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 «Τη σκότωσα, γιατί την αγαπούσα»: ρεπορτάζ 
εγκλημάτων πάθους στην ελληνική τηλεόραση 

 
Abstract  
This article aims to consider crimes of passion that were aired on Greek TV 
bulletins over a period of 30 years, from the early 1980s to the present day. It 
describes the generic profile of crime reports, focuses on the paradigm shift 
from a ‘sociological’ to an ‘anthropological’ model of news stories (across the 
transition from public to private television) that dictated their perspectives on 
perpetrators and victims, and monitors the transformations of their narrative 
patterns and style. At the same time, it examines the news values that regulate 
the crime of passion reporting and the discourse strategies (dramatization, 
sensationalism, narrativization, etc.) used in the most of crime stories. Finally, 
particular attention is paid to the visual (and musical) elements of such 
reports, which form the basis of fictionalization of narratives. 

 
Λέξεις-κλειδιά 

γκλημα πάθους, εξιστόρηση, γραμμική/μη γραμμική αφήγηση, αφηγηματο-
ποίηση, ιστοριογραμμή. 

 
Εισαγωγή 
Η σκηνή στο ξεκίνημα της ταινίας του Gerd Oswald Crime of Passion 
(1957), με πρωταγωνίστρια τη Barbara Stanwyck στον ρόλο μιας δια-
κεκριμένης δημοσιογράφου (Kathy Ferguson) της εφημερίδας The San 
Francisco Post. Η Fergie είναι advice columnist, δίνει θεραπευτικές 
συμβουλές σε πληγωμένες από τον έρωτα γυναικείες καρδιές –οι υπο-
γραφές τους είναι μετωνυμίες ψυχικών παθών: «Αντιμέτωπη με τον 
πειρασμό», «Μπερδεμένη», « οβισμένη», «Ραγισμένη καρδιά», «Βα-

                                                      
* Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / ppolitis@jour.auth.gr. 
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σανισμένη», «Απερίσκεπτη 17άρα» κ.ά. Η σκηνή, λοιπόν, στην Αί-
θουσα Σύνταξης της εφημερίδας. Ο Διευθυντής (Mr. Nalence) καλεί τη 
Fergie στο γραφείο του τη στιγμή που εκείνη ακούει έναν συνάδελφό 
της να αναρωτιέται αν, μέσα στην τόση απελπισία που αναδίδουν οι 
επιστολές των αναγνωστριών, έχουν απομείνει ευτυχισμένοι άνθρωποι 
στο Σαν ρανσίσκο, και ακολουθεί ο εξής διάλογος: 

 

–Nalence: Γι  αυτή τη Ντέινα, που καταζητείται στο Λος Άντζελες για 
τον φόνο του άντρα της, η Αστυνομία έλαβε μια πληροφορία ότι συζεί εδώ 
με έναν μικροκακοποιό ονομαζόμενο Τζιράλντα. Δυο ντετέκτιβς του Λος 
Άντζελες ήρθαν εδώ και ξετρύπωσαν αυτόν τον Τζιράλντα χθες βράδυ. 

–Fergie: Και η γυναίκα  
–Nalence: Τίποτε ακόμα. Τρέξε στο Αρχηγείο, βρες τους αστυνομικούς 

από το Λος Άντζελες και σκάρωσε στα γρήγορα κάτι από τη γυναικεία 
πλευρά, για τη Ντέινα. έρεις. Τον σκότωσα, γιατί τον αγαπούσα . Τον 
αγαπώ, γιατί τον σκότωσα . έρεις. Μια συνηθισμένη δόση από τις συναι-
σθηματικές υπερβολές σου. 
 

εκινώ με τη σκηνή αυτή για δύο λόγους: πρώτον, επειδή μου έδω-
σε την έμπνευση για τον τίτλο –εννοώ το απερινόητο οξύμωρο «τη 
σκότωσα, γιατί την αγαπούσα», που τραβάει το σύνορο ανάμεσα στην ι-
στορία (την πρώτη ύλη μιας εξιστόρησης) και την αφήγηση (την ανα-
παράσταση της ιστορίας), ανάμεσα στο ομολογιακό αποτύπωμα του 
τραγικού συμβάντος και τη δημοσιογραφική του αναπαράσταση, 
που «εξηγεί» το ανεξήγητο, που χαρίζει στο αστυνομικό ρεπορτάζ έ-
να κλισέ-αγκίστρι της ανθρώπινης περιέργειας για το ακραίο κακό· 
και δεύτερον, επειδή τα λόγια του Διευθυντή της εφημερίδας είναι 
μια μικρή σπουδή στην εθνογραφία της αίθουσας Σύνταξης («σκάρωσε 
στα γρήγορα κάτι από τη γυναικεία πλευρά», «μια συνηθισμένη δόση από τις 
συναισθηματικές υπερβολές σου»), ένας δρομοδείκτης στην ανάλυση των 
ρεπορτάζ ερωτικών εγκλημάτων.   

Στο άρθρο αυτό μελετώ εγκλήματα ερωτικού πάθους που προβλή-
θηκαν σε δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 ως τις μέρες μας, με έμφαση στις δύο πρώτες 
δεκαετίας της «απορρύθμισης» (1990-2010). Ενδιαφέρομαι για την τυ-
πολογική τους ταυτότητα, εστιάζω στην αλλαγή «παραδείγματος», α-
πό κοινωνιολογικό σε ανθρωπολογικό (Wardle, 2008, 136-7, 138), που 
χαρακτηρίζει τα ρεπορτάζ αυτής της θεματικής κατά το πέρασμα από 
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την «παλαιο-τηλεόραση», δηλαδή την κρατική ΕΡΤ/ΕΤ1/ΕΤ2, στη «νε-
ο-τηλεόραση», δηλαδή τα ιδιωτικά κανάλια, και παρακολουθώ την 
εξέλιξη των αφηγηματικών τους προτύπων και του γλωσσικού ύφους, 
καθώς τα ερωτικά εγκλήματα πληρούν βασικές προ ποθέσεις μιας 
καλής αφήγησης, παρά το γεγονός ότι ο επεισοδιακός τους ιστός είναι 
συνήθως στοιχειώδης και φορμουλαϊκός (Dahlgren, 1988, 193· Ryaza-
nova-Clarke, 2000, 166).  

Ταυτόχρονα, εξετάζω την κατασκευαστική συνθήκη των ρεπορτάζ 
εγκλημάτων πάθους: τις ειδησεογραφικές αξίες που υπαγορεύουν την 
επιλογή τους και τις στρατηγικές λόγου που προκρίνονται ως καταλ-
ληλότερες για τα ερωτικά εγκλήματα. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία απο-
δίδω στο οπτικό (και το μουσικό) κεφάλαιο των ρεπορτάζ αυτού του 
είδους, που αποτελούν τα θεμέλια της αφηγηματοποίησής τους. 

