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ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ΤΕΧΝΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2010
ΠΑΝΩ ΧΩΡΟΣ
Απόδραση
από 11.10.2009 µέχρι 5.1.2010
Συµπαραγωγή µε την Οµάδα Άλογοι
Ουίλλιαµ Σαίξπηρ, Ρωµαίος και Ιουλιέττα
από 16.10.2009 µέχρι 27.12.2009
Συµπαραγωγή µε τα ΔΗΠΕΘΕ Σερρών και Πάτρας
Ευριπίδη, Τρωάδες
από 13.1.2010 µέχρι 2.5.2010
Βασίλη Μαυρογεωργίου, Κώστα Γάκη, Λιοντάρια
από 17.1.2010 µέχρι 2.5.2010
Θόδωρου Γρηγοριάδη, Αντώνη και Κώστα Κούφαλη, Σάκη Σερέφα,
Βασίλη Τσιαµπούση, Μισέλ Φάις, Βορράς
από 26.5.2010 µέχρι 31.5.2010
ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

ΚΑΤΩ ΧΩΡΟΣ
Ιλάν Χατσόρ, Σφαγείο
από 7.10.2009 µέχρι 10.1.2010
50΄00΄ - Διηγήµατα από την Οµάδα 5.
Παράσταση που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Devised Theatre
από 10.10.2009 µέχρι 10.1.2010
Θέατρο για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία και
ιδρύµατα
Βασίλη Μαυρογεωργίου, Τι γλώσσα µιλάµε, Άλµπερτ;
από 15.11.2009 µέχρι 28.3.2010
Αδάµ και Εύα, η επιστροφή, παράσταση βασισµένη σε κείµενα
του Μαρκ Τουαίην
από 20.1.2010 µέχρι 2.5.2010
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ΣΟΣΙΑΛ-ΔΟΜΗ ΑΕ, παράσταση βασισµένη σε µαρτυρίες
κρατουµένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Βουλγαρίας
από 24.1.2010 µέχρι 28.3.2010
Συµπαραγωγή µε την Πολιτιστική Εταιρεία PLAYS2PLACE.
Κουαρτέτο του Χάινερ Μύλλερ
από 6.4.2010 µέχρι 11.5.2010
Συµπαραγωγή µε την οµάδα Μαύρο Τσίρκο

ΔΩΜΑ
Εγώ ελπίζω να τη βολέψω, παράσταση βασισµένη στο οµώνυµο
βιβλίο του Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα.
από 7.10.2009 µέχρι 10.1.2010
Λαρς Νορέν, 20 Νοεµβρίου
από 11.10.2009 µέχρι 10.1.2010
Συµπαραγωγή µε την Οµάδα Όριο
Στήβεν Τόµπσον, Χρυσές δουλειές
από 20.1.2010 µέχρι 2.5.2010
Το όνοµά µου είναι Rachel Corrie, παράσταση βασισµένη στα
κείµενα της Rachel Corrie, που επιµελήθηκαν ο Alan Rickman
και η Katharine Viner
από 24.1.2010 µέχρι 2.5.2010
Συµπαραγωγή µε την Εταιρεία Familia
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50’00’’ – Διηγήµατα
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Η άδεια σκηνή - trio
Από το 2003 ο καλλιτεχνικός διευθυντής της βρετανικής
οµάδας Forced Entertainment, Tim Etchells, και ο φωτογράφος
Hugo Glendinning φτιάχνουν έναν κατάλογο άδειων σκηνών (The
Empty stages:
http://www.timetchells.com/projects/works/empty-stages/).
Εδώ και 6 χρόνια φωτογραφίζουν εµµονικά άδειους χώρους από
µπαρ, συνεδριακά κέντρα, θέατρα, εκκλησίες κτλ., όπου τους
βρουν, µε σκοπό να ερευνήσουν «χώρους προσδοκίας», όπως
τους ονοµάζουν οι ίδιοι, καλώντας το θεατή να φανταστεί
όλες τις ιστορίες που έχουν παρασταθεί, θα παρασταθούν ή θα
µπορούσαν να παρασταθούν στους χώρους αυτούς.
Όταν πρωτοάκουσα για το Φεστιβάλ Devised Theatre του
Θεάτρου του Νέου Κόσµου, η πρώτη σκέψη µου είχε να κάνει
ακριβώς µε αυτό: Τι ιστορία θα µπορούσε να παρασταθεί σε
µια άδεια σκηνή; Τι µπορεί να ειπωθεί και πώς σε µια άδεια
σκηνή σήµερα;
Και µετά αυτό: Τι ιστορίες περιµένει η συγκεκριµένη άδεια
σκηνή του Κάτω Χώρου;
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Ο χρόνος – solo
Η βασική ιδέα ήρθε, χωρίς να το θέλουν (και πιθανόν χωρίς
να το ξέρουν ακόµα και τώρα), από τους οργανωτές του
Φεστιβάλ: οι παραστάσεις που θα παρουσιάζονταν θα έπρεπε να
έχουν διάρκεια πενήντα λεπτά.
‘Εχοντας µια εµµονή µε την κυριολεξία, ερµήνευσα την οδηγία
κατά γράµµα: Υπάρχει µόνο ένας τρόπος να κατέχω ένα χώρο
για ακριβώς πενήντα λεπτά: να µετράω την παρουσία µου µέσα
σ’ αυτόν. Ένα ρολόι ρυθµίζεται να µετρήσει το χρόνο από την
ώρα που οι ηθοποιοί θα πάρουν τη θέση τους στη σκηνή και να
διακόψει την παράσταση ακριβώς στο πεντηκοστό λεπτό.
Εφοσόν µου δίνεται η δυνατότητα να βρεθώ µε ένα
συγκεκριµένο αριθµό ανθρώπων, σε συγκεκριµένο χώρο, ώρα και
µέρα (η εικόνα αυτή δεν επαναλαµβάνεται), για έναν τόσο
σαφώς ορισµένο χρόνο, εφόσον η µοναδική αυτή συνάντηση
ορίζεται από µια αυθαίρετη µονάδα χρόνου, οφείλω να κάνω
πράξη τα: 50’00’’.
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Διηγήµατα – ensemble
Η ιδέα µιας αποσπασµατικής παράστασης ήρθε αργότερα, λόγω
της άλλης µου εµµονής, µε τις λίστες, τα θραύσµατα, τα
αποσπάσµατα ως µια µορφή τέλειας έκφρασης, ελευθερίας και
επικοινωνίας. Δυσκολεύοµαι να δω το θεατρικό δηµιουργό ως
κάτι άλλο από κάποιον που απλώς κρατάει στα χέρια του τις
τελείες, τις πετάει στον αέρα και αφήνει το κοινό να τις
ενώσει, ο καθένας µε τον πολύ προσωπικό του τρόπο. Στα
50’00’’ ήθελα µε κάποιον τρόπο να το κάνω αυτό όσο πιο
φανερά γίνεται. Η παράσταση είναι πολλά κοµµάτια στη σειρά,
µια σειρά που δεν «ησυχάζει» ποτέ. Οι ηθοποιοί σε µια
περίοδο δουλειάς πέντε µηνών έγραψαν και αφηγούνται
ιστορίες όλων των ειδών, ξαναφτιάχνοντας τη δοµή της
παράστασης κάθε φορά από την αρχή: Δύο λίστες -που τους
δείχνουν µε ποια σειρά θα ειπωθούν οι ιστορίες κάθε φορά
και ποιος θα πει τι- τους δίνονται ακριβώς πριν µπουν στη
σκηνη. Το σκηνικό γεγονός επαναδοµείται κάθε φορά από την
αρχή, καθώς οι ηθοποιοί βλέπουν επί σκηνής τη δοµή του και
την εκτελούν επιτόπου. Οι τελείες ενώνονται κάθε φορά
αλλιώς, φτιάχνοντας άλλες ιστορίες, προσωπικές για τον
καθένα, είτε αυτός/ή βρίσκεται επί σκηνής είτε κάθεται στο
κοινό. Θυµάµαι τον Παναγιώτη στην πρόβα, µετά από µια
τέτοια προσπάθεια, να λέει: «Σήµερα, µε αυτή τη σειρά, ήταν
τόσο δύσκολο!» εκφράζοντας, συνειδητά ή ασυνείδητα, τη
βασική διαδικασία της δραµατουργίας, η οποία µετά από τη
δηµιουργία µίας σκηνής, ενός µέρους, πάντα ρωτάει: «Τι
µπορεί να πει κανείς αφού έχει πει αυτό και πώς να το πει,
τι µπορεί να δει κανείς αφού έχει δει αυτό και πώς;» Και
θυµάµαι τη φίλη µου τη Βάσια µόλις έχει δει την παράσταση
να µου λέει πως η πρώτη της σκέψη όταν χτύπησε το ρολόι
ήταν: «Tι θα κάνω τώρα;» εκφράζοντας, συνειδητά ή
ασυνείδητα, τη βασική διαδικασία του κοινού: τη δηµιουργία
της δικής τους παράστασης, της δικής τους εκδοχής καθώς
παρακολουθούν την παράσταση που συµβαίνει µπροστά τους κι η
οποία αποτελεί µία µόνο εκδοχή των δεκάδων παραστάσεων που
συµβαίνουν στο χώρο την ίδια στιγµή και που δηµιουργός τους
είναι το κάθε µέλος του κοινού. Ο Jacques Rancière στο
κείµενο του ‘The Emancipated spectator’ µιλάει για ένα
θέατρο που ζητάει θεατές ενεργούς ως ερµηνευτές κι ως
δηµιουργούς˙ που µεταφράζουν την ιστορία µε το δικό τους
τρόπο και φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή µέσα από αυτήν. Ένα
θέατρο που δηµιουργεί µια κοινότητα αφηγητών και
µεταφραστών µέσα από τα κοµµάτια του. Αυτό το ζητούµενο
προσπαθήσαµε να πλησιάσουµε µε τα Διηγήµατα. Ένα ζητούµενο
που ένα χρόνο πριν, ο Ακύλλας Καραζήσης και ο Μιχαήλ
Μαρµαρινός εκφράζανε ως διαταγή επί σκηνής: «Η Τσε-Κα να
κλείσει τις πόρτες / Να υποχρεώσει τους πολίτες που
7

πληρώνουν και κάθονται / Να αλλάξουν ενεργειακή κατάσταση
[…] Να µιλήσουν κι αυτοί […]γράφοντας κι αυτοί / γράφοντας
αυτοί που κάθονται κι αυτοί που παίζουν / µόνο το δικό τους
έργο / Ίσια η πλάτη / Συνταγµατική κατοχύρωση γι’ αυτό /
Ταυτόχρονη συγγραφή για εκατό για διακόσιους / Όλοι γράφουν
µαζί…» (Στάλιν, µια συζήτηση για το ελληνικό θέατρο, Εθνικό
Θέατρο, περίοδος 2007-2008).
Έτσι φτιαχτήκαν τα Διηγήµατα. Ως λέξεις, ως ιστορίες, ως
θραύσµατα µέσα σ’ ένα δωµάτιο, ανάµεσα σε µας και στο κοινό
σε µια προσπάθεια επαφής και συν-δηµιουργίας.
Κάνω τώρα τις τελευταίες λέξεις του Rancière, τελευταίες
λέξεις αυτής της ιστορίας και λέω: «Ξέρω ότι όλα αυτά
µπορεί να ακούγονται απλώς και µόνο λέξεις. Αλλά δε θα το
έβλεπα αυτό ως προσβολή. Έχουµε ακούσει τόσους και τόσους
να προβάλλουν τις λέξεις τους σαν κάτι περισσότερο από
λέξεις, σαν λέξεις-κλειδιά για µια νέα ζωή. […] Έχουµε δει
τόσες παραστάσεις να θέλουν να µετατραπούν σε θρησκευτικά
µυστήρια, που δικαιολογηµένα θα µπορούσε να πιστεύει κανείς
ότι οι λέξεις δεν είναι τίποτα άλλο από λέξεις. Αφήνοντας
όµως κατά µέρος τα φαντάσµατα της Λέξης που έγινε σάρκα […]
συνειδητοποιώντας ότι οι λέξεις είναι απλώς και µόνο λέξεις
και οι παραστάσεις απλώς και µόνο παραστάσεις, µπορούµε να
καταλαβούµε καλύτερα το πώς οι λέξεις, οι ιστορίες και οι
παραστάσεις µπορούν να µας κάνουν να αλλάξουµε κάτι στον
κόσµο που ζούµε».
Με τέτοια λόγια στο νου φτάσαµε στο: Γεγονός.

