
 

ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΡΑΓΔΙΟ  

Stranger than Paradise  ηοσ Jim Jarmusch: μια 

γεωγραθία ηης πόλης ηοσ μεηανάζηη

 

Η ηαηλία απηή απνηειεί κηα πηζηή θαηαγξαθή απηνύ πνπ ζα κπνξνύζακε λα νλνκάζνπκε 

«γεσγξαθία ηεο πόιεο ηνπ κεηαλάζηε». Οη θύξηνη ήξσεο είλαη ηξεηο κεηαλάζηεο, δπν άληξεο 

θαη έλα θνξίηζη, πνπ θαηάγνληαη από ηελ Οπγγαξία. Αξρηθά ηνπο ζπλαληνύκε ζηε Νέα Υόξθε 

θαη κεηά ζην Κιίβειαλη θαη ζην Ματάκη.  

Φξεηάδεηαη λα πνύκε όζν γίλεηαη πην γξήγνξα πσο, ελώ νη ήξσεο είλαη παξόληεο ζε θάζε 

θάζε ζηελ ηαηλία-εκεξνιόγην, νη πόιεηο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, απνπζηάδνπλ εληειώο. Ή, 

θαιύηεξα, νη πόιεηο εκθαλίδνληαη κέζα ζην θαη κέζα από ην νπηηθό πεδίν ησλ κεηαλαζηώλ, 

πνπ είλαη κάιηζηα αζπξόκαπξν - όπσο ε ηαηλία...  

Σηελ αξρή βιέπνπκε ηελ Δύα (Eszter Balint) πνπ κόιηο έρεη έξζεη ζηε Νέα Υόξθε από ηελ 

Οπγγαξία θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ην δηακέξηζκα ηνπ Γνπίιη (John Lurie). Δθεί ζα θηινμελεζεί 

γηα ιίγεο κέξεο πξηλ αλαρσξήζεη γηα ην Κιίβειαλη, όπνπ ζθνπεύεη λα κείλεη κόληκα κε κηα 

ζεία ηεο. Σηελ πξώηε ζθελή, κε θόλην έλα καπξηζκέλν ηνίρν, βιέπνπκε έλα θνξίηζη πνπ 

θξαηάεη κηα βαιίηδα. Αξθεί απηή θαη κόλν ε εηζαγσγή γηα λα αληηιεθζνύκε ην ύθνο ηεο 

πεξηγξαθήο. Λόγσ ηεο γξακκήο πνπ αθνινπζεί ν ζθελνζέηεο, κέρξη ηώξα έρνπκε «ράζεη» 

από ηελ άθημε ηεο Δύαο ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, ην θνζκνπνιίη ηθν ζέακα ηνπ αεξνδξνκίνπ 

θαη θάπνηνπο νπξαλνμύζηεο ηνπ Μαλράηαλ. Άιισζηε δελ πξόθεηηαη λα ηνπο δνύκε θαζόινπ 

ζηελ ηαηλία.  

Η Δύα ζπλαληά ηνλ Γνπίιη ζην δηακέξηζκά ηνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα ιηηό εξγέληθν δηακέξηζκα. 

Μηθξό, αθαηάζηαην, κε εμνπιηζκό αλάγθεο. Μπνξνύκε λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλόο όηη ν 

Γνπίιη δελ δείρλεη ελζνπζηαζκέλνο από ηελ επίζθεςε θαη ηελ ηδέα ηεο θηινμελίαο πνπ 

πξόθεηηαη λα παξάζρεη, αιιά λα επηζεκάλνπκε πσο ν Γνπίιη επηβάιιεη ζηελ Δύα λα 

ζπλελλννύληαη ζηα αγγιηθά θαη όρη ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα πνπ είλαη νπγγξηθή.  

Μηα κέξα, έξρεηαη ζην ζπίη η ν Έληη (Richard Edson), έλαο θίινο ηνπ Γνπίιη. Σηε ζπδήηεζε πνπ 

θάλεη κε ηελ Δύα καζαίλεη βέβαηα όηη ε θνπέια πξόθεηηαη λα θύγεη ζύληνκα θαη λα κείλεη ζην 

Κιίβειαλη.  

Τεο ιέεη κε ελζνπζηαζκό  «ωραία πόλε ηο Κλίβελανη!». Η Δύα ηνλ ξσηά «έτεης πάεη;». Η 

απάληεζή ηνπ είλαη «ότη». Δίλαη γλσζηό όηη νη κεηαλάζηεο, ηδίσο ζηηο πξώηεο θάζεηο ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, νπόηε αληηκεησπίδνπλ ζνβαξόηαηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δελ 

ηαμηδεύνπλ θαζόινπ ζηε ρώξα πνπ ηνπο θηινμελεί. Καη κάιηζηα, πνιιέο θνξέο, δελ έ ρνπλ 

θακηά νπζηαζηηθή εκπεηξία από ηελ ίδηα ηελ πόιε ζηελ νπνία κέλνπλ. Η ηαηλία ην δείρλεη 

ραξαθηεξηζηηθά απηό κε ηα κηθξά πάληα πιάλα πνπ δελ καο επηηξέπνπλ θαζόινπ λα «δνύκε» 

πόιε.  

