
Ακούτε το podcast “στη φούσκα μας”, 

Μια παραγωγή της Womanlandia 

Ένας μονόλογος της Λένας Φουτσιτζή με αφορμή τις ειδήσεις που προσπερνάμε γρήγορα 

Καλώς ήρθατε στη φούσκα μας. 

Έχουν περάσει κάποια χρόνια από το περιστατικό που θα σας διηγηθώ. 

Περπατούσα στο δρόμο με μία φίλη μου είχαμε πολλά κοινά και κάναμε Πάντα ωραίες 

συζητήσεις. Ήταν η πρώτη φορά που διαφωνήσαμε τόσο έντονα 

Η αφορμή ήταν ο Kanye West. 

Ήταν η χρονιά που είχε βγει το Yeezus. Ήταν Ίσως η Πρώτη χρονιά που είχαν γεμίσει όλα 

τα μέσα με το όνομα του Kanye West. 

Αλλά όταν λέω μέσα εννοώ τα λευκά μέσα, διότι αυτό ήταν και η αφορμή της διαφωνίας 

μας. Ήταν σχεδόν ιεροσυλία να πεις τότε ότι δεν σου αρέσει o Kanye. Και για να το κάνω 

πιο συγκεκριμένο, όχι ότι δεν σου αρέσει ακριβώς, αλλά ότι δεν σου φαίνεται ότι 

πρόκειται περί μεγαλοφυΐας. 

Το επιχείρημα τότε, και το επιχείρημα τώρα, είναι ότι ο λόγος που o West έγινε τόσο 

μεγάλο φαινόμενο, είναι ότι ήταν ένας μαύρος που δεν ήταν απειλητικός προς τους 

λευκούς. Είναι ίσως ταλαντούχος μουσικός άλλο τόσο ταλαντούχοι υπάρχουν πάρα 

πολλοί. 

Αυτός ξεχώρισε γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος υπονοώντας ή μιλώντας για 

την θέση των μαύρων στην Αμερική. Επειδή είχε φοιτήσει σε ένα γνωστό πανεπιστήμιο. 

Eπειδή μιλούσε την γλώσσα που εμείς καταλαβαίνουμε Επειδή έκανε τους λευκούς να 

νιώθουν καλά με το ρατσισμό τους. Δεν τους έφερνε σε δύσκολη θέση, τους άρεσε πολύ, 

άρα δεν είναι ρατσιστές. 

Η φίλη μου ενοχλήθηκε τόσο πολύ που τον αποκάλεσα σκυλάκι για τα σαλόνια της Anna 

Wintour που Σταμάτησε στο δρόμο και άρχισε να φωνάζει. 

Τότε αυτή η διαφωνία φάνταζε σχεδόν κωμική αν και αναρωτήθηκα για την ένταση της. 

Τότε ο Kanye West ήτανε απλώς ένας μουσικός. Δεν είχε και τόση σημασία αν θεωρείται 

μεγαλοφυΐα ή όχι. Είναι έτσι κι αλλιώς κάτι που δεν προσδιορίζεται εύκολα. 



Τώρα όμως έχει σημασία τι πιστεύουμε για αυτόν. 

Όταν αποκαλύφθηκαν οι συνθήκες ζωής της Britney Spears και συζητήθηκαν οι λόγοι που 

οδήγησαν στην ουσιαστική φυλάκισή της για δεκατρία χρόνια, που ήταν ότι ξύρισε το 

κεφάλι της και επιτέθηκε σε παπαράτσι με μια ομπρέλα, αναρωτηθήκαμε τι πρέπει να 

κάνει ο Kanye West για να αναγνωριστεί η προβληματική του συμπεριφορά; η Britney 

ήταν τρελή και Καημένη, μία θλιβερή προσωπικότητα που χορεύει καλά, ο Kanye όμως 

ένας εκκεντρικός Εξαιρετικός μουσικός, μοναδικός στη γενιά του με ρεκόρ βραβείων. 

