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δυo λόγια για αρχή
Βιβλίο και κινηματογράφος. Περίεργη σχέση και δεν είναι σύγκριση σε
καμία περίπτωση, αν κι έχω ένα ανέκδοτο από την προσωπική μου ζωή
που μπορεί να εξηγεί μερικά πράγματα: Βρίσκομαι σε αίθουσα και μιλάω για τον Νίτσε και όταν έρχεται η ώρα των ερωτήσεων μια κοπέλα
από τα «ορεινά» έδρανα μου κάνει μια ερώτηση που με εκνευρίζει και
την ρωτάω μάλλον εριστικά: «Δεσποινίς, έχετε διαβάσει το «Τάδε έφη
Ζαρατούστρα;» Η κοπέλα σηκώνεται και με ένα αφοπλιστικό χαμόγελο μου απαντάει, «όχι, αλλά έχω δει την ταινία.» Ακόμα γελάω κάθε
φορά που σκέφτομαι τη σκηνή.
Τώρα εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε κάποιος σκηνοθέτης να φτιάξει ταινία με τον Ζαρατούστρα αλλά να που είδαμε τον
«Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», που θεωρούσα εξ ίσου αδύνατο να γίνει
ταινία.
Σε αυτό το τεύχος του ArsOvi, το πέμπτο της χρονιάς, μιλάμε για τους
εραστές του βιβλίου και του κινηματογράφου και έχω την αίσθηση ότι
τις περισσότερες φορές τα ίδια πρόσωπα εκφράζουν και τις δυο αγάπες ταυτόχρονα. Αρκεί να μην υπήρχαν σκηνοθέτες που μας απογοητεύουν και δυστυχώς είναι πολλοί που βρίσκουν την ευκαιρία αρπαχτής σε ένα βιβλίο που πουλάει καλά.
Το τεύχος του Μαΐου του ArsOvi συμπεριλαμβάνει όπως πάντα ποιήματα, διηγήματα, σκέψεις, εικόνες και φωτογραφίες, ανεξάρτητα από
το θέμα του τεύχους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που συμβάλλουν και ένα μεγαλύτερο σε όλους εσάς που συνεχίζετε να ανταποκρίνεστε στην έκδοση με τον ίδιο ενθουσιασμό.
Καλή ανάγνωση !
Θάνος Καλαμίδας
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εξώφυλλο
Πίνακας του Rene Magritte με τον τίτλο
“Blue cinema”, που παρουσιάστηκε το
1925.
Ο Ρενέ Μαγκρίτ (21 Νοεμβρίου 1898
– 15 Αυγούστου 1967) ήταν Βέλγος
σουρρεαλιστής καλλιτέχνης με επιρροές
από το καλλιτεχνικό κίνημα του
ντανταϊσμού.
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Βιβλία και ταινίες:
μια σχέση αγάπη και μίσους
Αναστασία Πέρρου.

Η

λογοτεχνία από την αρχή της δημιουργίας του κινηματογράφου αποτελούσε
πηγή έμπνευσης, άρα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του.

Βέβαια, ο κινηματογράφος είναι προσβάσιμος από πολλούς και κακά τα ψέματα είναι πιο
αποδεκτός και αγαπητός. Ο χρόνος, ήταν και είναι, το
βασικότερο προσόν διότι μια ταινία διαρκεί δύο, άντε
τρεις ώρες το μέγιστο. Ένας μέσος αναγνώστης θα χρειαστεί κάποιες ημέρες για να ολοκληρώσει το βιβλίο,
παρόλο που μπορεί να προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες ή να λύσει πολλές απορίες που ενδεχομένως να
δημιουργηθούν σε μια ταινία.
Με ένα βιβλίο ο αναγνώστης σχηματίζει νοερά τον κόσμο που έχει δημιουργήσει ο συγγραφέας, σχηματίζει τα
χαρακτηριστικά των ηρώων, αποκτά γνώσεις, εμπειρίες
και ξεφεύγει από την πραγματικότητα χάνοντας πολλές φορές την αίσθηση του χρόνου. Αντίθετα, η ταινία
δεν επιτρέπει να ξεφύγει ο θεατής ή να χρησιμοποιήσει
την φαντασία του αλλά προσφέρει διασκέδαση για λίγη
ώρα, εφέ, χρώματα, σκηνικά και βασίζεται στους ηθοποιούς με την ερμηνεία τους για να τον κερδίσουν.
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Επίσης, με ένα βιβλίο ο αναγνώστης μπορεί να «ακούσει» τις σκέψεις των
ηρώων, να ταυτιστεί ακόμη περισσότερο μαζί τους μαθαίνοντας από τις
εμπειρίες και τα λάθη τους. Οι ταινίες από την άλλη, δεν προλαβαίνουν να
προσφέρουν την ταύτιση αυτή.
Ένα βιβλίο μπορεί να δώσει μαθήματα στον αναγνώστη, να επιτρέψει να
αφομοιώσει, να συνειδητοποιήσει τα μηνύματα που βρίσκει στις σελίδες του
κατά τη διάρκεια που το διαβάζει, να σημειώσει τα αποσπάσματα που ξεχωρίζει και να τα διαβάσει όσες φορές θέλει. Αντίθετα οι ταινίες, προβάλλουν
μηνύματα, αλλά λόγω της ταχύτητας είτε δεν εντοπίζονται είτε ο θεατής τα
δέχεται απλώς σαν ένα μήνυμα χωρίς να του επιτρέπει να το συνειδητοποιήσει εκτός και αν τις ξαναδεί.
Ένας αναγνώστης όσο περισσότερο διαβάζει τόσο θα αυξάνεται ο σεβασμός,
η εκτίμηση και η αγάπη του για τα βιβλία. Ενώ με τις ταινίες μπορείς να ξεχωρίσεις ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ώστε να δεις νέες δημιουργίες τους για να
περάσει ευχάριστα η ώρα σου.
Πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία σύγκρισης και αν βρεθούν, ένας βιβλιόφιλος και ένας κινηματογραφόφιλος στον ίδιο χώρο ξεκινώντας μια συζήτηση
για το αν μια ταινία ή ένα βιβλίο ήταν καλύτερο ενδεχομένως (για να μη πω
σίγουρα) θα υπάρξει ένταση μεταξύ τους!
Κάτι, που πλέον, θεωρώ πως είναι ανούσιο, μιας και στην πραγματικότητα
μιλάμε για δύο διαφορετικά είδη τέχνης, παρόλο που δανείζονται στοιχεία η
μια από την άλλη. Ενδεχομένως, κάποιοι να πείτε πως είναι πρακτικά αδύνατο γιατί μπορεί να έχετε διαβάσει το βιβλίο και μετά βλέποντας την ταινία
να κάνετε με το μυαλό σας σύγκριση αυτών που έχετε διαβάσει.
Μπορείτε, μέχρι ένα βαθμό, να απορρίψετε την συνήθεια της σύγκρισης και
αυτό θα γίνει «εκπαιδεύοντας» τον εαυτό σας, θυμίζοντάς του πριν από κάθε
ταινία που θα δείτε, ότι βασίζεται εν μέρει στο βιβλίο αλλά όπως είναι λογικό, δεν μπορούν μέσα σε 2 ώρες να μεταφέρουν όλες τις λεπτομέρειες του
κόσμου που περιγράφονται στο βιβλίο και θέλετε να απολαύσετε τις ερμηνείες των ηθοποιών αλλά και τα εφέ!
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Χωρίς συγκρίσεις
κατερινα χαριση

Π

ολλές φορές σε συζητήσεις με φίλους
ακούω να λένε πως αν έχουν διαβάσει
το βιβλίο δε θέλουν να δουν την ταινία
του γιατί θα χαλάσει το βιβλίο όπως
έχει αποτυπωθεί μέσα τους. Άλλοι λένε
πως θα δουν την ταινία, αλλά σε καμία περίπτωση δε
θα φτάσει το βιβλίο, αν και υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις. Όσο για τη δική μου άποψη πάνω
στο θέμα, δεν κάνω τη σύγκριση. Ακόμα κι αν το θέλω
κάποιες φορές, επειδή έχω πολύ έντονες εικόνες από
κάποιο βιβλίο, προσπαθώ να μην το κάνω. Τουλάχιστον αυτό συνέβαινε με κάποια προσπάθεια κάποτε,
πλέον και μετά από αρκετές μεταφορές βιβλίων στον
κινηματογράφο που έχω δει, το κάνω (δηλαδή δεν τα
συγκρίνω) ασυναίσθητα.
Ο λόγος, μάλλον οι λόγοι, είναι κάποιες ταινίες που
πραγματικά δεν μπορούν να συγκριθούν με το βιβλίο
(Φόρεστ Γκαμπ), για την ακρίβεια το έχουν ξεπεράσει
κατά πολύ (Πράσινο Μίλι) και αυτό ήταν η αφορμή να
διαπιστώσω πως η μεταφορά ενός βιβλίου στη μεγάλη
οθόνη (Λίστα του Σίντλερ), δε σημαίνει κι απαραίτητα
πως πρόκειται να δούμε το βιβλίο σε μορφή οπτικοArsOvi 9

ακουστικού υλικού (κάτι σαν τα παιδικά παραμυθάκια που συνοδεύονται
από cd). Κάπως έτσι άρχισα να βλέπω τις ταινίες των βιβλίων με άλλο μάτι,
καθαρά ως κινηματογραφικές παραγωγές, με πάτημα πάνω σε μια οικεία
ιστορία που έχω διαβάσει. Νομίζω πως ο,τιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο, περισσότερο για τον κινηματογράφο - μιας κι έρχεται δεύτερος στη συγκεκριμένη περίπτωση, το βιβλίο ήδη υπάρχει κι έχει αγαπηθεί. Αν και συνήθως
προτιμώ να βλέπω την ταινία μετά την ανάγνωση γιατί κατά κάποιον τρόπο
αυτό κλείνει τον κύκλο της συνολικής μου εμπειρίας από μια ιστορία, δε με
ενοχλεί αν τύχει και το ανάποδο. Και φυσικά υπάρχουν και βιβλία αξεπέραστα. Αυτό. Η ταινία ίσως απλώς συμπληρώσει κάποιες εικόνες, αλλά σε
καμία περίπτωση δε συγκρίνεται με το βιβλίο (είδατε, πάλι δεν τίθεται θέμα
σύγκρισης): Η Λάμψη.
Ένας ακόμη λόγος που αποφάσισα να ξεχωρίσω τα δυο είδη αφήγησης της
ίδιας ιστορίας, ήταν κάτι που ανέφερε ο Κόρμακ Μακάρθι σε συνέντευξή
του σχετικά με το βιβλίο του ο Δρόμος που γυρίστηκε ταινία: «Δεν μπορείς
να πάρεις ολόκληρο το βιβλίο. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια τουλάχιστον
πεντάωρη ταινία κι αυτό είναι αδύνατον. Επιλέγεις σαν σκηνοθέτης τα βασικότερα σημεία του και πάνω σε αυτά δημιουργείς και χτίζεις.»
Το βρίσκω πολύ σωστό. Και παραφράζοντας τα λόγια του Κινγκ ως Τεντ
στις Καρδιές της Ατλαντίδας, θα πω ότι κάποιες φορές αξίζει η ιστορία περισσότερο από τη γραφή (ή την ταινία της). Δες την ταινία ως ταινία, όχι ως
βιβλίο που έγινε ψηφιακές εικόνες και διάλογοι. Αν τύχει και κάποιο πολύ
καλό βιβλίο γυριστεί μια πολύ καλή ταινία, έχει καλώς. Όμως καμιά φορά
αξίζει απλώς η ίδια η ιστορία.
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H ανάγνωση βιβλίου
και η παρακολούθησης ταινίας
Χρήστος Ηλιάδης

Τ

ι προτιμάτε; Τα δικά σας όνειρα ή αυτά
ενός άλλου; Η ανάγνωση ενός βιβλίου
διεγείρει τη δημιουργική πλευρά του
μυαλού και παράγει εναλλασσόμενες
πραγματικότητες. Δεν υπάρχει υποκατάστατο της ανάγνωσης.
Ακόμα κι αυτή τη στιγμή μπορώ να ανακαλέσω στη
μνήμη μου με κάθε λεπτομέρεια την πρώτη φορά που
χάθηκα σε ένα βιβλίο. Ήμουν στην τρίτη τάξη, καθισμένος δίπλα στη βιβλιοθήκη της τάξης και ο δάσκαλος είπε το όνομά μου καθώς η τάξη τελείωσε. Ποτέ
δεν τον άκουσα. Ήμουν τόσο αφοσιωμένος με την
ανάγνωση ώστε δεν κατάλαβα ότι η υπόλοιπη τάξη
ήταν έξω από την αίθουσα και ο δάσκαλος έπρεπε να
έρθει σε μένα και να με χτυπήσει στον ώμο για να με
«ξυπνήσει».
Αυτή είναι η δύναμη της ανάγνωσης. Από εκείνη τη
στιγμή, ήξερα ότι βρήκα κάτι ξεχωριστό. Η ανάγνωση ενός βιβλίου ήταν το εισιτήριο για να πάω σε μέρη
μακρινά, να βιώσω τα πράγματα και να χαθώ σε μυστήριες σκέψεις και ανακαλύψεις. Από τότε δεν έχω
βρει τίποτα που να αντικαταστήσει την ανάγνωση
ενός βιβλίου.
ArsOvi 11

Φυσικά και οι ταινίες έχουν τη θέση τους στη ζωή μου και δεν υπάρχει τίποτα σαν μια καλή ταινία. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είναι η
άποψη κάποιου άλλου. Όχι η δική σου, σίγουρα όχι η δική μου. Στην πραγματικότητα δεν έχετε τη δύναμη να ονειρευτείτε με μια ταινία. Ό,τι συμβαίνει,
συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και στον χωροχρόνο κάποιου άλλου. Όλες
αυτές οι εικόνες σε συνεχή επιτάχυνση με τον εγκέφαλό μας να προσπαθεί
να κατανοήσει τις …εικόνες. Με την ανάγνωση μπορείτε να σταματήσετε
και να αναλογιστείτε. Μπορείτε να επιστρέψετε και να ξαναδιαβάσετε ένα
απόσπασμα. Μπορείτε να φτιάξετε με τη δική σας φαντασία και πρώτη ύλη
το ίδιο το βιβλίο, καινούργιες ιστορίες. Συγνώμη, αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατο του διαβάσματος.
Πάντα κουβαλάω μαζί μου ένα βιβλίο. Για παράδειγμα όταν πηγαίνω στο
γιατρό, ο χρόνος αναμονής είναι συνήθως μεγάλος και μου δίνει την ευκαιρία να διαβάσω. Στο τέλος δεν έχω καταλάβει καν πόσο περίμενα και
υπήρξαν και φορές που ενοχλήθηκα όταν με διέκοψαν γιατί ήρθε η σειρά
μου. Τα βιβλία αφαιρούν τα βαρετά κομμάτια από τη ζωή. Τι κάνετε κατά
τη διάρκεια ενός ταξιδιού; Βυθίζεστε σε ένα βιβλίο, χάνεστε στις σελίδες του
και μετά …μετά σαν από θαύμα «ξυπνάτε» σε μια διαφορετική πόλη χωρίς
να έχετε νιώσει τι έγινε στα ενδιάμεσο. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι θα έκανα σε
ανάλογες περιπτώσεις χωρίς ένα βιβλίο.
Έχει γίνει η ανάγνωση μια χαμένη τέχνη; Πριν από μερικές μέρες που είχε
καλό καιρό, κάθισα σε ένα πάρκο με μια παρέα νέων παιδιών δίπλα μου. Δεν
μιλούσαν για τίποτα άλλο παρά για τα βίντεο που βλέπουν στο …τηλέφωνό
τους. Σχεδόν ούτε λέξη για βιβλίο. Ένιωσα την απόλυτη απογοήτευση. Χάρις
στα τηλέφωνα …χάνουμε μια γενιά δημιουργικότητας; Αλλά ξέρετε κάτι,
την ευθύνη την έχουν οι γονείς και όχι τα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να επιβάλουν τη σημασία της ανάγνωσης ακόμα και με το παράδειγμα των ίδιων να
διαβάζουν και όχι να ξεφορτώνονται τα παιδιά τους με βίντεο.
Η ανάγνωση ενός βιβλίου γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ γνωστού και αγνώστου. Θέλετε να δοκιμάσετε πώς είναι να ταξιδεύετε στον ωκεανό; Διαβάστε. Πάρτε το βιβλίο και να είστε σίγουροι ότι θα μυρίσετε το αλμυρό νερό.
Ξέρετε τι είναι να επιβιώσεις από μια τροπική καταιγίδα; Εκεί, να κλαις με
τον συγγραφέα επειδή χάσετε την οικογένειά σας. Να αισθανθείς. Να αγαπήσεις και να φοβηθείς.
12 ArsOvi

Ο μεγάλος Άλφρεντ Χίτσκοκ είχε πει: «Ο φόβος είναι στο μυαλό». Δεν χρειάζεται να σπρώχνεις το αίμα και τα έντερα κάτω από το λαιμό, είναι πιο
τρομακτικό όταν το μυαλό σου δημιουργεί το δικό του φόβο. Αυτή είναι
η δύναμη της ανάγνωσης που ο κινηματογράφος δεν θα μπορέσει ποτέ να
αποδώσει.
Τα βιβλία είναι ο σπόρος της δημιουργικότητας. Οι ταινίες μπορεί να είναι
το αποτέλεσμα, αλλά η ανάγνωση είναι το εισιτήριο για να φτάσετε εκεί.
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Βιβλίο και σινεμά
Γιώργοσ Καλατζήσ

Ο

Johannes Gutenberg ανακάλυψε την
τυπογραφία πότε;

Κλωθογύριζε την ιδέα από το 1440 ή
περίπου εκεί. Το πάλεψε αρκετά και
στα 1455 τύπωσε για πρώτη φορά,
σχεδόν με τις σημερινές προδιαγραφές όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα (βασικά τυπωμένες μπρος
πίσω οι σελίδες, μέχρι τότε οι εκτυπώσεις που έκανε
ήταν μιας όψης), τύπωσε μια βίβλο σε καμιά 200αριά
αντίτυπα, κάποια σε κοινό χαρτί και κάποια σε χαρτί
πολυτελείας. Κάποιοι θεωρούν πως αυτή η βίβλος είναι το αρτιότερο, τεχνικά, βιβλίο που τυπώθηκε ποτέ.
Αυτό βέβαια είναι σα να λες πως το Pentium I με τα
windows 95 της εποχής του …plug and pray, είναι το
πιο τέλειο κομπιούτερ που κατασκευάστηκε ποτέ!
Οπότε δε θα το σχολιάσω.
Ή, θα μπορούσε να πει κάποιος, πως το κινητοσκόπιο
(μηχανή προβολής φτιαγμένη στα εργαστήρια του
Tomas Edison, από τον William Kennedy Dickson
και όχι απ’ τον ίδιο τον Edison, ο οποίος θεώρησε
τότε την εφεύρεση ήσσονος σημασίας, μηχανή που
είχε τη δυνατότητα να προβάλει κάτι σαν κινηματογραφική ταινία, την οποία ο θεατής παρακολουθούσε
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από μια μικρή …τρύπα), ήταν η αρτιότερη, τεχνικά, μηχανή προβολής που
υπήρξε ποτέ!
Το θέμα μας όμως εδώ είναι, πως το 1891, 436 χρόνια μετά από την πρώτη
εκτύπωση βιβλίου από τον Johannes, ένας άλλος τύπος, ο William, κατάφερε φωτογραφίζοντας διαδοχικές εικόνες, και βασιζόμενος σε μια ατέλεια
του ματιού, που ονομάζεται μετείκασμα ή μεταίσθημα,* να κάνει τις επί μέρους ακίνητες φωτογραφίες να αποκτήσουν ζωή!
Δυο τύποι με απόσταση σχεδόν μισής χιλιετίας, με τον δεύτερο να βασίζεται στην ενδιάμεση στάση της «ανακάλυψης» της φωτογραφίας από τον
Nicéphore Niépce, το 1826, έβαλαν τις βάσεις για να μπορέσουν να τυπωθούν οι ιστορίες που γεννά το ανθρώπινο μυαλό, ώστε να είναι προσβάσιμες
στο ευρύ κοινό με την πρώτη εφεύρεση, και με τη δεύτερη να πάρουν ζωή
σα να έχουν συμβεί στην πραγματικότητα.
Ήταν τόσο εξόφθαλμη η σχέση που είχαν αυτές οι δύο εφευρέσεις, που το
να συνδυαστούν δεν άργησε και πολύ. Το 1924, 29 χρόνια μετά την προβολή
σε παγκόσμιο επίπεδο, της πρώτης ταινίας σε αίθουσα στο Παρίσι, από τ’
αδέρφια Auguste and Louis Lumière, οι οποίοι είχαν φυσικά βασιστεί στην
εφεύρεση του κινητοσκόπιου για τη δική τους εφεύρεση, κι αφού οι κινηματογραφιστές πέρασαν μια αρκετά μεγάλη περίοδο γυρίζοντας σκόρπιες
slapstick (χονδροειδείς) «κωμικές» ταινιούλες, μαθαίνοντας-εφευρίσκοντας
τους βασικούς κανόνες που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη του νέου μέσου, ο
σκηνοθέτης Erich von Stroheim προσπάθησε να κάνει μια πιστή κινηματογραφική προσαρμογή στη νουβέλα του Frank Norris με τίτλο Mc Teague
που ήταν γραμμένη το 1899, με την ταινία του, που είχε τίτλο Greed (απληστία).
Το αποτέλεσμα ήταν ένα φιλμ που διαρκούσε 9½ ώρες!
(Ούτε ο Andy Warhol στην ταινία του Empire, του 1964, δεν κατάφερε να
ξεπεράσει αυτή τη διάρκεια, σε μια ταινία που η κάμερα έχει καδράρει ακούνητη επί 485 ολόκληρα λεπτά, 8 ώρες και κάτι ψιλά δηλαδή, το Empire state
Building και που φυσικά δεν είχε βασιστεί σε κανένα βιβλίο, παρά μόνο στην
τρέλα που πουλούσε ο Andy στους νεόπλουτους …βλάχους Αμερικάνους!)
Πίσω στο «Greed». Το στούντιο παραγωγής επέμενε να κοπεί η ταινία για να
έχει μικρότερη διάρκεια, ο Erich von Stroheim ενέδωσε κι έτσι προέκυψε μια
νέα εκδοχή της με χρονική διάρκεια 4 ωρών, οι οποίες προφανώς εξακολουθούσαν να είναι απαγορευτικές για να προβληθεί στις αίθουσες.
ArsOvi 15

Οπότε το στούντιο ξανάκοψε την ταινία, ερήμην του σκηνοθέτη αυτή τη
φορά, στις 2 ώρες. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια ταινία που ήταν σε μεγάλο βαθμό ασυνάρτητη!
Συμβολικός ο τίτλος της ταινίας, ο Erich με …απληστία θέλησε να μην αφήσει ούτε μια οξεία έξω απ’ τη μεταφορά της νουβέλας και του βγήκαν στο
τέλος περί τα τρία …Ben Hur!
Για όσους δεν γνωρίζουν την …κινηματογραφική «γλώσσα», οι σινεφίλ (και
όχι μόνο θα έλεγα), έτσι λένε μια πολύ μεγάλη σε διάρκεια ταινία.
Ως αστείο θα μπορούσες να το πεις αυτό πχ και για μια πολύ μεγάλη και
βαρετή ίσως διαφήμιση.
Γιατί το Ben Hur διαρκεί 212 λεπτά, δηλαδή 3,5 ώρες και κάτι ψιλά!
Σημειωτέον έχει κι αυτή βασιστεί σε βιβλίο, την ομώνυμη νουβέλα του Lew
Wallach, γραμμένη το 1880. Η ταινία, μια που την αναφέραμε, κέρδισε 11
Όσκαρ, είχε προταθεί για 12, και είναι μια απ’ τις μεγαλύτερες επικές ταινίες
του παγκόσμιου κινηματογράφου.
Για τις ανάγκες της ταινίας κατασκευάστηκε πιστό αντίγραφο της αρχαίας
Ρώμης! Η ταινία παραμένει στη λίστα των πιο επιτυχημένων παραγωγών
όλων των εποχών.
Το Χόλιγουντ, ονειρευόμενο μια νέα παρόμοια επιτυχία, κάνει το ριμέικ της
ταινίας πέρσυ, το 2016, δαπανώντας 100 εκ. δολάρια.
Και πιάνει πάτο!
Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει μια μεταφορά ενός βιβλίου στην οθόνη πετυχημένη; Υπάρχει συνταγή;
Μπα…
Τα πάντα εξαρτώνται από αυτό που κάνει τον άνθρωπο ως ον, να διαφέρει
απ’ όλα τα υπόλοιπα όντα του πλανήτη.
Τον εγκέφαλο.
Την απίθανη συνδυαστική ικανότητα που έχει αυτό το ελαφροβαρές όργανο
των 1000-1400 γραμμαρίων, το οποίο έχει καταφέρει να κάνει τόσο απίστευτα, και εν πολλοίς αντιφατικά πράγματα, από το απόλυτο κακό ως το απόλυτο καλό, από τότε που πήρε μπροστά τα τελευταία 100 χιλιάδες; χρόνια.
Συνταγές υπάρχουν για πάρα πολλά πράγματα.
16 ArsOvi

