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Εισαγωγή 
Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στο λόγο που διάλεξα το συγκεκριμένο project ως 
πτυχιακή εργασία.  Παρόλο που βρίσκομαι σε ένα τμήμα που όπως δηλώνει και το 
όνομά του, «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης», ασχολείται κυρίως με τη μουσική, 
ωστόσο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή και με άλλες μορφές 
τέχνης, τις παραστατικές, οι οποίες έχουν άμεση σχέση και με την ίδια τη μουσική.  Η 
αγάπη μου και η ταυτόχρονη ενασχόληση μου με το θέατρο και τη μουσική ήταν το 
βασικό κίνητρο που με οδήγησε σε αυτή την επιλογή. Έτσι, λοιπόν, στόχος μου ήταν 
να συνδυάσω θέατρο και μουσική σε μια παρουσίαση με πυρήνα ένα θέμα που με 
αφορά.   
Με αφορμή το βιβλίο «Φήμη» του γερμανού συγγραφέα Ντάνιελ Κέλμαν, το οποίο 
διασκεύασα, ξεκίνησα το στήσιμο μιας παράστασης με ενεργό το ρόλο της μουσικής.  
Ένα έργο σπονδυλωτό, όπου καθεμιά ιστορία από τις πέντε αποκτά δικό της 
χαρακτήρα λόγω των μουσικών θεμάτων και των επιμέρους μουσικών μοτίβων, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει απόλυτη ισορροπία και συνοχή εξαιτίας της ενιαίας μουσικής 
αισθητικής και των λεπτομερειών που προσφέρει η υπόθεση. 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου Διακουμοπούλου 
Κατερίνα και Νηστικάκη Μιχάλη, που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν τη 
δυνατότητα να δημιουργήσω μια παράσταση, να δοκιμαστώ σε πράγματα που δεν 
έχω ξανακάνει και να γνωρίσω νέες ενδιαφέρουσες πτυχές της τέχνης που δεν είχα 
έρθει σε επαφή πριν. 
Παράλληλα οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές της 
παράστασης, και τους Αθηναίου Σπύρος, Σταυρινόπουλος Λάμπρος, Βαβάτσης 
Δημήτρης, Ανδρέας Ροντίδης, Δελής Τριαντάφυλλος, Νάτζιος Ιάσονας, Alcide 
Uccellacci & Jean-Pierre Rivera, Καραπιδάκη Κλαίρη, Πιτουλίδης Σάκης, Καϊτατζή 
Σόνια-Μαρία, Δημοτικό Θέατρο Θέρμης, Μωραϊτοπούλου Μαίρη, Ιωαννίδου 
Αφροδίτη, Σακαλής Φώτης, Κυριακάκης Γιώργος, διότι χωρίς αυτούς δεν θα είχα 
καταφέρει τίποτα. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές κατά τη διάρκεια της θεατρικής 
διασκευής του μυθιστορήματος στάθηκαν για μένα οι συζητήσεις με τη Νικολέτα 
Βλάχου, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στον θεωρητικό προσανατολισμό του έργου. 
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Συντελεστές 
 
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αϊβαζίδη Σωτηρία 
 
Παίζουν:  
 
Αϊβαζίδη Σωτηρία 
Ανανιάδη Κατερίνα 
Αντωνιάδου Ηλιάνα 
Βλάχου Νικολέτα 
Γεωργουδάκης Χρήστος 
Ζήκας Οδυσσέας 
Μαστρογιάννης Γιάννης  
Πελαγίδου Σοφία 
 
Μουσική: Νιζάμη Μυρτώ 
Συμμετέχουν οι μουσικοί: Βαβάτσικα Άρτεμη, Νιζάμη Μυρτώ 
 
Χειριστής κονσόλας ήχου: Σταυρινόπουλος Λάμπρος 
Χειριστής κονσόλας φώτων: Καπουσούζης Αντώνης 
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Σκηνικά- υλικά αντικείμενα ανά ιστορία 
 
ΦΩΝΕΣ 
Γραφείο 
Καρέκλα 
Καλόγερος 
Αφίσες 
Μπάνερ 
Κινητά για επισκευή 
Κινητό Έμπλινγκ 
Ρούχα όμοια με της αφίσας 
 
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Ι 
Καρέκλες αεροδρομίου 
Βαλίτσες 
Βιβλίο Ελίζαμπετ 
Σημειωματάριο Λέο 
Στυλό  
Βάθρο ομιλίας 
Μικρόφωνο 
Ποτήρια 
Τηλέφωνο Ελίζαμπετ 
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Η ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 
Μπανιέρα 
Τσαλακωμένα χαρτιά 
Καθρέφτης 
Τηλέφωνο Φράιτακ 
Παντόφλες 
Ποτήρι 
Σημειωματάριο 
Στυλό 
Τούφες μαλλιών  
Εισιτήριο 
Διαβατήριο 
Χρήματα 
Πληκτρολόγιο 
Βαλίτσες 
Φακοί 
Λοστός 
Τιμόνι 
Τσιγάρο 
Αναπτήρας 
Γυαλιά ηλίου 
Γυαλιά γιατρού 
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ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ομπρέλα 
Θήκη λάπτοπ 
Τσιγάρο 
Βιβλίο 
Ακουστικά 
Καρέκλες δεξίωσης 
Ποτήρια 
Μικρόφωνο 
Τηλέφωνο Ελίζαμπετ 
 
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΙ 
Γυαλιά ηλίου 
Βαλίτσες 
Κούτες 
Σημειωματάριο 
Στυλό 
Αναπηρικό καροτσάκι 
Όπλα 
Παγκάκι 
Φάρμακα 
Τηλέφωνο Λέο 
Τσιγάρο 
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Αναπτήρας 
Άδειο πακέτο τσιγάρων 
Τράπουλα 
Μπλοκ σημειώσεων 
Λίστα φαρμάκων 
 
Ήχοι που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση 
 
Χτύπημα κινητού τηλεφώνου 
Ηχητικό μήνυμα 
Κατάσταση αεροδρομίου (αναμονή, ανακοινώσεις) 
Χτύπημα τηλεφώνου 
Ήχος απογείωσης 
Ήχος προσγείωσης 
Ήχος τρένου 
Ήχος φρένου τρένου 
Μίζα αυτοκινήτου 
Ήχος  μαχητικού αεροσκάφους 
Χτύπημα τηλεφώνου 
Ήχοι εκρήξεων και βομβαρδισμών 
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Κάτοψη θεάτρου 
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Θέση προβολέων 
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Σε Κίνδυνο 
Με βάση τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σ’ ένα συγγραφέα και το 
δημιούργημά του το έργο αμφισβητεί την ύπαρξη μίας μοναδικής πραγματικότητας. 
Το πραγματικό συγχέεται με το φανταστικό, η ζωή ενός ανθρώπου με την 
αναπαραγωγή της σ’ ένα chat room, το «ποιος είμαι» με το «ποιος λέγεται ότι είμαι». 
Πέντε ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους όπως και οι όψεις της πραγματικότητας, 
αν αυτή τελικά είναι μόνο μία… 
 
1] ΦΩΝΕΣ 
Ο Έμπλινγκ είναι ένας τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών σε μια εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας. Ωστόσο, απεχθάνεται τα κινητά και δεν είχε ποτέ του. Είναι 
παντρεμένος και έχει μια μικρή κόρη. Η ζωή του κυλάει κανονικά -σχεδόν αδιάφορα- 
μέχρι τη μέρα που αποφασίζει να αγοράσει κινητό. Από κάποιο τυχαίο λάθος κατά τη 
διανομή αριθμού, του δίνεται αριθμός που είναι ήδη σε χρήση. Ο αριθμός ανήκει σε 
έναν ηθοποιό, τον Ραλφ Τάνερ. Ο Έμπλινγκ δέχεται επανειλημμένα κλήσεις από 
ανθρώπους που ζητούν κάποιον Ραλφ –δεν ξέρει ότι πρόκειται για τον γνωστό 
ηθοποιό. Όταν ο Ρόγκλερ, συνάδελφός του στο γραφείο, κολλάει μια αφίσα από την 
καινούρια ταινία του Ραλφ Τάνερ, ο Έμπλινγκ συνδέει το όνομα του γνωστού 
ηθοποιού με το όνομα που του ζητάνε στο τηλέφωνο. Γοητεύεται από την ιδέα ότι 
έχει μπει –έστω και με τέτοιο τρόπο- στη θέση ενός τόσο διάσημου ανθρώπου. 
Έκτοτε ανυπομονεί για κάθε χτύπημα του τηλεφώνου και «παίζει τον ρόλο» του 
Ραλφ αντί να εκνευρίζεται με το λάθος. Εντέλει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
αποκαθιστά το λάθος και ο Έμπλινγκ μένει ακόμα να κοιτά ανυπόμονα το κινητό του 
που, πλέον, είναι αφόρητα σιωπηλό… 
 
2] ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Ι 
Σκηνή 1: Στην αίθουσα αναμονής ενός αεροδρομίου, ο Λέο Ρίχτερ, ένας συγγραφέας, 
και η Ελίζαμπετ, σύντροφός του, περιμένουν να επιβιβαστούν. Προορισμός τους είναι 
μια μικρή πόλη της γειτονικής χώρας, όπου ο Λέο πρέπει να παρευρεθεί σε μια 
λογοτεχνική εκδήλωση που γίνεται προς τιμήν του. Η πτήση έχει καθυστέρηση. 
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Σκηνή 2: Η δεξίωση προς τιμήν του Λέο. Μετά το τέλος της ομιλίας του, η Ελίζαμπετ 
λαμβάνει ένα σημαντικό τηλεφώνημα. Καταλαβαίνουμε ότι έχει κάποια θέση με 
αυξημένες ευθύνες και διεθνή εμβέλεια (γίνεται λόγος για ΟΗΕ, κυβερνήσεις και 
Υπουργεία). Ο Λέο Ρίχτερ δέχεται τα συγχαρητήρια και τις ερωτήσεις των 
θαυμαστών του σχετικά με τον τρόπο έμπνευσης των έργων του. Κολακεύεται αλλά 
συγχρόνως τον κουράζει και η επαφή με το κοινό. Προτείνει στην Ελίζαμπετ να 
φύγουν νωρίτερα από την πόλη, να ταξιδέψουν στις Πυραμίδες και να μην 
παρευρεθεί στην εκδήλωση της επόμενης μέρας. 
Σκηνή 3: Στην αίθουσα αναμονής αεροδρομίου με προορισμό την Αφρική. Γίνεται 
πάλι φανερή η αντίθεση ανάμεσα στον αδύναμο χαρακτήρα του Λέο και την ισχυρή, 
δυναμική παρουσία της Ελίζαμπετ. Η Ελίζαμπετ ζητά από τον Λέο να μην την 
χρησιμοποιήσει ως πρότυπο για κάποιο πρόσωπο στις ιστορίες του. 
 
3] Η ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 
Η Ροζαλία είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα στην οποία έχει διαγνωστεί καρκίνος στο 
πάγκρεας. Ζει μόνη της αλλά έχει κόρες και εγγόνια, καθώς και μια ανιψιά, τη Λάρα 
Γκασπάρ, έξυπνη και φημισμένη γιατρό. Αποφασίζει να κλείσει ραντεβού με ένα 
κέντρο ευθανασίας στη Ζυρίχη και να μην περιμένει την αρρώστια να φτάσει στο 
τελευταίο στάδιο. Αυτό το εκμυστηρεύεται μόνο στην Λάρα –αφού έχει κλείσει το 
ραντεβού με το κέντρο ευθανασίας- η οποία μάταια προσπαθεί να την μεταπείσει. 
  Γίνεται φανερό από νωρίς στην ιστορία αυτή πως η Ροζαλία είναι ένα δημιούργημα, 
ένα μυθοπλαστικό πρόσωπο του οποίου δημιουργός είναι ο Λέο Ρίχτερ. Ο 
συγγραφέας είναι παρών σε όλη τη διάρκεια της σκηνής και συνδιαλέγεται κανονικά 
με το δημιούργημά του σε χρόνο παράλληλο με τη δράση της ιστορίας. Η Ροζαλία 
ζητά επανειλημμένα από τον Λέο να αλλάξει την ιστορία έτσι ώστε να γιατρευτεί και 
να μην πεθάνει. Παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς του, ο Λέο εκπληρώνει την 
επιθυμία της. Μάλιστα, δεν την απαλλάσσει μόνο από την φρικτή αρρώστια –όπως 
θα ήθελε να έκανε κάποιος και για τον ίδιο, αν βρισκόταν στην θέση της Ροζαλίας- 
αλλά την κάνει και νέα. Η ύπαρξη της Ροζαλίας όμως πάλι ξεθωριάζει, αφού η 
ιστορία στο σημείο αυτό τελειώνει. 
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4] ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο Μόλβιτς εργάζεται ως υπάλληλος σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Ταξιδεύει 
για μια παρουσίαση για την προώθηση της εταιρείας του και βρίσκεται να μένει στο 
ίδιο ξενοδοχείο με τον Λέο Ρίχτερ, τον οποίο θαυμάζει. Κατά τύχη πέφτει πάνω του 
μόλις φτάνει εκεί και ενθουσιάζεται. Θέλει να τραβήξει την προσοχή του Λέο, έτσι 
ώστε να αποτελέσει πηγή έμπνευσής του και να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο στην 
κατασκευή κάποιου χαρακτήρα στα επόμενα βιβλία του. 
  Ο τρόπος ομιλίας του είναι γρήγορος και το λεξιλόγιό του γεμάτο από αγγλικές 
λέξεις που προέρχονται από το χώρο του internet και των forums. Καθώς συστήνεται 
στο κοινό, αποκαλύπτει ότι αυτός είναι υπεύθυνος για το λάθος που έγινε με τους 
αριθμούς τηλεφώνου του Έμπλινγκ και του Ραλφ Τάνερ και πως αυτός ήταν ο λόγος 
που το αφεντικό του τον υποχρέωσε να αναλάβει τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Στην 
προσπάθειά του να κεντρίσει το ενδιαφέρον του Λέο γίνεται φορτικός και τον 
ακολουθεί παντού. Ο συγγραφέας τον αγνοεί φανερά. 
 
5] ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΙ 
Ο Λέο και η Ελίζαμπετ αντί για τις Πυραμίδες βρίσκονται τελικά σε καταυλισμό των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε εμπόλεμη ζώνη της Αφρικής. Ο Λέο παρουσιάζεται και 
δρα με ασυνήθιστη ωριμότητα και υπομονή, κάτι που παραξενεύει την Ελίζαμπετ. 
Σύντομα διαπιστώνει πως αυτό που ζει υπερβαίνει την πραγματικότητα, αφού 
συνυπάρχει με τη Λάρα Γκασπάρ, την αγαπημένη ηρωίδα των μυθιστορημάτων του 
Λέο. Του ζητά απαντήσεις για όλα όσα συμβαίνουν κι εκείνος αποχωρεί χωρίς να 
δώσει επαρκείς και λογικές εξηγήσεις. Πραγματικότητα και φαντασία έχουν 
συμφυρθεί και τα όρια είναι πιο δυσδιάκριτα από ποτέ. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο 
συγγραφέας, ο οποίος αφήνει το κοινό του να κρίνει, αν αυτό που είδαν- διάβασαν 
ήταν ή όχι μια ιστορία. 
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ΓΙΑΤΙ «ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ»; 
Η επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου είχε σκοπό την πρόκληση ερωτηματικών στο 
θεατή ακριβώς όπως το ίδιο το έργο. 
Αρχικά αναζητείται το υποκείμενο. Ποιος είναι αυτός που βρίσκεται «σε κίνδυνο»; 
Είναι κάποιος από τους χαρακτήρες του έργου; Η Ροζαλία; Ο Λέο Ρίχτερ; Η 
Ελίζαμπετ; Ο Μόλβιτς; Γιατί; 
Η Ροζαλία βρίσκεται σε κίνδυνο,, καθώς απειλείται με ανυπαρξία. Αλλά τι είδους 
ανυπαρξία; Βιολογική ή μυθοπλαστική/λογοτεχνική; Ο Λέο Ρίχτερ βρίσκεται σε 
κίνδυνο όταν κάποιος απειλεί την δημιουργία του ή όταν δεν μπορεί να αντιληφθεί τη 
διάκριση ανάμεσα στη συγγραφική και την «ανθρώπινή» του υπόσταση; Η Ελίζαμπετ 
βρίσκεται σε κίνδυνο επειδή βρίσκεται σ’ έναν κόσμο που δεν θέλησε και χωρίς να 
ρωτηθεί (αυτόν της μυθοπλασίας) ή επειδή δεν μπορεί να διακρίνει τα όρια των δύο 
κόσμων; Ο Μόλβιτς βρίσκεται άραγε «σε κίνδυνο»; Αντιλαμβάνεται την 
πραγματικότητα ενιαία ή πολυπρισματικά, όπως τα διαφορετικά forum στο διαδίκτυο; 
Γιατί θέλει να μπει σε μια ιστορία του Λέο Ρίχτερ; Μήπως ο κίνδυνος είναι κοινός για 
τους δύο αυτούς; Ο κίνδυνος να δίνουν περισσότερη σημασία στη «λάθος» 
πραγματικότητα. 
Μπορεί όμως ο κίνδυνος να μην αφορά (μόνο) τα πρόσωπα του έργου. «Σε κίνδυνο» 
μπορεί ακόμα να βρίσκεται ακόμα να βρίσκεται η ίδια η πράξη της γραφής ή η ίδια η 
πραγματικότητα. Ή ακόμα ο ίδιος ο θεατής, που καλείται να κρίνει μόνος του τι είναι 
πραγματικότητα και ποια είναι τα όριά της –αν υπάρχουν. 
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ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
βασισμένο στο μυθιστόρημα Φήμη του Ντάνιελ Κέλμαν 
 
