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Garden Latte (2021)1

Ο Στέλιος Στυλιανού, αθόρυβος σχεδόν καλλιτέχνης που ήδη τιμά τον τόπο μας και 
πριν απ’ όλα την τέχνη του κινηματογράφου, την οποία υπηρετεί με τις άκρως 

αξιοπρόσεχτες διεθνείς διακρίσεις του, επιλέγει να μας εισαγάγει ήδη από τον ευφυή 
και σαφώς υπαινικτικό τίτλο της ταινίας μικρού μήκους Garden Latte σε ένα σύμπαν 

αμιγώς ποιητικό. Είναι συνεπώς κι ένα σύμπαν μεθοριακό, μεταιχμιακό, ακριβώς 

επάνω στο σύνορο (ούτε στη μια ούτε στην άλλη πλευρά του) της λογικής και του 
παράλογου, της σώφρονος καρδίας, που λειτουργεί, διατηρώντας τις —κατά κόσμον—

ισορροπίες και μιας τραυματισμένης καρδίας (από κρυφό πόνο, πένθος, μοναξιά, πίκρα 
και εγκατάλειψη), η οποία, αντί να στάζει χολή και δηλητήριο, ανθίζει με συνέπεια κι 

επιμέλεια, στα όρια του συνειδητού, που μοιάζει, στους πολλούς ακατανόητο. Τόσο 

ακατανόητο, που παύουν να ασχολούνται μαζί του, ή απλά το αφήνουν να υπάρχει, 

στάση που καθαυτή δεν είναι κακή αλλά σπαταλάει την ακριβή ευκαιρία να 

μεταλάβουν του κάλλους που το περιβάλλει. Από την άλλη βέβαια, υπάρχει πάντα και 

η άλλη οπτική γωνία, η άλλη προσέγγιση, τουτέστιν η πρόκληση της 

κινηματογραφικής τέχνης να ανιχνεύσουμε ως πιθανότητες και αυτά που τίθενται εκτός 
κινηματογραφικού πλάνου, αυτά που αφήνει να υπο-νούνται ο μη κινηματογραφικός 

χρόνος, αφού ο κινηματογραφικός είναι αναπόφευκτα ελλειπτικός. Πρόκειται για 

στάσεις και χειρονομίες, που τις υπαινίσσονται οι σιωπές, το άλεκτο και ανείπωτο που 

χαρακτηρίζει κάθε αληθινά ποιητική τέχνη. 

1 Η ταινία βραβεύτηκε στο μηνιαίο διαγωνισμό του φεστιβάλ των Καννών τον Οκτώβριο του 2021

και ήταν στους φιναλίστ του εν λόγω ετήσιου διαγωνισμού. Την προβάλαμε στο πλαίσιο της 
«Συνάντησης Θεολογίας και Πολιτισμού» στις 30 Απριλίου 2022 στον προαύλιο χώρο των Γραφείων 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας, την περίοδο που ο κύκλος προβολών μας είχε το θέμα: Σύναξη, 
Συνάντηση, Επικοινωνία. Ο κύκλος αυτός περιλάμβανε τις εξαιρετικές ταινίες Blackbird (2017),

Falling (2020), Festen (The Celebration, 2015), Intouchables (2011), About Schmidt (2002) και
Cinema Paradiso (1988).  
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Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, ας επισκεφτούμε δηλαδή την υπόθεση 
όπως σε μια πορεία ευθύγραμμης ή καλύτερα κυκλικής κίνησης εκτυλίσσεται στην 

οθόνη μας, δίκην προ-αγιασμένου επαναληπτικού έθους, αγίας δηλαδή ρουτίνας, που 

αντί να φέρνει πλήξη, εκπλήσσει με τον λειτουργικό σουρεαλισμό της. Η μοναχική 

κυρία της τρίτης ηλικίας, ντυμένη με τα καλά της κάθεται στο σαλόνι της, μειλίχια και 

