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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

 
 

Δλληά ζθελέο απνηεινύλ ελληά απηνηειείο ηζηνξίεο, ζην ίδην, πάληα, ζθεληθό 

λα εθηπιίζζνληαη: Τν ζθεληθό κηαο «θπιαθήο». Δλόο ςπρηθνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ 

εγθιεηζκνύ, πνπ θάλεη ηα πξόζσπα ηνπ έξγνπ λα δνπλ, λα αλαπλένπλ θαη λα 

πεξηραξαθώλνπλ ηε δσή ηνπο κέζα ζηα «θάγθεια» πνπ όξηζαλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο. 

 

Έλαο ζηελόο ζθιεξόο πάγθνο θαη κηα βξώκηθε ιεθάλε ηνπαιέηαο (ε κόλε 

επίπιωζε) επηηξέπεη ζην ζώκα λα μαπιώλεη, λα θάζεηαη, λα ηθαλνπνηεί ηηο δσηηθέο ηνπ 

αλάγθεο θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, λα απηνθαηαζηξέθεηαη από ηελ έιιεηςε «ρώξνπ» θαη 

ηελ ηξαγηθή αλεκπνξηά ηνπ λα «δξαπεηεύζεη», λα ειεπζεξσζεί. 

 

Ζ «θάζαξζε» ζα έξζεη κε ηελ ηειεπηαία ζθελή (δηάινγνο αλάκεζα ζε κάλα – 

γην), ελώ ην έδαθνο, ήδε, πξνιεηαίλνπλ έλαο λεαξόο ηεξέαο θαη έλαο ειηθησκέλνο 

εζνπνηόο ζεάηξνπ.    
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Σθελή 1 

 
(Έλαο άληξαο, πεξηζηνηρηζκέλνο από ηα θάγθεια κηαο θπιαθήο, ζεθώλεηαη από 

έλαλ ζηελό πάγθν, όπνπ θνηκόηαλ) 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Ίζσο … Ναη … Μάιινλ απνθνηκήζεθα … Με πήξε ν ύπλνο, απ’ 

ό,ηη θαίλεηαη …  (θξαηηέηαη από ηα θάγθεια, πξνζπαζώληαο λα ηα ζπξώμεη γηα 

λα ειεπζεξωζεί)  

»Γελ ζπκάκαη ρεηξόηεξε κέξα από θείλε πνπ είρα θνηκεζεί γηα έλα νιόθιεξν 

εηθνζηηεηξάσξν. Βνύηδε ην θεθάιη κνπ από αλάθαηνπο ήρνπο, όηαλ μύπλεζα. Καη 

ηα πόδηα κνπ … Κη απηά είραλε κνπδηάζεη … εθώζεθα, κε δπζθνιία, από ην 

θξεβάηη, πξνζπαζώληαο λα πάσ κέρξη ηελ ηνπαιέηα … Καη θεη … Έμσ από ηελ 

πόξηα … (πιεζηάδεη ηε βξώκηθε ιεθάλε ηνπ θειηνύ ηνπ θαη θάζεηαη θάηω ζην 

πάηωκα) 

»σξηάζηεθα … Υηύπεζα ην θεθάιη κνπ … Έηξεμαλ αίκαηα … (γέξλεη ην θεθάιη 

ηνπ πξνο ηα πίζω, αθνπκπώληαο ζηε ιεθάλε)  

»Πόζα αίκαηα κπνξεί λα γεκίζεη κεκηάο έλα πάησκα! … Πόζα αίκαηα! … Απηή 

ήηαλ ε ρεηξόηεξή κνπ κέξα … Έκεηλα εθεί, πεζκέλνο, όιν ην βξάδπ. Γελ 

κπνξνύζα λα θάλσ νύηε δπν βήκαηα … Αλ έθαλα δπν βήκαηα! … Αλ κπνξνύζα! 

… (ζπαξαρηηθά) 

» Δίλαη ηξαγηθό! Ούξεζα επάλσ κνπ εθείλν ην βξάδπ! (θιαίεη) 

»Γελ είκαη αλήκπνξνο! ρη! (ζεθώλεηαη απόηνκα όξζηνο) Έρσ ηα πόδηα κνπ! Έρσ 

ηα ρέξηα κνπ! Δίκαη δπλαηόο! Γείηε κε όινη ζαο! Δίκαη δπλαηόο! (ρνξνπεδάεη)  

»Γπλαηόο! Γπλαηόο! Γπλαηόο! … Δίκαη άληξαο!  

(θιαίγνληαο) Δίκαη άληξαο … Άληξαο … (ζωξηάδεηαη θαη πάιη ζην πάηωκα)   

»Δίκαη άληξαο …  

»Γελ ζπκάκαη ρεηξόηεξε κέξα από θείλε … Σν θεθάιη κνπ βνύηδε … Ήρνπο … 

Αλάθαηνπο ήρνπο … Καη όκσο … (εθώλεηαη από ην πάηωκα θαη επηζηξέθεη, 

λωρειηθά, ζηνλ πάγθν) 

»Δίκαη άληξαο …» (μαπιώλεη θαη απνθνηκηέηαη) 

 

 

(Σηε θπιαθή κπαίλεη κηα γπλαίθα) 

 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Γελ είλαη άληξαο. Μελ ηνλ αθνύηε. Αλ ήηαλ άληξαο, ζα κε 

έλνησζε. Θα κε θαηαιάβαηλε. Έλαο άληξαο θαηαιαβαίλεη ηε γπλαίθα ηνπ. Καη 

ην αληίζεην, βέβαηα. Αιιά, αθνύ εθείλνο … (κηθξή ζηωπή) Ούηε εγώ ηνλ 

θαηάιαβα πνηέ. Πξνζπάζεζα. Γελ κ’ άθεζε. Έλαο άληξαο παίξλεη ζηα ρέξηα 

ηνπ ηε γπλαίθα πνπ αγαπάεη θαη ηελ πιάζεη! Σελ πιάζεη, κέρξη πνπ λα γίλεη 

απηή έλα όκνξθν γιππηό! Δθείλνο, όκσο … Με ζθόξπηζε! Με ξήκαμε! Γελ 

άθεζε ηίπνηα όκνξθν κέζα κνπ! (πιεζηάδεη ηνλ πάγθν θαη ηνλ θνηηάεη) 

»Μελ ηνλ αθνύηε … Γελ είλαη άληξαο … Αλ ήηαλ άληξαο … Θα κε έλνησζε …»  

 

(Εθείλνο μππλάεη. Σελ ηξαβάεη θνληά ηνπ γηα λα ζπλεπξεζνύλ εξωηηθά πάλω ζηνλ 

πάγθν) 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Δίλαη ζηελά! Γελ κπνξώ! Άζε κε!» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Πνηέ δελ είρακε ρώξν, γακώην! 
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- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Δίλαη ζθιεξό ην θξεβάηη! Άζε κε, ζνπ ιέσ! Μνπ ζαθαηεύεη ηε 

κέζε!» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Αο ήηαλ λα ‘ρακε πεξηζζόηεξν ρώξν! Θα κπνξνύζακε λ’ 

αγαπεζνύκε! (νπξιηάδνληαο) ην δηάνιν! Λίγν ρώξν! Λίγν ρώξν γηα λ’ 

αγαπεζνύκε!» 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: (ηξαβηέηαη απόηνκα από δίπια ηνπ) «Δκείο; … Ν’ αγαπεζνύκε; … 

Γελ έρνπκε ρώξν; …  (γειώληαο πζηεξηθά) Υώξν λ’ αγαπεζνύκε! Σ’ αθνύηε! 

Δκείο! Υώξν! Γελ έρνπκε ρώξν! Ν’ αγαπεζνύκε! Υα! Υα! Υα! Υα! Υα! 

…………» 

 

- ΑΝΣΡΑ: (μαπιωκέλνο ζηνλ πάγθν) «ην δηάνιν λα παο! Δίζαη θηελή! Πάληα 

ήζνπλ θηελή! Γεινηνπνηνύζεο ηελ θάζε καο ζηηγκή!» 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Σελ θάζε καο ζηηγκή! (γέιηα) Γεινηνπνηνύζα ηελ θάζε καο ζηηγκή! 

(εηξωληθά) Ήηαλ ηόζν εξσηηθέο, βιέπεηε, νη ζηηγκέο καο! Καη εγώ; Σηο 

γεινηνπνηνύζα! Υα! Υα! Υα! Υα!……» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Δίζαη γεινία από κόλε ζνπ!» 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: (γέιηα) «Γεινία; Γεινία; … (παύζε γέιηνπ – αιιαγή ύθνπο) ηαλ, 

όκσο, κε βίαδεο, όια απηά ηα ρξόληα, δελ ήκνπλ γεινία ηόηε!» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Δζύ κε βίαδεο, όια απηά ηα ρξόληα! ρη, εγώ!» 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «ε βίαδα; … (κηθξή ζηωπή) Χξαία! Πνιύ σξαία! Έια, ινηπόλ, λα ζε 

βηάζσ κία αθόκε θνξά! (νξκάεη ζηνλ πάγθν θαη ηαιαληεύεηαη κε καλία πάλω ζην 

ζώκα ηνπ. Εθείλνο ηελ ζπξώρλεη κε απνζηξνθή θαη ηελ ξίρλεη ζην πάηωκα. 

Κάζεηαη, ύζηεξα, θη εθείλνο θάηω, δίπια ηεο)   

 

- ΑΝΣΡΑ: «Γελ έρνπκε ρώξν … Αλ είρακε … ζ’ αγαπηόκαζηαλ … » 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Κάλε κνπ έξσηα …» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Γελ έρνπκε ρώξν … » 

 

 

(Χακειώλεη ν θσηηζκόο ζηε ζθελή. 

Αθνύγνληαη νη ιπγκνί ηεο γπλαίθαο) 

 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Γηαηί δελ κ’ αγαπάο; » 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί δελ κ’ αγαπάο θαη ζπ» 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Από πόηε;» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Ση … Από πόηε;» 
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- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Από πόηε δελ κ’ αγαπάο;» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Γελ ζπκάκαη πηα» 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Θπκήζνπ» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Γελ ζπκάκαη, ζνπ είπα» 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Θπκήζνπ» 

 

- ΑΝΣΡΑ: (Όξζηνο, θωλάδνληαο δπλαηά) «Γελ ζπκάκαη, ζνπ είπα! Σν κόλν πνπ 

ζπκάκαη είλαη εθείλε ηελ εκέξα! Δίρα θνηκεζεί ηόζν πνιύ! Σν θεθάιη κνπ! Σν θεθάιη 

κνπ, Θεέ κνπ! Ξύπλεζα θαη όια ζηξηθνγπξλνύζαλ κέζα ζην κπαιό κνπ! Γελ 

ζπκάκαη, ζνπ ιέσ! Γελ ζπκάκαη! …» (θιαίεη)  

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Δγώ, όκσο, ζπκάκαη … (κηθξή ζηωπή) Από ηόηε πνπ έπαςεο λα 

είζαη, πιένλ, άληξαο!» 

 

- ΑΝΣΡΑ: «Μελ ην μαλαπείο απηό! … Σ’ αθνύο; … Θα ζε ρηππήζσ! … » 

 

- ΓΤΝΑΙΚΑ: «Κάλε κνπ έξσηα!» 

