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ΠΡΟΣΩΠΑ
Λάκι, Ντόκτορ, Γκόλντεν

Περίληψη
Έπειτα από το ξέσπασμα μιας μεγάλης πανδημίας, η ανθρωπότητα αφανίστηκε.
Επέζησαν μόνο νεογέννητα μωρά λόγω της ανοσίας τους στο συγκεκριμένο μικρόβιο.
Σύντομα οι σκύλοι αντέγραψαν την κοινωνία των ανθρώπων και γίναν οι ισχυροί του
πλανήτη. Η κοινωνία των σκύλων είναι πιο εξελιγμένη από αυτή των ανθρώπων. Οι
Αρχές της κοινωνίας αυτής προστατεύουν όλα τα όντα του πλανήτη. Η ηθική και η
δικαιοσύνη για όλους αποτελεί κύριο μέλημα της νομοθεσίας αυτής. Ο Γκόλντεν,
σκυλογιός του πάμπλουτου Λάκι, αρρωσταίνει βαριά. Ο Λάκι χρηματοδοτεί ιατρική
έρευνα για την εύρεση της θεραπείας της ασθένειας και αναθέτει στον Ντόκτορ τη
διεύθυνση της έρευνας αυτής. Πώς θα αντιδράσουν οι σκύλοι όταν αναγκαστούν να
επιλέξουν, με γνώμονα την ηθική, τη θυσία κάποιου αγαπημένου τους ή ακόμη και την
αυτοθυσία τους σε μια κοινωνία που το κατώτερο έχει απομακρυνθεί αλλά το ανώτερο
δεν έχει επιτευχθεί;
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1.

(Δωμάτιο κλινικής θεραπευτηρίου. Έχει διακόσμηση πολύ προσεγμένη και
τους τοίχους του διακοσμούν έργα τέχνης. Είναι κυκλικό και στο ταβάνι
υπάρχει θόλος έτσι ώστε το δωμάτιο να θυμίζει κυκλική σφαίρα. Ακούγεται
σιγανά χαλαρωτική μουσική, η οποία επικαλύπτεται από τον δυνατό ήχο
βροχής.)
Λάκι: (Ανοιγοκλείνοντας τον διακόπτη από ένα πορτατίφ.) … λάθος.
Σωστό. Λάθος. Σωστό. Σωστό. Λάθος. Σωστό. Ναι. Σωστό. Λάθος. Όχι.
Λάθος; Σωστό; Λάθος. Λάθος. Λάθος. Σωστό.

(Ακούγεται ήχος από έναν κεραυνό. Σκοτάδι.)
Λάκι: Δέκα μέρες! Κάθε βράδυ … Τα ίδια κάθε βράδυ. Τώρα τώρα. Αμέσως
τώρα θα ακουστεί η σκύλαΉχος από μεγάφωνο: Παρακαλούνται οι ασθενείς του δευτέρου και του
τρίτου ορόφου να ελέγξουν την ύπαρξη φακού στο κομοδίνο τους. Το
προσωπικό της κλινικής θα ανάψει κεριά στις αίθουσες του ισογείου και του
πρώτου ορόφου.
Λάκι: (Ψάχνοντας τον φακό στο κομοδίνο.) Πού στην ευχή τον έβαλαν! Μια
χαρά ήταν παλιά. Μπαταρίες μιας χρήσης κι όταν τελειώσουν; Α ν τ ι κ α τ
ά σ τ α σ η. Κάτι ήξεραν οι άνθρωποι! Έκαναν τη ζωή τους εύκολη! Τώρα
ενέργεια απ’ τον ήλιο και δε συμμαζεύεται. Φόρτιση τη μέρα!
Ήχος από μεγάφωνο: Σας ενημερώνουμε ότι ο προγραμματισμένος
βραδινός περίπατος αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών.
Λάκι: (Απευθυνόμενος στο κοινό.) Και σας ερωτώ. Αν δεν έχει ήλιο; Δεν θα
βλεπόμαστε; Και οι φακοί; Πώς θα φορτίζονται οι φακοί; Θα μένουμε έτσι;
Στα τυφλά; Στάσου. Πιάνω κάτι σαν ... (Ανάβει τον φακό.) Έτσι. Να μπορώ
να βλέπω. Να … (Προγραμματίζοντας ένα τύπου κασετόφωνο.) Να
θωρούμε ποιός είναι ποιός. Να μπορούμε να ανα - γνωριστούμε. Αν
κοιταχτούμε ποτέ! Να κοιταχτούμε; Αν αντικρύσουμε ποτέ έναν καθρέπτη.

(Όση ώρα μιλάει, ψάχνει να βρει τί θα ακούσει και ακούγονται διάφορες
φωνές από το κασετόφωνο.)
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Λάκι: Εδώ είμαστε. Το ένδοξο παρελθόν.

(Ακούγεται από το κασετόφωνο.)
Γυναίκα συνέντευξης: Όλος ο πλανήτης μιλάει για εσάς! Πώς αισθάνεστε με
αυτό;
Λάκι: Σπουδαίος! Τότε ήμουν σπουδαίος!
Άνδρας συνέντευξης: Έχουμε ηθικό χρέος να βοηθάμε ο ένας τον άλλον.
Για το καλό όλων μας. Εύχομαι μέσα από την περιπέτεια του γιου μου, του
Γκόλντεν μου, να μπορέσουν να βρουν την υγειά τους όσοι βασανίζονται από
αυτή την ασθένεια.
Λάκι: Ακριβώς.
Γυναίκα συνέντευξης: Επενδύσατε μια ολόκληρη περιουσία σε αυτό!
Άνδρας συνέντευξης: Τίποτε δεν συγκρίνεται με τη ζωή του γιου μου.
Λάκι: Τίποτε. Τίποτε.
Γυναίκα συνέντευξης: Ο κ. Ντόκτορ, όλοι γνωρίζουμε ότι ειδικεύεται στη
θεραπεία για το νευρίνωμα. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μονόδρομος για
εσάς η επιλογή του;
Άνδρας συνέντευξης: Ο κ. Ντόκτορ και η ομάδα του, είναι το διαμάντι της
ιατρικής μας! Βεβαίως υπάρχουν κι άλλοι αξιόλογοι γιατροί. Όμως, ναι.
Ήταν μονόδρομος. Μονόδρομος, αν αναλογιστεί κανείς ότι στο παρελθόν
είχε φτάσει πολύ κοντά στην εύρεση της θεραπείας για το νευρίνωμα.
Λάκι: Πολύ κοντά. Τίποτε δεν συγκρίνεται με τη ζωή του παιδιού μου.
Γυναίκα συνέντευξης: Η προσπάθεια ανεύρεσης της θεραπείας, έχει
πυροδοτήσει μία μεγάλη αντίδραση από τους φιλάνθρωπους, οι οποίοι είναι
ενάντια σε αυτά τα πειράματα. Τί τους απαντάτε;
Άνδρας συνέντευξης: Νομίζω ότι οποιοσδήποτε είχε τη δυνατότητα να
σώσει το παιδί του, θα έπραττε ακριβώς όπως κι εγώ. Άλλωστε η κοινωνία
μας έχει μεριμνήσει. Προστατεύονται από την αρμόδια Αρχή.
Λάκι: Οποιοσδήποτε. Ψέματα. Όποιος πει το αντίθετο, λέει ψ έ μ α τ α.
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Γυναίκα συνέντευξης: Τους απαντάτε ότι αν οι ίδιοι βρισκόταν στη θέση σας
… αν το δικό τους παιδί ήταν άρρωστο, το ίδιο θα πράττανε κι αυτοί;
Άνδρας συνέντευξης: Κοιτάξτε. Στο σπίτι μας έχουμε κι εμείς έναν. Τον
προσέχουμε. Τον αγαπάμε. Είναι φίλος με τον γιο μου. Ο Γκόλντεν
μεγάλωσε μαζί του! Δεν βρίσκετε όμως αστείο να συγκρίνω τη ζωή του
Γκόλντεν με τη ζωή αυτού του ανθρώπου;
Γυναίκα συνέντευξης: Ίσως. Σας εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο.
Άνδρας συνέντευξης: Σας ευχαριστώ! Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Για το
καλό όλων μας!
Γυναίκα συνέντευξης: Εύχομαι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να είναι
μαζί μας και ο Γκόλντεν!
Άνδρας συνέντευξης: Σας ευχαριστώ πολύ.
Γυναίκα συνέντευξης: Εις το επανειδίν.
Άνδρας συνέντευξης: Καλή σας συνέχεια.
Λάκι: Ρωτάω εσάς. Τί έκανα λάθος. Γιατί; Τί θα ‘πρεπε να είχα κάνει. Εσείς;
Ναι. Εσείς κυρία μου, τί θα κάνατε στη θέση μου; Αν ο δικός σας γιος
πέθαινε. Αν. Αν τον βλέπατε να χάνεται μέρα με τη μέρα. Αν είχατε κάποιον
τρόπο να τον βοηθήσετε. Αν. Δεν θα το κάνατε; Θα το κάνατε. Κι εγώ. Κι
εγώ έπραξα αυτό ακριβώς. Τον ήθελα εδώ. Ζωντανό. Ναι. Ζωντανό. Τα
ηλεκτρόδια μέσα στο κεφάλι του; Όχι. Αυτό όχι. Δεν. Τα πειράματα μέσα
εδώ; Σε αυτό το όμορφο κεφαλάκι; Όχι. Όχι. Μην επιμένεις. Αυτό όχι. Δεν.
Ποτέ. Μην με κοιτάς έτσι. Ούτε εσύ θα το έκανες. Σας ξέρω καλά εσάς.
Τώρα δικάζετε. Μα αν. Αν. Αν. (Παύση.) Ας είναι όλοι εναντίον μου. Καρφί
δεν μου καίγεται. Πια. Ναι, δεν μου καίγεται καρφί πια. Ας σκέφτεσαι ό,τι
θες. Για μένα. Ναι. Ας σκέφτεσαι ό,τι θες. Γιατί ξέρω τί σκέφτεσαι. Πιστεύεις
ότι μόνο εμένα. Ναι. Μόνο εμένα, εμένα και τον Γκόλντεν υπολόγισα.
Όμως. Όμως κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος για άλλη μια φορά. (Τοποθετεί με

προσοχή το μαγνητόφωνο στο συρτάρι του κομοδίνου. Βγάζει μια
φωτογραφία. Ξαπλώνει έχοντας τη φωτογραφία στο στήθος του.) Τώρα
εξαφανιστείτε όλοι σας. Είμαι κουρασμένος. Θα κοιμηθούμε. Εσείς φύγετε.
Κι αύριο μέρα είναι. Η δίκη σας μπορεί να συνεχίσει τότε. Όμως τώρα.
Τουλάχιστον αυτό. Σεβαστείτε τον ύπνο μας ...

(Σκοτάδι ...)
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2.

