Γιάννησ Ρέντζοσ1

«ΠΡΟΕΧΩ Ο ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΟΡΑ» ‒
ΚΙΝΗΕΙ, ΚΙΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ
[Κείμενο ομιλίασ με αφορμθ την προβολθ τησ ταινίασ «Αγέλαςτοσ πέτρα» του Φίλιππου Κουτςαφτθ
ςτισ 5 Ιουνίου 2010, Ημέρα του Περιβάλλοντοσ, ςτη Θεοφάνειο Αίιουςα Σέχνησ τησ Πρέβεζασ]
Κάτι ςυμβαίνει ςε κάποια γειτονιά
Κάτι μυρίηει καλά
Υπάρχει κάτι ςτον αζρα απόψε
Που μασ δίνει φτερά
Βγαίνω ςτο δρόμο, βγαίνεισ κι εςφ
Όχι δεν είμαςτε χαηοί και το ξζρεισ
Κάτι ςτα βάκθ τθσ πόλθσ αυτισ
Έχει ξυπνιςει και καλεί και φωνάηει
Ενϊςτε τισ δυνάμεισ του καλοφ …
*Από το τραγοφδι «Δυνάμεισ του καλοφ» των
Locomondo]

Είναι χρόνια τϊρα που ςε φίλουσ και γνωρίμουσ που δεν ζτυχε να επιςκεφκοφν τθν
πόλθ μασ τθν περιγράφω λζγοντασ πωσ «είναι το μικρότερο νθςί τθσ Ελλάδασ». Στθν
εφλογθ απορία τουσ πωσ δεν είχαν μια τζτοια αντίλθψθ για το ςθμείο αυτό τθσ
χϊρασ μασ, ι, οπωςδιποτε, για να μθν τουσ αφιςω με μια θκελθμζνα εςφαλμζνθ
γεωγραφικι εικόνα για τθν πόλθ μασ τουσ δίνω διάφορα ςτοιχεία από τθ ηωι τθσ
πόλθσ ςε ςχζςθ με το υγρό ςτοιχείο, το μζγεκόσ τθσ, τισ ακτζσ τθσ, τθν προςιτότθτά
τουσ και μετά τουσ ερωτϊ αν είναι ι δεν είναι ζτςι. Και ςυμφωνοφν: «θ Ρρζβεηα
είναι νθςί». Ήταν. Κρφβω ςτισ αφθγιςεισ μου και ςτισ πλθροφορίεσ μου τισ
παρεμβάςεισ που επί πολλά χρόνια ιδιωτικοποιοφν ακτζσ, μπαηϊνουν τάφρουσ,
ςυντρίβουν μνθμεία και αλλάηουν ιςτορικά όρια. Θάβουν και μνιμεσ βζβαια.

Σότε θ Ελευςίνα. Προςεχώσ ο Παντοκράτορασ; κθνι από τθν ταινία «Αγζλαςτοσ πζτρα».
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Ο Γιάννης Ρένηζος διδάζκει γεωγραθία ζηο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας.
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Και γεννοφν πικρία. Η αλαηονεία αυτϊν που εκπροςωποφν το κράτοσ ςτθν πόλθ
μασ ξεπερνά κάκε όριο περιφρόνθςθσ τθσ τοπικισ ιςτορίασ, αλλοίωςθσ των
αναμνιςεων των ηϊντων, ακόμα και προςβολισ τθσ μνιμθσ των νεκρϊν. Επιτρζψτε
μου να αναφερκϊ ςε κάτι που είναι μεν οικογενειακό και προςωπικό αλλά και
απολφτωσ «εντόσ κζματοσ» αφοφ ζγινε ςε δθμόςιο ακταίο χϊρο. Στθ Βρυςοφλα,
που ζχαςε πια το υλικό μνθμειακό ςτιριγμα τθσ ονομαςίασ τθσ, υπιρχε μζχρι πριν
λίγα χρόνια, το παλαιότερο, εκτιμϊ, μνθμείο νεότερθσ πρεβεηάνικθσ αρχαιολογίασ,
θ μικρι δθμόςια κρινθ, θ Βρυςοφλα. Στο κυρίωσ ςϊμα τθσ καταςκευισ υπιρχε
εντειχιςμζνθ πλάκα με τα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ και το όνομα του τότε
δθμάρχου, που όπωσ μου κυμίηει ο εκλεκτόσ μασ ιςτορικόσ Γιϊργοσ Μουςτάκθσ, το
ηιτθμα τθσ φδρευςθσ ιταν που τον ανζδειξε ςτθ κζςθ του δθμάρχου. Αυτό το
μνθμείο κατεδαφίςτθκε τα τελευταία χρόνια. Τίποτα δεν το αντικατζςτθςε. Οφτε
και το κεντρικό μνθμειακό υλικό (θ πλάκα) φυλάχτθκε ςε κάποιο μουςείο. Να πω,
‒ματαιόδοξα;‒ πωσ είχε χαραγμζνο το όνομα του παπποφ μου, ίδιο με το δικό μου.

