
Γξ. Παλαγηώηεο Θωκά 

Δξγαζηήξην: 

«Χαξακάδεο». Πξνζεγγίδνληαο ηα βηώκαηα ηνπ πέλζνπο, 

ηεο κλήκεο θαη ηεο αγάπεο ζενινγηθά κέζα από έλα δηήγεκα  

 

-Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαηάιιειεο γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζε πνπ αθνξνύλ  

ην ζέκα ηνπ πέλζνπο, ηεο ζηάζεο ηνπ πελζνύληνο απέλαληη ζηελ απώιεηα  

ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ θαη ηελ αλάκλεζή ηνπ 

 

 London River (2010), ζθελ/ζία: Rachid Bouchareb.  

Από ηνπο δύν θύξηνπο ραξαθηήξεο, ν έλαο (Elizabeth) θαίλεηαη ιηγόηεξν 

πηζηή/ζξεζθεπόκελε· ελώ ν δεύηεξνο (Ousmane) βαζηά πηζηόο. Ο θόβνο ηεο 

απώιεηαο νδεγεί ηελ πξώηε ζε παξαηεηακέλν άγρνο θαη απνδηνξγάλωζε, ζε 

απόγλωζε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν δεύηεξνο πξνζεύρεηαη θαη είλαη γεληθά πην ήξεκνο 

θαη κεηιίρηνο, θάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπλδεζεί κε ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζείν. Όηαλ 

ηειηθά ε απώιεηα επηβεβαηώλεηαη, ε Elizabeth ζξελεί απαξεγόξεηε, ν Ousmane 

εθθξάδεη ζπκό θαη θαίλεηαη λα εγθαηαιείπεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, αλ θαη 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηα ζηηγκή ην θιαζζηθό (κνπζνπικαληθό θαη όρη κόλν) επηρείξεκα, 

πνπ δελ θαίλεηαη νύηε ηνλ ίδην λα πείζεη, πωο ν ρακόο ηνπ γηνύ ηνπ ήηαλ «ζέιεκα 

Θενύ». Η ζηηγκή ηεο παξεγνξηάο, ίζωο ε κόλε πξαγκαηηθή, είλαη όηαλ νη δύν (πξώελ 

μέλνη θαη ερζξηθνί κεηαμύ ηνπο) αγθαιηάδνληαη θαη κεηά ρωξίδνπλ, αθήλνληαο καο λα 

αλαξωηηόκαζηε θαηά πόζνλ απηή ε θηιία πνπ γελλήζεθε κέζα ζηελ θνηλή απώιεηα ζα 

ήηαλ θαη ε κόλε θαηαθπγή ηνπο.  

Οη δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ηνλίδνπλ ην απεξίγξαπην ηεο ηξαγωδίαο ―είηε 

θάπνηνο είλαη πηζηόο είηε ηεξεί απόζηαζε από ηελ πίζηε. Οη εύθνιεο απαληήζεηο δελ 

ηθαλνπνηνύλ· ηε ζηηγκή πνπ η πίζηη δοκιμάζεηαι ή περνάει κρίζη θαη απηό είλαη 

θάηη ην απόιπηα θπζηνινγηθό. Τίπνηε δελ είλαη δεδνκέλν. Γη’ απηό θαη ην θαθό νδεγεί 

θάπνηνπο ζηνλ αθεϊζμό ή ζηνλ αγνωζηικιζμό.  

Όια θξίλνληαη ζην επίπεδν ηεο δηαπξνζωπηθήο ζρέζεο.  

 

 The Bridge (Most) [2003], ζθελ/ζία: Bobby Garabidean βι. 

https://www.youtube.com/watch?v=oiM4uwzw690 

Ο παηέξαο ηεο ηαηλίαο ζπζηάδεη ην γηό ηνπ γηα λα ζώζεη ηνπο επηβάηεο ηνπ ηξαίλνπ. 

Φαίλεηαη λα κελ είρε άιιε επηινγή, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ κία απόθαζε 

πνπ δείρλεη κε ηνλ πην ηξαγηθό ηξόπν ηελ ππέξβαζε ηνπ αηνκηθνύ θαη ην άλνηγκα ζην 

ζπιινγηθό θαη ην νηθνπκεληθό. Μέζα από απηή ηε ζπζία γελληέηαη ε κεηακόξθωζε: 

ηνπ παηέξα, πνπ κεηά από θαηξό μαλαβξίζθεη ηελ ειπίδα, αληηθξίδνληαο ηε λεαξή 

―πξώελ λαξθνκαλή― αλαλεωκέλε θαη ειεπζεξωκέλε από ηελ νιέζξηα εμάξηεζή 

ηεο, λα θξαηάεη ην δηθό ηεο γηό θαη· αζθαιώο, ηεο λεαξήο θνπέιαο πνπ ελώ όδεπε 

θαηεπζείαλ πξνο ηνλ ζάλαην, ηώξα δίλεηαη απνθαζηζκέλε ζηε δωή. Από ηον θάναηο 

η ζωή, μέζα και μεηά από ηην απώλεια η ζαρκωμένη ελπίδα.  