Δανάη Θεοδωρίδου
Αθήνα, Σεπτέµβριος 2009
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Το Γεγονός - ensemble
50’00’’ – Διηγήµατα
Οµάδα 5
Πρώτη παρουσίαση: Φεστιβάλ Devised Theatre - Θέατρο του
Νέου Κόσµου, Κάτω Χώρος, 22 Μαΐου 2009
Σκηνοθεσία – Δραµατουργική Επεξεργασία:
Δανάη Θεοδωρίδου
Κείµενα: η οµάδα
Παίζουν: Ιωάννα Ασηµακοπούλου
Ευθύµης Θέου /
Μπάµπης Γαλιατσάτος
Παναγιώτης Κατσώλης
Θεανώ Μεταξά
Φωτισµοί: Σάκης Μπιρµπίλης
Φωτογραφίες: Αγγελική-Ειρήνη Μίτση

Η Οµάδα 5 θα ήθελε να ευχαριστήσει πολύ την Γεωργία Παΐζη
για την πολύτιµη παρουσία και συµβολή της στη δουλειά,
καθώς και όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν µε διάφορους
τρόπους τα 50’00’’- Διηγήµατα και ιδιαίτερα: την Στεργιανή
Τσιντσιλώνη, την Μαριλένα Ρασιδάκη, την Κατερίνα Παπάζη και
τον Θάνο Δούνια.
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Οι ιστορίες ως τελείες
(πεταµένες ψηλά) – ensemble
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Thriller
Στα τέλη του 1983 το φαινόµενο της ποπ και της πλαστικής
χειρουργικής Μάικλ Τζάκσον κυκλοφόρησε το κοµµάτι Thriller,
που συνοδεύτηκε από ένα βίντεο του John ‘American Werewolf'
Landis. Το ακριβότερο για την εποχή του βίντεο ήταν ένα
δεκατετράλεπτο µίνι έπος, βασισµένο στην κλασική ιστορία
«αγόρι γνωρίζει κορίτσι, αγόρι µεταµορφώνεται σε
λυκάνθρωπο, κορίτσι ξυπνάει». Προς το τέλος του βίντεο,
ζόµπι και γάτες τέρατα εκτελούν µια χορογραφία µε κινήσεις
που από τότε έχουν µείνει κλασικές.
Επίπεδο- Βασικό
Βηµα 1: Γυρίστε προς τα αριστερά υψώνοντας τα χέρια
µπροστά, σαν ζόµπι σκύλος που ικετεύει για κάτι. Τώρα
γυρίστε προς τα δεξιά. Κρατήστε τα χέρια στην ίδια στάση
αλλά ρίξτε το βάρος στο δεξί σας πόδι.
Βήµα 2: Υψώστε το δεξί ώµο προς το αυτί ενώ κατεβάζετε το
κεφάλι να τον συναντήσει.
Βήµα 3: Λυγίστε προς τα κάτω µε τα δύο χέρια να ακουµπάνε
τα γόνατα. Αποµακρύνετε το αριστερό πόδι από το σώµα σας.
Βήµα 4: Κάντε µε το σώµα σας µια περιστροφή 180 µοιρών
χρησιµοποιώντας το δεξί σας πόδι για άξονα. Κρατήστε το
αριστερό µακριά, σέρνοντάς το καθώς στρίβετε. Τώρα ρίξτε το
βάρος σας στο αριστερό πόδι και κάντε µια περιστροφή 180
µοιρών από την άλλη µεριά.
Βήµα 5: Κρατώντας και τα δύο χέρια στα γόνατα µετακινηθείτε
προς τα εµπρός. Υπερβάλετε µε τους ώµους σας.
Συµβουλή: Οι συγκεκριµένες κινήσεις, µέρος της όλης
χορογραφίας, θα αποκτήσουν περισσότερο στιλ αν κάνετε την
ερώτηση «Πώς θα χόρευα αν ήµουν θαµµένος µερικούς µήνες;»
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Αντρική φωνή
Πρώτον. Για εσάς που δεν ήσασταν εκεί.
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Δανία–Ινδία µέσω Καβάλας
Βρίσκοµαι εντός της Αλίκης. Κι εκείνος εντός. Έχω µπογιές
στα χέρια και στα µούτρα µου. Εκείνος κρατάει µια κάµερα.
Εικόνα πρώτη: Δανία 1996. Στην τάξη. «Γεια, µε λένε
Ρόµπερτ. Θέλεις να γίνουµε φίλοι;» «Θέλω».
Εικόνα δεύτερη: Δανία 2006. Στην αυλή. «Γεια, µε λένε
Ρόµπερτ. Θέλεις να κάνουµε ένα ταξίδι;»
«Θέλω».
Εικόνα τρίτη: Δανία 2007. Στο σαλόνι. «Θέλεις να κάνουµε
ένα ταξίδι µε ποδήλατα;» «Θέλω, αλλά µερικές µέρες πριν την
προγραµµατισµένη αναχώρηση θα σου ανακοινώσω ότι δε θα
έρθω. Θα στενοχωρηθείς, αλλά θα νιώσεις καλύτερα όταν
λάβεις ένα γράµµα από µένα τη µέρα που θα φτάσεις στον
προορισµό σου».
Εικόνα τέταρτη: Δανία 2008. Σε αγγελία. «Γεια, µε λένε
Ρόµπερτ και θα ταξιδέψω µε ποδήλατο για να γνωρίσω τη ζωή.
Θέλει να έρθει κανείς µαζί µου;»
Εικόνα πέµπτη: Δανία 2008. Στο τηλέφωνο. «Γεια, είσαι ο
Ρόµπερτ; Θέλω να έρθω µαζί σου».
Εικόνα έκτη: Δανία 2008. Στο δρόµο. Η έναρξη του ταξιδιού.
Ηχεί η σάλπιγγα. Χαµόγελα.
Εικόνα έβδοµη: Άγνωστη χώρα 2008. Σε µια λίµνη. Η
εξοµολόγηση. Διαρκεί δεκαπέντε ώρες.
Μιλάει ο ένας µόνο. Ο άλλος µόνο ακούει.
Εικόνα όγδοη: Σερβία 2008. Σε ένα πάρτι. Το ποτήρι
ξεχειλίζει. Προσωρινός αποχαιρετισµός και ραντεβου
Κωνσταντινούπολη.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
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Καστελόριζο
Α: Το Καστελόριζο ή Μεγίστη είναι το ανατολικότερο νησί του
Αιγαίου και της Ελλάδας. Κατοικείται από τα προϊστορικά
χρόνια και έχει να επιδείξει µια σπουδαία ιστορική
διαδροµή.
Β: Το Καστελόριζο πριν έξι χρόνια το µπέρδευα µε το
Ξυλόκαστρο. Πριν πέντε χρόνια πήγα για πρώτη φορά µε την
οικογένειά µου και µε µούτρα. Πήραµε «εξοχικό».
Α: Το ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων απέχει 72 ναυτικά µίλια
από τη Ρόδο και µόλις ένα µίλι από τις νότιες ακτές της
Τουρκίας. Έχει έκταση 9,5 τ.χιλ. και βραχώδες έδαφος.
Β: Το Καστελόριζο βρίσκεται 250 ευρώ aller retour µακριά
από το σπίτι µου. Είναι αδύνατον να πετάγοµαι τα
Σαββατοκύριακα.
Α:

Το µικρό αυτό νησί στις αρχές του 20ού αιώνα αριθµούσε

15.000 κατοίκους. Οι µόνιµοι κάτοικοι του νησιού τώρα δεν
ξεπερνάνε τους 300.
Β:

Από τον πρώτο χρόνο έπιασα δουλειά σαν σερβιτόρα στο

µοναδικό µπαρ του νησιού. Γνωρίστηκα µε όλους: τουρίστες,
φαντάρους, κτλ. Απέκτησα τον τίτλο της «συγχωριανής» και
της «βασίλισσας του νησιού». Από τότε η βαλίτσα µου
περιέχει ένα φόρεµα για κάθε νύχτα στο νησί.
Α: Ο οικισµός µε τα ερειπωµένα και κατεστραµµένα σπίτια από
τους βοµβαρδισµούς του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου παρουσιάζει
µια εικόνα εγκατάλειψης και ένα τέραστιο «γιατί» έρχεται
αυθόρµητα στα χείλη των επισκεπτών.
Β: Ένας από τους λόγους για τους οποίους αγαπώ το
Καστελόριζο είναι τα ερειπωµένα και κατεστραµµένα σπίτια.
Εκτός από το εικαστικό κοµµάτι, µου αρέσουν γιατί:
1. πάντα βρίσκεις κάτι ξεχασµένο να στολίσεις «κάπως» το
εξοχικό σου.
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2.όσα βρίσκονται πλάι στη θάλασσα χρησιµεύουν σαν παραλίες
(αφού το νησί στερείται κανονικών).
3.είναι κατεξοχήν κρησφύγετα όλων των παράνοµων και µη
ζευγαριών του νησιού.
Α: Το Καστελόριζο όµως τα τελευταία χρόνια τείνει να
ξαναβρεί την παλιά του αίγλη.

Το νησί ανακαλύφθηκε

τουριστικά και ολοένα και περισσότεροι φίλοι αγκυροβολούν
στο λιµάνι.
Β: Το Καστελόριζο χωρίζεται πλέον σε δύο τουριστικές
περιόδους. Αυτή των Αυστραλών και αυτή των Γαλλο-Ιταλών.
Εγώ επικεντρώθηκα στη δεύτερη περίοδο.
Α: Το Καστελόριζο απέκτησε µεγάλη φήµη. Αφορµή στάθηκε η
βραβευµένη µε Όσκαρ ταινία "Mediterraneo", σκηνές της
οποίας γυρίστηκαν στο νησί.
Β: Πέντε χρόνια µετά είχα ακόµα τον τίτλο της «βασίλισσας
του νησιού», τον οποίο τίµησα αρκετά. Ιδιαίτερα µε τους
τουρίστες της δευτέρας περιόδου.
Α: Το Καστελόριζο προσφέρεται για ήσυχες διακοπές και
ανταµείβει κάθε επισκέπτη µε τη µοναδική φιλοξενία των
κατοίκων του που σε κάνουν να νιώθεις σαν στο σπίτι σου.
Β:

Στο τέλος του πέµπτου καλοκαιριού µου έµπλεξα µε τον Χ.

Δέκα µέρες αργότερα το έµαθε η γυναίκα του. Μία ώρα
αργότερα όλο το νησί. Μία µέρα αργότερα έφυγα όπως όπως να
ξεφύγω από τους εξαγριωµένους συγχωριανούς µου. Ένα µήνα
αργότερα δέχτηκα µήνυµα στον υπολογιστή: «Το Καστελόριζο δε
θα είναι πια παράδεισος για σένα, αν και εφόσον αποφασίσεις
να ξανακατέβεις στο νησί».
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Αυτόµατη µετάφραση
Όχι δεν λυπάµαι για τίποτα. Όχι, τίποτα τίποτα,
όχι, δεν λυπάµαι για τίποτα ούτε το αγαθό Qu’ αυτό Μ’ έχω
κάνει,
ούτε το κακό Όλοι είναι καλά ίσος
Όχι, τίποτα τίποτα, όχι, δεν λυπάµαι για τίποτα είµαι
πληρωµή,
σκουπίζω, ξεχνώ, Me παράφρων της διάβασης Με τις αναµνήσεις
µου
έχει ανάψει τη φωτιά Το Shagrins µου, οι ευχαριστήσεις µου,
Τα Ν’ έχουν την πιο ανάγκη
Σκουπίστε τις αγάπες µε το Tremolos τους
Σκουπίστε Σκουπίστε για πάντα Επισκεύασα το µηδέν Όχι,
τίποτα τίποτα,
όχι, δεν λυπάµαι για τίποτα ούτε το αγαθό Qu `αυτό Μ `έχω
κάνει,
ούτε το κακό Όλα είναι καλά ίσος
Όχι, τίποτα τίποτα, όχι,
δεν λυπάµαι για τίποτα επειδή η ζωή µου,
επειδή Me χαρές Aujourd αρχίζει µε σε
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Suicide note
Είµαι πια σίγουρη ότι τρελαίνοµαι και πάλι. Και δεν θα γίνω
καλά αυτή τη φορά. Άρχισα να ακούω φωνές.
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Tα γούστα
A: Μ’αρέσουν οι ιστορίες µε καλό τέλος.
Μ’άρέσουν οι ιστορίες που επαναλαµβάνονται.
Μ’αρέσουν οι µελό ιστορίες.
B: Μ’άρέσουν οι ιστορίες µε αµφίβολο τέλος. Όπου είµαι πάρα
πολύ ερωτευµένη µαζί του και µετά από 2 χρόνια κοινής
σιωπής, µιλάει και λει: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή
που δεν µπορείς να κάνεις χωρίς» και µετά µαθαίνω ότι κάνει
παιδιά µε όλες µου τις φίλες. Όπου κλαίω και κλαίω και
κλαίω, από µέσα µου, νύχτες και µέρες, και τίποτα δεν
αλλάζει. Αυτός δεν έχει ιδέα τι περνάω. Εγώ πασχίζω να
ξεχάσω. Αυτός νοµίζει ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ πασχίζω να
ξεχάσω. Προσπαθώ να αλλάξω τα γεγονότα. Αυτός είναι απών.
Όπου τον παντρεύοµαι στον ύπνο µου.
Γ: Μ’αρέσουν οι ιστορίες όπου αυτός µπορεί να ερωτευτεί
πέντε γυναίκες ταυτόχρονα. Η µία είναι Ελληνίδα, η άλλη
Ρωσίδα, η τρίτη Τουρκάλα και Αγγλίδα, η άλλη Γερµανίδα και
η τελευταία Κινέζα. Αυτός µπορεί να µιλήσει όλες αυτές τις
γλώσσες αλλά προτιµάει να µιλάει γαλλικά.

