
Ξένια Παυλοπούλου Νίκόλας Αλεβιζόπουλος

Καρδια µου...
(στίχοι για Τραγούδι)

Σαν βγαίνεις στο µπαλκόνι σου
εγώ τρέχω να κρυφτώ,

σα βλέπω το χαµόγελό σου
στον ουρανό πετώ.

Να σου χαρίσω κάτι ψάχνω
που να’χει τη δικιά σου οµορφιά

κι όνειρα µόνος πλάθω
κάτω απ’ τη δική σου ξαστεριά.

Καρδιά µου εσύ να ‘σαι καλά
κι ελπίζω κάποια µέρα

εσύ να µ’ αγαπάς.
Όσο και να ψάχνω

ποτέ µου δε θα βρω
κάτι τόσο όµορφο στον κόσµο αυτό.

Ένα σου βλέµµα περιµένω
ένα απρόσµενο φιλί

ένα χαµόγελο κρυµµένο
ό,τι σε κάνει µια αιθέρια µορφή

Καρδιά µου εσύ να’σαι καλά
κι ελπίζω κάποια µέρα

εσύ να µ’ αγαπάς.
Όσο και να ψάχνω

ποτέ µου δε θα βρω
κάτι τόσο όµορφο στον κόσµο αυτό.

Σε ρώτησα…
(ένα ποίηµα για την ποιήση)

Περπάτησα το νου σε ένα µακρύ διάδροµο
ανάµεσα σε πλήθος κεριά αναµµένα
ανάµεσα σε τάµατα και απόηχους ψαλµών
Και ρώτησα «τι είναι Θεός;»

-Ο ∆ρόµος της Αναζήτησης που οδηγεί στη Γνώση,
ατέρµονοι διάλογοι µε το υποσυνείδητο,
τα λόγια των σοφών κι οι χιλιάδες ερµηνείες,
η πίστη σε εκείνο που µας υπερβαίνει,
το επιφώνηµα που πασχίζει να µετουσιωθεί σε λέξεις
µα εκείνες αδύναµες, ωχρές, γονυπετείς
ζητούν συγχώρεση για την αδυναµία τους τούτη
να ζωγραφίσουν το φως το διαυγές, το άσβεστο.
Είναι η Αγάπη, που κάνει να λάµπει η καρδιά
σαν βότσαλο, σαν σπίθα, σαν καθαρό νερό σε ρυάκι
που καθιστά διάφανο το θνητό, φθαρτό µας σώµα
και αποκαλύπτει την ψυχή ντυµένη µε τους αχούς της σάλπιγγας
Είναι προσφορά σιωπηλή κι ανάλαφρη
σε κάποιον, σε όλους, σε εσένα, στον κόσµο ολόκληρο
Είναι δύναµη αναγεννηµένη από τις στάχτες
καθώς ο πόνος, ο φόβος, ο θάνατος ξορκίζονται και χάνονται
Είναι πληγές ανοιχτές στους αιώνες
Εκείνου που σταυρώθηκε για µια καινούρια ανατολή του ηλίου

Εγώ σε ρώτησα τι είναι Θεός
...κι εσύ µιλάς για Ποίηση.

Εικόνα: Μαρκ Σαγκάλ,”Τα τρία κεριά”

Εικόνα: Νικόλας Αλεβιζόπουλος

La Vie Bohème

∆ύο συγκάτοικοι στα πρόθυρα της έξωσης. Μία παρέα καλλιτεχνών που
ζει στην υποβαθµισµένη γειτονιά Village της Νέας Υόρκης. Ένας χρόνος
από την «πολύχρωµη» ζωή τους. Ζωή γεµάτη έρωτες, πάθη, απρόοπτα,
αγάπη, απώλειες. Ζωή στο περιθώριο, αλλά ιδωµένη µέσα από το αισιό-
δοξο πρίσµα της φιλίας και της
δηµιουργίας.
Αυτή είναι – µάλλον συνοπτικά -
η υπόθεση του Rent, ενός από τα
πιο γνωστά και αγαπηµένα µιού-
ζικαλ ανά τον κόσµο. Εµπνευ-
σµένο από την όπερα La
Boheme του Puccini, το Rent
έχει την δική του ιστορία. Ο
Jonathan Larson δούλευε χρόνια
για να γράψει ένα µιούζικαλ που
να αφορά την δική του γενιά. Κι
όταν το όνειρό του σχεδόν έγινε
πραγµατικότητα το 1996 και το
Rent ήταν έτοιµο να ανέβει στη
Νέα Υόρκη, το πρωϊ της πρεµιέ-
ρας, ο Jonathan Larson βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, από ανεύρυσµα
αορτής, στα 35 του χρόνια. ∆εν πρόλαβε να δει το έργο του να γίνεται τε-
ράστια επιτυχία, αλλά κατάφερε να δηµιουργήσει ήρωες που αγαπήθηκαν
για την δίψα τους για ζωή.
Πριν από λίγο καιρό είχα την ευκαιρία να δω την κινηµατογραφική εκ-
δοχή του. Ούσα φανατική οπαδός των µιούζικαλ, αλλά γνωρίζοντας εκ
των προτέρων ότι δεν περιορίζεται στο κλασικό πρότυπο των αµυδρά
αστείων, πολύ ροµαντικών και υπερβολικά αισιόδοξων µιούζικαλ, δεν είχα

ιδέα τι να περιµένω….

Η ιστορία ξεκινάει παραµονή Χριστουγέννων στην πιο φηµισµένη πρω-
τεύουσα του κόσµου, τη Νέα Υόρκη. ∆ύο απένταροι καλλιτέχνες και συγκάτοι-
κοι , ο Μάρκ και ο Ρότζερ, παλεύουν για την επιβίωσή τους. Ο Ρότζερ,
στιγµατισµένος από την ασθένεια- µάστιγα της εποχής, το AIDS, έχει αποτρα-
βηχτεί από τη ζωή, ενώ ο Μάρκ προσπαθεί να ολοκληρώσει την πρώτη του ται-
νία, ένα ντοκιµαντέρ γύρω από τη ζωή των µποέµ καλλιτεχνών και των
ανθρώπων του περιθωρίου. Η ζωή όµως επιφυλάσσει εκπλήξεις και στους δύο
τους…. Νέα πρόσωπα εισβάλλουν στη ζωή τους, καταστάσεις διαδέχονται η µία
την άλλη, η επιτυχία και η αποτυχία σηµαδεύουν τη ζωή τους, ενώ η φιλία και η
αγάπη νοηµατοδοτούν τα πάντα.

