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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ ζε κνξθή DVD 

κε ζέκα «Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο, 1946-1949», ην νπνίν είλαη παξαγσγή ηεο 

εηαηξείαο παξαγσγήο «902» θαη ε δηαλνκή ηνπ έγηλε από ηελ εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο. ηόρνο 

ηεο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε/αλάγλσζε ηνπ ληνθηκαληέξ ζε θνηλσληθνζεκεησηηθό πεδίν. 

Θεσξεηηθνί άμνλεο ηεο έξεπλαο απνηεινύλ ε ζεσξία ηνπ βιέκκαηνο, ε ζεκεησηηθή νπηηθνύ 

πιηθνύ, ε ρξήζε ηεο εηθόλαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο ηζηνξηθήο καξηπξίαο, ε αμηνπηζηία ηνπ 

νπηηθνύ/θηλεκαηνγξαθηθνύ πιηθνύ, ε αλάιπζε βηνγξαθηθώλ-αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ κέζσ 

ηεο θεηκεληθήο δηάξζξσζεο, ηεο δνκηθήο πεξηγξαθήο θαη ηεο αλαιπηηθήο αθαίξεζεο, όπσο 

πξνζιακβάλνληαη ζηελ κνληέξλα θαη κεηακνληέξλα αλάιπζε ηεο ηζηνξίαο. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ληνθηκαληέξ πνπ εμεηάδεηαη ζηελ εξγαζία, έρνπκε ζπλδπαζκό θηλνύκελεο εηθόλαο θαη 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ/ζπλεληεύμεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ απνδίδνληαη ηα ηζηνξηθά βηώκαηα ζην 

επίπεδν ηεο δξάζεο, αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο αξλεηηθήο βίσζεο. Βαζηθό αηηνύκελν είλαη ν 

εκπινπηηζκόο ηεο πξνβιεκαηηθήο γηα ην ίδην ην ηζηνξηθό γίγλεζζαη κε ηελ θαιιηέξγεηα κηαο 

κεγαιύηεξεο επαηζζεζίαο θαη επηζηεκνληθήο δεθηηθόηεηαο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο 

ζπγθξόηεζεο, αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ βηώκαηνο θαη ηνπ ηξαύκαηνο. Ζ κειέηε ηεο 

ςπρηθήο νηθνλνκίαο, ε αλάπηπμε ησλ ςπραλαιπηηθώλ πξαθηηθώλ θαη ε δηαθίλεζε ηεο ζρεηηθήο 

νξνινγίαο ζηνλ επξύηεξν πνιηηηζκηθό ρώξν είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ηζηνξία ηνπ 20νύ 

αηώλα. Ζ θαηαλόεζε ηεο ηζηνξηθόηεηαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή, ελώ ηα 

νθέιε ηεο ηζηνξίαο από ηελ αλάιπζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο είλαη πνιιά. Ζ κειέηε γηα ηα 

γεγνλόηα ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο κε έκθαζε ζηνλ ειιεληθό εκθύιην πόιεκν εληνπίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ζηηο εκπεηξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ όζν θαη κεηά, γηα λα αλαδείμεη ηνπο 

ακπληηθνύο κεραληζκνύο θαη ηηο δπζθνιίεο αληηκεηώπηζεο ηεο νξηαθήο εκπεηξίαο. Ο M. Ferro 

αλαθέξεη κηα ζεηξά θξηηεξίσλ ζύκθσλα κε ηα νπνία νη εηθόλεο κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ όζνλ 

αλαθνξά ζηε γλεζηόηεηά ηνπο. ην πνιπηξνπηθό απηό πιηθό αλαδεηνύκε ηηο κεηαθνξέο θαη ηα 

βηώκαηα ησλ ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηπιήο αθήγεζεο/ εκπεηξηθήο θαη 

κπζνπιαζηηθήο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Βίσκα, Ηζηνξηθό ληνθηκαληέξ, Κηλεκαηνγξαθηθή αλάιπζε, εκεησηηθή 

αλάιπζε.  

 

1. Δηζαγωγή: ην ληνθηκαληέξ ωο κεζνδνινγηθό εξγαιείν θαηαγξαθήο γεγνλόηωλ 

θαη ζπιινγηθώλ βηωκάηωλ 
 

Ζ κειέηε καο εληάζζεηαη ζηελ πξνβιεκαηηθή γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ππνθεηκεληθώλ θαη ζπιινγηθώλ ηξαπκάησλ ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή θαη δηεζλή 

ηζηνξία θαη πξαγκαηηθόηεηα. Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πξνζθέξεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνραζκνύ πάλσ ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ βηώκαηνο 
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πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηό «ην πξόβιεκα ηεο κεηαθξαζηκόηεηαο 

ηεο νδύλεο», όπσο επεζήκαλε ε Ρίθα Μπελβελίζηε (ζην Γαδή, 2002). 

Ζ κειέηε γηα ηα γεγνλόηα ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο κε έκθαζε ζηελ εζληθή 

αληίζηαζε θαη ζηνλ ειιεληθό εκθύιην πόιεκν εληνπίδεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο 

εκπεηξίεο αλσλύκσλ αγσληζηώλ γηα λα αλαδείμεη ηνπο ακπληηθνύο κεραληζκνύο θαη 

ηηο δπζθνιίεο αληηκεηώπηζεο ηεο νξηαθήο εκπεηξίαο. Ζ αλάγθε ηεο αλάδεημεο ηνπ 

«ηζηνξηθνύ βηώκαηνο» γίλεηαη γηα λα θαηαλνεζνύλ νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζηάζεηο 

ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηώλ.  

Σν ληνθηκαληέξ σο ην πξώην είδνο ηαηλίαο πνπ γύξηζαλ νη αδειθνί Λπκηέξ πξηλ 

100 ρξόληα αθνξνύζε ζηελ άθημε ηξέλνπ ζην ζηαζκό/ζηελ έμνδν ησλ εξγαηώλ από ην 

εξγνζηάζην θαη απεηθόληδε ηελ πξαγκαηηθόηεηα όπσο είλαη, ή νξζόηεξα, όπσο ηελ 

έβιεπαλ νη δύν δεκηνπξγνί. Οη πξώηνη ζεαηέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έβιεπαλ ηαηλίεο 

ληνθηκαληέξ, ηαηλίεο πνπ παξνπζίαδαλ ηελ εηδεζενγξαθηθή επηθαηξόηεηα, κηθξέο 

ζθελέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πεξηπιαλήζεηο ζε ηόπνπο εμσηηθνύο θαη καθξηλνύο. 

Σα πξώηα θηλεκαηνγξαθηθά είδε πνπ αλαπηύρζεθαλ κεηά ηνλ πόιεκν ηνπ 1914-1918 

ζηηο βηνκεραληθέο ρώξεο ήηαλ ηα «επίθαηξα» θαη ν «δεκνζηνγξαθηθόο 

θηλεκαηνγξάθνο».  

ην ζηάδην απηό, ν θηλεκαηνγξάθνο δελ αληηκεησπίδεηαη σο «πνιηηηζκηθό 

αληηθείκελν», αιιά σο έλα κέζν θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο. Ο θηλεκαηνγξαθηζηήο δελ 

είλαη κέινο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, αιιά έλαο «θπλεγόο εηθόλσλ», έλαο ρεηξώλαθηαο 

θαη γη’ απηό εθηόο από ηελ παξαγσγό εηαηξία δελ αλαθέξεηαη πνηέ θάπνηνο 

αλαγλσξηζκέλνο δεκηνπξγόο (Ferro, 2001). 

Σν ληνθηκαληέξ νξίδεηαη σο ν θηλεκαηνγξάθνο πνπ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά 

γεγνλόηα θαη δελ ρξεζηκνπνηεί παξαδνζηαθά ζηνηρεία κπζνπιαζίαο, όπσο ζελάξην, 

εζνπνηνύο, θνζηνύκηα, θσηηζκνύο θ.ά. Απηό πνπ βαζηθά δηαρσξίδεη ην ληνθηκαληέξ 

από ηε κπζνπιαζία είλαη όηη ην ληνθηκαληέξ θαηαγξάθεη ηελ ππάξρνπζα 

πξαγκαηηθόηεηα, ελώ ε κπζνπιαζία θαηαζθεπάδεη κηα πξαγκαηηθόηεηα εθ λένπ.  

Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από έλαλ ηέηνηνλ νξηζκό είλαη πνιιά, όπσο γηα 

παξάδεηγκα: (α) Πνηα είλαη ηα όξηα κεηαμύ θαηαγξαθήο θαη θαηαζθεπήο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο; (β) Απηό πνπ ζην ληνθηκαληέξ νλνκάδνπκε «θαηαγξαθή» είλαη κηα 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηαπηόρξνλα κηα θαηαζθεπή ηεο; (γ) Πνηα 

είλαη ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ ηαηλία κπζνπιαζίαο; 

Θα κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε όηη απηό πνπ θπξίσο δηαρσξίδεη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο από εθείλνλ ηεο κπζνπιαζίαο είλαη ν ηξόπνο 

δηαρείξηζεο θαη ζύλζεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηεο κπζνπιαζίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην κπζνπιαζηηθό θηλεκαηνγξάθν ρξεζηκνπνηνύληαη παξαδνζηαθά 

ζθεληθά, θνζηνύκηα, εζνπνηνί, ζελάξην, ζην πιαίζην πξαθηηθώλ δξακαηνπνίεζεο 

πνπ εληείλνπλ ην αίζζεκα ηνπ ηερλεηνύ θόζκνπ, ηεο θαηαζθεπαζκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. ην ληνθηκαληέξ, νη πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο 

πηνζεηνύληαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ή απνθεύγνληαη ηειείσο. Ζ απνπζία ηέηνησλ 

ηερληθώλ δηακνξθώλεη ηνλ άκεζν θηλεκαηνγξάθν (direct cinema). Ζ δπλαηόηεηα ηνπ 

ληνθηκαληέξ λα απνθαιύπηεη θαη όρη λα θαηαγξάθεη είλαη απηή πνπ ην θαζηζηά 

θαιιηηερληθό έξγν θαη όρη απιό ληνθνπκέλην. Ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ ’70 ε 

ελαζρόιεζε ηνπ ηζηνξηθνύ Marc Ferro κε ηελ θηλνύκελε εηθόλα άλνημε ηνλ δξόκν 

γηα κηα επηζηεκνληθή θαη αμηόπηζηε κειέηε. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαδείρζεθαλ θπξίσο δύν ηξόπνη ηζηνξηθήο «αλάγλσζεο» ησλ 

ηαηληώλ. Ο πξώηνο αθνξά ζηηο ηαηλίεο σο πεγέο άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ επνρή 

παξαγσγήο ηνπο θαη ζηελ θνηλσλία αλαθνξάο ηνπο, νπόηε θάζε ηαηλία ζπληζηά 

αδηαθξίησο αληηθείκελν κειέηεο. Ο δεύηεξνο, κε ηνλ νπνίν θαη ζα αζρνιεζνύκε, 
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αθνξά ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παξειζόληνο, απηέο πνπ νλνκάδνπκε ζπρλά 

«ηζηνξηθέο» ή «ηαηλίεο επνρήο». Οη θηλεκαηνγξαθηζηέο έρνπλ ηε δηθή ηνπο κλήκε 

θαη ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε πάλσ ζηελ ηζηνξία, αιιά ζπγρξόλσο δηαιέγνληαη κε ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ ηξνθνδνηνύλ κε εξκελείεο γηα ην παξόλ θαη ην παξειζόλ.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη:  αλ γηα θάπνηνπο ζθελνζέηεο ην 

παξειζόλ είλαη ρώξνο ζηνραζκνύ θαη πξνβιεκαηηζκνύ πνπ κπνξεί λα δώζεη 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ηαπηόηεηαο θαη ζπιινγηθήο ζπλεηδεηνπνίεζε ή ζπληζηά 

απιώο έλαλ ρώξν δηαζθέδαζεο, αγσλίαο, πεξηπέηεηαο; (Θενδσξίδεο, 2004).  

