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Ε
να βιβλίο που τυχαία έπεφτε  πάνω του τα τελευ -
ταία χρόνια ήταν εκείνο  που κέντρισε τη φαντασία
του και αποτέλεσε  την αφετηρία  για τη δηµιουρ-
γία των έργων που τώρα εκθέτει . Ποιο είναι αυτό
το βιβλίο ; τον ρωτώ. Υπνοερωτοµαχία, είναι  ο τίτ-

λος του, µου λέει  και πρόκειται για ένα κείµενο αγνώστου που
τυπώθηκε το 1499 στη Βενετία . Και η ιστορία του; Μια ιστορία
ενός ανθρώπου που ονειρεύεται  ότι ονειρεύεται  και µέσα σε
αυτό το όνειρο µέσα στο όνειρο, διασχίζει  ένα δάσος για να
βρει την αγαπηµένη του. Την ώρα, ωστόσο,
που την βρίσκει και πάει να την φιλήσει , ξυ-
πνά. Τι συµβολίζει ; θέλω να µάθω. Το δά-
σος είναι  το υποσυνείδητό µας και το ταξίδι
του ήρωα είναι  ένα ταξίδι  για να βρει τον
εαυτό του, µου απαντά, µε εκείνο  το χαµη-
λόφωνο ήρεµο τρόπο που συνήθως µιλά.
Γιατί έτσι είναι  ο Λευτέρης. Χαµηλών τόνων,
σχεδόν ντροπαλός, µ ε µια ευγένεια  αξιο-
πρόσεχτη. ∆εν µιλά πολύ, προτιµά να παρα-
τηρεί τους γύρω του και να συλλέγει  εικό-
νες, πληροφορίες και σκέψεις  που ίσως τον
βοηθήσουν να βρει το νόηµα της ανθρώπινης περιπέτειας . Κά-
τω από το χαµηλών τόνων προφίλ του κρύβεται η δύναµη ενός
ανθρώπου που δεν φοβάται να έρθει  αντιµέτωπος µε τον εαυ-
τό του, που δεν φοβάται, δηλαδή, να περπατήσει στο δικό του
δάσος. Το ταξίδι να ανακαλύψει  κανείς  τον εαυτό του, µου λέ-
ει , είναι  από την αρχή χαµένο, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να
ολοκληρωθεί. Τότε γιατί έχει σηµασία να αρχίζει κανείς αυτό το
ταξίδι; Γιατί ό,τι συναντάς στην πορεία, είναι  αυτά που θα σε
βοηθήσουν να γίνεις  πιο σοφός απέναντι στη ζωή.

Ο ίδιος αισθάνεται  το δάσος σαν το δικό του πορτρέτο, το alter
ego του, έτσι το χαρακτηρίζει. Και η τέχνη ήταν ανέκαθεν  για
εκείνον το µέσο για να περπατά στο δικό του δάσος, να έρχεται
δηλαδή πιο κοντά στον εαυτό του. « Όλοι σε ένα δάσος βρισκό-
µαστε», µ ου λέει , όταν τον ρωτώ τι είναι  εκείνο που προσδοκεί
να προκαλέσει στο θεατή των έργων του. « Τα έργα τέχνης», συ-
µπληρώνει, « είναι  απλώς τα εργαλεία  για να φτιάξει  ο καθένας
τη δική του ποίηση». Μου αρέσει  που µιλάει  ποιητικά, σχεδόν
συµβολικά µε ένα ροµαντισµό, ο οποίος, ωστόσο, είναι  απόρ-
ροια µιας βίαιης σύγκρουσης του ίδιου µε τις αδυναµίες και τα
θέλω του. « Έρχεται κάποια στιγµή στη ζωή σου που αρχίζεις  να
διερωτάσαι πώς θα ξεπεράσεις  τα όρια που ο ίδιος έθεσες  στον
εαυτό σου ή που αποδέχτηκες από τον περίγυρο. Και τότε υπάρ-
χουν δύο επιλογές . Είτε πολεµάς, είτε  τα παρατάς». Εκείνος
πήρε το ρίσκο της µάχης. Γιατί δεν ήθελε  να περάσει ολόκληρη
τη ζωή του νοµίζοντας πως είναι  κάτι άλλο από εκείνο που στα
αλήθεια  είναι . Τον φοβίζει  αυτή η παραδοχή, τον φοβίζει  γιατί
το βλέπει  γύρω του να συµβαίνει , γιατί δεν έχουµε πια το χρό-

