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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ
(βασισμένο σε τρία θεατρικά μονόπρακτα των συγγραφέων)

Συγγραφείς

Επιμέλεια
Ν.Νεράντζης
Μ.Μασούτη
Α.Γιαννάκη

Θεσσαλονίκη 2018

Σκηνή Θεάτρου

Αυλαία

Παρουσιαστής
(προς το κοινό, χαρούμενα)

Κυρίες και Κύριοι, Καλώς ήρθατε! Οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου
της Μηχανιώνας έχοντας πάμπολλες ιδέες έγραψαν αυτό το θεατρικό έργο

για να σκεφτούμε, να χαρούμε, να προβληματιστούμε...
(Ακούγεται η Κασσάνδρα κάτι να λέει εκνευρισμένα και να πετάει κάτι

φύλλα)
...αλλά να μήν μακρυγορώ, θα τα δείτε, η φίλη μου με χρειάζεται!

Σκηνή 3η Σκηνή 2η Σκηνή 1η
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{ 1Η ΣΚΗΝΉ - Η ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΉ }

(Έρχεται ο Άλεξ, ο φίλος της Κασσάνδρας, και την σκουντάει.)

Παρουσιαστής -> Άλεξ
Ειι!…

Κασσάνδρα
Ειι!…

Άλεξ
Κάποια είναι πολύ συγκεντρωμένη. Αλλα, δεν διάβασες για το διαγώνσιμα

Αρχαία έτσι ?

Κασσάνδρα
Εμμ...

Άλεξ
Άσε να μαντέψω, το να είσαι επιστήμονας σου τρώει όοοοοολο τον χρόνο

Ε ?

Κασσάνδρα
(Με αυτοπεποίθηση)

Όντως, όμως κάποια μέρα θα κατορθώσω το αδύνατο και ελπίζω να είσαι
εκεί να με καμαρώσεις!

Άλεξ
Πιστεύω ότι...

(Σταματάει, κοιτάει την Κ., την περιμένει να γυρίσει ίσως, αλλά η Κ.
αλλά δεν γυρνάει) ...θα κάνεις κάτι διαφορετικό.

(τελικά η Κασσάνδρα γυρνάει για να τον αντικρίσει.)

Άλεξ
Αλλά μην βάζεις και όλη την υπόλοιπη ζωή σου στο περιθώριο, ε ?

Κασσάνδρα
Το ξέρω, το ξέρω αλλά κοντεύω να βρω μία λύση το νιώθω ότι είμαι

κοντά...

Άλεξ
(Γελώντας)

Πραγματικά σε φαντάζομαι με άσπρη ποδιά, με πολλάαα χαρτιά γύρω σου
σκορπισμένα, όλα άνω κάτω και τα μαλλιά σου χειρότερα και από του

Einstein!

Κασσάνδρα
(Γελώνντας)

Δεν το είχα σκεφτεί αυτό!
(προβληματισμένη, του δείχνει κατι διαγράμματα και εξισώσεις και

προσπαθεί εξηγήσει, να βρει ίσως μια ‘άκρη’)
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Κασσάνδρα
Εδώ -όπως βλέπεις - η διαδοση του φωτός γίνεται σε δύο επιπλέον
“συνθετικές” διαστάσεις καθώς χρησιμοποιούν ρυθμιζόμενους φωτονικούς
οδηγούς κι έτσι δυ-να-μνι-κά και το-πο-λο-γι-κἀ παρατήρησαν
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ένα τετραδιάσταο κβαντικό φαινόμενο Hall (Χωλ) !
Υποπτεύομαι ότι κάποια παρατηρήσημη και ολίγον σταθερή τοπολογική
διαταραχή μπορεία να μου δώσει λύση...

(Σβήνει τη μηχανή και εκείνη αναστενάζει με απογοήτευση. Αχ, άλλη μια
αποτυχία

(Λέει αναστενάζοντας και λυπημένη και αφήνει τα χαρτιά που κρατάει
να πέσουν στο πάτωμα. Την παίρνει ο ύπνος)

(Ο Αλεξ - πλησιάζει την μηχανή, κάνει να την ακουμπήσει και
ξαναακούγεραι ο θόρυβος της μηχανής! Τότε βγαίνει ο Einstein. Κοιτάζει

γύρω εξερευνωντας τον χώρο.)

