
Απομόνωςθ ολοταχϊσ 

Από τον παλιό πολυπλθκι χορό ςτο ςφγχρονο μονόπρακτο 

 

Από τθ ςτιγμι τθσ γζννθςθσ 

-ι μάλλον πιο πριν- 

από τθ ςτιγμι τθσ ςφλλθψθσ 

νιϊκει. 

Λυπάται και χαίρεται.  

Κλαίει και γελά ακόμα και μζςα ςτθν κοιλιά τθσ μάνασ του. 

Άρα δε νιϊκει απλϊσ, μα το εκφράηει κιόλασ. 

Κι εκεί είναι όλο το παιχνίδι. 

Ρριν ακόμα γεννθκεί, ο μόνοσ τρόποσ μιασ ηωισ που να αξίηει να βιϊςει, είναι εκεί 

και τον προςτάηει: 

«Πτι και να ςκεφτείσ, ότι και να νιϊςεισ βγάλτο ζξω. 

Γράψτο, τραγοφδα το, ι παίξτο. 

Δϊςε του ηωι.» 

 

Και κάπωσ ζτςι ξεκίνθςαν όλα 

είτε ιςτορικά ςτο μεγάλο ςφνολο, 

είτε ςτθν ςφντομθ προςωπικι μασ διαδρομι. 

Από τθ γιορτι τθσ ζκφραςθσ τθσ αρχαίασ τραγωδίασ ι κωμωδίασ, με τουσ πολλοφσ 

πρωταγωνιςτζσ και τουσ ακόμα περιςςότερουσ χορωδοφσ, ςτα ςφγχρονα 

μονόπρακτα. 

Από τον κυκλωτικό χορό κάτω από τον πλάτανο ςτθν πλατεία του χωριοφ και τισ 

πολυφωνικζσ χορωδίεσ και ορχιςτρεσ, ςτο μοναχικό ςόλο ενόσ γνϊριμου και 

ςυνικωσ μελαγχολικοφ Νάρκιςςου. 

Τον βλζπω να κοιτάηει το είδωλό του αμιχανα,  

πότε ςτον κακρζπτθ και πότε ςτθν επιφάνεια του νεροφ. 

Άραγε αξίηει να ςυνεχίηει ι μιπωσ να πζςει να πνιγεί; 

Να χακεί ςτθν αλικεια τθσ μοναξιάσ του… 

Τον βλζπω να ςτζκει μπροςτά ςε ζνα κουτί. 

Δεν ςκζφτεται, οφτε κρίνει. 

Δεν γελάει κι οφτε τραγουδάει, οφτε χορεφει. 

Αντ’ αυτοφ εξουςιοδοτεί τον κάκε Σπφρο Ραπαδόπουλο. 

Και το χειρότερο: Δεν μπορεί πια να αντιλθφκεί ότι δεν είναι «ςτθν υγειά μασ…» 

Η υγεία μόνο με τθν αλικεια -ι τουλάχιςτον με τθν ελπίδα- τθσ πραγματικισ 

φπαρξθσ και ςυνφπαρξθσ ςτινει χορό και κάνει χωριό.   

Η υγεία με τθ μοναξιά δεν πάνε μαηί.  Τζλοσ. 

 

Τον βλζπω και ςτισ προςωπικζσ μασ διαδρομζσ.  

Κάποτε μασ άρεςαν τα πάρτυ! 



Μασ άρεςε θ ςτιγμι εκείνθ του παιχνιδιοφ που μοιράηεισ. 

Μασ άρεςε το παιχνίδι. 

Ήμαςταν ακόμα παιδιά. 

Τϊρα χαλάςαμε. 

Το παιδί μζςα μασ ζχει φοβθκεί. 

Κρυμμζνο, υποτιμθμζνο και προδομζνο, 

κυμάται και δακρφηει. 

Θυμάται όλεσ τισ «μεγάλεσ του ςτιγμζσ». 

Μία προσ μία! 

 

Το πρϊτο ςχολικό ςυγκρότθμα. 