Συνταγές για την επιτυχία, ειδικά στα θέματα της τέχνης, μάλλον όχι!
Άσχετο ίσως επιφανειακά, αλλά νομίζω σχετικό επειδή έχει να κάνει με τις
συνταγές που λέμε:
Ο μέγας ζωγράφος Van Gogh δεν πούλησε εν ζωή ούτε έναν πίνακα. Εξακολούθησε, μέχρι να φύγει …αυτοβούλως-αφού στην ουσία αυτοκτόνησε-απ’
το μάταιο τούτο κόσμο, να ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας την ίδια, μαγική,
ιδιοφυή, που αντιγράφεται μέχρι της μέρες μας, συνταγή.
Που για κάποιο λόγο (ήταν χρόνια μπροστά;) ούτε να την φτύσουν δεν ήθελαν οι σύγχρονοί του.
Πέθανε με την «ρετσινιά» του ατάλαντου μπογιατζή.
Η τέχνη του και η τεχνική του αποθεώθηκε μόλις 10 χρόνια μετά το θάνατό
του. Κορυφαίο παράδειγμα «παρεξηγημένου» καλλιτέχνη.
Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στην 7η τέχνη. Το ίδιο και στη λογοτεχνία. Το ίδιο
κι όταν παντρεύεται η λογοτεχνία τον κινηματογράφο.
Εκατοντάδες (μάλλον χιλιάδες τελικά) τα βιβλία που έχουν μεταφερθεί στη
μεγάλη οθόνη. Και σ’ αυτή τη μεταφορά, έχουν συμβεί τα πάντα νομίζω.
Όλες οι πιθανές και απίθανες συνταγές. Μέτρια βιβλία που έγιναν εξαιρετικές ταινίες. Καταπληκτικά βιβλία που πάτωσαν όταν επιχειρήθηκε να προσαρμοστούν σ’ ένα σενάριο.
Κορυφαίο παράδειγμα της τελευταίας πρότασης, η μεταφορά του βιβλίου
«Ακόμα και οι καουμπόισσες μελαγχολούν» («Even cowgirls get the blues»)
του μέγιστου, Αμερικανού, συγγραφέα, Tom Robbins.
Γιατί άραγε;
Ας το δούμε από λίγο πιο κοντά.
Συντελεστές:
Σκηνοθέτης Gus Van Sant («Το δικό μου Αϊντάχο», «ο Ξεχωριστός Γουίλ
Χάντινγκ», «Milk»). Η προσαρμογή του βιβλίου σε σενάριο έγινε απ’ τον
ίδιο το σκηνοθέτη.
Ηθοποιοί: Uma Thurman, Lorraine Bracco, Pat Morita, Angie Dickinson,
Keanu Reeves, John Hurt, Rain Phoenix, Ed Begley, Jr., Carol Kane, Victoria
Williams, Sean Young, Crispin Glover, Roseanne Arnold, Buck Henry, Grace
Zabriskie, and Treva Jeffryes.
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Ο ίδιος ο Tom Robbins ήταν αφηγητής στην ταινία!
Λαμπρό καστ, δε νομίζετε;
Λοιπόν δεν ξέρω για άλλες περιπτώσεις.
Εδώ όμως υπάρχει μια πάρα πολύ εύλογη εξήγηση.
Απλή.
Το βιβλίο είναι λογοτεχνία. Υψηλής ποιότητας.
Απόσπασμα από το βιβλίο (Εκδόσεις Aquarius 1985, μετάφραση, Γιάννης
Κωστόπουλος, Γιώργος Μπαρουξής):
«38
Ο εγκέφαλος, αν μη τι άλλο, είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι. Είναι αλήθεια
βέβαια ότι είναι ένα παιχνιδάκι που σε εκνευρίζει-εκεί που νομίζεις ότι έχεις
μάθει να το παίζεις καλά, αυτό σου τη σκάει-παρόλα αυτά όμως είναι ένα
παιχνίδι πάντα συναρπαστικό, που συχνά σου δημιουργεί εκπλήξεις, πότε
πότε σε ανταμείβει για τον κόπο σου, και είναι ήδη συναρμολογημένο: δε
χρειάζεται να το μοντάρεις εσύ το πρωί των Χριστουγέννων. Το πρόβλημα
που γεννιέται όταν έχεις ένα τόσο ωραίο παιχνίδι, είναι ότι θέλουν να το
παίξουν και οι άλλοι. Μερικές φορές μάλιστα, προτιμούν να παίζουν με το
δικό σου παρά με το δικό τους. Ή έχουν, αντίρρηση όταν εσύ παίζεις με το
δικό σου με διαφορετικό τρόπο απ’ ό, τι παίζουν αυτοί με το δικό τους. Το
αποτέλεσμα είναι ότι μέσα από ένα πλήθος δυνατότητες (ολόκληρο παιχνιδάδικο εδώ που τα λέμε) υπάρχουν λίγα παιχνίδια που παίζονται παντού
και επαναλαμβάνονται ασταμάτητα. Αν δε θέλεις να παίξεις το παιχνίδι που
παίζουν κάποιοι άλλοι, τότε σου λένε ότι «σου έχει στρίψει η βίδα» χωρίς
να αντιλαμβάνονται ότι η Κινέζικη ντάμα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι
ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι για να περνάς την ώρα σου, αλλά κάποιος άλλος
μπορεί να γουστάρει να παίξει άλλα παιχνίδια με το δικό του εγκέφαλο, από
ντόμινο, σκάκι, στριπ-πόκερ, τελίτσες, τρίλιζα, μέχρι και Ρώσικη ρουλέτα.»
Τώρα αυτό, πώς το μεταφέρεις σε σενάριο;
Θα μου πείτε ο ίδιος ο Tom Robbins ήταν ο αφηγητής στην ταινία.
Οπότε, υποθέτω πως θέλετε να πείτε, τον βάζεις να το διαβάσει.
Μα όταν περισσότερο απ’ το μισό βιβλίο είναι γραμμένο έτσι;
Τι θα κάνεις; Από τα 120 λεπτά μιας ταινίας τα 60 θα κινηματογραφήσεις τον
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…αφηγητή να διαβάζει ένα κείμενο;
Μπα…
Να λοιπόν γιατί δεν έχει προσαρμοστεί κανένα άλλο βιβλίο αυτού του, εξαιρετικού, λογοτέχνη σε σενάριο για να γίνει ταινία.
Μπορεί να φανεί απόλυτο, αλλά προσωπικά πιστεύω πως η πραγματική λογοτεχνία, όπως την κατανοώ εγώ δηλαδή, δεν μεταφέρεται στο πανί.
Φαντάζει αιρετικό και μονόχνοτο αυτό, και μπορεί να κάνω λάθος, άλλωστε
εδώ καταθέτω, ατάκτως ειρημένες, προσωπικές απόψεις και μόνο, δεν προσπαθώ να δρέψω δάφνες κριτικού ή ειδικού περί της λογοτεχνίας ή ακόμα
και του κινηματογράφου, παρόλο που έχω δει χιλιάδες ταινίες πολύ περισσότερες βέβαια, απ’ όσα βιβλία έχω διαβάσει.
Όταν διαβάσεις ένα βιβλίο και πεις:
-«Πω, πω, τι ωραίο σενάριο που θα γινόταν!», αυτό που μόλις διάβασες δεν
είναι ακριβώς λογοτεχνία.
Μα θα μου πείτε, πάρα πολλά βιβλία κορυφαίων πωλήσεων (best seller επί
το …ελληνικότερον) έχουν γίνει εξαιρετικές ταινίες. Συγγραφέων αναμφισβήτητα μεγάλου βεληνεκούς και εγνωσμένου κύρους. Δε μιλάμε για ανθρώπους που έχουν γράψει …Άρλεκιν.
«Το όνομα του Ρόδου» του Umberto Eco, ας πούμε.
Ε, ναι. Η ταινία δεν ήταν κακή, αλλά ήταν σα να έβλεπες τη …σκιά του
βιβλίου. Υπήρχε και η επιβλητικότητα του μεγάλου Sean Connery, που επηρέαζε προς το «καλή ταινία αυτή», γεγονός αναμφισβήτητο. Αλλά το ίδιο το
βιβλίο απογειώνει.
Μπορείς, κατά την ταπεινή μου άποψη, να κάνεις ποίηση με εικόνες, ακόμα
και με κινούμενες.
Δεν μπορείς να κάνεις όμως εικόνες, την ποίηση.
Κι ας είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις.
Ας αρκεστούμε λοιπόν σε μεταφορές στο σινεμά βιβλίων όπως το «The
Hunt for Red October» σε σκηνοθεσία John McTiernan, σενάριο των Larry
Ferguson & Donald E. Stewart, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Tom
Clancy.
Είναι λογοτεχνία το συγκεκριμένο βιβλίο;
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Συγνώμη, δεν θα απαντήσω σ’ αυτό!
Απαντήστε κι εσείς σε κάτι…
*********************************************
Υ.Γ.
Η πρώτη Ελληνική προσπάθεια μεταφοράς στην οθόνη βιβλίου είναι η βουβή ταινία «Δάφνις και Χλόη» σε σκηνοθεσία του Ορέστη Λάσκου το 1931.
Το «Δάφνις και Χλόη» είναι μία ιστορία αγάπης που έγραψε ένας από τους
πρώτους μυθιστοριογράφους του κόσμου, ο Έλληνας Λόγγος, συγγραφέας
του 3ου μ.Χ. αιώνα.
Βλέπουμε λοιπόν, πως δεν άργησε ο Ελληνικός κινηματογράφος να ακολουθήσει μεταφέροντας ένα βιβλίο στη μεγάλη οθόνη.
Επτά χρόνια, κι εκείνη την εποχή, την εποχή των απαλών ονύχων του κινηματογράφου, δεν είναι και μεγάλο διάστημα.
Και με τι διαφορά μέσων!
Μάλιστα, πρώτος από κάθε άλλο Ευρωπαίο σκηνοθέτη του κινηματογράφου, ο Λάσκος παρουσίασε γυμνό ηθοποιό, γι’ αυτό και όταν η ταινία βγήκε
στις αίθουσες είχε χαρακτηριστεί από ορισμένους ως «πορνογράφημα»!
*μια οπτική οφθαλμαπάτη της κίνησης που συμβαίνει εξ αιτίας του φαινομένου διατήρησης της εικόνας στο μάτι, επί 1/12 του δευτερολέπτου.
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Οι χαρακτήρες του βιβλίου
στην οθονη
Θάνος Καλαμίδας

Τ

ον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του T.R.
Tolkien τον διάβασα στην Αγγλία όταν
ακόμα δεν είχε μεταφραστεί στα Ελληνικά. Και έπαθα τέτοια πλάκα που πέρασαν
σχεδόν δυο μήνες μέχρι να ξανανοίξω βιβλίο. Έχω δε επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν είμαι
φίλος του φανταστικού μυθιστορήματος και για μένα
το να διαβάσω το τρίτομο έργο του Tolkien ήταν από
μόνο του μεγάλη ιστορία. Αποτέλεσμα; Σπάνια ξαναδιάβασα βιβλίο φαντασίας γιατί πέρα από την προσωπική αντιπάθεια στο είδος προστέθηκε και η σύγκριση.
Ποιο βιβλίο φαντασίας θα μπορούσε να συγκριθεί με
αυτό που όχι απλά οριοθέτησε το είδος, αλλά «κατασκεύασε» κόσμους ολόκληρους που πάνω σε αυτούς
κινούνται όλοι οι υπόλοιποι συγγραφείς του είδους;
Κάποιοι κατά περιόδους είχαν δοκιμάσει να μεταφέρουν το τρίτομο έργο του Tolkien σε σενάριο για να
γίνει ταινία και κάποιοι άλλοι είχαν δοκιμάσει να του
δώσουν μορφή graphic novel. Αποτυχία. Πού να βολέψεις πάνω από 1800 σελίδες συνεχούς δράσης σε 90
λεπτά, άντε δυο ώρες. Αδύνατο. Και ξαφνικά κατά τα
τέλη του 20ου αιώνα, εμφανίζεται ένας παχουλούλης
γενειοφόρος Νεοζηλανδός με παρελθόν σε κάτι γλυκανάλατες ταινίες της πλάκας και λέει, εγώ. Πού πας
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ρε μεγάλε Παπούα ξυπόλυτος στ’ αγκάθια; Έπεσε πολύ γέλιο και εγώ δήλωσα μονολεκτικά, αδύνατον!
Τελικά ήταν ο Peter Jackson που γέλασε τελευταίος. Η τριλογία του Jackson
ήταν απλά καταπληκτική σε σημείο που αντέδρασα με ενθουσιασμό όταν
μετά από μερικά χρόνια ανακοίνωσε ότι θα μετέφερε στον κινηματογράφο
και το άλλο μεγαλούργημα του Tolkien, το Χόμπιτ. Όταν είδα και το τρίτο
μέρος της σειράς του Άρχοντα αποφάσισα να …ξαναδιαβάσω την τριλογία
για να δω τι είχε χάσει. Εντάξει, έλειπαν τα τραγούδια των νάνων και των
νεράιδων, έλειπαν κάποια πράγματα, μικρογεγονότα εδώ κι εκεί αλλά τώρα
ζουσα την αντιστροφή με τότε που είχα πρωτοδιαβάσει τα βιβλία. Ο κάθε
ήρωας του Tolkien, ακόμα κι ο πιο ουδέτερος και ουσιαστικά ανύπαρκτος
είχε αποκτήσει από τον Jackson μορφή, χαρακτηριστικά, φωνή. Δεν ήταν
πια ένα κινηματογραφικό έργο στηριγμένο σε ένα βιβλίο αλλά ένα βιβλίο
και μια ταινία που συνυπήρχαν και μάλιστα συμπλήρωναν το ένα το άλλο.
Ο Jackson είχε μεταφράσει το έργο του Tolkien σε εικόνα.
Το 1972, ο Francis Ford Coppola μετέφερε στον κινηματογράφο το βιβλίο
του Mario Puzo, τον Νονό. Το βιβλίο του Puzo είχε κάνει επιτυχία στην Αμερική αλλά η ταινία ήταν αυτή που έφερε την ιστορία σε όλα τα σπίτια εκείνη
την εποχή. Μάλιστα η ταινία θεωρείται σαν η πρώτη αληθοφανής καταγραφή της ζωής μιας πολύ συγκεκριμένης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας
που δρούσε και συνεχίζει να δρα στις ΗΠΑ και στην Ιταλία ακόμα και σήμερα, επηρεάζοντας ακόμα και πολιτικές εξελίξεις.
Αλλά αυτές οι δυο ταινίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν το θετικό πείραμα. Υπάρχει όμως και το Dune. To Dune ήταν το κορυφαίο έργο του Frank
Herbert και ίσως ένα από τα σημαντικότερα έργα στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Το βιβλίο είναι must-read για όποιον θέλει να έχει οποιαδήποτε σχέση με την επιστημονική φαντασία, το ίδιο πολύπλοκο, πυκνογραμμένο και γεμάτο δράση με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Tolkien.
Το 1981 ο πολύ γνωστός σκηνοθέτης David Lynch ανακοινώνει ότι θα το
μεταφέρει στον κινηματογράφο και μάλιστα θα είναι ο ίδιος που θα διαμορφώσει το σενάριο για την ταινία. Η ταινία φτάνει επιτέλους στους κινηματογράφους το 1984. Αποτέλεσμα; Κανένας δεν ήθελε να διαβάσει το βιβλίο
του Herbert. Για κάποιο περίεργο λόγο το βιβλίο συνδέθηκε με την ταινία,
με μια ταινία βαρετή, ενοχλητικά σκοτεινή και ανούσια με πάρα πολλά κενά,
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σε σημείο που μόνο όσοι είχαν διαβάσει το βιβλίο καταλάβαιναν τι συμβαίνει. Στην περίπτωση του Dune είχαμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από
ότι στη περίπτωση του Άρχοντα και του Νονού. Ενώ οι δυο ταινίες έγιναν ο
λόγος πρώτον οι πωλήσεις όλων των βιβλίων του Tolkien να δουν μια καινούργια άνοιξη, δεύτερο ο Νονός να μεταφραστεί κι εκδοθεί σχεδόν σε όλες
τις γλώσσες του κόσμου, το Dune χάθηκε τελείως σαν βιβλίο και ένας από
τους μεγαλύτερους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας στην ιστορία του
είδους πήγε στα αζήτητα.
Οι μεταφορά βιβλίου και μάλιστα γνωστού βιβλίου στην μικρή ή στη μεγάλη οθόνη έχει ιστορία όση είναι και η ιστορία του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης. Μην ξεχνάμε ότι τη μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία στην Ελλάδα δεν την έκανε το survivor αλλά το «Χριστός Ξανασταυρώνεται» του
Καζαντζάκη που όταν προβαλλόταν ερήμωνε όλη η Ελλάδα. Το ίδιο ίσχυε
με τους «Εμπόρους των εθνών» του Παπαδιαμάντη ή ακόμα και τους «Πάνθεους» του Τάσου Αθανασιάδη.
Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες η μεταφορά βιβλίων στον κινηματογράφο έχει γίνει πολύ πιο πιστή, και το πιο τελευταίο παράδειγμα
θα μπορούσε να είναι το «Μυστικό του Brokeback Mountain», που ξεκίνησε
από ένα διήγημα. Δυστυχώς όμως αυτό συνεχίζει να είναι η εξαίρεση σε έναν
κανόνα που θέλει η μεταφορά βιβλίων στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη να είναι
συχνά καταστροφική. Δεν θα πάμε πολύ παλιά και υπενθυμίζω ότι μεγάλο
ρόλο παίζει και η προσωπική αισθητική, αλλά για παράδειγμα θεωρώ ότι
σε σύγκριση με το βιβλίο, ο «Κώδικας του Ντα Βίντσι» (2003) με τον Hanks
ήταν η απόλυτη αποτυχία. Το All the King’s Men – συγνώμη δεν γνωρίζω
τον ελληνικό τίτλο – του 2006, ήταν για κλάματα σε σχέση με το βιβλίο, κι
εκεί βέβαια που βρίζεις αυτόν που έδωσε την άδεια να το κάνει φιλμ (ευτυχώς γι’ αυτόν, ο συγγραφέας είχε πεθάνει) η περίπτωση της σειράς ταινιών
του Μπορν.
Η μεταφορά ενός βιβλίου και μάλιστα ενός γνωστού βιβλίου που έχει ήδη
σχηματίσει τους χαρακτήρες και έχει με τη βοήθεια της φαντασίας του αναγνώστη δώσει ζωή στο περιβάλλον που εξελίσσεται η ιστορία, είναι άθλος
αλλά όχι αδύνατο, και αυτό έχει αποδειχτεί σε όλη την ιστορία της μικρής
και της μεγάλης οθόνης. Με τον ίδιο τρόπο όμως έχει αποδειχτεί ότι αυτός
που θα κάνει αυτή τη δουλειά επιβάλλεται όχι μόνο να αγαπάει με πάθος
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το βιβλίο αλλά και να έχει και γνώσεις, βαθιές γνώσεις στην τέχνη του κινηματογράφου. Η αποτυχία μεταφοράς βιβλίων στον κινηματογράφο ή την
τηλεόραση, δεν ήταν λάθος του συγγραφέα αλλά έλλειψη γνώσεων και
οράματος του σκηνοθέτη.
Συμπέρασμα; Απέφυγε να δεις ταινία που έχεις διαβάσει το βιβλίο. Αλλά αν
σου τύχει, διασκέδασέ το και που ξέρεις, μπορεί να σου βγει …άρχοντας!
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Συγκρίσεις και αντιθέσεις
Ταινίες και βιβλία
Σοφία Παπαντωνίου

Σ

την ερώτηση αν προτιμάτε να δείτε μια ταινία εμπνευσμένη από ένα βιβλίο αντί να διαβάσετε το ίδιο το βιβλίο οι απαντήσεις που
θα πάρετε από ένα πολυσυλλεκτικό κοινό
είναι πολλές και συχνά διαμετρικά αντίθετες. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να διαβάζουν βιβλία
και άλλοι προτιμούν να παρακολουθούν ταινίες. Υπάρχουν και αυτοί που απολαμβάνουν και τα δυο.
Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι για μερικούς ανθρώπους, η ανάγνωση ενός βιβλίου δεν είναι και η ευκολότερη υπόθεση στον κόσμο. Κάποιοι, - και μην το
υποτιμάτε, είναι αρκετοί ώστε να είναι αξιοσημείωτος ο
τελικός αριθμός - έχουν πραγματικά προβλήματα ανάγνωσης και συγκέντρωσης που μπορεί να έχουν σαν
ρίζα τους και παθολογικές αιτίες.
Όσο για τα βιβλία και τις ταινίες σαν σύγκριση, σε πρώτη φάση οι ομοιότητες είναι διακριτές. Όλοι μας έχουμε
αγοράσει πολλές φορές ένα βιβλίο και το έχουμε παρατήσει μετά από μάχη για να διαβάσουμε ακόμα κι αυτήν
την πρώτη σελίδα. Αυτό δεν έχει να κάνει με ικανότητα ή αυτοσυγκέντρωση αλλά με το γεγονός ότι αν το
βιβλίο δεν προκαλεί το προσωπικό ενδιαφέρον ή αν το
βιβλίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, οποίες κι
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αν είναι αυτές, δεν αξίζει να το συνεχίσουμε. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι
μέσα από ένα πιθανώς πολύ ελκυστικό εξώφυλλο να μην ταιριάζει με την
προσωπική μας αισθητική.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις ταινίες. Πόσο συχνά έχουμε παρακολουθήσει τρέιλερ από αυτά που διαφημίζονται στην τηλεόραση, πιστεύοντας
ότι η ταινία είναι αυτό ακριβώς που θα θέλαμε να δούμε; Αυτό που ακολουθεί είναι να περιμένουμε να βγει η ταινία στο σινεμά για να πάμε να την
δούμε ή να περιμένουμε μέχρι να μπορέσουμε να την «κατεβάσουμε» ή να
την νοικιάσουμε, πάντα με ανυπομονησία για να δούμε αυτό που μας έκανε
το τρέιλερ να περιμένουμε. Στο τέλος όμως φτάνουν τα πρώτα δέκα λεπτά
για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να βλέπεις κάτι
που στον πιο κόσμιο χαρακτηρισμό του είναι «βαρετό». Όπως ακριβώς συμβαίνει με το βιβλίο.
Αλλά υπάρχει και η περίπτωση μερικές φορές να είναι ευκολότερο να παρακολουθήσετε μια ταινία από το να διαβάσετε το βιβλίο. Μερικές ταινίες που
είναι προσαρμογές βιβλίων, έχουν βελτιώσει την αίσθηση, τους χαρακτήρες,
το τοπίο ακόμα και τον διάλογο του βιβλίου. Άλλη μια ιδιαιτερότητα χρήσιμη, για άτομα που έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, καθώς η παρακολούθηση της ταινίας μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία της ανάγνωσης του βιβλίου.
Και πώς να το κάνουμε, οι οπτικές εικόνες είναι πολύ ισχυρές στο συνειδητό
μας σε σχέση με την εμπειρία της ανάγνωσης και της ανάπτυξης των δικών
μας εικόνων με τη φαντασία μας.
Η αντίθετη πλευρά; Υπάρχουν πολλά βιβλία που έχουν γίνει ταινίες. Η μεταφορά ενός βιβλίου σε ταινία δεσμεύεται από την χρηματοδότηση και την
αισθητική του σκηνοθέτη. Διαβάζοντας το βιβλίο, βυθίζεσαι στη προσωπική
σου φαντασία, που δεν έχει τους ίδιους περιορισμούς, ελεύθερη ακόμα και
να αυτοσχεδιάσει ή να ταυτιστεί.
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Οι αδικημένες κωμωδίες
δημητρησ κοντογιαννησ