Από τότε έχει απειλήσει ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τη γυναίκα των παιδιών του και 

τώρα με τη βοήθεια των συντηρητικών του Fox news που τον θεωρούν ιδανική μαριονέτα 

αρχίζει και εκφράζει ακόμα πιο ακραίες απόψεις μιλώντας πια με ανοιχτό αντισημιτισμό, 

ρατσισμό, παλαβές θεωρίες Συνωμοσίας, και καθαρό μίσος. 

Στις τρεις Οκτωβρίου ο West φόρεσε μπλούζες με την επιγραφή White lives matter, Όρος 

σχετίζεται μεταξύ άλλων με μία νεοναζιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε ως μία 

ρατσιστική απάντηση στο κίνημα black lives matter. 

Στις 6 Οκτωβρίου σε συνέντευξη στο Fox news West φοράει έναν υπέρηχο γύρω από το 

λαιμό του και ισχυρίζεται ότι Το 50% της μαύρης φυλής εξαφανίζεται λίγο εκτρώσεων και 

αναφέρεται στην τραγουδίστρια Lizzo λέγοντας ότι η τα παραπανίσια κιλά είναι 

γενοκτονία της μαύρης Φυλής 

Στις 15 Σεπτεμβρίου ο West ισχυρίζεται ότι ο George Floyd πέθανε από fentanyl και όχι 

από ασφυξία που προκλήθηκε από τον αστυνομικό που ήταν γονατισμένος πάνω στο 

λαιμό του για εννιά λεπτά. 

Είναι τόσο πρωτοπόρος και τόσο σπουδαίος μουσικός ώστε να συγχωρείται η 

συμπεριφορά του; 

Eίναι η ψυχική του ασθένεια δικαιολογία για τη συμπεριφορά του;


Oφείλουμε να τον αντιμετωπίσουμε με περισσότερη περίσκεψη από ένα τυχαίο ρατσιστή; 

Η προθυμία του κοινού να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά του ως καλλιτεχνική έκφραση 

είναι ίσως ακόμη πιο ενοχλητική από τα γεγονότα που αναφέρθηκαν. H Julia Fox 



περιέγραψε με αυτά τα λόγια το μουσικό βίντεο στο οποίο ο West απειλούσε να 

δολοφονήσει τον πρώην σύντροφο της Kim Kardashian. 

Η επιμονή του κοινού να αγνοεί αυτή τη συμπεριφορά να τη δικαιολογεί και όταν 

στριμώχνεται να τη χαρακτηρίζει χαριτωμένη εκφράζει μία γενικότερη στάση απέναντι σε 

ένα στερεότυπο της ανδρικής μεγαλοφυίας πού επιτρέπεται να βασανίζει, να απομονώνει, 

να υποτιμά, όλα στο χάρη της τέχνης ή της επιστήμης 

Η τηλεόραση τα βιβλία οι ταινίες είναι γεμάτες με ήρωες με μεγάλα ψυχολογικά εμπόδια 

που 

μεγαλουργούν 

Ποιος δεν έχει γελάσει με το Sheldon Cooper. 

Ο Monk. 

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ήρωες αυτού του είδους. 

Καθόλου συμπωματικά αυτοί ήρωες είναι άντρες, και χωρίς μία γυναίκα να τους φροντίζει, 

δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. 

Μερικές φορές αυτές οι γυναίκες είναι επίσης επιστημόνισσες. Μπορεί και καλές 

επιστημόνισσες. 

Αλλά σίγουρα δεν είναι μεγαλοφυές. 

Και σίγουρα δεν τους επιτρέπονται οι εκκεντρικότητες. 

Ο μύθος της εκκεντρικής μεγαλοφυΐας δεν είναι κάτι καινούργιο. Η εξήγηση είναι 

διαχρονική. Το σύμπαν είναι απειλητικό. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το περιβάλλον μας 

οι μεγάλες εταιρείες. 

