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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η  διερεύνηση  της μουσικής 

αφήγησης στην κινηματογραφική ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα, παραγωγής 2003, σε 

σενάριο και σκηνοθεσία Τάσου Μπουλμέτη και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. 

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης τριών μουσικών αφηγηματικών 

ενοτήτων αναφορικά με την τονικότητα ρε ελάσσονα και των νοηματικών αφηγηματικών 

ενοτήτων στην επιλεγμένη ταινία.  

Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της ερευνήτριας επικεντρώθηκε στην ανάδειξη 

εκείνων των μηχανισμών δόμησης του νοήματος της μουσικής και της φιλμικής 

αφήγησης σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η αφήγηση 

της ταινίας. Αποτέλεσμα της παραπάνω έρευνας είναι ότι η μουσική επένδυση μιας 

ταινίας κατέχει έναν κυρίαρχο σημασιολογικό κώδικα, ο οποίος συσχετίζεται με το 

εκάστοτε ιστορικό συγκείμενο, στην προκειμένη περίπτωση με την απέλαση των 

Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1964 από τις τουρκικές αρχές.    

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ερευνητικός σκοπός, δίνεται το ιστορικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η αφήγηση της ταινίας και διερευνάται ο ρόλος της 

μουσικής στις κινηματογραφικές ταινίες. Η ταινία αναλύεται ως ένα ενιαίο κείμενο, με 

βάση τη θεωρία της αφηγηματολογίας και του Christian Metz. Για την ανάλυση του φιλμ 

χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό εργαλείο που στηρίζεται στη θεωρία της δομικής 

σημαντικής του Algirdas Julien Greimas, έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε από τους Α.-Φ. 

Λαγόπουλο & Κ. Boklund-Λαγοπούλου (2016), και Α.Χριστοδούλου (2007, 2012). Το 

φιλμ αναλύθηκε σε νοηματικές ενότητες, αφηγηματικές και μουσικές, από όπου 

προέκυψαν οι ισοτοπίες των νοηματικών δομών επιλεγμένων σκηνών για τους σκοπούς 

της έρευνας.    

 

 

ABSTRACT 

The object of this current study had been the investigation of the narrative music in the 

movie “A Touch of Spice”, produced in 2003, written and directed by Tassos Boulmetis 

and music written by Evanthia Reboutsika. The aim of the study is to investigate the 

relationship of three musical narrative sections regarding the D minor tonality and sign 

narrative modules in selected movie. Specifically, the interest of the researcher was 
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focused on highlighting those mechanisms of meaning construction of music and filmic 

narrative in relation to the historical context in which the film's narrative takes place. 

Result of the above research is that the music of a film coating holds a dominant semantic 

code, which is associated with the current historical context, in this case, the expulsion of 

the Greeks of Constantinople in 1964 by the Turkish authorities. In order to achieve the 

research purpose, it is given the historical context in which the narration of the film takes 

place and the role of music in films is investigated. The film is analyzed as a single text, 

based on the theory of narratology and theory of Christian Metz. For the film analysis the 

methodological tool based on the theory of the construction of major Algirdas Julien 

Greimas, as it was used by the A.-F. Lagopoulou & K. Boklund-Lagopoulou (2016), and 

A.Christodoulou (2007, 2012) was used. The film was analyzed in units of meaning, 

narrative and music, from which the isotopes of sign structures selected scenes for 

research purposes were emerged. 
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0. Εισαγωγή 

Από την γέννηση  του κινηματογράφου, η μουσική μαζί με την σκηνοθεσία και 

τους ηθοποιούς αναδείχτηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά μιας 

κινηματογραφικής ταινίας. Με τη δύναμή της να εκφράζει οποιοδήποτε συναίσθημα και 

οποιαδήποτε κατάσταση, έχει τη δυνατότητα να σταθεί δίπλα στην εικόνα και με αυτό 

τον τρόπο να χαρακτηρίζει την ίδια την ταυτότητα της ιστορίας. Στην εξέλιξή του ο 

κινηματογράφος αφομοίωσε πολλές τέχνες και τεχνολογίες. Η εικόνα, ο λόγος, η κίνηση, 

ο ήχος και η μουσική αλληλεπιδρούν και συνθέτουν ένα καινούριο σύμπαν με ισορροπίες 

ανάμεσα σε διαφορετικούς νόμους και κώδικες. Αυτό σημαίνει πως η μουσική για τον 

κινηματογράφο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κριτήρια της μουσικής που 

προορίζεται αποκλειστικά για ακρόαση. Σκοπός της μουσικής που συνοδεύει την εικόνα 

είναι να λειτουργήσει παράλληλα με αυτήν, αναδεικνύοντας το νόημά της.  

Με την εμφάνιση του κινηματογράφου η μουσική τον υποστηρίζει με έναν 

μηχανικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της προβολής οι κινούμενες εικόνες συνοδευόντουσαν 

από κάποιο μηχανικό μέσο (γκονγκ κ.λπ.),ή από ζωντανή μουσική, ένα πιάνο ή μερικές 

φορές ολόκληρη ορχήστρα. Η όλη διαδικασία αποτελούσε μέρος της προβολής και δεν 

ήταν ενσωματωμένη στην ταινία. Τα μουσικά θέματα ήταν μελωδίες από τραγούδια ή 

αποσπάσματα κλασσικών έργων που προϋπήρχαν. Στην πορεία εμφανίζονται και νέες 

συνθέσεις, δημιουργίες φτιαγμένες ειδικά για την ταινία. Ωστόσο στη δεκαετία του 1930 

επέρχεται η μεγάλη αλλαγή με τη μετατροπή του βωβού κινηματογράφου σε ομιλούντα 

και αρχίζει να ανατέλλει μέσα σε περιόδους οικονομικής κρίσης η χρυσή εποχή του 

κινηματογράφου. Τον παρακολουθεί ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών στην ιστορία του. Οι 

κινηματογραφικές εταιρίες μετατρέπονται σε βιομηχανίες. Στούντιο παραγωγής, δίκτυα 

αιθουσών, πολυάριθμο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αποτελούν πια τη νέα δύναμη 

στον τομέα της ψυχαγωγίας. 

Συγχρόνως με τον κινηματογράφο και η μουσική συμβαδίζει στα χνάρια του 

παίρνοντας μορφή υψηλής τέχνης ως κινηματογραφική μουσική. Το Χόλυγουντ γίνεται 

έδρα συνάντησης και δημιουργίας σπουδαίων μουσικών από όλο τον κόσμο και οι 

συνθέτες με τη βοήθεια της τεχνολογίας σχεδιάζουν με λεπτομέρεια τη μουσική πάνω 

στις εικόνες πετυχαίνοντας τον συγχρονισμό τους.  

Μετά το τέλος του πολέμου οι ταινίες γίνονται περισσότερο ρεαλιστικές και τα 

θέματα με τα οποία ασχολούνται περιστρέφονται γύρω από την ανθρώπινη υπόσταση. 
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Αναδεικνύονται νέα είδη της μουσικής όπως η τζαζ, η  ηλεκτρονική και νέες τεχνικές. Η 

βιομηχανία του κινηματογράφου απειλείται από τις ανεξάρτητες παραγωγές και κυρίως 

την τηλεόραση. Ανακαλύπτονται νέα συστήματα ενίσχυσης του μεγέθους του χρώματος 

και του ήχου όπως σινεμασκόπ, σινέραμα, στερεοφωνικός ήχος.  Η μουσική τζαζ 

αντικαθιστά την συμφωνική μουσική, φέρνοντας τον κινηματογράφο σε πιο ελεύθερες 

και αυτοσχεδιαστικές μουσικές μορφές. Στη δεκαετία του ’60, νέοι συνθέτες όπως ο  

Ζαρ, ο Μαντσίνι και ο Ρότα φέρνουν νέες ιδέες και υπηρετούν την τάση προς την ποπ και 

την ροκ κουλτούρα. Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ’70 η αποδοχή νέων 

ρευμάτων, οι συνδυασμοί διαφορετικών στυλ και ενορχηστρώσεων εμπλουτίζουν την 

κινηματογραφική μουσική έκφραση. Στη συνέχεια, οι σημαντικές αλλαγές οφείλονται 

στην εισβολή των ηλεκτρονικών μέσων μουσικής όπως το συνθεσάιζερ και ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής..Το πλεονέκτημα του μικρού κόστους και η ταχύτητα 

παραγωγής επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό συνθετών να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο. 

Η γενικότερη εικόνα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα συνδυασμό όλων 

των μουσικών τάσεων του παρόντος και του παρελθόντος. Η απαραίτητη πρόβλεψη για 

την πολυχρηστικότητα της ταινίας έχει επηρεάσει τόσο την τέχνη του κινηματογράφου 

όσο και τη μουσική για τον κινηματογράφο. Οι συνθέσεις για τον κινηματογράφο 

προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στις 

κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στο απλοϊκό περιβάλλον της τηλεόρασης. Στην 

εποχή της παγκοσμιοποίησης όταν η κινηματογραφική μουσική συνοδεύει ταινίες που 

προορίζονται για παγκόσμια καριέρα είναι αυτονόητο να αποβάλλει στοιχεία από 

ιδιαίτερες τοπικές ή παραδοσιακές μελωδίες και να προσαρμοστεί σε μια αναγνωρίσιμη- 

κατανοητή μορφή. Η δημοφιλής μουσική κάθε εποχής, άμεσα αποδεκτή από το ευρύ 

κοινό, μπορεί και συμβάλλει στη μαζική εμπορική αποδοχή της ταινίας. 

Στη δημιουργία μίας ταινίας και ανάμεσα στους βασικούς της συντελεστές τον 

συνθέτη και τον σκηνοθέτη, αυτός που θα ορίσει τα πλαίσια και θα έχει τον τελικό λόγο 

είναι ο σκηνοθέτης. Στην ιστορία του κινηματογράφου υπάρχουν σπουδαία ζευγάρια με 

αριστουργηματικές δημιουργίες  όπως Χίτσκοκ-Χέρμαν, Φελίνι-Ρότα, Μορικόνε-Λεόνε, 

Μπάρτον-Ελφμαν. Η επιλογή του συνθέτη προκύπτει από το ταλέντο, τη φήμη, τον 

επαγγελματισμό του αλλά και από μία πιθανή προηγούμενη συνεργασία με τον 

σκηνοθέτη Η σύλληψη της ιδέας της μουσικής (concept) προέρχεται από την ανάλυση 

των ηρώων, τον τόπο, τον χρόνο της ιστορίας και όλα παρουσιάζονται σε μακέτα της 

ενορχήστρωσης από συνθεσάιζερ. Στη συνέχεια, ηχογραφείται και κατόπιν γίνεται μίξη 
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με τους διαλόγους και τον ήχο. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένος ένας συνθέτης 

κινηματογραφικής μουσικής χρειάζεται να γνωρίζει την ιστορία της μουσικής, τα 

διάφορα είδη ενορχήστρωσης, τα προηγούμενα σημαντικότερα έργα για κινηματογράφο, 

αλλά και να έχει πλήρη εικόνα της κινηματογραφικής διαδικασίας. Είναι αναγκαίο και 

ιδιαίτερα σημαντικό, να μπορεί να εκφράζεται μέσω της μουσικής σε δραματουργικό, 

ψυχολογικό ή συναισθηματικό επίπεδο. 

Η μουσική έχει τη δύναμη να εκφράσει οποιαδήποτε κατάσταση και να χρωματίσει 

οποιαδήποτε συναισθηματική χροιά. Έτσι στη διάρκεια της ταινίας, η μουσική 

παρεμβαίνει σχολιαστικά ή επεξηγηματικά στη δράση (Μουζάς, 2004). 

          Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μία προσέγγιση στη λειτουργία της 

μουσικής αφήγησης, στην κινηματογραφική ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα, παραγωγής 

2003, σε σενάριο-σκηνοθεσία Τάσου Μπουλμέτη και μουσική της Ευανθίας 

Ρεμπούτσικα. Η επιλογή και η ανάλυση συγκεκριμένων σκηνών της ταινίας και της 

αντίστοιχης μουσικής συσχετίζονται με τα ιστορικά-κοινωνικά-πολιτικά γεγονότα της 

εποχής του 1964, περίοδος κατά την οποία έγιναν διωγμοί στους Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης  από τις τουρκικές αρχές. Τα ιστορικά στοιχεία που έχουν προκύψει 

με τη δημοσίευση των Πρακτικών της Δίκης των γεγονότων της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 

1955, στη νήσο Πλάτη, εναντίον της ανατραπείσας κυβέρνησης Μεντερές με το 

στρατιωτικό κίνημα της 27ης Μαΐου 1960, δείχνουν ότι το σχέδιο της μαζικής απέλασης 

Ελλήνων υπηκόων που διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη με το καθεστώς «Εταμπλί», 

είχε καταστρωθεί από το 1957. (Βρυώνης, 2007). Κατά την κατάθεσή του ο μάρτυρας 

στρατηγός Ρεφίκ Τουλγκά, με την ιδιότητα του υπασπιστή του ανατραπέντος προέδρου 

της Τουρκίας Τζελάλ Μπαγιάρ, ανέφερε ότι ο τελευταίος του αποκάλυψε ότι υπάρχει 

σχέδιο απέλασης των Ελλήνων υπηκόων και κατάσχεσης των περιουσιών τους. Τόσο ο 

Ινονού όσο και ο Μπαγιάρ, στρατιωτικός ο πρώτος και οικονομολόγος ο δεύτερος, έχουν 

προέλευση από το Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος, του οποίου η ιδεολογία κυβέρνησε την 

Τουρκία από το 1908, χωρίς ουσιαστικά διαλείμματα, μέχρι τουλάχιστον το έτος 2004 

και ακόμα αποτελεί ισχυρή ιδεολογία και έχει επιρροή στα σημερινά γεγονότα στην 

πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Ο Ινονού υπήρξε διοικητής στις αρμενικές επαρχίες την 

περίοδο 1915-17 των φοβερών εκτοπισμών, αλλά και αρχιτέκτονας των διωγμών κατά 

των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων την περίοδο μετά το 1923 και ειδικότερα κατά της 

ελληνορθόδοξης κοινότητας της Πόλης και των νησιών της Ίμβρου και της Τενέδου, που 

είχαν εξαιρεθεί της ανταλλαγής των πληθυσμών. Ο Μπαγιάρ υπήρξε εκτελεστικό 
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στέλεχος του Κομιτάτου της περιοχής της Σμύρνης και ειδικότερα της Τεσκελάτι 

Μαχσουσά (Ειδική Υπηρεσία), του παραστρατιωτικού κλάδου του Κομιτάτου, την 

περίοδο 1914-18, κατά τη διάρκεια των μαζικών διωγμών των ελληνικών κοινοτήτων της 

δυτικής Μικράς Ασίας. Η αναφορά στα δύο αυτά ισχυρά άτομα –που υπήρξαν θανάσιμοι 

αντίπαλοι– του πολιτικού σκηνικού της Τουρκίας, δείχνει την αδιάκοπη πολιτική κατά 

των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων με σκοπό τον αφανισμό τους. 

H Σύμβαση «Περί της Ανταλλαγής των Ελληνικών και Μουσουλμανικών 

Πληθυσμών», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διεθνούς Συνθήκης της Λωζάννης, 

στο Άρθρο 2 όριζε τους εξαιρούμενους από την ανταλλαγή Έλληνες κατοίκους της 

Κωνσταντινούπολης ως εξής: «Θέλουσι θεωρηθεί ως Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως, 

πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι ήδη προ της 30ής Οκτωβρίου 1918, εν τη 

περιφέρεια της Νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεως, ως αυτή καθορίζεται διά του νόμου 

του 1912». Πρέπει να σημειωθεί ότι στην επίσημη καταμέτρηση των πληθυσμών το 1927 

σε σύνολο περίπου 120.000 Ελλήνων της Πόλης οι 26.000 ήταν Έλληνες υπήκοοι που 

υπάγονταν στο καθεστώς «Εταμπλί». Τον Ιούνιο του 1932, εν μέσω μιας ατμόσφαιρας 

ενθουσιασμού της «Ελληνοτουρκικής Φιλίας», που ακολούθησε την επίσκεψη του 

πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Άγκυρα το φθινόπωρο του 1930, η 

κυβέρνηση της Τουρκίας απαγόρευσε την άσκηση ενός μεγάλου συνόλου επαγγελμάτων 

στους Έλληνες υπηκόους, με αποτέλεσμα να εκπατριστούν περίπου 15.000 από αυτούς 

την περίοδο 1932-34. Το έτος 1964 ο αριθμός των Ελλήνων υπηκόων ήταν 12.000 σε 

σύνολο 90.000 ομογενών στην Πόλη. Η απέλαση των Ελλήνων υπηκόων το 1964-65 

υπήρξε μια από τις παραβιάσεις της Συνθήκης της Λωζάννης. Η οποιαδήποτε επίλυση 

της Συμφωνίας της Άγκυρας του 1930 δεν ισχύει, αφού δεν μπορεί η διεθνής σύμβαση 

της Λωζάννης να αντικατασταθεί από μια διμερή σύμβαση. Επίσης, η απέλαση των 

περίπου 12.000 Ελλήνων της Πόλης υπήρξε μια πράξη μείζονος κλίμακας παραβίασης 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως του Καταστατικού του ΟΗΕ και της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1950), που η Τουρκία είχε 

ενστερνιστεί από το 1954 (Βακαλόπουλος,1993) 

Πρέπει να τονιστεί ότι ευθύνη δεν έχει μόνο η τουρκική κυβέρνηση για τη 

θεραπεία και αποκατάσταση των θυμάτων, αλλά και οι κυβερνήσεις που έχουν 

συνυπογράψει τη Συνθήκη της Λωζάννης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων της Ρώμης (1950), επειδή καμία από αυτές δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα 

σε ενέργειες προς τα διεθνή δικαστήρια για την προστασία των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Κορυφαία πράξη βίας υπήρξε ο 

εξαναγκασμός να υπογράψουν δήλωση που δεν επιτρεπόταν να διαβάσουν, ότι δήθεν 

είχαν διενεργήσει βλαβερές ενέργειες κατά της Τουρκίας. Παράλληλα τα καταπιεστικά 

μέτρα επεκτείνονταν σε όλα τα μέλη και ιδρύματα της ομογένειας. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι όλες αυτές οι ενέργειες ενορχηστρώνονταν από την Ειδική Επιτροπή 

Μειονοτήτων που είχε ιδρυθεί το φθινόπωρο του 1962 και λειτουργούσε στο 

πρωθυπουργικό γραφείο και της οποίας ο ρόλος αποκαλύφθηκε το 2004 όταν 

καταργήθηκε. Για πολλά χρόνια, στέλεχος της Επιτροπής αυτής ήταν ο Οκτάι Ενγκίν, 

που είχε τοποθετήσει τη νύκτα της 5ης Σεπτεμβρίου 1955 στο προξενείο της Τουρκίας 

την εκρηκτική ύλη, που είχε αποτελέσει το σύνθημα για την έναρξη των επιθέσεων κατά 

του ελληνισμού της Πόλης. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η αντίδραση των ελληνικών 

κυβερνήσεων της περιόδου 1964-74 υπήρξε από αδιάφορη έως ανύπαρκτη. (Ιωαννίδης 

1995, Σαρρής 1982)  

Αντικείμενο της έρευνας της παρούσας εργασίας, αποτελεί η διερεύνηση: α) του 

τρόπου δόμησης επιλεγμένων σκηνών και β) η μουσική επένδυση αυτών των σκηνών, 

προκειμένου να διερευνηθεί η σημειωτική σχέση σκηνών και μουσικής . 

Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού βασίστηκε στη σημειωτική θεωρία και 

ανάλυση του Greimas, η οποία αποτελεί μια μέθοδο για την ανάλυση κάθε σημειωτικού 

συστήματος (Χριστοδούλου, 2012:74). Ο Greimas, ορίζει τρία βασικά επίπεδα 

ανάλυσης: (α) την βαθιά δομή του νοήματος, (β) το ανθρωπομορφικό επίπεδο (δράσεις 

δρώντων προσώπων) και τέλος, (γ) το επίπεδο της αφήγησης. Μεθοδολογικό εργαλείο 

ανάλυσης των επιλεγμένων κινηματογραφικών σκηνών αποτελεί το σημειωτικό μοντέλο 

ανάλυσης του Greimas, έτσι όπως εφαρμόστηκε από τους A. Lagopoulos & K. Boklund - 

Lagopoulou (1992, 2016) και Α. Χριστοδούλου (2003, 2007, 2012). Με το εν λόγω 

εργαλείο εντοπίζονται οι σημασιολογικές δομές του κειμένου και εντοπίζονται οι 

σημασιολογικοί σημειωτικοί μηχανισμοί.  

Για τις ανάγκες της έρευνας η ταινία δομήθηκε σε νοηματικές ενότητες (Barthes, 

1988). Σύμφωνα με τη θεωρία του Metz, κάθε νοηματική ενότητα παραπέμπει σε μεγάλα 

αφηγηματικά μέρη που προσδιορίζουν τη δομή ενός έργου (Διζικιρίκης, 1988: 114). Το 

σύνολο των νοηματικών ενοτήτων αποτελεί την κινηματογραφική αφήγηση (σύνταγμα). 

Οι επιλεγμένες ενότητες αναλύθηκαν, με βάση τη θεωρία της σημειωτικής, σε κώδικες, 

οι οποίοι αποτελούν βασική έννοια στη θεωρία της δομικής σημαντικής του Greimas. Ο 

κάθε κώδικας προκύπτει από την ομαδοποίηση των μονάδων του λόγου σύμφωνα με 
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έναν κοινό σημασιολογικό περιεχόμενο (Χριστοδούλου, 2012: 74). Για τη 

πραγματοποίηση της ανάλυσης του μουσικού μέρους των επιλεγμένων σκηνών έγινε 

χρήση των μεθοδολογικών εργαλείων του Cook (1998α) και της αφηγηματικής 

λειτουργίας της μουσικής στις κινηματογραφικές ταινίες σύμφωνα με τον Wingstedt 

(2005) και την Kassabian (2001) και θεωρήθηκε το μουσικό θέμα Στο Πατάρι ως 

Leitmotiv (καθοδηγητικό μοτίβο). 

Στο πλαίσιο αυτής της οριοθέτησης η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. 

Στο πρώτο ο θεωρητικός  προβληματισμός  αποτελείται από τρία κεφάλαια 1ο. Πώς 

λειτουργεί η μουσική και η σημειολογία της. 2ο. Ιστορικά στοιχεία του Διεθνή και του 

Τοπικού Κινηματογράφου. 3ο. Η κινηματογραφική μουσική και η λειτουργία της.    

Στο δεύτερο μέρος, η έρευνα αποτελείται από τρία επίσης κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο 

4
ο
 κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της ταινίας, ενώ στο 5ο αναλύονται τρεις  από τις 

εννέα μουσικές ενότητες της ταινίας, Ο Σταθμός στο 5.1, Επιστροφή στο 5.2 και Στο 

Πατάρι στο 5.3. Στο 6
ο
 κεφάλαιο συνοψίζονται οι απόψεις και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από αυτή την έρευνα ενώ στο 7
ο
 τίθεται η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε. Η εργασία ολοκληρώνεται με το Γλωσσάρι, το Παράρτημα που 

επεξηγεί μουσικούς όρους καθώς επίσης και τις παρτιτούρες των τριών μουσικών 

ενοτήτων σε διασκευή για πιάνο, του Θοδωρή Κοτεπάνου. 

Αφορμή για τη παρούσα έρευνα αποτέλεσε ένα βιωματικό γεγονός αλλά και η 

ιδιότητα της ερευνήτριας ως μουσικός.  Στη φωτογραφία που ακολουθεί, εμφανίζεται η 

Οικογένεια Κωνσταντίνου και Παρασκευής Μενεξιάδη, στη Κωνσταντινούπολη το 1932. 

Πρόκειται για μια φωτογραφία αστών της Πόλης, ενθύμιο  μίας εποχής ακμής του 

προηγούμενου αιώνα, όπου διακρίνονται ο Κωνσταντίνος Μενεξιάδης, η σύζυγός του 

Παρασκευή –αδελφή του παππού μου Κωνσταντίνου Χατζόπουλου-, καθώς και τα έξι 

παιδιά τους Γιώργος, Νίκος, Ελένη, Θωμαΐς, Σωτήρης, Αναστασία. Το 1964 απελάθηκαν 

από την Κωνσταντινούπολη και τα έξι παιδιά, εγκαταλείποντας πίσω τους μέλη των 

οικογενειών τους, σπίτια και περιουσίες και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, στη περιοχή 

των Αμπελοκήπων. Είχα την τύχη να τους γνωρίσω και τους έξι και πάντα με γοήτευαν 

με την ιδιαίτερη χρήση της ελληνικής γλώσσας –πολίτικη- τις συνήθειές τους στο 

στρώσιμο του τραπεζιού, ιεροτελεστία που έπρεπε να την προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη 

στο σπίτι τους, τις εξαιρετικές τους γνώσεις σε θέματα ιστορίας και τέχνης, όπως και τη 

γνώση  ξένων γλωσσών. Απόφοιτοι της Μεγάλης του Γένους Σχολής, έφεραν μία 

αρχοντιά και έναν διαφορετικό πολιτισμό στην Ελλάδα εκείνης της εποχής. Αφιερώνεται 
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σε αυτούς η παρούσα εργασία, με τη νοσταλγική διάθεση που ανεπανάληπτα εκφράζει η 

βραβευμένη ταινία του Μπουλμέτη.  
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Α΄ΜΕΡΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 

1. Η λειτουργία και η σημειολογία της μουσικής   

 

Η λέξη «μουσική» εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. σε κείμενα που 

έχουν διασωθεί έως σήμερα όπως του Πινδάρου, του Ηρόδοτου, του Θουκυδίδη. Με τον 

όρο «μουσική» οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν το σύνολο των πνευματικών και 

διανοητικών επιδόσεων ειδικά στην τέχνη (οποιαδήποτε τέχνη υπό τη προστασία των 

Μουσών) τις καλές τέχνες και τα γράμματα και ιδιαίτερα τη λυρική ποίηση (ποίηση με 

μουσικό μέλος). Ως ανεξάρτητη τέχνη χωρισμένη από τη ποίηση γενικεύτηκε τον 4
ο
 π.Χ. 

αιώνα. Έως τότε κανένας ειδικός όρος δεν χρησιμοποιείτο για τη μουσική (Μιχαηλίδης, 

1982: 216-217). 

Στην αρχαιότητα υπήρχαν δύο κυρίως σχολές ως προς τον τρόπο αντίληψης της 

μουσικής, η Πυθαγορική και η Αριστοξενική. Σύμφωνα με τη πρώτη, η αντίληψη και 

κρίση της μουσικής γίνεται από τη διάνοια, το πνεύμα και όχι την αίσθηση της ακοής. Ο 

Αριστόξενος υποστήριζε ότι η κατανόηση της μουσικής γίνεται με δύο τρόπους: από την 

αίσθηση της ακοής για την αντίληψη του ύψους και των διαστημάτων, ενώ για τη 

διάκριση των μηχανισμών των ήχων από τη διάνοια (Μιχαηλίδης, 1982: 218 και 

Αριστόξενος, Αρμονικά Στοιχεία).  

