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εκείσκα ηεο ζπγγξαθέσο 
 

«Κάπνηα κέξα, θαζηζκέλνο ν σξαίνο Νάξθηζζνο θνληά ζε κηα πεγή, είδε 
ην πξόζσπό ηνπ ζηα λεξά ηεο πεγήο. Απαζρνιεκέλνο λα ζαπκάδεη ηελ 
θαζ' όια άξηζηε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε από ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ, ζηα 
λεξά απηνύ, δελ έδσζε θακία πξνζνρή ή δελ αληαπνθξίζεθε ζηνλ 
εθδεινύκελν έξσηα ηεο Νύκθεο Ζρνύο, ε νπνία ζπλερώο ηνλ θαινύζε. 

Ζ Ζρώ αθνινπζνύζε παληνύ ηνλ Νάξθηζζν, ζησπειή θαη εξσηεπκέλε. 
Μηα κέξα πνπ ν Νάξθηζζνο θπλεγνύζε ειάθηα, άθνπζε δίπια ηνπ έλα 
απξόζκελν ζόξπβν.. 
 
-Δίλαη θαλείο εδώ; ξώηεζε  
θαη ε Ζρώ απάληεζε: ΔΓΧ.. 
Ξαθληαζκέλνο ν Νάξθηζζνο ιέεη: "Δια! Έια.. Πιεζίαζε.. " 
 
θαη ε Ζρώ απαληά: "ΠΛΖΗΑΔ" θαη κε ραξά πξνρώξεζε πξνο ηνλ 
Νάξθηζζν.. αιιά εθείλνο ηελ ζπξώρλεη πάλσ ζηνπο ζάκλνπο θαη 
θεύγεη.. Ζ Ζρώ έκεηλε, γηα ώξεο, κόλε ηεο λα θιαίεη, επαλαιακβάλνληαο 
ηε ιέμε "πιεζίαζε". 
Πέξαζε θαηξόο πνιύο, αιιά ε Ζρώ δελ κπνξνύζε λα μεράζεη ηνλ 
Νάξθηζζν θαη ηελ άθαξδε θαη ύπνπιε ζπκπεξηθνξά ηνπ. πλέρηζε λα 
θιαίεη κε παξάπνλν θαη λα επαλαιακβάλεη ρσξίο ζηακαηεκό ηε 
ηειεπηαία ιέμε ηνπ Νάξθηζζνπ, "ΠΛΖΗΑΔ…" 

 Απνηέιεζκα ήηαλ ε κελ θσλή ηεο Ζρνύο λα εμαζζελεί ζπλέρεηα, ζε 
ηξόπν ώζηε λ' αθνύγνληαη κόλν νη ηειεπηαίεο ζπιιαβέο θαη λα ζβήλεη, ν 
δε Νάξθηζζνο λα πεζαίλεη απηνζαπκαδόκελνο ζην λεξό ηεο ιίκλεο πνπ 
ην ρξεζηκνπνηνύζε σο θάηνπηξν.. 

Κάπνηα ζηηγκή, πξνζπαζώληαο λα αγγίμεη θαη λα ρατδέςεη ηελ 
πδάηηλε εηθόλα ηνπ, έραζε ηελ ηζνξξνπία ηνπ, έπεζε ζηα βαζηά λεξά 
θαη πλίγεθε. 
 
Ζ Ζρώ, πνπ δελ ηνλ είρε ζπγρσξήζεη θαη όιε ηελ ώξα ηνπ θώλαδε 
ζπκσκέλε.. "ΠΛΖΗΑΔ", κόιηο είδε ηνλ Νάξθηζζν πεζακέλν, πόλεζε 
πνιύ.. Κη ήηαλ ηόζν ζιηκκέλνο ν ζξήλνο ηεο, πνπ ν Γίαο, ζπγθηλεκέλνο, 
κεηακόξθσζε ηνλ Νάξθηζζν ζε έλα παλέκνξθν ιεπθό ινπινύδη ηεο 
Άλνημεο θαη ηελ Ζρώ ηε κεηακόξθσζε ζε αέξηλε θσλή.. ώζηε λα κπνξεί 
λα ρατδεύεη, γηα πάληα, απαιά ηα πέηαιά ηνπ θαη λα ζθνξπά ηξηγύξσ ην 
κεζπζηηθό ηνπ άξσκα..» 
 
       Διέλε Β. εκεξηδίδνπ 
       Καινθαίξη 2014 
 

 



ΔΛΔΝΖ ΔΜΔΡΣΕΗΓΟΤ 

 3 

 
 
 
 

 
 
 

Ζ Διέλε εκεξηδίδνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. 
Δίλαη Γηδάθησξ Λνγνηερλίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αξθεηά κπζηζηνξεκαηηθά θαη ζεαηξηθά ηεο έξγα έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ειεθηξνληθά ζην δηαδίθηπν θαη έρνπλ αλεβεί από 
ζεαηξηθέο νκάδεο ζε Διιάδα θαη Κύπξν 

Αξζξνγξαθεί ζε ινγνηερληθά πεξηνδηθά, ζηελ εθεκεξίδα 
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, θαζώο θαη ζην Παγθόζκην Φόξνπκ Γηαλόεζεο  

 

 
 

Πνηεηηθέο ζπιινγέο-Μπζηζηνξήκαηα-Θεαηξηθά έξγα  
ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο: 

 
http://www.elenisemer.blogspot.gr/ 

http://www.seeleni.blogspot.gr/ 
http://www.etp.gr 

http://www.wif.gr/ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.elenisemer.blogspot.gr/
http://www.seeleni.blogspot.gr/
http://www.etp.gr/
http://www.wif.gr/
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ΣΑ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
 
 

1. ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ (Καζεγεηήο κνπζηθήο) 
2. ΦΑΝΖ (πλάδειθνο ηνπ Ρνδόζηαπξνπ) 
3. ΔΛΛΖ (Ζζνπνηόο)  
4. ΑΝΓΡΔΑ (Γηνο ηεο Έιιεο) 
5. ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ 
6. ΑΦΖΓΖΣΖ 
7. ΔΡΒΗΣΟΡΟ 
8. ΓΗΧΡΓΟ (Νεαξόο εζνπνηόο) 
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ΠΡΑΞΖ ΠΡΧΣΖ 

 
 
ΚΖΝΖ 1 
 
 
(ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο 
Έλαο ηδηαηηέξσο θνκςεπόκελνο Κύξηνο 
Καπέιν ζην θεθάιη,  
κπαζηνύλη ζην ρέξη,  
θόθθηλν καληήιη  
ζην πέην ηνπ ζαθαθηνύ ηνπ)  
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Αγαπεηέο κνπ Κπξίεο θαη Κύξηνη … (Βαζηά 
ππόθιηζε ζην θνηλό) 
Αλέθαζελ, ν θίινο καο πίζηεπε όηη ην θαθό κάηη ππάξρεη ζη’ 
αιήζεηα. Απιώο, ε ζύγρξνλε δπηηθή θνπιηνύξα έρεη 
θαηαζηείιεη ζε ηέηνην βαζκό όιε ηε γλώζε γύξσ από απηό, 
πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπ καο θαηαβάιινπλ. Άιισζηε, νη δύν 
κεηαρξηζηηαληθέο ηδενινγίεο, Καπηηαιηζκόο θαη Κνκνπληζκόο, 
είραλ - θαη εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ - σο βαζηθό ηνπο θαύζηκν 
ην θζόλν. Ο θζόλνο απνηεινύζε από πάληα γλώξηζκα 
επηβίσζεο γηα ηα ζπζηήκαηα απηά. Ή, κάιινλ, νηθνλνκηθό 
γλώξηζκα! 
 
(Αθνύγνληαη θόξλεο απηνθηλήησλ  
Θόξπβνη κεγαινππόιεσο) 
 
»..Πξνρσξνύζε ζην πνιπζύρλαζην θεληξηθό δξόκν ηεο 
πόιεο θαη ζθεθηόηαλ όηη νη άλζξσπνη δελ έρνπλε θακηά 
άκπλα ελάληηα ζην θαθό κάηη, επεηδή νιόθιεξε ε θνηλσληθή 
εζηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην θζόλν … 
 
»Κάπνηε .. Έλαο γλσζηόο ηνπ, ςπρίαηξνο ζην επάγγεικα, ηνπ 
είρε πεη όηη ην αληίζεην ηνπ βιέκκαηνο ηεο αγάπεο δελ είλαη ην 
βιέκκα ηνπ κίζνπο. Αιιά απηό ηνπ θζόλνπ! Σεο 
παζεηηθόηεηαο! Σν βιέκκα πνπ, δίρσο δσή κέζα ηνπ, έιθεηαη 
ζαλ βακπίξ από ηηο δσέο ησλ άιισλ! … 
 
(Φσλάδνληαο δπλαηά, ζαλ ληειάιεο)  
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Δπλντθά κέηξα γηα κηζζσηνύο θαη ζπληαμηνύρνπο, 
επηρεηξήζεηο! … » 
 
»..Πιεζίαζε ηελ εθεκεξίδα πνπ θξεκόηαλ από έλα καληαιάθη 
ζην πεξίπηεξν θαη έξημε κηα γξήγνξε καηηά ζηνπο θύξηνπο 
ηίηινπο: 
 
(Σα ρέξηα ζαλ ρσλί)  
 
«πγθινλίδεη ην βίληεν ηεο θξίθεο!» 
«Γηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, δηεζλή θαη εζσηεξηθή έλλνκε 
ηάμε!» 
«ηνπο 19 νη λεθξνί από ηελ ππξθαγηά ζην νξπρείν!» 
«Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε πνξεία ηεο Ρνπκαληθήο νηθνλνκίαο!» 
«ύληνκα ε απόθαζε γηα ηελ ηύρε ησλ δύν Γάιισλ 
δεκνζηνγξάθσλ!» 
 
»..Ο πεξηπηεξάο ηνύ ρακνγέιαζε εγθάξδηα, θαιεκεξίδνληάο 
ηνλ πξώηνο, κνινλόηη ν θίινο καο, κεηά από κηα κηθξή 
ακθηηαιάληεπζε, απνθάζηζε ζην ηέινο λα απνρσξήζεη, 
ρσξίο λα αγνξάζεη ηελ εθεκεξίδα … 
 
»Ναη! Ναη! Καιά ην θαηαιάβαηε, αγαπεηό καο θνηλό! Ο θίινο 
καο γελλνύζε έληνλα ηε ζπκπάζεηα ησλ αλζξώπσλ, αθόκε 
θαη όηαλ δελ έθαλε ηίπνηα ν ίδηνο ηνπ γηα λα ηελ απνθηήζεη! 
Οη άλζξσπνη, νπνηνπδήπνηε θύινπ θαη ειηθίαο, αξέζθνληαλ 
λα ηνλ θνηηάδνπλ θαη λα ηνπ ρακνγεινύλ! Ήηαλ πηα αδύλαηνλ 
λα κπεη θάπνπ … ε θάπνηα αίζνπζα, ζε θάπνην γξαθείν, ζε 
θάπνην ρώξν … Καη λα κελ πέζνπλ όια ηα βιέκκαηα επάλσ 
ηνπ! Γελ ήηαλ, όκσο, βιέκκαηα θζόλνπ – Κάζε άιιν!  
 
»Γελ ήηαλ παξάμελν απηό; Γελ εξρόηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε 
όζα ζθεθηόηαλ ηόζε ώξα, βαδίδνληαο νινκόλαρνο ζηνλ 
πνιπζύρλαζην θεληξηθό δξόκν ηεο πόιεο; … 
 
»Από ην ηδάκη ηεο βηηξίλαο ελόο θαηαζηήκαηνο ππνδεκάησλ, 
θνίηαμε ην είδσιό ηνπ. Ζ εκθάληζή ηνπ πάληα ίδηα. Λεο θαη 
είρε ζηακαηήζεη ζηελ ειηθία ησλ είθνζη εηώλ! Δλώ, πξηλ από 
ιίγεο εκέξεο, είρε κπεη δπλακηθά ζηα ηξηάληα ηξία ηνπ ρξόληα!  
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Απηή ε ςηιόιηγλε θηγνύξα ηνπ! Απηό ην γνεηεπηηθό ρακόγειό 
ηνπ! Απηά ηα όκνξθα κειηά κάηηα ηνπ! Σα μαλζά καιιηά ηνπ! 
 
»Πήξε κηα βαζηά αλαπλνή θαη ζπλέρηζε λα θνηηάδεη ηνλ εαπηό 
ηνπ ζην ηδάκη ηεο βηηξίλαο. Ήηαλ, επηπιένλ, έλαο εμαηξεηηθόο 
γισζζνιόγνο! Καζεγεηήο πηάλνπ ζε σδείν! Δπίδνμνο 
δσγξάθνο! Πνηεηήο! Καη πόζα άιια ραξίζκαηα δελ είρε ν 
θίινο καο! ...  
 
»Ζ καεζηξία κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύζε ηαπηόρξνλα θαη ηα 
δπν ηνπ ρέξηα ήηαλ πεγή ζαπκαζκνύ γηα όζνπο ηνλ γλώξηδαλ. 
Μπνξνύζε λα γξάθεη έλα πνίεκα κε ην έλα ρέξη, ηελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ κε ην άιιν νινθιήξσλε έλα ππεξεζηαθό 
έγγξαθν! Ο κπξνύληδνο ζηα ρέξηα ηνπ γηλόηαλε ρξπζάθη θαη ε 
πέηξα δηακάληη! …  
 
»Ζ γνεηεπηηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα ήηαλ ηέηνηα πνπ ηνλ έθαλε 
εππξόζδεθην ζε θάζε ζπίηη θαη όινη ήζειαλ δηαθαώο λα ηνλ 
θηινμελήζνπλ. ηα θηιηθά ηξαπέδηα, ε «δεκνηηθόηεηά» ηνπ 
νθείινληαλ ζηε δεηλόηεηά ηνπ ζαλ νκηιεηή, ζηελ νηθεηόηεηα 
πνπ ακέζσο δεκηνπξγνύζε ζε όπνηνλ βξίζθνληαλ θνληά ηνπ. 
Μηινύζε κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα γηα γεγνλόηα πνπ είραλ 
ζπκβεί εθαηνληάδεο ρξόληα πξηλ, θάηη πνπ έδηλε ηελ 
εληύπσζε όηη ν ίδηνο ήηαλ παξώλ …  
 
»Ήηαλ ιεο θαη δελ είρε γελλεζεί πνηέ, δελ ζα πέζαηλε πνηέ θαη, 
σζηόζν, ήμεξε ηα πάληα …  Καη ην όλνκα απηνύ, αγαπεηνί 
κνπ ...  
 
