
Ο ΚΟΜΟ ΚΑΣ' ΕΜΕ 

Σολμθρόσ,  γλαφυρόσ,  απολαυςτικόσ ο Μανκοφλθσ, με 

ςυγκροτθμζνθ και πολυεπίπεδθ ςκζψθ,  πλοφτιςε με τθ 

ςυνειςφορά του τθ χϊρα μασ.  Ο βίοσ και τα πάκθ του 

εξεικονίηουν τον βίο και τα πάκθ του ελλθνιςμοφ. (Νίκοσ 

Καραγεώργοσ) 

Μια από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ υπάρξεισ που διακζτει θ 

χϊρα μασ, ο Ροβιροσ Μανκοφλθσ κατακζτει τισ εμπειρίεσ 

του μυκιςτορθματικοφ βίου του, ςε ζνα ςυναρπαςτικό 

βιβλίο που διαβάηεται και ςαν πολιτικοκοινωνικι και  

πολιτιςτικι ιςτορία του 20ου αιϊνα. (Athens voice) 

Δφςκολα ςυναντά κανείσ ανκρϊπουσ με οξυμζνα τα αντανακλαςτικά τουσ απζναντι 

ςτισ Σζχνεσ και τθν πολιτικι. πουδαίεσ και ατμοςφαιρικζσ οι αφθγιςεισ του, 

μοναδικζσ εκείνεσ με τον Παπάγο, απολαυςτικζσ εκείνεσ για το Παρίςι. Διειςδυτικζσ 

οι αναλφςεισ του για τθν αμερικανικι πολιτικι. (ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΚΗ- Blog) 

Ο ΚΟΜΟ ΚΑΣ' ΕΜΕ είναι θ βιογραφία του Ροβιρου Μανκοφλθ και του κόςμου 
ολόκλθρου! Ο αφθγθτισ «πετάγεται» από τουσ ςυνωμότεσ τθσ Intelligence Service 
ςτθν Ακινα των πρϊτων μεταπολεμικϊν θμερϊν ςτα ζργα και τισ θμζρεσ του 
γερουςιαςτι Μακάρκι κι από κει ςτο free cinéma και ςτο Ιρaνγκεϊτ, ι ςτθν οικία 
Μεταξά ςτθν Κθφιςιά τθν μοιραία νφχτα τθσ 27θσ προσ 28θ Οκτωβρίου του ’40. (Lifo 
Provocateur) 
 

*** 
 

Le Monde selon moi est la chronique de la vie d'une existence parmi les plus 
intéressantes que dispose notre pays. Robert Manthoulis dépose les expériences de sa 
vie romanesque dans un livre fascinant telle une histoire socio-politique et culturelle 
du 20e siècle.  (Athens Voice)  
 

Audacieux Robert Manthoulis "met en scène" suavement son récit, délicieux quand il 
décide d'insérer l'humour dans l'écriture… 50 années de vie à travers la pensée 
structurée - et qui court sur plusieurs niveaux- de Robert Manthoulis… Des 
personnalités célèbres et d'innombrables pays à travers le monde, qui sont éclairés 
par le regard pénétrant de l'écrivain, défilent devant nous… Un livre écritpar un 
homme qui a enrichi notre pays par son œuvre… Ce livre est une vision mondiale de 
notre planète mondialisé. En définitive, Le vie et les tribulations de Robert Manthoulis 
mettent en avant la vie et les tribulations de l'hellénisme lui même. (N. Karageorgos) 
 

Torrentiel et passionnant, le livre suit le fil de la vie d'un homme hors du commun 
dans ses aventures depuis la maison à Athènes jusqu'aux bords du monde. (H.M 
Sporonet Vivlia) 



*** 

ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΕΜΦΤΛΙΟΤ ΠΑΡΑΓΜΟΤ / 1906-1974 

LE CALENDRIER DΕ LA DECHIRURE NATIONALE 

Editions Kastaniotis, 2006 

ΠΕΣΡΟ ΣΑΣΟΠΟΤΛO (ΣΑ ΝΕΑ / ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ 11/11/2006): 

 

"Με ενδιαφζρον για τθν ιςτορία που αγγίηει τα όρια τθσ εμμονισ - 
όχι μονάχα ςτα ντοκιματζρ που γφριςε αλλά και ςτισ ταινίεσ 
φιξιόν, όπωσ και ςτθν καυμάςια τθλεοπτικι μεταφορά των 
τςίρκειων «Ακυβζρνθτων Πολιτειϊν»- ο Μανκοφλθσ πιρε τθν 
πρωτοβουλία να χαρτογραφιςει τον ελλθνικό διχαςμό και να 
εντοπίςει, ωσ άλλοσ  αρχαιολόγοσ ςτο Νείλο, που ακριβϊσ 
βρίςκονται οι πθγζσ του". 