Οι κυβερνήσεις, όλοι λειτουργούν εναντίον μας. Η μόνη μας ελπίδα είναι ξεχωριστές 

προσωπικότητες. Κάποιες μονάδες που αντιστέκονται και έχουν την τρέλα να 

διαφοροποιηθούν. 

Το στερεότυπο της εκκεντρικής μεγαλοφυίας εμφανίστηκε στην εποχή του Ρομαντισμού. 

Τα παραδείγματα είναι πολλά: 

Για παράδειγμα ο Λόρδος Βύρωνας, ο Σέλλει, 

Και πολύ πριν από τον Kanye West, o Oscar Wilde ίσως ο πρώτος που περιέγραψε με 



αυτή τη λέξη τον ίδιο του τον εαυτό. 

Είναι σωστό να συγκρίνουμε αυτές τις προσωπικότητες με το ταλέντο του Kanye West. 

Να δικαιολογούμε τη συμπεριφορά του επειδή δηλώνει καλλιτέχνης, και μάλιστα ο 

μεγαλύτερος καλλιτέχνης που υπήρξε ποτέ; 

H πληθώρα των οπαδών του τον ακολουθεί πιστά. Αγοράζει τα παπούτσια του και 

περιμένει με ανυπομονησία το επόμενο άλμπουμ. Eπιμένει να υποτιμά τη συμπεριφορά 

του 

γιατί η ποπ κουλτούρα έχει εμμονή με το στερεότυπο. ;Oσο πιο εκκεντρική η 

συμπεριφορά, τόσο πιο μεγάλη η δημιουργικότητα. 

Tο στερεότυπο του μοναχικού καλλιτέχνη ή του μοναχικού επιστήμονα υπονοεί ότι o 

δρόμος προς τη δημιουργία είναι ένας μοναχικός δρόμος χωρίς συνεργασίες και χωρίς 

συνεργάτες. 

Στην πραγματικότητα η δημιουργικότητα είναι μία ομαδική δουλειά. 

Η δημιουργία δεν προϋποθέτει ούτε μοναξιά, ούτε τρέλα, ούτε εξαιρετικά υψηλό IQ 

οι μεγάλες ανακαλύψεις και σπουδαίες δημιουργίες δεν συμβαίνουν ξαφνικά, ούτε τυχαία 

συμβαίνουν μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα όπου δημιουργικοί άνθρωποι έχουν 

καλές προϋποθέσεις για να συνεργαστούν. 

Άλλωστε είναι γνωστές στην ιστορία οι εποχές όπου καλλιτέχνες βρέθηκαν την ίδια εποχή 

στην ίδια πόλη και μέσα από αυτή τη ζύμωση δημιουργήθηκαν ολόκληρα κινήματα. Όπως 

είναι η γενιά των Beat στο San Francisco της δεκαετίας του 50. 

Ακόμα και η συνάντηση της Τετάρτης στο σπίτι του Φρόιντ Στις αρχές του 1900 

Υπάρχει πραγματικά μία σύνδεση μεταξύ της ψυχικής ασθένειας και της υψηλής 

δημιουργικότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είναι ψυχικά ασθενείς είναι δημιουργικοί 

ούτε ότι η ψυχική ασθένεια είναι προϋπόθεση της δημιουργίας. 

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες, 

ιδιοφυίες ή μη, δεν είναι απαραίτητα μοναχικοί. 

Μία έρευνα από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια εξέτασε τις προσωπικές σχέσεις 2000 

επιστημόνων όσο πιο επιτυχημένος ο επιστήμονας Τόσο πιο πολλές προσωπικές σχέσεις 



είχε με άλλους πετυχημένους επιστήμονες. 

Από την εποχή του Ρομαντισμού μέχρι τώρα Εξακολουθεί να μας συναρπάζει η ιδέα της 

μεγαλοφυΐας. 