Η αίσθηση που µου άφησε είναι µοναδική. ∆εν
είναι ένα απλό µιούζικαλ , είναι µια ροκ στάση
ζωής. Μέσα σε µιάµιση ώρα γέλασα, έκλαψα,
ονειρεύτηκα, προβληµατίστηκα , ταξίδεψα. ∆εν
είναι τυχαίο που το Rent, όπου παίχτηκε, είχε
τόσο µεγάλη απήχηση. Οι χαρακτήρες του
είναι ρεαλιστικοί, ενώ οι στίχοι και οι προβλη-
µατισµοί που εκφράζει η ταινία αποτελούν
κοινά βιώµατα και ανησυχίες της νέας γενιάς.
Συγκινεί, σοκάρει, καινοτοµεί και µεταφέρει το
πιο ωραίο µήνυµα απ’ όλα, καθώς θυµίζει στο
κοινό να ζει την κάθε µέρα σαν να µην υπάρχει
επόµενη και κυρίως µε αγάπη…. γιατί µόνο
έτσι µπορούµε να µετρήσουµε τις στιγµές της.
Έκπληξη: Το Rent παίζεται µε µεγάλη επιτυχία
τα δυο τελευταία χρόνια στο θέατρο Σφεντόνα.

Το καστ που ενσαρκώνει τους ήρωες του µιούζικαλ είναι πολύ δυναµικό, γεµάτο
ενέργεια και ταλέντο. Αποτελείται εξ ολοκλήρου από νέους καλλιτέχνες, όπως ο
Αργύρης Αγγέλου, η ‘Αντα Λιβιτσάνου, η Τάµτα, ο Ησαΐας Ματιάµπα, η Αντι-
γόνη Ψυχράµη , καθώς και πολλοί άλλοι, ενώ την προσαρµογή των κειµένων από
τα αγγλικά στα ελληνικά επιµελήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης. Πρόκειται για
µία πολύ καλή προσπάθεια –ειδικά για τα ελληνικά δεδοµένα, όπου τα µιούζικαλ
σπανίζουν- πολύ διασκεδαστικό, αν και όχι εξίσου επιτυχηµένο µε την ταινία.
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Mέσα στα πλαίσια του µαθήµατος «Έκφραση/Έκθεση» (Γ΄Λυκείου, τµήµα 3ο , καθηγήτρια: Μ. Λιτσάρδου), τα δοκίµια των ποιητών µας Γ. Σεφέρη («Πάντα Πλήρη Θεών») και
Οδ. Ελύτη («Πρώτα-Πρώτα…») αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για τους µαθητές µας που δ ο κ ί µ α σ α ν τη δ η µ ι ο υ ρ γ ι κ ή γ ρ α φ ή τους σ’έναν πιο ελεύθερο τρόπο έκφρασης
σκέψεων, φαντασίας και συναισθηµάτων. Τα λόγια του Ελύτη µας δίδαξαν: «Όταν έπιανα την πένα, θυµάµαι, ήθελα να αισθάνοµαι πριν απ’όλα ελεύθερος». Και οι µαθητές δηµιούργη-
σαν τα δικά τους στοχαστικά δοκίµια ελευθερώνοντας ένα λόγο συνειρµικό και νεανικό που ταξιδεύει µέσα από τη δηµιουργική γραφή τους, ως ακολούθως:

Σ τ ο χ α σ τ ι κ ά ∆ ο κ ί µ ι α

Μάσκες
Πριν έναν χρόνο περίπου τέθηκε προς ψήφιση νοµοσχέδιο που απαγόρευε τη χρήση
κουκούλας ή οτιδήποτε άλλου παρόµοιου αντικειµένου κάλυπτε το πρόσωπο. Φυσικά,
διάφοροι αστεϊσµοί και λογοπαίγνια ακούστηκαν τότε περί αυτού του νόµου, που παρα-
πέµπει σε εκείνη την εποχή που µετρούσαν την απόσταση της φούστας από τον αστρά-
γαλο. Ένα από τα πολλά ανέκδοτα αφορούσε και το αν οι αποκριάτικες µάσκες
υπόκεινται στον παραπάνω κανονισµό. Κι όσο αστεία κι αν φαίνεται µια τέτοια ερώτηση,
οφείλει βέβαια να απαντηθεί από το νόµο. Αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε το µόνο
που θα έχουν να κάνουν οι γνωστοί άγνωστοι µε τις γνωστές κουκούλες (και τα µάλλον
άγνωστα κίνητρα) είναι να προσδώσουν µία πιο εύθυµη νότα στις θυελλώδεις διαδηλώ-
σεις τους αντικαθιστώντας την κουκούλα µε τη µάσκα ενός πειρατή ή ενός Άραβα, οπότε
και παύει η λειτουργικότητα του νόµου. Αν πάλι η απάντηση
είναι θετική, τότε θα χρειαστεί να καταργηθεί ένα από τα πιο
διάσηµα έθιµα στο οποίο συµµετέχουν µικροί και µεγάλοι,
εφόσον η µεταµφίεση και η συµµετοχή στην αποκριάτικη πα-
ρέλαση συνεπάγονται πιθανή ερµηνεία των πράξεων αυτών ως
κάλυψη του προσώπου και συµµετοχή σε διαδήλωση.
Αµφότερες οι εκδοχές δείχνουν τις αδυναµίες αποτελεσµατι-
κής εφαρµογής ενός τέτοιου νόµου. Μάλιστα πέραν από τη
συγκεκριµένη περίπτωση αξίζει να σηµειωθεί πόσο παράλογη
είναι η δεύτερη εκδοχή , η διά νόµου κατάργηση, δηλαδή,
ενός εθίµου για την επικράτηση της τάξης. Κι αυτό συµβαίνει
διότι ένα έθιµο αποτελεί κάτι πολύ βαθύτερο από ένα νόµο.
Βλέποντας και µόνο τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απαγό-
ρευση της αγαπηµένης για κάποιους (και µισητής για άλλους) συνήθειας του τσιγάρου
καταλαβαίνουµε ότι η απαγόρευση ενός εθίµου, που αποτελεί πολλά παραπάνω από µια
απλή συνήθεια, θα ήταν ουσιαστικά – σε ένα δηµοκρατικό τουλάχιστον κράτος – ανέφι-
κτη. Αυτό συµβαίνει διότι µια καθιερωµένη γιορτή όπως οι Απόκριες έχει τις ρίζες της
βαθιά στην ιστορία και όσο περνάει ο χρόνος οι ρίζες βαθαίνουν όλο και περισσότερο
και τόσο πιο δύσκολα ξεριζώνονται από την κοινωνία. Ένας νόµος ωστόσο είναι κατά
κύριο λόγο εφήµερος και δεν έχει την ευκαιρία να αποκτήσει το κύρος ενός εθίµου –
τουλάχιστον µε τρόπο τέτοιο, ώστε να γίνει σεβαστός από την κοινωνία.
Τα έθιµα, λοιπόν, δεν κινδυνεύουν από τους νόµους ή από έναν «κακό» δυνάστη που θα
διέτασσε την κατάργησή τους. Τι θα γινόταν όµως αν οι ίδιοι οι άνθρωποι, η ίδια η κοι-
νωνία απόδιωχνε κάποιο από τα έθιµά της; Λογικά η κοινωνία ελάχιστα θα επηρεαζόταν
αρνητικά, αφού η ίδια πήρε την απόφαση να καταργήσει αυτό το έθιµο και έτσι ούτε που
θα απασχολείτο µε τις κινδυνολογίες που αναφέρονται σε ρήξη του πολιτισµού και κατά
επέκταση της κοινωνίας, της ανθρωπότητας, της γης, του γαλαξία, του σύµπαντος και τα
λοιπά, και τα λοιπά… Πέραν ωστόσο τούτων των υπερβολικών φωνών που ακούγονται,
θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η απόρριψη ενός εθίµου, ενός κοµµατιού του πολιτι-
σµού µιας κοινωνίας αποτελεί αδιαµφισβήτητα αξιοπρόσεκτο γεγονός. ∆ιότι όσο σθε-