(Δωμάτιο νοσοκομείου όμοιο με το προηγούμενο. Ο Γκόλντεν είναι
ξαπλωμένος στο κρεββάτι και ο Ντόκτορ στέκει στο πλάι με τρόπο που
καλύπτεται το πρόσωπο του Γκόλντεν. Σε ολόκληρη τη σκηνή δεν φαίνεται
το πρόσωπο του Γκόλντεν.)
Ντόκτορ: … δύναμη και υπομονή.
Γκόλντεν: ΓιατρέΝτόκτορ: Λίγη υπομονή κι όλα θα πάνε καλά. (Κατευθύνεται προς έναν
πίνακα που καταγράφονται διάφορες μετρήσεις.) Η θερμοκρασία του
δωματίου σου είναι χαμηλή. Μα τους είπα ναΓκόλντεν: Εγώ το ζήτησα.
Ντόκτορ: Γιατί;
Γκόλντεν: Για να κινούμαι.
Ντόκτορ: Είναι σημαντικό να ακολουθείς το πρόγραμμα, ακόμη κι αν
διαφωνείς.
Γκόλντεν: Το ακολουθώ. Κατά βήμα.
Ντόκτορ: Οι συνθήκες της διαμονής σου, θερμοκρασία, υγρασία,
ακούσματα και πολλά άλλα, έχουν μελετηθεί για να σε βοηθήσουν στην ίαση.
Γκόλντεν: Με βοηθάει το κρύο.
Ντόκτορ: Το κρύο;
Γκόλντεν: Με αναγκάζει να κινούμαι. Όταν κινούμαι, νιώθω ζωντανός.
Ντόκτορ: Θα καλέσω να ρυθμίσουν ξανά τη θερμοκρασία. Πρέπει να τηρείς
με ακρίβεια το πρόγραμμα.
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Γκόλντεν: Ο παππούς μου, πατέρας του πατέρα μου, όταν ήταν στο
νοσοκομείο άρρωστος, βαριά άρρωστος, έλεγε ‘’είμαι αναγκασμένος να
εμπιστευθώ τον τέλειο εαυτό μου στα χέρια των γιατρών’’!
Ντόκτορ: Τον τέλειο εαυτό του;
Γκόλντεν: Δεν εμπιστευόταν και πολύ τους συναδέλφους σας.
Ντόκτορ: Ή … Ή πίστευε αρκετά σε κείνον …
Γκόλντεν: Μάλλον συνδυασμός!
Ντόκτορ: Ανέφερες ότι ήταν ο πατέρας του πατέρας σου;
Γκόλντεν: Ακριβώς! Ο παππούς μου.
Ντόκτορ: Έχεις κληρονομήσει το γονίδιο;
Γκόλντεν: Γονίδιο;
Ντόκτορ: Της αμφισβήτησης των γιατρών!
Γκόλντεν: Αυτό! Αυτό από γενιά σε γενιά εξαλείφεται!
Ντόκτορ: Ευτυχώς! Η εμπιστοσύνη είναι αναγκαία.
Γκόλντεν: Εμπιστοσύνη. Οπωσδήποτε! Εγώ σε σας. Ο πατέρας μου σε σας.
Ντόκτορ: Εμπιστοσύνη και καθόλου άγχος. Θα κάνουμε όλοι το καλύτερο
δυνατό και θα γίνεις καλά.
Γκόλντεν: Έχουμε κάτι νεότερο;
Ντόκτορ: Όπως πληροφόρησα τον πατέρα σουΓκόλντεν: Γιατρέ, θέλω να ενημερώνομαι εγώ. (Παύση.) Κι εγώ. Δεν θα
ήθελα μόνο ο πατέρας μου ναΝτόκτορ: Θα ενημερώνεσαι.
Γκόλντεν: Καταλαβαίνω ότι θέλετε … ότι θέλετε να δίνετε όλες τις
πληροφορίες στον πατέρα μου, μιας κι εκείνος σας έχει ορίσει διευθυντή
στην έρευνα και … και γενικότερα στο θεραπευτικό κέντρο, αλλά8
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Ντόκτορ: Και οι δυο σας θα είστε ενήμεροι.
Γκόλντεν: Θα ‘θελα να γνωρίζω τί πρόκειται να κάνετε στο σώμα μου. Σε
κάθε στάδιο.
Ντόκτορ: Έχεις το λόγο μου, μικρέ!
Γκόλντεν: Όχι και μικρός! Είμαι πλέον ενήλικος.
Ντόκτορ: Στα τρία του χρόνια φίλε μου, ο σκύλος είναι μικρός! Ενήλικος
μεν αλλά μικρός. (Μικρή παύση.) Θα είσαι γνώστης όλης της πορείας. Αυτό
μην σε ανησυχεί καθόλου.
Γκόλντεν: Σας ευχαριστώ.
Ντόκτορ: Θα κάνουμε το καλύτερο.
Γκόλντεν: Πότε ξεκινάμε;
Ντόκτορ: Υπήρξε μια καθυστέρηση. Πρέπει να προηγηθεί η έγκριση!
Γκόλντεν: Έγκριση; Νόμιζα ότι είμαστε εξελιγμένη κοινωνία!
Ντόκτορ: Μα γι’ αυτό ακριβώς απαιτείται να εγκριθούν τα πειράματα, μικρέ
μου φίλε!
Γκόλντεν: Αν ίσχυαν τα περί εξέλιξης, δεν θα απαιτούνταν κάτι τέτοιο!
Ντόκτορ: Μα έτσι, ο καθένας θαΓκόλντεν: Όπως ακριβώς το θέσατε. Ο καθένας θα έπραττε κατά το δοκούν.
Θα έπραττε το σωστό. Χωρίς εγκρίσεις και Αρχές.
Ντόκτορ: Αχ η νεολαία! Επαναστατικές ιδέες διαρκώς! Όμως λίγο
παρακινδυνευμένο το σενάριό σου!
Γκόλντεν: Μέχρι στιγμής σενάριο! Αλλά πού θα πάει! Μπορεί κάποια
κοινωνία … Όπως και να ‘χει, την πήραμε;
Ντόκτορ: Είναι αυστηρό το πρωτόκολλο. Δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους
πειράματα. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός.
Ενδεχομένως, να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο στους ανθρώπους.
Παρόμοιες έρευνες απαγορεύονται στην κοινωνία μας! Στη δική σου
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περίπτωση, ίσως γίνει μιαν εξαίρεση. Το όφελος από μια τέτοια ανακάλυψη
για το νευρίνωμα εγκεφάλου, είναι ζήτημα υψίστης σημασίας. Έτσι οι
πιθανότητες να μας επιτρέψουν τα πειράματα και την έρευνα είναι αρκετές!
Γκόλντεν: Σε άνθρωπο θα γίνουν;
Ντόκτορ: Ναι, σε ανθρώπινους οργανισμούς.
Γκόλντεν: Δεν υπάρχει τρόπος να γίνουν σε αντίγραφα δικών μας οργάνων;
Ντόκτορ: Έχεις κληρονομήσει κάτι από τον παππού σου! Όχι. Δεν γίνεται.
Πρέπει να καταγράψουμε ολόκληρο το δείγμα, το … μοντέλο πώς θα
αντιδράσει.
Γκόλντεν: Να μη γνωρίζω. Καλύτερα να μη γνωρίζω.
Ντόκτορ: Άλλαξες γνώμη;
Γκόλντεν: Η μαμά μου, όταν αγόραζε ψάρια, δεν ήθελε ποτέ να τα
καθαρίζουν στο μαγαζί. Είναι ζωντανά, έλεγε. Είναι κρίμα να υποφέρουν.
Τα άφηνε στο ψυγείο. Να πεθάνουν εκεί. Να ψοφήσουν στο ψυγείο, έλεγε,
και μετά τα καθαρίζουμε.
Ντόκτορ: Παλιά ιστορία! Τώρα ψάρια στο γεύμα μας δεν επιτρέπονται!
Προστατεύονται! (Παύση.) Δεν θα σε ενημερώνω για τα πειράματα στους
ανθρώπους.
Γκόλντεν: Πληροφορήστε με πότε θα ξεκινήσει η θεραπεία να εφαρμόζεται
σε μένα. Είναι αρκετό. Ας μην γνωρίζω τί κάνετε στα σώματα τους.
Ντόκτορ: Θα γίνει όπως εσύ επιθυμείς.
Γκόλντεν: Μπορεί να έρθει εδώ ο δικός μας άνθρωπος; Η παρέα του θα μου
έκανε καλό.
Ντόκτορ: Ο Δίας;
Γκόλντεν: Σας ενημέρωσε ο πατέρας μου!
Ντόκτορ: Έπρεπε να γράψουμε στην έκθεση της αίτησής μας για την
έγκριση, ότι είστε μια οικογένεια που αγαπάτε και σεβόσαστε τους
ανθρώπους. Ο Δίας ήταν μια ζωντανή απόδειξη.
Γκόλντεν: Μπορεί να με επισκεφθεί;
10
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Ντόκτορ: Όχι. Καλύτερα όχι.
Γκόλντεν: Γιατί δεν μπορεί να έρθει εδώ η ζωντανή απόδειξη;
Ντόκτορ: Οι άνθρωποι, μικρέ μου φίλε, έχουν ανεπτυγμένη τη λεγόμενη
ενσυναίσθηση. Ο Δίας αμέσως θα αντιληφθεί ότι κάποιοι άλλοι, όμοιοί του,
στο κτήριο τούτο, υποφέρουν. Τότε μπορεί και να προσπαθήσει να σου κάνει
κακό. Οι άνθρωποι υποστηρίζονται μεταξύ τους. Σα να υπάρχει κάτι που
τους κρατάει ενωμένους. Θα ξεχάσει ότι εσύ είσαι η οικογένειά του.
Γκόλντεν: Ο Δίας δεν θα με πρόδιδε ποτέ.
Ντόκτορ: Λίγη υπομονή μόνο. Κάνε λίγη υπομονή. Σύντομα θα είσαι πάλι
κοντά του.
Γκόλντεν: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ο πατέρας μου κι εσείς να … να
κανονίσατε τα πειράματα να γίνουν σε κείνον;
Ντόκτορ: Πώς σου πέρασε από το μυαλό κάτι τέτοιο; Και βέβαια όχι.
Εξάλλου δεν θα επέτρεπε η Αρχή κάτι τέτοιο.
Γκόλντεν: Η Αρχή δεν επιτρέπει και τα πειράματα στους ανθρώπους αλλά
σε μας θα γίνει μιαν ε ξ α ί ρ ε σ η.
Ντόκτορ: Οι άνθρωποι αυτοί ζουν χρόνια στα οικήματα των φιλανθρωπικών
οργανισμών. Οικογένειες και ιδιοκτήτες έχουν πεθάνει. Δεν έχουν κανέναν
στον κόσμο.
Γκόλντεν: Όσο κι αν άλλαξαν οι κοινωνίες …
Ντόκτορ: Εξάλλου ο Δίας είναι μεγάλος σε ηλικία. Δεν μας καλύπτει.
Κάπου 45 ετών δεν είναι;
Γκόλντεν: 46 σε ένα μήνα.
Ντόκτορ: Απαιτείται πιο νεαρός άνθρωπος. Κάπου στα είκοσι, θα ήταν το
ιδανικό. Τα κύτταρα πρέπει να είναι σε ανάπτυξη. Τότε μόνο μπορούμε να
εξασφαλίσουμε ότι η θεραπεία δύναται να εφαρμοστεί επιτυχώς και σε σένα.
Η ηλικιακή ταύτιση μεταξύ πειραματανθρώπων και σκύλου, είναι
απαραίτητη.
Γκόλντεν: Τη γλύτωσε λόγω γήρατος!
11
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(Χτυπάει ο βομβητής του Ντόκτορ.)
Ντόκτορ: Μέχρι να είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τη θεραπεία σε σένα,
εσύ να ακολουθείς πλήρως το πρόγραμμά του θεραπευτικού κέντρου. Με
ακρίβεια.
Γκόλντεν: Το ακολουθώ πιστά! Μόνο τη θερμοκρασία άλλαξα! Σήμερα
ήμουν δύο ώρες στα ιαματικά λουτρά. Έπειτα μία ώρα στην αίθουσα
ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων!
Ντόκτορ: Μπράβο, μικρέ μου φίλε! Είναι πολύ σημαντικό! Υπομονή.
Υπομονή λίγο καιρό. Και εμπιστοσύνη. Είσαι εδώ για να σε κάνω καλά.
Γκόλντεν: Μπορώ να έχω ένα τετράδιο;
Ντόκτορ: Εννοείς χάρτινο;
Γκόλντεν: Ναι. Δεν θέλω να γράφω στην οθόνη.
Ντόκτορ: Αν και δεν … Ας μη σου χαλάσουμε το χατίρι. Αύριο θα το έχεις.
Γκόλντεν: Σας ευχαριστώ.
Ντόκτορ: Παρακαλώ. Πρέπει να φύγω. Το καθήκον …

(Σκοτάδι ...)
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3.

