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ΕΞΕ∆ΡΑ 
Τουρκικά σίριαλ: να δει κανείς ή να µη δει; 

κόψε: 
ΚΙ ΟΜΩΣ M' ΑΡΕΣΟΥΝ! 

Ano το να βλέπουµε τζογαδόρικα τηλεπαιχνίδια 
βασισµένα σε αµερικανικά φορµάτ και ολλανδικού τύπου ριάλιτι, 

σαφώς είναι καλύτερα τα τουρκικά, Είναι πιο ανθρώπινα. 
Είναι πιο κοντά µας. 
ΑΠΟ ΤΟΝ Θ E M Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗ 

ΘΑ ΞΙΦΟΥΛΚΗΣΩ ΥΠΕΡ των 
τηλεοπτικών προγραµµάτων 
από την τουρκικά αγορά, όχι 
επειδή είµαι υπεράνω ουνόρων 

ή έχω αλλοτριωθεί από την ξένη προπαγάνδα, 
αλλά ακριβώς επειδή γνωρίζω τις 

καταβολές µου, έχω µνήµες, αντιδρώ στην 
υποκρισία και, τέλος πάντων, βαρέθηκαν να 
βλέπω παντού εχθρούς της πατρίδας µας... 
Απαλλαγµένος από εµµονές του παρελθόντος, 

αρνούµαι να οταθώ απέναντι στα 
τουρκικά σίριπλ για εθνικούς λόγους. Αντιµετωπίζω 

τα τουρκικά προϊόντα µε την ίδια 
διάθεση non έχω απέναντι οε εκείνα άλλων 
χωρών, όπως, ας πούµε, της Βραζιλίας, Πριν 
uno τις κοσµοπολίτικες τουρκικές σειρές 
που τόσο έχουµε δαιµονοποιήοει τελευταία, 
n ελληνική τηλεόραση είχε γεµίσει λατινοαµερικανικές 

σαπουνόπερες. Παρόµοια ήταν 
τα σενάρια κι εκεί, όµως ποτέ κανείς δεν 
διαµαρτυρήθηκε γΓ αυτά. Αντιθέτως, όλες 
σι µητέρες έσπευσαν να πάνε το παιδ! τους 
στα πάρτι της Πάτα non διοργανώθηκαν σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η τηλεόραση 
είναι κυρίως για φυχαγωγία και εν µέρει 
για ενηµέρωση. Οι κανόνες της σωστής 
ψυχαγωγίας θέλουν το θέαµα να έχει κάτι το 
ιδιαίτερο να πει στο κοινό του. Και, προσοχή, 
δεν µιλάµε για υψηλή αισθητική, αλλά για 
την απλή ψυχαγωγία non χρειάζεται ένας 
πολίτης να κλείσει τη µέρα του. 

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΙΡΙΑΛ, χωρίς να εστιάζω 
οε κάποιο συγκεκριµένα, παρουσιάζουν µια 

κοινωνία non µοιάζει πολύ περισσότερο µε 
τη δική µας απ' ό,τι εκείνη στις αµερικανικές 

ή λατινοαµερικανικές σαπουνόπερες. Ivi 
αν όχι πάντα n κοινωνία, σίγ-οηρα µοιάζουν 
πολύ οε ό,τι αφορά το θεσµό και το ρόλο της 
οικογένειας. Για να είµαι όµως ακόµη πιο 
δίκαιος όσο και σκληρός, οι τουρκικές οειρές 
δεν παρουσιάζουν την οικογένεια όπως είναι 
στην Ελ'/.άδα του 2011 αλλά όπως ήταν πριν 
χάοουµε τον εαυτό µας στα δητικόστροφα 
πρότυπα του άκρατου καπιταλισµού. Μέσα 
οτα διάφορο, (απαραίτητα σε τέτοιου είδους 
εκποµπές) οικογενειακά δράµατα αναδεικνύονται 

φιγούρες non στην όψη θυµίζουν 
το λαό µας, αλλά διατηρούν ακόµη τις 
αρετές της αξιοπρέπειας, της τιµής, του 
ονδριοµού. Οι δε γτιναίκες αποδεικνύονται 
πραγµατικοί αρχηγοί της οικογ-ένειας. Ετσι 
έκαναν και σι δικές µας µητέρες, γιαγιάδες, 
θείες κ.λπ. Με λίγα λόγια, οι καταστάσεις 
non βλέπουµε ο' απτά τα σίριαλ είναι mo 
κοντά στα βιώµατα µας, λένε πολλά γι' αυτά 
non ζουν οι δυο γ·ειτονικοί λαοί. 

ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ είναι το θέµα της αισθητικής, 
της παραγωγής. Λυπάµαι non µόνο ελάχιστες 

οειρές έχουν καταφέρει να φτάσουν 
οε επίπεδο τα σίριαλ non γυρίζονται στην 
Τουρκία. Αλλά αυτό είναι µια πραγµατικότητα. 

