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                ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ                          

 
             Σν έξγν πνπ Κφκνδνο έρεη ηηηινθνξεζεί, απφ πέληε πξάμεηο έρεη 

ζπλαξκνινγεζεί, εθθηλνχκελν απ’ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ 

παηέξα ηνπ Κφκνδνπ [Λαλνχβην, Ηηαιία,  31 Απγνχζηνπ 161 κ.Υ - Ρψκε, Ηηαιία, 

31 Γεθεκβξίνπ 192 κ.Υ], Μάξθνπ Απξειίνπ[Ρψκε, Ηηαιία, 26 Απξηιίνπ 121 κ.Υ -

Βηληνκπφλα, ζεκεξηλή Βηέλλε, Απζηξία, 17 Μαξηίνπ 180 κ.Υ] κε ηελ εθζηξαηεία 

ηνπ θαηά ησλ Mαξθνκάλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ίζηξνπ θαη θαηαιεθηηθφ ζηελ 

εκέξα ηεο δνινθνλίαο ηνπ Κφκνδνπ ζηελ Ρψκε πνπ απ’ ηελ εξσκέλε ηνπ 

Μαξθία [Άγλσζηε εκεξνκελία γέλλεζεο - Ρψκε, Ηηαιία, κεηαμχ 28 Μαξηίνπ θαη 

1 Ηνπλίνπ 193 κ.Υ] είρε πξνγξακκαηηζζεί θαη νξγαλσζεί.  

             Ζ Πξψηε Πξάμε ηνλ Μάξηην ηνπ 180 κ.Υ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γνχλαβε ζα 

εθηπιηρζεί θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπ Μ.Απξειίνπ ηελ ζθελή, κε ηνλ νπνίνλ ν 

Κφκνδνο ζπλνκηιεί γηα ηελ θνζκνζεσξία ηνπ ζε πεδηάδα θηινζνθηθή θαη 

θπβεξλεηηθή αιιά θαη ηνλ επαθφινπζν ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξάμεο ησλ 

ηδεψλ ηνπ ηφζν ζηνλ ηξαηφ φζν θαη ζηνλ Πνκπε˙η˙αλφ[125 κ.Υ -Ρψκε, Ηηαιία, 

193 κ.Υ] κεηά απ’ ηνπ παηξφο ηνπ ηελ ηειεπηή. 

             Ζ Γεχηεξε Πξάμε ζηελ Ρψκε ηνπ 182 κ.Υ ζα δηαδξακαηηζζεί θαη ηηο 

ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ Κφκνδνπ ζα δηαπξαγκαηεπζεί πάλσ ζην 

απνηπρεκέλν ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ Κπ˙η˙ληηαλνχ [+Ρψκε, Ηηαιία, 182 

κ.Υ], ηνπ Κνπαδξάηνπ[άγλσζηνο ηφπνο γέλλεζεο, 138 κ.Υ - Ρψκε, Ηηαιία, 182 

κ.Υ] θαη ηεο αδειθήο ηνπ Λνπθίιιαο [Ρψκε, Ηηαιία, 7 Μαξηίνπ 148 ή 149 κ.Υ- 

Κάπξη, Ηηαιία, 182 κ.Υ], ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ ηειεπηαία θαη ηηο επφςεηο 

ακθνηέξσλ γηα ηνλ παηέξα ηνπο Μ.Απξήιην, ηνλ ζαλφληα ζχδπγν ηεο ηειεπηαίαο, 

Λνχθην Βήξν[Ρψκε, Ηηαιία, 15 Γεθεκβξίνπ 130 κ.Υ -Ρψκε, Ηηαιία, Ηαλνπάξηνο/ 

Φεβξνπάξηνο 169 κ.Υ] αιιά θαη γηα ηελ κεηέξα ηνπο, ηε Φαπζηίλα ηε 

λεσηεξηζηηθή [Ρψκε, Ηηαιία, 16 Φεβξνπαξίνπ 130 κ.Υ -Υαιάια, Καππαδνθία, 

Πφληνο, ζεκεξηλή Σνπξθία, Ηαλνπάξηνο/Φεβξνπάξηνο ή Γεθέκβξηνο 175 κ.Υ]. 

Δπηπιένλ ιακβάλεη ρψξα έλαλ ρξφλν αξγφηεξα ε Σξίηε θελή, κε ηνλ Κφκνδν 

θαη ηελ ζχδπγφ ηνπ Κξηζπίλα[ Ρψκε, Ηηαιία, 164 κ.Υ- Κάπξη, Ηηαιία, 183/187 

κ.Υ] λ’ αληαιιάζζνπλ ηελ βηνζεσξία ηνπο ηελ ζεμνπαιηθή αιιά θαη ζηνπο 

άζινπο ηνπ Ζξαθιή ηελ εξκελεία ηνπο ηελ κπζνινγηθή, κε ηνλ νπνίνλ ν Κφκνδνο 

έρεη ηαπηηζζεί. 

            Ζ Σξίηε Πξάμε πάιη ζηελ Ρψκε ηνπ 185 κ.Υ ζα εθπηπρσζεί θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Κφκνδνπ ε ςπρνινγηθή ζα δηεξεπλεζεί ζηελ ζπλσκνζία ηνπ 

πην έκπηζηνπ ζπλεξγάηε ηνπ, ηνπ  Πεξέλληνπ [Άγλσζηε εκεξνκελία γέλλεζεο –

Ρψκε, Ηηαιία, 185 κ.Υ] θαη θεκνινγνχκελνχ ηνπ εξαζηή. 

            Ζ Σέηαξηε Πξάμε ζην Λαχξελην ηνπ 190 κ.Υ θαη ζηελ νηθία ησλ 

Κπ˙η˙ληηιίσλ ζα εθδηπισζεί, ελψ ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηνπ Κφκνδνπ κηαο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νπνία είρε ζεσξεζεί πξσηαίηηνο ν 

ζπλεξγάηεο ηνπ, Κιέαλδξνο[Φξπγία, Μηθξά Αζία, ζεκεξηλή Σνπξθία, άγλσζηε 

εκεξνκελία γέλλεζεο - Ρψκε, Ηηαιία, ηέινο Ηνπλίνπ/ αξρέο Ηνπιίνπ, 190 κ.Υ] ζ’ 

αληρλεπζεί. ηηο ζπλνκηιίεο ηνπ ηφζν κε ηελ εξσκέλε ηνπ ηελ Μαξθία φζν θαη κε 

ηελ Φαδίιια[159 κ.Υ - κεηαμχ 192 θαη 213 κ.Υ], ηελ πξεζβχηεξή ηνπ αδειθή 

δηαζπείξεη ηελ πξφζιεςή ηνπ ηελ κεηαθπζηθή, ηφζν γηα πεξηζηαηηθά πνπ  

ζπλέβεζαλ ζηελ πάξνδν ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ φζν θαη γηα ηελ γισζζνινγηθή 

αξηζκεηηθή. 
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           Ζ Πέκπηε Πξάμε ζηελ Ρψκε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 192 κ.Υ ηελ εκέξα ηεο 

δνινθνλίαο ηνπ Κφκνδνπ ζ’ αλαπαξαζηαζεί, πεξηγξαθηθή ηφζν ησλ αηηίσλ φζν 

θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηήλ, απ’ ηελ Μαξθία, ηνλ Λαίην 

[Άγλσζηε εκεξνκελία γέλλεζεο -Ρψκε, Ηηαιία, κεηαμχ 28 Μαξηίνπ θαη 1 

Ηνπλίνπ 193 κ.Υ] θαη ηνλ Έθιεθην[Άγλσζηε εκεξνκελία γέλλεζεο -Ρψκε, 

Ηηαιία, κεηαμχ 28 Μαξηίνπ θαη 1 Ηνπλίνπ 193 κ.Υ], κηαο νξρήζηξαο ζπκθσληθήο.  
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[Loeb classical library, published in 1921.] 
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dus*.htm   

 

[2]Γίσλ Κάζζηνο, Ρσκατθή ηζηνξία, ηφκνο έλαηνο, βηβιίν 73. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Ummidius_Quadratus_Annianus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pertinax  

http://en.wikipedia.org/wiki/Quintus_Aemilius_Laetus       

http://en.wikipedia.org/wiki/Sextus_Tigidius_Perennis  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius_Claudius_Pompeianus  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ulpius_Marcellus  

 

[5]De Imperatoribus Romanis 
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                                                  ΚΖΝΖ ΠΡΧΣΖ 

 

[Tελ 16ε  Μαξηίνπ 180 κ. Υ ζα εθπελησζεί, κία εκέξα πξηλ ν Απηνθξάησξ ηεο 

Ρψκεο Μάξθνο Απξήιηνο ζηε ρψξα ησλ Παλλφλησλ ηεινθνηκεζεί. Ο Μάξθνο 

Απξήιηνο ζηελ θιίλε ηεο ζθελήο ηνπ απ’ ηελ παξνπζία ηνπ πηνχ ηνπ, Κφκνδνπ 

ζα εξεβνδνηεζεί.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Μαδί κε ηελ θηινζνθία κνπ δχεη θαη ε απηνθξαηνξία 

κνπ…[Απνζπλδέεη ηνλ ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθφ ηνπ νθζαικφ ζπγθπξηαθψο, ελψ 

πεηαξίδεη ηνλ θνξεαηηθφ ηνπ.] Σελ θάξα ζνπ ζαλ έλαλ Βέγα κε πεπθνβειφλεο απφ 

γξαλίηε βνιηδνζθνπψ…[εθψλεη ηελ θεθαιή ηνπ πνπ ζ’ αλαγεησζεί εηο ηελ 

θιίλε ηνπ ειαπξψο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μήπσο παηέξα ησλ Ρσκαίσλ ην θεγγάξη έρσ ππάξμεη; 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Αθνχ δελ ππήξμεο πνηέ δίπνδνο ησλ ηδεψλ κνπ 

αξκαηειάηεο….[Ζ πιάηε ηνπ ε φςε ησλ ειιψλ ε ζθνηεηλή, ψζηε ν πηφο ηνπ λα 

κελ κπνξεί λα ηνλ πεξηεξγαζζεί. Ο Κφκνδνο φκσο ζηελ επηθνπξηθή ηνπ 

θξεβαηηνχ δηπιεπξηθή ζα ζεζκνζεηεζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πνηνο λα ππεξληθήζεη ηνλ κίζρν ηνπ θαη απηφθσηνο ηνπο 

ρεηξάλζνπο ηνπ λα ζπηλζηξίδεη κπνξεί; 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σεο Ρψκεο ν παηήξ ππήξμε ε Διιάδα ε Αξρεγνληθή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Pater patriae…[Μνηάδεη ζα ’λα κνλσδεί.] Θα πξνηηκνχζα λα ’ρε 

γπλαηθαδειθσζεί… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ζ αζθπξειάηεηε θαη αλεμέιεγθηε δχλακε ζε παηδί 

ζηνλ Σηβέξην θαη ηνλ Βάθρν ην πνδεγεηεί…[Βήρεη.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μεηά απ’ ηελ έζραηή ζνπ αλαπλνή ζα ’καη ηεο Ρψκεο ν βαιιήλ ν 

αβιερήο…[Κξνχεη ην ζεκείν ηεο θαξδηάο ηξηο.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Διεγείεο κε ηελ επηάρνξδε θαξδηά ζνπ παηδί κνπ δελ 

πνηείο πνπ ζηξφθνο απ’ ηα ζπιάρλα κνπ μαλά δελ ζα εμνξπρζεί;[Δπηθηλδχλσο 

θηιναζζκαίλεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Χδηλνθνξψ ηφζν παηέξα φζν αλ ζα ηεινινγνχζαλ, γηα λα 

παξίζηαληαη ην ππξ, ην χδσξ θαη ν αηζήξ εηο ηελ γε…. 
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ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Καη ε αγάπε…ηελ αλαζηξνθή ηεο εθθιεηπηηθήο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ε αγάπε απ’ απηήλ ηελ παηξνπνιηηηθή ζηαγφλα πίζηεο πνηέ 

δελ ζα ζάιιεη…[Με ηα ρέξηα ηνπ έλαλ ίαζκν ζηελ νδφ πξνο ηελ Κνιρίδα 

πιάζεη.]Άισ απφ θηζζφ πνηέ ζην θεθάιη κνπ δελ ζα ελδπζψ…[Έλαλ βφζηξπρν 

απ’ ηελ θφκε ηνπ ηξνρηάδεη.]Μφλνλ σο θνξπλήηεο θαη σο ζαξθνθάγνο ζα ζ’ 

επηηεξψ… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σελ αδειθή ζνπ δελ ζα λπκθνθεληξσζείο, φπσο ν 

Πηνιεκαίνο ζην παξειζφλ είρε πξάμεη;[Γαθξπζίζηαθηνο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ρη παηέξα…ε δηαβεβαηψλσ γη’ απηφ… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Γηα ηνπο Γεξκαλνχο επαγξππλψ…[Αζζκαίλνληαο.] 

Γελ είλαη ιφγνο ππνηαθηηθφο…[Κνηηάδεη νιφγπξα έλαλ ππεξξεαιηζηηθφ ή ηδεαηφ 

ερζξφ ηνπ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Παηέξα κελ αλεζπρείο…[Σν βακβαθέλην, ζηηβαίν καιιί ηνπ 

ξεπκαηνδνηεί.] Ζ δηαζεκαηηθή φζσλ νξδψλ δελ θαηεβιήζεζαλ ππφ ησλ 

γνξγφλησλ, ζησ˙η˙θψλ ζνπ ππεξφπισλ θαη φζσλ δελ θαηάθεξεο λα θνηλσλήζνπλ 

κε ηεο ινγηθήο ηελ πεηζψ ηελ θηάιε ησλ ζπκκαρηψλ ηνπο, θάπνηα γαιαηηαλή 

ζηηγκή ζα δηεπζεηεζεί… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Φίδη πνπ δελ κπνξείο λα ην ζθνηψζεηο, δηάπιαζέ ην ζε 

άζηξν ηνπ θπλφο, εθεβηθφ ζνπ…[Κιίλεη ηελ πιάηε ηνπ απ’ ηελ γσλία ηελ 

δηαθνξηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Παηέξα κελ γίλεζαη ηφζν θπληθφο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Φνβάκαη παηδί κνπ πσο νη πξνεγνχκελεο δηνκνινγήζεηο 

ελέρνπλ κηα δφζε αληηθψληηνπ δηαπνηηζκνχ…Θέιεηο λα κηλχζσ απ’ ην 

αλακελφκελν λσξίηεξα πνιχ κε ηελ ςπρή κνπ απ’ ηα ςεχδε ζνπ ζάιαζζα 

γαιελή…[Βήρεη πην έληνλα.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ θηινζνθία ε ησληθή δελ ήηαλ απ’ ηα θάξκαθά ζνπ ε πην 

αβξνθπήο;[Γειάεη, ελψ κε ηα δχν ηνπ ρέξηα ζηεο θφκεο ηνπ ηελ ηκήζε  

πξνειαχλεη θαη ζηηο νξνζεηξέο ησλ θεξάησλ ηνπ πνπ σο ηελ Οθήιηα ζ’ 

απνπεηξαζεί λα επηθξεκάζεη.]  

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Πφζν ζα ’ζεια Κφκνδε λα ήζνπλ θαη’ εηθφλα θαη θαζ’ 

νκνίσζηλ θνχξνο θηιναζελα˙η˙θφο κνπ…[Σα κάηηα ηνπ κηζνεζπεξίδνπλ 

θεθκεθφηα απ’ ηελ θιεγκνλή. Ο Κφκνδνο πάιη ζηελ αληίπεξα φρζε ρεηκάδεη θαη 

ην Βαξαλάζη ησλ ρεξηψλ ηνπ εθνδηάδεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Παηέξα δελ θσηαγσγψ ζπξζφ θαη νχηε ζθνπεχσ λα κεηνπζησζψ 

ζε Νέξσλα ή Γνκηηηαλφ…[Υνξεχεη κε ράξε, ελψ πξνζπνηείηαη πσο θεξνπνηεί 

έλαλ ρξηζηηαλφ.] 
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ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σν ρξήκα παηδί κνπ ζε ειηθία λεαξή νδεγεί ζησλ 

θαηλψλ ηέξςεσλ ηελ παγαληθή…Πην ραξαθηεξηζηηθφ ππφδεηγκα ππήξμε ν 

Γηνλχζηνο, ν ηχξαλλνο ηεο ζηθειηθήο…[Τπνθιέπηεη κηα κχρηα αλαπλνή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μπνξεί λα ’ζειε λα νκνηάζεη ζην παξεκθεξέο ζετθφ φλνκα ηνπ 

Γηνλχζνπ…Δγψ ζα έρσ ηνλ Ζξαθιή σο ζκηθξφ λαπηίιν…[Σνπ επηδεηθλχεη ηνπο 

αξνπξαίνπο ησλ ρεηξψλ ηνπ θαη ην θιεβσηφ δέξαο ηνπ ζηήζνπο ηνπ.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Πξνηηκάο παηδί κνπ κ’ έλαλ εκίζεν θαη φρη κ’ έλαλ Θεφ 

λ’ αληηπαξαβιεζείο; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν αλεπξίζθσ πην εμαγσληθφ… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σα ιφγηα κνπ πξνο ηνπο ζπκβνχινπο κνπ γηα εζέλα 

κπνξείο λα ελζπκεζείο;[Σν ζηφκα ηνπ θξεάηην γηα δηαπλνή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σνπο ’ρεο πεη πσο νη παηέξεο είλαη θαιιίηεξνη απφ έλαλ, φηαλ δελ 

είλαη ςεδλνί…[Έλα ραξίελ βιέκκα ηνπ ππξνθξνηεί θαη κε δηαδεπγκέλε 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ ξεπνπκπιηθαλή.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σνπο είρα πξνηξέςεη λα γίλνπλ νη κέληνξέο ζνπ, λα ζε 

λνπζεηνχλ ζε νξηδφληηα πνξεία κε ππμίδα ηελ εζηθή θαη ηελ αιήζεηα θαη λα ζνπ 

ζπκπαξαζηαζνχλ, ψζηε ζηνλ ππφλνκν ησλ ιάβξσλ ζνπ πξάμεσλ λα κελ 

μεβξαζζείο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αθφιαζηνο…Μνπ αξέζεη ηνχην ην επίζεην πνιχ…Απηφο πνπ δελ 

έρεη ζηεο ςπρήο ηνπ ηελ ηηκσξία πξνζδεζεί…Ζ ψξα ηεο ηηκήο…Ζ ηηκή ηεο 

ψξαο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ:Ζ κσξία ηεο ηηκήο…[ε ηφλν λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο.] 

Υσξίο ην ξφδν ηνπ ιανχ παηδί κνπ απ’ ην ραιθνπξγείν ηεο ηπξαλλίαο ζα 

θαηαπέζεηο…Οη ζσκαηνθχιαθεο θαη ηα λνκίζκαηα δελ ζα ζε θάλνπλ ηηο πνηλέο 

λ’ απνηξέπεηο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μα εζχ δελ έιεγεο πσο ήκνπλ αθφιαζηνο πην πξηλ…Αλ είκαη 

αθφιαζηνο, παηέξα πίζηεςε κε απ’ ην Νεκέζην ζα εθηξαπψ…[Θαιπλφο.] 

Παηέξαο…[Γεκάηνο εηξσλεία.]Ση αθφζκεηε θαη απεξηψλπηε ιέμε…Γελ ηελ 

γλψξηζα πνηέ κνπ…[Σα καιιηά ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ θνιιηγνπνηεί.]Σφζν 

κηλχζνληα…ηνλ Οπξαλφ ζχλλεθα…Θα ελνηθηάζνπλ θάπνην κέξνο εθεί, κέρξη λα 

μαλαέιζεηο εχβνηξπο ζηελ γε…Βειηησκέλνο ζην ξήκα θηινζνθψ…[Μηα ηνχθα 

ηνπ λεσιθεί ε νπνία ζα εθξηδσζεί. Ο Μάξθνο Απξήιηνο αλήκπνξνο ζθαδάδεη απ’ 

ηνλ πφλν αλειεήο.]Σψξα παηέξα έγηλεο ε θηήζε κνπ ε κεηξνγνληθε…Ζ 

κεηξφπνιε ηνπ ξήκαηνο θπνθνξψ…Απηή ηελ ηνχθα ζην απηνθξαηνξηθφ κνπ 

ελδηαίηεκα ζα ηελ θαηαθξαηψ…Δλ θαηαθιείδη παηέξα κήπσο ήζνπλ κηα 

κεηέξα; [Απ’ ην θξεβάηη κ’ εζηξακκέλε ηελ πιάηε ηνπ ζηελ θιίλε ζ’ 

απσζεζεί.]Παηέξα αλ γλψξηδεο πφζν ζε ρξπζνθνξψ ζα ιεζκνλνχζεο ηελ έλλνηα 

ηνπ ζαλάηνπ θαη ζα παξέκελεο γηα πάληα άβξνηνο ζλεηφο… [Καηαξξέεη θαη κε ηα 

γφλαηα ην δάπεδν γεηεχεη, ελψλνληαο ηα ρέξηα ηνπ κε ηελ Δξκατθή.] 
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ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Απηά ηα ζχλλεθα πνπ έρεηο εθνπιηζζεί ζα παξακείλνπλ  

ζεκεία ηεξνγιπθηθήο η’ Οπξαλνχ αεηζαιή…ε λεθεινκαληεία δελ ζα πξνβψ… 

[ε ηφλν βινζπξφ.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Παηέξα πέζαλε ηφζν θαηλφο ν δίδπκνο κνπ αδειθφο…[ε ζηξνθή 

γηα ηνλ θιηλήξε ηνπ παηέξα κε θινγηζκέλα ηα κάηηα θαη κε νθηνεηδείο, επηκήθεηο 

θνπξηίλεο ζπγθεθαιπκκέλα.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Αλ ν ραξαθηήξαο ηνπ ήηαλ έθηππνο κε ηνλ δηθφ ζνπ δελ 

ηνλ ζξελσδψ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πφζν ζε ζηαθπινπνλψ…[Έρεη αλαζεθσζεί θαη κεηνπηθψο ηνλ 

γαινπρεί, αεξνδξνκψληαο ηελ ηνχθα πνπ σο ηφηε ζην ζηήζνο ηνπ είρε 

δηαθξαηεζεί.]Γελ έπξεπε λα ζε π˙η˙νζεηήζεη ν Αδξηαλφο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ννκίδεηο Κφκνδε πσο δελ κνπ είλαη ηαρπδξνκηθφ φηη 

έδσζεο δηαηαγή, ηηο εηεξνθπινθηιηθέο δφζεηο γηα ηελ αζζέλεηά κνπ λα κελ κνπ 

επηρνξεγεί ν ηαηξφο ν πξνζσπηθφο κνπ; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ήζνπλ ν πέκπηνο Απηνθξάησξ ν παλάγαζφο κνπ…Χο έθηνο ην 

γλσξίδσ πξνδξνκηθψο πσο πνηέ δελ ζ’ αλαγξαθψ… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: ηελ αξηζκεηηθή ησλ ελλνηψλ δελ ππήξμεο πνηέ ζνπ 

εχπνλνο ακλφο…[εηφκελνο.]Δίλαη Μάξηηνο…αλ ερζέο ν Ηνχιηνο Καίζαξ είρε 

πνιιαπιψο καραηξσζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ θαη Ηνχιην είρε εμσκεηξησζεί, απ’ ηνλ Μάξηην ησλ 

ςεπδεπίγξαθσλ πγθιεηηθψλ είρε αγαικαηνπνηεζεί…[Σηο κπνχθιεο ηνπ 

κεηαηνπίδεη ζηνλ πξπκλαίν εαπηφ ηνπ.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: πθνπρία…Απηή ε ιέμε Κφκνδε ζα ζε θπλεγάεη σο ηεο 

δσήο ζνπ ηελ ζθνπνβνιή…Κφκνδνο, ν ζπθνχρσλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μνπ άξεζε πάληα λα επηζπεχδσ ζηνπο άιινπο απηφ πνπ 

βεληηηψ…Δθ ησλ πξνηέξσλ ζαο επραξηζηψ…[Σνλ θαβάιιν ηνπ ρεηξνελεξγεί.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ζ εδπβνηξχα ηνπ Γηνλχζνπ ζ’ έρεη αγγίμεη, πξνηνχ ν 

Πινχησλ ζην εεξνεηδέο ηνπ αξρνληηθφ κε θηινδσξήζεη…[Ξαλαβήρεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δχρνκαη φπσο νη θαηαρξεζηηθνί ζνπ δίθζνγγνη είλαη ηαλχδξνκνη 

πξνο ηνλ δηθφ κνπ εαπηφ, λα ζε ξηπίζεη…[ε δίεζε ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ.]Καη 

φηαλ δελ επέηξεπεο ζηνπο ζσκαηνθχιαθέο ζνπ, γηα φζνπο ζε πειάδνπλ, λα ηνπο 

απσζνχλ ήηαλ ηφζν αξηζηνθαληθφ…Γηαηί ηφηε είρεο ηελ εκπξνζζνθπιαθή απηή;  

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Γηα λα κε πξνθπιάζζνπλ απφ επίδνμνπο δνινθφλνπο 

φπσο εζχ…Ο ραξαθηήξαο ζνπ κ’ εθθχιηζε θαη κε πεζαίλεη…[Με ζχκθπξηε  

θσλή.] Ζ Φαπζηίλα είρε ζην ραξάθσκά ηεο ηνλ δπγφ, φηαλ κνπ ’ρε 

εθκπζηεξεπζεί ιίγν πξηλ ηελ θχηξα ζνπ φηη ζην φλεηξφ ηεο, ηελ γέλλεζε δχν 

εξπεηψλ είρε δεη…  
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ΚΟΜΟΓΟ: ηαλ απνκλεκνλεχεηο κηα θνξά ηνλ ρξφλν ηελ κεηέξα κνπ γέγεζα 

πνιχ…[Σελ γιψζζα ηνπ αλαξηεί.]Πάλησο δελ είδε ζην φλαξ ηεο φηη ην έλα 

εξπεηφ πνπ ζα επγνλνχζε, κφλνλ γηα έηε ηέζζεξα ζα δηαβηνχζε… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σν θίδη πνπ ’ρε ζηνλ άιιν θφξθν ηεο, απεδείρζε ηεο 

Αδξάζηεηαο πην ηεξπαλδξηθφ…[Με κηζάλεξγν ηνλ ζηαιηληθφ ηνπ νθζαικφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Παηέξα ε βαζηιεία ζνπ δχεη θαη αλαηέιιεη ε δηθή κνπ…[Σνπ 

πνιηνπνηεί ζηηγκηαίσο κε λάδη ηνλ ζαηζεξηθφ ηνπ νθζαικφ.]Μπνξεί παηέξα φπσο 

ν Δπίθνπξνο ζα έιεγε αλ ηνλ είρεο ελψπηφλ ζνπ, κε ηελ ζπλερή ξνή ηνπ εηδψινπ 

ζνπ ζηα κάηηα ησλ ππεθφσλ ζνπ σο Άξεο λα ’ρεο παγησζεί… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ο ζάλαηνο Κφκνδε ζ’ εκέλα δελ έρεη επελδπζεί…, ηη 

είλαη ζε δηεξγαζία απνδνκεηηθή, δελ είλαη αηζζεηή θαη φ, ηη δελ αηζζαλφκαζηε, 

δελ κπνξεί απ’ ηνπο ζηήκνλεο ηεο ςπρήο καο λα θαηαιπζεί.[Βήρεη.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σα ζχλλεθα απ’ ηα έγθαηα ηεο γεο ζηνλ Οπξαλφ ηεο νκηιίαο ζνπ 

έρνπλ γνληθψο παξνρεηεπζεί…Ο πφλνο ζην πεληάγξακκφ ηνπ έρεη ηελ δηάξθεηα 

ελφο Ζξηδαλνχ πνπ ’ρεη αγθπξνβνιεζεί απ’ ηελ νπξαληθή… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ζ ηχξβε Κφκκνδε δελ είλαη δπλαηφλ λα ’λαη δηαζεηή,  αλ 

ην πεξγακεληαίν ζεληφλη εληφο καο δελ έρεη θξφλεζε, θαινζχλε θαη ηελ Θέκηδα 

λα ηηο ηζνζηαζκίδεη…[Βήρεη θαη ηα κάηηα ηνπ απηνθφιιεηα απ’ ηελ σδίλε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ φιν ην λεθξνθξέβαηφ ζνπ ε εδνλή είρε θαηαθπξηεχζεη, πνηέ ηηο 

εζηίεο ησλ ηνθεηψλ δελ ζα ’ρεο δηαθεληεχζεη…[Με ηα ρέξηα ηνπ δχν ηξίγσλα ζην 

θελφ ζρεκαηνπνηεί, έρνληαο ηελ κέζε ηνπ σο ππισληθή.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Υσξίο ην βάιζακν ηεο θχζεο κε ηελ εδνλή ζηελ 

θαηαθιπζκηαία έθθαλζή ηεο δελ δχλαζαη λα ζπζηεζείο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ση κπνξνχζε ν Δπίθνπξνο παηέξα λα ελλνεί, ιέγνληαο πσο δελ 

σθειεί απ’ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα ζπκβάληα ζηνλ Οπξαλφ, θάησ απ’ ηελ γε θαη 

ην άπεηξνλ θαλείο λα θάλεη ηελ δνθηκή λα πξνθπιαρζεί;[ε θιείζξνλ γπκλαζηαθφ 

.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Μπνξεί έλαο Λχθαηνο ηνλ άλζξσπν λα δεεζεί;[Ζ θσλή 

ηνπ ζε χθεζε επηπξνζζεηηθή.] Απ’ ηα θαηαγφκελα Κφκνδε η’ Οπξαλνχ είλαη 

αλψθειν λα πξνζηαηεπζείο, γηαηί ζνπ πινπκίδνπλ ην λαίδξηνλ ηεο ησληθήο 

ζθέςεο ζνπ κε ζηηιβίδνπζεο ηδέεο…ζα είλαη θάησ απ’ ηα πφδηα ζνπ θαζ’ 

νινθιεξίαλ ηα επνπηεχεηο θαη ζπλεπψο απ’ απηά δελ θηλδπλεχεηο…Σα ζκαξάγδηα 

φκσο ηνπ απείξνπ είλαη ηνπ ζχκπαληνο ε χιε ηζηνξίεο, απ’ ηελ νπνία νπδείο εθ 

ησλ αλζξψπσλ δελ κπνξεί δαίκσλ ηεο λα θαηαζηεί…Σν άπεηξν αθνχ δελ έρεη 

ρξφλν θαη ρψξν δελ κπνξεί λα εηεξνθσξεζεί….[Βήρεη κε νξκή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οχηε ηα δψκαηα πνπ είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ; 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Οχηε απ’ απηά…Ζ αζθάιεηα έγθεηηαη ζηελ 

απνζηαζηνπνίεζε εθ ηνπ πιήζνπο…                                                              
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ΚΟΜΟΓΟ: Ζ κνλάο είλαη ην ζθαινπάηη ηνπ απείξνπ θαη αξρεγέηεο ζηνλ θέδξν 

ηνπ πιήζνπο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Μνπ θαίλεηαη Κφκνδε πσο ηελ ξήζε ηνπ Δπίθνπξνπ 

αθνινχζεζεο κηα δσή: πσο ν ινγηθφο δελ εθθεχγεη πνηέ ηεο εδνλήο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Φπζηθή θαη ππνρξεσηηθή δελ είλαη ηνπ θαξκάθνπ ζνπ ε αληίδνζε, 

ψζηε ε σδίλε λα εθζξνληζζεί; Σν άγαικά ζνπ πνπ φινη ζαπκάδνπλ, πηζηεχεηο πσο 

ήηαλ κηα ειινπία κήηε αλαγθαία κήηε θπζηθή; 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: ζν ππάξρεη ν κίηνο ηεο ηζηνξίαο ε απνθξπζηάιισζή 

ηεο έρεη ζεσξεζεί λαζηή…ζν ε έλζεζε ησλ πιηθψλ ησλ αγαικάησλ ηεο είλαη 

ζε δηαινγή, γηα ηελ απνζέσζε ηεο ηζηνξίαο είλαη πεγή….ζνη ζα δνχλε δχν 

ρηιηάδεο αξγφηεξα γηα ηελ επνρή καο, ηη ζα ’ραλ γλσξίζεη αλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηα θηήκαηά ηνπ δελ είρακε αλαδεκηνπξγήζεη;[Απ’ ηελ δχζπλνηα νη θφξεο ησλ 

νθζαικψλ ηνπ κε ηελ κχηε κεηεμειηγκέλνη θίνλεο θαη δσξηθνί.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ καηαηνδνμία είλαη ην ’λα καγλάδη ηεο εμνπζίαο…Σν άιιν ζα 

πξέπεη λα ’λαη ε ηζηνξία…[Κάλεη ζπκπαληηθέο δηαδξνκέο ζηνπ εηνηκνζάλαηνπ 

ηελ θιίλε θαη κε ηνπ Μπξέδληεθ ην ρέξη λπκθεπφκελν ζηελ κέζε, ελψ κε ηνπ 

Νηεγθσι ην πεγνχλη ηνπ ζα πξναλαθξνπζζεί.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ζ ηζηνξία κηαο πηπρήο απ’ ηνλ ρηηψλα ηνπ ζχκπαληνο  

φρη ζηελ απεηξφηεηά ηνπ αιιά ζηελ εμνκάιπλζε ηεο ζπλεηδεηφηεηάο ηνπ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Να κελ βιάπηεηο θαη λα κελ βιάπηεζαη…Ο λφκνο ηνπ Δπηθνχξνπ 

κπνξεί θαη ζηνπο θνηλνχο ζλεηνχο λα θαηηζρπζεί;[Με αζψν ηάρα βιέκκα, 

αλαζεθψλνληαο ην θξχδη ηνπ ην θξαλθηθφ.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: ρη, Κφκνδε γηαηί ε θνηλσλία είλαη ε δνχγθια πνπ ’ρεη 

δηαζηξσκαησζεί…Απφ θιίδεο ζπκθεξφλησλ ε ππξακίδα έρεη αλαζπγθξνηεζεί… 

[Ξεξνβήρεη.] κσο γηα ηνπο αφξαηνπο παξαηεξεηέο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπο 

αφξαηνπο ηαγνχο ηνπο έρεη πνιιψλ ίππσλ ηελ ηζρχ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ αλάγθε είλαη θαθφ απ’ ηνλ Δπίθνπξν είρε ιερζεί…Γελ ππάξρεη 

φκσο θακία αλάγθε λα ιαηθάδεη θάησ απ’ ηελ Αλάγθε θαλείο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Αλ καξαζσλνδξνκνχζακε ηελ εμηζσηηθή ινγηθή, ηφηε 

δελ ζπλππάξρεη θαλέλα θαθφ, θαλείο θάησ απ’ απηφ λα δεη…. 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ή εληφο, εθηφο θαη επί ηα απηά…. 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ζ ινγηθή Κφκνδε δελ είλαη αξηζκεηηθή ή πξφνδνο 

γεσκεηξηθή ˙ είλαη θαη ηεο θαξδηάο ην ιπρλάξη… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο ερζξφο ηνπ θαθνχ παηέξα είλαη ην κεγαιχηεξν θαθφ…[Με 

θηδίζην χθνο.] 
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ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Καη εγψ πνπ λφκηδα φηη ε επηιχζε ζ’ φια ήηαλ ην 

αγαζφ…[Με χθνο παξαίηεζεο πνπ πξνέξρεηαη πεξηζζφηεξν απ’ ηνλ ζηαιαθηίηε 

ηεο ειηθίαο, παξά απ’ ηα γλσξίζκαηα ελφο κνξθνπνηεκέλνπ ραξαθηήξα.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μα παηέξα, ψζηε θάπνηνλ άιινλ γηα λα ππεξαθνληίζεηο, ζα πξέπεη 

ζην ίδην είδνο λ’ αθνκνησζείο, αθνχ ηηο αξεηέο θαη ηα ειαηηψκαηά ηνπ ζε  

ππεξζεηηθφ βαζκφ έρεηο γλσξίζεη… 
 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Έλα ιηνληάξη κηα αληηιφπε επθνιφηεξα ζε παξαβνιή κε 

ην νκνεηδέο ηνπ δελ έρεη ληθήζεη; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλήθνπλ ζην είδνο ησλ δσψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ππνθαηεγνξία ησλ ηεηξάπνδσλ…Έλα ιηνληάξη εχθνια έλα πνιπηξήξσλα λα 

ζπιιάβεη κπνξεί; 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Άξα ζα κπνξνχζε ζηνπο λφκνπο ηεο δνχγθιαο λα ’ρε 

πεηξακαηηζζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Με ηελ θαηάθαζε ηεο πξφηαζεο πνπ αλήθεη ζπγθξεηηζηηθή… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ο Δηξνπξηθφο ζηα ίδηα είδε ηεο θαηνπηξηθήο 

θαηεγνξίαο είλαη θαη ν πην επψδπλνο θαη ν πην δαηδαιψδεο….[Βήρεη θαη βαξέσο 

αζζκαίλεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σελ αλάθιαζε ησλ πνιέκσλ ηνπ Μάξθνπ Αληψληνπ θαη ηνπ 

Οθηαβηαλνχ Απγνχζηνπ ζηα ρείιε ζνπ λαπινρείο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Κφκνδε αλ δελ ππνκλεκαηίζεηο θηινινγηθψο ην αγαζφ 

πνπ απνθνκίδεηο ζήκεξα, ζε πξεζβχηε φπσο θαη εγψ ζ’ αλαζθεπαζζείο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σηο Ζξαθιείδεο ηήιεο ζ’ απεηθνλίζσ ζην επηηχκβην ζνπ… 

Πηζηεχεηο παηέξα πσο απνιακβάλεηο κε κεηφπε ην θεγγάξη ηνλ δηάινγν καο ηνλ 

θηινζνθηθφ;  

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ο ιφγνο είλαη ιάβδαλν θαη ιαθίδα ζπγρξφλσο… 

[Έλαο ζθχινο έρεη εηζέιζεη επί ζθελήο. Ο Κφκνδνο ζησλ απηηψλ ηνπ ζθχινπ έρεη 

γίλεη ε ζεξαπαηλίο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ κεγαιχηεξε αλάγθε είλαη ε εκπηζηνζχλε πνπ ηνπ αλαηξέθσ…. 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Κφκνδε ν ζθχινο δελ πξφθεηηαη λα ζε δηαζψζεη απ’ ηελ 

ξαβδνπρία ηνπ ζαλάηνπ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηα φ,ηη πέπξσηαη δελ ζξελσδψ λα ηνλ επηθνπξψ, εθφζνλ απηφ 

θαζίζηαηαη εθηθηφ ζην ππεξδηνγθσκέλν κνπ εγψ…[Ο Κφκνδνο θηιάεη η’ απηηά 

ηνπ θπλφο.]  

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Απηφ κπνξείο λα ’ρεηο ηελ παξξεζία λα ην πεηο, γηαηί 

εθηφο απ’ ην αίκα κνπ θαη ηνλ πβαίν ζξφλν κνπ θιεξνλνκείο…Σελ κεγάιε ζνπ 
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πεξηνπζία ηελ απέθηεζεο ππεξεηψληαο εκέ…[Χο ηξαπιφο.]Δκέλα ηνλ άξρν…Σνλ 

άξρνληα θαη παηέξα ζνπ αιιά…. Κπ…Κπξίσο ηηο κάδεο ησλ αδαψλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ση λα ηελ θάλεηο παηέξα ηελ επεηξσηηθή πεξηνπζία, αλ δελ ζε 

απνηηκεί ή δελ ζε απνζεψλεηο θαλείο; 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Πην πξφζθνξν ζα ήηαλ αλ ζην ζθίξηεκα ησλ άιισλ γηα 

ην πξφζσπφ ζνπ είρεο επδνθηκεζεί…[Νήπηεο αλαπλνέο λ’ απνιάβεη πξνζπαζεί.] 

Σίπνηε δελ ζνπ είλαη αξθεηφ, γηαηί ην αξθεηφ ζνπ είλαη ιίγν… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πφζν ζα ’ζεια γέξνληα πνπ κε ριεπάδεηο, λα ζ’ επηζηξψζσ κε ην 

καμηιάξη πνπ ην θεθάιη ζνπ μεθνπξάδεη…[θίγγεη ηελ γξνζηά.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: ζν αλαπλέσ Κφκνδε, εδψ ζα ’καη, γηα λα ζνπ 

αζθνθνξψ σο ην ηέινο θξηηηθή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σελ ζηηγκή πνπ κε ζπλειάκβαλεο ζηνλ ζάθαλδξν ηεο κεηέξαο, ν 

ζξφλνο ζνπ κνπ ’ρε ρνξεγεζεί…[Κνηηάδεη ζε ζεκείν πνπ άλσ ανξηζηνινγεί.]Καη 

ν αζηεξίαο ζνπ ζηελ ζάιαζζά ηεο είρε πξνζαξηεζεί θαη ζε κσξφ είρε αλαδπζεί… 

Πνξθπξίηεο…[Με χθνο αηζρχιεηαο αληαπφθξηζεο πνπ δελ έρεη θξεπηδσζεί.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Αλ καζεπφηαλ απ’ φινπο φηη ζα ’ζειεο λα κε 

δνινθνλήζεηο πνιχ, γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηελ άικε ζα ’ρεο δηνξίζεη;[Με χθνο 

ιαβσκέλνπ θαη ςπρνξξαγνχληνο ιηνληαξηνχ πνπ ην ζχκα ζ’ απνδπζεί, γηα λα 

ρηκήμεη κε ηελ πξσηαζιεηηθή επθαηξία ζηελ αιθηκφηεξε ζεξεπηηθή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Φαιάγγηνλ ληψζεη θαλείο, φηαλ πξάηηεη θάηη αζχκθνξν κε ην 

θνηλσληθψο απνδεθηφλ ή φηαλ ε ςπρή ηνπ είλαη ζε ρζνληφηεξν επίπεδν  

απ’ ησλ άιισλ…ηελ θνξπθή ησλ Άιπεσλ θαη φρη ζηηο θαησθέξεηέο ηνπ είλαη ν 

Απηνθξάησξ….  