1] Φωνές 
Πρόσωπα: Έμπλινγκ (τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών, έχει οικογένεια) Ηχογραφημένες φωνές Ρόγκλερ Χώροι: Δουλειά (Γραφείο με υπολογιστή) Σπίτι (Κούτα ΙΚΕΑ, συσκευασία/κουτί τηλεφώνου)  
Σβηστά φώτα. Fade in. Χτύπημα τηλεφώνου. Μπαίνει ο Έμπλινγκ στη 
σκηνή. Σπίτι. 
Ε: (απαντά διστακτικά) Παρακαλώ;  
Φ1: Ραλφ, Ραλφ; Γιατί δε με πήρες τηλέφωνο;  
Ε: Εεε… Πήρατε λάθος… 
Φ1: Ω, με συγχωρείτε! 
Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. 
Φ2: Ραλφ! Τι γίνεται; Πού χάθηκες εσύ, ρε μαλάκα; 
Ε: Λάθος! (Το κλείνει εκνευρισμένος) 
Παίρνει βαθιά ανάσα και καλεί στην Εξυπηρέτηση Πελατών. 
Φ3Επ:  Εξυπηρέτηση Πελατών. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; 
Ε: Γεια σας. Μου έχετε δώσει αριθμό που χρησιμοποιείται και από 
άλλο συνδρομητή σας. (Με τσαμπουκά) 
Φ3Επ:   Μα σας το ξαναείπα, κύριε, αυτό είναι αδύνατο να έχει 
συμβεί. Υπάρχουν ένα σωρό… 
Ε: …ασφαλιστικές δικλείδες, ξέρω! Αλλά μου τηλεφωνούν και 
ζητούν… Ακούστε, είμαι τεχνικός. Ξέρω ότι σας παίρνουν συνεχώς 
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τηλέφωνο άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα. Εγώ, όμως, είμαι από τον 
ίδιο τομέα. Ξέρω πως… 
Φ3Επ:  Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα προωθήσω την 
περίπτωσή σας στους αρμόδιους. 
Ε:    Και μετά; Τι θα γίνει μετά; 
Φ3Επ:  Μετά θα δούνε. Αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδια γι’ αυτό. Χαίρετε. 
 
Στη δουλειά κάνει διάλειμμα. Τρώγοντας ακούει τα μηνύματά του. 
 
Ηχ1Κόρη: Γεια μπαμπά! Θα έρθεις να με πάρεις σήμερα από το 
μπαλέτο. Η μαμά δεν μπορεί. Τελειώνω στις 20.00!  
Ε: Καλά από πότε χορεύει η μικρή…; 
Ηχ2Κάρλα: (αισθησιακά) Ραλφ, μαύρα μάτια κάνουμε να σε δούμε, 
πού είσαι χαμένος; Πάρε με όταν μπορέσεις! 
 
Ο Έμπλινγκ μουρμουρίζει και ξεκινάει να δουλεύει. Χτυπά το 
τηλέφωνο. 
 
Ε: Εμπρός; 
Φ4: Έλα Ραλφ! Θα τα πούμε τον επόμενο μήνα; Θα είσαι στο 
Φεστιβάλ του Λουκάρνο, έτσι; Χωρίς εσένα δε θα τα βγάλουν πέρα, 
τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες. 
Ραλφ, τι λες; 
Ε: Μάλλον θα είμαι. 
Φ4: Το Λουκάρνο μπορεί να μας βοηθήσει πολύ, όπως η Βενετία 
πριν από τρία χρόνια. Κατά τ’ άλλα; Η Κλάρα;  
Ε: Ναι-ναι-ναι… Όλα καλα. 
Φ4: Κουφάλα! Δεν το πιστεύω! 
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Ε: Ούτε κι εγώ! 
Φ4: Συναχωμένος είσαι; Ακούγεσαι κάπως περίεργα… 
Ε: Τώρα πρέπει να… κανονίσω κάτι. Θα σε ξαναπάρω. 
Φ4: Καλά, χαχα, εσύ δεν πρόκειται ν’ αλλάξεις ποτέ. 
Μπαίνει ο Ρόγκλερ. 
Ρ:  Γεια σου Έμπλινγκ. Όλα καλά; 
Ε: Φυσικά. (Μετά από λίγο) Τι είναι αυτό που κολλάς;  
Ρ: Η αφίσα για το «Ξίφος και φωτιά». Το bonus της εβδομάδας 
είναι εισιτήρια για την πρεμιέρα. Αα, παίζει κι ο Ραλφ Τάνερ. 
Καλούτσικος ηθοποιός. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, Έμπλινγκ! 
Ε: Επίσης! 
Χτυπάει το τηλέφωνο. 
Ε: Ναι; 
Φ5: Ραλφ; 
Ε: Ναι; 
Φ5: Τι κάνεις τώρα; (γέλια) Παίζεις μαζί μου; 
Ε: Ποτέ δε θα έκανα τέτοιο πράγμα.  
Φ5: Κρίμα! 
Ε: Έχεις δίκιο. Εδώ που τα λέμε θα… Πολύ θα μου άρεσε να… 
Φ5: Ναι; 
Ε: …έπαιζα μαζί σου. 
Φ5: Πότε; 
Ε: (σκέφτεται) Απόψε. Πες εσύ ώρα και μέρος. Εγώ θα είμαι εκεί.  
Φ5: Τώρα μιλάς σοβαρά; 
Ε: Μάντεψε! 
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Φ5: Στο Πανταγκρυέλ. Στις εννιά. Τραπέζι κλείνεις εσύ. 
Ε: Σύμφωνοι.  
Φ5: Το ξέρεις ότι είναι τρέλα αυτό που πάμε να κάνουμε; 
Ε: Και ποιος ενδιαφέρεται; 
Φ5: (Γέλιο) 
 
Επιστροφή στο σπίτι. Ανήσυχος, σκεφτικός, λυπημένος. 
Χτυπάει το τηλέφωνο. 
Φ5: (βραχνιασμένη, με λυγμό) Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. 
Ε: Αν ήξερες. Είχα μια φριχτή μέρα σήμερα. 
Φ5: Μην αρχίζεις τα ψέματα! 
Ε: Γιατί να σου πω ψέματα; 
Φ5: Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας της! Τα έχετε με την Κάτια! Τώρα 
τα ξαναβρήκατε; (παύση) Παραδέξου το τουλάχιστον! 
Ε: Λυπάμαι… 
Φ5: Αηδίες! Δε λυπάσαι καθόλου! 
Ε: Εδώ που τα λέμε μπορεί και όχι. Η Κάτια είναι απίστευτη.  
Φ5: (Τσιρίδες, κλάμα) Αυτό θα μου το πληρώσεις ακριβά! Δε θα 
περάσει έτσι αυτό, να το ξέρεις! Κάθαρμα!  
Ε: Ηρέμησε. (κοφτά) Δεν είχε μέλλον και το ξέρεις και η ίδια πολύ 
καλά. 
Μουσική. 
Ο Έμπλινγκ με το κινητό περιμένει. Δίλημμα. Σκοτάδι.  
 
Στη δουλειά ο Έμπλινγκ κοιτάζει διαρκώς το κινητό του.  
Ρ: Έι, δεν το κόβεις πια να κοιτάζεις το κινητό σου όλη την ώρα; 
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Ο Έμπλινγκ τινάζεται τρομαγμένος και το βάζει στην τσέπη του. 
 Μέχρι πριν λίγο καιρό δε μου ‘θελες κινητό και τώρα δεν κάνεις 
βήμα χωρίς αυτό. Χαλάρωσε λίγο! 
Ο Ρόγκλερ διστάζει λίγο μια στιγμή. 
Μην το πάρεις στραβά. Αλλά ποιος να σε πάρει εσένα τηλέφωνο; 
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2] Σε κίνδυνο 
Πρόσωπα: Λέο Ρίχτερ (συγγραφέας περίπλοκων διηγημάτων) Ελίζαμπετ (κοπέλα του Λέο, γιατρός χωρίς σύνορα) Πρέσβυς Μόλβιτς Κοινό Χώροι: Αεροδρόμιο (βίντεο) Αίθουσα δεξιώσεων   1ο video 
 