Είναι κάτι που χρειαζόμαστε. 

Είναι ένας εθισμός 

Είναι μία ιδέα πολύ ανεβαστική 

Θέλουμε τον Kanye West και όλους τους Κάνει west να βγουν στην επιφάνεια και να μας 

ελευθερώσουν. 

Mερικές φορές να τολμήσουν να πουν δημόσια που εμείς δεν τολμούμε να πούμε. 

Mερικές φορές αυτό γίνεται και εις βάρος των ιδίων των επιτευγμάτων τους. 

Έχει σημασία αν είναι αυτοδημιούργητος ο Elon Musk; Σημασία έχει ότι δεν τον νοιάζει 

τίποτα και βγάζει και ωραία αυτοκίνητα. 

Ή κάπως ωραία. 

Έχει σημασία αν ο Steve Jobs ήταν φριχτό αφεντικό; 

Σημασία έχει ότι ήτανε μία καλτ φιγούρα. 

Και έλεγε ωραία τσιτάτα και έβγαζε ωραία κινητά. Όπως πολλοί άλλοι. 

Έχει σημασία που ο West σχετίζει τους Εβραίους με μαζικό απειλή ενώ Βγάζει ωραία 

παπούτσια; Ή κάπως ωραία. 

Το κοινό που έχουν όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι είναι ότι μας έχουν δώσει μία 

ψευδαίσθηση καινοτομίας. 

Μια ψευδαίσθηση προσφοράς. Μια ψευδαίσθηση μοναδικότητας. 

Έχουμε ανάγκη από μοναχικές φιγούρες που θα μας σώσουν. 

Σούπερ ήρωες που θα μας εμπνεύσουν. 

Όσο πιο πολλούς χρειαζόμαστε, τόσο πιο πολλά τους συγχωρούμε. 

Όπως φαίνεται αυτό που χρειάστηκε να κάνει ο Kanye West για να έχει αντίποινα για τη 

συμπεριφορά του ήταν ο ανοιχτός του αντισημιτισμός Μετά το τουίτ περί μαζικής απειλής 

και Εβραίων. 

Μετά από το ανεξήγητο και ακαταλαβίστικο τουίτ που το μόνο σαφές που είχε ήταν ο 



αντισημιτισμός, άρχισαν να καταρρέουν συνεργασίες. 

Με τελευταία την Adidas η οποία ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να πουλάει προϊόντα με 

την υπογραφή του West. 

Κάτι που έγινε άμεσα σε σημείο να μην υπάρχουν προϊόντα του κυριολεκτικά πουθενά. 

Ανάλογες αποφάσεις πήραν κι άλλες εταιρείες όπως η Gap και η εταιρεία εκπροσώπησης 

του αλλά η απόφαση της Adidas είναι σημαντική λόγω του μεγάλου χρηματικού ποσού με 

το οποίο ήταν συνδεδεμένο το όνομα του Kanye West. 

H εταιρεία ανακοίνωσε ότι η απόφαση αυτή σημαίνει χασούρα 250 εκατομμυρίων ευρώ 

για το υπόλοιπο του 2022. 

Aναλυτές της Credit Suisse έκαναν την εκτίμηση ότι η συνεργασία με την West έφερνε 

στην εταιρεία 697 εκατομμύρια το χρόνο. 

Όπως φαίνεται η Adidas αποφάσισε ότι η σχέση της με τους καταναλωτές είναι πιο 

σημαντική από αυτά τα χρήματα διότι εκτιμά ότι οι υποστηρικτές του West είναι μία μικρή 

μειοψηφία. 

Η συνέχιση της συνεργασίας μαζί του Τελικά θα σήμαινε λιγότερες πωλήσεις 

Οπότε αυτά τα νούμερα έτσι κι αλλιώς δεν ίσχυαν. 

