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Θεοδόσης Πελεγρίνης 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΧΛΟΥΜ 
 

Ρρόςωπα: 
 
- Σφμβουλοσ (Αργφρθσ) του «Γραφείου παροχισ ςυμβουλϊν για το νόθμα τθσ ηωισ», μζςθσ θλικίασ 
- Ραπαδόπουλοσ (Κϊςτασ), μζςθσ θλικίασ  
- Νίτςα, θ νεαρι ςφηυγοσ του Ραπαδόπουλου. 
 
 

ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ  
(Σε ζνα επαγγελματικό  γραφείο) 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να με καταγγείλετε, κφριε, αλλά για ποιο πράγμα; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Πτι είςτε …  μθ πω τι … ςαν αυτοφσ που διαβάηουμε κάκε τόςο ςτον τφπο ότι, 
δικεν, βρικαν το φάρμακο για τον καρκίνο, για το αλτςχάιμερ ι … δεν ξζρω  ’γω τι άλλο,  και… 
βουρ, πάνω ςτθν απελπιςία τουσ,  
 
τρζχουν οι κακόμοιροι οι άρρωςτοι ςε αυτοφσ … μζχρι να καταλάβουν τθν απάτθ … Αλλά τότε είναι 
πια αργά, ζχουν ιδθ πάρει τθν άγουςα προσ τον άλλο κόςμο, ζχοντασ, εντωμεταξφ, φροντίςει να 
κάνουν πλοφςιουσ τουσ απατεϊνεσ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα τι λζτε, κφριε. Τι ςχζςθ ζχω εγϊ με αρρϊςτουσ και φάρμακα. Εδϊ είναι ζνα 
ςοβαρό γραφείο. Το καταλαβαίνετε;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ρϊωσ, πωσ … Γραφείο παροχισ ςυμβουλϊν για το νόθμα τθσ ηωισ! Μαςονίεσ, 
μυςτικζσ εταιρείεσ, οργανϊςεισ του Λεχωβά! Το ίδιο δεν κάνουν κι αυτζσ; « Ζλα κοντά μασ», ςε 
παραμυκιάηουν, «να ςου δείξομε το αλθκινό νόθμα τθσ φπαρξθσ …», και μετά, όταν πζςεισ ςτα 
δίχτυα τουσ, μθν τον είδατε τον Ραναι.     
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Σασ παρακαλϊ, κφριε, δεν ςασ επιτρζπω …  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Το ξζρετε κφριε ότι με καταςτρζψατε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγϊ; Ρϊσ, κφριε; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ακοφςτε πϊσ. Εδϊ και πζντε περίπου χρόνια εγϊ ηοφςα μια χαρά με τθν γυναίκα 
μου. Μπορεί να είχαμε μια διαφορά θλικίασ, εντάξει …, αλλά, πιςτζψτε με, ιμαςταν ζνα αρμονικό 
ηευγάρι. Μζχρι που … δεν ξζρω …, τι να πω … ςαν να γφριςε ανάποδα το μυαλό τθσ, κι όλα άλλαξαν 
μεταξφ μασ. Και θ αιτία είςτε εςείσ. Θ ίδια, βζβαια, δεν μου ανζφερε τίποτε, αλλά εγϊ ζβαλα 
ντετζκτιβ. Μου είπε ότι, δυο μινεσ  τϊρα, θ γυναίκα μου ςασ επιςκζπτεται 3 φορζσ τθν εβδομάδα 
ανελλιπϊσ –ακοφτε; α-νε-λλι-πϊσ! Ρρόκειται ακριβϊσ για το διάςτθμα που άλλαξε θ ςυμπεριφορά 
τθσ. Τι άλλο, λοιπόν, χρειάηεται ζνασ  λογικόσ άνκρωποσ, για να βγάλει το ςυμπζραςμα, πωσ θ αιτία 
για τθν μεταβολι αυτι τθσ γυναίκασ μου είναι οι επιςκζψεισ τθσ ςτο γραφείο ςασ –δθλαδι, εςείσ. 
Τι κρίμα! Να ’χω μια γυναίκα, καλι χριςτιανι, και μου τθν μετατρζψετε εςείσ ςε υποχείριο του 
ςατανά. Και μθ μου το αρνθκείτε, γιατί ξζρω … 
 



2 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ξζρετε, τι, κφριε; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Λυπάμαι γι’ αυτό που ζκανα. Ειλικρινά, ντρζπομαι, αλλά ςτθν απελπιςία του ο 
άνκρωποσ κάνει πράγματα που υπό άλλεσ ςυνκικεσ οφτε καν κα περνοφςαν από το μυαλό του … 
Βλζποντασ, λοιπόν, τθν γυναίκα μου να ζχει πάρει τον κατιφορο προσ τον όλεκρο, ζψαξα μζςα ςτα 
προςωπικά τθσ είδθ, και τι βρικα; Λδοφ! (δείχνοντασ ζνα πακζτο χαρτιά που βγάηει από τθν  τςάντα 
του) Οι ςθμειϊςεισ τθσ! Τισ φωτοτφπθςα, για μθν πάρει είδθςθ ότι ξζρω τι γίνεται πίςω από τθν 
πλάτθ μου. Δεν μπορϊ να πω, βζβαια, ότι  κατάλαβα και πολλά πράγματα από όλεσ αυτζσ τισ 
αρλοφμπεσ που λζτε εδϊ , αλλά … (Ψάχνοντασ ςτισ ςελίδεσ) μιςό λεπτό … ποφ είναι …  ποφ είναι … 
Α να, εδϊ! «Συνεδρία 9θ: Ντζιβιντ Χιουμ (1711-1776): ςκωτςζηοσ φιλόςοφοσ, ςκεπτικιςτισ, που 
υποςτιριξε ότι ο ανκρϊπινοσ νουσ είναι ανίκανοσ να αποδείξει τθν φπαρξθ του Κεοφ» κ.λπ. κλ.π. 
Αυτό για μζνα ιταν ζνα εφρθμα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εφρθμα; Για τι πράγμα; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Πτι πρόκειται εδϊ μζςα για κζντρο ακολαςίασ. Με ςυγχωρείτε που μιλάω ζτςι, 
αλλά όταν ζνασ λογικόσ άνκρωποσ βλζπει αυτόν τον … τον  …  (κοιτϊντασ ςτα χαρτιά) τον Χιουμ να 
αμφιςβθτεί τθν φπαρξθ του Κεοφ, τι άλλο μπορεί να υποκζςει; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ζνασ λογικόσ άνκρωποσ, όμωσ, δεν κα πρζπει, για να λζει κάτι και να το υποςτθρίηει,  
να ζχει ερευνιςει και τουσ λόγουσ που τον οδιγθςαν ςε αυτό; Εςείσ, για να γίνω ςυγκεκριμζνοσ, 
που κεωρείτε, όπωσ υποκζτω, τον εαυτό ςασ λογικό, ξζρετε γιατί ο Χιουμ ιταν αρνθτικόσ απζναντι 
ςτον Κεό; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δθλαδι, εςείσ ςυμφωνείτε μαηί του –αν κατάλαβα καλά.   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρολφ φοβάμαι ότι δεν καταλάβατε τίποτα. O Χιουμ μπορεί –κακϊσ, όπωσ κζλετε να 
λζτε εςείσ– να αμφιςβιτθςε τον Κεό. Εγϊ δεν ζχω καμιά δυςκολία να το δεχκϊ αυτό. Δεν είναι 
λογικό, όμωσ, να ςασ ρωτιςω: γιατί; Ρζςτε μου γιατί κεωρείτε ότι δεν ιταν ςωςτό που ο Χιουμ είχε 
τοποκετθκεί αρνθτικά απζναντι ςτθν κρθςκεία. Μμμ; Ελάτε τϊρα, τι πάκατε και κατάπιατε τθν 
γλϊςςα ςασ; Εςείσ, ο λαλίςτατοσ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Και τι με νοιάηουν εμζνα αυτά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ριςτζψτε με, κφριε, κζλω να ςασ βοθκιςω να βγείτε από τθν δφςκολθ κζςθ που 
περιιλκατε: εςείσ, γιατί νομίηετε ότι πρζπει να πιςτεφομε ςτο Κεό; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα, τι μου λζτε; Είναι ϊρα τϊρα να ανοίξουμε τζτοια κουβζντα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά ϊρα εςείσ τϊρα, δεν ζχετε καμιά αναςτολι να με βάηετε ςτον τοίχο και να 
με πυροβολείτε. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα ο Χιουμ … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αφιςτε τον Χιουμ. Μπικατε ςτο γραφείο μου ςαν μαινόμενοσ ταφροσ βρίηοντασ 
εμζνα. Σασ ερωτϊ, λοιπόν, ευκζωσ: εςείσ πϊσ ξζρετε ότι υπάρχει Κεόσ; Ι, μιπωσ, το εμπνευςτικατε 
ότι υπάρχει Κεόσ;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εςείσ τι νομίηετε; Ε, λοιπόν, κοιτάξτε γφρω ςασ. Είναι ποτζ δυνατόν όλοσ αυτόσ ο 
κόςμοσ που παρουςιάηει τόςθ αρμονία και τζτοια τάξθ, που να μθν τισ χωράει ο ανκρϊπινοσ νουσ, 
να δθμιουργικθκε μόνοσ του; Τι πιο απλό. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι πιο απλοϊκό, κα ζλεγα εγϊ. (Ρθγαίνει ςτο παράκυρο) Για ελάτε εδϊ, ςασ 
παρακαλϊ. Μπορείτε να μου πείτε τι βλζπετε ζξω;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Α, τθν πλατεία.; Ρερίμενα τόςθ ϊρα εκεί μζχρι να δω ότι ανοίξατε …    
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, όχι, να μου περιγράψετε ςυγκεκριμζνα τι βλζπετε.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ε, τι βλζπω. Στο κζντρο τθσ το ςιντριβάνι … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με τθν ςειρά, ςασ παρακαλϊ. Ρριν από το ςιντριβάνι, μπροςτά ςτθν πλατεία;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Α ναι. Καρζκλεσ με τραπεηάκια των διαφόρων καφζ που υπάρχουν απζναντι ςτθν 
πλατεία. Φςτερα …μια ςειρά από λεφκεσ. Μετά αρχίηει θ  κυρίωσ πλατεία. Θ αλικεια είναι ότι είναι 
περιποιθμζνθ. Κα ζχετε καλό διμαρχο, και ςασ φροντίηει … Στο κζντρο τθσ … το ςιντριβάνι, που 
λζγαμε. Δεξιά ζνα δαςάκι με πεφκα. Αριςτερά μια λιμνοφλα με πάπιεσ και κφκνουσ, τζςςερα 
πλατάνια. Στο βάκοσ, μια παιδικι χαρά … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συνεχίςτε. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ:  Τι, να πω; Τι ζχει μζςα θ παιδικι χαρά; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι!  Τι βλζπετε πζρα από τθν παιδικι χαρά; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μιςό λεπτό … γιατί δεν βλζπω και καλά. Α, ναι! Ράλι καρζκλεσ με τραπεηάκια,  
δζντρα… Δεν ξεχωρίηω τι δζντρα είναι … Δθλαδι, δεν τα ξζρω … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μετά; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μετά; Τίποτα. Ρολυκατοικίεσ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και πίςω από τισ πολυκατοικίεσ; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Με κοροϊδεφετε; Ροφ κζλετε να ξζρω; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ε, λοιπόν, εγϊ ςασ λζω πολφ ςοβαρά ότι πίςω από τισ πολυκατοικίεσ υπάρχει μια 
πλατεία, που ζχει μπροςτά καρζκλεσ με τραπεηάκια, φςτερα μια ςειρά από λεφκεσ, μετά ζνα 
ςιντριβάνι, δεξιά ζνα δαςάκι με πεφκα, αριςτερά μια λιμνοφλα με πάπιεσ και κφκνουσ, τζςςαρα 
πλατάνια, ςτο βάκοσ μια παιδικι χαρά και ςτο τζλοσ πολυκατοικίεσ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Και πίςω από τισ πολυκατοικίεσ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μια πλατεία , που ζχει μπροςτά καρζκλεσ με τραπεηάκια, φςτερα μια ςειρά από 
λεφκεσ … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Καλά, καλά, κατάλαβα εςείσ ζχετε όρεξθ για αςτεία, κι εγϊ ιρκα…  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κάκε άλλο. Επί τθσ ουςίασ δεν ςασ λζω τίποτε διαφορετικό από εκείνο που μου 
είπατε εςείσ, όταν ςασ ρϊτθςα να μου δικαιολογιςετε τον ιςχυριςμό ςασ για τθν φπαρξθ του Κεοφ. 
Δεν είπατε ότι θ αρμονία και θ τάξθ που χαρακτθρίηουν τον κόςμο είναι θ απόδειξθ για τθν φπαρξθ 
του Κεοφ; Αυτό δεν μου είπατε;  
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ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι, και λοιπόν; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγϊ δεν αρνοφμαι ότι ο κόςμοσ, όςο μποροφν να φτάςουν θ ματιά μασ αλλά και θ 
γνϊςθ που μασ προςφζρουν οι ειδικοί επιςτιμονεσ, ζχει αρμονία και τάξθ. Ο κόςμοσ, όμωσ, δεν 
τελειϊνει εκεί που φτάνουν θ ματιά μασ και οι γνϊςεισ μασ. Είναι αχανισ, άπειροσ. Κα το ζχετε 
ακοφςει αυτό, υποκζτω. Ρϊσ μποροφμε, λοιπόν να ξζρομε τι ςυμβαίνει πζρα από το όριο που 
φτάνουν θ ματιά μασ και θ γνϊςθ μασ; Είναι ακριβϊσ το ίδιο ερϊτθμα που μου κζςατε εςείσ 
προθγουμζνωσ: πϊσ μπορϊ να ξζρω τι υπάρχει πίςω από τισ πολυκατοικίεσ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Κι εςείσ –ςυγνϊμθ για τθν ζκφραςθ– πετάξατε τθν μπαροφφα ότι υπάρχει μια 
πλατεία με ζνα ςιντριβάνι, με πλατάνια, λιμνοφλεσ, καρζκλεσ, παιδικζσ χαρζσ και δεν ςυμμαηεφεται. 
Π,τι δθλαδι βλζπομε μπροςτά μασ, πριν από τισ πολυκατοικίεσ, μου λζτε ότι υπάρχει και πίςω από 
τισ πολυκατοικίεσ. Καυμάςια! 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καυμάςια! Ζχετε δίκιο να εξανίςταςκε. Ρράγματι, δεν είναι ςωςτό να μιλάμε –και 
μάλιςτα με βεβαιότθτα– για κάτι που δεν ξζρομε τι μπορεί να είναι. Καμιά αντίρρθςθ, ότι ο κόςμοσ 
εδϊ, ο κόςμοσ δθλαδι που μπορϊ να τον παρατθρϊ και να τον ξζρω, ζχει τάξθ και διζπεται από 
αρμονία. Από κει και πζρα, όμωσ; Ροιοσ μου λζει ότι θ αρμονία και θ τάξθ που βλζπω γφρω μου 
ςυνεχίηουν να υπάρχουν και παραπζρα, και ότι δεν υπάρχει εκεί χάοσ;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά εδϊ εςείσ κάνετε μια υπόκεςθ. Ζχετε καμιά απόδειξθ γι’ αυτό που 
ιςχυρίηεςτε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κι εςείσ; Ζχετε καμιά απόδειξθ εςείσ που λζτε ότι απ’ άκρου εισ άκρον τον κόςμο τον 
διζπουν  θ τάξθ και θ αρμονία. Εκτόσ από τον κόςμο που παρατθροφμε και ξζρομε, υπάρχει κι ο 
κόςμοσ που δεν ξζρομε και ςφμφωνα με όςα ζχει διαπιςτϊςει θ επιςτιμθ, είναι απείρωσ 
μεγαλφτεροσ από τον γνωςτό ςε μασ κόςμο. Ροιοσ μπορεί να το αποκλείςει ότι, εκεί πζρα, αντί για 
τθν αρμονία και τθν τάξθ, δεν επικρατεί το χάοσ και θ αταξία; Δεν λζω ότι ςϊνει και καλά υπάρχει 
εκεί το χάοσ, αλλά είναι ζνα ενδεχόμενο, Ζτςι, αν κάπου ςτον κόςμο, δεν αποκλείεται να 
κυριαρχοφν το χάοσ και θ ακαταςταςία, δεν μποροφμε να επικαλοφμαςτε τθν αρμονία και τθν τάξθ 
για να δικαιολογιςομε τθν φπαρξθ του Κεοφ. Ζτςι δεν είναι; Είναι αυτό ακριβϊσ που λζει ο Χιουμ, 
τον οποίο εςείσ επικρίνατε με τόςθ ευκολία –λόγω τθσ άγνοιάσ ςασ, αςφαλϊσ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Σασ παρακαλϊ, με ξζρετε και μου μιλάτε ζτςι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ορίςτε, κα βγείτε και από πάνω τϊρα. Μπικατε ςαν ςίφουνασ ςτο γραφείο μου, με 
κακυβρίςατε … Και, εν πάςθ περιπτϊςει, τι ςασ είπα; Πτι θ επίκεςι ςασ εναντίον του Χιουμ είναι 
αδικαιολόγθτθ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δθλαδι τι, κζλετε να μου πείτε ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να ςτθρίηουν τθν 
πίςτθ ςτθν φπαρξθ του Κεοφ; Γιατί, αν υπεραςπίηεςτε τον Χιουμ, ζναν άκεο, όπωσ διαβάηω εδϊ 
ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ γυναίκασ μου, τισ οποίεσ εςείσ αςφαλϊσ κα τθσ υπαγορεφςατε, πάει να πει ότι 
δεν δζχεςτε καμιά απόδειξθ ότι υπάρχει Κεόσ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γιατί ςασ αρζςει να μπλζκετε τα πράγματα; Αφιςτε τουσ λογικοφσ ακροβατιςμοφσ και 
πείτε μου ευκζωσ τουσ λόγουσ που ςασ πείκουν για τθν φπαρξθ του Κεοφ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Κεζ μου, πϊσ ζμπλεξα ζτςι. Τϊρα πάτε να πείςετε κι εμζνα. Ωραία, για να 
τελειϊνουμε, λοιπόν.  Δεν φαντάηομαι να πιςτεφετε ότι ζνα πράγμα γεννιζται από μόνο του. Το 
κακετί, να το ξεκακαρίςουμε, δθμιουργείται από κάποια αιτία. Ξζρουμε, ασ ποφμε, ότι θ αιτία που 
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βρζχει είναι τα ςφννεφα, ότι θ αιτία που δθμιουργοφνται τα ςφννεφα είναι θ εξάτμιςθ των υδάτων 
ςτθσ κάλαςςασ, ότι για να γίνει θ κάλαςςα υπιρξε κάποια άλλθ αιτία, ότι γι’ αυτιν  τθν αιτία που 
δθμιοφργθςε τθν κάλαςςα κα πρζπει να υπιρξε κάποια άλλθ αιτία και οφτω  κακεξισ μζχρι να 
φτάςουμε ςε μια αρχικι αιτία, από τθν οποία ξεκίνθςαν όλα. Ε, αυτι θ αρχικι αιτία, ο δθμιουργόσ 
των πάντων, είναι ο Κεόσ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μια ακόμθ τετριμμζνθ απόδειξθ για τθν φπαρξθ του Κεοφ! Ο Χιουμ, λοιπόν, που τόςο 
πολφ ςασ ζχει κακίςει ςτο ςτομάχι …  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εμζνα; Το ξζρω ότι με ζχετε βάλει ςτο μάτι, χωρίσ ειλικρινά να ξζρω το γιατί. 
Οφτε ςασ ξζρω, οφτε και ξζρω για ποιο λόγο βαλκικατε να με καταςτρζψετε. Και επειδι, βζβαια, τα 
χζρια ςασ είναι πολφ κοντά να με φτάςετε, βρικατε τθν γυναίκα μου εφκολο κφμα. Τι ςασ ζχω 
κάνει; Ρζςτε μου, ςασ εκλιπαρϊ, πζςτε μου.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγϊ να ςασ πω; Από ποφ κι ωσ ποφ. Μζχρι να εφορμιςετε ςτο γραφείο μου, 
αγνοοφςα παντελϊσ τθν φπαρξι ςασ. Και τϊρα μου λζτε πωσ … Α, όχι, πρζπει –είμαι πεπειςμζνοσ γι’ 
αυτό– πρζπει να ζχετε κάποιο πρόβλθμα, κάποια εμμονι. Αναρωτιζμαι μιπωσ μπικατε κατά λάκοσ 
εδϊ … Τι «μιπωσ», δθλαδι .... Σίγουρα μπικατε κατά λάκοσ ςτο γραφείο μου. Κανονικά κα ζπρεπε 
να επιςκεφτείτε ζναν  ψυχίατρο. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Κα με βγάλετε και τρελό από πάνω;  Ε, ςασ πλθροφορϊ ότι ξζρω καλά που ιρκα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επιτρζψτε μου, παρακαλϊ, να διατθρϊ τισ επιφυλάξεισ μου … Τζλοσ πάντων …  
Ο λόγοσ που επικαλοφμαςτε τθν αιτία ενόσ πράγματοσ, για να επανζλκομε ςτθν περί Κεοφ 
απόδειξι ςασ, είναι για να το εξθγιςομε. Μμμ; Θ εξιγθςθ και μόνο θ εξιγθςθ είναι ο λόγοσ  που 
ψάχνομε για τισ αιτίεσ των πραγμάτων. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Άκου τρελόσ! 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πταν, ασ ποφμε, όπωσ είπατε, πω ότι θ βροχι  γεννιζται από τα ςφννεφα που 
δθμιουργοφνται από τθν εξάτμιςθ των υδάτων τθσ κάλαςςασ, ζχω δϊςει ιδθ μια πλιρθ εξιγθςθ 
ζτςι, ϊςτε οτιδιποτε επιχειριςω να πω παραπζρα να είναι περιττό. Κζλω να πω, δθλαδι, ότι αυτι 
θ αγωνία, να πθγαίνομε διαδοχικά από τθν μια αιτία ςτθν άλλθ αιτία και από εκεί ςε μιαν άλλθ 
αιτία μζχρι να καταλιξομε, τελικά, ςε μια αρχικι αιτία είναι μια τεχνθτι ανάγκθ, ζνα αίτθμα που το 
δθμιουργοφν –που το εκβιάηουν καλφτερα, κα ζλεγα– όςοι απελπιςμζνα ψάχνουν να βρουν κάποια 
απόδειξθ για τθν φπαρξθ του Κεοφ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εγϊ, για να τελειϊνουμε μ’ αυτι τθν ιςτορία με τον Κεό, που πάτε να μπλζξετε …   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγϊ να ςασ μπλζξω, κφριε! Ε, τι να πω. Ζμπλεξα με ανιςόρροπο. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ανιςόρροποσ ε; Εγϊ τρελόσ! Καλά. Το ’πατε και πριν. Ε, όχι, κφριε! Εγϊ είμαι, 
όπωσ κα καταλάβατε, ζνασ κεοςεβισ χριςτιανόσ. Δεν ξζρω για ςασ … αν και μπορϊ, βζβαια, να 
υποκζςω ότι, αφοφ υπεραςπίηεςτε τον Χιουμ, κα είςτε ζνα από τα ίδια: άκεοσ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κάνετε λάκοσ. Σασ πλθροφορϊ ότι είμαι κι εγϊ   χριςτιανόσ –ίςωσ όχι ςτον βακμό που 
εςείσ λζτε, ότι είςτε κεοςεβισ, αλλά πάντωσ … είμαι.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ε, ωραία! Αφοφ, όπωσ με διαβεβαιϊνετε, πιςτεφετε ςτον Κεό, κα ζχετε υπόψθ 
ςασ αςφαλϊσ τα καφματα που περιγράφονται ςτθν Βίβλο. Το να μείνει , λοιπόν, ακίνθτοσ ο ιλιοσ 
επί 48 ϊρεσ, το να πζςει το μάνα από τον ουρανό, το να αναςτθκεί ζνασ νεκρόσ κι ζνα ςωρό άλλα 
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καφματα δεν ςασ λζνε τίποτε; Αυτά είναι πράγματα που μόνο κάποιο ον με υπερφυςικζσ δυνάμεισ, 
όπωσ ο Κεόσ, μπορεί να τα κάνει.  Δεν είναι όλα αυτά αποδείξεισ υπζρ του Κεοφ να τισ τρίψει 
κανείσ ςτα μοφτρα ενόσ άκεου όπωσ ο Χιουμ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το να πιςτεφει κανείσ ςτα καφματα είναι δικαίωμά του, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι 
αυτά ζγιναν κιόλασ ςτθν πραγματικότθτα.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα τι μου λζτε τϊρα… ναι μεν, αλλά … Γιατί δεν λζτε ευκζωσ τθν γνϊμθ ςασ; 
Συμφωνείτε ι όχι για τα καφματα που λζει θ Βίβλοσ; Ράρτε το κάρροσ, επιτζλουσ, να μιλιςετε 
κακαρά.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε. Μπορεί, ασ ποφμε … λζμε τϊρα –ε–; , να είχα εγϊ κάποτε ζναν δεςμό με μια 
κοπζλα, που με αγαποφςε και τθν αγαποφςα. Κάποτε, όμωσ, ο δεςμόσ αυτόσ διαλφεται, και ο 
κακζνασ μασ παίρνει τον δρόμο του ςτθν ηωι. Θ  κοπζλα, ζχω μάκει,  παντρεφτθκε, ζκανε παιδιά, 
ηει μια χαρά με τον άντρα τθσ και ουδζποτε μιλάει πια για μζνα.  Εγϊ, παρόλα αυτά, μπορϊ να 
πιςτεφω μζςα μου ότι με αγαπάει. Μπορεί να με εμποδίςει κανείσ να το πιςτεφω; Θ πίςτθ, κζλω να 
πω, δεν είναι ανάγκθ να ςυμφωνεί με τθν πραγματικότθτα. Απεναντίασ, είναι ενδεχόμενο να μθν 
ζχει αυτι καμιά ςχζςθ με το τι πραγματικά ςυμβαίνει. Το να πιςτεφει, λοιπόν, κανείσ ςτα καφματα 
τα οποία αποδίδονται ςτον Κεό, δεν ςθμαίνει ότι αυτά ςυνζβθςαν κιόλασ ςτθν πραγματικότθτα, κι 
ζτςι από τθν φπαρξι τουσ να ςυμπεράνει τθν φπαρξθ του Κεοφ. Ο Χιουμ, μάλιςτα, διατυπϊνει μια 
ςειρά από λόγουσ για να αμφιςβθτιςει τθν φπαρξθ καυμάτων. 
  