Τότε που ο ιχοσ του ενόσ ςυνταίριαηε με εκείνον του άλλου. 

Φάλτςοι ξεφάλτςοι, τόςο μποροφςαμε.  Αυτοί ιμαςταν. 

Κι αν δεν ταιριάηαμε απολφτωσ,  

εκκζταμε, ςεβόμαςταν και χαιρόμαςταν τισ διαφορζσ μασ.   

Κι αν δεν ζρχονταν πολλοί να μασ ακοφςουν δε μασ πείραηε. 

Λίγοι, μα καλοί. 

Κι φςτερα, «εμείσ το κάνουμε για μασ». 

Τόςο απλό - τόςο αρκετό. 

 

Λίγο μετά, το παιδί κυμάται κάτι που ο λόγοσ αδυνατεί να περιγράψει. 

Ήταν τότε που τόλμθςε να τθσ ηθτιςει να χορζψουν. 

Είχε περάςει θ ϊρα και ζπαιηαν τα μπλουη. 

Κάκονταν απζναντί του. 

Κατακόκκινο, μζςα ςτθ ντροπι, 

μα χωρίσ να μπορεί να κάνει και αλλιϊσ, 

ζτεινε το χζρι του. 

Εκείνθ χαμογζλαςε. 

Ζτςι απλά. 

Ξεκίνθςαν να χορεφουν. 

Ζτςι απλά ξεκίνθςε ο χορόσ μίασ ηωισ. 

Κι φςτερα, βλζπω το παιδί να κυμάται και να δακρφηει. 

 

Και κάπωσ ζτςι, πωσ αλικεια αλλάξαμε και χακικαμε και χαλάςαμε τόςο, 

είτε ιςτορικά ςτο μεγάλο ςφνολο, 

είτε ςτθν ςφντομθ προςωπικι μασ διαδρομι; 

Βλζπω τθ μοναξιά του κακενόσ μασ και ςυνεχίηω τον δικό μου μονόλογο: 

Ππωσ πρόςταηε ο εκ γενετισ δικόσ μου τρόποσ,  

μιλοφςα και τραγουδοφςα τισ ιδζεσ, τα ςυναιςκιματα, τθ ηωι. 

Μα αυτι θ ςυναυλία, μα αυτι θ κεατρικι πράξθ ολοζνα ξεκϊριαηαν. 



Από το ξεκίνθμα ωσ ςιμερα, είδα αυτόν τον αργό κάνατο να δθμιουργείται και 

τελικά να ςυντελείται. 

Η ανάπτυξθ κυτταρικι. 

Ζνασ κεατισ αποχωρεί.  Φςτερα δφο.  Αργότερα τζςςερισ… 

Το ίδιο ςυνζβθ και ςτον παλιό πολυπλθκι χορό.   

Και είναι κάποια χρόνια τϊρα που χάκθκαν και οι ςυμπρωταγωνιςτζσ. 

Και είναι αλικεια ότι εγϊ απ’ τθν αρχι δεν ζβριςκα άλλον Λόγο να παίξουμε το 

ζργο ςτο μεγάλο ι ςτο μικρό μασ ςφνολο από το να είμαςτε ζνα. 

Κι ζτςι, ο κακζνασ που ζβλεπα να αποχωρεί κρατοφςε και ζπαιρνε ζνα μζροσ από το 

μοναδικό άξιο ηωισ «Εμείσ». 

Κι ζτςι ολοζνα αιςκάνκθκα να χάνω κομμάτια του ίδιου μου του εαυτοφ. 

 

Και ςτζκω τϊρα μόνοσ μου. 

Σε μια ςκθνι χωρίσ κεατζσ, χορωδοφσ και ςυμπρωταγωνιςτζσ. 

Σε μία ςκθνι ςχεδόν άψυχθ. 

Κι είναι αυτό το «ςχεδόν» ακόμα πιο επίπονο από το τίποτα. 

Είναι όπωσ με τα όνειρα, τα κακθμερινά ι τα παιδικά μασ. 