Ρνδόζηαπξνο … αλ έλα ξόδη θαξθσκέλν πάλσ ζην ζηαπξό 
ηνπ…» 
 
(ηε ζθελή εηζέξρεηαη  
έλαο πνιύ όκνξθνο,  
μαλζόο, λένο άληξαο 
Γαιάδην πνπθάκηζν, 
ιεπθό παληειόλη, 
αλέκειν ρηέληζκα) 
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Πηζηεύσ πσο … Ζ καγεία, όλησο, είλαη 
δύλακε! …  Καη νη κάγνη είλαη θαη απηνί θνξείο πνηθίισλ 
δπλάκεσλ! … κσο … »   
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Μηα ζθηά πέξαζε, μαθληθά, κπξνζηά απ’ ηα 
κάηηα ηνπ! Σν απόηνκν ζηξίγθιηζκα από ηα θξέλα ελόο 
βηαζηηθνύ ηαμηηδή, ηνλ έθαλε ζρεδόλ λα αλαπεδήζεη από ηνλ 
θόβν ηνπ! …» 
 
(Αθνύγεηαη ζηξίγθιηζκα 
από θξέλα απηνθηλήηνπ) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «η’ αιήζεηα … Αλ … Αλ εξρόηαλ κηα κέξα 
πνπ ν κάγνο απνθάζηδε λα επηδνζεί ζηα πην άζρεκα καγηθά, 
ζηα πην απνηξόπαηα, ζηα πην βίαηα;(!) Δάλ ε καγεία δελ 
αζθνύληαλ, πιένλ, γηα λα γνεηεύζεη ηνπο αλζξώπνπο, αιιά 
γηα λα ηνπο βιάςεη;(!) … » 
 
(Ήρνη από θόξλεο  
απηνθηλήησλ) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σν ρέξη ελόο ηξνρνλόκνπ θηλνύληαλ δεμηά - 
αξηζηεξά ζαλ ηξειό, θάλνληαο λόεκα ζηνπο νδεγνύο λα 
πεξάζνπλ, όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα, ην θαλάξη …»  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: « … Πνηνο ζα κπνξνύζε, άξαγε, λα εγγπεζεί 
ηελ εζηθή αθεξαηόηεηα ελόο κάγνπ; Καη γηαηί έλαο κάγνο λα 
έρεη, πάληα, θαιέο πξνζέζεηο;» 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Οη πξώηεο θζηλνπσξηλέο ςηράιεο άξρηζαλ λα 
πέθηνπλ αξγά - αιιά ζηαζεξά - πάλσ ζηελ άζθαιην, 
θάλνληάο ηελ λα δείρλεη αθόκα πην καύξε. Άλνημε ηε πόξηα 
ελόο θαθέ - κπαξ, ηνπ πξώηνπ πνπ βξήθε κπξνζηά ηνπ, θαη 
κπήθε κέζα γηα λα πξνθπιαρζεί από ηε βξνρή πνπ όιν θαη 
δπλάκσλε …» 
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(Ήρνο από βξνρή  
Ο λεαξόο άληξαο θάζεηαη 
ζ’ έλα ηξαπεδάθη  
Υακειόο θσηηζκόο 
Τπνβιεηηθή κνπζηθή 
Έλαο ζεξβηηόξνο 
ηνπ θέξλεη ηνλ θαθέ ηνπ) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Αθαξηαία, ηα βιέκκαηα όισλ ησλ ζακώλσλ 
έπεζαλ, απξνθάιππηα, επάλσ ηνπ! … Πόζν απξνζηάηεπηα 
ηνπ θάλεθαλ, εθείλε ηε ζηηγκή, όια απηά ηα βιέκκαηα! Πόζν 
απξνζηάηεπηα κπξνζηά ζηε δύλακε ηνπ δηθνύ ηνπ άθζαξηνπ 
βιέκκαηνο! Πόζν απξνζηάηεπηα έδεηρλαλ όια απηά ηα 
ζώκαηα κπξνζηά ζην εθπιεθηηθό ζθξίγνο ηνπ δηθνύ ηνπ 
θνξκηνύ! … Σε ζηηγκή πνπ έθεξλε ην θιηηδάλη ηνπ θαθέ ζηα 
ρείιε ηνπ … » 
 
(Ο λεαξόο άληξαο θέξλεη  
ην θιηηδάλη ηνπ θαθέ  
ζηα ρείιε ηνπ 
Σαξάδεηαη)  
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «..Έλα δπλαηό θάςηκν ζηε γιώζζα θαη ηνλ 
νπξαλίζθν ηνπ ήξζε πάλσ ζηελ ώξα, γηα λα ηνπ ζπκίζεη ηελ 
πην πηθξή αιήζεηα. Απηή πνπ θνβόηαλ λα νκνινγήζεη ζηνλ 
ίδην ηνπ ηνλ εαπηό θαη πνπ ζα γηλόηαλ, από εδώ θαη ζην εμήο, 
ε πην ζαλάζηκε εκκνλή ηνπ … » 
 
(Αθήλεη ην θιηηδάλη πάλσ ζην ηξαπέδη 
Κνηηάδεη, γηα ιίγα ιεπηά, ην θνηλό) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Δίκαη έλαο κάγνο!» 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «..Ήηαλ έλαο κάγνο! Έλαο κάγνο ηεο ίδηαο ηεο 
δσήο! Καη όινη απηνί πνπ απνηεινύζαλ, θαηά θαηξνύο, ην 
«θνηλό» ηνπ, ήηαλ έξκαην ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηηο νξέμεηο ηνπ … 
Ήηαλ, κάιηζηα, έλα εύπηζην θνηλό, όπσο πξέπεη λα είλαη ην 
θνηλό ελόο κάγνπ, γηα λα κπνξεί λα καγεύεηαη θαη … Σελ ίδηα 
ζηηγκή … Ήηαλ έλα ύπνπιν θνηλό … πσο πξέπεη λα είλαη ην 
θνηλό ελόο κάγνπ … Γηα λα κπνξεί λα ερζξεύεηαη … » 

 
(θνηάδη ζηε ζθελή) 
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ΚΖΝΖ 2 
 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο, καδί κε έλαλ 
ζπλάδειθό ηνπ, ηνλ Φάλε 
Οη δπν ηνπο γξάθνπλ θάηη  
ζαλ πξνθήξπμε) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Φάλε! Φάλε! Δίπακε! Μάζε λα ηνπο 
γλσξίδεηο όινπο, αιιά θξάηα ηνλ εαπηό ζνπ άγλσζην! Γελ 
πξέπεη λα θάλνπκε θακηά δεκόζηα δηαθήξπμε αλώηεξεο 
γλώζεο ζηελ ππεξεζία καο ή έμσ από απηήλ! Καηάιαβεο; 
Δπηπιένλ, πξέπεη λα βνεζνύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο 
αλεμαηξέησο! Γξάς’ ην απηό!» 
 
ΦΑΝΖ: (Γξάθεη) «Μκκκ … Δπηπιένλ, λα κε θνξάκε ηδηαίηεξα 
ξνύρα, κέζα θαη έμσ από ηνλ εξγαζηαθό καο ρώξν, αιιά λα 
ληπλόκαζηε απιά θαη ζπλεζηζκέλα, γηα λα πεξλάκε 
απαξαηήξεηνη. σζηά;» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Με γιπθό ρακόγειν) «σζηά, θίιε κνπ. 
σζηά … Να ζπλαληηόκαζηε κηα νξηζκέλε εκέξα ζηα ζπίηηα 
καο, κε ζθνπό ηελ ακνηβαία βνήζεηα θαη πεξαηηέξσ νδεγίεο» 
 
ΦΑΝΖ: «Να ςάμνπκε γηα αληάμηα πξόζσπα πνπ, ζην κέιινλ, 
ζα καο δηαδερζνύλ» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Να πηνζεηήζνπκε ηα γξάκκαηα Ρ.. ζαλ 
ζεκάδη θαη ππνγξαθή καο» 
 
ΦΑΝΖ: «Να θξαηήζνπκε κπζηηθή ηελ ύπαξμε ηνπ 
«δόγκαηόο» καο, κέρξη ην ζάλαην, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ ελόο από 
ηνπο δύν» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (εθώλεηαη από ην γξαθείν – πεξπαηάεη 
κειαγρνιηθόο) «Ζ δύλακε, κόιηο απνθηεζεί, θίιε κνπ … 
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα θαιό είηε γηα θαθό ζθνπό. 
Δκείο απηή ηε δύλακε ηελ έρνπκε θαη ην μέξεηο πνιύ θαιά. 
Δίκαζηε, όκσο, ππνρξεσκέλνη λα ηε δηδάμνπκε κόλν ζ’ 
εθείλνπο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί αξθεηά, γηα λα απνδείμνπλ όηη 
δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ κε θαθό ηξόπν» 
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ΦΑΝΖ: (Γειάεη) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Με γειάο, Φάλε! Με γειάο! Δίλαη νδπλεξό 
λα δείρλεηο ζε θάπνηνπο ηελ «Οδό» θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα 
ζξελείο ην γεγνλόο όηη νη πξνζπάζεηέο ζνπ έρνπλ παξαλνεζεί 
θαη νη δηδαζθαιίεο ζνπ έρνπλ δηαζηξαθεί! Θα ην ληώζεηο … 
Θα ην ληώζεηο θαιά … ηαλ έξζεη εθείλε ε ώξα … » 
 
ΦΑΝΖ: (Μηθξή παύζε) «Μειαγρνιηθό ζε βιέπσ, ζήκεξα, 
θίιε … Φηαίεη θάηη;» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Μάιινλ, ε βξνρή … Φζηλνπώξηαζε … » 
 
ΦΑΝΖ: (Δύζπκνο, ζε αληίζεζε κε ηε κειαγρνιία ηνπ θίινπ 
ηνπ) «ζν πην ζθνηεηλόο είλαη ν νπξαλόο, ηόζν πην θσηεηλά 
ζα ιάκςνπλ η’ αζηέξηα!» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Κνηηάδεη ζησπειόο ηνλ θίιν ηνπ) 
 
ΦΑΝΖ: «Πεξζηθή παξνηκία!» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «..Οη δξόκνη πιεκκπξίδνπλ θαη κνηάδνπλ κε 
νξκεηηθά πνηάκηα, όηαλ βξέρεη … Οη νδεγνί πεξλάλε 
θνπξηόδνη θαη εθηνμεύνπλ λεξά πξνο πάζα θαηεύζπλζε … 
Μέζα ζε ηόζε βηαζύλε θαη ηαρύηεηα, πνηνο ζα κπνξνύζε, 
πνηέ, λα θαηαιάβεη έλα «δόγκα» πνπ ρξεηάζηεθε δέθα 
νιόθιεξα ρξόληα γηα λα νινθιεξσζεί; … Σν δόγκα καο … 
Πόζν βηαζηηθνί είλαη νη άλζξσπνη, Φάλε! Γελ βξίζθεηο; Πόζν 
απερζάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 
επζύλεο!»  
 
ΦΑΝΖ: (Μηθξή παύζε – ζεθώλεηαη θαη αγθαιηάδεη ηνλ 
Ρνδόζηαπξν) «Δίλαη αξγά, θίιε κνπ. Έρεη πάεη ηξεηο θαη κηζή 
θαη ε βξνρή θαίλεηαη όηη δελ ζα ζηακαηήζεη. Καιύηεξα λα 
θνηκεζνύκε … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θέισ λα πάσ ζηε Μηθξά Αζία θαη λα 
απνθξππηνγξαθήζσ έλα ρεηξόγξαθν κηαο Αδειθόηεηαο, πνπ 
ηα ίρλε ηεο ράλνληαλ ζηα βάζε ηνπ Μεζαίσλα» 
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ΦΑΝΖ: «Αθνύγεηαη σξαίν» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «’ απηό ην ρεηξόγξαθν, κηα κπζηηθή 
θξππηνγξαθεκέλε γιώζζα θξύβεη όιεο ηηο κνξθέο ζνθίαο 
ηνπ θόζκνπ» 
 
ΦΑΝΖ: (Μηθξή παύζε) «Ξέξεηο … Ννκίδσ … Πσο δελ 
ππάξρεη θακία αλάγθε λα πεξηκέλνπκε ηόζν πνιύ … Δλλνώ 
… Σνλ ζάλαην ηνπ ελόο από ηνπο δπν καο … Αθνύ κπνξνύκε 
θη από ηώξα λα βνεζήζνπκε, κε ηε μερσξηζηή καο ζέιεζε θαη 
πξνζπάζεηα, εθείλνπο πνπ γλσξίδνπλ πώο λα πξνρσξήζνπλ 
ζην δξόκν ηνπο…» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Ολεηξνπνιώληαο) «Αθήλνπκε ηνλ 
εζσηεξηθό εαπηό καο λα καο θαζνδεγεί θαη είκαζηε έηνηκνη λα 
δώζνπκε κάρε κε ηα θαηώηεξα έλζηηθηά καο … Με ηα νπνία 
πξέπεη λα παιέςνπκε, γηα λα επηηεπρζεί ε λίθε» 
 
ΦΑΝΖ: «Καιελύρηα, θίιε κνπ» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Καιελύρηα» 
 
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο  
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Δίραλε πεξάζεη δύν εκέξεο από εθείλε ηε λύρηα 
πνπ είρε ζπλαθζεί απηή ε «κπζηηθή ζπκθσλία» αλάκεζά ηνπο 
θαη ν πξώελ ζπλάδειθνο θαη θίινο ηνπ, ν Φάλεο, θείηνληαλ 
ζε ηόπν ρινεξό, εδώ θαη δύν ώξεο. Ο Ρνδόζηαπξνο είρε 
παξεπξεζεί ζηε θεδεία ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πξνζώπνπ. ινη 
είπαλ ην ηειεπηαίν αληίν ζ’ απηόλ ηνλ αδηθνρακέλν, από 
απηνθηλεηηθό αηύρεκα, λέν. Δθείλνο, όκσο, ήμεξε όηη απηόο ν 
ζάλαηνο ζεκαηνδνηνύζε κηα αξρή. Μηα αξρή πνπ ηε γλώξηδε 
κόλνλ ν ίδηνο θαη θαλέλαο άιινο. Καη απηό, γηαηί ν έθηνο 
θαλόλαο ην έιεγε μεθάζαξα: Να θξαηήζνπλ κπζηηθή ηελ 
ύπαξμε ηνπ «δόγκαηόο» ηνπο, κέρξη ην ζάλαην, ηνπιάρηζηνλ, 
ηνπ ελόο από ηνπο δύν … 
 
