Εισήγηση ΕΚΧ Αλιμούρας από
την
βιβλιοπαρουσίαση
του
βιβλίου “Δρομοκαϊτειο, Λέρος,
Δαφνί : Ο ένας τοίχος μετά
τον
άλλον”
του
Θ.
Μεγαλοοικονόμου
Στο βιβλίο <<Δρομοκαϊτειο, Λέρος,
Δαφνί : Ο ένας τοίχος μετά τον άλλον>>,
ο Θ. Μεγαλοοικονόμου ανατρέχει στο
ιστορικό της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης
στην Ελλάδα, αναρωτώμενος αν αυτή υπήρξε
ποτέ ουσιαστικά και ποιοι ήταν οι
πολυδιάστατοι παράγοντες που την
εμπόδισαν. Παράλληλα, θίγει ζητήματα
όπως η επικινδυνότητα, το ακαταλόγιστο,
η τοξικοεξάρτηση, η προσφυγιά και η
αστεγία, τοποθετώντας τα στον πυρήνα της
κοινωνικής ρίζας του ψυχικού πόνου, όπως
γράφει και ο ίδιος. Επίσης, στέκεται στην έννοια της
Αποϊδρυματοποίησης όχι ως απλά το ξεπέρασμα του ασύλου και την
ρήξη με το παραδοσιακό ψυχιατρείο- φυλακή, αλλά ως την διαρκή
κινηματική διαδικασία ουσιαστικής επανένταξης του ατόμου στον
κοινωνικό ιστό, μέσα απ’ την προσπάθεια ικανοποίησης των δικών
του αναγκών. Παράλληλα, έρχεται σε ρήξη με το κυρίαρχο
ψυχιατρικό μοντέλο, τον βιολογικό αναγωγισμό, δηλαδή την
αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών ως χημικές εξισώσεις του
εγκεφάλου τους, θεωρία και πρακτική που αφαιρεί την κοινωνική
παράμετρο απ’ το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Αντιθέτως επιμένει
σε αυτήν, πιστεύοντας τόσο ότι οι κοινωνικές συνθήκες τις
οποίες ζούμε είναι αυτές που προκαλούν ψυχικά νοσήματα στα
άτομα, όσο και ότι οι κοινωνικές συνθήκες τις οποίες μπορούμε

να μετασχηματίσουμε και ανοικοδομήσουμε, είναι αυτές που
μπορούν να τα θεραπεύσουν. Έτσι, εμβαθύνοντας στην κοινωνική
διάσταση των ψυχικών νοσημάτων, προτείνει ότι τα κοινωνικά
προβλήματα απαιτούν κοινωνικές λύσεις, και έτσι η πραγματική
θεραπεία αυτών οφείλει να αναζητηθεί μέσα απ’ τις σχέσεις,
τους ρόλους και τα νοήματα που συνδέουν τον ψυχικά άρρωστο με
την κοινωνία. Με βάση τον κυρίαρχο λόγο και πρακτική της
ψυχιατρικής, όσο πιο πολύπλοκες οι ανάγκες των ατόμων, τόσο
ευκολότερα απομονώνονται, ιδρυματοποιούνται και εν τέλει
απορρίπτονται. Με την επιστροφή στην κοινότητα και την
συσχέτιση του χώρου της ψυχικής υγείας με την κοινωνική
σφαίρα, καλούμαστε τόσο ως άτομα όσο και ως κοινωνικός χώρος,
να πάρουμε θέση και να προκαλέσουμε ρήγματα στην θεωρία και
πρακτική του αποκλεισμού.
Ζούμε λοιπόν σήμερα μια κοινωνική πραγματικότητα όπου η
συσσωρευμένη δυσφορία των ατόμων μπορεί να ονομαστεί κατάθλιψη
ή κάπως αλλιώς, δηλαδή μετατρέπεται σε μια πάθηση δυνητικά
ιάσιμη με την χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Η
φτώχεια, η στέρηση και η επισφάλεια που μας διαπερνάνε είναι
τόσο οι αιτίες εμφάνισης ψυχικών νόσων, όσο και τα εμπόδια για
την αναζήτηση εξειδικευμένης ψυχικής βοήθειας. Με τις κρατικές
παροχές ψυχικής υγείας να απαξιώνονται και να περικόπτονται
συνεχώς από την μία, και το συχνά δυσβάσταχτο κόστος
αναζήτησης της βοήθειας κάποιου ιδιώτη από την άλλη, γίνονται
ξεκάθαροι οι ταξικοί αποκλεισμοί και στο ψυχικό πεδίο. Η
αυξανόμενη ανεργία και οι κακοπληρωμένες δουλειές μας, συχνά
μας εμποδίζουν να πραγματώσουμε βασικούς στόχους όπως το να
νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι μακριά απ’ το πατρικό του, να
κάνει οικογένεια, να πάει διακοπές, να ταΐσει τα παιδιά του ή
να θερμάνει το σπίτι του και μας γεμίζουν δυστυχία ή και με το
αίσθημα ανικανότητας. Παράλληλα, έχουμε το κράτος να μας
πετάει ψίχουλα με τα επιδόματά του για να ψωνίσουμε τα βασικά
και να βάλουμε βενζίνη, θίγοντας ακόμα παραπάνω την
αξιοπρέπεια μας. Η συνθήκη της καραντίνας και η τηλεργασία,
τηλεκπαίδευση που έφερε, προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση
στην γενικευμένη μοναξιά, αποξένωση και εσωστρέφεια που

νιώθουμε, ενώ κατάφερε να ενταντικοποιήσει την ζωή μας ακόμα
και όταν αράζουμε στο σπίτι μας. Η απροκάλυπτη και ωμή κρατική
βία σε συνδυασμό με την στάση της δικαιοσύνης μας κάνουν να
νιώθουμε την αδικία και την καταπίεση στα σώματά μας, ενώ η
αντίδραση σ’ αυτή την πραγματικότητα είναι σχεδόν
απαγορευμένη. Και ενώ έχουμε όλον αυτό τον ζόφο πάνω απ’ τα
κεφάλια μας, έχουμε και την συστημική ψυχολογία να μας
προτρέπει να το δούμε θετικά. Μετατρέποντας την παραγωγικότητα
και το συνεχές τρέξιμο, την κοινωνική και επαγγελματική
ανέλιξη, τις αποσπασματικές και επιφανειακές σχέσεις με
ανθρώπους και τόπους σε πραγματικές ανάγκες και προτρέποντας
μας να ζήσουμε την ζωή μας στο έπακρο και να καταναλώσουμε
εμπειρίες, μας βυθίζει στον ιδιωτικό και ατομικιστικό ζόφο του
νεοφιλελευθερισμού.

Ακόμα, νιώθουμε την ανάγκη να μιλήσουμε για το συστηματικό
καθεστώς ψυχικής οδύνης που βρίσκονται οι πρόσφυγες. Άνθρωποι
οι οποίοι ζουν δίπλα μας αλλά σε μεγάλη απόσταση από μας,
έγκλειστοι ή με ελάχιστη και περιορισμένη μετακίνηση, υπό
συνεχή εποπτεία, με απουσία κοινωνικής συμμετοχής, σε καθεστώς
ανεργίας ή κακοπληρωμένης εκμετάλλευσης, άμεσα εξαρτώμενοι απ’
το κράτος ή από ΜΚΟ άρα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο πάνω στις ζωές
τους. Κι όλα αυτά ενώ έχουν ήδη να διαχειριστούν το τραύμα της
προσφυγιάς και της κακοποίησης. Επιπλέον, είναι συχνό

φαινόμενο λόγω τις διαφορετικής κουλτούρας και του άκαμπτου
ψυχιατρικού λόγου, η μη κατανόηση των μορφών έκφρασης της
ψυχικής οδύνης και του πόνου αυτών των ανθρώπων κι άρα να
θεωρούνται ψυχωτικοί και να τους χορηγούνται ισχυρές
φαρμακευτικές αγωγές με αποτέλεσμα την καταστολή και τον πλήρη
ψυχικό αποκλεισμό τους. Βέβαια, το παράδειγμα αυτό είναι μια
ακόμα απόδειξη ότι ζούμε σε έναν κόσμο και μια κοινωνία που
αντιμετωπίζει αποκλίνουσες ομάδες ατόμων σαν παράσιτα με την
στοίβαξή τους σε απομονωμένους χώρους μακριά απ’ τα μάτια της
κοινότητας, σε ένα καθεστώς συνεχούς καταστολής και εξόντωσης,
όπως οι ψυχικά ασθενείς στην Λέρο, οι αντιφρονούντες στα
ξερονήσια, οι φυλακισμένοι σε φυλακές υψίστης ασφαλείας και
τώρα οι μετανάστριες στα camps.
Βλέποντας έτσι, την σύνδεση ψυχικού και κοινωνικού πεδίου
θεωρούμε πως ο ρόλος ενός Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου είναι
σημαντικός. Μέσα σε χώρους σαν αυτόν μπορούμε να συζητήσουμε
και να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας ενάντια στο ψυχιατρικό
μοντέλο που ακολουθείται. Να ασκήσουμε κοινωνικό έλεγχο και
πίεση στην κρατική πολιτική που δημιουργεί ψυχιατρείαφυλακές, με καθηλώσεις και ακούσιες νοσηλείες με την βοήθεια
μπάτσων που βάζουν το χέρι τους στην περαιτέρω κακοποίηση του
ψυχικά ασθενούς. Να αναδείξουμε και να εμποδίσουμε
ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων δομών ψυχικής υγείας- όπως συμβαίνει
και στην κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων με
την ΜΚΟ ‘’ΕΠΡΟΨΥΗ’’-, πολιτικές που αυξάνουν τον αποκλεισμό,
τον κατακερματισμό και την ασυδοσία εντός του ψυχικού πεδίου.
Να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε αγώνες του θεραπευτικού
προσωπικού και ασθενών για την καλυτέρευση των συνθηκών σε
κάθε δομή ψυχικής υγείας.
Ωστόσο, ένας Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος μπορεί να κάνει και
κάτι άλλο σημαντικό. Εντός αυτού, δημιουργείται μια κοινότητα
ατόμων που συνάπτουν συντροφικές σχέσεις μεταξύ τους και έχουν
κοινά προτάγματα και στόχους. Δημιουργείται λοιπόν, ένα πεδίο
παρέμβασης για την αποδοχή και κατανόηση ατόμων με θέματα
ψυχικής υγείας. Η καθημερινή συμβίωση και δραστηριότητα, η

προετοιμασία και εκπλήρωση κοινών στόχων όπως εκδηλώσεις,
παρεμβάσεις αλλά και το απλό άραγμα σε ένα μπαρ επιτρέπουν την
παρατήρηση και καλλιέργεια ενδιαφέροντος για την ψυχική
κατάσταση των ατόμων. Έτσι, μπορεί να προκύψει ένας δίαυλος
προσέγγισης και επικοινωνίας για τα ψυχικά μας ζητήματα
ενάντια σε πιο παρεμβατικούς θεσμούς όπως η οικογένεια και οι
ψυχίατροι. Μοιραζόμενοι τα προβλήματα που μας γεννάει η
κοινωνική πραγματικότητα και η αλληλοστήριξη σε αυτά με
έμπρακτους τρόπους όπως για παράδειγμα η κάλυψη σιτιστικών
αναγκών μέσα από συλλογικές κουζίνες, μας υπενθυμίζει ότι δεν
είμαστε μόνα μας και ότι ο τρόπος να τα αντιπαλέψουμε είναι η
συλλογικοποίηση των ζωών μας. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
όσοι θεωρούμαστε ‘΄ ψυχικά υγιείς ’’, αποτελούμε μέρους του
κόσμου που θεωρεί τον άλλον άρρωστο, μέσα απ’ την κρίση και
την ματιά μας αναπαράγεται ο διαχωρισμός υγιών- ασθενών. Έτσι,
και η δική μας κρίση και αντιμετώπιση αποτελεί το πρωταρχικό
πεδίο παρέμβασης και αναθεώρησης, επιδιώκοντας την μεγαλύτερη
αποδοχή και συμπερίληψη των ψυχικά ασθενών στους χώρους μας.