Όπου έχει την

ικανότητα να είναι σε πολλά διαφορετικά µέρη την ίδια
στιγµή. Όπου µπερδεύει τους διαλόγους και απαντάει σε
ερωτήσεις που δεν έγιναν ποτέ.
Δ: Μ'αρέσουν οι ιστορίες όπου δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον.
Αυτός είναι ξανθός, µεγάλη µύτη, µέτριο ύψος. Αυτή
µελαχρινή, σχιστά µάτια, µέτριο ύψος. Αυτός είναι 24, αυτή
3. Αυτός σπουδάζει Βιολογία, αυτή µαθαίνει να περπατάει.
Αυτός ταξιδεύει στην Ευρώπη, αυτή ταξιδεύει στη θάλασσα.
Αυτός µιλάει αγγλικά, αυτή λέει "Bonjour Madame Marie".
Αυτός παντρεύεται κι αυτή µένει έγκυος. Αυτός χάνει τον
πατέρα του κι αυτή βρίσκει τον πατέρα της. Αυτός λέει
«Περπατάω ασταµάτητα για µια βδοµάδα» κι αυτή λέει «Όλα θα
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πάνε καλά». Αυτή µετακοµίζει στην Αθήνα, µετά στη Σερβία,
µετά στην Ιταλία, µετά στο Λονδίνο, µετά στην Πράγα, µετά
στις Βρυξέλλες, µετά στο Παρίσι, µετά στην Αθήνα, µετά στο
Λονδίνο. Αυτός µετακοµίζει στο Λονδίνο, µετά στο Βερολίνο,
µετά στην Κωνσταντινούπολη, µετά στις Βρυξέλλες, µετά στο
Παρίσι, µετά στο Λος Άντζελες. Όπου είναι κι οι δυο
ευτυχισµένοι αλλά σε άλλα µέρη. Όπου λένε κι οι δυο την
ίδια φράση αλλά σε άλλη στιγµή. Αυτός είναι 40 και αγοράζει
σπίτι. Έχει ένα διπλό σιδερένιο κρεβάτι, µια τεράστια
βιβλιοθήκη, ένα ξύλινο τραπέζι, ένα ζευγάρι κυάλια, ένα
ασπρόµαυρο πουλόβερ κι ένα κλιµατιστικό. Μένει δυο φορές τη
βδοµάδα µέσα και τις υπόλοιπες έξω. Γνωρίζει πολλούς
διαφορετικούς ανθρώπους και επαναλαµβάνει τον ίδιο µονόλογο
χίλιες φορές. Πάει κάπως έτσι: «Είµαι τόσο χαρούµενος που
σε γνώρισα. Τέλεια. Θέλω να παίξουµε µαζί τον Ρωµαίο και
την Ιουλιέττα στο µπαλκόνι. Θέλω να σε φιλάω για πολλή ώρα.
Θέλω να κολλήσω το κρύωµά σου. Θέλω να σε πάρω να σε πάρω
να σε πάρω. Θέλω να σε κοιτάω. Θέλω να είµαι εξαρτηµένος
από σένα». Αυτή µένει 5 φορές τη βδοµάδα µέσα και τις
υπόλοιπες µέσα. Επαναλαµβάνει τον ίδιο µονόλογο χίλιες
φορές. Πάει κάπως έτσι: «Περιµένω». Όπου αυτός δεν έχει
κινητό και µετράει τους τηλεφωνικούς θαλάµους που
χρησιµοποιεί κι αυτή µαθαίνει όλους τους τηλεφωνικούς
αριθµούς απέξω. Όπου δεν συναντιούνται ποτέ.
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Χωρίς τίτλο 1 - πρώην Μικράκι
Εσύ είσαι ένα τόσο δα µικράκι και εκείνος είναι τεράστιος.
Στα δικά σου µάτια πάντα. ‘Εχει το σχήµα του νέου Έλληνα
άντρα. Όταν είσαι στην ηλικία που ακόµα φοράς την µπλούζα
του για να κοιµηθείς όλα πάνε καλά. Είναι τότε που ακόµα
µοιράζεστε ό,τι µοιράζεται. Σου στεγνώνει τα µαλλιά και σου
λέει καληνύχτα κανονικά. Σαν κανονικός άνθρωπος. Η περίοδος
της αρρώστιας θα έρθει αργότερα. Θα σας καταστρέψει. Όχι
τον καθένα ξεχωριστά αλλά και τους δυο. Μαζί. Με εσάς θα
πέσουν και τα σπίτια που βρίσκονται στην παραλία µε τις δυο
κοπέλες στην άκρη, και η ίδια η παραλία µε τις καλαµιές της
και οι κούνιες που βρίσκονταν εκεί χρόνια και όλοι γύρω
σας. Το συµβάν ήταν το εξής: Εσύ ανεβαίνεις τις σκάλες όπως
κάνεις κάθε δεκαπέντε µέρες. Βλέπεις τη µεγάλη βαλίτσα
δίπλα στην πόρτα. Χτυπάς το κουδούνι. Εµφανίζεται µπροστά
σου ξαφνικά, έτσι χλοµός και µε κόκκινα µάτια. Και λίγο
γερασµένος. Δεν µπορεί να σε κοιτάξει. Ούτε να ανοίξει το
στόµα του να σου πει αυτό που τόσο θες να ακούσεις. Εσύ
φοβάσαι τόσο πολύ που χώνεσαι µέσα στη βαλίτσα και κλείνεις
το φερµουάρ. Κάθεσαι εκεί µέσα δύο χρόνια. Στο σκοτάδι. Δε
βγαίνεις ούτε για να απαντήσεις στο τηλέφωνο που άρχισε να
χτυπάει ξαφνικά ένα βράδυ λίγο µετά τα µεσάνυχτα.
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Χωρίς τίτλο 2
Δωµάτιο 625. Σ’ ένα φτηνό µοτέλ. Ώρα λίγο πριν τα
µεσάνυχτα. Υγρασία. Χτυπάει το τηλέφωνο. Εκείνος το
σηκώνει.
Εκείνος…
Εκείνος: Όχι.
Το κλείνει. Πηγαίνει να κατουρήσει. Χτυπάει το τηλέφωνο
ξανά. Εκνευρισµένος εκείνος τελειώνει γρήγορα, πιτσιλάει τα
παπούτσια του και πιάνει το ακουστικό.
Εκείνος…
Εκείνος: Δεν ξέρω.
Εκείνος: Έλα από δω.
Το κλείνει. Πιάνει την µπίρα που είχε αφήσει πάνω στο
κοµοδίνο. Πίνει. Χτυπάει η πόρτα. Σηκώνεται, στέκεται για
µια στιγµή και ανοίγει. Είναι Εκείνη. Είναι εµφανώς
πιωµένη.
Εκείνη: Γεια σου, Μωρό µου, Παίδαρέ µου, Καυλιάρη µου,
Λατρεία µου, Θεέ µου, Ήλιε καλοκαιρινέ µου, Πουτσαρά µου,
Γαµιά µου, Άντρα µου, Άρχοντά µου, Μωράκι µου όµορφο, Ζωή
µου, Τέλος µου κι αρχή µου, Λουλούδι µου, Νερό µου, Ζωή
µου, Θάλασσά µου, Τρικυµία µου, Σανίδα σωτηρίας µου, Πατέρα
του παιδιού µου…
Εκείνος: Εεεε!!!
Εκείνη: Οκ.
Εκείνος: Σου πήρα κάτι(Της δίνει ένα αµπαλαρισµένο βιβλίο).
Εκείνη: (Το παίρνει. Αρχίζει να κλαίει πριν το ανοίξει)
Εκείνος:…
Εκείνη: (Ανοίγοντάς το λέει κλαίγοντας µε αναφιλητά) Δεν…
ποτέ… εµένα… έπρεπε… γιατί… το… δεν… εγώ… αξία… µην… αγάπη…
δώρο… γιατί… που… µην…
Εκείνος: Σε παρακαλώ, ηρέµησε. Έχει κάρτα αλλαγής.
Εκείνη: (Γελάει)
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Εκείνος: Τώρα που ηρέµησες πρέπει να σου πω κάτι.
Εκείνος: (Με δυσκολία) Τι σήµερα, τι αύριο, τι τώρα.
Εκείνη: Όχι.
Εκείνος:…

