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ΤΝΟΧΗ
Από τα τέλη τησ δεκαετίασ του ’40 μέχρι τα τέλη τησ δεκαετίασ του ’70, το κέντρο
και τα περίχωρα τησ Μελβούρνησ ςτέγαςαν ένα δυναμικό ελληνικό
κινηματογραφικό κύκλωμα 30 περίπου διαφορετικών αιθουςών, οι οποίεσ
λειτούργηςαν υπό την εποπτεία ενόσ μικρού αριθμού καθετοποιημένων
επιχειρήςεων προβολήσ/διανομήσ. Η Dionysos Films ήταν ανάμεςα ςτισ πρώτεσ
ελληνικέσ εταιρείεσ προβολήσ/διανομήσ που ιδρύθηκαν ςτην Αυςτραλία και που
από το 1949 ωσ το 1956 έδραςε χωρίσ ςημαντικό ανταγωνιςμό, διαμορφώνοντασ
το πλαίςιο για ένα ελληνικό κινηματογραφικό κύκλωμα τησ διαςποράσ που
εκτεινόταν από την επαρχιακή και μητροπολιτική Αυςτραλία ωσ τη Νέα Ζηλανδία.
Το παρόν άρθρο αναμετρά τη ςκιά που έριξε η Dionysos Films (και ο χαριςματικόσ
τησ ιδιοκτήτησ Stathis Raftopoulos) ςτην ιςτορία των κινηματογραφικών
εμπειριών των Ελλήνων των Αντιπόδων καθώσ και τισ επιπτώςεισ που έχει αυτή η
ανεξερεύνητη πτυχή τησ αυςτραλιανήσ, αλλά και τησ ελληνικήσ κινηματογραφικήσ
ιςτορίασ, ςτον τρόπο που αντιλαμβανόμαςτε τισ εθνικέσ κινηματογραφίεσ των δύο
χωρών.

ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ
μεταναςτευτικϐ κοινϐ
ξενϐγλωςςη ταινύα
καλλιτεχνικϐσ κινηματογρϊφοσ
επύςκεψη ςτην κινηματογραφικό αύθουςα (cinema-going)
διαςπορϊ
ελληνικϐσ κινηματογρϊφοσ
Μετϊφραςη: Μαρύα Φϊλκου (με την πολϑτιμη βοόθεια τησ Deb Verhoeven, τησ Υωφώσ
Σερζύδου και του τϋλιου Κυμιωνό).
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ΕΙΑΓΨΓΗ
«Πϐςο διαφορετικϊ μου μύληςε ο Διϐνυςοσ»
Friedrich Nietzsche, Η Γέννηςη τησ Τραγωδίασ (1872)

Ο Διϐνυςοσ, ο Έλληνασ θεϐσ του κραςιοϑ, κατϋχει μια ιδιϊζουςα θϋςη ςτο
ολϑμπιο πϊνθεον. Προςτϊτησ τησ αγροτικόσ οικονομύασ και του θεϊτρου, ο
Διϐνυςοσ ανόκε ταυτϐχρονα ςε δυο κϐςμουσ, των θνητών και των θεών, και
ςϑμφωνα με τισ διϊφορεσ παραλλαγϋσ του μϑθου, γεννόθηκε δϑο φορϋσ μετϊ
απϐ μια δϑςκολη και επαπειλοϑμενη κυοφορύα. Για τουσ μεταπολεμικοϑσ
Έλληνεσ μετανϊςτεσ τησ Αυςτραλύασ, που βύωναν την πολϑπλευρη και
περύπλοκη γϋννηςη τησ ζωόσ ςτη διαςπορϊ, το ϐνομα Διϐνυςοσ ϋφερε και μια
επιπλϋον ςημαςύα. Η Dionysos Films όταν μια απϐ τισ πρώτεσ εμπορικϋσ
επιχειρόςεισ που οργϊνωςαν τακτικϋσ προβολϋσ ελληνικών ταινιών ςτην
Αυςτραλύα και αποτϋλεςε τον πρϐδρομο μιασ εξαιρετικϊ επιτυχημϋνησ
διεθνικόσ (transnational) επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ, η οπούα
ειδικεϑτηκε ςτην προβολό ταινιών για το ελληνικϐ κοινϐ τησ διαςπορϊσ.
Σο εϑροσ και η επιτυχύα αυτοϑ του κινηματογραφικοϑ κυκλώματοσ εγεύρουν
μια ςειρϊ ερωτημϊτων γϑρω απϐ τισ θεωρύεσ που ςυνόθωσ διατυπώνονται για
την καταγωγό των διαφϐρων εθνικών κινηματογραφιών. Θεωρύεσ που
ςτηρύζονται, αφενϐσ, ςτην πεπούθηςη ϐτι μια εθνικό κινηματογραφύα ορύζεται
απϐ δημιουργικϋσ πρϊξεισ παραγωγόσ (παρϊ κατανϊλωςησ) και, αφετϋρου,
ςτην προτύμηςη προσ ϊμεςεσ αποδϐςεισ κληρονομιϊσ (ο ελληνικϐσ
κινηματογρϊφοσ ανόκει ςτην Ελλϊδα και προϋρχεται απϐ αυτό· αντύςτοιχα ο
αυςτραλιανϐσ κινηματογρϊφοσ ανόκει ςτην Αυςτραλύα και προϋρχεται απϐ
αυτό, και οϑτω καθεξόσ). την Αυςτραλύα τϋτοια καταγωγικϊ ερμηνευτικϊ
ςχόματα εύναι ιδιαύτερα εμφανό ςτισ ςυζητόςεισ περύ μιασ κινηματογραφικόσ
«αναγϋννηςησ» κατϊ τη δεκαετύα του ’70, ςϑμφωνα με τισ οπούεσ ο εθνικϐσ
κινηματογρϊφοσ επαναπροςδιορύζεται εξολοκλόρου ωσ μια εγχώρια
βιομηχανύα παραγωγόσ. Εν τοϑτοισ, ςε ϋναν απϐ τουσ μϑθουσ δημιουργύασ τησ
αυςτραλιανόσ κινηματογραφικόσ αναγϋννηςησ, το πρϐςωπο-καταλϑτησ για
τον επαναπροςδιοριςμϐ του «αυςτραλιανοϑ» κινηματογρϊφου ωσ μιασ
ιςτορύασ παραγωγόσ ταινιών εςτιϊζει ςε μια εμπειρύα θϋαςησ ταινιών, ςτην
πραγματικϐτητα ςε ϋνα πολϑ προςωπικϐ βύωμα μϋςα ςτην κινηματογραφικό
αύθουςα. Πρϊγματι, κατϊ την αντύληψη του Phillip Adams, του
αυτοαποκαλοϑμενου πατριϊρχη τησ αναβύωςησ τησ αυςτραλιανόσ
κινηματογραφικόσ παραγωγόσ ςτη δεκαετύα του ’70, η ύδια η γϋνεςη αυτόσ τησ
αναβύωςησ μπορεύ ϊμεςα να εντοπιςτεύ ςτα εφηβικϊ του βιώματα, τϐτε που
ϋβλεπε ξενϐγλωςςεσ ταινύεσ ςτον κινηματογρϊφο Savoy τησ Μελβοϑρνησ.
ϑμφωνα με τον Adams, αυτϋσ οι ευρωπαώκϋσ κινηματογραφικϋσ εμπειρύεσ, πιο
ςυγκεκριμϋνα η παρακολοϑθηςη τησ ταινύασ Λίμνη των Πειραςμών/One
Summer of Happiness (Mattson, 1951), όταν που, απϐ τη μια, τον ενϋπνευςαν να
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γύνει κινηματογραφιςτόσ, και, απϐ την ϊλλη, ςτο πλαύςιο τησ κατοπινόσ
ϋρευνϊσ του για την αναβύωςη τησ τοπικόσ κινηματογραφικόσ βιομηχανύασ, του
υπϋδειξαν ϋνα προςανατολιςμϐ.

Ο ΞΕΝΟΓΛΨΟ ΚΙΝ/ΥΟ ΚΑΙ Η ΚΙΝ/ΥΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΣΗ
ΑΤΣΡΑΛΙΑ
Ανακαλώντασ την πρώιμη ςινεφιλύα του, ο Adams περιγρϊφει τον εαυτϐ του
και τα υπϐλοιπα μϋλη του κοινοϑ ςτο Savoy με τυπικϐ αυτοςαρκαςτικϐ
χιοϑμορ: «Απϐ τη μια, οι ςφυγμού μασ αυξϊνονταν με τον Bill Haley και τουσ
Comets. Απϐ την ϊλλη, εμεύσ οι γεμϊτοι ακμό2 διανοοϑμενοι εκλαμβϊναμε τουσ
εαυτοϑσ μασ ωσ Ευρωπαίουσ» (Adams 1982: 4· ϋμφαςη ςτο πρωτϐτυπο). Ο
Adams, ϐμωσ, εκτϐσ απϐ την ευτυχό εςωτερικό ςυμφιλύωςη του ευρωπαώκοϑ
διανοουμενιςμοϑ με την αμερικϊνικη ποπ κουλτοϑρα, περιγρϊφει πώσ το ύδιο
εκεύνο κοινϐ αντιλαμβανϐταν την ςυμμετοχό του ςτο Savoy ωσ μια πρϊξη που
περιλϊμβανε το πϋραςμα απϐ ϋνα ςημαντικϐ κατώφλι:
Φρειαζϐταν πολλό τϐλμη για να πασ ςτο Savoy για πρώτη φορϊ. Σελικϊ,
εύτε εξαιτύασ ϐλου αυτοϑ του καπουτςύνο που μασ ζϋςταινε το αύμα, εύτε
απλώσ παρακινοϑμενοι απϐ το ςφρύγοσ τησ εφηβικόσ μασ διϋγερςησ,
διαςχύςαμε το φουαγιϋ. Και μϋςα ςε 90 ςυναρπαςτικϊ λεπτϊ οι ζωϋσ μασ
ϊλλαξαν δια παντϐσ. υνειδητοποιόςαμε ϐτι οι ξϋνεσ χώρεσ δεν όταν
απλώσ ταξιδιωτικϋσ αφύςεσ, ϐτι οι ανθρώπινεσ ςχϋςεισ μποροϑςαν να
κινηματογραφηθοϑν με μια απλϐτητα που θα τρομοκρατοϑςε το
Φϐλλυγουντ, και ϐτι υπόρχε κϊτι πϋρα απϐ το ςεξ – πϋρα απϐ τα κρυφϊ
χαώδολογόματα και τα αδϋξια παςπατϋματα των πύςω καθιςμϊτων – που
εμπεριεύχε ϋνα βαθϑ αύςθημα μεταμϐρφωςησ […] Πόγαμε ςτο Savoy ωσ
ανύδεα μικρϊ αγϐρια και βγόκαμε εραςτϋσ. (Adams 1982: 4)

ε αυτό τη ςϑντομη αφόγηςη ο Adams ςυνδυϊζει ευρεύσ γεωγραφικοϑσ,
πολιτιςμικοϑσ, διανοητικοϑσ και ηθικοϑσ ορύζοντεσ που ϐλοι τουσ
ςυγχωνεϑονται ςτη ςυγκεκριμϋνη εμπειρύα θϋαςησ ταινιών. Η περιγραφό τησ
επύςκεψησ τοϑ Adams ςτον κινηματογρϊφο Savoy προςδύδει πλόρεσ νϐημα ςε
ϐλα ϐςα ςυνδϋονται με την ιδϋα του να εύςαι «πολύτησ του κϐςμου» (‘worldly’),
ςϑμφωνα με την οπούα το να εύςαι Ευρωπαίοσ ςχετύζεται με ϋνα εύδοσ
ςεξουαλικόσ και ςυναιςθηματικόσ ωριμϐτητασ που δεν ςυναντιϐταν ςτον
κινηματογρϊφο του Φϐλλυγουντ ό ςτην ςυμβατικό αυςτραλιανό κουλτοϑρα
τησ δεκαετύασ του ’50. Εδώ ο Adams ακολουθεύ την κυρύαρχη τϊςη ανϊμεςα ςε
πολλοϑσ κριτικοϑσ και θαυμαςτϋσ των καλλιτεχνικών ταινιών που επιδιώκουν
να διακρύνουν τον «ερωτιςμϐ» του καλλιτεχνικοϑ κινηματογρϊφου απϐ την
ημ. μετ: ο Adams αναφϋρεται ςτην ακμό του δϋρματοσ για να υπαινιχθεύ το εφηβικϐ
ςφρύγοσ του κοινοϑ.
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ανυπϐληπτη ςεξουαλικϐτητα των ειδών που ςτοχεϑουν ςτην εκμετϊλλευςό
τησ. Ωςτϐςο οι επιχειρηματύεσ που πρϐβαλλαν καλλιτεχνικϋσ ταινύεσ δεν
διακρύνονταν απϐ ανϊλογουσ προβληματιςμοϑσ και για την προώθηςό τουσ ςε
ϋνα εν δυνϊμει κοινϐ προςϋφευγαν ςυχνϊ ςτο ερωτικϐ υπονοοϑμενο (Hawkins
2000: 22).
Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο Adams προτεύνει μια ϊμεςη ςϑνδεςη τησ διανομόσ και τησ
προβολόσ ξενϐγλωςςων καλλιτεχνικών ταινιών ςτην Αυςτραλύα με τη
μετϋπειτα εμφϊνιςη τησ ύδιασ τησ αυςτραλιανόσ βιομηχανύασ παραγωγόσ:
Έτςι ϐταν ο Barry Jones κι εγώ κϊναμε το γϑρο του κϐςμου για να δοϑμε
πώσ θα μποροϑςαμε να αναβιώςουμε τη βιομηχανύα τησ Αυςτραλύασ, δεν
όταν τυχαύο ϐτι πόγαμε κατευθεύαν ςτη τοκχϐλμη. Ήταν η ςουηδικό
βιομηχανύα, ϐχι η αμερικϊνικη, που αποτϋλεςε το πρϐτυπϐ μασ (Adams
1982: 4. Δεσ επύςησ Verhoeven 1995).

Αν η αναγεννημϋνη βιομηχανύα παραγωγόσ εξϋλαβε τισ αναλϑςεισ του Adams
γϑρω απϐ την καινοϑρια ϋννοια του «κοςμοπολιτιςμοϑ» (‘worldliness’) που
ειςόγαγε, με ϐλη τη μεταφορικό τησ αύγλη, ωσ κϊτι που θα μποροϑςε να
ςυνεπϊγεται για την αυςτραλιανό ταινύα την ταυτϐχρονη ϑπαρξη παγκϐςμιου
ενδιαφϋροντοσ, τϐτε απογοητεϑτηκε οδυνηρϊ. Κινοϑμενοι ςε πιο αςφαλό
εδϊφη, οι εθνικιςτϋσ του πολιτιςμοϑ αγκϊλιαςαν την «ευρωπαώκό ςτροφό» του
αυςτραλιανοϑ κινηματογρϊφου, ϐπωσ περιγρϊφτηκε απϐ τον Adams,
υπογραμμύζοντασ την πολιτιςμικό τησ ςπουδαιϐτητα ωσ ενϐσ παραδεύγματοσ
εγχώριασ αντύςταςησ κατϊ τησ ςαρωτικόσ γοητεύασ του Φϐλλυγουντ (για
παρϊδειγμα, Dermody και Jacka [1987]· για περαιτϋρω ανϊλυςη επύ του
θϋματοσ, δεσ Verhoeven [2006]).
Αυτό η οριοθϋτηςη του αυςτραλιανοϑ εθνικοϑ κινηματογρϊφου τησ δεκαετύασ
του ’70 απϐ το αντύπαλο Φϐλλυγουντ εκφρϊζεται με μια ςειρϊ αλληλϋνδετων
δυαδικών αντιθϋςεων που οργανώνονται γϑρω απϐ μια – γεωγραφικοϑ τϑπου
– αντύληψη των πεδύων τησ κινηματογραφικόσ παραγωγόσ.
Φϐλλυγουντ