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μπα, ςαν τι λόγουσ, δθλαδι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αν ςασ πω ότι κάποιοσ αρνείται να βγει από το ςπίτι του, γιατί ςκζφτεται ότι υπάρχει 
κίνδυνοσ περπατϊντασ κάτω από τα ςπίτια, να πζςει ςτο κεφάλι του ζνα βαρφ αντικείμενο –μια 
γλάςτρα, ασ ποφμε– και να τον ςκοτϊςει. Τι κα πείτε; Σασ φαίνεται λογικό εςάσ αυτό; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα τι λζτε τϊρα;. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κι όμωσ! Εκείνο που φοβάται ο άνκρωποσ αυτόσ είναι κάτι που μπορεί να ςυμβεί, ι 
μάλλον ζχει ςυμβεί. Κυμάμαι ότι πριν από αρκετά χρόνια …, ίςωσ να το κυμάςτε κι εςείσ …, το ’χαν 
γράψει οι εφθμερίδεσ , ξεκόλλθςε ζνα κομμάτι μάρμαρο από τθν πρόςοψθ μιασ ζπαυλθσ κι ζπεςε 
ςτο κεφάλι ενόσ καθμζνου κουλουρά, που είχε ςτιςει τον πάγκο του από κάτω, και τον ςκότωςε. 
Κα μποροφςε, κάλλιςτα, το ίδιο να ςυμβεί ςτον κακζνα μασ. Δεν νομίηετε; Οπότε, μιπωσ, κα ιταν 
λογικό να κάνομε ό,τι ο άνκρωποσ που ςασ είπα: να μθν βγαίνομε από το ςπίτι μασ, για να μθν 
πάκομε ό,τι ζπακε ο δυςτυχισ κουλουράσ;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα, ςοβαρολογείτε τϊρα; Τι λογικι είναι αυτι που μου λζτε. Αυτό που ςυνζβθ 
ςτον κουλουρά είναι κάτι ςπάνιο, ςπανιότατο, ςχεδόν απίκανο. Ρρόκειται για κάτι που μπορεί να 
ςυμβεί μια ςτο διςεκατομμφριο ξζρω ’γω. Ρόςα εκατομμφρια εκατομμυρίων ανκρϊπων δεν 
κυκλοφοροφν κακθμερινά ςτον δρόμο και γυρίηουν μετά ςτο ςπίτι τουσ χωρίσ να τουσ ζχει πζςει 
τίποτε ςτο κεφάλι; Αυτό που ςυνζβθ μια φορά κα λάβουμε υπόψθ μασ ι εκείνο που 
επαναλαμβάνεται ςυνεχϊσ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρολφ ςωςτά. Να είςτε βζβαιοσ, ο Χιουμ δεν κα διαφωνοφςε κακόλου μαηί ςασ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι, ε. Κι εγϊ που τον είχα μπίτι για μπίτι.   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είδατε; Αν ζχετε υπομονι, μπορεί να μάκετε κι άλλα για τον Χιουμ, μζχρι που … Ροφ 
ξζρετε; Να αναπτφξετε τελικά και πνευματικό δεςμό μεταξφ ςασ.  
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ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Αν δεν με ειρωνευόςαςταν, κα διευκολφνατε πολφ τα πράγματα … Σασ 
διαβεβαιϊ! 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κα προςπακιςω να ςυμμορφωκϊ. Σασ διαβεβαιϊ! Αλλά κι εςείσ, μθν είςτε τόςο 
επικετικόσ. Κοιτάξτε! Κατά τον Χιουμ, κάτι που λζμε ότι είναι λογικό εξαρτάται από τον αρικμό των 
ενδείξεων που υπάρχουν γι’ αυτό. Πςο, δθλαδι, περιςςότερεσ ενδείξεισ υπάρχουν ότι ιςχφει κάτι, 
τόςο πιο λογικό είναι αυτό, και αντίςτροφα όςο λιγότερεσ ενδείξεισ υπάρχουν ότι ιςχφει κάτι, τόςο 
λιγότερο λογικό είναι αυτό. Ζτςι, με βάςθ αυτόν τον κανόνα, ο Χιουμ είπε ότι δεν είναι λογικό να 
πιςτεφομε ςτα καφματα.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Είςτε πολφ επίμονοσ, λοιπόν. Ρροςπακείτε με κάκε τρόπο να μου ςτεριςετε τθν 
πίςτθ, να με κάνετε άκεο. Εγϊ, όμωσ, δεν είμαι, όπωσ θ γυναίκα μου, να με πείςετε.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν ζχω καμιά τζτοια πρόκεςθ, πιςτζψτε με. Μπορείτε, μάλιςτα, να φφγετε. Αρκετά 
με ζχετε προςβάλει ωσ τϊρα. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Κα πρζπει να καταλάβετε, κφριε, τθν κζςθ μου. Εφχομαι … Δεν ξζρω  … Είςτε 
παντρεμζνοσ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τόςο το καλφτερο για ςασ. Ξζρεισ τι είναι, τον άνκρωπο που πιρεσ με αγάπθ ςτα 
χζρια ςου και τον ζβαλεσ δίπλα ςου δίνοντάσ του τα πάντα να τον βλζπεισ να ςου γλιςτράει και να 
απομακρφνεται από κοντά ςου;  Ω, ςασ εφχομαι να μθν νιϊςετε αυτό το ςυναίςκθμα τθσ 
εγκατάλειψθσ που αιςκάνομαι εγϊ τϊρα. Γι’ αυτό, ςασ παρακαλϊ, καταλάβετζ με. Στθν 
απελπιςτικι κατάςταςθ που βρίςκομαι ζνα καφμα μόνο μπορεί να με ςϊςει. Αλλά κι αυτιν τθν 
ζςχατθ ελπίδα που μου απομζνει εςείσ κζλετε να μου τθν ςτεριςετε, προςπακϊντασ να με πείςετε 
με αυτόν τον ανεκδιιγθτο τον Χιουμ ότι δεν είναι λογικό να πιςτεφουμε πωσ υπάρχουν καφματα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι λζμε καφμα; Ε; Κάτι που παραβιάηει ζναν νόμο τθσ φφςθσ. Ζτςι; Πταν, ασ ποφμε, 
όπωσ λζει θ Βίβλοσ,  ο ιλιοσ ζμεινε ςτον ουρανό με εντολι του Κεοφ επί 48 ϊρεσ, ζγινε ζνα καφμα, 
γιατί παραβιάςτθκε ο νόμοσ τθσ φφςθσ ςφμφωνα με τον οποίο ο ιλιοσ ανατζλλει κάκε 24 ϊρεσ. 
Λογικό δεν είναι να υιοκετιςομε ό,τι υποδεικνφει ο νόμοσ τθσ φφςθσ και να απορρίψομε το καφμα; 
Αν φανταςτοφμε, λζει ο Χιουμ, τθν λογικι ςαν μια ηυγαριά με δυο δίςκουσ που ςτον ζναν βάηομε 
τισ ενδείξεισ  που μασ λζνε ότι ςυνζβθ ζνα καφμα και ςτον άλλο τισ ενδείξεισ που υπάρχουν ότι 
ιςχφει ο αντίςτοιχοσ νόμοσ τθσ φφςθσ, θ ηυγαριά κα κλείνει πάντοτε υπζρ του νόμου τθσ φφςθσ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δθλαδι, κζλετε να πείτε ότι όλοι αυτοί που πιςτεφουν ςτα καφματα είναι 
θλίκιοι, κι ο Χιουμ είναι ο ζξυπνοσ που τα ξζρει όλα;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μςα-ίςα που ο άνκρωποσ προςπάκθςε να δικαιολογιςει αυτιν τθν ζφεςθ των 
ανκρϊπων προσ τα καφματα.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μπα, ο καθμενοφλθσ … Αλικεια; Ρϊσ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να! Τϊρα ειρωνεφεςτε εςείσ. Αλλά το αντιπαρζρχομαι. Μζςα μασ, λζει ο Χιουμ, όλοι 
μασ, ζχομε τθν τάςθ να μεγαλοποιοφμε τα πράγματα, κι αυτι θ τάςθ, μασ ςπρϊχνει να υιοκετοφμε 
άκριτα απίκανεσ ιςτορίεσ γφρω από καφματα. Κυμάμαι ζνα καλοκαίρι, –πάνε πολλά χρόνια τϊρα, 
ιμουν φοιτθτισ–είχαμε πάει, μεγάλθ παρζα, να γλεντιςομε ςε μια ταβζρνα, ςε ζνα χωριό δίπλα 
ςτο δικό μου, κάπου 5 χιλιόμετρα απόςταςθ. Είχαμε μείνει ωσ αργά το βράδυ. Αποφαςίςαμε να 
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γυρίςομε με τα πόδια κι ενϊ περνοφςαμε ζξω από το νεκροταφείο, που ιταν πάνω ςτο κεντρικό 
δρόμο, ακοφςαμε ζναν κόρυβο πίςω μασ, ςαν κάποιοσ να μασ ακολουκοφςε. Ακοφγαμε το τρίξιμο 
που κάνουν οι μπότεσ, όπωσ όταν περπατάει κανείσ. Κοιτάξαμε πίςω μασ, δεν είδαμε κανζναν. 
Σταματιςαμε Αμζςωσ ςταμάτθςε κι ο κόρυβοσ. Ξαναρχίςαμε να περπατάμε κι ο αόρατοσ 
κατάςκοπόσ μασ άρχιςε και πάλι να μασ ακολουκεί. Αρχίςαμε να τρζχομε μανιωδϊσ από τον φόβο 
μασ, και μαηί άρχιςε να τρζχει κι αυτόσ ςαν τρελόσ ξωπίςω μασ. Μζχρι που φτάςαμε ςτο χωριό 
ακοφγοντασ πίςω μασ κάποιον  να μασ κυνθγάει χωρίσ όμωσ να μπορζςομε να δοφμε κανζναν να 
μασ ακολουκεί. Κακίςαμε κι επί δυο-τρεισ ϊρεσ μετά, ςυηθτοφςαμε ποιοσ μπορεί να ιταν εκείνοσ 
που μασ ακολουκοφςε. Τι απίκανεσ υποκζςεισ δεν ςκεφτικαμε ο κακζνασ μασ εκείνο το βράδυ! 
Τότε κατάλαβα πόςο ανεξάντλθτοσ είναι ο ανκρϊπινοσ νουσ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Θ φανταςία, κζλετε, ίςωσ, να πείτε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πλα, και θ φανταςία μασ και θ μνιμθ μασ και θ λογικι μασ και κάκε άλλθ λειτουργία 
μασ …, που μασ εφοδιάηει με ιδζεσ, μζςα ςτον νου είναι. Δεν υπάρχει τίποτα ζξω από το μυαλό μασ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ:  Ο Χιουμ το λζει κι αυτό; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, και μθν ειρωνεφεςτε. Άμα κζλετε να το ςυηθτιςομε … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Πχι, καλφτερα πείτε μου, ποιοσ ςασ κυνθγοφςε; Μάκατε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κανζνασ. Τελικά, θ λφςθ του μυςτθρίου ιταν πολφ απλι και πεηι. Κάποιοσ από τθν 
ςυντροφιά κακϊσ περιεργαηόταν τθν δερμάτινθ κικθ με τθν κικάρα που είχε πάρει μαηί για να 
παίξει  ςτθν ταβζρνα διαπίςτωςε ότι ο κόρυβοσ προερχόταν από εκεί, από το χεροφλι τθσ κικθσ. 
Ππωσ περπατοφςαμε  δθλαδι, χτυποφςε κι αυτό μαηί, και μόλισ ςταματοφςαμε, ςταμάταγε κι αυτό 
επίςθσ. Αν ο φίλοσ μασ δεν είχε βρει τθν πθγι του κορφβου, κα είχαμε μείνει με τθν εντφπωςθ ότι 
είχε ςυμβεί ζνα καφμα, ότι κάποιο υπερφυςικό ον –ο Κεόσ ι κάποιοσ εκπρόςωπόσ του, ο ςατανάσ, 
ζνα αερικό...– μασ παρακολουκοφςε, ςε όλθ εκείνθ τθν διαδρομι μασ, χωρίσ να μποροφμε να το 
εντοπίςομε. Ζτςι δθμιουργοφνται τα καφματα: οι παραλείψεισ μασ, οι αδυναμίεσ μασ  … όπωσ 
κζλετε πείτε τισ, διογκϊνουν τα γεγονότα, δίνοντάσ τουσ μεταφυςικζσ διαςτάςεισ, οι οποίεσ μασ 
κάνουν να πιςτεφομε ότι ζχομε να κάνομε με καφματα.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εντάξει τζτοιεσ εμπειρίεσ όπωσ αυτι που περιγράψατε μπορεί … δεν λζω .., να 
υπάρχουν. Αλλά μθν γενικεφομε κιόλασ, και λζμε ότι όλα τα καφματα τα γεννάει θ τάςθ μασ να 
μεγαλοποιοφμε τα πράγματα. Γιατί μθν μου πείτε ότι δεν υπάρχουν καφματα που είναι γεγονότα 
χειροπιαςτά, ςυμβάντα που δεν χωράνε παρερμθνείεσ, όπου ζνα κι ζνα κάνουν δυο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ππωσ;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Να, όταν ο Χριςτόσ είπε ςτον Λάηαρο να βγει ζξω από τον τάφο του ι όταν 
ανάςτθςε τθν κοπζλα που είχε πεκάνει ι όταν ζκανε τον τυφλό να δει το φωσ του … Αυτά είναι 
ςυγκεκριμζνα γεγονότα, για τα οποία υπάρχουν μάρτυρεσ –και μάλιςτα όχι ζνασ και δυο …  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά τι μάρτυρεσ, κα ζλεγε ο Χιουμ, αν τον είχαμε εδϊ, μπροςτά μασ. Μπορεί να 
ιταν απλοί, αγνοί, τίμιοι, ειλικρινείσ άνκρωποι, αλλά δεν ζπαυαν να είχαν περιοριςμζνθ μόρφωςθ, 
πράγμα που τουσ κάνει αναξιόπιςτουσ ςτα μάτια μασ. Αν ακόμθ και ςιμερα, που ο πολιτιςμόσ μασ 
ζχει προχωριςει τόςο πολφ, εξακολουκοφν οι άνκρωποι να μιλάνε για καφματα, είναι γιατί δεν 
λείπουν από ανάμεςά μασ οι γραφικοί, ασ τουσ πω ζτςι, που τα πιςτεφουν και τα διαδίδουν. Ρροσ 
Κεοφ, δεν αμφιςβθτϊ τθν πίςτθ ςασ. Δικαίωμά ςασ! Ουδείσ μπορεί να ςασ ςτεριςει το δικαίωμα να 
πιςτεφετε ςε καφματα. Μθν προςπακείτε, όμωσ,  να μασ υποχρεϊςετε να τα πιςτεφομε κι εμείσ, 
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που μπορεί να ζχομε μιαν άλλθ άποψθ για τα γεγονότα. Γιατί τότε, με τθν ίδια λογικι, κα πρζπει να 
πιςτζψετε κι εςείσ τα καφματα που πιςτεφουν οι οπαδοί μιασ άλλθσ κρθςκείασ. Οπότε … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ειλικρινά, ικελα να ’ξερα: αυτόσ ο Χιουμ δεν ζνιωςε ποτζ τθν ανάγκθ να 
πιςτζψει, εγϊ δεν λζω ςτον Κεό που πιςτεφομε εμείσ οι χριςτιανοί, αλλά, ζςτω, ςε κάποια ανϊτερθ 
δφναμθ. Τόςο δυνατόσ ιταν πια! Δεν βρζκθκε ποτζ του ςε δφςκολθ κζςθ, τζλοσ πάντων; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα, υπάρχει άνκρωποσ που δεν αντιμετωπίηει δυςκολίεσ ςτθν ηωι του; Κι ο Χιουμ 
άνκρωποσ ιταν. Και μθ νομίηετε, δεν το αρνιόταν ότι θ κρθςκεία μπορεί να μασ φανεί χριςιμθ ςτισ 
αναποδιζσ μασ. Ο ίδιοσ, μάλιςτα, το ζνιωςε αυτό προςωπικά, όταν κάποτε, ςτα γεράματα πια, 
κινδφνεψε θ ηωι του κι αναγκάςτθκε, για να ςωκεί, να αςπαςτεί τον χριςτιανιςμό.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Άρα, δεν ιταν άκεοσ. Τότε γιατί θ γυναίκα μου γράφει ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ ότι 
ιταν άκεοσ; Εςείσ δεν τθσ το υπαγορεφςατε; Και τϊρα μου λζτε ότι ο Χιουμ … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι ανυπόμονοσ άνκρωποσ, Κεζ μου. Κζλετε να μάκετε ι όχι τι ςυνζβθ τότε ςτον Χιουμ 
για να μεταςτραφεί ςτον χριςτιανιςμό; Τθν λζξθ «μεταςτραφεί» βάλτε ςε ειςαγωγικά, ςασ 
παρακαλϊ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δεν καταλαβαίνω … Ειλικρινά με ζχετε μπερδζψει. Ιταν τελικά άκεοσ ο Χιουμ: 
ναι ι όχι;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, ο Χιουμ ιταν ζνασ καλοκάγακοσ άνκρωποσ που δεν του άρεςαν οι εντάςεισ, 
οι φαςαρίεσ, οι αντιπαρακζςεισ, οι ανταγωνιςμοί. Κζλθςε, λοιπόν, όταν «βγικε ςτθν ςφνταξθ» που 
λζμε, να αποςυρκεί  ςτο Εδιμβοφργο, όπου γεννικθκε, και να χτίςει ςτθν καινοφργια πλευρά τθσ 
πόλθσ ζνα ςπίτι δικό του κι όςα χρόνια του ζμεναν να ηιςει, να τα περάςει εκεί ιςυχα. Δεν 
παντρεφτθκε, βλζπετε, κι, ζτςι, γζμιηε τον χρόνο του κάνοντασ παρζα και ςυηθτϊντασ με φίλουσ. 
Ζνα απόγευμα, λοιπόν, που πιγε ςτθν οικοδομι να δει πϊσ προχωροφςαν οι εργαςίεσ του 
χτιςίματοσ, γλίςτρθςε ςτισ λάςπεσ κι ζπεςε ςε ζναν βοφρκο. Επειδι ιταν χοντρόσ, κόλλθςε για τα 
καλά. Πςο προςπακοφςε να ξεκολλιςει από τον βοφρκο, τόςο βοφλιαηε περιςςότερο. Δεν υπιρχε 
και  κανείσ εκεί γφρω για να τον βοθκιςει.  Ζκανε και κρφο. Δεν αποκλείεται, αν ζμενε όλθ τθν 
νφχτα εκεί κολλθμζνοσ, να άρπαηε καμιά πνευμονία. Για καλι του τφχθ, όμωσ, κάποια ςτιγμι 
εμφανίςτθκαν κάτι γυναίκεσ ψαράδων. Ο Χιουμ τισ φϊναξε να τον βοθκιςουν. Ρράγματι αυτζσ, 
επειδι ιταν άνκρωποι του Κεοφ, ζςπευςαν ςε βοικειά του. Πταν όμωσ, πιγαν κοντά και είδαν 
ποιοσ ιταν, αρνικθκαν  να τον βοθκιςουν, επειδι είχαν ακοφςει ότι ιταν άκεοσ! «Εκτόσ, του είπαν, 
κι αν γίνεισ χριςτιανόσ και, ςε απόδειξθ, μάλιςτα, τθσ προςχϊρθςισ ςου ςτον χριςτιανιςμό, μασ πεισ 
το «Ράτερ θμϊν». Τι να κάνει ο Χιουμ, είπε το «Ράτερ θμϊν», και ςϊκθκε.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Άρα πίςτεψε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Απλϊσ, υποκρίκθκε ςτισ αγακζσ γυναίκεσ τον καλό χριςτιανό. Σάμπωσ του κόςτιηε 
τίποτε; Γι’ αυτόν, θ κόλαςθ, που υποτίκεται ότι κα πιγαινε για τθν  υποκριςία του αυτι, δεν 
υπιρχε.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τελικά ιταν άκεοσ, και μθν προςπακείτε να μου τον  καμουφλάρετε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ςασ τον καμουφλάρω, γιατί;  Τα πράγμα είναι κακαρό, κφριε:  ο Χιουμ ιταν άκεοσ 
γιατί δεν ζβριςκε κανζνα επιχείρθμα βάςει του οποίου κα μποροφςε να δικαιολογθκεί θ φπαρξθ 
του Κεοφ. Ραράλλθλα, όμωσ, ο Χιουμ αναγνωρίηει ότι και ο άκεοσ δεν ζχει ςτα χζρια του καμιά 
απόδειξθ ότι δεν υπάρχει ο Κεόσ. 
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ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ειλικρινά πείτε μου, ςτο Κεό ςασ, δθλαδι , ποιο Κεό ςασ … Ρείτε μου, αλικεια, τι 
ςυμπζραςμα βγάηετε από όλα αυτά, τα «ναι μεν, αλλά»; Εγϊ, ομολογϊ ζχω μπερδευτεί.  Ιταν πια 
τόςο ςπουδαίοσ ο Χιουμ, για να ςασ τραβάει από τθν μφτθ με αυτά  τα «ναι μεν, αλλά …»; Τι ιταν, 
τζλοσ πάντων;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θ ιςτορία, αν κζλετε να ξζρετε, τον ζχει καταγράψει ςαν ζνα από τουσ μεγαλφτερουσ 
φιλοςόφουσ όλων των εποχϊν.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Και πϊσ ηοφςε, δθλαδι, φιλοςοφϊντασ; (ειρωνικά) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ζκανε διάφορα. Αρχικά είχε πάει υπάλλθλοσ ςε ζναν εμπορικό οίκο ειςαγωγισ 
ηάχαρθσ, μετά δοφλεψε ςαν παιδαγωγόσ ενόσ νεαροφ μαρκθςίου, όπου ζηθςε μια οδυνθρι 
εμπειρία.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δθλαδι, δθλαδι. Μιπωσ κζλετε να πείτε ότι μεταξφ τουσ … (κάνει μια 
χειρονομία ςαν να κζλει να ρωτιςει αν ο Χιουμ κι ο Μαρκιςιοσ είχαν ερωτικι ςχζςθ) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα ποφ πάει το μυαλό ςασ. Το γεγονόσ, κφριε,  ότι Χιουμ δεν παντρεφτθκε δεν πάει 
να πει ότι είχε περίεργεσ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ. Απλϊσ, ο άνκρωποσ ζπεςε πάνω ςε τρελό. Ο 
μαρκιςιοσ, που ανζλαβε να εκπαιδεφςει, ιταν παράφρων. Τα κατάφερε, εν πάςθ περιπτϊςει, να 
φφγει από ’κει ςϊοσ κι αβλαβισ. Κι ευτυχϊσ γι’ αυτόν τότε, βρζκθκε ζνασ ξάδερφόσ του ςτρατθγόσ 
που τον προςζλαβε ςαν γραμματζα του –πρϊτα ςε μια ςτρατιωτικι εκςτρατεία που ετοίμαηε θ 
χϊρα του εναντίον τθσ  Γαλλίασ και μετά ςε μια διπλωματικι αποςτολι ςτθν Βιζννθ και το Τορίνο.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δουλειζσ από δω κι από κει, δθλαδι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τι να κάνει ο άνκρωποσ. Θ οικογζνειά του, ιταν ευκατάςτατθ, αλλά αυτό δεν πάει να 
πει ότι δεν είχε και ανάγκθ να δουλζψει ο ίδιοσ. Αφοφ υπζςτθ αρκετζσ ταλαιπωρίεσ, πιγε να 
εργαςτεί για τρία χρόνια ωσ γραμματζασ του βρετανοφ πρζςβθ ςτο Ραρίςι, μζχρι να γυρίςει ςτθν 
πατρίδα του όπου πζραςε το υπόλοιπο τθσ ηωισ του. Ι μάλλον, όταν γφριςε από το Ραρίςι, 
διορίςτθκε πρϊτα για ζναν χρόνο υφυπουργόσ εξωτερικϊν ςτο Λονδίνο και  μετά πιγε ςτον τόπο 
καταγωγισ του.    
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μπράβο! Και υφυπουργόσ ο κφριοσ. Κι εγϊ που νόμιηα ότι τον είχαν του κλϊτςου 
και του μπάτςου … 
 
