






ΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ 

Η φύση της εργασίας 

Την Παρασκευή στις 18-03-05 το 1ο ΕΛ. Κοζάνης παρουσίασε στην αίθουσα τέχνης 

την παράσταση “Με κόντρα τον καιρό”. Ήταν μια σύνθεση από κείμενα της Αρλέτας, 

του Γ. Ρίτσου και του Τ. Λειβαδίτη θεατροποιημένα και με ζωντανή μουσική. 

  Η ιδέα που διατρέχει όλη την εργασία είναι αν στη ζωή μας κάνουμε αυτό που μας 

αρέσει. Το στοιχείο αυτό φωτίσαμε σε όλες τις ηλικιακές φάσεις της ζωής του 

ανθρώπου : παιδική, εφηβεία, ώριμη νιότη και το φθινόπωρο της ζωής μας. Και 

είδαμε ότι : Τα μικρά παιδιά παίζουν αθώα, οι έφηβοι αναζητούν τα θέλω τους και οι 

μεγάλοι συνειδητοποιούν τι έκαναν και τι δεν έπραξαν σωστά, αν ήταν πιστοί στην 

ιδεολογία τους. 

  Τα παιδιά έδειξαν τα θέλω τους και μπήκαν στον κόσμο των μεγάλων. Οι δε 

ενήλικες είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν το παιδί που έχουν μέσα τους, να ξανά 

δουν την αφετηρία τους, να κρατήσουν οδηγό τα όνειρά τους. Την εργασία έφερε 

άξια σε πέρας μια ομάδα 30 παιδιών από δημοτικά, γυμνάσια και το 1ο Λύκειο. 

Δούλεψε 5 μήνες και κατέθεσε ψυχή και πνεύμα.  

  Είναι αξιέπαινα για 3 πράγματα. Πρώτον κατάφεραν να αποδυόσουν θεατρικά και 

ποιητικά κείμενα, κάτι πολύ δύσκολο. Αυτό έγινε διότι τα έκαναν δικά τους, κάτι που 

δείχνει μεγάλη ωριμότητα σκέψης. Δεύτερον έγιναν ομάδα : δηλαδή συνεργάστηκαν 

και πίστεψαν σ’ αυτό που έκαναν. Και τρίτον έγιναν συν δημιουργοί : δηλαδή 

κατέθεσαν πλούτο από ιδέες. Και βέβαια τα κατάφεραν. Κόντρα στο καιρό του 

άγχους και της πίεσης. 

  Τέλος δεν θα στεκόταν η παράσταση χωρίς τη ζωντανή μουσική. Εδώ υπήρξε 

πολύτιμη συνεργασία μαθητών του σχολείου και φίλους εκτός σχολείου. Τους 

ευχαριστώ όλους για την καλή συνεργασία και τη προσφορά τους στον πολιτισμό 

της πόλης. 

  Η υπεύθυνη καθηγήτρια : Γκουτζιαμάνη Γιάννα 
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Τα περάσματα από την μια ενότητα στην άλλη 

Α) Τα χρόνια της αθωότητας φαίνεται να τελειώνουν. Το σύστημα αρχίζει να 

ροκανίζει σιγά αλλά σταθερά τα θέλω τους. 

Β) Εφηβεία : Πατά επάνω σε τεντωμένο σχοινί. Αρνείται να πετάξει τα όνειρά της, 

σαρκάζει, θυμώνει, πονά. Αναζητά διεξόδους. Θα τις βρει άραγε; 

Γ) Ο έρωτας το πιο δυνατό ίσως πράγμα μπορεί να ταράξει ένα άτομο παραδομένο 

στο σύστημα, στην παραλυτική δύναμη της συνήθειας, στη ρουτίνα της 

καθημερινότητας. Να το κάνει να ποθήσει ξανά τα πιο μικρά πράγματα της ζωής 

λίγο πριν την πλήρη παραίτηση. Πόσο όμως είναι εύκολο να το κάνει και πράξη; 

Δ) Και κάπου εκεί στο φθινόπωρο της ζωής της η μια γενιά παραδίδει τη σκυτάλη 

στην επόμενη. Ας γυρίσουμε λοιπόν μαζί της πίσω για να δούμε ο καθένας μας τη 

δική του διαδρομή για να φωτίσουμε έτσι το παρόν μας και να διακρίνουμε 

καλύτερα προς τα πού πάμε, αλλά χωρίς να χάσουμε από τα μάτια μας την 

αφετηρία μας, τα όνειρά μας. Για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε απάντηση 

στα τόσα ερωτήματα που θα θέσουν μπροστά μας οι “Τελευταίοι” του Τάσου 

Λειβαδίτη. 