22

Όχι τώρα
Θα είστε εδώ στις 12. Και θα µιλήσετε πριν. Μάλλον θα
απαντήσετε. Πώς σας λένε, µε τι ασχολείστε, γιατί είστε εδώ
και τέτοια. Πείτε ό,τι θέλετε. Μετά θα µαλώσετε, θα
ξαναµονιάσετε. Μετά θα τον κοιτάξετε όταν δε θα το ξέρει.
Όχι κρυφά, φανερά. Απλά αυτός έτυχε να έχει πλάτη. Μετά θα
του πείτε: «Είσαι ο µικρός πρίγκιπας;» ή θα του πείτε
«Είσαι ο Ρωµαίος;» ή θα του πείτε «Είσαι ο Θεός;» ή θα σας
πει «Είσαι πολύ χάρµα». Θα περάσουν µέρες και δύο µήνες και
θα είστε εκεί 4.50 τα ξηµερώµατα και θα κατέβει και θα
βάλει το χέρι του έτσι. Ε, µετά τα γνωστά. Κρεβάτι,
κρεβάτια, beds, le lit, καναπέδες, θάλασσες, νεροχύτες,
τουαλέτες, καρέκλες. Μετά αµνησία. Όχι τώρα. Παλιά.
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Project για video clip ή Trifon Igglesias & Soyltney
Houston ή απλά "cult"
Σε ένα πάρτι µε πολύ κόσµο. Κοντινό στον Trifon Igglesias
(µε µουστάκι) που πίνει το ποτό του µε χαρακτηριστικό στιλ
λατίνου εραστή και ύφος ξυνού µάγκα. Ξαφνικά εµφανίζεται η
Soyltney Houston. Ο Trifon την βλέπει αλλά εκείνη χάνεται
µέσα στον κόσµο. Ο Trifon αρχίζει να την αναζητά ανάµεσα
στο πλήθος. Κοντινό Trifon που ψάχνει. Τρε τρε γκρο στο
γεµάτο αγωνία βλέµµα του. Κοντινό Soyltney που προσπαθεί να
αναµιχθεί µε τον κόσµο. Τρε τρε γκρο στο τατού που έχει στο
µπράτσο της. Ανοίγει το κοντινό του Trifon και τώρα ο ήρωάς
µας οδηγεί ένα παπί (astra) ψάχνοντας την Soyltney στους
δρόµους. Ανοίγει το κοντινό της Soyltney και τώρα η ηρωίδα
µας οδηγεί µια νταλίκα προσπαθώντας να ξεφύγει απο τον
Trifon.
Το τραγούδι:
All I need is the Trifon divide. Viva la presa o Trifon na
na i.(x2)
Can you feel the Trifon?
Can you feex the sifon?
(x2)
All I need is a look in your eyes. Viva la Τρύφων Σουλτάνα
να να ι.
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Σκέψεις που έκανα όσο περπατούσα
Τώρα µάλλον θα χορεύεις νησιώτικα, τσάµικα και καλαµατιανά.
Τώρα θα γελάς, θα µιλάς και θα φλερτάρεις µε τον αριστερά
σου. Πίσω σου ακριβώς οι τύποι απ' τη Λαµία. Πίσω αριστερά
αυτοί από την Τρίπολη. Τους Σκυριανούς δεν τους εντόπισα.
Σκατά.
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May day – my day
Δρόµος απο χώµα, τουλούµπες, ζώα... τα γνωστά. Εκεί είναι
και φωνάζει. Όχι µόνος, γύρω του είναι κι άλλοι, κυρίως
άντρες, 10 χρονών πάνω κάτω και τον κοιτάνε. Σε µια
µεγαλύτερη περίµετρο γυναίκες, πολλές γυναίκες: µάνες,
γιαγιάδες, θείες, φίλες, αδερφές, παρουσιάστριες, ερωµένες.
Αυτές είναι εκεί για προστασία, αλλά δεν πλησιάζουν.
Γυναίκες...
Τώρα είναι που θα αρχίσει να τρέχει όσο πιο δυνατά µπορεί
και να φωνάζει: «γιαγιά, γιαγιά, βγες στο µπαλκόνι!» Να
φωνάζει ώσπου τα πόδια του να φύγουν απ’ τη θέση τους και η
πλάτη του να γίνει η Κρήτη, και το στέρνο του η Αθήνα, και
το µέτωπό του το Βερολίνο και η κοιλιά του η Αυστραλία.
Εκεί θα βρει εντέλει τη γιαγιά του και θα του βάλει να φάει
και τέλος.
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Mαζί τους
Μαζί τους ο Marvin και εγώ... απ’ το κρεβάτι τού παππούλη
που όλο κλαίει... καλοκαίρια των 90's... ιστορίες που
επαναλαµβάνονται κάθε 15 µέρες µε τα ίδια πρόσωπα πάνω
κάτω...
Ώρα 22.30.
Κρυφά κάτω από το σεντόνι µε πασατέµπο και ηλιόσπορους...
το µεγάλο δάχτυλο του δεξιού χεριού stand by στο off... σε
περίπτωση που κάποιος ξυπνήσει...
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Άσκηση
Στην οθόνη ένα ζευγάρι παλλόµενα στήθη-άµµος-µύεςκαρχαρίες. Ξαφνικά ένα βουητό, όλα τρέµουν και το τζάµι σού
κοπανάει το κεφάλι µεταµορφώνοντάς σε σε σούπερ ήρωα. Δεν
έχεις χρόνο να σκεφτείς. Δίνεις µια από τον καναπέ και
βρίσκεσαι στο δωµάτιο του µικρού παιδιού. Το πάτωµα
χορεύει. Αρπάζεις το µικρό παιδί στο ένα χέρι και µε το
άλλο σώζεις γατιά, πουλιά, κλείνεις παράθυρα, το
θερµοσίφωνα, το µάτι, την τηλεόραση, προχωράς κρατώντας
πάντα το µικρό παιδί. Από δοκάρι σε δοκάρι και από τραπέζι
σε τραπέζι. Όπως σου τα ’πανε στο σχολείο. Παίρνεις φακό.
Ντύνεσαι, ντύνεις και το µικρό παιδί, παίρνεις τα κλειδιά,
βγαίνεις, κλειδώνεις. Είσαι σούπερ ήρωας. Το πάτωµα ακόµα
χορεύει. Χορεύεις µε το µικρό παιδί. Τρέχεις στα σκαλιά,
σχεδόν πετάς... συναντάς τη γριούλα του 3ου. Την αρπάζεις κι
αυτήν και... όλοι έξω... τέλος... νίκη...
κόσµος... όλοι µαζί...

πιλοτή...

αγκαλιές...
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Comix
SPLAT
KRACK
BOOM
KABOOM
KRAAAAKKLE
-ΛΟΙΠΟΝ;
-Σσσσσσς
-Πού είπες πως βρήκατε το χάρτη;
-Τα ξαδέρφια µου κι εγώ τον βρήκαµε.
-Είχαµε χαθεί στην έρηµο και ο Τζων boy τον βρήκε ακριβώς
πριν έρθουν οι ακρίδες και µας χωρίσουν.
-Ρρρρρρ
-Ακρίδες;
-Ρρρρρρ
-Μάλιστα.
-Λοιπόν για να δούµε.
-χµµµ
-Ακρίδες αυτό είναι.
-χµµµ
-Για να σκεφτώ λιγάκι.
-Δεν µπορεί να σηµαίνει αυτό.
-Τι, τι δεν µπορεί να σηµαίνει;
-GASP
-Γιαγιά, είναι ώρα να µας πεις την αλήθεια.
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Σύνταγµα 1986
Δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η αγροτική ιδιοκτησία των
Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της
Φαρµακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη
και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτµο, µε
εξαίρεση τα µετόχια.
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Σύνταγµα 1989
Κατέβαινες τα σκαλιά της πολυκατοικίας ένα ένα. Χιπ-χοπ,
χιπ-χοπ, χιπ-χοπ, χιπ-χοπ. Από τον έκτο µέχρι το υπόγειο.
Χιπ-χοπ, χιπ-χοπ. Ήσουν 8 χρονών. Χιπ-χοπ, χιπ-χοπ. Στο
ισόγειο σταµάτησες. Μια γριούλα πεσµένη στο πάτωµα και µια
λίµνη αίµατος δίπλα στο κεφάλι της. Ήσουν ξυπόλυτος και
βούτηξες τα πόδια σου στη λιµνούλα και κοίταζες µε απάθεια.
Για πολλή ώρα. Ακίνητος. Στη συνέχεια βάδισες µέχρι την
εξώπορτα αφήνοντας πίσω σου πατηµασιές αίµατος. Βγήκες στο
πεζοδρόµιο.
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Η εµµονή
Α: Το ραντεβού ήταν στις πέντε. Αυτή πήγε στις τέσσερις και
µισή. Ήτανε µόνη στο καφέ. Για αυτοσυγκέντρωση. Ήπιε ένα
τσάι. Πράσινο. Αυτός ήρθε πέντε και δέκα. Τη βρήκε στο
τραπέζι.
Β: Αν πήγαινε αυτός πρώτος κι αυτή µετά, πώς θα την
κοίταζε;
Α: «Γεια. Είµαι η Χ». «Γεια σου, Χ. Θα πάρω έναν καφέ και
καθόµαστε». «Θα σ’τον πάρω εγώ. Για µένα ήρθες εδώ». «Όχι,
δεν χρειάζεται». «Ναι, έτσι κάνουµε εµείς». «Οκ».
Καθήσαν. Η Χ. µιλούσε. Εξηγούσε. Με τα χέρια. Αυτός έλεγε
διάφορα.
Έλεγε: «Αυτό πρέπει να το σκεφτώ».
Έλεγε: «Ξέρεις τόσα για µένα».
Έλεγε: «Να σου δείξω φωτογραφίες των παιδιών»;
Β: Αν είχε πάει αυτός πρώτα κι ύστερα αυτή, πώς θα την
κοίταζε;
Α: «Ψάχνω αυτή τη λέξη... ώρα τώρα... πώς τη λέτε; εεεε...»
Εδώ απλώνει το χέρι της. Μισό στην τύχη, µισό επίτηδες.
Β: Αν είχε πάει πρώτα αυτός κι ύστερα αυτή, πώς θα την
κοίταζε; Αν ήταν αυτός καθισµένος στο τραπέζι κι αυτή
έµπαινε στις πέντε και δέκα, πώς θα την κοίταζε;
Α: Αυτός το κρατάει το χέρι. Το πιάνει. 30 δευτερόλεπτα.
Υπόγειος διάλογος:
Αυτός: «Στις πέντε δεν σε ήξερα. Στις πέντε και δέκα σε
κοίταξα. Τώρα σε θέλω».
Αυτή: «Σε ήθελα πάντα».
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Β: Αν είχε πάει αυτός πρώτος, τραπέζι, πράσινο τσάι, µόνος.
Κι αυτή µετά. Πέντε και δέκα, µπαρ, καφές, πώς θα την
κοίταζε;
Α: Μετά: Ο κόσµος σε εικόνες, κουβέντα, κόκκινο κρασί,
βροχή, οµπρέλα για δύο, µετρό. Eρώτηση: «Να πάµε προς τους
άλλους ή προς το δωµάτιο»;
Β: Αν είχε πάει πρώτα αυτός και αυτή µετά, πώς θα την
κοίταζε;
Α: Αυτός γυµνός. «Δεν µπορώ να ξαπλώνω κι εσύ να φεύγεις».
Διάδροµος. 20 βήµατα. Πίσω. Φιλί.
20 βήµατα. Πίσω. Φιλί.
20 βήµατα. Πίσω. Φιλιά.
Ποτέ ξανα.
Β: Αν πήγαινε αυτός τέσσερις και µισή κι αυτή πέντε και
δέκα, πώς θα την κοίταζε;
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Απορίες
Φορούσες µαργαριτάρια;
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James Bond
Α: Είµαστε έξω. Πριν µέσα µε τσάι γιασεµί, δυο καφέδες και
ένα κέικ σοκολάτα. Κουβέντα για τον Τζο.
Με το που βγαίνουµε, ο Τζο µπροστά µας. Καινούργιο κούρεµα.
Λέµε: «Ω, τι έκπληξη, τι κάνετε, καλώς ήρθες», κάτι
µυστικά, «εσένα θα σε κλέψω», κάτι µυστικά. Εγώ ατάραχη.
Και πολύ γλυκιά και πολύ αληθινή λέµε. Μέσα όµως χαµός.
Β: Να, τώρα εσύ ας πούµε είσαι καλή James Bond. Με µαύρα
µεγάλα γυαλιά, µε όπλο στην µπροστινή θήκη του σάκου, µε
βλέµµα ατάραχο.
Α: Δηλαδή, εγώ είµαι ατάραχη. Κι όχι µόνο. Είµαι τρυφερή,
ειλικρινής, ευαίσθητη. Που αγκαλιάζεις κάποιον και µένεις
λίγο πιο πολύ από το κανονικό. Αυτό στη γλώσσα του σώµατος
θα πει ήρεµο και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Α! Και κάπως
χαϊδεύεις την πλάτη όταν το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όχι
ακριβώς χάδι... πώς να το πω... ανεβοκατεβαίνει µε νόηµα
λίγο το χέρι, για λίγο. Αυτό. Ήρεµο και ουσιαστικό
ενδιαφέρον.
Β: Ναι, ναι. Που τρέµουν τα γόνατα (θεωρητικά), και συ
θυµάσαι και συνδυάζεις χιλιάδες λέξεις, ιστορίες, µύτες,
µάτια, παπούτσια (αθλητικά) µε απίστευτη ταχύτητα. Αλλά
εξωτερικά ατάραχη. Let’s pretend none of these ever
happened James Bond.
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Ο άνθρωπος µε το λάθος όνοµα

Α: Θα κάνεις µπάνιο.
Β: Όχι εντάξει, θα κάνω σπίτι...
Α: Σσσσσ... θα µ’ ακούσεις... θα κάνεις µπάνιο. Είσαι
ιδρωµένος τώρα. Αν βγείς έτσι έξω τώρα, θα πουντιάσεις. Σου
’χω ζεστάνει νεράκι. Θα σου ρίχνω εγώ µε το µπρίκι, εσύ θα
κάνεις έτσι: α τσα τσα τσα τσα τσα τσα τσα τσα . . . θα
κάνεις µπάνιο.
Α: Όχι εντάξει, ευχαριστώ.
Β: Θα κάνεις µπάνιο ! ! !
Είπε και άνοιξε µια πόρτα και µπήκε σε ένα δωµάτιο φορώντας
τα ρούχα της δουλειάς δηλαδή: σκισµένο παντελόνι,
ξυπόλυτος, σκισµένη και λερωµένη φανέλα, µουντζούρες στο
πρόσωπο, ακατάστατο µαλλί. Με το που κλείνει η πόρτα πίσω
του, ανοίγει αµέσως και ο ήρωάς µας είναι τώρα στην τρίχα,
δηλαδή: φράκο (µε ουρά), πεντακάθαρος, αρώµατα, χτενισµένο
µαλλί, παπούτσια γυαλισµένα. Μπαίνει στη νεκροφόρα και
τραβάει για το καζίνο.
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Σόλο
Είµαστε στο αµάξι.
Εγώ κάθοµαι στο πίσω κάθισµα.
Εσύ θα σταµατήσεις έξω από ένα βιβλιοπωλείο.
Θες να αγοράσεις ένα δώρο.
Εγώ θα σε περιµένω ήσυχη και ακίνητη.
«Θα αργήσεις»;
«Όχι».
«Σίγουρα»;
«Ναι».
Εσύ θα φύγεις. Θα κλειδώσεις.
Εγώ θα κάτσω ήσυχη και ακίνητη.
Θα αρχίσω να κοιτάζοµαι στον καθρέφτη.
Κλαίω.
Κάποιοι µπαίνουν στο βιβλιοπωλείο και σε πυροβολούν.
Κλαίω.
Κάποιος σε πατάει µε το αµάξι την ώρα που γυρίζεις σε µένα.
Κλαίω.
Κάποιος σε απαγάγει.
Κλαίω.
Φεύγεις µε κάποιον και µ’ αφήνεις κλειδωµένη στο αµάξι, για
πάντα.
Κλαίω.
Έρχεσαι.
Θα µπεις στο αµάξι.
Θα φύγουµε.
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Δανία-Ινδία µέσω Καβάλας, µέρος δεύτερο

