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Ο φόβος ως επιστήμη και φαντασία

«Επιστημονική φαντασία είναι οτιδήποτε δείχνουμε
όταν μιλάμε για επιστημονική φαντασία»
ντέιμον νάιτ

Άπό πού ξεκίνησαν όλα αυτά; Άπό ποιες ρωγμές της φαντασίας εισέβαλε
και πάλι ο φόβος στη ζωή μας; Πώς έγινε η μυθοπλασία αντίδοτο στην
πραγματικότητα; Και πότε πρόλαβε η φαντασία να ξαναγίνει επιστημονική και να επανερμηνεύσει την πραγματικότητα;
Στις 23 Ιανουαρίου 2020 μάθαμε ότι στην πόλη Γιουχάν
της επαρχίας Χουμπέι της Κίνας επιβλήθηκε καραντίνα λόγω μιας νέας
επιδημίας πνευμονίας. Μέχρι εκείνη την ημέρα σχεδόν κανείς δεν γνώριζε ούτε πού είναι αυτή η πόλη ούτε ότι ο πληθυσμός της είναι λίγο
μεγαλύτερος από τον πληθυσμό ολόκληρης της Ελλάδας. Κι όμως, η
Γιουχάν θα καταγραφεί ως η γενέθλια πόλη μιας περιόδου η οποία, όσο
κι αν ελπίζουμε ότι θα είναι σύντομη, θα αφήσει ανεξίτηλο το ίχνος της
στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Πολύ γρήγορα η τοπική επιδημία της Γιουχάν έγινε πανδημία και η καραντίνα παγκόσμια κανονικότητα. Νέες δυσνόητες λέξεις
και πολυσύλλαβοι ιατρικοί όροι αποίκισαν το καθημερινό λεξιλόγιο,
περίτεχνες θεωρίες συνωμοσίας και fake news εξαπλώθηκαν ταχύτατα
και θεμελιώδεις ανθρώπινοι φόβοι σχεδόν ξεχασμένοι επί δεκαετίες,
αλλά και παράλογες φοβίες, ξαναβγήκαν στην επιφάνεια.
Οι φόβοι, και κατ᾽ επέκταση οι φοβίες, έγιναν ξαφνικά οι
σκιώδεις συνισταμένες της περιόδου που εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο
του 2020.
Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες οι φόβοι στρογγυλοκάθισαν στους καναπέδες δισεκατομμυρίων αποσβολωμένων ανθρώπων,
εισέβαλαν στα κοινωνικά δίκτυα και πολλαπλασιάστηκαν σε μοναχικά
(αφελώς αθώα ή και σατανικά ένοχα) πληκτρολόγια.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΑΛΛΟ
ΚΟΣΜΟ

Οι ρωγμές της φαντασίας
Και τότε νιώσαμε σαν ήρωες ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Η αφορμή δόθηκε με την ταινία Contagion, η οποία, τις πρώτες ημέρες της
καραντίνας, έσπασε κάθε ανεπίσημο, νόμιμο ή παράνομο, box office. Ο
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σκηνοθέτης Στίβεν Σόντερμπεργκ και ο σεναριογράφος Σκοτ Ζ. Μπερνς
έδωσαν συνεντεύξεις μην μπορώντας και οι ίδιοι να εξηγήσουν τις
ανατριχιαστικές ομοιότητες της ταινίας τους, η οποία έκανε πρεμιέρα
το 2011, με την πραγματικότητα της πανδημίας που μόλις άρχιζε. Η
επιστημονική φαντασία γινόταν και πάλι ένα πρώτης τάξεως εργαλείο
καταγραφής και ερμηνείας της επιστημονικής (ή, αν προτιμάτε, αντιεπιστημονικής) πραγματικότητας.
Δεν ήταν όμως ούτε η πρώτη ούτε η μόνη προφητική ταινία. Ούτε βέβαια ήταν η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα αντιμετώπιζε
παρόμοιους φόβους – απλώς τώρα είχαν σκάσει όλοι μαζί και είχαν
διεισδύσει παντού στον κόσμο σε δύο μόλις μήνες.
Την προηγούμενη φορά οι φόβοι είχαν διεισδύσει πιο αργά
και πιο ύπουλα, ενώ η περίοδος που ακολούθησε ήταν επίσης η χρυσή
εποχή του κινηματογράφου επιστημονικής φαντασίας. Ο Ψυχρός Πόλεμος. Κι όταν λέμε Ψυχρός Πόλεμος εννοούμε την περίοδο η οποία
(σύμφωνα με τη γνώμη πολλών ιστορικών) άρχισε στις 6 Άυγούστου
1945 στη Χιροσίμα και τελείωσε στις 9 Νοεμβρίου 1989 στο Βερολίνο.
Τι εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στην επιστημονική
φαντασία; Εντάξει, είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με βιβλία ή
ταινίες που χρησιμοποιούν κάποια αληθινά, αληθοφανή ή παντελώς
απίθανα επιστημονικά επιτεύγματα για να χτίσουν φανταστικές ιστορίες.
Άπό κει και πέρα όμως τι γίνεται; Ο Άμερικανός συγγραφέας, κριτικός
και θεωρητικός της επιστημονικής φαντασίας Ντέιμον Νάιτ δίνει τη
λύση: «Επιστημονική φαντασία είναι οτιδήποτε δείχνουμε όταν μιλάμε
για επιστημονική φαντασία» («Science fiction [...] means what we point
to when we say it».)
Άυτός ο ορισμός μάς απελευθέρωσε και μας βοήθησε να
καταγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου μίλησαν (τις περισσότερες
φορές) αλληγορικά για τους κολοσσιαίους ανθρώπινους φόβους εκείνης
της εποχής. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα σώμα εμβληματικών ταινιών που
αλληλοσυμπληρώνονται και οι οποίες μπορούν να ιδωθούν και σήμερα
ως αλληγορίες των επιπτώσεων της πανδημίας του SARS-CoV-2 ή ως
προφητείες των κοσμογονικών αλλαγών που συντελούνται κάθε μέρα.
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Ο φόβος ως επιστήμη και φαντασία