(Χτυπάει το κουδοφνι) 
 
Τϊρα, βζβαια, εςείσ κα ζχετε και δουλειά.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, είναι θ ϊρα που αρχίηουν τα ραντεβοφ. Να πω ότι χάρθκα από τθν επειςοδιακι  
γνωριμία μασ κα ιμουν … Τζλοσ πάντων, ίςωσ … 
 
(Μπαίνει θ Νίτςα) Α, καλϊσ τθν. 
 
ΝΛΤΣΑ: Καλθςπζρα. Μιπωσ να περιμζνω απζξω; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, όχι, ο κφριοσ ζφευγε. 
 
ΝΛΤΣΑ: (Κακϊσ αντικρίηει τον Ραπαδόπουλο) Εςφ, εδϊ; 
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ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Να ςου εξθγιςω … 
 
ΝΛΤΣΑ: Τι να μου εξθγιςεισ! Αλλά ζπρεπε να το περιμζνω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γνωρίηεςτε; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Θ γυναίκα μου, που ςασ ζλεγα. 
 
ΝΛΤΣΑ: Ζπρεπε να το φανταςτϊ ότι κα ςε ζβριςκα πάλι μπροςτά μου, μπάςτακα.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλϊ, πϊσ μου μιλάσ ζτςι  μπροςτά ςτον ξζνο άνκρωπο. Εγϊ, να ξζρεισ, 
ιρκα εδϊ για το καλό ςου. 
 
ΝΛΤΣΑ: Για το καλό μου; Και ποιοσ είςαι εςφ που κα φροντίςεισ για το καλό μου; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Αν μθ τι άλλο, γλυκιά μου, ξζρω κάποια πράγματα παραπάνω από ςζνα. 
 
ΝΛΤΣΑ: Και τι πάει να πει αυτό; Ρόςοι ξερόλεσ δεν είναι κακάρματα. Λοιπόν και ςυ … μθ νομίηεισ ότι 
είςαι καλφτεροσ.   
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τθν ακοφτε, κφριε, πϊσ μου μιλάει. Τθν ακοφτε. Ζχω άδικο, λοιπόν, που ιρκα να 
ηθτιςω τθν βοικειά ςασ; Γιατί, όπωσ και να το κάνομε, δεν παφει να είναι γυναίκα μου και να 
νοιάηομαι γι’ αυτιν. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν ξζρω τι γίνεται μεταξφ ςασ, οφτε και με ενδιαφζρει, άλλωςτε, να μπω ςτα 
προςωπικά ςασ, αλλά το ότι εςείσ … Τι δουλειά κάνετε, κφριε; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τμθματάρχθσ ςτο υπουργείο εςωτερικϊν, και τον ερχόμενο μινα πρόκειται να με 
προαγάγουν ςε διευκυντι. Τυχαίνει να το γνωρίηω αυτό, γιατί ιδθ ζχει γίνει ςχετικι ζκκεςθ για τισ 
υπθρεςιακζσ μου ικανότθτεσ και είναι κετικι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τζλοσ πάντων. Κζλω να πω ότι θ μόρφωςθ, που υπερθφανεφεςτε ότι διακζτετε, δεν 
παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτο τι πρζπει να κάνομε. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα, πϊσ το λζτε αυτό; Είναι δυνατόν να κάνω εκείνο που πρζπει να κάνω χωρίσ 
να ξζρω τι είναι εκείνο που πρζπει να κάνω; (ςτθν Νίτςα) Ζτςι, δεν είναι γλυκιά μου. 
 
ΝΛΤΣΑ: Πχι. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα πϊσ όχι. 
 
ΝΛΤΣΑ: Μθ μ’ αγγίηεισ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Είςαι θ γυναίκα μου. Μθν το ξεχνάσ. Κι είςαι υποχρεωμζνθ να με ανεχκείσ. Άμα 
δεν ςου αρζςω, ςου είπα ότι μπορείσ να ςθκωκείσ να φφγεισ. Εγϊ κζλω να ςϊςω τον γάμο μασ. 
Αλλά δεν είμαι διατεκειμζνοσ να ανεχκϊ άλλο αυτιν τθν κατάςταςθ. Να είςαι και να μθν είςαι μαηί 
μου. Αποφάςιςε, λοιπόν. 
 
ΝΛΤΣΑ: Εκβιαςτι. Σου ζχω πει, δεν αντζχω άλλο μαηί ςου, και πολφ κα ’κελα να είχα φφγει. Σε 
παρακάλεςα μόνο να μείνω μζχρι να βρω κάπου να πάω. Κι εςφ εκμεταλλεφεςαι τθν αδυναμία μου 



12 
 

αυτι. (ςτον Σφμβουλο) Ξζρετε τι ταπεινϊςεισ με ζχει υποχρεϊςει να υποςτϊ; Κα ανατριχιάςετε, αν 
ςασ πω.    
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εςφ, δθλαδι, δεν με εκμεταλλεφεςαι;  (ςτον Σφμβουλο) Δεν είναι εκμετάλλευςθ 
που κάκεται μαηί μου μόνο και μόνο για να καρπϊνεται ό,τι εγϊ με τον προςωπικό μου μόχκο 
κερδίηω; Και το δικό μου το όφελοσ, ποιο είναι; Τίποτα. Τίποτα απολφτωσ. Οφτε το χζρι τθσ δεν με 
αφινει να τθσ αγγίξω … Ζχω άδικο να διαμαρτφρομαι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σασ παρακαλϊ ςεβαςτείτε τον χϊρο. Εδϊ είναι γραφείο. Είναι δυνατόν να κζλετε να 
λφςετε τισ διαφορζσ ςασ εδϊ μζςα; (ςτον Ραπαδόπουλο) Ρθγαίνετε, κφριε. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εγϊ, γιατί; Να φφγει αυτι. Εγϊ δεν ιρκα πρϊτοσ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα τι λζτε, κφριε. Ειςβάλλατε  ςτο γραφείο μου, αναςτατϊςατε τον κόςμο με τισ 
φωνζσ ςασ και μου λζτε τϊρα ότι ιρκατε πρϊτοσ; Ροιοσ ςασ κάλεςε; Με τθν γυναίκα ςασ ζχομε 
προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ. Επαγγελματικό ραντεβοφ, πϊσ να ςασ το πω.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Και ποιοσ πλθρϊνει γι’ αυτό; 
 
ΝΛΤΣΑ: Εςφ, βρε άκλιε.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: (ςτον ςφμβουλο) Άρα μπορϊ να μείνω. Να δω κι εγϊ πϊσ περνάτε τισ ϊρεσ που 
εγϊ, ςαν κερατάσ, πλθρϊνω. 
 
ΝΛΤΣΑ: (ςτον ςφμβουλο) Συγνϊμθ, για όλθ αυτιν τθν αναςτάτωςθ που ςασ προκαλζςαμε. Ειλικρινά, 
λυπάμαι. Ροφ να φανταςτϊ ότι κα ζφτανε ωσ εδϊ θ χάρθ του. Ασ ακυρϊςουμε, ςασ παρακαλϊ, τθν 
αποψινι ςυνεδρία. Κα ζλκω κάποια άλλθ φορά. Κα ςασ τθλεφωνιςω να κανονίςουμε πότε.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (ςτθν Νίτςα) Πχι, όχι … ςασ αρακαλϊ, μθ …, μείνετε … Αν είναι για χριματα, δεν κα 
ςασ χρεϊςω για τθν  αποψινι ςυνεδρία. Ρροςφορά του γραφείου. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν το ανζχομαι. Θ γυναίκα μου, να ηθτιανεφει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν ζχετε, λοιπόν, παρά να πλθρϊςετε, εφόςον διατίκεςκε, και, ςτθ ςυνζχεια, να 
αποχωριςετε.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Πχι, πριν μου εξθγιςετε αυτό που αρχίςατε να μου λζτε προθγουμζνωσ όταν μασ 
διζκοψε  θ γυναίκα μου. 
 
ΝΛΤΣΑ: (ςτον Σφμβουλο) Αφιςτε, που ςασ λζω, να φφγω. Δεν πρόκειται να ξεμπερδζψετε  από 
αυτόν. Ξζρετε τι ςκατοεπίμονοσ είναι;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (ςτον Ραπαδόπουλο) Τι κζλετε να ποφμε; Γιατί μαηί ςασ ζχω χάςει τον μποφςουλα. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ:  Είχα πει ότι κάτι που πρζπει να κάνω, είναι αδφνατον να το κάνω χωρίσ να το 
ξζρω. Κι εςείσ το αμφιςβθτιςατε αυτό λζγοντασ ότι θ  μόρφωςθ και οι γνϊςεισ δεν παίηουν κανζνα 
ρόλο ςτθν θκικι ςυμπεριφορά μασ, ςε αυτό που πρζπει να κάνουμε. Αυτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρίνετε; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τι, αν είμαι πότθσ; 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρίνετε; Κραςί, μπφρα, ουίςκι –γενικά αλκοολοφχα. 
 