 
Ρεπορτάζ εγκλημάτων πάθους: οι ειδολογικές τους συντε-

ταγμένες 
Οι δολοφονίες που έχουν ως κίνητρο το ανεξέλεγκτο ερωτικό πάθος 
(κυρίως ανδρών) αποτελούν ένα από τα παλαιότερα είδη αστυνομικών 
ειδήσεων (Turner, 2013, 39). Τα Μέσα (ιδιαίτερα τα «λαϊκά» ή σκαν-
δαλοθηρικά αλλά και τα τοπικά) τις εκμεταλλεύονται συχνά, για να 
αφυπνίσουν το ηδονοβλεπτικό ενδιαφέρον του κοινού –ένας μελετητής 
φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίζει τον εξερεθισμό των τηλεθεατών 
‘pornography of violence’–, δεδομένου ότι το έγκλημα, και δη το ερω-
τικό, έχει αυτονόητο ανθρώπινο ενδιαφέρον (‘if it bleeds, it leads’: 
Barnett, 2009, 373), ενώ προκρίνονται για δημοσίευση με κριτήριο βα-
σικές ειδησεογραφικές αξίες (π.χ. αρνητικότητα, απροσδόκητο, εγγύτη-
τα κ.ά.) αλλά και άλλες, προσανατολισμένες στην ιδιαιτερότητα του 
ερωτικού εγκλήματος (π.χ. απουσία πειστικού κινήτρου, κυριαρχία 
μιας ερωτικής παθολογίας, υπερβολική βιαιότητα κ.ά.) (Jewkes, 2004).  

Η εξιστόρησή τους υπαγορεύεται από ένα προβλέψιμο οργανωτι-
κό μοντέλο (Drummond, 2003, 350), όπου: 

α. Η εστίαση γίνεται στην εγκληματική πράξη και τα συναφή συμ-
βάντα, και οπωσδήποτε στον θύτη, που όχι σπάνια γίνεται και αυτό-
χειρας μετά τον φόνο (Wardle, 2008, 136), όχι τόσο στις αιτίες που 
προκάλεσαν τη δολοφονία ή στην απονομή δικαιοσύνης και την τι-
μωρία του ενόχου (Dahlgren, 1988, 191-3). 
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β.  Το θύμα είναι πολλές φορές ένα σκιώδες πρόσωπο του δράμα-
τος, αν όχι ένα αληθινό ανδρείκελο. 

γ. Οι συντάκτες και οι ρεπόρτερ, αντί να ερευνούν σε βάθος το 
τραγικό συμβάν και να αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία για να εξη-
γήσουν την εγκληματική συμπεριφορά, στηρίζονται σε τετριμμένα 
«επιχειρήματα» (πρβλ. και Ryazanova-Clarke, 2000).     

Με αυτούς τους περιορισμούς και βάσει της μελέτης του υλικού 
μου καταλήγω στα παρακάτω συστατικά στοιχεία ενός ρεπορτάζ για 
έγκλημα πάθους, όπου μπορούμε να επιμερίσουμε λεξικές συμπαρα-
θέσεις και εννοιακές μεταφορές (Πολίτης, 2014, 368-71): 

 

1 Τα πρόσωπα της ιστορίας (ο χρονος, η άτυχη γυναίκα κτλ). 
2 Ο χαρακτηρισμός της πράξης (έγκλημα, δολοφονία, τραγικό συμβάν/ 

φονικό καρτέρι, ραντεβού θανάτου, οικογενειακή/ερωτική τραγωδία, τρα-
γικός επίλογος, αιματηρό θρίλερ κτλ.). 

3 Τα γεγονότα που προηγήθηκαν (λογομαχία, διαπληκτισμός, καυγάς / 
τα αίματα άνα αν). 

4 Η αφήγηση και η περιγραφή της εγκληματικής πράξης (τη χτύπησε / 
κάρφωσε / έσφαξε με μαχαίρι, τράβηξε πιστόλι και τη σκότωσε, της προκά-
λεσε ασφυξία, τη στραγγάλισε κτλ.). 

5 Η εξαφάνιση του δράστη (ο δράστης έχει εξαφανιστεί και αναζητείται 
κτλ.). 

6 Η καταδίωξη του δράστη (η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνη-
γητό για την ανεύρεση / τον εντοπισμό και τη σύλλη η του δράστη, η Α-
στυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα,  οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε 
κατεύθυνση κτλ.). 

7 Η σύλληψη του δράστη.  
8 Η ομολογία του δράστη (ο δράστης έπεσε σε αντιφάσεις, ομολόγησε το έ-

γκλημά του / την αποτρόπαια πράξη του κτλ.). 
9 Ο απόηχος του εγκλήματος (ερωτικό έγκλημα που συγκλόνισε την τοπι-

κή κοινωνία, σοκ από έγκλημα πάθους κτλ). 
 

Το αφηγηματικό «παράδειγμα» των εγκλημάτων πάθους 
στην ελληνική τηλεόραση 

Για την ανάλυση του υλικού μου δανείζομαι το μοντέλο του White 
(1997), που προβλέπει δύο κατηγορίες ειδήσεων/ρεπορτάζ: ειδήσεις-
αφηγήσεις (news stories) και ειδήσεις-λόγους (issue reports). Οι πρώτες 
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είναι μη γραμμικές διηγήσεις περιπετειώδους περιεχομένου (συνήθως 
ειδήσεις φυσικών καταστροφών ή αστυνομικές) ή γραμμικές εξιστορή-
σεις (π.χ. των «κυριότερων φάσεων» ενός ποδοσφαιρικού αγώνα). Οι 
δεύτερες είναι, κατά κύριο λόγο, αναπαραστάσεις λόγων (ομιλιών, 
δηλώσεων, εξαγγελιών κτλ.) δημοσίων προσώπων με θεσμικό κύρος ή 
οικονομική ισχύ. Είναι προφανές ότι η διάκριση αυτή δεν (μπορεί να) 
είναι απόλυτη. 

Στις ειδήσεις-αφηγήσεις, όπως αυτές των εγκλημάτων πάθους, δια-
κρίνεται, κατά κανόνα, ένας πυρήνας (nucleus), που περιλαμβάνει τον 
τίτλο και την εισαγωγική περίληψη της είδησης (lead), και μια σειρά 
δορυφόρων (satellites), δηλαδή αφηγηματικών επεισοδίων που περι-
λαμβάνουν είτε λεπτομέρειες για τα καθέκαστα του συμβάντος ή 
μαρτυρίες και σχόλια (αυτοπτών μαρτύρων, θεσμικών παραγόντων, 
εμπειρογνωμόνων κτλ.). 

