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Τα λέμε... αύριο!
Κωμωδία σε τρεις πράξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένα βροχερό πρωινό, επισκέπτεται την οικία του γνωστού ΨυχαναλυτήΨυχοθεραπευτή του Δήμου ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, Κυρίου Αλκιβιάδη Ραζή, η οικογένεια
Ντερετζέ, Αλβανοί μετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα για ένα καλύτερο
αύριο.
Η υπηρέτρια του σπιτιού, Σουλτάνα, παρά την απρόσκλητη επίσκεψή τους,
αποφασίζει, σε συνεννόηση με τους τρεις γιους της οικογένειας, Πέτρο, Στέφανο και
Θάνο, να τους φυγαδεύσει στο δωμάτιό της, αποκρύπτοντας το όλο γεγονός από τον
Κύριο και την Κυρία.
Μια άλλη απρόσκλητη, και πάλι, επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας Ραζή,
του γιου της Κοινωνικής Λειτουργού του Δήμου ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, Κορνήλιου,
φοιτητή της Φιλοσοφικής, θα φέρει ανατροπές και αποκαλύψεις. Η Σουλτάνα, στην
προσπάθειά της να φυγαδεύσει και αυτό το αγόρι, μετά από τις επίμονες εκκλήσεις
του, θα συμβάλλει στην κορύφωση της αγωνίας αλλά και τη λύση, μέσα από
κωμικοτραγικές συμπτώσεις, παρανοήσεις και παρεξηγήσεις.
Οι ΄΄Ξένοι΄΄ που εισέβαλαν, σαν παρείσακτα στοιχεία, στη ζωή της
οικογένειας και ολόκληρου του Δήμου, καθώς επίσης και η παρουσία του νεαρού
φοιτητή της Φιλοσοφικής, θα κάνει τον «Άλλον» να έρθει σε συνενοχή και οικειότητα
με τον «Εαυτόν». Οι φόβοι, οι προκαταλήψεις, οι ενοχές θα διασκεδαστούν και, για
άλλη μια φορά, ΄΄Οι φτωχούληδες του Θεού΄΄, στο πρόσωπο της υπηρέτριας, θα
κάνουν πράξη το ΄΄Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι΄΄ , φέρνοντας την ομορφιά, σ’
έναν Δήμο, όπου το μόνο κακό που τον ταλανίζει είναι …
η έλλειψη της αγάπης …
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΡΑΖΗΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΕΤΩΝ 55).

(ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ-

2. ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗ,
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, ΕΤΩΝ 53).
3. ΠΕΤΡΟΣ (Ο ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΡΑΖΗ, ΕΤΩΝ 32).
4. ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Ο ΜΕΣΑΙΟΣ ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΖΗ,
ΕΤΩΝ 28).
5. ΘΑΝΟΣ (Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΖΗ,
ΕΤΩΝ 22).
6. ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΖΗ, ΕΤΩΝ 50 ).

(ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ

ΤΗΣ

7. ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΔΗ-ΤΣΑΚΜΑΚΤΣΟΓΛΟΥ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄,
ΕΤΩΝ 45).
8. ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ (ΑΛΒΑΝΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ, ΠΡΩΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ, ΕΤΩΝ 55 ).
9. ΡΕΝΙ
ΝΤΕΡΕΤΖΕ
(ΣΥΖΥΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ, ΕΤΩΝ 50).

ΤΟΥ

ΑΛΒΑΝΟΥ

10. ΣΒΕΤΛΑΝΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΝΤΕΡΕΤΖΕ, ΕΤΩΝ 28).
11. ΜΑΡΚΟΒΑ (Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΝΤΕΡΕΤΖΕ, ΕΤΩΝ 25).
12. ΝΤΙΛΙΑΝΑ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ-ΜΑΓΚΟΥΦΗ (Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, ΕΤΩΝ 50).
13. ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ (ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ,
ΕΤΩΝ 22).
14. ΣΤΑΘΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΕΤΩΝ 35)
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΣΤΗ ΣΑΛΟΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΡΑΖΗ

Η Μαρία Ραζή ετοιμάζει το πρωινό της οικογένειάς της, μαζί με την
υπηρέτρια του σπιτιού, τη Σουλτάνα.

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Από χθες το πρωί, δεν σταμάτησε, ούτε στιγμή, να
βρέχει! Τον παλιόκαιρο! Τη ψυχή μας πλάκωσε κι αυτό
το βρωμοσύννεφο! Ήλιο δεν βλέπουμε πια σ’ αυτή την
πόλη! Τι κακό κι αυτό, Παναγιά μου!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μα, προχθές, είχε λιακάδα, Κυρά Μαρία! Χαρά Θεού
ήταν! Δεν θυμάστε που πήγατε εκδρομή με τον Κύριο;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ε, όχι και εκδρομή, βρε Σουλτάνα! Εκδρομή την λες
εσύ αυτή την αηδία στα κορφοβούνια;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μα! Γιατί Κυρά Μαρία; (Με ποιητικό στόμφο) Δεν
πήρατε, εκεί στην εξοχή, αέρα καθαρό και
΄΄δροσισμένο΄΄; Δεν είδατε γαλάζιο ουρανό,
ονειρεμένο; Δεν νιώσατε, στη μύτη σας, βουνίσιο το
χορτάρι; Δεν μου ‘πατε πως φάγατε της σούβλας το
θρεφτάρι;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Μονολογώντας απογοητευμένα) Ναι… Και κοίταζα τον
άντρα μου, μ’ ένα μικρό λυχνάρι!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μ’ ένα μικρό λυχνάρι;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ακριβώς! Για να μην τον βλέπω καλά, μέσα στη νύχτα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ω! Μα!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τι, ΄΄μα΄΄ και ΄΄ξε μα΄΄, βρε Σουλτάνα! Επειδή εσύ τον
θαυμάζεις! Ε … Δηλαδή … Εντάξει, δεν λέω … Κι εγώ
τον … Το ν θαυμάζω … Δεν λέω … Δηλαδή … Θέλω
να πω … Τον θαύμαζα … Ναι … Κάποτε … Εντάξει
… Δηλαδή και τώρα τον θαυμ … Ε! Τέλος πάντων!
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

Αυτά θα λέμε τώρα, βρε Σουλτάνα; Άντε, φέρε μου να
βάλω λίγο βούτυρο και μαρμελάδα στο πιάτο για τα
βλαστάρια μου! Το τρώνε πολύ! Ειδικά, το βούτυρο!
Τα σκασμένα! …
ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ, Τι καλά παιδιά, τα μανάρια μου! Τι καλά παιδιά!
Γερά και δυνατά να τα ‘χει ο Ύψιστος!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Εμένα να ‘χει γερή και δυνατή ο Ύψιστος, Σουλτάνα!
Εμένα! Γιατί, αλλιώς, δεν τους βλέπω καλά όλους, εδώ
μέσα! Ούτε που είναι τα βρακιά τους, δεν ξέρουν
ακόμη! Όσο για τις κάλτσες τους, πεταμένες από δω κι
από κει, τις έχουν! Τα ρεμάλια!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ! Αχ! Αχ! Μην τα λέτε έτσι! Σας παρακαλώ! Δεν
μπορώ καλέ! Στεναχωριέμαι! Εγώ, πάλι, ξέρετε …
Πολύ τ’ αγαπάω! Σαν παιδιά μου τα έχω!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Πολύ τ’ αγαπάς, επειδή δεν τα γέννησες, Σουλτάνα! Ας
τα γεννούσες και θα σου ‘λεγα εγώ, τι πίκρες και
απογοητεύσεις θα ‘παιρνες από αυτο ύς τους τρεις
μαντράχαλους!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Α, Κυρά Μαρία! Όχι! Α! Δεν συμφωνώ καθόλου! Δεν
έχετε δίκιο! Είστε άδικη!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Άδικη;;;; Άδικη εγώ, Σουλτάνα;;;; Θα ‘λέγα τώρα κάτι!
Αλλά, άντε! Ας μην το ξεστομίσω! Είναι και πρωί
ακόμα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Είστε άδικη Κυρά Μαρία, γιατί η αξία των ανθρώπων
δεν βρίσκεται στις κάλτσες και τα βρακιά, αλλά στην
καρδιά! Ναι! Στην καρδιά! Και η καρδιά των …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Των τριών μαντράχαλων! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ! Όχι, Κυρά Μαρία! … (Μπαίνει αγουροξυπνημένος
ο Πέτρος, φορώντας τις αστείες πιτζάμες του, μέσα στην
σαλοτραπεζαρία).

ΠΕΤΡΟΣ:

Τι ‘ναι, ρε μάνα, πρωί-πρωί; Συμβούλιο έχετε με την
Σουλτάνα; Τι φωνάζετε όλη την ώρα; Σαν τους
βρικόλακες από τα άγρια χαράματα! …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Άγρια χαράματα είναι οκτώ το πρωί; Δεν θα πας στη
δουλειά; Δεν πρέπει να πλυθείς, να σενιαριστείς, να
πάρεις το πρωινό σου και να φύγεις, σαν άνθρωπος, για
την εργασία σου;
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

ΠΕΤΡΟΣ:

Για την εργασία μου! Ας γελάσω! … Δεν λες καλύτερα
για την εργασία που επιλέξατε, για μένα στο Δήμο
΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, εσύ και ο πάτερ φαμίλιας! Κύριος
Αλκιβιάδης Ραζής, Ψυχαναλυτής-ψυχοθεραπευτής!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Μην μιλάς έτσι για τον πατέρα σου! Ο πατέρας σου,
στην ηλικία σου …

ΠΕΤΡΟΣ:

Είχε, ήδη, συνάψει σχέση μαζί σο υ! … Το ξέρω! Μας
το έχεις πει χίλιες φορές! (Γελάει δυνατά).

