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(Αυλαία / Φώτα)

Άλεξ
(Προς το κοινό)

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...
(H Κασσανδρα είναι στο γραφείο της και κάτι να λέει εκνευρισμένα,

πετάει κάτι φύλλα / πάνω στο γραφείο της υπάρχει ενα κουτί)
...αλλά να μήν μακρυγορώ, θα τα δείτε, η φίλη μου με χρειάζεται!

(Ο Άλεξ την πλησιάζει και την σκουντάει.)

{Η ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ}

Άλεξ
Ειι!…

Κασσάνδρα
Ειι!…

Άλεξ
Κάποια είναι πολύ συγκεντρωμένη. Βρηκες τί θα κάνεις με τις

Δημιουργικές Εργασίες?

Κασσάνδρα
Εμμ...

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

Ε ?

Κασσάνδρα
Όντως, το ξέρω το ξέρω, αλλά κοντεύω να βρω μία λύση σε αυτό το πρόβλημα,

(του δείχνει κάτι χαρτιά)
το νοιώθω ότι είμαι κοντά, αλλα ας δούμε τί θα κάνουμε με τις

Δημιουργικές Εργασίες...

Άλεξ
(Όση ώρα μιλάει ο Α., η Κ. ανοίγει το κουτί πάνω στο γραφείο της και

βγάζει την χρονομηχανή, η οποία τραβάει την προσοχή του Α.)
Πραγματικά, πραγματικά, σε φαντάζομαι με άσπρη ποδιά, με πολλάαα
χαρτιά γύρω σου σκορπισμένα, όλα άνω κάτω και τα μαλλιά σου χειρότερα

και από του Einstein!
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Κασσάνδρα, ΤΙ είναι αυτό;;!

Κασσάνδρα
(Σηκώνεται)

Η λύση στα ...πρόβλήματά μας!

Άλεξ
Δηλαδή;!

Κασσάνδρα
Θα μας βοηθήσει να βρούμε θέμα για τις Δημιουργικές

Εργασίες ....βι-ω-μα-τι-κα!

Άλεξ
Δηλαδή;!

Κασσάνδρα
(Χαμογελώνντας, δείχνει κατι διαγράμματα και εξισώσεις στον Α.)

Όπως σου έλεγα και πρίν, κοντεύω να βρω μία λύση. Εδώ -όπως βλέπεις
- η διαδοση του φωτός γίνεται σε δύο επιπλέον “συνθετικές” διαστάσεις
καθώς χρησιμοποιήθηκαν ρυθμιζόμενοι φωτονικοί οδηγοί, κι έτσι
δυ-να-μι-κά και το-πο-λο-γι-κἀ παρατηρήθηκε ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ένα
τετραδιάσταο κβαντικό φαινόμενο Hall (Χωλ) ! Υποπτεύομαι ότι κάποια
παρατηρήσημη και ολίγον σταθερή τοπολογική διαταραχή μπορεία να μου
δώσει μία λύση... ΑΛΛΑ, με μπερδεύουν λίγο οι...

Άλεξ
ΟΙ;!

Κασσάνδρα
....πολλές διαστάσεις και ...

Άλεξ
ΚΑΙ;!

Κασσάνδρα
...γιατί να μην ρωτήσουμε τον ...ειδικό!

Άλεξ
...τον ειδικό;!
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Κασσάνδρα
(Χαμογελώνντας, ενεργοποιεί το ‘κουτί’)

...ναι, τον ...ειδικό! ...τον ίδιο τον Einstein!

Άλεξ
Δηλαδή; Πώς!

Κασσάνδρα
Λοιπόν, Κανόνας 1ος ‘ΔΕΝ υπάρχουν χρονομηχανές’

Κανόνας 2ος ‘Δεν ΥΠΑΡΧΟΥΝ χρονομηχανές’

Άλεξ
Τί;!

Κασσάνδρα
Θα καταλάβεις, πάτα εδώ!

(Ο Αλεξ πλησιάζει την χρονομηχανή, την ακουμπά, ακούγεραι θόρυβος,
στροβοσκοπικό φώς, καπνός, και εμφανίζεται ο Einstein. Κοιτάζει γύρω

εξερευνωντας τον χώρο.)