(Ιατρικό γραφείο.)
Ντόκτορ: …κι έτσι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες! Μας χορηγήθηκε η
έγκριση!
Λάκι: Αγαπητέ μου, σας το είχα πει. Ήταν θέμα χρόνου να πάρουμε το
πράσινο φως!
Ντόκτορ: Είχατε δίκιο. Το ομολογώ.
Λάκι: (Γελάει.) Ήμουν βέβαιος!
Ντόκτορ: Αν και … Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν λίγο δύσπιστος.
Λάκι: Δύσπιστος; Απέναντί μου;
Ντόκτορ: Στην αρχή, μόνο.
Λάκι: Δεν θα έπρεπε.
Ντόκτορ: Δεν σχετίζεται με εσάς. Γνωρίζω ότι η Αρχή περί προστασίας των
όντων του πλανήτη, είναι αυστηρή και δενΛάκι: Αγαπητέ μου, πρόκειται να κάνουμε ένα … ένα δώρο στον πλανήτη.
Θα ήταν ανόητο να αρνηθούν την έγκριση!
Ντόκτορ: Όπως αποδείχτηκε, είχατε ολότελα δίκιο.
Λάκι: Εξού και η επιμονή μου να ξεκινήσουν τα πειράματα πριν εγκριθούν.
Ντόκτορ: Έτσι κι έγινε!
Λάκι: Διάβασα στο περιοδικό την αφιέρωση στο θεραπευτήριό μας.
Ντόκτορ: Τί έχετε να πείτε;
Λάκι: Κάναμε καλή δουλειά!
13
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Ντόκτορ: ‘’Υπόδειγμα ιατρικής φροντίδας’’! Έτσι χαρακτηρίστηκε το
θεραπευτήριο! Έπρεπε να ήσαστε εδώ όταν μας επισκέφτηκαν από το
περιοδικό.
Λάκι: Ήμουν στη ραδιοφωνική συνέντευξη για το ‘’υπόδειγμα ιατρικής
φροντίδας’’! Αρκεί που κάνατε εσείς την ‘’ξενάγηση’’!
Ντόκτορ: Με ρώτησαν πώς και μας επέτρεψαν να εδράσουμε σε αυτό τον
χώρο, το θεραπευτικό μας κέντρο!
Λάκι: Τί τους απαντήσατε;
Ντόκτορ: Ότι εγώ … εγώ δεν γνωρίζω τα διαδικαστικά. Προσωπικά
βέβαια, δεν βρίσκω κανέναν λόγο να το απαγορεύουν.
Λάκι: Χρόνια η ίδια εμμονή. Να μην χρησιμοποιούνται αυτοί οι χώροι!
Ντόκτορ: Ιεροί. Προστατεύονται.
Λάκι: Ένας τόπος με άψογες κλιματολογικές συνθήκες … με … με τόση
φυσική ομορφιά, με … με πόσα μονοπάτια για περιπάτους! Με θέατρο
πρότυπο και να μένει ανεκμετάλλευτος;
Ντόκτορ: Ευτυχώς μας επέτρεψαν να οργανώσουμε εδώ το θεραπευτήριό
μας κι έτσι όλα αυτά είναι στη διάθεσή μας!
Λάκι: Ευτυχώς! (Το βλέμμα του πέφτει πάνω σε μία οθόνη που υπάρχει στο
γραφείο του Ντόκτορ.) Ο κόσμος πια έχει γίνει … έχει γίνει άσκεπτος!
Ντόκτορ: Γιατί το λέτε; Το περιοδικό; Δεν πρόλαβα να διαβΛάκι: Δεν είναι ανάγκη να διαβάσει κανείς τί γράφει. Από το ‘’εξώφυλλο’’
και μόνο καταλαβαίνεις πού βαδίζουμε.
Ντόκτορ: Τί είναι αυτό; Από επίδειξη μόδας;
Λάκι: Ακριβώς! Πασαρέλα! Και ο ΣόιμπλΝτόκτορ: Το μοντέλο;
Λάκι: Το πιο ακριβοπληρωμένο! Κρατά στα χέρια του μια προτομή σκύλου
και περπατάει. Τα παιδιά μας! Τί θα απογίνουν τα παιδιά μας!
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Ντόκτορ: Ο κόσμος προχωράει. Εξελίσσεται. Με τα καλά και τ’ άσχημα
μαζί.
Λάκι: Έχετε δίκιο. Οι εικόνες όμως αυτές είναι τουλάχιστον σοκαριστικές.
Ντόκτορ: Ας επιστρέψουμε στο δικό μας παιδί! Τον πολύτιμο Γκόλντεν!
Ξεκινήσαμε τα πειράματα πριν την έγκριση απόΛάκι: Ευτυχώς! Κερδίσαμε χρόνο!
Ντόκτορ: Έτσι τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να μπορώ να προβώ σε
ανακοινώσεις!
Λάκι: Σας ακούω!
Ντόκτορ: Όπως γνωρίζετε έχουμε στη διάθεσή μας δύο ανθρώπους. Ο
πειραματάνθρωπος υπ’ αριθμόν ένα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
στο κρανίο, μέσω της οποίας δημιουργήθηκε το κατάλληλο περιβάλλον για
να εμφανίσει νευρίνωμα στον εγκέφαλο. Η χειρουργική επέμβαση στόχευε
την αφαίρεση μιας μάζας υγιών κυττάρων με συγκεκριμένη δομή, ώστε στη
θέση της να αναπτυχθούν εν δυνάμει ασθενικά κύτταρα. Στον
πειραματάνθρωπο υπ’ αριθμό δύο, το νευρίνωμα επιδιώχθηκε με την
αυξημένη δόση μιας ιογενούς ουσίας σε ημερήσια βάση για σύνολο δέκα
ημερών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι άνθρωποι εμφάνισαν νευρίνωμα. Αυτό
είναι το πρώτο σημαντικό βήμα.
Λάκι: Αφού τους αρρωστήσαμε, ας τους θεραπεύσουμε!
Ντόκτορ: Θα γίνει κι αυτό. Όμως, έλεγα ότι είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο …
κρίσιμο και σημαντικό ... αν, δηλαδή, γνωρίζουμε το πώς εμφανίζεται και
εξελίσσεται μια ασθένεια, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να είμαστε
αποτελεσματικοί στη διερεύνηση της θεραπείας της.
Λάκι: Βεβαίως! Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι στον
Γκόλντεν δεν θα αναφέρετε αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι πολύ δεμένος με
τον δικό μας άνθρωπο και δεν θα του έκανε καλό να γνωρίζει τί συμβαίνει
στους πειραματανθρώπους.
Ντόκτορ: Μην ανησυχείτε. Ο γιός σας θα μαθαίνει τα απολύτως
απαραίτητα.
Λάκι: Σας ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να επιβαρυνθεί η ψυχολογία του με
άσχημες σκέψεις.
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Ντόκτορ: Μείνετε ήσυχος! Η ψυχολογία του είναι κύριο μέλημά μας! Δύο
φορές την εβδομάδα παρακολουθείται από ειδικό ψυχολόγο. Μας
ενδιαφέρει να αισθάνεται καλά. Γίνεται ακόμη και ενδελεχή έρευνα για τη
ζωή του κι όλες τις σχέσεις με τους συγγενείς του!
Λάκι: Χαίρομαι που το ακούω!
Ντόκτορ: Όλα είναι υπό τον έλεγχό μας! Ο γιός σας ακολουθεί
συγκεκριμένο πρόγραμμα που τον βοηθάει να επιτύχει την αρμονία. Βόλτες
στη φύση, λουτρά σε ιαματικές πηγές, μουσική, θέατρο, συγκεκριμένη
διατροφή! Έχουμε μεριμνήσει ακόμη και το σφαιρικό του δωμάτιο!
Λάκι: Καλώς! Πείτε μου, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη; Ή μέχρι στιγμής να
αρκεστούμε στο ότι μπορέσαμε να δημιουργήσουμε την ασθένεια στον
άνθρωπο;
Ντόκτορ: Χορήγησα στον πρώτο άνθρωπο σε ενέσιμη μορφή έναν
συνδυασμό από ουσίες, οι οποίες μετά από προγενέστερη έρευναΛάκι: Έρευνα η οποία διεξήχθη από εσάς;
Ντόκτορ: Πέρυσι, το συνέδριο των ιατρών του πλανήτη μας είχε κεντρικό
θέμα την αντιμετώπιση των νευρινωμάτων. Εκεί διαπιστώθηκε, από
διάφορες αξιόλογες ομάδες, μεταξύ των οποίων και από τη δική μας, η
δραστικότητα πολλών φαρμάκων στην πορεία της ασθένειας.
Λάκι: Δηλαδή στην παρούσα έρευνα, εσείς προσπαθείτε να βρείτε τη σωστή
αναλογία από τις ουσίες που ήδη έχουν δείξει ότι έχουν θετικά
αποτελέσματα στην έκβαση της υγείας του ασθενούς.
Ντόκτορ: Σχεδόν είναι όπως το περιγράψατε. Θεωρώ ότι ο κατάλληλος
συνδυασμός από τις ουσίες αυτές θα αποτελέσει τη θεραπεία του Γκόλντεν.
Αυτός ο συνδυασμός, αυτό το σύμπλεγμα είναι η δική σας χρηματοδότηση.
Λάκι: Κατανοητό! Από ιατρικής πλευράς, δεν δύναμαι να εκφέρω γνώμη
αλλά το πλαίσιο είναι κατανοητό.
Ντόκτορ: Αυτό που έλεγα, λοιπόν, είναι ότι χορήγησα στον πρώτο άνθρωπο
σε ενέσιμη μορφή έναν σύμπλεγμα από τις ουσίες αυτές. Τα αποτελέσματα
ήταν από ικανοποιητικά έως πολύ καλά.
Λάκι: Δηλαδή;
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Ντόκτορ: Δηλαδή το νευρίνωμα ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και έδειξε
σημάδια συρρίκνωσης.
Λάκι: Πολύ ευχάριστο!
Ντόκτορ: Αρκετά ελπιδοφόρο! Αυτό όπως που εξέπληξε κι εμένα τον ίδιο,
είναι ο δεύτερος πειραματάνθρωπος!
Λάκι: Σας ακούω πάραυτα!
Ντόκτορ: Στον πειραματάνθρωπο υπ’ αριθμόν δύο εφάρμοσα κάτι
πρωτοποριακό. Χάρη σε σας και στη δική σας χρηματοδότηση, μπόρεσα να
εμφυτέψω ηλεκτρόδια, τα οποία έχουν ενσωματωμένη αμπούλα με το
σύμπλεγμα των ουσιών που εφαρμόστηκαν στον πειραματάνθρωπο ένα. Τα
εμφύτευσα στο κεφάλι του. Τα ηλεκτρόδια αυτά με μια διέγερση σε
συχνότητα που δημιουργεί συντονισμό, ενεργοποιούν τη διοχέτευση, μέσω
της αμπούλας, του συμπλέγματος των ουσιών κατευθείαν στο νευρίνωμα. Η
ύπαρξη μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται έχει ως αποτέλεσμα την
πλήρη απορρόφηση των ουσιών από το νευρίνωμα.
Λάκι: Και; Έχουμε τα αποτελέσματα και από των δύο;
Ντόκτορ: Ναι, αγαπητέ μου! Είμαι στην ευχάριστη θέση ναΛάκι: Πες μου αμέσως!
Ντόκτορ: Το νευρίνωμα άρχισε να αλλάζει σύσταση. Διασπάστηκε και μέσα
σε δύο μόλις εβδομάδες, ο πειραματάνθρωπος δύο είναι άνευ νευρινώματος.
Λάκι: Μα αυτό ... Μα αυτό είναι θαύμα!
Ντόκτορ: Πράγματι! Ανακάλυψα τη θεραπεία της νόσου μέσα σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα!
Λάκι: Πείτε μου!
Ντόκτορ: Ό,τι θέλετε!
Λάκι: Πότε μπορεί να εφαρμοστεί στον γιό μου;
Ντόκτορ: Σύντομα. Πολύ σύντομα.
Λάκι: Γιατί όχι αμέσως;
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Ντόκτορ: Από την πλευρά της ασφάλειας, καλό θα είναι να περιμένουμε ένα
χρονικό διάστημα. Να μπορέσουμε να βγάλουμε τα ηλεκτρόδια από το
κεφάλι του πειραματανθρώπου. Να βεβαιωθούμε ότι όλα πήγαν καλά κι ότι
δεν έχει κάποια επιπλοκή.
Λάκι: Πόσο χρόνο δηλαδή;
Ντόκτορ: Θεωρώ δύο εβδομάδες. Αν όλα πάνε καλά στις δύο επόμενες
εβδομάδες, μπορούμε να εφαρμόσουμε και στον Γκόλντεν τη θεραπεία.
Λάκι: Υπάρχουν πολλές πιθανότητες επιπλοκής;
Ντόκτορ: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για
τις ενδεχόμενες επιπλοκές. Όμως η εμπειρία μου μού επιτρέπει να είμαι
αισιόδοξος. Οι πιθανότητες ο υπ΄ αριθμόν δύο να παρουσιάσει επιπλοκές
είναι ελάχιστες. Καλό είναι να κάνουμε υπομονή, όπως σας ανέφερα
προηγουμένως, για δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες τουλάχιστον.
Λάκι: Βέβαια, εσείς είστε ο γιατρός αλλά ίσως αν ελαχιστοποιήσουμε τον
χρόνο ... Αν στη μία εβδομάδα, αν … αν όλα πηγαίνουν καλά, να περάσουμε
στην εφαρμογή στον Γκόλντεν.
Ντόκτορ: Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Η θεραπεία πρέπει να εγκριθεί. Είναι
αυστηρό.

