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ΜΠΑΜΠΑ ΣΚΟΤΩΣΑ ΚΑΙ ‘ΓΩ
(ΘΕΑΤΡΙΚΟ-ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ)

Πληρ. Ιωάννης Ζώχιος izochios@in.gr

ΠΡΟΣΩΠΑ:
-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Πλανητάρχης)

-ΤΖΟΫ (Γιος)
-ΡΟΟΥΖ (Η Γραµµατέας)

-ΣΑΜΙΟΥΕΛ (Στρατηγός-Μελαψός)
-ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ  (Ιερέας υψηλής βαθµίδας)

-ΒΙΚΤΟΡΙΑ  (Σύµβουλος)

Στο εξωτερικό του κτιρίου υπάρχει δαντελωτή επιγραφή: «Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ». Στο
εσωτερικό  µια µεγάλη αίθουσα-γραφείο,  εξοπλισµένη µε µέ- σα της σύγχρονης τεχνολογίας,
ανάλογο γραφείου ενός Προέδρου µιας υπερ- δύναµης. Ιδιαίτερα: Περίπου σε κεντρικό σηµείο
υπάρχει υπερυψωµένο ένα κουβούκλιο σε τρία επίπεδα. Μέσα στο κάθε ένα αναβοσβήνουν
φωτάκια των διακοπτών που µόνο ο Πρόεδρος µπορεί να χειριστεί, προκειµένου να κατά-
στρέψει τµήµατα ή όλη τη γη. Στο πρώτο επίπεδο έχει πινακίδα «ΤΟΠΙΚΟΣ», στο δεύτερο
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ» και στο τρίτο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ». Πάνω σε κάθε επίπεδο υπάρχουν
θρησκευτικά σύµβολα ανάλογου µεγέθους. Στη γωνία, στηµένη αυτόµατη κάµερα ώστε µε µια
απλή εντολή να στέλνει  εικόνα στα δορυφορικά δίκτυα. Στους τοίχους κρέµονται
φωτογραφίες µε τα πλέον σύγχρονα όπλα. Κυκλικά, πίσω από τον ηµιδιαφανή τοίχο του
γραφείου, υπάρχει εσωτερικός  διάδροµος που οδηγεί σ’ άλλα δωµάτια και σκάλα για  πάνω
όροφο. Το παράθυρο, πίσω από την πολυθρόνα του Προέδρου, βλέπει σε απέραντο πάλκο.

Πρωί, παίζει απαλή µουσική, έξω µισοσκόταδο. Ο Πρόεδρος όρθιος πίσω απ’ το γραφείο του,
η Σύµβουλος ΒΙΚΤΟΡΙΑ µπροστά. Ο Ιερέας ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ  κινείται µε ευλάβεια δίπλα απ’ το
κουβούκλιο µε τους διακόπτες πολέµου, ευλογεί. Ρίχνει µατιές προς τους πίνακες και δίνει το
σύνθηµα για έναρξη της εργασίας. Φεύγει. Κλείνει η µουσική.
 Πρόεδρος και  Σύµβουλος κάθονται, ανοίγουν φακέλους, ανταλλάσσουν από- ψεις. Χαράζει.
Ακούγονται πουλιά από µακριά, o Πρόεδρος πετιέται, ανοίγει το συρτάρι, αρπάζει το
πιστόλι…

ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Όχι πιστόλι, την καραµπίνα…
                  (Αυτός το πετάει άτσαλα πάνω στο γραφείο, αρπάζει την καραµπίνα που είναι πί-
                  σω του και τρέχει στο παράθυρο, που στο µεταξύ έχει ανοίξει η Σύµβουλος.
                  Σκοπεύει, πατάει τη σκανδάλη αρκετές. Ακούγεται η  φωνή του ΤΖΟΫ).
 ΤΖΟΫ:    Μπαµπααά, πάλι πυροβολείς…(κλαψιάρικα). Πάντα, έτσι µε ξυπνάς…
                Σταµάτα να σκοτώνεις…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κοιµήσου ΤΖΟΫ… Σήµερα όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν
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                απόγευµα …  (Γεµίζει, πυροβολεί ξανά, βάζει το όπλο στη θέση του και στρέφεται
                 µε κοµπασµό προς τη ΒΙΚΤΟΡΙΑ,  η οποία στο µεταξύ ξαναβάζει  µε προσοχή το
                 πιστόλι στο συρτάρι):   Κυνηγιααά, σήµερα!
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  Πάντα… εσείς! Άλλωστε, σαν Πρόεδρος της Παγκόσµια ∆ύναµης, παί-
                ζετε τα όπλα..!

                (Κτυπάει το κινητό του Προέδρου, κοιτάζει τον αριθµό στην οθόνή. Χαµογελάει,
                 στρέφεται προς την ΒΙΚΤΟΡΙΑ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο... Φρουρός.(Μιλάει). Έλα ΤΖΩΡΤΖ… Μόνο…δέκα..; Έπεσαν στο απέ-
               ναντι πάρκο και τ’ άρπαξαν οι…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  (∆ιακόπτει µε έκφραση αηδίας): ….Βρώµικοι, κουρελήδες..;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Κλείνει οργισµένος): Να διωχθούν από το πάρκο όλοι οι…(τινάζει το χέρι).
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:   Που..; Κάπου πρέπει νααα µείνουν…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σ’ άλλα πάρκα…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Είναι γεµάτα, θα ‘χουµε αντιδράσεις… Κοντεύουν κι εκλογές…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέλος πάντων. Προσωρινά να εξετασθεί η αποµάκρυνσή τους πριν το
                πρωινό ξύπνηµα των πουλιών…

                (Ξανακτυπάει    το κινητό).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τιιι θέλεις ΤΖΩΡΤΖ..; Σκότωσα και λευκό πουλί..; (∆ίνει το κινητό στη
                 ΒΙΚΤΟΡΙΑ, σπρώχνει βίαια την πολυθρόνα, γουρλώνει): Θεεέ µου… Ο Ηγέτης
                του κόσµου δολοφόνησε λευκό πουλί…; (Μπαίνει στη σκηνή ο Ιερέας, τον
                 ευλογεί προσφέροντάς του συγχώρεση). Πώς βρέθηκε ένα άσπρο ον ανάµεσα
                σε µαύρα..; Είναι δυνατόν, µαύρα µαζί µε   λευκά; Το έχουµε απαγορεύσει:
                Ποτέ… ΛΕΥΚΑ µε µαύρα! (Μ’ έκφραση πόνου προς τη ΒΙΚΤΟΡΙΑ  που
                συνεχίζει να µιλάει): Πές να το φέρει, να το δω…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: (Κλείνει το κινητό): Το άρπαξαν δυο µαύροι…(έκφραση αηδίας).
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: ∆ύοοο µαύροι..; (Ο Πρόεδρος κουνάει  το κεφάλι µε θλίψη).
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Αλλά πετάχτηκαν  δύο λευκοί, µε… µαύρα κουρέλια….
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Μεεε µαύρα κουρέλια..;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Έγινε µάχη. Τραβούσαν οι µαύροι, τραβούσαν οι µαυροκουρελίδες…
                (αγωνία απ’ τους άλλους). Τελικά,  το κεφάλι έµεινε στους λευκούς…
                (Όλοι χαίρονται, χειροκροτούν, κτυπούν τις παλάµες).
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Με τη βοήθεια του Θεού… Σηµάδι της εύνοιας του στους λευκούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Σκέφτεται): Να βρεθούν οι λευκοί  ήρωες. Συγχωρούνται που φορούν
                µαύρα κουρέλια και εξαιρούνται από την πρωινή αποµάκρυνση από το
                πάρκο (ο Ιερέας επιδοκιµάζει έντονα). Τέλος απαγορεύω τα µαύρα κουρέλια...                 

                (Οι άλλοι χειροκροτούν. Ο Ιερέας τον ευλογεί, αποχωρεί. ∆εν έχουν αντιληφθεί πως
                ο µικρός   ΤΖΟΫ έχει κατέβει τη σκάλα και παρακολουθεί από τον εσωτερικό διά-
                δροµο, αλλά φεύγει προσεκτικά   µόλις αντιλαµβάνεται την έξοδο του Ιερέα).