Εικόνα ένατη: Ελλάδα 2008. “Ka-va-la . . . OK. I’ll go
there”. Λίγο έξω απο την Καβάλα. Ένα ποδήλατο φορτωµένο
τσουλάει στην άκρη του δρόµου. Ένα αυτοκίνητο που έρχεται
από Θεσσαλονίκη προσπερνάει. Βλέµµα µέσα από το παράθυρο.
Εικόνα δέκατη: Ελλάδα 2008. Σε ένα µπαρ. Η γνωριµία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ίδιο βράδυ διασταύρωση βλεµµάτων µε τη µικρή
Αµελί µέσα από ένα συρµατοπλεγµα. Ο χρόνος σταµατάει για
λίγο.
Εικόνα ενδέκατη: Ελλάδα 2008. Στη Μυροβόλο µε λίγο ύπνο
αλλά πολύ ήλιο. Εκείνος αφηγείται τις περιπέτειές του στις
πόλεις και στις εξοχές.
Α! Μερικά χρόνια νωρίτερα κάποιος δηµοσίευε για πρώτη φορά
κάτι δικό του µε τίτλο Περιπέτεια στην πόλη και στην εξοχή
και το αφιέρωνε στον πατέρα του, στη Χαρίκλεια, στη Λένγκω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Σε ένα χαρτί γράφει: «Σε θαυµάζω» και στο
βάθος ακούγεται µια φωνή: «Αυτό κάποια στιγµή πρέπει να το
γράψουµε, είναι καταπληκτική ιστορία».
Εικόνα δωδέκατη: Ελλάδα 2008. Στο λιµάνι. Ο αποχαιρετισµός,
οι συµβουλές και η υπόσχεση.
Εικόνα δέκατη τρίτη: Τουρκία 2009. Κωνσταντινούπολη.
...........................................................
.......ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.......

38

Η βροχή εδώ είναι καθηµερινό φαινόµενο
Πέντε παρα ένα. Περπατώ, περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος
δεν είναι εδώ. Μια κυρία τινάζει την τέντα και πετάγονται
νερά. Δυο κοριτσάκια περνάνε το δροµάκι. Λύκε, λύκε, είσαι
εδώ; Ακολουθώ το µονοπατάκι και φτάνω στο µεγάλο σπιτάκι. Ή
µάλλον όχι. Πριν φτάσω, καθώς κατεβαίνω το µονοπατάκι,
συναντώ µια γριούλα. Εγώ πηγαίνω, εκείνη έρχεται. Ή το
αντίθετο; Τέλος πάντων, για να τελειώνουµε, φτάνω στο
µεγάλο σπιτάκι. Μπαίνω. Δεν είναι κανείς. Για την ακρίβεια
παντού σκοτάδι. Ή µάλλον όχι. Έχει ένα µικρό φωτάκι στο
βάθος. Ουπς... έσβησε!
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Πρωινή βροχούλα – αίθουσα σχολείου
Κοιµάµαι. Ό,τι ακούσετε µπορεί να µην έγινε ποτέ. Μπορεί να
είναι ένα ψέµα. Ένα όνειρο. Κάτι που ίσως ήθελα να γίνει
και δεν έγινε. Ίσως συµβολίζει κάτι. Μπορεί να είναι
παραβολή. Δεν ξέρω. Κοιµάµαι. Και έχω το δικαίωµα να λέω
ό,τι θέλω. Ο,ΤΙ ΘΕΛΩ. Απόλυτη ησυχία. Δεν κουνιέται φύλλο.
Όλοι κοιµούνται. Εγώ ξαφνικά πετάγοµαι, µούσκεµα στον
ιδρώτα σαν να βγήκα από µακροβούτι παρατεταµένο. «Άντε
γαµήσου. Καριόλα», ακούω µια φωνή να λέει. Γυρνάω. Κανείς.
Ξαφνικά ακούγεται µουσική. Σταµατάει απότοµα. Στέκοµαι σαν
χαµένος, µούσκεµα στον ιδρώτα και µε πιάνει το παράπονο. Τα
µάτια µου τρέχουν. Τα δάκρυα στάζουν στο ξύλινο πάτωµα.
Ασταµάτητα. Το δωµάτιο αρχίζει να πληµµυρίζει. Η στάθµη του
νερού ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά. Παύση. Τώρα πια
βρίσκοµαι µέσα στο νερό. Αλλά αναπνέω κανονικά. Μου αρέσει.
Ησυχία. Μου αρέσει η ησυχία. Η ησυχία του ωκεανού. Η ησυχία
του βυθού. Ναι, η ησυχία του βυθού. Ο βυθός. Τώρα βρίσκοµαι
στον προσωπικό µου βυθό.
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Μάλλον Σεφέρης αλλιώς ο Μαιτρ και η Μαργαρίτα
Έλεγε λοιπόν ότι είχε βγει εκείνη τη µέρα, κρατώντας τα
λουλούδια στα χέρια για να τη βρω επιτέλους, κι ότι αν αυτό
δε συνέβαινε θα έπινε δηλητήριο, γιατί η ζωή της ήταν
άδεια.
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Έσο έτοιµος
Δεν ξέρετε εσείς. Ακούστε. Ανοίξτε αυτιά, µύτες, στόµατα,
κωλοτρυπίδες, ρουθούνια, και ακούστε. Ακούστε τον άρχοντα.
Μάθετε µπαλίτσα. Τα πάντα, όλα. Αρχίζω. Μερικές φορές όταν
ξαπλώνετε για να κοιµηθείτε, σκέφτεστε. Και φαντασιώνεστε
διάφορα. Μεταξύ άλλων αυτό. Ότι χτυπάει η πόρτα, ανοίγετε
και είναι η γειτόνισσα µε το µπέιµπι-ντολ και σας ζητάει
ζάχαρη γιατί της τελείωσε. Ότι χτυπάει η πόρτα και είναι η
διαχειρίστρια µε µπέιµπι-ντολ και σας ζητάει ζάχαρη γιατί
της τελείωσε και σας ζητάει να πληρώσετε τα κοινόχρηστα που
χρωστάτε. Εσείς λέτε ότι δεν έχετε τα χρήµατα κι εκείνη
λέει ότι θα τα βρείτε αλλιώς. Ότι χτυπάει η πόρτα και είναι
η Πάµελα Άντερσον µε µαγιό και σωσίβιο και λέει
«Ουπς! Ρονγκ απάρτµεντ». Ότι χτυπάει η πόρτα και είναι οι
Σπάις Γκερλς και θέλουν να τραγουδήσουν στο σαλόνι σας µόνο
για σας φορώντας µόνο το άρωµα τους. Ότι χτυπάει η πόρτα
και είναι η σέξι θεία του κολλητού σας ντυµένη µε
δερµάτινα, µαστίγια και τέτοια και σας λέει: «Θες να είµαι
η αφέντρα σου για απόψε;» Ότι χτυπάει η πόρτα κι εσείς
έχετε ήδη κοιµηθεί σαν µαλάκας και χάνετε την ευκαιρία να
γαµήσετε.
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Για όλους όσους δεν ήταν εκεί
Και έρχεται η µέρα. Και βάζει εκείνο το φόρεµα το στράπλες
µε τα λουλουδάκια. Και περιµένει στη γωνία του λιµανιού.
Και περιµένει. Της είχες πει θα ερχόσουν. Σίγουρα. Κι αυτή
περίµενε. Περίµενε. Περίµενε. Περίµενε... 32 νύχτες. Ένα
φόρεµα για κάθε νύχτα αναµονής. Ούτε την αναµονή της έµαθες
βέβαια. Τίποτα ποτέ δεν έµαθες, αφού ποτέ δεν ήρθες. 32
φορέµατα... 32 νύχτες αναµονής... Σε αυτό το σηµείο πρέπει
να βρεθεί και να ειπωθεί ένας λόγος για τον οποίο δεν
ήρθες.
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Copy paste 80’s
(Πάρε ύφος ξυνού µάγκα.) Άκου, δικιά µου, κουλάρισε, δεν
αράξαµε εδώ για αίσθηµα και λαβ, γουστάρω περπατησιά µαζί
σου στο έτσι να ’ούµε και πολύ µου πας κι άµα λάχει παρκάρω
µαζί σου όπου να ’ναι, κολλητή µου.
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Σε φιλώ όπως φιλιόµασταν
Έχει το στόµα άδειο κι όλο µιλάει. Μάλλον όχι. Δεν µιλάει
όλο. Πιο πολύ ακούει. Με το στόµα.
Την ώρα που πάει να πει κάτι, ν’ ανοίξει το στόµα, αυτή
ορµάει στο κενό και µπαίνει.
Τα δυο στόµατα τώρα ανοιχτά το ένα µέσα στο άλλο. Κάθονται.
Το ένα µέσα στο άλλο. Δεν κουνιούνται. Κοιτιούνται. Τα
στόµατα.
Το πάνω χείλος του, το πάνω χείλος της, το κάτω χείλος του,
το κάτω χείλος της. Δεν κουνιούνται. Όχι γλώσσες, όχι
δόντια, όχι τέτοια. Φαγώνονται. Ακίνητα. Τα στόµατα.
Κάθονται. Ανοιχτά το ένα µέσα στο άλλο. Θυµούνται.
Α! Αυτό που πήγαινε να πει ήταν: «Μόνο αυτό;»