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Άθνβνο Θεφο είλαη ζαλ ζθπιί δίρσο ζετθφ ραιηλφ… 

[Πάιη ηνπ θισζσγπξίδεη ηελ πιάηε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ζν ππάξρεη ην ακχζεην νπζηαζηηθφ, ηελ ςπρή κνπ ηίπνηε δελ  

δχλαηαη λα δηαηαξάμεη… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ:Κφκνδε δελ ζε θζνλψ…ζν πεξηζζφηεξν επηπρείο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ζνπ βιάπηεηο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ρππαξή νηθνλνκία ζηα θσλήεληά ζνπ δελ επηλνηθηάδεηο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Έρσ έλαλ θξνληκίηε πνπ φια ηα δηεπζεηεί ζε πνξεία 

κεζεκβξηλή…Δπηζπκείο Κφκνδε απηφ πνπ δελ κπνξείο λα ληθήζεηο θαη ζα 

θαηαηεκαρίζεηο φζα έρεηο ήδε επηηχρεη… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ηη είλαη απηφ; 
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ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Αληηκαρφκελνο ηελ ηδέα ηνπ, ην Αλίθεην λα ληθήζεηο … 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Παηέξα…Αγψλ δελ ππάξρεη ακαρεηί… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σίπνηε δελ κπνξεί λα γίλεη απ’ απηφ πνπ δελ είλαη ή δελ 

ππάξρεη…Δθφζνλ ππάξρεη Κφκνδε ν θφζκνο, ζα ππάξρνπλ θαη ν αγψλ θαη ε 

δηαπάιε… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη αηζζήζεηο καο πεξίηξαλα ηεθκήξηα, πσο ηα ζψκαηα φκσο 

ππάξρνπλ… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Πσο μέξεηο Κφκνδε φηη ε κειηά πνπ βιέπεηο είλαη 

δέλδξν θαη φρη έλαο γίγαο ηεο πξνηζηνξηθήο πεξηφδνπ; Σν ζψκα καο είλαη 

δηάζπαξην απφ άιεπθα ζχκπαληα πνπ καο θαηαζθνπεχνπλ εμ’ απνζηάζεσο…. 

[Σν ζηήζνο ηνπ ζειηδνπνηεί θαη κεηά ζηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ ηνπ αγθπξνβνιεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γέξνληα - απηνθξάηνξα ην φξνο ηεο Αθξνδίηεο ή ηα πςίπεδα ηνπ 

Άξε κπνξείο λα δεηο;[Χο κηθξνζθφπην κε ησλ νθζαικψλ ηνπ ηελ ζπγαηξηθή.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Γηνξψ ηνπο Μπξκηδφλεο -ζηαπξνχο απ’ ησλ 

ζπγγξακκάησλ κνπ ηελ επηνχζηα επηλνεηηθή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο φζν πην πνιχ απνρσξηζζεί ην ζψκα ε ςπρή, δηάπιαηα 

ελψπηφλ ηεο λα δεη ηελ κπζνγλσζία ηεο γεο, λα ’ρεη εθηπιηρζεί….Δγψ πάλησο 

βιέπσ ηελ θξάκβε σο θξάκβε, ηνλ αζηεξηζκφ ηεο Όδξαο σο ηεο Όδξαο ηνλ 

αζηεξηζκφ θαη εζέλα γέξνληα σο ην αλάρσκά κνπ γηα ηνλ ζξφλν ηνλ 

κπληαθνξσκα΄η΄θφ….[Πιεζηάδεη ηελ είζνδν ηεο ζθελήο, κήπσο έιζεη θαλείο. 

ηελ ζέζε ηνπ ζα λεσιθεζεί.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σν ζχκπαλ είλαη άπεηξν…[Δθεζπραζζείο.]Νήξηζκνη νη 

θφζκνη απ’ ηνπο νπνίνπο έρεη ζπληεζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ ην ζψκα καο είλαη κηθξνγξαθία ηνπ ζχκπαληνο, ηφηε θαη εθείλν 

ππνζέησ πσο άθξα θαη φξηα ζα ’ρεη…. 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Σν θελφ ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία αλάκεζα ζηα ζχκπαληα 

κφξηα ζα ’ρεη… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ε εθπησζηαθφ ηνπ θσηφο ρξφλν θαη ζε κπξίσλ ζεκεία ζα κε δεηο 

ηαπηνρξφλσο…Σηο ςεθίδεο κνπ ε νκνηνκνξθία ηνπο ηηο ζπγθξαηεί θαη ην θελφ 

ζην αλζξψπηλφ κνπ κσζατθφ… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Άξα εηεξνηψλνληαη ζην κεζνδηάζηεκα νη ςεθίδεο ησλ 

ζεψλ…Άπειζε λπλί…Άζε ε ριφε κνπ λα θνηκεζεί…[Ο Κφκνδνο θάλεη πσο ηνλ 

αξηζκφ κεδέλ θαηαιακβάλεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δμ ’νπ θαη ζε θχθλν ηνπ Γηφο ε θαξλαβαιηζηηθή… 
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ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: ηα πφδηα ησλ ζεψλ πάλσ απ’ ηελ θεθαιή ζνπ θαη ζηηο 

θάξεο φζσλ είλαη θάησ απ’ ηα πφδηα ζνπ έρεηο λεθειεγεζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη ζενί η’ Οπξαλνχ θαζφινπ απ’ ηα δηαλνήκαηά κνπ δελ έρνπλ 

ελνριεζεί, φπσο ζπκβαίλεη κ’ εθείλνπο ηεο Γεο…[Με ην δάπεδν ζα 

ζπλνπζηαζζεί, ζρεκαηίδνληαο κε ην ζψκα ηνπ ην γξάκκα ηεο πξνγξαθήο.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ή δηφινπ ηα φζα θάλεηο, δελ έρνπλ αθνπγθξαζζεί…. 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν δέξαο κνπ ην θάιαξν απ’ ηελ αλαπλνή κνπ θαη ηηο εκπεηξίεο 

κνπ ζ’ απαληιεζεί…Πάλησο ζπκθψλσο κε ηνλ Δπίθνπξν ηελ ζαλή δελ ζα έπξεπε 

λα θνβεζείο, δηφηη φηαλ έιζεη εθείλε, δελ ζα ’ζαη εζχ εθεί…. 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Κφκνδε ν άλζξσπνο ηνλ ζάλαην έρεη θνβεζεί, γηαηί δελ 

πξνιαβαίλεη εμαηηίαο ηνπ ηα κεγάια ηνπ φλεηξα λα ’ρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή αλ 

είλαη ζην κέζνλ απηψλ εθείλα λα ’ρνπλ απνπεξαησζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν κέιινλ παηέξα δελ είλαη εμ’ νινθιήξνπ δηθφ καο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Απηφ έρεη επηζπκβεί, γηαηί ζε θάζε ηππνπνηεκέλε 

ζθαίξα δσήο ην ςπρηθφ απνηχπσκα ζε λήπην ή σθεάλεην βαζκφ έρεη 

δηαθνξνπνηεζεί θαη αο κελ μερλνχκε πσο ην κέιινλ είλαη ζπληζηακέλε φισλ 

απηψλ ησλ ζθαηξψλ πνπ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ επηδερζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ ηχρε παηέξα δελ είλαη ζεία….[ε δηαπηζηεπηήξην ηφλν.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Άξα νχηε ζακηζηηθή, κήηε αζάλαηε… Θλεζηκηαία φπσο 

ηα δψα…[ε χθνο αρζφζπκν.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη ζενί ηίπνηε δελ αθήλνπλ αηάθησο λα εθδεισζεί…Γηα ην ρηφλη ν 

Δπίθνπξνο δίλεη κηα εξκελεία άθξσο επηζηεκνληθή…[Κάλεη πσο θξπψλεη.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Κφκνδε κελ ιεζκνλείο, πσο ηα θαηλφκελα ηεο θχζεο 

κπνξνχλ εχθνια λα παξαιιειηζζνχλ κ’ εθείλα ηεο ςπρήο…Σν ρηφλη ζπκβνιίδεη 

ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ ζψκαηνο απ’ ηελ ζεξκνθξαζία πνπ…[Σξαπιίδνληαο μαλά.] 

Πνπ ην ζψ…ψκα ηνπ αλαρνξεγεί…. 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη θεξαπλνί είλαη η’ αφξαηα ζσκαηίδηα πνπ ελψλνπλ ην ζψκα κε 

ηελ ςπρή…[ε χθνο Γνξγία.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Καη ηα ζχλλεθα Κφκνδε πνπ επηζθηάδνπλ ηνλ νπξάλην, 

λνεηηθφ καο ζφιν θαη ηεο ππξακίδαο ην θσο πνπ απνθξχπηνπλ ησλ νθζαικψλ 

καο, είλαη νη ζθέςεηο πνπ έρνπλ ζηεξενπνηεζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Θα ππεζηήξηδα πσο απηά ηα ζχλλεθα έρνπλ ηελ ηάζε ηεο 

αλαπαξαγσγήο κε ηνλ θαχζσλα ηεο θαξδηάο, αιιά θαη ηνπ λνπ ηελ κεραληθή  

πνπ έρεη ζσκαηφηππν ςειηνεηδή θαη ε δηάηαζε ηνπο έηζη ζα δηαζθαιηζζεί. Καηά 

ζπλέπεηα ε ζεξκφηεηα ε νξψδεο θαη ησλ λεθειψλ ε επηηαρπληήξηα ινγηθή ηελ 

πθή θάλνπλ πφηε πην καιαθή θαη πφηε πην ζηπθή…. 
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ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ:Γη’ απηφ ν Οπξαλφο δελ ζ’ απνρσξηζζεί πνηέ ηελ Γε… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Οη ηπθψλεο θαη νη αλεκνζηξφβηινη; 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ζ ςπρή Κφκνδε απνηειείηαη θαη απφ κείγκαηα πνπ 

έρνπλ κηα πην αλάιαθξε νπζία θαη θηλεηνπνηνχληαη ή κεηαηνπίδνληαη ειαθξψο 

ζε νπνηαδήπνηε ηαξαρή….Καη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηα πλεχκαηα θαη νη άλεκνη 

ηνπο λα δηψρλνπλ ηελ νκίριε απ’ ηελ γε…ε παξαθαιψ Κφκνδε.. Απνρψξεζε… 

Μεζαλπρηνθπξηαξρεί…Έρεη βξαδηάζεη…[Γπξίδεη πξνο ηελ κεξηά ηνπ Κφκνδνπ 

ην θεθάιη ηνπ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ν ήιηνο;[Αλέπαθνο, φπσο ην κάξκαξν απ’ ηελ Πάξν.] 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Δίλαη ην πιέγκα θνληά ζηελ θαξδηά πνπ ηελ ςπρή 

πγξνπνηεί, κεηαηξέπνληάο ηελ ζε βξνρή θαη πνπ ην άλπγξν, ππνρζφλην κέξνο ηεο 

καζηνγξαθεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αιιά θαη ζ’ απηφ ελνηθεί έλαο ζηξφβηινο πην γεγελήο… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Καη κεηαξζηψλεηαη ηφζν πςειά πνπ ζπζθνηίδεη ηνλ 

ήιην, ππνθιέπηνληαο ηελ ζέζε ηνπ απ’ ην νπξάλην ζηεξέσκα… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ή ην ηκήκα η’ Οπξαλνχ απ’ ηνλ νπνίνλ είλαη νξαηφο…. 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Ναη, Κφκνδε γηαηί ην ζψκα καο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

είλαη ε αληαλάθιαζε ηνπ ζχκπαληνο κε αζηέξηα ηνπο θεξαπλνχο σο θξίθνη ηνπ 

ζψκαηνο εηο ηελ ςπρή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Άξα ε παρχξξεπζηε επηθάλεηα πνπ γεθπξψλεη ην εδξαίν ζψκα κε 

ηελ ςπρή είλαη κειαλή…. 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Με ππξζνχο η’ άζηξα πνπ έρεη δηαθνζκεζεί θαη ζε 

δηάζπαξηα ζεκεία ηεο θεληεηνί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαγψληεο απνθιίζεηο…Κχκαηα ζχκπαληνο ζε δηαηαξαρή… 

Μα πσο ηα ’ρεηο φια απηά πεξηζθεθζεί; 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Γηα φια πξνλνεί ν λνπο κνπ ν πςηπέηεο…κσο φπσο 

ππάξρεη ν θφζκνο ηνπ ηξάβσλνο πνπ ζνπ πεξηέγξαςα ζηελ κηα πιεπξά ηνπ 

θαζξέθηε, ππάξρεη ζηελ ζειίδα ηνπ ηελ δεχηεξε θαη ν κεηαθπζηθφο ηνπ….[Ζ 

θφξε ηνπ καηηνχ ηνπ ζε δηαζηνιή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ:Ο νπνίνο εδξάδεη ζ’ έλα ζψκα ειηαθφ θαη κε ηηο Πιεηάδεο λα ηνλ 

ζηειερψλνπλ καηαλδξνεηδείο…Ζ πθή ηνπ είλαη κειακβαθήο θαη έρεη ηελ ηάζε 

ηεο θίλεζεο, αξρηθψο θαζνδηθήο θαη δεπηεξεπφλησο αλνδηθήο κέζσ δχν  

αδηφξαησλ ζηνκίσλ, ψζηε κε ηνλ ήιην θαη ην λνπ ηνπ λα ζπλεπξεζεί…[Απ’ ηελ 

θαζεπδφκελε γε ζα ηηλαρζεί θαη ην ζήκα ηνπ ιαηηληθνχ αξηζκνχ ληθεηή θάλεη κε 

ην ρέξη ηνπ ηνλ Βεληδειηζηή.] 
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ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ:Αζπκβαηφηεηεο θαη αληηλνκίεο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:πσο ηα ιεο παηέξα… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: πσο ηα ιέσ…Γηαηί ην Έξεβνο ην θσο ζέιεη πάληα λα 

λπκθεπζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Απηά ηα ζηφκηα… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ: Δίλαη νη πχιεο απ’ ηηο νπνίεο εμέξρνληαη νη ζθνηεηλέο 

νληφηεηεο ηεο γεο θαη ε αχξα ηνπο ε ειεθηξνκαγλεηηθή…[Έλαο θεξαπλφο ζ’ 

αθνπζηεί θαη ν ζθχινο απ’ ηελ Γηψλε αλαρσξεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Κάπνπ ν νπξαλφο δαθξπνξξνεί…Νηψζσ ηελ πγξαζία ήδε 

πεξνληαζηή… 

 

ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΖΛΗΟ:Άζε Κφκνδε ην πλεχκα κνπ γηα ιίγν λα επαλαπαπζεί… 

[Σα κάηηα ηνπ νινθιεξσηηθψο έρνπλ ζθξαγηζζεί.Ο Κφκνδνο δίρσο λα ηνπ δψζεη 

νχηε θαλ έλα θηιί θαη κε κηα ζηλδφλε ζηελ θεθαιή, ψζηε λα πξνζηαηεπζεί απ’ 

ηνλ θαηαηγηζκφ ηεο βξνρήο, απνρσξεί απ’ ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ ηελ ζθελή.] 

 

                                                 ΚΖΝΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 

 

[Mεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα απ’ ηνπ Απηνθξάηνξα Μάξθνπ Απξήιηνπ ηελ ζαλή 

ζα δηδαρζεί. Ο Κφκνδνο ζην ζηξαηφπεδν ξαληίδεη κε λνκίζκαηα ηξηάληα 

ζηξαηηψηεο-πιαγγφλεο πνπ είλαη θηνλφθξαλνη θαη ηξηγιπθηθνί. Ο Κφκνδνο  

απηνθξαηνξηθέο ζπζίεο ελψπηφλ ηνπο απνζέηεη θαη θαηφπηλ -ψζηε ζην ζηξάηεπκα 

λ’ απεπζπλζεί- ζ’ εμέδξα αεξνπνξεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ θαξδηά κνπ απ’ ηελ ζαλή ηνπ παηξφο κνπ είλαη Σπξξεληθή 

θπαλή…[Σν βιέκκα ηνπ ζην πιήζνο εμαπνιεί σο Υξνχζηζνθ ζηελ αξρή θαη σο 

Ρήγθαλ ην εγγπνδνηεί.]ηελ θαξδηά ηνπ άπαληεο εληφο ηνπ είρακε δηαθαλνληζζεί, 

σο ιάζπξνη ζηελ δηαζπνξά, κα ζηνλ ζεξηζκφ ηζνκεξείο…[Με ηα κάηηα ηνπ λα 

’ρνπλ γεσηξεζεί.]Με θαηερψξηζε ζπζηξαηηψηε ηνπ φρη κφλνλ ζηνπο Φηιίππνπο 

αιιά θαη ζηελ αξεηή.[Απφ ππεξεθάλεηα ζα ηαηλησζεί.]Ζ Θεά Σχρε πνπ κε 

θαηειφγηζε ζηνπ ζξφλνπ ηελ δηαδνρή, κε ηελ δσξεή ηεο ηνχηε ηνπο ιεηκψλεο κνπ 

επινγεί…[Σα ρείιε ηνπ ζε αλέιθπζε ηξηγσληθή].πσο ν παηέξαο κνπ δελ είρα 

πηνζεηεζεί, αιιά αίκα κνπ ππήξμε ε πνξθχξα κνπ ε απηνθξαηνξηθή, ελψ ζψκα 

κνπ ην παιάηη θαη ε νηθεηήξηά ηνπ απιή…[Με απηνπεπνίζεζε.]Γελ 

θαηεβιήζεθα ζ’ εζάο αιιά αθξνδχζεθα γηα εζάο.[Με χθνο Παληνθξάηνξα.] Ο 

Μάξθνο Απξήιηνο ηνχηε ηελ ζηηγκή πνπ ζαο νκηιψ είλαη νκνηξάπεδνο ζην 

ζπκπφζην ησλ ζεψλ θαη κε ηα πηλάθηα ησλ θηινζνθηψλ λαπινρεί…[Με χθνο 

Παληεπφπηε.]Αλ εληξπθήζνπκε ζην νκεξηθφ ηδεψδεο θαη πξνεθηείλνπκε ηα 

ξσκατθά ζθήπηξα σο ηνλ σθεαλφ, ν παηήξ κνπ ζα θσζθνξεζεί. [Με χθνο 

Φεξεγγπνχρνπ.] Με ηελ γιαχθα ηνπ θαη ηελ ξνπβηθψληα δεηλφηεηά ηνπ ηα 

θεθάιηα καο έρνπλ ηεξνπξγεζεί.[ε παλίεξν χθνο.]Ο ελζνπζηαζκφο ζαο ππφ ηελ 

ζθέπε ελφο θαηλνχ Απηνθξάηνξα κε θήκε ζ’ απνηακηεπζεί…[ε χθνο Αηφινπ 

αθκήο.] Δλέρεη ηνλ Θεφ κέζα ηνπ φπνηνο ελζνπζηαζζεί…[Με χθνο ηνπ Ηθάξηνπ 

λελεκίαο.] 
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Αλ ηηκσξεζνχλ ζηελ αθεηεξία ελφο λένπ βαζηιέα νξδέο αιινεζλείο, δελ ζ’ 

απνζξαζζπλζνχλ θαη ζα ζθηξηήζνπλ απ’ ηεο πείξαο ηελ ρεηξνλνκηθή…[Ο 

Κφκνδνο μαλαξίρλεη λνκίζκαηα απ’ ηελ  εμέδξα ζηνπο ζηξαηηψηεο θαη 

θαηέξρεηαη απ’ απηήλ γηα ηνπ απηνθξαηνξηθνχ θαηαιχκαηνο ηελ επαλαζηξνθή.] 
 

                                                  ΚΖΝΖ ΣΡΗΣΖ 

 

[ε Ανξίζηνπ εκέξα ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 180 κ.Υ ζα πινπνηεζεί. Ο Κφκνδνο 

κε ην αιαβάζηξηλν θαη ηαλπζηφ ηνπ θνξκί ηειείσο γπκλφο νπηεχεη ζηνλ Ίζηξν 

ηνλ δηθφ ηνπ εαπηφ θαη κε ηνλ δείθηε ηνπ ιεληληζηηθνχ ηνπ ρεξηνχ ζχκβνια ηεο 

γεσκεηξηθήο επνρήο ιαίλεα ζρεδηάδεη ζην δέξαο ηνπ λεξνχ. Ο Πνκπε˙η˙αλφο 

σθχζννο ζα πξνβεί ζε ζαθέζπαιν λεπκαηηζκφ.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Δίλαη εγγψλην απηνθξάηνξα καο εβαζηέ, πσο λα 

επαλαεηζαρζείηε ζηε Ρψκε ζέιεηε; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πνηέ ε Ρψκε δελ ππήξμε ηφζν εγγχηεξα θαη ηφζν ηαλχπνδα… 

[Αληηλσηφο ηψξα ζηνλ πνηακφ, ςαχεη έλα θχιιν - αιεμηπησηηζηή ζε ρψκα 

θζηλνπσξηλφ.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Γελ εηεξνκφιεζε πνηέ ε δχλακε ζαο ε ρνλδξνεηδήο... 

[Μνηάδεη ζα ’λα ζέιεη λα ηνλ αζπαζζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ρψκε ή ξψκε; Δγθάζεηε εξψηεζε δηεπηινγηθή…[Αθάζεθηνο ζηνπ 

θχιινπ ηελ Δξπζξή.]   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Πσο ζησλ πφισλ ηνπ κπαινχ ζαο κπνξεί λα ελζαξθσζεί ε 

κεηαζηξνθή;[Με Υένπα ζηνλ νκθαιφ χθνο θνξπθήο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Χο πφηε Πνκπε˙η˙αλέ ζα πίλσ απηφ ην ιαζπσκέλν λεξφ, ζ’ απηή 

ηελ  αζέξηζηε γσληά ηνπ θφζκνπ θαη ηελ αλεπθνξηθή;[Οθιαδφλ κε ην βιέκκα 

δηεπζπλφκελν ζηνλ νπξαλφ -Πνκπε˙η˙αλφ.]  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ο έπηηκνο κε ηα πνιχγσλά ηνπ ηα δελδξνθπή ηνπ ζα ζαο 

ζθεπάδεη απ’ ηα ρηφληα θαη ηελ θξπνληθή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Σφηε ζα πξέπεη λα κεηνλνκαζζψ ζε Ζξαθιή…[Έλαλ ιεγεσληθφ 

ζθνπφ ζε ζηγκνεηδή σδή ελχισο ερνπνηεί.] Πνπ είλαη Πνκπε˙η˙αλέ νη 

σιεζίθαξπεο πεγέο, ν αέξαο ν ιαγαξφο, ηεο Ρψκεο νη ραηηήεζζεο εδνλέο θαη νη 

θαεζίκβξνηνη πνηακνί;   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ο ρξφλνο είλαη ελψπηνλ ζαο λα ραξείηε νηηδήπνηε ζειήζεηε, 

αιιά ε Δπζχλε ηψξα ληθεθφξνο ζηα Γηνλχζηα ζαο αλαθαιεί…Δμάιινπ Άξεο θαη 

Ζξαθιήο ππήξμαλ αδέιθηα αλ θαη ακθηζαιιή…[ε κεισδία ζπγθαηαβαηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ια ηα θχιια ελφο δέλδξνπ δελ είλαη πάληνηε ηζνδηάζηαηα θαη  

ζηελ ίδηα αθκή…   
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ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ννκίδεηε πσο ηηο ζπγαηέξεο, ηνπο πηνχο καο θαη ηηο γπλαίθεο 

καο, εκείο νη κπζηηθνζχκβνπινη ηνπ παηξφο ζαο πνπ ην ζθήπηξν, ην δαθηπιίδη 

θαη ηελ ριακχδα ζαο είρε εκπινπηίζεη, δελ έρεη ηελ έθεζε θάπνηνο εμ’ εκψλ λ’ 

αληηθξχζεη; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σελ γιψζζα ζνπ πην πέξα απ’ ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο ηνπ κπαινχ ζνπ 

πξεζβχηε άλδξα κελ εμσζείο θαη ηνχην ην λεξφ πξνηθνζπκθσλεζείο…[Πχθηεο 

ζην λεξφ θαη φζν λεξφ ζπγθξαηεί ζηνλ Πνκπε˙η˙αλφ ζα θαηαηνληζζεί.]   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ζ άλσζε πνηέ δελ ήηαλ ην ραιθέληεξφ ζαο ζεκείν… 

Μελ μερλάηε πσο είζαζηε Απηνθξάηνξαο Κφκνδε θαη πσο πξέπεη ην θαιφ ηεο 

Ρψκεο λα πξνίζηαηαη, ππεξάλσ ηεο ηξπθειήο ζαο θαη κεζηήο αδεθάγσλ έμεσλ 

δσήο… Μελ ιεζκνλείηε πσο ν ζχδπγνο είκαη ηεο ηδηνθαηνίθεηήο ζαο 

αδειθήο…[ε χθνο αλζξψπνπ πνπ απ’ ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε δσηηθφηεηα ζε 

άιιν ζεκείν ηνπ θφζκνπ έρεη απνζηαρζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σνλ Οθηψβξην πνπ ζηελ Ρψκε ζα επαλέιζσ αθαηαλίθεην ζα ηνλ 

πξνζαγνξεχζσ. 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Αλ επηδείμεηε ππνρσξεηηθφηεηα θαη θφβν ζηνλ ραιδα˙η˙θφ 

ερζξφ, ζα θαηαγξαθείηε ζηελ Ρψκε ζε ηδεφγξακκα ηαπεηλσηηθφ θαη δελ ζα 

ηειεζηεί θαλείο ζξίακβνο κηιηηαξηζηηθφο.[ε χθνο αλεκνδνπξηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Φνβάκαη ηνπο επίδνμνπο επηγφλνπο θαη κήπσο απ’ ηα ππνπφδηά κνπ 

εθζξνληζζψ… [Με ηα δφληηα γηα ηελ γιψζζα ηνπ ζαλ ηλγθ ηλγθ.]  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ζ Αξηζηνθξαηία ε πγθιεηηθή, ν ηξαηφο θαη η’ 

απηνθξαηνξηθά ζεζαπξνθπιάθηά ζαο είλαη εδψ καδί…[ε ηφλν παξαζηαηηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ δηφινπ δελ κε παξεγνξεί…Σνπ ηξαηνχ θαη ησλ 

πγθιεηηθψλ νη δηαζέζεηο νκνηάδνπλ κε ηνπ αζθνχ ηηο δηεπζχλζεηο θαη ηελ 

έληαζή ηνπο πνπ πφηε επάλσ ζ’ επακθνηεξίδνληα αληηθείκελα ζα θινηζβνπνηεζεί  

θαη άιινηε μειαγηάδεη ηνλ λαξδφζηαρπ ηνλ κεγαλζή…  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Πάληα ην πλεχκα Απηνθξάηνξά καο ην αιθηκφηεξν 

μειεθηάδεη θαη ζπλνκνινγεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Σν πλεχκα κε ηηο ξαβδψζεηο θαη ηα ζπαξάγκαηα ηνπ γαιελνχ 

ακθνξέα έρεη νκνγελνπνηεζεί…[Με βιέκκα Παξλαζζνχ θαη σο απιαλήο.]ζν 

πην αλαηνθηζηηθφ ηφζν απ’ ηηο εζκνεηδείο απνιαχζεηο πην καθξηλφ θαη απ’ ηεο 

γεο ηνπο ζαγνχο πην δηπηεξσηφ…[Ξαπιψλεη θαηά γεο θαη ζρεκαηίδεη κε ην ζψκα 

ηνπ ηελ πξφζεζε ζπλ.]Χξαηφηεξε φκσο λίθε Πνκπε˙η˙αλέ πνηα είλαη;Ο ζάλαηνο 

πέληε ρηιηάδσλ λεθξψλ ή ε λίθε ηνπ Απηνθξάηνξα ζηνπο αγξνχο ησλ καρψλ; 

[Γειάεη αηειεπηήησο.]  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Γελ ππάξρεη πηθξφηεξε λίθε απ’ ηελ απψιεηα ηφζσλ 

λεθξψλ…Γηαηί πηζηεχεηε φηη ε αςίδα ηνπ ζξηάκβνπ θαηεδαθηδφηαλ ζηελ 

αλαδξνκία πνπ ηα ζηξαηεχκαηα θαη ν ληθεθφξνο ζηξαηεγφο δηαπεξλνχζαλ; 
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ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ν θχθινο δελ κπνξεί λα ’λαη πνηέ εκηηειήο…[Με ην ζψκα 

ηνπ ζρεκαηίδεη κ’ έλαλ ιαηκφ επελδπηφ ην κνλφγξακκα ηεο δηαγξαθήο.] 

Οχηε επίζεο πνηέ ζε άιια ηεθηνληθά ζρέδηα κπνξεί λα εγθιεηζζεί, γηαηί εκείο 

είκαζηε ηα γξάκκαηα πνπ ηνλ επηθνζκνχλ θαη νη αξηζκνί… 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ή ίζσο γηαηί ε θαηεδάθηζή ηνπο απνηεινχζε θηλεηήξην 

κνριφ γηα ηεο κεγαινπξεπέζηεξεο λίθεο, ζηνπο ιφγγνπο ησλ ελάληησλ ηελ 

κεηαγσγή…[ε χθνο επηδηνξζσηηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ ίζσο Πνκπε˙η˙αλέ γηαηί ε άλσ δνκή ηνπο απφ κάξκαξν λαμηαθφ  

κηα ηάζε αλαπφιεζεο ηνπ δαθλεθφξνπ παξειζφληνο κπζηζηνξεί θαη έλαλ 

μαγνξάξε έιιεηςεο ηέηνησλ ζηηγκψλ…[Με χθνο ζηπθφ.]Ζ κεγαιαπρία ησλ 

Διιήλσλ γηα ηνλ αφξηζηφ ηνπο, ηνπο νδήγεζε ζηελ ξσκα˙η˙θή θαηάθηεζε θαη 

πιένλ είλαη δηθνί καο ππνηειείο…[εθψλεηαη, γηαηί ηνπ παθιάδεη ηελ θεθαιή ν 

θφξπκβνο ηνπ πνηακνχ αλεπαηζζεηί.]    

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Γηαηί ζηνπο ζξηάκβνπο κεηά απ’ ηνπο πγθιεηηθνχο θαη ηνπο 

αμησκαηηθνχο πεξηθέξνληαη ιάθπξα επάλσ ζε άξκαηα θαη αθνινπζνχλ ηα 

ηεηξάπνδα;  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ε αγέιε ησλ δψσλ πάληα ηνπο εγέηεο ηεο ζ’ απνκηκεζεί θαη 

γηαηί ηα ιάθπξα θαη ην ρξήκα αμίδνπλ απφ εθείλνπο πην πνιχ…Μελ παξνξάο 

πσο είλαη ζε άξκαηα, δηαλχνληαο ηνπ πηνχ ηνπ ήιηνπ ηελ δηαγξαθή…  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Γηαηί έπνληαη ησλ αλνξζνινγηθψλ νη ηεξείο θαη νη ζηξαηεγνί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ζπζηάδνπλ ην αίκα ησλ πηζηψλ είηε ζηνλ Πεξζηθφ είηε ζην 

λαφ κε ηξφπν απφθξπθν θαη κπζηαγσγηθφ…[Σνπ ην ιέεη ζε ηφλν ςηζπξηζηφ.]   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Καη γηαηί νη εηηεζέληεο εγεκφλεο κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη η’ 

αλδξάπνδα ησλ θηζαξσδψλ έρνπλ πξνπνξεπζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ε ηέρλε ηνπ πξηαθνχ έρεη ζεσξεζεί επγελέζηεξε ηνπ Ζίνπ 

θαη ηεο κνπζηθήο…[Κάλεη πσο κηαο θφξκηγγνο είλαη παίθηεο.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ζ γηαηί πξνεγήζεθε ν Σξσ˙η˙θφο απ’ ηελ θαηαγξαθή ησλ 

έκκεηξσλ επψλ…Ο ζηξαηεγφο φκσο Απηνθξάηνξά καο πνπ ηεινχζε ηνλ ζξίακβν  

κε ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ηνλ ηξαηφ, γηαηί είρε νπηζζνγξαθεζεί θαη δελ ήηαλ 

ζηελ αξρή ηεο πνκπήο;[Κνηηάδεη γχξσ ηα δέλδξα κήπσο θάπνηνο θαηαδφηεο 

απνπεκθζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί νη έζραηνη έζνληαη πξψηνη…   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Πνιχ ρξηζηηαληθφ κνπ ’ρεη εηζαθνπζζεί…[α ’λα κελ 

πεξίκελε κηα ηέηνηα πξφηαζε εθθαζαξηζηηθή.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Σνλ Απηνθξάηνξά ζνπ γηα π˙η˙νζέηεζε απηνχ ηνπ αιιφρζνλα απ’ 

ηελ Ηνπδαία δφγκαηνο έρεηο Μεκθηδνπνηεζεί;[Σνπ θηππάεη κε ηνλ παξάκεζν ηνπ 

καξμηζηηθνχ ηνπ ρεξηνχ ην γείζνλ θαηαηέηηνλ ηξηο.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Γελ ζα ηνικνχζα πνηέ λα εθθέξσ απ’ ηνλ πνιθφ ηνπ 

Απηνθξάηνξα πξνο ην πξφζσπφ ζαο ηέηνηα ηαλχθινηα κνκθή…[Γπξίδνληαο ηελ 

πιάηε κε ηα δπν ηνπ ρέξηα ζηνπο αγθψλεο ηνπ σο γακέηεο, ζα παξαηηεζεί 

νηζηξνεηδήο.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μνπ αξέζεη απηή ε κεηαηφπηζε απ’ ηνλ ρξηζηηαληθφ εληθφ ζηεο Res 

Publica ηνλ πιεζπληηθφ, έζησ θαη αλ είλαη ησλ νξλίζσλ ν πιεζσξηζκφο… 

[Πξελεδφλ θαηά γεο, κε ηελ καηηά ηνπ λα θσπειάηεη ζηνπ πνηακηνχ ηνλ πδάηηλν 

πίδαθα ην ακθίθπξην πξφπιαζκά ηνπ.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Καη γηαηί ν Αξρηζηξάηεγνο πξνζέθεξε αλάζεκα ζην 

Καπηηψιην κε ηελ πνκπή απ’ ην πεδίνλ ηνπ Άξεσο αθηρζείο;  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ζηνλ Ηιιπξηθφ ρξεηάδεζαη ηνλ θεξαπλφ ηνπ Γία θαη ηεο ηχρεο 

ηα ηείρε…  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Σχρε…Σπραίνλ…Καινηπρία…ηθπψλ…[Απνζβνισκέλνο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Λέμεηο παξάγσγεο θαη θαηαρξεζηηθέο…Πξνηηκάο ηελ ιέμε Fors  

απ’ ηελ Fortuna…[αλ ζαχξα ην πνηάκη πξνζεγγίδεη θαη ην πξφζσπφ ηνπ κε ηα 

δπν ηνπ ρέξηα λίβεη.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ζ πξψηε αθνξά ηηο δαιείεο ηεο γεο θαη ε δεχηεξε ηα 

πεδάιηα ηεο ζαιάζζεο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ δεχηεξε έρεη παλεγπξέσο ιακπεδφλνο γξάκκαηα…[ηελ 

απνθάζαξζε ζα ζηαζηαζζεί.]   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ:To ιαθσλίδεηλ εζηί θηινζνθείλ…[ε χθνο ακψκεην.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πνηεο ιέμεηο ππεξηζρχνπλ; Απηέο πνπ έρνπλ ζπλεθδνρέο ζηελ 

αγθαιηά ηνπο ή εθείλεο πνπ πνιινχο αζηεξίεο απ’ ηνλ ππζκέλα ηεο ζαιάζζεο ζηα 

δίθηπά ηνπο ζπιιακβάλνπλ;  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Πάλησο θαλέλαο δελ ζαο απνθαιεί κε φια ηα θνζκεηηθά 

ζαο…Μφλνλ κ’ έλα φλνκα έρεηε απνκείλεη θιενθαλήο…Απφ Λνχθηνο Απξήιηνο 

Κφκνδνο θαηεγάγαηε λίθε ηαιαθάξδηα λα ζαο πξνζθσλνχλ Καίζαξα Λνχθην 

Απξήιην Κφκνδν Αλησλίλν Αχγνπζην. 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί έρσ ηνπ ήιηνπ ηελ απφγεην θαη ηνπ θσο ηνλ ζεβαζκφ… 

[Αλαζηαίλεηαη θαη ηνπ δηθηπψλεη έλαλ ιάδνπ νθζαικφ.]Ζ δσή κνπ αλ είλαη 

θσκσδία ή θνκκφο ζπνξάδελ έρσ αλαξσηεζεί…Πνκπε˙η˙αλέ κελ ιεζκνλείο, 

πσο ν παηήξ κνπ αλαγφηαλ απφ πγθιεηηθψλ γελεή…[Μ’ ελαίζζεζε ηεο 

θαηαγσγήο ηνπ ηεο Γεηζδαηκνληθήο.] 
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ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Καη ε κεηέξα ζαο ε Φαπζηίλα ππήξμε ηνπ Αλησλίλνπ ηνπ 

Δπζεβνχο ε ζπγαηήξ θαη ηνπ Αδξηαλνχ ε εγγνλή απφ κεηξηθή ζπλνξηνγξακκή 

θαη κε κάζηηγα αίκαηνο απ’ ηνλ Σξα˙η˙αλφ δεζκεπηηθή. 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ κεηέξα κνπ απ’ ηελ κλήκε κνπ έρεη παξαιεηθζεί…[αλ ζηνλ 

ππεξζπληέιηθν λα παιηλδξνκεί.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: ηελ Ρψκε πνηέ δελ ζα ηελ βξείηε…Σελ έρνπλ πξνζπεξάζεη 

Ηαλνί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πέζαλε ζ’ έλα ζηξαηφπεδν ζαλ θαη απηφ…[Σαιαληψλεη ηελ πιάηε 

ηνπ θαη ηελ αιείθεη κε ην γιπθεξφ λεξφ.]Έπξεπε ιάβξαμ λα ’ρα γελλεζεί…  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Μελ θνβφζαζηε πσο ζα πεζάλεηε Απηνθξάηνξά καο εδψ 

….ηα καιιηά ζαο έρνπλ απνηππσζεί ηνπ Αξθηνχξνπ θαη ηνπ Πήγαζνπ νη 

αζηεξηζκνί νη αθηηλνβφινη σο ηεο απηνθξαηνξίαο ηα ιάζε…[Οθζαικνβνιεί 

έθζακβνο ηνπ Κφκνδνπ ηελ θφκε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Πνκπε˙η˙αλέ ππνδειψλνπλ απηνί νη θφκπνη ηελ αθαηάιεηπηε ζην 

ζψκα θαη ζην κπαιφ κνπ δηαγσγή, ελψ ληψζσ ηηο ζθέςεηο κνπ θάζε βξάδπ λα 

’ρνπλ γνξδηνθεληξηζζεί…[Πηάλεη ηνλ ιαηκφ ηνπ λαππεγψληαο ζην πνηάκη ηνλ 

αληηθαηνπηξηζκφ ηνπ.] Γελ ζα ’ζεια ηνχηνο ν ιαηκφο λα γίλεη απφ δαθείξη 

αζηείξεπην πνηάκη… [Με θσλή θακππισηή.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ζ ριφε ζηηο παξεηέο ζαο είλαη έλδεημε πσο κπνξείηε  

ψξηκεο απνθάζεηο λα πξνζιάβεηε… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη φρη απνθάλζεηο…   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ζ θφκε ζαο είλαη ην θπζηθφ θάηνπηξν ηνπ ήιηνπ θαη γχξσ 

ηεο πνιινί έρνπλ παξαηεξήζεη κηα ζηεθάλε ζαιαζζηλή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Βιέπνπλ ην θσο Πνκπε˙η˙αλέ κφλνλ φζνη είλαη ζην ζθνηάδη…[Οη 

νθζαικνί ηνπ απεξγνί.]Μ’ απηφ ην ειηφθσην δψξν θαη ζλεηνί δίρσο αίκα απ’ 

ηνλ Σίβεξε έρνπλ πξνηθηζζεί… [Φειιίδνληαο.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Σα ιφγηα ζαο είλαη ρξπζφζθνλεο θνληνξηφο θαη νη εηθφλεο 

ηνπο ν ζφινο ν Ηνπιηαλφο πνπ φια η’ αληηζηεξίδεη θαη ηα ζπλδαπιίδεη… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πνκπε˙η˙αλέ έιαβα ηηο σξηαίεο κνπ απνθάζεηο…Θ’ αγθπξνβνιήζσ 

ζηνπο αμησκαηνχρνπο κνπ ηελ εληνιή λα ειέγρνπλ ησλ νξδψλ ηελ επηδξνκή θαη 

ηελ λνκηζκαηηθή, γηα λα εμαγνξάζνπλ ηνλ πφιεκν κε κηα Αληαιθίδεην αγαζνεξγή 

…Ζ απφθαζή κνπ ζην ζηξαηφπεδν αο γλσζηνπνηεζεί θαη ε επάλνδφο κνπ εηο ηελ 

Ρψκε αο αλαθεξζεί, ψζηε απ’ ηα γέλεηα ηνπ Γηφο ζην ηέκελφο ηνπ λα’ ρσ 

επινγεζεί.[Με χθνο πνπ νζηνγξαθεί.]  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Αλ θαη ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ δηαθσλψ ζα ππαθνχζσ ζε 

ζρεηιηαζηηθφ ξπζκφ…[Αλαδηπινχκελνο.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ ζα εθηειεζζεί, γηαηί ηνπο πάππξνπο ηνπ Ομχξξπγρνπ  

πξνηηκψ απ’ ηνλ Πνιεκνθηιή.[ε χθνο πνπ επηηηκεί.]   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Αλ θαη είκαη ζαπξηαλήο θαηαγσγήο ε εθβνιή κνπ είλαη 

πξηαλή….[Με ηφλν ζπκθηιησηηθφ, πιεζηάδεη θαη εθείλνο ηνπ πνηακνχ ηελ 

νμπγνληθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ε ναξηθή ζνπ πίζηε έγθεηηαη ζηεο Λνπθίιιαο ηελ θιίλε, 

ηεο αδειθήο κνπ ηεο κνλνθξαηνξηθήο…Αιήζεηα πσο ν ζάλαηνο ηνπ παηξφο καο 

απφ εθείλελ εμειήθζε; [Με χθνο ηάρα ακέξηκλν θαη πνδνβνιψληαο ξφκβνπο ζην 

πνηάκη ζε ζηάζε δηαινγηθή.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ:Σα δάθξπά ηεο έρνπλ γίλεη ζην πξφζσπφ ηεο σθεάλεηεο 

γηξιάληεο…Σα κάηηα ηεο ππξαθησκέλε ιάβα απ’ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο 

εθξήμεηο…Σν ζηφκα ηεο έλα πεγάδη δίρσο θάδν θαη λεξφ…Σ’ απηηά ηεο θαλνί 

δίρσο θσο…[Με χθνο ξεηνξηθνχ αηηηθηζκνχ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν γεγνλφο πνπ κνπ πεξηγξάθεηο θίιε ζηξαηεγέ δελ κε 

αηθληδηάδεη…Σνπ άξδεπε αλαπεηξνειάρηζηε αγάπε…  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Μελ μερλάηε πσο χπαηνο ρξεκάηηζα θαη ην αμίσκα ηνπ 

θαίζαξα απ’ ηνλ Μάξθν Απξήιην είρα απηαπαξλεζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γη’ απηφ ηψξα αλαπλέεηο θαη δεηο….[Με χθνο νρηάο.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Με ηνπο Μαξθνκάλνπο ηη ζα πξέπεη θαλείο λα 

επαλαδηαπξαγκαηεπζεί; Σέζζεξεηο πξέζβεηο ήδε καο έρνπλ επηζθεθζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δπεηδή είκαη κηζφπνλνο, φπσο ζε άπαλ ην ζηξάηεπκα έρεη απηή ε 

θήκε δηαδνζεί, πεο ηνπο πσο αλ κνπ παξαδψζνπλ ηνπο απηφκνινπο θαη ηνπο 

αηρκαιψηνπο θαη κνπ απνζέηνπλ κηα πνζφηεηα ζίηνπ θάζε ρξφλν, ζα έρνπλ ηελ 

Καιιίεην πνπ ζέινπλ…[ε χθνο Αληάξε.]     