Ζ αλάιπζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθόλαο σο ηζηνξηθνύ ηεθκεξίνπ αλαδεηθλύεη 

ην κε νξαηό πίζσ από ην νξαηό, ηελ θξπκκέλε θαη άπηαζηε όςε ηεο Ηζηνξίαο. ηελ 

αλαδήηεζε απηή, ε εηθόλα κόλε ηεο δελ είλαη επαξθήο, αιιά είλαη απαξαίηεην λα 

ζπκπιεξσζεί από εμσ-θηλεκαηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή 

ηζηνξηθή ζπγθπξία, ηνπο δεκηνπξγνύο θαη ηνπο παξαγσγνύο ηεο εηθόλαο, ηελ αγνξά, 

ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 

 ηε ζεκεησηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνύληαη βαζηθνί όξνη από ηε θηινινγηθή 

θξηηηθή θαη ηε ξεηνξηθή, όπσο νη ζπκπαξαδεισηηθέο ζεκαζίεο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνύληαη ζπρλά κε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο ή ηεο κεησλπκίαο (Jakobson, 1971: 

570-579). Ζ κεηαθνξά εθθξάδεη ην αλνίθεην κε όξνπο ηνπ νηθείνπ. Με ζεκεησηηθνύο 

όξνπο, ε κεηαθνξά απνηειεί έλα ζεκαίλνλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθέξεηαη 

ζε έλα ζεκαηλόκελν κε ηξόπν πνπ είλαη αξρηθά κε ζπκβαηηθόο, επεηδή θαηλνκεληθά 

πεξηθξνλεί ηελ θπξηνιεθηηθή ή θαηαδεισηηθή νκνηόηεηα.  

 ηνλ θηλεκαηνγξάθν ε «κεηαθνξά εθαξκόδεηαη όηαλ ππάξρνπλ δύν δηαδνρηθέο 

ζθελέο θαη ε δεύηεξε ιεηηνπξγεί ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξώηε» (Hayward, 1996: 218). 

Όπσο γξάθεη ν John Fiske «ε νπηηθή γιώζζα πνπ ιεηηνπξγεί πην ζπρλά κεηαθνξηθά 

είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο δηαθεκηζηέο» (Fiske, 1982: 97). Οη 

Thwaites, Lloyd θαη Warwick γξάθνπλ όηη ε κεηαθνξά κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηε 

ιεηηνπξγία «ηεο κεηαβίβαζεο», πνπ κεηαθέξεη θάπνηεο ηδηόηεηεο από ην έλα ζεκείν 

ζην άιιν (Thwaites, Lloyd & Warwick, 1994: 46).  

Άιινη ζεκεησηηζηέο νξίδνπλ ηελ κεηαθνξά σο κηα ππνδεηγκαηηθή δηάζηαζε 

θάζεηε, επηινγηθή θαη ζπζρεηηζηηθή. Οη Thwaites, Lloyd θαη Warwick ηζρπξίδνληαη 

όηη νη κεηαθνξέο θαη νη κεησλπκίεο ιεηηνπξγνύλ ηόζν ζπληαγκαηηθά όζν θαη 

παξαδεηγκαηηθά (Thwaites, Lloyd & Warwick, 1994: 47-49).  

Ζ ζεκεησηηθή επηθεληξώλεηαη ζηηο πξαθηηθέο ζεκαζηνδόηεζεο θαη κειεηά ηελ 

αλαπαξάζηαζε κε απζηεξόηεηα (Mick, 1988: 20), δειαδή απηό πνπ έρεη νξηζζεί σο 

«ε θνηλσληθή δηαδηθαζία εμαγσγήο λνεκάησλ κέζα ζε όια ηα δηαζέζηκα 

ζεκαζηνδνηηθά ζπζηήκαηα» (John Hartley ζην O'Sullivan et al., 1994: 265). Ζ 

παξαδνζηαθή δνκηθή ζεκεησηηθή εθαξκόζζεθε πξσηαξρηθά ζηελ αλάιπζε 

θεηκέλνπ, αιιά ζήκεξα δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζηξνπθηνπξαιηζκό. Ζ ζηξνθή πξνο ηελ 

θνηλσληθή ζεκεησηηθή απεηθνλίδεηαη ζην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην ξόιν ηνπ 

αλαγλώζηε-ζεαηή θαη κάο ππνδεηθλύεη πώο ην ίδην ην θείκελν/θηικ κπνξεί λα 

παξάγεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο γηα δηάθνξνπο αλαγλώζηεο.  

H εζσηεξηθή ζρέζε κεηαμύ βηώκαηνο-κεηαθνξάο θαη πνιπηξνπηθόηεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό ληνθηκαληέξ αλαδεηθλύεηαη κέζσ ηεο ζεκεησηηθήο αλάιπζεο 

θαη απνδόκεζεο ησλ πνιιαπιώλ γισζζηθώλ θαη νπηηθώλ αθεγήζεσλ, νη νπνίεο 

δνκνύλ ην ληνθηκαληέξ. Tν θηλεκαηνγξαθηθό βίσκα κεηαζρεκαηίδεηαη από αηνκηθή 

ζπλείδεζε θαη δξάζε ζε έλα ζπιινγηθό όξακα. Σν ληνθηκαληέξ «αλνίγεη» ζέκαηα, ηα 

νπνία κέζα από ηελ αληηπαξάζεζε, ηηο ζπγθινληζηηθέο καξηπξίεο, κέζα από ηε 

ρξνληθή απόζηαζε ησλ αθεγεηώλ/ηξηώλ, πξνθαινύλ θξίθε θαη απνξία. 
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Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη: πώο κεηξηέηαη ε απώιεηα; ηη ζεκαίλεη λίθε 

θαη ηη ήηηα; πώο έρεη δηακνξθσζεί δεθαεηίεο αξγόηεξα ε κλήκε ηεο εζληθήο 

αληίζηαζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ; 

Σν ληνθηκαληέξ αθεγείηαη ην ζπιινγηθό βίσκα θαη ηνπο αγώλεο ησλ αλζξώπσλ 

πνπ κεηείραλ ζην Γεκνθξαηηθό ηξαηό ηεο Διιάδαο, ηελ πεξίνδν 1946-1949, αιιά 

θαη απηώλ πνπ ηνλ πνιέκεζαλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θνηλσληθνύ/ζπιινγηθνύ 

βηώκαηνο παξαπέκπνπκε: 

 αθελόο ζηε θαηλνκελνινγηθή αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνύ, όπνπ παξαηεξείηαη 

κηα ζεκειηώδεο αληίθαζε, γηαηί ην θνηλσληθό δελ κπνξεί λα ζπιιεθζεί σο 

αληηθείκελν, σο ην ληπξθεκηαλό «πξάγκα», αιιά βηώλεηαη θαη σο βίσκα 

πεξηγξάθεηαη θαη θαηαλνείηαη. ηε δηάζηαζε απηή νη θαηλνκελνιόγνη 

ππεξβαίλνπλ ηε δηάθξηζε εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, αηόκνπ θαη 

θνηλσλίαο. Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από απηήλ ηελ αλάιπζε 

κπνξνύλ λα ηεζνύλ σο εμήο: Με πνηεο θαηεγνξίεο ζα πεξηγξαθνύλ ηα 

βηώκαηα, αλ όρη κε θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ από πξνεγνύκελεο 

αληηθεηκελνπνηήζεηο; Απηή ε αληίθαζε νδεγεί είηε ζε έλαλ απόιπην 

ζθεπηηθηζκό, είηε ζε έλαλ αλεμέιεγθην εθιεθηηθηζκό, όπνπ όια 

επηηξέπνληαη. Χζηόζν νη Μπέξγθεξ θαη Λάθκαλ ππνθαζηζηώληαο ηελ 

πξνζεζηαθόηεηα-απνβιεπηηθόηεηα, θεληξηθή έλλνηα ηεο θαηλνκελνινγίαο, 

κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε σο εζσηεξίθεπζε ηνπ γεληθεπκέλνπ άιινπ ιύλνπλ 

απηή ηελ αληίθαζε ππεξβαίλνληαο ηε θαηλνκελνινγία. Σν γλσζηνινγηθό 

ππνθείκελν ηεο θαηλνκελνινγηθήο πξνζεζηαθόηεηαο κεηαηξέπεηαη ζην 

εζηθό ππνθείκελν ηνπ πξαγκαηηζκνύ θαη απηό ζπληζηά έλαλ ππνβηβαζκό 

ηεο θαηλνκελνινγίαο. Έηζη όκσο ζηε δηάζηαζε αηνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ 

επαλέξρεηαη κηα ππεξρξνληθή, αληζηνξηθή νξηζηηθόηεηα (ζην Αλζνγαιίδνπ, 

1998). 

 αθεηέξνπ ε έξεπλα ησλ δηακεζνιαβεηηθώλ κεραληζκώλ πξνσζεί ηε γλώζε, 

αιιά θαη ηελ θξηηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ. Έηζη ζηελ θξηηηθή ηνπ Βπγθόηζθη 

πξνο ηε ζεσξία ηνπ Πηαδέ αλαηξέπεηαη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, 

γηαηί ν άλζξσπνο γελληέηαη σο ππνθείκελν θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, θαζώο θαη 

σο βηνινγηθή ππόζηαζε έρεη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη ζηνλ 

θόζκν ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ αλζξώπσλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο επηδξά 

επίζεο ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη σο θνηλσληθή 

νληόηεηα (ζην Αλζνγαιίδνπ, 1998). 