Ε) Αυτός ο απέραντος κόσμος, ο μέγας, ήρθε πολύ κοντά μας κι έγινε μικρός, δικός 

μας. Δεν μας φοβίζει, θα είμαστε πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε εκπλήξεις και 

αναποδιές της ζωής. Η δύναμή μας θα είναι τα δώρα που μας προσφέρει αυτή η 

εργασία : το κέφι, η πίστη, η ωριμότητα της συνεργασίας, η χαρά της δημιουργίας. 

Κάναμε αυτό που μας άρεσε. Κόντρα στο καιρό του άγχους και της πίεσης. Γι’ αυτό 

μπορούμε να τραγουδήσουμε. Είμαστε αλάνια. 
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Η φύση και η πορεία της εργασίας. 

Η εργασία αυτή προέκυψε ως ιδέα από το βιβλίο της Αρλέτας “Από πού πάνε για 

την Άνοιξη” στο οποίο είναι διάχυτη η αίσθηση ότι ο άνθρωπος ελάχιστα κάνει αυτό 

που του αρέσει στην πορεία της ζωής του. Σχεδόν πάντα υπάρχει κάτι που μένει 

μισό. Και αυτό εξηγείται κατά τη συγγραφέα από το πώς έζησε κανείς τα παιδικά 

του χρόνια και από πόσο αγάπησε τον εαυτό του σαν παιδί. Αν αυτό το παιδί το 
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φυλάει καλά μέσα του, τότε αυτό τον βοηθά να ζήσει καλύτερα στα επόμενα στάδια 

της ενηλικίωσης του έως αργά. 

  Έδωσα λοιπόν την ιδέα αυτή στα παιδιά, τα οποία την δέχτηκαν πολύ πρόθυμα 

και την προέκτειναν από την παιδική – εφηβική, έως την ώριμη ηλικία. Με το 

κεντρικό ερώτημα : Κάνουμε στη ζωή μας αυτό που μας αρέσει; Εδώ είχα την καλή 

τύχη να έχω στην ομάδα κάποια παιδιά που ήταν και στην προηγούμενη εργασία 

μου, αφιέρωμα στο δημοτικό τραγούδι και η επικοινωνία μας ήταν πολύ ουσιαστική. 

Κάλεσα λοιπόν τα παιδιά και ήρθαν αρκετά 20 – 30. 

  Ξεκινήσαμε τις συναντήσεις από αρχές Οκτωβρίου σε καθημερινή βάση 2 ώρες το 

απόγευμα στο σχολείο. Επί 3 μήνες έβλεπα από 1 – 3 παιδιά τις καθημερινές και 

αρκετά περισσότερα την Παρασκευή και την Κυριακή. Η ομάδα συγκροτήθηκε μετά 

τα Χριστούγεννα. Και νε το ένα όμως και με τα 2-3 μέναμε και μιλούσαμε πολύ. 

Αυτό μας έφερε πολύ κοντά. Όταν ολοκληρώθηκε η ομάδα, ήρθαν και άλλα παιδιά 

από τα τμήματα μου και φίλοι των παιδιών, το σχολείο γινόταν μια φωλιά από 

χαρούμενα παιδιά που έπαιζαν πολύ, γέλασαν, χαίρονταν, αγαπιόνταν, μάλωναν, 

συγκρούονταν και ξανάσμιγαν. Αυτό λειτούργησε ως καταλύτης. Τα παιδία 

γνωρίστηκαν, έδεσαν και αισθάνθηκαν δικό τους πράγμα αυτό που γινόταν. Είχαμε 

να συνδυάσουμε 3 διαφορετικές ηλικίες : Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Αυτή η 

ποικιλία κατ’ αρχήν φαίνεται να δυσκολεύει τη συνεργασία, αλλά στην πορεία 

φαίνεται πως βοηθά πάρα πολύ, τα μικρότερα παιδιά, τα οποία ενθουσιάζονται 

πολύ με την ιδέα ότι βρίσκονται στο Λύκειο με μεγάλα παιδιά και κάνουν ευχάριστα 

αυτά, για τα οποία τα μεγάλα διστάζουν, διότι τα θεωρούν παιδιάστικα. 