Αεροδρόμιο, αναμονή, κάθονται ο Λέο Ρίχτερ και η Ελίζαμπετ 
 
Λέο: Ένα μυθιστόρημα χωρίς κεντρικό ήρωα! Το διανοείσαι; 
Σύνθεση, περάσματα, κορύφωση, αλλά χωρίς πρωταγωνιστή, χωρίς 
ήρωα απ’ την αρχή μέχρι το τέλος. 
Ε: Ενδιαφέρον! (κουρασμένα) 
Λέο: Γιατί έχουμε πάλι καθυστέρηση; Χθες πάλι τα ίδια είχαμε, μα τι 
κάνουν, γιατί συμβαίνει διαρκώς αυτό το πράγμα; 
Ε: Εεε… Συμβαίνει… 
Λέο: Είδες αυτόν εκεί απέναντι; Μοιάζει με σκύλο σηκωμένο στα δυο 
του πόδια! Αλλά από πού προέρχονται όλες αυτές οι καθυστερήσεις; 
Γιατί δεν μπορεί κανείς, έστω έτσι, για δοκιμή, μια φορά μόνο, γιατί 
δεν μπορούνε να πετάξουνε μια φορά στην ώρα τους; 
Ε:  (βαθιά ανάσα) 
Λέο: Εσύ λες ότι αυτά τα αεροπλάνα είναι σίγουρα; Θέλω να πω, το 
ξέρεις ότι είναι παλιά αεροσκάφη που τους πούλησαν οι Ευρωπαίοι. 
Σ’ εμάς δεν τ’ αφήνουν πια να πετάξουν, δεν είναι και κανένα 
μυστικό, έτσι δεν είναι; 
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Ε: Όχι. 
Λέο: Ορίστε; 
Ε: Όχι, δεν είναι μυστικό. 
Λέο: (Τρίβει το μέτωπό του, ξεροβήχει, ανοίγει το στόμα κι έπειτα το 
ξανακλείνει. Φυσά τη μύτη του με θόρυβο, κοιτά την Ελίζαμπετ με 
υγρά μάτια.) Αυτό τώρα ήταν αστείο; 
Ε: (παύση) Καλύτερα να κάνεις πρόβα την ομιλία για την αυριανή 
σου διάλεξη. Μέχρι και ο Πρέσβης θα έρθει, αφού είναι προς τιμήν 
σου. 
Λέο: Αυτό θα έπρεπε να μου το είχαν πει από πριν, δεν επιτρεπόταν 
να με καλέσουν. Κανόνες δεν υπάρχουν;  
Ε: Εεε; 
Λέο: Δεν μπορούν να με καλούν αν δεν υπάρχει ασφάλεια! Αυτή η 
γυναίκα εκεί απέναντι –την είδες;– κάτι γράφει. Γιατί; Τι να γράφει; 
Αλλά πες μου, αστεία το είπες, αυτά τα αεροπλάνα δεν είναι στ’ 
αλήθεια επικίνδυνα, έτσι δεν είναι; 
Ε: Όχι, όχι, μη φοβάσαι. 
Λέο: Τώρα το λες για να με καθησυχάσεις. (Παύση) 
 Είμαι φριχτός. Έτσι δεν είναι; 
Ε: Τέλος πάντων. 
Λέο: Είμαι εντελώς ανυπόφορος!  
Ε: (Κουνά το κεφάλι της) 
Λέο: Αν μου πεις ότι θέλεις να γυρίσεις, θα σε καταλάβω. Και βέβαια 
θα γυρίσω κι εγώ. Δεν θα μπορούσα να το αντέξω χωρίς εσένα. Έτσι 
κι αλλιώς όλα αυτά ήταν ένα λάθος. Ποτέ δε θα έπρεπε να είχα 
δεχτεί, τι βλακεία! Θες να γυρίσουμε; Αμέσως τώρα; 
Ε: Σε παρακαλώ. Μόνο ένα τεταρτάκι. Σταμάτα να μιλάς, σε 
παρακαλώ.  
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Οff Ελίζαμπετ (ενώ δείχνουμε πότε τον Λέο πότε τον χώρο) 
Ε: Τι μ’ έπιασε τώρα; Γιατί του μίλησα έτσι; Αλλά κι αυτός με έβγαλε 
εκτός εαυτού. Ήθελα να ήξερα τι σκεφτόταν όταν δέχτηκε την 
πρόσκληση για το ταξίδι! Είναι καλό, είπε, να γυρίζεις τον κόσμο, να 
εκτίθεσαι σε κινδύνους. Τι φαντάζεται δηλαδή; Ποτέ στη ζωή του 
δεν κινδύνεψε, χωρίς βοήθεια δεν μπορεί ούτε τα κορδόνια του να 
δέσει, φοβάται τις αράχνες και τα ταξίδια με αεροπλάνο. Να τος, 
έβγαλε πάλι το σημειωματάριο. Ποιος ξέρει τι γράφει πάλι! Ίσως 
ασχολείται με την αγαπημένη του ηρωίδα, τη Λάρα Γκασπάρ. 
Αναρωτιέμαι αν θα ήθελε να είναι μαζί μου, αν δεν της έμοιαζα τόσο. 
(Ίδια ηλικία, ίδιο χρώμα μαλλιών, ίδιο επάγγελμα…) 
(κανονικά, απευθυνόμενη στο Λέο): Γύρω από τη μορφή σου υπάρχει 
μια ενέργεια που δεν μ’ αφήνει να κοιτάξω αλλού… 
Λέο: (Την κοιτάζει, κλείνει το σημειωματάριο και ετοιμάζονται και οι 
δύο να κατευθυνθούν στην πύλη επιβίβασης.) Έτσι μπορεί να 
προχωρήσει. Δύο άνθρωποι ταξιδεύουν μαζί. Εκείνη έχει 
πραγματικές ∙ αυτός είναι μεμψίμοιρος και ανυπόφορος. Η Λάρα 
Γκασπάρ και ο καινούριος της εραστής. Ζωγράφος. Αλλά… (παύση) 
Αλλά ξέρει ότι έχει να κάνει με μια μεγαλοφυΐα. Παρ’ όλα αυτά. 
Ε: Οι πύλες άνοιξαν. Φεύγουμε! 
 
Τέλους 1ου video 
 
 
 
Δεξίωση 
 
(Ο Λέο τελειώνει την ομιλία του και ο κόσμος χειροκρατάει με 
ενθουσιασμό. Επικρατεί βαβούρα και γίνονται χειραψίες.) 
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Πρέσβης: Συγχαρητήρια, κύριε Ρίχτερ! Μεγάλη μας τιμή να μιλήσετε 
εδώ. Μα πού βρίσκετε τις ιδέες σας; 
Λέο: Στην μπανιέρα, κύριε Πρέσβη!  
(Χτυπάει το τηλέφωνο της Ελίζαμπετ κι εκείνη απομακρύνεται για να 
μιλήσει.) 
Πρ: Αα, ενδιαφέρον! Μάλιστα… 
(Η Ελίζαμπετ στο τηλέφωνο σε μια άκρη) 
Ε: Τους είπες ότι είμαστε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα; 
Τηλ: Ναι, αλλά ο ΟΗΕ δεν μπορεί να βοηθήσει. Μάλλον θα πρέπει να 
εμπλακεί η κυβέρνηση, Ελίζαμπετ. (Στη δεξίωση) 
Ατ1: Κύριε Ρίχτερ, πού βρίσκετε όλες αυτές τις ιδέες; 
Λέο: Μπανιέρα. (με κλειστά τα μάτια) 
Ατ1: Και γράφετε… 
Λέο: …πάντα το απόγευμα. 
(Η Ελίζαμπετ στο τηλέφωνο) 
Ε: Ναι, αλλά η εμπλοκή της κυβέρνησης θα δυσκολέψει τα 
πράγματα… 
Τηλ: Γιατί; Εσύ δεν είχες κάτι πάρε-δώσε με τον Γενικό Γραμματέα 
κάποιου υπουργείου; 
Ε: Ναι, με έναν από τους χειρότερους.  
Τηλ: Από τους χειρότερους ή όχι, όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα 
πράγματα, εσύ είσαι ο μοναδικός σύνδεσμος που διαθέτουμε. Να 
ετοιμάζεσαι για Αφρική το συντομότερο. Τα λέμε. 
(Στη δεξίωση) 
Ατ2: Ξέρετε, Λέο, το μυθιστόρημά σας με την ηλικιωμένη και το 
ταξίδι της στο Ελβετικό Κέντρο Ευθανασίας το διάβασα όσο 
ταξίδευα από το Μέρμπα στο Ντορτμουντ, στο τρένο. 
Λέο: Ενδιαφέρον. 
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( Ο Λέο κατευθύνεται προς την Ελίζαμπετ και ξαφνικά τον σταματάει 
ο Μόλβιτς. Φωτίζονται και φαίνεται ότι μιλάνε, αλλά δεν ακούμε τι 
λένε. Παίζει μουσική. Έπειτα ακολουθεί βαβούρα και ο Λέο πηγαίνει 
στην Ελίζαμπετ.) 
Λέο: Δεν μπορώ άλλο! Ξέρεις πόσες φορές με ρώτησαν σήμερρα πού 
βρίσκω τις ιδέες μου; Δεκατέσσερις. Εννέα φορές αν γράφω το πρωί 
ή το απόγευμα. Και κάποιος μού είπε οχτώ ολόκληρες φορές σε ποιο 
ταξίδι του διάβασε κάτι δικό μου… (Σκέφτεται και του έρχεται η ιδέα)  
Θα δραπετεύσουμε! 
Ε: Τι; 
Λέο: Αύριο δε θα πάω στη δεξίωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου. 
Απλούστατα, θα εξαφανιστώ. Θα πάρουμε το αεροπλάνο για τις 
πυραμίδες. Πάντα ήθελα να τις δω. 
Ε: Ωραία, αλλά… 
Λέο: Τι; Δεν επιτρέπεται να αποφεύγεις τους κινδύνους! 
Ε: Τους κινδύνους…; Ναι… (με έκπληξη και απορία) 
 
2Ο video 
Αεροδρόμιο, αναμονή. 
 