κθνι από τθν ταινία «Καλοκαιρινά παιγνίδια» του Ίγκμαρ Μπζργκμαν (1951)

 Το ιδεϊδεσ τθσ ανάπτυξθσ που μπορεί να προςφερκεί από κάμποςο μπετόν
ακόμα ςτθν πόλθ μασ και τθ χϊρα μασ,
 πολλζσ εκκρεμότθτεσ αποκατάςταςθσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ
Ρρζβεηασ όπωσ και πολλϊν άλλων ελλθνικϊν πόλεων,
 θ λειτουργία των κεςμϊν τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, τθσ Δικαιοςφνθσ και τθσ
Αςτυνομίασ που ςυχνά παραβλζπουν, ειρωνεφονται, περιφρονοφν τα ιδεϊδθ του
δθμόςιου χϊρου ςτθν πόλθ και του ςεβαςμοφ ςτο περιβάλλον
αναδφονται απόψε μπροςτά μασ, με τθν ευκαιρία τθσ κινθματογραφικισ προβολισ
τθσ ταινίασ «Αγζλαςτοσ πζτρα», του Φίλιππου Κουτςαυτι, που είναι αφιερωμζνθ
ςτθν Ελευςίνα και τισ καταςτροφζσ τθσ.
Ειδικότερα
 ο χϊροσ και θ κοινωνικι αδικία που απορρζει από τθν ζλλειψθ ςεβαςμοφ
απζναντί του,
 θ αςυλλόγιςτθ επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ και θ προςβολι των
λειτουργιϊν και των μορφϊν τθσ φφςθσ,
[2]

 θ καταςτροφι των ςτοιχείων ιςτορικισ κλθρονομιάσ ι ςυλλογικισ και
ατομικισ μνιμθσ,
όλα αυτά τα ηθτιματα μπαίνουν ςτθν αποψινι θμεριςια διάταξθ με τθν πεποίκθςθ
πωσ
 θ καλλιτεχνικι αναπαράςταςθ εκ μζρουσ του Φίλιππου Κουτςαφτι,
 θ τεκμθριωμζνθ καταγγελία του φακοφ και του ςελιλόιντ,
 θ ίδια θ «ζλευςθ» που προχποκζτει θ αποψινι δράςθ
κα επιτρζψουν ζνα ακόμα βιμα ςτθν κίνθςθ για αποτροπι τθσ μελλοφμενθσ
παρζμβαςθσ ι επαναςχεδιαςμό τθσ: ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΣΑΣΡΕΨΟΤΜΕ ΣΟΝ
ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΟΡΑ, όπωσ τιτλοφόρθςε το περυςινό άρκρο του ο Μιχάλθσ Λουκάσ (9
Σεπτεμβρίου 2009).

