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Γιώργου Σκούρτη  

 

Στην πλατεία του συμπαντικού ψεύδους 

 

(Αυτός ο μονόλογος είναι «μεταμοντέρνα» θεατρικός και πολύ εύκολος για τον οποιοδήποτε 
αναγνώστη να τον φανταστεί και να τον καταλάβει… Αρκεί να διαβαστεί με προσοχή. Ξέρω ότι 
η ανάγνωση - προσήλωση δεν ισχύει στο ίντερνετ, όπου ο καθένας μας διαβάζει(!) στα 
πεταχτά, απ΄τη μια άκρη του κειμένου στην άλλη. Εγώ πάντως δεν γράφω στα πεταχτά…) 

 
………………………………………………………………………………………. 
 
Ας φανταστούμε μια άδεια σκηνή θεάτρου, ένα βάθρο ομιλητή, μια γιγαντοοθόνη στο κέντρο 
του σκηνικού φόντου, όπου θα προβληθούν πλάνα, σε γρήγορο μοντάζ, από πολιτικές 
συγκεντρώσεις και ομιλίες διασήμων ηγετών του κόσμου.… Λένιν, Μάο, Στάλιν, Χίτλερ, 
Ελευθέριο Βενιζέλο… μέχρι Γκεβάρα, Βελουχιώτη, Καραμανλή, Παπανδρέου… Θα βλέπουμε 
ένα πλάνο του ηγέτη και μαζί θ’ ακούμε και μια φράση του και μετά ένα πλάνο της 
φανατισμένης μάζας που παρακολουθεί ζητωκραυγάζοντας. 
Αυτός ο τηλεοπτικός πρόλογος θα διαρκέσει περίπου δύο λεπτά. 
Και γιατί να μη το φανταστούμε να συμβαίνει στην ίδια την πλατεία Συντάγματος; Κάπου ένα 
βάθρο ομιλητή και πίσω του η γιγαντοοθόνη. 
Κι ακόμα καλύτερα: ας φανταστούμε ότι γίνεται χαμός στο ίντερνετ. Άλλωστε για δημόσια 
ανοιχτή πολιτική ομιλία πρόκειται. Σήμερα αν δεν είσαι στο ίντερνετ, δεν υπάρχεις. 

 
Στη συνέχεια…. στη σκηνή-πλατεία έρχεται ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ και θα πάει στο βάθρο, το οποίο 
είναι κάτω απ’ την γιγαντοοθόνη και γύρω του θα διακρίνονται εμβλήματα της Ενωμένης 
Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών κλπ… 
Μαζί με τον ΠΟΛΙΤΙΚΟ θα μπει στη δράση κι ένας κάμεραμαν, ο οποίος θα καλύψει 
«ζωντανά» την ομιλία, που θα την παρακολουθούμε στην οθόνη όπως σε τηλεοπτικό κανάλι. 
Απ’ τη στιγμή που θ’ αρχίσει ο Πολιτικός, στην γιγαντοοθόνη θα βλέπουμε α) πλάνα του 
Πολιτικού που μιλάει και β) πλάνα από μεγάλες συγκεντρώσεις πλήθους, το οποίο όμως 
παρακολουθεί αμίλητο και ακίνητο. Βουβό. 
Στις στιγμές που ο Πολιτικός θα παίρνει ανάσες, θ’ ακούγονται ως ηχητικό φόντο οι ιαχές του 
πλήθους, πυροβολισμοί , εκρήξεις, βομβαρδισμοί, ελικόπτερα, τανκς… κλπ… 
 
Ρητορεύει αριστοτεχνικά, σαν φανφαρόνος ηθοποιός που υποκρίνεται ότι ερμηνεύει 
έναν μεγάλο Ιστορικό ρόλο. 

 