νο να κοιτάξουµε µέσα µας, µου λέ-
ει, το χρόνο ή τη δύναµη, διερωτώµαι,

ναι και τη δύναµη συµφωνεί , προτιµούµε να ασχοληθούµε µε
χίλια δύο άλλα παρά να κοιτάξουµε τον εαυτό µας, καταλήγει .
Γιατί διάλεξες  να κάνεις τέχνη; τον ρωτώ παρότι µοιάζει  στερε-
ότυπη απορία. Η τέχνη τον ελευθερώνει , αυτή είναι η πρώτη πα-
ραδοχή. Και η άλλη είναι  πως δεν έχει  καµία φιλοδοξία . Η µόνη
του επιδίωξη είναι  να βρει µια ισορροπία, να βρει ποιος στ’
αλήθεια  είναι  και σε τι µπορεί να φανεί  χρήσιµος. Τον ακούω
να µου µιλάει  και διερωτώµαι αν αυτό το χαµηλό προφίλ, που
διατηρεί είναι  τελικά και ένας τρόπος να κρύβεται. Ναι, καµιά
φορά µπορεί να είναι η µάσκα που φορώ µέσα στο πλήθος, οµο-
λογεί. Την φοράς για να κρυφτείς; επιµένω. Ναι. Μπορεί, απα-
ντά. Εκείνο που τον χαρακτηρίζει, οµολογεί, είναι  να κρύβει το
«τέρας» πίσω από αυτό το αθώο παιδί. Ποιο είναι το τέρας; απο-
ρώ. Και εκείνος  µου απαντάει µε ένα ποίηµα της Λένας Παπά
που του αρέσει  πάρα πολύ. Τι λέει  το ποίηµα; Μιλά για ένα άγριο
ζώο που έχει  κάτω από το κρεβάτι της και ενώ τη µέρα εκείνη
είναι µια χαρά και συναναστρέφεται  µε κόσµο και όλα είναι νορ-
µάλ, τη νύχτα όταν πάει στο δωµάτιό της, για να κοιµηθεί, κοι-
τάζει  κάτω από το κρεβάτι και βρίσκει αυτό το θηρίο, το βγάζει
έξω και πλακώνεται µαζί του και αιµατοκυλιέται µέχρι το άλλο
πρωί. Εσύ έχεις ένα άγριο θηρίο κάτω από το κρεβάτι σου; τον
ρωτώ. Ναι, είναι µέρος του εαυτού του, παραδέχεται, αλλά υπο-
γραµµίζει  πως η ουσία τελικά είναι  να βρεις έναν τρόπο να δα-
µάσεις  αυτό το τέρας και να κάνεις  την ύπαρξή του χρήσιµη. ∆εν
ξέρει  αν τον βρήκε, αισθάνεται  όµως πως πια δεν φοβάται τις
µάχες . Κάποτε σε εγκλώβιζαν οι φόβοι σου; Ναι, απαντά. Και
ύστερα µου λέει  µια φράση που την βρίσκω υπέροχη. Πώς ο

κάθε άνθρωπος µπορεί να ’ναι και ήρωας, µπορεί, όµως, ταυ-
τόχρονα να είναι  και ένα τροµαγµένο µωρό. Μπορεί µια στιγµή
έµπνευσης, µου λέει , να σου αποκαλύψει  τον ήρωα που κρύβεις
µέσα σου. Και µια τέτοια στιγµή είναι  λυτρωτική. Χρειάζεται ,
όµως, πολύς πόνος, πολλή δουλειά για κάτι τέτοιο. Πρέπει, δη-
λαδή, να παιδευτείς . ∆εν γίνεται από τη µια µέρα στην άλλη. Εσύ
έχεις αυτή την υποµονή; τον ρωτώ, για να µου απαντήσει πως
όλη του η δουλειά µοιάζει  σαν άσκηση υποµονής και ίσως τελι-
κά να ’ναι και ο τρόπος που έχει  για να δαµάσει το θηρίο του. 

       Γιατί ονοµάζεις αυτό τον περίπατο Καλειδοσκόπιο;
είναι η ερώτηση που αφήνω για το τέλος. 
Το δάσος όλο είναι  ένα καλειδοσκόπιο, µου λέει . Έχει
καθρέφτες . ∆εν ξέρεις  ποια είναι  η πραγµατικότητα και ποια η
αντανάκλασή της. Ποια είναι  η σωστή πλευρά, ποιο είναι  το µέ-
σα και ποιο το έξω. Και έχει  σηµασία να βρεις ποιο είναι  το αλη-
θινό και ποιο το ψεύτικο, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις  να πιστέψεις
σαν αλήθινο το ψεύτικο! Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτός και
ο επίλογος!

