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Μιά έγκυρη ματιά στα επικοινωνιακά μηνύματα του φετινού Ετους που είναι αφιερωμένο στην 
καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΝΩΣΗ 
 
Συνέντευξη του Ελλαδίτη σκηνοθέτη Αντώνη Ρέλλα 
 

“Τα κοινωνικά μηνύματα  που έχουν ως φερόμενο στόχο την 
ευαισθητοποίηση της λεγόμενης κοινής γνώμης σε θέματα 
δικαιωμάτων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, είναι στην  
πλειοψηφία τους αναποτελεσματικά. Είναι διαποτισμένα από την 
ίδια ενοχή που υποτίθεται ότι θέλουν να ξεριζώσουν. Αρνούνται 
επί της ουσίας να καταγγείλουν αυτό που υποτίθεται ότι 
καταγγέλλουν. Είναι επαναλαμβανόμενα, προβλέψιμα και 
συνεπώς αδιάφορα, εντέλει αναπαράγουν τα στερεότυπα που 
υποτίθεται ότι επιδιώκουν να τερματίσουν”: Οι παραπάνω 
σκέψεις πιστώνονται στον σκηνοθέτη Αντώνη Ρέλλα και έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιάς και το πανευρωπαϊκά αφιερωμένο στην καταπολέμηση της φτώχιας και του 
συνακόλουθου κοινωνικού αποκλεισμού φετινό Ετος,  εξ’ αντικειμένου θα συνοδευτεί από αύξηση της 
παραγωγής σχετικού επικοινωνιακού/προπαγανδιστικού υλικού.

 

 

 
Τα πιστοποιητικά εγκυρότητας της άποψης του Ρέλλα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικά, δεδομένου ότι 
ο 40χρονος Ελλαδίτης σκηνοθέτης συμπυκνώνει τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Καταρχάς εδώ 
και μιά δεκαπενταετία βιώνει την κοινωνική συνθήκη της αναπηρίας – ακρωτηριασμός κάτω άκρου μετά 
από αυτοκινητιστικό ατύχημα – άρα ως άνθρωπος με αναπηρία ανήκει εξ’ ορισμού στις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. Επίσης, ο Α. Ρέλλας έχοντας μακρά επαγγελματική εμπειρία στον τηλεσταθμό 
ΑΝΤΕΝΑ, ανεδείχθη μετά το ατύχημά του σε πρωτεργάτη των σχετικών με θέματα κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης τηλεοπτικών μηνυμάτων. Τέλος, ως ελεύθερος επαγγελματίας, σκηνοθέτης της 
ελεύθερης αγοράς τα τελευταία χρόνια (μετά την παραίτησή του από τον ιδιωτικό τηλεσταθμό), προσέφερε 
τα μέγιστα σε ότι αφορά την απελευθερωτική προσέγγιση των θεμάτων μειονοτήτων. Το ντοκιμαντέρ του 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ που ολοκληρώθηκε το 2005, πέραν των διεθνών διακρίσεων που απέσπασε, έδωσε το 
έναυσμα/έμπνευση για την γέννηση του διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Emotion Pictures, που την τριετία 
2007 – 2009 ανέδειξε περί τα 300 θεματικά ντοκιμαντέρ, δημιουργώντας έναν στοιχειώδη πήχη του τι εστί 
απελευθερωτική προσέγγιση των θεμάτων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Ο ίδιος ο Ρέλλας από την πρώτη μέρα γέννησης του φεστιβάλ φέρει την ιδιότητα του ειδικού 
συμβούλου, αντικείμενο της εργασίας του οποίου είναι η αποσαφήνιση κάθε ώρα και στιγμή της λεπτής 
διαχωριστικής γραμμής μεταξύ ανθρωπιστικής/προοδευτικής και φιλανθρωπικής/αντιδραστικής 
προσέγγισης. 
 