* 
"L'intérêt de Roviros Manthoulis pour l'histoire est sans limite. Pas 
seulement dans ses films (comme dans la géniale adaptation 

télévisuelle des Cités à la Dérive de Tsirkas). Pour ce livre, il a pris l'initiative de 
cartographier la déchirure politique des Grecs et de localiser - comme un archéologue 
sur le Nil- où se trouvent ses sources. Et ça donne une boussole utile dans plusieurs 
domaines". (Petros Tatsopoulos)    

 

Ξζνεσ επεμβάςεισ,  δικτατορίεσ, πόλεμοι 
 

"υμπυκνϊνει μζςα ςε λίγεσ ςελίδεσ τα γεγονότα ςχεδόν ενόσ αιϊνα που 
ςυγκλόνιςαν τθν Ελλάδα και ολόκλθρο τον πλανιτθ. Ζνασ οδθγθτικόσ μίτοσ μασ 
κατευκφνει ςτον λαβφρινκο του ιςτορικοφ γίγνεςκαι. Οι θμερομθνίεσ δίπλα-δίπλα 
ξετυλίγουν μπροςτά μασ μια ςυναρπαςτικι ιςτορία. ε παράρτθμα, τα πρακτικά των 
ςυνομιλιϊν Σςϊρτςιλ-τάλιν που ςφράγιςαν τισ τφχεσ τθσ μεταπολεμικισ Ευρϊπθσ" 
(ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ) 

* 
 

Η ΔΙΚΗ ΣΟΤ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 
ΡΙΖΟΠΑΣΗ 

 

Θ δίκθ και θ πολιτεία τουΑλκιβιάδθ αποτελοφν ζνα ελκυςτικό 
ανάγνωςμα, με όλεσ τισ ανατροπζσ και το ςαςπζνσ ενόσ 
πρωτότυπου αςτυνομικοφ μυκιςτοριματοσ. Μζςα από αυτά που 
ςυνζβθςαν αποκτοφμε μια ηωντανι εικόνα του πολιτικοφ και 
κοινωνικοφ ςκθνικοφ τθσ φκίνουςασ Δθμοκρατίασ, εν μζςω 
Πελοποννθςιακοφ Πολζμου. Ο Μανκοφλθσ μασ μιλάει με το δικό 
του γλαφυρό τρόπο για μια ςειρά από δίκεσ που ζγιναν με 
πρωταγωνιςτι τον Αλκιβιάδθ. τρατθγοί, δικαςτζσ, ειςαγγελείσ, 



ςιδεράδεσ και ζμποροι δοφλων, Ακθναίοι πολίτεσ, απελεφκεροι και δοφλοι, 
τρομοκράτεσ, και «ακροδεξιοί», μπλζκουν ςε ζνα δικαςτικό κουβάρι. ικελικι 
εκςτρατεία, Ερμοκοπζσ, Παρωδίεσ Μυςτθρίων. Θ πιο ςυνταρακτικι δίκθ τθσ 
αρχαιότθτασ και ζνα ακόμα ςυναρπαςτικό βιβλίο. (Ρ.Μ.) 
 

"Une image vivante du décor politique d'une Démocratie en décadence. Le procès le 

plus sensationnel de l'antiquité et encore un livre passionnant. Une lecture captivante 

avec le suspens d'un roman noir". (Rizospastis) 

ΟΙ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΙ ΣΗ ΑΦΡΟΔΙΣΗ 
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* Θ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΓΙΑΝΝΟΤ είναι ςυγγραφζασ και κεωρθτικόσ τζχνθσ. 
 

