Κεοδόςθσ Ρελεγρίνθσ

ΒΛΤΓΚΕΝΤΣΤΑΛΝ

Πρόςωπα
(Ροφλησ Βικζνδιοσ, Μάριοσ Δεληβορήσ, Μάρκοσ Γεωργόπουλοσ, όλοι τουσ
γφρω ςτα 55, Ντζπη Βηςςαρίωνοσ, γφρω ςτα 45, Κρίςτι Αναγνϊςτου, 25
ετϊν, Ανεψιόσ περίπου 30 ετϊν)

ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

(το γραφείο του Ροφλθ, ςτο ςπίτι του)

ΜΑΚΟΣ: Ακοφσ, μιπωσ, ζναν βόμβο;

ΜΑΛΟΣ: Βόμβο; Μα, είναι τόςο ζντονθ θ ηωι εδϊ κάτω με ποικίλουσ ιχουσ
από δω κι από κει να βομβαρδίηουν τα αφτιά ςου που … Ακόμα κι αν προσ
ςτιγμι υπάρξει κάποια θςυχία, ο απόθχοσ εξακολουκεί να πλανιζται ςτθν
ατμόςφαιρα και να τον ακοφσ. Μπορεί κι εκεί πάνω ςε μασ το περιβάλλον να
είναι βεβαρθμζνο θχθτικά, αλλά ςε τζτοιο βακμό; Τϊρα για τι βόμβο μου λεσ
εςφ μζςα ςτθν θχθτικι αυτι κοςμογονία …

ΜΑΚΟΣ: Πχι, όχι προςπάκθςε να ακοφςεισ. Είναι ο βόμβοσ μιασ μφγασ.
Ακοφσ;
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ΜΑΛΟΣ: Μάλλον για αλογόμυγα πρόκειται. Ροφ βρζκθκε, όμωσ, τζτοια εποχι
εδϊ.

ΜΑΚΟΣ: Δεν φαντάηεςαι πόςο τισ ςιχαίνομαι.

ΜΑΛΟΣ: Α, εγϊ περιςςότερο αθδιάηω τισ κατςαρίδεσ.

ΜΑΚΟΣ: Κι εγϊ, αλλά αυτζσ τουλάχιςτον δεν κάνουν κόρυβο. Αν δεν τισ δεισ,
είςαι μια χαρά, είναι ςαν να μθν υπάρχουν. Οι παλιόμυγεσ, όμωσ; Δεν ςε
αφινουν να θςυχάςεισ. Κάνουν τθν βρομοδουλειά τουσ, και είναι ςαν να ςου
λζνε, κλείνοντάσ ςου το μάτι αυκάδικα, «κοίτα, κοίτα, τι ςου κάνω».

ΜΑΛΟΣ: Και επιπλζον εκμεταλλεφονται και τθν φοβερι ευελιξία τουσ. Εκεί
που τισ εντοπίηεισ και ετοιμάηεςαι να τουσ επιτεκείσ, αυτζσ, με δυο, τρεισ,
τζςςαρισ πζντε απότομεσ, απρόβλεπτεσ κινιςεισ ςτον αζρα, πάει, ζχουν
μεταφερκεί αλλοφ, και φτου πάλι εςφ από τθν αρχι να ψάχνεισ να τισ
εντοπίςεισ.

ΜΑΚΟΣ: Να τθν, τθν ακοφσ τϊρα; Ρρζπει να είναι κάπου εκεί, πίςω από τθν
κουρτίνα.

ΜΑΛΟΣ: Ροφ πασ ςτον πόλεμο χωρίσ όπλο. (του δίνει ζνα περιοδικό).

ΜΑΚΟΣ: Μπα, είναι μάταιο να πάω να τθν κτυπιςω ζτςι όπωσ είναι εκεί
μζςα ταμπουρωμζνθ. Το μόνο που κα κάνω είναι μια τρφπα ςτο νερό.
Καλφτερα είναι να βγει ζξω ςτο φωσ και … (πάει και τραβάει τθν κουρτίνα) Να

2

τθν, τθν βλζπεισ; Να τθν, να τθν. Εκεί, εκεί, εκεί … Είχεσ δίκιο, πρόκειται,
τελικά, περί αλογόμυγασ. Μα ποφ πιγε τϊρα πάλι.

ΜΑΛΟΣ: Μθ κουράηεςαι. Αργά ι γριγορα κα πάει εκεί: ςτο παράκυρο, για να
φφγει ζξω.

ΜΑΚΟΣ: Το ξζρω. Εμζνα κα μου πεισ. Οι θλίκιεσ, όμωσ, δεν βλζπουν το τηάμι
και παγιδεφονται επάνω του ςτθν προςπάκειά τουσ να βγουν ζξω ςτον αζρα.

ΜΑΛΟΣ: Εκεί, λοιπόν, εκεί, κακϊσ κα προςπακεί να βγει ζξω, χρειάηεται να
τθσ ςτιςομε ενζδρα.

ΜΑΚΟΣ: Δεν ζχω δει πιο παμπόνθρα πλάςματα. Αυτι κάπου κα ζχει κρυφτεί
τϊρα, μζχρι να τθν ξεχάςομε, και μετά κα βγει να ςυνεχίςει ςιωπθλά και
φπουλα το καταςτροφικό ζργο τθσ.

ΜΑΛΟΣ: Εντάξει, αφοφ δεν μασ ενοχλεί, τι μασ νοιάηει εμάσ. Στο ςπίτι κυρίου
Βικζνδιου κα περιφζρεται ...

ΜΑΚΟΣ: Μα τι λεσ. Κα τθν αφιςω εγϊ να κάνει ό, τι κζλει αυτι. (Πθγαίνει
και ψάχνει να τθν βρει πίςω βιβλία που βρίςκονται πίςω από τα βιβλία,
κοιτάει ςτθν πλάτθ τθσ καρζκλασ, γονατίηει και κοιτάει κάτω από το ζπιπλο
του γραφείου) Ζλα, ζλα, κοίτα κι ςυ. Δεν μπορεί κάπου εδϊ μζςα είναι. Ζλα,
ςε παρακαλϊ. Τρελαίνομαι ςτθν ιδζα ότι μπορεί να κυκλοφορεί εδϊ μζςα
ανενόχλθτθ. Ζλα.
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ΜΑΛΟΣ:
εδϊ

Ροφ ςτο διάολο πιγε … Εδϊ, πάντωσ, δεν είναι …

Οφτε

ΟΥΛΘΣ: (μπαίνει με ζναν δίςκο με καφζδεσ) Μα τι κάνετε εκεί;

ΜΑΚΟΣ: Εδϊ μζςα υπάρχει μια μφγα, κάπου κρυμμζνθ.

ΟΥΛΘΣ: Ε, δεν το πιςτεφω: δυο ολόκλθροι κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου να
ψάχνουν να βρουν, τι; Μια μφγα.

ΜΑΛΟΣ: Αλογόμυγα.

ΟΥΛΘΣ: Τζτοια εποχι; Τι λζτε τϊρα.

ΜΑΛΟΣ: Πχι, όχι κι εγϊ ςτθν αρχι δεν το πίςτευα, αλλά μετά που τθν είδα με
τα μάτια μου …

ΜΑΚΟΣ: (ςτον Ροφλθ) Ελάτε, λοιπόν, τι κάκεςτε. Ψάξτε κι εςείσ. Σπίτι ςασ
είναι.

ΟΥΛΘΣ: Επειδι ακριβϊσ είναι ςπίτι μου, επιτρζψτε μου να αποφαςίςω εγϊ
για τθν τφχθ του.
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ΜΑΚΟΣ: Μα δεν πρόκειται για τθν τφχθ του ςπιτιοφ ςασ. Αλίμονο, τι μπορεί
να κάνει μια μφγα ςτο ςπίτι ςασ. Να το φάει; Εςείσ, όμωσ; Το ξζρετε ότι μια
μφγα μπορεί να κουβαλάει ςτο ςϊμα τθσ πάνω από ζνα εκατομμφριο
μικροοργανιςμοφσ και να είναι φορζασ ςοβαρϊν αςκενειϊν, όπωσ
δυςεντερία, ςαλμονζλωςθ, τυφοειδισ πυρετόσ, άνκρακασ, πολιομυελίτιδα,
τζτανοσ …

ΟΥΛΘΣ: Σασ παρακαλϊ, ελάτε να πιοφμε τον καφζ μασ. (κακϊσ πάνε να
κακίςουν) Για πείτε μου με πόςεσ φουςκάλεσ τον κζλετε.

ΜΑΚΟΣ: Ελάτε τϊρα.

ΟΥΛΘΣ: Με πόςεσ τον κζλετε.

ΜΑΚΟΣ: Ρζντε.

ΟΥΛΘΣ: (ςτον Μάριο) Κι εςείσ;

ΜΑΛΟΣ: Με τρεισ.

ΟΥΛΘΣ: (με μια οδοντογλυφίδα ςπάει τισ φουςκάλεσ ςτουσ καφζδεσ του
Μάρκου και του Μάριου, ϊςτε να μείνουν όςεσ του είπαν) Ορίςτε (ςτον
Μάριο) ο δικόσ ςασ με τισ τρεισ φουςκάλεσ και (ςτον Μάρκο) ο δικόσ ςασ με
τισ πζντε.

ΜΑΚΟΣ: Ε, δεν παίηεςκε.
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ΟΥΛΘΣ: Να μου ζχετε εμπιςτοςφνθ. Ρροςβλζπω ςε πολλζσ μζρεσ και πολλζσ
νφχτεσ δθμιουργικοφ οίςτρου. Τι γαϊδοφρι είμαι, όμωσ. Τόςθ ϊρα και δεν ςασ
ρϊτθςα για το ταξίδι ςασ. Πλα εντάξει; Ελπίηω και το ξενοδοχείο να ςασ
αρζςει.

ΜΑΚΟΣ: Τζλειο. Και τα δωμάτια και οι χϊροι υποδοχισ … όλα μια χαρά. Το
λζγαμε και με τον Μάριο: πόςο εντυπωςιαςμζνοι είμαςτε με τθν φιλοξενία.

ΟΥΛΘΣ: Α, εγϊ πάντοτε, όποτε ζχω φιλοξενοφμενουσ ενόσ επιπζδου, όπωσ
εςείσ, φροντίηω για το καλφτερο.

ΜΑΚΟΣ: Ναι, αλλά εμείσ δεν γνωριηόμαςτε καν. Και ξαφνικά, μασ ηθτάτε να
ςυναντθκοφμε.

ΜΑΛΟΣ: Κι αυτι θ ςπουδι, αυτι θ επιμονι ςασ, θ αγωνία ςασ, κα ζλεγα
καλφτερα, να κατζβομε άρον-άρον το ςαββατοκφριακο να μιλιςομε! Για τι
πράγμα; (κάνοντασ μορφαςμό άγνοιασ)

ΟΥΛΘΣ: Αυτό κα πει ζνςτικτο. Να ςε καλεί κάποιοσ που ςε χρειάηεται, κι εςφ
χωρίσ να ξζρεισ τον λόγο που ςε καλεί, οφτε καν να γνωρίηεςαι προςωπικά
μαηί του, να βρίςκεςαι δίπλα του, μόνο και μόνο γιατί ςε καλεί. Μα, δεν είναι
υπζροχο; Τζλοσ πάντων, ασ ζλκομε ςτο κζμα μασ, ςτον λόγο για τον οποίο ςασ
κάλεςα, ι μάλλον, ςασ παρακάλεςα να ςυναντθκοφμε.

ΜΑΚΟΣ: Ρριν, όμωσ, πείτε μασ πϊσ μασ βρικατε. Γιατί εμάσ, κι όχι κάποιον
άλλον. (ςτον Μάριο) Ε;
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ΟΥΛΘΣ: Αν με αφιςετε να ςασ εξθγιςω, κα καταλάβετε. Ρρζπει να ςασ
εκμυςτθρευκϊ ότι μου ςυνζβθ ζνα μικρό καφμα –εντελϊσ ανζλπιςτα. Γενικά
δεν ζχω παράπονο, μου ζχουν τφχει κατά καιροφσ τόςο ωραία πράγματα ςτθν
ηωι μου. Αλλά τϊρα, τι να πω: θ τφχθ μοφ κτφπθςε τθν πόρτα για τα καλά. Κι
αν τα πράγματα εξελιχκοφν, όπωσ τα ζχω ςχεδιάςει ςτο μυαλό μου, μπορείτε
να ζχετε κι εςείσ ζνα καλό μερίδιο ςτθν υπόκεςθ αυτι –όχι μόνο από υλικισ
αλλά και από θκικισ, κα ζλεγα, απόψεωσ, ςτθν οποία, μάλιςτα, λόγω τθσ
επαγγελματικισ ιδιότθτόσ ςασ, κα πρζπει, υποκζτω, να δίνετε μεγαλφτερθ
βαρφτθτα.

ΜΑΚΟΣ: Επιτζλουσ, μπορείτε να γίνετε πιο ςαφισ. Ρερί τίνοσ πρόκειται. Τι
κζλετε από μασ;

ΟΥΛΘΣ: Τίποτε. Τθν παρουςία ςασ μόνο. Ι, για να είμαι ακριβισ, τθν
επαγγελματικι ιδιότθτά ςασ, το ςτάτουσ ςασ. Κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου!, ςου
λζει ο άλλοσ. Ο ζνασ τθσ κεωρίασ τθσ κουλτοφρασ και ο άλλοσ τθσ κεωρίασ τθσ
επικοινωνίασ –αν τα λζω καλά. Αυτό!

ΜΑΚΟΣ: Ναι, αλλά, επιμζνω, γιατί εμάσ κι όχι κάποιουσ άλλουσ. Από
κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου ςιμερα δα ςτον τόπο μασ, άλλο τίποτα.

ΟΥΛΘΣ: Μα, γιατί είςτε αναγνωρίςιμοι. Τουσ περιςςότερουσ από τουσ
ςυναδζλφουσ ςασ, πολφ φοβοφμαι ότι μπορεί να τουσ ξζρει μόνο θ μθτζρα
τουσ.

ΜΑΛΟΣ: Κι ιταν ανάγκθ να ζρκομε εδϊ, να μπείτε ςε τόςα ζξοδα …
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ΟΥΛΘΣ: Αν με αφιςετε να ςασ εξθγιςω, κα καταλάβετε. Ρρόκειται, λοιπόν,
για ζνα μνθμείο του 16ου αιϊνα, ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Εδϊ! (τουσ δείχνει
πατϊντασ ζνα τθλεκοντρόλ ). Βλζπετε; Αυτι είναι θ εξωτερικι όψθ. Δεν είναι
ζνα αριςτοφργθμα; Κι εδϊ, όπωσ είναι εςωτερικά.

ΜΑΚΟΣ: Αίκουςα διαςκζδαςθσ –αν υποκζτω ςωςτά.

ΟΥΛΘΣ: Ακριβϊσ. Ο ιδιοκτιτθσ, βάςει τθσ υπ’ αρικμ. 1112 Κάκετοσ 15-8-1995
απόφαςθσ του υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, το μετζτρεψε ςε ζναν χϊρο
ψυχαγωγίασ, υπό τον όρο, βζβαια, να μθν αλλοιωκεί εξωτερικά ο
αρχαιολογικόσ χαρακτιρασ του. Και, κατά τθν γνϊμθ μου, θ πολιτεία ζπραξε
άριςτα. Σαφϊσ και θ ιςτορία ενόσ μνθμείου κα πρζπει να διατθρθκεί, αν
μιλάμε για μια χϊρα που κζλει να ςζβεται τον πολιτιςμό τθσ. Αλλά, από τθν
άλλθ πλευρά, δεν είναι δυνατόν κι ο πολίτθσ που το ζχει ςτθν κατοχι του να
μθν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Το Σφνταγμα, άρκρο … Συγνϊμθν μου
διαφεφγει τϊρα … Το λζει κακαρά: θ ιδιοκτθςία πρζπει να προςτατεφεται.
Ζτςι, ο κοσ Κωνςταντινίδθσ αποφάςιςε να …

ΜΑΚΟΣ: Κωνςταντινίδθσ; Τι εςτί Κωνςταντινίδθσ.

ΟΥΛΘΣ: Ο ιδιοκτιτθσ του μνθμείου. Μεγάλθ οικογζνεια, ιςτορικι. Ο κοσ
Κωνςταντινίδθσ, λοιπόν, αποφάςιςε να μετατρζψει το κτιριο ςε μουςικι
ςκθνι, τθν οποία ςτθν ςυνζχεια νοίκιαςε με δεκαετι ςφμβαςθ ςε ζνα
ηευγάρι. Εδϊ – φίλοι μου, πολφ ςτενοί μου, μάλιςτα. Το είδοσ τθσ μουςικισ,
βζβαια, που παίηεται εκεί είναι … μθ φανταςτείτε τίποτε ςπουδαίο.
Μπουηουξίδικο. Ραρόλα αυτά, ο χϊροσ είναι περιποιθμζνοσ, με … ζτςι φίνο,
μάλιςτα, κα τολμοφςα να πω, γοφςτο. Δεν παφει, όμωσ, να είναι … ζνα
μπουηουξίδικο. Τα χριματα, βζβαια, που ζχουν βγάλει τα παιδιά, εννοϊ οι
φίλοι μου που τρζχουν τθν επιχείρθςθ, είναι … τι να ςασ πω: τάαα λεφτά. Και
να ςκεφτείτε ότι δουλεφουν τθν επιχείρθςθ μόνο Ραραςκευι και Σάββατο, με
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κάποιεσ ζκτακτεσ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ –γάμουσ, βαφτίςια, τζτοια
πράγματα.

ΜΑΚΟΣ: Κι εμείσ … ποφ κολλάμε …

ΟΥΛΘΣ: Αν με αφιςετε να ςασ εξθγιςω, κα καταλάβετε. Ρριν από καμιά
εβδομάδα, ςε μια ςυηιτθςθ που είχα με τα παιδιά, μου είπαν ότι ςκζφτονται
πολφ ςοβαρά να τα παρατιςουν και να πάνε Αμερικι. Ζχουν ζνα κοριτςάκι
που αντιμετωπίηει ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ. Οι άνκρωποι μου
εμπιςτεφκθκαν το πρόβλθμά τουσ, και δεν κα ικελα με τίποτα να
κοινοποιθκεί αυτό …Καταλαβαίνετε …

ΜΑΛΟΣ: Μα τι λζτε τϊρα. Να ποφμε τι εμείσ. Δεν τουσ ξζρομε καν τουσ
ανκρϊπουσ.

ΟΥΛΘΣ: Τζλοσ πάντων, οι άνκρωποι κζλουν να πάνε το κοριτςάκι τουσ ςε
κάποιο ειδικό κεραπευτικό κζντρο ςτο Χιοφςτον. Τουσ είπα, βζβαια, αν
χρειάηονται κάτι, να υπολογίηουν και ςτθν δικι μου βοικεια.

ΜΑΚΟΣ: Είςτε γιατρόσ, μιπωσ.

ΟΥΛΘΣ: Πχι, όχι. Δθμοςιογράφοσ. Και οι δθμοςιογράφοι, ωσ γνωςτόν, λόγω
τθσ φφςθσ τθσ δουλειάσ των ζχουν ζναν ευρφ κφκλο γνωριμιϊν. Αλίμονο τϊρα
ανάμεςα ςτισ τόςεσ και τόςεσ γνωριμίεσ μου να μθν υπάρχει και κάποιοσ που
κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Και να μθν
υπάρχει, κα πρζπει να τον εφεφρω. Εν πάςθ περιπτϊςει, το ςυμβόλαιο που
ζχουν τα παιδιά με τον κφριο Κωνςταντινίδθ λιγει ςε δυο χρόνια. Δεν ξζρω
πϊσ, κακϊσ ςυηθτοφςαμε, μου ιρκε θ φαεινι ιδζα να τουσ ρωτιςω, αν κα
9

μποροφςαμε να κάνομε μεταξφ μασ μια ςυμφωνία, μεταξφ εμοφ κι εκείνων
εννοϊ. Κανονικι ςυμφωνία –με χαρτιά, ςυμβόλαια, προκαταβολζσ, βοφλεσ τα
πάντα. Και να περάςει ζτςι πλζον θ επιχείρθςθ ςτα δικά μου τα χζρια.