ϋναντι

Ηθικϊ και
ςυναιςθηματικϊ
ςτερεϐτυπα
υμβατικϋσ πλοκϋσ

ϋναντι

Προκαθοριςμϋνοι
οπτικού κώδικεσ

ϋναντι

ϋναντι

εθνικών καλλιτεχνικών
κινηματογρϊφων
Ευρώπησ και Αςύασ
αυθεντικοϑ ερωτικοϑ,
ςυναιςθηματικοϑ
περιεχομϋνου
καινοτϐμων αφηγηματικών
δομών
ευφϊνταςτησ, ενύοτε
πειραματικόσ αιςθητικόσ
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ϑμφωνα με την τυπολογύα αυτό, η αυςτραλιανό κινηματογραφικό παραγωγό
τυπικϊ κατατϊςςεται ςτην ύδια κατηγορύα με τον ξενϐγλωςςο καλλιτεχνικϐ
κινηματογρϊφο ωσ μύα εναλλακτικό πρϐταςη ςτισ χολλυγουντιανϋσ ταινύεσ των
ειδών. Απϐ τα μϋςα τησ δεκαετύασ του ’70 αυτϐ το ςχόμα επιβλόθηκε ςτον
τρϐπο με τον οπούο οργανώθηκε η προβολό των αυςτραλιανών ταινιών ςτην
Αυςτραλύα. Για πολλϊ χρϐνια μετϊ την κινηματογραφικό αναγϋννηςη ϋνασ
ςυνηθιςμϋνοσ τρϐποσ να δεισ εγχώρια ταινύα όταν ςε μια αύθουςα τϋχνησ, ϐπου
το τοπικϐ ιδύωμα μποροϑςε να ακουςτεύ ανϊμεςα ςε ϋνα ευρϑ φϊςμα
ξενϐγλωςςων ταινιών.
Η εν λϐγω οργανωτικό δομό αποκτϊ περαιτϋρω νϐημα εϊν ευρϑτερα
θεωρόςουμε ϐτι ο κυρύαρχοσ κινηματογρϊφοσ (το Φϐλλυγουντ) εύναι, αφενϐσ,
παγκϐςμιοσ, αφετϋρου, ςτερεύται προφορϊσ. Αν ο τϑποσ τησ αμερικϊνικησ
προφορϊσ που διαδϐθηκε ςτισ ταινύεσ του Φϐλλυγουντ, ο οπούοσ περιγρϊφεται
ενύοτε ωσ «τυπικϊ αμερικϊνικα» (‘mainstream US English’ ό MUSE [Lippi-Green
1997]), θεωρηθεύ ωσ κανϐνασ, τϐτε ταινύεσ με προφορϊ (δηλ. αυτϋσ που
χρηςιμοποιοϑν διϊλογο ςε διαφορετικϊ αγγλικϊ απϐ τα τυπικϊ αμερικϊνικα
[non-MUSE] ςυμπεριλαμβανομϋνου και του τοπικοϑ ιδιώματοσ) θα μποροϑςαν,
ςϑμφωνα με αυτό τη λογικό, να θεωρηθοϑν επύςησ, κατϊ κϊποιο τρϐπο,
«ξενϐγλωςςεσ» ταινύεσ. Η περύφημη ιςτορύα πώσ η αυςτραλιανό ταινύα Mad
Max (Miller, 1979) μεταγλωττύςτηκε ςε τυπικϊ αμερικϊνικα (MUSE) για την
προβολό τησ ςτην Αμερικό παρατύθεται ςυχνϊ ωσ μια χαρακτηριςτικό
περύπτωςη, αν και υπόρξαν ϊλλεσ ταινύεσ ϐπωσ Τα Αυτοκίνητα που Έφαγαν το
Παρίςι/The Cars That Ate Paris (1974) του Peter Weir, που, προκειμϋνου να
προβληθεύ ςτισ ΗΠΑ, ξαναμονταρύςτηκε, μεταγλωττύςτηκε και ξαναβαφτύςτηκε
ωσ Τα Αυτοκίνητα που Έτρωγαν Ανθρώπουσ/The Cars That Ate People. τη
δεκαετύα του ’70 οι κριτικϋσ για τισ αυςτραλιανϋσ ταινύεσ που δημοςιεϑονταν
ςτο αμερικϊνικο εμπορικϐ περιοδικϐ Variety ςχολύαζαν ςυχνϊ τη δυςκολύα
κατανϐηςησ τησ προφορϊσ. Επιπλϋον, εξϋχουςεσ μορφϋσ τησ εγχώριασ
κινηματογραφικόσ βιομηχανύασ εξϋλαβαν τη διεθνό πρϐςληψη των
αυςτραλιανών ταινιών ωσ «ξϋνων» ωσ ϋνα εμπϐδιο για την επιτυχύα τησ
βιομηχανύασ (για μια επεξεργαςμϋνη ανϊλυςη αυτών των ςυζητόςεων δεσ
Walsh [2000]· επύςησ Sergrave [2004: 171–72]). Ωςτϐςο οι υπεϑθυνοι τησ
βιομηχανύασ θα μποροϑςαν εξύςου να εύχαν ευχηθεύ οι αυςτραλιανϋσ ταινύεσ να
όταν περιςςότερο «ξϋνεσ», επιτρϋποντασ ϋτςι τη διανομό τουσ ςτην Αμερικό με
τουσ ϐρουσ των ευρωπαώκών ταινιών (που επύςησ προϋρχονταν απϐ μεςαύου
μεγϋθουσ εθνικϋσ κινηματογραφύεσ). Αντύθετα, ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ,
αυςτραλιανϋσ ταινύεσ ϐπωσ Τα Αυτοκίνητα που Έφαγαν το Παρίςι
εκλαμβϊνονταν ωσ ϐχι αρκετϊ ξϋνεσ και, με αιςθητικοϑσ ϐρουσ, ϐχι αρκετϊ
διανοουμενύςτικεσ, ώςτε να «αξύζουν» τον υποτιτλιςμϐ των καλλιτεχνικών
ταινιών και, ςυγχρϐνωσ, ϐχι αρκετϊ αμερικϊνικεσ και εντϐσ του πλαιςύου των
ειδών ώςτε να αποφϑγουν τη μεταγλώττιςη. Αυτϐ που θα πρϋπει να
κρατόςουμε ωσ ςημαντικϐ εύναι ο τρϐποσ με τον οπούο, κατϊ την περύοδο τησ
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αναβύωςησ, τϐςο ςτη διεθνό ϐςο και ςτην εγχώρια αγορϊ, ςτισ αυςτραλιανϋσ
ταινύεσ αποδύδονταν η θϋςη των ξενϐγλωςςων ταινιών.
την πραγματικϐτητα, ο προγραμματιςμϐσ προβολόσ εγχώριων ταινιών ςε
κινηματογρϊφουσ τϋχνησ ςε ςυνδυαςμϐ με ξενϐγλωςςεσ φωτύζει μια πτυχό τησ
κατανϊλωςησ των αυςτραλιανών ταινιών που ςυνόθωσ παραγνωρύζεται ςτισ
πολιτιςμικϋσ αναλϑςεισ. Αντύ απλώσ να δύνουμε ϋμφαςη ςε ϋναν ςαφό
διαχωριςμϐ ανϊμεςα ςτην πλειονϐτητα του κοινοϑ που υπϐκειται ςτην
κυριαρχύα του Φϐλλυγουντ και ςε μια μειονϐτητϊ του που εύναι αφοςιωμϋνη
ςτο ευϊλωτο Άλλο («ξϋνο» και εγχώριο), θα εύχε ύςωσ επύςησ αξύα να
αντιληφθοϑμε την προβολό του ξενϐγλωςςου κινηματογρϊφου εκ παραλλήλου
με τισ ταινύεσ που ϋφεραν το τοπικϐ ιδύωμα ωσ να επιτρϋπει ςτο «ξϋνο» να
διαδραματύςει ϋναν πιο πολϑπλευρο ρϐλο ςτη διαμϐρφωςη τησ ουςύασ του
αυςτραλιανοϑ πολιτιςμοϑ, περιςςϐτερο απϐ ϐςο γινϐταν προηγοϑμενα
αποδεκτϐ απϐ τουσ θεωρητικοϑσ και ιςτορικοϑσ των επικοινωνιακών
ςπουδών. Για παρϊδειγμα, ςτη δεκαετύα του ’70, οι λεπτομερεύσ εμπορικϋσ και
πολιτιςμικϋσ διεργαςύεσ μϋςω των οπούων γινϐταν η διερεϑνηςη και η
πρϐβλεψη τησ φυςιογνωμύασ του κοινοϑ, για το οπούο προορύζονταν εξίςου οι
ξενϐγλωςςεσ καλλιτεχνικϋσ και οι αυςτραλιανϋσ ταινύεσ, υποδεικνϑουν ϐτι
υπόρχε, και ύςωσ υπϊρχει, μια πιο δυναμικό ςχϋςη ανϊμεςα ςε εξελύξεισ που
αφοροϑν ςτην οργϊνωςη και το βύωμα τησ επύςκεψησ ςτην κινηματογραφικό
αύθουςα και ςε ευρϑτερεσ πολιτειακϋσ αλλαγϋσ, ϐπωσ η ςυμβατικό
(mainstream) αναγνώριςη τησ πολυπολιτιςμικϐτητασ. Και ϐπωσ ςυμβαύνει με
τισ περιςςϐτερεσ αντιλόψεισ που βαςύζονται ςε δυαδικϊ ςχόματα, υπϊρχουν
μεγϊλα κενϊ ςε αυτό την προςεκτικϊ διαχωριςμϋνη εικϐνα, Φϐλλυγουντ
εναντύον των Άλλων: για παρϊδειγμα, η αδυναμύα να δοϑμε τισ ταινύεσ του
Φϐλλυγουντ μϋςα ςτο πλαύςιο του μοντϋλου του ςκηνοθϋτη-δημιουργοϑ (ωσ
τϋχνη)· η αδυναμύα να κατανοόςουμε πωσ ιςτορικϊ για πολλοϑσ Αυςτραλοϑσ ο
αμερικϊνικοσ κινηματογρϊφοσ ϋχει μιλόςει μια «οικεύα, αλλϊ ξϋνη» εκδοχό τησ
αγγλικόσ γλώςςασ (μια μομφό που ςυνόθωσ δεν απευθϑνεται ςτισ βρετανικϋσ
ταινύεσ)· η αποτυχύα να αναγνωρύςουμε τισ διεθνεύσ (και χολλυγουντιανϋσ)
πτυχϋσ τϐςων πολλών παραγωγών του «καλλιτεχνικοϑ κινηματογρϊφου»· η
αδυναμύα να δοϑμε πώσ η φανταςύωςη τησ «ετερϐτητασ» του Φϐλλυγουντ
ςυνϋβαλλε ςτην επιτυχύα του ςε απομακρυςμϋνα και εν δυνϊμει κοινϊ· πιο
ςυγκεκριμϋνα, η αδυναμύα να αντιληφθοϑμε πωσ, απϐ τη δεκαετύα του ’50 και
ϋπειτα, με τη νϋα ςϑνθεςη του κοινοϑ και την αναδιϊταξη τησ αγορϊσ που
εμφανύςτηκαν ςτον απϐηχο των τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών, η
κατανϊλωςη του χολλυγουντιανοϑ κινηματογρϊφου ςτην Αυςτραλύα
κυριολεκτικϊ ανοικειώθηκε.
Απϐ τη ςκοπιϊ τησ ϋρευνϊσ μου υπϊρχει μύα επιπλϋον κραυγαλϋα παρϊλειψη ςε
αυτό την ςυγκεκριμϋνη ιςτορύα δημιουργύασ [εθνικοϑ κινηματογρϊφου], και
εύναι η απουςύα μελϋτησ του ξενϐγλωςςου δημοφιλούσ κινηματογρϊφου, ο
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οπούοσ εύχε εκτενώσ προβληθεύ ςτην Αυςτραλύα την ύδια περύοδο που ο Phillip
Adams υπϋκυπτε ςτη γοητεύα των υποτιτλιςμϋνων ςουηδικών του πειραςμών.
Παρϊλληλα με τουσ κινηματογρϊφουσ τϋχνησ – και περιςταςιακϊ ςε
ςυνεργαςύα με αυτοϑσ – υπόρχε ϋνα δύκτυο αιθουςών που πρϐβαλλε, ςε μεγϊλα
ακροατόρια μεταναςτών, μη καλλιτεχνικϐ ςινεμϊ. Ενώ οι αύθουςεσ εύχαν
ςυγκεκριμϋνο γλωςςικϐ προςανατολιςμϐ, δεν ύςχυε το ύδιο με τη γκϊμα των
ταινιών που προβϊλλονταν ςε αυτϋσ. Για παρϊδειγμα, ο προγραμματιςμϐσ
προβολόσ μιασ διεθνοϑσ επιλογόσ δημοφιλών ταινιών ςτισ ελληνικϋσ αύθουςεσ
ςόμαινε ϐτι το κοινϐ που πόγαινε ςε αυτοϑσ τουσ κινηματογρϊφουσ μποροϑςε
να δει – κϊποιεσ φορϋσ και υποτιτλιςμϋνεσ – χολλυγουντιανϋσ ταινύεσ, ϐπωσ
επύςησ και ϊλλεσ μη αγγλϐφωνεσ δημοφιλεύσ ταινύεσ, ϐπωσ αυτϋσ που
παρϊγονταν ςε Ινδύα, Σουρκύα, Αύγυπτο, Γιουγκοςλαβύα, οβιετικό Ένωςη,
Ηνωμϋνο Βαςύλειο και Φονγκ Κονγκ. Η πρώτη εμπορικό προβολό ολλανδικόσ
ταινύασ ςτην Αυςτραλύα, Η Θαυμαςτή Ζωή του Ουίλιαμ Πάρελ/Wonderlijke
Leven van Willem Parel (Gerard Rutten, 1955), μιασ κωμωδύασ που υπόρξε
μεγϊλη επιτυχύα ςτη χώρα τησ, πραγματοποιόθηκε ςε ϋναν ελληνικϐ
κινηματογρϊφο. τα τϋλη τησ δεκαετύασ του ’70, ϐταν τα πρϊγματα
δυςκϐλεψαν και ο αριθμϐσ των θεατών μειώθηκε, οι ύδιοι αυτού
κινηματογρϊφοι, μαζύ με το βαςικϐ τουσ ρεπερτϐριο απϐ κωμωδύεσ και
μελοδρϊματα, εγκαινύαςαν την προβολό ακατϊλληλων για ανόλικουσ ταινιών.
Σο ελληνικϐ κοινϐ ςτη Μελβοϑρνη των δεκαετιών του ’50 και ’60 βύωςε τον
δικϐ του εγχώριο κινηματογρϊφο ϐπωσ ακριβώσ το αυςτραλιανϐ κοινϐ των
καλλιτεχνικών ταινιών βύωςε τον τοπικϐ κινηματογρϊφο μερικϋσ δεκαετύεσ
αργϐτερα, με τισ ελληνικϋσ ταινύεσ ςυνόθωσ να προγραμματύζονται ςε
ςυνδυαςμϐ με ξενϐγλωςςεσ (δηλ. μη ελληνϐφωνεσ) ταινύεσ. Έτςι, ενώ ο Adams,
μαζύ με το – ςτην πλειονϐτητα του – αγγλοςαξονικϐ κοινϐ ςτο Savoy,
παρακολουθοϑςε, ασ ποϑμε, τισ δοκιμαςύεσ τησ Έλλησ Λαμπϋτη ςτο Τελευταίο
Ψέμα (1958) του Μιχϊλη Κακογιϊννη, μϐλισ μερικϊ τετρϊγωνα παρακϊτω,
λειτουργοϑςε ϋνα ανθηρϐ ελληνικϐ κινηματογραφικϐ κϑκλωμα που πρϐβαλλε
δημοφιλό μελοδρϊματα και κωμωδύεσ ϐπου πρωταγωνιςτοϑςαν ελληνύδεσ
ντύβεσ ϐπωσ η Αλύκη Βουγιουκλϊκη και η Ρϋνα Βλαχοποϑλου, που προορύζονταν
για το μεταναςτευτικϐ κοινϐ τησ Μελβοϑρνησ, και, ακϐμα ευρϑτερα, για το
κοινϐ των ϊλλων μεγϊλων πϐλεων τησ Αυςτραλύασ, το κοινϐ των επαρχιακών
κϋντρων και το κοινϐ που βρύςκονταν τϐςο μακριϊ ϐςο η Νϋα Ζηλανδύα και η
Νϐτια Αφρικό· ϋνα κϑκλωμα ποϑ εύχε όδη προβϊλει το Τελευταίο Ψέμα
μερικοϑσ μόνεσ νωρύτερα απϐ το Savoy.
Δεν όταν αςυνόθιςτο ταινύεσ που προβϊλλονταν ωσ εμπορικϊ μελοδρϊματα ςε
μια αύθουςα, ςε μια ϊλλη λύγο παρακϊτω ςτον ύδιο δρϐμο να εμφανύζονταν ωσ
ςοβαρό τϋχνη (και το αντύςτροφο). Όπωσ ςημειώνει ο Victor Perkins, η
διϊκριςη ανϊμεςα ςτον καλλιτεχνικϐ και τον εμπορικϐ κινηματογρϊφο
εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ το πλαύςιο:
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Έτςι μια ταινύα, απολϑτωσ προςβϊςιμη ςτο γαλλικϐ κοινϐ τησ, δεν θα
ανόκει πλϋον ςτον εμπορικϐ κινηματογρϊφο ϐταν – εφοδιαςμϋνη με
υπϐτιτλουσ – θα προβληθεύ ςτην Αγγλύα. […] Παρϊγοντεσ αυτοϑ του εύδουσ
ςυμβϊλλουν ςε διεργαςύεσ μϋςω των οπούων ταινύεσ που, αν και ςτη χώρα
παραγωγόσ τουσ εύναι εμπορικϋσ, ϐταν βγαύνουν ςτο εξωτερικϐ
ειςϋρχονται ςτισ δομϋσ του καλλιτεχνικοϑ κινηματογρϊφου. (Perkins
1992: 196)

Ωςτϐςο, οι παρατηρόςεισ του Perkins για τουσ υπϐτιτλουσ εύναι επύςησ
πολιτιςμικϊ ιδιϊζουςεσ. Για παρϊδειγμα, ςτουσ ελληνικοϑσ κινηματογρϊφουσ
τησ διαςπορϊσ ςτη Μελβοϑρνη, οι ταινύεσ του Φϐλλυγουντ προβϊλλονταν με
υπϐτιτλουσ (ϐπωσ γινϐταν και γύνεται παντοϑ ςτον κϐςμο), αλλϊ δεν
θεωροϑνται καλλιτεχνικϋσ ταινύεσ με βϊςη αυτϐ το κριτόριο. Αυτϐ που
καθορύζει τη διαφορϊ ανϊμεςα ςτουσ ελληνικοϑσ κινηματογρϊφουσ τησ
Μελβοϑρνησ και ςε μια αύθουςα ςαν το Savoy εύναι η εμπειρύα μιασ κοινόσ
γλώςςασ ανϊμεςα ςτα μϋλη του κοινοϑ και ςτην οθϐνη. Όπωσ ο Richard Dyer
και η Ginette Vincendeau ςημειώνουν ςτην ειςαγωγό του Δημοφιλούσ
Ευρωπαΰκού Κινηματογράφου/Popular European Cinema «η γλώςςα εύναι μϋροσ
τησ ςυνενοχόσ ανϊμεςα ςτην ταινύα και το κοινϐ» (1992: 10).