 
"Γνωςτόσ για τθν πολυςχιδι του 
δρας-τθριότθτα και το πνεφμα 
του διψαςμζνου ςυλ-λζκτθ και 
ςυντονιςτι ιςτοριϊν, με το 
οποίο ςαρϊνει όλεσ τισ τζχνεσ 
(122 ταινίεσ, 17 βιβλία, 
ςκθνοκεςία κεάτρου και 
ντοκυμαντζρ, ποίθςθ) ο 
Ροβιροσ Μανκοφλθσ 
κυκλοφόρθςε πρόςφατα από τισ 

εκδόςεισ Γαβριθλίδθ το δοκιμιακό του βιβλίο Οι μεταμορφϊςεισ τθσ Αφροδίτθσ, τον 
πρϊτο τόμο μιασ ςειράσ που υπόςχεται τον τριπλαςιαςμό τθσ. Με επεξθγθματικό 
υπότιτλο:  
«Ι. Θ ιουδαιοχριςτιανικι οδόσ και θ προϊςτορία τθσ» ο πεπειραμζνοσ 
πολυκαλλιτζχνθσ χαράηει μια οδό ανάγνωςθσ του ερωτιςμοφ ςτθν τζχνθ θ οποία 
τζμνεται διαρκϊσ με τθν ιςτορία των γυναικείων μαρτυρίων, αλλά και με τον 
χείμαρρο τθσ διαφκοράσ ςτθν (Δυτικι) εκκλθςία και τθν πολιτικι. … Σο βιβλίο 
αποκαλφπτει κάποια εντυπωςιακά καλλιτεχνικά ορόςθμα ςτθν ιςτορία των 
αναπαραςτάςεων του γυναικείου φφλου, όπωσ αυτι καταγράφεται κατά κφριο λόγο 
από άνδρεσ, και μασ δείχνει τον τρόπο κζαςθσ (και δυςτυχϊσ «χριςθσ») του 
γυναικείου ςϊματοσ και τθσ λειτουργίασ του… το βιβλίο κα περι-διαβάςουμε επίςθσ 
μια αδρι περιγραφι του ιςτορικοφ πλαιςίου ςτο οποίο τοποκετοφνται οι παραπάνω 



«μεταμορφϊςεισ». Ο Μανκοφλθσ ςκιαγραφεί τθ μετάβαςθ από τα κεοκρατικά 
προτάγματα του Μεςαίωνα ςτον Ουμανιςμό τθσ Αναγζννθςθσ. Ο φόβοσ τθσ 
βουβωνικισ πανϊλθσ που ζπλθξε τθν Ευρϊπθ, ιδίωσ τθν Ιταλία μεταξφ 1347-48 αλλά 
και κατά τθ δεφτερθ μάςτιγα δζκα χρόνια μετά, θ διαφκορά τθσ παπικισ εξουςίασ και 
ο γενικευμζνοσ πανικόσ, ςχετίηονταν εντοφτοισ και με κάποιεσ κετικζσ εκβάςεισ του 
πολιτιςμοφ, όπωσ το «παραγωγικό» όραμα τθσ Δευτζρασ Παρουςίασ, που 
απεικονίςτθκε αφειδϊσ ςτθ ςπουδαία ηωγραφικι τθσ εποχισ, αλλά και το 
«Δεκαιμερο» του Βοκάκιου, τθν φπαρξθ του οποίου οφείλουμε και ςτον «μαφρο 
κάνατο» ο οποίοσ αποτελεί ςυνκικθ του βιβλίου εξίςου με το αντικλθρικό πνεφμα 
του Βοκάκιου, που ςατίριηε τθν Εκκλθςία και τθν υποκριςία. ταδιακά, ο Μεςαίωνασ 
δίνει τθ κζςθ του ςτο Κουατροτςζντο και ςτουσ ςπουδαίουσ Ιταλοφσ Μποτιτςζλλι και 
Μαηάτςιο, ςτον Φλαμανδό Μζμλινγκ, ςτον Γερμανό Ντφρερ, μζχρι βεβαίωσ τον 
ανυπζρβλθτο Μιχαιλ Άγγελο και τθν Καπζλα ιξτίνα του. 

Οι μεταμορφϊςεισ τθσ Αφροδίτθσ είναι ζνα βιβλίο ευκολοδιάβαςτο, με γραφι και 
δομι που ζχουν τθν πρόκεςθ να διευκολφνουν τθν αναγνωςτικι εμπειρία, πλοφςιο 
ςε πλθροφορίεσ που φαίνεται ότι ζχουν κεριςτεί με αγάπθ και αφοςίωςθ μζςα ςτα 
χρόνια, το οποίο ο αναγνϊςτθσ μπορεί να χαρεί ςαν ζνα τυπωμζνο ντοκυμαντζρ….    

(Σο βιβλίο ςυνοδεφεται από ζνα DVD  4 ωρϊν με ζργα από όλα τα μουςείου του 

κόςμου ι, ορκότερα, το DVD ςυνοδεφεται από το βιβλίο). 