ΜΑΛΟΣ: Δθλαδι, προτίκεςτε να γίνετε ιδιοκτιτθσ νυχτερινοφ κζντρου; Κι
εμείσ ποφ κολλάμε;

ΜΑΚΟΣ: Μπουηουξίδικο! Α πα, πα, πα, πα …

ΟΥΛΘΣ: Αν με αφιςετε να ςασ εξθγιςω, κα καταλάβετε. Στο ςθμείο που
βρίςκεται το κτιριο –ςτο κζντρο, μθ το ξεχνάτε αυτό– μόνο καφζδεσ, ςασ λζω,
να πουλάμε ςτα γραφεία γφρω, ςτα μαγαηιά και ςτουσ περαςτικοφσ ..., να
μάνι-μάνι το νοίκι τθσ επιχείρθςθσ. Γιατί, αναλαμβάνοντασ τθν επιχείρθςθ,
ςκοπεφω να δουλεφει αυτι μζρα νφχτα, όχι όπωσ τϊρα που τθν ζχουνε μόνο
για τα παραςκευοςάββατα. Και πάλι βγάηει τα κζρατά τθσ. Θ φιλοδοξία μου,
όμωσ, είναι άλλθ: να τθν μετατρζψω ςε ζναν χϊρο όπου κα γίνονται
διαλζξεισ, να οργανϊνονται ςυηθτιςεισ ςτρογγυλισ τραπζηθσ πάνω ςε ηζοντα
κζματα τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ, να ανεβαίνουν κεατρικζσ
παραςτάςεισ, να παρουςιάηονται αναλόγια με μεγάλουσ μονολόγουσ τθσ
παγκόςμιασ δραματουργίασ, να καλοφνται ςυγκροτιματα ροκ, τηαη, ςόουλ,
ελλθνικισ μουςικισ επίςθσ, αλλά επιλεγμζνθσ ελλθνικισ μουςικισ, ακόμα και
ρεμπζτικο, που κα είναι όμωσ επιμελθμζνο, να γίνονται εκκζςεισ,
αφιερϊματα ςε ποιθτζσ, λογοτζχνεσ, εικαςτικοφσ … Με δυο λόγια κζλω να
δθμιουργιςω εκεί, ςτο ιςτορικό αυτό μνθμείο τθσ πόλθσ μασ, ζναν
πολιτιςμικό πνεφμονα. Ε, καιρόσ ιταν πια, νομίηω. Το χρωςτάμε ςε αυτιν τθν
ριμάδα τθν πατρίδα μασ. Ζτςι δεν είναι;

ΜΑΚΟΣ: Εγϊ εξακολουκϊ να μθν καταλαβαίνω ... Ροφ κολλάμε εμείσ;
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ΟΥΛΘΣ: Εγϊ δεν καταλαβαίνω τθν βιαςφνθ ςασ να κζλετε ςϊνει και καλά
φτάςετε ςτο δια ταφτα. Σθμαςία ζχει το ταξίδι προσ τθν Λκάκθ, που λζει ο
ποιθτισ. Κοιτάξτε, το εγχείρθμα είναι μεγάλο και, για τθν υλοποίθςι του,
χρειάηεται ςθμαντικοφσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ να το υποςτθρίξουν. Δεν
νομίηω δα ότι ο τόποσ μασ διακζτει πολλοφσ ςαν κι εςάσ. Κα ικελα, λοιπόν,
ευκζωσ, να ςασ προτείνω να αναλάβετε τθν πολιτιςμικι διαχείριςθ τθσ
επιχείρθςθσ. Εςείσ κα καταςτρϊνετε και κα ειςθγείςτε ςτο ςυμβοφλιο τθσ
επιχείρθςθσ τον όλο προγραμματιςμό –πότε κα γίνονται οι διαλζξεισ, για τθν
κεματικι τουσ, τι παραςτάςεισ κα ανεβάηομε, τα αφιερϊματα, ό, τι, τζλοσ
πάντων, ζχει να κάνει με αυτό που ονομάηομε πολιτιςμό. Φυςικά –γιατί
κεωρϊ ότι επιτζλουσ και ςτθν χϊρα μασ κα πρζπει να πλθρϊνεται ο
πνευματικόσ μόχκοσ– κα υπάρχει και ανάλογθ αμοιβι για τθν ςυμβολι ςασ.
Μάλιςτα, κα φροντίςω να ζχετε κι ζνα κάτι τοισ εκατό ο κακζνασ ςασ
ςυμμετοχι ςτθν επιχείρθςθ χωρίσ από τθν πλευρά ςασ –προςζξτε– να ζχετε
τθν παραμικρι υποχρζωςθ ι επιβάρυνςθ, χωρίσ, κζλω να πω, να βάλετε
κακόλου εςείσ χριματα.

ΜΑΛΟΣ: Τθν επιχείρθςθ, δεν ζχω καταλάβει ακόμθ, τθν ζχετε πάρει, όπωσ
λζτε, ςτα χζρια ςασ;

ΟΥΛΘΣ: Σχεδόν. Μζνει να λυκοφν μόνο κάποια ηθτιματα διαδικαςτικισ
υφισ. Για να γίνω πιο ςυγκεκριμζνοσ, εκείνο που, κυρίωσ, κοιτάμε να
διαςφαλίςομε νομικά είναι για ζνα διάςτθμα, για τα εναπομείναντα δυο
χρόνια μζχρι τθν λιξθ του ςυμβολαίου, να εξακολουκοφν να φαίνονται ότι
είναι αυτοί, οι φίλοι μου, που ζχουν τθν επιχείρθςθ, ενϊ θ επιχείρθςθ κα ζχει
ιδθ περάςει ςτα δικά μου τα χζρια. Κι αυτό, καταλαβαίνετε γιατί: για να
μπορεί να γίνει επζκταςθ τθσ μίςκωςθσ για άλλα ζξθ χρόνια, όπωσ
προβλζπεται από το ςυμβόλαιο που ζχουν υπογράψει τα παιδιά με τον
ιδιοκτιτθ. Αλλιϊσ; Αν εγϊ αυτι τθν ςτιγμι εμφανιηόμουν ςτον κφριο
Κωνςταντινίδθ και του ζλεγα «ξζρεισ, ζχω ςτθν κατοχι μου τθν επιχείρθςθ και
κζλω να ανανεϊςομε τθν ςφμβαςθ», με το δίκιο του κα μποροφςε να μου πει
«κι εςζνα που ςε ξζρω εγϊ;». Εγϊ, όμωσ, όπωσ αντιλαμβάνεςκε, δεν είμαι
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διατεκειμζνοσ να δϊςω τόςα λεφτά για δυο χρόνια. Δεν τρζχουν δα κι από τα
μπατηάκια μου.

ΜΑΚΟΣ: Αλικεια, για τι ποςό, αν επιτρζπεται, μιλάμε για τθν εξαγορά τθσ
επιχείρθςθσ;

ΟΥΛΘΣ: Τριακόςιεσ χιλιάδεσ.

ΜΑΛΟΣ: Τριακόςιεσ χιλιάδεσ;

ΟΥΛΘΣ: Εμ τι νομίηετε. Εκατό χιλιάδεσ κοςτίηει μόνο θ θχθτικι εγκατάςταςθ
με τα φϊτα. Σκεφτείτε, να μου ηθτοφςαν τα παιδιά κι «αζρα».

ΜΑΚΟΣ: Κανονικά κα ζπρεπε να ςασ ηθτιςουν, όμωσ. Ζτςι δεν είναι;

ΟΥΛΘΣ: Κανονικά ναι. Αλλά, ςασ είπα, πρόκειται για φίλουσ. Κι όταν λζω
φίλοι, εννοϊ … φίλοι.

ΜΑΛΟΣ: Και … κζλω να πω δθλαδι … είςτε διατεκειμζνοσ να δαπανιςετε
τόςα λεφτά εςείσ;

ΟΥΛΘΣ: Μιλιςτε ανοιχτά. Ασ ςυμφωνιςομε να είμαςτε ειλικρινείσ και να
λζμε κακαρά τισ ςκζψεισ μασ. Αυτό κα βοθκιςει πολφ ςτθν ςυνεργαςία μασ.
Κζλετε να με ρωτιςετε, λοιπόν, αν ζχω τόςα λεφτά, για να πάρω τθν
επιχείρθςθ. Σασ απαντϊ, λοιπόν: όχι. Αυτιν τθν ςτιγμι διακζτω εκατό
χιλιάδεσ –για τθν ακρίβεια, ενενιντα εφτά. Ρριν από πζντε μινεσ περίπου
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πζκανε θ γυναίκα μου, και το ςπίτι που είχε το ποφλθςα. Μάλλον ζπειςα τον
γιό μου να το πουλιςομε. Γιατί με τθν γυναίκα μου, οφείλω να ςασ πω,
ιμαςταν χρόνια ςε διάςταςθ, και, όταν, τζλοσ πάνων, τθσ είπαν ότι τα
πράγματα με τθν υγεία τθσ δεν πάνε καλά, ζκανε πωλθτιριο το ςπίτι τθσ ςτον
γιο μασ.

ΜΑΚΟΣ: Μιπωσ και, ωσ νόμιμοσ ςφηυγοσ, διεκδικιςετε το μερίδιό ςασ;
Συγνϊμθ, αςτειεφτθκα. Ππωσ και να το κάνομε, πάντωσ, τα λεφτά από τθν
πϊλθςθ του ςπιτιοφ ανικουν ςτον γιο ςασ. Αυτι τουλάχιςτον ιταν θ επικυμία
τθσ μακαρίτιςςασ.

ΜΑΛΟΣ: Αλικεια, αυτό είναι ζνα ηθτοφμενο: πϊσ μπορείτε να διαχειρίηεςτε
τα χριματα του γιοφ ςασ ςαν να ιταν δικά ςασ.

ΟΥΛΘΣ: Μα, για τον γιό μου δεν φροντίηω; Στινω μια δουλειά που κα
αποφζρει τεράςτια κζρδθ. Εγϊ … τι, μαηί μου κα τα πάρω; Δικά του είναι. Και
τ' αξίηει βζβαια. Είναι ζνα παιδί με πολλά προςόντα. Και δεν το λζω αυτό
υποκειμενικά, από πατρικι αγάπθ. Ρρόκειται για ζνα ταλζντο ςτθν μουςικι.
Πταν λζμε ταλζντο ..., ταλζντο. Με τον πολιτιςμικό φορζα που οραματίηομαι,
δεν δθμιουργϊ τισ προχποκζςεισ, τισ βάςεισ, για να αξιοποιιςει τισ
καλλιτεχνικζσ ανθςυχίεσ του;
ΜΑΛΟΣ: Ωραία, εςείσ –και ςυγνϊμθ που ρωτάω, δεν ςασ κάνω ανάκριςθ,
αλλά είπατε να τα λζμε όλα ανοιχτά– εςείσ λζτε ζχετε τα εκατό ...

ΟΥΛΘΣ: Πχι λζω, ζτςι είναι.

ΜΑΛΟΣ: Και με τα υπόλοιπα, τι γίνεται.
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ΟΥΛΘΣ: Τϊρα μπαίνομε ςε άλλο κεφάλαιο τθσ ιςτορίασ που ςτινεται –κι
είναι εδϊ που χρειάηομαι τθν παρουςία ςασ, το ςτάτουσ ςασ. Μπαίνομε ςτο
κεφάλαιο: μζτοχοι. Τα λεφτά που χρειάηονται επιπλζον για τθν μεταβίβαςθ
τθσ εταιρείασ κα πρζπει να καλυφκοφν από μετόχουσ.

ΜΑΚΟΣ: Κι αυτοί είμαςτε εμείσ;

ΟΥΛΘΣ: Μθ με αναγκάηετε να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Δεν ςασ
είπα ότι ςτθν δουλειά αυτι δεν πρόκειται να επιβαρυνκείτε εςείσ οφτε με ζνα
ευρϊ; Οφτε ζνα ευρϊ! Να ζχετε να λαμβάνετε, ναι. Να βάλετε, όμωσ, ποτζ.

ΜΑΛΟΣ: Καλά, μια ερϊτθςθ κάναμε.

ΟΥΛΘΣ: Ζχετε δίκιο. Ηθτϊ ςυγνϊμθ για τθν ζνταςθ τθσ φωνισ μου. Μθ
ξεχνάτε, όμωσ, ότι παλεφω για το καλό όλων μασ. Ο πρϊτοσ άνκρωποσ,
λοιπόν, που ςκζφτθκα για μζτοχο, κι ζχω λόγουσ να πιςτεφω ότι κα δεχκεί,
είναι θ Ντζπθ Βθ-ςςα-ρ-ί-ω-νοσ, τθσ γνωςτισ οικογενείασ κα ζχετε ακοφςει,
αςφαλϊσ.

ΜΑΚΟΣ: Τα κοςμιματα Βθςςαρίωνοσ;

ΟΥΛΘΣ: Κι όχι μόνο. Ζχει διειςδφςει ςτον χϊρο των καταςκευϊν, του
εμπορίου, του τουριςμοφ, των ναυτιλιακϊν και δεν ςυμμαηεφεται.

ΜΑΛΟΣ: Και πϊσ είςκε τόςο βζβαιοσ ότι κα δεχκεί να μπει μζτοχοσ.
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ΟΥΛΘΣ: Θ Ντζπθ, μια και είπαμε να τα λζμε όλα, ιταν ο δεςμόσ μου.

ΜΑΛΟΣ: Εννοείτε ερωτικόσ δεςμόσ;

ΟΥΛΘΣ: Πχι, δεςμόσ αποφοίτων καλογραιϊν. Και βζβαια ερωτικόσ. Αλλά
αυτό, παλιά.

ΜΑΛΟΣ: Ραλιά, πόςο παλιά, δθλαδι;

ΟΥΛΘΣ: Σασ παρακαλϊ. Θ γυναίκα ζχει παντρευτεί, ζχει κόρθ, παντρεμζνθ
μάλιςτα εδϊ και λίγο καιρό … Δεν κα ικελα να πλανιζται θ παραμικρι
υποψία που κα ζκανε τον άλλο να ςκεφτεί ότι υπιρξε κάποτε κάτι μεταξφ
μασ. Λζω απλϊσ ότι είμαςτε δυο καλοί φίλοι. Λοιπόν, ασ αφιςομε το
παρελκόν πίςω κι ασ κοιτάξομε μπροςτά για το μζλλον. Αφριο ζχω κανονίςει
να ςυναντθκοφμε ςτο ςπίτι τθσ.

ΜΑΛΟΣ: Πλοι μασ;

ΟΥΛΘΣ: Φυςικά και όλοι μασ. Αυτι, ακριβϊσ, είναι θ βοικεια που ηθτάω από
ςασ. Αλλιϊσ κα ιταν να πάω μόνοσ μου να τθσ εξθγιςω το όραμά μου, κι
αλλιϊσ να παρουςιαςτϊ μπροςτά τθσ με δυο κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου –και
τι κακθγθτζσ, ε. Μάλιςτα, κα ικελα να ςασ παρακαλζςω, μπροςτά τθσ
τουλάχιςτον, να μιλάμε ςτο ενικό –ςαν να ιμαςταν από παλιά φίλοι. Αυτό,
πιςτεφω, κα βοθκοφςε, να τθσ αποςπάςομε ακόμθ περιςςότερο τθν
εμπιςτοςφνθ. Να ξζρει θ γυναίκα ότι ζχω ςχζςεισ όχι με όποιον κι όποιον.
Εκείνο που νομίηω ότι κα ζπρεπε να τθσ τονίςετε είναι θ ανάγκθ τθσ φπαρξθσ
ενόσ πολιτιςμικοφ χϊρου όπωσ φιλοδοξϊ να τον δθμιουργιςω. Θ Ντζπθ,
πρζπει να ςασ πω, μπικε κάπωσ αργά ςτον χϊρο τθσ κουλτοφρασ. Και όπωσ
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καταλαβαίνετε αυτοφ του τφπου οι ςυνάνκρωποί μασ τςιμπάνε εφκολα μόλισ
τουσ ανοίξεισ ςυηιτθςθ περί πνεφματοσ. Εςείσ να τθσ πείτε, λοιπόν, με τον
τρόπο που ξζρετε και με μια ζτςι δόςθ άδολου ενκουςιαςμοφ, ότι ςκζφτομαι
να φτιάξω ζνα βιμα επικοινωνίασ του πνεφματοσ, τθσ κουλτοφρασ, τθσ τζχνθσ,
τθσ φιλοςοφίασ … με τθν κοινωνία, που πρζπει άλλωςτε να είναι και το
ηθτοφμενο. Θ φιλοςοφία, ασ ποφμε. Μπορεί να διδάςκεται ςτισ αίκουςεσ και
τα αμφικζατρα των πανεπιςτθμίων, αλλά φτάνει αυτό; Δεν πρζπει να
απευκφνεται ςε όλο τον κόςμο;

ΜΑΛΟΣ: (ςτον Μάρκο) Αυτόσ εδϊ είναι ενθμερωμζνοσ. Τον άκουςεσ τι είπε; Ο
ςτόχοσ τθσ φιλοςοφίασ εξ αρχισ ιταν θ αναφορά τθσ ςτθν κοινωνία, και όχι θ
αυτοαναφορά τθσ.

ΟΥΛΘΣ: Μθ κοιτάτε, μπορεί να κατζλθξα ςτθν δθμοςιογραφία, αλλά θ
φιλοςοφία ιταν το κρυφό μεράκι μου. Και ειλικρινά, χαίρομαι που
ςυμφωνοφμε ότι θ φιλοςοφία, για να ζχει αξία, πρζπει να μιλάει με τθν
κοινωνία.

ΜΑΚΟΣ: Αλίμονο, θ ουςία τθσ φιλοςοφίασ ανζκακεν, από τθν ςτιγμι τθσ
γζννθςισ τθσ, ιταν ο διάλογοσ. Δεν ζχει παρά να ρίξει κανείσ μια ματιά ςτθν
ιςτορία τθσ, για να δει ότι είναι διάςπαρτθ από ςχολζσ. Θ ςχολι τθσ Μιλιτου,
όπου δίδαξε ο πρϊτοσ φιλόςοφοσ ςτον κόςμο, ο Καλισ! Θ ςχολι τθσ Εφζςου,
όπου ζδραςε ο πολφσ Θράκλειτοσ! Θ ςχολι τθσ Ελζασ με τον Ραρμενίδθ και
τον Ηινωνα! Θ ακαδθμία του Ρλάτωνα! Το Λφκειο του Αριςτοτζλθ! Ο κιποσ
του Επίκουρου! Θ μεγαρικι ςχολι, θ κυρθναϊκι ςχολι, θ κυνικι ςχολι, θ
ςτωικι ςχολι, θ νεοπλατωνικι ςχολι, κ.λπ., κ.λπ. Πλεσ αυτζσ οι φιλοςοφικζσ
ςχολζσ μθ φανταςτείτε ότι ιταν ςαν τισ δικζσ μασ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ
που, για να τισ παρακολουκεί κανείσ, χρειάηεται να δϊςει εξετάςεισ και να
περάςει. Πχι, όχι, οι ςχολζσ φιλοςοφίασ τότε ιταν κζντρα ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ, χϊροι, δθλαδι, όπου ο κακζνασ μποροφςε να προςζλκει και να
ςυηθτιςει με τα άλλθ μζλθ τθσ ςχολισ ηθτιματα φιλοςοφικοφ ενδιαφζροντοσ.
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ΟΥΛΘΣ: Ζτςι ακριβϊσ οραματίηομαι το δικό μασ μικρό ςφμπαν τθσ
φιλοςοφίασ και τθσ κουλτοφρασ γενικότερα. Να μπορεί ο κακζνασ ελεφκερα
να ζρχεται να διαλζγεται μαηί ςασ αλλά και με τουσ άλλουσ κιαςϊτεσ του.
Απλϊσ, κακαρά για λόγουσ λειτουργικοφσ, ςκζφτομαι να καταβάλλει ο
κακζνασ τουσ και κάποιο αντίτιμο. Τϊρα δεν ξζρω … Κα είναι εν είδει
ςυνδρομισ; Κα κόβει κάποιο ειςιτιριο μαηί με το ποτό που κα δικαιοφται; Κα
δοφμε. Ράντωσ, κα πρζπει να προωκιςομε ςτθν κοινωνία τθν ιδζα ότι θ
φιλοςοφία είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν κακθμερινι μασ ηωι.