»..Ζ θζηλνπσξηλή βξνρή εμαθνινπζνύζε λα πέθηεη κε 
ακείσην ξπζκό. ην κηθξό κπαξ, νη πεξηζζόηεξνη ζακώλεο, 
ηώξα, είραλ θύγεη …  
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(Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνύκελε ζθελή 
Βιέπνπκε ηνλ Ρνδόζηαπξν,  
νινκόλαρν, ζην κπαξ, 
λα πίλεη ηνλ θαθέ ηνπ,  
θνηηάδνληαο ηηο ζηάιεο  
ηεο βξνρήο πάλσ ζην ηδάκη)  
 
»Δίρε απνκείλεη κόλν ν ζεξβηηόξνο θαη απηόο. Ήηαλ κεζεκέξη 
θαη νη πην πνιινί έηξεραλ λα «γεπηνύλ» ην κεζεκεξηαλό 
ηξαπέδη θαη ηνλ ύπλν ηνπο …  
 
»Παξαηεξνύζε πξνζερηηθά ηηο ζηάιεο ηεο βξνρήο λα 
ραξάζζνπλ ηελ αξγή πνξεία ηνπο πάλσ ζην ηδάκη, πξηλ 
θηάζνπλ ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπο. Κάπσο έηζη ήηαλ θαη 
ε δηθή ηνπ πνξεία. Αξγή αιιά ζηαζεξή. Καη ην πεδίν δξάζεο 
ηεο δελ δηέθεξε από έλα ηδάκη, ζαλ θαη απηό πνπ είρε 
απέλαληί ηνπ, ην νπνίν άιινηε ήηαλ ζνιό θαη λνηηζκέλν θαη 
άιινηε δηάθαλν θαη δηαπγέο κέζα ζηε βξσκηά ή ηε 
θαζαξόηεηά ηνπ … 
 
»Γελ κπνξνύζε άιιν λα θάζεηαη ζ’ απηό ην θαθέ. Ήδε είρε 
αξρίζεη λα γίλεηαη ην αληηθείκελν πεξηέξγεηαο ηνπ 
ζεξβηηόξνπ… 
 
(Ο ζεξβηηόξνο  
ηνλ θνηηάδεη πεξίεξγα) 
 
»Πιήξσζε θαη εηνηκάζηεθε λα θύγεη … 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο πάεη λα θύγεη 
Κνληνζηέθεηαη 
Απιαλέο βιέκκα πξνο ην θνηλό)  
 
»..Οη δξόκνη έκνηαδαλ κε νξκεηηθά πνηάκηα ζε νξηζκέλα 
ζεκεία ηνπ θέληξνπ. Οη νδεγνί πεξλνύζαλ θνπξηόδνη θαη 
εθηόμεπαλ λεξά πξνο πάζα θαηεύζπλζε. Μέζα ζε ηόζε 
βηαζύλε θαη ηαρύηεηα, πνηνο ζα κπνξνύζε λα θαηαιάβεη έλα 
«δόγκα»; Σν δόγκα ηνπ … 
 
»Μήπσο, όκσο, ηειηθά …  
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μνλνινγώληαο) «ζν πην ζθνηεηλόο είλαη ν 
νπξαλόο, ηόζν πην θσηεηλά ζα ιάκςνπλ η’ αζηέξηα»   
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Απηή δελ είλαη, άιισζηε, θαη ε ειπίδα όισλ ησλ 
κειώλ θάζε απόθξπθεο έλσζεο; Καη ε δηθή ηνπο έλσζε δελ 
ήηαλ θακηά εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα. Οπσζδήπνηε, εξρόηαλ λα 
επηβεβαηώζεη απηόλ ηνλ θαλόλα…» 

 
 
 
 
 

(θνηάδη ζηε ζθελή) 
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ΚΖΝΖ 3 
 
 
(Μηα ώξηκε γπλαίθα  
θξαηάεη ζηα ρέξηα ηεο έλα γξάκκα 
θαη ην δηαβάδεη, κειαγρνιηθή 
ηε ζθελή επάλσ, ν Ρνδόζηαπξνο 
απαγγέιεη ην πεξηερόκελν ηνπ γξάκκαηνο 
από ζηήζνπο) 
 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Αγαπεηή Έιιε … Κάζε θνξά πνπ 
πξόθεηηαη λα ηαμηδέςσ, αηζζάλνκαη όηη ζα είλαη θαη ην ύζηαην 
ηαμίδη ηεο δσήο κνπ. Γη’ απηό ην ιόγν, όζν γεινίν θαη αλ 
θαληάδεη ην δηάβεκά κνπ, ζα ήζεια λα έρεηο από κέλα απηό ην 
γξάκκα. 
Γξάθσ απειπηζηηθά αξγά θαη λσρειηθά … Σν ηειεπηαίν θαηξό, 
ε έκπλεπζή κνπ κε έρεη εγθαηαιείςεη … πσο θαη ηόζα άιια 
πξάγκαηα… 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο  
θάζεηαη θάησ ζηε ζθελή  
Γίπια ηνπ, έξρεηαη θαη 
θάζεηαη ε γπλαίθα 
Αθήλεη ην γξάκκα λα ηεο  
πέζεη από ην ρέξη 
Πηάλεη ην ρέξη ηνπ 
Ρνδόζηαπξνπ) 
 
»Έιιε, ιππάκαη πνιύ πνπ κίιεζα έηζη γηα ην ζέαηξν πνπ 
ηόζν αγαπάο … Σν κόλν πνπ κπνξώ λα θάλσ είλαη λα ζνπ 
δεηήζσ ζπγγλώκε …  
 
»ηνλ ηειεπηαίν δηάινγν πνπ είρακε, κνπ είπεο εθλεπξηζκέλε: 
΄΄Φηάλνπλ πιένλ νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηνλ Φάνπζη! Σνλ Γνλ  
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Ενπάλ! … Απηό πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη ην ζώκα κνπ θαη ε 
ςπρή κνπ!΄΄ 
 
»ηαλ ζπλαληεζνύκε, κεηά ην ηαμίδη κνπ, κελ θάλεηο θακηά 
λύμε ζην γξάκκα κνπ … ε παξαθαιώ … » 
 
(Μηθξή παύζε 
εθώλνληαη όξζηνη 
Ζ Έιιε θαισζνξίδεη 
ηνλ Ρνδόζηαπξν) 
 
ΔΛΛΖ: «Υαίξνκαη πνπ ήξζεο … ’ επραξηζηώ» (θίγγεη ηα 
ρέξηα ηνπ γνεηεπηηθνύ λένπ κε εγθαξδηόηεηα θαη ζπγθίλεζε) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Δγώ ζ’ επραξηζηώ, Έιιε, πνπ κε θάιεζεο 
ζην ζέαηξν» 
 
ΔΛΛΖ: «Ήηαλ θαιό ην ηαμίδη ζνπ;» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Ναη. Πνιύ θαιό» 
 
ΔΛΛΖ: «Δίδεο πνπ αλεζπρνύζεο! πγγλώκε … Αιιά … Έρσ 
θάπνηεο επαηζζεζίεο πνπ δελ κε εγθαηαιείπνπλ πνηέ 
(Πξνζπαζεί λα θξύςεη ηε ζπγθίλεζή ηεο) Δίλαη επεηδή κνπ 
έιεηςεο πνιύ … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Καη κέλα κνπ έιεηςεο, Έιιε» 
 
ΔΛΛΖ: «Ήζεια, εδώ θαη θαηξό, λα ζνπ πξνηείλσ λα γξάςεηο 
ηε κνπζηθή γηα ηελ παξάζηαζε πνπ ζα αλεβάζσ. Σνλ 
΄΄Άκιεη΄΄ ηνπ αίμπεξ»  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Υακνγειώληαο θαη απαγγέιινληαο) «΄΄Σα 
πξάγκαηά κνπ ηα θνξηώζαλ ζην θαξάβη΄΄ …» 
 
ΔΛΛΖ: «Μαζαίλεηο γξήγνξα ηνπο ξόινπο απ’ ό,ηη βιέπσ!» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «ζε ώξα ζε πεξίκελα λα θαηέβεηο από ηε 
ζθελή, άθνπγα ηνπο εζνπνηνύο ζνπ λα απαγγέινπλ ηνπο 
ζηίρνπο» 
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ΔΛΛΖ: «πλέρηζε … Μ’ αξέζεη λα αθνύσ ηε θσλή ζνπ …»  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (ηνλ ίδην ηόλν απαγγειίαο) «΄΄Βγάι’ ην απ’ 
ην λνπ ζνπ. Γηαηί ν άληξαο, όηαλ σξηκάδεη, δελ κεγαιώλεη 
κόλν ζε δύλακε θαη ζε όγθν, αιιά όζν απμάλεη ν ζεπηόο λαόο 
πνπ θαηνηθεί ην ζώκα, ηόζν θαη ε εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ν 
λνπο θαη ε ςπρή, απμαίλνπλ΄΄» 
 
ΔΛΛΖ: «ε έβιεπα, όηαλ έκπαηλεο ζην ζέαηξν … Σν γαιάδην 
ζνπ πνπθάκηζν δέλεη ππέξνρα κε ηα μαλζά ζνπ καιιηά … »  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γηα ζέλα ην θόξεζα, Έιιε … Δπεηδή κνπ 
είρεο πεη όηη κνπ πεγαίλεη … Καη θπζηθά … Δπεηδή ζνπ αξέζεη 
… Δγώ, όπσο μέξεηο, ζπλεζίδσ λα θνξάσ καύξα ξνύρα … » 
 
ΔΛΛΖ: «Έλαο ζύγρξνλνο Άκιεη, δειαδή … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θα κνπ έδηλεο ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν;» 
 
ΔΛΛΖ: «Αλ κνπ ην επέηξεπεο … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (ησπή)  
 
ΔΛΛΖ: «Ο Άκιεη … (Πηάλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ηα ρατδεύεη) Απηόο 
ν ξνκαληηθόο θαη εξσηεπκέλνο ηνπ ζαλάηνπ, όπσο εζύ … 
Έρεη ηα δηθά ζνπ καθξηά δάρηπια θαη ηε δηθή ζνπ εύζξαπζηε 
θαξδηά … Δζύ κε παξαθίλεζεο λα αλεβάζσ απηό ην έξγν … 
Δζέλα είρα ζην κπαιό κνπ …» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έιιε … » 
 
ΔΛΛΖ: (Φέξλεη ην ρέξη ηεο ζηα ρείιε ηνπ) «οο … Με πεηο 
ηίπνηα … Γελ ρξεηάδεηαη … Μνπ είπεο λα κελ θάλσ θακηά 
λύμε ζην γξάκκα ζνπ … Χζηόζν … ζέισ λα ζνπ πσ θάηη … 
ε παξαθαιώ … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (ησπή) 
 
ΔΛΛΖ: «Σν μέξεηο όηη είκαη παληξεκέλε θαη έρσ έλα γην … Σνλ 
Αλδξέα … Απηόο ν γηνο έγηλε ε αηηία λα ζε γλσξίζσ, εθείλν ην 
απόγεπκα, ζην σδείν … Ο γηνο κνπ ζε ιαηξεύεη … Γελ είζαη,  
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κνλάρα, ν θαζεγεηήο ηνπ ζην πηάλν, αιιά ην πξόηππό ηνπ …  
Μπνξεί λα πεηάσ ζηα ζύλλεθα, μέξσ, όκσο, λα παηάσ θαη 
ζηε γε … Έρνπκε αξθεηά ρξόληα δηαθνξά, γη’ απηό θαη δελ ζα 
ζνπ δεηήζσ πνηέ ηίπνηα … Σίπνηα … Γελ έρσ θαλ απηό ην 
δηθαίσκα … κσο … (ζπγθηλεκέλε) Δίκαη εζνπνηόο θαη ην 
ζπλαίζζεκα θπξηαξρεί ζηε δσή κνπ, αθόκε θαη κέζα από ηνπο 
ξόινπο πνπ ππνδύνκαη… Αθόκε θαη κέζα από απηνύο ηνπο 
ςεύηηθνπο ξόινπο, όπσο ιεο … Γελ κπνξώ λα ην απσζήζσ 
… Ούηε λα ην αγλνήζσ … Γη’ απηό …  Αλ θάπνηα ζηηγκή… 
Μνπ μεθύγεη θαη ζνπ πσ … ’ αγαπώ … Θέισ λα βάιεηο ζ’ 
απηή ηε ιέμε ην πεξηερόκελν πνπ εζύ επηζπκείο … Απηό … 
Καη ηίπνηε άιιν…»  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Βγάδεη έλα κηθξό θνπηί από ηε ηζέπε ηνπ 
παληεινληνύ ηνπ) «Λέγεηαη ην ΄΄θνπηί ηεο αιήζεηαο΄΄. Σν 
αγόξαζα ζην ηαμίδη κνπ … Κάζε αιήζεηα θξύβεη έλα κπζηηθό 
κέζα ηεο … Δίλαη δηθό ζνπ, Έιιε» 
 
(Ζ Έιιε, ζπγθηλεκέλε,  
παίξλεη ην θνπηάθη)  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Υεηξνθίιεκα) «Θα μεθηλήζσ λα γξάθσ ηε 
κνπζηθή γηα ηνλ Άκιεη» 
 

 
 
 

(θνηάδη ζηε ζθελή)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΛΔΝΖ ΔΜΔΡΣΕΗΓΟΤ 

 19 

 
 
 

ΠΡΑΞΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 

 
 
ΚΖΝΖ 1 
 
 
(Ο θνκςεπόκελνο Κύξηνο,  
ν Αθεγεηήο, 
εηζέξρεηαη ζηε ζθελή) 
 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: (Πξνο ην θνηλό) «Αιήζεηα … Έλα πνπιί πηαζκέλν 
ζε μόβεξγα, όπσο ν Άκιεη, πώο λα ην αλαπιάζεηο κνπζηθά; 
Σν έρεηε ζθεθηεί, θίινη κνπ; Πώο λα απνδώζεηο κε λόηεο απηό 
ην θπιαθηζκέλν πεπξσκέλν, έγθιεηζην ζε έλαλ θόζκν από 
ηνλ νπνίν ηνλ ρσξίδεη αγεθύξσην ράζκα θαη πνπ πξέπεη λα 
πιεξώζεη, κε όιεο ηηο πιεγέο ηεο ηξαγηθήο δσήο ηνπ, απηή ηε 
παξάινγε πνιπηέιεηα; Πξόθεηηαη, άξαγε, γηα ήξσα; Δίλαη 
ήξσαο έλαο νλεηξνπόινο, ζηνραζηηθόο, ξαδηνύξγνο ή 
άθξνλαο; Δίλαη ήξσαο έλαο ηξειόο, αλόεηνο, άζπξκα ησλ 
θαηαζηάζεσλ, βίαηνο, πξνθιεηηθόο, δηαιπκέλνο από ηελ 
απνζηνιή ηνπ λα εθδηθεζεί ηε δνινθνλία ηνπ παηέξα ηνπ;…  
 