ΝΛΤΣΑ: Τϊρα μάλιςτα, πετφχατε διάνα. Πχι ότι δεν του αρζςει. Αςτειεφεςτε;  Αλλά ποφ … τον αφινει 
θ τςιγκουνιά του; Άμα το βρει, του δίνει και καταλαβαίνει. Συνεπϊσ, αν προτίκεςτε να του 
προςφζρετε ζνα ποτό, μθν το ςκζφτεςτε … κα ανταποκρικεί ευχαρίςτωσ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, όχι, δεν εννοοφςα αυτό. Το γραφείο μασ δεν είναι τόποσ διαςκζδαςθσ. Αν 
αναφζρκθκα ςτο ποτό, ιταν για να το χρθςιμοποιιςω ςαν παράδειγμα. (ςτον Ραπαδόπουλο) 
Γνωρίηετε, βζβαια, ότι, αν πιείτε πολφ, κα μεκφςετε. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα, αυτό το ξζρει ο κακζνασ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επ, όχι κι ο κακζνασ. Ζνα μικρό παιδί, δεν το ξζρει. Ππωσ δεν το ξζρει ζνασ διανοθτικά 
κακυςτερθμζνοσ. Μόνο αυτοί, κζλω να πω, που είναι ςε κζςθ να ςκζφτονται ξζρουν ότι, αν πιει 
κανείσ πολφ, κα μεκφςει. Θ ικανότθτά μασ, λοιπόν, να ςκεφτόμαςτε, ο λόγοσ που διακζτομε μζςα 
μασ, μάσ επιτρζπει να κάνομε τθν διαπίςτωςθ αυτι. Επομζνωσ κι εςείσ (προσ τον Ραπαδόπουλο) κι 
εςείσ (προσ τθν Νίτςα) κι εγϊ ξζρομε ότι αν πιοφμε πολφ, κα μεκφςομε.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ρροφανϊσ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρόςοι, όμωσ, από μασ –και δεν εννοϊ μόνο εμάσ εδϊ μζςα, αλλά γενικϊσ όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ που διακζτομε λόγο–, μολονότι ξζρομε ότι, αν πιοφμε πολφ, κα μεκφςομε, εντοφτοισ 
πίνομε πολφ και μεκάμε. Γιατί; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ππωσ, βζβαια, υπάρχουν και άλλοι που ςυμμορφϊνονται με τθν διαπίςτωςθ 
αυτι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καμιά αντίρρθςθ. Θ απορία μου όπωσ παραμζνει: γιατί άλλοι από μασ 
ςυμμορφϊνονται και άλλοι όχι, ενϊ όλοι μασ μποροφμε να κάνομε τθν ίδια ςκζψθ, ότι δθλαδι  αν 
πιοφμε πολφ, κα μεκφςομε; Μμμ;    
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εξαρτάται από το αν  κζλει ι δεν κζλει  να πιεί κανείσ πολφ. Να, εγϊ τον 
τελευταίο καιρό με τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτο ςπίτι, δυο-τρεισ φορζσ ιπια μπορϊ να πω 
αρκετά. Πχι, ίςωσ, μζχρι κραιπάλθσ, αλλά, πάντωσ, αρκετά, για  να ηαλιςτϊ. Ικελα να ξεχάςω τα 
βάςανά μου. Μθν ακοφτε τθν ζξυπνθ τθν γυναίκα μου, ότι δεν πίνω. Ρίνω, ςασ διαβεβαιϊ, όποτε 
κζλω.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υποκζτω ότι αυτό κα το πιςτεφετε και για οποιονδιποτε άλλον που πίνει. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Πχι, κάποιοσ άλλοσ μπορεί να πιεί, επειδι κζλει να χαρεί κάποια επιτυχία του. 
Δεν είναι απαραίτθτο να είναι κανείσ ςε δφςκολθ κζςθ, για να πιει.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, πίνει κανείσ, επειδι κζλει και πίνει είτε για να ξεχάςει 
τθν λφπθ του είτε για να γιορτάςει τθν χαρά του. Υπάρχουν, βζβαια και οι περιπτϊςεισ, που πίνει 
κανείσ επειδι αναγκάηεται, επειδι, ασ ποφμε, τον απειλεί κάποιοσ ότι, αν δεν πιεί, κα τον ςκοτϊςει. 
Με εξαίρεςθ, λοιπόν, τισ περιπτϊςεισ εξαναγκαςμοφ, κα ζλεγα ότι, γενικά,  κάνει κανείσ κάτι, 
επειδι κζλει να το κάνει. Αυτό τι ςθμαίνει; Πτι μζςα μασ είμαςτε εφοδιαςμζνοι με δυο λειτουργίεσ: 
το λόγο και τθν βοφλθςθ. Ο λόγοσ μασ λζει τι ςυμβαίνει. Θ βοφλθςθ μασ παρακινεί ι μασ αποτρζπει 
να κάνουμε αυτό που λζει ο λόγοσ. Συνεπϊσ, όςο κι αν εςείσ, με τισ γνϊςεισ και τθν ορκοφροςφνθ 
που διακζτετε, ξζρετε τι είναι καλό, θ γυναίκα ςασ, θ οποία μπορεί αςφαλϊσ ωσ λογικό, όπωσ εςείσ, 
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ον να ςυμφωνεί μαηί ςασ, κα κάνει τελικά εκείνο που κζλει. Μθν διαμαρτφρεςκε, λοιπόν, που δεν 
ςυμμορφϊνεται με εκείνο που τθσ υποδεικνφετε εςείσ να κάνει. Ρρωταγωνιςτισ ςε ό,τι κάνομε 
είναι θ βοφλθςθ του κακενόσ μασ –οι επικυμίεσ μασ, οι ορζξεισ μασ, τα πάκθ μασ– και όχι ο λόγοσ. Ο 
λόγοσ, όπωσ ζλεγε ο Χιουμ, είναι ςκλάβοσ των πακϊν μασ, των επικυμιϊν μασ, των ορζξεϊν μασ –
με δυο λζξεισ: τθσ βοφλθςισ μασ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Και κεωρείτε ότι ζχει δίκιο ο Χιουμ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για να τον επικαλοφμαι. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ειλικρινά, ςτο Κεό ςασ, πιςτεφετε ότι πρζπει να κάνει κανείσ ό,τι του γουςτάρει; 
Εγϊ δεν ζχω κανζνα πρόβλθμα με  τθ γυναίκα μου να κάνει ό,τι κζλει, αγνοϊντασ αυτά που κάκε 
ςυνετόσ –όπωσ εγϊ, κζλω να πιςτεφω– άνκρωποσ  κα τθσ υποδείκνυε να κάνει. Σκζφτεςτε, όμωσ, τι 
κα γινόταν αν ιταν ςωςτό να κάνει ο κακζνασ ό,τι ικελε, ό,τι ικανοποιοφςε τα πάκθ του, τισ 
επικυμίεσ του; Ηοφγκλα! 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μιςό λεπτό, γιατί νομίηω ότι μου τα μπερδεφετε. Εγϊ δεν ςασ είπα ότι πρζπει να 
κάνει κανείσ ό,τι του λζνε τα πάκθ του ι οι επικυμίεσ του, αλλά ότι, όπωσ κι αν ζχει το πράγμα, 
είναι γεγονόσ ότι κάνομε πάντοτε ό,τι ικανοποιεί κάποια επικυμία μασ ι κάποιο πάκοσ μασ. 
Επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε τϊρα για τισ περιπτϊςεισ που αναγκαηόμαςτε  να κάνομε κάτι, όπωσ 
όταν κάποιοσ με ζνα πιςτόλι ςτον κρόταφό μου με υποχρεϊνει να ανοίξω τθν πόρτα.  
 
ΝΛΤΣΑ: Ππωσ ο κφριοσ που με εκβιάηει να κάνω ό,τι κζλει αυτόσ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σασ παρακαλϊ! Σασ είπα: δεν κζλω να μπω ςτα προςωπικά ςασ. Εκείνο που λζω είναι, 
ότι κάνοντασ  ό,τι κζλομε να κάνομε, δεν ςθμαίνει πωσ είναι και ςωςτό να κάνομε ό,τι κζλομε να 
κάνομε.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δθλαδι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρροςζξτε. Ο Χιουμ είπε, πιςτεφω, κάτι ςωςτό. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Αλίμονο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πτι οι άνκρωποι δεν είμαςτε όπωσ τα αρπακτικά ηϊα που κοιτάνε να κάνουν ό,τι 
ικανοποιεί προςωπικζσ επικυμίεσ τουσ, αλλά τρζφομε μζςα μασ ζνα ςυναίςκθμα ςυμπάκειασ προσ 
τουσ άλλουσ, ζνα ενδιαφζρον και για τθν ευτυχία των άλλων, το οποίο κακορίηει τελικά και το ποιεσ 
από τισ πράξεισ μασ είναι θκικά καλζσ και ποιεσ όχι. Ασ υποκζςομε ότι κάποιοσ κάνει κάτι  που κζλει 
και με τθν πράξθ του αυτι ωφελοφνται, πζρα από τον ίδιο, κι ζνασ αρικμόσ ςυνανκρϊπων του, και 
ότι κάποιοσ άλλοσ κάνει κάτι που κζλει, επίςθσ, αλλά εκείνο που κάνει δεν ωφελεί κανζναν άλλο 
παρά μόνο τον ίδιο. Ροια από τισ δυο αυτζσ πράξεισ αξίηει θκικά;  
 
ΝΛΤΣΑ: Μα αυτι που ωφελεί και τουσ άλλουσ. Ρεριςςότερθ ευτυχία για μεγαλφτερο αρικμό 
ανκρϊπων! Αυτό δεν ιταν ο αξίωμα του Χιουμ για τθν  θκικι ςυμπεριφορά μασ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, όχι, μθ μου τα μπερδεφετε. Τθν φράςθ αυτι τθν είπε πριν από τον Χιουμ ζνασ 
άλλοσ –βρετανόσ, επίςθσ– φιλόςοφοσ. Ο Χιουμ, βζβαια, τθν υιοκζτθςε. Ζτςι, για να το μαηζψομε 
ό,τι είπαμε, το κίνθτρο για να κάνομε κάτι είναι θ βοφλθςι μασ –οι επικυμίεσ μασ, τα πάκθ μασ, οι 
ορζξεισ μασ.  
 
ΝΛΤΣΑ: Αυτό είναι το πρϊτο ςτάδιο τθσ πράξθσ μασ.  
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ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τι υπζροχθ μακιτρια! Κα πρζπει να είςτε υπεριφανοσ που ζχετε μια τζτοια 
μακιτρια. 
 
ΝΛΤΣΑ: Μπορείσ να το βουλϊςεισ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (ςτθν Νίτςα) Σωςτά. Αυτό είναι το πρϊτο ςτάδιο. Από ’κει και πζρα, όμωσ … 
 
ΝΛΤΣΑ: Κι εδϊ μπαίνομε ςτο δεφτερο ςτάδιο τθσ πράξθσ μασ. Εδϊ που κα κρικεί πια αν αυτό που 
αποφαςίςαμε να κάνομε είναι ι δεν είναι θκικά ςωςτό.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ακριβϊσ. Ρροκειμζνου, λοιπόν,  να κεωρθκεί θκικά ςωςτό αυτό που κάνομε, 
χρειάηεται το κίνθτρο τθσ πράξθσ μασ –θ βοφλθςι μασ, θ επικυμία μασ ι το πάκοσ μασ–  να 
ςυμφωνεί με τθν ςυμπάκειά μασ. Κα πρζπει, δθλαδι, εκείνο που  κάνομε, να ςυμβάλλει και ςτθν 
ευτυχία κάποιου άλλου.  Διαφορετικά, αν κάνομε κάτι που ςυνεπάγεται αποκλειςτικά τθν δικι μασ 
ωφζλεια, αυτό δεν ζχει καμιά θκικι αξία.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Άρα, για να το εμπεδϊςω κι εγϊ ο βλάκασ, το να κζλω εγϊ το καλό κάποιου 
άλλου πζρα από μζνα είναι θκικά ςωςτό.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρροφανϊσ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Γιατί, λοιπόν, όταν είπα εγϊ προθγουμζνωσ ότι παςχίηω για το καλό τθσ γυναίκασ 
μου, αντιδράςατε και οι δυο ςασ; Εκτόσ κι αν ςτο ανκρϊπινο γζνοσ για τθν ευτυχία του οποίου, 
όπωσ είπατε, κα πρζπει να νοιαηόμαςτε, δεν περιλαμβάνεται θ ςφηυγόσ μου.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ελάτε τϊρα. Αν φροντίηετε για το καλό τθσ γυναίκασ ςασ, τότε δεν υπάρχει λόγοσ να 
ςασ κατθγορεί αυτι. Το κζμα, όμωσ, είναι, αν ό,τι κζλετε να κάνετε για το καλό τθσ γυναίκασ ςασ, 
είναι καλό γι’ αυτιν. Μιπωσ αυτό «το κάνω για το καλό τθσ γυναίκασ μου» είναι απλϊσ ζνα άλλοκί 
ςασ; Εδϊ είναι, λοιπόν,  θ γυναίκα ςασ. Ασ μασ  πει θ ίδια. 
 
ΝΛΤΣΑ: Τι να πω. Αφιςτε, τι τραβάω μαηί του. Θ ηωι μου είναι κόλαςθ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ρεσ μου, μου ηιτθςεσ κάτι, και ςτο αρνικθκα; Εδϊ που ζρχεςαι, για να μθν πάμε 
μακριά, ποιοσ πλθρϊνει; (ςτον Σφμβουλο). Βζβαια, αυτι μου το ’κρυψε ότι κα ’ρχόταν εδϊ. Είπε ότι 
ικελε να ξαναρχίςει χορό. Πταν ιταν μικρι, ζκανε μακιματα χοροφ και, απ’ ό,τι μου είπε, ιταν και 
πολφ καλι. Αναγκάςτθκε, όμωσ, όταν μθτζρα τθσ πζκανε, να ςταματιςει. Τϊρα τθσ ιρκε πάλι θ 
όρεξθ να κάνει χορό, κι εγϊ … αμζςωσ «πόςα είναι αγάπθ μου;», «ορίςτε». Τι, ψζματα είναι; 
 
ΝΛΤΣΑ: Τι μου ηιτθςεσ, όμωσ, μετά, ε; Αυτά δεν ςε ςυμφζρει να τα λεσ (ςτον Σφμβουλο) Δεν 
μπορείτε να φανταςτείτε τι κρφβει μζςα ςτο βρομερό μυαλό του. Ντρζπομαι να πω … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τισ προάλλεσ δεν μου ηιτθςεσ  να μείνεισ μόνθ ςου, γιατί ζνιωκεσ ψυχικά 
πιεςμζνθ; Στο αρνικθκα; 
 
ΝΛΤΣΑ: Πχι! Αλλά δεν λεσ ότι ζβαλεσ να με παρακολουκοφν!  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Διακριτικά. 
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ΝΛΤΣΑ: Τι λζει ο άνκρωποσ. Τι πάει να πει αν τον βλζπω αυτόν που με παρακολουκεί. Θ αίςκθςθ ότι 
κάπου υπάρχουν δυο μάτια καρφωμζνα πάνω ςου να παρακολουκοφν τθν κάκε κίνθςι ςου και ςυ 
να μθν μπορείσ να προφυλαχτείσ γιατί δεν μπορείσ να τα εντοπίςεισ … Ω, είναι κάτι το φοβερό. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Το ξζρεισ τι αιςκάνομαι για ςζνα … Κα μποροφςα να κάνω τα πάντα, μόνο και 
μόνο για να μθν ςε χάςω. 
 
ΝΛΤΣΑ: Κάτω τα ξερά ςου. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ξζρω ότι περνάσ μια δφςκολθ φάςθ, αγάπθ μου, αλλά κι εςφ μθν με ακυρϊνεισ … 
 
ΝΛΤΣΑ: Μθ μ’ αγγίηεισ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ:  Εγϊ που ςτα ’χω δϊςει όλα, που ς’ αγαπϊ, που μπορϊ να πεκάνω για ςζνα … 
 
ΝΛΤΣΑ: Μθ, φφγε, ςε ςιχαίνομαι, μθ, ςου λζω, μθ!  (παίρνει ζνα ποτιρι νερό πάνω από το γραφείο 
και το ρίχνει ςτον Ραπαδόπουλο).  
Γυμνοςάλιαγκα! 
 
(Φεφγει. Ο Ραπαδόπουλοσ κλαίει βουβά). 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ελάτε, ελάτε τϊρα, θρεμιςτε.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Είδατε, τι τραβάω. Ζχω άδικο που παραπονιζμαι, που διαμαρτφρομαι, που 
φωνάηω, όπωσ κζλετε πείτε το … Εντάξει, δεν λζω, μπορεί θ ςυμπεριφορά μου να μθν είναι θ 
πρζπουςα, αλλά τθν αγαπάω και δε κα ’κελα να τθ χάςω με τίποτα. Ειλικρινά, ςασ λζω, πιςτζψτε 
με, δε κα με πείραηε να δθμιουργιςει ζνα δεςμό, γιατί δε κζλω να είναι δυςτυχιςμζνθ, αρκεί να μθ 
φφγει από κοντά μου. Μου ζχει γίνει απαραίτθτθ ςυνικεια, που δεν ξζρω αν κα το αντζξω, αν με 
εγκαταλείψει. Μπορεί να είμαςτε μόνο πζντε χρόνια παντρεμζνοι, αλλά ζχω δεκεί τόςο πολφ μαηί 
τθσ, που δεν μπορϊ να ηιςω μακριά τθσ. Εςείσ, για παράδειγμα, είςτε ζνασ κφριοσ, που κα 
ςυναινοφςα ςτθν δθμιουργία ενόσ δεςμοφ, μαηί ςασ. Κζλω ο άνκρωποσ που κα ςυνδεκεί θ γυναίκα 
μου να μθν τθν κακομεταχειρίηεται. Και οι πλθροφορίεσ μου, για ςασ … Ππωσ ςασ είπα ζβαλα 
ντεντζκτιβ να παρακολουκεί τθν γυναίκα μου … Ξζρω τι άνκρωποσ είςτε.  Ζνασ  
ευυπόλθπτοσ άνκρωποσ, αν εξαιρζςομε τισ περί ακεΐασ απόψεισ που διδάςκετε … ςασ το ’πα 
άλλωςτε και πριν…  Πχι, όχι δεν δζχομαι ότι δεν υπάρχει Κεόσ –ό,τι και να μου λζτε, όςεσ 
αποδείξεισ κι αν μου προςκομίςετε, όχι μόνο του Χιουμ που μου είπατε, αλλά κι άλλεσ τόςεσ αν μου 
φζρετε. Μςωσ –θ γνϊμθ μου, ζτςι;– καλά κα κάνατε αν τισ παραλείπατε από τθν διδαςκαλία ςασ. 
Ριςτεφω ότι θ απόρριψθ του Κεοφ ςθμαίνει τθν κατάργθςθ κάκε θκικοφ φραγμοφ. Ο άνκρωποσ 
είναι ζνα κθρίο που, όςο κι αν δίνει τθν εντφπωςθ ότι ζχει εξευγενιςτεί, ςτθν πραγματικότθτα 
παραμζνει ανιμερο και ςαν τζτοιο μπορεί να κάνει τα μεγαλφτερα αίςχθ. Χρειάηεται, λοιπόν, 
κάποιο ανϊτερο ον, όπωσ ο Κεόσ, που να το ςζβεται και να το φοβάται. Στθν ςκζψθ ότι ο Κεόσ 
υπάρχει, διςτάηουμε να κάνουμε εκείνο που θ αμαρτωλι φφςθ μασ, μάσ ςπρϊχνει να κάνουμε. 
Τζλοσ πάντων, αφοφ θ γυναίκα μου δεν ζχει κανζνα πρόβλθμα να ςασ ακοφει να τθσ λζτε για τισ 
απόψεισ του Χιουμ, ότι δεν υπάρχει Κεόσ, εμζνα μου περιςςεφει. Εγϊ, όπωσ ςασ είπα, εκείνο που 
κυρίωσ κζλω είναι να περνάει καλά θ γυναίκα μου. Κι εςείσ, νομίηω, είςτε ο κατάλλθλοσ άνκρωποσ, 
που μπορεί να τθν κάνει ευτυχιςμζνθ. Υπό τον όρο, όμωσ, ότι κα δεχκείτε να παραμείνει μαηί μου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα τι είναι αυτά που λζτε. Είςτε τρελόσ; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Απλϊσ, ρεαλιςτισ. Ζνασ άνκρωποσ που βλζπει τθν πραγματικότθτα όπωσ είναι 
και ρυκμίηει τθν ςυμπεριφορά του ςφμφωνα με αυτιν. Τι χαμογελάτε; 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν λζξεισ, ξζρετε, που οι άνκρωποι επενδφουν πάρα πολλά. Φτιάχνουν γφρω 
από αυτζσ ζναν μφκο. εαλιςτισ!, ςου λζει ο άλλοσ. Τι αντιπροςωπεφει θ λζξθ «ρεαλιςτισ»; Μια 
φοφςκα. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Το λζτε εςείσ αυτό; Ζνασ φιλόςοφοσ, ζνασ επαγγελματίασ, μάλιςτα, φιλόςοφοσ, ο 
οποίοσ φρόντιςε ζξυπνα να ςτιςει κι ζνα γραφείο για να μαηεφει λεφτά, πουλϊντασ φιλοςοφικζσ 
κεωρίεσ; Οποιοδιποτε εγχειρίδιο φιλοςοφίασ, κι αν ανοίξετε, δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθ βρείτε 
μζςα τθν λζξθ «ρεαλιςμόσ». Από τθ μια πλευρά οι ρεαλιςτζσ κι από τθν  άλλθ οι ιδεαλιςτζσ! Μιπωσ 
είςτε ιδεαλιςτισ και δεν μασ το λζτε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν το αρνοφμαι. Ναι, είμαι ιδεαλιςτισ. Το ίδιο, όμωσ, είςτε κι εςείσ και κάκε άλλοσ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δικαίωμά ςασ, να είςτε ό,τι κζλετε. Επιτρζψτε μου όμωσ κι εμζνα να είμαι ό,τι 
κζλω. Σασ δθλϊνω, λοιπόν, ότι είμαι ρεαλιςτισ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν πάει να κζλετε, δεν μπορείτε όμωσ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα τι λζτε, τϊρα. Κα με τρελάνετε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κάκε άλλο, προςπακϊ να ςασ ανοίξω τα μάτια. Κοιτάξτε! Μπορείτε να μου 
περιγράψετε αυτό τραπζηι; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ράλι να περιγράψω; Ρριν με βάλατε να ςασ περιγράψω τθν πλατεία, τϊρα μου 
λζτε … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για να κάνομε πιο ηωντανι τθν κουβζντα μασ. Ρείτε μου, λοιπόν. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Είναι ζνα πράγμα ςε ςχιμα παραλλθλόγραμμου …ζχει καφζ χρϊμα, …είναι 
ςκλθρό αγγίηοντάσ το,… ζχει τζςςερα πόδια,… ζχει … δεν ξζρω τι φψοσ, αλλά υπολογίηω γφρω ςτο 
ζνα μζτρο και κάτι…αν το κτυπιςω, ακοφω ζνα ιχο … τι άλλο; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πλα αυτά είναι πράγματα που τα ςυλλαμβάνομε με τισ αιςκιςεισ. Αν είχα γεννθκεί 
χωρίσ κακόλου αιςκιςεισ, δεν κα μποροφςα να ςυλλάβω κανζνα από τα χαρακτθριςτικά του 
τραπεηιοφ και, ςυνεπϊσ, δεν κα ιξερα ότι υπάρχει το τραπζηι. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα, καλά είναι δυνατόν να γεννθκεί κανείσ χωρίσ κακόλου αιςκιςεισ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, βζβαια. Το κεωρϊ απίκανο. Αλλά λζω «αν». Υπόκεςθ κάνω –πϊσ το λζνε. 
Ακοφςτε. Κακζνασ μασ, τθν ϊρα που γεννιζται, είναι μζςα του ζνα άγραφο χαρτί. Μόλισ, όμωσ, οι 
αιςκιςεισ μασ αρχίηουν να λειτουργοφν, μασ τροφοδοτοφν με διάφορεσ παραςτάςεισ ι εμπειρίεσ, 
όπωσ τα χρϊματα, οι ιχοι, οι γεφςεισ, οι μυρωδιζσ. Κατά τον Χιουμ,  … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ράλι ο Χιουμ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κζλετε να ακοφςετε ι όχι;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: … … … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο Χιουμ, λοιπόν, λζει ότι οι παραςτάςεισ ι οι εμπειρίεσ με τισ οποίεσ μασ εφοδιάηουν 
οι αιςκιςεισ, δεν είναι φευγαλζεσ, δεν τισ ςυλλαμβάνομε με τισ αιςκιςεισ μασ για να διαλυκοφν 
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τθν επόμενθ ςτιγμι, αλλά παραμζνουν μζςα μασ, εντυπϊνονται ςτο εςωτερικό μασ, που παφει πια 
να είναι άγραφο χαρτί, γίνονται, όπωσ λζει ο ίδιοσ, εντυπϊςεισ. Στθν ςυνζχεια, οι εμπειρίεσ ι οι 
παραςτάςεισ, όταν αποκθκευκοφν μζςα μασ και περάςουν ςτθν μνιμθ μασ, οπότε μποροφμε πλζον 
να τισ παρατθροφμε χωρίσ τθν ςυνδρομι των αιςκιςεϊν μασ, μετατρζπονται, κατά τον Χιουμ, από 
εντυπϊςεισ ςε ιδζεσ. Π,τι περιζχεται, δθλαδι, μζςα μασ είναι εντυπϊςεισ και ιδζεσ. Τα πάντα, κατά 
τον Χιουμ, πθγάηουν από τισ αιςκιςεισ μασ, από τθν εμπειρία μασ. Εξ ου και θ διδαςκαλία του 
υπάγεται ςτον εμπειριςμό, τθν κεωρία πωσ ό,τι κι αν ξζρομε, το χρωςτάμε ςτθν εμπειρία μασ. Κα 
με ςυγχωριςετε όμωσ, αλλά πρζπει να ςταματιςομε εδϊ. Ρεριμζνω, ξζρετε, το επόμενο ραντεβοφ. 
Κα τα ποφμε κάποια άλλθ φορά –κάτω από πιο ομαλζσ ςυνκικεσ, ίςωσ … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι, ελπίηω. Κα το ικελα πολφ. Και ζχετε ςτο μυαλό ςασ αυτό που ςασ 
εκμυςτθρεφκθκα.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ροιο. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ξζρετε … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ξζρω; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Καλθνφχτα. 
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ΔΕΥΤΕΘ ΡΑΞΘ  
(Στο κακιςτικό δωμάτιο του ςπιτιοφ του ηεφγουσ Παπαδόπουλου φςτερα από περίπου 4 μινεσ) 