Οι λεπτομέρειες των ειδήσεων/ρεπορτάζ μπορούν να έχουν μια 
από τις εξής μορφές: 

α. Επεξεργασία (η λεπτομερής περιγραφή χωροχρονικών συνθηκών, 
η παροχή παραδειγμάτων, η αναδιατύπωση και επέκταση της περίλη-
ψης κ.ά.) 

β. Αίτιο-αποτέλεσμα (το αίτιο και οι συνέπειες του ‘κρίσιμου σημεί-
ου’ /crisis point, όπως αυτό εντοπίζεται στην περίληψη). 

γ. Δικαιολόγηση (τα τεκμήρια ή ο συλλογισμός που στηρίζουν την 
απόφανση που περιλαμβάνεται στο πυρήνα μιας είδησης-λόγου). 

δ. Πλαισίωση (η τοποθέτηση του συμβάντος στο ευρύτερο, κοινωνι-
κό, πολιτισμικό ή και ιστορικό του πλαίσιο). 

ε. Αξιολόγηση (η σημασία, ο συναισθηματικός αντίκτυπος ή η συ-
σχέτιση του συμβάντος με ένα σύστημα αξιών). 

Στο υλικό μου μελετώ τη σταυρολεξική σχέση ανάμεσα στην εκδί-
πλωση των δορυφόρων ενός πυρήνα (που αποτυπώνει το ‘κρίσιμο 
σημείο’ του ερωτικού εγκλήματος) και την ιστοριογραμμή του, τη 
χρονική διαδοχή των «πραγματικών» γεγονότων.  

Η κατανομή των ρεπορτάζ στις τρεις δεκαετίες που ερευνώ, είναι 
ασύμμετρη, αφενός για τεχνικούς λόγους (ανυπαρξία αρχειακού υλι-
κού) και αφετέρου για λόγους ‘ηθικής τάξεως’ –η κρατική ΕΡΤ, αν δεν 
αποσιωπά, βυθίζει στο τέλος του δελτίου τις σχετικές ειδήσεις, εκτός 
και αν πρόκειται για ειδεχθή εγκλήματα ή εγκλήματα στα οποία ε-
μπλέκονται δημόσια πρόσωπα. Έτσι, η δεκαετία 1980 υποαντιπροσω-
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πεύεται, η δεκαετία 1990 καλύπτεται με σχετική επάρκεια χάρη στις α-
ναρτήσεις (στο YouTube) ερασιτεχνών, φίλων της ιστορίας της ελλη-
νικής τηλεόρασης, ενώ η δεκαετία 2000 (και εξής) παρέχει άφθονο υ-
λικό για συστηματική (άρα, και ποσοτική) έρευνα.   

Με άξονα τη μορφολογία των αφηγήσεων, θα υποστηρίξω ότι τα 
ρεπορτάζ εγκλημάτων πάθους της ελληνικής τηλεόρασης δοκίμασαν 
διαδοχικά τέσσερα αφηγηματικά μοντέλα: α. σύντομες εξιστορήσεις, 
δανεισμένες από τα δελτία τύπου της Αστυνομίας· β. γραμμικές αφη-
γήσεις· γ. μη γραμμικές αφηγήσεις· δ. αφηγηματοποιήσεις (σεναριο-
ποίηση, διάσπαση της πλοκής σε αφηγηματικά κβάντα, κυριαρχία 
του οπτικού και του μουσικού συστατικού, ρητορική υπερβολή κ.ά.) 
 

Σ ύ ν τ ο μ ε ς  ε ξ ι σ τ ο ρ ή σ ε ι ς  
(1) ΕΡΤ, 7.5.1985     
Εκφωνητής: Κώστας Σερέζης 
 

γκλημα για λόγους τιμής έγινε το απόγευμα στην Κυ έλη.  Ο Αθανάσιος 
Μήτσου,  χρόνων, σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα στην οδό Τροπαίων 

 τον Γεώργιο Μανούσο Βερβελέ,  χρόνων. Ο δράστης διέφυγε τη σύλλη-
η και καταζητείται. 

 

Ο εκφωνητής –κοντινό μετωπικό πλάνο, βλέμμα στραμμένο στην 
κάμερα, σοβαρότητα όσο και ουδετερότητα στην έκφραση, αυστηρό 
σακάκι– διαβάζει την τελευταία είδηση του δελτίου, μια είδηση για 
έγκλημα τιμής, με σταθερό τέμπο, μέση ταχύτητα 96 λέξεις / λεπτό, 
χαμηλό τονικό ύψος –ίδιο με εκείνο της προηγούμενης είδησης (για 
την παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών)– και εξίσου χαμηλή ένταση. 
Η είδηση, μια χρονολογική εξιστόρηση στην οποία η ιστορία ταυτίζε-
ται με την αναπαράστασή της, που εκφωνείται χωρίς οπτικό ή μου-
σικό υποστήριγμα, που ‘φυσικοποιεί’ το τραγικό, αποφεύγει δηλαδή 
τη δραματοποίηση (άρα, και την αξιολόγηση) και εμποδίζει τον συ-
ναισθηματικό ερεθισμό του κοινού, δεν είναι τίποτε περισσότερο από 
μια ανακοίνωση, ένα δελτίο συμβάντων, της Αστυνομίας. Στην περί-
πτωση αυτή, που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη δεκαετία του 1 98 0 ,  η 
κρατική ΕΡΤ δεν αναπλαισιώνει ειδησεογραφικά τον λόγο της Αστυ-
νομίας, απλώς του ανοίγει ένα παράθυρο στη δημόσια σφαίρα.   
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(2) ΝΕΤ, 30.10.1998    
Εκφωνήτρια: Γιώτα Μιχαλοπούλου  
Ρεπορτάζ: Τζένη Χαραλαμπίδου (voice-over) 

 

ΛΕΚΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ 
 
Η ζήλια όπλισε το χέρι του 
Θεοφάνη Μασούρα,  ετών, ο 
οποίος σκότωσε με καραμπίνα τη 
σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του 
και στη συνέχεια επιχείρησε να 
αυτοκτονήσει. 
 

