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Ο ΦΟΒΟ ΣΡΩΔΙ ΣΑ ΩΘΙΚΑ – ANGST ESSEN SEELE AUF
Με ηελ ζπνπδαία ηαηλία ηνπ κεγάινπ Γεξκαλνύ ζθελνζέηε Ράηλεξ Βέξλεξ Φαζκπίληεξ Ο
ΦΟΒΟΣ ΤΡΩΔΙ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ ε Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λεκεζνύ αξρίδεη ηηο πξνβνιέο ηεο γηα
ηελ λέα ρξνληά. Έλα θνηλσληθό ζρόιην πάλσ ζηελ κεηαλάζηεπζε, ηνλ ξαηζηζκό, ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, ηνλ εζσηεξηθό δηραζκό, αιιά θαη κηα ηαηλία ύκλνο ζηελ αγάπε.

Μπαίλνληαο ζ έλα κπαξ όπνπ ζπρλάδνπλ μέλνη πξνθεηκέλνπ λα μεθύγεη από ηελ βξνρή, κηα
εμεληάρξνλε ρήξα πνπ εξγάδεηαη σο θαζαξίζηξηα, γλσξίδεη έλαλ Μαξνθηλό, ηνλ Αιί, ν νπνίνο είλαη ηνπιάρηζηνλ
ρξόληα λεώηεξόο ηεο. Ο Αιί ρνξεύεη καδί ηεο, ηελ ζπλνδεύεη ζην
ζπίηη θαη θνηκνύληαη καδί. Σύληνκα ν Αιί κεηαθνκίδεη ζην δηακέξηζκά ηεο, δνθηκάδεη λα ζπγθαηνηθήζεη καδί ηεο θαη νη δπν ηνπο απνθαζίδνπλ θάπνηα ζηηγκή λα παληξεπηνύλ, πξνθαιώληαο
όκσο έηζη ηελ απνδνθηκαζία, αιιά θαη ηνλ νξγή από ηνλ πεξίγπξό ηνπο.
Ο θόβνο ηεο κνλαμηάο νδεγεί ηελ Έκη θαη ηνλ Αιί ζηελ ζύκπξαμε ελόο γάκνπ εληειώο παξάδνμνπ γηα ηα θνηλσληθά δεδνκέλα. Η δηαθνξά ηεο ειηθίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο θαηαγσγήο, απνηεινύλ πεγή αληηδξάζεσλ ηόζν από ην νηθνγελεηαθό όζν θαη από ην θηιηθό θαη επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ ηεο Έκη. Καλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηνπο ιόγνπο πνπ ώζεζαλ
απηνύο ηνπο δύν αλζξώπνπο ζε απηή ηελ απόθαζε. Γη’ απηνύο ε Έκη είλαη κία μεκσξακέλε
γξηά θαη ν Αιί έλαο βξσκηάξεο αιινδαπόο. Έλαο κόλν παξάγνληαο κπνξεί λα κεηαζηξέςεη
ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ: ε ηδηνηέιεηα. Δπηζηξαηεύνληαο ινηπόλ ην πξνζσπηθό ηνπο
ζπκθέξνλ, παξακεξίδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε δεθηηθά θαη ζπκπαζεηηθά
ππνθείκελα. Τελ ίδηα ζηηγκή, όκσο, ην ίδην ην δεπγάξη αληηκεησπίδεη ηα πξώηα ηνπ
πξνβιήκαηα. Θα θαηαθέξεη λα ζπλερίζεη ηελ θνηλή ηνπ πνξεία ή ζα επεξεαζηεί από ηε ζπλαλαζηξνθή κε ην αιινηξησκέλν πεξηβάιινλ; Ο Φαζκπίληεξ θαηαθέξλεη λα ζπκπηύμεη δύν
είδε ξαηζηζκνύ ζε κία ηαηλία. Τελ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε έλα «αηαίξηαζην»
δεπγάξη θαη ηε ξαηζηζηηθή αληηκεηώπηζε ελόο αιινδαπνύ κεηαλάζηε. Τνπνζεηώληαο έλα
«πξνβιεκαηηθό» δεπγάξη ζε κία θνηλσλία πνπ δελ είλαη έηνηκε λα δερηεί ηέηνηνπ είδνπο
αιιαγέο, ελεξγνπνηεί μελνθνβηθέο αληηδξάζεηο θαη ηάζεηο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ.
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