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Σκέφτεται): ΒΙΚΤΟΡΙΑ,  που… είχαµε µείνει στον προϋπολογισµό;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:   Στην  ανακεφαλαίωση.  Λοιπόν:  Υπουργείο Πολέµου 40%…
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Φτάνουν..;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  Θα ‘λεγα.., ικανοποιούν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να του αλλάξουµε ονοµασία… Καλύτερα: Υπουργείο    Ειρήνης.
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  (Μουρµουρίζει σηµειώνοντας: Υπουργείο Ειρήνης. Τον κοιτάζει µε ικανοποί-
                ηση. Συνεχίζει): Υπουργείο Εσωτερικής Παρακολούθησης και ∆ιείσδυσης
                σ’ άλλες χώρες: 20%.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αρκετά..; (θετική απάντηση). Κι εδώ, άλλη ονοµασία…(Σκέφτεται).
                Λοιπόν: Υπουργείο  Εσωτερικής Προστασίας και ∆ιεθνούς  Αλληλεγγύης.
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Θαυµάσια! (Σηµειώνει. Συνεχίζει):15% γι’ «Αποστολές ∆ιαµόρφωσης του
                ∆ιαστήµατος» :
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σπατάλες..! Τιιι χρειαζόµαστε τόσες αποστολές;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  Ξέρετε, ο… εχθρός µπορεί να µας αφήσει πίσω. Οι  ειδικοί λένε πως
               το διάστηµα είναι το µέλλον της Παγκόσµιας Εξουσίας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν… είναι έτσι; (Πετιέται): Στρατιωτικές βάσεις στ’ άστρα..;  Παρακο-
               λούθηση   του εχθρού θα..;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  …Θα γίνεται. Είναι η βάση του προγράµµατός µας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απόβλ…;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:   Απόβλητα; Κάθε µορφής… Πυρηνικά, χηµικά… Όλα εκεί…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μήπως είναι λίγο το… 15%;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Αναθεωρούµε   τον προϋπολογισµό, κατά την εκτέλεση…
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΟΚ… Τελειώσαµε;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: ( Με χαϊδευτική παρατήρηση): Κύριε Πρόεδρε.., έχουµε και τ’ άλλα
                υπουργεία…  Λοιπόν, σύντοµα: Εργασίας, Οργάνωσης, Υγείας, Παιδείας,
                Πρόνοιας, Υποδοµών κλπ, κλπ, όλο το  υπόλοιπο 25%…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μήπως είναι πολλά…;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Συµπεριλαµβάνονται και δαπάνες  για το  περιβάλλον...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περιβάλλον, περιβάλλον… Τι έχει; (∆είχνει από το παράθυρο το πάρκο).
                Μια χαρά είναι… ∆όξα το Μεγάλο Θεό… Έλα να δεις…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: (Με διακριτικό τόνο): Ξέρετε…, πιοοο πέρα, πάνω (κάνει µε το δάκτυλο
                σχήµα τρύπας όζοντος), στη θάλασσα…., υπάρχουν προβλήµατα. Το λέ-
                νε και οι επιστήµονες… Είναι και αυτές,  οι…Οργανώσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να χέσω τους επιστήµονες και τις Οργανώσεις…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:   Αντιδρούν και οι Σύµµαχοι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι θέλουν πάλι αυτοί οι µαλάκες; Σαν πολύ, δεεεν µιλάνε;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Πρέπει να ικανοποιούµε το δηµόσιο αίσθηµα και  ν’ ανταποκρινόµαστε
                στα θέµατα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως το περιβάλλον. Σηµασία έχει τι
                λέµε, δια του προϋπολογισµού, ότι θα κάνουµε. Τι δεεεν θα  πραγµατοποιη-
                θεί, είναι θέµα άλλης…  λειτουργίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέλος πάντων… Ας τελειώνουµε…

               (∆ιακόπτεται από τρεχαλητό στη σκάλα και στο διάδροµο. Μπαίνει ο µικρός ΤΖΟΫ
                ηλικίας περίπου 12 ετών,  µε µια αγκαλιά πολεµικά  παιγνίδια. Φιλάει τον µπαµπά
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               του, κάνει ένα τσιφ -σαν πυροβολισµό- µε το δάκτυλο στη ΒΙΚΤΟΡΙΑ και αρχίζει να
               παίζει  σέρνοντας τα παιγνίδια στο γραφείο και στο πάτωµα, τραβώντας καλώδια,
               ρίχνοντας τηλέφωνα. Ανοίγει τα συρτάρια του   γραφείου, ψαχουλεύει και κοιτάζει
               πότε το πιστόλι και πότε την καραµπίνα στον τοίχο. Μουσική κάλυψη της σκηνής).

ΤΖΟΫ:  Μπαµπά, ποιους είπες µαλάκες..;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ντροπή… (µονολογεί). Τι µαθαίνουν σ’ αυτά τα σχολεία… Λοιπόν
                πήγαινε να πάρεις το µπρέκφαστ και να διαβάσεις…(Φεύγει τρέχοντας,
                 κλωτσώντας ό,τι βρίσκει. Ο Πρόεδρος προς ΒΙΚΤΟΡΙΑ): Είπα… µαλάκες;
                (Παίρνει καταφατική απάντηση, κοιτάζει µήπως είναι κρυµµένος και µουρµουρι-
                 στά):  Το κωλόπαιδο, κρυφακούει…Πολύ  ζωηρός. Λείπει και η µάνα του…

              (∆ιακόπτεται από την είσοδο και το καληµέρισµα της Γραµµατέας. Έως 25 ετών,
               ντύσιµο µε  γοητεία και πρόκληση. Όµορφη, µε άνετες λικνιστές κινήσεις. Κάθεται σε
               γραφείο απέναντι από τον Πρόεδρο, διπλοπόδι κι αυτός γουρλώνει στη… θέα. Η ΒΙ-
              ΚΤΩΡΙΑ προσπαθεί να κρύψει ένα ξάφνιασµα της επειδή τη βλέπει να µπαίνει όχι
              από την   κεντρική είσοδο, αλλά από τον εσωτερικό διάδροµο. Μουσική κάλυψη).

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Καληµέρα σας ΡΟΟΥΖ…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πως είστε; Ξεκουραστήκατε..;
ΡΟΟΥΖ: Καλά, ευχαριστώ…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Προς ΒΙΚΤΟΡΙΑ): Ετοιµάζαµε το σηµερινό βεβαρηµένο πρόγραµµα  και
                φιλοξενήθηκε στο µέγαρο. Παρακαλώ να επιµεληθείτε των υπερωριών της.
                Η Προεδρία, αποτελεί παράδειγµα σεβασµού των εργατικών δικαιωµάτων!
                ∆εν καταχρόµαστε της προθυµίας των εργαζοµένων για  προσφορά υπηρε-
                σιών…
                 (Η ΡΟΟΥΖ κάνει πως δεν παρακολουθεί, έχει έκφραση ικανοποίησης. Η ΒΙΚΤΟΡΙΑ
                 κρατά σηµειώσεις µε βλέµµα καχυποψίας).
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  Πόσες ώρες κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλη νύχτα. Μια… διακοπή για ξεκούραση εντάσσεται στα δικαιώµατα
                του εργασιακού διαλείµµατος.
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Ξέρετε.., απαγορεύεται η συνεχής εργασία χωρίς ενηµέρωση της   Αρµό-
                διας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: …Υπηρεσίας..! Παντού αρµόδιοι… Πρόεδρος Υπερδύναµης και Ελεγ-
               χόµεθα από… Λοιπόν, αποφασίζω χωρίς αρµόδιους…

              (∆ιακόπτεται από την ξαφνική είσοδο του ΤΖΟΫ. Τρέχει µ’ ένα αεροπλάνο κι ένα
               πιστόλι στο χέρι, κάνει κινήσεις πετάγµατος, «πυροβολεί»  την Γραµµατέα, κάτι
               θυµάται, σταµατάει και):

ΤΖΟΫ:  ΡΟΟΥΖ, γιατί φώναζες τη νύχτα; Πονούσες;
                (Η ΡΟΟΥΖ ξαφνιάζεται η δε  ΒΙΚΤΟΡΙΑ  διακόπτει απότοµα  τις σηµειώσεις).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΤΖΟΫ, µη διακόπτεις την Κυρία. Γρήγορα για διάβασµα... ( Ο µικρός
                φεύγει µε τον ίδιο τρόπο που µπήκε. Ο Πρόεδρος στρέφεται προς τη Γραµµατέα):
               ∆ιαβάστε µου παρακαλώ το  πρόγραµµα ηµέρας…
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ΡΟΟΥΖ: Συσκέψεις µε συµβούλους. Επικοινωνία µε ξένους ηγέτες. Τηλεοπτικό
              µήνυµα και τα γνωστά έκτατα. Οι συναντήσεις είναι περιορισµένες λόγω του
              µεγάλου γεγονότος:  Θα κάνετε την Οµιλία-∆ιάγγελµα προς το λαό µας για
              την «Παιδική Βία  στα Σχολεία». Βέβαια  προετοιµάσαµε  αρκετά τη νύχτα,
              αλλά χρειάζεται ο τελικός έλεγχος. Η επιτυχία πρέπει να είναι µεγάλη..! (σηκώνει
              το χέρι για   να το τονίσει, προκαλώντας την µατιά της ΒΙΚΤΟΡΙΑ ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλω χρόνο για… µεσηµεριανή ξεκούραση. Μπροστά σε τόσα εκατοµ-
                µύρια µάτια πρέπει να εκπέµπεται και η ανάλογη γοητεία. Η εικόνα, λένε
                οι ειδικοί, είναι το παν…
ΡΟΟΥΖ:  (Γράφει): ∆ύο ώρες γι’ ανάπαυση… (Η ΒΙΚΤΟΡΙΑ ξανακοιτάει χαµηλά).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Προς ΡΟΟΥΖ Χρησιµοποιώντας  µόνιµα πληθυντικό): Παρακαλώ να παρα-
                µείνετε και το µεσηµέρι. Πιθανόν θα  χρειασθώ τις  υπηρεσίες σας. (Προς
                 ΒΙΚΤΟΡΙΑ): Να   συµπληρωθούν  κι αυτές οι υπερωρίες…  (Προς ΡΟΟΥΖ):
                 Καλέστε το Στρατιωτικό Σύµβουλο...

               (Μουσική… Σηκώνει το τηλέφωνο, τον καλεί. Μπαίνει ο στρατηγός ΣΑΜΙΟΥΕΛ, κα-
               ληµερίζει, ανταποδίδουν. ΒΙΚΤΟΡΙΑ και ΡΟΟΥΖ κρατούν σηµειώσεις ή µπανοβγαί-
               νουν. ∆εν αντιλαµβάνονται ή δε δίνουν σηµασία πως, µετά τον ΣΑΜΙΟΥΕΛ, µπήκε ο
               ΤΖΟΫ µε το γάτο αγκαλιά και χώνεται  στην   πολυθρόνα).

ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Είχαµε σοβαρά γεγονότα το βράδυ…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί δεν µ’ ενηµερώσατε..;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Προσπαθήσαµε… Το εσωτερικό τηλέφωνο δεεεν απαντούσε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πράγµατι, ήµουν… κουρασµένος.
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Οι τροµοκράτες…Κτύπησαν σε τρία διαφορετικά σηµεία…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάλι αυτοί; Τρο-µο-κρά-τες… (Τρέχει προς το κουβούκλιο µε τους
                διακόπτες): Θα σας γαµή… ( ∆ιακόπτει γιατί αντιλαµβάνεται τον ΤΖΟΫ).
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Χρειάζεται… ψυχραιµία.

                 (Μπαίνει ο Ιερέας µε ειρωνικό ύφος)
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Από πότε  η Μεγαλειότης σας δέχεται υποδείξεις  από… έγχρωµους;
                (Ο Πρόεδρος  µε νεύµα προς ΣΑΜΙΟΥΕΛ να… προσέχει).
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: ..Το καλύτερό µας υποβρύχιο… Στα µέσα του ωκεανού. Το κατέλαβαν
                και υποχρέωσαν το πλήρωµα να το εγκαταλείψει…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υ-πο-χρέ-ω-σαν..;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Άνοιξαν τις καταπακτές, γέµισε νερό και… βυθίστηκε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφορά, ντροπηηή… Είναι  και ύπουλοι. Έσωσαν   το πλήρωµα υπο-
               νοµεύοντας  την αντιτροµοκρατική µας πολιτική. Πως θα προκληθεί  λαϊκή
               κατακραυγή χωρίς  νεκρούς..; Προσέξτε: Τροµοκρατία  δίχως… αίµα!
               (Έντονα):Οι τροµοκράτες έχουν σοφουουούς συµβούλους..!
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Έγινε παρέµβαση στα ΜΜΕ να αποσιωπηθεί η… διάσωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μήπως µπορούµε να πνίξουµε λίγους ναύτες; Τριάντα, πενήντα…
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Έχουν αποµακρυνθεί από τον τόπο του… εγκλήµατος.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μια… εικονική πραγµατικότητα..;
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Ωραίο..! Αυτό να το εξετάσουµε …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τιιι θα πουν οι… αντίπαλοι..;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ:  Κτυπήθηκε και η… πρώην µεγάλη µας αντίπαλος. Μπήκαν σε αερο-
               πορική της βάση, έδεσαν τους φρουρούς, ενεργοποίησαν τους   αυτόµατους
               πιλότους  και τα αεροπλάνα συγκρούονταν το ένα µε τ’ άλλο… Μεγάλη
               καταστροφή…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Μονολογεί): Καηµένε φίλε… Τώρα που βρήκατε το σωστό δρόµο..!
                 ( Έντονα): ΡΟΟΟΥΖ, γρήγορα τον αγαπηµένο µου Μπορέσκωφ (Αυτή
                 του ρίχνει άγρια µατιά, τον καλµάρει. Συνδέει τη γραµµή).  Έλα φίλε (Ειρωνικά).
                Τιιι σας κάνανε…; Ότιιι και σε µας..;(Με νεύµα ρωτάει τον ΣΑΜΙΟΥΕΛ πως
                διέρρευσε). Μα εµείς… βρισκόµασταν στο κέντρο ωκεανού…Τι θα κάµεις..;
               ∆εν είσαι εσύ τώρα...; Είναι κι αυτός εντάξει..; Τοοον ελέγχεις..; ∆ηλαδή,
               πάει  ο κοµµουνισµός..; Πέθανε σαν… καθεστώς; Κάνατε ό,τι και µεις του
               καπιταλισµού..; ∆ιακρίσεις, καταπίεση,  ανισότητα, βία, πολέµους, πείνα, ο
               λαός στο περιθώριο, χωρίς δικαιώµατα, εκµετάλλευση, εισβολή σ’ άλλες
               χώρες..; Και γιατί προπαγανδίζατε πως ήσασταν  διαφορετικοί και κάναµε
               τόσο αγώνα ν’ ανατρέψουµε το καθεστώς σας..; Λάθος..; Καλά θα τα πούµε
              άλλη φορά… Έλα γεια… Πες στο τσιράκι σου να µου τηλεφωνήσει...(κλείνει)
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  Ο… νέος, προέρχεται από τις µυστικές υπηρεσίες…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χµουουου… Θέλει προσοχή… Αλλά τουλάχιστον θα µπορούµε να…
                συνεννοηθούµε.
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  Ασχολείται και  µε τον αθλητισµό…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τζόκιν;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  Καράτε. Σκληρό… άθληµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βέβαια! Εγώ κάνω ήπιο αθλητισµό. Αυτός, βίαιο… Κινητοποιείστε την
                Υπηρεσία  Προπαγάνδας: Να, ποιοι… ηγέτες  διδάσκουν τη βία...
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Αλλόθρησκος, ετερόδοξος, οµόδοξος..;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  ∆εν το γράφει η ταυτότητα του… Προσπαθούµε από άλλες… πηγές.
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Άθεος θα  είναι αφού δεν το γράφει στην ταυτότητα.  Καλά, οι…
                 Μυστικές   περιµένουν  να ενηµερωθούν  απ’ τις ταυτότητες; Χάλασαν  κι
                 αυτές..!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Προς Στρατηγό): Συνεχίστε…
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Οι τροµοκράτες κτύπησαν και τη Σύµµαχό µας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την Αγγλία; Έπαθε κάτι ο Τόνυ µας ..;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Όχι, τη Γερµανία... Την ασφαλέστερη, κοινή  µας, βάση µε το πιο άρι-
                στο πολεµικό  υλικό… Στα έγκατα ενός βουνού, στις περιφερειακές  µας
                εγκαταστάσεις για εφοδιασµό και εµπορικές εκθέσεις µε πολύ µεγάλες πα-
                ραγγελίες, έσπασαν τους κωδικούς στους υπολογιστές…
ΤΖΟΫ:     Όπως οι Χάκερ..; Γιούπιιι..!(Ξαφνιάζει, δεν του δίνουν  ιδιαίτερη σηµασία).
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: …Ακύρωσαν τις εντολές προστασίας, ενεργοποίησαν αυτές της  πυρο-
                δότησης, ανατίναξαν το βουνό κι έθαψαν για ΠΑΝΤΑ, τα… πάντα.
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ΤΖΟΫ:     (Με σηκωµένα τα χέρια): Γιούπιιι! Πως το κάνουν αυτό στο πρόγραµµα..;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Κάνει πως αδιαφορεί, αλλά προσπαθεί να του περάσει το µήνυµα): Και οι
                Χάκερ, τροµοκράτες..!
ΤΖΟΫ:    Μπαµπά, να γίνω και ‘γω τροµοκράτης; Είναι καλή η τροµοκρατία.;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνει, τα µεγαλύτερα εγκλήµατα..!
ΤΖΟΫ:    Ο δάσκαλος είπε πως, σ’ άλλες χώρες, φωνάζουν ότι είσαι τροµοκράτης.
                (προκαλείται αναταραχή στην αίθουσα).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Έντονα): Εσύ, τ’ άλλα παιδιά, τι κάνατε..;
ΤΖΟΫ:    Γελούσαµε, κτυπούσαµε τα θρανία και φωνάζαµε: Μπα-µπάς, Μπα-µπάς…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παλιόπαιδα… Γρήγορα στο δωµάτιό σου… (Ο ΤΖΟΫ  Φεύγει): Να
                ερευνηθεί η συνολική συµπεριφορά του δασκάλου…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Τα κίνητρά του…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Καταγωγή, χρώµα, θρήσκευµα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Προς Γραµµατέα):Να προστεθεί στη βραδινή οµιλία. (Παύση). Αλήθεια
               πως πάει η προετοιµασία   για βράδυ; Μας προβάλουν τα ΜΜΕ;
ΡΟΟΥΖ:  Όλα εντάξει, παρακολουθώ τα πάντα συνεχώς…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το… µεσηµέρι θέλω λεπτοµερή αναφορά… (Οι άλλοι κάνουν πως δεν κα-
                 ταλαβαίνουν. Μουσική χαµηλά. Συνεχίζει µε στόµφο «απευθυνόµενος» στο…λαό):
                Μάθε λαέ µου τι προκαλεί την Παιδική Βία: Οι ξένοι, που αποκαλούν  τον
                Πρόεδρο της προστάτιδας του κόσµου  τροµοκράτη και οι δάσκαλοί µας,
                που  µολύνουν τις νεανικές ψυχές. Θα πατάξουµε  τη διεθνή προπαγάνδα
                και την εσωτερική υπονόµευση… (τον χειροκροτούν).
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Προτείνω να δώσουµε  έµφαση και στην καταστροφή του εθνικού µας
                πλούτου. (Ειδική µουσική. Σηκώνει το χέρι): Φορολογούµενε λαέ, κατέστρε-
                ψαν τον ιδρώτα σου. Φορολογείσαι για  ν’ αυξάνεται η κυριαρχία σου στη
                γη, να προστατεύεσαι απ’ τους εχθρούς και οι τροµοκράτες καταστρέφουν
                τους κόπους σου  (∆είχνει τα όπλα)…Να, τι προκαλεί τη  δυστυχία των φτω-
                χών: Οι Τροµοκράτες..!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ καλό… Μπράβο!
ΡΟΟΥΖ: Να καλέσω τώρα τη Γερµανία;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  (Παρεµβαίνει): Θααα έλεγα, όχι…
ΣΑΜΙΟΥΕΛ:  Συµφωνώ…
ΡΟΟΥΖ: Ας πάρουν αυτοί πρωτοβουλία. ∆είχνουµε και δυσαρέσκεια για την
                ανικανότητά τους να προστατέψουν τη βάση…