45

Το άλλο κρεβάτι
Αυτή είναι ένας άνθρωπος. Το ένα κρεβάτι, στρώµα διπλό στο
πάτωµα. Το παντζούρι της µπαλκονόπορτας σχεδόν πάντα
κλειστό. Πράσινο. Από το παράθυρο βλέπει: µικρό δροµάκι,
µαύρο σκυλάκι, µπαλκόνι που µιµείται κήπο.
Χρώµατα: εκρού, ανοιχτό κίτρινο, άσπρο.
Το άλλο κρεβάτι διπλό, κάτι σαν σίδερο, καφέ, δερµάτινα
τελειώµατα. Από κάτω προηγούµενες ζωές. Από το παράθυρο:
ουρανοξύστες, φωτάκι-φάρος στην κορυφή, αυτοκινητόδροµος,
στάση λεωφορείου, φωνή λεωφορείου.
Χρώµατα: γκρι, γκρι. Μαξιλάρι το ίδιο.
Στο ένα κρεβάτι Μιχάλης, Μιχάλης, Μιχάλης, Χρήστος,
Βασίλης, Γιάννης, Σάκης, Μιχάλης, Μιχάλης, Benoit, Μιχάλης,
Χρήστος.
Στο άλλο κρεβάτι John, Andrew, Joe, Γιάννης, Richard,
Robin, Matthew. Όµως στον ύπνο της µόνο.
Στ’ αλήθεια µόνο όσοι ξεχνάει το κανονικό τους όνοµα.
Στο ένα κρεβάτι: αυτή τρέχει, τρέχει και την κυνηγάνε. Οι
κακοί. Πηδάει µπαλκόνια, ανοίγει πόρτες, κατεβαίνει σκάλες,
περνάει ταράτσες. Στο τέλος όλο γλιτώνει.
Στο άλλο κρεβάτι: όνειρα στα αγγλικά.
Στο ένα κρεβάτι ξυπνάει στις 10:30. Στο άλλο κρεβάτι στις
9. Τα Σάββατα 7:30. Το «ένα κρεβάτι» γίνεται το «άλλο
κρεβάτι», Σεπτέµβρη µε Νοέµβρη, Φλεβάρη µε Μάη. Τον ίδιο
καιρό το «άλλο κρεβάτι» γίνεται το «ένα κρεβάτι». Αυτή
πάντα ένας άνθρωπος.
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Μπου
Αυτό που µε εντυπωσιάζει εδώ είναι ότι έχει να χιονίσει
µέρες. Βρισκόµαστε στην καρδιά του βουνού. «Εµπρός µωρό
µου, κλείσ’το», είπε η Μαίρη και έσβησε το πορτατίφ. Εγώ
έκλεισα το βιβλίο και καθώς την πήδαγα φανταζόµουν
φάλαινες, αερόστατα, παραλίες µε γαλαζοπράσινα νερά,
καταπράσινα λιβάδια γεµάτα µαργαρίτες, χιονισµένα βουνά.
Όταν τελείωσα, σηκώθηκα και πέρασα στο διπλανό δωµάτιο.
Άνοιξα µια µπίρα και κάθησα στην καρέκλα που θέλει
φτιάξιµο. Κουνιέται το ένα της ποδάρι. Μπορεί να το φτιάξω
αύριο.
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Πολλά κακά για σένα
Είσαι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή µου. Το µόνο
που σε νοιάζει είναι αυτό που έχεις στο µυαλό σου. Πέρα από
αυτό, τίποτα. Αυτό ορίζει το ρυθµό και τη διάθεση του
κόσµου. Αν θέλεις, θέλουν όλοι, αν δε θες, δε θέλει κανείς.
Είσαι ο πιο εγωκεντρικός άνθρωπος στον κόσµο. Νοµίζεις ότι
το σύµπαν και το µυαλό σου είναι το ίδιο πράγµα. Ποτέ δε
νοιάστηκες ειλικρινά για κανένα. Πίνεις κρασιά, λες λόγια,
γεµίζεις σαλόνια, δωµάτια, κρεβάτια και µετά πουθενά. Α!
και έχεις πάντα πολλή δουλειά! Τόση πολλή που
ισοσταθµίζεται µε τη δουλειά όλου του κόσµου! Εννοώ εσύ και
όλος ο υπόλοιπος κόσµος µαζί έχετε την ίδια δουλειά! Όλα τα
κάνεις, τα γράφεις, τα λες, τα δείχνεις, τα σκέφτεσαι, τα
δουλεύεις. Αυτό κυρίως όταν αδιαφορείς για αυτόν που σου
µιλαει. Κυρίως τότε έχεις πολλή δουλειά. Αλλιώς, όχι και
τόσο. Εννοώ, τότε µπορείς να πεις: «Ναι, ευχαριστώ»,
«Ανυποµονώ να σε δω», «Όχι, δεν προλαβαίνω». Όταν όµως
αδιαφορείς, τότε είναι αβάσταχτη η δουλειά. Γιατί δουλειά
είναι το µυαλό σου. Αυτή η κινητήρια δύναµη του σύµπαντος.
Κι άλλα κι άλλα θέλω να πω πολλά κακά για σένα, τόσα που
δεν ξεκινάω καν. Είσαι ένα µαλακισµένο, αλαζονικό,
κακοµαθηµένο µουνί.
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Απορίες
Μ’ έχεις δει ποτέ ερωτικά;
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Count down
Seven...six...five...four...three...two...one...
(παύση)
Seven...six...five...four...three...two...one...
(παύση)
Seven...six...five...four...three...two...one...
(παύση)
Seven...six...five...four...three...two...one...
(παύση)
Seven...six...five...four...three...two...one...
(παύση)
It's the final countdown...
Seven...six...five...four...three...two...one...
Europe. 1987.
Νίκος Γκάλης. Θεός. Αργύρης Καµπούρης. Τίµιος γίγαντας.
Βεράντα. 5 ετών. Παλέ ντε Σπορ. Nick Galis. Greece legend.
Greece is first time champion of Europe 1987. Παναγιώτης
Γιαννάκης. Δράκος. Ο Γκάλης πίνει Αγνό. Συντριβάνι.
Οµόνοια. Ταξί. Περιπολικό. Σηµαία. Φάνης Χριστοδούλου.
Μπέµπης. Δάκρυα. Λιβέρης Ανδρίτσος. Γέλια. Μιχάλης
Ρωµανίδης. Οµόνοια. Πελαργός. Νίκος Φιλίππου. IBM computer.
HELLAS. Παναγιώτης Φασούλας. Αράχνη. Κούπα. Περικάρπιο.
Μουστάκι. Σαµπάνια. Κερκίδα. Νίκος Σταυρόπουλος. Οµόνοια.
Ένα παπί. Δύο κίτρινα αυτοκίνητα. ΕΛΛΑΣ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΗΣ. Κώστας Πολίτης. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. 1. 2. 3.
Φωνή Φίλιππου Συρίγου. Ο Γκάλης µε την µπάλα. 29
δευτερόλεπτα. Πάντα Γκάλης. 24 δευτερόλεπτα. 20
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δευτερόλεπτα τώρα. Ανδρίτσος. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει
η Ελληνική επίθεση. 7. 6. Ιωάννου. 5. Ελευθερώνεται. Το
σουτ. Ριµπάουντ ο Καµπούρης. Και φάουλ ο Γκοµπόροφ. Φάουλ ο
Γκοµπόροφ. 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόµα 4
δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καµπούρης κρατάει την πρόκριση στα
χέρια του. Με δύο βολές. Με δύο βολές. Που µπορούν να
στείλουν. Την ελληνική οµάδα. Την εθνική µας οµάδα στον
ουρανό. Ξανά η φάση. Το ριµπάουντ του Καµπούρη και το
καθαρό φάουλ του Γκοµπόροφ. Για να µην λένε. Για να µην
τυχόν πούνε οι Σοβιετικοί ότι δεν ήταν φάουλ. Τίποτα.
Τίποτα δεν µας σταµατά. Πραγµατικά είµαστε τόσο κοντά. Η
πρόκριση στα χέρια αυτού του τίµιου γίγαντα. Αργύρης
Καµπούρης. 101-102. Και µόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή µόνο
µην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα.
101-103. Θέλει προσοχή. Ο Βάλτερς για τον Γιοβάισας σε σουτ
τριών πόντων και η µπάλα έξω.
Φωνή Φίλιππου Συρίγου. Αυτός ο θρίαµβος έγινε. Απέναντι σε
κολοσσούς. Όπως η Γιουγκοσλαβία. Όπως η Ιταλία. Όπως η
Ισπανία. Κι όπως η Σοβιετική Ένωση των διακοσίων πενήντα
εκατοµµυρίων κατοίκων. Σκηνές πάλι απ’ την Οµόνοια. Και
τώρα απο το Παλέ ντε Σπορ. Η ΕΡΤ 1. Η ΕΡΤ 1 στη συνέχεια θα
προσπαθήσει όπως και τις προηγούµενες ηµέρες να σας. Θα
προσπαθήσει να σας παρουσιάσει όλες τις λεπτοµέρειες. Εδώ
θα πρέπει να σας αφήσω µόνο µε την εικόνα.
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Η µεγάλη στιγµή
Τώρα εσείς περιµένετε να σας έρθει.
Να φύγει από µένα, να ταξιδέψει στον αέρα, ας πούµε σαν
κύµατα και ξαφνικά µπαµ να σας έρθει.
Και να σας αλλάξει τη ζωή.
Να σας κάνει να αφήσετε τη γυναίκα σας.
Να σας δώσει στα χέρια το εισιτήριο για το Ίλεος.
Να σας αγοράσει το ποδηλατάκι που θέλατε µικρός.
Όταν ξεκινήσατε το πρωί δεν ξέρατε τι σας περιµένει, αλλά
από τη στιγµή που µπήκατε εδώ µέσα µπήκατε σιγά σιγά και
στο νόηµα.
Περιµένατε υποµονετικά τόσα λεπτά, το νιώθατε να πλησιάζει,
αντέξατε όλα τα προηγούµενα και τώρα µε χαρά σας ανακοινώνω
ότι έφτασε η στιγµή.
Λοιπόν ετοιµαστείτε.
Αναπνοή:
3
2
1
Πάρτε το.
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Όλα θα περάσουν
Ο βασιλιάς Σολοµώντας ήταν πολύ άγριος µε όλους και µε τον
ίδιο του τον εαυτό φυσικά. Για ένα µικρό λάθος που έκανε ο
υπηρέτης όταν λογάριαζε τα χρήµατα, έδωσε εντολή να τον
σκοτώσουν. Όταν µετά τα ξαναµέτρησε και έκανε κι ο ίδιος
λάθος, αυτοµαστιγώθηκε µέχρι θανάτου. Στα δαχτυλίδια του
από µέσα έγραφε: «Όλα θα περάσουν».
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Ο Αντώνης
ΟK. Εντάξει. Ξεκινάµε µε τα γνωστά. Είσαι παντρεµένος 5
χρόνια µε τη Μαρία. Είναι ξανθιά, τα ’χετε από το Λύκειο, η
κλασική ροµαντική ιστορία. Ο πρώτος σου έρωτας, η πρώτη σου
φορά, η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Σε λένε Αντώνη και
δεν είσαι όπως ήσουν στο Λύκειο. Έχεις πάρει κιλά, έχεις
κάνει καραφλίτσα και τέτοια. Κι η Μαρία δεν πάει πίσω...
όχι καραφλίτσα, αλλά από κιλά καλά πάει. Είναι κοµµώτρια ή
δασκάλα ή ταµίας. Μεγάλο όνειρο κι απωθηµένο της ήταν να
γίνει χορεύτρια ή διαφηµίστρια ή ψυχολόγος. Είναι 31 αλλά
µοιάζει 38. Εσύ Αντώνη είσαι πυροσβέστης ή ταξιτζής ή
επιχειρηµατίας. Μεγάλο σου όνειρο και απωθηµένο ήταν να
γίνεις κιθαρίστας ή ντράµερ ή Γκάλης. Είσαι 32 αλλά
µοιάζεις µε 37. Είστε παντρεµένοι 5 χρόνια και έχετε µια
κόρη 7 ετών. Τη λένε Αµαλία και θέλει να γίνει κολυµβήτρια.
Να πάει στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Χονγκ-Κονγκ του 2024.
Θέλει να ανέβει στο βάθρο και να ακούσει τον εθνικό ύµνο
και να δακρύσει και να είναι τυλιγµένη µε την ελληνική
σηµαία. Και να κάνει το γύρο του θριάµβου. Ή µάλλον εσύ θες
αφού εσύ την έγραψες στο κολυµβητήριο. Εκείνη ήθελε να
γραφτεί στο ποδόσφαιρο. Προς το παρόν είσαι στην παιδική
χαρά. Κάθεσαι στο παγκάκι και πίνεις φρέντο. Όχι φραπέ όπως
παλιά, πειράζει το στοµάχι. Ή µάλλον όχι. Πίνεις φραπέ όπως
πάντα. Κλασικά. Αµετακίνητος. Είσαι άρχοντας. Η Αµαλία
κάνει τσουλήθρα, τραµπάλα, κούνια και κυλιέται στο χορτάρι
σαν το παιδί τής διαφήµισης µε το δύσκολο λεκέ στο ρούχο.
Τριγύρω της άλλα παιδάκια. Η Άννα, η Μαρία, η Άλκηστις, η
