτος με τον γιάννη Βουλ-
γαράκη (επάνω δεξιά) και τη Μαρία καλλιμάνη (κάτω).

θέτης ή σεναριογράφος, οι μη 
εμπορικές ταινίες νέων δημιουρ-
γών «συνομιλούν» μεταξύ τους 
με έναν αόρατο τρόπο. Για πα-
ράδειγμα, η Στρέλλα, η ηρωίδα 
της ταινίας του Πάνου Κούτρα, 
θα μπορούσε να ήταν πρωταγωνί-
στρια μιας δικής σου ταινίας ή ο 
Ερρίκος Λίτσης της «Ψυχής στο 
Στόμα» θα μπορούσε να είναι χα-
ρακτήρας του Γιάνναρη… Όλες 
αυτές οι ταινίες που διακρίνονται 
το τελευταίο διάστημα μοιράζο-
νται πράγματα και μια οπτική για 
την πόλη, σε αντίθεση με το ελ-
ληνικό σινεμά του ’80 και του ’90, 
όπου οι δημιουργοί δεν επικοινω-
νούσαν καθόλου μεταξύ τους.
Έχεις δίκιο σ’ αυτό που λες. Είναι 
μάλλον μια προσπάθεια να πιάσου-
με το πραγματικό σε συνάρτηση με 
αυτό που συμβαίνει τώρα σε όλους 
τους τομείς – πολιτικά, κοινωνικά, 
αισθητικά, υπαρξιακά. Βέβαια, από 
κει και πέρα, παίζει πολύ και το ζή-
τημα της πόλης, η προσπάθειά μας 
να απεικονίσουμε με ρεαλισμό την 
πρωτεύουσα.
Νομίζεις ότι εσύ ήσουν ένας από 
τους πρώτους που έπιασαν αυ-
τή την τάση, του κοινωνικού ρεα-
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