Σχετικά, λοιπόν, με την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε προοδευτική και αντιδραστική προσέγγιση, 
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ζητάμε από τον Ρέλλα μιά πρώτη επεξήγηση. Απαντά : “Προοδευτικό είναι το αληθές. Και το αληθές σε ότι 
αφορά την προσέγγιση θεμάτων κοινωνικής ένταξης και άσκησης δικαιωμάτων των λεγόμενων ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων προϋποθέτει γνώση. Δίχως γνώση των θεμάτων αυτών η προοδευτική προσέγγισή 
τους είναι αδύνατη.” Ολίγον αναλυτικότερα συνεχίζει : “Δεδομένου ότι η ατζέντα των θεμάτων που αφορούν 
κοινωνική ένταξη και κοινωνικό αποκλεισμό είναι σχετικά ανώριμη στον χώρο της δημόσιας επικοινωνίας, ο 
οποιοσδήποτε άσχετος νομίζει ότι αρκούν οι καλές προθέσεις του για να δημιουργήσει και υποστηρίξει 
μηνύματα προοδευτικού χαρακτήρα. Βαπτίζονται προοδευτικά και απελευθερωτικά μηνύματα και 
προσεγγίσεις που όχι απλώς δεν παρεμβαίνουν σε στερεότυπα και αγκυλώσεις αλλά αντίθετα ελέω 
άγνοιας τα αναπαράγουν ”. Επικαλούμενος την δική του πολύχρονη εμπειρία ο διακεκριμένος σκηνοθέτης 
δεν διστάζει να δηλώσει ότι “τα δύο πρώτα χρόνια που ξεκίνησε να κτίζεται η απελευθερωτική στρατηγική 
του Emotion Pictures, η διείσδυση της ημιμάθειας ήταν έντονη. Ομως, η δημιουργία ενός συγκεκριμένου 
πήχη που όρισε το σημαίνον της έννοιας της προοδευτικότητας, λειτούργησε ως φίλτρο σταδιακής 
απομάκρυνσης των αμαθών ή ημιμαθών. Η υπαρκτή δύναμη της επαγγελματικής γνώσης υπερίσχυσε ή 
έστω προσπαθεί συνεχώς να υπερισχύει της υπαρξιακής αδυναμίας που υποκρύπτουν οι κατ’ επάγγελμα 
εκφραστές καλών προθέσεων”.  
Η φράση “επαγγελματική γνώση” μας ξενίζει, ζητάμε διευκρίνιση, ο Α. Ρέλλας δεν την αρνείται: “Γιατί ξενίζει 
η φράση; Η γνώση της κοινωνικής ατζέντας που εμπεριέχει ζητήματα κοινωνικής ένταξης, αποδοχής της 
διαφορετικότητας, ισότιμης άσκησης δικαιωμάτων κ.ο.κ. προϋποθέτει χρόνια ενασχόληση, χιλιάδες ώρες 
μελέτης όλων όσων συνθέτουν αιτήματα, διεκδικήσεις, ιστορία των κινημάτων, διεθνή εμπειρία, συμβάσεις 
και νομοθεσία. Αρα λοιπόν, η επαφή με αυτή την γνώση σημαίνει επαγγελματική ενασχόληση. Ο σεβασμός 
προς τις ευπαθείς λεγόμενες κοινωνικές ομάδες δεν είναι μιά ανώδυνη ρητορεία, έχει συγκεκριμένο 
περιεχόμενο γνώσης η κατοχή του οποίου προϋποθέτει κόπο, δουλειά. Οτιδήποτε άλλο συνιστά απάτη, όχι 
σεβασμό ”.  “Πριν αρχίσουν οι ανούσιες κενές περιεχομένου μεγαλοστομίες”- συμπυκνώνει ο συνομιλητής 
μας εστιάζοντας και στα του αφιερωμένου στην καταπολέμηση της φτώχιας τρέχοντος Ετους – “θέλω να 
ελπίζω ότι θα κοπιάσουν λίγο οι έχοντες την ευθύνη και δυνατότητα δημόσιου λόγου να εμβαθύνουν πριν 
σπεύσουν να ρητορεύσουν”. “Ειδικά η φρέσκια του ευρωπαϊκού κεκτημένου κυπριακή δημοκρατία” – 
καταλήγει ο Α. Ρέλλας – “έχει μιά τρανή ευκαιρία να αποφύγει εν τη γεννέσει όλες τις παθογένειες που 
υποχρεωθήκαμε στην Ελλάδα να υπερβούμε τα τελευταία χρόνια όταν και έγινε ο στοιχειώδης 
διαχωρισμός μεταξύ προοδευτικού και αντιδραστικού, σχετικών και ασχέτων, γνώσης και καλών 
προθέσεων. Στον βαθμό έστω που έγινε ...” 