ΜΑΛΟΣ: Ππωσ ζλεγαν κάποιοι φιλοςοφικοί κφκλοι τθσ δεκαετίασ του 1950
γφρω από το Καφζ ντε Φλορ ςτο Ραρίςι, κι ζνα ποτιρι μπφρασ μπορεί να
αποτελζςει αντικείμενο τθσ φιλοςοφίασ, αρκεί να μιλιςεισ γι’ αυτό κατά τον
οικείο αυτισ τρόπο.

ΟΥΛΘΣ: Ρϊσ δθλαδι.

ΜΑΛΟΣ: Αυτό ακριβϊσ πρόκειται να διδάξομε με τον Μάρκο ςτουσ φίλουσ
μασ.: το πϊσ, και όχι το τι. Καταλάβατε;

ΟΥΛΘΣ: (διςτακτικά) Ναι.

ΜΑΛΟΣ: Να, ο καφζσ αυτόσ εδϊ, για να γίνω πιο ςαφισ. Ο κακζνασ μασ
δοκιμάηοντάσ τον ςτθν γεφςθ του ξζρει τι είναι, και μπορεί –και πολφ εφκολα,
μάλιςτα– να τον ξεχωρίςει από άλλα αφεψιματα –το τςάι, το φαςκόμθλο, το
χαμομιλι … Αν, όμωσ, επιχειριςει να μιλιςει φιλοςοφικά για τον καφζ …
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ΟΥΛΘΣ: Μθ μποφμε τϊρα ςε λεπτομζρειεσ, αν και κα το ικελα πολφ να
εντρυφιςομε ςτον ρόλο τθσ φιλοςοφίασ του καφζ. Κρατιςτε τθν όρεξι ςασ
για αφριο βράδυ που κα ςυναντθκοφμε με τθν Ντζπθ. Να του δϊςετε τότε να
καταλάβει. Να τθν ςαγθνεφςετε! Τθσ αρζςουν πολφ κάτι τζτοια τθσ Ντζπθσ.
Ζτςι κα πειςτεί να μπει και μζτοχοσ ςτθν επιχείρθςθ.

ΜΑΚΟΣ: Μα είχα τθν εντφπωςθ ότι θ ςυμμετοχι τθσ είναι τελειωμζνθ
υπόκεςθ.

ΟΥΛΘΣ: Μωρζ τελειωμζνθ υπόκεςθ είναι, αλλά το κζμα είναι με τι ποςοςτό
κα μπει. Αν είναι μου μπει με ζνα πζντε τοισ εκατό, και να ψάχνω μετά για
άλλουσ μετόχουσ ..., χαίρω πολφ. Εγϊ κα ικελα να ζχω δυο το πολφ ακόμα,
πζρα από μασ, άτομα: τθν Ντζπθ και τθν Κρίςτι.

ΜΑΚΟΣ: Τθν Κρίςτι;

ΜΑΛΟΣ: Ραλιά ερωμζνθ κι αυτι, μιπωσ;

ΟΥΛΘΣ: Αυτιν …, κα τθν δοφμε τθν Ραραςκευι ι μπορεί και τθν Ρζμπτθ. Να
τελειϊςομε πρϊτα με τθν Ντζπθ. Λοιπόν, τι κζλετε να κάνομε απόψε. Μετά
τισ εννιά είμαι δικόσ ςασ.

ΜΑΛΟΣ: Να πάμε κάπου να φάμε;

ΟΥΛΘΣ: Κανονικά κα ζπρεπε ωσ οικοδεςπότθσ να ςασ κάνω εγϊ το τραπζηι.
Αφοφ, όμωσ, επιμζνετε ςϊνει και καλά να με βγάλετε ζξω, εντάξει. Μποροφμε
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να πάμε, λοιπόν, ςε ζνα καταπλθκτικό ρεςτοράν. Λταλικό. Είναι και κοντά ςτο
ξενοδοχείο ςασ. Κα περάςω από κοντά ςασ γφρω ςτισ εννζα παρά τζταρτο.

ΜΑΛΟΣ: Ρολφ ωραία, αν δεν ζχομε τίποτε άλλο να ποφμε, να πθγαίνομε. Ε;

ΟΥΛΘΣ: Αν, εν τω μεταξφ, υπάρχουν τίποτα εξελίξεισ, κα ςασ πω το βράδυ.

(Ο Μάριοσ και ο Μάρκοσ ςθκϊνονται για να φφγουν)

ΜΑΚΟΣ: Ράντωσ, εγϊ κα ςασ ζλεγα να ςβιςετε το φωσ μζςα εδϊ και να
αφιςετε το παράκυρο ανοικτό για πζντε-δζκα λεπτά, ζνα τζταρτο το πολφ.
Ζτςι, μόνο κα απαλλαγείτε από τθν παρουςία τθσ.

ΟΥΛΘΣ: (ςτον Μάριο) Μα τι λζει τϊρα. (ςτον Μάρκο) Να απαλλαγϊ από τθν
παρουςία, ποιάσ.

ΜΑΚΟΣ: Τθσ μφγασ.

ΤΕΛΟΣ ΡΩΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
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ΔΕΥΤΕΘ ΡΑΞΘ

(το ςαλόνι τθσ Ντζπθσ)

ΟΥΛΘΣ: … ε, κοίτα, με τουσ πιο μετριοπακείσ υπολογιςμοφσ, θ επιχείρθςθ
μπορεί να αποφζρει κάπου δϊδεκα με δζκα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ μθνιαίωσ.
Κακαρά, ε; Ρράγμα που ςθμαίνει ότι, ζχοντασ εςφ, όπωσ ςου προτείνω, το
είκοςι πζντε τοισ εκατό, κα ειςπράττεισ γφρω ςτισ τρεισ με τζςςαρισ χιλιάδεσ
ευρϊ τον μινα. Δεν είναι κι άςχθμα.

ΝΤΕΡΘ: Εντάξει τϊρα. Το κζμα μασ δεν είναι τα λεφτά. Τρόποι επενδφςεισ,
δόξα τω Κεϊ, υπάρχουν … να.

ΟΥΛΘΣ: Ναι, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι μπαίνοντασ ςτθν επιχείρθςθ κζλεισ
να χάςεισ κιόλασ. Και μθ ξεχνάσ ότι ο ρόλοσ ςου δεν κα είναι ο ρόλοσ μόνο του
απλοφ μετόχου. Κα ζχεισ ουςιαςτικό λόγο ςτθν διαμόρφωςθ του
πολιτιςμικοφ προφίλ τθσ επιχείρθςθσ.

ΝΤΕΡΘ: Αυτό, να ςου πω τθν αλικεια, δεν το πολυκαταλαβαίνω. Ρϊσ,
δθλαδι, κα ςυμμετζχω ςτθν διαμόρφωςθ του πολιτιςμικοφ προφίλ τθσ
επιχείρθςθσ.

ΟΥΛΘΣ: Δεν με παρακολουκείσ, δεν με παρακολουκείσ, κι αυτό, δεν ςου
κρφβω, με ςτενοχωρεί. Δεν είπα ότι ςτόχοσ μου είναι να ςυςτιςω ζνα
επιςτθμονικό ςυμβοφλιο για τον πολιτιςμικό ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων
τθσ επιχείρθςισ μασ; Ε, ςε αυτό το ςυμβοφλιο κα ςυμμετζχεισ κι εςφ –(ςτον
Μάριο και ςτον Μάρκο) αν ςυμφωνείτε κι εςείσ, βζβαια.
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ΜΑΚΟΣ: Γιατί όχι.

ΟΥΛΘΣ: Τϊρα τι αρμοδιότθτεσ κα ζχει ο κακζνασ ςτο ςυμβοφλιο
πολιτιςμικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, αυτζσ κα τισ κακορίςετε μεταξφ
ςασ.

ΝΤΕΡΘ: Εμζνα, πάντωσ, μου αρζςει πολφ θ μεταφυςικι, και κα ικελα να
αςχολθκϊ με τον τομζα αυτόν. Με ενκουςιάηει, τι να ςασ πω.

ΜΑΛΟΣ: Ρϊσ ζτςι, πόκεν κζλω να πω, ο ζκδθλοσ αυτόσ ενκουςιαςμόσ για τθν
μεταφυςικι –και για τίποτε άλλο, να εικάςω;

ΝΤΕΡΘ: Ζχω κι άλλα πνευματικά ενδιαφζροντα, μθ νομίηετε. Μου αρζςουν,
επίςθσ, θ γλϊςςα, θ οικολογία, τα μεγάλα προβλιματα τθσ παγκόςμιασ
κοινότθτασ, θ ειρινθ … Αλλά, θ μεταφυςικι, όπωσ και να το κάνομε, ζχει,
κατά τθν γνϊμθ μου, τθν μεγαλφτερθ βαρφτθτα. Αυτι που μπορεί να μασ
βγάλει ζξω από τθν ματαιότθτα τθσ πεηισ κακθμερινότθτάσ μασ. Μασ
ταξιδεφει παντοφ όπου δεν μπορεί να φτάςει το ανκρϊπινο μάτι, ωσ εκεί που
δεν μπορεί να ακοφςει το ανκρϊπινο αυτί, ςε οτιδιποτε δεν μποροφν να
ςυλλάβουν οι αιςκιςεισ μασ και θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ. Ω, θ μεταφυςικι
είναι θ αποκάλυψθ του αόρατου.

ΜΑΚΟΣ: Εγϊ, δυςτυχϊσ, αδυνατϊ ι, μάλλον, αρνοφμαι να ςυμμεριςτϊ τον
ακϊο ενκουςιαςμό ςασ για τθν μεταφυςικι. Πςο κι αν πρόκειται για μια
αναμφιβόλωσ, γοθτευτικι εναςχόλθςθ του πνεφματοσ, δεν παφει, ακριβϊσ
λόγω τθσ ςαγινθσ που αςκεί πάνω ςτον ςτοχαςμό μασ, να είναι και
επικίνδυνθ –να μασ πθγαίνει, κζλω να πω, αλλοφ. Ε ναι, λοιπόν, θ μεταφυςικι
είναι μία αποπλάνθςθ του ςτοχαςμοφ μασ –προςωρινι μεν αλλά, πάντωσ,
αποπλάνθςθ. Να γίνω πιο ςαφισ. Θ λζξθ-κλειδί για τθν μεταφυςικι είναι
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ποια; Το ον, βζβαια. Εκείνο για το οποίο μασ μιλάει θ μεταφυςικι, ςε κάκε
χωρίσ υπερβολι κα τολμοφςα να πω απόπειρά τθσ, είναι το ον. Πχι, όμωσ, το
οποιοδιποτε ον, αλλά το ον που βρίςκεται πζρα και πάνω από όλα τα όντα
και τα κινεί δίνοντάσ τουσ ηωι και φπαρξθ, με άλλα λόγια: το οριςτικά εκεί, το
πρϊτο ακίνθτο κινοφν, όπωσ ζλεγε ο Αριςτοτζλθσ, που, ςε τελευταία
ανάλυςθ, δεν είναι παρά ο Κεόσ, αυτι θ ζςχατθ και αδιαίρετθ αναφορά.
Είναι φυςικό, φςτερα από τόςων αιϊνων μνεία και αδιάλειπτθ αναφορά ςε
αυτό, το ον να ζχει υποςτεί κόπωςθ και να ζχει χρεοκοπιςει ζτςι, ϊςτε,
μοιραία, να ςυμπαραςφρει μαηί του ςτθν ανεπικφμθτθ χρεοκοπία και τθν
μεταφυςικι. Χρζοσ μασ, λοιπόν, είναι θ διεμβόλιςθ του χρεοκοπθμζνου όντοσ,
που ςυνακόλουκα, δυςτυχϊσ, παραπζμπει ςτθν υπονόμευςθ τθσ
μεταφυςικισ. Να κλονίςομε τα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ, να ανατρζψομε τισ
βεβαιότθτζσ τθσ που ζχουν παγιωκεί από τθν πάλαι ποτζ υφιςτάμενθ
παρουςία του όντοσ. Αυτό είναι πια το αίτθμα των καιρϊν.

ΝΤΕΡΘ: Και να μείνομε χωρίσ μεταφυςικι; Τι λζτε, καλζ, τϊρα. Ακοφσ εκεί, θ
μεταφυςικι χρεοκοπθμζνθ. Τι ηωι κα ιταν αυτι χωρίσ μεταφυςικζσ πτιςεισ.
Πχι, όχι αυτό, δεν το δζχομαι. (ςτον Ροφλθ) Κι από τθν άλλθ, να ςου πω; Σε ό,
τι με αφορά, είναι κρίμα να ζχω ξοδζψει τόςα λεφτά για τθν μεταφυςικι, και
να πάνε ςτον βρόντο.

ΟΥΛΘΣ: Λεφτά για τθν μεταφυςικι; Δεν καταλαβαίνω.

ΝΤΕΡΘ: Τον Ράκθ όλιο τον ξζρεισ, τον ςτοχαςτι. Δυο φορζσ τθν εβδομάδα,
λοιπόν, τριακόςια πενιντα ευρϊ τθν φορά για το μάκθμα, επί δζκα μινεσ …
Βάλ’ τα κάτω να δεισ πόςα είναι.

ΟΥΛΘ: Μωρζ μπράβο ο όλιοσ! Τριακόςια πενιντα ευρϊ το μάκθμα! Οφτε ο
Ζγελοσ ςτισ δόξεσ του!
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ΝΤΕΡΘ: Πχι τριακόςια πενιντα ευρϊ το άτομο. Ρροσ Κεοφ, ο άνκρωποσ. Θ
ςυμφωνία είναι να μαηεφονται γφρω ςτισ δζκα γυναίκεσ ςτο ςπίτι κάποιασ
από τθν ομάδα και να μοιράηονται το ποςό.

ΟΥΛΘΣ: Μόνο γυναίκεσ;

ΝΤΕΡΘ: Ναι, βζβαια, κζλει να δουλεφει μόνο με γυναίκεσ. Μθ φανταςτείτε
τίποτε πονθρό, όμωσ. Ο άνκρωποσ είναι αξιοπρεπζςτατοσ. Οι άντρεσ
λειτουργοφν ανταγωνιςτικά απζναντί του, και του τθν δίνει αυτό, δεν του
αρζςουν κακόλου οι εντάςεισ. Απλϊσ εγϊ, επειδι του ηιτθςα να μου κάνει
ιδιαίτερα μακιματα φιλοςοφίασ, επιβαρυνόμουνα όλο το ποςό μόνθ μου.
Καταπλθκτικόσ δάςκαλοσ, πρζπει να ςασ πω. Τθν μεταφυςικι, ειδικά, τθν
παίηει να ζτςι ςτα δάκτυλά του. Με ζκανε πραγματικά να τθν λατρζψω. (ςτον
Μάρκο) Κι ζρχεςτε τϊρα εςείσ … Ειλικρινά, απορϊ πϊσ εςείσ, ολόκλθροσ
κακθγθτισ πανεπιςτθμίου, διανοθκικατε να καταργιςετε τθν μεταφυςικι.
Ρϊσ μπορείτε. Ρϊσ;

ΜΑΚΟΣ: Το εγχείρθμα, το δζχομαι, είναι από δφςκολο ζωσ και αδφνατον.
Είμαι, παρόλα αυτά, βακιά πεπειςμζνοσ ότι, αν το αποτολμιςομε, μποροφμε
να ζχομε κάποιο αποτζλεςμα. Τι αποτζλεςμα; Το αγνοϊ. Και ςτο κάτω-κάτω,
να ςασ το ομολογιςω, ίςωσ να μθν με ενδιαφζρει κιόλασ. Μπορεί, βζβαια,
και γιατί όχι, να είναι θ επιςτροφι ςτθν μεταφυςικι άλλω τω τρόπω, κάτω
από μια άλλθ –μείηονα ι ελάςςονα, δεν ζχει ςθμαςία– οπτικι. Μπορεί, όμωσ,
και να πρόκειται για μια εκτίναξθ ςε ενόσ άλλου τφπου μεταφυςικι, ζνασ
παροριςμόσ, να το πω απλά. Οι νοοφντεσ νοιτωςαν. Μμμ;

ΟΥΛΘΣ: Ραροριςμόσ;
ΜΑΚΟΣ: Θ πρόκεςθ «παρά», εν προκειμζνω, ςθμαίνει το πζρα, το επζκεινα,
και οριςμόσ από το όριο. Συνελόντι ειπείν ο παροριςμόσ παρπαπζμπει ςτο
πζραν των ορίων.
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ΟΥΛΘΣ: Τθν υπζρβαςθ.
ΜΑΚΟΣ: Τθν παράβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, μιλάμε για μια εκτίναξθ που
ενδεχομζνωσ να μθν είναι καν μεταφυςικι με τουσ διαπιςτευμζνουσ όρουσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, κα υπάρξει κάποιο αποτζλεςμα. Κι αυτό είναι
παριγορο: να ζχεισ να περιμζνεισ κάτι.

ΝΤΕΡΘ: (ςτον Ροφλθ) Εγϊ, πάντωσ, ςτο ξεκακαρίηω από τϊρα, δεν είμαι
κακόλου διατεκειμζνθ να δεχκϊ τθν μεταφυςικι αλλοτρίωςι μου, και ςε
παρακαλϊ, αν είναι ζτςι, να μθν με υπολογίηεισ ςτο εταιρικό ςχιμα.

ΟΥΛΘΣ: Ζλα γλυκιά μου …, γίνεςαι υπερβολικι. Μια κουβζντα ακαδθμαϊκοφ
χαρακτιρα κάνομε. Το ςυνθκίηουν αυτό οι κακθγθτζσ. (τον Μάρκο και τον
Μάριο) Ζτςι δεν είναι; Αλίμονο τϊρα, αν ωσ ελεφκεροι άνκρωποι δεν ζχομε το
δικαίωμα να διατυπϊνομε τθν γνϊμθ μασ. Να, ο Μάριοσ ενδεχομζνωσ να ζχει
διαφορετικι άποψθ περί μεταφυςικισ από τον ςυνάδελφό του. Μάριε;

ΝΤΕΡΘ( ςτον Μάριο) Αλικεια;

ΜΑΛΟΣ: Είναι γεγονόσ ότι, μπροςτά ςτο κρίςιμο περί μεταφυςικισ ερϊτθμα,
που, με ειλικρίνεια, ομολογουμζνωσ επαινετι, τόλμθςε να αναδείξει ο
αγαπθτόσ μου ςυνάδελφοσ, παςχίηω να τοποκετιςω τον εαυτό μου ςε ζνα
ςθμείο τζτοιο που να μθν ξζρω και εγϊ ο ίδιοσ ποφ ςτζκομαι και ποφ
κατευκφνομαι. Κθρεφω τθν αβεβαιότθτα τθσ μεταφυςικισ ωσ απότοκου τθσ
χρεοκοπίασ του όντοσ όχι, όμωσ, ςαν υπαρξικό ρυκμιςτι , αλλά ςαν ζνα
ανζλεγκτο παιχνίδι επζκεινα και ςε πείςμα του παραδοςιακοφ τρόπου του
ςκζπτεςκαι. Μάλλον κα μεταχειριηόμουν αντί τθσ λζξθσ «παιχνίδι», τον όρο
«παίγμα» που είχε τθν ευφυία να ειςθγθκεί ζνασ ςφγχρονοσ ςτοχαςτισ που
δυςτυχϊσ δεν ηει πλζον Ναι, ακριβϊσ, το παίγμα αυτό, ςτο οποίο
μετεξελίχκθκε θ μεταφυςικι, δεν είναι μζροσ τθσ πραγματικότθτασ. Είναι θ
ίδια θ πραγματικότθσ δίχωσ, όμωσ, οντολογικό βάκρο, χωρίσ τθν εγγφθςθ, κα
ζλεγα, του όντοσ. Καταλάβατε;
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ΝΤΕΡΘ: Ρωωσ, βζβαια.

ΜΑΚΟΣ: Άρα, καταλιγομε ςε ό, τι διλωςα προθγουμζνωσ εγϊ.

ΝΤΕΡΘ: Πτι είμαςτε μεταφυςικά ανζςτιοι; (ςτον Μάριο) Αλικεια, αυτό κζλετε
να πείτε κι εςείσ; Μα τότε, πάει καταςτραφικαμε. (ςτον Ροφλθ) Σε παρακαλϊ,
να μθν με υπολογίηεισ ςτο εταιρικό ςχιμα τθσ επιχείρθςθσ. Ωσ εδϊ και μθ
παρζκει.