Κωνσταντίνα
Θεοδωρίδου
–
Ποίημα : ΑΠΘ, 10 Μαΐου ‘22
Κοίτα ρε κάτι τύπους τελειωμένους
που ούτε να ζήσουνε δεν ξέρουνε καλά καλά
και τη βρίσκουν όλο την ανάσα μας να κόβουν.
Γουστάρουν
να γκρεμίζουνε τα νιάτα μας
καυλώνουν

όταν το μέλλον μας βαράνε.
Ρίχτε τα όλα ρε μαλάκες
κάντε τα όλα “Βιετνάμ”.
Σφραγίστε τις καταλήψεις μας.
Γκρεμίστε τα στέκια μας.
Κάψτε ό,τι μας θυμίζει σε αυτήν την πόλη.
Ξεφορτωθείτε πια ό,τι δείχνει ότι κάποτε εδώ υπήρξαμε κι
εμείς.
Ότι τρέξαμε
παίξαμε
αγαπήσαμε
κρυφτήκαμε
ξημερώσαμε
βλέποντας όνειρα μαζί και εφιάλτες.
Βάλτε διόδια στην Ιασονίδου
παρκόμετρο για κάθε ραντεβού που περιμένει στην Καμάρα
βάλτε κι έναν αυτόματο πωλητή στα παγκάκια που κάναμε τα πρώτα
μας μεθύσια
ή δώσαμε τα πρώτα μας φιλιά
-ανάλογα τί θέτε να πουλάτε.
Μόνο να ξέρετε

πώς όταν σε κάποια γωνιά ψοφολογάτε
κανείς δε θα βρεθεί το χέρι να απλώσει
γιατί θα κάνουν πρόβα
τη χορογραφία
για τη γιορτή που θα στηθεί στον τάφο σας απάνω.
Μάης ‘22

Και οι θεοί τρελάθηκαν…
Του Βαγγέλη Πουλέτσου
Φίλε αναγνώστη,
Καθώς ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο-κόμικ Ρεμπέτικο. Ιστορία
και πρωταγωνιστές του Νίκου Κουφόπουλου, παράλληλα έβαλα να
ακούσω το «Αν μ’ αξιώσει ο θεός» του Μάρκου. Στο σημείο όπου,
σύμφωνα με το τραγούδι, ο Μπίλι Φριτς θα σκάρωνε αφράτους
αργιλέδες, η Γκρέτα Γκάρμπο, μάγκα μου, θ’ άναβε το τσιμπούκι,
ο Ζακ Κεπούρα στη γωνιά θα παίζει το μπουζούκι, ο Τζίμι Λόντος
για νταής θα κάθεται στις τσίλιες και η Λίλιαν η Χάρβει θα
διώχνει τις μπασκίνες, ένας Μόργκαν Φρίμαν σκαστός από το
«Θεός για μια εβδομάδα» ξεπήδησε από τις πρώτες κιόλας σελίδες
του βιβλίου, πασχίζοντας να απαντήσει τελεσίδικα στο αιώνιο
ερώτημα: από πού προέρχεται η λέξη ρεμπέτης − μα εις μάτην.

Και οι θεοί τρελάθηκαν…
Η γνώση, το μεράκι, η φαντασία και το καλό χιούμορ του
Κουφόπουλου εναρμονίζονται σε ένα πραγματικά εμπνευσμένο
σενάριο, το οποίο απεικονίζεται αριστουργηματικά από τα πινέλα
δεκατεσσάρων (!) παρακαλώ σκιτσογράφων και ζωγράφων,
δημιουργώντας έτσι ένα βιβλίο ιδιαίτερα απολαυστικό που, παρά
τον όγκο του, δεν θες να τελειώσει.

Στο βιβλίο το πνεύμα του ρεμπέτικου λάμπει ξανά ανανεωμένο και
ζωηρό. Ένα πνεύμα πειραχτήρι σαν τον Μπάτη, ο οποίος παρίστανε
τον οδοντίατρο στον χωροφύλακα που του παραπονιόταν για το
δόντι του και του ’λεγε «τέτοια κουφαλα δεν ξανάδα». Η ιστορία

του ρεμπέτικου αντιμετωπίζεται με τον απαιτούμενο σεβασμό,
απεμπολώντας κάθε ίχνος παρελθοντολαγνείας και αποφεύγοντας
τις ωραιοποιήσεις και τα φτιασίδια.

Το πνεύμα μεταμορφώνεται σε γάτο αλάνη, που σεργιανίζει όπου
του κάνει κέφι, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές συμβάσεις και
τους αποκλεισμούς και ακολουθώντας έναν διάγγελο ονόματι Βάγγο
στον κόσμο της ουτοπίας. Εκεί, ζεύγη φαινομενικά αντιθετικά
μεταξύ τους, όπως το σήμερα και το χτες, το καλό και το κακό,
άγγελοι και διαβόλοι, μάγκες και αφάν γκατέ, ζητιανόξυλο και
πιάνο,

στροβιλίζονται

σε

ένα

ταξίδι

σπαρταριστό.

Από τα μουρμούρικα ρεμπέτικα της φυλακής ως τα delta blues του

Μισισίπη και από τους κακόφημους τεκέδες του Περαία ως τις
λαϊκές γειτονιές του Μπουένος Άιρες όπου γεννήθηκε το τάνγκο,
τρία πράγματα θα σου καταστούν απολύτως σαφή, φίλε αναγνώστη:
α) Πόσο επαληθεύεται ο εμβληματικός στίχος του ΛΕΞ «Από τον
πόνο των φτωχών γεννιέται η τέχνη των αστών» και πόσο
κυνηγητό, φτώχεια και φυλακές βίωσαν οι μουσικοί των κατώτερων
στρωμάτων από τις άρχουσες τάξεις μέχρι να κατακτήσουν τις
καρδιές των ανθρώπων και να σπάσουν σύνορα, αποκλεισμούς και
προκαταλήψεις, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο πολιτισμό.

β) Πόσα καντάρια ρεμπέτικης ιστορίας κατέχει ο Νίκος
Κουφόπουλος, καθιστώντας το βιβλίο του από τα πληρέστερα πάνω
στη συγκεκριμένη θεματολογία, κερδίζοντας μια περίοπτη θέση
στη βιβλιοθήκη μου ανάμεσα στην αυτοβιογραφία του Βαμβακάρη,
τα Ρεμπέτικα τραγούδια του Ηλία Πετρόπουλου και το Κακό βοτάνι

του David Prudhomme.
Και…
γ) Δεκατέσσερεις (!) ζωγράφοι και σκιτσογράφοι ενώνουν τα
πινέλα και τη φαντασία τους. Τέτοια πανσπερμία χρωμάτων και
εικόνων για το ρεμπέτικο δεν ξανάγινε!

Βίκτορ Σερζ Η ιδεολογική
λειτουργία του συγγραφέα
Βίκτορ Σερζ
Η ιδεολογική λειτουργία του συγγραφέα[1]
Μετάφραση: Δανάη Κασίμη

Οι μεγάλοι συγγραφείς κάθε εποχής είναι πάντα κήρυκες και,
κάποιες φορές, απόστολοι. Για παράδειγμα, ο Μπαλζάκ·ορισμένα
μυθιστορήματά του αποτελούν πραγματείες τέτοιας αστικής
ευφυΐας, που μπορεί να μας φαίνονται παράξενα σατιρικά. Δείτε

το Ιστορία της ακμής και της παρακμής του Καίσαρα Μπιροτό ή το
Ο μάρτυρας της μπουτίκ ή ακόμη και μια πραγματεία για την
εντιμότητα του μικρεμπόρου. Ο Μπαλζάκ έχτιζε το έργο του με
πάθος, σε μια εποχή που η αστική τάξη μετασχημάτιζε τον κόσμο
κατ’ εικόνα της. Ακόμη κι οι πιο ασήμαντες αρετές της
θριαμβεύουσας τάξης δεν είχαν τότε τίποτα το γελοίο. Να δώσω
μερικά ονόματα συγχρόνων; Τον Γουίτμαν, τον Ζολά, τον Τολστόι,
τον Ρολάν. Υπάρχει το χαρακτηριστικό του «αποστόλου» και στα
τέσσερα αυτά ονόματα και εκεί κρύβεται ίσως το μεγαλείο τους.
Υπάρχει το στοιχείο του ηθικολόγου και του κήρυκα στον Ανατόλ
Φρανς, στον Μπαρέ, στον Ζιντ και στον Μπαρμπίς ‒ εν πάση
περιπτώσει, σε κάθε σημαντικό συγγραφέα.