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Είσαι, εντελώς, ανάγωγος! Θα έπρεπε να ντρέπεσαι!
Εσύ, τουλάχιστον, ούτε γι’ αυτό …

ΠΕΤΡΟΣ:

Δεν είμαι ικανός! … (Γέλια) Αυτό δεν ήθελες να πεις;
Ε, λοιπόν, να! Σε πρόλαβα μάνα! Το είπα από μόνος
μου! (Γέλια).

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ναι, σωστά! Δεν είσαι ικανός! Γιατί … Είσαι; … Είσαι;
… Έλειψαν, δηλαδή, τα κορίτσια, σ’ αυτή τη χώρα;
Ένα δεν μπορείς να βρεις και συ; Ένα! … (Θλιμμένα)
Να ‘χω κι εγώ ένα κοριτσάκι βρε … Αυτό θ’ αγαπάω!
Ναι! Και μην με κοιτάς έτσι! Εκείνο θ’ αγαπάω, εσένα
δεν σε θέλω! Παλιόπαιδα κι οι τρεις σας! Μια φορά,
δεν με νιώσατε βρε! Μια φορά δεν νοιαστήκατε για την
μάνα σας! Να την αγγίξετε! Να την αγκαλιάσετε! Να τη
φιλήσετε γλυκά! … Μάνα είμαι βρε! Μάνα! Μήπως
έχετε πολλές μάνες, παλιόπαιδα! Μία την έχετε! Μία
και εγκαταλελειμμένη!

ΠΕΤΡΟΣ:

Καλά, συγγνώμη! Εγώ δεν σε φίλησα εχθές, πριν πας
για ύπνο; Πλάκα μου κάνεις;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Mη με κοροϊδεύεις, γαϊδούρι! Ούτε πλάκα σού κάνω
ούτε τίποτα! Έχω όρεξη εγώ για πλάκες, έτσι όπως με
καταντήσατε! Βλέπω … Βλέπω τις μαμάδες, βρε, που
έχουν κόρες … Και … Και πονάει η ψυχή μου …
(Κλαίει).

ΠΕΤΡΟΣ:

Η Μάρθα Βούρτση σε στιγμές απόγνωσης!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σκάσε! Και να προσέχεις πώς μιλάς, να μην σου
αστράψω κανένα χαστούκι! Χαμένε! … που θα με πεις
και Μάρθα Βούρτση! Πολύ θάρρος δεν πήρες; Έγινες
32 ετών γαϊδούρι, μέχρι εκεί απάνω, και ούτε μια
ευθύνη δεν ανέλαβες, μέχρι τώρα! Όλα τα περιμένεις
έτοιμα και στο πιάτο και αντιμιλάς κι από πάνω!
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

ΠΕΤΡΟΣ:

Ρε, μάνα, η αρρώστια μπέρι-μπέρι σε βρήκε
πρωινιάτικα; Αντιμίλησα εγώ; Πας καλά ή σε βάρεσε η
εμμηνόπαυση;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Κι η εμμηνόπαυση με βάρεσε, αλλά, κυρίως, με βάρεσε
η αχαριστία όλων σας, εδώ μέσα! Και η γαϊδουριά η
δική σου και των αδελφών σου! Θα πάρω των οματιών
μου, καμιά μέρα, και θα … (Αρχίζει να κλαίει).

ΠΕΤΡΟΣ:

Α! Δεν πάμε καλά, παιδιά! Δεν πάμε καθόλου καλά, σ’
αυτό το σπίτι! Ρε, Σουλτάνα, βγάζεις εσύ καμιά άκρη;
Να μου πεις και μένα, σάμπως και καταλάβω! Μου
φαίνεται ότι ο πατέρας, σε λίγο , θα έχει πολύ δουλειά
εδώ μέσα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

… (Κοιτάζει τρομαγμένη τη διένεξη).

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Αν νομίζεις ότι είμαι ψυχασθενής, να τα μαζέψεις και
να φύγεις απ’ το σπίτι, από σήμερα κιόλας! Αχάριστε!
Να φύγεις! Να φύγεις και να ζεις με τα χρήματα που
βγάζεις! Να τρως, να πλένεσαι μόνος σο ,υ να
πληρώνεις ενοίκιο, κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ και θα σου
πω εγώ, αν θα τα βγάζεις πέρα! Θα σου πω,
παλιόπαιδο!

ΠΕΤΡΟΣ:

Ξέχασες τη Δημόσια Εταιρεία Ύδρευσης να αναφέρεις!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Να φύγεις, να μην σε βλέπω πια! Την ψυχή μου
μαύρισες, παλιόπαιδο, πρωινιάτικα! (Κλαίγοντας)
Παλιόπαιδο! … που θα πεις την μάνα σου ψυχασθενή
… Και εμμηνοπαυσιακή … Παλιόπαιδο! Να φύγεις, να
μην σε βλέπω! …

ΠΕΤΡΟΣ:

Άμα θα φύγω, όμως, το δάκρυ σου, κορόμηλο θα το
χύνεις, κάθε μέρα! Μήπως δεν ξέρω το βιος μου!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Με απειλείς, βρε; Με απειλείς; Τι νομίζεις ότι έχω την
ανάγκη σου; Εσένα, ξέρεις, περίμενα! Πολύ με βοηθάς
και θα μου λείψει η παρουσία σο υ! Καημένε μου!
Κούνια που σε κούναγε! Κούνια που σε κούναγε!

ΠΕΤΡΟΣ:

Εσένα κούνια που σε κούναγε! Θα φύγω και θα δούμε!
Θα δούμε ποιος θα κλαίει, σαν υστερικός!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Θα με πεις και υστερική τώρα; Βρε, δεν πας στο διάολο
λέω εγώ! (Μπαίνει ο Κύριος Αλκιβιάδης Ραζής,
φορώντας κοστούμι, με ύφος αυστηρό).
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΑΖΗΣ:

Έχω την αίσθηση ότι εσείς οι δύο μαλώνετε ή μήπως
κάνω λάθος; Καλημέρα σας, καταρχάς. Καλημέρα
Σουλτάνα μου.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Καλημέρα Κύριέ μου! Σας φέρνω, αμέσως, το
καφεδάκι σας! (Φεύγει να φέρει τον καφέ).

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΑΖΗΣ:

Τι συμβαίνει Πέτρο; Γιατί η μητέρα σου οδύρεται;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν οδύρομαι! Πάντα υπερβολικός! (Σκουπίζει τα μάτια
της).

ΠΕΤΡΟΣ:

Δεν ξέρω πατέρα! Ρώτα την! Στο Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων του Δήμου ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄ εργάζεται, αλλά
τις δημόσιες σχέσεις, τις κάνει μό νο για τους άλλους!
Για το θεαθήναι! Με τα παιδιά της, δυστυχώς, αδυνατεί
να επικοινωνήσει ουσιαστικά!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ναι! Ναι! Συνέχισε έτσι! Πολύ ωραία μας τα λες, Κύριε
Πέτρο!

ΠΕΤΡΟΣ:

Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι η Κυρία Ντιλιάνα
Πατσαούρα-Μαγκούφη, το έκανε το θαύμα της!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι για τη Δημαρχίνα μας! Η
Ντιλιάνα Πατσαούρα-Μαγκούφη είναι αξιολογότατη
Κυρία! Πολύ δραστήρια και δυναμική γυναίκα! Έχει
κάνει τόσα για το Δήμο μας! Είναι φίλη μου! Είσαι
πολύ μικρός για να την κρίνεις! Σου το απαγορεύω!
Είναι φίλη μου! Κατάλαβες;

ΠΕΤΡΟΣ:

Αλήθεια; Από πότε οι αξιολογότατες κυρίες και, δη,
φίλες σου, κλειδώνονται μέσα στα γραφεία τους, με
ύποπτες αντρικές συντροφιές;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Εεεεε! Δεν ντρέπεσαι καθόλου! Αντιθέτως, ντρέπομαι
εγώ για σένα, που είσαι γιος μο υ και λες τέτοια
πράγματα!

ΠΕΤΡΟΣ:

Και γω, παρομοίως, που είσαι μάνα μου!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τι είπες, μωρέ;;;;; Τι είπες;;;; Για ξαναπέστο να το
ακούσω αυτό που είπες, μία φορά ακόμα!

ΠΕΤΡΟΣ:

Ντρέπομαι που είσαι μάνα μου!!!! Αυτό είπα, αν δεν το
άκουσες καλά!!!!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Του δίνει ένα δυνατό χαστούκι) Φύγε από μπροστά μου
να μην σε βλέπω! Ακούς! Φύγε τώρα! Παλιόπαιδο!
Αυτή τη στιγμή! Φύγε!!!!! Φύγε!!!!! (Ο Πέτρος φεύγει,
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πολύ εκνευρισμένος, από τη σαλοτραπεζαρία. Μετά από
λίγο, ακούγεται ένας πολύ δυνατός χτύπος από πόρτα που
έκλεισε).
ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ! Παναγιά μου! Τι κακό ήταν αυτό που μας βρήκε!
Έφυγε ο Πετράκης μας! Απ’ το πρωί φαίνεται η κακιά η
μέρα κι αποφράδα! Αχ! Και το ‘λεγα, η καψερή! Μην
το μιλάς έτσι το παλικάρι μας, Κυρά Μαρία! Να μην
φύγει, καμιά μέρα, από το σπίτι και, τότε, η μοναξιά …
Καρφί, μέσ’ την καρδιά σου, θα χωθεί! (Η Κυρία κλαίει
με αναφιλητά) Αχ! Έχουν και τα παιδιά τις ευαισθησίες
τους! Δεν φταίνε, πάντα, κι αυτά, τα κακομοίρικα! Κι
ας φαίνεται ότι αντιμιλάνε! Δεν αντιμιλάνε, Κυρά
Μαρία! Τον πόνο τους βγάζουν προς τα έξω για να τον
ακούσουμε, εμείς οι μεγάλοι! Τα κακομοίρικα κι αυτά!
Η ψυχή μου τα λυπάται! Αχ! Κι αυτή η βροχή, σε καλό
δεν θα μας βγει σήμερα! Μουντός καιρός και τις ψυχές
των ανθρώπων ΄΄μουντώνει΄΄, στα μέρη όλου του
κόσμου!