Υ

πάρχουν μόλις 3 ταινίες που έχουν κερδίσει στις πέντε «μεγάλες» κατηγορίες
των Όσκαρ (καλύτερης ταινίας, σεναρίου,
σκηνοθεσίας, α’ ανδρικού και γυναικείου
ρόλου), το «Συνέβη μία Νύχτα», το «Στη
Φωλιά του Κούκου» και η «Σιωπή των Αμνών». Και οι
τρεις αυτές ταινίες-μύθος είχαν Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου, βασισμένο στα αντίστοιχα βιβλία οι δύο
τελευταίες και σε μία σύντομη ιστορία το «Συνέβη μία
Νύχτα». Προφανώς όταν ξεκινάς με μία πάρα πολύ δυνατή ιστορία μπορείς να φτιάξεις εκπληκτικές ταινίες,
δεν προσφέρονται όμως όλες οι κατηγορίες βιβλίων για
πετυχημένες μεταφορές στη μεγάλη οθόνη. Δυστυχώς
ένα είδος είναι σχεδόν καταδικασμένο πάντα να χάνει
την ποιότητά του στη μεταφορά: η κωμωδία.
Αρχικά ας ξεκινήσουμε παραδεχόμενοι ότι δεν έχουμε
διαβάσει αρκετά βιβλία που να μας έχουν κάνει να κλάψουμε από τα γέλια. Όπως και να το κάνουμε, το κλάμα πουλάει πολύ καλύτερα από το γέλιο και η αγωνία
πουλάει πιο πολύ από ό,τι το γέλιο και το κλάμα ταυArsOvi 27

τόχρονα. Δεν είναι τυχαίο που τα βιβλία που πουλάνε σαν τρελά είναι είτε
μυστηρίου είτε συνέχειες που χτίζουν πάνω στα προηγούμενα. Ας παραδεχτούμε και κάτι ακόμα: όταν μιλάμε για αστείες ταινίες, το πρώτο πράγμα
που πλέον έρχεται στο μυαλό μας είναι κωμωδίες καταστάσεων. Έχουμε πήξει στις φτηνές αμερικανιές όπου είτε κάποιο κοινωνικό γκρουπ -συνήθως
έφηβοι- κάνει χαζομάρες, είτε απλά είναι ρομαντικές ταινίες με μερικές σχετικά αστείες σκηνές να παρεμβάλλονται.
Η κωμωδία δεν είναι απλά γκριμάτσες ή ατυχίες που κάνουν τον πρωταγωνιστή ρεζίλι μπροστά στην όμορφη κοπέλα. Η κωμωδία είναι κάτι το ιερό.
Έχει άλλη δύναμη το να κλωτσάς κάποιον όταν είναι ξαπλωμένος και άλλη
να του ρίχνεις μια γερή στα αχαμνά όταν πανηγυρίζει, και με το «κάποιον»
δεν αναφέρομαι στον πρωταγωνιστή αλλά στον θεατή. Για παράδειγμα,
όταν στους «Ιππότες της Ελεϊνής Τραπέζης» των Monty Python ο Βασιλιάς
Αρθούρος καταφέρνει επιτέλους να φτάσει στο κάστρο που φυλάσσεται το
ιερό δισκοπότηρο, αποτυγχάνει παταγωδώς μέχρι και να περάσει την πόρτα
(και τρώει και έναν κουβά σκατά στο κεφάλι). Δεν υπάρχει happy ending
γιατί ο πρωταγωνιστής δεν το αξίζει: δεν είχε καμία ηθική ανωτερότητα από
οποιονδήποτε, δεν έμαθε τίποτα και δεν προόδευσε καθόλου σε όλη την
ταινία. Αν για κάποιο λόγο είσαι Άγγλος και ταυτίστηκες με την σνομπ συμπεριφορά του, η «ανταμοιβή» είναι οι γραφικές βρισιές από τους αντιπαθητικούς Γάλλους φύλακες του κάστρου και ο κουβάς με τα περιττώματα στο
κεφάλι.
Πάμε όμως και στο θέμα μας, στα βιβλία που έγιναν ταινίες. Ας πάρουμε
για παράδειγμα ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία, το Catch-22, ένα από τα
διασημότερα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα που έγινε μία μέτρια αντιπολεμική κωμωδία. Αν απλά διάβαζες το Catch-22 θα μαγευόσουν από τον τρόπο
αφήγησης των γεγονότων, ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κλίμα
όλης της ιστορίας. Δεν υπάρχει χρονολογική σειρά στην αφήγηση, γίνονται
ξαφνικά μεγάλες αποκαλύψεις και παρουσιάζονται ως κάτι που έπρεπε ήδη
να γνωρίζουμε, υπάρχουν διάσπαρτες λέξεις που χρειάζεσαι λεξικό για να
τις καταλάβεις και, γενικότερα, είναι ένα έργο που επιμελέστατα εμφανίζεται ασυνάρτητο. Πώς στην ευχή το μεταφέρεις αυτό σε μία ταινία;
Πώς μπορείς να κάνεις τον θεατή να βιώσει εναλλαγές μεταξύ υστερικού
γελοίου και φρίκης, όταν οι κωμικές σκηνές εναλλάσσονται με σκηνές θα28 ArsOvi

νάτου κεντρικών προσώπων; Πώς χωράς μία πολυδιάστατη περίπλοκη ιστορία σε μόλις δύο ώρες; Πώς μπορείς να δημιουργήσεις σύγχυση στον θεατή
αλλά ταυτόχρονα να μη χάσεις το ενδιαφέρον του; Πώς μπορείς παράλληλα
με όλα αυτά να τον βάλεις να σκεφτεί τα βαθύτατα ζητήματα που θέτει το
βιβλίο περί ζωής, θανάτου και πνεύματος; Η απάντηση είναι πως δυστυχώς
σε μία ταινία όλα αυτά ταυτόχρονα δεν μπορείς να τα κάνεις. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν μία καλούτσικη ταινία όπου ο χρόνος κυλάει γραμμικά, οι
χαρακτήρες δεν πεθαίνουν σαν τις μύγες και οι τραγικές σκηνές που απέμειναν είναι οι δύο απολύτως απαραίτητες για να βγάζει νόημα η ιστορία.
Σήμερα αυτή η ταινία δεν θα γυριζόταν, όχι γιατί ήταν κακή (είπαμε, μέτρια
προς καλούτσικη ήταν, όχι κακή), αλλά επειδή αντί για ταινία θα γινόταν
σειρά. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξουν λυπητερές στιγμές με βαθύτερα νοήματα και μεγαλύτερη πρόοδο στους χαρακτήρες αν η κωμωδία είναι
τεμαχισμένη σε μικρότερα κομμάτια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το
«How I Met Your Mother», όπου όχι απλά υπάρχουν πολλές λυπητερές στιγμές, αλλά δεν υπάρχει καν η κλασσική έννοια του happy ending.
Ίσως η λύση για τις κωμωδίες να είναι τελικά αυτή: ο χωρισμός σε μικρότερα κομμάτια, σε επεισόδια μίας σειράς. Πόσο ωραία θα ήταν μία σύγχρονη
μεταφορά του «Τρεις σε μια βάρκα (χώρια ο σκύλος)» όπου κάθε στάση του
ταξιδιού θα ήταν και ένα επεισόδιο; Έχουμε την τύχη να ζούμε στην χρυσή εποχή για τις τηλεοπτικές σειρές. Ίσως με τη δομή που προσφέρουν οι
σειρές, το ανεβασμένο μπάτζετ αλλά και το κοινό που υπάρχει να έχουμε
την τύχη να δούμε κωμικά βιβλία να μεταφέρονται με μεγάλη επιτυχία στην
οθόνη.
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Όλα τα βιβλία
είναι εκδόσεις
ι ΔΩΡΕΑΝ
Και όλα διατίθεντα
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6 λόγοι για τους οποίους
το Βιβλίο είναι (σχεδόν πάντα)
καλύτερο από την Ταινία

Κ

ανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός
πως σχεδόν πάντα το βιβλίο ξεπερνά κατά
έτη φωτός τη μεταφορά του στον κινηματογράφο. Αλλά γιατί; Παρακάτω θα διαβάσετε 6 λόγους επειδή. Παρακαλούνται όσοι
σκηνοθέτες διαβάσουν το συγκεκριμένο άρθρο, να το
θεωρήσουν σκονάκι για τις μελλοντικές τους δουλειές.
Η Ταινία Χάνεται στη Μετάφραση
Νομίζω πως ξέρετε όλοι ότι ο Στίβεν Κνγκ δεν είχε ευχαριστηθεί καθόλου από την προσέγγιση του Στάνλεϊ
Κιούμπρικ στη Λάμψη. Για την ακρίβεια δεν του άρεσε
καθόλου ο αδύναμος - τύπου «τσιρίζω και τρέχω» χαρακτήρας της Shelly Duvall και η απότομη κάθοδος στην
τρέλα του Νίκολσον σε αντίθεση με τον Τζακ Τόρανς
του βιβλίου, ο οποίος ακολούθησε μια αργή και βασανιστική πορεία μέχρι που το ‘χασε. Χωρίς τους συγγραφείς
στο πλευρό τους, οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι
πρέπει να πάρουν το έργο και να το ερμηνεύσουν κατά
το δοκούν. Και όπως επίσης ξέρετε όλοι, υπάρχουν πολλοί τρόποι να ερμηνεύσει κανείς ένα βιβλίο. Η ανάγνωση είναι κι αυτή μια υπόθεση υποκειμενική.
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«Εγώ ΔΕΝ είχα ΑΥΤΟ στο μυαλό μου!»
Από τη στιγμή που ο σκηνοθέτης «δει» το βιβλίο με τα σκηνικά του και
τους χαρακτήρες του, αναγκαστικά περιοριζόμαστε να δούμε ό,τι βλέπει. Κι
όμως, 500 αναγνώστες μπορεί να έχουν 500 διαφορετικές ιδέες σχετικά με
τον ίδιο χαρακτήρα του ίδιου βιβλίου. Κι αν ο ηθοποιός που θα ερμηνεύσει
το ρόλο του χαρακτήρα δεν πλησιάζει αρκετά αυτό που έχει ο καθένας φανταστεί, ακολουθεί και η απογοήτευση. (Θυμάστε τι έγινε με το καστ των 50
αποχρώσεων; Ναι, μας νοιάζει!)
Η εισαγωγή του Huxley στο «Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος» είναι κάτι
που θυμάμαι ακόμα και οι λέξεις υπάρχουν πάντα στο μυαλό μου. Όμως η
αντίστοιχη εισαγωγή στην ταινία του ’80 (ήταν άθλια, ναι) δεν μου έφερε
καμία απολύτως γνώριμη εικόνα στο νου. Δώστε μου πίσω το βιβλίο, ευχαριστώ πολύ.
Περιορισμένος Χρόνος Αφήγησης
Ο χρόνος είναι ένα θέμα. Οι ταινίες περιορίζονται σε 90 - 180 λεπτά. Αντίθετα, ένα βιβλίο γράφεται και διορθώνεται και δουλεύεται ξανά και ξανά, μέσα
σε ένα αέναο χρονικό πλαίσιο. Η συμπύκνωση ενός βιβλίου σε μια ταινία,
πάντα οδηγεί σε παραλειπόμενες σκηνές και σε συντμήσεις εξελίξεων.
Το Σενάριο ΔΕΝ Δικαιώνει πάντα το Βιβλίο
Παρόλο που η ταινία είναι κυρίως οπτικοακουστικό υλικό, περιορίζεται αυστηρά στο να μας λέει την ιστορία μόνο μέσα από το διάλογο. Το να μεταφέρεις τις λέξεις του βιβλίου σε εικόνες και διάλογο δεν είναι καθόλου εύκολο,
ειδικά όταν έχεις ένα βιβλίο με πολλούς εσωτερικούς διαλόγους, ή μεγάλα
κομμάτια που μιλούν για το τι γίνεται στο μυαλό του κάθε χαρακτήρα.
Τα Βιβλία αφήνουν τον Αναγνώστη να συμπληρώσει τις εικόνες
Μερικές ταινίες είναι πολύ καλές επειδή «παίζουν» όπως και τα βιβλία. Τα
Φιλμ Νουάρ κι αργότερα ο Άλφρεντ Χίτσκοκ έκαναν καταπληκτική δουλειά
στη λεπτή κι αυξανόμενη ένταση. Φυσικά, η ταινία «τα σαγόνια του καρχαρία» ήταν τόσο δυνατή επειδή σαν αναγνώστης ποτέ δεν μπορούσες να
δεις τον καρχαρία! Χωρίς το οπτικό υλικό, οι αναγνώστες σχηματίζουν τις
εικόνες μόνοι τους στο μυαλό τους. Όμως καμιά φορά οι ταινίες ξεπερνούν
τον εαυτό τους με τα οπτικά εφέ.
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Το Βιβλίο Μένει Μαζί σου
Η μουσική έχει το βινύλιο και η συγγραφή έχει τα βιβλία, όμως οι ταινίες δεν
έχουν κάποιο φυσικό αντικείμενο με το οποίο να μπορείς να δεθείς συναισθηματικά - εκτός αν θεωρείς συναισθηματικό δέσιμο τα Dvd και τις παλιές,
καλές βιντεοκασέτες. Οπότε κάθε φορά που διαφωνείς με κάποιον για το
αν είναι το βιβλίο καλύτερο από την ταινία του, μπορεί απλά να σκέφτεσαι
τον ταλαιπωρημένο παλιό σου φίλο που στέκεται στο σκονισμένο ράφι του
παιδικού σου δωματίου.
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Μια ματιά στη σχέση
μεταξύ βιβλίου και ταινίας
Θόδωρος Νάσος

Ό

ταν μιλάμε για μεταφορές βιβλίων στον
κινηματογράφο, το πιο συνηθισμένο
που λέμε ή ακούμε να μας λένε είναι :
«Μα δεν έγινε έτσι στο βιβλίο!» Όμως
η σχέση μεταξύ του βιβλίου και της ταινίας του, δεν περιορίζεται μόνο στο κατά πόσο η ταινία
ακολουθεί πιστά το βιβλίο. Πρέπει να καταλάβουμε πως
υπάρχουν πράγματα που ένα βιβλίο μπορεί να τα κάνει
ενώ η ταινία δεν μπορεί, αλλά και το αντίστροφο: Τα βιβλία χρησιμοποιούν τις λέξεις για να μας διηγηθούν μια
ιστορία. Οι ταινίες χρησιμοποιούν τις εικόνες. Δεν είναι
όμως μόνο αυτό, οι ταινίες που προκύπτουν από κάποιο
βιβλίο είναι ...ταινίες, είναι ένα ξεχωριστό είδος τέχνης
από το βιβλίο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη σχέση μεταξύ
των βιβλίων και τις μεταφορές τους στον κινηματογράφο, θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο στο παρελθόν και στο
πώς διαμορφώθηκε κι εξελίχθηκε η συγκεκριμένη βιομηχανία. Θα κοιτάξουμε τους τρόπους με τους οποίους
η μεταφορά της λογοτεχνίας στον κινηματογράφο επηρεάζει την κοινωνία και τις αιτίες που προκαλούν επευφημίες ή αρνητική κριτική.
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Ο Σαίξπηρ ήταν τυπικά ο πρώτος που μετέφερε τη λογοτεχνία στη σκηνή το
1600, όμως οι μεταφορές στον κινηματογράφο ήρθαν πολύ-πολύ αργότερα,
από τον George Melies. Το 1902, ο Melies δημιούργησε την πρώτη ταινία
επιστημονικής φαντασίας, βασισμένη στο βιβλίο του Ιουλίου Βερν “From
the Earth to the Moon”, με τίτλο “A Trip to the Moon”. Μια ταινία που όχι
μόνο θεωρείται ως μια από τις 100 καλύτερες ταινίες του 20ου αιώνα, όχι
μόνο έχει μείνει στην ιστορία για τα ειδικά εφέ της και το animation, όχι
μόνο γιατί είναι η πρώτη ταινία της κατηγορίας Sci-Fi, αλλά κι επειδή προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ο Melies συνέχισε να δημιουργεί υπέροχες ταινίες από πολύ γνωστά βιβλία, όπως Τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ και
Ροβινσώνας Κρούσος. Από κει και μετά μπήκαν στο παιχνίδι πολλοί Γάλλοι
και Ιταλοί, κι ακολούθησαν αργότερα και οι Αμερικανοί, μεταφέροντας στον
κινηματογράφο ακόμα και ποιήματα και διηγήματα.
Οι μεταφορές βιβλίων στον κινηματογράφο έγιναν αποδεκτές με μεγάλο
ενθουσιασμό, με τους κριτικούς να τις θεωρούν επιμορφωτικές για το κοινό
και καινοτόμες στο χώρο. Ο D.W. Griffith είχε πει: «Οι πρώτες ταινίες έγιναν
δεκτές με τόσο ενθουσιασμό όχι μόνο για την καινοτομία τους αλλά και
γιατί προσέφεραν την υπόσχεση επιμόρφωσης του κοινού τους». Ο κριτικός κινηματογράφου Στίβεν Μπους είχε πει πως «ένα έπος που διαβάστηκε κι αγαπήθηκε από ολόκληρες γενιές αναγνωστών δεν μπορεί παρά να
αγαπηθεί και ως κινηματογραφική παραγωγή. Εξάλλου η λέξη «κλασικό»
έχει και κάποια σημασία. Τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού θέματος έχουν
αναγνωριστεί και εκτιμηθεί από πολύ λίγους ανθρώπους. Η μεταφορά τους
στον κινηματογράφο δίνει την ευκαιρία σε αυτά τα έργα να γίνουν γνωστά
σε ολόκληρο τον κόσμο.» Ο Τζακ Λόντον πίστευε πως οι ταινίες θα σπάσουν
επιτέλους τα στενά όρια της φτώχειας και του περιβάλλοντος και θα παρέχουν παγκόσμια επιμόρφωση. Το περιοδικό Paramount είχε δημοσιεύσει
γύρω στο 1915: «Τα μεγαλύτερα μυαλά αυτού του κόσμου έχουν μεταφέρει
τα μηνύματά τους μέσω των βιβλίων ή των θεατρικών τους. Οι ταινίες προσφέρουν κι επιπλέον ευχαρίστηση.»
Η δημοτικότητα των ταινιών συνέχισε να αυξάνεται με τα χρόνια. Τόσο πολύ,
που το 1939, σχεδόν κάθε ταινία που γυριζόταν ήταν μεταφορά κάποιου λογοτεχνικού έργου, όπως το Άνθρωποι και Ποντίκια, Ο μάγος του Οζ, Ανεμοδαρμένα Ύψη. Μεταξύ του 1927 και 1977, τα τρία τέταρτα των βραβευμένων
ταινιών ήταν μεταφορές βιβλίων στον κινηματογράφο, με δημοφιλέστερους
συγγραφείς τους Ουγκώ, Ντίκενς, Μπαλζάκ. Στα χρόνια που ακολούθησαν,
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οι μεταφορές βιβλίων στον κινηματογράφο εξακολούθησαν να παραμένουν
το ίδιο αγαπητές από το κοινό.
Σήμερα, οι μεταφορές βιβλίων στον κινηματογράφο δεν περιορίζονται πια
σε κλασικά μόνο έργα, αλλά συμπεριλαμβάνουν πολλά λογοτεχνικά είδη,
ρομάντζα, θρίλερ, τρόμου και αστυνομικά. Κάποια από τα πιο γνωστά έργα
είναι η Σιωπή των Αμνών, η Λάμψη, Κάρι, ο Νονός. Σύμφωνα με τις στατιστικές του 1992, το 85% από όλες τις οσκαρικές ταινίες είναι μεταφορές
βιβλίων. Και δεν είναι να απορεί κανείς. Υπάρχουν άπειρες ταινίες που έχουν
γυριστεί πάνω σε βιβλία και οι οποίες έχουν αντέξει στο χρόνο κι εξακολουθούν να είναι αγαπητές και στις μέρες μας. Κάποιες από αυτές ενδεικτικά:
Σφαγείο Νο5, Η Φωλιά του Κούκου, Κατς-22.
Παρόλη την αυξανόμενη δημοτικότητα αυτών των ταινιών, υπάρχουν και
πολλές ανησυχίες και διαφωνίες σχετικά με το θέμα και δεν είναι όλες για
τους ίδιους λόγους. Για παράδειγμα, πολλοί πιστεύουν ότι οι μεταφορές βιβλίων στον κινηματογράφο εκφυλίζουν κατά κάποιο τρόπο το είδος του κινηματογράφου, που είναι κι αυτό ένα είδος τέχνης κι έχει τους δικούς του
τρόπους και «νόμους» δημιουργικότητας, και το να πατά πάνω σε κάποιο
άλλο είδος στερεί τις δυνατότητές του, στιγματίζοντας τον κινηματογράφο
ως μέσο προβολής της λογοτεχνίας, παρά ως τέχνη ξεχωριστή.
Αλλά η περιφρόνηση των ταινιών που γυρίζονται βασισμένες σε βιβλία δε
σημαίνει πως θα πρέπει να σταματήσουν τα βιβλία να μεταφέρονται και σε
άλλα είδη τέχνης, αλλά να μη γίνονται ταινίες. Είναι πιο λογικό ένα έργο
όπως πχ ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα να μεταφερθεί στην όπερα ή το μπαλέτο, παρά να γίνει ταινία. Οπότε η ανησυχία είναι όχι πως η μεταφορά του
βιβλίου θα υποβαθμίσει το βιβλίο, αλλά το πού θα μεταφερθεί. Και στον
κινηματογράφο θεωρείται - όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης Alain Resnais - ξαναζέσταμα φαγητού.
Υπάρχουν πάντως συγγραφείς που απολαμβάνουν τη μεταφορά των βιβλίων τους στη μεγάλη οθόνη, όπως πχ ο Γουίλιαμ Στάιρον, ο συγγραφέας της
Εκλογής της Σόφι, ο οποίος παρά το ότι ευχαριστήθηκε με το έργο, προτίμησε να μην αναμειχθεί στα γυρίσματα. Ο Βόννεγκατ, συγγραφέας του
Σφαγείου Νο5, θεώρησε πως η Universal Pictures δημιούργησε μια τέλεια
μεταφορά του βιβλίου του, αλλά τελικά παραδέχτηκε πως δεν του άρεσε το
πόσο βιομηχανοποιημένη ήταν η ταινία.
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Ένα άλλο επιχείρημα κατά των μεταφορών βιβλίων στον κινηματογράφο
είναι πως κάτι τέτοιο βλάπτει τελικά και τα δύο είδη τέχνης. Η Βιρτζίνια
Γουλφ είχε πει πως αυτή η συγχώνευση/συνεργασία λογοτεχνίας και κινηματογράφου είναι αφύσικη και καταστροφική και για τα δύο, με ζημιωμένο
στο τέλος το βιβλίο. Η Hannah Arendt ισχυρίστηκε πως το πρόβλημα με
τις ταινίες που γυρίζονται από βιβλία είναι πως κάτι τέτοιο οι παραγωγοί το
κάνουν όταν ξεμένουν από ιδέες και το κακό είναι πως το υλικό πρέπει να
δουλευτεί και να προσαρμοστεί στον κινηματογράφο για να γίνει διασκεδαστικό και μαζικό, αλλοιώνοντας σημαντικά το αρχικό έργο.
Σκεφτείτε λίγο την περίπτωση της ιστορίας του Salinger “Uncle Wiggly in
Connecticut”, που γυρίστηκε ταινία το 1949 με τίτλο “My foolish Heart”.
Ελάχιστες ομοιότητες παρουσιάζει η ταινία με το βιβλίο. Η ιστορία μετατράπηκε από την απεικόνιση την προαστιακής κοινωνίας σε ρομάντζο με
ευτυχές τέλος. Ο Salinger απογοητεύτηκε τόσο πολύ, που αποφάσισε να μην
επιτρέψει ποτέ ξανά βιβλίο του να μεταφερθεί στον κινηματογράφο, με αποτέλεσμα ποτέ να μη δούμε το Φύλακα στη Σίκαλη στη μεγάλη οθόνη. Μετά
είναι και η περίπτωση της Willa Cather, το βιβλίο της οποίας “a lost lady”
γυρίστηκε μια μετριότατη ταινία το 1934 που υποβάθμισε ακόμα και το ίδιο
το βιβλίο, με αποτέλεσμα και η Cather να δηλώσει πως ποτέ δε θα επιτρέψει
άλλη φορά ο κινηματογράφος να αγγίξει κανένα από τα βιβλία της.
Με τόσο σαρωτική αρνητική αντιμετώπιση, είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς το πώς γίνεται και σήμερα ακόμα οι μεταφορές βιβλίων στον κινηματογράφο εξακολουθούν να παραμένουν τόσο δημοφιλείς. Ο Hutcheon θεωρεί
πως ο λόγος είναι το ότι ο κόσμος νιώθει καλά με το να ξέρει ότι θα δει κάτι
που το γνωρίζει και κατά πάσα πιθανότητα δε θα απογοητευτεί.
Κι αυτός είναι ο κύριος λόγος που οι παραγωγοί ταινιών εξακολουθούν να
γυρίζουν σε ταινίες διάφορα βιβλία: Ξέρουν ότι θα πουλήσουν. Τα μπεστ
σέλερς έχουν ήδη ένα μεγάλο κοινό, κι είναι πολύ πιθανότερο οι παραγωγοί
να βγάλουν καλά λεφτά από το να ρισκάρουν με ένα ορίτζιναλ σενάριο.
Υπάρχουν αυτοί που θα δουν την ταινία μόνο και μόνο για να ξανανιώσουν
τα όσα ένιωσαν διαβάζοντας το βιβλίο. Υπάρχουν κι αυτοί που θα δουν την
ταινία μόνο και μόνο για να τη συγκρίνουν με το βιβλίο. Υπάρχουν κι αυτοί
που μισούν τις ταινίες βασισμένες σε βιβλία και θέλουν να τις δουν μόνο και
μόνο για να πουν μετά το πόσο μεγάλη αποτυχία ήταν. Κι ύστερα είναι κι
αυτοί που ποτέ δε θα διαβάσουν το βιβλίο, αλλά θεωρούν πως το να δουν
την ταινία του είναι το ίδιο. Ό,τι από όλα και να ισχύει, κανείς δεν μπορεί να
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αμφισβητήσει το γεγονός ότι οι μεταφορές των βιβλίων στον κινηματογράφο πουλάνε και θα συνεχίσουν να πουλάνε.
Παρά τα όσα είπε τότε η Βιρτζίνια Γουλφ, οι ταινίες γυρισμένες με βάση
βιβλία μπορεί πράγματι να ωφελήσουν και τη λογοτεχνία αλλά και τον κινηματογράφο. Υπάρχουν βιβλία που έχουν επανεκδοθεί μετά τη μεταφορά
τους στον κινηματογράφο, συνήθως με το σλόγκαν: Now a Major Motion
Picture. Υπάρχουν πολλά ξεχασμένα βιβλία, πολλά πεθαμένα βιβλία, που ο
κινηματογράφος επαναφέρει στη ζωή κι έτσι μπαίνουν στο επίκεντρο της
προσοχής (ξανά). Με την ίδια λογική, μια ταινία μπορεί να επωφεληθεί της
υπάρχουσας αναγνωρισιμότητας του βιβλίου, χρησιμοποιώντας τον αρχικό τίτλο ως τακτική μάρκετινγκ: Τζέιν Έυρ, Περηφάνια και Προκατάληψη,
Άννα Καρένινα, Έμμα.
Μετά, είναι και η σχέση του βιβλίου-που-έγινε-ταινία, με βάση το πόσο
ανταποκρίνεται η ταινία στο αρχικό έργο. Οι κριτικοί θεωρούν πως η πιστή
απόδοση ενός βιβλίου μετράει, αν μετράει για τον θεατή. Το να ακολουθηθεί
πιστά το βιβλίο όταν γυρίζεται σε ταινία, είναι πρόβλημα αν το κοινό έχει
τέτοιες προσδοκίες ή απαιτήσεις. Αυτό αφορά κυρίως έργα με πολύ μεγάλο αριθμό φαν, όπως Χάρι Πόττερ, Αγώνες Πείνας, Twilight, ή ακόμα και
ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, ή οι άθλιοι του Ουγκώ. Υπάρχουν ακόμα και
κριτικοί που βάζουν τον εαυτό τους στη θέση ενός θεατή που όχι απλώς έχει
διαβάσει το βιβλίο, αλλά και περιμένει η ταινία να είναι απόλυτα πιστή σε
αυτό. Κι αυτό είναι λάθος. Θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν την ταινία ως κινηματογράφο, ως το συγκεκριμένο είδος τέχνης, κι όχι ως αποτέλεσμα μίμησης
ενός έργου που ανήκει σε διαφορετικό είδος.
Ένα πράγμα που πρέπει να γίνει σχετικά με τις μεταφορές βιβλίων στη μεγάλη οθόνη, είναι να μην προσποιούνται πως δεν είναι μεταφορές βιβλίων
στη μεγάλη οθόνη. Υπάρχουν περιπτώσεις που το γεγονός ότι μια ταινία
βασίζεται σε βιβλίο δε γνωστοποιείται, ή το βιβλίο δεν είναι αρκετά γνωστό.
Πάντως η αναφορά στο αρχικό έργο πρέπει να γίνεται, άσχετα με το πόσο
πιστή είναι η μεταφορά. Η Κάθριν Γκραντ δήλωσε πως δεν υπάρχει «κρυφή
μεταφορά βιβλίου στον κινηματογράφο».
Αναμνήσεις: Αυτό είναι κάτι που σχεδόν ποτέ δεν τονίζεται, όμως πραγματικά, τόσο οι αναγνώστες του βιβλίου όσο και οι θεατές της ταινίας, αυτό
περιμένουν: Να ξαναθυμηθούν τα όσα ένιωσαν διαβάζοντας το βιβλίο. Η
συγγραφέας Christine Geraghty επικεντρώνεται όχι τόσο στον τρόπο που
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μεταφέρεται ένα βιβλίο στον κινηματογράφο, όσο στον τρόπο που η ταινία
ξυπνά μνήμες και συναισθήματα στο θεατή. Το βιβλίο της “Now a Major
Picture” μιλάει για τις ψυχικές και συναισθηματικές επιρροές των ταινιών
στους θεατές, ειδικά σε αυτούς που έχουν διαβάσει το βιβλίο πριν παρακολουθήσουν την ταινία. Ισχυρίζεται πως οι ταινίες συνήθως κουβαλούν ένα
συναισθηματικό βάρος, παρόλα αυτά, δε σημαίνει πως η ταινία δεν πρέπει
να αντιμετωπίζεται σαν κινηματογραφική παραγωγή όπως όλες.
Ακόμα κι αν κάποιος εναντιώνεται στις μεταφορές βιβλίων στη μεγάλη οθόνη, είναι λάθος να τις αντιμετωπίζει μειονεκτικά, επειδή έτσι απορρίπτεται
η ευκαιρία να δούμε και τη λογοτεχνία αλλά και τον κινηματογράφο από
μια διαφορετική οπτική. Μια ταινία γυρισμένη με βάση ένα λογοτεχνικό
έργο, είναι ένας τρόπος να δούμε και το καθαυτό λογοτεχνικό έργο με άλλη
ματιά, να το εκτιμήσουμε με άλλο τρόπο πέραν της ανάγνωσης κι ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και ανάλυσής του. Είναι πολύ σημαντικό
να αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα αυτών των ταινιών, παρόλο που δε θα
υπήρχαν χωρίς το αρχικό έργο.
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Πέρα από το εξώφυλλο
Λουκία Κοντοπόδη