»Πνηνο ήηαλ απηόο ν ζύγρξνλνο Άκιεη θαη γηαηί ε Έιιε 
ραξαθηήξηζε έηζη ηνλ Ρνδόζηαπξν ζην δηάινγν πνπ είραλε; .. 
Ο Άκιεη δεη ζε κηα παξαθνξά, παξαπέκπνληαο ζε πξνπεηή 
ηξειό … Καη αλ είλαη κειαγρνιηθόο ζεαηξίλνο … Καη αλ είλαη 
έλαο γεινίνο ζαιηηκπάγθνο … Αθόκα θαη απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα λα έρεη, θαη πάιη δελ είλαη έλα 
ζαύκα εζσζηξέθεηαο; Έλαο ςπρνινγηθόο πινύηνο πνπ 
ζαζηίδεη ηνλ θάζε αλππνςίαζην δηαβάηε; Γελ είλαη ην 
πνξηξέην κηαο ραξηζκαηηθήο ύπαξμεο πνπ παιεύεη, ζην 
δξόκν ηνπ, κάιινλ κε ζθηέο θαληαζκάησλ παξά κε 
πξαγκαηηθνύο, απηνύο ραξαθηήξεο; … 
 
(Μηθξή παύζε) 
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»Αλ βάδακε έλαλ θαζξέθηε κπξνζηά ζηνλ Άκιεη, ηη ζα 
βιέπακε, θίινη κνπ; Μκκκ … Θα βιέπακε, κάιινλ … Έλα 
θπληθό παηρλίδη ηεο κνίξαο … Σεικαησκέλν θαη αηειέζθνξν 
… Καη αθόκε … Θα βιέπακε… Έλα δόγκα … Αλεζηξακκέλν 
… Οπσζδήπνηε, όκσο, έλα δόγκα! …  
 
»Ο Ρνδόζηαπξόο καο θιώηζεζε αδηάθνξα κε ην πόδη ηνπ έλα 
πεηξαδάθη, πνπ θαηξαθύιεζε γνξγά θαη έπεζε ζ’ έλα 
βξώκηθν θξεάηην … 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο  
κπαίλεη ζηε ζθελή 
νπιαηζάξεη κε ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο 
Κισηζάεη έλα πεηξαδάθη)  
 
»Πξνρσξνύζε, θεύγνληαο από ην ζέαηξν, όπνπ είρε 
ζπλαληεζεί κε ηελ Έιιε. θεθηόηαλ ηηο λόηεο πνπ ζα 
΄΄έληπλαλ΄΄ ηε παξάζηαζή ηεο θαη κνλνινγνύζε … 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μνλνινγώληαο) «Ο Άκιεη βαζαλίδεη ηνπο 
γύξσ ηνπ, όπσο βαζαλίδεη θαη ηνλ εαπηό ηνπ … Μηα ηέηνηα 
κνπζηθή ηνύ αξκόδεη … Μηα ηέηνηα βαζαληζηηθή κνπζηθή!» 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «σζηά … σζηά ην ζθέθηεθεο, Ρνδόζηαπξε ... 
Ο λεαξόο γνεηεπηηθόο Κύξηνο ηεο ηζηνξίαο καο κπήθε, κεηά 
από ιίγν, θίινη κνπ, ζην πξώην ηαμί πνπ βξήθε κπξνζηά ηνπ 
θαη, ράζεθε, ακέζσο, ζηε ζηξνθή ηνπ δξόκνπ  … » 

 

(Ο Αθεγεηήο θαη ν Ρνδόζηαπξνο  
απνρσξνύλ από ηε ζθελή 
Υακειώλεη ν θσηηζκόο 
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ Ρνδόζηαπξνπ 
λα απαγγέιεη ζηίρνπο από ηνλ Άκιεη) 
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Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ:  
 
΄΄Αλαζηάησζε! 
Σν αίκα κεο ζηηο θιέβεο κνπ 
ρηππά θαλνληθά, ζαλ ην δηθό ζνπ 
ηνλ ίδην θπζηθό ξπζκό θξαηά. 
Σα όζα ιέσ δελ είλαη ηξέιεο. 
Γνθίκαζέ κε – ζα ζνπ ηα μαλαπώ κε ηε ζεηξά, 
πξάγκα πνπ ε ηξέια είλ’ αλίθαλε λα θάλεη. 
Μεηέξα, γηα ηελ αγάπε ηνπ Θενύ, 
κελ θνιαθεύεηο ηελ ςπρή ζνπ κε ηέηνην γηαηξηθό, 
πσο ηάρα δελ κηιάεη ην ακάξηεκά ζνπ, 
αιιά ε δηθή κνπ ηξέια. 
Θα θηηάμεη έλα ηνίρσκα ιεπηό ζην κέξνο ηεο πιεγήο, 
ελώ κηα ζήςε βξσκεξή, ζθάβνληαο εζσηεξηθά, 
αόξαηε ζα κνιύλεη. ηνλ νπξαλό εμνκνινγήζνπ. 
Μεηάλησζε γηα ηα παιηά θαη ηα θαηλνύξηα αξλήζνπ. 
Σα όζα έρεηο ήδε θάλεη κελ αθήζεηο, 
ζαλ θνπξηά, λέα δηδάληα λα γελλνύλ. 
πγρώξα κνπ ηελ αξεηή κνπ – λαη, 
γηαηί ζε εηνύηε, ηελ παρύδεξκε θαη εθθπιηζκέλε επνρή, 
πξέπεη ε ακαξηία λα ζπγρσξά ηελ αξεηή, 
θαη ην αγαζό ηεο έξγν λα επηηξέπεη … ΄΄ 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο εηζέξρεηαη, μαλά, ζηε ζθελή 
Φνξάεη καύξα ξνύρα 
Πεηάεη θάησ, εθλεπξηζκέλνο,  
ην ραξηί πνπ θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «ρη! ρη! … ΄΄Πσο ήηαλ κε ην κέξνο κνπ ην 
δίθην!΄΄ Πάλσ ζ’ απηή ηε θξάζε πξέπεη λα βαζηζηώ γηα λα 
γξάςσ ηε κεισδία! Πάλσ ζ’ απηή ηε θξάζε!» 
 
(Αξπάδεη κε πάζνο από θάησ ην ραξηί 
πλερίδεη λα απαγγέιεη ζηίρνπο) 
 
΄΄Αο ζ’ απαιιάμεη απ’ ηελ επζύλε ν Θεόο! 
θη εγώ ζ’ αθνινπζώ … Οξάηηε, είκαη λεθξόο. 
Γόιηα Βαζίιηζζα, έρε γεηα … 
Καη όινη εζείο, 
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πνπ θάησρξνη, ηξεκάκελνη, είδαηε ηα όζα έγηλαλ εδώ, 
εζείο, βνπβνί αθξναηέο εηνύηεο ηεο ζθελήο, 
αλ είρα ηνλ θαηξό – θαζώο εηνύηνο 
ν αλειέεηνο θύιαθαο, ν ράξνο, 
ρσξίο αξγνπνξία κε ζέξλεη – 
αρ, ζα κπνξνύζα λα ζαο έιεγα … 
Έηζη – Αο είλαη. Οξάηηε, είκαη λεθξόο. 
Δζύ ζα δήζεηο. Πεο ηνπο ινηπόλ, 
ζ’ όζνπο αθόκε δελ πεηζηήθαλ, 
πσο ήηαλ κε ην κέξνο κνπ ην δίθην … ΄΄ 
 
(Ο Αθεγεηήο εηζέξρεηαη ζηε ζθελή 
Κνηηάδεη ηνλ Ρνδόζηαπξν  
θαη απεπζύλεηαη ζην θνηλό) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Πάλσ ζ’ απηά ηα ηξαγηθά, ινηπόλ, ιόγηα ηνπ 
Άκιεη έπξεπε λα βαζηζηεί ε ζύλζεζε ηεο κνπζηθήο πνπ ζα 
έγξαθε γηα ηε παξάζηαζε ν Ρνδόζηαπξόο καο ... 
 
»΄΄Καη εγώ έρσ κε ην κέξνο κνπ ην δίθην …΄΄ ζηγνςηζύξηζε 
ζηνλ εαπηό ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ έκπαηλε ζην ππόγεην 
παιαηνβηβιηνπσιείν, απ’ ην νπνίν, αλέθαζελ, πεξλνύζε απ’ 
έμσ γηα λα πάεη ζην σδείν, αιιά πνηέ δελ είρε κπεη κέζα. 
ήκεξα, όκσο, ε πεξηέξγεηά ηνπ είρε γίλεη ε κεγαιύηεξή ηνπ 
αλάγθε … 
 
»Καηέβεθε θαη ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη θαη βξέζεθε ζηνλ «Ναό 
ηεο Γλώζεσο». Απηή ήηαλ ε νλνκαζία ηνπ 
παιαηνβηβιηνπσιείνπ … Βέβαηα, απνηεινύζε κηα 
παξαδνμόηεηα ην γεγνλόο, πώο έλαο «Ναόο» είρε ηα ρξώκαηα 
απηνύ ηνπ κειαγρνιηθνύ, απνθξνπζηηθνύ ππνγείνπ θαη απηή 
ηελ, αθόκε πην απνπληρηηθή, κπξσδηά κνύριαο θαη 
εγθαηάιεηςεο … 
 
»Ο «Ναόο ηεο Γλώζεσο» ήηαλ άδεηνο θαη ν κόλνο άλζξσπνο 
πνπ βξηζθόηαλ κέζα ζ’ απηόλ ήηαλ κηα θνπέια πνπ δηάβαδε 
κε απόιπηε πξνζήισζε, ρακέλε θαη απνξξνθεκέλε ζην 
βηβιίν ηεο … Ο Ρνδόζηαπξνο ρξεηάζηεθε λα βήμεη δηαθξηηηθά 
δπν-ηξεηο θνξέο, γηα λα ηελ θάλεη λα ηνλ πξνζέμεη…»  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Βήρεη δπν-ηξεηο θνξέο) «Καιεζπέξα ζαο»  
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: (εθώλεη ηα κάηηα ηεο 
από ην βηβιίν) «Καιεζπέξα»  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Δίζηε ε ππεύζπλε; Μπνξώ λα απεπζπλζώ 
ζ’ εζάο;» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: (Με ελνριεκέλν θαη 
θνθηό ηξόπν) «Ναη, εγώ είκαη. Πείηε κνπ ηη ζέιεηε» 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Απηή ε ηξαρύηεηα από κέξνπο ηεο θνπέιαο ηνπ 
παιαηνβηβιηνπσιείνπ, γηα θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ, ηνλ 
πξνβιεκάηηζε, αλ ζα έπξεπε λα κείλεη ή λα απνρσξήζεη 
δηαθξηηηθά. Κάηη, όκσο, ζην βιέκκα ηεο ηνλ ζπγθξάηεζε ηε 
ηειεπηαία ζηηγκή …  
 