Ο φόβος στη ζωή μας
Οι φόβοι και οι φοβίες του Ψυχρού Πολέμου προήλθαν από τη χρήση
των πυρηνικών όπλων αλλά και από την ίδια την πυρηνική ενέργεια,
την εδραίωση του στρατιωτικού, οικονομικού και πολιτισμικού ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, την κρίση
των δυτικοευρωπαϊκών δημοκρατιών που προκλήθηκε από το τέλος
της αποικιακής τους δύναμης, την ανάδυση των κομμουνιστικών καθεστώτων της Άνατολικής Ευρώπης και της Άσίας και την ισχυροποίηση
ενός ολοκληρωτικού-σταλινικού-μαοϊκού μοντέλου διακυβέρνησης,
και βέβαια από τις διαστημικές αποστολές.
Όλα αυτά διαμόρφωσαν το τοπίο ενός νέου κόσμου με
δομικές αντιφάσεις. Η ευφορία μετά τη συντριβή του ναζισμού και του
φασισμού έδωσε τη θέση της στην απογοήτευση. Ξέσπασαν επαναστάσεις, εμφύλιοι και απελευθερωτικά κινήματα σε όλο τον πλανήτη (και
στο δυτικό και στο κομμουνιστικό στρατόπεδο), αναδύθηκε η κρίση
της Μέσης Άνατολής και έγιναν ορατά τα, μέχρι τότε εξωραϊσμένα,
προβλήματα της Άφρικής, της Λατινικής Άμερικής και της Άσίας.
Πολύ γρήγορα οι δύο πόλοι του ανταγωνισμού και του νέου
αυταρχισμού επικεντρώθηκαν σε ένα κυνήγι ισχύος, δημιουργώντας
ταυτόχρονα μερικά εμβληματικά αφηγήματα δικαιοσύνης, ειρήνης,
ευημερίας και ισότητας, τα περισσότερα από τα οποία ήταν πλαστά ή
στραπατσαρισμένα εν τη γενέσει τους. Φυσικά οι αντιφάσεις οξύνθηκαν,
ενώ οι φόβοι και οι φοβίες της ανθρωπότητας πολλαπλασιάστηκαν.
Οι δημιουργοί στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας
άρχισαν να κρατούν σημειώσεις για τα βιβλία και τις ταινίες που θα
παρουσίαζαν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Πρώτη και σημαντικότερη φοβία ήταν εκείνη του «ξένου»,
του κομμουνιστή ή του καπιταλιστή, αντίστοιχα, η οποία χρησιμοποιήθηκε
από την εξουσία ως μηχανισμός καταπίεσης. Άκολούθησαν οι φοβίες
της πυρηνικής καταστροφής και της παγκόσμιας πολιτικής, οικονομικής
ή επιστημονικής συνωμοσίας (σας θυμίζει κάτι αυτό;).
Ταυτόχρονα γεννήθηκε η φοβία της εισβολής ενός υπερ-εχθρού αόρατου και ανίκητου και παγιώθηκε η πεποίθηση ότι οι
Μυστικές Υπηρεσίες είχαν διαβρώσει με κατασκόπους και προδότες
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τους κρατικούς μηχανισμούς των αντιπάλων τους. Νέα χημικά και βιολογικά όπλα έκαναν την εμφάνισή τους (κι αυτό είμαι σίγουρος ότι σας
θυμίζει κάτι), ενώ η προπαγάνδα έφτασε στο απόγειό της. Τα σύνορα
των κρατών και των πολιτισμών φάνταζαν πλέον διάτρητα, ενώ το
«σιδηρούν παραπέτασμα» δημιουργούσε τις ιδανικές συνθήκες για την
οικοδόμηση τειχών – αληθινών όπως του Βερολίνου ή συμβολικών.
Δεν υπάρχει καν λόγος να αναφερθώ στα ανάλογα σημερινά τείχη.
Τότε εμφανίστηκε και η φοβία απέναντι στη φύση και έγινε
απολύτως κατανοητό ότι η δύναμή της ήταν ισχυρότερη από την υποτιθέμενη παντοδυναμία της επιστήμης· και ότι η χρήση της επιστήμης
ενάντια στους νόμους της φύσης θα ξυπνούσε την εκδίκηση της δεύτερης.
Ο φόβος για το Διάστημα, το οποίο για πρώτη φορά στην
ιστορία ήρθε τόσο κοντά στη Γη επιβεβαιώνοντας τις προφητείες του
Ιουλίου Βερν και του Χ. Τζ. Γουέλς, έκλεισε έναν κύκλο του οποίου
κέντρο ήταν ο χειρότερος από όλους τους φόβους: ο φόβος για το μέλλον. Το μέλλον για τον Άνθρωπο του Ψυχρού Πολέμου ήταν εξαιρετικά
αβέβαιο και ως εκ τούτου τρομακτικό και επικίνδυνο, μολονότι ήταν –κι
αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία– ανατριχιαστικά παρόν. Το μέλλον
για τον Άνθρωπο του νέου κορονοϊού είναι το ίδιο αβέβαιο, το ίδιο
τρομακτικό και επικίνδυνο, το ίδιο παρόν.
Μυθοπλασία:
αντίδοτο στην πραγματικότητα
Πώς εκφράστηκαν και πώς αποτυπώθηκαν αυτοί οι φόβοι στην τέχνη;
Και γιατί άνθισε η επιστημονική φαντασία στη λογοτεχνία και κυρίως
στον κινηματογράφο;
Λίγο πριν ή ακόμη και σχεδόν ταυτόχρονα με την έκρηξη των δεκάδων καλλιτεχνικών ρευμάτων που συγκρούστηκαν με την
καθεστηκυία τάξη και την αμφισβήτησαν, η επιστημονική φαντασία
κατέγραψε τους φόβους και τις φοβίες του μεταπολεμικού κόσμου και
τις πολιτικές και κοινωνικές αντιφάσεις του. Και τις κατέγραψε με τρόπο
αλληγορικό. Η επιστημονική φαντασία ήταν, από τη φύση της, το μόνο
είδος που θα μπορούσε να συγκαλύψει τα επικίνδυνα θέματα της εποχής
και να τα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό χωρίς να συγκρουστεί ανοιχτά
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(αν και μερικές φορές έγινε και αυτό) με την εξουσία της Δύσης