υπομονετική και αναμένει να έρθει η ώρα της εξόδου. Το ρολόι του τοίχου είναι σε 
πρώτο πλάνο, οι κτύποι του δυναμώνουν μαζί με την αγωνία της και με το ξημέρωμα 

ξεκινάει ο άλλος χρόνος∙ αυτός, που σηματοδοτείται από και σηματοδοτεί την έξοδο 

από το σπίτι, έστω και με τη δυσκολία του βαδίσματος στις σκάλες, που τρομάζει προς 
στιγμήν με την πιθανότητα η ιλαρή κυρία να πέσει. Καμία όμως έκφραση φόβου ή 

ματαίωσης στο πρόσωπό της, που σφραγίζεται μόνιμα σχεδόν μ’ ένα μειδίαμα 

μακαριότητας. Η πορεία της συνεχίζει και η μουσική εισάγεται εύρυθμη και εύθυμη, 

σα να θέλει να μας εντάξει σε κλίμα γιορτής, καθώς η κυρία βγαίνει από την εκκλησία 

του Αγίου Λαζάρου, κρατώντας μια τσάντα κλειστή, μια βαλίτσα χειρός αρκετά 
μεγάλη, που σίγουρα δεν είναι μια τυπική γυναικεία τσάντα. Ίσως έχει προηγηθεί το 

προσκύνημά της στην αρχαία, όμορφη εκκλησία, σήμα κατατεθέν εξάλλου της πόλης 

(όπου ζει και ο σκηνοθέτης μας), αλλά ο χρόνος της δικής της προσευχής, της δικής 

της αγίας ώρας τώρα είναι που ξεκινάει. 

Τα σημεία έχουν σημασία: ο χώρος, που εκτυλίσσεται το κυρίως γεγονός της 

υπόθεσης δεν είναι η εκκλησία ή το προαύλιό της, αλλά η απέναντι καφετέρια. Όση δε 

σημαντικότητα μπορεί να έχει το εντός και το εκτός ναού, τόση μπορεί να έχει και το 
εντός και εκτός καφετέριας. Τί γίνεται λοιπόν όταν βρει τη θέση της σε αυτόν τον χώρο, 

που προορίζεται για κοινωνικοποίηση, ευθυμία φιλικότητας και συνάντησης; Εν 

ολίγοις, η καλοκάγαθη κυρία κάθεται, παραγγέλνει τον καφέ της, το latte της, και 

παράλληλα βγάζει απ’ τη τσάντα το χώμα και τα λουλούδια, που εκεί μέσα κουβαλούσε 

με τόση προσοχή και τα φυτεύει στην απέναντι πολυθρόνα∙ τα κοιτάει (αντί ένα 

ανθρώπινο πρόσωπο) με ορατή ικανοποίηση κι αυτά προφανώς γίνονται η συντροφιά 

της. Τα παρατηρεί, λοιπόν, με μια πληρότητα να την περιβάλλει και πίνει αργά τον 

καφέ της, ενώ γύρω-γύρω, οι άλλοι παρέες-παρέες μιλάνε, «περνούν καλά», όπως λέμε, 

και την ίδια στιγμή κάποιος με υπολογιστή μπροστά του φαίνεται να καταγράφει το 
γεγονός και να χαμογελάει. Μάλλον κλασσική άποψη μοντερνίστικης κοπής που θέλει 

και τον δημιουργό μέσα στο έργο, όπως ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης είναι ένας από 
τους χαρακτήρες στις Ώρες της Κυρίας Έρσης και συγχρόνως ο συγγραφέας τους ή ο 
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συγγραφέας στην βρετανική ταινία του 2015 The Lady in the Van. Στο Garden Latte