»Δίρε παηδηθά κάηηα θαη δελ απέπλεε ίρλνο πξνθιεηηθήο 
ζειπθόηεηαο. Απηή ε θνπέια ζα κπνξνύζε λα γίλεη ε 
θαιύηεξή ηνπ θίιε! …»  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Να ζαο ζπζηεζώ. Δίκαη κνπζηθόο. 
Παξαδίδσ καζήκαηα ζην σδείν πνπ είλαη ιίγα κόιηο κέηξα 
από ην παιαηνβηβιηνπσιείν ζαο. Ήξζα λα ςάμσ γηα θάπνηα 
βηβιία πνπ κνπ ρξεηάδνληαη. Ζ βνήζεηά ζαο ζα κνπ ήηαλ 
πνιύηηκε» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Ση βηβιία ςάρλεηε;»  
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Έθιεηζε λσρειηθά ην δηθό ηεο βηβιίν θαη 
ζεθώζεθε κε αξγέο θηλήζεηο από ην θάζηζκά ηεο … ηάζεθε 
όξζηα απέλαληί ηνπ … ΄΄Δίρα απόιπην δίθην … Σν ζώκα ηεο 
δελ έρεη θακηά πξνθιεηηθόηεηα … Απηή ε θνπέια έρεη κόλν 
κάηηα θαη γιπθό πξόζσπν … Μάηηα θαη πξόζσπν ζε κηα 
αζώκαηε ύπαξμε … Απηά ρξεηάδνκαη θαη εγώ … Μάηηα θαη 
πξόζσπν΄΄, ζπλέρηζε ν Ρνδόζηαπξνο ηηο θξπθέο ηνπ ζθέςεηο. 
Πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη είπε, ζαλ καζεηήο πνπ εηνηκάδεηαη 
λα απαγγείιεη ην πνίεκά ηνπ..» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Βαζηά αλαπλνή) «Πξέπεη λα γξάςσ ηε 
κνπζηθή γηα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ ζα αλέβεη ζύληνκα. 
Σν έξγν είλαη ν «Άκιεη» ηνπ αίμπεξ. Δίλαη αλάγθε λα  
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κειεηήζσ, πξηλ πξνβώ ζε κηα ζύλζεζε πνπ ζα ζθηαγξαθεί ην 
πνξηξέην απηνύ ηνπ ήξσα» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Σν έξγν ιέγεηαη: ΄΄Ζ 
Σξαγηθή Ηζηνξία ηνπ Άκιεη, Πξίγθηπα ηεο Γαληκαξθίαο΄΄. Ζ 
παιαηόηεξε θαηαγεγξακκέλε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ 
ρξνλνινγείηαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1202. Σν 1603, ην έξγν 
παξνπζηάζηεθε ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ Κέκπξηηδ θαη ηεο 
Ομθόξδεο» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Υακνγειώληαο) «Δίλαη θαλεξό όηη νη 
γλώζεηο κνπ ππνιείπνληαη, θαηά πνιύ, έλαληη ησλ δηθώλ 
ζαο» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Μνπ είπαηε, πξηλ 
από ιίγα ιεπηά, όηη ζθνπεύεηε λα γξάςεηε ηε κνπζηθή γη’ 
απηό ην έξγν. Ο πιήξεο θαη νινθιεξσκέλνο ηίηινο ελόο 
έξγνπ θαη ε επνρή πνπ πξσηνπαξνπζηάζηεθε απηό είλαη από  
ηα πην βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη θαλείο λα γλσξίδεη, πξηλ 
πξνβεί ζην νηηδήπνηε» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έρεηε δίθην. Γη’ απηό ην ιόγν, αλ ζπκάζηε, 
πξνέβιεςα θαη εγώ, πξηλ από ιίγα ιεπηά, όηη ε βνήζεηά ζαο 
ζα κνπ ήηαλ πνιύηηκε» 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σα ρείιε ηεο θνπέιαο κηζάλνημαλ κέζα από έλα 
ακπδξό κεηδίακα πνπ θώηηζε ην πξόζσπό ηεο θαη ην έθαλε 
λα δείρλεη αθόκε πην αγλό θαη παηδηθό … Πξώηε θνξά, ν 
Ρνδόζηαπξνο έβξηζθε έλα ρακόγειν ηόζν θνληά ζην δηθό ηνπ 
… Σελ θνίηαμε, ζαλ καγεκέλνο … Δθείλε ζάζηηζε θαη, 
πξνζπαζώληαο λα βξεη θαη πάιη ηελ απηνθπξηαξρία ηεο, 
παξά ηε ηαξαρή πνπ είρε θαηαθέξεη λα ηεο πξνθαιέζεη ην, 
ππέξνρα εξσηηθό, βιέκκα απηνύ ηνπ λεαξνύ άληξα... » 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Λνηπόλ …» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Λνηπόλ, ςάρλσ βηβιία γηα ηε ΄΄Σξαγηθή 
Ηζηνξία ηνπ Άκιεη, Πξίγθηπα ηεο Γαληκαξθίαο΄΄ » 
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ΑΦΖΓΖΣΖ: «Δθείλε ρακήισζε ην βιέκκα ηεο, γηα λα κελ δεη 
ν Ρνδόζηαπξνο ην θνθθίληζκα ζηα κάγνπιά ηεο …» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Τπάξρνπλ πνιιά 
βηβιία … Φάρλεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν;» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Φάρλσ ην βηβιίν εθείλν πνπ ζα κε 
βνεζήζεη λα δηεηζδύζσ ζηελ αιήζεηα θαη ην κπζηηθό ηεο 
ύπαξμεο απηνύ ηνπ άληξα … » 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σν σξαίν πξόζσπν ηνπ θίινπ καο ζθνηείληαζε 
ζηε ζηηγκή, ράλνληαο όιε ηε πξνεγνύκελε θαζαξόηεηα θαη 
θσηεηλόηεηά ηνπ. Ζ θνπέια πάιεπε κε ηνπο ρηύπνπο ηεο 
θαξδηάο ηεο, πνπ δελ έιεγαλ πιένλ λα ππνηαρζνύλ ζηε 
ζέιεζή ηεο … Άθεζε ην βιέκκα ηεο λα πεξηπιαλεζεί ζην 
ρώξν θαη κεηά έξημε ηα αγσληώδε κάηηα ηεο επάλσ ηνπ …» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Καλέλα βηβιίν από 
απηά πνπ ππάξρνπλ εδώ κέζα δελ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη 
λα δηεηζδύζεηε ζηελ αιήζεηα ηνπ Άκιεη … Σν κέζνλ δελ είλαη 
ε γλώζε … Αιιά … Ζ θαξδηά … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Ζ θαξδηά; … » 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Ναη … Σνλ Πξίγθηπα 
ηεο Γαληκαξθίαο ζα ηνλ ζπλαληήζεηε κε ηε θαξδηά ζαο … ρη 
κε ην κπαιό ζαο …» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γηαηί;»  
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σελ θνίηαμε ηόζν έληνλα θαη κε κηα ηόζν άγξηα 
ιάκςε! … Ζ θνπέια θνληνζηάζεθε, ζαζηηζκέλε, θαη κε θσλή 
πνπ ηελ εγθαηέιεηπε θαη εθείλε ζην έιεόο ηεο! ..» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «’ απηή ηε δσή δελ 
θαινύκαζηε λα εμεγήζνπκε ην αλεμήγεην, αιιά λα ην 
νηθεηνπνηεζνύκε … Καη λα ην αγαπήζνπκε»  
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Έκεηλε κεηέσξνο λα ηελ θνηηάδεη, ζαλ ρακέλνο 
… Πνηέ πξηλ δελ είρε αθνύζεη ηέηνηα ιόγηα! … Πνηέ πξηλ! …» 
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Φειιίδνληαο) «Χζηόζν … Πξέπεη λα γξάςσ 
ηε κνπζηθή γηα ην έξγν … » 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Ζ θνπέια έθξπςε ηα ρέξηα ηεο ζηηο ηζέπεο ηνπ 
παληεινληνύ ηεο από ακεραλία …» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Διάηε αύξην, ζαο 
παξαθαιώ … Θα είκαη ζε ζέζε λα ζαο εμππεξεηήζσ 
θαιύηεξα … Θα ςάμσ … Γηα θάπνηα βηβιία …  αο ην 
ππόζρνκαη» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «αο επραξηζηώ πνιύ … Θα έξζσ πάιη 
αύξην ην απόγεπκα … Καιό βξάδπ … »  
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Με ζθπθηνύο ηνπο ώκνπο ηνπ, άξρηζε λα 
αλεβαίλεη αξγά ηα ζθαιηά ηνπ ππνγείνπ, κειαγρνιηθόο θαη 
ρακέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ. Δθείλε έηξεμε πξνο ην κέξνο ηνπ 
γηα λα ηνλ πξνιάβεη! ..»  
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: (Φσλάδνληαο 
δπλαηά) «Κάζε κπζηηθό βξίζθεηαη θάησ από κηα πέηξα! … Αλ 
ζεθώζεηο ηε πέηξα, απηό απνθαιύπηεηαη! (Σαξαγκέλα) κσο 
… κσο … Κακηά θνξά …  Ζ αιήζεηα …» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μειαγρνιηθά) «Θα ην ζπκάκαη απηό πνπ 
είπαηε… Δπραξηζηώ… Καιελύρηα ζαο» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Καιελύρηα ..» 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Ζ πόξηα ηνπ «Νανύ ηεο Γλώζεσο» έθιεηζε 
πίζσ ηνπ απαιά … Σόζν απαιά, ζαλ έλα αλάιαθξν αεξάθη 
πνπ ήξζε λα δξνζίζεη ηα πξόζσπά καο, γηα ιίγν, θαη, ύζηεξα, 
έθπγε, αθήλνληαο, κνλάρα, ηελ ηδηαίηεξε αύξα ηνπ …» 
 
 

(θνηάδη ζηε ζθελή) 
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ΚΖΝΖ 2 
 
 
(Ζ Έιιε θάλεη πξόβα 
κε έλαλ λεαξό εζνπνηό ηεο, 
απαγγέιινληαο ζηίρνπο 
από ην αημπεξηθό θείκελν 
Κξαηάλε ζηα ρέξηα ηνπο 
ηα ραξηηά ηνπο) 
 
ΔΛΛΖ: «Καιέ κνπ, πέηαμε από πάλσ ζνπ 
απηή ζνπ ηε καπξίια, θαη θνίηαμε ην Βαζηιηά 
όπσο αξκόδεη ζε έλα θίιν. 
Μελ ςάρλεηο κε ηα κάηηα ρακειά, αθόκε ηνλ παηέξα ζνπ 
ζην ρώκα; Σν μέξεηο, ε κνίξα είλαη θνηλή 
– γηα θάζε πιάζκα δσληαλό έξρεηαη ε ώξα ηνπ ζαλάηνπ, 
λα θύγεη από ηνύηε ηε δσή, πξνο ηελ αηώληα» 
 
ΝΔΑΡΟ ΖΘΟΠΟΗΟ: «Ναη, Κπξά κνπ, ε κνίξα είλαη θνηλή» 
 
ΔΛΛΖ: «Αθνύ είλαη θνηλή ινηπόλ, γηαηί εζέλα λα ζνπ θαίλεηαη 
έηζη – ηδηαίηεξε;» 
 
ΝΔΑΡΟ ΖΘΟΠΟΗΟ: «΄΄Φαίλεηαη΄΄, Κπξά κνπ; Όρη, ΄΄είλαη΄΄! 
Σν ΄΄θαίλεηαη΄΄, εγώ δελ ην γλσξίδσ. 
Γελ είλαη κόλν ν κειαλόο ρηηώλαο κνπ, θαιή κεηέξα, 
νύηε ηα καύξα πνπ θνξάσ κέξα-λύρηα, 
νύηε ηα κάηηα κνπ πνπ ζπλερώο είλ’ δαθξπζκέλα, 
νύηε ην πξόζσπν ην αθξόληηζην, 
δελ είλαη απηά, νύηε θακηά άιιε έθθξαζε ηνπ πέλζνπο 
πνπ απνθαιύπηεη ην ηη είκαη. 
Γηαηί απηά, ζη’ αιήζεηα, ΄΄θαίλνληαη΄΄, 
γηαηί είλαη πξάγκαηα 
πνπ θη έλαο εζνπνηόο κπνξεί λα ππνδπζεί. 
Αιιά εγώ έρσ κέζα κνπ θαη θάηη άιιν, δίρσο όςε. 
Σα ππόινηπα – είλαη κνλάρα ζηνιή, 
θηηαζίδηα ηεο νδύλεο..» 
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ΔΛΛΖ: «Δληάμεη, Γηώξγν! Καιό! Πξόζεμε, απιώο, ιηγάθη 
πεξηζζόηεξν ηε θίλεζή ζνπ. Ζ νξγή θαη ε απόγλσζε πξέπεη 
λα θαίλνληαη πεξηζζόηεξν επάλσ ζνπ. Σν ζώκα ζνπ. 
Πξόβαιε ην ζώκα ζνπ. Σν ζώκα είλαη ν «βαζηιηάο» ζην 
ζέαηξν θη απηό πνπ θπξηαξρεί πάλσ ζηνλ Άκιεη πνπ 
ππνδύεζαη» 
 
ΝΔΑΡΟ ΖΘΟΠΟΗΟ: Ok, Έιιε. Θα ην πξνζέμσ» 
 
ΔΛΛΖ: «Μπνξείο λα πεγαίλεηο. Δίζαη ειεύζεξνο. Αύξην πάιη» 
 
ΝΔΑΡΟ ΖΘΟΠΟΗΟ: «Καιή μεθνύξαζε» 
 
ΔΛΛΖ: «Καιή μεθνύξαζε θαη ζε ζέλα» 
 
(Ο λένο άληξαο απνρσξεί από ηε ζθελή 
Ζ Έιιε κέλεη κόλε ηεο 
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: (Κνηηάδνληαο ηελ Έιιε θαη ηε κειαγρνιία ηεο 
κνλαμηάο ζηα κάηηα ηεο) «Ζ θίιε καο … Πιεζίαζε ην 
παξάζπξν θαη θνίηαμε έμσ ην δξόκν θαη ηα απηνθίλεηα πνπ 
πεξλνύζαλ κε ηαρύηεηα. Απηή ε γλσξηκία … Απηή ε ζρέζε … 
Γελ ήηαλ ζαλ όιεο ηηο άιιεο … ρη … ρη … Δίρε θάπνηεο 
εκπεηξίεο εθηόο γάκνπ … κσο, απηή ήηαλ ηόζν μερσξηζηή … 
Γελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηε ζπδεηήζεη νύηε θαλ κε ηελ πην ζηελή 
ηεο θίιε. Ση λα ηεο έιεγε άιισζηε; … Ση δεηνύζε απηόο ν λένο 
άληξαο από εθείλε; … Καη ηη δεηνύζε εθείλε από απηόλ; …  
 
»΄΄Πνύ λα είλαη ηώξα; Ση λα θάλεη νινκόλαρνο;΄΄  κνλνιόγεζε 
θαη ηα κάηηα ηεο βνύξθσζαλ ακέζσο, έηνηκα θαη πάιη λα 
ηξέμνπλ ηα δάθξπα, ζαλ νξκεηηθά ξπάθηα πνπ ζπάλε ηα 
αλαρώκαηα … 
 
»Σνλ ήζειε πνιύ … Απηή ήηαλ ε αιήζεηα … Ήηαλ άζθνπν λα 
πξνζπαζήζεη λα ην θξύςεη από ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηό … 
Μέρξη λα ηνλ γλσξίζεη, νη άληξεο ήηαλ απηνί πνπ πνζνύζαλ 
λα πάξνπλ θάηη από εθείλε … Σώξα, πνζνύζε απηή λα πάξεη 
θάηη … Γηα πξώηε θνξά, πνζνύζε απηή λα πάξεη «θάηη» από 
έλαλ άληξα …» 
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ΔΛΛΖ: (Μνλνινγώληαο) «Ση λα ’λαη απηό πνπ ζέισ από 
εθείλνλ; … Πνιιέο θνξέο, όηαλ θάζεηαη δίπια κνπ … Θέισ 
ηόζν πνιύ λα ηνλ αγθαιηάζσ θαη … ια λα πάξνπλ ην δξόκν 
ηνπο … κσο, ηελ ίδηα θηόιαο ζηηγκή … Έλαο δπλαηόο πόλνο  
ζηε θαξδηά κνπ δελ κ’ αθήλεη λα … Ούηε θαλ λα ηνλ αγγίμσ… 
Καιύηεξα λα πέζαηλα, ηελ ώξα πνπ ζα κνπ δεηνύζε! …» 
 
(ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Ρνδόζηαπξνο 
Ο Αθεγεηήο παξαθνινπζεί δηαθξηηηθά 
ηνλ δηάινγν αλάκεζα ηνπο) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Κάηη κνπ ρξσζηάο, Έιιε … Δίλαη ώξα λα 
ζνπ ην δεηήζσ. Μόλν εζύ κπνξείο λα κνπ ην δώζεηο» 
 
ΔΛΛΖ: «ρη! … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Απηό πνπ είδεο ερζέο ζηνλ πίλαθα 
δσγξαθηθήο … Γελ ην έδεημα πνηέ ζε θαλέλαλ … Μόλν ζε 
ζέλα …  (θίγγνληαο, κε απόγλσζε, ην ρέξη ηεο) Μνπ 
ρξσζηάο έλα ηέινο, Έιιε … Θέισ λα κνπ ην δώζεηο … Θέισ 
λα κνπ ην δώζεηο εζύ! … ήκεξα! … Σώξα! … » 
 
ΔΛΛΖ: (Απεγλσζκέλα) «Γελ κπνξώ λα παίμσ απηό ην ξόιν! 
… ρη, απηό ην ξόιν! … Με κνπ δεηάο λα παίμσ απηό ην 
ξόιν!» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γώζε κνπ έλα ηέινο, Έιιε! ε παξαθαιώ!» 
 