ναρά αντιστέκεται µια κοινωνία να της αποκοπεί ένα κοµµάτι της από κάποια άλλη

δύναµη (κρατικός νόµος, αυταρχικό καθεστώς, φυσική συγκυρία), τόσο δυ-
νατή και σαρωτική πρέπει να είναι η αιτία που προκάλεσε την κοινωνία να απαρνη-
θεί αυτό το κοµµάτι της.
Η αιτία αυτή, φαίνεται τελευταία, ότι µπορεί να συµµετέχει, µάλιστα, σε κάθε είδους
αποκριάτικη γιορτή, αφού κατέχει µια µεγάλη συλλογή µασκών. Άλλοτε ντύνεται
παγκοσµιοποίηση, άλλοτε µαζοποίηση και άλλοτε µε στολές τόσο εξωτικές που θα
τρόµαζαν και τον πιο ευφάνταστο. Όλες οι στολές, όµως, έχουν κάτι κοινό: συνο-
δεύονται από ένα χαµογελαστό προσωπείο, το οποίο κρύβει καλά το πρόσωπο πίσω
του.
Πέραν όλων τούτων των θεωρητικών υποθέσεων, ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος
πραγµατικός λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να καταργήσουµε ένα έθιµο όπως η
Αποκριά, αφού εξάλλου είναι ένα έθιµο που µας ευχαριστεί. Όλοι ευχαριστιόµαστε
να ντυνόµαστε και να διασκεδάζουµε ως πειρατές , σεΐχηδες, καουµπόηδες ή ήρωες

του κινηµατογράφου. Πού και πού θέλουµε κι εµείς να φοράµε
µια µάσκα, να αλλάζουµε πρόσωπο. Αν και νοµίζω ότι τα ράσα
δεν κάνουν τον παπά, καµιά φορά φορώντας το κατάλληλο πε-
ρίβληµα ξεγελάµε τον εαυτό µας πως είµαστε ό,τι φαινόµαστε.
Όπως και να έχει, οι Απόκριες µε τη µεταµφίεση και το
Πάσχα µε το σούβλισµα του αρνιού και το «τραπέζωµα» που
ευχαριστούν όλον τον κόσµο δεν κινδυνεύουν από κατάργηση.
Τι γίνεται ωστόσο µε τα έθιµα που δεν είναι και τόσο ευχάρι-
στα; Όλοι βεβαίως τηρούµε µε θρησκευτική ευλάβεια το έθιµο
της Τσικνοπέµπτης, της Καθαρής ∆ευτέρας και όλοι απολαµ-
βάνουµε το αρνί του Πάσχα, πόσοι όµως τηρούν και τη σαρα-
κοστιανή νηστεία και απαρνούνται το κρέας για πάνω από ένα

µήνα ή τη νηστεία πριν από το πλουσιοπάροχο δείπνο των Χρι-
στουγέννων; Εξάλλου ας µη ξεχνάµε ότι κι αυτά αποτελούν κοµµάτι των ηθών και
των εθίµων της κοινωνίας µας. Είναι αξιοπρόσεκτο, µάλιστα, ότι αν ένας ξένος δυνά-
στης µας επέβαλε δια νόµου την απαγόρευση της τέλεσης της νηστείας, τότε, όλος ο
κόσµος θα αντιδρούσε για την παράνοµη δράση ενός αυταρχικού καθεστώτος που
έχει σκοπό να εκµηδενίσει τον πολιτισµό του έθνους µας. Ωστόσο, έχω την εντύ-
πωση ότι το χαµογελαστό προσωπείο που λέγαµε, κατόρθωσε µε πολύ δεξιοτεχνικό
και αναίµακτο τρόπο να µας πείσει να προτιµήσουµε ένα λαχταριστό γεύµα από το
διπλανό µας φαστφουντάδικο, παρά την τήρηση του «ανιαρού» εθίµου της νη-
στείας!!!
Προς το παρόν γιορτάζουµε και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και τις Απόκριες.
Στις Απόκριες, µάλιστα που τέλειωσαν πριν κάτι εβδοµάδες, είχαν γεµίσει οι δρόµοι
(όπως κάθε χρόνο άλλωστε) µε ντυµένους ανθρώπους που φορούσαν µάσκες. Άν-
θρωποι µε µάσκες,όµως, συνεχίζουν να υπάρχουν και τώρα και πολλοί από αυτούς
είµαστε κι εµείς οι ίδιοι. Φοράµε µάσκες άλλοτε για να κρυφτούµε στη διαδήλωση,
άλλοτε διότι όλοι οι διπλανοί µας φοράνε µάσκες, άλλοτε για να µη µας βλέπουν κι
άλλοτε για να µη βλέπουµε…
Ίσως κάποτε να πρέπει να πέσουν οι µάσκες…

Πλάτων-Λέανδρος Παπαδόπουλος

Πάντα πλήρη ηλίου

Κάποια στιγµή το µυαλό κουράζεται και το βλέµµα τρέχει πάνω
στις αράδες του βιβλίου ανώφελα, χωρίς να συγκρατεί καµία πληρο-
φορία, ούτε µια τόση δα ηµεροµηνία. Τότε το µυαλό µου τρέχει
µπροστά στο χρόνο και τα µάτια µου πληµµυρίζουν από καλοκαιρι-
νές εικόνες.