ΜΑΛΟΣ: Ιρεμα, ιρεμα, ςασ παρακαλϊ. Μθν πανικοβάλλεςτε. Αν κα ικελε
να δει κανείσ με τθν δζουςα επιμζλεια τθν κζςθ που διατφπωςα, κα
καταλάβει ότι, τελικά, αυτι δεν ςτρζφεται, κατ’ ανάγκθν τουλάχιςτον,
εναντίον τθσ μεταφυςικισ. Δεν υπάρχει, λοιπόν, ςασ διαβεβαιϊ, κανζνασ
λόγοσ να ανθςυχείτε.

ΝΤΕΡΘ: Άμα το λζτε εςείσ.

ΜΑΛΟΣ: Θ οιονεί αμφιςβιτθςθ, προςζξτε, δεν οδθγεί κατ’ ανάγκθν ςτθν
άρνθςθ. Μπορϊ να ςασ πω, αντίκετα, με τον πιο κατθγορθματικό τρόπο, ότι,
εν προκειμζνω, δθμιουργεί τθν υπζρβαςθ μάλλον, τθν μετα-μεταφυςικι, κα
ζλεγα, για να γίνω ςαφζςτεροσ.

ΝΤΕΡΘ: Μετα-μεταφυςικι! Δθλαδι, πάμε ζνα βιμα ακόμθ πιο βακιά ςτθν
μεταφυςικι, αν καταλαβαίνω καλά. Ι μπορεί κι ζνα βιμα πιο ψθλά. Γιατί όχι.
Οπότε, αν θ μεταφυςικι μασ μιλάει για τον υπερβατικό κόςμο, θ μεταμεταφυςικι μασ πθγαίνει ςε ζναν υπερ-υπερβατικό κόςμο. Ζτςι δεν είναι;
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ΜΑΚΟΣ: Μπορεί, όμωσ, να πρόκειται και για ζνα βιμα που μασ πθγαίνει –
εγϊ επιμζνω– ζξω από τθν μεταφυςικι, κάπου άλλου.

ΝΤΕΡΘ: Σαν ποφ δθλαδι.

ΜΑΛΟΣ: Επιτρζψτε μου. Στο τελευταίο μου πόνθμα υπό τον τίτλο «Το
αςφδοτο παίγμα τθσ μετα-μεταφυςικισ», που ςτόχο ζχει να κακαρίςει τθν
φιλοςοφία από τισ ςυγχφςεισ και τθν κολοφρα που αιϊνεσ τϊρα τθν
καταταλαιπωροφν, μιλάω με απόλυτθ ςαφινεια για τθν μοίρα τθσ
μεταφυςικισ. Ξεκινάω από τθν γενικι παραδοχι ότι θ πραγματικότθτα δεν
καταδζχεται τθν παρθγοριά κάποιασ βεβαιότθτασ που υπερβαίνει τθν
ιςτορικότθτα του υποκειμζνου, και που βρίςκεται πριν, πάνω και φςτερα από
τθν ιςτορικότθτα των υποκειμζνων. Σε τζτοιεσ εγγυιςεισ και βεβαιότθτεσ
εγκιβωτίηεται εκείνο που ζχει χρεωκεί και επιβλθκεί ςτθν φιλοςοφικι
κοινότθτα ωσ μεταφυςικι. Κα ιταν, όμωσ, πολφ βιαςτικό και, τελικά, άςτοχο
να μου αποδίδεται μια ςτείρα άρνθςθ τθσ μεταφυςικισ, τθν οποία αςφαλϊσ
ςτθν παροφςα φάςθ των φιλοςοφικϊν αναηθτιςεϊν μου και δεν
προςυπογράφω. Εγϊ, απλϊσ, εγκακίςταμαι ωσ ο αφθγθτισ, ο μεγαλομζτοχοσ,
ο αρχιπαίκτθσ ενόσ άλλου παίγματοσ, του ελεφκερου παίγματοσ, όπωσ
ανζφερα προθγουμζνωσ, του παίγματοσ τθσ μετα-μεταφυςικισ, για να γίνω
πιο ςυγκεκριμζνοσ. (ςτθν Ντζπθ) Τϊρα; Τι λζτε, τϊρα;

ΝΤΕΡΘ: Ρροςωπικά, όςα λζτε τα βρίςκω εξαιρετικά ενδιαφζροντα. Αν και για
να είμαι ειλικρινισ, δεν είμαι και τόςο βζβαιθ ότι κατάλαβα εντελϊσ τι κζλετε
να πείτε.

ΜΑΛΟΣ: Δεν καταλάβατε; Μα πόςο ςαφισ να γίνω πια. Συγνϊμθ, αλλά δεν
μπορϊ και να χρεωκϊ τον ευτελιςμό του λόγου. Εν πάςθ περιπτϊςει, για να
καταλάβω τι καταλάβατε, και να μπορζςω, ζτςι, να βοθκιςω να καταλάβετε
αν, φευ, κάτι δεν καταλάβατε, κα κζλατε να μου πείτε τι ακριβϊσ καταλάβατε
από μζνα.
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ΝΤΕΡΘ: Τίποτε. Κζλω να πω, δθλαδι …

ΟΥΛΘΣ: Καλφτερα, λζω, να μθν ςυνεχίςομε τθν κουβζντα αυτι, θ οποία πολφ
φοβάμαι ότι μπορεί να προκαλζςει μεταξφ μασ ζνα χάςμα με καταςτροφικζσ
ςυνζπειεσ. Ασ μθν βιαηόμαςτε. Να κζλομε να τα ηιςομε όλα ςε μια νφχτα. Το
ηθτοφμενο είναι να πάρομε τθν επιχείρθςθ ςτα χζρια μασ. (ςτθν Ντζπθ) Σου
αφινω για τον δικθγόρο ςου όλα τα χαρτιά –ςυμβόλαια του ιδιοκτιτθ με τουσ
νυν επιχειρθματίεσ, ςχζδιο για το πϊσ κα περάςει θ επιχείρθςθ ςε μασ, τουσ
όρουσ ςυμμετοχισ των μετόχων, και άλλα ςχετικά ντόκιουμεντσ.

ΝΤΕΡΘ: Σε δυο-τρεισ μζρεσ το πολφ κα ζχεισ τθν απάντθςι μου.

ΟΥΛΘΣ: Θ πρϊτθ ςου εντφπωςθ, πάντωσ, είναι κετικι, ε;

ΝΤΕΡΘ: Ναι … ναι βζβαια, ζτςι όπωσ τουλάχιςτον μου τα λεσ …

ΟΥΛΘΣ: Τϊρα, μια και κζλω όλα τα ηθτιματα να τίκενται επί τάπθτοσ εξ
αρχισ, ςασ παρακαλϊ, αν μου ςυμβεί κάτι δραματικό –άνκρωποι είμαςτε –,
να μθν ξεχάςετε ότι πίςω από μζνα υπάρχει ζνασ γιοσ. Στθν περίπτωςθ … μιασ
οριςτικισ απουςίασ μου, θ βοφλθςι μου είναι να τον ςυμπεριλάβετε ςτθν
ομάδα μασ. Κζλω –και ςυγνϊμθ που μιλάω ζτςι επιτακτικά– να δεςμευκείτε
απζναντι ςτθν ζκκλθςι μου αυτι.

ΝΤΕΡΘ: Εννοεί ότι κα πεκάνει;
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ΜΑΚΟΣ: Πχι, ότι κα πάει εκδρομι. (ςτον Ροφλθ) Μα το ςυηθτάσ, φίλε μου;

ΜΑΛΟΣ: Αυτό είναι αυτονόθτο. Και να μθν μασ το ζλεγεσ, κα ιταν δυνατόν
ποτζ να ξεχάςομε τον γιό ςου. Δεν είναι ανάγκθ, όμωσ, να βαρφνομε άλλο τθν
ατμόςφαιρα με τζτοιεσ ανεπικφμθτεσ ςκζψεισ.

ΟΥΛΘΣ: Ζχεισ δίκιο, αλλά εγϊ ζνιωκα τθν ανάγκθ να ςασ τα πω αυτά, τα
οποία, ςασ ενθμερϊνω απλϊσ, κα φροντίςω να περιλθφκοφν και μζςα ςτθν
διακικθ μου.

ΝΤΕΡΘ: Τι λζτε, να ετοιμάςω κάτι να φάμε; Δεν ζχω μαγειρζψει τίποτε. Ζχω,
όμωσ, ζνα φιλζτο ςτο ψυγείο, να το κόψω, να φτιάξω μια ςαλάτα, τυρί …
Μμμ;

ΜΑΛΟΣ: Μποροφμε να βοθκιςομε κι εμείσ. Ειδικά, ο Μάρκοσ τα καταφζρνει
ςτθν μαγειρικι … τι να ςασ πω. Ζχω φάει εγϊ από τα χζρια του (φζρνοντασ τα
δάκτυλά του ςτα χείλθ του) Μμμουου.

ΜΑΚΟΣ: Υπερβολζσ. Ζνα φιλζτο, όμωσ, να το κόψω και να το ψιςω, εντάξει.

ΝΤΕΡΘ: Ρολφ ωραία, λοιπόν. Ευκαιρία να δοκιμάςομε κι εμείσ τισ μαγειρικζσ
ικανότθτζσ ςασ. Ζρχεςτε;

ΜΑΛΟΣ: (ςτον Μάρκο κακϊσ φεφγει με τθν Ντζπθ) Να το κόψεισ λεπτό. Ζτςι;

ΟΥΛΘΣ: Μθν ανοίγετε, ςασ παρακαλϊ, με τθν Ντζπθ τζτοιεσ ςυηθτιςεισ περί
μεταφυςικισ και φιλοςοφίασ γενικότερα –τουλάχιςτον ςε αυτιν τθν φάςθ
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των διαπραγματεφςεων. Δεν αποκλείεται, αν κάτι δεν τθσ κακίςει καλά, να
πάρει ανάποδεσ και μετά ... άντε βρεσ τθν. Τθν ξζρω καλά, ςασ λζω.

ΜΑΛΟΣ: Μα, δεν πρζπει να ξζρει και με ποιουσ ζχει να κάνει; Ρϊσ κα τθσ
δθμιουργθκεί θ ζλξισ, που επιηθτείτε, για να μπει ςτθν επιχείρθςθ; Χρειάηεται
θ κατάλλθλθ λείανςθ. Το να πεισ ςιμερα κακθγθτισ πανεπιςτθμίου, δεν λζει
τίποτα. Ζχει γεμίςει ο τόποσ μασ από δαφτουσ. Ρρζπει να τθσ δείξομε και τθν
ποιότθτα του ςτοχαςμοφ μασ.

ΟΥΛΘΣ: Ναι, δεν λζω. Αλλά εςείσ το παραξθλϊςατε. Λεσ κι άκουγα κινζηικα.
Ζτςι που τθν καταντιςατε τθν φιλοςοφία …

ΜΑΛΟΣ: Υπαινίςςεςτε μιπωσ κάτι;

ΟΥΛΘΣ: Να ςυμφωνιςω ότι θ φιλοςοφία είναι μια πολφ ςοβαρι υπόκεςθ.
Αλλά, εςείσ οι υπθρζτεσ τθσ, βρε παιδί μου, μιλϊντασ μεταξφ ςασ λεσ, και δεν
επικοινωνείτε. Ο ζνασ το μακρφ του και ο άλλοσ το κοντό του. Το ίδιο πράγμα
ο ζνασ το εννοεί ζτςι και ο άλλοσ αλλιϊσ δίνοντασ μάλιςτα τθν εικόνα ότι
καταλαβαίνει ο ζνασ τον άλλο. Ζνα μπάχαλο, να το πω απλά.

ΜΑΛΟΣ: Εντάξει ανακφπτουν ενίοτε κάποιεσ αςάφειεσ και παρανοιςεισ –και
κυρίωσ μεταξφ των ιςςονοσ ςθμαςίασ φιλοςόφων και φιλοςοφοφντων–, αλλά
νομίηω ότι υπερβάλλετε όταν γενικεφετε και μασ παίρνει όλουσ μαηί θ μπάλα.

ΟΥΛΘΣ: Δεν ξζρω, δεν ξζρω, αλλά είμαι τθσ γνϊμθσ ότι, αν οι φιλόςοφοι
μετροφςαν τα λόγια τουσ και μζνανε ςε αυτό που πραγματικά λζνε οι λζξεισ,
τότε πολλά από τα προβλιματα που προκφπτουν από τισ ςυηθτιςεισ τουσ δεν
κα υπιρχαν.
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ΜΑΛΟΣ: Μα και οι επιςτιμονεσ δεν διαφωνοφν;

ΟΥΛΘΣ: Ναι, αλλά προχωροφν κιόλασ, δεν γυρίηουν όπωσ οι φιλόςοφοι γφρω
από τα ίδια και τα ίδια ςαν το ςκφλο γφρω από τθν ουρά του. Οι επιςτιμονεσ
καταλαβαίνουν το ίδιο πράγμα όταν λζνε, ασ ποφμε, «δράςθ», «άτομο»,
«μάχθ», «επανάςταςθ» –μιλάνε, πϊσ να το πω, τθν ίδια γλϊςςα. Ενϊ εςείσ οι
φιλόςοφοι; Σκζτθ Βαβζλ. Ριςτεφω ότι τα λάκθ τθσ φιλοςοφίασ οφείλονται
ςτθν αυκαιρεςία των φιλοςόφων, να λζει ο κακζνασ τουσ κάτι και να εννοεί
κάτι που το ζχει εμπνευςτεί ο ίδιοσ μόνοσ του. Τόςο δφςκολο είναι πια όςοι
αςχολείςτε με τθν φιλοςοφία να χρθςιμοποιείτε τισ λζξεισ ςασ ςφμφωνα με ό,
τι λζνε, να τισ μεταχειρίηεςτε για να δθλϊνετε τα πράγματα ςτα οποία
αναφζρονται; Είμαι βζβαιοσ ότι τότε φιλοςοφία κα ζχαιρε μεγαλφτερθσ
υπόλθψθσ.

ΜΑΛΟΣ: Ξζρετε τι μου λζτε τϊρα. Πλο αυτόν τον πλοφτο που απόκτθςε θ
φιλοςοφία με τον κόπο και τον μόχκο τόςων και τόςων εργατϊν τθσ επί
τόςουσ αιϊνεσ να τον πετάξομε ςτθν κάλαςςα.

ΟΥΛΘΣ: Γιατί όχι, αν είναι να γλυτϊςομε. Δθλαδι, αν εςείσ τφχαινε και
ιςαςταν ναυαγόσ μζςα ςτο πζλαγοσ παλεφοντασ με τα κφματα τι κα να
κοιτάγατε: να ςωκείτε κολυμπϊντασ ι να κρατιςετε τον κθςαυρό ςασ και να
πάτε ςτον πάτο;

ΜΑΛΟΣ: Μα, τϊρα ξζρετε τι μου λζτε.

ΟΥΛΘΣ: Απολφτωσ. Κοιτάξτε αν πω «ο Μάριοσ Δελθβορισ», «θ Ντζπθ
Βθςςαρίωνοσ», «το τραπζηι αυτό», «το τρίγωνο εκείνο», «θ γάτα μασ» κα
καταλάβετε, αςφαλϊσ, τι εννοϊ. Ζτςι δεν είναι; Αν ξζρομε όλοι, κζλω να πω,
τι ςθμαίνουν οι λζξεισ αυτζσ, είναι βζβαιο ότι δεν κα ποφμε κουταμάρεσ. Ενϊ
θ λζξθ «ον», που ζχουν οι φιλόςοφοι για ψωμοτφρι; Ο κακζνασ τουσ λζει και
κάτι διαφορετικό, ό, τι κατεβάςει θ κοφτρα του, με αποτζλεςμα να ακοφσ ζνα
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ςωρό ςαχλαμάρεσ.Θ γλϊςςα ζχει όρια, δεν μπορείσ να τθν χρθςιμοποιείσ για
να λεσ πράγματα που δεν μποροφμε να παρατθριςομε ςτον κόςμο γφρω μασ.

(Μπαίνει θ Ντζπθ)

Τα όρια τθσ γλϊςςασ είναι τα όρια του κόςμου!

ΝΤΕΡΘ: Α, τι ωραίο αυτό που είπεσ Ρολφ μ’ αρζςει.

ΜΑΛΟΣ: Σασ αρζςει, ε; Τότε, λοιπόν, κα πρζπει να ςκεφτείτε να
εγκαταλείψετε μάλλον και τθν μεταφυςικι, τθν μεγάλθ ςασ αγάπθ, που, όπωσ
τουλάχιςτον ιςχυριςτικατε, μασ ταξιδεφει πζρα από τθν πραγματικότθτα
ςτον υπερβατικό κόςμο.

ΝΤΕΡΘ: Γιατί, καλζ, επειδι, ςυμφϊνθςα με τον οφλθ που είπε ότι τα όρια
του κόςμου είναι τα όρια τθσ γλϊςςασ;

ΜΑΛΟΣ: Πχι, το είπε αντίςτροφα: ότι τα όρια τθσ γλϊςςασ είναι τα όρια του
κόςμου, εννοϊντασ ότι μόνο για πράγματα που βρίςκονται εντόσ του κόςμου
και μποροφμε να τα παρατθριςομε και να τα περιγράψομε δικαιοφμαςτε να
μιλάμε. Διαφορετικά, αν ξεπεράςομε τα όρια του κόςμου, όπου ανικουν τα
πράγματα, και για τα οποία μασ μιλάει θ μεταφυςικι, κα ποφμε ανοθςίεσ.

ΝΤΕΡΘ: Σιγά-ςιγά, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό. Δθλαδι κζλει να πει ότι είναι
ανοθςία να μιλάσ για τον Κεό –γιατί ο Κεόσ υπάρχει ςτο υπερβατικό
υπερπζραν, ζτςι δεν είναι;
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ΜΑΛΟΣ: Εγϊ κα ζλεγα και το άλλο. Μπορεί να δει κανείσ τθν ομορφιά και να
τθν περιγράψει; (ςτθν Ντζπθ) Δεν βλζπω να ζχετε εδϊ και κανζναν πίνακα.
Από άποψθ, κζλω να πιςτεφω. Γιατί αδυνατϊ να φανταςτϊ ότι δεν κα
μποροφςατε εςείσ να αγοράςετε ζνα, δυο, πζντε, τζλοσ πάντων, πίνακεσ
κορυφαίων ηωγράφων. Ρζρα από τθν αίγλθ που κα ςασ πρόςφερε θ
απόκτθςθ τουσ, κα ιταν και μια καλι επζνδυςθ για ςασ.

ΝΤΕΡΘ: Μα ζχω πίνακεσ ηωγράφων εγνωςμζνθσ αξίασ. Να δείτε πόςουσ ζχω
ςτθν αποκικθ … – αςφαλιςμζνουσ, βζβαια.

ΟΥΛΘΣ: Στθν αποκικθ! Ωραία, Ρολφ ωραία!~

ΝΤΕΡΘ: Εγϊ, όπωσ ξζρεισ ιρκα ςτο ςπίτι αυτό πζρςι, μετά τον γάμο τθσ κόρθσ
μου. Ο ντεκορατζρ, λοιπόν, όταν τον κάλεςα για να επιμελθκεί τθν
διακόςμθςι του, ιταν κάκετοσ: να μθν κρεμάςω ςτουσ τοίχουσ τίποτε
απολφτωσ, να είναι γυμνοί, κακαροί, για να μθν φεφγει το βλζμμα του
επιςκζπτθ, μου είπε, προσ τα εκεί και, ζτςι, να αποςπάται θ προςοχι του, με
αποτζλεςμα να ακυρϊνεται θ παρουςία των άλλων κομματιϊν εδϊ μζςα –
των οποίων θ αξία, ςασ πλθροφορϊ, δεν είναι κακόλου ευκαταφρόνθτθ.

ΟΥΛΘΣ: Τι βλακείεσ λζει ο ντεκορατζρ ςου.