 

(Μηθξή ζηωπή) 

 

- ΑΝΣΡΑ: (κε ιπγκό, ζθεπάδνληαο κε ηα ρέξηα ηνπ ην πξόζωπό ηνπ) 

 «Γελ κπνξώ! … Γελ κπνξώ! …» 

 

 

 

(Σθνηάδη ζηε ζθελή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Σθελή 2 

 

(Μηα λεαξή γπλαίθα θαη κηα ώξηκε θπξία κπαίλνπλ ζηε ζθελή. Τν ληύζηκν ηεο 

θπξίαο, θνκςό θαη εμεδεηεκέλν, ππνδειώλεη ηελ αλώηεξε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηεο ηάμε) 

 

(Ίδην ζθεληθό) 

 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Γελ ληύζεθεο αθόκε, Νάλζε; Θ’ αξγήζνπκε» 

 

- ΝΕΑΡΗ: «Νηπκέλε είκαη. Με βιέπεηο γηα γπκλή;» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Δλλνώ, θάπσο θαιύηεξα, πξνθαλώο» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «Νηξέπεζαη γηα κέλα;» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Χ! Γιπθό κνπ, θνξίηζη! Ση είλαη απηά πνπ ιεο ηώξα!» 
 

- ΝΕΑΡΗ: (αγθαιηάδεη ηελ θπξία από ηνπο ώκνπο) «Πνύ ζα κε βγάιεηο απόςε;» 
 
- ΚΤΡΙΑ: « πνπ ζέιεηο εζύ»  

 
- ΝΕΑΡΗ: «Δθεί πνπ ζα πάκε, πάλησο, ζέισ λα καο βιέπνπλ όινη!» (θηιάεη ην 

κάγνπιν ηεο θπξίαο) 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Πνηέ δελ ζα ληξεπόκνπλα γηα ζέλα. Μελ ην μαλαπείο απηό. Δίζαη 

ηόζν μερσξηζηό θαη ηαιαληνύρν πιάζκα» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «Οη πεξηζζόηεξνη, όκσο, δελ ην μέξνπλ απηό, θαη κπνξεί λα βάδνπλ 

κε ην κπαινπδάθη ηνπο άιια πξάγκαηα!» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «αλ, ηη, δειαδή;» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «ηη κε παηξνλάξεηο, αο πνύκε!» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Απηό ζα ήηαλ άδηθν …» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «Γηα ζέλα ή γηα κέλα;» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Μα! Καη γηα ηηο δπν καο, βέβαηα!» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «Σόηε, δείμε ζε όινπο ην αληίζεην!» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Πώο;» 
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- ΝΕΑΡΗ: (αγθαιηάδνληαο ηελ θπξία από ηνπο ώκνπο) «Θα κπνύκε ζην 

πνιπηειέο ξεζηνξάλ, αγθαιηαζκέλεο ζθηρηά! Να έηζη!» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Θα ζε ηθαλνπνηνύζε απηό;» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «Απόιπηα!» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Γελ ζνπ θηάλεη ε αγάπε κνπ;» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «Σε λύρηα ή ηε κέξα;» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Γελ ζε θαηαιαβαίλσ» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «Σε λύρηα, ε αγάπε ζνπ είλαη βαζαληζηηθή … Σε κέξα, θπξηαξρηθή 

… » 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Νόκηδα όηη έλνησζεο άλεηα καδί κνπ, Νάλζε …» 
 

- ΝΕΑΡΗ: «Πνηέ δελ έλνησζα άλεηα καδί ζνπ!» 
 

- ΚΤΡΙΑ: «Χ, Νάλζε! Θέιεηο λα κνπ πεηο θάηη, κήπσο;» 

 

- ΝΕΑΡΗ: «Γελ έρσ δηάζεζε λα πάσ πνπζελά! Θέισ λα κείλνπκε ζπίηη!» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Πνιύ θαιά! πσο επηζπκείο! Να ζνπ ζπκίζσ απιώο όηη, πξηλ από 

κία ώξα πεξίπνπ, εζύ ήζνπλ πνπ κνπ δεηνύζεο επίκνλα λα εηνηκαζηώ γηα λα 

βγνύκε έμσ από απηή ηε «θπιαθή», όπσο ζπλεζίδεηο λα απνθαιείο ην ζπίηη 

κνπ!» 

 

- ΝΕΑΡΗ: «Ναη! Γηαηί δελ έρσ ζπλεζίζεη λα θιείλνκαη κέζα ηα ζαββαηόβξαδα 

θαη λα πιέθσ θάιηζεο! Καη ζπ, κνπ κνζηξάξηδεο, επί δπν ώξεο, γηα άξξσζηε 

θαη ζθόδξα θνπξαζκέλε!» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Νάλζε! … Νάλζε! …»  

 

- ΝΕΑΡΗ: «Έβερεο, ζαλ γξηά! Κνπθνπισκέλε, όπσο ήζνπλ κε ηελ θνπβέξηα! 

Βξνκνθνπνύζαλ ηα ρλώηα ζνπ!» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Νάλζε! … » 

 

- ΝΕΑΡΗ: «Γελ είκαη ε λνζνθόκα ζνπ! Μήπσο ζέιεηο, ηώξα, λα ζνπ αιιάδσ 

θαη έκπιαζηξα, ηηο λύρηεο;» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Χ, Θεέ κνπ! Γηαηί ην θάλεηο απηό, Νάλζε;» 

 

- ΝΕΑΡΗ: «ην δηάνιν πηα! Έρσ ην δηθαίσκα λα ιέσ απηό πνπ αηζζάλνκαη ή 

όρη; Γελ είκαη θπιαθηζκέλε ζ’ απηό ην γακεκέλν ην ζπίηη! Πεζ’ κνπ!» 
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- ΚΤΡΙΑ: «Φπζηθά θαη έρεηο ην δηθαίσκα λα ιεο απηό πνπ αηζζάλεζαη … ’ 

αθνύσ … » 

 

- ΝΕΑΡΗ: «Λακπξά! (κηθξή ζηωπή) Θέισ λα είζαη εξσηηθή … Θέισ λα ζε 

ζαπκάδσ …» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Χ, γιπθό κνπ παηδί! … (αγθαιηάδεη ηε λεαξή γπλαίθα) Απηό 

πξνζπαζώ κε όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο, λύρηα-κέξα! κσο … κσο, ν 

ζαπκαζκόο δελ επηβάιιεηαη … Ούηε ν έξσηαο … Αλ δελ κπνξώ λα ζνπ ηνλ 

εκπλεύζσ … Σόηε … » 

 

- ΝΕΑΡΗ: (απνδεζκεύεηαη από ηελ αγθαιηά ηεο θπξίαο) «Ννηώζσ έλα ηίπνηα, 

όηαλ είκαη δίπια ζνπ! … Μηα άζεκε! … Μηα νλεηξνπαξκέλε! … Έλα ςώλην! 

… Καλέλαο δελ αληηιακβάλεηαη ηελ ηέρλε κνπ! … (θιαίεη) Δλώ, εζύ … 

Δζέλα όινη ζε αλαγλσξίδνπλ … Δζύ είζαη … Σν θσο κνπ … Καη ην ζθνηάδη 

κνπ καδί … » 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Μσξό κνπ, κελ θιαηο … Γελ ζέισ λα ζε βιέπσ λα θιαηο … Γελ ην 

αληέρσ απηό ην ζέακα … Καλέλαο δελ ζε βιέπεη, ζαλ ςώλην … ινη, ζηνλ 

θύθιν κνπ, αλαγλσξίδνπλ ην ηαιέλην ζνπ … Σν ηδηαίηεξν ράξηζκά ζνπ … 

Σελ νκνξθηά ζνπ … Απιώο, είζαη λέα … (κηθξή ζηωπή) Μελ θνηηάο εκέλα … 

Δγώ … Έρσ ρξόληα ζηελ πιάηε κνπ ζ’ απηόλ ηνλ ρώξν … Αιιά, δελ είκαη 

γξηά … Σνπιάρηζηνλ, έηζη αηζζάλνκαη … ηη δελ γέξαζα αθόκα … Δίκαη, 

απιά, κηα … Μηα … Μηα πνπ ζ’ αγαπάεη, κε ηελ σξαηόηεηα πνπ θξύβεη ε 

αγάπε κηαο ώξηκεο γπλαίθαο γηα κηα λεόηεξε, πνπ ην πάζνο ηεο γηα δσή θαη ην 

ηαιέλην ηεο ηελ ελζνπζηάδεη θαη ηε ζπγθηλεί βαζύηαηα … » 

 

- ΝΕΑΡΗ: (απνδεζκεύεηαη από ηελ αγθαιηά ηεο θπξίαο) «Άζε κε! Γελ αληέρσ 

άιιν ηε γνεηεία ζνπ! … Με πλίγεη! … Δίλαη ζαλ θπιαθή γηα κέλα! …  » 

 

- ΚΤΡΙΑ: « Ση ζέιεηο λα θάλσ, Νάλζε! … Πέζ’ ην κνπ θαη ζα ην θάλσ! … ην 

ππόζρνκαη! » 

 

- ΝΕΑΡΗ: (κηθξή ζηωπή) «Αγθάιηαζε κε! Θέισ λα κ’ αγθαιηάζεηο ζθηρηά! 

(ζηελ αγθαιηά ηεο θπξίαο) Θέισ … Θέισ λα κ’ αγαπάο … πσο ζ’ αγαπώ 

εγώ …» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Γελ είλαη θπιαθή ε δσή, κσξό κνπ … Δίλαη σξαία … Χξαία … 

Μελ θιαηο … ε παξαθαιώ … » 

 

- ΝΕΑΡΗ: (απνδεζκεύεηαη από ηελ αγθαιηά ηεο θπξίαο) «Θα ρσξίζσ … Σν 

απνθάζηζα, εδώ θαη κέξεο …  Θα ρσξίζσ ηνλ Λεό … Θέισ λα δνύκε καδί! 

Οη δπν καο! Κάζε κέξα!  Υσξίο θαληαζηώζεηο!  Υσξίο θξαγκνύο!  Υσξίο 

θόβνπο! Γελ αληέρσ άιιν λα θξπβόκαζηε! Θέισ λα μέξνπλ όινη όηη είζαη 

δηθή κνπ!» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Απηό … Θα ζθόησλε ηνλ άληξα ζνπ, Νάλζε … Γελ είλαη ηόζν απιά 

ηα πξάγκαηα … » 
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- ΝΕΑΡΗ: «Καη εγώ πεζαίλσ θάζε ιεπηό δίπια ηνπ … Δίλαη πξνηηκόηεξν, 

όκσο, λα ζθνηώζεηο, γηα λα κελ ζθνησζείο ν ίδηνο … (κηθξή ζηωπή)  Έπξεπε 

λα είρα θαηαιάβεη ηε θύζε κνπ, ρξόληα πξηλ … Βηάζηεθα … Έθαλα θάηη πνπ 

δελ ήζεια πξαγκαηηθά … Γελ ζπκάκαη, πνηέ πξηλ, λα είκαη ν εαπηόο κνπ … » 

- ΚΤΡΙΑ: «Ζ θόξε ζνπ; … » 

 

- ΝΕΑΡΗ: «Δίλαη κσξό, αθόκε, γηα λα ηεο εμεγήζσ … ηαλ κεγαιώζεη, ζα 

θαηαιάβεη … Δίκαη ζίγνπξε όηη ζα κε θαηαιάβεη … Καη δελ ζα θάλεη θαη 

θείλε ην ίδην ιάζνο ζηε δσή ηεο … » 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Γελ λνκίδσ όηη είλαη ε πην ελδεδεηγκέλε θίλεζε, Νάλζε … Πξέπεη 

λα ην μαλαζθεθηείο  … Δγώ είκαη ρσξηζκέλε … Δζύ, όκσο, έρεηο ηελ 

νηθνγέλεηά ζνπ … » 

 

- ΝΕΑΡΗ: «Δλδεδεηγκέλε θίλεζε … (πηάλεηαη από ηα θάγθεια ηεο θπιαθήο) ’ 