Κάθε φορά που ακούω τη λέξη καλοκαίρι στο νου µου ακριβώς η
ίδια εικόνα: λαµπερός, χρυσός ήλιος σε καταγάλανο, καθαρό ου-
ρανό. Ίσως επειδή πάντα έτσι ήταν στην Ελλάδα. Ήλιος και απέ-
ραντος ουρανός. Ουρανός χαµογελαστός και ήλιος που τη µια σε
χτυπάει και την άλλη σε χαϊδεύει. Σε τυλίγει µε αυτήν την υπέροχη
ζεστασιά, αλλά µπορεί να γίνει και αφόρητος, συνδυασµένος µε την
υγρασία ή το καυσαέριο της µεγαλούπολης µπορεί να γίνει πνιγη-
ρός και ανυπόφορος. Κάτω από τον ήλιο, το καλοκαίρι, το µαλλί
«ανοίγει» και το δέρµα σκουραίνει παίρνοντας όλες τις αποχρώσεις
του µπρούντζου.

Και µετά, την εικόνα αυτή διαδέχονται άλλες, πιο καλοσχηµατισµέ-
νες, πιο προσωπικές. Μια πανδαισία χρωµάτων που µυρίζουν θαλασ-
σινή αρµύρα και αντηλιακό. ∆υο κορίτσια µε µεγάλα γυαλιά ηλίου
και ακόµα πιο µεγάλα χαµόγελα σε ένα παραλιακό δροµάκι στη
µέση του πουθενά. Μια παρέα καθισµένη γύρω από τη φωτιά,
βράδυ, σε µια ήσυχη παραλία να τραγουδάει µε τη συνοδεία κιθά-
ρας. Νησιώτικα καλντερίµια, πρασινοµάτες γάτες και µπλε παρά-

θυρα. Καλοκαιρινές συναυλίες και νυχτερινά µπάνια. Βουτιές,
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µακροβούτια, πατητές και ατελείωτες ώρες εξερεύ-
νησης του βυθού µε µάσκες. Θυµάµαι ακόµη, µια φορά
που βρέθηκα στη Σύρο. Κοίταζα έξω από το παράθυρο και
ξεχνιόµουνα. Ο ήλιος χόρευε πάνω στα πάντα, στα άσπρα
σπίτια, στ’ αµάξια, στο δρόµο, στα µετρηµένα δέντρα και η
θάλασσα έλαµπε εκτυφλωτική. Τα πάντα πληµµυρισµένα µε
ήλιο.

∆εν είναι να απορεί κανείς που το καλοκαίρι είναι η αγαπη-
µένη εποχή των παιδιών. Είναι η πιο όµορφη εποχή – κατ’
εµέ – του χρόνου και η µοναδική που είναι αληθινά δική
τους. Όταν είσαι παιδί, το καλοκαίρι µπορείς να κάνεις ό,τι
θες εσύ. Να τρέξεις, να παίξεις, να φτιάξεις πύργους στην
άµµο, να κολυµπήσεις ή ακόµη να µην κάνεις τίποτε απολύ-
τως. Να παραµένεις ξαπλωµένος, ακίνητος και νωχελικά να
απολαµβάνεις την απραξία σου. Όπως το πρωί που δεν
χρειάζεται να πας σχολείο, οπότε µπορείς να µείνεις στο
κρεβάτι και να χουζουρέψεις ως αργά κοιτάζοντας το τα-
βάνι.

Γι’ αυτό κι εγώ φέτος θέλω να ζήσω το καλοκαίρι της από-
λυτης απερισκεψίας ή µάλλον ακόµη καλύτερα της σχετικής
α-σκεψίας. Οι πιο σοβαρές σκέψεις θα αφορούν το πόσες
ώρες πέρασαν από την τελευταία φορά που έβαλα αντη-
λιακό και πού θα πάω το βράδυ µε τους φίλους µου. Θα
ακούω το ρυθµικό κτύπο που κάνει το µπαλάκι όταν
ακουµπά τη ρακέτα, το κύµα της θάλασσας να σκάει στην
αµµουδιά , θα γέρνω το γείσο του καπέλου µου και θα απο-

κοιµιέµαι…Οδυσσέας Ελύτης: Κολάζ

Λυδία Συµεόνοβα: Θλιµµένες Μάσκες



Σκέψεις Βροχής

Βρέχει απόψε... όταν βρέχει µε γεµίζει µια γλυκιά µελαγχολία, σχεδόν... «παρα-
δοσιακή». Η βροχή είναι συνδεδεµένη µε τη µελαγχολική διάθεση, όπως το
ρολόι είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την έννοια του χρόνου και η τράπουλα µε
αυτήν της τύχης. Έχει ο άνθρωπος µια µανία να αισθη-
τοποιεί το άυλο, να δίνει µορφή στις έννοιες, στις σκέ-
ψεις, στα συναισθήµατα. «Είµαστε φτιαγµένοι από το
υλικό των ονείρων» είπε ο Σαίξπηρ και εµείς πα-
λεύουµε να αγγίξουµε µε τα χέρια µας τα όνειρά µας,
να ζωγραφίσουµε τους χτύπους της καρδιάς µας. Εί-
µαστε καταδικασµένοι να αντιλαµβανόµαστε τον
κόσµο µε τις αισθήσεις µας...

Έχω ανάγκη να επιτείνω αυτήν την µελαγχο-
λία. Λατρεύω τον ρυθµό των συνειρµών µου, γοργό,
αστραπιαίο, σε αντίθεση µε εκείνο των σφυγµών µου,
χαλαρό, νωθρό. Ρυθµός... κουρδίζω το µικρό γυάλινο
αλογάκι που στέκεται- χρόνια τώρα- στα δυνατά πίσω
πόδια σε µια στρογγυλή βάση, καµωµένη από πολλούς
µικρούς καθρέφτες. Το κουρδίζω µια, δυο τρεις... το
ακουµπάω στο ξύλινο κοµοδίνο κι αυτό ξεκινά µια
αέναη κυκλική κίνηση και στο δωµάτιο ξεχύνεται ο
επαναλαµβανόµενος ήχος, η µωρουδιακή µουσική, νανούρισµα που µου κλείνει
τα βλέφαρα. ∆εν κοιµάµαι... ονειρεύοµαι! Αυτό είναι το στοίχηµα: να ονειρεύε-
σαι χωρίς να κοιµάσαι. Μα σήµερα κανείς δεν ξυπνά αυτούς που κοιµούνται.
Μόνο για αυτούς που ονειρεύονται χτυπούν τα µεγάλα ξυπνητήρια.