ΜΑΛΟΣ: Τζλοσ πάντων, ασ ποφμε ότι είχαμε εδϊ απζναντί μασ ζναν πίνακα
ηωγραφικισ κι ζλεγα «τι ωραίοσ, που είναι». Κα μποροφςα ποτζ, αν μου
ηθτοφςατε, να ςασ περιγράψω τθν ομορφιά του; Πχι βζβαια. Κα μποροφςα,
αςφαλϊσ, να ςασ πω για τα χρϊματά του και πϊσ ςυνδυάηονται μεταξφ τουσ,
για τα πράγματα που αναπαριςτά, τισ αναλογίεσ τουσ, τισ φωτοςκιάςεισ και
άλλα τζτοια –όχι, όμωσ, για τθν ομορφιά. Αυτι είναι κάτι που δεν
περιγράφεται, και απλϊσ τθν νιϊκω. Κα πρζπει, όμωσ, επειδι δεν μποροφμε
να παρατθριςομε τθν ομορφιά με τισ αιςκιςεισ μασ και να τθν περιγράψομε
με λόγια, να ποφμε ότι δεν υπάρχει κιόλασ; Το ίδιο κα ζλεγα και για το καλό
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και τθν θκικι γενικά. Αν, ασ ποφμε, δίνω ελεθμοςφνθ ςτουσ ηθτιάνουσ γιατί
αιςκάνομαι ότι αυτό είναι το ςωςτό, ό, τι και να μου πείτε εςείσ –ότι πολλοί
υποκρίνονται τουσ ηθτιάνουσ, ότι ελεϊντασ τουσ ηθτιάνουσ τουσ κάνομε
τεμπζλθδεσ και δεν ξζρω ’γω τι άλλο–, εγϊ κα εξακολουκϊ να δίνω
ελεθμοςφνθ ςτουσ ηθτιάνουσ. Άλλοσ, αντίκετα, μπορεί να κεωρεί ότι δεν είναι
καλό να δίνομε ελεθμοςφνθ ςτουσ ηθτιάνουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, δεν πα να
του λεσ ότι πρζπει να ελεεί τουσ ηθτιάνουσ γιατί οφείλομε να ςκεφτόμαςτε
τον διπλανό μασ, ότι μπορεί κάποια ςτιγμι να βρεκεί ςτθν δικι τουσ κζςθ,
ότι, ότι …, αυτόσ κα εξακολουκεί να αδιαφορεί για τουσ ηθτιάνουσ. Είναι πϊσ
νιϊκει κανείσ το καλό. Μθ μου λεσ, λοιπόν, ότι τα όρια τθσ γλϊςςασ μασ είναι
τα όρια του κόςμου, ότι δεν πρζπει να μιλάμε για τίποτε που δεν ανικει ςτον
κόςμο και δεν μποροφμε να το παρατθριςομε και να το περιγράψομε. Γιατί
υπάρχουν και πράγματα, όπωσ ο Κεόσ, το καλό, θ ομορφιά, που δεν μπορείσ
να πεισ τίποτε γι’ αυτά, κι, ωςτόςο, υπάρχουν μόνο και μόνο γιατί τα βιϊνεισ
μζςα ςου και τα πιςτεφεισ. Άρα;

ΝΤΕΡΘ: Άρα, θ μεταφυςικι, οκζυ. Ζτςι; Αυτό καταλαβαίνω εγϊ. Μμμ;

ΜΑΛΟΣ: Οπότε μπορείτε να είςτε ιςυχθ ότι και τα λεφτά που ξοδζψατε για
τα μακιματα φιλοςοφίασ και μεταφυςικισ δεν πιγανε χαμζνα.

ΟΥΛΘΣ: (ςτον Μάριο) Ναι, ίςωσ ζχεισ δίκιο, εςφ, ωσ κακθγθτισ, ξζρεισ
καλφτερα αςφαλϊσ. Ρράγματι, υπάρχουν και πράγματα που μποροφμε να τα
ηιςομε ο κακζνασ μασ βακιά μζςα του χωρίσ να μποροφμε να τα
περιγράψομε με λόγια.

ΜΑΛΟΣ: Ρου ανικουν, να ςτο πω ζτςι, ςτθν ςφαίρα του άρρθτου, του
μυςτικοφ, και τα οποία –και υποκζτω να ςυμφωνείσ– είναι πιο ςθμαντικά
από τα πράγματα που ανικουν ςτον κόςμο που τα εκφράηομε με λόγια. Ο
Κεόσ, λόγου χάριν, που δεν μποροφμε να τον περιγράψομε, είναι απείρωσ πιο
ςπουδαίοσ από αυτιν τθν καρζκλα, τθν οποία μπορϊ να περιγράψω.
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ΟΥΛΘΣ: Ε, λοιπόν, τϊρα που λζμε για τον Κεό, τι κυμικθκα. Μικρόσ πιπίλιηα
μετά μανίασ το δάκτυλό μου. Και τι δεν ζκανε θ καθμζνθ θ μάνα μου, για να
μου κόψει τθν κακι αυτι ςυνικεια. Μου φοροφςε, πριν πάω να κοιμθκϊ, ςτο
χζρι ζνα χοντρό μάλλινο γάντι, αλλά ποφ εγϊ -το βιολί μου, εκεί. Μζχρι που
τρυποφςα με τα δόντια μου το γάντι, για να μπορϊ να απολαμβάνω τθν λεία
μου. Πταν πια είδε κι αποείδε θ γυναίκα ότι δεν μποροφςε να κάνει τίποτε θ
ίδια με το δάκτυλό μου, κατζφυγε ςτον Κεό. «Μθν τολμιςεισ, κακομοίρθ
μου», μου ζλεγε το βράδυ πριν πάω να κοιμθκϊ, «και ξαναβάλεισ το ρθμάδι
το δάκτυλό ςου ςτο ςτόμα ςτου, γιατί πάει χάκθκεσ –κα ζλκει ο Κεόσ και κα
ςε πάρει». Εγϊ τρόμαξα. Ροφ να τολμιςω να βάλω ξανά το δάκτυλο ςτο
ςτόμα μου. Ζκλεινα ςφιχτά από τον φόβο μου τα μάτια μου κι ζπνιγα το
πάκοσ μου. Σιγά-ςιγά, όμωσ, άρχιςα να χαλαρϊνω, και να ςτινω το αφτί μου
μπασ και πιάςω κανζναν ιχο από τθν παρουςία του Κεοφ. Τίποτε όμωσ, δεν
άκουγα τίποτε. Μιπωσ δεν ζρχεται, τόλμθςα να ςκεφτϊ. Το επόμενο βιμα
ιταν ζνα βράδυ να μιςανοίξω το μάτι μου. Τίποτε πάλι, δεν είδα τίποτε. Το
επόμενο βράδυ άνοιξα ολόκλθρο το μάτι μου. Ξανά τίποτε. Άνοιξα μετά και τα
δυο μου μάτια, ςθκϊκθκα και περπάτθςα ςε ολόκλθρο το δωμάτιο, πουκενά
ο Κεόσ. Οπότε βάηω κι εγϊ το δάκτυλό μου ςτο ςτόμα και του ζδωςα και
κατάλαβε. Πταν το είδε το πρωί θ μάνα μου ζτςι ερεκιςμζνο, κφμωςε. «Δεν
ςου είπα ότι, αν το ξανακάνεισ, κα ζλκει ο Κεόσ να ςε πάρει», μου φϊναηε.
«Μθ φοβάςαι», προςπάκθςα να τθν κακθςυχάςω, «εγϊ κοίταξα κι ζψαξα
παντοφ ςτο δωμάτιο και δεν ιταν πουκενά ο Κεόσ. Οφτε και τον άκουςα.
Μπορεί να ξεχάςτθκε, ποφ ξζρεισ». «Μα τι λεσ τϊρα», αντζδραςε θ μάνα μου.
Ρερίμενεσ εςφ να δεισ ι να ακοφςεισ τον Κεό όπωσ εμζνα ι τον πατζρα ςου,
να τον αγγίξεισ όπωσ αγγίηεισ τα πράγματα γφρω ςου. Ο Κεόσ δεν μοιάηει με
τίποτε από όλα αυτά που υπάρχουν ςτον κόςμο. Ρρόςεχε, λοιπόν, ςου λζω,
πρόςεχε».

ΝΤΕΡΘ: Κι εςφ; Κζλω να πω εςφ τι ζκανεσ; Ρείςτθκεσ να μθν βάηεισ το
δάκτυλό ςου ςτο ςτόμα;

ΟΥΛΘΣ: Ναι. Σκζφτθκα ότι κα μποροφςε να είναι κι ζτςι όπωσ μου τα ζλεγε θ
μάνα μου: ότι ο Κεόσ υπάρχει κι ασ μθν τον βλζπομε, κι ασ μθν τον ακοφμε, κι
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ασ μθν μποροφμε να τον αγγίξομε. Τι βλάκασ που ιμουνα. Να κζλω να δω, να
αγγίξω, να ακοφςω τον Κεό, ενϊ αυτόσ είναι αόρατοσ. (ςτον Μάριο) Θ
βλακεία, τελικά, δεν είναι ότι μποροφν να υπάρχουν πράγματα, όπωσ ο Κεόσ
ι θ ομορφιά ι το καλό και θ θκικι, που, όπωσ είπεσ πριν, μπορείσ να τα ηιςεισ
μζςα ςου, αλλά να προςπακείσ να τα καταλάβεισ και να μιλάσ γι’ αυτά όπωσ
μιλάσ για τα πράγματα που παρατθροφμε. Το καλφτερο, ςτθν περίπτωςθ
αυτι, είναι να μθν μιλάσ κακόλου, να ςωπαίνεισ.

ΝΤΕΡΘ: Ππωσ εςφ που, όπωσ είπεσ, βοφλωςεσ το ςτόμα ςου.

ΟΥΛΘΣ: Και μου βγικε ςε καλό, τελικά ε; Αλλιϊσ, αν δεν πίςτευα ότι υπάρχει
ο Κεόσ, αόρατοσ, το πικανότερο κα ιταν να ςυνζχιηα να πιπιλάω το δάκτυλό
μου, με αποτζλεςμα να είχαν πεταχτεί τα δόντια μου ζξω, και να χρειαηόμουν
ορκοδοντικό.

ΜΑΚΟΣ: (μπαίνει κρατϊντασ μια πιατζλα με κομμζνο το φιλζτο)

Ζτοιμο.

ΝΤΕΡΘ: Μα τι κάνατε εδϊ; Αυτά μόλισ τα βάλεισ ςτο τθγάνι κα διαλυκοφν.

ΜΑΛΟΣ: Κρίμα, κι είπα τόςα καλά λόγια για τισ μαγειρικζσ ςου ικανότθτεσ.

ΜΑΚΟΣ: Ζλα, ςταμάτα, γιατί εςφ μου είπεσ να το κόψω λεπτό.

ΟΥΛΘΣ: Ε, ναι, αλλά εςφ το παράκανεσ, το ζκανεσ … κιμά πια.
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ΜΑΛΟΣ: (ςτον Ροφλθ): Ρρόςεξε τϊρα κάτι. Αν αυτό ζτςι όπωσ το ζκανεσ το
ρίξομε ςτο τθγάνι και διαλυκεί, όπωσ είπε θ Ντζπθ, το φιλζτο δεν κα υπάρχει
–ζτςι; Ραρόλα αυτά, όμωσ, εμείσ κα εξακολουκοφμε να μιλάμε για το φιλζτο
τθσ Ντζπθσ.

ΟΥΛΘΣ: Τι κζλεισ να πεισ.

ΜΑΛΟΣ: Απλά ότι δεν είναι ανάγκθ, για να ζχει νόθμα μια λζξθ, να υπάρχει το
πράγμα που υποτίκεται ότι περιγράφει ι απεικονίηει θ λζξθ αυτι.

ΟΥΛΘΣ: Δεν διαφωνϊ.

ΜΑΛΟΣ: Τότε, όμωσ, δεν ιςχφει και εκείνο που είπεσ, ότι τα όρια τθσ γλϊςςασ
είναι τα όρια του κόςμου, ότι δικαιοφμαςτε να μιλάμε μόνο για πράγματα που
υπάρχουν και μποροφν να περιγραφοφν. Μμμ;

ΟΥΛΘΣ: … … …

ΜΑΚΟΣ: (δείχνοντασ τθν πιατζλα με το κομμζνο φιλζτο) Τελικά, τι κα κάνομε
με αυτό.

ΝΤΕΡΘ: Αφιςτε το, κα το δϊςω ςτα ςκυλιά. Ζχω ακόμθ ζνα άλλο κομμάτι ςτο
ψυγείο.

ΜΑΛΟΣ: (ςτον Μάρκο) Ρρόςεξε μόνο μθν το παρακόψεισ πάλι.
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ΜΑΚΟΣ: Ωραία, να δοκιμάςει κανζνασ άλλοσ τϊρα.

ΜΑΛΟΣ: Μα δεν εννοοφςα αυτό. Απλϊσ, ικελα …

ΝΤΕΡΘ: Αφιςτε, κα το κόψω εγϊ.

ΟΥΛΘΣ: Δεν πάμε τότε λζω εγϊ όλοι ςτθν κουηίνα, να τα λζμε κιόλασ;

(Φεφγουν όλοι)

ΤΕΛΟΣ ΔΕΥΤΕΘΣ ΡΑΞΘΣ
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ΤΛΤΘ ΡΑΞΘ

(Ύςτερα από δυο μζρεσ, ςτο γραφείο του Ροφλθ, ςτο ςπίτι του)

ΟΥΛΘΣ: … Αργά άλογα, γριγορεσ γυναίκεσ!

ΜΑΚΟΣ: Αμάν πια, ςυνζχεια με αυτό το «αργά άλογα, γριγορεσ γυναίκεσ».
Λεσ και κόλλθςε θ βελόνα.

ΟΥΛΘΣ: Χτεσ το βράδυ ανοίγοντασ τθν τθλεόραςθ ζπεςα πάνω ςε ζναν τφπο,
κουςτουμαριςμζνο, να λζει: αργά άλογα, γριγορεσ γυναίκεσ! Και ..., μου
’μεινε.

ΜΑΛΟΣ: Ρου ικελε να πει τι ο τφποσ.

ΟΥΛΘΣ: Δεν ξζρω, τον τφπο τον πζτυχα ςτο τζλοσ τθσ διαφιμιςθσ. Να
εννοοφςε τα άλογα τθσ μθχανισ του αυτοκινιτου που διαφιμιηε;

ΜΑΚΟΣ: Καλά, και κα μιλοφςε για αργά άλογα; Ρρϊτθ φορά ακοφω να
διαφθμίηουν αυτοκίνθτα που δεν τρζχουν γριγορα.

ΜΑΛΟΣ: Και οι γυναίκεσ; Οι γριγορεσ γυναίκεσ ποφ κολλάνε;

ΟΥΛΘΣ: Κα ζπρεπε να δει κανείσ ολόκλθρθ τθν διαφιμιςθ, για να καταλάβει.
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ΜΑΚΟΣ: Ράντωσ, άλλθ μια φορά να το επαναλάβετε αυτό το … Αργά άλογα,
γριγορεσ γυναίκεσ, εγϊ, ςασ το λζω, κα φφγω.

ΟΥΛΘΣ: Ελάτε τϊρα όπου να ‘ναι κα ζλκει και θ Κρίςτι.

ΜΑΚΟΣ: Δεν πάει ςτο διάολο και θ Κρίςτι.

ΟΥΛΘΣ: Θ Κρίςτι! Τι λζτε τϊρα. Θ μθτζρα τθσ είναι από τουσ βαςικοφσ
μετόχουσ τθσ εταιρείασ.

ΜΑΚΟΣ: Δεν μασ είπατε ότι ςυμφωνιςατε μαηί τθσ, ότι ζδωςε και για
αρραβϊνα 20.000 ευρϊ;

ΟΥΛΘΣ: Ασ το ηεςτάνομε λίγο το κορίτςι. Να το δοφμε, να το ακοφςομε, να
του ποφμε πόςο μεγάλο ταλζντο διακζτει … Αφιςτε, ξζρω τι κάνω. Τελικά,
ξζρετε τι κατάλαβα. (ςτον Μάριο) Κυμάςτε ςτο ςπίτι τθσ Ντζπθσ που ςασ
ζλεγα ότι δεν μποροφμε να μιλάμε για τίποτε αν αυτό δεν υπάρχει και δεν
μποροφμε να το παρατθριςομε και να το περιγράψομε –με εξαίρεςθ, βζβαια,
μόνο πράγματα που ανικουν ςτθν ςφαίρα του άρρθτου, όπωσ ο Κεόσ, θ
ομορφιά ι το καλό; Κυμόςαςτε;

ΜΑΛΟΣ: Ναι, που λζγατε ότι τα όρια τθσ γλϊςςασ είναι τα όρια του κόςμου.
Υποκζτω, φςτερα από τθν κουβζντα που κάναμε, να καταλάβατε ότι κάτι
τζτοιο ... δεν ιςχφει, βζβαια.

ΟΥΛΘΣ: Ε, λοιπόν, με τθν ιςτορία αυτι για τθν διαφιμιςθ, «αργά άλογα,
γριγορεσ γυναίκεσ» το μυαλό μου ποφ πιγε. Πταν, ανοίγοντασ τθν
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τθλεόραςθ, πζφτω καμιά φορά πάνω ςε κανζναν αγϊνα κρίκετ … γκολφ …
ςνοφκερ ι κάτι τζτοιο περίεργο … Δεν ξζρω, αν ςασ ζχει τφχει.

ΜΑΚΟΣ: Μθ μου πείτε τϊρα ότι βλζπετε αυτζσ τισ αθδίεσ. Εγϊ, αν ςυμβεί και
πζςω επάνω τουσ, γυρίηω αμζςωσ κανάλι.

ΟΥΛΘΣ: Κι εγϊ. Αλλά άλλο κζλω να πω. Εμζνα δεν μου άρεςε μζχρι πριν από
μερικά χρόνια και το μπάςκετ. Πταν, όμωσ, μου εξιγθςαν πϊσ παίηεται,
άρχιςα να το βλζπω με ενδιαφζρον. Μιπωσ ο λόγοσ που δεν μου προκαλοφν
κανζνα ενδιαφζρον το κρίκετ ι το γκολφ, είναι γιατί δεν ξζρω τουσ κανόνεσ
τουσ. Πλοι αυτοί που κάνουν ςαν τρελοί παρακολουκϊντασ τα είναι γιατί
ξζρουν τουσ κανόνεσ τουσ, πϊσ παίηονται αυτά. Δεν μπορεί όλοσ αυτόσ ο
κόςμοσ που, παρακολουκϊντασ τα, ευχαριςτιζται να είναι θλίκιοσ, κι εγϊ να
είμαι ο ξφπνιοσ

ΜΑΛΟΣ: Και λοιπόν;

ΟΥΛΘΣ: Λοιπόν, τι;

ΜΑΚΟΣ: Τι κζλετε να πείτε.

ΟΥΛΘΣ: Μιπωσ εκείνο που ςυμβαίνει με τα διάφορα παιχνίδια ιςχφει και
ςτθν γλϊςςα;

ΜΑΛΟΣ: Δθλαδι;
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ΟΥΛΘΣ: Λζμε «παιχνίδι», ε;, και εννοοφμε όχι ζνα, αλλά ζνα ςωρό παιχνίδια
–το ςκάκι, τθν τρίλιηα, το ποδόςφαιρο, το μπάςκετ, το βόλεϊ, το κρίκετ, το
γκολφ, το ςνοφκερ, το μπιλιάρδο … – που το κακζνα τουσ παίηεται με τουσ
δικοφσ του κανόνεσ, τουσ οποίουσ πρζπει να ζχεισ υπόψθ ςου, για να το
καταλάβεισ και να νιϊςεισ τθν απόλαυςι του. Το ίδιο, όμωσ, δεν ςυμβαίνει
και με τθν γλϊςςα; Λζμε «γλϊςςα», αλλά δεν πρόκειται για μια και μοναδικι
γλϊςςα, αλλά για πολλζσ και διάφορεσ γλϊςςεσ –τθν γλϊςςα που
χρθςιμοποιοφμε ςτθν κακθμερινι μασ ηωι, τθν γλϊςςα που ζχουν οι
επιςτιμονεσ, τθν γλϊςςα που μεταχειρίηονται οι χριςτιανοί ορκόδοξοι, τθν
γλϊςςα των ποιθτϊν ...–, που, όπωσ το κάκε παιχνίδι, ζχουν κι αυτζσ θ
κακεμιά τουσ τοφσ δικοφσ τθσ κανόνεσ. Θ γλϊςςα, δθλαδι, αποτελείται από
διάφορα γλωςςικά παιχνίδια, να το πω ζτςι, που το κακζνα τουσ ζχει τουσ
δικοφσ του κανόνεσ, βάςει των οποίων πρζπει χρθςιμοποιοφνται οι λζξεισ,
γιατί αλλιϊσ ...