ΔΛΛΖ: «Γελ κπνξώ! Μ’ αθνύο; Γελ κπνξώ! Γελ κπνξώ! 
Άθεζέ κε, επηηέινπο! Γελ κπνξώ λα ζε ζθνηώζσ! Γηαηί κε 
βαζαλίδεηο; … Γηαηί; … Θεέ κνπ! … Γηαηί κπήθεο ζηε δσή κνπ! 
… Γηαηί! … ’ αγαπώ! ’ αγαπώ! ’ αγαπώ … » (Λπγκνί) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Θιηκκέλα) «ηνλ πίλαθα ππάξρεη κηα ιίκλε 
… Δίλαη θξπζηάιιηλε … Απίζηεπηα θξπζηάιιηλε θαη δηαπγήο 
… Γηαπγήο … κσο, ε δσή … Ζ δσή, Έιιε, δελ είλαη έηζη …» 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο 
βγάδεη έλα κηθξό καραίξη  
από ηε ηζέπε ηνπ) 
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «ηε δσή, όια είλαη ζνιά … πσο ην αίκα … 
Κόθθηλα … Εεζηά … Καη ζνιά … Θνιά … Σίπνηα δελ είλαη 
δηαπγέο … Σίπνηα δελ είλαη θαζαξό … Σίπνηα, θξπζηάιιηλν … 
Απηή ηε ζέξκε … Απηή ηε δεζηαζηά … Γελ ηελ έλησζα πνηέ … 
Θέισ λα κνπ ηε δώζεηο εζύ … Μνπ ην ρξσζηάο …  Μνπ ην 
ρξσζηάο …» 
 
(ηε ζέα ηεο ιεπίδαο,  
ε Έιιε πέθηεη ιηπόζπκε 
Ο Ρνδόζηαπξνο γνλαηίδεη  
θαη ηελ αγθαιηάδεη, θιαίγνληαο 
Ο Αθεγεηήο παίξλεη  
θαη, πάιη, ηνλ ιόγν) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: (Πξνο ην θνηλό) «Απηή ηε ζθελή, ηελ είρε 
ζθελνζεηήζεη άπεηξεο θνξέο κέζα ζην κπαιό ηνπ ν 
Ρνδόζηαπξόο καο. Σελ είρε πιάζεη κε ηε θαληαζία ηνπ θαη ηε 
βίσλε, μαλά θαη μαλά, θάζε θνξά πνπ έπεθηε ην βξάδπ ζην 
θξεβάηη θαη έθιεηλε ηα κάηηα ηνπ γηα λα θνηκεζεί. Ήηαλ κηα 
ζθελή πνπ ηνπ άξεζε λα ηε θαληαζηώλεηαη κνλάρα ηε λύρηα 
… Μέζα ζην απόιπην ζθνηάδη … 
 
»Ζ Έιιε κεηακνξθώλνληαλ, ηελ ώξα απηή, ζε αόξαην 
παξηελέξ. Έκπαηλε κέζα ζ’ απηό ην «εξσηηθό ζθεληθό» θαη 
ππνδύνληαλ ην ξόιν ηεο. Σν ξόιν ηεο … Σν ξόιν, δειαδή, 
πνπ εθείλνο ηεο ράξηδε … Σν ξόιν πνπ εθείλνο ηεο 
«επέηξεπε» λα ελζαξθώζεη … Σν ξόιν πνπ εθείλνο είρε 
δηαιέμεη γη’ απηήλ …  
 
»Δθείλνο! … Δθείλνο! … Δθείλνο! … Πόζν όκνξθε ήηαλ απηή 
ε ζθέςε! Πόζν ιπηξσηηθή ήηαλ απηή ε ζθέςε, γηα ηνλ 
Ρνδόζηαπξν! Δθείλνο … Δθείλνο … Πάληα … Δθείλνο … ε 
όια ππήξρε εθείλνο … Μόλνλ εθείλνο …» 
 
 

 
(θνηάδη ζηε ζθελή) 
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ΚΖΝΖ 3 
 
 
(Υακειόο θσηηζκόο 
Αθνύκε, ρσξίο λα βιέπνπκε, 
ηελ αηζζαληηθή θσλή  
ηνπ Ρνδόζηαπξνπ) 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ: «Ζ κνπζηθή είλαη έλα δώξν θαη 
κηα ηδηόηεηα ησλ ζεώλ … Κάπνηα ππεξθπζηθή νληόηεηα θέξεη 
ηηο αξρέο θαη ηνπο λόκνπο ηεο κνπζηθήο … Οη ήρνη πνπ 
παξάγνληαη ζηνλ νξαηό θόζκν δηεγείξνπλ ήρνπο ζε αόξαηα 
βαζίιεηα θαη πξνθαινύλε ηε δξάζε απόθξπθσλ θπζηθώλ 
δπλάκεσλ … Ο θαιιηηέρλεο, ζαλ έλαο κηθξόο ζεόο 
δεκηνπξγόο, είλαη ην πξόζσπν πνπ ζα ζέζεη όιε απηή ηελ 
αδξαλή ύιε ηνπ ζύκπαληνο ζε κηα καγηθή ηξνρηά… Μέζα ζηα 
καθξηά δάρηπια ησλ ρεξηώλ ηνπ θαη ηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ 
ηνπ, Αλδξέα …» 
 
(Ζ ζθελή θσηίδεηαη 
ην θαθέ-κπαξ  
θάζεηαη έλα λεαξό αγόξη, 
ν Αλδξέαο,  γηνο ηεο Έιιεο 
Δηζέξρεηαη, κεηά από ιίγν, 
θαη ν Ρνδόζηαπξνο) 
 
ΑΝΓΡΔΑ: (εθώλεηαη όξζηνο κε ζπζηνιή θαη ακεραλία) 
«Κύξηε … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Υαίξνκαη πνιύ πνπ ζε μαλαβιέπσ, 
Αλδξέα! (Πηάλεη, κε εγθαξδηόηεηα, ηα ρέξηα ηνπ αγνξηνύ) Ο 
δάζθαινο ζπγθηλείηαη, πάληα, όηαλ αληηθξίδεη έλαλ καζεηή 
ηνπ! Πόζν κάιινλ, όηαλ απηόο είλαη θαη από ηνπο πην 
αγαπεκέλνπο ηνπ!» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: (πλεζηαικέλα) «Καη εζείο … Μνπ ιείςαηε πνιύ, 
Κύξηε … ηελ αξρή αηζζάλζεθα νξγή πνπ δελ ζα ζπλερίδακε 
καδί ηα καζήκαηα ζην πηάλν … Σώξα κνπ έρεη κείλεη κηα 
πηθξία … » 
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Κάζηζε, Αλδξέα. Έρνπκε πνιιά λα πνύκε. 
Ζ νξγή θαη ε πηθξία, πάλησο, δελ είλαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία 
πνπ ζπκβάιινπλ ζηε πλεπκαηηθή σξίκαλζε ελόο κνπζηθνύ» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Κακηά θνξά, παξαζύξνκαη από ηα ζπλαηζζήκαηά 
κνπ, Κύξηε … Γελ γίλεηαη ζπρλά απηό … Αιιά, θάπνηε … 
Απιώο, ζπκβαίλεη … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μηθξή παύζε) «Γηα πνηνλ ιόγν αζρνιείζαη 
κε ηε κνπζηθή, Αλδξέα; Σν έρεηο ζθεθηεί;» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Με βνεζάεη, κάιινλ, λα παίξλσ πην εύθνια 
απνθάζεηο ζηε δσή κνπ …» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Ζ απάληεζή ζνπ είλαη απνιύησο νξζή. Γελ 
έρεηο, ινηπόλ, παξά λα ηελ εθθξάδεηο απηή ηελ «απάληεζε» 
θαη κέζα από ηηο πξάμεηο ζνπ. ηε θαζεκεξηλόηεηά ζνπ» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Χζηόζν … Γελ ζα κπνξνύζακε λα ζπλερίζνπκε 
καδί; … Απηό ήζεια λα ζαο πσ … Γη’ απηό ζαο ηειεθώλεζα 
… Γελ έρσ πηα δηάζεζε λα ζπλερίζσ ηα καζήκαηα ζην πηάλν 
… Καη ε απόδνζή κνπ έρεη πέζεη πνιύ … »  
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο 
ηείλεη έλα ραξηί  
πξνο ην κέξνο  
ηνπ αγνξηνύ) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Απηά πνπ αλαθέξσ εδώ, ηα έγξαςα γηα 
ζέλα, Αλδξέα, πξηλ έξζσ λα ζε βξσ. Αθνξνύλ ηε κνπζηθή … 
Δίκαη ζίγνπξνο όηη ζα ηα θαηαιάβεηο, δηαβάδνληάο ηα. Σν 
παίμηκό ζνπ έρεη όια ηα γλσξίζκαηα πνπ ζεκεηώλσ ζην 
θείκελν. Θα ήηαλ πνιύ κεγάιε απώιεηα κηα «έθπησζε» ηνπ 
ηαιέληνπ ζνπ. Σελ άιιε θνξά, ζα ζνπ δώζσ έλα βηβιίν πνπ 
ζα ζνπ θαλεί ηδηαηηέξσο ρξήζηκν ζην κέιινλ» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Ζ κεηέξα κνπ ζαο εθηηκάεη πάξα πνιύ, Κύξηε … 
Κάζε θνξά πνπ ηεο ιέσ όηη κνπ ιείπεηε … Μνπ δίλεη θαη 
εθείλε ηελ ίδηα απάληεζε … Να ζπλερίζσ … » 
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Καη εγώ εθηηκάσ πνιύ ηε κεηέξα ζνπ, 
Αλδξέα. Έρεη δίθην ζ’ απηό πνπ ζνπ ιέεη θαη λα ηεο έρεηο 
εκπηζηνζύλε» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Δζάο … Ζ κεηέξα ζαο δεη; …» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «ρη. Πέζαλε» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Ο παηέξαο ζαο; … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γελ γλώξηζα πνηέ ηνλ παηέξα κνπ» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: (Μηθξή παύζε) «Δκέλα ε κεηέξα κνπ είλαη 
εζνπνηόο … Σν γλσξίδεηε, άιισζηε … Μνπ είπε θάπνηε όηη ν 
ρεηξόηεξνο ξόινο γηα έλαλ εζνπνηό είλαη λα «παίμεη» ην 
ζάλαην θάπνηνπ δηθνύ ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ … ΄΄Δθεί 
ζηελεύνπλ ηα όξηα ηεο ππνθξηηηθήο ηέρλεο΄΄ … Απηά αθξηβώο 
ήηαλ ηα ιόγηα ηεο … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μηθξή παύζε) «Σα όξηα ζηελεύνπλ, Αλδξέα, 
θάζε θνξά πνπ κπαίλεη θάπνηνο ξόινο ζηε δσή καο, γηα λα 
ηνλ παίμνπκε … » 
 
(Μηθξή παύζε) 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Μπνξώ, ηνπιάρηζηνλ, λα ζπλερίζσ λα ζαο 
βιέπσ, Κύξηε; … Θα ην ήζεια πνιύ … » 
 
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο 
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο 
Αθήλεη από ηελ αλνηρηή παιάκε ηνπ 
λα πέζνπλ ιίγνη ζπόξνη) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Ο ζπόξνο έπεζε … Αιιά θάπνηνη ζπόξνη 
έπεζαλ παξάπιεπξα θαη πνπιηά ηνπ αέξα ηνπο έθαγαλ. 
Έπεζαλ πάλσ ζε βξάρνπο ζπδεηήζεσλ, ζε βξάρνπο 
ζεσξηώλ, ζε βξάρνπο ζύγρπζεο θαη, θαζώο απηνί βιάζηεζαλ, 
καξάζεθαλ κε ην θσο ηνπ ήιηνπ, γηαηί δελ πέξαζαλ ηε 
δνθηκαζία ηεο θσηηάο … Γηαηί δελ είραλ βαζηέο ξίδεο ζηε γε … 
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»Σε δνθηκαζία ηεο θσηηάο … Οιόθιεξν ην ζύκπαλ δελ είλαη 
ηίπνηε άιιν παξά νη θόθθνη απηήο ηεο θσηηάο. Σεο αηώληαο  
θσηηάο …  
 
»Πνηεο ζα ’ηαλ, ινηπόλ, νη εξσηήζεηο πνπ, ζαλ δάζθαινο, ζα 
ππέβαιε ζηνλ πξώελ καζεηή ηνπ ν Ρνδόζηαπξνο; Μπνξείηε 
λα αλαξσηεζείηε; Γελ ζα ήηαλ ιίγα απηά πνπ ζα ηνλ ξσηνύζε, 
ζίγνπξα …» 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο βγάδεη έλαλ κηθξό, νβάι θαζξέθηε 
Σνλ θέξλεη κπξνζηά από ην πξόζσπν  
ηνπ Αλδξέα θαη ην δηθό ηνπ 
ηέθνληαη, όξζηνη, ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν,  
θνηηάδνληαο ηα είδσιά ηνπο 
κέζα από απηόλ) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (ηγαλή θσλή) «Θέιεηο λα γλσξίζεηο ην 
κπζηήξην ηεο ύπαξμήο ζνπ, Αλδξέα;» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θέιεηο λα γλσξίζεηο ηνλ ηξόκν ηνπ 
Καησθιηνύ; … Σνπ πεξάζκαηνο;» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: (αλ καγεκέλνο) «Ναη ..» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θέιεηο λα αθνύζεηο ηε θσλή πνπ 
απνθξίλεηαη, θνηηάδνληαο ςειά ηνλ νπξαλό ηε λύρηα;» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έρεηο αθνύζεη πνηέ ηε ζπλείδεζε λα ζνπ 
κηιά κε ηελ αηώληα θσλή ηεο;» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θα έδηλεο ζηε ζπλείδεζε ζνπ ηελ απόιπηε 
ειεπζεξία;» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..» 
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γλσξίδεηο όηη ε ζπλείδεζε είλαη ν θύιαθάο 
ζνπ θαη, επνκέλσο, ν θύιαθαο ηνπ ηεξνύ λανύ;» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γλσξίδεηο όηη απηόο ν ηεξόο θύιαθαο ζα 
είλαη πάληνηε παξώλ ζην λαό, γηα λα ζνπ αλνίμεη ηε κηθξή 
θεξθόπνξηα;» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..» 
 