Μ
ου το ’λεγε  καιρό η κολλητή.
Πρέπει να το δεις και πρέπει να
το δεις. Μετά θα κάνεις  µέρες
να συνέλθεις . Είναι συγκλονιστι-
κό σενάριο, παραµιλούσε. Συ-

γκλονιστικό γενικά, το ’λεγε  και το ξανάλεγε . Τέ-
τοια και άλλα παρόµοια. ∆εν ξέρω γιατί το ανέβα-
λα, λίγο η έγνοια πως χρειάζεται  να ’σαι σε ειδική
ψυχολογία, λίγο και το ότι δεν ήµουνα για µεγάλες
σκέψεις , έτσι άφηνα να περνάει ο καιρός. Μέχρι
τις προάλλες. ∆εν πάει άλλο, µου είπε εκείνη, λες
και ήτανε ο πολιτιστικός µου γκουρού. Είναι και τα
Όσκαρ σε λίγες µέρες, πρέπει να φανατιστείς  υπέρ
της ταινίας, να σε πιάσει µια
αγωνία, να µη θέλεις  να κλεί-
σεις µάτι µέχρι να τελειώσει  η
τελετή. Ωραία, απάντησα, βά-
ζω φόρµες, παίρνω αµάξι, πα-
ράγγειλε  εσύ κάτι υγιεινό και
έρχοµαι από εκεί  να το δούµε
στο dvd. Και κάπως έτσι… Πή-
γα. Το είδα. Και ναι. Έκανα µέ-
ρες να συνέλθω. 

Ο Κυνόδοντας δεν είναι απλά
µια ταινία που σε ταράζει. Είναι
µια ταινία που σε τροµάζει . Όχι
µε εκείνο τον τρόµο που προκαλούνε τα φοβιστι-
κά φιλµ µε τα αίµατα και τη βία και όλα τα αηδια-
στικά. Σου µιλάω για έναν τρόµο επί της ουσίας, πιά-
νεται η ψυχή σου, πονάει το µυαλό σου, µένεις  µε
τα µάτια ορθάνοιχτα και µε ένα στοµάχι σφιγµένο.
Σκέφτεσαι πόσες λέξεις  έµαθες και πόσες λέξεις
ενδεχοµένως πρόκειται εσύ να τις µάθεις  στον πα-
ρακάτω (το φίλο, το παιδί ή τον άνθρωπό σου) µε
αλλιώτικο ορισµό, από εκείνο  που είναι  προορι-
σµένες  να σηµαίνουν. Και βέβαια τι πάει να πει ορι-
σµός; Ποιος ορίζει τα τετραγωνικά της ζωής µου,
της ζωής σου; Και ποιος αποφασίζει  πως η ζωή έχει
τετραγωνικά προκαθορισµένα; Τι σηµαίνει ζόµπι,
µαµά; Ζόµπι είναι τα µικρά κίτρινα λουλούδια, απα-
ντάει η µαµά. Και τρέχεις στον κήπο, βλέπεις  µια
µαργαρίτα και κόβεις το µικρό ζόµπι από τη ρίζα
του… ∆ώσε µου το τηλέφωνο πατέρα και εκείνος
µου δίνει το αλάτι, γιατί τηλέφωνο ίσον αλάτι, δεν
ξέρω αλλιώς, δεν ξέρω πως υπάρχει αυτή η συ-
σκευή που σε κάνει να επικοινωνείς  µε τον έξω κό-
σµο, το µόνο που ξέρω είναι πως µε το τηλέφωνο
γίνονται πιο εύγευστες  οι πατάτες µου, τίποτα άλ-
λο. Και κάπως έτσι µεγαλώνει  µια οικογένεια , µέ-
σα σε µια έπαυλη, πίσω από έναν ψηλό φράχτη,
όπου κανένας δεν επιτρέπεται να βγει έξω από το
σπίτι, κανείς, εκτός από τον πατέρα, ο οποίος έχει
αποφασίσει  πως αυτό είναι το καλύτερο για τα παι-

διά του, να µένουν εκεί  προστατευµένα µέχρι να
γίνουν έτοιµα να αντιµετωπίσουν τον κόσµο, µέ-
χρι, δηλαδή, να πέσει  ο πρώτος κυνόδοντάς τους.

