


 

 

 



 

 

 

 

 

 

Σημείωμα του μεταφραστή 
 

 

 

Φίλη,-ε, αναγνώστρια,-η, το σύστημα που ακολούθησα σε τούτη 

τη μετάφραση είναι να γράφω πρώτα στα ελληνικά τον τίτλο του 

βιβλίου, της ταινίας, της σειράς, αν έχει εκδοθεί ή προβληθεί στην 

Ελλάδα, και σε παρένθεση τον πρωτότυπο αγγλικό τίτλο, ή τον 

αγγλικό τίτλο και σε παρένθεση μια δική μου απόδοση, αν δεν  

έχει εκδοθεί ή προβληθεί. Πολλές ταινίες έχουν προβληθεί στη 

χώρα μας με διάφορους τίτλους: με έναν αρχικό στους κινηματο-

γράφους και κατόπιν με άλλον όταν κυκλοφόρησαν σε βίντεο ή 

προβλήθηκαν στην τηλεόραση. Επέλεξα τον αρχικό τίτλο – άλλω-

στε ο Μακάβριος χορός δεν είναι απλώς ένα βιβλίο ανασκόπησης 

του φανταστικού και του τρόμου από το 1950 έως το 1980, αλλά 

κι ένα νοσταλγικό βιβλίο, και η παλιά απόδοση του τίτλου στα ελ-

ληνικά μάς δίνει μια ιδέα για τον τρόπο που γινόταν αντιληπτή 

εκείνη την εποχή στην Ελλάδα η ξένη κουλτούρα (τώρα πια που 

οι αγγλομαθείς είναι πολύ περισσότεροι απ’ ό,τι άλλοτε, πολλές 

φορές παραμένει ο ξένος τίτλος). Έτσι, για παράδειγμα, διαβά-

ζουμε χαμογελώντας ότι το The Blob προβλήθηκε με τον τίτλο 

Ηφαίστειο αίματος, και το X – The Man with the X-Ray Eyes με τον 

τίτλο Μίστερ Χ, ο δαίμονας με τα πύρινα μάτια. Τέλος, θα ήθελα να 

αφιερώσω τούτη τη μετάφραση σ’ έναν άνθρωπο που έχει προ-

σπαθήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ώστε να αντιμε-

τωπιστεί το είδος του τρόμου και του φανταστικού με τη δέουσα 

σοβαρότητα (όποτε τη διαθέτει): στον Μάκη Πανώριο. 
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Είναι αρκετά εύκολο –ίσως παραείναι εύκολο– να μνημονεύουμε 

τους νεκρούς. Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε έξι μεγάλους 

συγγραφείς του μακάβριου, που βρίσκονται ακόμη εν ζωή. 
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Τι είναι το τρομακτικό:  

Ένας πρόλογος στην έκδοση του 2010 
 

 

 

Σε όλη μου τη ζωή πήγαινα να δω τρομακτικές ταινίες, αρχίζοντας 

από τις ασπρόμαυρες ταινίες με τέρατα της δεκαετίας του 1950, 

σαν το The Black Scorpion (Μαύρος σκορπιός) ή το Earth vs. the 

Flying Saucers (Η Γη εναντίον των ιπτάμενων δίσκων, όπου οι  

εξωγήινοι εισβολείς θυμίζουν πάρα πολύ τις «γαρίδες» στο 

District 9) και, παρότι πολλά έχουν αλλάξει στη ζωή μου από τότε 

που το εισιτήριο κόστιζε είκοσι πέντε σεντς και το βούτυρο στο 

ποπκόρν ήταν αληθινό, πιάνω τον εαυτό μου να κάνει τις ίδιες 

τρεις ερωτήσεις. 

Πρώτον, γιατί τόσες από τις αποκαλούμενες ταινίες τρόμου, 

ακόμα κι αυτές που είναι υψηλού προϋπολογισμού (μπορεί και  

ειδικά αυτές με υψηλό προϋπολογισμό), δεν λειτουργούν; Δεύτε-

ρον, γιατί τόσοι φαν του είδους, όπως εγώ, μπαίνουν τόσο συχνά 

με μεγάλες ελπίδες και βγαίνουν νιώθοντας ανικανοποίητοι… και, 

το χειρότερο, χωρίς να έχουν τρομάξει; Τρίτον, και πιο σημαντικό, 

γιατί άλλες –μερικές φορές αυτές που αναγγέλλονται με τις λιγό-

τερες τυμπανοκρουσίες·	με προϋπολογισμό πενταροδεκάρες και 

με άγνωστους, άπειρους ηθοποιούς– λειτουργούν, ξαφνιάζοντάς 

μας με τον τρόμο και την κατάπληξη που μας προκαλούν; 

Α, και να μια ερώτηση μπόνους: Γιατί με νοιάζει; Τι υπάρχει 

μέσα μου που παρακινείται να δει άλλο ένα ριμέικ του Αίματος 

στους λόφους (The Hills Have Eyes· όχι πολύ καλό) ή του Τελευ-

ταίου σπιτιού αριστερά (The Last House on the Left· έξοχο); Είμαι 
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εξήντα τριών και τα μαλλιά μου γκριζάρουν. Δεν θα έπρεπε να 

αφήσω πίσω μου αυτές τις παιδιάστικες αηδίες;  

Προφανώς όχι. Διάολε, δεν θέλω καν να το κάνω. 

Στον Μακάβριο χορό, ένα βιβλίο που έγραψα πριν από σχε-

δόν τριάντα χρόνια, υποστήριξα ότι οι άνθρωποι που έλκονται 

από ιστορίες για τέρατα και σφαγές είναι κατά βάση υγιείς 

(καίτοι μακάβριοι μερικές φορές). Οι επικριτές του βιβλίου –και 

δεν ήταν λίγοι– είπαν, όπως ήταν αναμενόμενο: «Ναι, βέβαια, τι 

άλλο θα έλεγες εσύ; Ότι είσαστε όλοι ένα τσούρμο άρρωστα 

σκυλιά;». 

Λοιπόν, ίσως είμαστε, αλλά επίσης έχουμε μεγάλη φαντασία 

(μερικές φορές είναι ευλογία και άλλες φορές –ιδίως όταν είναι 

νύχτα, αργά, και δεν μπορείς να κοιμηθείς– είναι κατάρα). Ένα 

από τα αξεσουάρ που παίρνεις, όταν η Υπηρεσία Γενετικής σε  

εφοδιάζει υπερβολικά στο τμήμα της φαντασίας, είναι περισσό-

τερες έγνοιες από αυτές που έχει να αντιμετωπίσει ο μέσος Τζο ή 

Τζιμ. Έτσι, ενώ η μαμά κι ο μπαμπάς είναι κάτω, παρακολουθούν 

το Αμερικανικό είδωλο, μασουλάνε Doritos και ανησυχούν μήπως 

ο αγαπημένος τους αοιδός αποκλειστεί από την εκπομπή, ο υπε-

ρευφάνταστος γιόκας τους (ή η κορούλα τους) είναι πάνω, ακούει 

Slipknot και αναρωτιέται αν τα Doritos προκαλούν καρκίνο. 

Ο ευφάνταστος άνθρωπος βλέπει πιο καθαρά το γεγονός  

της τρωτότητάς του·	 ο ευφάνταστος άνθρωπος συνειδητοποιεί 

ότι καθετί μπορεί να πάει ολέθρια στραβά οποιαδήποτε στιγμή.  

Ο ευφάνταστος άνθρωπος δεν πιστεύει ότι οι κατά συρροή δολο-

φόνοι προκύπτουν μόνο στους άλλους·	 καταλαβαίνει ότι τύποι 

σαν τον Χένρι είναι πράγματι εκεί έξω και το να πέσεις πάνω  

σ’ έναν είναι πολύ πιο πιθανό από το να κερδίσεις 350 εκατομμύ-

ρια δολάρια στο Powerball. Και υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι 

κατά συρροή δολοφόνοι εκεί έξω. Έχουν ονόματα όπως καρκίνος, 

εγκεφαλικό, συνάντηση μ’ έναν αλκοολικό που ταξιδεύει νότια 

στην αντίθετη λωρίδα του αυτοκινητόδρομου –τη δική σου λωρί-

δα– με 110 μίλια την ώρα, βλέποντας στη φαντασία του ότι  
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το σαράβαλό του, ένα Honda Accord, είναι το Millennium Falcon. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο αποκεφαλισμός και ο ακαριαίος θά-

νατος ίσως είναι το καλύτερο σενάριο. Το χειρότερο; Καταλήγεις 

τετραπληγικός, να κατουράς σ’ ένα σακουλάκι στον γοφό σου για 

καμιά εικοσιπενταριά χρόνια. Κι ο άνθρωπος με την υπερτροφική 

φαντασία το ξέρει.  

Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που οι ψυχαγωγικές τους ανάγκες 

μπορούν να ικανοποιηθούν με το Αμερικανικό είδωλο στο χαζο-

κούτι, ή με μια άγρια, τρελή βραδιά έξω για να παρακολουθήσουν 

τον Θίασο του Καλαμποκοχώραφου… να ανεβάζει τη Μελωδία της 

ευτυχίας, πάσχουν από μυωπική φαντασία. Όσοι από εμάς νιώ-

θουμε περισσότερα (και βλέπουμε σε πιο σκοτεινά φάσματα) 

μπορεί να έχουμε νοσηρό εγκέφαλο αλλά επίσης έχουμε πιο ζωη-

ρό μυαλό. Και πιο θαρραλέο επίσης, επειδή συνεχίζουμε, παρά τα 

όσα ξέρουμε ότι μπορεί να πάνε στραβά. Για εμάς, οι ταινίες τρό-

μου είναι μια βαλβίδα ασφαλείας. Είναι σαν να ονειρευόμαστε ξύ-

πνιοι, κι όταν μια ταινία για φυσιολογικούς ανθρώπους που ζουν 

μια φυσιολογική ζωή λοξοδρομεί προς έναν αιματοβαμμένο  

εφιάλτη, εκτονώνουμε την πίεση που ειδάλλως θα μπορούσε να 

αυξηθεί ώσπου να μας εκτινάξει στα ουράνια σαν τον καυστήρα 

που εκρήγνυται και διαλύει το ξενοδοχείο Όβερλουκ στη Λάμψη 

(στο βιβλίο, εννοώ·	στην ταινία τα πάντα είναι παγωμένα, κοκα-

λωμένα, και αυτό κι αν είναι ανόητο, ε;). 

Βρίσκουμε καταφύγιο στους φανταστικούς τρόμους για να 

μη μας κατακυριεύσουν οι πραγματικοί, παγώνοντάς μας κι  

εμποδίζοντάς μας να λειτουργήσουμε στην καθημερινή μας ζωή. 

Μπαίνουμε στο σκοτάδι μιας κινηματογραφικής αίθουσας ελπί-

ζοντας να δούμε άσχημα όνειρα, γιατί ο κόσμος της φυσιολογικής 

μας ζωής δείχνει πολύ καλύτερος όταν το κακό όνειρο τελειώνει. 

Αν το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γίνεται ευκολότερο να κατα-

λάβουμε γιατί οι καλές ταινίες τρόμου λειτουργούν (ακόμα κι αν 

το κάνουν εντελώς τυχαία, όπως συμβαίνει τόσο συχνά) και γιατί 

οι εκατοντάδες κακές απλώς δεν το κάνουν. 
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Τα ακριβά εφέ CGI, το περίπλοκο μεϊκάπ, οι εκρηγνυόμενες 

σακούλες αίματος δεν θα τρομάξουν κανέναν πάνω από δεκατεσ-

σάρων ετών (τρία χρόνια νεότερος από την ηλικία που πρέπει να 

έχεις για να μπεις σε μια ταινία με τον χαρακτηρισμό R [με συνο-

δεία ενηλίκου κάτω από την ηλικία των 17]. Τα παιδιά τα έχουν 

ξαναδεί όλα. Είναι βαρετάαα. Για να λειτουργήσει μια ταινία τρό-

μου, πρέπει να έχει κάτι πέρα από το σπλάτερ. Είτε από καθαρή 

τύχη (Ο Σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι [The Texas Chainsaw 

Massacre] του Τομπ Χούπερ) είτε από καθαρή ιδιοφυΐα (ο Σαμ 

Ράιμι, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ), κάποιοι σκηνοθέτες καταφέρνουν να 

φτάσουν σε αυτό το κάτι·	ψηλαφούν στο υποσυνείδητό μας, βρί-

σκουν τα πράγματα που είναι τόσο τρομερά ώστε δεν μπορούμε 

καν να τα εκφράσουμε (εκτός δηλαδή κι αν έχετε τα λεφτά και 

την έφεση, για να περάσετε καμιά εικοσαριά χρόνια στο ντιβάνι 

ενός ψυχιάτρου) και μας επιτρέπουν να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι 

απευθείας ωστόσο·	λίγοι από εμάς μπορούμε να κοιτάξουμε κα-

τάματα τη Μέδουσα. Οι άνθρωποι τα καταφέρνουν καλύτερα με 

σύμβολα – σταυρός ίσον χριστιανισμός, σβάστικα ίσον ναζισμός 

(ή «νατζιζμός», αν είσαι ο Μπραντ Πιτ στο Άδωξοι μπάσταρδη  

[Inglourious Basterds]), ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό 3 στο πί-

σω τζάμι του αμαξιού σου σημαίνει ότι σου λείπει ακόμη ο Ντέιλ 

Έρνχαρντ (διάσημος οδηγός ράλι).  

Έτσι, η κεντρική θέση του Μακάβριου χορού, γραμμένη πριν 

από τόσα χρόνια, αληθεύει ακόμη: Η καλή ιστορία τρόμου είναι 

αυτή που λειτουργεί σε συμβολικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας 

φανταστικά (και μερικές φορές υπερφυσικά) συμβάντα για να 

μας βοηθήσει να καταλάβουμε τους βαθύτερους πραγματικούς 

μας φόβους. Και προσέξτε, είπα «να καταλάβουμε» και όχι «να 

αντιμετωπίσουμε». Πιστεύω ότι κάποιος που χρειάζεται βοήθεια 

για να αντιμετωπίσει τους φόβους του δεν είναι ολότελα λογικός. 

Αν υποθέσω ότι οι πιο πολλοί αναγνώστες τρόμου είναι σαν εμέ-

να –και το υποθέτω–, τότε είμαστε εξίσου ή και περισσότερο λο-

γικοί από κείνους που διαβάζουν το People, την καθημερινή τους 
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εφημερίδα και μερικά μπλογκ, και θεωρούν ότι ξεμπέρδεψαν. Φί-

λοι μου, μια μανία με τις διασημότητες, ιδωμένες μέσα από τα μά-

τια άλλων, και μια προσκόλληση σε μερικές πολιτικές απόψεις 

δεν είναι ωφέλιμη ζωή για τη φαντασία·	 αυτή είναι η ζωή ενός 

σκαθαριού που απλώς τυχαίνει να έχει αντιτακτούς αντίχειρες 

και την ικανότητα να μετρά ως το δέκα.  

Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους αποκαλούμενους ρεαλι-

στές που διαφεντεύουν τον κόσμο πιστεύουν ότι είμαστε σαλεμέ-

νοι, διεστραμμένοι και πιθανώς έτοιμοι να ανοίξουμε πυρ στο λύ-

κειο της γειτονιάς μας, όταν μας βλέπουν να δίνουμε τα λεφτά 

μας για ένα περιοδικό μ’ ένα σάπιο πτώμα στο εξώφυλλο… όμως 

είναι πρόβλημά τους. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά από τη μεριά μου 

όλα είναι μια χαρά. Είμαι υπέρ του κάνε έρωτα, όχι πόλεμο… αρ-

κεί να έχω και τον Τζέισον και τον Φρέντι. Ας μαζέψει το Αμερικα-

νικό είδωλο όσα Αρκουδάκια της Αγάπης θέλει, παιδιά·	εμένα μου 

αρέσουν τα Αρκουδάκια μου του Φόβου. 

Επιπλέον, πώς μπορείς να μην αγαπάς ένα είδος όπου μια 

ταινία (The Blair Witch Project) γυρισμένη με λιγότερα από 

100.000 δολάρια μπορεί να κατατρομάξει όλο τον κόσμο και να 

αποκομίσει το ιλιγγιώδες ποσόν των 250 εκατομμυρίων; Αυτό  

είναι είτε καθαρή δημοκρατία είτε καθαρή αναρχία. Διαλέξτε ό,τι 

σας αρέσει περισσότερο·	νομίζω ότι είναι όμορφα και τα δύο. Ιδού 

μια περίπτωση όπου ο χαμηλός προϋπολογισμός και το άγνωστο 

καστ έγιναν εγγενή στοιχεία της επιτυχίας της ταινίας. Δεν υπάρ-

χει τίποτα πλασαρισμένο και ψεύτικο στο Blair Witch (όπως είναι 

πλασαρισμένες και ψεύτικες όλες οι ταινίες της σειράς του  

Σε βλέπω [Saw] μετά την πρώτη και τη δεύτερη – το κινηματο-

γραφικό αντίστοιχο των αρμάτων στην Παρέλαση της Ημέρας 

των Ευχαριστιών). Κάτι για το Blair Witch: το αναθεματισμένο 

δείχνει αληθινό. Κάτι ακόμα για το Blair Witch: το νιώθεις να είναι 

αληθινό. Και, εξαιτίας αυτού, είναι σαν τον χειρότερο εφιάλτη που 

είδες ποτέ, αυτόν απ’ όπου ξυπνάς με κομμένη την ανάσα και 

κλαίγοντας από την ανακούφιση επειδή νόμιζες ότι ήσουν θαμμέ-
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νος ζωντανός και αποδείχτηκε ότι η γάτα πήδησε στο κρεβάτι 

σου και κοιμήθηκε πάνω στο στήθος σου. 