Μεταλλικά, ψηφιακά ρολόγια χτυπούν σαν κόρνες τροχοφόρων διαπερα-
στικές. ∆εν βρίσκεις πια κούκους ξύλινους... άλλοτε, κάποιο κορίτσι περίµενε
ώρες ατέλειωτες ένα αστέρι να πέσει µέσα στη νύχτα για να ευχηθεί να πετάξει σε
εκείνη η σκέψη του πρίγκιπα της. Τώρα εγώ- ένα άλλο κορίτσι- περιµένω ώρες
ατέλειωτες τη λάµψη του κινητού τηλεφώνου µέσα στο σκοτάδι, σηµάδι πως η
σκέψη του δικού µου πρίγκιπα ήρθε να συναντήσει τη δική µου. Κι αυτό το ψη-

φιακό φως της ψυχρής συσκευής µοιάζει πυροτέχνηµα, µοιάζει µε
σπίθα, µε αστραπή, όπως αυτές που σχεδιάζουν σύµβολα έξω από το πα-
ράθυρο. Αλλάζουν οι εποχές... µα πάντα το Κορίτσι σκέφτεται τον Πρίγ-
κιπα µέσα στη Νύχτα, πάντα η Βροχή φέρνει Μελαγχολία, πάντα ο
Χρόνος θα κυλά κι ας αλλάζουν µορφές τα Ρολόγια.

Πάντα θα γυρίζει τις στροφές του το αλογάκι. Το φως από το τη-
λέφωνο διαπερνά το γυάλινο κορµί του κι αυτό γίνεται πρίσµα κι όλα τα
χρώµατα της Ίριδας ξεπηδούν από µέσα του, χτυπούν στους καθρέφτες

της βάσης καθώς αυτή συνεχίζει να γυρνά. Κι
όλο το δωµάτιο γεµίζει χρώµατα..! ίσως όµως
να ήταν η ιδέα µου... ίσως το φως από το µή-
νυµα να διαπέρασε το δικό µου σώµα και εγώ
να έγινα ένα πρίσµα συναισθηµάτων. Να χτύπη-
σαν αυτά στους καθρέφτες γύρω µου... όχι
στους αληθινούς. Κάθε αντικείµενο είναι ένας
καθρέφτης, καθρεφτίζει καταστάσεις, στιγµές,
πρόσωπα, προσωπεία... χτύπησαν , λοιπόν, τα
συναισθήµατα στους καθρέφτες και το µυαλό
γέµισε χρώµατα.

Φωτεινές οι λέξεις στην ψηφιακή οθόνη
«Μου λείπεις». Τέτοιες ώρες, τέτοιες κουβέντες
ανυψώνουν τον άνθρωπο. Αυτό µας λείπει, το
«εσύ» που θα κάνει το «εγώ» µας πλήρες. Είτε
αυτό το «εσύ» απευθύνεται στον φίλο, στο ταίρι,

στον γονιό, στον χαµογελαστό περαστικό που θα
µας δώσει ένα µαντήλι, να σκουπίσουµε το δάκρυ που κυλάει στο µάγουλό
µας, καθώς βαδίζουµε µόνοι στους αχανείς δρόµους, κάτω από τα κίτρινα
φώτα µιας αδιάφορης πολιτείας... δεν έχουµε όνοµα, δεν έχουµε φωνή...
είµαστε αριθµοί...

Κρύβεσαι κι εσύ πίσω από αριθµούς. Πασχίζω να θυµηθώ έναν
από αυτούς για να σε βρω...6..9...7.... πατώ τα κουµπιά του τηλεφώνου...
ακούω τη φωνή σου... µπλέκεται µε το τραγούδι του γυάλινου αλόγου και
µε τον ήχο της βροχής. Πώς το έλεγε η Κική ∆ηµουλά;...

«... ήχος … βροχής.... σι σι σι...
...εσύ εσύ εσύ....»

Ξένια Παυλοπούλου

Τάυλερ Αλπερν: Βροχή

Ανώνυµα τα πλάσµατα της νύχτας

Σάββατο βράδυ. Τότε συνηθίζουν να βγαίνουν τα φαντάσµατα.
Θλιµµένα, οργισµένα, παραπονεµένα, παραπλανηµένα, περιδιαβαίνουν στον
κόσµο µας, χλωµά, διάφανα, λευκά, κραυγάζοντας µε πόνο, χωρίς φωνή, ψά-
χνουν να βρουν το χαµένο τους δίκιο. Το δίκαιο
και το άδικο, ποιος το ορίζει; Επιστρέφοντας
στον κόσµο των ζωντανών, ώρα 11:00, και
φεύγω απ’ το σπίτι µιας φίλης µου-σε µια πα-
ράλληλo της Συγγρού µένει- για να πάω στο
κέντρο της Αθήνας. Βγαίνω στη Συγγρού, να
πάρω λεωφορείο για Οµόνοια. Σκοτεινά στε-
νοσόκακα και ψίθυροι, το θρόισµα των φύλλων,
τα φαντάσµατα κρύβονται και παραµονεύουν.
Ανοίγει και κλείνει η πόρτα ενός αυτοκινήτου
και βγαίνει… δεν µπορείς να προσδιορίσεις
ακριβώς τι…

Φοβήθηκα. Κι όµως τι να φο-
βηθώ από ένα πλάσµα της νύκτας που προσπα-
θεί να κρύψει την γύµνια του, να αλλάξει την
ταυτότητά του, το πρόσωπό του;

Παίρνω το λεωφορείο και κατε-
βαίνω πλατεία Βάθης κι ύστερα από εκεί µε τα
πόδια στου Ψυρρή. Πλατεία Βάθης, εκεί που η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια κείτεται ξεχασµένη
στους υπονόµους, µάχεται να διώξει από πάνω
της τη σαπίλα, τους λεκέδες από λάσπη και τη
µυρωδιά από κάτουρο. Μορφές τρεµάµενες,
τα πλάσµατα της νύκτας ξαπλώνουν στα παγ-
κάκια, σωριάζονται στις άκρες των πεζοδρο-
µίων, απλώνουν ικετευτικά τα χέρια, αποζητώντας απάντηση, παρακαλώντας για
βοήθεια. Μπράτσα τρυπηµένα, φλέβες ξεσκισµένες, µάτια άγρυπνα, µαυρισµένα
από τις κακουχίες και µάγουλα ρουφηγµένα βαθιά στο πρόσωπο, πρόσωπο
αποστεωµένο. Για µια ακόµη φορά σκύβω το κεφάλι-µη µπορώντας να προ-
σφέρω βοήθεια-όχι µπροστά στο θέαµα, µπροστά στο µέλλον που ξέρω πως θα
έρθει. Θάνατος.

Πτώµατα στα στενά σοκάκια που κανείς δεν θα
πάρει είδηση. Παρά µόνο αυτός που το επόµενο πρωί θα ψαχουλέψει
µε το πόδι του το άψυχο σώµα και γρήγορα θα αποµακρυνθεί από το
µίασµα του θανάτου.

