
ZYKLON 

Ή ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ 
 

του Θανάση Τριαρίδη 
 
 

 
 
 

Από τον Πρόλογο του συγγραφέα 
 

[…] 

 

Το Zyklon ή το πεπρωμένο μπορεί να νοηθεί ως ένα έργο για το Ολοκαύτωμα. 
Μπορεί και όχι. Η απάντηση εξαρτάται από το κατά πόσο η παλιά πυραμίδα με τα 
πτώματα είναι (ή μπορεί να γίνει) κομμάτι του παροντικού κόσμου μας, της ύπαρξής μας, 
του μέλλοντός μας – της ζωτικής ορμής που οι τρομαγμένοι άνθρωποι ονομάζουμε αγάπη. 
Με τον ίδιο τρόπο που κάποιος μιλά πίσω από την πλάτη σου, κάποιος αόρατος, άυλος, 
ανύπαρκτος, φασματικός, και κάποτε –αλίμονο– γ ί ν ε τ α ι  τ ο  σ π λ ά χ ν ο  σ ο υ , 
ζωντανή σάρκα μέσα στη σάρκα σου, σάρκα παλλόμενη, γεμάτη αίμα. 

 
~ 
 
 

(απόσπασμα από την 15η Σκηνή) 
 
 

[…] 
 
Δ: Και δεν ντρέπεσαι που είπες τόσα ψέματα; 

 
 Ω: Ήταν η δουλειά μου… Είμαι ένας υπάλληλος που έπρεπε να 
μιλάω… Σαν ένας ηθοποιός που παίζει το ρόλο του… 
 
 Δ: (Με ένταση που σταδιακά μεγαλώνει.) Μίλησες για το αέριο 
Zyklon B… Για τον αγώνα των εγκλείστων για μια τελευταία ανάσα 
αέρα… (Με μεγάλη ένταση.) Γ ι α  τ ι ς  π υ ρ α μ ί δ ε ς  μ ε  τ α  
π τ ώ μ α τ α  ό τ α ν  ά ν ο ι γ α ν  ο ι  π ό ρ τ ε ς  τ ω ν  θ α λ ά μ ω ν …  
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 Ω: Έπρεπε να σου μιλάω… Να γνωρίζω σε τι κατάσταση 
βρίσκεσαι… 
 
 Δ: Αυτοί όμως είχαν πεθάνει… Έμπλεξες τους δολοφονημένους 
Εβραίους στα ψέματά σου… 
 
 Ω: Όλοι οι άνθρωποι το κάνουμε αυτό… Μπλέκουμε τους νεκρούς 
του παρελθόντος με τη ζωή μας… Είναι – 
 
 Δ: (Τον κόβει, φωνάζει έξαλλη.) Σ κ ά σ ε …  Β ο ύ λ ω σ ’  τ ο …  
 
 Ω: (Συνεχίζει απολογητικά.) Είναι μια πολιτισμική διαστροφή… 
Αλλά έτσι γίνεται… 
 
 Δ: (Με ραγισμένη φωνή.) Μίλησες για τον πατέρα μου… 
(Κομπιάζει.) Μίλησες για μένα… Είπες πως με φαντάστηκες – πως 
φαντάστηκες τη μορφή μου…  
 
 Ω: Ναι, σε φαντάστηκα… 
 

Δ: Μίλησες για τις ρυτίδες μου… Κι έλεγες ψέματα… 
 
 Ω: (Ξεσπάει, με μεγάλη ένταση.) Δ ε ν  έ λ ε γ α  ψ έ μ α τ α …  Σ ε  
φ α ν τ ά σ τ η κ α ,  σ τ ’  α λ ή θ ε ι α …  
 
 Δ: (Πάντοτε με ραγισμένη φωνή.) Δ ε ν  ξ έ ρ ε ι ς  τ ι  θ α  π ε ι  
α λ ή θ ε ι α …  
 
 Ω: (Σαν να μονολογεί.) Σε φαντάστηκα ολόκληρη μέχρι το τέλος… 
Φαντάστηκα τις ρυτίδες σου, φαντάστηκα το γέλιο σου, τις συσπάσεις 
του προσώπου σου… 
 
