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Τώνια Μαρκετάκη
Η σκηνοθεσία που µας λείπει
Αυτή που έφυγε νωρίς
Γράφει η κ. Πόπη – Χαλκιά Στεφάνου
Για την πετυχηµένη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σκηνοθέτιδα Τώνια
Μαρκετάκη πολύ λίγα είναι γνωστά στη Χίο, αλλά και στον τόπο ακόµη καταγωγής
της µητέρας της, στα Καρδάµυλα.
Κόρη της δυναµικής Άννας Κατσιµπήρη Μαρκετάκη, η Τώνια γεννήθηκε στον
Πειραιά στα σκληρά χρόνια της κατοχής.
Πολύ νωρίς έχασε τον πατέρα της. Η µητέρα τότε ανέλαβε για τη µικρή Τώνια το
διπλό ρόλο και των δύο γονιών.
Κοντά στη στοργική µητέρα έντονη η παρουσία της Καρδαµυλίτισσας γιαγιάς, της
Καλλιόπης Καραβόλου – Κατσιµπήρη, που µε τις διηγήσεις και τα παραµύθια της,
σπινθηροβόλησε την παιδική φαντασία του µικρού κοριτσιού και που, όπως η ίδια η
Τώνια αργότερα οµολογούσε, επηρέασαν την απόφασή της για τους επαγγελµατικούς
στόχους.
Με βραβεία και επαίνους τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στην Ελλάδα, για να
συνεχίσει τη µόρφωσή της, µε υποτροφία πια, στο Παρίσι, στο Ινστιτούτο Ανωτάτων
Κινηµατογραφικών Σπουδών.
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Θέλησε να γίνει σκηνοθέτης και έτσι κατάφερε να πάρει την Τρίτη κατά σειρά θέση
Ελληνίδας σκηνοθέτιδας µετά τη Μαρία Πλυτά και τη Λίλα Κουρκουλάκου.
Στο Παρίσι που σπούδασε ήταν η µοναδική γυναίκα στο τµήµα Οπερατέρ, µιας και δε
στάθηκε δυνατό να εκπορθήσει το ανδροκρατούµενο, µέχρι τότε, κάστρο του
τµήµατος των Σκηνοθετών.
Μετά την αποφοίτησή της και αφού βρήκε λύση για το όνειρό της σκηνοθεσίας,
πλούσια πλέον σε γνώση και οράµατα επιστρέφει στην Ελλάδα.
Το 1967 γυρίζει την πρώτη της ταινία «Ο Ιωάννης και ο δρόµος».
Τον Αύγουστο όµως του ίδιου χρόνου συλλαµβάνεται ως αντικαθεστωτική και
φυλακίζεται για τέσσερις µήνες στην Ασφάλεια.
∆ικάζεται και καταδικάζεται µε αναστολή. Ανήµπορη να δεχτεί τη στέρηση της
ελευθερίας καταφεύγει στο Λονδίνο, όπου εργάζεται, ως βοηθός σκηνοθέτη.
Μετά από ενάµισι χρόνο εργασίας και µε συντροφιά τα σοσιαλιστικά της οράµατα
αποφασίζει να εργαστεί στο Αλγέρι, στο Τµήµα Λαϊκής Επιµόρφωσης του
Υπουργείου Γεωργίας.
Το Μάιο του 1971 η Τώνια Μαρκετάκη επιστρέφει στην Ελλάδα.
«Προτιµώ τους δικούς µου φασίστες, απ’ όλου του άλλου κόσµου», δηλώνει µαζί µε
την απόφασή της να παραµείνει πλέον στην Ελλάδα και να γυρίσει ταινίες.
Με τον «Ιωάννη τον βίαιο», µία τρίωρη ασπρόµαυρη ταινία, κερδίζει στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης το 1973 τρία βραβεία, της σκηνοθεσίας, του σεναρίου και του πρώτου
ανδρικού ρόλου.