Einstein
(Τρίβει τα μάτια του, Κοιτάει μπερδεμένος)

Χμμ, Τι έγινε ρε παιδιά; Τι φάση;

Einstein
(Φωνάζει)

Is anybody here?

(Ο Αλεξ απορρημένος και σαστισμένος ξανα -ακουμπά την μηχανή, θόρυβος,
στροβοσκοπικό φώς, καπνός, εμφανίζεται και η Marie Curie.)

Κασσάνδρα
Βρε, πάλι την πείραξες την μηχανή!;

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

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

Χευυ γκερλλ!
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Κασσάνδρα
(Αιφνιδιασμένη και απορρημένη με την είσοδο της M.C.)

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 ??

Κασσάνδρα
Χμμ, γειά σας! Εγώ είμαι η Κασσάνδρα και από εδώ ο Αλεξ.

Εχουμε ορισμένες απορίες...

Εinstein / Curie
...κι εμείς!

Κασσάνδρα
...για ορισμένα θέματα

Εinstein / Curie
...σας ακούμε!

Κασσάνδρα
Λοιπόν, υπάρχει ένα φαινόμενο (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” τα δύο συστήματα και παρατηρήθηκε μιά δύναμη Λορεντζ

στην διέυθυνση ω για ό,τι κινείται στη χ διεύθυνση και...

Εinstein
...μισό, μισό, πολλές χωρικές διαστάσεις βλέπω εδώ, ωραία!!

Curie
Τι!?

Εinstein
(προς την Κ.)

...συνέχισε, αλλα πρίν εμβανθύνουμε θα έπρεπε να παρουσιάσεις τις
εξισώσεις, το μοντέλο δηλαδή που περιγράφει το φαινόμενο. Επίσης, θα
ήταν χρήσιμο να παρουσιάσεις ίσως ένα πείραμα στο κλασικό του ανάλογο
- με μεγάλη όμως προσοχή - καθώς ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγάλουν τα
πειράματα σου. Δες την Κιουρι πως κατέληξε πειραματιζόμενη με με το

Ράδιο, δες κι΄εμένα!
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(χειρονομία υποδηλώνοντας τα σηκωμένα μαλλιά & τα νέυρα - μικρή πάυση)
Λοιπόν, θα βοηθούσε να παρουσιάσεις το όλο φαινόμενο παρουσιάζοντας
τις ‘πραγματικές’ και τις ‘συνθετικές’ χωρικές διαστάσεις τονίζοντας
επίσης πως καί ο χρόνος είναι ‘απλώς’ (κάνει τα ομοιοματικά με τα χέρια

του) μία διάσταση.

Curie
Ω!

Άλεξ
Ω! Δεν λές τίποτα! Πολύ τον πάω!

Curie
...πραγματικά, αλλα μήπως να μας γυρίσετε πίσω!?

Έχουμε και ...δουλειές!

Κασσάνδρα
Το μόνο εύκολο! Αλλά (προς τον Άλεξ.) τί λές; δεν πεταγόμαστε και μέχρι

τα ...Γκαλαμπάγκος;!

Άλεξ
Ω! Μα φυσικά! Ευχαριστώ που δέν ξέχασες την αδυναμία μου!

(Η Κ. ‘ανοίγει’ την χρονομηχανή και τους επιστρέφει πίσω -
στροβοσκοπικό φως, καπνός, θόρυβος - καθώς οι Κ. & Α. ‘συνεχίζουν’

για τα Γκαλαμπάγκός )
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{ΣΤΑ ΓΚΑΛΑΜΠΑΓΚΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ}

Κασσάνδρα
(προς τον Α., δείχνοντας τον Δαρβίνο)

Τί θα έλεγες τώρα να του κάνουμε μιά-δυό ερωτήσεις

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

Σούπερ! Βρισκόμαστε στα νησιά Γκαλαμπάγκος και εδώ συμβαίνει κάτι φα
-ντα -στι -κό. Χα! Μόλις ανακαλύψαμε τον Καθηγητή Charles Darwin.
(Πλησιάζει τον Δαρβίνο, ο οποίος γράφει κάτι στις σημειωσεις του)

(Συνεχίζονταε να μιλάει γρήγορα)
Καλημέρα σας κύριε Καθηγητά! Τί κάνετε; Που ήσασταν; Τι ετοιμάζετε;
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 κυριέεε, πως σας
είπαμε;

Άλεξ
Με λένε Άλεξ Κουτσουκλανιότογλου!