Λέο: Τι θα μου κάνουν δηλαδή; Μήνυση; (διστακτικά) Θα 
μπορούσαν; Δηλαδή… Θεωρητικά… Θα μπρούσαν να μου κάνουν 
μήνυση; 
Ε: Μη φοβάσαι. Δε θα μπεις φυλακή. 
Λέο: Είναι όπως τότε… όταν κάναμε κοπάνες. 
Ε: Αφού δεν έκανες ποτέ σου κοπάνα. 
Λέο: Κι εσύ πώς το ξέρεις; 
Ε: Έχεις κάνει; 
Λέο: Ο καθένας έχει κάνει. 
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Ε: Ναι, αλλά εσύ; 
(παύση) 
Λέο:  Για να είμαι ειλικρινής, οι Πυραμίδες και όλα αυτά δε με 
ενδιαφέρουν. Εγώ απλώς γράφω. Δημιουργώ. Για να είμαι ειλικρινής, 
δε θέλω να δω τίποτα. 
Ε: Κι εγώ δε θέλω να μπω σε κάποια ιστορία. 
Λέο: (Την κοιτάζει) 
Ε:  Μη μου φτιάξεις κανένα πορτρέτο. Μη με βάλεις σε καμιά ιστορία. Αυτή είναι η μοναδική χάρη που σου ζητάω.  Λέο: Μα, έτσι κι αλλιώς, δε θα ήσουν εσύ! Ε: Εγώ θα ήμουν. Ακόμα και αν δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι. Και το ξέρεις πολύ καλά.                   
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3] Η Ροζαλία πηγαίνει να πεθάνει 
 Πρόσωπα: Ροζαλία, Λέο Ρίχτερ, γιατρός, Λάρα Γκασπάρ,, πωλητής εισιτηρίων, μυστηριώδης οδηγός, κόσμος στα ΜΜΜ, νέα Ροζαλία Χώροι: Ιατρείο, σπίτι Ροζαλίας, εκδοτήριο, (αεροπλάνο και τρένο με ήχους), ταξί, είσοδος Κέντρου Ευθανασίας   Στο Ιατρείο  
Έχει προηγηθεί συζήτηση. 
 
Γ: Θέλετε σίγουρα να μάθετε την αλήθεια; (διστακτικά) 
Ρ: Ναι. (Με αποφασιστικότητα) 
Γ: Ο καρκίνος στο πάγκρεας είναι ανίατος. Να ξέρετε ότι το τέλος θα 
έρθει σύντομα. (παύση) Τα καλά νέα είναι ότι οι δυνατοί πόνοι 
έρχονται στο εντελώς τελευταίο στάδιο. 
 
Σπίτι Ροζαλίας 
 
Ρ: Εντάξει, δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία με καρκίνο... 
Γιατί να μη συντομεύσω τα πράγματα; Θα πάρω. 
ΤηλΦρ: Σύλλογος "Το διαμέρισμα του Θανάτου". Είμαι ο κύριος 
Φράιτακ, πώς μπορώ να σας βοηθήσω; 
Ρ: Καλημέρα σας. Ενδιαφέρομαι να κλείσω ένα ραντεβού. Τι 
διαδικασίες χρειάζεται να ακολουθήσω; 
ΤηλΦρ: Είναι πολύ απλό. Η διεύθυνσή μας είναι η Lowenstrasse 183, 
Ζυρίχη. Ο Αριθμός φαξ είναι 3785478136, στον οποίοο θα μας 
στείλετε μόνο τα ιατρικά σας ντοκουμέντα και αμέσως μετά κάποιος 
ψυχίατρος θα συζητήσει μαζί σας για να εξετάσει αν έχετε σώας τας 
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φρένας. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε με φαξ την αίτηση μέλους 
του συλλόγου και αμέσως μόλις μας τη στείλετε συμπληρωμένη, θα 
μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού. Είναι...; (διστάζει) 
Είναι...επιβεβλημένο να βιαστούμε; 
Ρ: Ναι, το συντομότερο δυνατό. 
ΤηλΦρ: Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν τις διαδικασίες. 
 
Η Ροζαλία ξαπλώνει, αλλά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Στριφογυρίζει και 
είναι ανήσυχη. 
Ρ: (εκλιπαρώντας) Έλεος! Σε παρακαλώ, κάνε κάτι να αλλάξει αυτή η 
κατάσταση! 
Λέο: Ροζαλία, αυτό βρίσκεται έξω από τις δυνάμεις μου. Δεν μπορώ. 
Ρ: Φυσικά και μπορείς! Δική σου είναι η ιστορία. 
Λέο: Ναι, αλλά μιλάει για την τελευταία σου διαδρομή. αν δε μιλούσε 
γι' αυτό, δε θα είχα τι να πω για σένα. Η ιστορία... 
Ρ: Θα μπορούσε να είχε πάρει μια άλλη τροπή! 
Λέο: Δεν ξέρω άλλη. Όχι για σένα. 
 Εξακολουθεί να στριφογυρίζει ανήσυχα στο κρεβάτι. Ώσπου 
αποκοιμιέται. Σβήνουν τα φώτα. 
 
Ανοίγουν φώτα. Βρίσκονται καθισμένες και συνομιλούν η Ροζαλία με 
τη Λάρα Γκασπάρ. 
Ρ: Είχα σκεφτεί να μην το πω σε κανέναν. Είσαι η μοναδική, Λάρα, 
που το ξέρεις. Ούτε καν στις κόρες μου δεν το είπα. Δε θέλω περιττές 
συγκινήσεις. 
Λάρα: Μα, θεία... Είναι τρέλα αυτό που πας να κάνεις.  
Ρ: Μα γιατί το λες αυτό; Εσύ, η Λάρα Γκασπάρ, η έξυπνη γιατρός, δε 
με καταλαβαίνεις; Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. 
Λάρα: Και γιατί να την επιταχύνεις;  
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Ρ: Τέλος, Λάρα. Την απόφασή μου την πήρα. Έχω ήδη κλείσει το 
ραντεβού με το κέντρο ευθανασίας. Σήμερα κιόλας πετάω για 
Ζυρίχη. 
Λάρα: Γιατί θεία...; (κλάματα, αναφιλητά, αγκαλιές) 
Σβήνουν φώτα. 
 
Στο αεροδρόμιο. 
Ρ: Γεια σας. Θα ήθελα ένα απλό αεροπορικό εισιτήριο για Ζυρίχη 
απόψε. 
Πωλ: Κυρία μου, απλό είναι ακριβότερο. Κλείστε μετ' επιστροφής. 
Ρ: Καλά. 
Πωλ: Επιστροφή πότε; 
Ρ: Όποτε να 'ναι. 
Πωλ: Δε θα σας το πρότεινα. Αν πάρετε το φθηνότερο εισιτήριο, δεν 
μπορείτε να αλλάξετε την επιστροφή. Σκεφτείτε το. Πότε θα θέλατε 
να επιστρέψετε; 
Ρ: Δε θέλω να επιστρέψω.  
Πωλ: Αλλά όμως θα θελήσετε να επιστρέψετε... 
Ρ: Ίσως να πάρω καλύτερα την απλή πτήση.  
Πωλ: Την επιστροφή μπορώ να την αφήσω ανοιχτή. Θα είναι όμως 
πιο ακριβό.  
Ρ: Ακριβότερο και από την απλή πτήση; 
Πωλ: Δεν υπάρχει τίποτα ακριβότερο από την απλή πτήση. 
Ρ: Μα είναι λογικό αυτό; 
Πωλ: Παρακαλώ; 
Ρ: Είναι παράλογο! 
Πωλ: Κυρία μου... (καθαρίζει το λαιμό του) Δεν καθορίζω εγώ τις 
τιμές. Δεν έχω ιδέα πώς καθορίζονται. Ρωτήστε το κομπιούτερ. Κι 
εγώ το κομπιούτερ ρωτάω. Όλοι το κομπιούτερ ρωτάνε. Έτσι είναι. 
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Ρ: Πάντα έτσι ήταν με τις τιμές; 
Πωλ: (κουνάει το κεφάλι) 
Ρ: Θα κλείσω λοιπόν την απλή μετάβαση. 
Πωλ: Είστε σίγουρη; 
Ρ: Απολύτως. 
Πωλ: Διακεκριμένη; 
Ρ: (το σκέφτεται) Οικονομική! 
Πωλ: Ορίστε. 
Ρ: Ευχαριστώ! 
Παίρνει το εισιτήριο. Το κοιτάζει. 
Ρ: Δεν υπάρχει καμία ευκαιρία; Αφού στο χέρι σου είναι! Άσε με να 
ζήσω! 
Λέο: Δε γίνεται! Ροζαλία, αυτό που συμβαίνει εδώ με σένα το έχεις 
βάλει εσύ σκοπό. Γι' αυτό σε δημιούργησα. Θεωρητικά θα μπορούσα 
ίσως να επέμβω, αλλά τότε πια δε θα είχε κανένα νόημα! Με λίγα 
λόγια, δεν μπορώ. 
Ρ: Βλακείες! Πολυλογίες! Κάποτε θα έρθει και σένα η σειρά σου, και 
τότε θα εκλιπαρείς κι εσύ όπως εγώ. 
Λέο: Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο!  
Ρ: Και τότε δε θα καταλαβαίνεις γιατί για σένα δεν μπορεί να γίνει 
κάποια εξαίρεση. 
Λέο: Δεν μπορείς να τα συγκρίνεις αυτά τα δύο. Εσύ είσαι το 
δημιούργημά μου κι εγώ είμαι... 
Ρ: Ναι; 
Λέο: Εγώ είμαι πραγματικός. 
Ρ: Και λοιπόν; 
Λέο: Δείξε μου εμπιστοσύνη. Δε θα πονέσει. Αυτό τουλάχιστον 
μπορώ να το φροντίσω, στο υπόσχομαι. Η ιστορία μου... 
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Ρ: Συγγνώμη, αλλά να τη βράσω την ιστορία σου. Και σίγουρα δε θα 
είναι ούτε καν καλή. 
Ο Λέο θυμωμένος δεν της απαντάει. 
 