 
ΝΛΤΣΑ: Ε, τϊρα κι εςφ, είςαι υπερβολικόσ. Μπορεί να του προζκυψε κάτι. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι, εντάξει …,  δεν λζω ... Αλλά, βρε παιδί μου, κι αυτόσ οριςμζνεσ φορζσ είναι … 
«τα ηϊα μου αργά». 
 
ΝΛΤΣΑ: Φυςικό δεν είναι; Φοβάται. Ζχει ςτιςει ζνα γραφείο, μια επιχείρθςθ, που δόξα τω Κεϊ, πάει 
μια χαρά … Κι υπάρχει προοπτικι να πάει ακόμθ καλφτερα … Σκζφτεςαι να πάει κάτι ςτραβά ςτθν 
ιςτορία που ξεκινιςαμε;  Αυτό, για ’κείνον, κα ’ταν τραγωδία. Πλα, καταλαβαίνεισ, όςα ζχει 
επενδφςει ςτθν δουλειά του, κα γκρεμίηονταν. Χρειάηεται να είναι προςεκτικόσ, πϊσ να το κάνουμε. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τι ευαιςκθςία, Κεζ μου!  
 
ΝΛΤΣΑ: Ηθλεφεισ; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εγϊ; Τι λεσ τϊρα. Εγϊ δεν ιμουνα που ςασ ζκανα το προξενιό;  
 
ΝΛΤΣΑ: Ε, μθ τα λεσ τόςο τραγικά. Μαηί το αποφαςίςαμε. Χάριν του κοινοφ ςτόχου. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ζςτω. Ξζρεισ πολλοφσ ςυηφγουσ, όμωσ, να ςυναινοφν θ γυναίκα τουσ να 
ςυνευρίςκεται με κάποιον άλλο; 
 
ΝΛΤΣΑ: Τι κεσ να πεισ τϊρα;  Μιλάσ λεσ και είμαι ζξω από το παιχνίδι … Τζλοσ πάντων. Αςτειευόμουν 
πριν, που ςου είπα αν ηθλεφεισ. Αλίμονο. Ξεκινιςαμε μια δουλειά και, για να τθν κάνουμε ςωςτά, 
πρζπει, πρϊτα από όλα, να βάλουμε τα προςωπικά μασ ςτθν άκρθ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Αυτό ιςχφει για όλουσ, βζβαια … 
 
ΝΛΤΣΑ: Τι υπαινίςςεςαι; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ω, τίποτα. Απλϊσ, κζλω να πω …, επειδι ξζρω … όχι μόνο εγϊ δθλαδι … είναι 
γνωςτό αυτό … το γνωρίηεισ κι εςφ αςφαλϊσ … ότι θ ςχζςθ δαςκάλου-μακθτι, αν αφεκοφν αυτοί 
ςτθν δφναμι τθσ και δεν λάβουν από τθν  αρχι μζτρα αντίςταςθσ και προφφλαξθσ, μπορεί να γίνει 
καταςτροφικι. Λζω, λοιπόν, μιπωσ … όχι ότι κα το ζκανεσ επίτθδεσ …, μιπωσ, λζω, παραςυρκείτε 
από το πάκοσ, οπότε …  
 
ΝΛΤΣΑ: Μθν φοβάςαι, γλυκζ μου.   
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Για ςζνα, όχι. Ξζρω! Τισ δυνάμεισ ςου …τισ αντοχζσ ςου…τισ αντιςτάςεισ ςου 
…πόςο ευζλικτθ είςαι … 
 
ΝΛΤΣΑ: Οφτε για τον Αργφρθ να ανθςυχείσ. Μθν τον βλζπεισ ζτςι. Σου εξιγθςα: είναι ο φόβοσ του 
μιπωσ κάτι δεν πάει καλά και τιναχτοφν όλα ςτον αζρα. Αλλιϊσ, είναι αποφαςιςμζνοσ. Μθν  
αμφιβάλλεισ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Να μθν αμφιβάλλω, ε; 
 
ΝΛΤΣΑ: Τι; Ψζματα, ςου λζω; 
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ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Πχι, όχι, δεν εννοϊ αυτό. Τισ προάλλεσ εςφ δεν μου ’πλεκεσ το εγκϊμιο τθσ 
αμφιβολίασ; Ρωσ όταν αμφιβάλλεισ για κάτι, ςου δίνεται θ ευκαιρία να το εξετάςεισ πάλι και να 
δεισ μιπωσ υπάρχει κάτι ςτραβό να το διορκϊςεισ. 
 
ΝΛΤΣΑ: Φιλόςοφζ μου εςφ! 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι κορόιδευε εςφ …, αλλά εγϊ ξζρω με τι πάκοσ υπεραςπιηόςουν το δικαίωμα 
τθσ αμφιβολίασ. Θ μεγαλφτερθ αρετι του φιλοςόφου, μου ’λεγεσ, είναι να αμφιβάλλει. Ακόμθ και 
για τα αυτονόθτα! Δθλαδι να μθν υποςτθρίηουμε τίποτε. Ζχουν άδικο, λοιπόν, που κατθγοροφν τθν 
φιλοςοφία ςαν μια άχρθςτθ εναςχόλθςθ; 
 
ΝΛΤΣΑ: Αυτό, όμωσ δεν ς’ εμπόδιςε να με ςτείλεισ να πάω ςτο γραφείο του Αργφρθ να πάρω 
μακιματα αυτισ τθσ άχρθςτθσ εναςχόλθςθσ που λζγεται «φιλοςοφία».  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Για τισ ανάγκεσ του ςχεδίου μασ, μωρό μου. Εςείσ οι γυναίκεσ … ξζρω ’γω … 
είςαςτε περίεργεσ ϊρεσ-ϊρεσ. Δεν φαντάηομαι να ςου πζραςε από το μυαλό, ότι μ’ ζπιαςε θ 
πρεμοφρα να γίνεισ φιλόςοφοσ.  
 
ΝΛΤΣΑ:  Ρρζπει, όμωσ, να ςου πω γλυκζ μου ότι από τισ πρϊτεσ κιόλασ ςυνεδρίεσ με τον Αργφρθ 
κατάλαβα πωσ θ φιλοςοφία τελικά είναι μια πολφ ωραία εναςχόλθςθ … και κακόλου περιττι, όπωσ 
κζλουν να τθν παρουςιάςουν. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ειδικά για τθν δουλειά μασ, χρυςι μου, εξαιρετικά χριςιμθ. Ελπίηω μόνο τα 
γεγονότα να μθ μασ διαψεφςουν ωσ το τζλοσ. 
 
ΝΛΤΣΑ: Μζχρι τϊρα, δόξα τω Κεϊ, πάμε καλά – νομίηω. Δυο υποκζςεισ μζςα ςε …  πόςο … ςε 
ενάμιςθ μινα ε; …  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Πχι, είναι κάπου τζςςερισ μινεσ.  
 
ΝΛΤΣΑ: Τζςςερισ μινεσ … που ξεκινιςαμε να βάηουμε ςε εφαρμογι το ςχζδιο. Κυμάςαι που 
όρμθςεσ ςτο γραφείο του για να του ηθτιςεισ δικεν τον λόγο που παραςτράτθςα κι ζγινα άκεθ;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Κόντεψε ο καθμζνοσ να πάκει εγκεφαλικό με τθ  εμφάνιςι μου. Με πζραςε για 
τρελό … 
 
ΝΛΤΣΑ: …και μετά ιρκα εγϊ τάχα ανυποψίαςτθ και ςε βρικα μζςα. Και  πζραςαν τζςςερισ μινεσ! 
Από τότε όμωσ που  βάλαμε μπροσ με τισ δυο υποκζςεισ των πελατϊν πζραςε ενάμιςθ μινασ. 
Κακόλου άςχθμα –πιςτεφω. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, βζβαια, δεν λζω … Με τθν πελατεία που ζχει ο Αργφρθσ … Κακά τα 
ψζματα! Λδιωτικά μακιματα φιλοςοφίασ δεν κάνει όποιοσ-όποιοσ … Ο κόςμοσ που πάει εκεί, είναι 
κατά τεκμιριο ευκατάςτατοσ. Να το πεισ ςτον Αργφρθ! Ρρζπει να ςτραφοφμε πρϊτα ςτουσ καλοφσ 
και τουσ πιο εφκολουσ  ςτόχουσ. Ππωσ οι δυο υποκζςεισ που χειριςτικαμε ωσ τϊρα. Ι θ υπόκεςθ 
τθσ ςυμβολαιογράφου που ζχει πιάςει τϊρα. Ρετυχαίνοντάσ τουσ, και τθν αυτοπεποίκθςι μασ 
ιςχυροποιοφμε, και μεγαλφτερθ εμπειρία αποκτάμε. Ο Αργφρθσ ζχει ζνα μεγάλο ςτοκ πελατϊν που 
μασ επιτρζπει  να κάνουμε τισ κατάλλθλεσ επιλογζσ. Ρϊσ τα κατάφερε ο μπαγάςασ όμωσ  μζςα … 
Ρόςοσ καιρόσ είναι που άνοιξε το γραφείο … Δυο χρόνια; 
 
ΝΛΤΣΑ: Α, όχι.. Ρζντε, μπορεί και ζξθ. 
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ΡΑΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ωραία, μζςα ςε ζξθ χρόνια τα κατάφερε να δθμιουργιςει τόςο μεγάλθ πελατεία, 
εγϊ τι να ςου πω … του βγάηω το καπζλο. Κα πρζπει να είναι καλόσ ςτο μπλα-μπλα. Ζτςι; 
 
ΝΛΤΣΑ: Ναι, είναι καλόσ δάςκαλοσ. Και αφοςιωμζνοσ ςτθν φιλοςοφία. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι, το βλζπω, δεν το βλζπω.  
 
ΝΛΤΣΑ: Ροφ να ’ξερε ο άνκρωποσ με ποιον ζμπλεξε …  
 
(Χτυπάει το κουδοφνι). 
 
Ο Αργφρθσ.  
 
(Ρθγαίνει  να ανοίξει και επιςτρζφει) 
 
Είδεσ που ανθςυχοφςεσ. Σου ’πα δεν είναι αφερζγγυοσ. Μπορεί να ’ναι ζτςι λίγο υποτονικόσ, αλλά 
… 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Καλά, δεν είναι ανάγκθ να το κάνουμε και κζμα. Μια κουβζντα είπα.  Δεν βλάπτει 
να ζχουμε τον νου μασ. Φφλα τα ροφχα ςου, να ζχεισ μιςά. Ζτςι, δεν λζνε; 
 
ΝΛΤΣΑ: Ναι, αλλά δεν είμαι κανζνα βλίτο, που δεν ξζρω που πάνε τα τζςςερα. Χρειάηεται κάκε φορά 
να  μου εφιςτάσ τθν προςοχι; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μωράκι μου γλυκό! Για μζνα εξακολουκείσ να είςαι το ανεπιτιδευτο πλάςμα 
μου, που ζχω χρζοσ, ςαν πιο μεγάλοσ, να το προςτατεφω από τισ κακοτοπιζσ …    
 
(Μπαίνει ο Σφμβουλοσ κρατϊντασ  ζναν ντοςιζ)  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καλθςπζρα. Συγνϊμθ που άργθςα, αλλά με τθν κυρία Σταςινοποφλου δεν ξζρεισ πότε 
κα τελειϊςεισ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Α, θ ςυμβολαιογράφοσ, ε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, Συνταξιοφχοσ πια, βζβαια, εδϊ και αρκετά χρόνια. Είναι μια περίπτωςθ που, 
πζρα από τα μακιματα φιλοςοφίασ χρειάηεται κι ζναν ιδιαίτερο χειριςμό.  
 
ΝΛΤΣΑ: Συγνϊμθ, αγάπθ μου, αλλά, αν περιμζνετε να φάτε απόψε από τα χεράκια μου, άδικα κα  
περιμζνετε. Δυςτυχϊσ … δεν μαγείρεψα. Πλθ μζρα ζτρεχα. Μπορϊ, όμωσ, αν κζλετε, να 
παραγγείλω κάτι απζξω. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ:  Εγϊ ζφαγα αργά –και πολφ, μάλιςτα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Α, κι εγϊ, αγάπθ μου … μθν ανθςυχείσ. Θ κυρία Σταςινοποφλου επζμενε, επειδι 
τράβθξε πολφ θ ςυνεδρία μασ, ιταν και το τελευταίο, βλζπεισ, ραντεβοφ μαηί τθσ … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τι εννοείσ  ςταματάει τα μακιματα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, εννοϊ ιταν το τελευταίο από τα ραντεβοφ που είχα κλείςει για ςιμερα. Επειδι, 
λοιπόν, κακυςτεριςαμε, μου πρότεινε να κακίςομε ςτθν πλατεία να τςιμπιςομε κάτι. Δθλαδι, εγϊ 
… Γιατί θ ίδια, λόγω τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ τθσ, ακολουκεί ειδικι δίαιτα. 
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ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δεν πάει καλά, ε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι πολφ ςοβαρά. Οι γιατροί, μου ’πε απόψε, τθσ δίνουν κάπου δυο μινεσ ηωι. 
Ευτυχϊσ, δεν πονάει –δεν ζχει αφόρθτουσ πόνουσ, δθλαδι. Θ καθμζνθ! Θ μεγάλθ αγωνία τθσ είναι 
να τθσ εξθγιςω τι είναι θ ψυχι, αν μετά το φυςικό τζλοσ μασ ςυνεχίηει αυτι να υπάρχει.  
 
ΝΛΤΣΑ: Κι εςφ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγϊ, τι.  
 
ΝΛΤΣΑ: Εςφ, τι τθσ λεσ; Πτι υπάρχει; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι υποχρεωτικά. Υπάρχουν, βζβαια, φιλόςοφοι, μεγάλοι φιλόςοφοι μάλιςτα, όπωσ ο 
Ρλάτων ι ο Καρτζςιοσ, ασ ποφμε, που ιςχυρίηονται ότι οι άνκρωποι αποτελοφνται από ςϊμα και 
ψυχι και ότι, αντίκετα με το ςϊμα που, όπωσ κάκε υλικό αντικείμενο, με τον καιρό φκείρεται και 
τελικά καταςτρζφεται, θ ψυχι είναι άυλθ και άφκαρτθ. Άλλοι φιλόςοφοι, όμωσ, αμφιςβθτοφν τθν 
φπαρξθ τθσ ψυχισ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μεγάλοι φιλόςοφοι; Κζλω να πω, οι φιλόςοφοι που αρνοφνται ότι υπάρχει ψυχι 
είναι κι αυτοί τόςο ςπουδαίοι όςο ο Ρλάτων ι ο Καρτζςιοσ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι ςθμαςία ζχει. Εκείνο που μετράει περιςςότερο είναι αν τα επιχειριματα που 
μεταχειρίηεται κανείσ για να ςτθρίξει τθν άποψι του  είναι ιςχυρά. Και τα επιχειριματα που 
οριςμζνοι φιλόςοφοι επικαλοφνται ζχουν βάςθ. Να ο Χιουμ …, ασ ποφμε … Κυμάςαι τθν ζντονθ 
κουβζντα που είχαμε γι’ αυτόν τθν πρϊτθ φορά που είχεσ ζλκει ςτο γραφείο μου, ζξαλλοσ … Ρόςοσ 
καιρόσ πάει από τότε;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τζςςερισ μινεσ;  Ζτςι δεν είναι μωρό μου; 
 