Φτάνοντας στου Ψυρρή, µπαίνω στα γρήγορα σ’ ένα
κατώι. Να ξεφύγω απ’ τους ανθρώπους; Απ’ το κοινό τους µέλλον;

Ποιος ξέρει; Καπνός και τσιγάρα που σβήνονται
σ’ ένα τασάκι ή αφήνονται να πέσουν στο πά-
τωµα. Μου θυµίζουν σκηνή από ταινία, όταν
κάποιος σβήνει το τσιγάρο στο γυµνό κορµί
µιας πόρνης-δάχτυλα κιτρινισµένα απ’ τον
καπνό, ίσως κι απ’ τα χρόνια, δάχτυλα νεκρού-
µου θυµίζουν σπίρτα αναµµένα που πέφτοντας
βάζουν στο δάσος φωτιά . Ποιος νοιάζεται αν
σφαδάζει η γυναίκα απ’ τον πόνο, αν δεν υπάρ-
χουν πλέον δάση να καούν; Κανείς.

Φεύγω. Γι’ άλλη κατεύθυνση.
Άλλη αναζήτηση. Συζητώ στο ταξί. Πλάσµατα
της νύχτας παντού. Φοβάµαι και πάλι. Σκέ-
φτοµαι. Αναλαµβάνεις την ευθύνη να φέρεις
στον κόσµο ένα βρέφος, που θα γεννηθεί κα-
ταχρεωµένο, καταδικασµένο να υπηρετήσει
µία πατρίδα που δεν θα του ανταποδώσει ούτε
στο ελάχιστο τις υπηρεσίες που τις προσφέρει;
Καµιά απάντηση. Σιωπή.

Γαλήνη…Τα πλάσµατα της
νύκτας ακόµη παραφυλάνε. Ανύπαρκτα, ανώ-
νυµα, γυµνά ,χαµένα, µα ασφαλή στη σιγουριά
που τους προσφέρει το σκοτάδι. Καπνός και
σκόνη, τα προστατεύουν, µέχρι να κρυφτούν

καθώς σιγά-σιγά ο ήλιος ανατέλλει…Ο µεσαί-
ωνας της ηρωίνης και του αλκοόλ… Ποιος θα µας γλυτώσει; Μορφές
τρεµάµενες, σκιές θολές στους λερωµένους τοίχους, φαντάσµατα, τα
πλάσµατα της νύκτας, δίχως όνοµα, ουρλιάζουν στο ηµίφως, σ’ ένα πα-
ράλογο παραλήρηµα, σ’ ένα ξέσπασµα, κυνηγηµένα από νεφέλες, ερι-
νύες, αναµνήσεις…

Βασιλικής Μαγκαφώση

Εντβαρντ Μουνχ: Η κραυγή



Το τραπουλόχαρτο

Το κουδούνι ακούστηκε δύο φορές. Και µετά ένας κοφτός
κτύπος στην πόρτα. Ένας ψηλός τύπος, γκρίζα µαλλιά και φα-
λάκρα, επίσηµο ένδυµα, άνοιξε.
«Ο κύριος σας περιµένει επάνω. Είναι όλα έτοιµα.»
Χωρίς κουβέντα προχώρησε στο γνώριµο χώρο. Ανέβηκε την
ξύλινη σκάλα για να φτάσει στην σοφίτα.
«Καλώς ήλθες. Σε περιµέναµε. Κάθισε.»
Ήταν τρεις. Τον υποδέχτηκαν µε τις δέουσες τιµές και τον
άφησαν να επιλέξει εκείνος τη θέση του στο τραπέζι. Υπήρχαν
τέσσερις καρέκλες κι εκείνος επέλεξε την πιο µακρινή. Αυτή
που είχε την πλάτη στον τοίχο. Παλιές συνήθειες.
Ο οικοδεσπότης κάθισε απέναντί του. Οι δύο άλλοι τύποι
δεξιά κι αριστερά του. Αδιάφορες φάτσες. Παρά ταύτα πολυ-
τελείς.
Η τσόχα ήταν πράσινη, και µόλις ετοιµάστηκαν τα απαραί-
τητα ποτά, αυτός ανασήκωσε τα φρύδια κι έβαλε το χέρι στην
αριστερή του τσέπη. Τα βλέµµατα των τριών άλλων ακολού-
θησαν νοερά τις κινήσεις των χεριών του. Κανείς δεν ήθελε
κάτι αναπάντεχο.
Αλλά αυτός τράβηξε µία τράπουλα.
«Ξεκινάµε, κύριοι;»
Ήταν το καθιερωµένο παιχνίδι πόκερ της Πέµπτης, την ώρα
που ο ήλιος δύει και τα παιδιά µαζεύονται στα σπίτια τους· ο
Ανδρέας Κριεζής και ο Γιώργος Ιακωβίδης είχαν ανειληµµέ-
νες υποχρεώσεις κάθε εβδοµάδα, την ίδια µέρα, την ίδια ώρα-
χρόνια τώρα. Συµπαίκτες τους, όποιοι είχαν την οικονοµική
ευρωστία να ανταπεξέλθουν στα στοιχήµατα· εξέχουσες προ-
σωπικότητες της ελληνικής βιοµηχανικής κι εφοπλιστικής ελίτ.
Μία ώρα αργότερα τα στοιχήµατα είχαν ανέβει αρκετά,
ενόσω λιγοστές, γεµάτες νόηµα φράσεις, πετάγονταν από τα
χείλη των τεσσάρων παικτών. Οι δύο συµπαίκτες περιορίζον-
ταν σε συµπληρωµατικό ρόλο, καθώς οι πραγµατικοί πρωτα-
γωνιστές της βραδιάς προσπαθούσαν ο ένας να κλέψει την
παράσταση από τον άλλον.
Κι αυτό το ανεξήγητα γοητευτικό παιχνίδι συνεχίστηκε για
ώρες ακόµη. Συγκεκριµένα, έως ότου ο κούκος του ρολογιού
να σηµάνει 23.30. Εκεί θα µπορούσαµε να πούµε ξεκάθαρα
πως κάτι άλλαξε.
Την τράπουλα είχε στα χέρια του ο Κριεζής. Την ανακάτεψε
µε ένα παράξενο, στραβό χαµόγελο, που αλλοίωνε τα χαρα-
κτηριστικά του. Μόλις τελείωσε το ανακάτεµα, άφησε την τρά-
πουλα στο κέντρο του τραπεζιού και κοίταξε µε φλογισµένα
µαύρα µάτια τον οικοδεσπότη. Έπειτα, τίναξε προς τα πίσω τα
σκουρόχρωµα µαλλιά του, και µίλησε µε τη βραχνή ευγενική
φωνή του.
«Λοιπόν, κύριοι, µας µένει µισή ώρα µέχρι τα µεσάνυχτα. Για
έναν από εµάς αποµένει µισή ώρα γενικώς.»
Σιωπή. Ήπιε µια µικρή γουλιά από το πράσινο ποτό του και
συνέχισε.
«Σε µισή ώρα ακριβώς, ένας από εµάς θα αφήσει την τελευταία
του πνοή σε αυτό εδώ το δωµάτιο. Ένας από εµάς δε θα ζήσει
να δει την επόµενη µέρα. Η επιλογή θα είναι απολύτως τυχαία.
Ο επιλεχθείς, όµως, δε θα έχει κανένα απολύτως δικαίωµα στη
ζωή· σε µισή ώρα, θα σωριαστεί, και δε θα ξανασηκωθεί.
Έχωσε µε αργές µεθοδικές κινήσεις το χέρι του στην δεξιά