Einstein
(Κοιτάει μπερδεμένος)

Χμμ Τι έγινε ρε παιδιά; Τι φάση;

Einstein
(Φωνάζει) Is anybody here ?

(ξανακούγεραι ο θόρυβος της μηχανής! Βγαίνει και η Marie Curie.)

Curie
Πάντως αυτό δεν ήταν σίγουρα το αποτέλεσμα που περίμενα...

(από την φασαρία η Κασ- ψιλοξυπνάει)

Εinstein
(ο Εinstein Προς την Κ., την σκουντάει και λίγο)

Χευυ γκερλλ!

Κασσάνδρα
(Μην καταλαβαίνοντας τί συμβαίνει!)

OH MY GOSH WHAT THE..

Curie
Ααα καλέ στην Αγγλία είμαστε ξέρω λίγα εγγλέζικα. Μάι νέιμ ιζ

Κιου(γρ)ί, Χι ιζ Άλμπε(γρ)τ, Γουάτ ιζ ΓΙΟ(ΓΡ) νέιμ ??

(Η Κασσάνδρα συνεχίζει να τους κοιτάζει εκπληκτη.)

Curie
(Προς τον Εinstein) Mπάαααα, Νομίζω πως ....βραχυκύκλωσε

Εinstein
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Λες?

(Η Κασσάνδρα κουνάει το κεφάλι της για να επανέλθει στην
πραγματικότητα.)

Κασσάνδρα
Μα... Πως... Αφού... Δεν...

Δου... Δουλεύει ?!?!

Εinstein
...και μιά χαρά μαλιστα! Όπως βλέπεις(δείχνοντας το εαυτό του)

Συνάδελφος ε ? Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγάλουν τα πειράματα σου
και οι θεωρίες σου. Δες την Κιουρι πως κατέληξε πειραματιζόμενη με
με το Ράδιο, δες κι΄εμένα! (χειρονομία που υποδηλώνει τα σηκωμένα

μαλλιά & τα νέυρα)

(ακούγεται ξανά ό ήχος της μηχανής. Βγαίνει ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
Κοιτάει γύρω βλέπει την Κιουρί και την πλησιάζει.)

Leonardo
Buongiorno!

(Άβολα με ένα μικρό χαμόγελο)
Scusa, dov'e il ...BAGNO?

Αλεξ
Το μπάνιο!? Από δώ (δείχνει), πάνω τα σκαλιά και

(με ‘προφορά’)‘α -ρι -στε -ρά’

(Η Κασσάνδρα πλησιάζει την μηχανή και κοιταει γύρω. Τράβάει ένα καλώδιο
και ακούγεται ήχος που σβήνει η μηχανή σταδιακά.)

Κασσάνδρα
Ωραία τώρα δεν πρόκειται να έρθει άλλος - ε ?

(γυρίζει προς Einstein & Ciourie οι οποίοι όμως επεξεργάζονται τα
χαρτιά της)

Εinstein
Γιαααα δες εδώ (προς Curie)

Curie
Γιάααα πές εδώ (προς Κασσάνδρα)

Κασσάνδρα
Λοιπόν, υπάρχει ένα ‘θέμα’ (εξηγεί) όπου από δύο δισδιαστατα κβαντικά
συστήματα Hall (στα επίπεδα χ-ψ και ζ-ω) μπόρεσαν και δημιούργησαν
ενα τετραδιάστατο σύστημα κβαντικού φαινομένου Hall, όπου με μία
μικρήηηηη διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο στο επίπεδο χ-ω “συζεύγθηκαν”
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τα δύο συστήματα και παρατηρήθηκε μιά δύναμη Λορεντζ στην διέυθυνση
ω για ό,τι κινείται στη χ διεύθυνση και...

Εinstein
...μισό, μισό, πολλές διαστάσεις, ενέργεια, φως. ΑΜΑΝ!