απηή ηε δσή, αγαπεηή κνπ θίιε, έρνπκε λα δηαιέμνπκε αλάκεζα ζε δύν … 

Δλδεδεηγκέλεο θηλήζεηο … ε δύν … Φπιαθέο … Απ’ ηε κηα, λα κελ 

πξάμνπκε πνηέ απηό πνπ επηζπκεί, κε πάζνο, ε ςπρή καο …  Κη απ’ ηελ άιιε 

… Να ην πξάμνπκε … » 

 

(Σθνηάδη ζηε ζθελή) 
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Σθελή 3 

 

(Έλαο ειηθησκέλνο θύξηνο θάζεηαη ζηνλ πάγθν, κε ζθπκκέλν ην θεθάιη. Ξαθληθά, 

ζεθώλεηαη θαη παίξλεη ην ηειέθσλν) 

 

(Δελ πξνεγείηαη ρηύπνο) 

 

(Ίδην ζθεληθό) 

 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Παξαθαιώ; Ναη … Ο ίδηνο … Πνηνο; … Φίιε 

κνπ! Παιηόθηιε! Δ, θπζηθά! Φπζηθά θαη ήηαλ έθπιεμε γηα κέλα ην 

ηειεθώλεκά ζνπ! Ση θάλεηο; Πόζα ρξόληα έρνπκε λα ηα πνύκε! ’ επηζύκεζα, 

ξε παιηόθηιε! Σα λέα ζνπ! Πέζ’ κνπ ηα λέα ζνπ! Δγώ; Καιά! Καιά! Πάληα 

θαιά! Άιισζηε, μέξεηο ην δόγκα κνπ! Σν ήμεξεο θαη από ηα ληάηα καο!: 

΄΄Φηινθαινύκελ κεη’ επηειείαο θαη θηινζνθνύκελ άλεπ καιαθίαο΄΄ … (γέιηα) 

Ναη! … Ναη! … Γελ αιιάδεη απηό ην δόγκα! … ρη! …  

»Οη ξπζκνί κνπ; Ραζηώλε, θίιε κνπ! Ραζηώλε! Χ! ρη! ρη! Γελ γξάθσ 

ηίπνηα απηόλ ηνλ θαηξό … Δ … Γηαηί, θηώρηα, βξε παιηόθηιε! … Ση λα γξάςεηο 

θαη ζε πνηνλ λα ην δώζεηο, πιένλ, απηό πνπ ζα γξάςεηο! Γελ είλαη επνρή γηα 

ζηνραζηέο ζπγγξαθείο! (γέιηα) Δ! Σν μέξσ! Καη ζπ αιεύξη απ’ ην ίδην ηζνπβάιη 

είζαη! άκπσο αιιάδνπκε εκείο! Οη θαηξνί άιιαμαλ, θίιε κνπ! Δκείο, ίδηνη 

κείλακε! Ρνκαληηθνί θαη νλεηξνπόινη ζηηρνπιόθνη! (γέιηα)  

»Ναη … Ναη … Ήζπρε δσή … Καθεδάθη, ην πξσί … Δθεκεξηδνύια, γηα λα 

ελεκεξσλόκαζηε ιηγάθη γηα ηα πνιηηηθά … Ξέξεηο …  

»Σν ζπίηη; Ναη … ην ίδην δπαξάθη κέλσ … Δ … Ση λα ην θάλσ, βξε θίιε, ην 

κεγαιύηεξν! Μηα ςπρή είκαη! Γηα κέλα, κεγάιν είλαη θαη απηό! Σν ‘ρσ 

αλαθαηλίζεη θαη έγηλε θνπθιί! Γελ κνπ θάλεη θαξδηά λα βγσ έμσ! Πνύ λα παο 

άιισζηε; Παληνύ αζρήκηα βιέπνπλ ηα κάηηα ζνπ θη αθαιαηζζεζία! Δ! ηαλ ζα 

έξζεηο, ζα ην δεηο! Δίκαη ζίγνπξνο όηη ζα ζνπ αξέζεη!…  

»Σελ θπξά-Άλλα ηε ζπκάζαη, κηα πνπ ην ‘θεξε ε θνπβέληα; Σελ 

παξαδνπιεύηξα πνπ είρα … Άζ’ ηα, θίιε κνπ … Μαο άθεζε … Ναη … Ναη … Δ, 

βέβαηα … Κνληά δέθα ρξόληα θαη παξαπάλσ ηελ είρα ζην ζπίηη … Γηθόο κνπ 

άλζξσπνο είρε γίλεη, θαη εγώ δηθόο ηεο … Άζ’ ηα … Πάεη, ε θαθνκνίξα … Μνπ 

ζηνίρηζε πνιύ, θίιε …  

»Άιιε; Δ, λαη, βξήθα κηα άιιε, αιιά … Κακηά ζρέζε, θίιε κνπ … αλ ηελ 

θπξά-Άλλα, δελ ζα ππάξμεη λνηθνθπξά! … Αδειθή κνπ ηελ είρα ηελ θπξά-Άλλα 

… Ζ παξέα κνπ ήηαλε όια απηά ηα ρξόληα … πνηε αξξώζηαηλα, ε θπξά-Άλλα, 

άγξππλνο θξνπξόο! Να κε γηαηξνπνξεύζεη … Να κνπ εηνηκάζεη κηα ζνππίηζα … 

Να κνπ πεη έλαλ θαιό ιόγν … Να θαληαζηείο όηη κέρξη θαη ηα έξγα κνπ, ε 

θαθνκνίξα, δηάβαδε … Πξηλ αλέβνπλ – κνπ έιεγε – ΄΄Κύξηε, δώζ’ ηα κνπ λα ηα 

δηαβάζσ, κπαο θαη μεζηξαβσζώ ιηγάθη΄΄! … Υξπζή θαξδηά … 

 »Ση λα ζνπ πσ, ξε θίιε κνπ … Μηα πνπ κε ξσηάο … Έλα παξηζαθιό ησλ 

Αλαηνιηθώλ ρσξώλ είλαη απηή πνπ έρσ ηώξα! … Να θαληαζηείο όηη ηεο 

ηειεθώλεζα από ρζεο, γηα λα ‘ξζεη ζήκεξα  λα ζπγπξίζεη ην ζπίηη, ρξνληάξα κέξα 

ζήκεξα, θη απ’ ην πξσί όιν γθξίληα θαη ζθελέο κνύ είλαη! Πνύ λα ζηα ιέσ! Ούηε 

ήζνο νύηε επγέλεηα! … Μηα γιώζζα, παπνύηζη! Να ηελ αθνύζεηο πώο κνπ κηιάεη! 

αλ λα είκαη θαλέλαο μνθιεκέλνο βξσκόγεξνο! … Πνπ, κσξέ, θίιε! 

Καηαιαβαίλεη απηό ην όξλην από ιόγηα θη από άγηεο κέξεο! Ση λα θάλσ, όκσο; … 

Απηή βξήθα, απηή πήξα … Πνύ λα βξεηο θπξά-Άλλα πιένλ … Δθείλεο ήηαλε 
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γπλαίθεο, θίιε κνπ … Έπηαλαλ ηελ παηζαβνύξα θαη αζηξαθηνθνπνύζε όιν ην 

ζπίηη! … Απηέο, ηώξα, νη ζύγρξνλεο, γηα ηα παλεγύξηα είλαη θαη γηα λα ρνξεύνπλ 

ηζηθηεηέιηα πάλσ ζηα ηξαπέδηα κε ηνπο γθόκελνπο! Άκα ηε δεηο … Σν λύρη 

θαηαθόθθηλν θαη πάθα-πνύθα ην ηζηγάξν! Ούηε ρξόληα πνιιά δελ κνπ είπε, 

κπαίλνληαο ζην ζπίηη! Σελ αλεζύρεζα, βιέπεηο, πνπ ηελ θάιεζα ηέηνηα κέξα! Καη 

πξηλ πξνιάβεη λα ηειεηώζεη θαιά-θαιά κε ην θαζάξηζκα, απιώλεη ην ρέξη λα ηεο 

βάισ κέζα ηνλ παξά! Σειώλεο, θίιε κνπ! σζηόο θνξνεηζπξάθηνξαο! Ση λα πεηο! 

Ο Θεόο λα καο θηιάεη από δαύηεο! … Μπνξείο λα πεηο θαη ηίπνηα! Άκα πεηο θαη 

θάηη, ζεθώλνληαη θαη θεύγνπλ, θαη κέλεηο κπνπθάια, κε ηνλ Ατ - Βαζίιε αγθαιηά! 

…  

»Με ηελ πγεία; … Ναη … Καιά … Δ … Δληάμεη … Σα κηθξν-πξνβιεκαηάθηα 

καο ηα έρνπκε βέβαηα, αιιά δελ βαξηέζαη, παιηόθηιε! Πήγα, ερζέο, ζηνλ γηαηξό 

… Πνύ λα ζηα ιέσ! Άιιε κνύξε θη απηή! Ούηε ιίγν νύηε πνιύ κ’ έβγαιε πσο 

είκαη ηνπ ζαλαηά! Δγώ - ηνπ ιέσ θάπνηα ζηηγκή - γηαηξέ κνπ, είκαη από απηνύο 

πνπ απνθάζηζαλ λα πεζάλνπλ αζζελείο! (γέιηα) Δ, ηη λα ηνπ πσ, ξε θίιε! Μνπ 

άξρηζε ηα ΄΄πξέπεη΄΄ θαη ηα ΄΄κε΄΄, θαη έθπγα απ’ ην ηαηξείν κ’ έλα θεθάιη θαδάλη! 

Γηαηξνί λα ζνπ πεηύρνπλ! Καη άξξσζηνο λα κελ είζαη, απηνί ζα ζ’ αξξσζηήζνπλ 

ζίγνπξα! … (κηθξή ζηωπή) 

»Γελ μέξσ, ξε θίιε, αιιά … Ώξεο-ώξεο, αηζζάλνκαη ν πην κόλνο άλζξσπνο ζ’ 

απηόλ ηνλ παιηόθνζκν … Να παο ζην θαθελείν, ζε ζαξδαλάπαινπο πάλσ ζα 

πέζεηο … ιν θαη ζα ζε ζπγρύζνπλ κε ηηο αλνεζίεο πνπ ζα πνπλ … Να βγεηο λα 

πεξπαηήζεηο, κε ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζα θαηαιήμεηο λα ζπδεηάο γηα ηα by-pass 

πνπ έρνπλ θάλεη θαη ηηο πεληρξέο ζπληάμεηο ηνπο … Καη δώζ’ ηνπ γηα ηα εγγόληα 

ηνπο λα κηιάλε … Καη δώζ’ ηνπ γηα ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο … Καη 

ύζηεξα λα ζνπ αλαιύνπλ θαη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηνπ ηόπνπ, αλάθαηε κε 

ηνπο θνπξακπηέδεο θαη ηα κεινκαθάξνλα πνπ έθαγαλ ηα Υξηζηνύγελλα ή κε ηνλ 

νβειία πνπ ζνύβιηζαλ ην Πάζρα … (κηθξή ζηωπή) 

»Μνπ ιείπεηο, ξε θίιε … Μνπ ιείπεηο πνιύ, θάηη ηέηνηεο κέξεο … Γηαηί 

έθπγεο θη εζύ; … Θα ήζεια πνιύ λα ζε είρα θνληά κνπ … Καη ηελ θπξά-Άλλα … 

Καη ε θπξά-Αλλνύια κνύ ιείπεη πνιύ … Πνύ πήγαηε, ξε θίιε; … Πνύ πήγαηε; … 

Πνύ πήγαλε όινη; … ε πνηνλ νπξαλό; … ε πνηνλ νπξαλό, Θεέ κνπ … 

    

(Αθήλεη ην αθνπζηηθό λα πέζεη από ηα ρέξηα ηνπ,  

πηάλεη ηα θάγθεια ηεο θπιαθήο θαη θιαίεη κε ιπγκνύο)     