Αλλοτε οι καναλάρχες µας έτρεχαν 
να αγοράσουν όχι οειρές, αλλά σενάρια! Η 
ελληνική παραγωγή σε δηµιουργικό κοµµάτι 
έχει φτάσει εδώ και χρόνια στα όριά της. 
Χρειάστηκε ένα ξένο σενάριο, το βραβευµέ¬ 

νο βιβλίο της Victoria Hislop, για να υπάρξει 
οειρά υψηλού επιπέδου στην ελληνική 
τηλεόραση. Αν οι Τούρκοι κατάφεραν να 
στήσουν την τηλεοπτική βιοµηχανία τους 
mo γρήγορα και καλύτερα από µας, ος>είλουµε 

να τους το αναγνωρίσουµε. 

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ, µην ξεχνάµε το εξής: τα 
τουρκικά σίριαλ απευθύνονται στο «βασικό» 

τηλεοπτικό κοινό. Σε εκείνους non 
περνούν τον περισσότερο χρόνο τους οτο 
σπίτι, δηλαδή στις γυναίκες και κυρίως 
στους ανθρώπους µεγάλης ηλικίας. Η δική 
µου γιαγιά δείχνει ικανοποιηµένη όταν 
παρακολουθεί τα οικογενειακά δράµατα 
non εκτυλίσσονται σε κοινωνίες σαν αυτές 
non ίσως θυµάται, σε όµορφα τοπία, µέσα 
από πλάνα non δεν δείχνουν φθηνά. Αυτό 
ας το αναγνωρίσουµε: n Τουρκία δεν είναι 
τόοο όµορφη όσο n Ελλάδα -n µισή µοιάζει 
περισσότερο στο άχαρο και ακονισµένο 
Ιράκ—, όµως σι Τούρκοι έχουν καταφέρει να 
βγάζουν προς τα έξω µια υπέροχη εικόνα 
για τη χώρα τους. 

ΑΥΤΑ ΚΡΑΤΑΩ ΕΓΩ. Βαθύτερα νοήµατα 
δεν ψάχνω. Τηλεόραση είναι, όχι βιβλίο 
ιστορίας. Ας µην επιφορτίζουµε τα προϊόντα 

µε ιδιότητες και σκοπούς που ποτέ δεν 
είχαν. Όποιος φοβάται τις τουρκικές σειρές 
µάλλον δεν νιώθει καλά για την εθνική του 
ταυτότητα. Αλλωστε, ο κόσµος τείνει προς 
την παγκοσµιοποίηση. Ας µην το ξεχνάνε 
αυτό όσοι θεωρούν εαυτούς προοδευτικούς. 

www.clipnews.gr
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βάφε: 
ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ 

∆εν είναι θέµα εθνικής υπερηφάνειας. Η χηλεόραοη είναι µέσο 
κερδοσκοπικό, όχι παιδαγωγικό. Αλλά τελικά είναι στη ζωή µας 

όλα θέµα κόστους; Αξιοπρέπεια στουςΈλληνες δηµιουργούς 
δεν υπάρχει; 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΙΠΕΡΗ 

ΙΜΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ότι οι 
τουρκικές σειρές πρέπει να 
σταµατήσουν άµεσα να προβάλλονται 

στην ελληνική τηλεόρα¬ 
ση, κυρίως επειδή θεωρώ ότι n κοινωνία µας 
έχει πολλές ιδιαιτερότητες που αν κανείς τις 
χειριστεί σωστά είναι αρετές, όχι ελλείµµατα 

που πρέπει να καλύψουµε µε «δανεικά» 
από λαούς που, θεωρητικά, δεν έχουν έρθει 
ακόµη στον 21ο αιώνα... 

ΙΣΩΣ TO ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ από 
τους καναλάρχες. Στη δική µου λογική ένας 
ιδιοκτήτης καναλιού είναι σαν τον εκδότη 
εφηµερίδας: ηγείται µιας επιχείρησης non 
παίζει κάτω από τη ζώνη, αλλά δεν κινείται 
µόνο γύρω από την κερδοφορία. Υπάρχουν 
άλλοι τοµείς που εγγυώνται µεγαλύτερα 
κέρδη µε µικρότερη επένδυση και χαµηλότερο 

ρίσκο. Στήνει κάποιος έναν τηλεοπτικό 
σταθµό για να µεταδώσει το δικό του µήνυµα. 

Αν βεβαίως έχει κάτι σε δεύτερη ή τριτη 
ανάγνωση να πει... ∆ιότι αν αποκλειστικός 
σκοπός είναι το κέρδος, τότε υπάρχουν πιο 
προσοδοφόρες ιδέες: τηλεµάρκετινγκ, ροζ 
γραµµές µε live show, «ζωντανά» ξεµαλλιάσµατα 

και αµέτρητο κουτσοµπολιό. 