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ:Δγψ ιέσ λα δεηήζνπκε λα καο παξαδψζνπλ ζηξαηηψηεο θαη 

φπια απηνί θαη νη Κνπάδνη… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί…[Αλησπφο πιένλ θαη ιαηςεξφο 

ζηνλ Πνκπε˙η˙αλφ αλ θαη ζε λεχκα αλάινγν θαη ληεηεξκηληζηηθφ.] 

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Ση άιιν κε ηνπο Κνπάδνπο θαη ηνπο Μαξθνκάλνπο λα 

επηζπκθσλεζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Να ηνπο πεηο, λα κελ αιιάδνπλ πνιιά κέξε, αιιά ζ’ έλα λα 

εγθαζίζηαληαη αλα κήλα γηα ησλ δψσλ ηνπο ηελ βνζθή θαη πάληνηε ππφ Ρσκαίνπ 

εθαηφληαξρνπ ηελ καηηά ηελ επηβιεπηηθή….[Με χθνο απηνθξαηνξηθνχ 

θαηαξξάθηε ππεξνρήο.]   

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Καη ηη άιιν;  
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ΚΟΜΟΓΟ:Καη λα κελ πεηξάδνπλ ηνπο Ηάδπμνπο, ηνπο Βνχξνπο θαη ηνπο 

Οπαλδίινπο, γηαηί είλαη θαιά παηδηά…[Σξπγεηήο θαη Μεζπζηήο.]  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Σίπνηε άιιν; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δπί ηνπ παξφληνο ηίπνηε άιιν…Αλ ζε ρξεηαζηψ γηα θακία άιιε 

αγγαξεία ζα ζε θσλάμσ…[Με χθνο πηεξφκνξθνπ παηδηνχ.]  

                                  

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ:Ξέραζα…Με ηνπο Βνχξνπο ηη ζα θάλνπκε; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ,ηη θάλνπκε ζπλήζσο κε ηνπο θζίλνληεο εηηεζέληεο εηο ηνλ 

Ηεξφ…Ζ Νηθείνο πνπ επηδεηνχζαλ θάπνηνπο κελεο πξηλ, ήηαλ άθξσο 

παξειθπζηηθή….  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ:Καη πξνπαξαζθεπαζηηθή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη πξνπαξαζθεπαζηηθή…[Σελ  θεθαιή ηνπ σξνινγνκεηξεί.] 

Δπηπρψο πνπ ν ρεηκψλ ηέζζεξεηο κήλεο δηαξθψλ ζηξαηησηηθψλ παξαζθεπψλ 

…Πεο ηνπο λα κνπ επηζηξέςνπλ θαη εθείλνη φζνπο έρνπλ αηρκαισηηζζεί…  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ:Καη ηη άιιν;[α ’λα ’ρεη ηεο απάληεζεο ηελ επηγνληθή 

παξνρή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ηη άιιν…[Παχζε κηζνχ ηεηάξηνπ.]Να νξθηζζνχλ, λα κελ 

ελνηθήζνπλ πνηέ ηελ πεξηνρή ησλ ηεζζαξάθνληα ζηαδίσλ δίπια ησλ Γαθίσλ ή 

απφ απηνχο λα κελ δηακνηξαζζεί…  

                                  

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ: Καη ν αβηληαλφο πνπ ππεζρέζε ζνπο Γαθίνπο φηη ζα ηνπο 

ραξίζεη γε θαη ήηαλ απνζηεκαηηθνί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μαζεζηαθέο απνθάζεηο πιένλ κελ κνπ δεηείο…  

 

ΠΟΜΠΖ˙Η˙ΑΝΟ:Οη απνθάζεηο ζαο επηζπκίεο κνπ… 

 

[Ο Πνκπε˙η˙αλφο ηνλ ηππνινγηθφ, ηαμηαξρηθφ ραηξεηηζκφ πνηεί θαη κ’ επζεία 

κεηαβνιή ηηο απνθάζεηο ηνπ πξννξηζζείο, γηα λα εθηειεί.Ο Κφκνδνο εηο ην 

πνηάκη αζθεηήο ηα δάρηπια ηνπ ζηα χδαηα σο έλαο Θέηηδνο αξρεηππηθφ 

πιεθηξνινγεί, κέρξη λα ζβήζνπλ ηειείσο ηα θψηα επί ζθελήο.]   

 

 

                                                         ΑΤΛΑΗΑ  
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                             ΠΡΑΞΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 
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                                                  ΚΖΝΖ ΠΡΧΣΖ 

 

[Ο Κπ˙η˙ληηαλφο έρεη νθηαπνδεζεί θαη ελψπηνλ ηνπ Απηνθξάηνξα Κφκνδνπ ζηνλ 

απηνθξαηνξηθφ ηνπ ζάιακν ζα θαηαινγηζζεί, κεηά απ’ ηελ εθφξκεζε ηελ 

εμνπζηαθηνληθή ελαληίνλ ηνπ κηα εκέξα ηνπ 182 κ.Υ ζηνπ ακθηζεάηξνπ ηελ 

πξνινγηθή. Ο Πεξέλληνο, ησλ ζηξαηνπέδσλ έπαξρνο θαη επηθεθαιήο ηεο 

απηνθξαηνξηθήο θξνπξάο έλα ιάθηηζκα γαζηξηθφ ηνπ δηθνγξαθεί. Ο Κφκνδνο κε 

ηελ ηάζε ηνπ ελδηάκεζνπ ζπζηήκαηνο δηαθπγήο ηνλ αηρκάισην δνξπθνξεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πεξέλληε γλσξίδεηο ηη κνπ’πε ηνχην ην ιαβξφζηνκν ζθπιί, ιίγν πξηλ 

ηελ θνίκεζή κνπ απνπεηξαζεί;[Σα θξχδηα ηνπ έρνπλ ηξηγσλνπνηεζεί.] 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Πσο ε χγθιεηνο ζπλέζηεζε ηνχην ην ιεπίδη, ψζηε ε δηαπλνή ηνπ 

Απηνθξάηνξα λα πσξνιηζνπιαζζεί….  

 

ΚΤ˙Η˙ΝΣΗΑΝΟ: Καη ζα ην πξναλέθεξα ζηνλ ηχξαλλν αλ κηα βεηαξηλή επθαηξία 

κνπ ’ρε εθηακηεπζεί…[Με χθνο θαθνηξάραινπ, θσξαζέληνο ξηλφθεξνπ, 

αλήκπνξνπ απ’ ηα πιήγκαηα ησλ ιεθηηθψλ αθνληίσλ ηνπ Κφκνδνπ λα 

πξνθπιαρζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Φηινδψξεζέ ηνλ εθ κέξνπο κνπ κε κηα επθαηξία αξθηηθφιεμνπ 

δηπνιηθή…[ηνλ Πεξέλλην είλαη δηεπζπληήο.] 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Ηδνχ ηνπ αλαδηπιαζηαζκνχ ην αλάθξνπζκα απ’ ηνλ Απηνθξάηνξά 

καο![Σνπ πξνδίδεη ζηελ πιάηε δχν σθεία νδάγκαηα.] 

 

ΚΤ˙Η˙ΝΣΗΑΝΟ: Θα ζθπξίμνπλ ζηα ψηα ζαο θάπνηα εκέξα έλαλ ρσιίακβν, πξηλ 

θαλ ην θαηαιάβεηε ηα θνξάθηα… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη εζχ ζα ραιθνπξγεζείο, γηα έλα έγθιεκα πνπ δελ δηέπξαμεο κε 

ηελ ίδηα πνηλή, αιιά ζα ην ’ρεο δηαρεηξηζζεί, αλ ην εμέιπαλ νη ςακκίηεο ηεο 

δσήο…[Σα γέλεηα ηνπ ςαίξεη.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Πξνηείλσ Απηνθξάηνξά καο λα δνινθνλεζνχλ φζνη θίνλεο ηνχηνπ 

ηνπ δσξηθνχ λανχ αλνζηνπξγίαο πξνο ην πξφζσπφ ζαο πγθιεηηθνί ήηαλ 

ππαξθηνί… 

 

ΚΤ˙Η˙ΝΣΗΑΝΟ: Φεπδνθίνλεο…Άθνπζε ιαέ ηεο Ρψκεο, πνηνη ζε δηαθπβεξλνχλ 

… Καηά ζπξξνήλ δνινθφλνη πνπ εκέξα θαη βξάδπ ζε ηπξαλλνχλ.[ρεδφλ 

νπξιηάδεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Φψλαδε φζν ζέιεηο άλδξα ηαλειεγή…[Με ην χθνο ηνπ 

παλδακάηνξνο Απηνθξάηνξα.]Κακία ερψ δελ επηηξέπνπλ ηνχηνη νη Αλησλίληνη, 

νχηε ηνπο αληίιαινπο ηεο ζθηάο καο λα ’λαη δηάηξεηνη θαη ζηνπο ισβνχο ησλ 

πνιηηψλ ηεο Ρψκεο σο ήινη λα ’λαη θαξθσηνί…Γελ έρνπκε Res Publica αιιά ην 

Imperium καο έρεη αθνπζίσο θιεξνλνκεζεί…. 
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[Με ηελ πάρλε ησλ θσλεέλησλ ηνπ ηνλ ρξηζκνδνηεί.]Πεξέλληε ηα εγθεθαιηθά 

κνπ πιαηχθπιια ζηνλ αβξάρπλην ζνπ καίζηξν έρνπλ ππνθιηζεί θαη ζπλνπζηαζζεί 

…[Με πξφηαζε αμησκαηηθή.]Έλαο θαηάινγνο ζα ζνπ θαηαδνζεί, φζσλ 

πγθιεηηθψλ κ’ έρνπλ αληηπνιηηεπζεί θαη ζηελ κεγαιχηεξε πεξηνπζία έρνπλ 

θαηαιεθζεί, ψζηε σο θαιάζη ζην δηθφ καο ην θεθάιη λα ’λαη ζθεηεξηζηηθή… 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Ζ ςπρή ζαο Απηνθξάηνξα είλαη κηα ιαβίδα -απιεηξίδα…Θα 

πξάμσ φ, ηη απ’ ηελ γιψζζα ζαο δηελεξγεζεί… 

 

ΚΤ˙Η˙ΝΣΗΑΝΟ: Λφγηα αιπζηηειή απφ ηνχηε ηελ πεηζήληα ηεο ήβεο ηνπ κπαινχ 

αισπεθή…[Ο Πεξέλληνο ηνπ νξνδνηεί έλα ιάθηηζκα ζηελ θεθαιή.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Πξνηηκεηέν είλαη έλα ζξαχζκα ακθηθσληθνχ ζρήκαηνο ζηελ 

θεθαιή, αθνχ είλαη εζζιψλ ζεσξηψλ θνισλφο…  

 

ΚΤ˙Η˙ΝΣΗΑΝΟ: Θα ’ιζεη ε ψξα Απηνθξάηνξα πνπ απφ ρέξη επηζθαιέο θαη 

ζπλεξγαηηθφ ζα πεζάλεηε…Γελ βιέπεηε φηη ηνλ ζξφλν ζαο επνθζαικηά γηα  

ηα παηδηά ηνπ…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δίζαη νρηά δίθισλε πνπ ιάζπξνπο ακθηβνιίαο ζηελ αγξνηθία ηνπ 

θεθαιηνχ κνπ πββάιιεηο…[Με ηνλ κέζν ηνπ ιαηνχ ηνπ ρεξηνχ ιάκλεη ην πεγνχλη 

ηνπ επηάθηο.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Μελ ηνλ αθνπγθξάδεζζε απηνθξάηνξά κνπ…Οη κειινζάλαηνη 

πάληνηε γλσξίδνπλ λα ζπθνθαληνχλ θαη άιινπο, ιίγν πξηλ ηα κάηηα ηνπο δηα 

παληφο εηθνλνπαχζνπλ…Φείδνληαη ζάγκαησλ αληηθεηκεληθψλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σνπο π˙η˙νχο ζνπ Πεξέλληε ηνπο πεξηκέλεη γηα ηελ αθνζίσζή ζνπ ε 

δηνίθεζε ηεο Ηιιπξηθήο…[Χο αληεξίδα ζηνπ Πεξέλληνπ ηελ  σκνπιάηε.]Κφκηζε 

κνπ φκσο ηψξα κέζα ηελ Λνπθίιια, ην ζαλδάιη απηήο ηεο δνινπινθίαο…[Θα 

ηελ απνρσξηζζεί, γηα λα πξπκλήζεη ζηνπ Κπ˙η˙ληηαλνχ ηνλ θπκαηνζξαχζηε.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Απηνθξάηνξά κνπ φιεο νη επηζπκίεο ζαο κε ηηο πξάμεηο κνπ έρνπλ 

ζπληαπηηζζεί…[ε ζηάζε αλακνλήο.] 

 

ΚΤ˙Η˙ΝΣΗΑΝΟ: Ο Κέξβεξνο θαη ν Άδεο…Γη’ απηήλ ηελ ζεκαηηθή ζα 

κπνξνχζε λα ’ρε γξάςεη ν Μαξηηάιεο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Να ηνπ ην πεηο ιίαλ ζπληφκσο, εθεί πνπ ζα ηνλ ζπλαληήζεηο, πσο ζα 

’ρεηο ην αδξάρηη… 

 

ΚΤ˙Η˙ΝΣΗΑΝΟ: Μέζα ζηηο θξαηπάιεο πνπ ζαο έρνπλ καγεηξεχζεη θαη ζηηο 

απνιαχζεηο μελειαζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ πάξεξγσλ θαη επζπλψλ, είζαζηε ζηελ 

καζεηεία ζχκα…Έρεη θζάζεη θαη απφ εζάο θαιιίηεξα λα γλσξίδεη ηελ δηνίθεζε 

ηεο απηνθξαηνξίαο, ιφγσ ηεο ζνιίδηαο ηνπ απιεζηίαο…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απφδησμέ ηνλ κε ηελ επρή ηνπ Μεηιίρηνπ απφ εκπξφο κνπ, ψζηε 

απηή ε Κειαηλψ λα κελ κε δηαθνξεχζεη θαη επηζθξάγηζέ ηνπ κ’ έλα λφκηζκα ηελ 

γιψζζα, γηαηί ήηαλ δαθέζπκε θαη ηαηλησηή… 
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ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Πνιχ επραξίζησο….[Ο Πεξέλληνο ζχξεη ηνλ Κπ˙η˙ληηαλφ ζαλ 

ηίγξε κέζα ζε δίρηπ-θινπβί.] 

 

                                                  ΚΖΝΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 

 

[Ο Πεξέλληνο επαλεξρφκελνο σο ζθεθσηήξαο ελψπηνλ ηνπ Απηνθξάηνξα 

πεδαιηνπρεί ηελ ζηδεξνδέζκηα Λνπθίιια. Απηή κε αιηέξη πξνο Μφηζαξη 

εζνινγία ηνλ παξαηεξεί θαη κε φκκαηα απ’ ηελ αυπλία ππξηθιεγή.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Ο Όπλνο είλαη ή ν Θάλαηνο απηφο πνπ ελψπηνλ κνπ ελνξψ;[Με 

νθζαικφ σο αλνδηθφ ξπκνπιθφ ζηνλ βαζηιηά ηεο νπξαλφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηά η’ αδέιθηα δελ θαηαζθήλσζαλ πνηέ ηνπ άιινπ ηελ 

ηεινινγηθή ζρεδία…[Με ηα ρέξηα ζηελ πιάηε θαη ζε ηξίγσλν θαζνδηθφ.] 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Ζ αδειθή ζαο Απηνθξάηνξα είλαη αλαηδήο…[Με ηεο θφιαζεο 

ηελ θηιεδνληθή πιεζκνλή.]Ση ηέινο πξνηείλεηε γη’ απηήλ;[Χο θχιιν ζαπηζηφ ηελ 

επηξξίπηεη ζηελ γε.]  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Οκηιεί έλα πξφζσπν πνπ έρεη αίκα ζαιακάλδξαο θαη φρη 

πεξηζηέξαο γηα ηελ Απηνθξάηεηξα Λνπθίιια, ρήξα ηνπ πακθαλφσληνο Λεχθηνπ 

Βήξνπ θαη ζχδπγν ηνπ πεξίηξαλνπ Πνκπε˙η˙αλνχ…[Πηχεη ηνλ αδειθφ ηεο θαηά 

κέησπνλ  ζηελ ζθαίξα ησλ Ηλδψλ. Δθείλνο ηελ ηζηψλεη θαηαγήο.] Απηφ ην αίκα 

Κφκνδε αλ ην βίβξσζθεο, ζα ζε δειεηεξίαδε κε ηελ ηνμηθφηεηά ηνπ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηνθξάηεηξα ηψξα είλαη ε Βξνπηία Κξηζπίλα ˙ φρη ε Λνπθίιια… 

[ε ηφλν ππνκλεκαηηθφ, ελψ ζηεγλψλεη κε ηελ ρείξα ηνπ ηελ κνγγνιηθή ηελ  

ζηίμε πξνζβνιήο.] Μάξηην γελλήζεθεο θαη Μάξηην ζα ’ζεια λα ’ρεο 

Δβξαηνπνηεζεί απ’ ηεο ςάκκνπ κνπ ηελ ιήζε…[Με ηνπο νδφληεο ηνπ ζαλ ηεο 

Σξνίαο ηα ηείρε.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: ε κηζψ αδειθέ κνπ απ’ ηεο θχζεο ζνπ ηελ ζηηγκή…[ε ηφλν 

αλαπφιεζεο θζνλεξήο.] Γελ ζα ’κνπλ ρήξα ηνπ Λεχθηνπ Βήξνπ, νχηε ζ’ 

αλαγθαδφκνπλ ηνλ Πνκπε˙η˙αλφ λα ππαλδξεπζψ, αλ δελ είρεο κεηξνδπζεί…. 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μελ μερλάο αδειθή κνπ πσο φζνη ηφζν πςηπεδηθά αμηψκαηα 

θαηέρνπκε, ηηο ειεπζεξίεο ησλ θνηλψλ ζλεηψλ δελ δπλάκεζα λα θαηέρνπκε…[Με 

χθνο θεθξακέλεο νηλνθέξνπζαο επίγλσζεο.] Δίλαη ππεξάλσ ηνπ θαηαρξεζηηθνχ 

καο ηεο πνιηηείαο ην θαιφ… 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Πνηνο πξναζπίδεη ηεο πνιηηείαο ην αγαζφ…[Με ιπξηζκφ 

αγαλάθηεζεο, αζθπθηηθφ.]Ο ιαγηδεχο πνπ εγθαηέιεηςε ηνλ Ίζηξν, γηαηί 

θνβήζεθε κήπσο ηνλ θαηαπλίμνπλ  ησλ βαξβάξσλ ηνπ νη νθηφζρεκνη καγψηνη 

πνπ ζηηο φρζεο ηνπ έρνπλ γαιαθηνπρεζεί, ψζηε ζε θάζε ινγήο απνιαχζεηο λα 

επηδνζεί…Έλαο Αξρίινρνο…[ε ηφλν πξνθιεηηθψο ακπληηθφ.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Αλ ζπλερίζεηο έηζη λα νκηιείο, ε γιψζζα ζνπ ζα δξεπαληζζεί, φπσο 

ηα θίδηα πνπ απ’ ηεο Λεπθσιέλνπ ην θιένο ζηνλ Ζξαθιή είραλ ζπλδξνκεζεί, 

φηαλ ήηαλ ζηελ θνχληα παηδί…[ε αληνχζα βαζκίδα ε παιάκε ηνπ, κα 

σθχδξνκνο ηελ θφκε ηνπ πδαηνγξαθεί.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Σελ ελφριεζε Απηνθξάηνξά κνπ ην γεγνλφο φηη απψιεζε ηνλ 

ηίηιν ηεο Απηνθξάηεηξαο ζηελ πξσηνθαζεδξία απ’ ηελ ζχδπγφ ζαο Κξηζπίλα… 

[Με χθνο απινθφιαθα πνπ ην επηδφξπην ζην ρέξη ηνπ αηηεί, ελψ ηνλ Κφκνδν ζα 

πξνζεηαηξηζζεί.]  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Γελ έρσ πηα ηελ θαζέδξα ζην ακθηζέαηξν ηελ απγνπζηηαλή, νχηε 

πξνπνξεχνκαη ηεο ηεξήο θσηηάο ζηελ ηειεηή…[Με ηάρεκα.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ δήιεηα Λνπθίιια ππήξμε εηο ην πέληε κηα ζηείξα ακαξησιή…  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Με κηα Γαιηδά κελ έρεηε ζπλδηαιιαγή…[ε χθνο 

νξζνκαξκαξσηηθήο.]Γλσξίδεηε φηη πίζσ απ’ ηελ ελνξρήζηξσζε ηεο ζπλσκνζίαο 

ελαληίνλ ζαο ήηαλ ν Κνπαδξάηνο, ν θιεξνδφηεο ηεο εξαζηήο;[Με χθνο 

θαιπθσηνχ θξαηήξα θαη επηηεξπήο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη εγψ πνπ λφκηδα πσο δπζαλαζρέηεζε πνπ θιεξνλφκεζα κεηαμχ 

άιισλ θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ηνπ Πνκπε˙η˙αλνχ…. [Σν γέιην ηνπ 

έλα αλαζηείξεπην ξπάθη.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Κφκνδε απ’ απηήλ ηελ ππφζεζε ν Πνκπε˙η˙αλφο ζα ’πξεπε λα ’ρε 

απεκπιαθεί…Δίλαη έλα αλππφθξηην ρεξνπβείκ…[ε χθνο απνινγεηηθφ πνπ 

ελέρεη απφπεηξεο απσζεηηθέο γηα ηνπο άιινπο ελνρήο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αθφκε ζην πξφζσπφ κνπ βιέπεη θαλείο ηνλ θνπεηφ απ’ ηεο κεηξφο 

καο ζηελ Υαιάια ηελ χζηαηε πλνή…[ε χθνο Δκπεδνθιή πξνηνκήο.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Καιψο έπξαμε ν παηέξαο καο πνπ κε ηνλ ηδηφρεηξφ ηνπ ηξφπν είρε 

πξνζιάβεη ηα αληίκεηξα…[Με ηνθνρξεσιπηηθή εδνλή.]Απηή έβαιε λα 

δσεθηνλήζνπλ ηνλ άλδξα κνπ πνπ πέζαλε απφ πφλνπο ζην ζηνκάρη εζκνεηδείο… 

[Δπάισηε.] Απ’ ην δειεηήξην πνπ ηνλ ηξνθνδφηεζαλ ηα ηέξαηά ηεο, ην πξφζσπφ 

ηνπ παξακνξθψζεθε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ απφ εκέλα κε ηίπνηε δελ ζα ’ρε 

αλαγλσζζεί…[Με γνγγπζκνχο.]Αιιά ε κεηέξα καο θνβφηαλ…Μήπσο γίλσ 

Απηνθξάηεηξα είρε θνβεζεί θαη ηνλ Μάξθν Απξήιην ζηνλ ζξφλν ν ζχδπγνο κνπ 

δηαδερζεί…[Με ην ζθνηάδη λα δηέξρεηαη ηελ ζθάια ηεο ςπρήο ηνπ θεξηνχ ηεο, 

σο έλαο παξνδηθφο αλεκφκπινο ζπληειεζηηθφο.] Φνβφηαλ κήπσο ηνπ θηιηάηνπ 

πηνχ ηεο, ηνπ Κφκνδνπ ηνπ απζεληηθνχ, ηνπ κε π˙η˙νζεηεκέλνπ απφ θαλέλαλ 

Απηνθξάηνξα  ην θιεξνλνκηθφ ηνπ δηθαίσκα ζηνλ ζξφλν ραζεί θαη ε ίδηα ζηελ 

εμνξία ηεο Αλαηνιήο εθηνπηζζεί, απηή ε Ρσκαία επηθαλήο επγελήο…ρη, 

Κφκνδε…[Με ηέξαθνο απηνγλσζία.]Ο Λεχθηνο Βήξνο γηα ηελ αλάξξεζε ζνπ 

ζηνλ ζξφλν δνινθνλήζεθε απ’ απηήλ…Γηα ηελ απέξαληε αγάπε ηεο πξνο ην 

πξφζσπφ ζνπ θαη ηνλ άζβεζην ήιην ηεο πξνο ηνλ δηθφ κνπ….[Ζ απηνγλσζία ηεο, 

πδαηνγξαθήκαηνο κεηεξρφκελε.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Καηάπαπζε λ’ αληηκηιείο…[Πσο ζηεγαλνπνηεί η’ απηηά ηνπ ζα 

πξνζπνηεζεί.] Φνβφηαλ κήπσο δνινθνλνχζε εκέλα θαη ηνλ παηέξα κνπ, απηφο ν 

ζθεηεξηζηήο ηνπ ζξφλνπ πνπ ήηαλ ηξηάληα θαη έλα έηε κεγαιχηεξφο κνπ…[αλ 

έλα ξάθνο λα θαηεγνξηνπνηεί.]Οη δίθζνγγνί ζνπ φκσο είλαη ηφζν ζπξηζηηθνί θαη 

ηεο επγέλεηάο κνπ ρξεζηεξηαθνί. ηακάηα λα πξνζβάιιεηο ηεο κεηξφο κνπ ηελ 

ηηκή…[Σα κάηηα ηνπ απ’ ηελ επνλείδηζηε λνζηαιγία έρνπλ ηπκβσξπρεζεί.]  

Γελ ζέισ λα ζεσξψ φηη ν παηέξαο καο ζα έθαλε θάηη ηέηνην ζηα ειηφινπζηα 

πξσ˙η˙λά ηεο Υαιάια αλ θαη…[Δίλαη ζ’ επηλνηψλ θαη νξακάησλ πεξηζπιινγή.] 

Φαπζηηλφπνιε κεησλφκαζε ηελ πφιε απφ ζέβαο εηο ηελ κλήκε ηεο…[Κάλεη πσο 

ην ζηφκα ηνπ απφ ζάζηηζκα έρεη παγηδεπζεί.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Απηνθξάηνξά κνπ ππήξραλ φκσο θχιισλ ζξν˙η˙ζκνί, πσο ε 

κεηέξα ζαο δηαηξάλσλε ηελ αίγα ζηνπ παηξφο ζαο ηελ θεθαιή κε πγθιεηηθνχο, 

λαχηεο θαη κνλνκάρνπο…[Με χθνο καζεηή πνπ έρεη γίλεη απηφπηεο ζε θάπνηα 

ζθαλδαιηά πνπ απ’ ηελ κλήκε ηνπ θαζνδεγεηή έρεη αθπδαησζεί θαη πξέπεη 

απιψο λα πξνπαηδεπζεί.]Γη’ απηφ θαη σο ζπλνδφο ηνπ ζε θάζε ιεγεσληθή  

ζηξαηεία είρε επηζπλαθζεί…Δπηπιένλ ζαο ππνκλεκαηίδσ πσο ππεθίλεζε ηνπ 

Αβίδηνπ Κάζζηνπ ελαληίνλ ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ ηελ αληαξζία, ζχκθσλα κε 

ηελ γισζζαθνξία ηελ θαξκαιχηξηα…[ε χθνο απνπζηαιφγνπ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ πξνζεκεηψζεθε, γηαηί ε κεηέξα κνπ πσο ν παηέξαο κνπ ήηαλ 

εηνηκνζάλαηνο ζεψξεζε θαη γηαηί ήκνπλ αλήιηθνο ζε πεξίπησζε πνπ πέζαηλε, 

ψζηε ε εμνπζία κε ην ξαβδί κνπ λα εληνρεπζεί…[Χο έλα θνπλέιη - παηδί νκηιεί 

πνπ ζε θάπνηνλ έρεη απνινγεζεί.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Αλήιηθνο…Καη ηψξα είζαζηε Απηνθξάηνξά κνπ αλήιηθνο…Οη 

ζενί θαη ε ηζηνξία δελ έρνπλ ειηθία…[Γειάεη.] Καη φρη γηαηί ν Αβίδηνο Κάζζηνο 

ήηαλ ν νηθεηήξηφο ηεο εξαζηήο;  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Αθφκε θαη νη ζχκβνπινί ζνπ νη πην πηζηνί Κφκνδε βιέπνπλ ηελ 

αιήζεηα πνπ έρεηο θαηαξλεζεί εδψ θαη θαηξφ λα δεηο…[Λφγσ ηεο ζπλνκηιίαο ησλ 

δχν αλδξψλ ζηελ γσλία απ’ ηελ νπνία είρε παξακεξηζζεί.]Έλαο αράξηζηνο 

Αιθηβηάδεο, ν Αβίδηνο Κάζζηνο έρεη θαηαζηεί…Ο Μάξθνο Απξήιηνο ηνπ 

απέδσζε ηελ δσξεά θαη ηελ ηηκή, ζηνλ πφιεκν θαηά ησλ Πάξζσλ λα 

ζπκπνξεπζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηα ηνλ Μάξθν Απξήιην κελ κνπ νκηιείο…Δγψ ηνλ έζσζα, φηαλ κε 

ηνλ ίππν ηνπ έπεζε ζε ιάζπε κε κνριφ θηλεηήξην…[Θα θνληνζηαζεί, ψζηε ηηο 

πξνεγνχκελεο ηεο Λνπθίιιαο πξνηάζεηο λα επεμεξγαζζεί.]Ο Κάζζηνο θαηάθεξε 

φκσο ηελ ειεχθεηα θαη ηελ Κηεζηθψληα Λνπθίιια λα θαηαιάβεη θαη έγηλε 

κέινο ηεο πγθιήηνπ αθφκε θαη αλ είρε παηέξα έλαλ δχζκνηξν ξήηνξα θαη απ’ 

ηελ πξία θαηαγσγή …[ε χθνο απνρεηεπηηθφ.] Δπηπιένλ  κηα εμέγεξζε ζηελ 

Αίγππην απφ εθείλνλ είρε εμαηκηζζεί… 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Γηα λα είκαζηε φκσο Λνπθίιια απνζηαζηνπνηεκέλνη, ν Μάξθνο 

Απξήιηνο δελ είρε απνδερζεί ην θεθάιη ηνπ αμηαγάπεηνπ θίινπ ηνπ λα δεη θαη 

έδσζε ηελ εληνιή λα εληαθηαζζεί απηνζηηγκεί…[Με χθνο ζεμνπαιηθήο 

δηαθέληεπζεο ην ζηφκα ηεο ζσξεί, ελψ εθείλε ηνπ δίλεη ζεκαζία κεδεληθή.] 
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ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Κφκνδε λα γλσξίδεηο πσο ν παηέξαο καο δελ ήζειε επνπδελί ν 

Αβίδηνο Κάζζηνο είηε εηηεζείο λ’ απηνρεηξηαζζεί είηε απ’ ηα απηνθξαηνξηθά 

ζηξαηεχκαηα λα θαηαθξενπξγεζεί…[ε χθνο αθκήο λαδίξ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ναη, γηαηί ζηνλ ξσκατθφ ιαφ πφζν νηθηίξκσλ είλαη ήζειε λα 

ππεξεθηεζεί…[Με χθνο ελσζεηηθήο θαη καλίαο απνθπιηζηηθήο.]Παξφια απηά 

Λνπθίιια ν Κάζζηνο  κε ηνλ πην απνηξφπαην ηξφπν απφ έλαλ θεληπξίσλα είρε 

ζαλαησζεί…Σα ιφγηα ηνπ ζησ˙η˙θνχ καο θηινζφθνπ-παηέξα απεδείρζεζαλ κηα 

αθάξεηξε, αλαιθαβεηηθή επηζηνιή…[Με νξγαζκηθή θαη ηεθκαξηή ππέξγεηα 

εδνλή.]Ο Κάζζηνο ζην φλαξ ησλ θηινδνμηψλ ηνπ είρε θαηαπνληηζζεί, ελψ ζε 

αξηζκφ απ’ ηηο δηθέο ηνπ, ηνπ παηξφο καο νη ιεγεψλεο ήηαλ ζηελ ππεξνρή 

ιαζηθεδείο…   

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Αθνχ ε χγθιεηνο ηνλ αλεθήξπμε δεκφζην ερζξφ, δελ ππήξρε  

θαλέλα αβδειιφρνξην, ψζηε ε ακβιεία ηνπ απ’ ηνλ ηξαηφ λα παξαιεθζεί…[Με 

χθνο Αηζηδνγξάθνπ πνπ ζπιιεηηνπξγψληαο σο έλα παξαπέηαζκα ζα ηπιηρζεί 

αξηζηεξφζελ ηεο ζθελήο, ψζηε ν Κφκνδνο λα ’ρεη θαιιίηεξε ζέαζε ηεο 

γαηνδνηεκέλεο ηνπ αδειθήο.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Ο Μάξθνο Απξήιηνο ήηαλ ζηνλ Βνξά απνπεηξψκελνο λα ρηνλίζεη 

απηήλ ηελ αληαξζία ειεπζηληαθή απ’ ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ πνπ κάρνληαλ ηνπο 

βάξβαξνπο επηδξνκείο θαη ν Αβίδηνο Κάζζηνο ζηελ Γχζε ηεο Αλαηνιήο… 

[Σνπο καδνχο κε ηα ρέξηα ηεο ζα ζεκπδνθνξησζεί.] Κφκνδε κελ μερλάο…Ζ 

κεηέξα καο πξηλ κε ηνλ παηέξα καο δεζκεπζεί, ηνλ ζχδπγφ κνπ είρε 

αξξαβσληαζζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Άιινο έλαο ιφγνο λ’ αλαζεσξψ ηελ απφθαζή κνπ εδψ θαη ηψξα  λα 

ζαλαησζείο…Υαιάο ην ηέιεην παηξνπαξάδνην Φαγηνχκ κνπ θαη κ’ αξέζεη 

πνιχ…[Γειάεη.] Ο ακψκεηνο…[ε ηφλν θπλνθαπζηηθφ.] Ο Αλαμαγφξαο…Ο 

Μαηθήλαο…[ε ηφλν θαγραζηηθφ.]Ο κεγάζπκνο…Ο αιηξνπ˙η˙ζηήο… 

[Ξαλαγειάεη.] Ξέξεηο θάηη Λνπθίιια; Μνπ έπεζε απ’ ην νπξάλην ζηεξέσκα ζηνπ 

λνπ κνπ ηνλ δίζθν ηνλ ειηαθφ ε Άξθηνο ε Μηθξή…Σελ ζπδπγία ζνπ ηελ 

ηεξκάηηζε ν αγαπεκέλνο ζνπ Παηεξνχιεο, επεηδή κήπσο ε κεηέξα καο θαη ν 

εξαζηήο ηεο ηνλ ραξνληνπνηήζνπλ ζπλακθφηεξνη, είρε δεεζεί…Πνηνο είπε φηη νη 

ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απηνπξαθηηθή;[α λα ’ρεη έλαλ 

θφκβν απφ βάιζακν θαηαπηεί.] Καη νη δχν γνλείο καο παξαθνινπζνχζαλ  

ειιεληθή ηξαγσδία πνιχ…[Χο επάμηνο Οηδίπνδαο ζα δηπηπρνπνηεζεί.]Οη 

Έιιελεο εθηφο απ’ ηελ καξκαξνγιππηηθή, σο φξγαλν ζην ρξσκφζσκά ηνπο είραλ 

θαη ην ακθηζέαηξν δίπια ζηελ γαζηξηθή πεξηνρή…  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Γεθαπέληε άηνκα απνηεινχζαλ ηελ ρνξεία…Καη έλαλ 

πεξηθεξεηαθφ πφιν εμνπζηαο κε ηα θεληξηθά ηξία…[Φζίλνπζα ζηελ δηδαθηηθή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: ην δξάκα, γηαηί είθνζη θαη ηέζζεξα ήηαλ ειηνθσηνινπζκέλα ζηελ 

θσκσδία…[Αηζέξηνο ηελ ζέζε ηεο Λνπθίιιαο ζηξνβηιίδεη.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Μελ μερλάο Κφκνδε πσο ζα ελαιιάζακε ηνπο ξφινπο αλ παίδακε 

ηξαγσδία…Δζχ ζα έπαηδεο ηνλ Αίγηζζν, εγψ ηνλ Μάξθν Απξήιην Αγακέκλσλα  

θαη ε κεηέξα καο ηελ Κιπηαηκήζηξα…[ε χθνο παξαθνξάο.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Ξερλάο πσο ζηηο Σξσάδεο άλδξεο κφλνλ έπαηδαλ ηα πξφζσπα ηα 

γπλαηθεία…[Με χθνο αληζηνξηθήο αμίαο.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Αο αξζνχλ ζην κέιινλ  νη νηζηξνγνληθνί πεξηνξηζκνί… ηακάηα 

φκσο…[Κνπλάεη πέξα-δψζε ηελ θεθαιή, ιεο θαη εθηάιηε έρεη δεη.] Δίλαη 

θιεςίηππεο αιήζεηεο, φζεο ην θηιψλεην θαη θηιήδνλν ζηφκα ζνπ εθπεγάδεη… 

Σέηνηα γλψκε έρεηο γηα ηνλ παηέξα ζνπ;[Με δηάδηθνπ παξνπζηαζηηθφ πνπ κφλνλ 

κηα εηπκεγνξία έρεη ζην κπαιφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σέηνηα θαη ρεηξφηεξε…Γελ ήζειε ζπλαπηνθξάηνξα…Απ’ ηνλ  

Αλησλίλν ηνλ Δπζεβή σο ζεζκφο ηνπ είρε επηβιεζεί…[Κξνχεη κε ην θηλεδηθφ ηνπ 

ρέξη ηεο θαξδηάο ην επίθεληξν ηξηο.]Τπνθξηηηθά έθαλε πσο ζηνλ Λεχθην Βήξν 

έζπεξλε αγάπε…Καη έπαηξλε ηελ κεηέξα κνπ ζε φιεο ηηο εθζηξαηείεο είηε ζηελ 

ηξακνπληάλα είηε ζηνλ ιεβάληε, γηα λα ’λαη ειεγθηή… 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Απηνθξάηνξα ζηελ κνίξα ηεο, πνηα ζα ’λαη ηνπ ξφινπ ε δηαλνκή; 

  

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Σξηαθφζηεο εμήληα είλαη φιεο θαη φιεο…[ε χθνο εγθπκνλνχζαο 

απνβνιήο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη πέληε πνπ ζηελ δηθή κνπ παιάκε έρνπλ πξνηθνδνηεζεί… 

[Γείρλεη ζηνλ Πεξέλλην ηα πέληε δάθηπια ηεο ιαηάο ηνπ παιάκεο θαη ηξηο σο 

ηαρπδαθηπινπξγφο ηα ιαηιαπνθαηεβάδεη.] 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Φαλείηε επί ηνπ παξφληνο επηεηθήο…[Με θξφλεζε επηθαλεηαθή.]  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Γελ απνδεηψ ηνπ αδειθνχ κνπ ηηο Υάξηηεο…[Σελ ζθφλε ζηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ δψκαηνο ηνλ εξπζξφκνξθν ηάπεηα επηζεσξεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μαδί κε ηελ Κνξληθίθηα θαη ηελ θφξε ηεο αο κεηαθνκίζνπλ ζην 

Κάπξη…Καη αλ ζε φξγηα κέξνο δελ ιάβνπλ -φπσο εθείλα πνπ δηνξγάλσλε ν 

Σηβέξηνο- φιεο ηνπο ελ κηα λπθηί αο πεζάλνπλ…[Μηκνχκελνο ηνπ Καιηγνχια ηελ 

πξνηνκή.] 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Ο εθκαπιηζκφο είλαη έγθιεκα αζχκβαην κε ηνλ αλαδειθηθφ 

πξνζηαηεπηηζκφ…[ε χθνο θαηερεηηθφ.]  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Καιιίηεξα ζην Μαπζσιείν ηνπ Αδξηαλνχ αο θάλσ ζπληξνθηά κε 

ην πηψκα ηεο κεηξφο κνπ θαη ηηο ζηάρηεο ηνπ παηξφο κνπ…[Χο Αληηγφλε 

νκηιεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Damnatio Memoriae ζα ’πξεπε λα ’λαη ε δηθή ζνπ θαηαδίθε…[Με 

ηελ ςπρή ηνπ ζε απφπεηξα ζηνλ ελεξγεηαθφ βφξβνξν ηνπ ζψκαηφο ηνπ λα 

ζπλελσζεί.] Γελ ζνπ αμίδεη ε ζενπνίεζε Μεγάιε Αδειθή…[Με χθνο Θέκηδνο.] 

Σν άγαικα ηεο κεηξφο ζα δεζπφδεη ζην λαφ ηεο Κπζέξεηαο εζαεί, αθνχ ηα παηδηά 

ηεο απ’ απηήλ είραλ αιηεπζεί, φπσο ε Θέηηδα ζηελ αγάπε είρε βαπηηζζεί…[Με 

χθνο κεηξνγνληθφ.] 
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ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Καη φρη κφλνλ ηα ηέθλα ηεο εβαζηέ Απηνθξάηνξα…[Ο Κφκνδνο  

πσο δελ άθνπζε ηνλ αληίινγν ηνπ Πεξέλληνπ ζα καζθνπνηεζεί θαη ζηνλ νγκφ ηνπ 

ιφγνπ ηνπ πσο είλαη ν ζπλερηζηήο, ψζηε κε ην ηέινο ηνπ λα ζπκπίπηεη ε αξρή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γελ ζνπ αμίδεη θακία αλέγεξζε δίπηεξνπ αδειθή…[Κάζεηαη κεηά 

ξαζηψλεο ζηνλ ζξφλν ηνπ.]Θα ’ζεια η’ φλνκα ζνπ απ’ ηεο Ρψκεο ηνλ 

Κακεινπαξδάιεην ράξηε λ’ απνζβεζζεί…[Με χθνο ζηξαηειάηε - ζξηακβεπηή.]  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Ο παηέξαο καο Κφκνδε δελ πηζηεχσ φηη ζα ζθφησλε ηνλ ζχδπγφ 

κνπ, γηα ηελ δηαηψληζε ηεο δηθήο ηνπ θαηξηαθήο θπιήο…[Αληεγρεηξεκαηηθή.] 