  Όλη αυτή η καλή διάθεση και ενέργεια που κυκλοφορούσε στην ομάδα. 

Δραματουργική επεξεργασία 

Οι τελευταίοι 

Στέφανος : παρελθόν – ιστορία – στοχασμός – ηθική / στοχασμός- υπαρξιακά / 

υπαρξιακά / μάσκες – υπαρξιακά / υπαρξιακά. 

Φίλιππος : στοχασμός – ηθική – μητέρα / πόλεμος – ιστορία # παρόν – ειρωνεία / 

υπαρξιακά / παρελθόν – ιστορία – παρόν. 

27 



Γαβριήλ : μητέρα – υπαρξιακά / σκυλιά, τρένα : υπαρξιακά / σπίτι – υπαρξιακά / 

Ελισάβετ : υπαρξιακά / υπαρξιακά / υπαρξιακά. 

Γρηγόρης : έρωτας – έκσταση / έρωτας / υπαρξιακά / 

Κλυταιμνήστρα : μεταφυσικά – υπαρξιακά – ηθική – υπαρξιακά / υπαρξιακά – 

έρωτας / υπαρξιακά – οιδιπόδειο / υπαρξιακά / 

Άννα : έρωτας / έρωτας – ηθική / 

Πυλάδης : Ερωτήματα ρητορικά – οργή / ερώτημα – πατέρας – υπαρξιακά / 

Ματθαίος : υπαρξιακά /  

Ποιητής : υπαρξιακά.  

Οι τελευταίοι : Ενέργειες και ασκήσεις. (Κίνηση από καθημερινές συνήθειες) 

Παραίτηση : δοκιμάζω να κάνω κάτι και δεν το καταφέρνω αυτό. 

Περηφάνια : καμαρώνω για το παιδί μου, για την επιτυχία π.χ. Ελένη μπορούμε να 

το κάνουμε, περπατώ, δείχνω με πίστη, απευθύνομαι σε κάποιον. 

Βήματα : βαριά, ανάλαφρα, στρατιωτικά, χορεύτριας, απαλά για να μη ξυπνήσω 

κάποιον, για να μη με αντιληφθούν  

Μοναξιά : περπατάω σαν να μη βλέπω κανέναν για να μην μου μιλήσει κανένας, 

περπατάω και σκέφτομαι ερωτήματα π.χ θέλεις, πότε, θα ‘ρθεις, έφυγε; 

Παρέα : όλοι ένα γύρω αγκαλιά με τραγούδι 

Ήττα : κίνηση ανά 2, υποκύπτει ο ένας 

Χαιρετισμός : αποχωρισμού, για λίγο, μετά από πολλά χρόνια συνάντηση, ξαφνική 

συνάντηση, κάποιος περιμένει για πολύ, πώς δέχεται αυτόν που έρχεται, περιμένει 

και φεύγει απογοητευμένος, θυμωμένος. 

Διεκδικώ κάτι που δεν μου το δίνει ο άλλος με λόγια ή με κινήσεις. π.χ. 

Η μια ομάδα διεκδικεί από την άλλη ένα χώρο, ή ένα πράγμα. 

Ζέτα : διεκδικεί να πάρει ένα ρόλο π.χ. να κάνει αυτή το μάθημα στην τάξη, να 

πλένει τα πιάτα στο σπίτι, να κερδίσει έναν άνδρα. 

Τραγούδι : ήταν ένα μικρό καράβι 

Περπατάμε σαν  να κουβαλάμε ένα τσουβάλι, ένα βαρύ ξύλο στο πλάι, σαν να 

χτύπησα το ένα μου πόδι, με πονάει η μέση μου, σέρνω ένα τσουβάλι βαρύ, 

βιάζομαι, τρέχω να κάνω 2,3 διαφορετικά πράγματα. 

