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dt news
απο τον Δημητρη μαυροκεφαλιΔη 

O 
συγγραφέας James Collins 
από το Romney Marsh 
της νότιας Αγγλίας και ο 
φωτογράφος Neil Gosling 

από το δυτικό Λονδίνο εγκατέλειψαν 
την Αγγλία και την καριέρα τους για 
να εγκατασταθούν στη Σύμη, όπου και 
ζουν τα τελευταία οκτώ χρόνια. Σήμερα 
γράφουν το σενάριο για μια ταινία με 
τίτλο Shocking the Donkeys, που θα θυ-
μίζει το Μamma Mia!, αφού θα γυριστεί 
σε ελληνικό νησί, αλλά θα αναφέρεται 
στα γεγονότα και στις συζητήσεις που 
προκάλεσαν τον Ιούνιο του 2008 οι γά-
μοι ομόφυλων ζευγαριών στην Τήλο. 

Πώς προέκυψε η ιδέα για την ταινία; 
James: Ήθελα να γράψω μια ταινία που 

το θέμα της να διαδραματίζεται σε ένα 
από τα νησιά των Δωδεκανήσων. Αλλά 
μια ταινία χρειάζεται ένα καλό θέμα, 
κάτι που να δημιουργεί ένταση. Θυμή-
θηκα, λοιπόν, πόσο αμφιλεγόμενο είχε 
γίνει το θέμα των gay γάμων στην Τήλο 
το 2008 και συνειδητοποίησα ότι αυτό 
αποτέλεσε μια διαμάχη πολιτισμών. 
Ένας τρόπος ζωής που είναι σήμερα 
αποδεκτός από πολλές χώρες δεν ανα-
γνωρίζεται ακόμη από την Ελλάδα, και 
πιθανόν ακόμη περισσότερο στα νησιά 
που είναι κοινωνικά πιο συντηρητικά. 
Με τον καιρό συνειδητοποίησα ότι οι 
Έλληνες δεν πολυνοιάζονται για το αν 
είναι οι ξένοι gay και αποδέχονται τον 
gay τουρισμό, αλλά δεν τους αρέσει τό-
σο πολύ όταν οι δικοί τους άνθρωποι 

που είναι ομοφυλόφιλοι αποζητούν να 
παντρευτούν. Κι αυτό από μόνο του εί-
ναι ένα ωραίο θέμα για την ταινία μου.  

Π οιους ηθοποιούς, τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό, θα θεωρούσες ιδα-

νικούς για τους ρόλους της ταινίας; 
James: Η ταινία έχει τέσσερις βασικούς 
χαρακτήρες και άλλους τέσσερις δευ-
τερεύοντες, μαζί με κάποιους άλλους 
πρόσθετους. Μία από τις ηρωίδες είναι 
μια τυπική γιαγιά ηλικίας 70 χρόνων 
και γι’ αυτό ίσως να είναι δύσκολο να τη 
βρούμε. Η ταινία χρειάζεται τρεις ηθο-
ποιούς για να παίξουν τους εξαιρετικά 
όμορφους Έλληνες άντρες ηλικίας γύ-
ρω στα 27 (ο Πέτρος και ο Στέλιος) και 
στα 19 (ο Μερκούρης), οπότε ηθοποιοί 