 

 

 

 

(Σθνηάδη ζηε ζθελή) 
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Σθελή 4 

 

(Νεαξόο άληξαο κπαίλεη ζηε ζθελή) 

 

 

(Ίδην ζθεληθό) 

 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Θξίακβνο! Μεγάιε δίθε! Σειηθά, είκαη θαη πνιύ 

ζπνπδαίνο δηθεγόξνο! Πξέπεη λα ην παξαδερηώ!» (μαπιώλεη, ραξνύκελνο, ζηνλ 

πάγθν ηεο θπιαθήο)  

 

 

(Σηε ζθελή κπαίλεη κηα λεαξή γπλαίθα) 

 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Α … Ήξζεο; … Άθνπζα ηα θιεηδηά ζηελ πόξηα …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (πεηάγεηαη από ηνλ πάγθν γηα λα ηελ αγθαιηάζεη) «Αγάπε 

κνπ, ζξίακβνο! Θξίακβνο, ζνπ ιέσ! Σα πήγα πεξίθεκα! Σν κσξό ζνπ 

έζθηζε!» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Γηαηί;» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Κεξδίζακε ηε δίθε!» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Α … Μάιηζηα … πγραξεηήξηα … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Μσξό κνπ, έρεηο θάηη; Γελ κνπ θαίλεζαη θαη πνιύ θαιά 

απόςε …» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «θεθηόκνπλα θάπνηα πξάγκαηα … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση πξάγκαηα;» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Δρζέο … ην ηξαπέδη κε ηνπο δηθνύο ζνπ … Έλησζα ζαλ 

μέλε …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Έια, βξε αγάπε κνπ, ηώξα! ε ιίγν ζα γίλνπκε κηα 

νηθνγέλεηα. Γελ πξέπεη λα ληώζεηο έηζη» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Γελ μέξσ αλ ζα γίλνπκε κηα νηθνγέλεηα» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση είλαη απηά πνπ ιεο ηώξα; … Γελ ζε θαηαιαβαίλσ …» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «θέθηνκαη λα ρσξίζνπκε … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Να ρσξίζνπκε; …» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Δίλαη θαιύηεξα» 
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- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ην πηζηεύσ, Θεέ κνπ, απηό πνπ αθνύσ! Δγώ ήξζα, 

κε ραξά, λα ζνπ πσ όηη θέξδηζα ηε δίθε, θαη ζπ κνπ ιεο λα ρσξίζνπκε; 

Νάληηα! Νάληηα, ζύλειζε!» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Ήζεια, κέξεο ηώξα, λα ζην πσ … (κηθξή ζηωπή) 

Τπάξρεη άιινο …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση; … Άιινο; …» (ηε ραζηνπθίδεη) 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Ση θάλεηο! Σξειάζεθεο! Με πνην δηθαίσκα!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Με ην δηθαίσκα ηνπ κέιινληα ζπδύγνπ!» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Απηόο ν γάκνο δελ ζα γίλεη πνηέ θαη βάιην θαιά ζην 

θεθάιη ζνπ! Γελ ζε ζέισ! Καηάιαβεο; Γελ ζε ζέισ! Σειεηώζακε! Σειεία θαη 

παύια! Μάζε, επηηέινπο, λα δέρεζαη απηά πνπ ζνπ ιέλε νη άιινη! Γελ είζαη ην 

παηδάθη ηεο κακάο ζνπ, ην παξαρατδεπκέλν!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ είζαη θαιά … Γελ κπνξεί λα είζαη θαιά … Γιπθηά 

κνπ, ηη έπαζεο; … Ση ζνπ ζπκβαίλεη; … Πξώηε θνξά ζ’ αθνύσ λα κνπ κηιάο 

έηζη …» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Γηα όια ππάξρεη κηα πξώηε θνξά … Θέισ λα ρσξίζνπκε 

… Καη όζν πην γξήγνξα ην ζπλεηδεηνπνηήζεηο, ηόζν ην θαιύηεξν θαη γηα ηνπο 

δπν καο …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Νάληηα … Νάληηα … Γελ κπνξώ ρσξίο εζέλα … Πώο 

είλαη δπλαηόλ λα ζπλεηδεηνπνηήζσ απηό πνπ κνπ δεηάο; … Θεέ κνπ … Έθαλα 

ηόζα όλεηξα γηα καο …» (πηάλεη ηα θάγθεια ηεο θπιαθήο) 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Γελ έθαλεο όλεηξα γηα καο, Αληξέα … Έθαλεο όλεηξα γηα 

ζέλα …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ είλαη αιήζεηα απηό … Γελ είλαη αιήζεηα …» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Καη πνηα είλαη ε αιήζεηα;» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «’ αγαπώ … » (θιαίεη) 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «νπ είπα … Τπάξρεη άιινο …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο είλαη; … Θέισ λα μέξσ …» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Γελ ρξεηάδεηαη … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη … Θέισ λα μέξσ …  Πέζ’ κνπ … ε παξαθαιώ … 

Μνπ κνηάδεη θαζόινπ; …» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «ρη θαη πνιύ … » 
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- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίλαη πην θαιόο από κέλα; … » 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «νπ είπα … Γελ ρξεηάδεηαη … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Πέζ’ κνπ, ζε παξαθαιώ … » 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Πην γιπθόο … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Πην γιπθόο … Έρεη πην ηξπθεξά, δειαδή, 

ζπλαηζζήκαηα; … » 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: (ζησπή) 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ:  «Απάληεζέ κνπ … ε παξαθαιώ …» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: «Ναη …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ίζσο θηαίεη ε δνπιεηά κνπ … Γνπιεύσ πνιιέο ώξεο … 

Έρσ πνιιά ζην θεθάιη κνπ … (κηθξή ζηωπή) Δθείλνο; … Με ηη αζρνιείηαη; 

…» 

 

- ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ: (ζηωπή)  

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «ε παξαθαιώ … » 

 

- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: «Μ’ απηό πνπ αζρνινύκαη θαη εγώ … » 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Α … » 

 

- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: «Γηαηί ην θάλεηο απηό; … » 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Πιήξεο ηαύηηζε, επνκέλσο … Δξγαζηαθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή … » 

 

- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: «Γελ είλαη απηόο ν ιόγνο … Γελ είλαη απηό πνπ λνκίδεηο 

… » 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (νξγηζκέλα) Αιιά, ηόηε, ηη είλαη! Πνηνο είλαη, γακώην 

κνπ, απηόο ν ιόγνο! Πέζ’ κνπ ηνλ λα η’ αθνύζσ!» 

 

- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: «Ο ιόγνο είζαη εζύ, Αληξέα! Δζύ! Απιά, δελ ζέιεηο λα 

ην θαηαιάβεηο!» 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίκαζηε ηόζα ρξόληα καδί! Σώξα ην θαηάιαβεο όηη δελ 

ζε ηθαλνπνηνύζα! Σώξα πνπ ζπδεηάκε λα παληξεπηνύκε ζε ιίγν θαηξό! (κηθξή 

ζηωπή) Δίζαη κηα ηζνύια! Πήγεο θαη πεδήρηεθεο κε έλαλ πνπ βξέζεθε ζην 

δξόκν ζνπ θαη μερλάο ό,ηη πεξάζακε καδί!» 
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- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: «ε βαξέζεθα! Απηόο είλαη ν ιόγνο! ε βαξέζεθα, ξε! 

Βξέζεθε ζην δξόκν κνπ θάπνηνο άιινο θαη πήγα θαη πεδήρηεθα καδί ηνπ! 

Αιιά ην ήζεια! Σν γνύζηαξα! ε ηθαλνπνηεί απηό; Σν γνύ – ζηα – ξα!!!» 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Κη απηόλ ζα ηνλ βαξεζείο, όπσο θαη κέλα! Μόιηο ηνλ 

΄΄ρνξηάζεηο΄΄, ζα ηνλ βαξεζείο θαη ζα γνπζηάξεηο άιινλ! Καη άιινλ! Καη 

άιινλ! Κάζε θνξά θαη έλαλ άιινλ! Δίλαη ζηε θύζε ζνπ λα είζαη ηζνύια!» 

 

- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: «Αθνύ είλαη ζηε θύζε κνπ, ινηπόλ, κάδεςέ ηα θαη δίλε 

ηνπ!» 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα θύγσ! Ούησο ή άιισο πλίγνκαη εδώ κέζα! ε κηα 

θπιαθή δνύζα όια απηά ηα ρξόληα!» 

 

- -ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: «’ απηή ηε θπιαθή θιείζηεθα θαη εγώ καδί ζνπ!» 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Σόηε, λα ζ’ ειεπζεξώζσ!» (αλνίγεη ηελ πόξηα ηεο 

θπιαθήο) Δκπξόο ινηπόλ! Έια! Ση πεξηκέλεηο, πνπιί κνπ! Άλνημε ε πόξηα ηεο 

θπιαθήο γηα ζέλα! Πέηα! Φύγε καθξηά! Απηή είλαη ε πην κεγάιε ζνπ κέξα!» 

 

- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: (ζηωπή – δηζηαγκόο) 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση πεξηκέλεηο; Φύγε! Βγεο έμσ ζηνλ θαζαξό αέξα! 

Σώξα, πηα, είζαη ειεύζεξε, θαξδηά κνπ! Διεύζεξε θαη σξαία!» 

 

- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: (ζηωπή – δηζηαγκόο) 

 

- ΝΔΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Άληε, ινηπόλ! ’ ειεπζεξώλσ! Γελ αθνύο; νπ δίλσ 

ράξε! Πήγαηλε όπνπ ζέιεηο! Λύζεθαλ, πηα, ηα δεζκά ζνπ!» 

 

- ΝΔΑΡΖ ΓΤΝΑΗΚΑ: (θιείλεη ηελ πόξηα ηεο θπιαθήο κε ην ρέξη ηεο – 

παξακέλνπλ θαη νη δύν εγθιωβηζκέλνη εληόο ηνπ ρώξνπ) «Πνιύ αξγά …» 

 

 

 

(ζθνηάδη ζηε ζθελή) 
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Σθελή 5 

 

(Δύν πελεληάξεδεο θίινη, θαζηζκέλνη ζηνλ πάγθν ηεο θπιαθήο, θαπλίδνπλ) 

 

 

(Ίδην ζθεληθό) 

 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Φίιε, λα κελ ζηα πνιπινγώ. Έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα. 