Ο Κυνόδοντας είναι µια ταινία που σε τροµάζει .
Με έναν τρόµο επί της ουσίας. Ειδικά όταν δεν
µείνεις  στην υπερβολή, πως δηλαδή «έλα τώρα δεν
συµβαίνουν αυτά», πως «δεν είναι δυνατόν να υπάρ-
χει µια οικογένεια  που να ζει  έτσι», πως «είναι τρα-
βηγµένο µωρέ, αποκλείεται  να υπάρχει ένας τέ-
τοιος πατέρας και µια τέτοια µάνα», όταν, λοιπόν,
ξεπεράσεις  αυτά τα πρώτα δείγµατα της τροµάρας
σου, που σε θέλει  να πιστεύεις  πως εκείνα  που βλέ-
πεις είναι κλεισµένα µέσα σε µια οθόνη και όχι στην
πραγµατικότητα, τότε είναι που συνειδητοποιείς
πως ξέχωρα και σε µικρότερες ίσως δόσεις, όλα
όσα συµβαίνουν στον Κυνόδοντα, συµβαίνουν γύ-
ρω σου, δίπλα σου, ίσως συµβαίνουν σε σένα τον
ίδιο, ή ίσως εσύ ο ίδιος τα κάνεις να συµβαίνουν. 

Μπορεί να µην τις έχεις  για ζόµπι τις µικρές κί-
τρινες µαργαρίτες αλλά για σκέψου πόσες λέξεις
έµαθες και πόσες δίδαξες  πως κρύβουν µέσα τους
ένα τέρας, τέρας που θα σε πληγώσει, τέρας που
θα σε φάει , τέρας που θα σε κάνει να πεινάσεις , τέ-
ρας που θα σου καταστρέψει τη ζωή. Εκείνο το τέ-
ρας που σε θέλει  να είσαι πρώτος στα µαθήµατα,
που σε θέλει  µια ζωή να συγκρίνεσαι µε τους άλ-
λους, που σε κάνει να φοβάσαι τις αδυναµίες σου,
εκείνο  το τέρας που σε θέλει  να µην είσαι  εκτός
ενός συστήµατος που κάποιος άλλος έχει  προα-
ποφασίσει  για πάρτι σου… Πόσοι ορισµοί γύρω µας
είναι καθαροί και πόσοι εµποτισµένοι από τις φο-
βίες και τις ανεπάρκειες  της οικογένειας , της κοι-
νωνίας, του δίπλα και του παραδίπλα µέχρι που στο
τέλος περνάνε τα χρόνια και ξαφνικά µια µέρα συ-
νειδητοποιείς πως έζησες  µέσα σε έννοιες  και ει-
κόνες, οι οποίες δεν εµπεριείχαν κανένα κίνδυνο

όπως κάποτε σού είχαν µάθει και πως δεν υπήρχε
τίποτα από το οποίο έπρεπε να προστατευτείς όπως
κάποτε σού είχαν εµπεδώσει και πως σε τίποτα δεν
έπρεπε να ξεχωρίσεις  γιατί γεννήθηκες  ήδη ξε-
χωριστός, και πως αυτή η προστασία για το δήθεν
καλό σου το µόνο που κατάφερε  είναι να σου στε-
ρήσει όνειρα, χρόνια, στιγµές, τον ίδιο τον εαυτό
σου και εκείνη  τη ζωή που θα ’θελες  εσύ να ζή-
σεις (όχι οι άλλοι).

Τι µαθαίνω, λοιπόν, εγώ από σένα, εσύ από µέ-
να, τι έχεις  µάθει  εσύ από τον πατέρα ή τη µάνα
σου, και συ ως µάνα ή πατέρας τι έχεις  για να µά-
θεις  στο παιδί σου; Πόσο σίγουρος είσαι ότι οι έν-
νοιες που τους µαθαίνεις  δεν είναι απλά οι συλλα-
βές των φόβων σου, των ανασφαλειών  σου, των δι-
κών σου ανεπαρκειών; Πώς είσαι  σίγουρος πως
όταν λες ότι µιλάς για το καλό µου, για το καλό των
άλλων, για το καλό των παιδιών σου, για το καλό