Πολφ ςυχνά ο κινθματογράφοσ κάνει επιςθμάνςεισ για το καλό και το κακό
ςτθν πόλθ ωσ υλικι καταςκευι και φυςικά για τθν κοινωνία τθσ ωσ ςχζςεισ
ανκρϊπων. Πλεσ οι μορφζσ τθσ τζχνθσ ζχουν μια παρόμοια αποςτολι αλλά με τον
κινθματογράφο ζχουμε με το μζροσ μασ ‒δθμιουργοί και κεατζσ‒ και τθν
εκλαϊκευτικι δφναμθ τθσ εικόνασ. Αρκεί να τθν προςζχουμε. Ο ςυγγραφζασ Η. Χ.
Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, που απακανάτιςε με τα διθγιματά του τον Ρφργο, τθ
μικρι, ςαν τθν Ρρζβεηα, πόλθ που είναι θ πατρίδα του,
«νοςταλγεί με πάκοσ τισ πολιτείεσ που βλζπει ςτον κινθματογράφο, με τα φαρδιά πεηοδρόμια,
τα πλατιά ποτάμια και τα όμορφα πανφψθλα δζντρα, τα τεράςτια πάρκα με τθν πυκνι
βλάςτθςθ, όλα τζλοσ πάντων εκείνα, όςα χαρίηουν ςτουσ διαβάτεσ κάποια θρεμία και
ανακοφφιςθ (ςτα Θερμά καλάςςια λουτρά, Εκδ. Νεφζλθ, 1995).

Μολονότι
 κρυμμζνεσ κάτω από τουσ τίτλουσ των κινθματογραφικϊν ταινιϊν,
 κυριολεκτικά, ςτθμζνεσ ςε δεφτερο επίπεδο ι ωσ μπακγκράουντ,
 πίςω από ςοβαροφσ διαλόγουσ που αναγκαςτικά «προβάλλουν» τουσ
υπότιτλουσ,
 ςυχνά δυςδιάκριτεσ ςτθν ομίχλθ ενόσ ςυναρπαςτικοφ ςεναρίου,
οι πόλεισ του κινθματογράφου μασ λζνε πολλά.
Τολμοφμε να ποφμε πωσ το «Θωρθκτό Ροτζμκιν» του μεγάλου Αϊηενςτάιν κα
μποροφςε να ζχει για τίτλο «Η πόλθ τθσ Οδθςςοφ», αφοφ ςτθν πόλθ αυτι, ςτουσ
δρόμουσ και ςτα γεφφρια τθσ, και μάλιςτα ςτισ ςκάλεσ και τα ςκαλοπάτια τθσ, εκεί
πιο εντυπωςιακά, χάρθ ςτθν κίνθςθ του πλικουσ και τθ δφναμθ του μοντάη
αναδεικνφονται τα όςα ςυγκλονιςτικά πράγματα διαδραματίηονται ςτθν ταινία.
Κίνθςθ, κίνθμα και κινθματογραφία ςχεδόν ταυτίηονται
Με πολφ διαφορετικό φφοσ, ςτο άλλο άκρο του ςχεδίου αναπαράςταςθσ τθσ
πόλθσ, οι ταινίεσ του Τομ Τίκβερ «Τρζξε Λόλα, τρζξε» και, πιο γνωςτι, «Το Άρωμα:
Η Ιςτορία ενόσ Δολοφόνου» ξετυλίγουν προςωπικζσ γραμμικότθτεσ ςτο χϊρο που
κυμίηουν και εκείνθ τθν τραγικι πορεία ςτθ «Γυάλινθ πόλθ», μυκιςτόρθμα του Ρολ
Ώςτερ. Εκεί το αδφναμο ςϊμα και το αβζβαιο περπάτθμα του ιρωα διαγράφουν
ατελείσ ςιλουζτεσ γραμμάτων αφινοντασ ζνα μινυμα ςτο απζραντο ζδαφοσ τθσ
Νζασ Υόρκθσ, κάτω από τα πανφψθλα κτιριά τθσ. Ροιοσ μπορεί να το
αποκρυπτογραφιςει;

[3]