Σ

αββάτο βράδυ και το οικογενειακό μας ημερολόγιο γράφει: της Οσίας Λουκίας. Είναι
το Σαββάτο που ο Άρης είναι με τον πατέρα
του και εγώ είμαι αραγμένη, χαλαρή, με πλεκτές κάλτσες στον καναπέ, απολαμβάνοντας
στιγμές ησυχίας. Είναι το Σαββάτο που δεν έχω μαγειρέψει, όλα στην κουζίνα είναι καθαρά και δεν υπάρχουν
τίποτα μυστήριοι ήχοι και μυρωδιές να μου χαλάνε την
ηρεμία μου. Και πάνω που είμαι στημένη μπροστά στη
βιβλιοθήκη τσεκάροντας παλιές και νέες αγορές, έτοιμη
για να χαθώ στις σελίδες ενός βιβλίου …χτυπάει το τηλέφωνο.
Δεν απαντάω, δεν απαντάω. Υπάρχει μια στις τρεις περιπτώσεις να είναι ο Άρης που έχει τσακωθεί με τον πατέρα του, θέλει να γυρίσει σπίτι κι εγώ πρέπει να κάνω τον
διαιτητή. Σταματάει και παίρνω ανάσα.
- Ντριιιιιιιιιιιιιιιν. Ξαναρχίζει σαν δαιμονισμένο.
- Παρακαλώ, απαντάω ξεψυχισμένα στιλ Τζένη Καρέζη
στην κυρία Διευθυντής, ώστε να μην με αναγνωρίσουν
και να μπορώ να το κλείσω λέγοντας ότι κάνανε λάθος.
- Ε…… Ακούγεται από την άλλη πλευρά.
- Τι θέλετεεεεεεεε…. Εγώ συνεχίζω την Τζένη Καρέζη.
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- Μωρή τρελή, τι κάνεις; Η Στέλλα.
- Α, εσύ είσαι;
- Όχι η φουρνάρισα και πήρα να δω αν είναι έτοιμο το προζύμι.
- Τι θέλεις ρε Στέλλα;
- Παράγγειλε δυο πίτσες, τη μια βετζετάριαν, αναψυκτικό για τον ανήλικο
πληθυσμό, το κρασί το φέρνω εγώ και ετοιμάσου γιατί έχω πρόγραμμα.
- Τι πρόγραμμα;
- Γυναικείο.
- Ρε συ Στέλλα ήθελα ….
- Τι ήθελες μωρή; Να σαπίσεις στον καναπέ; Ε, το πρόγραμμα έχει και καναπέ.
- Μα…
- Τι μα και ξεμά, θα έβγαινες; Όχι πες μου ότι θα έβγαινες και θα το αναβάλω.
- Ναι αλλά…
- Κατάλαβα. Λοιπόν σε μισή ώρα θα είμαστε εκεί. Έβγαλα λαβράκι σήμερα
στην αγορά.
- Λαβράκι; Ψάρια θα φάμε;
- Πίτσα ρε Λουκία, πίτσα και η μια βετζετάριαν. Άντε, τα λέμε από κοντά σε
λίγο.
Και κοίταξα με λύπη την βιβλιοθήκη μου. Να, μέχρι που χάιδεψα ένα δυο
βιβλία. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθουν κι άλλα Σάββατα.
Σε μισή ώρα ακριβώς και με την πίτσα στην αναμονή ακόμα, εμφανίστηκε
στην πόρτα μου η Στέλλα αγκαζέ με την Μπίλι, όπου Μπίλι η Βασίλω, κόρη
της Στέλλας. Μπίλι το καλλιτεχνικό της, μην κλάψω τώρα, το δεκαεξάχρονο.
Η Στέλλα με ένα χαμόγελο νααααααααααααααα, τόσο μεγάλο. Μπαίνει
μέσα σέρνοντας την Μπίλι από πίσω, βγάζει το μπουφάν, ανοίγει την τσάντα
και βγάζει τρία DVD κι ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί.
«Πέρα από την Αφρική», «Η Πόλη των Αγγέλων» και «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ». Εδώ μιλάμε για Μέριλ Στριπ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μεγκ Ράιαν, Νίκολας Κέιτζ, Τζούλια Ρόμπερτς και τον προσωπικό θεούλη, τον Χιου
Γκραντ. Ποιος πήρε το πακέτο χαρτομάντηλα;
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Η Στέλλα επιστρέφει από την κουζίνα με την Μπίλι πάντα από πίσω της και
δυο ποτήρια με κόκκινο κρασί μπροστά της.
- Νιώθοντας βαριά μέσα μου την αποτυχία σαν μάνα, θα ομολογήσω ότι η
Βασιλική…
- Μπίλι ρε μάνα.
- Η Βασίλω τέλος πάντων, δεν έχει δει καμία από τις τρεις.
- Δεν μπορεί; Ανέκραξα όλο αγωνία και πόνο.
- Ω ναι!
- Ούτε το «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ»;
- Ούτε.
- Τι ξέρει τότε από έρωτα;
- Έλα μου ντε; Αλλά σήμερα που είχαμε πάει να πάρω μια κρέμα για τα χέρια
μου τα είδα σε ένα καλάθι σε προσφορά. Την ρωτάω, μου λέει όχι, τρελαίνομαι και τα αγοράζω. Δώρο για τη γιορτή της.
- Η γιορτή μου πέρασε πριν από τέσσερεις μήνες.
- Μπα; Τώρα το θυμήθηκες ότι σε λένε Βασίλω;
Ευτυχώς έφτασε η πίτσα.
- Τι θα δούμε πρώτα;
- Να το πάμε χρονολογικά. Από την παλαιότερη.
- Τι; έχουν πεθάνει οι ηθοποιοί; Βουβή είναι; Σαν τον Σαρλώ;
- Χτύπα ξύλο καλέ. Ο Ρόμπερτ μου δεν πεθαίνει έτσι εύκολα.
- Και η Μέριλ Στριπ, μια θεά.
- Αυτήν την ξέρω, έπαιζε στο Μάμμα Μια.
Και φτύσαμε και οι δυο μας στον κόρφο μας.
- Μπίλι εδώ μιλάμε για τέχνη και έρωτα, όχι για τραγουδάκια ποπ.
- Γιατί; Δεν έπαιζε στο Μάμμα Μια;
- Κανένας δεν είναι τέλειος, βούλωσέ το και θα δούμε το «Πέρα από την
Αφρική».
- Μωρή, θυμάσαι τη στιγμή που ο Ντένις και η Κάρεν έχουν πάει για πικνίκ
και κοιτάνε τα άγρια ζώα;
- Το ξέρεις φυσικά ότι αυτή η σκηνή δεν υπάρχει στο βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.
- Υπάρχει, είμαι σίγουρη, έχω και το βιβλίο.
- Βρε Στέλλα κι εγώ έχω το βιβλίο και το έχω διαβάσει πάνω από δυο φορές.
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- Βάζεις στοίχημα;
- Ξέρεις ότι δεν μου αρέσει να βάζω στοιχήματα.
- Φοβάσαι;
Και σηκώνομαι έξαλλη γιατί το βιβλίο το ξέρω σχεδόν απ’ έξω κι έχω σκοπό
να πάω σελίδα-σελίδα για να της αποδείξω ότι κάνει λάθος.
Το βιβλίο στο τρίτο ράφι και το βρίσκω με την πρώτη, το βγάζω και το φέρνω
στον καναπέ, το τοποθετώ στο τραπεζάκι και μετά κοιτάζω τη Στέλλα περιμένοντας να μου βρει σε ποια σελίδα είναι το πικνίκ. Η Στέλλα χαμογελάει.
- Γιατί χαμογελάς;
- Γιατί μόλις κέρδισα το στοίχημα και δεν είπαμε τι κερδίζω.
- Τι λες ρε Στέλλα; Το βιβλίο το ξέρω απ’ έξω και τέτοια σκηνή δεν υπάρχει.
Βρες την αν μπορείς.
Και η Στέλλα μου δείχνει απλά το βιβλίο και η σκηνή, η σκηνή που δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο είναι στο …εξώφυλλο με την Μέριλ Στριπ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η ταινία είχε και μάλιστα πιστά, μεταφερθεί στο βιβλίο.
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Είναι τα βιβλία
καλύτερα από τις ταινίες;
asa butcher

Π

ήγα στο σινεμά να δω τον Πέρσι Τζάκσον
και τη θάλασσα των τεράτων. Όλοι έπρεπε να γράψουμε κάτι για το έργο, οπότε
κι εγώ πήγα προετοιμασμένος: Ξαναδιάβασα το βιβλίο, κράτησα ένα σωρό σημειώσεις, σημείωσα κι όσα περίμενα κι ήθελα να δω στην
ταινία, και πήρα μαζί το σημειωματάριο μάλιστα, για να
σημειώνω όσο βλέπω.
Η ταινία ήταν εκπληκτική - δεν κάνω πλάκα. Ήταν πολύ
καλύτερη από την προηγούμενη της σειράς και πολύ πιο
πιστή στο βιβλίο, κάτι που με χαροποίησε ακόμα περισσότερο. Όσοι δούλεψαν πάνω σ’ αυτή την ταινία, έκαναν εξαιρετική δουλειά. Άλλαξαν βέβαια και σημεία της
πλοκής, αντικαθιστώντας τα με άλλα, όμως αυτό δεν
είχε σημασία. Η ταινία ήταν απίστευτα καλή.
Οπότε γιατί εξακολουθώ να είμαι περισσότερο ερωτευμένος με το βιβλίο;
Το ίδιο συνέβη και με τους αγώνες πείνας. Ήταν μια πολύ
καλή μεταφορά, κι όμως, κι όμως... δεν ήταν το ίδιο. Το
σασπένς και τα συναισθήματα δε μεταφέρθηκαν στην
οθόνη.
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Οι ταινίες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Μπορούν να ζωντανέψουν
ολόκληρους κόσμους. Μπορούν να μας κάνουν να συγκινηθούμε ή να πεταχτούμε από τη θέση μας, να γελάσουμε, καμιά φορά μπορούν να κάνουν
πράγματα που τα βιβλία δεν μπορούν. Η ταινία είναι καθαρά μια διέξοδος
- δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από να κάθεσαι άνετα στο σινεμά και να παρακολουθείς απερίσπαστος μια καλή ιστορία.
Όμως...
Οι ταινίες είναι υπέροχες, αλλά δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τα βιβλία.
Είσαι απλώς ένας παρατηρητής της ιστορίας: Δε νιώθεις όλα όσα νιώθει ο
χαρακτήρας, δε βλέπεις ακριβώς τι κρύβεται μέσα στο μυαλό του, τις σκέψεις του, τους φόβους του, τις ελπίδες του. Οι ταινίες σου επιτρέπουν να
παρακολουθήσεις τα πάντα, όμως τα βιβλία σε κάνουν να νιώθεις τα πάντα
και να ξέρεις τα πάντα. Με το βιβλίο, μπορείς να είσαι ο ήρωας που σκοτώνει
τους δαίμονες με τις λεπίδες του, μπορείς να είσαι το κορίτσι που πολεμά τον
καρκίνο, μπορείς να είσαι εξωγήινος, άγγελος, θεός, ιππότης. Μπορείς να
αγαπήσεις, να μισήσεις, να πανηγυρίσεις. Δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν
περιορισμοί. Τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Κι αυτός είναι ο λόγος που τα βιβλία είναι πάντα καλύτερα. Όταν διαβάζεις
ένα βιβλίο, τίποτα άλλο δεν υπάρχει και μπορείς να είσαι κάτι εντελώς διαφορετικό σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Τα βιβλία είναι μαγεία. Γι
αυτό σας λέω, ξεχάστε τη μαγεία του κινηματογράφου και πιάστε τα μαγικά
της βιβλιοθήκης σας. Γιατί ενώ οι ταινίες είναι καλές ...τα βιβλία είναι πάντα
καλύτερα.
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Σε πρώτη προβολή
μαγδα δασακλη
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Βιβλίο & Κινηματογράφος
ΘΑΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Μερικές φορές βρίσκω
μέρος να κοιμηθώ

Αλλά ποτέ δεν
ονειρεύομαι

48 ArsOvi

Οι 25 καλύτερες μεταφορές
βιβλίων στον κινηματογράφο

25 μεταφορές βιβλίων στον κινηματογράφο με ταινίες
αντάξιές τους.
1.
Μεγάλες Προσδοκίες, Κάρολος Ντίκενς
Πρώτη Έκδοση: 1860-1861
Ταινία: 1946
Σκηνοθέτης: David Lean
Καμιά μεταφορά βιβλίου του
Ντίκενς στον κινηματογράφο
δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει
το μεγαλείο του Lean στις
Μεγάλες Προσδοκίες του 1946.
Από το νεκροταφείο μέχρι τις
ερμηνείες των John Mills και
Alec Guinness, αυτή η ταινία
παραμένει αξεπέραστη.
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2. Ανεμοδαρμένα Ύψη, Έμιλυ Μπροντέ
Πρώτη Έκδοση: 1847
Ταινία: 1939
Σκηνοθέτης: William Wyler
Καμία από τις μεταγενέστερες μεταφορές αυτής της
γοτθικής ιστορίας δε φτάνει στο ελάχιστο την ιδιοφυία
του Wyler. Ούτε καν αυτή με τον Cliff Richard.
3.
Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια, Χάρπερ Λι
Πρώτη Έκδοση: 1960
Ταινία: 1962
Σκηνοθέτης: Robert Mulligan
Η ταινία του βραβευμένου με Πούλιτζερ «Όταν σκοτώνουν
τα Κοτσύφια» σχετικά με την Αλαμπάμα του ρατσισμού
δικαίως κέρδισε τα τρία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου και
του Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τον Γκρέγκορι Πεκ ως
ο δικηγόρος Άττικους Φιντς. Μαζί με την μυθιστορηματική
έκδοση του Τρούμαν Καπότε, αυτή η αριστουργηματική
ταινία δεν έχασε ποτέ τη δύναμή της παρά τα χρόνια που
πέρασαν από την πρώτη προβολή της.
4.
Δόκτωρ Ζιβάγκο, Μπόρις Πάστερνακ
Πρώτη Έκδοση: 1957
Ταινία: 1965
Σκηνοθέτης: David Lean
Το χιονισμένο σκηνικό στην απίστευτη ταινία του Lean με πρωταγωνιστές
τους Omar Sharif, Julie Christie και Alec Guinness, φέρνει στη ζωή την
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ιστορία του βραβευμένου με Νόμπελ Πάστερνακ της
επαναστατικής Ρωσίας με ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ. Αν και
ξεπεράστηκε αργότερα, η αξιομνημόνευτη αυτή μεταφορά
τιμά όλη την συναισθηματική και πολιτική πολυπλοκότητα
του πρωτότυπου έργου του συγγραφέα.
5.
Ο Γατόπαρδος, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa
Πρώτη Έκδοση: 1958
Ταινία: 1963
Σκηνοθέτης: Luchino Visconti
Διάσημος για τη σκηνή της αίθουσας χορού που κρατά σχεδόν μια
ολόκληρη ώρα και την εκπληκτική απεικόνιση της εποχής, η επική ταινία
του Visconti για το μυθιστόρημα του Λαμπεντούζα εξετάζει τους κώδικες
τιμής μιας μεταβαλλόμενης Ιταλίας με τη βοήθεια ενός υπέροχου καστ,
συμπεριλαμβανομένων των Burt Lancaster και Claudia Cardinale. Θεαματική
και μεγάλη (αρχικά 205 λεπτών).
6.
Η Σιωπή των Αμνών, Τόμας Χάρρις
Πρώτη Έκδοση: 1988
Ταινία: 1991
Σκηνοθέτης: Jonathan Demme
Το ψυχολογικό θρίλερ του Χάρις είναι φρικιαστικά φρικιαστικό (ναι!), αλλά
μοναδικό στο μπλοκμπάστερ του Demme το 1991. Η έξυπνη
αλλά ευάλωτη Clarice Starling (Jodie Foster) αποτελεί
την τέλεια αντίθεση με τον ιδιοφυή δολοφόνο (Anthony
Hopkins) και μαζί επαναπροσδιορίζουν την παραδοσιακή
δυναμική των διδύμων αστυνομικός/δολοφόνος.
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7.
Επικίνδυνες Σχέσεις
Πρώτη Έκδοση: 1782
Ταινία: 1988
Σκηνοθέτης: Stephen Frears
Ακριβολογώντας, η μεταφορά του 1988 είναι η ταινία του
βιβλίου, αλλά η τεταμένη κομψότητά του αιχμαλωτίζει
απόλυτα το πνεύμα του μυθιστορήματος του 18ου αιώνα.
Το πεθαμένο αρχαίο καθεστώς εκπροσωπείται από
θανατηφόρα σέξι ερμηνείες από τους Glenn Close και John
Malkovich, κάνοντας αυτά τα 118 λεπτά καθαρή, σατανική
ευχαρίστηση.
8.
Ο Μεγάλος Ύπνος, Ρέιμοντ Τσάντλερ
Πρώτη Έκδοση: 1939
Ταινία: 1946
Σκηνοθέτης: Howard Hawks
Η περιπλοκότητα του σεναρίου της ιστορίας του Chandler,
έκανε τον σεναριογράφο William Faulkner να στραφεί στον
συγγραφέα για βοήθεια. Παρόλο που το κοινό εξακολουθεί
να δυσκολεύεται με το δαιδαλώδη λαβύρινθο αφήγησης,
το πραγματικό ατού της ταινίας είναι οι Lauren Bacall και
Humphrey Bogart στην πιο σέξι παρουσία τους.
9.
Τα 39 Σκαλοπάτια, John Buchan
Πρώτη Έκδοση: 1915
Ταινία: 1935
Σκηνοθέτης: Άλφρεντ Χίτσκοκ
52 ArsOvi

