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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 1 
ΤΟ ΒΙΤΡΟ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ 

(φως ― προβολείς τσίρκου 

σε τέσσερα σηµεία του χώρου, ταυτοχρόνως 

1 ελλείψει εµπνεύσεως αδυνατώ να δακτυλογραφήσω 
 ενώπιόν µου ο ΥΓΙΝΟΣ και η CŒUR ξαπλωµένοι ακίνητοι κρύοι 
2 από στοιβαγµένες πέτρες ρέει χείµαρρος, σβηστό καντήλι 
3 η ΜΑΡΙ καθήµενη ωθεί και έλκει µία κουβαρίστρα 
4 ο ΠΕΤΡΟΣ βγάζει ταχυδακτυλουργικά ένα ξίφος από το στόµα 

του, υποκλίνεται και ζητά χειροκρότηµα 
η ΜΑΡΘΑ γριά προχωρά αργά προς τον χείµαρρο 
ο πέτρος ζητά χειροκρότηµα, καλεί τη ΜΑΡΙ, εκτελεί το κόλπο 

που την κόβει στα δύο, την ενώνει και ζητά χειροκρότηµα 
η µαρί ξανά καθήµενη ωθεί και έλκει µια κουβαρίστρα 
ο πέτρος ζητά χειροκρότηµα, προσπαθεί να σηκώσει το πολύ βαρύ 

ξίφος· µε υπερβολική προσπάθεια το σέρνει ως τη βελανιδιά 
και το καρφώνει σε αυτήν. προσπαθεί αποτυχώς να το βγάλει 

η µάρθα ανάβει το καντήλι και επιστρέφει 
η µαρί ωθεί την κουβαρίστρα προς τη µάρθα. ο πέτρος σπεύδει να 

φέρει την κουβαρίστρα στη µαρί. πέτρος και µάρθα αντικρίζο-
νται. παύση 

δακτυλογραφώ χειµαρρωδώς 
πέτρος και µάρθα φεύγουν βιαστικά 
σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 2 
ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 

φως) 
ΕΚΕΙΝΗ έχεις ξανάρθει εδώ 
ΕΓΩ πρώτη φορά. ποιοι είναι οι οφθαλµοφανείς λόγοι 
ΕΚΕΙΝΗ ο παιδοψυχολόγος είναι ψυχολόγος, όσο κι ο θεός είναι 

θεοπάλαβος 
ΕΓΩ είναι παιδί εντός 
ΕΚΕΙΝΗ θα ακολουθήσει µια σειρά από ερωτήσεις 
ΕΓΩ δεν ήρθα για µένα 
ΕΚΕΙΝΗ οι απαντήσεις σου µπορούν να κυµανθούν από το ένα, 

τούτεστι πάρα πολύ 
ΕΓΩ πώς λέγεται αυτό που έχει 
ΕΚΕΙΝΗ ως το επτά, οπερεδειδείξαι καθόλου 
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ΕΓΩ αποδέχεσαι όλην αυτήν τη φροντίδα που του παρέχει 
ΕΚΕΙΝΗ θεωρείς πως έχεις καλή σχέση µε τους οικείους σου 

ΕΓΩ σε παραγκωνίζει ― πως το ανέχεσαι; ― σε κάνει περιτ-

τή 
ΕΚΕΙΝΗ αισθάνεσαι ασφαλής 
ΕΓΩ σε κούρασε και την αφήνεις να αναλάβει το βάρος του 
ΕΚΕΙΝΗ η οικογένειά σου σε αγαπά 
ΕΓΩ ένας καθυστερηµένος πάντα είναι πάντα βάρος, κατανοώ 
ΕΚΕΙΝΗ οι γονείς σου σε στηρίζουν; είναι στο πλευρό σου 
ΕΓΩ αµέλεια άγνοια αδιαφορία 
ΕΚΕΙΝΗ η µητέρα σου ο πατέρας σου 
ΕΓΩ δεν ζει 
ΕΚΕΙΝΗ όσο ζούσε 
ΕΓΩ δεν τον αγάπησες. τον ανεχόσουν. εθελοντισµός για το 

βιογραφικό 
ΕΚΕΙΝΗ ήταν ασθενής µου τίποτα παραπάνω 
ΕΓΩ όταν γαµιούνται τι σκέφτεσαι 
ΕΚΕΙΝΗ φαντασία πραγµατικότητα παραίσθηση ψευδαίσθηση 
ΕΓΩ είναι αδελφή του 
ΕΚΕΙΝΗ για ποιον είσαι τώρα εδώ 
ΕΓΩ όσο κι αν θες να τον ξεφορτωθείς, πώς το αντέχεις να 

γαµιούνται 
ΕΚΕΙΝΗ έχεις σηµάδια επιθετικής συµπεριφοράς 

ΕΓΩ αυτή η γαµηµένη άρνηση ― είναι αδέλφια το καταλα-

βαίνεις 
ΕΚΕΙΝΗ ξεσπάσµατα βίας 

ΕΓΩ γαµώ την πραότητά σου και τον επαγγελµατισµό σου ― 

βγήκαν από το ίδιο µουνί και αυτός θέλει να µπει στο 
δικό της 

ΕΚΕΙΝΗ βιώνεις θετικά συναισθήµατα υψηλής έντασης 

ΕΓΩ τα συναισθήµατά µου ― αυτοί, γι' αυτούς τι κάνουµε 

ΕΚΕΙΝΗ έχεις εσύ ή κάποιο µέλος της οικογένειάς σου αποπειρα-
θεί 

ΕΓΩ εξαρτάται όλο και περισσότερο από αυτήν, αλλά αυτή 

µπορεί να είναι ελεύθερη ― παρακολούθησε την εξέλιξη 

της σκέψης µου: έχει παραµελήσει τα πάντα για χάρη 
του. µπορεί γι' αυτόν το ενδιαφέρον της να είναι το αρ-

χιµήδειο σηµείο, βούκεντρο της ύπαρξής του ― µπορεί 

να δένει βόες και να την ντύνει καρουζέλ ―  αλλά 

αυτή έχει δυνατότητες 
ΕΚΕΙΝΗ αυτοκτονικό ιδεασµό 
ΕΓΩ είναι ευφυής αγαθή αθώα ένας όµορφος άνθρωπος. έχεις 

δει τα µάτια της πώς λάµπουν, την κοσµογονική της 
φαντασία, τον χειµαρρώδη της ειρµό. αυτός ένα κοµµάτι 
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σάρκα, µια µάζα δυσµεταχείριστη, προβληµατικός καθ' 
όλα 

ΕΚΕΙΝΗ για ποιον είσαι εδώ τώρα 
ΕΓΩ εκείνη ένας υγιής νους και αυτός ένα σαρκικό εµπόδιο 

στην απελευθέρωσή της, δεν µπορεί να µην το βλέπεις, 
σε έχει ανάγκη 

ΕΚΕΙΝΗ ποιος 
ΕΓΩ σε παρακαλώ, ο νους της ο χαρακτήρας ο λόγος η δυ-

ναµική της· σε χρειάζεται. δεν µπορείς να του επιτρέ-
ψεις να προσκολληθεί και να παρασιτεί σε αυτήν ώσπου 
να την κατασπαράξει 

ΕΚΕΙΝΗ οφείλω να αποκολλήσω τον νου από το σώµα 
ΕΓΩ σε χρειάζεται να την ελευθερώσεις, ν' ανακτήσει τη 

βούλησή της 
ΕΚΕΙΝΗ ποιος µε χρειάζεται; ποιος µε παρακαλά; ποιος καταρρέει 

ενώπιόν µου 
ΕΓΩ παράβλεψε το θέαµα. τι πρέπει τι είναι συνετό τι δέον 
ΕΚΕΙΝΗ η ειλικρίνεια. ψεύδεσαι στη µητέρα σου 
ΕΓΩ βοήθησέ την 
ΕΚΕΙΝΗ ποιος χρειάζεται βοήθεια 
ΕΓΩ εκείνη 
ΕΚΕΙΝΗ τι πράττει η µητέρα σου όταν κρύβεις την αλήθεια 
ΕΓΩ εκείνη, όχι εγώ, εκείνη 
ΕΚΕΙΝΗ τι έκανε όταν απέκρυπτες την αλήθεια 
ΕΓΩ όχι εγώ 
ΕΚΕΙΝΗ τι έκανε όταν ήσουν παιδί 
ΕΓΩ όχι εγώ, εκείνη, εκείνοι 
ΕΚΕΙΝΗ πώς αντιδρούσε στην ανειλικρίνειά σου 
ΕΓΩ οι άλλοι όλοι εκτός από µένα όλοι οι άλλοι οι άλλοι 
(ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ µε βγάζουν έξω 
σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 3 
ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ 'ΣΟΥΝ ΕΔΩ 

φως) 
ΜΑΡΘΑ  παρατηρούσα εσένα, γέρο, στην αρχή να κάθεσαι σ' ένα 

µπαρ µόνος σαν να µην έχεις παιδιά, να µην έχεις τίποτα 
στο κόσµο, πλήρης µολοντούτο, διάβαζες ένα βιβλίο, έπινες 
κάποιο διάφανο ζεστό ποτό σε ποτήρι χαµηλό, κάπνιζες. 
ύστερα απώλεσες κι αυτά: βγήκες απ' το µαγαζί, ένα παλιό 
αριστοκρατικό ακίνητο µπαρ, περιτειχισµένο µε γυαλί, πίνα-
κας του χόπερ αυθεντικός, βγήκες και στάθηκες στη µέση του 
δρόµου, κρατώντας τίποτα, µη καπνίζοντας, µη µιλώντας, µη 
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παρατηρώντας· δεν έπληττες δεν έπραττες, απόλυτα αυτάρ-
κης, απλά υπήρχες, δεν είχες στον κόσµο τίποτε τε και κα-
νέναν, ούτε µένα ούτε παιδιά και δεν χρειαζόσ ουν κιό-
λας. απλά υπήρχες 

ΠΕΤΡΟΣ εγώ άνευ υµών αποκλείεται 
Μ κι όµως 
Π τροµακτικό απίστευτο αδύνατον. σου 'χα ευχηθεί «ύπνον ανο-

νείρευτον» όπως κάθε εσπέρα ― το είχα λησµονήσει 

Μ ουδέποτε 
Π και µετά 
Μ ξύπνησα κοιµόσουν ακόµη τόσο µόνος 
Π µοναχικός 
Μ έστω 
Π θυµάσαι εκείνη την ιστορία 
Μ όχι 
Π τη θυµήθηκα τώρα. µ' εκείνο το παιδί, νεαρός άντρας δηλα-

δή, που µία µέρα απλά έπαψε να υπάρχει. τίποτα δεν µπορεί 
να µην υπάρξει, απλά να βρεθεί στην ανυπαρξία, αν εγώ 
τώρα αυτοπυρπολούµουν οι στάχτες µου θα συνέχιζαν να 
υπάρχουν και η θερµική ενέργεια θα περιδιέβαινε το σύµπαν, 
τίποτα δεν µπορεί να πάψει να υπάρχει, αλλά αυτό, αυτό το 
παιδί έπαψε, απλά έπαψε να υπάρχει. εκείνος έπαψε να υπάρ-
χει. σαν να επέστρεψε στην προνεωτερικότητα, σαν κάποιος 
αρχαιοελληνικός µύθος, µόνο πραγµατικός, κατέλυσε τον 
εαυτό του, µιλώ για µια πλήρη κατάδυση του υποκειµένου, 
σαν να χάθηκε µες τον κόσµο, απόλυτο µηδέν, σαν να ενώ-
θηκε µε όλους, απώλεσε πλήρως τη συνείδησή του και µαζί 
συµπαρέσυρε στην απουσία την αντίληψη όλων των άλλων γι' 
αυτόν. έκτοτε ο κόσµος µοιάζει απορρυθµισµένος. σαν να πα-
ραβιάστηκαν οι νόµοι της φυσικής, η αρχή διατήρησης της 
ύλης. εντυπωσιακό, δεν βρίσκεις 

Μ ναι, πέτρο 
(σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 4 
ΒΑΘΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΝΕΙΡΕΥΤΟΣ ΛΗΘΑΡΓΟΣ 

φως) 
ΜΑΡΙ µιλήστε επιτέλους. δεν αντέχω άλλο αυτήν τη σιωπή 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ δεν έχω κάτι να πω 
Μ οτιδήποτε, οφείλετε να το κάνετε 
Δ δεν οφείλω τίποτα 
Μ είστε σε άρνηση 
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Δ όχι 
Μ γιατί τώρα; γιατί σωπάτε τώρα; τώρα που σας χρειάζοµαι, τε-

λευταίος σταθµός, γιατί τώρα 
Δ το µάθηµα τελειώθηκε. δεν έχω κάτι να σας διδάξω 
Μ µα δεν είναι κάτι. εσείς πάντα λέγατε πως είναι το πώς και 

όχι το τι, δεν υπάρχει τι, θυµάστε; το νόηµα είναι στη µεθο-
δολογία, ο τρόπος παραγωγής καθορίζει το παραγόµενο προϊ-

όν ―  θυµάστε; ―  σωκρατικότητα και αντιπλατωνικότητα 

υλισµός σκεπτικισµός αντιιδεαλισµός αναποτελεσµατικότητα 
αµφισβήτηση πρόοδος εντός, θυµάστε; µιλήστε µου επιτέλους, 
µην σωπάτε 

Δ ακόµη και αυτά που λέτε δεν είµαι σίγουρος αν σας τα δί-
δαξα εγώ. µου ακούγονται τόσο ανοίκεια 

Μ τι λέτε; εσείς µιλούσατε για ώρες και ώρες, βλέπατε τα µά-

τια µου να λάµπουν ― θυµάστε; ― και γω δεν σας επέτρεπα 

ούτε νερό να πιείτε, αυτή η ολιγόστιγµη παύση µου φαινό-
ταν πως θα απέβαινε µοιραία για τον ειρµό σας. και τώρα 
σωπάτε. µην σωπάτε. η σιωπή η δική σας, απ' όλους τους αν-
θρώπους η δική σας σιωπή είναι η πιο βαριά, απόλυτο κενό, 
αν δεν έχετε εσείς κάτι να πείτε, κανείς στον κόσµο δεν 
έχει να πει τίποτε 

Δ σας είπα όλα όσα ήξερα, µην µε πιέζετε. έχετε συναίσθηση 
συνείδηση του υλικού. ξέρετε τι ξέρετε τι δεν ξέρετε, επο-
πτεία µελέτη θεµελίωση τεκµηρίωση. είστε περισσότερο από 
επαρκής, µετά βεβαιότητας περισσότερο από µένα τώρα. η 
µέθοδός σας µου φαίνεται επαρκής. θα πετύχετε στις εξετά-
σεις, είµαι βέβαιος 

Μ µα τι σας συµβαίνει; µου δώσατε κάθε λέξη που λέω, πυρφό-
ρος προµηθεύς, αιδώ και δίκη και τώρα το δώρο του λόγου 
ζητάτε πίσω. πως µπορώ να σωπώ; µην µου ζητάτε να παύσω 
να σκέφτοµαι. εσείς εκκινήσατε εντός µου αυτήν την οχλα-
γωγία, σας παρακαλώ, µιλήστε 

Δ ίσως θα µπορούσε ο λόγος να λήξει εδώ. οι άνθρωποι, τι άλλο 
έχουν να πουν ή να σκεφτούν 

Μ ο λόγος που τόσο µοχθήσατε να µε µάθετε να λέω, σχήµατα 
σκέψεις ειρµοί συνειρµοί δοµές, ο λόγος. τι λέτε 

Δ δεν λέω, απλά σκέφτοµαι. βέβαια, ακούτε άρα λέω. και άλλο 
λέω άλλο σκέπτοµαι. σκέπτεστε άρα υπάρχω. ένας φαινοµενο-
λόγος θα 'λεγε πως η σκέψη απέχει από τη λέξη όσο η ανυ-
παρξία από την ύπαρξη. µπορεί. µπορεί να µιλώ και να µην 
σκέφτοµαι. αλλά πάλι στο ίδιο συµπέρασµα δεν καταλήγου-
µε; σχετικά µε τον λόγο εννοώ 

Μ όχι. ο λόγος είναι δώρο. η σκέψη πραγµατώνεται στην οµιλία 

― ή την τέχνη, το ίδιο είναι ― και ενυπάρχει εντός της, 

δεν χάνεται 
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Δ άπαξ και η σκέψη λεχθεί. παιδί που γεννιέται παύει να 'ναι 
έµβρυο. δώρο που δίνεται. µην λησµονείτε η εξωτερικότητα 
πόσο ζοφερά καταπίνει το εντός µας φως µας κι εµάς 

Μ αόρατος αθέατος άδης, σας δέχθηκε ολότελα το σκότος, σκέτη 

ανοησία, µα ― εγώ σας στέρησα, ξεχάσατε όσα µου διδάξα-

τε, όσα µου δώσατε, σας τα στέρησα. µου προσφέρατε όσα 
γνωρίζατε και δεν κρατήσατε για σας παρά µόνον την ύπαρ-
ξή σας. περιχαρής ρουφούσα και ζητούσα κι άλλο κι άλλο, 
µα δενεπρόκειτο µόνο για το αντικείµενο, ήταν και ο τρό-
πος, η διδασκαλία. µάθαινα µαζί µε το δίδαγµα και τον δά-
σκαλο, σας υποδέχθηκα µε ανοιχτές αγκάλες, στόµα του άδη, 
στον χθόνιο κόσµο. αποκλείεται, αρνηθείτε το. αρνηθείτε το 

Δ είµαι σε άρνηση 
Μ όχι 
Δ µάλλον είστε και σεις εδώ 
Μ όχι. δεν γίνεται. η διδασκαλία πολλαπλασιάζει τη γνώση δεν 

τη µεταφέρει. δεν έµαθα. µαλώστε µε φωνάξτε µου χτυπήστε 
µε χαστουκίστε µε δεν έµαθα δεν ξέρω τίποτε ήρθ' αδιάβαστη 
πάλι πάλι δεν µελέτησα χτυπήστε µε δείτε δεν ξέρω τίποτα 
τιµωρήστε µε. η διδασκαλία πολλαπλασιάζει τη γνώση δεν 
τη µεταφέρει. δεν είναι δυνατόν. φαίνεστε κενός ανόητος 

Δ νόηµα, αγαπητή µου, νόηµα υπάρχει µόνο εντός· εκτός η 
διδασκαλία δηµιουργεί σκιές του διδάγµατος. η µαθητεία 
όµως, ο τρόπος µου είναι πλέον δικός σας. θα περάσετε τις 
εξετάσεις. είµαι βέβαιος 

Μ µην το λέτε αυτό. σωπάτε  
Δ έχετε τον λόγο, εξοβελίστε τον 
Μ σωπάτε 
Δ το δίδαγµα είναι στη διάθεσή σας 
Μ σωπάτε 
Δ το ίδιο και γω 
Μ σωπάτε 
Δ διαµελίστε µε 
(τον χαστουκίζει) 
 µάλλον υπήρξα αδιάβαστος ανόητος 
Μ συγγνώµη 
Δ σωπάστε 
(σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 5 
ΓΛΩΣΣΟΠΑΙΓΝΙΟ 

φως) 
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ΥΓΙΝΟΣ (συγκεντρωµένος ως το τέλος του ειλικρινούς λογυδρίου 
στο κινητό του) εσύ είσαι η πραγµατική αλήθεια, ό τι κάνει 
τις µέρες µου άξιες να τις ζήσω, πώς να φανταστώ ένα ξηµέ-
ρωµα που ο ήλιος δεν θα φωτίσει το πρόσωπό σου, αν χαθείς, 
ο κόσµος θα πάψει να 'ναι κόσµος, εσύ τον κοσµείς και θα 
πάψει να είναι και σύµπαν γιατί θα λείπεις εσύ και εσύ εί-
σαι η εµπράγµατη, υποστασιοποιηµένη έννοια του ωραίου, η 
µήτρα κάθε αισθητικής, έργο τέχνης αυθεντικό, το χρώµα στις 
ίριδές σου µε γαληνεύει και οι διεσταλµένες κόρες σου, όλα 
κυοφορούνται εντός τους και το απαλό σου δέρµα το σχήµα 
σου το σώµα σου η θερµοκρασία σου η όψη σου η χροιά της 
φωνής σου φωνή της αλήθειας είσαι όµορφη σαν την αλήθεια. 
γελάς διαφωνείς µε αµφισβητείς. όλα τ' άλλα είναι µεταβλη-
τά, αλλά η εντελέχειά σου είναι αδιαπραγµάτευτη. η τελειό-
τητά σου είναι ένα ακίνητο µπεκ και η πραγµατικότητα το 
γρασίδι που περιστρέφεται γύρω σου, καταλαβαίνεις; γιατί 
γελάς, γιατί, σ' ακούω, γιατί γελάς; γιατί 

CŒUR γιατί. διά τι, διά, τέλος, σκοπός. το σωστό είναι αιατί για 
να σχετί ζεται µε την αιτί α 

Υ ξεκί να 
C ξεκινώ 
Υ γαρίδες 
C σύµης 
Υ γαριδάκια 
C αλατάκια 
Υ λοτ 
C λοατκι 
Υ αγέρωχο άτι 
C γυµνοπεδιές 
Υ στάλιν 
C σ' τα 'λεγα 
Υ άλλογα 
C πράσσεινα 
Υ πράσα 
C πιάσ' τα 
Υ άσ' τα 
C βίστα 
Υ εξ πι 
C εµπειρί 
Y λογική 
C δυνατό 
Υ αδύναµο 
C αδύνατον 
Υ ανέφικτον 
C άφατον 
Υ άβατον 
C ανάλεκτον 
Υ άρρητον 
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C άρρηκτον 
Υ ορρωδώ 
C κερασώ 
Y ουρανώ 
C πνιγµό 
Υ θανατώ 
C ταν ταν ταν ταν 
Υ χα χα χα χα 
C πώς πάει η γραφειοκρατία 
Υ µου λείπει µονάχα ένα πιστοποιητικό για την τεκνοθεσία. τι 

αλλοκοτιά είναι αυτή. είσαι σίγουρη 
C όχι, ας το ξανασυζητήσουµε 
Υ ειρωνεύεσαι. αυτοί είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους θέ-

λεις να δοµήσουµε τη ζωή µας, η αλλοκοτιά και η ειρωνεία; 
αυτή είναι η οικογένεια και, τελικά, η κοινωνία που θέλου-
µε; όχι, σύντροφοι! γι' αυτό, για να χτίσουµε την οικογένεια 
και τον κόσµο του αύριο µε τα δικά µας µέτρα, την κυρια-
κή, σε κάθε εκλογικό κέντρο, υψώνουµε τη γροθιά µας και 
στέλνουµε ηχηρό µήνυµα προς 

C ο λούντβιχ πώς σου φαίνεται 
Y αλλόκοτος ιδιόρρυθµος παράξενος ιδιότροπος άρρυθµος ιδιαίτε-

ρος απροσδόκητος ξένος, άσχηµος και εντός και εκτός του, το 
πρόσωπό του αποτρόπαιο, ο χαρακτήρας του ανοίκειος αντιπα-
θής, ακατανόητος ακαταλαβίστικος 

C σαν να είναι αυτοσκοπός του να µην µοιάζει µε τους άλλους, 
ένα άσχηµο αντιδραστικό παιδί 

Υ περισσότερα από ένα παιδί: άκακος παρανοϊκός µε αξιώσεις 
διόλου ευκαταφρόνητες 

C τι µπορεί να κάνει 
Υ να µας κλέψει τον χριστό 
C θα µείνουµε άχρηστοι 
Υ και η µαµά 
C η µαµά τι 
Υ νοµίζω έχει αρχίσει να βαριέται τις ιστορίες του µπαµπά 
C ο µπαµπάς έχει αρχίσει να επαναλαµβάνει τις ίδιες ιστορίες, 

ας θυµόταν ότι τις είπε 
Υ ας θυµόταν ότι τις άκουσε 
(σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 6 
ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗ 

φως 
η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ µε περιµένει 
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κρατά έναν φάκελο. 
περιµένει, στενοχωριέται, κοιτά το κινητό της 
περιµένει, απογοητεύεται, ανοίγει τον φάκελο) 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ τι 
ΕΓΩ εσύ 
Κ καθόµουν πάντα αντίθετα εκ του πατρός, στ' αριστερά, να 