          (Οι άλλοι, πλην Προέδρου, δυσανασχετούν για το ότι εκφράζει γνώµη η Γραµµατέας).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΟΚ, χέστους   τους µαλάκες…
ΤΖΟΫ:  (Φωνή): Μπαµπά, ποιους  είπες µαλάκες...;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κρυφακούει το κωλοπ…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:   Ο… Γερµανός, το παίζει αρχηγός…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Πετιέται):  Του… κόσµου(!);
ΒΙΚΤΟΡΙΑ:  Της Ευρώπης…
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ααα. Ουφ… (Παύση). Η Ευρώπη, µπορεί να γίνει… Υπερδύναµη;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ:  ∆ε διαθέτει τα… φόντα. Ο στρατός της βρίσκεται σε σπαργανικό
                επίπεδο. Όµως: προσοχή και... συνεχές πριόνισµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ηγέτες της, επιδίωξαν να γίνουν κυρίαρχοι του κόσµου;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Τρία παραδείγµατα:Μ. Αλέξανδρος, απέτυχε… Μ. Ναπολέων, το ίδιο…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μ. Να-πο-λέ-ων ! ( µε έκφραση θαυµασµού).
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: …Χίτλερ: Τελευταίο παράδειγµα αποτυχίας….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτός µε τους… φούρνους;  Θέλω µια µέρα να µε ενηµερώσεις πως
                έψηνε τους αιχµαλώτους.(Παύση). Τελικά, µόνο εµείς γίναµε ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ!
                Αφέντες όλου του κόσµου!!!
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ..! Σχέδιό της, η δηµιουργία του Κράτους µας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Με κοµπασµό): Θείος… προορισµός!
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: (Κοιτάζει ψηλά):Ο ∆ηµιουργός Θεός, σας  έστεψε: Ηγέτη του κόσµου...
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Με τα πλέον τέλεια όπλα που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, εγκατε-
               στηµένα σε ξηρά, αέρα και θάλασσα σ’ όλη τη γη,  συντονίζονται σ’ ελάχι-
               στο χρόνο  κι επιτυγχάνεται   κάθε… σκοπός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ρωτώ: Πέτυχε κανείς στην ιστορία αυτά που εµείς κατορθώσαµε;
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Ποτέ κανείς! Είµαστε οι Εκλεκτοί..! Είσαι ο Εκλεκτός του Θεού!!!
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Απόδειξη, του Θείου Προορισµού µας..!

ΤΖΟΫ:    (µπαίνει τρέχοντας): Μπαµπά, προχθές στο σχολείο, µας έδειξαν εικόνες από
                κάποια Χιροσίµα και Βιετνάµ. Πολύ  χαρούµενος ο πιλότος… (Παύση): Μου
                είχες πει ότι ήσουν πιλότος; (Παύση). Γιατί τ’ αεροπλάνα µας σηκώνουν το-
                σο καπνό στη γη  ενώ πετούν  ψηλά;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  (∆ιερευνητικά): Και τιιι άλλο σας είπαν οι… δάσκαλοι..;
ΤΖΟΫ:    «Επιβεβαίωση της ενδόξου ιστορίας µας!». Αλλοι είπαν πως: «θ’ αποτελεί
               το όνειδός µας». ∆εν προλάβαµε όµως να ρωτήσουµε τι σηµαίνει«ενδόξου»
               και «όνειδος».  Έγινε χαµός από τη φωτογραφία  γυµνού κοριτσιού… Έκλε-
               γε στο δρόµο και φαινόταν το µουνάκι της…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Αυστηρά): ΤΖΟΫ, σκασµός. Γρήγορα  στο δωµάτιό σου…
ΤΖΟΫ:  Τι φταίω. Μας εξήγησαν πως κάποιοι του έκλεψαν το κυλοττάκι του…
                (Φεύγει µε βλέµµα πονηριάς. Οι άλλοι γελούν).

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποια η επίδραση των… εικόνων στη διαµόρφωση συνείδησης; Γενικά.
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Οι θετικοί δέκτες συνειδητοποιούν,  σφυρηλατούνται.  Οι διαµορφω-
               µένες συνειδήσεις  ατσαλώνονται...
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Προκαλούν και αρνητικές αντιδράσεις…Υπάρχουν και οι απροσάρµο-
                στοι. Εξαρτάται και πώς ο δάσκαλος τα… ερµηνεύει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να  ξεκινήσει έρευνα στα σχολεία. Να ψάξουµε τις συµπεριφορές…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Εφαρµόζουµε ήδη τη µέθοδο ΜΟΖΑΊΚ του Γκάβιν ντε Μπέκερ. Είναι
                δοκιµασµένος από τις Μυστικές  µας Υπηρεσίες… Όµως τα   σκατόπαιδα
                αντιδρούν.  Είναι καχύποπτα…
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να εµπλουτισθεί η µεθοδολογία έρευνας. Πχ: Να προσφέρονται στα
                σχολεία µικρογεύµατα. Η αρπακτική διάθεση και ο τρόπος που τρώνε, να
                προσδιορίζει τη συµπεριφορά...
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Να βάζουµε κρυφά λίγα σεντς στις τσάντες. Όσα τα… κρατήσουν…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Ποιοι αµφισβητούν, πειράζουν, κάνουν πλάκες στους δασκάλους..;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Να ζητιέται ξαφνικά η γραφή των λέξεων: αδικία, εκµετάλλευση, κα-
               ταπίεση κλπ. Όσοι τις γράψουν σωστά, σηµαίνει πως τις χρησιµοποιούν µε-
               ταξύ τους ή µε τους  γονείς…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να προστεθούν  και οι λέξεις: Αντεξουσία, ανατροπή…
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Μήπως οι προτάσεις των… γευµάτων και… σεντς θεωρηθεί ότι έχουν
                µονοµερή προσανατολισµό; Ποιοοος αρπάζει  ή τρώει  λαίµαργα; Η…
                προπαγάνδα θα…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Πρόεδρε, θέτει σ’ αµφισβήτηση τις σοφές προτάσεις σας. Με την ευ-
               καιρία, σας ενηµερώνω  γι αντιδράσεις και… σχόλια. Προκαλεί η παρουσία
               ενός αλλόθρησκου και… ( έκφραση περιφρόνησης για το µελαψό πρόσωπο),
                στον «ΟΙΚΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ». Ναι στο µαύρο, σαν δούλο ή εργάτη.  Όχι
               όµως και…προεδρικός σύµβουλος. Πολλοί πιστεύουν πως σας επηρεάζει,
               αρνητικά, σε πάγιες πολιτικές µας.
 ΣΑΜΙΟΥΕΛ: (Με ύφος µισοφοβισµένο): Πρόεδρε..! Γνωρίζετε  την αφοσίωσή µου
               στις αρχές µας, τη λατρεία µου σε σας, το ρόλο µου στην επιβολή της
               παγκοσµιοποίησης της εξουσίας µας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει δίκιο... (Έκφραση δυσαρέσκειας από ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ). Είναι δοκιµασµέ-
                νος σ’ όλες τις πολεµικές φάσεις. Αλλά, δεν είναι και…κατάµαυρος! Άλλω-
               στε, πρέπει  να κολακεύουµε  και τους µαύρους ψηφοφόρους. Όοοσο βέβαια
               ο… Παγκόσµιος, επιτρέπει τις εκλογές…(Το υπονοούµενο προκαλεί µατιές
               ικανοποίησης).

ΡΟΟΥΖ: (Για να επαναφέρει το θέµα): Πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στην
               ερµηνεία  που µας µετέφερε ο ΤΖΟΫ πως: «Από το… κοριτσάκι του
               Βιετνάµ, έκλεψαν το κυλοττάκι».
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: (Με νόηµα): Σ’ άλλες κλέβουν  την κυλόττα και άλλες τη… βγάζουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Προσπαθεί  ν’ αλλάξει το κλίµα από τον υπαινιγµό):Προσέξτε αυτό, είναι
                πολύ σηµαντικό… Ποιος κλέβει ένα παιδικό κυλοττάκι…; Φυσικά όχι
                εµείς, δεν…ασχολούµαστε! (Παύση): Λοιπόν, αυτό είναι: Η αδικία, η κλοπή,
                που προκαλούν  την παιδική γύµνια, είναι  µια αιτία των στρατιωτικών µας
                επεµβάσεων...
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ:  Το κυριότερο: Αποτελεί  µέρος Θεϊκού φωτισµού και σχεδιασµού να
                επεµβαίνουµε, όποτε κρίνουµε, για την προστασία των ανθρώπων. Να το
                µηνύσουµε σ’ όλο τον κόσµο, ξανά και ξανά, να εµπεδωθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άµεση εφαρµογή. Εδώ και τώρα… (Προς Γραµµατέα): Πατήστε το δια-
                κόπτη. (Ανάβουν τα φώτα της  κάµερας).
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                (Ακούγεται  αυτόµατα η φωνή εκφωνητή: Έκτατο διάγγελµα του  Προέδρου µας).