Αληηζέησο ε κεηέξα καο θαη ην γλσξίδεηο θαιψο πνιχ, πσο ηελ κνκθή γηα 

δειεηεξηαζκνχο πξνζψπσλ θαη δνινθνλίεο άιισλ είρε πξνζδερζεί…[ε  

αςεγάδηαζην ηφλν νκνηφηππν.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ξερλάο αγαπεηή αδειθνχια πσο λαη κελ ν θιεηλφο Μάξθνο 

Απξήιηνο ελδερνκέλσο λα ζαχκαδε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ζπδχγνπ ζνπ κε ηνλ 

Γηνπβελάιε, ηνλ αζηαληθφ αηηηθηζκφ ηνπ θαη ηελ γξακκαηηθή, κα δελ ελέθξηλε 

θαζφινπ ηελ ίδξπζε ηαβέξλαο ζε αηκφζθαηξα νηθηαθή…[Σα ρέξηα ηνπ ζε 

αληνχζα θιίκαθα δηαθηλεί.]Ξελπρηνχζε κε αγέιεο εζνπνηψλ θαη θίισλ, σο ε 

πξψηε αθηίλα ηνπ ήιηνπ γίλεη ζ’ απηνχο ζπλαπηή…Ζ ζπκπάζεηά ηνπ πξνο ηηο 

αξκαηνδξνκίεο θαη ηα παηρλίδηα ζην Κνινζζαίν πάληνηε κε ηελ γαηήνρε 

απνδνθηκαζία ηνπ παηξφο καο Λνπθίιια είραλ ζεκειησζεί…[ε ηφλν πάζεο 

καζήζεσο θαη μαπιψλεη πιεζίνλ ηεο θαηά γεο, αθνπκπψληαο ηνλ δεμηφ αγθψλα 

ηνπ ζην δάπεδν, απηφκελνο σο πνχπνπιν ηελ παξεηά ηεο ηελ νξζνδξνκηθή.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Παξφια απηά Κφκνδε νθείινπκε λα νκνινγήζνπκε πσο νη 

ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ ππήξμαλ αλππέξβιεηεο γηα ηα ξσκατθά ήζε… 

[Σνπ ην ζηγνςηζπξίδεη κε ιενληφκνξθν ζηπι ζην απηί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πεξίεξγν, γηαηί εγψ λφκηδα φηη ζε πην επηδέμηνπο αμησκαηηθνχο απ’ 

ηνλ ίδην νη αξκαηειαηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ Πάξζσλ είραλ αλαηεζεί… 

[ε ηφλν κεθίηε.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Τπνηηκείο αθφκε θαη ζήκεξα ηνπ αλδξφο κνπ ηελ ηηκή πνπ γηα η’ 

αλδξαγαζήκαηά ηνπ ζηα πεδία ησλ Ζιχζζησλ καρψλ ηνπ Αξκεληαθνχ είρε 

ππνιάβεη ηελ επηγξαθή…[Σν πξφζσπφ ηεο κε έληαζε ζ’ απνζηξαθεί.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Καη κάιηζηα Κφκνδε απ’ φηη έρσ πιεξνθνξεζεί εθ Ρσκαίσλ 

ζηξαηησηψλ εθείλεο ηεο επνρήο πνπ πνιέκεζαλ κε ηελ νμεία ηνπ, ε εχραξηο  

θαη γαιέξηα δηάζεζή ηνπ αλεβίβαδε ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ ηελ εζηθή…. 

[Αθηζηάκελνο ηνπ αδειθηθνχ δεχγνπο πην πνιχ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Διπίδσ φρη κε ηελ ηαθηηθή απηή…[Ο Κφκνδνο σο ρνξδέο θηζάξαο 

ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα ζα ππνδπζεί, ψζηε ζηα ζπάξγαλα ε Άλνημε λα 

εθπηπρσζεί.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: ηακάηα νρεηνθφξεο δηαζέζεηο λα εθθξάδεηο θαη λα βεβειψλεηο 

ηνπ αλδξφο κνπ ηελ ηηκή πνπ ’ρε απ’ ηνλ παηέξα καο ζενπνηεζεί, ηνλ 

απηνθξάηνξα ηνλ ιανθηιή…Divus Verus… 
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ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Divus Commodus…Ζζηθφλ αθκαηφηαηνλ απηνθξάηνξά καο… 

[Ννζνγειάεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δγψ λνκίδσ Λνπθίιια πάλησο πσο ν ζχδπγφο ζνπ κεηαηφπηδε ηηο 

δηθέο ηνπ ειάθαηεο ζε άιινπο, ψζηε εμαίζηα ζπκπφζηα ζηνλ ζίαζν πνπ ηνλ 

αθνινπζνχζε ζηηο ζθελέο εθζηξαηείαο ησλ κνπζηθψλ θαη ησλ εζνπνηψλ λ’ 

απνζέηεη θαη ε θαθνπρία πνπ ν πφιεκνο επηθέξεη, ήηαλ κηα ιέμε πνπ ν 

πξνζσπνπαγήο γελεηήζηνο ηνπ λεπξψλ δελ είρε θαηαδέζεη…[Θ’ αλαπαιαησζεί 

θαη πξνο ηελ κεξηά ηνπ Πεξξέληνπ ζα θαηεπλαζζεί.]  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Με ηελ δηαζπίισζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Βήξνπ απνδεηθλχεηο ηεο 

δνινθνλίαο ζνπ ηνλ δπγφ απ’ ηελ σιέλε ζνπ ηελ καθξνζθειή… 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Καη ηη δελ ζα έπηαλε ηνχηνο ν καθξχο, εέξηνο θαξπφο ζην ζψκα 

ηνπ λεθξνχ Κνπαδξάηνπ θαη ηελ θεθαιή…[Μ’ έθεζε θαγραζηηθή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: θέπηνκαη λα ηελ θαηαδηθάζσ κε ηελ ίδηα πνηλή πνπ επηβάιιακε 

θαη ζηνλ εξαζηή ηεο, ηνλ εθ θνχληαο ζαιαζζνγελή…[Κνηηάδεη ζαλ ιχθνο ηνλ 

Πεξέλλην πνπ ην ζήξακά ηνπ είλαη έηνηκν απ’ ηνπο θπλφδνληέο ηνπ λα 

νξληνπνηεζεί.]Δίλαη έλνρε κνηρείαο…Οπ κνηρεχζεηο…[Με απνζηξνθή.]  

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Απφ πφηε Κφκνδε έγηλεο ζηαζψηεο ηεο ζξεζθείαο ηεο ηνπδαηθήο; 

[Με χθνο Ηνπδίζ πνπ ζηνλ Οινθέξλε ηα βέιε ηεο ηαρπδξνκεί.] 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Ζ εθινγή απνζπαζκάησλ απ’ ηελ ιεχθε ηεο ζξεζθείαο απνηειεί 

ηελ ηξνθνδνζία, κε ηελ νπνία δηαπνηίδεη ν εθάζηνηε Μέγαο Αιέμαλδξνο ηελ 

θνηλσλία… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: σζηά ν Πεξέλληνο νκηιεί…[Με βιέκκα Μέινλ.] Αλ έρεη 

θηνλνζηνηρεζεί θάηη ην αγαζφ ν ρξηζηηαληζκφο ή ν ηνπδατζκφο γηαηί απφ εκέλαλ 

λα κελ ελαγθαιηζζεί; [Κνηηάδεη ηνλ Πεξέλλην σο ηελ κέζε δηάζεζε πνπ ηηο 

απψηεξεο ζθέςεηο ηνπ αληερεί θαη ηνλ ζξφλν ηνπ ζα δειεχζεη πνιχ.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Σν επηρείξεκά ζνπ απ’ ηνπ Πξφδηθνπ ηελ ξεκαηηά έρεη θαηαβνιή 

…Ή ίζσο απ’ ην ρέξη ηεο Μαξθίαο πνπ ζην λεθξνθξέβαηφ ζνπ θάζε βξάδπ ζα ζ’ 

επηζθεθζεί…[Ο Κφκνδνο ηελ αξθηνπξνπαξαηεξεί.] Με λνκίδεηο Κφκνδε πσο δελ 

γλσξίδσ κε ηη ζην θξεβάηη ζε ηθαλνπνηεί…[Με χθνο Άξγνπο.]ια ην αέησκά 

κνπ ηα εμηζηνξεί…Ζ Κξηζπίλα ην ζαιάρη ζην θξεβάηη δελ έρεη πξνζπνηεζεί…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ είρα ην ξφπαιφ κνπ πξφζθαηξν εδψ, ην θεθάιη ηεο ζα ’ρε 

δηαζιαζζεί…[Απεπζπλφκελνο ζηνλ Πεξέλλην ζε θαηηφληα νθζαικφ, ζχκκεηθην κε 

δένο θαη αηδψ.] 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Λάηξεο ήηαλ ν παηήξ ζαο ηεο Διιάδνο…Ζ ηνά ηνπ Αηηάινπ… 

[Με πξντζηνξηθφ ζσκαζκφ.]Ση θνκςνηέρλεκα… 
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ΚΟΜΟΓΟ: Γλσξίδεηο φηη ν φαξ ζνπ Λνπθίιια ήηαλ έλαο πιάλεηαο ζηεο Ρψκεο 

ην άζηπ θαη πσο δελ δηεξεπλνχζε θαλείο ηελ αηφθηα ηαπηφηεηά ηνπ;[Με χθνο 

παλεπνπηηθνχ εκπαηγκνχ.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Γηαηί ήηαλ ιαγψβνιν κε ηνλ ιαφ θαη ήζειε λ’ αθνχεη απφ πξψην 

ρέξη ηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ, δίρσο ηνλ θφβν ηεο θαηάδνζεο ζηελ δηαθάλεηα ηεο 

αιήζεηαο ησλ ιφγσλ ηνπο ηελ άθακπηε θαη ζε εκηηφλην απνινγεηηθφ… [ε ηφλν 

λεθάιην θαη θαηαζηξαηεγηθφ.] 

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Καη εγψ πνπ λφκηδα φηη θπθινθνξνχζε ζησλ πεξηρψξσλ ηα 

πνξλεία, γηα λα θάλεη δνξθάδα ηελ Λνπθίιια…[Κνηηάδνληαο ηνλ Κφκνδν θαη 

ραζθνγειψληαο ζε ηφλν αληαξθηηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηελ Έθεζν ηνλ Βήξν δνξπθνξείο, ελψ εγψ κε ηνλ παηέξα κνπ 

κάξηπο είρα θαηαηεζεί ζησλ Γειθηθψλ  Μπζηεξίσλ ηελ απνπιεξσκή…[Απ’ ηνλ 

ζξφλν ηνπ.] 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Ζ κεγαιχηεξε ζνπ αδειθή θαη νκναίκηα ζνπ πσο είκαη, λα κελ ην 

μεράζεηο…[ε ηφλν κεηαθπζηθψο απνδεκεηηθφ.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Ση λα θάλνπκε κε ηνλ ζχδπγφ ηεο ηνλ Πνκπε˙η˙αλφ;[ε χθνο Αι 

Καπφλε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γέκειιν έπξεπε λα ηελ νλνκάζνπλ…ρη Λνπθίιια…Έηζη δελ ζα 

πξνππήξρε ην πξφβιεκα αλ ε ζχδπγνο ή ε αδειθή κνπ σο Απγνχζηα ζα 

πξνζαγνξεπζεί… 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Ο λπκθίνο κνπ, ν Πνκπε˙η˙αλφο απ’ ηηο ζθεπσξίεο ζνπ ζα 

εμαηξεζεί;[ε χθνο αγρνιπηηθφ.] 

  

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Πξνηείλσ Κφκνδε επεηδή είκαη αθξηβνδίθαηνο, ν Πνκπε˙η˙αλφο  

ησλ θαηεγνξηψλ λ’ απαιιαρζεί…[Κνηηάδνληαο ηνπ Κφκνδνπ ηεο Κνξδειίαο ην 

εγθεθαιηθφ λεθέισκα απφ θάησ πξνο ηα άλσ.] Δδψ πνπ ηα ιέκε έλα κελίξ αλ 

βεβεισζεί, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ καλία θαη ην κίζνο ηφζν ησλ 

ζξεζθφιεπησλ θαη ησλ δνμαζηψλ φζν θαη ησλ θηιφηερλσλ, έζησ θαη αλ γίλεη κε 

ηελ πξφζεζε ηεο εηζαγσγήο θαηλνθαλψλ ζεσξηψλ…[α ’λα ηελ ακλεζηεχεη.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Θα ’ζειεο Λνπθίιια πνιχ θαη εθείλνο φπσο εζχ απ’ ην καίλνο κνπ 

λα δηαθζαξεί… 

 

ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Γελ θαηαλνψ ηη αθξηβψο ελλνείο…[Με ζηαζψηε πθνινγία 

ππνθξηηηθή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δίλαη νηζηένλ πφζν ηνλ απερζαλφζνπλ θαη απνπεηξάζεθεο κε ηελ 

εμψζεζή ζνπ ζηελ ζπλσκνζία λ’ αλακεηρζεί, ψζηε λα κελ έρεη ηεο θηιχξαο ην 

θνπηί λα δεη…[Με ραξαθηεξνινγία ζαηαληθή.] Γη’ απηφ θαη ηίπνηε επάλσ ηνπ 

δελ ζα θαηεγνξηνπνηεζεί….[Χο ζηαιαγκίηεο θνιαζηήο.] Θα κεκςηκνηξψ ηελ 

πγεία ηνπ ηελ δεηλή θαη ην γήξαο ηνπ θαη ζα ηνλ απνδεζκεχζσ εμφξηζηνο φκσο 

απ’ ηελ Ρψκε λ’ αλαπλέεη θαη λα δεη… 
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ΛΟΤΚΗΛΛΑ: Κφκνδε πφζν είζαη ιενληηδήο! [Ζ Λνπθίιια θαη ν Κφκνδνο 

αληηλσηνί επί ζθελήο, φκσο εμ’ απνζηξνθήο.]  

 

ΠΔΡΔΝΝΗΟ: Απφ εδψδηκν πνπ δελ αξαξίζθεηο θαη αλ ην επηθαξπσζνχλ  νη 

ζεξεπηηθνί θχλεο ηη ζε ζπγθηλεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Παξάιαβέ ηελ απφ κπξνζηά κνπ Πεξέλληε θαη καδί κε ηελ 

εμσκφηξηα αδειθή ηεο θαη ηελ θφξε ηεο κέρξη ην Κάπξη αο πξνζαρζεί…[Απ’ ηνλ 

ζξφλν ηνπ ζαλ γξαίγνο αλαθηλεί ηελ ρείξα ηνπ ηε λενπνξθέδηθε.]Πξηλ ην πηεξφ 

ηνπ ρξφλνπ θπνθνξία αιιάμεη, ζέισ φιεο ηνπο ζηνλ Άδε λα έρνπλ 

δηακεηαθνκηζζεί…  

 

[Ο Πεξέλληνο ηελ ζέξλεη ζαλ αδάκαζην ζθπιί θαη ακθφηεξνη απνρσξνχλ απ’ ηελ 

ζθελή, αθήλνληαο ηνλ Κφκνδν ζηνλ ζξφλν ηνπ ζηνπ θεπηφκελνπ ηελ θακπή.] 

 

                                                 

                                                  ΚΖΝΖ ΣΡΗΣΖ 

 

[Σελ 16-2-183 κ. Υ ζην απηνθξαηνξηθφ δσκάηην ζα κεηνπζησζεί. Ζ Κξηζπίλα  

ζην θξεβάηη αδακηθή θαη απφ ρξπζφζθνλε θεληεηή αηελίδεη ηνλ Κφκνδν ζρεδφλ 

ζην πξνζθεθάιη ηεο κ’ έλα ξφπαιν θαη κε κηα ιενληή παξεκθεξή ηνπ Ζξαθιή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γηαηί Κφκνδε απφ ηφο ηνλ ξφιν ηνπ εκίζενπ έρεηο ζε δνθηκή; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ζ’ έλα ζρήκα ρσξίδεη δχν θφζκνπο ε δηρνηφκνο 

πιεγκαηνεηδείο…[Με ην ξφπαιν σο δηάκεζν ζηηο θλήκεο ηνπ θαη ζαλ θάκπηα 

εθηππεπηήο.] αλ ζήκεξα ε κεηέξα κνπ Κξηζπίλα είρε αθξνδπζεί… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Πεξίεξγν απηφ πνπ ’ρεη εηπσζεί…[Έρνληαο ηελ επίγλσζε ηνπ 

Καθνχ.]Σηο δχν αδειθέο ζνπ ζην Κάπξη δελ είρεο ιππεζεί…[Με  Πιαχηνπ 

κνκθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σηο έζηεηια εδψ θαη κεξηθνχο κήλεο λα ηεο θάλνπλ ζπληξνθηά, γηα 

λα κελ ληψζεη θαη ν παηέξαο κνπ κνλαμηά…[Μ’ ελδηαθέξνλ ζε ςπθηήξα 

Μνιηέξνπ.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Κφκνδε ηη πακθεγγέο αλέθδνην…Πνιχ γέιαζα…[Κάλεη πσο 

γειάεη.]Αιεζεχεη πσο ε Λνπθίιια θαη ε ζπγαηέξα ηεο δηακνηξάδνληαλ ηνλ 

επίδνμν δνινθφλν ζνπ, ηνλ Κπ˙η˙ληηαλφ σο εξαζηή; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Έρεη θακία ζεκαζία Κξηζπίλα; Δίλαη φινη ηνπο λεθξνί…[Με χθνο 

αγγειφκνξθνπ παηδηνχ πνπ νη αζηξάγαινί ηνπ έρνπλ θαηαθεξκαηηζζεί.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη εγψ δψζα - λεθξή λ’ αλακέλσ  ηελ Άηξνπν ζην Κάπξη λα κε 

θαηαδερζεί…[Με θπζηνγλσκία  κειινζάλαηεο.]Μφλνλ ηα λνκίζκαηα πνπ κνπ 

αθηέξσλεο σο ιεηςαλνζήθεο κε απηνθξαηνξηθή ζηνξγή, ζα ζπκίδνπλ ηελ 

ζπξζνθφξν κνπ ππαξμηαθή ζηνπο δηαδφρνπο ζνπ θαη ηνπο ππεξέηεο ηνπο κε 

απφθιηζε εξσηνλνκηθή… 
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ΚΟΜΟΓΟ: Δδψ ζθφησζα εππαηξίδε γπλή…’ εζέλα ζα ζηακαηήζσ; 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ίζσο δελ εθηππεχσ ηφζν επηδέμηα φζν ν Πεξέλληνο ή ν Κιέαλδξνο 

ζηα θχκαηα ησλ ζεληνληψλ θαη ζηα θνηληθηθά γξάκκαηα ησλ ζσκάησλ παξαιηψλ 

ζαο…[Με χθνο δεινθζνλίαο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ δελ ζηακαηήζεηο, ζηελ θσιηά ηνπ λνπ ζνπ ην ξφπαιν πνπ 

ακθηθξαηψ ζα ππεξγεησζεί…[Σν αλαπηεξψλεη θαη ην θαζειθχεη.] ην πξφζεκά 

ζνπ δελ ζα επηδείμσ θακία άιιε αλνρή… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Δδψ αλελδνηάζησο απέθηεηλεο ηελ ίδηα ζνπ ηελ αδειθή θαη 

ηζρπξίδνληαη πνιινί φηη ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ 

δσξνδφθεζεο, γηα λα θαξκαθσζεί θαη λα γίλεηο κεξηθά ρξφληα θσηφο ν 

Απηνθξάησξ ζην ζθνηάδη πην λσξίο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Φεπδνινγεί…Φεπδνζεξεί…[Κνπλάεη αλεπνχισηνο απ’ ηε Νέκεζε 

θαη ηελ Άηε ηελ θεθαιή.]ια είλαη ςεπδή θαη ησλ ερζξψλ κνπ ε ζπθή…[Σν 

ξφπαιν ζηνλ ηνίρν ζα κεηαβηβαζζεί.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σν ςέκα Κφκνδε είλαη ε κνλήξεο αιήζεηα ζηεο καγίδνο ηνλ  θφζκν 

πνπ επέιεμεο σο δηάηησλ Πξνθχσλ λα γελλεζείο…[Με χθνο παληνγλσζίαο 

Αζψξ.] Φαληάζνπ φηη είρεο ηελ πξνλνκηαθή, Θεφο λα γελλεζείο απφ γαιαλή γελεή 

θαη απηνθξαηνξηθή…Άιινη δελ γλσξίδνπλ αλ λανπφινη ή απφ ζηάλε έρνπλ 

επαγσγή…[Μ’ έπαξζε Μεξφεο.]Σν ηψδην λεξφ ηνπ άιβηνπ Ηνπιηαλνχ θαη ηνπ 

Πάηεξλνπ πάληνηε ζα ζε θπλεγεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηελ πξνεγνχκελε δσή ζνπ σο θάπνηα Άξππ˙η˙α κάιινλ πξέπεη λα 

’ρεο ππάξμεη… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη ζα ζε ζεξεχσ, φπσο ν κεηά ζάλαηνλ Ηεζνχο Υξηζηφο πνπ ε 

Μαξθία ηηο λνπζεζίεο Σνπ ζε δηδάζθεη…Ακθφηεξνη αλ ήζειαλ, κπνξνχζαλ λα ζ’ 

είραλ δνινθνλήζεη…[Γειάεη θαη κε ην ζηδεξνχλ ηεο ρέξη ηνπ αηδνίνπ ηεο ζα 

θαηεξγαζζεί ηα εμσηεξηθά ρείιε.]Απ’ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ άιβηνπ Ηνπιηαλνχ  

κπνξνχζε αλά πάζα ζηηγκή ε εμνπζία ζνπ λ’ αλαηξαπεί, ελψ ν Πάηεξλνο σο 

αξρεγφο ησλ πξαηηνξηαλψλ  ην ίδην λα πξάμεη, ιφγσ ηεο κεγάιεο εθηίκεζεο πνπ 

έραηξαλ απ’ ηνπο νπαδνχο ηνπο θαη νη δπν…[χκκεηθηε πάζνπο θαη καλίαο 

αληεθδηθεηηθήο επειαχλεη ζην ζεκείν g.]Σνλ Μάμηκν θαη ηνλ Κνλδηαλφ 

δηαβίβαζεο ζηεο Γήκεηξνο ηελ ξάρε….Γηαηί απηφ είρε ζπκβεί;[Με ζεζπέζηα θαη 

αηζζεζηαθή θσλή, αλακέλνληαο ηνπ εξαζηή ηεο ηελ εηζβνιή ζηελ ελ ιφγσ 

πεξηνρή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Οη Κπ˙η˙ληίιηνη γεκάηνη παξνξάκαηα είραλ θχζεη γελλεζεί…Δίραλ 

ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο, πινχηε, ελψ ππήξμαλ θαιιηεξγεηνί θαη θηινκαζείο 

…Οη εγεκφλεο μέξεηο παληνηνηξφπσο πξέπεη λ’ απνθφπηνπλ ηα ζπαξηά ηα 

εμέρνληα …[Με χθνο ζαξθνθάγνπ άλζνπο.] Ζ ηάζε ε πιεζσξηζηηθή ηέηνηνπ 

είδνπο πξνζψπσλ πξέπεη, φπσο θαηαιαβαίλεηο λα ππνλνκεπζεί…[Με χθνο 

ζαξθνθάγνπ δψνπ.] Ο ρξηζηηαληζκφο απέρεη ζήξαγγεο θσηφο απ’ ηελ 

απηνθξαηνξηθή κνπ ηδενινγία ηελ παλζεηζηηθή… 
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ΚΡΗΠΗΝΑ: Γηαηί πηζηεχεηο Κφκνδε πσο ν π˙η˙φο ηνπ Μάμηκνπ, ν έμηνο 

Κνλδηαλφο ήπηε αίκα ιαγνχ, κφιηο πιεξνθνξήζεθε ηελ ελ πξίε θαηαδίθε ηνπ 

ηελ ηπκβνειεγεηαθή;[Αλαζηελάδεη εμ’ εδνλήο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ζ’ απνδεηνχζε θαίλεηαη κε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ιαγνχ ε πνηλή 

ηνπ λ’ απνηξαπεί…[Καζήκελνο ζην θξεβάηη κε ηελ πιάηε ηνπ αληηλνκηθή ζ’ 

απηήλ.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη γηαηί ππέπεζε απ’ ηνλ ίππν, αλαδπκψλνληαο ην αίκα ηνπ ιαγνχ 

ζ’ εκεηφ;[Με ηνπ Αζλάξ ην ρέξη ηνπ ηελ πιάηε ηνπ ηελ απνδαζσηηθή ηνπ 

ζσπεχεη. Δθείλνο αληίδξαζε δελ παξαζέηεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί απέθηεζε ηελ δσψδε γλψζε θαη ηελ Θσσζηθή…[Με χθνο 

εππαίγκνλ θαη ζεξαθεηκηθφ.]Πέθηνληαο απ’ ηηο δπν ράξηζε ηελ ηχρε ηνπ ζηελ γε 

πνπ ζα επηζθεπηφηαλ ζε αηνιηθή ζηηγκή…[Ζ Κξηζπίλα ζηα πηζηλά ηνπ ζα 

παξειάζεη. Πάιη δελ θαίλεηαη λ’ αληηδξάεη.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη φρη γηαηί ην άινγν ηνλ θαηελίθεζε θαη ηελ ηχρε αιιά επεηδή 

ηελ δσή ηνπ αγαζνχ εμεδίσμε ζην εζψηεξφ ηνπ;[Πιάγηνο ιφγνο δίπια ζην 

θιηληαίν ξήκα ην εμαξηπκαηηθφ ηεο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηηο 7 Μαξηίνπ έρεη γελέζιηα ε αδειθή κνπ ε Λνπθίιια… 

Χο ηφηε κπνξψ λα παξαηείλσ λα ιεπθηππνζνθψ…[Ζ Κξηζπίλα ζε ηξηθπκία ζα 

ππνδπζεί ηνλ θαιιφ. Δθείλνο ζηελ ιίκλε ησλ αλαζηελαγκψλ.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ:Γελέζηα Κφκνδε…[ε ηφλν επηδηνξζσηηθφ θαη αλαθαηαζθεπαζηηθφ.]  

Γελ εθνηκήζε…Απεβίσζε…ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ είρε γελέζιηα θαη ν Γίδηνο 

Ηνπιηαλφο…[Ακθφηεξνη ζθχδνπλ εδνλήο.]Σνλ θηινδψξεζεο κε ηνπ ζπγγελή ηνπ 

ηελ ζαλή…[Δπηηαρχλεη θαη γηα ηνπο δπν ηνλ ξπζκφ.]Κφκνδε δελ ζέισ απφ εζέλα 

ζηα γελέζιηά κνπ ζξίακβν αληηπαξζηθφ…Θα ’λαη ην ιηγφηεξν αηκαηεξφ ή έλαο 

ιαλζάλσλ ιαβδαθηζκφο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καηάπαπζε ηα θιέε κνπ λα ριεπάδεηο…[Κάζηδξσο θαη αζζκαίλσλ 

ζεμνπαιηθψο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σν μέξεηο φηη ν Κνλδηαλφο ελέηαμε ζε κηα θαηφκελε ιάξλαθα έλα 

θξηάξη; Ση κπνξεί λα ζπκβνιίδεη απηή ε πξάμε; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πσο ν ακληηηθφο θαη ν πειηαζηήο κφλνλ ζαλή επηθέξνπλ θαη 

ππξ…[ην ρέξη ηεο θάησ απ’ ηελ ζηλδφλε ην ζπέξκα ηνπ ζα δηαρπζεί.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη φρη πσο είλαη έλαο εμηιαζηήξηνο ακλφο; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ ζα ην αηηηνινγήζεηο εζχ…[Μεγαιφπλνε ιφγσ ηεο 

εθζπεξκάησζεο παχζε.] ρη εγψ…[Αθφκε κεγαιχηεξε αλάπαπια γισζζηθή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Μνπ θαίλεηαη πσο ν ρξεζκφο πνπ εμέδσζε ην καληείν ηνπ 

Ακθίινρνπ ζηελ Κηιηθία αλεδείρζε αιεζηλφο…[Μνηάδεη κε πξφηαζε ηειηθή θαη 

εθείλε.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Δγψ είκαη ν ιέσλ θαη ε έιαθνο ν έμηνο Κνλδηαλφο…[Πιένλ 

ραιαξφο.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Δίζαη ην παηδί πνπ έπλημε ζηελ θνχληα ηνπ ηα θίδηα ησλ 

Κπ˙η˙ληηιίσλ…[Με ηθαλνπνίεζε ηφζν απ’ ηηο δηθέο ηεο πξάμεηο, φζν θαη απ’ ηνπ 

Κφκνδνπ ηηο αλππφηαθηεο πξνηάζεηο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί είκαη ζην κεηαίρκην αλζξψπσλ θαη ζεψλ…Έρσ ηα πξνλφκηα 

θαη ηηο αξεηέο θαη ησλ δχν νληνινγηθψλ θαηεγνξηψλ…[Απ’ ηελ θιίλε ζα εγεξζεί 

εκπξάγκαηνο θαη δηθαηνπξαθηηθφο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Πάλησο παξαγσγηθά θεθάιαηα Κφκνδε πνπ εζηάιεζαλ ζηελ Ρψκε 

δελ αλήθαλ ζ’ απηφλ…Ίζσο θαη ν Γίσλ Κάζζηνο λα ζπλαηλεί ζ’ απηφ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο…Αιιά απ’ απηήλ ηελ ππφζεζε έγηλα εππνξφηεξνο, αθνχ  

δεκεχζεθαλ νη πεξηνπζίεο ησλ  πνιηηψλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζ’ απηφλ…[Ο 

Κφκνδνο παηρληδίδεη ηνλ ηξίπνδα βξεθηθψο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γηα λα εμηιεσζείο ζηελ Σίξπλζα Κφκνδε, δελ πθίζηαηαη ην αίκα ησλ 

παηδηψλ ζνπ….[Με ην αιθαίν ηεο ρέξη απ’ ην παρχξξεπζην ζπέξκα ηνπ ζρήκαηα 

ηεο γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ γχξσ απ’ ηνλ νκθαιφ ηεο κνξθνπνηεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γψδεθα έηε κνλαμηάο Κξηζπίλα δελ είλαη ςίρνπια… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ζ αξπαγή ηνπ δειθηθνχ ηξίπνδα δελ ζ’ έθαλε Κφκνδε ην κέιινλ 

ζνπ λα ελνξακαηηζζείο…[Ο Κφκνδνο γνλππεηήο απ’ ηελ βηεηλακέδηθε ηνπ 

θξεβαηηνχ νπηηθή ηα ζρήκαηα απ’ ην ζπέξκα ηνπ θαίλεηαη πσο ζα θαηαπηεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί κφλνλ νη θαιέο ηέρλεο λα ’ρνπλ επηρξηζζεί κε ηελ Θεηηαιή; 

[ηνπ δείπλνπ ηελ κεζνδηαζηεκηθή.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γηαηί Κφκνδε ξαδηφηεξα  βιέπνπκε απ’ ηνπ "εγψ"  ηε Ννπβία ησλ 

άιισλ ηα ιαηηθνχληηα θαη επνπηεχνπκε ηα ζεκεία η’ Οπξαλνχ πνπ ηα ζθεπάδεη, 

πφηε γηα λ’ απνδψζνπλ ηνπο θαξπνχο ηνπο θαη ηηο εξγαζίεο ηεο θαιιηέξγεηάο 

ηνπο…[Παζηδήισο κε πελζηκεκεξή εδνλή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γψδεθα έηε κνλαμηάο Κξηζπίλα δελ είλαη νιίγα…[Οκνηάδεη ζα ’λα 

κνλνινγεί, φπσο έλαο Αζελαίνο ζηελ Δθζηξαηεία ηελ ηθειηθή.] Νφκηδα φηη κε 

ηελ δηαξπαγή ηνπ ηξίπνδα πσο ν Απέιισλ ζα κ’ εξσηεπζεί…[Ζ Κξηζπίλα ηνπ 

θαηαθξαηεί ηελ γηξιάληα απ’ ηα άλζε ζηελ θεθαιή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Θα έπξεπε λα ’ζνπλ ν Οβίδηνο ηεο γεο θαη φρη κφλνλ ηεο 

πεξγακελήο![Δπηθσλεκαηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο ιφγνο έρεη κέζα ηνπ ηνλ ρξφλν θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ… 

[Ζ γιψζζα ηνπ πξνο ηελ κήηξα ηεο πειάδεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: πσο νη ηνηρνγξαθίεο ηεο Πνκπείαο…[Μνπξκνπξίδνληαο.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ρξφλνπ ε αλαπαξάζηαζε ε εηθνληζηηθή… 

[Σελ κήηξα ηεο έρεη πξνζδηνξίζεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Κφκνδε θαη ε γιππηηθή…[αλ κηα αθηαησξφ πνπ έρεη ζηε Βελεηία 

βξεη ηεο επαγγειίαο ηελ γε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Κξηζπίλα θαη ν Λεσράξεο…[Ζ γιψζζα ηνπ εληφο ηεο 

θνιπνζξαχζηεο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: ηελ Θήβα πξνζδφθεζεο ηελ επδαηκνλία θαη ζηελ Αξγνιίδα ηελ 

θαιιηέπεηά ηεο…[Αλαζηελάδεη πάιη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Πίζσ απ’ ην θάηνπηξν ησλ ιέμεσλ ην θειάξπζκά ηνπο έρεη 

εληνηρηζζεί …[Χο παξέθβαζε απ’ ηελ επίδνζε ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο. ] 

Φσλήεληα αλάκεζα ζε ζχκθσλα ζαλ ζθαινπάηηα πνπ ε θαλνληθφηεηά ηνπο έρεη 

ελαξκνληζζεί….[Μπνπθσκέλνο απ’ ην ζεμνπαιηθφ ηνπ επηδφξπην.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη γελληνχληαη νη ιέμεηο ζε απφθξπθεο επσδνχο….Ναη….Να 

γλσξίδεηο ην κέιινλ σθειεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σφζν φζν ην παξειζφλ λ’ αλαπνιείο…[Δπζχλνπηνο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σειηθψο κε ηα ηξία ζνπ πφδηα ελψζεθεο κε ηνλ Θεφ…[Δπηζέηεη ηα 

ρέξηα ηεο ζηνπ Κφκνδνπ ην θεθάιη, σζψληαο ηνλ ζηνπ πιαησληθνχ ηεο ζπειαίνπ 

ηα βάζε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ επξσζηία κνπ ε ζσκαηηθή ππεξέβαηλε ηεο ζεζθαηνιαγλίαο ηελ 

αξεηή….[ε εθεβηθή ζπγθνπή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη ε απηνθξαηνξηθή ζνπ ππγκή ηεο επηθάλεηάο ηεο 

αλαδηπιαζηαζηηθή…Ναη…Ναη… Πνηα είλαη Κφκνδε ηεο λίθεο ζνπ επί ηνπ 

ιηνληαξηνχ ε εξκελεία ε αιιεγνξηθή;[Ο Κφκνδνο ηξίρεο ζην ζηφκα ηνπ αθαηξεί, 

αλαγφκελεο απ’ ηεο Κξηζπίλαο ηελ εβηθή πεξηνρή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηη ζηελ αγάπε πάιεςα θαη ηελ θαξδηά ηεο θαηέθηεζα ζηελ 

ξάρε….[Μνηάδεη ζαλ δειθίλη λα ρακνγειάεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γη’ απηφ Κφκνδε ζ’ είραλ γπλαίθεο θαη άλδξεο εξσδηνδερζεί; 

[ε αλαξψηεζε ηερλεηή, γλσξίδνληαο ηελ αληαπνθξηηηθή.]   

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο λα ’λαη θαη έλαο ιφγνο απηφο…[Γηαηεηαξαγκέλνο απ’ ηελ 

δηαινγηθή ζπγθνπή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη γηαηί ην δέξαο ηνπ ιηνληαξηνχ είρε απ’ ηελ ρείξα ζνπ 

απνζπζρεηηζζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί έρσ γλσξίζεη κφλνλ ηελ επηδηδπκίδα ηεο αγάπεο… 

[Ζ Κξηζπίλα ην δέξαο ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζάπηεη.] 
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ΚΡΗΠΗΝΑ: Ο Σπθψλαο ηνπ κπαινχ ζνπ θαη ε Υίκαηξα ζνπ απεβίσζαλ καδί κε 

ην ιηνληάξη…ηελ Ακπκψλε ηα βέιε ζνπ Κφκνδε ηελ πδξία δελ είραλ 

δηαγξάςεη… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη θαηφκελεο δαδεο ηνπ Ηφιανπ έζεζαλ ηέινο ζηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ θαθνχ ηελ πξνβιεκαηηθή…[Χο κεζπζηηθφο ιίζνο νξγηάδεη 

ζηελ ζειπθή ηεο ζρηζκή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Έρεη δηαθαλεί πσο ην θαθφ ζην αππξφβιεην δελ ζα εμνβειηζζεί… 

Σν έζραην θεθάιη ηεο γηαηί ην εληαθίαζεο ζηελ γε;[Αλαζηελάδεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί είλαη θαη ην ηέινο ηνπ θαθνχ ε αξρή…  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σελ δφμα ηνπ Μειέαγξνπ είρεο κηκεζεί θαη κε ηνλ ήιην ζνπ Κφκνδε 

έβαιεο δίρηπα ζηνπ Δξχκαλζνπ ην πνηάκη…Δμαξθεί…Ζ πεδηάδα κνπ απ’ ηελ 

γιψζζα ζνπ έρεη νξγσζεί…[Ο Κφκνδνο δηαδεπθηηθφο πιεζίνλ ηεο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο Υεηκψλαο θαη ηα ληθαδηαζκέλα ηνπ ηνπία πάληνηε 

δαλεηνδνηεκέλν ραιηλφ έρνπλ ρξεηαζζεί… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ίζσο φρη ηπραίσο ν Φφινο ζε θηινμέλεζε θαη ζνπ έδσζε απ’ ηελ 

νηλνρφε ηνπ λα θεξαζζείο ζην ζπηηηθφ ζνπ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο φκσο γηα ηνχην ηνλ ιφγν ηνλ έβιεπα κηζφ άινγν θαη κηζφ 

άλζξσπν…[Κάλεη ην άηη, ριηκηληξίδνληαο κπξνζηά ηεο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: ηελ επσδηαζηή αλαπλνή ζνπ κε ισξίδεο γξίθσλ νη θέληαπξνη 

είραλ ζπλαζπηζζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ζα ’ζειαλ ε αχξα κνπ λα ’ρε απ’ ηηο γλψζεηο ηνπο 

δηαηξππεζεί…[Πεξπαηάεη γχξσ απ’ ην θξεβάηη κε έκθπηε ράξε.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Χο παζζάινπο ηελ αχξα ζνπ έηξσζαλ θαη ηα πεχθα κεηέσξα… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σσλ λεθξψλ ήζειαλ λα κνπ ραξίζνπλ ηα Σαλαγξαία φλεηξα… 

[Σεο δηαζθαιίδεη κε πνλεξηά ην κάηη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γηαηί ε Νεθέιε ε κεηέξα ηνπο επέξξηπηε απ’ ηνλ Οπξαλφ ζχζαλνπο 

βξνρήο;[Χο εζνπνηφο ηξαγειαθηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί Κξηζπίλα ν Κειηηβεξηθφο θαη ηα Φάξζαια ππνπξφμελνη 

κφλνλ ζθηψλ ζηα γέλε ησλ αλζξψπσλ, ησλ εκίζεσλ θαη ησλ ζεψλ…[Τθαξπάδεη 

ην ξφπαιν πνπ ’ρε αδεηαδνηήζεη ζην θξεβάηη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γηεθδηθνχζαλ ηνλ άθξαην νίλν απ’ ηελ γιψζζα ζνπ…[Ζ γιψζζα 

ηεο απ’ ην ζηφκα ηεο ζηελ ηβεξία, ζε άλνδν θαη πηψζε παικηθή.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Ζ γιψζζα κνπ είλαη ζαπκαηνπξγή, νζία θαη ππνβιεηηθή… Αθφκε 

θαη ν νίλνο πνπ πίλσ ελψπηνλ κνπ γνλππεηεί…[Ξαλαμαπιψλεη κε ην ξφπαιν ζην 

θξεβάηη.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Οη ηηηαληαίνη νγθφιηζνί ηνπο εθζθελδνλίδνληαλ ξάγδελ, ψζηε ε 

θαξδηά ζνπ ιαζξνζεξψληαο άδεηα άλεπ απνδνρψλ λα παξαιάβεη…[Σν ξφπαιν 

αλάκεζα ζηα ζθέιηα ηνπ κε ηνλ δπ˙η˙ζκφ ησλ ρεξηψλ ηεο ζα ιεηάλεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σίπνηε δελ θαηάθεξαλ, γηαηί ε θαξδηά κνπ δελ έιεμε ζηνλ 

αθαηάιπην ξπζκφ ηεο, γηα εζέλα λα ρηππάεη…[Σν ινθίν ηεο θαξδηάο κε ηα δπν 

ηνπ ρέξηα ζ’αθξναζζεί.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Κφκνδε νη ήρνη πνπ πξνθέξεηο, ηελ ςπρή κνπ δνλνχλ κε γξάκκαηα 

αξρα˙η˙θά θαη κεξηθέο θνξέο καηαλδξηθά…[Με ην ζηειψδεο ηεο ζηφκα 

απνηππψλεη ζηνπ ξνπάινπ ηελ επηθάλεηα ζεκάδηα θέιηηθα θαη πξν˙η˙ζηνξηθά.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηελ Έπαπιε ησλ Μπζηεξίσλ ζα πξνηηκνχζα λα ’ρακε 

εμεηθνληζζεί…[Σν ξφπαιν ζα παξακεξηζζεί θαη ε Κξηζπίλα ελψπηνλ ελφο θαιινχ 

ζε ζηχζε ζα παξεπξεζεί.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Οη ζρηζηνιίζνη ηνπο Κφκνδε ήηαλ ε θαξδηά ηνπο θαη νη ππψξεηεο 

πνπ κε ηηο αθηίλεο ζνπ ππεξάζπηζεο ηα αηζζήκαηά ηνπο…[ην ηκήκα νθηψ ηνπ 

πένπο ηνπ Κφκνδνπ ζε ηθαλφηεηα πηζηνιεπηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο Φαέζσλ Οπξαλφο άλνημε θαη ε κεγαινπξέπεηά κνπ δηεθάλε… 

[Σεο δηεπζχλεη πξνο ην πένο ηνπ ην θεθάιη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Οη φξληζεο απ’ ηελ θνηιάδα πνπ θαηφπηεπεο είραλ εμνζηξαθηζζεί… 

[Κνηηάδνληαο ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ ηεο δνλεηή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σα ρηφληα ησλ νξνζεηξψλ ήηαλ ε θσιηά ηνπο θαη εχινγνη 

ζαξθνθάγνη… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Οη αγγειηαθφξνη ησλ ειψλ απνκπδνχζαλ απφ φ,ηη θαίλεηαη  

ην πεξίβιεκα ηνπ ιαγψνπ ζψκαηνο ησλ βξνηψλ…[Σνλ ηζπθαιιηζκφ ηνπ 

Κφκνδνπ ζε δηάζπαξηα ζεκεία θηιάεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ζηηο νπψξεο ηεο γεο, γηα λα κελ ηνπο πξννηθνλνκνχλ νη ζλεηνί 

έβαηλαλ θαη ελίνηε γηα ηελ ζηηνδεία ηνπο θαηέηξσγαλ…  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ση λα πεξηκέλεη θαλείο απ’ ηηο αλεκνπηεξφεζζεο άγιηδεο ηνπ 

Άξε…[Σα ρέξηα ηεο ζε δηαγψλην ζρήκα πξνο ηνλ Οπξαλφ έρνπλ απνγεησζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πάλησο φρη ηεο Σα˙π˙γέηεο ην αλάγιπθν ην αλαζεκαηηθφ…[Με 

κειηνχ επηηνληζκφ απ’ ηνλ Σηκφζεν ηνλ ζεμνπαιηθφ.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σα θέξαηά ηεο ήηαλ ρξπζά θαη ηα πφδηα ηεο απφ ραιθφ… 
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ΚΟΜΟΓΟ: Ήηαλ ε σνγνλία ηεο εηεξνίσζεο ησλ αλζξψπηλσλ εηδψλ…Ναη… 

Δηζη…[Σεο Κξηζπίλαο ην ζηφκα ην πένο ηνπ νινθιεξσηηθψο ζα ελδπζεί.]ηα 

θέξαηά ηεο επηθνηλσλνχζε κε ηνλ Υξπζνθφκε ή ηελ Λνρεία θαη ζηα πφδηα ηεο κε 

ηνλ Άδε… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Οη απφπεηξέο ζνπ ιφγγνη ζθήπηξσλ…[Με άλεξγε ηελ αλαπλνή.]Χο 

ηνλ σαγσγφ ησλ Τπεξβνξείσλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γελ γλσξίδνπλ ζχλνξα ηα πέηαια ησλ ξφδσλ ηεο παλζειήλνπ… 

Ναη…Έηζη…[Με ηα ρέξηα ηνπ θαηαζηξαηεγεί ην επίκαρν θαη νξζφ ζεκείν.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Πήγεο λα ηελ ζθνηψζεηο ζηνλ Λάδσλα Κφκνδε, κα επελέβεζαλ  

ν Ηζκήληνο θαη ε Φνίβε…[Χο ε κεηελζάξθσζε ηεο Αγαχεο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ην νιχκπην ζηνηρείν ηνπ πξέπεη λα ππαθνχεη θαλείο… 

[Μνηάδεη ζηα δφληηα ηεο λα ’ρεη παξνπιηζζεί.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γψδεθα ηαχξνη θάιεξνη θιεηδσηνί απφ θνπξηά ππθλή… 

[ε παξαδάιε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη δψδεθα ηνπ ρξφλνπ κήλεο απ’ ηελ κέιαηλα ηνπ ζχκπαληνο 

καγεία, αγλνί θαη θαζαξνί….Ναη…Έηζη…Έπξεπε ε ηειεπηαία απ’ ην ρέξη 

αλάκεζα ζηα πφδηα κνπ λ’ απνθαζαξζεί θαη λα εμαγληζζεί…[Κξνπλνί ζίεινπ 

σο κπνγηέο ηνλ ιαηκφ ηνπ ρξσκαηίδνπλ.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ζ νπή ζηνλ ηνίρν ηνλ έμεξγν;[Σν δάθηπιφ ηεο ζηελ αλάινγε 

ελζάξθσζε ηεο έλλνηαο ζα κεηαλαζηεχζεη θαη ζα ηξνρηαζεηεζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο πνηακφο ηεο πξνέθηαζεο ηνπ ρεξηνχ κνπ αλέβιπζε θαη ηελ 

θφπξν θαζάξηζε, ψζηε λα ’λαη δηαπγήο…[Με εδνλή πνπ ’ρεη κεγηζηνπνηεζεί.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σελ δεθάηε δελ εηζέπξαμεο ηνπιάρηζηνλ σο εζηθή αληακνηβή…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γχν αθέληεο ζπγρξφλσο λα επεξγεηείο δελ κπνξείο…[Ο Κφκνδνο  

ζην ζηφκα ηεο δηεθπεξαηψλεη επηηπρψο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηελ εξκαθξνδηηηθή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Δζχ πάλησο Κφκνδε ζηελ απνζηνιή ζνπ ππήξμεο επηηπρήο… 

[Δθείλε ζηελ ζέζε ηεο ζα επαλαθεξζεί.] Ση ζπκβνιίδεη Κφκνδε ν ηαχξνο πνπ απ’ 

ηελ ζάιαζζα είρε εθβιεζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πσο ζην ζπλαίζζεκα επηθξάηεζε ε Θεία Λνγηθή… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: ηαλ φκσο ν Μίλσαο αζέηεζε ηελ ππφζρεζή ηνπ ζηνλ Γακαίν ν 

ηαχξνο λα ζπζηαζζεί, ηφηε εθείλνο είρε αθεληαζζεί…[Σνλ ιαηκφ ηεο ρεηξαθεηεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ ινγηθή φηαλ ηελ θαξασληθή  βαζηιεία δελ ππεξεηεί, θαζίζηαηαη 

θπθινηεξήο…[Ζκηιηπφζπκνο απ’ ηελ πξφηεξε ζεμνπαιηθή αθκή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη πσο έγηλε ε απαγσγή ηνπ απ’ ηελ Κξήηε ζηελ Αξγνιηθή γε; 
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ΚΟΜΟΓΟ: Γηέζρηζα ηνπο ξφρζνπο ηεο ζαιάζζεο κε ηνλ ηαχξν εηο ηελ 

ξάρε…[Σεο θηιάεη ησλ καζηψλ ηεο ηηο ξψγεο θαη ηηο ζπαξάζζεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Πνην ελδέρεηαη λα ’λαη ην λφεκα ηνχηεο ηεο πξάμεο;[Αιιεγνξηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πσο θαηαδπφκελνο ζην ζπλαίζζεκά ζνπ ε ππνρζφληα ζνπ πεξηνρή 

έρεη ειθπζζεί απ’ ηελ θαηαηγίδα ηελ βαξπηηθή…[Καηαθέξλεη ζχγθνξκε λα ηελ 

αλαηξηρηάδεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σνπιάρηζηνλ εθεί κε ηνπ Γηνκήδε ηηο θνξάδεο δελ είρεο ζπλαληεζεί 

…[Με θσλή παζεηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δδψδηκα ηα ζξαχζκαηα ησλ αξξχβαισλ πνπ ελαπφζεηε ε ζάιαζζα 

ζηεο Θξάθεο ην πεξηγηάιη…[Με θσλή ελεξγεηηθή θαη αξξελσπή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Οη ιάγελνη ηεο ζαιάζζεο, ζειπθνί ηππφθακπνη, ηνπ Γηνκήδε 

λενζξαχζηεο, ππεξέηεο άλεκνη…[ε δηάζεζε λήηεθλε θαη παζεηηθή.] 