Όταν κάποιος κάνει λόγο περί  μουσικής, μιλάει γενικά για την έννοια της 

μουσικής και ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μουσική ή μπορεί να 

λειτουργήσει ως φορέας νοήματος. Η μουσική δεν είναι απλά κάτι ευχάριστο στην ακοή 

αλλά είναι βαθιά ριζωμένη στον ανθρώπινο πολιτισμό με δεδομένο ότι όπως δεν υπάρχει 

πολιτισμός χωρίς γλώσσα, δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς μουσική. Η μουσική δεν είναι 

κάτι που απλώς υφίσταται, αλλά κάτι που εμείς δημιουργούμε και κάτι που 

δημιουργούμε από αυτήν. Οι άνθρωποι σκέπτονται μέσω της μουσικής, 

αυτοπροσδιορίζονται και εκφράζονται μέσω αυτής (Cook, 1998:13). H μουσική είναι σαν 

ένας μύθος κωδικοποιημένος με ήχους αντί λέξεων (Levi Strauss, 1981).  

Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει όσον αφορά τη μουσική είναι, εάν η μουσική 

φέρει κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό, τότε θα πρέπει να υπάρχει τρόπος ώστε να 

μπορεί το νόημα αυτό να γίνει κατανοητό από τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, θα πρέπει η 
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νοηματοδότηση της μουσικής σύνθεσης να γίνει αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο από έναν 

τουλάχιστον ακροατή όπως τον επικοινωνεί ο συνθέτης της μουσικής σύνθεσης. Ό,τι 

επικοινωνείται είναι η εμπειρία που συνίσταται από την εμπειρία του ακούσματος των 

ήχων. Πρώτος ο Gottfried von Herder (1744-1803), Γερμανός φιλόσοφος, στο έργο του 

Kalligone 1800, έκανε την ορθή παρατήρηση ότι με την καθαρή μουσική εξωτερικεύεται 

όχι τούτο ή εκείνο το συναίσθημα  με το ιδιαίτερο περιεχόμενό του, αλλά το συναίσθημα 

εν γένει κατά την εσωτερική του  ουσία, η ίδια δηλαδή, η ενδόμυχη κίνηση της ψυχής. 

Την παραπάνω σκέψη ανέπτυξε περισσότερο ο Hegel, o οποίος αναφέρει ότι η μουσική 

μεταχειρίζεται για εκφραστικό της μέσον το πιο αφηρημένο υλικό: τον ήχο (Budd, 1992). 

Ο Rousseau στο έργο του, Essai sur l’Origine des Langues (1753), τάσσεται με την ιδέα 

ότι η μουσική προέρχεται από τον τονισμό και τον ρυθμό του φυσικού λόγου. Στην 

Αρχαία Ελλάδα ο ρυθμός του λόγου ήταν πιο κοντά στη μελωδία σε σύγκριση με τις 

μοντέρνες γλώσσες και ο ήχος της γλώσσας ήταν περισσότερο μία έκφραση των 

συναισθημάτων του ομιλητή. Ο Rousseau θεωρούσε πως η μουσική είναι μία μιμητική 

τέχνη όχι εξ αιτίας των κινήσεων της φύσης αλλά από τον ήχο του ένθερμου λόγου 

(Monelle, 1992:4). Ο Schopenhauer στο έργο του Die Welt als Wille und Vorstellung, 

υποστηρίζει, ότι η μουσική εκφράζει την πεμπτουσία της ζωής και τα γεγονότα της, όχι 

τα γεγονότα από μόνα τους, αλλά τις λεπτομέρειες αυτών που δεν την  επηρεάζουν 

πάντοτε (Le Huray and Day, 1981: 328). 

Όπως ο Schopenhauer, έτσι και ο Hegel στο έργο του Asthetik, πίστευε ότι η 

μουσική είναι μία τέχνη των συναισθημάτων, μία τέχνη της εσωτερικής συναίσθησης. 

Ωστόσο η  εσωτερική συναίσθηση, θα μπορούσε να εκφρασθεί από μόνη της με λέξεις, 

αλλά η μουσική επικοινωνεί με αυτή σε ένα βαθύτερο επίπεδο από το συναίσθημα, «την 

προσωπική έκταση υποκειμενικότητας του εγώ» (Le Huray and Day, 1981:344).  

Ο γλωσσολόγος F.De Saussure ισχυρίζεται πως η μουσική δεν είναι αναφορική. 

Ωστόσο, όλη η ιδέα της νοηματοδότησης στη μουσική και η πρόταση ότι η μουσική είναι 

μία γλώσσα, απορρίφθηκαν από κάποιους μοντέρνους συγγραφείς. Η ιδέα του 

σημαινόμενου, δηλαδή της σημασίας που έχει η μουσική, δεν δημιουργεί μεγάλη 

αίσθηση στη μουσική ισχυρίζεται ο Deliege (1987). Η περιγραφή της μουσικής σε 

γλωσσολογικούς όρους θεωρείται από τον Karbusicky (1987β:431) ότι είναι μία 

«υπερβολική μεταφορά», οπότε το μουσικό νόημα  είναι στην πραγματικότητα 

υπομεταφορά.  
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Η Kassabian (2009) ισχυρίζεται πως η σχέση οποιουδήποτε μουσικού γεγονότος με 

κάποιο ιδιαίτερο νόημα μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύστημα 

σύμβασης συμφωνίας νοηματοδότησης. Με άλλα λόγια, όπως οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα, έτσι και η μουσική αποκτήθηκε και μαθεύτηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό-

ιστορικό συγκείμενο, που δίνει την ικανότητα στα μουσικά συμβάντα να συμπαρασύρουν 

τον ακροατή σε μία διαδικασία νοηματοδότησης. Συνεπώς η απάντηση στο ερώτηση με 

ποιο τρόπο μπορούμε να βιώσουμε τη μουσική είναι ο χαρακτηρισμός της φύσης της 

εμπειρίας που μας επιτρέπει να καταλάβουμε τον λόγο που η μουσική έχει σημασία για 

μας. 

Ένας λεπτομερής χαρακτηρισμός της μουσικής εμπειρίας των συνθέσεων των ήχων 

θα καταφέρει να περιγράψει την εμπειρία του ρυθμού, της μελωδίας και της αρμονίας με 

άλλους ορισμούς και με αυτόν τον τρόπο να παρέχει μία ανάλυση από αυτά τα 

φαινόμενα που αποτελούν τα βασικά στοιχεία της μουσικής. Παράδειγμα για τον ρυθμό 

θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αργός, γρήγορος, εντατικός ανάλογα με την ταχύτητα 

(tempo) και από το πόσο γρήγορα ή αργά διαδέχεται ένας παλμός (ή κτύπος) τον 

επόμενο. Η μελωδία επίσης ανάλογα με την έκτασή της ποικίλει από σύντομη έως 

μεγάλης διάρκειας και κατά πόσο εύκολα μπορεί να τραγουδηθεί. Τέλος η αρμονία 

δείχνει τον τρόπο σύνδεσης μουσικών διαστημάτων δημιουργώντας έτσι μουσικές 

κλίμακες-τρόπους. Η αρχική προσπάθεια να χαρακτηρίσουμε το είδος της εμπειρίας που 

επικοινωνείται με τη μουσική με τρόπο που αποκαλύπτει τη φύση της αξίας της μουσικής 

που έχει για εμάς, είναι του Leonard B.Meyer’s στο έργο του Emotion and Meaning in 

Music. Ο Meyer ισχυρίζεται πως η μουσική είναι γεμάτη νοήματα και το νόημα της 

μουσικής είναι κάτι που επικοινωνείται στους καλλιτέχνες και στους ακροατές (Budd, 

1985:153).  

Το μουσικό νόημα ποτέ δεν είναι απόλυτο, αλλά βασίζεται σε έναν αριθμό 

στοιχείων που κάποια από αυτά είναι κυρίως υποκειμενικά, όταν τα υπόλοιπα βρίσκονται 

στην αντικειμενική πλευρά. Μία πιο κοντινή ματιά, αποκαλύπτει ότι η αλήθεια σε αυτό 

είναι ακόμη πιο σύνθετη. Όταν ακούμε ένα κομμάτι μουσικής ένας αριθμός από 

αντιδράσεις αναδύονται σε διαφορετικά επίπεδα. Σε κάποια θέματα αντιδρούμε, όπως 

στον ήχο ή στον ρυθμό, που είναι ιδιότητες της μουσικής που μπορούν αντικειμενικά να 

προσδιορισθούν, να μετρηθούν επιστημονικά και να περιγραφούν χρησιμοποιώντας 

μαθηματικά μοντέλα. Ορισμένα ψυχολογικά τεστ αναφέρουν πως ένα μεγάλο ποσοστό 

θα αντιδράσει με συγκεκριμένο τρόπο στον συγκεκριμένο ρυθμό, αν και ποτέ δεν είναι 
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απολύτως προβλέψιμες οι απαντήσεις. Επίσης, υπάρχουν στοιχεία στη μουσική που θα 

μας οδηγήσουν να αντιδράσουμε με τρόπους που είναι σχετικά υποκειμενικοί, καθώς 

σχεδιάζονται με βάση προσωπικές μνήμες και εμπειρίες, ανακαλώντας στο νου μας 

συγκεκριμένα σενάρια. Ανάμεσα σε αυτά τα όρια  υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

πιθανών θέσεων, που μπορεί να ειπωθεί ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο πολιτιστικά 

καθορισμένος, με την αίσθηση ότι εμείς μοιραζόμαστε αυτούς τους ιδιαίτερους τύπους 

αντιδράσεων σε συγκεκριμένες μουσικές καταχωρήσεις με μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ομάδες άλλων ανθρώπων. Το θέμα στο Star Wars, ‘Play It Again, Sam’ και το πρώτο 

τραγούδι-επιτυχία των Beatles από το 1962, το Love me Do, είναι το καθένα με τον δικό 

του τρόπο μέρος του πολιτιστικού ιστού, σχεδιασμένο πάνω σε προσωπικές μνήμες μιας 

συγκεκριμένης γενιάς που κάνουν τις αντιδράσεις μας σε αυτά τα τραγούδια 

υποκειμενικά ξεκάθαρες, όταν την ίδια ώρα απευθύνονται σε έναν μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων. Με έναν ίδιο τρόπο υπάρχουν στοιχεία μουσικής που έγιναν αποδεκτά από 

πολλούς ανθρώπους μέσα από έναν ιδιαίτερο πολιτισμό αντικειμενικά αληθινό, αν και 

αυτοί πραγματικά δεν ήσαν. Στη σφαίρα της δυτικής κουλτούρας πιστεύεται για 

παράδειγμα, ότι το κλειδί του ΦΑ, διαφέρει από το κλειδί του ΝΤΟ με όρους διάθεσης 

και συνδηλωτικού περιεχομένου, αλλά αυτή η υπόθεση φαίνεται να είναι ένας μύθος 

(Powell & Dibben, 2005). Με αυτόν τον τρόπο πολιτιστικές μεταφερόμενες ιδέες σε 

σχέση με τη μουσική που είναι αποδεκτές από έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δεν είναι 

απόλυτα αντικειμενικές. 

Επίσης, έχει  ειπωθεί ότι το μουσικό νόημα είναι απόλυτα συνδηλωτικό, από τότε 

που το μη ακριβές νόημα μπορεί να αποδοθεί με μουσικούς όρους. Κάθε μουσικό μοτίβο 

ή απόσπασμα βασίζεται σε συγκείμενο για τη νοηματοδότησή του και μία μεμονωμένη 

νότα μπορεί να μην έχει καθόλου νόημα.   

Με βάση τη θεωρία της σημειωτικής, κάθε πολιτισμικό σημείο έχει δύο σημασίες, 

τη δηλωτική και τη συνδηλωτική. Η δήλωση είναι η αρχική νοηματοδότηση ενός 

ορισμού ή μίας έκφρασης, ή μιας έννοιας, η οποία  κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 

διαφοροποιείται. Είναι δηλαδή, το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζεται η έννοια ή η ιδέα 

που διαφοροποιεί τη σημασία όπως, για παράδειγμα, η έννοια του λευκού χρώματος, 

διαφοροποιείται όταν αλλάζει το συγκείμενο. Στον Hjelsmlev (1961:114-125) οφείλεται 

η θεωρητικοποίηση του συμβόλου στο πλαίσιο εισαγωγής των βασικών εννοιών της 

σημειωτικής: της δήλωσης (denotation), της συνδήλωσης (connotation) και της 

μεταγλώσσας (metalangage). Σύμφωνα με τον Hjelsmlev δηλωτική σημειωτική είναι 
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αυτή που κανένα επίπεδό της δεν περιλαμβάνει εσωτερικά τα δύο επίπεδα έκφρασης και 

περιεχομένου. Αναφέρει ωστόσο ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες το 

επίπεδο της έκφρασης περιλαμβάνει δύο επίπεδα, οπότε τότε έχουμε συνδηλωτική 

σημειωτική. Εν τούτοις σε άλλες περιπτώσεις το επίπεδο περιεχομένου είναι μία πλήρης 

σημειωτική, με αποτέλεσμα την ύπαρξη μίας μετασημειωτικής, μιας μεταγλώσσας 

(Λαγόπουλος & Boklund-Λαγοπούλου, 2016:75). 

Ο Eco (1979:55), ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον Hjelsmlev αναφέρει ότι «Η 

διαφορά……..δεν είναι (όπως πολλοί συγγραφείς ισχυρίζονται) διαφορά ανάμεσα σε 

άφωνη και δυσδιάκριτη νοηματοδότηση ή μεταξύ αναφορικής και συναισθηματικής 

επικοινωνίας και τα λοιπά. Ό,τι απαρτίζει μία συνδήλωση έτσι ακριβώς λειτουργεί και  ο 

συνδηλωτικός κώδικας που το εγκαθιστά. Το χαρακτηριστικό ενός συνδηλωτικού κώδικα 

είναι το γεγονός ότι η περαιτέρω νοηματοδότηση συμβατικά βασίζεται σε έναν 

πρωταρχικό κώδικα».  

Με βάση τα παραπάνω, η μουσική μοιάζει  να έχει δηλωτικό νόημα όταν μιμείται 

κάποιο φυσικό ήχο, ή όταν αναφέρεται σε κάποια άλλη εργασία ή τεχνοτροπία, όπως ένα 

σάλπισμα, ή ο ήχος κόρνου ή φλογέρας ενός βοσκού. Σπάνια υπάρχει ερώτηση για 

δηλωτική νοηματοδότηση αποκλειστικά, όπως μπορεί να υπάρξει στη γλώσσα. Ο 

Karbusicky παρατηρεί ότι ο ήχος του κούκου, ο οποίος ενδεχομένως δηλώνει το πουλί, 

μπορεί επίσης να υπονοεί ότι «η άνοιξη είναι εδώ». Σε ένα άλλο συγκείμενο μπορεί να 

συμβολίζει εξ ολοκλήρου τη φύση όπως για παράδειγμα στη πρώτη συμφωνία του 

Mahler. Επίσης, μπορεί να εισάγει μία εσωτερική  πνευματική κατάσταση, όπως στην 

Ποιμενική συμφωνία του Beethoven. Ο συνθέτης έγραψε ότι είναι περισσότερο μία 

έκφραση συναισθήματος παρά μία απεικόνισή του (Κarbusicky, 1986:61). Στον κούκο 

στο δάσος, από το έργο το Καρναβάλι των Ζώων του Saint-Saens, ο κούκος γίνεται η 

φωνή της διακωμώδησης. Δεν υπάρχει κάτι στη μουσική τελικά που να μοιάζει με τη 

γλωσσολογική έκφραση κούκος, η οποία όπως τίθεται μπορεί να έχει μόνο δηλωτική 

σημασία. Αλλά η γλώσσα, όπως και η μουσική, περιέχει εκφράσεις εσωτερικές που 

εξαρτώνται από το συγκείμενο για τη νοηματοδότησή τους, εκφράσεις που δεν έχουν 

δηλωτικό νόημα με τη φυσιολογική έννοια.     

        Υπάρχουν, επίσης, πολλά μουσικά έργα με συνδηλωτική νοηματοδότηση, 

συναισθηματική ή περιγραφική. Από την άλλη, έργα τα οποία στερούνται τέτοιου 

νοήματος μοιάζουν να στερούνται δηλωτικού νοήματος, όπως τα 48 πρελούδια και 

φούγκες του Bach που συχνά δίνονται ως παράδειγμα. Ωστόσο, η μουσική ποτέ δεν 
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μοιάζει να μην έχει νόημα. Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση μπορεί να έχει σχεδόν έναν 

διαφορετικό χαρακτήρα στη μουσική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να 

είναι η επαναστατική σπουδή του Chopin για πιάνο, έργο 10 αρ.12 σε ντο ελάσσονα. 

Γράφτηκε από τον συνθέτη αφού πληροφορήθηκε ο ίδιος ότι η εξέγερση των Πολωνών 

είχε συντριβεί από τα Ρωσικά στρατεύματα το 1830. Το κομμάτι είναι σχεδιασμένο σαν 

άσκηση για πιάνο ή σπουδή για το αριστερό χέρι. Εξαιρετικής τεχνικής δυσκολίας 

σπουδή η οποία αποτελεί ένα κομψοτέχνημα μουσικής έκφρασης παγκοσμίως γνωστό. 

Ωστόσο ο Hans Keller στη λειτουργική ανάλυση της μουσικής, στην οποία καμία λέξη 

δεν εμφανίζεται, αλλά μόνο δομικές προτιμήσεις επιδεικνύονται με μικρά κομμάτια 

εξαιρετικού συνθετικού υλικού, μπορεί να φαίνεται ότι χρησιμοποιεί τη μουσική με ένα 

μεταγλωσσικό τρόπο (Keller, 1957). Ο Eco αναφέρεται σε «σινιάλα από τρομπέτες στον 

στρατό» καθώς έχει ρητά δηλωτική αξία (Eco, 1976:11), αλλά αυτά τα σινιάλα είναι 

αρχικά συνδηλωτικά, όπως αναφέρθηκε  προηγουμένως. Η προκατάληψη ενάντια στη 

σημειωτική άποψη της μουσικής συνήθως ευθύνεται για την αφελή  εντύπωση πως όλη η 

νοηματοδότηση είναι αναφορική.   

         Η σημειωτική είναι η θεωρία των σημείων, που προέρχεται από την ελληνική λέξη 

σημείον. Από τότε που η μουσική μοιάζει να είναι γεμάτη νοήματα, οι φυσικοί της ήχοι  

θεωρούνται ως σημεία. Ο Stefani (1974:280) ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει ανάγκη να 

δείχνουμε ότι η μουσική είναι ένα σημείο. Όταν οι μουσικοί ερευνούν με μια προσπάθεια 

σημειωτικής ανάλυσης, συνήθως ρωτούν «έχει να κάνει κάτι αυτό με το βιβλίο του 

Deryk Cooke’s Η γλώσσα της Μουσικής;» Άλλοι εύχονται να γνωρίζουν αν έχει σχέση με 

τις βασικές θεωρίες της μουσικής νοηματοδότησης: τις ιδέες της μίμησης, της έκφρασης 

και του συμβολισμού. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν εύκολα αν κάποιος μπορούσε 

να απαντήσει απλά το αντίθετο. Αλλά στην πραγματικότητα όλες αυτές οι παραδόσεις 

έχουν σημειωτικά στοιχεία. Η καλύτερη εισαγωγή στη σημειωτική δεν είναι να 

απορρίψουμε κάθε οικεία άποψη μουσικής επικοινωνίας, αλλά να επανεξετάσουμε τις 

πνευματικές παραδόσεις του μοντέρνου κόσμου και να δείξουμε πως αυτοί σχετίζονται 

με τους κλάδους της σημειωτικής.  

       Η μουσική εμπειρία είναι ένας συνδυασμός που προέρχεται από ένα τεράστιο φάσμα 

στοιχείων που είναι τοποθετημένα σε διαφορετικά επίπεδα, στοιχεία που συχνά φαίνεται 

να έχουν λίγη ή και καθόλου σχηματική σχέση το ένα με το άλλο. Τα στοιχεία αυτά είναι 

δυνατόν να τοποθετηθούν κατά μήκος ενός σημειωτικού άξονα, με το υποκειμενικό ή 

προσωπικά έμπειρο (SUBJECTIV) στη μια ακραία θέση, το αντικειμενικά ή βιολογικά 
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αποφασισμένο στην άλλη πλευρά (OBJECTIV) και στο μεγάλο ενδιάμεσο τμήμα αυτό το 

οποίο ορίζεται ως πολιτιστικά αποφασισμένο ή μοιρασμένο (CULTURAL). 

        Με αυτή τη προοπτική, γίνεται ξεκάθαρο γιατί το μουσικό νόημα είναι καλύτερα να 

περιγράφεται ως ρευστό. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον παραπάνω σημειωτικό άξονα 

με τη φράση «μοιρασμένο σε όλους» από την αντικειμενική πλευρά, στη φράση «δεν 

έχει μοιραστεί καθόλου» στην υποκειμενική. Συνεπώς ένας αριθμός από σημειωτικά 

δομικά στοιχεία θα εξαφανισθούν ή θα βρεθούν στην τελευταία κατηγορία, όντας 

περισσότερο υποκειμενικά και έτσι η μουσική εμπειρία θα δημιουργηθεί από στοιχεία 

που μοιράζονται όπως ακριβώς τα στοιχεία που δεν μοιράζονται, κάνοντας κάθε δομή 

σταθερή και ασταθή την ίδια στιγμή, εξαρτώμενη από το επίπεδο και την προοπτική της 

ανάλυσης (Kuhl, 2007: 39-41). 

         Η μουσική κίνηση απεικονίζει ένα επίπεδο επικοινωνίας όπου μία μουσική φράση 

σημαίνει μία κίνηση. Είναι το κλειδί στη κατανόηση της μουσικής σημειωτικής και έχει 

ήδη συζητηθεί από πολλές πλευρές. Μία περίπτωση είναι ότι η ιδέα μίας μουσικής 

κίνησης βασίζεται στην υπόθεση ότι η χρονική λειτουργία του ακουστικού μας 

συστήματος χρησιμεύει στην οργάνωση καταχώρησης σε κομμάτια συγκεκριμένου 

μεγέθους, με σκοπό την πλέον οικονομική και αποτελεσματική διαδικασία ροής της 

πληροφόρησης του ακροατή. Επιπλέον αυτά τα κομμάτια παρουσιάζονται στον εγκέφαλο 

ως κινήσεις, ποικιλοτρόπως περιγραφόμενες ως «κινούμενες φόρμες», «ζωτικές 

επιδράσεις» ή «ενεργητικές φόρμες». Μουσικές κινήσεις, οι οποίες είναι στελέχη ενός 

γενετικού επιπέδου πρόσληψης που είναι συνδεδεμένα με τη πρόσληψη της κίνησης, τη 

κινητήρια δύναμη και την οπτικοποίηση. Αυτές οι κινήσεις συνεπώς είναι ισχυρές 

μορφές συνδυασμένες με ακουστικές πληροφορίες (ακούγοντας την κίνηση), με 

αυτονόητες οπτικές πληροφορίες (φανταζόμενοι την κίνηση), σωματοποιώντας την 

πληροφορία (αισθανόμενοι την κίνηση) και την συναισθηματική πληροφορία 

(ερμηνεύοντας την κίνηση). Βρίσκουμε εμπειρική υποστήριξη σε μία τέτοια υπόθεση στο 

γεγονός ότι η νευρολογία επανειλημμένως έχει τεκμηριώσει δραστηριότητα στις οπτικές 

και κινητικές περιοχές του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια μουσικής δραστηριότητας (Kuhl, 

2007: 165-166). 

       Ο Brand εφάρμοσε την αφηγηματική θεωρία του Greimas στη διδακτορική του 

διατριβή σχετική με τη μουσική, όπου παρουσιάζει ότι μία απλή παράσταση τέλειας 

πτώσης, Τονική-Υποδεσπόζουσα-Δεσπόζουσα-Τονική, συμμορφώνεται με τη δυναμική, 

την αφηγηματική δομή της σημειωτικής περιοχής (Brand,1994). Εδώ θα μπορούσε να 
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αναφερθεί ως παράδειγμα η δεύτερη μουσική φράση της μουσικής ενότητας Ο Σταθμός, 

όπου παρουσιάζεται αυτή η απλή παράσταση της τέλειας πτώσης, συμμορφούμενη 

απόλυτα τόσο με τη δυναμική όσο και με την αφηγηματική δομή της συγκεκριμένης 

σκηνής στη ταινία που αναλύεται. 

        Η αρμονική δομή έχει γίνει μία σημαντική -πολλές φορές η πλέον σημαντική-

πλευρά της Δυτικής τονικής μουσικής εδώ και δύο αιώνες, αλλά δεν έχει δοθεί βαρύτητα  

στην παρούσα έρευνα. Φαίνεται να λειτουργεί αρχικά στο επίπεδο μεγαλύτερων αρχικά 

φορμών. Η αρμονία συγκρατεί την άρθρωση της κίνησης αλλά από την εποχή του 

Rameau (1683-1764) και την εγκατάσταση των κλειδιών στα όργανα, στη δική μας 

σκέψη και θεωρία, η αρμονική δομή έχει γίνει περισσότερο ή λιγότερο συνώνυμη με τη 

μετρική δομή. Τα μουσικά θέματα που αναλύονται παρακάτω διαφέρουν με τη μετρική 

τους δομή, αν και το κάθε ένα από αυτά  είναι γραμμένο στην ίδια τονικότητα, ρε 

ελάσσονα. Ο Σταθμός είναι γραμμένος σε 3/8 με ένδειξη μέτρησης το παρεστιγμένο 

τέταρτο να ισούται με το 46 (παλμός στο μετρονόμο), η Επιστροφή είναι γραμμένη σε ¾ 

με ένδειξη μέτρησης το τέταρτο να ισούται με το 120 και Στο Πατάρι γραμμένο σε 6/4 με 

ένδειξη μέτρησης το μισό παρεστιγμένο στο 50. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι νότες 

έχουν νόημα, σαν ένα ευχάριστο (ή μερικές φορές λιγότερο ευχάριστο) άκουσμα 

αντικειμένων που τείνουν να βελτιώσουν την συναισθηματική πλευρά της μουσικής. 