 ην ζεσξεηηθό απηό πεδίν θαηαλννύκε ην ηζηνξηθό θαη θηλεκαηνγξαθηθό βίσκα 

ζην πνιπηξνπηθό πιηθό ηνπ ληνθηκαληέξ πνπ αλαιύνπκε. Όπσο γξάθεη ν Μπαρηίλ 

«ην ππνθείκελν, ε αηνκηθή ζπλείδεζε, είλαη έλα θνηλσληθν-ηδενινγηθό γεγνλόο, πνπ 

πξνθύπηεη όρη από ηελ απιή δηαπξαγκάηεπζε κε ηππνπνηεκέλα λνήκαηα, αιιά από 

ηνλ ελεξγεηηθό δηάινγν κε αληηθαηηθέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη αληηθαηηθά 

λνήκαηα […] ε ζπλείδεζε, κηα νιόηεηα από βηώκαηα, ζπλαηζζήκαηα, παξαζηάζεηο 

θαη λόεζε δηακνξθώλεηαη κε ηε ζεσξεηηθνπξαθηηθή νηθεηνπνίεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, έλα από ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ε γιώζζα. Σν Τπνθείκελν 

είλαη ε ζεκαζία, αιιά ε ζεκαζία είλαη ειεπζεξία» (ζην Αλζνγαιίδνπ, 1998).  

Δάλ πξνζεγγίζνπκε ηελ θνηλσληθή δπλακηθή ζύκθσλα κε ηε καξμηζηηθή 

αλάιπζε, κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ην ππνθείκελν ζε θάζε επαθή κε κνξθέο 

δξάζεο ή κε θνηλσληθά λνήκαηα κεηαβάιιεηαη. Πνιιέο από απηέο ηηο κεηαβνιέο 

κπνξνύκε λα «δηαβάζνπκε» ζην πνιπηξνπηθό πιηθό ηνπ ληνθηκαληέξ γηα ηνλ 

Γεκνθξαηηθό ζηξαηό. 
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2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο: ζηόρνη ηεο έξεπλαο θαη ζεωξεηηθά δεηήκαηα ηνπ 

ληνθηκαληέξ ωο πνιπηξνπηθνύ ηζηνξηθνύ-βηνγξαθηθνύ θεηκέλνπ  
 

ηελ παξνύζα έξεπλα, επηρεηξείηαη ε καξμηζηηθή θαη ζεκεησηηθή πξόζιεςε ελόο 

ληνθηκαληέξ ζε κνξθή DVD κε ζέκα «Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο, 1946-

1949», ην νπνίν είλαη πξντόλ ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο «902» θαη ε δηαλνκή ηνπ 

έγηλε από ηελ εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2006 κε αθνξκή ηα 60 

ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο (Γ..Δ.).  

Από ηνπο πνκπνύο ηνπ ζεκείνπ είλαη θαλεξό όηη πξόθεηηαη γηα έλα 

«ζηξαηεπκέλν» ληνθηκαληέξ θαη ε εξεπλεηηθή καο ππόζεζε αθνξά ζε κηα 

«πξνπαγαλδηζηηθή» δηακεζνιάβεζε.  

ηόρνο ηεο έξεπλαο απηήο, είλαη ε αλάιπζε, πξόζιεςε ηνπ ληνθηκαληέξ ζε 

ζεκεησηηθό πεδίν γηα λα εληνπίζνπκε ηε ρξήζε ησλ ηζηνξηθώλ πιεξνθνξηώλ κέζσ 

ηνπ ηζηνξηθνύ/ζπιινγηθνύ βηώκαηνο θαη ηεο κεηαθνξάο ζηε ζύγρξνλε ηζηνξηθή 

αθήγεζε. Ζ ζεκεησηηθή κέζνδνο αλάιπζεο επηιέγεηαη, γηαηί είλαη θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλε γηα λα δηεξεπλά ζπλδεισηηθέο ζεκαζίεο (Chandler, 1999). ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ληνθηκαληέξ πνπ εμεηάδνπκε, παξαηεξνύκε ην ζπλδπαζκό 

θηλνύκελεο εηθόλαο/θσηνγξαθηώλ/έληππνπ πιηθνύ, κνπζηθώλ θαη ρνξεπηηθώλ 

ζεκαηλόλησλ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ/ ζπλεληεύμεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ απνδίδνληαη 

ηα ηζηνξηθά βηώκαηα ζην πεδίν ηεο δξάζεο, αιιά θαη ηεο αξλεηηθήο βίσζεο 

(Schütze, 1982). Οη αθεγήζεηο ζε γισζζηθό/ερεηηθό θαη νπηηθό πεδίν καο 

κεηαθέξνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή επνρή θαη ζε ηζηνξηθνύο ηόπνπο ηεο 

ζύγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, όπνπ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο ηεο 

ηζηνξίαο κε άμνλα ηελ πνιηηηθή ηζηνξία θαη ηνλ αγώλα ηνπ Γ..Δ. σο ηαθηηθνύ 

ζηξαηνύ ελάληηα ζην θαζηζκό θαη ζηνλ ηκπεξηαιηζκό.  

ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, κέζσ ηεο αλάιπζεο κηαο πεξίπησζεο θαη ηεο ζύγθξηζεο 

ηεο κε άιιεο, επηηπγράλνπκε ηε γλώζε ησλ ηππηθώλ δηαδηθαζηώλ, νη νπνίεο 

ρξεζηκεύνπλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ηζηνξηθν-θνηλσληθνύ γίγλεζζαη. Ο Schütze 

αλαθέξζεθε ζηηο λνεκαηηθέο αξρέο ηεο απζόξκεηεο δηήγεζεο, κε ηηο νπνίεο 

ζπλέδεζε ηα εμήο θαηλόκελα:  

1. Σε ζρέζε κεηαμύ ηνπ θνξέα ηεο βηνγξαθίαο θαη ησλ θνξέσλ ησλ 

γεγνλόησλ σο λνεκαηηθή αξρή ηεο απηνβηνγξαθηθήο δηήγεζεο 

2. Σε ζύλδεζε ηνπ γεγνλόηνο θαη ηεο εκπεηξίαο 

3. Σν θνηλσληθό πιαίζην σο λνεκαηηθή αξρή, ζην νπνίν ν θνξέαο ηεο 

βηνγξαθίαο πξέπεη λα εληάμεη ηε δηθή ηνπ αθήγεζε, αλ ζέιεη λα είλαη 

πεηζηηθόο 

4. Σν ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ηεο ηζηνξίαο δσήο σο απζύπαξθηεο λνεκαηηθήο 

αξρήο.  

Οη αθεγεηέο ζην ληνθηκαληέξ νξγαλώλνπλ ηηο θύξηεο γξακκέο ηεο αθήγεζεο, 

εθηόο ησλ πξνζώπσλ θαη ησλ γεγνλόησλ πνπ εηζάγνληαη, έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγνύληαη ζρέζεηο κεηαμύ εηεξνγελώλ εκπεηξηώλ θαη γεγνλόησλ. Ηδηαίηεξε 

ζεσξεηηθή αμία ζηελ αλάιπζε ησλ ηζηνξηθώλ αθεγήζεσλ έρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο 

δνκέο ηεο βηνγξαθίαο, πνπ ζπλδένπλ ηελ εκπεηξία κε ηα γεγνλόηα: (1) Βηνγξαθηθά 

ζρέδηα δξάζεο, (2) Θεζκνζεηεκέλα πξόηππα θαη πξνζκνλέο ηεο βηνγξαθηθήο 

εμέιημεο, (3) Δμαξηεκέλεο βηνγξαθηθέο ηξνρηέο, (4) Γηαδηθαζίεο κεηακόξθσζεο. 

ηελ αλάιπζε ηνπ ληνθηκαληέξ αθνινπζείηαη ε δνκηθή πεξηγξαθή ηεο  δηαδηθαζίαο, 

όπνπ νη αθεγήζεηο (γισζζηθέο, κνπζηθέο, ρνξεπηηθέο θαη νπηηθέο) απνδνκνύληαη θαη 

αλαιύνληαη ζε ελόηεηεο.  
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Ο Marc Ferro (2001) αλαθέξεη κηα ζεηξά θξηηεξίσλ ζύκθσλα κε ηα νπνία νη 

εηθόλεο ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ όζνλ 

αθνξά ζηε γλεζηόηεηά ηνπο. Ζ γσλία ιήςεο, ε εζηηαθή απόζηαζε ζε δηαθνξεηηθέο 

εηθόλεο ηνπ ίδηνπ πιάλνπ, ν βαζκόο επθξίλεηαο ησλ εηθόλσλ θαη ν θσηηζκόο 

ζπληζηνύλ βαζηθνύο άμνλεο γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ γπξίζκαηνο. 

 ηελ παξαγσγή κηαο ηζηνξηθήο κπζνπιαζίαο ζεκαληηθό ξόιν έρνπλ νη εηθόλεο, 

νη νπνίεο ρξεζηκεύνπλ σο «ηζηνξηθά ίρλε» θαη ζπκβάιινπλ δηαθεηκεληθά ζηελ 

επηβεβαίσζε κηαο πιεξνθνξίαο ή απνηεινύλ «ηζηνξηθή καξηπξία» από κόλεο ηνπο. 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, νη ηζηνξηθνί απέθηεζαλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαιύζνπλ θαη ηελ θηλνύκελε εηθόλα, γηαηί έγηλε αληηιεπηό όηη ν θηλεκαηνγξάθνο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή ηζηνξηθώλ καξηπξηώλ, όπσο θαη ε θσηνγξαθία. 

Ο ζεσξεηηθόο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Christian Metz επηζεκαίλεη ηελ αλαινγία κεηαμύ 

ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο νζόλεο θαη ηνπ θαζξέθηε, γηαηί κέζσ ηεο ηαύηηζεο κε ην 

βιέκκα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο, ν ζεαηήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ μαλαπαίδεη ηνπο 

ξόινπο, ηνπο νπνίνπο ν ζεσξεηηθόο Jacques Lacan νλόκαζε ζηάδην ηνπ θαζξέθηε, 

ζηάδην θαηά ην νπνίν, βιέπνπκε ηνλ εαπηό καο γηα πξώηε θνξά ζαλ θάπνηνλ άιιν, έλα 

ζεκαληηθό βήκα ζην ρηίζηκν ηνπ εγώ (Metz, 1975). 

Χζηόζν, γηα λα απνηειέζεη έλα θηλεκαηνγξαθηθό έξγν, όπσο απηό πνπ 

παξνπζηάδνπκε, ηζηνξηθή καξηπξία, πξέπεη σο εξεπλεηέο λα γλσξίδνπκε εάλ ε 

θαηαγεγξακκέλε εηθόλα είλαη γλήζηα ή παξαπνηεκέλε, ώζηε λα εμππεξεηήζεη ηνπο 

αηζζεηηθνύο/πνιηηηθνύο ζθνπνύο ηνπ παξαγγειηνδόηε ή απιά ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο. 

Μεξηθέο θύξηεο κνξθέο βιέκκαηνο κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ ζηα 

θηλεκαηνγξαθηθά θείκελα κε ζηόρν ηελ αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ 

δίλεηαη. Ζ εκθαλέζηεξε ηππνινγία βαζίδεηαη ζην πνηνο θνηηάδεη: ηo βιέκκα ηνπ 

ζεαηή, ην εζσ-αθεγεκαηηθό βιέκκα θαη ην άκεζν (ή εμσ-δηεγεκαηηθό) βιέκκα πξνο 

ην ζεαηή.  

