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Δημήτρης Δημητριάδης

Ο κυκλισμός του τετραγώνου

Ο Κυκλισμός του τετραγώνου δεν εξαντλείται σε μια μεταφορά 
για την κοινοτοπία του πόθου ως ορμή του αδύνατου, του 
άτοπου, του ανεκπλήρωτου. Περισσότερο παρά ποτέ στο 
θέα τρο του Δημητριάδη, το ερώτημα της δυνατότητας δια
φυγής απ’ τον κύκλο –με τετελεσμένη βέβαια την απουσία του 
θεού και ίσως μάλιστα χάρη σ’ αυτήν– εδώ παραμένει ανοι
χτό. Γι’ αυτό ακριβώς κινητοποιείται η επανάληψη: ο ρόλος 
της είναι άλλος από το να επιβεβαιώσει απλώς την κυριαρχία 
του Μοιραίου. Αντίθετα, διαμέσου της επανάληψης των ίδιων 
λαθών, συμπεριφορών, παθογενειών –αφού έτσι είμαστε οι 
άνθρωποι, μοιάζει να λέει ο συγγραφέας, επίμονοι, εγκλωβι
σμένοι σε αγχογόνα και αυτοκαταστροφικά συστήματα σκέ
ψης που ενώ κινητοποιούνται για να παράγουν λύσεις απλώς 
αναπαράγουν τον εαυτό τους–, αποδεικνύεται ότι υπάρχει 
πράγματι ένας παράγοντας ικανός να κλονίσει τη σπείρα του 
λάθους: Ο Χρόνος.
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Ο Δημήτρης Δημητριάδης γράφει πεζογραφία, ποίηση, θέα
τρο και δοκίμιο. Εργογραφία: Πεζά: Πεθαίνω σαν χώρα (1978), 
Η ανθρωπωδία. Η ανάθεση. Προοίμιο σε μια χιλιετία (1986), Η αν-
θρωπωδία. Μία ατελής χιλιετία, τόμοι 1 και 7 (2002), Η μεταφορά 
(2007), Κηδεύω. Εκπνοή Ανάβλεμμα Χερετισμός (2011). Ποίηση: 
Κατάλογοι 1-4 (1980), Κατάλογοι 5-8 (1986), Κατάλογοι 9 (1993), 
Κατάλογοι 10-12 (2001), Κατάλογοι 13-14 (2007) Θέατρο: Η τιμή 
της ανταρσίας στην μαύρη αγορά (19812006), Η νέα εκκλησία του 
αίματος (1983), Το ύψωμα (1991), Η άγνωστη αρμονία του άλλου 
αιώνα (1993), Η αρχή της ζωής (1995), Η Ζάλη των ζώων πριν την 
σφαγή (2000), Λήθη και άλλοι τέσσερις μονόλογοι (2011), Διαδικα-
σίες διακανονισμού διαφορών (2009), Insenso (20072013), Ομη-
ριάδα (2007), Χρύσιππος (2009), Το άγγιγμα του βυθού (2009), 
Τόκος (2010), Ό,τι πιο πολύ ποθείς (2011), Ο ευαγγελισμός της 
Κασσάνδρας (2012), Ο αιώνιος στρατός (2012), Φαέθων (2013), Η 
εκκένωση (2013), Τα δώρα της νύχτας (2013), Πολιτισμός (2013). 
Δοκίμιο: Η απόρρητη αλήθεια του κόσμου (1983), Το πέ ρα σμα 
στην άλλη όχθη (2005), Η εμπρά γματη φαντασία (2007), Ο πόνος 
ως πόλη (2011), Περί πίστεως (2012), Το απρόσβατο (2013). Μετα
φράσεις: Ζαν Ζενέ, Μωρίς Μπλανσό, Ζωρζ Μπατάιγ, Ζεράρ 
ντε Νερβάλ, Μπ. Μ. Κολτές, Β. Γκομπρόβιτς, Μολιέρος, Σαίξ
πηρ, Αισχύλος, Ευριπίδης κ.ά.
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