Αποχωροφν, μα παραμζνουν, 

ςε μια μνιμθ που αρνείται τθ λικθ, 

ελπίηοντασ. 

 

Και ςτζκω τϊρα μόνοσ μου κι αναρωτιζμαι: 

άραγε αξίηει να ςυνεχίςω το τραγοφδι και το παιχνίδι; 

Ζνασ κυμόσ -δεν ζχει τόςθ ςθμαςία αν είναι δίκαιοσ ι άδικοσ- προςπακεί να 

περιςπάςει τθν αυτοκαταςτροφικι μου διάκεςθ:  

«Φταίει το κοινό.  Δεν ιταν πραγματικό. 

Το κοινό ιτανε κενό.» 

Μα ξζρω ότι δεν είναι ακριβϊσ ζτςι. 

Ξζρω ότι ςε ζνα μικρό αλλά βακειά αρνθτικό βακμό 

φταίει το μζςα μου κενό που αρνικθκε να ςυμπλθρωκεί. 

Ρροτίμθςε να παραμείνει ςτθν γνϊριμθ αςφάλεια τθσ μοναξιάσ του, 

αντί να μεταλλαχτεί, να χαμογελάςει και να μπολιαςτεί με ηωι. 

Φταίει επίςθσ ότι κάτι μζςα μου ανζκακεν ζβριςκε αςφάλεια ςτο να φταίει. 

Ζτςι με μάκαν,  

ςτο παιχνίδι των ενοχϊν, 

πριν μπορζςω να το αντιλθφκϊ. 

Και τϊρα είναι αργά. 

Μάλλον… 

 

Μα δεν είναι τϊρα καιρόσ για αναλφςεισ και απαγγελίεσ κατθγοριϊν. 

Ρρζπει να πάρω μία απόφαςθ. 



Να ςυνεχίςω ι όχι; 

Σε μία παφςθ γεμάτθ ζνταςθ, προςπακϊ να αφουγκραςτϊ. 

Είναι προφανζσ, θ αίκουςα είναι πλζον άδεια. 

Στον δρόμο ακοφγονται βζβαια οι ιχοι τθσ πόλθσ. 

Μα, ο κακζνασ πθγαινοζρχεται κρφβοντασ τθ δικι του μοναξιά.  

Κι ζτςι, ενϊ κάποτε οι ανκρϊπινεσ φωνζσ ενϊνονταν για να τραγουδιςουν τθν 

μελωδικι και αρμονικι ςυνφπαρξθ, τϊρα ςυνκορυβοφν τθ μοναξιά τουσ. 

Μα παρόλα αυτά υπάρχουν. 

Οι αιςκιςεισ μου δεν κάνουν λάκοσ. 

Τουσ ακοφω. 

Μα ακόμα κι αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν για μζνα. 

Και το χειρότερο είναι πωσ ακόμα και αν ςυνεχίςω να γράφω. να παίηω ι να 

τραγουδϊ, δεν ζχει καμία ςθμαςία γι’ αυτοφσ. 

Δεν υπάρχω γι’ αυτοφσ. 

Κι αν δεν υπάρχω γι’ αυτοφσ, αν δεν υπάρχω για κανζναν, τότε υπάρχω; 

ι μιπωσ το παιχνίδι ζχει τελειϊςει προ πολλοφ και απλά αρνοφμαι να το δω ι να το 

παραδεχτϊ; 

Κι αν ακόμα δεχτϊ ότι υπάρχω, αξίηει; 

Θα ιταν μία λφςθ να πάω ανάμεςά τουσ και να τραγουδιςω κι εγϊ όπωσ κι αυτοί: 

μαηί τουσ και απομονωμζνοσ, 

κρφβοντασ ι τουλάχιςτον ξεγελϊντασ για λίγο τθ μοναξιά μου. 