Ο τρόμος, σαν την κωμωδία, δείχνει εύκολος. Στη μεν, ρίχνεις 

μια τούρτα κατάφατσα σε κάποιον και τραβάς. Στον δε, του ρί-

χνεις αίμα κατάφατσα και τραβάς. Πρέπει να πιάσει, σωστά; 

Λάθος, στην πραγματικότητα. Ο τρόμος δεν είναι λεπτό είδος 

–δεν υπάρχει καμία λεπτότητα ή εκλέπτυνση σε ταινίες όπου άν-

θρωποι μεταμορφώνονται σε γλοιώδη μάζα που κοχλάζει όταν 

ένας εξωγήινος λοιμός αρχίζει να τους τρώει ζωντανούς–, όμως 

είναι μυστηριώδες. Αυτό που λειτουργεί τη μια φορά (εκείνη η τε-

λευταία τρομάρα με το χέρι μέσα από τον τάφο στην Κάρι, για 

παράδειγμα) συχνά δεν θα λειτουργήσει ξανά… ώσπου τουλάχι-

στον να το κάνει. Αυτό που λειτούργησε σε μια ταινία με πολύ 

χαμηλό προϋπολογισμό, σαν το Blair Witch, ίσως δεν δουλέψει με 

έναν υψηλότερο προϋπολογισμό (το σίκουελ, Το βιβλίο των 

σκιών: Blair Witch 2 [Book of Shadows: Blair Witch 2], για παρά-

δειγμα – το αγάπησα, αλλά ήμουν από τους λίγους). 

Το να κάνεις μια επιτυχημένη ταινία τρόμου είναι σαν να φυ-

λακίζεις έναν κεραυνό μέσα σ’ ένα μπουκάλι, και ακόμα κι οι πιο 

ταλαντούχοι κινηματογραφιστές ίσως καταφέρουν να το κάνουν 

μονάχα μια δυο φορές. Όταν ο Σαμ Ράιμι γύρισε τελικά στις ρίζες 

του με το Μέχρι την Κόλαση (Drag Me to Hell), δημιούργησε μια 

ταινία που είναι τρομερά διασκεδαστική… αλλά όχι ιδιαίτερα 

τρομακτική. Αν θέλετε κάτι τρομακτικό, πρέπει να πάτε πίσω στο 

Καταραμένο άσμα (The Evil Dead· ή στον Δράκο του Τσέστερ 

[Curse of the Demon], τη βρετανική ταινία που ενέπνευσε το Μέχρι 

την Κόλαση), και ακόμα κι αυτό το ταξίδι μπορεί να πάει στράφι 

τώρα. Μια καλή ταινία τρόμου από πολλές απόψεις είναι σαν ένα 

καλό ανέκδοτο: Αν πεις πολλές φορές την τελευταία ατάκα, παύει 

να είναι διασκεδαστική. 

Όταν έχεις ασχοληθεί για λίγο καιρό με ταινίες τρόμου, συ-

νειδητοποιείς ότι τα ίδια θέματα και οι ίδιοι μπαμπούλες επανέρ-

χονται ξανά και ξανά (και οι μπαμπούλες φορούν συχνά τις ίδιες 
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μάσκες του χόκεϊ). Αυτό εν μέρει συμβαίνει επειδή έχουμε την  

τάση να επανερχόμαστε σε ό,τι μας τρομάζει (στην πραγματική 

ζωή, αυτή η ανάγκη αποκαλείται ιδεοψυχαναγκαστική διαταρα-

χή) και εν μέρει επειδή –ας είμαστε ειλικρινείς– ο τρόμος είναι το 

χωράφι αυτών που θέλουν το γρήγορο κέρδος και των απατεώ-

νων. Τα στούντιο και οι ανεξάρτητοι παραγωγοί έχουν την τάση 

να δίνουν το πράσινο φως στην ίδια ιδέα ξανά και ξανά, δουλεύο-

ντας τη χρηματομηχανή ωσότου βγάλει και το τελευταίο δολάριο. 

Αυτό το ξεζούμισμα καταλήγει σε συγκεκριμένους κύκλους 

που οι οπαδοί του είδους τους έχουν δει και ξαναδεί: η ιδιοφυΐα 

γεννά τελειοποιημένη ιδιοφυΐα·	η τελειοποιημένη ιδιοφυΐα γεννά 

ανέμπνευστη μίμηση (σκεφτείτε οποιαδήποτε ταινία με στοι-

χειωμένο σπίτι που βγήκε απευθείας σε βίντεο ή οποιαδήποτε τη-

λεταινία με δαιμονικό παιδί που σας έκανε ποτέ να πλήξετε μέχρι 

θανάτου)·	η ανέμπνευστη μίμηση γεννά κωμωδία, κι έπειτα η ιδέα 

παραμένει αδρανής για λίγο, ώσπου να ζωντανέψει ξανά (σαν 

βρικόλακας στο φέρετρό του). Ιδού τρία συγκεκριμένα παραδείγ-

ματα, αρχίζοντας με το Blair Witch Project. 

Την πρώτη φορά που είδα το Blair Witch ήταν σε ένα δωμά-

τιο νοσοκομείου περίπου δώδεκα μέρες αφότου ένας απρόσεκτος 

οδηγός με ένα βανάκι με τσάκισε σ’ έναν επαρχιακό δρόμο. Ήμουν, 

που λέει ο λόγος, ο τέλειος θεατής: μούγκριζα από τον πόνο σε 

όλο μου το κορμί, ήμουν μαστουρωμένος από τα παυσίπονα κι 

έβλεπα μια κακοαντιγραμμένη πειρατική βιντεοταινία σε μια φο-

ρητή τηλεόραση. (Πώς τη βρήκα την πειρατική ταινία; Δεν έχει 

σημασία.) Περίπου την ώρα που οι τρεις επίδοξοι κινηματογρα-

φιστές (οι Χέδερ Ντόναχιου, Τζόσουα Λέοναρντ και Μάικλ Γουί-

λιαμς, τους οποίους, παρεμπιπτόντως, υποδύονται οι Χέδερ Ντό-

ναχιου, Τζόσουα Λέοναρντ και Μάικλ Γουίλιαμς) αρχίζουν να  

ανακαλύπτουν παράξενα λαβκραφτικά σύμβολα κρεμασμένα από 

τα δέντρα, ζήτησα από τον γιο μου, που παρακολουθούσε μαζί 

μου, να το κλείσει το αναθεματισμένο. Ίσως είναι η μοναδική φο-

ρά στη ζωή μου που άφησα στη μέση μια ταινία τρόμου επειδή 
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ήμουν πολύ τρομαγμένος για να συνεχίσω να τη βλέπω. Εν μέρει 

έφταιγε η σπασμωδικότητα των σκηνών (γυρισμένες με βιντεο-

κάμερα χειρός Hi-8 και ώμου 16 χιλιοστών), εν μέρει το ναρκωτι-

κό, αλλά βασικά είχα φρικάρει. Αυτό το δάσος δεν έμοιαζε με χο-

λιγουντιανό αλλά με πραγματικό δάσος, όπου πραγματικοί άν-

θρωποι μπορούσαν να χαθούν. 

Πίστεψα τότε ότι το Blair Witch ήταν ένα έργο βασανιστικού, 

τυχαίου τρόμου, και με κατοπινές θεάσεις (όπου το είδα έως  

το τέλος) δεν άλλαξα γνώμη. Η κατάσταση είναι η επιτομή της 

απλότητας: Τα τρία παιδιά, που ξεκινούν να γυρίσουν ένα ντοκι-

μαντέρ με θέμα έναν ολοφάνερα πλαστό θρύλο για μια μάγισσα, 

χάνονται καθώς γυρνούν την ταινία. Ξέρουμε ότι δεν θα βγουν 

ποτέ·	στους τίτλους της αρχής λέγεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν 

βρεθεί. Παραμένουν μονάχα οι σπασμωδικές, ασύνδετες, βασανι-

στικές σκηνές που τράβηξαν.  