 Δ: (Ουρλιάζει κλαίγοντας.) Τ Ο  Μ Ο Ν Ο  Π Ο Υ  Μ Π Ο Ρ Ε Ι Σ  Ν Α  
Κ Α Ν Ε Ι Σ  Ε Ι Ν Α Ι  Ν Α  Λ Ε Σ  Ψ Ε Μ Α Τ Α …  
 
 Ω: Δεν ήμουν υποχρεωμένος να σε φανταστώ… Το έκανα επειδή 
το ήθελα… Επειδή μου άρεζε πολύ να το κάνω… 
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 (Η Δ κλαίει με λυγμούς.) 
 

Ω: (Εξακολουθεί να μιλάει σαν να μονολογεί. Με κλιμακούμενη 
ταραχή.) Φαντάστηκα το καθετί δικό σου… Τα μάτια σου… Ένα σημάδι 
στο ασπράδι των ματιών… Ναι, ένα σημάδι… Αν το σκεφτείς, όλοι οι 
άνθρωποι έχουμε ένα σημάδι στο ασπράδι των ματιών… Λένε πως είναι 
ένα αγγείο που έσπασε όταν ήμασταν παιδιά…  

 
(Μικρή παύση. Ακούμε την ανάσα του.) 
 
Ω: Κι ακόμη φαντάστηκα πώς είσαι όταν κοιμάσαι… Την ανάσα 

σου – την ανάσα του ύπνου σου… Τη μυρωδιά σου… Τα χείλη σου… Για 
την ακρίβεια, το πώς σκάζουν τα χείλη σου… 
 
 Δ: Είσαι ένας αντικατοπτρισμός… Ένας ίσκιος… Θα τελειώσει το 
παιχνίδι και θα χαθείς… 
 
 Ω: (Πολύ ταραγμένος.) Φαντάστηκα πώς θα είναι το μαξιλάρι σου 
όταν σηκώνεσαι το πρωί… Τη ζεστασιά από το μαξιλάρι σου… 
 
 Δ: Είσαι ένα τίποτε… Κάποιος που δεν υπάρχει… 
 
 Ω: Σε φαντάστηκα να κλαις για μένα ενώ πεθαίνω… Είδα τα 
δάκρυά σου… Και μέσα στα δάκρυά σου… (Κομπιάζει. Όταν ξαναρχίζει, 
η φωνή του είναι ραγισμένη.) ... Μέσα στα δάκρυά σου μπόρεσα να 
φανταστώ τον εαυτό μου… 
 
 (Ο Ω ξεσπάει σε λυγμούς.) 
 
 
 
Το νέο έργο του Θανάση Τριαρίδη με θέμα το Ολοκαύτωμα, το ZYKLON Ή 
ΤΟ ΠΕΡΩΜΕΝΟ, ξεκινάει στις 4 Μαρτίου 2015 από το Black Box της 
Θεσσαλονίκης σε σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλου. 
 
Ο τίτλος του έργου παραπέμπει στο αέριο Zyklon B με το οποίο 
θανατώνονταν οι κρατούμενοι του Άουσβιτς – και σύμφωνα με τον 
συγγραφέα του «είναι ένα έργο για την μνήμη του ολέθρου του 
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Ολοκαυτώματος, για την ανυπόφορη Ιστορία που εισβάλλει στο 
ανυπεράσπιστο παρόν των ανθρώπων». Στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους 
θα παίξουν η Ιωάννα Παγιατάκη και ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, την 
πρωτότυπη μουσική γράφει ο Μάνος Μυλωνάκης, τη σκηνογραφία έχει 
αναλάβει η Σοφία Παπαδοπούλου – ενώ την παραγωγή θα κάνει ο Θωμάς 
Χαρέλας. Η παράσταση θα ξεκινήσει από το Black Box της Θεσσαλονίκης, 
ενώ αμέσως μετά το Πάσχα του 2015 θα παιχτεί στο Θέατρο Αλκμήνη της 
Αθήνας, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.  
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