Curie
Τι!?

Εinstein
Τι!?

Curie
ΤΙΙ!?

Εinstein
Έχω μια ιδέα !!

Curie
Κι εγώ !!

Κασσάνδρα
Κι εγώ !!

Άλεξ
Μήπως κι εγώ ?? -άσχετο!

Αλλά οι δικές ιδέες ελπίζω να σας γυρίσουν και πίσω!
Βρείτε τα εσείς, εμένα να με συγχωρείτε - έχω μια δουλίτσα!

(‘περνάνει’ στην άλλη σκηνή)

Εinstein
Curie

...να μας γυρίσουν πίσω! ?

Κασσάνδρα
Ή μήπως ...ΟΧΙ !!!

{ΣΤΑ ΓΚΑΛΑΜΠΆΓΚΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΆ}

Άλεξ -> Δημοσιογράφος
(Mιλάει πολύ γρήγορα, δίνοντας έμφαση στις λέξεις.)

Βρισκόμαστε στα νησιά Γκαλαμπάγκος και εδώ συμβαίνει κάτι φα -ντα -στι
-κό φίλες και φίλοι. Μόλις ανακαλύψαμε - μετά απο ένα ολόκληρο έτος

πού βρίσκεται ο Καθηγητής Charles Darwin.
(Πλησιάζει τον Δαρβίνο, ο οποίος γράφει κάτι στις σημειωσεις του)

(Συνεχίζονταε να μιλάει γρήγορα)
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Καλημέρα σας κύριε Δαρβίνε, τι κάνετε; Που ήσασταν; Τι ετοιμάζεται;
Γιατί λείπατε τόσο καιρό; Ανακαλύψατε κάτι καινούριο από κάποια έρευνα

σας; Μιλήστε μας! Γιατι δεν μας μιλάτε;

Darwin
(Με ενοχλημένο ύφος απαντά)

Με άφησες να μιλήσω ρε φίλε! Καλημέρα και σε εσάς κυριέε, πως σας είπαμε;

Δημοσιογράφος
Με λένε Βρασίδα Κουτσουκλανιότογλου!

Darwin
Κουτσουτί;;

Δημοσιογράφος
Κουτσουκλανιότογλου.

Darwin
Μμμ..Ναι.. Τέλος πάντων. Καταρχήν το βιβλίο μου, στο οποίο έχω

καταγράψει τις έρευνές μου, θα εκδοθεί στα τέλη του Νοέμβρη, και...

Δημοσιογράφος
...τι ακριβώς πραγματεύεται αυτό το βιβλίο;;

Darwin
Όπως προανέφερα, σύμφωνα με τις ερευνές μου κατέληξα στο συμπέρασμα,
πως ΤΥΧΑΙΑ μεσα στους πλυθησμούς υπάρχουν ατομα που φερουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Εκείνα τα ΤΥΧΑΙΑ, επαναλαμβανω , χαρακτηριστικά που
ευνοούν την επιβίωση και την προ-σαρ-μο-γή στον συγκεκριμένο τόπο και
χρόνο αυξάνονται στατιστικά μέσα στον γενικό πληθυσμό. Και για να μην
μακρυγορούμε, οι καλύτερα προσαρμοσμένοι οργανισμοί επιβιώνουν και

αναπαραγωνται με μεγαλύτερη συχνότητα από τους λιγότερο
προσαρμοσμένους, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενος ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ!

(Ακούγονται χτυπήματα κάτω από τον βράχο. Σηκώνεται ο βράχος και
βγαίνει ο Λαμαρκ)

Lamarck
Τι λες βρε αχαΐρευτε!!! Εγώ ήμουν αυτός που πρώτοδιατύπωσε τη θεωρία
της εξέλιξης! Ποιος είσαι εσυ που ήρθες να μου πάρεις τις ιδέες;!

Λογοκλοπή! Λογοκλοπή!/

Darwin
Δεν σου έκλεψα καμιά ιδέα κύριε Καθηγητά! Εσύ αναφερθηκες πως οι
οργανισμοί ωθούνται, σε μία εξελικτική διαδιακασία, μέσα από μία
εσωτερική δύναμη και από μία νοητική κλίμακα, όπως επίσης...