(Παύση αμηχανίας.)
Ντόκτορ: Είναι απαραίτητο να συσκεφθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας
Υγείας όλων των όντων του πλανήτη. Ακολουθεί η έγκριση της θεραπείας
αφού βεβαιωθούν ότι οι δύο πειραματάνθρωποι έχουν θεραπευτεί και είναι
εκτός κινδύνου.
Λάκι: Αγαπητέ μου, αυτό μπορεί να γίνει στο χρόνο που ορίζει η Αρχή. Εγώ
σας προτείνωΝτόκτορ: Δεν … δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε θεραπεία που δεν έχει
εγκριθεί.
Λάκι: Μα, αυτή είναι μια Αρχή για την προστασία όλων των όντων του
πλανήτη. Είναι για την προστασία της ζωής των άλλων, όχι του Γκόλντεν.
Ντόκτορ: Μην επιμένετε18
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Λάκι: Θα επιμείνω. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε με την υγεία όλων των όντων
του πλανήτη. Εγώ παίρνω την ευθύνη για να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος
στον γιο μου.
Ντόκτορ: Αγαπητέ μου, ακόμη κι έτσι να είναι, σε αυτό πρέπει να
συμφωνήσει ο Γκόλντεν. Είναι ενήλικος. Απαιτείται η δική του συγκατάθεση
…

(Σκοτάδι ...)
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4.

(Ιατρικό γραφείο. Ο Λάκι και ο Ντόκτορ, φορώντας διαφορετικά ρούχα
από την προηγούμενη σκηνή.)
Λάκι: … δεν καταλαβαίνω.
Ντόκτορ: Είναι λυπΛάκι: Αφού όλα ήταν …
Ντόκτορ: Αγαπητέ μου, ήτανΛάκι: Κανονισμένα.
Ντόκτορ: Ήταν. ΑλλάΛάκι: Τότε γιατί …
Ντόκτορ: Ξέρετε κάποιες φορέςΛάκι: Έγιναν όλα όπως έπρε-;
Ντόκτορ: Έτσι έγιναν.
Λάκι: Κι αφούΝτόκτορ: Κάποιες φορές είναιΛάκι: Λίγο καιρό πριν … Πριν λίγο καιρό ήσαστε ενθουσιασμένος.
Ντόκτορ: ΠράγματιΛάκι: Όλα ήταν ευνοϊκά για μας.
Ντόκτορ: Ξέρω είναι δύσκολο, αλλάΛάκι: Ό,τι μου ζητήσατε. Εγκρίσεις, ηλεκτρόδια, κωλανθρώπους. Σε πλήρη
έλεγχο. Όλα.
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Ντόκτορ: Ο κάθε οργανισμός συμπεριφέρεται διαφορετικά. Πόσο μάλλον
… Δεν … δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα αντιδράσει ένας σκυλίσιος
οργανισμός.
Λάκι: Διαφορετικά … (Παύση.) Μα τότε γιατί; Γιατί σε ανθρΝτόκτορ: Είναι όμοιοι. Οργανισμοί όμοιοι. Είχαμε μεγάλες πιθανότητες
συμβατότητας της θεραπείας. Όμως ενώ οι άνθρωποι ανάρρωσαν, ο γιος σας
δεν μπόρεσε ναΛάκι: Και τώρα;
Ντόκτορ: Τώρα δυστυχΛάκι: Ποιό είναι το επόμενο βήμα;
Ντόκτορ: Δυστυχώς, δενΛάκι: Να βρούμε άλλους πειραματανθρώπους; Μπορώ ναΝτόκτορ: Είναι αργά για τον γιο σας. Τώρα πιαΛάκι: Μπορώ να σας εξασφαλίσω άδεια για πειράματα σε νέους ανθρώπους.
Ντόκτορ: Δεν υπάρχει λόγος.
Λάκι: Έχετε αναλάβει μια αποστολή.
Ντόκτορ: Σας καταλαβαίνω ότιΛάκι: Να συνεχίσετε με άλλους τα πειράματα.
Ντόκτορ: Στους ανθρώπους, η θεραπεία είχε θετικά αποτελέσματα!

(Παύση.)
Λάκι: (Κάνοντας να καλέσει σε ένα τύπου τηλέφωνο.) Ίσως να κάνω μία
προσπάθεια να παρακάμψουμε τηνΝτόκτορ: Δώστε μου την προσοχή σας.
Λάκι: Στραμμένη σε σας. Εδώ και πόσο καιρό μόνο21
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Ντόκτορ: Δεν θα συνεχιστούν τα πειράματα. Οι δυο μας άνθρωποι
θεραπεύτηκαν. Στο σκυλίσιο οργανισμό δενΛάκι: Να τα κάνετε σε σκύλο.
Ντόκτορ: Εννοείτε τα πειράμαΛάκι: (Κάνοντας να καλέσει σε ένα τύπου τηλέφωνο.) Θα κάνω μία
προσπάθεια τα πειράματα αυτά να γίνουν σε σκυλίσιο οργανισμό.
Ντόκτορ: Μα τί λέτε; Αυτό δεν θαΛάκι: Γίνεται. Με κάποιον τρόπο, θα γίνει.
Ντόκτορ: Αμφιβάλλω αν η Αρχή θα δώσει έγκριση για κάτι τέτοιο! Αλλά
ακόμη κι αν μας το επέτρεπε, είναι πλέον αργά για τον γιο σας. Δεν επαρκεί
ο χρόνος.
Λάκι: Αν ξεκινούσαμε σήμερα;
Ντόκτορ: Σήμερα;
Λάκι: Σήμερα. Από σήμερα να πειραματιστείτε σε σκύλο.
Ντόκτορ: Έστω κι αν εγκρινόταν κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσαμε να
ξεκινήσουμε από σήμερα.
Λάκι: Σε μένα.
Ντόκτορ: Εννοείτε να γίνουν ταΛάκι: Θα κάνετε τα πειράματα σε μένα.
Ντόκτορ: Αυτό … Αυτό δενΛάκι: Σύμφωνα με την Αρχή της αυτοδιάθεσης του εαυτού μου, δύναμαι να
τον χρησιμοποιήσω σε πειράματα. Παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε.
Ντόκτορ: Αγαπητέ μου, είναι πολύ συγκινητικό αυτό αλλά δεν θα βοηθούσε
τον γιο σας. Όπως σας είπα, δεν υπάρχει ο χρόνος πια.
Λάκι: Έχετε καθήκον να σώσετε τη ζωή του Γκόλντεν.
Ντόκτορ: Προσπαθήσαμε όλοι. Πολύ.
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Λάκι: Στ’ αρχίδια μου αν προσπαθήσατε.
Ντόκτορ: Παραφέρεστε.
Λάκι: Παραφέρομαι.
Ντόκτορ: Καταλαβαίνω ότι είστε ταραγμένος.
Λάκι: Ταραγμένος.
Ντόκτορ: ΚατανοώΛάκι: Ταραγμένος και κατανοείς;
Ντόκτορ: Αγαπητέ μουΛάκι: Μου λέτε ότι η θεραπεία στον Γκόλντεν δεν έχει τα αποτελέσματα που
περιμέναμε. Μου λέτε ότι ο γιος μου … Μου λέτε ότι ο γιος μου τί;
Ντόκτορ: Λυπάμαι πολύ. Ο γιος σας δεν έχει πιθανότητες ίασης.

(Παύση.)
Λάκι: Να του ξαναβάλετε τις ουσίες. Δοκιμάστε κι άλλες ουσίες. Κι άλλους
συνδυασμούς. Δεν ξέρω τί θα κάνετε. Κάντε κάτι. Δεν είμαι γιατρός. Εσείς
είστε. Κάντε κι άλλες δοκιμές. Μην λογαριάσετε χρήματα. ΝαΝτόκτορ: Καταλαβαίνω την απόγνωσή σας. Κάναμε ότι μπορούσαμε. Ο
γιος σας είναι σε προχωρημένο στάδιο. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία.
Δυστυχώς δεν είναι δυνατό να προβούμε σε τίποτε άλλο.
Λάκι: Κάτι δεν κάνατε καλά. Κάτι σας ξέφυγε.
Ντόκτορ: Ηρεμήστε. Το ξέρω είναι δύσκολο.
Λάκι: Αν δεν μπορούσατε, ας το λέγατε εξ’ αρχής. Ας δηλώνατε αδυναμία.
Ντόκτορ: Σας υποσχέθηκα ότι θα κάνω το καλύτερο και το έκανα.
Δυστυχώς δεν ήτανΛάκι: Δεν με νοιάζει το καλύτερό σας. Το καλύτερο και ο Γκόλντεν … ο
Γκόλντεν νεκρός, δεν είναι καλύτερο.
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Ντόκτορ: Κατεβάστε τα χέρια σας από πάνω μου. Θα φωνάξω να σας
βγάλουν έξω.
Λάκι: Από πού να με βγάλουν; Αυτό που βλέπεις είναι δικό μου. Κι εσύ δικός
μου είσαι. Όλο αυτό το έφτιαξα εγώ. Εσύ είσαι υπάλληλός μου. Μπορώ να
του βάλω φωτιά και να το κάψω. Μπορώ να το κάψω κι εσύ να είσαι μέσα
στο κτήριο.
Ντόκτορ: Αρκετά. Δεν θα ανεχθώ άλλη τέτοια συμπεριφορά …

(Σκοτάδι ...)
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5.