 
Σβήνουν τα φώτα.  
Ήχος απογείωσης. 
Ήχος προσγείωσης. 
 
Ρ: Τι, φτάσαμε κιόλας; 
Άτ1: (κουνάει κεφάλι) Βασιλεία. 
Ρ: Τι; 
Ατ1: Ομίχλη στη Ζυρίχη (νευριασμένος). Κάναμε αναγκαστική 
προσγείωση στη Βασιλεία. 
Ρ: (σαστισμένη προς τον Λέο) Τι είναι αυτό; Επενέβης για να 
διακόψω το ταξίδι; 
Λέο: (χαμηλόφωνα) Μα Ροζαλία, έχεις καρκίνο, θα πεθάνεις έτσι κι 
αλλιώς. Αν διακόψεις το ταξίδι σου, δε σημαίνει κιόλας ότι θα σωθείς.  
Ρ: Θα μπορούσε να γίνει μία άλλου είδους ιστορία. Σ' αυτές τις δύο 
εβδομάδες θα μπορούσα να ανακαλύψω τη ζωή.  
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4] Μια συμβολή στη συζήτηση 
 
Πρόσωπα: Μόλβιτς, Λέο 
Χώρος: Ξενοδοχείο, πιο συγκεκριμένα: αυλή του ξενοδοχείου, δωμάτιο 
του Μόλβιτς και αίθουσα συνεδριάσεων 
 
 
Ήχος βροχής. Ο Λέο βρίσκεται στη σκηνή με μια ομπρέλα. Καπνίζει. 
Εμφανίζεται φορώντας φούτερ ζακέτα με κουκούλα, με άγαρμπο 
περπάτημα, ο Μόλβιτς.  
 
Μόλβιτς: Πω ρε δικέ μου! Σοβαρά τώρα; Ο Λέο Ρίχτερ;! 
Λέο: Ναι, εγώ είμαι. 
Μόλβιτς: Το βιβλίο σας! (Χτυπάει το δάχτυλο) Πού λέτε ότι διάβασα; 
(Τον πιάνει λόξιγκας) Τρένο, Μόναχο-Βρυξέλλες! Εστιατόριο! 
Φτάνουμε, και το βιβλίο έχει τελειώσει.  
Ο Λέο τον κοιτάζει. Κάνει να φύγει, αλλά γυρνάει πάλι πίσω, νευρικός 
και μαγκωμένος.  
Μόλβιτς: Έχει ακριβώς ακριβέστατα το σωστό μέγεθος! Ξεκινάς 
Μόναχο, αρχίζεις διάβασμα. Μόλις φτάνεις Βρυξέλλες, τέρμα. 
Ταιριάζει γάντι! Είχα ένα σεμινάριο για UMTS.  
Λέο: Εντυπωσιακό. 
Μόλβιτς: Πού τις βρίσκετε τις ιδέες; 
Λέο: (Κάνει πάλι να φύγει, κοιτάζει πάνω, κάτω, μετά τον Μόλβιτς) 
Στη μπανιέρα. 
Μόλβιτς: Τι λε ρε μάστορα! Γαμιστερά! Σοβαρά τώρα; 
Λέο: Ειλικρινά. 
Μόλβιτς: Τριφασική φάση. Άκου λέει στη μπανιέρα!  
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Παύση. Ακουγεται η βροχή που δυναμώνει. Καπνίζουν και οι δύο. 
Μόλβιτς: Και τώρα γράφετε κάτι; Τι κάνει η Λάρα Γκασπάρ, η 
ηρωίδα σου; Να μιλάμε καλύτερα στον ενικό;  
Λέο: (πετάει το τσιγάρο) Πρέπει να μπω πάλι μέσα.  
Μόλβιτς: Τι δουλειά έχεις εσύ σ’ αυτό το ξενοδοχείο of all places; 
Λέο: Διάλεξη.  
Μόλβιτς: Ε;  
Λέο: Ο εκδοτικός οίκος Kunst  κάνει μια ημερίδα λογοτεχνίας και με 
έκλεισαν μέσω του ατζέντη μου. Εγώ το σκέφτηκα, γιατί όχι, δυο-
τρεις μέρες στην εξοχή. Αλλά δεν κάνει άλλη δουλειά απ’ το να 
βρέχει. (Κοιτάζει τον Μόλβιτς σαν να φταίει αυτός) Να βρέχει!  
Γυρνάει απότομα και φεύγει. 
Μόλβιτς: (Ακίνητος στο σώμα. Κουνάει απλώς το κεφάλι του με 
απορία.)  Πω, δικέ μου! Δεν το πιστεύω! 
Φεύγει και ο Μόλβιτς.  
Σβήνουν φώτα. Μουσική που ταιριάζει στο στιλ του Μόλβιτς.  
 