Ζ εκθαλήο, θπζηθή απόζηαζε καξηπξά ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ αηόκνπ πνπ 

εηθνλίδεηαη ζε έλα θείκελν θαη ηνπ ζεαηή (Kress & van Leeuwen, 1996· Tuchman, 

1978). ηνλ θηλεκαηνγξάθν, νη «ηξόπνη πξνζαγόξεπζεο» αληαλαθιώληαη ζηα 

κεγέζε ηεο ιήςεο, όπνπ ηα θνληηλά πιάλα ζεκαίλνπλ ζηελέο ή πξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη 

κέζεο ιήςεηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη νη καθξηλέο ιήςεηο απξόζσπεο ζρέζεηο
1
. Σα 

θνληηλά πιάλα επηθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ζηα αηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

αηόκνπ. ηηο ζπλεληεύμεηο, ε ρξήζε BCU κπνξεί λα δίλεη έκθαζε ζηελ έληαζε 

απηνύ, πνπ δίλεη ηε ζπλέληεπμε θαη λα ππνλνεί ςέκα ή ελνρή. Σα BCU 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπάληα γηα ζεκαληηθέο δεκόζηεο πξνζσπηθόηεηεο. Πξνηηκώληαη 

ηα ΜCU, όπνπ ε θάκεξα πξνζθέξεη κηαλ αίζζεζε απόζηαζεο. ηηο δπηηθέο 

                                                 
1 Τπάξρνπλ ηξία θύξηα είδε κεγέζνπο ιήςεσο: καθξηλή ιήςε, κέζε ιήςε θαη θνληηλή ιήςε: Μαθξηλή ιήςε 

(Long shot -LS): δείρλεη όια ή ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ελόο κεγάινπ ζέκαηνο (π.ρ. ελόο πξνζώπνπ) θαη 

ζπλήζσο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο πεξηβάιινληνο, Τπεξκεγέζεο ιήςε (Extreme Long Shot -ELS): ε 

θάκεξα βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε δπλαηή απόζηαζε από ην αληηθείκελν, πνπ δίλεη έκθαζε ζην ππόβαζξν, 

Μαθξηλή ιήςε κέζνπ κεγέζνπο (Medium Long Shot -MLS): ζηελ πεξίπησζε ελόο όξζηνπ εζνπνηνύ, νη 

ρακειόηεξεο γξακκέο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θόβνπλ ηα πόδηα θαη ηνπο αζηξαγάινπο. Μέζεο ιήςεηο (Mid-Shots 

-MS): ην ππνθείκελν ή ν εζνπνηόο θαη ην ζθεληθό θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ίζνπο ρώξνπο ζηελ εηθόλα. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηζηάκελνπ εζνπνηνύ ην ρακειόηεξν πιαίζην πεξλά από ηε κέζε ηνπ. Τπάξρεη ρώξνο 

γηα λα θαλνύλ νη ρεηξνλνκίεο. Μεζνθνκκέλεο ιήςεηο (Medium Close Shot -MCS): Σν ζθεληθό κπνξεί 

αθόκε λα θαίλεηαη, ε ρακειόηεξε γξακκή ηνπ πιαηζίνπ πεξλά όκσο από ην ζηήζνο ηνπ εζνπνηνύ. 

Κνληηλέο ιήςεηο (Close-up -CU) δείρλνπλ ην πξόζσπν ελόο ραξαθηήξα ζε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα, 

νύησο ώζηε λα γεκίζεη ε νζόλε, Μεζνθνληηλή (Close-Up -MCU): θεθάιη θαη ώκνη, Μεγάιε θνληηλή (Big 

Close-Up -BCU): κέησπν έσο πεγνύλη. 
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θνπιηνύξεο ην δηάζηεκα 60 πεξίπνπ πόλησλ νξίδεηαη σο ηδησηηθόο ρώξνο θαη ηα 

BCU ζεσξνύληαη ελνριεηηθά.  

Σν πνιπηξνπηθό πιηθό, πνπ αλαιύνπκε ζπληζηά έλα πνιηηηθό ληνθηκαληέξ-

αθηέξσκα ζηα εμήληα ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο, 

δηάξθεηαο 1 ώξαο 20 ιεπηώλ θαη 13,65 δεπηεξνιέπησλ.  

Μέζα από θηλεκαηνγξαθηθά ληνθνπκέληα –ηαπηόρξνλα ηεο επνρήο ησλ 

γεγνλόησλ– από ην αξρείν ηνπ Κ.Κ.Δ., ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γξάκκνπ θαη ηνπ Βίηζη, 

αλαδεηθλύεηαη ν εξσηζκόο ησλ καρεηξηώλ θαη ησλ καρεηώλ ηνπ επαλαζηαηηθνύ 

ιατθνύ ζηξαηνύ ζηε θάζε ηεο ηαμηθήο πάιεο ζηελ Διιάδα ηνλ εηθνζηό αηώλα.  

Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη ελαιιαθηηθά ζην ρξόλν ζε ζπεηξνεηδέο ζρήκα από ην 

ζήκεξα ζην ηόηε, ζε κηα δηαιεθηηθή ζύλζεζε από ην παξόλ ζην παξειζόλ θαη ζην 

παξόλ.  

Οη αθεγήζεηο, ε άκεζε βηληενζθόπεζε ησλ πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ, αιιά θαη ε 

κεηαγελέζηεξε, θηλεκαηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο εκπιέθνληαη, μεθηλώληαο από 

ηελ αξρή ηεο εζληθήο αληίζηαζεο (28/10/1940) κέρξη ηελ αξρή ηνπ εκθπιίνπ 

(28/10/1946), ην ηέινο ηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζην παξόλ. Ζ αθήγεζε ζην ρξόλν 

γίλεηαη ελαιιάμ (ηόηε θαη ζήκεξα), ελώ ν ρώξνο δξάζεο ηνπ Γ..Δ. είλαη ζηαζεξόο 

ζηε γεσγξαθία ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Χζηόζν νη κεηαθνξέο ζηνπο ηόπνπο ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο Ακεξηθήο, θαζώο θαη ζηελ Αζήλα, αλαδεηθλύνπλ ηελ πνιηηηθή 

ηζηνξία θαη ηηο επηινγέο ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο vs ηεο ιατθήο δεκνθξαηίαο γηα ηελ 

νπνία αγσλίζηεθε ν Γ..Δ.  

Γηα ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, «ε ηζηνξία είλαη ζπγθεθξηκέλε, ηξαρηά 

θαη πνηθηιόκνξθε κε ζπλδπαζκνύο θαη πξννπηηθέο θαη όπνηνο εμηζηνξεί βξίζθεηαη 

ζπλερώο κπξνζηά ζε πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη δηαθεθξηκέλα, αλεμάξηεηα θαη 

θαζεαπηά. Ζ δπζθνιία βξίζθεηαη ζην λα ζπιιάβνπκε ην ζύλνιν ζαλ ζύλνιν θαη λα 

δηαθξίλνπκε ηηο ζρέζεηο κε δηάξθεηα από ηα ζύληνκα ζπκβάληα» (ζην Singer, 2006).   

Ζ ρξνλνινγηθή, ζπεηξνεηδήο πνξεία, πνπ αθνινπζείηαη ζην ληνθηκαληέξ ζα 

κπνξνύζε λα αλαπαξαζηαζεί ζην ρήκα 1 πην θάησ σο Γνκή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

αθήγεζεο ζην ρξόλν. Ζ βάζε ηνπ θπιίλδξνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν δξάζεο ηνπ 

Γ..Δ. –1946– θαη ε θνξπθή ηνπ ζην παξόλ –2008. Ζ βάζε θαη ε θνξπθή ηνπ 

θπιίλδξνπ ζεκαίλνπλ επίζεο ην ρώξν, πνπ παξακέλεη ζηαζεξόο, ελώ νη θάζεηεο 

γξακκέο πνπ ηηο ελώλνπλ είλαη ν ρξόλνο πνπ εμειίζζεηαη. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί 

ην βέινο ζεκαίλεη ηελ πνξεία ηεο δξάζεο ζην ρξόλν, ηόηε θαη ζήκεξα ελαιιάμ. 
 

             
ρήκα 1. Γνκή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο ζην ρξόλν. 
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Ζ λέα ηζηνξία, όπσο δηακνξθώζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα απνδέρεηαη ηε 

δηάθξηζε ηνπ ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο από ηελ εξκελεία ηνπ, αιιά δελ δέρεηαη ηελ 

ηζνηηκία ησλ ηζηνξηθώλ εξκελεηώλ, ελώ δίλεηαη έκθαζε ζην δηεπηζηεκνληθό 

ραξαθηήξα ησλ ηζηνξηθώλ εγρεηξεκάησλ θαη ζηελ ηζηνξηθή αλάιπζε vs ζηελ 

ηζηνξηθή αθήγεζε (ζην Burke, 1991: 1-23). Όηαλ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη, 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη ηάμεηο ξσηνύλ «ηη ζεκαίλεη ε ηζηνξία γηα κέλα/καο θαη πώο 

κπνξεί απηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά», ηόηε 

δηαπηζηώλνπκε όηη ε ηζηνξία γίλεηαη ηζηνξία-πξόβιεκα όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε θαη 

ζηε δηαρείξηζή ηεο. 

Σα θηλεκαηνγξαθηθά θείκελα κε ηζηνξηθή ζεκαηηθή είλαη πνιύζεκα θαη ε 

πνιπζεκία εμαξηάηαη θαη από ηελ πνιπηξνπηθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ. Χο θείκελν 

νξίδεηαη ε ζύλζεηε πνηθηιία θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ ή ζπκβάλησλ: γξαπηά θείκελα 

θαη αθίζεο, video-clips θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ζρνιηθά καζήκαηα θαη πνιηηηθνί 

ιόγνη, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή ζεαηξηθά δξώκελα θ.ά. (Υνληνιίδνπ, 1999). Ο όξνο 

πνιπηξνπηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηα κελύκαηα ελόο θεηκέλνπ/θηλεκαηνγξαθηθήο 

ηαηλίαο, ηα νπνία δνκνύληαη κε ηε γιώζζα (γξαπηή θαη πξνθνξηθή), ηελ εηθόλα, ηηο 

θηλαηζζεηηθέο πξάμεηο (ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο, πόδεο, ρεηξηζκόο αληηθεηκέλσλ). 

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο θάζε θείκελν είλαη έλα πνιιαπιό 

ζύζηεκα ηξόπσλ. Σν γισζζνινγηθό κνληέιν δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, γηαηί δελ βξίζθνπκε ζ’ απηόλ ηα δύν θύξηα ζηνηρεία ηνπ: ηελ 

απζαηξεζία ηνπ ζεκείνπ θαη ηε δηπιή άξζξσζε.  