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΣΑΙΝΙΨΝ
ΣΗΝ ΑΤΣΡΑΛΙΑ
«Γενικϊ, θεωρώ τον εαυτϐ μου Αυςτραλϐ, αλλϊ, ϐταν πρϐκειται για την γλώςςα των
ταινιών, μου αρϋςει να ςκϋφτομαι ϐτι εύμαι Έλληνασ»
Bill Mousoulis (1999a)

Ωσ επύ το πλεύςτον, η προβολό των ελληνικών ταινιών δεν αποτελεύ μϋροσ τησ
ιςτορύασ του αυςτραλιανοϑ κινηματογρϊφου: ο Phillip Adams δεν όταν ο
μοναδικϐσ που, κατϊ τα φαινϐμενα, δεν αντιλόφθηκε αυτϐ το πολϑγλωςςο
εμπορικϐ κινηματογραφικϐ κϑκλωμα. Εκεύνη την εποχό πολλού επιχειρηματύεσ
του κινηματογρϊφου επύςησ αγνοοϑςαν την δραςτηριϐτητϊ του. Για
παρϊδειγμα, ο διαπρεπόσ διανομϋασ καλλιτεχνικών ταινιών Sidney Blake
ιςχυριζϐταν το 1963: «Τπϊρχουν τϋςςερισ ξϋνεσ κινηματογραφικϋσ αύθουςεσ
ςτο ύδνεώ, τρεισ ςτη Μελβοϑρνη, και τακτικϋσ προβολϋσ ςτισ υπϐλοιπεσ πϐλεισ.
[…] Οι ταινύεσ μου τισ κρατοϑν απαςχολημϋνεσ τον περιςςϐτερο καιρϐ»
(Higham 1963: 8). Ωςτϐςο, αν και οι αριθμού του εύναι ςημαντικϊ ανακριβεύσ –
το 1963 μϐνο ςτη Μελβοϑρνη υπόρχαν τουλϊχιςτον εννιϊ αύθουςεσ του
ελληνικοϑ κυκλώματοσ – ςτον απολογιςμϐ του για την ξενϐγλωςςη
κινηματογραφικό αγορϊ ςτην Αυςτραλύα, ο Blake θϋτει ϋνα πιο ενδιαφϋρον
δυαδικϐ ςχόμα.
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Υυςικϊ πρϋπει να ϋχουμε ςτο μυαλϐ μασ ϐτι υπϊρχουν δϑο εύδη κοινοϑ. Σο
ϋνα αποτελεύται κατϊ 80% απϐ μετανϊςτεσ και 20% απϐ Αυςτραλοϑσ, το
οπούο εύναι ϋνα μη διανοοϑμενο και μη φιλϐτεχνο κοινϐ. Αυτϐ το κοινϐ
θϋλει μια δυνατό ιςτορύα, και – αν αποτελεύται απϐ μετανϊςτεσ –
ηθοποιοϑσ-ςταρ για τουσ οπούουσ ϊκουςε ςτην πατρύδα του, μια αρχό που
να μην εύναι βαρετό και να το ςυναρπϊζει αμϋςωσ. […] Βεβαύωσ υπϊρχει
και το ςεξ. Αυτϐ πρϋπει να το θυμϐμαςτε. Κατϐπιν υπϊρχει και το ϊλλο
κοινϐ, οι φοιτητϋσ. Διαθϋτουμε πλϋον ϋνα αρκετϊ μεγϊλο κοινϐ απϐ
φοιτητϋσ που, για μια καλλιτεχνικό ταινύα, μπορεύ να γεμύςει μια αύθουςα
για αρκετϐ καιρϐ. (Higham 1963: 18)

Σο ςεξ θα πρϋπει να το θυμϐμαςτε. Περιγρϊφοντασ μϐνο δϑο εύδη κοινοϑ για τισ
ξενϐγλωςςεσ ταινύεσ, ο Blake διαφοροποιεύται απϐ τον Adams ςτο ϐτι ςυνδϋει
το ςεξ με το «μη διανοοϑμενο, μη φιλϐτεχνο» κοινϐ (αποτελοϑμενο κυρύωσ απϐ
μετανϊςτεσ) και ϐχι με τουσ φοιτητϋσ που βλϋπουν καλλιτεχνικϋσ ταινύεσ (οι
οπούεσ φαινομενικϊ δεν περιϋχουν ςεξ).
Ωςτϐςο, τα ςτοιχεύα δεύχνουν ϐτι μϋχρι τη φιλελευθεροπούηςη τησ νομοθεςύασ
περύ λογοκριςύασ ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ’70, οι ταινύεσ που
προβϊλλονταν ςτισ ελληνικϋσ αύθουςεσ τησ διαςπορϊσ όταν ωσ επύ το πλεύςτον
οικογενειακϋσ κωμωδύεσ, θρηςκευτικϊ ϋπη και μελοδρϊματα. Όςον αφορϊ ςτο
ςυγκεκριμϋνο κϑκλωμα, οι αναφορϋσ τησ λογοκριςύασ και οι ανεκδοτολογικϋσ
ιςτορύεσ υποδεικνϑουν ϐτι ςυνόθωσ το βαςικϐ πρϐβλημα για τον λογοκριτό δεν
όταν το ερωτικϐ περιεχϐμενο, αλλϊ η ςυχνϐτητα βύαιων ςκηνών με μαχαύρια
(Vlattas 2006· Anagnostou 2006b). Σο 1972, ϐταν οι ακατϊλληλεσ για
ανόλικουσ ταινύεσ ξεκύνηςαν να προβϊλλονται για πρώτη φορϊ ςτουσ
ελληνικοϑσ κινηματογρϊφουσ, διαφημύζονταν ξεχωριςτϊ απϐ την αναγγελύα
του κανονικοϑ προγρϊμματοσ ελληνικών ταινιών ςτην εφημερύδα Νϋοσ
Κϐςμοσ/Neos Kosmos, τη μια εκ των δϑο ελληνικών εφημερύδων τησ
Μελβοϑρνησ. Αυτϋσ οι ακατϊλληλεσ για ανόλικουσ ταινύεσ αρχικϊ
προβϊλλονταν μϐνο ςε ϋναν κινηματογρϊφο, το Liberty (που δεν πρϐβαλλε
οικογενειακϋσ ταινύεσ), αν και λύγο αργϐτερα ξεκύνηςαν προβολϋσ και ςτο
Victoria και το Kinema (που μαζύ διαμϐρφωναν ϋνα «εςωτερικϐ κϑκλωμα»
ανϊμεςα ςτισ ελληνικϋσ αύθουςεσ). Όμωσ, εςτιϊζοντασ ςτο ςεξ, ο οικογενειακϐσ
προςανατολιςμϐσ τησ διαςκϋδαςησ που παρεύχε το ελληνικϐ κϑκλωμα φαύνεται
να ϋχει παραγνωριςτεύ.
Μια πιθανό ερμηνεύα τησ αιτύασ που οι προβολϋσ ταινιών του δημοφιλοϑσ
ευρωπαώκοϑ κινηματογρϊφου ϋχουν παραληφθεύ απϐ τουσ γενικοϑσ
απολογιςμοϑσ τησ αυςτραλιανόσ κινηματογραφικόσ ιςτορύασ ύςωσ βρύςκεται
ςτην ανακριβό γλώςςα τησ περιγραφόσ τουσ: ωσ παραδειγμϊτων προβολόσ
ξενϐγλωςςων ταινιών. τον μοναχικϐ τησ τϐμο Το Χόλλυγουντ ςτουσ
Αντίποδεσ/Hollywood Down Under, το ϋργο-κλειδύ τησ αυςτραλιανόσ
κινηματογραφικόσ ιςτορύασ που εύναι ειδικϊ αφιερωμϋνο ςτην ιςτορύα τησ
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προβολόσ ταινιών, η Diane Collins, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, αςχολεύται
περιοριςμϋνα με την προβολό αυτών που αποκαλεύ ξενϐγλωςςεσ ταινύεσ ςτην
μεταπολεμικό περύοδο. ε ϐ,τι αφορϊ δε ςτισ «εθνοτικϋσ ταινύεσ», δηλ. ςτον μη
καλλιτεχνικϐ ξενϐγλωςςο κινηματογρϊφο, παραπϋμπει ακϐμη πιο φευγαλϋα
(Collins 1987: 242–46). Οι Έλληνεσ μετανϊςτεσ δεν πόγαιναν ςτουσ ελληνικοϑσ
κινηματογρϊφουσ αναζητώντασ «ξενϐγλωςςεσ» ταινύεσ, αν και πολλϋσ απϐ τισ
ταινύεσ που προβϊλλονταν εκεύ όταν μη ελληνϐφωνεσ. Παρϐλα αυτϊ, εμπορικϊ
περιοδικϊ ϐπωσ και μεταγενϋςτεροι ςχολιαςμού ςυνεχύζουν να περιγρϊφουν
τουσ κινηματογρϊφουσ αυτοϑσ ωσ «ξενϐγλωςςεσ» αύθουςεσ. Ακϐμα και αν
λϊβουμε υπϐψη μασ την εμπορικό λογικό πύςω απϐ αυτϐν τον εθνοκεντριςμϐ
(το Φϐλλυγουντ ωσ μϋτρο ςϑγκριςησ του «ξϋνου»), αυτό η προςϋγγιςη
εξακολουθεύ να μην παρϊγει νϐημα, καθώσ δεν όταν αςυνόθιςτο να
προβϊλλονται εκεύ χολλυγουντιανϋσ ταινύεσ. Μιλώντασ με ακρύβεια, εύναι
αύθουςεσ για ταινύεσ διαφϐρων γλωςςών και, κυρύωσ, για αυτϋσ των
δημοφιλών ειδών (δηλ. για μη καλλιτεχνικϋσ ταινύεσ).
Μια ϊλλη, ύςωσ πιο εξϐφθαλμη, ερμηνεύα εύναι ϐτι, με αξιοςημεύωτη εξαύρεςη
την αναφορϊ του Phillip Adams, η ϑπαρξη αυτών των κινηματογρϊφων δεν
ςυνδϋεται απευθεύασ με το εγχεύρημα τησ αυςτραλιανόσ εθνικόσ
κινηματογραφικόσ παραγωγόσ. Σο μεταναςτευτικϐ κοινϐ, ϐπωσ ϊλλωςτε το
κοινϐ γενικϐτερα, δεν κατϋχει ςημαντικό θϋςη ςτην κυρύαρχη ιςτοριογραφύα
του αυςτραλιανοϑ κινηματογρϊφου, η οπούα, ϐπωσ ϋχει διαμορφωθεύ, ςταθερϊ
ενδιαφϋρεται για ϐλεσ τισ πτυχϋσ τησ κινηματογραφικόσ παραγωγόσ (Bowles
και ϊλλοι 2007: 96–97). Έτςι, ϐταν οι Ελληνοαυςτραλού γύνονται αντικεύμενο
ςυζότηςησ ςε ςχϋςη με τον κινηματογρϊφο, κατϊ κανϐνα, εύτε αναγνωρύζεται η
ςυμμετοχό τουσ ωσ κινηματογραφιςτών ςτην εγχώρια παραγωγό (Mousoulis
1999a, 1999b) εύτε ςυζητιοϑνται με ϐρουσ αναπαρϊςταςόσ τουσ ςτισ εγχώριεσ
ταινύεσ (π.χ. Damousi και Freiberg 2003).
τον αμφιλεγϐμενο απολογιςμϐ του για την ελληνοαυςτραλιανό
κινηματογραφικό παραγωγό, ο Bill Mousoulis κϊνει μερικϋσ ενδιαφϋρουςεσ
χειρονομύεσ προσ την κατεϑθυνςη τησ ενςωμϊτωςησ ςτην ανϊλυςό του τησ
εμπειρύασ των θεατών. Ξεκινϊ προςπαθώντασ να κατανοόςει το ςχετικϊ υψηλϐ
ποςοςτϐ των ελληνοαυςτραλών κινηματογραφιςτών που εύναι ενεργϊ
παραγωγικού ςε ϋνα φϊςμα ειδών και περιλαμβϊνει αξιοςημεύωτουσ
ςκηνοθϋτεσ ϐπωσ οι Nadia Tass, Alex Proyas, John Tatoulis, George Miller, Nick
Giannopoulos, Aleksi Vellis, Alkinos Tsilimidos, Ana Kokkinos και Stavros
Kazantzidis (για να κϊνω μια επιλεκτικό αναφορϊ). ε αυτοϑσ τουσ ςκηνοθϋτεσ
θϋτει δυο αλληλϋνδετα ερωτόματα: «Εύναι η κινηματογραφικό ςασ γλώςςα
ελληνικό; Εύναι η κινηματογραφικό μασ γλώςςα ελληνικό;». Εδώ ο Mousoulis
χρηςιμοποιεύ ϋναν διευρυμϋνο οριςμϐ τησ «κινηματογραφικόσ γλώςςασ»
αναφερϐμενοσ ςτη μορφικό δομό του ςτυλ των ταινιών ϐπωσ επύςησ και ςτο
φιλοςοφικϐ υπϐβαθρο, τισ ιδϋεσ, τα αιςθόματα που περιϋχονται ςτισ ταινύεσ.
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Έτςι, δημιουργώντασ μια τυπολογύα των ταινιών που φτιϊχνονται απϐ
ελληνοαυςτραλοϑσ κινηματογραφιςτϋσ ϋχοντασ ωσ κριτόριο τη «γλώςςα»
τουσ, ο Mousoulis αναγνωρύζει ςτο ϋργο μερικών εξ αυτών μια «ελληνικό
ευαιςθηςύα». Κατϐπιν ςυνεχύζει θϋτοντασ (αλλϊ ϐχι ουςιαςτικϊ απαντώντασ)
ϋνα επιπλϋον ερώτημα αναφορικϊ με το κοινϐ – «Εύναι μϐνο οι Έλληνεσ που
μποροϑν να καταλϊβουν αυτϋσ τισ “ελληνικϋσ” ταινύεσ;» – ςτο οπούο δύνει μια
προκλητικό απϊντηςη προτεύνοντασ την «ελληνικό ευαιςθηςύα» τϐςο ωσ μια
κατηγορύα παραγωγόσ ϐςο και πρϐςληψησ:
Ίςωσ εμεύσ οι Έλληνεσ να εύμαςτε ςε θϋςη να δοϑμε πρϊγματα που ϊλλοι
δεν μποροϑν. Και ύςωσ τϐτε να εύναι ευθϑνη μασ να μην αφόςουμε αυτόν
την ιδιαύτερη ϐραςη να πεθϊνει. Ίςωσ μποροϑμε να ςυμβουλϋψουμε
ϊλλουσ πώσ να κοιτϊζουν [και] να αιςθϊνονται, ϐταν πρϐκειται να δουν
ςυγκεκριμϋνεσ ταινύεσ. (Mousoulis 1999a)