 
Πλάνα από την πρόσοψη του 
σπιτιού τη νύχτα. (Στα αριστερά 
της εικόνας διακρίνεται 
ανδρική (;) φιγούρα να 
ανεβαίνει τα σκαλιά της 
εξωτερικής σκάλας) 

 

Πίνακας 1. Η ιστοριογραμμή του ρεπορτάζ (2) 

 
 

Ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στο τέλος της επόμενης δεκαετίας, 
στη ΝΕΤ. Έχει αυξηθεί σημαντικά η ταχύτητα εκφοράς (120 λέξεις/λε-
πτό), που θεωρείται ένδειξη δραματοποίησης της νεο-τηλεόρασης, α-
ναγνωρίζονται ίχνη αναπλαισίωσης (π.χ. το κλισέ Η ζήλια όπλισε το 
χέρι, μια στερεότυπη απόδοση ψυχικής κατάστασης αλλά και εγκλη-
ματολογικά τεκμηριωμένη εξήγηση των εγκλημάτων πάθους), απο-
φεύγεται η ονοματοποίηση (π.χ. έγκλημα πάθους κτλ.) που χρησιμοποι-
είται σε θεσμικούς λόγους, ενώ εισάγονται δραματικές λεπτομέρειες 
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(μπροστά στα παιδιά του) που υποβάλλουν συναισθήματα. σο για το 
οπτικό συστατικό, τα αδιάφορα (πιθανόν αμοντάριστα) πλάνα από 
την πρόσοψη και την είσοδο του διαμερίσματος –ματαιωμένη υπό-
σχεση ρεπορτάζ– πάσχουν έντονα από έκδηλη «αναφορική ένδεια».  

 
Γ ρ α μ μ ι κ έ ς  α φ η γ ή σ ε ι ς  
(3) MEGA, 10.2.1992    
Εκφωνήτρια: Έλενα Κατρίτση 
 

Να έρθουμε τώρα στα δικά μας με μια πραγματικά τραγική είδηση. αντεβού 
θανάτου στα Χανιά. νας συνταγματάρχης πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη 
του, μάνα δύο παιδιών, και αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Η συνάντηση, που κα-
τέληξε σε ερωτική τραγωδία, έγινε σ  ένα εξωκλήσι των Χανίων.  

 
 

ΛΕΚΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ 
Ρεπόρτερ: Κώστας Βεζυράκης 
                        (voice-over) 

1 Με τέσσερις πυροβολισμούς ο από-
στρατος αντισυνταγματάρχης Κώστας 

ακωτάκης,  χρόνων, έβαλε τέρμα στον 
ολιγοήμερο δεσμό που είχε με τη χρονη 
Ελένη Γρηγοροπούλου σε εξωκλήσι του 
νομού Χανίων.  

2 Ο ακωτάκης συναντήθηκε χθες το 
μεσημέρι με τη Γρηγοροπούλου στο 
εξωκλήσι, όπου μετά από έντονη λογομαχία 
που είχε μαζί της την πυροβόλησε δύο 
φορές στο στήθος και στη συνέχεια με το 

άρι περίστροφό του αυτοπυροβολήθηκε.  
3 Το πτώμα του ακωτάκη βρέθηκε από 

περαστικούς δέκα μέτρα απ  το εξωκλήσι 
ενώ της Γρηγοροπούλου ήταν μέσα στο ιερό 
του ναού.  

 
 

Πλάνα από τον περίβολο της 
μικρής εκκλησίας  

 
 
 

ωτογραφίες ταυτότητας του 
θύματος και του θύτη-αυτόχειρα 

 
Πλάνα από την είσοδο και το 
εσωτερικό της μικρής εκκλησίας 

 
Αυτοκίνητο της Αστυνομίας έξω 
από τον περίβολο της εκκλησίας, 
4-5 άνδρες γύρω από το 
αυτοκίνητο και ένας 
αστυνομικός 
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Πίνακας 2. Αφηγηματολογική απεικόνιση του ρεπορτάζ (3) 
 

 
 

 
Πίνακας 3. Η ιστοριογραμμή του ρεπορτάζ (3) 
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Η τηλεόραση της ‘απορρύθμισης’ αλλάζει, από τη γένεσή της κιόλας, 
τα δεδομένα του αστυνομικού δελτίου. Η είδηση γίνεται ρεπορτάζ με 
εισαγωγική περίληψη (έστω και χωρίς τίτλο). Ανεβαίνει πιο ψηλά 
στην ατζέντα του δελτίου και αυξάνει σε χρονική διάρκεια.  

Ο πυρήνας της γραμμικής αφήγησης αναπτύσσεται σε τρεις δο-
ρυφόρους που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια μιας περιπετειώδους 
ιστορίας (αρχική κατάσταση  εμπλοκή  κορύφωση  λύση), η οποία 
καταλήγει στην αυτοχειρία του δράστη, όπως συμβαίνει σε αρκετές 
ανάλογες περιπτώσεις.  

Στο ρεπορτάζ, που είναι ουσιαστικά ραδιοφωνικό, άτεχνα συνδε-
δεμένο με τα πλάνα από τον τόπο του εγκλήματος, διακρίνουμε το 
φορμουλαϊκό λεξιλόγιο των εγκλημάτων πάθους (έβαλε τέρμα στον ο-
λιγοήμερο δεσμό, μετά από έντονη λογομαχία) δίπλα στις προβλέψιμες 
αλλά δραματουργικά τελεσφόρες μεταφορές της εισαγωγής (ραντεβού 
θανάτου, ερωτική τραγωδία) (Ο Θ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Κ ΝΗΓΟΣ / ΤΟ Θ ΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΘΗΡΑΜΑ)– και ένα πλήθος λεπτομερειών, απαραίτητων στην κατα-
σκευή της αφήγησης ενός συμβάντος χωρίς μάρτυρες, που προέρχο-
νται μάλλον από τη γνωμάτευση του ιατροδικαστή (Αλήθεια, ποιος 
μπορεί να άκουσε στο εξωκλήσι την «έντονη λογομαχία» που προη-
γήθηκε του φόνου;).  

Από το οπτικό συστατικό ξεχωρίζουν: πρώτον, οι φωτογραφίες 
ταυτότητας του θύματος και του θύτη δίπλα-δίπλα, να μας κοιτάζουν 
από το υπερπέραν,  όπως εκείνες πάνω στους τάφους των νεκρών,  
ενδείκτες της τραγικότητας του βίου, και δεύτερον, το περιπολικό της 
Αστυνομίας, μετωνυμία της Δικαιοσύνης, ο ρόλος της οποίας υπο-
σκάπτεται από την αυτοδικία των θυτών (και συχνά αυτοχείρων) και 
το μεφιστοφελικό παράλογο των εγκλημάτων πάθους (την αγαπούσα  
τη σκότωσα).      