(Ιατρικό γραφείο του Ντόκτορ. Ο Λάκι και ο Ντόκτορ εμφανίζονται με
διαφορετική ενδυμασία από την προηγούμενη σκηνή. Ο Λάκι είναι εμφανώς
πιο ατημέλητος και πιο ταλαιπωρημένος.)
Λάκι: … αδυνατώ να σκεφθώ το θέμα της σημερινής μας συνάντησης.
Ντόκτορ: Σας οφείλωΛάκι: Μου οφείλετε.
Ντόκτορ: Σας οφείλωΛάκι: Μία συγγνώμη. Τουλάχιστον.
Ντόκτορ: Ένα ευχαριστώ. Εν πρώτοις, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Λάκι: Στην αρχή αυτής της συνεργασίας, ήλπιζα … ευχόμουν να ήμουν εγώ
αυτός που θα σας ευχαριστούσε στο τέλος.
Ντόκτορ: Θέλω να με πιστέψετε.
Λάκι: Τί νόημα έχει πια;
Ντόκτορ: Πρέπει όμως.
Λάκι: Ο γιος μου. Ο γιος μου, στον επάνω όροφο, δίνει μια μάχη για τη ζωή
του. Μαλακίες. Αυτή έχει χαθεί.
Ντόκτορ: Κάναμε ότι ήταν δυνατό.
Λάκι: Υπήρξε κάποια αλλαγή στην πορεία του γιου μου;
Ντόκτορ: Όχι. Δυστυχώς, όχι.
Λάκι: Γιατί με καλέσατε τότε;
Ντόκτορ: Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε.
25
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Λάκι: Παρακαλώ.
Ντόκτορ: Είναι σπουδαίο που δεν σταματήσατε τη χρηματοδότηση παρόλο
που … παρόλο που ο Γκόλντεν δεν θα μπορέσει να …
Λάκι: Πείτε το. Παρόλο που ο γιος μου θα πεθάνει.
Ντόκτορ: Ναι. Ο Γκόλντεν δεν θα τα καταφέρει.
Λάκι: Είναι επιθυμία του γιου μου να συνεχίσει η έρευνα. ‘’Η θεραπεία
πρέπει να βρεθεί για το καλό όλων.’’ Τα λόγια αυτά επαναλαμβάνει συνεχώς.
Ντόκτορ: Πράγματι. Μίλησα μαζί του.
Λάκι: Δεν θα μπορούσα να του το αρνηθώ.
Ντόκτορ: Πολύ γενναίο σκυλί.
Λάκι: Μακάρι να μη χρειαζόταν να φανεί αυτή του η γενναιότητα.
Ντόκτορ: Σας καταλαβαίνω.
Λάκι: Γιατί είπατε στον γιο μου να επικοινωνήσω μαζί σας;
Ντόκτορ: Σας αναζητούσα πάνω από δέκα ημέρες.
Λάκι: Και ο λόγος;
Ντόκτορ: Σας τηλεφωνούσα. Δεν απαντούσατε.
Λάκι: Δεν μου είναι ευχάριστο να συνομιλώ μαζί σας.
Ντόκτορ: Μάλλον δυσάρεστο αλλάΛάκι: Έχετε δίκιο. Δυσάρεστο.
Ντόκτορ: Πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν είμαι ο Θεός.
Λάκι: Η παντοδυναμία σας … αν τη διαθέτετε ή όχι, δεν μου χρησιμεύει σε
τίποτε πια.
Ντόκτορ: Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό.
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Λάκι: Δεν οδηγεί πουθενά … Αυτή η συζήτηση δεν … Πείτε μου τον λόγο
που ζητήσατε να με δείτε.
Ντόκτορ: Αγαπητέ μου, όπως σας ανέφερα και πριν, είναι σπουδαίο εκ
μέρους σας, το γεγονός ότι δεν διακόψατε τη χρηματοδότηση της έρευνας
παρόλο που τα αποτελέσματά της, δεν θα … δεν θα μπορέσουν
εφαρμοστούν στον Γκόλντεν. Σπουδαίο το ήθος σας! Τώρα ήρθε η στιγμή
που θα μας δείξετε για άλλη μια φορά τη γενναιότητά σας.
Λάκι: Τη δική μου γενναιότητα;
Ντόκτορ: Ακριβώς. Η ομάδα μου κι εγώ, έχουμε φτάσει, όπως γνωρίζετε,
πολύ κοντά στην εύρεση της θεραπείας. Αν ο Γκόλντεν … Αν στον Γκόλντεν
η ασθένεια δεν είχε προχωρήσει, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα τον
σώζαμε. ΑλλάΛάκι: Επιμένατε να μην εφαρμόσετε τη θεραπεία πιο νωρίς και να
περιμένετε τις εγκρίσεις.
Ντόκτορ: Πιστέψτε με. Δεν θα είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Ο
χρόνος αναμονής για την έγκριση, δεν ήταν αυτός που στέρησε από τον γιο
σας την πιθανότητα της ίασης.
Λάκι: Ποτέ δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει ένας σκυλίσιος οργανισμός.
Από εσάς ειπώθηκαν τα λόγια αυτά. Δεν γνωρίζουμε αν … αν εφαρμοζόταν
η θεραπεία έστω και λίγο νωρίτερα, ποιά θα ήταν τα αποτελέσματα.
Ντόκτορ: Περίπου ... Εγώ δενΛάκι: Πείτε μου τί θέλετε χωρίς περιστροφές.
Ντόκτορ: Οι ουσίες που εφαρμόστηκαν στους ανθρώπους με εκπληκτικά
αποτελέσματα, έδειξαν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Λάκι: Στον γιο μου δεν είχαν την αναμενόμενη δράση.
Ντόκτορ: Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο.
Λάκι: Το ζητούμενο;
Ντόκτορ: Ο Γκόλντεν έχειΛάκι: Υπάρχει περίπτωση ανάρρωσης του γιου μου;
27