µην τον εµποδίζω ή τον αποσπώ, γιατί πολύ συχνά, ειδικά τα 

καλοκαίρια, ήµουν γυµνή ― έτσι µου 'λεγε, έτσι µ' έβλεπε, 

µε όσα ρούχα. η τροπικότητα του βλέµµατός µου. καθόµουν 
πάντα στ' αριστερά δεξιόχειρας συµµετρία. πάντα ζήλευε τους 
αριστερόχειρες. σιχαινόταν να µοιάζει στους πολλούς, ελιτι-
στής ερηµίτης αποµονωτιστής µοναχικός, ακόµη και ως ερα-

στής τ' οµολογώ, µόνος του µ' αγαπούσε ― δεν υπαινίσσοµαι 

πως δεν τον αγάπαγα· ώρες και ώρες τον κοιτούσα αθόρυβα 
να γράφει για µένα µε µένα σε µένα να τα δίνει και µένα 
να κοιτά, πιστή στον ρόλο της βουβής του µούσας, σιωπηρή 
διαλεκτική της όρασης, κατοπτριζόµουν καθάρια ατόφια στα 
γραπτά του, αλλά µε αγαπούσε δίχως να τον αφορά αν τον 
αγαπώ, µε προσκυνούσε και µε θρηνούσε που έπεφτα τόσο 
χαµηλά, να του επιτρέπω ν' αγγίζει εµένα. δεν έβλεπε πως 
προσευχόµουν σε κείνον όσο προσευχόταν σε µένα. καθόµουν 
στ' αριστερά, παλλόταν, µε χάιδευε συχνά και πολύ και για 
ώρες και λάµβανε ένταση ενέργεια τάση ρεύµα δύναµη πνοή 
ατµόσφαιρα ήλιο φως και πετούσε και προσγειωνόταν και 

'γραφε. όταν δεν αντιλαλούσε η γραφοµηχανή του ―  όπως 

συµβαίνει ― λάνθανε στον χώρο το στρίγγλισµα του µολυ-

βιού. πάντα µε χάιδευε σιωπηρά µε κοιτούσε γελούσε µε τρέ-
λαινε. πόσο αφαιρείτο πόσο µε αφαιρούσε. έµενα κενή ενώ-
πιον κενού να τον θέλω δίχως ύπαρξη, ασώµατη βούληση και 
κείνος ασώµατος µονάχα ένας ώµος ένας λαιµός ένα στέρνο 

παλλόµενο ένας πονηρός καρπός ― πονηρός όπως πονεµένος 

― και τρία δάχτυλα αντίχειρας δείκτης µέσος. το µολύβι κι-

νείτο θαρρούσα, αυτό κινούσε τα δάχτυλά του και σαν παιδί 

― τι 

ΕΓΩ εσύ 
Κ σαν παιδί λερωνόταν όλο του το χέρι, ακουµπούσε όπου 

έγραφε και πάντα µε χάιδευε µε τ' αριστερό στ' αριστερά, 
στην καρδιά. το στήθος ήταν πρωτίστως σπίτι της καρδιάς 
δευτερευόντως συµπλήρωµα του αυτιού του και ύστερα βορά 
των χειλιών του. µε χάιδευε µε τ' αριστερό, δεξιόχειρας γαρ, 
έπαυε που και που την αέναη αιώνια µαγνητική πολωµένη 
γραφή του και µε χάιδευε µε το δεξί πρώτα προσεκτικά µε 
παράµεσο και µικρό, ύστερα παθιασµένα µε την παλάµη όλη 
ν' αγκαλιάζει το µάγουλό µου, ύστερα αργά µε έδειχνε µε 

12



τον δείχτη, απαντώντας ρωτούσα ποιαν αγαπάς ― βουβά στο 

µυαλό µου γι' αυτό µε χάιδευε µε τον δείχτη, για να µε 
δείξει πιο άµεσα απ' ό τι µ' έδειχνε στα γραπτά του. έτσι 
χαϊδεύουν φαντάζοµαι οι συγγραφείς οι γραφιάδες οι ποιητά-
δες έτσι δείχνουν έτσι αγαπούν και σε γεµίζουν µολύβι, µε-
λανά τεκµήρια του ειρµού, µολύβι στο µάγουλο µολύβι στο 
πιγούνι στ' αφτί ύστερα παρεσυρµένος µε φιλούσε στο µέτωπο 
το πρόσωπο το δέρµα τα µάτια το πιγούνι τον λαιµό τα κό-
καλα το στήθος τα χείλη το στέρνο τη µέση τον αφαλό 

απρέπεια βροµιά ντροπή ― σας που παρακαλάτε ν' ακούσετε 

κι άλλα, σας µιλώ για τέχνη, το µολύβι του ποιητή εσπαρ-
µένο στο πρόσωπό µου φυτεµένο και τη γλώσσα του να µου 
ποτίζει τα µάτια ν' ανθίσουν τα έργα του να τον κοιτάξω να 
τα δει να τα γράψει και σεις περιµένετε παρακαλάτε προ-
σκυνάτε να σας πω πως και πώς µ' έγλειφε και ναι µ' 
έγλειφε αλλά δεν ξέρετε δεν αξίζετε γιατί δεν µάθατε να 
προσκυνάτε και θαύµατα δεν γίνονται δίχως θυσίες. θυσίαζε 
τα πάντα για µένα και γω ανεχόµουν ακόµη και το σιχαµένο 
µολύβι του στη µούρη µου γιατί τον αγαπούσα. καλλιτέχνις 
αναγκασµένη να ταυτίζοµαι να εκπορνεύω κάθε γαµηµένη 
στιγµή αλήθειας για τα µάτια τ' αφτιά και τα λεφτά σας, ε 
άντε γαµηθείτε. και σας εύχοµαι να γαµηθείτε µε το εν δέ-

κατο της ηδονής της δικής µας προσευχής ― τι 

ΕΓΩ εσύ 
(σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 7 
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΥΠΟΠΟΤΑΜΟΣ 

φως) 
Δ ο κόσµος θα 'θελε πολύ να 'χει έναν κοσµογονικό µύθο που 

ν' αποπνέει το δέον δέος 
Μ αλλά δεν µπορεί 
Μ το πριν το πριν µοιάζει µε το µετά το µετά. ο καταγωγικός 

µου µύθος είναι κι εσχατολογικός, ιστορία κυκλική ήτοι φά-
ύλη. έτσι φαντάζοµαι την ανυπαρξία. ακούστε να δείτε: τι 
και αν αναδιπλώναµε το σώµα και φέρναµε το µέσα έξω και 
το έξω µέσα; η αισθητηριακή πραγµατικότητα του καθενός 
περιλαµβάνεται τώρα µέσα στη σάρκα του εντός του. κάθε τι 
που δέχονται οι αισθήσεις, ό τι βλέπει κανείς και ακούει, 
όλα κυοφορούνται τώρα µέσα και τώρα έξω ανάµεσα στα σώ-

µατα ― φυλακές των πραγµατικοτήτων µας ίπτανται στριφο-
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γυρνούν κολυµπούν στο αίµα µας και περιπλέκονται µε τα 
εντόσθιά µας οι διάχυτες αδελφωµένες ενοποιηµένες συνειδή-
σεις µας. µπάλες ζωγραφισµένες εσωτερικά, πλανήτες µε σύ-
µπαντα εντός τους και διάχυτους τους πυρήνες εκτός τους. οι 
υποκειµενικές πραγµατικότητες φυλακίστηκαν εντός µας και 
στον χώρο πλανώνται τα έντερα τα στοµάχια τα λαιµά τα 
πλεµόνια µας οι νόες τα µυαλά µας αγγίζονται πραγµατικά 
αγγίζονται ενώνονται. το γνωρίζω, ο κόσµος είναι τώρα ενό-
τητα, αλήθεια λέω, το γνωρίζω 

Δ δύο λάθος λέξεις 
Μ συγγνώµη θυµάµαι δεν θα τις επαναλάβω έχετε δίκιο σας τ' 

ορκίζοµαι δεν θα τις επαναλάβω ποτέ συγγνώµη 
Δ δεν επιτρέπονται ούτε στην διευκρίνιση 
Μ δικαιούµαι διευκρίνιση 
Δ µία 
Μ καµία. µόλις την χρησιµοποίησα 
Δ φοβάµαι για σένα 
Μ φοβάµαι για σας 
Δ ως προς τις εξετάσεις 
Μ ως προς το δικαστήριο 
ΕΓΩ κι εγώ 
Μ η µαµά έχει αρχίσει να ξεχνά 
ΕΓΩ και ο µπαµπάς επαναλαµβάνει τις ίδιες ιστορίες 
Μ επαναλαµβάνει επειδή η µαµά ξεχνά 
ΕΓΩ ροµαντικότερα: ξεχνά επειδή ο µπαµπάς επαναλαµβάνει 
(σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 8 
ΜΙΑ ΤΡΕΛΛΑ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟΝ ΑΒΟΥΛΟ ΕΡΩΤΑΡΗ 

φως) 
CŒUR µην κλαις 
ΥΓΙΝΟΣ ντύσου 
C µην κλαις, µωρό µου, θέλω µόνο ό τι θέλεις 
Υ ντύσου 
C µην κλαις, αγάπη µου. το ίδιο θέλουµε, µια οικογένεια, την 

οικογένειά µας 
Υ ντύσου γαµώ την παναγία µου, πρέφα δεν έχεις πάρει τόση 

ώρα. ποιο βασανιστήριο µας αρµόζει; δεν το πιστεύω. ροµφαία 

―  ατσάλινο δρεπάνι του θανάτου και της οιµωγής. κτήνειν 

ως νόσον πόλεως. το βλέπω να 'ρχεται, γαµώ το πανσύµπαν 

γαµώ. είµαστε ― δεν χωρά σε λόγια. βδελύγµατα µιάσµατα 

σιχάµατα τελευταίος κύκλος της κολάσεως. αδέλφια, το δια-
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νοείσαι; ντύσου µωρή ξεφτιλισµένη, µην µ' ακουµπάς, ντύ-
σου. ποιο λαϊκό δικαστήριο θα µας αφήσει αλιντσάριστους; σε 

δένδρα ανάποδα θα κρεµιόµαστε, δεν µας χωρά η γη ― αυτές 

οι γαµηµένες φωτογραφίες ―  ντύσου, γαµώ το σπίτι µου, 

βρωµότσουλο, ντύσου ― και τα γαµωσκουλαρίκια, θε µου, θα 

µας διαµελίσουν θα µας κάψουν ζωντανούς ρε, θ' αποτεφρώ-
νουν ένα ένα τα µέλη µας και θα µας τα ρίχνουν στο γάλα 

της µάνας µας ― θα ξεκολλήσουν τη µήτρα σου µωρή και 

θα την βυζάξεις µέχρι να γεννήσεις µες το στόµα σου, κατα-

λαβαίνεις; µην τσιλιµπουρδίζεις. είµαστε ― σιχαίνοµαι βδε-

λύττοµαι, όλοι οι άλλοι δεν θανατώνονται επειδή τους αξίζει 

κάτι καλύτερο, εµείς επειδή κάτι χειρότερο ― ή καλύτερο, 

εξαρτάται αν είσαι αισιόδοξη ή απαισιόδοξη, ε, µωρό µου, 
αγάπη µου; θα πούµε και ευχαριστώ αν απλά µας λιθοβολή-
σουν, σιχάµατα 

C εσύ, αγάπη µου; εσύ, ο ηθικότερος, ο αγαθότερος. το αγνότε-
ρο πλάσµα του θεού. αν υπάρχει ένας άγγελος επί γης, εσύ, 
ζωή µου. τι έκανες που ήταν αξιόποινο εσύ, υποστασιοποιη-
µένη ηθική, αγάπη µου; δεν υπάρχει, ψυχή µου, πιο ηθικός 
άνθρωπος από σένα· έχεις αρχές, δεν έχεις βλάψει ποτέ κα-
νέναν 

Υ οι φωτογραφίες ― αισθάνθηκα άβολα άσχηµα παράξενα ακα-

τάσχετα αβέβαια δύσκολα σισύφεια καφκικά γαµηµένα άσχη-
µα άρρυθµα ο κόσµος όλος λάθεψε έγειρε έσπασε έσφαλλε 

αδίκησε ―  δεν ήξερα γιατί ― γιατί; ― εµείς µαζί εµείς 

εµείς µαζί µαζί εµείς παιδιά µαζί εµείς που τις βρήκες; που 

τις βρήκες αυτές τις φωτογραφίες; σε ρώτησα κάτι. που ― ; 

C ψυχή µου, ήσουν ο πιο όµορφος άνθρωπος, ένας κύριος ― θυ-

µάσαι; ― τι οµορφιά, τι στιλ. το ποιος είσαι, η ακεραιότητά 

σου, τα υπέροχα µάτια σου, το δέρµα σου, τα χέρια, ο λαιµός 
σου και το πώς στραβώνεις γέρνεις το κεφάλι σου, µου φαί-
νεται τόσο ροµαντικό και τόσο αστείο 

Υ σκάσε. δεν καταλαβαίνεις; γιατί να µου δείξεις, άσε µε στο 
γαµηµένο ψέµα µου, τι σε πείραξα; παιδιά γυµνασιόπαιδα πιο 
µικροί παιδιά σχολιαρόπαιδα 

C ναι, δεν είναι υπέροχο 
Υ και µετά η γαµηµένη λεπτοµέρεια βλέπεις 
C ποιο 
Υ τι φοράς 
C το παλιό φορεµατάκι λερωµένο θυµάσαι 

Υ όχι δεν θυµάµαι δεν θυµάµαι τίποτα, δεν θυµάµαι τίποτα ― 

αν θυµόµουν, δεν χρειάζεται να θυµηθώ, τα θυµάµαι τα ξανα-
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βλέπω ― τι φοράς στ' αυτιά 

C σκουλαρίκια 
Υ όχι γενικά και αόριστα. ποια σκουλαρίκια 
C ποια 
Υ τα ίδια γαµηµένα σκουλαρίκια µε τον ίδιο πούστη µικρό 

πρίγκιπα που φοράς τώρα. εγώ σ' τα είχα πάρει αυτά. εγώ σ' 

τα είχα πάρει αυτά σε µια άλλη ζωή ― παιδιά, εσύ κορίτσι 

αθώο ασπίλωτο αθώο καθαρό αστιγµάτιστο και τα ξαναφοράς 

τώρα µωρή καριόλα που έρχεσαι να γαµηθούµε ― γιατί νο-

µίζεις δεν γαµιόµαστε µωρή; κοιτώ το σκατοπανέµορφο πρό-
σωπό σου και βλέπω το αθώο µικρό σου προσωπάκι, το παιδί 
που κάποτε αγαπούσα. τι θες; θες να πάρω το αθώο προσωπάκι 
σου και τα ροζ πάντα σκασµένα χειλάκια σου και να σου πω 
τσιµπούκωσέ µε; δεν µπορώ. τι θες να κάνω; να κοιτώ τα πα-
νέµορφα αθώα µεγάλα παιδικά σου µάτια και να σε καρφώνω 
µε το µπούτσο µου; αυτό θες 

C τον πούτσο 
Υ αυτόν θες 
C θέλω να µην κλαις 
Υ συγγνώµη, δεν ξέρω τι πρόβληµα έχω, συγγνώµη 
C µην ζητάς συγγνώµη, ψυχή µου. µόνο αλήθεια υπάρχει εδώ, 

ετυµολογική, ό τι ποτέ δεν θα ξεχάσεις και δεν θα ξεχάσω. 
σ' αγαπώ και µ' αγαπάς ανυπόθετα, αναίτια, ανεπεξέργαστα. 
το πρώτο πρωινό µας άγγιγµα, η καληµέρα µας, οι σκέψεις 
µου είναι οι λέξεις σου, τα γλωσσοπαίγνιά µας, τα γιατί που 
γίνονται αιατί. µόνο εµείς υπάρχουµε στο αχανές σύµπαν. 
αντιλαµβάνονται προσλαµβάνουµε συνειδητοί αυτοσυνειδητοί. 
άλλο ασύνειδοι και άλλο ασυνείδητοι. κανείς δεν αγαπά για 
τα χιλιοειπωµένα και τα χιλιοϊδωµένα· οι άνθρωποι ερωτεύο-
νται και αγαπούν για τα άπαξ ειρηµένα. οι φορές που ξυ-
πνήσαµε για να πάµε να δούµε την αυγή αξηµέρωτα, οι φο-
ρές που αναβάλαµε να κάνουµε έρωτα, η ίδια σκέψη που αρ-
θρώσαµε µαζί, οι διαδηλώσεις κόντρα στους ναζί, τα βλέµµα-
τα στις αποβάθρες του µετρό που δεν µπορούσα να σ' αποχω-
ριστώ, το τηλέφωνο που δεν µπορούσα να κλείσω, τα χέρια 
που όλο θέλω ν' αγγίξω, η σοκοφρέτα που σου 'φερα όταν 
είχες σαράντα πυρετό µου την τάισες και την έφαγα όλη 
εγώ, το βράδυ που µε συνόδευσες σπίτι και περπάτησες τρεις 
ώρες ως το δικό σου, τα ξηµερώµατα που µιλούσαµε στο τη-
λέφωνο και µας πήρε και τους δύο ο ύπνος ταυτόχρονα ξύ-
πνησα το πρωί και άκουγα ακόµη την ανάσα σου µές απ' τ' 
ακουστικό 

Υ αδέλφια εεεε αδέλφια καταλαβαίνεις; θες να το ξεχάσουµε; 
γίνεται. θέλεις; αδέλφια. αδελφός αδελφής αδελφή αδελφού 
οµοούσιοι τω πατρί αδέλφια καταλαβαίνεις; θα έχουµε βγει 
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απ' το ίδιο µουνί µωρή τι σ' αγαπώ και µαλακίες θα έχουµε 
βγει απ' το ίδιο µουνί, θα µπω στο δικό σου; αδελφή µου 

C τι σηµασία έχει; αγαπιόµαστε, αυτό δεν αλλάζει. έχουµε ό τι 
πιο όµορφο µπορούν να έχουν δύο άνθρωποι, θα τύχει να γεν-
νηθούµε έτσι θα λάχει δεν σηµαίνει τίποτα, δεν οφείλει να 
µας στερήσει τίποτα. δεν είναι αυτή µια επική οµηρική ανα-
γνώριση για ξύλινα κρεβάτια και φιλντισένια πόµολα, δεν 
είναι όσο σηµαντικό το βλέπεις, µωρό µου, χαλάρωσε, σε 
νιώθω. ένα συµβεβηκός είναι. δεν είναι ζήτηµα ζωής και θα-
νάτου. µέχρι την επιβολή του γαµηµένου του χριστιανισµού 
δεν ήταν κάτι ξένο, ο ίδιος ο πάπας έδινε επιστολές χαρτιά 
που πάντρευαν ευγενείς µε συγγενείς, άρα ποιο το µεµπτό; 
άλλη µια δαιµονοποίηση της κοινωνίας µας είναι, αγάπη µου, 
έλα, αγάπη µου, σώµα µου 

(αρχίζει να τον γδύνει, σταµατά, τον αγκαλιάζει) 
C µην κλαις 
Υ δεν κλαίω 
C θες να σου αφηγηθώ το ορφικό παραµύθι που σου 'λεγα σαν 

ήσουν µικρός µε τον διόνυσο ζαγρέα που οι τιτάνες τον δια-
µέλισαν και τον έφαγαν, αφήνοντας µόνο την καρδιά του 
την οποία η παλλάδα αθηνά µετέφερε παλλόµενη στον δία, ο 
οποίος τους τιµώρησε κονιορτοποιώντας τους και απ' την 
σκόνη τους έφτιαξε τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αµάλγα-
µα τιτανικό τε και θεϊκό 

Y ναι 
C ε, στο διηγήθηκα, αυτό ήταν όλο 
Υ τι θέλεις από µένα 
C µια οικογένεια 
(σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 9 
ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΗΣ 

φως) 
ΜΑΡΙ (προσπαθώντας να βγάλει το ξίφος από τη βελανιδιά) λού-

ντβιχ, αδελφέ, το ξίφος σου σού 'φερα το ξίφος σου µην σε 
δουν γυµνό ηθοποιό χωρίς το ύφος σου. που είσαι; τι ώρα εί-
ναι; χιµαιρεύ, ο πατέρας σου φευ είναι νεκρός, ζαγρεύ αδελ-
φεύ, κοµµατιασµένη γυρνώ και µέλη σκορπώ, µ' αίµα ραντί-
ζω τον αιθέρα. έλα να παίξουµε. κόκκινα σύννεφα στάζουνε 
σκόνη θυσία συναισθησία κιναισθησία θυσία. αδελφεύ θωµά, 
πρόσεχε µην τρυπηθείς, πρέπει πρώτα ν' αγαπηθείς, να προ-
λάβεις να προβληθείς, πρέπει να 'ναι µε τη θέλησή σου, 
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άκουσαν ― µ' ακούς ― την έλευσή σου, τα σύννεφα καυτό 

µαλλί της γριάς κολλάνε πάνω µου ― σφάγιο ― µου ξεκολ-

λάνε τη σάρκα ―  άγιο ―  λούντβιχ, αρπάζω φωτιά, αίµα 

πνίγει πτηνά σε κλουβιά. προσευχήσου, διαµελίσου. δος τα 
χέρια σου, πόδια σου, σπλήνα σου, µήτρα σου. δος τον νου, 
δος καρδιά, δος πλεµόνια σαν φυλαχτά θα τα φυλά, θα τα 
φιλώ, σπάσε οστό, θρέψε αετό, κράτα συκώτι µόνο κειµήλιο, 
γεύµα γαµήλιο, πρόσφορο θεία την κοινωνία χύσε. που είσαι; 
που που που ειειεισαιαιαι; µααα δεν είναι δω τώρα 

(η ΙΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΙΑ µπαίνει αργά χωρίς να γίνει αντιληπτή) 
ΙΕ γνωρίζεις την αλήθεια 
(η µαρί συνεχίζει να τραβά το ξίφος για να το βγάλει) 
ΙΕ οφείλεις να απαντήσεις αληθώς στην ακόλουθη ερώτηση: 

γνωρίζεις την αλήθεια 
(η σιωπά η µαρί κι ουρεί 
ΙΕ σωστά. επόµενη ερώτηση: τι είναι ο υδράργυρος 
Μ µεταλλικός ποταµός 
ΙΕ σωστά. τελευταία ερώτηση: πως γράφεται η λέξη ιπποπόταµος 
(η µαρί σε οριζόντια στάση, πατώντας και µε τα δύο πόδια πάνω 
στη βελανιδιά, τραβά το ξίφος µε όλην της τη δύναµη. το ξίφος 
βγαίνει και η µαρί πέφτει πάνω στα ούρα της κρατώντας το 
σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 10 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕΙΛΗΝΟΣ 

φως) 
ΠΕΤΡΟΣ συνέχισε, πλύνε µε κρυώνω πλύνε µε 
(ο πέτρος στέκεται πάνω στα ούρα της µαρί. η ΜΑΡΘΑ τον κάνει 
µπάνιο, για ώρα, σιωπηρά. νερό πληµµυρίζει τον χώρο) 
Π τι ώρα θα 'ρθουν; απάντησέ µου, σε ρώτησα κάτι. τι ώρα τους 

περιµένουµε; κατά τι ώρα περίπου; µην µε κοιτάς έτσι, να 
ξέρω προλαβαίνεις να µε ξυρίσεις; δεν γίνεται να 'µαι και 
σήµερα σαν ανέστιος. σου µιλώ µάρθα τι ώρα θα έρθουν τα 
παιδιά επτά οκτώ εννέα; δέκα φτου και βγαίνω µάρθα θα έρ-
θουν µαζί; θα πάει να την φέρει εκείνος; του έχεις δώσει για 
εισιτήρια; έχουν κλείσει τις πόρτες θύρες εισόδους ή εξόδους 

―  ανάλογα αν είσαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος ―  παντού 

πρέπει τουλάχιστον ένας απ' τους δυο τους να 'χει εισιτήριο, 
µην έρθουν µε τα πόδια. δεν πρόκειται πλέον για ένα απλό 