(Ζ ζθελή θαηαπγάδεηαη  
από δπλαηό θσο)  
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σν αγόξη, ηόηε, θνίηαμε κε αθέιεηα ην είδσιό ηνπ 
ζηνλ θαζξέθηε ηνπ αςεγάδηαζηνπ πξνζώπνπ ηνπ δαζθάινπ 
ηνπ θαη είπε …»  
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Βνήζεζέ κε, Κύξηε, λα εμαγληζηώ θαη άζθεζε 
θπξηαξρία πάλσ ζην θπζηθό κνπ ζώκα θαη ην λνπ …» 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο  
παίξλεη ηνλ θαζξέθηε  
κπξνζηά από ηα πξόζσπά ηνπο 
Αγθαιηάδεη ην αγόξη) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Ήηαλ βέβαην, πηα, πσο … Ζ θεξθόπνξηα ηνπ 
λανύ … Θα ππνρσξνύζε …» 
 

 
 
 

(θνηάδη ζηε ζθελή) 
 

(Απιαία) 
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ΠΡΑΞΖ ΣΡΗΣΖ 

 
 
ΚΖΝΖ 1 
 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο  
κπαίλεη ζην ππόγεην 
παιαηνβηβιηνπσιείν 
Ζ θνπέια μαθληάδεηαη, 
βιέπνληάο ηνλ μαλά 
ζην Ναό ηεο Γλώζεο) 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Δηιηθξηλά … Γελ 
πεξίκελα όηη ζα εξρόζαζηαλ πάιη … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Μα … Υξεηάδνκαη ηε βνήζεηά ζαο … αο ην 
είπα θαη ερζέο … »  
 
(Σελ πιεζηάδεη) 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Έςαμα γηα βηβιία … 
Γπζηπρώο … Γελ βξήθα ηίπνηα γη’ απηό πνπ δεηάηε … 
Μνλάρα …» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Μνλάρα; … »  
 
(Παίξλεη έλα ραξηί  
πάλσ από ην γξαθείν ηεο  
θαη ην δίλεη ζην Ρνδόζηαπξν) 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Γηαβάζηε ην … 
Δίλαη ε κόλε πιεξνθνξία πνπ κπνξώ λα ζαο δώζσ γηα ηνλ 
ήξσά ζαο … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γηα ηνλ ήξσά κνπ; … » 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Σνλ Άκιεη» 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο δηαβάδεη) 
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «΄΄ Σν πην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν αλαθνξηθά κε 
ηνλ ήξσα είλαη ε κάζθα ηεο ηξέιαο ηνπ γηα πξάγκαηα ηα νπνία 
αξλείηαη λα δεη θαζαξά΄΄» 
 
(Μηθξή παύζε) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Απνξεκέλνο) «Ο Άκιεη θνξάεη κάζθα 
ηξέιαο; …»  
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Βξίζθεη ηελ αιήζεηα 
ηνπ κέζα από ην ζέαηξν … Ζ παξάζηαζε παγηδεύεη, πάληα, 
ηε ζπλείδεζε ησλ αλζξώπσλ … Καη, επνκέλσο, θαη ηε δηθή 
ηνπ …» 
 
(Μηθξή παύζε) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γηαηί δελ ζέιεηε λα αγνξάζσ έλα βηβιίν;» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Γηαηί είλαη άρξεζην 
λα καζαίλεη θαλείο θάηη πνπ γλσξίδεη ήδε … Θα έξζσ ζηε 
πξεκηέξα ζαο … Καιή έκπλεπζε» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θα ζαο πεξηκέλσ … » 
 
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο ζηε ζθελή) 
 
(Ζ θνπέια απνρσξεί 
Ο Ρνδόζηαπξνο κόλνο επί ζθελήο 
Βγάδεη έλα ραξηί από ηελ ηζέπε ηνπ 
Απαγγέιεη ζηίρνπο  
από ην αημπεξηθό θείκελν)  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Σώξα είκαη κόλνο. 
Αρ, ηη αρξείνο, ηη άρξεζην θνξκί είκαη! 
Γελ είλαη θνβεξό, ηνύηνο εδώ ν ζεαηξίλνο, 
κέζα ζηε θαληαζία ηνπ, ζην όλεηξν ελόο πάζνπο, 
ηόζν πνιύ λα βηάδεη ηε ςπρή ηνπ θαηά πώο ην ζέιεη, 
πνπ απ’ ηε δηθή ηεο ηαξαρή ην πξόζσπό ηνπ λα ρινκηάζεη, 
ηα κάηηα λα δαθξύζνπλ, ε όςε ηνπ λα ηαξαρηεί, 
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λα ζπάζεη ε θσλή ηνπ, θη ε θίλεζε λα ππνηαρηεί 
ζηεο θαληαζίαο ηνπ ηε κνξθή; 
Κη όκσο εγώ, έλαο λσζξόο θη άβνπινο αλζξσπάθνο, 
ζαλ νλεηξνπαξκέλνο παξαπαίσ, 
ζαλ λα κελ έρσ ν ίδηνο γηα ην δίθην κνπ πεηζηεί, 
θαη δελ ηνικώ νύηε λα κηιήζσ! 
Ναη, ζα πσ ζηνπο ζεαηξίλνπο λα παίμνπλ! 
Γηαηί, ην πλεύκα πνπ είδα, ίζσο λά ‘λ’ ν ζαηαλάο. 
Κη ν ζαηαλάο, κπνξεί λα πάξεη θηιηθή κνξθή. 
Ναη, θη ίζσο, έηζη όπσο κε βξίζθεη ηώξα, 
αδύλακν θαη βπζηζκέλν ζηε κειαγρνιία, 
κε ηε δηθή ηνπ δύλακε κε παίδεη, 
γηα λα κε πάεη ζηελ Κόιαζε. Δλώ έηζη, κε ην έξγν, 
ζα απνθηήζσ ηα πεηζηήξηα πνπ κνπ ιείπνπλ. 
Ζ παξάζηαζε εκέλα ζα κνπ δείμεη, 
απηό πνπ ν Βαζηιηάο απ’ όινπο έρεη θξύςεη … » 
 
(Πεηάεη θάησ ην ραξηί 
Πέθηεη ζηα γόλαηα) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (παξαθηηθά) «Έιιε! … Έιιε!» 
 

 
 
 
 

(θνηάδη ζηε ζθελή) 
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ΚΖΝΖ 2 
 
 
(Υακειόο θσηηζκόο 
Αθνύκε, ρσξίο λα βιέπνπκε,  
ηε θσλή ηνπ Ρνδόζηαπξνπ) 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ: «Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο 
ζεκάδεςαλ ηε κνπζηθή κνπ … Ο Άκιεη είλαη έλαο πνηεηήο 
ησλ ήρσλ … Πακκέγηζηνο … Αζπκβίβαζηνο … Αθνύξαζηνο 
… Μπζηεξηώδεο … » 
 
(Ζ ζθελή θσηίδεηαη 
Ζ Έιιε εηζέξρεηαη) 
 
ΔΛΛΖ: (Αγθαιηάδεη ηνλ Ρνδόζηαπξν) «ήκεξα είλαη ε κέξα 
καο, γιπθηέ κνπ … Άζε γηα ιίγν ηηο ζθνηεηλέο ζθέςεηο ζνπ θαη 
γεύζνπ ηε παξάζηαζή καο … » 
 
(Γέξλεη ζηνλ ώκν ηνπ Ρνδόζηαπξνπ 
Αθνύγεηαη κηα κεισδία ήξεκεο θίλεζεο,  
πινύζηαο ζε ερνρξώκαηα 
Μηα κνπζηθή θηηαγκέλε 
γηα παιάηηα θαη λανύο 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έιιε … ε θώλαδα λα ‘ξζείο, πξηλ από 
ιίγν …» 
 
ΔΛΛΖ: «Χ, Θεέ κνπ! … Ζ κνπζηθή ζνπ είλαη ηόζν αηζζαληηθή! 
… Υάλεηαη θαλείο κέζα ζηε ιπξηθόηεηά ηεο! …  πσο θαη ε 
κνξθή ζνπ … Θέισ λα ζνπ δώζσ θάηη … Με κνπ ην 
αξλεζείο… » 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο αξρίδεη λα  
απαγγέιεη, από ζηήζνπο,  
ζηίρνπο από ην αημπεξηθό  
θείκελν) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Σόηε, ε έξκε ε Σξνία αιαιηαζκέλε, 
επαξαδόζεθε ζην παξαλάισκα ηεο θιόγαο 
θύβεη ζην ρώκα, ληθεκέλε θαη νηθηξή … 



ΔΛΔΝΖ ΔΜΔΡΣΕΗΓΟΤ 

 40 

 
 
Δζείο, νη άιινη Θενί, ην ζξόλν ηεο γθξεκίζηε 
Κη από ηα ρέξηα αξπάρηε ηνλ αλίεξν ηξνρό 
Καη ηα ζπληξίκκηα ηνπ ζηνπο πέληε αλέκνπο 
λα ζθνξπίζηε! … »  
 
ΔΛΛΖ: (Γεξκέλε ζηνλ ώκν ηνπ) «Ση όκνξθε πνπ είλαη ε θσλή 
ζνπ, θαιέ κνπ … Δζύ είζαη ν Άκιεη …   Ξέξεηο ηη είλαη απηό 
πνπ ζε θάλεη λα κνηάδεηο κε εθείλνλ; … Γελ ζνπ ην είπα πνηέ 
… Θα ζνπ ην πσ ζήκεξα … (Σνλ ηπιίγεη κε ηα ρέξηα ηεο 
εξσηηθά)  Σν κπζηήξην πνπ απνπλέεηο … Ναη … Ναη … Απηό 
ην κπζηήξην πνπ δεκηνπξγνύζε ν Άκιεη ζηνπο γύξσ ηνπ … 
Καη ε ληξνπαινζύλε ζνπ … Γηαηί … Σν μέξσ … Δίκαη ζίγνπξε 
… Από ηε πξώηε θηόιαο ζηηγκή πνπ ζε είδα, ην θαηάιαβα … 
Δίζαη ληξνπαιόο … Πνιύ ληξνπαιόο … πσο θαη ν γηνο κνπ 
… Ο Αλδξέαο … κσο … Σα πξάγκαηα είλαη πην απιά απ’ 
όζν θαίλνληαη …»  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έιιε … » (Πξνζπαζεί λα απνδεζκεπηεί 
από ηα ρέξηα ηεο, ηαξαγκέλνο) 
 
ΔΛΛΖ: «οοο … Με ηαξάδεζαη, νκνξθηά κνπ … Γελ ππάξρεη 
ιόγνο … Ο έξσηαο δελ ζέιεη ηαξαρή … Θα είκαη πνιύ γιπθηά 
καδί ζνπ… » (Σνλ θηιάεη ζηα ρείιε, ηνλ ιαηκό)  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έιιε … ε παξαθαιώ …» (παζκνί ζηε 
πιάηε ηνπ) 
 
ΔΛΛΖ: «..ην θνπηί ηεο αιήζεηαο πνπ κνπ ράξηζεο, ππάξρεη 
ραξαγκέλε ε θξάζε: ΄΄Ζ κνίξα καο, καο πεξηκέλεη πάληα΄΄  
πκθσλώ … Απηή ε κνίξα είλαη εδώ ζήκεξα … Καη καο 
πεξηκέλεη … Μελ ηελ αθήλνπκε άιιν ζε αλακνλή …»  
 
(Ζ Έιιε αλνίγεη ηα θνπκπηά  
από ην πνπθάκηζό ηνπ,  
παξά ηελ αληίζηαζε πνπ 
εθείλνο πξνβάιιεη 
Ο Ρνδόζηαπξνο παιεύεη  
λα απνδεζκεπηεί από ηα ρέξηα ηεο 
ην ηέινο, ηε ξίρλεη θάησ ζην πάησκα κε νξγή 
Απνρσξεί, ηξέρνληαο, από ηε ζθελή, 
ζαλ αιαθηαζκέλνο) 
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(Υακειώλεη ν θσηηζκόο 
Αθνύκε, ηώξα, ρσξίο λα βιέπνπκε, 
ηε θσλή ηεο θνπέιαο ηνπ 
παιαηνβηβιηνπσιείνπ) 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Μνπ 
αξπάδεη, ν Άκιεη, ηνλ θαξπό, θαη κε θξαηάεη ζθηρηά. 
Έκεηλε έηζη ώξα. Σέινο, αθνύ εηξάληαμε 
ην ρέξη κνπ ιηγάθη, θαη ην θεθάιη ηνπ αξγνθνύλεζε, 
δπν-ηξεηο θνξέο, κεηά έβγαιε αλαζηελαγκό 
ηόζν ζπαξαθηηθό ηόζν βαζύ, 
πνπ ζύγθνξκνο δνλήζεθε, 
ιεο θαη ηνπ έβγαηλε ε ςπρή από ην ζώκα. 
Ύζηεξα, κ’ άθεζε. Κη έρνληαο ην θεθάιη γπξηζκέλν 
πάλσ απ’ ηνλ ώκν 
βξήθε ην δξόκν ηνπ ρσξίο λα βιέπεη. 
Ναη, βγήθε απ’ ηελ πόξηα δίρσο λα θνηηάδεη, 
θξαηώληαο κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή 
ην βιέκκα ηνπ απάλσ κνπ … »  
 
(Αθνύκε, ρσξίο λα βιέπνπκε, 
ηε θσλή ηνπ Ρνδόζηαπξνπ) 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ: «Οη απνθάζεηο έρνπλ κε 
βνύια ζθξαγηζζεί. 
Μεηέξα, θαιελύρηα.  
Έια, Κύξηε, ζε πάσ ζην ηέξκα ηεο πνξείαο ζνπ. 
Μεηέξα, θαιελύρηα …» 
 
 

 
 

(θνηάδη ζηε ζθελή) 
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ΚΖΝΖ 3 
 
 
(ηε ζθελή κπαίλεη ν Αλδξέαο 
Αθνινπζεί, κεηά από ιίγν,  
ν Ρνδόζηαπξνο) 
 
ΑΝΓΡΔΑ: (Πηάλεη κε ζέξκε ηα ρέξηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ) 
«Κύξηε! πγραξεηήξηα γηα ηε κνπζηθή ζαο! Ζ παξάζηαζε 
ήηαλ ππέξνρε! … Μαγεπηηθή! Γελ είδα αθόκε ηε κεηέξα κνπ, 
αιιά πηζηεύσ όηη θη εθείλε ζα είλαη ην ίδην ελζνπζηαζκέλε, 
όπσο θη εγώ!» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Ακήραλα) «’ επραξηζηώ, Αλδξέα … (Μηθξή 
παύζε) Ξέξεηο … θεθηόκνπλ όηη ζα ήηαλ θαιό λα ζνπ δώζσ, 
ζήκεξα, ην βηβιίν πνπ ζνπ ππνζρέζεθα …» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: «Φπζηθά. Αιιά … Φαίλεζηε ιηγάθη ηαξαγκέλνο, 
Κύξηε … πκβαίλεη θάηη; (Μηθξή παύζε) Ίζσο … Ίζσο, είζηε 
θνπξαζκέλνο. Δίλαη ινγηθό.  Απηή ε ζύλζεζε, γηα λα γξαθηεί, 
ζέιεη ςπρή. Ο Άκιεη, όπσο θη εζείο …» 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο δίλεη ην βηβιίν ζην αγόξη 
Δθείλν πεξηεξγάδεηαη ηηο ζειίδεο ηνπ 
Σα πξόζσπα θαη ησλ δύν, μαθληθά, παγώλνπλ 
Παξακέλνπλ αθίλεηα θαη άςπρα, 
λα θνηηάδνπλ ζην θελό 
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο) 
 