Η μεταφορά της περιπέτειας του Buchan στη μεγάλη οθόνη
ήταν ένας από τους πρώτους θριάμβους του Hitchcock.
Παρόλο που είναι υπερ-σεξουαλικό για το σύγχρονο κοινό,
με ένα ζευγάρι πληθωρικές ηρωίδες που αντικαθιστούν
τους άνδρες του αρχικού, εξακολουθεί να αποτελεί κλασικό
κομμάτι του κινηματογράφου πριν από τον πόλεμο, που
διατηρεί ακόμα όλη την ένταση του μυθιστορήματος.
10.
The Prime of Miss Jean Brodie, Muriel Spark
Πρώτη Έκδοση: 1961
Ταινία: 1969
Σκηνοθέτης: Ronald Neame
Η Maggie Smith δίνει ρεεσιτάλ ερμηνείας της ως φιλόδοξη δασκάλα σε αυτή
την ταινία. Αν και αποκλίνει από το δημοφιλές μυθιστόρημα του 1961 του
Spark σε αρκετά σημεία, οι φαν του βιβλίου αγάπησαν την ταινία, ίσως χάρη
στην κατεύθυνση του Neame και τις διακριτικές υποδείξεις του.
11.
Μόμπι Ντικ, Χέρμαν Μελβίλ
Πρώτη Έκδοση: 1851
Ταινία: 1956
Σκηνοθέτης: Τζον Χιούστον
Το αριστούργημα του Μελβίλ για τον άνθρωπο έναντι του
θηρίου μεταφέρεται με αξιοθαύμαστο τρόπο από τον Huston
στον κινηματογράφο. Από τον εξαιρετικό Orson Welles
στον πιστά αποδοσμένο Ahab του Γκρέγκορυ Πέκ, ούτε καν
μια φριχτή φάλαινα δεν μπορεί να μειώσει τη δύναμη αυτής
της μεγάλης ταινίας.
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12.
Brighton Rock, Graham Greene
Πρώτη Έκδοση: 1938
Ταινία: 1947
Σκηνοθέτες: John & Roy Boulting
Απίστευτα βίαιη, η μεταφορά του Terence Rattigan σε συνεργασία με τον
συγγραφέα του μυθιστορήματος στον κινηματογράφο, εξέπληξε τους
κριτικούς με το σκληρό ρεαλισμό του. Ένας νεαρός Richard Attenborough
υπερέχει ως ο οργισμένος Pinkie σε αυτό το δράμα εγκλήματος.
13.
Δράκουλας, Μπραμ Στόκερ
Πρώτη Έκδοση: 1897
Ταινία: 1931
Σκηνοθέτης: Tod Browning
Από τότε που ο Bela Lugosi βρήκε το στυλ του στην
ταινία του Browning, είναι ο απόλυτος Δράκουλας.
Καταργώντας αναπόφευκτα κάποια σημεία από
το βιβλίο του Stoker, το κλασικό είδος τρόμου που
αποδίδει η ταινία αποδείχθηκε πολύ πιο τρομακτικό
από το βιβλίο.
14.
The Day of the Jackal, Frederick Forsyth
Πρώτη Έκδοση: 1971
Ταινία: 1973
Σκηνοθέτης: Fred Zinnemann
Το εξαιρετικό πολιτικό θρίλερ του Forsyth εξελίσσεται γύρω από την
προγραμματισμένη δολοφονία του Charles de Gaulle. Η κλασική ταινία
του Zinnemann έχει τον Edward Fox στο ρόλο του επώνυμου δολοφόνου,
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με την ελκυστική κινηματογραφική ατμόσφαιρα του Παρισιού. Κάθε
κινηματογραφικό λεπτό είναι εξίσου καλό με το βιβλίο.
15.
All quiet on the western front, Erich Maria Remarque
Πρώτη Έκδοση: 1929
Ταινία: 1930
Σκηνοθέτης: Lewis Milestone
Σε αυτή την ταινία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πρωταγωνιστούσε ο
Lew Ayres, ο οποίος θα συνέχιζε να είναι αντιρρησίας συνείδησης. Ο Lewis
Milestone έκανε την πρωτοποριακή χρήση του γερανού για να καταφέρει
τις σαρωτικές λήψεις των φρικαλεοτήτων της μάχης, αντικατοπτρίζοντας
το επικό αλλά και γραφικό πεδίο του πρωτότυπου μυθιστορήματος του
Remarque, με αριστουργηματικό αποτέλεσμα.
16.
Η Αυτοκρατορία του Ήλιου, J.G Ballard
Πρώτη Έκδοση: 1984
Ταινία: 1987
Σκηνοθέτης: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Με ένα σενάριο από τον Tom Stoppard προσαρμοσμένο
από το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Ballard, η
Αυτοκρατορία του Ήλιου είναι από τις λίγες ταινίες
της δεκαετίας του ‘80 που έχουν ποιότητα αντάξια
της ταινίας του Σπιλπεργκ. Μια ανάγλυφη απεικόνιση
από τον Christian Bale ενός προνομιούχου αγοριού
εξόριστου στην Κίνα, κάνει την ταινία αριστουργηματική
σαν τη μαγευτική παλιά Σαγκάη.
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17.
Trainspotting, Irvine Welsh
Πρώτη Έκδοση: 1993
Ταινία: 1996
Σκηνοθέτης: Danny Boyle
Η ομάδα του Shallow Grave χαρακτηρίζεται από έναν εκπληκτικό Ewan
McGregor που περιπλανιέται στο Εδιμβούργο μαζί με τους απελπισμένους
συμμαθητές του, διαπράττοντας ολοένα και πιο καταστροφικές πράξεις. Η
ταινία αναβίωσε τον βρετανικό κινηματογράφο, ακριβώς όπως η γραφή του
Irvine Welsh έδωσε νέα ζωή στη μυθοπλασία.
18.
Αποκάλυψη Τώρα (Heart of Darkness), Joseph Conrad
Πρώτη Έκδοση: 1902
Ταινία: 1979
Σκηνοθέτης: Φράνσις Φορντ Κόππολα
Από τις πιο εκπληκτικές ταινίες για το Βιετνάμ και
μακράν, η πιο τρελή εκδοχή του μυθιστορήματος του
Conrad, η μεταφορά του βιβλίου Heart of Darkness
στον κινηματογράφο δεν συγκρίνεται. Η ψευδαισθητική
του αίσθηση και η δυστοπική άποψη της αμερικανικής
στρατιωτικής κατοχής επιτεύχθηκαν μόνο μετά από
γυρίσματα τόσο γεμάτα από καταστροφές, που ο
Coppola το συνέκρινε με το ίδιο το Βιετνάμ.
19.
Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους, Κόρμακ Μακ Κάρθι
Πρώτη Έκδοση: 2005
Ταινία: 2007
Σκηνοθέτες: Joel & Ethan Coen
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Αυτή η εκπληκτική ταινία ακολουθεί το ζοφερό μυθιστόρημα του McCarthy
σχεδόν κατά γράμμα. Οι Coens - με τη βοήθεια των ηθοποιών Javier Bardem,
Tommy Lee Jones, Josh Brolin - συμπυκνώνουν το βιβλίο σε μια απίστευτης
έντασης κινηματογραφική εμπειρία, αφήνοντας μια πικρή αίσθηση του
χιούμορ.
20.
The Remains Of The Day, Kazuo Ishiguro
Πρώτη Έκδοση: 1989
Ταινία: 1993
Σκηνοθέτης: James Ivory
Το επίκεντρο της ιστορίας είναι η αυστηρή ζωή στην εξοχή της δεκαετίας
του ’30. Ως ιστορία γεμάτη από θαμμένα πάθη και μυστικά κι ενός έθνους
στα πρόθυρα του εκσυγχρονισμού, αποτελεί ένα διαχρονικό αριστούργημα.
21.
Η Λάμψη, Στίβεν Κινγκ
Πρώτη Έκδοση: 1977
Ταινία: 1980
Σκηνοθέτης: Στάνλεϊ Κιούμπρικ
Ο επαναπροσδιορισμός του Kubrick για το
επαναστατικό μυθιστόρημα τρόμου του βασιλιά
τρομοκρατεί το κοινό για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η
πολυφορεμένη ιστορία του υπερευαίσθητου παιδιού
συνδυάζεται με το ταλέντο του Τζάκ Νίκολσον να
υποδύεται εκρηκτικούς μανιακούς, μαστίζοντας το
κοινό σε μια φρενίτιδα από ρηχόπνευστο άγχος. Οι
διάδρομοι ενός ξενοδοχείου δεν ήταν ποτέ τόσο
τρομακτικοί.
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22.
Χάρι Πόττερ (η σειρά), Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
Έκδοση: 1997-2007
Ταινίες: 2011-2011
Σκηνοθέτες: CHRIS COLUMBUS, ALFONSO CUAR”N, MIKE NEWELL,
DAVID YATES
Δύσκολα θυμάσαι τον κόσμο όπως ήταν πριν τον Χάρι
Πόττερ. Αυτό.

23.
The Heiress, Henry James
Πρώτη Έκδοση: 1880
Ταινία: 1949
Σκηνοθέτης: William Wyler
Ο Wyler απογειώνει το Heiress (Washington Square). Τα εντυπωσιακό
σκηνικό και η οσκαρική ερμηνεία της Olivia de Havilland ως Catherine
Sloper κάνουν αυτό το δράμα μια ταινία εξαιρετική. Ο Ralph Richardson
είναι μοναδικός ως ο αυταρχικός πατέρας και η τελική σκηνή αποτελεί μια
καθαρά σύγχρονη δήλωση της γυναικείας δύναμης.
24.
Η Λίστα του Σίντλερ, Thomas Keneally
Πρώτη Έκδοση: 1982
Ταινία: 1993
Σκηνοθέτης: Στίβεν Σπίλμπεργκ
58 ArsOvi

Η Λίστα του Σίντλερ αποτελεί ίσως την κορυφαία
ταινία του ολοκαυτώματος. Ακόμα κι αν δεν ήταν
βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, θα εξακολουθούσε να
είναι αριστουργηματική.

25.
Ο άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Τόλκιν
Έκδοση: 1954-1955
Ταινίες: 2001-2003
Σκηνοθέτης: Πίτερ Τζάκσον
Όλες οι προσπάθειες μεταφοράς της τριλογίας στη μεγάλη οθόνη δεν
καρποφόρησαν ποτέ, μέχρι που ο Τζάκσον έκανε τα μαγικά του.
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Υπολογίζεται ότι 40 εκατομμύρια παιδιά
είναι θύματα κακοποίησης κάθε χρόνο.
Η αυτοκτονία είναι η τρίτη αίτια θανάτου
για εφήβους παγκόσμια.
Το 30% των παιδιών με προβλήματα υγείας σε νοσοκομεία
της Ουκρανίας πεθάνει πριν φτάσει τα 18 του χρονιά.
Το 20% των γυναικών και το 5-10% των αντρών
έχει καταγγείλει ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά στη
παιδική τους ηλικία, ενώ το 35% των παιδιών παγκοσμίως
με τον ένα η με τον άλλο τρόπο έχει υπάρξει θύμα βίας.

Λ Ε Ν Ε Ο Τ Ι Α Γ Α Π Α Ν Ε ΤΑ Π Α Ι Δ Ι Α !
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Σκέψεις για το Βιβλίο
και τον κινηματογράφο

Τα βιβλία και οι ταινίες είναι σαν τα μήλα και τα
πορτοκάλια: Και τα δύο είναι φρούτα, αλλά έχουν
εντελώς διαφορετική γεύση. - Στίβεν Κινγκ
Τα θερινά σινεμά ανοίγουν όπου να ‘ναι. Η συμβουλή
μου; Καθίστε σπίτι και διαβάστε ένα βιβλίο. - Στίβεν
Κόλμπερτ
Έχω τρία παιδιά που λατρεύουν τον Χάρι Πόττερ
κι εγώ ήμουν επιφυλακτικός. Δεν μπορούσαμε να
τον αποφύγουμε, ήταν παντού: Στα λεωφορεία,
στις βιτρίνες, παντού. Το ένα από τα παιδιά μου έχει
διαβάσει τα βιβλία. Τα άλλα δύο είναι πολύ μικρά για
να διαβάσουν, αλλά λατρεύουν τις ταινίες. - Γκάρι
Όλντμαν
Εγώ πάντα ήθελα να γράφω σενάρια και να σκηνοθετώ
ταινίες κι όχι να αναγκάζομαι να μεταφέρω βιβλία στη
μεγάλη οθόνη. - Φράνσις Φορντ Κόππολα
Αγαπώ τις ταινίες και όταν παρακολουθώ μια ταινία
που έχει γυριστεί πάνω σε κάποιο από τα βιβλία μου,
ξέρω ότι δε θα είναι ακριβώς όπως το βιβλίο μου γιατί
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πολλοί άνθρωποι έχουν δουλέψει πάνω στην παραγωγή. Όμως ξέρω επίσης
ότι θα μου αρέσει, γιατί βασίζεται σε μια ιδέα που έχω αγαπήσει και πάνω
στην οποία έχω δουλέψει για ένα ή κι ενάμιση χρόνο. - Στίβεν Κινγκ
Έχω εννιά βιβλία που γυρίστηκαν σε ταινίες και σχεδόν όλες τις απόλαυσα.
Ήμουν πολύ τυχερός με το Χόλιγουντ και περιμένω πώς και πώς να γυριστούν
κι άλλες ταινίες από τα βιβλία μου. Αλλά δεν ανακατεύομαι καθόλου με τις
διαδικασίες παραγωγής αυτών των ταινιών. Δεν έχω ιδέα από παραγωγή
ταινιών, έτσι απλά περιμένω να δω το καλύτερο δυνατό. - Τζον Γκρίσαμ
Δε θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη ως κομμάτι των Αγώνων Πείνας,
παίζοντας την Κάτνις. Έχω τεράστια ευθύνη απέναντι στους φαν των
βιβλίων και παίρνω τη δουλειά μου πολύ σοβαρά. Θα κάνω το καλύτερο
που μπορώ για να αποδώσω το ρόλο μου στο αριστούργημα της Σουζάν
Κόλλινς. - Τζένιφερ Λόρενς
Το βιβλίο είναι ταινία που παίζεται μέσα στο μυαλό μας. Γι αυτό πηγαίνουμε
στο σινεμά και λέμε «Α, το βιβλίο είναι καλύτερο». - Πάουλο Κοέλο
Έχω τρέλα με τα ζόμπι. Λατρεύω τις ταινίες με ζόμπι και λατρεύω τα βιβλία
με ζόμπι. - Κέβιν Μπέικον
Εντάξει, η έκδοση ενός βιβλίου και η παραγωγή μιας ταινίας είναι καλό,
αλλά η Τόττεναμ να σκίζει τηΜάντσεστερ με 3-2 είναι ανεκτίμητο. - Σάλμαν
Ρούσντι
Η αλήθεια είναι πως ξέρω ελάχιστους συγγραφείς που πραγματικά
ευχαριστήθηκαν από την ταινία που γυρίστηκε κάποιο βιβλίο τους. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές
Ποτέ δεν είδα ταινία που γυρίστηκε πάνω σε κάποιο βιβλίο μου. Ούτε και
πρόκειται να το κάνω. - Άλαν Μουρ

62 ArsOvi

Χαμένοι στην
ταινία
βιβλιοθεσεισ
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συνέντευξη
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Θέλεις να γίνεις σεναριογράφος;
Σίριουσλι;

Ο Dough Richardson είναι συγγραφέας πολλών
βιβλίων μυστηρίου καθώς και σεναριογράφος με
μεγάλο παρελθόν στο Χόλιγουντ, ταινιών όπως:
Πολύ σκληρός για να πεθάνει, Τα Κακά Παιδιά και
άλλα. Παρακάτω θα μοιραστεί μαζί μας μερική από τη
σεναριογραφική σοφία του.

Δ

εν είναι μυστικό πως πολλοί από μας
θέλουν να γράψουν σενάριο κι είναι
ακόμα λιγότερο μυστικό πως πολλοί
από μας το κάνουν. Βασικά, παίζει πολύ
το να ξέρουμε και κάποιον (εκτός από
μας!) που να θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στη
σεναριογραφία.
Α, το αγαπούσα πολύ αυτό. Ναι, το γούσταρα τρελά
αυτό. Να ακούω ανθρώπους να μιλάνε για το επόμενο
μπλοκμπάστερ τους. Αυτή την ΙΣΤΟΡΙΑΚΛΑ μέσα
τους που τους έκανε να παθαίνουν ΦΑΓΟΥΡΑ μέχρι
να μετατραπεί σε 110 σελίδες χειρόγραφου σεναρίου.
Τρέλα.
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Γιατί;
Γιατί κι εγώ θέλω να γράψω σενάρια! Και παρόλο που ποτέ δε συνάντησα
κάποιον με τον οποίο να θέλω να συνεργαστώ, πάντα μου άρεσε να έχω
κάποιον για να συζητήσω περί σεναρίων.
Τουλάχιστον έτσι σκεφτόμουν κάποτε.
Όχι πια.
Βασικά, όσο μεγαλώνω τόσο με ταράζουν τα σενάρια. Και γι αυτό γράφω
αυτές τις γραμμές σήμερα. Σήμερα όλα είναι διαφορετικά. Και δε θα είναι
πιο διαφορετικά ΑΥΡΙΟ.
Κι επειδή αυτές οι αλλαγές έρχονται απότομα στη ζωή μας, έχω να κάνω μια
ερώτηση:
ΑΛΗΘΕΙΑ θέλεις να γίνεις σεναριογράφος; Σίριουσλι;
Πραγματικά, ρωτάω για να ρωτήσεις τον εαυτό ΣΟΥ και ΑΝ η απάντηση
είναι ΝΑΙ, τότε διάβαζε παρακάτω. Παρακαλώ πολύ.
Ξέρεις τι είναι το σενάριο; Αν όχι, για να δούμε λίγο μαζί.
Το σενάριο είναι ένα διασκεδαστικό προσχέδιο μιας ιστορίας γραμμένο
για να προκαλέσει σε όποιον το διαβάσει μια συνειδητά συναισθηματική
εμπειρία.
Οκ; Αυτό νομίζω εγώ πως είναι το σενάριο. Εσύ μπορεί να πιστεύεις κάτι
άλλο. Αν ναι... συνέχισε να διαβάζεις.
Το σενάριο είναι ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, σχεδιασμένο να αρέσει στους
παραγωγούς, τους επενδυτές, τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς.
Όχι; Ας δούμε κάτι ακόμα.
Το σενάριο είναι η γραπτή ιδέα μιας ταινίας, γραμμένο για να κάνει όσους το
διαβάσουν να θέλουν να το γυρίσουν.
Θα μπορούσα να συνεχίσω κι άλλο, αλλά γιατί; Όλα το ίδιο πράγμα δε λένε;
Νομίζω το πιάσαμε το νόημα.
Ας επιστρέψουμε τώρα στο ΓΙΑΤΙ να θέλεις να γίνεις σεναριογράφος.
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Ξέρω γιατί. Για να γίνεις πλούσιος και διάσημος όπως ο Ταραντίνο, σωστά;
Οπότε είσαι διατεθειμένος 100% να μάθεις την τέχνη του σεναρίου και να
γράψεις ένα σενάριο ώστε να γίνεις πλούσιος και διάσημος; Θα μάθεις τα
πάντα; Πώς να στήνεις την πλοκή; Πώς να στήνεις τους χαρακτήρες; Πώς
να στήνεις το μπακστόρι; Όλα;
Ή
Θα στρώσεις τον κώλο σου και θα γράψεις αυτό το ρημάδι το μπλοκμπάστερ
σου επειδή είδες την ΤΑΔΕ και την ΤΑΔΕ ταινία και ΤΙ ΣΚΑΤΑ, εσύ μπορείς
να γράψεις καλύτερα. Σωστά;
Ή
Ήδη ξέρεις να γράφεις. ΣΩΣΤΑ; Όλοι αγαπούν τα ποιήματα που γράφεις. Η
μαμά κι ο μπαμπάς όλο μιλάνε στους θείους και τα ξαδέρφια σου για κείνον
το διαγωνισμό ποίησης που κέρδισες (που κανείς βέβαια δεν έχει ακούσει
ποτέ), οπότε πρέπει να έχεις και κανά δυο οσκαράκια στην τσέπη σου,
ΣΩΣΤΑ;
Ή
Ήδη γράφεις. Τέλεια. Ήδη είσαι συγγραφέας, ΑΛΗΘΙΝΟΣ συγγραφέας και
το σενάριο δεν είναι ακριβώς συγγραφή, σωστά; Κοντά είσαι, αλλά ξέρεις
πόσοι συγγραφείς προσπάθησαν να γράψουν σενάριο όμως απλά ...δεν το
‘χουν;
Ή
Άσε... θα μαντέψω μόνος μου. Είσαι καλλιτέχνης. Αν είσαι μακιγιέρ, πολύ
πιθανότερο είναι να κάνεις καριέρα στον κινηματογράφο. Ακόμα και η
λέξη καλλιτέχνης χτυπάει νεύρο στο Χόλιγουντ. Πες για κάποιον ότι είναι
καλλιτέχνης και είναι σα να λες ότι είναι δύστροπος και δύσκολος να
συνεργαστεί.
Ή
Είσαι πολύ οπτικός τύπος. Ναι, ναι, η μαμά κι ο μπαμπάς (πάλι!) σου
έλεγαν το πόσο καλά ζωγράφιζες από μικρός και πόσο σου άρεσε να λες
φανταστικές ιστορίες και να τις σχεδιάζεις στο χαρτί, οπότε πόσο δύσκολο
μπορεί να είναι ένα σενάριο;
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Ή
Σου τη δίνει αφάνταστα το σινεμά πλέον και ΞΕΡΕΙΣ ότι ΕΣΥ μπορείς να
γράψεις πολύ καλύτερα σενάρια από αυτές τις ΠΙΠΕΣ, σωστά; Και ξέρεις ότι
μπορείς ΕΣΥ να αλλάξεις τον κινηματογράφο. ΣΩΣΤΑ;
Εντάξει, μπορεί να το παρατράβηξα λιγάκι αλλά μόνο ο ΘΕΟΣ ξέρει πόσο
θέλω να αλλάξω τα πράγματα στον κινηματογράφο, αλλά μιας και είμαι εδώ
πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να τα δούμε όπως είναι. Η
αλήθεια είναι πως ...δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου.
Το συμπέρασμα είναι...
Πρέπει να λατρεύεις τις ταινίες, ακόμα και τις πίπες. Δε χρειάζεται να αγαπάς
μια συγκεκριμένη ταινία, αλλά την ταινία ως ιδέα και ως τέχνη.
Πρέπει να λατρεύεις το σενάριο.
Να ξέρεις πως το σενάριο είναι πολύ πιο δύσκολο από τη συγγραφή βιβλίου.
Να ξέρεις το πώς γράφεται ένα σενάριο.
Να λατρεύεις το πόσο λιγότερη ελευθερία κινήσεων έχεις στη σεναριογραφία.
Με πιάνεις;
Ακόμα εδώ είσαι;
Τέλεια. Ξεκίνα να γράφεις.
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Ο μπαμπάς,
αγαπάει τη μαμά.
Την κλωτσάει,
την χτυπάει,
της φωνάζει,
ι.
την κάνει να κλαίε
Και ο μπαμπάς
αγαπάει εμένα.
ει,
Με καίει, με χτυπά
με κλειδώνει στη
ντουλάπα,
κα.
και με φωνάζει βλά

Εγώ μισώ
την αγάπη.