O Ελλαδίτης σκηνοθέτης μας ζητά την δυνατότητα να αρθρώσει έναν λόγο παραπάνω περί Κύπρου, μιάς 
και πέρυσι ένιωσε ιδιαίτερα τιμημένος όταν προσεκλήθη από το πανεπιστήμιο Λευκωσίας να παρουσιάσει 
τα βραβευμένα του ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ και να αναλύσει τα περί καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού πριν “συναντηθούν” με την ανάγκη επικαιροποίησης που γεννά το “αφιερωμένο” φετινό Ετος. 
Του την  παραχωρούμε : “Ο σεβασμός προς τον “άλλον” δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι διακηρυχτικός. 
Εχει νόημα μόνο όταν αποδεικνύεται. Το πρώτο αδιάψευστο τεκμήριο απόδειξης είναι η ανάθεση της 
έκφρασης του σεβασμού σε αυτούς που έχουν χρόνια βαθιά γνώση του περιεχομένου του. Παρατηρώντας 
την δημόσια κυπριακή τηλεόραση, που μου έκανε μάλιστα την τιμή να με προσκαλέσει για να μιλήσω για 
συναφή θέματα , διαπίστωσα εκ μέρους των δημοσιογράφων την ευγενική αναστολή και συνακόλουθη 
συστολή που κυριαρχούσε στην Ελλάδα πριν δύο περίπου δεκαετίες. Η έννοια του politically correct  
τηρείτο στο ακέραιο – και αυτό δεν είναι λίγο – όμως δεν φτάνει . Αν, βέβαια,  θέλουμε να μιλάμε για 
πραγματικά προοδευτική διαχείριση των θεμάτων κοινωνικής ένταξης και όχι για ενοχική έκφραση της 
υποχρέωσης της πολιτείας να δείξει επιφανειακό προοδευτικό πρόσωπο . Θα πρότεινα, να υπάρξει 
επεξεργασμένη στρατηγική που μεταξύ άλλων θα δημιουργήσει και στον χώρο των ΜΜΕ εξειδικευμένους 
σε θέματα μεινοτήτων ανθρώπους, αλλιώς μιά σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον. Αυτό είναι το 
στοίχημα. Το αφιερωμένο στην καταπολέμηση της φτώχιας 2010 θα παρέλθει, το πόσο συνειδητά ή όχι μιά 
χώρα το αντιμετώπισε, θα κριθεί από το τι ως επένδυση γνώσης και προόδου στην διάρκειά του 
δημιούργησε” 
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Κλείνουμε την συνέντευξη με τον Αντώνη Ρέλλα επιστρέφοντας στο σημείο εκκίνησης και ζητώντας κάποιες 
πρόσθετες εξηγήσεις για την άποψή του περί της αναποτελεσματικότητας της μεγάλης πλειοψηφίας των 
μηνυμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. “Σχεδόν όλα είναι 
λάθος, για να αναλύσουμε με λεπτομέρειες χρειάζεται μιά ακόμη ολόκληρη συνέντευξη. Το πόσον 
αναποτελεσματικές είναι οι κυρίαρχες ενοχικές φόρμες που διαρκώς αναπαράγονται, είναι σχεδόν 
αυταπόδεικτο. Αρκεί να δούμε την αντίφαση ανάμεσα στο “μεγαλόστομο” των μηνυμάτων και των 
διακηρύξεων για καταπολέμηση του ρατσισμού, άρση του κοινωνικού αποκλεισμού κ.ο.κ.  και στην απτή 
κοινωνική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται και εξελίσσεται για τους ανθρώπους υπέρ των οποίων τα 
μηνύματα ευαισθητοποίησης υποτίθεται ότι εκπέμπονται ”. Η παραπάνω αντίφαση όπως ξεκάθαρα την 
ορίζει ο Ρέλλας και τα αναλυτικά “γιατί ” που την εξηγούν – σύντομα θα επανέρθουμε με στοιχεία και 
τεκμήρια – είναι το προσφορότερο σημείο αναφοράς για την βαθύτερη κατανόηση της διαχωριστικής 
γραμμής μεταξύ προοδευτικού και αντιδραστικού με όρους των σύγχρονων καιρών.
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