κοριτσάκι πλέον είναι ― για 'κείνον δεν είχα φοβηθεί τόσο, 

ήξερα πως µπορούσε, το ξέραµε αυτό µάρθα δεν το ξέραµε; 
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κρυώνω. µάρθα αγάπη µου; θα µε ξυρίσεις; να το κάνουµε 
σωστά πάντως ή παντού ή πουθενά, γιατί µε κοιτάς έτσι; 
αυτό που λέω είναι απλό µια γραµµική απλοϊκή ερώτηση: τι 
ώρα θα έρθουν τα παιδιά αυτό ρωτώ. ξέρεις στις ερωτήσεις, ως 
αίτηµα γνώσης, οι άνθρωποι είθισται να απαντούν να µεταβι-
βάζουν την πληροφορία που τους ζητήθηκε και να πραγµατώ-
νουν έτσι την ανθρώπινη επικοινωνία. έπρεπε να πάω να την 
πάρω; θα είναι χαρούµενη µπορεί να γυρίσει και µόνη της 

µπορεί. εξάλλου την είδες µε τα µάτια σου ― εµ τι µε τ' 

αυτιά σου θα είδες; αφελές. «άκου να δεις» ― πόσο αφελής 

έκφραση. γιατί µε κοιτάς; δεν θες να µε ξυρίσεις το καταλα-
βαίνω, µην µε κοιτάς έτσι θα ντυθώ µην µε κοιτάς σε παρα-
καλώ µάρθα. που είναι τα ρούχα µου ξέρεις; µάρθα µην µε 
κοιτάς παρακαλώ πολύ µην µε κοιτάς. αυτό έχει τρυπήσει να 
το ράψεις, µ' ακούς; µ' ακούς; δεν µ' ακούς µάρθα που 'ν' οι 
κάλτσες; χωράει δάχτυλο εδώ µέσα µην µε κοιτάς σε παρα-
καλώ ντύσου θα 'ρθουν τα παιδιά. πως πάει το φαΐ; κατάλαβα. 
αυτό το παντελόνι στένεψε να το πλένεις σε πιο χαµηλή 
θερµοκρασία ή πιο ψηλή; ή µήπως ψιλή; τέλος πάντων ξέρεις 
εσύ προσπάθησε να µην πιει άλλο. θα πρέπει ναδυνατίσω 
µετά και έπρεπε να έχω πάει να την πάρω. κυκλοφορούν 
στην πόλη φασίστες και κείνη όλο πάει και βοηθά πρεζόνια 
σε ψιλοκλοπές να βρουν τη δόση τους αλλά τώρα όλα άλλα-
ξαν είσαι περήφανη για κείνη δεν είσαι; µάρθα πρέπει να 
'σαι περήφανη για την κόρη σου για την κόρη µας µου σου 

του µας ― πάντα απεχθανόµουν την ιδιοκτησία κι όµως είναι 

ανέφικτο να µην κτας το παιδί σου εσύ το 'φτιαξες ― και 

γω δηλαδή ― φυσικά αυτό δεν σηµαίνει κάτι. σ' ένα σπίτι 

ηθοποιών εκείνος κλαίει πάνω απ' το χυµένο χαρτοµάντιλο 
και κείνη πάνω απ' τη µατωµένη σερβιέτα· υποκριτική είναι 
να βλέπεις στα γεννητικά σου όργανα µέσα παραγωγής παι-
διών και τσουπ έρχεται το προλεταριάτο και τ' αδράττει εξ 
ου και ο όρος εργάτρια του σεξ. δεν νοµίζεις η κόρη µας 
πόσο περήφανους µας έχει κάνει και τότε και πάντα και σή-
µερα πάντα στο πλευρό των µειονοτήτων πάντα πολίτικλι κο-
ρέκτ και σήµερα πόσο περήφανους µας έχει κάνει ειδικά εκεί 
στην τελευταία απάντηση εκεί που κρίνονταν όλα. πόσα παι-
διά έχει θυσιάσει το σύστηµα το δαιµονοποιηµένο απρόσωπο 
σύστηµα προσωπείο κάλυπτρο κάτοπτρο της δικής µας συλλο-

γικής αποτυχίας, αθροιστικής µάλλον γιατί σύνολο δεν ― µ' 

ακούς µάρθα; µην µε ― κοίτα µε όπως θες. σε µια απάντηση 

κρίνονται όλα φοβερό και µεις ήµαστε απ' τους τυχερούς, δύο 
στα δύο. εκεί στην τελευταία στιγµή που θα κρίνει αν θα 
ζήσεις ή αν θα πεθάνεις γεµάτα άγχος τόσα παιδιά απαντούν 
εσφαλµένα και το σύστηµα αυτόµατα σαν να µην έχουν κάρ-
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τα εισιτήριο  µετρό τα εξορίσει τα πετά στην κόλαση βούρκο 
τα στέλνει να κάνουν κάτι πρακτικό γκουλάγκ εργάτες και 

εργάτριες και όχι του σεξ ― αυτό έχει τουλάχιστον κάποια 

ηδονή δεν νοµίζεις; ― ούτε εργάτες του σεξ για να 'µαστε 

πολίτικλι κορέκτ ―  αλλά όχι τα παιδιά µας γλίτωσαν µε 

χαρακτηριστική άνεση και ευκολία όση λίγα επέδειξαν τον 

καιάδα την άβυσσο ― βυσσινάδα έχεις καιρό να φτιάξεις ε 

µάρθα και κερασώ; µάρθα µ' ακούς µάρθα; µην µε κοιτάς 
έτσι βυσσινάδα λέω µ' ακούς; µαργαρίτα ε µαργαρίτα θυµά-

σαι κείνο το παλιό ανέκδοτο; και την ερώτηση της ― πως 

µου 'ρθε αυτό; ― ακούς µ' ακούς µάρθα; µε τι µπρίο περη-

φάνια αδολεσχία ― ωραία λέξη αυτή ― αυταπάρνηση ξεστό-

µισε έφτυσε στα µούτρα τους ε η µαρί ε η µαρί µας αυτήν 
την τελευταία καθοριστική καθαριστική καθαρτική απάντηση 
ε θυµάσαι; αχ το είπε πώς το είπε αχ την ρώτησε κάτι αυτός 
και κείνη απάντησε δεν θυµάµαι τι απάντησε σηµασία έχει 
ότι ήταν σωστό και γι' αυτό θα γυρίσει σπίτι ε µάρθα θα γυ-
ρίσει σπίτι γιατί ήταν το σωστό και εύηχο και συµµετρικό 
και ωραίο το σωστό είναι πάντα και ωραίο και θα γυρίσει 
νωρίς τώρα όπου να 'ναι επειδή είπε το σωστό αυτό έχει ση-
µασία ε µάρθα ότι είπε το σωστό και γι' αυτό θα ζήσει επει-
δή είπε το σωστό 

ΜΑΡΘΑ δεν θα γυρίσει, πέτρο. απάντησε λάθος 
Π ο µεγάλος 
Μ δεν ξέρω 
Π τι ώρα έφυγε 
Μ δεν ξέρω 
Π τι ώρα θα 'ρθει 
Μ δεν ξέρω 
Π τι σκατά ξέρεις; πότε τον είδες τελευταία φορά 
Μ δεν ξέρω δεν θυµάµαι 
Π που ήσαστε; τι σου είπε όταν τον είδες 
Μ εδώ ήµασταν σπίτι. κάτι ψέλλιζε κι έφτυνε και φώναζε και 

οίµωζε έκλαιγε θύµωνε. έλεγε για στοργή για οργή για πα-
νικό για οργή πανός και πανουργία και οργίζοµαι και ορ-
γάω, όργωνε φώναζε φωνασκούσε για φασίστες φασισταριά 
νεοναζισταριά, για παπάδες θρησκείες εθνικιστές παπαδαριά 
τραγοπαπαδαριά, για γένη και φυλές και ανώτερους και κα-
τώτερους. τόση σιχασιά είχε στο βλέµµα του τόση σιχασιά 
απέχθεια αποστροφή, πέτρο στ' ορκίζοµαι δεν έχω ξαναδεί. 
και µιλούσε ούρλιαζε πως βροµούσε το κάθε τι, ακαδηµαϊκοί 
που διδάσκουν µακιαβέλι, οικονοµολόγοι που διδάσκουν για 
το κέρδος εις βάρος ανθρώπων, νοµικοί που δεν πιστεύουν 
στην ηθική, συµβιβασµένοι νοικοκυραίοι στα σπίτια τους 
κρυµµένοι θαµµένοι γι' αντιγόνες έλεγε και ισµήνες και 
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σµήνη απολίτιστων ανθρώπων, για µάζες απαίδευτες για ρες 
πούµπλικα και δηµοκρατίες, για ουτοπικές αναρχίες, για ιδε-

αλισµό ελιτισµό ― δεν κατάλαβα κι ακριβώς για να σ' τα 

πω ― για σηµαίες που είναι πανιά, για ιδεολογικές οµπρέλες 

κόµµατα σκώµµατα παρατάξεις σχήµατα θρησκευτικές ενώσεις 
στρατιωτικά αγήµατα απέλπιδες ευέλπιδες για θρησκείες ιδέες 
νηστείες ληστείες κανόνες επιβολή εξουσία απεχθή πραξικο-

πήµατα ―  ξερνούσε όσο τα 'λεγε και συνέχιζε κι έβγαζε 

λίγο λίγο τα σωθικά του όταν έφτυνε όργανα ολόκληρα χα-
λούσε λίγο η άρθρωσή του αλλά όταν έφτυνε αίµα µιλούσε 
αδιάκοπα και σχηµατίζονταν απ' τις ανάσες του µπουρµπου-
λήθρες που έσκαγαν εσύ κοιµόσουν δεν ήθελα να σε ξυπνήσω 

λέω θα του περάσει ―  φώναζε όλο µε περισσότερη λύσσα 

για βούληση για δύναµη για εξουσία για πολέµους για φό-
νους γι' αδικία για κακία για τον κόσµο τον απορρυθµισµένο 

― δεν ήθελα να σε ξυπνήσω ― και ύστερα καθάρισα τα πά-

ντα τους τοίχους τα έπιπλα, µάζεψα και τα όργανα που 'χε 

ξεράσει και όσα ήταν σε καλή κατάσταση ― δεν σε ρώτησα 

αν τα 'θελες, συγγνώµη δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα, 

και κείνος είχε ξεµείνει κενό σαρκίο ― όσα βλεπόντουσαν 

τα σκούπισα και τα 'βαλα σε µια σακούλα του σούπερ µάρ-
κετ πλαστική, την πλήρωσα δηλαδή και από πάνω αισθάνθη-
κα και λίγο άσχηµα, παρ' όλο που ήταν βιοδιασπώµενη, και 

την κρέµασα στον κάδο ― µην πάνε τόσα όργανα χαµένα, 

µπορεί κάποιος να τα 'χει ανάγκη 
Π και κείνος 
Μ δεν είµαι σίγουρη να σου πω την αλήθεια. έφυγε; έγραφε 

έφυγε µ' ένα σακουαβγιαζ στον ώµο, δεν ξέρω ή έγραφε ή 
έφυγε 

Π άρα 
Μ ίσως ν' αργήσει 
Π πεινώ. ας φάµε µόλις έρθει η µαρί 
Μ δεν θα 'ρθει 
Π ας τον περιµένουµε τότε 
Μ ούτε κείνος θα 'ρθει 
Π άρα 
Μ νοµίζω, µετά από τόσα χρόνια, ήρθε η ώρα να δειπνήσουµε 

πάλι µόνοι µας. ροµαντικά όπως παλιά, θυµάσαι 
Π θα περιµένουµε τα παιδιά όσο χρειαστεί. και λίγο παραπάνω. 

όταν προσµένεις κάτι πολύ, δεν µπορείς να κάνεις εξάλλου 
ποτέ και κάτι άλλο, ο χρόνος είναι άλµα ανάµεσα σε δύο 
στιγµές, απειροστά µικρά διαστήµατα και πάντα προσµένουµε 
το επόµενο. αυτό θα γίνει και τώρα. βγάλε την περιφρόνηση 
απ' το βλέµµα σου. αν σκέφτεσαι έτσι τα παιδιά δεν θα 
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'ρθουν ποτέ. πρέπει να τα περιµένουµε πολύ. αν αφιερωθούµε 
στην προσµονή, αν δεν φάµε ώσπου να 'ρθουν, θα 'ρθουν. θα 
'ρθουν για να φάµε. πως θα ταΐσουµε το σώµα µας, αν δεν 
έχουν φάει τα παιδιά µας; το διανοείσαι; πάψε να περιφρονείς 
και πίστεψε. πίστεψε. ακούς; µ' ακούς; κλειδιά. ήρθαν. δεν 
αργήσατε καθόλου, σας περιµέναµε ν' αργήσετε πολύ. ευχα-
ριστώ που ήρθατε. εσύ να τα βλέπεις αυτά που περιφρονούσες. 
τίποτα, µην αγχώνεστε, η µαµά κι εγώ συζητούσαµε κάτι. 
περάστε, πότε πρόλαβες να στρώσεις τραπέζι, µπράβο αγάπη 
µου, είδες; βλέπεις; σ' το 'πα. βοήθησε µε, δες, ναι, βγαλ' το 
παλτό σου και συ το όπως το λένε αυτό, ναι, καθίστε. έχει 
ψωµί, υγιέ µου, ναι. κόψε µε το χέρι, δεν πειράζει. µαρί, πες 
µας, αγχώθηκες πολύ εκεί; µην ντρέπεσαι. πες µας. µίλα, 
µίλα, µίλα. συγγνώµη, δεν ήθελα να σου φωνάξω. ευχαριστώ 
για το ψωµί. µάρθα, πάρε το ψωµί που σου προσφέρει το παι-
δί. παρ' το 

Μ πέτρο 
Π πάρ' το, είπα. κάτι µου έλεγε η µαµά ότι φώναζες πριν, για-

τί αγόρι µου, η φωνή σου, γιατί σκας και άχθεσαι, πες µου. 
ναι, εγώ θέλω, µάρθα 

Μ πέτρο 
Π µάρθα, ρωτάει το παιδί, να σου βάλει κρασί; απάντα του, τι 

µε κοιτάς 
Μ πέτρο, σύνελθε 
Π βάλ' της, θα το πιει. ευχαριστούµε, υγιέ µου, ευχαριστούµε 

πολύ και για όλα 
Μ πέτρο, µ' ακούς 
Π µπορώ να σε πάρω µια αγκαλιά; υγιέ µου. σ' ευχαριστούµε 

για όλα. ευχαριστώ που δεν έφυγες. ευχαριστώ που µπορώ 
ακόµη να σε λέω υγιό µου. δεν ξέρω, θα διαλυόµασταν. και 
η µάνα σου σ' ευγνωµονεί, απλά είναι κλειστός άνθρωπος, 
µην την παρεξηγείς. υγιέ µου, σ' αγαπάω. και είµαι πολύ 
περήφανος για σένα. θέλω να το ξέρεις αυτό. εσύ είσαι ο λό-
γος που είµαι είµαστε ευτυχισµένοι, δεµένοι. χάρη σε σένα 
είµαστε όλοι µαζί, µας έχεις κάνει τόσο περήφανους 

Μ πέτρο 
Π χάρη σε σένα είµαστε 
Μ είµαστε µόνοι 
(σιωπή 
οιµωγή 
σιωπή) 
Μ θα φτιάξουµε την οικογένειά µας ξανά απ' την αρχή. θα σου 

κάνω ξανά τα ίδια παιδιά, θα γίνουν όλα απ' την αρχή. σ' το 
υπόσχοµαι. µ' ακούς 

Π θυµάσαι εκείνη την ιστορία 
Μ όχι 
Π τη θυµήθηκα τώρα. µ' εκείνο το παιδί, νεαρός άντρας δηλα-

δή, που µία µέρα απλά έπαψε να υπάρχει. τίποτα δεν µπορεί 
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να µην υπάρξει, απλά να βρεθεί στην ανυπαρξία, αν εγώ 
τώρα αυτοπυρπολούµουν οι στάχτες µου θα συνέχιζαν να 
υπάρχουν και η θερµική ενέργεια θα περιδιέβαινε το σύµπαν, 
τίποτα δεν µπορεί να πάψει να υπάρχει, αλλά αυτό, αυτό το 
παιδί έπαψε, απλά έπαψε να υπάρχει. εκείνος έπαψε να υπάρ-
χει. σαν να επέστρεψε στην προνεωτερικότητα, σαν κάποιος 
αρχαιοελληνικός µύθος, µόνο πραγµατικός, κατέλυσε τον 
εαυτό του, µιλώ για µια πλήρη κατάδυση του υποκειµένου, 
σαν να χάθηκε µες τον κόσµο, απόλυτο µηδέν, σαν να ενώ-
θηκε µε όλους, απώλεσε πλήρως τη συνείδησή του και µαζί 
συµπαρέσυρε στην απουσία την αντίληψη όλων των άλλων γι' 
αυτόν. έκτοτε ο κόσµος µοιάζει απορρυθµισµένος. σαν να πα-
ραβιάστηκαν οι νόµοι της φυσικής, η αρχή διατήρησης της 
ύλης. εντυπωσιακό, δεν βρίσκεις 

Μ ναι, πέτρο, ναι 
(σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 11 
ΚΟΙΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ: ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ 

φως 
αδράττω την ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ) 
 µην µε αγγίζεις µε βεβηλώνεις σε µένα προσευχόσουν µην 

µε ατιµώνεις. πως τολµάς να µε ακουµπάς ενώπιόν σου; βιά-
ζεις ύστερος αίας πρότερο απόλλωνα. µην βλέπεις τον άνθρω-
πό σου 

ΕΓΩ βλέπω τον άνθρωπο εµπρός µου 
Κ δες τι σου κάνεις. δες πώς κλαις. απιστούν οι άνθρωποι. απα-

τάς τον εαυτό µου που ερωτεύτηκες µε µια σάρκα ψυχρή. 
απιστούν δίχως ν' αγγίξουν ξένο σώµα αγγίζοντας ξένες ψυ-
χές ή αγγίζοντας δίχως να το θέλουν. µε απατάς γιατί µε 
αγγίζεις δίχως πια να µε αγαπάς. µε απατάς µε τον ρόλο 
µου και τιµωρείς τον δικό σου µε το να υποκρίνεσαι και να 
µην µετουσιώνεσαι. µε απατάς µε µένα γαµώντας µε κι όχι 
αγαπώντας µε. θυµάσαι; «τι; εσύ». θυµάσαι; θυµάσαι. µην 
κλαις. θα δούµε µαζί την πιο παιδική ταινία, θα ταυτιστούµε 
ηλιθιωδώς και θα καθαρθούµε συνακολούθως, µην κλαις. έλα, 
κάνε µου έρωτα ως που να φύγει το κοινό να µείνουµε µόνοι 
και να πεισθούµε πως είναι αληθινό κι όχι άλλο ένα τρικ 
εντός του δραµατουργικού χώρου εκτός του σκηνικού. συγ-
γνώµη. δεν θέλω να κλαις, έλα δω, άγγιξέ µε, άγγιξέ µε 

(σκοτάδι 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 12 
ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟΥ 

ὁ  ΧΟΡΟΣ κάθεται σιωπηρὸς καὶ συµπεριφέρεται ἐµφανῶς ἄβολα: 
ἕνας προσπαθεῖ νὰ µιµηθεῖ κάποιον ποὺ σταυρώνει τὰ χέρια του 
ἀνάποδα ἀπ' ὅ  τι αὐτός, ἄλλος προσπαθεῖ νὰ µιµηθεῖ κάποιον 
ποὺ διπλοσταυρώνει τὰ πόδια του (δεξὶ γόνατο ἀριστερὰ ἀπὸ τὸ 
ἀριστερὸ καὶ δεξὶ πέλµα πίσω καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ γά-
µπα), ἕνας τρίτος ἀποζητᾶ ὑπερβολικὰ διαρκῆ βλεµµατικὴ ἐπαφὴ 
µὲ τοὺς ὑπολοίπους, ἕνας τέταρτος παρατηρεῖ τὸ σῶµα του. µπαί-

νουν ὁ ΝΟΜΙΚΟΣ καὶ ὁ ΗΘΙΚΟΣ. ὁ χορὸς σηκώνεται, ὁ νοµικὸς 
νεύει, ὁ χορὸς κάθεται. οἱ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ µὲ βάζουν µέσα 
φῶς) 

ΗΘΙΚΟΣ ἀξιότιµο ἀκροατήριο, ἀξιοσέβαστοι συνάδελφοι, κτλ, κλπ, 
γειά σας 

ΕΓΩ γειά µας 

ΝΟΜΙΚΟΣ γνωρίζετε τὸ κατηγορητήριο, ὡστόσο θὰ τὸ ἀναγνώσω. 
ἀνερµάτιστη καὶ ἀσυλλόγιστη χρήσις τοῦ γνωρίζειν, ἀκόµη 
καὶ κατόπιν σχετικῆς παραινέσεως· οὐτοπικότης, ἀτοπικότης 
καὶ δυστοπικότης· ἀνυπακοή, ἀσέβεια, µὴ συµµόρφωσις πρὸς 
τὸν νόµον, ἀπαξία πρὸς τοὺς θεσµούς. ἰσχυρισθήκατε, παρα-
θέτω: «δεν υπέγραψα κανένα συµβόλαιο, πόσο µάλλον το 

κοινωνικό ― θα το θυµόµουν»· διάσπασις κοινωνικῆς συνο-
χῆς, διάρρηξις κοινωνικοῦ συνόλου. ἀποδέχεσθε τὰς κατηγο-
ρίας 

ΕΓΩ και µε χαρά συµπληρώνω τις παραλείψεις σας: διαφθορά των 
νέων, εισαγωγή καινών δαιµονίων 

(ὁ χορὸς ἀποδοκιµάζει 
σκοτάδι 

φῶς 

ὁ χορὸς νυστάζει) 
Ν ἐδηλώσατε, παραθέτω: «γνωρίζω πως αυτό είναι ένα δέντρο». 