-Φίλες και φίλοι… συναγωνιστές και συναγωνίστριες… σύντροφοι και 
συντρόφισσες… δημοκράτες και δημοκράτισσες… δεν ξέρω τι μπορώ να 
προσθέσω εγώ, στα όσα, τα άπειρα και μεγάλα, που σας είπαν οι 
προηγούμενοι ομιλητές, αυτής της μεγαλειώδους συγκέντρωσης στην 
μεγάλη και ιστορική μας πλατεία… 
Τα είπαν καλά και ωραία οι προλαλήσαντες. Σας έβλεπα πώς τους ακούγατε. 
Σας ενθουσίασαν, σας μάγεψαν, σας παρέσυραν μαζί τους στη μεγάλη 
πορεία του ανθρώπου για την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και την 
συναδέλφωση των λαών… Τι να πω εγώ;.. Δεν έχω λόγια… Δεν υπάρχουν 
λόγια… Μόνο αυτά που έχω καλά φυλαγμένα στα κατάβαθα της ψυχής μου, 
αυτά που κρατούσα να σας πω αυτή τη συγκλονιστική στιγμή τη συνάντησής 
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μας, ενώπιος ενωπίω, εγώ κι εσείς, εδώ, στην πλατεία Συντάγματος του 
ελληνικού λαού και στην συμπαντική πλατεία του ίντερνετ. Μας βλέπουν και 
μας ακούν παντού, όλοι συνπανηγυρίζουν τη μεγάλη στιγμή του ψέματος και 
της αλήθειας. 
Ξέρετε πώς μου φαίνομαι;.. Σαν την ψευδαπόδειξη της θεωρίας του Πλάτωνα. 
Είμαι η απάνθρωπη και ειρωνική της απόδειξη, η σαρκαστική της απόδειξη. 
Είμαι η ανάμνηση της ιδέας του εαυτού μου! Η σκιά μου!..Μέχρι τώρα πίστευα 
πως ήμουνα ο εαυτός μου, αλλά ξαφνικά –ξαφνικά! – ανακάλυψα πως είμαι 
μόνο η ανάμνησή του… η φθορά του… το ψέμα του, η σκιά της αλήθειας του.. 
Μια φθορά ανάμεσα στις άλλες, στις χιλιάδες, στα εκατομμύρια, στα 
δισεκατομμύρια… Ο πολιτισμός μας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο 
πολιτισμός των ψευδών αναμνήσεων… Θα σας πω μια ιστορία με τη μάνα 
μου… Πάντα αλλάζαμε σπίτια, μια ζωή κυνηγημένοι, μια ζωή από πόλη σε 
πόλη, από ουτοπία σε ουτοπία, κι η μάνα μου κουβαλούσε πάντα στην πλάτη 
της ένα σωρό άχρηστα, για μένα, πράγματα. «Βρε μάνα», της έλεγα «βρε, 
γλυκιά μανούλα, τι τα θες και τα κουβαλάς όλα αυτά τα άχρηστα και 
σακατεύεις τους ώμους σου και τα πληγιασμένα πόδια σου;» 
Και τι νομίζετε ότι έλεγε η μάνα μου; Τι μου αποκρινόταν η μάνα; «Άχρηστα 
ξεάχρηστα, αυτά είναι η ζωή μας, οι μνήμες μας!» Καταλαβαίνετε; Εύρισκε τον 
εαυτό της, το νόημά της μέσα σ’ αυτά που εγώ τα είχα για άχρηστα, αλλά τότε, 
τα παλιά εκείνα χρόνια, όλα είχανε το δικό τους ξεχωριστό νόημα, γιατί όλα 
είχαν μνήμες. Σημάδια πάνω τους οι μνήμες ζωής, μνήμες κι όχι ψευδείς 
αναμνήσεις… Μ’ ακούτε; 
Σας μυρίζω … σας ρουφάω… με πνίγουν οι μνήμες σας ζαλίζομαι από την 
ευωδιά τους. Όμως εσείς, κι εγώ, είμαστε η εικόνα, η φθορά , η ανάμνηση 
αυτής της μεγάλης ιδέας – του λαού!- που πότιζε με τον ιδρώτα και το αίμα 
της την Ιστορία. Καταντήσαμε μια μάζα που αγωνίζεται για τη μεγάλη 
προσαρμογή. Δυστυχισμένη μάζα, αηδιασμένη και αηδιαστική… 
Σύντροφοι και συντρόφισσες, η αηδία είναι η μόνη ποιότητα που μας 
απέμεινε, η μόνη έρπουσα δύναμη που φώλιασε με δόλο και απειλή μέσα στις 
ψυχές μας, για να μας κάνει ικανούς να ανάψουμε θυμίαμα στη Λήθη. Μέχρι 
τώρα πίστευα ότι πορευόμαστε στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο, όμως, 
όχι… πορευόμαστε προς την ολική προσαρμογή μας στη φθορά, στην 
οριστική συναίνεσή μας της άρνησης του ανθρώπινου Είναι μας... 

Συντρόφισσες και σύντροφοι… οι στιγμές είναι κρίσιμες… Πρέπει ν’ 
αντισταθούμε… ν’ αντισταθούμε, γιατί, αδιόρατα κι ανεπαισθήτως όλως, 
θέλουν να μας αφανίσουν, υποσχόμενοι ότι θα γίνουμε κατάλληλοι 
σύμφωνα με το δ ε ί γ μ α, υποσχόμενοι και για μας μια θέση σ’ αυτήν την 
απάνθρωπη εικονική πραγματικότητα. 
Κοιτάξτε, φίλοι και φίλες… Ακούστε, δημοκράτισσες και δημοκράτες, 
φανταστείτε την εικόνα- εφιάλτη που είδε ο ποιητής και παρομοίωσε την 
Ιουλιέτα με την επανάσταση και τη δημοκρατία… Φανταστείτε τη σκηνή του 
μπαλκονιού… Ο Ρωμαίος από κάτω, η Ιουλιέτα πάνω… Ο Ρωμαίος με το 
ματωμένο αμπέχονο και τις πληγές στο σώμα, στέκεται κάτω απ’ το μπαλκόνι 
και κοιτάζει μ’ έκθαμβα μάτια το μεγάλο όραμα των αγώνων του, την 
Ιουλιέτα… Και ξάφνου, κοιτάει με το κανοκιάλι για να την θαυμάσει από κοντά 
και βλέπει με τρόμο, διακρίνει στα λαχταριστά της χείλη πληγές… έλκη… έλκη 
φοβερά της μάστιγας της Ιστορίας… Γι αυτό παλέψαμε, λοιπόν, σύντροφοι και 
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συντρόφισσες;.. Για μια πληγωμένη δημοκρατία; Μια μολυσμένη δημοκρατία; 
Μολυσμένη από τον ιό της προδοτικής αλαζονείας των πολιτικών ηγετών. 

