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* Η Ιρινα Μπόικο «Στην άκρη της µπλε-µπλε θάλασσας» 

 

Ανύπαντρη µητέρα και µετανάστρια 

 

Του ΒΑΣΙΛΗ ΡΟΥΒΑΛΗ 

 

Η κινηµατογραφία της Ιρίνα Μπόικο επηρεάζεται από τα βιώµατά της: 

µετανάστευσε στην Ελλάδα από την Ουκρανία, φέρνοντας στις αποσκευές της το 

ταλέντο της. Σπούδασε θέατρο και κινηµατογράφο, αλλ' απασχόλησε για πρώτη 

φορά το σινεφίλ κοινό µε την ταινία της «Υπάρχουν λιοντάρια στην Ελλάδα;». 

Ακολούθησαν οι ταινίες «Κυριακή εννιά µε εννιά» και «Ο κλέφτης» (που 

µάλιστα συµµετείχε στην περσινή Μπερλινάλε). Η φετινή δουλειά της «∆ίπλα 

στην άκρη της µπλε-µπλε θάλασσας», που απέσπασε στο Φεστιβάλ ∆ράµας την 

εύφηµο µνεία της κριτικής επιτροπής, µας έδωσε αφορµή για µια συζήτηση 

γύρω από τα µελλοντικά της σχέδια. 

 

Στην «Άκρη της µπλε-µπλε θάλασσας» 

πρωταγωνιστεί η ανάγκη για ελπίδα και 

ολοκλήρωση. Μια οικονοµική µετανάστρια ζει 

µε τη µικρή κόρη της στο περιθώριο της 

κοινωνικής πραγµατικότητας. Η σχέση τους 

επηρεάζεται από τις δυσκολίες επιβίωσης αλλά 

και επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο. «∆εν έχει 

σηµασία εάν η ανύπαντρη µητέρα που 

παρουσιάζω είναι µετανάστρια ή Ελληνίδα. 

Θέλω να συγκινήσω τους θεατές, να τους δείξω 

ότι όλοι έχουν δικαίωµα στο όνειρο», εξηγεί η 

Ιρίνα Μπόικο, που δηλώνει τυχερή για τη δυνατότητα να γυρίζει τις ταινίες που θέλει, 

να δοκιµάζεται στον κινηµατογράφο, να βρίσκει εκφραστικές διεξόδους.  

 

Αν και θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχηµένη και δηµιουργεί προσδοκίες για την 

καλλιτεχνική πορεία της, εκείνη δηλώνει µετριοπαθής. «Τα βραβεία δεν κάνουν 

Η Ιρίνα Μπόικο µε τη µικρή Βασιλική Καρρά 

στην ταινία 
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καλύτερες τις ταινίες, ούτε κανείς τις εκτιµά περισσότερο. Απλώς, βρίσκουν 

ευκολότερα τον δρόµο προς το κοινό». Ενώ σπεύδει να σηµειώσει µε έµφαση: «∆εν 

παραµυθιάζοµαι µε τίποτε, δεν είµαι κάτι ανώτερο από αυτό που νοµίζω για τον 

εαυτό µου. Χαίροµαι όταν εκτιµάται η δουλειά µου, αυτό µόνον».  

 

Η ηρωίδα της πασχίζει να ικανοποιήσει τον µητρικό ρόλο, να είναι ταυτόχρονα 

γυναίκα, να αντιµετωπίζει την κοινωνική υποτίµηση, να υπερασπίζεται το «εγώ» της. 

«Βασίστηκα σε πραγµατική ιστορία», λέει η Μπόικο. «Ήθελα να την κάνω ταινία για 

να ευαισθητοποιήσω το κοινό. Πολλοί έχουν έρθει και µου λένε για τη συγκίνηση 

που ένιωσαν βλέποντάς την. Αυτό είναι το κέρδος µου». 

- Είναι το µικρό φορµά ένα «σκαλοπάτι» για 

τη συνέχεια ενός κινηµατογραφιστή; 

 

- «Οχι, δεν το πιστεύω. Για µένα είναι 

ανεξάρτητο είδος τέχνης. Εάν αύριο κάνω 

µία ή δύο µεγάλου µήκους ταινίες, τίποτε δεν 

µε εµποδίζει να επιστρέψω στο µικρό φορµά 

εάν έχω µια µικρή ιστορία που της ταιριάζει 

η αφήγηση σ' αυτή τη µορφή. Είναι όπως στη λογοτεχνία: γιατί κάποιοι 

γράφουν διηγήµατα ή µυθιστορήµατα; Γελάω µε την ευχή "άντε, µε το καλό 

και για µεγάλου µήκους"»... 

 

 

- - Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που έχει εκφραστικές ανάγκες και δοκιµάζει να 

τις µεταφέρει, όντας µετανάστης όπως εσείς, σ' ένα διαφορετικό-ξένο 

περιβάλλον; 

 

«Πρέπει να έχει γυµνές εσωτερικές χορδές, να είναι ανοιχτός στα ερεθίσµατα. 

Οι δύσκολες συνθήκες ζωής βοηθούν στην καλλιτεχνική δηµιουργία, σ' έναν 

βαθµό µόνον. Γιατί θεωρώ ότι οι εµπειρίες είναι θετικές και χρήσιµες, αλλά 

δεν σηµαίνει πάντοτε ότι µ' αυτές µπορείς να κάνεις τέχνη. Μπορώ να πω 

ευθέως, για τη δική µου περίπτωση τουλάχιστον που έζησα τον ρατσισµό, ότι 

εάν έχεις περάσει δυσκολίες στη ζωή, µαθαίνεις τουλάχιστον να δείχνεις 
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κατανόηση και δεκτικότητα προς τους άλλους. Ας σηµειωθεί ότι σπάνια 

ακούγονται τα θετικά που κάνουν οι µετανάστες για την Ελλάδα». 
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