Βανέσσα Βαΐτση

Ντόκτορ: Όχι. Αυτό όχι. ΔενΛάκι: Είστε απόλυτος;
Ντόκτορ: Είναι παντελώς απίΛάκι: Η πιθανότητα να μην γνωρίζετε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός,
εκμηδενίστηκε;
Ντόκτορ: Είναι χαμηλή. Σχεδόν δεν υπάρχει.
Λάκι: Γιατί επιδιώκετε να με συναντήσετε;
Ντόκτορ: Τα πειράματα μας έδειξαν ίαση στον άνθρωπο μα όχι στον
Γκόλντεν. Αυτό μάς κάνει αισιόδοξους ότι σύντομα θαΛάκι: Πείτε μου ξεκάθαρα τί ζητάτε.
Ντόκτορ: Αν μπορούσαμε … Αν είχαμε τη δυνατότητα να πειραματιστούμε
πάνω στο ποσοστό συμμετοχής της κάθε ουσίας σε έναν σκυλίσιο οργανισμό,
θα μας βοηθούσε να βρεθούμε πιο κοντά στη θεραπεία.
Λάκι: Η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Υγείας όλων των όντων του
πλανήτη μας έδωσε την άδεια για πειράματα σε άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι
ανέφικτο να σας επιστρέψει να κάνετε αντίστοιχα πειράματα σε σκύλο.
Ντόκτορ: Μα εσείς … εσείς πριν λίγο καιρό θέλατε να γίνουν τα πειράματα
σε σας.
Λάκι: Για τον γιο μου. Για τη ζωή του γιου μου.
Ντόκτορ: Μάλιστα είχατε πει ότι με κάποιον τρόπο, θα γίνεται.
Λάκι: Μπορεί και να γίνεται. ΕΓΩ δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
Ντόκτορ: Είχατε αναφέρει, μάλιστα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του
εαυτού.
Λάκι: Αμφιβάλλω αν μπορείτε να πείσετε κάποιον να σας διαθέσει τον εαυτό
του στο βωμό της επιστήμης σας και στο κοινό καλό.
Ντόκτορ: Είναι υποχρέωσή μας να βοηθάμε την κοινωνία.
28
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Λάκι: Βρείτε τότε κάποιον να σας διαθέσει τον εαυτό του σταΝτόκτορ: Έναν τυχαίο σκύλο; Όχι. ΑλλάΛάκι: Θα μαζέψετε εδώ σκύλους με διανοητικά προβλήματα;
Ντόκτορ: Διανοητικά προβλήματα; Μα πώς σκεφτήκατε κάτι τέτοιο.
Λάκι: Παλιά οι άνθρωποι έτσι ... Το γράφει η ιστορία.
Ντόκτορ: Όχι. Βέβαια όχι. Επιστήμονες είμαστε. Όχι εγκληματίες.
Λάκι: Τότε; Πώς θα επιτύχετε να κάνετε τα πειράματά σας πάνω σε σκύλο;
Ντόκτορ: Είστε ο μόνος που θα μπορούσε να μας βοηθήσει.
Λάκι: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εγκριθεί αυτό το οποίο
ζητάτε.
Ντόκτορ: Μόνο εσείς … Μόνο εσείς μπορείτε ναΛάκι: Μην επιμένετε.
Ντόκτορ: Εσείς μπορείτε να … τα πειράματα … τα πειράματα ναΛάκι: Λυπάμαι. Αδυνατώ να σας βοηθήσω. Μακάρι να τα καταφέρετε.
Ντόκτορ: (Χαμηλόφωνα.) Να γίνουν στον Γκόλντεν.
Λάκι: Δεν άκουσα;
Ντόκτορ: Τα πειράματα να γίνουν στον Γκόλντεν.
Λάκι: Στον γιο μου;
Ντόκτορ: Θα είναιΛάκι: Στον γιο μου;
Ντόκτορ: Θα μπορούσε ναΛάκι: Τα πειράματα;
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Ντόκτορ: Ακούστε με.
Λάκι: Πειράματα στον …
Ντόκτορ: Μπορεί να σας αιφνιδιάζει δυσάρεστα. Αλλά. Αλλά ανΛάκι: Στο κεφαλάκι του;
Ντόκτορ: Χάρη σε σάςΛάκι: Στον γιο ΜΟΥ;
Ντόκτορ: Αγαπητέ μου, χάρη στη δική σας βοήθεια, φτάσαμε μέχρις εδώ.
Η ομάδα μου κι εγώ πιστεύουμε ότι είμαστε εξαιρετικά κοντά στο να βρούμε
τη θεραπεία. Επιβάλλεται να γίνουν τα πειράματα σε σκύλο.
Λάκι: Στο σώμα του;
Ντόκτορ: Είναι αδιανόητο να μη μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο
Γκόλντεν είναι ιδανική περίπτωση να δοκιμάσουμε.
Λάκι: Στο σώμα του παιδιού μου;
Ντόκτορ: Πρέπει να σκεφτούμε το καλό όλων.
Λάκι: Το καλό όλΝτόκτορ: Ο Γκόλντεν, θα πεθάνει. Δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση
ανάρρωσης.
Λάκι: Αφήστε τον να … Στο κεφαλάκι του;
Ντόκτορ: Θα βοηθήσει όλη την κοινωνία μας να ξεπεράσει μια ασθένεια που
εξαιτίας της χάνονται κάθε χρόνο εκατομμύρια σκύλοι.
Λάκι: Να προχωρήσετε με άλλον τρόπο.
Ντόκτορ: Σκεφτείτε τί θα συνέβαινε αν είχε γίνει κάτι παρόμοιο τότε που οι
άνθρωποιΛάκι: Μην τους μπλέκεις αυτούς.
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Ντόκτορ: Τότε που ... Πριν πόσα χρόνια; Αν τότε οι άνθρωποι έκαναν τα
πειράματα σε σώματα ανθρώπων … Σε εκείνους τους χρόνους που η
αρρώστια τους θέριζεΛάκι: Η προϊστορία δεν είναι το δυνατό σας σημείο. Οι άνθρωποι
πειραματιζόντουσαν σε ανθρώπους! Και δες πού καταλήξανε.
Ντόκτορ: Κάνετε λάθος! Αυτό γινόταν παλιά. Στους καιρούς των φανερών
πολέμων. Μετά ψηφιστήκανε κώδικες, νομοθεσίες και … και
απαγορευτήκανε. Γι’ αυτό και σε κείνη την πανδημία τα πειράματα γινόταν
πάνω σε γάτες, σκύλους, ποντίκια και περίμεναν να βρεθεί μια θεραπεία, ένα
εμβόλιο. Όμως μάταια. Εμείς, όπως όλα έδειξαν, ήμαστε άτρωτοι από την
ασθένεια που αφάνισε την ανθρωπότητα. Κι αυτοί κάναν πειράματα σε μας.
Λάκι: Εσύ θα πρότεινες να πειραματίζονται σε ανθρώπους;
Ντόκτορ: Προτιμότερο δεν θα ήταν; Τώρα θα ζούσαν τα παιδιά τους. Θα
θυσίαζαν μια γενιά … τη γενιά των εξηνταπεντάρηδων που θα είχαν ζήσει τη
ζωή τους και θα επενδύανε σε αυτούς που έρχονται. Θα φρόντιζαν τη
νεολαία! Ενώ τώρα; Τί κάνανε; Η νεολαία τους είναι δικά μας κατοικίδια.
Χάθηκαν δισεκατομμύρια άνθρωποι και μείναν μόνο τα νεογέννητα. Εμείς
και τα νεογέννητα είχαμε ανοσία. Χρωστάμε τον πολιτισμό μας στη δική
τους απερισκεψία! Έναν πολιτισμό, ο οποίος έχει στο κέντρο την αξία της
ζωής! Έναν πολιτισμό διαφορετικό!
Λάκι: Διαφορετικό;
Ντόκτορ: Δεν βρίσκετε;
Λάκι: Ίδιο. Ακριβώς ίδιο με τον δικό τους.
Ντόκτορ: Με κάποιες ομοιότητες. Μαζί τους ζούσαμε τόσα χρόνια!
Εκατομμύρια χρόνια. Μην το ξεχνάτε. Εμείς όμως σεβόμαστε κάθε
ύπαρξη. Σκέφτεστε πώς ζούσανε τα αδέρφια μας όταν οι άνθρωποι κάνανε
κουμάντο; Δεν λέω για τους λίγους που είχανε σπίτι. Λέω για τη μάζα. Για
την πλειοψηφία που ζούσαν στο δρόμο. Ένιωσαν τη βαρβαρότητα των
ανθρώπων στο πετσί τους. Όμως εμείς. Εμείς είμαστε εξελιγμένοι. Η
κοινωνίας μας. Η κοινωνίας μας σέβεται όλα τα όντα. Έχουμε Αρχές που
προστατεύουν. Δείτε τη δική μας περίπτωση! Πόσο χρειάστηκε να
περιμένουμε για να εγκριθούν τα πειράματα στους ανθρώπους! Και μετά, για
την έγκριση της θεραπείας, κι άλλη αναμονή! Οι θεσμοί μας έπρεπε να
βεβαιωθούν ότι οι δύο πειραματάνθρωποι ήταν εκτός κινδύνου. Έχετε
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υποχρέωση να μας βοηθήσετε, αγαπητέ μου. Για το καλό όλης της κοινωνίας
μας. Για το μέλλον της. Το μέλλον μας.
Λάκι: Από τον γιο μου εξαρτάται το μέλλον της κοινωνίας μας;
Ντόκτορ: Ο Γκόλντεν είναι ένας σκύλος που θα μας βοηθήσει να
γλυτώσουμε εκατομμύρια θανάτους από νευρίνωμα κάθε χρόνο.
Λάκι: Ο γιος μου πεθαίνει. Μου είναι αδιάφορη η κοινωνία.
Ντόκτορ: Ο γιος σας θα γίνει ήρωας.
Λάκι: Ο γιος μου θα είναι νεκρός.
Ντόκτορ: Ήρωας νεκρός.
Λάκι: Νεκρός. (Μικρή παύση.) Σκέτο.
Ντόκτορ: Θα τον θυμούνται όλοι.
Λάκι: Ποιός θα τον θυμάται … δεν με νοιάζει.
Ντόκτορ: Όλοι μας το ‘χουμε έννοια.
Λάκι: Θα τον θυμάμαι εγώ κι αυτό είναι αρκετό.
Ντόκτορ: Για πόσο;
Λάκι: Για πάντα.
Ντόκτορ: Ίσως το δικό σας πάντα, να μην αρκεί. (Παύση.) Ο Γκόλντεν είναι
καταδικασμένος. ΔενΛάκι: Αξίζει έναν αξιοπρεπή θάνατο.
Ντόκτορ: Ένας τέτοιος είναι ο θάνατος που σε κάνει αιώνιο.
Λάκι: Δεν θα δώσω το σώμα του γιου μου.
Ντόκτορ: Οφείλουμε, βεβαίως, να ρωτήσουμε και τον Γκόλντεν.
Λάκι: Ο γιος μου δεν θα μάθει ποτέ αυτή μας την συζήτηση.
Ντόκτορ: Κι αν έχει άλλη γνώμη;
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Λάκι: Δεν θα έχει γιατί δεν θα ενημερωθεί.
Ντόκτορ: Το έχω συζητήσει μαζί του.
Λάκι: Σου απαγορεύω ναΝτόκτορ: Είναι αργά. Έχω ήδη μιλήσει. Έχει δεχτεί.
Λάκι: Ο γιος μου δεν θα δεχτεί να … να … να πειραματίζεσαι πάνω του.
Ντόκτορ: Αγαπητέ μου, είναι ενήλικος. Τριών ετών.
Λάκι: Ενήλικος, όχι ηλίθιος.
Ντόκτορ: Έχει ήδη υπογράψει.
Λάκι: Δεν θα υπογράψει ποτέ όσο ζω.
Ντόκτορ: Ο Γκόλντεν πιστεύει στην κοινωνία μας.
Λάκι: Τον παραπλάνησες.
Ντόκτορ: Μπορώ να σας δείξω το έντυπο. Έγινε εθελοντής και σε λίγες
μέρες θα γίνονται τα πειράματα σε εκείνον.
Λάκι: Δεν θα το επιτρέψω ποτέ.
Ντόκτορ: Λυπάμαι. Θα ξεκινήσουμε άμεσα. Ο Γκόλντεν έχει ήδη
πληροφορηθεί για το σύνολο της διαδικασίας.
Λάκι: Αυτά που είδα στους ανθρώπους των πειραμάτων δεν θα γίνουν ποτέ
στο κεφάλι του γιου μου.
Ντόκτορ: Σας ζητάω να φανείτε λογικός.
Λάκι: Λογικός; Να έχεις τα ηλεκτρόδια κολλημένα στο κεφάλι του. Να
παρέχεις ηλεκτροσόκ στον εγκέφαλό του. Κάθε μισή ώρα ένα μηχάνημα να
τραντάζει το σώμα του για να είναι συντονισμένες οι συχνότητες και το
φάρμακο πιο αποτελεσματικό. Τα μάτια του να είναι μόνιμα ανοιχτά για να
παίρνεις μετρήσεις από την ίριδα. Να έχεις σχεδόν καρφωμένο τον γιο μου
σε σανίδες για να μελετάς την κυκλοφορία του αίματος. Να μην μπορεί να
κοιμηθεί από τον πόνο. Μήπως θυμάσαι την επίσκεψή μας στον
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πειραματάνθρωπο δύο; Προσπαθούσε να βογκήξει. Προσπαθούσε να
βγάλει κραυγές. Αλλά μάταια. Όταν σε ρώτησα γιατί; Γιατί δεν μπορεί; Τί
μου απάντησες; Θυμάσαι τί μου απάντησε ο μεγάλος γιατρός που σκέφτεται
το καλό της κοινωνίας μας; Που πιστεύει ότι η κοινωνία μας είναι πιο … πώς
το είπες; Πιο ηθική! Ναι. Πιο ηθική από αυτή των ανθρώπων! Θυμάσαι;
Ντόκτορ: Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Απαιτούνται κάποιες
θυσίες.
Λάκι: Δεν έχουν φωνητικές χορδές! Θυσίασες τις φωνητικές τους χορδές!
Ντόκτορ: Για λίγο. Μόνο για λίγο. Όλα επανήλθαν στη θέση τους. Τώρα
πια έχουν.
Λάκι: Και ποιός είσαι εσύ που αποφασίζεις τί θα θυσιαστεί και για πόσο;
Ντόκτορ: Για τον γιο σας! Τις θυσίασα για τον γιο σας. Αλλά τότε δεν σας
ενοχλούσε. Τότε βιαζόσαστε να εφαρμοστεί η θεραπεία στον Γκόλντεν.
Λάκι: Ήθελα να σωθεί το παιδί μου.
Ντόκτορ: Ο Γκόλντεν φάνηκε πιο γενναίος από εσάς. Δέχτηκε να θυσιάσει
τον λίγο χρόνο που του απομένει για να βοηθήσει την κοινωνία των σκύλων.
Λάκι: Βάζεις τον γιο μου να υπογράφει χαρτιά για να γίνεις εσύ ο μέγας
επιστήμονας! Δεν σε ενδιαφέρει ποιός θα πεθάνει. Δεν σε ενδιαφέρει πώς θα
πεθάνει. Μιλάς για ηθική! Δεκάρα δεν δίνεις ούτε για τους σκύλους ούτε για
τον Γκόλντεν … ούτε για την κοινωνία ολόκληρη. Μονάχα τον εαυτό σου
σκέφτεσαι. Την επιστημονική σου καριέρα.
Ντόκτορ: Έχω στο ενεργητικό μου αρκετές βραβεύσεις και διακρίσεις. ΔενΛάκι: Αναρωτιέμαι πόσους σκότωσες γι’ αυτές σου τις διακρίσεις.
Ντόκτορ: Δεν σας επιτρέπω.
Λάκι: Εσύ; Τί θα πρόσφερες εσύ; Τί θα θυσίαζες για να πάει η κοινωνία
μπροστά; Πες μου μια θυσία σου. Μέχρι τώρα. Τί έχειςΝτόκτορ: Προσπάθησα να κάνω μια συζήτηση μαζί σας σε ήρεμο τόνο.
Έτσι κι αλλιώς είστε αναγκασμένος να δεχτείτε αυτό για το οποίο σας
παρακαλώ να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Όπως σας είπα ο Γκόλντεν έχει
ήδη υπογράψει.
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Λάκι: Αν επιμείνεις να θες να εφαρμόσεις τα πειράματά σου στον γιο μου, θα
αποσύρω τη χρηματοδότηση.
Ντόκτορ: Θα εναντιωθείτε στον γιο σας;
Λάκι: Όταν πέφτει θύμα πλάνης, ναι. Από αύριο, θα σου απαγορέψουν να
περάσεις το κατώφλι αυτού του κτηρίου.
Ντόκτορ: Δεν μπορείτε ναΛάκι: Δεν μπορώ;
Ντόκτορ: Αυτό είναιΛάκι: Έχεις απολυθεί …

(Σκοτάδι …)
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6.