Μα είτε δεν ζχω πια το κουράγιο και τθ δφναμθ να κάνω κάτι τζτοιο, 

είτε τα ζχω για να μπορζςω να αρνθκϊ μία ψεφτικθ ςυναναςτροφι 

και να αντζξω να ηιςω ι να πεκάνω ςτθν αλικεια μου 

(αυτι τθν «ςχεδόν άψυχθ»). 

 

Σφμφωνα με μία φιλοςοφικι κεϊρθςθ,  

«το φωσ ζχει ακόμα μεγαλφτερθ αξία για τον τυφλό,  

διότι είναι ο μόνοσ τρόποσ τουλάχιςτον να τον δουν, 

ακόμα κι αν αυτόσ δεν μπορζςει να δει». 

Και ζνα τζτοιο φωσ, πθγάηοντασ μζςα από τθν -ζςτω απολφτωσ μοναχικι- ζκφραςι 

μου, ίςωσ κάποτε να μπορζςει να με φωτίςει. 

Ακόμα και αν δεν μπορζςω να το δω… 

 

Το ερϊτθμα ωςτόςο παραμζνει καίριο, απαιτθτικό και αδιαπραγμάτευτο: 

Συνεχίηω ι όχι; 

Ο πειραςμόσ μεγάλοσ: 

Ροιοσ ο λόγοσ να ςυνεχίςω, αφοφ κανείσ δεν με ακοφει, οφτε με βλζπει; 

Ο μονωδόσ κυμίηει πλζον τον απεγνωςμζνο ςυμπολίτθ 

που ζχει ανζβει ςτθν κορυφι του ουρανοξφςτθ 

και απειλεί να δϊςει τζλοσ. 



Κανείσ από κάτω. 

Κανείσ δε νοιάηεται αν ηιςει ι αν πεκάνει. 

Η απουςία και θ μοναξιά φωνάηουν: 

«Ρζςε!» 

Κάποιεσ ςτιγμζσ θ γεμάτθ ζνταςθ παφςθ είναι επικίνδυνθ. 

Ο Νάρκιςςοσ ζχει ςκφψει πολφ. 

Είναι ζτοιμοσ να πζςει. 

 

Μα ςαν κφκνειο άςμα, μια ελπίδα τον κάνει να ξανααπομακρφνεται. 

Το μονόπρακτο τραγοφδι ςυνεχίηεται 

κι ασ μθν υπάρχουν κεατζσ. 

Μα ωσ κφκνειο άςμα, ςφντομα ςιγεί. 

Το παιδί κι ο Νάρκιςςοσ φλερτάρουν εκ νζου τον κάνατο τθσ κλίψθσ. 

 

Μα όχι. 

Δεν μπορεί να είναι κφκνειο άςμα, 

γιατί το νιϊκω να ξαναακοφγεται.  

Κάκε φορά που πζφτει, καταφζρνει και ξαναςθκϊνεται. 

Η ελπίδα όλο μοιάηει να ςβινει,  

μα κάτι τθν κρατά! 

 

Αυτι είναι θ αλικεια μου. 

Και περιςςότερα ςχετικά με αυτιν -τουλάχιςτον προσ το παρόν-  

δεν μπορϊ να γράψω, 

γιατί δεν ξζρω που κα με βγάλει.  

Κάκομαι ςτθ ςκθνι και μιλϊντασ με ακοφω. 

«Κανζνασ δε μου διθγείται κάτι καινοφριο: 

ζτςι διθγοφμαι εγϊ τον εαυτό μου ςτον εαυτό μου.» 

 

Κατςιλάμπροσ Γιάννθσ 

14/8/2019 

ΥΓ.:  Κάτι ακόμα για τθν ελπίδα. 

Ασ ηιςουμε «ςτθν υγειά τθσ!» 

Ζςτω και πράττοντασ μονάχοι, 

ζςτω και δίχωσ κεατζσ… 

Κάποια ςτιγμι,  

-που ξζρεισ;- 

μπορεί κάτι να αλλάξει. 

Κάποια ςτιγμι, κάποια ςτιγμι… 

Ασ ζρκει 

κι ασ είναι μόνο μια ςτιγμι.  