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΑΖΗΣ:

(Με στομφώδες και επιβλητικό ύφος) Αγαπητή Μαρία,
νομίζω πως παραφέρεσαι. Αυτές είναι εκδηλώσεις
πανικού, που τις γεννούν οι ανασφάλειες κι οι αγωνίες
σου. Προσπάθησε, σε παρακαλώ, να τις ελέγξεις. Είσαι,
υπέρ το δέον, συναισθηματική, χρυσή μου, με τον γιό
σου!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Κλαίγοντας με αναφιλητά) Τι ήταν αυτό το τόσο κακό
που είπα και τον πείραξε; … Επειδή του είπα, δηλαδή,
να βρει μια κοπέλα; … Κακό είναι αυτό; …; Όχι, πέστε
μου, και συ και η Σουλτάνα! Είναι κακό; … Όλο
θυμούς είναι … Μόνο με μένα είναι έτσι … Σπίρτο
αναμμένο σε ό,τι και αν πω … Να μην σ’ αγαπάει, να
μην σε πονάει, να μην σε νιώθει και, από πάνω να
φεύγει από το σπίτι, χωρίς ένα ΄΄γεια΄΄, κοντεύοντας να
σπάσει και την πόρτα από το χτύπημα! … (ξεσπάει σε
ακόμη πιο δυνατά κλάματα) Εγώ … Το πρωί σηκώθηκα,
με χαρά, να του ετοιμάσω το πρωινό του … Επειδή
ξέρω πως εργάζεται … Κουράζεται … Κι αυτός …
Έφυγε … Και μπουκιά δεν έβαλε στο στόμα του … Ν’
αρρωστήσει μέσα στο κρύο και τη βροχή … Μόνος
του, όπως τριγυρνάει στους δρόμους … Να πάθει κάτι
… Ποιος θα νοιαστεί, έτσι απρόσωπη που έγινε η ζωή
μας στις πόλεις; … Μου λέτε; Ποιος θα νοιαστεί για
κείνον; … Τώρα … που προχωράει μόνος του μέσα στο
πρωινό αγιάζι … Ποιος θα νοιαστεί για τον Πέτρο μου;
… (Τραντάζεται από λυγμούς) Για τον Πετράκη μου; …
Για το μωρό μου; … Γιατί έφυγε; … Δεν έπρεπε να
φύγει, έτσι ολομόναχος … Τουλάχιστον, ας έτρωγε λίγο
από το βο ύτυρό του … Το βούτυρο , του άρεσε από
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πάντα … Από τότε που ήταν μικρός … Τι όμορφος που
ήταν! … Όλο χρυσές μπουκλίτσες ήταν το κεφαλάκι
του! … (Σκουπίζει τα μάτια της μ’ ένα μαντήλι) Με
τόση χαρά να ετοιμάζω εγώ το πρωινό του … Και
εκείνος … Να φύγει … Να φύγει έτσι από το σπίτι του
… Δεν το χωράει ο νους μου …
ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

… (Κοιτάζει με εμφανή απορία την Κυρία) Αχ,
Κυρά μου!

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΑΖΗΣ:

(Θυμωμένα) Πρώτη φορά φεύγει ένα μέλος της
οικογενείας μας από το σπίτι, Μαρία; Είναι
τόσο τραγικό που ο γιος μας έφυγε για τη
δουλειά του; Ειλικρινά, δεν σε καταλαβαίνω!
Σύνελθε, σε παρακαλώ, πρωινιάτικα!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν καταλαβαίνεις, Αλκιβιάδη; Έφυγε από το
σπίτι του! Από την πατρική του εστία! Είναι
ολομόναχος από σήμερα! Απόκληρος στον
κόσμο αυτό!

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΑΖΗΣ:

Τι σαχλαμάρες! Ανοησίες λες, Αγαπητή μου!
Ανοησίες!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν είσαι μάνα, γι’ αυτό τα λες αυτά! Εγώ είμαι
μάνα, Αλκιβιάδη! Μάνα!!!!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Με επιτηδευμένο ύφος) Η μάνα, λόγια βαριά κι
αν πει, μάνα, και πάλι, θα ‘ναι! Μην την
παρεξηγάτε! Τον πόνο της, με κλάμα θα τον πει,
και να την αγαπάτε! (Η Κυρία πέφτει, με
λυγμούς, στην αγκαλιά της Σουλτάνας).

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σουλτάνα μου! …. Μόνο εσύ με νιώθεις!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Κλάψε Κυρά μου! Κλάψε! Να βγει ο πόνος από
μέσα σου!

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΑΖΗΣ:

(Ενοχλημένος) Κυρίες μου, εσείς κλάψτε με την
ησυχία σας κι εγώ είναι ώρα να φύγω για το
γραφείο. Έχω πολλά ραντεβού για σήμερα (Πάει
να φύγει από τη σαλοτραπεζαρία, αλλά
επιστρέφει) Α! Να μην το ξεχάσω! Πέρασε εχθές
από το γραφείο , η Κυρία Ασημίνα
Μπαλατσούδη-Τσακμακτσόγλου, η Κοινωνική
Λειτουργός του Δήμου μας. Την ξέρεις αυτή,
έτσι δεν είναι;
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ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Έκπληκτη, σταματάει το κλάμα) Ναι ... Φυσικά
… Ε, πώς; … Την Ασημίνα δεν γνωρίζω; …
Αλλά … Γιατί; Τι ήθελε;

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΑΖΗΣ:

(Χαμογελώντας) Ιατρικό απόρρητο, χρυσή μου!
Ιατρικό απόρρητο! Καλή σας μέρα, γυναίκες της
ζωής μου! (φεύγει)

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Μονολογώντας, μετά την αποχώρηση του
Κυρίου) Θα σου ‘λεγα και σένα τίποτα, μαλάκα!
Αλλά … Άντε! Έχε χάρη που είναι η Σουλτάνα
μπροστά! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Κουνώντας το κεφάλι της προβληματισμένα)
Αχ! Κυρά Μαρία! Αυτό που καταλαβαίνω εγώ
είναι ότι, όλος ο κόσμος με την ψυχή του έχει να
κάνει .. Κι απ’ την άλλη … Ψυχή ζώσα δεν
βλέπουμε πουθενά τελικά! Στους ψυχιάτρους
τρέχει,
στους
ψυχολόγους,
στους
΄΄ψυχοαναλυτές΄΄, και αν το υ ζητήσεις έναν
λόγο της καρδιάς να σου πει, αυτός σου ρίχνει,
κατευθείαν, το φαρμάκι του μυαλού του!
Παραάνοιξαν τα μάτια των ανθρώπων, Κυρά
Μαρία! Παραάνοιξαν! Κι, απ’ την άλλη,
σφάλισαν οι δύστυχες ψυχές μας!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Πέφτει, απογοητευμένη, και βουλιάζει στον
καναπέ του σαλονιού) Μπορεί και να ‘χεις δίκιο
Σουλτάνα … Μπορεί και να ‘χεις δίκιο …
Σφάλισαν οι ψυχές των ανθρώπων … Σφάλισαν
…
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Χτυπάει το κουδο ύνι του σπιτιού. Τρέχει να ανο ίξει την πόρτα η Σουλτάνα.
Στη σαλοτραπεζαρία εμφανίζεται μια οικογένεια, κρατώντας στα χέρια αποσκευές.
Είναι Αλβανοί μετανάστες και μιλάνε σπαστά τα ελληνικά.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ποιοι είστε, πάλι, εσείς και του λόγου σας; Αχ! Καλέ
μούσκεμα είναι! Κοίτα! Κοίτα! Στάζουν από πάνω
μέχρι κάτω, οι ανθρώποι! Αχ! Και οι κοπελίτσες!
Ξυλιασμένα, τα καημένα! Και τι όμορφες που είναι!
Φτου! Φτου! Καμάρια μου!

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Εντό … Καλό το βλέπω είναι … (Περιεργάζεται το
σπίτι) Ζεστό και μεγάλο … (Προς τη Σουλτάνα)
Καλημέρα Κυρά … Εσχετέ Ντερετζέ εγκό … Γυναίκα
μου … Ρενί … Κόρες … Σβετλάνα … Μεγάλη …
Μάρκοβα … Το μικρή …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μακάρι να ‘μουν η Κυρά του σπιτιού, άνθρωπέ μου! Η
υπηρέτρια είμαι! Αλλά … Δεν παραπονιέμαι! Έχω
καλή Κυρά! Την αγαπάω, την κακομοίρα! Τι να κάνει
και αυτή! Μόνη νιώθει, δίχως άντρα … Και παιδιά …

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Δεν έχει άντρα και παιδιά το Κυρά σου;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Πως! Έχει! Αλλά και που έχει … Τέλος πάντων!