Ωστόσο, η εντατικοποίηση της συναισθηματικής εμπειρίας μέσα από τις αρμονικές 

μεθόδους δεν οφείλεται στην αρμονία εξ ολοκλήρου, αλλά περισσότερο στον τρόπο 

αρμονίας και μετρήματος να λειτουργούν συγχρόνως, εγκαθιστώντας προσδοκίες και 

στις πλούσιες δυνατότητες καταστρατήγησης αυτών των προσδοκιών. Η εξέλιξη αυτών 

των γρήγορων μεθόδων έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο αριθμό μυθικών αφηγήσεων της 

όπερας του 19
ου

 αιώνα και μουσικής concerto που εντυπωσιάζουν τον ακροατή. 

        Για τον Levi Strauss (1981) η πρώτη μεγάλη ανάλυση του μύθου ήταν ο Wagner. 

Είναι επίσης ξεκάθαρο πως ο Wagner τοποθετείται σε μία διαφορετική θέση απέναντι 

στο μύθο. Για τον ίδιο, η μυθική δομή  έχει εισχωρήσει στη μουσική και έχει γίνει 

μουσική δομή. Ακόμη, συνθέτοντας μυθικά μουσικά-δράματα χρησιμοποιεί μουσική για 

να επιδεικνύει μυθική δομή. 

        Καθώς η εργασία αφορά στη σχέση μουσικής και κινηματογράφου, στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν ορισμένες πληροφορίες για τον κινηματογράφο εν γένει.  
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2 Διεθνής και Τοπικός Κινηματογράφος 

 

        Ο κινηματογράφος εμφανίζεται ως μία νέα τεχνική καταγραφής της κίνησης και της 

οπτικοποίησής της, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος (κινηματογράφος = κίνηση + 

γραφή). O κινηματογράφος διαφέρει από όλες τις άλλες τέχνες γιατί στηρίζεται σε 

τεχνικά μέσα για να εκφρασθεί. Η σύνθεση του κάθε πλάνου, η αλληλουχία των εικόνων, 

το μοντάζ, τα χρώματα, ο φωτισμός, ο ήχος (η μουσική, οι θόρυβοι, οι διάλογοι) 

αποτελούν ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων και ισορροπιών ανάμεσα σε νόμους και 

κώδικες με πολλαπλά νοήματα και λειτουργίες. Μία χημεία των τεχνών που 

διαμορφώνονται στο κινηματογραφικό περιβάλλον, προσφέροντας κινηματογραφική 

εμπειρία. 

        Οι κινηματογραφικές ταινίες στην πραγματικότητα δεν κινούνται. Η ψευδαίσθηση 

της κίνησης στην κινηματογραφική οθόνη είναι το αποτέλεσμα της «διατήρησης της 

εικόνας» μέσω της οποίας το ανθρώπινο μάτι βλέπει 24 απεικονίσεις ανά δευτερόλεπτο, 

κάθε μία να προβάλλεται για ένα εξηκοστό του δευτερολέπτου και να ενώνει αυτές τις 

απεικονίσεις σε μία συνεχή ροή. Ωστόσο πέρασαν χιλιάδες χρόνια για να τεθεί αυτή η 

θεμελιώδης αρχή σε πράξη και η κινηματογραφική κάμερα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα 

είναι το αποτέλεσμα πειραματισμών και προσπάθεια από πολλούς εφευρέτες και 

καλλιτέχνες σε διαφορετικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η θεμελιώδης αυτή αρχή 

της «διατήρησης της εικόνας» ήταν γνωστή από την αρχαία Αίγυπτο, αλλά παρ’ όλα τα 

πειράματα του Athanasius Kircher (στου οποίου το κείμενο Ars Magna Lucis et Umbrae 

το 1646 περιγράφεται η χρήση και η δομή από αυτό που εμείς γνωρίζουμε ως μαγική 

φορητή λάμπα) καθώς και η συνεισφορά από τον Chevalier Patrice D’ Arcy και τον Sir 

Isaak Newton που αφορά τους μηχανισμούς του ανθρώπινου ματιού, δεν υπήρξε κάτι 

άλλο πριν από το 1824 που ο Peter Mark Roget εξήγησε τι συνεπάγεται αυτή η 

διαδικασία. 

       Ο Roget πίστευε πως η διατήρηση της εικόνας οφειλόταν στην ικανότητα του 

αμφιβληστροειδή χιτώνα να «θυμάται» μία εικόνα για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, 

από τη στιγμή που έχει μετακινηθεί από την οθόνη. Μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν 

ωστόσο ότι ήταν η ανικανότητα του μυαλού να ξεχωρίσει τη γρήγορη εναλλαγή 

μεμονωμένων εικόνων από τη μία στην άλλη που ευθυνόταν γι’ αυτό το φαινόμενο. Η 

διατήρηση της εικόνας λειτουργεί επειδή ο εγκέφαλος δέχεται πάρα πολλές πληροφορίες 
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πάρα πολύ γρήγορα για να τις διαχειριστεί και γι αυτό το λόγο, συγχωνεύει αυτές τις 

ξεχωριστές εικόνες στην ψευδαίσθηση της κίνησης (Dixon & Foster, 2013). 

       Οι αδελφοί Louis και Auguste  Lumiere  προσέφεραν σημαντική πρόοδο στην 

εξέλιξη του κινηματογράφου με τη κατασκευή μίας μηχανής που προήλθε από τη 

συγχώνευση της φωτογραφικής συσκευής και της συσκευής προβολής  το 1895. Ένα από 

τα πρώτα και πλέον γνωστά φιλμ των αδελφών Lumiere υπήρξε το Arrival of a Train at 

La Ciotat, 1895.Οι αδελφοί Lumiere υπήρξαν οι πρώτοι κατασκευαστές ντοκιμαντέρ 

παγκοσμίως και κατάφεραν για αρκετά χρόνια να τα παρουσιάζουν σε ένα ενθουσιώδες 

κοινό, που ήταν γοητευμένο από το απλό γεγονός ότι οι εικόνες κινούνται. Τα μικρής 

διάρκειας φιλμ τους, ενός λεπτού περίπου, παραμένουν ανεκτίμητης αξίας (Dixon  & 

Foster, 2013).        

        Από τους πρωτοπόρους του κινηματογράφου υπήρξε και ο Thomas Edison και οι 

συνεργάτες του, οι οποίοι προέβλεψαν τη δυνατότητα κέρδους με τη χρήση αυτού του 

νέου μέσου. Για τους αδελφούς Lumiere ο κινηματογράφος ήταν απλά μία περιέργεια. 

Συγκεκριμένα ο Louis είχε δηλώσει δημόσια ότι ο κινηματογράφος είναι «μία εφεύρεση 

χωρίς μέλλον». Ωστόσο ο Thomas Edison τη βρήκε σαν ευκαιρία για να κερδίσει 

χρήματα. Χαρακτηριστικά φιλμ είναι το The Barber Shop και Sandow, και τα δύο του 

1894. Σε όλα τα φιλμ του Edison είναι το σώμα – στη δουλειά, στο παιχνίδι ή στον 

καλλωπισμό για την κάμερα –που γίνεται το κέντρο της προσοχής μας, σε αντίθεση με τα 

φιλμ των αδελφών Lumiere που φωτογράφιζαν τη ζωή με έναν τρόπο ευθύ και χωρίς 

καλλωπισμούς με την πιο λιτή οργάνωση (Dixon  & Foster, 2013). 

         Σε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στις 29 Νοεμβρίου του 1896 στην Αθήνα, 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες προβολές κινουμένων εικόνων σε ελληνικό έδαφος, εννέα 

μήνες μετά από την επίσημη κατοχύρωση της πατέντας των αδελφών Lumiere στο 

Παρίσι. Όλες οι διάσημες πρώτες ταινίες των αδελφών Lumiere προβλήθηκαν, όπως το 

Arrival of a Train at La Ciotat, 1895. Εν τούτοις, παρόλη την τεράστια επιτυχία κανένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν παρουσιάστηκε στην ελληνική επικράτεια για τουλάχιστον 

τέσσερα χρόνια για περαιτέρω εξερεύνηση ή χρήση της καινούργιας εφεύρεσης. Η νέα 

τέχνη του κινηματογράφου ήταν το θύμα των πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών της 

ιστορίας της Ελλάδος. Η εδραίωση της παρουσίας της νέας τέχνης-εφεύρεσης 

προαπαιτούσε πολιτική σταθερότητα και κοινωνική συνοχή. Οι πρώτες προβολές 

οργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη υπό Οθωμανική κατοχή, τον Ιούλιο του 1897. Τον 
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Ιούλιο του 1900 οι πρώτες κανονικές προβολές πραγματοποιήθηκαν στο θέατρο Ορφέας 

της Σύρου. 

        Εν τούτοις, ως πρώτες κινηματογραφικές λήψεις στον ελληνικό χώρο θεωρούνται 

εκείνες που πραγματοποίησε ο Βρετανός δημοσιογράφος Frederic Villiers στη διάρκεια 

του πολέμου του 1897. Το 1904 ένας αινιγματικός Γάλλος κάμεραμαν εν ονόματι Leon ή 

Leons έφθασε στην Αθήνα για να καλύψει την μεσο-Ολυμπιάδα το 1906 και 

κινηματογράφησε τους αγώνες. Οι ταινίες του ήσαν ίσως οι πρώτοι υπαρκτοί οπτικοί 

δίσκοι που δημιουργήθηκαν σε ελληνικό έδαφος. Το 1907 ένας άγνωστος κάμεραμαν 

δημιούργησε το πρώτο ελληνικό περιοδικό, κινηματογραφώντας την εορτή του βασιλέα 

Γεώργιου του 1
ου

. Το 1908 ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας από τη Σμύρνη, ο 

Ευάγγελος Μαυροδημάκης, άρχισε να  προσφέρει κανονικές προβολές ταινιών στο 

κέντρο της Αθήνας, η οποία μόλις είχε ηλεκτροδοτηθεί. Σε αυτές τις πρώτες ημέρες, κάθε 

συνάντηση συνήθως αποτελείτο από την προβολή οκτώ μικρών ταινιών  με τη συνοδεία 

ενός πιανίστα με αυτοσχέδιες μελωδίες, αλλά αργότερα προστέθηκαν ολόκληρες 

ορχήστρες μαζί με δημοφιλείς τραγουδιστές. 

        Την ίδια περίοδο πολλοί ξένοι προσκλήθηκαν στην Αθήνα ως κάμεραμαν και 

τεχνικοί, εξ αιτίας της αυξανόμενης απαίτησης για τεχνική υποστήριξη. Ανάμεσα σε 

αυτούς που αποφάσισαν να μείνουν ήταν και ο Γερμανο-Ούγγρος Josef Hepp (1887-

1968) που εργάστηκε ασταμάτητα για δεκαετίες να εδραιώσει το σχήμα της νέας  τέχνης 

και θεωρείται ως ένας από τους πλέον διακεκριμένους κινηματογραφιστές στην ιστορία 

του ελληνικού κινηματογράφου. 

       Την ίδια περίοδο το 1905 στη Μακεδονία, οι αδελφοί Μανιάκη, ο Ιωάννης (1878-

1954) και ο Μιλτιάδης (1882-1964), κατέγραψαν σκηνές της υπαίθρου από τη ζωή 

απλοϊκών  χωρικών. Δημιούργησαν έναν μεγάλο αριθμό από μπομπίνες (καρούλια) οι 

οποίες εδραίωσαν το γένος των εθνογραφικών ντοκιμαντέρ στα Βαλκάνια. Οι ταινίες 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των αδελφών Μανιάκη, ως πρώτες οπτικές απεικονίσεις μιας 

εθνογραφικής φύσης από την περιοχή, περιλαμβάνουν τις: Έθιμα και παραδόσεις της 

Μακεδονίας (1906), Η επίσκεψη του Σουλτάνου Μεχμέτ  V στη Θεσσαλονίκη και στο 

Μοναστήρι (1911), Τούρκοι φυλακισμένοι (1912), Πρόσφυγες (1916) και ο Βομβαρδισμός 

του Μοναστηρίου (1916). Αργότερα τo 1914/15 το υπαίθριο δράμα με τις παραδοσιακές 

φορεσιές  Γκόλφω, που δημιουργήθηκε από τον Κώστα Μπεχατώρο σε συνεργασία με 

τον Filippo Marteli, θεωρήθηκε ως η πρώτη χαρακτηριστική ταινία που δημιουργήθηκε 

στην Ελλάδα. 



 

28 

 

       Ωστόσο, το αριστούργημα ολόκληρης της περιόδου των βωβών ταινιών υπήρξε η 

ταινία του Ορέστη Λάσκου (1907-1992) Δάφνης και Χλόη(1931). Μοιάζει να είναι η 

πρώτη ελληνική ταινία με κείμενο γραμμένο για τον κινηματογράφο και επιτυχώς 

προσαρμοσμένο από την αρχαία ελληνική ιστορία από τον Λόγκο. 

        Η αναγέννηση του ελληνικού κινηματογράφου άρχισε να ανατέλλει το 1939 παρόλη 

τη δικτατορία του Μεταξά και συνεχίστηκε και κατά τη γερμανική κατοχή. Η 

μεγαλύτερη προσωπικότητα σε αυτήν την κίνηση υπήρξε ο χαρισματικός Φιλοποίμην 

Φίνος (1908-1977) που θα γινόταν ο πιο σημαντικός παραγωγός στον ελληνικό 

κινηματογράφο μετά το 1945. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής μόνο 

γερμανικές, ιταλικές και ουγγρικές ταινίες προβάλλονταν, αλλά το 1942 ο Φιλοποίμην 

Φίνος δημιούργησε ένα δικό του στούντιο με τον δικό του ηχητικό εξοπλισμό και 

ευκολίες για το μοντάζ και το ονόμασε Φίνος Φιλμ. Αυτό το στούντιο επρόκειτο να γίνει 

το κέντρο παραγωγής των πλέον σημαντικών κινηματογραφικών  ταινιών για εκείνη τη 

περίοδο και την επόμενη, μετά την απελευθέρωση. Ο Φίνος και οι συνεργάτες του 

έφεραν σε επαφή σεναριογράφους, σκηνοθέτες, ηθοποιούς και όλα τα είδη τεχνικών 

κινηματογράφου, παρέχοντάς τους χώρο για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και 

πειραματισμούς με τις ταινίες. Κατά την τελευταία χρονιά της γερμανικής κατοχής 

δημιουργήθηκαν δύο ταινίες: Η φωνή της καρδιάς (1943) από την Φίνος Φιλμ και Τα 

χειροκροτήματα (1943) από τον ανταγωνιστή της Φίνος εκείνη την εποχή, την Νόβακ 

Φιλμς. Οι δύο αυτές ταινίες χαρακτηρίστηκαν από τον Γρηγόρη Γρηγορίου (1919-2005), 

έναν πολυγραφότατο σκηνοθέτη της επόμενης περιόδου, σημαντικότατες για την ιστορία 

του Ελληνικού Κινηματογράφου (Karalis, 2012). 
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3.Κινηματογραφική μουσική και λειτουργίες  

 

        Η μουσική για το θέατρο, το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο είναι από τη φύση 

της προγραμματική, δηλαδή ακολουθεί την εκάστοτε δράση και σπάνια έχει αυτόνομη 

μουσική μορφή (Ulrich, 1977 β:543).  Σύμφωνα με τον Aaron Copland (Copland, 1941), 

υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι μέσω των οποίων η μουσική μπορεί να βοηθήσει: μπορεί  

να ισχυροποιήσει τη συναισθηματική επίδραση κάθε δοσμένης εικόνας,  να δημιουργήσει 

μία ψευδαίσθηση συνέχειας ή να παρέχει ένα είδος ουδέτερης μουσικής υπόκρουσης. 

Από αυτούς τους τρόπους ο τελευταίος αντιμετωπίζει το πλέον δυσεπίλυτο πρόβλημα, 

πώς να παρέχει το σωστό είδος μουσικής πίσω από έναν διάλογο. Σύμφωνα με την 

Gorbman (1987), η μουσική δουλεύει συνεργατικά στις ταινίες. Διαφοροποιώντας το 

μουσικό θέμα σε ένα soundtrack μιας ταινίας η φαντασία του θεατή μπορεί επίσης να 

μεταστραφεί. Η μελέτη των λειτουργιών της μουσικής στον αφηγηματικό 

κινηματογράφο απαραίτητα συνεπάγεται μελέτη των σχέσεων με τα άλλα στοιχεία στο 

κειμενικό σύστημα. Η μουσική στις ταινίες μεσολαβεί, χωρίς λόγια και χωρίς άλλα 

στοιχεία υποδηλωτικά της κατάστασής της είναι ικανή να ξεπεράσει όλα τα όρια. 

Μεσολαβεί ανάμεσα στα επίπεδα της αφήγησης (διηγηματική ή μη διηγηματική), 

ανάμεσα σε αφηγηματικές μεσολαβήσεις (αντικειμενικούς /ή υποκειμενικούς αφηγητές), 

ανάμεσα σε ορατό χρόνο και ψυχολογικό χρόνο, ανάμεσα σε σημεία στο διηγηματικό 

διάστημα και τον χρόνο. 

        Στην εποχή του βωβού κινηματογράφου 1900-1930, συνηθιζόταν μία συνεχής 

αυτοσχεδιαζόμενη συνοδευτική μουσική στο πιάνο, μαζί με τα ηχητικά εφέ. Στον 

ομιλούντα κινηματογράφο, που εκτόπισε ριζικά τον βωβό, δεν υπάρχουν πλέον 

αυτοσχεδιασμοί, αλλά συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθέσεις, συνήθως για μεγάλες 

ορχήστρες αλλά και μουσική δωματίου ή ηλεκτρονική μουσική.  Η ιστορία του 

ηχογραφημένου κινηματογράφου άρχισε το 1926 με τη παρουσίαση μίας συσκευής (vita 

phone) από την Warner Brothers, η οποία έδινε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής 

μέσω ενός δίσκου που συγχρονιζόταν με τη μηχανή προβολής της ταινίας. Βασισμένη σε 

αυτή την τεχνολογία στα τέλη του 1927 κυκλοφόρησε η ταινία: Τhe Jazz Singer,  η οποία 

αν και στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν βωβή, υπήρξε η πρώτη που περιείχε διαλόγους. Οι 

διάλογοι και οι ήχοι διαφοροποιούν τη λειτουργικότητα της μουσικής, η οποία πλέον 

ακούγεται στο βάθος (back round) ή στις παύσεις. Η μουσική μπορεί να τονίσει και να 
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συμπληρώσει συναισθηματικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στην εικόνα π.χ. μοτίβα 

ανάμνησης ή crescendo έντασης, καθώς και να λειτουργήσει ειρωνικά (Ulrich, 1977 β: 

543). 

        Tην ίδια περίοδο, με την προσαρμογή του ήχου στις κινηματογραφικές ταινίες, 

ξεκινούν και συστηματικές προσπάθειες για την προσθήκη χρώματος. Από τις αρχές του 

20
ου

 αιώνα είχαν εμφανισθεί έγχρωμες ταινίες, μέσω του χρωματισμού των 

κινηματογραφικών καρέ με το χέρι, μία μέθοδος που σταδιακά εγκαταλείφθηκε σε 

συνδυασμό και με την αύξηση της διάρκειας των ταινιών. Μετά το τέλος του Β΄ 

παγκοσμίου Πολέμου εμφανίστηκε το έγχρωμο αρνητικό φιλμ της εταιρείας Eastman 

Kodak, το οποίο δεν απαιτούσε διαδικασία διαχωρισμού των χρωμάτων. Μέχρι τη 

δεκαετία του 1950, η παραγωγή έγχρωμων ταινιών ήταν περιορισμένη αλλά από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1960 και μετέπειτα, χάρη στην ανάπτυξη της σχετικής 

τεχνολογίας, επικράτησε ο έγχρωμος κινηματογράφος
1
  

        Οι συνδηλωτικές αξίες που η μουσική μεταφέρει μέσα από πολιτιστικούς κώδικες 

και μέσα από κειμενική επανάληψη και παραλλαγή, σε συνδυασμό με το υπόλοιπο 

soundtrack της ταινίας και τις εικόνες, υποδηλώνει με μεγαλοπρέπεια ατμόσφαιρα, 

υπαινιγμό, έκφραση και διάθεση. Στο ερώτημα γιατί ένας θεατής δεν δίνει την ανάλογη 

προσοχή στην μουσική των κινηματογραφικών ταινιών οφείλουμε να παρατηρήσουμε 

πως η δουλειά της κινηματογραφικής συνδιαλλαγής γενικότερα είναι να εξαλείφει την 

μουσική, με στόχο να δίνει προβάδισμα στην αφήγηση όπως ο Christian Metz 

ισχυρίζεται στο «Imaginary Signifier» (Metz, 1982). Η μουσική υπόκρουση οφείλει να 

είναι λιγότερο ορατή σε σχέση με τα υπόλοιπα κινηματογραφικά νοήματα, από τη στιγμή 

που δεν είναι άμεσα ένα μέρος του πλασματικού κόσμου.  

       Ωστόσο οι απολαβές που προκύπτουν από τη μουσική επένδυση είναι τεράστιες, με 

την έννοια ότι σταδιακά η ταινία ξεχνιέται από το κοινό. Η μουσική κατορθώνει να 

λιπαίνει τους τροχούς της μηχανής της κινηματογραφικής απόλαυσης, διευκολύνοντας με 

αυτό τον τρόπο το πέρασμα της ταινίας στην υποκειμενικότητα. 

        Αναλύοντας από κοντά ανεξάρτητες ταινίες, καθώς και τη μουσική στον βωβό αλλά 

και τον ηχητικό κινηματογράφο και εξετάζοντας μία ποικιλία από αντιλήψεις του θεατή-

ακροατή, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί η 

                                                           
1 https://el.wikipedia.org/wiki/κινηματογράφος 

 

https://el.wikipedia.org/wiki
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μουσική και τη δυνατότητά της να δημιουργεί νοήματα ως δίδυμη με την 

κινηματογραφική αφήγηση. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στην κινηματογραφική 

μουσική είναι και το Leitmotiv. Το Leitmotiv (καθοδηγητικό μοτίβο) είναι ένα σύντομο 

και χαρακτηριστικό μελωδικό, αρμονικό ή ρυθμικό μοτίβο, που ο σκοπός του είναι με τη 

περιοδική του επανάληψη, να θυμίζει ένα ορισμένο πρόσωπο, μία ιδέα, ένα συναίσθημα. 

Το Leitmotiv παρουσιάζεται αρχικά ολόκληρο και έπειτα, είτε σε διάφορες παραλλαγές 

είτε αποσπασματικά (Nef, 1985). 

        Το Leitmotiv είναι η πλέον κοινή από τις μουσικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

για να στηρίξουν την αφήγηση μίας ταινίας. Εξυπηρετεί  πολλούς σκοπούς. Είναι ένας 

ακουστικός κώδικας που δημιουργείται από τον συνθέτη για να επικοινωνήσει με το 

κοινό. Παρέχει συνοχή σε μία ταινία και εξοικείωση με το κοινό. Σύμφωνα με την 

Claudia Gorbman (Gorbman,1987) «το μουσικό θέμα προσφέρει ένα οικοδόμημα 

ενότητας της δήλωσης και της παραλλαγής, όπως ακριβώς ένα σημειωτικό υποσύστημα. 

Η επανάληψη, η επικοινωνία, η ποικιλία των μουσικών θεμάτων δια μέσου της ταινίας, 

συμβάλλει  πολύ στη διαύγεια της δραματουργίας της και στη διαύγεια των επίσημων 

δομών της». Αυτό που ισχυρίζεται η  Gorbman είναι ότι το Leitmotiv μπορεί να ενώσει, 

να ενισχύσει και να αποσαφηνίσει τη γραμμή της ιστορίας της ταινίας,  να τη 

νοηματοδοτήσει αλλά και να καθοδηγήσει το κοινό με τέτοιο τρόπο που κανένα άλλο 

μέσον δεν μπορεί να επιτύχει. 

        Το Leitmotiv είναι μία μουσική ιδέα που συνδέεται με  ένα άτομο, μία τοποθεσία, 

ένα αντικείμενο, μία ιδέα, μία συναισθηματική κατάσταση ή μία δραστηριότητα. Το 

κατεξοχήν παράδειγμα είναι οι παλμοί από δύο νότες στην ταινία του Steven Spielberg, 

Jaws. Ενώ εμείς τους συνδέουμε ξεκάθαρα με τον ερχομό του μεγάλου άσπρου 

καρχαρία, συγχρόνως αυτοί συνδέονται  με το ανθρώπινο αίσθημα του φόβου. H 

σύνδεση ενός αναγνωρίσιμου μουσικού σήματος με μία δραματική ή ψυχολογική πλευρά 

μίας ταινίας, είναι ιδιαίτερα μακράς διάρκειας και ισχυρή. 

       Η χρήση μίας αναγνωρίσιμης μουσικής ιδέας που επάνω της προστίθεται ένα 

επιπλέον μουσικό  νόημα δεν είναι καινούργια. Ο Γερμανός ρομαντικός συνθέτης 

Richard Wagner (1813-1883), έφερε την ιδέα του Leitmotiv στο απόγειό της, 

κωδικοποιώντας στις όπερές του μουσικά θέματα με  χαρακτήρες  και στοιχεία της  

πλοκής.  

       Η κινηματογραφική μουσική, τις περισσότερες φορές, καλείται να «λειτουργήσει» 

σύμφωνα με τις προθέσεις του σκηνοθέτη, να συνυπάρξει με συγκεκριμένο τρόπο μαζί 
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με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία της ταινίας, ούτως ώστε να αποτελέσει ένα τμήμα της 

φιλμικής εμπειρίας του θεατή-ακροατή. Η μουσική επηρεάζει τη πρόσληψη της ταινίας 

και μετασχηματίζει το συγκινησιακό  περιεχόμενο μίας σκηνής (Lipscomb & Tolchinsky, 

2005). H επίδραση της μουσικής στο κοινό είναι πολύπλοκη και πολυεπίπεδη (Cohen 

2005, Κοκκίδου 2014). 

         Σύμφωνα με τον Wingstedt, (2004, 2005 και στο Wingstedt, Brandstom & Berg, 

2010) η αφηγηματική λειτουργία της μουσικής στις κινηματογραφικές ταινίες 

κατηγοριοποιείται  σε έξι άξονες αναφοράς. Οι άξονες-λειτουργίες μπορούν είτε να 

συνυπάρχουν σε διάφορα επίπεδα, να επικαλύπτονται ή να λειτουργούν 

συμπληρωματικά. Οι άξονες-λειτουργίες είναι: (α) Η Πληροφοριακή (Informative) 

λειτουργία,(β)Η Συναισθηματική (Emotive) λειτουργία, (γ) Η Περιγραφική (Descriptive) 

λειτουργία, (δ) Η Καθοδηγητική (Guiding) λειτουργία, (ε) Η Χρονική (Temporal) 

λειτουργία, (στ) Η Ρητορική (Rhetorical) λειτουργία. 