 

 The tree of life (2011), ζκη/ζία: Terrence Malick 

Έλα θηλεκαηνγξαθηθό αξηζηνύξγεκα πνπ πεξηγξάθεη ηηο ζύλζεηεο ζρέζεηο κίαο 

νηθνγέλεηαο ζηελ Ακεξηθή, ε νπνία θάπνηα ζηηγκή βηώλεη ηελ απώιεηα, ηνλ ζάλαην, 

ελόο παηδηνύ ηεο ζηνλ πόιεκν. Ξεθηλά κε δηάινγν ηεο κεηέξαο κε ηνλ Θεό, ν νπνίνο 

νπζηαζηηθά απνηειεί έλα ερεξό «γηαηί», κηα θξαπγή γηα ηελ απώιεηά ηεο θαη ηε ζέζε 

ηνπ Θενύ απέλαληη ζηνλ πόλν ηωλ αλζξώπωλ, όπωο θαίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα. 

Δθπιεθηηθόο ν δηάινγνο ηεο πελζνύζαο κεηέξαο κε κία ζπγγελή ηεο ε νπνία 

https://www.youtube.com/watch?v=oiM4uwzw690


πξνζπαζεί, κεηαμύ άιιωλ, λα ηελ πείζεη λα κελ απειπίδεηαη, γηαηί «ακόμα έτει ηον 

άλλο ηης γιό». Η απάληεζε ηεο κεηέξαο (θαη ηωλ δεκηνπξγώλ ηεο ηαηλίαο) άθξωο 

ζενινγηθή: Ο Θεός δεν παίρνει κανέναν κονηά ηοσ «επειδή ηον αγαπά»· κανένας 

άνθρωπος, κανένα παιδί δεν είναι ανηικαηαζηάζιμο. 

Η κόλε απάληεζε ζην πέλζνο, πνπ δίλεη ε ηαηλία, θαη απηό είλαη ζενινγηθά 

πνιύ αμηνζεκείωην είλαη πωο ε δωή ―κε ηε Χάξε ηνπ Θενύ απιωκέλε ζε όιε ηε 

δεκηνπξγία― ζπλερίδεηαη. Πξνζηίζεηαη δωή ζηελ απώιεηα, ελώ ε ειπίδα ηεο 

επαλέλωζεο κε ηνπο απνιεζζέληεο, απνηππώλεηαη κνλαδηθά ζηε ζθελή ηεο 

αθξνγηαιηάο πνπ θέξλεη καδί μαλά όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

 Lila (2014), ζκη/ζία: Carlos Lascano βι. 

https://www.youtube.com/watch?v=sUy6WJL7wV8 

Απηή ε ηαηλία κηθξνύ κήθνπο (animated story) επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά ηελ ηδέα 

όηη ε ηέρλε ―εδώ ε δωγξαθηθή― κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα κεηακνξθώζεη ηνλ 

θόζκν. Η δωγξάθνο ζπκπιεξώλεη ό,ηη ιείπεη από ηηο ζρέζεηο ηωλ αλζξώπωλ· 

κεηακνξθώλεη αθόκα θαη ηελ πόιε ηεο. Σην ηέινο, θαζώο επηζηξέθεη ζην δηακέξηζκά 

ηεο, εθεί πνπ ην πξώελ καξακέλν ηξηαληάθπιιν έρεη αλζίζεη (εηθόλα ζαλάηνπ θαη 

αλάζηαζεο) θαη αθνύ θνηηάδεη ηε θωηνγξαθία ηωλ γνληώλ ηεο, ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη 

πωο έραζε, δωγξαθίδεη κηα αθξνγηαιηά, όπνπ ωο παηδνύια ηξέρεη μαλά ζηελ αγθαιηά 

ηνπο: μια άλλη ανάζηαζη και επανένωζη με ηοσς νεκρούς/κεκοιμημένοσς.  

Η ηέρλε είλαη έθθξαζε-εθηόλωζε ζπλαηζζεκάηωλ, αθόκα θαη ηνπ πέλζνπο. Η 

ειπίδα ηεο Αλάζηαζεο ππνβάιιεηαη από ηελ ίδηα ηε δωή (βι. ηξηαληάθπιιν). Βέβαηα, 

έλα θαιό εξώηεκα (θαη γηα δηδαθηηθή ρξήζε) ζα ήηαλ: όλα αλλάζοσν ζηην 

πραγμαηική ζωή ηόζο… μαγικά; Αζθαιώο θαη όρη, γη’ απηό θαη ν ζξήλνο έρεη ηε 

ζέζε ηνπ, δίπια ή θαη κέζα από ηελ πξννπηηθή ηεο ειπίδαο ποσ διδάζκει η θύζη και 

η ζωή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sUy6WJL7wV8