Τα πράγματα είναι πιο κακαρά ςτισ ταινίεσ τεκμθρίωςθσ όπωσ θ αποψινι
«Αγζλαςτοσ πζτρα». Δεν χρειάηονται αποκρυπτογραφιςεισ. Στθν ταινία του
Κουτςαφτι, γράφει ο κφπριοσ ςκθνοκζτθσ Βάςοσ Φτωχόπουλοσ,
«ο εμφφλιοσ πόλεμοσ ςυνεχίηεται με άλλα μζςα. Η Ελλάδα τθσ καταςτροφισ, τθσ ιςοπζδωςθσ,
του εκμαυλιςμοφ και των νζων καιρϊν και θκϊν φαίνεται ότι ζχει επικρατιςει. Το λιτό τραπζηι
τθσ κυρίασ Κοφλασ ζχει αντικαταςτακεί με τα Goody’s. Η κυρία Δϊρα, θ όμορφθ Σμυρνιά, ζχει
κατατροπωκεί από τισ *κυρίεσ+ των διαφθμίςεων. Η Ιερά Οδόσ ζχει αςφαλτωκεί, ο Αιςχφλοσ
κάπου κρφβεται, θ επζκταςθ τθσ Ρετρόλα ζχει γίνει και ασ ψιφιςε το 97% εναντίον»
(http://www.ardin.gr/node/1117 - περιοδικό Άρδθν, τ. 29, 2000).

Θυμάμαι, πριν πολλά χρόνια, μου είχε δοκεί θ ευκαιρία να βρεκϊ κοντά ςτθν
προβλθματικι τθσ παρζμβαςθσ με ςτόχο μικρό λιμενικό ζργο, όταν ο κερκυραίοσ
πολιτικόσ μθχανικόσ Γρθγόρθσ Βαγιονίτθσ, μετζπειτα γενικόσ διευκυντισ του
Οργανιςμοφ Λιμζνα Ρειραιά, είχε αναλάβει τθν καταςκευι του μικροφ λιμανιοφ του
Σκορπιοφ, τθσ ιδιωτικισ νθςίδασ του Αριςτοτζλθ Ωνάςθ. Σε μεταγενζςτερεσ
ςυηθτιςεισ μασ, το κζμα δεν ιταν βζβαια τότε το ιδεϊδεσ τθσ ιπιασ παρζμβαςθσ ι
τθσ μθ παρζμβαςθσ αλλά θ ιδιαιτερότθτα τθσ Ρρζβεηασ, που φαινόταν, τότε
τουλάχιςτον, να ζχει γυρίςει τθν πλάτθ ςτισ δυτικζσ ακτζσ τθσ. Ζτςι κι αλλιϊσ, θ
γενιά μασ είχε μεγαλϊςει με το ενδεχόμενο τθσ μετατροπισ τθσ πόλθσ ςε «πφλθ
προσ τθ Δφςθ», οπότε οποιαδιποτε καταςτροφι που κα προζκυπτε από μια
παρζμβαςθ ςτον Ραντοκράτορα ι το Μονολίκι κα μασ φαινόταν ευεργετικι. Τϊρα
όμωσ τι κα ςιμαινε το ξιλωμα του Ραντοκράτορα; Αξίηει μια καταςτροφι; Ή μιπωσ
επακολουκιςει κάποια κατάςταςθ του τφπου «Ρετρόλα παρ’ τα όλα»;
Στα νθςιά μασ, οι «ςκάλεσ», μικρά λιμάνια οικιςμϊν που είναι ανεπτυγμζνοι
είτε ςτθν ακτι είτε ςε εςωτερικά ςθμεία ςτθ νθςιωτικι μάηα, είναι αρκετά
ςυνθκιςμζνεσ. Χρθςιμεφουν ωσ καλαςςινζσ διζξοδοι ακόμα και για μεταφορζσ ςτο
ίδιο το νθςί, δια καλάςςθσ, που αλλιϊσ κα γίνονταν δια ξθράσ. Η Λζςβοσ, μεγάλο
νθςί μασ και νθςιωτικόσ νομόσ, μαηί με τθ Λιμνο και τον Αϊ-Στράτθ, που μερικοί
ςυμπατριϊτεσ μασ τον γνϊριςαν ςτα πζτρινα χρόνια, είναι ζνα τζτοιο παράδειγμα.
Και μάλιςτα θ παρουςία του πρεβεηάνου μθχανικοφ Ραναγιϊτθ Ντοφςια, ωσ
προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, τα χρόνια που δίδαςκα και εγϊ
ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου ςτθ Μυτιλινθ, μζχρι το 2006, με ζφερε ςε κάποια επαφι
με τα ζργα αυτά και τθ ςυντιρθςι τουσ ςτθ Συκαμνιά, τθν Ρζτρα, τθν Καλλονι.
Πλα τα κρθπιδϊματα των μικρϊν λιμανιϊν για τα οποία μιλάμε εδϊ ζχουν γίνει
με μπετόν. Γνωρίηουμε πόςο πολφτιμεσ είναι οι ιδιότθτεσ αυτοφ του υλικοφ που με
τθ χριςθ του μπορεί να ςτθκοφν φαραωνικζσ καταςκευζσ. Άλλωςτε από τθν αρχαία
εποχι, τα λιμάνια, καμωμζνα με ποικίλα καυμαςτά υλικά και με πολφ ανκρϊπινο
μόχκο, «…ςτθ Μεςόγειο, ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα και ςτον Ρερςικό Κόλπο, ιταν
ςτερεά και μεγαλειϊδθ …». Ζτςι αρχίηει το βιβλίο του για τα λιμενικά ζργα ζνασ
γνωςτόσ ςυγγραφζασ του κλάδου, ο Alonzo Quinn. Πμωσ ο Κγκμαρ Μπζργκμαν ςτισ
ταινίεσ του δεν ενδιαφζρεται να αναπαραςτιςει με τθ δφναμθ τθσ τζχνθσ του
τζτοιεσ δυνατζσ καταςκευζσ. Ρροτιμά μικρζσ ξφλινεσ αποβάκρεσ ςτθ κλίμακα του
ανκρϊπου. Η ταινία «Τα καλοκαιρινά παιγνίδια» (1951) μοιάηει ςαν να ζχει γυριςτεί
ςτον Ραντοκράτορα…
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Ξφλινεσ αποβάκρεσ ωσ εναλλακτικι λφςθ ιπιασ παρζμβαςθσ