Η ιδέα είναι ιδιοφυής, κι ένας μεγάλος προϋπολογισμός θα την 

είχε καταστρέψει. Γυρισμένη με πενταροδεκάρες, αυτή η ντοκου-

μενταρίστικη ταινία τρόμου ήταν πιο δυνατή, κι όχι παρά το γεγο-

νός ότι οι «ηθοποιοί» μετά βίας παίζουν, αλλά ακριβώς εξαιτίας  

αυτού. Νιώθουμε ολοένα περισσότερο τρόμο γι’ αυτούς τους αν-

θρώπους, ακόμα και για την ενοχλητική, αλλά και χειριστική Χέδερ, 

που δεν κλείνει ποτέ το στόμα και επιμένει ότι τα πάντα είναι εντά-

ξει, έστω κι αν οι δυο σύντροφοί της (και οι πάντες στο κοινό) ξέ-

ρουν ότι δεν είναι. Η τελευταία της σκηνή –ένα οδυνηρό κοντινό 

πλάνο όπου αναλαμβάνει την ευθύνη ενώ ένα δάκρυ κρέμεται στις 

βλεφαρίδες του δεξιού της ματιού– καταφέρνει να δώσει μια γρο-

θιά που λιγοστές χολιγουντιανές ταινίες, ακόμα και γυρισμένες από 

μεγάλους σκηνοθέτες, μπορούν να τη συναγωνιστούν. Η Ατρόμητη 

Σκηνοθέτρια που δήλωνε με αυτοπεποίθηση «Ξέρω ακριβώς πού 

πηγαίνουμε» έχει αντικατασταθεί από μια τρομοκρατημένη γυναί-

κα στο χείλος της τρέλας. Και, ενώ κάθεται μέσα σε μια σκοτεινή 

σκηνή, αφού έχει περάσει έξι νύχτες στο δάσος, με τη βιντεοκάμερα 

Hi-8 στραμμένη στο πρόσωπό της, καταλαβαίνουμε ότι το ξέρει. 
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Το Blair Witch, μου φαίνεται, έχει να κάνει με την τρέλα – επει-

δή τι είναι αυτή, στην πραγματικότητα, παρά το να χάνεσαι στο 

δάσος που υπάρχει μέσα ακόμα και στα πιο λογικά μυαλά; Οι σκη-

νές γίνονται ολοένα και πιο σπασμωδικές, τα κοψίματα ολοένα και 

πιο αλλόκοτα, οι συζητήσεις ολοένα και πιο αποσυνδεδεμένες από 

την πραγματικότητα. Καθώς η ταινία πλησιάζει στο τέλος της σύ-

ντομης πορείας της (με διάρκεια κάτι παραπάνω από ογδόντα λε-

πτά, είναι σαν αυτοσχέδια ρουκέτα εδάφους εδάφους γεμάτη δυ-

ναμίτη), το βίντεο εξαφανίζεται για μακρά διαστήματα, όπως εξα-

φανίζεται η λογική από το μυαλό κάποιου που χάνει την επαφή του 

με τον πραγματικό κόσμο. Μένουμε με μια ως επί το πλείστον σκο-

τεινή οθόνη, με λαχανιασμένα ελλειπτικά κομμάτια διαλόγου (που 

κάποιες από τις φράσεις τους τις καταλαβαίνουμε και κάποιες  

απλώς τις μαντεύουμε), θορύβους από το δάσος, που μπορεί να εί-

ναι από ανθρώπινα όντα αλλά μπορεί και όχι, και περιστασιακές 

θαμπές εικόνες: ένας κορμός δέντρου, ένα κλαρί, το πλάι μιας σκη-

νής σε κοντινό πλάνο, τόσο έντονο, που το ύφασμα είναι σαν πρά-

σινο δέρμα. 

«Πεινάω, κρυώνω, με κυνηγούν», ψιθυρίζει η Χέδερ. «Φοβά-

μαι να κλείσω τα μάτια και φοβάμαι να τα ανοίξω». Παρακολου-

θώντας τη να βυθίζεται στον παραλογισμό, ένιωθα το ίδιο. 

Η ταινία φτάνει στο κορυφαίο σημείο της όταν η Χέδερ και ο 

Μάικλ βρίσκουν ένα σπίτι που σαπίζει βαθιά στο δάσος. Γυρισμέ-

νη σχεδόν αποκλειστικά σε ασπρόμαυρο φιλμ 16 χιλιοστών σε 

τούτη τη φάση, η ταινία μάς φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά 

από εικόνες ταυτόχρονα πεζές και τόσο τρομερές, που είναι σχε-

δόν αφόρητες – τα συντρίμμια μέσα στο σπίτι είναι σαν να σε  

αγριοκοιτάζουν. Κρατώντας ακόμη την κάμερα, η Χέδερ ανεβαίνει 

τρέχοντας τη σκάλα. Σε αυτή τη φάση, οι δυο φίλοι της είναι σαν 

να φωνάζουν από παντού, και το τυχαία μετατοπιζόμενο μάτι της 

κάμερας περνά μπροστά από τα αποτυπώματα χεριών παιδιών 

που έχουν σχεδόν σίγουρα δολοφονηθεί μέσα στο σπίτι. Δεν  

υπάρχει καμία δραματική μουσική ούτε εδώ ούτε οπουδήποτε  
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αλλού·	το Blair Witch δεν έχει ανάγκη από τέτοια κινηματογραφικά 

στεροειδή. Οι μόνοι ήχοι είναι συρτά βήματα, φωνές που κραυγά-

ζουν (από παντού!) και τα έντρομα βογκητά της Χέδερ, που κλι-

μακώνονται. 

Τελικά κατεβαίνει στο υπόγειο, όπου μια από τις ψεύτικες 

ιστορίες που τους έχουν πει πριν από την απερίσκεπτη είσοδό 

τους στο δάσος αποδεικνύεται ότι δεν είναι μπούρδες εντέλει.  

Ο Μάικλ (ή είναι ο Τζος;) στέκεται στη γωνία, περιμένοντας σαν 

χαζός το πλάσμα από το δάσος να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Ακού-

γεται ένας γδούπος καθώς αυτό το αθέατο πλάσμα πέφτει πάνω 

στη Χέδερ από πίσω. Η κάμερα χαμηλώνει, δείχνοντας ένα θολό 

τίποτα. Η ταινία τελειώνει. Κι αν είστε σαν εμένα, βλέπετε τους 

τίτλους και προσπαθείτε να ξεφύγετε από τον τρομοκρατημένο 

δεκάχρονο εαυτό σας που έχει ανασυρθεί από το παρελθόν. 

Έχουν γυριστεί λιγότερες μιμήσεις του ντοκουμενταρίστικου 

στιλ του Blair Witch, απ’ όσες θα περίμενε κανείς, αν αναλογιστεί-

τε τα υπέρογκα κέρδη του. Ο λόγος, όπως πιστεύω, είναι ότι οι 

μεγιστάνες του Χόλιγουντ βρίσκουν κάτι εγγενώς προσβλητικό 

σε τούτη την ιδέα, των ερασιτεχνών που παίζουν με κάμερες, και 

σίγουρα δεν θέλουν να φανούν ερασιτέχνες οι ίδιοι. Σε μια σεκάνς 

στο Blair Witch ακούτε ένα αεροπλάνο να βουίζει ψηλά και, πα-

ρότι στο πλαίσιο της ταινίας λειτουργεί, δεν μπορώ να φανταστώ  

έστω κι έναν παραγωγό του Χόλιγουντ που δεν θα έβγαζε από τα 

νεύρα του το περουκίνι του, στην αίθουσα προβολών, όταν θα το 

άκουγε. Ή τι λέτε για το στέλεχος του στούντιο, που δεν θα μπο-

ρούσε να συγκρατηθεί και να μην πει: «Αυτά τα παιδιά δεν είναι 

πουθενά. Μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε; Ποιος είναι χοτ 

στην Disney αυτή τη στιγμή;». 

Τα μέινστριμ ψευτοντοκιμαντέρ που μπορώ να σκεφτώ  

–Cloverfield, Καραντίνα (Quarantine, ριμέικ της ισπανικής ταινίας 

[REC]), Το ημερολόγιο των νεκρών (Diary of the Dead)– είναι πολύ 

καλά όλα, αλλά μόνο το Ημερολόγιο του Τζορτζ Ρομέρο προσεγγίζει 

την καθαρότητα του Blair Witch. Δεν βρίσκουμε τελειοποιημένη την 
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ιδιοφυΐα, έως το District 9. Δεν είναι «καθαρό», αν θεωρήσουμε ότι 

αυτό σημαίνει απόλυτη προσκόλληση στην ιδέα των ερασιτεχνών 

με κάμερες –και φυσικά το District 9 δεν είναι καθαρή ταινία τρόμου 

επίσης–, όμως η τεχνική επιτρέπει στην ταινία να επιτύχει μια  

αίσθηση πραγματικότητας που σπανίως τη βλέπει κανείς στο παλιό 

είδος των τεράτων από το διάστημα. Με τη χρήση μεικτών μέσων  

–σκηνές ντοκιμαντέρ, ψεύτικα ρεπορτάζ, ακόμα και ερασιτεχνικές 

«home» ταινίες– το District 9 είναι πιο κοντά στη ραδιοφωνική με-

ταφορά του Πολέμου των κόσμων από τον Όρσον Γουέλς, απ’ ό,τι σε 

μια διασκεδαστική αλλά τελικά αναλώσιμη ταινία υψηλού προϋπο-

λογισμού σαν τη Mέρα ανεξαρτησίας (Independence Day). 