 
Μ η  γ ρ α μ μ ι κ έ ς  α φ η γ ή σ ε ι ς  
(4) ΑΝΤ1, Ιούλιος 1993  
Εκφωνητής: Δημήτρης Στάμου 

 

Με τρεις πυροβολισμούς ερωτική τραγωδία το απόγευμα στο Παγκράτι. -
χρονος σκότωσε την πρώην μνηστή του κι αυτοκτόνησε. 
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Πίνακας 4. Αφηγηματολογική απεικόνιση του ρεπορτάζ (4) 
 

 
 
 
 

ΛΕΚΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ 
Ρεπόρτερ: Γιώργος ρίμης 

                  (voice over) 
1 Η υπερβολική ζήλια και 

το πάθος του χρονου 
Λεωνίδα Τζόβα για τη χρονη 
Μαρία Μαυρομάτη του όπλισε 
το χέρι και τον έκανε δολοφόνο. 

Με το ίδιο όπλο έβαλε τέρμα 
και στη ζωή του. 

 
 

Ιατροδικαστής (Εμμανουήλ 
Νόνας)  

2 Μ  ένα δίκαννο κυνηγετι-
κό, με δύο βολίδες τη βρήκανε, 
μία στο πόδι και μία στην αρι-
στερή κροταφική χώρα εε 
γύρισε τοο δίκαννο στο στήθος 
και αυτοκτόνησε. 

 
 

Κόσμος στην είσοδο του διαμερί-
σματος όπου διεπράχθη ο φόνος 

ωτογραφία του δράστη-αυτόχειρα 
ωτογραφία ταυτότητας του 

θύματος 
Αστυνομικός (;) απομακρύνεται από 

τον τόπο του εγκλήματος 
κρατώντας στο δεξί του χέρι το 
όργανο του εγκλήματος  
 

Κοντινό μετωπικό πλάνο του ιατρο-
δικαστή 
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Ρεπόρτερ (on camera) 
3 Οι γείτονες άκουσαν τρεις 

πυροβολισμούς και τη Μαυ-
ρομάτη να καλεί σε βοήθεια. 

 

Γειτόνισσα 
Δύο πυροβολισμοί, ησυχία, 

μετά από λίγο τρίτος και τέλος. 
 

Ρεπόρτερ (voice over) 
4 Εκείνος ιδιωτικός 

υπάλληλος, η γυναίκα του είχε 
πεθάνει. Εκείνη ήτανε 
διαζευγμένη και δούλευε στο 
ΙΚΑ. Γνωρίστηκαν μέσω ενός 
γραφείου συνοικεσίων και 
αρραβωνιάστηκαν. Ο 
αρραβώνας όμως δεν κράτησε 
πολύ και χώρισαν. 
 

Ρεπόρτερ (on camera) 
5 Πριν από είκοσι μέρες ο 

Τζόβας την είχε πυροβολήσει 
μ  ένα αεροβόλο. 
Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
δεκάξι μηνών με αναστολή.  

Σήμερα πήγε πάλι στο 
διαμέρισμά της, στην οδό 
Τελεσίλης , αποφασισμένος 
να τη σκοτώσει και μετά ν  
αυτοκτονήσει. Οι αστυνομικοί 
έσπασαν την πόρτα και τους 
βρήκαν νεκρούς στον διάδρομο.  

Κοντινό μετωπικό πλάνο του 
     ρεπόρτερ 
 
 
 

Εικόνα της μάρτυρος στο κλιμακο-
στάσιο της πολυκατοικίας όπου 
έγινε το έγκλημα 

 

Αστυνομικοί στον διάδρομο, έξω 
από την είσοδο του 
διαμερίσματος 

ωτογραφία του θύματος με τον 
μικρό της γιο. 

Κοντινό πλάνο σε σημείωμα που 
γράφει: «Για να θυμάσαι την 
Μαιρούλα σου που τόσο πολύ σ’ 
αγαπάει. Η Μαιρούλα σου » 
 

Κοντινό μετωπικό πλάνο του 
ρεπόρτερ 

 
 
 
 
Πλάνα από την πρόσοψη και την 

είσοδο της πολυκατοικίας 
Αστυνομικοί στον διάδρομο, έξω 

από την είσοδο του 
διαμερίσματος 
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Πίνακας 5. Η ιστοριογραμμή του ρεπορτάζ (4) 
 

 
 

Τρία είναι τα κύρια γνωρίσματα των μη γραμμικών αφηγήσεων όπως 
η ανωτέρω: ο κατακερματισμός των δορυφόρων και η διάταξή τους 
σε επεισόδια που δεν ακολουθούν την ιστοριογραμμή, η παρεμβολή 
άλλων ‘φωνών’ (π.χ. του αυτήκοου ή αυτόπτη μάρτυρα, του ιατροδι-
καστή κτλ.), ένα είδος στίξης της αφήγησης αλλά και αντίστιξης στη 
γλώσσα του ρεπόρτερ, και η ανακύκλωση των λεπτομερειών, που δια-
σπείρονται με απρόβλεπτο τρόπο μέσα στο σώμα της αφήγησης, ε-
μπλουτίζουν τα επεισόδια και αυξάνουν τον συναισθηματικό επηρεα-
σμό των τηλεθεατών.  Εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρε-
πορτάζ, που εδραιώνει η ιδιωτική τηλεόραση από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια της λειτουργίας της, την υψηλή ταχύτητα και ένταση της φω-
νής του ρεπόρτερ καθώς επίσης και τις on camera παρεμβολές του ρε-
πόρτερ (μετωπικό κοντινό πλάνο με το μικρόφωνο στο χέρι) –ένδειξη 
της υποτιθέμενης αξιοπιστίας και αυθεντίας του καναλιού– αξίζει να 
σημειωθεί η στρατηγική στροφή στο ανθρωπολογικό ρεπορτάζ, μια 
«ανθρώπινη ιστορία» που τελείωσε απροσδόκητα και δραματικά 
(Grabe, Zhou & Barnett, 2001, 650-1). Ένα ρεπορτάζ που εστιάζει, με-
γεθύνει και προσωποποιεί τις λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής του 
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θύτη και του θύματος, μικρά βιογραφικά για τα πρότερα του εγκλή-
ματος, απαραίτητα στην «εξήγηση» της ανεξήγητης πράξης.  

 
(5) ΣΚΑ -ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 13.5.1999  
Εκφωνητής: Θανάσης Αθανασιάδης 

 

Τώρα θα επιστρέ ουμε στο μεγάλο θέμα / στο επίσης μεγάλο θέμα των η-
μερών. Στο Ιατρικό Κέντρο, λοιπόν, νοσηλεύεται φρουρούμενος ο δικηγόρος 
Γρηγόρης Κούλας, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται ως ο δρά-
στης του στραγγαλισμού της συζύγου του Αδαμαντίας Σίμου το μεσημέρι της 
Τρίτης στην Κηφισιά. Ο Κούλας, που εξαφανίστηκε αμέσως μετά το έγκλημα, 
κατέφυγε χθες εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο, καθώς είχε πάρει μεγάλη πο-
σότητα χαπιών για να αυτοκτονήσει. 