όπως ο Κώστας Σόμμερ, ο Γιάννης Σπα-
λιάρας, ο Αποστόλης Τότσικας, ο Σάκης 
Ρουβάς, ο Γιάννης Αϊβάζης ή ο Αλέξαν-
δρος Παρθένης θα ήταν ιδανικοί.
Νeil: Να σημειώσω ότι δεν έχουμε συ-
ζητήσει ακόμη με κανέναν από τους 
παραπάνω. Είναι μόνο παραδείγματα 
του τύπου εμφάνισης και στιλ ηθοποι-
ών που θα θέλαμε. Η ταινία χρειάζεται 
ακόμη έναν πολύ ωραίο ξανθό, ανοιχτό-
χρωμο στην επιδερμίδα για να ενσαρ-
κώσει τον Αμερικανό (Alex) που ερω-
τεύεται τον Έλληνα. Θα πρέπει να είναι 
σαν ένας νέος Brad Pitt ή Matt Damon, 
αλλά έχουμε ήδη βρει έναν ηθοποιό γι’ 
αυτόν το ρόλο. Θα χρειαστούμε επίσης 
ένα δήμαρχο, έναν αστυφύλακα και μια 
νεαρή ρεπόρτερ. Πιθανόν στόχος μας 
είναι να βρούμε νέους Έλληνες ηθο-
ποιούς που θα πρέπει να μιλάνε καλά 
αγγλικά, με ελληνική όμως προφορά. 
Η ταινία θα είναι στα αγγλικά, αλλά θέ-
λουμε το κοινό να καταλαβαίνει ότι οι 
ηθοποιοί μιλούν ελληνικά. Η σεξουαλι-
κή ταυτότητά τους είναι αδιάφορη. Σε 
λίγες ημέρες θα βγάλουμε μια ανακοί-
νωση για casting ηθοποιών στο blog μας 
(http://www.symidream.com/movie), 
έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να στεί-
λει το βιογραφικό του. 

Ο 
τίτλος της ταινίας, Shocking 
the Donkeys (Σοκάροντας τα 
Γαϊδούρια), πώς προέκυψε; 

James: Υπάρχει μια αγγλική έκφραση 
σχετική με το «φόβο των αλόγων». Ένας 
διάσημος Άγγλος στρατηγός το 18ο 
αιώνα είχε πει ότι δεν τον νοιάζουν οι 
ομοφυλοφιλικές δραστηριότητες στο 
στράτευμα, αρκεί αυτές να μην τρομο-
κρατούσαν τα άλογα. 
Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η  
ταινία; 
Neil: Είναι προγραμματισμένο να ολο-
κληρωθεί το σενάριο μέχρι το Μάρτιο 
του 2011. Οι προετοιμασίες της πα-
ραγωγής έχουν ήδη αρχίσει και ελπί-
ζουμε ότι όλα θα είναι έτοιμα για να 

ξεκινήσουμε τα γυρίσματα το επόμενο 
καλοκαίρι. Το μοντάζ θα γίνει το φθινό-
πωρο του 2011 και την άνοιξη του 2012 
η ταινία θα είναι έτοιμη για προβολή. 
Το budget της ταινίας είναι γύρω στα 
500.000 ευρώ. Έχουμε ήδη εξασφαλί-
σει δύο μεγάλες εταιρίες ως χορηγούς 
της ταινίας στα μεγάλα φεστιβάλ, ενώ 
ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες διανομής.   

Η 
ταινία θα γυριστεί εξολοκλή-
ρου στην Ελλάδα; 
James: Το μεγαλύτερο μέρος θα 

γυριστεί στην Ελλάδα, αλλά τις πρώτες 
σκηνές, πριν ο ήρωας αποφασίσει να 
γυρίσει στην πατρίδα του για γάμο, θα 
τις κάνουμε στη Νέα Υόρκη. Την παρα-
γωγή της ταινίας έχουν αναλάβει δύο 
ανεξάρτητες βρετανικές κινηματογρα-
φικές εταιρίες, η Olympus Productions 
και η Andzoo Productions. Έτσι θα τη 
χαρακτήριζα «indie» ταινία. 
Πόσο εύκολο είναι να αφήνει κανείς 
μια καριέρα στην Αγγλία για ένα αβέ-
βαιο μέλλον στην Ελλάδα; 
James: Τη στιγμή που φύγαμε από την 
Αγγλία οι φωτογραφήσεις του Neil άρ-
χισαν να αναγνωρίζονται κι εγώ άρχι-
σα να δουλεύω στο BBC. Οπότε ήταν 
ακριβώς η ακατάλληλη στιγμή να αφή-