ὁµολογεῖτε πὼς προβήκατε εἰς αὐτὴν τὴν δήλωσιν 
ΕΓΩ είµαι. είµαι εδώ. είµαι εδώ τώρα. σας βλέπω, σας ακούω, 

µπορώ να σας µυρίσω, να σας γευθώ, να σας αγγίξω. υπάρχε-
τε. άρα δεν υπάρχω µόνο εγώ. αµφισβητώ κάθε τι. γνωρίζω 
ένα πράγµα. πως είµαι. και πως δεν µπορείτε να είστε εγώ. 
µπορείτε να µου µοιάζετε πολύ. αλλά δεν µπορείτε να είστε 
εγώ. µπορείτε επίσης να έρθετε πολύ κοντά σε µένα ταυτό-
χρονα µε µένα. αλλά δεν µπορεί ούτε ένας από σας να είναι 
εδώ τώρα. γιατί εδώ τώρα είµαι εγώ, όχι εσείς. εγώ δεν εί-
µαι εσείς. δεν µπορώ να είµαι εσείς. δεν γνωρίζω πώς είναι 
η ύπαρξη στην δική σας αντίληψη. δεν ξέρω αν έχετε αντί-
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ληψη. µπορεί να µην έχετε συνείδηση. µπορεί και να µην 
είστε. δεν έχω λόγους να πιστεύω πως δεν είστε, αλλά δεν 
µπορώ να ξέρω πως είστε. δεν µπορώ να εξαλείψω την πιθα-
νότητα να µην είστε. µπορώ να εξαλείψω αυτήν την πιθανό-
τητα µόνο για µένα. εγώ είµαι, εσείς δεν είστε. ακόµα και 
αν σας άγγιζα όπως αγγίζω αυτό το δέντρο δεν θα γνώριζα 
ότι είστε. δεν γνωρίζω δεν πιστεύω δεν υποπτεύοµαι αισθάνο-
µαι νοώ. αλλά αφού το µόνο που µπορώ να κάνω ως προς την 

πραγµατικότητα ―  αν αυτή είναι ―  είναι να αισθάνοµαι, 

τότε το να αισθάνοµαι είναι ό τι πλησιέστερο µπορώ να κάνω 
στο να γνωρίζω. άρα η πραγµατικότητα µε αναγκάζει να πω 
«γνωρίζω». γιατί το γνωρίζω είναι. και δεν µπορεί να είναι 

απλώς µια πλάνη. άρα γνωρίζω είναι αισθάνοµαι. και ― αυ-

θαιρετώ µα ― αισθάνοµαι διά της αφής αυτό το δέντρο. δεν 

διστάζω να το πω: είµαι εδώ και γνωρίζω πως αυτό είναι ένα 
δέντρο 

Ν ποιὸς σᾶς δίδει τὸ δικαίωµα νὰ µεταχειρίζεσθε τὰ ἀπαγο-
ρευµένα ῥήµατα 

ΕΓΩ γνωρίζω πως είµαι 

(ὁ χορὸς κοιµᾶται 
σκοτάδι 

φῶς) 

Η ὑπερασπισθεῖτε, σᾶς παρακαλῶ, τὸν ἑαυτό σας 
Ν µακροπρόθεσµα, δὲν νοµίζω πὼς αὐτὸς ὁ πατερναλισµὸς θὰ 

σᾶς ὠφελήσει ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀνέλιξή σας εἰς τὸ δικαστι-
κὸν σῶµα 

(ὁ χορὸς χειροκροτᾶ) 
Η µὲ ἀπειλεῖτε; ὁ κατηγορούµενος ἔχει δικαίωµα σὲ µία σοβα-

ρὴ ὑπεράσπιση καὶ µολονότι ἀπεφάνθη νὰ ὑπερασπισθεῖ τὸν 
ἑαυτό του, δὲν τὸ πράττει. ἄνθρωπέ µου, θέλεις νὰ ἀθωωθεῖς, 
πιστεύεις στὴν ἀθωότητά σου; πρόσεχε λίγο τὴν ἐµφάνισή 
σου, ἄρθρωσε µιὰν ἀξιοπρεπῆ ὑπεράσπιση, σεβάσου, ἢ δεῖξε 
µας πὼς σέβεσαι τοὺς νόµους, τὴν κοινωνία. δῶσε µας µία 

λαβὴ διὰ νὰ σὲ ἀθωώσωµεν. στὸ δικό σου µυαλό, στὸ 
αἴσθηµα δικαίου σου, σύµφωνα µὲ τὴν δική σου ἡθική, σὲ 
ἐλέγχεις ἀθῶο 

Ν τὸ θετικὸ δίκαιο δὲν θεµελιώνεται εἰς τὸ φυσικὸν αἴσθηµα 
δικαίου τοῦ καθενός 

(ὁ χορὸς χειροκροτᾶ) 
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Η τὸ θετικὸ δίκαιο δὲν θεµελιώνεται τελεία. ἔχετε νὰ προσθέ-
σετε κάτι στὴν ὑπεράσπισή σας; καλῶς. προχωροῦµε στὴν 
κρίση τῶν ἐπιόρκων 

(ὁ χορὸς ἀµήχανος 
σκοτάδι 

φῶς) 

Ν θεοῦ θέλοντος καὶ ὡροσκόπου ἐπιτρέποντος, οἱ ἐπίορκοι πα-
ρέδωσαν τὴν κρίσιν τους καὶ ἀπετύπωσαν ἐντόνως τὴν λαϊ-
κὴν ὀργὴν ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως εἶχε ἐκφρασθεῖ πολλαχῶς τὶς 
τελευταῖες ἡµέρες εἰς τοὺς δρόµους τῶν ἀθηνῶν. ἔχετε προ-
καλέσει τὴν ὀργὴν χιλιάδων διαδηλωτῶν τίς τελευταῖες 
ἡµέρες, πολῖτες συγκρούονται εἰς τοὺς δρόµους καὶ κατα-

στρέφουν δηµόσια καὶ ἰδιωτικὴ περιουσία, αἰτούµενοι νὰ τι-
µωρηθεῖτε παραδειγµατικῶς. δὲν ἠµπορῶ νὰ εἰπῶ πὼς ἡ 
ἀπόφασις τῶν ἐπιόρκων µὲ ἐκπλήσσει 

(ὁ χορὸς συµφωνεῖ) 
Η φυσικὰ δὲν µποροῦµε νὰ παραγνωρίσουµε πὼς ἡ  λαϊκὴ 

ὀργὴ ἐθελοτυφλεῖ µπροστὰ στὴ λαϊκὴ εὐθύνη, κύριε συνά-
δελφε, ἀξιότιµο ἀκροατήριο. ἡ ἀνάδειξη τέτοιων περιπτώσεων 
στὸ δικαστήριό µας µαρτυρᾶ µιὰ παθογένεια ὄχι µόνον τοῦ 
δικαϊκοῦ συστήµατος, ἀλλὰ τῆς σύγχρονης κοινωνίας ἀσκαρ-
δαµυκτὶ, ἐπιτρέψτε µου νὰ πιστεύω 

(ὁ χορὸς συµφωνεῖ) 
Ν ἂν ὑποννοεῖτε πὼς δὲν πρόκειται περὶ µεµονωµένου περιστα-

τικοῦ, σᾶς ἀπαντῶ εὐθέως: ἡ  ἱκανοποίησις τοῦ λαϊκοῦ 
αἰτήµατος ― ὡς πρὸς τὸ ὁποῖον δὲν τοποθετοῦµαι οὔτε ὑπὲρ 
οὔτε κατά, δὲν πρόκειται διὰ ἰδικὴν µου θέσιν, µὰ διὰ λαϊ-
κὴν ἀξίωσιν ― θεωρῶ πὼς θὰ ἀπεθάρρυνε τυχὸν θιασῶτες ἢ 
µιµητὲς τοῦ ἐν λόγῳ ἀνθρώπου 

(ὁ χορὸς ἐπιδοκιµάζει) 
Η δὲν λέω πὼς ὑποστηρίζεται ἀπὸ ἄλλους, συνάδελφε, ἀνα-

γνωρίζω τὴν ἀτοµικότητα καὶ σέβοµαι τὴν ἀµίµητο µοναδι-
κότητα ποὺ διατηρεῖ καθεὶς ἐντὸς τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. 
αὐτὸ ποὺ λέω εἶναι πὼς τὸν ἄνθρωπο ἐνώπιόν µας δὲν τὸν 
σµίλεψαν οἱ ὅµοιοί του, ἀλλὰ οἱ ἀνόµοιοί του 

(ὁ χορὸς ἐπιδοκιµάζει) 
Ν καὶ ἔτσι ἀκόµη, ὁ βασανισµὸς θὰ παραδειγµατίσει τοὺς πά-

ντες καὶ ὡς πρὸς τὸ ποιοὶ πρέπει νὰ εἶναι καὶ ὡς πρὸς τὸ 
πῶς πρέπει νὰ συµπεριφέρονται. σχετικῶς µὲ τὴν ἐπιλογὴν 
τῆς πλατείας, θὰ πρότεινα 
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Η ἂν διαγιγνώσκουµε  
(ὁ χορὸς χειροκροτᾶ) 
 µιὰ κοινὴ αἰτία, ἡ ὁποία ὤθησε τὸν κατηγορούµενο ― ἀρ-

νοῦµαι, παρὰ τὴν ἀπόφαση, νὰ σᾶς προσφωνήσω ἔνοχο ― 

νὰ δράσει κατὰ πῶς ἔδρασε, τότε, τὴν αἰτία ὀφείλουµε νὰ 
καταδικάσουµε καὶ νὰ τιµωρήσουµε, ὄχι τὸ αἰτιατό. τί εἶναι 
ἄραγε πραγµατικότερο, ἀξιότιµο ἀκροατήριο, ἀξιοσέβαστε 
συνάδελφε, ἡ αἰτία ἢ τὸ ἀποτέλεσµα, ὁ ἐγκληµατίας ἢ τὸ 
ἔγκληµα; ὅσους τηλεµάχους καὶ ἂν δικάσουµε καὶ καταδικά-
σουµε, ὁ ὀδυσσέας θὰ συνεχίσει νὰ τεκνοποιεῖ. ἂν, συνεπῶς, 

σύνολος ὁ λαὸς ὁδήγησε τὸν κατηγορούµενο στὰ ἐγκλήµατά 
του, τότε ὁ λαὸς εἶναι ποὺ χρήζει σωφρονισµοῦ, ὄχι ὁ ἐπὶ 
τῷ παρόντι κατηγορούµενος 

(ὁ χορὸς χειροκροτᾶ) 
Ν µὰ οὐδεὶς διαφωνεῖ µαζί σας, συνάδελφε. ποιὰ, λοιπόν, τιµω-

ρία ἠµπορεῖτε νὰ σκαρφισθῆτε ποὺ νὰ εἶναι χειροτέρα, δυ-
σχερεστέρα, σωφρονιστικοτέρα διὰ ἕναν ὁµονοοῦντα καὶ συ-
νεκτικὸν λαὸν ἀπὸ τὸ νὰ ἰδῆ ἕνα θῦµα τοῦ ἱδίου νὰ βασα-
νίζεται ἐπὶ µαταίῳ; πῶς θὰ ἠµποροῦσε νὰ ἀντιληφθῆ ἐµφα-
τικότερα καὶ σφαιρικότερα ὁ λαὸς τὴν εὐθύνην του ἀπὸ τὸ 
νὰ βλέπη κάποιον νὰ τιµωρῆται ἐξ αἰτίας του; καὶ ἐξ ἄλ-
λου, ὁ ἔνοχος γνωρίζει τὴν ἀθωότητά του, ὀρθῶς; συνεπῶς, 

ὡς ἀθῶος, τὸ πνεῦµα του θὰ στέκει ἀκέραιον καὶ ἀνεπηρέ-
αστον κατὰ τὸν βασανισµόν του, ἐνῶ ὁ δύστυχος λαὸς θὰ 
µαστίζεται ἀπὸ τὶς τύψεις του, θὰ διώκεται ἀπὸ τὶς ἐρινύες, 
θὰ ξαγρυπνᾶ. µπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τελεσφορεστέρα ποι-
νὴν ἐξ αὐτῆς, κύριε συνάδελφε 

(ὁ χορὸς ἐπευφηµεῖ) 
Η εἰρωνεύεσθε καὶ δὲν θὰ σᾶς ὠφελήσει στὴν ἀνέλιξή σας 

στὴν δικαστικὴ ἱεραρχία. ξέρετε πὼς τὸ βασανιστήριο θὰ 
πλήξει µόνο τὸν βασανιζόµενο. καὶ µάλιστα οὔτε αὐτὸν 
κάθ᾽ ὁλοκληρία. κρατᾶ λίγο, εἶναι ἐπίπονο, δὲν σωφρονίζει 
καὶ ὁ βασανιζόµενος ― ὅπως καὶ πλεῖστοι τῶν παρισταµέ-

νων ― δὲν ἀναστοχάζεται, δὲν συνειδητοποιεῖ. βασανίζοντάς 
τον, δὲν θὰ προσβάλετε παρὰ τὸ ἀπτό, ὑλικό, τὸ δηµόσιο, 
ἂν θέλετε, σῶµα του 

(ὁ χορὸς ἐπευφηµεῖ) 
Ν ἂς τὸν ἀθωώσωµεν, τότε. ἂς ἀπαλλάξουµε τὸν κατηγορούµε-

νον ἐκ πάσης κατηγορίας. ἂς παραβλέψωµε τὴν ἐτυµηγορίαν 
τοῦ ἀξιοσέβαστου σώµατος τῶν ἐπιόρκων. ἀκόµη περισσότε-

27



ρο, ἂς ἱσχυρισθοῦµε πὼς ὁ ἐν λόγῳ κύριος εἶναι παράγων 
συνοχῆς, ἂς ξεχάσωµε ὅτι νοµίζει πὼς γνωρίζει, ἂς εἴπωµεν 
πὼς ― θοῦ κύριε φυλακεῖ τῷ στόµατί µου ― ἡ ἰδεολογία 
του συνάδει µὲ τὴν γραµµὴν τοῦ κόµµατός µας, πὼς δὲν 
εἶναι ἕνας κίνδυνος διὰ τὸ κρᾶτος. παραδεχθεῖτε το. εἰς τί 
ἄλλο θὰ ἠµπορούσαµε νὰ καταλήξωµε, ἀδιανόητον, πέραν 

τοῦ νὰ ἀποφανθοῦµε πὼς αὐτὸς ὁ ἀναρχικὸς ἄθεος φεµινι-
στὴς ἀδογµάτιστος ἀµφισβητίας εἶναι ἕνα καλὸ µέλος αὐτῆς 
τῆς κοινωνίας; πῶς τολµᾶς νὰ διασπᾶς τὴν ἐνότητα τοῦ κό-
σµου; πρῶτος µεταξὺ τῶν πολιτῶν, τίποτε ἄλλο δὲν ζητᾶ ὁ 
κόσµος, παρὰ µόνον ἐπιείκειαν, µὴν κρίνειν ἵνα µὴν κρίνε-
σθαι, πολίτικαλ κορέκτνες, ὅλοι ― ἀµνοί τε καὶ λύκοι ― 

εἴµεθα ἀθῶοι, ὅ τι κὶ ἂν πράξωµεν, ἂς γίνει αὐτὸ τὸ λάβα-
ρον τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ πλήρης αὐθαιρεσία πρέπει νὰ γίνει 
ἀποδεκτή, πρέπει νὰ µείνει ἀτιµώρητη. µόνον ἔτσι εἴµεθα 
δηµοκρατικοί. κάθε ποινὴ γιὰ κάθε ἔγκληµα ὁποτεδήποτε 
ἐπεβλήθη µόνον ἀπὸ ἀκροδεξιοὺς χριστιανοταλιµπὰν φασί-
στες, αὐτὸ δὲν πιστεύετε, ἐσεῖς κύριε συνάδελφε καὶ ἐσεῖς 
κύριε κατηγορούµενε; ἢ, µᾶλλον, κύριε, γιατὶ καὶ τὸ ὅτι 
κατηγορεῖσθε ἴσως νὰ εἶναι ὑπερβολικὸν διὰ κάποιους, ποιὸς 
ἠµπορεῖ νὰ κατηγορήσει τὸν οἱονδήποτε; κάθε κρίσις παρα-
βιάζει τὴν ἀρχὴν τῆς ἐξατοµικεύσεως, συνεπῶς ἐγὼ θὰ κα-
ταφύγω εἰς τὸ σιωπᾶν, µιᾶς καὶ ὅ τι καὶ ἂν εἰπῶ παραβαί-

νει τὸν ἀξιακόν σας κώδικα 
(ὁ χορὸς πανηγυρίζει) 
Η ὑπερβάλλετε, συνάδελφε. µιὰ ἀθώωση δὲν θὰ ἦταν οὔτε συ-

νετὴ οὔτε δίκαιη ἐπιλογή, ἂν µοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐπικαλο-
ῦµαι τὸν ὅρο δικαιοσύνη. ὀφείλουµε νὰ σεβαστοῦµε τὴν 
ἐτυµηγορία. ἡ ἀθώωση θὰ ἦταν ὑπερβολικὴ εὔνοια, µία στά-
ση µεροληπτική, παράλογη ὡς καὶ ὕποπτη ἐπιείκεια. εἰς πο-
ῖον σωφρονισµὸ ἀποσκοποῦµε, ποῖα δικαιοσύνη πρεσβεύουµε, 
ποῖα ἡ σκοπιµότητα τοῦ δικαϊκοῦ συστήµατος, ἂν κάθε κα-
ταδικασµένος ἀθωωνόταν καλῇ τῇ πίστει; εἰσηγούµεθα τὴν 
ἀνάγκη ἐπιβολῆς ποινῆς 

(ὁ χορὸς πανηγυρίζει) 
Ν καλῶς ἤλθατε πίσω εἰς τὴν λογικότητα καὶ τὴν ἠθικότητα. 

σᾶς ὑποδεχόµεθα µὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες καὶ πιστεύω ― µιᾶς 
καὶ αὐτὴ ἡ ἐκδίκασις παρετράβηξε ― πὼς κατόπιν τῆς τε-
λευταίας σας τοποθετήσεως θὰ προσυπογράψετε τὴν ἐνδεδειγ-
µένην ποινὴν, κτήνειν ὡς νόσον πόλεως 
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(ὁ χορὸς παραληρεῖ) 
Η προτρέχετε καὶ πέφτετε σὲ ἅλµατα. ἡ κατηγορία δὲν ἀφορᾶ 

οὔτε προδοσία, οὔτε ὁ κατηγορούµενος ἀδιαφορεῖ διὰ τὸ ζή-
τηµα τῆς ἠθικῆς. ἀρνεῖται τἠν ἀνάµιξή του στὴν πολιτικὴν 
κοινωνίαν καὶ συνεκδοχικὰ τὴν ἐφαρµογὴν τοῦ νοµικοῦ µας 
συστήµατος. κύριε συνάδελφε, ὁ  κατηγορούµενος δὲν ἀµφι-
σβητεῖ τὴν ἐξουσία µας ― ἁπλῶς δὲν δέχεται τὴν ἐφαρµογή 
της πάνω του. ἀπ' ὅσο ξέρω δὲν προβλέπεται κάτι τέτοιο. ὁ 
κατηγορούµενος θέλει νὰ ζεῖ εἰς ἕναν τόπο ὅπου δὲν κυριαρ-
χεῖ ὁ νόµος µας. ἂς παραδεχθοῦµε πὼς δὲν εἴµεθα παντοδύ-
ναµοι. τὸ ἀπρόβλεπτο κεῖται πέραν τῆς δικαιοδοσίας µὰς. τὸ 
ἀπρόβλεπτο καὶ ἀτιµώρητο 

(ὁ χορὸς παραληρεῖ) 
Ν ὁ  νόµος δὲν ἡττᾶται. ὁ  νόµος ἐπεκτείνεται καὶ καλύπτει 

ὅλον τὸ πραγµατικόν 
(ὁ χορὸς ὑστεριάζει) 
Η δι' αὐτὸ καὶ ὁ  κατηγορούµενος δικάζεται. δὲν νοµίζω πὼς 

τόσην ὥραν χάσκουµε ἄλαλοι. τὸν δικάζουµε 
(ὁ χορὸς ὑστεριάζει) 
Ν ὁ νόµος ἔχει πάντοτε τὸν τελευταῖον λόγον 
(ὁ χορὸς τρέχει, χοροπηδᾶ, ἐρωτοτροπεῖ, ξυλοκοπιέται) 
Η ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ὁ  λόγος τοῦ νόµου συνηγορεῖ ὑπὲρ 

τοῦ λόγου τοῦ κατηγορουµένου καὶ τοῦ λόγου ἐν γένει. θέ-
λετε νὰ βρίσκεσθε ἐκτὸς τοῦ νόµου. ὁ  νόµος ἀφαιρεῖ τὴν 
ἰθαγένεια καὶ τὴν ὑπηκοότητά σας. ἡ ταυτότητα καὶ τὸ δια-
βατήριό σας θὰ ἀνακληθοῦν. ἐντός µίας ἡµέρας ὀφείλετε νὰ 
ἔχετε περάσει τὰ σύνορα 

(ὁ χορὸς τρέχει, χοροπηδᾶ, ἐρωτοτροπεῖ, ξυλοκοπιέται) 
Ν θεοῦ θέλοντος καὶ ὡροσκόπου ἐπιτρέποντος, λύεται ἡ συνε-

δρίασις 

(ὁ χορὸς ἀποχωρεῖ µὲ ἀπόλυτη πραότητα) 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (1/2) 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ (προς µελοποίηση) 

όχι της τύχης, µα της τυχαιότητας 
πρόσωπο κολακευµένο ηττάται στον χρόνο 
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στη φθαρτή σου σάρκα κάθε χρεία 
η δουλειά θα 'ναι δουλεία 
ποιος σου επιτρέπει να του στερήσεις την ανυπαρξία 
ο νόµος έχει καταλύσει τη φύση 
η αύρα σου σιχαµένη µολυσµένη µιασµένη 
ανόητη σφαλερή θνητή αµαρτωλή 
αστερισµοί γαλαξίες άστρα πλανήτες ανάδροµοι πλάνητες 
ζεις στοχάζεσαι πονάς αµφισβητείς κολάζεσαι αµύνεσαι 
µάνα ανάξια γίνεσαι 

µέλος άτεχνο στα χείλη του λαού βορά κουλτούρα µαζική 
αίρεση επικερδής µε πιστούς απένταρους 
θρησκεία που διψά για εξουσία 
γεννάς για µας ένα παιδί 
ισαάκ και ιφιγένεια µαζί 

λέξεις ασύντακτες ανόητες κενές βερµπαλισµός 
κοµπορρηµοσύνη λαοπλάνος δηµαγωγός 
νοµικότητ' άδικη ανήθικη άνευ αισθήµατος δικαίου 
θέµις τυφλή ιδίαις χερσί 
άτυχος υγιός και δύσµορφος 
αδύναµος βραχύβιος ασθενικός 
αρνητικός αποφατικός αυτοκαταστροφικός άκων γεννηµένος 
φτωχός ανίσχυρος άµουσος άπιστος 
πλεονάζων στερηµένος αναιµικός 
άµορος άµοιρος δίχως έθνος δίχως γένος 
µισάνθρωπος ζο υπάνθρωπος απάνθρωπος 
ρίψασπις δειλός άµαχος 
άπατρις άπολις άστεγος άοικος 
τέκνο θετό απ' τον θεό αποβεβληµένο ξεχασµένο 
αίρεσης χθόνιας εθνικής ελληνικής πιστός ελλαδίτης γραικός 
ανίκανος να µιλήσει να πείσει να δράσει να πράξει 
άτοπος άταφος νεκρός 
µόνος µοναξιασµένος µοναχικός ανόµοιος ανοµοιογενής ετερούσιος 
ζεις στοχάζεσαι πονάς αµφισβητείς κολάζεσαι αµύνεσαι 
µάνα ανάξια γίνεσαι 

µέλος άτεχνο στα χείλη του λαού βορά κουλτούρα µαζική 
αίρεση επικερδής µε πιστούς απένταρους 
θρησκεία που διψά για εξουσία 
γεννάς για µας ένα παιδί 
ισαάκ και ιφιγένεια µαζί 
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (2/2) / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 13 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

(χώρος κενός, σιωπή 
καµπάνα 
µπαίνουν ο ΠΕΤΡΟΣ και η ΜΑΡΘΑ, αναµένουν 
καµπάνα 
µπαίνουν ο ΥΓΙΝΟΣ και η CŒUR, αναµένουν άβολα αµήχανα 
καµπάνα 
µπαίνει ΕΚΕΙΝΗ) 
ΕΚΕΙΝΗ περάστε, παρακαλώ. όλοι 
(βγαίνουν) 
ΕΚΕΙΝΗ (έξωθεν) καθίστε 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 14 
ΧΙΜΑΡΟΣ 

ΜΑΡΙ (µόνη) µααα δεν είναι δω τώρα 
(η µαρί βγαίνει 
σκοτάδι 
φως 
µπαίνει η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ) 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ γνωρίζετε 
CŒUR τα πάντα, ευχαριστούµε 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ πότε 
CŒUR µήνες τώρα, ευχαριστούµε 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ θα τον φέρουν σήµερα 
ΠΕΤΡΟΣ ποιος, πότε 
ΜΑΡΘΑ είναι καλά 
ΠΕΤΡΟΣ πώς είναι 
ΥΓΙΝΟΣ όλα κατ' ευχήν, λοιπόν 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ οι αρµόδιοι, σήµερα, δεν γνωρίζω 
ΜΑΡΘΑ πώς είναι 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ δεν γνωρίζω. θα ήθελα να γνωρίζετε 
ΠΕΤΡΟΣ είναι 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ δεν γνωρίζω, δεν θέλησαν να µου πουν τίποτα 
CŒUR αιατί ενηµέρωσαν εσένα 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ αιατί είµαι ήµουν είµαι ο άνθρωπός του. θεώρησα 

έπρεπε να γνωρίζετε 
CŒUR ευχαριστούµε πολύ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ θα φέρουν ό τι βρέθηκε. ας είµαστε αισιόδοξοι 

οπτιµιστές ασυννέφιαστοι 
ΥΓΙΝΟΣ ασυνάρτητοι 
ΠΕΤΡΟΣ σ' ευχαριστούµε, κορίτσι µου 
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CŒUR ευχαριστούµε πάρα πολύ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώµη για ό τι ― για 