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λαέ του Θεού, υπόλοιποι άνθρωποι. Με Θεϊκή βοήθεια θα εκτελέσου-
                µε µια ακόµη αποστολή σωτηρίας ανθρώπων. Είµαστε διαρκώς άγρυπνοι
                σ’ αυτό το Θείο Σκοπό. Σύντοµα θα σας ενηµερώσουνε για τ’ αποτελέσµα-
                τα…( Πλησιάζει µε βήµα αργό το κουβούκλιο, το οποίο ήδη ευλογεί ο Ιερέας, ανοί-
                 γει το πρώτο επίπεδο: «ΤΟΠΙΚΟΣ», πατάει το διακόπτη. Ακούγονται απογειώσεις,
                 εκτοξεύσεις και, µακριά, εκρήξεις. Κλείνει η κάµερα. Προς τους Συµβούλους). Πα-
                ρακαλώ, ενηµερώστε µε για τ’ αποτελέσµατα…(Φεύγουν.)

                (Μπαίνει τρεχάτος ο ΤΖΟΫ).

ΤΖΟΫ:    Μπαµπά, σε είδα στην T.V. Ήταν πολύ ωραία. Θέλω να το κάνω και ‘γω
               (τρέχει προς το κουβούκλιο).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ… Γιε µου. Αλλά δεν είναι παιγνίδια για παιδιά…Τα παιδιά
                δεεεν ξέρουν…
ΤΖΟΫ:    Γνωρίζουµε από τα παιγνίδια µας.  Το βλέπουµε στην T.V., παίζουµε στο
                P.C… Μαθαίνουµε στη σκοποβολή…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σου απαγορεύω… Είσαι µικρός ακόµη να καταλάβεις το… βαθύτερο
                νόηµα. Σιγά-σιγά θα µαθαίνεις (Τον διώχνει χαϊδευτικά).

ΡΟΟΥΖ: (Πλησιάζει ναζιάρικα): Θέλω να… δοκιµάσω και γω…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι δυνατόν να µου ζητάς..!
ΡΟΟΥΖ: Μου υποσχέθηκες πως: «Ό,τι… θέλω.»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, αλλά όχι κι αυτό…
ΡΟΟΥΖ: (Νευριασµένη): Εγώ αυτό θέλω… ∆ιαφορετικά…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Σιγά): Εντάξει, µηηη φωνάζεις… ( Γυρίζει προς τον Ιερέα  που προ-
                σποιείται τον αδιάφορο): Τι λες εσύ  ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ; Να της επιτρέψω
                µια… δοκιµή; Παιδί… είναι.
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Και ο Ηρώδης, τήρησε την υπόσχεσή του στη Σαλώµη…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Ναι, αλλά έκοψε  µόνο ένα…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Ένας τοπικός βασιλάκος ήταν. Το κεφάλι  του Ιωάννη, αρκούσε…
                Εσείς, σαν Πανηγέτης, έχετε τεράστια περιθώρια… κεφαλιών. Άλλωστε θα
                το  εντάξουµε στα… «Προγράµµατα Σωτηρίας».
ΡΟΟΥΖ: (Φιλεί τον Ιερέα): Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ…

                (Ο Πρόεδρος µε νεύµα της υπόσχεται πως σύντοµα θα το υλοποιήσει. Της Λέει
                 πως µπορεί να ασχοληθεί µε άλλες εργασίες. Στρέφεται προς τον Ιερέα).

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Πες µου, ο Χριστός καταδίκασε τον Ηρώδη για τον αποκεφαλισµό;
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Όχι βέβαια… Ούτε στην κηδεία του Ιωάννη δεν…
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Παρότι Θεϊκός απεσταλµένος και βαπτιστής του..!
 ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Πλήρης αποδοκιµασία… Η κριτική στην εξουσία ήταν έξω από τον
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                  προορισµό του Προδρόµου. Τα µυαλά του πήραν αέρα. Εξετράπει και
                  υπονόµευε την Μεγάλη Αποστολή: Τη Θεοποίηση της  Εξουσίας... Ο
                  Χριστός, φυσικά, διέβλεψε τους κινδύνους  και τις διαχρονικές επιπτώ-
                  σεις. Με τη  σαφή αποδοκιµασία, έβαλε αµέσως φρένο. Ήταν ένα ιστο-
                  ρικό µήνυµα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Άλλωστε, όπως διδάσκετε, όλες οι εξουσίες στη γη πηγάζουν από τη
                Θεϊκιά…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Αναµφισβήτητα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εποµένως, κάθε αµφισβήτηση της γήινης, υπονοµεύει του Θεού…
ΝΤΕΛΓΚΕΪΤ: Αυτή είναι η ουσία της Αλήθειας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριο έργο λοιπόν της  επίγειας, είναι η υπεράσπιση  της Θεϊκής
                Εξουσίας!
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Ο… προορισµός της.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα, κάθε πράξη της εξουσίας µας,  έχει  την προέλευση και
                έγκριση του Θεού..!
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Εφόσον την ευλογούν  οι  Ιερείς…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, βέβαια, και οι πράξεις του… Προέδρου της Υπερδύναµης..!
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Κάθε πράξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσύ είσαι  ένας εκπρόσωπος που διδάσκεις τι θέλει ο Θεός… Εγώ
                εκφράζω τη ∆ύναµη και Εξουσία του. Πέτυχα στρατιωτική, οικονοµική,
                εµπορική, τεχνολογική  ενότητα. Τα όπλα µας είναι σε κάθε γωνιά. Όλοι τα
                επιζητούν, στέκονται προσοχή εµπρός τους. Τα προσκυνούν..! Εποµένως, ο
                ρόλος των Ιερέων είναι να επιβεβαιώνει το… δικό µου.

               (Μπαίνει µε σοβαρό ύφος ο ΤΖΟΫ).

ΤΖΟΫ:      Μπαµπά, χθες µας πήγαν εκδροµή στο Ναό…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπράβο στους δασκάλους σας…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Η νεολαία  διαπαιδαγωγείται θρησκευτικώς…
ΤΖΟΫ:    Έγινε ένα ατύχηµα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κτύπησεεες; Ωχ! Ποιος ακούει τη σκύλ.., τη µάνα σου…
ΤΖΟΫ:    Όχι εγώ. Λοιπόν: Υπήρχαν στρατιώτες µέσα κι έξω απ’ το Ναό.
                Ανάµεσά τους περνούσαν Ιερείς και παιδάκια που κρατούσαν εικόνες,
                αγαλµατάκια, τέτοια… Όταν ο αρχηγός των στρατιωτών φώναξε:
                «Αγιάστε…  όπλα…»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρουσιάστε… όπλα.
ΤΖΟΫ:  Ναι, κάπως έτσι. Βλακείες…  Τότε λοιπόν, τα Πρωτάκια που κρατούσαν τα
                σύµβολα, τα  πέταξαν κάτω, κρεµάστηκαν απ’ τα χέρια των στρατιωτών
                που τα είχαν έτσι… µπροστά (κάνει τη στάση µε «παρουσιαζόµενα» όπλα) και
                άρχισαν να παίζουν. Κάποια τράβηξαν  τη…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Σκανδάλη…
ΤΖΟΫ:  … Ναι, κι αυτή η µαλακισµένη άρχισε να πυροβολεί…
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προσοχή στους… χαρακτηρισµούς…
ΤΖΟΫ:     Γιατί,  επειδή και συ… (κάνει µε το δάκτυλο το τράβηγµα σκανδάλης). Λοιπόν,   
                έγινε χαµός… Έπεφταν κοµµάτια, έσπασαν αγάλµατα, εικόνες και τραυµα-
                τίστηκε ένα παιδί.
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Λευκός..; Μαύρος..;
ΤΖΟΫ:    ∆εν πρόλαβα να δω. Πάντως το αίµα ήταν κόκκινο. (Παύση). Έχει…
                Σηµασία;  Αφού είµαστε στο ίδιο σχολείο…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Οι Λευκοί είναι οι αγαπητοί του Θεού…
ΤΖΟΫ:  Και τότε, γιατί έκανε τους Μαύρους…;
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Για να διακρίνεται η αγάπη του προς τους Λευκούς…
ΤΖΟΫ:   (Με έκφραση που δεν καταλαβαίνει): Τέλος πάντων… Μπαµπά, θα
               απαγορέψεις  στρατιώτες και όπλα  στους Ναούς;
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Όχι βέβαια. Πώς θα τιµάµε Αγίους,  Ιερά και Όσια..; Το Θεό..;
ΤΖΟΫ:     Μα σκοτώνουν. (Παύση): Λοιπόν, θα πω στ’ άλλα παιδιά να «παρου-
                σιάζουµε» εµείς λουλούδια. Θ’ αρέσουν στο Θεό...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα λουλούδια µαραίνονται, είναι για βλακείες: έρωτες κι αγάπες.
                Με  τα  όπλα γίναµε οι ισχυροί  του κόσµου…
ΤΖΟΫ:    Οι δάσκαλοι είπαν πως,  αν έρχονταν όλοι, ίσως είχαµε πολλά θύµατα…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Γιατί,  απουσίαζαν  µαθητές τέτοια Γιορτή;
ΤΖΟΫ:   Παιδιά µεγάλων τάξεων  έφεραν κρυφά τα όπλα τους από τα σκοπευτήρια
               και υποχρέωσαν τους οδηγούς των λεωφορείων να πάνε σ’ εργοστάσιο
               όπλων µε προσοµοιώσεις και πολεµική εικονική πραγµατικότητα…