Η Δύα θεύγεη γηα ην Κιίβειαλη θαη κεηά από έλα ρξόλν, γηα ηνλ νπνίν ε ηαηλία δελ καο 

πεξηγξάθεη ηίπνηα ην αμηνζεκείσην, νη δπν θίινη απνθαζίδνπλ λα ηελ επηζθεθηνύλ. 

Αγνξάδνπλ έλα θηελό κεηαρεηξηζκέλν απηνθίλεην θαη θαηεπζύλνληαη πξνο ην Κιίβειαλη. Η 

αζρεηνζύλε ηνπο κε ην ρώξν θαη ηελ θνηλσλία θαίλεηαη από ην γεγνλόο - ίζσο ππεξβνιηθό- 

όηη δεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ην δξόκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ην ηαμίδη ηνπο από 

έλα άηνκν πνπ πεξηκέλεη ζε κηα ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ. Απηόο ζεσξεί ηόζν βιαθώδε ηελ 
εξώηεζε πνπ ηνπο βξίδεη.  



Το Κλίβελαντ αναφέρεται και παραμένει ςτην ταινία 
ςαν μια πόλη τησ φανταςίασ 

 
Όταν κάηκε ο ποταμός Cuyahoga... 

Τον Ιοφνιο του 1969 ανεφλζγθ ο ο ποταμόσ Cuyahoga ςτισ 

όχκεσ του οποίου είναι χτιςμζνο το κεντρικό Κλίβελαντ. 

Πρόκειται φυςικά για μια πυρκαγιά με όλωσ ιδιαίτερο 
περιεχόμενο, που αποτελεί μοναδικό χρονικό ςτι κεματολόγιο 
τθσ ρφπανςθσ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Όπωσ 
αντιλαμβάνεται ο αναγνϊςτθσ του Geander, τα πολυάρικμα 

καφςιμα απόβλθτα, που προζρχονταν από τα εργοςτάςια που 
ιταν εγκατεςτθμζνα ςτισ όχκεσ του ποταμοφ, ζφταςαν ςε ζνα 
τόςο μεγάλο ποςοςτό ϊςτε κάποια ςτιγμι που προζκυψε μια 
φλόγα άρχιςε θ πυρκαγιά. Μπορεί, φυςικά να ζγινε και 

αυτανάφλεξθ, πράγμα που ςθμαίνει πωσ θ ςυγκζντρωςθ ςε 
καφςιμα λφματα ιταν εξαιρετικά μεγάλθ. Η κατάςβεςθ τθσ 
πυρκαγιάσ διιρκεςε δυο ςχεδόν μζρεσ.  

Παρουςιάςαμε αυτι τθν οικολογικι «λεπτομερεία» από τθν 

ιςτορία τθσ πόλθσ του Κλίβελαντ όχι τοςο για να επιςθμάνουμε τισ περιβαλλοντικζσ πλευρζσ του ηθτιματοσ - 

που άλλωςτε είναι ςοβαρότατεσ - αλλά για να προβάλουμε το οικονομικό μζγεκοσ τθσ πόλθσ. Αςφαλϊσ, θ 
βιομθχανικι ςυγκζντρωςθ ςθμαίνει και γενικότερθ οικονομικι ςυγκζντρωςθ. Για το λόγο αυτό, ςτο Κλίβελαντ 
εγκατάςταςκθκαν ςτισ αρχζσ και τα μζςα του 20οφ αιϊνα, πολλοί ζλλθνεσ μετανάςτεσ, μαηί με άλλουσ 
ευρωπαίουσ μετανάςτεσ και Αφροαμερικανοφσ από τον Νότο των ΗΠΑ. Στην εικόνα, βλέπουμε την εξέλιξη 
που πήρε η ειςροή των Αφρικανοαμερικανών ςτο κέντρο τησ πόλησ .  