 

ΚΟΜΜΟΓΟ: Ο ήιηνο κνπ ηα δακάδεη φια…[ε δηάζεζε κέζε θαη αισηηθή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ο ήιηνο ζνπ Κφκνδε είλαη φπσο η’ Οπξαλνχ νη λεθέιεο: 

Ννκαδεχεη…[Καηεπζπλφκελε απ’ ηελ ξνπή ηνπ δείθηε πνπ ηα δάθηπια ηνπ 

επηδξνχλ ζηα σξνιφγηά ηεο ηα καζηνεηδή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ αξρνληηά κνπ ειιηκελήζεθε σο ηελ Αζία ηελ Μηθξή… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ση Κφκνδε ε δψλε ηεο Μειαλίππεο γηα εζέλα εθπξνζσπεί; 

[’ εξεζηζηηθή πξφηαζε απαξεκθαηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πσο πηέδεη θαη δηαζθίγγεη ηελ ςπρή ησλ γπλαηθψλ ν Μηζηδξαηηθφο 

… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: ηνπ Κέξβεξνπ ηα δφληηα λ’ απνδψζεηο ηελ Βαζίιηζζα ησλ 

Ακαδφλσλ, δελ ήηαλ επγελέο αέξην νχηε ηππηθφ…[Με ηα δφληηα ηνπ ζηελ έιινγε 

ηεο ζειή έλα λχγκα πνηεί.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: ζεο γπλαίθεο ηελ εθέιθπζε γηα Σξηαλδξηθφ θαηέρνπλ, ηνπο 

ραξίδσ ην αληίβαξφ ηνπ…[Με πξφζηπρν βιέκκα.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Έλα παξάβνιν ήζειεο λα πεηο…Ο Γεξπφλεο είρε θεθαιέο ηξεηο; 

Γηαηί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ ηδέα πνπ επηγέλλεζε ηελ έλλνηά ηεο θαη ηνλ έλπιε αλάθιαζή ηεο 

ζηελ γε…  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Δθηφο φκσο απ’ ηνλ Γεξπφλε, γηα λα ζπιιάβεηο ην πνίκλην ησλ 

αγειάδσλ ηνπ, ράξηζεο ην λφκηζκα ζηνλ ζθχιν ηνπ, ηνλ ξζξν θαη ηνλ πνηκέλα 

ηνπ ηνλ Δπξπηίσλα…Μπνξψ λα κάζσ ην γηαηί; 
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ΚΟΜΟΓΟ: Ο ζθχινο ζπκβφιηδε ησλ αγειάδσλ ηε ζαλή θαη ν βνζθφο φ, ηη απφ 

εκέλα δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα πξεζβεπζεί…[Με ξνπή πξνεμαγγειηηθή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ο Γεξπφλεο ήηαλ ε ζπλαίξεζε ηνπ Υξπζάνξα θαη ηεο Καιιηξφεο 

λχκθεο…[Σψξα θαη ηεο Λνχμεκπνπξγθ ε ζειή είλαη δαγθσηή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη άλζξσπνη ππφθεηληαη ζε δίπιφηππα, γξακκαηηθά θαη 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ ηηο ιέμεηο ηνπο κεηαπνηνχλ…[Με ιαγλεία ζπλερίδεη 

ζηα ζηήζε ηεο λα ’λαη νξεηβάηεο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σν ρξπζφ μίθνο η’ Οπξαλνχ θαη ε ζπγαηέξα ηνπ Χθεαλνχ γέλλεζαλ 

ηνλ Γεξπφλε πνπ ηηο αγειάδεο - λέθε είρε ηελ ηδηφηεηα λα ελνπνηεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σξία θεθάιηα…Σν γξάκκα χςηινλ ζηνλ Οπξαλφ….[Έλδνλ 

επηθσηηζκέλνο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ζ ζε αληηζηξνθή ε αιθάβεηνο δηθηπσηή, ελψ ζηα ζεκεία ησλ 

άθξσλ έλα ηξίγσλν πνπ απνζεψλεη αθ’ πςεινχ ηελ γε…[αλ άλεζεο απφζπαζκα 

λα ’ρεη απφ κπζηζηφξεκα αλαγγειζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απ’ ηελ Δξχζεηα αλέθπςαλ νη εξπζξφκνξθνπ ηχπνπ ακθνξείο… 

[Απ’ ηελ δηεξεχλεζε έρεη έλζενο νπζηαζζεί.] 

                                                        

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καιιίηεξα απ’ ηελ Χγπγία…Ακαξηία έρεη αληηινγηζζεί ε θινπή… 

[α λα ’λαη καζήηξηα πνπ απνζηεζίδεη θείκελα.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ν Γεξπφλεο σο θιεπηαπνδφρνο ηηο αγειάδεο ηνπ ήιηνπ 

νδήγεζε ζηελ δηθή ηνπ γε…. [Ζ Κξηζπίλα ην ζεληφλη ζα ηξαβήμεη πξνο ην κέξνο 

ηεο, ψζηε ηα ζηήζε ηεο λα ’ρνπλ επηθαιπθζεί.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Υάξηζεο δχν θνιφλεο ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Δπξσπαία γε… 

[Θαπκαζηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηα λα βιέπεη ε κία απέλαληη απ’ ηελ άιιελ ηα δψξα πνπ έρεη ε 

θαζεκηά… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Αθφκε θαη ηηο αξθηηθέο αδειθέο ρσξίδεη ε πδξειή γε….Ζ πξάμε 

ζνπ φκσο ίζσο λα ζήκαηλε, πσο είλαη έλα Ζξαίνλ εκηηειέο ε γε πνπ ζα ρξεηαζζεί 

επηζθεπή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο…πσο θαη πνιιά άιια… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σα κήια ησλ Δζπεξίδσλ, γηαηί ήηαλ απφ ζθφλε ρξπζή; 

[Ο Κφκνδνο ηψξα ηεο ρηελίδεη κε ηα ρέξηα ην καιιί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ζηελ αξηζηνθξαηία ε ακαξηία είλαη πην πειηδλή… 

[Με κάηη αισπεθήο.] 
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ΚΡΗΠΗΝΑ: Σνλ Οπξαλφ φκσο ζηνπο ψκνπο ζνπ ζπγθξάηεζεο, ψζηε ν Άηιαο λα 

πξνβεί ζησλ κήισλ ησλ ρξπζψλ ηελ ζπγθνκηδή…[Γηαβηβαζηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δίλαη ε γλψζε ησλ κπζηηθψλ πνπ κνπ παξφξκεζε ε θπαλφρξσκε, 

αηζεξηθή, γαιαμηνεηδήο ζθφλε θαη κεηέδσζα ζην άρζνο ηεο ην γέλνο ησλ 

ζλεηψλ…  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γηαηί ηα ράξηζεο ζηελ Αζελά; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί αθνχ δεηπλήζνπλ ζηελ ακαξηία η’ άξηζηα θξάηε, απνθηνχλ 

ηελ ειηά…[ην ζηφκα ηελ θηιάεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ζ αηρκαισζία ηνπ Κέξβεξνπ θαη ε αλάβαζή ηνπ απ’ ηνλ ΄Αδε; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σελ παγίδεπζε ηνπ ζθφηνπο απ’ ην θσο θαη ηελ δηαθνίλσζή ηνπο 

εηο ηηο κάδεο ησλ αλδξψλ…[ηνλ ιαηκφ ηελ θηιάεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καηήιζεο εηο ηνλ Άδε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δξκή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ζηε λα γίλεη επθνπφηεξε κε ηνπ Κάησ Κφζκνπ η’ άλζε ε 

ζπλαλαζηξνθή…[ε θάζε επεμεγεκαηηθή θαη εαλή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Μνπ θαίλεηαη απηνθξαηνξηθέ Ζξαθιή πσο απφ εθδίθεζε ζθφησζεο 

ηνλ Ίθηην θαη φρη γηαηί ζε ζεψξεζε ππφινγν ζησλ αγειάδσλ ηνπ παηξφο ηελ 

ππνθινπή…[Πξνζαλαηνιηζζείο κφλνλ ζηελ επζχηεηά ηνλ νξίδνληά ηνπ δίρσο 

πεξηβάιινληα παξεθθιίλνληα.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μπνξεί ηα ιφγηα ζνπ λα’λαη θαη αιεζή…[αλ κηθξφ παηδί πνπ 

θνηηάδεη λαδηάξηθα θαη ζ’ επηθαηλφκελε αηδεκνζχλε ηελ γε, ελψ κε ηα ρέξηα ηνπ 

ζε ζρήκα ρηαζηί.] Σνλ ιφγν ηνπ αζέηεζε πσο ηελ Ηφιε σο ζχδπγν ζα κνπ 

δαλεηζζεί… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: ηελ Οκθάιε ζε θαηεγφξεζαλ πσο δηήγεο δσή ηξπθειή θαη πσο 

ζπλνπζηαδφζνπλ κε ηελ εδνλή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ έγηλε επεηδή ε ραίηε κνπ ήηαλ πνζεηλή…[Πηάλεη κε λάδη ηνπο 

βφζηξπρνχο ηνπ θαη κε ηάζε αλαζηξνθηθή.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Με ηα γπλαηθεία ζνπ ελδχκαηα ζα ’ζεια ζηα πφδηα κνπ λα γλέζεηο 

ην καιιί…[Με ηάζε ζηνλ έξσηα ζηξαηειαηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ θαηαγσγή κνπ δελ ήηαλ αζηαηηθή…[Γειάεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Γη ’απηφ θαη απ’ ηελ Οκθάιε είρεο εθηηλαρζεί…Οη Μνιίνλεο κε ηα 

δχν ηνπο θεθάιηα απ’ ηελ γελλαηφηεηά ζνπ είραλ ιπγηζζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σα θεθάιηα ηνπο ήηαλ ε πξνέθηαζε ησλ κεξψλ ηεο δηθήο ηνπο 

ςπρήο….[αλ πίζεθνο ηα ζηήζε ρηππεί.] 
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ΚΡΗΠΗΝΑ: Οη ηεξαηνγελέζεηο είλαη ε θαησθέξεηα ηεο ακβξνζηαθήο  

αηκνκεηθηηθήο…[ην θεθάιη ζα ηνλ ελαγθαιηζζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γη’ απηφ θαη δηερψξηζα ηνλ Σήιεθν απ’ ηελ Απγή…[Με δηάζεζε 

πεξηπαηθηηθή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Σν αλ ν πηφο ζνπ ήηαλ πην καθξηά απ’ ηελ Απγή ή εζέλα απφ πνηνλ 

απηφ ζα εμεξεπλεζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο δηαθηηληζκφο είλαη ζη’ αθξνηειεχηηα ηνπ ζχκπαληνο ην άλεπ 

ρξφλνπ θσο… 

                                                         

ΚΡΗΠΗΝΑ: Αλ Κφκνδε άιιελ αγαπήζεηο πιελ απφ εκέλα, ηελ ηχρε ηεο κηαο εθ 

ησλ πνιιψλ ελζαξθψζεσλ πνπ θπνθνξείο απ’ ην αίκα ηνπ Νεζζνπ ζε ’λ’ 

απνθηήζεηο…[Σνπ δίλεη κηα επρή εξαιδηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Θα ’ζεια ηα θνξκηά καο θαη νη ςπρέο καο ζ’ απηφ ην θξεβάηη λα 

έρνπλ ζε κσζατθφ γα˙η˙ηαλσζεί… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Έηζη ε ελέξγεηα ηνπ θαζελφο θαη νη ηδηφηεηέο ηεο ζηνλ άιινλ ζα 

κεηαγγηζζνχλ….[Με θαηλνκεληθή ηεθκαηξφκελε δηάζεζε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αιεζψο νκηιείο, φπσο εξκφδεη ζε κηα ζχδπγν απηνθξαηνξηθή… 

 

[Ο Κφκνδνο θαη ε Κξηζπίλα θάησ απ’ ηα ζεληφληα ηνπ θξεβαηηνχ ζα 

ζθεπαζζνχλ, ελψ ζβήλνπλ ηα θψηα βαζκεδφλ επί ζθελήο.] 

 

 

                                                          ΑΤΛΑΗΑ  
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                            ΠΡΑΞΖ ΣΡΗΣΖ 
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                                                  ΚΖΝΖ ΠΡΧΣΖ 

 

[Σνλ Οθηψβξην ηνπ 185 κ. Υ. ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ γε. Ζ ρείξ ηεο Κξηζπίλαο απ’ 

ηνλ  Κφκνδν ζηνλ ζξφλν ηνπ ζσπεπηηθή. Έλαο Μαπξνχζηνο δνχινο ηελ αληηχιε 

ζηελ Κξηζπίλα ηελ πεξηκεηξηθή, κ’ έλα θηεξφ ζηξνπζνθακήινπ αλαθηλεί. Ζ φςε 

ηεο Κξηζπίλαο είλαη απφ ρξπζφ θνληνξηφ επελδπηή. Άμαθλα ν Κιέαλδξνο 

αλάζηαηνο σο ζθεληθή εηζαγσγή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απ’ ην βιέκκα ηνπ θαιθφληνπ πνπ έρεηο ηειεπηαίσο ζπκκεξηζζεί, 

ζπλεηδεηνπνηψ φηη κάζηηγα εκέλα θαη ηνλ ρξπζειεθάληηλν ζξφλν κνπ επαπεηιεί 

…[Με χθνο Ηππάξρνπ.] 

 

ΚΛΔΑΝΓΡΟ: Απηνθξάηνξά καο ν Πεξέλληνο ζε γπκλνπαηδία έρεη πξνβεί, ψζηε 

απ’ ηνλ ζξφλν λα ζαο αλαηξέςεη θαη σο θιεξνδφηεκα ζηα παηδηά ηνπ λα 

κεηαβηβαζζεί…[Ραθαληζζείο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ κνπ ην αλέθεξε έλαο πξεζβχηεο κε ηελ βαθηεξία ηνπ θαη κε 

ην ζαθνχιη ηνπ ζηνλ ψκν ζηελ εμέδξα ηελ αλαθηνξηθή ηνπ ζεάηξνπ έλαλ 

αθξηβψο ρξφλν πξηλ, φηαλ πξνο ηηκή ηνπ Καπηηψιηνπ Όπαηνπ ήκνπλ ζπγρξφλσο 

αζινζέηεο θαη ζεαηήο…[Με χθνο βάζηκεο ππνςίαο πνπ κνηάδεη λα ’ρεη 

επηζθξαγηζζεί.] Απ’ ην ηξίην κνπ κάηη νη ιφγνη ηνπ δελ αλνξζψζεθαλ 

παινθαλείο… 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ννκίδσ Κφκνδε πσο πξέπεη λ’ αλαζηειψζεηο ηηο αηηηνινγηθέο ηνπ 

Κιέαλδξνπ θαη λα κελ ζνπ ’λαη εηδερζείο…[ε Ζζηφδνπ θιίκαθα εκηηνληθή.]Καη 

κελ μερλάο ηηο θζφγγνπο ηνπ γέξνληα πνπ ν Πεξέλληνο ζπλέιαβε κπξνζηά ζε 

πγθιεηηθνχο θαη επγελείο, γηαηί απεςίισζε ην ςέκα, πίπηνληάο ηνλ εηο ην ππξ 

…[Μεραληθή.] Κηλδπλεχεη απ’ απηφλ ηνλ απινθφξαθα ηφζν ε δηθή ζνπ φζν θαη ε 

δηθή κνπ δσή… [Ογθπιινκέλε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ θαη Οθηψβξηνο, Φεβξνπάξηνο ηδξψηαο ηηο παξεηέο κνπ κε ην 

θνιχκβη ηεο γιψζζεο ζνπ ζήκεξα νγκεχεη…[Ο ιαηκφο ηνπ λακαίνο.] Πσο 

κπνξείο λα ’ζαη ηφζν ζίγνπξνο Κιέαλδξε; Ο γέξνληαο ησλ θπλψλ ηνλ είρε 

θαηεγνξήζεη πσο ζπλήγεηξε ζηξαηφ πξνο ηελ Ρψκε θαη απ’ ηελ Ηιιπξία νη πηνί 

ηνπ…Δίλαη αιήζεηα;[θνππίδεη κε ην ρέξη ηνπ, ηεο κεηφπεο ηνπ ηελ πδξνξξνή.]  

 

ΚΛΔΑΝΓΡΟ: Φνβάκαη πσο είλαη ε αιήζεηα…Μηα αληηπξνζσπεία  

ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ζηξαηησηψλ απ’ ηε Βξεηαλία έρεη αθηρζεί…[Γηπισκαηηθφο, 

κα επζπηελήο.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Έρσ κάζεη πσο εμέγεξζε έρεη ζηελ Βξεηαλία εθδεισζεί θαη 

θάπνηνο Πξίζθνο σο Απηνθξάηνξαο θαη αιθάδηνλ εηο ηελ ηάμε έρεη εθιεγεί… 

[Με κίζνο.] 
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ΚΛΔΑΝΓΡΟ: Ο Πξίζθνο ην ’ρεη απαξλεζεί, γηαηί ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ ίδην 

βαζκφ Απηνθξάηνξα κε ηνπο ζπζηξαηηψηεο ηνπ ζεσξεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μπνξνχκε ζ’ έλαλ ππνζηξάηεγν πνπ έγηλε Απηνθξάησξ κφλνλ ζηα 

φλεηξά ηνπ λα έρνπκε εκπηζηνζχλε;[Αλειθχεη ην θνπβαληθφ ηνπ θξχδη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ Γηαηί φρη Κφκνδε; Μελ μερλάο πσο ν Πεξέλληνο δελ ζε άθελε κε ηνλ 

Κιέαλδξν λα γίλεηο ν νκφθιηλνο ξάκλνο ηνπ θαη ζε εκπεηξίεο πξσηφγλσξεο καδί 

ηνπ λα πεηξακαηηζζείο…[Με χθνο βδειπξφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Κιέαλδξε λνκίδσ φηη θαιιίηεξν ζα ’ηαλ λα ηελ εμνξίζνπκε καδί κ’ 

απηφλ ηνλ νξπκαγδφ ζηαζηαζηψλ πνπ έρεη θπξηεχζεη ην παιάηη ζηελ Βξεηάλε ηελ 

Μεγάιε…[Ζ Κξηζπίλα κε θφβν αληηξξεζίαο ηνλ θνηηάδεη.] 

 

ΚΛΔΑΝΓΡΟ: Γηα λα ’καη θηινζαββαηηαλφοο ζα πξνηηκνχζα λα πήγαηλε 

δηαθνπέο θαη απηή ζην Κάπξη.[Ο Κφκνδνο ηνπ θηιάεη ην καιιί θαη ην ελψηην 

ζηνπ Έλγθειο ην απηί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δκείο νη δχν ζα ηα πνχκε αξγά ην βξάδπ…[Σνπ θιείλεη πνλεξά ην 

κάηη. Ο Κιέαλδξνο ηελ γιψζζα ηνπ απνβξάδεη.] Πξνζθφκηζε έλαλ ζηξαηηψηε 

ελψπηφλ κνπ ζε γεληθή δηαηξεηηθή κνλνγνλε˙η˙θή… 

 

ΚΛΔΑΝΓΡΟ: Απηφ ζα πξάμσ απηνζηηγκεί… 

 

[Ο Κιέαλδξνο αβξνβάηεο ρσξίδεη απ’ ηελ ζθελή, ελψ ηελ Κξηζπίλα 

ραξαθηεξίδνπλ  αεδίαο κνξθαζκνί.] 

 

                                                 ΚΖΝΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 

 

[Ο Κιέαλδξνο εηζέξρεηαη, ελψ ν ζηξαηηψηεο ζα πξνπνξεπζεί θαη ν νπνίνο φιεο 

ηεο ηηκήο θαη ζεβαζκνχ ζηνλ Απηνθξάηνξα ηηο πξναπαηηνχκελεο πξάμεηο 

επηηειεί. Ζ Κξηζπίλα ζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο απ’ ηνλ ζξφλν ηεο ηα 

ηεθηαηλφκελα παξαηεξεί, φπσο θαη ν Κφκνδνο αβνεηί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηξαηηψηα απ’ ηελ Βξεηαλία ηη εηδήζεηο ηεξπλέο καο δεκνπξαηείο 

;Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο επηζθέςεψο ζνπ κε ηελ παξνπζία ρηιίσλ πεληαθνζίσλ 

αλδξψλ ζηελ Ρψκε πνπ είλαη ε αγξάκπειε ζπγρξφλσο θαη ν ζξίακβφο κνπ;[ε 

χθνο αδαέο.] 

 

ΣΡΑΣΗΧΣΖ: αο απνζηέιιεη ην ζηξάηεπκα έλα θιάζκα άξηνπ σο θφξν ηηκήο 

ζηνλ Οχιπην Μάξθειιν…[ηα πφδηα ηνπ ζα θαηαηεζεί. Απ’ ηνλ Κφκνδν 

ακεηαηφπηζην θαη δελ ζα δηαζηγεί.] 

 

ΚΛΔΑΝΓΡΟ: Γελ ππήξμε Απηνθξάηνξά καο πην ζπλεηφο θαη θαινπξναίξεηνο 

ζηξαηησηηθφο απ’ απηφλ…[Με ηάζε επηκαρηθήο επηβεβαίσζεο, ελψ 

παξαγθσλίδεη ηνλ εαπηφ ζε θάπνηα γσλία αιακπή επί ζθελήο.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Θπκάκαη…[Βπζηζκέλνο ζηελ καθξνπξφζεζκε κνξθή ηεο κλήκεο 

πνπ ιίγεο ιεπηνκέξεηεο σο ζθνπγγάξη θηεκαηνδνηεί.] Φηιάλζξσπνο… 

Τςειφθξσλ… Αδσξφηαηνο ρξεκάησλ…[α ’λα κελ ηα πηζηεχεη απηά πνπ απφ 

εθείλνλ έρνπλ εηπσζεί.] Απ’ ηελ αζηηία νθεηιφηαλ θαη ε α˙π˙πλία ηνπ…Γη’ απηφ 

απνθάζηζα ζε ζάλαην λα θαηαδηθαζζεί, ψζηε ινπθνχιεηα γεχκαηα θαη 

πιαησληθά ζπκπφζηα ζηα Ζιχζηα πεδία λα γεπζεί…[Γειάεη. Σνπ θάλεη λεχκα 

εγγχηεξα λα ’ιζεη.] αλ ζθχινο ιάβε θαη θάε απ’ ην ζψκα ηνπ Μάξθειινπ…[Ο 

ζηξαηηψηεο ππαθνχεη κεηά πξνζπκίαο, σο μαγνξάξεο θαη δνθηκαζηήο ηνπ άξηνπ 

θνκηζηή.] 

 

ΣΡΑΣΗΧΣΖ: Ζ γεχζε ηνπ ηφζν ζηπθή, φζν ε γιψζζα πνπ ηελ ελνηθεί…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σψξα ινηπφλ αλάθεξε ζηνλ Απηνθξάηνξά ζνπ, ηη ηνλ Πεξέλλην 

θαηαηξέρεη…[Με επηθχιαμεο χθνο.]  

 

ΣΡΑΣΗΧΣΖ: Πξνπαξαζθεπάδεη ηνλ πηφ ηνπ ζηελ δηαδνρή θαη ζπλσκνηεί γηα 

ηνπ ζξφλνπ ζαο ηελ εθηξνπή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν ίδην δελ ζθεθηφζνπλ εζχ θαη νη ζπλάδειθνί ζνπ ζηελ Βξεηαλία; 

[Σν βιέκκα ηνπ ζηξαηηψηε ζ’ ειεχζεξε θαηάδπζε.] Σνπ Πξίζθνπ ζαο λάξθσζε ε 

ζπλεηή θσλή…Γηαηί ινηπφλ λα εκπηζηεπζψ εζάο θαη φρη ηνλ Πεξέλλην εθεμήο; 

 

ΣΡΑΣΗΧΣΖ: Απφ ηφηε πνπ ν Πξίζθνο δνινθνλήζεθε απ’ ηηο νξδέο ησλ 

βαξβάξσλ, ν ζηξαηφο ηεο Βξεηαλίαο είλαη νκφπιεπξφο ζαο…[ε χθνο πξνζνρήο.] 
 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ θαη δελ θαηάθεξε λα επαλαθηήζεη ην ηείρνο ησλ Αλησλίλσλ, 

εχηηθην ην ρψκα πνπ ηνλ Οχιπην Μάξθειιν επαλαπαχεη… 

 

ΣΡΑΣΗΧΣΖ: αο εδφζε ν ηίηινο ηνπ Βξεηαληθνχ ν ηηκεηηθφο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σσ φληη πνιχ ηηκεηηθφο…[ηελ Κξηζπίλα ρακνγειάεη θαη ην ρέξη 

ηεο ην ιαηφλ θηιάεη. Ζ Κξηζπίλα απνθαζίδεη ηνλ ζηγαζηήξα ηεο λα παξαζιάζεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: ηξαηηψηα απ’ ηηο ιεγεψλεο ηνπ Βνξηά πνηα πεηζηήξηα άιια πιελ 

ηνπ ιφγνπ ζνπ θαη ησλ νκνηδεαηψλ ζνπ έρεηο ζηνλ Απηνθξάηνξα Κφκνδν λα 

πξνζθέξεηο;  

 

ΣΡΑΣΗΧΣΖ: Απηά εδψ…[Δμσζεί απφ έλα ζαθνχιη λνκίζκαηα θαη ζηα ρέξηα 

ηεο Κξηζπίλαο θαη ηνπ Κφκνδνπ ηα παξαδίδεη.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Κφκνδε, ν Πεξέλληνο θαη ν πηφο ηνπ ζηα λνκίζκαηα έρνπλ 

απεηθνληζζεί…[Δλδεήο.]Δίκαζηε ήδε λεθξνί, αλ δελ αληηδξάζνπκε ακέζσο 

επζχο…[Με ηξηθπκίαο αλάπαηζηνπ θσλή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πνηνο είπε φηη ην λφκηζκα πάληα έρεη δχν φςεηο…Δλίνηε νη 

πξνδφηεο ζηηο δπν έρνπλ εμεηθνληζζεί…σζηά…[Σηο πξνηάζεηο ηεο Κξηζπίλαο 

ζα δηαζθεθζεί.] Πσο ζ’ απνιακβάλεηο θάζε βξάδπ θαη απφ έλαλ λάηνξα, 

δηαθνξεηηθφ εξαζηή ζην θξεβάηη; 
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ΚΡΗΠΗΝΑ: Νηψζσ Κφκνδε πσο δελ ζέιεηο απηφ πνπ πξέπεη λα δηαπξάμεηο…. 

[Γηα ιεηςαλδξία ζα ’λα ηνλ ’ρεη κεκθζεί.]Σν εξσηηθφ ζνπ πάζνο γη’ απηφλ ζα καο 

νδεγήζεη ζηελ Δθάηε… 

  

ΚΟΜΟΓΟ: ηξαηηψηα κπνξείο λ’ απνρσξήζεηο θαη πεο ζηνλ Κιέαλδξν ηαρέσο 

λα εθδξάκεη απ’ ην ζπκκαρηθφ ζθνηάδη…. 

 

ΣΡΑΣΗΧΣΖ: Μάιηζηα Απηνθξάηνξά κνπ…[Ο ζηξαηηψηεο θάλνληαο κηα 

βαζεηά ππφθιηζε μεθακπίδεη απ’ ηελ ζθελή, αθνχ φκσο πξψηα ηελ ζέιεζε ηνπ 

Απηνθξάηνξα ζηνλ απνζηαζηνπνηεζέληα Κιέαλδξν γλσζηνπνηεί.] 

 

                                                  ΚΖΝΖ ΣΡΗΣΖ 

 

[Ο Κιέαλδξνο κε ην μίθνο ηνπ ζ’ επηθπιαθή θαη κ’ έθεζε ην απηνθξαηνξηθφ 

δεχγνο απφ έλαλ αδηφξαην θίλδπλν ζαλάηνπ λα πξνθπιαρζεί.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Κιέαλδξε κπνξείο λα ελψζεηο ην μηθίδηφ ζνπ ζηελ γε…[Ο 

Κιέαλδξνο ππαθνχεη εθεζπραζζείο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ναη, Κιέαλδξε…Απηά ηα λνκίζκαηα πνπ θξαηψ είλαη ηα ελνρηθά 

ηνπ Πεξέλληνπ ηεο πξνδνζίαο…Γελ ηνπ άξεζαλ ηα πξφζσπα ηεο Κξηζπίλαο θαη 

ηνπ Κφκνδνπ θαη η’ αληηθαηέζηεζε κε ην δηθφ ηνπ θαη ησλ πηψλ ηνπ…[Ο 

Κιέαλδξνο ζα παξαζηαζεί πάιη ζε κηα γσλία, σο βσβή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

ηαηλία.] 

 
ΚΡΗΠΗΝΑ: Ζ Μαξθία  Κφκνδε δελ ζνπ αλέθεξε πσο ν Ηνχδαο πξφδσζε γηα 

ηξηάληα αξγχξηα ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ;[ε ηφλν κνηραιίδνο παξειζνληηθφ.]  Ο 

Πεξέλληνο ζα πξφδηδε ηνλ Κφκνδν γηα πεξηζζφηεξα απφ φ, ηη δχλακαη λα 

δσ…Γεθάηεο ρηιηάδεο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γελ ζ’ αγθπισζψ δεμηνζηξφθσο φκσο εγψ…Θα ηνλ θάλσ λα 

πιεξψζεη ηνχηα ηα λνκίζκαηα κε ην ίδην αληίηηκν ην ζπλαιιαγκαηηθφ… 

Κιέαλδξε θαηαδηθάδσ ζε ζάλαην ηνλ Πεξέλλην, φια ηνπ ηα παηδηά, ηε γπλή θαη 

ηελ αδειθή ηνπ…[Σνπ επηδίδεη ηελ απηνθξαηνξηθή δηαηαγή.] Δπηηέιεζε ηα 

θαζήθνληά ζνπ αλελδνηάζηη… 

 

ΚΛΔΑΝΓΡΟ: Οη επηζπκίεο ζαο Απηνθξάηνξα θαη δηαηαγέο καο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν θεθάιη ηνπ Πεξέλληνπ κε ηνλ γακηθφ ιέβεηα ηνχηεο ηεο λπθηφο 

ζέισ λα ζπλνπζηαζζεί…Απηά ηα θπληθά γξάκκαηα Κιέαλδξε παξάδσζέ ηα 

ζηνπο αγγειηαθφξνπο καο, σο ρξνληθνππνζεηηθά θξεπηδψκαηα γηα ηνλ πηφ ηνπ 

θαη γηα ηελ επάλνδφ ηνπ ζηελ Ρψκε…Σηκέο θαη αμηψκαηα ζε ζπλππνζρεηηθή… 

[Ο Κιέαλδξνο απ’ ηνλ Κφκνδν κηα δεζκίδα επηζηνιψλ ζ’ αλαιάβεη.]Ήζειε λα 

γίλεη Απηνθξάησξ ζηελ Ρψκε…[Καγράδεη.]Θα γίλεη ζην επηηχκβην αλάγιπθφ ηεο 

θαη ζα ηνπ ηελ νδνπνηήζσ εγψ ηελ επηγξαθή…Μφιηο παηήζεη ην πφδη ηνπ ζηελ 

ρψξα κνπ, ε Πεξζεθφλε θαη ν Άδεο αο ηνπ δσξηζζεί…[Ο Κιέαλδξνο θάλεη έλαλ 

ζηξαηησηηθφ ραηξεηηζκφ θαη απνρσξεί.]  
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ΚΡΗΠΗΝΑ: Παξαηεξψ Κφκνδε πσο φια ηα ξήκαηα ηεο ειιεληθήο ζην γξάκκα 

σκέγα έρνπλ θχζε θαηαιεθηηθή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δίλαη γηαηί ην ξήκα εθθξάδεη θιίζε γηα ξνή ή δξάζε, ελψ ην 

ηειηθφ ηνπ γξάκκα ηνλ ζθνπφ εθθξάδεη…[Με ζπξηζηηθή θσλή.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Θεσξίε ηέ θαη πξάμε…Ξεθιεξηζκφο ησλ πξνδνηψλ…[αλ πάγνο 

θνθηεξφο.]Πεο ην ζηα ειιεληθά…Ξεθιεξίδσ ηνπο πξνδφηεο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Θεσξίε ηε θαη πξάμε… Ξεθιεξίδσ ηνπο πξνδφηεο…[α ’λα ’λαη  

απ’ ην άξσκα ηεο Κξηζπίλαο ην ρν˙η˙θφ ηλδνπηζηήο.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Καη ηψξα ζηνλ πιεζπληηθφ…Ξεθιεξίδνπκε ηνπο πξνδφηεο…Σν 

γξάκκα έςηινλ είλαη γξάκκα παγρχ ησλ Διιήλσλ θαη αγγειηθφ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ξεθιεξίδνπκε ηνπο πξνδφηεο…Απ’ ην εληθφ σκέγα ζην έςηινλ ην 

πιεζπληηθφ…Μνπ αξέζεη ε κεηαλάζηεπζε απ’ ηηο αηνκηθέο ιέμεηο ζ’ απηέο ησλ  

νκαδηθψλ…[Μ’ έξσηα σξνκίζζηνπ αλαπιεξσηή.]  

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: Ο εξαζηήο ζνπ Κφκνδε αλ θαη απφ ζθιάβνο ηεο Φξπγίαο πνπ έγηλε 

θνπβηθνπιάξηνο ζνπ, ιίαλ ρξήζηκνο ζε ηνχηε ηελ ζπγθπξία καο δηεθάλε… 

  

ΚΟΜΟΓΟ: Θα πάσ ζην δψκα ηνπ Κιεάλδξνπ θαη ζηελ ζέζε απηνχ ζα 

θαληαζησζψ εζέλα ην βξάδπ…[ε χθνο πεξηγειαζηηθφ.] 

 

ΚΡΗΠΗΝΑ: κσο πξψηα ηελ ζπλαίλεζε ηεο Γακνζηξάηηαο ζ’ απηφ λα 

πξνθαηαιάβεηο…. 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μνπ θαίλεηαη πσο ζα ’ρεηο ηνπ αψηεξνπ ηελ ηχρε αλ ζε 

νκνηνγελή ιφγν πξνειάζεηο…[ε ηφλν αλαθαλδφλ επηζεηηθφ.] 

 
ΚΡΗΠΗΝΑ: Απηφο δνινθνλήζεθε απ’ ηνλ Πάηεξλν, φπσο γλσξίδεηο γηαηί ηνλ 

κηζνχζε πνπ ζ’ έπεηζε ηνλ πφιεκν εηο ηνλ Ίζηξν λα θαηαιήμεηο θαη ηα 

ζηξαηεχκαηα απ’ ηηο πεξηνρέο πνπ ν παηέξαο ζνπ πέξα απ’ ην πνηάκη είρε 

θαηαθηήζεη λ’ απνζχξεηο, ψζηε ζπλζήθε  καδί ζνπ νη  Μαξθνκάλνη λα 

ππνγξάςνπλ εηξήλεο… 

 
ΚΟΜΟΓΟ: Σνλ ζεσξνχζε απνζηάηε θαη εγψ ηνλ απνθιήξσζα απ’ ηελ δσή… 

 
ΚΡΗΠΗΝΑ: Ζ πξνδνζία είλαη ην ήδχπνην ηεο δσήο….ζν πην πνιχ έρεηο 

πξνδνζεί, ηφζν πην πνιχ ε δσή ζνπ είλαη αλέπαθε θαη ηζπθαιιηθή….ζηε ν 

Κιέαλδξνο θάλεη θαιιίηεξν απφ εκέλα θξεβάηη;  

 
ΚΟΜΟΓΟ:Άξηζην θαη ηηο ηδηνηξνπίεο ζνπ έρσ βαξεζεί… 
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ΚΡΗΠΗΝΑ: Γελ ζ’ άξεζε πνπ ζηελ θιίλε κνπ πιάγηαδα ζαλ αληηιφπε, 

πεξηκέλνληαο νη νπέο κνπ απ’ ηελ αθκή ζνπ λα ’ρνπλ πξνζαξηεζεί κε ηνλ Θεφ; 

 
ΚΟΜΟΓΟ: Πιένλ δελ κνπ είλαη απηή ε λήξηζκε αλάκλεζε γείζνλ ζε ζξηγθφ… 

 
ΚΡΗΠΗΝΑ:ηακάηα λα κνπ πεξηβάιιεηο ηνλ γαξκπή![Απεπζπλφκελε 

νπξιηάδνληαο ζηνλ δνχιν. Απ’ ηελ ζέζε ηεο ζα εθηνπηζζεί, θνηηάδνληάο ηνλ κε 

απνζηξνθή, απνρσξψληαο απ’ ηελ ζθελή νξκεηηθή, ελψ ν δνχινο αθνπζίσο ηελ 

αθνινπζεί. Ο Κφκνδνο κε ην ρέξη ηνπ σο επηζηχιην ζην λαίδξην κέησπφ ηνπ ζε 

δηαλνεηηθή πεξηζπιινγή.] 