Ο Μόλβιτς στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. 
Μόλβιτς: Εδώ πρέπει να τα πάρω από την αρχή. Να πω ότι είμαι 
πατημένος φαν του φόρουμ. Δυνατή ιδέα. Νορμάλ τύποι σαν εμένα, 
σαν εσένα, που ρίχνουν δούλεμα στους σταρ και λένε ιστορίες: η 
απόλυτη ιδέα, γαμάτο, εξιτάρει τους πάντες, και από πάνω τους 
κάνει και κοντρόλ, να ξέρουν ότι τους σκανάρουμε και ότι δεν 
μπορούν να φέρονται κι εγώ δεν ξέρω σαν τι. Περίληψη 
προηγουμένων: 
Το username μου molwitt, το ξέρετε κι από άλλα φόρουμ. Ποστάρω 
πολύ συχνά στο supermovies αλλά και σε siteάκια συζητήσεων κι αν 
πέσω και σε τίποτα blogger που αραδιάζουν μούφες στιλάκι 
σπαμάρισμα, τη λέω και σ’ αυτούς. Κωδικός χρήστη mollwitt 
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σταθερά. Στη real life (την αληθινή ζωή, ε;) καβαντζάρω 35, πάρα 
πολύ ψηλέας, και γαμώ τους αδύνατους. Καθημερινές, γραβατούλα, 
υποχρεωτικόν, λόγω γραφείου, ας όψεται το σκατομεροκάματο, κι 
εσείς δεν πάτε πίσω. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, αν θες να 
πραγματοποιήσεις το meaning of your life. Στην περίπτωσή μου, 
γράψιμο, αναλύσεις, παρατηρήσεις, συζητήσεις: my opinions στα 
πολιτιστικά, στα κοινωνικά και τα πολιτικά. 
Δουλεύω στα κεντρικά μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, γραφείο 
δια δύο με τον Λομπενμάγιερ, που τον μισώ όσο άνθρωπος δεν έχει 
μισήσει άνθρωπο, ισόβια εγγύηση. Να τα τεζάρει το σκουλήκι, κι αν 
υπάρχουν και χειρότερα, τότε να του ‘ρθουν αυτά αντί για το 
τεζάρισμα, κι αν υπάρχουν και πιο χειρότερα, τότε αυτά αντί για τ’ 
άλλα. Γιατί είναι, κυρίες και κύριοι, ο χαϊδεμένος του αφεντικού. 
Μπαίνει, βγαίνει,  work all the time και διάλειμμα μόνο για να 
κοζάρει προς την πλευρά μου και να μου την πει. Όπως τις προάλλες 
που με κάρφωσε στο boss για το μπέρδεμα με τους αριθμούς των 
τηλεφώνων. Σιγά το mistake! Άσε που ήταν και πολύ καρμικό. Άκου 
να δεις ο δικός σου! Εκεί που σχολίαζα στο φόρουμ για το αν τελικά 
ο Ραλφ Τάνερ τα έχει ακόμα με την Κάρλα ή αν έχουνε split up μετά 
την τελευταία του ταινία «Ξίφος και φωτιά» (άκου τίτλο για ταινία 
ρε μαν!), μπερδεύτηκα κι έδωσα τον αριθμό κινητού του Ραλφ σ’ 
έναν τύπο, πώς τον λέγαν να δεις, Έμινγκ, Έμπλινγκ; Κάπως έτσι ρε 
δικέ μου.   Οκέι, οκέι, οκέι, γκάφα, συμφωνώ, αλλά να με στείλει μετά 
και στην άλλη άκρη, για εκπροσώπηση, λέει, της εταιρείας, 
παρουσιάσεις στα αγγλικά και δεν ξέρω κι εγώ τι, ε, μεγάλη τιμωρία 
δικέ μου!  
Βέβαια, δε λέω, αν δεν ερχόμουν εδώ, δε θα ‘πεφτα πάνω στο Λέο 
Ρίχτερ. Μεγάλε! Στο ίδιο κτίριο με το Λέο Ρίχτερ, δημιουργό της 
Λάρας Γκασπάρ. Ο τύπος που κανόνιζε τι θα έβλεπε και τι θα έκανε. 
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Να του δίνεις το χέρι, είναι σχεδόν σαν να το δίνεις στ… -τώρα  
καταλαβαίνετε, ρε, περί τίνος πρόκειται; Αν κάποιος είναι τόσο πολύ 
«Ίντερνετ» όπως εγώ, τότε ξέρει ότι –πώς να το πω τώρα; Λοιπόν, 
ξέρει ότι η πραγματικότητα δεν είναι το παν. Ότι υπάρχουν μέρη που 
δεν πηγαίνεις με το σώμα σου. Μόνο με τη σκέψη σου και παρ’ όλ’ 
αυτά βρίσκεσαι εκεί. Να συναντήσω τη Λάρα Γκασπάρ. This is 
possible! Σ’ ένα story. Ο Λέο χρησιμοποιούσε, λέει, αυτά που έβλεπε. 
Τυπάδες που συναντούσε, events που του είχαν συμβεί. Ε, ναι, ρε, 
μπορούσε τότε να χρησιμοποιήσει κι εμένα. Γιατί δηλαδή; Καλύτερη 
ήταν η άλλη η γριέντζω, η, πώς τη λένε, η Ροζαλία, που πήγε μέχρι 
την Ελβετία για να πιει το κώνειο; Να, θα μπορούσα κι εγώ να 
εμφανιστώ σ’ ένα story –στην ουσία δεν είναι και τίποτα 
διαφορετικό από το να μπεις σ’ ένα chat room. Transformation! 
Διακτίνιση γι’ αλλού. Σε μια ιστορία θα ήμουν κάποιος άλλος, αλλά 
και ταυτόχρονα εγώ ο ίδιος. Στον ίδιο κόσμο όπως η και Λάρα.  
Με πιάνετε; Αυτόν τον τύπο τον πάω τέζα και θέλω να μπω σε μια 
ιστορία του. Πρέπει να με γνωρίσει καλύτερα. Πρέπει να τραβήξω 
περισσότερο την προσοχή του. Ή να γίνουμε buddies ή …φτάνει 
τέλος πάντων να με προσέξει. Ολόκληρη η κωλοζωή μου, όλοι αυτοί 
οι καβγάδες με τη μαμά, ο άθλιος boss και το παλιοτόμαρο ο 
Λομπενμάγιερ: ίσως υπάρχει τελικά λύτρωση! Αύριο… Αύριο, θα έχω 
πολλές ευκαιρίες. Βέβαια η σκατο-presentation μου τα χαλάει μετά 
αλλά οπωσδήποτε θα του ζητήσω ένα lunch όταν ξεμπερδέψω. 
Πρέπει να με προσέξει, έχω να του πω… 
Σβήνει το φως, καθώς ο Μόλβιτς ξαπλώνει για ύπνο. 
 
Στη δεξίωση  
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Από το σημείο της δεύτερης ιστορίας, «Σε κίνδυνο»: Ο Λέο 
κατευθύνεται προς την Ελίζαμπετ και ξαφνικά τον σταματάει ο 
Μόλβιτς. Φωτίζονται και αυτή τη φορά ακούμε τη συζήτησή τους. 
 
Μόλβιτς: Ε, μαν, πού είσαι; Δεν ήτανε να κάνουμε μαζί ένα lunch; 
Έχω να σου πω ένα σωρό πραγματάκια. Απίστευτες ιστορίες. 
Σίγουρα θα σου χρειαστούν. Έχω ζήσει πολλά εγώ.  
Λέο: (Ξεροβήχει, προσπαθώντας να τον αποφύγει.) 
Μόλβιτς: Έεε, τι γίνεται με το lunch;  
Λέο: Δεν μπορώ.  
Μόλβιτς: Αργότερα; (Σιωπή) Μ’ ακούς; Θα ρθεις στην presentation;  
Λέο: Δύσκολο. Έχω πολλές δουλειές. Με συγχωρείς.  
 
Φεύγει γρήγορα προς την Ελίζαμπετ. 
 Σβήνουν τα φώτα. 
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5] Σε κίνδυνο ΙΙ 
 
Πρόσωπα: 
Λέο, Ελίζαμπετ, Λάρα Γκασπάρ, Μύλνερ, Ρέμπενταλ, Κλάρα 
Ρόντεργκοτ, Ρότμαν (εκτός από τον Λέο είναι γιατροί) 
Χώρος: 
Αφρική, καταυλισμός Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
 
 
Ο Λέο κάθεται πάνω σε κασόνι και παρατηρεί τους υπόλοιπους, οι 
οποίοι μεταφέρουν διάφορα κουτιά. Πού και πού γράφει στο 
σημειωματάριό του. 
Λέο: Αυτό εκεί είναι αληθινό όπλο; Εκείνο εκεί που κρατάει ο άντρας 
απέναντι, να, αυτός εκεί, τον βλέπετε; Αληθινό είναι; 
Μύλνερ: Εσείς τι λέτε; 
Λέο: Αφήστε με να σας βοηθήσω. (Του αρπάζει το κιβώτιο από τα 
χέρια και το πετά με δύναμη παραδίπλα) Έχετε διαβάσει Χέμινγουεϊ; 
Εγώ τον σκέφτομαι συνεχώς εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να δουλέψετε 
χωρίς να σκέφτεστε τον Χέμινγουεϊ; 
Μ: (απότομα) Ναι. Έτσι νομίζω. 
Ήχος αεροπλάνου. 
Λέο: Όμως αυτό (δείχνοντας στο βάθος τους οπλισμένους άντρες και 
το αεροπλάνο) είναι ακριβώς σαν να έχει βγει από ένα από τα βιβλία 
του.  
Ρέμπενταλ: Μη δείχνετε, σας παρακαλώ! 
Λέο: Τι; 
Ρέμπ: Μη δείχνετε με το δάχτυλο. 
Μύλν: Θα μπορούσαν να θυμώσουν. Και αυτό σίγουρα δεν το θέλετε.  
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Λέο: Μα αφού είναι δικοί σας. 
Ελιζ: Λέο, σε παρακαλώ!  
Λέο: Μα αφού… 
Ελίζαμπετ: Σταμάτα τώρα! Όταν δέχτηκα να έρθεις μαζί μου, μου 
υποσχέθηκες πως δε θα δημιουργήσεις κανένα πρόβλημα.  
Ήχος αεροπλάνου. 
Λέο: Κοίτα! Να πέσεις με το αεροπλάνο εδώ! Αυτό θα ήταν κάτι 
διαφορετικό. Κάνει καλό στη βιογραφία σου! Χαμένος στην Αφρική… 
Η Ελίζαμπετ σηκώνει τους ώμους της. 
 
Εμφανίζονται η Ρίντεργκοτ, ο Ρότμαν και η Λάρα Γκασπάρ. 
Συγχρόνως χτυπάει το κινητό του Λέο και πηγαίνει παραδίπλα να 
μιλήσει (δεν τον ακούμε). 
 