 

ΛΕΚΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ 
 

ΤΕΛΕ ΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ 
 ΣΤΗΝ 38ΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ  
(τίτλος ρεπορτάζ) 
 

Ρεπόρτερ: Ηρώ Καριοφύλλη (voice over) 
Σαν κορυφαίος τραγωδός ο Γρηγόρης Κούλας, 
θέλησε να ρίξει ο ίδιος την αυλαία του 
δράματος, ν  ακολουθήσει τον έρωτα της ζωής 
του στο τελευταίο ταξίδι. Την ώρα που 
συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν την 

χρονη Άντα, ο άνθρωπος που όπως όλα 
δείχνουν έκανε θηλιά το πάθος του για εκείνη 
έφτανε σε κωματώδη κατάσταση στο Ιατρικό 
Κέντρο. Προστάτε ε τη ζωή μου ή εξαφάνισέ 
την  έγρα ε χθες στην αγαπημένη του. σως 
από την πρώτη στιγμή είχε αποφασίσει να 
τερματίσει και τη δική του ζωή. Στο 
αγαπημένο παιδί μου, την Άντα  έγραφε το 
στεφάνι που έστειλε η μητέρα του Γρηγόρη 
Κούλα, του ανθρώπου που, σύμφωνα με την 
Αστυνομία, χθες το μεσημέρι στραγγάλισε μέσα 
στο σπίτι του στην Κηφισιά την όμορφη 
δικηγόρο. Πίστευε ότι τον απατούσε, λένε όσοι 
τους γνώριζαν. 

Νεκροταφείο ωγράφου 
Πλάνα από τον ενταφια-

σμό του θύματος 
 
Πλάνα από την κηδεία 
Κοντινό πλάνο στο πρό-

σωπο της μητέρας και 
άλλων συγγενών του 
θύματος 
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υχολόγος 
Σ  αυτή την περίπτωση βλέπουμε έναν 
άνθρωπο ο οποίος έχει δεθεί με την οικογένειά 
του συναισθηματικά, στηρίζεται πάνω σε αυτήν 
και νιώθει ότι είναι προδομένος.  
 
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Ο Σ ΓΟΣ (τίτλος) 
 

Ρεπόρτερ: Ηρώ Καριοφύλλη (voice over) 
Από την πρώτη στιγμή όλοι φοβόντουσαν ότι ο 
Γρηγόρης Κούλας θα προσπαθούσε να δώσει 
τέλος στη ζωή του. Ο χρονος είχε βρει από 
χθες το μεσημέρι καταφύγιο στο σπίτι της 
αδελφής του. Την είχε διαβεβαιώσει ότι δεν 
σκόπευε να κάνει κακό στον εαυτό του. Γι  αυτό 
κι εκείνη δεν φρόντισε να κρύ ει τα υπνωτικά 
χάπια που είχε στο κομοδίνο της 
κρεβατοκάμαρας. ταν ξύπνησε το πρωί, τον 
βρήκε αναίσθητο πάνω στο κρεβάτι. 
 

Ρεπόρτερ: Ηρώ Καριοφύλλη (on camera) 
Ο Γρηγόρης Κούλας εμφανίστηκε στα 
εξωτερικά ιατρεία του Ιατρικού Κέντρου. Εκεί 
συγγενείς του δήλωσαν τ  όνομά του. Δεν είπαν 
όμως ότι καταζητείται. νας από τους γιατρούς 
που τον παρέλαβε κάτι θυμήθηκε. Άνοιξε μία 
εφημερίδα, είδε τη φωτογραφία του 
δημοσιευμένη κι έτσι ειδοποίησε τους 
αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, 
που έσπευσαν στο Ιατρικό Κέντρο.  
 

Π. Δούκας (Δ/ντης Β΄ Παθολογικής 
Κλινικής) 
Η κατάσταση του ασθενούς αντιμετωπίσθηκε 
αμέσως και τελεί υπό πλήρη έλεγχο.  
 

Ρεπόρτερ: Ηρώ Καριοφύλλη (voice over) 
Ο Γρηγόρης Κούλας διέφυγε τον κίνδυνο και 
νοσηλεύεται φρουρούμενος σε δωμάτιο της 

οντινό μετωπικό πλάνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ωτογραφίες του θύτη 
και του θύματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Κοντινό μετωπικό πλά-

νο  
 
 
 

ωτογραφίες του θύτη 
και του θύματος 
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Παθολογικής Κλινικής. Δεν έχει όμως ακόμη 
καταφέρει να ελλίσει στους αστυνομικούς 
ούτε κουβέντα για τα όσα διαδραματίστηκαν στο 
πολυτελές διαμέρισμα της Κηφισιάς. 
 

Συγγενής του δράστη 
οβόμασταν πάρα πολύ έντονα για τη ζωή του 

αυτές τις μέρες. 
 
Δικηγόρος του δράστη 
Τα παιδιά φιλοξενούνται σε κάποιο φιλικό τους 
σπίτι. 
 

ΣΑΝ ΝΑ Ε ΤΙΑΧΝΕ ΤΟΝ ΤΑ Ο (τίτλος) 
 

Ρεπόρτερ: Ηρώ Καριοφύλλη (voice over) 
να μπουκέτο αποξηραμένα λουλούδια, η 

φωτογραφία του κι ένα μπουκαλάκι άρωμα 
δίπλα στο ά υχο κορμί της χρονης Άντας. 

ταν τα υστερόγραφα σ  έναν έρωτα νεανικό, σε 
μια κοινή πορεία δέκα χρόνων. Σ  ένα τραγικά 
απρόσμενο τέλος. Ο σύζυγος και πατέρας τ  άφη- 
σε δίπλα στο κρεβάτι. Εκεί που, όπως εκτιμά η 
Αστυνομία, αφαίρεσε τη ζωή της Άντας. Και 
ήταν σαν να έφτιαχνε τον τάφο της.  
 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ (τίτλος) 
 

Ρεπόρτερ: Ηρώ Καριοφύλλη (voice over) 
Η αγωνία του θανάτου δεν έχει αποτυπωθεί στο 
πρόσωπο της χρονης γυναίκας. Τα χέρια του 
συζύγου της έσφιξαν το λαιμό της, την ώρα 
που εκείνη κοιμόταν. Το μόνο που πρόλαβε να 
δει ήταν το πρόσωπο του ανθρώπου που 
αγάπησε. Το σκηνικό του θανάτου, λέει η 
Αστυνομία, κράτησε λίγο. 
 