Δόµνα, η Γεωργία, η Χαρά (όχι, η Χαρά αγνοείται, όπως κι
εσύ αγνοείς ότι σε 2 χρόνια, 3 µήνες και 1 µέρα στις 3 το
µεσηµέρι ακριβώς θα βρεθείς σε µια παραλία µε συννεφιά και
ψιλόβροχο και θα αλλάξει η ζωή σου για πάντα).
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Είµαστε πολλοί
Διάδροµος στενός, είµαστε πολλοί.
Ένας κλέφτης πυροβολεί, πέφτω κάτω. «Με πυροβόλησαν στην
πλάτη, θα πεθάνω σε λίγο», σκέφτοµαι.
Όταν φεύγει για τα καλά, πάω να σηκωθώ.
Βλέπω στην πλάτη αίµατα, αιµορραγώ.
Μετά η µάνα µε πάει σε νοσοκοµείο, σ’ ένα Χριστιανικό που
να έχω ασφάλεια, που να µην πληρώσουµε.
Με το που µπαίνω, λέω στο γιατρό πεθαίνω.
Αυτός, κτηνίατρος, γιατρεύει ένα σκυλάκι από σπίτι.
Του λέω πεθαίνω, δε δίνει πολλή σηµασία.
Μετά µου λέει θα γίνω καλά, κάνει χιούµορ, είναι καλός.
Του λέω θα πονέσω; Δε γίνεται ολική νάρκωση;
Δε γίνεται αλλά θα ζήσεις. Μου βάζει ένα χοντρό συρραπτικό.
Εντάξει, απλά κοίτα, µου λέει, τα πόδια σου…
Τα κοιτάω, το αριστερό στραβό. Θα ξαναπερπατήσω;
Θα είµαι κουτσή για πάντα; Αν κάνω πλαστική;
Ο γιατρός είναι χριστιανός δεν κάνει τέτοιες εγχειρήσεις
και διαφωνεί κάθετα.
Σ’ ένα αεροδρόµιο βρίσκω το Μιχάλη στο τηλέφωνο, του λέω:
κάτι τραγικό, σήµερα πέθανα.
Μετά: Αχ, τώρα δε θα βγαίνω έξω δηλαδή;
Ο µπαµπάς στον αδερφό: Κάνεις το καλύτερο που µένεις µέσα
στο σπίτι, ο καφές φτιάχνεται έτσι ωραίος. Ο αδερφός
συµφωνεί, εγώ διαφωνώ, τι σ’ όλη τη ζωή µου τώρα θα
φοβάµαι;
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οι πολύ κακοί
Πού ήσουν; Τί σου έχω πει;
Το καταλαβαίνεις πως θα µπορούσαν να σε πάρουν;
Και µετά, ΠΑΕΙ. Δε θα µε δεις ποτέ ξανά!
Δεν αστειεύονται αυτοί.. είναι πολύ κακοί
Για να ξαναβγείς απ' αυτή την πόρτα θα µου λες πού πας,
γιατί, για πόση ώρα, το κατάλαβες;
Αλλιώς θα φας χαστούκι, το κατάλαβες;
Ανοίγει µε τα κλειδιά και το σέρνει µέσα
Από την οθόνη σας µαθαίνετε ότι η γυναίκα που στέκεται
µπροστά σας, λέγεται Τζεην.
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Σπασµένα αυγά που συναρµολογούνται
Λοιπον ελατε. Σας ξερω τωρα µην κανετε ναζια, αφου
αγαπιεστε. Ελα,ελατε πιο κοντα. Πιο κοντα. Ελα ,δωσε ενα
φιλακι στο µαγουλο. Και εσυ. Ελα πες σε αγαπαω. Πες συγνωµη
δε θα το ξανακανω. Ε µα τωρα. Γιατι χανουµε το χρονο µας
ετσι αδικα? Κοιτα που καθοµαστε ολοι εδω και περιµενουµε
εσας. Κριµα δεν ειναι; ενα φιλακι ντε. Και ενα συγνωµη. Δε
σας ζηταµε και κατι φοβερο. Ελα µια τελευταια
προσπαθεια.Εγω στη θεση σας το µονο που θα ηθελα θα ηταν να
ειµαστε µαζι και αγαπηµενοι.Τιποτ'αλλο.Αυτο µονο.Και αν
ερθει τωρα ενας λυκος και σας φαει; Τι θα γινει; Κρίµα δε
θα είναι να είστε έτσι; Λοιπόν ελάτε! Φιληθείτε αλλιώς θα
φύγω και θα µείνετε µόνοι. Μόνοι.
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Ανορθόδοξες βιογραφίες στη σειρά ή Τα
Βιογραφικά
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Ιωάννα Ασηµακοπούλου: Την φωνάζουν Ιωάννα Ασηµακοπούλου ή
Ζωζώ Μιλού ή Ασηµάκης ο καλός, γεννήθηκε στις 20/10/1983 ή
στις 2/2/2 ή στις 20/10/82 στην Ιταλία ή στο Καστελόριζο ή
στην Αργεντινή. Σπουδάζει στο Φ.Π.Ψ. (πρόγραµµα ψυχολογίας)
στη φιλοσοφική και είναι στο 3ο έτος της δραµατικής σχολής
του Εµπρός, θέατρο-εργαστήριο ή κινηµατογράφο στη Μαδρίτη ή
δουλεύει σαν αρχαιολόγος ψάχνοντας µε εµµονή να βρει ή
ό,τι έχει αποµείνει να βρεθεί από τους ναούς των Ίνκας στο
Περού ή από τις πυραµίδες της Αιγύπτου ή να βρει ολόκληρη
την χαµένη Ατλαντίδα. Το 2006-07 συµµετείχε
στις παράστασεις Δωδέκατη νύχτα ή ό,τι θελήσετε που ανέβηκε
στο Θέατρο του Νέου Κόσµου σε σκηνοθεσία Ελένης
Γεωργοπούλου και στον Οδηγό επιβίωσης που ανέβηκε στην
Πινακοθήκη της Σύρου από την οµάδα Πόλις ή στο The show
must go on του Jerome Bel ή σε όλες τις ταινίες του
Αλµοδοβάρ σε µικρούς και µεγάλους αλλά πάντα καθοριστικούς
ρόλους. Έχει συµµετάσχει σε σεµινάρια µε την Αγγελική
Στελλάτου, την Lorna Marshal και τον Ακύλλα Καραζήση ή στο
τελευταίο σεµινάριο του Bergman για υποκριτική µπροστά στην
κάµερα ή µε τον Peter Brook στην Αφρική. Όνειρό της να
συνεχίσει τις θεατρικές σπουδές της στο εξωτερικό και να
ζήσει έξω πολλά χρόνια σε µια σοφίτα µε παράθυρο στη σκεπή
και απεριόριστη θέα ή να εγκατασταθεί µόνιµα
στο Καστελόριζο να φτιάχνει βάρκες και καΐκια ή να ανοίξει
ένα youth hostel µε λίγα δωµάτια στην Κωνσταντινούπολη…
(συνεχιζεται…)
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Μπάµπης Γαλιατσάτος: Θα είχε γεννηθεί στη Βενεζουέλα το
1968 από τη Γιολάντα και µέχρι τώρα (καλώς εχόντων των
πραγµάτων)
θα
είχε
ανοίξει
το
µπουρδέλο
που
πάντα
ονειρευόταν εκείνη. Αντί γι’ αυτό γεννήθηκε 3.200kg στο
µαιευτήριο «Λητώ» και τώρα είναι τριτοετής στη δραµατική
σχολή του Εθνικού θεάτρου. Κανονικά όλα οδηγούσαν στο να µη
γεννηθεί (σεισµός στην Κεφαλλονιά, τοστάδικο στη Μενάνδρου,
ναυτικός Λευτέρης, ντροπαλή Τάνια) αλλά κάτι πήγε στραβά.
Έχει παίξει στις παραστάσεις Βρέχει του Ακύλλα Καραζήση
(εκείνος µε το µοβ πουκάµισο), Περιπέτεια στην πόλη και
στην εξοχή του Ακύλλα Καραζήση (εκείνος που δε µιλούσε
καθόλου), Βορρά και Νότε, τρέξτε της Βίλιας Χατζοπούλου
(εκείνος που χτύπησε τη µέση του κι ακόµα τον πονάει), Η
νύχτα µόλις πριν από τα δάση του Θέµελη Γλυνάτση (εκείνος,
δεν υπήρχε άλλος), Ο Πίθηκος Ξουθ της Έλενας Τιµπλαλέξη
(εκείνος µε την καµπαρντίνα που µετά έκλεψε) και Και απόψε
αυτοσχεδιάζουµε του Ευδόκιµου Τσολακίδη (εκείνος). Το
καλοκαίρι του 2010 θα κάνει µάλλον πρόβες µε τον Christoph
Marthaler, αλλά µη βγει παραέξω. Έχει σκηνοθετήσει τους
Αναστασία, Σοφία, Πάνο, Ζωή, Έµη, Γιώργο, Γιώργο, Μιχάλη,
Ηρώ2, Δηµήτρη, Δηµήτρη, Βάσια, Νίκη, Κατερίνα, Γιάννη στις
παραστάσεις Αφρικανικό χωριό, Πράσινη ζέµπρα και Μηχανή
Άµλετ και όλα αυτά µόνο σε οκτώ πρόβες. Έχει δώσει τρεις
φορές για το Proficiency του Cambridge, παρόλο που θα
µπορούσε να το πάρει µε την πρώτη. Σήµερα αν είχε χρόνο θα
είχε τρία παιδιά.
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Δανάη Θεοδωρίδου ή Κυριακή σκέτο (αλλά τη φωνάζουν Κέλλυ) ή
Sophie C.(όταν µιλάει γαλλικά) ή D. Gob (µετά το γάµο της):
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και στις Βρυξέλλες. Σπούδασε
ελληνική φιλολογία και γλωσσολογία στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, υποκριτική στη Δραµατική Σχολή
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και χορό στην
P.A.R.T.S. των Βρυξελλών (ξαπλωµένη µε τα µάτια κλειστά στο
κρεβάτι της, µετά τις 2 πµ). Δούλεψε ως ηθοποιός στο
θέατρο, στην τηλεόραση, στον κινηµατογράφο, στα µπαρ, στους
δρόµους και στο ίντερνετ, στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία,
στο Λος Άντζελες, στο Βέλγιο και στην Αυστραλία.
Παρακολούθησε σεµινάρια υποκριτικής, χορού και περφόρµανς
στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και στον ύπνο της. Είναι
υποψήφια διδάκτωρ και λέκτορας του τµήµατος Drama, Theatre
and Performance Studies του Πανεπιστηµίου Roehampton του
Λονδίνου αλλά θα µπορούσε να είναι Sterling Professor of
Theatre στο Πανεπιστήµιο του Yale, αν είχε γεννηθεί περίπου
40 χρόνια πριν (και άντρας και Αµερικάνος). Είναι ιδρυτικό
µέλος της Οµάδας 5 αλλά θα µπορούσε να είναι ιδρυτικό µέλος
της οµάδας Forced Entertainment, αν είχε γεννηθεί 16 χρόνια
πριν στην Αγγλία (και αν ήταν αλήθεια ότι πιάνουν οι
πεισµατικές ευχές των Σαββατογεννηµένων).
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Ευθύµης Θέου: Γεννήθηκε το 1980 στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα
µπορούσε να µην έχει γεννηθεί καθόλου ή θα µπορούσε να έχει
γεννηθεί Ξάφω το 1975 στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης ή Аркадий
το 1912 στη Μόσχα. Σπούδασε προϊστορική αρχαιολογία στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης και θέατρο στο Ωδείο Αθηνών αλλά θα
µπορούσε να σπουδάσει θέατρο στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και
αρχαιολογία στο Ωδείο Αθηνών ή µόνο ένα από τα δύο ή κανένα
από τα δύο. Για πέντε χρόνια δούλεψε σε οµάδες θεάτρου στη
Θεσσαλονίκη και στο Ρέθυµνο και στη συνέχεια αλλά θα
µπορούσε αυτή η φράση να µην έχει το στη συνέχεια, θα
µπορούσε να σταµατάει στο Ρέθυµνο ή στο Θεσσαλονίκη ή στο
δούλεψε. Ήταν βοηθός σκηνοθέτη το 2007 στην Κόκκινη
Σκουφίτσα (σκην. Αργυρώ Χιώτη) στο Θέατρο Αµόρε, αλλά θα
µπορούσε να είναι βοηθός στη Βοσκοπούλα έναν όροφο πιο πάνω
ή στο Κουαρτέτο µε την Isabelle Huppert 2.583 χλµ. δυτικά ή
στον Μπλέ Δράκο του Robert Lepage 11.908 ναυτικά µίλια
ανατολικά. Πήρε ή και δεν πήρε µέρος στο Ο χορός της
µοναχικής καρδιάς, Cannabis Indica/Patria Graeca, σκην. Α.
Καραζήση (Εθνικό Θέατρο),
Ροµπέρτο Τσούκο, σκην. Ε.
Θεοδώρου (Εθνικό Θέατρο), Ροµπέρτο Τσούκο, σκην. P.Stein
(Schaubühne), Άγριοι- Ο άνδρας µε τα θλιµµένα µάτια, σκην.
Ε. Λυγίζος (Θέατρο Αµόρε), 50'00" - Διηγήµατα, σκην. Δ.