αυτή είναι η στιγμή που ακούγονται τα λόγια του Κώστα Μαννούρη, στα οποία 

στηρίχθηκε η υπόθεση της ταινίας και αποτελούν ακριβείς οδηγίες γι’ αυτό το 

αλλόκοτο φύτεμα, την ιεροτελεστία που ολοκληρώνει σχεδόν την ταινία. Ας 

σημειώσουμε, ότι όλα τα γύρω χρώματα του πλάνου στην καφετέρια προσομοιάζουν 

με τα χρώματα των ενδυμάτων της μοναχικής κυρίας, σα να αποτελούν προέκταση της 

μορφής της∙ επιλογή εμφανής και άξια σχολιασμού. Έγραψα πριν «σχεδόν», γιατί η 

τελευταία σκηνή, η ολοκλήρωση του κύκλου, θα μας δείξει αρκετά πιο ατημέλητη την 

κυρία να κάθεται στο μοναχικό σκοτεινό σαλόνι της ενώ η κάμερα μας αποκαλύπτει 

και την εκεί απέναντι πολυθρόνα κατάφυτη, γεμάτη απ’ τη μια πλευρά ως την άλλη με 

πολύχρωμα λουλούδια. Αυτά μάλλον κοιτάζει, πρωί-μεσημέρι-βράδυ∙ ίσως και να 

είναι η ζωή της αδιανόητη χωρίς τούτο το κοίταγμα. 

Ίσως, πολύ πιθανόν, τα λουλούδια τούτα να βλασταίνουν ως σάρκα της μνήμης στη 

θέση ενός προσώπου προσφιλούς, θυμίζοντας τον αγαθό εκείνον άνθρωπο της ιστορίας 

του Gean Janeu, που αφού έχασε όλη την οικογένειά του, φύτευε κάθε μέρα κι από 100

σπόρους βελανιδιών, δημιουργώντας ένα θαυμαστό δάσος —στη μνήμη της.2 Έτσι,

γίνεται ο άνθρωπος συνδημιουγός με τον Πλάστη του, τιμάει δηλαδή την ακριβή 

κληρονομιά του, το κατ’ εικόνα, θυμίζοντας, όμως και τον Δημιουργό Λόγο, που ως 

θεία ζωή, νικάει τον θάνατο. Θα πει κανείς, όλα αυτά, έστω και σε επίπεδο πίστεως, 

έχουν μια τάξη, μια λογικότητα∙ αλλά πώς να το κάνουμε, το να φυτεύει κανείς 

λουλούδια σε καρέκλα ή σε πολυθρόνα είναι παράλογο, τρελό, ανισόρροπο. Ίσως, 

αλλά είναι και όμορφο, ανυπότακτο στις νόρμες της φυσικής τάξης που θέλει τα 

λουλούδια στο λιβάδι ή στο βουνό κι όχι σ’ απόμερα βράχια ή να φυτρώνουν λαθραία 

σε άχαρο μπαλκόνι πολυώροφης πολυκατοικίας. Κι αυτό έργο του Δημιουργού δεν 

είναι;

Το δέσιμο με τα φυσικά πράγματα είναι ζείδωρη σχέση και —ως τέτοια— σύμβολο 

τραγικό και συνάμα δυναμικό. Στο σύνορο της τρέλας και της λογικής ο 

συγκλονιστικός άνθρωπος-δέντρο του Ιάκωβου Καμπανέλη από το συνταραχτικό 

Μαουτχάουζεν, την πραγματική κόλαση των ανθρωπίνων τεράτων που ευτέλιζε κάθε 

δευτερόλεπτο της ύπαρξης, αποτελεί ένα τέτοιο σύμβολο. Κλείνω το κείμενό μου για 

την πανέμορφη ταινία του Στέλιου, με τούτο το περιστατικό, που μου θύμισε πολύ το 

2 Gean Janeu, Ο άνθρωπος που φύτευε δέντρα, μτφρ.: Κώστας Πούλος, Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2008.
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Garden Latte ίσως, γιατί αγρίεψε ο κόσμος πολύ τελευταία και η δύναμή του αναδύεται 

ξανά για να μας αφυπνίσει:

Μέσα στην αλτάνα της γωνιάς, ένας άνθρωπος με τα πόδια χωμένα στο χώμα, μ’ ένα τενεκέδι 

δίπλα, με μικρά κλαδιά πρασινάδα καρφιτσωμένα στο σακάκι του, κοίταζε επίμονα τους 

περαστικούς. 

