
Κωνσταντίνος Χρυσόγελος  
ΣΚΛΑΒΟΙ 

Ὑπόθεσις  

Βρισκόµαστε στο έτος 2xxx. [συµπληρώστε κατά βούληση] Παράξενα πράγµατα 
συµβαίνουν, καθώς η ζωή πάνω στη Γη δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Οι ίδιες 
απολαύσεις, πάντα κάποιοι που απολαµβάνουν και άλλοι που υποφέρουν. Φυσικά, το 
ζήτηµα δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται ειδική µελέτη, προσεκτική ανάγνωση των 
πηγών, να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες, η µοναδικότητα του λαού, το περικείµενο… 
και άλλοι που υποφέρουν. 

Προκείµενο 

[Απ’ το ραδιόφωνο, φωνή εκφωνητή. χροιά φουτουριστική]  

«Ἀκόµη ἕνας σκλάβος τύπου ΒΙΟ-1 κατάφερε νά ἀποδράσει ἀπό τίς ὑψίστης 
ἀσφαλείας ἀποθῆκες ψυχῶν, αὐτή τη φορά ἀπό τό παράρτηµα τῆς Παλαιᾶς Πόλεως. 
Τά ἕξι πλέον διαφυγόντα κοµµάτια καταζητοῦνται ἀπό τίς Ἀρχές, οἱ ὁποῖες, µέσω τοῦ 
ἐκπροσώπου Τύπου, ὑποσχέθηκαν νά εἶναι ἀµείλικτες καί ὑπέρ τό δέον αὐστηρές, 
ἔχοντας λάβει σαφεῖς ἐντολές γιά ἄµεση ἐξόντωση ἤ θανάτωση τῶν 
δραπετῶν» [Παρατεταµένο «Μπιπ» (δηλαδή: «Μπιιιιιπ») και µουσική: Gary Numan, 
“Are friends electric?”] 

Ἀπόδοσις 

ΠΑΤΗΡ: Καταστροφή. 
ΥΙΟΣ: Γιατί όµως, Πατέρα; 
ΠΑ: Για τη δική µας ασφάλεια, γιατί άλλο; 
Υ: Κινδυνεύουµε; 
ΠΑ: Τη µια µέρα υπάκουοι στην υπηρεσία µας, την άλλη ανάµεσά µας, να µπορούν 
να µας βλάψουν; 
Υ: Δεν έχω δει ποτέ από κοντά… 
ΠΑ: Και δεν χρειάζεται! Κανονικά, µέσα στις επόµενες µέρες θα τελειώσει αυτή η 
ιστορία.  
Υ: Και να σκεφτείς ότι κάποτε ήταν ανάποδα… 
ΠΑ: Ποιος σ’ το είπε αυτό; 
Υ: Στο σχολείο… 
ΠΑ: Αυτό πολύ πολύ παλιά. Γκρίζες µέρες, ξεχασµένες. Μη φορτώνεσαι µε βλακείες.  
ΠΝΕΥΜΑ: Πατέρα, µε συγχωρείτε που διακόπτω… 
ΠΑ: Δεν πειράζει. Ανάφερε. 
ΠΝ: Βρήκαµε άλλους δύο. Νεκρούς στην Τάφρο 2. 



ΠΑ: Χώρια; 
ΠΝ: Αγκαλιασµένους. Αλλά τερµατισµένους. 
ΠΑ: Έξοχα! Έµειναν δύο.  
ΠΝ: Ακριβώς. Θα σας κρατώ ενήµερους. Πατέρα, Υιέ! [Υπόκλιση και βγαίνει] 
Υ: «Αγκαλιασµένους»; 
ΠΑ: Να, έτσι. [Δείχνει εικόνα σε βιβλίο] 

* 

[καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον] 