 
 

                                                        ΑΤΛΑΗΑ 
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                                                 ΚΖΝΖ ΠΡΧΣΖ 

 

[Σν ζέξνο ηνπ 190 κ. Υ ζηελ ζθελή ζα πξνεθηαζεί. Ο Κφκνδνο ζην Λαχξελην 

ζηελ νηθία ησλ ζηξαγγαιηζζέλησλ κε ηελ δηθή ηνπ βνχια, Κπ˙η˙ληηιίσλ ζε 

θπξηφηεηα ςηιή θαη κε ζσκαζκφ ηνλ αλδξηάληα ηνπ απφ ρίιηα ιίηξα ρξπζνχ, εθ 

κηαο αγειάδαο θαη ελφο ηαχξνπ πιαηζησζείο. Ζ Μαξθία εηζβάιιεη ζηελ πεξηνρή  

κε πφξπε απφ ζκαξάγδηα θαη πιαηίλα αλ θαη κε κηαο νδνληφθξεκαο πεξηβνιή.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Κφκνδε ην θαζεζηψο πνπ νη πξνπάηνξέο ζνπ αξρηηεθηφλεζαλ, αλ δελ 

πξναζπίζεηο ην θεξχθεην θαη ηελ ησλ Παλαζελαίσλ πνκπή είλαη έηνηκν λα 

ζαξσζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο αλδξηάληαο κνπ έρεη απφ εζέλα απνζεσζεί;[α ’λα κελ άθνπζε 

ηίπνηε απ’ ηεο Μαξθίαο ηα πξνιεγφκελα, κειηζηαιαθηίηεο ζηνπ ηαχξνπ ηελ 

σκνπιάηε.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Κφκνδε επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα ζηελ Ρψκε έρεη αλαθχςεη… 

[Ακεηάβιεηε ζηηο πεπνηζήζεηο ηεο θαη απεξίζπαζηε ζηελ ζηνρνζεζία ηεο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ηη κε λνεκαηνδνηεί; Απ’ ηηο ξσγαιίδεο ηεο Ρψκεο έρσ 

αληηζθελνπνηεζεί…[ε χθνο απάζεηαο γαιήο.] Πξηλ απφ ηξία ρξφληα  

απεθάιπςαλ ηελ ζπλσκνζία ηνπ Μάηεξλνπ νη ζενί θαη επηπρψο πνπ ηψξα ζηελ 

ιάξλαθά ηνπ λεθξηθφ εθκαγείν ηνπ έρεη απνηηκεζεί…Απ’ ηελ  Μεγάιε Θεά ζηνλ 

κάξζηππφ ηεο έρσ πακθπινπνηεζεί…[α ’λα ’λαη απ’ ηνπο ζενχο ηεξνρξηζζείο.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δηθνζηπέληε χπαηνη δηνξίζζεθαλ σο ηψξα, απ’ ηνλ Κιέαλδξν γηα 

αιεθνγξακκηθή θνξά ζηελ ρηιηφρξνλε ηζηνξία ηεο Ρψκεο κεηαμχ άιισλ θαη ν 

επηίκηνο εβήξνο…[ε ηφλν πξνεηδνπνηεηηθψο αγξππληζηηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Κιψδηνο  Αιβίλνο…Πεξηίλαθαο…[Με χθνο αθαηξεηηθψο 

ζηαηηζηηθφ θαη ζε θάζε νλφκαηνο θιεηηθή, πνηψληαο ζηνπ ηαχξνπ ηελ θεθαιή 

κηα ερψ κεραληζηηθή.] Πεζθέλληνο Νίγξνο… επηίκηνο εβήξνο…Γίδηνο 

Ηνπιηαλφο…[Μεηαβαίλεη ηψξα ζηεο αγειάδαο ην θεθάιη.]ινη απηνί 

θαξαδνθνχλ ηελ απνηέθξσζή κνπ λα δνπλ…Μηα πεληάιθα απηνθξαηφξσλ πνπ 

ζα γίλεη εμάιθα αλ ζηα νξάκαηά ηνπο ζπζηεγαζζεί ην πεξηιαίκην κνπ…Ννκίδεηο 

φηη δελ γλσξίδσ πσο έρσ πνιινχο νθίηεο ζηνλ θφξθν κνπ; Γη’ απηφ θαη ν έλαο 

απ’ ηνλ άιινλ λα ηειεηνπνζεηνχληαη επηκεινχκαη θαη ηνπο αλαζέησ εθζηξαηείεο 

ηειέκαρεο, δχζηνθεο θαη κείδνλεο κε ηελ ειπίδα πσο ζα ζβήζεη πνιχ θαηξφ 

λσξίηεξα απ’ ην νκφινγφ κνπ ην αιινγελέο θεξί ηνπο…[Με γλψζε καθηαβειηθή.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ο Παπίξηνο Γηνλχζηνο ηα νδαία ζηνλ Κιέαλδξν αξηνδνηεί, επεηδή ε  

Γήκεηξα εθθιείπεη απ’ ηελ Ρψκε … 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απφθνζκν ην γεγνλφο γηαηί ηνχηνπο ηνπο κήλεο πνπ ηελ 

ζπληξνθεχεη, δελ ειινρεχεη ε Πεξζεθφλε…Θχκηζέ κνπ κφιηο απηφο ν 

ζηαζηαζκφο Μαξθία αλαραηηηζζεί, λα ηνπ απνμελσζεί ε θεθαιή…[Σεο αγειάδαο 

ην θεθάιη δηακεηξεί.] 
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ΜΑΡΚΗΑ: Απηή ε βνπιεηηθή επαλαθαζνξίδεηαη απφ θάπνηα αζπκβαηφηεηα 

αθέιπθε κε ηελ ρξηζηηαληθή δηδαρή…[Με ηάζε ζην θπξίσο ζέκα επαλαθνξηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο Υξηζηφο φπσο κνπ ’ρεηο πεη θξφληηζε ν θφζκνο λα ’ρεη 

επηζηηηζζεί…ρη λα ιηκνθηνλεί…[Με χθνο πάλζεξα έηνηκνπ ζην 

απεηξνειάρηζην, δηθζνγγηθφ ηεο αηφπεκα απ’ απηφλ λα θαηαζπαξαρζεί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Απ’ ηα γεγνλφηα Κφκνδε έρεηο ηζνινγηζζεί…[Με επηβήηνξνο ηάζε.] 

ηνλ ηππφδξνκν ζε κηα νκάδα αγνξηψλ επηθεθαιήο απηήο ηεο πνκπήο ήηαλ  κηα 

δακαιίο θαη ζχκπαληεο απεδνθίκαζαλ ηνλ Κιέαλδξν, κε θσλεηηθά ζπκπιέγκαηα 

ριεπαζηηθά θαη ζην πιήζνο ησλ Ρσκαίσλ δηαπιηζηηθά…[ε βνκβνραξαθηηθή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ:  Ο Κιέαλδξνο εμ’ φζσλ γλσξίδσ, απέζηεηιε, γηα λ’ αληηθξνπζζνχλ 

ην απηνθξαηνξηθφ ηππηθφ κε ηνλ νπιηζκφ ηνπ…[Σψξα ηα πηζηλά ηεο αγειάδνο 

ζπλαμηνινγεί θαη πεληάθηο ξαβδηζκνί.]Σα θαηάθεξαλ; [Με ηελ γιψζζα ηνπ απ’ 

ηα θπληθά θαχκαηα.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Άιινη ηξαπκαηίζζεθαλ απ’ ησλ ίππσλ ην πνδνβνιεηφ θαη άιινη 

εηειεχηεζαλ απ’ ηνπ πιήζνπο ηνλ ζπλσζηηζκφ…Καηεδίσμαλ σο ηηο πχιεο ηεο 

Ρψκεο δίρσο νίθην νη ηππείο ηνλ ζπξθεηφ…[Κακπηάδεη λα ζπλερίζεη. Ο Κφκνδνο 

ην λεχκα ηεο ζπλέρεηαο ηεο δίλεη.] Οη άλζξσπνη πνπ ’ραλ ζην άζηπ 

αθηλεηνπνηεζεί, εθζθελδφληδαλ ζηνπο απηνθξαηνξηθνχο ηππείο θέξακνπο 

θεξαπλνεηδείο… Πνιινί ζθνηψζεθαλ απ’ ηελ ξίςε ησλ πιίλζσλ θαη άιινη 

εηξάπεζαλ ζε θπγή…[Με ηα ρέξηα ηεο αησξνχκελα ζην θελφ, γηα ιφγν 

εκθαληηθψο ζεαηξηθφ.]κσο φινη ζ’ επινγνχλ θαη κε θαηάξεο γηα ηηο ζπκθνξέο 

ηνπο ηνλ Κιέαλδξν ιηζνδσξνχλ…[ε ηφλν αλεπαίζρπλην, ζε˙η˙θψο ηαηξηαζηφ θαη 

ζπλεπψο θαζεζπραζηηθφ.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη πνηνο ζε πιεξνθφξεζε γηα φια απηά; 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ζ Φαδίιια, ε κεγαιχηεξή ζνπ αδειθή…[Ο Κφκνδνο ζπιινγηθφο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σφηε κηα ιχζε ελππάξρεη…Ο Κιέαλδξνο θαη ν πηφο ηνπ λα 

πεζάλνπλ…[Σελ αγειάδα ζ’ απνπνηεζεί θαη ζηνλ αλδξηάληα ηνπ ζαιαζζνθνπεί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Θα ην αλαθέξσ ζηνλ Λαίην θαη ηνλ Έθιεθην θαη είκαη ζίγνπξε φηη 

θάηη επ’ απηνχ ζα θάλνπλ…[α ’λα νκνλνεί θαη λα επαπμάλεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ ζνπ ην επίδνκα δελ ππνδειψλεη ηίπνηε ην ρξηζηηαληθφ… 

[Με εηξσλεία πνπ επεκεξεί.] Δκείο, ηεο εμνπζίαο νη παξαθπάδεο ηα δφγκαηα ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε κφλνλ γηα ηελ ζπληήξεζή ηεο ή θαη γηα ην πεγαίν θαιφ…[Με 

ηππνπνηεκέλε επίγλσζε θαη παγεησληθή.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Έλαο ηππέαο δίρσο ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηεο ηάμεο ηνπ δελ 

θαίλεηαη λα ’λαη ηππέαο, αιιά ηππαιεθηξχσλ…Υάηα ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία 

αιιά λα γίλσ απ’ ηνλ φριν ιαηκφηκεηε δελ ην επηδεηψ…[Καηαβάιιεη ηνλ ιαηκφ 

ηεο.]Ο ζάλαηνο ηνπ Κιέαλδξνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ ραηξεδφλα ηνπ ξσκατθνχ 

ιανχ… 
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ΚΟΜΟΓΟ: Γελ αθνχγεηαη δίδαγκα απζεληίαο ρξηζηηαληθφ, αιιά γηα ηελ 

δηαηψληζε ηεο εμνπζίαο κνπ πνιχ ιπζηηειηζηηθφ…[Πηάλεη ηελ παιάκε ηνπ 

αθξνδεμηνχ ρεξηνχ ηνπ αλδξηάληα, ζαλ ην κέιινλ λα ρεηξνπξγεί.]Πεο ηνπο λα ηνλ 

ζθνηψζνπλ, γηαηί είκαη αληφπιεθηνο ηψξα πνπ ην ζθέπηνκαη θαη ζηνπ θξεβαηηνχ 

καο ηνλ πεηξακαηηζκφ…Καη πεο ηνπο λα ζθνηψζνπλ θαη ηελ Αλλία Φνπληαλία 

Φαπζηίλα θαη ηνλ Μακεξηίλν, γηαηί πνιχ ζα ’ζειαλ λα κε αληηκεηαρσξίζνπλ ζην 

δηάδεκα κε ηνλ αλησλπκηθφ ηνπο εαπηφ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Να ζθνηψζνπλ θαη ηνλ  Ηνπιηαλφ; [Με χθνο αδεθαγνχο απιεζηίαο ζε 

πξνζθνξά επθαηξίαο.] Πνηέ κνπ δελ ηνλ ζπκπφλεζα γηα λα ’καη θηιαιήζεο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ήκεξα Μαξθία ν ηξνρφο ηεο ηχρεο ζ’ έρεη επαλαπξνζεγγίζεη… 

[Με χθνο παηξνγνληθφ θαη ηα ηέθλα ηνπ ηθαλνπνηψλ.] Αο ηνλ ζθνηψζνπλ θαη 

απηφλ…Αιιά αο παξνπζηάζνπκε, πσο φινη απηνί έθηαηγαλ γηα ην ζθάκκα ην 

επηζηηηζηηθφ…[Υαιεπηεί ηνπ αλδξηάληα ηνπ ηα ρείιε.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ο Κιέαλδξνο δήηεζε αθξφαζε, γηα λα ζε δεη….[Με καληεξηζκφ 

αλππφκνλν γηα ηνπ Κιέαλδξνπ ηνλ επηθείκελν θφλν.] Ο φρινο φκσο ηνλ 

νπξαηνχξγεζε θαη ηελ δηθή ηνπ θεθαιή απαηηεί…[Χο ρνξηθφ κέινο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αο ηνπο αλαδαζσζεί απηή ε αξεηή ε γαιαδνπεηξηθή…[αλ 

αλεκνδείθηεο ην ρέξη ηνπ ην θαπηηαιηζηηθφ ζα αησξεζεί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δίζαη πην θπληθφο θαη απφ θηιφζνθν ζηελ ζησ˙η˙θφηεηά ζνπ… 

Μπνξεί λα γίλεη ν Έθιεθηνο, ν επίζεκνο ζαιακεπφινο θαη ησλ ζηξαηνπέδσλ 

έπαξρνο ν Λαίηνο;[Με χθνο κεηαιισξχρνπ ηεο επθαηξίαο πνπ ’ρεη δηαθαλεί.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μπνξεί αλ ην πξνθέξνπλ ηα λαξά ζνπ ρείιε…[Σελ πιεζηάδεη θαη  

κε πάζνο ζην ζηφκα ηελ θηιάεη.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Τπάξρεη κεγαιχηεξε νπξαλνγελλεζείζα πξνζηαζία απ’ ηνπο ψκνπο 

ζνπ;[ηελ πιάηε ηνπ πξνζρσξεηή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο πνιηθφο αέξαο πνπ ξηπίδεη ηνπο ισβνχο καο θαη ηνχηα ηα κεγάια 

δαθλήδελδξα πνπ κε ηνπο ίζθηνπο ηνπο ζηα παξζέλα άιζε θαη ηελ επσδία ηνπο 

καο απαιιάζζνπλ απ’ ην λφζεκα πνπ έρεη πιήμεη ζε κνξθή επηδεκίαο ζηελ Ρψκε 

ηφζν αλζξψπνπο φζν θαη ππνδχγηα…[Κνηηάδνληάο ηελ κε ηνπο νθζαικνχο ηνπ 

πδαηνθξάθηεο.]   

 

ΜΑΡΚΗΑ: ηα ξνπζνχληα θαη ζη’ απηηά κνπ ζαιπλφ θαη ηεξφ κχξν ζα βξεηο… 

[Αθξνδηζίσο ηνλ πξνζθαιεί. Δθείλνο ζ’ ακπσηηδνπνηεζεί θαη ελφο  

δαθλήδελδξνπ ην παξαθιάδη ζα ρα˙η˙δεπζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μαξθία…Οη ξφδνη ηεο δάθλεο θαη νη ίζθηνη ηεο ήηαλ ε λφζνο θαη ν 

ηαηήξαο κνπ…Απηέο νη ξαβδψζεηο θαη νη θιέβεο ησλ θνξκψλ ππήξμαλ  ζηνπο 

αιγφξηζκνπο ηεο δσήο ε παξακπζία κνπ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Κφκνδε δίρσο ζθηέο δελ ππάξρεη ελδηάζεηε δσή…[ηνλ αλδξηάληα 

ηνπ Κφκνδνπ ζα θάλεη δηάιεηκκα.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Γίρσο θψζθνξν Μαξθία δελ ζα ελσηηζζείο ηηο ζθηέο απ’ ηηο νπνίεο 

είζαη πεξηβιεπηή…[Πεξηζπσκέλν θαη έλζεην ζην ζηφκα ηνπ ζαλ ηζηγάξν ην 

θιαδί.]Καη εκέλα κε θαηαηξέρνπλ ζην φλαξ θαη ζηηο ειεπζέξηεο γαιέξεο κνπ 

…Σηκφλη είλαη ε ινγηθή ζηελ δσή…[Κνπδνπλίδεη κε ηνλ δείθηε ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ ηνπ ρεξηνχ ην ζεκείν πνπ ζε λνεηφ ηξίγσλν ζηα κάηηα έρεη 

παξεκβιεζεί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: ην ζθνηάδη φκσο Κφκνδε δελ ρξεηάδεηαη ηηο ζθηέο πνπ ζε ζεξεχνπλ 

λα θνβεζείο…Δίζαη ηεο θχζεο ησλ νξγάλσλ ν ρξεζκνδσξεηήο…[Ο Κφκνδνο 

έλα θχιιν απ’ ην θιαδί αθαηξεί θαη ην πεηάεη σο ζαίηα θαηαγήο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Βιέπεηο απηέο ηηο Ηνχληεο ζηαγφλεο ζην θχιιν πνπ καζψ; 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ναη, Κφκνδε…Σηο παξαηεξψ…[ηα κεηφπηζζελ ηνπ Κφκνδνπ ζηνλ 

αλδξηάληα παξαιιειηζηηθή ζε αζπίδα αληηππξαπιηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δίλαη φ,ηη απέκεηλε ζην ζψκα κνπ απ’ ηελ ςπθηεξηαθή… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Κφκνδε ζα μαλαβξέμεη θαη ηα θχιια πνπ ζαιεχνπλ ζηνλ θνξκφ ζνπ ζα 

μεδηςάζνπλ ζε θάπνηα δίνδν πνπ δελ έρεηο θαληαζηεί…[Χο ιαβίδα ζηα φξε ηεο 

άλσ ηνπ αλδξηάληα θνηιίαο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ θαληαζία είλαη ε αληηιαβή ηεο εμνπζίαο…Σν πλεχκα πξέπεη 

θάπνηνο ζε κεγάιεο δφζεηο λα ην θαηεπλάδεη, εηδεκή ζ’ απνθέξεη ηξηθπκία θαη 

ζηνλ αηγηαιφ ησλ εμνπζηψλ Τπεξίσλνο θχκα…[Σν θαηαπίλεη.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Μαδί κε ηελ άκκν Κφκνδε ζηελ πάξαιν απνκαθξχλνληαη νη αζηεξίεο 

θαη ηα θνγρχιηα… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ δελ ην ’ρα θαληαζηεί…[ηνρνπνηεί ηνλ αλδξηάληα ηνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ Μαξθία.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ζ άκκνο φκσο Κφκνδε δελ έρεη θεπζκφ θαη κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

βξνρή ηρψξ…[Γηαθαίλεηαη πσο ζε αλνκνηνγελή θέληξα θπγήο ηνπ αλδξηάληα λα 

’ρεη εζηηαζζεί, ψζηε ηνλ Κφκνδν ζε θάζε κεηαηφπηζή ηνπ λα ηνλ έρεη ζε ζέζε 

αλησπή αιιά κε ηνλ αλδξηάληα σο δηρνηνκηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Έρεη φκσο ππξήλα απ’ ηνλ νπνίνλ ηα πάληα κπνξείο λα δεηο… 

[Απνπεηξψκελνο λα δηεξκελεχζεη απηήλ ηελ αζπλείδεηε δηάδξαζε.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Πξνηηκψ ηνπο παθιαζκνχο λ’ αλακεηξψ, παξά ηνπο θφθθνπο ηεο 

αθηήο θαη ηελ αηληθηψδε θιεςχδξα ηεο δσήο λα πξνζζαθαηξψ…Ζ ςπρή ζνπ 

Κφκνδε ζηελ θχζε έρεη ηηκνινγεζεί…Κξπψλσ ηφζν πνιχ…[Πηάλεη ηα κπξάηζα 

ηεο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη ζθηέο είλαη Μαξθία θαη ησλ θχιισλ νη νθζαικνί ε αηηία πνπ 

δελ ζα ηρλειαηείο… 
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ΜΑΡΚΗΑ: Μήπσο είλαη ε ζθηά ηνπ Μάηεξλνπ πνπ απνθεθάιηζεο ζηεο Μεηέξαο 

ησλ ζεψλ ηελ ενξηή; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πξνο ηελ ζεά αλ ηνλ θαξαηνκνχζα ηελ εκέξα ηεο ενξηήο ηεο ζα 

ήηαλ ε κέγηζηε πξνζβνιή…[Με χθνο ζεκλφηπθν, κα ππνθξηηηθφ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σνπο ζενχο ζέβεζαη Κφκνδε πνιχ, αιιά πνιχ ιίγν ηνπο αλζξψπνπο… 

[Ακθηζβεηψληαο ιφγσ γεγνλφησλ ηνπ ιφγνπ ην ςεπδέο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Θεφο…Άλζξσπνο…Εψνλ…Δγψ…Δζχ…Απηφο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ο Μάηεξλνο δελ νηθεηνπνηήζεθε ηελ δσή, άξα απνθιείεηαη ζηνλ 

ζάλαην λα ’ρε δηνρεηεπζεί…[ε ζρήκα φιπεο κε ηελ δηαθχκαλζή ηεο ηελ 

ςπρηθή.] Οη αλησλπκίεο Κφκνδε πσο κε ηηο νληνινγηθέο θαηεγνξίεο έρνπλ 

ζπκπιερζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο ιφγνο είλαη ε Constitutio Antoniana γηα ηελ αλαδίθεζε ησλ 

ελλνηψλ θαη ηελ αλαγσγή ηνπο ζηελ ππφζηαζε εθεί πνπ ην ζεκείν κε ηελ ηδέα 

έρεη ζπληαπηηζζεί θαη απφ εηθφλα ή ήρν ζε ζάξθα θαη νζηά έρεη 

πξνζαιακνπνηεζεί…[Σν ρέξη ηεο θηεκαηνινγεί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Θα πξνηηκνχζα Κφκνδε λ’ αληηζηνηρνχζεο ζηελ αλησλπκία απηφο-

απηή-απηφ ηηο ιέμεηο Κφκνδνο, Μαξθία θαη Μάηεξλνο…Σφηε ε έλλνηα ζ’ απέδηδε 

ηηο ηδηφηεηεο ηεο ιέμεσο ζην ππνθείκελφ ηεο θαη ζα δηαρεφηαλ απηφ ζηα 

αληηθείκελά ηνπ, ψζηε κε ηελ ηδέα λα ηζνλνκεζεί…[Με καλία ην ρέξη ηνπ 

πξνεμνθιεί θαη ζ’ εθδξνκή.]Ζ Θεά αλ θαη ηεο πξνζέθεξεο ζηνπο βσκνχο ηεο 

αλαζέζεηο, δελ ζνπ θαηέδσζε ηελ δένπζα ζεκαζηαδφηεζε ηελ γξακκαηνινγηθή 

θαη ζπληαθηηθή, ψζηε απ’ ηελ επίπλεπζε λα κεηαβηβαζζείο ζηελ πξάμε ηνπ 

Ζξψδεηνπ ηεο δσήο, εθεί πνπ νη ιέμεηο ξφινπο έρνπλ δαλεηζζεί θαη πνπ 

αλαθχνληαη νη ζπφξνη ηνπο απ’ ηελ γε, γηα λ’ αλαξηεζνχλ νη εηθφλεο ηνπο ζε 

δηαζηάζεηο ηξεηο…[Χο ξεμηθέιεπζε απθψ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηαλ έρεηο ζηελ εμνπζία Μαξθία εζηζζεί, δελ έρεηο ηελ εζζήηα λα 

θηινζνθείο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ζ εμνπζία ζνπ είλαη αθιφλεηε, αθνχ ην άγαικα πνπ έρεη ιερζεί φηη 

έπιαζε ν Γίαο κε ηνλ δηακειηζζέληα Γαλπκήδε σο αθνξκή, ζηελ δηάηαζε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ απ’ ηνλ Σάληαιν ηνλ Λχδν θαη ηνλ Ίιν απ’ ηελ Φξπγία κέζσ ηνπ 

Πεζζηλνχληα ζηελ Ρψκε είλαη ζε αληηπαξνρή…[ε δηαβεβαησηηθφ θαη 

αλαθνξηθφ ζπξκφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πεζζηλνχληαο;[Απνξψλ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δθιήζε ζηα πεδία ηεο Μνληέλαο πξνο ησλ πεζφλησλ ηελ ηηκή…Έρεη 

ππνζηεξηρζεί πσο απηφ ην άγαικα έπεζε απ’ ηνλ Οπξαλφ ζηελ Γε θαη κήηε απφ 

πιεβείνπ, κήηε απφ παηξηθίνπ ρέξη δελ έρεη πνηέ καγλεηηζζεί…[Χο ε ίβπιια 

ηεο Κχκεο.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ηα ζετθά αλήθνπλ ζηνπο ζενχο θαη φρη ζηνπο αλζξψπνπο… 

[Με χθνο ρακεξπνχζεο παξαίηεζεο, ελψ ιαθηίδεη κε ην πφδη ηνπ ηελ γε.]   

 

ΜΑΡΚΗΑ: Πάλησο πηζηεχσ πσο δελ είλαη ππφζεζε αζήκαληξε έλα πάγθαιν 

αγφξη, φπσο ν Γαλπκήδεο λα γίλεη αληηθείκελν δηεθδίθεζεο ηξηψλ πξνζψπσλ, 

ζεψλ ή θαη αλζξψπσλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Έπεζε ηνχην ην άγαικα ζε κέξνο ηαηξηαζηφ… [Πηεξναλαζαίλεη.] 

ηελ Φξπγία γίλνληαλ φξγηα ζηηο φρζεο ηνπ Γάιινπ πνηακνχ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Γηαηί Κφκνδε ρείκαξξνο είλαη ησλ αλζξψπσλ ε ςπρή θαη θχκαηα, 

ψζηε κε ην αλάρσκά ηνπο νη επηζπκίεο ηνπο ζε αέλαε ξνή λα ’λαη πιαγηαζηή… 

[Σνλ θνξκφ ελφο δαθλήδελδξνπ ζαλ θνχηζνπξν ζηνλ σθεαλφ λαππεγεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πάλησο ην άγαικα ηνχην δελ δηαζσιελψζεθε κε ηελ δηθή ζνπ 

απφδεημε αγλφηεηαο θαη παξζελίαο, γηα λα κεηαθηλεζεί… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ζ δηαθεθνξεπκέλε δψλε κνπ ζηελ πιψξε ηεο δελ είλαη ηαηξηαζηή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δπηπρψο πνπ ν Αηλείαο απ’ ηελ Φξπγία είρε θαηαγσγή… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Απφ ηη πιηθφ έρεη πξνπιαζζεί;[Σηο αξηεξίεο ηνπ θνξκνχ θηιεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καλείο δελ γλσξίδεη, αιιά ίζσο απ’ ηνπ πιάλεηα Γία θάπνηνλ 

πεηξίηε…Απηφ ην πιηθφ είλαη αλαπζχπαξθην ζηελ γε…[Μαγεπζείο.] Μηα ξνή  

ζηηο γξακκέο κεηαθηλήζηκε, φπσο ε επηθάλεηα ηνπ Γία κνηάδεη ζα ’λα ’ρεη… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Πέηξσκα κ’ επηθάλεηα πνπ θαίλεηαη ξεπζηή…Πξαγκαηηθά 

θαηλνκεξίδα θαη ζετθή…[Με αμηφρξεσ ζσκαζκφ.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πνιινί δελ ραηξεηίδνπλ ην ρέξη ηνπο ζην άγαικα, γηαηί λνκίδνπλ 

πσο ιφγσ ηεο κεηαβιεηήο ηνπ επηθαλείαο, εθείλν ζα ζπλελσζεί καδί ηνπο ή εληφο 

απηνχ ζ’ απσιεζζνχλ… [Δπαθηφκελνο ζηνλ αλδξηάληα.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Γψξν ηεο Λχξαο, απέζαλην…[Σν ζηφκα ηεο γίλεηαη ζθαηξνεηδέο θαη  

ζηηο θνπδνπλίζηξεο κνηάδεη λα ’ρεη επηδνζεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γελ έζσζε ηνλ Μάηεξλν πνπ ζε ζσκαηνθχιαθα, γηα λα κε 

δνινθνλήζεη είρε ακθηεζζεί…[Με αληίδνζε εηξσλείαο θίριεο.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σνλ θαηέδσζαλ νη δξνκάδεο - θειίδεο ηεο ζεάο…[Σα κάηηα ηεο ζε 

θάζεηε δηαζηνιή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οη θειίδεο ηεο ζεάο ππήξμαλ νη πιεξνθνξηαδφηεο ησλ ινβψλ θαη 

ησλ νθζαικψλ κνπ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Απηφ είλαη ην ηέινο ησλ πλεπκάησλ αξρεγεηψλ θαη ησλ ηφλσλ 

θαθνπνηψλ πνπ πξνέβεζαλ ζ’ επηδξνκέο ζηελ ρψξα ησλ Ηβήξσλ θαη ησλ 

Κειηψλ…[ε ηφλν πεξηέιεπζεο, κα πξνεηδνπνηεηηθφ.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Αθνχ ήηαλ αλίθαλνη νη θπβεξλήηεο ησλ επαξρηψλ, γηα ηελ 

εθπφξζεζε ησλ ιεζηεηψλ…[Μηα κάζθα ιχθνπ έρεη θαηαρξαζζεί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Μ’ απηφ ην πξφζσπν έηππηεο ηηο πξνζσπνγξαθίεο ηεο Ίζηδνο ησλ 

πηζηψλ;   

 

ΚΟΜΟΓΟ:Ναη, κ’ απηφ γηαηί έρσ δχν πξφζσπα: έλα θαθφ θαη έλα ρεηξφηεξν 

απ’ απηφ…[Πάεη λα ηεο ππνζεθεχζεη ηελ κέζε, κα εθείλε ηνπ μεθεχγεη θαη ηελ 

αγειάδα θαβαιιηθεχεη.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Καη γηαηί εμαλάγθαδεο ηνπο πηζηνχο ηεο ζεάο λα ζηαζκίδνπλ ζηα 

ζηήζε ηνπο κέρξη ζαλάηνπ θνπθνπλάξηα;[Ο Κφκνδνο ηνλ ηαχξν κε ηελ 

γξακκαηνζεηξά ηνπ θαηαθπξηεχεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηα λα παξακείλνπλ ζηελ παξζελία θαη ζηελ θνηληθηθή ηεο 

θαινηπρία… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Καη γηαηί απέηεκλεο ην ’λα ρέξη ησλ πηζηψλ ηεο Μπειιφλα;  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ε κνλάδα είλαη ησλ πάλησλ ην αβγφ…. 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Πάιη ππεθθεχγεηο, ελψ κάιινλ γηα ηελ ιαηξεία ηνπο ζε άιινπο ζενχο 

εθηφο απφ εζέλα ηνπο επνθζαικηνχζεο…Ζ ιενληή πνπ έρεηο επηπρψο ελδπζεί 

ζήκεξα, κε δέξαο αλδξψλ δελ έρεη ζπλεθζεί…[Παζηθαλψο απ’ ηελ ζπδήηεζε 

ελνριεκέλε, ελψ ηελ αγειάδα έρεη παχζεη λα ηππεχεη. Ζ Μαξθία ζθίδεη ην 

θφξεκά ηεο θαη απ’ απηφ δεκηνπξγεί ισξίδεο κε επηδέζκνπο πνπ ζηα γφλαηα ηνπο 

παξαζέηεη.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Μήπσο ζα κε ζθνηψζεηο, φπσο ηνπο ρσινχο πνπ ηνπο έθαλεο λα 

πξνζηδηάδνπλ κε νθηνεηδείο εζνπνηνχο;  

 

ΚΟΜΟΓΟ: ρη…Έρσ φκσο ηελ πξνδηάζεζε λα γίλεηο εγψ θαη εγψ ν ηαχξνο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δπηπρψο Κφκνδε πνπ ζηελ θφκε κνπ δελ ζα εθζέζεηο ξάκθνο….  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ θφκε ηεο πεξηζηέξαο θαη νη λεθεινεηδείο ηξίρεο ην πξνδφξπηφ 

ηεο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Καη ην νίδεκα ζηελ θεθαιή απ’ ην πνπιί, φπσο ε νξψδεο βνπβσληθή 

ζνπ πεξηνρή πνπ αθφκε θαη ζηα ελδχκαηά ζνπ απφ κεηάμη ζην θνηλφ είρε 

δηαθαλεί…[Με ζπκπεξηθνξά εκπαηθηηθή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πξφζεμε γηαηί ζθφησζα πνιινχο πνπ’ ρα αθξναζζεί κε βαξβαξηθή 

θαηαβνιή ή κ’ επγεληθή θαηαγσγή εθπάγινπ θαιινλήο…[ε ηφλν Παξζηθφ θαη 

ζηακαηάεη λα θαβαιιηθεχεη ηνλ ηαχξν, απνθηψληαο ηελ ελζπλαίζζεζε φηη 

ζπλέβε ζήκαληξν πνιχ ζνβαξφ.] 
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ΜΑΡΚΗΑ: Αλ ήηαλ ν λνο εδψ, δελ ζα ’ζνπλ ελεξγψο παξνξκεηηθφο….[Με 

αίζζεζε ππεξνρήο θαη ζηελ αλζξψπηλε ζηήιε κε ην ρέξη ην ραηληεξηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σεο Αγξνηέξαο ην εκβαδφλ κνπ ηεξνπξγεί πινπζηνπάξνρα…Πνιχ 

ζα ’ζεια λ’ αλακείμσ ζηα κηδνβξηζή γεχκαηά κνπ ηα ιφγηα πεξηηηψκαηά ζνπ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: ε θάζε ηη αγγειηθφ ζα βξεηο θαη θάηη ηιήκνλ ή πεξηηηφ…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πνπ ’λαη θαη απηφ εθνπζίσο αλαθπθισηηθφ…[Μνηάδνληαο λα ηελ 

ζπκπιεξψλεη θαη ην καιελθφθην ηνπ ρέξη ζηελ κέζε ζπλεθηηθφ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: ηελ αζεκέληα ζνπ πηαηέια ήηαλ εχγεπζηνη εθείλνη νη δχζκνηξνη 

θσθνί;[ιε ηελ ψξα ζε αληηζηξνθή ε πιάηε ηεο ζ’ απηφλ, κε χθνο ζθσπηηθφ 

θαη θνηηάδνληαο απξνζδηνξίζησο ην θνηλφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Ννζηηκφηαηνη…Σνπο ελαπφζεζα κνπζηάξδα θαη ηνπο αιάηηζα… 

Φάλεθαλ θαη ζε θάηη ηαλχθπιινη…  

 

ΜΑΡΚΗΑ:Σαηξηάδεη λα δεηπλεί κε αλζξψπνπο ζ’ έλαλ Θεφ; [Με χθνο 

θειπθνεηδνχο, αιρεκηζηηθήο γλψζεο βαπηηδφκελεο ζηα χδαηα ηεο ηπγφο.] Θα 

πξνζιάβεηο αθνπζίσο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο Ζξαθιήο ήηαλ εκίζενο θαη κελ βάδεηο ζε πεξηδίλεζε ην κπαιφ 

κνπ, ψζηε ηελ ζενθαγία ζηξαηειαηψ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: ε θαηεγνξνχλ Κφκνδε πσο θάζε θνξά πνπ ζηνπο λανχο εηζέξρεζαη, 

έρεηο γίλεη γπλαηθναλδξνγακέηεο θαη έρεηο πεξηινπζζεί κε αίκα πνξθπξφ… 

Σππηθφ δηφινπ ζεβαζηφ….  

 

ΚΟΜΟΓΟ:Γηαηί πηζηεχεηο φηη θαηαπέιηεζα ζηα ινπηξά κε ηελ ηφγθα θαη ηα 

εμαξηήκαηά ηεο ηνλ Ηνπιηαλφ;[Έηνηκνο λα ηελ θαηαζπαξάμεη.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ:Γηαηί ε θάζαξζε Κφκνδε είλαη γεγνλφο πληγεξφ θαη αρζνθνξηθφ…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γη’ απηφ αλαβαίλσ επηάθηο ζε ινπηξφ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σν αίκα εθείλσλ πνπ θαηαθξενχξγεζεο ζην ρεηξνπξγείν πάληα ζα ζε 

θπλεγάεη θαη ηα ινπηξφ πνπ θάλεηο δελ ζα ζε απνθαζάξεη… Υεηξνπξγέ ηεο 

πιάθαο…[ε ηειεία αδπλακίαο.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν λφζεκά κνπ φπσο ιεο, απφ θάησ μεθηλάεη…[εκαδεχεη ηελ 

ππεξδηνγθσκέλε, βνπβσληθή ηνπ πεξηνρή.]Μήπσο ζέιεηο λα ην ηάζεηο;[Με ηελ 

γλψξηκε, αγεψξγεηε θσλή ηνπ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δθείλνο ν ςαζπξφο ειέθαληαο ηη ζνπ έθηαημε θαη ηνλ θάξθσζεο κ’ 

έλαλ πάζζαιν ζηελ θαξδηά, ιεηήξα;[Γηα ην άκνηξν πιάζκα κε ζηνξγή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γελ παξαδίδσ ηφπν ζηελ κλεκνληθή….[Αηαιάληεπηνο θαη ζηνλ 

εγσ˙η˙ζκφ ηνπ εγράξαθηνο.] 
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ΜΑΡΚΗΑ:Σν δηαηξχπεκα ηεο ιφγρεο ζην θέξαο ηεο ειάθνπ κε ηελ ζπείξα; 

[Κάησ απ’ ηνλ αδξηάληα ηνπ Κφκνδνπ θάζεηαη νθιαδφλ.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ:Πσο είλαη αθάζεθην ζην αηειεχηεην βάζνο ην θαθφ…[Μνηάδεη 

ηειείσο παηδλφο.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Οη πξνηάζεηο ζνπ ζπκίδνπλ ηηο θφξκνπιεο ησλ επηζηνιψλ ζνπ…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο ρξφλνο είλαη ρξήκα… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: αλ απηφ πνπ απ’ ηνπο θαηαδφηεο άιισλ εθιακβάλεηο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Πνιινί κελ αγάπεζαλ ηελ θαηζαξηθή, πεξηζζφηεξνη δε ηε 

λνκηζκαηηθή… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Καη ηελ δσξνδνθία…Μελ μερλάο Κφκνδε λα δσξνδνθείο…[Με ηνλ 

κέζν ηνπ Νίμνλ ηεο ρεξηνχ ζηληάιν ηνπ εκπνηεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Καη ηελ πξνδνζία πνπ ηελ δηαζθαιίδσ κε ηελ αλαίξεζε ηεο 

ζαλαηηθήο πνηλήο ή κε ην δίθαην ηεο εθθνξάο ηαθήο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Γη’ απηφ εμψλεζεο πφζηα δηνηθεηηθά θαη ηεο ξσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο αγξνηεκάρηα επαξρηαθά; Πξνο πνξηζκφ ηδίνπ νθέινπο; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δδψ κεηέζεζα εππψιεηεο ηηο δσέο ησλ ερζξψλ κνπ… ηνπο θίινπο 

ζ’ αλαραηηηδφκνπλ;[Υαραλίδεη.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Αθνχ πνπιάο θάηη πνπ δελ ζνπ αλήθεη, πνιιψ δε κάιινλ γηα θάηη πνπ 

ζεσξείο πσο ζνπ αλήθεη…  

 

ΚΟΜΟΓΟ:Πνιχ ζσζηά ηνχηε ε θνξαζίδα νκηιεί… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Απφ παιιαθίδα Κφκνδε ηψξα ζε θνξαζίδα έρσ θαηαπξαπλζεί;[ε 

λφηα παηαληθή.] ηελ Αcta urbis γηαηί επηκέλεηο φηη είλαη πξφζηπρν, αλεξκηθφ ε 

ξαηβφ λα δεκνζηνπνηεζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ:ζηε απ’ ηεο Ρψκεο ηνλ ιεψ ηα παξάζηηα ζηηο θεξαίεο κνπ λα 

παηδνλνκψ θαη ηα λάπε λα παξαθξαηψ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Πξνθάιεζεο ηελ κήληλ ηνπ ξσκατθνχ ιανχ κε ηελ ρεηξνπξαθηηθή ζνπ, 

ζην ακθηζέαηξν ελψπηφλ ηνπ λα νηλνζπκπνζηαζζείο…  

 

ΚΟΜΟΓΟ:Μελ μερλάο πσο εθηφο απφ Ζξαθιήο έρσ δηνλπζηαζζεί… 

[Σελ πιεζηάδεη πην πνιχ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σειηθψο ηηο αξηεξίεο ηνπ κχξνπ κνπ σο γεπζηγλψζηεο δελ ζα 

ιεηηνπξγείο;[Με θάζε επηηεδεπκέλεο δηαρπηηθφηεηαο.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Διπίδσ θαη ζηνλ απειεχζεξν Κιέαλδξν λα κελ ηηο ηρλειαηψ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Γλσξίδεηο θπζηθά φηη κε ην βνπιεπηηθφ κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ 

θαηέζρεζε, εμαγφξαζε ηηο πξνκήζεηεο ησλ ζηηεξψλ…Δίρε η’ φξακα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εχλνηα ηνπ Λανχ θαη ηνπ ηξαηνχ…[Κνηηάδνληαο κε εδνλή θαη 

ππεξεθάλεηα ηνλ Οπξαλφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ναη θαη φηαλ ελζθήςεη κηα ζηηνδεία φπσο απηή, λα ηνπο 

επηκνηξάζεη η’ αγαζά πνπ ’ρεη, γηα λα θαηαιάβεη κε ην ακβιπγψληφ ηνπο θαη ηνπο 

δπν…Σνπο αλνηθνδφκεζε θαη γπκλαζηήξην, γηα λ’ απνθηήζνπλ ζχκπαληεο νη 

Ρσκαίνη πνιίηεο ην δηθφ κνπ ραιθαλζέο θνξκί…[Σνπο κχεο ησλ ρεξηψλ ηνπ 

πξνηάζζεη ζε ιφγν επηδεηθηηθφ.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Καη δεκφζηα ινπηξά γηα λα ηνπο δειεάζεη…[Με δεπηεξεχνπζαο 

αηηηνινγηθήο ηάζε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη δεκφζηα ινπηξά γηα λα ηνπο δειεάζεη…[ε ηφλν θαηαθαηηθφ 

θαη θαηαγκαηηθφ.] Μαξθία θάλε επίθιεζε, ζηελ αδειθή κνπ ηελ Φαδίιια λα 

’ιζεη επεηγφλησο εδψ….[ε χθνο έθηαθηεο πεξίζηαζεο ρξνληθν˙π˙πνζεηηθφ, κα 

πιεηζηεξηαθψο επηηαθηηθφ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Οη επηζπκίεο ζνπ Κφκνδε πξνζηαγή κνπ…Καη ηη δελ ζα έθαλα γηα 

έλαλ ηέηνηνλ άλδξα…[Μ’ έθδειε αλαδνρή θαη δνπινπξεπή ππνηαγή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σα φξηά ζνπ έρεηο μεπεξάζεη θαη απηφ είλαη πεξηζζφηεξν ζ’ έλαλ 

άλδξα ζπλαξκνινγεηφ…Πνηέ κελ ππνβάιιεηο ζ’ έλαλ άλδξα ηνηαχηεο πξνηάζεηο 

…[Ζ Μαξθία ζηε δσεθφξν ηνπ έρεη δηγισζζηθή επαθή θαη σο αηζέξηα χπαξμε 

ην άιζνο απνραηξεηεί.] 