        Η μουσική σε μία ταινία ιστορικού ή δραματικού χαρακτήρα εξυπηρετεί πολλές 

διαφορετικές λειτουργίες. Μία καλή κινηματογραφική μουσική υποστηρίζει το σενάριο 

της ταινίας και μπορεί να εξυπηρετεί εξίσου τόσο τεχνικές όσο και αισθητικές 

λειτουργίες. Ο συνθέτης θα χρησιμοποιήσει μία ποικιλία από ορχηστρικά εργαλεία και 

τεχνικές για να υποστηρίξει το σενάριο. Η Kassabian προτείνει ότι η μουσική στις ταινίες 

εξυπηρετεί τρεις αναγνωρίσιμους ρόλους: ταυτότητα, διάθεση και περιγραφή (Kassabian, 

2001). Στις αναφορές που ακολουθούν, θα γίνει προσπάθεια,  με σύντομο αλλά 

συστηματικό τρόπο, να εξετασθεί ο ρόλος του μουσικού νοήματος σε κινηματογραφική 

ταινία. 

(α) Πληροφοριακή λειτουργία, επεξηγεί χρόνο και τόπο. Ένας καλός συνθέτης 

κινηματογραφικής μουσικής μπορεί να θέσει ιστορικό, γεωγραφικό και εθνικό γενικό 

πλαίσιο για μία ταινία, ενσωματώνοντας στιλιστικά χαρακτηριστικά της μουσικής της 

περιόδου και να τα εγκαταστήσει μέσα στην ενορχήστρωση. Στο φιλμ Ο χρόνος του να 

ζεις επικίνδυνα, ο συνθέτης Maurice Jarre χρησιμοποιεί χαβανέζικες κλίμακες, ρυθμούς 

και υφή για να γνωστοποιήσει τη φύση της Ινδονησιακής τοποθεσίας για την ταινία, τόσο 

καλά ώστε να θέσει συνολικά εξωτικό ηχόχρωμα στην ταινία.  

(β) Συναισθηματική-ψυχολογική λειτουργία, ψυχολογική κατάσταση του θεατή. Το 

ηχόχρωμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ψυχολογική οπτική 

μέσα από την οποία βιώνουμε την ταινία. Είναι συνολικά η ψυχολογική ατμόσφαιρα που 

δημιουργείται από την οπτική και τον ήχο μίας ταινίας. Για παράδειγμα, μπορεί να 
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περιγραφεί ως σκοτεινή, όπως ακριβώς η περίπτωση της σειράς ταινιών Batman, 

συντριπτικά τραγική, όπως στο  Brams Stoker’s Dracula, ή παράλογα σουρεαλιστική 

όπως ακούγεται στο Edward Scissorhands.  

(γ) Περιγραφική λειτουργία, συγχρονισμός εικόνας-ήχου. Η διαδικασία σύνδεσης ενός 

συγκεκριμένου οπτικού γεγονότος σε μία μικρή μουσική φράση, ό,τι με κάποιο τρόπο 

εκπροσωπεί τη κίνηση (ένα είδος μικρής ονοματοποιίας) συνήθως αποκαλείται mickey 

mousing. Αλλά αντίθετα με τον μουσικό ήχο που υποστηρίζει ένα extra μουσικό εφέ, το 

mickey mousing είναι συνήθως χιουμοριστικό στη προσπάθειά του να φαίνεται αληθινό 

και να τραβά τη προσοχή από μόνο του. Συχνά αντικαθιστά το ηχητικό εφέ, όπως στη 

περίπτωση των πολλών αρχικών Betty Boop κινουμένων σχεδίων.  

(δ) Καθοδηγητική λειτουργία, οδηγεί το νου. Ένα καλό μουσικό σήμα είναι μία 

ακουστική προέκταση οπτικού πλαισίου. Μπορεί να φωτίσει ή να ενισχύσει τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα των χαρακτήρων της σκηνής, ανεξάρτητα από τη δράση. Η 

μουσική είναι μία γεμάτη ενέργεια ψυχολογική δύναμη από μόνη της. Στην ταινία, ένας 

καλός συνθέτης χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη, για να δημιουργήσει συναισθηματική 

εναρμόνιση στον θεατή. Μας κάνει να αισθανόμαστε, όπως αισθάνεται ο χαρακτήρας της 

ταινίας. Ένα κλασικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι όταν ένας άνδρας εκφράζει την 

αγάπη του σε μία γυναίκα, ενώ συγχρόνως σχεδιάζει το χαμό της. Η μουσική θα 

μπορούσε να παίξει και με τους δύο τρόπους. Μία σύμφωνη μελωδία με μεγάλες 

κινήσεις παιγμένες από έγχορδα θα τόνιζαν τις προθέσεις του για αγάπη. Μία σκληρή, 

διάφωνη φιγούρα από κρουστά ή ακόμη και από pizzicato έγχορδα θα αποκάλυπταν τις 

διαβολικές προθέσεις του, παρόλη την εξωτερικευμένη με λόγια αγάπη του και τις 

κινήσεις.    

(ε) Χρονική λειτουργία, μουσική κόλλα. Η μουσική είναι ένα από τα πλέον 

αποτελεσματικά μέσα ένωσης συνεχόμενων σκηνών, λειτουργώντας ως μουσική κόλλα. 

Μπορεί να λειάνει ένα πέρασμα ή να βελτιώσει ένα επεξεργασμένο σημείο, αναλόγως 

εάν με παρόμοιο τρόπο γλιστρά κατά μήκος της οπτικής μετάβασης ή απότομα κόβει τον 

συγχρονισμό με το κείμενο. Στα χέρια ενός καλού συνθέτη, η μουσική μπορεί να κοπεί ή 

να γραφτεί με έναν τρόπο ώστε να ενθαρρύνει τον θεατή να δεχτεί τη μη γραμμική 

ακολουθία των οπτικών γεγονότων, ή την απότομη γεωγραφική μετάβαση καθώς το 

σενάριο εξελίσσεται.  

(στ) Ρητορική λειτουργία, βηματίζει προς τα εμπρός.  Η μουσική μπορεί να καταδεικνύει 

προς το ακροατήριο αλλά όχι στους χαρακτήρες της σκηνής, ότι κάτι πρόκειται να 
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συμβεί ή έχει ήδη συμβεί, είτε επάνω είτε έξω από τη σκηνή, είτε μία άλλη εποχή. Σε μία 

τυπική ταινία τρόμου, είναι η μουσική που εντατικοποιείται, γίνεται πιο δυνατή ή 

γρηγορότερη, ή γίνεται πιο παράφωνη, για να μας πει ότι κάποιος πρόκειται να χάσει το 

κεφάλι του, πριν συμβεί  πραγματικά το  γεγονός.  

        Η μουσική συχνά συγχρονίζεται με έναν τρόπο που εξισορροπεί ή ενδυναμώνει τα 

ηχητικά εφέ στην ταινία. Για παράδειγμα, ο ήχος κάποιου που πέφτει στο πάτωμα μπορεί 

ηχητικά να είναι ενσωματωμένος στη σύνθεση ως ένα μπάσο χτύπημα κρουστού 

οργάνου, ή ένα δυνατό ξέσπασμα τρομπονιού. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό 

κυριολεκτικά είναι ένα μουσικό ηχητικό εφέ, καθώς το σώμα χτυπά στο πάτωμα. 

         Η μουσική που πρόκειται να ακουστεί από τους χαρακτήρες της οθόνης, αλλά και 

από τους θεατές, ονομάζεται πηγαία μουσική. Οι θεωρητικοί των ταινιών τείνουν να 

χρησιμοποιούν τον όρο διηγηματική ή μη διηγηματική μουσική στις αναλύσεις τους, 

αναφερόμενοι στην πηγαία και μη πηγαία μουσική αντίστοιχα, αλλά οι ειδικοί στον ήχο 

των ταινιών και των πεδίων της μουσικής προτιμούν τον όρο πηγαία μουσική. 

         Η ύπαρξη εισαγωγικής και τελικής μουσικής (finale) συχνά ονομάζεται credit 

music (αναγνωρίσιμη μουσική), εάν ακούγεται στην αρχή, στη μέση και στα όρια της 

ταινίας. Καλή μουσική εισαγωγής και τέλους αποσαφηνίζει πολλούς από τους άλλους 

ρόλους που μνημονεύθηκαν προηγουμένως. Πολύ συχνά, αγαπητές pop μελωδίες που 

οριακά μόνο σχετίζονται με την ταινία, χρησιμοποιούνται με την ελπίδα  αύξησης των 

πωλήσεων, είτε της ταινίας, είτε της μουσικής (τα πνευματικά δικαιώματα που είναι 

συχνά ιδιοκτησία της ίδιας εταιρείας) (Kassabian, 2001). 

         Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα, ως παράδειγμα 

σημειωτικής ανάλυσης και συσχέτισης μουσικής και κινηματογραφικών σκηνών.  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ- ΕΡΕΥΝΑ 

 

Μελέτη περίπτωσης (case study) 

 

        Η μέθοδος η οποία θα υιοθετηθεί για τη παρούσα εργασία είναι η μελέτη 

περίπτωσης (case study). Πρόκειται για μια μέθοδο όπου ο ερευνητής επικεντρώνεται σε 

ένα μόνο συγκεκριμένο περιστατικό ή σε λιγοστές περιπτώσεις του φαινομένου που 

μελετά, προκειμένου να ερευνήσει το φαινόμενο σε βάθος (Swanborn, 2010). Έτσι, η 

ερευνήτρια, υιοθετώντας τη μελέτη περίπτωσης, θα βασιστεί σε έναν επαγωγικό 

συλλογισμό κατά τη διαχείριση ποικίλων πηγών δεδομένων (Merriam,1988:16). Η 

μελέτη περίπτωσης, αποτελεί ένα είδος ερευνητικού σχεδιασμού και ανάλυσης, το οποίο 

έχει χαρακτηριστεί ως «η περισσότερο ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση στην 

ποιοτική έρευνα της εκπαίδευσης» (Gall, Gall & Borg, 2003:433).  

        Για τους Hitchcock και Hughes (1995:316), η μελέτη παρέχει πλεονεκτήματα, 

αναφορικά με την υπογράμμιση συγκεκριμένων γεγονότων που σχετίζονται με την 

περίπτωση και την επικέντρωση σε δρώντα υποκείμενα (άτομα ή ομάδες). Επιπλέον, η 

μελέτη περίπτωσης παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αποκαλύψει την ιστορική 

διάσταση ενός κοινωνικού φαινομένου ή περιβάλλοντος (Orum et al, 1991:12), να 

παρατηρήσει σε βάθος τα χαρακτηριστικά μια μονάδας, προκειμένου να αναλύσει 

συστηματικά τα φαινόμενα που απαρτίζουν τον κύκλο ζωής της μονάδας και να προβεί 

σε γενικεύσεις σχετικά με τον ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκει αυτή η μονάδα 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008:317). Υπάρχουν πολλά είδη ποιοτικών ερευνών που 

έχουν ορισθεί ως μελέτες περίπτωσης ή σχετίζονται με αυτές. Στην παρούσα ποιοτική 

έρευνα η μελέτη στρέφεται  στην τμηματική βιογραφία ατόμων, όχι με την συμβατική 

έννοια της βιογραφίας, αλλά ως μια κοινωνική βιογραφία μιας συγκεκριμένης ομάδας 

μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο (Orum et al, 1991:4-5). Η μελέτη 

περίπτωσης προσπαθεί να «συλλάβει» τα άτομα καθώς βιώνουν την καθημερινότητά 

τους και προσφέρει στον ερευνητή εμπειρικά και θεωρητικά κέρδη στην κατανόηση 

μεγαλύτερων συμπλεγμάτων από δρώντες, δράσεις και κίνητρα (Orum et al, 1991:8). 

Έτσι, για τους σκοπούς της έρευνας, οποιαδήποτε ταινία θα μπορούσε να αποτελέσει 

μελέτη περίπτωσης και ένα παράδειγμα σημειωτικής ανάλυσης και συσχέτισης ιστορικού 

συγκειμένου, μουσικής και αφηγηματικών ενοτήτων. 
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4. Παρουσίαση της ταινίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κουζίνα  

 

       Το υλικό της παρούσας μελέτης αποτελεί η κινηματογραφική ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Κουζίνα, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τάσου Μπουλμέτη, παραγωγή Χάρη 

Αντωνόπουλου, Κώστα Λαμπρόπουλου, Λιλή Παπαδοπούλου. Οι πρωταγωνιστές της 

ταινίας είναι: Γιώργος Χωραφάς, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Ταμέρ 

Γκρανταγκλί, Μπασάκ Κοκλουκάγια, Τάσος Μπαντής, Στέλιος Μάϊνας. Η Μουσική της 

ταινίας είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η φωτογραφία του Τάκη Ζερβουλάκου, το 

μοντάζ του Γιώργου Μαυροψαρίδης, η σκηνογραφία της Όλγας Λεοντιάδου.  

       Η πρώτη προβολή της ταινίας έγινε στις 24 Οκτωβρίου 2003 και η διάρκεια της ήταν 

108 λεπτά. Η προέλευση ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία και οι Γλώσσες της ταινίας ήταν 

η  Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική. 

        Πρόκειται για μία βιωματική ταινία του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Τάσου 

Μπουλμέτη. Κωνσταντινουπολίτης στην καταγωγή, γεννηθείς  το 1957, που ήρθε στην 

Ελλάδα το 1964. Η ταινία καταπιάνεται με το ζήτημα των διωγμών που υπέστησαν από 

τις τουρκικές Αρχές οι Έλληνες της Πόλης το 1964. 

        Ο Τάσος Μπουλμέτης σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

Σκηνοθεσία και Παραγωγή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) με υποτροφία του ιδρύματος Ωνάση. Εργάστηκε 

ακαδημαϊκά ως βοηθός καθηγητού στο ίδιο Πανεπιστήμιο και αφού επέστρεψε στην 

Ελλάδα εργάστηκε ως ελεύθερος σκηνοθέτης και παραγωγός σε τηλεοπτικές εκπομπές 

στα κρατικά κανάλια. Είναι συμπαραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της μεγάλου 

μήκους ταινίας «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΝΕΙΡΩΝ» η οποία απέσπασε συνολικά 8 βραβεία στην 

Ελλάδα και το βραβείο Ταινιών του Φανταστικού Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ του 

Χιούστον. Από το 1988 σκηνοθετεί διαφημιστικές ταινίες για την Ελλάδα και το 

εξωτερικό και έχει ειδίκευση στα ειδικά Εφέ και στη Σύνθεση  και Επεξεργασία της 

Ηλεκτρονικής Εικόνας. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία 

του, μία παραγωγή της Village Road show Productions σε συμπαραγωγή με το Ελληνικό 

Κέντρο Κινηματογράφου. Η ταινία απέσπασε 8 κρατικά βραβεία: καλύτερης ταινίας, 

σκηνοθεσίας, σεναρίου, μουσικής επένδυσης, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, μοντάζ, 

ειδικό βραβείο τεχνικής αρτιότητας  και το βραβείο κοινού στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

το 2003. Έκανε ρεκόρ εισιτηρίων ξεπερνώντας τα 1.600.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, ενώ 

προγραμματίστηκε να προβληθεί σε 36 χώρες στο εξωτερικό. Ο αγγλικός τίτλος της 
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ταινίας είναι «A touch of spice» και ο τουρκικός «Bir tutam baharat» που σημαίνει και 

στις δύο γλώσσες «Μία πρέζα μπαχάρι». Ο Τάσος Μπουλμέτης είναι ο πρώτος πρόεδρος 

της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
2
.  

Ο Χάρης Αντωνόπουλος, γεννημένος στη Νότια Αφρική όπου έζησε έως τα 20 του 

χρόνια, σπούδασε στην Ευρώπη και στην Αμερική και ξεκίνησε τη καριέρα του στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Ίδρυσε στην Ελλάδα το 1995 σε συνεργασία με τη μητρική, 

θυγατρική εταιρεία της αυστραλιανής Village Road show, μία από τις κολοσσιαίες 

πολυεθνικές του χώρου.  Η λειτουργία, δύο χρόνια αργότερα, των πρώτων εντυπωσιακών 

πολυκινηματογράφων με ήχο και εικόνα υψηλής ποιότητας στην Αθήνα και, μετέπειτα, 

στην περιφέρεια προσέλκυσε τους  Έλληνες, οι οποίοι κατά μέσο όρο υπολογίζεται πως 

σήμερα πηγαίνουν κινηματογράφο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
3
  

Ο Κώστας Λαμπρόπουλος γεννήθηκε στη Νεμέα το 1961 και σπούδασε στο Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, Φωτογραφίας και Σκηνογραφίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Έχει 

κάνει παραγωγή και εκτέλεση σε 180 ταινίες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, δημόσια 

θεάματα και τηλεοπτικές σειρές. Είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 

Κινηματογράφου. Ταινίες παραγωγής του με μεγάλο αριθμό εισιτηρίων «Λούφα και 

Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο» του Νίκου Περάκη, με 1.600.000 εισιτήρια, η « 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη  με 1.300.000 εισιτήρια και οι «Νύφες» του 

Παντελή Βούλγαρη  με 1.000.000 εισιτήρια
4
. 

Η πρωτότυπη μουσική επένδυση στη ταινία έγινε από την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η 

οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κάτω Αχαΐα Πατρών. Είναι ένα από τα τέσσερα 

αδέλφια της οικογένειας Ρεμπούτσικα, μαζί με την Ιωάννα, τον Πλούταρχο και τη 

Μαρία. Ξεκίνησε μαθήματα βιολιού σε ηλικία 6 ετών στο Ωδείο Πατρών. Το 1970 

μετακομίζει στην Αθήνα, όπου συνεχίζει τις σπουδές της στο Ωδείο Αθηνών και, στη 

συνέχεια, στο Ελληνικό Ωδείο. Από το 1970 μέχρι το 1979, συνεργάστηκε με 

κορυφαίους Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, συνεργασίες που συνεχίζονται και 

αργότερα μετά την επιστροφή της από το Παρίσι όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην 

Ecole Normale de Musique.  Ακολουθούν συνεργασίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα του 

                                                           
2
 (http://www.kathimerini.gr/843192/article/proswpa/synentey3eis/tasos-mpoylmeths-

ton-ellhniko-kinhmatografo-apa3iwse--h-kakws-ennooymenh-koyltoyra 

3 www.tovima.gr/finance/article/?aid=177607 

4 www.clproductions.gr/el/about-us/people΄ 

http://www.kathimerini.gr/843192/article/proswpa/synentey3eis/tasos-mpoylmeths-ton-ellhniko-kinhmatografo-apa3iwse--h-kakws-ennooymenh-koyltoyra
http://www.kathimerini.gr/843192/article/proswpa/synentey3eis/tasos-mpoylmeths-ton-ellhniko-kinhmatografo-apa3iwse--h-kakws-ennooymenh-koyltoyra
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τρίτου προγράμματος καθώς και με τη Σύγχρονη Ορχήστρα της ΕΡΤ, με την οποία 

περιοδεύει και κατά την παρουσίαση του "Άξιον Εστί" με το Μίκη Θεοδωράκη. 

Δισκογραφική δουλειά: 2000 Μικρές ιστορίες. 2007 Ο χορός των άστρων. 2012 Για που 

τραβάς ελπίδα 

Soundtracks: 2003 ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα. 2004 Φωνή Αιγαίου. 2006 Babam ve Oglum 

Single: 2002 Alma Libre
5
.   

Αν και έχει καθιερωθεί η ονομασία της ταινίας ως «Πολίτικη», το πραγματικό 

επίθετο της κινηματογραφικής «Κουζίνας» του Τάσου Μπουλμέτη δεν έχει τόνο, διότι ο 

πρωτότυπος τίτλος είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα. Επομένως Πολίτικη ή 

πολιτική; Προφανώς ισχύουν και τα δύο, διότι η ταινία του Κωσταντινουπολίτη 

δημιουργού, συνδυάζει τη συγκινητική, ανθρώπινη ιστορία ενός αγοριού, κατοίκου της 

Κωνσταντινούπολης, με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της εποχής 1959 έως 1964, 

θέτοντας τα ιστορικά γεγονότα διαρκώς στο προσκήνιο, δίνοντάς τους έναν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή και στη μοίρα των ηρώων του. Ο τίτλος της ταινίας 

δόθηκε με τέτοιο τρόπο στα ελληνικά,  ώστε να έχει διπλή σημασιοδότηση, Πολίτικη και 

Πολιτική, και να παραπέμπει  στα ιστορικοκοινωνικά γεγονότα της εποχής  Η ταινία 

ασχολείται με μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και τις κοινωνικές της προεκτάσεις, 

την κατάσταση που βίωναν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης με τις τουρκικές αρχές, 

αλλά και τα πολλά προβλήματα προσαρμογής που αντιμετώπισαν ως πρόσφυγες στην 

Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η φράση που αναφέρεται στην ταινία από τον αφηγητή 

(τον μικρό Φάνη) την ώρα που βρίσκεται στο τελωνείο της Ελλάδας, ότι «οι Τούρκοι 

τους έδιωξαν σαν Έλληνες και οι Έλληνες τους υποδέχθηκαν σαν Τούρκους». Ο 

καθηγητής Νεοκλής Σαρρής, σε μία συνέντευξή του στις 3 Μαΐου του 2000 με θέμα την 

αποδοχή των Κωνσταντινουπολιτών εκ μέρους του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 

επισημαίνει: 

« …Με την ένταξή τους στην ελληνική  κοινωνία οι Κωνσταντινουπολίτες έγιναν αποδεκτοί. Αλλά είναι 

επίσης προφανές ότι τις μεγαλύτερες δυσχέρειες ένταξης αντιμετώπισαν κατά κύριο λόγο όσοι εκ των 

αφιχθέντων το 1964 κι εξής ήσαν ηλικιωμένοι, χωρίς τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης και 

τη δημιουργία νέων κοινωνικών σχέσεων με τους γηγενείς. Οι νεότεροι αντεπεξήλθαν στις οικονομικές 

δυσχέρειες με την εργατικότητα και τον ζήλο τους, τη μόρφωση και τη γνώση ξένων γλωσσών. Αρχικά 

                                                           

5 https://el.wikipedia.org/wiki/Ευανθία_Ρεμπούτσικα 
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υπήρξαν προβλήματα τόπου κατοικίας ή υπηκοότητας. Φοβία και ανασφάλεια διακατείχαν αρκετούς, 

παρότι ζούσαν στην Αθήνα, ως αποτέλεσμα των ταλαιπωριών που υπέστησαν στην Κωνσταντινούπολη. 

Παρουσιάστηκαν προβλήματα προσαρμογής με τη χρήση της ή λόγω της άγνοιας από μερίδα Ελλαδιτών, 

της ιστορίας και της ιδιαίτερης παράδοσης των Κωνσταντινουπολιτών. Η περηφάνια και η νοσταλγία για 

τη Βασιλεύουσα είναι συνάρτηση του εκεί χρόνου διαβίωσής τους. Έτσι για την πρώτη γενεά των 

Κωνσταντινουπολιτών του 1964, παρά τις τραυματικές εμπειρίες, η Κωνσταντινούπολη παραμένει όπως 

την άφησε, μια αλησμόνητη πατρίδα, ενώ ένα σημαντικό μέρος των νέων, οι οποίοι γεννήθηκαν και 

μεγάλωσαν στην Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη μπορεί να αποτελεί απλώς τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής 

του ενός ή και των δύο γονέων ή παππούδων του…» 

Όσον αφορά τη μουσική που πλαισιώνει τη συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία, 

πρέπει να εξετασθεί ως ένα ξεχωριστό είδος από αυτό που αποκαλούμε «μουσική» με 

την ευρύτερη έννοια. Αναφερόμενοι στη μουσική που χρησιμοποιείται στον 

κινηματογράφο και κυρίως στη μουσική της συγκεκριμένης ταινίας  που αναλύεται, είναι 

αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός της σε δύο είδη: στο πρώτο είδος γίνεται αναφορά σε 

μουσικά αποσπάσματα που προϋπάρχουν και απλώς προσαρμόζονται στις εικόνες και τις 

σκηνές της ταινίας, ενώ στο δεύτερο γίνεται αναφορά σε μουσική που δημιουργείται για 

να υποστηρίξει και να νοηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ταινία. Η περίπτωση της 

μουσικής της ταινίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα ανήκει στο δεύτερο είδος, δηλαδή, μουσική 

που δημιουργήθηκε μετά από την ταινία, για να την υποστηρίξει, να την εμπλουτίσει και 

να τη νοηματοδοτήσει. Η κινηματογραφική μουσική αποτελεί κομμάτι της 

κινηματογραφικής αφήγησης. Οι συνθέσεις που αναλύονται εδώ, με τίτλους που 

εντάσσονται στη συνολική αφήγηση της ταινίας, μπορούν να υπάρξουν και αυτόνομες, 

σημασιοδοτώντας αποσπάσματα από την ίδια την ταινία.   

 

Η περίληψη της ταινίας 

Η ιστορία που πραγματεύεται η ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα ασχολείται με τους 

διωγμούς που υπέστησαν από τις τουρκικές αρχές οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης το 

1964. Η ταινία ξεκινά με τον πρωταγωνιστή, τον Φάνη Ιακωβίδη (Γιώργος Χωραφάς) 

που έχει την ιδιότητα του καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να 

περιμένει την άφιξη του παππού του από την Κωνσταντινούπολη, τον οποίο έχει να δει 

από τη παιδική του ηλικία. Με την ευκαιρία αυτή προσκαλεί στο σπίτι του όλους τους 

φίλους του παππού, για να του κάμει έκπληξη και ετοιμάζει μία ποικιλία από πολίτικους 

μεζέδες.  
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Ωστόσο ο παππούς Βασίλης (Τάσος Μπαντής) εξ αιτίας μίας απρόσμενης 

αρρώστιας δεν έρχεται στην Αθήνα οπότε ο εγγονός του Φάνης Ιακωβίδης  (Γιώργος 

Χωραφάς) αποφασίζει να τον επισκεφθεί ο ίδιος  για να τον συναντήσει. Έτσι του 

έρχονται οι μνήμες από τα χρόνια που έζησε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους γονείς 

του, τον πατέρα του Σάββα (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) και τη μητέρα του Σουλτάνα ( Ρένια 

Λουϊζίδου).  

       Στην Κωνσταντινούπολη τον κυριεύουν όλες οι αναμνήσεις των γεγονότων που 

βίωσε σαν παιδί ο Φάνης. Oι ευχάριστες αναμνήσεις, με τη συντροφιά του παππού του 

και τον πρώτο του έρωτα με μία μικρή τουρκάλα, την Σαϊμέ (Μπασάκ Κοκλουκάγια), 

αλλά και οι δυσάρεστες αναμνήσεις, αυτές του διωγμού και της απέλασής του από τον 

τόπο που γεννήθηκε.  