Το 1976 η Μαρκετάκη αποφασίζει να µεταφέρει στον κινηµατογράφο µια νουβέλα
επιστηµονικής φαντασίας, µία διασκευή του «Μικρού Πρίγκιπα» και των περιπετειών
του, µε πλανήτες και ναυαγούς από τον Όµηρο έως τον Ιούλιο Βερν.
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Με την ταινία της «Ο άνθρωπος που χάθηκε» η Τώνια παγιδεύεται στο χωρόχρονο
της ελληνικής κινηµατογραφικής πραγµατικότητας, µε αποτέλεσµα να µην την
τελειώσει ποτέ.
Λίγο αργότερα, το 1977, η Τώνια Μαρκετάκη αποφασίζει για πρώτη φορά να
ενσκύψει πάνω στην νεοελληνική λογοτεχνία µε το µυθιστόρηµα του εκπροσώπου
της περιβόητης γενιάς ’30 Κώστα Πολίτη, το «Λεµονοδάσος».
Η Μαρκετάκη όµως εκτός από το φακό ερωτοτροπεί και µε το θέατρο.
Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας το 1980 ανεβάζει δύο ελληνικά µονόπρακτα,
το «Τέλος» του Γιώργη Χριστοφιλάκη και το «Ένα παράξενο απόγευµα» του Αντώνη
∆ωριάδη.
Στην Πειραµατική Σκηνή της Θεσσαλονίκης δίνει την παρουσία της µ’ ένα έργο για
παιδιά, ενώ το 1987 σκηνοθετεί µε επιτυχία, στη Θεσσαλονίκη πάλι, το «Φονιά» του
Μήτσου Ευθυµιάδη.
Με την «Τιµή της Αγάπης», του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η Τώνια Μαρκετάκη
στρέφεται ξανά στη νεοελληνική πεζογραφία.
Με την ταινία αυτή, η Τώνια έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί και να ενώσει και τα
δικά της πιστεύω, ώστε να µπορέσει να περάσει τα µηνύµατα που θέλει.
Με την ταινία αυτή, η Τώνια Μαρκετάκη καταξιώνεται, καθιερώνεται στην Ελλάδα
και απλώνει τα φτερά της και στους ορίζοντας του εξωτερικού.
Έτσι, το 1983 κερδίζει για την ταινία της «Η τιµή της Αγάπης» επτά κρατικά βραβεία
και στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηµατογράφου, το 1984 το βραβείο «Χρυσή
Ελιά», το βραβείο καλύτερης ταινίας.
Η ταινία της «Οι κρυστάλλινες νύχτες» είναι το κύκνειο άσµα της Τώνιας
Μαρκετάκη. Σε αυτή τα σύµβολα και η ρεαλιστική αφήγηση συµπλέουν.
Η Τώνια Μαρκετάκη υπήρξε µια από τις πιο σηµαντικές προσωπικότητες του
ελληνικού κινηµατογράφου, όχι µόνο για το ταλέντο της και την ευαισθησία της,
αλλά και για τη στάση και το ήθος της στη ζωή.
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Στο έργο της έδωσε το δυναµικό παλµό της, έδωσε τον ευαίσθητο εαυτό της, έφτασε
στο τέρµα χωρίς να υποκύψει σε συµβιβασµούς.
Η καρδιά της δεν άντεξε.
Η Τώνια Μαρκετάκη άφησε τον κόσµο στην πιο δηµιουργική ηλικία της ζωής της,
στα πενήντα δύο της χρόνια, στις 26 Ιουλίου 1994.
Ο χαµός της άφησε αναπλήρωτο κενό αλλά και υποθήκες και ράγισε ανεπανόρθωτα
την καρδιά της στοργικής µητέρας και των φίλων της.

Είναι
Μία άσβεστη µνήµη.
Ήταν
Πάντα µια γυναίκα αγωνίστρια.
Έφυγε
Χωρίς θόρυβο.
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