               (∆ιακόπτεται από τη χαρούµενη  είσοδο των Συµβούλων).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Μπράβο σας  Πρόεδρε… Μεγάλη επιτυχία… …
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Θρίαµβος… Κατευθείαν στο  κέντρο σχεδιασµένου  στόχου…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Είχαµε… αφορµή: Συνεχείς διαδηλώσεις του λαού.  Λένε  πως καταπιέ-
                ζονται, καταπατούνται   τα δικαιώµατα τους…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα είχαµε εγκρίνει;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: (Ψάχνει καταλόγους): Χωρίς… έγκρισή µας!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Κτυπιέται): Πωωώς τολµούν; Υπάρχουν  ηγέτες που λειτουργούν έξω
                απ’ τις εντολές µας..; Αναρχίααα (τρέχει προς το κουβούκλιο).
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Πρόεδρε, όχι αµέσως… Άλλη µέρα... Αντιδρούν  οι σύµµαχοι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χέσε τους συµµάχους… Θα τους βουλώσω το στόµα… (Πάει προς το
                 δεύτερο κουβούκλιο). Θα τους πετάξω ένα… Περιφερειακό. Οι µαλάκες…
ΤΖΟΫ:     (Ψάχνει τα συρτάρια του Μπαµπά): Μαλάκεεες…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γρήγορα στο δωµάτιό σου…(Ο ΤΖΟΫ Φεύγει  φωνάζοντας µαλάκες και...
                 πυροβολώντας µε το δάκτυλο. Σιωπή.). Ακούω αποτελέσµατα…
 ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Γέφυρες, εργοστάσια, τρένα, λεωφορεία,  κατοικίες , σχολεία…
 ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Άνθρωποι-ζώα, είναι δύσκολο να µετρηθούν…
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πειράζει. (Παύση). Ο… Αρχηγός τους;
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ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Απείραχτος … Οι… έξυπνες βόµβες…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον χρειαζόµαστε ζωντανό  µέχρι… τέλους.
ΡΟΟΥΖ:  (Μπαίνει χαρούµενη): Ο… δείκτης βιοµηχανίας όπλων, εκτινάχθηκε…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: (∆ιακόπτει απότοµα). Βέβαια, τεράστιες παραγγελίες…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι στρατιώτες, τ’ αεροπλάνα µας..;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Κανένα… πρόβληµα.
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Η Θεία Πρόνοια! Απόδειξη της Εύνοιας..!

 ΤΖΟΫ:    (Μπαίνει µε παρακλητικό ύφος. Οι άλλοι φεύγουν): Μπαµπααά, δε θέλω  να
                 πάω σχολείο… (Πάει στην αγκαλιά του. Όσα ακολουθούν συνοδεία ειδικής µουσικής).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παιδί µου, πρέπει να πας. Είναι µεγάλη µέρα για µένα. Άλλωστε το
                µάθηµα θα είναι λίγων ωρών αφού θα έλθω εγώ. Σε χρειάζοµαι  δίπλα
                µου. Μέσω εσού, θ’ απευθύνοµαι στη νεολαία µας και βέβαια σ΄ όλο
                τον κόσµο. Η βία στα σχολεία  αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα µας
                και θ’ ανακοινώσω τα σηµαντικά  προγράµµατά µας…
ΤΖΟΫ:    ∆εν µ’ αγαπάς!  ∆εν µ’ αφήνεις να πατήσω τους διακόπτες…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πατιούνται µόνο  σε ειδικές περιπτώσεις. Ο ρόλος τους είναι κρίσιµος.
ΤΖΟΫ:  Πες µου, τι κάνουν;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Τον σηκώνει και πλησιάζουν): Είσαι γιος µου και διάδοχος.  Είναι ανά-
                γκη λοιπόν να  µυείσαι στα µυστικά. Άκου: Είµαστε υπερδύναµη και έτσι
                πρέπει να διατηρηθούµε. Όλος ο κόσµος χρειάζεται να το γνωρίζει. Κύρια
                όµως  να το αισθάνεται. Η ισχύς µας πρέπει να  γίνεται αντιληπτή σ’ όλη τη
                γη ταυτόχρονα. Οι σύµµαχοι ν’ αποφασίζουν και οι  αντίπαλοι µας να πει-
                θαρχούν, σ’ ό,τι εµείς θέλουµε. Οι µηχανισµοί µας είναι πολλοί. Θα µάθεις
                σιγά-σιγά. Όµως, εδώ µέσα κρύβεται η δύναµη επιβολής της θέλησής µας.
                Ανάλογα µε ποιο διακόπτη πατάω, εξαφανίζω µια περιοχή, µια περιφέρεια
                ή όλο τον κόσµο…
 ΤΖΟΫ:   Είσαι θεός; Είσαι ο Θεός; Ο Θεός δεν κατέστρεψε τον κόσµο κι άφησε
                µόνο το Νώε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μεγαλώνοντας, θα… µαθαίνεις.
ΤΖΟΫ:     Γιατί σε φωνάζουν δολοφόνο; Το είδα στην T.V. και στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι εχθροί, συκοφαντούν το έργο µας, µειώνουν το ρόλο µας,
                διαστρέφουν τις προθέσεις µας. Ζηλεύουν…
ΤΖΟΫ:     Θα σκοτώνω και ‘γω..;

                (Μπαίνει βιαστικά η ΒΙΚΤΟΡΙΑ. Κλείνει η µουσική. Ο µικρός παρακολουθεί µε δέος
                 το κουβούκλιο. Μετά τρέχει και περιεργάζεται το όπλο στο συρτάρι του γραφείου).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Μ’ ενηµέρωσαν για νέο επεισόδιο… (Με ύφος προληπτικής): Στο… 13α,
               της… Τρίτης  Πλατείας Ηρώων, µαθητές  διέκοψαν µάθηµα της «Ενδόξου
               Ιστορίας» και κατέβηκαν στο  «Βάθρο των Αγαλµάτων». Εκεί υποχρέωσαν
               µια οµάδα τουριστών να προσκυνήσουν το χώµα και τ’ αγάλµατα, ζητώντας
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               τους να φωνάζουν: «Προσκυνούµε τους Αφέντες της Γης…». Ένας γέρος,
               επειδή δεν καταλάβαινε τη γλώσσα, δεν πειθαρχούσε  και τον πυροβόλησαν
              κάνοντας οµαδική σκοποβολή, αφού πρώτα κόλλησαν πάνω του χαρτιά µε
              κύκλους…

                  (Ο Μικρός βγαίνει σκεπτικός. Μπαίνει η ΡΟΟΥΖ µιλώντας  στο τηλέφωνο.Κλείνει).

ΡΟΟΥΖ:  Κρούσµα και στο… 15ο της Μεγάλης Λεωφόρου. Στο οπτικοακουστικό
                 µάθηµα για τη φύση, οπλισµένοι απαίτησαν πολεµικές ταινίες.  Ήθελαν να
                 δουν τους  παππούδες και πατεράδες να  πολεµούν και ν’ ανακηρύσσονται
                 ήρωες. Τα έχουν συνεπάρει οι ιστορίες που τους διηγούνται.  Μετά µπήκαν
                 σε δύο µικρότερες τάξεις , υποχρέωσαν τα µικρά να καθίσουν προσοχή, να
                 σκύβουν το κεφάλι και  πυροβολούσαν να τα τροµοκρατήσουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απρόσεκτοι γονειειείς. (Προς ΡΟΟΥΖ): Σηµειώστε: Απαγορεύω για 20
                χρόνια  τα όπλα στα σπίτια, κλείνω τα σκοπευτήρια. Επίσης, δε θα κυκλο-
                φορούν ταινίες µε πολεµικό περιεχόµενο…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: (Έντονη αγωνία): Κύριε Πρόεδρε,  ο Πολιτισµός µας…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: (Μπαίνει αναστατωµένος): Η ιστορία µας… Η εθνική µας ταυτότητα…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Είκοσι χρόνια αλλοτρίωσης, χωρίς τους αγώνες των πατέρων µας…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Θα µεγαλώνουν οι νέοι µακριά  απ’ τις  παραδόσεις µας…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Τα ήθη…
 ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: ...Και  έθιµα των προγόνων τους…
 ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Παραβιάζεται  και το σύνταγµα που επιτρέπει την οπλοφορία…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Η οικονοµία µας θα καταστραφεί…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Θα ξεσηκωθούν οι κύριοι υποστηριχτές µας: έµποροι όπλων και  σκο-
                 πευτήρια…Υπονοµεύεται η ιδέα του «Ελεύθερου Εµπορίου»…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Η ιδέα της συνέχειας, της διατήρησης της ισχύος, του κύρους... Θ’ άλλο-
                 τριωθεί η συνείδηση του Κυρίαρχου και των… µέσων…
 ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Ολόκληρη γενιά χωρίς συνείδηση του Έθνους, του Θείου προορι-
                 σµού… Έκκληση κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούµε…
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέλος πάντων, θα το ξαναδώ… Επιθυµώ να ξεκουραστώ…