Ακόμα και το μεγάλο σκάφος που κουβαλάει άλλα σκάφη  

(το «μητρικό σκάφος», στο District 9, μοιάζει αληθινό. Αντί για 

κάτι εξ ουρανού, που θα εμπνέει δέος, όπως το μητρικό σκάφος 

στις Στενές επαφές τρίτου τύπου (Close Encounters of the Third 

Kind), τούτο δω μοιάζει με τρακτέρ με καρότσα, που ο οδηγός, 

κατά πάσα πιθανότητα μεθυσμένος, το άφησε εκεί που απαγο-

ρεύεται η στάθμευση. Το D9 δεν είναι επ’ ουδενί σαν το Blair 

Witch στο υπόρρητο νόημά του –η ταινία του Νιλ Μπλόμκαμπ  

έχει ως θέμα της την ξενοφοβία και όχι την τρέλα–, αλλά θα υπο-

στήριζα ότι χωρίς το Blair Witch το D9 δεν θα υπήρχε… τουλάχι-

στον όχι με την τωρινή του μορφή. Και, προτού αφήσουμε το 

Blair Witch, θέλω να συστήσω την τελευταία ταινία του Ντάνιελ 

Μάιρικ The Objective (Ο στόχος). Δεν είναι τόσο καλή όσο το Blair 

Witch, αλλά είναι πολύ φιλόδοξη και αποπνέει την ίδια ανατρι-

χιαστική αίσθηση. 

Η ντοκουμενταρίστικη κωμωδία τρόμου δεν έχει εμφανιστεί 

ακόμη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βρίσκονται τουλάχιστον τρεις 

στα σκαριά. Όπως κι αν έχει το πράγμα, αρκετά με τα παγανιστι-

κά σύμβολα και τα ετοιμόρροπα σπίτια στην καρδιά του δάσους. 

Ας μιλήσουμε για ζόμπι. 

Τα ζόμπι κυκλοφορούν εδώ και πολύ καιρό στις ταινίες.  

Το Περπάτησα με ένα ζόμπι (I walked with a zombie· σπουδαίος 
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τίτλος, όχι τόσο σπουδαία ταινία) βγήκε το 1943. Το Macumba 

Love (Μακούμπα αγάπη) –μια λαχανιασμένη μηχανή ερωτισμού 

που παρουσίαζε τα μεγάλα και λαχταριστά στήθη της Τζουν 

Γουίλκινσον– έσυρε τα πόδια του μέχρι τους κινηματογράφους 

που έπαιζαν δύο ταινίες με ένα εισιτήριο, το 1960. Καλύτερο, αλ-

λά όχι ιδιοφυές παρ’ όλα αυτά. Η Νύχτα των ζωντανών νεκρών 

του Τζορτζ Ρομέρο ακολούθησε το 1968. Ήταν σίγουρα μια ρηξι-

κέλευθη ταινία τρόμου –οι φαν μπορούν να σας πουν ακόμα και 

σήμερα πού βρίσκονταν όταν συνειδητοποίησαν ότι ο αδερφός 

της Μπάρμπαρα, ο Τζόνι, όντως ερχόταν για να την αρπάξει–,  

όμως αληθινά ιδιοφυής ήταν η συνέχεια της ταινίας του Ρομέρο, 

το Ζόμπι, το ξύπνημα των νεκρών (Dawn of the Dead), με τη μονα-

δικά αμερικανική κατάστασή της: επιζώντες από τον αρχικό λοι-

μό είναι παγιδευμένοι από τους ζωντανούς νεκρούς σ’ ένα εμπο-

ρικό κέντρο. Ο παράδεισος του Αμερικανού αγοραστή μετατρέπε-

ται σε αστραφτερή κόλαση από χρώμιο και πλαστικό·	οι κατανα-

λωτές γίνονται αυτοί που καταναλώνονται. Βγαίνοντας στις  

αίθουσες το 1979, περίπου την εποχή που οι πολυκινηματογρά-

φοι στα εμπορικά κέντρα γίνονταν όχι απλώς κάτι συνηθισμένο 

αλλά επιβεβλημένο, ήταν η τέλεια ταινία τρόμου την τέλεια στιγ-

μή, και μια από τις λίγες ταινίες χωρίς χαρακτηρισμό καταλληλό-

τητας, που είχαν εμπορική επιτυχία. 

Η τελειοποιημένη ιδιοφυΐα θα ήταν το ριμέικ του Ξυπνήμα-

τος (Το ξύπνημα των νεκρών, ελληνικός τίτλος) το 2004 από τον 

Ζακ Σνάιντερ, που αρχίζει με μια από τις καλύτερες εναρκτήριες 

σεκάνς που έχουν γυριστεί ποτέ σε ταινία τρόμου. Η Άνα (η χαρι-

σματική ηθοποιός και σκηνοθέτρια Σάρα Πόλεϊ) χαλαρώνει στο 

κρεβάτι με τον σύζυγό της, τον Λούις, όταν τους επισκέπτεται το 

χαριτωμένο κοριτσάκι με τα πατίνια που μένει στο διπλανό σπίτι, 

σ’ ένα προάστιο του Μιλγουόκι. Όταν πηγαίνει ο Λούις να δει τι 

θέλει, το χαριτωμένο κοριτσάκι με τα πατίνια του ανοίγει τον 

λαιμό μετατρέποντάς τον σε ζόμπι… και στην εκδοχή του Σνάι-

ντερ τα ζόμπι κινούνται γρήγορα. (Του Ρομέρο δεν του άρεσε  
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ποτέ αυτό, όμως λειτουργεί.) Χάρη σ’ ένα θαύμα εμπνευσμένου 

μοντάζ (πότε πήρε αυτά τα κλειδιά αυτοκινήτου, για παράδειγμα;), 

η Άνα κατορθώνει να ξεφύγει, πρώτα σε μια γειτονιά που έχει γί-

νει σφαγείο και, τέλος, στην ύπαιθρο (μ’ ένα βολικό εμπορικό κέ-

ντρο παραδίπλα). 

Θα έλεγα ότι οι πιο αποτελεσματικές σεκάνς τρόμου είναι 

απόρροια είτε ενστίκτου είτε καθαρής τύχης, παρά σεναρίου ή 

σκηνοθεσίας, κι αυτό συμβαίνει εδώ. Η Πόλεϊ είναι μια Καναδή 

ηθοποιός που το πρόσωπό της ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστο 

στο αμερικανικό κοινό έως το 2004 (το πιο διάσημο πράγμα που 

είχε κάνει ήταν ότι απολύθηκε από την Disney καθώς αρνήθηκε 

να βγάλει το μενταγιόν της με το σήμα της ειρήνης σε μια τελετή  

απονομής βραβείων όταν ήταν δώδεκα χρονών – να είσαι πάντα ο 

κακός σου εαυτός, Σάρα). Αν βλέπαμε μια ηθοποιό σαν την Τζού-

λια Ρόμπερτς ή τη Σαρλίζ Θερόν στον ρόλο της Άνα, θα ξέραμε ότι 

θα ζήσει. Επειδή είναι η Πόλεϊ, θέλουμε να ξεφύγει… αλλά δεν  

είμαστε βέβαιοι ότι θα το κάνει. Αυτά τα πρώτα εννέα λεπτά είναι 

μια σονάτα ανησυχίας. 

Η εναρκτήρια σκηνή δράσης τελειώνει με την Άνα να ρίχνει 

το αυτοκίνητό της σ’ ένα δέντρο (και, ξανά, δείτε τα θαύματα που 

επιτυγχάνονται με το μοντάζ: το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στο 

δέντρο από τη μεριά του οδηγού, αλλά χτυπά ολόισια πάνω του 

στην επόμενη σκηνή). Ακολουθούν οι τίτλοι με υπόκρουση το 

«The Man Comes Around» του Τζόνι Κας, συνοδευόμενοι από 

ντοκουμενταρίστικες και ψευτοντοκουμενταρίστικες σκηνές (να 

η επιρροή του Blair Witch ξανά), που υποτίθεται ότι μας δείχνουν 

την εμφάνιση της επιδημίας των ζόμπι. Όμως η πρώτη σκηνή δεί-

χνει κάτι ολωσδιόλου διαφορετικό, κι εδώ ο Σνάιντερ μας φανε-

ρώνει τι ακριβώς είναι αυτό το εμπνευσμένο ριμέικ και πόσο καλά 

ήξερε ποιο ήταν εκείνη την εποχή το καύσιμο που τροφοδοτούσε 

«τη μηχανή του φόβου μας». 