Lamarck
...ότι τ ΕΠΙΚΤΗΤΑ χαρακτηριστικά κληροδοτούνται.

Darwin
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Δηλαδή θες να μου πεις, ότι αν κόπει το χέρι αυτού εδώ όλοι οι απόγονοί
του θα ειναι με ενα χερι?!!
(τραβάει το χέρι του Δ.)

Δημοσιογράφος
ΑΑΑΑΑΑΑΑ! Εγώ πάντως το χέρι μου δεν το κόβω!

Lamarck
Βρε τα πόδια από τις καμηλοπαρδάλεις ψηλώνουν συνέχεια και για αυτό
ισχυρίζομαι ότι τα χαρακτηριστκικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο
αναπτύσσονται και εξελίσσονται ενώ αυτά που χρησιμοποιουνται λιγότερο

ατροφούν και ....εξαφανίζονται

Darwin
Αγαπητέ, πιθανά αυτό να ισχύει (προς το κοινό - μπάααα) για τις
καμηλοπαρδάλεις, αλλά όχι και για όλους τους άλλους οργανισμούς, ζώα,

φυτά...

Δημοσιογράφος
...πράγματα, επαγγελματα, χωρες - αντε να ζωντανεψουμε, να παίξουμε

και λίγο! Ε?!

Darwin
Lamarck

(τον κοιτούν καί οι δύο ενοχλημένοι)

Darwin
(προς τον Λαμαρκ) ελα να σου δειξω τί σου ξεφυγε και να μου πείς εάν

συμφωνείς και πού!

Δημοσιογράφος
Καλά, βρείτε τα εσείς, εμένα να με συγχωρείτε - έχω μια βράβευση !

{3Η ΣΚΗΝΉ - ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΠΑΝΕ}

Δημοσιογράφος -> Παρουσιαστής

(παίρνει το βραβείο που πρόκειται να δώσει στην Salome

Gluecksohn-Waelsch και ξεκινά να την προσφωνεί)

Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά και θαυμασμό σας παρουσιάζω την

Salome Gluecksohn-Waelsch. (Η Salome σηκώνεται) Μία επιστήμονα

που...

(η Salome ...λιποθυμάει!)
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Ένας γιατρός !? (Φωνές κλπ /σβήνουν φώτα)

(προβάλλεται βίντεο από την ζωή της Salome)

[
*Childhood (Germany)*

It goes back at the leader of he age of 7-8 sitting at her balcony looking
at the kids playing (with sad expressions). the kids see her and start
insulting her and making fun of her and later they throw rocks and bottles
at her. She quickly runs inside trying not to cry and sits down to a finish

a drawing (sound of silence instrumental playing in the back))

*High school (Germany)*
she is implementing an experiment and the others students destroy her

work and make fun of her

*As a researcher (Germany)*
in the lab her male supervisor pushing her lightly but firmly tell her
“I will publish it, with my name, I worked more on this and I am the man”

Who do you think you are, a woman & a Jew/

*As a researcher (USA)*
/you cant show up or refer you / you will embarrass us /-

She wants to react and respond, so she grasps a bottle/tester in order
to hit him / through it at him. FLASH. We see him lying on the floor

]

(η συνέρχεται, πάει στο μικρόφωνο)

Salome
Σε όλη μου τη ζωη ημουν στο περιθωριο αλλα δεν σταματησα να κυνηγώ
τους στοχους μου. Η επιστημη προχωρα με συνεργασία, διάλογο και
αποδοχη. Σκεφτειται τί θα γινόταν εάν μπορούσαμε να συνεργστούμε με
το παρόν (δείχνωντας το ‘εδώ’), το παρελθόν (δείχνοντας Darwin &

Lamarck) και το μέλλον μας (δείχνοντας Κασσάνδρα)

(Ο παρουσιαστής της δίνει το βραβείο)

(Χειροκρότημα)

-ΤΕΛΟΣ-


	