                 (Απαλή µουσική. Φεύγουν εκτός από τη Γραµµατέα. Τρέχει  κοντά της, τη φιλεί, της
                 χαϊδεύει τα στήθια. Βγάζει ένα καλώδιο, βάζει το φις  σε υποδοχή στο πρώτο
                 επίπεδο του κουβούκλιου, το απλώνει και την άλλη άκρη την περνά από την ειδική
                 προσωπική είσοδο προς το  διάδροµο. Χαµηλώνουν τα φώτα τα και βγαίνουν από
                 την ίδια είσοδο. Προσεκτικά µπαίνει ο ΤΖΟΫ, πάει στο γραφείο, ανοίγει το συρτάρι,
                 παίρνει το πιστόλι, χαϊδεύει το κουβούκλιο, στρέφει προς τον διάδροµο που ακούει
                 στεναγµούς, καταλαβαίνει…, περιφέρει το πιστόλι στο γραφείο µε το δάκτυλο στη
                 σκανδάλη, φεύγει. Ο διάδροµος, στο σηµείο της εισόδου του Προέδρου,  φωτίζεται
                 ώστε να φαίνεται η φιγούρα του. Η Γραµµατέας σκυφτή, παλινδροµεί στο πέος του.
                 Μπουκωµένη τον ρωτάει αν του αρέσει…).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Ηδονιστικά): Κι άλλο... Πιο δυνατά… Αργά… Βαθύτερα… Ωραίααα…
                Τώρα.., πάτα το διακόπτη,  γρήγορα…
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                 (Ανάβουν τα φωτάκια του κουβούκλιου. Ακούγονται εκτοξεύσεις και µακρινές
                 εκρήξεις. Σβήνουν τα φώτα. Παύση. Ακούγεται η φωνή του ΤΖΟΫ ):

ΤΖΟΫ:     Μπαµπά, φεύγω για σχολείο…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σε φιλήσω…
ΤΖΟΫ:    Βιάζοµαι…, φιλάκια…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πήρες το σάντουιτς; Θ’ αργήσουµε το βράδυ…
ΤΖΟΫ:    Ναι, θα το φάω όλο…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρόσεχε. Συνάντηση στο αµφιθέατρο…∆ώσε τη τσάντα στο φρουρό…
ΤΖΟΫ: Την κρατάω, µπορώ…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι βαριά, θα κουραστείς… Τι κουβαλάς που είναι φουσκωµένη;
ΤΖΟΫ:    (Τρέχει): Θα σε  περιµένω…

                (Ανάβουν τα φώτα. Μπαίνουν οι Σύµβουλοι κουβεντιάζοντας  µε έντονες χειρονο-
                 µίες, σκοντάφτουν στο καλώδιο, ξαφνιάζονται, αναρωτιούνται, καταλαβαίνουν.
                 Μπαίνει ο Πρόεδρος χαρούµενος, ξεκούραστος.)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλα εντάξει..;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Πολύ καλά, αλλά…(Κοιτάζει προς το κουβούκλιο).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ααα, ναι. Έστειλα ένα διεθνές…  µήνυµα πριν το βραδινό διάγγε-
                λµα. Έχουµε στοιχεία επιτυχίας..;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Έπεσαν στη θάλασσα, αλλά  και σε περιοχές  µ’ εµφύλιο πόλεµο…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προωθούµαι όλους τους… εµφύλιους;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Στείλαµε και… παρατηρητές.  Λοιπόν: Βυθίστηκαν δύο πλοία
                γεµάτα παιδιά. Τα κουβαλούσαν δουλέµποροι  για ορυχεία και φυτείες…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το… εγκρίναµε;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Πιθανόν. ∆εν ξέρουµε ακόµη την ακριβή εθνικότητα. Ερευνούµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με αυτούς του… εµφυλίου;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Χιλιάδες, είχαν  καταφύγει στα δάση. Αρνούνταν ν’ αναγνωρίσουν την
                εξουσία των…δικών µας που επεκράτησαν. Έλεγαν πως κρύφτηκαν εκεί
                για  να σωθούν απ’ τους διωγµούς…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι δικοί µας.., διωγµούς;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Συκοφαντίες…  Προτίµησαν την πείνα. Αρρώσταιναν,  σέρνονταν…
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Οι πύραυλοι σάρωσαν τα δάση…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Τραυµατίστηκε ένας παρατηρητής µας …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γρήγορα, ειδική αποστολή για την επιστροφή του στην πατρίδα…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Το κάναµε ήδη… Όµως υπάρχουν αντιδράσεις για τους πρόσφυγες,
                όλοι… τάβλα.

                 (Ακούγεται σειρήνα ενός ασθενοφόρου. Μικροαναστάτωση).

ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: (µπαίνει  µε άνετες κινήσεις): Έχω σχέδιο. Άλλωστε, όλοι δούλοι, πρό-
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                σφυγες και… µαύροι… (µατιά προς τον ΣΑΜΙΟΥΕΛ). Λοιπόν..:

                (Μουσική και χορευτικές κινήσεις, ανταλλάσσουν απόψεις, ικανοποιούνται, κτυ-
                 πούν τις παλάµες, εντολή να  λειτουργήσει η κάµερα, ακούγεται  ο εκφωνητήςπου
                αναγγέλλει το έκτακτο µήνυµα… Η µουσική υπόκοφη).

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λαέ Θεοευλογηµένε. Λοιπή ανθρωπότητα. Μια ακόµη Θεία  Αποστολή
               εστέφθη από πλήρη επιτυχία. Ο Θεός δεν αντέχει να βλέπει την ανθρώπινη
               δυστυχία. Πεινασµένα παιδιά οδηγιόνταν στη µαύρη δουλεία. Άλλοι, µέσα
               στη ζούγκλα, σιγοπέθαιναν από λιµούς και λοιµούς. Κινδύνευαν από θηρία.
               Η σωτηρία τους προέχει. Ενεργήσαµε λοιπόν  µε Θεϊκή  εντολή και βοήθεια.
               Έτσι τώρα, είναι απαλλαγµένοι από τον πόνο και αναπαύονται για πάντα
               δίπλα στο ∆ηµιουργό µας. Εκεί βρήκαν την ευτυχία που  αναζητούσαν. Οι
               παρατηρητές µας, διαβεβαιώνουν πως παρεσχέθη δυνατότητα  οµαδικής µε-
               τάνοιας ώστε να… πετάξουν χωρίς το βάρος των µεγάλων τους αµαρτιών.
               Είναι αυτονόητο ότι κινητοποιήθηκε  όλος ο µηχανισµός µας για την επι-
               στροφή του τραυµατισµένου πολίτη µας. Πάντα ∆ικός σας...

               (Κλείνει.  Όλοι χειροκροτούν. Κτυπάει το τηλέφωνο της ΒΙΚΤΟΡΙΑ. Οι άλλοι
                µπαινοβγαίνουν, συνοµιλούν, γράφουν κλπ. Κλείνει  η µουσική).
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: (Με αγωνία): Σοβαρά επεισόδια σε σχολείο...; Πυροβολισµοί..; Περιµένω
                νεώτερα…

                 (Κτυπάει το τηλέφωνο της γραµµατείας. Μπαίνει η ΡΟΟΥΖ).
ΡΟΟΥΖ:  (Με ύφος περιφρονητικό, η παλάµη στ’ ακουστικό): Αυτή. Η… Κυρία…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Στο ακουστικό, κοιτάζοντας προς τη Γραµµατέα που έχει  ύφος ζηλιάρικο).   
                Αγαπητή µου..! Πως περνάς..; Ταξιδεύεις σε χώρες που χρειάζεται διαµόρ-
               φωση κλίµατος…; Πήγες σε ειδικό ίδρυµα παιδιών… Ορφανά κι ανάπηρα
               απ’ τις… σωτήριες αποστολές µας…; Ενηµέρωσέ τα, πως πρέπει να προ-
               σέχουν όταν  περνούν τ’ αεροπλάνα… Τους πρόσφερες δώρα..; Πάλι…
               έξοδα… Πολεµικά παιγνίδια απ’ το στρατό..; Επεισόδιο..; Παιδάκι χωρίς
               πόδια… Σου πέταξε το αεροπλανάκι που του χάρισες ..; Σε  τραυ-µά-τι-σε..;
               ΣΑΜΙΟΥΕΕΕΛ, αεροπλάνα, πυραύλους… (Παύση). Να µη  βοµβαρδίσω..;
               Είσαι καλά..; (Παύση). Ο ΤΖΟΫ..; Πολύ καλά, θα µε συνοδεύσει … Ναι το
               διάγγελµα, µεγάλη βραδιά … Να γυρίσεις γρήγορα..;  (Η ΡΟΟΥΖ του κάνει
                νόηµα, όχι).Όχι, ξεκουράσου…  Για… παραγγελίες,  κάνεις… κάτι; Όλα κα-
               λά, πούλησες και στην Ελλάδα; Που έχει τη Νότια Μακεδονία..; Που τα
               ‘µαθες, µία Μακεδονία ξέρουµε…ΟΚ αγαπητή. (Κλείνει).
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Κρίµα που δεν είναι η Κυρία απόψε …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Το προσπερνάει). Γκρινιάζουµε πως  µόνο εµείς έχουµε παιδική βία…
               Ορίστε, πέταξε ολόκληρο αεροπλάνο στην Πρώτη  Κυρία του κόσµου…
                (Μορφασµός από την Γραµµατέα). Παλιόπαιδα, δίχως αρχές, τρόπους,
               σεβασµό. Σηµειώστε το στο λόγο µου ως παράδειγµα προς αποφυγή…
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ΣΑΜΙΟΥΕΛ:  Θα ικανοποιήσει και την Κυρία..!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Τι είναι αυτά που είπε για κάποια… Ελλάδα;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: ∆ίπλα… στην Τουρκία…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τουρκία! Τι κάνει η µεγάλη µας φίλη..;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Πάντα  πιστή. Ο στρατός ακλόνητος…Όµως, κάτι ακούγεται για
                µειώσεις εξοπλισµών…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Μειώσεις… εξοπλισµών; Αµέσως,  εσωτερικό ή συνοριακό επει-
               σόδιο… Αυξήστε  τις παραγγελίες χωρίς να  ρωτήσετε…
 ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Υπάρχουν µεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις…
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Α-ντι-δρά-σεις; Και τα… «ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ»..; Μήπως δε λειτουργούν
                ακόµη; Να εγκρίνουµε έκτατη βοήθεια «Κοινωνικής Ηρεµίας!».
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Όλα έχουν προβλεφθεί…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: «Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ», είναι πάντα αλληλέγγυος στ’
                απανταχού… ΛΕΥΚΑ!

