
“Δεν προζηίθεμαι, δεν αθαιρούμαι, δεν διαιρέθηκα…” 
 

Ο Τζαγθάξεο ελζσκαηώζεθε ζηελ πόιε ηεο Καξδίηζαο κε αθνξκή ην 
παλειιήλην θεζηηβάι ζεάηξνπ. 
Μέζα από ην θεζηηβάι γλώξηζε θαη έδεζε ηελ πόιε θαη έθαλε 
θίινπο, έσο ηελ ιίκλε Ν. Πιαζηήξα θαη σο ηα Άγξαθα. 
Σηηο “δξπάδεο 2005”  ην Παλειιήλην Σπκπόζην Τέρλεο πνπ γίλεηαη 
θάζε θαινθαίξη ζηελ ιίκλε Ν. Πιαζηήξα, ήξζε θαη δήζακε ζηα 
κνλνπάηηα ηνπ γέιηνπ.  
Σηα κνλνπάηηα ηνπ Αξηζηνθάλε, βιέπνληαο ηνλ γέξν θηιόζνθν κε 
ηε καηηά ηνπ ζύγρξνλνπ θηιόζνθνπ. 
Η κνπζηθή πνπ έθαλε γηα θάπνην θείκελν, αλειάκβαλε ηνλ κπζηηθό  
θαη ππόγεην ήρν ησλ θεηκέλσλ, θαη ζπλέζεηε κηα κνπζηθή ηεξήο θαη 
απόθνζκεο ιηηαλείαο ζαλ λα ζξελνύζε θαη λα δηακαξηύξνληαλ 
πξνο ην ζύκπαλ ην ιαβσκέλν θαη πεξήθαλν ζεξίν απηήο ηεο ίδηαο 
ηεο δσήο. Μηα κνπζηθή γεκάηε ιύπε, παξάπνλν θαη ζπαξαγκό γηα 
ην κέγα έγθιεκα πνπ ιαβαίλεη θαζεκεξηλά  ρώξα ελαληίνλ όχι ηης 
ανθρωπόηηηας αιιά απηνύ ηνπ ίδηνπ ηνπ αγαζνύ ηεο δσήο  
 
έιεγε 
Ο άλζξσπνο κέζα από ηνλ ρνξό ειεπζεξώλεηαη 
Είλαη κηα λίθε ζην ζάλαην ν ρνξόο  
όπσο θαη ην ηξαγνύδη,  
γηαηί εθείλε ηελ ώξα δε ζε νξίδεη ηίπνηα 
όηαλ ζη΄αιήζεηα ρνξεύεηο θαη όηαλ ζη΄αιήζεηα ηξαγνπδάο πάλσ 
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηνπ βίνπ ζνπ θαη όρη επεηδή είλαη 
γάκνο θαη ρνξεύεηο 
αιιά ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηνπ βίνπ πνπ έρεηο  ιόγν λα 
αηζζάλεζαη ειεπζεξσκέλνο, από ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πνπ εζύ 
μέξεηο 
ηελ ώξα πνπ ρνξεύεηο κεηέξρεζαη  ηεο ζείαο νπζίαο   
παύεηο λα έρεηο όλνκα 
ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ζνπ δελ ιέλε ηίπνηα 
είζαη έλα νλ πνπ έρεη μεθύγεη ηειείσο από ην πιαίζην ζην νπνίν ην 
ζε δηαπαηδαγώγεζαλ  θαη πεγαίλεη ζε άιιεο ζθαίξεο  
είζαη έλα ππεξβαηηθό νλ  
γη απηό θαη δηάθνξα  έζηκα ζε όιν ηνλ θόζκν, ηα νπνία ζε 
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα δεκηνπξγνύζαλ ηξαύκαηα, 
αλαζηελάξεδεο θαη άιια… 
γη απηό δε ζπκβαίλνπλ 
ηνλ άλζξσπν πνπ κεηέξρεηαη ηεο ζείαο νπζίαο δε κπνξεί λα ηνλ 
αγγίμεη ηίπνηα, αθξηβώο γηαηί κεηέξρεηαη ηεο ζείαο νπζίαο 
νπόηε ην πεξίβιεκα ηνπ γηαηί ε ζάξθα ηνπ είλαη έλα πεξίβιεκα  
είλαη αλέπαθν  



  
Μαο έκαζε λα κηιάκε κε ηηο παύζεηο 
ε δσή δελ είλαη απηό πνπ καο ιέεη ν πνιηηηζκόο ηνπ ελόο ηξόπνπ 
ζθέςεο πνπ καο έρνπλε πιαζάξεη θαη καο έρνπλε ιαλζάξεη, αιιά 
λα κπξίδεηε ην γέιην, ηε ραξά, ηε ζησπή, ηνλ πόλν, ηελ 
θηλεηνπνίεζε, λα κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη νιόθιεξνο άλζξσπνο 
λα δηεθδηθεί ζηε δσή ην θάζε κέξα βίν πνπ είλαη ζθιεξόο, έζησ θαη 
έλα ίρλνο από ηελ αλάζα πνπ βγάδνπλ νη ζπληξνθηέο ησλ 
αλζξώπσλ όηαλ δεκηνπξγνύλ  
 
Μνπζηθή, ινγνηερλία, πνίεζε θαη ζέαηξν 
Δεκηνπξγόο πλεπκαηηθήο δσήο. 
Αλζξώπηλν ήζνο, αμηνπξέπεηα, επαηζζεζία, ελεξγεηηθόηεηα, 
πνιπκέξεηα, θαιιηηερληθή αμία ρσξίο έλα ίρλνο ηδηνηέιεηαο θαη 
αξπαθηηθόηεηαο. 
Τν έξγν ηνπ είλαη ζαλ ηα λπρηνινύινπδα, αθήλεη έληνλε ηελ 
κπξνπδηά ηνπ πνιύ κεηά αθνύ ην κπξίζεη θάπνηνο  
Σνπμέ ζηελ δνπιεηά ηνπ δελ ππήξραλ 
Απάληεζε ζ΄απηά ηα εξσηήκαηα πήξε όπνηνο ζπλεξγάζηεθε καδί 
ηνπ. 
 
     
   Έδεζε εληειώο αληίζεηα από ηνλ ηξόπν πνπ δνπλ νη άιινη γύξσ 
ηνπ, πξνζπαζνύζε λα κέλεη δσληαλόο θαη νιόθιεξνο  
Φνβόηαλ ηηο αλαπεξίεο πνπ ζε απνθαζηζηνύλ απνδεθηό 
Η πγεία ηνπ, ε ειεπζεξία ηνπ δειαδή, είλαη αξξώζηηα γηα ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο 
Δελ κπνξνύλ λα δερζνύλ όηη έλαο άλζξσπνο δεη δίπια ηνπο 
νινδώληαλνο θαη νιόθιεξνο δελ ην αληέρεη ε ζπλείδεζή ηνπο, 
θνβνύληαη όηη ζα θνιιήζνπλ ηνλ ηό ηεο αιήζεηαο  
 
έιεγε ηα θάλσ όι΄απηά γηα λα γίλσ θαιιίηεξνο άλζξσπνο 
ήξζε θνληά καο  
δελ αθαηξέζεθε  
θαη ζίγνπξα δελ δηαηξέζεθε  
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