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΣΑΙΝΙΕ   
 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΦΤΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 

Μεγαλειϊδθσ τοιχογραφία του Ροβιρου Μανκοφλθ  
(TELERAMA, Paris) 
 

Αφινει τθν πίκρα να αναβλφςει αβίαςτα  
(Πόπη Διαμαντάκου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) 
 

Χρωςτάμε ευγνωμοςφνθ ςτο Ροβιρο Μανκοφλθ  
(Παφλοσ Σςίμασ, ΣΑ ΝΕΑ) 
 
                       *** 
TELERAMA: 
Une fresque magistrale. 
(Agnès Bozon-Verduaz ) 
 
LE MONDE:  
Formidable! La somme des témoignages, les archives croisées!  
(Philippe-Jean Catinchi, 12/2/97) 
 
TA NEA, Maria Papadopoulou: 



Un document bouleversant. Sa diffusion hier fut un événement d'une importance 
exceptionnelle et sans précédent dans l'histoire de notre télévision nationale. Objectif 
et émouvant, sans jamais tomber dans le mélodrame. La mesure, la décence, 
marchent harmonieusement avec une écriture cinématographique moderne. Il s'agit 
de la relation d'un maître avec ses images.  

**** 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙ ΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  

 
 

Θ Ακρόπολισ των Ακθνϊν  είναι μια κακαρι και μεκοδικι ειςαγωγι ςτα περιςςότερα 
μνθμεία τθσ Ακθναϊκισ Aκρόπολθσ, μ' ζνα  απζριττο  διανοθτικό τρόπο, αν και το 
εικαςτικό υλικό είναι αρκετά καλά οργανωμζνο για να χρθςιμοποιθκεί ςαν ζνα επί 
πλζον ευχάριςτο προτζρθμα για μερικά πανεπιςτθμιακά μακιματα.  
 
Αυτό που καταφζρνει είναι να βοθκάει τον ςπουδαςτι νϋ αποκτιςει μια ξεκάκαρθ 
εικόνα τθσ τοπογραφίασ  του ςυνόλου του αρχαιολογικοφ χϊρου. Ευφυζςτατθ είναι θ 
χριςθ τθσ κινθματογραφικισ λιψθσ, για μα βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ του 
ςυμπλζγματοσ. Όλοι οι κακθγθτζσ που προςπάκθςαν να ειςάγουν τον ςπουδαςτι 
ςτθν Ακρόπολθ κα πρζπει να βρζκθκαν φορτιςμζνοι ςυγκινθςιακά όταν ζφταςαν ςτα 
Προπφλαια. Ζνα καταπλθκτικό πανοραμικό από τθ Δφςθ μζχρι τθν Ακρόπολθ, μασ 
δίνει μια άμεςθ και κακαρι αίςκθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των κτιςμάτων. Θ επιτυχία 
του φιλμ ζγκειται ςτο ότι δίνει μια κακαρι και όμορφθ ειςαγωγικι εικόνα του 
αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Ακρόπολθσ.  
  
   Thomas Howe – Harvard University 
 

(Μετά  από αυτήν την κριτική η ταινία πουλήθηκε ςε 3.000 αμερικανικά πανεπιςτήμια! ) 

 

*** 
 

TO BHMA 

«Σθν περαςμζνθ βδομάδα, το κοινό τθσ Θεςςαλονίκθσ είχε το προνόμιο να 
παρακολουκιςει ςε εντελϊσ πρϊτθ προβολι μια εξαιρετικι ελλθνικι  ταινία μικροφ 
μικουσ. Tθν «Ακρόπολθ των Ακθνϊν» που πραγματοποιικθκε με τθν αρχαιολογικι 
επιμζλεια του κ. Γιάννθ Μθλιάδθ, Διευκυντι του Μουςείου τθσ Ακροπόλεωσ και τθν 
κινθματογραφικι επιμζλεια των Ροβιρου Μανκοφλθ, Φϊτθ Μεςκεναίου, Θρακλι 
Παπαδάκθ. Κάκε φτθνι ωραιοποίθςθ, κάκε εφκολθ ρομαντικι διάκεςθ ζχει 



αποκλειςτεί. Δεν λείπει όμωσ θ  πραγματικι ςυγκίνθςθ, θ αιςκθτικι χαρά που 
ξεκινάει από τθν επιςτθμονικι αυτι γνωριμία με τον Παρκενϊνα και τα άλλα 
μνθμεία. Θ δθμιουργία τθσ ταινίασ αυτισ αποτελεί ζναν πραγματικό 
κινθματογραφικό άκλο. Σο αποτζλεςμα τιμά τουσ κινθματογραφιςτζσ που τόλμθςαν 
να αναλάβουν μια τζτοια προςπάκεια.  