Φίλες και φίλοι, σας είπα : θα σας μιλήσω απ’ την ψυχή μου. Θα σας πω αυτά 
που ποτέ δεν είπα σε κανέναν, δείλιαζα, φοβόμουνα… όμως τώρα είμαι 
αποφασισμένος να μπήξω το μαχαίρι στην πληγή… τώρα, την ύστατη στιγμή 
του μεγάλου ψεύδους, σας λέω πως : μία είναι η αλήθεια. Πως κι εγώ, εγώ 
που τόσα χρόνια μ΄ εμπιστεύεστε και με ακολουθείτε… ναι, είμαι κι εγώ ένας 
απ’ αυτούς που σας μολύνανε με τον ιό της καταστροφής. Είμαι κι εγώ ένας 
απ’ τους επίορκους, ένας απ’ τους ενόχους που σας πλήγωσαν… που σας 
έριξαν πισώπλατα, αλλά και κοιτώντας σας στα μάτια… Μη με 
πλησιάσει πια κανείς, μη με ακολουθήσει κανείς, μη με πιστέψει κανείς, 
μη μ’αγγίξει κανείς… μη μ’ ακούσει πια κανείς. Όποιος συνεχίζει να σας 
μιλάει είναι ένοχος, είναι φορέας, κι όποιος τον ακούει γίνεται συνένοχος της 
πανδημίας… 
 
(φτάνει στην κορύφωση της ρητορείας του.) 

 
Γι αυτό παλέψαμε, λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνιστές και 
συναγωνίστριες, δημοκράτες και δημοκράτισσες, φίλες και φίλοι… γι α υ τ ό;.. 
Για μια πληγωμένη, κουρελιασμένη δημοκρατία; Για έναν πληγωμένο, 
κουρελιασμένο λαό; Ε, όχι! Εγώ το αρνούμαι!.. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω ο 
περήφανος βασανισμένος λαός μας! 
 
(Βγάζει ένα περίστροφο και αυτοπυροβολείται… Πέφτει στο βάθρο… Στη γιγαντοοθόνη τον 
βλέπουμε σε γκρο πλαν με αίματα… βλέπουμε ΚΑΙ τις μάζες να κλαίνε και να χειροκροτούν… 
Το τελευταίο πλάνο είναι το κεφάλι του Πολιτικού, ενώ προβάλλεται η λέξη 
«ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ», η οποία αναβοσβήνει… 
Τώρα μπαίνει ένας ΑΝΤΡΑΣ χειροκροτώντας… ενώ ο Πολιτικός, άνετος, σηκώνει το κεφάλι 
του, τον βλέπει, κοιτάζει γύρω του και μετά τρέχει να τον αγκαλιάσει… ενώ στην γιγαντοοθόνη 
φιξ καρέ η μάζα.) 

 
ΑΝΤΡΑΣ : Μπράβο μπράβο! Καταπληκτικό! Έσκισες! 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ :Εντάξει, ωραίο; 
ΑΝΤΡΑΣ : Τέτοιο κόλπο δεν ξανάγινε! Έσπασες τις μετρήσεις τηλεθέασης και 
επισκεψιμότητας στο facebook και στο twitter. Εκατομμύρια! Έμειναν άφωνοι 
όλοι με την αυταπάρνησή σου! Με την παραμύθα σου! Δεν το πίστευαν! Είσαι 
ο νέος ηγέτης! 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ : Κι αυτοί…ο κόσμος… ο λαός, δεν κατάλαβαν τίποτα; 
ΑΝΤΡΑΣ : Και πες ότι μπορούσαν να καταλάβουν ότι πρόκειται για κόλπο, 
πώς να το πιστέψουν; Και μόνο τα γεγονότα που φαντάζουν απίστευτα 
δημιουργούν Ιστορία. Μπήκες στην Ιστορία! 
Χαιρέτα τον λαό που σε ζητωκραυγάζει!. 
 
( Τελευταίο πλάνο, με σηκωμένα τα χέρια στο σχήμα της νίκης… ιαχές κόσμου… … ενώ η 
ταμπέλα με τη λέξη που αναβοσβήνει τώρα γράφει «νικήσαμε».) 

 