Αυτό που βλέπουμε σε τούτη τη σύντομη ασπρόμαυρη σκη-

νή είναι καμιά χιλιοστή ευσεβείς μουσουλμάνους, μάλλον, που  
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κάνουν όλοι μαζί υπόκλιση προς τη Μέκκα – μια εικόνα μαζικής 

πίστης που οι πιο πολλοί Αμερικανοί τη βρίσκουν ανησυχητική.  

Το 2004, μόλις τρία χρόνια μετά τις 11/9, ο αχαλίνωτος κατανα-

λωτισμός ήταν το τελευταίο πράγμα που μας απασχολούσε. Αυτό 

που στοίχειωνε τους εφιάλτες μας ήταν η ιδέα των επιθέσεων  

αυτοκτονίας με κίνητρο μια αδυσώπητη (και ανεγκέφαλη, πι-

στεύαμε οι περισσότεροι) ιδεολογία και θρησκευτικό φανατισμό. 

Τους χτυπούσες, τους έκαιγες, αλλά αυτοί συνέχιζαν να έρχονται, 

μας διαβεβαίωναν οι ειδήσεις. Και θα έρχονταν μέχρι να πέθαιναν 

είτε αυτοί είτε εμείς. Μόνο ένας τρόπος υπήρχε για να τους στα-

ματήσεις: με μια σφαίρα στο κεφάλι. 

Σας θυμίζει κάτι; 

Και μη με κατηγορήσετε για ρατσισμό ή θρησκευτική προκα-

τάληψη. Εδώ δεν μιλάμε για πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφι-

κές ιδέες, μιλάμε για τρόμο, κι αυτό ακριβώς είναι τα ζόμπι του 

Σνάιντερ, μου φαίνεται: γοργοκίνητοι τρομοκράτες που ποτέ δεν 

τα παρατούν. Δεν μπορείς να συζητήσεις μαζί τους, να διαπραγ-

ματευτείς μαζί τους, δεν μπορείς καν να απειλήσεις με αντίποινα 

τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους. Το μόνο που μπορείς να 

κάνεις είναι να τους πυροβολήσεις κι έπειτα να τους αποφύγεις 

καθώς θα σφαδάζουν. Μην ξεχνάτε ότι το δάγκωμά τους δεν είναι 

απλώς θανάσιμο αλλά κάτι χειρότερο. 

«Είναι νεκροί;» ρωτάει ένας από τους επιζώντες του εμπορι-

κού κέντρου τον Στιβ, τον αντιπαθητικό πλούσιο.  

Η απάντησή του: «Κατά κάποιον τρόπο». 

Φίλε μου, αυτό είναι τρομακτικό. 

Ωστόσο ο τρόμος στο Ξύπνημα ξεπερνά εν μέρει αυτό που  

είναι υπόρρητο και φτάνει έως το φροϋδικό Αυτό. Η πιο τρομα-

κτική σκηνή της ταινίας δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. 

Ένας από τους επιζώντες του εμπορικού κέντρου (ο Κένεθ, που 

τον υποδύεται ο Βινγκ Ρέιμς) επικοινωνεί με έναν άλλον επιζώντα 

(τον Άντι, που τον ερμηνεύει ο Μπρους Μπον), εγκλωβισμένο σε 

μια γειτονική σκεπή. Δείχνουν ο ένας στον άλλο κινήσεις στο 
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σκάκι, σε ασπροπίνακες, και παρατηρούν ζόμπι που θυμίζουν δια-

σημότητες (ο Άντι, που είναι έξοχος σκοπευτής, τα σκοτώνει  

ύστερα). Αφού τον δαγκώνει ένας νεκροζώντανος, ο ετοιμοθάνα-

τος (ή ήδη νεκρός) Άντι κάνει ένα τελευταίο σήμα: όχι λέξεις, αλλά 

έναν ακανόνιστο λεκέ από αίμα. Σε αυτή τη σκηνή, διαρκείας 

τριών δευτερολέπτων, ο Σνάιντερ μας λέει ό,τι χρειάζεται να ξέ-

ρουμε για την ακόρεστη πείνα που υπάρχει στο σηπόμενο εσωτε-

ρικό ενός απέθαντου μυαλού. 

Στο τέλος οι επιζώντες –αυτοί που δεν έχουν σκοτωθεί από 

ζόμπι ή ο ένας από τον άλλο– σαλπάρουν με το κρουαζιερόπλοιο 

του αντιπαθητικού Στιβ, με προορισμό ένα άγνωστο νησί όπου 

ελπίζουν να είναι ασφαλείς. Οι τίτλοι του τέλους αφήνουν να εν-

νοηθεί ότι η ελπίδα είναι πιθανώς μάταιη. Δεν είναι ένα χαρωπό 

χάπι έντ, όμως δεν έβλαψε τα κέρδη της ταινίας (το Ξύπνημα εκ-

θρόνισε τα Πάθη του Χριστού [The Passion of the Christ] του Μελ 

Γκίμπσον στα ταμεία, υποδηλώνοντας ότι ο Τζον Λένον έκανε λά-

θος – τα ζόμπι, και όχι οι Beatles, αποδείχτηκαν πιο δημοφιλή από 

τον Ιησού). Κι αυτό το τέλος αντανακλούσε ίσως τον βαθύτερο, 

υποβόσκοντα φόβο του κοινού: Πώς μπορείς να ξεφύγεις από 

τρομοκράτες που δεν τους νοιάζει αν θα πεθάνουν; 

Δεν υπάρχει λόγος να απαριθμήσουμε τις δεκάδες απομιμή-

σεις·	η κωμωδία ακολουθεί την απομίμηση όπως η μέρα τη νύχτα: 

Το ξύσιμο των νεκρών (Shaun of the Dead, λαμπρό), Μαύρο πρό-

βατο (Black Sheep, πρόσχαρα γελοίο αλλά τίποτα σπουδαίο σε τε-

λική ανάλυση) και Zombieland, που δεν το έχω δει μέχρι σήμερα. 

Δείχνει ελπιδοφόρο –εννοώ, όταν ο Γούντι Χάρελσον παίζει έναν 

βρομερό πιστολέρο ονόματι Ταλαχάσι, δεν μπορεί να μη σου αρέ-

σει–, όμως έχω κάποιες αμφιβολίες. Εν μέρει επειδή δείχνει σαν 

παιχνίδι, βασικά γιατί δεν μου αρέσει να βλέπω τα αγαπημένα 

μου τέρατα να είναι ντυμένα σαν παλιάτσοι και να τα περιγελούν. 

Μου αρέσουν ωμά, κακά και ματωμένα. 

Το οποίο μας φέρνει στην καλύτερη ταινία τρόμου του νέου 

αιώνα, τη λαμπρή επάνοδο του Ντένη Ηλιάδη στο Τελευταίο σπίτι 
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αριστερά (The Last House on the Left). Η μηχανή που κινεί αυτή 

την ταινία είναι η πιο ισχυρή που έχει το είδος να προσφέρει:  

ο φόβος του Φονικού Άλλου. Έχουν γυριστεί εκατοντάδες –ίσως 

και χιλιάδες– τέτοιες στη μακρά ιστορία των ταινιών τρόμου, 

και οι περισσότερες έχουν το ίδιο υποβόσκον θέμα: Συναντάς 

τον Φονικό Άλλο είτε ως καρμική τιμωρία για κάτι κακό που  

έκανες (σκεφτείτε την Τζάνετ Λι στο Ψυχώ [Psycho], που δεν θα 

έκανε ποτέ ντους στο μοτέλ του Μπέιτς αν δεν είχε καταχραστεί 

λεφτά από την επιχείρηση όπου δούλευε στο Φίνιξ) ή –κι αυτό 

είναι χειρότερο– επειδή έτυχε να βρεθείς στο λάθος μέρος τη 

λάθος στιγμή. 

Υπάρχουν πολύ λίγα σίκουελ με Φονικούς Άλλους, που μου 

αρέσουν (το Σε βλέπω… ξανά [Saw II] είναι μια από τις λιγοστές 

εξαιρέσεις στον κανόνα), επειδή εκμεταλλεύονται εμπορικά μια 

ηθική αμφισημία που με κάνει ανήσυχο. Στον Εφιάλτη στον δρόμο 

με τις λεύκες (A Nightmare on Elm Street) ο Φρέντι Κρούγκερ είναι 

ξεκάθαρα κακός, δεν χωράει αμφιβολία. Τον μισούμε και τον φο-

βόμαστε εξαρχής, και γιατί όχι; Είναι ένας παιδόφιλος, δολοφόνος 

και παραμορφωμένος ψυχοπαθής, που γυρνά από τον τάφο.  