του τσέπη κι έβγαλε ένα περίστροφο. Το ακούµπησε
δίπλα στην τράπουλα, στο κέντρο του τραπεζιού. Έπειτα, κοί-
ταξε τους συνοµιλητές του, µε την σειρά, στα µάτια. Πανικός κι
έκπληξη. Κυρίως πανικός. Ο τύπος που καθόταν στα αριστερά
του έκανε να σηκωθεί, µε µία απότοµη, αυταρχική κίνηση. Ο
Κριεζής έπιασε το περίστροφο και τον σηµάδεψε.
«Κύριε Βολονάκη, µην κάνετε τον κόπο. Ας µην κάνουµε βιαστι-
κές κινήσεις. Άλλωστε, αν προτιµάτε να πεθάνετε, δεν έχετε παρά
να περιµένετε λίγο. Έχουµε σχεδόν 25 λεπτά, χρόνος αρκετός
για όσα πρέπει να ειπωθούν και για όσα πρέπει να πραχθούν.
Κατ’ αρχάς, σας οφείλω µία εξήγηση.
»Βλέπετε, ανήκουµε και οι τέσσερις στην ίδια κοινωνική τάξη.
Είµαστε πλούσιοι όσο λίγοι ακόµη στην Ελλάδα. Εσείς, κ. Βο-
λονάκη, µε τα καράβια σας, εσείς κ. Αλταµούρα µε το εργοστά-
σιο χάρτου· κι εσύ, Ιακωβίδη, µε τις αµέτρητες εκδόσεις σας- κι
εγώ φυσικά, δε βγάζω τον εαυτό µου απ’ έξω. Κι εγώ, µετά από
τόσα χρόνια έχω καταφέρει να έχω ένα σεβαστό ποσό στην τρά-
πεζα, ικανό να µου προσφέρει όσα έχω-και δεν έχω-ανάγκη.
»Αλλά ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. ∆εν είστε
πλούσιοι µόνο λόγω των
επισήµων επαγγελµατι-
κών σας ασχολιών. Αλλά
κυρίως λόγω των εκτετα-
µένων παράνοµων πρά-
ξεών σας.»
Σηκώθηκε όρθιος, περ-
πάτησε τρία βήµατα κι
άναψε τσιγάρο. Περίµενε
καιρό αυτήν την στιγµή.
Το κεφάλι του νόµιζε
πως πήγαινε να σπάσει,
και πως τα µάτια του
εξείχαν τουλάχιστον τρία
εκατοστά από τις κόγχες
τους. Αλλά, γαµώτο, περίµενε καιρό αυτήν την στιγµή. Θα την
απολάµβανε µέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τους κοίταξε,
σταθερά και διαδοχικά και τους τρεις στα µάτια.
Τράβηξε µια γερή τζούρα και συνέχισε.
«Παράνοµες σηµαίνει εκτός νόµου· σηµαίνει όµως κι ανήθικες.
Ο εντιµότατος κύριος Αλταµούρας εµπορεύεται όπλα-όπλα που
φθάνουν εδώ και τρία χρόνια στα χέρια των πειρατών της Σοµα-
λίας, και φυσικά χρησιµοποιούνται για την επίταξη όπλων, την
απαγωγή και συχνά τη δολοφονία αθώων πολιτών.
»Ο αξιότιµος κύριος Βολονάκης εµπορεύεται ναρκωτικά. Ναρ-
κωτικά που καταναλώνουν παιδιά στην ηλικία των παιδιών του,
παιδιά που ποτέ δε θα φτάσουν στην ηλικία του, παιδιά που συ-
νηθίζουν να ζουν στη λάσπη, ψάχνοντας απεγνωσµένα τη δόση
τους.
»Όσο για τον κύριο Ιακωβίδη, αυτός εµπορεύεται ανθρώπινες
ψυχές, ανθρώπινα κορµιά. Πόρνες πολυτελείας, στοιβαγµένες σε
παγωµένα δωµάτια, η µία πάνω στην άλλη, κρατιούνται στη ζωή
µε ένα µόνο κοµµάτι ψωµί-τα χρήµατά τους εννοείται τα κρατά
ο, κατά την κοινωνία φιλεύσπλαχνος κροίσος, κύριος Ιακωβίδης.
»Κι εγώ; Εγώ δεν έχω κάνει τίποτε από όλα αυτά. Παραµένω
αθώος. Αλλά όλοι µας απολαµβάνουµε την κοινωνική αποδοχή.
Είµαστε όλοι µέλη της ίδιας κοινωνίας που θρέφει τους πλουσί-
ους µε το ψωµί των φτωχών. Τα καθάρµατα συγχρωτίζονται µε
τους αθώους· γιατί τα καθάρµατα ποτέ δε θα τιµωρηθούν για τις
πράξεις τους. Τουλάχιστον όχι σε αυτήν εδώ τη ζωή. Θα συνεχί-
σουν την καθηµερινότητά τους µε τα όµορφα παιδιά τους, τις
χαριτωµένες συζύγους και τις ακόµα πιο χαριτωµένες φιλενάδες.
Αλλά εδώ ακριβώς εγείρεται ένα σπουδαίο ζήτηµα· αν δεν υπάρ-
χει δικαιοσύνη εδώ και τώρα, κι αν τελικά δεν υπάρχει Θεός,
πότε θα τιµωρηθούν όσοι διέπραξαν εγκλήµατα εναντίον των συ-
νανθρώπων τους;»
Έπιασε το περίστροφο στα χέρια του και το περιεργάστηκε.