τα δυσάρεστα ― αν είναι 

ΜΑΡΘΑ τι λες 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ήθελα µόνο να γνωρίζετε να είστε σε πλεονεκτική 

θέση, δύναµη ισχύς απόφαση 
ΥΓΙΝΟΣ µαταιοδοξία εγωκεντρισµός θέλωναµ'ευχαριστουνι-

σµός 
CŒUR ευχαριστούµε τόσο πάρα πολύ 
ΠΕΤΡΟΣ πού ήταν γιατί µε ποιόν τι κουβαλούσε µαζί του 
ΜΑΡΘΑ είχε φαγητό ήταν ασφαλής κοιµόταν καλά 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ γνωρίζω µόνο πως βρέθηκε πλησίον κάτι που µελε-

τάται ενδελεχώς ερευνάται αναλύεται διεξοδικά 
κάτι µάλλον πολύτιµο ωφέλιµο ή και τολµώ να το 

πω ―  ακουγόντουσαν εκστατικοί ενθουσιασµένοι 

λαµπροί φωτεινοί φωτισµένοι ιλλουµινάτοι ― βρέ-

θηκε σιµά του κάτι αναγκαίο 
ΥΓΙΝΟΣ στις όχθες του ευφράτη αρχαία 
ΜΑΡΘΑ τι βρέθηκε 
CŒUR και ήµουν σίγουρη ότι η σοκαριστική είδηση αφο-

ρούσε εκείνον. κρίµα πολύ κρίµα κι άδικο που τον 
φέρνουν µόνο λόγω του αναγκαίου, σκεφτείτε να 
µην το είχαν βρει, ποιος θα τον έψαχνε 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ δεν γνωρίζω 
ΥΓΙΝΟΣ και τι να 'ναι τόσο αναγκαίο 
CŒUR εγχειρίδιο καβαλιστικών τελετών 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ όχι 
CŒUR ευχαριστούµε ανυπέρβλητα τόσο πολύ 
ΠΕΤΡΟΣ ευχαριστούµε πολύ και πάλι θέλεις να µείνεις 
CŒUR αλλά πρέπει να φύγεις 
ΠΕΤΡΟΣ όχι 
ΥΓΙΝΟΣ η στιγµή αυτή θα 'ναι οικογενειακή 
ΠΕΤΡΟΣ µα και η κασσάνδρα 
ΜΑΡΘΑ αρκετά. η επιστροφή του ασώτου δεν είναι θέαµα 

δηµόσιο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ µε 
CŒUR σε 
ΜΑΡΘΑ είναι αυτό που πρέπει 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ εγώ σας σκέφτηκα σας στήριζα ήµουν πάντα εδώ 
ΜΑΡΘΑ ο υγιός µου όµως όχι 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ δεν ισχυρίστηκα πως τον υποκαθιστώ, λέω απλώς 
ΜΑΡΘΑ ό τι κι αν λες λείπει. µας λείπει. όφειλε να είναι 

εδώ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ όπως λείπει σε σας, λείπει και σε µένα 
ΜΑΡΘΑ ας το σκεφτόσουν πριν 
ΠΕΤΡΟΣ µάρθα 
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ΜΑΡΘΑ τον διώξεις 
ΠΕΤΡΟΣ φύγε, κορίτσι µου. δεν φταις εσύ. δεν φταις εσύ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ εγώ; από που ως που 
CŒUR εσύ µόνο εσύ 
ΜΑΡΘΑ γιατί έφυγε ο υγιός µου 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ δεν γνωρίζω 
ΜΑΡΘΑ γιατί έφυγε ο υγιός µου 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ δεν γνωρίζω 
ΜΑΡΘΑ γιατί έφυγε ο υγιός µου 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ το µόνο που πήρε µαζί του ήταν η γραφοµηχανή 
ΜΑΡΘΑ ποιος του είπε να γράψει 
ΠΕΤΡΟΣ κανείς 
CŒUR ποιος του ζήτησε ν' αλλάξει τον κόσµο 
ΥΓΙΝΟΣ ποιος τον έπεισε ότι µπορεί 
CŒUR ότι έχει τα κότσια, ότι µπορεί να το κάνει 
ΥΓΙΝΟΣ ποιος θαύµαζε τη σπίθα στα µάτια του, τη σπίθα 

που θα πυρπολούσε 
ΜΑΡΘΑ ποιος έδιωξε τον υγιό µου 
ΠΕΤΡΟΣ κανένας, εκείνος έφυγε, εκείνος ήθελε να γίνει 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ µου λείπει όσο σας λείπει 

ΜΑΡΘΑ τολµάς ― δεν έχεις ιδέα πόσο µου λείπει. ποια εί-

σαι συ που σου λείπει όσο µου λείπει 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ συγγνώµη ήθελα µόνο να πω µου λείπει κι εµένα 

πολύ 
ΥΓΙΝΟΣ ας µην τον έδιωχνες 
CŒUR ίσως αυτό να βοηθούσε 
ΜΑΡΘΑ αν δεν του φούσκωνες τα µυαλά µε αηδίες, πως 

µπορεί, αρχίδια µπορεί. αν µου φέρουν σήµερα το 

πτώµα του ― σ' τ' ορκίζοµαι ― θα σε θάψω µαζί 

του 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ κυρία µάρθα 
ΠΕΤΡΟΣ φύγε, κόρη µου, δεν φταις εσύ 
CŒUR είσαι ο λόγος που δεν θα ξαναδεί τον υγιό της και 

τολµάς και µιλάς 
ΥΓΙΝΟΣ αυθάδεια ξεδιαντροπιά απαρέσκεια θράσος ιδιοτέλεια 

ψεύδος ανοσιότητα 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ήθελα µόνο 
ΜΑΡΘΑ πάψε. δεν θα ξανανοίξεις το στόµα σου ώσπου να 

µπορείς να µε βεβαιώσεις πως θα τον ξαναδώ, ζω-
ντανό 

CŒUR ολόκληρο 
ΜΑΡΘΑ ας µην είναι ολόκληρος. να είναι και ένα κοµµάτι 

του να µπορεί να µου µιλήσει να είναι εκείνος να 
κουβαλά τον γενετικό µου κώδικα να ρέει στις 
φλέβες του το αίµα µου, το οποίο εσύ σαν θρόµβος 
βαλτώνεις 
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CŒUR ένα µόνο κοµµάτι του φέρ' της ― αλλά τίποτε δεν 

γλίτωσε απ' την αφέλεια την αµετροέπεια την 
ύβρη σου 

ΥΓΙΝΟΣ φέρε το αίµα του 
ΠΕΤΡΟΣ ως εδώ. δεν φταις εσύ. οι δικές σας ευθύνες οι τύ-

ψεις τ' απωθηµένα η θλίψη σας δεν είναι δικά της 
κρίµατα 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ δεν χρειάζεται κύριε πέτρο· θέλετε το αίµα του θα 
το έχετε 

ΜΑΡΘΑ µας απειλεί; θα σε γαµήσω µωρή 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ δεν µπορείτε να µε χτυπήσετε 
ΜΑΡΘΑ ό τι θέλω θα κάνω 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ο επίγονός του κυοφορείται εντός µου 
ΜΑΡΘΑ ψεύδος. ψεύδεσαι σε µένα καριόλα 
(αποπειράται να την χτυπήσει, ο πέτρος τη σταµατά) 
ΜΑΡΘΑ δεν ανέχθηκα ποτέ κανέναν να µου στερεί την 

αλήθεια και έρχεται αυτό το βρωµότσουλο 
ΠΕΤΡΟΣ δεν µπορείς να την αγγίξεις. φύγε, φύγε από εδώ 

τώρα 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ συγγνώµη 
(βγαίνει) 
ΥΓΙΝΟΣ το ζήτηµα αυτό έπεται. προηγείται η άφιξη επάνο-

δος επιστροφή του λούντβιχ του θωµά του χιµαιρέως 
του χιµάρου του ανθρώπου µε τα χίλια πρόσωπα και 
συνάµα µε κανένα. θα επιστρέψει από στιγµή σε 
στιγµή. θα ήταν ανώφελο, ωφελιµιστικά ασύµφορο 
να αναλογιστούµε την πιθανότητα να µην επιστρέ-
ψει σώας τας φρένας ή σώον το σώµα. η ανυπαρξία 
είναι κατά πολύ απλούστερη της ύπαρξης. ουδείς 
ταλανίζεται στο επέκεινα. πραότητα και µακαριό-
τητα. όλα αγαθά. το βάσανο είναι αν επιστρέψει 
σώος 

CŒUR ότε και θα έχουµε δυνάµει δύο εξ αυτού, έναν άρτι 
αφιχθέντα, ακέραιο και ανεπτυγµένο εµπρός µας 
και έναν αφιξόµενο, ηµιτελή και αναπτυσσόµενο 
εντός της. µπορείτε να συλλογιστείτε µεγαλύτερη 
χαρά απ' αυτή; τώρα φοβάστε πως θα θρηνήσετε, µα 
είναι δεδοµένο πως θα µας συντροφεύει ένας τουλά-
χιστον αντίγραφός του. χθες ανησυχούσατε για το 
αν έχετε υγιό, σήµερα επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη 
ενός και θα επιβεβαιωθεί και δεύτερου 

ΥΓΙΝΟΣ λαµπρή ηµέρα, δεν νοµίζετε; ας το γιορτάσουµε 
ΜΑΡΘΑ πως θα µας κοιτάζει; τι θα θυµάται από µας; δεν 

ξέρουµε καλά καλά γιατί έφυγε. µπορεί να µας 
µισεί. µπορεί να µην ήθελε να επιστρέψει. πως θα 
µας κοιτά; τον περιµένω µε όλη την προσµονή που 
βαστώ να αισθανθώ, θα µε κοιτάξει στα µάτια και 
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θα πει: «δεν ήθελα να είµαι εδώ. µου συνέβη ό τι 
µου συνέβη, µε µάζεψαν, δεν µε ρώτησαν και µ' 
έφεραν. αύριο φεύγω ξανά». πως θα µε κοιτούν τα 
µάτια του; πάντα σε ζήλευα. τα καταπράσινα µάτια 
σου είναι ο λόγος που σ' ερωτεύτηκα, αλλά τα 

δικά του ― του ταιριάζουν τόσο πολύ, σαν εσύ µό-

νος σου να του χάρισες το βλέπειν, σαν µόνο µες 
απ' τα µάτια σου να µπορεί να δει. τίποτα δεν κα-

τάφερα να του δώσω. είναι ―  δεν µπορώ να τον 

χωρέσω σε λέξεις. κανείς δεν µπορεί να τον κατα-
λάβει. του χρωστώ τα πάντα και κείνος τίποτα. πως 
θα µε κοιτάξει; πως θα τον κοιτάξουµε; τι θα του 
πούµε; «γιατί έφυγες;»; από µας έφυγε. γιατί γυρί-
ζει; ποιος τον φέρνει; και ύστερα, τι; θα ισχυρι-
στούµε ότι δεν µας πλήγωσε; ότι αφού αυτό ήθελε, 
καλώς έπραξε; ή θα ξεκινήσουµε λέγοντάς του: 
«υγιέ µου, µας κατέστρεψες την ψυχή, µας την 
διέρρηξες σε χίλια κοµµάτια. καλώς ήρθες σπίτι»; α 
και µην ξεχάσουµε να τον ενηµερώσουµε πως διώ-
ξαµε ταπεινώσαµε, εξευτελίσαµε την κασσάνδρα. 
να πούµε: «και κείνη την κοπέλα που θα γεννήσει 
το παιδί σου την θυµάσαι; ε την κάναµε σκουπίδι». 
εµείς. εµείς φταίµε, δεν µπορώ 

CŒUR µα τι είναι αυτά που λέτε; σας αγαπά, θα καταλά-
βει. θα δει τους φόβους σας, θα δει πόσο σας πλή-
γωσε. εκείνος έφυγε, εκείνος έδρασε. είστε θύµατα, 
όχι θύτες. εσείς θ' αποφασίσετε αν θα τον συγχωρή-
σετε ή όχι. και θα σας παρακαλέσει. γονυπετής. 
στο βωµό της αποδοχής σας θα ξεχάσει τα πάντα. 
το πρώτο που θα σας παραγράψει είναι η κασσάν-
δρα. είστε οι γονείς του, σας οφείλει την γέννησή 
του, δεν δικαιούται να µνησικακεί για µια κασ-
σάνδρα 

ΥΓΙΝΟΣ θα θυµηθεί τα πάντα. η σαγηνευτική ορµή της 
µνήµης δεν θα του επιτρέψει να σταθεί σε λεπτο-
µέρειες. θα περάσει το κατώφλι της πατρικής του 
οικείας. θα σας κοιτάξει κατάµατα. θα τον κρατή-
σετε στην αγκαλιά σας. τίποτα δεν αντιστέκεται 
στον χείµαρρο της γονεϊκής αγάπης, τίποτα. άλλοι 
θα παρακαλούσαν να έχουν γονείς, πόσο µάλλον 
τέτοιους γονείς. θα θυσίαζαν τα πάντα, θα κινούσαν 
γη και ουρανό για να κοσµείτε τις παιδικές τους 
αναµνήσεις. πόσες στιγµές µπορείτε να θυµηθείτε 
που αθωώνουν για σας κάθε του αµαρτία; τόσες 
µπορεί να θυµηθεί για να αθωώσουν κάθε σας 
έγκληµα 

ΠΕΤΡΟΣ δεν µας εγκατέλειψε. εµείς τον διώξαµε 
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ΜΑΡΘΑ τρελάθηκες 
ΠΕΤΡΟΣ εσείς έχετε τρελαθεί. δεν έχουµε ιδέα πού ήταν ή 

γιατί, πέραν της εικασίας πως αφού πήρε αυτή τη 
µαλακία, λογικά κάτι έχει να κάνει µ' αυτό. δεν 
γνωρίζουµε τίποτα. δεν µπορούµε καν να ισχυρι-
στούµε πως αναζητήσαµε όσο µπορούσαµε , πως τί-
ποτα περισσότερο δεν ήταν εφικτό. µπορούσαµε και 
καλύτερα. εµείς τον διώξαµε µάρθα εγώ και συ τον 
διώξαµε. ας µην εθελοτυφλούµε, ας µην αναζητού-
µε άλλο ένα νοµικό παραθυράκι που να µας αθωώ-
νει. σκέψου όπως εκείνος. τα κάναµε σκατά. είµα-
στε πιο πλαστοί κι από ψεύτικοι: ο εφιάλτης µιας 
σκιάς. εµείς, το τετράγωνο, η πόλη, η χώρα και η 
ανθρωποσύνη. όλοι τα κάναµε σκατά. πολιτικά, αν-
θρωπιστικά, ηθικά. πετύχαµε στην πειθώ και αστο-
χήσαµε στην αλήθεια· πετύχαµε στην ισχύ και 
αποτύχαµε στον σεβασµό· το εφαλτήριο ερώτηµά 
µας ήταν «ποιος είµαι» και η τελευταία µας απά-
ντηση, λαµπρό κύκνειο άσµα θα 'ναι: «εγώ, που 
δουλεύω για σένα, για να γίνω εσύ, εγώ που φοβά-
µαι κάθε τι που δεν είναι εγώ, που τρέµω το ξένο, 
που πιστεύω φανατικά γιατί δεν τολµώ να µάθω, 
εγώ που µισώ όσα δεν ελέγχω, ο µικρός νοσηρός 
εαυτός εαυτούλης µου µόνο, το εγώ µου, µου υπο-
τάσσεσαι ή σου υποτάσσοµαι» σκατά. και σκατά, η 
ευθύνη για τα οποία βαραίνει όλους µας συλλογικά 
και τον καθένα ατοµικά. δεν επιστρέφει εκών, 
αλλά άκων. τίποτα δεν έχουµε να προσφέρουµε, τί-
ποτα δεν θα τον συγκινήσει. κάθε µνήµη θα τον 
διώξει ξανά και για πιο πολύ και πιο µακριά 

ΜΑΡΘΑ δεν είναι έτσι 
ΠΕΤΡΟΣ µας απαρνήθηκε. και είχε κάθε λόγο να το κάνει. 

είµαστε άτεκνοι, µάρθα, µόνοι µόνοι 
ΜΑΡΘΑ πέτρο, δεν µπορώ 
ΠΕΤΡΟΣ θα µπορέσουµε 
CŒUR µάρθα 
ΠΕΤΡΟΣ πάψε 
ΥΓΙΝΟΣ έχεις ζήσει όλη σου τη ζωή για τα παιδιά σου. 

τώρα τα έχασες πρώτα το ένα και µετά το άλλο 
ΠΕΤΡΟΣ σκάστε 
ΥΓΙΝΟΣ µπορείτε να καθίσετε και να οδύρεστε, να θρηνείτε 

ως τα βαθιά σας γεράµατα. τίποτα δεν θα έχει αλ-
λάξει σε κάµποσα χρόνια, όταν θα έχεις ξεχάσει 
πως κάποτε είχες παιδιά. θα σου είναι όσο ξένα σου 
είναι και τώρα. άρα, τι έχεις να χάσεις; σε τι σε 
ωφελεί ο θρήνος και η οιµωγή 

ΜΑΡΘΑ δεν µπορώ τα παιδιά µου θέλω τα παιδιά µου 
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CŒUR όχι, δεν θέλεις τα παιδιά σου· θέλεις παιδιά. και 
αυτό θα ήθελαν και κείνα για σας. αυτό δεν πι-
στεύετε; πως όλοι νοιάζονται µόνο για την πάρτη 
τους, απόλυτη ιδιοτέλεια «εγωισµός εγωτισµός εγω-
στισµός συνωστισµός» αυτό δεν πιστεύετε; η αληθι-
νή ειλικρινής ρωγµή δεν κολλά ποτέ. τα παιδιά 
σας, τα σπλάχνα σας, τα τέκνα σας σας έχουν απο-
κηρύξει, τελείωσε. η οικογένειά σας έπαψε να 
υπάρχει, δεν υπάρχει πουθενά αλλού έξω απ' τη 
µνήµη σας 

ΥΓΙΝΟΣ ποιες είναι οι πιο όµορφες στιγµές που θυµάστε µε 
τα παιδιά σας; απαντήστε µου, δεν είναι ρητορική, 
απαντήστε µου. πέτρο 

ΠΕΤΡΟΣ άντε και γαµήσου 
ΥΓΙΝΟΣ είστε σε άρνηση. µάρθα θα σας κάνει καλό 
ΜΑΡΘΑ εδώ τον είχα εδώ. στην αγκαλιά µου. θυµάσαι πέ-

τρο; καθόµασταν ακριβώς εδώ και παίζαµε µε τ' 
αγαπηµένο του όπλο εκείνο το πολυβόλο πάνω στο 

µικρό τανκ που ― είχαµε µπερδέψει τις ιστορίες, 

του άρεσε να τις µπερδεύει ― το τανκ πυροβολού-

σε τις σκηνές των ινδιάνων. έκλαιγε. οι ινδιάνοι, 
όταν τους πυροβολούσε τους άφηνε όρθιους και του 
είπα: «αφού τώρα πέθαναν, πρέπει να τους ρίξουµε 
κάτω, έχασαν» και άρχισε να κλαίει γοερά, να µην 
µπορώ να τον συνεφέρω. πόσο άδικο ήταν να πεθαί-
νουν. άλλο το να παίζουν, να µην πεθαίνει κανείς, 
δεν υπήρχε λόγος να πεθαίνουν οι ινδιάνοι. δεν εί-
χαν ενοχλήσει κανέναν. ήθελαν µόνο να ζουν ήρε-
µα στις σκηνές τους, ένα σπίτι ήθελαν. και ύστερα, 
σήκωσε τη σκηνή πήρε το παιδί ινδιανάκι, ψηλό 
περίπου όσο ένα δάχτυλό του, και το έσφιγγε στην 
αγκαλιά του για ώρα, είχε µείνει χωρίς µπαµπά. 
πόσο φοβόταν 

ΠΕΤΡΟΣ πιο µεγάλος, θα 'τανε δεν θα 'τανε οκτώ, µε ρω-
τούσε για τον ήλιο. και του 'λεγα πως είναι έν' 
αστέρι, πόσο µακριά είναι, πως καίει και πως σε 
κάποια δισεκατοµµύρια χρόνια θα µεγαλώσει και θα 
σκάσει. και η γη; η γη θα 'χει διαλυθεί από χρό-
νια. δεν µπορούσα να τον σταµατήσω 

ΜΑΡΘΑ και συ, πόσο έκλαιγες εσύ, βλέπαµε τηλεόραση, 
φώναζες και ξαφνικά, µέσα στον θόρυβο σιγοψιθύρι-
σµα· η τηλεόραση φώναζε, πανηγύριζαν το γκολ, 
εσύ ούρλιαζες, ακούστηκε το πρώτο «µπαµπά» και 
ξαφνικά απλώθηκε απόλυτη ησυχία στο σπίτι, σαν 

µαγικό και επανέλαβε «µπαµπά» ― δεν µπορούσα 

να σε συνεφέρω. ή τότε που είχε έρθει απ' το σχο-
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λείο, µάτια κατακόκκινα απ' το κλάµα, µύξες να 
τρέχουν γιατί τον είχε ρωτήσει η δασκάλα κάτι 
στο µάθηµα και προσπαθούσε ν' απαντήσει, αλλά 

δεν ήξερε και άρχισε, τότε είχε ―  ήταν η όλη 

κατάσταση που τραύλιζε τέλος πάντων και η δα-
σκάλα τον είχε διακόψει για να απαντήσει κάποιος 
που «µπορεί να µιλήσει» 

ΥΓΙΝΟΣ όλα αυτά είναι µνήµες αγάπης ενότητας. υπάρχουν 
όµως και στιγµές που έχετε απωθήσει. όλες αυτές 
που σας εκνεύρισε, σωστά; ατασθαλίες λάθη προ-
βλήµατα. η µεγαλύτερη απειλή για τη µνήµη είναι 
η εξιδανίκευση 

CŒUR κάτι θα σας είχε εξοργίσει. τι είχε κάνει λάθος 
ΜΑΡΘΑ στο γυµνάσιο, νοµίζω πρώτη, είχε πάρει από ένα 

παιδί το φαγητό του γιατί ήταν χοντρό, θυµάσαι; 
όταν το έµαθες. όχι µόνο τον άφησες νηστικό για 
δυο µέρες, αλλά τον ανάγκασες να σπάσει τον 
κουµπαρά του, να αγοράσει υλικά και να µαγειρέ-
ψει για όλη την οικογένεια του παιδιού µέχρι παπ-
πούδων 

ΠΕΤΡΟΣ πόσες φορές τσακωνόσασταν για το πώς έπρεπε να 
συµπεριφέρεται. όχι έτσι, ούτε αλλιώς. ευγένεια 
σεµνότητα αριστοκρατισµός ευπρέπεια καλοί τρόποι. 
ποτέ του δεν έγινε άνθρωπος. µάλλιασε η γλώσσα 
σου, έκλεινε η φωνή και αυτός τον χαβά του 

ΜΑΡΘΑ µια φορά τον είχες χαστουκίσει 
ΠΕΤΡΟΣ αποκλείεται 
ΜΑΡΘΑ κι όµως, θυµήσου 
ΠΕΤΡΟΣ µε τίποτα 
ΜΑΡΘΑ πολύ µικρό 
ΠΕΤΡΟΣ ποτε 
ΜΑΡΘΑ δηµοτικό 
ΠΕΤΡΟΣ αποκλείεται 
ΜΑΡΘΑ το χριστιανάκι και το µουσουλµανάκι 
ΠΕΤΡΟΣ αφού είχε πει ψέµατα και στα δύο παιδάκια ότι ο 

πατέρας αυτουνού λέει για τη µάνα σου αυτό και 
ότι η µάνα του άλλου λέει για τη δική σου αδελ-
φή εκείνο ώσπου τα παιδάκια είχαν παίξει ξύλο 
µέχρι που άνοιξαν τα κεφάλια τους και ο µαλάκας 
είχε παρουσιάσει στην τάξη τα παιδάκια ως παρά-
δειγµα του προβλήµατος των θρησκειών. δεν το 
µπορώ το ψέµα, µ' εξοργίζει. και πρώτη λυκείου 
που έφυγε απ' το σπίτι και γύρισε µια βδοµάδα 
µετά και δεν είχαµε ιδέα πού ήταν 

