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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ http://cine.gr/film.asp?id=2103&page=4
«Ήταν κάποτε ένα μικρό παιδί ιταλικής καταγωγής που ζούσε στις κακόφημες
συνοικίες της Little Italy στη Νέα Υόρκη. Φόνοι, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών,
αυτοκινητοκυνηγητά και απειλές από «προστάτες» σημάδεψαν τα πρώτα του
χρόνια. Κάποτε το παιδί μεγάλωσε και πήγε στο Hollywood, για να κάνει την τύχη
του. Ο μαγικός κόσμος του κινηματογράφου του χάρισε την καταξίωση και τον τίτλο
ενός από τους μεγαλύτερους κινηματογραφιστές εν ζωή. Του εξασφάλισε όμως και
το καταφύγιο για να στεγάσει και να αξιοποίησει τις μνήμες του από εκείνα τα
πρώτα δύσκολα χρόνια στην Little Italy. Ισως και τη δυνατότητα να συμβιβάσει το
λεκιασμένο

του

παρελθόν

με

1

το

λαμπρό

του

παρόν.

Θα αναγνωρίσατε βεβαίως την ιστορία του Martin Scorsese, του ανθρώπου που μας
χάρισε αριστουργήματα όπως ο «Ταξιτζής» και τα «Καλά Παιδιά». Στους
«Κακόφημους Δρόμους», μια από τις πρώτες ταινίες που καταπιάνονται με τα
σκοτεινό σύμπαν της underground Νέας Υόρκης βρίσκουμε ψήγματα της ιδιοφυίας,
του ωμού ρεαλισμού και της σκοτεινής, σχεδόν μελαγχολικής, διάθεσης που θα
χαρακτηρίσουν τα πιο ώριμα έργα του. Από τις πρώτες κιόλας σκηνές διαφαίνεται
το κεντρικό μοτίβο της ταινίας, η εσωτερική πάλη ενός εκκολαπτόμενου γκάγκστερ
του Charlie (Harvey Keitel) και η σταδιακή απαγκίστρωσή του από την αμαρτωλή
ζωή του. Ή τουλάχιστον η προσπάθεια του να ξεφύγει από τα χρέη που τον πιέζουν,
τα παράπονα της ερωμένης του που θέλει να ζήσουν φυσιολογικά, τον μισότρελο
ξάδερφό της (Robert de Niro) που τον εκθέτει συνεχώς και τη δική του τάση να
συμπεριφέρεται σα μαφιόζος. Βέβαια στο Mean Streets δεν υπάρχει η υμνητική
διάθεση ενός «Νονού» προς μια συμμορία που κυβερνα τη μισή πολιτεία. Οι ήρωες
είναι περισσότερο καρικατούρες, κάνουν λάθη, χρωστάνε της μιχαλούς, αγαπούν,
φοβούνται, πάνε σινεμά και γενικά είναι πιο ευάλωτοι από κάθε ξεπεσμένο
Κορλεόνε. Καθοδηγητή τους έχουν ένα Θεό που με ιταλική προφορά τους λέει: «Δεν
επανορθώνεις τις αμαρτίες σου στην εκκλησία, αλλά στους δρόμους. Όλα τα
υπόλοιπα είναι μαλακίες, και το ξέρεις…» (από μια σκηνή στην εκκλησία στην αρχή
του έργου). Εξαιρετική η απεικόνιση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος μέσα στο
οποίο ζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με τα συγκεκριμένα πάθη. Από τα μπαρ στα
μπιλιάρδα και από τα μικρά διαμερίσματα στις σκοτεινούς δρόμους του τίτλου
(ακόμη και οι γιορτές γίνονται στο σκοτάδι) δεν υπάρχει πουθενά μια χαραμάδα
διαφυγής για τον ήρωα. Δεν πολυκατάλαβα γιατί ο De Niro θεωρείται
πρωταγωνιστής από τη στιγμή που ο Keitel έχει πολύ πιο ολοκληρωμένο ρόλο».
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Η επιλογή της ταινίας «Κακόφημοι Δρόμοι» γίνεται στο πλαίσιο των
εγκληματολογικών θεωριών της αστεακής εγκληματολογίας. Το περιεχόμενο της
ταινίας παραπέμπει εμφανώς στην αμερικανική κοινωνιολογική σχολή του Σικάγου
και τις θεωρίες της κοινωνικής αποδιοργάνωσης. Οι ανομικές προσεγγίσεις, ομοίως
συναρτώνται με το εξηγητικό πλαίσιο της «κυριαρχίας του εγκλήματος», ενώ η
πολιτισμική σύγκρουση αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο για την ερευνητική και
θεωρητική ανάλυση παρόμοιων εγκληματολογικών φαινομένων ενταγμένων σε
πολυπολιτισμικό πλαίσιο όπως το δεδομένο των μεγάλων αμερικανικών πόλεων.
Ερευνητικά, η αφετηρία της ενδοαστεακής κατανομής του εγκλήματος είναι η
Οικολογική Σχολή του Σικάγου, η συ βολή της οποίας διατρέχει όλες τις
μεταγενέστερες έρευνες αστεακής και περιβαλλοντικής εγκληματολογίας στην
Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα, παραμένει αντιπροσωπευτική η έρευνα της
γράφουσας για την «Βίαιη εγκληματικότητα σε αστεακό περιβάλλον: Στην Αθήνα,
προϊόν ραγδαίας αστικοποίησης» (1989) και όσες ακολούθησαν από την ίδια
αναφορικά με τα συναφή φαινόμενα του φόβου του εγκλήματος και της πρόληψης
της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο.
Ενδεικτικό των παραπάνω το συνημμένο άρθρο Ζαραφωνίτου Χ., στο:
Χ.Ζαραφωνίτου και Ε.Χρυσοχόου, Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας;
Εγκληματολογική διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων και αναπαραστάσεων, στο
Χ.Ζαραφωνίτου (Διευθ.Έκδ.) Εγκληματολογικές Μελέτες/Criminological Studies,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου,
Τ. 1, Αθήνα, 2015, ελληνικά-αγγλικά.
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