και της Άνατολής.
Πώς το έκανε; Ουσιαστικά μεταγράφοντας τις φοβίες
αυτές και δημιουργώντας εύκολα και ευπώλητα «πακέτα» μέσα
στα οποία τις έκρυψε, αρθρώνοντας ταυτόχρονα μια νέα καλλιτεχνική γλώσσα, ένα νέο αφήγημα, μια νέα κινηματογραφική και
λογοτεχνική μυθολογία.
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Η φαντασία ξαναγίνεται επιστήμη
Άπό τα πρώτα κιόλας χρόνια του Ψυχρού Πολέμου άρχισαν να
εμφανίζονται ταινίες επιστημονικής φαντασίας με ευδιάκριτο
πολιτικό προσανατολισμό. Άλλοτε προπαγανδιστικό, άλλοτε κινδυνολογικό, άλλοτε προφητικό και άλλοτε προειδοποιητικό. Στην
πλειονότητά τους είναι B-movies, με φτηνά και πρωτόγονα ειδικά
εφέ και άγνωστους συντελεστές και ηθοποιούς. Γρήγορα όμως
μπήκαν στο παιχνίδι και σημαντικοί δημιουργοί, όπως ο Ρόμπερτ
Γουάιζ με το Όταν η Γη σταματήσει/The Day the Earth Stood Still
του 1951 – μια σχεδόν χριστιανική παραβολή στην οποία σήμερα
αναγνωρίζουμε τους πρώτους φόβους του Ψυχρού Πολέμου.
Και καθώς οι φόβοι εξαπλώνονταν και η ανθρωπότητα
είχε ανάγκη να τους ξορκίσει μέσα στις σκοτεινές αίθουσες, έκαναν την εμφάνισή τους τα τέρατα. Το 1952 ο Γκόρντον Ντάγκλας
παρουσίασε στο Them! τις επιπτώσεις των πυρηνικών δοκιμών οι
οποίες μεταμόρφωσαν τα μυρμήγκια σε ανθρωποφάγα τέρατα,
ενώ την ίδια χρονιά ο Ισίρο Χόντα μίλησε, για πρώτη φορά από
την οπτική της Ιαπωνίας, για το πυρηνικό ολοκαύτωμα και ανέδειξε τον Γκοτζίλα του σε οικουμενικό σύμβολο. Το 1962 ο ίδιος
σκηνοθέτης πρόσφερε μια αλληγορία του ανταγωνισμού ΗΠΆ
και Ιαπωνίας με το Κινγκ Κονγκ εναντίον Γκοτζίλα/Κing Kong vs.
Godzilla.
Εκτός από τις πολιτικές αλληγορίες, οι παραπάνω ταινίες εισάγουν και ένα περιβαλλοντικό μήνυμα ισχυροποιώντας
ένα υποείδος της επιστημονικής φαντασίας, που αργότερα θα
ονομαστεί climate fiction ή cli-fi. Μπαίνοντας πια στη δεκαετία
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του ’70, τα cli-fi κάνουν ολοένα και πιο συχνά την εμφάνισή τους,
με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Περιπέτεια στο Διάστημα/Silent
Running (1972) του Ντάγκλας Τράμπουλ και το Νέα Υόρκη, έτος 2022
μ.Χ./Soylent Green (1973) του Ρίτσαρντ Φλάισερ.
Η Πρωινή περίπολος του Νίκου Νικολαΐδη (1987) έχει και
αυτή σπέρματα cli-fi, αλλά και μετααποκαλυπτική ατμόσφαιρα, ενώ η
αλληγορική της γκάμα κινείται από τη φιλοσοφία μέχρι την κινηματογραφοφιλία. Άν την ξαναδείς σήμερα, μοιάζει σπαρακτικά προφητική.
Την ίδια περίοδο στην Άνατολική Ευρώπη η κινηματογραφική παραγωγή βρίσκεται κάτω από αυστηρό κρατικό έλεγχο, έτσι οι
ταινίες επιστημονικής φαντασίας είναι κυρίως προπαγανδιστικές. Το
Κάλεσμα του ουρανού/The Sky Calls (1959) των Μιχαήλ Καριούκοφ
και Άλεξάντρ Κόζιρ εξυμνεί μέχρι αηδίας τις υποτιθέμενες ειρηνικές
προθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης και παράλληλα μας δίνει εξόχως
χρήσιμα εργαλεία ερμηνείας του Ψυχρού Πολέμου. Τρεις δεκαετίες
αργότερα όμως το επίσης σοβιετικό Κιν-τζα-τζα! /Kin-Dza-Dza! (1986)
του Γκιόργκι Ντανελίγια παντρεύει τους Μόντι Πάιθον με το Μαντ Μαξ/
Mad Max σε μια ξεκαρδιστική, μπεκετική και σουρεαλιστική αλληγορία
του τρόπου σκέψης της εποχής. Ξεκαρδιστικό και τολμηρά συμβολικό
είναι και το Σε-ξ-αποστολή/Sexmission (1983) του Πολωνού Γιούλιους
Μαχούλσκι, στο οποίο δυο άντρες ξυπνούν στο 2044 σε έναν κόσμο
που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες.
Υπάρχει βέβαια και το μέινστριμ σινεμά. Μερικές από τις
καλύτερες ταινίες εκείνης της περιόδου ανήκουν στο είδος της επιστημονικής φαντασίας: 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος/2001: A Space
Odyssey, Ε.Τ. ο Εξωγήινος/E.T. the Extra-Terrestrial, Ο πόλεμος των
άστρων/Star Wars, Blade Runner, Άλιεν/Alien, Μαντ Μαξ, Στενές επαφές τρίτου τύπου/Close Encounters of the Third Kind. Εμβληματικές,
με εμφανείς πολιτικές, οικολογικές και φιλοσοφικές αλληγορίες, και
αναμφίβολα θεαματικές, οι ταινίες αυτές δεν συμπεριλήφθηκαν στο αφιέρωμά μας. Δεν τις απορρίπτουμε φυσικά. Σκοπός του αφιερώματός μας
ωστόσο ήταν να επικεντρωθεί στις εναλλακτικές αφηγήσεις. Να φωτίσει
την αθέατη ή τη λιγότερο ορατή πλευρά της αλληγορικής επιστημονικής φαντασίας του Ψυχρού Πολέμου. Θέλαμε να αναδείξουμε μερικά
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ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
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Ο φόβος ως επιστήμη και φαντασία