ΜΑΚΟΣ: Αλλιϊσ, τι.

ΟΥΛΘΣ: Σκζψου να ςου πει ζνασ χριςτιανόσ ότι ο Κεόσ βλζπει τα πάντα, κι
εςφ να του απαντιςεισ «α ναι; Και τι χρϊμα ζχουν τα μάτια του Κεοφ».

(Γελάνε ο Μάρκοσ και ο Μάριοσ)

Γελάτε, αλλά είναι κάτι που μπορεί κάλλιςτα να ςυμβεί. Ρϊσ ρωτάμε για τα
μάτια του πατζρα μασ τι χρϊμα ζχουν, τθσ μάνασ μασ, του φίλου μασ ι δεν
ξζρω ποιοφ άλλου …

ΜΑΛΟΣ: Σιγά-ςιγά, ςτακείτε. Άλλο να μιλάσ για τον πατζρα ςου κι άλλο για
τον Κεό.
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ΟΥΛΘΣ: Αυτό λζω κι εγϊ. Ανικουν ςε διαφορετικά γλωςςικά παιχνίδια, όπου
ιςχφουν διαφορετικοί κανόνεσ: ο φυςικόσ πατζρασ …

ΜΑΛΟΣ: Ο δικόσ μου ι ο δικόσ ςασ;

ΟΥΛΘΣ: Ζχετε όρεξθ για αςτεία. Ωραία. Ε, λοιπόν, δεν ζχει ςθμαςία αν είναι
ο δικόσ μου, ο δικόσ ςασ ι κάποιου άλλου ο πατζρασ. Ο κάκε φυςικόσ
πατζρασ ανικει ςτο γλωςςικό παιχνίδι που χρθςιμοποιοφμε για τισ
κακθμερινζσ υποκζςεισ μασ, ςτο οποίο οι κανόνεσ που ιςχφουν για τθν χριςθ
των λζξεων μασ επιτρζπουν να ρωτάμε για το χρϊμα των ματιϊν του.
Αντίκετα, ο Κεόσ ανικει ςε ζνα άλλο, διαφορετικό γλωςςικό παιχνίδι, ςτο
γλωςςικό παιχνίδι τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ, όπου οι κανόνεσ που ιςχφουν για
τθν χριςθ των λζξεων, μεταξφ άλλων, απαγορεφουν να ρωτάει κανείσ για το
χρϊμα των ματιϊν του Κεοφ.

ΜΑΚΟΣ: Κζλετε να πείτε, δθλαδι, ότι ο λόγοσ που κάνει τθν βλακεία κάποιοσ
να ρωτάει για το τι χρϊμα ζχουν τα μάτια του Κεοφ είναι γιατί μπερδεφει το
γλωςςικό παιχνίδι τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ με το γλωςςικό παιχνίδι τθσ
κακθμερινισ μασ ηωισ.

ΟΥΛΘΣ: Είναι πϊσ να ςασ το πω … να κζλει να παίξει κανείσ ςκάκι με τουσ
κανόνεσ που ιςχφουν ςτο τάβλι ι να παίξει ποδόςφαιρο με τουσ κανόνεσ για
το μπάςκετ. Γίνεται; Αν το αποτολμιςει κα κάνει άλλα αντ’ άλλων. Στθν
παγίδα αυτι, πολφ φοβάμαι, πζφτουν και οι φιλόςοφοι μπερδεφοντασ το ζνα
γλωςςικό παιχνίδι με κάποιο άλλο γλωςςικό παιχνίδι.

(Κτυπάει το κουδοφνι)
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ΟΥΛΘΣ: Α, θ Κρίςτι.

(Μπαίνει θ Κρίςτι)

Να ςασ ςυςτιςω. (ςτθν Κρίςτι) Από δω ο κοσ … Καλφτερα, λζω, να μιλάμε
ςτον ενικό. Ο Μάριοσ Δελθβορισ και ο Μάρκοσ Γεωργόπουλοσ, λοιπόν, από
δω, κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου, όπωσ ςου είπα –κυρίωσ, όμωσ, φίλοι καλοί.
(ςτον Μάριο και τον Μάρκο) Και θ Κρίςτι Αναγνϊςτου από δω, μια πολλά
υποςχόμενθ θκοποιόσ. Αν τθν δείτε να παίηει ..., δεν ςασ λζω τίποτα.

ΚΛΣΤΛ: Εγϊ, πάντωσ, είμαι ζτοιμθ.

ΟΥΛΘΣ: Αλικεια; (ςτον Μάριο και τον Μάρκο) Αυτό, λοιπόν, κα πει να είναι
κάποιοσ αφοςιωμζνοσ ςτθν δουλειά του. Τθσ υπζδειξα τρεισ μονολόγουσ, να
διαβάςει όποιον κα ικελε, και να μασ τον παρουςιάςει απόψε εδϊ, για να
δείτε κι εςείσ με τι ταλζντο ζχομε να κάνομε. (ςτθν Κρίςτι) Ροιον διάλεξεσ;

ΚΛΣΤΛ: Και τουσ τρεισ;

ΟΥΛΘΣ: Ε, δεν το πιςτεφω. (ςτον Μάριο και τον Μάρκο) Είδατε; Τι ςασ ζλεγα;
Αφοςίωςθ, παιδί μου, αφοςίωςθ!

ΚΛΣΤΛ: Ρείτε μου, από ποιόν κζλετε να αρχίςω.

ΜΑΚΟΣ: Καλά άςε, πάρε πρϊτα μια ανάςα …
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ΜΑΛΟΣ: Να εγκλιματιςτείσ ςτο περιβάλλον, γιατί, διαφορετικά, υπάρχει
κίνδυνοσ, αν δεν εγκλιματιςτείσ, να εγκλθματιςεισ, να μθν αποδόςεισ, κζλω
να πω, αυτό που πραγματικά διακζτεισ. Με άλλα λόγια να το ςκοτϊςεισ

ΚΛΣΤΛ: Απλϊσ ζλεγα, μιπωσ μου ζφευγε το άγχοσ μια ϊρα αρχφτερα.

ΜΑΛΟΣ: Άγχοσ; Γιατί;

ΚΛΣΤΛ: Ε πϊσ. Μπροςτά ςασ, ςε δυο κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου; Τι, εφκολο το
ζχετε;

ΜΑΚΟΣ: Ωραία λοιπόν, για να μθν ςε βαςανίηομε άλλο με αυτιν τθν
ανεπικφμθτθ κατάςταςθ τθσ αναμονισ, πράγμα που μασ κλίβει, (ςτον Μάρκο)
ε;, εμείσ είμαςτε ζτοιμοι. Οπότε, αν κι εςφ … προχωράμε.

ΜΑΛΟΣ: Μιςό λεπτό, μόνο. Εγϊ, δεν ξζρω πϊσ το βλζπετε εςείσ, αλλά ζχω
τθν αίςκθςθ ότι, όςθ ϊρα τϊρα μιλάμε, δεν κάνομε απλϊσ μια ςυηιτθςθ,
αλλά οικοδομοφμε ςχζςεισ ι, ακριβζςτερα κα ζλεγα, ρίχνομε γζφυρεσ
ανάμεςά μασ, προκειμζνου να κάνομε τισ ψυχζσ μασ να αγγίξουν θ μια τθν
άλλθ. Διαβλζπω ότι προςπακοφμε ο κακζνασ μασ όχι απλϊσ να ποφμε ο ζνασ
ςτον άλλο κάποιεσ κουβζντεσ, που, ςτο κάτω-κάτω, μπορεί να μθν ζχουν και
καμιά ιδιαίτερθ ςθμαςία …, να είναι όπωσ ζλεγαν οι μεςαιωνικοί
ςυνομιλθτζσ, flatus voces, κενοί ιχοι κα μεταφράηαμε εμείσ, που δεν μασ λζνε
τίποτε παραπάνω από αυτό που ακοφγεται. (ςτθν Κρίςτι) Εμείσ, όμωσ,
ςυηθτϊντασ μαηί ςου προςπακοφμε να διειςδφςομε ςτθν ψυχολογικι
κατάςταςι ςου και να ανακαλφψομε κάτι, που κα μασ επζτρεπε να ανοίξομε
ζναν δίαυλο επικοινωνίασ μεταξφ τθσ δικισ μασ ψυχισ και τθσ δικισ ςου
ψυχισ. Οι ςχζςεισ, που ζλεγα …
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ΜΑΚΟΣ: Ασ επιτρζψομε, όμωσ, τθν Κρίςτι να μασ πει τον μονόλογό τθσ.

ΚΛΣΤΛ: Πχι, όχι τι λζτε, είναι τόςο ωραία όςα λζτε που, αν κζλετε, να
ςυνεχίςετε, εγϊ δεν …

ΟΥΛΘΣ: Μα εμείσ ςυγκεντρωκικαμε εδϊ, για να απολαφςομε εςζνα.
Είμαςτε, λοιπόν, ζτοιμοι να ςε ακοφςομε.

ΚΛΣΤΛ: Ωραία τότε. Τι κα κζλατε να ςασ πω. Ζχω και κωμωδία και δραματικό
και …

ΜΑΛΟΣ: Και; Τι άλλο.

ΚΛΣΤΛ: Κάτι ενδιάμεςο, κάτι, δθλαδι, που δεν είναι μόνο κωμωδία οφτε μόνο
δράμα.

ΜΑΚΟΣ: Ρου είναι, κα λζγαμε, και τα δυο, ζτςι; Ε, εγϊ κα ζλεγα –(ςτον
Μάριο και τον Ροφλθ) αν δεν ζχετε κι εςείσ αντίρρθςθ– να μασ ζλεγε αυτό το
ενδιάμεςο, που αποτελεί, όςο μπορϊ να υποκζςω, μια επιτομι, οφτωσ ειπείν,
τθσ τζχνθσ τθσ δραματουργίασ.

ΚΛΣΤΛ: Επιτομι;

ΜΑΚΟΣ: Κάτι που τα περιλαμβάνει όλα –εν προκειμζνω, και το δράμα και
τθν κωμωδία.
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ΟΥΛΘΣ: Δεν νομίηετε ότι κα πρζπει να αφιςομε, επιτζλουσ, τθν θκοποιό μασ
να μασ πει τον μονόλογό τθσ;

ΜΑΚΟΣ: Μα θ ίδια μασ ρϊτθςε τι να πει, και τθσ είπαμε.

ΟΥΛΘΣ: (ςτθν Κρίςτι) Ζλα, άρχιςε.

ΚΛΣΤΛ: Δεν μπορϊ. Μπλόκαρα.

ΟΥΛΘΣ: Μπλόκαρεσ; Γιατί; Το καταλαβαίνω, θ ατμόςφαιρα εδϊ δεν είναι θ
ιδανικι για ζναν θκοποιό –και δθ, νζο θκοποιό. Αλλά αυτό δεν πρζπει να ςε
πτοεί. Κι αφριο, όταν με το καλό βγεισ ςτθν ςκθνι του πολιτιςμικοφ κζντρου
που ετοιμάηομε, τι νομίηεισ, δεν κα ςυναντιςεισ εξίςου, αν όχι και πιο
δφςκολεσ ακόμθ, καταςτάςεισ, τισ οποίεσ, όμωσ, κα πρζπει να είςαι ζτοιμθ να
αντιμετωπίςεισ; Κα ςε παρακαλοφςα, λοιπόν, όλα αυτά να μθν ςε
αποκαρρφνουν. Ραρ’ τα ςαν μια πρόκλθςθ, να δείξεισ το υποκριτικό ταλζντο
ςου. Ναι, γλυκό μου;

ΚΛΣΤΛ: Καλά, αν είναι ζτςι … Να αρχίςω;

ΟΥΛΘΣ: Είμαςτε πανζτοιμοι να απολαφςομε ό, τι κα μασ προςφζρεισ.

ΚΛΣΤΛ: Λοιπόν, κα πρζπει πρϊτα από όλα, για να καταλάβετε, να ςασ πω ότι
είναι θ ιςτορία μιασ κοπζλασ, κόρθσ ενόσ δικθγόρου και μιασ κακθγιτριασ
αγγλικϊν, από καλι, δθλαδι, όπωσ λζμε οικογζνεια, που, αντί να ςπουδάςει,
όπωσ ικελαν οι γονείσ τθσ, κατζλθξε, εξαιτίασ κάποιων απρόςμενων
γεγονότων, που δεν είναι ανάγκθ να ςασ τα περιγράψω τϊρα, να πουλάει
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ζρωτα ςε περαςτικοφσ. Ζρχεται, όμωσ, θ ςτιγμι που κάποιοσ από τουσ
εφιμερουσ πελάτεσ τθσ τθν ερωτεφεται και τθσ προτείνει να παντρευτοφν και
να τθν βγάλει από τθν πρόςτυχθ ηωι. Θ κοπζλα διςτάηει ςτθν αρχι, αλλά
μπροςτά ςτθν επιμονι του νεαροφ πείκεται να τον ακολουκιςει. Αυτόσ,
επειδι ζχει να τακτοποιιςει κάποιεσ εκκρεμότθτεσ ςτο χωριό του, τθσ
υπόςχεται ότι κα ζλκει ςε μια εβδομάδα να τθν πάρει να φφγουν
εξορκίηοντάσ τθν, όμωσ, ςτο διάςτθμα αυτό να ςταματιςει τθν αμαρτωλι ηωι
τθσ και να μθν πάει με κανζναν άλλο άντρα. Θ κοπζλα, όςο κι αν προςπακεί
να αντιςτακεί ςτον πειραςμό να κατρακυλιςει πίςω, τελικά υποκφπτει και το
τελευταίο ακριβϊσ βράδυ αποφαςίηει να πουλιςει το κορμί τθσ για άλλθ μια
φορά ςε κάποιον άγνωςτο περαςτικό. Εμείσ τθν βρίςκομε να μπαίνει ςτο
δωμάτιό τθσ. Κι από δω αρχίηει ο μονόλογοσ που κα ςασ παρουςιάςω. Λοιπόν
… Αρχίηω, ζτςι; «Ω, κεζ μου, κεζ μου, γιατί το ζκανα; Δεν ιταν ςωςτό. Με τι
μοφτρα κα τον κοιτάξω και κα του πω τι ζκανα –ότι πιρα κάποιον άλλο. Τον
απάτθςα! Ζτςι κα μου ζλεγε αν ιταν απζναντί μου αυτι τθν ςτιγμι. Πχι, όχι,
δεν ζπρεπε. Δεν ζπρεπε, όμωσ, γιατί; Δεν ξζρω, αλλά μια ανίκθτθ δφναμθ
μζςα μου με ζςπρωχνε να το κάνω, ότι ζπρεπε να το κάνω. Και το ζνα και το
άλλο, λοιπόν, πρζπει; Και να του μείνω πιςτι και να πάω με τον άλλο; Ροιοσ
κακορίηει ποιο από τα δυο είναι το ςωςτό; Για ’κείνον, ναι, ςίγουρα, κα ιταν
να μείνω κολλθμζνθ με τθν ςκζψθ μου πάνω του και να μθν διανοθκϊ καν να
πάω με κανζναν άλλο, όπωσ ζκανα όλεσ αυτζσ τισ μζρεσ, μζχρι πριν από …
πόςο; Πλα τζλειωςαν μζςα ςε πζντε λεπτά, τρία, δφο. Οφτε. Ο καθμζνοσ ο
Αρμζνιοσ πριν καλά-καλά μπει μζςα μου, είχε τελειϊςει. Ροιοσ ξζρει πόςο
καιρό είχε να πάει με γυναίκα, αν είχε πάει κιόλασ. Τον λυπικθκα. Κα με
πζραςε ςίγουρα για τρελι. Να πάει να με πλθρϊςει, κι εγϊ να του πω
«πιγαινε». Δεν ιταν, όμωσ, τα λεφτά. Ικελα, απλϊσ, να το κάνω. Είμαι μια
πόρνθ, τουλάχιςτον ακόμθ, και ςαν πόρνθ πρζπει να πθγαίνω με τον ζναν και
τον άλλο. Ναι, πρζπει. Για μζνα, πρζπει αυτό. Για ’κείνον, πρζπει κάτι άλλο. Κι
εγϊ και εκείνοσ λζμε «πρζπει», αλλά δεν εννοοφμε τα ίδια πράγματα. Οι
λζξεισ αςκοφν μια γοθτεία ςτο μυαλό μασ που δεν μασ αφινει να δοφμε πίςω
από τθν επιφάνειά τουσ τισ διαφορζσ που υπάρχουν από κάτω. Ανικομε ςε
διαφορετικοφσ κόςμουσ, όπου οι άνκρωποι ςτον κακζναν από τουσ κόςμουσ
αυτοφσ ζχουν διαφορετικι μορφι ηωισ, ηουν αλλιϊσ, ζχουν διαφορετικζσ
απόψεισ, κάνουν διαφορετικά πράγματα, υπακοφουν, με δυο λζξεισ, ςε
47

διαφορετικοφσ κανόνεσ. Και τουσ κανόνεσ που κακορίηουν τθν μορφι ηωισ
των ανκρϊπων που ανικουν ςε διαφορετικοφσ κόςμουσ λζγοντάσ τουσ πϊσ
να ηουν, πϊσ να ςυμπεριφζρονται, τι ςθμαίνει αυτό τι πάει να πει εκείνο, τι
πρζπει να κάνουν, ποιοσ τουσ βάηει; Ροιοσ; Εγϊ; Εκείνοσ; Κάποιοσ άλλοσ;
Ροιοσ; Κανζνασ! Οι κανόνεσ υπάρχουν ζτοιμοι μζςα ςτον κόςμο όπου ανικει ο
κακζνασ μασ. Άλλοι οι κανόνεσ τθσ μορφισ ηωισ τθσ πόρνθσ όπωσ εγϊ, και
άλλοι οι κανόνεσ τθσ δικισ του μορφισ ηωισ. Το ξζρω, δεν κα με καταλάβει ό,
τι κι να του πω, όπωσ, βζβαια, δεν καταλαβαίνω εγϊ τον δικό του τρόπο ηωισ
–αλλιϊσ κα ζκανα ό, τι μου είπε. Ανικομε ςε διαφορετικοφσ κόςμουσ, και
είμαςτε υποχρεωμζνοι να εννοοφμε και να κάνομε διαφορετικά πράγματα.
Κα με καταλάβει και κα τον καταλάβω, μόνο αν ο ζνασ από τουσ δυο μασ
εγκαταλείψει τον κόςμο τον δικό του για να μπει ςτον κόςμο του άλλου –
όπωσ μου το ηιτθςε, εξάλλου. Αλλιϊσ, όςο είμαςτε ζτςι κι ζχομε ο κακζνασ
μασ τθν δικι του μορφι ηωισ, κα είμαςτε καταδικαςμζνοι να μθν
καταλαβαίνομε ο ζνασ τον άλλο. Υπάρχει, βζβαια, και θ άλλθ λφςθ. Θ
υποκριςία. Ξζρω πουτάνεσ που αποφάςιςαν να παντρευτοφν ςυνεχίηοντασ,
παρόλα αυτά, κρυφά να πθγαίνουν με τον ζναν και τον άλλο. Και ακοφω,
μάλιςτα, ότι είναι και ευτυχιςμζνεσ. Γιατί όχι; Τα ζχουν όλα: και τθν
ευυπόλθπτθ ηωι τθσ ςυηφγου φανερά και τθν ηωι τθσ πόρνθσ κρυφά. Μςωσ κι
εγϊ, λοιπόν, αν … Γιατί, όχι. Και τθν πίτα ολόκλθρθ και τον ςκφλο χορτάτο.
Ρϊσ τα κατάφεραν οι άλλεσ. Γιατί όχι κι εγϊ; Πχι, όχι, αρνοφμαι να πζςω ςτθν
παγίδα τθσ υποκριςίασ. Μπορεί, πράγματι, όπωσ οι άλλεσ, κι εγϊ να τα
καταφζρω ςτθν κοινωνία, αλλά μετά; Τι κα γίνει μετά, όταν ζλκει θ Δευτζρα
Ραρουςία, ε; Μπορεί κανείσ να κοροϊδζψει τθν κοινωνία, αλλά εκεί μπροςτά
ςτο μεγάλο δικαςτιριο είναι δυνατό ποτζ να εξαπατιςει τον Κεό; Θ Δευτζρα
Ραρουςία δεν βρίςκεται ζξω από μασ, δεν είναι, όπωσ θ ανατολι του ιλιου,
ασ ποφμε, ζνα γεγονόσ που κα γίνει κάποια ςτιγμι, αλλά είναι μια εμμονι που
τθν κουβαλάω ςυνεχϊσ μζςα μου και μου λζει διαρκϊσ «πρόςεξε τι πασ να
κάνεισ, γιατί μετά …». Μπορεί, πράγματι, τθν ϊρα τθσ μεγάλθσ Κρίςθσ, που
κανζνασ μασ δεν ξζρει πότε κα γίνει, ο Κεόσ ςαν πόρνθ να με ςτείλει ςτθν
Κόλαςθ. Αυτόσ ξζρει. Μςωσ, όμωσ, λζω ίςωσ, και να ςκεφτεί ότι τουλάχιςτον
δεν υποκρίκθκα ςαν τισ άλλεσ, και να αποφαςίςει αλλιϊσ για μζνα. Ναι κα
πρζπει, τϊρα που κα ζλκει, να βρω το κουράγιο να του τα πω όλα …» Ρϊσ ςασ
φάνθκε. Ζχει και ςυνζχεια, βζβαια, αλλά δεν ξζρω αν ςασ αρζςει…
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ΟΥΛΘΣ: Μπράβο, Κρίςτι, μπράβο!.