ενα παιδι κοιταει τη ...ζωη
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πεζά
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Εκείνη και ο ύπνος της
Μαρίνα Ροδιά

Χ

«

άρισέ μου τον ύπνο σου» της είπε κι
εκείνη έπεσε ξερή στην αγκαλιά του.

Κοιμήθηκε αμέσως σαν πουλάκι,
επειδή της το ζήτησε, επειδή του είχε
εμπιστοσύνη, επειδή τον αγαπούσε,
όλα αυτά μαζί.. κι από εκείνη τη στιγμή κοιμόταν
χαμένη μέσα σε έναν ύπνο χαρισμένο από Εκείνη
προς Εκείνον. Σπάνια, αραιά και πού, σηκωνόταν
σαν υπνωτισμένη και φρόντιζε την επιβίωσή της, να
τσιμπήσει κάτι, να πλυθεί, και μετά ξαναχανόταν σε
έναν ύπνο μακάριο, απελευθερωμένο από όνειρα,
γιατί το όνειρό της είχε εκπληρωθεί: ήταν δική του,
ήταν δική του ολόκληρη, σώμα και ψυχή και σκέψεις,
ακόμα και ο ύπνος της ήταν πλέον δικός του.
Εκείνος, έμενε ξύπνιος και την έβλεπε με αγαλλίαση
πόσο ήρεμα κοιμόταν και ηρεμούσε το μέσα του, ο
ύπνος της δρούσε ευεργετικά στη δική του πίεση,
εξαφάνιζε το καθημερινό του στρεσσάρισμα στη
δουλειά, παντού. Εφτανε μια στιγμούλα να φέρει
το ήρεμο κοιμισμένο της πρόσωπο στο νού του και
αμέσως ένοιωθε άλλος άνθρωπος, ξεκούραστος και
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με νέες αναδυόμενες δυνάμεις για ζωή, χωρίς να κλείνει μάτι βέβαια. Είχε
ρέψει μεν σωματικά, αλλά το μυαλό του δούλευε ρολόι. Γερνούσε δίχως να
το καταλαβαίνει.
Εκείνη, απλώς κοιμόταν κι όσο κοιμόταν τόσο έδειχνε πιο νέα και πιο
όμορφη -ο ύπνος ομορφαίνει τη γυναίκα, όπως λένε, και είναι αλήθεια. Δεν
έδειχνε όμως μονάχα: γινόταν πράγματι ωραιότερη και νεότερη και αυτή η
μετατροπή τρόμαζε Εκείνον που δεν ήξερε πια τί να κάνει. Την είδε να γίνεται
έφηβη, να περνά στην παιδική ηλικία, να ξαναγίνεται μωρό, διστάζοντας να
την ξυπνήσει.
Οταν έφτασε στο σημείο να πρέπει να της αλλάζει πάνες, ε, δεν κρατήθηκε
και την ξύπνησε με ένα απαλό φιλάκι και τότε έγινε το θαύμα! Εκείνη
ξύπνησε μαχμουρλίδικα, άνοιξε τα ματάκια της, έσκασε ένα χαμογελάκι
και... μεγάλωσε ξαφνικά! Ηρθε στη δική του ηλικία, έγινε αγνώριστη στα
μάτια του γιατί δεν είχε το χρόνο Εκείνος να παρακολουθήσει την ωρίμανσή
της.
Ετσι, της έδωσε πίσω τον ύπνο της και θα έτρεχε ασθμαίνων να βρει τον ύπνο
κάποιας άλλης, αν Εκείνη, τώρα που είχε μάθει το κόλπο, δεν του ζήταγε να
της χαρίσει το δικό του ύπνο.
Ε, καιρός ήταν!
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Ο Ξένος

Τ

κατερινα χαριση

ο αγόρι καθόταν πάνω σε μια πέτρα και το
παντελόνι του έφτανε ως πάνω από τους
αστραγάλους του. Κοιτούσε μια τα βρώμικα
νύχια του και μια τον ξένο που σκάλιζε το
κομμάτι ξύλο. Ο ήλιος τον χτυπούσε κατακέφαλα και ιδρώτας έτρεχε στο μέτωπό του.
«Από πού είσαι;»
Ο ξένος σήκωσε το κεφάλι και με μάτια μισόκλειστα κοίταξε το χρυσωπό φως στα ψηλά. Οι ρυτίδες στις άκρες
των ματιών του βάθυναν. Κατένευσε σα να συμφωνούσε με κάτι που μέσα του είχε σκεφτεί. Σα να γυρνούσε ο
νους του σε περασμένες εποχές που τις αναγνώριζε καθώς έμπαιναν στη θύμησή του. Καλώς τις.
«Από μακριά», είπε κι έσκυψε πάλι στη δουλειά του.
Στάθηκε ακίνητος με το μαχαίρι στο ‘να χέρι και το ξύλο
στ’ άλλο, περιμένοντας τα μάτια του να ξαναβρούν το
φως τους. Μόλις οι φωτεινές κουκκίδες σταμάτησαν να
τρεμοσβήνουν, άρχισε να σκαλίζει. Το αγόρι είδε μια καφετιά σαύρα να ξεμυτίζει από την πέτρα. Το μυτερό της
κεφάλι κινήθηκε ίδιο με βέλος που ‘δειχνε και του φάνηκε σα να τον κοίταξε, ύστερα έτρεξε μακριά τινάζοντας
μικρές τούφες σκόνης και χάθηκε στα ξερά χόρτα.
«Από κει που ήρθα, τα καλοκαίρια δεν υπάρχει νύχτα.
Τ’ αστέρια...», είπε ο ξένος κι έδειξε με το μαχαίρι στον
ουρανό - «αυτά που εσύ βλέπεις κάθε βράδυ, εγώ δεν τα
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‘χα δει ποτές μέχρι που κατέβηκα ως εδώ χάμω». Έσκυψε κι άρχισε να σκαλίζει
το ξύλο. Μια φρέσκια φλούδα έφερε γύρες στο στόμα του. Το ξύλο σα να ‘μοιαζε
πως έπαιρνε μορφή τώρα. Μα το αγόρι δεν μπορούσε να την ξεδιαλύνει. «Τους
χειμώνες δεν υπάρχει μέρα», είπε ο ξένος, μιλώντας περισσότερο στον εαυτό
του. «Σκοτάδι μόνο. Σκοτάδι και πάγος και μοναξιά».
Το αγόρι τον κοίταξε ξύνοντας το άτριχο πηγούνι του και ύψωσε τα μάτια στον
ουρανό βάζοντας το χέρι του αντήλιο, λες κι ήθελε να φανταστεί αυτό που τώρα
δα του είπε ο ξένος. Πώς να ‘ταν άραγε οι μέρες χωρίς νύχτα. Πώς να ‘ταν ένας
χειμώνας χωρίς φως. Χιόνι και πάγος και νύχτες ατέλειωτες. Αναρρίγησε μες τον
ιδρώτα του.
«Εδώ θα νυχτώσει. Αργότερα», του είπε. «Το φεγγάρι θα βγει πίσω από κει».
Έδειξε ψηλά στο απέναντι βουνό. Το μισό ήταν γυμνό και κατάξερο σαν ένα
κομμάτι από σαπόπετρα. Το άλλο μισό ήταν καταπράσινο και κάπου κάπου καφετιές κηλίδες νεκρής γης. Ήταν σα να στράγγιξε η ζωή στη μια μεριά και πήγε
όλη στην άλλη.
«Το ξέρω».
Το αγόρι κατέβασε τα μάτια. Τα ανοιγόκλεισε και μπροστά του χόρεψαν οι φωτεινές κουκκίδες, ύστερα χάθηκαν. «Πώς σε λένε;», τον ρώτησε τελικά. «Δε μου
είπες ποτέ».
«Δε με ρώτησες. Εδώ πέρα με φωνάζουν ξένο. Εκεί...» κατάπιε και σώπασε και τα
χέρια του στάθηκαν ακίνητα για λίγο. «Εκεί με λέγανε Βαλ».
«Βαλ», επανέλαβε το αγόρι. «Εμένα με λένε Ηλία. Ο πατέρας μου έχει το μαγαζί...» είπε και σταμάτησε. Ο ξένος τα ήξερε αυτά. Εκεί πάνω μακριά απ’ τον
κόσμο τα είχε μάθει όλα κι ας μην ήθελε. Λες και οι άνθρωποι τον έψαχναν για
αποκούμπι. Ίσως επειδή ήταν ξένος. Πιο εύκολα ανοίγεσαι στον ξένο άνθρωπο.
«...στην πλατεία. Θέλει να μπω στη δουλειά μετά το σχολείο. Θα το δουλέψω
εγώ. Μετά». Ανασήκωσε τους λεπτούς του ώμους, αβέβαιος κι ο ίδιος για το
μέλλον του που είχε ήδη καθοριστεί από τον πατέρα.
Ο ξένος κούνησε το κεφάλι του. «Καλύτερα να το ‘δινε στον αδερφό σου το
μαγαζί. Δεν κάνεις εσύ για τέτοιες δουλειές». Μήτε κι ο άλλος κάνει, συλλογίστηκε, μα τουλάχιστον δε θα χαρίζει. Το αγόρι σφίχτηκε, μα ένιωθε πως ο ξένος
είχε δίκιο. Ο αδερφός του όμως δεν ήταν για να κλειστεί σε μαγαζί. Εκείνος ήταν
άλλο. Η μάνα του έλεγε πως έφταιγε το ότι είχε γεννηθεί στον ήλιο. Για τούτο δε
στέκονταν στιγμή μέσα. Μεγάλωσε σε στρώμα από φύλλα καλαμποκιού και τα
βράδια κοιμόταν κάτω απ’ τα αστέρια, τον αέρα, ή τη βροχή που τρύπωνε από
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τις χαραμάδες του καλαμένιου τοίχου. Ήταν λέφτερος αυτός. Δεν κλεινόταν
μέσα με τίποτα. Μα ήταν σκληρότερος από τον ίδιο. Ίσως στα χέρια του Θωμά
το μαγαζί να ‘πιανε καλύτερο τόπο. Αν δεν το ‘βαζε φωτιά μια μέρα.
«Γιατί; Δεν είμαι χαζός», υπερασπίστηκε τον εαυτό του άσκοπα, έτσι για να χει
κάτι ν’ αντιγυρίσει στον ξένο.
«Δεν είσαι χαζός, όχι. Παραείσαι καλός, όμως. Κι η καλοσύνη δεν κάνει στον
έμπορα».
Έφτυσε τη φλούδα και το αγόρι παρατήρησε το μασημένο βώλο ξύλου που έπεσε στο χώμα. Ο ξένος γύρισε τη λεπίδα του σύριζα με το ξύλο και ξεφλούδισε
ένα μικρό κομμάτι. Του φάνηκε σα να μοσχοβόλησε η φρεσκάδα του. Την έχωσε στο στόμα του. «Κι εγώ σαν εσένα ήμουν κάποτε». Μα πάει πολύς καιρός.
Ήμουν σαν κι εσένα κι ύστερα είχα γιο σαν κι εσένα κι ύστερα δεν τον είχα πια
και δεν είχα τίποτα. «Μπορεί να μην είναι καλοσύνη, να το λένε αλλιώς».
Το αγόρι τον κοίταζε σκεφτικό. Δεν μπορούσε να αποφασίσει αν τον πίστευε ή
όχι. Ήθελε να είναι καλός. Μα κάποιες φορές ήθελε να κάνει κακό σε όλα. Σε
όλους. Στον ίδιο.
«Δεν ξέρω τι είμαι», είπε στο τέλος. Ο ξένος γέλασε τραχιά.
«Ω, είσαι. Κάτι είσαι. Εμείς έχουμε κάτι από την ίδια φτιαξιά. Είμαι αρκετά γέρος για να καταλαβαίνω πια τους ομοίους μου. Εσύ δεν μπορείς άμα δε δώσεις.
Άμα έχεις, πρέπει να δώσεις. Αλλιώς δεν μπορείς να κοιμηθείς. Άμα δεν έχεις,
θα βρεις. Άμα δε βρεις, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Στριφογυρνάς σαν το φίδι
στο σελτέ σου. Θα πεθάνεις φτωχός. Μα μάλλον θα βρεις λιγότερες σκοτούρες
μπροστά σου».
Σταμάτησε τώρα να σκαλίζει. Κοίταξε στον ορίζοντα τον ήλιο που κοκκίνιζε
αργά και χαμήλωνε. Σκούπισε τον ιδρώτα από το μέτωπό του με το χέρι του.
«Όμορφο πράμα», μουρμούρισε κι άλλαξε θέση τη φλούδα στο στόμα του,
στέλνοντάς τη με τη γλώσσα του στην άλλη άκρη. Το αγόρι κοίταξε κι αυτό
ψηλά το ματωμένο δίσκο. Ύστερα χαμήλωσε πάλι το βλέμμα. Ο ξένος γύρισε
και τα μάτια του έμοιαζαν να μην έχουν τέρμα στο βάθος τους. Σα να ‘χε δει τον
κόσμο απ’ την καλή και την ανάποδη και λίγα από όσα είχε δει του είχαν μείνει
για να ομορφαίνουν τώρα την ψυχή του. Τα πιο απλά. Τα πιο μικρά απ’ όλα τ’
άλλα. Κοίταξε το αγόρι στα μάτια κι εκείνο με θάρρος που δεν κατάλαβε πώς
βρήκε, κράτησε το βλέμμα του ψηλά, ίσα με το δικό του.
«Ξέρω πώς είναι να μην έχεις. Ξέρεις κι εσύ, καλά».
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«Ήσουν... ήσουν φτωχός, κάποτε;»
Ο ξένος κλώτσησε ένα πετραδάκι μπροστά του. Φτωχός, συλλογίστηκε. Τι πάει
να πει φτωχός και πλούσιος; Ανάλογα τι γυρεύεις από τη ζωή σου.
«Μπα, δε θα το ‘λεγα. Δεν είχα ποτές πλιότερα απ’ όσα γύρεψα, και δε γύρεψα
ποτέ πολλά. Μα ξέρω. Κι όταν δεν ξέρω, νιώθω. Φαντάζομαι. Κι εσύ τέτοιος
είσαι. Σ’ αρέσει να βοηθάς. Φιλότιμος θαρρώ το λένε εδώ στα μέρη σας».
Δάγκωσε μια παρανυχίδα και το δάχτυλό του μάτωσε. Ρούφηξε την πληγή κι
έφτυσε ίσια μπροστά.
«Σάματις τι ‘ναι η ζωή;», μονολόγησε. «Μια πορεία όλη κι όλη προς το θάνατο.
Και στο μεγαλύτερο μέρος της είναι γεμάτη δυσκολίες. Σα να μην είναι αρκετό
που ζεις για να πεθάνεις μονάχα, είναι κι ο δρόμος αβάσταχτος καμπόσες φορές.
Λες κι ερχόμαστε στη ζωή για τιμωρία».
Το αγόρι έσφιξε τα χείλια του γραμμή. Κοίταξε το χώμα αναζητώντας το αίμα
του ξένου, μα ύστερα του φάνηκε χαζή η σκέψη. Σήκωσε τα μάτια του.
«Μ’ αν είμαστε εδώ για να τιμωρηθούμε, τότες πιο πριν πρέπει να ήμασταν αλλού».
«Έξυπνο αγόρι», είπε ο ξένος. Ακούμπησε μαλακά το ξασπρισμένο ξύλο πάνω
σε ένα χοντρό κορμό που είχε κουβαλήσει μόνος του ως εκεί, από τ’ αρμάγκι. Το
κοίταξε για λίγο κι έγειρε το κεφάλι του λοξά. Σκούπισε το μαχαίρι στο παντελόνι του και το ‘κλεισε και το ‘βαλε στην τσέπη του. Ύστερα έχωσε τα μεγάλα του
χέρια στις μπροστινές τσέπες.
«Μπορεί να ήμασταν αλλού, ναι. Κι εκεί να κάναμε μεγάλο κακό. Για τούτο να
‘μαστε εδώ τώρα. Δεν εξηγείται αλλιώτικα.»
Το αγόρι σηκώθηκε κι εκείνο και τίναξε τα ρούχα του από τα ξερόχορτα και τη
σκόνη. Μιμήθηκε τον ξένο κι έβαλε τα χέρια στις τσέπες του.
«Ίσως», συνέχισε ο ξένος, «ίσως η κόλαση που τόσο φοβόμαστε μετά θάνατον
να είναι μια επόμενη ζωή γιομάτη πίκρες».
Κοιτάχτηκαν στα μάτια μια στιγμή κι αναμετρήθηκαν. Ο Βαλ, ο ξένος που ήρθε
από μακριά μια μέρα για να μείνει, μπας και κατάφερνε ποτέ να διώξει από τα
μάτια του τα όσα είχε δει να συμβαίνουν στον κόσμο. Με τη θεριά κοψιά του και
τα μεγάλα, ροζιασμένα χέρια, τους ώμους του φαρδιούς και στητούς καλύτερα
κι από νέο άντρα και τα πυκνά, ανακατωμένα μαλλιά που μια έμοιαζαν χρυσά,
μια ασημιά και μια χάλκινα, περίμενε να βρει το θάρρος να κάνει αυτό που απο76 ArsOvi

φάσισε όταν ακόμα τον έζωνε το χιόνι και το σκοτάδι κι η παγωνιά, μπροστά
στο σκοτωμένο γιο του. Και απέναντί του το αγόρι, με το λιανό κορμί, ίδιο κλαρί
φτελιάς, με τα μάτια του μικρά και μισόκλειστα σαν ποντικού μα άδεια ακόμα
από εικόνες. Μόνο γεμάτα επιθυμίες που δεν μπορούσε να καταλάβει, που τις
κατέπνιγε τριγυρνώντας στ’ αρμάγκια στήνοντας παγίδες στα μικρά πουλιά,
γιατί η ζωή του ήταν στα χέρια του πατέρα. Πάντα, όλα ήταν του πατέρα.
«Ίσως να ‘μαστε στην κόλαση, τούτη δω την ώρα», είπε ο ξένος. Μα, δεν ξέρω
τίνος κόλαση να ‘ναι. Δική σου, ή δική μου;»
Χαμογέλασε στο αγόρι κι εκείνο σα να ξεφούσκωσε μέσα του από κάποιο βάρος.
«Μη δίνεις σημασία στα λόγια μου», είπε ο ξένος που σε μια άλλη ζωή, σε μια
αλλιώτικη γη, λεγόταν Βαλ. «Στοχάζομαι πολύ εδώ πάνω που ‘μαι μοναχός μου.
Είμαι και γέρος. Με κούρασε η ζωή κι ο κόσμος. Με τρομάζουν πια οι άνθρωποι.
Ίσως να με τρομάζω εγώ ο ίδιος.»
Περπάτησε προς την καλύβα του, παρατώντας το ξύλο πάνω στον κορμό. «Δεν
έχω τίποτα στα μπροστά να περιμένω. Δεν άφησα τίποτα πίσω μου. Η πορεία η
δική μου τελειώνει όπου να ‘ναι» είπε, και σκέφτηκε αυτό που έκρυβε κάτω από
το παλιό του στρώμα, στο φτωχικό που ‘στησε μονάχος του, δουλεύοντας τις
νύχτες.
Το αγόρι τον ακολούθησε, κοιτώντας πάντα το χώμα, κρατώντας βήμα σταθερό, ούτε πολύ αργό μα ούτε και γρήγορο. Ο ξένος σταμάτησε ξαφνικά και γύρισε. Όλα τα ηλιοβασιλέματα με μιας κοκκίνισαν απάνω του. Όλοι οι ουρανοί που
είδε στη ζωή του, χαμηλοί και γκρίζοι και βαριοί σα μολύβι, όλοι οι ήλιοι, κίτρινοι
και κόκκινοι και θολοί σα χωματένιοι.
«Συ είσαι άλλο. Έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Μη σκοτίζεσαι με τα λόγια μου».
Το αγόρι έφυγε σιωπηλό, πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Ο ξένος τον κοίταξε
κι ύστερα στύλωσε το βλέμμα του στη μακριά σκιά που λέπταινε και μάκραινε
πίσω του, έτριψε τα μάτια του που έτσουξαν από την αλμύρα του ιδρώτα και
προχώρησε ξανά προς την καλύβα του.
«Καλό αγόρι. Έξυπνο. Μα για έμπορας δεν κάνεις.»
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Ο τελευταίος σύντροφος
Gordana Mudri

Ε

δώ είμαι. Σ’ ακολουθώ, μετρώ τις ανάσες
σου. Με νιώθεις και ξέρεις πολύ καλά τι
περιμένω από σένα. Το ήξερες πως θα
έρθω.
Γύρνα πίσω. Τι βλέπεις;

Όταν η παγωνιά σου τρυπάει τα κόκαλα και νιώθεις το
τέλος να πλησιάζει. Όταν στέκεσαι ακίνητος κάνοντας
απολογισμό της ζωής σου.
Τι βλέπεις;
Το μονοπάτι της ζωής σου γεμάτο λάθη και τα όνειρά
σου νεκρά. Σκόρπια. Έπαψες να ονειρεύεσαι πολύ
καιρό πριν, η ζωή δε σε άφηνε. Έπρεπε να παλέψεις για
να ζήσεις. Τίποτα δεν έγινε ποτέ όπως το ονειρεύτηκες.
Τι απέμεινε από τα όνειρά σου; Πότε τα έχασες και
γιατί; Δεν έμαθες ποτέ πως με κάθε χαμένο σου όνειρο
πέθαινες κι από λίγο, χρόνο με το χρόνο; Δεν το
κατάλαβες; Ή μήπως δεν ήθελες να το παραδεχτείς;
Μήπως πίστευες πως δεν είχες δικαίωμα, εσύ, στο
όνειρο. Δεν είχες δικαίωμα να είσαι εσύ αυτός που
θα παραβεί τους κανόνες, αυτούς τους κανόνες που
πάντα μισούσες. Κι έκανες το πιο εύκολο. Παράτησες
τα όνειρά σου, ένα-ένα, από φόβο να παλέψεις γι
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αυτά, από φόβο να παλέψεις για σένα.
Στο τέλος τι σου ‘μεινε; Πίκρα. Κενό. Κι όλα από το φόβο σου να ζήσεις.
Τώρα ξαφνικά νοσταλγείς τα χαμένα σου όνειρα. Παίρνεις ξανά το μονοπάτι
της ζωής σου ανάποδα και τα μαζεύεις ένα ένα. Είναι αργά! Έκανες τις
επιλογές σου! Κι όταν είχες την ευκαιρία την πέταξες. Φοβήθηκες πως
αν έστω ένα όνειρό σου πραγματοποιήσεις όλοι γύρω σου θα υποφέρουν.
Φοβόσουν να είσαι τρελός. Ζούσες μόνο για τους άλλους και τώρα ξέρεις
πως δεν έζησες ποτέ σου. Η ώρα σου τέλειωσε.
Τι; Θέλεις κι άλλη ευκαιρία; Να την κάνεις τι; Δεν είσαι αρκετά γενναίος.
Ποτέ δεν ήσουν. Ήθελες πάντα να νιώθεις ασφαλής και θυσίασες τα πάντα
γι αυτό. Έσβησες τη φλόγα μέσα σου και τώρα πιστεύεις πως μπορείς ξανά
να ζεστάνεις την παγωμένη σου καρδιά.
Και ποιον θα κατηγορήσεις; Τα όνειρα των παιδικών σου χρόνων που ποτέ
δεν κατάφερες, το πάθος των νιάτων σου που ποτέ δεν έζησες, όλα δικά
σου λάθη. Από τη στιγμή που άνοιξες την πόρτα για τη ζωή, χτυπούσες την
πόρτα του θανάτου. Δεν έζησες ποτέ σου. Μόνο πέθαινες.
Και τώρα είμαι εδώ.
Μην ψάχνεις για έλεος τώρα. Δεν υπάρχει έλεος γι αυτούς που δεν ήθελαν
ποτέ να ζήσουν. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Όλη η θλίψη που σέρνεις
μέσα σου δε σημαίνει τίποτα για μένα. Ας το σκεφτόσουν νωρίτερα. Στο
τέλος υπάρχω μόνο εγώ. Θα σε πάρω από το χέρι και κάθε σπίθα ζωής
που σου απέμεινε να τη σβήσω. Με ένα τελευταίο φιλί θα πνίξω κάθε σου
συναίσθημα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είμαστε μόνο εσύ, κι εγώ.
Εγώ, ο θάνατός σου. Ο τελευταίος σύντροφος.