Ένα πλικοσ από τοπωνφμια ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα, με κοινό
χαρακτθριςτικό τα ςφμφωνα λ και ς (ι, χάριν ευφωνίασ, ζ) οδιγθςαν το γάλλο
ιςτορικό Xavier Guichard (Ξαβιζ Γκιςάρ) ςτθν ιδζα πωσ μια μαγικι ςχζςθ ζνωνε τουσ
τόπουσ αυτοφσ που είχαν παρόμοια ονόματα. Το βιβλίο του είχε τον τίτλο «Alesia
Eleusis» (1936). Θα ζλεγα πωσ οι ςυγκεκριμζνοι τόποι, οι «αλζηιεσ», «ελευςίνεσ» και
άλλεσ παρόμοιεσ, είναι από μόνεσ τουσ μαγικοί τόποι αφοφ αποτελοφν, με το νερό
και τθ βλάςτθςι τουσ, όπωσ θ ξθλωμζνθ Βρυςοφλα μασ, ευκαιρία ζλευςθσ και
ςυνάντθςθσ ανκρϊπων ι καλλιζργειασ ςχζςεων και κοινισ εμπειρίασ. Η Ελευςίνα,
ωσ τόποσ ιερισ ςυνζλευςθσ είναι θ πιο καυμαςτι περίπτωςθ. Ροιοσ δεν ζχει
ακοφςει τα «ελευςίνια μυςτιρια»; Μια άλλθ Ελευςίνα είναι καμμζνθ ςτθ Σαντορίνθ
(Νιςοσ Θιρα). Στθ γαλλικι Αλζηια/Αλεςία θττικθκαν το 52 π.Χ. οι Γαλάτεσ από τον
Καίςαρα. Κοντά ςτα Καλάβρυτα τοποκετείται θ Άλυςοσ πθγι και ςτθν κεντρικι
Ηλεία το Αλείςιο/Αλιςιο ςτον καποδιςτριακό Διμο Ωλζνθσ. Στα μζρθ μασ θ Αλυηία
τθσ Αιτωλοακαρνανίασ, όπου και ο Αςτακόσ, εντάςςεται ς’ αυτι τθ μαγικι
κοινοπολιτεία. Επιτυχϊσ ονομάςτθκε ζτςι ο καποδιςτριακόσ διμοσ. Η πραγματικι
Αλυηία τοποκετείται λίγο πιο μακριά από τθν ακτι, ςτα Βόρεια του Αςτακοφ.
Είναι πικανό πωσ οι υλικζσ-περιβαλλοντικζσ προχποκζςεισ ςυνζβαλαν για να
αναχκεί θ Ελευςίνα ςε ιερό τόπο. Πμωσ όχι μόνο αυτζσ. Ράνω απ’ όλα υπάρχουν οι
ςχζςεισ των ανκρϊπων. Στισ πυκνοκατοικθμζνεσ ςφγχρονεσ πόλεισ μασ το
περιβάλλον είναι ςχζςεισ ανκρϊπων. Σζβομαι το περιβάλλον γιατί αγαπϊ τον
άλλον. Ζνασ Ρρεβεηάνοσ μασ ζλεγε:
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Ελευςίνεσ και Αλζηιεσ ςτον ελλθνόφωνο χώρο ςε χάρτθ του Ξαβιζ Γκιςάρ
«Βρζκθκα πριν μερικά χρόνια ςτο Σαν Φρανςίςκο, όπου μπορεί κανείσ να καυμάςει το
τελευταίο μεγαλόπρεπο θλιοβαςίλεμα τθσ θμζρασ, τθσ κάκε θμζρασ, κακϊσ ο θλιακόσ δίςκοσ
βυκίηεται ςτθν απεραντοςφνθ του Ειρθνικοφ Ωκεανοφ. Κάπωσ αυτόματα ο νουσ μου πιγε ςτον
δικό μασ Ραντοκράτορα. Πχι για ςφγκριςθ, οφτε από νοςταλγία. Απλά κυμικθκα τόςουσ και
τόςουσ απλοφσ ανκρϊπουσ, ςυμπολίτεσ μασ, που με αφζλεια ι ρωμαντιςμό, ςυγκίνθςθ, κλίψθ
ι ενκουςιαςμό μιλοφςαν, από όταν ακόμα ιμουν παιδί, για τον Ραντοκράτορα, όχι μόνο για το
θλιοβαςίλεμα αλλά και για πολλά άλλα, πολφ ςοβαρά για τθν πόλθ».