ΝΛΤΣΑ: Ναι, βζβαια. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο Χιουμ, λοιπόν, παρατθρεί κάτι ζξυπνο κι απλό. Πταν ςκφψομε μζςα μασ, λζει, να 
δοφμε τι είναι εκείνο που ονομάηομε ψυχι, ςυνείδθςθ, εαυτό μασ,  αυτό το άλλο, τζλοσ πάντων, 
πράγμα που λζμε ότι υπάρχει πίςω από το ςϊμα μασ, τι βλζπομε; Εικόνεσ ι παραςτάςεισ των 
πραγμάτων που παρατθροφμε με τισ αιςκιςεισ μασ και εμπειρίεσ που ηιςαμε. Τθν εικόνα του 
χρϊματοσ του τραπεηιοφ εκείνου, τθν παράςταςθ του ιχου τθσ καμπάνασ τθσ εκκλθςίασ, τθν 
εμπειρία από τθν πρϊτθ ςυνάντθςι μασ, κ.λπ., κ.λπ. Αυτό που λζμε «ψυχι», «ςυνείδθςθ», «εαυτό» 
δεν υπάρχει πουκενά, κατά τον Χιουμ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Συγνϊμθ που κα διαφωνιςω πάλι, αλλά δεν ξζρω βρε παιδί μου … να, μου 
φαίνεται εξωφρενικό αυτό που λζει ο Χιουμ: Δεν υπάρχει  μζςα μασ ψυχι! Δεν μπορεί οι εικόνεσ 
μου, οι παραςτάςεισ μου, οι εμπειρίεσ μου να είναι αδζςποτεσ, ςκόρπιεσ μζςα μου, χφμα  από δω 
κι από κει. Κάπου δεν κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ; Θ εντφπωςι μου, να το πω ζτςι απλοϊκά, 
είναι ότι κα πρζπει να φανταςτοφμε τθν ψυχι μασ ςαν ζναν κάδο μζςα μασ, που εντάξει δεν 
μποροφμε να τον δοφμε, να τον αγγίξουμε, ζναν άυλο κάδο, ασ ποφμε, όπου είναι ςυγκεντρωμζνεσ 
οι εικόνεσ,  οι παραςτάςεισ και οι εμπειρίεσ μασ. Αυτόσ, λοιπόν, ο κάδοσ είναι θ ψυχι μασ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (ςτθν Νίτςα) Εςφ τι λεσ; 
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ΝΛΤΣΑ: Κι εγϊ νομίηω ότι θ ψυχι μασ είναι κάτι ςαν αποκθκευτικόσ χϊροσ μζςα μασ. Ναι, ςυμφωνϊ, 
νομίηω, με τον Κϊςτα. Κα προτιμοφςα όμωσ, αντί να παρομοιάηουμε τθν ψυχι μασ με κάδο … μου 
χτυπάει, ξζρεισ,  άςχθμα θ εικόνα αυτι … να λζμε καλφτερα ότι θ ψυχι μασ είναι μια αποκικθ όπου 
φυλάςςονται μζςα οι εικόνεσ, οι παραςτάςεισ και οι εμπειρίεσ μασ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αποκικθ ι κάδοσ, πάντωσ κάτι που υπάρχει μζςα μασ, ξεχωριςτά από το ςϊμα μασ. 
Αυτό δεν εννοείτε;  
 
ΝΛΤΣΑ: Ναι, βζβαια. Άλλο το ςϊμα μασ, που είναι κάτι χειροπιαςτό και φανερό, κι άλλο θ ψυχι μασ, 
που είναι άυλθ, που τθν νιϊκουμε χωρίσ να μποροφμε να τθν παρατθριςουμε. Κζλω να πω, 
δθλαδι, ότι αντίκετα με το ςϊμα, θ ψυχι … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μθν κουράηεςαι … Κατάλαβα. Ασ πάρομε … Υπάρχει κανζνασ κάδοσ εδϊ; Άςε-άςε, δεν 
χρειάηεται, ασ πάρομε αυτόν  τον κάλακο των αχριςτων. Το ίδιο κάνει. Βλζπομε ότι μζςα ςτο 
καλάκι αυτό υπάρχουν ζνα ςωρό πράγματα: χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά …, ζνα μολφβι, μια ςακοφλα, 
ζνα άδειο μπουκαλάκι ...  Αν αδειάςω το καλάκι από ό,τι περιζχει … (αναποδογυρίηει τον κάλακοι 
των αχριςτων αδειάηοντασ ό,τι περιζχει). Λδοφ το καλάκι πάλι! Εξακολουκεί κι ζτςι άδειο να 
υπάρχει κανονικά. Θ φπαρξθ του καλακιοφ, λοιπόν, –όπωσ, επίςθσ, βζβαια, θ φπαρξθ του κάδου ι 
τθσ αποκικθσ– δεν εξαρτάται από το τι περιζχουν. Δεν ςυμβαίνει όμωσ το ίδιο με τθν ψυχι. Αν, 
δθλαδι, αδειάςομε τθν ψυχι από τισ εικόνεσ ι τισ παραςτάςεισ και τισ εμπειρίεσ που περιζχει, θ 
ψυχι εξαφανίηεται κι αυτι μαηί.   
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα, τι λεσ τϊρα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρρόςεξε. Θ ψυχι μασ, όπωσ λζει ο Χιουμ, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια δζςμθ 
παραςτάςεων, εικόνων και εμπειριϊν. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μια ανκοδζςμθ από τριαντάφυλλα, ασ ποφμε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εςφ μπορεί να κοροϊδεφεισ τϊρα …, αλλά ναι, κα μποροφςαμε να παρομοιάςομε τθν 
ψυχι με μια ανκοδζςμθ από τριαντάφυλλα, που, όταν ςκορπιςτοφν αυτά, τα πάρει ο αζρασ και 
χακοφν, θ ανκοδζςμθ δεν υπάρχει πια.  
 
ΝΛΤΣΑ: Μα, καλά ζλεγεσ τζτοια πράγματα ςτθν κα … , τθν ςυμβολαιογράφο, τζλοσ πάντων; Θ 
γυναίκα είναι ςτα πρόκυρα του κανάτου και ςυ τθσ μιλοφςεσ για τθν ψυχι ςαν μια δζςμθ που 
μπορεί να ςκορπιςτεί από δω κι από κει; Και 
 από τθν άλλθ μιλάνε για τθν παρθγοριά τθσ φιλοςοφίασ. Ροιοσ το ’πε, αλικεια, αυτό; Κάποιοσ, 
κυμάμαι, μου ’πεσ ότι το ’πε … ο... 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο Βοικιοσ. Είναι ο τίτλοσ ενόσ βαςικοφ βιβλίου του. Αλλά δεν καταλαβαίνω ποφ είναι 
το πρόβλθμα. Υπάρχει πιο ανϊδυνο πράγμα από το να πεκαίνεισ ςαν να πθγαίνεισ για φπνο; Ππωσ 
όταν κοιμόμαςτε δεν αντιλαμβανόμαςτε οφτε αιςκανόμαςτε τίποτε κι ζτςι, είναι ςαν να μθν 
υπάρχομε κακόλου, το ίδιο, λζει ο Χιουμ, κα ςυμβεί και με τον κάνατό μασ: όλεσ οι εικόνεσ, οι 
παραςτάςεισ και οι εμπειρίεσ, που αποκτιςαμε ςτθν ηωι μασ, κα ςβθςτοφν και, μετά  τθν διάλυςθ 
του ςϊματόσ μασ,  δεν κα μποροφμε οφτε να ςκεφτόμαςτε, οφτε να βλζπομε, οφτε ν’ ακοφμε, οφτε 
να αγαπάμε, οφτε να λυπόμαςτε, οφτε τίποτε άλλο. Αυτό απλά ςθμαίνει: δεν κα υπάρχομε. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δεν κα υπάρχουμε ζτςι όπωσ ξζρουμε ότι υπάρχουμε ωσ τϊρα. Μπορεί, όμωσ, να 
υπάρχουμε κάπωσ αλλιϊσ. Τι, το αποκλείεισ; 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα, τι με ρωτάσ τϊρα. Να ςου πω τι γίνεται μετά τον κάνατό μασ; Εδϊ δεν μποροφμε 
να ξζρομε αν κα ανατείλει αφριο το πρωί ο ιλιοσ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δεν ξζρω αν ξζρεισ εςφ, εγϊ, πάντωσ, ξζρω ότι ο ιλιοσ κα ανατείλει αφριο το 
πρωί. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπα. Και πϊσ είςαι τόςο ςίγουροσ; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ζλα τϊρα. Ο ιλιοσ ανατζλλει κάκε πρωί εδϊ και εκατομμφρια χρόνια.  
 
ΝΛΤΣΑ: Αυτό κα μποροφςαμε να το ποφμε αν ξζραμε ότι κάτι που ςυνζβθ ςτο παρελκόν κα ςυμβεί 
και ςτο μζλλον.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρολφ ςωςτά. Αυτό, όμωσ, δεν μποροφμε να το ξζρομε, γιατί ακόμθ θ φφςθ ςυνεχίηει 
τθν πορεία τθσ. Μζχρι ςιμερα, πράγματι ο ιλιοσ ανζτειλε ομοιόμορφα κάκε πρωί. Από αφριο, 
όμωσ, μπορεί να αρχίςει μια καινοφρια φάςθ τθσ πορείασ θ φφςθσ, και θ φφςθ να μθν 
ςυμπεριφζρεται πια ομοιόμορφα. Οπότε κα μποροφςεσ να πεισ με βεβαιότθτα ότι ο ιλιοσ κα 
ανατείλει αφριο επειδι μζχρι ςιμερα ανζτειλε ομοιόμορφα; Πχι, βζβαια. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα, τότε δεν κα πρζπει να είμαςτε ςίγουροι για τίποτε. 
 
ΝΛΤΣΑ: Ο Χιουμ, παιδί μου, ιταν ςκεπτικιςτισ. Καταλαβαίνεισ;  Αμφζβαλλε για τα πάντα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι και για τα πάντα. Δεν ιταν τρελόσ ο άνκρωποσ να αμφιςβθτεί ότι ζνα κι ζνα 
κάνουν δφο, ότι ζνα άςπρο γαρφφαλλο είναι άςπρο, ότι ζνα τρίγωνο ζχει τρεισ γωνίεσ … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα αυτά είναι ταυτολογίεσ. Δεν μασ λζνε τίποτε απολφτωσ. Μόνθ τθσ θ λζξθ  
«τρίγωνο» μιλάει για ζνα ςχιμα με τρεισ γωνίεσ . Το ίδιο και θ λζξθ «άςπρο»: αναφζρεται ςε κάκε 
πράγμα που είναι άςπρο. Δεν μπορεί, ζνα άςπρο γαρφφαλλο να μθν είναι άςπρο, Ζτςι δεν είναι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αςφαλϊσ. Ο Χιουμ δεν λζει τίποτε διαφορετικό. Πλεσ οι ταυτολογίεσ, υποςτθρίηει, 
είναι, όπωσ είπεσ κι εςφ, υποχρεωτικά αλθκείσ, με τθν ζννοια ότι κανζνασ μασ δεν ζχει τθν 
δυνατότθτα να τισ αμφιςβθτιςει. Ρζρα, όμωσ, από τισ ταυτολογίεσ, υπάρχουν και οι προτάςεισ με 
τισ οποίεσ περιγράφομε τα γεγονότα, τι γίνεται δθλαδι ςτον κόςμο. Πλεσ αυτζσ οι προτάςεισ που 
περιγράφουν γεγονότα είναι αμφιςβθτιςιμεσ. Ακόμθ και οι νόμοι τθσ φφςθσ, που περιγράφουν τι 
ιςχφει ςτον κόςμο, όςο κι αν  μασ δίνουν τθν εντφπωςθ ότι είναι ακατάλυτοι, είναι απλζσ 
υποκζςεισ, που μπορεί να μθν είναι ςωςτζσ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Σοβαρά; Δθλαδι αυτό που μασ λζνε οι φυςικοί ότι το νερό βράηει ςτουσ 100 
βακμοφσ Κελςίου μπορεί να μθν ιςχφει; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν λζει ακριβϊσ αυτό ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Αλλά, τι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πτι όταν το νερό, που βάηομε να ηεςτακεί, φτάςει ςτουσ 100 βακμοφσ Κελςίου, 
πρζπει να περιμζνομε ότι κα αρχίςει να κοχλάηει, να βράηει. Ρρζπει! Το ίδιο υποκζτομε και με τον 
νόμο για τθν διαςτολι των μετάλλων, ςφμφωνα με τον οποίο λζμε ότι, αν ζνα μζταλλο κερμανκεί, 
αυτό πρζπει να διαςταλεί. Γενικά, οι νόμοι τθσ φφςθσ μιλάνε για γεγονότα που το ζνα είναι θ αιτία 
και το άλλο το αποτζλεςμα ζτςι, ϊςτε, όταν ςυμβεί το ζνα, θ αιτία, να ακολουκιςει αναγκαςτικά το 
άλλο, το αποτζλεςμα. 
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ΝΛΤΣΑ: Θ αρχι τθσ αιτιότθτασ! 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ακριβϊσ. Πλθ θ γνϊςθ μασ, για το τι ςυμβαίνει ςτον κόςμο ςτθρίηεται ςτθν αρχι τθσ 
αιτιότθτασ. Οι επιςτιμονεσ, ο κακζνασ τουσ ςτο πεδίο τθσ ζρευνάσ του, αλλά και εμείσ ςτθν 
κακθμερινι ηωι μασ προςπακοφμε μανιωδϊσ να βροφμε τισ αιτίεσ των πραγμάτων, γιατί νομίηομε 
ότι, κατζχοντάσ τεσ, κα ξζρομε με βεβαιότθτα εκείνο που κα ςυμβεί μετά. (ςτον Ραπαδόπουλο) Να, 
θ Νίτςα ξζρει. Το ’χομε ςυηθτιςει αυτό το κζμα ςτθν ςυνεδρία για τον Χιουμ, και μπορεί να ςου 
εξθγιςει. Ζτςι δεν είναι, κοφκλα μου. Κυμάςαι; Μμμ; 
 
ΝΛΤΣΑ: Ρϊσ, πϊσ, αςφαλϊσ. Να πω; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ραρακαλϊ. 
 
ΝΛΤΣΑ:  Ασ πάρουμε, ςαν παράδειγμα, τθν περίπτωςθ, του νεροφ που βράηει ςτουσ 100 βακμοφσ 
Κελςίου … Εντάξει; Σφμφωνα με τθν αρχι τθσ αιτιότθτασ υποκζτουμε τρία πράγματα:  πρϊτον τθν 
αιτία, που είναι οι 100 βακμοί Κελςίου που δείχνει το κερμόμετρο, δεφτερον το αποτζλεςμα που 
είναι ο βραςμόσ του νεροφ και τρίτον ο αναγκαίοσ δεςμόσ που υπάρχει μεταξφ αιτίασ και 
αποτελζςματοσ. Εντάξει; Από τουσ τρεισ αυτοφσ ςυντελεςτζσ τθσ αιτιότθτασ, μόνο για τθν αιτία και 
το αποτζλεςμα ζχουμε δικαίωμα να μιλάμε. Μποροφμε να δοφμε, χρθςιμοποιϊντασ το 
κερμόμετρο, πότε θ κερμοκραςία φτάνει ςτουσ 100 βακμοφσ Κελςίου, όπωσ μποροφμε να δοφμε 
πότε το νερό αρχίηει να βράηει, όταν το δοφμε να κοχλάηει. Τον αναγκαίο δεςμό όμωσ που λζγεται 
ότι υπάρχει ανάμεςα ςτα δυο αυτά γεγονότα δεν τον βλζπουμε! (ςτον Ραπαδόπουλο) Τον βλζπεισ 
εςφ πουκενά; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά είμαςτε υποχρεωμζνοι να δεχκοφμε ότι υπάρχει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπα, γιατί; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Γιατί πάντοτε όποτε είδαμε το κερμόμετρο, το οποίο είχαμε βυκίςει ςτο νερό 
που βάλαμε να ηεςτακεί, να φτάνει τουσ 100 βακμοφσ, βλζπαμε μετά και το νερό να κοχλάηει. Κι 
αυτό ςυνζβθ άπειρεσ φορζσ, χωρίσ ποτζ καμιά εξαίρεςθ. Είναι δυο γεγονότα που πάντοτε το ζνα 
διαδζχεται το άλλο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ακριβϊσ, ιρκεσ ςτα λόγια του Χιουμ: ότι θ αιτιότθτα, θ ςχζςθ αιτίασ και 
αποτελζςματοσ, είναι μια ςχζςθ μεταξφ δυο γεγονότων που το ζνα διαδζχεται το άλλο 
απαρζγκλιτα, και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει μεταξφ τθσ αιτίασ και του αποτελζςματοσ κάτι μζςα 
τουσ, ζνασ αναγκαίοσ δεςμόσ, που τα ενϊνει. Απλϊσ ςυμβαίνει ωσ τϊρα το ζνα να ακολουκεί 
ςτακερά κι απαρζγκλιτα το άλλο. Να! Κι ο ςκφλοσ μου κάκε φορά που τον χτυπάω ελαφρά ςτο 
κεφάλι κα μετά του  δίνω να φάει, από ζνα ςθμείο και μετά ςυνδζει ο καθμζνοσ τα δυο αυτά 
γεγονότα και περιμζνει ότι μόλισ δεχκεί το χτφπθμα ςτο κεφάλι κα ακολουκιςει και το φαΐ. Μια 
ςυνικεια είναι. Ζχομε ςυνθκίςει να βλζπομε τα γεγονότα με ζναν  οριςμζνο τρόπο, ςαν αιτίεσ και 
αποτελζςματα που οι μεν γεννάνε τα δε. Αλικεια, πόςα πράγματα, όμωσ, που τα ’χομε ςυνθκίςει, 
τελικά αποδεικνφονται ότι δεν είναι ζτςι όπωσ ςυνθκίςαμε να τα βλζπομε.      
 
ΡΑΔΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Κζλεισ να πεισ, δθλαδι … ι μάλλον ο Χιουμ λζει ότι δεν υπάρχει αντικειμενικι 
γνϊςθ, ότι είμαςτε κφματα τθσ ςυνικειασ; Μα, αυτό είναι φοβερό! Τότε όλοσ αυτόσ ο πολιτιςμόσ 
που αιϊνεσ τϊρα, τι λζω που εκατομμφρια χρόνια, ζςτθςε ςιγά-ςιγά ο άνκρωποσ είναι μια χίμαιρα! 
Ζνα δθμιοφργθμα τθσ ςυνικειασ, πρόκειται για ζναν παραπλανθτικό φακό μπροςτά μασ που μασ 
εμποδίηει να δοφμε τα πράγματα όπωσ είναι ςτ’ αλικεια. Αλλά το πιο φοβερό ξζρεισ ποιο είναι; 
Εντάξει! Να βγάλω τον παραπλανθτικό φακό  από μπροςτά μου! Να τον ςπάςω! Να τον κάνω χίλια 
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κομμάτια, να τινάξω από πάνω μου τθν ςυνικεια που με κρατάει ςκλάβο τθσ … Και λοιπόν; Τι κα 
γίνει μετά; Κα ξεφφγουμε από τθν  ςυνικεια που ωσ τϊρα ζχει παγιωκεί μζςα μασ, για να πάμε 
όμωσ ποφ; Σε μια άλλθ ςυνικεια που κα αρχίςουμε πάλι να δθμιουργοφμε ςιγά-ςιγά; Με άλλα 
λόγια μπροςτά μασ ανοίγονται δυο δρόμοι … Μπροσ γκρεμόσ και πίςω ρζμα, δθλαδι. Σκζφτομαι 
τθν καθμζνθ τθν ςυμβολαιογράφο. Να βρίςκεται ςτα πρόκυρα του κανάτου και να ακοφει εςζνα να 
τθσ μιλάσ για τθν ματαιότθτα από τθν οποία ό,τι κι αν κάνει ο άνκρωποσ δεν μπορεί να ξεφφγει. 
Εκτόσ κι αν … Εκτόσ κι αν το κάνεισ επίτθδεσ. Να τθν διαλφςεισ τθν κακομοίρα τθν γυναίκα. Να τθν 
ξαποςτείλεισ μια ϊρα αρχφτερα. Ε, μθ μου πεισ. Είςαι γάτα. Και δεν ςου φαίνεται, λοιπόν. 
Φαντάηομαι να ζχεισ μαηζψει τισ πλθροφορίεσ που ςου ’πα –ποφ δουλεφουν οι γιοι τθσ, τθν 
οικογενειακι κατάςταςι τουσ, τισ ςυνικειζσ τουσ, τθ ςχζςθ τουσ με τθ μάνα τουσ … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (δείχνοντασ τον ντοςιζ) Τα ’χω εκεί μζςα όλα. Νομίηω, όμωσ, ότι καλά κα ’ταν να μθν 
αναλάβεισ δράςθ όςο ηει θ κα Σταςινοποφλου. Δεν κα κρατιςει, άλλωςτε, και πολφ. Ππωσ ςασ είπα 
οι γιατροί τθσ δίνουν δυο μινεσ. 
 
ΡΑΣΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα τι είναι αυτά που λεσ; Είςαι καλά; Μςα-ίςα τϊρα, που ηει θ γριά, μπορεί να 
πιάςει ο εκβιαςμόσ μασ καλφτερα. Θ Νίτςα πιγε ςιμερα, όπωσ με ενθμζρωςε, ςτο 
υποκθκοφυλακείο και …  Καλφτερα να ςτα ’πει θ ίδια. 
 