Δυο – τρεις είναι παρέα και αφήνουν έναν απ’ έξω, μόνο του. 

Τυφλοί ανά 2 οδηγεί ο ένας τον άλλο 
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Ανά δυο : ο ένας ικετεύει για κάτι 

Κίνηση ότι μετάνιωσα για κάτι που έκανα 

Περπατώ άφοβα, πετώντας 

Ο ένας κυνηγάει τον άλλο που φοβάται. 

Λέξεις  - Φράσεις, Κολόνες 

Στέφανος :  Χιλιάδες ήττες 

Φίλιππος : πίστη, τρόπος να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους 

Γαβριήλ : μητέρα όμορφη 

Ελισάβετ : Είμαστε αναπότρεπτα δεμένοι 

Γρηγόρης : καταιγίδα από μητρότητα και έρωτα 

Φίλιππος : Μια μικρή μητέρα μέσα στον πόλεμο 

        και ύστερα από χρόνια σύζυγος μυωπικού διευθυντή 

Ελισάβετ : πεθαίνουν τα όνειρα 

Γαβριήλ : απέραντες παιδικές νύχτες, γαβγίσματα σκύλων 

Στέφανος : Η συνήθεια  και η παραίτηση 

Κλυταιμνήστρα : Μοίρα, μοιχεία, φόνος, όμως γελάστηκε 

Άννα : ήθελε να τη ρίξει στο κρεβάτι ενός άλλου 

Γρηγόρης : Τί απόμεινε απ’ τον έρωτα; 

Κλυταιμνήστρα : κακόμοιροι άντρες – δυο εραστές μετέωροι. 

Άννα : ματωμένες φωνές 

Γαβριήλ : οι σκιές σαλεύουν, θάφτηκε όλη η εφηβική παντοδυναμία  

Γρηγόρης : φεύγει αφήνοντας έναν καθρέφτη  

Πυλάδης : Άθλια τραγωδία : Ποιός όρισε τους ρόλους;  

Στέφανος : Το ρόλο μας τον διαλέξαμε εμείς 

Ελισάβετ : Αν ξαναζούσε, τα ίδια λάθη, στο τέλος πάντα κάποιος κλαίει 

Ματθαίος : Το μέγιστο μάθημα του Ιησού 

Στέφανος : Μάσκες κρέμονται στον τοίχο 

Κλυταιμνήστρα : Θα ρθει και η σειρά του Ορέστη 

Φίλιππος : Για όλους – Κάποτε τα ανελέητα βήματα μιας μεγάλης ώρας 

Κλυταιμνήστρα : Νύχτα παράξενη – τύψη του φόνου 

Πυλάδης : Μαχαίρωσε το καπέλο του πατέρα του 

Ένας ποιητής : Η ποίηση, ένας τρόπος για να πεθάνεις όλο και πιο δύσκολα 
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Φίλιππος : Ξαναντάμωμα έπειτα από χρόνια 

Στέφανος : Λοιπόν ; Τι σημασία έχουν πια όλα αυτά; 

Τα πρόσωπα και οι αξίες τους 

1) Στέφανος : ήττα, εγωισμός, συνήθεια, παραίτηση, ρόλος: (δισταγμός, ταπείνωση,

ακατόρθωτα όνειρα – το πεπρωμένο) μάσκες, Πού; περηφάνια, εγωισμός, φόβος. 

2) Φίλιππος : Πίστη, όνειρα, βήματα, πυροβολισμοί, σκοτώνουν.

3) Γαβριήλ : (αγάπη, δόξα) : όνειρα, ανεκπλήρωτες επιθυμίες, πατρικό σπίτι

4) Ελισάβετ : παρέα, όνειρα, λάθη

5) Γρηγόρης : έρωτας, έρωτας, καθρέφτης

6) Κλυταιμνήστρα : Μοίρα, ηθική τάξη, αυτογνωσία, μοναξιά, ανικανοποίητος

έρωτας, φόβος, τύψη. 

7) Άννα : Έρωτας, προδοσία

8) Πυλάδης :Τραγωδία, λάθος, ερωτήματα, πεπρωμένο, ερώτημα (μαχαίρι– άντρας)

9) Ματθαίος : Μάθημα Ιησού : θάνατος – νέος

10 ) Ποιητής : ταπεινωμένος αντρισμός, η ποίηση – τρόπος θανάτου. 