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Έχει δεν έχει, εντό θα μείνουμε! Είναι καλό και ζεστό
… Σπίτι μεγάλο ντείχνει … Ντομάτια πολλά θα έχει …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τι πολλά, καλέ! Ίσα-ίσα, που φτάνουνε για μας! Τό σα
χέρια, τόσα πόδια, τόσα στόματα, πού να χωρέσουμε;
Ζωή να ‘χουμε όλοι μας! Τσίμα-τσίμα, μας φτάνει το
σπίτι. Εμένα, τον Κύριο, τη Κυρά, και τα παιδιά! Καμιά
φορά, έρχονται και οι συγγενείς της Κυράς απ’ την
επαρχία και στριμωξίδι την βγάζουμε! (Βάζει τα γέλια)
Φουντώνει ο Κύριος, τότε, φυσάει, ξεφυσάει, αλλά η
Κυρά μου εκεί! Γινάτι! Του το ‘χε πει, άλλωστε, κι απ’
την αρχή! ΄΄Τους συγγενείς μου θέλω να τους βλέπω
τακτικά!΄΄ Λες κι αυτός, ο ευλογημένος, δεν έχει
συγγενείς … Δεν έχει μάνα, πατέρα, θειούς, θειές,
ξαδέλφες … Αλλά … Τέλος πάντων! Τι σας τα λέω,
τώρα, αυτά;
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ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Καλά κάνεις και λες, γιατί Εσχετέ έχει πολλά θείους,
θείες, αδέλφια, ξαδέλφια και θέλουν όλα να έρθουν
εντό.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Πού ΄΄εντό΄΄, καλέ; Τι λέει αυτός και δεν το ν
καταλαβαίνω;

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Εντό! Στο σπίτι, Κυρά!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Στο σπίτι; … Μα … Αυτό είναι το σπίτι του Κυρίου
Αλκιβιάδη
Ραζή,
γνωστού
΄΄Ψυχοαναλυτή΄΄Ψυχοθεραπευτή, από την φημισμένη οικογένεια των
Ραζήδων, που ήταν όλοι τους ένας και ένας! Ο
προπάππους ψυχίατρος! Ο παππούς ψυχίατρος! Και ο
υιός ΄΄ψυχοαναλυτής΄΄! Όλοι, με την ψυχή, είχαν να
κάνουν σ’ αυτή την οικογένεια, πανάθεμά τους!

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Ντερετζέ, αεροπλάνα έφτιαχνε, Κυρά. Φράτς …
Φρούτς … Φράτς … Φρούτς … και … Βούυυυυυρρρρ!
Έπαιρνε το μηχανή εμπρός και το αεροπλάνο ανέβαινε
ουρανό, να φτάσει ψηλά! Ψηλά! Ψηλά! Ψηλά!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Καλέ, αυτός πλάκα έχει! Γουστόζος μού φαίνεται! Αχ!
Καλά να ‘σαι, άνθρωπέ μου! Μ’ έκανες και γέλασα!
Ώστε, φράτς-φρούτς, εεεε; (Γέλια)

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Και … Βούυυυυυρρρρρρρ!!!! Και ψηλά αεροπλάνο
στον ουρανό, Κυρά! (Γέλια)

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ! Πόσο θα ‘θελα να πετάξω κι εγώ μ’ ένα
αεροπλάνο! Καημό το έχω! Δεν πέταξα ποτέ! Ο
συγχωρεμένος ο άντρας μου, μου έλεγε πάντα:
΄΄Σο υλτάνα, τι τα θέλεις τ’ αερο πλάνα; Μια μέρα, ό λο ι
στον ουρανό πετάμε και, εκεί, μένουμε για πάντα …΄΄ Ο
καημένος … ΄΄πέταξε΄΄ πολύ νέος … (Σκουπίζει τα
μάτια της μ’ ένα μαντήλι)

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Εσχετέ, βοηθήσει το Κυρά να πετάξει, μια μέρα, κι
αυτό … Ψηλά … Πολύ ψηλά … Στον ουρανό …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

… (Χαμηλώνει το κεφάλι της θλιμμένα).

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Ρενί! Σβετλάνα! Μάρκοβα! Ελάτε! Φέρτε πράμα! Το
Κυρά φαίνεται πολύ καλό! Εντό θα μείνουμε! Βρήκαμε
το σπίτι μας!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Πανικόβλητη, προσπαθώντας να σταματήσει την
επέλαση των ξένων στην οικία) Καλέ! Πού τα πάτε,
καλέ, τα συμπράγκαλά σας! Τι, ΄΄εντό΄΄, καλέ! Εδώ,
είναι το σπίτι των Ραζήδων! Δεν το ‘παμε; Τι σχέση
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έχουν οι Ραζήδες με τους Ντερετζέδες! Εγώ είμαι η
Σουλτάνα, η υπηρέτρια! Δεν είμαι η κυρά του σπιτιού!
Από πότε οι υπηρέτριες έγιναν τ’ αφεντικά; Θα με
σφάξει η Κυρά μου, καλέ! Αχ! (τραβώντας τα μαλλιά
της, με απόγνωση) Έχουν και λάσπες τα ποδάρια τους!
Κοίτα! Κοίτα! Πάει το λούστρο και η γυαλάδα στο
πάτωμα! Αχ, Παναγιά μου! Βάλε το χέρι σου! Ήρθαν οι
ξένοι, με την πραμάτεια τους! Ήρθαν οι ξένοι! Ήρθαν!
Ήρθαν! … (Τρέχει, έντρομη, πάνω-κάτω, μέσα στη
σαλοτραπεζαρία)
ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Κυρά, μην φοβάσαι! Εσχετέ Ντερετζέ, άνθρωπος
καλός. Κακό ντεν κάνει. Μην το φοβάσαι το Εσχετέ.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μωρέ, και το Εσχετέ φοβάμαι! Και τον Κύριό μου
φοβάμαι και το Κυρά, μόλις κατέβει απ’ το δωμάτιό της
και τα δει όλα αυτά! Αχ! Θα χάσω τη δουλειά μου, βρε!
Το καταλαβαίνεις; Στο δρόμο θα με πετάξουν εξαιτίας
σου; Κακιά η ώρα που ‘ρθες! Τι ήθελα και σ’ άνοιξα
την πόρτα! Δεν την σφάλιζα με σύρτη, η τρελή!

ΡΕΝΙ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Μάρκοβα! Πήγαινε τη βαλίτσα πάνω ντομάτιο!
Σβετλάνα, βοήθα το Κυρά στην κουζίνα να τελειώσει
τη δουλειά του!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ποια κουζίνα, καλέ! Το μωρό θα με βοηθήσει στην
κουζίνα! (προς την Σβετλάνα) Δεν χρειάζεται,
κουκλίτσα μου! Κάτσε κει που κάθεσαι! Η Σουλτάνα
έχει χέρια αντρικά και γυναικεία μαζί! (Κοιτάζοντας
γλυκά την Σβετλάνα) Φτου-φτου-φτου-φτου-φτου!!!! Τι
ομορφιά είσαι εσύ! Εσύ δεν είσαι για κουζίνα, Παναγιά
μου! Άσε με μένα! Εγώ έφαγα, όλα τα χρόνια μου, στη
λάντζα! Αλλά … Παράπονο δεν έχω … Έχω καλή
Κυρά και μ’ αγαπάει, η κακομοίρα!

ΣΒΕΤΛΑΝΑ:

(Συνεσταλμένα) Είστε πολύ καλή, Κυρά Σουλτάνα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Γλυκά) Μωρό μου … Εσύ είσαι πολύ καλό! Τυχερή η
μανούλα σου … (Της χαϊδεύει τα μαλλιά) Αχ! Να ‘χα
και εγώ ένα παιδί … Δεν πρόλαβε ο συγχωρεμένος να
μου κάνει … Και όταν ήμουν νέα, όλο μου έλεγε, ο
δύστυχος: ΄΄Σουλτάνα μου, ποτάμι ο χρόνος και κυλά.
Μπορεί να μην προλάβουμε. Έλα τώρα! …΄΄ Αχ! Τον
έβλεπε τον θάνατό του, ο καψερός! Τον έβλεπε και
τίποτα δεν έλεγε! Κι εγώ … Τα μάτια μου κλειστά τα
είχα, η τρελή! … Κλειστά είχα και τα … (Σκουπίζει τα
μάτια της με το μαντήλι)
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ΜΑΡΚΟΒΑ:

(Φωνάζοντας χαρούμενα και κατεβαίνοντας τις σκάλες)
Μπαμπά! Μαμά! Σπίτι μεγάλο! Ντομάτιο, δικό μου και
Σβετλάνας, πολύ ωραίο! Ουάου!!!!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Με τρυφερό βλέμμα) Μωρέ, τι γλυκό είσαι και του
λόγου σου! Φτού, να μην σε βασκάνω και σένα!
Τυχερή η μανούλα σας! Τυχερή! Γερά να είστε να σας
χαίρεται! Η Σουλτάνα … άκαρπη θα φύγει απ’ αυτή τη
ζωή … Ξένα χέρια θα τη γιατροπορέψουν … Παιδιού
το χάδι δεν θα αισθανθεί ποτέ … (Σκουπίζει, πάλι, τα
μάτια της)

ΡΕΝΙ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

(Πλησιάζει τη Σουλτάνα διστακτικά) Κυρά Σουλτάνα …
Οι κόρες μου … Να γίνουν και ντικές σου … Τώρα,
στο σπίτι αυτό … Ό,τι ντικό μου … Και ντικό σου …
(Της πιάνει τα χέρια και τα κρατάει μέσα στα δικά της)

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Έτοιμη να κλάψει, πέφτει στην αγκαλιά της Ρενί και
αγκαλιάζονται σφιχτά. Τις πλησιάζει και ο Εσχετέ) …

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Και, όπως είπαμε, Κυρά … (Την χαϊδεύει στον ώμο)
φράτς-φρούτς και … βούουουρρρρρρρρ! Μια μέρα θα
πετάξουμε πολύ ψηλά, Κυρά! Στον ουρανό! Θα δεις!
Το Εσχετέ ό,τι λέει, το κάνει, Κυρά μου! Θα πετάξουμε
ψηλά! (Η Σουλτάνα πέφτει, κλαίγοντας, και στην
αγκαλιά του Εσχετέ. Αγκαλιάζονται)