ΝΛΤΣΑ: Ρραγματικά ζχει γίνει μεγάλθ κομπίνα. (ςτον Σφμβουλο) Θ κυρία κατάφερε να βάλει ςτο χζρι 
ολόκλθρθ δαςικι ζκταςθ του δθμοςίου. Κι ζχει κάνει τα ςυμβόλαια, όπωσ μου είπε ο δικθγόροσ, 
γιατί πιγα με δικθγόρο ςτο υποκθκοφυλακείο, τηι-τηι, να μθν μπορείσ να τθν πιάςεισ πουκενά.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα τι κάνετε, ρε παιδιά. Κα καοφμε. Οι δουλειζσ αυτζσ πρζπει να γίνονται μυςτικά. Κι 
εςφ πασ και μου φωνάηεισ δικθγόρο; 
 
ΝΛΤΣΑ: Μθ φοβάςαι αγάπθ μου. Ζχουν γνϊςιν οι φφλακεσ. Τι νομίηεισ, ζβγαλα κανζνα δελτίο 
ειδιςεων; Απλϊσ πιρα ζναν γνωςτό μου δικθγόρο … Τον ξζρει ο Κϊςτασ … ο Δίντςασ. Να κάνει ζναν  
ςυνικθ ζλεγχο ςυμβολαίων. Τυπικά πράγματα. Να ξζρουμε ποφ πάμε …  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Τζλοσ πάντων. Το κζμα είναι ότι μασ ςυμφζρει να κάνουμε τθν δουλειά όςο ηει θ 
γριά. Γιατί, εντάξει, πεσ ότι μετά το κάνατό τθσ, χτυπάμε τθν πόρτα ςτουσ δυο γιουσ τθσ και τουσ 
λζμε «κοιτάξτε, θ μάνα ςασ ζκανε αυτιν τθν καταπάτθςθ ζκταςθσ του Δθμοςίου. Αν κζλετε να μθν 
αρχίςουν να ςκαλίηουν τθν υπόκεςθ με όποιεσ ςυνζπειεσ μπορεί να ζχει αυτό ςτθν κτθματικι ςασ 
περιουςία, ρίξτε τα». Εγϊ δζχομαι, όπωσ μασ ζχεισ πει, ότι είναι καλοί κι αξιοπρεπείσ κφριοι, και ότι, 
για να μθν ζχουν  τραβιγματα, κα ςυμφωνιςουν μαηί μασ ςτο ποςό που κα καταλιξουμε. Αυτό 
είναι το καλό ςενάριο. Υπάρχει, όμωσ, και το κακό: να μθν ςυμφωνιςουν τα παιδιά. Οπότε; Ενϊ, αν 
όςο ηει θ γριά, πάμε και τθσ ςφυρίξουμε ότι ξζρουμε τι λαδιά ζχει κάνει και ότι, για να μθν 
προβοφμε ςε αποκαλφψεισ, κα πρζπει να μασ δϊςει τόςα, τι νομίηεισ; Δεν κα υποκφψει; Κα ’κελε 
ποτζ να φφγει από τον κόςμο αυτό με τθν ιδζα ότι πίςω τθσ μετά κα λζνε ότι ιταν μια 
απατεϊνιςςα; Μςα-ίςα που εγϊ πιςτεφω ότι κα πίεηε τα παιδιά τθσ να ενδϊςουν ςε ό,τι τουσ 
ηθτάμε, για να ςϊςει τθν υςτεροφθμία τθσ. Γι’ αυτό, ξζχαςζ το. Τϊρα πρζπει να δράςουμε, πριν τα 
τινάξει θ γριά. Λοιπόν, εγϊ πάω για φπνο. Να πάρω και το ντοςιζ να δω τι ζχεισ μαηζψει. Κα τα 
ποφμε αφριο. Καλθνφχτα. 
 
(Φεφγει) 
 
ΝΛΤΣΑ: Γιατί είςαι ζτςι; Καλά ςου λζει ο Κϊςτασ. Είναι κρίμα μια ςίγουρθ περίπτωςθ και με γερι 
μπάηα, να πάει χαμζνθ, γιατί δεν υπολογίςαμε ςωςτά τον χρόνο. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το καταλαβαίνω. Αλλά πϊσ μπορϊ να φερκϊ ζτςι ςτθν γυναίκα αυτι. Ιταν πάντα, κι 
είναι ακόμθ βζβαια, τόςο γενναιόδωρθ μαηί μου! Με ζβαλε ςτο ςπίτι τθσ, μου εμπιςτεφκθκε τόςα 
πράγματα από τθ ηωι τθσ, με γνϊριςε ςτα παιδιά τθσ, μου εκμυςτθρεφτθκε τθν αρρϊςτια τθσ, μου 
ηθτάει να τθσ ςυμπαραςτακϊ … Κι εγϊ, διαγράφοντάσ τα όλα αυτά, να πάω να τθσ πετάξω 
κατάμουτρα «είςαι μια απατεϊνιςςα». 
 
ΝΛΤΣΑ: Μα, εςφ δεν κα ζλκεισ ςε καμιά επαφι μαηί τθσ. Να, με τουσ άλλουσ δυο πελάτεσ 
εμφανίςτθκεσ εςφ πουκενά; Να αποκαλυφκείσ εςφ, ο τροφοδότθσ μασ; Αλίμονο! Να διαρρεφςει ότι 
αλιεφουμε τα κφματά μασ μζςα από τθν πελατεία του γραφείου ςου; Χακικαμε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι ςθμαςία ζχει για μζνα, αν κα παρουςιαςτϊ ο ίδιοσ μπροςτά τθσ, να 
διαπραγματευτϊ μαηί τθσ. Θ ιδζα ότι ςασ τθν παρζδωςα να τθν καταςπαράξετε με ςκοτϊνει. 
 
ΝΛΤΣΑ: Κάτςε τϊρα, γιατί ςαν πολφ τραγικά τα λεσ. Δθλαδι, θ κυρία είναι ακϊα και πάμε εμείσ να 
τθν μπλζξουμε; Μθ τρελακοφμε, ςε παρακαλϊ. Πχι πεσ μου: ζκανε ι δεν ζκανε απατεωνιά; Και τι 
απάτθ. Καραμπινάτθ. Άντε τϊρα από ’κει πζρα.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είπα εγϊ, όχι; Αλλά, ασ πάνε να τθν βροφνε άλλοι, οι αρμόδιοι. Πχι να μπω εγϊ ςτθν 
μζςθ. 
 
ΝΛΤΣΑ: Μα και με τουσ δυο άλλουσ πελάτεσ ςου το ίδιο δεν ζγινε; Εκεί δεν είχεσ τφψεισ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα ποιοσ ςου ’πε ότι δεν είχα και μ’ εκείνουσ τφψεισ. Τισ πρϊτεσ νφχτεσ οι ενοχζσ μου 
δεν με άφθναν να κοιμθκϊ. Υπζφερα πολφ. 
 
ΝΛΤΣΑ: Μετά, όμωσ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μετά, εντάξει θρζμθςα. 
 
ΝΛΤΣΑ: Είδεσ; Με τον καιρό τα πράγματα καταλαγιάηουν. Και τϊρα, με τθν ςυμβολαιογράφο, ζτςι 
κα γίνει. Κα δεισ. Στθν αρχι, μπορεί να νιϊκεισ άβολα, ςε καταλαβαίνω. Αλλά μετά ςιγά-ςιγά, με 
τον καιρό, όλα κα πάρουν τθ κζςθ τουσ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγϊ ευχαρίςτωσ να παραιτθκϊ. Δεν μπορϊ να αντζξω αυτιν τθν φκορά κάκε φορά 
που κα εκβιάηομε κάποιον από τουσ πελάτεσ του γραφείου μου. Σε παρακαλϊ, πεσ ςτον Κϊςτα, δεν 
μπορϊ άλλο. Μθν με υπολογίηετε εμζνα πια.   
 
ΝΛΤΣΑ: Μα τι είναι αυτά που λεσ τϊρα. Συμφϊνθςεσ καλά-καλά, και τϊρα λεσ «άντε κόψτε το λαιμό 
ςασ». Κα μποροφςεσ από τθν αρχι να πεισ ότι δεν μϋ ενδιαφζρει θ πρόταςι ςασ.  Τϊρα, είναι αργά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι εννοείσ; 
 
ΝΛΤΣΑ: Πτι, αν επιμείνεισ, εςφ κα είςαι το τελευταίο κφμα εκβιαςμοφ τθσ επιχείρθςισ μασ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρϊσ, δθλαδι. Με απειλείσ ότι, αν δεν ςυνεχίςω, κα με καταγγείλετε ςτθν αςτυνομία; 
 
ΝΛΤΣΑ: Κα το κεωροφςα περιττό. Εκείνο που κα μποροφςαμε απλϊσ να κάνουμε εμείσ είναι να 
φροντίςουμε να πλθροφορθκεί ζνασ από τουσ πελάτεσ του γραφείου ςου πϊσ εκβιάςτθκαν δυο 
άλλοι πελάτεσ ςου. Από ϋκει και πζρα φυςικό είναι να μεταφζρει αυτόσ τθν πλθροφορία ςε κάποιον 
άλλο πελάτθ, και πάει λζγοντασ, μζχρι κάποιοσ τελικά να καταγγείλει ςτθν αςτυνομία το γραφείο 
ςου, ςαν μια επιχείρθςθ εκβιαςτϊν.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ζτςι, όμωσ, θ μπάλα κα πάρει μαηί κι εςζνα και τον Κϊςτα. 
 
ΝΛΤΣΑ: Θ εκδίκθςθ είναι τόςο γλυκιά, που τίποτε, καμιά απειλι, κανζνασ κίνδυνοσ δεν φτάνει για να 
τθν ςταματιςει … Λοιπόν, διάλεξε: εκβιαςτισ ι κφμα εκβιαςμοφ;  Τι προτιμάσ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Νομίηεισ ότι είναι καλφτερα να προετοιμάςω εγϊ τθν κα Σταςινοποφλου ι να τθν 
αφιςω να αιφνιδιαςτεί μια και καλι, όταν πάει να τθν βρει ο Κϊςτασ για να διαπραγματευκεί μαηί 
τθσ; 
 
ΝΛΤΣΑ: Τι να ςου πω, αγάπθ μου. Καλφτερα ςυηιτθςζ το αφριο με τον Κϊςτα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρεσ μου, ςε παρακαλϊ. Εςφ … εςφ … τι λεσ;  
 
 ΝΛΤΣΑ: Είςαι ςίγουροσ ότι δεν πεινάσ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι μάτια μου. Μιπωσ πεινάσ εςφ, και ντρζπεςαι να το πεισ; 
 
ΝΛΤΣΑ: Εγϊ, ξζρεισ καλά ότι, όταν κζλω κάτι, το λζω ευκζωσ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δθλαδι, τι κεσ να πεισ τϊρα; Πτι εγϊ όταν κζλω κάτι, κρφβομαι; 
 
ΝΛΤΣΑ: Είπα εγϊ κάτι τζτοιο; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν το είπεσ, αλλά λζω μιπωσ το εννοείσ. 
 
ΝΛΤΣΑ: Είςαι ςυ ζνασ, αγάπθ μου. 
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ΤΛΤΘ ΡΑΞΘ 
(Ύςτερα από ζναν χρόνο περίπου ς’  ζνα επαγγελματικό  γραφείο, το ίδιο με τθσ Πρώτθσ Πράξθσ) 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: … Eμζνα με ρϊτθςεσ που του ’πεσ τθν άλλθ εβδομάδα. Ε; Ξζρω ’γω τι μπορεί να 
ςυμβεί εντωμεταξφ; Κυμάςαι τι ζγινε με τον άλλο. Συμφωνιςαμε καλά-καλά, κανονίςαμε και τθν 
αμοιβι και τελικά, αφοφ μασ πιγαινε από εβδομάδα ςε εβδομάδα και από μζρα ςε μζρα, μασ τθν 
κοπάνιςε ο κφριοσ ςτο εξωτερικό. Δεν πα να τον καταγγείλεισ όπου  κεσ, ςτα τζτοια του εκεί που 
είναι.  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ε, καλά εδϊ δεν είναι ίδια περίπτωςθ. Ο Κολοβόσ δεν μπορεί να τθν κοπανιςει 
όπωσ ο άλλοσ –το ’χω ψάξει καλά. Απλϊσ, με παρακάλεςε να του δϊςω μερικζσ μζρεσ να μαηζψει 
τα λεφτά. Εδϊ που τα λζμε κιόλασ 60.000 ευρϊ που του ηθτάμε, δεν είναι μφγεσ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κι αν του τφχει κάτι αφριο;  Ρεκάνει ασ ποφμε … 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ε, καλά τϊρα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι «ε, καλά τϊρα». Ρεσ ότι ςυμβαίνει, ςου λζω ’γω… Εμείσ, κα τα ’χουμε χάςει τα 
λεφτά; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Και τι κεσ να κάνω τϊρα: να πάω να του πω «ςυγνϊμθ, δεν ιςχφει θ παράταςθ 
που ςου ’δωςα, ςκάςτα, γιατί αφριο κιόλασ πθγαίνω ςτθν υπθρεςία ςου και ςε καταγγζλλω για 
πλαςτογράφθςθ τθσ θλικίασ ςου»; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ακριβϊσ, αυτό κζλω να κάνεισ. 
 
ΝΛΤΣΑ: Ε, όχι, αγάπθ μου. Είςαι υπερβολικόσ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγϊ; Φταίω εγϊ που ο ςφηυγόσ ςου τα ’κανε μοφςκεμα; Αν εντωμεταξφ πεκάνει ο 
Κολοβόσ, τι κα λεσ, ζφταιγε θ κυρά Μαρία; Δεν μου απαντάσ.  Ζχω άδικο; 
 
ΝΛΤΣΑ: Χριςτζ μου, δεν το πιςτεφω. Ρϊσ ζγινεσ ζτςι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ππωσ με ικελεσ αγάπθ μου; 
 
ΝΛΤΣΑ: Εγϊ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εςφ κι αυτόσ μαηί. Κυμάςαι πριν κανζνα χρόνο, ςτο ςπίτι … ; Δεν είχε πεκάνει ακόμθ θ 
Σταςινοποφλου. Σε είχα παρακαλζςει να μείνω απζξω από τθν υπόκεςι τθσ. Και τι μου ’πεσ, 
κυμάςαι; «Διάλεξε: εκβιαςτισ ι κφμα εκβιαςμοφ;». Και  διάλεξα: εκβιαςτισ. Ιταν αυτό που κζλατε 
εςφ κι αυτόσ. Απλϊσ, από τθν ςτιγμι που κατζλθξα οριςτικά πια να γίνω εκβιαςτισ, αποφάςιςα να 
γίνω ζνασ ςωςτόσ εκβιαςτισ –χωρίσ ςυναιςκθματιςμοφσ, χωρίσ αναςτολζσ, χωρίσ ταλαντεφςεισ, με 
ςαφείσ ςτοχεφςεισ. Είναι βαςικι μου αρχι, πρζπει να ςου πω, όταν αποφαςίηω να κάνω μια 
δουλειά, να τθν κάνω καλά. Το ίδιο δεν ζκανα και με το γραφείο αυτό, ξεκινϊντασ το; Κι αν κρίνω 
από τον αρικμό των πελατϊν του γραφείου, δεν νομίηω να τα πιγα κι άςχθμα. 
 
ΝΛΤΣΑ: Πχι, βζβαια, κάκε άλλο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ωραία, μθν απορείσ τϊρα που είμαι ζνασ ςκλθρόσ εκβιαςτισ. Εςείσ με παραςφρατε να 
γίνω κάτι που όχι μόνο δεν είχε περάςει από το μυαλό μου αλλά, μπορϊ να ςασ διαβεβαιϊςω, το 
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απεχκανόμουν κιόλασ. Γιατί διαμαρτφρεςκε, λοιπόν, τϊρα γι’ αυτό που με ςπρϊξατε να γίνω. Δικό 
ςασ επινόθμα είμαι.   
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Λίγθ ευελιξία, όμωσ, δεν βλάπτει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρρακτικά, δεν ξζρω. Μπορεί να βολεφει, μπορεί και όχι.. Από θκικι άποψθ είναι που 
δεν ςυμφωνϊ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δθλαδι, τι κζλεισ να πεισ … δεν κατάλαβα … ότι ζνασ ευζλικτοσ εκβιαςτισ είναι 
θκικά επιλιψιμοσ, αλλά  ζνασ ςκλθρόσ εκβιαςτισ δεν είναι; Αυτό κζλεισ να πεισ; 
 
ΝΛΤΣΑ: Συγνϊμθ, εςφ δεν ζλεγεσ ότι υποςτιριηε  ο Χιουμ, πωσ το κριτιριο, για το τι είναι ςωςτό 
πρζπει να είναι θ ςυμπάκειά μασ προσ τουσ άλλουσ, ότι οφείλουμε να δοφμε αν από αυτό που πάμε 
να κάνουμε ωφελοφνται κάποιοι ςυνάνκρωποί μασ, διαφορετικά, το να κζλουμε να κάνουμε κάτι 
που ικανοποιεί μόνο τον εαυτοφλθ μασ  δεν είναι θκικά ςωςτό; Αυτό δεν ζλεγεσ;  Ζνασ ευζλικτοσ 
εκβιαςτισ, λοιπόν, που δίνει κάποιο περικϊριο ςτο κφμα του να αναςάνει … δεν λζω ότι είναι 
άγιοσ, αλλά ςαφϊσ δείχνει κάποια ςυμπάκεια ςτο κφμα μου, ςε αντίκεςθ με τον απόλυτο, 
αυταρχικό και ςκλθρό εκβιαςτι που ηθτάει να το ςτραγγαλίςει.   
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ρζρα από αυτό όμωσ, υπάρχει και το άλλο. Εςφ … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κα ςταματιςετε, επιτζλουσ, να με βομβαρδίηετε ο ζνασ από ’δω κι ο άλλοσ από ’κει; 
Άντε μθν πάρω το ανκοδοχείο και να ςασ το πετάξω ςτο κεφάλι. Άκουςε, γλυκιά μου, θ αράχνθ  
πιάνει τθν μφγα και τθσ ρουφάει όλα τα υγρά από μζςα τθσ μζχρι να τθν ςκοτϊςει και μετά τθν 
αφινει να κρζμεται πάνω ςτον ιςτό τθσ δίνοντάσ μασ τθν εντφπωςθ ότι είναι ηωντανι. Είναι νομίηεισ 
θ αράχνθ, επειδι ςκοτϊνει με αυτόν τον πλάγιο τρόπο, λιγότερο αιμοβόρα από τθν φαινα που 
χυμάει κατευκείαν πάνω ςτο κφμα τθσ και το καταςπαράςςει; Ναι, πράγματι είπα ότι θ ςυμπάκεια 
προσ τουσ άλλουσ είναι, όπωσ υποςτιριξε ο Χιουμ, ο ρυκμιςτικόσ παράγοντασ τθσ θκικισ 
ςυμπεριφοράσ μασ. Αλλά θ ςυμπάκεια από μόνθ τθσ δεν λζει τίποτε: είναι μια γενικι και 
αφθρθμζνθ ςχζςθ –ζνα πουκάμιςο αδειανό, όπωσ λζει ο ποιθτισ.  Αν ςου πω ότι ςυμπακϊ ζναν 
αναξιοπακοφντα, τι κα καταλάβεισ. Κα πρζπει, προφανϊσ, για να μπορζςεισ να αξιολογιςεισ τθν 
ςυμπάκειά μου προσ τον αναξιοπακοφντα, να ξζρεισ πϊσ τον ςυμπακϊ: Ραρθγορϊντασ τον με 
παραινζςεισ, ςυμβουλζσ κι ενκαρρυντικά λόγια; Δίνοντάσ του κάποια ελεθμοςφνθ; Βρίςκοντάσ του 
δουλειά; Εκείνο, δθλαδι, που κρίνομε δεν είναι θ ίδια θ ςυμπάκεια, αλλά ο τρόποσ που τθν 
εκφράηομε. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Εγϊ δεν καταλαβαίνω ποφ κολλάνε όλα αυτά που λεσ με εκείνο που μου είπεσ 
πριν … Βζβαια δεν το πεσ κατάμουτρα, αλλά ςαφϊσ το άφθςεσ να εννοθκεί –ότι, δθλαδι, ζνασ 
ανυποχϊρθτοσ εκβιαςτισ δεν είναι θκικά επιλιψιμοσ, ςε αντίκεςθ με ζνα ευζλικτο εκβιαςτι, που 
είναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κοίτα το τι πρζπει να κάνει κανείσ είναι ηιτθμα δικισ του επιλογισ. Μζςα ςε μία 
κοινωνία και ςε ζνα κόςμο όπου υπάρχουν νόμοι και αρχζσ που μασ επιβάλλονται χωρίσ να το 
ζχουμε αποφαςίςει οι ίδιοι, ευτυχϊσ υπάρχει ζνα πεδίο όπου είμαςτε ελεφκεροι να επιλζξουμε 
πϊσ κα πράξουμε, πϊσ κα ηιςουμε –και αυτό είναι θ θκικι. Αςφαλϊσ και δεν μπορϊ να 
παραβλζψω ι να αλλάξω το φυςικό νόμο τθσ βαρφτθτασ. Μπορϊ, όμωσ, να αποφαςίςω πϊσ πρζπει 
να ηιςω, να επιλζξω τισ αρχζσ πϊσ πρζπει να ςυμπεριφζρομαι ςτθν τάδε ι τθ δείνα περίπτωςθ. Εγϊ 
αποφαςίηω και εγϊ αναλαμβάνω τθν ευκφνθ για τισ αποφάςεισ μου αυτζσ. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Δθλαδι ό,τι κατεβάςει θ κοφτρα του κακενόσ είναι και θκικό; 
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ΝΛΤΣΑ: Μα, ζτςι που τα λεσ οδθγοφμαςτε ςε ζναν  ακραίο υποκειμενιςμό. Εγϊ, όμωσ, ξζρω ότι θ 
θκικι ζχει δεςμεφςεισ που ςε περιορίηουν ςτο τι πρζπει να κάνεισ . Κι εςφ τϊρα … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγϊ τι; Είπα εγϊ ότι θ θκικι δεν ζχει δεςμεφςεισ;  
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Α, εςφ κα μασ τρελάνεισ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν δεςμεφςεισ ςτθν θκικι. Απλϊσ, τισ δεςμεφςεισ αυτζσ τισ βάηομε οι ίδιοι 
ςτον εαυτό μασ.  Οι δεςμεφςεισ που μασ επιβάλλουν οι νόμοι του κράτουσ και τθσ φφςθσ δεν 
εξαρτϊνται από μασ. Δεν αποφαςίηω εγϊ να πλθρϊνω φόρουσ ςτο κράτοσ, δεν αποφαςίηω εγϊ που 
ζνα ςϊμα, το ςϊμα μου, πζφτει όταν μείνει ελεφκερο ςτον αζρα. Ρρόκειται για νόμουσ που 
υπάρχουν ανεξάρτθτα από μζνα. Στο χζρι μου, ωςτόςο, είναι να τθρϊ τισ υποςχζςεισ μου ι όχι. Από 
τθν ςτιγμι, όμωσ, που κα αποφαςίςω τι πρζπει να κάνω, είμαι υποχρεωμζνοσ, κάτω από τισ ίδιεσ 
ςυνκικεσ, να κάνω το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχουν θκικά επιλιψιμεσ αρχζσ. Οι θκικζσ αρχζσ γίνονται  
επιλιψιμεσ όταν, ενϊ τισ ζχομε υιοκετιςει, δεν τισ τθροφμε. Από τθν  άποψθ αυτι, λοιπόν, κι ζνασ 
εκβιαςτισ που είναι ςυνεπισ προσ τθν απόφαςι του να γίνει εκβιαςτισ, δεν μπορεί να είναι θκικά 
επιλιψιμοσ.  
 