       Συνοδοιπόροι του Φάνη  (Γιώργος Χωραφάς) στο μακρύ ταξίδι και στη ζωή του στην 

Ελλάδα, είναι τα λόγια του παππού του και οι αναμνήσεις, που κράτησε καλά 

φυλαγμένες στο μυαλό του, αναμνήσεις και λόγια πλημμυρισμένα από χρώμα, ήχους, 

γεύσεις και κυρίως, αρώματα και μυρωδιές.   Η επιστροφή του Φάνη (Γιώργος Χωραφάς) 

στην Κωνσταντινούπολη σημαδεύεται από δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι η αποδοχή του 

ως διδάσκοντα στο τμήμα Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. 

Το δεύτερο είναι ο θάνατος του παππού, στου οποίου τη νεκρώσιμη ακολουθία ο Φάνης 

συναντά την Σαϊμέ (Μπασάκ Κοκλουκάγια), τον παιδικό του έρωτα, και, θεωρώντας ότι 

υπάρχει δυνατότητα επανασύνδεσης, δίνει μία ευκαιρία στον εαυτό του να προσεγγίσει 

το παρελθόν. Εν τούτοις η πραγματικότητα θα τον εμποδίσει να πραγματοποιήσει τα 

παιδικά του όνειρα, διότι η Σαϊμέ  ακολουθεί στην Άγκυρα τον σύζυγό της, έναν Τούρκο 

αξιωματικό με τον οποίο έχει αποκτήσει μία κόρη. 

         Η ταινία τελειώνει με την επίσκεψη του Φάνη (Γιώργος Χωραφάς) στο 

εγκαταλελειμμένο πατάρι του καταστήματος μπαχαρικών του παππού του. Μέσα σε ένα 

θολό τοπίο από σκόνη και μπαχαρικά, απελευθερώνεται από το παρελθόν του, κάνοντας 

μία νέα αρχή στη ζωή του. 

         Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θα αναλυθεί η αφηγηματική δομή των 

επιλεγμένων νοηματικών ενοτήτων της ταινίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα, με βάση το 

σημειωτικό μοντέλο του Algirdas J. Greimas, έτσι όπως εφαρμόστηκε από τους A. 

Lagopoulos & K. Boklund - Lagopoulou (1992) και Α. Χριστοδούλου (2003, 2007, 

2012). 
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         Επίσης γίνεται ανάλυση της αφηγηματικής λειτουργίας της μουσικής στις 

κινηματογραφικές ταινίες σύμφωνα με τον Cook (1998), τον J.Wingstedt (2010) και την 

Α.Kassabian (2001) και χρησιμοποιείται το μουσικό θέμα Στο Πατάρι ως Leitmotiv. 

 

Το ιστορικό συγκείμενο  

        Ο Νικόλαος Ουζούνογλου στο άρθρο του Οι απελάσεις του 1964-65 που 

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 23/3/2014, αναφέρει: «…Τον Μάρτιο του 

1964 η κυβέρνηση του Ισμέτ Ινονού, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο της διάλυσης της ελληνικής κοινότητας 

της Κωνσταντινούπολης. Τα προηγούμενα σχέδια αφανισμού είχαν αποτύχει να εκριζώσουν στην ολότητα 

τον ελληνισμό της Πόλης, κορυφαία των οποίων ήταν η απαγόρευση πλήθους επαγγελμάτων (νόμος 

2007/1932), η επιστράτευση το 1941 στα τάγματα εργασίας όλων των ανδρών 18-45 ετών της ελληνικής, 

της αρμενικής και της εβραϊκής μειονότητας, ο Φόρος Ευμάρειας (Βαρλίκε, 1942-44) με σκοπό την 

οικονομική καταστροφή των μειονοτήτων και ακόμα η Νύκτα Τρόμου της 6
ης

-7
ης

 Σεπτεμβρίου 1955 κατά 

την οποία εφαρμόστηκε ένα κεραυνοβόλο σχέδιο καταστροφής του Ελληνισμού της Πόλης. 

Η προσεκτική ανάλυση των δεινών που υπέστη η ελληνορθόδοξη κοινότητα της 

Κωνσταντινούπολης και των νησιών της Ίμβρου και Τενέδου δείχνει την εξής αλήθεια: ότι τα επιμέρους 

σχέδια των καταπιεστικών και διωκτικών μέτρων αποτελούν κεντρική κρατική πολιτική, σχεδιασμένα σε 

στρατηγικό επίπεδο ανεξάρτητα από την πορεία των διακρατικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και 

Τουρκίας, των οποίων η εφαρμογή γίνεται όταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι κατάλληλη. Η αρχή αυτή 

ισχύει και στην περίπτωση των απελάσεων του 1964. Ενώ το σχέδιο είναι έτοιμο τουλάχιστον από το 1957, 

μάλιστα σχεδιασμένο από το κόμμα του Αντνάν Μεντερές, εφαρμόζεται το 1964 από το αντίπαλο κόμμα με 

αφορμή τις διακοινοτικές συγκρούσεις στην Κύπρο που επαναλαμβάνονται με ένταση από τα 

Χριστούγεννα του 1963 και ενώ στην Ελλάδα επικρατεί πολιτική αστάθεια. Ο βάναυσος και βίαιος τρόπος 

με τον οποίον διενεργούνταν οι απελάσεις, με τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των 

Ελλήνων υπηκόων για πολλές δεκαετίες –οι συνέπειες υφίστανται μέχρι σήμερα– κάτω από ένα έντονο 

κλίμα τρομοκράτησης του ελληνισμού της Πόλης την περίοδο 1964-65, με την παράλληλη εφαρμογή του 

προγράμματος διάλυσης των ελληνικών κοινοτήτων των νήσων της Ίμβρου και Τενέδου, αποτελούν 

μείζονος κλίμακας παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με νομικές συνέπειες που δεν παραγράφονται.  

Οι απελάσεις του 1964 επέφεραν καίριο πλήγμα για τον ελληνισμό της Πόλης, καθώς ο αριθμός των 

Ελλήνων της Πόλης μειώθηκε από 90.000 σε 30.000 σε διάστημα ενός έτους. Η ανακοίνωση της έναρξης 

των απελάσεων γίνεται τη 16η Μαρτίου 1964 και αρχίζει αμέσως η ανακοίνωση καταλόγων Ελλήνων 

υπηκόων και παράλληλα η πρόσκληση αυτών σε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας στο 4ο Τμήμα Ασφαλείας 

Κωνσταντινουπόλεως με αντιμετώπιση αυτών ως εγκληματιών του ποινικού δικαίου».
6
  

Στο βιβλίο του ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος (Δερμεντζόπουλος, 2015:168), 

αναφέρει πως η ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα είναι μία ταινία μυθοπλασίας που μπορεί να 

                                                           
6
 http://www.kathimerini.gr/759427/article/epikairothta/ellada/oi-apelaseis-toy-1964-65 
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χαρακτηρισθεί κοινωνική, ιστορική, πολιτική, κωμωδία ή δράμα και λειτουργεί κυρίως 

ως αναστοχαστική περιπλάνηση σε ένα ουσιαστικά χαμένο παρελθόν. Η αφηγηματική 

της πλοκή φέρνει το θεατή στην Κωνσταντινούπολη της δεκαετίας του 1950, την 

πόλη/σύμβολο για την ελληνική κοινότητα που την κατοικούσε. Το μαγείρεμα των 

μεζέδων, οι μυρωδιές των μπαχαρικών και η μείξη τους, η τελετουργία της 

προετοιμασίας των φαγητών, οι πλούσιες γεύσεις και ο συμποσιασμός που δημιουργεί 

άρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς ανασύρουν ατομικές αναμνήσεις και αποτελούν πια 

συλλογική μνήμη. Εγκαθίσταται έτσι ένας αναγνωρίσιμος τόπος μνήμης και νοσταλγίας, 

στον οποίο ο καθένας από τους θεατές ξεχωριστά μπορεί να έχει θέση και αναφορά. Ο 

Έλληνας της Κωνσταντινούπολης, σε ηλικία 40 ετών, με αφορμή την επίσκεψη του 

παππού του στην Αθήνα που δεν πραγματοποιείται ποτέ, κάνει ανακλήσεις και 

αναδρομές σε τόπους και χρόνους. Μετεωρίζεται ανάμεσα στην Αθήνα, όπου 

εγκαθίσταται από μικρό παιδί και στην Πόλη των παιδικών του χρόνων, ανάμεσα στο 

παρόν και στο παρελθόν, ανάμεσα στο όνειρο και στη πραγματικότητα. Η ταινία 

οπτικοποιεί την απρόσμενη και αδόκητη αποστέρηση του γενέθλιου τόπου και την 

οδυνηρή απώλεια των δεσμών της παιδικής ηλικίας: των αγαπημένων χώρων, των 

προσφιλών προσώπων των καθημερινών πρακτικών, των βεβαιοτήτων δηλαδή που 

συγκροτούν την εικόνα του εαυτού του, τη ταυτότητα και την αίσθηση να ανήκει σε έναν 

οικείο και αναγνωρίσιμο κόσμο. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

αφηγηματικού κινηματογράφου, λειτουργεί σαν οπτική πολιτισμική μνήμη. Μέσα από τις 

φιλμικές αναπαραστάσεις ο θεατής σκέφτεται, συμπάσχει, συγκινείται και συνοδοιπορεί 

(Μοίρα, 2016).  

         Ο θεατής της ταινίας έχει τη δυνατότητα σε όλη τη διάρκειά της να γευτεί και να 

μυρίσει τα αρώματα των μπαχαρικών, που θεωρούνται όχι απλά σαν ένα υλικό, αλλά 

σύμβολα κουλτούρας και φιλοσοφίας ενός λαού. Μία πολιτιστική κληρονομιά  που 

ξεκινά από το φαγητό  και τη γαστρονομία και επεκτείνεται σε ολόκληρο το σύμπαν. 

 

5. Η  μουσική και εικονική ανάλυση της ταινίας 

 

         Η ανάλυση επιλεγμένων μερών της ταινίας αφορά στη μουσικολογική –σημειωτική 

ανάλυση τριών μουσικών ενοτήτων που εμπεριέχονται στην ταινία και τη λειτουργία 

αυτών των μουσικών ενοτήτων σε σχέση με την αφήγηση της ταινίας, ώστε να 

διερευνηθεί (α) η αλληλεπίδραση των οπτικών και ακουστικών συστημάτων σημασίας 
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και (β) η αναζήτηση καθοδηγητικών μοτίβων στην ταινία. Προκειμένου η ερευνήτρια να 

έχει επιπλέον πληροφόρηση για τη μουσική επένδυση της ταινίας, τον Ιούνιο του 2016 

επιχειρήθηκε επικοινωνία με την συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα για περαιτέρω 

διευκρινίσεις σε θέματα έμπνευσης, ενορχήστρωσης και επιλογής της συγκεκριμένης 

τονικότητας  ρε ελάσσονος, για τη μουσική που πλαισίωσε την ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

κουζίνα και παρά τις προφορικές της υποσχέσεις της για άμεση ανταπόκριση, δεν υπήρξε 

καμία απάντηση εκ μέρους της.  

        Η ερευνήτρια, μετά από αρκετές φορές παρακολούθησης της ταινίας εστίασε το 

ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένα μουσικά θέματα και αντίστοιχα σε συγκεκριμένες 

σκηνές-εικόνες (οι οποίες απομονώθηκαν με το Free-video to JPG Converter). Η 

ανάλυση της ταινίας, πέραν των σημασιολογικών κωδίκων του Greimas, εστίασε και στο 

μοντέλο του Cook (1998) ενός μελετητή μεθοδολογίας ανάλυσης μουσικών έργων σε 

πολυμεσικά περιβάλλοντα, o οποίος επικεντρώνεται στους τρόπους που η 

κινηματογραφική μουσική αλληλεπιδρά με την εικόνα. Ο Cook μελετά τη λειτουργία των 

συστατικών στοιχείων σε μία ταινία μέσα από τα εργαλεία της δήλωσης (denotation) και 

της συνδήλωσης (connotation).Διαχωρίζει τον ρόλο αφ’ ενός των λέξεων και των 

εικόνων με το συγκεκριμένο-αντικειμενικό και τον ρόλο της μουσικής με τις αξίες και τα 

συναισθήματα. Ο Cook περιγράφοντας τις σχέσεις μεταξύ των ξεχωριστών μέσων σε ένα 

πολυμεσικό πλαίσιο και στηριζόμενος στη διάκριση των ομοιοτήτων και των διαφορών 

μεταξύ των στοιχείων των μέσων, διακρίνει τρεις περιπτώσεις ομοιοτήτων και διαφορών 

ανάμεσα στα στοιχεία και τα μέσα: (α) τη συμμόρφωση (conformance), (β) την 

αλληλοσυμπλήρωση (complementation), (γ) τον ανταγωνισμό (contest). Όταν η εικόνα 

και η μουσική  αναφέρονται στο ίδιο πράγμα που εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους 

(modalities) και έχουν σχέση συνέπειας, ο Cook αναφέρεται σε αυτή ως σχέση 

συμμόρφωσης. Όταν το κάθε ένα από τα ξεχωριστά μέσα  (media) προσθέτει ανεξάρτητες 

λειτουργικές πληροφορίες στο συνολικό έργο, η σχέση αυτή αναφέρεται ως σχέση 

αλληλοσυμπλήρωσης. Όταν όμως τα ξεχωριστά μέσα (media) δίνουν λειτουργικά περιττές 

πληροφορίες, η σχέση τους αναφέρεται ως ανταγωνισμός. Η αλληλοσυμπλήρωση  

σημαίνει την πλήρωση ενός κενού, ενώ η ανταγωνιστικότητα σημαίνει μία σύγκρουση 

(Κοκκίδου, 2014). 

        Η εικόνα ως πολυτροπικό κείμενο χρησιμοποιεί για τη μετάδοση των μηνυμάτων 

συνδυασμό από σημειωτικούς τρόπους (κώδικες). Στη περίπτωση των εικόνων μίας 

κινηματογραφικής ταινίας συνδυάζονται χρώμα, γλώσσα και μουσική. Ο όρος 
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πολυτροπικό αναφέρεται κυρίως στην ποικιλότητα των σημειωτικών συστημάτων που 

αξιοποιούνται ούτως ώστε να γίνει δυνατή η διαχείριση των πολλών πληροφοριών που 

δέχεται ο αναγνώστης. (Χοντολίδου, 1999, Ι:115-117). Κάθε κείμενο, σύμφωνα με τη 

θεωρία της πολυτροπικότητας, είναι ένα πολλαπλό σύστημα τρόπων (κωδίκων), όπου 

αρχικά φαίνεται να υπερισχύει ένας έναντι των υπολοίπων, αλλά μία πιο προσεκτική 

μελέτη αποδεικνύει ότι και οι υπόλοιποι είναι εξίσου σημαντικοί. 

        Η έννοια των κωδίκων βρίσκεται μέσα σε κάθε κείμενο, όταν τα σημεία του 

οργανώνονται σε συστήματα σημασιακά, σύμφωνα με κάποιες συμβάσεις. Τις συμβάσεις 

αυτές οι σημειωτιστές τις ονομάζουν κώδικες. Οι κώδικες δεν είναι απλά συμβάσεις 

επικοινωνίας, αλλά συστήματα που σχετίζονται με τις συμβάσεις, οι οποίες λειτουργούν 

σε κάποιους χώρους. Σύμφωνα με τον Stephen Heath «ενώ κάθε κώδικας είναι ένα 

σύστημα, κάθε σύστημα δεν είναι κώδικας» (Heath, 1981:130). Η έννοια ενός σημείου 

εξαρτάται από τον κώδικα που είναι τοποθετημένο. Οι κώδικες προσφέρουν ένα πλαίσιο 

μέσα στο οποίο τα σημεία δίνουν νόημα. Mε την ανάγνωση κειμένων γίνεται ερμηνεία 

των σημείων σε  αναλογία με τους κατάλληλους κώδικες. «Οι κώδικες είναι ερμηνευτικά 

τεχνάσματα» που χρησιμοποιούνται και από τους παραγωγούς και από τους ερμηνευτές 

του κειμένου (Deacon et al,1999: 139). Επομένως οι κώδικες ρυθμίζουν και 

σταθεροποιούν τις σχέσεις μεταξύ σημαινόντων και των σημαινομένων τους. Ένας 

κώδικας είναι ένα σύνολο πρακτικών, οικείο στους χρήστες του μέσου που λειτουργεί 

μέσα σε ευρύ πολιτιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Stuart Hall, «δεν υπάρχει 

δυνατότητα κατανόησης ενός επικοινωνιακού κώδικα χωρίς τη λειτουργία ενός κώδικα» 

(Hall, 1980: 131). Οι σημειωτιστές προσπαθούν να βρουν κώδικες και σιωπηρούς 

κανόνες  που υποστηρίζουν την παραγωγή και την ερμηνεία των κειμένων μέσα σε κάθε 

κώδικα. Σύμφωνα με τον Jonathan Bignell, η έννοια του κώδικα είναι «πολύ χρήσιμη για 

τη ταξινόμηση των σημείων κατά ομάδες» (Bignell, 1997: 10). Οι κώδικες είναι (α) 

κοινωνικοί: κινήσεις-στάσεις σώματος, εμφάνιση, χειρονομίες, βλέμμα, (β) κώδικες 

αντικειμένων: ρούχα, μόδα, (γ) κώδικες συμπεριφοράς: πρωτόκολλα, τελετουργίες, (δ) 

κώδικες ερμηνευτικοί, (ε) κώδικες αντιληπτικοί, ιδεολογικοί, κ.α. Αναφερόμενος στους 

ιδεολογικούς ο John Fiske αναφέρει ότι θα μπορούσαν να αφορούν ατομικισμό, 

ελευθερία, πατριαρχία, φυλή, τάξη, υλισμό, καπιταλισμό, προοδευτισμό, 

επιστημονικότητα (Fiske,1987:5, Fiske,1989a:315). Τέλος θα αναζητηθούν τα 

καθοδηγητικά μοτίβα (leitmotivs) εάν υπάρχουν και πως λειτουργούν μέσα στην ταινία. 

 



 

45 

 

Νοηματικές αφηγηματικές ενότητες και μουσικές ενότητες 

 

        Η ταινία, λοιπόν, δομείται  σε εννιά μουσικές ενότητες-σύνολα με τονικότητες που 

τις παραθέτει η ερευνήτρια στη συνέχεια, οι οποίες πλαισιώνονται από κινηματογραφική 

αφήγηση. Τρεις  από τις ενότητες της ίδιας τονικότητας σε συνδυασμό με την ονομασία 

τους αντιστοιχούν σε αρχή μέση και τέλος της αφήγησης της ιστορίας που 

διαδραματίζεται μέσα στη ταινία. Τονικότητα (Grove, 2009) είναι το στοιχείο του 

κλειδιού το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στη μοντέρνα μουσική. Πέρα από τον 

ξεκάθαρο ορισμό της, η ύπαρξη οργανικής μουσικής σε αρμονικές φόρμες της Σονάτας 

διαφέρει. Χαρακτηρίζεται από τη τακτική συντήρηση για σημαντικές περιόδους των 

αρμονιών, ή περάσματα της μελωδίας, τα οποία είναι χαρακτηριστικά των ανεξάρτητων 

κλειδιών. Εάν η τονικότητα δεν είναι κατανοητή, ένα έργο που δεν έχει λόγια γίνεται 

ασαφές. Έτσι στην διττή ή διπλή φόρμα κίνησης, το αρχικό μέρος πρέπει να έχει τη 

τονικότητα του βασικού κλειδιού ξεκάθαρα ορισμένη. Στο μέρος που ακολουθεί και 

παρέχει την αντίθεση ενός νέου και συμπληρωματικού κλειδιού, η τονικότητα εκείνου 

του κλειδιού είτε είναι το επικρατέστερο ή ενδιάμεσο ή με κάποια άλλη σχέση, πρέπει να 

είναι εξ ίσου ξεκάθαρο. Στο εξελίξιμο μέρος της κίνησης διαφορετικά κλειδιά 

διαδέχονται το ένα το άλλο πιο ελεύθερα, αλλά είναι επίσης σημαντικό πως κάθε αλλαγή 

θα πρέπει να είναι τονικά κατανοητή και ότι οι συγχορδίες που ανήκουν σε ξεχωριστά 

κλειδιά δεν θα πρέπει να είναι τόσο απερίσκεπτα ανακατεμένες μεταξύ τους  που να μην 

μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν με την οποιαδήποτε διαδικασία ανάλυσης. Στο 

δεύτερο μέρος της κίνησης το κυρίαρχο κλειδί απαιτείται να είναι ξεκάθαρο, ειδικά στο 

τελείωμα, με τέτοιον τρόπο που να δίνει την πιο ξεκάθαρη και την πιο ολοφάνερη 

εντύπωση της τονικότητας και αυτό συνήθως γίνεται στα πιο σημαντικά σημεία με τη 

χρήση της πιο απλής και ξεκάθαρης σειράς της αρμονίας. Συγχορδίες που προέρχονται 

από τέτοιες ρίζες ,όπως κυρίαρχες, λιγότερο κυρίαρχες και τονικές, ορίζουν την 

τονικότητα πιο ξεκάθαρη και πιο σίγουρη. Γνωστοί χορευτικοί ρυθμοί όλων των εποχών 

έχουν βασισθεί γενικά σε ακολουθίες τέτοιων αρμονιών. Σε έργα που αναπτύσσονται 

πάνω σε ένα μεγαλύτερο εύρος, μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία συγχορδιών 

χρησιμοποιείται, και ακόμα και συγχορδίες που ανήκουν σε κοντινά σχετικά κλειδιά, 

συνήθως μπλέκονται, χωρίς να παράγουν ασάφεια ή να κάνουν πιο αδύναμα τα 

θεμελιώδη περιγράμματα του έργου. Στη δραματική μουσική ή σε τέτοιου είδους 

μουσική που η σωστή ροή της εξαρτάται από τα λόγια, οι κανόνες που ισχύουν στην 
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καθαρά οργανική μουσική συνήθως παραβιάζονται χωρίς σημαντική διαφορά, καθώς η 

τότε μορφή της τέχνης εξαρτάται από διαφορετικές συνθήκες και το κείμενο μπορεί 

συχνά επιτυχώς να παρέχει τη λύση για ένα πέρασμα, το οποίο σε καθαρά οργανική 

μουσική θα ήταν ακαταλαβίστικο.  

        Η ονομασία κάθε επιλεγμένης μουσικής ενότητας, αντιστοιχεί σε αρχή, μέση και 

τέλος της αφήγησης της ιστορίας που διαδραματίζεται μέσα στην ταινία. Ο Σταθμός 

αποτελεί ουσιαστικά την αρχή της αφήγησης, γιατί συνδέεται με την αναχώρηση της 

ελληνικής οικογένειας από την Κωνσταντινούπολη το 1964, η Επιστροφή συνδέεται με 

τη νοσταλγία των απελαθέντων για επιστροφή στη γενέθλια πόλη, ενώ Στο Πατάρι 

ολοκληρώνεται η αφήγηση, με τις μνήμες του πρωταγωνιστή από τη παιδική του ηλικία 

και το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου ζωής. Οι 9 μουσικές ενότητες που πλαισιώνουν την 

ταινία και οι τονικότητές τους είναι:  

1. Ο σταθμός (ρε ελ),  

2. Μπαχάρι κανέλλα και φιλί (Η ομπρέλα του Βόσπορου) (λα ελ),  

3. Οι φίλοι του παππού (ρε μειζ),  

4. Η αγορά (ρε ελ),  

5. Επιστροφή (ρε ελ),  

6. Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές (Χασάπικο 64) (σολ μειζ),  

7. Ο χορός της Αϊσέ (ρε ελ),  

8. Άρωμα κανέλλας (ρε μειζ),  

9. Στο πατάρι (Μία λάμψη στο Βόσπορο) (ρε ελ). 

         Από τις παραπάνω 9 μουσικές  ενότητες επιλέχθηκαν τρεις (α) Ο Σταθμός (ρε ελ), 

(β) Επιστροφή (ρε ελ), (γ) Στο Πατάρι (Μία λάμψη στο Βόσπορο) (ρε ελ) και ορισμένες 

σκηνές της ταινίας για κάθε μουσική ενότητα. Για το μουσική ενότητα-σύνολο Ο 

Σταθμός που αναλύεται είναι η μοναδική σκηνή του σταθμού –αναχώρησης της 

Ελληνικής οικογένειας από την Κωνσταντινούπολη από το 35.10΄έως το 38.47΄ (β) Για 

τη μουσική ενότητα-σύνολο Επιστροφή, αναλύονται οι σκηνές από το 1.12.14΄έως και το 

1.14.56΄ όπου ο Σάββας (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) καταρρέει μονολογώντας  για την 

άρνησή του να αλλαξοπιστήσει και τις μνήμες του από την Κωνσταντινούπολη (1
η 

φράση 

της Επιστροφής) και από το 1.14.57΄έως και το 1.15.50΄ όπου εμφανίζεται το αεροπλάνο 

με το οποίο επιστρέφει στη Κωνσταντινούπολη ο Φάνης (Γιώργος Χωραφάς) και η 

πανοραμική εικόνα της Πόλης (2
η
 φράση της Επιστροφής). (γ) Για τη μουσική ενότητα-

σύνολο Στο Πατάρι, αναλύεται  η τελευταία σκηνή της ταινίας, από το 1.38΄έως το 
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1.40.50΄, με την παρουσία του Φάνη (Γιώργος Χωραφάς) στο εγκαταλελειμμένο μέσα σε 

σκόνες και αράχνες πατάρι (2
η
 φράση Στο Πατάρι).  

        Ο λόγος επιλογής αυτών των μουσικών ενοτήτων παρουσιάζεται στη συνέχεια. Ο 

Σταθμός, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο μουσικό κείμενο που ακούγεται μόνο μία φορά 

σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, είναι η σκηνή ορόσημο και ουσιαστικά η έναρξη της 

αφήγησης ενός ιστορικού γεγονότος, της απέλασης των Ελλήνων το 1964 από την 

Κωνσταντινούπολη, που σημάδεψε χιλιάδες Έλληνες της Διασποράς. Η Επιστροφή, ο 

μονόλογος του Σάββα Ιακωβίδη, με τη συνοδεία του βιολοντσέλου ως μουσική 

υπόκρουση, σημασιοδοτεί τη νοσταλγία και τη βαθειά θλίψη των απελαθέντων για τον 

ξεριζωμό τους από τον τόπο καταγωγής τους και τη δύσκολη προσαρμογή τους στα νέα 

δεδομένα της Ελλάδας. Στο Πατάρι, με το αντίστοιχο μουσικό κείμενο, ολοκληρώνεται 

το σενάριο, με τη λύτρωση του Φάνη από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, 

δίνοντας τη δυνατότητα στο θεατή, μέσα από την  εύκολη απομνημόνευση της 2
ης

 

μουσικής φράσης, συγχρόνως με τα πλάνα του χώρου του παταριού, να αναγάγει στη 

μνήμη του ολόκληρη την ταινία και να μπορεί να την επαναφέρει κάθε φορά που θα 

ακούει στο μέλλον αυτή τη μουσική ενότητα.  

         Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση κάθε μίας αφηγηματικής ενότητας με τις 

αντίστοιχες τρεις μουσικές ενότητες.  
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5.1. Ο Σταθμός 

 

Ο Σταθμός (ρε ελ) 

       Η μουσική ενότητα Ο Σταθμός (ρε ελ), αν και ακούγεται μόνο μία φορά κατά τη 

διάρκεια της ταινίας, (από 35.15΄ έως 38.51΄) πλαισιώνει ουσιαστικά την αρχή και το 

τέλος της νοηματικής αφήγησης της ιστορίας –σεναρίου  που εξελίσσεται στην ταινία. 

Είναι η ενότητα που εστιάζει στη σκηνή αποχώρησης-απέλασης μίας οικογένειας 

Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη για την Αθήνα, στον σιδηροδρομικό σταθμό της 

Πόλης, κάτω από την πίεση του τουρκικού στρατού και τα ανάμικτα συναισθήματα που 

προκύπτουν στους πρωταγωνιστές από αυτή την απότομη αλλαγή στη ζωή τους. 

Σιδηροδρομικός σταθμός, άνθρωποι να κινούνται αδιάκοπα, σταθμάρχης, επιβάτες, 

πλανόδιοι πωλητές, στρατιώτες, αξιωματικοί. Μία συνεχής ροή ανθρώπων, εκτός από 

τους πρωταγωνιστές, που μοιάζουν ακίνητοι-στατικοί, που βιώνουν το προσωπικό τους 

δράμα, την απέλαση από τον τόπο που κατοικούσαν, κάτω από τη πίεση του αυταρχικού 

καθεστώτος της Τουρκίας. Ένας σταθμός στη ζωή τους και συγχρόνως εκκίνηση για κάτι 

νέο-άγνωστο.  

 

Ανάλυση εικόνων με μουσική ενότητα Ο Σταθμός 

1. Ανάλυση εικόνας 1, Ο Σταθμός 35.39΄ 

 

Εικόνα 1. Ο Σταθμός 35.39΄ 

 

        Η εικόνα στο 35.39΄ της ταινίας αποτελεί ένα γενικό πλάνο του χώρου, στον οποίο 

διαδραματίζεται η σκηνή του Σταθμού. Το γενικό πλάνο είναι ίσως το πιο πολύπλοκο 

στον κινηματογράφο  και ο ίδιος ο όρος ένας από τους πιο ανακριβείς. Συνήθως η έκταση 

των γενικών πλάνων αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ του κοινού και της σκηνής. Τα 

γενικά πλάνα προτιμώνται από τους περισσότερους ρεαλιστές σκηνοθέτες, διότι 
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περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα του χώρου δράσης μαζί με το ανθρώπινο σώμα σε 

όλη του την έκταση. Αυτές οι εκτάσεις  ταιριάζουν εξαιρετικά στους κινηματογραφιστές  

που μεταδίδουν τις ιδέες τους κυρίως μέσα από τη σκηνοθεσία και τη διευθέτηση των 

φιγούρων μέσα σε έναν ενοποιημένο χώρο (Giannetti, 2007). 

        Η εικόνα 1, ως πολυτροπικό κείμενο, εκτός από το γενικό πλάνο του χώρου – 

αυξημένη κίνηση επιβατών σε σιδηροδρομικό σταθμό της Τουρκίας, συγχρόνως με τη 

παρουσία στρατιωτών [κοινωνικός κώδικας], δίνει τη δυνατότητα στο θεατή να 

μετακινηθεί νοερά στο χρόνο και το χώρο δράσης της ταινίας, όπου διαδραματίζεται το 

σημαντικό γεγονός της αναχώρησης της οικογένειας των Ελλήνων από την 

Κωνσταντινούπολη. Στη δεξιά πλευρά της εικόνας εμφανίζεται και μία χρυσή προτομή 

του Κεμάλ Ατατούρκ, που με το βλοσυρό βλέμμα του δημιουργεί κλίμα έντασης και 

φόβου, το οποίο έρχεται σε απόλυτη αρμονία με τη παρουσία του έντονου κόκκινου 

χρώματος, τόσο στο φόντο της προτομής, όσο και στην τουρκική σημαία, που 

διακρίνεται μέσα στην εικόνα άλλες δύο φορές στη προοπτική της. Το φως σε όλο το 

πλάνο προέρχεται κυρίως από τα κρεμαστά αναμμένα φανάρια του σιδηροδρομικού 

σταθμού, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

της νύχτας, ένα ακόμη στοιχείο έντασης και εκφοβισμού των Ελλήνων που 

απελαύνονται. Χαρακτηριστική είναι και η ενδυμασία του νεαρού ζεύγους Ελλήνων που 

διακρίνονται σε πρώτο πλάνο, ο κύριος με κουστούμι και γραβάτα και η κυρία με 

φόρεμα και εσάρπα [ενδυματολογικός κώδικας]. 

 

2. Ανάλυση εικόνας 2, Ο Σταθμός 35.50΄ 

 

Εικόνα 2. Ο Σταθμός 35.50΄ 
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         Από το γενικό πλάνο της εικόνας 1 ο φακός εστιάζει τώρα σε τρία συγκεκριμένα 

πρόσωπα (από το γενικό πλάνο, στο ειδικό) το ζευγάρι των Ελλήνων που απελαύνονται 

από την Κωνσταντινούπολη, ο Σάββας Ιακωβίδης (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) και η σύζυγός 

του η Σουλτάνα (Ρένια Λουϊζίδου) στο σιδηροδρομικό σταθμό της Κωνσταντινούπολης, 

να αποχαιρετούν τον πατέρα της Σουλτάνας τον Βασίλη (Τάσο Μπαντή) με δάκρυα. Το 

πλάνο που χρησιμοποιείται σ’ αυτή την εικόνα αποκαλείται μεσαίο πλάνο, γιατί 

περιλαμβάνει ανθρώπινες φιγούρες από τα γόνατα ή τη μέση και επάνω. Είναι ένα 

λειτουργικό πλάνο, χρήσιμο στο γύρισμα εξωτερικών σκηνών. Χρησιμοποιείται για το 

πέρασμα από το γενικό πλάνο στο κοντινό και την επανεγκατάσταση της συνάφειας μετά 

από ένα γενικό πλάνο. Θεωρείται τριπλό πλάνο γιατί περιέχει τρεις φιγούρες. Το πλάνο 

είναι αρκετά κοντινό, ώστε να μας επιτρέπει να βλέπουμε τις εκφράσεις του προσώπου, 

αλλά και αρκετά μακρινό ώστε να συλλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος  των ηθοποιών, 

Στατικότητα, αμηχανία, φόβος, συγκίνηση (Giannetti, 2007). 

        Η πολυτροπικότητα της εικόνας εστιάζεται στο πρόσωπο της Σουλτάνας (Ρένιας 

Λουϊζίδου) με εμφανή σημάδια πόνου και άσχημης ψυχολογικής κατάστασης, στην 

οποία βρίσκεται εξ αιτίας του αποχωρισμού της από τον πατέρα της, [συναισθηματικός 

κώδικας]. Υπάρχει εναγκαλισμός, απόγνωση, αμηχανία. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε 

το βλέμμα του Σάββα (Ιεροκλή Μιχαηλίδη), στραμμένο προς τους δύο αγαπημένους του 

ανθρώπους, που αποχωρίζονται ο ένας τον άλλον, δύο ανθρώπων με άμεση συγγενική 

σχέση (πατέρας με κόρη) [κοινωνικός κώδικας], διάλυση μίας οικογένειας και 

αναγκαστικός προορισμός των νέων η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ο ηλικιωμένος 

άνδρας, που έχει τη πλάτη προς τους θεατές και λευκά μαλλιά, αποχαιρετά τους οικείους 

του και παραμένει στην Κωνσταντινούπολη. Τα τρία πρόσωπα της εικόνας, αν και 

φαίνονται μόνο τα δύο, βρίσκονται στο ίδιο ύψος και στην ίδια απόσταση από το φακό 

μέσα στο ίδιο σκούρο πλαίσιο. Ο κώδικας της ισότητας και ο συναισθηματικός 

υπερισχύουν στην εικόνα. Μέσον μεταφοράς το τρένο, το πλέον οικονομικό μέσο, έντονη 

η παρουσία του τουρκικού στρατού στον χώρο, για την αποτροπή και τον εκφοβισμό των 

Ελλήνων, μεγάλη κινητικότητα των ανθρώπων που αποχωρούν με ελάχιστες αποσκευές 

αλλά  και αυτών που παραμένουν  αποχαιρετώντας τους οικείους τους. Όλη η εικόνα 

αποτελείται από σκούρα μουντά χρώματα, που είναι απόλυτα ταυτισμένα με τη 

συγκινησιακή φόρτιση που προκαλεί προς τους θεατές, αλλά και με το γεγονός ότι η 

αναχώρηση των Ελλήνων γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το μόνο φως που υπάρχει 

είναι αυτό που φωτίζει το πρόσωπο της Σουλτάνας (Ρένιας Λουϊζίδου) για να εστιάσει ο 
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θεατής τη προσοχή του στον πόνο και τη λύπη που διαγράφονται εκεί [έμφυλος 

κώδικας]. Χαρακτηριστική είναι και η ενδυμασία των Ελλήνων που αποχωρούν από την 

Πόλη, με κουστούμι και γραβάτα οι άνδρες και η γυναίκα με καμπαρντίνα 

[ενδυματολογικός κώδικας αλλά συγχρόνως και κοινωνικός] που δείχνουν  την υψηλή 

κοινωνική θέση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. 

 

3. Ανάλυση εικόνας 3 Ο Σταθμός 36.16΄ 

 

Εικόνα 3, Ο Σταθμός 36.16΄. 

 

       Στην εικόνα 3 που αποτελεί συνέχεια με την προηγούμενη που αναλύθηκε, 

βρισκόμενοι πάντοτε στον ίδιο χώρο, τον σιδηροδρομικό σταθμό της 

Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της νύχτας, εμφανίζονται σε πρώτο πλάνο, δύο 

πρόσωπα, ένα παιδί, ο Φάνης σε ηλικία 9 περίπου ετών να κλαίει και ένας ηλικιωμένος 

άνδρας με άσπρα μαλλιά, ο παππούς του Βασίλης (Τάσος Μπαντής) να το αγκαλιάζει και 

να προσπαθεί χαμογελώντας του να το παρηγορήσει. Μεσαίο πλάνο και αυτό, διπλό με 

δύο φιγούρες. Ο φακός εστιάζει κυρίως στον ηλικιωμένο άνδρα γιατί είναι αυτός που 

μιλά προς το μικρό αγόρι, δείχνοντάς τον να επικρατεί στην εικόνα και να προσπαθεί 

σκύβοντας προς τον εγγονό του να εξομοιωθεί με αυτόν. Ένας από τους κυρίαρχους 

κώδικες  σ’ αυτό το πολυτροπικό κείμενο είναι και ο [γλωσσικός], διότι υπάρχουν οι 

συμβουλές και οι οδηγίες του παππού προς τον εγγονό. Αυτή η εικόνα, με το φως κυρίως 

επάνω στον ηλικιωμένο άνδρα, σημασιοδοτεί τη γνώση και την εμπειρία του παππού, 

που αποχαιρετώντας τον εγγονό του τον παρηγορεί και τον συμβουλεύει για το μέλλον 

του στην Ελλάδα [κώδικας αξιών].O χαμογελαστός παππούς αποχαιρετά έναν εγγονό που 

κλαίει. Δύο πρόσωπα στην ίδια εικόνα με την ίδια άσχημη ψυχολογική κατάσταση του 

αποχωρισμού, με διαφορετικές αντιδράσεις χαράς-λύπης δημιουργούν έντονη αντίθεση 
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στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες της ζωής αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ο 

ηλικιωμένος προσπαθεί με το χαμόγελο να διώξει τους φόβους του μικρού αγοριού για 

να το κάνει να αισθανθεί καλύτερα, ενώ ο μικρός Φάνης κλαίγοντας αντιδρά στην 

αλλαγή πορείας της ζωής του μακριά από τον παππού του. Ο ηλικιωμένος άνδρας 

έχοντας αγκαλιασμένο το μικρό αγόρι κρατά στο ένα χέρι ένα λευκό μαντήλι για να 

σκουπίζει τα δάκρυα. Χαρακτηριστική είναι και σ’ αυτή την εικόνα η ενδυμασία και των 

δύο προσώπων, τόσο του ηλικιωμένου που φορά κουστούμι-γραβάτα, όσο και του 

μικρού αγοριού που φορά σακάκι [ενδυματολογικός κώδικας]. Στο φόντο της εικόνας 

διακρίνεται το βαγόνι της αμαξοστοιχίας με λίγο φως στο εσωτερικό του. 

 

4. Ανάλυση εικόνας 4, Ο Σταθμός 37.44΄. 

 

   Εικόνα 4. Ο Σταθμός 37.44΄. 

 

        Στην εικόνα 4, που αναλύεται από τη σκηνή του Σταθμού και αποτελεί συνέχεια των 

προηγουμένων, εμφανίζονται δύο μικρά παιδιά η Σαϊμέ και ο Φάνης στο σιδηροδρομικό 

σταθμό της Κωνσταντινούπολης. Η Σαϊμέ χαρίζει στο Φάνη το παιχνίδι-κουζίνα για να το 

πάρει μαζί του στην Ελλάδα. Είναι το παιχνίδι που παίζανε στο πατάρι του παππού του 

Φάνη και μαγειρεύανε διάφορα φαγητά και τώρα το προσφέρει στον Φάνη ως ανάμνηση 

της κοινής τους ζωής στην Κωνσταντινούπολη. Ένα ακόμη μεσαίο πλάνο, διπλό γιατί ο 

φακός εστιάζει στα δύο παιδιά και οι παιδικές φιγούρες εμφανίζονται από τη μέση και 

επάνω. Στο πλάνο αυτό η διχοτομημένη σύνθεση-θέση  των δύο παιδιών δίνει έμφαση 

στην ισότητα, δύο άνθρωποι να μοιράζονται τον ίδιο οικείο χώρο, τα ίδια συναισθήματα 

(Giannetti, 2007). Η εικόνα, αν και είναι συνέχεια των προηγούμενων, με αναφορά στην 

απέλαση των Ελλήνων από την Τουρκία, έχει περισσότερο φως, περισσότερα χρώματα 
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ενώ οι ηλικίες των ατόμων είναι μικρότερες [κοινωνικός κώδικας]. Το κύριο πρόσωπο 

στην εικόνα, το οποίο φωτίζεται, είναι το μικρό κορίτσι, η Σαϊμέ, που έχει στραμμένο το 

βλέμμα της στον Φάνη, τον αποχαιρετά, δίνοντάς του υπόσχεση πως θα βρεθούνε μαζί 

σύντομα. Στην επάνω δεξιά γωνία του πλάνου υπάρχει φως που προέρχεται από το 

εσωτερικό της αμαξοστοιχίας που είναι έτοιμη για αναχώρηση. Είναι ένας ενδεικτικός  

τρόπος ύπαρξης φωτός-μέλλοντος στο κυρίαρχο σκούρο πλαίσιο της εικόνας. Σε δεύτερο 

πλάνο διακρίνονται πολλά πρόσωπα, ταξιδιώτες, γυναίκες κυρίως με σακάκι και καπέλο 

[ενδυματολογικός κώδικας] με κατεύθυνση προς το τρένο που έχει προορισμό την Αθήνα 

από την Κωνσταντινούπολη. Διακρίνεται στη μία πλευρά του βαγονιού και η ταμπέλα με 

τους ενδιάμεσους σταθμούς έως την άφιξη της αμαξοστοιχίας στον προορισμό της.  

 

Μουσική ανάλυση με μουσική ενότητα Ο Σταθμός 

        Στη σκηνή Ο Σταθμός η μηχανή λήψης κινείται περιστροφικά γύρω από τον 

κατακόρυφο άξονά της, μένοντας σταθερή στη θέση της (πανοραμίκ). Η λήψη αυτή 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει γενικά ένα χώρο ή για να εισαγάγει ένα δραματικό 

στοιχείο στην αφήγηση, όπως η είσοδος ενός προσώπου, η αποκάλυψη μίας 

λεπτομέρειας του χώρου, κ.λπ. (Giannetti, 2007). 

        Οι τέσσερις εικόνες, των οποίων έγινε η περιγραφή,  ανήκουν  σε μία σκηνή 

πλαισιωμένη από τη μουσική ενότητα  «Ο Σταθμός», που ξεκινά από το 35.16
΄
 μόλις ο 

σταθμάρχης τοποθετεί στη μία πλευρά του βαγονιού μία ταμπέλα με τις λέξεις Vagon 3 

Instanbul, Dede Agac, Selanic, Atina (Βαγόνι 3 Κωνσταντινούπολη, Αλεξανδρούπολη, 

Θεσσαλονίκη, Αθήνα) και ακούγονται πέντε σφυρίγματα από τη σφυρίχτρα του . 

Ολοκληρώνεται στο 38.52΄, με την άφιξη του μικρού Φάνη στο τελωνείο της Ελλάδας, 

όπου χαράσσουν οι τελωνιακοί επάνω στο παιχνίδι- κουζίνα με κιμωλία ένα σημάδι. Η 

μουσική ενότητα «Ο Σταθμός» ακούγεται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια της ταινίας. 

Χρησιμοποιείται  από το σκηνοθέτη με τη δυνατότητα της αφηγηματικής λειτουργίας  

της μουσικής στον κινηματογράφο η οποία αναλύεται ως Συναισθηματική (Emotive) 

λειτουργία, διότι επιτυγχάνει να επικοινωνήσει προς το κοινό  έντονα συναισθήματα που 

αποδίδονται στους φίλους και τα μέλη της οικογένειας που απελαύνεται και επίσης 

προαναγγέλλει μελλοντικές εξελίξεις της πλοκής της ταινίας. (Wingstedt 2004,  2005 και 

στο Wingstedt, Brandstrom & Berg, 2010). Η συγκεκριμένη μουσική ενότητα λειτουργεί 

συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στο πολυτροπικό κείμενο για την απόδοση της 

κορύφωσης του βασικού πολιτικού-ιστορικού-κοινωνικού νοήματος της ταινίας, την 



 

54 

 

απέλαση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1964 (Ουζούνογλου, 2014). Ο τίτλος 

του, παράλληλα με τη σκηνή του αποχωρισμού στον σιδηροδρομικό σταθμό, έχοντας 

πολλαπλή σημασία, σημασιοδοτεί ένα σταθμό στη ζωή των πρωταγωνιστών και κυρίως 

στη ζωή του μικρού Φάνη, τον ξεριζωμό από τον τόπο καταγωγής τους, το διωγμό τους 

από την Τουρκία διότι ήσαν Έλληνες, την αναγκαστική τομή στη ζωή τους και την 

υποδοχή τους στην Ελλάδα ως Τούρκους. 

       Η μουσική ενότητα ξεκινά στο 35.16
΄,
 στο σιδηροδρομικό σταθμό της 

Κωνσταντινούπολης και ολοκληρώνεται στο 38.51
΄ 
στο τελωνείο της Ελλάδας,  με την 

άφιξη του Φάνη, ο οποίος αρχίζει να συνειδητοποιεί τη νέα δύσκολη κατάσταση της 

ζωής του, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα βιώματα που απέκτησε μέχρι τότε. 

       Η μουσική ενότητα «Ο Σταθμός», σε ρυθμό 3/8 και σε τονικότητα  ρε ελάσσονα, 

αποτελείται από δύο φράσεις. Ακούγεται αρχικά από τρία όργανα η 1
η
 φράση, με το 

ακορντεόν να έχει τη μελωδία και στη συνέχεια από συμφωνική ορχήστρα η 2
η
 φράση. 

Λειτουργεί συμπληρωματικά με τις εικόνες στη δημιουργία έντονων συναισθημάτων με 

την αύξηση της έντασης (crescendo) καθώς και το πέρασμά του σε μουσική υπόκρουση, 

όταν δίνεται έμφαση στους διαλόγους του αποχωρισμού ανάμεσα στον παππού-εγγονό 

και ανάμεσα στον Φάνη-Σαϊμέ. Η μουσική ενότητα ξεκινά με χαμηλή ένταση, συγχρόνως  

με την έναρξη της σκηνής του σταθμού και ακούγεται από ακορντεόν (η μελωδία) η 

οποία συνοδεύεται από κόντρα μπάσο στον πρώτο- ισχυρό χρόνο του κάθε μέτρου και 

ένα έγχορδο (πολίτικο λαούτο) να δίνει το ρυθμικό στοιχείο με δέκατα έκτα* 

(σημειωτικός τρόπος ανάδειξης της κινητικότητας του σιδηροδρομικού σταθμού). 

       Η 1
η
 μουσική φράση με  προτεινόμενη ονομασία Ροές, με μεγαλύτερη κινητικότητα 

και  16 μουσικά μέτρα, ξεκινά με mezzo piano με τη συγχορδία της ρε ελάσσονος 

(τονική) και εναλλασσόμενη με την πέμπτη συγχορδία της λα μείζονος (δεσπόζουσα), 

ολοκληρώνεται στο 16
ο
 μέτρο σε πλήρη πτώση, V-I (πέμπτης-πρώτης) στη τονική. Από 

το  35.16
΄
 για 16 συνεχόμενα μουσικά μέτρα (με χρήση ογδόων και δέκατων έκτων, 1

η 

φράση)  μέχρι το 35.34
΄
  λειτουργεί με σχέση συμμόρφωσης  αλλά και 

αλληλοσυμπλήρωσης (Cook,1998) με τις εικόνες που δείχνουν την κινητικότητα που 

υπάρχει στο σιδηροδρομικό σταθμό ενώ επίκειται η αναχώρηση του τρένου. Η σκοτεινή 

εικόνα και η μουσική με δραματικό χαρακτήρα σε ελάσσονα τονικότητα αναφέρονται 

στο ίδιο πράγμα: την αναχώρηση από το σταθμό της Κωνσταντινούπολης της οικογένειας 

των Ελλήνων συνάμα με τη συγκινησιακή φόρτιση του αποχωρισμού από προσφιλή τους 

πρόσωπα.  
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        Από το 17
ο
 μέτρο, στο 35.35,

΄
 η ορχήστρα εισέρχεται δυναμικά σε fortissimo. Η 2

η
 

μουσική φράση με προτεινόμενη ονομασία Απόγνωση, πιο δυναμική, καθώς 

χρησιμοποιεί φθογγόσημα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε σύγκριση με την 1
η
 

φράση, με εκκίνηση στη συγχορδία της τονικής ρε ελάσσονος, συνεχίζει με χρήση 

ογδόων για την απόδοση της μελωδίας και παρεστιγμένων τετάρτων για 15 συνεχόμενα 

μέτρα. Την ίδια ώρα, η κάμερα κινείται προς τα δεξιά, στον ίδιο χώρο, εμφανίζοντας τη 

χρυσή προτομή του Κεμάλ σε πρώτο πλάνο, έχοντας ως φόντο το έντονο κόκκινο χρώμα 

της τουρκικής σημαίας. Η 2
η
 φράση, με 15 μουσικά μέτρα και τη χρήση κυρίως ογδόων 

και ογδόων παρεστιγμένων, ξεκινά με forte με τη συγχορδία της ρε ελ. και με τη χρήση 

της IV συγχορδίας σολ ελ. από το 7
ο
 έως το 13

ο
 μέτρο και καταλήγει στο 15

ο
 στην 

Πέμπτη συγχορδία λα μείζονα (δεσπόζουσα). 

        Το fortissimo συνεχίζεται από την ορχήστρα, που επαναλαμβάνει την ίδια μελωδία 

για 17 ακόμη μέτρα της 2
ης

 φράσης με crescendo, κατά τη διάρκεια της οποίας 

παρουσιάζεται η σκηνή του αποχωρισμού της κόρης από τον πατέρα της, έως το 36.14
΄
 

όπου υποχωρεί, γιατί περνά στη σκηνή του αποχωρισμού παππού-εγγονού και λειτουργεί 

συμπληρωματικά ως υπόκρουση, ώστε να ακουστούν τα λόγια αποχαιρετισμού και οι 

συμβουλές του παππού προς τον εγγονό  για τη νέα του ζωή στην Ελλάδα.  

       Στο 37.16
΄
 το fortissimo της ορχήστρας επαναλαμβάνεται με τη 2

η
 φράση, καθώς ο 

μικρός Φάνης βλέπει τη φίλη του Σαϊμέ, που ήρθε στο σιδηροδρομικό σταθμό για να τον 

αποχαιρετήσει. Η μουσική σε αυτή τη σκηνή συμμορφώνεται απόλυτα με την εικόνα του 

αποχωρισμού των δύο παιδιών (Cook,1998) κάτω από το βλοσυρό βλέμμα του Τούρκου 

αξιωματικού στο 37.28
΄
 και το τρομοκρατημένο βλέμμα του ζεύγους των Ελλήνων που 

αποχωρούν από την Κωνσταντινούπολη.  

        Από το 37.35
΄
 έως το 37.54

΄ 
η μουσική περνά πάλι σε υπόκρουση (σχέση 

συμμόρφωσης, Cook 1998), για να δοθεί η δυνατότητα να ακουστούν τα λόγια της 

μικρής Σαϊμέ, που χαρίζει στον σιωπηλό Φάνη το παιχνίδι-κουζίνα για να το πάρει μαζί 

του στην Ελλάδα.  

        Από το 37.58
΄
 η μουσική συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση, πάντα από την 

ορχήστρα και τη 2
η
 φράση, καθώς στο 38.22

΄ 
ο Φάνης, έχοντας δύο μόνο αποσκευές στα 

χέρια του, γυρίζει για τελευταία φορά να δει τους αγαπημένους του ανθρώπους που 

αφήνει πίσω στην Τουρκία και συνεχίζει για το ταξίδι του. Στο 38.33
΄
 η μουσική 

χαμηλώνει σε ένταση, καθώς ο Φάνης απομακρύνεται εκφράζοντας συναισθήματα φόβου 

που του προκαλούν οι άνθρωποι με στολή. Στο 38.52΄ η μουσική σταματά. Δημιουργείται 
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παύση για να υπάρξει μία τομή και ένα νέο καθεστώς στο πέρασμα από τη μία χώρα στην 

άλλη και να ολοκληρωθεί η σκηνή του αποχωρισμού ενώ εμφανίζεται ο Φάνης στο 

Ελληνικό Τελωνείο για να ελέγξουν οι τελωνειακοί τις λιγοστές αποσκευές του. 

        Η εναλλασσόμενη χρήση των δύο μουσικών φράσεων της ενότητας Ο Σταθμός, η 

απόδοση της 1
ης

 από μεμονωμένα όργανα ενώ της 2
ης

 από ορχήστρα, παράλληλα με την 

εστίαση της 2
ης

 φράσης στις εικόνες του αποχωρισμού, καθώς και η απότομη 

αυξομείωση της έντασης crescendo-forte-decrescendo (καθοδηγητική λειτουργία)  

οδηγούν το βλέμμα, το συναίσθημα και τη σκέψη του κοινού σύμφωνα με τη βούληση 

του σκηνοθέτη (πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1.  Μουσική ενότητα Ο Σταθμός.  

   Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τη σειρά εμφάνισης και εναλλαγής των 2 μουσικών φράσεων 

(Ροές, Απόγνωση) από τις οποίες  αποτελείται Ο Σταθμός, συγχρόνως με την εξέλιξη της 

σκηνής του Σταθμού από το 35.16΄έως και το 38.52΄.  

 

1η Φράση Ροές  16 Μέτρα Μελωδία από ακορντεόν 

(α φορά) 

 Στο 35.16΄έως το  

35.34΄ 

2η Φράση 

Απόγνωση 

15 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

(α φορά) 

Στο 35.35΄έως το  

35.53΄ 

2η Φράση 

Απόγνωση 

17 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

(β φορά) 

Στο 35.54 έως το  

36.14΄ 

1η Φράση Ροές 16 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

μουσική υπόκρουση,  

(β φορά)  

Στο 36.15΄έως το  

36.36΄ 

1η Φράση Ροές 16 Μέτρα Μελωδία από ακορντεόν 

(γ φορά) 

Στο 36.37΄έως το  

36.58΄ 

1η Φράση Ροές 16 Μέτρα Μελωδία από μαντολίνο 

(δ φορά) 

Στο 36.59΄ έως το  

37.15΄ 

2η Φράση 

Απόγνωση 

15 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

( γ φορά) 

Στο 37.16΄έως το 

37.34΄ 

2η Φράση 

Απόγνωση 

17 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

μουσική υπόκρουση, 

Στο 37.35΄έως το  

37.54΄ 
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(δ φορά) 

2η Φράση 

Απόγνωση 

15 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

( ε φορά) 

Στο 37.55΄έως το  

38.13΄ 

2η Φράση 

Απόγνωση 

17 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

( στ φορά) 

Στο 38.14΄ έως το  

38.32΄ 

1η Φράση Ροές 16 Μέτρα  Μελωδία από ορχήστρα 

( ε φορά) 

Στο 38.33΄έως το  

38.52΄ 

 

5.2. Η  επιστροφή  

 

Επιστροφή (ρε ελ)  

   Η δεύτερη μουσική ενότητα είναι Η Επιστροφή σε (ρε ελάσσονα), που ακούγεται δύο 

φορές κατά τη διάρκεια της ταινίας, από 51.47΄έως 52.50΄ και από 1.14΄έως 1.30΄. 

Πλαισιώνει τις σκέψεις και τις επιθυμίες των πρωταγωνιστών για επιστροφή στη 

γενέτειρα πατρίδα με δύο τρόπους: είτε σε επίπεδο αναπόλησης, με νοσταλγία και θλίψη 

γι’ αυτό που βίωσαν στο παρελθόν και το έχασαν εξαιτίας της απέλασής τους, είτε με το 

χαρακτήρα του επείγοντος, για άμεση συμπαράσταση σε θέμα  υγείας από τον εγγονό 

στον αγαπημένο του παππού. 

 

Ανάλυση εικόνων με τη μουσική ενότητα Επιστροφή 

4. Ανάλυση εικόνας 5, Επιστροφή 1.14.21΄. 

 

 

5.   Εικόνα 5, Επιστροφή 1.14.21΄. 
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        Στην εικόνα 5 ο φακός της κάμερας εστιάζει αποκλειστικά στο πρόσωπο ενός 

μεσήλικα άνδρα, του Σάββα Ιακωβίδη (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) που βρίσκεται σε κλειστό 

χώρο, στο σαλόνι ενός σπιτιού. Το πλάνο αυτό ονομάζεται γκρο πλάνο και δείχνει 

ελάχιστο τμήμα από το χώρο της σκηνής. Επικεντρώνεται σε ένα σχετικά μικρό 

αντικείμενο, στην προκειμένη περίπτωση το ανθρώπινο πρόσωπο. Καθώς το γκρο πλάνο 

μεγεθύνει το μέγεθος του προσώπου, έχει την τάση να εξυψώνει τη σπουδαιότητα των 

πραγμάτων, υποδηλώνοντας συχνά μία συμβολική σημασία  (Giannetti, 2007). 

       Ο Σάββας (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) φαίνεται σκυθρωπός, προβληματισμένος. 

Χαρακτηριστικό είναι το δάκρυ που διακρίνεται στο δεξί του μάγουλο. Η ενδυμασία του, 

πουκάμισο γραβάτα και πουλόβερ δείχνει άνθρωπο προερχόμενο από την αστική τάξη, 

[ενδυματολογικός κώδικας]. Σε δεύτερο πλάνο, στο βάθος, διακρίνονται μία βιβλιοθήκη, 

ένας πίνακας και ένα λαμπατέρ που μοιάζει στο σχήμα με τούρκικο  φέσι έντονου 

κόκκινου χρώματος και κυριαρχεί στο πλάνο [χρωματικός κώδικας]. Το πιο κοντινό 

πλάνο δείχνει τη μεγαλύτερη ένταση των συναισθημάτων του Σάββα (Ιεροκλής 

Μιχαηλίδης). Ο μονόλογος του ηθοποιού είναι εμφανής στην εικόνα [γλωσσικός 

κώδικας]. Το πρόσωπο είναι φωτισμένο για να επικεντρωθεί η προσοχή του θεατή σε 

αυτό, ωστόσο το φως που προέρχεται από το κόκκινο λαμπατέρ που βρίσκεται ακριβώς 

δίπλα δημιουργεί ένταση και θλίψη. Το έντονο κόκκινο χρώμα του λαμπατέρ δημιουργεί 

ένα ξέσπασμα, μία έκρηξη στο χώρο της  ανθρώπινης φαντασίας, που  έρχεται σε 

απόλυτη αντίθεση με τη συναισθηματική κατάρρευση όπου έχει περιέλθει ο ηθοποιός, 

αναλογιζόμενος την αργοπορία των 5 δευτερολέπτων που βίωσε έως ότου αρνηθεί να 

αλλαξοπιστήσει [κώδικας αξιών].  

        Η μουσική ενότητα Επιστροφή, αποτελείται και αυτή από δύο μικρότερες μουσικές 

φράσεις. Ανήκει σε μία σκηνή που περιέχει την εικόνα 5 και ξεκινά από το 1.11.30΄ και 

ολοκληρώνεται στο 1.14.57΄. Είναι μία σκηνή που εξελίσσεται σε κλειστό χώρο, στο 

σαλόνι της οικίας του Σάββα Ιακωβίδη στην Αθήνα, μετά από ένα οικογενειακό γεύμα  

που τελείωσε άδοξα με την απότομη αποχώρηση των καλεσμένων, εξ αιτίας της 

δηλητηρίασής τους από κάποιο μπαχαρικό που περιείχαν τα φαγητά. Η 1
η
 φράση, με 

προτεινόμενη ονομασία Νοσταλγία, ξεκινά στο 1.14.08΄ ως μουσική υπόκρουση με αργό 

ρυθμό, μονόφωνη και σε χαμηλή ένταση, εκτελεσμένη από βιολοντσέλο. Η 1
η
 φράση 

συνοδεύει τα λόγια του Σάββα, ο οποίος αναπολεί τη ζωή της οικογένειάς του στην 

Κωνσταντινούπολη, περιγράφει όμως και  τη στιγμή της ανακοίνωσης της απέλασής τους 

εκ μέρους των Τουρκικών αρχών. Ο ηθοποιός, μονολογώντας, κατηγορεί τον εαυτό του 
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που δίστασε και καθυστέρησε μόνο για πέντε δευτερόλεπτα να απορρίψει  την πρόταση 

να αλλαξοπιστήσει. Το αντάλλαγμα θα ήταν η παραμονή όλης της οικογένειας στην 

Κωνσταντινούπολη (συναισθηματική λειτουργία). Πίστευε στην Ελλάδα και στο 

Χριστιανισμό και κάνοντας το σημείο του Σταυρού [κώδικες αξιών], ζητά συγχώρεση 

από τον Θεό. Εν τούτοις η αντιμετώπιση όλης της οικογένειας στην Ελλάδα ήταν τελείως 

διαφορετική από αυτήν που ονειρεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τελειώνει τον 

μονόλογό του με τη φράση  «ο παππούς δε θα έρθει ούτε αύριο».  

        Η σκηνή ξεκινά από το 1.11.30΄ και, με την τελευταία φράση του Σάββα, ότι δεν 

πρόκειται να έρθει ο παππούς στην Ελλάδα γιατί δεν ήθελε να εγκαταλείψει την 

Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνεται στο 1.14.57΄. 

 

6. Ανάλυση εικόνας 6, Επιστροφή 1.14.57΄ 

 

   Εικόνα 6, Επιστροφή 1.14.57΄ 

    

       Στο 1.14.57΄ υπάρχει ένα ξαφνικό πέρασμα από την εικόνα του    κλειστού εσωτερικού  

χώρου της οικίας της οικογένειας του Σάββα σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο. Ανάμεσα από τα 

σύννεφα αρχίζει να προβάλλει, στην αριστερή πλευρά της οθόνης, ένα αεροπλάνο της 

Ολυμπιακής αεροπορίας που πετά με κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη, η οποία 

εμφανίζεται πανοραμικά στην οθόνη στο 1.15.15΄. Από το 1.14.57΄ αρχίζει να εξελίσσεται 

η 2η μουσική φράση της Επιστροφής με προτεινόμενη  ονομασία Γυρισμός, με μεγάλη 

ένταση σε σχέση με το άκουσμα της 1
ης

 από το βιολοντσέλο και με επιταχυνόμενη 

ρυθμική αγωγή, να εκτελείται από συμφωνική ορχήστρα. Στο 1.15.27΄ εμφανίζεται και 

καταλαμβάνει σχεδόν όλο το πλάνο της οθόνης ένα κίτρινο ταξί, που διασχίζει τους 

δρόμους της Κωνσταντινούπολης με κατεύθυνση το νοσοκομείο του Μπαλουκλί. Επιβάτης 

του είναι ο σαραντάχρονος πλέον Φάνης, ο οποίος επιστρέφει στην Πόλη για να 
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επισκεφθεί τον παππού του στο νοσοκομείο. Η 2
η 

φράση της Επιστροφής χαμηλώνει σε 

ένταση, μόλις η σκηνή παρουσιάζει το διάδρομο του νοσοκομείου. 

 

Μουσική ανάλυση με τη μουσική ενότητα Επιστροφή  

 

        Η μουσική ενότητα Επιστροφή είναι γραμμένη σε τονικότητα ρε ελάσσονα, ρυθμό 

3/4 και ακούγεται δύο φορές κατά τη διάρκεια της ταινίας. Διαρκεί από το 51.47΄  έως το 

52.50΄ καθώς και από το 1.14΄ έως και το 1.30΄. Είναι συμβολική η ονομασία της 

μουσικής ενότητας γιατί σημασιοδοτεί επιστροφή στον τόπο καταγωγής κάποιου ατόμου, 

με δύο τρόπους: είτε νοερή, με νοσταλγία και με θλίψη, γι’ αυτό που βίωνε στο παρελθόν 

και στην πορεία το έχασε εξ αιτίας της απέλασής του από την Τουρκία, είτε πραγματική 

και απότομη, για συμπαράσταση για λόγους υγείας σε προσφιλές συγγενικό του 

πρόσωπο. Την πρώτη φορά που ακούγεται η 1
η 

φράση, ως υπόκρουση στο δραματικό 

μονόλογο κατάρρευσης του Σάββα (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), η μουσική σε αργό ρυθμό, 

μονόφωνη και σε χαμηλές συχνότητες, ισχυροποιεί τη συναισθηματική επίδραση της 

δοσμένης εικόνας. Στατική εικόνα, με τον ηθοποιό να αναπολεί κλαίγοντας τη χαμένη 

πατρίδα, την Κωνσταντινούπολη, και συγχρόνως να κάνει την αυτοκριτική του, 

κατηγορώντας τον εαυτό του για την καθυστέρηση της αρνητικής απάντησης προς τους 

Τούρκους αξιωματικούς για 5 δευτερόλεπτα. Οι δύο φράσεις που αποτελούν τη 

συγκεκριμένη μουσική ενότητα Επιστροφή, δείχνουν ότι η μουσική και στις δύο 

περιπτώσεις είναι διηγηματική, αφού η 1
η
 φράση, με προτεινόμενη ονομασία  Νοσταλγία, 

είναι σε αργή κίνηση και μονόφωνη, ενώ η 2η φράση με προτεινόμενη ονομασία 

Γυρισμός, είναι σε γρήγορη κίνηση και εκτελεσμένη από συμφωνική ορχήστρα. Η 

νοσταλγία και η θλίψη αποδίδονται με βιολοντσέλο, ένα βαθύφωνο όργανο, σε solo 

εκτέλεση, ενώ η εγρήγορση και η αντιμετώπιση της πραγματικότητας αποδίδονται από 

συμφωνική ορχήστρα, σε tutti εκτέλεση και fortissimo. Σε τονικότητα ρε ελάσσονα, σε 

ρυθμό ¾ στο 1.14.07΄ ξεκινά η μουσική ενότητα Επιστροφή, που αποτελείται από δύο 

φράσεις : αυτή που αναλύεται αρχικά είναι η  1η, η Νοσταλγία, μονόφωνη, με τετραμερές 

μουσικό θέμα, στο σύνολο 16 μουσικά μέτρα, που αποδίδεται από βιολοντσέλο. Στο 

1.14.31΄ το ίδιο θέμα εμπλουτίζεται με το ακορντεόν και τα δύο όργανα συνοδεύονται 

από το πολίτικο λαούτο μέχρι και το 1.14.57΄. Η συνθέτης χρησιμοποιεί τέταρτα , μισά  

και παρεστιγμένα μισά στην κατάληξη κάθε τετραμερούς μουσικού θέματος. Η εικόνα 

και η μουσική έχουν απόλυτη σχέση συνέπειας σε αυτόν τον μονόλογο του Σάββα, η 
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εικόνα να επικεντρώνεται στον Σάββα που δακρύζει και η μουσική υποστηρικτικά να 

συμβαδίζει με την προσωπική του κατάρρευση υπό τους ήχους του βιολοντσέλου. 

(Cook,1998 σχέση συμμόρφωσης).  Η χρήση συγκεκριμένης διάρκειας φθογγόσημων και 

η ημικυκλική κίνηση της μελωδικής γραμμής χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη μουσική 

φράση, η  οποία ξεκινά με piano με τη συγχορδία της ρε ελάσσονος (τονική) και με 

εναλλαγές της II (δεύτερης) μι ελάσσονος συγχορδίας, καταλήγει στο 16
ο
 μέτρο στη 

δεσπόζουσα στην λα μείζονα. Η μελωδία κινείται αργά, ξεκινώντας από χαμηλή ένταση, 

η οποία σταδιακά αυξάνεται. Δίνει την αίσθηση της συνέχειας, καθώς μεταβαίνουμε  από 

τη μία σκηνή στην άλλη, (χρονική λειτουργία της μουσικής) παράλληλα με τη 

συναισθηματική φόρτιση του Σάββα. Η σκηνή, αλλά και η 1
η
 φράση της Επιστροφής 

ολοκληρώνεται μέσα σε 32 μουσικά μέτρα. 

        Στη συνέχεια, στο 1.14.57΄ εμφανίζεται η 2
η 

φράση με προτεινόμενη ονομασία  

Γυρισμός, που κάνει έντονη τη παρουσία της εκτελεσμένη από συμφωνική  ορχήστρα, με 

μεγάλη ένταση και επιταχυνόμενη  ρυθμική αγωγή. Το μουσικό θέμα της 2
ης

 φράσης 

είναι εξάμετρο και  η μελωδία του, η οποία αποτελείται από μισά και  τέταρτα, καταλήγει 

σε μισό παρεστιγμένο, ταυτιζόμενη με την κατάληξη κάθε μουσικού θέματος της 1
ης 

φράσης. Η πρώτη μελωδία της 2
ης

 φράσης καταλήγει σε νότα μεγαλύτερης χρονικής 

διάρκειας, στη συγχορδία της IV(τέταρτης) βαθμίδας (σολ ελάσσονα) και η δεύτερη 

μελωδία καταλήγει στη συγχορδία της V(πέμπτης) βαθμίδας (λα μείζονα). Στην αρχή της 

επανάληψης της 2
ης

 φράσης υπάρχει ένα διπλό φόρτε ff, το οποίο συμπίπτει με την 

εμφάνιση της πανοραμικής εικόνας της Κωνσταντινούπολης με τη χρήση έντονων 

κρουστών-πιατίνια.* Η 2
η
 φράση με 12 μουσικά μέτρα ξεκινά με forte και με τη χρήση 

περισσοτέρων τετάρτων στη ρε ελάσσονα στα τέσσερα πρώτα μέτρα, ενώ στο πέμπτο 

μέτρο εισέρχεται στην IV (τέταρτη) σολ ελάσσονα μέχρι το δέκατο μέτρο, για να 

καταλήξει στα δύο τελευταία στη δεσπόζουσα λα μείζονα. 

        Επικρατέστερη της 1
ης

 φράσης και ισχυρότερη και αυτή, καταλήγει στη δεσπόζουσα 

με το δωρικό χαρακτήρα, για να τονίσει με πιο έντονο τρόπο τα ανθρώπινα 

συναισθήματα. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός πως τη δεύτερη φορά της 

εμφάνισής της η δυναμική από forte γίνεται ff fortissimo. 

        Η εκτέλεση των δύο φράσεων της Επιστροφής με παρόμοιο τρόπο από μεμονωμένα 

όργανα η 1
η, 

Νοσταλγία και από συμφωνική ορχήστρα η 2
η,

 Γυρισμός
 
και η χρήση τους 

στις αντίστοιχες σκηνές, απολογία του Σάββα και άφιξη του Φάνη στην 

Κωνσταντινούπολη, αντιστοιχούν στην Περιγραφική λειτουργία της μουσικής.  
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       Είναι εμφανές ότι και σε αυτές τις εικόνες – πολυτροπικά κείμενα, που 

εμπλουτίζονται από τη μουσική ενότητα της Επιστροφής, η μουσική συμμορφώνεται με 

το νόημα των εικόνων και αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους με απόλυτο τρόπο. 

       Η μουσική ενότητα της Επιστροφής ακούγεται επίσης και στο 51.47΄ έως και το 

52.50΄,σε γρήγορη ρυθμική αγωγή, να συνοδεύει πλάνα οικογενειακής ζωής, την 

απομόνωση του μικρού Φάνη στο χώρο της τουαλέτας του σπιτιού του στην Αθήνα και 

στη συνέχεια μία από τις αφίξεις του καπετάνιου-θείου Αιμίλιου (Στέλιος Μάϊνας) από τα 

επαγγελματικά του ταξίδια στο σπίτι του ανιψιού του (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. Μουσική ενότητα Επιστροφή 

        Ο Πίνακας 2  παρουσιάζει τη σειρά εμφάνισης των 2 μουσικών φράσεων 

(Νοσταλγία, Γυρισμός) από τις οποίες  αποτελείται Η Επιστροφή, συγχρόνως με την 

εξέλιξη των σκηνών της μεταμέλειας του Σάββα  από το 1.14.08 έως την άφιξη του Φάνη 

στο νοσοκομείο στο 1.15.54. 

 

1η Φράση   

Νοσταλγία 

16 Μέτρα Μονόφωνη μελωδία  

από βιολοντσέλο  

(α φορά) 

Στο 1.14.08΄έως το  

1.14.30΄ 

1η Φράση  

Νοσταλγία 

16 Μέτρα Μελωδία από πολίτικο 

λαούτο βιολοντσέλο και 

ακορντεόν  (β φορά) 

Στο 1.14.31΄έως το  

1.14.56΄ 

2η Φράση  

Γυρισμός 

12 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

(α φορά) 

Στο 1.14.57΄έως το 

΄1.15.14΄ 

2η Φράση  

Γυρισμός 

12 Μέτρα Μελωδία από ορχήστρα 

(β φορά) 

Στο 1.15.15΄ έως το 

΄1.15.32΄ 

1η Φράση 

Νοσταλγία 

16 Μέτρα  Μελωδία από ορχήστρα 

(γ φορά)  

Στο 1.15.33΄έως το 

΄1.15.54΄ 
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5.3. Στο πατάρι 

Ανάλυση εικόνων με μουσική ενότητα Στο πατάρι 

 

Ανάλυση εικόνας 7, Στο πατάρι 1.40.18΄.  

 

Εικόνα 7, Στο πατάρι 1.40.18΄. 

  

       Η τελευταία εικόνα που αναλύεται σ’ αυτήν την εργασία απεικονίζει τον Φάνη 

(Γιώργος Χωραφάς), σε ηλικία περίπου 40 ετών να βρίσκεται σε κλειστό  χώρο, το 

πατάρι του μαγαζιού μπαχαρικών του παππού του, στο οποίο είχε περάσει μεγάλο 

χρονικό διάστημα στη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Στην εικόνα 7 διακρίνεται το 

πλάνο που έχει την ονομασία «το μάτι του πουλιού», ίσως η πιο αποπροσανατολισμένη 

γωνία λήψης εικόνας από όλες, διότι περιλαμβάνει φωτογράφιση  σχεδόν  πάνω από το 

κεφάλι του πρωταγωνιστή. Ωστόσο, επειδή σπάνια βλέπουμε  εικόνες ή γεγονότα μέσα 

από αυτή τη προοπτική, το νόημα αυτών των εικόνων θα μπορούσε εξαρχής να μοιάζει 

μη αναγνωρίσιμο και ασαφές. Αυτός είναι ο λόγος που οι σκηνοθέτες ταινιών τείνουν να 

αποφεύγουν αυτό το στήσιμο της κάμερας. Σε ορισμένα όμως συγκείμενα αυτή η γωνία 

λήψης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα εκφραστική. Στην πραγματικότητα οι εικόνες με 

την ονομασία «το μάτι του πουλιού» μας επιτρέπουν να αιωρούμαστε πάνω από μία 

σκηνή ως θεοί με απόλυτη εξουσία. Οι άνθρωποι, που η κάμερα τους φωτογραφίζει με 

αυτόν τον τρόπο, μοιάζουν με μυρμήγκια και εντελώς ασήμαντοι (Giannetti, 2007). 

        Σε πρώτο πλάνο ο Φάνης, με βλέμμα προς τα επάνω και απλανές, μοιάζει να χάνεται 

σε ένα θολό περιβάλλον από σκόνη και κόκκους μπαχαρικών, που του θυμίζουν το 

απέραντο σύμπαν. Τα κυρίαρχα χρώματα της εικόνας είναι το καφέ και το μαύρο, που 

αποτυπώνουν με εξαιρετικό τρόπο το χώρο του εγκαταλελειμμένου παταριού 

[χρωματικός κώδικας]. Με τα ίδια μουντά χρώματα απεικονίζεται και ο Φάνης (Γιώργος 

Χωραφάς), πλήρως ενσωματωμένος στο περιβάλλον, [κοινωνικός κώδικας]. Είναι ο 

περιορισμένος χώρος του παρελθόντος και μιας συγκεκριμένης εποχής που βίωσε κάποτε 
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και τώρα έχει μετατραπεί σε φαντασίωση,  ανάμνηση. Χαρακτηριστικό της εικόνας είναι 

το «θολό περιβάλλον» από σκόνη και κόκκους μπαχαρικών, που διαλύονται προς τα 

επάνω, αλλά και το βλέμμα του Φάνη που το ακολουθεί [κοινωνικός κώδικας]. Ο Φάνης 

(Γιώργος Χωραφάς), φαίνεται να χορεύει χαμογελαστός, απαλλαγμένος από τις 

αναμνήσεις του παρελθόντος, έτοιμος να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του. Η μόνη 

διέξοδος στη σκοτεινή εικόνα του παρελθόντος  εντοπίζεται στο μεσαίο από τα  τρία 

παράθυρα του παταριού, από το οποίο μπαίνει αρκετό φως από τον εξωτερικό χώρο, 

συμβολίζοντας την αισιοδοξία, «ένα παράθυρο στον ήλιο, στο μέλλον». Είναι ο 

συμβολισμός της ελπίδας  πως όταν μία εποχή έχει γίνει παρελθόν, πάντα μεσολαβεί ένα 

μεταβατικό στάδιο για κάτι νέο και δημιουργικό, τη στιγμή που υπάρχει ο ανθρώπινος 

παράγοντας.  

       Η τελευταία σκηνή που αναλύεται σ’ αυτή την εργασία ξεκινά από το 1.38.04΄ και 

ολοκληρώνεται στο 1.40.43΄, η δε μουσική συνεχίζει μέχρι τους τίτλους τέλους της 

ταινίας. 

 

Μουσική ανάλυση με τη μουσική ενότητα Στο Πατάρι 

 

       Η μουσική ενότητα Στο Πατάρι που αποτελείται και αυτό από δύο μικρότερες 

φράσεις, ανήκει σε μία σκηνή, την τελευταία της ταινίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα, κατά την 

οποία ο Φάνης (Γιώργος Χωραφάς), επιστρέφει στο κατάστημα μπαχαρικών του παππού 

του, στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, μετά το θάνατο του παππού. Ο χώρος είναι 

εγκαταλελειμμένος, μέσα στις σκόνες και τις αράχνες και το πατάρι, ο μαγικός χώρος 

που ο μικρός Φάνης περνούσε ατέλειωτες ώρες με τη συντροφιά του παππού του και της 

φίλης του Σαϊμέ, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. 

        Σ΄ αυτή τη σκηνή ακούγεται αποκλειστικά η  2
η
 φράση με προτεινόμενη  ονομασία 

Χορός από τη μουσική ενότητα Στο  Πατάρι, που αρχίζει από το 1.39.10,΄εκτελεσμένη 

από πιάνο και συνεχίζει για 16 μουσικά μέτρα έως το 1.39.47΄. Κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξης της 2
ης 

φράσης, ο Φάνης ασχολείται με το να ψάχνει κόκκους από μπαχάρια στο 

εγκαταλειμμένο πατάρι και να τους τοποθετεί επάνω σε ένα τραπέζι.  Στο 1.39.48΄ η 2
η
 

φράση Χορός, εκτελείται από την ορχήστρα. Είναι η στιγμή που ο Φάνης (Γιώργος 

Χωραφάς) αρχίζει να φυσά τη σκόνη και τους κόκκους στο χώρο του παταριού, να 

χορεύει και να ονειρεύεται τη παιδική του ηλικία, τον ουρανό με τους πλανήτες, τον 

Ήλιο και την Αφροδίτη. 
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Στο Πατάρι (Μία λάμψη στο Βόσπορο) (ρε-). 