ΜΑΡΘΑ γύρισε όµως και τον δεχτήκαµε πίσω. γιατί είναι 
υγιός µας 
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CŒUR ήταν. ήταν όσο δεν µπορούσε να κάνει αλλιώς και 
όσο ήθελε. τώρα ο κύκλος έκλεισε. η οικογένειά 
σας έφτασε στο τέλος της 

ΠΕΤΡΟΣ θα του µιλήσω. µόλις επιστρέψει, θα τον αγκαλιάσω 
θα του πω 

ΥΓΙΝΟΣ δεν θα ωφελήσει. η οικογένειά σας έπαψε να υπάρ-
χει, διαλύθηκε, επιβιώνει µόνο εντός σας, οι δυο 
σας έχετε µείνει. αλλά πρέπει να προχωρήσετε και 
αυτό θα 'θελαν και τα παιδιά σας. αυτό που σας 
λείπει είναι η ενότητα, αισθάνεστε εγκαταλελειµ-
µένες µονάδες, χρειάζεστε κάτι 

ΠΕΤΡΟΣ χρειαζόµαστε τα παιδιά µας 
CŒUR χρειάζεστε παιδιά, ξαναλέω,  όχι τα παιδιά σας, τι 

σας λείπει πιο πολύ 
ΠΕΤΡΟΣ το µήνυµα του πως είναι καλά 
CŒUR θα σου στέλνω εγώ κάθε µέρα ή θα σου τηλεφωνώ 
ΜΑΡΘΑ τρώγαµε κάθε πρωί µαζί πρωινό 
ΥΓΙΝΟΣ θα τρώµε κάθε πρωί µαζί σας 
ΠΕΤΡΟΣ οι συζητήσεις µας 
CŒUR θα µιλάµε µαζί για φιλοσοφία, δικαιοσύνη, την 

αλήθεια του κόσµου, τα πάντα 
ΜΑΡΘΑ αν παθαίναµε κάτι 
ΥΓΙΝΟΣ εµείς θα είµαστε εδώ για σας 
ΠΕΤΡΟΣ η θύµησή του 
CŒUR θα θυµάστε εµάς 
ΜΑΡΘΑ εµπιστοσύνη 
ΥΓΙΝΟΣ εµείς 
ΠΕΤΡΟΣ αγάπη 
CŒUR σας αγαπάµε απεριόριστα 
ΜΑΡΘΑ η ασφάλεια 
ΥΓΙΝΟΣ ασφάλεια 
ΠΕΤΡΟΣ περηφάνια 
CŒUR για µένα 
ΥΓΙΝΟΣ εγώ, µαµά, εγώ έπαιζα µε τους ινδιάνους και τους 

αγκάλιαζα, θυµάσαι 
CŒUR όσο εκείνος ο παλιός σας γιος έκλεβε το φαΐ των 

άλλων παιδιών, εµείς εµείς ρωτούσαµε για τον ήλιο 
κλαίγαµε φοβόµασταν, θυµάστε 

ΥΓΙΝΟΣ εµείς λέγαµε πρώτη φορά «µπαµπά» ― θυµάστε; ― 

και κείνος ο παλιός, κακός σας γιος δεν ήξερε πως 
να φερθεί 

CŒUR εγώ, µπαµπά, εµείς τραυλίζαµε και µας κορόιδευαν 
και µας υπερασπιζόσουν, θυµάσαι που µας υπερα-
σπιζόσουν και κείνος ο κακός έλεγε ψέµατα και τα 
παιδιά έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες των εξω-
φρενικών ψεµάτων του και ύστερα έφευγε, έφευγε 
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και ανησυχούσατε και λιώνατε και πονούσατε, θυ-
µάστε 

ΥΓΙΝΟΣ δεν µπορείτε να έχετε ό τι χάσατε. το έχετε ήδη. 
είµαστε εδώ, τώρα, τα παιδιά σας 

CŒUR σας αγαπάµε αγάπη αληθινή παιδί που οφείλει την 
ύπαρξή του στον πατέρα τη µητέρα του 

ΥΓΙΝΟΣ θα µας προσέχετε, θα µας ταΐζετε, θα µας φροντί-
ζετε 

CŒUR θα νοιαζόµαστε για σας, πλήρης ενότητα, απόλυτη 
συνέχειά σας 

ΥΓΙΝΟΣ θα πραγµατώσουµε τ' απωθηµένα όνειρά σας 
CŒUR θα µεγαλώνουµε, θα σας τιµούµε, θα σας σεβόµαστε 
ΥΓΙΝΟΣ σας σεβόµαστε, σας τιµούµε, σας αγαπάµε 
CŒUR σας αγαπάµε 
ΥΓΙΝΟΣ µας χρειάζεστε όσο σας χρειαζόµαστε 
CŒUR εκείνα τα παιδιά που γνωρίζατε παλιά που δεν 

υπάρχουν πια θα 'θελαν να συµβεί ακριβώς αυτό 
ΥΓΙΝΟΣ αν σας κατήγγειλαν για την έλλειψη ενότητας, 

συνοχής, λογικής, αγάπης, επιδείξτε ενότητα, συνο-
χή, λογική, αγάπη 

CŒUR µόνο έτσι η θυσία τους έπιασε τόπο 
ΥΓΙΝΟΣ θυσιάστηκαν για ν' αγαπήσετε και ν' αγαπηθείτε 
CŒUR σας αγαπάµε και µας αγαπάτε, σωστά 
ΥΓΙΝΟΣ προσφέρουµε εαυτούς για να µαταιώσουµε τον θρή-

νο σας, για σας, για την ευτυχία σας 
CŒUR µπαµπά 
ΥΓΙΝΟΣ µαµά 
CŒUR µπορούµε να σας αποκαλούµε έτσι 
ΜΑΡΘΑ ναι, ναι παιδιά µου. υγίνε, είσαι ο πιο ευγενικός 

άντρας που 'χω γνωρίσει. κερ, είσαι η πιο όµορφη 
γυναίκα που έχω δει ποτέ. ελάτε δω παιδιά µου. 
σας ευχαριστούµε πολύ. τόσο πολύ. θα φανούµε 
αντάξιοι των προσδοκιών σας, σας το υποσχόµαστε, 
σωστά πέτρο; πέτρο 

CŒUR µπαµπά 
ΜΑΡΘΑ τα παιδιά σου µιλάνε 
ΥΓΙΝΟΣ µπορείς να το πεις. ξέρω ότι το θες, το χρειάζεσαι. 

το περιµένεις καιρό και σε πονά, πες το. µπορείς 
να το πεις σε µένα και θα µπορέσεις ν' ακούσεις 
αυτό που τόσο χρειάζεσαι. η σιωπή αυτή σε έχει 
πληγώσει. έχεις ανάγκη να το λες και να ακούς 
την απάντηση, πες το µου, θα λυτρωθείς 

ΠΕΤΡΟΣ υγιέ µου 
ΥΓΙΝΟΣ µπαµπά 
ΠΕΤΡΟΣ ελάτε δω, ελάτε δω οικογένεια. θα είµαστε δυνατοί, 

θα δείτε. δεν θα επαναλάβουµε τα ίδια λάθη. υγίνε, 
είσαι ο πιο καλός υγιός. κερ, είσαι η πιο αγαθή 
κόρη. ξέρετε, η στιγµή είναι τόσο ξεχωριστή. αι-
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σθάνοµαι ―  είναι η πιο όµορφη µέρα της ζωής 

µου. µάρθα, µε συναισθάνεσαι 
ΜΑΡΘΑ ναι, πέτρο µου, είµαστε οικογένεια. όλα κυλούν 

οµαλά. µία κανονικότητα. παιδιά, αισθανθείτε σαν 
στο σπίτι σας, δηλαδή είναι το σπίτι σας. είναι 
επίσηµο. µπορούµε να το κοινοποιήσουµε έτσι 

(η µάρθα, ο υγίνος και η κερ ασχολούνται µε τα κινητά τους ή 
φεύγουν κατά τη διάρκεια του ειλικρινούς λογυδρίου που ακολου-
θεί) 
ΠΕΤΡΟΣ ουδέποτε έχω δει µια πιο αληθινή και σηµαντική 

µια πιο εµφατική απόδειξη οµόνοιας αλληλεγγύης 
αλήθειας. η πράξη σας είναι βαθιά συγκινητική. η 

ενότητα είναι κάτι που δεν επιτυγχάνεται εν µίᾳ 
νυκτί. οι άνθρωποι είναι µόνοι αποµονωµένοι και 
αποξενωµένοι, αλλά εσείς εµείς κατορθώσαµε να 
νικήσουµε το απρόσωπο απάνθρωπο σύστηµα κατορ-
θώσαµε πάνω και πέρα από τους ατοµισµούς ατοµι-
κισµούς να συνδεθούµε. δεν είµαστε πλέον άτοµα 
άνθρωποι είµαστε οικογένεια συνεκτικό οµογενές 
σύνολο, το νιώθετε; υπερβήκαµε την αρχή της εξα-
τοµίκευσης α=β ναι εγώ είµαι εσείς ο καθένας εί-
ναι κάθε άλλος 1+1+1+1=1, είµαστε ένα τώρα. κα-
µία υποκειµενικότητα καµία αντίληψη εγώ και 
σεις όλοι ένα κοσµική ένωση αδιαίρετοι η µαγεία 
της αγάπης η υπέρβαση του ανθρώπινου παράγοντα. 
τίποτα δεν υπάρχει πέρα και έξω από εµάς. είµαστε 
το σύµπαν ενότητα συνοχή συνεκτικότητα µονάδα 
µαγεία σας αγαπώ ανιδιοτελώς πατέρας προς τέκνα 
θα 'δινα τη ζωή µου για σας παιδιά µου σας αγαπώ 
σας αγαπώ όσο όσο όσο 

(καµπάνα) 
 ανοίξτε κάποιος, ας ανοίξει κάποιος την πόρτα, άν-

θρωποι, παιδιά µου συναγµένα και συναρθρωµένα 
(καµπάνα) 
 θ' ανοίξει κάποιος σας παρακαλώ 
CŒUR δεν περιµένουµε κάποιον 
ΥΓΙΝΟΣ θα 'ναι πάλι η 
CŒUR κασσάνδρα 
ΥΓΙΝΟΣ ναι 
ΜΑΡΘΑ ανοίξτε κάποιος, πολυαγαπηµένη µου οικογένεια, 

έχω δουλειά, δεν βλέπετε 
(καµπάνα) 
ΠΕΤΡΟΣ παιδιά; παιδιά; µην αγχώνεστε, αγαπηµένη µου οι-

κογένεια, θα πάω εγώ 
(βγαίνει 
µπαίνουν 
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ο πέτρος, κρατώντας στην αγκαλιά του ένα µεγάλο τσουβάλι, και 
ΕΚΕΙΝΗ) 

ΕΚΕΙΝΗ το έργο µου ολοκληρώνεται θαρρώ κάπου εδώ 
ΥΓΙΝΟΣ λυπάµαι, µα τι είναι αυτό 
ΕΚΕΙΝΗ νόµιζα σας είχαν ενηµερώσει. τα συλλυπητήριά µου 
ΥΓΙΝΟΣ δεν εννοώ αν είναι ένα πτώµα ή όχι. εννοώ γιατί 

διαταράσσετε µε αυτό την οικογενειακή µας γαλή-
νη 

ΕΚΕΙΝΗ συγγνώµη 
CŒUR ακούσατε τον αδελφό µου. αυτό δεν ανήκει εδώ 
ΕΚΕΙΝΗ είναι το σπίτι του, η οικογένειά του, ο κύριος εί-

ναι ο πατέρας του, το δήλωσε και πριν από λίγο 
στην πόρτα 

CŒUR πατέρα, κάνατε κάτι τέτοιο 
ΠΕΤΡΟΣ ναι, αλλά µόνο από ολίσθηµα. λυπάµαι, µα δεν εί-

ναι εδώ πλέον η οικία του 
ΕΚΕΙΝΗ µετά βεβαιότητας, η οικία του πλέον είναι αλλού 

―  συγχωρήστε µε ―  αλλά είστε ο πατέρας του, 

οφείλετε να παραλάβετε τη σορό του 
ΥΓΙΝΟΣ λυπάµαι και σας ζητώ συγγνώµη αν παρακωλύουµε 

το έργο σας, µα δεν θα τη δεχθούµε 
CŒUR ευχαριστούµε πολύ, να έχετε µια όµορφη µέρα 
ΠΕΤΡΟΣ µάρθα 
ΜΑΡΘΑ ναι, πέτρο 
ΠΕΤΡΟΣ δεν 
ΜΑΡΘΑ όχι 
ΕΚΕΙΝΗ δεν καταλαβαίνω, δεν γνωρίζω αν έχετε το δικαίω-

µα να αρνηθείτε τη σορό του γιου σας, τι κάνετε, 
δεν µπορώ να το αντιληφθώ. αρνείστε τη σορό του 
παιδιού σας 

CŒUR ναι, και εµείς του αδελφού µας, ευχαριστούµε πολύ 
ΕΚΕΙΝΗ µα είναι παιδί σας 
ΥΓΙΝΟΣ ήταν παιδί τους, κάποτε, όχι πια 
ΕΚΕΙΝΗ µιλήστε εσείς, οι ίδιοι. κυρία µάρθα; κύριε πέτρο; 

εσείς δεν τον αναζητούσατε εναγωνίως; είχαµε µι-
λήσει τόσες φορές, ο γιος σας, δεν καταλαβαίνω, 
κάναµε ό τι µπορούσαµε για να βρεθεί. και βρέθη-
κε 

ΜΑΡΘΑ βρέθηκε πολύ αργά, κυρία µου 
ΕΚΕΙΝΗ σας φέραµε τον γιο σας πίσω. νεκρό; ναι, αλλά σας 

τον φέραµε. ξέρετε τη µοίρα του, δεν είναι αγνο-
ούµενος, µπορείτε να τον αποχαιρετίσετε σύµφωνα 
µε όποια παράδοση επιλέξετε, η επιλογή του δεν 
είναι εξάλλου δεσµευτική, ο πολυαγαπηµένος σας 
γιος επέστρεψε και δεν έχετε καν ανοίξει να δείτε 
το πρόσωπό του 
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ΠΕΤΡΟΣ δεν χρειάζεται. δεν θέλαµε να επιστρέψει. στο πα-
ρελθόν είχαµε ασχοληθεί µε την αναζήτησή του, το 
οµολογώ, µα δεν είναι πλέον γιος µας. εκείνος 
αποκήρυξε εµάς και εµείς εκείνον. µην σοκάρεστε 
πρόκειται για κάτι αµοιβαίο. δεν είναι γιος µας 
πλέον και δεν µπορούµε να τον δεχθούµε και να 
τον ανεχθούµε σε αυτό το σπίτι ούτε ζωντανό, ούτε 
νεκρό 

ΕΚΕΙΝΗ κυρία µάρθα; εσείς; οδυρόσασταν και σειόσασταν γι' 
αυτόν. για να τον ψάξουµε περισσότεροι και περισ-
σότερο. να τον βρούµε µε κάθε κόστος, έτσι είχατε 
πει, γιατί είχε φύγει χωρίς να σας ρωτήσει, θυµά-
µαι επί λέξει, είχε φύγει και επέστρεψε, έστω νε-
κρός, σε κανέναν δεν αξίζει αυτή η απαξία, αυτή 
η λήθη, δεχθείτε τον, ο γιος σας, που είχε φύγει, 
σας είχε αφήσει, επέστρεψε 

ΜΑΡΘΑ κορίτσι µου καλό, εµείς τον διώξαµε 
ΥΓΙΝΟΣ όπως αντιλαµβάνεστε, δεν θα χρειαστούµε αυτή τη 

σορό. σας ευχαριστούµε πολύ και συγγνώµη για 
την ταλαιπωρία 

ΕΚΕΙΝΗ δεν έχετε το νοµικό δικαίωµα να τον αρνηθείτε 
CŒUR ψεύδεσθε. ακόµη και τους στενότερους συγγενείς 

µας µπορούµε να αρνηθούµε, πόσο µάλλον έναν 
άγνωστο 

ΕΚΕΙΝΗ πώς άγνωστος, τι άγνωστος, είναι µέλος αυτής της 
οικογένειας 

ΥΓΙΝΟΣ δεν είναι πια 
CŒUR και αν δεν σας ικανοποιεί αυτή η απάντηση, υπάρ-

χει και πειστικότερη: σε αυτό το σπίτι δεν υπήρξε 
κανείς µε τ' όνοµά του 

ΥΓΙΝΟΣ ο µπαµπάς και η µαµά µας µεγάλωσαν µε αγάπη 
και στοργή, µιας και ο κύριος αποφάσισε να φύγει. 
λυπάµαι, µα η θέση καλύφθηκε. τα πράγµατά του 
είναι τώρα δικά µας, οι µνήµες τους περιέχουν 
εµάς, οι φωτογραφίες απεικονίζουν εµάς. είµαστε 
εµείς τα παιδιά τους και κείνοι οι γονείς µας 

CŒUR εµείς τους κάναµε περήφανους τόσες φορές, εµείς 
µπορούµε ν' αλλάξουµε τον κόσµο, εµείς έχουµε τα 
µάτια του µπαµπά, είµαστε οι καλοί µαθητές, οι 
αναρχικοί ιδεολόγοι, οι ένθερµα άθεοι, τα άξια, πι-
στά τέκνα, ο µπαµπάς νοµίζει για εµάς πως είµα-
στε µεσσίες, η µαµά ταυτίζει εµάς µε το αγαθό 

ΥΓΙΝΟΣ δεν υπάρχει σαφέστερος τρόπος να σας το εξηγή-
σουµε 

CŒUR είµαστε εκείνος 
ΥΓΙΝΟΣ και κείνος δεν υπήρξε πια ποτέ 
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ΜΑΡΘΑ είµαστε µια ευτυχισµένη οικογένεια και το περιε-
χόµενο αυτού του τσουβαλιού δεν µας είναι οικείο, 
είναι για µας αλλόκοτο 

ΠΕΤΡΟΣ δεν γνωρίζουµε τι µπορείτε να κάνετε µε τη σορό, 
πάντως δεν ανήκει σε µας, ούτε γνωρίζουµε ποιος 
είναι ο συγχωρεµένος. ουδεµία ανάµιξη είχαµε ούτε 
µε τον άνθρωπο αυτό, ούτε µε τα έργα του και αν 
έφυγε ή όχι, πού ήταν, πώς ταξίδευε και πού πή-
γαινε αφενός ποσώς µας αφορούν και αφετέρου δεν 
σχετίζονται µε µας, συνεπώς δεν θα ωφελήσει και 
σε κάτι να τα µάθουµε 

ΕΚΕΙΝΗ είναι δικαίωµά σας να γνωρίζετε 
ΠΕΤΡΟΣ το δικαίωµα προϋποθέτει και µια υποχρέωση και η 

υποχρέωση προϋποθέτει µια ευθύνη. εµείς ούτε υπο-
χρεούµαστε να µάθουµε, ούτε έχουµε ως προς τον 
αποθανόντα την οιαδήποτε ευθύνη 

ΕΚΕΙΝΗ δεν έχετε ευθύνη; η γυναίκα σου πριν ισχυριζόταν 
εσείς τον διώξατε και τώρα δεν έχετε ευθύνη; έχετε 
κάθε ευθύνη και κάθε υπαιτιότητα, ενεργήσαντες µε 
τον χείριστο δόλο πρώτα διώξατε τον γιο σας και 
τώρα κοιµάστε ήσυχοι µε καθαρή συνείδηση ανερ-
µάτιστοι µακάριοι. πως γλιτώνετε από τις ερινύες, 
πως δεν καταβυθίζεστε στο πένθος, την απώλεια, το 

θρήνο; είστε η µάνα και ο πατέρας ― για να µην 

µιλήσω και για σας ―  του νεκρού γιου σας, το 

παιδί σας είναι πλέον νεκρό, πως µπορείτε να µην 
υποκύπτετε κάτω απ' το βάρος των συνειδήσεών 
σας; είναι νεκρός και γνωρίζετε πως πέθανε πολε-
µώντας, υλικά τε και άυλα, και την ευθύνη για 
την απώλεια φέρετε εσείς και µόνο. ας ξεχάσατε 
πως είναι γιος σας. γεννήθηκε από σας και πάντα 
θα είναι κοµµάτι σας, εσείς, προέκτασή σας. δεν 
ξέρω αν σας ξυπνώ τα πιο άγρια ένστικτά σας ή αν 
µε αγνοείτε τελείως µα θα 'πρεπε να σπαράζετε να 
διαλύεστε να πεθαίνετε να εύχεστε να πεθαίνατε 
αντ' αυτού. εσείς τον διώξατε, εσείς θέσατε την 
ζωή του σε κίνδυνο, εσείς τον σκοτώσατε. το αίµα 
του λερώνει τα χέρια σας, το αισθάνεστε συναισθά-
νεστε είστε φονιάδες παιδοκτόνοι καταλαβαίνετε 

(σκοτάδι 
φως 
η ΜΑΡΙ ανοίγει το τσουβάλι, βγάζει ένα βετούλι 
σκοτάδι 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 15 
ΟΙ ΣΤΥΓΕΡΕΣ ΘΑ ΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝΕ ΘΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

φως 
ο ΧΟΡΟΣ διχοτοµηµένος, τα µέλη του τρέχουν συγκρούονται αγκα-
λιάζονται σπρώχνονται µάχονται. έκαστος προσπαθεί να φτάσει 
στην αφετηρία του άλλου. οι νικητές σέρνουν τους ηττηµένους 
στον γύρο του θριάµβου 
σκοτάδι 
φως 
οι ηττηµένοι σ' ένα µπουντρούµι αιχµάλωτοι σέρνονται ένας ένας 
έξω ανακρίνονται, πετιούνται ξανά µέσα. θρηνούν. ένας ένας σέρ-
νονται έξω, εκτελούνται 
σκοτάδι 
φως 
ανά ζεύγη: αγκαλιάζονται ως αδέλφια, αγκαλιάζονται ως ερωτευ-
µένοι 
σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 16 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΟΥ 

φως) 
ΕΚΕΙΝΗ έχεις ξανάρθει εδώ 
ΕΓΩ πρώτη φορά 
ΕΚΕΙΝΗ είσαι σίγουρος 
ΕΓΩ µην γελάς 
ΕΚΕΙΝΗ ούτε συ 

ΕΓΩ αυτό το χαζόγελο ― δεν είναι αυτή η δουλειά σου 

ΕΚΕΙΝΗ αλλά 
ΕΓΩ εγώ. είµαι δω. πες µου τι να κάνω, πώς να σκεφτώ. 