                (Ακούγονται δύο διαφορετικές σειρήνες ασθενοφόρων. Ένταση, αγωνία).

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για πες µου λοιπόν  για την… Ελλάδα.
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Εκεί, που ήταν βασιλιάς ο Μ. Αλέξανδρος…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ∆ηλαδή, είναι αρχαιότερη από εµάς;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Εµείς, πέντε-δέκα εκατονταετίες… Αυτή, πέντε-δέκα χιλιετίες…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (∆ιαπιστώνει πως υπάρχει µια…διαφορά). Από όπλα, πωωως πάει;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Ικανοποιητικά, αλλά χρειάζονται πιέσεις…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Υπάρχει όµως σοβαρό πρόβληµα: Οι τροµοκράτες τους, κλέβουν τα
               όπλα που τους πουλάµε  και µετά κτυπούν τους στρατιώτες µας …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Κτυ-πουουούν τα παιδιά µας; Με όπλα που κατασκευάζονται  από τον
                ιδρώτα των πατέρων τους; ΣΑΜΙΟΥΕΕΕΛ, αεροπλανοφόρα, υποβρύχια…
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Ηρεµήστε… Οι Έλληνες συνεργάζονται για την… καταπολέµηση. Η…
               προσοχή τους έχει ευλαβικές διαστάσεις.  Κάνουν και δεήσεις στο Θεό, να
              φανερώσει τους τροµοκράτες…
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Αλλόθρησκοι, άθεοι;
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Άααθεοι; Ποιος… τολµάει! Θρήσκευµα, χωρίς παρεκκλίσεις! Τοοο γρά-
                φουν στην ταυτότητά τους.. Τρέµουν τη θρησκευτική τους ηγεσία! Μια
                απειλή ότι θα µας… προσκαλέσουν ξανά  για µια… «Σωτήρια Θεϊκή  Επέ-
               µβαση» (Χούντα) και η… σιωπή  φτερουγάει παντού…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Κλειστά µάτια, κυµάτισµα χεριού). Φτερουγάει η… σιωπή! Ποιητικό!  Τιιι
                ευτυχία! (Παύση. Χαµογελάει πονηρά). Πότε τους… σιωπήσαµε τελευταία
                φορά;  (∆είχνει φωτογραφία τανκ).
ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Πριν, 34 ολόκληρα χρόνια… (Αναστενάζει).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βέβαια… Τότε, δεν ήµουν πρόεδρος… Γι αυτό δεν… το αντελήφθην.
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: (Με αίσθηµα ικανοποίησης): Ευλογηµένος λαός, οι Έλληνες…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ( Ξαφνιάζεται): Και αυτοί απ’  το Θεό;
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ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Από εµάς…! Από εµάς…!!!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Ανακουφίζεται.): Ευλογούν τα όπλα, τους πολέµους..;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Κάνουν κάτι το ανεκτίµητο: Σε κάθε τους θρησκευτική τελετή, εύχο-
                νται: «Υπέρ του φιλοχρίστου ηµών στρατού…».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Σκέπτεται): Φιλόχριστος, στρατός.!!! Μααα, αυτό είναι καταπληκτικό..!
               Ο… στρατός, φίλος του Χριστού… Γιατιιί είναι φίλοι..; Μααα, λόγω αµοι-
               βαίας αγάπης και σεβασµού, για ό,τι έκαστος είναι. Κύρια, για Ο,ΤΙ ΠΡΑΤ-
               ΤΕΙ… (Παύση). Παρακαλώ, αύριο έκτατη σύσκεψη του Υψηλού Συµβουλίου
               Ασφάλειας και της Ανωτάτης Επιτροπής ∆ιεθνούς ∆ιαφώτισης µε θέµα: «Οι
               Μεγάλοι Φίλοι: Χριστός- Στρατός». (Χειροκροτούν).
ΝΤΕΛΙΓΚΕΪΤ: Είδατε τι µαθαίνει κανείς από τους Έλληνες..! Έχουν, ιστορία!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Καταφάσκει). Κάτι νεώτερο  για βράδυ; Ο λόγος έτοιµος;  (Θετική
                 απάντηση από τη Γραµµατέα). Επιθυµώ ιδιαίτερη επισηµότητα και προβολή…
                (Παύση):  Πάντως αυτή η… Ελλάδα κάτι µου… θυµίζει.
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Η… µνήµη σας βράχος: Πετούσαν στις στρατιωτικές µας δυνάµεις
                  πέτρες, γιουχάιζαν και τους έκαναν πλάκα.  Έτσι, αντί να βαδίσουν προς
                  τον Ιερό Σκοπό, στριφογύριζαν στη λαχαναγορά…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στη λα-χα-να-γο-ρά, ο στρατός µας..; ΣΑΜΙΟΥΕΛ…
ΣΑΜΙΟΥΕΛ: Πάντως, οι λαχανοπώλες και οι αυγουλάδες, ήταν ευγενέστατοι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι είχαν αυτό το… θράσος;
ΣΑΜΙΟΥΕΛ:  Οι κοµµουνιστές…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Υπάρχουν ακόµη Κοµ-µου-νι-στές..; (Προς τη Γραµµατέα). Γρήγορα
                τον Μπορέσκωφ… Ή τον… Άλλον…

               (Κτυπάει πάλι το κινητό της ΒΙΚΤΟΡΙΑ. Μιλάει).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Συµπλοκές…; Επιθέσεις µε όπλα..; Πεινασµένοι µαθητές άρπαξαν τα
                σάντουιτς συµµαθητών  τους..; Να µε ενηµερώνετε  συνεχώς…

                (Εντείνεται η ανησυχία).

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε αιτίες της  παιδικής Βίας: Η αρπαγή των σάντουιτς… (Προς
                 τη Γραµµατέα): Συµπληρώστε στην οµιλία: Θα  γίνει διαχωρισµός των µαθη-
                τών. Να µπουν κάµερες στα κάγκελα των σχολείων και στα κυλικεία . Επί-
                σης ειδικά σκυλιά θα µυρίζουν τις τσέπες και τσάντες των µαθητών… Όσοι
                δεν παίρνουν σάντουιτς, θα  µεταφέρονται µε κλούβες σε διαφορετικά σχο-
                λεία… (Παύση). Λοιπόν, σε λίγο φεύγουµε. …

               (Ξανακτυπά το κινητό).
 ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Λέγε γρήγορα… Μαθητές, νεκροί  και τραυµατίες …; Πατρικό πιστό-
                  λι..; Παιδί υψηλού κρατικού παράγοντα..; Θέλω λεπτοµέρειες, άµεσα…
  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Φωνάζει): Και το τονίζω στους παράγοντες: «Προ-σο-χή στα όπλα. Να
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                  είστε το παράδειγµα…». Σηµειώστε το, στο… λόγο µου.

                 (∆υνατότερα πολλές  σειρήνες, αναστάτωση, κινητικότητα. Ακούγεται τρεχαλητό
                  που δυναµώνει πλησιάζοντας. Μπαίνει ο ΤΖΟΫ κρατώντας το όπλο του πατέρα
                 του, γεµάτος αίµατα, στέκεται στην πόρτα και φωνάζει):
ΤΖΟΫ: Μπαµπααά, σκότωσα και γω, σκότωσα και γω… Έγινα Εκλεκτός; Έγινα
            Εκλεκτός..;

            (Σκηνές έκπληξης και αλλοφροσύνης. Ο Πρόεδρος κινείται αργά, απωθεί τον ΤΖΟΫ
             που τρέχει  να τον αγκαλιάσει, του παίρνει το πιστόλι, τον πυροβολεί µία φορά. Γυρί-
            ζει προς το κοινό µε ύφος αλλόκοτο και το όπλο σηκωµένο):

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ αποφασίζω: Εάν, πότε, πώς, ποιον, που..!

               (Φεύγει µε αργό βήµα   και  κλασική µουσική, ίσως «ΑΜΠΛΕΤΟΣ». Ακολουθούν οι
                άλλοι που στο µεταξύ έχουν τοποθετήσει τον ΤΖΟΫ σε πρόχειρο φορείο. Ο Ιερέας
                τελευταίος. Η ΡΟΟΥΖ αρπάζει το κάδρο µε το τανκ και το πετάει µε χαρακτηριστική
                οργή προς το κουβούκλιο. Πέφτουν οι εικόνες).

Αυλαία.

∆ευτέρα 14/05/2001(2350).
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