Σθμειϊνουμε εδϊ, πωσ κατά τθν περίοδο τθσ ακμισ του, το Κλίβελαντ ιταν θ πόλθ που είχε από το 1929, για 

μερικζσ δεκαετίεσ, τον ψθλότερο ουρανοξφςτθ ςτθν Αμερικι εκτόσ τθσ Νζασ Υόρκθσ, τον Terminal Tower (52 
όροφοι, 238 μζτρα). Κατά τθν περίοδο αυτι, το Κλίβελαντ αν ταγωνιηόταν με επιτυχία το Πίτςμπουργκ και το 
Σικάγο ωσ βιομθχανικό και χρθματο-οικονομικό κζντρο. Νωρίτερα, το 1879, το Κλίβελαντ, είχε γίνει θ πρϊτθ 
πόλθ ςτον κόςμο με δθμόςιο θλεκτροφωτιςμό των δρόμων. Στο Κλίβελαντ, άλλωςτε λειτοφργθςε και το 

πρϊτο διυλιςτιριο των ΗΠΑ. Ωςτόςο θ πόλθ ζπεςε ςε παρακμι ςτισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του 20οφ αιϊνα και  
μάλιςτα χρεοκόπθςε το 1978.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε ηελ Ακεξηθή σο ρώξα ηνπ 

θησρνύ κεηαλάζηε. Τίπνηα ην εληππσζηαθό. Κακηά εηδηθή ιήςε. Καλέλα παλνξακηθό πιάλν. 

Έλα ηξάβειηγθ καο επηηξέπεη λα δνύκε κεξηθέο νδηθέο ππνδνκέο, εξγνζηάζηα ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ρακειά ζπίηηα. Τίπνηα ην ηνπξηζηηθό θαη «αμηνζέαην».  

Η ζπλάληεζε κε ηελ Δύα γίλεηαη ζην ρώξν εξγαζίαο ηεο, έλα θαζηθνπληάδηθν. Τν βξάδπ νη 

ηξεηο θίινη θαη έλαο/ν θίινο ηεο Δύαο από ην Κιίβειαλη απνθαζίδνπλ λα δηαζθεδάζνπλ. Οη 



πόιεηο ηεο Ακεξηθήο, όπσο θαη όιεο νη πόιεηο ηνπ θόζκνπ, δηαζέηνπλ κεγάιε πνηθηιία 

ζεακάησλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο. Ο πην πξνζηηόο ζ’ απηνύο ηξόπνο δηαζθέδαζεο είλαη 

έλαο θηελόο θηλεκαηνγξάθνο! Ο ζθελνζέηεο δελ καο ραξίδεηαη νύηε εδώ. Σε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ αίζνπζα βιέπνπκε κόλν ηνπο ηέζζεξηο ήξσεο θαη θαζόινπ από ηελ 

ηαηλία (πνπ ζα κπνξνύζε λα επηιεγεί λα δείρλεη ιίγν από ηε ρνιηγνπληηαλή πξαγκαηηθόηεηα 

πνπ καο «ζηεξεί» ε θπξίσο ηαηλία...).  

Τελ επόκελε εκέξα απνθαζίδνπλ λα επηζθεθηνύλ ηε Λίκλε Ήξη θαη λα ηελ δνπλ όπσο 

θαίλεηαη από ηελ παξαιία ηνπ Κιίβειαλη. Γπζηπρώο ην ππέξνρν ζέακα δελ είλαη ζην 

ξαληεβνύ ηνπ. Τν ρηόλη θαη ν πάγνο δελ επηηξέπνπλ νύηε ζ’ απηνύο νύηε ζε καο λα δνύκε ηε 

Λίκλε. Καη κάιηζηα δελ ζα ιπζεί ε απνξία πνπ είρε δηαηππώζεη λσξίηεξα ν Έληη, αλ δειαδή 

«ηο Κλίβελανη μοηάδεη με ηε Βοσδαπέζηε». Μηα απνξία πνπ παξόκνηα δηαηππώλνπλ όζα παηδηά 

δελ έρνπλ κέζα λα ηαμηδέςνπλ, εθδειώλνληαο θαη ηελ αλππνκνλεζία ηνπο λα δνπλ επηηέινπο 

έλαλ ηόπν γηα ηνλ νπνίν αθνύλ ζρόιηα ζαπκαζκνύ. Ο θησρόο κεηαλάζηεο, όπσο ηνλ 

παξνπζηάδεη ε ηαηλία, αλάγεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ. Δμάιινπ, πνιιέο θνξέο, όζνη 

πξνέξρνληαη από ζηεξεκέλα πεξηβάιινληα θάλνπλ ζπγθξίζεηο ηνπ ηόπνπ ηνπο, πνπ ηνλ 

ζεσξνύλ θέληξν ηνπ θόζκνπ, κε άιια κέξε.  

Τελ επόκελε θάζε, ε παξέα απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη πξνο ην Νόην, ώζηε λα απνδε κησζεί γηα 

ηε βαξπρεηκσληά. Σην αδηκνύζην ε «καγεκέλε» Φιόξηληα. Τν Ματάκη. κσο θη εθεί ε ίδηα 

απνγνεηεπηηθή ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έλα θηελό κνηέι «ζηο ποσζενά», θαηά ηελ 

έθθξαζε ηεο Δύαο. Μεξηθέο κηθξνπεξηπέηεηεο, πάληα ζε πιάλα κηθξνύ πεδίνπ, θαη θηάλνπκε 

ζην ηέινο ηεο ηαηλίαο.  