(Δωμάτιο κλινικής θεραπευτηρίου. Ο Λάκι είναι όπως στην πρώτη σκηνή
του έργου. Ο Ντόκτορ όχι με ενδυμασία γιατρού αλλά με πολιτικά.)
Ντόκτορ: … το περιεχόμενο του κουτιού σας ανήκει.
Λάκι: Σε με- … τί περιέχει;
Ντόκτορ: Το σύνολο των προγραμμάτων, τα οποία παρακολούθησε ο γιος
σας στο θεραπευτήριο.
Λάκι: (Προσπαθώντας να το φτάσει).
Ντόκτορ: Αφήστε το, θαΛάκι: Κοντά μου. Πλάι στο κρεββάτι.
Ντόκτορ: Εκεί είναι καλά;
Λάκι: Μια χαρά. Σας ευχαριστώ.
Ντόκτορ: Θα βρείτε αποδεικτικά από το καθημερινό του πρόγραμμα.
Φαγητό, λουτρά, θέατρα, μουσικές, περίπατοι στη φύση, όλαΛάκι: (Νεύμα με το χέρι του εντάξει.)
Ντόκτορ: Όπως και κάποια ημερολόγια.
Λάκι: Ημερολόγια;
Ντόκτορ: Σκέψεις του. Στην κλινική έγραφε διαρκώς. Μας είχε ζητήσει δύο
φορές χάρτινο τετράδιο.
Λάκι: Γιατί ήρθατε;
Ντόκτορ: Το καθήκον.
Λάκι: Σας απαλλάσσω απ’ αυτό.
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Ντόκτορ: Δυστυχώς δεν είστε αρμόδιος να κάνετε κάτι τέτοιο.
Λάκι: Είμαι.
Ντόκτορ: Ακολουθούμε ευλαβικά αυτά που ορίζουν οι Αρχές.
Λάκι: Οι Αρχές.
Ντόκτορ: Για κάποιο χρονικό διάστημα επιβάλλεται να σας επισκέπτομαι.
Λάκι: Και ποιό είναι αυτό το χρονικό διάστημα;
Ντόκτορ: Σίγουρα όσο είστε εδώ.
Λάκι: Κι ύστερα;
Ντόκτορ: Θα εξαρτηθεί από τη δική σας πορεία. Είμαστε υποχρεωμένοι να
σας παρέχουμε στήριξη μέχρις ότου η ζωή σας επιστρέψει σε κανονικότητα.
Λάκι: Κανονικότητα;
Ντόκτορ: Να γίνει η ζωή σας όπως πριν.
Λάκι: Η ζωή μου … όπως πριν ...
Ντόκτορ: Μέχρι να επανέλθετε στις δραστηριότητες σας.
Λάκι: Ο γιος μου είχε δίκιο. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν Αρχές.
Ντόκτορ: Ότι κι ανΛάκι: Αν όπως λέτε, η κοινωνία μας είναι ανώτερη, οι Αρχές θα απουσίαζαν.
Εμείς θα είμαστε αυτοί που θαΝτόκτορ: Όλα αυτά δεν έχουν σημασία.
Λάκι: Και τί έχει;
Ντόκτορ: Στον φάκελο με την ονομασία Ριτ ένα, θα βρείτε τα στοιχεία που
θα σας οδηγήσουν στην τοποθεσία που βρίσκεται το δέντρο, το οποίο
αντιστοιχεί στην κάψουλα του γιου σας. Σας έχει σταλεί η φωτογραφία της
περιοχής στο πορτοφόλι σας. Μέχρι να είστε σε θέση… μέχρι να μπορέσετε
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Λάκι: Ποιό από όλα είναι το δέντρο του γιου μου;
Ντόκτορ: Η ροδιά. Στο κέντρο του κήπου.
Λάκι: Όμορφη. Όλα τα δέντρα του κήπου λαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά
τους από σώματα νεκρών;
Ντόκτορ: Είναι συνδεδεμένα με μια ή και περισσότερες κάψουλες.
Λάκι: Περισσότερες;
Ντόκτορ: Ερωτευμένοι σκύλοι που θέλησαν να ενωθούν δια του θανάτου
στο μεγάλωμα ενός δέντρου.
Λάκι: Ιδιοφυές!
Ντόκτορ: Σας έλεγα ότι μέχρι να είστε σε θέση να αναλάβετε εσείς την
περιποίησή της, θα τη φροντίζουμε εμείς.
Λάκι: Εσείς;
Ντόκτορ: Η ομάδα μου κι εγώ.
Λάκι: Καλοσύνη σας.
Ντόκτορ: Η Αρχή.
Λάκι: Αν δεν ήταν η Αρχή; Δεν θα φροντίζατε τον γιο μου; Το δέντρο του;
Ντόκτορ: Η κοινωνία έχει φροντίσει να μας απαλλάξει από τέτοιου είδους
προβληματισμούς.
Λάκι: Έχετε φωτογραφία όταν ο γιος μου ήταν μέσα στην κάψουλα;
Ντόκτορ: Μέσα στο κουτί υπάρχει ένας φάκελος με την ονομασία ‘’το
μέλλον της ροδιάς’’. Εκεί θα βρείτε έναν κωδικό. Όταν μπείτε στην
διαδικτυακή τοποθεσία της ροδιάς και πληκτρολογήσετε τον κωδικό, θα
δείτε όλες τις φωτογραφίες του γιου σας από την τελετή της κάψουλας καθώς
και τη βιντεοσκόπηση.
Λάκι: Σας ευχαριστώ.
Ντόκτορ: Καθήκον μου.
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Λάκι: Βέβαια, η Αρχή.
Ντόκτορ: Θα πρέπει να ενημερωθείτε και για τα σκυλιά που πήραν τα
όργανα του γιου σας.
Λάκι: Δεν … Είναι νωρίς … Ίσως αργότερα.
Ντόκτορ: Υποχρεούμαι να σας ενημερώσω.
Λάκι: Η Αρχή!
Ντόκτορ: Έχω χρέος να σας μεταφέρω τις πληροφορίες.
Λάκι: Σας ακούω.
Ντόκτορ: Ένας φάκελος, με την ονομασία Ριτ δύο, έχει τα στοιχεία
επικοινωνίας με τα σκυλιά που πήραν τα όργανα του γιου σας. Ήταν όλα
ενήλικα εκτός από την λήπτρια της καρδιάς. Σε αυτή την περίπτωση δίνονται
τα στοιχεία της μητέρας.
Λάκι: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Ντόκτορ: Παρακαλώ. Θα σας συμβούλευα να επικοινωνήσετε σύντομα.
Έχετε ανάγκη εκατέρωθεν αυτή τη συνάντηση.
Λάκι: Θα το έχω υπόψιν μου.
Ντόκτορ: Ο δικηγόρος σας με επισκέφθηκε και μου έδωσε την επιστολή
σας και τα υπογεγραμμένα από εσάς έγγραφα για την επανεκκίνηση της
χρηματοδότησης.
Λάκι: Του ζήτησα να κάνει όσο πιο σύντομα γίνεται.
Ντόκτορ: Θέλετε να ξαναξεκινήσει η έρευνα;
Λάκι: Είναι … Ο Γκόλντεν … Θα ήταν επιθυμία του Γκόλντεν.
Ντόκτορ: Θα το ξανασυζητήσουμε.
Λάκι: Τα έγγραφα είναι έτοιμα. Όταν το νιώσετε, ξεκινάτε. Με την ομάδα
σας.
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Ντόκτορ: Καλώς. Θα επανέλθουμε προσεχώς στο θέμα αυτό. (Παύση.)
Μίλησα με το ιατρικό προσωπικό της κλινικής και μου είπαν ότι αν το
επιθυεμείτε, μπορείτε να βγείτε από εδώ.
Λάκι: Θα το σκεφτώ.
Ντόκτορ: Θα περάσω ξανά σε τρεις μέρες να σας δω. Ίσως τότε να έχετε
κάτι αποφασίσει σχετικά με την έξοδό σας.
Λάκι: Να απαλλαγείτε κι από το καθήκον της επίσκεψης. Καλό σας
απόγευμα.
Ντόκτορ: Επίσης …

(Σκοτάδι …)
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7.
Λάκι: … οι δυο μας. Πάντα οι δυο μας. Όλοι φεύγουν και απομένουμε οι
δυο μας. Φάκελος Ριτ δύο. (Βγάζει από μέσα τέσσερις μικρότερους
φακέλους. Ανοίγει τον πρώτο.) ‘’Μεταμόσχευση δύο νεφρών στον Αίολο.
Ηλικία εννέα ετών. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με ύπαρξη στένωσης της
νεφρικής αρτηρίας. Στοιχεία επικοινωνίας του Αίολου’’.

(Παύση.)
(Ανοίγει το δεύτερο φάκελο.) ‘’Μεταμόσχευση δεξιού πνεύμονα στον
Λευκό. Ηλικία τριών ετών. Κυστική ίνωση με ελάχιστες πιθανότητες
επιβίωσης αν δεν είχε γίνει η μεταμόσχευση. Στοιχεία επικοινωνίας του
Λευκού’’.

(Ανοίγει τον τρίτο φάκελο.) ‘’Μεταμόσχευση αριστερού πνεύμονα στον
Μαύρο, ηλικίας πέντε ετών. Πνευμονοπάθεια με δυσκολία εύρεσης
συμβατού δότη. Στοιχεία ...’’.

(Ανοίγει τον τέταρτο φάκελο.) ‘’Μεταμόσχευση καρδιάς στη Φρέτα. Ηλικία
δύο ετών. Στοιχεία επικοινωνίας με τη Λύντια, μητέρα της ανήλικης
Φρέτας’’.

(Παύση.)
Τους μισώ. Όλους τους μισώ. Τον Μαύρο, τον Λευκό, τον Αίολο, τη Φρέτα.
Όλους. Εσύ πέθανες κι αυτοί ζούνε. Χάρη σε σένα. Εσύ διαμελίστηκες κι
αυτοί ... Ποιά Αρχή μας υποχρεώνει να δώσουμε τα όργανά μας; Τί είδους
ηθική είναι αυτή; Πώς να γνωρίσω αυτήν που πήρε την καρδιά σου; Και να
χαρώ; Να συγκινηθώ; Που διαμελίστηκες; Οι κανόνες θα μου απαντήσεις.
Η Αρχή. Μια Αρχή που σε αναγκάζει να γίνεις δωρητής οργάνων. Λόγοι
ανώτεροι. Ηθικής.

(Παύση.)
Όλοι φεύγουν και απομένουμε πάντα οι δυο μας.