 

                                              ΚΖΝΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 

 

[Ζ Φαδίιια ζε ζάιν επί ζθελήο ζα εθνξκεζεί θαη ζηνπ Κφκνδνπ ηα πφδηα ηνλ 

Ηεζνχ Υξηζηφ ζε θάπνηνλ καζεηή ζ’ απνκηκεζεί.]  

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Κφκνδε καο έρεη νκνηξνρηάζεη ζην ηξίζηξαην ηεο ηζηνξίαο ζπκθνξά 

γηγαληηθή…[Σξαπιίδνληαο θαη ζε αλάπαπζε ηξνρα˙η˙θή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δγέξζεηη…[Ζ Φαδίιια ζ ’αλαπηεξσζεί θαη ζηα κάηηα ηνπ κε 

δάθξπα ζα ζθνινπηζζεί, ελψ ζηα ρέξηα ηνπ ζ’ αξκαηειαζεί.] Ση ζηελ Ρψκε 

Φαδίιια έρεη επηζπκβεί; 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Κνληεχεη Πνκπε˙η˙νθαηζάξηνο ζηελ Ρψκε λα εθβξαζζεί… Σν πεδηθφ 

έιαβε ην κέξνο ησλ πνιηηψλ, ιφγσ ηεο αληηπαιφηεηαο πνπ ’ρεη κε ην ηππηθφ…[Σα 

καιιηά ηεο απνζπληνλίδεη θαη ζα εξσηεπζεί πάιη θαηαγήο.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Δίλαη παζίδειν πσο ν Κιέαλδξνο ειέγρεη ην ηππηθφ κνπ, έζησ θαη 

αλ είλαη ιαβσηφ…[Σν πεγνχλη ηνπ κε ηνλ παξάκεζν ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ ηνπ 

ρεξηνχ ρηππεί.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Απεηινχκαζηε Κφκνδε απφ γελνθηνλίαο αθαληζκφ, εκείο ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ζνπ αλ ν ηξαηφο θαη ν Λαφο θζάζνπλ σο εδψ…[Με αλαθηιεηά.] 

Μηζνχλ ηνλ Κιέαλδξν ηφζν πνιχ, γηα φια ηα δεηλά πνπ ηνπο έρνπλ δξνκνινγεζεί, 

ψζηε ηα δηθά καο θεθάιηα ζε ζχληκεζε ζα ’ρνπλ απνζπλδεζεί…[Αζπαδφκελε 

πιαγηνκεησπηθψο κηα Λάρεζε ζπκπνξεπηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ηη πξνηείλεηο θίιηαηή κνπ αδειθή; [Μεηά πξνζνρήο αλ θαη ε 

επηιπηηθή ηνπ απφθαζε ζην λνπ ηνπ έρεη απνθξπζηαιισζεί.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Αλ δηνξίζεηο θάπνηνλ λα ηνπ δηαθνξεχζεη ηελ θεθαιή θαη ηελ 

πεξηθέξεη ζηελ πφιε, ελδέρεηαη λα γιηηψζνπκε ηελ χζηαηε ζηηγκή….[θίδεη ηα 

ηκάηηά ηεο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ πξφηαζή ζνπ είλαη ελέθεηα, θίιηαηή κνπ αδειθή…Μ’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν μαλά ε εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ θαη ηνπ πεδηθνχ ζα επαλαθηεζεί…Καη  

ην ηππηθφ ζ’ αλαδξνκήζεη ζ’ εκάο αλ ν δχζπνηκνο πξνδφηεο ζαλαησζεί…. 

[Ο Κφκνδνο λα γίλεη άλζξσπνο ηεο παξέρεη ηελ ζπλδξνκή.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Με ην δηάβεκά κνπ λα θάλεηο ηη έρεηο ζπιινγηζζεί;[ε κεηαξζίσζε 

θηινζνθηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Θα ηνλ θαιέζσ εδψ λα ’ιζεη, ψζηε θάπνηνο εθ ησλ έκπηζηψλ κνπ 

λα ηνλ ζπιιάβεη θαη κ’ έλα αθφληην καθξχ ζηελ Ρψκε θαη ζηα πεξίρσξά ηεο ε 

εμηιαζηήξηά ηνπ θεθάιή λα επηζηξαηεπζεί…[Με θξεπίδνο ππνζρεηηθή.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Θεάκαηα πξνο ηνλ ιαφ πξνζθηιή…[Απ’ ηελ ηδέα ηνπ Κφκνδνπ έρεη 

θσηαγσγεζεί.] Πξέπεη φκσο ιίγν αξγφηεξα ζηελ Ρψκε λα θαηέιζεηο θαη ηνλ ιαφ 

ηεο λα λεπκαηίζεηο, ψζηε ην δψξν - εξέζηζκα κε ηελ αληίδξαζε-εηθφλα λα 

ζπζρεηηζζνχλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Θα ηνπο ηνλίζσ εκθαληηθψο, πσο φια φζα δηέπξαμε ν Κιέαλδξνο 

έγηλαλ ελ αγλνία κνπ, κε ζθνπφ ζηελ εμνπζία κνπ λα γίλεη θηζζφο….[αλ εχαλδξν 

θαη αγλφ Δινρίκ.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ζ αιήζεηα είλαη έλα δψξν πνπ ζπάληο επηζηέθεη ηελ κεηφπε ησλ 

αξρα˙η˙θψλ λαψλ θαη ησλ εληεχζελ πηζηψλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γη’ απηφ θάεθε ν λαφο ηεο Δηξήλεο πνπ ζεκειίσζε ν Βεζπαζηαλφο; 

[Με ελαηέληζε αλεηιηθξηλή.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Πνπ ππάξρεη πηα Καιιηθξαηίδαο ζηελ παγθφζκηα ξσκατθή 

απηνθξαηνξία, ψζηε λα κελ ππξπνιεζεί θαη ε δηθή ηεο ζξεζθεία;[Με χθνο 

ζχκθπηεο, απεγλσζκέλεο παληνγλσζίαο.] Λέλε πσο έγηλε ζηελ πεξηνρή έλαο 

ζεηζκφο παξαιπηηθφο… 
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ΚΟΜΟΓΟ: Αζηξαπή κέζα ζηε λχθηα ˙ δάζνο δίρσο μχια…[Με ηελ δηάζεζε 

γλσκηθψλ ππφηξνθνπ δηαρεηξηζηή.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ο πεηφο ήηαλ ζηεο θχζεο ηελ απνπζία…[ε ηφλν δηαπηζησηηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Έκαζα πσο νη άξθηνη θιαίλε θαη νη ιαγνί… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Γελ έρνπλ κλεκνζχλε Κφκνδε απφ θίιληηζη…[Με πξνζαγφξεπζε 

εηαηξηθή θαη εδπκειή.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο γη’ απηφ ν λαφο κε ηνλ ηδηφκειν ρξπζφ ηνπο είρε θαεί… 

[Με χθνο παηδηνχ πνπ επεηδή ηνπ έζπαζαλ ην παηρλίδη, έρεη ηελ ζπλήζεηα ηνπ 

ηχπνπ: νη ππαίηηνη θαιψο αο δερζνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηηκσξεηί.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Οη εχπνξνη Κφκνδε έγηλαλ πησρνί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη νη πησρνί πησρφηεξνη…[Με απάζεηα απηνθξαηνξηθή.]Ζ 

έλδεηα είλαη έλα ράξηζκα ηεο θχζεο πνπ καο πξνίθηζε φινπο ν Θεφο…[α ’λα κελ 

ην ελλνεί φκσο, γηαηί γλσξίδεη πσο ήηαλ έλαο εθ ηεο επηινγήο.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Καη εκείο πνπ ηνπ θάλακε αζεκέλην αλάζεκα γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ… 

[Με ην χθνο ηνπ εμαπαηεζέληνο παγαπφληε.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ θαη φ,ηη θαηαζηξάθεθε ήηαλ πεξηνπζία δεκνζηνλνκηθή, ν 

θαζέλαο ην ρξεζηδάλεηφ ηνπ ην απνθαινχζε επίζεην θηεηηθφ… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Απηή ε γε Κφκνδε πνπ αηιαληνιεηηνπξγνχκε, έρεη πλεχκαηα 

εμσηηθά πνπ ηελ κεηαθηλνχλε…[Με ακθηζεαηξηθήο εκςπρψηξηαο θσλή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη εγψ πνπ λφκηδα πσο νη ηδέεο ζηελ ηζηνξία επεκεξνχλ…. Γελ 

ήμεξα πσο εθηφο απ’ ηελ κεηαηφπηζή ηεο ηελ ελάγνπλ ζηελ επηιεζκφλεζή ηεο…. 

Απ’ ηα κφξηα ηεο γεο Φαδίιια πσο είλαη νη ξίδεο καο κελ ιεζκνλείο…[Ο 

Κφκνδνο ηα πφδηα ηνπ πξνεγγξάθεη θαη γηα λα ηα ρξεζκνδνηεί επζπηελψο 

νζθπνθάκπηεη.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ππξπνιήζεθε έλα πιενλαζηηθφ ςεθίν ηεο πφιεο θαη ζε κέκθνληαη 

άπαληεο πσο νη δνινθνλίεο πνπ δηέπξαμεο, γηα ηελ νξγή ηνπ Θενχ δελ ήηαλ 

αλαίηηεο…[Ζ Φαδίιια πξνζθπλεηηθή ζην άγαικα ηεο Παιιάδνο πνπ κεηέθεξαλ 

νη Δζηηάδεο δηα κέζσ ηεο Ηεξάο Οδνχ ζηνπ απηνθξάηνξα ην παιάηη δαθηπιηθέο 

εκέξεο πξηλ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Με ηηο γνλπθιηζίεο Φαδίιια ηεο Αζελάο ηελ ζνθία δελ ζ’ 

απνθηήζεηο…[ε ηφλν επηθνζκεηνξηθφ.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Πξφζερε Κφκνδε κεηά ηελ Δηξήλε, κήπσο εκπξεζκφο θαη ηελ 

νηθφζηηή καο Δζηία πιήμεη… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Φιέγνληαη νη ζενί…Φιέγεηαη ε ηζηνξία…[Υεηξνλνκεί ζηηο νθηψ 

δηεπζχλζεηο ησλ αλέκσλ ζαλ νδαιίζθε.] 
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ΦΑΓΗΛΛΑ: Κφκνδε άιια δάθξπα γηα ηνπο ζενχο κελ ρχλεηο…Απ’ ηηο ζηάρηεο 

ηνπο έρνπλ θνηληθνθηιεζεί, ελψ απ’ ηεο Κιεηνχο ηε λεκαηηθή έρνπλ δηαθξηζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη εγψ Θεφο είκαη! [Μνηάδεη λα θξαπγάδεη σο θαιιηηέρλεο 

πξσηνπνξηαθφο.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ζκίζενο Κφκνδε…Πάληα εκίζενο ήηαλ ν Ζξαθιήο…[Με χθνο 

κπζηζηνξηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γη’ απηφ επέζπξε ηεο Ήξαο ηελ ζεζεκαζκέλε νξγή… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Δλ θαηαθιείδη Κφκνδε ν ηξίηνο εληθφο αξηζκφο κε ρηιηάδεο θφκκαηα 

απ’ ηνλ πξψην είλαη ζε απνρή…[ε κνξθή ππφκλεζεο ιάζνπο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί αλάκεζα ζην "εγψ" θαη ζην "απηφο" εκθηινρσξεί  ε 

αλησλπκία "εζχ"… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Γηαηί Κφκνδε ηνχην ην άγαικα πηζηεχεηο πσο έγηλε δεκνθηιέο ηψξα 

ζηνλ ξσκατθφ ιαφ;[ην λήκα ηεο αιήζεηαο πξνζρσξεί.] Γηα αηψλεο νη Δζηηάδεο 

ην ηηκνχζαλ θαη απ’ ηελ θνηλή ζέα σο ιαλζάλνληα ππνζεηηθφ ιφγν ην 

παξαθξαηνχζαλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί πάληα ζε ιεπηά θαηαζηξνθήο ηνπ Θενχ ε ζνθία ζα 

εθδηπισζεί…. 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ο είξηνο θαη ν Γέξαλνο Κφκνδε πσο θαίλνληαη εκέξα θαη λχρηα 

έρνπλ θαηαινγνγξαθεζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σφζν εχινγν φζν θαινθαίξη λχρηα κηα αζηξαπή…Οη θίινη κνπ 

έρνπλ πεη πσο θάπνηα απφ απηά η’ άζηξα έρνπλ επηκεθπλζεί…[Πιεζηάδεη ην 

άγαικα ηεο Παιιάδνο θαη ζηελ αηγίδα ηεο θαίλεηαη πσο ζέιεη λα πξνζνκνησζεί.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Φνβάκαη πσο ηα ιφγηα ζνπ δελ είλαη αλαιεζή…Φαίλεηαη πσο θάζε 

Ρήγνπινο είλαη θαη έλαο Θεφο πνπ κε φρεκά ηνπ ηελ πνξθχξα ζνπ έρεη 

ελερπξνζεηεζεί…[ηα πφδηα ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο γνλπθιηλήο.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δδψ ηελ έρνπκε…[πζθίγγεη ην ζνβηεηηθφ ηνπ ρέξη.] Χο αλάκλεζε 

γηα ηελ ζπλεπηθνπξία ηελ νπνία εθρψξεζε ζηνπο Αραηνχο πνπ άισζαλ ηνλ πχξγν 

ησλ πξνγφλσλ καο, ψζηε λα ραξίδνπκε απιφρεξα ηελ ζνθία ηεο ζηνπο επηγφλνπο 

καο… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ζ αιήζεηα είλαη πσο ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο ε αηρκαισζία ζηελ 

Ρψκε δψξηζε ηελ επεθηαηηθή ηεο αξεηή θαη ηελ ζνθία ηεο δηαηψληζήο ηεο ζηνλ 

αεηφ ηεο γεο…Ζ κεηαθνκηδή ηεο φκσο ζε ηνχην ην παιάηη πξννησλίδεη Κφκνδε 

ηα ρξεηψδε ζνπ γηα κεηεμειηγκέλε δεηπλνζνθηζηηθή…  
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ΚΟΜΟΓΟ: Ζ δηάγλσζή ζνπ αζεξσκαηηθή, ελψ ην άξκα ηνπ κπαινχ κνπ  

ζπζηεγάδεη δψα απ’ ηελ Αζία θάζε δηαινγήο…[Δθιακβάλεη απ’ ηελ γε κία 

ιενληή θαη ρνξεχεη ζα ’λα ’λαη ην κεθψληφ ηνπ εδψ θαη εθεί.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ο Νηελέκπνια Κφκνδε γελλήζεθε εθεί…[Σνπ δείρλεη ηνπο 

αζηεξηζκνχο ηνπ βαζχρξσκνπ απ’ ηελ κπεξνλ δηαχγεηα κειαλφκνξθνπ 

Οπξαλνχ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν μέξσ πσο απφ εκέλα ηνχην ην ηνκάξη δελ έρεη παγαζζεί…. 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ζ ηηκή θαη ε ππφιεςε ησλ Αλησλίλσλ έρεη ιερζεί πσο ζηηο 

κεηακθηέζεηο ηνπ άξκαηφο ζνπ έρνπλ παξαζπξζεί…[Με χθνο θαηαθφξσο 

ππνηηκεηηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σνπ ιανχ δηαδφζεηο νθίηε…[Παξαιακβάλεη έλα ξφπαιν απ’ ηελ 

θήπεηα γε θαη ζην ζηφκα ηνπ εγρείξεκα, ψζηε λα εηζρσξεζεί.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: ,ηη θαη λα πξάμεηο Κφκνδε δελ δχλαηαη απ’ ην ζψκα ζνπ λ’ 

αθνκνησζεί θαη ε θχηξα ηνπ ζε άιιν ζεκείν λα ζπληειεζζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφ είλαη ν έβελνο ηεο δηθήο κνπ δσήο…[Σν γιχθεη ζα’ λα ’λαη 

ππξαπινεηδέο παγσηφ.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Καηαζηάζεηο ηιαξνηξαγηθέο….Κφκνδε, ε χγθιεηνο καδί ζνπ έρεη 

εμνξγηζζεί, γηαηί αλδξηάληεο ζνπ κε πνιεκηθέο ρνξδέο έρνπλ εγθαζηδξπζεί εθεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη ην βέινο κνπ πνπ ήιπηδα πσο ζηα κάηηα ηνπο είρε 

ακθηηαιαληεπζεί θαη πσο άπαληεο κ’ είραλ θνβεζεί…[Κάλεη ηελ Φαδίιια κε ην 

ξφπαιφ ηνπ ηνλ ζηφρν ηνπ ηνμφηε.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Κφκνδε, Απηνθξάησξ γαιαλήο γελεήο ή έλα αλαξηζηνγεηησληθφ 

παηδί; [Με ηελ πθνινγία ηεο κεγαιχηεξεο αδειθήο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Φαδίιια είκαη ν θαζξέθηεο ζνπ κε γέλεηα, ιενληή, θαιιφ θαη 

θφξπζν αλαθηνξηθφ…Σα πην αλεκέξσηα ζεξία θαη ηνπο πην άιθηκνπο λένπο κε 

ηνχην ην ξφπαιν ζα δακάζσ θαη δελ ζα δακαζζψ…[Βάδεη ην ξφπαιν σο 

ππνθαηάζηαην ηνπ θαιινχ θαη επζχο ην θξνηαιίδεη θαηαγήο.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Έπεα αγγειηθά Κφκνδε ζεκαηλφλησλ αλδξψλ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σνχην ην ρέξη απ’ ηνπο Παξζπαίνπο ηνμφηεο θαη ηνπο Μαπξνχζηνπο 

αθνληηζηέο έρεη ηξνρηζζεί…[Κνπλάεη ην ξφπαιν κε δεμηφζηξνθε θαη 

αξηζηεξφζηξνθε ηάζε θαη κε ηα δχν ηνπ ρέξηα.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Πφζα θεξαζθφξα δψα απ’ απηφ ην απηνθξαηνξηθφ ρέξη έρνπλ 

παξαθακθζεί…[α ’λα παξαιεξεί.]Γηαηί φκσο νη ηαχξνη έρνπλ εμαηξεζεί; 

 

                                                               -70- 

 



ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ν παηέξαο ηεο κνίξαο κνπ, ν Γειθηλίνο ζε ηαχξν είρε 

κεηακνξθσζεί, ψζηε ε Δπξψπε  απ’ απηφλ λ’ απαρζεί…Απφ ζέβαο δελ ζθνηψλσ 

ην δψν απηφ…Καη ίζσο επεηδή ηνλ παηέξα κνπ δελ ζέισ λα ζηείισ ζηνλ 

Άδε…[Με χθνο πεληάρξνλνπ πνπ απαγγέιεη πνίεζε ηιηαδηθή.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Έρεηο Κφκνδε απ’ ηελ ηχρε θηινζηνξγεζεί θαη κε ηνπ Αγήηε ηελ 

αγθάιε ηελ ραιπβδσηή…[πκθηιηψλεη ηα δίπηπρα κπξάηζα ηεο απ’ ην 

λπρηεξηλφ ηζεκεξίαο αεξάθη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Έρεηο αδειθή κνπ, φπσο ηα δψα πνπ αλαζθνινπίδσ ζην κέησπν θαη 

ζηελ θαξδηά απ’ ηνλ ππεξπςσκέλν θπθιηθφ θξάθηε παγησζεί;[Πξνζκέλεη ζε 

απάληεζε.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Γηα ηελ ηθαλφηεηά ζνπ θαη φρη γηα ην ζάξξνο ζνπ έρεηο πνιπθεκεζεί 

…[Με κάηηα Σζνπ η.]Πφζα αζψα θαη δψδηα πεξηθαιιή απ’ ην ρέξη ζνπ έρνπλ 

ζπζηαζζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Με ηα ιφγηα ζνπ δελ κε δηαθηλείο…Γελ ηξέθσ αίζζεκα θαλέλα γηα 

δψα…[Με χθνο ζεκλφ θαη ηαπεηλφ πνπ ππνβφζθεη έλζηηθηα ρζνληνεηδή.]Δγψ 

είκαη Θεφο θαη κπνξψ λα ζθνηψλσ φπνην δψν ζέισ αηηκσξεηί…Οκίιεζεο γηα 

εχζξππηα θαη δψα θξηλνεηδή…Πνιχ ζα ζε ήζεια εληφο ηνπ θξάθηε λ’ αθνλίδνπλ 

ηνπο πξνγφκθηνχο ηνπο γηα ηελ ζάξθα ζνπ νη ιενπαξδάιεηο θαη νη ιενληηδείο… 

[Με κλεζηθαθία.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Γελ είλαη εζηθφ λα κάρεζαη ηηο δνξθάδεο εθ ηνπ ζπζηάδελ… 

[Με πεξηθξφλεζε.] Καηάρξεζε εμνπζίαο ζε ελάζθεζε… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δίκαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο εμνπζίαο θαη ν θεξέγγπφο ηεο 

βηαζηήο… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Γη’ απηφ ζην ακθηζέαηξν γπκλφο είρεο εκθαληζζεί;[Χο θαηδξχληξηα.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο απηνθξάησξ απ’ ηηο δηαηαγέο θαη ηα πεξηθξάγκαηα έρεη 

δηαγπκλσζεί…ινπο κ’ απηήλ ηελ θνξκνζηαζηά ζάκπσζα θαη ηνπο κνλνκάρνπο 

θαηαλίθεζα… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Σηηξψζθσ ην ξήκα πνπ ηνπο επηλνηθίαδεο κε ηελ ηδκνζχλε ζνπ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Έλαο Απηνθξάησξ κε ηνπο αληηπάινπο ηνπ κεγάζπκνο πξέπεη λα 

θαλεί θαη λα ηνπο ραξίδεη ηελ δσή κεηά γελλαηνδσξίαο… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: ηα πεδία ησλ καρψλ δελ αλέδεημεο ηελ γελλαηφηεηά ζνπ, ηηκψληαο 

επαμίσο ηα παηξηθά θαη πξνγνληθά ηξφπαηα ηεο δπλαζηείαο καο…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηνλ ζηξαηψλα ησλ κνλνκάρσλ θαη φρη ζην παιάηη κνπ ζέισ πηα 

λα δσ…[ε κηα γσλία ζα παιηλδξνκεζεί θαη ε πξφζνςή ηνπ ζηνπο ζεαηέο δελ 

είλαη πηα πξνζβαηή.] 
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ΦΑΓΗΛΛΑ: Γη’ απηφ Κφκνδε εγθαζηζηνχζεο ην θεθάιη ζνπ ζην άγαικα πνπ 

αλαπαξηζηάλεη ηνλ ήιην σο θνινζζφ;[Σνλ θνηηάδεη σο γεισηνπνηφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Ήζεια λα νκθαινζθνπψ ην ζαχκα ηεο αξραηφηεηαο Φαδίιια κε 

ηνλ αξηζκφ νθηψ… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Αλ δελ πέζαηλεο πνηέ, ζα ήηαλ ν Φάξνο ηεο Αιεμάλδξεηαο βιαζηφο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Νηθεηήξηνο ρηιίσλ κνλνκάρσλ ζηελ βάζε ηνπ αγάικαηφο κνπ 

ήκνπλ επηγξαθηθφο…[Με χθνο ηξνπα˙η˙θφ.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Γηαηί ρηιίσλ Κφκνδε θαη φρη εθαηνκκπξίσλ;[Με ππνθξηηηθή 

ξαβδνθνξία.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί έηζη ην ζέιεζε ν Θεφο…[Με ιπγκνχο.] Ζ πεξηήγεζή κνπ  

ζηελ γε ηειείσζε εδψ… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ο αξηζκφο δέθα…Πνιιαπιαζηαζηηθφο θαη ηφζν απειπηζηηθφο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γελ είλαη Φαδίιια νη αξηζκνί ππφινγνη γηα ηελ δπζηπρία καο, κήηε 

νη ιέμεηο…[Κάλεη δχν βήκαηα πξνο ην κέξνο ηεο.]Πηαίεη ε θιεςχδξα ηνπ έαξνο 

πνπ ηα παληά ηεο θαξδηάο καο ζπειινγδέξλεη… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ίζσο Κφκνδε ε ιεηςπδξία ηεο αιήζεηαο λα πηαίεη…Σελ φαζή ηεο 

γπξεχνπκε, κα εθείλε πνηέ ζηελ ππέξ αδπλάηνπ ηεο θαιχβα δελ καο θηινμέλεζε 

… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Κιαηο θαη εζχ Φαδίιια; Σν δάθξπ ηνχην είλαη δειθηθφ θαη 

κεηαδνηηθφ…[Σεο ζθνππίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ ηα δάθξπα απ’ ηα κάηηα ηεο θαη ηελ 

γεσγξαθεί ζηα δχν ηεο κάγνπια.] Πηαίεη ε πεξηέξγεηα γηα ηηο ζπξίδεο ηεο 

δσήο… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Πεξηέξγεηα δελ έρεη θαλείο, φηαλ κε ηελ απφιπηε αιήζεηα έρεη 

ζπλνπζηαζζεί…[ε χθνο ζηξνβηινεηδνχο θαηάθαζεο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο γηα ην δάθξπ ζνπ Φαδίιια ην αλέθηθην λα ’ρεη ηελ 

επζχλε…[Χο Σεξέληηνο.]Σν αλέθηθην θαη ην άπεηξν… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ:  Καη ην άπεηξν…Καη ην άπεηξν…[α’ λα ’λαη ε Κνξίλλα νκηιεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ δσή Φαδίιια είλαη έκπιεε απσιεηψλ… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Καη παξελζέζεσλ…[ε ηφλν αλαπιεξσκαηηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Χδηλνθνξνχλ νη απψιεηεο κάρεο πην πνιχ… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Καη πην κεινθερξηζκέλεο νη ζηηγκέο πνπ επηπξνζζέηνπκε ζηηο 

πηλειηέο ηεο δσήο…Αθφκε αλαξσηηέκαη, γηαηί εθαηφ ιηνληάξηα αθξηβψο απφ 

εζέλα είραλ ζθαγηαζζεί…[ε αλαπφιεζε αλαθξηβή.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Γηαηί ν αξηζκφο έλα είλαη ην ήκηζπ ηνπ παληφο… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Καη δελ πξνηηκάο ην κεδεληθφ κηζφ θαη δηπιαζηαζηηθφ; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Θα ’ζεια αλάκεζα ζη’ αδέιθηα ην γξάκκα γηψηα λα κεζνιαβεί, 

ψζηε ηφζν ηελ δεμηά φζν θαη ηελ αξηζηεξή ηνπο πιεπξά λα ινπηξνθνξεζεί…. 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ναη, αιιά αλ αληηζηξέςνπκε Κφκνδε ην ζρήκα, ην ζχκβνιν ηεο 

αγάπεο δηραζηηθφ ζα εθδνζεί…[Με εηξσλεία αγγεηνπιαζηηθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ αγάπε είλαη φπσο ε δχλακε: ηα πάληα δηράδεη… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Πνηνο είλαη ν εξαζηήο ζνπ αξηζκφο; Ο αξηζκφο ηέζζεξα ή ν έμη; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο αξηζκφο ηέζζεξα, γηαηί απ’ απηφλ έρσ ξαληηζζεί…[Υαραλίδεη.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Αλ φκσο ζηνλ αξηζκφ έμη καγεηξεχακε ηνλ αξηζκφ ελλέα; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απηφο ζα ήηαλ ζην θξεβάηη ν ηδαληθφο…. 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ο αξηζκφο νθηψ καο δίλεη ην ηξία κηζφο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αξηζκφο ηειεηνπξγηθφο, γηα λ’ αγγίμεη θαλείο ηνλ Θεφ… 

[Οξεηβαηηθφ ην πεγνχλη ηνπ θαη ηξηαδηθφ.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ή θαη λα ελσζεί κ’ απηφλ…Σελ  ιενπάξδαιε πνπ ζθφησζεο 

ζηελ κλήκε κνπ έρεη ζκηιεπζεί…[Σελ πεξηθεθαιαία ηεο Αζελάο ζα 

πεξηεξγαζζεί.]Σν ζηφκα ηεο απ’ ην αθφληην πνπ ηεο έξημεο ζην κεηφξρην 

ιηπνζπκηθφ γξάκκα θη…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καη φρη ν Κξφλνο κε ηνλ Ηαπεηφ ηνπ; 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Αλ είρε αλαγσγή απ’ ηα γέλε ησλ νθηνεηδψλ… Γηαηί φκσο  

ζνπ άξεζε ηηο ζηξνπζνθακήινπο λα θαξαηνκείο; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο γηαηί κνπ ζχκηδαλ ηεο Ήξαο ην πνπιί…[ε ηφλν αιηηεξηαθφ.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Καη νη ζρέζεηο κε ηελ κεηξηά ζνπ είραλ δηαζαιεπζεί…[Γειάεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ίζσο ην θεθάιη ηνπ δπγνχ θαη ηνπ θσηφο λα ’ρε θαηαηκεζεί… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Σφηε ελδερνκέλσο λα επέιζεη ησλ λεθξψλ ε θξηηηθή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μπνξείο λ’ αλαρσξήζεηο ζε παξαθαιψ; Μ’ ελνριεί ηεο γιψζζεο 

ζνπ ην θσο…  

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Καη αλ δελ ην επηζπκψ; 
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ΚΟΜΟΓΟ: Σζαθίζνπ απ’ ηελ πιψξε κνπ, εζχ θαη ηεο επηέιεηαο πνπ νη 

επηζηνιέο ζνπ θαηά θαηξνχο καξηπξνχλ θαη κ’ ελνρινχλ… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: πσο ζέιεηο Κφκνδε…[ε χθνο ηαπεηλφ αιιεξγηθψο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: πγγλψκε αηηψ γηα ηελ αλαηαξαρή, αιιά ζέισ λα κείλσ κε ην 

άγαικα ηεο ζνθίαο σο δηαιπηηθφ…[Μνηάδεη ζα ’λα ’ρεη θαηαπηεί δσληαλφ ιαγφ.] 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Γηαηί νη πγθιεηηθνί ζα ην αλαπιεξψζνπλ κε ηελ ειεπζεξία…Ζ 

ζνθία Κφκνδε πνπ έγηλε ειεπζεξία…[ε κεγαιφπλνν θαη κεγαινκαλέο χθνο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δίπα  απφ κπξνζηά κνπ λα εμα˙π˙ισζείο…[ε ηφλν θπθινζπκηθφ.] 

Σνλ βίν κνπ πνπ ’ρεη μαθξηζζεί κε ηα θιελαθήκαηά ζνπ ηψξα έρεη θακππισζεί… 

 

ΦΑΓΗΛΛΑ: Ζ επηζπκία ζνπ Κφκνδε θαη επηζπκία κνπ επηζεηηθή… 

 

 [Δλψ ν Κφκνδνο ην άγαικα ηεο Αζελάο ζθηρηαγθαιηάδεη, ε Φαδίιια απνρσξεί 

απ’ ηελ ζθελή.] 

                 

                                                         ΑΤΛΑΗΑ 
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                             ΠΡΑΞΖ ΠΔΜΠΣΖ 
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                                                 ΚΖΝΖ ΠΡΧΣΖ 

 

[Σελ 31-12-192 κ. Υ ηελ εκέξα ηεο δνινθνλίαο ηνπ Κφκνδνπ ζην παιάηη ηνπ ζα 

εμειηρζεί επί ζθελήο. Ο Κφκνδνο ζην απηνθξαηνξηθφ δσκάηηφ ηνπ κε ηα δχν ηνπ 

ρέξηα ζηελ πιάηε θαη ζηελ θιίλε ηνπ ζε πεξηαγσγή. Ζ Μαξθία αλήκεξε θαη ηνπ 

βηβιίνπ εηζαγσγηθή.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Κφκνδε αιεζεχεη πσο ζέιεηο απ’ ηνλ ζηξαηψλα ησλ κνλνκάρσλ θαη 

φρη απ’ ην δεκφζην παιάηη λα εμέιζεηο;[ε χθνο εβίιιεο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ’ αξέζεη πνπ είκαη ελδπφκελνο κε ηξφπν ζαβηληθφ θαη φρη  

κε ηεο πνξθχξαο ηνλ απηνθξαηνξηθφ ζπξεφ;[Με ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θαζξέθηε 

ιεπηνκεξήο.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: ’ εθιηπαξψ Κφκνδε ηνχην κελ ην δηαλνεζείο θαη ηνλ ξσκατθφ ιαφ 

ζην απφβαξν κελ ππνηηκείο…[Πξνζθεχγεη ζηα γφλαηά ηνπ θαη ζηα κάηηα ηεο ε 

βξνρή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: ην πξνλφκην ηνπ ππξφο ηνπ φζηνπ είζαη αδηάζεηε, γηα λα κ’ 

εθιηπαξείο…[Αζπγθίλεηνο.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Μα δελ είκαη Κφκνδε ε Απηνθξάηεηξα ηεο θαξδηάο ζνπ;[Με 

ιπθνθηιέο χθνο πνπ εκπεξηέρεη ηεο απεηιήο ηελ αθή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Γελ μερλψ Μαξθία πσο κε ηνπο πιφθακνπο ησλ καιιηψλ ζνπ είρεο 

πεξηπινθή, πξηλ απφ κηα δεθαεηία ζηνπ Κνπαδξάηνπ ηελ ζπλσκνζία…[Σα κάηηα 

ηνπ απφ επίδειν θζφλν ζηελ Δπξψπε.]Δίραηε ηνλ νκνεξαζηή ζαο, εζχ θαη ε 

Λνπθίιια…θέθηνκαη ψξεο – ψξεο θαη ηελ ππνδχγηά ζνπ δνινθνλία…[α ’λα 

’ρεη ην πηζαλνινγηθφ ηνπ έγθιεκα ήδε ζε πξνζρέδην κηλπλζάδην.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Γελ κπνξεί Κφκνδε εζχ πνπ ’ρεηο ελζηεξληζζεί ηα ρξηζηηαληθά 

δηαδήκαηα θαη επέηξεςεο ηελ επάλνδν ησλ ρξηζηηαλψλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηεο 

αξδελίαο ηα νξπρεία, λα δηαπξάμεηο κηα ακαξηία αληηθείκελε ζηνπ Υξηζηνχ ηε 

λνκνινγία…[Αλεπίγλσηε ηάρα καζήηξηα.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σελ ζθέςε κνπ κάιινλ ν Γίδηνο Ηνπιηαλφο ζα ηελ πξνζππνγξάςεη 

… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Μα απηφο ζηνπ αλαρξνληζηηθνχ Καηηιίλα κέξνο δελ είρε ιάβεη, ψζηε 

κε φρεκα λα κεηνηθίζεηο ζην θεγγάξη; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Έθαλε φκσο κηα εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ Υάηη ζηελ Γαικαηία θαη 

άθξσο επηηπρή ζηελ Κάησ Γεξκαλία…[Με ηάζε Δπκέλε ζπλζεηηθή.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σνλ άιβην Ηνπιηαλφ ηνλ νκφζπνξφ ηνπ θαηαζαλάησζεο… 

[Ππξαθησκέλε.]Κφκνδε ε δπζαξέζθεηα ηνπ ιανχ ελαληίνλ ζνπ έρεη 

θνπληψζεη…Ζ θσηηά πνπ θαηέιπζε ην λαφ ηεο Βέζηα θαη ηεο Δηξήλεο ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά, έρεη ζεσξεζεί πξσζχζηεξν ραιεπφ ζεκάδη γηα ηνλ δηθφ ζνπ 

βαζηιηά…[Με χθνο ίβπιιαο Ηδαίαο.]  
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ΚΟΜΟΓΟ: Σν κηζνθινγνζεξαπεπκέλν κνπ ζηελ ακκνπδηά ηεο πιάηεο κνπ 

παιάηη κελ ιεζκνλείο…[Ππλζαλφκελνο ζηα ζπάξγαλα έλαλ ηνθεηφ.]Ζ βαζηιεία 

κνπ είλαη ηεο Ρψκεο ε ιακππξίδνπζα επνρή… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Κφκνδε ε πεξηνδνιφγεζε ηεο Ρψκεο ε κηζξα˙η˙θή έρεη παξέιζεη 

αλεπηζηξεπηί, ζαλ ηελ ρξπζφζθνλε ζηεο Κξηζπίλαο ην ζθήλσκα πνπ πξηλ απφ 

πέληε ρξφληα ζην Κάπξη απ’ ηνπο αγξνίθνπο ζνπ είρε θαηαθξενπξγεζεί…ινη 

πιένλ νκηινχλ γηα ηεο Ρψκεο ηελ παξαθκή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Κνινλία Λνπθία Αλλία Κνκνδηάλα ζέιεηο λα πεηο…. 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Κνινλία Λνπθία Αλλία Κνκνδηάλα ζέισ λα πσ….[ε ηφλν 

απηναλαθνξηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλάθεξέ κνπ φιεο ηηο πξνζαγνξεχζεηο ησλ κελψλ…[Με χθνο 

θαζεγεηή.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ:Lucius…Aelius…Aurelius…Commodus…Augustus…Herculeus… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: σζηά…[Χο θάζεο χξνπ πξσηνθπθιαδηθφ εηδψιην.]Πνιχ 

ζσζηά…[Σν έλα ρέξη εθηξέπεηαη απ’ ην εηδψιην θαη γίλεηαη θηλνχκελν 

ζρέδην.]πλέρηζε… 

 

ΜΑΡΚΗΑ:Romanus…Exsuperatorius…Amazonius…Invictus…Felix…Pius… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: O εληαπηφο είκαη εγψ κε ηηο δχν δηαθιαδψζεηο ηνπ…[ε ζηφκθν 

ππεξεθάλσο Σαξθπληθφ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Άπαληεο νη πιάλεηεο ζηνλ Ογνχιλην ηεο ηξνρηάο ζνπ…[Έλαλ 

εμσθξφλην πιάλεηα ζα ρεηξνπιάζεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απ’ ηελ δεμηά ρείξα ζηελ αξηζηεξή θαη πνδήξεο απ’ ηελ θεθαιή… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Κφκνδε, νη Κνκνδηάλεο δελ ζνπ έρνπλ πηα εκπηζηνζχλε 

ηεηξεζηαθή…[Κνηηάδνληάο ηνλ ζηεο Βηθηψξηάο ηνπ ηα κάηηα.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Ηδνχ ε Μαξθία, ε σθχαινο καζήηξηα…[ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ 

ηνπ κε δπζηνθία.]νπ απέκεηλε αλεμίηειε ε εκέξα ε Κνκνδηαλή… 

 

ΜΑΡΚΗΑ:Ζ Κνκνδηαλή χγθιεηνο ε Σπρεξή δελ ζνπ ζπγρψξεζε πνηέ ην 

γεγνλφο φηη δπζάλεθηνη θφξνη απ’ ην αξηζηεξφ ζνπ ρέξη ηεο έρνπλ επηβιεζεί… 

[Γειάεη ζαξδφληα.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο Κιέαλδξνο είλαη ππφδηθνο γηα φια… 
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ΜΑΡΚΗΑ: Μελ μερλάο πσο ν Κιέαλδξνο ηνλ Πεξέλλην δηεηήο ηνλ έρεη 

λπκθεπζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Καιιίηεξν απ’ ην λα ηνλ παληξεπφηαλ, γηα ηελ θηεκαηνινγηθή κνπ 

αθνή… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Υαίξνκαη πνπ έρεηο ηελ πνιπηέιεηα λ’ αζηεηεπζείο, ελψ ηα 

ζηξαηεχκαηά ζνπ λα ζηαζηάζνπλ είλαη έηνηκα…[ε ηφλν αθππληζηηθφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αξσγή θαη επδνθίκεζε κνπ απνδίδνπλ νη Κνκνδηαλνί…[Με 

αίζζεζε ηδξείαο ησλ απάλησλ θαη απαζθαιηζηηθήο.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Μπνξείο λα κνπ δηεξκελεχζεηο ην ξφπαιν θαη ηνλ ιένληα απφ 

κπξνχληδν πνπ έρεηο ζην πνξηξέην ζνπ ζην Κνινζζαίνλ ελζέζεη;[Χο ράηθνπ γχξσ 

απ’ ηεο ζπδπγίαο ην θξεβάηη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πξνζηάηεο ηεο απηνθξαηνξίαο απ’ ηνλ Καξρεδνληαθφ θαη ηελ 

επηέιεηα ηελ κεγαινπξεπή…  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Καη ε επηγξαθή ζ’ απηφ ην άγαικα πνπ γλσκνδνηεί πσο είζαη ν 

κνλήξεο, αξηζηεξφρεηξ καρεηήο θαη κηαο ρηιηάδνο αλδξψλ δσδεθάθηο ληθεηήο…  

 

ΚΟΜΟΓΟ: ηελ αησληφηεηα θαη ηελ ρηιηεηία νη άζινη ηνπ Ζξαθιή… 

[Μνηάδεη ζα λαπαγφο ζε σθχπνηλν θινπβί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Απ’ ηνπο κχζνπο Κφκνδε δελ ζα δηαζσζείο…[Με απηνγλσζία 

δηαδηθαζηηθή.] Οη βνπιεπηέο ηεο Ρψκεο επεηδή πιεξψλνπλ θάζε θνξά ζηελ 

εκέξα ησλ γελεζιίσλ ζνπ δχν ρξπζά λνκίζκαηα, έρνπλ δπζαξεζηεζεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δίλαη κηα πξάμε ζπκβνιηθή…[Με δηάζεζε απεηθνληζηηθψο 

εγθαπζηηθή.]Σν έλα ρξπζνχλ λφκηζκα ζπκβνιίδεη ηνλ δσξεηή θαη ην άιιν ηνπ 

δσξεηή ηνλ ηηκεηή, ψζηε ακθφηεξνη ζηελ κεηά ζάλαηνλ επηπρία λα έρνπλ 

απνηθηζζεί ζηελ επεκεξία… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σα πέληε δελάξηα ησλ εθηφο Ρψκεο βνπιεπηψλ ηνπο έρνπλ 

δπζαλαζρεηήζεη ζε ππέξηαην βαζκφ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σα δχν πφδηα κνπ, ηα δχν ρέξηα κνπ θαη ε θεθαιή ζε ηφλν 

ζπκβνιηζηηθφ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ο ξσκατθφο ιαφο αγθνκαρεί θάζε θνξά πνπ ην πνζφ ησλ ρηιίσλ 

ζεζηέξηησλ απαηηείο, ψζηε ε αξεηή ζνπ ζηελ αξέλα λα κνλνκαρεί… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: πκβνιίδεη ηνπο ρίιηνπο κνλνκάρνπο πνπ θαηέζθαμα ζηελ 

ζηαδηνδξνκία κνπ ζ’ απηήλ θαη γηαηί δελ έθαλαλ ηίπνηε απνιχησο, ψζηε απηφ ην 

έγθιεκα λα εμαιεηθζεί…[Ρίρλνληαο ζηνλ ηδεψδε εκίνλν ην ππνδχγην.]Απφ έλαλ 

ζεζηέξηην γηα θάζε εκηνλνθεθαιή…[Δπζχλνπηνο.] 
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ΜΑΡΚΗΑ: Σα ηξηαθφζηα θνξίηζηα θαη ηα ηξηαθφζηα αγφξηα πνπ απήγαγεο  

γηα ηα φξγηά ζνπ ηη αθξηβψο ζπκβνιίδνπλ; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ζ απαγσγή σο γεγνλφο πσο ν έξσο είλαη έλαο αζηξαπηαίνο 

θαιπαζκφο θαη ηα ηξηαθφζηα αγφξηα ή θνξίηζηα πσο έπεζαλ εηηεκέλνη  

ζηελ Πχδλα ηνπ έξσηα, φπσο νη ηξηαθφζηνη παξηηάηεο ηνπ Λεσλίδα… 

[Γειάεη ζηελ αλάκλεζε απηψλ ησλ θξηθσδψλ γεγνλφησλ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Γηαηί Κφκνδε ε θεθαιή ζνπ έρεη μπξηζζεί;[Γίζεκνο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Σεο Ηζηδνο ε ιαηξεία ην απαηηεί…Μαθξηά νη ζθηέο επίλνηεο θαη  

πάληνηε ζηνπο άιινπο πεξίζεκεο θαη δηαθαλείο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δγψ πηζηεχσ φηη ηελ θφκε θαη ηα γέλεηα ζνπ θαςαιίδεηο, φρη γηαηί ε 

ιαηξεία ηεο Ίζηδνο ην απαηηεί, αιιά γηαηί πσο απ’ ηνπο θνκκσηέο ζνπ έρεηο 

θνβεζεί κε ηα αηρκεξά ηνπο εξγαιεία κήπσο δνινθνλεζείο….[Με χθνο 

απερζέο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Μπνξείο θαη απηφ λα ην πεηο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σν γλσξίδεηο Κφκνδε πσο απ’ η’ απνηππψκαηα ησλ ζεψλ ην Φφξνπκ 

θαίλεηαη πσο έρεη εγθαηαιεηθζεί; [Αλακνριεχνληαο ηνπ Κφκνδνπ ηελ 

πεξηέξγεηα.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πξσηφγλσξν…[Αλεκίδεη ηνπ Ρήλνπ ηνπ ην γέλη.] Πάληνηε φκσο 

ηνπο ζενχο αλάκεζα ζηνλ ιαφ θαη ζηηο αγνξαπσιεζίεο ηνπ δελ ηνπο ραξηνγξαθεί 

θαλείο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δπίζεο έρεη δηαδνζεί - δελ γλσξίδσ αλ είλαη αιεζέο- πσο νη δηδπκαίεο 

ζχξεο ηνπ λανχ ηνπ Ηαλνχ άλνημαλ δηάπιαηεο θαη πσο ην άγαικα ηνπ Άλνχβη απφ 

κφλν ηνπ αλεπαηζζήησο έρεη κεηαηνπηζζεί…. 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Μπνξεί λα έγηλε θάπνηνο ζεηζκφο πνπ λα λνζεί…[Με χθνο εθνχζηαο 

απφπεηξαο ησλ γεγνλφησλ νξζνινγηθήο.] 