Φαινόταν νέος […] Τα μαλλιά του και τ’ αξύριστα γένια του ήταν άσπρα τα περισσότερα. Στο 

στήθος του βρόμικου και ξεβαμμένου απ’ τον ήλιο σακακιού του διέκρινες καθαρό και ξέβαφο 

το σχήμα του ξηλωμένου άστρου των Εβραίων. 

―Γιατί στέκει έτσι, ρώτησε η Γιαννίνα, τί κάνει;

―Περίμενε ένα λεπτό…

Πήρα το τενεκέδι από πλάι του, μπήκα στην παράγκα “οχτώ”, το γέμισα νερό και το ’δωσα στη 

Γιαννίνα.

―Άδειασέ το γύρω-γύρω στα πόδια του.

Η Γιαννίνα πλησίασε λίγο φοβισμένη κι έχυσε με προσοχή το νερό. 

Ο Εβραίος ξεκρέμασε απ’ το σακάκι ένα κλαδί πρασινάδα και της το πρόσφερε. Η Γιαννίνα τα 

’χασε. 

―Ρώτησέ τον τώρα τί είναι…

―Τί είστε;… τον ρώτησε με δισταγμό.

―Είμαι δέντρο, απάντησε και της χαμογέλασε.

[…] ―Γιατί είναι άσπρα τα γένια σας; είπε μελαγχολικά η Γιαννίνα. 

―Του χρόνου θα ’ναι καταπράσινα και τα γένια μου και τα μαλλιά μου

Μιλούσε ασάλευτος, αλλά τα μάτια του ήταν όλο χαρά […].3

(Παναγιώτης Θωμά)

**** 

3 Ιάκωβος Καμπανέλης, Μαουτχάουζεν, Κέδρος, Αθήνα 111981, σ. 37. 



ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΩΝ
GARDEN LATTE (2021)

85 

Αρνούμενος να είσαι συνάνθρωπος

«Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος». Γι᾽ αυτό, όπως συνεχίζει η Γένεσις, ο 

Θεός δημιουργεί την Εύα ως «βοηθό» του Αδάμ. Η λέξη βοηθός ετυμολογείται από το 

ουσιαστικό βοή (= κραυγή) και το ρήμα θέω (= τρέχω). Να, λοιπόν, ποιά είναι η 

πρωταρχική σημασία της: ένας άνθρωπος είναι μόνος, κραυγάζει για κοινωνία και 

επικοινωνία, και ένας άλλος άνθρωπος ακούει τη φωνή του και τρέχει να τον 

συναντήσει, για να βιωθεί η διαφορά στην ενότητα, η ενότητα στη διαφορά. Η ύπαρξη 

του άλλου συνιστά ιδρυτική πράξη της ζωής: η κλητική προσφώνηση του εσύ 

αναδεικνύει το εγώ, αμφότερα δε ολοκληρώνονται στο εμείς.

Πλην όμως, κάθε αγαπητική συνάντηση τελείται εν ελευθερία, συνιστά εκούσιο 

άνοιγμα εαυτού προς δεξίωση του άλλου. Όθεν, υπάρχει και η υπαρξιακή επιλογή της 

άρνησης εξόδου απ᾽ το εγώ, η συσπείρωση στη ναρκισσιστική αυτάρκεια. Αυτή είναι 

η αμαρτία (α- στερητικό και ρήμα μείρομαι = μετέχω): η μη απόκριση στην πρόσκληση 

της αγάπης, η μη προσφορά στον άλλο της χαράς μιας διαδοτικής περιχώρησης.