Ο συγγραφέας επιτελεί μια ιδεολογική
λειτουργία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχουν δύο είδη
συγγραφέων: οι διασκεδαστές των πλουσίων και οι εκπρόσωποι του
πλήθους.[2] Στην πραγματικότητα, η οποία είναι πάντα
αντιφατική, οι δύο αυτοί τύποι ανθρώπων είναι συχνά ο ίδιος
άνθρωπος, αλλά θα πρέπει ο ένας από τους δύο να επικρατήσει.
Θα ήταν όμως μεγάλο λάθος να φτάσουμε μέσα απ’ αυτή τη λογική
στο συμπέρασμα ότι ένα πολιτικό σκεπτικό διαπερνά ή πρέπει να
διαπερνά κάθε έργο. Αυτό θα μας οδηγούσε σχεδόν κατευθείαν στο
να αναγορεύσουμε ανώτερα τα έργα με διδακτικό περιεχόμενο. Τα
διδακτικά μυθιστορήματα, με την τρέχουσα έννοια της λέξης,

είναι συχνά εξ ορισμού έργα κατώτερης ποιότητας και, κατά
συνέπεια, δεν καταφέρνουν να εκπληρώσουν τον σκοπό τους. Η
σύγχυση μεταξύ της διαμαρτυρίας, της προπαγάνδας και της
λογοτεχνίας είναι εξίσου καταστροφική και για τους τρεις
αυτούς τρόπους πνευματικής δραστηριότητας και κοινωνικής
δράσης ‒αν και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν να
συνδυαστούν δυναμικά και με πολλούς τρόπους.
Η ιδιαίτερη αξία του μυθιστορήματος πηγάζει από το γεγονός ότι
δεν προσφέρει στον άνθρωπο πολιτικά συνθήματα ή διεκδικήσεις
αλλά κάτι διαφορετικό: τρόπους για να αισθάνεται, να ζει
εσωτερικά, να κατανοεί τους άλλους, να καταλαβαίνει τον εαυτό
του, να αγαπά και να ζει με πάθος. Εννοείται, ας το
επαναλάβουμε, ότι αυτοί οι τρόποι ζωής, φτάνοντας στο επίπεδο
της συνείδησης, παίρνουν τη μορφή μιας ιδεολογίας που
ανταποκρίνεται αναγκαία στο ρητό ή άρρητο «πιστεύω» κάποιων
κοινωνικών τάξεων. Αυτό γίνεται, όμως, με τρόπο έμμεσο και
αποστασιοποιημένο, που παίρνει χαλαρή μορφή και είναι ορατός
μόνο στον αναλυτή. Οι Ρώσοι λένε με μια φράση, συνοπτικά αλλά
εντυπωσιακά, το εξής: «Ο συγγραφέας είναι ο οργανωτής του
ψυχισμού». Είναι κακός οργανωτής εκείνος που μας λέει: «Ελάτε,
εγώ θα σας διδάξω να σκέφτεστε και να αισθάνεστε!». Πρώτον,
αυτό δείχνει μια κάποια έπαρση, και επιπλέον, ακόμη κι αν δεν
τεθεί ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας, θα πρέπει κανείς να μη
διαθέτει καθόλου κριτικό πνεύμα για να μην του προκαλέσει
δυσπιστία μια τέτοιου είδους δήλωση. Είναι, λοιπόν, κατώτερη η
διδακτική λογοτεχνία.
Μια άλλη πτυχή αυτής της κατωτερότητας αφορά τον ίδιο τον
συγγραφέα. Ο συγγραφέας δεσμεύεται από τη θέση που
υπερασπίζεται, ξέρει πού θα πρέπει να μας οδηγήσει, επομένως
ξέρει και πού πρέπει να πάει. Δεν είναι πλέον σε θέση να
απελευθερώσει τις δημιουργικές του ικανότητες και να τις
ακολουθήσει με κλειστά μάτια − κλειστά για τα καθημερινά
πολιτικά τεκταινόμενα, για παράδειγμα, αλλά ανοικτά,
τρομακτικά ανοικτά, μπροστά στο αχανές σύμπαν, όπως τα μάτια
του Ρεμπώ! Ο μηχανισμός της καλλιτεχνικής δημιουργίας απέχει

πολύ από το να μας είναι απολύτως κατανοητός. Είναι βέβαιο
ότι, για πολλούς καλλιτέχνες, η προσπάθεια που τείνει να
υποτάξει πλήρως σε μια κατεύθυνση αυστηρά συνειδητή τη
δημιουργική διαδικασία –στην οποία εμπλέκονται πλήθος
υποσυνείδητων και συνειδητών παραγόντων-, είναι μια προσπάθεια
που θα κατέληγε στην ανεπιθύμητη απώλεια του πλούτου του έργου
και της προσωπικότητας.

Άραγε,
θα
μπορούσε το βιβλίο ν’ αναπληρώσει με την καθαρότητα των ιδεών
αυτά που θα έχανε σε αυθορμητισμό, σε απόδοση της
πολυπλοκότητας των ανθρωπίνων σχέσεων, σε βαθιά ειλικρίνεια,
σε πλούσιες αντιφάσεις; Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να
μπορούσε. Όμως, η γοητεία και η αποτελεσματικότητα του
λογοτεχνικού έργου πηγάζουν από μια μύχια επαφή ανάμεσα στον
συγγραφέα και τον αναγνώστη, μια επαφή σε επίπεδα όπου η
αμιγώς διανοητική γλώσσα των ιδεών δεν επαρκεί, ένα είδος
μέθεξης που επιτυγχάνεται μόνο με το έργο τέχνης. Εάν
αποδυναμώσουμε τα εργαλεία αυτής της συνάντησης,
αποδυναμώνουμε τα πάντα. Και δεν βλέπω τι κερδίζουμε, αν και
καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ένας πολιτικός μπορεί να προτιμά τα
μυθιστορήματα που είναι προσαρμοσμένα στα άρθρα του
προγράμματός του. Αυτός ο πολιτικός όμως, που χαρακτηρίζεται
από την ανικανότητά του να υποτάξει τα συμφέροντά του σε άλλα,
πολύ μεγαλύτερα και ανθεκτικότερα στον χρόνο, είναι ένα όν

πραγματικά κοντόφθαλμο. Θα πρέπει να του απαντήσω ότι, για την
προλεταριακή πολιτική, ένα έργο δυνατό και ζωντανό, που το
διατρέχει το επαναστατικό πνεύμα έστω και συγκεχυμένα, ακόμη
κι αν είναι ένα έργο γεμάτο με όλα όσα οι μικροδογματικοί
καταγγέλλουν πικρόχολα ως «ιδεολογικές παρεκκλίσεις», αξίζει
περισσότερο, μας είναι πιο χρήσιμο από ένα άλλο που
συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της προπαγάνδας αλλά του
λείπει εκείνο το απροσδιόριστο και άφατο στοιχείο που μας
συνεπαίρνει, αναστατώνει τα σωθικά μας και μας ανάβει τη μικρή
ευεργετική φλόγα ενός βαθύτερου συναισθήματος.[3]
Ένα παράδειγμα: το μυθιστόρημα Μάνα της Έλεν ΓκρέιςΚαρλίσλ,
του οποίου τη γαλλική εκδοχή μάς έδωσε η Μαγκνταλέν Παζ με τον
τίτλο Chair de ma chair.[4] Γνωρίζω ελάχιστα σύγχρονα έργα
φτιαγμένα από τόσο καθαρό μέταλλο. Με κάνει να σκέφτομαι τις
δραματικές χαλκογραφίες του Κονσταντέν Μενιέ.[5]Αν την
ακολουθήσουμε βήμα-βήμα σε αυτή τη διαδρομή, όπως την εκφράζει
με τη γλώσσα της, που σε παρασύρει ακριβώς γιατί έχει όλη την
αδεξιότητα και τη φτώχεια της πραγματικής γλώσσας μιας φτωχής
γυναίκας της Νέας Υόρκης, αν ακολουθήσουμε μέχρι τέλους το
ξετύλιγμα αυτής της ζωής, μας μένει στους ώμους κάτι από το
απάνθρωπο βάρος ενός ουρανοξύστη…
Έδειξα αυτό το βιβλίο σ’ έναν νεαρό δογματικό, που το παίζει,
αλίμονο, πολιτικός, και μου απάντησε επί της ουσίας τα εξής:
«Το βιβλίο έχει μικροαστικό χαρακτήρα· ο αμερικάνικος
καπιταλισμός δεν καταδικάζεται· στο τέλος επικρατεί ένας τόνος
παραίτησης ανάμεικτος με ελπίδα, κάτι που δείχνει ότι η
συγγραφέας δεν έχει αποβάλει όλες τις αυταπάτες για την
αμερικανική δημοκρατία. Όπως και οι χαρακτήρες της, έτσι κι
αυτή δεν ακολούθησε τον δρόμο του κόμματος…» Πρέπει κανείς να
είναι πολύ στενοκέφαλος για να μην κατανοεί ότι η συγγραφέας
–ίσως παρά τις πραγματικές δημοκρατικές της αυταπάτεςκατορθώνει να αποκαλύψει με ασύγκριτη δύναμη την επιρροή του
αμερικάνικου πολιτισμού στους καταπιεσμένους, ακριβώς γιατί
δεν διατυπώνει μια ρητή καταγγελία του αμερικάνικου
καπιταλισμού και γιατί δείχνει ότι αυτό το καθεστώς μπορεί να

πλάθει με τόση επιτυχία την καταπιεσμένη ψυχή, σε σημείο που
να μην μπορεί πια να δει τίποτε έξω από αυτό.

[1] Το κείμενο του Βίκτορ Σερζ δημοσιεύτηκε το 1929 και
περιλαμβάνεται στον τόμο κειμένων του συγγραφέα με τίτλο
Littérature et révolution.
[2]Σκόπιμα αποφεύγω να χρησιμοποιήσω εδώ τις λέξεις «μάζες» ή
«τάξεις», που μπορεί να φαίνονταν περισσότερο ακριβείς στους
ερασιτέχνες της ψευδομαρξιστικής σχηματοποίησης. Οι σχέσεις
ανάμεσα στους διανοητικούς κύκλους και τις κοινωνικές
κατηγορίες της παραγωγής απέχουν πολύ από το να είναι τόσο
άμεσες όσο φαντάζονται διάφοροι υπεραπλουστευτές, που δεν
βρίσκουν κάτι καλύτερο να κάνουν παρά να διαγράφουν δογματικά
τις δυσκολίες. Είναι προφανές ότι η μέθοδος αυτή δεν έχει
καμία σχέση με τη μαρξιστική ανάλυση.
[3]Η οπτική της κριτικής θα πρέπει να εξεταστεί χωριστά. Μια
διεισδυτική και μαχητική κριτική δεν θα στεκόταν μόνο στα
πλεονεκτήματα του έργου αλλά θα επέμενε επί μακρόν στις
ιδεολογικές αδυναμίες του. Νομίζω ότι μια τέτοια κριτική
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας επαναστατικής
λογοτεχνίας.
[4] Σάρκα από τη σάρκα μου.[Σ.τ.Μ]
[5]Ο Κονσταντέν Μενιέ (Constantin Meunier, 1831-1905) ήταν
Βέλγος ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης. Υπήρξε υποστηρικτής του
κοινωνικού ρεαλισμού και το κυρίαρχο θέμα στα έργα του είναι η
εργατική τάξη. [Σ.τ.Μ]

