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Δημήτρης Δημητριάδης

Μολιέρου ΝΤΟΝ ΖΟΥΑΝ
ἤ ἡ πέτρινη εὐωχία
Ὁ Ντόν Ζουάν εἶναι μία φαλλική ὑπερδύναμη.
Αὐτό τόν κάνει ἐπηρμένο, αὐθάδη, αὐτάρκη καί ἀνυποχώρητο.
Τόν κάνει ὅμως καί ὑποταγμένο, ἐξαρτημένο, φαλλοδηγούμενο, πεοδότη, πεοχούμενο, πεοδονούμενο, ἀλλά καί
πεοδυναστευόμενο.
Ἄν εἶναι φαλλοκράτης, εἶναι καί φαλλοκρατούμενος.
Γιατί, αὐτή ἡ πυρηνική ὑπερδύναμη, ὑποτάσσει καί τόν ἴδιο
στήν ὑπερφίαλη ἰσχύ της. Τά προστάγματα τοῦ φαλλοῦ του, οἱ
ἐπιταγές τῆς καύλας του, αὐτόν, πρίν ἀπό τούς ἄλλους, κρατοῦν
δέσμιο καί τόν μετατρέπουν σέ κατευθυνόμενο ὄργανό τους.
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