ΙΣΩΣ, ΠΑΛΙ, TO ΠΡΟΒΑΗΜΑ ξεκινάει 
από τους δηµιουργούς. Τόσα χρόνια κυκλοφορούσαν 

ανάµεσα µας επηρµένοι δήθεν 
καλλιτέχνες non δήλωναν µέντορες ο' αυτή 
την αµερικανική τηλεόραση, ανεπαρκείς 
όµως σε ουσιαστικό, πρωτογενές περιεχό¬ 

µενο. Μόλις ξέσπασε n κρίση οι επενδυτές 
σταµάτησαν να τους πληρώνουν αδρά για να 
αντιγράφουν ξένα φορµάτ. Πήγαν κατευθείαν 

στην πηγή. 

TO ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΝΤΩΣ είναι ότι n ελληνική 
τηλεόραση παρουσιάζει πολύ φθηνό 

περιεχόµενο. Αυτές οι τουρκικές σειρές 
είναι πράγµατι ακριβά γυρισµένες. Στο 
πλαίσιο ενός τηλεοπτικού προγράµµατος 
που δεν θα αποτελούνταν από ηµιµαθείς 
παρουσιαστές και µοντάζ ψευτοχιουµοριστικού 

ύφους, ίσως έδειχναν καλύτερα. Και 
να µας διέφευγε n σαχλότητα των σεναρίων 

τους, θα χάνονταν σε ένα καλαίσθητο 
σύµπαν από δυναστείες µε πάθη και σε µια 
γενικότερη σοβαροφάνεια. Μου προκαλεί 
θλίψη να ακούω ανθρώπους γύρω µου να 
θαυµάζουν «γνήσιους άνδρες» και «δυναµικές 

γυναίκες» σε τηλεοπτικές σειρές της 
Ανατολής και να ανακαλύπτουν ο' αυτές 
αρετές που εµείς πλέον έχουµε χάσει. Μόνο 
για ένα διάστηµα της Ιστορίας υπήρξαν 
κοινά και επιρροές στις δύο γειτονικές 
κοινωνίες. Πρόκειται µάλιστα για τα χειρότερα 

και µακράν πιο οπισθοδροµικά και 
αντιπαραγωγικά χρόνια µας, υπό την απειλή 

δε του γιαταγανιού. Οι µουσουλµανικές 
κοινωνίες δεν έχουν πολλά κοινά µε τη δική 
µας. Τι είναι αυτό που λιµπιζόµαστε όταν 
βλέπουµε οικογενειακά δράµατα τύπου 
Τόλµης και Γοητείας να εκτυλίσσονται σε 
«ολιγαρχικά φρούρια» της Ανατολής; 
Ακουσα µια µέρα το απίθανο: «Βλέπω τα 

τουρκικά σίριαλ µε χαρά, όχι για τους διαλόγου 
ς τους αλλά για τα πανέµορφα πλάνα 

τους - είναι σαν National Geographie». Για 
ποια πανέµορφη Τουρκία µιλάµε; Είναι θράσος 

όσων δεν έχουν γυρίσει την αντικειµενικά 
πανέµορφη χώρα χους -ή που κυρίως την 

έχουν καταστρέψει µε αυθαίρετα και µπάζανα 
ανακαλύπτουν οµορφιά σε µια χώρα µε 

τόσες ερήµους. 

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΙΡΙΑΛ µε τις µοχθηρές 
και παλιοµοδίτικες ίνχριγκες πρέπει να 
σταµατήσουν, καθότι n επιτυχία τους είναι 
επικοινωνιακό τρικ. Βασίζεται στη δύναµη 
που έχει το µέσο σε έναν αποσβολωµένο λαό. 
Του προσφέρουν οικογενειακό µελόδραµα 
για να παραµείνει παραπονούµενος, άπραγος 
και µοιρολάτρης. Σαν Ανατολίτης (που δεν 
είναι). Του θυµίζουν καταβολές που ποχέ δεν 
είχε για να χον ρίξουν σε ρεµπέχικη διάθεση. 
Προφανώς δεν θα µας πάρουν οι Τούρκοι το 
Κασχελόριζο επειδή έχει υψηλή χηλεθέαση 
ένα χουρκικό σόου. Τα πράγµαχα όµως είναι 
χειρόχερα, διόχι εχθρός µας δεν είναι ένας 
πανούργος γείχονας, αλλά ο εαυχός µας που 
έχει πια σαπίσει. 

ΑΡΚΕΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: αυτή τη 
στιγµή στην Αυστραλία κάνει θραύση ένα 
σίριαλ που βασίζεται σε διεθνές best seller. 
Είναι το The Slap, To Χαστούκι, του Ελληνοαυστραλοι'ι 

Χρήστου Τσιόλκα. Μάλιστα, 
στη σειρά πρωταγωνιστούν κυρίως οµογενείς 

ηθοποιοί! 
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