πάψε. ο ήχος σου οι συσπάσεις του προσώπου σου µε 
τρυπούν. κάτι πρέπει να κάνεις. να 'ρθουν εδώ. µην γε-
λάς. δεν ήρθα για να σε διασκεδάσω 

ΕΚΕΙΝΗ δεν ήλθες 
ΕΓΩ είµαι δω, χτύπησα την πόρτα, µου 'πες να περάσω, µε 

βλέπεις µπροστά σου, µπορείς να µε αγγίξεις, να µε 
µυρίσεις, είµαι δω 

ΕΚΕΙΝΗ άκων 
ΕΓΩ όχι για µένα. γι' αυτούς 
ΕΚΕΙΝΗ νοµίζεις ακόµη ότι αυτοί είναι το θέµα 
ΕΓΩ άκουσες όσα σου είπα 
ΕΚΕΙΝΗ µε χαρά και καρτερικότητα 

45



ΕΓΩ και; µίλα. ίσιωσε το κεφάλι σου. µην γελάς. τι είναι 

τόσο αστείο; ο αδελφός µας ― το καταλαβαίνεις; ― και 

η αδελφή µας, που ― αν δεν το θυµάσαι ―  

ΕΚΕΙΝΗ αν δεν το θυµάσαι ― τυγχάνουν αναµετάξυ των 

ΕΓΩ πως γελάς; πως µπορείς; τι σκέφτεσαι; µην γελάς. ναι, 
είναι αδέλφια. δεν σε παρανοεί αυτό; τι είναι αυτό το 
γέλιο; ποιο το γελοίο; παράνοια θλίψη απόγνωση µηχα-
νισµός άµυνας 

ΕΚΕΙΝΗ εθνικής αµύνης, γιατρέ 
ΕΓΩ τι θέλεις να κάνω; µια γαµηµένη φορά πάρε µε στα σο-

βαρά. δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται, δεν έχουν το δικαί-
ωµα 

ΕΚΕΙΝΗ αν το κώλυµα είναι νοµικής φύσεως νοµίζω πως είσαι 
σε λάθος 

ΕΓΩ λειτούργησε ως επιστήµουσα. τι θα κάνουµε; από την 
ώρα που ήρθα  

ΕΚΕΙΝΗ έχεις ήδη κάνει πάρα πολλά. όλα έγιναν τώρα. όλα 
κατά πως ήθελες. ξέρεις πόσον καιρόν είσαι εδώ 

ΕΓΩ κάποια λεπτά 
ΕΚΕΙΝΗ ξανά προσπαθήστε αργότερα 
ΕΓΩ µία ώρα 
ΕΚΕΙΝΗ έπραξες ήδη πάρα πολλά. έκανες ήδη πάρα πολλά, καλέ 

µου. αρκούν για σήµερα 
ΕΓΩ τι µου λες; αυτοί είναι κει έξω βιάζοντας κάθε έννοια 

ήθους ― αδέλφια το συναισθάνεσαι; και συ εδώ, αιώνιο 

πρόσωπο του νόµου, απόλυτο µη εγώ και πλήρης αφαί-

ρεση. προσδιορίζοµαι από την απουσία σου ―  το κενό 

στο κέντρο της ύπαρξής σου, γύρω παντού εσύ, γύρω σου 

εγώ, αλληλοπερικλειόµαστε ασφυκτικά ― το συναισθά-

νεσαι; ―  είσαι άπαν το σύµπαν πλην εµού και είµαι 

όλο το σύµπαν έξω από σένα, διαγράµµατα βεν καταλα-
βαίνεις; άτοµα, ανύπαρκτο τέλος, ο πραγµατωµένος λό-
γος. πάντα τέµνεσαι µε µένα, καταλήγω χιλιοκοµµατια-
σµένος, εσύ ατόφια να γελάς, να µε περιγελάς. πως βα-
στάς να διασπάς κάθε συνοχή µου; πως γλιτώνεις τα 

βράδια; ― τα µάτια σου αποτελούνται από χίλιους οµό-

κεντρους κύκλους, οι κύκλοι της κολάσεώς µου. µε πονά 
το βλέµµα σου, µην κοιτάς εµένα, κοίτα αυτούς, κάψε 
αυτούς, σε παρακαλώ, µην γελάς 

ΕΚΕΙΝΗ δεν γελώ 
ΕΓΩ µην µειδιάς. πυκνή βροχή ρίξε και πνίξ' τους. µην µε 

κοιτάς ―  πονώ, πονώ, νιώσε. δεν µε συναισθάνεσαι. 

τόση ώρα, χρόνια ολόκληρα µε πονάς. µην µε σκέφτεσαι 
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― τι σκέφτεσαι; νιώθω να φυλακίζοµαι στη σκέψη σου. 

µια ατσάλινη ποινικότητα, ένας ιεροεξεταστής µε δια-
µελίζει και µε σκορπά, πριονίδι ανάµεσα στους νευρώνες 
σου, στα αυλάκια του µυαλού σου. µην µε κοιτάς, µην 
σκέφτεσαι. αυτοί, αυτοί είναι οι άρρωστοι, βοήθησέ τους. 
άνοιξε την αγκαλιά σου, σε παρακαλώ, αγκάλιασέ τους, 
σε χρειάζονται, αυτός, αυτή. αν τους είχες αγκαλιάσει 
δεν θα πονούσαν. εγώ είµαι δυνατός. γι' αυτό είµαι 
καλά. εκείνοι σφάλλουν παραστρατούν καθώς πονούν. 
πως τους λησµόνησες; πάντα υπολόγιζες τα πάντα. πως 
δεν τους σπλαχνίστηκες; αγκάλιασέ τους, σε χρειάζο-
νται. όχι εµένα, όχι εµένα. δεν είµαι άρρωστος. δεν εί-
µαι άρρωστος, άσε µε. άσε µε, άσε µε, άσε µε. εγώ, εγώ 
θα σε αγκαλιάσω, εγώ 

ΕΚΕΙΝΗ µ' ακούς 
ΕΓΩ µια αγκαλιά, δος µου µια αγκαλιά, κρυώνεις το βλέπω, 

πάντα κρύωνες. πέφτω στα µάτια σου, µέσα στα µάτια 

σου πιάσε µε ― πύργος µεσαιωνικός ― γκρεµίζοµαι στη 

δρύφακτη αυλή σου. θα µε σώσει το χιόνι. κρυώνω, 
κρυώνεις. πιάσε µε 

ΕΚΕΙΝΗ µ' ακούς 
ΕΓΩ αγκάλιασε µε, γαµώτο. αγκάλιασε µε. σε παρακαλώ. 

βγάλε τη σάρκα µου 
ΕΚΕΙΝΗ µε ακούς 
ΕΓΩ και φόρα τη να ζεσταθείς 
ΕΚΕΙΝΗ άκου µε 
ΕΓΩ κρυώνεις 
ΕΚΕΙΝΗ άκου µε 
ΕΓΩ είµαι καθαρός 
ΕΚΕΙΝΗ πιάσε τα χέρια µου 
ΕΓΩ πάρε το δέρµα µου 
ΕΚΕΙΝΗ πιάσε τα χέρια µου 
ΕΓΩ (στην αγκαλιά της) πάρ' το, δεν το θέλω, πάρ' το, σε παρα-

καλώ, σου το χρωστώ, ούτως ή άλλως εσύ µου το 'δωσες 

― θυµάσαι; ― έβγαινα από µέσα σου στον λαιµό µου 

αισθανόµουν το σώµα σου να µε πνίγει, τα µπούτια σου 
σφίγγονται γύρω µου, ζέστη, καιγόµουν, καίγοµαι, τότε 

ξεκίνησες να κρυώνεις ―  έκλεψα την θερµότητα σου, 

συγγνώµη σου χρωστώ τα πάντα, το δέρµα µου παρ' το, 
παρ' το, σε παρακαλώ 

ΕΚΕΙΝΗ σσσς 

ΕΓΩ πέρασε η ώρα. σε καθυστερώ ―  φως ―  ο επόµενος. 

έχεις να µερίσεις την ψυχή σου και σ' άλλους. αλλά η 
δική σου είναι η ψυχή µου και µην την δώσεις όλη, ας 
µας µείνει λίγη, είσαι κατοπτρισµός µου ασύµµετρος: αν 
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λείπω από κει θα λείπω κι από δω. µε τροµάζει πολύ ο 
καθρέφτης τραχύς, άγριος σαν χώµα ξερό για χρόνια, 
σπάζω κόβω πνίγω σβήνω διψώ ξεδιψώ σπάζω κόβω πνίγω 

(ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ µε βγάζουν έξω 
σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 17 
ΝΥΧΤΑ Μ' ΕΣΥΡΕ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 

φως) 
Π (µε ξίφος) σου ζητώ συγγνώµη, ποτάµι οι τύψεις οι ερινύες 

ιχθύες ποτάµι δίχως εκβολές, η θάλασσα στέρεψε αιµατοβαµ-
µένη. πως ν' αρνηθώ το κάλεσµά της βίας; ο άρνος ρέει δίχως 
να µε φτάνει. ο πνιγµός λύτρωση. ανυπαρξία δίχως κίνητρα 

πράξη αναίτια ― να το διαβάσεις αυτό το βιβλίο αν γλιτώ-

σεις απόψε. µε πάθος προσκολλώµαι στην ανυπαρξία αβουλία 
ατασθαλία. ευλόγησε το τσεκούρι µου. για τα δεινά του δει-
νού κόσµου. σε σώνω από τις σιωπές τόσες σιωπές τόσα κάτω 
κείµενα τόσες µικρότητες µικρά συναισθήµατα κρυµµένα 
πίσω από µεγάλες δράσεις καµουφλαρισµένα σαν µεγάλες 
αποφάσεις. το αίµα χύνεται πάντα και η απουσία του είναι η 
τυφλότητά σου. έλλειψη πόνου σηµαίνει βλάβη του νευρικού 
συστήµατός. πρέπει να το κάνω για σένα γιε µου. πρόβατα 
µην φέρεις. ο θεός σκουπίζει το σπέρµα του στις φτερούγες 
των αρχαγγέλων τα χέρια του πλένει συγγνώµη δεν ζητά. 
ζητώ εγώ· έπρεπε να το κάνω πριν να είναι αργά· τώρα το 
κάνεις εσύ· σε συγχωρώ. µην σταµατάς να φλυαρείς η σιωπή 
πάντοτε κρύβει πόνο µοναξιά αµηχανία φόβο βία σεξ κάβλα 
πόνο θλίψη ναρκισσισµό ενοχές αγάπη έρωτα πόνο συµβιβα-
σµό πόνο πάντα. σ' αγαπώ πατέρα. βία συµβιβασµός βία αρ-
νητική ελευθερία βασανιστική θα σε γλιτώσω από αυτήν. η 
διαλεκτική αφέντη δούλου εκκωφαντική αµφότεροι στη λάθος 
πλευρά του διλήµµατος. κρατά τον λαιµό σου. δεν είναι δικά 
µου τα χέρια αυτά ούτε δικό µου το χαµόγελο η µυρωδιά του 
αίµατός σου δεν τρυπά τα δικά µου ρουθούνια γιε µου και 
πατέρα η τύφλωσή σου φωτίζει τον κόσµο ο κόσµος γυρίζει 
στον άξονα της λαιµητόµου σου δύναµη φυγόκεντρος, µία 
τόση δα λωρίδα λαιµού ενώνει τώρα το κεφάλι µε το σώµα 
σου και δεν ξέρω αν εσύ είσαι το σώµα ή το κεφάλι σου. σε 
προειδοποίησα: αµνό µην φέρεις. λευκό µαλλί κολλά στα χέ-
ρια µου το αίµα σου µας ενώνει, τελευταία στιγµή η ουσία 
σου άλλη µια σιωπή. το πλήθος διψά για το αίµα σου. αλλά-
ζεις την εξουσία και την τροπικότητά σου ο κόσµος διψά για 
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το αίµα σου. τα χέρια µου πρόβατα θαλασσινά σκίζουν τον 
αέρα πετώ και συ από τον πύργο σου κοιτάς γυάλινος και 
διάφανος αόρατος και τα πάντα ορών. φοβάσαι. αυτός ο φόβος 
είναι η µόνη λαιµητόµος που δεν µπορείς να στοµώσεις ούτε 
µε όλα τ΄ αρνιά του κόσµου κλεισµένα σε κουτιά ασθενικά 
τα νερά των ποταµών σου στέκονται µετέωρα ακίνητα κινού-
ντα τα όνειρά σου δήµιοι τα δικά µου δήµοι φθόνος βίος αι-
σθητικός σολιψισµός κατηγορική προσταγή: ο κόσµος πρέπει 
να είναι ενότητα. προϋποτίθεται η συνείδησις των µονάδων 
αλλά εσύ είσαι ενότητα αφ' εαυτού σου. δέος για την εντε-
λέχειά σου αλλά διασπάς την ανάγκη της ανθρωπότητας. εί-
σαι τέλειος πλέον του αναγκαίου και µας εµποδίζεις να απο-
δεχθούµε την ατέλειά µας ως φυσική και αναπόδραστη. και 
εσύ νοµίζω θα 'θελες να γίνει το ωφελιµότερο για τους πλεί-
στους 

(αίµα νοθεύει το νερό που είχε ήδη πληµµυρίσει χώρο 
σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 18 
ΤΙ Δ' ΑΙΣΧΡΟΝ, ΗΝ ΜΗ ΤΟΙΣ ΘΕΩΜΕΝΟΙΣ ΔΟΚΗΙ 

φως) 
ΠΕΤΡΟΣ συναχθήκαµε σήµερα εδώ διά την εκδίκαση της υποθέ-

σεως παιδοκτησίας και οικογενειοδοµίας. ίνα προχωρήσει 
η διαδικασία στο µη περαιτέρω, παρακαλώ όπως αναλη-
φθούν οι ρόλοι 

ΜΑΡΘΑ εφ' εξής ο κύριος δικαστής πρώην «πέτρος», νυν και 
στο εξής και στον αιώνα των αιώνων καλείται «κράτος». 
η υποφαινοµένη πρώην «µάρθα» νυν και στο εξής και 
στον αιώνα των αιώνων καλείται «βία». τοιουτοτρόπως 
διασφαλίζεται στο διηνεκές η εγκυρότητα της διαδικα-
σίας και η ορθή και κατά γράµµα εφαρµογή της απόφα-
σης 

ΚΡΑΤΟΣ προκύπτει ακόµη ζήτηµα µε την πλευρά του κυρίου και 
της κυρίας, οι οποίοι ζήτησαν λόγω του δύσηχου των 
ονοµάτων τους να µετονοµασθούν διά λόγους αποφυγής 
παρεξηγήσεων και κωλυµάτων. έχετε τον λόγο 

ΥΓΙΝΟΣ εφ' εξής η µέλλουσα αδελφή µου 
ΜΑΡΙ ενίσταµαι: σόφισµα λήψεως του ζητουµένου 
ΒΙΑ απορρίπτεται. συνεχίστε 
ΥΓΙΝΟΣ εφ' εξής η µέλλουσα αδελφή µου πρώην «κερ» κατά 

ηχητική οµοίωση ζητά να καλείται νυν και στο εξής 
και στον αιώνα των αιώνων «κόρη». ο υποφαινόµενος, 
πρώην «υγίνος», αιτούµαι διά τους ιδίους λόγους καλού-
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µαι νυν και στο εξής και στον αιώνα των αιώνων 
«υγιός» 

ΜΑΡΙ ενίσταµαι: η ονοµατοδοσία βλάπτει την αµεροληψία 
ΒΙΑ απορρίπτεται 
ΚΡΑΤΟΣ εφ' εξής καλείστε «κόρη» και «υγιός» διά την σαφή-

νεια της διαδικασίας. εσείς, καθ' όσα έχουν υποβληθεί 
δεν αιτείσθε κάτι συναφές 

ΒΙΑ εκκρεµεί ωστόσο η απολογία για την µη επιβολή ποινής 
στην κορασίδα· µαρτυρήσαµε πως κατόπιν των εξετάσε-
ών σας και της συνακόλουθης αποτυχίας θα έπρεπε να 
έχετε εκτίσει την ποινή 

ΚΡΑΤΟΣ εκκινώ την διαδικασία απολογίας σας 
ΜΑΡΙ ενίσταµαι: η µαρτυρία αυτή δεν σχετίζεται µε την εκδι-

καζόµενη υπόθεση και άρα δεν υποχρεούµαι να σας 
απαντήσω 

ΒΙΑ απορρίπτεται 
ΜΑΡΙ αν δεν είχατε κλείσει την τηλεόραση άµα τη απαντήσει 

µου, θα είχατε πληροφορηθεί πως η απάντηση µου κρί-
θηκε σωστή 

ΒΙΑ αδύνατον 
ΜΑΡΙ η διευκρίνιση οδήγησε σε αποδοχή µέσω ετυµολογήσεως 

επί τη βάσει της γλωσσολογίσεως έναντι της φιλολογί-
σεως. ο αδελφός µου θα µπορούσε να σας το επιβεβαιώ-
σει 

ΚΟΡΗ ένσταση: σόφισµα λήψεως του ζητουµένου 
ΒΙΑ δεκτή· αποφύγετε να αναφέρεστε σε αυτόν ως «αδελφό» 

σας. η ιδιότητά του αυτή συνεξετάζεται και συνελέγχε-
ται από αυτό το δικαστήριο. συνεχίστε 

ΜΑΡΙ ολοκλήρωσα 
ΚΡΑΤΟΣ αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, εκκινώ την διαδικασία 

εκδίκασης της υποθέσεως παιδοκτησίας και οικογενειο-
δοµίας. κόρη και υγιέ, έχετε τον λόγο 

ΜΑΡΙ ενίσταµαι: αιατί 
ΒΙΑ απορρίπτεται 
ΚΡΑΤΟΣ λόγοι αλφαβητικοί: κόρη, µαρί, µάρτυς µου ο θεός και 

το ντιξιονέρ 
ΒΙΑ κύριε συνάδελφε, δεν χρειάζεται να εξηγείτε την βού-

ληση και τις αποφάσεις σας. µην είστε τόσο φιλάνθρω-
πος. εσείς πάρτε τέλος πάντων τον λόγο 

ΥΓΙΟΣ ισχυριζόµαστε πως εµείς είµαστε τα αληθινά παιδιά σας 
και µπορούµε να το βεβαιώσουµε µε πληθώρα τεκµηρίων 

ΜΑΡΙ ισχυρίζοµαι 
ΒΙΑ δεν ερωτηθήκατε. συνεχίστε 
ΥΓΙΟΣ καταρχήν 
ΒΙΑ καταρχάς 
ΥΓΙΟΣ καταρχάς υποβάλλουµε το τεκµήριο του παρόντος· επί 

του παρόντος, εµείς φέρουµε τους συναισθηµατικούς δε-
σµούς, την κοινή ονοµασία «παιδιά» και την ακόλουθη 
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συµπεριφορά, εµείς σας παρηγορήσαµε και σας συµπαρα-

σταθήκαµε εν τῷ χαµῷ του εκλιπόντος και ως εκ τού-

του στον παρόντα χρόνο αξιώνουµε να αναγνωριζόµαστε 
ως παιδιά σας 

ΚΡΑΤΟΣ καλώς. έχετε κάτι να απαντήσετε 
ΜΑΡΙ φυσικά, ο αδελφός µου και εγώ 
ΚΟΡΗ ένσταση: παράβλεψη δικαστικής οδηγίας 
ΒΙΑ δεκτή· επανάληψη του χαρακτηρισµού θα θεωρηθεί από-

πειρα κατάλυσης της αµεροληψίας των δικαστών. συνε-
χίστε 

ΜΑΡΙ ισχυριζόµαστε πως ο λούντβιχ και εγώ είµαστε αδέλφια 
και παιδιά σας 

ΚΟΡΗ ένσταση: ο κύριος δεν παρίσταται, πώς θα αποδειχθεί η 
τεκνότητά του 

ΒΙΑ δεκτή· συνεχίστε 
ΜΑΡΙ ισχυρίζοµαι πως είµαι τέκνο σας. όσον αφορά το παρόν, 

το τεκµήριό µου είναι το τεκµήριο του παρελθόντος· 
εγώ συµπεριφερόµουν και θεωρούµουν παιδί σας, ονοµα-
ζόµουν ως τέτοιο και βάσει της αρχής της συνέχειας 
αξιώνω να θεωρούµαι παιδί σας 

ΚΡΑΤΟΣ µπορείτε να αντικρούσετε τον ισχυρισµό 
ΥΓΙΟΣ η θεώρησή µας για τα άτοµα εξωκλείει τον χρονικό πα-

ράγοντα. η οντοθεωρία µας δεν περιλαµβάνει την αρχή 
της χρονικής συνέπειας. το τι ήταν η δεσποινίς δεν 
αφορά το τι είναι τώρα. εµείς, ωστόσο, λογιζόµαστε ως 

τέκνα σας ενεργείᾳ και όχι πάλαι ποτέ 
ΚΡΑΤΟΣ καλώς. έχετε τον λόγο 
ΜΑΡΙ η ενεργοποίηση της ιδιότητας του τέκνου δεν αναιρείται 

παρά µε τον θάνατο. ζω, συνεπώς 
ΚΟΡΗ ένσταση: αστήριχτος ατεκµηρίωτος αδόµητος αβάσιµος 

ισχυρισµός 
ΒΙΑ έχετε πιστοποιητικό ζωής 
ΜΑΡΙ δεν φέρω µαζί µου 
ΒΙΑ πιστοποιητικό µη θανάτου 
ΜΑΡΙ συγχωρήστε µε, µα µπορώ να το προσκοµίσω το συντο-

µότερο δυνατόν 
ΒΙΑ ας σηµειωθεί στα πραχτικά. παρακαλώ, µόνο ισχυρισµούς 

που δύνανται να επιβεβαιωθούν. συνεχίστε 
ΚΟΡΗ ευχαριστώ 
ΜΑΡΙ µα εγώ µιλούσα 
ΒΙΑ σας παρακαλώ. συνεχίστε 
ΥΓΙΟΣ δεν θα υποπέσουµε σε µικροψυχίες, παραχωρούµε τον 

λόγο στην δεσποινίδα 
ΒΙΑ µα τι ήθος. ορίστε, µιλήστε 
ΜΑΡΙ ζω, συνεπώς εφ' όσον ήµουν κόρη σας, 
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ΚΟΡΗ ένσταση: αναφορά του ονόµατός µου άσκοπη παραπλανη-

τική επί µαταίῳ 

ΒΙΑ δεκτή· παρακαλώ, προσέχετε το λεξιλόγιό σας, συνεχί-
στε 

ΜΑΡΙ εφ' όσον ήµουν τέκνο σας, συνεχίζω να είµαι. επιπλέον, 
οι αξίες της οικογένειας της αγάπης της ενότητας προϋ-
ποθέτουν την χρονική συνέπεια και την παραµονή στην 
ίδια κατάσταση ως το τέλος του βίου. η τεκνότητά µου 
αποδεικνύεται αναντίρρητα στο αξιακό επίπεδο 

ΚΡΑΤΟΣ έχετε τον λόγο 
ΥΓΙΟΣ σχετικά µε τις αξίες, είµαστε περισσότερο άξιοι 
ΜΑΡΙ ενίσταµαι: σύγχυση αξίας ήτοι αγαθοσύνης και αξιοκρα-

τίας ήτοι αξιοσύνης 
ΒΙΑ απορρίπτεται. συνεχίστε 
ΥΓΙΟΣ είµαστε περισσότερο άξιοι να είµαστε παιδιά σας, πράγ-

µα εύκολο ευκόλως αποδείξιµο αυτοόν αυτονόητο αυτοα-
γαθό. είµαστε δύο, συνεπώς είµαστε αθροιστικά ευφυέ-
στεροι, συναισθηµατικότεροι, δυνατότεροι, ικανότεροι να 
συνδράµουµε σε περίπτωση ανάγκης. το όφελος από την 
αναγνώρισή µας ως τέκνα σας είναι µεγαλύτερο από το 
όφελος αν η δεσποινίς αναγνωριστεί ως τέκνο σας, 
εξάλλου η δεσποινίς σας θυµίζει τον θάνατο του αποθα-
νόντος και ως εκ τούτου καθίσταται επιζήµια για την 

ευδαιµονία σας ― εµείς εν αντιθέσει σας ωφελούµε τα 

µέγιστα 
ΚΡΑΤΟΣ έχετε κάτι να αντιτάξετε 
ΜΑΡΙ µα οι οικογένειες δεν θεµελιώνονται στο όφελος. δεν 

µπορείτε να επιλέξετε µε βάση τις συνέπειες. είµαστε 
οικογένεια γιατί είναι δέον να το σεβαστούµε να οµο-
νοούµε να νοιαζόµαστε ο ένας για τον άλλο. είναι γε-
λοίο. κανένας σώφρων και ενάρετος άνθρωπος δεν επιλέ-
γει τα τέκνα του βασιζόµενος στην πρόβλεψη της µέγι-
στης απόδοσης. αξίες αρετές καθήκον: αυτά συνέχουν τις 
οικογένειες 

ΚΟΡΗ ένσταση, ένσταση 
ΒΙΑ δεκτή 
ΚΡΑΤΟΣ τοποθετηθείτε παρακαλώ 
ΚΟΡΗ αλλοκοτιά παραξενιά ιδιοτροπία ετεροτοπία η δεσποινίδα 