Όμως ύστερα από εφτά συνέχειες έχει γίνει –τερατώδες αλλά  

αληθινό– κάτι σαν φιλαράκος μας. 

Όταν πλέον βγήκε το Φρέντι εναντίον Τζέισον (Freddy vs. 

Jason) το 2003, δεν εξυπακουόταν ότι θα υποστηρίζαμε τους κατ’ 

όνομα καλούς (έφηβοι χωρίς ένα γραμμάριο λίπος πάνω τους). 

Αυτό που θέλαμε, καθώς η μία συνέχεια ακολουθούσε την άλλη, 

ήταν πολλά θύματα. Αυτές οι συνέχειες βασικά είναι ταινίες που 

δείχνουν φόνους για το κέρδος. Πηγαίνω ελπίζοντας να δω κάτι 

καινούριο και σπανίως το βρίσκω. Μπορείτε να επιχειρηματολο-

γήσετε υπέρ της εξαίρετης αναβίωσης της Νύχτας με τις μάσκες 

(Halloween) από τον Ρομπ Ζόμπι, αν θέλετε να με αντικρούσετε, 

αλλά θα επισήμαινα ότι η εκδοχή του Μάικλ Μάγιερς από τον  

Ζόμπι –μια εμπνευσμένη συνεργασία, σίγουρα– δεν είναι σίκουελ 

αλλά ριμέικ. Πράγμα που μας φέρνει πίσω στην εκδοχή του  
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Τελευταίου σπιτιού από τον Ηλιάδη, την καλύτερη σύγχρονη ανα-

βίωση μιας ταινίας τρόμου. 

Η οικογένεια Κόλινγκγουντ –η Έμα, ο Τζον και η κόρη τους η 

Μάρι– κάνουν διακοπές στο σπίτι τους δίπλα σε μια λίμνη, όπου 

μια δυσοίωνα αναποδογυρισμένη πινακίδα λέει Η ΛΙΜΝΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ. Η Μάρι (ερμηνευμένη με θάρρος και χάρη από τη Σά-

ρα Πάξτον) δανείζεται το οικογενειακό αυτοκίνητο για να πάει 

στην πόλη και να επισκεφθεί τη φίλη της την Πέιτζ (Μάρθα 

ΜακΆιζακ), που δουλεύει στο τοπικό μπακάλικο. Καθώς μιλούν, 

ένας νεαρός, ο Τζάστιν (Σπένσερ Τριτ Κλαρκ), προσπαθεί να αγο-

ράσει ένα πακέτο τσιγάρα μ’ ένα ματωμένο εικοσαδόλαρο. Όταν  

η Πέιτζ αρνείται να του τα δώσει –δεν έχει ταυτότητα– ο Τζάστιν 

προσφέρεται να τα ανταλλάξει με λίγα γραμμάρια καλή μαριχουά-

να, που την έχει στο μοτέλ όπου μένει με την οικογένειά του. 

Αυτή η τυχαία συνάντηση οδηγεί στα τρομερά συμβάντα που 

ακολουθούν, αλλά εδώ αρχίζει επίσης ο Ηλιάδης να εμφανίζει τις 

εκπλήξεις της ταινίας. Ο Κλαρκ, τον οποίο μπορεί κάποιοι από  

εσάς να θυμάστε ως Σιωπηλό Ρέι στο Σκοτεινό ποτάμι (Mystic 

River), δίνει μια έξοχη ερμηνεία ως γιος ενός μανιακού με δολοφο-

νικές τάσεις (του Κρουγκ, που τον ερμηνεύει ο Γκάρετ Ντίλα-

χαντ). Αναγνωρίζουμε την ανησυχητική απλανή ματιά του Κλαρκ 

ως βλέμμα ενός επικίνδυνου ψυχοπαθή, αλλά στην πραγματικό-

τητα είναι το μουδιασμένο σοκαρισμένο βλέμμα ενός κακοποιη-

μένου παιδιού, που είναι πιο πολύ θύμα του πατέρα του παρά 

γιος του.  

Η Μάρι και η Πέιτζ αιχμαλωτίζονται από τον Κραγκ, τη φίλη 

του, τη Σέιντι (Ρίκι Λίντχομ) και τον αδερφό του, τον Φράνσις  

(Άαρον Πολ, από τη σειρά Breaking Bad [Βγαίνοντας στο κλαρί]). 

Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης από τις κοπέ-

λες, η Πέιτζ μαχαιρώνεται μέχρι θανάτου, βιάζουν τη Μάρι  

(το κάνει ο Κρουγκ, αφού ο Τζάστιν αρνείται την πρόσκληση του 

πατέρα του να πάει πρώτος και να «γίνει άντρας») κι έπειτα την 

πυροβολούν καθώς προσπαθεί να διασχίσει τη λίμνη κολυμπώντας, 
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έως το σπίτι όπου οι γονείς της την περιμένουν να γυρίσει.  

Σ’ εκείνο το σπίτι ο Κρουγκ και η διαβολική του ομάδα αναζητούν 

καταφύγιο από μια ξαφνική καλοκαιρινή καταιγίδα – μια σύ-

μπτωση, αλλά πιστευτή, μιας και η Μάρι τούς οδήγησε εσκεμμένα 

σε αυτό. Έτσι, οι Φονικοί Άλλοι φιλοξενούνται από τους καλοσυ-

νάτους γονείς της κοπέλας που έχουν βιάσει.  

Ο Τζάστιν, που έχει πάρει το μενταγιόν της Μάρι, το αφήνει 

εκεί που ξέρει ότι οι γονείς θα το βρουν. Περίπου την ίδια στιγμή 

που η Έμα Κόλινγκγουντ το βλέπει τυλιγμένο γύρω από τη βάση 

ενός φλιτζανιού του καφέ, αυτή και ο Τζον ακούν ακανόνιστους 

χτύπους απ’ έξω. Είναι η Μάρι, βαριά πληγωμένη αλλά ζωντανή 

ακόμη (στην πρώτη ταινία, σκοτώνεται αφού βιάζεται). Έχει 

συρθεί από τη λίμνη έως την μπροστινή βεράντα και σπρώχνει 

μια κουνιστή καρέκλα πάνω στον τοίχο του σπιτιού. 

Αυτό που ακολουθεί είναι ένα όργιο γονικής εκδίκησης.  

Η μαμά μισοπνίγει τον Φράνσις στον νεροχύτη, έπειτα του χώνει 

το χέρι στον σκουπιδοφάγο και τον βάζει μπρος·	η Σέιντι πυροβο-

λείται στο μπάνιο·	το κεφάλι του Κρουγκ ανατινάζεται μέσα στον 

φούρνο μικροκυμάτων, αφού ο έξαλλος χειρουργός πατέρας τον 

έχει παραλύσει από τον λαιμό και κάτω. Αυτή η τελευταία πινελιά 

είναι η μόνη ψεύτικη της ταινίας – εν μέρει επειδή παρουσιάζεται 

σ’ ένα αδέξιο φλας μπακ καθώς η οικογένεια διασχίζει ασφαλής 

τη λίμνη, εν μέρει επειδή είναι το μόνο σημείο που το Τελευταίο 

σπίτι μοιάζει με «ακόμα μια ταινία τρόμου» και εν μέρει επειδή, 

που να πάρει ο διάβολος, ένας φούρνος μικροκυμάτων δεν λει-

τουργεί με το πορτάκι ανοιχτό! 

Το Τελευταίο σπίτι του 2009 είναι η πιο βίαιη και αντισυμβα-

τική ταινία που προβλήθηκε στις αμερικανικές αίθουσες μετά το 

Χένρι: Το πορτρέτο ενός δολοφόνου (Henry, Portrait of a Serial 

Killer), που δεν προβλήθηκε σε πολλές·	 το ΜΡΑΑ (Ένωση Εται-

ρειών Κινηματογράφου της Αμερικής) αρχικά χαρακτήρισε την 

ταινία Χ [ακατάλληλη για ανηλίκους], αλλά τελικά βγήκε στις  

αίθουσες χωρίς χαρακτηρισμό καταλληλότητας. Η δολοφονία  



 Ο ΜΑΚΑΒΡΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 27 

 

της Πέιτζ και ο βιασμός της Μάρι στο δάσος είναι ιδιαίτερα βασα-

νιστικές σκηνές επειδή υπάρχει σε αυτά τα εγκλήματα μια αίσθη-

ση βρόμικης πραγματικότητας, που οι βιαιότητες του Μάικ Μάγιερς 

και του Τζέισον Βόρχες δεν μπορούν να τη συναγωνιστούν. Εδώ η 

υποστήριξη του κοινού στους κακούς είναι μηδενική·	όταν η Μάρι 

χάνει τελικά τη μάχη για να κρατήσει πάνω της το απλό λευκό 

εσώρουχό της και καταλαβαίνουμε ότι θα συμβεί στ’ αλήθεια, 

πλημμυρίζουμε από οργή και θλίψη (κι αν υπάρχει ένα συναίσθημα 

περισσότερο ξένο προς μια ταινία του Παρασκευή και 13 από τη 

θλίψη, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι). Η ταύτισή μας με το θύμα 

είναι απόλυτη. Οι κακούργοι είναι στ’ αλήθεια κακοί και τους αξί-

ζει αυτό που θα πάθουν. Αυτό που δεν τους αξίζει είναι μια συνέ-

χεια όπου θα γίνουν φιλαράκια μας. 