Κάλακε κηα αξθεηά ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο ηνπ Jim Jarmusch γηα λα 

αληηιεθζνύκε κε πνην ηξόπν ν ζθελνζέηεο απηόο βιέπεη θαη δίλεη κε ηελ ηαηλία ηνπ ην ρώξν 

δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπνπ κε ηα πεληρξά κέζα. Βέβαηα, από ην εκεξνιόγην ηνπ κεηαλάζηε 

εζειεκέλα παξαιείθζεθαλ θάπνηεο ζθελέο πνπ νπσζδήπνηε ζα απεηθόληδαλ κε εληππσζηαθό 

ηξόπν ηηο πόιεηο. Η ηαηλία έγηλε έηζη πην εθθξαζηηθή αθνύ ην θαη’  εμαίξεζε εληππσζηαθό 

έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζην θαζεκεξηλά θζαξκέλν. Τν έξγν απνηειε ί έλα θνίηαγκα ηνπ άιινπ 

πξνζώπνπ ηεο Ακεξηθήο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο θάζε κεγάιεο θαη πινύζηαο ρώξαο. Η 

επηινγή, σο εξώσλ, ησλ κεηαλαζηώλ γίλεηαη αθξηβώο γηα λα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

αληηθξίζνπκε κέζα από ηα κάηηα ηνπο ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα.  

Η ηαηλία καο ζπκίδεη ηε Φωηογραθία ηνπ Νίθνπ Παπαηάθε αιιά θαη ην Δηπλό βηβλίο ηνπ 

Γεκήηξε Φαηδή, σο πξνο ηελ απεηθόληζε ηεο πόιεο όπσο ηε βηώλεη ν θάζε ήξσαο, πνπ έρεη 

επηιεγεί, εμαηηίαο ησλ πεληρξώλ νηθνλνκηθώλ ηνπ κέζσλ, λα δηαβηώλεη ζε έλα κίδεξν θπζηθό 

θαη αζηηθό πεξηβάιινλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηεο πόιεο θαη ησλ πόιεσλ, κνινλόηη κπνξεί 

λα θαηεγνξεζεί σο κεκςίκνηξε, πεξηιακβάλεη αλαληίξξεηεο αιήζεηεο. Πάληα ε πόιε ήηαλ θαη 

είλαη αθόκα έλαο «θαηλνύξηνο» ρώξνο δηαβίσζεο θαη αλαθάιπςεο γηα πνιινύο αλζξώπνπο: 

όηαλ ιέκε πόιε, ελλννύκε επίζεο κεηαλάζηεπζε. Ο πιεζπζκόο ησλ πόιεσλ -πνιιώλ πόιεσλ 

ζηνλ θόζκν- απμάλεη κε ξπζκό κεγαιύηεξν από ηνλ θπζηθό ξπζκό αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

ηεο ρώξαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Απηό νθείιεηαη ζηελ αζηηθνπνίεζε λέσλ καδώλ, πνπ 

θαλέλαο, βέβαηα, «δελ ηνπο ην έρεη ζηξσκέλν» ζηελ πόιε. Γειαδή, ε θάζε πόιε, εθηόο από 

κηα θαηνρπξσκέλε έλλνηα πνπ παξαπέκπεη ζε θάηη ην νξγαλσκέλν, ην όκνξθν θαη ζαπκαζηό 

-«ην Παξίζη»- απνηειεί θαη έλα πεδίν εμεξεύλεζεο, αλαθάιπςεο θαη ζιηβεξώλ βησκάησλ γηα 

ηνπο λένπο θαηνίθνπο ηεο. Καη γηα ηνπο παιηόηεξνπο ζπρλά.  

Η ηαηλία απηή ηνπ Jim Jarmusch πνπ κάιηζηα η ηκήζεθε ζην Φεζηηβάι ησλ Καλώλ σο ηαηλία 

πξσηνεκθαληδόκελνπ ζθελνζέηε (1984) θαηαηάζζεηαη ζπρλά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο: 

θσκηθή, road movie, αλαηνκία ηεο ακεξηθαληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θ.ά. Καη θπζηθά αλήθεη ζ’  

απηέο. Αλήθεη όκσο ηαπηόρξνλα ζ’ απηό πνπ νλνκάζακε ζηελ αξρή «γεσγξαθία ηεο πόιεο 

ηνπ κεηαλάζηε» θαη γηα ην ιόγν απηό έρεη κηα αλακθηζβήηεηε παηδαγσγηθή αμία.  
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