Ο
φόβος
αλλάζει
πλευρά!
Παρέμβαση στο Εθνικό Θέατρο
(Φωτογραφίες+Βίντεο)
Ο φόβος αλλάζει πλευρά…
Το πρωί του Σαββάτου, πριν το κρεσέντο καταστολής που
εκτυλίχθηκε στο κέντρο της πόλης, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση
έξω από το κτίριο Τσίλλερ του Εθνικού Θεάτρου. Καλλιτέχνες,
μέλη πολιτικών συλλογικοτήτων και φεμινιστικών ομάδων, ΛΟΑΤΚΙ
άτομα δήλωσαν τη στήριξη τους σε όποι@ μιλάει.
Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Η δημοκρατία, μας λέτε ότι
δεν εκβιάζεται, βλέπουμε όμως καθημερινά να «βιάζεται» από
τους κυβερνώντες, από τους υπεράνω πάσης υποψίας, από τους
«γνωστούς» καλλιτέχνες. Νομίζετε ότι ασκώντας βία θα μας
κρατήσετε σιωπηλές/ούς, φοβισμένες/ους, υποταγμένες/ους.
Ακούστε το, όμως καλά. Δεν σας φοβόμαστε! Και το αποδεικνύουμε
κάθε μέρα. Βγαίνοντας στον δρόμο για να διεκδικήσουμε την
αρπαγή των αυτονόητων. Σπάζοντας τη σιωπή απέναντι στα
περιστατικά έμφυλης και σεξουαλικής κακοποίησης.
ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, Αύρες εσείς; Αλληλεγγύη εμείς!
Χέρι χέρι, δίπλα δίπλα σπάμε τη σιωπή, νικάμε τη βαρβαρότητά
σας!
Το βίντεο της παρέμβασης
https://fb.watch/45OHS0EzzE/
Φωτογραφικό υλικό από την Σήφη Παπαδάκη

Οι Αόρατοι Καλλιτέχνες
των Δανάη Κασίμη και Ηρακλή Τζαφέτα

«Ο σκοπός της τέχνης είναι να δώσει στη ζωή σχήμα»
Γουίλιαμ Σαίξπηρ
«Η τέχνη είναι πίστη και επιβάλλει το καθήκον να αγνοήσεις την
κοινή γνώμη»
Βίνσεντ Βαν Γκογκ
«Και τι άλλο είναι η τέχνη παρά λεπτομέρειες»
Κωνσταντίνος Καβάφης

Τις τελευταίες μέρες υπήρξε μία σοβαρή κινητοποίηση
καλλιτεχνών με σκοπό τη διαμαρτυρία απέναντι στην αδιαφορία
της κυβέρνησης σχετικά με την ένταξή τους στους πληγέντες της
πανδημίας και για τον αποκλεισμό τους από τη χορήγηση
επιδόματος. Η πανδημία έπληξε όλους τους κλάδους ενώ η ίδια η
ασθένεια δεν έκανε κοινωνικές διακρίσεις − από τα κατώτερα
ταξικά στρώματα μέχρι τον Μαρινάκη και τον πρωθυπουργό της
Αγγλίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριζόμασταν ότι η

πλειοψηφία των καλλιτεχνών στη χώρα βρίσκεται επί ξύλου
κρεμάμενη και σχεδόν στα όρια της φτώχειας − ίσως περισσότερο
από κάθε άλλο κλάδο. Ακόμη και σήμερα κανείς δεν μπορεί να
γνωρίζει πότε θα καταφέρουν να εργαστούν, τουλάχιστον όπως
παλιά. Ήδη ακούγονται πολλά σενάρια ότι θα καθυστερήσει το
άνοιγμα των συναυλιακών χώρων, των θεάτρων, των σινεμά κ.λπ.
και δυστυχώς το θέμα αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί
προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται ως
ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τους λοιπούς
εργασιακούς χώρους.
Για ποιο λόγο όμως η τέχνη έρχεται πάντα σε δεύτερη μοίρα και
κανείς δεν συγκινείται ιδιαίτερα με την απαξίωση της; Η
προφανής απάντηση ότι οι νόμοι της αγοράς καθορίζουν την αξία
της εκάστοτε τέχνης όπως συμβαίνει με κάθε «αγοραίο» προϊόν
και η αξία αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Προφανώς η τέχνη –
τουλάχιστον αυτή που θέλει να επικοινωνήσει αποκαλυπτικά με
τον άνθρωπο – είναι απαξιωμένη διαχρονικά και ως εκ τούτου ο
αγώνας των περισσότερων Ελλήνων καλλιτεχνών για την επιβίωση
είναι πάντα επώδυνος και εξοντωτικός, εκτός κι αν κανείς
ενταχθεί στη βιομηχανία του φανταχτερού θεάματος ή ασκεί
παράλληλα δεύτερο επάγγελμα. Είναι όμως αποκλειστικά
οικονομικός ο λόγος του εκτοπισμού των καλλιτεχνών; Ευθύνεται
αποκλειστικά η ζούγκλα της αγοράς και τα κράτη για το
καλλιτεχνικό σαμποτάζ; Φυσικά, δεν φιλοδοξούμε να απαντήσουμε
σε όλα αυτά τα ερωτήματα με το παρόν κείμενο..
Υπάρχουν διάφορες μορφές τέχνης και η συζήτηση γύρω από τον
σκοπό του κάθε καλλιτέχνη και της κάθε καλλιτέχνιδος μάλλον
στερείται νοήματος. Αν αφήσουμε στην άκρη την υποκειμενική
διάσταση του, οι καλλιτέχνες στο σύνολό τους διακρίνονται από
μία ιδιόμορφη πίστη σε κάτι. Υπάρχει μια αόρατη κινητήρια
δύναμη που τους «καταδικάζει» στη δημιουργία τέχνης. Οι λόγοι
που τους ωθούν είναι υπαρξιακοί και ακριβώς αυτή η τέχνη είναι
ο μόνος τρόπος, η μόνη δίοδος για τη δημιουργία ενός άλλου
κόσμου στον οποίο μπορούν να φανταστούν οι καλλιτέχνες τους
εαυτούς τους και τους άλλους. Βέβαια, κατά τη γνώμη μας η

παραδοχή αυτή αφορά τους καλλιτέχνες που έχουν κάτι να πουν,
όμως και αυτό αποτελεί ένα υποκειμενικό στοιχείο.
Οι καλλιτέχνες, άλλοτε εκούσια και στρατευμένα άλλοτε ακούσια,
κάνουν κριτική στις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες και
δημιουργούν προβληματισμό γύρω από το κυρίαρχο κοινωνικό
πράττειν (κατανάλωση, ισχύς, δύναμη, status, γόητρο). Το
«πρόβλημα» με τους αξιόλογους καλλιτέχνες είναι ότι πιστεύουν
σε μία άλλη κοινωνία όταν την ίδια στιγμή τα έργα τους
απευθύνονται σε μία κοινωνία που φαινομενικά και στην
πλειοψηφία της δεν πιστεύει σε τίποτα.[1] Εδώ να τονίσουμε ο
προβληματισμός αυτός αφορά μια γενική εικόνα, η οποία δεν
περιλαμβάνει τη μειοψηφία της κοινωνίας. Το δόγμα TINA έχει
καταφέρει να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις κοινωνικοπολιτικές
διεργασίες για έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, για απεγκλωβισμό
από τους νόμους της αγοράς και τη δημιουργία νέων από τα κάτω.
Για ποιο λόγο οι σημερινοί άνθρωποι δεν πιστεύουν σε κάτι που
να τους δίνει ένα ανορθωτικό νόημα; Ίσως επειδή οι αξίες του
κυρίαρχου συστήματος έχουν κατακαθίσει για τα καλά στην
πλειοψηφία των συνειδήσεων της κοινωνίας και καθορίζουν τις
επιλογές των ατόμων με τέτοιο τρόπο, ώστε η αναζήτηση για κάτι
διαφορετικό να μην περνάει από κανενός το μυαλό.
Από την άλλη πλευρά, μία σημαντική μερίδα καλλιτεχνών πιστεύει
σίγουρα σε κάτι και προσπαθεί εκούσια ή ακούσια να αφυπνίσουν
φωτίζοντας δύσβατα μονοπάτια της ψυχής των ανθρώπων. Ο
συγγραφέας που δημιουργεί έναν χαρακτήρα παθιασμένο και
απολύτως γήινο, ο οποίος προσπαθεί να απολαύσει κάθε στιγμή
της ζωής νικώντας τον θάνατο, η ηθοποιός που εισβάλλει στο
μυαλό και στην καρδιά του θεατή ξεγυμνώνοντάς τον, ο μουσικός
που παίζει υφαίνοντας έναν κόσμο διαφορετικό όπου ο έρωτας και
η αγάπη θα εκφράζονται χωρίς όρους, η ζωγράφος που καταφέρνει
να αποτυπώσει τις εγκεφαλικές διεργασίες ενός ανθρώπου που
ονειρεύεται και ο χορευτής που περιδιαβαίνει τις ετεροτοπίες
με βλέμμα στραμμένο στο άπειρο της ψυχής, δεν βρίσκουν γόνιμο
έδαφος για συζήτηση με ένα κοινωνικό σώμα που στην πλειοψηφία
του είναι ευνουχισμένο. Οι «πραγματικοί» καλλιτέχνες, λοιπόν,

πράγματι είναι αόρατοι με μία έννοια διότι εισβάλλουν στο
κοινωνικό υποσυνείδητο διαρρηγνύοντας τις πύλες του αξιακού
συστήματος των ανθρώπων. Αποτελούν μία το δίχως άλλο «απειλή»
στην κατεστημένη σύλληψη του ατόμου για την πραγματικότητα.
Μία ρήξη με την υποδούλωση στο παρελθόν, με τον μύθο της
«ανάπτυξης», τις αυταπάτες τις συσσώρευσης αγαθών, την
ψευδαίσθηση της ελευθερίας.
Ακόμα και να βρεθεί σήμερα ένας τρόπος να χορηγηθεί τελικά ένα
επίδομα στους καλλιτέχνες (άγνωστα τα κριτήρια), δεν γίνεται
να παραβλέψουμε ότι κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους εκτός από
τους ίδιους. Ανέλαβαν οργανωμένα από τα κάτω τη δυναμική
πρωτοβουλία να υψώσουν το ανάστημά τους και να γίνουν ορατοί.
Το ίδιο έκαναν και σε περιόδους κατά τις οποίες δεν θίγονταν
άμεσα τα συμφέροντα του κλάδου τους, επιτυγχάνοντας να
διακόψουν για τα καλά τη ροή της κανονικότητας. Όλοι θυμόμαστε
την κατάληψη του κτιρίου της Λυρικής Σκηνής τον Ιανουάριο του
2009,[2] όταν από χώρος ιδιωτών μετατράπηκε σε ανοιχτό,
ελεύθερο και δημόσιο χώρο. Φέτος απολαύσαμε τη δημιουργική
συμμετοχή των καλλιτεχνών στις δυναμικές κινητοποιήσεις της
Χιλής, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό των διαδηλωτών. Στην
Κωνσταντινούπολη το 2013 αξιοσημείωτη ήταν η συμπαράσταση των
καλλιτεχνών στο κίνημα της πλατείας Ταξίμ. Δεν θα ξεχάσουμε
βέβαια το σημαντικό κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού στις
Σκουριές της Χαλκιδικής, το οποίο και πάλι στήριξαν οι
καλλιτέχνες με τη συμμετοχή τους στις μεγάλες συναυλίες
αλληλεγγύης με σκοπό την κάλυψη σημαντικού
δικαστικών εξόδων των διωκόμενων αγωνιστών.