Για τον Mousoulis η ελληνικό ευαιςθηςύα, την οπούα υποδεικνϑει (αλλϊ επύ τησ
ουςύασ δεν επεξεργϊζεται), αντιπροςωπεϑει μια εναλλακτικό πρϐταςη ςτουσ
πρωτογενεύσ τρϐπουσ θϋαςησ που επιτρϋπει ο αμερικϊνικοσ κινηματογρϊφοσ.
ϑμφωνα με αυτόν την προςϋγγιςη, η «ϐραςη» εύναι ςτην πραγματικϐτητα μια
κατηγορύα τησ παραγωγόσ παρϊ τησ θϋαςησ των ταινιών. Αυτϐ που
πραγματικϊ ενδιαφϋρει τον Mousoulis εύναι πώσ οι ελληνοαυςτραλού
κινηματογραφιςτέσ «βλϋπουν», ό, ορθϐτερα, πώσ καθιςτοϑν το κοινϐ ικανϐ να
δει, μια ιδϋα-κλειδύ που απαςχϐληςε επύςησ τη ςϑντομη ςυζότηςη που
προκλόθηκε ωσ απϐηχοσ του ϊρθρου του. το «Εύναι τα μϊτια τουσ
ελληνικϊ;»/“Are Their Eyes Greek?” η Vicky Tsaconas (2000) διαφωνεύ με την
αντύληψό του Mousoulis για την ελληνικό ευαιςθηςύα, αλλϊ επαναλαμβϊνει την
βαςικό ιδϋα-κλειδύ ϐτι η «ϐραςη» εύναι πιο ςημαντικό ωσ μια ιδιϐτητα των
κινηματογραφιςτών παρϊ τησ εμπειρύασ του κοινοϑ (ςτο βαθμϐ που αυτού οι
κινηματογραφιςτϋσ επύςησ δεν εύναι μϋλη του κοινοϑ).
Με το να εγκαταλεύπουν τϐςο γρόγορα την ιδϋα ϐτι η «γλώςςα των ταινιών»
θα μποροϑςε να αφορϊ εξύςου ςτο διϊλογο ϐςο αφορϊ και ςτην ανϊλυςη τησ
εικϐνασ, οϑτε ο Mousoulis οϑτε η Tsaconas παύρνουν ςοβαρϊ υπϐψη τουσ τον
ρϐλο τησ ακρϐαςησ (ό τησ ομιλύασ) ωσ ςημαντικοϑ καθοριςτικοϑ παρϊγοντα
για την κατανϐηςη των κινηματογραφικών πρακτικών των μεταναςτών (και
ιδιαύτερα ωσ χαρακτηριςτικοϑ τησ επύςκεψησ ςτην κινηματογραφικό αύθουςα).
Αυτό η παρϊλειψη εύναι ακϐμα πιο εϑγλωττη για τη ςυζότηςη περύ
ελληνοαυςτραλιανών ό ευρϑτερα «ελληνικών» πρακτικών του κοινοϑ με
δεδομϋνη την ςαφόνεια πρϐςφατων αναλϑςεων τησ ιςτορικόσ ςυμπεριφορϊσ
του κοινοϑ ςτην Ελλϊδα. Για παρϊδειγμα, ο Δημότρησ Ελευθεριώτησ ϋγραψε
για τη ςημαςύα τησ ομιλύασ και ϊλλων μορφών επικοινωνύασ κατϊ τη
διαδικαςύα τησ θϋαςησ ςτα θερινϊ ςινεμϊ ςτην Ελλϊδα τησ δεκαετύασ του ’60,
βαςιςμϋνοσ ςτην ευρϑτερη ιδϋα τησ «διακοπόσ» (interruption) (Eleftheriotis
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2001:184-92). Για τον Ελευθεριώτη η ϋννοια τησ διακοπόσ διαπερνϊ ϐλεσ τισ
πτυχϋσ τησ εμπειρύασ τησ θϋαςησ των ταινιών: την διακοπό τησ προβολόσ απϐ
το διϊλειμμα και την ανεξϋλεγκτη κύνηςη του κοινοϑ ςτο χώρο, την θϋςη των
θερινών κινηματογρϊφων που παρεμβϊλλονται ανϊμεςα ςε ϊλλα κτύρια και
δραςτηριϐτητεσ, τον καθοριςτικϐ ρϐλο του αναψυκτηρύου, την πιθανϐτητα
παρεμβολόσ δυςμενών καιρικών ςυνθηκών, και οϑτω κϊθε εξόσ. Οι διακοπϋσ
απϐ την πλευρϊ του κοινοϑ περιλαμβϊνουν ϐλεσ τισ αναμενϐμενεσ αντιδρϊςεισ
ςε μια ταινύα – γϋλια ό κλϊματα, φωνϋσ, ςφυρύγματα, χειροκρϐτημα – αλλϊ
ενδεχομϋνωσ να ςυνύςτανται και ςε ϊλλεσ μορφϋσ ςυμμετοχόσ, ϐπωσ η
αναπαραγωγό γνωςτών ςημεύων του διαλϐγου και η διατϑπωςη ό απϊντηςη
ερωτόςεων για λογαριαςμϐ των χαρακτόρων τησ οθϐνησ. υζητόςεισ και
διαφωνύεσ ανϊμεςα ςτα μϋλη του κοινοϑ δεν όταν αςυνόθιςτεσ με τακτικϋσ
παρεμβϊςεισ απϐ τουσ θεατϋσ που αφοροϑςαν ςτην ποιϐτητα τησ ταινύασ και
πιο ςυγκεκριμϋνα ςτισ πρϊξεισ, τα κύνητρα και την ηθικό των ηρώων. Ο
Ελευθεριώτησ ενδιαφϋρεται ιδιαύτερα να επιςημϊνει το τερϊςτιο χϊςμα που
υπϊρχει ανϊμεςα ςε αυτό την περιγραφό τησ ςυμπεριφορϊσ του κοινοϑ και
ςτην πεπούθηςη απϐ την πλευρϊ ενϐσ ςημαντικοϑ μϋρουσ τησ
κινηματογραφικόσ θεωρύασ ϐτι ο θεατόσ εύναι μϐνοσ, ςιωπηλϐσ και απολϑτωσ
επιδεκτικϐσ ςτη γοητεύα τησ εικϐνασ.
Η Ειρόνη ηφϊκη αναγνωρύζει ςτην περιγραφό του Ελευθεριώτη για τα
ελληνικϊ όθη ςτην κινηματογραφικό αύθουςα ϋναν τϑπο ελληνικόσ
ευαιςθηςύασ που εύναι πολϑ διαφορετικό απϐ αυτό που προτεύνει ο Mousoulis.
Για τη ηφϊκη «υπϊρχει κϊτι εγγενώσ ελληνικϐ αναφορικϊ με τουσ θερινοϑσ
κινηματογρϊφουσ, μια παρϊδοςη προφορικόσ κουλτοϑρασ ενςωματωμϋνησ
ςτην πρακτικό τησ επύςκεψησ ςτην κινηματογραφικό αύθουςα, που δημιουργεύ
μια ςυγκεκριμϋνη εμπειρύα θϋαςησ» (Sifaki 2003: 249). Σο απώτερο
ςυμπϋραςμα που προκϑπτει απϐ τισ αντύςτοιχεσ παρατηρόςεισ του
Ελευθεριώτη και τησ ηφϊκη εύναι ϐτι ενώ η ςυμβατικό κινηματογραφικό
θεωρύα και ιςτορύα ϋχουν δώςει προτεραιϐτητα ςε θϋματα που προκϑπτουν
απϐ την κειμενικό ανϊλυςη, ϐςον αφορϊ ςτην ερμηνεύα των πρακτικών
επύςκεψησ ςτην κινηματογραφικό αύθουςα, ακϐμα και ϐταν ϋνα ερμηνευτικϐ
μοντϋλο για την κινηματογραφικό θϋαςη εύναι εδραιωμϋνο, ςτηρύζεται ςε ϋνα
απατηλϐ ςϑνολο ιδεών περύ πολιτιςμικά ιδιάζοντοσ: αντιλόψεων που
εναπϐκεινται ςτην πεπούθηςη ϐτι εύναι οι ταινύεσ καθαυτϋσ που αποτελοϑν το
πρωταρχικϐ ενδιαφϋρον των μελών του κοινοϑ παρϊ, για παρϊδειγμα, η
κοινωνικό εμπειρύα τησ επύςκεψησ ςτην κινηματογραφικό αύθουςα.
Αντιλόψεων ςχετικϊ με την πρωτοκαθεδρύα τησ εικϐνασ-κειμϋνου ςτην
παραγωγό νοόματοσ για το κοινϐ, παρϊ για νϐημα που προκϑπτει απϐ την
παρϊδοςη τησ «προφορικϐτητασ» με τη μορφό διαλϐγου και ανταλλαγόσ.
Αντιλόψεων ςχετικϊ με την ανϊγκη η θϋαςη των ταινιών να χαρακτηρύζεται
απϐ «ακεραιϐτητα» (τϐςο με ϐρουσ κειμενικόσ ολοκλόρωςησ ϐςο και με ϐρουσ
«ςυνοχόσ» τησ πρϐςληψησ τησ ταινύασ), παρϊ να γύνεται κατανοητό ωσ μια
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ςυνόθωσ αποςπαςματικό και διακοπτϐμενη διαδικαςύα. Αυτϋσ οι αντιλόψεισ
φαύνεται να ϋχουν εφαρμογό ςτη μεγϊλη πλειονϐτητα τησ κινηματογραφικόσ
θεωρύασ που παρϊγεται ςτην Αυςτραλύα και μπορεύ, εν μϋρει, να εξηγοϑν την
απουςύα των εμπειριών του ελληνικοϑ μεταναςτευτικοϑ κοινοϑ απϐ την
ιςτορικό καταγραφό του αυςτραλιανοϑ κινηματογρϊφου.
Ο ςημαντικϐσ οικονομικϐσ ρϐλοσ, κατϊ την μεταπολεμικό περύοδο, των
Ελλόνων επιχειρηματιών τησ διανομόσ και προβολόσ ελληνικών ταινιών εύναι
επύςησ κατϊφωρα απών απϐ τουσ δομικοϑσ απολογιςμοϑσ τησ αυςτραλιανόσ
κινηματογραφικόσ βιομηχανύασ. Αντύθετα, η πρώιμη προπολεμικό ιςτορύα τησ
δραςτηριϐτητασ των ελληνικών προβολών καταγρϊφεται ςτισ ιςτορύεσ των
παροικιών και ςε βιογραφύεσ ϐπωσ του Peter Prineas Ο Κατςεχάμοσ και η
Μεγάλη Ιδέα/Katsehamos and the Great Idea (2006) ό ςτην εργαςύα του Jean
Michaelides (1987) για τον πρωτοπϐρο του κινηματογρϊφου Sir Nicholas
Laurantus. Μια αξιοςημεύωτη εξαύρεςη αποτελεύ η ςυςτηματικό και ακϐμα
αδημοςύευτη ϋρευνα του Kevin Cork ςχετικϊ με τουσ Έλληνεσ αιθουςϊρχεσ που
δραςτηριοποιόθηκαν ςτην κεντρικό και επαρχιακό Νϋα Νϐτια Ουαλύα απϐ τα
πρώτα χρϐνια του εικοςτοϑ αιώνα μϋχρι και τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1960
(Cork 1998, η εργαςύα εύναι διαθϋςιμη απϐ το ύντερνετ). Οι ςτατιςτικϋσ που
παραθϋτει ο Cork προκαλοϑν αμϋςωσ εντϑπωςη. Κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ
περιϐδου ταυτοποιεύ 116 επαρχιακοϑσ κινηματογρϊφουσ ςε 57 διαφορετικϋσ
κωμοπϐλεισ ςτη Νϋα Νϐτια Ουαλύα, τουσ οπούουσ για κϊποιο διϊςτημα τουσ
λειτουργοϑςαν Έλληνεσ. Απϐ τουσ 66 Έλληνεσ αιθουςϊρχεσ, η ςυντριπτικό
πλειοψηφύα (περύπου 61 απϐ αυτοϑσ), ϐταν ειςόρθαν ςτην κινηματογραφικό
επιχειρηματικϐτητα, όταν ιδιοκτότεσ καφενεύων ό επιχειρόςεων εςτύαςησ και
ευθϑνονταν για την ανϋγερςη 34 καινοϑριων κινηματογρϊφων. Κατϊ το
μεγαλϑτερο μϋροσ τησ, η εργαςύα του Cork αςχολεύται με τον αντύκτυπο αυτών
των ελληνικών οικογενειακών κινηματογραφικών επιχειρόςεων ςτισ τοπικϋσ
επαρχιακϋσ κοινϐτητεσ, και το αντύςτροφο. Ο Cork ςπεϑδει να υποδεύξει πωσ
αυτό η προπολεμικό γενιϊ Ελλόνων αιθουςαρχών διαφοροποιοϑταν απϐ
εκεύνουσ που δραςτηριοποιόθηκαν ςε μητροπολιτικϋσ περιοχϋσ ςτη
μεταπολεμικό εποχό:
Ο κϐςμοσ ύςωσ να θυμϊται τη μαζικό μετανϊςτευςη των δεκαετιών του ’50
και του ’60 και να ανακαλεύ τουσ εθνοτικοϑσ (ethnic) κινηματογρϊφουσ
ςτο ύδνεώ και το Wollongong που τουσ λειτουργοϑςαν Έλληνεσ και που
πρϐβαλλαν κυρύωσ ξενϐγλωςςεσ ταινύεσ. Αυτού οι αιθουςϊρχεσ όταν
αριθμητικϊ περιοριςμϋνοι και ςυνϋβαλαν ελϊχιςτα ςτην ιςτορύα των
πραγμϊτων ςυγκρινϐμενοι με την πολϑ μεγαλϑτερη και παλαιϐτερη ομϊδα
Ελλόνων μεταναςτών που ϋκαναν προβολϋσ αγγλϐφωνων ταινιών ςε
εκατομμϑρια Βρετανοαυςτραλών τισ εποχϋσ που προηγόθηκαν τησ
τηλεϐραςησ. (Cork 1998)
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Ο Cork εύναι ιδιαύτερα απορριπτικϐσ αυτοϑ που θεωρεύ «εθνοτικό» (‘enclave’)3
επιχειρηματικϐτητα διαςκϋδαςησ, η οπούα εδραιώθηκε ςτον απϐηχο τησ
αποδοχόσ τησ τηλεϐραςησ απϐ το κοινϐ:
τα τϋλη τησ δεκαετύασ του ’50, ϐταν οι κινηματογρϊφοι αγγλϐφωνων
ταινιών ϋκλειναν, καθώσ η δημοτικϐτητα τησ τηλεϐραςησ αυξανϐταν, οι
λύγοι Έλληνεσ που οργϊνωναν προβολϋσ εθνοτικών (ethnic) ταινιών όταν
ςε θϋςη να αγορϊςουν κινηματογρϊφουσ μϋςα ό κοντϊ ςε εθνικϊ
περιχαρακωμϋνεσ περιοχϋσ (enclave areas) και να προβϊλλουν
ξενϐγλωςςεσ ταινύεσ ςε αυτοϑσ που διψοϑςαν για φτηνό διαςκϋδαςη ςτη
μητρικό τουσ γλώςςα. […] Μια αρνητικό πλευρϊ αυτών των αιθουςαρχών
όταν ϐτι, γνωρύζοντασ το χαμηλϐ κοινωνικοοικονομικϐ επύπεδο των
πελατών τουσ, όταν απρϐθυμοι να παρϊςχουν καλϋσ υπηρεςύεσ ςτουσ
κινηματογρϊφουσ, τουσ οπούουσ ϊφηναν να φτϊςουν ςε τϋτοιο ςημεύο
εξαθλύωςησ που, τουλϊχιςτον ςε δυο περιπτώςεισ, οι κυβερνητικϋσ
υπηρεςύεσ τουσ εξανϊγκαςαν να κλεύςουν. […] Οι Έλληνεσ αιθουςϊρχεσ, οι
οπούοι όρθαν ςτη Νϋα Νϐτια Ουαλύα πριν απϐ τη μαζικό μετανϊςτευςη των
μεταπολεμικών χρϐνων, ανόκαν ςε ϋνα διαφορετικϐ τϑπο μετανϊςτη. Δεν
όταν ςε θϋςη να καταφϑγουν ςτην αςφϊλεια των εθνικϊ
περιχαρακωμϋνων περιοχών και να εκμεταλλευτοϑν τη γλωςςικό
ανεπϊρκεια των ςυμπατριωτών τουσ ςτα αγγλικϊ και τη νοςταλγύα τουσ
για την πατρύδα, επειδό οι ύδιοι βρύςκονταν ςε επαρχιακϋσ κωμοπϐλεισ
ϐπου ςυνόθωσ δεν ζοϑςαν περιςςϐτερεσ απϐ μια ό δυο ελληνικϋσ
οικογϋνειεσ. Ωσ αιθουςϊρχεσ πρϐβαλλαν αγγλϐφωνεσ ταινύεσ καθώσ το
κοινϐ τουσ απαρτύζονταν απϐ Βρετανοαυςτραλοϑσ. Σο κύνητρϐ τουσ δεν
όταν η νοςταλγύα, αλλϊ η επιθυμύα να ανεξαρτητοποιηθοϑν οικονομικϊ και
να αποτινϊξουν το χωριϊτικο παρελθϐν τουσ, το οπούο αυτού και οι
προγονού τουσ μοιρϊζονταν. Θα μποροϑςαν ϐλοι να διεκδικόςουν μια
ελληνικό κληρονομιϊ, αλλϊ οι περιοχϋσ απϐ τισ οπούεσ κατϊγονταν
διϋφεραν ϐςον αφορϊ ςτα τοπικϊ ϋθιμα και τισ παραδϐςεισ. Αυτϐ που τουσ
ςυνϋδεε όταν το υπϐβαθρο τησ ζωόσ του χωριοϑ και, αν όθελαν να
ξεφϑγουν απϐ αυτϐ, ϐφειλαν να κϊνουν μερικϊ ςημαντικϊ βόματα ςτην
πορεύα τησ ζωόσ τουσ. Και κϊνοντασ αυτϊ τα βόματα, αποφαςύζοντασ να
εγκαταλεύψουν τα αναψυκτόρια και να αςχοληθοϑν με την προβολό
ταινιών, ϋςπαςαν τουσ δεςμοϑσ τουσ με το χωριϐ και διευκϐλυναν την
ενςωμϊτωςη ςτη χώρα που τουσ φιλοξενοϑςε. (Cork 1998)

Για τον Cork, οι Έλληνεσ αιθουςϊρχεσ τησ μεταπολεμικόσ εποχόσ ϋχουν μικρϐ
ιςτορικϐ ενδιαφϋρον για μια ςειρϊ απϐ αιτύεσ: «εκμεταλλεϑονταν» την
ημ. μετ: Ο ϐροσ “enclave” χρηςιμοποιεύται εδώ για να υποδεύξει την εθελοϑςια
ϊρνηςη κϊποιων μειονοτότων να ενςωματωθοϑν ςτην κυρύαρχη κουλτοϑρα. Τιοθετώ
τον ϐρο «εθνοτικϐσ» για να αναφερθώ ςτον χαρακτόρα αυτόσ τησ περιχαρϊκωςησ
καθώσ και ςτο εύδοσ του κοινοϑ ςτο οπούο απευθυνϐταν η ςυγκεκριμϋνη
επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα.
3
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νοςταλγύα των ςυμπατριωτών τουσ για την πατρύδα με «φτηνϋσ» ελληνικϋσ
παρϊ με ποιοτικϋσ χολλυγουντιανϋσ ό βρετανικϋσ ταινύεσ· ςκϐπιμα απϋτυχαν να
διατηρόςουν ϋνα αποδεκτϐ επύπεδο εξυπηρϋτηςησ ςε αυτϋσ τισ διαςκεδϊςεισ
απϐ ϋλλειψη ςεβαςμοϑ προσ το κοινϐ τουσ, επειδό όταν κυρύωσ Έλληνεσ τησ
εργατικόσ τϊξησ παρϊ επαρχιώτεσ «Βρετανοαυςτραλού»· δεν ενθϊρρυναν την
πολιτιςμικό ενςωμϊτωςη, αλλϊ, απεναντύασ, δημιουργοϑςαν μυωπικϋσ
«εθνικϋσ περιχαρακώςεισ»· και δεν όταν επαρκώσ φιλϐδοξοι ςτα
επιχειρηματικϊ τουσ κύνητρα, αλλϊ παρακινοϑνταν απϐ «νοςταλγύα». Αυτϋσ
εύναι πολϑ παρακινδυνευμϋνεσ κατηγορύεσ και αξύζουν ϋναν πιο λεπτομερό
αντύλογο.

Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΚΙΝ/ΚΟΤ ΚΤΚΛΨΜΑΣΟ
ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΨΝ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΗ ΜΕΛΒΟΤΡΝΗ
«Ω ναι, εύδαμε δακρϑβρεχτα δρϊματα, ω, πραγματικϊ, εύδαμε δακρϑβρεχτα δρϊματα,
το κϊθε τι όταν ϋνα δρϊμα»
Olga Black (2006)

Η περύοδοσ τησ πιο ραγδαύασ ελληνικόσ μετανϊςτευςησ ςτη Μελβοϑρνη
ξεκύνηςε ωσ αποτϋλεςμα τησ διμεροϑσ μεταναςτευτικόσ ςυμφωνύασ ανϊμεςα
ςτην Αυςτραλύα και την Ελλϊδα που υπογρϊφτηκε το 1952. Απϐ το 1952 ωσ
και το 1974, περύπου 220.000 Ελλόνων μετούκηςαν ςτην Αυςτραλύα. Tα
ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για τον πληθυςμϐ μϊσ παρϋχουν μερικϋσ ενδεύξεισ για το
μϋγεθοσ και τον ρυθμϐ αυτόσ τησ μετακύνηςησ, ςυγκεκριμϋνα προσ τη
Μελβοϑρνη. Σο 1947 ςτη Μελβοϑρνη ζοϑςαν μϐνο 2.500 Ελλόνων, αλλϊ το
1971 η πϐλη μποροϑςε να καυχηθεύ για πϊνω απϐ 98.000. Η Μελβοϑρνη
παραμϋνει το εθνογλωςςικϐ κϋντρο του Ελληνιςμοϑ ςτην Αυςτραλύα με μια
ςυγκϋντρωςη περύπου 215.000 Ελλόνων και Ελληνοκϑπριων ςε ςϑγκριςη με
περύπου 160.000 ςτην Νϋα Νϐτια Ουαλύα (Tamis 2005: 63). Σα μεγϋθη αυτϊ
πιθανϐν να υποτιμοϑν τον αριθμϐ των Ελλόνων τησ Αυςτραλύασ, καθώσ, ςτισ
περιϐδουσ ανϊμεςα ςτισ απογραφϋσ, Έλληνεσ μετανϊςτεσ μπορεύ προςωρινϊ
να μην εμφανύζονταν ςτα επύςημα ςτοιχεύα. Επύςησ τα ϋγγραφα των
απογραφών αποτυγχϊνουν να διακρύνουν ςωςτϊ την πραγματικό εθνικό
ταυτϐτητα απϐ την επύςημη εθνικϐτητα, και, ωσ εκ τοϑτου, μπορεύ να μην
εμφανύζονται ωσ Έλληνεσ ςτην καταγωγό εκεύνοι που γεννόθηκαν ςε μϋρη
ϐπωσ η Σουρκύα, η Αύγυπτοσ ό ακϐμα και παιδιϊ Ελλόνων γονιών που
γεννόθηκαν ςτην Αυςτραλύα. Με βϊςη αυτϊ τα δεδομϋνα, μερικϋσ φορϋσ η
Μελβοϑρνη περιγρϊφεται ωσ η τρύτη μεγαλϑτερη ελληνικό πϐλη (μετϊ την
Αθόνα και τη Θεςςαλονύκη), αν και οι παραλλαγϋσ του οριςμοϑ τησ λϋξησ
«πϐλη» απαιτοϑν μεγαλϑτερη προςοχό ςτη διατϑπωςη τϋτοιων απϐψεων.
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Ανϊμεςα ςτο 1949 και τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ’80, ςτο κϋντρο και τα
περύχωρα τησ πϐλησ, λειτοϑργηςε ϋνα ακμϊζον κινηματογραφικϐ κϑκλωμα,
αποτελοϑμενο απϐ περύπου 30 διαφορετικϋσ αύθουςεσ, για να εξυπηρετόςει το
μεγϊλο κοινϐ των Ελλόνων τησ διαςπορϊσ ςτη μητροπολιτικό Μελβοϑρνη. Η
πρώτη δημϐςια προβολό ελληνικόσ ταινύασ ςτη Μελβοϑρνη πραγματοποιόθηκε
το 1949. Η Dionysos Films παρουςύαςε την ταινύα Η Φωνή τησ Καρδιάσ
(Ιωαννϐπουλοσ, 1943), η οπούα εύχε προηγοϑμενα προβληθεύ ςτο ύδνεώ απϐ
την Hellenic Talkies Company (που την διαχειρύζονταν οι αδελφού Camillos) και
τησ οπούασ η Dionysos Films όταν αντιπρϐςωποσ. Η Dionysos, ωςτϐςο, πολϑ
γρόγορα θα υπερκερϊςει τουσ αδελφοϑσ Camillos, για να γύνει ο κυριϐτεροσ
ειςαγωγϋασ ελληνικών ταινιών ςτην Αυςτραλύα. τα δϋκα χρϐνια που
ακολοϑθηςαν αυτό την πρωτοπϐρα προβολό, ιδρϑθηκαν, με διαφορετικϐ
βαθμϐ επιτυχύασ, περύπου δϋκα διαφορετικϋσ εταιρύεσ προβολόσ/διανομόσ. Η
μεγαλϑτερη εταιρύα ανϊμεςα ςτα ανταγωνιςτικϊ ςυμφϋροντα αυτόσ τησ
περιϐδου όταν η Dionysos Films.
Ο ιδρυτόσ τησ εταιρεύασ, Stathis Raftopoulos (γνωςτϐσ ωσ Stan Raftopoulos,
Efstathios Raftopoulos, Stan Raft και ‘Rafto the Magnificent’ /«Ρϊφτο ο Μϋγασ»),
όταν μια χαριςματικό μορφό τησ παροικύασ: ποιητόσ, δϊςκαλοσ, μϊγοσ,
τυπογρϊφοσ, ιδιοκτότησ εςτιατορύων, ηθοποιϐσ, βραβευμϋνοσ παλαιςτόσ,
κινηματογραφιςτόσ, επιτυχημϋνοσ επιχειρηματύασ και φιλϊνθρωποσ (φωτ. 1).
Αναφορικϊ με την τελευταύα του ιδιϐτητα, ϋνα ποςοςτϐ απϐ τα κϋρδη των
προβολών ςτην Μελβοϑρνη τησ ταινύασ Η Φωνή τησ Καρδιάσ (αλλϊ και
μετϋπειτα ταινιών) χρηςιμοποιόθηκε απϐ τον Raftopoulos για να βοηθόςει ςτη
ςυγκϋντρωςη πϐρων για ςχολεύα ςτισ νεοώδρυθεύςεσ μεταπολεμικϋσ ελληνικϋσ
παροικύεσ (‘T.E.’ 1970). Ο Raftopoulos όταν ενεργϐ μϋλοσ τησ ΑΦΕΠΑ, ενϐσ
μεύζονοσ φιλανθρωπικοϑ οργανιςμοϑ των Ελλόνων τησ διαςπορϊσ ςτην
Αυςτραλύα, του Υιλανθρωπικοϑ υνδϋςμου Ιθακόςιων/Ithacan Philanthropic
Society, του Ελληνικοϑ Παροικιακοϑ Ομύλου/ Greek Community Association, του
Ελληνικοϑ Παραρτόματοσ τησ RSL4/Hellenic RSL sub-branch και του υνδϋςμου
Ελληνο-Αυςτραλών υγγραφϋων/Greek-Australian Writer’s Association. Ήταν
επύςησ ιδρυτικϐ μϋλοσ του Ελληνο-Αυςτραλιανοϑ Πολιτιςτικοϑ υνδϋςμου
Μελβοϑρνησ/Greek-Australian Cultural League of Melbourne (GACLM), του
οπούου υπόρξε αντιπρϐεδροσ για κϊποια χρϐνια. Η ςυμβολό του ωσ πολύτη
αναγνωρύςτηκε το 1982 ϐταν παρϋλαβε ϋνα βραβεύο MBE5 για τισ υπηρεςύεσ
ημ. μετ: Η ςυντομογραφύα RSL αντιςτοιχεύ ςτο Returned and Services League of
Australia που αποτελεύ υποςτηρικτικϐ οργανιςμϐ για ϐςουσ υπηρϋτηςαν ό υπηρετοϑν
ςτον αυςτραλιανϐ ςτρατϐ.
4

ημ. μετ: Member of the Order of the British Empire: μια υψηλοϑ κϑρουσ βρετανικό και
την εποχό εκεύνη αυςτραλιανό τιμητικό διϊκριςη που απονϋμονταν απϐ τη βαςύλιςςα
ςε εξϋχοντεσ πολύτεσ (δεν απονϋμεται πλϋον ςτην Αυςτραλύα).
5
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του ςτην ελληνικό παροικύα. Ωσ ποιητόσ ο Raftopoulos όταν περιζότητοσ,
κυρύωσ για τουσ επικόδειουσ που εκφωνοϑςε, αλλϊ επύςησ και για τα ςατιρικϊ
του επιγρϊμματα, δυο δραςτηριϐτητεσ που βαςύζονταν ςτην ικανϐτητϊ του να
αποςτϊζει ατομικϊ χαρακτηριςτικϊ με εξαιρετικό ακρύβεια. Αλλϊ όταν επύςησ

Υωτ. 1: Ο Stathis Raftopoulos ςτον θάλαμο προβολήσ του Nicholas Theatre Hall, 1950,
με την άδεια τησ Stathis Raftopoulos Collection, ςτο RMIT Australian-Greek Resource and
Learning Centre.

ευτυχόσ να απαγγϋλλει ϋνα ό δυο ποιόματα ςτη διϊρκεια απροςδϐκητων
διακοπών κατϊ την προβολό μιασ ταινύασ. Ο ςυγγραφϋασ και φύλοσ του,
Kyriakos Amanatidis, ςημειώνει ϐτι το ενδιαφϋρον του Raftopoulos για τον
κινηματογρϊφο προόλθε απϐ την τϊςη του προσ το λαώκιςμϐ που όταν επύςησ
εμφανόσ και ςτην προςϋγγιςό του ςτην πούηςη (Amanatidis 2006). Ο
Raftopoulos ποτϋ δεν διϊβαςε απϐ ςημειώςεισ και ςπϊνια απϋτυχε να
ςυγκινόςει ϋνα κοινϐ. ϑμφωνα με τον Amanatidis, ο Raftopoulos, που ϋφταςε
ςτην Αυςτραλύα ωσ ϋνα 14-χρονοσ προπολεμικϐσ μετανϊςτησ, κατεύχε μια
μοναδικό θϋςη ςτην παροικύα ωσ ϋνασ διαμεςολαβητόσ ανϊμεςα ςτην
προπολεμικό και μεταπολεμικό ελληνικό μεταναςτευτικό κουλτοϑρα.
Γεννημϋνοσ ςτην Ιθϊκη το 1921, ο Raftopoulos μετούκηςε ςτην Αυςτραλύα τον
Δεκϋμβριο του 1934 ακολουθώντασ τον πατϋρα του, πϑρο, που ϋφυγε για την
Αυςτραλύα το 1922 και τον παπποϑ του που εύχε μεταναςτεϑςει το 1895 ςε ϋνα
τυπικϐ αλυςιδωτϐ μεταναςτευτικϐ μοτύβο. ε αντύθεςη με τουσ προπολεμικοϑσ
ςϑγχρονοϑσ του, δεν ενςωματώθηκε επαρκώσ ςτην αυςτραλιανό κοινϐτητα
60

FILMICON: Journal of Greek Film Studies

ISSUE 1, September 2013

παρϐλο που υπηρϋτηςε ςτον αυςτραλιανϐ ςτρατϐ ωσ διαςκεδαςτόσ
(entertainer) και διατόρηςε ϋναν πολϑ ιςχυρϐ δεςμϐ με την Ιθϊκη (τϐςο ωσ
προοριςμϐ ϐςο και ωσ ιδϋα), ο οπούοσ ϋγινε φανερϐσ αργϐτερα ςτη ζωό του
ϐταν ϋχτιςε ϋναν εντυπωςιακϐ οβελύςκο ςτο νηςύ, αφιερωμϋνο ςτη «μνόμη των
παλιών γενεών που επύ χύλια χρϐνια καλλιϋργηςαν το χώμα τησ Ιθϊκησ για να
παραμεύνουν εδώ ωσ την αιωνιϐτητα».
Ανϊμεςα ςτο 1950 και το 1954 η εταιρεύα του Raftopoulos, η Dionysos Films,
όταν ο μοναδικϐσ διανομϋασ ελληνικών ταινιών ςτην Αυςτραλύα. Η επιτυχύα
τησ ϐμωσ ςτην καθιϋρωςη τακτικών προγραμμϊτων κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ
τησ περιϐδου βρόκε γρόγορα μιμητϋσ. Ακριβώσ ςτο τϋλοσ του 1955 ϋνασ νϋοσ
παύκτησ, o Andreas Papadopoulos (Olympia Films), με το Ορκίςτηκα Εκδίκηςη
(Νϐβακ, 1952), εγκαινύαςε τισ προβολϋσ μιασ ςειρϊσ ταινιών. Σο 1956 ϋχουμε
ϋναν καταιγιςμϐ ειςαγωγών ελληνικών ταινιών που δεν προορύζονταν ϐλεσ για
τουσ ελληνικοϑσ κινηματογρϊφουσ. Σο Ξυπόλητο Τάγμα (Σϊλλασ, 1953)
προβλόθηκε για πρώτη φορϊ το 1956, ειςαγμϋνο απϐ την Ray Films, ϋναν
αυςτραλιανϐ οργανιςμϐ καλλιτεχνικών ταινιών, και παύχτηκε επύ ϋνα μόνα ςτο
Lyceum Theatre ςτην Bourke Street και αργϐτερα ςτο ύδνεώ. Ο Angelos Mallos
(Grecian Films) ϋφερε το Κυριακάτικο Ξύπνημα (Κακογιϊννησ, 1954) και ο
Kyriakos Nikitarakos (Parthenon films) την Ανοιχτή Θάλαςςα (Μελετϐπουλοσ,
1954) ςτο Carlton Theatre. Άλλα ονϐματα που αναμύχθηκαν ςτισ
κινηματογραφικϋσ επιχειρόςεισ εκεύνη την εποχό, ο Dimitris Candiliotis, o
Panayiotis Raftolpoulos και ϊλλοι, ϐπωσ ο Andreas Christodoulou (Μαρία
Πενταγιώτιςςα [1957]), ϋδραςαν μϐνο προςωρινϊ ειςϊγοντασ μια ό δϑο ταινύεσ
το πολϑ. Αλλϊ το 1957 ϋνασ νϋοσ ανταγωνιςτόσ, με ςοβαρϊ διαπιςτευτόρια,
μπόκε ςτο πεδύο τησ μϊχησ. Ο Peter Yiannoudes (New World Entertainment)
πρϐβαλε με μεγϊλη επιτυχύα το πολϑ δημοφιλϋσ ριμϋικ τησ πολϑ δημοφιλοϑσ
Γκόλφωσ (Λϊςκοσ, 1955). Ο Yiannoudes όταν ϋνασ ϋμπειροσ επιχειρηματύασ
που, πριν ϋρθει ςτην Αυςτραλύα ϐπου εργϊςτηκε για τον Hoyts ωσ βοηθϐσ
προβολόσ, εύχε δουλϋψει απϐ τα δώδεκϊ του χρϐνια ςτην κινηματογραφικό
βιομηχανύα τησ Κϑπρου. Μϋςω του κυπριακοϑ δικτϑου και τησ προςωπικόσ του
ςχϋςησ με τον Υιλοπούμην Υύνο, όταν ςε θϋςη να επιτϑχει μια ςχϋςη
αποκλειςτικϐτητασ με τη Υύνοσ Υιλμσ, η οπούα του ϋδινε πρϐςβαςη ςε μια
τακτικό ροό υψηλόσ ποιϐτητασ ταινιών. Όπωσ ο Raftopoulos, ϋτςι και ο
Yiannoudes όταν ϋνασ δραςτόριοσ διαςκεδαςτόσ και, ανϊμεςα ςτο 1958 και το
1961, ταξύδεψε ςε περιςςϐτερεσ απϐ 150 κωμοπϐλεισ και χωριϊ ςτην
Αυςτραλύα κουβαλώντασ ϋνα φορητϐ προβολϋα των 16mm, προκειμϋνου να
παρουςιϊςει ταινύεσ ακϐμα και ςτισ μικρϐτερεσ ελληνικϋσ κοινϐτητεσ,
χρηςιμοποιώντασ κϐπιεσ-αντύγραφα απϐ τισ αντύςτοιχεσ των 35mm, τισ οπούεσ
εύχε ειςϊγει ςτη χώρα για τισ προβολϋσ ςτισ μητροπολιτικϋσ περιοχϋσ.
Οι εμπειρύεσ του Yiannoudes απϐ τισ προβολϋσ τησ Γκόλφωσ αποκαλϑπτουν
κϊτι απϐ τη φϑςη τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ που απαιτοϑνταν
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καθώσ νϋοι παύκτεσ προςπαθοϑςαν να μπουν ςτην αγορϊ. Οι παραγωγϋσ τησ
Υύνοσ Υιλμσ αποδεύχτηκαν πολϑ ακριβϋσ για τουσ ανταγωνιζϐμενουσ διανομεύσ,
αλλϊ ο Yiannoudes πόρε το ρύςκο πιςτεϑοντασ ϐτι η υψηλϐτερη ποιϐτητα των
ταινιών θα προςϋλκυε μεγαλϑτερο κοινϐ και επύςησ ϐτι υπόρχε αρκετό
περιϋργεια για την πρϐςφατη εκδοχό αυτοϑ του δημοφιλοϑσ ϋργου. Μην
ϋχοντασ τη δυνατϐτητα να εξαςφαλύςει μια αύθουςα για να προβϊλλει την
ταινύα του, επειδό ο κϑριοσ χώροσ προσ μύςθωςη για προβολϋσ, το Nicholas Hall
(παρακεύμενο ςτην «Ελληνικό ςυνοικύα» τησ Μελβοϑρνησ ςτην Lonsdale
Street), ϋκλεινε βδομϊδα παρϊ βδομϊδα απϐ τουσ Raftopoulos και
Papadopoulos αντύςτοιχα, ο Yiannoudes προςϋγγιςε το Δημαρχεύο τησ
Μελβοϑρνησ που διϋθετε θϋςεισ για πϊνω απϐ 2.500 θεατϋσ. Ειςόγαγε 5.500
φυλλϊδια απϐ την Κϑπρο, τα οπούα και μούραςε ςτην τοπικό ελληνικό
Ορθϐδοξη Εκκληςύα. Οι προβολϋσ εύχαν μεγϊλη επιτυχύα, ξεπουλώντασ
προκαταβολικϊ δυο βδομϊδεσ πριν, με ουρϋσ ανθρώπων να χϊνονται μϋςα ςτη
νϑχτα. Όλο αυτϐ τρϊβηξε την προςοχό του Hoyts που λειτουργοϑςε το Capitol
Cinema ακριβώσ απϋναντι απϐ το Δημαρχεύο. Σην επϐμενη Δευτϋρα ο Hoyts
προςπϊθηςε να ματαιώςει τισ προβολϋσ του Yiannoudes. Προκειμϋνου να
εξαςφαλύςει τη διϊθεςη του Δημαρχεύου τησ Μελβοϑρνησ, ο Yiannoudes πϋραςε
απϐ εκπαύδευςη πυροςβϋςτη και οι προβολϋσ ςυνεχύςτηκαν. Μετϊ απϐ
τϋςςερισ ακϐμη προβολϋσ, ϐπου τα ειςιτόρια εξαντλόθηκαν, ο Yiannoudes εύχε
αντιςταθμύςει με το παραπϊνω τισ υψηλϋσ τιμϋσ που απαιτοϑνταν απϐ τη
Υύνοσ Υιλμσ. Απϐ την ϊλλη, oι Raftopoulos και Papadopoulos όταν
περιοριςμϋνοι ςτον κατϊ πολϑ μικρϐτερο αριθμϐ θϋςεων του Nicholas Hall, το
οπούο δεν μποροϑςε να φιλοξενόςει παρϊ μϐνο γϑρω ςτουσ 300-400 θεατϋσ
ανϊ προβολό, ακϐμα και ςε επιτυχύεσ που ϐλα τα ειςιτόρια εξαντλοϑνταν.
Μετϊ το 1958 οι ελληνικϋσ ταινύεσ ςτη Μελβοϑρνη προβϊλλονταν κυρύωσ ςε
κτύρια που λειτουργοϑςαν όδη ωσ κινηματογρϊφοι, αγοραςμϋνα ό νοικιαςμϋνα
για τον ςαφό ςκοπϐ τησ προβολόσ ταινιών ςτο ελληνικϐ κοινϐ. Πριν απϐ αυτϐ,
όταν δϑςκολο να βρεθοϑν αύθουςεσ, ειδικϊ ςτο κϋντρο τησ πϐλησ. Η
ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη δεν όταν αποτϋλεςμα τησ ϋλλειψησ ϊδειων
αιθουςών. Πολλού κινηματογρϊφοι εύχαν κλεύςει ωσ ςυνϋπεια τησ πτώςησ των
ειςιτηρύων που, εν μϋρει, προκλόθηκε απϐ την εμφϊνιςη τησ τηλεϐραςησ, αλλϊ
και απϐ ϊλλεσ αλλαγϋσ τϐςο ςτην οργϊνωςη των κινηματογραφικών προβολών
ϐςο και ςτισ οικονομικϋσ ςυνθόκεσ των καταναλωτών. Ωςτϐςο, πολλού απϐ
αυτοϑσ τουσ κινηματογρϊφουσ περιλϊμβαναν ςτα ςυμβϐλαια πώληςόσ τουσ
αναςταλτικοϑσ ϐρουσ που απαγϐρευαν τη ςυνϋχιςη τησ χρόςησ τουσ ωσ
κινηματογραφικών αιθουςών ό, ςε μια εκ των περιπτώςεων, το Victoria ςτο
Richmond (που το διαχειριζϐταν ο πατϋρασ του Stathis Raftopoulos, Spiros)
που το ςυμβϐλαιο επϋμενε ςτη χρόςη του ωσ αύθουςασ αποκλειςτικϊ για
αγγλϐφωνεσ ταινύεσ (δηλ. θα πουλιϐταν μϐνο με την προϒπϐθεςη ϐτι θα
διατηροϑταν η ύδια επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα). Η Loula Anagnostou, που
εργϊςτηκε με τον αδελφϐ τησ Stathis και τον πατϋρα τησ Spiros ςτισ
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αντύςτοιχεσ επιχειρόςεισ τουσ προβολόσ ταινιών, περιγρϊφει τα ςυγκριτικϊ
πλεονεκτόματα των μιςθωμϋνων πολυχρηςτικών κινηματογραφικών
αιθουςών (που νοικιϊζονταν για περιοριςμϋνα δικαιώματα χρόςησ [fourwalling]):
Σο Δημαρχεύο τησ Μελβοϑρνησ χωροϑςε πολϑ περιςςϐτερουσ θεατϋσ. Σο
Nicholas Hall όταν μικρϐτερο, αλλϊ φιλικϐ. υνηθύζαμε να
χρηςιμοποιοϑμε ςυχνϊ το Nicholas Hall, όταν αξιαγϊπητο. Αλλϊ το να
τοποθετόςεισ τισ οθϐνεσ ςτο Δημαρχεύο τησ Μελβοϑρνησ όταν μεγϊλη
περιπϋτεια, επειδό το Δημαρχεύο δεν όταν φτιαγμϋνο για προβολϋσ
ταινιών. Ήταν πολϑ ψηλοτϊβανο και η αύθουςα προοριζϐταν μϐνο για
μουςικό. Έτςι εύχαμε μεγϊλη δυςκολύα να αναρτόςουμε τισ οθϐνεσ και
μετϊ να τισ ξανακατεβϊςουμε, επειδό μασ επιτρεπϐταν να τισ ϋχουμε
αναρτημϋνεσ μϐνο κατϊ τη διϊρκεια τησ νϑχτασ που εύχαμε μιςθώςει την
αύθουςα. Ήταν αρκετϊ δϑςκολα τϐτε, αν θυμϊμαι ςωςτϊ, ϐταν
προςπαθοϑςαμε να κϊνουμε τα πρϊγματα να λειτουργόςουν.
(Anagnostou 2006b)