ΜΑΚΟΣ: Δεν ξζρω, αλλά εςάσ ςασ φάνθκε αυτό για ενδιάμεςο; Εμζνα
τουλάχιςτον …, πάντωσ, όχι.

ΚΛΣΤΛ: Ω, ζχετε απόλυτο δίκιο. Σασ είπα, κατά λάκοσ, το δραματικό.
Μπερδεφτθκα με τθν ςυηιτθςθ. Χίλια ςυγνϊμθ. Μπορϊ, όμωσ, να ςασ πω και
τθν κωμωδία που ζχω ετοιμάςει, αν κζλετε, για να ιςοφαρίςομε. Ι και το
ενδιάμεςο … Π, τι κζλετε. Εγϊ είμαι πρόκυμθ ό, τι μου πείτε.

ΟΥΛΘΣ: Πχι, όχι, δεν νομίηω ότι χρειάηεται να μασ δείξεισ τίποτε παραπάνω.
(ςτον Μάριο και τον Μάρκο) Χρειάηεται;

ΜΑΚΟΣ: Πχι, εγϊ απλϊσ μια επιςιμανςθ ζκανα … κακαρά πραγματολογικοφ
χαρακτιρα –ζτςι;, Να μθν παρεξθγθκϊ κιόλασ.

ΟΥΛΘΣ: Ω, ιςουν καταπλθκτικι. Θ ερμθνεία ςου μου ζδωςε, τι να ςου πω.
Ζνιωςα ςαν να ξφπνθςα μζςα ςτο ςκοτεινό δωμάτιό μου φςτερα από ζναν
μακρφ λικαργο και να μου άνοιξεσ εςφ τα ... πατηοφρια αφινοντασ να
ορμιςει μζςα ακόρυβα και καταιγιςτικά το άπλετο φωσ. Εξαιρετικι! Τι να πω.
(ςτον Μάρκο και τον Μάριο) Ε;

ΜΑΛΟΣ: Ρράγματι.

ΜΑΚΟΣ: Ναι, ςωςτά.
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ΟΥΛΘΣ: (ςτθν Κρίςτι) Ρρζπει κι εςφ από τθν πλευρά ςου, όμωσ, να
ενκαρρφνεισ τθν μθτζρα ςου να ςτθρίξει ακόμθ περιςςότερο και με
μεγαλφτερθ κζρμθ το εγχείρθμά μασ για τθν δθμιουργία του πολιτιςμικοφ
κζντρου μασ. Απόψε κιόλασ, μόλισ επιςτρζψεισ ςτο ςπίτι, να τθν πιάςεισ.

ΜΑΚΟΣ: Είναι κρίμα, να μθν ευοδωκεί μια τζτοια προςπάκεια.

ΟΥΛΘΣ: (ςτθν Κρίςτι) Κρίμα, όχι που δεν πάρομε τθν επιχείρθςθ ςτα χζρια
μασ, αλλά που δεν κα υπάρξει ζνα βιμα για ςζνα να ξεδιπλϊνεισ τισ μεγάλεσ
καλλιτεχνικζσ αρετζσ ςου.

ΜΑΛΟΣ: Και για τθν κοινωνία, βζβαια, κα προςκζςω, κρίμα, που δεν κα ζχει
τθν ευκαιρία να απολαμβάνει αυτό το απαράμιλλο υποκριτικό ταλζντο ςου.

ΚΛΣΤΛ: Ω, δεν ξζρετε πϊσ νιϊκω … Ελπίηω μόνο να τα λζτε όλα αυτά αλικεια.

ΟΥΛΘΣ: Δεν βλζπεισ που ζχομε μαγευτεί. Απλά, μθ ξεχάςεισ να μιλιςεισ ςτθν
μθτζρα ςου.

ΚΛΣΤΛ: Τι, αμφιβάλλετε; Απόψε κιόλασ.

ΟΥΛΘΣ: Λζω, λοιπόν, να πάμε να γιορτάςομε ζξω τθν αποψινι φανταςτικι
παρουςία τθσ Κρίςτι. Τι λζτε; Ζχω υπόψθ μου ζνα καταπλθκτικό εςτιατόριο.

ΚΛΣΤΛ: Ρολφ ωραία ιδζα. Κερνάω εγϊ.
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ΟΥΛΘΣ: Μα δεν είναι ςωςτό εςφ, μια γυναίκα, αλλά, αν επιμζνεισ … Ράμε,
λοιπόν;

ΤΕΛΟΣ ΤΛΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
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ΤΕΤΑΤΘ ΡΑΞΘ

(Ύςτερα από μερικοφσ μινεσ ςτο ςαλόνι του Ροφλθ με τθν Ντζπθ, τον Μάριο
και τον Μάρκο. Μπαίνει θ Κρίςτι ςυνοδευόμενθ από τον ανεψιό του Ροφλθ
που είχε πάει να τθσ ανοίξει τθν πόρτα.)

ΑΝΕΨΛΟΣ: Συγνϊμθ για τθν κακυςτζρθςθ. Ζπρεπε να περιμζνουμε τθν
δεςποινίδα Αναγνϊςτου. Το κζμα αφορά όλουσ μασ. Πλουσ.

ΚΛΣΤΛ: Χίλια ςυγνϊμθ, αλλά ξζρετε πόςθ ϊρα ζκανα να βρω μζροσ να
παρκάρω; Και κάκε φορά, όποτε ερχόμουν εδϊ, θ ίδια κατάςταςθ. Τι να πω.
(τον ανεψιό) Απορϊ πϊσ μποροφςε και ηοφςε εδϊ ο κείοσ ςασ.

ΜΑΛΟΣ: Τϊρα πια εκεί που βρίςκεται, τουλάχιςτον δεν κα τον κυνθγά αυτι θ
αγωνία, να βρει ποφ να παρκάρει.

ΝΤΕΡΘ: Ππωσ τόςεσ και τόςεσ άλλωςτε ζγνοιεσ του μάταιου αυτοφ κόςμου.

ΜΑΚΟΣ: Είχε αυτοκίνθτο; Γιατί εγϊ, όςεσ φορζσ ςυναντθκικαμε, δεν τον
κυμάμαι να οδθγεί, οφτε και ποτζ να μου ζχει μιλιςει για το αυτοκίνθτό του.
(τθν Ντζπθ) Εςφ που τον ιξερεσ τόςα χρόνια, είχε;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Αςφαλϊσ και είχε.

ΝΤΕΡΘ: Τι να πω. Εγϊ όςα χρόνια, κάπου δζκα, ίςωσ και παραπάνω, που τον
ξζρω, δεν τον κυμάμαι ποτζ με αυτοκίνθτο.
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ΑΝΕΨΛΟΣ: Αςφαλϊσ και είχε. Αυτοκίνθτα. Ρανάκριβα αυτοκίνθτα. Λοιπόν.
Δυο λογάκια για να ςυνεννοθκοφμε. Ο κείοσ μου ιταν απ’ τισ πιο γνωςτζσ
οικογζνειεσ τθσ πόλθσ. Ρολλά φράγκα. Αλλά ιταν ςεμνόσ! Το κρατοφςε
κρυφό. Το ιξερε κανείσ ςασ; Ε; πείτε μου, το ιξερε;

ΚΛΣΤΛ: Μια ςτιγμι. Ακοφτε κάτι; Εγϊ ςαν να ακοφω ομιλίεσ από μζςα. (τον
ανεψιό) Είναι κανείσ άλλοσ εδϊ;

ΑΝΕΨΛΟΣ: (οβαρά) Το φάνταςμα του κείου! Επιςκζπτεται ςυχνά το ςπίτι.
(Αλλάηει) χαχαχαχαχα… Θ τθλεόραςθ είναι. Απ’ το διπλανό διαμζριςμα. Απ’
τον φωταγωγό!

ΝΤΕΡΘ: Εγϊ, πάντωσ, που θ οικογζνειά μου κινείται εδϊ και αρκετζσ
δεκαετίεσ ςτον επιχειρθματικό κόςμο, δεν γνωρίηω καμιά τζτοια οικογζνεια
Βικζνδιου.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Κρυφό λζμε! Ρϊσ να τθ γνωρίηατε; Δεν υπάρχει με αυτό το όνομα
τζτοια πολφφερνθ οικογζνεια…

ΜΑΛΟΣ: Ρολφφερνθ;

ΜΑΚΟΣ: Κα εννοείτε, μάλλον, πλοφςια οικογζνεια. Ρολφφερνθ είναι θ
γυναίκα με τθν μεγάλθ προίκα. Εκτόσ κι αν κζλετε να πείτε ότι ο πατζρασ του
οφλθ παντρεφτθκε πολφφερνθ νφφθ.
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ΑΝΕΨΛΟΣ: Πχι βζβαια. Ο άνκρωποσ είχε τθ δικι του περιουςία. Θ γυναίκα του
βζβαια ιταν τρελλαμζνθ – κζλω να πω – ενκουςιϊδθσ με τθ μουςικι και τισ
τζχνεσ… είχε και κείνθ τα λεφτά τθσ… Τζλοσ πάντων, εκείνο που ζχει ςθμαςία,
είναι ότι το όνομα Βικζνδιοσ είναι ψευδϊνυμο. Δικι του εφεφρεςθ!

ΜΑΛΟΣ: Εννοείτε επινόθςθ.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ρϊσ;

ΚΛΣΤΛ: Ακόμθ και το μικρό του όνομα, κζλετε να πείτε,
πραγματικό του;

δεν ιταν το

ΑΝΕΨΛΟΣ: Φοβερό;;; «οφλθσ». Ι «Κεόδωροσ», όταν ιταν ςε μεγάλα κζφια.
Ναι ναι, αυτόσ το διάλεξε. Ικελε με κάκε τρόπο να ξεκόψει από τθν
οικογζνειά του.

ΚΛΣΤΛ: Μα γιατί; Τι φοβερό πια του ζκανε θ οικογζνειά του που να τον
πλιγωςε τόςο – ο πατζρασ του, θ μθτζρα του, τα αδζλφια του, ίςωσ… Αν,
βζβαια, είχε αδζλφια, - δεν ξζρω.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Εφτά.

ΝΤΕΡΘ: Κι εςείσ τίνοσ παιδί είςτε; Κζλω να πω κάποιου αδελφοφ ι αδελφισ
του οφλθ;
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ΑΝΕΨΛΟΣ: Πχι, δυςτυχϊσ. Είμαι γιόσ μιασ ξαδζλφθσ του κείου οφλθ. Ρολφ
δεμζνθσ. Κι εγϊ, πολφ δεμζνοσ με τον κείο οφλθ. Ρολφ. Πςο κανείσ άλλοσ.

ΜΑΚΟΣ: Και προφανϊσ δεν κα λζγεςτε Βικζνδιοσ.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Γάτα! Ράντωσ, επειδι βλζπω ότι ενδιαφζρεςτε, θ οικογζνεια του
κείου οφλθ ιταν εξαιρετικι. Στα καλφτερα ςχολεία, ςπουδζσ, τα πάντα. Δεν
τουσ ζλειπε τίποτα. Μζχρι πολιτικοφσ φζρνανε ςτο ςπίτι! Καλά, και
καλλιτζχνεσ και διανοοφμενουσ, πανόραμα! Κζλω να πω, δεν μεγάλωςε όπου
κι όπου ο κείοσ οφλθσ! Και φράγκα και πνεφμα.

ΚΛΣΤΛ: Κι αυτό το μίςοσ του εναντίον τθσ οικογζνειάσ του; Ρϊσ εξθγείται;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Μίςοσ; Ροιοσ μίλθςε για μίςοσ; Ανεξαρτθςία λζγεται! Κότςια
λζγεται! Ο κείοσ οφλθσ ικελε να πάρει τθ ηωι του ςτα χζρια του.

ΜΑΚΟΣ: Σαν τον πατζρα του ίςωσ, όπωσ μασ είπατε.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ναι. Αλλά όχι ςαν επιχειρθματίασ. Ο κείοσ οφλθσ ιταν
φιλόμουςοσ και φιλόςοφοσ. Ζπαιηε μάλιςτα κλαρινζτο. Ξζρετε τι είχε
εκμυςτθρευτεί ςτθ μθτζρα μου – τθν ξαδζλφθ του; Ικελε να αλλάξει τθν
πορεία τθσ φιλοςοφίασ. Ικελε να βρει μια κεωρία, που να διορκϊνει
αυτόματα όλα τα λάκθ των φιλοςόφων.

ΜΑΛΟΣ: Ε, ο άνκρωποσ, λυπάμαι που το λζω, δεν πρζπει να ιταν ςτα καλά
του.
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ΑΝΕΨΛΟΣ: Βαρειά κουβζντα! (Παφςθ). Αλλά επειδι κζλω να είμαι ειλικρινισ
μαηί ςασ, τθν οικογζνεια τθν κυνθγάει ζνα ιςτορικό ψυχαςκζνειασ… Τρεισ
απϋτουσ τζςςερισ κείουσ μου αυτοκτόνθςαν. Χωρίσ κανζναν λόγο. Εξωτερικό.

ΜΑΚΟΣ: (ςτθ Ντζπθ) Εςφ που τον ιξερεσ, πϊσ και δεν διαπίςτωςεσ τίποτε
περίεργο επάνω του;

ΝΤΕΡΘ: Εγϊ; Από ποφ κι ωσ ποφ; Εγϊ τον ζβλεπα ςτθ χάςθ και ςτθ φζξθ.

ΜΑΚΟΣ: (κοιτϊντασ με νόθμα τον Μάριο) Στθ χάςθ και ςτθ φζξθ;…

ΝΤΕΡΘ: Ε ναι, δεν μπορϊ να πω ότι κάναμε και ςτενι παρζα. Απλϊσ γνωςτοί,
ζςτω φίλοι κα μποροφςα να πω, αρκετά χρόνια.

ΚΛΣΤΛ: (ςτον ανεψιό) Χίλια ςυγνϊμθ! Δεν κζλω, βζβαια, να μπω ςε
προςωπικά δεδομζνα, για τα οποία δεν είναι ςωςτό, ίςωσ, να ρωτάει κανείσ,
αλλά να, αναρωτιζμαι μιπωσ αυτι θ ψυχαςκζνεια που λζτε ότι κυνθγοφςε
τθν οικογζνεια, χτφπθςε τελικά και τον κείο ςασ. Εδϊ και πόςουσ μινεσ ζχει
εξαφανιςτεί. Τουλάχιςτον εγϊ ζχω να τον δω από τον περαςμζνο Μάρτιο.
(τουσ άλλουσ) Δεν ξζρω για ςασ.

ΜΑΚΟΣ: Ναι κι εμείσ… νομίηω (ςτον Μάριο και τθν Ντζπθ) ε; Μςωσ μάλιςτα
και παραπάνω.

ΚΛΣΤΛ: (ςτον ανεψιό) Σκζφτομαι, λοιπόν, μιπωσ χρειάςτθκε να κάνει καμιά
κεραπεία ςε ψυχιατρικι κλινικι, αφοφ…
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ΑΝΕΨΛΟΣ: (με απόλυτο τρόπο) Ο κείοσ οφλθσ τρελόσ δεν ιταν. Μπορεί να
είχε ιδιαιτερότθτεσ… αλλά ωσ εκεί.

ΜΑΛΟΣ: Λδιαιτερότθτεσ;…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ε μα…. Ξζρετε τι περιουςία είχε ο πατζρασ του, λζμε; Κα μποροφςε
να ηιςει άρχοντασ. Κα μποροφςε να μπει ςτθν επιχείρθςθ τθσ οικογζνειασ –
το εργοςτάςιο παραγωγισ χάλυβα. Μονοπϊλιο. Είχε το ταλζντο του ςτθ
μουςικι, ζπαιηε το… αυτό, το κλαρινζτο. Με τισ γνωριμίεσ που είχε θ μάνα του
ςτον καλλιτεχνικό χϊρο… Αντί γι αυτό όμωσ, τι ζκανε;… Δουλειζσ του
ποδαριοφ, για να τα φζρει βόλτα: από βοθκόσ αρχιτζκτονα και εργαςτθρίου
ςε νοςοκομεία, ζωσ βοθκόσ κυρωροφ ςε πολυκατοικία και κθπουροφ ςε
μοναςτιρι. Είχε πρόβλθμα ο άνκρωποσ! Μάλιςτα τότε που δοφλευε ςτο
μοναςτιρι, του ςφθνϊκθκε θ ιδζα να γίνει μοναχόσ. Για να βρει τθν θςυχία
του. Σοβαρό πρόβλθμα…

ΚΛΣΤΛ: Και; Τθν βρικε;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Μπα. Πλο ζφευγε, ςε κάτι απομονωμζνα χωριά, κι όλο ξαναγφριηε
«ςτο βουθτό και ςτθν – να δεισ πϊσ το ‘λεγε – και ςτθν τρίβθ τθσ πόλθσ»…

ΜΑΚΟΣ: Τφρβθ…;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Μπράβο. Πλο ξαναγφριηε. Δεν είχε τίποτα εδϊ. Ακόμα και το
μερίδιό του τθσ τεράςτιασ περιουςίασ, μετά το κάνατο του πατζρα του,
φρόντιςε να το ξεφορτωκεί. Το παραχϊρθςε ςτα αδζλφια του. Το μόνο που
ηιτθςε ιταν να του κρατιςουν ζνα ποςό ςτθν τράπεηα. Γιατί, λζτε; Για να το
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μοιράηει κάκε χρόνο ςε ανάξιουσ καλλιτζχνεσ. Με δικι μου ευκφνθ, για να
μθν ξζρουν από ποιόν προζρχονται τα χριματα.

ΜΑΛΟΣ: Συγνϊμθ. Σε ανάξιουσ καλλιτζχνεσ είπατε; Δεν καταλαβαίνω τθ
λογικι.

ΜΑΚΟΣ: Αναξιοπακοφντεσ μιπωσ;…

ΜΑΛΟΣ: Α ναι…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ωραία, καταλάβατε.

ΚΛΣΤΛ: Τι ευαιςκθςία, αλικεια.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Δεν κα άξιηε αυτόσ ο άνκρωποσ να ηιςει μια πιο ευτυχιςμζνθ ηωι;
Να κάνει οικογζνεια, όπωσ εςείσ (ςτθν Κρίςτι) Εςείσ είςτε ακόμθ νζα…

ΜΑΚΟΣ: Μα πϊσ δεν ζκανε οικογζνεια; Δεν είχε ζναν γιό…

ΑΝΕΨΛΟΣ: … που του άρεςε να αςχολείται με τθ μουςικι… Και μια γυναίκα
που τον εγκατζλειψε, κι φςτερα πζκανε και δεν του άφθςε δεκάρα… (γελάει)
Κφριε κακθγθτά, με ςτεναχωρείτε! Σασ είχα για πολφςτροφο. Πλα αυτά είναι –
ιταν ςτθ φανταςία του. Ιταν θ επικυμία του να αποκτιςει δικι του
οικογζνεια. Ρου δυςτυχϊσ δεν απζκτθςε ποτζ. Απορϊ ποφ βρικε το κουράγιο,
τθν ϊρα που ξεψυχοφςε, να παρακαλζςει τον γιατρό να μου μεταφζρει τα
τελευταία του λόγια. «Ρεσ του» είπε «ότι είχα μια καυμάςια ηωι». Καλά, είχε
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πρόβλθμα ο άνκρωποσ. Βρίςκετε εςείσ τθ ηωι του καυμάςια; Πχι , πείτε μου
δθλαδι, για να μθν τρελλακϊ, ζηθςε τίποτα ξεχωριςτό;… Ακόμα κι αυτό, το
τελευταίο του όνειρο, αυτι θ επιχείρθςθ, τθσ κουλτοφρασ, τθσ τζχνθσ, τθσ
φιλοςοφίασ, τθσ μουςικισ - πόςεσ φορζσ μου μίλθςε για ςασ, για τθν
πολφτιμθ βοικειά ςασ, για τισ αχαρακτιριςτεσ ςυηθτιςεισ ςασ – ακόμα κι
αυτό, δυςτυχϊσ δεν ευοδϊκθκε. Αυτόσ ιταν ο καθμόσ του μζςα ςτουσ
φριχτοφσ πόνουσ τθσ αρρϊςτιασ…

ΝΤΕΡΘ: Καλά, εμείσ πϊσ και δεν το πιραμε είδθςθ ότι πζκανε.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Αν είχε πεκάνει εδϊ, κα το μακαίνατε.