σουμε την Αγγλία. Παρ’ όλα αυτά, δεν 
ήταν δύσκολη η απόφαση, αλλά είχα-
με πολλά να σκεφτούμε: τα παιδιά του 
Neil που ζούσαν στη Σκοτία, αλλά ήταν 
ταξίδι μιας ημέρας για να πάμε σ’ αυτά 
είτε ήμασταν Αγγλία είτε Ελλάδα. Ήταν 
μια ερώτηση που κάναμε όμως στους 
εαυτούς μας: «Τι είναι αυτό που ονει-
ρευόμαστε;». Ονειρευόμασταν να ζή-
σουμε σε ένα μικρό ελληνικό νησί. Και 
έτσι τα καταφέραμε. 
Πώς ήταν η ζωή σας πριν έρθετε στη  
Σύμη; 
James: Ο Neil ήταν παντρεμένος και 
έχει δύο παιδιά και φέτος μάλιστα έγινε 
και παππούς για πρώτη φορά στα 42. 
Έτσι είναι τώρα «ο παππούς Neil» για 
τους ντόπιους. Και κατάλαβε ότι είναι 
gay όταν ήταν στα 25 του, μετά το γάμο 
που είχε κάνει. 
Θα παντρευόσασταν ποτέ στην  
Ελλάδα;
Νeil: Τη σχέση μας την έχει ευλογήσει 
ένας σαμάνος στο Περού, όπου κάνα-
με διακοπές το 2007, αλλά δεν είμαστε 
παντρεμένοι. Αν η Ελλάδα επιτρέψει 
τους γάμους ομοφυλοφίλων, θα το σκε-
φτούμε πολύ σοβαρά. Έχουμε αποφα-
σίσει ότι, αν παντρευτούμε ποτέ, αυτό 
θα γίνει στην Ελλάδα.  

Η gay version τΟυ «mamma mia!»
με αφορμη τουσ γαμουσ στην τηλο

η ιστορια των gay γαμων στην τηλο το 2008 ενεπνευσε ενα ζευγαρι αγγλων που ζει 
μονιμα στην ελλαδα να γραψει ενα σεναριο για ταινια.

Πρωταγωνίστρια του Shocking the Donkeys είναι μια γιαγιά (Menni), που στα 70 
της χρόνια ζει σε ένα πολύ παραδοσιακό ελληνικό νησί. Ο εγγονός της (Πέτρος) 
είναι ένας νέος που έχει γεννηθεί στο νησί, αλλά σε ηλικία 16 ετών μετακόμισε 
με τη μητέρα του στη Νέα Υόρκη. Η ευχή που του έχει δώσει είναι να επιστρέψει 
και να παντρευτεί μια κοπέλα από το νησί. Όταν μάλιστα η γιαγιά μαθαίνει ότι ο 
εγγονός της όντως έρχεται στο νησί για να παντρευτεί, η χαρά της είναι μεγάλη. 
Μέχρι να ανακαλύψει όμως ότι η νύφη είναι... γένους αρσενικού (Alex). Στην ται-
νία θα δούμε κι άλλους χαρακτήρες, όπως τον Στέλιο, που είναι κρυφά gay, μιας 
και είναι παντρεμένος, τον Γιώργο, που είναι ο διεφθαρμένος αστυφύλακας του 
νησιού, τον Τάκη, που είναι ο δήμαρχος που δεν μπορεί να αποφασίσει αν είναι 
νόμιμο να κάνει το γάμο και κατά πόσο μπορεί να τον βλάψει επαγγελματικά. Την 
Jane, που είναι η μοναδική ρεπόρτερ του νησιού, και το 19χρονο Μερκούρη, γιο 
του δημάρχου, που αντιπροσωπεύει τη σημερινή, πιο ανοιχτόμυαλη νέα γενιά. «To 
θέμα της ταινίας έχει να κάνει με την αληθινή ευτυχία και με το ότι είναι καλύτερα 
να ζεις την αλήθεια παρά να ζεις μέσα σε ένα ψέμα» λέει ο James.  

τΟ σενaριΟ τΗσ ταινiασ

ηθοποιοι οπωσ ο Κωστασ σομμερ, ο γιαννησ σπαλιαρασ, 
ο αποστολησ τοτσιΚασ, ο σαΚησ ρουβασ, ο γιαννησ αϊβαζησ 

ή ο αλεξανδροσ παρθενησ θα ηταν ιδανιΚοι για το Καστ. 
}
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Ο Neil Gosling (αριστερά) 
και ο James Collins.