αδίκως αγνοημένα ορόσημα του παγκόσμιου σινεμά, τα οποία ανέλυσαν τους θεμελιώδεις φόβους της ανθρωπότητας, επηρέασαν άλλους
δημιουργούς, κατέκτησαν μια διακριτή θέση στην ποπ κουλτούρα, αλλά
δεν έγιναν τελικά γνωστά στο πλατύ κοινό. Έτσι, για παράδειγμα, αντί
για το Ε.Τ. του Σπίλμπεργκ, παρουσιάζουμε τη ρουμανική εκδοχή του,
το Γκάλαξ, η ανθρώπινη κούκλα/Galax, the Man-Doll (1984) του Ίον
Ποπέσκου Γκόπο, το οποίο δηλώνει εξαρχής ότι βασίζεται στην αμερικανική ταινία και ταυτόχρονα προσφέρει μια εξαιρετική εικόνα του
καθεστώτος του Τσαουσέσκου.
Να λοιπόν γιατί η «επιστημονική φαντασία είναι οτιδήποτε δείχνουμε όταν μιλάμε για επιστημονική φαντασία». Διότι στην
πραγματικότητα οι δύο αυτές λέξεις (η επιστήμη και η φαντασία) δεν
ταιριάζουν, δεν παντρεύονται. Ή όταν το κάνουν υπάρχει κίνδυνος να
γεννήσουν τέρατα. Όπως τα γιγαντιαία μυρμήγκια και ο Γκοτζίλα, τα
πολιτικά τέρατα του Ψυχρού Πολέμου ή ο ιός SARS-CoV-2.
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Kin-Dza-Dza!, Georgiy Daneliya, USSR, 1986