Darwin
Κουτσουτί;;

Άλεξ
Κουτσουκλανιότογλου.

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

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

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

Darwin
Όπως προανέφερα, σύμφωνα με τις ερευνές μου κατέληξα στο συμπέρασμα,
πως ΤΥΧΑΙΑ μεσα στους πλυθησμούς υπάρχουν άτομα που φέρουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Εκείνα τα ΤΥΧΑΙΑ, επαναλαμβάνω , 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
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μακρυγορούμε, οι καλύτερα προσαρμοσμένοι οργανισμοί επιβιώνουν και
αναπαράγωνται 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 συνάδελφε! Εσύ αναφερθηκες πως οι
οργανισμοί ωθούνται, σε μία εξελικτική διαδιακασία, μέσα από μία
‘εσωτερική δύναμη’ και από μία ‘νοητική κλίμακα’, όπως επίσης...

Lamarck
...ότι τα ΕΠΙΚΤΗΤΑ χαρακτηριστικά κληροδοτούνται.

Darwin
Δηλαδή θες να μου πεις, ότι αν κόπει το χέρι αυτού εδώ

(τραβάει το χέρι του Α.)
όλοι οι απόγονοί του θα ειναι με ενα χερι?!!

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

Darwin
Ούτε για χάρη της επιστήμης;!

Άλεξ
ΟΥΤΕ!

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.

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

φυτά...

Άλεξ
...πράγματα, επαγγέλματα, χώρες - αντε να ζωντανέψουμε, να παίξουμε

και λίγο! Ε?!

Darwin / Lamarck
(τον κοιτούν καί οι δύο ενοχλημένοι)

Darwin
(προς τον Λαμάρκ)

Οι σπίνοι εδώ στα νησιά Γκαλαμπάγκος μου έχουν δώσει εναν θησαυρό
ευρημάτων - όπως και οι στρουθοκάμηλοι στην Νότια Αφρική! Κατέληξα
λοιπόν στο συμπέρασμα πως οι εξέλιξη των πληθυσμών παρουσιάζει
διακλαδώσεις, δεν ειναι δηλαδή μία συνεχής πορεία όπως έχεις

υποστηρίξει, άσε που στην διαδρομή μπορεί ένας πληθυσμός - ένα είδος
να εκλείψει!

Lamarck
Να εκλείψει;!

Darwin
Ω ναί! Και για οποιοδήποτε λόγο! Ελα να σου δειξω τί σου ξεφυγε και

να μου πείς εάν συμφωνείς και πού!

Άλεξ
Καλά, βρείτε τα εσείς, εμάς να μας επιτρέψετε!

(προς την Κ.)
Πού; πάμε μετά;

Κασσάνδρα
Θα δείς! Θα συναντήσουμε την Gluecksohn-Waelsch!

Άλεξ
Την ποιά;

Κασσάνδρα
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Την Salome Gluecksohn-Waelsch! Δέν πρόσεχες όταν παρουσίαζα την

εργασία μου στην Κοινωνική Πολιτική; Η Salome Gluecksohn-Waelsch

έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης αναπτυξιακής βιολογίας, διαπρέποντας

ερευνητικά στα πεδία της γενετικής και της μοριακης ανάλυσης. Έφυγε

διωγμένη από το ναζιστικό καθεστώς το 1933, πήγε στην Νέα Υόρκη όπου

εργάστηκε αμισθί.

Άλεξ

Μα ναι! Θυμάμαι, στην Γερμανία βίωσε τον αντισιμητισμό, ενώ στην
Αμερική τον σεξισμό.

(Η Κ. ‘ανοίγει’ την χρονομηχανή - στροβοσκοπικό φως, καπνός, θόρυβος)

{ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΠΑΝΕ}

(Γερμανία 1933, εργαστήριο χημείας)

Supervisor
Κυρία μου απολύεστε!

Salome
Πώς;
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Supervisor
Διαταγή του Φύρερ! Να απολυθούν Α-ΜΕ-ΣΑ όλοι οι Εβραίοι επιστημονες

απο τα ένδοξα Ιδρύματα αυτής της χώρας!