μέρους

των

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί καλλιτέχνες ήταν και είναι
παρόντες στα κοινωνικά κινήματα, ο κλάδος των τεχνών
αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά προβλήματα τόσο στον τομέα της
εκπαίδευσης όσο και στον εργασιακό τομέα. Είναι ένας κλάδος με
τεράστιο ποσοστό ανεργίας καθώς οι περισσότεροι καλλιτέχνες
αναγκάζονται να δουλεύουν ανασφάλιστοι ή κάτω από τραγικά
εργασιακά καθεστώτα. Ταυτόχρονα, είναι ένας κλάδος που δεν
είχε συγκροτήσει στο παρελθόν κοινότητες αυτοοργανωμένου αγώνα

και συνήθιζε κατά κύριο λόγο να εναποθέτει τις ελπίδες
σωτηρίας του στον κλασικό συνδικαλισμό, τον οποίο επικαλούταν
στις δύσκολες στιγμές. Σήμερα, μένει να δούμε πώς θα
εξελιχθούν οι δυναμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέρος
του καλλιτεχνικού σώματος.
Τέλος, η χρονική συγκυρία που επέλεξε ο ιός να εμφανιστεί ήταν
η πιο κρίσιμη και παραγωγική για τον χώρο της τέχνης και του
θεάματος στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι κατά τη θερινή περίοδο
οργανώνονται όλες οι καλοκαιρινές παραγωγές και τα φεστιβάλ
και την ίδια στιγμή αρχίζουν να γίνονται οι πρώτοι σχεδιασμοί
για την σεζόν που ακολουθεί. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία
λοιπόν πληθαίνουν οι φωνές όλων αυτών των καλλιτεχνών που
απαιτούν στήριξη. Το βήμα που καλούμαστε να κάνουμε ως
καλλιτέχνες είναι να αναρωτηθούμε από ποιον πραγματικά
χρειαζόμαστε στήριξη. Η αλληλεπίδραση με την κοινωνία δίνει
πνοή στην τέχνη. Ο πολιτισμός ζει γεννιέται και πεθαίνει μέσα
στους δρόμους της κοινωνικής εξέλιξης, μέσα στη συνάφεια του
κοινωνικού χωροχρόνου.
Να μην αφήσουμε την τέχνη να πεθάνει ούτε σήμερα ούτε τώρα
ούτε ποτέ!

Η Δανάη Κασίμη είναι μουσικός και ο Ηρακλής Τζαφέτας ηθοποιός
και μουσικός.
Υποσημειώσεις
[1] Κορνήλιος Καστοριάδης, Παράθυρο στο χάος, Ύψιλον, Αθήνα
2008
[2]
https://www.babylonia.gr/2019/12/09/deka-chronia-perasan-ki-al
lo-ena-meta-gia-tin-katalipsi-tis-lyrikis/

Alea Jacta Est
της Λουκίας Τζωρτζοπούλου
Περίεργες μέρες αυτές που περνάμε, παγκοσμίως, και δεν ξέρουμε
καν τι θα συμβεί στο μέλλον. Στενάχωρες στιγμές και για τα
κόμικς τώρα τελευταία. Ας πούμε, στις 2 Απρίλη έφυγε στα 76
του – από κορωνοϊό – ο Juan Giménez, σχεδιαστής της σειράς των
Μεταβαρώνων σε σενάριο του Alejandro Jodorowsky. Και μακάρι,
μέχρι να τελειώσει όλο αυτό το post-post-post apocalyptic
σκηνικό, να μην χάσουμε κι άλλες μεγάλες μορφές των σύγχρονων
τεχνών που – κατά τραγική ειρωνεία ως προς το “σύγχρονων” –
είναι συνήθως μιας κάποιας ηλικίας.
Η πικρή αλήθεια είναι ότι όσο θα προχωρά το σερί των θανάτων
από αυτόν τον ιό, τόσο πιο ψύχραιμα ενδέχεται να
αντιμετωπίζουμε την κάθε μακάβρια αναγγελία στη ροή των social
media μας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε
“ψηθεί” με τον πλέον κυνικό τρόπο στο να δεχόμαστε την είδηση
του θανάτου ενός αγαπημένου καλλιτέχνη. Το πολύ-πολύ να
συνεχίσουμε να σκρολάρουμε μειλίχια, αν οι αποθανόντες μας
ήταν αδιάφοροι σε προσωπικό επίπεδο, να μουρμουρίσουμε ένα
“κρίμα” και να συνεχίσουμε να σκρολάρουμε, ή να κάνουμε ένα
μικρό post-φόρο τιμής για το πρόσωπο που μας άφησε αυτό καθ’
αυτό ή για το καλλιτεχνικό τους έργο, στην περίπτωση που
υπήρξαμε θαυμαστές των έργων τους. Και κυρίως, για να
μαζέψουμε τα likes μας. Δεν ακούγεται καθόλου ωραίο όταν το
διαβάζει κανείς, αλλά είναι η αλήθεια, ας μην κοροϊδευόμαστε.
Στο 98% των περιπτώσεων, κάθε σοσιαλμηδιακός μας προσωπικός
επικήδειος για διάσημες ή αγαπημένες προσωπικότητες δεν είναι
παρά ένα εγωκεντρικότατο, ναρκισσιστικό ΚΟΙΤΑΧΤΕ ΜΕ, ΕΙΜΑΙ
RELEVANT.
Με πλήρη επίγνωση λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση αυτό εδώ το

κειμενάκι δεν ανήκει στο υπόλοιπο 2% των περιπτώσεων των
διαδικτυακών adieu, ας παρατεθούν à la βιωματικά μερικές
σκέψεις για τον σχεδιαστή του οποίου η αναγγελία θανάτου του
εν μέσω βαριεστημένου κι ατέρμονου καραντινικού
σκρολαρίσματος, με πόνεσε ρεαλιστικά. Ο Albert Uderzo πέθανε
στα 93 του, όχι από κορωνοϊό αλλά από καρδιά. Το όνομά του
πιθανόν να μην είναι άμεσα αναγνωρίσιμο εκτός Γαλλίας. Το έργο
του όμως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας ποπ
κουλτούρας, της εθνικής κουλτούρας μιας χώρας, της Τέχνης του
20ου αιώνα και των παιδικών μας χρόνων – τουλάχιστον. Ο Albert
Uderzο ήταν ο σχεδιαστής του Αστερίξ. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα
να αναφερθεί εδώ για άλλη μια φορά η επιδραστικότητα του
Αστερίξ στα τρία πρώτα πεδία, την ποπ κουλτούρα,την
πολιτιστική κληρονομιά της Γαλλίας και την 9η Τέχνη συνολικά.
Άλλωστε το έχουν ήδη κάνει άλλες και άλλοι πολύ καλύτερα,
αναλυτικά και ταιριαστά. Είναι πιο εύκολο για γράψω για την
άρρηκτη σύνδεση του Αστερίξ με τις πρώτες αναγνωστικές
εμπειρίες μας και την επαφή με τον κόσμο των κόμικς εν γένει.
Στατιστικά κι εμπειρικά, θεωρώ ότι η φουρνιά μου (όπως και η
προηγούμενη και η επόμενη και η μεθεπόμενη ενδεχομένως) είναι
η φουρνιά που χάρη στον Αστερίξ συλλάβισε για πρώτη φορά τις
πρώτες της λέξεις στο χαρτί, πριν καν πάει στην πρώτη
δημοτικού. Ή ότι ένα τεύχος κόμικς, και συνήθως ένα τεύχος
Αστερίξ, υπήρξε το πρώτο εξωσχολικό μας ανάγνωσμα. Όσες κι
όσοι μεγαλώσαμε στη δεκαετία του ‘90 πιθανόν να θυμόμαστε τον
ενθουσιασμό του να διαβάζουμε μια ολοκαίνουρια περιπέτεια του
Αστερίξ από αυτές που σχεδίαζε αλλά κι έγραφε πια μόνος ο
Uderzo (και με διαφορετικούς σεναριογράφους τα τελευταία
χρόνια). Θυμάμαι τις καλοκαιρινές διακοπές μου και την ιστορία
με τη Χαλαλίμα, το Ρόδο και Ξίφος, την Γαλέρα του Οβελίξ,
ακόμα και τη Λατραβιάτα. Όλα τα προηγούμενα – και κλασικά –
τεύχη ήταν ήδη στην κατοχή των γονιών μας πριν περάσουν στα
χέρια μας. Από τον Αστερίξ ακόμα εμείς τα παιδιά που
μεγαλώσαμε στην Ελλάδα μάθαμε έστω και λίγο την γεωγραφία
Γαλλίας (κυρίως λόγω του Γύρου της Γαλατίας) αλλά και την
πρώιμη Ιστορία της.

Kαι φυσικά τα Λατινικά. Πιθανότατα ο μόνος λόγος που το πλέον
ανούσιο μάθημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν λιγότερο
βαρετό κι ανυπόφορο απ’ ό,τι προορίζονταν, ήταν το ότι ξέραμε
και παπαγαλίζαμε από πριν διάφορες random ατάκες από διάφορες
περιπέτειες του Αστερίξ. Αν σας έβαζαν ένα γρήγορο κουίζ,
“ποιες είναι οι πρώτες λατινικές φράσεις που σας έρχονται στο
μυαλό” ποιες άλλες πέρα από το alea jacta est, το veni, vidi,
vici ή το gloria victis ή το nunc est bibendum θα σας ερχόταν
στο μυαλό; Και στην τελική, ποιες από αυτές δεν πρωτοδιαβάσατε
στο Αστερίξ; Ωπ, ποια ψέλλισε “Οvidius poeta…”; Πέρασε έξω. Οι
πιο σκληροπυρηνικοί fans θυμούνται μέχρι και σε ποιο τεύχος
συναντάται το εκάστοτε ρητό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο,
ευλογημένο επίπεδο nerdoσύνης.
Θα μπορούσαν να γραφτούν κι άλλα πολλά για το πόσο
μελετημένες, ραφιναρισμένες κι εν τέλει απείρως διασκεδαστικές
ήταν οι περιπέτειες των ηρώων των Rene Gosciny & Αlbert Uderzo
και το πώς οδήγησαν αρκετές/ους από εμάς να ασχοληθούμε με τα
κόμικς ως artists ή σεναριογράφοι. Όμως αυτό εδώ το κείμενο
γράφτηκε με αφορμή τον θάνατο του σχεδιαστή του Αστερίξ, οπότε
ας κλείσει με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που σχεδίαζε
μέχρι και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, τον ίσως πιο
αγαπημένο μας ήρωα κόμικς.
Merci pour tout, maître.