Η μόνη στο σπίτι της γυναίκα αναμένει την ώρα, που θα ανοίξει το καφενείο της 

γειτονιάς της. Μεταβαίνοντας εκεί επιθυμεί να συναντήσει τους άλλους, να 

καλλιεργήσει ζείδωρη σχέση, να εισέλθει στην Αιώνια Άνοιξη. Τούτη, όμως, η 

διάνοιξη εαυτού όχι μόνο δεν βρίσκει ανταπόκριση αλλά ούτε καν αναγνωρίζεται από 

τις εφησυχάζουσες συνειδήσεις των καιρών μας. 

Ένας περίκλειστος εαυτός, σε μια ιδιωτεύουσα κοινωνία: ιδού ο αποξενωμένος 

άνθρωπος σε μια αλλοτριωμένη κοινωνία (Σταύρος Σ. Φωτίου, Ιδρυτικό Μέλος της 

Κυπριακής Ακαδημίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου).

**** 

Η ταινία μικρού μήκους του ταλαντούχου Κύπριου σκηνοθέτη Στέλιου Στυλιανού με 

ωθεί για μια ακόμη φορά στη διαπίστωση ότι τα πράγματα του κόσμου —συνεπώς και 

η τέχνη— δεν αποτελούν παρά «συνάντηση» και δική μας διασταύρωση με αυτά. Ίσως 
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εντέλει να πρόκειται για αναγνώριση και εξήγηση, που εκπορεύεται από την 

πρόσκληση, αν μη και την πρόκληση, να στοχαστούμε πάνω στο νόημα της ύπαρξης. 

Η ζωή και η τέχνη (μ’ έναν λόγο τα συστατικά της ύλης και του πνεύματος, ή για να το 

πούμε διαφορετικά, η ίδια η Ιστορία) παρέχουν τη βάση, τα ερεθίσματα, τις αρμογές, 

τις λαβές, για ν’ αρπαχτούμε και να ανοιχτούμε, με ποικίλες τεχνικές και τρόπους, στον 

ίδιο τον εαυτό μας. Η γνώση του εαυτού είναι πάντα το πρώτο ζητούμενο. Αλλά το 

τελικό, που πληρώνεται και ολοκληρώνεται (ακριβέστερα: τελειούται) με το 

«τετέλεσται», βρίσκεται αλλού και χρειάζεται, για τη σωστή απάντησή του, τη βοήθεια 

επίσης του κοινού. Εδώ το «κοινό» υπεισέρχεται ως αναγκαιότητα συμμετοχικής 

κοινωνίας και φυσικά επισήμανσης του εσχατολογικού προορισμού μας. Μιλώ για την 

ενότητά μας με το πλήρωμα της Εκκλησίας, που είναι τελικά ο Κόσμος όλος και 

ουσιαστικά η συσσωμάτωση με το προϋπάρχον του Κόσμου και ενυπάρχον συνάμα εν 

αυτώ.

Το πρόβλημα βρίσκεται πάντοτε στις διαπραγματεύσεις μας με τον Θεό και στη 

δυσκολία μας να οργανώσουμε την αυτοτελείωσή μας, ώστε να αξιωθούμε να ιδούμε 

καθαρά και ν’ απολυτρωθούμε από τη σκοτεινή πλευρά τού κτήνους μέσα μας. Η 

αληθινή φύση του ανθρώπου, το μέτρον του ανθρώπου, δεν βρίσκεται στον 

υπεράνθρωπο παρά στον θεάνθρωπο. «Πάντων πραγμάτων μέτρον θεάνθρωπος», αυτή 

θα έπρεπε να είναι η θεολογική μετεξέλιξη του αρχαιοελληνικού μέτρου. 

Ωστόσο η απώλεια του μέτρου μπορεί να υφίσταται και εντός της ίδιας της 

Εκκλησίας. Για παράδειγμα, στο Άγιον Όρος υπάρχει μια προϊούσα ασφαλτόστρωση. 