Ο Ραντοκράτορασ, ςθμαντικι ιςτορικι γωνιά τθσ πόλθσ, αποτελεί για όλουσ
τουσ Ρρεβεηάνουσ μια περιβαλλοντικι αναφορά κοινισ αποδοχισ και μια ςχζςθ
ανκρϊπων. Ρολλζσ ςχζςεισ.
 Η κίνθςθ τθσ Ρρωτοβουλίασ Ρολιτϊν Ρρζβεηασ για τθν πόλθ μασ για τθν
οικολογία και το περιβάλλον,
 θ παρζμβαςθ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εταιρείασ Ρρζβεηασ και του
Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου Ρρζβεηασ και
 άλλεσ τεκμθριωμζνεσ οικολογικζσ τοποκετιςεισ φορζων και ατόμων
ϊςτε να μείνει άκιχτθ θ πρεβεζάνικη παντοκρατορίτικη εμπειρία πρζπει να
λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ. Δεν πρζπει όμωσ να αποτελζςουν απλζσ ςθμειακζσ
αντιδράςεισ. Το λαϊκό, το οικολογικό, το πολιτιςτικό, το φιλιςτορικό κίνθμα τθσ
πόλθσ πρζπει να δράςουν όςο πιο ςυντονιςμζνα γίνεται ϊςτε να μπορζςουν τζτοιεσ
κινιςεισ να διευρφνουν τθ διεκδικθτικι κεματικι τουσ ςε κζματα περιβάλλοντοσ,
δθμόςιου χϊρου και χϊρων μνιμθσ, αποτρζποντασ ταυτόχρονα τον κίνδυνο να
εκφυλιςτοφν ςε δράςεισ υπζρ ιδιωτικϊν ςυμφερόντων και βλζψεων.
Ναι.
Κάτι ςτα βάκθ τθσ πόλθσ αυτισ
Έχει ξυπνιςει και καλεί
και φωνάηει
Ασ ενϊςουμε τισ δυνάμεισ του καλοφ.
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