        Η τρίτη μουσική ενότητα  που αναλύεται σε αυτή την εργασία είναι το  Στο Πατάρι 

(ρε ελ), ακούγεται πέντε φορές κατά τη διάρκεια της ταινίας, α) (από 47.22΄ έως 47.45΄) 

β) (από 54.24΄ έως 56.16΄), γ) (από 1.01.33΄ έως 1.01.02΄) δ) (από 1.30.45΄ έως 1.30.27΄) 

και ε) (από 1.39.10΄ έως 1.42.57΄) και διαρκεί μέχρι τους τίτλους τέλους της ταινίας. 

Αυτή η μουσική ενότητα πλαισιώνει και προσδιορίζει χρονικά και τοπικά τις αναμνήσεις 

του πρωταγωνιστή Φάνη (Γιώργος Χωραφάς) στο συγκεκριμένο χώρο, στο πατάρι με τα 

μπαχαρικά του παππού του, που αποτελεί σημείο αναφοράς της παιδικής του ηλικίας και 

ιδιαίτερα  των άρρηκτων δεσμών που ανέπτυξε εκεί με τον παππού Βασίλη (Τάσο 

Μπαντή). Είναι η ίδια μουσική ενότητα που ακούγεται και στην τελευταία σκηνή της 

ταινίας, στο συγκεκριμένο χώρο, με τον πρωταγωνιστή Φάνη (Γιώργος Χωραφάς) μέσα 

σε σκόνη και μπαχάρια, να προσπαθεί να απελευθερωθεί από το παρελθόν του για να 

ξεκινήσει κάτι νέο στη ζωή του.  

       Μουσική ενότητα σε τονικότητα ρε ελάσσονα, ρυθμός 6/4, ακούγεται πέντε φορές 

κατά τη διάρκεια της ταινίας. Η ονομασία Στο Πατάρι της μουσικής ενότητας είναι και 

αυτή συμβολική,  διότι κάθε φορά που ακούγεται, προσδιορίζει χρονικά και τοπικά τις 

αναμνήσεις του πρωταγωνιστή Φάνη (Γιώργος Χωραφάς) στο συγκεκριμένο χώρο. Η 

συγκεκριμένη μουσική ενότητα λειτουργεί  ως Leitmotiv  μέσα στην ταινία, ενώνοντας 

ως συνδετικός κρίκος την εξέλιξη του σεναρίου.   

        Η τρίτη και τελευταία ενότητα είναι γραμμένη και αυτή στη ρε ελάσσονα σε ρυθμό 

6/4 και ακούγεται για τελευταία φορά από το 1.39.10΄ έως και το τέλος της ταινίας. 

Αποτελείται και αυτή από δύο  φράσεις, την 1η
 
φράση με προτεινόμενη ονομασία 

Ανάμνηση και τη 2
η
 φράση με προτεινόμενη ονομασία Χορός. Η 1

η
 φράση εξελίσσεται σε 

14 μουσικά μέτρα, με την τονική  συγχορδία της ρε ελάσσονος στα πρώτα τέσσερα και 

με πέρασμα από την IV σολ ελάσσονα συγχορδία στο 5
ο 

και 11
ο
 μέτρο, την II μι 

ελάσσονα στο 6
ο 

και 12
ο
 μέτρο, η μελωδία καταλήγει και πάλι στην τονική με χρήση 

κυρίως τετάρτων, ενισχύοντας τη χρήση τους λόγω της ρυθμικής αγωγής 6/4. Καταλήγει 

σε νότα μεγάλης χρονικής διάρκειας, μισού παρεστιγμένου. Η μελωδία  ξεκινά με pp 

pianissimo με τη συγχορδία της ρε ελάσσονος (τονική) και ολοκληρώνεται η 1
η
 φράση με 

mf  στο 14
ο
 μέτρο στη ρε ελάσσονα. 

       Χαρακτηριστικό της 2
ης

 φράσης Χορός, με 16 μουσικά μέτρα, είναι ότι ξεκινά με 

levare, χρησιμοποιώντας τέταρτα και τέταρτα παρεστιγμένα, τα οποία καταλήγουν κι 
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αυτά σε μισά παρεστιγμένα, η δε μελωδία ξεκινώντας από τη δεσπόζουσα της ρε 

ελάσσονος με καθοδική πορεία και με βηματικές κινήσεις κάνοντας  ένα πέρασμα από 

την IV (τέταρτη) II (δεύτερη) και V (πέμπτη συγχορδία) της ρε ελάσσονος, με χρήση του 

προσαγωγέα (ντο δίεση) καταλήγει στην τονική, δίνοντας ένα άκουσμα πλήρους 

πτώσεως. 

        Η μουσική ενότητα Στο Πατάρι εκτελείται αρχικά μόνο από πιάνο με μία μονόφωνη 

μελωδία στο δεξί χέρι, η οποία συνοδεύεται από τις νότες της τονικής συγχορδίας στο 

αριστερό σε  pp (διπλό πιάνο) και επαναλαμβάνεται με  οκτάβες, για την ενίσχυση της 

μελωδίας. H ένταση σταδιακά γίνεται p (πιάνο) και, όταν ξεκινά η 2
η
 φράση, γίνεται mf 

(mezzo forte), στη δε ενίσχυση της ίδιας κίνησης με οκτάβες η ένταση αυξάνεται στο f 

(forte). Η θολή εικόνα από την αιώρηση των μπαχαρικών που μοιάζουν να χορεύουν μαζί 

με τον πρωταγωνιστή Φάνη (Γιώργο Χωραφά) σε συνδυασμό με μουσική waltz, 

αποτελούν δύο στοιχεία που έχουν μεταξύ τους απόλυτη συνέπεια και βρίσκονται σε 

σχέση συμμόρφωσης (Cook, 1998). Η συνοδεία στη μελωδία της 2
ης 

φράσης, είτε αυτή 

εκτελείται μόνο από πιάνο είτε από ορχήστρα, έχει τη χορευτική ρυθμική αγωγή ενός 

waltz*. Όταν η 2
η
 φράση  Χορός από τη μουσική ενότητα Στο Πατάρι εκτελείται από την 

ορχήστρα, οι δυναμικές αυξάνονται ξεκινώντας από  f (forte) και τη δεύτερη φορά της 

εμφάνισης της 2
ης

 κίνησης οι δυναμικές καταλήγουν σε ff (fortissimo). 

        Ο συνδυασμός του levare ως έναρξη της 2
ης

 φράσης, η ρυθμική αγωγή ενός waltz, η 

μείζονα συγχορδία της δεσπόζουσας της ρε ελάσσονος και η αύξηση της δυναμικής, 

διευκολύνουν την απομνημόνευση της μουσικής ενότητας και την ανάκληση στη μνήμη 

της ταινίας από τους θεατές. 

 

Leitmotiv 

       Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η μουσική ενότητα Στο Πατάρι 

χρησιμοποιείται από τη συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα, αλλά και από τον σκηνοθέτη 

Τάσο Μπουλμέτη ως συνδετικός κρίκος και ως Leitmotiv, των γεγονότων και της 

εξέλιξης της κινηματογραφικής ταινίας. Ακούγεται πέντε συνολικά φορές κατά τη 

διάρκεια της ταινίας, δίνοντας έμφαση στην τρυφερή παιδική ηλικία του πρωταγωνιστή 

και στο γόνιμο χρόνο που περνούσε ο μικρός Φάνης στο πατάρι του παππού του, στην 

αγορά της Κωνσταντινούπολης. Παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια από την 

ερευνήτρια.  
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1
η
 φορά. Με τα πρώτα μέτρα της 1

ης
 φράσης Ανάμνηση, που ακούγονται  για πρώτη φορά 

να εκτελούνται από πιάνο στο 47.22΄ έως και το 47.45΄ως μουσική υπόκρουση σε 

χαμηλή ένταση, ο μικρός Φάνης γράφει γράμματα στη φίλη του Σαϊμέ, αναπολώντας τις 

ευχάριστες στιγμές στο πατάρι του παππού του και εκφράζει το παράπονό του που δεν 

κατάφεραν να συναντηθούν στην Αθήνα. Η μουσική σε αυτό το σημείο λειτουργεί ως 

συναισθηματική λειτουργία (emotive), διότι προσδιορίζει τα συναισθήματα του μικρού 

Φάνη σε σχέση με την ανεκπλήρωτή του επιθυμία να συναντήσει αγαπημένα του 

πρόσωπα. 

2
η
 φορά. Η δεύτερη φορά ξεκινά και πάλι με την 1

η
 μουσική φράση Ανάμνηση, 

εκτελεσμένη από πιάνο στο 54.24΄, κατά την οποία ο μικρός Φάνης απογοητευμένος από 

τη μη ανταπόκριση της Σαϊμέ στα γράμματά του, αποφασίζει να φύγει νύχτα από το σπίτι 

του στην Αθήνα για να μην τον αντιληφθούν οι γονείς του, κάνοντας απόλυτη ησυχία και 

να μετακινηθεί  προς τον σιδηροδρομικό σταθμό με κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη. 

Είναι χαρακτηριστικό το άκουσμα κάποιων ροχαλητών την ώρα που προσπαθεί και πάλι 

με δύο αποσκευές να εγκαταλείψει την πατρική εστία και να επιστρέψει στο πατάρι του 

παππού του. Η μουσική και σε αυτό το σημείο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, ως 

συναισθηματική λειτουργία (emotive), για να καταδείξει την έντονη λαχτάρα του Φάνη 

για επιστροφή στη Κωνσταντινούπολη, στο οικείο του περιβάλλον. Η 2
η
 φράση Χορός, 

εμφανίζεται στο 55.09΄ πιο κινητική με επιταχυνόμενη ρυθμική αγωγή, τη στιγμή που ο 

Φάνης εισέρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό με τάσεις φυγής, αναζητώντας το 

αντίστοιχο βαγόνι του τρένου που θα τον οδηγήσει στον προορισμό του. Η μουσική και 

πάλι λειτουργεί ως συναισθηματική (emotive), αλλά και ως ρητορική λειτουργία 

(rhetorical),  δημιουργώντας προσδοκίες στο θεατή για ό,τι θα επακολουθήσει. Η 

επιταχυνόμενη ρυθμική αγωγή σημασιοδοτεί τη φυγή, την κινητικότητα και την 

εγρήγορση του πρωταγωνιστή για την επίτευξη του στόχου του. Στο 55.47΄η 2
η
 μουσική 

φράση Χορός  περνά στην ορχήστρα, ενώ η εικόνα δείχνει τον μικρό Φάνη να 

ονειρεύεται τις ευτυχισμένες στιγμές στο πατάρι του παππού του με την Σαϊμέ να 

χορεύει. Στο 56.16΄η μουσική διακόπτεται απότομα, γίνεται παύση, το όνειρο σταματά 

και η σκληρή πραγματικότητα για τον μικρό Φάνη εμφανίζεται μπροστά του. Δύο 

τελωνιακοί τον ξυπνούν και τον επαναφέρουν στην πραγματική ζωή, στην Αθήνα, 21 

Απριλίου του 1967.  

 3
η
 φορά. Η τρίτη φορά της εμφάνισης της 2

ης
 φράσης  Χορός, της μουσικής ενότητας  

Στο Πατάρι, στο 1.01.33΄εμφανίζει τον Σάββα (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) να βρίσκεται μέσα 
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στην τάξη με τους συμμαθητές του γιου του. Εκφράζει θυμό, αγανάκτηση και 

απογοήτευση επαναλαμβάνοντας και κλίνοντας τη λέξη Κολοκοτρώνης σαν ρήμα: 

«κολοκοτρώνω, κολοκοτρώνεις, κολοκοτρώνει …» μαζί με όλα τα παιδιά-συμμαθητές 

του γιου του. Είναι η αντίδραση ενός πατέρα προς τη μικρή κοινωνία του σχολείου, που 

λειτουργεί ρατσιστικά, μη αποδεχόμενη τη διαφορετικότητα του Ελληνόπουλου από την 

Κωνσταντινούπολη. Σε αυτό το σημείο η μουσική λειτουργεί με σχέση 

ανταγωνιστικότητας (contest) - σύγκρουσης, διότι τα ξεχωριστά μέσα (media), εικόνα και 

μουσική, δίνουν λειτουργικά πλεονάζουσες πληροφορίες. Η αλληλοσυμπλήρωση 

συνεπάγεται την πλήρωση ενός κενού, ενώ η ανταγωνιστικότητα συνεπάγεται μία 

σύγκρουση (Κοκκίδου, 2014). Η μουσική σταματά απότομα στο 1.02.02΄και στην οθόνη 

εμφανίζεται το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην Αθήνα. 

4
η
 φορά. Η κατά σειρά τέταρτη φορά εμφάνισης της 1

ης
 φράσης Ανάμνηση, της μουσικής 

ενότητας Στο Πατάρι στο 1.30.45΄ διαρκεί για 13 μουσικά μέτρα εκτελεσμένη πάλι από 

πιάνο, λειτουργεί ως μουσική υπόκρουση στην πορεία του Φάνη (Γιώργος Χωραφάς) 

καθώς βαδίζει από το σπίτι της φίλης του Σαϊμέ προς ένα ξενοδοχείο της 

Κωνσταντινούπολης. Ο Φάνης (Γιώργος Χωραφάς) σκεπτικός και προβληματισμένος, 

αναπολεί τη παιδική του ηλικία με τη συντροφιά της Σαϊμέ στο πατάρι του παππού του, 

εν τούτοις συνειδητοποιεί ότι πλέον ο χρόνος έχει περάσει, η φίλη του έχει δική της 

οικογένεια και ο ίδιος αποφασίζει να καλέσει το σύζυγό της στα λουτρά για να κάνουν 

μία συζήτηση. Η μουσική και σε αυτή τη σκηνή λειτουργεί ως συναισθηματική (emotive) 

αλλά και ως χρονική (temporal) διότι κάθε φορά που ακούγεται η 1η  φράση ως leitmotiv 

γίνεται ανάκληση μνήμης της ζωής του πρωταγωνιστή και δίνεται η αίσθηση της 

συνέχειας στο σύνολο της ταινίας. Σταματά απότομα στο 1.31.27΄, όταν η σκηνή του 

δωματίου του Φάνη μετατρέπεται στο χώρο των λουτρών, όπου εκεί έρχεται και η 

κάθαρση-λύση για τον προβληματισμένο Φάνη. 

5
η
 φορά. Η πέμπτη και τελευταία φορά εμφάνισης της 2

ης
 φράσης Χορός, της μουσικής 

ενότητας Στο Πατάρι, ξεκινά από το 1.39.10΄ με τον Φάνη να βρίσκεται στον ίδιο χώρο 

από τον οποίο πηγάζουν όλες οι αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, ένα χώρο όμως 

εγκαταλελειμμένο, γεμάτο σκόνη και αράχνες. Η μουσική της 2
ης

 φράσης 

αλληλοσυμπληρώνεται με τη σκηνή του παταριού, επειδή η ταινία ολοκληρώνεται 

αντίστοιχα και η μουσική οδεύει προς το finale με αύξηση της έντασης και της ρυθμικής 

αγωγής. Είναι αυτή η μελωδία που παραμένει αναγνωρίσιμη από το κοινό και φέρνει 

συνειρμούς συναισθηματικούς και οπτικούς στους θεατές. 
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Πίνακας  3. Μουσικό θέμα Στο Πατάρι….. 

 

2
η
 Φράση-

Χορός 

8+8 μέτρα Μελωδία από πιάνο 

(α φορά) 

στο  1.39.10΄ 

έως το 1.39.47΄ 

2η Φράση-

Χορός 

8+8 μέτρα Μελωδία από 

ορχήστρα 

(β φορά) 

στο 1.39.11΄ 

έως το 1.40.48΄ 

 

6. Επίλογος-Διαπιστώσεις 

        Το σενάριο της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κουζίνας προβάλλει ένα ιστορικό γεγονός, την 

απέλαση των Ελλήνων υπηκόων από την Κωνσταντινούπολη το 1964  και τις 

αντιξοότητες που αντιμετώπισε μία οικογένεια από τους απελαθέντες, εκείνη του Σάββα 

Ιακωβίδη, για να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Ελλάδος, κυρίως σε κοινωνικό 

επίπεδο. Οι δύο γονείς του μικρού Φάνη Ιακωβίδη, μέσα στους φόβους και στις 

ανασφάλειες, αντιμετώπισαν τις δυσκολίες με υπομονή, προσπαθώντας να κρατήσουν τα 

ήθη και τις συνήθειές τους, όπως τα  μετέφεραν από τη Βασιλεύουσα, και να τα 

προσαρμόσουν στην Αθήνα. Αυτός που αντιμετώπισε μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο 

Φάνης,  που δεν προσαρμόστηκε εύκολα στο σχολείο, είχε προβλήματα με τη χρήση της 

γλώσσας, τα ρωμαίικα-ελληνικά, και δεν έγινε αποδεκτός από τους συνομηλίκους του 

συμμαθητές, σε αντίθεση με τις συμμαθήτριές του, που κατάφερε να τις προσελκύσει με 

το παιχνίδι-κουζίνα που έφερε μαζί του από την Κωνσταντινούπολη. Σε κανένα σημείο 

ωστόσο της ταινίας δεν αναφέρεται το επάγγελμα του Σάββα Ιακωβίδη είτε στην 

Κωνσταντινούπολη είτε στην Αθήνα. Ο χώρος κατοικίας και στις δύο χώρες μοιάζει να 

είναι παρόμοιος ή ίσως κάπως υποδεέστερος στην Αθήνα. Το κοινωνικό status δεν 

διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο κράτη, υπάρχει έντονο το θρησκευτικό συναίσθημα, ο 

συγγενικός περίγυρος παραμένει ο ίδιος και δεν εμφανίζονται σε κανένα σημείο φίλοι της 

οικογένειας Ιακωβίδη, παρά μόνον οι φίλοι του παππού. Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας 

επικρατεί η νοσταλγία και η αναφορά στη Βασιλεύουσα από την οικογένεια των 

απελαθέντων το 1964, που συνεχίζει να θεωρεί την Κωνσταντινούπολη μία αλησμόνητη 

πατρίδα. 

        Ο ελληνισμός της Διασποράς σχεδόν στο σύνολό του κατόρθωσε με τις διαδικασίες 

ένταξης να ενσωματωθεί στον ελλαδικό Ελληνισμό, δηλαδή τις δομές, τους θεσμούς και  
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 σκεπτικού της εμφάνισης και εγκατάστασης Ελλήνων της Διασποράς από διάφορα μέρη 

της υφηλίου στο ελληνικό κράτος. Η κοινωνική τους δικτύωση  και  η αλληλεπίδραση με 

την ελλαδική κοινωνία, η έρευνα και αποτύπωση της επίδρασης του ελληνισμού της 

Διασποράς στον ελλαδικό ελληνισμό ως συστήματος αξιών και ως πολιτισμικού 

μεγέθους, είναι πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμη τόσο στην επιστήμη όσο και στη 

πολιτική. Το ενδιαφέρον δεν συνίσταται μόνο στο γενικό φαινόμενο της αλληλεπίδρασης 

κοινωνικών ομάδων που προέρχονται από το ίδιο έθνος και την ίδια φυλετική καταγωγή, 

αλλά κυρίως στο γεγονός της προέλευσης αυτών των ελληνικών κοινωνικών ομάδων από 

διάφορες και διαφορετικές περιοχές του κόσμου, φορείς πολιτισμών και αντιλήψεων 

κοινωνικής συμπεριφοράς, παραδόσεων και κοινωνικών προτύπων. (Ιακωβίδης, 2013) 

       Με την ολοκλήρωση της εργασίας «Η λειτουργία της μουσικής αφήγησης στην 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα στο ιστορικό συγκείμενο της εποχής», έγινε μία προσπάθεια 

προσέγγισης της ταινίας ως ένα  πολυτροπικό κείμενο. Η εργασία προκύπτει ως 

πρωτότυπη με το δεδομένο ότι δεν έχει γίνει συσχέτιση σκηνών και μουσικής αφήγησης 

σε κάποια άλλη εργασία με αναφορά στην ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα. Οι έξι άξονες 

αναφοράς της αφηγηματικής λειτουργίας της μουσικής στην ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα 

σύμφωνα με τον Wingsted (2010) είναι συναισθηματική, περιγραφική, πληροφοριακή, 

καθοδηγητική, χρονική, ρητορική και δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

κατανοήσει και να εξηγήσει με ποιο τρόπο η λειτουργία της μουσικής στην 

συγκεκριμένη ταινία την καθιστά διαχρονική και ένα σταθμό στην ιστορία του ελληνικού 

κινηματογράφου.  

        Στην έρευνα των τριών μουσικών ενοτήτων που αναλύθηκαν, εντοπίστηκαν, η 

συναισθηματική λειτουργία στον Σταθμό, χρονική και περιγραφική λειτουργία στην 

Επιστροφή, συναισθηματική, ρητορική και χρονική λειτουργία Στο Πατάρι. Οι μουσικές 

ενότητες που αναλύθηκαν στη παρούσα εργασία, παρέμειναν αναλλοίωτες στο χρόνο και 

αναγνωρίσιμες με άμεση αναφορά στην κινηματογραφική ταινία  ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα. 

Με τη χρήση είτε συμφωνικής ορχήστρας είτε λαϊκών παραδοσιακών οργάνων της 

Ανατολής, η συνθέτης κατορθώνει να ενορχηστρώσει τα ποικίλα συναισθήματα των 

θεατών και να ξυπνήσει μνήμες και γεγονότα των απελαθέντων Ελλήνων και των 

Ελλήνων της Διασποράς. Η ταινία άγγιξε και συνεχίζει να αγγίζει συναισθηματικά ένα 

μεγάλο τμήμα του ελλαδικού ελληνισμού, αφού ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της 

σημερινής Ελλάδας ανήκει σε απογόνους των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη και 

τα παράλια της Μικράς Ασίας. 
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   Η μουσική σύνθεση στη ταινία ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα δίνει τη δυνατότητα στον θεατή-

ακροατή να συνδέσει εικόνες και μουσική σε μία ενότητα και να δημιουργεί μνήμες και 

συναισθήματα κάθε φορά που ακούγεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μέσω της 

συγκεκριμένης μουσικής που ενώνει Δύση-Ανατολή, αναδύονται στοιχεία πολιτισμού 

δύο γειτονικών λαών Ελλάδος-Τουρκίας με κοινά χαρακτηριστικά, αλληλεπιδράσεις και 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Με την ελπίδα πως η μουσική ως φορέας πολιτισμού  

θα δημιουργήσει γερούς δεσμούς και όχι αντιπαλότητες ανάμεσα στους λαούς, 

ολοκληρώνεται αυτή η εργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο 

 

Μουσική σημειογραφία 

Ο σκοπός της μουσικής σημειογραφίας είναι η καταγραφή της μουσικής σε αναγνώσιμη 

μορφή. Περιγράφει τις παραμέτρους της μουσικής με τη χρήση διαφόρων μέσων, όπως: 

το τονικό ύψος και τη διάρκεια ανάλογα με τη θέση και το σχήμα των φθογγόσημων, τη 

ρυθμική αγωγή, τη δυναμική, την έκφραση και την άρθρωση με διάφορα 

συμπληρωματικά σύμβολα και λέξεις. (Ulrich, 1977α). 

Μοτίβο: είναι η μικρότερη ρυθμομελωδική αυτοτελής νοηματική ενότητα, εύκολα 

απομνημονεύσιμη. Μπορεί να επαναληφθεί, να εμφανισθεί σε άλλο τονικό ύψος ή να 

τροποποιηθεί. (Ulrich, 1977α). 

Φράση: είναι η αμέσως μεγαλύτερη ενότητα μετά το μοτίβο, αποτελείται συνήθως από 

δύο μέτρα. (Ulrich, 1977α). 

Θέμα: γενικός όρος που αναφέρεται σε μία ολοκληρωμένη μουσική ενότητα, με σαφή 

οργάνωση, καθοριστική για το κομμάτι. (Ulrich, 1977α). 

Τονικότητα: αποτελεί ένα σύστημα σχέσεων που συγκροτείται από φθόγγους 

επιλεγμένους από μία κλίμακα, ανάμεσα στους οποίους ένας λειτουργεί ως βασικός ή 

θεμέλιος φθόγγος. Η διάταξη αυτών των φθόγγων κατά σειρά ύψους σχηματίζει την 

λεγόμενη χρηστική κλίμακα. Η χρηστική κλίμακα βρίσκεται πάντοτε στα όρια μίας 

οκτάβας. Το είδος της διαίρεσης μίας οκτάβας, δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στους 

φθόγγους μέσα στη χρηστική κλίμακα καθορίζει τον τονικό χαρακτήρα. (Ulrich, 1977α). 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 

*Δέκατα έκτα: φθογγόσημα με μικρή χρονική διάρκεια. Ένα δέκατο έκτο αποτελεί 

αναλογικά το ένα τέταρτο του τετάρτου, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως ως βασικός 

παλμός για τον ρυθμό και τον χρόνο μέτρησης σε ένα μουσικό έργο. Η απόλυτη ρυθμική 

αγωγή καθορίζεται με τον αριθμό χρόνων ανά λεπτό ο οποίος μετριέται με τον 

Μετρονόμο του MALZEL. (Ulrich, 1977
 
α:67 ). 

*Ελάσσονα είναι η μουσική σκάλα στην οποία μεταξύ των βαθμίδων δεύτερης τρίτης 

μεσολαβεί διάστημα ημιτονίου, ενώ μετά την πέμπτη βαθμίδα εμφανίζονται διαφορετικές 

διαδοχές διαστημάτων. (Morris,1969). 

*Κρουστά: Ιδιόφωνα όργανα που παράγουν φθόγγους ή θορύβους με τη δόνηση του 

σώματός τους και όχι με την ταλάντωση κάποιας χορδής, μεμβράνης ή στήλης αέρος. 

(Ulrich, 1977
 
α:27). 

*Πιατίνια: Δίσκοι από χαλκό ή ορείχαλκο εφοδιασμένοι στο κέντρο με δερμάτινες θηλιές 

ή λαβές για το κράτημα. Τα πιατίνια ή πιάτα ήρθαν από την ΝΔ Ασία στην Ευρώπη τον 

1
ο
 αιώνα μ.Χ και εισχώρησαν μαζί με τη μουσική των Γενίτσαρων τον 18

ο
 αιώνα στην 

ορχήστρα. (Ulrich, 1977
 
α:27). 

Τα κρουστά στη συμφωνική ορχήστρα ενισχύουν κυρίως τη δυναμική και τον τονισμό 

του ρυθμού. 

*Waltz: χορευτική μουσική σε ρυθμό ¾ που είναι ευρύτατα διαδεδομένη παγκοσμίως. 

Εμφανίστηκε στα τέλη του 18
ου

 αιώνα στην Αυστρία και Γερμανία. Έγινε ιδιαίτερα 

δημοφιλής στη Βιέννη από τον Joseph Lanner (1801-1843) και τον  Johann Strauss 

πατέρα, (1804-1849). (Nef, 1985:460). 
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ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΘΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, 

ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ. 
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