“Οι τελευταίοι” : Σημειώσεις από την “Τέταρτη διάσταση” Γ. Ρίτσος. 

Το ποίημα σε πεζό λόγο έχει θεατρική δομή, χωρίς να έχει διαλόγους. Το θέμα του 

είναι το εξής : Τα πρόσωπα, τα οποία έζησαν από κοινού την εφηβεία τους, πριν τη 

διδακτορία συναντιούνται αρκετά χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, φαίνεται πως είναι 

περίπου πενηντάρηδες και κάνουν τον απολογισμό της ζωής τους μέχρι τώρα. 

Έκαναν αυτό που πραγματικά ήθελαν, έκαναν πράξη τα όνειρα και την ιδεολογία 

τους; ( Στην είσοδο λοιπόν μιας πολυκατοικίας θολά, φωτισμένης συναντιούνται : Ο 

Φίλιππος και η Άννα) 

  Σε μια πολυκατοικία λοιπόν, κάπου. Είσοδος θολά φωτισμένη. Το εσωτερικό 

άγνωστο. Έτσι τουλάχιστον άρχισαν οι περισσότερες τραγωδίες. 

  Εκεί συναντιούνται ο Στέφανος, ο Φίλιππος, ο Γαβριήλ, η Ελισάβετ, ο Γρηγόρης, η 

Κλυταιμνήστρα, η Άννα, ο Πυλάδης, ο Ματθαίος και ο Ποιητής και ξετυλίγουν το 

κουβάρι της μνήμης της ζωής τους. Ανασύρουν τα όνειρά τους (που τους θυμίζουν). 
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Η θύμηση πονάει το Στέφανο διότι δείχνει τη διαφορά : Μεγάλα λόγια που 

φωνάξαμε στους δρόμους, μικρές αλήθειες που αποσιωπήσαμε στον εαυτό μας. 

Χιλιάδες ήττες μέσα μας, αναίμαχτες, αόριστες, ασήμαντες, σαν ένα κοπάδι 

ποντίκια, που ροκανίζουν χρόνια στο υπόγειο γκρεμίζοντας, άξαφνα την πρόσοψη 

ενός σπιτιού, που μέχρι χτες υψώνονταν γεμάτο δύναμη και φώτα και όνειρα και 

χορούς και ανεξόφλητα χρέη. 

Ο Φίλιππος ένιωσε να συντρίβεται η πίστη μέσα του “Πρέπει να βρεις έναν άλλο 

τρόπο να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους”. Όχι να περιμένεις την πράξη – είναι τότε 

αργά – Πάντα ήταν αργά. 

Ο Γαβριήλ δαγκώνει σαν τρελός τις νύχτες την κραυγή της νιότης του, που έφυγε 

χωρίς λίγη αγάπη να κρύψει τα μάτια του, χωρίς λίγη δόξα να σκεπάσει τα 

γδαρμένα αλκοολικά κόκκαλά του. Τί έγιναν λοιπόν τόσα όνειρα μητέρα;  

Η Ελισάβετ σαρκάζει το δέσιμο της παρέας.  Αστείοι που ήμαστε να νομίζουμε ότι 

μπορεί να ξεφύγει ο ένας τον άλλον. 

Είμαστε αναπότρεπτα δεμένοι, αναπότρεπτα και ακατανόητα, σαν τα παπούτσια 

ενός πεθαμένου. Ο Γρηγόρης εκστασιασμένος θυμάται την πρώτη του ερωτική 

πράξη του πρώτο του έρωτα : Μια καταιγίδα από έρωτα και μητρότητα και ασέλγεια 

και απεραντοσύνη. 

Ο Φίλιππος, μετά από χρόνια ξανά βλέπει 

Μια μικρή κοπέλα, μόλις 17 χρονών, την Ελένη : που έβαζε την κούκλα μέσα στο 

κράνος της και τη νανούριζε – μια μικρή μητέρα καταμεσής στον άγριο πόλεμο. 

Τώρα “ακουμπούσε στο μπράτσο ενός μυωπικού διευθυντή, γελώντας υστερικά, με 

τα μάτια βαμμένα, αλλαγμένο το χρώμα των μαλλιών. 