µαρί φαντασιοκοπεί και επιχειρηµατολογεί υπέρ µίας 
µεταφυσικής που φυσικά τόσο εύκολα δύναται να προ-
σβληθεί. ισχυρίζεται πως γνωρίζει πως είναι τέκνο σας. 
ουδεµία γνώση δεν έχει, γιατί δεν υπάρχει ουδένα αι-
σθητηριακό ερέθισµα που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. οι 
αισθήσεις, κύριε κράτος, κυρία βία, είναι ειλικρινείς, 
δεν συνηγορούν υπέρ κανενός ψεύδους. φαντασιοκοπίες 
µυθεύµατα. τα µόνα στοιχεία που έχουµε και τα µόνα 
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που εσείς ― µε όλον τον σεβασµό ― µπορείτε να δικά-

σετε είναι τα φαινόµενα. και κατά τα φαινόµενα, τις 
συµπεριφορές, τους λόγους, κάθε επιστητό, αποδεικνύεται 
περίτρανα πως εµείς είµαστε τα τέκνα σας. τώρα, αν 
δεν υπάρχει κάτι άλλο, θεωρώ πως τα αναπτύγµατα των 
δύο πλευρών αναπτύχθηκαν επαρκώς και η αλήθεια ήρθε 
στο φως 

ΒΙΑ συµφωνώ 
ΚΡΑΤΟΣ αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι 
ΜΑΡΙ έχω. όσο και αν θέλω να ασπαστώ την θέση σας, πίσω 

από τα φαινόµενα κρύβεται µια συνεκτική δοµή, η λο-
γική. είναι λογική αναγκαιότητα το τέκνο σας να πα-
ραµένει τέκνο σας εφ' όρου ζωής. κάθε ένας έχει βιολο-
γικά έναν πατέρα και µία µητέρα. δεν µπορεί να απο-
κτήσει άλλους. ακόµη και αν θέλετε να αποκτήσετε 
άλλα παιδιά, αν µε αποκηρύξετε, εφ' όσον ήµουν κάπο-
τε τέκνο σας, εφ' όσον ήσασταν κάποτε γονείς µου και 
εφ' όσον δεν µπορώ να αλλάξω γονείς, παραµένετε ακό-
µα γονείς µου. και πάντα θα είστε. το ίδιο ισχύει και 
για τον λούντβιχ, ο οποίος είναι αδελφός µου. αλλά 

ξέρω, αυτό θα αποδειχθεί εν συνεχείᾳ. λυπάµαι, µα η 
λογική δεν θα συµβιβαστεί µε τη ρητορική 

ΥΓΙΟΣ φασισµός! ποια είναι αυτή η λογική που µε περιορίζει 
και που δεν µπορώ να την αµφισβητήσω; ποια λογική 
περιορίζει την ελευθερία µου; η ελευθερία µου είναι 

απόλυτη. το πολίτευµά µας ―  το οποίο προφανώς 

εχθρεύεστε ―  µου επιτρέπει να διαφωνώ και αυτή η 

διαφωνία άρνηση αµφισβήτηση είναι θεµελιώδης ιδιότητα 
όχι µόνο του πολίτη, αλλά και του ανθρώπου. δεν υπο-
κύπτουµε στον απολυταρχισµό µας. παραµένουµε ελεύθε-
ροι. δεν θα µας πνίξει η λογική σας. είσαι µία και εί-
µαστε τέσσερεις, είµαστε η πλειοψηφία, έχουµε το δί-
καιο µε το µέρος µας.  µπορούµε είµαστε και θα είµα-
στε τέκνα σας 

ΜΑΡΙ όχι αν η επιστήµη το αµφισβητεί 
ΒΙΑ δεν πήρατε τον λόγο 
ΜΑΡΙ ούτ' εκείνος 
ΒΙΑ δεν πήρατε τον λόγο 
ΜΑΡΙ ούτε εκείνος, µεροληπτείτε παραφέρεστε διαπλέκεστε 

σας καταγγέλλω 
ΚΡΑΤΟΣ να συνεχιστεί παρακαλώ η εκδίκαση παιδοκτησίας και 

οικογενειοδοµίας 
ΜΑΡΙ η επιστήµη δεν προσαρµόζεται στα µέτρα σας, κύριε 

υγίνε και κυρία κερ. υπάρχουν επιστηµονικές αποδείξεις, 
αντικειµενικές, οι οποίες αποδεικνύουν πως είµαι τέκνο 
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ΥΓΙΟΣ ενίσταµαι: ο αυθαίρετος αντικειµενισµός της βλάπτει το 
υποκείµενό µου. τίποτα δεν θεµελιώνεται αντικειµενικά. 
ο κόσµος µας είναι ο κόσµος που χωρά στα µάτια µας, 
κύριε κράτος, κυρία βία, το πλησιέστερο επίπεδο στον 
αντικειµενισµό είναι ο διυποκειµενισµός. αν εµείς συµ-
φωνήσουµε συµβολαιοποιήσουµε συναποφασίσουµε την 
οικογένειά µας, ποια πραγµατικότητα µπορεί να µας 
διαψεύσει 

ΒΙΑ δεκτή 
ΜΑΡΙ η πραγµατικότητα αυτού του τεστ ντι εν έι 
ΒΙΑ ένσταση: υπέκλεψε γενετικό υλικό 
ΜΑΡΙ ουδόλως διαφωνώ µαζί σας. αλλά αυτό δεν αφορά την 

παρούσα υπόθεση 
ΚΡΑΤΟΣ προσκοµίστε το έγγραφο 
ΚΟΡΗ ένσταση: το τεστ ντι εν έι δεν αποτελεί νοµικό έγγρα-

φο και δεν µπορεί να καθορίσει την έκβαση της δίκης 
ΜΑΡΙ και τότε τι µπορεί 
ΚΟΡΗ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
(σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 19 
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 

φως 
χορός ως κοινό: ίσως να κρατά πανό που να γράφει «ΦΟΝΙΣΣΑ», 

«ΦΟΝΙΑΣ» ή και «ΦΟΝΙΑΔΕΣ»· ίσως πάλι ο χορός να παρεµ-
βαίνει διά βοής στον λόγο που εκφωνεί η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ) 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ αναίδεια αναξιοπρέπεια αναισχυντία πως τολµάτε να 
µιλάτε; σιωπάτε. η τελειότητα υποστασιοποιηµένη ένα όν το 
όν µόνο όν. στο νου του υπάρχετε όλοι σας, ο κόσµος δεν 
είναι παρά ένα όνειρό του κοσµηµένο απ' τον ίδιο, είναι 
πέρα από τις θεωρίες προσωπικότητας, είναι πέρα από τα µα-
θηµατικά θεωρήµατα και τους νόµους της φυσικής. αντιεπι-
στηµονικός βαθιά και µε συνέπεια επιστηµικός. τα µάτια του 
γεννούν το φως και συντηρούν τ' αστέρια. όλα κυοφορούνται 
εντός του: τα αναλυτικά αναγνώσµατά του οι σπουδές του η 
αισθητική η µέθοδός του η αυτονόητη αυτοαναφορική ατελέ-
σφορη οντολογία του ο παραγωγικός πεσιµισµός του η απαξία 

του για το κλασικό ― σκατά σε κάθε χριστιανοπλατωνικό ― 

το µίσος η απέχθεια για κάθε πιστό η θρησκεία είναι εκµε-
τάλλευση και η πίστη αδυναµία. πο ιητ ική µορφή φόρµα 
νόηµα δεινότητα αρτιότητα αγνός γραφιάς, τον φθονήσατε 
και είπατε «φονιάς» και τώρα θρασείς και αναιδείς τολµάτε 
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να παρίστασθε στον τελευταίο αποχαιρετισµό του, θαρρείς τον 
γνωρίζατε, µα τίποτα δεν γνωρίζατε γι' αυτόν. όχι δεν σας 
επιτρέπω να απολογηθείτε. όσα αφηγηθήκατε για αυτόν είναι 
ψεύδη, εξαιρουµένου του ονόµατός του, το οποίο πάντοτε µι-
σούσε και επιθυµούσε να του απευθυνόµαστε άνευ προσφώνη-
σης, γεγονός που καθιστά ακόµα και την ονοµαστική σας 
αναφορά σε αυτόν ασέβεια. δεν καταγόταν από την φολέγαν-
δρο. δεν είχε αδέλφια. ο κύριος υγίνος και η κυρία κερ, 
στους οποίους αναφερθήκατε ως τα φονευµένα υπ' αυτού 
αδέλφια του, παρίστανται σήµερα εδώ και µπορούν να σας 
βεβαιώσουν πως ούτε αδέλφια του ήταν ούτε φονεύθηκαν. οι 
συνεδρίες του στο γραφείο σας δεν έχουν καταγραφεί πουθενά 
και ουδείς γνώριζε γι' αυτές. οι γονείς του οι λαµπροί τυχε-
ροί και πληγωµένοι αυτοί άνθρωποι ο κύριος κράτος και η 
κυρία βία παρίστανται και µπορούν να σας επιβεβαιώσουν τα 
λεγόµενά µου. ουδέποτ' εθεάθη να βρυχάται ούτε να µηρυκά-
ζει ούτε να φλογοβολεί. το αφήγηµα περί ενός φαύλου τρε-
λού δολοφόνου των αιµοµικτών αδελφών του καταρρέει. εκεί-
νος θα σας συγχωρούσε για την απόπειρα βεβήλωσης της 
µνήµης του. κατά το θέληµά του πράττω κι εγώ. οφείλω όµως 
να σας διηγηθώ την αλήθεια. ήταν απλά ένας ένδοξος άνθρω-
πος. έτρωγε το πρωινό του ευλαβικά, άπλωνε το βούτυρο τη 
µαρµελάδα στη φρυγανιά µπουκιά µπουκιά· επισκεπτόταν την 
τουαλέτα στις οκτώ για πέντε µονάχα λεπτά· προτιµούσε απ' 
τα ψάρια τα κρεατικά, δοκίµαζε πάντα νέα φαγητά, µε επαι-
νούσε για τη µαγειρική µου, ακόµη και όταν ήξερα πως δεν 
τα κατάφερα καλά. έτρωγε χόρτα, σταυρόλεξα έλυνε για τη 
µνήµη, θα θυµόταν για το παιδί του κάθε παραµύθι· µιλούσε 
ξένες γλώσσες, ήξερε µύθους, τις αρχαίες παραδόσεις, την 
γραφοµηχανή του την αγόρασε µε άτοκες δόσεις· τα µάτια 
του άστραφταν µε πάθος απαράµιλλο µιλούσε άστραφτε έλκυε 
µαγνήτιζε απ' τα χείλη του έρρεε έρωτας, άκουγες για πολι-
τισµούς χαµένους και περπάταγες µε την διήγησή του στα 
καλντερίµια των κάστρων µύριζες το αίµα στα ξίφη άκουγες 
τα βέλη να τρυπούν τις πανοπλίες, ήξερε για έναν ερωτευµέ-
νο στρατιώτη που το 'σκαγε απ' τις περιπολίες. απ' όλα αυτή 
ήταν η µεγαλύτερή του αρετή που έπλαθε µε κόπο: 

 σ' έπειθε πως έζησε σ' όλες τις εποχές σε κάθε τόπο. 
 µια µέρα άρχισε το 'να του µάτι να σκοτεινιάζει 
 στο χρώµα της γης άρχισε να µοιάζει 
 στον δεξί του τον καρπό 
 θ' άγγιζες τώρα δερµατόστικτο σταυρό 
 είχαν φαίνεται της γης τα πάθη περισσότερο πόνο 
 απ' όσο µπορούσε ν' αντέξει ένας άνθρωπος µόνο 
 κι έτσι άλλαξε έφυγε ξεστράτισε λιποτάκτησε 
 στη χώρα του αυγουστίνου κατευθύνεται 
 η αλήθεια που εκεί βρήκε ο ζιντ ευθύνεται 
 την ευκαιρία θ' αδράξει 
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 για έναν θεό υπαρκτό να ψάξει 
 µα ακόµα πιστεύει στους ανθρώπους και την ουτοπία 
 θα προσπαθήσει να επιβάλλει άµεση δηµοκρατία 
 επαναστάσεις ξεσπούν, ο τόπος δεν θα τον κρατήσει 
 στην ξεχασµένη προποµπό της αθήνας θα ναυαγήσει 
 στην όµορφη καµένη µίλητο θα διηγηθεί 
 για την αθεΐα που θα 'χει αποδεχθεί 
 θα ελπίζει στην ανθρωπιά, την ατοπία 
 στην πόλη της ιωνίας διδάσκει την αναρχία 
 αποτυγχάνει, απογοητεύεται, λυπάται 
 στην άσπενδο στο θέατρο ξυπνάει και κοιµάται 
 πιστεύει πως η µοίρα, οι τόποι, οι άνθρωποι όλοι 
 είναι σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ηθοποιοί και ρόλοι 
 µα και η θεώρηση αυτή του φαίνεται τρωτή 
 και αποφαίνεται απ' όλα να φύγει πιο πολύ 
 απ' την ειρήνη, την πραότητα και την ελευθερία 

 τ' όνειρο της γραφής δεν υπηρετείται εν αιθρίᾳ 
 τον κόσµο πάντα πίστευε πως µ' ένα βιβλίο θ' αλλάξει 
 µα ο κόσµος ο απλός δεν τον χωρά για να το γράψει 
 θυµάται τριών δασκάλων του το πρόσταγµα 
 απόλυτα διχοτοµείται για να βγει απόσταγµα 
 το σώµα του θέτει ως άβελ, το πνεύµα του ως κάιν 
 µιµείται τον χέµινγουεϊ, τον σάλιντζερ, τον βίττγκενσταϊν 
 παρατιθέµενοι σε ήσσονα σειρά 
 απ' τον φιλόσοφο επηρεάστηκε πιο σοβαρά 

 τον λόγο, το σιωπᾶν είχε αγαπήσει 
 για να γράψει έπρεπε να πολεµήσει 
 τον κόσµο απ' τα πάθη του για να λυτρώσει 
 πριν να γράψει έπρεπε να σκοτώσει 
 στης αρχαίας κοµµαγηνής την απόγονο προστρέχει 
 στο σαµσάτ στο αντιγιαµάν άµαχος πέφτει 
 ένας χείµαρρος, του ευφράτη παραπόταµος 
 έγινε πλέον υδράργυρος υποπόταµος 
 το φράγµα ατατούρκ έχει µ' αίµα πληµµυρίσει 
 µ' αξίζει, αν έχει έργο τέχνης γεννήσει 
 έφυγε αποµονώθηκε και στα γραπτά του αν σώθηκε, τη ζωή 

του αφιέρωσε τις µονάδες σας για να ενώσει, της πόλης και 
του άρρυθµου κόσµου την ενότητα να περισώσει. στον τόπο 
που ενώνεται το πέλαγος της ιούς µε την αδριατική ένα χω-
ριό τον έχει θυµηθεί. αφιέρωσε και έχασε τη ζωή του σε µία 
αποστολή βαθιά πολιτική µε τον τρόπο που υπηρετεί το σύ-
νολο και σένα, θεατή, η τροµοκρατία ή µια δολοφονία πολι-
τική. η επανάσταση αρχίζει όταν θυσιάζεται κανείς για το 
κοινό καλό µα αν πλατεία και σκηνή δεν έχουν τίποτα κοινό 
πως τολµάτε να λέγεστε «κοινό»; αν είστε και άνθρωποι 
πέρα από θεατές αν η τιτάνεια πέψη του ιάκχου σας κληρο-
δότησε πνεύµα δυνάµει ενωτικό το έργο του αδράξτε το πρό-
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σταγµά του πράξτε προβείτε στην εξέγερση για τον κοινό 
σκοπό να γίνετε κοινό. και το έργο του αναλαµβάνω να συ-
νεχίσω: κυοφορώ την επίγονό του. σας διαβεβαιώ πως το παιδί 
δεν φέρει την γενετική ταυτότητα του πατέρα του. η µαρί 
κληρονόµησε το πνεύµα του λατίνου ιανού. η απόδειξη της 
πατρότητας καθίσταται όπως αντιλαµβάνεστε ανέφικτη. τίποτα 

δεν διασώθηκε από το σώµα του, τίποτα δικό του ― πλην 

(κρατά βιβλίο 
σκοτάδι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 20 
ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 

στο ιερό, ηµίφως) 
ΕΓΩ µ' ακούς; δεν έχω ακόµη να σου πω πολλά µαρί, το ξέρεις. 

µ' ακούς; ό τι κι αν γραφτεί ζωγραφιστεί χορευτεί συντεθεί 

ποιηθεί θα ᾽ναι ήσσον δεν θα ισούται άνισο αν ίσως του δέο-
ντος άνισος ο κόσµος συν παν φαύνε φαύλε ό τι κι αν τίκτε-
ται τη µέγιστη γαλήνη θα δίνει πάντα ο καθαρός ουρανός, η 
αεικίνητος θάλασσα και των αδιαχώριστων αυτών η αναµετάξυ 
των αθέατη διαχωριστική γραµµή. αδίκως κοπιάζεις. ανώφελο 

κι αυτό ανεµοκυνηγητό. καθόµαστε σ᾽ έναν περίκλειστο 

χώρο µε τεχνητό φωτισµό σκέτος σιχαµερός πολιτισµός, κάθε 
τι απεγδυτό και µιλάµε για φύση. ενότητα δεν µπορεί να 

υπάρξει. το αµάλγαµα του κόσµου θα ᾽ναι πάντα ανοµοιογε-
νές. κλείσε τα βιβλία, βγες έξω ή έστω συγκεντρώσου στο 
κινητό σου λύσε γρίφους και σουντόκου µορφώσου κάπως 

ακόνισε τη σκέψη σου, µαρί ― λέγεται φιλοσοφική προπα-

ρασκευή ―  χώνεψε σχήµατα τρόπους και µοτίβα, παιδέψου, 

απόπεµψε πολιτισµό ακαδηµία φαρισαϊσµό γραφειοκρατισµό 

ορθολογισµό, γλίτωσε, µορφώσου, µάθε ― µην το κάνεις. δεν 

υπάρχει τίποτα να µάθεις. δεν το µπορώ άλλο αυτό, αυτήν 
την αστάθεια όλα αίολα δεν ξέρω δεν µπορώ να πιστέψω τί-
ποτα, εσύ είσαι η µόνη µου ελπίδα, δεν µπορώ να γνωρίζω 
τίποτα, µαρί σε παρακαλώ δώσε µου κάτι να πιαστώ µια 
βάση που να µην µπορώ ν' αµφισβητήσω σε παρακαλώ 

ΕΚΕΙΝΗ δεν µπορώ να το κάνω αυτό 
ΕΓΩ σε ικετεύω δώσε µου έναν θεό που να ζει ακόµη, πες µου 

πως η ανθρωπότητα έχει ελπίδα, πες µου πως υπάρχει κάποιο 
νόηµα. οι επιστήµες ο λόγος όλα αυτά προοδεύουν, πες µου 
προοδεύουν και πως φτιάχνεται κάτι καλύτερο, σε παρακαλώ, 
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πες µου πως η νοµική θα ξαναγίνει ηθική, πως οι άνθρωποι 
θα βρουν το δίκιο τους, πως θα πάψουν να πεινούν ή έστω 
πως ο αγώνας είναι µάταιος αλλά έχει νόηµα. σε παρακαλώ, 
δεν αντέχω αυτό το κενό αυτήν την ασηµαντότητα. η ανθρώ-
πινη κατάσταση είναι τόσο απάνθρωπη, µαρί, σε χρειάζοµαι, 
πες µου κάτι, σε παρακαλώ. µία αλήθεια. δώσε µου µία αλή-
θεια ή τουλάχιστον πες µου πως υπάρχει και πού υπάρχει και 
θα την ψάξω, σ' το υπόσχοµαι, θα αφιερωθώ σε αυτό, δώσε 
µου έστω έναν χώρο για να υπάρχω, µία αλήθεια 

ΕΚΕΙΝΗ δεν µπορώ να σου πω ψέµατα 
ΕΓΩ πες µου! νάρκωσέ µε πλάνησέ µε πείσε µε γι' αυτά. όχι, θα 

πειστώ µόνος µου αλλά δώσε µου κάτι να κρατηθώ, σε παρα-
καλώ, δώσε µου µία λέξη πες µου µία λέξη και θα την κάνω 
νόµο στόχο και κανόνα µου, σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο 
αυτόν τον κόσµο µία σανίδα, µία βάση απαράβατη µία αχτίδα 
φωτός κάποια αντικειµενικότητα την ύπαρξη έστω, διάλυσέ 
µου κάθε σολιψισµό, σώσε µε, δώσε µου κάτι µία ελπίδα για 
ενότητα, κάτι που να συνέχει τα πάντα και τους πάντες, σε 
παρακαλώ µαρί µίλα µου πες µου µίλα µου 

(σιωπή 
σωριάζοµαι και διαλύοµαι 
EKEΙNH βάζει τα µέλη και τα όργανά µου στο τσουβάλι 
εκείνη βγαίνει 
µπαίνει η ΜΑΡΙ 
βγάζει απ' το τσουβάλι το σώµα µου ακέραιο) 
ΜΑΡΙ µην φεύγεις. που είσαι; σε παρακαλώ, είσαι εδώ τώρα; δεν 

µπορώ, δεν µπορώ να το κάνω, µην φεύγεις. µίλησέ µου. που 
είσαι; τι είσαι; είσαι; µίλησέ µου 

(σκοτάδι) 
ΕΓΩ (φωνή) µ’ ακούς;
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φεύγων 

Το έργο αφηγείται την ιστορία του φεύγοντος, ενός ανθρώπου που αποκόπτεται 

από τον κοινωνικό του περίγυρο. Ψυχικά ασθενής, εθελοντής µισθοφόρος, 

υπόδικος λόγω φρονηµάτων, συγγραφέας που αποζητά την έµπνευση, άθεος 

ασκητής, Tityre εκών recubans. Τον σαγηνεύουν όσοι δεν ανήκουν σε 

καλλιτεχνικούς κύκλους και δεν συχνάζουν σε καφέ, όσοι γράφουν µόνοι κι 

ακατανόητοι σε απάτητες βουνοκορφές. Εµφανίζεται µεταξύ αυτών από τους 

οποίους φεύγει: όσοι τον στηρίζουν, τον εµποδίζουν, τον θεραπεύουν, τον 

δικάζουν, τον λησµονούν, τον διαδέχονται, τον υµνούν. 

«Ο φυσιολογικός άνθρωπος λίγο µας ενδιαφέρει· θα έλεγα ότι µπορεί να 

εξαλειφθεί — επειδή απαντάται παντού. Είναι ο µέγιστος κοινός διαιρέτης της 

ανθρωπότητας, τον οποίο µπορούµε να τον απαλείψουµε από κάθε αριθµό χωρίς 

να χάσει την προσωπική του αρετή. Γι' αυτό δεν έχει και µεγάλη σηµασία αν 

κάποιος τον σκοτώσει». (Αντρέ Ζιντ, «Τέλµατα») 

Ως κοινωνικοπολιτικό υποκείµενο αποτυγχάνει να ξεφύγει του αστικού 

ατοµικιστικού ιδεώδους· διαγράφει πλήρη κύκλο και υπηρετεί διά της φυγής 

του τον κόσµο από τον οποίο θέλει να φύγει. Η αντίφαση καµουφλάρεται 

πίσω από τον µυστικισµό και τη σαγήνη. Παρουσιαζόµενος στην πλήρη δόξα 

του, τη στιγµή της ηρωικής φυγής του, ο φεύγων [θέλω να] λειτουργεί ως 

φάρος: το τεχνητό λαµπερό ωραίο ως όργανο δείξης του φυσικού επικίνδυνου 

προβλήµατος. 

πρόσωπα 7 

λέξεις κλειδιά: τρέλα, οικογένεια, µοναξιά, λήθη, θυσία 

 

εγώ 

γεννήθηκα το 1998 στην αθήνα, 

σπούδασα φιλοσοφία στην ίδια πόλη. 

στην θεατρική οµάδα ΔρΥς αγάπησα το θέατρο· 

έκτοτε αφιερώνοµαι σ' αυτό: 

παρακολουθώ µαθήµατα θεατρικής γραφής, 

σπουδάζω υποκριτική. γράφω. 

τα βράδια δουλεύω. 

στο 6978691158 και cavrm1998@hotmail.com
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