ΝΤΕΡΘ: Και ποφ πζκανε;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Στθ Ηυρίχθ. Θ ελπίδα πεκαίνει πάντα τελευταία. Θ κατάςταςι του
ιταν τραγικι. Ο καρκίνοσ είχε κάνει μετάςταςθ ςε όλο του το ςϊμα. Οι
γιατροί εδϊ είχαν ςθκϊςει τα χζρια ψθλά. Άκουςα λοιπόν ότι υπιρχε κάτι
καλό ςτθ Ηυρίχθ, και αποφάςιςα να τον πάω εκεί, μπασ και… Πλουσ αυτοφσ
τουσ μινεσ που τον χάςατε, ο κείοσ οφλθσ πάλευε με νφχια και με δόντια να
κρατθκεί ςτθ ηωι…

ΚΛΣΤΛ: Κι εγϊ θ ανόθτθ, ςασ ζλεγα μιπωσ χρειάςτθκε να κλειςτεί ςε
ψυχιατρικι κλινικι… Χίλια ςυγνϊμθ!

ΑΝΕΨΛΟΣ: Μθ μου ταράηεςτε. Ροφ να το ξζρατε. Αφοφ ιςαςταν ανιμερθ.

ΜΑΛΟΣ: Ναι. Ωραία. Υπάρχει όμωσ τϊρα το κζμα κάποιου χρζουσ…
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ΑΝΕΨΛΟΣ: Ακριβϊσ. Γι αυτό το κζμα του χρζουσ που ζχω αναλάβει απζναντι
ςτο κείο, ςασ κάλεςα απόψε.

ΜΑΚΟΣ: (ανακουφιςμζνοσ) Ωραία.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Σασ ευχαριςτϊ για τθν ανταπόκριςι ςασ! Κζλω λοιπόν να με
βοθκιςετε να εκπλθρϊςω αυτό το χρζοσ ςτθ μνιμθ του. Και αν επζμεινα να
ςυναντθκοφμε εδϊ, ςτο ςπίτι του…

ΜΑΛΟΣ: Μιςό λεπτό. Δεν ξζρω τι κζλετε να εκπλθρϊςετε. Μιπωσ πρϊτα να
πλθρϊςετε το χρζοσ που είχε ο κείοσ ςασ απζναντί μασ; Ι μιπωσ το
αγνοείτε;…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Κάκε άλλο. Ξζρω. Ξζρω πολφ καλά. (τθ Ντζπθ) Σε ςασ ζχει χρεωκεί
το ποςό των 31.000 ευρϊ, που του δϊςατε ωσ προκαταβολι για τθ ςυμμετοχι
ςασ ςτθν εταιρεία. (τον Μάριο και τον Μάρκο) Εςείσ ζχετε ξοδζψει 5.350
ευρϊ, ο κακζνασ, για αεροπορικά ειςιτιρια, ξενοδοχεία, γεφματα και λοιπά
λειτουργικά ζξοδα…

ΜΑΚΟΣ: Μασ καλοφςε και μετά μασ ζλεγε «πλθρϊςτε τα και κα ςασ τα
δϊςω», γιατί τθ μια δεν πρόφταινε να περάςει από το ξενοδοχείο, τθν άλλθ
δεν κρατοφςε τθν πιςτωτικι κάρτα, τθν άλλθ είχε κάποιο πρόβλθμα με τθν
τράπεηα, τθν άλλθ δεν ξζρω τι… Κι ιταν, κα πρζπει να ομολογιςω, τόςο
πειςτικόσ κάκε φορά…
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ΑΝΕΨΛΟΣ: Ακριβϊσ! Αν ηοφςε ο κείοσ οφλθσ, κα ζπρεπε να επιςτρζψει ςτον
κακζνα ςασ 5.350 ευρϊ. (τθν Κρίςτι) Στθ μθτζρα ςασ όφειλε 20.000 ευρϊ. Για
το κεϊκό ςασ ταλζντο. Για να ςυμμετζχετε ςτο ςχιμα. Ε;…

ΝΤΕΡΘ: Και ςε μζνα οφείλει τισ 31.000 ευρϊ που του ζδωςα για τθν δικι μου
ςυμμετοχι.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Με ςτεναχωρείτε. Το ‘πα, δεν το ‘πα; Ωραία. Πλα αυτά τα ποςά
λοιπόν ςασ τα οφείλει ο κείοσ οφλθσ. Ι μάλλον κα ςασ τα όφειλε, αν ηοφςε.
Κι εδϊ είναι το χρζοσ μου απζναντι ςτθ μνιμθ του. Και εδϊ χρειάηομαι τθ
βοικειά ςασ.

ΜΑΚΟΣ: Δθλαδι;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Τα χριματα αυτά, κα πρζπει να τα κεωρείτε χαμζνα.

ΜΑΛΟΣ, ΜΑΚΟΣ, ΝΤΕΡΘ, ΚΛΣΤΛ: Χαμζνα;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ναι. Χαμζνα. Ο κείοσ οφλθσ δεν ζχει κανζνα περιουςιακό ςτοιχείο
ςτο όνομά του. Τι κα διεκδικιςετε λοιπόν;

ΝΤΕΡΘ: Μα τι λζτε; Δεν μασ είπατε πριν ότι ζχει ζναν λογαριαςμό ςτθν
τράπεηα;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Για τουσ άπορουσ καλλιτζχνεσ. Κα διεκδικοφςατε ποτζ αυτά τα
χριματα; Κα παίρνατε τθν μπουκιά απ’ το ςτόμα του φτωχοφ ποιθτι;
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Μουςικοφ; Ηωγράφου;… Ευαίςκθτοι άνκρωποι; Δεν κα το κάνατε, είμαι
ςίγουροσ. Αλλά, ακόμα κι αν εςείσ δεν είςτε τόςο ςίγουροι, υπάρχει μια
πρακτικι λεπτομζρεια: δεν μπορείτε να βάλετε ςτο μάτι τον λογαριαςμό του
κείου οφλθ, γιατί απλοφςτατα δεν είναι ςτο όνομά του.

ΜΑΛΟΣ: Μασ κοροϊδεφετε;… Τότε ποιο χρζοσ λζτε πωσ κζλετε να αναλάβετε;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ε λοιπόν, δεν το φανταηόμουνα ποτζ!... Άνκρωποι του πνεφματοσ,
να ζχουν μόνθ τουσ αναφορά το χριμα! Μονόδρομοσ! … Δεν πάει πουκενά
αλλοφ το μυαλό ςασ; Δεν υπάρχει άλλθ περίπτωςθ δθλαδι;! Το χρζοσ που
ανζλαβα είναι να διαφυλάξω τθν τιμι του μακαρίτθ του κείου! Να μθν
μακευτεί ότι ο εντιμότατοσ οφλθσ Βικζνδιοσ απζςπαςε δολίωσ κάποια
χρθματικά ποςά, με ςκοπό να μθν τα επιςτρζψει. Δθλαδι, ότι ιταν ζνασ
απατεϊνασ. Αν δεν διεκδικιςετε τα χριματά ςασ, αν δεν αναφζρετε καν ότι
του δϊςατε αυτά τα χριματα – τα οποία επαναλαμβάνω είναι χαμζνα για ςασ
– τότε πραγματικά κα ζχετε προςτατεφςει τθν μνιμθ ενόσ ιδεολόγου.

ΜΑΛΟΣ: Κατάλαβα. Με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ, περνάμε ςε ποιοτικζσ
παραμζτρουσ…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Διότι ο κείοσ οφλθσ ιταν πράγματι ζνασ ιδεολόγοσ! Ρου πάςχιηε
μόνοσ του να προςφζρει ςτον πολιτιςμό. Αντί να ηιςει άνετα με τθν πατρικι
του περιουςία, προτίμθςε τον δφςκολο δρόμο. Τθσ προςωπικισ καταξίωςθσ.
Και αυτιν πρζπει εμείσ, που τον γνωρίςαμε, να τθν διαφυλάξουμε ςαν κόρθ
οφκαλμοφ.

ΜΑΚΟΣ: Εμείσ να, ορίςτε (βγάηοντασ ζνα πακζτο αποδείξεισ) πλθρϊναμε και
κόβαμε αποδείξεισ ςτο όνομά μασ. Και να κζλαμε, αν μποροφςαμε, να
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διεκδικιςουμε τα χριματά μασ, δεν κα είχαμε τθ δυνατότθτα να το
αποδείξουμε.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ναι, αλλά δεν το κζλετε… Αυτό που μετράει είναι θ διάκεςι ςασ.
Κζλετε να προςτατζψετε τθ μνιμθ του παλιοφ ςυνεργάτθ ςασ. Το κζλετε
πολφ. Ζτςι δεν είναι; Άρα, κα φροντίςετε να μθν υπάρχει τίποτε που κα
μποροφςε να αφιςει κάποια ςκιά υποψίασ ςε βάροσ του. Να, αυτά, ασ ποφμε
(παίρνει από τα χζρια του Μάρκου τισ αποδείξεισ), είναι πειραςμόσ. Ενϊ
(ςκίηοντάσ τισ) τϊρα; Μπορείτε να είςτε ιςυχοσ ότι τιμάτε τθν μνιμθ του.
(τθν Ντζπθ) Το ίδιο και ςεισ. Κα καταςτρζψετε τισ αποδείξεισ που ςασ
υπζγραψε.

ΝΤΕΡΘ: Μα…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Τι είναι οι 30.000 ευρϊ, μπροςτά ςτθν τεράςτια περιουςία ςασ;

ΝΤΕΡΘ: Δθλαδι, όποιοσ ζχει λεφτά πρζπει να τα ςκορπάει άςκοπα;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Απεναντίασ! Δϊςατε τα χριματά ςασ για κάποιον ςκοπό. Σθμαντικό
ςκοπό μάλιςτα! Μόνο που νίκθςε ο κάνατοσ. Ροιοσ μπορεί να τα βάλει μαηί
του;

ΝΤΕΡΘ: Ναι, παρ’όλα αυτά…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Εν πάςθ περιπτϊςει, ο κείοσ οφλθσ, ανάμεςα ςτα άλλα, μου είχε
μιλιςει για το πάκοσ ςασ.
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ΝΤΕΡΘ: Ροιο πάκοσ;… Δεν κα επιτρζψω ςε κανζναν…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Το πάκοσ ςασ για τθ μεταφυςικι, φυςικά! Θ οποία, απ’ ό,τι μου
είπε, δεν αςχολείται κακόλου με τα υλικά πράγματα τθσ πραγματικότθτασ.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, εςείσ, μια ιζρεια τθσ μεταφυςικισ, να αςχολείςκε με
30.000 ψωροευρϊ;

ΝΤΕΡΘ: Κοιτάξτε…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Αν κυμάμαι καλά, ζχετε τρεισ αποδείξεισ.

ΝΤΕΡΘ: Τζςςερισ. Τζςςερισ αποδείξεισ, 7.500 ευρϊ θ κακεμιά.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Τζςςερισ αποδείξεισ. Αν τισ καταςτρζψετε, κα νιϊςετε άλλοσ
άνκρωποσ! Μεταφυςικόσ.

ΝΤΕΡΘ: … Τισ ζχω ςτο γραφείο.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ζςτω, ςτο γραφείο. Καταςτρζψτε τισ εκεί. Το ίδιο κάνει. Θ
μεταφυςικι δεν ζχει ζδρα. (τθν Κρίςτι). Με ςασ βζβαια, το πράγμα είναι πιο
περίπλοκο. Γιατί είναι ςτθ μζςθ θ μθτζρα ςασ. Κα χρειαςτϊ τθ βοικειά ςασ.

ΚΛΣΤΛ: Τι εννοείτε;
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ΑΝΕΨΛΟΣ: Πταν ςυναντθκοφμε με τθν μθτζρα ςασ, κα ικελα να τθσ μιλιςετε
με τθν ίδια κζρμθ που τθσ είχατε μιλιςει, όταν τθν πείςατε να δϊςει τα
20.000 ευρϊ. Αλλά αυτι τθ φορά κα τθν πείςετε να τα ξεχάςει. Κα τθσ
εξθγιςετε ότι είναι μάταιο να διεκδικιςει αυτά τα λεφτά. Πτι αντίκετα είναι
μεγαλόψυχο να τα ξεχάςει για ζναν τζτοιο άνκρωπο, όπωσ ιταν ο κείοσ
οφλθσ. Κα τθσ περιγράψετε τθν προςωπικότθτά του, χρθςιμοποιϊντασ το
εκπλθκτικό υποκριτικό ςασ ταλζντο.

ΚΛΣΤΛ: Δεν ξζρω αν κα μπορζςω να τα πω τόςο καλά, όςο εςείσ.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Κα ςασ βοθκιςω κι εγϊ, μθν ανθςυχείτε. Τθν υπόςχεςι ςασ
χρειάηομαι μόνο. Πτι κα υπεραςπιςτείτε τθν τιμι ενόσ ανκρϊπου που,
δυςτυχϊσ, δεν μπορεί να το κάνει μόνοσ του από κει που είναι. Λοιπόν, πότε
είναι καλά να περάςω από το ςπίτι ςασ να μιλιςω με τθν μθτζρα ςασ;

ΚΛΣΤΛ: Αφριο είναι Τετάρτθ, ε; Αφριο κατά τισ 6;…

ΑΝΕΨΛΟΣ: Δεν χρειάηεται να τθλεφωνιςω, κα το κανονίςετε εςείσ, ζτςι;

ΚΛΣΤΛ: Ναι, μθν ανθςυχείτε.

ΑΝΕΨΛΟΣ: (τθ Ντζπθ) Μιπωσ κα μποροφςα να περάςω αφριο κι από ςασ, για
να μου δϊςετε τισ αποδείξεισ που είπαμε; Να μθν ζχουμε κι αυτιν τθν
εκκρεμότθτα ςτθ μζςθ. Ρριν; Μετά τθν δεςποινίδα Αναγνϊςτου; Ρότε κζλετε;

ΝΤΕΡΘ: Μετά τισ τρεισ κα είμαι ςτο ςπίτι.
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ΜΑΚΟΣ: (τον Μάριο) Τι λεσ. Ρθγαίνουμε;

ΜΑΛΟΣ: Ε;… Ναι! Βζβαια. (τον ανεψιό). Μιπωσ χρωςτάμε τίποτα άλλο;…

ΚΛΣΤΛ: (ςτον ανεψιό) Κι εμείσ, ζχουμε να ποφμε τίποτε άλλο; (ςτθν Ντζπθ) Δεν
ξζρω εςείσ…

ΝΤΕΡΘ: Μπα, νομίηω ότι μποροφμε να πθγαίνουμε όλοι…

ΑΝΕΨΛΟΣ: (κακϊσ τουσ ξεπροβοδίηει) Καλθνφχτα, και πάλι ςασ ευχαριςτϊ για
τθν κατανόθςθ… (Μζνοντασ μόνοσ). Λάηαρε, δεφρο ζξω, Λάηαρε! Ζλα
επιτζλουσ, δεφρο ζξω Λάηαρε!

ΟΥΛΘΣ: (μπαίνει μεταμφιεςμζνοσ με περοφκα και γζνια) Πλα εντάξει;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Δεν χρειάηονται αυτά τα καρναβάλια όταν είμαςτε οι δυο μασ.
Εντάξει, όλα καλά. Αφριο βράδυ κα κλείςουν και τυπικά όλα. Κα περάςω από
τθν Βθςςαρίωνοσ και τθν μθτζρα τθσ Κρίςτι, να μου δϊςουν τισ αποδείξεισ.
Δεν μου λεσ, φταίω εγϊ να ςου τα ψάλλω τϊρα; Ζβαλεσ τθν τθλεόραςθ, κι
άκουγε κι θ άλλθ.

ΟΥΛΘΣ: Ε, τι να κάνω, είχα αγωνία. Ρϊσ κα περνοφςε θ ϊρα. Άςε τϊρα τθ
γκρίνια. Αυτό που μετράει, τελικά, είναι ότι τα κατάφερεσ μια χαρά. Ρϊσ τα
κατάφερεσ;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Επιςτθμονικά μυςτικά!
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ΟΥΛΘΣ: Δθλαδι;

ΑΝΕΨΛΟΣ: Απλά δεν αφινεισ περικϊρια να αντιδράςουν.

ΟΥΛΘΣ: Θ ςωςτι μζκοδοσ!

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ραρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνοσ υπάρχει πάντα. Βλζπεισ, τα λεφτά που
ζβαλεσ ςτο χζρι δεν είναι και λίγα. Καλά είναι, όπωσ είπαμε, για κάνα δυοτρεισ μινεσ να εξαφανιςτείσ. Πςο και να κρφβεςαι, δεν ξζρεισ, μπορεί να
ςπάςει ο διάολοσ το ποδάρι του, και τότε ποιοσ τουσ πιάνει. Κα μου πεισ κι
όταν γυρίςεισ, μπορεί να ςυμβεί το ίδιο. Κα ζχει περάςει όμωσ κάποιοσ
καιρόσ, κα ζχουν ςυνθκίςει και οι ίδιοι ςτθν ιδζα ότι τα λεφτά τουσ πάπαλα…
Φυςικά, γυρίηοντασ, κα αλλάξεισ και τόπο κατοικίασ. Δεν το ςυηθτϊ.

ΟΥΛΘΣ: Μα και να ικελα να μείνω εδϊ, δεν κα μποροφςα. Χρωςτάω κάπου
εφτά νοίκια. Ο ιδιοκτιτθσ μου ζχει κάνει ζξωςθ. Τελικά, θ ηωι είναι τόςο
δφςκολθ. Απορϊ πϊσ τα βγάηει πζρα ο κόςμοσ. Εγϊ να, όλα αυτά τα λεφτά,
που μου εμπιςτεφτθκαν οι άνκρωποι, αναγκάςτθκα να τα κρατιςω, για τι
νομίηεισ; Να κλείςω τρφπεσ, να ξεπλθρϊςω χρζθ. Και πάλι όχι όλα. Να, τα
νοίκια δεν μπορϊ να του τα πλθρϊςω του ανκρϊπου. Αλλά τι να κάνω.
Μακάρι να είχα εξαςφαλίςει περιςςότερα, να του δϊςω κι αυτοφ.

ΑΝΕΨΛΟΣ: Ελπίηω εγϊ να είμαι ανάμεςα ςε εκείνουσ που κα ξεπλθρϊςεισ. Πχι
ναι, ναι. Μθν ξεχνάσ ότι από αφριο το βράδυ κα ζχω ςτα χζρια μου τισ
αποδείξεισ που υπζγραψεσ για τθν Βθςςαρίωνοσ και τθν Αναγνϊςτου. Τισ
οποίεσ μπορϊ ανά πάςα ςτιγμι, όπωσ καταλαβαίνεισ, να τισ κάνω να…
ξεράςουν. Δεν πρόκειται – ζχε υπόψθ ςου – να ςου τισ δϊςω, αν δεν με
εξοφλιςεισ μζχρι και το τελευταίο ευρϊ που ςυμφωνιςαμε.
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ΟΥΛΘΣ: Μα τι λεσ τϊρα. Μεταξφ κατεργαρζων: εντιμότθσ! Κυρίωσ εντιμότθσ!

ΤΕΛΟΣ
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