ε εζπρία δελ κ’ αθήλνπλ νη δηαβόινη!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δ! Κη εγώ κηα απ’ ηα ίδηα είκαη, ξε θίιε! Κάζε κέξα, 

δηανιίδνκε! Με αγσλία θεύγσ από ην ζπίηη, κε θόβν επηζηξέθσ! ε θαιύηεξε 

κνίξα, ζάκπσο, είκαη!» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Πνύ ζα βγεη απηό, δελ μέξσ! Ούηε θπιαθηζκέλνπο λα 

καο είραλε!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Μα … Φπιαθηζκέλνη είκαζηε … Σώξα ην θαηάιαβεο; 

… » 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Κακηά θνξά, ζθέθηνκαη … Άμηδε, άξαγε, ηνλ θόπν;» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δ! Δγώ απηό ην ζθέθηνκαη, θάζε κέξα, ηα ηειεπηαία 

ρξόληα!» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Πνηνο λα καο ην ‘ιεγε, ξε θίιε, ηόηε πνπ ήκαζηαλ λένη 

θαη ειεύζεξνη! Με άιια «αμεζνπάξ» ζα μεθηλνύζακε ηνλ βίν καο, αλ μέξακε 

ηη ζα καο πεξίκελε ζηε ΄΄γσλία΄΄! Με άιια! Σα ρατβάληα!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δ … Καη ηώξα … Γελ είλαη αξγά … Άκα ζέιεη 

θαλείο … » 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Σώξα, ξε; ηα πελήληα; Θα καο ηξειάλεηο! Με γπλαίθεο 

θαη παηδηά! Σνπο ηδόβελνπο ζα παίδνπκε;» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί, ξε θίιε; Ση έρνπλ ηα πελήληα δειαδή;» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Γειεηήξην!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γειεηήξην;» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «ηάδνπλ δειεηήξην θαη θαξκάθη!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δ, θαιά! Δζύ ζηάμε κέιη θαη ξνδόζηακν!» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Αρ … Καθά ηα ςέκαηα … Σα δειεύσ, ξε θίιε, ηα 

θαιόπαηδα, όηαλ ηα βιέπσ … Γελ ζην θξύβσ» 
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- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Σώξα πνπ ην ιεο … Σηο πξνάιιεο, ν κηθξόο έθεξε ηε 

«θηιελαδίηζα» ηνπ ζην ζπίηη. Ξέξεηο. Σάρα γηα λα ηε γλσξίζνπκε. Δθεί λα δεηο 

θακάξη ε θπξά Σαζία! ΄΄Ο γηνο καο έρεη θνξίηζη΄΄, θαη όιν ηέηνηεο καιαθίεο 

κνύ ηζακπνπξλνύζε, κε δαθξπζκέλα κάηηα! Γελ άληεμα θαη ηεο ιέσ θαη εγώ: 

΄΄Άληε πήγαηλε ζηελ θνπδίλα ζνπ θαη άζε ηα παηδηά ζηελ εζπρία ηνπο! Σα 

έπξεμεο λα ηα θνηηάο, όιε ηελ ώξα, κε ηηο καηάξεο ζνπ!΄΄  Ρε θίιε … Έλα 

θνξηηζάθη … Πνύ λα ην ‘βιεπεο! Μνύξιηα! αλ ηα θξύα ηα λεξά! 

Φπρξνινπζία έπαζα! Άζ’ ηα! θέηε ςπρξνινπζία!»  

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: Οη κάλεο παζηάδνληαη κ’ απηά, ξε! Γελ ην μέξεηο; Σε δηθή 

κνπ λα δεηο. Σα ‘ρεη ζθάζεη η’ αγόξηα. ιν γηα θνπέιεο ηνύο κηιάεη. ΄΄Καη λα 

βξείηε … Καη λα  … ΄΄.  Κη από ζπκβνπιέο … Έλα ζσξό! Πώο είλαη ηελ 

πξώηε θνξά … Πώο ζα αηζζαλζνύλ ηε δεύηεξε … Πώο ηελ ηξίηε … ΄΄Μσξέ 

δελ παο θαιά!΄΄, ηεο είπα θαη εγώ εςέο. Έδσζα κηα ζηελ πόξηα θαη βγήθα έμσ 

λα πάξσ αέξα!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίλαη, όκσο …» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Πίθξα … θέηε πίθξα … Νέηα ζθέηα, θίιε κνπ! Νέηα 

ζθέηα λα ηα πνύκε ηα πξάγκαηα!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Καη κε η’ όλνκά ηνπο!» (γειάλε) 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Γη’ απηό ζνπ ιέσ! Γε – ξά- ζα -κε! Γεξάζακε, Αλέζηε 

κνπ! Πάξ’ ην ρακπάξη θαη κελ θάλεηο κε ην κπαιό ζνπ κπατξάκη!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δγώ πάλησο …» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση, ξε; … Με κνπ πεηο … Ρε, κπαγάζα, κήπσο έρεηο 

θάηη θαη κνπ ην θξύβεηο;» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δ … Να …» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση, ΄΄ε … λα …΄΄, ξε; … Ακόια ην! Απ’ ην θηιαξάθη 

ζνπ ην θξύβεηο;» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Μηα πεξηπεηεηνύια, κσξέ … Με κηα κηθξή … ρη 

ηίπνηα ζνβαξό … » 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ζε πηζηεύσ! Καιή, ξε, ηνπιάρηζηνλ;» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «ην θξεβάηη, λαη. ε όια ηα ππόινηπα, ηελεθέο 

αγάλσηνο!» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Μα, δελ ηε ζέιεηο γηα ηα ππόινηπα, ξε θίιε! Μελ καο 

ηξειαίλεηο! Γηα ηα ππόινηπα έρεηο θαη ηε γπλαίθα ζνπ! Σέινο πάλησλ … Πώο 

ηε ιέλε; …Κακηά αιινδαπή κήπσο είλαη; …» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ:« ρη … Γηθηά καο  …» 
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- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Άληε, ξε! ΄΄Δγρώξην ςαξάθη΄΄ ςαξέςακε! Μπξάβν ζνπ, 

΄΄ςαξά κνπ΄΄! Αρ! Δγώ, ηελ θαθνκνίξα, ηελ θπξά Σαζία, ιππάκαη! Να ‘μεξε ν 

αληξνύιεο ηεο πνύ βνινδέξλεη ηηο βξαδηέο, κνλάρε ηεο εθείλε ζαλ 

πιαγηάδεη!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δρζέο … Μηιηά δελ έβγαιε από ην ζηόκα ηεο, όηαλ 

επέζηξεςα ζην ζπίηη …» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Αθνύ κηιάλε άιια πξάγκαηα επάλσ ηεο, ξε θίιε! Ση ην 

ζέιεηο ην κπια-κπια!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηα ηε γπλαίθα κνπ ζνπ κηιάσ … ρη γηα ηελ 

΄΄άιιε΄΄» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Α … Καη εγώ λόκηζα, πξνο ζηηγκή, πσο κνπ ‘ιεγεο γηα 

ην ΄΄κπαξκπνπλάθη΄΄!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Πξέπεη λα ην έρεη θαηαιάβεη πσο …» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Δ, θαη ηη ζε πεηξάδεη, ξε; Αο θαηαιάβεη ό,ηη ζέιεη! 

Καιύηεξα λα ην κάζεη κηα ώξα αξρύηεξα! Φνβάζαη κελ ζε ρσξίζεη; Πνύ ζα 

πάεη, θαεκέλε κνπ! Υσξίο εζέλα, βήκα δελ θάλεη ε θαθνκνίξα! Γελ είλαη ζαλ 

ηελ δηθηά κνπ, ηελ Πελειόπε, πνπ ην ηζανύζηθν ην έρεη κέζα ζην αίκα ηεο! Ζ 

δηθηά ζνπ, Παλαγία είλαη, αδειθέ κνπ, κπξνζηά ζηε δηθηά κνπ! Παλαγία 

θαλεξσκέλε!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «ηαλ ηε γλώξηζα, ην πξώην πξάγκα πνπ είδα ζηα 

κάηηα ηεο ήηαλ ν θόβνο … πλεζηαικέλε … Σξνκαγκέλν πνπιάθη … Νόκηζα 

όηη κπνξνύζα λα ηε βάισ κέζα ζηελ παιάκε κνπ θαη λα ηε δεζηάλσ … » 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Ζ δηθηά κνπ δελ ήζειε πνηέ δέζηακα! Δίλαη από κόλε 

ηεο θιόγηζηξν! Από όπνπ θαη λα ηελ πηάζεηο, θαίεη θαη δεκαηάεη, ε 

αλαζεκαηηζκέλε! Ίδηα ε κάλα ηεο! Απηαξρηθή ξάηζα, θίιε κνπ! Γπλαίθεο 

΄΄από πάλσ΄΄!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δύζξαπζηε, ζαλ πνξζειάλε … Γιπθηά … Μάηηα 

κειαγρνιηθά … Υείιε ρισκά … » 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Σώξα, όκσο, άιια κάηηα λα θνηηάκε θη άιια ρείιε λα 

θηιάκε! Ο δηθόο ζνπ!» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «ηαλ ηεο έθαλα πξόηαζε γάκνπ, θόληεςε λα 

ιηπνζπκήζεη … Σε ζπκάκαη εθείλε ηε κέξα, ζαλ λα ‘ηαλ ρζεο … Έηξεκε 

νιόθιεξε … » 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Ζ δηθηά κνπ, πάιη, ε Πελειόπε, κνπ έθαλε εθείλε 

πξόηαζε γάκνπ! Γηα λα θαηαιάβεηο δηαθνξά, θίιε κνπ! Καη πνπ λα ηνικήζσ 

λα ηεο αξλεζώ! Δγώ έηξεκα νιόθιεξνο, όρη εθείλε!» 
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- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Σελ πξώηε λύρηα … Σελ θξάηεζα ζηελ αγθαιηά κνπ 

θαη δελ έθιεηζα ηα κάηηα κνπ, κέρξη πνπ ήξζε ην μεκέξσκα … » 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Δλώ, ζήκεξα, ΄΄βγάδεηο ηα κάηηα ζνπ΄΄, κέρξη πνπ λα 

‘ξζεη ην μεκέξσκα, κε ηε κηθξνύια!» (γέιηα) 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: (απόηνκε αιιαγή ύθνπο) «θάζε!» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση έπαζεο, ξε θίιε; Ση ζνπ ζπκβαίλεη;» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίπα, ζθάζε!» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση έγηλε, ξε, καιάθα; Μύγα ηζε - ηζε ζε ηζίκπεζε ζηα 

θαιά θαζνύκελα; Ση έπαζεο ηώξα;» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Βνύισζέ ην, ζνπ είπα!» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Α, δελ παο θαιά εζύ, κνπ θαίλεηαη! Μπαο θαη θάλεηο, 

ξε, θαθό γακήζη κε ηελ γθόκελα θαη έρεηο ηα λεύξα ζνπ;» 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: (ηνλ ζπξώρλεη θαη ηνλ ξίρλεη από ηνλ πάγθν ηεο 

θπιαθήο) «Γίλε ηνπ! Σ’ αθνύο! Υάζνπ από ηα κάηηα κνπ ακέζσο!» 

 

- ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΡΑ: «Α, θαιά! Δζύ είζαη θαη πνιύ καιάθαο! Άληε ζην 

δηάνιν, ξε, πνπ ζα μαλαζρνιεζώ καδί ζνπ! Κάλε όηη ζέιεηο, ξε! Γελ παο λα 

πεδηέζαη κε όπνηα βξεζεί ζην δξόκν ζνπ! Παιηνκαζθαξά! Ούηε γηα λα ζε 

θηύζσ, ξε, δελ είζαη! Γηεζηξακκέλε!»  