Η πρακτικό τησ μύςθωςησ κοινϐχρηςτων ό δημοτικών αιθουςών ςόμαινε ϐτι οι
Έλληνεσ, οι οπούοι δραςτηριοποιοϑνταν ςτην κινηματογραφικό διανομό και
προβολό, περιορύζονταν ςτην προβολό 5-6 ταινιών τον μόνα, και ϐτι δεν εύχαν
τα αποκλειςτικϊ δικαιώματα ςε μια αύθουςα. Έτςι, χωρύσ μια τακτικό ροό
προβολών, μπορεύ να ϋχαναν την αύθουςα απϐ κϊποιον ανταγωνιςτό.
Η Dionysos Films όταν το ςημεύο αναφορϊσ για ϐλουσ τουσ ανταγωνιςτϋσ που
ειςϋρχονταν ςτην αγορϊ αυτό την περύοδο. Η εταιρεύα ϋκανε μεγϊλη επιτυχύα
το 1955 με την προβολό τησ ταινύασ Η Ωραία του Πέραν (Λϊςκοσ, 1955) και δυο
χρϐνια αργϐτερα επανϋλαβε την επιτυχύα με το ϋγχρωμο ριμϋικ τησ πρώτησ
ελληνικόσ ομιλοϑςασ, Ο Αγαπητικόσ τησ Βοςκοπούλασ (Παραςκευϊσ, 1956), που
δεν πρϋπει να ςυγχϋεται με την ομώνυμη αςπρϐμαυρη ταινύα που διανεμόθηκε
ςτην Αυςτραλύα απϐ την Grecian Pictures περύπου την ύδια εποχό. Ο
Raftopoulos όταν ςε θϋςη να διευρϑνει το κοινϐ του με ςυςτηματικϋσ προβολϋσ
ςε ϊλλεσ πολιτεύεσ, ιδιαύτερα ςτην ΑδελαϏδα και το ύδνεώ (αλλϊ επύςησ
ταξιδεϑοντασ τακτικϊ ςτο Brisbane και ςτο Newcastle). Επιπλϋον, επιχεύρηςε
να αςχοληθεύ με μικροϑ μεγϋθουσ παραγωγϋσ, αλλϊ με αμφύβολησ αξύασ
αποτελϋςματα. τη Μελβοϑρνη το Δεκϋμβριο του 1954 πρϐβαλε με ζωντανϐ
ςχολιαςμϐ το Μια περιήγηςη ςτην Ελλάδα/A Tour Through Greece, ϋνα
ντοκιμαντϋρ 16mm που γϑριςε την προηγοϑμενη χρονιϊ ςτη διϊρκεια ενϐσ
ταξιδιοϑ του ςτην Ελλϊδα. Η προβολό αποδεύχθηκε εξαιρετικϊ αμφιλεγϐμενη.
Οι αναφορϋσ των αγγλϐφωνων μϋςων ιςχυρύζονται ϐτι οι θεατϋσ απαύτηςαν τα
λεφτϊ τουσ πύςω εξαιτύασ τησ χαμηλόσ ποιϐτητασ τησ ταινύασ και ϐτι κλόθηκαν
πϊνω απϐ δεκαϋξι αςτυνομικού για να ηρεμόςουν το αγανακτιςμϋνο πλόθοσ.
ϑμφωνα με τη μαρτυρύα ενϐσ θεατό που παραθϋτουν οι εφημερύδεσ: «Η ταινύα
όταν ϐλη θολό. Σϐςο που δεν μποροϑςεσ να διακρύνεισ τύποτα, και το ςχϐλιο
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όταν τϐςο κακϐ που δεν μποροϑςεσ να το καταλϊβεισ – παρϐλο που όταν ςτα
ελληνικϊ» (Ανώνυμοσ 1954). Ο Raftopoulos ιςχυριζϐταν ϐτι η διαμϊχη όταν
υποκινοϑμενη απϐ τουσ ανταγωνιςτϋσ του που αποςκοποϑςαν ςτην
υπονϐμευςη των προβολών (Raftopoulos 1993; Ανώνυμοσ 1954). Η Olga Black,
με καταγωγό απϐ την Ιθϊκη και γεννημϋνη ςτην Αυςτραλύα, παρακολοϑθηςε
μια απϐ αυτϋσ τισ προβολϋσ ςτη Μελβοϑρνη και ανακαλεύ ξεκϊθαρα το χαμηλϐ
επύπεδο παραγωγόσ τησ ταινύασ:
Ήταν κακϐτεχνα γυριςμϋνη γιατύ ϐλα κουνιϐνταν. Ιδιαύτερα εν πλω, η
κϊμερα ανεβοκατϋβαινε μαζύ με τη βϊρκα, και καθώσ περπατοϑςε μϋςα
ςτο νηςύ, η κϊμερα πόγαινε μαζύ του. Αλλϊ ϐταν η κϊμερα
ςταθεροποιοϑταν για να τραβόξει κϊτι, τϐτε, ναι, όταν εντϊξει. (Black
2006)

Σο κοϑνημα μπορεύ να επιδεινώθηκε απϐ το γεγονϐσ ϐτι ςε κϊποιο ςημεύο ο
Raftopoulos κατϋγραψε ακοϑςια τον ςειςμϐ τησ Ιθϊκησ το 1953. Αλλϊ
ανεξϊρτητα απϐ το επύπεδο παραγωγόσ που απεύχε κατϊ πολϑ απϐ το να εύναι
ιδανικϐ (και το απτϐ του αποτϋλεςμα ςτο κοινϐ), η Black δεν ανακαλεύ τη
διαμϊχη, και θυμϊται την ταινύα με ςτοργό, και την πραγματικό τησ ναυτύα ωσ
μια ϊμεςη ςυναιςθηματικό αντύδραςη τησ επύκτητησ νοςταλγύασ που βιωνϐταν
απϐ τουσ μετανϊςτεσ δεϑτερησ γενιϊσ:
Θυμϊμαι να γύνομαι ςχεδϐν πρϊςινη και να ϋχω ναυτύα, και απλώσ να
κρατιϋμαι απϐ το ςτομϊχι μου μη θϋλοντασ να προκαλϋςω ανηςυχύα ό
ελπύζοντασ ϐτι δεν θα μου ςυμβεύ κϊτι που θα δημιουργόςει μεγϊλη
αναςτϊτωςη. Επειδό πραγματικϊ δεν όθελα να χϊςω την ταινύα, επειδό
όταν για την Ιθϊκη, κι επειδό όταν ο Stathis με την ταινύα του για τον
τϐπο καταγωγόσ του, ϐχι βύντεο που δεν υπόρχε, αλλϊ ταινύα για την
πατρύδα, και όταν ο ύδιοσ πϊνω ςτη βϊρκα προςπαθώντασ να τραβόξει
τισ ακτϋσ τησ Ιθϊκησ. Και μπορώ αυτϐ να το θυμηθώ καθαρϊ, πόγαινε
πϊνω και κϊτω και πϊνω και κϊτω, κι εγώ μαζύ και το ςτομϊχι μου. Αυτϐ
όταν το πρώτο φιλμ τησ Ελλϊδασ που θυμϊμαι, και όταν ϋγχρωμο και με
ϐμορφο ουρανϐ, ϐμορφα νερϊ και χαριτωμϋνη πραςινϊδα, γιατύ το νηςύ
τησ Ιθϊκησ όταν αρκετϊ πρϊςινο. (Black 2006)