Κιν-τζα-τζα!, Γκιόργκι Ντανελίγια, ΕΣΣΔ, 1986

Logan's

s Run

Logan’s Run, Michael Anderson, USA, 1976

Η μεγάλη έξοδος, Μάικλ Άντερσον, ΗΠΑ, 1976
© Courtesy of Park Circus/Warner Bros
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From the Cold Past to the Warm Future
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Fear as Science and Fiction

“Science fiction means what we point to when we say it”
DAMON KNIGHT

Where did it all begin? Through what cracks in fiction did fear
once more invade our lives? How did fantasy become the antidote
to reality? And when did fiction manage to become scientific again
and re-interpret reality?
On 23 January 2020 we learned that the city of Wuhan
in Hubei Province, China, had been quarantined due to a new
pneumonia epidemic. Until that day, hardly anyone knew where
the city was or that its population was a little larger than that of the
whole of Greece. And yet Wuhan will go down as the birthplace
of a period which, as brief as we might wish it to be, will leave an
indelible mark on the history of the human race.
The local epidemic in Wuhan very rapidly became a
pandemic, making quarantine a global reality. Obscure new words
and polysyllabic medical terms colonized our everyday vocabulary,
elaborate conspiracy theories and fake news spread like wildfire,
and fundamental human fears, almost forgotten for decades, as well
as irrational phobias surfaced once more.
Fears and, by extension, phobias suddenly became the
shadowy forces of the period inaugurated in January 2020.
Over the next few weeks, fears made themselves
comfortable on the couches of billions of bewildered people,
invaded social media screens and multiplied via solitary (naively
innocent or satanically guilty) keyboards.

PROPHECIES
FROM
ANOTHER
WORLD

The Cracks in Fiction
And all of a sudden we felt like the heroes of a science fiction
movie. The trigger was the film Contagion, which in the first days of
quarantine broke every unofficial, legal or illegal box office record.
Director Steven Soderbergh and screenwriter Scott Z. Burns gave
interviews, unable to explain the chilling similarities between their
film, which had premiered in 2011, with the reality of the pandemic
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