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Είστε πολύ καλοί … Ο Θεός να σας έχει καλά …
Αγγίξατε την καρδιά μου … Ο Θεός να σας έχει καλά
…

(Εμφανίζεται η Κυρία Ραζή, ψηλά στις σκάλες. Είναι ενοχλημένη από τη φασαρία που
επικρατεί στο σαλόνι).
ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σουλτάνα, ποιοι είναι οι Κύριοι; Τι θέλουν; Δεν
περιμέναμε επισκέψεις, εξ’ όσων γνωρίζω!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Φοβισμένα) Κυρά Μαρία, δεν φταίω εγώ … Σας το
ορκίζομαι … Ούτε κι εγώ ξέρω, πώς έγινε αυτό … Όλα
έγιναν …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Όλα έγιναν;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Σαν να τα ‘φερε η βροχή …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σουλτάνα, τι λες; Είσαι καλά; Ποιοι είναι οι Κύριοι;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Οι ξένοι …
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ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ποιοι ξένοι; Δεν σε καταλαβαίνω.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αυτοί που περιμέναμε …

(Η Κυρία Ραζή κατεβαίνει τις σκάλες και βρίσκεται στο σαλόνι. Περιεργάζεται τους
ξένους με αποστροφή).
ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Προς τη Σουλτάνα) Εγώ δεν περίμενα κανέναν ξένο,
Σουλτάνα. Δεν το υς ξέρω τους ανθρώπους. Εκτός και
αν … Περίμενες εσύ … Και δεν μου το είχες πει.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Διστακτικά) Ξέχασα να σας το πω, Κυρά Μαρία …
Συγχωρέστε με … Αλλά … Να … Το πρωί … Όλα
αυτά που έγιναν με τον Πετράκη … Να … Σφίχτηκε η
ψυχή μου … Και το ξέχασα, Κυρά μου … Το ξέχασα
να σας το πω …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τι να μου πεις, Σουλτάνα;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Να σας πω ότι … Ότι …

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

(Προς την Κυρία Ραζή) Εσχετέ Ντερετζέ με λένε, Κυρά
μου. Το γυναίκα μου, Ρενί. Κορίτσια, Σβετλάνα και
Μάρκοβα. Σπίτι σου, πολύ ωραίο! Θα περάσουμε καλά!
Εσχετέ έφτιαχνε αεροπλάνα στο πατρίδα του! Φρατςφρούτς και βούουουρρρρρρ! Πετάγανε αυτά ψηλά!
Δουλέψει Εσχετέ και μαζί σας. Φάει μαζί σας. Πιει μαζί
σας. Γελάσει μαζί σας. Κλάψει μαζί σας. Τώρα … Όλοι
… Μια οικογένεια ! … Μια οικογένεια, Κυρά μου!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Μια οικογένεια; Τι λέει αυτός, Σουλτάνα;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

… (Με κατεβασμένο το κεφάλι)

ΕΣΧΕΤΕ ΝΤΕΡΕΤΖΕ:

Εσχετέ Ντερετζέ, Κυρά! Δεν είπαμε;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Χάνοντας την υπομονή της) Τι συμβαίνει, Σουλτάνα;
Απαιτώ μια εξήγηση! Ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν
στο σπίτι μου; Και … Δες! … Δες λάσπες, εδώ και κει!
Θεέ μου! Χάλια έχει γίνει το πάτωμα! Μέσ’ τη βρωμιά!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Είναι … (Με κατεβασμένο το κεφάλι) Είναι …
Συγγενείς μου!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Συγγενείς σου; Μα … Αυτοί μοιάζουν ξένοι! Μιλάνε
σπαστά ελληνικά! Δείχνουν, από τα ονόματά τους, να
είναι … Να είναι … (Με φρίκη) Αλβανοί! Συγγενεύεις
εσύ, Σουλτάνα, με … Αλβανούς; Δεν το πιστεύω!
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Με κατεβασμένο το κεφάλι) Ναι … Συγγενεύω, Κυρά
Μαρία … Έχασαν την πατρίδα τους … Δεν είχαν που
να πάνε … Μου έγραψαν να τους βοηθήσω στην
Ελλάδα … Πώς να τους βοηθήσω, η καψερή; … Τι έχω
εγώ, για να βοηθήσω και αυτούς τους δύστυχους!
Σάμπως, κι εγώ, δύστυχη δεν είμαι! Έχω εγώ κανέναν
συγγενή, Κυρά Μαρία; Έχω κανέναν να νοιαστεί για
μένα; Μόνο εσάς έχω, Κυρά Μαρία … Μόνο εσάς έχω
στον κόσμο … Πουλί μονάχο είμαι, Κυρά μου … Ένα
φυλλαράκι στον άνεμο και το παίρνει ο βοριάς και το
πάει κατά που θέλει αυτός … Έτσι είναι και αυτοί,
Κυρά μου … Ένα φυλλαράκι στον άνεμο … Κι αυτός ο
άνεμο ς … Τους έφερε σε μας … Στο σπίτι μας …
Δηλαδή … Στο σπίτι σας, ήθελα να πω … Και απ’ την
στιγμή που είναι στο σπίτι σας … Είναι στα χέρια σας
… Στο έλεός σας … Όπως και εγώ, Κυρά μου …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Περίεργα μου τα λες, Σουλτάνα! Πολύ περίεργα μου τα
λες! Το ξέρεις ότι είμαι πολύ αναστατωμένη, απ’ το
πρωί, με τον γιο μο υ και τον άντρα μου! Μην με
αναστατώνεις και συ άλλο! Σε παρακαλώ! Σε λίγο,
φεύγω για να πάω στο Δημαρχείο. Έχουμε σύσκεψη με
τη Δήμαρχο. Τι θέλεις να της πω; Ότι έχω περιμαζέψει
στο σπίτι μου κάτι άγνωστους Αλβανούς, που
υποτίθεται ότι είναι συγγενείς σου; Ξέρεις τι σκάνδαλο
θα ξεσπάσει! Ξέρεις τι σούσουρο θα γίνει! Η οικογένεια
των Ραζήδων, συγγένεια με … Αλβανούς αγνώστου
ποιότητας! Χριστέ μου! Φρόντισε να το κλείσεις το
θέμα γρήγορα, πριν έρθει ο Κύριος! Ξέρεις πολύ καλά,
πόσο κάθετος είναι σε τέτοιου είδους θέματα! Το ξέρεις
πολύ καλά, Σουλτάνα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Το ξέρω, Κυρά μου …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ωραία, λοιπόν. Φεύγω. Κοίτα, όταν γυρίσω, να μην
βρίσκονται αυτοί εδώ. Το σπίτι μου, Σουλτάνα, δεν
είναι οικοτροφείο Αλλοδαπών και πάσης φύσεως
κατατρεγμένων! Και το σπίτι μου, απαιτώ να είναι
καθαρό και παστρικό! Προπάντων, παστρικό! Χωρίς
λάσπες και βρωμιές! Και … Και … (Κοιτάζοντας με
αγανάκτηση) Συμπράγκαλα εδώ κι εκεί πεταμένα!
Κατάλαβες, Σουλτάνα; Ήμουνα σαφής;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Κατάλαβα, Κυρά μου …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Υπέροχα! Νομίζω ότι αρχίσαμε και πάλι να
επικοινωνούμε. Προς στιγμήν, αισθάνθηκα ότι δεν
είσαι η Σουλτάνα που ήξερα. (Της δίνει ένα φιλικό
χτύπημα στον ώμο, χαμογελαστή. Αποχωρεί)
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Αχ, Παναγιά μου! Σε μεγάλους
μπελάδες μπλέχτηκα, η δύστυχη! Σε μεγάλους
μπελάδες! Βάλε το χέρι σου, Παναγιά μου, και δείξε
μου, τι πρέπει να κάνω! Βάλε το χέρι σου και δείξε μου,
τι πρέπει να κάνω! (Την πλησιάζουν ο Εσχετέ, η γυναίκα
του και οι δύο κόρες τους και πιάνονται όλοι, μαζί με την
Σουλτάνα, από τα χέρια, σφιχτά)
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Πλησιάζει μεσημέρι. Ο μεσαίος υιός της οικογένειας Ραζή, ο Στέφανος, μαζί
με τον μικρότερο, τον Θάνο και τη Σουλτάνα, καταστρώνουν σχέδιο, μετά και τον
ερχομό της οικογένειας των Αλβανών μεταναστών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Μην ανησυχείς, Σουλτάνα, θα το αντιμετωπίσουμε!
Εμείς
εμπιστευόμαστε
εσένα.
Και
αφού
εμπιστευόμαστε εσένα, εμπιστευόμαστε και τους
ξένους σου!