ArsOvi 79

Η κυρά της λίμνης
Αναστασία Τσιτσιριδάκη

Ε

-

ίναι
αξιοπερίεργο
το
πόσο
αυτοαναιρετική σκέψη έχετε κάποιοι
άνθρωποι. Θα σας ρωτήσουν, “πιστεύεις
στον Θεό;’”... ‘’Ναι’’, θα απαντήσετε με
στόμφο ...Πιστεύω! Θα σας ρωτήσουν,
“Πιστεύεις στα φαντάσματα;’’... Θα γελάσετε μαζί
τους λες και σας είπαν το πιο πετυχημένο ανέκδοτο με
ύφος George Carlin σε stand up comedy .
Αφού πιστεύεις στον Θεό, πώς γίνεται να μην πιστεύεις
στον κόσμο που έχει πλάσει για τη μετά θάνατον ζωή
σου; Πώς γίνεται να μην πιστεύεις στο αντίθετο του;
Σε φαντάσματα, πνεύματα, δαίμονες και στοιχειά; Κι
από την άλλη αν δε πιστεύεις σε Θεούς, τι σε κάνει να
πιστεύεις σε φανταστικά πλάσματα άλλου τύπου ρε
Πηνελόπη;
- Το ότι τα είδα, ίσως;
- Κορίτσι μου όμορφο σύνελθε, σε παρακαλώ. Τι
είδες; Είσαι απλά επηρεασμένη από τους μύθους που
σου τσαμπουνούσαν όταν ήσουν μικρή. Είσαι και
περισσότερο ευαίσθητη λόγω της εγκυμοσύνης. Ε, τι
άλλο θέλεις; Οι ορμόνες σου φταίνε!
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-Πέτρο κοφ’ το αυτό με τις ορμόνες πια, εντάξει; Μη με εκνευρίζεις. Δε σου
είχα πει ποτέ τι συνέβη πραγματικά γιατί το θεωρούσα κάτι που απλά έπρεπε
να μείνει στο παρελθόν. Έπεισα τον εαυτό μου να μην πιστεύει τίποτα ώστε
να συνεχίσω ήρεμη τη ζωή μου. Όμως μετά τα σημερινά, δεν μπορώ να το
ξεχάσω. Πρέπει να σου μιλήσω γιατί θα σκάσω.
-Ωραία λοιπόν… Είμαι όλος αυτιά. Πες μου την ιστορία σου με κάθε
λεπτομέρεια.
~~~
Όλα ξεκίνησαν με μια καινούρια κοπέλα που είχε έρθει στο σχολείο μας.
Ήμασταν τρίτη λυκείου τότε και όπως καταλαβαίνεις οι περισσότεροι
είχαν το μυαλό τους στο πώς θα περάσουν σε κάποια σχολή της αρεσκείας
τους και όχι στο πώς θα κάνουν νέες φιλίες. Κι η Άλκηστις... Αυτό ήταν το
όνομα της ... Ήταν μυστήριο πλάσμα. Χαμηλών τόνων, μαζεμένη, κλειστός
χαρακτήρας. Σπάνια την έβλεπες να συμμετέχει στην αίθουσα και ακόμα πιο
σπάνια να χαμογελάει.
Εγώ, λοιπόν, είπα να της δώσω μια ευκαιρία επειδή δε θα ήθελα να είμαι
στη θέση της. Δεν είναι εύκολο να είσαι σε έναν ξένο τόπο, με άγνωστους
ανθρώπους γύρω σου και να νιώθεις αόρατη στη χώρα των ορατών, ξέρεις.
Έτσι, με τη τότε φίλη μου, την Όλγα, της προτείναμε κάποια στιγμή, να πάμε
μετά το μάθημα για καφέ. Δέχτηκε και από τότε γίναμε αχώριστες. Στο
σχολείο μας αποκαλούσαν ‘’Η Αγία Τριάδα’’. Η Όλγα, σε αντίθεση με την
Άλκηστη, ήταν πολύ ατίθαση. Της άρεσε να είναι το επίκεντρο των πάντων,
δεν έδινε καμία σημασία στο διάβασμα και όλη την ώρα ασχολούνταν και
με κάποιο διαφορετικό αγόρι. Τους άλλαζε σαν τα πουκάμισα. Εμένα δε με
ενοχλούσε ιδιαιτέρως αυτό, διότι ήμουν πάντα της νοοτροπίας ότι με τους
φίλους σου δε θα ταιριάζεις ποτέ απόλυτα, οπότε, από το να προσπαθείς
να τους αλλάξεις και να υπάρχουν τριβές, καλύτερα να τους αγαπάς με τα
ελαττώματά τους. Η Άλκηστις όμως, συχνά έδειχνε να ενοχλείται από την
απερίσκεπτη συμπεριφορά της Όλγας, χωρίς, βεβαίως, να δημιουργεί κάποιο
θέμα.
Μη στα πολυλογώ... Έφτανε η περίοδος της εξεταστικής και κανονίσαμε πριν
αρχίσει, να πάμε για ένα βράδυ να κατασκηνώσουμε στη λίμνη του χωριού
μας. Να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να πάρουμε δύναμη για το δύσκολο
μήνα που θα διανύαμε.
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Εννοείται ότι είπαμε ψέματα στους δικούς μας ότι θα μείνουμε η μια στο
σπίτι της άλλης και τα είχαμε σχεδόν όλα τακτοποιημένα . Το μόνο μας θέμα
ήταν με τη σκηνή. Καμιά μας δεν είχε. Η Όλγα λοιπόν, μας πρότεινε να έρθει
το τότε αγόρι της, με τον φίλο του μαζί μας, γιατί εκείνοι διέθεταν σκηνές.
Εγώ δέχτηκα. Η Άλκηστις δε το σχολίασε καν.
Το απόγευμα του Σαββάτου είχαμε φτάσει ήδη στη λίμνη, είχαμε στήσει τις
σκηνές μας και καθόμασταν γύρω από τη φωτιά που ανάψαμε παίζοντας
παιχνίδια, τύπου ‘’Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο’’. Κάποια στιγμή, η Όλγα
με τον δικό της, μας άφησαν για να πάνε μια βόλτα . Σ’ εμένα δε φάνηκε
περίεργο, όμως η Άλκηστις σκοτείνιασε απότομα. Κι όσο περνούσε η ώρα
τόσο πιο πολύ δε μιλιόταν. Όταν δε, επέστρεψαν τα παιδιά ,πετάχτηκε
απότομα από τη θέση της και μπήκε στη σκηνή, δίχως καν να καληνυχτίσει
. Μετά από αυτό, ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε κι ο γάιδαρος....
Το διαλύσαμε όλοι και πήγαμε για ύπνο... Υποσχεθήκαμε, όμως, να
επαναλάβουμε τη βραδιά μετά το πέρας της εξεταστικής, αφού θα έχουμε
μάθει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Έτσι κι έγινε. Δυο μήνες μετά ήμασταν στο ίδιο σημείο, η ίδια παρέα και
με καλύτερη διάθεση αυτή τη φορά. Η Άλκηστις συμπεριφερόταν λίγο
μυστήρια, ως συνήθως, αλλά η χαρά μας που ξεμπερδέψαμε από το σχολείο
επισκίαζε κάθε σύννεφο αρνητισμού . Η βραδιά κυλούσε όμορφα μέχρι που
η συζήτηση πήγε στις σχολές που πιάσαμε. Η Όλγα απηυδισμένη από τον
ενθουσιασμό μας για τα μελλοντικά μας σχέδια και για το ότι μπήκαμε εκεί
που θέλαμε, ενώ εκείνη δε πέρασε πουθενά, αποφάσισε να τραβήξει, άλλη
μια φορά, τα βλέμματα πάνω της.’’ Είμαι έγκυος ‘’, είπε.
Μείναμε όλοι στήλη άλατος, αλλά περισσότερο από όλους μας, το αγόρι
της. Μόνο η Άλκηστις δεν έστρεψε τα μάτια της πάνω στην Όλγα. Συνέχισε
να κοιτάζει τη φωτιά, ενώ ένα μειδίαμα ζωγράφισε τα χείλη της. ‘’Ναι... Καλά
ακούσατε. Όσο εσείς θα τρώτε τα χρόνια σας στα θρανία, εγώ θα παίζω με
μια ζωντανή κούκλα, που θα αγαπάει μόνο εμένα’’ ,συνέχισε. Το αγόρι της
,αποσβολωμένο, της είπε ‘’Δεν πιστεύω να μιλάς σοβαρά! Αυτό το μωρό θα
το ρίξεις. Δεν είσαι μόνη σου σε όλο αυτό για να αποφασίζεις και να διατάζεις
έτσι εύκολα. Παίζεται κι η δική μου ζωή εδώ πέρα. ’’ Η Όλγα παρέμεινε
ανένδοτη κι έτσι το αγόρι της με τον φίλο του σηκώθηκαν κι έφυγαν. Ήταν
η τελευταία φορά που τους είδα.
Όταν μείναμε οι τρεις μας, η Άλκηστις, ενώ ως τότε δεν είχε βγάλει
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άχνα, ξεκίνησε να λέει μια ιστορία, εξακολουθώντας να έχει τα μάτια της
καρφωμένα στη φωτιά. Τα λόγια της ήταν τα εξής:
Κάποτε στον τόπο που έμενα, κατοικούσε μια πολύ όμορφη και άμυαλη
κοπέλα. Το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να επιβεβαιώνεται μέσω πολλών
αντρών, για να καθησυχάζει την ανασφάλειά της. Βλέπετε προερχόταν από
πολλή αυστηρή, πατριαρχική οικογένεια και όλο αυτό ήταν η αντίδρασή της
στο σκληρό κατεστημένο του πατέρα της. Έμεινε έγκυος. Δεν ήξερε καν τίνος
ήταν το παιδί. Όταν άρχισε να φουσκώνει η κοιλιά της, δεν μπορούσε να το
κρατάει πια μυστικό. Το είπε στους γονείς της. Ο πατέρας της, αφηνιασμένος
, την πήγε στη λίμνη του χωριού μας και την έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια.
Από τότε λένε ότι η κοπέλα έγινε το στοιχειό αυτής και κάθε άλλης λίμνης.
Ονομάστηκε ‘’Κυρά της λίμνης’’. Την έχουν ακούσει, πολλάκις, να θρηνεί
για το χαμό του παιδιού και των νιάτων της. Αν έχει φεγγαρόλουστη βραδιά
και νηνεμία, το κλάμα της γίνεται ουρλιαχτό, επειδή δεν αντέχει να βλέπει
το πονεμένο, κάτωχρο, είδωλό της στα νερά της λίμνης. Όσοι άντρες και
γυναίκες την έχουν δει, την περιγράφουν ως ένα αιθέριο αερικό. Μόνο όσες
κουβαλάνε παιδί στα σπλάχνα τους, έχουν διαφορετική άποψη. Εκείνες, την
περιγράφουν ως ένα καταραμένο, μίζερο στοιχειό. Ο μύθος λέει ότι σε όσες
από αυτές τις γυναίκες κλείσει το μάτι, χάνουν το παιδί τους γιατί δεν είναι
ικανές να γίνουν άξιες μάνες…
~~~
Μόλις τέλειωσε την ιστορία της, έκλεισε το μάτι της στην Όλγα κι έφυγε
ολομόναχη μέσα στη νύχτα. Η Όλγα έχασε τις αισθήσεις της. Δε ξαναείδαμε
ούτε την Άλκηστις, έκτοτε. Η Όλγα ακριβώς ένα μήνα μετά έχασε το παιδί.
Εισήχθη στο νοσοκομείο με ακατάπαυστη αιμορραγία και κάθε βράδυ
έβλεπε εφιάλτες με την Άλκηστη να της κλείνει το μάτι. Ξέρεις τι σημαίνει
το ‘’Άλκηστις’’, Πέτρο; Προέρχεται από το Αλκή και το Εστία και σημαίνει
‘’η χάρη της οικογένειας’’. Ξέρεις πως παρουσιάζεται η Άλκηστις στην Ιλιάδα
του Ομήρου; << Δια γυναικών ,Άλκηστις Πελιάο θυγατρών είδος αρρίστην
>>. Η θειότερη των γυναικών, Άλκηστις εκ των θυγατέρων του Πελία, η
ωραιότερη στη μορφή.
Μετά από τόσα χρόνια τη συνάντησα κι εγώ σήμερα, Πέτρο. Πήγα βόλτα
στη λίμνη με τη μητέρα μου για να ξεπιαστώ και την είδα σε απόσταση…
Διαφορετική η μορφή της. Μίζερη και στοιχειωμένη όπως την περιέγραφαν
αλλά όμορφη όπως πάντα ... Να μου χαμογελάει. …
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Πέρα από
την Αφρική
θανοσ καλαμιδασ

Τ

ο Βέρντα είναι ένα μικρό χωριό, μόλις 3,000
κατοίκων, στα Νότια της Μποτσουάνα,
στα σύνορα με την Νότια Αφρική και κοντά στα μεγάλα προστατευόμενα πάρκα
της Μποτσουάνα, πράγμα που σημαίνει ότι
οι ντόπιοι έχουν συνηθίσει να βλέπουν ξένους που πάνε
κυρίως για φωτογραφικά σαφάρι σε αυτά πάρκα. Τα φωτογραφικά σαφάρι είναι μια θετική εξέλιξη σε ένα βασίλειο που εξαφανίζεται, σε έναν πλανήτη που καθημερινά
βυθίζεται στη βαρβαρότητα.
Αλλά αυτοί οι ξένοι συνήθως έρχονται μέσα σε μεγάλα
σκονισμένα αυτοκίνητα, με τεράστιες ρόδες που σκορπίζουν σκόνη και πετραδάκια παντού και οι επιβάτες
τους άντε να αγοράσουν καμία ξύλινη μάσκα και δυνατό
καφέ πριν συνεχίσουν τον δρόμο τους προς τα μεγάλα
πάρκα με τα λιοντάρια, τους ελέφαντες και τις καμηλοπαρδάλεις. Ήταν όμως μια εποχή που το Βέρντα γνώρισε
μεγάλες δόξες και το ένα μαγαζί γενικών εμπορευμάτων
– από τρόφιμα μέχρι ρούχα – που είναι ταυτόχρονα και
το καφέ του χωριού είδε βραδιές με κόσμο πολύχρωμο,
δυνατή μουσική και μπουκάλια μπίρα Lion να ξεδιψάνε
εκατοντάδες κόσμο.
Ήταν η τελευταία περίοδος του απαρτχάιντ στην Νότια
Αφρική. Η εποχή που η ρατσιστική κυβέρνηση είχε διώξει όλους τους ξένους δημοσιογράφους, ορίζοντάς τους
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σαν εχθρούς του κράτους μιας και μεταφέρανε στο εξωτερικό τι συνέβαινε στη
χώρα και όσοι δεν είχαν πάει στη πρωτεύουσα της Μποτσουάνα, την Γκαμπορόνε, είχαν μαζευτεί στο Βέρντα, δίπλα στα σύνορα με την Νότια Αφρική, ώστε
να είναι έτοιμοι να μπουν όταν θα άλλαζαν τα πράγματα.
Ξερή περιοχή, σε σημεία της σχεδόν έρημος ή με πυκνούς κοντούς θάμνους,
με λίγες πηγές για να ξεδιψάσουν οι ελέφαντες που ζούσαν στην περιοχή και
μικρά πυκνά δάση. Μια περιοχή σκληρή, ειδικά το χειμώνα, που οι πολλοί στο
άκουσμα της λέξης Αφρική δεν μπορούν να φανταστούν πόσο κρύος μπορεί να
γίνει ο χειμώνας στην Μποτσουάνα και ειδικά σε ξερές περιοχές όπως αυτή στο
Βέρντα. Και φτώχεια.
Άνθρωποι του αγρού στην έρημο. Πολύ φτώχεια που όμως την ζούσαν με αξιοπρέπεια και χωρίς μιζέρια. Αυτός ήταν ο τόπος που τους έλαχε και σε αυτόν θα
ζούσαν. Κάπως έτσι βλέπαν την ζωή.
Στο Βέρντα έφαγα και για πρώτη φορά …κάμπια και ξέρω ότι τώρα οι περισσότεροι έχετε αηδιάσει στη σκέψη αλλά σας βεβαιώνω ότι μόνο αηδιαστικό δεν
ήταν. Είναι μια σχετικά μεγάλη κάμπια που οι ντόπιοι την λένε «φάνε» και ζει σε
ένα ντόπιο δέντρο από τους χυμούς του μέχρι να φτιάξει το κουκούλι της και να
μεταμορφωθεί σε μια πανέμορφη, συνήθως καφέ και μεγάλη στο μέγεθος πεταλούδα. Αυτήν την «φάνε» λοιπόν οι ντόπιοι την μαζεύουν και αφού την βάλουν
για λίγο στη ζεστή σταχτή από τη φωτιά του σπιτιού τους για να «μαλακώσει»,
μετά την βράζουν ή την τηγανίζουν. Η αίσθηση, στην τηγανιτή τουλάχιστον,
είναι ότι πρόκειται για κάτι τραγανό και εμένα τουλάχιστον μου θύμισε γαρίδα
με πολύ πιο ελαφριά γεύση. Πάντως για ένα πράγμα μπορώ να σας βεβαιώσω,
ότι η μπίρα Lion βοηθάει πολύ στη πέψη της «φάνε» και μετά το τρίτο μπουκάλι
ούτε ξέρεις ούτε σε ενδιαφέρει η γεύση, γίνεται ο πιο κατάλληλος μεζές.
Ένα βράδυ, χειμώνας με τον αέρα να λυσσομανά έξω και να παίρνει μαζί του από
θάμνους μέχρι ελέφαντες, ο Πόλο, ένας ντόπιος γύρω στα τριάντα που πάντα
του λάχαινε το τρύπιο ποτήρι στη μπίρα και που εμείς σαν φιλοξενούμενοι στο
χωριό του ήμασταν υποχρεωμένοι να του το γεμίσουμε, μας είχε μια έκπληξη.
Θα μας πήγαινε στην μάγισσα. Παρενθετικά εδώ, στην Αφρική γενικά οι άνθρωποι είναι πολύ προληπτικοί και εύπιστοι σε μάγους και μαγικά. Μάλιστα το θέμα
φτάνει σε ακραία σημεία με θυσίες και πολύ χειρότερο με δολοφονίες ανθρώπων. Για κάποιο λόγο τα κόκκαλα των αλμπίνων θεωρούνται μαγικά και επειδή
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φυσικά δεν υπάρχει προσφορά στο είδος παρόλη την μεγάλη κατανάλωση, οι
αλμπίνοι στην Αφρική και ειδικά στην κεντρική και νότια κινδυνεύουν καθημερινά να δολοφονηθούν από μάγους και συμμορίες που πουλάνε κόκκαλά τους.
η συνηθισμένη εικόνα αλμπίνου είναι να του λείπει κάποιο μέλος που συμμορίες
το αποκόψανε για να πουλήσουν το κόκκαλο. Από ότι έχω καταλάβει κι από
αυτά που έχω διαβάσει εδώ κι εκεί, η δύναμη που δίνει το κόκκαλο του αλμπίνου
είναι η μαγεία όλων των μάγων. Θεραπεύει τα πάντα και ταυτόχρονα τιμωρεί τα
πάντα. Κι αυτό το θεραπεύει πες ότι το καταλαβαίνω, αυτό το τιμωρεί ποτέ δεν
το κατάλαβα. Αφρικανικοί θρύλοι και δοξασίες και από τους Ζουλού μέχρι τους
Χούτου η μαύρη ήπειρος είναι γεμάτη από αυτούς.
Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι στις περισσότερες αφρικάνικες χώρες και ειδικά στην Μποτσουάνα, η πρακτική της μαγείας είναι παράνομη και τιμωρείται
με παρα πολύ αυστηρές ποινές που συμπεριλαμβάνουν χρόνια φυλάκισης.
Σπίτι δεν θα το έλεγες, ένα πλινθόκτιστο δωμάτιο ήταν με καλάμια για οροφή.
Το πάτωμα χώμα πνιγμένο στην υγρασία και η μυρωδιά να σε κάνει να κλείνεις
τα μάτια με το που έμπαινες μέσα. Ένα δωμάτιο γεμάτο σκιές με μυριάδες μικρά
και μεγάλα πράγματα που μερικές στιγμές και στο φως της φωτιάς νόμιζες ότι
κινούνταν. Ένα κρεβάτι, ένας πάγκος και τίποτα άλλο. Στο κρεβάτι μια μορφή
απροσδιορίστου μεγέθους και σχήματος, καλυμμένη από δέρματα και κουβέρτες και με μια βαριά ανάσα που σε στοίχειωνε.
«Κάτσε,» διέταξε ο Πόλο γιατί μόνο σαν πρόσκληση δεν ακούστηκε και καθίσαμε στο πάτωμα ακολουθώντας το παράδειγμά του δίπλα στο κρεβάτι. Για λίγο
τίποτα δεν ακουγόταν στο δωμάτιο πέρα από την ανάσα της φιγούρας στο κρεβάτι και μετά …σαν να πήρε μπροστά μια σαπισμένη μηχανή ακούστηκε κάτι
σαν σκουριασμένα γρανάζια που τρίβονται.
«Τι θες να ρωτήσεις;» Με κοιτάζει ο Πόλο.
«Τίποτα,» απαντάω περισσότερο ξαφνιασμένος και τρομαγμένος παρά γιατί
είχα καταλάβει ότι η ερώτηση απευθυνόταν σε μένα.
Πάλι τα γρανάζια να παλεύουν.
«Λέει ότι αυτός που περιμένεις να σε ακούσει, δεν σε ακούει.» Τινάχτηκα και
από το πουθενά ένιωσα την φιγούρα του νεκρού πατέρα μου να πετάγεται από
κάποια βαθιά τρύπα του μυαλού μου. Η αλήθεια ήταν ότι είχα χρησιμοποιήσει
ακόμα και την δουλειά μου για να ξεχάσω.
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Ο Πόλο με κοίταζε.
«Λέει ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω.» Δεν υπήρχε πίσω ή καλύτερα αυτό το πίσω
είχε χαθεί χρόνια τώρα. Δεν είπα τίποτα, απλά έμεινα εκεί παγωμένος να κοιτάζω το βουνό από τις γούνες και τις κουβέρτες στο κρεβάτι.
«Γιατί δεν φοβάσαι;» Ρώτησε πάλι ο Πόλο μεταφράζοντας τους ήχους των
σκουριασμένων γραναζιών και πριν τελειώσει η φωτιά ξαφνικά φουρτούνιασε
πετάγοντας σπίθες παντού.
«Γιατί δεν φοβάσαι;» Σχεδόν ούρλιαξε ο Πόλο. Ο συνάδερφος που είχε έρθει μαζί
μου με κοίταζε έντρομος από τη θέση του δίπλα μου και μια σπίθα ξαφνικά πέταξε λίγο πιο μακριά από τις άλλες φτάνοντας ένα κομμάτι ύφασμα στο πάτωμα
δίπλα στον πάγκο.
«Γιατί δεν φοβάσαι;» Ούρλιαζε ο Πόλο που στο μεταξύ κόντευε να φτάσει την
πόρτα έντρομος. Η ακαθόριστη φιγούρα κάτω από τα δέρματα και τις κουβέρτες έκανε μια κίνηση να σηκωθεί αλλά το βάρος τη σταμάτησε.
«Γιατί;» Ούρλιαζε ο Πόλο με δάκρυα στα μάτια όταν μετά από λίγα λεπτά παρακολουθούσαμε έξω από την παράγκα την πυροσβεστική να προσπαθεί να σβήσει μάταια τη καλαμένια οροφή που είχε πέσει μέσα στο δωμάτιο καίγοντας τα
πάντα. Και τη φιγούρα στο κρεβάτι.
Αργότερα, το ίδιο βράδυ, με τη μορφή του πατέρα μου ακόμα μέσα στο μυαλό κοίταξα ένα μικρό πλαστικό αμπουμάκι με ασπρόμαυρες φωτογραφίες που
κουβαλάω πάντα μαζί μου. Η γιαγιά μου, η θειά μου, ο πατέρας μου, ο θείος ο
Παναγιώτης και ο θείος ο Περίανδρος. Ο αλμπίνος.
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ποιήματα
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Η μελαγχολία των κλαδιών
Ρωξάνη νικολαου

