
17/7/2017 «Οι πρόσφυγες είναι οι Εβραίοι και οι ομοφυλόφιλοι τού σήμερα» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politismos/82840-oi-prosfyges-einai-oi-evraioi-kai-oi-omofylofiloi-toy-simera 1/5

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 13:22

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ( / P O L I T I S M O S )  
 «Οι πρόσφυγες είναι οι Εβραίοι και οι ομοφυλόφιλοι τού

σήμερα»
Οι «Άστεγοι» μίλησαν με το Μartin Sherman, το συγγραφέα του «Βent», που ανεβάζουν από τις 23
Απριλίου
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Ο Martin Sherman, συγγραφέας του «Bent», παραχώρησε συνέντευξη στους «Άστεγους» για το ομώνυμο έργο που θα
ανεβάσει η ομάδα στις 23, 24 και 25 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.

Ο Martin Sherman, συγγραφέας του «Bent», παραχώρησε συνέντευξη στους «Άστεγους» για το ομώνυμο έργο που θα
ανεβάσει η ομάδα στις 23, 24 και 25 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.

Ο πρόλογος είναι της σκηνοθέτριας Αφροδίτης Καντσά και η μετάφραση της Αντιγόνης Τσεσμελή. Για τις ερωτήσεις
συνεργάστηκαν οι Παναγιώτης Βεκρής, Στράτος Γεωργούλας, Παναγιώτης Γιαννούλης, Α. Καντσά, Φωτεινή Παπανδρέου,
Κωνσταντίνος Πολίτης, DirkSchälicke, Κλεομένης Τζαννέτος.

Ο Martin Sherman γεννήθηκε το 1938 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Απόφοιτος του «Actors Studio», εμφανίστηκε στη
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Ο Martin Sherman γεννήθηκε το 1938 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Απόφοιτος του «Actors Studio», εμφανίστηκε στη
θεατρική εργογραφία το 1963. Στα έργα του συμπεριλαμβάνονται 21 θεατρικά και πέντε σενάρια ταινιών, μεταξύ των
οποίων τα «Κάλλας για πάντα» (2002) και «Η κυρία Χέντερσον παρουσιάζει» (2005). Τα τελευταία 35 χρόνια ζει στο
Λονδίνο, ενώ επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, όντας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για το προσφυγικό ζήτημα.

Το «Bent» γράφτηκε το 1979 και φώτισε με μοναδικό τρόπο μια μέχρι τότε σχεδόν άγνωστη πτυχή του ναζιστικού
απολυταρχισμού: τη δίωξη ομοφυλόφιλων ανδρών και τον εγκλεισμό τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το έργο κέρδισε
υποψηφιότητες για βραβείο Pulitzer και για βραβείο Tony.

Το νησί μας κλήθηκε να περιθάλψει εκατοντάδες χιλιάδες εξόριστων ανθρώπων· το Αιγαίο έχει μετατραπεί σε «έναν λάκκο
με πτώματα»· ολόγυρά μας έχουν ήδη υψωθεί οι φράχτες των προσφυγικών στρατοπέδων και ολόκληρη η χώρα έχει
παγιδευτεί στην αβεβαιότητα και τις ατελείωτες συζητήσεις με τους δανειστές για την οικονομική αξιολόγηση. Πιστεύετε
ότι το «Bent» θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια μεταφορά αυτής της κατάστασης;

«Κάθε καλλιτεχνική δημιουργία συχνά λειτουργεί ως μεταφορά της πραγματικότητας καθώς ο κόσμος εξελίσσεται και οι
περιστάσεις αλλάζουν. Η τέχνη φοράει το μανδύα της κάθε εποχής. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1990, το “Bent” μπορούσε να θεωρηθεί μια μεταφορά της κρίσης του AIDS.

Σήμερα, μπορεί πιθανώς να θεωρηθεί μια μεταφορά της κρίσης του προσφυγικού. Κάτι τέτοιο συμβαίνει εν μέρει γιατί η
ιστορία επαναλαμβάνεται, απλά με διαφορετικό και ταυτόχρονα παρόμοιο τρόπο, το οποίο υποθέτω πως είναι παράδοξο.
Κατά κάποιον τρόπο, οι πρόσφυγες είναι οι Εβραίοι και οι ομοφυλόφιλοι του σήμερα. Η ειρωνεία της τύχης σε αυτήν την
ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση είναι ότι πολλοί από τους πρόσφυγες θα απεχθάνονταν αυτήν τη σύγκριση. Εγώ όμως τη
θεωρώ πραγματική».

Πριν από λίγους μήνες, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Ωστόσο υπήρξε
έντονη αντίδραση τόσο από τα συντηρητικά πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του νεο-ναζιστικού κόμματος
που εκπροσωπείται στη Βουλή, όσο και από την Εκκλησία. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη βιώνουμε διακυμάνσεις στην
εφαρμογή των κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και άνοδο υπέρ-συντηρητικών κομμάτων σε πολλές
χώρες. Ποια είναι η γνώμη σας για τις πολιτικές εξελίξεις που μας θυμίζουν τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης;

«Τα πολιτικά δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών έχουν βελτιωθεί τρομερά σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου τα
τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό λειτούργησε σαν μπούμερανγκ και υποκίνησε την οργή των φασιστών και των
φονταμενταλιστικών θρησκευτικών ομάδων. Το δίδαγμα της Βαϊμάρης είναι ότι η ελευθερία μπορεί να είναι μια
ψευδαίσθηση και μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί αν έρθει στην εξουσία μια επικίνδυνη ομάδα. Πριν από έναν χρόνο πίστευα
πως η Χρυσή Αυγή ήταν ένα παράδειγμα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κινημάτων.