Θεοδωρίδου (Θέατρο του Νέου Κόσµου), Σινεµά ο Παράδεισος,
σκην. Giuseppe Tornatore, Καλαυρεία (Ιερό του Ποσειδώνα,
Καλαυρεία Πόρος), 2001, Οδύσσεια του Διαστήµατος, σκην.
Stanley Kubrick, Η κυρία µε τη στρυχνίνη (Χίλτον), Silence,
σκην. Α. Χιώτη (104), Χορός των θεριστών (Αγ. Τριάδα,
Κρήτη), Star Wars, σκην. S. Spielberg, Η Γένεσις Νο 1.
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Παναγιώτης Κατσώλης: Έχουµε και λέµε. Ονοµάζεται Παναγιώτης
Κατσώλης αλλά θα µπορούσε να λέγεται Αισχύλος ή Άδης ή
Notis. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Αλλά θα µπορούσε να
έχει γεννηθεί στο Λος Άντζελες το 1980 ή στη Βηθλεέµ το 0 ή
στην Χαβάη χθές. Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής
Δραµατικής Τέχνης Ωδείου Αθηνών (2008). Αλλά θα µπορούσε να
είχε σπουδάσει ψυχολογία στο Παρίσι ή να ήταν πυροσβέστης
στον Καναδά ή ένας από τους 300 του Λεωνίδα. Συµµετείχε
στις παραστάσεις: Βρέχει της Βίλιας Χατζοπούλου (σκην.
Ακύλλας Καραζήσης, Σχολείον / Φεστιβάλ Αθηνών, 2007), Ο
ζητιάνος
και
η
χρυσή
κλειδαρότρυπα
της
Μαριβίτας
Γραµµατικάκη (σκην. Ντίνα Βερυκίου, Ιανός, 2008), Το
δρακούδι της Suzanne Lebeau (σκην. Αργύρης Ξάφης, Μικρή
Πόρτα
/ ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας / ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, 2008-2009),
50΄00΄΄- διηγήµατα της Οµάδας 5 (σκην. Δανάη Θεοδωρίδου,
Θέατρο του Νέου Κόσµου - Φεστιβάλ Devised Theatre, 2009).
Αλλά θα µπορούσε και να µην συµµετείχε. Σκηνοθέτησε και
έπαιξε στις παραστάσεις: Ο Ντάνυ και η βαθιά γαλάζια
θάλασσα του John Patrick Shanley (σκην. από κοινού µε τη
Βίκυ Χατζοπούλου, ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, 2008), Ο κύριος Ζ,
περφόρµανς βασισµένη σε απόσπασµα του ποιήµατος του T.S
Elliot Έρηµη Χώρα (Cantina Social / 1st Little Tiny Theatre
Festival “Can’tina”, 2008). Αλλά θα µπορούσε να έχει
σκηνοθετήσει την Ορέστεια του Αισχύλου το 1903, η οποία
υπήρξε αφορµή να ξεσπάσει µακρόχρονη γλωσσική αντιπαράθεση,
ή την Ηλέκτρα του Σοφοκλή το 1938, η οποία ήταν η πρώτη
παράσταση αρχαίου δράµατος µετά την αρχαιότητα στην
Επίδαυρο, ή τους Πέρσες του Αισχύλου το 2014 στο γκαράζ του
φίλου του Στέφανου στο Παγκράτι (σκην. από κοινού µε τη
µαµά του Καίτη). Έλαβε µέρος στην ταινία Στα όρια (σκην.
Σάββας Καρύδας, 2007) και στην µικρού µήκους Το πείραµα
(σκην. Ανδρέας Βακαλιός, The 48 Hour Film Project Athens
2008). Αλλά θα µπορούσε να έχει λάβει µέρος στις (ταινίες):
Ladri di Biciclette (σκην. Vittorio De Sica, 1948), 8 ½
(σκην. Federico Fellini, 1963), Φανερός πράκτορ 000 (σκην.
Θανάση Βέγγου, 1967), La grande bouffe (σκην. Marco
Ferreri, 1973), Annie Hall (σκην. Woody Allen, 1977), My
left foot (σκην. Jim Sheridan, 1989), Goodfellas (σκην.
Martin Scorsese, 1990), Scent of a woman (σκην. Martin
Brest, 1992), In the name of the father (σκην. Jim
Sheridan, 1993), Funny games (σκην. Michael Haneke, 1997),
Requiem for a dream (σκην. Darren Aronofsky, 2000), La
pianist
(σκην.
Michael
Haneke,
2001),
Δύσκολοι
αποχαιρετισµοί:
ο
µπαµπάς
µου
(σκην.
Πέννυς
Παναγιωτοπούλου, 2002), Dogville (σκην. Lars Von Trier,
2003), Old boy (σκην. Chan-wook Park, 2003), Kill Bill
vol.1 (σκην. Quentin Tarantino, 2003), Der freie Wille
(σκην. Jurgen Vogel, 2006), The reader (σκην. Stephen
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Daldry, 2008). Στο ραδιόφωνο συµµετείχε στις παραστάσεις:
Εκυρά του Τερέντιου (Πάµφιλος) και Ιππόλυτος ή Φαίδρα του
Σενέκα (Ιππόλυτος), που ακούστηκαν στο Τρίτο Πρόγραµµα της
ΕΡΤ (2007). Αλλά θα µπορούσαν να µην είχαν ακουστεί. Στην
τηλεόραση έπαιξε στη σειρά Ματωµένα χώµατα (σκην. Κώστας
Κουτσοµύτης, Alpha, 2008). Αλλά θα µπορούσε να είχε παίξει
στις
(σειρές):
Οι
απαράδεκτοι
(σκην.
Δηµήτρης
Παπακωνσταντής και Ανδρέας Ρήγας, 1990–1992), Married with
children (σκην. θα µπορούσε να είναι ένας αλλά είναι 6,
1987–1997), Friends (σκην. θα µπορούσε να είναι ένας αλλά
είναι 18, 1994–2004), Angels in America (σκην. Mice
Nichols, 2003). Είναι ιδρυτικό µέλος της Οµάδας 5, που
επιχορηγήθηκε το 2009 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Ινστιτούτο Νεολαίας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς για
το πρόγραµµα Διηγήµατα. Αλλά θα µπορούσε να είναι (ιδρυτικό
µέλος) της οµάδας 4 που δεν επιχορηγήθηκε από κανέναν.
Τέλος, θα µπορούσε να είχε παίξει στο βιντεοκλίπ του
τραγουδιού Bad του Michael Jackson ή να έχει γράψει τη
µουσική τίτλων της σειράς Το ρετιρέ.
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Θεανώ Μεταξά:(Έκανε ή/και δεν έκανε.) Γεννήθηκε στη Ζυρίχη
Ελβετίας ή στον Αµαζόνιο πάνω σ’ ένα δέντρο. Αποφοίτησε από
τη δραµατική σχολή Δήλος της Δ. Χατούπη και τη σχολή της
Μαρίκας Κοτοπούλη. Συµµετείχε σε workshop στο Grotowski
center της Πολωνίας ή στο θεατρικό εργαστήρι του Grotowski
όπου ερµήνευσε όλους τους γυναικείους ρόλους στην
παράσταση Ακρόπολις. Είναι µέλος της οµάδας Δρόµος µε
δέντρα της Μάρθας Φριντζήλα και της οµάδας µπάσκετ
Ευρυάλης. Έχει παίξει στην παράσταση Αίας του Σοφοκλή σε
σκηνοθεσία Μ. Φριντζήλα στο Εθνικό Θέατρο και στον
πανηγυρικό αγώνα Ajax-Ευρυάλη. Με την παράσταση Σκορπιός
και βάτραχος σε σκην. Β. Μαυρογεωργίου συµµετείχε στο
φεστιβάλ δια-Ροές ή στο φεστιβάλ του Εδιµβούργου και στο
φεστιβάλ στο Ζάγκρεµπ. Έπαιξε στην παράσταση Ο χορός της
µοναχικής καρδιάς - cannabis indica patria graeca του
Ακύλλα Καραζήση στο Εθνικό Θέατρο. Και αξίζει να σηµειωθεί
ότι µε τη Μαρία Σκουλά, τη Maria Schneider και όλο το θίασο
έκανε περιοδεία σε όλο τον κόσµο για έξι χρόνια. Στον
κινηµατογράφο δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία El
Greco του Γ. Σµαραγδή, όµως και στην ταινία Το τσεκούρι του
Γαβρά, στο Χαρτζιλίκι του François Truffaut και στο Dear
Wendy του Thomas Vinterberg, όπου έπαιζε κιόλας. Έχει κάνει
τις περφόρµανς Air-bus, σε αστικά λεωφορεία στην Αθήνα, και
Ψάρεµα στην Οµόνοια. Ζει στο Κουκάκι ή στο Μανχάταν, την
Κοπεγχάγη, το Βερολίνο και στο σπήλαιο Lascaux.
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Σάκης Μπιρµπίλης ή Sakis Birbilis ή Sakis: Φώτισε αρχικά τη
ζωή των γονιών του. Σπούδασε στο τµήµα ΕικονοληπτώνΦωτογράφων της Σχολής Κινηµατογράφου Λ. Σταυράκου όπου και
αρίστευσε, αλλά θα µπορούσε να µην έχει αριστεύσει, θα
µπορούσε να τα ’χει παρατήσει και να έχει φύγει road trip
στην Αγγλία και να φωτίσει µερικά από τα πρώτα live των
Porcupine tree και να είναι πλέον ο αποκλειστικός
σχεδιαστής φώτισµών του David Gilmour τα τελευταία χρόνια
σε Ευρώπη και Ασία ή θα µπορούσε να έχει γεννηθεί το 1882
και να είναι µαθητευόµενος του Adolphe Appia. Αντ’ αυτού
έµεινε στην Αθήνα και φώτισε τους: Αγγελική Στελλάτου (λίγο
πριν ( ) λίγο µετά, σε σύλληψη-χορογραφία Α. Στελλάτου –
Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006,
Καν.ίβ.αλοι), Β. Θεοδωρόπουλο (Εχθροί εξ αίµατος του Αρκά,
Motortown του Σάιµον Στήβενς, Καθόλου καλά της Ούρσουλα
Ράνι Σάρµα, Οθέλλος του Σαίξπηρ – Ηρώδειο, Οι σεξουαλικές
νευρώσεις των γονιών µας του Λ. Μπαίρφους), Σοφία Σπυράτου
(Εν τω µηνί αθήρ), Τζένη Αργυρίου (See you in Walhalla), Δ.
Λιγνάδη (Έρως θηλυκρατής – Μικρή Επίδαυρος, Δόκτωρ
Φάουστους του Μάρλοου – Νέα Σκηνή Εθνικού Θεάτρου, Ορέστεια
του Αισχύλου, Βιοµαγεία της Μ. Κάλµπαρη – Πειραµατική Σκηνή
Εθνικού Θεάτρου), Μ. Λυµπεροπούλου, (Τέλος του παιχνιδιού
του Σ. Μπέκετ, Ο εχθρός του ποιητή του Γ. Χειµωνά, Στον
προορισµό του Τ. Μπέρνχαρτ, Τζόρνταν των Α. Ρέυνολντς - Μ.
Μπουφίνι), Δ. Τάρλοου (Ολεάννα του Ντ. Μάµετ), Α. Ρήγα (Το
δώρο και Μπαµπά µην ξαναπεθάνεις Παρασκευή των Α. Ρήγα & Δ.
Αποστόλου), Κάρµεν Ρουγγέρη (Ο Μάγος του Οζ του Φ. Μπάουµ,
Πινόκιο του Κάρλο Κολόντι), Γ. Κακλέα (Το ηµέρωµα της
στρίγκλας του Σαίξπηρ), Τ. Λύγαρη (Χάρισµα: η συµµετρία της
αρµονίας, Θέλετε δέντρ’ ανθίσετε, θέλετε µαραθείτε, Η ωραία
θυµωµένη της Λ. Διβάνη, Υπ’ ατµόν – Το Τρένο στο Ρουφ), Στ.
Φασουλή (Τρεις φορές γυναίκα του Ν. Σάιµον, Τα Καµένα
Βούρλα της Δ. Παπαδοπούλου), Π. Ζούλια (Οι δύο ορφανές των
Α. Ντ’ Ενερύ και Ε. Κορµόν, Το φάντασµα της Όπερας Νο 2 του
Γκ. Λερού), Κ. Καπελώνη (Οι γυναίκες στη θάλασσα του Π.
Μέντη – Θέατρο Τέχνης), Μ. Κουγιουµτζή (Οιδίπους επί Κολωνώ
του Σοφοκλή – Επίδαυρος), Ε. Θεοδώρου (Τίποτα δικό µου του
Ε. Μποντ, Ηλέκτρα του Σοφοκλή – Νέα Σκηνή Εθνικού Θεάτρου,
Δεσποινίς Τζούλια του Στρίντµπεργκ, Σηµειώσεις σε φύλλα που
πέφτουν του Αγιάµπ Χαν Ντιν), Jane McCulloch (Duke
Ellington’s Sacred Songs µε την Jessye Norman – Επίδαυρος),
Σ. Πέππα (Κεκλεισµένων των θυρών του Σαρτρ), Ρ. Πατεράκη (Ο
πελεκάνος του Στρίντµπεργκ), Δ. Παπαδόπουλο (Λευκές νύχτες
του Ντοστογιέφσκι) και πολλούς άλλους.
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