Η αποτελεσματικότητα κάποιων ταινιών τρόμου –αυτών 

που δείχνουν τον Φονικό Άλλο με όλες του τις μάσκες βγαλμένες– 

τις καταδικάζει όταν φτάνουν ενώπιον των κριτικών (ο Όουεν 

Γκλάιμπερμαν του Entertainment Weekly, ενός περιοδικού στο 

οποίο γράφω σε τρισεβδομαδιαία βάση, χαρακτήρισε το Τελευ-

ταίο σπίτι F [σκηνοθετημένο και/ή γραμμένο από γυναίκα] και, 

σαν το σοκαριστικό αμερικανικό ριμέικ, από τον Μίχαελ Χάνεκε, 

της γερμανόφωνης ταινίας του Παράξενα παιχνίδια (Funny 

Games), δέχτηκε έντονη κριτική, όπως ήταν αναμενόμενο. Μόνο  

ο Ρότζερ Έμπερτ μοιάζει να την κατάλαβε εν μέρει, επαινώντας 

τις ερμηνείες (ο Ντίλαχαντ, επισημαίνει, δεν παίζει απλώς τρομα-

κτικά, μα δημιουργεί έναν χαρακτήρα), αλλά λησμονώντας να υ-

πογραμμίσει ότι οι σπουδαίες ερμηνείες προκύπτουν από ιστορί-

ες όπου τα κίνητρα είναι πιστευτά και τα πράγματα που συμβαί-

νουν έχουν κάτι αναπόφευκτο. 

Το πρωτότυπο Βιασμός στο τελευταίο σπίτι αριστερά (Last 

House on the Left), γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Γουές 

Κρέιβεν, είναι τόσο κακό, που καταντά γελοίο – ας το ονομά-

σουμε Οι Άμποτ και Κοστέλο συναντούν τα τέρατα. Οι κακοί είναι 

καρτούν, ο φωτισμός της ταινίας είναι σαν αυτόν της πρώιμης 



28 STEPHEN KING 

 

αμερικανικής πορνογραφίας, η μαμά της Μάρι (που σε τούτη την 

εκδοχή λέγεται Εστέλ και την υποδύεται η Σίνθια Καρ) θυμίζει 

ύποπτα τη Λορέτα Λιν, και οι μπάτσοι είναι δυο αδέξια στερεότυ-

πα βγαλμένα από κωμωδία των Dead End Kids τη δεκαετία του 

1930. Η κορύφωση με το αλυσοπρίονο, τοποθετημένη σε έναν 

χώρο σαν δωμάτιο ψυχαγωγίας ντυμένο με πεύκο (μπορεί να  

ανήκε σε έναν από τους παραγωγούς), είναι ξεκαρδιστική. Η μου-

σική επένδυση είναι ένα θαύμα. Αυτή η ταινία ίσως είναι η μόνη 

με βιασμό, φόνο και απαγωγή, επενδυμένη με κεφάτη παλιομοδί-

τικη μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα. Υπάρχει ακόμα κι 

ένα καζού, ένα μουσικό όργανο που δεν το έχω συνδυάσει με τον 

τρόμο. Το μόνο θετικό πράγμα που μπορεί κανείς να πει για την 

αρχική ταινία είναι ότι ο Κρέιβεν πρέπει να είχε πολύ απότομη 

καμπύλη μάθησης, μιας και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από 

τον πάτο. 

Η εκδοχή του Ηλιάδη είναι σε σχέση με την αρχική ταινία ότι 

είναι η ζωγραφιά ενός ώριμου καλλιτέχνη σε σύγκριση με αυτήν 

ενός παιδιού που δείχνει λίγα ίχνη ταλέντου. Από την εναρκτήρια 

σκηνή –μια ονειρική αιώρηση μέσα από το νυχτερινό δάσος–  

η φωτογραφία του Σαρόουν Μέιρ είναι μια πανέμορφη σπουδή 

στις αντιθέσεις·	 από τη βίαιη θανάτωση, από τον Κρουγκ, των 

αστυνομικών που τον μετέφεραν στη φυλακή, περνάμε σε έναν 

γαλήνιο υποβρύχιο κόσμο όπου η Μάρι επιπλέει κάτω από ένα 

σύννεφο από ασημί φυσαλίδες αέρα. Υπάρχει ένα παρόμοιο 

«μπαλέτο» –που σου τεντώνει περισσότερο τα νεύρα– στην κου-

ζίνα του εξοχικού σπιτιού των Κόλινγκγουντ, καθώς η μητέρα της 

Μάρι κάνει τα γλυκά μάτια στον απεχθή Φράνσις, για να του  

αποσπάσει έτσι την προσοχή και να τον καρφώσει μ’ ένα κουζι-

νομάχαιρο. Η αντίστοιχη σκηνή στην εκδοχή του 1972, όπου η 

μαμά προσπαθεί να κόψει με τα δόντια το ματζαφλάρι του κακού, 

είναι ανόητη και αποκρουστική. Ακόμα χειρότερα, είναι αστεία. 

Υποστηρίζω ότι αν το πρόσφατο Τελευταίο σπίτι δεν κου-

βαλούσε το φορτίο του διαβόητου προκατόχου του –κι αν ήταν 
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ξένη ταινία με υπότιτλους– θα είχε κριτικές ισάξιες της Απο-

στροφής (Repulsion), των Διαβολογυναικών (Diabolique) και του 

Ένα συμβάν στη γέφυρα Όοουλ Κρικ (An Occurrence at Owl Creek 

Bridge, της ταινίας μικρού μήκους του Ρόμπερτ Ενρίκο που προ-

βλήθηκε στο CBS ως επεισόδιο της Ζώνης του Λυκόφωτος). Ως 

ένα βαθμό το Τελευταίο σπίτι υπέφερε από την άρνησή του να 

συμβιβαστεί, και πιστεύω ότι πλήρωσε επίσης ένα τίμημα για 

όλους τους περιβόητους προκατόχους του και όχι μόνο για την 

πηγή της έμπνευσής του. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Οι ταινίες 

τρόμου παράγουν μουσική για τα νεύρα και όχι για τον νου.  

Επειδή οι περισσότεροι κριτικοί (ο Έμπερτ ήταν ανέκαθεν μια 

εξαίρεση) τείνουν να είναι πλάσματα του νου και όχι της καρ-

διάς, μπορούν να διασκεδάσουν (με τρόπο πατερναλιστικό) με 

ταινίες τρόμου που παραείναι εξωφρενικές για να τις πάρουν 

στα σοβαρά, αλλά έχουν την τάση να αντιδρούν με θυμό και ορ-

γή σε αυτές που λειτουργούν επιτυχημένα στα βάθη των αρχέ-

γονων φόβων. Το Τελευταίο σπίτι, σαν τη σπουδαία ταινία για 

τον Φονικό Άλλο του Χίτσκοκ, κάνει ακριβώς αυτό. Και, σαν την 

ταινία του Ηλιάδη, το Ψυχώ αρχικά έγινε δεκτό με αρνητικές 

κριτικές, ως επί το πλείστον. 

Ατυχώς, δεν είναι πολλές οι ταινίες τρόμου και σπλάτερ που 

αξίζουν έστω και τη λιγοστή ανάλυση που έκανα σε αυτές με τις 

οποίες ασχολήθηκα σε τούτο το δοκίμιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν υπάρχουν κι άλλες που αξίζουν να τις δείτε (ή να τις ξανα-

δείτε). Να κάποιες άλλες που έχουν λειτουργήσει για μένα τα τε-

λευταία δεκαπέντε χρόνια περίπου: 

Από το σούρουπο ως την αυγή (From Dusk Till Dawn): Η ξέ-

φρενη ταινία τρόμου και δράσης του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, με 

πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Κουέντιν Ταραντίνο. Αν 

και προβλήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Κλούνεϊ και 

ο Ταραντίνο είναι κακοί αλά σέβεντις που κρύβονται σ’ ένα στρι-

πτιζάδικο γεμάτο βαμπίρ. Το Λυκόφως (Twilight) δείχνει χλιαρό 

σε σύγκριση με αυτό. 