Σήμερα όμως, έρχεται να ταιριάξει με την εντελώς απροσδόκητη άνοδο συγκεντρωτικών δυνάμεων στις ΗΠΑ, οι οποίες
έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες ανάληψης της εξουσίας από όσες έχει η ΧΑ στην Ελλάδα. Επιπλέον, υπάρχουν γύρω
μας χώρες της ανατολικής Ευρώπης, που χρήζουν της προσοχής μας.

Αυτήν τη στιγμή, ο κόσμος είναι ένα τρομακτικό μέρος. Λεχθέντων όλων αυτών, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα πως
πράγματι έχουμε ελευθερίες, προνόμια και νόμους σε ισχύ στη Δύση, που πολύ απλά δεν υπάρχουν σε πολλές αφρικανικές
και ασιατικές χώρες, όπου οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες πετιούνται κυριολεκτικά στον Καιάδα απλά και μόνο
επειδή υπάρχουν και επιθυμούν να ενεργοποιήσουν αυτό που θα έπρεπε να είναι το πιο αξιοθαύμαστο ανθρώπινο
ένστικτο: την αγάπη».

Είναι γνωστό πως διεξαγάγατε μία πρωτοποριακή έρευνα για να γράψετε το «Bent». Πώς αισθάνεστε σήμερα για την
αρχική σας πρόθεση του 1979 να αναδείξετε τη μοίρα των χιλιάδων ομοφυλόφιλων θυμάτων και να τη συνδέσετε με την
προσωπική πάλη του καθενός για αγάπη, αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση; Τι θα άλλαζε αν η πλοκή μεταφερόταν στο
σήμερα;

«Μια ιστορία μπορεί να έχει ισχύ πέρα από το χρόνο στον οποίο εκτυλίσσεται μόνο αν είναι αληθινή. Αν σήμερα έγραφα
για τους πρόσφυγες, θα έπρεπε να είναι μια διαφορετική ιστορία.

Σε τελική ανάλυση, αν ήθελα να γράψω, όπως έκανα στο “Bent”, τόσο συγκεκριμένα για τα δεινά των ομοφυλόφιλων, αλλά
αυτήν τη φορά για τους πρόσφυγες, οι καταπιεστές δεν θα ήταν απλά τα κράτη από τα οποία έρχονταν, αλλά και πολλοί
από τους ίδιους τους πρόσφυγες, οι οποίοι αποστρέφονται και καταδικάζουν την αγάπη για το ίδιο φύλο. Τίποτα δεν είναι
ποτέ ακριβώς το ίδιο».

Αντιλαμβανόμαστε το «Bent» σαν ένα σχέδιο διαφυγής για κάθε άνθρωπο παγιδευμένο στην απομόνωση ως αποτέλεσμα
καταπίεσης. Αυτή η απομόνωση μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε φαινομενικά ευνοϊκά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, ο
Μαξ είναι ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος χαρακτήρας στο Βερολίνο του 1930, που ισχυρίζεται ότι δεν είναι ικανός να
αγαπήσει. Πόσο σημαντική είναι η αγάπη για να σπάσουμε τα δεσμά μας και να διεκδικήσουμε την ελευθερία μας σε ένα
παράλογο αυταρχικό καθεστώς;

«Στην πραγματικότητα, όταν ο Μαξ λέει πως δεν είναι ικανός να αγαπήσει, δεν λέει την αλήθεια. Αυτό που ο Μαξ δεν είναι
ικανός να κάνει είναι να παραδεχτεί ότι μπορεί να αγαπήσει κάποιον. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται προσωπικά περισσότερο
σαν κάτι που στοιχειώνει τους άνδρες από τις απαρχές του κόσμου.

Οι γυναίκες, από την άλλη, πάντοτε είχαν ευκολότερη πρόσβαση στα συναισθήματά τους και λιγότερη ντροπή στο να
παραδεχτούν τα πιο βαθιά τους αισθήματα από τους άντρες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα περισσότερα φασιστικά
πολιτικά κόμματα διοικούνται από άντρες και οι περισσότερες φονταμενταλιστικές θρησκευτικές οργανώσεις δεν
διοικούνται απλά από άντρες, αλλά αρνούνται κιόλας να θεωρήσουν τις γυναίκες ίσες.
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Όσον αφορά τη δηλωμένη ομοφυλοφιλία του Μαξ στο Βερολίνο, ισχύει αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια μιας πολύ
συγκεκριμένης υπο-κουλτούρας. Δεν θα μπορούσε να είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος μέσα σε μια ευρύτερη κουλτούρα, γιατί
οι νόμοι δεν θα του το επέτρεπαν, και όσο η νομοθεσία κάνει διακρίσεις, δεν θα είναι απλά καταπιεστική, αλλά και αυτο-
καταπιεστική».

Η σύγχρονη αντίληψη για τη σεξουαλική ταυτότητα διαμορφώθηκε στο Βερολίνο των αρχών του 20ού αιώνα από έναν
αναπάντεχο και πρωτοφανή συγκερασμό επιστημονικής έρευνας και φωτισμένου ακτιβισμού. Ακόμα και ο όρος
«ομοφυλοφιλία» εφευρέθηκε εκεί τον 19ο αιώνα. Εντούτοις, ακόμα και σήμερα, μετά από 90 σχεδόν χρόνια, συνεχίζουμε
να παλεύουμε για την καθιέρωση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πού βλέπετε το «Βερολίνο» του μέλλοντος;

«Το Βερολίνο του μέλλοντος είναι παντού, και το εννοώ, αγγίζοντας τις καρδιές τόσο των καλών όσο και των κακών
ανθρώπων. Μέχρι στιγμής, αυτός ο αιώνας κάνει τον προηγούμενο να φαίνεται εύκολος».
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