 

 

(απνρσξεί από ηε ζθελή) 

 

 

 

- ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΝΣΡΑ: (Πηάλνληαο ηα θάγθεια ηεο θπιαθήο) «Σαζία … 

πγρώξεζέ κε, θαξδηά κνπ … Γελ ην ζέισ ην θαθό πνπ ζνπ θάλσ … Γελ ην 

ζέισ, ςπρή κνπ … »  

 

 

 

(ζθνηάδη ζηε ζθελή) 
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Σθελή 6 

  

(Μία κεηέξα, καδί κε ην θνξηηζάθη ηεο, θάζνληαη ζηνλ πάγθν ηεο θπιαθήο) 

 

 

(Ίδην ζθεληθό) 

 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Πώο πέξαζεο ζήκεξα, γιπθηά κνπ, ζην ζρνιείν; Ση θάλεη ε 

Αζελνύια;» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Γελ ήξζε ζήκεξα, κακά. Θα πήγαηλε κε ηνλ κπακπά ηεο λα 

δνύλε ηελ ΄΄θαηλνύξηα ζεία΄΄ ηεο. Μνπ ην είπε από ρζεο» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Σελ θαηλνύξηα ζεία ηεο;» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Ναη. Μνπ είπε όηη ν κπακπάο ηεο ζέιεη λα ηεο δείμεη ηελ 

θαηλνύξηα ζεία ηεο» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Καη … Πώο είλαη απηή ε θαηλνύξηα ζεία; … » 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Γελ ήμεξε λα κνπ πεη. Απιώο κνπ είπε όηη ν κπακπάο ηεο ηήο 

είπε όηη είλαη πνιύ όκνξθε» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «κνξθε; … ». 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Μακά; … Δγώ έρσ θαηλνύξηα ζεία; …» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Γελ λνκίδσ … Γελ λνκίδσ … » 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Ζ κακά ηεο, πάλησο, δελ είλαη ηόζν όκνξθε όζν ε θαηλνύξηα 

ηεο ζεία» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Καη εζύ, πνύ ην μέξεηο;» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Ο κπακπάο ηεο Αζελνύιαο ην είπε ζηελ Αζελνύια, θαη εθείλε 

ην είπε ζε κέλα, βξε κακά!» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Α … Μάιηζηα … Καηάιαβα … » 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Ο κπακπάο ηεο Αζελνύιαο έξρεηαη θαη ηελ παίξλεη κε ηελ 

κνηνζηθιέηα ηνπ, θάζε κέξα, από ην ζρνιείν» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Πώο είλαη; … » 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Γελ κνηάδεη ηνλ κπακπά. Δίλαη πνιύ ςειόο θαη αδύλαηνο!» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Α! Καηάιαβα!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Ση θαηάιαβεο, κακά;» 
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- ΜΗΣΕΡΑ: «ηη είλαη όκνξθνο!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «πσο θαη ε θαηλνύξηα ζεία ηεο;» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Πξνθαλώο!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Πνπ ιεο, κακά, βάδεη ηελ Αζελνύια πάλσ ζηελ κεγάιε 

κνηνζηθιέηα ηνπ θαη θεύγνπλε. Δίλαη σξαία, κνπ είπε, πάλσ ζηε κνηνζηθιέηα 

… (κηθξή ζηωπή) Μακά; … Ο κπακπάο γηαηί δελ κε βάδεη θαη κέλα πάλσ ζε 

κνηνζηθιέηα;» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: (ζπκωκέλα) «Ο κπακπάο ζνπ, κσξό κνπ, δελ είλαη γηα ηέηνηα!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Γηαηί δελ είλαη γηα ηέηνηα; Ση έρεη;» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Δ … Γηαηί … Γηαηί … Γελ ηνλ βνεζάεη ην ζηπι ηνπ!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Ση έρεη ην ζηπι ηνπ;» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Δ … Δ … Να! Γελ είλαη ςειόο θαη αδύλαηνο, όπσο ν κπακπάο 

ηεο Αζελνύιαο!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: (ζηωπή) 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Αζαλαζνύια κνπ … Γιπθηά κνπ … Αλ … Γελ μέξσ δειαδή … 

Μπνξεί θαη λα ζπκβεί, όκσο, κηα κέξα … Σέινο πάλησλ … Αλ, ιέσ …. Ζ 

Αζελνύια ζνύ δείμεη ηελ θαηλνύξηα ζεία ηεο … Θέισ λα ηε δεηο θαιά-θαιά 

γηα λα κνπ πεηο κεηά πώο είλαη! Καηάιαβεο, κσξό κνπ;» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Μα … Θα κνπ ηε δείμεη ε Αζελνύια ηελ θαηλνύξηα ζεία ηεο, 

βξε κακά;» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Μπνξεί θαη λα ζηε δείμεη θάπνηα ζηηγκή, κσξό κνπ … (κηθξή 

ζηωπή) Άιισζηε, ν θόζκνο είλαη ηόζν κηθξόο! Μηα κέξα, όινη ΄΄ζπγγελείο΄΄ 

βγαίλνπκε!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Γηαηί, κακά, ζέιεηο λα ζνπ πσ πώο είλαη;» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Γηα λα δσ, αλ κνπ κνηάδεη!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Ζ ζεία ηεο Αζελνύιαο; … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Ναη! Ζ ζεία!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Καη … Αλ ζνπ κνηάδεη, κακά; … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: (κε απιαλέο βιέκκα) «Σόηε … Σόηε … Τπάξρνπλ ειπίδεο … » 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Ση ειπίδεο; … » 
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- ΜΗΣΕΡΑ: «Σίπνηα, κσξό κνπ! Σίπνηα! Έια λα πάκε λα πιύλνπκε ηα ρεξάθηα 

καο θαη λα θάκε ην θαιό καο ην θαγεηάθη! Αξγήζακε! Να δεηο ηη όκνξθν 

θαγεηάθη έθαλε ε καλνύια γηα ην θνξηηζάθη ηεο!» 

 

- ΚΟΡΙΣΑΚΙ: «Μακά; … Να ζνπ πσ θάηη; … Γελ κε πεηξάδεη πνπ ν κπακπάο 

δελ έρεη κνηνζηθιέηα … Δγώ ηνλ αγαπώ … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Καιά! Καιά! Πάκε ζηε θνπδίλα ηώξα! Καη όπσο είπακε, γιπθηά 

κνπ! Να δεηο πξνζερηηθά ηελ θαηλνύξηα ζεία ηεο Αζελνύιαο, αλ ζνπ ηε δείμεη 

θακηά θνξά! Δληάμεη; (πηάλεηαη από ηα θάγθεια ηεο θπιαθήο) Μνηάδεη ηε 

καλνύια ή δελ ηελ κνηάδεη; … »  

 

 

 

 

(ζθνηάδη ζηε ζθελή) 
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Σθελή 7 

 

(Έλαο λεαξόο ηεξέαο θάζεηαη ζηνλ πάγθν ηεο θπιαθήο, ζπλνκηιώληαο κε κηα 

θνκςεπόκελε θπξία) 

 

 

(Ίδην ζθεληθό) 

 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηα θαιά ζαο ιόγηα. Γελ έθαλα, 

όκσο, ηίπνηα πεξηζζόηεξν από απηό πνπ ζπλεζίδσ λα θάλσ πάληα. ,ηη ζα 

έιεγα ζηνλ εαπηό κνπ, είπα θαη ζ’ εζάο» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «ηαλ κηιάσ καδί ζαο, Πάηεξ … Γελ μέξσ αιιά … Αηζζάλνκαη όηη 

δελ κπνξώ λα ζαο θξύςσ ηίπνηα …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Από ηνλ Θεό δελ κπνξνύκε λα θξύςνπκε ηίπνηα, όρη από 

ηνπο αλζξώπνπο» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Α … Ναη … Ο Θεόο … Ο Θεόο, ζίγνπξα, αθνύεη… Βιέπεη ηηο δσέο 

καο από ςειά … Γελ βγάδεη κηιηά, όκσο, από ην ζηόκα ηνπ, όηαλ ηνλ 

ρξεηαδόκαζηε … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Καη όηαλ κηιάεη, ζπλήζσο, νη άλζξσπνη δελ ηνλ 

αθνύκε!» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Δζείο; … Σνλ αθνύηε; …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Σνλ αθνύσ, όηαλ ε θπιαθή γίλεηαη αλππόθνξε» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Ζ θπιαθή; … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Σεο ςπρήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Αηζζάλεζηε … Φπιαθηζκέλνο; …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Γηαηί λα απνηειώ εγώ εμαίξεζε;» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Ίζσο … Δπεηδή γηα ζαο είλαη πην εύθνια ηα πξάγκαηα…» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Έλαο ηεξέαο έξρεηαη αληηκέησπνο κε όια ηα ζεξηά!» 

 

-  ΚΤΡΙΑ: «Αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ζαο, λνκίδσ όηη δελ ζα είρα ηηο αλαζθάιεηεο 

πνπ έρσ ηώξα» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Λππάκαη, εηιηθξηλά, πνπ είκαη ππνρξεσκέλνο λα ζαο 

δηαςεύζσ! Πηζηέςηε κε!» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Ξέξεηε, Πάηεξ … Κάπνηε … Πάλε ρξόληα … ηαλ ήκνπλ λέα, όπσο 

είζηε εζείο ηώξα … Νόκηδα όηη αλ ρακνγεινύζα ζε έλαλ άλζξσπν, ην 
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ρακόγειν απηό ζα κνπ ην επέζηξεθε ε ίδηα ε δσή … ήκεξα, ε αίζζεζε απηή 

δελ ππάξρεη πηα… Σελ έραζα θάπνπ ζηε δηαδξνκή …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Απηό δελ ζεκαίλεη, σζηόζν, όηη πξέπεη λα πάςνπκε λα 

ρακνγειάκε» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Δγώ … ρεδόλ έπαςα … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Σόηε, επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ, όηη κάιινλ είλαη ώξα λα 

αξρίζεηε θαη πάιη» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Πηζαλόλ … (κηθξή ζηωπή) Μπνξώ λα ζαο θάλσ, σζηόζν, κία 

εξώηεζε; … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Παξαθαιώ» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Ση είλαη απηό πνπ θάλεη έλαλ άλζξσπν λα θαίλεηαη αιιά θαη λα είλαη 

αγλόο;» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Ο απηνζεβαζκόο πνπ δηαζέηεη, ππνζέησ» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Δίλαη αξθεηόο, πηζηεύεηε;» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Δίλαη, ηνπιάρηζηνλ, απαξαίηεηνο» 

 

- ΚΤΡΙΑ: «Μπνξεί θαη λα έρεηε δίθην… Ζ αγάπε γηα ηνλ εαπηό καο … (κηθξή 

ζηωπή) Ίζσο … Μάιηζηα … Σόηε … Καη ε θπιαθή λα θαληάδεη ιηγόηεξν 

αλππόθνξε … Ση ιέηε, Πάηεξ;» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΙΕΡΕΑ: «Μα … Ννκίδσ πσο … Ναη … Αγαπεηή κνπ θπξία» 

 

 

 

 

 

(ζθνηάδη ζηε ζθελή) 
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Σθελή 8 

 

(Έλαο ειηθησκέλνο θύξηνο θάζεηαη ζηνλ πάγθν ηεο θπιαθήο θαη μεβάθεη ηηο 

κπνγηέο από ηα κάηηα ηνπ. Από ηελ πόξηα ηεο θπιαθήο κπαίλεη έλαο λεαξόο 

άληξαο) 

 

 

(Ίδην ζθεληθό) 

 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «ηε δεύηεξε ζθελή ήζνπλ απώλ» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «ηε δεύηεξε ζθελή έραζεο ην κέηξν» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «ηελ ειηθία ζνπ έραλα ην κέηξν. Πάλε ρξόληα 

ηώξα … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (θάζεηαη ζηνλ πάγθν θαη μεβάθεηαη θαη απηόο) «Λέσ ηα 

ιόγηα θαη είλαη ζαλ λα κε μεπεξλάλε ηελ ίδηα ζηηγκή … Δίλαη παξάμελν απηό 

πνπ κνπ ζπκβαίλεη … » 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «ηαλ πξσηνβγήθα, λόκηδα όηη νη ιέμεηο δίλνπλ 

λόεκα ζηηο θξάζεηο. Οη θξάζεηο είλαη θνύθηεο, δίρσο κέηξν» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ζ δεύηεξε ζθελή έρεη … » 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Απιόηεηα» 

 

-  ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη … Ναη … » 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: (γειάεη) «Δάλ ηαηο γιώζζεο ησλ αλζξώπσλ ιαιώ 

θαη ησλ αγγέισλ, αγάπε δε κε έρσ, γέγνλα ραιθόο ερώλ ή θύκβαινλ 

αιαιάδνλ» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίλαη, όκσο, ξήηνξαο. Αλεβαίλεη πάλσ ζε βήκα» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Δ! Καη ινηπόλ! Άλζξσπνο δελ είλαη;» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ μέξσ αλ έλαο ξήηνξαο κπνξεί λα είλαη, πάληα, θαη 