Σν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη αθνξά ζηελ κηθξόηεξε ζεκαίλνπζα κνλάδα ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. Ο Μetz (1975) πξνηείλεη ηε κεγάιε ζπληαγκαηηθή δνκή ησλ 

ελλνηνινγηθώλ κνλάδσλ κέζα ζηελ ηαηλία. Οξίδνληαο σο δεδνκέλε ηελ νκνηόηεηα, 

ηελ αλαινγία, ηε ζύκπησζε ζεκαίλνληνο-ζεκαηλόκελνπ ηνπ εηθνληθνύ ζεκείνπ, 

παξαηεξνύκε όηη ην αλαθεξόκελν ηαπηίδεηαη κε ην επίπεδν ηεο ζπλεηξκηθόηεηαο. 

πλεηξκηθόηεηα γηα ηνλ Μetz είλαη ε αθήγεζε, πνπ δηαηεξεί «θπζηθέο» ζρέζεηο κε 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζηνξηθώλ ηαηληώλ
2
.   

 

3. Αλάιπζε ηνπ πνιπηξνπηθνύ πιηθνύ ηνπ ληνθηκαληέξ Γ..Δ. 

 

ην πιαίζην ησλ ζεσξεηηθώλ απηώλ πξνβιεκαηηζκώλ επηρεηξνύκε ζηε ζπλέρεηα 

λα ηαμηλνκήζνπκε ζεκεησηηθά ην πνιπηξνπηθό πιηθό ηεο ηαηλίαο Γ..Δ., 

απνδνκώληαο ηηο πνιιαπιέο γισζζηθέο, νπηηθέο, κνπζηθέο, ρξνλνινγηθέο, 

ηνπνινγηθέο αθεγήζεηο κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ ηζηνξηθώλ θαη πνιηηηθώλ 

βησκάησλ: 

1. Δηθνλνκήλπκα-ηίηινο ζην ληνθηκαληέξ: Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο, 

1946-1949 σο γισζζηθά ζεκαίλνληα, ζε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή κε 

έκθαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην αξρηθό Γ ζε θόθθηλν ρξώκα, πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζε δίρξσκν θύθιν (βι. εηθόλα 1). Δληνπίδνπκε ηελ 

θπξηνιεθηηθή ρξήζε θαη ζύληαμε ησλ ιέμεσλ σο εμήο: επίζεην πνιηηηθήο 

ζήκαλζεο, κε ην ζέκα ηνπ ληνθηκαληέξ ζε νπζηαζηηθό, αθνινπζεί ε γεληθή 

πξνέιεπζε εζληθήο ζήκαλζεο θαη  ν ρξνληθόο πξνζδηνξηζκόο -ηα έηε ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ. 

 

                                                 
2

 Ζ ηαύηηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο γίλεηαη «θπζηθά» θαη αλαπόθεπθηα.  
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Δηθόλα 1. Δηθνλνκήλπκα-ηίηινο ηνπ ληνθηκαληέξ. 

 

2. Υξόλνο-δηάξθεηα ηνπ ληνθηκαληέξ: 1 ώξα, 20 ιεπηά θαη 13,65 

δεπηεξόιεπηα. 

3. Αθεγήζεηο-δηακεζνιαβήζεηο ππνθεηκέλωλ: ηξεηο άληξεο θαη κία γπλαίθα 

(κόλν θσλή, ρσξίο εηθόλα) ελαιιάμ. 

4. Νέεο ηερλνινγίεο/βίληεν, ε ρξήζε ηνπο ζην ληνθηκαληέξ κε αζπξόκαπξα 

θαη έγρξωκα ζεκαίλνληα επηιέγεηαη γηα ηε ζπλδήιωζε ηνπ 

παξειζόληνο θαη ηνπ παξόληνο αληίζηνηρα: 

 Αζπξόκαπξα βίληεν γηα ηνλ ηνπνινγηθό θαη ρξνλνινγηθό 

πξνζδηνξηζκό σο πξνζπάζεηα απόδνζεο ηνπ παξειζόληνο/κλήκεο 

ρσξίο ρξώκα: Σνπία (βνπλά Γξάκκνο θαη Βίηζη). θελέο πνιέκνπ 

(ηξαπκαηίεο θαη πεξίζαιςε απηώλ, ζπιιήςεηο ζηξαηησηηθώλ θαη 

καρεηώλ, ζηόινο, αεξνπνξία, πεδηθό, ππξνβνιηθό, ηαλθο). θελέο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο (καρεηέο πνπ ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, 

θνπέιεο ζην ρσξηό, αγξνηηθή δσή, ζίηηζε-κνίξαζκα ηξνθήο). Πόιεηο, 

εξεηπσκέλα θαη θαηεζηξακκέλα θηήξηα. Μεηάβαζε ζην παξόλ κε ηα 

ζπιιαιεηήξηα, απόζπαζκα από δηθαζηήξην, ππαίζξηεο ζπλειεύζεηο, 

ζπλέδξην Κ.Κ.Δ., απνλνκή ηνπ κεηαιιίνπ αλδξείαο ζε γπλαίθεο 

καρήηξηεο, ηππνγξαθείν εθεκεξίδαο. 

 Έγρξσκα βίληεν γηα ηνλ ηνπνινγηθό θαη ρξνλνινγηθό πξνζδηνξηζκό 

σο πξνζπάζεηα απόδνζεο ηνπ παξόληνο, πνπ θαηαγξάθεη ηηο κλήκεο 

ησλ πιεξνθνξεηώλ θαη αλαδεηθλύεη ηα ζύγρξνλα ζύκβνια θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο κλήκεο: Σνπία (βνπλά Γξάκκνο θαη Βίηζη). Βίληεν ηεο 

ζεκεξηλήο επνρήο κε πνιεκηθά επξήκαηα ηνπ πνιέκνπ. Οκηιία 

γπλαίθαο πνιηηηθνύ (Αιέθα Παπαξήγα, Γεληθή γξακκαηέαο ΚΚΔ), 

δηαδειώζεηο, πνξείεο, εθξήμεηο, ηξαπκαηίεο, ππνπξγνί, Βνπιή, 



 1

0 

ρξεκαηηζηήξην, ραξηνλνκίζκαηα επξώ, παλό κε ζπλζήκαηα, 

θαηαζηξνθέο (ην άγαικα ηνπ Σξνύκαλ πνπ ην έξημαλ ζε δηαδήισζε).  

5. Δθέ ζηα βίληεν δίλνληαο έκθαζε ζηελ απόδνζε ηνπ βηώκαηνο: 

 Αζπξόκαπξα βίληεν: ηα αζπξόκαπξα βίληεν παξαηεξείηαη ε ρξήζε 

εηδηθώλ εθέ πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ εηθόλα ηξεκάκελε (7 θνξέο), ηελ 

εηθόλα κε «ληθάδεο ρηνληνύ» γηα ηελ απόδνζε ηνπ παξειζόληνο, ηελ 

εηθόλα λα ελαιιάζζεηαη κε ξόκβνπο (1 θνξά) θαη κε ηεηξάγσλα (1 

θνξά), ηα ππνθείκελα λα ηξέρνπλ ζε αξγή θίλεζε. 

 Έγρξσκα βίληεν: Σξεκάκελε εηθόλα (1 θνξά), ηνπία (ηα βνπλά 

Γξάκκνο θαη Βίηζη ηελ επνρή εθείλε, πνπ ελαιιάζζνληαη κε 

αζπξόκαπξα βίληεν ησλ βνπλώλ κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα, 

αζπξόκαπξεο θηγνύξεο ππνθεηκέλσλ πνπ βαδίδνπλ ζηα έγρξσκα 

βνπλά). ύλδεζε θαη ελαιιαγή ζύγρξνλσλ εηθόλσλ (έγρξσκεο) κε 

παιηέο (αζπξόκαπξεο): πνξεία ζύγρξνλσλ λέσλ, πνπ κεηαθέξεηαη ζην 

ρξόλν κε ην βάδηζκα ησλ καρεηώλ ζηα βνπλά/ζηνλ ίδην ηόπν θαη 

παξαδνζηαθόο ρνξόο λέσλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, πνπ κεηαθέξεηαη  

ζηνπο καρεηέο ηνπ Γ..Δ., πνπ ρνξεύνπλ ζηα βνπλά/ηόπν ηεο κάρεο.  

6. Οπηηθό πιηθό-θωηνγξαθίεο/ αζπξόκαπξεο θαη έγρξωκεο ωο ζεκαηλόκελα 

ηεο επνρήο θαη ηζηνξηθά ίρλε από άιια κέζα πιεξνθόξεζεο θαη ηέρλεο:  

 Αζπξόκαπξεο θσηνγξαθίεο, πνπ επηιέγνληαη γηα ηα πξόζσπα 

ππνθεηκέλσλ, ζηξαηεγώλ, εθηειεζηώλ, γηα ηα ζύκαηα πνιέκνπ, γηα ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο απνθεθαιηζκώλ, ηηο δηαδειώζεηο, γηα ην ράξηε ηεο 

Διιάδαο, γηα ηα ληνθνπκέληα από εμώθπιια εθεκεξίδσλ. 

 Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο από έληππα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ θαη 

βηβιίσλ πνπ επηιέγνληαη κε ζηόρν ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

ληνθνπκέλησλ θαη ηε δηαθεηκεληθόηεηα. 

7. Μνπζηθή/ήρνη ζην ληνθηκαληέξ:  

 Χο κνπζηθό ζεκαηλόκελν ζην ληνθηκαληέξ επηιέγνληαη παξαδνζηαθά 

ηξαγνύδηα θαη ρνξνί από ηελ Διιάδα, αιιά θαη ε θιαζηθή θαη 

ζύγρξνλε ειεθηξνληθή κνπζηθή. Έκθαζε δίλεηαη ζε πνιηηηθό 

ηξαγνύδη ηεο επνρήο θαη ζε απόζπαζκα από ξαδηνθσληθή εθπνκπή, 

ζε πνηήκαηα θαη ζηνλ όξθν ηνπ Γ..Δ. 

 Ήρνη επηιέγνληαη γηα λα δνζεί έκθαζε ζηε δξακαηνπνίεζε ησλ  

γεγνλόησλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ επαλαζηαηηθώλ βησκάησλ, πνπ 

ζεκαζηνδνηνύληαη κέζα από ηηο εηξήλεο, ην γπλαηθείν θιάκα θαη ηηο 

θξαπγέο.   