Ιατροδικαστής (Μ. Νόνας) 
Η πίεση ήταν ισχυροτάτη και πράγματι, όπως 
και χθες ανέφερα, δεν υπήρχανε τραύματα στα 

 
 
 
 
Κοντινό πλάνο (απαντά 

σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων) 

 
 

Κοντινό πλάνο (απαντά 
σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων) 

 
ωτογραφίες του θύτη 

και του θύματος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τράβελινγκ σε φωτογρα-
φία του θύματος 

 
Πλάνο από την εικόνα 

συγγενικού ζεύγους  
 
 
 
 
 

Κοντινό μετωπικό πλάνο 
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χέρια αμύνης. Το θύμα δεν αμύνθηκε καθόλου. 
Κατέληξε, φυσικά, από τη βιαιότητα της 
πράξεως, του στραγγαλισμού. 
 

Ρεπόρτερ: Ηρώ Καριοφύλλη (voice over) 
Σε μία λευκή κόλλα νοτισμένη από το άρωμα ο 
Γρηγόρης Κούλας έγρα ε για τον έρωτα και το 
θάνατο, για τη γυναίκα που νόμιζε ότι έχανε 
από ένα τρίτο πρόσωπο, για το θάνατο που ο 
ίδιος επέλεξε ως λύση.   
 
ΤΟ ΤΕΛΕ ΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕ ΚΑΝΕΙ Ε ΤΑΣ Τ ΕΛΟΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟ  
ΜΙΣΟΚΛΕΙΣΤΑ ΝΑ ΒΛΕΠ … Π ΟΣΤΑΤΕ ΣΕ 
ΤΗ Η ΜΟ  Η Ε Α ΑΝΙΣΕ ΤΗ… 
ΠΕΘΑΙΝ  ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟ ΜΙ ΣΟ  ΜΕ ΑΓΓΙ ΕΙ… 
 

Ρεπόρτερ: Ηρώ Καριοφύλλη (voice over) 
να παραλήρημα χωρίς συνοχή, χωρίς αρχή 

και τέλος, από έναν λαμπρό επιστήμονα, 
καταξιωμένο επαγγελματία, που στα  του 
χρόνια βυθίστηκε στο ρήγμα του μυαλού του.  

 
 
 
 
 
 

Τράβελινγκ στην πρόσο-
ψη του σπιτιού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καρτέλα (διαβάζει η ρε-
πόρτερ) 

 
 
 
 
 
 

ωτογραφίες του θύτη 
και του θύματος 

 

 

Πίνακας 6. Αφηγηματολογική απεικόνιση του ρεπορτάζ (5) 
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Το ρεπορτάζ αφηγείται για δεύτερη μέρα –είχε προηγηθεί το πιο 
γραμμικό και προβλέψιμο της πρώτης μέρας– ένα έγκλημα πάθους με 
θύτη και θύμα πρόσωπα που είχαν υψηλό κοινωνικό κύρος.  Τα χα-
ρακτηριστικά του, που σηματοδοτούν την ‘εκφραστική’ απογείωση 
του life style ρεπορτάζ για συμβάντα του αστυνομικού δελτίου, είναι: 
το μελοδραματικό ύφος (που υποστηρίζεται από στερεοτυπικές, νε-
κρές μεταφορές, ρωπογραφία και αξιολογική γλώσσα), η σεναριο-
ποίηση, που συμπληρώνει τα ‘κενά’ της τραγικής ιστορίας, και η εξα-
κολουθητική απόδοση στον δράστη ψυχοδιανοητικών καταστάσεων 
που δεν στηρίζονται σε στοιχεία, όπως δείχνει η αντίστιξη της 
αυστηρής, γεγονοτικής γλώσσας του ιατροδικαστή και της λιπαρής 
γλώσσας της ρεπόρτερ (  &   , 2005). 
 

Πίνακας 7. Η ιστοριογραμμή του ρεπορτάζ (5) 
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Α φ η γ η μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι ς  
(6) ΑΝΤ1 15.4.2008  
Εκφωνητής: Νίκος Ευαγγελάτος  

νας χρονος άνδρας, κυρίες και κύριοι, τυφλωμένος από ερωτικό πάθος 
έκανε ένα φρικτό έγκλημα χτες το βράδυ στην Κρήτη. Δολοφόνησε τη γυναί-
κα η οποία τον είχε απορρί ει ενώ θέλησε να σκοτώσει και τον φίλο της. 

μως,  από λάθος σκότωσε άλλον άνθρωπο.  Θα δείτε τι ακριβώς συνέβη, το 
θρήνο που επακολούθησε. 

 

ΛΕΚΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ Σ ΣΤΑΤΙΚΟ 
 

ΕΡΩΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Εστησε καρτερι στην πρωην φιλη 
του 
 
Ρ: Γιώργος Καραϊβάζ (voice over)  
Τρεις θάνατοι σφράγισαν την ερωτική 
τραγωδία της Κρήτης.  

1 νας χρονος, τυφλωμένος από 
το πάθος της αντιζηλίας, έστησε φονικό 
καρτέρι έξω από το σπίτι της αγαπημένης 
του.  
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ (τίτλος) 

2 ταν την είδε να μπαίνει στη 
μαύρη BMW, πήγε και στάθηκε δίπλα 
στην πόρτα του οδηγού.  

3 Αυτόπτης μάρτυρας  
(…) οι δύο πυροβολισμοί πέσαν 

ταυτοχρόνως, μπαμ μπαμ. 
4 Αστυνομικός Διευθυντής Ηρα-

κλείου (…)   
5 Λίγα λεπτά μετά ξεκίνησε η 

ανάβαση στο Γολγοθά της φρίκης για τη 
μάνα του νεκρού οδηγού. Η αγωνία της 
κορυφώνεται. Αρχίζει και εκλιπαρεί τους 
αστυνομικούς. Ο αξιωματικός παρακαλεί 
το συνοδό της να την πάρει από εκεί. 
Αυτή όμως επιστρέφει. Στέκεται λίγα 
μέτρα μακριά από το νεκρό παιδί της 
χωρίς κανείς να τολμά να της πει την 
αλήθεια. Η τραγική γυναίκα φτάνει στην 

 
 
 
 
 

Πτώμα καλυμμένο με σεντόνι στη 
μέση του δρόμου 

 
Γραφιστική αναπαράσταση της 

σκηνής του φονικού  
 
Κοντινό πλάνο στο πρόσωπο της μά-

νας του άτυχου οδηγού της BMW 
 
Κοντινό πλάνο στη μαύρη BMW 
Μεσαίο πλάνο του μάρτυρα (προφίλ) 

 
Μεσαίο μετωπικό πλάνο 
 
Πλάνα με τη μάνα του άτυχου 

οδηγού (προσπαθεί να μάθει αν 
ζει, κλαίει σπαραχτικά) 
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κορυφή του Γολγοθά. Τρέχει πίσω από το 
ασθενοφόρο πνίγοντας σε βουβό θρήνο 
τον κόσμο δίπλα της.  