(Παύση.)
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Όπως κι όταν έφυγε η μητέρα σου. Από εκείνη κληρονόμησες αυτή σου τη
δοτικότητα. Τον α λ τ ρ ο υ ι σ μ ό. Θυμάμαι. Χρόνια πριν. Στις αρχές της
σχέσης μας. Ακόμη γνωριζόμασταν. Τότε δεν σε υποχρέωνε κανείς να γίνεις
δωρητής οργάνων. Είχαμε πάει εκδρομή. Την πρώτη μας εκδρομή. Η μαμά
σου, γνωστή για τις πρωτοποριακές της ιδέες ... Συζητούσαμε ένα ολόκληρο
απόγευμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις για να γίνεις δωρητής
οργάνων. Εκείνη πάντα μπροστά από την εποχή της ισχυριζόταν ότι έπρεπε
να υποχρεούσαι να γίνεις δωρητής κάποιου οργάνου σε περίπτωση που
διαπράξεις οποιοδήποτε παράπτωμα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο
τέλος αποκαμωμένοι και οι δυο κοιμηθήκαμε. Μέσα στον ύπνο της. Το
βράδυ σηκωνόταν μέσα στον ύπνο της. Φώναζε ‘’βοήθεια, δεν έχει χέρια,
δεν έχει πόδια, ας τον βοηθήσει κάποιος’’. Έπειτα με ψηλαφούσε.
Προσπαθούσε να δει αν έχω τα δυο μου χέρια, τα δυο μου πόδια. Όλα αυτά
ενώ κοιμόταν. Σηκωνόταν και φώναζε. Τέσσερις με πέντε φορές το ίδιο
βράδυ. Το πρωί ήταν ανάστατη. Είπε ότι έβλεπε εφιάλτη. Είχαμε κάνει,
λέει, μια παράνομη προσπέραση και η Αρχή μας έβαλε να υπογράψουμε να
γίνουμε δωρητές ποδιών. Εμείς για να δώσουμε το καλό παράδειγμα
υπογράψαμε και για τα χέρια. Για κάποιο λόγο που και η ίδια δεν θυμόταν,
μας τα κόψανε αμέσως. Ήμαστε χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Εγώ έπεσα
σε έναν γκρεμό. Κανείς από τους δυο μας δεν είχε ούτε χέρια ούτε πόδια να
με βοηθήσει να ανέβω. Στο σημείο αυτό. Σ’ αυτό το σημείο φώναζε μέσα
στον ύπνο της. Σηκωνότανε και προσπαθούσε να καταλάβει αν έχω τα χέρια
μου και τα πόδια μου.

(Παύση.)
Από εκείνη κληρονόμησες την αυτοθυσία για το καλό της κοινωνίας. Και
τώρα πίσω στο θέμα μας. Να συναντήσω τα σκυλιά που ζουν χάρη σε σένα.
Υποχρεούμαι. Από την Αρχή. Δεν … Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω.
Τουλάχιστον όχι ακόμη. Να γνωρίσω τη σκύλα που έχει την καρδιά σου.
Να την αγαπήσω. Σιχαίνομαι το σώμα που έχει στα σπλάχνα του την καρδιά
σου. Θα μου απαντήσεις: ‘’κάτι από σένα παραμένει ζωντανό’’. Η καρδιά
σου ΖΕΙ. Πώς θα την αναγνωρίσω όμως; Διαφορετική στην όψη και μέσα
εσύ. ΕΣΥ. Να χτυπάει η δική σου καρδιά. Κι αν με αναγνωρίσεις εσύ; Η
καρδιά σου; Αν με αναγνωρίσει η καρδιά σου; Πώς θα είναι τότε; Ίσως όχι.
Όχι. Καλύτερα να μην με αναγνωρίσει. Δεν θα με έχει συγχωρήσει. Ίσως
είναι ακόμη θυμωμένη. Είναι νωρίς.

(Βγάζει από το κουτί ένα χάρτινο τετράδιο του Γκόλντεν.)
‘’Ο νόμος που κινεί τ’ αστέρια. Έρχονται και φεύγουν οι εποχές. Ανατέλλει
και δύει ο ήλιος. Η νύχτα ακολουθεί τη μέρα. Ο θάνατος ακολουθεί τη
γέννηση. Το κάθε τι έχει μπει στη σειρά του. Ακόμη και η αρρώστια
απορροφάται, δεν πετιέται. Τίποτε δεν πετιέται.’’
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Γιε μου. Αχ γιε μου. Σπλάχνο μου. Πες μου. Πες μου τί να κάνω. Ό,τι
θελήσεις, εγώ … εγώ θα το κάνω. Έλα και μίλησέ μου. Μόνο γιε μου …
Μην έρθεις όταν θα κοιμάμαι. Έλα τώρα. Τώρα και ζήτα μου. Ζήτα μου ό,τι
η καρδιά σου επιθυμεί. Μα έλα με τη μορφή σου. Αυτή που γνωρίζω. Με
αυτό το κορμί που έχει καταγραφεί στη μνήμη μου. Έλα άγγελέ μου. Όμως
όχι, όχι στον ύπνο. Όχι. Θέλω να ξέρω. Να είμαι σίγουρος. Πρέπει να είμαι
σίγουρος ότι είσαι εσύ που αντικρύζω. Αν έρθεις στον ύπνο μου; Πώς θα
είμαι βέβαιος αν πραγματικά είσαι εσύ ή αν εγώ σε καλώ και σ’ ονειρεύομαι;
Κι αν αυτό που ΕΓΩ βλέπω στον ύπνο μου, είναι όντως στον ύπνο μου; Κι
αν … αν είναι στον δικό σου ύπνο; Έλα και συνάντησέ με. Συμβούλεψέ με
τί να κάνω. Αλλά όχι όταν θα κοιμάμαι. Παιδί μου. Παιδάκι μου. Πρέπει να
καταλάβω την αλήθεια. Την αλήθεια σου. Γυμνή από τη δική μου λογική.
Έλα και μίλα μου. Να ακούσω πάλι τη φωνή σου. Να δω τα μεγάλα και
σκοτεινά σου μάτια. Γιόκα μου. Ζήτα μου. Αν ΕΣΥ μου πεις να τους
αγαπήσω, θα βρω κουράγιο και θα το κάνω. Μόνο έλα. Μην με ξεχνάς. Έλα
όποτε εσύ κρίνεις. Αν κοιμάμαι, ξύπνα με. Ξύπνα με με τη φωνή σου για να
σιγουρευτώ ότι ήρθες. Θα καρτερώ. Μην με ξεχνάς …

(Ξαπλώνει στο κρεββάτι. Σκεπάζεται. Σβήνουν τα φώτα ...)
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8.

(Ο Γκόλντεν είναι ανάμεσα στους θεατές. Σηκώνεται και κατευθύνεται στη
σκηνή. Ο Λάκι είναι στο κρεββάτι με τα φώτα σβηστά.)
Γκόλντεν: … στο τέλος νικάει το καλό. Πάντα το καλό. Έφτιαξες και
υπέγραψες κιόλας τα χαρτιά της επανεκκίνησης της έρευνας! Ο πατέρας θα
… Ο πατέρας ΜΟΥ κατανόησε το μεγαλείο μου! Πάω στοίχημα ότι αν …
αν γυρνούσαμε πίσω τον χρόνο θα επέτρεπες τα πειράματα να γίνουν σε
μένα. Για το καλό της κοινωνίας μας. Της κοινωνίας των σκύλων. Της
ανώτερης. Άνθρωποι και σκύλοι δεν … δεν μοιάζουμε. Οι σκύλοι ανώτεροι.
Τώρα όμως εγώ … εγώ κι οι άνθρωποι έχουμε κάτι που μας ενώνει. Αυτοί
πεθαμένοι εδώ και χρόνια. Εγώ μόλις λίγους μήνες. Όμως … Όμως έχουμε
κάτι κοινό. Κάτι που μας ξεχωρίζει από … Είμαστε πεθαμένοι. Όλοι εμείς
νεκροί. Μας ενώνει ο θάνατος.

(Παύση.)
Άραγε, τί θα κάνανε αν βρισκότανε στη θέση σου; Θα θυσίαζαν τον γιο τους;
Την κόρη τους; Αν γνωρίζανε ότι ήταν για το καλό τους. Αν γνωρίζανε ότι
θα σώζανε χιλιάδες ή ακόμη εκατομμύρια ζωές; Τί θα θυσίαζαν; Τα παιδιά
τους; Τον άντρα τους; Κάποιον που αγαπάνε; Είμαι σίγουρος. Θα πράττανε
το καλό. Πόσοι θα δίνανε το κεφάλι της κόρης τους, του γιου τους, της
γυναίκας τους, του άντρα τους ή το δικό τους; Ναι, το δικό τους. Γιατί να
εξαιρέσουμε το δικό μας το κεφάλι από μια θυσία για το καλό της κοινωνίας;

(Κάθεται στο κρεββάτι του πατέρα του, ο οποίος κοιμάται.)
Δεν ακούς τίποτε. Κοιμάσαι. Βλέπεις στον ύπνο σου τον γιο σου. Εμένα.
Παλινδρομείς ανάμεσα στο να συναντήσεις αυτήν που πήρε την καρδιά μου
ή να τη μισήσεις πριν καν τη γνωρίσεις. Είσαι κι ευχαριστημένος που
ξαναχρηματοδότησες την έρευνα!

(Σκύβει στον πατέρα του.)
Θα φροντίσω εγώ για σένα. Θα σε απαλλάξω από όλον τον πόνο. Τον πόνο
σου για μένα και το μίσος σου … αυτό που σε παιδεύει για τη σκύλα που
έχει την καρδιά μου, γι΄ αυτόν που έχει τα νεφρά μου.
Πατέρα, ξύπνα!
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Λάκι: Γιε μου.
Γκόλντεν: Πατέρα μου.
Λάκι: Ήρθες;
Γκόλντεν: Μη σηκώνεσαι, πατέρα.
Λάκι: Θέλω να ‘μαι σίγουρος.
Γκόλντεν: Για ποιό πράγμα;
Λάκι: Ότι είσαι εδώ. (Παύση.) Ότι δεν κοιμάμαι. (Παύση.) Ότι είσαι εσύ.
Ντόκτορ: Είμαι εδώ. Εγώ, ο γιος σου είμαι εδώ.
Λάκι: Μη φύγεις.
Γκόλντεν: Πουθενά δεν πάω!
Λάκι: Είσαι εδώ;
Γκόλντεν: Εδώ πατέρα μου!
Λάκι: Μίλα μου.
Γκόλντεν: Είμαι δίπλα σου.
Λάκι: Δώσε μου το χέρι σου. (Παύση.) Τί ωραία αίσθηση να ακουμπάω το
δέρμα σου. (Παύση.) Σε απογοήτευσα;
Γκόλντεν: (Προς το κοινό.) Ρωτάει αν με απογοήτευσε! Ο ίδιος θα έπρεπε
να δικάσει ή να αθωώσει τον εαυτό του. Και τώρα η δική του ανημποριά
πρέπει να βαρύνει εμένα.
Λάκι: Σε απογοήτευσα;
Γκόλντεν: Όχι, πατέρα μου.
Λάκι: Μίλα μου.
Γκόλντεν: Είμαι εδώ.
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Λάκι: Σ’ αγαπάω, γιε μου.
Γκόλντεν: Το ξέρω, πατέρα.
Λάκι: Να έρχεσαι. Μην με ξεχνάς.
Γκόλντεν: Ποτέ.
Λάκι: Να με επισκέπτεσαι.
Γκόλντεν: Θα είμαστε μαζί.
Λάκι: Μαζί.
Γκόλντεν: Δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ.
Λάκι: Συγχώρα με. Δεν μπορώ να ακούσω την καρδιά σου σε αλλουνού το
σώμα.
Γκόλντεν: Ξέρω ότι τυραννιέσαι.
Λάκι: Βοήθησέ με.
Γκόλντεν: Γι’ αυτό είμαι εδώ.
Λάκι: Πες μου τί θες να κάνω. Ό,τι μου ζητήσεις, εγώΓκόλντεν: Είμαι εδώ.
Λάκι: Η καρδιά σου. Δεν ακούω. Η καρδιά σου δεν χτυπάει στο σώμα σου.
Γκόλντεν: Δεν χρειάζεται να ακούσεις την καρδιά μου ...

(Ο Γκόλντεν βάζει τον Λάκι στο κρεββάτι. Τον σκεπάζει με την κουβέρτα.
Τραβάει την κουβέρτα και σκεπάζει το κεφάλι του Λάκι. Σκοτάδι.
Ακούγονται γαβγίσματα …)
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