άλζξσπνο» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Ο ιόγνο ηνπ έρεη κηα επσδηά αγάπεο … αλ άλζε 

πνπ δελ δηαζπείξνληαη, αιιά ξαίλνληαη από ςειά … Από ηα νπξάληα … 

Πξέπεη λα γεπηείο απηή ηελ επσδηά … ρη κόλν κε ηελ κύηε, κα θαη ζαλ 

ζάιαγν πνπ θηάλεη ζηα απηηά ζνπ … Έλαο καθξηλόο απόερνο … (κηθξή 

ζηωπή) Πάξε ηε ζθελή από ηελ αξρή θαη πηάζε ην κέηξν!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίλαη αδύλαηνλ λα έραζεο εζύ ην κέηξν θαη όρη εγώ;» 
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- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Ο Άληξαο ζηέθεηαη ςειά … Από θάησ ν όρινο 

πεξηκέλεη … Μηα ηνπ ιέμε … Μία θαη κνλαδηθή … Πνπ ζα αιιάμεη ηα 

πξάγκαηα θαη ζα θέξεη ην πνιππόζεην … (κηθξή ζηωπή) Δίλαη αδύλαηνλ … 

Αδύλαηνλ … Έραζεο ηειείσο ην κέηξν!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ννκίδσ … Έρσ ηελ αίζζεζε, δειαδή … ηη 

ακθηζβεηνύληαη νη ππνθξηηηθέο κνπ ηθαλόηεηεο!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Μόλν έλαο θπιαθηζκέλνο ζα κηινύζε έηζη. ρη 

έλαο κεγάινο ξήηνξαο» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ είκαη ξήηνξαο! Δίκαη εζνπνηόο! Αλ δελ έπαημα θαιά 

ηε ζθελή, ιππάκαη πνιύ γη’ απηό! Δίκαη έηνηκνο, κάιηζηα, λα δεηήζσ θαη 

γνλαηηζηόο ζπγγλώκε γηα ην θξηθηό παξάπησκά κνπ! (πέθηεη ζηα γόλαηά ηνπ)» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Απ’ ηα ςειά ζηα ρακειά. Απηό θαη αλ είλαη 

ζθέηε ηξαγσδία!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Αληηιακβαλόκαζηε δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Ίζσο 

απηό λα θηαίεη. Κη έπεηηα … Αθνύ ΄΄εθείλνο΄΄ δελ έρεη πξόβιεκα; Σόζεο 

πξόβεο θάλακε. Θα κπνξνύζε λα κνπ ην επηζεκάλεη» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Μαθάξηνη νη πησρνί ησ πλεύκαηη, επνκέλσο!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ αλέρνκαη λα κε εηξσλεύεζαη! Έρσ θαη εγώ ρξόληα 

ζηελ πιάηε κνπ! Γελ μεθίλεζα ερζέο!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: ζν δελ πεζαίλεη ν ιόγνο πνπ ηελ θέξλεη πίζσ … 

Με ην θάιεζκά ηεο … Με ηε θιόγα ηεο …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Μα, ηη είλαη απηά πνπ ιεο, επηηέινπο!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Πξνζπαζώ λα ζπκθηιησζώ κε κηα 

πξαγκαηηθόηεηα …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Πνηα πξαγκαηηθόηεηα;» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Απηή … Σεο θπιαθήο … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Σεο θπιαθήο;» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: (μεβάθνληαο ην πξόζωπό ηνπ) «Απηέο νη κπνγηέο 

είλαη ζθέην βάζαλν! Μα, ηελ Παλαγία! Πνηέ δελ δέρηεθα όια απηά ηα 

ζηνιίδηα! Γελ ζε βνεζάλε λα ΄΄παίμεηο΄΄, αιιά κνλάρα λα ΄΄ππνθξηζείο΄΄! Γηαηί 

πξέπεη λα κπνγηαηηδόκαζηε! Δίλαη ζιηβεξό!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Μα, γηα λα είκαζηε, θάζε θνξά, ν ξόινο καο! Θέιεη θαη 

εξώηεκα;» 
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- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Θπκάκαη ηελ αίζζεζε πνπ κνπ άθεζε ην πξώην 

βάςηκν … Πάλε θνληά ζαξάληα ρξόληα από ηόηε … Κη ύζηεξα … Ζ κπνγηά 

λα ζβήλεη πάλσ ζηα κάγνπια … Να ράλεηαη απ’ ηα κάηηα … Να γιηζηξάεη 

πάλσ ζηα  ρείιε … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (γειάεη) «Μήπσο δηάιεμεο ιάζνο επάγγεικα; Σν βάςηκν 

είλαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ελόο εζνπνηνύ!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Ήζεια από κηθξόο λα γίλσ εζνπνηόο» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί;» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Γηα λα βξσ ην κέηξν … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Καη ην βξήθεο!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «… Αιήζεηα … θέθηεθεο, πνηέ, από ηη 

θηηάρλνληαη όιεο απηέο νη κπνγηέο θαη νη θξέκεο πνπ παζαιεηβόκαζηε;» 

 

-  ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ κ’ απαζρόιεζε, είλαη αιήζεηα! Έρσ πην ζεκαληηθέο 

έγλνηεο!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Από έθθξηκα ζαιηγθαξηώλ!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ληαμ! … Αεδηαζηηθό!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Ζ δειαηίλε; Ξέξεηο; … Από βξαζκέλν δέξκα θαη 

θόθαια ρνίξσλ θαη βννεηδώλ! …»  

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Απαξάδεθην!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Να ζνπ πσ θαη γηα η’ αξώκαηα; Θέιεηο λα κάζεηο, 

ππνζέησ! … Από εκεηό θάιαηλαο, παξαθαιώ! Πνπ ηνλ βάθηηζαλ ΄΄Άκβξα΄΄! 

Οη άζιηνη!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Μήπσο είλαη ώξα λα ζηακαηήζεηο! Αλαθαηεύεηαη ην 

ζηνκάρη κνπ!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «αιόληα νκνξθηάο ηεο Νέαο Τόξθεο βάδνπλ ην 

ρέξη βαζηά ζηελ ηζέπε ησλ πινύζησλ πειαηηζζώλ ηνπο γηα λα βάινπλ, κε ηε 

ζεηξά ηνπο, θαη εθείλνη, νη αρξείνη, ζηα πξόζσπα απηώλ ησλ αλόεησλ 

γπλαηθώλ … Κνπηζνπιηέο! … Ναη! Καιά άθνπζεο! Κνπηζνπιηέο! 

Απνμεξακέλα πεξηηηώκαηα αεδνληώλ, πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα έρνπλ 

θάηαζπξα πνπδξαξηζκέλα πξόζσπα! … σζηά;» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Θεέ κνπ! ηακάηα, ηέινο πάλησλ! Μ’ αεδηάδνπλ όια 

απηά!» 
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- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Αιιά θαη γηα ηα άηνλα θαη ζακπά καιιηά … Χ! 

Τπάξρεη ιύζε θαη γη’ απηά! Μελ αλεζπρείηε! … πέξκα ηαύξνπ είλαη ε 

ζπληαγή!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση θξίθε!» 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «ζν, δε, γηα ηελ αλαζηνιή ηνπ γήξαηνο! … Πάεη 

θάπνπ ν λνπο ζνπ, παιηθάξη κνπ; Άθνπ ινηπόλ θη απηό!  Πεηζνθόβνπκε γύξσ-

γύξσ ηε βάιαλν ηνπ πένπο καο θαη θάλνπκε αληηξπηηδηθέο θξέκεο γηα ηηο 

γπλαηθνύιεο θαη η’ αλδξείθεια απηνύ ηνπ θόζκνπ!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ κπνξώ λα αθνύσ άιιν! Φηάλεη! Έιενο!» (θιείλεη η’ 

απηηά ηνπ) 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Κξέκεο από αθξνβπζηίεο! Πνηνο ζα ην ‘ιεγε! … 

Οη αλώκαινη!» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (ηαξαγκέλνο – ζηωπειόο) 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: (άηνλα) «Καη εγώ … Καη εγώ …  Έγηλα εζνπνηόο 

… Γηα λα βξσ ην κέηξν … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (ηαξαγκέλνο – ζηωπειόο) 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Πνηέ δελ ζπκθηιηώζεθα κ’ απηή ηε θηελή 

πξαγκαηηθόηεηα …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (ηαξαγκέλνο – ζηωπειόο) 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: « … ηε δεύηεξε ζθελή … Ήζνπλ απώλ …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (ηαξαγκέλνο – ζηωπειόο) 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Πξέπεη, κηα κέξα, λα ζνπ δείμσ πώο ζα ιεο ηα 

ιόγηα ηνπ ξόινπ ζνπ. Σα ιόγηα ελόο ζπνπδαίνπ ξήηνξα. Ζ δεύηεξε ζθελή 

είλαη, ζρεδόλ, όινο ν ξόινο ζνπ … Σν ζεσξώ θαζήθνλ κνπ. Διπίδσ λα κνπ ην 

επηηξέπεηο … Θα κπνξνύζεο λα είζαη γηνο κνπ … (κηθξή ζηωπή) Αιήζεηα … 

Μνπ ην επηηξέπεηο;» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Μα … » 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «Έρεηο ζπνπδαίν ξόιν, αγόξη κνπ. Δίζαη ξήηνξαο. 

Πξέπεη λα ην ληώζεηο απηό! Απ’ ηα ιόγηα ζνπ θξέκεηαη όινο απηόο ν 

αηρκάισηνο ζπξθεηόο! Μελ ηνλ απνγνεηεύζεηο! Μελ ηνλ πξνδώζεηο! … 

(κηθξή ζηωπή)  ε παξαθαιώ … ε ηθεηεύσ …» 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «κσο … » 
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- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «κσο, είζαη λένο! … Ναη! … Ναη! … Σν μέξσ! 

… Έρεηο δίθην … Δίζαη λένο … πσο ήκνπλ θάπνηε θαη εγώ … (κηθξή ζηωπή) 

Καη κ’ έλαλ λέν εζνπνηό … Πξέπεη λα είκαζηε πάληα … Δπηεηθείο … » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: (ζεθώλεηαη από ηνλ πάγθν) « … Δίλαη ώξα λα πεγαίλσ 

ζπίηη … Νηώζσ πνιύ θνπξαζκέλνο ζήκεξα … » 

 

- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΤΡΙΟ: «ην θαιό, αγόξη κνπ. ην θαιό λα παο. Καιή 

μεθνύξαζε. Αύξην πάιη …(ζεθώλεηαη από ηνλ πάγθν θαη πηάλεη ηα θάγθεια ηεο 

θπιαθήο) … Αύξην … Αύξην, ζ’ αλαδεηήζνπκε πάιη νη δπν καο …  Σν κέηξν 

… » 

 

- ΝΕΑΡΟ ΑΝΣΡΑ: «Καιελύρηα» 

 

 

 

 

(ζθνηάδη ζηε ζθελή) 
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Σθελή 9 

 

(Μηα ειηθησκέλε γπλαίθα θάζεηαη ζηνλ πάγθν ηεο θπιαθήο θαη δηαβάδεη έλα βηβιίν 

 

Αθνύγεηαη ήρνο από θνπδνύλη 

 

Σηε ζθελή κπαίλεη έλαο λεαξόο άληξαο, ν γηνο ηεο) 

 

 

(Ίδην ζθεληθό) 

 

 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Καιώο ηνλ κνπ! Καιώο ηνλ κνπ!» (ζεθώλεηαη από ηνλ πάγθν) 

 

- ΓΙΟ: (αλνίγεη ηελ πόξηα ηεο θπιαθήο) «Γεηα ζνπ κεηέξα!» 