ΘΑΝΟΣ:

Είναι, όμως, πολύ περίεργο! Για δες! Απ’ όλα τα σπίτια
του Δήμου μας, αυτοί οι άνθρωποι να επιλέξουν το δικό
μας σπίτι! Κοίτα σύμπτωση!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αυτό είναι ευλογία, καμάρια μου! Αυτό σημαίνει ότι ο
Θεός μάς επέλεξε, μέσα από τα δικά τους τα χέρια!
Άλλωστε … Ο Θεός δεν έχει άλλα χέρια από τα χέρια
των ανθρώπων…

ΘΑΝΟΣ:

Ο Πέτρος το ξέρει; Του το είπες Σουλτάνα;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Δεν πρόλαβα, ψυχή μου. Έφυγε εκνευρισμένος από το
σπίτι, το πρωί, μετά από ένα καβγαδάκι που είχε με την
μητέρα σας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Ε! Καλά! (Γελώντας) Αυτό είναι συνηθισμένο
φαινόμενο! Μην τρομάζεις Σουλτάνα! Το ξέρεις! Αυτοί
οι δύο, όλο καυγαδίζουν και, τελικά, αν έβαζες στη
μάνα μας τον ορό της αληθείας, σίγουρα αυτός θα
έδειχνε ότι πιο πολύ και από τους τρεις μας, εκείνη
αγαπάει περισσότερο τον Πέτρο! Κι ας τρώγονται, σαν
τα σκυλιά απ’ το πρωί! Κι ας ανταλλάσσουν λόγια
πικρά μεταξύ τους, που μετά είναι δύσκολο να τα
ξεχάσουν! Κι ας γίνεται αιτία ο Πέτρος, η μάνα μας να
μουλαρώνει για καιρό και να μην του μιλάει! Κι ας
φέρνει η φαγωμάρα τους κλάματα και παροξυσμούς!
Παρόλο αυτά … Ο Πέτρος έχει την ψυχή της … Τον
Πέτρο σκέφτεται συνεχώς … Ο Πέτρος είναι μοναδικός
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για κείνη … Όπως το φως του ήλιου … Το είχα
καταλάβει από παλιά …
ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ, ψυχούλες μου! Όλους σάς αγαπάει η μαμά σας! Δεν
σας ξεχωρίζει! Σας λατρεύει, όπως και εγώ!

ΘΑΝΟΣ:

(Με αφέλεια) Εγώ ήθελε να είμαι κορίτσι! (Γελάνε και
οι τρεις τους και η Σουλτάνα χαϊδεύει τα μαλλιά του
νεαρού αγοριού)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Τι λες να κάνουμε, τώρα, Σουλτάνα; Η μαμά δεν θα
τους δεχτεί, με την πρώτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ο πατέρας, πάλι … ακόμη χειρότερα! ΨυχαναλυτήςΨυχοθεραπευτής, αλλά, σε κάτι τέτοια, είναι τελείως
άτεγκτος! Με τα ξένα στοιχεία, ποτέ του δεν τα πήγαινε
καλά!

ΘΑΝΟΣ:

Ο Πέτρος θα τους θέλει άραγε;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Ο Πέτρος ήταν, πάντα, προοδευτικός σε τέτοιου είδους
θέματα. Πού βρίσκονται, τώρα, οι ξένοι;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τους έβαλα στο δωμάτιό μου, να ταχτοποιηθούν κι
αυτοί λιγάκι. Ξύλιασαν οι ανθρώποι από το κρύο και τη
βροχή! Μούσκεμα τα ρούχα τους! Είναι και κείνες οι
κοπελίτσες! Γλυκά κι αθώα παιδιά! Πού να τους
αφήσεις να περάσουν, έξω, τη νύχτα! Δεν θα μπορείς
να κοιμηθείς από τις τύψεις, Παναγιά μου!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Σουλτάνα, δέχεσαι να τους παραχωρήσεις το δωμάτιό
σου, έστω προσωρινά; Να τους φυγαδεύσουμε εκεί,
μέχρι να βρούμε κάτι καλύτερο. Το δωμάτιό σο υ, θα
είναι η κρύπτη τους. Εμείς, εναλλάξ, θα τους
πηγαίνουμε φαγητό και θα κρατάμε τσίλιες, όταν θα
χρειάζεται να βγουν έξω από τον χώρο τους. Οι γονείς
μας δεν πρέπει να πάρουν χαμπάρι τίποτα!

ΘΑΝΟΣ:

Και η Σουλτάνα, πού θα κοιμάται;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Μαζί σου ή μαζί μου. Στα δικά μας δωμάτια. Τι λες,
Σουλτάνα; Δέχεσαι;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ, Παναγιά μου! Τι διαμάντια παιδιά είστε!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Υπέροχα! Θα είναι μια συναρπαστική εμπειρία! Είμαι
σίγουρος ότι θα τη θυμόμαστε μια ζωή!
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ΘΑΝΟΣ:

Θα τη λέω στους φίλους μου και δεν θα με πιστεύουνε!
Θα τους φαίνεται αδύνατο, ότι όλα αυτά συνέβησαν
στο σπίτι μας!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Με βουρκωμένο βλέμμα) Αυτά που είναι αδύνατα για
τους ανθρώπους, παιδιά μου … Είναι δυνατά για τον
Θεό …

(Ακούγονται βήματα στην εξώπορτα. Η Σουλτάνα και τα αγόρια ταράζονται.
Στη σαλοτραπεζαρία μπαίνει ο Κύριος Ραζής. Δείχνει εκνευρισμένος και απηυδισμένος.
Κρεμάει το παλτό το υ και δίνει την ο μπρέλα το υ στη Σο υλτάνα, πο υ σπεύδει να το ν
περιποιηθεί).

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Καλώς ήρθατε, Κύριέ μου! Πώς ήταν η μέρα σας στο
γραφείο; Είχατε πολύ δουλειά και σήμερα, απ’ ό,τι
φαίνεται. Δείχνετε κουρασμένος.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:
(Με έντονο βλέμμα) Αγανακτισμένος είμαι,
Σουλτάνα! Αγανακτισμένος!
ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μα … Γιατί, Κύριέ μου; Σας έκανε κανείς κάτι που σας
πείραξε;

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:
Δεν μπορείς, πλέον, να περπατήσεις στους
δρόμους απ’ αυτούς τους ενοχλητικούς τους
αλλοδαπούς! Τους βρωμιάρηδες! Έχουν γεμίσει όλους
τους δρόμο υς και τα πεζοδρόμια με την πραμάτεια
τους! Και δεν φτάνει πο υ όλο εμπόδια στήνουν στο
δρόμο σου, σε πιέζουν, κιόλας, προκλητικά να
αγοράσεις απ’ τις σαβούρες που πουλάνε, εδώ και κει,
ή να τους ελεήσεις!
ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Φτωχοί ανθρώποι είναι κι αυτοί, Κύριέ μου. Τι να
κάνουν, οι δύστυχοι; Την ήθελαν, μήπως, τη κατάντια
και τη μιζέρια τους; Ό,τι σε βρίσκει, είναι γιατί όρισε ο
Θεός να σε βρει.
(Θυμωμένα) Έλα, τώρα, Σουλτάνα! Αυτά ανήκουν στον
Μεσαίωνα! Δεν ζούμε στην εποχή του ΄΄πίστευε και μην
ερεύνα΄΄ . Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη ζωή του!
Δεν εξαρτάται η τύχη του απ’ τους θεούς και τους
δαίμονες! Τι μοιρολατρικά σύνδρομα είναι αυτά!
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μοιρολάτρισσα, Κύριέ μου, δεν είμαι. Όταν, μάλιστα,
πιάνω, στο χέρι μου, τη σκούπα και το ξεσκονό πανο ,
λέω από μέσα μου: ΄΄Σουλτάνα, με τη δύναμη που
κρύβουν τα χέρια σου και η δόλια σου καρδιά, όχι μόνο
το σπίτι, αλλά όλον τον κόσμο μπορείς να φέρεις μια
γυροβολιά!΄΄. Όμως, εγώ, Κύριέ μου, έχω εσάς … Έχω
ένα ζεστό και πλούσιο σπίτι … Ενώ εκείνοι … Τι έχουν
εκείνοι; … Τα ρούχα, μονάχα, που φοράνε επάνω τους
… Και αυτά … Βρεγμένα …

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Αηδίες! Όποιος δεν θέλει να έχει μονάχα τα
ρούχα που φορεί και, μάλιστα, όπως είπες, και
βρεγμένα, προνοεί, στη ζωή του, Σουλτάνα!
Προ! – νο! - εί!!!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Κι αυτοί προνόησαν, Κύριέ μου. Κι αυτοί
προνόησαν για να έχουν στο τραπέζι τους, κάθε
μέρα, ένα ζεστό πιάτο φαΐ, ένα πλυμμένο
καθαρό ρούχο, ένα όνειρο που τους νανούριζε
τη νύχτα, σαν έπεφταν να κοιμηθούν. Όμως …
Κάποιοι που κάθονται στους μάταιους τούτους
θρό νους, παίρνουν, μαζί με το δικό τους γέλιο ,
και το γέλιο των συνανθρώπων τους. Γιατί αυτό
τους κάνει να νιώθουν δυνατοί … Δυνατοί!
Αδύνατοι
είναι,
στην
πραγματικότητα!
Αδύνατοι και μοναχοί! Μοναχοί, σαν την
καλαμιά στον κάμπο! Είναι δυστυχισμένοι,
Κύριέ μου. Δεν φταίνε και αυτοί – αν το
καλοεξετάσεις – που είναι έτσι. Και παρά το
κακό και τον πόνο που προκαλούν, είναι να τους
λυπάται κανείς και να τους συγχωράει! Γιατί
όλοι οι άνθρωποι πρέπει να συγχωράμε ο ένας
τον άλλο … Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε
μοναχοί, Κύριέ μου … Και είμαστε, ωστόσο …
Αδέλφια …

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Ω! Ω! Βρε Σουλτάνα! Πολύ μακριά το πήγες!
Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Ο άνθρωπος
έχει Πνεύμα! Έχει και σώμα! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Σωστά!