Επύςησ το 1959 ο Yiannoudes ϋφτιαξε ϋνα ντοκιμαντϋρ για τη Μακεδονύα που
προβλόθηκε επύ δϋκα εβδομϊδεσ ςτο Fitzroy Town Hall («Κϊθε τι ςχετικϐ με τη
Μακεδονύα όταν αρκετϊ δημοφιλϋσ ςτη Μελβοϑρνη») και πολλϊ χρϐνια
αργϐτερα οι Raftopoulos και Yiannoudes θα επιχειρόςουν μαζύ να φτιϊξουν μια
ταινύα με τύτλο The Long Shot, αυτό τη φορϊ μια μεγϊλου μόκουσ με υπϐθεςη,
με πρωταγωνύςτρια την Abigail, ςειρόνα τησ οθϐνησ ςτη δεκαετύα του ’70, αλλϊ
η ταινύα δεν ολοκληρώθηκε ποτϋ (Yiannoudes 2006).
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Σα τϋλη τησ δεκαετύασ του ’50 όταν μια περύοδοσ εξαιρετικϊ ϋντονησ
επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ για το ελληνικϐ κϑκλωμα. Σο 1957 ο Chris
Louis, ϋνασ ελληνοαυςτραλϐσ μεςύτησ ακινότων που μετανϊςτευςε απϐ την
Κϑπρο ςτο ύδνεώ ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1940, μύςθωςε το Lawson Theatre
ςτο Redfern. Όπωσ ο Raftopoulos ςτη Μελβοϑρνη, ο Louis όταν μια εξϋχουςα
μορφό τησ ελληνικόσ παροικύασ του ύδνεώ. Ήταν ο πρώτοσ Έλληνασ
επιχειρηματύασ ςτην Αυςτραλύα που πρϐβαλλε ελληνικϋσ ταινύεσ ςε καθημερινό
βϊςη και ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα νούκιαςε ό απϋκτηςε δώδεκα
κινηματογρϊφουσ ςε διϊφορα ςημεύα τησ πϐλησ, ϐπωσ και ϊλλα ςυμφϋροντα ςε
διαφορετικϋσ πολιτεύεσ τησ Αυςτραλύασ (Πύνακασ 1). Πιθανώσ εμπνευςμϋνοι
απϐ το παρϊδειγμα του Louis, οι τρεισ πιο πετυχημϋνοι διανομεύσ με ϋδρα τη
Μελβοϑρνη, η Dionysos, η New World και η Olympia αποφϊςιςαν να ενώςουν
τισ δυνϊμεισ τουσ και το 1958 ύδρυςαν την Cosmopolitan Motion Pictures (CMP).
Έκτοτε ξεκύνηςαν ϋνα φιλϐδοξο πρϐγραμμα αγορϊσ κινηματογραφικών
αιθουςών, ςυχνϊ με οικονομικοϑσ ςυνεταύρουσ απϐ τουσ οπούουσ αποςποϑςαν
ςυμβϐλαια ενοικύαςησ. Ίςωσ η πιο επύμαχη απϐ αυτϋσ τισ αγορϋσ να όταν η
απϐκτηςη, το 1961, του Εθνικοϑ Θεϊτρου/National Theatre,6 γνωςτϐ, επύςησ,
για προφανεύσ λϐγουσ, ωσ το νυφοπάζαρο, το οπούο βριςκϐταν μϐλισ λύγα μϋτρα
μακριϊ απϐ το Victoria, τον κινηματογρϊφο του πατϋρα του Stathis.
Η ςυγχώνευςη των τριών πιο δραςτόριων εταιρειών ςε ϋναν ενοποιημϋνο
ελληνικϐ οργανιςμϐ προβολόσ/διανομόσ εύναι μεγϊλησ ςημαςύασ. Λύγο
αργϐτερα, το 1959, ϋνα ϊρθρο ςτο Nation ϋκανε δυςούωνεσ προβλϋψεισ για το
μϋλλον των προβολών ξϋνων ταινιών ςτην Αυςτραλύα που αποδύδονταν ςτον
κατακερματιςμϐ του ςυγκεκριμϋνου επιχειρηματικοϑ τομϋα: «Σα ςυμφϋροντα
που εμπλϋκονται ςτη διανομό και την προβολό ξϋνων ταινιών ανταγωνύζονται
και φιλονικοϑν μεταξϑ τουσ και τώρα, αντιμϋτωπα με μια πραγματικό κρύςη,
ύςωσ ϋνα προσ ϋνα να απειλοϑνται με αφανιςμϐ» (Wade 1959: 20). Κι ενώ, τη
ςυγκεκριμϋνη περύοδο, αυτϐ θα μποροϑςε να εύναι αληθινϐ για το ςυχνϊ
επιςφαλϋσ κϑκλωμα των καλλιτεχνικών ταινιών ςτη Μελβοϑρνη και το ύδνεώ,
ςύγουρα δεν αντιπροςωπεϑει τισ εξελύξεισ που αφοροϑν ςτον ελληνικϐ
κινηματογρϊφο ςτη διαςπορϊ.
Αυτϐ που διαφοροπούηςε τουσ Raftopoulos, Papadopoulos και Yiannoudes απϐ
τουσ υπϐλοιπουσ ανταγωνιςτϋσ τουσ όταν ϐτι ειςόρθαν ςτην βιομηχανύα χωρύσ
ϊλλο επϊγγελμα ό ϊλλουσ οικονομικοϑσ πϐρουσ, και ϐτι ο καθϋνασ ϋφερε ςτο
τραπϋζι διαφορετικϋσ δεξιϐτητεσ και διαςυνδϋςεισ με τη βιομηχανύα: ο
Raftopoulos την φιλανθρωπικό και κοινωνικό του ςυνειςφορϊ ςτην παροικύα,
ο Papadopoulos την επιχειρηματικό του εμπειρύα και τισ διαςυνδϋςεισ του με
ημ. μετ: Σο θϋατρο εύχε την επωνυμύα «Εθνικϐ» χωρύσ, ϐμωσ, αυτϐ να ϋχει κϊποιο
θεςμικϐ αντύκριςμα.
6
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την Ελλϊδα, ο Yiannoudes την εμπειρύα του απϐ την κινηματογραφικό
βιομηχανύα και τισ διαςυνδϋςεισ του με το κυπριακϐ δύκτυο διανομόσ. Με την
ύδρυςη τησ CMP, ωσ ςυνεταιριςμοϑ ςυμφερϐντων, επιδύωκαν να κϊνουν την
επιχεύρηςό τουσ ϐςο το δυνατϐν πιο επαγγελματικό. Η βϊςη τησ ςυμφωνύασ
τουσ όταν ϐτι κϊθε ταινύα που εύχε όδη ςυμβϐλαιο για διανομό εξαντλοϑταν ωσ
ιδιοκτηςύα του κϊθε μϋλουσ ξεχωριςτϊ, αλλϊ μετϊ απϐ μια προκαθοριςμϋνη
χρονικό περύοδο, ϐλοι οι τύτλοι αποτελοϑςαν περουςιακϐ ςτοιχεύο τησ
εταιρεύασ και ϐλεσ οι αποφϊςεισ απϐ εκεύ και πϋρα παύρνονταν απϐ κοινοϑ.
Επιπλϋον οι Yiannoudes και Louis (και οι δυο Κϑπριοι) όταν ςε θϋςη να
διαπραγματευτοϑν ϋναν αποδεκτϐ καταμεριςμϐ των περιοχών για να
αποφϑγουν τη ςϑγκρουςη ανϊμεςα ςτισ δυο εναπομεύναςεσ μεγϊλεσ εταιρεύεσ
τησ Αυςτραλύασ. Η CMP λειτουργοϑςε αύθουςεσ ςτην Βικτώρια και την
Σαςμανύα, καθώσ και ςτη Νϐτια και τη Δυτικό Αυςτραλύα. Ο Louis ϋκανε
προβολϋσ ςτη Νϋα Νϐτια Ουαλύα, ςτο Κουύνςλαντ, τη Βϐρεια Επικρϊτεια και τη
Νϋα Ζηλανδύα. Εύναι επύςησ πιθανϐ, αλλϊ ϐχι τεκμηριωμϋνο, ϐτι η ςυμφωνύα
επϋτρεπε ςτο Louis να κϊνει προβολϋσ ςτη Νϐτια Αφρικό. Επομϋνωσ, οι ταινύεσ
τησ αρμοδιϐτητασ των δυο εταιρειών διανϋμονταν ςε ϐλεσ τισ μεγϊλεσ
πρωτεϑουςεσ τησ Αυςτραλύασ, ςε κϋντρα-κλειδιϊ τησ επαρχύασ και ςε διεθνεύσ
περιοχϋσ. Πολϑ αργϐτερα, ςτη δεκαετύα του ’70, μετϊ την αποχώρηςη του
Andreas Papadopoulos απϐ την CMP, ιδρϑθηκε μια νϋα εταιρεύα, η LYRA Films
που περιλϊμβανε τον Louis (L) που εύχε την ϋδρα του ςτο ύδνεώ, και τουσ
Yiannoudes (Τ) και Raftopoulos (RA) με ϋδρα τη Μελβοϑρνη.
Παρϐλο που ςτισ επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ και τισ εμπειρύεσ του κοινοϑ των
ελληνικών κινηματογραφικών κυκλωμϊτων τησ Μελβοϑρνησ και του ύδνεώ
υπόρχαν πολλϋσ ομοιϐτητεσ, υπόρχαν και πολλϋσ διαφορϋσ. Για παρϊδειγμα, ςε
αντύθεςη με την CMP, ο Louis αγϐραςε ςυγκεκριμϋνουσ κινηματογρϊφουσ με
την προοπτικό να τουσ λειτουργόςει για μη-ελληνϐφωνο κοινϐ, ϐπωσ όταν η
ιταλικό και γιουγκοςλϊβικη παροικύα, μια πρακτικό που δεν εφαρμϐςτηκε ςτη
Μελβοϑρνη, επειδό εκεύ υπόρχε όδη ϋνα καλϊ αναπτυγμϋνο ιταλικϐ
κινηματογραφικϐ δύκτυο. Σα εύδη των ταινιών που προβϊλλονταν ςε αυτϋσ τισ
ιταλικϋσ αύθουςεσ, κωμωδύεσ και μιοϑζικαλ, όταν ιδιαύτερα δημοφιλό ςτο κοινϐ
εντϐσ τησ Ελλϊδασ, αλλϊ εξαιτύασ τησ εμπορικόσ διϊκριςησ μεταξϑ ελληνικοϑ
και ιταλικοϑ κυκλώματοσ ςτη Μελβοϑρνη, εύναι πολϑ απύθανο το κοινϐ των
Ελληνοαυςτραλών να εύχε δει, για παρϊδειγμα, τισ δημοφιλεύσ κωμωδύεσ των
Franco και Ciccio ό τα μιοϑζικαλ του Al Bano ό τησ Romina Power (Eleftheriotis
2001: 193-94).
Η CMP όταν εξαιρετικϊ αποτελεςματικό ςτον περιοριςμϐ των πιθανών
ανταγωνιςτών μπλοκϊροντασ επιθετικϊ την ελληνικό αγορϊ μϋςω τησ
εϑςτοχησ επιλογόσ και αγορϊσ κινηματογραφικών αιθουςών, και
χρηςιμοποιώντασ το κεφϊλαιϐ τησ για την απϐκτηςη μεγϊλου αριθμοϑ απϐ
κϐπιεσ. τη διϊρκεια τησ δεκαετύασ του ’60, μϐνο ϊλλεσ δϑο ςυνεχιζϐμενεσ
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επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ κατϐρθωςαν να επιτϑχουν. Απϐ το 1959, ο
Spiros Raftopoulos (ο πατϋρασ του Stathis) λειτοϑργηςε το Victoria ωσ αύθουςα
για την ελληνικό παροικύα που ειδικευϐταν ςτισ αγγλϐφωνεσ ταινύεσ με
ελληνικοϑσ υπϐτιτλουσ, με διπλό εύςοδο ποϑ περιλϊμβανε και ελληνικϋσ ταινύεσ
(δεσ Bowles και ϊλλοι 2007: 100-01 για λεπτομερό ςυζότηςη των ςτρατηγικών
προγραμματιςμοϑ ςτο Victoria). Σελικϊ η CMP νούκιαςε την αύθουςα απϐ τον
ύδιο το 1967. το τϋλοσ τησ δεκαετύασ εμφανύςτηκε ϋνασ ϊλλοσ ανταγωνιςτόσ.
Σο 1966 οι Takis (Jim/Dimitris) Anagnostou (ο μπατζανϊκησ του Stathis), Nakis
(Nikos) Raftopoulos (αδελφϐσ του Stathis), καθώσ και Jim και Nick Lazogas
ςυγκρϐτηςαν την United Cinematographic Enterprises που λειτοϑργηςε το
Sunshine Theatre περύπου για μια διετύα, πριν περϊςει ςτον ϋλεγχο τησ CMP
που ϋπαψε να το λειτουργεύ, αλλϊ υιοθϋτηςε τη ςυνόθη τησ πρακτικό τόσ
διατόρηςησ δικαιωμϊτων ςτο κτύριο. Η ανταγωνιςτικϐτητα τησ CMP
επεκτϊθηκε επύςησ και ςε προςπϊθειεσ προβολόσ ελληνικών ταινιών ςε
εμπορικό βϊςη εκτϐσ τησ ελληνικόσ παροικύασ. Κϊποτε ϋνασ φιλϐδοξοσ Ιταλϐσ
ειςαγωγϋασ ειςόγαγε μια ελληνικό ταινύα προκαλώντασ την CMP να
ανταποδώςει αμϋςωσ ειςϊγοντασ 50 ιταλικϋσ ταινύεσ και απειλώντασ ϐτι θα τισ
προβϊλει ςε κινηματογρϊφουσ κοντϊ ςτο ιταλικϐ κϑκλωμα. Σο μονοπώλιο του
ελληνικοϑ κυκλώματοσ τησ Μελβοϑρνησ, που η CMP εύχε ςχεδϐν πετϑχει, τησ
επϋτρεπε επύςησ να ελϋγχει την τιμό των ταινιών που ειςϊγονταν ςτην
Αυςτραλύα. Ο Peter Yiannoudes θυμϊται πωσ οι Έλληνεσ διανομεύσ
αντιλόφθηκαν την επιτυχύα του κυκλώματοσ τησ Μελβοϑρνησ και
προςπϊθηςαν να ανεβϊςουν τισ τιμϋσ τουσ, αλλϊ η CMP απλώσ αρνόθηκε να
αγορϊςει τισ ταινύεσ τουσ με τισ δυο πλευρϋσ να ςυνειδητοποιοϑν πωσ, αν οι
ταινύεσ δεν αγορϊζονταν απϐ την CMP, δεν θα προβϊλλονταν (Yiannoudes
2006a). την πραγματικϐτητα, αυτό η ςτρατηγικό τησ CMP περιεύχε ϋνα βαθμϐ
θρϊςουσ με δεδομϋνη την κυκλικό φϑςη τησ προβολόσ ελληνικών ταινιών, η
οπούα ςόμαινε ϐτι κϊποιεσ φορϋσ η προβολό τουσ διαρκοϑςε για αρκετϊ μεγϊλο
χρονικϐ διϊςτημα.

Η ΦΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝ/ΥΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ
«Αν δεν εύχε ωσ αποδϋκτη την Αμερικό και την Αυςτραλύα, η ελληνικό
κινηματογραφικό βιομηχανύα κατϊ τη διϊρκεια κϊποιων χρϐνων, ύςωσ για 5-10
χρϐνια, να όταν τελεύωσ νεκρό»
(Anna Vlattas 2006)

Έτοσ
1949-1968

Αίθουςα

Σοποθεςία

Εταιρία

Nicholas Hall /
Theatre

City, Melbourne

Dionysos; Olympia;
Cosmopolitan Motion
Pictures (CMP) (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
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1950

Empire

Leederville, Perth

1954-1959

Assembly Hall

City, Melbourne

1954

Carrington

Newcastle

1954

Lyric

1954

Maccabean

1954

Windsor

1954-1959

Attik

1955

Rialto

1950s

Paddington Town
Hall

West End,
Brisbane
Darlinghurst,
Sydney
Lockleys,
Adelaide
Fitzroy,
Melbourne
West End,
Brisbane
Paddington,
Sydney

1956

Curzon

1956

Melba Theatre

1956-1966

Carlton Theatre

1957

Lawson Theatre

1957-1967

Melbourne Town
Hall

City, Melbourne

1957-1981
1958

Thebarton Town
Hall
Castley Hall

1958

Regal Theatre

Thebarton,
Adelaide
Sunshine,
Melbourne
Subiaco, Perth

New World Film
Entertainment (NWFE);
CMP (μύςθωςη για περιοριςμϋνη
χρόςη)
Dionysos (57); UCE (66); CMP
(67-81)
(μύςθωςη για περιοριςμϋνη
χρόςη)
CMP

1958

Olympia Theatre

Perth

CMP

1959

Vesuvio

Newmarket,
Melbourne

(μύςθωςη για περιοριςμϋνη
χρόςη)

1959-1969

Cathedral Hall

Fitzroy,
Melbourne

Απϐ το 1962 CMP (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)

Goodwood,
Adelaide
Dulwich,
Adelaide
Carlton,
Melbourne
Redfern, Sydney

Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
Dionysos; CMP
(μύςθωςη για περιοριςμϋνη
χρόςη)
Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
(μύςθωςη για περιοριςμϋνη
χρόςη)
Olympia; CMP (ενοικύαςη)
Louis (ενοικύαςη)
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1950s

Doncaster Theatre

Kensington,
Sydney

1961-1966

Cosmopolitan

1961-1968

Dendy

Brunswick,
Melbourne
Brighton,
Melbourne

1958-1974

Victoria Theatre

1961-1984

National

1962

Pantheon

Adelaide,
Adelaide

CMP

1963-1968

Globe

Richmond,
Melbourne

SRT; CMP (ενοικύαςη)

1963-1981

Sun

CMP (ιδιοκτηςύα)

1963-1966

Orient

Yarraville,
Melbourne
North Fitzroy,
Melbourne

1963

1964-1970

The Grosvenor
[κυρύωσ για
ιταλικϐ κοινϐ]
Oreon [κυρύωσ για
ιταλικϐ κοινϐ]
Marrickville Kings

1962-1974

Pantheon

1965

1965

The Hub [κυρύωσ
για
γιουγκοςλϊβικο
κοινϐ]
The Elite

1965

Whiteway

1966-76

Empire

1966-1982

Kinema

1964-1976

Richmond,
Melbourne
Richmond,
Melbourne

Dionysos (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη);
Νοικιϊςτηκε απϐ τον Louis το
1959
CMP
Spiro-Raft Theatres
(SRT), CMP (μύςθωςη για
περιοριςμϋνη χρόςη)
SRT (ιδιοκτηςύα); CMP
(ενοικύαςη)
CMP (ιδιοκτηςύα)

(μύςθωςη για περιοριςμϋνη
χρόςη)

Summer Hill,
Sydney

Louis (ιδιοκτηςύα)

Petersham,
Sydney
Marrickville,
Sydney
Wakefield Street,
Adelaide
Newtown, Sydney

Louis (ιδιοκτηςύα)

Haberfield,
Sydney
Port Kembla,
NSW
Brunswick,
Melbourne
Albert Park,
Melbourne

Louis (ιδιοκτηςύα)

Louis (ιδιοκτηςύα)
CMP(ενοικύαςη)
Louis (ιδιοκτηςύα)

Louis (ιδιοκτηςύα)
CMP (ιδιοκτηςύα)
CMP (ιδιοκτηςύα)
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1966

Padua /
Metropolitan [για
ιταλικϐ κοινϐ,
τελικϊ
νοικιϊςτηκε ςτο
ιταλικϐ κϑκλωμα]
Century

1966-1985

Westgarth

1966

Cinema Italia

Περύπου
1966
1966-1980

Marina Theatre

1966-1968

Sunshine

1967-1980
1967

Norwood Civic
Theatre
Lyceum

Norwood,
Adelaide
City, Melbourne

1967-1982

Astor

1967
1968

Enmore/Finos
(Hoyts)
Dendy

St Kilda,
Melbourne
Newtown, Sydney

1960s

Paramount
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Brunswick,
Melbourne

Louis (ιδιοκτηςύα)

City, Melbourne

(μύςθωςη για περιοριςμϋνη
χρόςη)
CMP (ιδιοκτηςύα)

Northcote,
Melbourne
Clifton Hill,
Melbourne
Rosebery, Sydney
Oakleigh,
Melbourne
Sunshine,
Melbourne

Louis (ιδιοκτηςύα)
CMP
Lazogas (ιδιοκτηςύα); United
Cinematographic
Enterprises (UCE); CMP
(ενοικύαςη)
CMP
(μύςθωςη για περιοριςμϋνη
χρόςη)
UCE(ιδιοκτηςύα)
Απϐ το 1968 CMP (ενοικύαςη)
Louis (ιδιοκτηςύα)

Parap Theatre

Brighton,
Melbourne
Darwin

UCE; (ενοικύαςη)
CMP; Louis (απϐ το 1962)

1967-1979

Pix theatre

Geelong

CMP

1970

Chelsea/Ellas

Earlwood, Sydney

Louis (ιδιοκτηςύα)

1972

Apollo/Hoyts

Ashfield, Sydney

Louis (ιδιοκτηςύα)

1972

The Regent

Louis (ιδιοκτηςύα)

1970s
1972-1987

Elizabethan
Theatre
Liberty/Galaxy

Bankstown,
Sydney
Newtown

CMP (ιδιοκτηςύα)

1975-1977

Ascot Vale

Brunswick,
Melbourne
Ascot Vale

Louis (ιδιοκτηςύα)

CMP (ενοικύαςη)

