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 ΜΙΛΤΣΟ ΜΑΝΤΣΕΦΣΚΙ 
 

«Καιρός να µάθετε την ιστορία 
σας» 
 
Της ΕΥΑΝΝΑΣ ΒΕΝΑΡ∆ΟΥ (venardu@enet.gr) 
 
Το είδαµε κι αυτό: Μια ταινία να δηµιουργεί 
σάλο στα τηλεοπτικά παράθυρα, πριν καν 
προβληθεί στην Ελλάδα! Πρόκειται για τη νέα, 
βραβευµένη δηµιουργία του σκοπιανού 
σκηνοθέτη Μίλτσο Μαντσέφσκι µε τίτλο 

«Σκιές», που έχει µεν βρει διανοµή στην Ελλάδα, αλλά 
παραµένει άγνωστο αν και πότε θα βγει στις αίθουσες 
καθώς συνεχίζεται το σήριαλ µε το όνοµα των Σκοπίων.  
 
Πρόκειται για ένα καλοφτιαγµένο ερωτικό θρίλερ 
φαντασµάτων. Αλλά όχι... οποιωνδήποτε φαντασµάτων. 
Σύµφωνα µε το σενάριο, αποτελούν θύµατα των µαζικών 
εκκαθαρίσεων των Ελλήνων σε βάρος των «Μακεδόνων 
του Αιγαίου». Η ταινία εστιάζει στην ψυχοσύνθεση του 
ήρωα, ο οποίος µόλις στο τέλος συνειδητοποιεί πως 
καλείται να δώσει λύση στο δράµα των βασανισµένων αυτών ψυχών. ∆ιότι τα 
φαντάσµατα αυτά, που στοιχειώνουν την καθηµερινότητά του ύστερα από ένα 
αυτοκινητιστικό δυστύχηµα, δεν βρίσκουν λύτρωση. Οι τάφοι τους έχουν 
συληθεί και τα κόκαλά τους έχουν κλαπεί... Το µότο, άλλωστε, που συνοδεύει 
το τρέιλερ είναι «Μερικές φορές οι πεθαµένοι µιλούν πιο δυνατά από τους 
ζωντανούς».  
 
Η ταινία αν και υποβλήθηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, δεν 
εντάχθηκε στο πρόγραµµά του. 
 
Ο 49χρονος Μίλτσο Μαντσέφκσι έχει εξελιχθεί σε ένα είδος εθνικού σκηνοθέτη 
των Σκοπίων. Οι ταινίες του έχουν κόψει εκατοµµύρια εισιτήρια, και έχουν βγει
εκτός συνόρων, χαρίζοντάς του σηµαντικές διεθνείς βραβεύσεις. Σήµερα 
διδάσκει κινηµατογράφο σε πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης. Εκεί του στείλαµε 
τις ερωτήσεις µας και µας απάντησε γραπτώς. Ανάµεσα στις απαντήσεις του 
επισηµαίνουµε κραυγαλέες ιστορικές ανακρίβειες, όπως π.χ. ότι στην Ελλάδα 
αρχίσαµε να χρησιµοποιούµε το όνοµα Μακεδονία µόλις την τελευταία 
εικοσαετία! Εχει, ωστόσο, σηµασία να δει κανείς πώς σκέφτεται ένας Σκοπιανός
που όχι απλώς έχει αυτή τη γραµµή, αλλά αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους διανοούµενους της χώρας µε επιρροή στο εξωτερικό. 
 
«∆εν µιλώ για την Ελλάδα, αλλά...» 
 
- Κάποιες σκηνές από τις «Σκιές» προκάλεσαν εξαιρετικά αρνητικά σχόλια από 
µια µεγάλη µερίδα Ελλήνων -ακόµα και από τους πιο προοδευτικούς. Είναι 
δυνατόν να µιλάτε για γενοκτονία, ναπάλµ, και φαντάσµατα-θύµατα των 
κακών Ελλήνων να βγαίνουν από τον τάφο; 
 
«∆εν είµαι σίγουρος για ποιες σκηνές µιλάτε. Η ταινία δεν αναφέρει την 
Ελλάδα ή µια γενοκτονία. Είναι µια ταινία για πολλά ζητήµατα, όπως το να 
αφήνεις πίσω σου το παρελθόν, το προσωπικό έναντι της κοινωνικής ευθύνης, 
τη διαφθορά, τους οικογενειακούς δεσµούς (και ιδιαίτερα τις µεσογειακές 
µαµάδες και τους γιους τους), την καταδικασµένη αγάπη, τον φόβο του 
θανάτου, τα κοινωνικά ταµπού, όµως σίγουρα δεν είναι για την Ελλάδα. Είναι 
αξιοπερίεργο το πώς κάποιοι άνθρωποι αναγνωρίζουν παντού τους εαυτούς 
τους». 
 
- Πολλοί στο παρελθόν θεώρησαν πως οι ταινίες σας, όπως το «Πριν από τη 
βροχή», θεµελιώνουν µια γέφυρα φιλίας µεταξύ των δύο χωρών. Οµως, το 
µόνο που βλέπουν τώρα (πέραν των αδιαµφισβήτητων καλλιτεχνικών αρετών 
της ταινίας) είναι ένα επικίνδυνο, προκλητικό σχόλιο σε µια περίοδο έντασης 
µεταξύ των δύο χωρών. 
 
«Αυτό το φιλµ δεν διαφέρει από το προηγούµενά µου ως προς τις γέφυρες 
φιλίας που αναφέρετε. Είναι φτιαγµένο από καρδιάς, καταπιάνεται µε το 
πένθος και την αγάπη, και ουσιαστικά προσφέρει έναν καθρέφτη στους θεατές 
του (ανεξάρτητα από το αν είναι άπληστοι για χρήµα, εξουσία ή γη). Οι "Σκιές" 
προβλήθηκαν σε τέσσερις ηπείρους και κανείς δεν διέκρινε εκεί κάποια 
ανθελληνική πρόκληση στην ταινία. Είναι λίγο απογοητευτικό να ακούω πως 
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