  Τα όνειρα της Ελισάβετ που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, εκείνα ζουν για πάντα. 

“Κι όταν καμιά φορά ξυπνάω τη νύχτα, τα’ ακούω να πεταρίζουν μέσα μου, τεράστια 

κι άγρυπνα σαν τα δυστυχισμένα βλέφαρα των τυφλών”. 

  Ο Γαβριήλ ακούει “στα σφυρίγματα των τρένων την απαρηγόρητη κραυγή όσων 

δεν εκπληρώθηκαν ποτέ στον κόσμο”. 

  O Στέφανος ξαναπάει “στο σημείο έξω από την πόλη, όπου πηγαίναμε κάθε 

χρόνο, περιμένοντας το θαύμα. Κάθομαι λοιπόν πίσω από τα τζάμια και χαμογελάω 

πονηρά, βλέποντας τόσους νεκρούς να πηγαινοέρχονται στο δρόμο”. 

  Η Κλυταιμνήστρα ζητά μια θέση μέσα στη θεατρική έστω παρέα, θέλοντας να 

ξεφύγει από τη Μοίρα, τη μοιχεία και το φόνο. “Όμως γελάστηκες? Στην τραγωδία 

όλα έχουν μια τάξη, η αδικία και η τιμωρία της, η επέμβαση των θεών και πάνω απ’ 

όλα η ανάγκη να γνωρίσει κανείς ως το βάθος τον εαυτό του”. 
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  Η Άννα ξανά βλέπει στα μάτια του αγαπημένου της “έναν αόριστο πόνο και 

τρομακτικό σαν να ‘θελε να με ρίξει στο κρεβάτι ενός άλλου όχι για την αμαρτία, 

αλλά για να συντρίψει μέσα μου αυτό το πνιγηρό αίσθημα της ιδιοκτησίας που τον 

υποδούλωνε σε μένα” 

  Ο Γρηγόρης αναρωτιέται “Τώρα τι απόμεινε από τον έρωτα” “Πάνω στα ωχρά της 

χείλη σαπίζουν αρχαίοι μακρόσυρτα φιλιά και παλιά ανοιξιάτικα λόγια”. 

  Η Κλυταιμνήστρα συμπονά τους άντρες : “Κακόμοιροι άντρες, πόσο στο βάθος πιο 

δυστυχισμένοι από μας όσο κι αν μας βασανίζετε.” 

  Η Άννα αναρωτιέται : “Τί είναι λοιπόν οι ματωμένες φωνές μπροστά στην 

απρόσμενη σιωπή ενός άντρα που ξέρει ότι τον πρόδωσες; Και βγαίνει στο 

διάδρομο κι ακουμπάει το πρόσωπό του στον τοίχο και κλαίει.” 

  Ο Γαβριήλ πρέπει κάθε βράδυ : “να γυρίζω πάλι στο πατρικό σπίτι που είναι τώρα 

ανάχωμα ενός τάφου, που έθαψαν όλη την εφηβική παντοδυναμία μου.” 

  Ο Γρηγόρης, συχνά αποχωρούσε αθόρυβα από κάποια συγκέντρωση “αφήνοντας 

στη θέση του έναν καθρέφτη. Γιατί οι άνθρωποι μόνο όταν βλέπουν τον εαυτό τους 

μέσα σου βεβαιώνονται ότι κι εσύ υπάρχεις.” 

  Ο Πυλάδης οργίζεται : Σταματήστε πια αυτή την άθλια τραγωδία. Όλα είναι λάθος, 

τα πρόσωπα, ο τόπος, ο χρόνος. Και αναρωτιέται “Ποιός μοίρασε τους ρόλους; 

Ποιος με ρώτησε για να μου δώσει ένα πρόσωπο τόσο ασήμαντο, ποιος με έριξε 

εδώ σε πράξεις που δε θέλησα, ο ουρανίσκος μου είναι ένα μικρό κοιμητήρι όπου 

σαπίζουν χιλιάδες ανείπωτα λόγια. 