8. Οη πξνθνξηθέο καξηπξίεο ωο ζπλεληεύμεηο επηιέγνληαη γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο κέζα από ηε ζύγρξνλε 

δηακεζνιάβεζε ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ κεηείραλ ζηα γεγνλόηα ελεξγά: 

ύλνιν ελλέα ππνθείκελα (επηά άληξεο θαη δύν γπλαίθεο). ε όιεο ηηο 

ζπλεληεύμεηο ζπκκεηέρνπλ ππνθείκελα, πνπ ππήξμαλ καρεηέο θαη καρήηξηεο 

ηνπ Γ..Δ θαη θαηαζέηνπλ ηα βηώκαηά ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπλεληεύμεσλ ζεκαληηθόο είλαη ν ρώξνο, όπνπ δόζεθε ε ζπλέληεπμε, γηαηί 

ζεκαίλεη ηελ ειηθία, ηελ νηθεηόηεηα, αιιά θαη ηελ αλάγθε δεκόζηαο 

πξνβνιήο ησλ ππνθεηκέλσλ/καρεηώλ/καρεηξηώλ πνπ κεηέρνπλ ζε έλα 

πνιηηηθό ληνθηκαληέξ γηα ηνλ δηθό ηνπο αγώλα:  

 πλεληεύμεηο πνπ δόζεθαλ ζην ρώξν ησλ ππνθεηκέλσλ (νηθία): 
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→ Αιέθνο Παπαγεσξγίνπ, πληαγκαηάξρεο Γ..Δ.-Δπηηειάξρεο Κ.Γ.Α.Ν.Δ.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:40.84 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 2εο εκθάληζεο: 0:00:47.18 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 3εο εκθάληζεο: 0:01:21.55 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 4εο εκθάληζεο: 0:00:25.80 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 5εο εκθάληζεο: 0:00:25.74 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 6εο εκθάληζεο: 0:00:14.55 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 7εο εκθάληζεο: 0:00:15.09 δεπηεξόιεπηα. 

→ Δπαλζία Εσίδε, Τπνινραγόο Τγεηνλνκηθνύ Γ..Δ.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:39.98 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 2εο εκθάληζεο: 0:00:28.21 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 3εο εκθάληζεο: 0:00:41.56 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 4εο εκθάληζεο: 0:00:16.72 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 5εο εκθάληζεο: 0:00:30.21 δεπηεξόιεπηα. 

→ Θαλάζεο Αλάγλνπ, Γ/ληεο 3νπ Δπηηειηθνύ Γξαθείνπ 9εο Μεξαξρίαο Γ..Δ.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:13.72 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 2εο εκθάληζεο: 0:00:30.21 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 3εο εκθάληζεο: 0:00:12.47 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 4εο εκθάληζεο: 0:00:25.55 δεπηεξόιεπηα. 

 

 πλεληεύμεηο πνπ δόζεθαλ ζε δεκόζην ρώξν (πηζαλόλ ζε αίζνπζα 

όπνπ ζπγθεληξώζεθαλ κέιε ηνπ Γ..Δ. γηα λα δώζνπλ ζπλέληεπμε): 

 
→ Νίθνο Σεξδόγινπ, Γηνηθεηήο Α.Γ.Α.-Δπηηειάξρεο 11εο Μεξαξρίαο Γ..Δ.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:20.25 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 2εο εκθάληζεο: 0:00:28.25 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 3εο εκθάληζεο: 0:00:07.77 δεπηεξόιεπηα. 

→ Βαζηιηθή Κσλζηαληηλίδνπ, Μαρήηξηα Γ..Δ.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:30.92 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 2εο εκθάληζεο: 0:00:43.53 δεπηεξόιεπηα. 

→ Υξήζηνο Γίγθνγινπ, Λνραγόο Γ..Δ.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:23.44 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 2εο εκθάληζεο: 0:00:19.01 δεπηεξόιεπηα. 

→ Πξόδξνκνο Μειηηδαλάο, Αλζππνινραγόο Γ..Δ.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:38.62 δεπηεξόιεπηα. 

 

 πλεληεύμεηο πνπ δόζεθαλ ζηα βνπλά ηνπ Γξάκκνπ θαη ηνπ Βίηζη:  

→ Εώεο Σέληαο, ηαγκαηάξρεο Γ..Δ.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:35.41 δεπηεξόιεπηα. 

→ Αρηιιέαο Πξνύηζαιεο, Σαμίαξρνο Γ..Δ.- Γηνηθεηήο Α.Γ.Α.: 

Γηάξθεηα 1εο εκθάληζεο: 0:00:24.96 δεπηεξόιεπηα. 

Γηάξθεηα 2εο εκθάληζεο: 0:00:15.84 δεπηεξόιεπηα. 

9. Σα γξαπηά γισζζηθά ζεκαίλνληα κέζα ζηελ αθήγεζε εληνπίδνληαη ζηνλ 

ηίηιν ηνπ DVD, ζην θείκελν πνπ απνδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα, ζηα 

κεηαγελέζηεξα παλό/ζύκβνια επεηείνπ θαη κλήκεο γηα ηα βηώκαηα, ζηηο 

θνξδέιεο κε επηγξαθέο ζηηο ζηνιέο, ζηνπο ππόηηηινπο ζε πξνθνξηθό ιόγν 

(ζε νκηιία), ζηνπο ππόηηηινπο ζε ηειενπηηθή εθπνκπή, ζηηο επηγξαθέο ζε 



 1

2 

θηήξηα, ζηα ζπλζήκαηα ζε ηνίρνπο θαη ζε ζύλζεκα γξακκέλν ζην 

θαηάζηξσκα πνιεκηθνύ πινίνπ. 

10. Χο ζύκβνια, πνπ καο κεηαθέξνπλ ζηηο κλήκεο επηιέγνληαη ηα παηξησηηθά 

(ειιεληθή ζεκαία), ηα ζηξαηησηηθά (ζηξαηησηηθά δηαθξηηηθά ζηηο ζηνιέο 

ησλ ππνθεηκέλσλ), ε ρηηιεξηθή ζεκαία, ην ζύκβνιν ηεο λίθεο (σο 

ρεηξνλνκία ησλ καρεηώλ/ηξηώλ, πνπ ζπλδειώλεη ηε λίθε). 

11. Πνκπνί θαη ζπληειεζηέο: νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ηνπ DVD είλαη 

είθνζη ηξία άηνκα σο νκάδα επηινγήο θαη ζθελνζέηεζεο ηνπ πιηθνύ, ην 

νπνίν πξνέξρεηαη από ην αξρείν ηνπ ΚΚΔ. 

 

4. Η ζεκαζία ηεο βηνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ αλάιπζε ηνπ ληνθηκαληέξ 

Γ..Δ. 

 

Καηαγξάθνληαο ηηο πνιιαπιέο απηέο αθεγήζεηο παξαηεξνύκε όηη ε θύξηα 

αθήγεζε ζην πνιπηξνπηθό, πνιηηηθό ληνθηκαληέξ γηα ην Γεκνθξαηηθό ηξαηό ηεο 

Διιάδαο, ζηεξίδεηαη ζηε βηνγξαθηθή κέζνδν, πνπ ζπληζηά βαζηθό θνηλσληνινγηθό 

εξγαιείν θαηαλόεζεο θαη εξκελείαο ππνθεηκεληθώλ λνεκάησλ, ζπιινγηθώλ 

εξκελεπηηθώλ ζρεκάησλ θαη πνιιαπιώλ εγγξαθώλ ηνπ θνηλσληθνύ ζην αηνκηθό. Ζ 

βηνγξαθηθή έξεπλα επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη επξύηεξεο 

δηαδηθαζίεο θνηλσληθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ δηακεζνιαβνύλ ζηηο αηνκηθέο 

πεξηπηώζεηο θαη εγγξάθνληαη ζε ππνθείκελα (ζηελ πεξίπησζή καο ζηνπο 

πιεξνθνξεηέο θαη ζηνπο κεηέρνληεο ζηα γεγνλόηα), επεξεάδνληαο ηνλ ηξόπν δξάζεο 

θαη ζθέςεο ηνπο.  

Ζ ρξήζε πξνθνξηθώλ καξηπξηώλ σο πεγήο έξεπλαο αθπξώλεη ηελ απνκόλσζε 

θαη ηε κνλαρηθόηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηε ζρέζε ηζηνξηθνύ εξεπλεηή – αξρεηαθνύ 

πιηθνύ (Μπνπηδνπβή, 1998). Σν βηνγξαθηθό πιηθό ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα νξίδεηαη σο 

ε βηνγξαθηθά απνθηεκέλε γλώζε, σο πεγή ππεξβαίλνληαο ην ξόιν κηαο 

εμηζηνξεκέλεο ηζηνξίαο δσήο. Ο Fisher Rosenthal ην 1990, θσδηθνπνίεζε ηελ 

αλάιπζε ηνπ βηνγξαθηθνύ πιηθνύ κέζσ εξσηεκάησλ: γηα ην λόεκα, ηε ζεκαζία πνπ 

απνθηά ε βηνγξαθία, γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλεη ζην θνηλσληθό επίπεδν θαη γηα 

ηνπο ηξόπνπο πνπ παξάγνληαη, δηαηεξνύληαη θαη ξεπζηνπνηνύληαη νη βηνγξαθηθέο 

δνκέο (ζην Σζηώιεο, 2006: 122).  

Ζ ζεκαζία ηνπ βηνγξαθηθνύ πιηθνύ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε πεξί εμαηνκίθεπζεο 

ζηε θάζε ηεο αλαζηνραζηηθήο λεσηεξηθόηεηαο. ην πεδίν απηό αλαδεηθλύνληαη νη 

θνηλσληθέο ζπιινγηθόηεηεο θαη νη θαζνξηζκνί ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο, όπσο ε 

νηθνγέλεηα, ε ηάμε, νη ξόινη ηνπ θύινπ. Έηζη ζεκειηώλεηαη κηα λέα ακεζόηεηα 

κεηαμύ αηόκνπ-θνηλσλίαο, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα εκθαλίδνληαη νη θνηλσληθέο 

θξίζεηο σο αηνκηθέο.  

ην πεδίν απηό κειεηνύκε ην βηνγξαθηθό παξάδεηγκα (α) σο ξπζκηζηηθό-

θαλνληζηηθό πιαίζην θαη (β) ην βηνγξαθηθό αλαζηνραζκό σο δηαδηθαζία 

ζπγθξόηεζεο ηεο ηαπηόηεηαο κέζσ ηνπ βηώκαηνο θαη ηεο κλήκεο. ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο, νη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο ιακβάλνληαη σο ζεκαληηθέο πεγέο δεδνκέλσλ 

ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο. Ζ βηνγξαθηθή ηαπηόηεηα σο ηδηάδνπζα 

κνξθή απηνπεξηγξαθήο, πνπ ζπγθξνηείηαη απηναλαθνξηθά, δηαζέηεη ρξνληθόηεηα θαη 

εθιακβάλεηαη σο δηαξθώο αλαζεσξνύκελε δνκή.  

ηελ αλάιπζε ηνπ ληνθηκαληέξ, νη πνιιαπιέο δηακεζνιαβεκέλεο αθεγήζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα ην έξγν ηνπ Γ..Δ., παξάιιεια θαη δηαθεηκεληθά κε ηα επίζεκα 

έγγξαθα θαη ηηο άιιεο πεγέο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδνο 

θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θσηνγξαθηθό πιηθό, πνπ δηαζώδεηαη, ζπγθξνηνύλ ηε 
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δηαδξνκή ηνπ. Έηζη νη δξάζηεο-ηζηνξηθά ππνθείκελα πξνζιακβάλνληαη «σο ηζηνξηθά 

δηακνξθσκέλνη δξώληεο θαη νη βηνγξαθίεο ηνπο απνηεινύλ ην πεδίν ησλ 

δηακεζνιαβήζεσλ ηνπ θνηλσληθνύ πξνο ην αηνκηθό, ηε ζπκπύθλσζε ηεο θνηλσληθά 

θαη ηζηνξηθά ζπγθξνηεκέλεο ππνθεηκεληθόηεηαο» (Σζηώιεο, 2006: 148). Ζ 

δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ αηνκηθνύ/θνηλσληθνύ θαίλεηαη όηη έρεη βηνγξαθηθή βάζε. 