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Ε! Όταν, λοιπόν, το Πνεύμα του νοσήσει, νοσεί,
τότε, και το σώμα του, με αποτέλεσμα να
οδηγείται στην προσωπική εξαθλίωση και
συμφορά! Όλες τις τραγωδίες του ανθρώπου, το
άρρωστο Πνεύμα τις γεννά!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ορθά τα λες, Κύριέ μο υ. Το Πνεύμα, όμως,
ποιος μας το έδωσε;
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Αρχετυπικά κατάλοιπα! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αρχετυπικά κατάλοιπα; … Έτσι τον λένε, τώρα,
τον Θεό;

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Ωχ, μωρέ Σουλτάνα, με το ν Θεό και τον Θεό!
Άσε τον Θεό στην ησυχία το !υ Για τους
ανθρώπους μιλάμε και για τη φτώχια του
πνεύματός τους!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Υψώνοντας το βλέμμα στο ταβάνι) Μακάριοι οι
πτωχοί τω πνεύματι, Παναγιά μου …

(Ο Στέφανος σηκώνεται από τον καναπέ και πλησιάζει τον πατέρα του).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Σου φαίνεται περίεργο, μια μέρα, πατέρα, να
γίνουμε κι εμείς σαν κι αυτο ύς; Φτωχοί στο
Πνεύμα και εξαθλιωμένοι στο σώμα;

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Ναι. Πολύ περίεργο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Γιατί το λες αυτό πατέρα; Ο επίγειος
παράδεισός μας είναι πολύ πλαστός. Αρκούν
μονάχα λίγα …

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

(Διακόπτοντας τον Στέφανο, με οργή) Πλαστός!
Πλαστά είναι τα σπίτια που σας ετοίμασα;
Πλαστές είναι οι σπουδές σας, που τις
ακριβοπλήρωσα; Πλαστή είναι η περιουσία που
έχεις εσύ και τα αδέλφια σου; Πλαστές είναι οι
δουλειές που σας βρήκα; Πλαστό είναι το όνομα
και η καταγωγή της οικογενείας σας, που θα
είναι, πάντα, διαβατήριο για σας; Όλα αυτά
είναι πλαστά, κατά τη γνώμη σου;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Ναι …

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Ναι;;;; Και γιατί παρακαλώ; Μου το εξηγείς και
μένα να το μάθω;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Γιατί σου δόθηκαν, πατέρα … Σου δόθηκαν …

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Μου δόθηκαν;;;; Κάνεις λάθος! Ήταν και θα
είναι δικά μου αποκτήματα! Τίποτα δεν μου
δόθηκε! Μόνος μου τα απέκτησα, με κόπο,
ιδρώτα και αίμα!
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Και ό,τι μας δίδεται, έχει ημερομηνία λήξεως
κάποια μέρα … Πρέπει να το περιμένουμε και
να το δεχτούμε καρτερικά …

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Σήμερα είναι αυτοί … Αύριο, θα είμαστε εμείς,
πατέρα …

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

(Με εμφανή αμηχανία) Θάνο … Δεν βλέπω να
μιλάς … Εσύ τι λες για όλα αυτά; Συμφωνείς
και συ με τον αδελφό σου και την Σουλτάνα;

ΘΑΝΟΣ:

(Χαμογελώντας) Εγώ λέω ν’ ανέβω στο δωμάτιό
μου και να το χαρώ, όσο ακόμα μου ανήκει και
είναι δικό μου, πατέρα! Πολύ βαριά η συζήτησή
σας και το Πνεύμα μου δεν την σηκώνει!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Θα ‘ρθώ και εγώ, αγοράκι μου, σε λίγο!
(Κλείνοντας το μάτι της συνωμοτικά στον Θάνο)
Άφησα στη μέση μια δουλειά και πρέπει να την
τελειώσω!

(Ακούγεται, ξαφνικά, ένας γδούπος από αντικείμενο που έπεσε, στο πάνω
πάτωμα).
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

(Έκπληκτος) Τι ήταν αυτό; Τ’ ακούσατε; Είναι
κάποιος επάνω; Νόμιζα πως δεν έχει έρθει
ακόμη η μητέρα σας. Πάνω είναι; (Με ειρωνεία)
Συνήλθε από το πρωί ή ακόμη εκτονώνει την
παραφορά της, εκτοξεύοντας αντικείμενα στο
πάτωμα;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Τρέμοντας απ’ την ταραχή της) Δεν επέστρεψε
ακόμη, Κύριέ μου! Είναι σε σύσκεψη με τη
Δημαρχίνα μας! Ποιος ξέρει, τι μπορεί να ήταν;
Κανένα μπιμπελό, ίσως, πο υ δεν το είχα βάλει
καλά στη θέση του, ενώ ξεσκόνιζα τα δωμάτια!
Θα πάω να δω αμέσως! Μην ανησυχείτε, Κύριέ
μου! Συμβαίνουν κι αυτά! Θα έπεσε κάτω! Θα
το σηκώσω! Θα το ξεσκο νίσω και θα το βάλω,
ξανά, στη θεσούλα του! Να σπάσει,
αποκλείεται! Είναι τόσο παχιά τα χαλιά μας,
που δεν αφήνουν αυτά τα πραγματάκια να
γίνουν χίλια κομμάτια! Πάω, αμέσως, επάνω,
Κύριε μου! Πάω να δω, τι έπεσε και να το
σηκώσω! Εσείς, μην ταράζεστε καθόλου!
Καθόλου μην ταράζεστε! (Πριν προλάβει να
μετακινηθεί, ακούγεται και δεύτερος γδούπος. Η
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Σουλτάνα και τα δυο αγόρια, κοιτάζονται στα
μάτια, ταραγμένοι)
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

Μα … Τι γίνεται, επιτέλους, εκεί πάνω; Δεν
μπορεί να έπεσε και άλλο μπιμπελό! Τι, στην
ευχή! Σεισμός γίνεται;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μην ταράζεστε, Κύριέ μου! Δεν είναι τίποτα!
Συμβαίνουν αυτά! Μπορεί να έπεσε κάτω η
σκούπα! Η απρόσεχτη! Δεν την είχα στηρίξει
καλά στον τοίχο! … Αχ! Καμιά φορά, χτυπάει
το τηλέφωνο και, μέχρι να τρέξω να το πάρω,
ξεχνώ που άφησα αυτά που κρατούσα στα χέρια
μου! … (Με, προσποιητά, εύθυμη διάθεση) Είμαι
και μιας κάποιας ηλικία, πλέον! Πρέπει να με
συγχωράτε, Κύριέ μου! Πενήντα ετών έγινα, η
καψερή! Δεν είμαι και στην πρώτη μου νιότη!
… Ε! Άμα μπει ο άνθρωπος στα πενήντα, είναι
σαν το σύκο που παραωρίμασε και έπεσε στο
χώμα! Γλυκό, μεν … Αλλά αρχίζει και σαπίζει!
… Αχ! Όταν ήμουν κοπελίτσα, νόμιζα, η
αφελής, ότι ποτέ δεν θα γεράσω! Και μου ‘λεγε
ο συγχωρεμένος: ΄΄Σουλτάνα μου, ως πότε το
κορμί σου το φιδίσιο θα ζεσταίνει το σεντόνι
μου;΄΄ Αχ, καμιά φορά σκέφτομαι – και έτσι
παρηγοριέμαι, δηλαδή, τα βράδια που θυμάμαι
τον συγχωρεμένο και τον κλαίω – καλά που
πέθανε νωρίς και δεν πρόφτασε να με δει, ο
πικραμένος …

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΡΑΖΗΣ:

(Διακόπτοντας την θυμωμένα) Καλά! Καλά,
Σουλτάνα! Εντάξει! Απλά, να προσέχεις άλλη
φορά! Μπορεί να πέσει κάτω κάτι πολύ πιο
σημαντικό … από ένα μπιμπελό!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Ταραγμένα) Ναι, Κύριέ μου! Έχετε δίκιο! Άλλη
φορά θα προσέχω! Όντως! Μπορεί να πέσει
κάτω κάτι πολύ πιο σημαντικό … από ένα
μπιμπελό! (Πιάνοντας το κεφάλι της, με
απόγνωση και μονολογώντας) Παναγιά μου!
Βάλε το γλυκό σου το χεράκι! … Βάλε το γλυκό
σου το χεράκι και βόηθα με! ….
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Είναι σαββατόβραδο. Η Σουλτάνα με τον Εσχετέ κάθονται, χωρίς
προφυλάξεις, και μιλάνε μόνοι τους στο σαλόνι της οικίας Ραζή. Η Κυρία και ο
Κύριος έχουν βγει έξω για να διασκεδάσουν.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Κακόμοιρε και συ! Το φως του ήλιο υ δεν σ’ έχει δει
εδώ και τρεις εβδομάδες, από τότε που σαν φάντης
μπαστούνι εμφανίστηκες μπροστά μου, με τη γυναίκα
σου και τις κόρες σου! Τι να σε κάνω! Μπορώ να κάνω
και τίποτε άλλο απ’ το να σας κρύβω, σαν τους
ρακοπόντικες, για να μην σας ανακαλύψουν ο Κύριος
και η Κυρά μου; Να ‘τανε δικό μου το σπίτι, να σας το
παραχωρήσω! Αλλά, είπαμε … Πουλί μονάχο είμαι και
εγώ, όπως και εσείς. Πουλί μονάχο … Και ο άνεμος
που φύσηξε στη γη, πουλιά τρομάζει στα ψηλά και
δέντρα ξεριζώνει! …

ΕΣΧΕΤΕ:

Ποιος άνεμος, Κυρά Σουλτάνα;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ο άνεμος του ερχομού σας …

ΕΣΧΕΤΕ:

Φέραμε αέρα, εντό στο σπίτι, Κυρά Σουλτάνα;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μόνο αέρα, βρε, φέρατε; Ανεμοστρόβιλο κανονικό
φέρατε! Άνω-κάτω γίνανε οι ζωές μας! Από κείνη τη
μέρα, το μυαλό μου κοντεύω να χάσω! Άσε για το ν
ύπνο! Αυτό ν τον έχω χάσει ούτως ή άλλως! Ξυπνάω,
μέσα στη νύχτα, και τρέμω, μην το ξημέρωμα με βρει
πεταμένη σε καμιά γωνιά του δρόμου, παρέα με τις
γάτες και τους σκύλους της γειτονιάς! Όπως τα
αδέσποτα που τα παράτησαν στο έλεός το ςυ τα
αφεντικά τους και γυροφέρνουν στα σοκάκια, σαν
σουρτούκες!