Κλικ. Το απασφάλισε και το ακούµπησε ξανά στο
τραπέζι, δίπλα στην τράπουλα.
«Ακόµη κι αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ακόµη κι αν δεν
υπάρχει Θεός, υπάρχει σίγουρα η Τύχη. Αυτή θα αποφασί-
σει ποιος πεθαίνει και ποιοι ζουν. Αν πεθάνει ένας από τους
αµαρτωλούς, σηµαίνει πως η Τύχη δε λειτουργεί ‘’τυχαία’’,
αλλά όντως υπάρχει κάτι. Αν πεθάνει ο αθώος, δηλαδή εγώ,
τότε τίποτα δεν υπάρχει και ζούµε µάταια, σε έναν κόσµο
που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, δύο
αµαρτωλοί θα ζήσουν· θα ζήσουν γνωρίζοντας πως θα τιµω-
ρηθούν, αργά ή γρήγορα, ή πως θα συνεχίσουν ατιµώρητοι
να υπηρετούν µοναχά τους εαυτούς τους.»
Ο Ιακωβίδης πετάχτηκε όρθιος και ούρλιαξε, έξαλλος:
«Είσαι τρελός! Θα φωνάξω την αστυνοµία, θα σε κλείσω στο
τρελάδικο, τρελάρα! ∆εν µπορείς να µε απειλείς µέσα στο
ίδιο µου το σπίτι, θα το πληρώσεις, θα…»
Αλλά ο Κριεζής τον έκανε να σωπάσει. Του έχωσε µε µία
νωχελική κίνηση το περίστροφο στο στόµα και του είπε:
«Καλύτερα να κάνεις ησυχία. Αλλιώς µπορεί να είσαι εσύ

αυτός που θα πεθάνει, µόνο και
µόνο επειδή το θέλω εγώ, και τυ-
χαίνει να κρατάω ένα γεµάτο
όπλο.»
Μόλις ο Ιακωβίδης σταµάτησε να
σκούζει και να κουνιέται απεγνω-
σµένος, ο Κριεζής ξεκίνησε πάλι
να µιλάει:
«Λοιπόν, αγαπητοί µου φίλοι,
έχουµε ακόµη 7 λεπτά, και νοµίζω
πως πρέπει να τελειώνουµε. Σας
έχω ένα παιχνιδάκι-είµαι σίγουρος
πως θα σας αρέσει. Θα τραβή-
ξουµε όλοι µας από ένα φύλλο.

Όποιος έχει το χαµηλότερο, πεθαί-
νει. Πώς σας φαίνεται; Έτσι κι αλλιώς δεν έχει σηµασία· εγώ
αποφασίζω. Εσύ, Βολονάκη, κόψε και τράβα.»
Ο Βολονάκης, πανιασµένος και µε το χέρι του να τρέµει,
έκοψε όπως-όπως και τράβηξε.
«∆είξε µας τι είναι.»
Ήταν ένα 8.
«Σειρά σου», διέταξε ο Κριεζής τον Αλταµούρα και τον ση-
µάδεψε ανάµεσα στα µάτια.
Τράβηξε 5.
«Ιακωβίδη, εσύ.» Τον κάρφωσε µε τα µάτια του. Ο Ιακωβί-
δης έτρεµε από φόβο και οργή, και από τη θέλησή του να
του ορµήσει. Αλλά το όπλο ήταν πλέον στραµµένο πάνω
του, και δεν µπορούσε να το διακινδυνεύσει. Έτσι, µε αργές,
µεθοδικές κινήσεις, τράβηξε το φύλλο του.
Ήταν ένας βαλές.
Το χαµόγελό του συσπάστηκε από µία ανείπωτη ευτυχία,
ενώ τα µάτια του Κριεζή, γουρλωµένα, έµοιαζαν, κόκκινα
πλέον, να δακρύζουν από την ένταση.
Κοίταξε γύρω του, µε δύο γουλιές τελείωσε το πράσινο ποτό
του, πήρε την τράπουλα στα χέρια του και την περιεργά-
στηκε. Την ένιωσε να χτυπά, σαν να είχε δικιά της καρδιά,
σαν να είχε δικό της µυαλό, σαν να ήταν έτοιµη η ίδια να
αποφασίσει για το µέλλον.
Ο κούκος χτύπησε 12. Ο Κριεζής τράβηξε. Κοίταξε το
φύλλο του για τρία δευτερόλεπτα κι έπειτα, το πέταξε ψηλά
στον αέρα.
Μέχρι το τραπουλόχαρτο να φτάσει στο πάτωµα, είχαν
ακουστεί τρεις πυροβολισµοί, κι αίµατα έτρεχαν από τις
καρδιές των τριών ανδρών.
Το τραπουλόχαρτο, µε αργές κινήσεις, έπεσε στο ξύλινο πά-
τωµα της σοφίτας, κι αναπαύθηκε γυρισµένο ανάποδα.

Νίκος Παπαδόπουλος

Nτέϊβιντ Τένιερς: Μαϊµούδες πίνουν και χαρτοπαίζουν

Μαύρος κύκνος

Και µόνο ο τίτλος αυτός κινεί την περιέργεια και διεγείρει την φαντασία σε
σχέση µε το τι µπορεί να πραγµατεύεται αυτή η ταινία. Παρακολουθώντας τη λοιπόν
πολύ προσεκτικά θεωρώ πως είµαι σε θέση να κρίνω αντικειµενικά το περιεχόµενο
παρουσιάζοντας τα συν και τα πλην.

Περιεχόµενο: µία νέα και πολλά υποσχόµενη µπαλαρίνα επιλέγεται ανάµεσα σε
χιλιάδες να πρωταγωνιστήσει στο γνωστό έργο του Τσαϊκόφσκι « Η λίµνη των κύ-
κνων».Όµως, ενώ είναι εξαιρετική υποδυοµένη τον «καλό» κύκνο, δεν µπορεί να προ-
σαρµοστεί στο ρόλο του «κακού». Το αποτέλεσµα θα είναι η κοπιαστική δουλειά και
η καθηµερινή άσκηση να την κουράσουν σωµατικά αλλά κυρίως ψυχικά. Όλη η κατά-
σταση σε συνδυασµό µε κάποια έντονα προσωπικά βιώµατα την κάνουν σιγά σιγά να
τρελαίνεται, να χάνει τον εαυτό της και να µετατρέπεται σε έναν «κακό κύκνο». Το
τέλος της ταινίας είναι συγκλονιστικό και θα πρότεινα σε όλους να τη δουν ανεξαρτή-
τως φύλου.

Πλεονεκτήµατα: θίγει σηµαντικά κοινωνικά θέµατα σε ακραία µορφή βέβαια.
Επίσης, η µουσική κατά τη διάρκεια όλης της ταινίας είναι εκπληκτική. Τέλος η Νά-
ταλι Πόρτµαν η οποία υποδύεται την νεαρή µπαλαρίνα, δείχνει το µεγάλο ταλέντο
της, λόγος για τον οποίο βραβεύτηκε µε Χρυσή Σφαίρα ως η καλύτερη ηθοποιός της
χρονιάς.

Μειονεκτήµατα: σε πολλά σηµεία το έργο είναι σκληρό και υπερβολικό σε
σχέση µε την κόπωση των χορευτριών επαγγελµατικού µπαλέτου.

Ιόλη Τέντε - Χριστιάννα Παπαναστασοπούλου