Ο Ν. Παλαγησηόπνπινο επηζεκαίλεη «όηη ε πξνθνξηθή καξηπξία κεηαβάιιεηαη 

ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερόκελό ηεο αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή πνηόηεηα ηεο αγνξάο, 

όπνπ πξνζθέξεηαη […]» θαη ν Nassehi Vahid ππνζηεξίδεη όηη «ην κόλν πνπ κπνξεί 

λα επηδησρζεί είλαη κηα πξνζσξηλή αλάιπζε ελόο θεηκέλνπ ηεο ζηηγκήο» (ζην 

Σζηώιεο, 2006: 148). Γηα ηελ κειέηε ηνπ βηνγξαθηθνύ πιηθνύ, πνπ εληνπίδνπκε ζην 

ληνθηκαληέξ, αθνινπζνύκε ηελ πξόηαζε/δηάθξηζε ηνπ Nassehi Vahid (ζην Σζηώιεο, 

2006: 142) θαη επηθεληξσλόκαζηε ζηε ζεκαηνπνίεζε ζπκβάλησλ ηνπ βίνπ σο 

θνηλσληθνύ ηειεζηηθνύ ελεξγήκαηνο.  

Έηζη ζην πνιπηξνπηθό πιηθό γηα ην Γεκνθξαηηθό ηξαηό εληνπίδνπκε ηνπο 

δηαθξηηνύο ρξνληθνύο νξίδνληεο ηεο αθήγεζεο, ην παξειζνληηθό παξόλ θαη ην 

παξνληηθό παξειζόλ. ηηο αθεγεκαηηθέο ζπλεληεύμεηο εκπιέθεηαη ε εμηζηόξεζε ησλ 

εκπεηξηώλ κε εηθόλεο θαη πεξηζηαηηθά από ηνλ αγώλα ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ, 

από όπνπ πξνθύπηεη θαη ην ζπιινγηθό βίσκα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο 

ησλ αθνπζηηθώλ θαη νπηηθναθνπζηηθώλ θαηαγξαθώλ ηνπ ιόγνπ, θαζώο επίζεο θαη 

ηνπ θσηνγξαθηθνύ αξρείνπ, ην πνιπηξνπηθό πιηθό αλαπηύζζεηαη ζε 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θαη έηζη αληηθεηκελνπνηείηαη σο εκπεηξηθό πιηθό, σο 

δεδνκέλα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Σν βίσκα ζηελ ηζηνξία σο παξειζόλ, ε αθήγεζε/αλαπαξάζηαζε γηα ην παξειζόλ 

θαη ε ζπλδεόκελε κε απηό επελέξγεηα ιακβάλνπλ ρώξα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα 

δξαζηεξηνηήησλ, ζεζκώλ, δνκώλ θαη πξαθηηθώλ. Ο ζεαηήο θαηαλνεί, πξνζιακβάλεη, 

θαηαζθεπάδεη θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ ζηε βάζε ηεο βησκαηηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Σα επεηζόδηα κάρεο, ε ζύγθξνπζε, νη ζάλαηνη, νη απώιεηεο, νη 

ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο ζπγθξνηνύλ ην ζπιινγηθό βίσκα.  

 

5. Αθήγεζε, κεηαθνξά θαη θώδηθεο ηνπ ηζηνξηθνύ-ζπιινγηθνύ βηώκαηνο 

 

ην άξζξν ηνπ Jerome Bruner Two Modes of Thinking (1986) δηαβάδνπκε γηα ηνλ 

(α) παξαδεηγκαηηθό (paradigmatic), ηνλ επαγσγηθό (inductive) ή παξαγσγηθό 

(deductive) ιόγν ηεο επηζηήκεο θαη (β) ηνλ αθεγεκαηηθό (narrative), πνπ είλαη 

δηάθνξνο ηνπ πξώηνπ ζε κνξθή, πξόζεζε θαη ιεηηνπξγία. Οη δπν ιόγνη κπνξνύλ λα 

ζπλεξγαζηνύλ, αιιά δελ κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ.  

Σα πξνο αθήγεζε γεγνλόηα ζην πνιηηηθό ληνθηκαληέξ, πνπ κειεηνύκε σο α, β, γ, 

δ, ε, βξίζθνληαη ζε κία ρξνλνινγηθή/ζεηξηαθή αθήγεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

«πξαγκαηηθόηεηα», θαζώο γλσξίδνπκε ηελ πνξεία ηεο εζληθήο αληίζηαζεο θαη ηε 

ζπλάξηεζή ηεο κε ηελ ηζηνξία ησλ Δπξσπαίσλ θαη ησλ Ακεξηθάλσλ. Χζηόζν ε 

θηλεκαηνγξαθηθή/πνιπηξνπηθή αθήγεζε ηνύο δίλεη ηε κνξθή αβγδε, θαη πηζαλώο 

άιιεο, όπσο γδαβε, βδαγε, θαζώο ν ρξόλνο γίλεηαη ζπεηξνεηδήο, ηα αίηηα 

εκπιέθνληαη/δηακεζνιαβνύληαη κέζα από ην παξόλ, ε εηθόλα, ε κνπζηθή θαη θπξίσο 

νη ζπλεληεύμεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ κάο κεηαθέξνπλ ζηελ επνρή ηεο δξάζεο. 

Απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη όηη ππάξρεη αθεγεκαηηθό λόεκα, δειαδή νξγαλώλεηαη 

ε δηάηαμε ησλ ηζηνξηθώλ βησκάησλ κε βάζε ππνθείκελεο, αηηηαθέο αιιεινπρίεο θαη 

απνδίδεηαη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Γ..Δ. σο ηαθηηθνύ ζηξαηνύ, πνπ πνιέκεζε 

εξσηθά ην θαζηζκό θαη ηνλ ηκπεξηαιηζκό.  



 1

4 

ην πνιπηξνπηθό πιηθό εληνπίδνπκε ηελ κεηαβίβαζε από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα/παξειζόλ, ζηηο κλήκεο γηα ην παξειζόλ θαη ζηελ ηζηνξία, όπνπ 

εκπιέθνληαη ηα ππνθείκελα / νη απόγνλνη / νη δηακεζνιαβεηέο / νη παξαγσγνί ηεο 

ηαηλίαο / ν δηαλνκέαο θαη εκείο σο εξεπλήηξηεο κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

πνιιαπιώλ ζεκείσλ θαη θσδίθσλ κε άμνλα ην ηζηνξηθό βίσκα ηνπ Γ..Δ.  

Οη αθεγήζεηο θαη νη κεηαθνξέο βαζίδνληαη ζην αξρεηαθό θαη δεκνζηεπκέλν 

πιηθό, αιιά θπξίσο ζηνπο πιεξνθνξεηέο πνπ αλαθνηλώλνπλ ηα βηώκαηα.  

Οη θηλεκαηνγξαθηζηέο εκπιέθνπλ ην ζπλδεισηηθό, επηθνιπξηθό ζηνηρείν ηεο 

δηθήο ηνπο αθήγεζεο κε ην θαηαδεισηηθό, πξνζσπηθό ησλ καρεηώλ/πιεξνθνξεηώλ.  

Ο θπζηθόο ηόπνο ηεο δξάζεο, ηα βνπλά θαη ηα θαξάγγηα ηνπ Γξάκκνπ-Βίηζη 

απνηεινύλ ηνλ θύξην άμνλα κεηαθνξάο γηα ην εξσηθό θαη αγσληζηηθό/ζπιινγηθό 

βίσκα από ην παξειζόλ ζην παξόλ. 

Δληνπίδνπκε επίζεο (α) Κώδηθεο αληίιεςεο, (β) Κώδηθεο ηαπηνπνίεζεο/ 

αλαγλώξηζεο, (γ) Πνιηηηζηηθνύο ζπκβνιηζκνύο θαη (δ) Γνκέο αθήγεζεο. Οη 

θνηλσλίεο δελ θηηάρλνπλ ηνπο θώδηθεο, αιιά παξάγνπλ ηα κνληέια, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, ηηο αμίεο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο, δειαδή ηηο ηδενινγίεο.  

ηόρνο ηεο ηδενινγίαο είλαη λα απνθξύςεη ην ξόιν ηεο, γηαηί επηδηώθεη λα 

πξνζιακβάλεηαη σο πξαγκαηηθόηεηα, σο θπζηθή αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

έζησ ζαλ «αιήζεηα».   

Ο πνιηηηθόο θαη θνκνπληζηηθόο θώδηθαο είλαη θπξίαξρνο ζηε ζύλζεζε ηνπ 

πνιπηξνπηθνύ πιηθνύ ρσξίο σζηόζν λα κεηαηξέπεηαη ζε ζεζεκαζκέλν 

πξνπαγαλδηζηηθό θώδηθα, γηαηί ηα ηζηνξηθά ληνθνπκέληα γηα ηα γεγνλόηα θαη ηα 

πξόζσπα δελ απνζησπνύληαη. Σν έληππν πιηθό ηεο επνρήο θαη ε ίδηα ε δνκή ηνπ 

Γ..Δ. ηεθκεξηώλνπλ ηελ αλαθνξηθόηεηα ζηελ ηζηνξία. Οη εηθόλεο από ηηο κάρεο ηνπ 

Γ..Δ., από ην θαζεκεξηλό ζπιινγηθό βίσκα ησλ καρεηώλ/ηξηώλ ζε ζπλάξηεζε, 

αιιά θαη ζε αληίζεζε κε ηηο εηθόλεο ησλ αζηώλ, εγεηώλ αλαδεηθλύνπλ ζε 

θαηαδεισηηθό πεδίν ηηο πνιιαπιέο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο γηα ηελ επνρή θαη ηδηαίηεξα 

γηα ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.    

   

6. πδήηεζε 

 

Ηδηαίηεξν, εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξνπζία/ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθώλ από ηελ ίδξπζε κέρξη θαη ηε δηάιπζε ηνπ Γ..Δ., όπσο αλαδεηθλύεηαη ηόζν 

ζηηο εηθόλεο, αιιά θαη ζηηο αθεγήζεηο ησλ πιεξνθνξεηώλ/καρεηώλ/ηξηώλ.  

Ζ καδηθή ζπκκεηνρή γπλαηθώλ ζηα ηκήκαηα ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ 

Διιάδαο, απνηειεί ηζηνξηθή θαη θεκηληζηηθή ζπκβνιή.  