Οι δοκιμασίες του Μοχάμεντ
Άλι | Προβολή HUMBA!
αναδημοσίευση από HUMBA!
“Οι Δοκιμασίες του Μοχάμεντ Άλι” | Παρασκευή 10 Ιανουαρίου έως
Κυριακή 12 Ιανουαρίου στο Σινέ Μικρόκοσμος

Η ταινία Οι δοκιμασίες του Μοχάμεντ Άλι εξετάζει το ισόβιο
ταξίδι πνευματικής μεταμόρφωσης του Άλι. Από τις ρίζες του στο
Λουίβιλ, και τα χρόνια της εξορίας, ωσότου να λάβει το
Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Προέδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών, η ταινία παρακολουθεί τη διαδρομή του Άλι από
ποιητή σε παρία και από εκεί σε παγκόσμιο πρεσβευτή της
ειρήνης. Σε κάθε στάδιο, οι προκλήσεις που είχε να
αντιμετωπίσει ο Άλι έφταναν πολύ πιο μακριά από τα όρια του
ρινγκ και περιλάμβαναν ζητήματα εξουσίας, φυλής, στράτευσης,
και ταυτότητας με τα οποία όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι. Οι
δοκιμασίες του Μοχάμεντ Άλι δεν είναι μια ταινία για την
πυγμαχία και δεν περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές της
πυγμαχικής του καριέρας. Αντίθετα, εστιάζει στις πιο δύσκολες
περιόδους της ζωής του Άλι: στην απόφασή του να ενταχθεί σε
μια αμφιλεγόμενη θρησκευτική οργάνωση, στον αγώνα του να
ανατρέψει την πενταετή ποινή φυλάκισης για την άρνησή του να
υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό, και στην πάλη του με τη
νόσο του Πάρκινσον.
Ενώ άλλες ταινίες για τον Άλι επικεντρώνονται στα ηρωικά του
κατορθώματα εντός του ρινγκ και παράλληλα υποβαθμίζουν τραγικά
ορισμένες από τις πιο αξιοσημείωτες, προκλητικές και
σημαντικές πτυχές της ζωής του, όπως τη σχέση του με τους
χρηματοδότες του, το Έθνος του Ισλάμ και την μουσουλμανική του
πίστη. Οι περισσότεροι από τους συνεντευξιαζόμενους δεν έχουν
εμφανιστεί σε καμία ταινία για τον Άλι μέχρι πρότινος, ωστόσο
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ιστορία της ζωής του και του
παγκόσμιου αντίκτυπού του . Πριν γίνει το πιο αναγνωρίσιμο
πρόσωπο του πλανήτη, ο Κάσιους Κλέι έγινε ο Μοχάμεντ Άλι και
βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων που αφορούσαν τη φυλή,
τη θρησκεία, και την εναντίωση στον αμερικανικό στρατό κατά τη
διάρκεια του πολέμου το Βιετνάμ. Το 1964, όταν ήταν 22 ετών
και χρυσός ολυμπιονίκης, κέρδισε τον πρώτο του τίτλο στη
κατηγορία βαρέων βαρών, φωνάζοντας, «Συγκλόνισα τον κόσμο!»
Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Σύντομα θα ανακοίνωνε πως είναι
μουσουλμάνος, μέλος του Έθνους του Ισλάμ, και πως θα αποκτούσε
καινούργιο όνομα: Μοχάμεντ Άλι. Όταν ο Άλι κλήθηκε να

πολεμήσει στο πόλεμο του Βιετνάμ, εξέφρασε την αντίστασή του
με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο: «Όχι, δεν θα ταξιδέψω 10.000
μίλια για να διαιωνιστεί η κυριαρχία των λευκών δουλοκτητών
επί των σκουρόχρωμων λαών της Γης.»
Το 1967, αφότου η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αρνείται
στον Άλι το δικαίωμα της άρνησης στράτευσης λόγω συνείδησης,
αυτός δεν δέχεται να καταταγεί. Η κυβέρνηση καταδικάζει τον
Άλι για ανυποταξία, επιβάλλοντάς του ποινή πενταετούς
φυλάκισης και ανακαλεί το διαβατήριό του. Του απαγορεύεται να
πυγμαχεί και του αφαιρείται ο τίτλος του. Ξεκινά να ζει σαν
εξόριστος εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, διασύρεται από άκρη σε
άκρη εντός της χώρας, ενώ μετατρέπεται σε διεθνές σύμβολο
αντίστασης για έναν άδικο πόλεμο. Καθώς ο Άλι υποβάλλει τη μία
έφεση μετά την άλλη, μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζει
την οικογένειά του μέσω μιας πανεθνικής περιοδείας ομιλιών,
εντός μιας χώρας που διχάζεται από έναν πόλεμο στο εξωτερικό
και από τον ρατσισμό στο εσωτερικό. Το σπάνιο και καθηλωτικό
αρχειακό υλικό των πύρινων λόγων του Άλι στις
πανεπιστημιουπόλεις και οι έντονες συζητήσεις κατά τη διάρκεια
των τηλεοπτικών του εμφανίσεων, τον δείχνουν να παρουσιάζει τα
πιστεύω του χωρίς φόβο καθώς μάχεται για ελευθερία.

Οι δοκιμασίες του Μοχάμεντ Άλι μελετούν σε βάθος μια εποχή,
όπου ένας αναδυόμενος υπεραθλητής επιλέγει την πίστη και τη
συνείδηση αντί της φήμης και του πλούτου. Το μένος που
αντιμετώπισε από την κοινή γνώμη της Αμερικής, οργισμένη από
την εναντίωση του στον πόλεμο του Βιετνάμ και απρόθυμη να
δεχθεί τη μεταστροφή του στο Ισλάμ, έχει παγκόσμιες συνέπειες
για τις γενιές που ενηλικιώνονται σήμερα εν μέσω σύγχρονων
ρήξεων που αφορούν
την ελευθερία, την πίστη και τις
στρατιωτικές συγκρούσεις. Το αρχειακό υλικό φωτίζει τις
συνιστώσες της ζωής του Άλι που τον στήριξαν και του
εναντιώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μεντόρων του, του
Μάλκολμ Χ και του Ελάιτζα Μοχάμεντ, αλλά και των επικριτών
του, όπως ο Τζάκι Ρόμπινσον και ο Τζο Λούις. Οι συνεντεύξεις
που πάρθηκαν αποκλειστικά για αυτή την ταινία παρουσιάζουν
αυτούς που ήταν εκεί: τον αδερφό του, Ραμάν, τη σύζυγό του,
Καλίλα Καμάτσο-Άλι, τον συντάκτη των New York Times, Ρόμπερτ
Λίπσαϊτ και τον ηγέτη του Έθνους του Ισλάμ, Λούις Φάρακαν.
Αυτό που αναδύεται είναι η κρυφή ιστορία του Μοχάμεντ Άλι.
“Το καλύτερο ντοκιμαντέρ για τον Μοχάμεντ Άλι και, τολμώ να πω
, τα έχω δει όλα”

Dave Zirin, The Nation
FB event : https://www.facebook.com/events/2575168429381900/
(από το επίσημο Δελτίο Τύπου του “The Trial of Mohammed Ali”
παραγωγής της ανεξάρτητης μη-κερδοσκ οπικής
Kartemquin
Films & σκηνοθεσίας Bill Siegel – γνωστού για το ντοκιμαντέρ
του σχετικά με τη νεολαίιστικη επαναστατική ομάδα στις ΗΠΑ
” The Weather Underground “)

“Η αναπηρία είναι το πρόταγμα
για μια κοινωνία που κατανοεί
τον εαυτό της” (συνέντευξη)
συνέντευξη και επιμέλεια από τον Στέφανο Μπατσή
Ας μην κρυβόμαστε! Οι χώροι μας, οι πολιτικές πρωτοβουλίες που
παίρνουμε, τα υλικά μας, ο πολιτισμός που παράγουμε και
απευθύνουμε στην κοινωνία, είναι στη συντριπτική του
πλειονότητα μη προσβάσιμος στα ανάπηρα υποκείμενα. Παράλληλα,
είμαστε ιδιαίτερα πίσω σε συζητήσεις, στοχασμό και παρεμβάσεις
σχετικά με τα δικαιώματα των αναπήρων, την προσβασιμότητα, την
κοινωνική ερμηνεία του ζητήματος. Η υστέρηση αυτή συμβαίνει σε
μια περίοδο όπου η κρατική διαχείριση της αναπηρίας
εξακολουθεί να υπονομεύει κάθε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και
το ζήτημα συνεχίζει να εντοπίζεται και να περιορίζεται
αποκλειστικά στην ατομική σφαίρα, αποστερώντας το από τις
κοινωνικές του συνδηλώσεις. Πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, στη
ραδιοφωνική Βαβυλωνία είχαμε επιλέξει να ανοίξουμε το διάλογο
γύρω από την αναπηρία, να συζητήσουμε αλλά κυρίως να
ακούσουμε, με αφορμή την παράσταση “Πιο δυνατός κι από τον
Σούπερμαν”. Φέτος, πάλι το θέατρο μας βάζει σε κίνηση και

σκέψη. Έτσι, στο πλαίσιο των δράσεων της οργάνωσης Inter Alia,
μια ομάδα μη επαγγελματιών ηθοποιών χρησιμοποιεί ως εργαλείο
το Νομοθετικό Θέατρο, για να χτίσει την παράσταση Βάση στην
Πρόσβαση: το θέατρο νομοθετεί μια προσβάσιμη κοινωνία η οποία
αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα της
προσβασιμότητας, στην ενθάρρυνση της συζήτησης, στη
διαβούλευση και στο σχηματισμό πολιτικών προτάσεων μέσω της
διάδρασης με το κοινό. Η ιδέα μας εξέπληξε και μας εντυπωσίασε
-άλλωστε δεν φημιζόμαστε για τις θεατρικές μας γνώσει.
Θελήσαμε να αναδείξουμε αυτή τη δουλειά και να απευθύνουμε
ορισμένα ερωτήματα πιάνοντας ένα νήμα ενασχόλησης με την
αναπηρία και την προσβασιμότητα, το οποίο είναι μεν μικρότερο
απ’ όσο θα ‘πρεπε αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει να
ξετυλίγεται.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όσα ενδιαφέροντα μας απάντησαν
οι συντελεστές της παράστασης, ενώ επισκεπτόμενοι τον παραπάνω
ενεργό σύνδεσμο, θα μάθετε όλα όσα πρέπει σχετικά με ένα
εγχείρημα στο οποίο αξίζει στήριξη κι ενεργός συμμετοχή.
Βαβυλωνία: Έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα κατά καιρούς, αλλά
είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε για το Νομοθετικό Θέατρο,
οπότε, για αρχή, θα θέλαμε να ακούσουμε λίγα περισσότερα. Ποια
η ιστορία του; Σε τι αποσκοπεί; Γιατί να νομοθετεί το θέατρο;
Απάντηση:

Το

Νομοθετικό

Θέατρο

είναι

μια

τεχνική

που

αναπτύχθηκε από τον Augusto Boal (1931-2009), τον Βραζιλιάνο
σκηνοθέτη και θεωρητικό που ίδρυσε το διεθνές κίνημα «Θέατρο
του Καταπιεσμένου». Ο Boal γεννιέται σε μια Βραζιλία που
διοικείται από δικτατορικά καθεστώτα, τα οποία εφαρμόζουν ένα
σκληρό καπιταλιστικό μοντέλο που έχει αντίκτυπο στην οικονομία
της χώρας μέχρι και σήμερα. Η Βραζιλία χαρακτηρίζεται από
τεράστιες οικονομικές αντιθέσεις, όπου μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Είναι μια χώρα
πολυπολιτισμική, ο λαός της οποίας είναι μείγμα πολλών
φυλετικών και εθνικών ομάδων. Την περίοδο της ανάπτυξης του
Θεάτρου του Καταπιεσμένου, το πολιτικό σύστημα έχει δώσει

σημαντικά δείγματα διαφθοράς και ανάμειξης με εγκληματικές
οργανώσεις που ασχολούνται κατά βάση με το εμπόριο ναρκωτικών.
Αστυνομία, παρακράτος και οργανωμένο έγκλημα έχουν διαμορφώσει
μια κοινωνία ιδιαίτερα ανεκτική στη βία, η οποία συχνά είναι
ένοπλη και πλήττει τα κατώτερα οικονομικά στρώματα, κυρίως
τους κατοίκους των παραγκουπόλεων και τους άστεγους.
Εξόριστος από τη στρατιωτική χούντα της Βραζιλίας, ο Boal
ιδρύει το 1978 το Κέντρο Θεάτρου του Καταπιεσμένου στο Παρίσι
και αρχίζει να αναπτύσσει τις διάφορες τεχνικές του με
βασικότερη το Θέατρο Φόρουμ.
Στο Παρίσι, το 1982 ο Augusto Boal συναντά τον Darci Ribeiro,
ο οποίος μόλις έχει εκλεγεί Αντικυβερνήτης του Ρίο ντε
Τζανέιρο και ένας από τους κεντρικούς πολιτικούς στόχους του
είναι η δημιουργία Διαπολιτισμικών Κέντρων Λαϊκής Εκπαίδευσης,
δηλαδή εκπαιδευτικών κέντρων για όλο τον ανήλικο πληθυσμό της
χώρας, όπου θα καλύπτονται οι αναπτυξιακές, παιδαγωγικές και
ψυχαγωγικές ανάγκες των παιδιών και θα τους παρέχεται τροφή
και ιατρική υποστήριξη. Στα μέσα του 1986 ο Boal επιστρέφει
στη Βραζιλία, όπου κατορθώνει να συγκεντρώσει 35 εμψυχωτές και
να τους εκπαιδεύσει στις τεχνικές του Θεάτρου Φόρουμ.
Ετοιμάζουν ένα ρεπερτόριο αποτελούμενο από πέντε μικρές σε
διάρκεια παραστάσεις με θεματικές που αφορούν τους εμψυχωτές,
τις οικογένειες τους και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, όπως
η ανεργία, η υγεία, η στέγαση, η σεξουαλική βία, η αιμομιξία,
η καταπίεση των γυναικών και των νέων ανθρώπων, η ψυχική υγεία
και τα ναρκωτικά. Οι παραστάσεις αυτές παρουσιάζονται στα
Διαπολιτισμικά Κέντρα Λαϊκής Εκπαίδευσης, τα οποία συνήθως
στεγάζονται στα δημόσια σχολεία. Οι αίθουσες σίτισης
διαμορφώνονται πρόχειρα σε χώρο παραστάσεων που φιλοξενεί έως
και 400 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στο
σχολείο και μέλη της κοινότητας. Ο συντονιστής/joker
παρουσιάζει αρχικά τις αρχές και λειτουργίες του Θεάτρου του
Καταπιεσμένου, κάνει μερικές ασκήσεις με τους ηθοποιούς και το
κοινό και στη συνέχεια, όταν όλοι έχουν μπει στο κλίμα,
παρουσιάζονται οι πέντε σύντομες σκηνές. Το κοινό επιλέγει τις

δύο-τρεις σκηνές που βρίσκει περισσότερο ενδιαφέρουσες και
ακολουθεί η διαδικασία του φόρουμ, όπου παρουσιάζονται
αυτοσχεδιαστικά διαφορετικές λύσεις για κάθε σκηνή καταπίεσης
και αδικίας με την παρέμβαση του κοινού.
Όσοι από το κοινό το επιθυμούν καλούνται να ανεβούν στη
σκηνή, καθένας ξεχωριστά, και να παρουσιάσουν θεατρικά τις
απόψεις και τις προτάσεις τους.
Στόχος είναι, πέρα από την αισθητική θεατρική απόλαυση, οι
θεατές να καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους εκφραστικές
ικανότητες και την επιθυμία συμμετοχής στις δημοκρατικές
διαδικασίες. Το εγχείρημα διακόπτεται όταν ο Darci Ribeiro
χάνει τις εκλογές, όμως ο Boal παραμένει στη Βραζιλία και
προσπαθεί να κρατήσει το Θέατρο του Καταπιεσμένου ζωντανό.
Στις εκλογές του 1992 η ομάδα του Boal αποφασίζει να στηρίξει
την προεκλογική εκστρατεία του Εργατικού Κόμματος (PT).
Μάλιστα ο ίδιος ο Boal εκλέγεται νομοθετικός σύμβουλος
(vereador) στο δημοτικό συμβούλιο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Κατά
την προεκλογική εκστρατεία όσο και κατά τη διάρκεια της
θητείας του, ο Boal χρησιμοποιεί μια εξέλιξη του Θεάτρου
Φόρουμ, την οποία ονομάζει Νομοθετικό Θέατρο. Οι πολίτες μέσω
διαφόρων ενώσεων και φορέων, για παράδειγμα στις γειτονιές ή
οι εργάτες στα συνδικάτα, συγκεντρώνονται σε ένα είδος λαϊκής
συνέλευσης, όπου επεξεργάζονται τα προβλήματά τους μέσα από
διαδραστικές θεατρικές παραστάσεις και προτείνουν νομοθετικές
ρυθμίσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεκατρείς τέτοιες
διατάξεις που προτάθηκαν κατά τις παραστάσεις-συνεδρίες του
Νομοθετικού Θεάτρου ψηφίστηκαν τελικά και έγιναν νόμοι του Ρίο
ντε Τζανέιρο.
Η βασική ιδέα πίσω από το Νομοθετικό Θέατρο είναι το γεγονός
ότι σε μια κοινωνία, όπου υπάρχουν εξουσιαστικές σχέσεις που
κατά το Θέατρο του Καταπιεσμένου περιγράφονται ως σχέσεις
καταπιεστή-καταπιεζόμενου, αυτός που τελικά νομοθετεί είναι ο
καταπιεστής. Υπάρχει, λοιπόν, η ανάγκη να ενδυναμωθεί η φωνή
του καταπιεσμένου και να του δοθεί ένα βήμα, όπου μέσα σε ένα

ασφαλές περιβάλλον θα μπορεί να παρουσιάσει τις απόψεις του,
να συνδιαλλαγεί και τελικά να συνδιαμορφώσει μια πολιτική
πρόταση. Με τον τρόπο αυτό το Θέατρο του Καταπιεσμένου
συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας «εκ των κάτω»
πολιτικών διαδικασιών.
Β: Η αναπηρία αντιμετωπίζεται και ερμηνεύεται ως ένα κατεξοχήν
ατομικό πρόβλημα και η κοινωνική της πλευρά είτε είναι
εξοβελισμένη
είτε,
στην
καλύτερη
περίπτωση,
υπό
διαπραγμάτευση. Προτείνετε μία συγκεκριμένη ερμηνεία της
αναπηρίας;
Απ.: Στην ομάδα μας θεωρούμε ότι αναπηρία είναι οι περιορισμοί
που η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της που έχουν κάποιου είδους
σωματική ή πνευματική βλάβη. Σε μια κοινωνία που έχει
διαμορφώσει μια εξιδανικευμένη οπτική για την κανονικότητα, οι
βλάβες των ατόμων αυτών, εκ γενετής ή επίκτητες,
προσδιορίζονται με βάση ιατρικού τύπου δεδομένα, τα οποία όμως
προέρχονται από μια κοινωνικά κατασκευασμένη αντίληψη για το
τι σημαίνει να είναι κάποιος/α υγιής. Στην πραγματικότητα, τα
άτομα με βλάβες δε νοσούν. Η εξάλειψη της διαφορετικότητας των
ατόμων με αναπηρία δεν προέρχεται από την ίαση, αλλά από την
αποδοχή και τη συμπερίληψη. Για μας, λοιπόν, η αναπηρία είναι
μια κοινωνική κατασκευή που έχει ως αποτέλεσμα τον
χαρακτηρισμό των ατόμων με βλάβες με όρους ετερότητας και την
περιθωριοποίησή τους, όπως άλλωστε συμβαίνει και με άλλες
κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο του καπιταλισμού.
Πιστεύουμε ότι καθένας και καθεμία από εμάς φέρει
ιδιαιτερότητες, τις οποίες φυσικά καλείται να διαπραγματευτεί
σε προσωπικό επίπεδο.
Όμως, η αναπηρία δεν είναι μια προσωπική υπόθεση, αλλά μία
πραγματικότητα την οποία η κοινωνία και οι θεσμοί οφείλουν να
λαμβάνουν υπόψη σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και
θεσμικής ζωής. Εξαιρετικό εγχειρίδιο κατά τη θεωρητική έρευνα
της ομάδας μας υπήρξε το βιβλίο «Αναπηρία και Πολιτική» του