70

FILMICON: Journal of Greek Film Studies

ISSUE 1, September 2013

1958-1982

State Theatre

North Hobart

CMP

1966

Hindmarsh
TownHall

Hindmarsh,
Adelaide

CMP

1981-1983

Woodville Town
Hall

Woodville,
Adelaide

CMP

Λύςτα εργαςύασ κινηματογραφικών χρόςεων και ενοικιϊςεων (δεν περιλαμβϊνει
ςυμφωνύεσ διανομόσ ςε θυγατρικϋσ αύθουςεσ τϋχνησ). Μητροπολιτικϐ Ελληνικϐ
Κινηματογραφικϐ Κϑκλωμα (Αυςτραλύα)
Πίνακασ 1: Λίςτα των μητροπολιτικών ελληνικών κινηματογραφικών αιθουςών

Η εποχό τησ εξϊπλωςησ των ελληνικών κινηματογρϊφων ςτη Μελβοϑρνη
ςυνδϋεται ϊμεςα με την ϊνοδο τησ ύδιασ τησ ελληνικόσ κινηματογραφικόσ
βιομηχανύασ. Ανϊμεςα ςτο 1950 (λύγο μετϊ το τϋλοσ του ελληνικοϑ εμφυλύου)
και το 1975 (τη χρονιϊ που ϋγιναν ςημαντικϋσ νομοθετικϋσ αλλαγϋσ ςχετικϊ με
την ελληνικό τηλεϐραςη), τϐςο ο αριθμϐσ των κινηματογρϊφων ϐςο και ο
αριθμϐσ των ταινιών που παρϊγονταν ςτην Ελλϊδα ϋφταςαν ςε πρωτοφανό
ϑψη (Constantinidis 2002: 9-10). τη διϊρκεια αυτόσ τησ περιϐδου η
κινηματογραφικό παραγωγό ςτην Ελλϊδα κυριαρχεύτο απϐ ϋξι μεγϊλα
ςτοϑντιο: Υύνοσ, Ανζερβϐσ, Νϐβακ, πϋντζοσ, Καραγιϊννησ-Καρατζϐπουλοσ και
Δαμαςκηνϐσ-Μιχαηλύδησ. Ωςτϐςο, διανομό ςτην Αυςτραλύα ϋβριςκαν και
πολλϋσ ϊλλεσ μικρϋσ εταιρεύεσ παραγωγόσ (π.χ. Ολϑμπια, Ερμόσ, Μύδασ,
Ρωμϑλοσ, Υϊροσ, Κρϐνοσ, μεταξϑ ϊλλων). Σην εποχό αυτό ο κινηματογρϊφοσ
αποτελοϑςε την πιο δημοφιλό μορφό διαςκϋδαςησ για τισ ελληνικϋσ
οικογϋνειεσ (Soldatos 1999: 87-110).
τα μϋςα τησ δεκαετύασ του ’60, η ετόςια παραγωγό ταινιών ςτην Ελλϊδα
ξεπερνοϑςε κατϊ πολϑ τισ 100, καθιςτώντασ τη χώρα ϋνα απϐ τα κϑρια κϋντρα
κινηματογραφικόσ παραγωγόσ ςτην Ευρώπη. Τπόρξαν διϊφοροι παρϊγοντεσ
που ςυνϋβαλαν ςτο αριθμητικϊ ενιςχυμϋνο επύπεδο παραγωγόσ του ελληνικοϑ
κινηματογρϊφου. Αυτό την εποχό οι ταινύεσ όταν ςυνόθωσ χαμηλοϑ
προϒπολογιςμοϑ (ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του ’60, ο μϋςοσ ϐροσ κϐςτουσ μιασ
ταινύασ όταν γϑρω ςτα 30.000 δολϊρια ΗΠΑ) και εύχαν υψηλό θεαματικϐτητα
(δεσ Sifaki 2004). Για παρϊδειγμα, το 1967, για πληθυςμϐ 1,5 εκατομμυρύου
κατούκων, υπόρχαν ςτην Αθόνα 500 θερινού κινηματογρϊφοι, οι οπούοι, ςτουσ
τϋςςερισ μόνεσ που διαρκοϑςε η θερινό περύοδοσ, πουλοϑςαν πϊνω απϐ 31
εκατομμϑρια ειςιτόρια, η ςυντριπτικό πλειονϐτητα των οπούων όταν για
ελληνικϋσ ταινύεσ. ϑμφωνα με τον Δημότρη Ελευθεριώτη, τϐςο το χαμηλϐ
κϐςτοσ ϐςο και η μεγϊλη δημοτικϐτητα των ταινιών μποροϑν να αποδοθοϑν
ςτον περιοριςμϋνο αριθμϐ των προςφερϐμενων ειδών (ςτη δεκαετύα του ’60 οι
κωμωδύεσ και τα μελοδρϊματα αποτελοϑςαν το 90% του ςυνϐλου τησ
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παραγωγόσ ελληνικών ταινιών) και ςτην απουςύα ενϐσ εξαιρετικϊ
διαςτρωματωμϋνου ςταρ ςϑςτεμ, χολλυγουντιανοϑ τϑπου7 (Eleftheriotis 1995:
238). ϑμφωνα με τον Ελευθεριώτη «η ελληνικό βιομηχανύα, αδϑναμη να
ανταγωνιςτεύ τισ ξϋνεσ ταινύεσ με ϐρουσ μεγϋθουσ παραγωγόσ, βαςιζϐταν ςτην
εξοικεύωςη του κοινοϑ με τουσ χαρακτόρεσ και την «ελληνικϐτητα» του
αφηγηματικοϑ κϐςμου των ταινιών» (Eleftheriotis 1995: 238). Κατϊ την
αντύληψη του Ελευθεριώτη, οι ελληνικϋσ ταινύεσ εύναι «εγχώριεσ (domestic) –
εςωτερικό υπϐθεςη – απϐ κϊθε ϊποψη. Υτιϊχνονται για εγχώρια κατανϊλωςη,
η δρϊςη εκτυλύςςεται ςε εγχώριο ςκηνικϐ (ποτϋ ϋξω απϐ την Ελλϊδα) και
ςυνόθωσ αναφϋρονται ςτον οικογενειακϐ βύο (domesticity)» (Eleftheriotis
1995: 238). Εύναι μια τακτοποιημϋνη περύληψη, αλλϊ ςτην προςπϊθειϊ του να
εύναι περιεκτικϐσ, ο Ελευθεριώτησ παραλεύπει τη μη εγχώρια αγορϊ τησ
ελληνικόσ διαςπορϊσ, ϐπωσ και οι περιςςϐτεροι ϊλλοι ςχολιαςτϋσ τησ
ελληνικόσ κινηματογραφικόσ βιομηχανύασ τησ περιϐδου.
Ένασ τρϐποσ για να αντιληφθοϑμε τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτην ελληνικό
κινηματογραφικό παραγωγό και την διϊχυςό τησ ςτην ελληνικό διαςπορϊ
εύναι να περιγρϊψουμε τη δεϑτερη ςαν μια «επικουρικό» αγορϊ. τισ μϋρεσ μασ
ο ϐροσ χρηςιμοποιεύται για τισ αγορϋσ που δημιουργόθηκαν απϐ τισ
πλατφϐρμεσ των νϋων τεχνολογιών (βύντεο, DVD, κλπ). Αλλϊ πριν την ϋλευςη
τησ τηλεϐραςησ, οι ταινύεσ απϐ τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ προβϊλλονταν
αποκλειςτικϊ ςτουσ κινηματογρϊφουσ και οι μϐνεσ επικουρικϋσ αγορϋσ όταν οι
κινηματογρϊφοι εκτϐσ ςυνϐρων. Τπϐ αυτό την ιςτορικό ςκοπιϊ, μια
επικουρικό αγορϊ όταν μια υποδεϋςτερη, αλλϊ υποςτηρικτικό αγορϊ. Με βϊςη
αυτϐ, το ελληνικϐ κινηματογραφικϐ κϑκλωμα τησ διαςπορϊσ ςτην Αυςτραλύα
δεν εύναι ακριβώσ μια επικουρικό αγορϊ, επειδό, ωσ επύ τω πλεύςτον, υπόρχε
μικρό αποτελεςματικό καθετοπούηςη ανϊμεςα ςτισ ελληνοαυςτραλιανϋσ
εταιρεύεσ διανομόσ/προβολόσ και τισ διαςυνδϋςεισ τουσ με την ελληνικό
παραγωγό (ςε αντύθεςη, για παρϊδειγμα, με τη ςχϋςη που υπόρχε ανϊμεςα ςτα
ςτοϑντιο του Φϐλλυγουντ και τουσ αντιπροςώπουσ τουσ ςτην Αυςτραλύα). Για
να καθορύςουμε τον βαθμϐ κατϊ τον οπούο η εγχώρια παραγωγό ςτην Ελλϊδα
εξαρτιϐταν απϐ τισ πωλόςεισ ςτην ελληνικό διαςπορϊ, απαιτεύται περαιτϋρω
ανϊλυςη. Ωςτϐςο, εύναι ελϊχιςτα πιθανϐ να υπόρξε ςυςτηματικό ανταπϐκριςη
των Ελλόνων παραγωγών ςε «ϋρευνα αγορϊσ» ςτην Αυςτραλύα, ϐπωσ τα
ςτοιχεύα του box-office, κυρύωσ με δεδομϋνη τη χρονικό απϐκλιςη ανϊμεςα
ςτην πρεμιϋρα μιασ ταινύασ ςτην Ελλϊδα και την προβολό τησ ςτην Αυςτραλύα
λύγο καιρϐ αργϐτερα, ςυχνϊ αρκετϊ μετϊ το τϋλοσ τησ πολϑ ςημαντικόσ
ημ. μετ: Ο Ελευθεριώτησ εννοεύ ϐτι «δεν υπόρχαν ςταρ-κολοςςού, αλλϊ απεναντύασ
μια ομϊδα απϐ εύκοςι με τριϊντα ηθοποιοϑσ-πρωταγωνιςτϋσ, οι οπούοι ενςϊρκωναν
τουσ ύδιουσ τϑπουσ κατ’ επανϊληψη – παύζοντασ λύγο-πολϑ τουσ εαυτοϑσ τουσ – με
ςυνόθωσ πϋντε ό ϋξι απϐ αυτοϑσ να βρύςκονται ςτην κορυφό τησ δημοςιϐτητασ»
(Eleftheriotis 1995: 238).
7
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ελληνικόσ καλοκαιρινόσ περιϐδου, και επειδό οι περιςςϐτερεσ ταινύεσ που
προβϊλλονταν ςτην Αυςτραλύα αγορϊζονταν με ϋνα προκαθοριςμϋνο ποςϐ
(παρϊ με ποςοςτϊ επύ των ειςιτηρύων που προορύζονταν για την Ελλϊδα).
Ακϐμα και η Υύνοσ Υιλμ, η οπούα αρχικϊ απαύτηςε ποςοςτϊ επύ των ειςιτηρύων
πϊνω απϐ ϋνα ϐριο πωλόςεων, πεύςτηκε να αναθεωρόςει αυτϐ το εύδοσ
ςυμβολαύων. τα τϋλη τησ δεκαετύασ του ’50, ο Απϐλλων Μαγκλόσ, ο υπεϑθυνοσ
διανομόσ τησ Υύνοσ Υιλμ, επιθεώρηςε διϊφορεσ αύθουςεσ τησ Μελβοϑρνησ.
Κατϐπιν η τιμό πώληςησ των ταινιών μειώθηκε κατϊ 20% και η απαύτηςη για
ποςοςτϊ επύ των ειςιτηρύων αποςϑρθηκε. Σο 1959 ο Μαγκλόσ ταξύδεψε μαζύ με
τον Peter Yiannoudes τησ CMP ςτην Ινδύα για να αγορϊςει ταινύεσ (ανϊμεςα
ςτισ οπούεσ το Devdas [Roy, 1955] και το Γη Ποτιςμένη με Ιδρώτα/Mother India
[Khan, 1957]) και, αφοϑ τισ ϋςτειλε ςτο Κϊιρο για υποτιτλιςμϐ ςτα ελληνικϊ
και τα αγγλικϊ, τισ πρϐβαλλε ςε Αυςτραλύα και Ελλϊδα. Επύςησ υπϊρχουν
ανεπιβεβαύωτα ςτοιχεύα ϐτι ελληνοαυςτραλού επιχειρηματύεσ διανομόσ και
προβολόσ ταινιών χρηματοδϐτηςαν κϊποιεσ ελληνικϋσ παραγωγϋσ μϋςω
προπωλόςεων ςυγκεκριμϋνων τύτλων.
Έτςι, αντύ να αποτελεύ μια πραγματικό «επικουρικό» αγορϊ, η διανομό και
προβολό ςτη διαςπορϊ θα μποροϑςε ύςωσ να περιγραφεύ πιο αποτελεςματικϊ,
αν θεωρόςουμε ϐτι παύζει το ρϐλο μιασ «ςυμπληρωματικόσ» αγορϊσ με την
ϋννοια που τησ προςδύδει ο Ντεριντϊ. Δηλαδό μιασ αγορϊσ ςτην οπούα το
«ςυμπλόρωμα» εύναι κϊτι που προςτύθεται ςε μια οντϐτητα που εύναι κατ’
ϐνομα πλόρησ, αλλϊ αποδϋχεται την ϋλλειψη πληρϐτητασ με το να χρειϊζεται
ϋνα παρϊρτημα ό μια προςθόκη, και ςυνεπώσ να υποκαθύςταται απϐ ϋνα νϋο
ϊθροιςμα απϐ οντϐτητεσ. ε αυτό την περύπτωςη οι ελληνικϋσ
κινηματογραφικϋσ αγορϋσ τησ διαςπορϊσ αποτελοϑν, αφενϐσ, μια προςθόκη
για τον εγχώριο ελληνικϐ κινηματογρϊφο που δεν εξαρτιϋται οικονομικϊ απϐ
αυτϋσ, αφετϋρου, υποκαθιςτοϑν την ιδϋα ενϐσ ελληνικοϑ εθνικοϑ
κινηματογρϊφου ωσ μιασ γεωγραφικϊ περιοριςμϋνησ οντϐτητασ. Σο
κινηματογραφικϐ κϑκλωμα τησ διαςπορϊσ τησ Αυςτραλύασ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα
τον κλονιςμϐ τησ πεπούθηςησ ϐτι ο ελληνικϐσ κινηματογρϊφοσ όταν
αποκλειςτικϊ εγχώριοσ. Επύςησ, διευρϑνοντασ τον ελληνικϐ κινηματογρϊφο (με
το να επεκτεύνει την εμβϋλειϊ του), η ύδια η ϑπαρξη του ελληνικοϑ
κινηματογραφικοϑ κυκλώματοσ τησ Αυςτραλύασ υπογραμμύζει τα κενϊ μιασ
μονιςτικόσ αντύληψησ του εθνικοϑ κινηματογρϊφου ςτην Ελλϊδα. Η
ςυμπληρωματικό αγορϊ, επομϋνωσ, λειτουργεύ ωσ μια προςθόκη και ωσ μια
υποκατϊςταςη (Ντεριντϊ 1996: 144–45).

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
«Ααα, όταν ϋνδοξεσ μϋρεσ»
Stathis Raftopoulos (2000)
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Η επιλογό ονϐματοσ τησ εταιρεύασ του απϐ τον Raftopoulos αποδεύχτηκε
διορατικό. Ωσ ϋνασ ϐψιμοσ όρωασ τησ ελληνικόσ μυθολογύασ, ο Διϐνυςοσ φϋρει
μαζύ του, ωσ εςωτερικό ποιϐτητα, μια αύςθηςη ξενικϐτητασ, εύναι ϋνασ
αουτςϊιντερ ανεξαρτότωσ ποϑ βρύςκεται, και ςε αντύθεςη με τισ περιςςϐτερεσ
θεϐτητεσ, πεθαύνει. ϑμφωνα με νεϐτερουσ μελετητϋσ, το διονυςιακϐ ςτοιχεύο
χαρακτηρύζεται ιδιαύτερα απϐ αυτό την διϊλυςη των ορύων (ανϊμεςα ςτο
ξϋνο/οικεύο, θνητϐ/θεώκϐ και οϑτω καθ’ εξόσ). Περιγρϊφοντασ τον ρϐλο των
Ελλόνων αιθουςαρχών τησ μεταπολεμικόσ εποχόσ, εύναι εϑκολο να υποπϋςουμε
ςτο ςφϊλμα των ανώφελων δυαδικών ςχημϊτων. Οι απλϋσ δυαδικϋσ
αντιθϋςεισ, που ςυνόθωσ επικαλοϑμαςτε για να διαχωρύςουμε το εγχώριο απϐ
το ξϋνο, δεν εύναι ιδιαύτερα αποτελεςματικϋσ ϐταν περιγρϊφουμε τα
αλληλϋνδετα κινηματογραφικϊ δύκτυα προβολόσ και διανομόσ τησ διαςπορϊσ,
οϑτε ϐταν επιχειροϑμε να ςυλλϊβουμε την αςυνόθιςτη πολυπλοκϐτητα των
εμπειριών του μεταναςτευτικοϑ κοινοϑ. Εμπειριών που προκϑπτουν απϐ
υλικοϑσ, κοινωνικοϑσ και ςυναιςθηματικοϑσ χώρουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων
και εκεύνων των κινηματογραφικών αιθουςών, με αλληλϋνδετουσ και
περύπλοκουσ τρϐπουσ. Η πολυπλοκϐτητα των κινόςεων και των ανταλλαγών
επύ πολλαπλών ςυνϐρων – εθνικών, τοπικών και πιο περιοριςμϋνων – δεν
ποικύλει λιγϐτερο απϐ το μϋγεθοσ ό τον αντύκτυπϐ τουσ. Επύςησ, αναδεικνϑει
κϊτι απϐ ϐςα ςυνεπϊγεται η κατανϐηςη των κινηματογραφικών εμπειριών τησ
διαςπορϊσ ςτη Μελβοϑρνη ωσ παραδεύγματοσ μιασ τοπικϊ προςδιοριςμϋνησ
εκδοχόσ τόσ εν εξελύξει παγκοςμιοπούηςησ.
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