ην εμώθπιιν ηνπ dvd ε πξώηε θπξίαξρε κνξθή, πνπ νδεγεί ηελ πνξεία πνιιώλ 

αγσληζηώλ πξνο ηνλ Αγώλα είλαη γπλαίθα, πνπ ηνπνζεηείηαη δεμηά θαη θάησ (σο 

«λέν» πιηθό), ελώ αξηζηεξά θαη άλσ ηνπνζεηείηαη ζε θύθιν ρνξνύ ε νκάδα ησλ 

αγσληζηώλ, πνπ θαίλεηαη λα γηνξηάδεη πξηλ θαη κεηά ηελ κάρε κέζα ζε κηα 

κεηαθνξά μέθσηνπ ζηα δάζε. 

 Ζ αμία ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ζηε ζεκαζία ηεο ζύλζεζεο ζύκθσλα κε ηνπο 

Kress θαη van Leeuwen (1996) επηθεληξώλεηαη ζην «δεδνκέλν-ζηαζεξό» γλσζηηθό 

πιηθό, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ, ην «λέν» πιηθό 

δίλεηαη ζην δεμί ηκήκα, ελώ ζην θέληξν ηνλίδεηαη ν ππξήλαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Τπνινγίδεηαη όηη νη καρήηξηεο ηνπ Γ..Δ. αλέξρνληαλ ζηηο 8.000 πεξίπνπ, 

απνηειώληαο θαηά κέζν όξν ην 30% ηεο ζπλνιηθήο δύλακεο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ 

ηξαηνύ Διιάδνο (Μαξγαξίηεο, 2001). Οη γπλαίθεο πνπ πνιέκεζαλ από ηηο γξακκέο 

ηνπ Γ..Δ., πνιέκεζαλ ζηα ηκήκαηα ηνπ πεδηθνύ, δηαθξίζεθαλ ζηηο νκάδεο 
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αλίρλεπζεο, έδεημαλ εξσηζκό θαη απηνζπζία σο λνζνθόκεο θαη ηξαπκαηηνθνξείο, 

αλέπηπμαλ απνηειεζκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηθαλόηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δηαβηβάζεσλ σο ηειεθσλήηξηεο, αζπξκαηίζηξηεο θαη όπνπ αιινύ ηάρζεθαλ λα 

ππεξεηήζνπλ. Σα ρσξηαηνθόξηηζα ηνπ 1946 ζηηο γξακκέο ηνπ Γ..Δ. απνθηνύζαλ 

νληόηεηα, θαηαθηνύζαλ ηελ ηζνηηκία ηνπο κε ηνπο άληξεο ζηε δσή θαη ζηε κάρε, 

αλαδείρλνληαλ ζε ζηειέρε θαζνδεγεηηθά, πνπ δηνηθνύζαλ ηκήκαηα κηθξά ή 

κεγαιύηεξα, απνθηνύζαλ ζηξαηησηηθή κόξθσζε ζηηο ζρνιέο Τπαμησκαηηθώλ θαη 

Αμησκαηηθώλ θαη πνιιέο από απηέο ηηκήζεθαλ κε ηα κεηάιιηα Αλδξείαο θαη 

Ζιέθηξαο
3
. 

Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ ρξόλνπ, ζην βίληεν πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ 

ληνθηκαληέξ, όπνπ αλαπαξίζηαηαη ην πέξαζκα από ηελ Ηζηνξία ησλ γεγνλόησλ ζην 

παξόλ ηεο κλήκεο (δηάξθεηαο 0:01:50.57 δεπηεξνιέπησλ) απνδίδεηαη ζε πνιηηηθό 

θώδηθα ε ζπλέρεηα ησλ αγώλσλ ζην ρξόλν.  

Πξνβάιιεηαη ε ζύγθξηζε ηνπ καρεηηθνύ παξειζόληνο κε ην πνιηηηθό παξόλ: 

κεηαθέξεηαη ην παξόλ ηνπ ΚΚΔ ζηελ ηζηνξηθή πεξηνρή ηνπ Γξάκκνπ, όπνπ ην 

βίληεν θιείλεη κε επεηεηαθό ιόγν ηεο Αιέθαο Παπαξήγα, πνπ επαηλεί ην έξγν ηνπ 

Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο. 

ην πνιπηξνπηθό πιηθό γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Γ..Δ., παξαηεξνύκε όηη ην παξειζόλ 

είλαη ηεηειεζκέλν, σζηόζν νη αλαπαξαζηάζεηο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ παξακέλνπλ 

αλνηρηέο. 

 Ζ ηζηνξία ηνπ Γ..Δ. πξνβάιιεηαη πέξα από ηελ απζηεξά 

ζηξαηησηηθή/θνκκνπληζηηθή/πνιηηηθή αθεγεκαηηθή δνκή ηεο θαη σο πξνζηηή, 

ςπραγσγηθή αθήγεζε.  

Χο κέζν ςπραγσγίαο, ν θηλεκαηνγξάθνο εθηόπηζε ή ππνβάζκηζε άιιεο κνξθέο 

ςπραγσγίαο σο ηε ζηηγκή πνπ ακθηζβεηήζεθε, από ηε δεθαεηία ηνπ ’70, από έλα λέν 

ηζρπξόηεξν κέζν θηλνύκελεο εηθόλαο, ηελ ηειεόξαζε.  

Οη αλαγλώζεηο κηαο ηαηλίαο πνιιαπιαζηάδνληαη θαη δηαθνξνπνηνύληαη ζε επζεία 

αλαινγία πξνο ην πιήζνο ησλ ζεαηώλ (Κνπινύξε, 2001) θαη απηό απνηειεί έλα 

αλνηρηό πεδίν γηα ηελ αλάιπζε ησλ βησκάησλ θαη ηεο κεηαθνξάο.  

ε κηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν νπηηθή επνρή, ε ζπκβνιή ηεο ζεκεησηηθήο νξίδεηαη 

σο ν πξνζαλαηνιηζκόο καο πξνο ηα εηθνληθά θαη ιεθηηθά ζεκεία, εηδηθά ζην πιαίζην 

ησλ νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ. Ζ ζεκεησηηθή κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηόηεηεο ησλ επηθνηλσληαθώλ κέζσλ. 

Δπίζεο κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα απνθύγνπκε ηελ πξνηίκεζε ιόγσ ζπλήζεηαο ελόο 

ζεκεησηηθνύ ηξόπνπ αληί θάπνηνπ άιινπ, όπσο ηελ νκηιία έλαληη ηεο γξαθήο ή ηε 

ιεθηηθή έλαληη ηεο εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Υξεηαδόκαζηε λα αλαγλσξίζνπκε, 

όπσο έγξαςαλ ν Gunther Kress θαη ν Theo van Leeuwen, όηη «δηαθνξεηηθνί 

                                                 
3
 Σν Μεηάιιην Αλδξείαο απνλέκεηαη ζε καρεηή-καρήηξηα ή αμησκαηηθό ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ 

Διιάδαο θαζώο θαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, θαη ζε δεκνθξαηηθό πνιίηε πνπ δελ είλαη ηππηθά 

εληαγκέλνο ζην Γεκνθξαηηθό ηξαηό, γηα πξάμε εμαηξεηηθήο αλδξείαο, ηόικεο, απνθαζηζηηθόηεηαο, 

απηνζπζίαο θαη εξσηζκνύ. Σν Μεηάιιην Αλδξείαο απνηειείηαη από έλα θόθθηλν αζηέξη πνπ θέξλεη κηα 

απεηθόληζε ελόο καρεηή ζε ζηάζε επίζεζεο. Σν δηάζεκν απνηειείηαη από κηα θόθθηλε ηαηλία πνπ 

δηαθόπηεηαη ζηε κέζε από κηα κηθξή ινπξίδα κπιε. Κάζε καρεηήο, ζηνλ νπνίν απνλεκήζεθε ην κεηάιιην, 

θέξλεη ππνρξεσηηθά ην δηάζεκν. Απνλεκήζεθε ζε 441 καρήηξηεο θαη καρεηέο ηνπ Γ..Δ. Σν Μεηάιιην 

«Ζιέθηξα» απνλέκεηαη ζε καρήηξηα, απιή ή ζηέιερνο πνπ κε ηε καρεηηθόηεηα, ηελ απηνζπζία ηεο, ηελ 

ςπρξαηκία ηεο απέδεημε πσο είλαη άμηα ηεο αμέραζηεο εξσίδαο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Απνηειείηαη από έλαλ 

θόθθηλν θύθιν κε αλάγιπθε ηελ πξνζσπνγξαθία ηεο Ζιέθηξαο ζην κέζν. Σν δηάζεκν απνηειείηαη από 

κηα ηαηλία κπιε κε θόθθηλν πεξηζώξην ζην πάλσ θαη ζην θάησ κέξνο πνπ θέξλεη ην όλνκα ηεο Ζιέθηξαο. 

Απνλεκήζεθε ζε 363 καρήηξηεο ηνπ Γ..Δ. 
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ζεκεησηηθνί ηξόπνη – ν νπηηθόο, ν ιεθηηθόο, ν ρεηξνλνκηθόο […] έρνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπο» (Kress & van Leeuwen, 1996: 31).  

ηελ ηέρλε, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε γιώζζα θαη ην πεξηερόκελν ησλ 

κεηαδηδόκελσλ κελπκάησλ δελ είλαη ίδηα κε ηε ζρέζε ησλ άιισλ ζεκεησηηθώλ 

ζπζηεκάησλ: ε γιώζζα είλαη πεξηερόκελν θαη ζπρλά γίλεηαη αληηθείκελν ηνπ 

κελύκαηνο. Απηό εθαξκόδεηαη πιήξσο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή γιώζζα. Σν λα 

θαηαιάβεηο ηε γιώζζα ελόο θηικ, ζεκαίλεη όηη θάλεηο έλα βήκα πξνο ηελ θαηαλόεζε 

ηεο θαιιηηερληθήο θαη ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 
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Semiotic analysis of historic documentary: Democratic army 1946-1949, 

experience and metaphors 
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ABSTRACT In an age of corporate consolidation where popular culture is influenced by an 

elite few with very powerful voices, semiotic analysis is deemed essential for information 

consumers. Semiotics informs us about a text, its underlying assumptions and its various 

dimensions of interpretation: semiotics offers us a lens into human communication. It 

sharpens the consumer’s own consciousness surrounding a given text. It informs us about the 

cultural structures and human motivations that underlie perceptual representations. It rejects 

the possibility that we can represent the world in a neutral fashion. It unmasks the deep-seated 

rhetorical forms and underlying codes that fundamentally shape our realities. Semiotic 

analysis is a critical skill for media literacy in a postmodern world. In this research we try to 

“read” the documentary for “the democratic army, 1946-1949” which is a production of the 

radio/ TV station 902 and its distribution was made by the newspaper Rizospastis. In this 

paper we aim at the semiotic, social-analysis of visual data. The theoretical field which 

supports the research comes from the visual semiotics and specifically from the 

cinematographic analysis as well as from the analysis of narratives. We focus on the 

metaphors applied in cinema in the axis of the war and gender representations in the period of 

civil war in Greece. Our main interest refers to the “use” of history data from different 

transmitters. 
 

Key words: Cinematographic analysis, Historic documentary, Lived experience, Semiotic 

analysis. 
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