Αυτό είναι κάτι που πληγώνει αισθητικά —και εντέλει θεολογικά— εφόσον το κάλλος 

συνιστά την ουσία του θείου. Όσο ασφαλτοστρώνεται η ψυχή, τόσο μειώνεται η 

υπόσταση του χωμάτινου εντός μας Θεού. Οφείλουμε να το προσέξουμε. Να μην 

αποξενωθούμε από την οικειότητά μας με τα απλά και ταπεινά, τη φυσικότητα δηλαδή 

της εν ημίν ανθρώπινης φύσης. Το χώμα παρέχει στον πήλινο άνθρωπο τη σφραγίδα 

της καταγωγής του, τη φυσική του σχέση με το θείον. Η πιστοποίηση της οντολογικής

μας σχέσης με τον απερίγραπτο Λόγο του Θεού εδράζεται ακριβώς στο αντιφέγγισμά 

της στο αδιατάρακτο πεδίο του χρόνου και του χώρου, όπως αυτό ενοποιείται στα 

εσώτατα της τρίσβαθης και άβατης ψυχής.

Φοβάμαι πως παρασύρθηκα από μια φιλοσοφημένη διάθεση στοχαστικής 

προέκτασης των επιμέρους στοιχείων που μας παρέχει η ζωή. Δεν είναι εύκολο να 

συγκρατεί κανείς την ωραιολογία του. Οι λέξεις παρασύρουν, και το ομολογώ καθαρά 
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ως λογοτέχνης που προσπαθεί μια ζωή να συναρμόσει τις λέξεις έτσι ώστε να αρέσουν 

η μία στην άλλη. Τελικά το μυστικό συνίσταται στο να κατορθώσουμε να περιλάβουμε 

τον Λόγο μέσα στη Σιωπή. Η Σιωπή, ο ήχος της Σιωπής: η μυστική αρμονία του 

Σύμπαντος, η εντός μας μουσική των ουρανίων σφαιρών.

Αυτό λοιπόν που αποκομίζω από την ταινία Garden Latte του Στέλιου Στυλιανού 

είναι ότι συγκλίνει συμβολικά προς την έκφραση του άναρθρου και του 

συγκεκριμένου. Με κινήσεις από την ανάποδη, η επαναλαμβανόμενη μοναξιά της 

ηλικιωμένης ηρωίδας αποκαλύπτει έναν άνθρωπο γυμνό και ξένο. Δεν θα έλεγα πως 

ζει και τρέφεται από τις αναμνήσεις της, γιατί ο σκηνοθέτης την θέλει να ενεργεί και 

στο τώρα, που δεν παύει φυσικά να λειτουργεί ως περίγραμμα αιώνιου παρόντος: 

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου… Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον… Σήμερον 

—και τώρα και πάντα, στο διηνεκές. Εξάλλου οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις της 

μοναχικής γυναίκας υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως προϋπήρξαν, πριν αυτή ακόμα 

σαρκωθεί. H αιώνια ιστορία της γέννησης και του θανάτου, της άνθισης του ανθρώπου 

στον παράδεισό του και της απόξένωσής του στο πεδίο της γήινης πτώσης του. Η 

«συνάντηση» της κυρίας αυτής με τα λουλούδια, η έκθεσή της στον έτσι κι αλλιώς 

αδιάφορο κόσμο, ο παλίνδρομος χρόνος που μετατρέπει τις κινήσεις της σε μουσική 

εκτέλεση του καθημερινού της ποιήματος, «πάντα με την ίδια προσοχή», όλα αυτά 

στελεχώνουν μια φανταστική πραγματικότητα που είναι και απόλυτα ρεαλιστική. Τι 

συνθέτει εξάλλου την πραγματικότητα και από ποιες συμπεριφορές της γίνεται 

αναγνωρίσιμη; Το παράδοξο, που βλέπω να εισάγεται στην ταινία, ενδεχομένως 

αναφέρεται σ’ αυτό ακριβώς που ως άνθρωποι έχουμε χάσει: τη χάρη να γευόμαστε 

την αίσθηση του σωτηριολογικού μυστηρίου, την ικανότητα να καθοράμε και κυρίως 

να απορούμε (Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Ποιητής, Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής 

Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών).

**** 