  Ο Στέφανος δεν διστάζει να αναλάβει την ευθύνη : “Το ρόλο μας τον διαλέξαμε οι 

ίδιοι εμείς. Την πρώτη μέρα που διστάσαμε να πάρουμε μια απόφαση ή που 

σταθήκαμε εύκολοι σε μιαν αναβολή. Όλα όσα αρνηθήκαμε, αυτό είναι το 

πεπρωμένο μας.” 

  Η Ελισάβετ με συγκατάβαση : “Αλλά κι αν ξαναζούσες, τα ίδια λάθη πάλι, τα ίδια 

φοβισμένα βήματα από το Όρος των Ελαιών στην ξεσηκωμένη πόλη. Όχι εμείς, οι 

άλλοι – αυτό είναι το πεπρωμένο μας.” 

  Ο Ματθαίος μονολογεί : “ Ή μήπως το μέγιστο μάθημα του Ιησού ήταν η ώρα η 

νεανική που θα ‘πρεπε να πεθάνουμε.” 

  Ο Στέφανος σαρκάζει : “Όμως οι μάσκες κάποτε θα τελειώσουν, σαν τα τραγούδια 

και τις γιορτές, και τότε θα φανεί από το ανύπαρκτον πρόσωπο που υπήρξαμε.” 

  Η Κλυταιμνήστρα φοβάται, όταν συχνά οι σκάλες τρίζουν βαριά, σαν να ‘ναι ο 

Ορέστης, που ανεβαίνει. 
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  Ο Φίλιππος συμφωνεί ότι : “Για όλους υπάρχει μια σκάλα που θ’ ακούσει κάποτε τ’ 

ανελέητα βήματα”. 

  Η Κλυταιμνήστρα μονολογεί : “Και πάντα η νύχτα έρχεται παράξενη, σαν τον 

Αγαμέμνονα που στάθηκε να δεχτεί το χτύπημά μου, άοπλος και προνοητικός, 

ξέροντας πως τώρα πια θα είμαι για πάντα δική του, μέσα στην τύψη του φόνου.” 

  Ο Πυλάδης αναρωτιέται : “Εγώ ποιον σκότωσα; Ένα βράδυ, όπως κοιμόταν (ο 

πατέρας), άρπαξα το μαχαίρι της κουζίνας ξέσπασα μαχαιρώνοντας το καπέλο του 

πάνω στην καρέκλα. 

  Ύστερα έγινα άντρας. Πήρα τη δουλεία του πατέρα μου, φόρεσα το καπέλο του … 

αλλά τα βράδια φρόντιζα να κρύβω το μαχαίρι της κουζίνας γιατί τώρα μεγάλωνε ο 

δικός μου γιος.” 

  Ένας ποιητής : υποφέρει από μιαν αίσθηση ταπεινωμένου ανδρισμού, από μια 

λύσσα να εξευτελιστεί για να ξεχάσει όλα όσα δεν έγιναν ή μήπως υπομείνει όλα 

όσα είναι να γίνουν. Και η ποίηση; Η ποίηση  - ένας τρόπος για να πεθάνεις όλο και 

πιο δύσκολα κάθε μέρα. 

  Ο Φίλιππος συναντά μετά από χρόνια ένα φίλο συμπολεμιστή. “Παρά λίγο να 

σκοτωθώ τότε” είπε. Τώρα πάνω σ’ αυτά τα ξύλινα ομοιώματα προσπαθώ να 

σκοτώσω ό,τι απόμεινε από μένα. 

  Και ο Στέφανος συγκαταβατικά προς όλους: 

 Λοιπόν. Τι σημασία έχουν πια όλα αυτά; Τόσα λόγια, τόσα όνειρα, τόσοι δρόμοι 

(για να πας πού;). 

Συχνά μισήσαμε ως το θάνατο, ή άλλοτε αγαπήσαμε ως τον εξαγνισμό. Η 

περηφάνια μας έκανε, καμιά φορά να κλάψουμε, ο εγωισμός πολλά να στερηθούμε, 

ο φόβος μήπως αποτύχουμε, η αίσθηση του ανεκπλήρωτου όταν είχαμε πετύχει, 

φιλοδοξίες, τύψεις, γενναιότητες, που σαν μεγεθυντικοί φακοί μεγάλωναν ως το 

άπειρο τον ελάχιστο εαυτό μας. 

 Και δεν είδαμε τίποτα από τον απέραντο κόσμο;  
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