Η απειλή ενός παγκόσμιου μποϊκοτάζ τους έκανε την απόφαση Πολύ εύκολη σύμφωνα με 

τον Kenneth Anand, συγγραφέα του Sneaker Law και πρώην δικηγόρο του ίδιου του 

Kanye διότι oρισμένοι παρατηρητές είχαν αρχίσει να ερευνούν το παρελθόν της Adidas 

και με αυτό εννοεί το γεγονός ότι ο δημιουργός της Adidas παρείχε αθλητικά παπούτσια 

σε Γερμανούς αθλητές στους Ολυμπιακούς του 1936 υπό Χίτλερ. 

Η σχέση του ιδρυτή με τον Ναζισμό είναι μία ιστορία που είναι γνωστή και επανέρχεται με 

κάποιες αφορμές και η adidas πάντα προσπαθεί να την προλάβει. 

Ποιο είναι το μέλλον του Kanye West μετά από όλα αυτά άραγε; 

Το Forbes πλέον δεν τον κατατάσσει στους δισεκατομμυριούχους. 

Πολλοί μουσικοί θεωρούν ότι αν βγάλει αύριο ένα καινούργιο τραγούδι όλοι θα τρέξουν να 

το ακούσουν παρόλο που έχει χάσει την υποστήριξη της βιομηχανίας αφού είναι ένα 

brand από μόνος του. 



Οι ταλαιπωρημένες μεγαλοφυΐες συνεχίζουν να μας συναρπάζουν 

και ο Kanye έχει δείξει ότι μπορεί να μιλήσει για τα γεγονότα της ζωής του με έναν τρόπο 

που για να το πω απλά κάνει τον εαυτό του να φαίνεται cool. 

Τόσο cool που το σαββατοκύριακο που μας πέρασε υποστηρικτές του West κρέμασαν 

μπάνερ από μία γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες χαιρετώντας ναζιστικά τα 

περαστικά αυτοκίνητα. Η επιγραφή του banner ήταν “ο Kanye West έχει δίκιο για τους 

Εβραίους” 

Το 2021 στην Αμερική καταγράφηκαν 2717 αντισημιτικά περιστατικά 

ένας αριθμός ρεκόρ και μία αύξηση 34% σε σχέση με το 2020. 

Παρόλα αυτά και εγώ πιστεύω ότι αν βγάλει αύριο τραγούδι θα τρέξουν όλοι να τα 

ακούσουν και πιθανόν να το χαρακτηρίσουμε μεγαλοφυές. 

Φυσικά δεν φταίει ο Kanye West για τον αντισημιτισμό στην Αμερική και στον υπόλοιπο 

κόσμο, φταίει όμως που συμβάλλει στην κανονικοποιήση αυτής της ρητορικής 

παρουσιάζοντας τις ιδέες του ως κριτική η δημιουργικότητα ή απλώς αντίθετη άποψη 

ενδεδυμένος με ακριβά παπούτσια και Balenciaga μαζεύοντας δισεκατομμύρια. 

Ο ρατσισμός και ρητορική μίσους έχουν προ πολλού βγει από τα σκοτάδια και μπαίνουν 

στα σπίτια μας με ακριβά ρούχα και ταλέντο. 

Όπως φαίνεται μπορούμε να εκφράσουμε κάθε μορφή μίσους με την προϋπόθεση να 

φαινόμαστε ψαγμένοι όταν τη διαλαλούμε. 

Ήταν το podcast “στη φούσκα μας» της Λένας Φουτσιτζή, μια παραγωγή της 

Womanlandia. Επεξεργασία επεισοδίου MADHOT digital marketing agency. 

Μη ξεχάσετε να αφήσετε review σε Apple Podcasts και Spotify μας βοηθάτε πολύ. Και 

φυσικά ακολουθήστε τη Womanlandia σε Facebook, Instagram και YouTube. 

Γίνετε μέλος σήμερα για γερά κείμενα και πολύτιμα webinars.