Εκλάμψεις νομισμάτων φίλησαν τις ανεμώνες.
Φίλησαν τον κύκλο των κυπαρισσιών.
Ένα σκυλί συνόδεψε τη σκόνη του φορτηγού.
Στα μαλλιά μου στάζει μελαγχολία κλαδιών
η προτελευταία ανάσα των φύλλων.
Ανοίγει το νερό της διάτρησης ο κλειδούχος των χωμάτων
κάνει τα χέρια του χωνί, φωνάζει τα παιδιά.
Στις φούχτες τους εναποθέτει τις ύστατες φωλιές.
Καλπάζει με τ’ άλογό του προς τους γκρεμούς.
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Κτύπησε το τηλέφωνο
Μάνος Μαυρομουστακάκης

Κτύπησε το τηλέφωνο
Δεν είχε κέφι για κουβέντα.
Στης μοναξιάς του το έδρανο
την ησυχία διάλεξε αφέντρα.
Δεν ήθελε λόγια άσκοπα
που λένε για να λένε.
Της φλυαρίας τα άκοπα
τα αυτιά να ακούν δε θένε.
Η κλήση είχε απόκρυψη
Ένα όνομα κρυμμένο ακόμα
Φοβόταν την ταυτότητα
της ευθύνης του το σώμα.
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Το τηλέφωνο είχε για βουβό,
στα αυτιά του δεν είχε ήχο.
Ήθελε το χρόνο του σοφό
τις σκέψεις του «απίκο».
Κτύπησε το τηλέφωνο
με ήχους επίμονους, πολλούς
Του προόριζε ένα στέφανο
τιμή στους άγνωστους νεκρούς.
Το είχε πάρει απόφαση
Γι’ αυτόν είχε πεθάνει
Καμία κλήση αποδεκτή
αφού εκείνη δεν την κάνει.
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Αμφίρροπη Μάχη,
Αιώνια
Χρήστος Μουζεβίρης

Μαύρος δράκος απ’την άβυσσο,
Και πύρινο πουλί, σε αγώνα άνισο.
Συμπλοκή, στην καρδιά του βασιλείου μου.
Ο δράκος θεόρατος, θεριό σωστό
Μα το πουλί τόσο μικρό,
Που απ’του δράκου το θυμό,
Ξεγραμμένο το’χεις.
Χτυπιέται ο δράκος στην στεριά,
Στο πέρασμά του ρημάζει χωριά,
Μα το πουλί ψηλά πετά,
Κάνει μαχαίρι την φωτιά,
Και του δράκοντα τη ράχη ξεσκίζει.
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Η δύναμη του πουλιού φώς δυνατό,
Ο δράκοντας όν σκοτεινό,
Ποιό θα νικήσει απ’τα δυό,
Και ποιό θα σβήσει ώς αύριο.
Για ένα παιδί πολεμούν τα δυό,
Ένα βασίλειο μικρό, κι’όμως σημαντικό,
Για ένα πνεύμα αθάνατο.
Μα όποιος κερδίσει την μάχη αυτή,
Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει εκεί.
Γιατί όσο ο άνθρωπος ζεί στην Γή,
Κάπου αλλού θα ξαναρχίζει,
Σε κάθε καρδιά από κάθε παιδί.
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Καθώς περνούν τα χρόνια
νικοσ λαϊοσ

Τις μνήμες μου από σένα παρέσυρε κάποτε το κύμα,
Τις βύθισε στον πάτο της θάλασσας,
Τα κύματα ψιθυρίζοντας
τις τράβηξαν κοντά τους.
Τα ρεύματα του ωκεανού
Ανακάτωσαν και ξέπλυναν
τα λευκασμένα οστά της ζωής μας,
Και τώρα γυαλίζουν στην αμμουδιά.
Θολά τα φιλιά και οι πληγές και τα δάκρυα
Σκεπασμένα από άμμο και βότσαλα,
Σφηνωμένα στα βράχια να τα χτυπάνε τα κύματα,
Ανάμεσα στα φύκια και τα πολύχρωμα
φραγκοστάφυλα.
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Ο χρόνος έχει τον τρόπο του να ξεθωριάζει
Τα πάντα, ακόμα και τις μνήμες,
Ακόμα κι αυτές πεθαίνουν.
Έχω ξεχάσει πια πώς είσαι.
Άφησα
Ένα στεφάνι στο νερό
Και το παρέσυρε
το κύμα.
Ό,τι απέμεινε πια από σένα
Είναι λιγοστές φωτογραφίες,
Κι ακόμα κι αυτές έχασαν το νόημά τους.
Ξεθώριασαν.
Ξεθώριασαν καθώς περνούν τα χρόνια.
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Σήμερα ξέχασα
πού είναι το στόμα μου
Γιώργος Καλατζής

Αφηρημένος, εκεί που ξεκίνησα να τρώω ξαφνικά κατάλαβα πως δεν
ήξερα προς τα πού να κατευθύνω το πιρούνι.
Σάστισα και κοίταξα απέναντι που ήταν ένα ποτήρι με νερό.
Ήταν μισοάδειο ή μήπως ήταν μισογεμάτο;
Ήμουν καλομαθημένος ή κακομαθημένος;
Άφησα τη μπουκιά στο πιάτο και το πιρούνι στο πλάι του.
Πήρα το ποτήρι στο χέρι και κοίταξα το νερό στα μάτια.
Είχαν βουρκώσει; Ή μήπως ήταν σταγόνες αυτές που έβλεπα σαν δάκρυα
απ’ το υγρό, νερό θα ήταν σίγουρα, που βρισκόταν μέσα στο ποτήρι.
Ήταν ποτήρι πριν απ’ όλα;
Μήπως ήταν κάτι άλλο;
Ένας πίνακας που είχε ζωγραφισμένο ένα ποτήρι;
Γύρισα το ποτήρι ανάποδα κι έπεσε το νερό στο ταβάνι.
Δεν εξεπλάγην, αφού δεν θυμόμουν που ήταν το στόμα μου γιατί να μην
είχε ξεχάσει το νερό προς τα πού πέφτει συνήθως;
Το φαγητό ήταν στο πιάτο και κρύωνε.
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Το σκέπασα με την κουβέρτα της Πέρλας.
Που γρύλισε όταν της την πήρα αλλά τελικά με άφησε.
Το τραπέζι μου φάνηκε κάπως.
Τα πόδια του ήταν γυμνά και ακουμπούσαν με τις φτέρνες
στο μάρμαρο που σκέπαζε το πάτωμα.
Πριν από το πάτωμα το μάρμαρο ήταν στο βουνό.
Γι’ αυτό ήταν συνηθισμένο στις χαμηλές θερμοκρασίες και
δεν κρύωνε ποτέ.
Ήταν πάντα κρύο όμως.
ΟΙ προσπάθειες που έκανα να θυμηθώ πού στο διάολο είναι
το…
Τι είχα ξεχάσει. Το ξέχασα.
Και μετά ξεσκέπασα το φαΐ δίνοντας πίσω την κουβέρτα στην
Πέρλα που με κοίταζε μάλλον απορημένη.
Πήρα το πιρούνι και συνέχισα να τρώω απερίσπαστος τη
μνήμη μου με μανιτάρια στην κατσαρόλα.
Σήμερα ξέχασα τι είχα ήδη ξεχάσει κι ήταν σαν να θυμήθηκα
τα πάντα.
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Εικόνες
Αντρέας Νικολαΐδης

Στέρεψαν τα μάτια από εικόνες,
κι έμεινε μονάχα το λευκό.
Αέρινο, λεπτό, σκιές που ρίχνει
Στις όμορφες θυμιές, παλιές και μόνες.
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Πτώση ποιήματος
Ρωξάνη νικολαου

Άκουγα ασπρόμαυρα αμερικάνικα τραγούδια
όταν παρασταθήκατε στην πτώση ενός ποιήματος
οι περαστικοί συνοδηγοί
να γλιστρά να σβήνει μες σε υπόγεια νερά
όπως φιλί που δόθηκε σε ξένον ύπνο.
Σταυρόσχημα τέντωσ’ η καρδιά
πάνω από τ’ αυτοκίνητο
μ’ αγαπήσατε
όταν
η μουσική σταμάτησε.
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Αξίες σε κόκκινο
θοδωρος νασοσ

Νόμιζα ότι μπορούσα να αγγίξω την πόλη,
αλλά ήξερα ότι θα γινόταν στάχτη,
μελαγχολική και ταυτόχρονα διεγερτική
αξιοθαύμαστα άπιαστη και ονειρεμένη
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απειλημένη
εγκαταλελειμμένη
φοβισμένη
κακοποιημένη
βασανισμενη
απογοητευμένη
χειραγωγημένη
ταπεινωμένη
βιασμένη
κομματιασμένη
εγκλωβισμένη

Θα βοηθούσε περισσότερο
αν ήταν σε αλφαβητική σειρά;
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τέχνη
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Θραύσματα πόλης
( χωρίς επεξεργασία)
Γιάννης Ιωακειμίδης
«Αρκετές φορές το κιτς ίσως είναι ένα αναγκαίο παιχνίδι με το
γκρι μίας πόλης σαν την Αθήνα. Είναι τόσο έντονη η κακοτεχνία
των πόλεών μας που οι συμπολίτες μας που τολμούν αυτές τις κιτς
επεμβάσεις μου φαίνονται πιο φυσιολογικοί. Προσπαθούν να κάνουν
δικό τους ένα κομμάτι και να περάσουν μέσα τον εαυτό τους.
Πολλές φορές τα αποτελέσματα έχουν μία παιδικότητα που
προσωπικά την βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα.»

Έτσι δεν θα είχαμε αυτό το ευφάνταστο κουτί καρτούν φυσικού
αερίου να μας χαμογελά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
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ή αυτό το παιδικά ζωγραφισμένο πλοίο, με τα τρισδιάστατα
φινιστρίνια και σωσίβιά του , καθώς και το φάρο στην άκρη
στην περιοχή του Νέου Κόσμου Αθήνας
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και τρίτο αυτό το πάρτι από παιδικά πλαστικά κουκλάκια πάνω
στο ζωγραφισμένο μπλε ροζ επίσης, σωλήνα αποχέτευσης
στην περιοχή του Πειραιά.
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Τελευταίο έχω ένα αίνιγμα που με κυνηγά μήνες. Πώς στο διάολο
βρέθηκαν και ενσωματώθηκαν τόσα καπάκια στην άσφαλτο και
στο πεζοδρόμιο. Περιοχή Αμπελόκηποι Αθήνας.
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Ρόι Λίχτενσταϊν

Ο Ρόι Λίχτενσταϊν (Roy Fox Lichtenstein, Νέα Υόρκη, 27 Οκτωβρίου
1923 - Νέα Υόρκη, 29 Σεπτεμβρίου 1997) ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης
της Ποπ Αρτ. Είναι γνωστός για το στυλ ζωγραφικής του, που μοιάζει
πολύ με σχεδιασμό κόμικς. Θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους
καλλιτέχνες της μοντέρνας τέχνης.
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Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια άνθρωποι
είναι άστεγοι σε όλο τον κόσμο
3 εκατομμύρια είναι οι άστεγοι εντός της Ενωμένης Ευρώπης
2,5 εκατομμύρια είναι οι άστεγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες
4,500 παιδιά είναι άστεγα, μόνο στο Μπουένος Άιρες.
Σύμφωνα με την ΜΚΟ Κλίμακα ο αριθμός των αστέγων
στην Ελλάδα ξεπερνάει κατά πολύ τους 20,000
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αυτό κάποιοι το αποκαλούν ανάπτυξη

Στο μάτι
της φωτο-γραφίας
θανοσ Ραφτοπουλοσ
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σκέψεις
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Ποιά έξοδος είπατε;
Ειρήνη Προϊκάκη

Δ

εν ξέρω πώς διαλέγουν οι άλλοι τα βιβλία που
θα διαβάσουν, αλλά εγώ είμαι παρορμητικός
τύπος. Πολλές φορές αρκεί ένα εξώφυλλο
που θα μου τραβήξει την προσοχή, μια φράση
από την περίληψη ή μόνο ο τίτλος. Δεν το ψάχνω πολύ, αν μου κάνει κλικ θα το διαβάσω κι ας μου βγει
και σε κακό.
Το «Τελευταία έξοδος» του Federico Axat μου τράβηξε
αμέσως την προσοχή με το έντονο μπλε και κόκκινο εξώφυλλό του και το ξεκίνησα έχοντας διαβάσει στα πεταχτά
το οπισθόφυλλο χωρίς να το σκεφτώ και πολύ. Αλλά και
να έδινα προσοχή στο οπισθόφυλλο δεν θα είχε και πολλή
σημασία γιατί στην ουσία δεν λέει τίποτα σημαντικό και
διαβάζοντάς το δεν μπορείς να φανταστείς τι θα ακολουθήσει.
Το βιβλίο είναι ένα παιχνίδι του συγγραφέα με τον αναγνώστη. Αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς συνεχίζει, αλλάζει συνεχώς πορεία, κάνει κύκλους, πάει μπροστά, πάει ΄πίσω, σε
ζαλίζει σαν το τρενάκι του λούνα παρκ. Κάθε φορά που
νομίζεις ότι καταλαβαίνεις πού το πάει ,ο συγγραφέας σου
κλείνει πονηρά και ελαφρώς ειρωνικά το μάτι και σε πάει
αλλού.
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Είναι page turner και το διασκέδασα πολύ, είναι από τα βιβλία για τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται τα κλισέ ¨διαβάζεται απνευστί»,
«δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια
μου». Έτσι κι εγώ λοιπόν δεν το άφησα και το
τελείωσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο γιατί
ήθελα να δω τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία.
Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι όνειρο
και τι πραγματικότητα; Τι συμβαίνει με τον
Τεντ; Τι είναι αυτή η μυστηριώδεις οργάνωση
αυτοχείρων; Ποιος ο ρόλος της γιατρού; Που
θα καταλήξει όλο αυτό το μπέρδεμα;
Πολύ διασκεδαστικό βιβλίο, αγωνιώδες, γρήγορο και ανατρεπτικό. Στα μείον του οι χαρακτήρες που δεν είχαν ιδιαίτερο βάθος, ότι το τέλος αφήνει κάποια πράγματα να αιωρούνται και ότι υπάρχουν κάποιες τρύπες στην πλοκή(στις οποίες δεν έδωσα πολλή σημασία γιατί διάβαζα με καταιγιστικούς
ρυθμούς). Ευτυχώς δεν είναι από αυτά τα θρίλερ που το παρακάνουν στις
αιματηρές και ανατριχιαστικές περιγραφές ,αλλά στηρίζεται περισσότερο
στο μυστήριο και στην περιέργεια που προκαλεί στον αναγνώστη να μάθει
τι συμβαίνει.
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Η πλειοψηφία των προσφύγων έφυγε από τη Συρία
εξαιτίας του πολέμου.
Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες θα ήθελαν
να επιστρέψουν στη χώρα τους.
Στην Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του 2016 τα παιδιά
προσφύγων ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους άνδρες,
με ποσοστό 40% έναντι 38%.
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2016,
96 πρόσφυγες πέθαναν και 34 καταγράφηκαν
σε λίστες αγνοουμένων, μόνο στο Αιγαίο
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στήλες
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Στην πρώτη συνέντευξη
για δουλειά
Akli Hadid

Έ

χω πάει σε πολλές συνεντεύξεις για δουλειά
και μάζεψα μερικά χρήσιμα tips που μπορεί
να εφαρμοστούν από όλους και σε όλον τον
κόσμο.

1.
Αν σας καλέσουν για συνέντευξη, τότε προφανώς
οι υποψήφιοι εργοδότες κάτι έχουν προσέξει στο βιογραφικό σας. Ξαναδιαβάστε το και κάντε και μια έρευνα σχετικά
με την εταιρεία/επιχείρηση, προσπαθήστε να καταλάβετε
από πριν τι ακριβώς τους τράβηξε την προσοχή. Συνήθως
θα είναι 2 ή 3 στοιχεία.
2.
Η συνέπεια είναι το παν. Μην πείτε ψέματα, μην
υπερβάλλετε, μην κρύβετε πράγματα, και μην είστε επικριτικοί. Αν υπάρχει κάποιο κενό στο βιογραφικό σας, πείτε
απλά ότι εκείνο το διάστημα είχατε δουλειά.
3.
Καλύτερα να μην αναφέρετε προηγούμενες δουλειές που έχετε κάνει αν δεν έχετε συστάσεις από κει. Αν πχ
σας έχουν απολύσει από κάπου ή αν παραιτηθήκατε επειδή
δε σας άρεσε, μην το αναφέρετε στο βιογραφικό σας. Αν
όμως το κάνατε και τύχει να σας ρωτήσουν γι αυτό στη
συνέντευξη, τότε απλά πείτε ότι πάει πολύ καιρός από τότε
και δε θυμάστε και πολλά, δεν έχετε πια επαφή με κάποιον
από εκείνη τη δουλειά.
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4.
Είναι καλό να εξασκηθείτε στο πιθανό ερωτηματολόγιο, αλλά μη βασίζεστε μόνο σ’ αυτό. Ο αυτοσχεδιασμός είναι σημαντικός και πολύ πιθανός.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η συνέντευξή σας θα ξεκινήσει με μια μικρή
κουβέντα, με ερωτήσεις όπως πώς βρεθήκατε να ψάχνετε τη συγκεκριμένη
δουλειά, από ποιο σχολείο αποφοιτήσατε και άλλα σχετικά. Το σύνηθες είναι να υπάρχει κάποιος αυτοσχεδιασμός στις ερωτήσεις έτσι ώστε να μοιάζει
περισσότερο με συζήτηση, παρά κάποιο αυστηρό προσχέδιο.
5.
Μην ξεχνάτε πως απέναντί σας θα έχετε ...άνθρωπο. Διατηρήστε
οπτική επαφή και πάρτε στα σοβαρά τη συζήτηση. Ο κάθε υποψήφιος εργοδότης έχει το χαρακτήρα του, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του, οπότε
δεν έχει νόημα να μνημονεύετε απαντήσεις. Άλλος μπορεί να είναι ιδιαίτερα
ομιλητικός, άλλος να περιμένει από σας να μιλήσετε αρκετά, άλλος να είναι
φιλικός κι άλλος πιο απρόσιτος και βιαστικός.
6.
Ντυθείτε ανάλογα. Ένα κουστούμι για δουλειά σε μπαρ δεν έχει λογική. Αντίθετα, το τζιν σε μια συνέντευξη για θέση εργασίας σε μια εταιρεία,
πάλι δεν είναι σωστό. Να είστε θετικοί, όποια κι αν είναι η δουλειά που ζητάτε. Μη δίνετε την εντύπωση ούτε πως σας έχουν υποτιμήσει, αλλά ούτε και
πως σας έχουν υπερεκτιμήσει.
7.
Καμιά φορά μπορεί να είστε ο καλύτερος υποψήφιος και να μην πάρετε τελικά τη δουλειά. Ίσως να χρωστάτε μαθήματα, ίσως να μην έχετε την
εμπειρία που ζητούν οι εργοδότες, πχ μπορεί να υπάρχει απαιτούμενη 5ετής
εμπειρία κι εσείς να είστε μεν εξαιρετικοί στη δουλειά σας, αλλά να έχετε
μόλις μια διετία στο χώρο.
8.
Εξασκηθείτε στη συζήτηση παρά στις ερωταπαντήσεις που μπορεί
να βρείτε από το διαδίκτυο. Η συνέντευξη είναι ουσιαστικά μια συζήτηση
και δεν μπορείτε να γίνετε καλοί στη συζήτηση έχοντας μιλήσει μόνο με
δυο-τρία άτομα. Είναι κι αυτό κάτι που εξελίσσεται με τον καιρό. Καλό είναι
να κοινωνικοποιείστε όσο μπορείτε και να μιλάτε πολύ και διάφορα θέματα.
Γνωρίστε κόσμο, συζητήστε. Μόνο έτσι θα γίνετε πραγματικά καλοί σ’ αυτό.
9.
Προσπαθήστε όμως να έχετε μια γενική ιδέα σχετικά με το τι μπορεί
να ερωτηθείτε ώστε να έχετε κατά νου κάποιες απαντήσεις. Κάποιες ερωτήσεις μπορεί να μη σας τις έχουν κάνει ποτέ. Κάντε μια λίστα. Σημειώστε πιθανές απαντήσεις. Αλλά μην ξοδέψετε περισσότερο χρόνο κι ενέργεια πάνω
σ’ αυτό από όσο χρειάζεται και, μην παπαγαλίσετε. Το πιο πιθανό είναι να μη
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σας ρωτήσουν τίποτα από τα προβλεπόμενα, ή οι ερωτήσεις να διαφέρουν
λιγάκι: «Μιλήστε μας για σας», μπορεί να σημαίνει «Πήγατε στο τάδε πανεπιστήμιο και κάνατε δυο χρόνια πρακτική πάνω στο αντικείμενο, πώς θα
περιγράφατε την εμπειρία σας;»
Το σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει κάτι σίγουρο σχετικά με τις συνεντεύξεις.
Ποτέ μην ξεχνάτε πως απέναντί σας έχετε άνθρωπο κι όχι μηχάνημα. Δώστε σημασία στην ώρα της συνέντευξης (πολύ νωρίς το πρωί συνήθως οι
άνθρωποι είναι ακόμα μες τη γκρίνια, πριν το διάλειμμα είναι ανυπόμονοι
μεν αλλά ξεκούραστοι κλπ). Αν έχετε επιλογή, διαλέξτε μεταξύ 3-4 το μεσημέρι. Επίσης, πολλές εταιρείες δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο
που αναλαμβάνει τις συνεντεύξεις, οπότε μπορεί να δώσετε συνέντευξη σε
κάποιο πρόσωπο χαμηλότερης θέσης που μετά θα αναφέρει τα σχετικά στον
εργοδότη. Μπορεί να είναι πολλά τα πρόσωπα. Μην ανησυχείτε για τίποτα
από αυτά. Να είστε ο εαυτός σας και θα τα πάτε μια χαρά.
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Αν σας ζητηθεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό,
παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας
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Το διάβασμα μας κάνει
όλους μετανάστες.
Μας παίρνει μακριά από τα σπίτια μας,
αλλά το σπουδαιότερο,
μας βρίσκει σπίτια παντού.
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