ΑΦΖΓΖΣΖ: (Κνηηάδεη, κε ζιίςε, ην αγόξη) «ια … 
Υξεηάζηεθαλ ιίγα κόιηο ιεπηά γηα λα ζπκβνύλ, θίινη κνπ … 
Σα δάρηπια ηνπ αγνξηνύ γιίζηξεζαλ πάλσ ζηηο ζειίδεο ηνπ 
βηβιίνπ, θαζώο έλα δπλαηό ξεύκα δηέηξεμε ηε ξαρνθνθαιηά 
ηνπ, ζαλ θεξαπλόο πνπ πέθηεη κε νξγή θαη κέλνο πάλσ ζηελ 
άλπλδξε γε … Από ην απόηνκν ηξάληαγκα ηνπ θεθαιηνύ ηνπ, 
ραιάξσζαλ όια ηα κέιε ηνπ ζώκαηόο ηνπ θαη ηα έθαλε λα 
παξαιύζνπλ … Ζ δώλε ηνπ παληεινληνύ ηνπ ιύζεθε θαη 
πεηάρηεθε θάησ ζην πάησκα … Σα ρείιε παξέκεηλαλ, γηα ιίγα 
δεπηεξόιεπηα, θιεηζηά, θαζώο ηα κάηηα, ζνιά θαη λπζηαγκέλα, 
αξλνύληαλ αθόκε λα δνύλε ηελ αιήζεηα … ε ιίγν, όκσο …  
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»Ζ αιήζεηα άξρηζε λα ερεί … ηελ αξρή αρλά … Γεηιά … 
πγθξαηεκέλα …. Καη ακέζσο κεηά … Πην έληνλα! … Πην 
δσεξά! … Πην άγξηα! … Πην ερεξά! … Πην ερεξά! … Αθόκε 
πην ερεξά! … Καη ν ήρνο ηεο ήηαλ βαζύο θαη πληρηόο … 
Έβγαηλε κέζα από ηα ζσζηθά ηνπ παηδηνύ θαη δέλνληαλ κε ηηο 
αλάζεο ηνπ … Με ηνπο ιπγκνύο πνπ ηξάληαδαλ όιν ηνπ ην 
θνξκί… 
 
(Αθνπγθξαδόκαζηε, από ηνπο ήρνπο,  
ηνλ βηαζκό ηνπ αγνξηνύ)     
 
»Ο Ρνδόζηαπξνο, αληηζέησο, είρε ηα κάηηα ηνπ πεηζκαηηθά 
θιεηζηά … ’ απηό ην δηνλπζηαθό δξώκελν, ζαλ κύζηεο, 
θξαηνύζε ην βιέκκα ηνπ καθξηά από ηελ άξξεηε κνπζηθή, 
από απηή ηε καύξε ηειεηνπξγία ηεο αλζξώπηλεο εδνλήο … Γη’ 
απηόλ ππήξρε κόλν ε αιήζεηα … Καη ε αιήζεηα είλαη πάληα 
βαζηά θξπκκέλε … Απξόζηηε … Έπξεπε λα βξεη ην θιεηδί … 
Απηό ην κπζηηθό θιεηδί πνπ ρξόληα αλαδεηνύζε … Σν θιεηδί 
πνπ ζα έθαλε ηε κηθξή θεξθόπνξηα ηνπ λανύ λα ππνρσξήζεη 
… ήκεξα! Σώξα! … 
 
»Έζθημε ηα δόληηα ηνπ κε ιύζζα … Ο πόλνο γηλόηαλ όιν θαη 
πην νμύο γηα εθείλνλ … Πόζν πξσηόγλσξνο ήηαλ απηόο ν 
πόλνο γηα ηνλ Ρνδόζηαπξν! …  
 
»Έγεηξε πεξηζζόηεξν ην ςειόιηγλν θνξκί ηνπ, γηα λα 
αγθαιηάζεη θαη λα ζπγθξαηήζεη ηελ εθεβηθή ξαρνθνθαιηά πνπ 
ζπαξηαξνύζε, πξνζπαζώληαο λα ειεπζεξσζεί …  
ηάιεο ηδξώηα θύιεζαλ αξγά θαη λσρειηθά από ηνλ σξαίν, 
καθξύ ιαηκό ηνπ θαη δηέηξεμαλ ην πιαηύ ζηήζνο ηνπ … Απηό 
ην απνιιώλην, αλέγγηρην θαη πεξήθαλν ζώκα, πνπ ηόζνη 
είραλ εξσηεπζεί θαη πνζήζεη θαη θαλέλαο, όκσο, δελ ηόικεζε 
πνηέ, από ηεξό δένο, λα ην αγγίμεη, ζηάιεο ηδξώηα ην όξγσλαλ 
ηώξα από άθξε ζ’ άθξε … Αιιά … ρη! ρη! Γελ έπξεπε 
αθόκε λα αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ! ε ιίγν! … ε ιίγν! … ε ιίγν 
ζα έβιεπε ηελ αιήζεηα! … Σελ αιήζεηα ηνπ! … Σελ αιήζεηα 
ηνπ! … 
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»Καη μαθληθά … Να! Να, επηηέινπο, ην θιεηδί πνπ ρξόληα 
αλαδεηνύζε! Σν είδε! Ναη! Σν έβιεπε, πιένλ, νινθάζαξα! 
Ήηαλ κέζα ζε έλα εύπιαζην πγξό γπαιί! Απηό ην πγξό 
γπαιί… Σν δηαηζζάλζεθε … Ναη! Ναη! Ήηαλ ζε ζέζε λα ην 
δηαηζζαλζεί! Απηό ην πγξό γπαιί ζε ιίγν ζα έζπαδε! … Γηα 
πξώηε θνξά! … Θα γηλόηαλ ρίιηα θνκκάηηα! … Καη καδί θαη 
απηόο! … Καη απηόο ζα γηλόηαλ ρίιηα θνκκάηηα! … Γηα πξώηε 
θνξά! … Γηα πξώηε θνξά! … Θα έζπαδε ζε ρίιηα θνκκάηηα! … 
ε ρηιηάδεο κηθξά θνκκάηηα! …  
 
»Έβγαιε έλαλ άγξην αλαζηελαγκό, ζαλ λα μεξηδώλνληαλ βίαηα 
θάηη πνπ θώιηαδε κέζα ηνπ γηα ρξόληα … 
 
(Αθνύκε ηνλ άγξην  
αλαζηελαγκό ηνπ  
Ρνδόζηαπξνπ)  
 
»Καη ην γπαιί … Απηό ην θξπζηάιιηλν πγξό γπαιί … Μεηά 
από ηόζα ρξόληα … Έζπαζε, ηειηθά, από έλαλ αβπζζαιέν 
ζπαζκό, ζε ακέηξεηα θνκκάηηα, πνπ έπεζαλ άηαθηα θαη κε 
νξγή πάλσ ζην έδαθνο … 
 
(Μηθξή παύζε)  
 
»Σν αγόξη ζσξηάζηεθε ζην πάησκα ζαλ θαθνβαικέλν ζαθί …  
 
(Ο Αλδξέαο  
ζσξηάδεηαη ζηε ζθελή) 
 
»Ο Ρνδόζηαπξνο, γηα θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ, έκεηλε 
κεηέσξνο κπξνζηά ζην ζέακα πνπ αληίθξηζαλ ηα κάηηα ηνπ, 
κόιηο ηα άλνημε … 
 
(Σν παγσκέλν πξόζσπν  
ηνπ Ρνδόζηαπξνπ  
δσληαλεύεη θαη πάιη 
Κνηηάδεη, ζαζηηζκέλνο, ην αγόξη, 
πεζκέλν ζην πάησκα, αιιά 
θαη γύξσ ηνπ)  
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»Σν αγόξη πξνζπάζεζε λα ζεθσζεί από θάησ, κε ηα πόδηα 
ηνπ λα ηξέκνπλ από πόλν θαη ληξνπή … 
 
(Ο Αλδξέαο πξνζπαζεί  
λα ζεθσζεί θαη λα ζηεξηρηεί 
ζηα πόδηα ηνπ)  
 
»Έζηξεςε ηα δαθξπζκέλα κάηηα ηνπ πάλσ ζην δάζθαιό ηνπ 
θαη ηνλ θνίηαμε κε νίθην … Πόζν ηαιαηπσξεκέλν ηνπ θάλεθε, 
εθείλε ηε ζηηγκή, απηό ην ζαπκαζηό πξόζσπν! … Θεέ κνπ! … 
Πόζν εμαληιεκέλν έδεηρλε από ηνλ πόλν θαη ηελ νδύλε απηό 
ην ιαηξεκέλν πξόζσπν! … Έδεηρλε ξπηηδσκέλν, ζαλ λα είρε 
γεξάζεη κέζα ζε ιίγα ιεπηά … ρη! … ρη! … Γελ ήηαλ ην 
πξόζσπν εθείλνπ! … Γελ ζα κπνξνύζε πνηέ λα είλαη! … 
Δθείλν ήηαλ έλα αθέξαην, σξαίν, γαιήλην πξόζσπν! … Δλώ 
… Απηό εδώ ήηαλ έλα πξόζσπν ξεκαγκέλν … Έλα 
πξόζσπν ηζαθηζκέλν … Έλα πξόζσπν θαηαθεξκαηηζκέλν 
… παζκέλν ζε ρηιηάδεο κηθξά θνκκάηηα … ε ακέηξεηα κηθξά 
θνκκάηηα … 
 
»Σνλ πιεζίαζε, ελώ ηα δάθξπα έηξεραλ από ηα κάηηα ηνπ, θαη 
ηα καησκέλα ρείιε ηνπ ζάιεςαλ ηθεηεπηηθά …» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: (Ξεςπρηζκέλα) «Φίιεζέ κε … » 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Κνηηάδνληαο έληξνκνο ην αγόξη) «Γελ 
κπνξώ, Αλδξέα …  Γελ κπνξώ» 
 
ΑΝΓΡΔΑ: (Απιώλεη ην ρέξη ηνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα αγγίμεη 
ηνλ δάζθαιό ηνπ) «Φίιεζέ κε …» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Οπξιηάδνληαο κε παξαθνξά) «Γελ κπνξώ! 
Γελ κπνξώ! Γελ κπνξώ! … » 
 
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο) 
 
(Αθνύκε, ηώξα,  
ηε θσλή ηνπ Ρνδόζηαπξνπ) 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ: «Οη ηζρλέο ειηαρηίδεο ηεο 
απγήο πέξαζαλ κέζα από ηα θπιιώκαηα ησλ ςειώλ δέληξσλ  
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θαη, εξσηνηξνπώληαο παηρληδηάξηθα, έζκημαλ ηειηθά κε ηα 
λεξά ηεο ιίκλεο, πνπ ιακπύξηδαλ θάησ από έλαλ 
θαηαγάιαλν, αλάιαθξν αηζέξα … Γελ ήηαλ ζθνπξνπξάζηλα 
… Αιιά δηαπγή … Απίζηεπηα δηαπγή … Πνηέ … Ούηε, όηαλ 
ήκνπλ κηθξό παηδί αθόκα, δελ είρα δεη λα είλαη ηόζν δηαπγή ηα 
λεξά ηεο ιίκλεο! … Σόζν απόιπηα θαζάξηα, όπσο ζήκεξα! … 
Σόζν εμαίζηα, θάησ από ηε ιακπξόηεηα ηνπ ήιηνπ ηνπο! … » 
 
(Ζ ζθελή γεκίδεη από θσο) 
 
(Ο Ρνδόζηαπξνο  
γνλαηίδεη θαη γέξλεη  
ην πξόζσπν ηνπ  
ζηε ιεία επηθάλεηα  
κηαο θσηεηλήο,  
δηάθαλεο ιίκλεο)  
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Χ, ζαύκα, ηνπ νπξαλνύ! Πώο κεηαηξάπεθεο 
ζε ππέξνρν, θξπζηάιιηλν θαζξέθηε! Πόζν αηζζαληηθά γίλαλε 
όια μαθληθά! Πόζν όκνξθν ην θάιεζκά ζνπ! Καη πόζν γιπθά 
κπνξεί λα ερεί ε αξγόζπξηε θσλή ζνπ!» 
 
(Γηα λα ππαθνύζεη  
ζην, καγηθά θσηεηλό, θάιεζκα  
ηεο ιίκλεο,  
γέξλεη αθόκε πεξηζζόηεξν  
ην πξόζσπό ηνπ 
Ξαθληθά, βγάδεη έλα κηθξό καραίξη 
Σν κπήγεη ζηα ζσζηθά ηνπ 
Γέξλεη ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ, 
θνηηάδνληαο ςειά, ινπζκέλνο  
ζην θσο ηεο νκνξθηάο ηνπ 
Μεκηάο, όια γίλνληαη θόθθηλα 
Καηαθόθθηλα 
Σα ρείιε ηνπ ζαιεύνπλ) 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Φπρνξξαγώληαο) «Ήηαλ όκνξθνο ν 
Νάξθηζζνο; … Πιεζηάζηε»  
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(ηε ζθελή εηζέξρεηαη 
ε θνπέια ηνπ  
παιαηνβηβιηνπσιείνπ 
θαη ε Έιιε) 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: (Κνηηάδεη κε νδύλε 
ηνλ Ρνδόζηαπξν θαη απνζηξέθεη ην βιέκκα ηεο) «Απηό πνηνο 
κπνξεί λα ην μέξεη θαιύηεξα από εζέλα, Νάξθηζζε; Πάληα κε 
πξνζπεξλνύζεο, όηαλ κε έβιεπεο … Εεηνύζεο λα μαπιώλεηο 
πιάη κνπ, ζαπκάδνληαο ζηνλ θαζξέθηε ησλ λεξώλ κνπ ηε δηθή 
ζνπ νκνξθηά … Θξελώ γηα ζέλα … Καη ζα ζξελώ γηα πάληα» 
 
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Δπαλαιακβάλνληαο, κέζα ζην 
ςπρνξξάγεκά ηνπ) «Ήηαλ όκνξθνο ν Νάξθηζζνο, Έιιε; … 
Γώζε κνπ ην ρέξη, αγαπεκέλε κνπ …» 
 
(Ζ Έιιε γνλαηίδεη θαη 
αγθαιηάδεη ηνλ Ρνδόζηαπξν 
Φηιάεη ηα ρέξηα ηνπ) 
 
ΔΛΛΖ: «Ναη … Ναη … Ήηαλ πνιύ όκνξθνο … κσο … κσο, 
εγώ δελ θιαίσ γηα εζέλα, Νάξθηζζε, θαη γηα ηελ νκνξθηά ζνπ 
… Κιαίσ, γηαηί, θάζε πνπ γέξλεηο, κέζα ζηα κάηηα κνπ, ηα 
κάηηα ζνπ … Βιέπσ, γηα πάληα, ηε δηθή κνπ νκνξθηά …» 
 

 
 
 

(Απιαία) 