Ρίντεργκοτ: Ρίντεργκοτ (η Ελίζαμπετ ξαφνιάζεται καθώς της δίνει 
το χέρι). Κλάρα Ρίντεργκοντ, Ερυθρός Σταυρός. Χαίρομαι που 
ήρθατε.  
Ελίζαμπετ: Κι εγώ χαίρομαι που σας γνωρίζω. 
Ρότμαν: Ρότμαν. Από την UN PRO FOR. Η κατάσταση είναι εντελώς 
ρευστή. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε 
την παρουσία μας. 
Η Ελίζαμπετ δίνει το χέρι της στον Ρότμαν, αλλά κοιτάζει περίεργα 
εδώ και ώρα τη Λάρα Γκασπάρ, η οποία ταξινομεί φάρμακα. 
Λέο:  (ξαφνικά) Το βραβείο Έλμιτς Κάρνερ.  
Τον κοιτούν όλοι με απορία. 
Ελίζαμπετ: Ορίστε; 
Λέο: Θέλουν να μου απονείμουν το βραβείο Έλμιτς Κάρνερ, και 
θέλουν να τους πω αν δέχομαι. Τους είπα ότι τέτοιες ώρες δεν 
μπορώ να σκέφτομαι τέτοιες ανοησίες.  
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Ελίζαμπετ: Και; 
Λέο: Ξέρω κι εγώ… Μάλλον θα το δώσουν τώρα σε κάποιον άλλο. 
Δεν μπορώ τώρα να σκοτίζομαι για τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να 
με έχουν μπερδέψει με κανέναν άλλο, που νοιάζεται μόνο για 
βραβεία και διακρίσεις. 
Ο Λέο χαμογελά στη Λάρα Γκασπάρ κι εκείνη ανταποδίδει το 
χαμόγελο. Η Ελίζαμπετ το βλέπει αυτό.  
Ρότμαν: Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με την ταξινόμηση των 
φαρμάκων. Εδώ έχω και την λίστα από την UNPROFOR… 
Ελίζαμπετ: Μια στιγμή. Από πού κι ως πού UNPROFOR;  
Ρότμαν: Ορίστε; 
Ελίζαμπετ: Η UNPROFOR ήταν στη Γιουγκοσλαβία. Ο στρατός 
ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει άλλο όνομα εδώ, στην 
Αφρική.  
Ρότμαν: (Παύση) Τότε… μάλλον θα έκανα λάθος… (Γελά αμήχανα) 
Θα ξέρω για ποιον δουλεύω, έτσι δεν είναι; 
Ελίζαμπετ: Και για ποιον δουλεύετε; 
Ρότμαν: (εντελώς μπερδεμένος) … (ακούγονται κανονιοβολισμοί, 
επικρατεί αναστάτωση, αναβοσβήνουν τα φώτα) 
Μέσα στην ταραχή βρίσκονται δίπλα δίπλα η Ελίζαμπετ με τη Λάρα. 
Ελίζαμπετ: Δε συστηθήκαμε ακόμα. Είμαι η Ελίζαμπετ. (Δίνοντας το 
χέρι της) 
Λάρα: (Δίνει το χέρι) Με συγχωρείτε. Χαίρω πολύ. Είμαι η Λάρα 
Γκασπάρ. 
Ελίζαμπετ: Είστε η… (Τρίβει το μέτωπό της μπερδεμένη) Μα εσύ 
δεν… 
Λάρα: …είναι μεγάλη ιστορία. Μπερδεμένη. Ολόκληρη η ζωή μου 
αποτελείται από περίπλοκες ιστορίες.  
Ρότμαν: Παράξενο πόσο μοιάζετε οι δυο σας! 
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Λάρα: Νομίζετε; 
Η Ελίζαμπετ βγαίνει έξω μπερδεμένη κι ανήσυχη. 
Μετά από λίγο έρχεται κι ο Λέο.  
 
Ελίζαμπετ: Όλα αυτά δε συμβαίνουν στην πραγματικότητα, έτσι δεν 
είναι; 
Λέο: Εξαρτάται από τον ορισμό. (Ανάβει τσιγάρο) Πραγματικότητα. 
Αυτή η λέξη σημαίνει τόσα πολλά, που δε σημαίνει απολύτως τίποτα. 
Ελίζαμπετ: Γι’ αυτό έχεις τόση αυτοπεποίθηση. Τόσο ψύχραιμος και 
ώριμος σε όλες τις καταστάσεις. Αυτή εδώ είναι η δική σου εκδοχή, 
είναι η κατάσταση, όπως τη δημιούργησες εσύ. Από το ταξίδι μας 
τότε κι από ό,τι γνωρίζεις για τη δουλειά μου. Και φυσικά είναι και η 
Λάρα παρούσα. 
Λέο: Η Λάρα βρίσκεται όπου βρίσκομαι κι εγώ.  
Ελίζαμπετ: Το ήξερα ότι θα το έκανες. Το ήξερα ότι θα 
εμφανιζόμουν σε κάποια από τις ιστορίες σου! Ακριβώς αυτό το 
πράγμα δεν ήθελα!  
Λέο: Κάθε στιγμή, σε μια ιστορία βρισκόμαστε. (Τραβά μια ρουφηξιά 
από το τσιγάρο και φυσά τον καπνό) Ιστορίες μέσα σε ιστορίες μέσα 
σε ιστορίες. Ποτέ σου δεν ξέρεις πότε τελειώνει η μία και πότε 
αρχίζει η άλλη! Στην πραγματικότητα η μία εισχωρεί μέσα στην άλλη. 
Μόνο στα βιβλία είναι ξεκάθαρα χωρισμένες μεταξύ τους. 
Ελίζαμπετ: Όμως αυτό με την UNPROFOR δεν έπρεπε να σου 
συμβεί. Τη λέξη «έρευνα» την έχεις ακοστά; 
Λέο: Δεν είμαι τέτοιου είδους συγγραφέας.  
Ελίζαμπετ: Μπορεί. Κι εγώ θα σε παρατήσω.  
(Παύση. Έντονα βλέμματα.) 
Λέο: Αλλά όχι τώρα. Όχι σ’ αυτήν την ιστορία.  
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Ελίζαμπετ: Στην πραγματικότητα πάντως δεν υπήρχε περίπτωση 
να αρνηθείς βραβείο. Και μάλιστα το «Έλμιτς Κάρνερ». Δώσ’ μου 
τσιγάρο. 
Λέο: Ήταν το τελευταίο μου. 
Ελίζαμπετ: Και δεν μπορεί να γίνει κάτι; 
Λέο: (Κουνάει το κεφάλι του αρνητικά) Όχι, που να πάρει η ευχή! Και 
χρειάζομαι επειγόντως μερικά ακόμη, είμαι τρομερά νευρικός.  
Ο Λέο απομακρύνεται από τη σκηνή. 
Η Ελίζαμπετ πλησιάζει πάλι τους Λάρα, Ρότμαν, Μύλνερ και 
Ρέμπενταλ. Οι άντρες παίζουν χαρτιά και η Λάρα κρατά σημειώσεις 
για τα φάρμακα.  
Μύλνερ: Μερικές φορές μοιράζει αυτός (δείχνει τον Ρότμαν), μερικές 
φορές εμείς, ύστερα κοιτάμε τα χαρτιά μας και μας λέει ποιος 
κέρδισε. Τι σόι παιχνίδι είναι αυτό; 
Ελίζαμπετ: (Ανασηκώνει κουρασμένα τους ώμους για να δείξει ότι 
δεν ξέρει.) Ο Λέο πού είναι αλήθεια; 
Μύλνερ: (με έντονη απορία) Ο ποιος; 
Ελίζαμπετ: ( του ρίχνει συγκαταβατικό βλέμμα χωρίς να του 
εξηγήσει. Παγώνουν τα πρόσωπα της σκηνής και η Ελίζαμπετ 
απευθύνεται στο κοινό.)  Έτσι κάνουν, έτσι το βάζουν στα πόδια 
όταν είναι να αναλάβουν ευθύνες. Μόλις πριν από λίγη ώρα ήταν 
πίσω από το καθετί και πανταχού παρών και εν τω ουρανώ άνω και 
εν τη γη κάτω, σαν δευτεροκλασάτος θεός, και τώρα πια δεν υπάρχει 
η δυνατότητα να του ζητήσεις εξηγήσεις.  
 
Ξεπαγώνουν τα άτομα πάνω στη σκηνή.  
Λάρα: Φτάνει για απόψε! (κλείνοντας το μπλοκ της) Ας κοιμηθούμε! 
Αύριο μας περιμένει δύσκολη μέρα. 
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Η Ελίζαμπετ ξαπλώνει και κλείνει τα μάτια της. 
 
Αλλαγή στο φωτισμό.  
Εμφανίζεται ο Λέο. (Ως ηθοποιός και όχι ως ρόλος. Εναλλακτικά, τα 
παρακάτω θα μπορούσαν να ειπωθούν από όλους τους ηθοποιούς της 
παράστασης.) 
 
Λέο: Αν αυτό εδώ ήταν κάποια ιστορία, τότε θα συνέβαινε 
οπωσδήποτε κάτι και αυτό το κάτι θα ήταν πολύ σοβαρό, κι αν δε 
γινόταν κάτι σοβαρό, τότε δε θα ήταν ιστορία.  
 
Χαμηλώνουν κι άλλο τα φώτα. Προβολέας μόνο στην Ελίζαμπετ που 
κοιμάται. Χτυπάει τηλέφωνο, αυτή δεν αντιδράει. Σβήνουν τελείως τα 
φώτα. 
 
ΤΕΛΟΣ 
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