της κοινωνίας, για το καλό της οικογένειας - θέλω
να ξέρω- πώς είσαι τελικά τόσο σίγουρος ότι αυτό
το «για το καλό», που πιπιλάς, δεν είναι τίποτα άλ-
λο παρά ένας φράχτης ψηλός, που χτίζεις  για να µε
χτίσεις µέσα, να µην ξέρω τι υπάρχει απέξω, επει-
δή εσύ δεν τόλµησες και έτσι δεν θες κανείς να τολ-
µήσει, ώστε να σου καταστρέψει το παραµύθι, το
τροµαχτικό αυτό παραµύθι, στο οποίο εσύ απο-
φασίζεις  ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί της
δικής µου ζωής. Ποιος, όµως, δικαιούται να ορίσει,
καθορίσει, περιορίσει το παραµύθι του αλλουνού;
Και γιατί εγώ πρέπει να µεγαλώνω πιστεύοντας πως
οι γάτες είναι επικίνδυνα τέρατα; Όταν θα ’ρθει η
στιγµή που θα ανακαλύψω ότι δεν είναι τίποτα άλ-
λο παρά µικρά τρυφερά ζωάκια που ψάχνουνε για
χάδια, ποιον πρέπει να φταίξω που σπατάλησα
τόσα χρόνια φοβούµενη ακόµα και τη σκιά τους;
Μήπως µπορεί κανείς  από σας να βεβαιώσει  τον
εαυτό του ότι δεν έχει  χτίσει µια µικρή φυλακή για
το παιδί, για τον φίλο, για τον άνθρωπό του, µε πρό-
σχηµα την αγάπη;

Ο Κυνόδοντας είναι µια ταινία που σε τροµάζει .
Με έναν τρόµο επί της ουσίας. Γιατί η ουσία της ται-
νίας έχει  πολλές εφαρµογές, έχει  πολλά πλοκάµια.
Και σε κάνει να διερωτάσαι αν τελικά τόλµησες να
σπάσεις τον κυνόδοντά σου ή έµεινες  εκεί  να περ-
πατάς µέσα σε έναν κήπο µε ένα µαντίλι περασµένο
γύρω από τα µάτια σου, ώστε να µη βλέπεις  πού
πατάς και πού πηγαίνεις. Εµείνες  εκεί  µε τα γόνα-
τά σου σφηνωµένα στο γρασίδι, στα τέσσερά σου
να γαβγίζεις  νοµιζόµενος πως έτσι προστατεύεσαι
από τη ζωή. Ποιος έχει  τη µαγκιά να µάθει  στον
άλλο (φίλο, παιδί ή γείτονα) πως η ζωή δεν είναι για
να προστατεύεσαι από αυτήν αλλά για να την ζεις
και να την εµπιστεύεσαι ; Και πως η λέξη προστα-
τεύοµαι έχει  τελικά έναν και µοναδικό ορισµό: Προ-
στατεύοµαι σηµαίνει δεν ζω. 

∆εν έχω ιδέα τι θα γίνει απόψε στα Όσκαρ και ού-
τε αν η ταινία τελικά θα κερδίσει το βραβείο. Προ-
σωπικά δεν νοµίζω ότι έχει  και τόση σηµασία. Ση-
µασία έχει  να την δει κανείς και να διερωτηθεί πό-
σους τοίχους, πόσους φράχτες, πόσα πλαίσια, άφη-
σε να τον κλείσουν µέσα. Ενώ, την ίδια ώρα, απέ-
ξω περνούσε η ζωή.
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Ποιο είναι 
το αληθινό; 
Και ποιο 
το ψεύτικο;

Ρίξε λίγο τηλέφωνο στις πατάτες

H έκθεση του Λευτέρη Τάπα « Καλειδοσκόπιο» φι-
λοξενείται  στην ΟΜΙΚRON GALLERY ( Βασιλέως Παύλου
2, Λευκωσία). ∆ιάρκεια: Μέχρι 29 Μαρτίου 2011. Ώρες
λειτουργίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00 και Σάβ-
βατο 10:00-14:00

Η ταινία « Κυνόδοντας»
<http://www.dogtooth.gr/> του

Γιώργου Λάνθιµου είναι η πέµπτη ελληνική
ταινία που προτείνεται για το Όσκαρ
<http://www.oscars.org/> καλύτερης ξενό-
γλωσσης ταινίας. 

Η Ελένη Ξένου
είδε τον Κυνόδοντα
και ακόµα να συνέλθει

Project room
Ο καλλιτέχνης Λευτέρης 
Τάπας, µέσα από τα έργα
του, µας προσκαλεί να 
περπατήσουµε στο δάσος 
που ο καθένας κρύβει 
µέσα του
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