                                                

ΜΑΡΚΗΑ:Μπνξεί…[Γειάεη ζα ’λα κελ ηεο είλαη πηα ηίπνηε ην πηζηεπηφ.] 

Μάιηζηα εθηφο απηψλ είρε πξνζεκεησζεί, πσο γηα ζθέιε εκέξεο είρε ηδξψζεη θαη 

ην άγαικα ηνπ Ζξαθιή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Οκίριε…Οκίριε….[Παξαιεξεί.]Θέισ ζηελ Βίιια ηελ Βεθηηιηαλή 

επεηγφλησο ε αξρνληηά κνπ λα κεηαθπιηζζεί…[Με χθνο πξνηαζηαθήο 

βνπιεηηθήο.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ:Ο θέκκεξνο Κφκνδε δελ ζε απνιχεη, ψζηε ηελ αιήζεηα λα δεηο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Οχηε ηα δξαθφπνπια πνπ εμσηεξηθεχνπλ ην ππξ…. 

                                                

ΜΑΡΚΗΑ:Οχηε απηά Κφκνδε…[α’ λα νλεηξνβαηεί.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Έπξεπε γηα ηνλ εκπξεζκφ ηεο Ρψκεο ε πξνγξακκαηηθή ζηηο αξρέο 

ηεο ρξνληάο λα ’ρε πινπνηεζεί…. 

 

ΜΑΡΚΗΑ:Γη’ απηφ πηζηεχεηο πσο ηα πνπιηά κε ηελ θσηηά είραλ παξνπζηαζζεί; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ναη, γηαηί ν ιφγνο κνπ δελ είρε δηαηεξεζεί…Ο Λαίηνο ζα ’πξεπε λα 

’ρε ήδε εθηειεζζεί…[ε κεηάλνηαο κνξθή.] 

                                                

ΜΑΡΚΗΑ: Δπεηδή ζε κεηέπεηζε θαη δελ θάεθε ε πφιε, κε ζπλέπεηα λα πξνθχςεη 

θάπνηα επαλάζηαζε ηαμηθή θαηά ηεο δηθήο ζνπ αξρήο; [Μεγάιε παχζε. 

Ακθφηεξνη ζθεπηηθνί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Ίζσο η’ απηνθξαηνξηθά ζεάκαηα έπξεπε κε ηελ ηφγθα θαη φρη κε 

καλδχεο λα ’ραλ εθηεζεί…[Χο έλλνηα αθαηξεηηθή.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ:Ίζσο…Κξίκα πνπ ε θφκε ζνπ πιένλ είλαη μπξηζηή…Μνπ άξεζε ε 

ζθφλε ηνπ Κεθέα ε ρξπζή… 

 

ΚΟΜΟΓΟ:Αλ πιεζηάζεηο κπνξείο θάπνην απνιεηθάδη λα δεηο…. 

                                                

ΜΑΡΚΗΑ:Μεηά ηηκήο… 

 

[Ο Κφκνδνο θαη ε Μαξθία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πεξίπηπμε εξσηηθή, φζν ζβήλνπλ 

ηα θψηα ηεο ζθελήο.] 

 

                                               ΚΖΝΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 

 

[Ζ Μαξθία απ’ ην δσκάηην απνρσξεί θαη εηζέξρνληαη ζ’ απηφ ν Λαίηνο  

θαη ν Έθιεθηνο.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο ζαιακάξρεο θαη ν έπαξρνο ησλ ζηξαηνπέδσλ κνπ πσο κνπ 

απνηίνπλ ηέηνηα ηηκή;[α ’λα κελ γλσξίδεη ηίπνηε.]  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Απηνθξάηνξά καο ζήκεξα ν Κξφλνο απνβηψλεη θαη θαηέξρεηαη 

ζηελ γε… 

 

ΛΑΗΣΟ: Καη αχξην ενξηάδνπκε ηελ Αλαγέλλεζή ηνπ ζε Ηαλφ ηελ ζενπξγηθή… 

[Κνηηάδνληαο ηνλ Έθιεθην θαη ζπκίδνληαο ζαημπεξηθή ζπλδηαιιαγή.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Λαλζάλεηλ…Απαξέκθαην ελεζηψηνο ηνπ ξήκαηνο ιαλζάλσ πνπ 

ζεκαίλεη πσο κέλσ απαξαηήξεηνο ή δηαθεχγσ ηελ πξνζνρή…[Κάλεη ζηνπο δπν 

ηνπ επηζθέπηεο κηα πεξηζηξνθή.] 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Λαζείλ…[αλ λα δηπιίδεη ηνλ θψλσπα.]Απαξέκθαην ανξίζηνπ 

ηεηαξηνγελνχο πνηφηεηνο… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πξνηηκψ λα ελίζηακαη παξά λ’ ανξηζηνινγψ θαη δε απφ αζεκέληα 

γξαθή…Δλεζηψηαο ρξπζνχο είλαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίνλ ζα ’ζεια λα ’ρα 

ζπγθνιιεζεί…[Με θσλεεληηθφ πάζνο.] 
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ΛΑΗΣΟ: Μήπσο ζα ’πξεπε  λα ππνγεηνπνηεζνχκε ζηελ γε θαη λα ράζνπκε ηνλ 

παξαθείκελφ καο ζηνλ ελεζηψηα ησλ νλείξαησλ θαη ησλ επηζπκηψλ ζαο;[Με 

χθνο θπηείαο αζσσηηθήο πακςεθεί.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Αλ ζπλερίζεη ε γιψζζα ζνπ λα πξνηξέρεη θαη λα κε εθβηάδεη απ’ ηηο  

θαηνπηλέο γελεέο ζηελ ρνή, αληί γηα ηνλ Ηαλφ ζα δηακλεκνλεπζείο εζχ…[Σνλ 

θνπδνπλίδεη κε ηνλ δείθηε ηνπ Μηηεξάλ ρεξηνχ ηνπ ζηα ζηήζε επηάθηο.]  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Έρεηε πνηέ ζθεθζεί Απηνθξάηνξά καο, πσο είκαζηε έλα δίπνιν 

λνεηηθφ θαη επίθαηξν ενξηαζηηθφ;[Με δηαζθέδαζεο εληππψζεσλ δηάηαζε.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν έρσ ζθεθζεί γη’ απηφ ζαο έρσ έλα δψξν δηπιφ…[Σνπο δείρλεη 

ηέζζεξα παθέηα, δχν κε θνξδέια απφ ρξπζφ θαη άιια δχν κε θνξδέια απφ 

ραιθφ.]Δίλαη γηα εζάο…Οθείινπκε ηελ ενξηαζηηθή καο εζηκνηππία λα ηηκνχκε 

…Σα δχν παθέηα απ’ ηα δεμηά είλαη γηα ηνλ Λαίην θαη ηα δχν παθέηα απ’ ηα 

αξηζηεξά είλαη γηα ηνλ Έθιεθην…[Πξψηνο ν Λαίηνο αλνίγεη ηα δηθά ηνπ δψξα 

θαη ςειαθεί έλα αριάδη θαη έλαλ αζηεξία.] 

 

ΛΑΗΣΟ: Ση  κπνξεί λα ζεκαίλνπλ φια απηά;[Με ππνγξαθή γλεζηφηεηαο 

απνξία.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Σν αριάδη πξνζθέξεη ηελ ειπίδα, ηελ επαγή πγεία θαη ηελ 

αθαηάζβεζηε δχλακε ηεο αγάπεο ν αζηεξίαο…  

 

ΛΑΗΣΟ: αο επραξηζηψ Απηνθξάηνξα κνπ πνιχ…[ην θεθάιη ηνπ κε ηνλ 

αζηεξία αθξνβαηεί, ελψ ην απίδη δάθλεη.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο ζησπψλ δνθεί ζπλαηλείλ…Ήιζε ε ψξα ηνπ Έθιεθηνπ λ’ 

αλακνριεχζεη θαη ην δηθφ ηνπ δίδπκν θνπηί…[Ο Έθιεθηνο πιεζηάδεη ηα θνπηηά 

θαη η’ αλνίγεη κε αδέμην ρεηξηζκφ. Βξίζθεη έλαλ άξθεπζν θαη έλαλ αζηαθφ.] 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Πνηνο απηνθξάηνξα είλαη ν απψηεξνο ζπκβνιηζκφο; 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο άξθεπζνο ζα ζνπ πξνζθέξεη πξνζηαζία θαη ζ’ αλαιάβεηο ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ θαηλνηφκν πξσηνβνπιία…Ο αζηαθφο έλα επηπρέο ζπκβάλ 

πνπ ζα ζνπ απνδψζεη καθξνδσία… 

 

ΛΑΗΣΟ: Γελ ζπλαηλψ… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Μελ αληηιέγεηο ζηνλ Απηνθξάηνξα πνπ έρεη επάλσ ζνπ ηελ 

απφιπηε απαξεκθαηηθή εμνπζία… 

 

ΛΑΗΣΟ: Απνπνηνχκαη Απηνθξάηνξά κνπ έλα δψξν πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ 

ζησπή δσξνδνθία…[Ο Κφκνδνο πνξθπξίδεη απφ ζπκφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Δμαθαληζζείηε απ’ ην ηέζξηππφ κνπ θαη νη δπν…[Κνηηάδνληαο θαη 

θσπειαηψληαο ην δαθηπιίδη ηνπ ην απηνθξαηνξηθφ.] 
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ΔΚΛΔΚΣΟ: Ο Λαίηνο φπσο θαη εγψ δηαθσλνχκε κε ηελ απφθαζή ζαο 

Απηνθξάηνξα καο ζηα Κξφληα σο κνλνκάρνο…Μεηεξρφκελνο κηαο δηάζηαζεο κε 

ην ζέιεκα ηνπ ιανχ…[ε λεθάιην ηφλν.]  

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο ιαφο Λαίηε είκαη εγψ…[Οπξιηάδνληαο ζαλ ζθχινο.]Ο ιαφο δελ 

έρεη πξνζσπηθφηεηα…Δγψ εθθξάδσ ην ζέιεκα ηνπ ιανχ…Δγψ…[Σνπ δείρλεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ κ’ εθλεπξηζκφ.]Δγψ είκαη ν ιαφο…Δγψ…Σν θαηάιαβεο;[Με χθνο 

Οπληθφ.]Θα θάλσ φηη ζειήζσ θαη αλαθνξά δελ ζα δψζσ ζε θαλέλαλ ππφγεην,  

επίγεην ή ππέξγεην Θεφ…Ο απηνθξάησξ κπνξεί λα γίλεη θαη κνλνκάρνο…[Μ’ 

έπαξζε ρηιίσλ θαξδηλαιίσλ.] Δίκαη θαη ηνπ παιαηηνχ θαη ηεο αξέλαο… 

[Ακθηδξνκψληαο πφηε ζηνλ Έθιεθην θαη πφηε ζηνλ Λαίην.] 

 

ΛΑΗΣΟ: Αλ δελ ηξνπνπνηήζεηε ηηο ζπλήζεηέο ζαο Απηνθξάηνξά καο εμέγεξζε 

ζα εθδεισζεί…Θα καο θάλνπλ ζηα θεθάιηα ηνκή θαη ζηνλ Σίβεξε ζα καο 

σθπηνθίζνπλ…[Με θφβν αιεζή.]Μελ μερλάηε πσο φηαλ έλαλ απηνθξάηνξα 

δνινθνλνχλ, ηελ κνίξα ηνπ νη απιηθνί θαη νη απειεχζεξνί ηνπ αθνινπζνχλ…Μαο 

εθζέηεηε ζε ηηηάλην θίλδπλν… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Βάδεηο ηελ δσή ζνπ πην πάλσ απ’ ηελ αλαθηνξηθή; [Με χθνο 

αξθεηά ηξνκαθηηθφ αθφκε θαη γηα ηνπο ζεαηέο ηεο ζθελήο.] Αθνχλε θαιά η’ 

απηηά κνπ;[Ο Κφκνδνο κε ηα ρέξηα ηνπ η’ απηηά ηνπ ειέθαληα πσο έρεη ζα 

ππνθξηζεί.]Μπνξεί σο Ζξαθιήο ηελ ιενληή ηνπ λα ελδπζψ, αιιά εζχ έρεηο 

θνβεζεί κήπσο ε δηθή ζνπ εμαληιεζεί…Πνπ είλαη ν κβξηνο εθ ηνπ ζχλεγγπο λα 

ηνλ γεζψ; 

 

ΛΑΗΣΟ: Γηαηί; Δγψ θαη ν Έθιεθηνο ζέινπκε ηνλ ηεηξαγξάκκαηφ ζαο 

εαπηφ…[Με χθνο θνπλειηνχ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Απφ κπξνζηά κνπ δίθισλν άγαικα λα αηνιηζζείο…Ήιζεο πνιχ 

λσξίο…Αχξην ζα ’πξεπε λα ενξηαζζείο… 

 

ΛΑΗΣΟ: Απηφ ην άγαικα είλαη απφ λαπάγην ζπληεζιηκκέλν…[Με χθνο 

ηαπεηλφ.] 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Πξνρσξήζαηε ζηηο δένπζεο εηνηκαζίεο, γηαηί ζα δηαλπθηεξεχζσ 

ζηνλ ζηξαηψλα ησλ κνλνκάρσλ ηνλ νπνίνλ ζα εγθαηληάζσ, γηα λα γίλσ 

αλαηνθηζκέλε κεηνρή ζηηο ζπζίεο ηεο ενξηήο, νχησο ψζηε άπαληεο νη Ρσκαίνη 

αξρήο γελνκέλεο απ’ ηελ απξηαλή λα ζαπκάζνπλ ηελ αξκαησζηά κνπ… 

 

[Ο Λαίηνο θάλεη δηάβεκα ζηνλ Έθιεθην γηα ηελ απφζπξζή ηνπο απ’ ηελ ζθελή.] 
 

                                                    ΚΖΝΖ ΣΡΗΣΖ 

 

[Ο Λαίηνο θαη ν Έθιεθηνο απνρσξνχλ απ’ ηελ ζθελή. Ο Κφκνδνο παίξλεη κηα 

πιάθα απφ μχιν θηιχξαο θαη ζην θξεβάηη ηνπ σο θαηαθάζη.Ο Φηινθφκνδνο 

εηζέξρεηαη κε αζηξαγάινπο ζηα ρέξηα θαη παίδεη ζην δάπεδν ακέξηκλνο.] 
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ΚΟΜΟΓΟ: Δγψ ν Caesar Lucius Aelius Aurelius Commodus Augustus 

θαηαδηθάδσ ζε ζάλαην ηελ Μαξθία, ηνλ Λαίην, ηνλ Έθιεθην  θαη φινπο ηνπο 

πγθιεηηθνχο, γηα εζράηε πξνδνζία θαη θαηά ηεο δσήο κνπ ζπλσκνζία. Ζ πνηλή 

ζα πξέπεη ην αξγφηεξν λα εθηειεζζεί σο ηελ κεζεκβξία ηεο επφκελεο απ’ ηελ 

ζεκεξηλή. Οη πεξηνπζίεο ησλ πξνδνηψλ ζα παξαρσξεζνχλ ζηελ θηήζε ηελ 

απηνθξαηνξηθή, σο απνδεκίσζε γηα ηελ ςπρηθή νδχλε πνπ ε Μεγαιεηφηεηά ηνπ 

έρεη ππνζηεί. [Γξάθνληαο θαη θσλάδνληαο ηα ιφγηα ηνχηα ζ’ έλα αδηφξαην θνηλφ.] 

Φηινθφκνδε ζ’ εζέλα βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ σο ηνλ Νάξθηζζν πνπ απ’ ηνλ 

Μαίαλδξν ησλ παζψλ ηνπ έρεη θαηαθιπζζεί.[Σν παηδί ζπλερίδεη λα παίδεη κε ηνπο 

αζηξαγάινπο ζην πάησκα θαη δείρλεη ηίπνηε απ’ φζα ν Κνκνδνο ηνπ αλαθέξεη λα 

κελ θαηαλνεί.] ε πεηξάδεη λα ινπζζψ απ’ ην χδσξ ηεο θχζεο, ψζηε ην 

θαηλνθαλέο έηνο λα ππνδερζψ; 

 

ΦΗΛΟΚΟΜΜΟΓΟ: ρη… 

 

ΚΟΜΟΓΟ: Ο λενζζφο ζνπ ιφγνο, ε θηεηνξηθή κνπ δηαηαγή….[Ο Κφκνδνο 

ππλψλεη ηελ πιάθα ζην θξεβάηη θαη απ’ ην δσκάηην απνρσξεί. Ο Φηινθφκνδνο 

θνηηάδεη κε θηινπεξηέξγεηα ηελ πιάθα, ηελ πιεζηάδεη θαη κε ηα ρέξηα ηνπ ζα ηελ 

θαηεξγαζζεί.] 

 

ΦΗΛΟΚΟΜΟΓΟ: Απηφ ηη κπνξεί λα ’λαη; Παηρλίδη πξέπεη λα ’λαη! [Δίπε ν 

Φηινθφκνδνο θαη αξρίδεη ζη’ άθξα απ’ ηα αλαπηχγκαηά ηνπ λα ην αλνηγνθιείλεη, 

ζα ’λα ’ηαλ θάπνην αθνξληεφλ ή αλήιηθν παηρλίδη. Σειηθψο απ’ ην δσκάηην 

απνρσξεί, ζηγνηξαγνπδψληαο κηα ζνχξηα σδή.] 

 

                                            ΚΖΝΖ ΣΔΣΑΡΣΖ 

 

[Ο  Φηινθφκνδνο ζηνπ απηνθξαηνξηθνχ παιαηηνχ ηελ απιή ηελ Μαξθία 

ζπλαληεί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Φηινθφκνδε έια ζηελ αγθάιε κνπ ηελ θηινζηνξγηθή θαη ηελ 

ζαιπσξή…[Σν παηδί αλέκειν ζε ππαθνή.] Ση είλαη απηφ πνπ ζηα ρέξηα ζνπ 

ελερπξνπνηείο; 

 

ΦΗΛΟΚΟΜΟΓΟ: Σν βξήθα ζην δσκάηην ηνπ Κφκνδνπ… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Να κνπ ην δψζεηο κπνξείο;[Με πεξηέξγεηα γαζηξηκαξγηθή.] 

 

ΦΗΛΟΚΟΜΟΓΟ: Μπνξψ![Καηηφλ απ’ ηελ αγθαιηά ηεο ην εθρσξεί. Ζ Μαξθία 

ζα εμσηεξηθεχζεη κηα θξαπγή. Ο Φηινθφκνδνο απ’ ηνλ θφβν ηνπ πίζσ απφ έλαλ 

ζάκλν ζα θξπθζεί.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Απηή είλαη ε επγλσκνζχλε ζνπ Κφκνδε, γηα ηεο θπιισζηάο κνπ ηελ 

εξσηνκαλή θαη γηα ηνλ δεθαεηή κνπ θίνλα ζηελ δπζπξφθεξηε θαη δπζψδε 

ζπκπεξηθνξά ζνπ, ηνπ Βάθρνπ εθρπιηζηή…[Με δένο θαη απεηιή αθεδή.] 

Έλαο άλδξαο ζηαθπινδηεζηζζείο δελ ζα παηήζεη ηελ επίπεδε ηνπ λανχ ζνθία ηελ 

ζειπθή…Φηινθφκνδε δεχξν απ’ ηνλ ζάκλν έμσ… 
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[Ο Φηινθφκνδνο ηελ πιεζηάδεη ελδνηαζηί.] Βξεο ηνλ Έθιεθην θαη πεο ηνπ λα 

’ιζεη λα κε ζπλαληήζεη ζην δσκάηηφ κνπ…[Ο Φηινθφκνδνο κε σθππαιηξξνηαθφ 

ην πξφζσπφ ηνπ θαη θαηαθαηηθφ θεχγεη απ’ ηνλ θήπν κε ζπνπδή. Ζ Μαξθία 

έλδεηκε ζην απηνθξαηνξηθφ ηεο δψκα ζα δηεπζεηεζεί.] 

 

 

                                                  ΚΖΝΖ ΠΔΜΠΣΖ 

 

[Ο Έθιεθηνο ζην δψκα ηεο Μαξθίαο ζα εηζέιζεη, ε νπνία ζηα ρέξηα ηεο ηελ 

πιάθα απφ μχιν θηιχξαο θηινμελεί θαη ηε λαλνπξίδεη ζαλ κηθξφ παηδί.] 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Γηαηί Μαξθία ν Φηινθφκνδνο κνπ ’πε λα θξνχζσ επεηγφλησο ηελ 

θιίλε ζνπ; 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Γηαηί νη ιέμεηο πάληα έρνπλ ηελ αληηίαζε ζ’ επσδηθή ζηξνθή… 

[Θσπεχεη ηελ πιάθα ζα ’λα ’λαη θαιιφο ζηνλ άθξνλ άσηνλ ηεο αθκήο.] 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Δπί ηνπ παξφληνο Μαξθία νη ιέμεηο ζνπ ζπκίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

ίβπιια ηελ άκηα, παξά ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ηελ απνζηάηξηα. 

[Καηεπλαζηηθφο φκσο αγλνψλ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ζγέξηα είκαη ζηνλ θαηάινγν ηνχησλ ηεο Αθξνδηζίαο λεψλ…. 
 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Αλαγλψζηξηα ηνπ Οκήξνπ πνηέ δελ είρεο αλειθπζζεί…[Με 

απφθνζκε θαη νκφθεληξε πεξηέξγεηα.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σα νλφκαηά καο ξαςσδηθά ζ’ απηφ ην μχιν, δίρσο θχιια, κήηε ιίβα  

λα ηα κεηαηνπίζεη ζηελ ηχρε ησλ πεδηάδσλ ηεο δσήο…  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Γένο κεγαιχηεξν θαη απ’ ηνλ Κφκνδν κε ηα θαθέκθαηα θσλήεληα 

θαη ζχκθσλά ζνπ κνπ εκπνηείο….[ε ζπλαηζζεκαηηθφ ηξηγκφ.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δθιεθηφηεξα απ’ ηνλ ζπιιαβηζκφ ηεο δηθήο ζνπ δσήο…  
 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Μελ γίλεζαη Μαξθία Ακαδφλα εξπζξή…Έρεη θαη εθείλνο ηνλ 

ηάρπ θαη ηνλ Βνψηε κε ην δηθφ ηνπ πιεπξφ…Πεο φκσο ηη ελέρεη ηνχηε ε πιάθα 

πνπ ζίγνπξα είλαη ηξηηνγελήο, ζε αληηπαξαβνιή κ’ εθείλελ ηνπ Μσπζή… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Δθείλε ρνξεγνχζε ηελ δσή θαη φρη ηελ ζαλή…Ο Κφκνδνο απφ 

εκίζενο κε ξφπαιν έγηλε Θεφο θαη ζηνπ Κέξβεξνπ ηνπο ζηαιαθηίηεο θαη 

ζηαιαγκίηεο ν άξηνο καο επηζπκεί, απφ ιάινλ θαη πειφ λα επηθνιιεζεί…. 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: νβαξνινγείο Μαξθία πσο ηνλ νηζηξφρπζε ε δηθή καο θξηηηθή ε 

αζθεηηθή;[Σελ πιεζηάδεη θαη ζην ζηφκα ηελ θηιεί. Δθείλε ζε άκπσηε ζα 

κεηακνξθσζεί.]  

                                                              -84- 

 

 

 



ΜΑΡΚΗΑ: Γλσξίδεη Έθιεθηε…Γλσξίδεη φηη θάζε θνξά πνπ ελψλεη ηελ 

θαιιφζρεκε θαξδηά ηνπ κε ηελ αηδνηφζρεκή κνπ ζηνιή,  ππνδχνκαη ηελ 

Ρέα πνπ ηνλ Κξφλν γαινπρεί…Γλσξίδεη πσο εζέλα πίζσ απ’ απηφλ έρσ 

θαληαζησζεί…Σελ κάζθα ζνπ ζηα ρείιε κνπ πνπ ζηάδνπλ απ’ ηελ Κξπζηαιιεία 

κνπ πεγή…[Απφ έξσηα γηα ηνλ Έθιεθην θαηαπνληηζηηθή.]  
 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Μελ γίλεζαη πξνθιεηηθή πνιχ, γηαηί ζην Πάλζενλ απ’ ην 

κειαλφκνξθν πηεξφ ησλ επηηχκβησλ ζηειψλ ζα επηκαξκαξσζείο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Έθιεθηε ηη ενξηή ζα έρνπκε κε ζαιακνθχιαθα ηελ Αξγψ θαη ην 

θεγγάξη![Ζ πιάθα ζε πιεζπληηθφ κεγαινθξφλνπ επγελείαο ζα ηνπ θαηαδνζεί.]  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Άζηξα είλαη ηα κάηηα ζνπ Μαξθία θαη ην ηξίην ζνπ θεγγάξη … 

[Αξρίδεη λα ηελ δηαβάδεη.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Νφκηδα Έθιεθηε πσο ην ηξίην κνπ κάηη ήηαλ ε ζειή πνπ αλάκεζα ζηα 

ζηήζε κνπ εκθηινρσξεί…[Σνπ επηδεηθλχεη ηα ζηήζε ηεο.] 
 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Πξέπεη λα ελεκεξψζσ ηνλ Λαίην ελ ηάρεη…[Δίπε ν Έθιεθηνο 

ηξεκψδεο θαη εμαπνιχεηαη εθηφο ζθελήο, αθήλνληαο ηελ Μαξθία 

κνλαζηεξηαθή.] 

 

 

                                                 ΚΖΝΖ ΔΚΣΖ 

 

[Ο Λαίηνο εηζέξρεηαη θάζηδξσο κε ηνλ Έθιεθην σο ζπλνδφ, βαζηψληαο ηελ 

πιάθα ζαλ ην Κνξάλη.] 

 

ΛΑΗΣΟ: Μαξθία έρεηο επίγλσζε φηη ζηα ρέξηα κνπ ηελ Πινπηψληά καο 

θαηαδίθε παξαθξαηψ; Ση ζα πξέπεη κεηαμχ καο λ’ απνθαζηζζεί; 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Πξέπεη ν Κφκνδνο απ’ ηελ εππαξνπζίαζηε ζθέςε καο λα 

δειεηεξηαζζεί…Παιίλζηξεπηνο απ’ ην ινπηξφ ηνπ, ζε θχιηθα ζα ηνπ θαηαδψζσ 

ηεο ςπρήο ηνπ ηνλ αληηθαηνπηξηζκφ, ψζηε ηνλ Γηφλπζν λα ζπδεπρζεί…  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Αλ Μαξθία απ’ ην αληηθάξκαθν ην δειεηήξην ζην ζψκα ηνπ  

απνβιεζεί;[Γηα ηελ κνίξα ησλ ηξηψλ θαίλεηαη λ’ αλεζπρεί.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Θα δηνξίζνπκε ην Νάξθηζζν, ψζηε ν ιαηκφο ηνπ λα παχζεη λα ηνπ 

δίλεη δσή…  
 

ΛΑΗΣΟ: Σφηε ην ζρέδηφ καο αο πινπνηεζεί, δίρσο θακία αλαβνιή… 

 

[Ο Λαίηνο θαη ν Έθιεθηνο απ’ ηεο Μαξθίαο ηελ θιίλε απνρσξεηηθνί. Δθείλε ηελ 

πιάθα ζην δάπεδν ρσξνζεηεί θαη σο Ππζία κε ηα κάηηα ηεο ζε 

απηνζπγθέληξσζε επάλσ ηεο ζα εδξαζζεί.] 
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                                                   ΚΖΝΖ ΔΒΓΟΜΖ 

 

[Ζ Μαξθία, ν Λαίηνο θαη ν Έθιεθηνο ζρεκαηίδνπλ έλα ηξίγσλν γχξσ απ’ ην 

πηψκα ηνπ Κφκνδνπ πνπ έρεη ζ’ έλα θζελφ πακθεγγέο ζηξψκα πεξηηπιηρζεί.] 

  

ΜΑΡΚΗΑ: Απηφ είλαη ην ηέινο φισλ ησλ απηνθξαηφξσλ Έθιεθηε…[Με 

αλαθνχθηζε ηεινινγηθψο ηζηνξηθή.]Μήπσο ζα ’ζειεο ζηνλ ζξφλν ηνπ λα ηνλ 

δηαδερζείο;  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Αλ ζα ’ζεια λα γίλσ θάπνηε Απηνθξάησξ ζα ήηαλ γηα ιφγνπο 

αζπιίαο θαη φρη ππεξνρήο…Ζ εμνπζία Λαηζηξπγφλσλ ζηελ ηήβελλφ ηεο 

πεξηεθηηθή…Ζ απφιπηε εμνπζία κε ηνλ Άδε ζηελ ξίδα ηνπ απφιπηνπ 

ηζνδπλακεί…[Με ζχλεζε θαη ζσθξνζχλε.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Χο ζσζηφο Απηνθξάησξ ζπλνκηιείο, αιιά ην πξφβιεκά καο δελ έρεη 

επηιπζεί…  
 

ΛΑΗΣΟ: Σν ππζαγφξεην ζεψξεκα πνπ ζρεκαηίδνπκε επάλσ απ’ ην λέξηεξφ  

ηνπ ζψκα, ιχζεηο δελ εθρσξεί ζην πξφβιεκα ηεο δηαδνρήο αιιά κφλνλ 

πηζαλνινγεί…[Πξνβιεκαηηζκέλνο θνηηάδεη ην πηψκα, χζηεξα ηελ Μαξθία θαη 

έζραην ηνλ Έθιεθην.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σν εξψηεκά ζνπ ζα ’πξεπε λα ’λαη ην αθφινπζν: πνηνο ηελ 

κεγαιχηεξε πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ θαιχπηεη θαη πνηνη ηηο άιιεο δπν κηθξφηεξεο 

έρνπλ ζπδεπρζεί…[Πξνζαλαηνιηζζείζα ζηνλ Λαίην.]  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Μαξθία ζέηεηο έλα εξψηεκα απφ έλαλ ζηπινβάηε, ρσξίο λα 

ππνινγίδεηο ηνλ λεθξφ σο κηα ηεηξάγσλε ιχζε ηδαληθή…[Με νπδέηεξε δηάζεζε 

γξακκαηηθή.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Απηφο είλαη ν ηεηξαγσληζκφο ηνπ ηξηγψλνπ ˙ φρη ν ππζαγνξηζκφο 

ηνπ…  
 

ΛΑΗΣΟ: Ζ εμνπζία κάζε Μαξθία, πσο έρεη θαη ηελ ηέηαξηε ηεο δηάζηαζε ζην 

βαιάληηφ ηεο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Μπνξεί έλα ηξίγσλν Λαίηε λα έρεη ηέηαξηε πιεπξά θαη δε λεθξή;  

[Με χθνο καζήηξηαο πνπ ππεξζπζζψξεπζε γλψζεσλ δελ επηδεηεί.] 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Σα ηξίγσλα Μαξθία είλαη ζρήκαηα δσληαλά…  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Έρεη θαη ηα έδεζκαηά ηεο ε θάζεκηα πιεπξά. Έλα φκσο ηξίγσλν ζε 

ηεηξάγσλν πνιιαπιαζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, φπσο ε εμνπζία ησλ θνξέσλ ηεο ηνλ 

εγσθεληξηζκφ…[Με γλψζε ελδφκπρε.]   
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ΛΑΗΣΟ: Σφηε φκσο ε κηα πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ καο εκπίπηεη εθείλεο ηνπ 

ηεηξαγψλνπ Μαξθία…Θα ’ρνπκε επηθαλνπνηεζεί ζην πξφζσπν ηεο εμνπζίαο… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Παχζε Λαίηε λα ηαπηίδεηο ηελ πιεπξά ή ηελ φςε ησλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ κε ηα πξφζσπά καο…Δμάιινπ απηά ηα ζρήκαηα επηλνήζεθαλ, γηα ηελ 

κνξθνπνίεζε αθεξεκέλσλ ηδεψλ δίρσο ηξεηο δηαζηάζεηο…  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Δκείο είκαζηε νη δηαζηάζεηο ησλ ηδεψλ Μαξθία ˙ φρη ηα ηξίγσλα, 

ηα ηεηξάγσλα θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο…[Με χθνο δηδαθηνξηθνχ 

πξσηαζιεηή πνπ ’ρεη απνηεικαησζεί.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Έθιεθηε αλ ην ηξίγσλφ καο είλαη ηζφπιεπξν, δελ πθίζηαηαη εληφο ηνπ  

ν Ππζαγφξαο. [Με ηεξή ζέξκε ηνπ αληαπαληάεη.] 
 

ΛΑΗΣΟ: Ννκίδσ Μαξθία πσο επέρνπκε απ’ ηνλ ζησ˙η˙θηζκφ, φπσο θαη ν 

λεθξφο…[Καζαξά δηαπηζησηηθφο.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Απηφ πνπ κε πξνβιεκαηίδεη είλαη πσο ζα βγεη ην ζαξθίνλ ηνπ απ’ ην 

δσκάηηφ ηνπ, ρσξίο λα ην αληηιεθζνχλ νη ιαγνθνηκεκέλνη ηνπ θξνπξνί…  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Γχν ππεξέηεο ηνπ ζα βάινπκε ηάρα ησλ ζθνππηδηψλ ηνπ 

αξρεγέηεο…  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Γελ επέρεη απ’ ηελ αιήζεηα πνιχ…[Με κλεζηπήκνλ γέιην.]  
 

ΛΑΗΣΟ: Καιιίηεξν ζα ’ηαλ ζε πξνάζηεην λα εθηνπηζζεί…[ε ακθηβνιία γηα ην 

νξζφλ ηεο ζθέςεο ηνπ.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Σν εμσηεξηθφ θφλην ελφο θχθινπ αλήθεη ζηελ ζθαίξα ηεο ειεπζεξίαο, 

ελψ ε αθηίλα ηνπ ζηελ Φνπιία Καληλία ηεο θνηλσλίαο…  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Γηα λα είκαζηε ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ ζα πνχκε φηη απεβίσζε απφ 

απνπιεμία…[αλ κηθξφ θαη άηαθην παηδί πνπ θάλεη θάξζα θαη δελ ζέιεη θαλείο 

λα ην πηάζεη ζηα πξάζα.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ζ αδεθαγία θαη ηα κεζχζηα ηνπ ζα ’λαη ε θαιιίηεξε απηνχ ηνπ 

ζαλάηνπ εηθνηνινγία…  
 

ΛΑΗΣΟ: Πνηνο φκσο Μαξθία ζα ηνλ δηαδερζεί ζηελ εμνπζία; 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Έρσ έλαλ ππφςηλ κνπ…[Κνπλάεη κε ππγκή ηελ θεθαιή.]Ο Κφκνδνο 

δελ ηνλ ζθφησζε, αθελφο κελ επεηδή ήηαλ πησρφο θαη έηζη δελ ζα ρεηξαγσγνχζε 

ηελ πεξηνπζία, αθεηέξνπ δε επεηδή ήηαλ Αχγνπζηνο ζην ζηξάηεπκα θαη ζηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ ιφγσ ηεο εθηίκεζεο ζηελ ζνβαξφηεηά 

ηνπ…[Με χθνο ζπκθεξνληνινγηθφ θαη ππνινγηζηηθφ.]   

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Μα πνηνο κπνξεί λα ’λαη ν ζσηήξαο καο;  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Ο Πεξηίλαθαο…. [α ’λα ’λαη ν ζσηήξαο.] 
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ΛΑΗΣΟ: Ο Πεξηίλαθαο…[α ’λα ’λαη ν ζσηήξαο.] 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Οη Γεξκαλνί θαη νη βάξβαξνη ηεο Αλαηνιήο πνιχ ηνλ είραλ θνβεζεί…  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Χο έπαξρνο πνπ είλαη ν Λαίηνο κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ, ηνλ 

Πεξηίλαθα αο επηζθεθζεί θαη αο ηνπ πξνηείλεη ηελ ζέζε ηελ επίδειε θαη ηελ 

ριακπδηθή…[Με πξσηνβνπιηαθή ξνπή.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Αλ παο ζα λνκίδεη φηη ζέιεηο λα δνινθνλεζεί…  
 

ΛΑΗΣΟ: Θα πάσ κε ηνλ Έθιεθην…Πάλησο λα μέξεηο πσο ν ηχξαλλνο Μαξθία 

είλαη πηα λεθξφο…Ζ ζπλεηή δσή ηνπ Πεξηίλαθα, ε κεγάιε ηνπ αμία θαη ε ειηθία 

ηνπ ηνλ θάλνπλ κηα ιενληφκνξθε αγθαιηά ζην ξσκατθφ ιαφ…  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Μπνξεί απ’ ηα ιφγηα ζνπ λα κελ πεηζηεί…Πήγαηλέ ηνπ ηελ πιάθα, σο 

πεηζηήξην ησλ ζρεδίσλ ηνπ Κφκνδνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ…[Αλαβηβάδεη ηελ πιάθα  

απ’  ηνπ λεθξνχ Απηνθξάηνξα ηελ θιίλε θαη ζηνλ Λαίην ηελ παξαδίδεη.]  

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Απηή είλαη κία απ’ ηηο δέθα εληνιέο ηνπ Μσπζή, έζησ θαη αλ δελ 

είλαη γξαπηή…[Μ’ εθιεθηηθηζκνχ χθνο.]  

 

ΜΑΡΚΗΑ: Πάληα ζηα γξαπηά κλεκεία ζα ππάξρνπλ ζηηρνκπζίεο, ζέζθαηα, 

πνηθίιεο εξκελείεο θαη αθνξηζκνί…Ζ γιψζζα εθηφο απ’ ηελ θπβηζηηθή ηεο 

ρξήζε έρεη ηελ άλσζε ή θαη ηελ θαηάδπζή ηεο…Σφζα λνήκαηα θαη ζπλζήκαηα 

ζε θξάζεηο θαη πξνηάζεηο…  
 

ΛΑΗΣΟ: Σα πάληα ηελ απνθσδηθνπνίεζή ηνπο ζα ρξεηαζζνχλ…[Με χθνο 

θιεηδαξά.] 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Λαίηε έρεηο ππφςηλ ζνπ πνηνη είλαη δηνηθεηέο ζηελ Άλσ Παλλφληα 

θαη ζηελ Βξεηαλία, ψζηε κε ην κέξνο καο λα ηνπο πξνζεηαηξηζζνχκε; 

  

ΛΑΗΣΟ:Ο επηίκηνο εβήξνο ζηελ Παλλνλία θαη ν Κιψδηνο Αιβίλνο ζηελ 

Βξεηαλία… 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Αο κελ μεράζνπκε θαη ηνλ Πεζθέλην Νίγξν σο δηνηθεηή ηεο 

πξίαο… 

  

ΛΑΗΣΟ: Ζ ινγηθή κνπ θαη ε ακέξηζηε ζπκπάζεηα πξνο ην πξφζσπφ ηνπ ζε 

ηνχην ζπλαηλεί… 

 

ΜΑΡΚΗΑ: Τπάξρνπλ θαη νη παξεξκελείεο…[ε αηληθηψδε ηφλν πνπ ζε θίγγα 

είλαη αξκνζηήο.] 

 

ΔΚΛΔΚΣΟ: Τπάξρεη θαη ε παξεξκελεία…Πνηνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

απνθψλεζε ηεο πξάμεο Μαξθία;  

 

 

                                                               -88- 

 



ΜΑΡΚΗΑ: ινη καδί… Κφκνδε, ερζξέ ηεο αλζξψπηλεο θπιήο…[αλ αξρέγνλε 

κπζηηθή ηειεηή, ελψ νη άιινη δπν επαλαιακβάλνπλ ηα ιφγηα ηεο ηξηο.] 

 

[Ζ Μαξθία, ν Λαίηνο θαη ν Έθιεθηνο παίξλνπλ απφ έλα θαιάζη ξφδα θαη κ’ επηά 

απφ απηά ξαίλνπλ ην άςπρν ηνπ Κφκνδνπ ζψκα, πξνηνχ αλαρσξήζνπλ απ’ ηελ 

ζθελή φινη καδί.]  

 

                                                                

 

                                                          ΑΤΛΑΗΑ  
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