ΠΑΤΛΟ ΗΑΝΝΑ 

RACINES: YANNIS RITSOS  
 

Μια ϊρα με τον Ρίτςο τθν ποίθςι του, τθν ιςτορία του και τθν ιςτορίa τθσ δικισ του 
Ελλάδασ.  
O Ρίτςοσ διαβάηει τουσ ςτίχουσ του, ο Μίκθσ Θεοδωράκθσ τουσ μελοποιεί. 
 
 

ΠΡΟΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΩΠΟ  
 
Louis Marcorelles, Le Monde 

Σο «Πρόςωπο με πρόςωπο» κζρδιςε το Βραβείο κθνοκεςίασ και ζνα ενκουςιϊδεσ 
νεανικό κοινό ςτεφάνωςε τον Μανκοφλθ θκικό νικθτι του Φεςτιβάλ. Πιο κοντά ςτον 
Αντονιονι εικαςτικά και ςτον Γκοντάρ αφθγθματικά, τo πρωτότυπο αυτό ζξυπνο και 
οξφτατο  φιλμ μασ κρατάει ςυνεχϊσ ςτθ ςωςτι απόςταςθ από τα γεγονότα. 
 

Henry Chapier, Le Combat 
Τπάρχει ςτο Μανκοφλθ μια πφρινθ ευαιςκθςία, ςαρκικι κα ζλεγα, που αγκαλιάηει 
τουσ ιρωζσ του και τουσ ηωντανεφει. 
 

Pierre Mazars, LeFigaro 

Θα αναγνωρίςετε ςτο Μανκοφλθ ζνα ταλζντο, μια φινζτςα πολφ ανϊτερθ από 
κάποιουσ ςυμπατριϊτεσ μασ... Αλλά τι να λζμε τϊρα ονόματα. Με δυο λόγια, ιδοφ 
ζνα φιλμ το οποίο από τθ μια άκρθ ωσ τθν άλλθ ζχει γοθτεία, χάρθ και ειρωνεία.  
  

Humanité Dimanche 
To ζργο του Μανκοφλθ εγγράφεται, με τρόπο βακφτατα αξιοκρατικό, ςτθν ιςτορικι 
ςυνζχεια. Όλα εδϊ λζγονται μ’ ζνα μίγμα ςοβαρότθτασ και ειρωνείασ πολφ λεπτό και 
πολφ πρωτότυπο. Ζνα φιλμ τζλεια φτιαγμζνο. 
 

Nouvelles  Littéraires 
Σο «Πρόςωπο με πρόςωπο» είναι το πρϊτο φιλμ τθσ Ελλάδασ που μασ βάηει, 
απζναντι ςτθν πραγματικι ηωι τθσ.  Ζνα από τα πιο ςθμαντικά ζργα που ζχουμε δει 
εδϊ και χρόνια. 
 

Marcel Martin CINÉMA 66 
Σο Πρόςωπο με Πρόςωπο είναι μια εκπλθκτικι κοινωνικι και  πολιτικι ςάτιρα, 
εκπλθκτικι για τθν τόλμθ και τθν ποιότθτά τθσ. 

* 



LE FIGARO : 
« Face à Face »  appartient à l'heureuse espèce des films qui ne se racontent pas. Car 

tout l'agrément du film est dans la mise en scène, dans la désinvolture avec laquelle le 

réalisateur présente ses personnages et se joue d'eux; (Pierre Mazars) 
 

POSITIF : 

"FACE A FACE"  est un film qui traite du tragique avec humour et révèle une maîtrise, 
une liberté de ton et une souplesse d'écriture peu communes. 
(Jean-Louis Pays) 
 

CINEMA : 
« Face à Face » est une surprenante satire sociale et politique, surprenante par son 
audace et sa qualité. C'est raconté tambour battant avec une drôlerie et une rosserie 
magistrale, coupé d'épisodes oniriques et fantastiques.  
(Marcel Martin) 
 

LE MONDE:  
Le champ était libre pour le meilleur film du festival, « Face à Face »  de Robert 
Manthoulis qui remportait le Prix de la mise en scène et se voyait couronner 
vainqueur moral du Festival par un jeune public enthousiaste. Un film intelligent et 
acide. (Louis Marcorelles) 

 

*** 

 