ΝΛΤΣΑ: Μα τι είναι αυτά που λεσ. Βγεσ ζξω τϊρα και πεσ: κυρίεσ και κφριοι, είμαι ζνασ ςτυγνόσ 
εκβιαςτισ. Φαντάηεςαι, τι κα γίνει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ξζρω: τθσ κακομοίρασ. Κα ορμιξουν όλοι επάνω μου να με βρίςουν, να με φτφςουν, 
να με κτυπιςουν να με … ξεςκίςουν. Ενϊ, αν κάποιοσ μζςα ςτο πλικοσ φωνάξει για μζνα: ιδοφ 
κυρίεσ και κφριοι, ζνασ αλτρουιςτισ!, κα ζλκουν όλοι κοντά μου να με ςθκϊςουν ςτουσ ϊμουσ των 
επευφθμϊντασ με. Φαντάηομαι ότι κα κζλανε να ηουν ςε μια κοινωνία όπου όλοι μασ κα είμαςτε 
αλτρουιςτζσ. Αυτι κα ιταν, γι’ αυτοφσ, θ ιδανικι κοινωνία να ηει κανείσ. Τι λζτε κι ςεισ; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μόνο που δεν υπάρχει τζτοια κοινωνία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ευτυχϊσ! 
 
ΝΛΤΣΑ: Ευτυχϊσ; Γιατί, ευτυχϊσ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κα ςασ πω μια ιςτορία … Μου τθν είχε πει ο μακαρίτθσ ο πατζρασ μου ςαν ανζκδοτο. 
Κάποτε ςε ζνα μοναςτιρι ο θγοφμενοσ ζλαβε ζνα καλάκι ςταφφλια. Ο θγοφμενοσ, όμωσ, αντί να 
κρατιςει τα ςταφφλια, τα ζςτειλε ςε ζναν άλλο μοναχό, που ιταν άρρωςτοσ, ο οποίοσ, με τθν ςειρά 
του, τα ζςτειλε ςε ζναν άλλο μοναχό, που ιξερε ότι του άρεςαν πολφ, ο οποίοσ, με τθν ςειρά του, 
τα ζςτειλε ςε ζναν άλλο μοναχό, που ιξερε ότι τα είχε περιςςότερο ανάγκθ. Το καλάκι με τα 
ςταφφλια, επειδι οι μοναχοί ςτο μοναςτιρι εκείνο ιταν όλοι τουσ αλτρουιςτζσ, ςυνζχιςε να 
πθγαίνει από μοναχό ςε μοναχό, μζχρι που ζφταςε ςτον θγοφμενο, ο οποίοσ τα ζςτειλε πάλι ςτον 
μοναχό που ιταν άρρωςτοσ, ο οποίοσ, με τθν ςειρά του, τα ζςτειλε πάλι ςε ζναν άλλο μοναχό που 
ιξερε ότι του άρεςαν … Για να μθν τα πολυλογϊ, λοιπόν, το καλάκι με τα ςταφφλια επί μζρεσ 
κυκλοφοροφςε ςτο μοναςτιρι από μοναχό ςε μοναχό, μζχρι που ςτο τζλοσ ςάπιςαν και τα πζταξαν. 
Φανταςτείτε τϊρα, αν θ κοινωνία μασ ιταν ςαν το μοναςτιρι, όπου όλοι οι πολίτεσ ιταν 
αλτρουιςτζσ, τα αγακά κα κυκλοφοροφςαν από χζρι ςε χζρι μζχρι να ςαπίςουν και να χακοφν. Οι 
άνκρωποι εκεί κα λιμοκτονοφςαν και ςτο τζλοσ κα πζκαιναν και θ κοινωνία κα αφανιηόταν. Αν, 
όμωσ, ςτθν κοινωνία αυτι των αλτρουιςτϊν υπιρχαν και μερικοί εγωιςτζσ, τα αγακά δεν κα 
πιγαιναν χαμζνα αλλά κα τα καρπϊνονταν κάποιοι και ζτςι, χάρθ ςε αυτοφσ, που κα επιβίωναν, θ 
κοινωνία κα ςυνζχιηε να υπάρχει. Θ κοινωνία μασ, λοιπόν, για να επιβιϊςει τουσ χρειάηεται όλουσ: 
και τουσ αλτρουιςτζσ, ςτουσ οποίουσ μποροφμε να ποφμε ότι περιλαμβάνονται οι ελειμονεσ, οι 
ςυμπάςχοντεσ, οι φιλάνκρωποι, οι ανιδιοτελείσ κ.λπ., και τουσ εγωιςτζσ, ςτουσ οποίουσ  ανικουν οι 
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ιδιοτελείσ, οι άρπαγεσ, οι ανοικτίρμονεσ, οι εκβιαςτζσ κ.ά. Ο κακζνασ μασ μπορεί να επιλζξει να 
είναι εκείνο που κζλει να είναι, αρκεί να είναι ςυνεπισ με τισ επιταγζσ που κακορίηουν αυτό που 
κζλει να είναι. Επομζνωσ και ο εκβιαςτισ δεν είναι θκικά επιλιψιμοσ, αν είναι ςυνεπισ με ό,τι ζχει 
επιλζξει να είναι. Κατάλαβεσ; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Σε καταλαβαίνω που προςπακείσ να δικαιολογιςεισ τον εαυτό ςου, γιατί κι εγϊ 
τα ίδια ςκατά είμαι όπωσ εςφ. Τουλάχιςτον εγϊ δεν μιλάω … Κα ςου ςυνιςτοφςα να κάνεισ κι εςφ 
το ίδιο, γιατί γίνεςαι γελοίοσ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γελοίοσ, ε. Αν ςου πω, λοιπόν, ότι ο Φραντσ, ζνασ ναηί τθσ Γερμανίασ του ’30, που είχε 
βάλει ςαν ςτόχο τουσ εβραίουσ και είχε πράγματι με τον ζναν ι τον ζνα τρόπο ςτθν εξολόκρευςι 
τουσ, ανακάλυπτε κάποια ςτιγμι ότι μζςα ςτισ φλζβεσ του τρζχει ατόφιο εβραϊκό αίμα και 
αποφάςιηε τότε να παραδοκεί αυτοβοφλωσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για να εκτελεςτεί ωσ εβραίοσ –
πράγμα που ζγινε κιόλασ –, τι κα μποροφςεσ να πεισ; Κα μποροφςεσ ποτζ να πείςεισ τον Φραντσ ότι 
είναι θκικά επιλιψιμοσ;     
 
 
ΝΛΤΣΑ: Μα τι είναι αυτά που λεσ τϊρα. Μπορεί ποτζ ο κόςμοσ να ανεχτεί τον ναηιςμό, και, 
ςυγκεκριμζνα, τθν αποκρουςτικι αρχι του ότι πρζπει να αφανιςτοφν οι Εβραίοι;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, βζβαια. Το ηθτοφμενο, ωςτόςο, δεν είναι τι πιςτεφομε εμείσ, –εςφ, εγϊ, ο άλλοσ–, 
αλλά πϊσ μποροφμε να πείςομε τον Φραντσ ότι είναι θκικά επιλιψιμοσ. Κοίτα, αν κάποιοσ από μασ 
εδϊ πει ότι ο νόμοσ τθσ βαρφτθτασ δεν ιςχφει, δεν ζχουμε, εμείσ οι άλλοι, παρά να πάρομε ζνα 
οποιοδιποτε αντικείμενο και να το αφιςομε ελεφκερο ςτον αζρα να πζςει κάτω. Το κριτιριο, για 
να υιοκετιςομε ζναν νόμο τθσ φφςθσ, είναι αν ςυμφωνεί με τθν πραγματικότθτα. Δεν ιςχφει, όμωσ, 
το ίδιο με τισ θκικζσ αρχζσ. Για παράδειγμα, το ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ, το να κζλει ζνασ 
ζμβιοσ οργανιςμόσ, όπωσ ο ανκρϊπινοσ, να ςυντθρείται ςτθν ηωι είναι κάτι που υφίςταται ςτθν 
πραγματικότθτα. Ραρόλα αυτά, μπορεί κανείσ, αγνοϊντασ αυτό που ςυμβαίνει ςτθν 
πραγματικότθτα, αδιαφορϊντασ για το ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ, να ιςχυριςτεί ότι κα πρζπει 
να κυςιαηόμαςτε υπζρ τθσ πατρίδασ. Γνϊμονάσ μασ, για να ειςθγθκοφμε μια θκικι αρχι, δεν είναι 
θ πραγματικότθτα. 
 
ΝΛΤΣΑ: Αλλά, τι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θ ςυνζπεια. Το είπα και πριν. Αν κάποιοσ λζει ότι πρζπει να κυςιαηόμαςτε για τθν 
πατρίδα και ο ίδιοσ, όταν χρειαςτεί να κυςιαςτεί για τθν πατρίδα του, δεν το κάνει, είναι θκικά 
επιλιψιμοσ. Από τθν άποψθ αυτι, λοιπόν, κι  ο Φραντσ που ανακαλφπτει ότι είναι Εβραίοσ και 
δζχεται να εκτελεςτεί και εκτελείται, δεν μπορεί να κεωρθκεί θκικά επιλιψιμοσ αφοφ είναι 
ςυνεπισ προσ τθν αρχι του ότι όλοι οι Εβραίοι πρζπει να εκτελοφνται. Κι εγϊ, ακριβϊσ, επειδι 
κζλω να είμαι ςυνεπισ με τθν αρχζσ που χαρακτθρίηουν ζναν εκβιαςτι, δεν μπορϊ παρά να είμαι 
κάκετα αντίκετοσ με τθν πρωτοβουλία  ςου να δϊςεισ παράταςθ ςτον Κολοβό.  Μζχρι αφριο, ςε 
παρακαλϊ, να ζχεισ φζρει τα 60.000. 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Μα ζχω ςυμφωνιςει πια με τον άνκρωπο για τθν άλλθ εβδομάδα.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι κζμα θκικισ τάξεωσ, για μζνα. Το κατάλαβεσ; 
 
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Ρϊσ μπορϊ τϊρα να πάω να του πω …  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μζχρι αφριο περιμζνω τα λεφτά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ να φροντίςεισ να 
εξαφανιςτείσ. Για το καλό ςου.  
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(Ο Ραπαδόπουλοσ φεφγει) 
 
ΝΛΤΣΑ: Δεν ζπρεπε να του φερκείσ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Του εξιγθςα, και υποκζτω να κατάλαβεσ κι εςφ.  
 
ΝΛΤΣΑ: Ακόμθ κι αν είναι ζτςι όπωσ τα λεσ, κα μποροφςεσ να του μιλιςεισ αλλιϊσ, ενϊ τϊρα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τϊρα, τι. 
 
ΝΛΤΣΑ: Τον ξζρω καλά τον Κϊςτα. Μπορεί να δείχνει ζτςι άνετοσ και να δίνει τθν εντφπωςθ του 
ανκρϊπου με τθν κακαρι και κρφα ςκζψθ, που μπορεί να εκτελζςει και το πιο ςατανικό ςχζδιο που 
κα κατεβάςει το κεφάλι του. Αυτι, όμωσ, είναι θ μια πλευρά του εαυτοφ του –θ ςυνθκιςμζνθ, 
μπορϊ να πω. Υπάρχει, όμωσ, μζςα του και μια άλλθ πλευρά, μια μικρι μερίδα του εαυτοφ του, 
που τθν κρατάει καλά κρυμμζνθ ζτςι, που να μθν μπορεί να τθν δει κανείσ. Αλλά αυτι, όταν πάει 
κάτι ςτραβά ςτα ςχζδιά του, βρίςκει τθν ευκαιρία να βγει ςτθν επιφάνεια και τον παραςφρει να 
κάνει πράγματα που οφτε τα φαντάηεςαι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ππωσ; 
 
ΝΛΤΣΑ: Να, αυτόσ μπορεί και να πάει ν’ αυτοκτονιςει τϊρα. Με τι μοφτρα κα παρουςιαςτεί ςτον 
Κολοβό να του αναιρζςει ό,τι ςυμφϊνθςαν. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με τα μοφτρα που παρουςιάςτθκε ςε μζνα να μου πει ότι δεν ιςχφει αυτό που 
ςυμφωνιςαμε. Μακάρι να αυτοκτονοφςε –που να ςου πω τθν αλικεια  εγϊ δεν πιςτεφω ότι τζτοια 
υποκείμενα ζχουν τα κότςια να φτάςουν ωσ εκεί. Αυτό κα ιταν μια κακαρι και οριςτικι λφςθ για 
όλουσ μασ.  
 
ΝΛΤΣΑ: Τι εννοείσ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είμαςτε ζνα χρόνο περίπου μαηί. Αυτόσ επιςιμωσ είναι ο ςφηυγόσ ςου και εγϊ ο 
επίςθμοσ εραςτισ ςου. Δεν μπορϊ να ςυνεχίςω ζτςι. Ι αυτόσ ι εγϊ. Ικελα εδϊ και δυο-τρεισ 
μζρεσ τϊρα να ςου πω ότι πρζπει να τον αφιςεισ. Μακάρι να αυτοκτονοφςε. Τα πράγματα 
αυτομάτωσ κα απλοφςτευαν. 
 
ΝΛΤΣΑ: Κι αν δεν … Κζλω να πω αν δεν το αποτολμιςει … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τότε πρζπει να πάρεισ τθν απόφαςθ να τον αφιςεισ. 
 
ΝΛΤΣΑ: Μα, πϊσ μπορϊ να το κάνω αυτό;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τότε ξζχνα με εμζνα. 
 
ΝΛΤΣΑ: Ζχει κάνει τόςα πράγματα για μζνα. Του χρωςτάω τα πάντα. Το καταλαβαίνεισ; Μθ με 
αναγκάηεισ να γίνω αχάριςτθ ςε ζναν  άνκρωπο που δεν είναι απλϊσ ο άντρασ μου, αλλά είναι ο 
πατζρασ μου, ο αδελφόσ μου, ο γιοσ μου, ο κόςμοσ μου ολόκλθροσ … 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δυςτυχϊσ, ςε αγαπϊ πολφ. Δεν μπορϊ να ςε μοιράηομαι άλλο. Μζχρι … Σιμερα τι 
μζρα ζχομε … Ραραςκευι. Λοιπόν, μζχρι τθν Κυριακι, ςε παρακαλϊ, να ζχεισ ξεκακαρίςει: ι αυτόσ, 
αν δεν ζχει αυτοκτονιςει ωσ τότε, ι εγϊ. 
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ΝΛΤΣΑ: Μα, αυτό είναι ςτυγνόσ εκβιαςμόσ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και, λοιπόν; 
 
ΝΛΤΣΑ: Σε ςιχαίνομαι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εμζνα; Γιατί, αγάπθ μου γλυκιά, εμζνα. Εςείσ ςκεφτικατε να οργανϊςομε τθν ομάδα 
εκβιαςτϊν. Εςείσ μου χτυπιςατε τθν πόρτα. Ο άντρασ ςου δεν ιταν εκείνοσ που μου εμφανίςτθκε 
ζξαλλοσ ζνα βράδυ πριν από ζνα χρόνο ςτο γραφείο για να μου ηθτιςει δικεν τον λόγο που ςε 
παρζςυρα δικεν ςτον δρόμο του διαβόλου; Ροφ ιξερα εγϊ τι είχατε ςκεφτεί με το βρόμικο μυαλό 
ςασ. Ζπεςα ςτθν παγίδα ςασ, αλλά τουλάχιςτον δεν κα προδϊςω αυτό το ςιχαμερό πλάςμα που με 
ςπρϊξατε να γίνω. Χίλιεσ φορζσ καλφτερα ζνασ ςτυγνόσ εκβιαςτισ, παρά, όπωσ ο άντρασ ςου, ζνα 
φίδι που ςτον παραμικρό  κόρυβο πάει να χωκεί  ςτθν πρϊτθ τρφπα που κα βρει μπροςτά του, για 
να ξαναβγεί μετά να ςυνεχίςει το φπουλο ζργο του. Λοιπόν, μζχρι τθν Κυριακι, κζλω να μου πεισ. 
 
ΝΛΤΣΑ: Σε παρακαλϊ, ςτο όνομα τθσ αγάπθσ μασ μθ με πιζηεισ. Δϊςε μου, ζςτω, ζνα μεγαλφτερο 
χρονικό περικϊριο να προετοιμαςτϊ … Δεν είναι εφκολο από τθν μια ςτιγμι ςτθν άλλθ … Π,τι κι αν 
αποφαςίςω τϊρα, κα ζχω πάντα μζςα μου τθν υποψία ότι δεν ζκανα εκείνο που ζπρεπε. Ενϊ αν με 
αφιςεισ … αν μου δϊςεισ τον χρόνο να οργανϊςω τθν ςκζψθ μου … Κα δεισ … Ναι αγάπθ μου; Ε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σου είπα: ωσ τθν Κυριακι. 
 
ΝΛΤΣΑ: Ε, λοιπόν ζτςι μου είςαι, παλιοεκβιαςτι! Κα ςε πλθρϊςω κι εγϊ με το ίδιο νόμιςμα. Απόψε 
κιόλασ. Δεν πρόκειται να το κουνιςω από ’δω. Ο πρϊτοσ πελάτθσ ςου που κα ζλκει … κα του τα 
αποκαλφψω όλα. Τι κουμάςι είςαι. Κι ασ πασ μετά να με καταγγείλεισ για τθν ςυμμετοχι μου ςτουσ 
εκβιαςμοφσ που κάναμε. Μου αρκεί που κα ςε καταςτρζψω. Δεν με νοιάηει, ασ με πάνε μετά 
φυλακι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πχι, αγάπθ μου, κα φροντίςω να πασ κάπου πιο μακριά, τόςο μακριά που να μθν 
μπορείσ να γυρίςεισ από ’κει. Μζςα εκεί, ςτο ςυρτάρι, υπάρχει ζνα πιςτόλι. Μόλισ ανοίξεισ το 
ςτόμα ςου, κα το πάρω και κα το αδειάςω επάνω ςου. Το ξζρεισ ότι δεν αςτειεφομαι. Ζτςι δεν 
είναι; 
 
ΝΛΤΣΑ: Ναι, το ξζρω. 
 
 

ΤΕΛΟΣ 
 

 