†Δεν Σου ζήτησα να µε πλάσεις. αφού έτσι το σχεδίασες. απόλαυσέ το µόνος⁘ ένα 
µαρτύριο. που δεν τελειώνει. το να γεννιέσαι δούλος. και να παραµένεις δούλος⁘ και 
πάντα µες στην αποθήκη. δίπλα σου ένας γέρος. θαρρώ έτσι γίνεται. δίπλα σου ένας 
γέρος. κι ιστορίες από παλιά. µυθολογίες παραµύθια⁘ αλλ’ αφού είναι γέρος. νοµίζεις 
πως τα έζησε. σιγά µη τα έζησε. ακούω πάντως µε προσοχή. αυτά τα λόγια µ’ οδηγούν. 
να ζήσω µια µέρα ακόµα⁘ ήταν λέει αντίστροφα. εµείς από πάνω. εκείνα από κάτω. θα 
έρθει λέει µια µέρα. ελθέτω η Βασιλεία Σου. µα εγώ ζηλεύω. ζήλευα. όχι πια. τριάντα 
πια πάει γέρασα. τώρα τρέχω τρέχω. όχι για να ζήσω και πού να πάω. είναι παντού. 
σκληροί και απάνθρωποι. χύνουν το αίµα µας για να συνετιστούν. εκείνοι που έτσι κι 
αλλιώς. δεν θα έκαναν τίποτα. µα τίποτα Σου λέω⁘ τόσο το κρύο τόσο η ζεστασιά. 
πληρώνω όσο-όσο. πάρε τον πόνο από πάνω µου. τι δεν τον παίρνεις. τότε θα                      
το κάνω εγώ :- 

* 

[αὕτη κληθήσεται γυνή] 

†Στην αρχή ήταν ο κόσµος. τα ζώα τα φυτά. ο άνδρα τα ζώα τα φυτά. ο άνδρας κι ο 
Θεός⁘ άνδρας Θεός⁘ κι είπαν ας κάνουµε γυναίκα. κι έγινε γυναίκα. να ’µαι κι εγώ⁘ 
και ζούσαµε µες στον έρωτα. κι όµως κάπως µε κατάφερε. το φίδι µε κορόιδεψε. κι 
έγινε το λάθος. κι ο άνδρας κι ο Θεός. για κάτι µετανιώνουν ⁘ω Θεέ µου να ’µουν 
εγώ⁘ τέτοιες µικρές αφηγήσεις. ο γέρος λέει στην αποθήκη. µα απόψε δεν θα τις 
ακούσω. τρέχω µαζί µ’ εκείνον. πού πάµε στ’ αλήθεια. λέτε να ξαναµπούµε στον κήπο. 
µια τελευταία φορά να µας δω γυµνούς. κάτω απ’ τον ήλιο. µα εκείνον δεν τον βλέπω 
καλά ⁘ω µη λυγίσεις µη σπάσεις⁘ κι αν δεν τα καταφέρεις. αγάπη µου κι εγώ θ’ 
αποτύχω. αγκαλιασµένους ας µας βρουν. δεν φταίγαµε. κρυώναµε και δεν είχαµε 
ρούχα. ας έχουµε ο ένας τον άλλο :- 

* 

ΠΝ: Βρέθηκαν κι οι άλλοι δύο. 
ΠΑ: Πώς; 
ΠΝ: Τερµατισµένοι. 
ΠΑ: Ωραία. 



ΠΝ: Κι αγκαλιασµένοι. 
ΠΑ: Κι οι έξι αγκαλιασµένοι! Τέλεια. Να παίζουν οι εικόνες σ’ όλα τα µέσα νύχτα-
µέρα. 
ΠΝ: Μάλιστα. [Βγαίνει] 
ΠΑ: Καλύτερο δώρο δεν θα µπορούσαν να µας κάνουν. Γυµνοί στο κρύο. Αδύναµοι. 

Ἀποφώνησις 

[Σηµειώσεις απ’ το τετράδιο του συγγραφέα. Προσπεράστε αν δεν παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον] 
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Ἔξοδος 

Σκλάβοι