6 Ο δράστης της τραγωδίας, λίγο 
μετά το διπλό φονικό, αυτοκτονεί.  

7 Αστυνομικός Διευθυντής Η-
ρακλείου  

(…)   
8 Η Αστυνομία προχώρησε σε μια 

ανατριχιαστική αποκάλυ η.  
9 Αξιωματικός της Αστυνομίας 

Ηρακλείου 
(…) 
10 Κανείς δε μπορεί να αποκλείσει μια 

εφιαλτική εκδοχή. Να άφησε επίτηδες 
ζωντανό τον άνθρωπο που του έκλε ε την 
αγάπη, για να κουβαλά μια ζωή το βάρος 
του αδικοχαμένου φίλου του.  

Πλάνα ασθενοφόρου 
 
 
 
 
 
 
 
Γραφιστική αναπαράσταση της 

σκηνής του φονικού  
 
 
Πλάνα από τον τόπο του διπλού 

φονικού 
 
Πλάνα της μάνας του άτυχου 

οδηγού 
 

 

 
Πίνακας 8. Αφηγηματολογική απεικόνιση του ρεπορτάζ (6) 

 

 
 



Τη σκότωσα, γιατί την αγαπούσα  ρεπορτάζ εγκλημάτων πάθους στην ελληνική τηλεόραση 

 

Figura in Praesentia 
425 

Το ρεπορτάζ αυτό είναι ένα από τα τέσσερα (ΕΤ3, ALTER, STAR, ANT1) 
που αναφέρθηκαν τη μέρα εκείνη (15.4.2008) στο έγκλημα πάθους του 
Ηρακλείου Κρήτης. H συγκριτική τους εξέταση (Πολίτης, 2014, 353-8) 
μας δείχνει αναβαθμούς της προφορικότητας και του συνομιλιακού 
ύφους, που αποτελούν κυρίαρχες στρατηγικές λόγου της νεο-τηλεό-
ρασης. Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκεται το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, 
που, ενώ στηρίζεται στο ίδιο με τα άλλα κανάλια οπτικό υλικό, κόβει 
και ράβει την αφήγησή του πάνω σε χολιγουντιανά κινηματογραφι-
κά πατρόν που ανακατασκευάζουν την ιστορία (Plummer, 1995, 133-
5), επιλέγοντας ως πρωταγωνίστρια τη μάνα του αδικοσκοτωμένου, 
μια μάνα-Χριστό που ανεβαίνει τον Γολγοθά του δικού της μαρτυ-
ρίου χωρίς όμως Ανάσταση, και προτείνοντας μια εξωφρενική ερμη-
νεία των προθέσεων του δράστη-αυτόχειρα, εμπνευσμένη και αυτή α-
πό αστυνομικά μυθιστορήματα και ταινίες νουάρ, μια αυθαίρετη και 
ατεκμηρίωτη εικασία.     

 
Πίνακας 9. Η ιστοριογραμμή του ρεπορτάζ (6) 

 

 
 

Συζήτηση και συμπεράσματα 
H τριακονταετής διαδρομή των ρεπορτάζ εγκλημάτων πάθους στην 
ελληνική τηλεόραση εμφανίζει μια τριπλή αλλαγή αφηγηματικού πα-
ραδείγματος: από την εξιστόρηση και τη γραμμική αφήγηση μέσω της 
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μη γραμμικής αφήγησης μέχρι τις σεναριακές κατασκευές μιας τα-
μπλόιντ τηλεόρασης που θυμίζουν λαϊκά ρομάντζα της νεωτερικής ή 
και προ-νεωτερικής ελληνικής κοινωνίας. Μοιάζει να κλείνει ένας κύ-
κλος. αίνεται να σπάει το καλούπι του μοντέλου Labov (abstract  
orientation  complication  evaluation  resolution  coda), που ήταν 
αρκετό για να παραστήσει το δυναμικό της ειδολογικής δομής των 
ειδήσεων ως τη στροφή περίπου του αιώνα. Τώρα οι τηλεοπτικές αφη-
γήσεις εγκλημάτων πάθους (αλλά και γενικότερα) είναι πολυκεντρικές 
–κάποτε και εξωκεντρικές, φυγόκεντρες–, με κερματισμένο τον πυρήνα 
τους και τους δορυφόρους συνενωμένους σε επεισόδια με απρόβλεπτη 
τάξη, σε μελοδραματικό ύφος που συναγωνίζεται οπτικές και μουσικές 
μετωνυμίες και συνεκδοχές, με λεξιλόγιο φορμουλαϊκό, μεταφορές-
κύμβαλα αλαλάζοντα, που από καιρό έχουν πάψει να ηχούν στα αυ-
τιά μας, με προσωδία δικαστικού θρίλερ, με ρωγμώδεις ακολουθίες 
εικόνων και ήχων που συμπορεύονται με τη γλώσσα, αν δεν την περι-
θωριοποιούν κιόλας με την αισθητηριακή τους υπεροχή.   

Αν αναζητήσει κανείς την εξήγηση αυτής της μεταβολής δεν θα τη 
βρει στο κείμενο. Θα τη βρει στα κοινωνικά του συμφραζόμενα. Στην 
‘ανεπισημοποίηση’ (informalization) του λόγου της δημόσιας σφαί-
ρας (προϊόν του βαθμιαίου εκδημοκρατισμού των κοινωνιών της Δύ-
σης), που βασίστηκε στην πριμοδότηση της προφορικότητας και του 
συνομιλιακού ύφους. Στρατηγικών λόγου που εξηγούν το πυκνό δί-
κτυο φωνών (ειδικών, αυτοπτών μαρτύρων κ.ά.) που συνυφαίνεται με 
τον λόγο του ρεπόρτερ. Κι από την άλλη, η μείξη της ενημέρωσης με 
τη μυθοπλασία και το παιγνιώδες στα τηλεοπτικά είδη, αποτέλεσμα 
του αποικισμού της τηλεοπτικής κουλτούρας από τον λόγο της οικο-
νομικής αγοράς, να προσθέτει τα μπαχάρια των εύκολων συναισθη-
μάτων. Τέλος, στο βάθος ο προσδοκώμενος τηλεθεατής, εθισμένος 
πλέον στις μικρο-αφηγήσεις, ανυπόμονος μπροστά στην εντέλεια με-
γάλων δομών με αρχή, μέση και τέλος.  
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