 

(αγθαιηάδνληαη) 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Ση θάλεηο, αγόξη κνπ; Έια … Έια … Κάηζε εδώ λα κνπ πεηο ηα 

λέα ζνπ. Πώο πεξλάηε; Ση θάλεη ε εγγνλνύια κνπ;» 

 

(θάζνληαη καδί) 

 

- ΓΙΟ: «Καιά, κεηέξα … Δίκαζηε όινη θαιά …  

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Καιά; … Ή, κήπσο, όρη θαη ηόζν θαιά; …» 

 

- ΓΙΟ:  «Ξέξεηο θαλέλαλ, βξε κεηέξα, πνπ λα είλαη επηπρηζκέλνο ζ’ απηόλ ηνλ 

θόζκν; Σόζα πξνβιήκαηα …» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Ζ επηπρία βξίζθεηαη ζηα απιά πξάγκαηα, αγόξη κνπ» 

 

- ΓΙΟ: «Καη ζηελ πιεξόηεηα! Αιιά, πνηνο ηελ έραζε, γηα λα ηε βξνύκε θαη 

εκείο!» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «ηαλ αγαπάο, είζαη θαη πιήξεο» 

 

- ΓΙΟ: «Αρ, ξε, κάλα! Απηά ήηαλ κηα θνξά θαη έλαλ θαηξό! Άιιαμαλ νη 

επνρέο! Δγώ γηα άιιν πξάγκα ήξζα ζην ζπίηη …» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Οη επνρέο άιιαμαλ. Οη άλζξσπνη, όκσο, κέλνπλ, πάληα, ίδηνη» 

 

- ΓΙΟ: «Σέινο πάλησλ … Θέισ θάηη λα ζνπ πσ. Γη’ απηό ήξζα. Ζ Σάληα θαη 

εγώ ζθεθηόκαζηε λα ζνπ δεηήζνπκε κία ράξε … Απιά, ζέισ, κεηέξα, λα κ’ 

αθνύζεηο πξνζερηηθά. Πνιύ πξνζερηηθά» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «’ αθνύσ, αγόξη κνπ. Αλ κπνξώ, πνιύ επραξίζησο λα ζαο θάλσ 

ηε ράξε πνπ κνπ δεηάηε» 
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- ΓΙΟ: «Άθνπ, κεηέξα … Σν ζθεθηήθακε πνιύ κε ηελ Σάληα … Απηό ην ζπίηη 

… Κάπνηε, δειαδή … Πνπ δνύζε θη ν παηέξαο … Δμππεξεηνύζε νξηζκέλεο 

αλάγθεο … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Καη ηώξα εμππεξεηεί, γηε κνπ. Δίλαη πνιύ βνιηθό ζπηηάθη» 

 

- ΓΙΟ: «Ναη … Αιιά ηώξα δελ δεη ν παηέξαο, κεηέξα … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Κάλεηο ιάζνο. Ο παηέξαο ζνπ δεη. Τπάξρεη θαη αλαπλέεη κέζα 

από ην θάζε αληηθείκελν απηνύ ηνπ ζπηηηνύ …» 

 

- ΓΙΟ: «Αρ, βξε, κεηέξα … Ο παηέξαο πέζαλε … Πξέπεη λα ην απνδερηείο … 

Πάιη ηα ίδηα ζα ιέκε; … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Αλ απνδερηείο ηνλ ζάλαην, δελ ππάξρεη ιόγνο λα ζπλερίζεηο λα 

δεηο» 

 

- ΓΙΟ: «Άθνπζέ κε, κεηέξα. Μνπ ππνζρέζεθεο όηη ζα κ’ αθνύζεηο 

πξνζερηηθά. Έρνπκε αλάγθε από ρξήκαηα, θη εγώ θη ε γπλαίθα κνπ. 

Μπνξνύκε λα πνπιήζνπκε απηό ην ζπίηη θαη λα έξζεηο λα δήζεηο καδί καο. Σν 

κσξό κεγαιώλεη κέξα κε ηε κέξα. Μαδί ζα κεγαιώζνπλ θαη ηα έμνδά καο» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Αλ πνπιήζσ απηό ην ζπίηη, είλαη ζαλ λα δίλσ θαη ηνλ παηέξα ζνπ 

ζε μέλα ρέξηα. Απηό λα πεηο ζηελ Σάληα» 

 

- ΓΙΟ: «Δπηηέινπο, κεηέξα! Αξθεηά ηξάβεμε απηή ε ηζηνξία κε ηνλ παηέξα! 

ια απηά είλαη κνλάρα ζηε θαληαζία ζνπ! Ο παηέξαο δελ ππάξρεη πηα! 

Πέζαλε! Σν ζπίηη είλαη αδεηαλό! αλ παγσκέλε θπιαθή! Έρεη κόλν εζέλα θαη 

θαλέλαλ άιιν! Αληηζέησο, πξνθύπηνπλ κνλάρα έμνδα! Δκείο, κε ηελ Σάληα, 

είκαζηε λένη! Υξεηαδόκαζηε βνήζεηα γηα λα πνξεπηνύκε ζηε δσή! νπ δεηάκε 

κηα βνήζεηα!» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Γελ δεηάηε ηε βνήζεηά κνπ, εζύ θαη ε γπλαίθα ζνπ! Εεηάηε ηελ 

απηνθηνλία κνπ!» 

 

- ΓΙΟ: «Μεηέξα! Μεηέξα! ύλειζε!» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «’ απηό ην ζπίηη δελ θπιαθίζηεθαλ δπν ζώκαηα, όπσο ίζσο 

λνκίδεηε … Αιιά έδεζαλ … Αγαπήζεθαλ … Καη ιεπηεξώζεθαλ δπν ςπρέο 

…» 

 

- ΓΙΟ: «’ απηό ην ζπίηη θπιαθίδεζαη εζύ, κεηέξα! Σν ζώκα ζνπ θαη ε ςπρή 

ζνπ! Γελ ην θαηαιαβαίλεηο! Αηρκάισηε ησλ αλακλήζεσλ θαη ησλ 

θαληαζηώζεώλ ζνπ δεηο, από ηόηε πνπ πέζαλε ν παηέξαο!» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Γελ ζνπ επηηξέπσ λα κηιάο έηζη! Ζ δσή δελ είλαη ζάλαηνο!» 

 

- ΓΙΟ: «Πίζηεπα όηη ζα κε θαηαιάβαηλεο … Κη ε Σάληα ζα απνγνεηεπηεί … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Γελ ζα ζθνηώζσ ην ζπίηη κνπ! Δζείο δελ κε θαηαιαβαίλεηε!» 
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- ΓΙΟ: (απειπηζκέλα) «Βνήζεζέ κε, ηόηε, λα ζε θαηαιάβσ, κεηέξα … 

Βνήζεζέ κε … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: « … Δρζέο … Μηινύζακε γηα ώξεο … Έπξεπε λα ήζνπλ εδώ … 

Θα ηνλ έβιεπεο θη εζύ … » 

 

- ΓΙΟ: «Μεηέξα … Μεηέξα … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «ηαλ έξρεηαη ζηα μαθληθά … Φεγγνβνιάεη νιόθιεξν ην 

πξόζσπό ηνπ … Έλαο ζεόο … Μηθξόο … Μα … Καη κεγάινο …»  

 

- ΓΙΟ: (γέξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο) «Να ‘μεξεο πόζν βαζαλίδνκαη, κεηέξα …  » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: (ραϊδεύεη ηα καιιηά ηνπ) «Με ραηξέηεζε … Έπξεπε λα ‘βιεπεο, γηε 

κνπ, ην ρακόγειό ηνπ … Κη ύζηεξα κνπ ‘δσζε εηνύην ην βηβιίν πνπ θξαηάσ 

ζηα ρέξηα κνπ … Δθείλν δηάβαδα, ζαλ ρηύπεζεο ηελ πόξηα … Θέισ λα ην 

δηαβάζεηο θη εζύ κηα κέξα. Μαθάξη όινη νη άλζξσπνη λα κπνξνύζαλ λα ην 

δηαβάζνπλ! Δίλαη ππέξνρν βηβιίν. Πξαγκαηηθά, ζπάλην … » 

 

- ΓΙΟ: (ζηελ αγθαιηά ηεο) «Γηάβαζέ ην κνπ εζύ … Με ηα δηθά ζνπ ιόγηα λα η’ 

αθνύζσ … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: « …Σα αηζζήκαηα … Κάπνηε δνπλ θπιαθηζκέλα … Δθεί όπνπ ε 

αγάπε έρεη εθιείςεη … ηηο θπιαθέο ηνπ λνπ … ηηο νκίριεο ησλ θαηξώλ … 

ηνλ ηξόκν ηεο θπγήο θαη ηνπ ζαλάηνπ …» 

 

- ΓΙΟ: «Κάγθεια … ίδεξα νξζώλνληαη, κπξνζηά ζνπ, κία κέξα … Κη από ηα 

κάηηα ζνπ, ην θσο, κέζ’ ην ζθνηάδη, ζα ραζεί…» 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «ηξαηηέο … Αηρκάισηνη … Με ηε ρινκάδα ησλ λεθξώλ … 

έξλνπλ ηα πόδηα θη έρνπλ ζηα ρέξηα αιπζίδεο … ε θξύν πάγθν θπιαθήο ην 

θνξκί ηνπο καξαδώλεη … Ίδην ξεκάδη ζην θειί … » 

 

- ΓΙΟ: «ηέθνληαη κόλνη … ησπεινί … Με ηελ ςπρή αηηκαζκέλε … Από 

ηελ ηόζε αλεκπνξηά … Λόγηα μεςύρεζαλ ζ’ αλίεξν αέξα … (κηθξή ζηωπή) 

Μα … Σν μέξσ απηό ην βηβιίν, κεηέξα … Δζύ κνπ ην δηάβαζεο, όηαλ ήκνπλα  

κηθξόο … ’ απηό εδώ ην ζπίηη … Απηά ηα ιόγηα … Σα ζπκάκαη … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: (ζεθώλεηαη όξζηα) «κσο … κσο, θη αλ όια απηά είλαη ηεο 

κνίξαο θαη ζπκβαίλνπλ … Δθείλε ε κέξα … Γελ κπνξεί … Θα μεκεξώζεη! 

…» 

 

- ΓΙΟ: (ζεθώλεηαη όξζηνο) «Μα … αλ ήδε λ’ άλνημαλ νη ζηδεξηέο ζηηο πόξηεο 

… Ναη! … Ναη! … Σηο αθνύσ! … Κη νη αιπζίδεο απ’ ηα ρέξηα, πηα, 

δησγκέλεο! …»  

 

(αθνύγνληαη ήρνη από ζηδεξηέο θαη αιπζίδεο πνπ ιύλνληαη θη αλνίγνπλ) 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Να ην! … Σν θσο μεπξόβαιε, αλήκεξα, Θεέ κνπ! …»  
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- ΓΙΟ: «Λεπθό, ζαλ θξίλν! Απ’ ηελ αγλόηεηα δνζκέλν! …»  

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Γεο ηελ νκίριε, νη αθηίλεο πώο ζθνξπίδνπλ, θαη ην ζάκπνο!»  

 

 

(Αλνίγεη ε πόξηα ηεο θπιαθήο 

 Η ζθελή θωηίδεηαη 

Όινη νη εζνπνηνί, ν έλαο κεηά ηνλ άιιν, ζηέθνληαη 

κπξνζηά από ηελ αλνηρηή πόξηα 

Ψειαθνύλ, κε απνξία, ηα ρέξηα ηνπο 

πλαίζζεζε ειεπζεξίαο) 

 

 

 

- ΓΙΟ: «Λεύηεξνη ηώξα; … » 

 

- ΜΗΣΕΡΑ: «Λεύηεξνη, γηε κνπ! … Λεύηεξνη θαη αλαγελλεκέλνη! … » 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