Εγώ θα την δημοσιεύσω τα ευρήματά ΜΑΣ, με το δικό μου όνομα! Ποιά
νομίζετε ότι είστε ...μιά γυνίακα ...μία Εβραία. Δεν μπορούμε -επ’
ουδενί- να σας αναφέρουμε. ΑΠΟΛΥΕΣΤΕ! Ντορπιάσετε το Ιδρυμά μας!

(η Salome αρπάζει ένα σκεύος ετοιμάζεται να το ...εκτοξεύσει στον
Supervisor)

Άλεξ
Ωχ! Δύσκολη στιγμή!

Κασσάνδρα
Πάμε! πάμε!

(Σβήνουν τα φώτα)

(Αμερική, 1993)

Παρουσιαστής

(Φώτα, 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!)

Ένας γιατρός!?

(Φωνές κλπ / σβήνουν φώτα / ανάβουν τα φώτα, Οι Κ. και Α. κρατούν

την S. που συνέρχεται, τους χαμογελά, την βοηθούν να καθίσει)

Παρουσιαστής

(Με το δάκτυλο στο αυτί / ενδοεπικοινωνία)
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Θα μας επιτρέψετε ένα διάλειμμα ολίγων λεπτών, μέχρι να έρθει και ο

Πρόδερος Κλίντον .

(διαφημίσεις)

Salome
Πάλι εσύ εδώ ?

(η Κ. χαμογελά)

Κασσάνδρα
Γειά σας και πάλι! Από δώ ο φίλος μου ο Άλεξ

Άλεξ
Γειά σας !

Κασσάνδρα
Θα θέλαμε να σας κάνουμε μία ερώτηση σχετικά με αυτό που λέγαμε την
άλλη φορά, ποιό ήταν δηλαδή το αρχικό επιστημονικό ερώτημα που σς

προέτρεψε σε αυτήν την έρευνα

Salome
Μάλιστα! Όπως λέγαμε, μετά την γονιμοποίηση, τα κύτταρα διαορούνται

δημιουργώντας ακριβή αντίγραφα του εαυτού τους, αλλα σε κάποιο σημείο

γίνονται αίμα, νευρτικά κύτταρα κλπ. Το ερλωτημα είναι: ΠΩΣ, λοιπόν

γίνεται αυτό ?

Παρουσιαστής

(Με το δάκτυλο στο αυτί / ενδοεπικοινωνία)

Επιτρέφοντας από το ολιγόλεπτο διάλειμμα , με μεγάλη χαρά και θαυμασμό

σας παρουσιάζω την Salome Gluecksohn-Waelsch. (Η Salome σηκώνεται)

Μία επιστήμονα που μελετώντας τα αποτελέσματα φυσικών μεταλλάξεων

καθόρισε το μέλλον της επιστήμης της βιολογίας.
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(Η S. πλησιάζει το μικρόφωνο)

Salome
Σε όλη μου τη ζωη προσπαθούσαν να με κρατήσουν στο περιθώριο, αλλα

δεν σταματησα ποτέ να κυνηγώ τους στοχους μου.

Η επιστήμη προχωρά με συνεργασία, διάλογο, αποδοχή και ...πολλά
ερωτήματα (κοιτά Α. & Κ.). Σκεφτειται τί θα γινόταν εάν μπορούσαμε
να συνεργστούμε με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον μας δίχως

διακρίσει και μισαλλοδοξίες.

(Ο παρουσιαστής της δίνει το βραβείο - Χειροκρότημα)

(Η Κ. ενεργοποιεί την χρονομηχανη, θόρυβος, στροβοσκοπικό φώς, καπνός,
Κ. & Α. βρίσκονται πίσω στο δωμάτιο της Κ.)

Κασσάνδρα
Λοιπόν;! Εντάξει με τις ....Διαθεματικές Εργασίες;

Άλεξ
Εντάξει! Όπως σε βλέπω πάλι για την Σαλώμη θα γράψεις, ε;

Κασσάνδρα
Κι εσύ; Αποφάσισες; Βιολογία ή κανένα ταξιδάκι ακόμη;

(δείχνοντας την χρονομηχανή)

Άλεξ
Όχι! Όχι! Όλα εντάξει! Προσωπικά λέω να μείνω στον ....χωροχρόνο μου!

-ΤΕΛΟΣ-
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