κοινωνιολόγου και ΑμεΑ ακτιβιστή, Michael Olivier, το οποίο
μελετήσαμε χάρη στον σύμβουλο της παράστασης Βασίλη Οικονόμου
από τη θεατρική ομάδα ΘΕΑΜΑ (Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία).
Β.:«Η αναπηρία είναι το πρόταγμα για μια κοινωνία που κατανοεί
τον εαυτό της», αναφέρετε πολύ όμορφα στην περιγραφή της
δουλειάς σας. Νομίζω ότι αυτή η φράση συμπυκνώνει άριστα
πολιτικές σημασίες γύρω από την έννοια της αναπηρίας. Θα
μπορούσατε να επεκταθείτε, να εξηγήσετε τη θέση σας;
Απ.: Αυτό που επικρατεί στην κοινωνία μας σήμερα είναι το
αφήγημα του ατομισμού του «μέσου ατόμου». Η κοινωνία θεωρείται
ως άθροισμα τέτοιου τύπου «κανονικών» υποκειμένων. Χτίζοντας
το αφήγημα της κανονικότητας, κάνουμε είδωλα υπερ-ικανούς
ανθρώπους και επιχειρούμε να τους μοιάσουμε. Οτιδήποτε
λιγότερο μοιάζει ανεπαρκές, επιεικώς, μέσο
«λιγότερο». Το κοινωνικό και το δομημένο

και γενικά
περιβάλλον

διαμορφώνονται στη βάση αυτή, αντιμετωπίζοντας ό, τι αποκλίνει
ως όχληση ή ως ειδική περίπτωση που εξυψώνει ηθικά
οποιονδήποτε της προσφέρει λύση ως φιλάνθρωπος. Η αναπηρία ως
ζώσα κατάσταση έρχεται μέσα από τις υλικότητες που μας
περιβάλλουν να αποδείξει ότι ο «αυτοκράτορας της κανονικότητας
είναι γυμνός». Η πραγματικότητα ότι μέλη της κοινωνίας μας
αποκλείονται από τα μέρη και τους χρόνους όπου αυτή
εκδηλώνεται, αποδομεί το αφήγημα της κανονικότητας και καθιστά
σαφές ότι μια κοινωνία για όλους είναι μια κοινωνία της
διαφορετικότητας. Η αναπηρία, ως αναλυτική σκοπιά, δημιουργεί
νέες χαράξεις πεδίων προνομίου και συσχετισμών ισχύος, όπως η
εργασία ή το φύλο. Έτσι, προσφέρει σε όποιον θέλει να
προσεγγίσει την κοινωνία στην πραγματικότητά της μια οπτική
για να την ανασυγκροτήσει.
Β.: Οι ριζοσπαστικοί χώροι, τα κινήματα κτλ. καταπιάνονται με
χίλια δυο ζητήματα αλλά εξαιρετικά σπάνια με αυτό της
αναπηρίας ή της προσβασιμότητας. Χαρακτηριστικό είναι,
άλλωστε, πως στη συντριπτική τους πλειονότητα οι χώροι τους,
τα υλικά τους, ο πολιτισμός που παράγουν δεν είναι καν
προσβάσιμα. Τελικά, μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στο

φαινόμενο διαπερνά όλη την κοινωνία;
Απ.: Αναλύοντας αυτή τη πεποίθηση, ξεκινάμε από τα κινήματα
που σκεφτόμαστε όταν θεωρούμε ότι ζητήματα αναπηρίας και
διαθεματικότητας έχουν αγνοηθεί. Η ιστορία των αγώνων και των
διεκδικήσεων αποκαλύπτει πολλούς συμβατούς αγώνες που δεν
συναντήθηκαν ποτέ. Σαφώς, προτάγματα προσβασιμότητας μοιάζουν
υποεκπροσωπημένα, αν συγκριθούν με εργατικούς αγώνες. Η
συζήτηση αυτή μας οδηγεί στο ζήτημα της διαθεματικότητας,
κατεύθυνση για την οποία φαίνεται να γινόμαστε όλο και πιο
ενήμεροι και ευαίσθητοι. Ωστόσο, υπάρχουν διαθεματικές
κινήσεις που δείχνουν τον δρόμο, όπως αυτή των ΛΟΑΤ ΑμεΑ.
Ζητούμενο είναι τα κινήματα να βρίσκουν πεδίο συνέργειας,
κατανοώντας τι ενώνει τους αγώνες τους. Για να απαντήσουμε
ευθέως, αν μοιάζει η αντιμετώπιση κινημάτων και καταπιεστών
προς την αναπηρία να είναι ίδια, το κίνητρο φαίνεται
διαφορετικό και η ευαισθητοποίηση και παρέμβαση στην
κατεύθυνση της διαθεματικότητας φαίνεται να είναι μία πρώτη
λύση.
Β.: Το κράτος ακόμη και σήμερα επιλέγει σε πολλές περιπτώσεις
να καθιστά αόρατα τα ανάπηρα υποκείμενα. Δείγμα αυτού οι
δεκάδες δομές περίθαλψης αναπήρων παιδιών, οι οποίες
βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές της χώρας, εκτός αστικούς
ιστού -αποκρουστικότερο παράδειγμα φυσικά το κολαστήριο των
Λεχαινών. Ποια θα μπορούσε να είναι η διέξοδος από μία τέτοια
κατάσταση, εκτός των αιτημάτων για την προσβασιμότητα, πώς θα
μπορούσε να αντιμετωπίσει η κοινότητα, η κοινωνία ή το κράτος
το ζήτημα της αναπηρίας σε μια λογική αποϊδρυματοποίησης;
Απ.: Το ζήτημα της αντιμετώπισης της διαφορετικότητας από τους
θεσμούς ανοίγει μια αναγκαία μα εκτενή συζήτηση. Μία συζήτηση
στην οποία η κοινωνία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την
ομάδα μας και να εκφραστεί μέσα από μερικές φράσεις. Σαφώς
ιδρύματα που κερδίζουν επάξια τον τίτλο του κολαστηρίου είναι
καταστάσεις πλήρως αντικοινωνικές. Αυτό το οποίο μπορούμε να
πούμε είναι ότι καταστάσεις περιορισμένης προσβασιμότητας
είναι, παρότι όχι ομοίως αποτρόπαιες, εξίσου αντικοινωνικές.

Σε αυτό το σκέλος της αντιμετώπισης της διαφορετικότητας από
τους θεσμούς είναι που εμείς αξιώνουμε να δημιουργήσουμε χώρο
για ζύμωση και έρεισμα για παρέμβαση.
Β.: Τι να περιμένουμε εν τέλει από την παράσταση που
ανεβάζετε; Μιλήσαμε αρκετά για πολιτική, για την κοινωνία και
καθόλου για το θέατρο και για τη δουλειά σας.
Απ.: Καταρχάς να πούμε στο σημείο αυτό ότι τα μέλη της ομάδας
μας δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, αντιθέτως όμως είναι
ενεργοί δρώντες της Κοινωνίας των Πολιτών και η συγκεκριμένη
θεματική της παράστασης πηγάζει από τις προσωπικές ανησυχίες
και ευαισθησίες του καθενός μας σε μια κοινωνία που τείνει να
καθιστά «αόρατο» το διαφορετικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
χτίσαμε τρεις σκηνές/ιστορίες με διαφορετικούς πρωταγωνιστές
και χαρακτήρες οι οποίες εξελίσσονται σε διαφορετικό χώρο και
πλαίσιο κάθε φορά. Η πρώτη ιστορία διαδραματίζεται στο
πανεπιστήμιο με την ηρωίδα μας να είναι μια φοιτήτρια σε
αναπηρικό αμαξίδιο. Η δεύτερη ιστορία διαδραματίζεται σε ένα
γραφείο μεταξύ τριών συνεργατών που
προσβασιμότητα ενός φεστιβάλ. Τέλος, η

συζητάνε την
τρίτη ιστορία

εκτυλίσσεται σε έναν σταθμό του μετρό, με κεντρικό ήρωα ένα
τυφλό άτομο.
Ο σκοπός των τριών αυτών ιστοριών είναι ακριβώς η προσπάθεια
μας να συζητήσουμε και να αναδείξουμε μέσα από το Θέατρο του
Καταπιεσμένου την έλλειψη καθολικής προσβασιμότητας την οποία
βιώνουν τα άτομα με αναπηρία σε κάθε έκφανση της ζωής τους.
Οι τρεις αυτές ιστορίες είναι μονάχα το έναυσμα διότι
ακολουθούνται από μια διαδικασία συζήτησης, διάδρασης και
διαβούλευσης με το κοινό. Βεβαίως η παράσταση αυτή είναι το
πρώτο σκέλος της δουλειάς μας, καθώς το επόμενο βήμα
περιλαμβάνει τη μετατροπή όλων των ιδεών που θα προταθούν από
το ίδιο το κοινό σε πολιτικές προτάσεις με σκοπό την άσκηση
πολιτικής πίεσης σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα. Το
πλαίσιο για την υλοποίηση του ελπιδοφόρου αλλά και συνάμα

δύσκολου αυτού έργου (δηλαδή όντως το θέατρο μας να
νομοθετήσει) παρέχει ο οργανισμός Inter Alia, εταίρος ενός
ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης εν ονόματι «Using Theatre
to Make Politics» το οποίο πραγματοποιείται παράλληλα σε άλλες
5 ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία,
Νορβηγία), οι οποίες θίγουν αναλόγως τα τοπικά κοινωνικοπολιτικά προβλήματα που τους αφορούν, με στόχο πάντα να
δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικές κοινωνίες.

Μία συνάντηση με τον Βασίλη
Λαμπρόπουλο:
Θέατρο,
Τραγωδία,
Επανάσταση
|
Εκπομπή Βαβυλωνία (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Στην εκπομπή της Βαβυλωνίας στις 19 Ιουλίου οι συντάκτες της
Βαβυλωνίας Γιάβορ Ταρίνσκι, Νίκος Ιωάννου μαζί με τον
Κωνσταντίνο Πουλή συζήτησαν με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου
του Μίσιγκαν Βασίλη Λαμπρόπουλο. Μία συζήτηση για την αριστερή
μελαγχολία της καινούργιας ελληνικής λογοτεχνίας, το έθνος,
την εβραϊκότητα, τη σύγχρονη ποίηση αλλά και την τραγικότητα
της επανάστασης, ένα θέμα το οποίο είναι ακόμα πιο επίκαιρο
μετά τις πρόσφατες εκλογές.
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι συγγραφέας και Ομότιμος Καθηγητής
Νεοελληνικής Φιλολογίας στην Έδρα Καβάφη του Πανεπιστημίου του
Μίσιγκαν. Ο ίδιος έχει εκδώσει τα βιβλία: “Literature as
National Institution: Studies in the Politics of Modern Greek
Criticism” (1988), “The Rise of Eurocentricism: Anatomy of
Interpretation” (1993) και “The Tragic Idea” (2006).

Παλαιότερη συνέντευξή του στο Περιοδικό Βαβυλωνία: “Συνέντευξη
Βασίλης Λαμπρόπουλος: Η Ελληνική Ποιητική Γενιά του 2000”.