ΕΣΧΕΤΕ:

Φοβάται το Κυρά τ’ αφεντικά του;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Εσύ τι λες, μωρέ, Εσχετέ; Είναι να μην φοβάμαι; Είναι
εποχή, πλέον, για καλοσύνες; Ποιον να βοηθήσεις, βρε,
και τον μπελά σου να μην βρεις; Εδώ, κουνούπι πας, γι’
αρχή, να λευτερώσεις, και αυτό το αίμα σου το πίνει,
σαν κρασί!
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ΕΣΧΕΤΕ:

Εγώ, τον φόβο ντεν ένιωσα Κυρά. Αεροπλάνο σαν
πετούσε … Μικρά όλα φαίνονταν … Και γκο γελούσα
…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Γελούσες, γιατί ήσουνα ψηλά! Τώρα, όμως, που έπεσες
στα χαμηλά, δεν σου ‘μεινε και σένα, κακομοίρη μου,
χαμόγελο, για, δάκρυ!

ΕΣΧΕΤΕ:

Πάλι να πετάξει, Κυρά, θέλει Εσχετέ! Να γελάσει! Να
γελάσει!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ! Ο άνθρωπος, τελικά, ή αέρα στα πανιά του θέλει ή
φτερά στα όνειρά του!

ΕΣΧΕΤΕ:

Εσύ, Κυρά Σουλτάνα; …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τι, ΄΄εγώ΄΄, βρε Εσχετέ; … (Μικρή σιωπή) Τι όνειρα να
κάνει μια Σουλτάνα; … Για τις Σουλτάνες, αυτού του
κόσμου, όνειρο θα ήτανε να ζούσε ο άντρας της και να
είχε ένα παιδί μαζί του …

ΕΣΧΕΤΕ:

Ντεν ζει ο άντρας σου, Κυρά;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Όχι … Πέθανε, πριν από πολλά χρόνια …

ΕΣΧΕΤΕ:

Παιδί; Ντεν έχεις παιδί;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Έχω … Τα παιδιά της Κυράς μου … Και τώρα … Τα
δικά σου, Εσχετέ …

ΕΣΧΕΤΕ:

Ω! Κυρά Σουλτάνα! (Της πιάνει, ευλαβικά, τα χέρια)
Αυτός που αγκαπάει, παιδιά του όλος ο κόσμος! …
Όλος ο κόσμος!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Έχεις δίκιο, Εσχετέ μου … Γι’ αυτόν που αγαπάει,
παιδιά του είναι όλος ο κόσμος …

ΕΣΧΕΤΕ:

Εσύ, Κυρά … Αγκαπάς τους ανθρώπους … Είσαι
άνθρωπος …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Χαμηλώνει το βλέμμα για να κρύψει τη συγκίνησή της)
Έτσι μου έλεγε, πάντα, και ο συγχωρεμένος:
΄΄Σουλτάνα μου, τα μάτια σου να είχαν όλοι οι άνθρωποι
και τη γλυκιά φωνή σου΄΄…

ΕΣΧΕΤΕ:

(Συγκινημένος) Ντεν θέλω να πάω πίσω, Κυρά … Ντεν
θέλω …
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Συγκινημένη) Δεν θα πας, Εσχετέ μου. Δεν θα πας. Δεν
θα σ’ αφήσω εγώ να πας … (Γέρνει το κεφάλι του και
φιλάει τα χέρια της)

ΕΣΧΕΤΕ:

Σπίτι, εντό, μεγκάλο είναι, Κυρά Σουλτάνα! Ζεστό
είναι! Έχει φως! Φως! Γιατί να μην μείνουμε εντό;
Τραπέζι αδειανό … Σαλόνι αδειανό … Μετά, θα
γέμιζε! Φωνές παντού! Παντού! Γιατί ντεν θέλουν
φωνές; Γιατί ντεν θέλουν ανθρώπους; Άνθρωποι
είμαστε, Κυρά Σουλτάνα! … Άνθρωποι! … Εγκό
πετούσα αεροπλάνα … Γελούσα ψηλά … ουρανό …
Γελούσα, Κυρά Σουλτάνα … Γελούσα … Γελούσα
ψηλά … ουρανό … (Βάζει το κεφάλι του μέσα στα χέρια
του και κλαίει, σαν παιδί, με αναφιλητά)

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Προσπαθεί να τον παρηγορήσει, αγκαλιάζοντάς τον)
Βρε, Εσχετέ! Εσχετέ μου! Κλαίς; Μην κλαις, ψυχή
μου! Αχού! Καλέ! Κοίτα που μου στεναχωρέθηκε! Βρε,
Εσχετέ μου! Βγάζεις άκρη, βρε, με τους ανθρώπους;
Ξέρεις, ποτέ, τι θέλουν πραγματικά; Δεν θέλουν ο
Κύριος και η Κυρά! Ε! Καλά! Ας γελάσω! Και που δεν
θέλουν τώρα; Και τι έγινε! Μπορεί να θελήσουν μετά!
(Χαϊδεύοντάς τον, στοργικά, στην πλάτη) Μην κλαις,
Εσχετέ μου … Μην κλαις και μου σπαράζεις την
καρδιά … Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι, είναι γιατί έτσι
πρέπει να γίνει … Εμείς, όμως, πρέπει να έχουμε πίστη
… Πίστη, Εσχετέ μου … Πίστη για το καλό … Πίστη
για το σήμερα … Πίστη για το αύριο … Και να
θυμάσαι, πάντα, Εσχετέ μου, ότι εμείς οι άνθρωποι …
Και «αύριο» … Θα τα «λέμε» … (Μικρή σιωπή) ΄΄Τα
λέμε … Αύριο!΄΄ … Έτσι να λες, πάντα, ψυχή μου …
Έτσι να λες πάντα … Και να θυμάσαι τη Σουλτάνα που
γνώρισες …

ΕΣΧΕΤΕ:

(Σκουπίζοντας τα μάτια του απ’ τα δάκρυα) Ναι, Κυρά
μου, καλή … Έτσι θα λέω πάντα … Και θα σε θυμάμαι
… (Μικρή σιωπή. Της πιάνει τα χέρια) ΄΄Τα λέμε …
Αύριο΄΄ …

(Αγκαλιάζονται και κλαίνε μαζί, ενώ ο Πέτρος, ο Στέφανος και ο Θάνος εμφανίζονται
να στέκονται, στις σκάλες, με βλέμμα αποφασιστικό και θαρραλέο, και να τους
κοιτάζουν από ψηλά)
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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Είναι χαράματα. Ξημερώνει Κυριακή. Όλη η οικογένεια κοιμάται. Ξαφνικά,
ακούγονται δυνατοί χτύποι στην εξώπορτα της οικίας Ραζή. Κάποια αντρική φωνή
εκλιπαρεί να του ανοίξουν. Έντρομη, η Σουλτάνα, με τη νυχτικιά της, κατεβαίνει τις
σκάλες. Αρχικά, διστάζει να ανταποκριθεί στο αίτημα του ξένου άντρα. Έπειτα από
λίγο, όμως, ανοίγει την πόρτα, φοβισμένη.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Ανοίξτε, σας παρακαλώ! Ανοίξτε! Δεν μ’ ακούτε που
σας φωνάζω; Είναι ανάγκη! Ανοίξτε! Ανοίξτε!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Αχ, Παναγιά μου! Ποιος να ‘ναι πάλι,
μέσα στα άγρια χαράματα; Τι να κάνω, Χριστούλη μου!
Ν’ ανοίξω ή όχι; Τέτοιες φωνές! …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Ανοίξτε, σας παρακαλώ! Ανοίξτε! Είναι ανάγκη!
Ανοίξτε σας λέω!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Είναι ανάγκη λέει! Κάποιος έχει την ανάγκη μας! Δεν
μπορώ να τον αφήσω έτσι να σκούζει, σαν λαβωμένο
ζώο έξω από την πόρτα μας! Θ’ ανοίξω, Παναγιά μου!
Θ’ ανοίξω και όπου βγει! (Σταυροκοπείται και ανοίγει
την πόρτα. Στο σαλόνι μπαίνει ένας νεαρός)

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Κοιτάζει τη Σουλτάνα, δειλά και σαστισμένα) Σας
ευχαριστώ που μου ανοίξατε, Κυρία … Σας ευχαριστώ
πολύ …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Εμφανώς ταραγμένη) Μα! … Εσύ έχεις τα χάλια σου,
παλικάρι μου! …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Στον ίδιο σαστισμένο τόνο) Είναι επειδή έπεσα κάτω
και χτύπησα … Τόσα δακρυγόνα … Σου καίνε το
λαρύγγι και λιώνουν τα πνευμόνια σου … Κάποια
στιγμή … λιποθύμησα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Σε κυνηγάνε; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αστυνομικοί; …
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ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αναρ … Αναρχικός είσαι; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Μη φοβ! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Φοβάμαι! (Μικρή σιωπή) Η αλήθεια είναι πως …
φοβάμαι …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Δεν θα σας κάνω κακό … Απλά, θέλω να με κρατήσετε
εδώ … Μέχρι … (Μικρή σιωπή) Να περάσει η μπόρα
…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Η μπόρα; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Την κοιτάζει έντονα στα μάτια) …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μα … Δεν βρέχει έξω …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Όλες οι μπόρες έρχονται και ξανάρχονται …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Πώς σε λένε; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Κορνήλιο …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Κορνήλιο; … Παράξενο όνομα …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Ναι …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Δεν μπορείς να μείνεις, για πολύ, εδώ … Ο Κύριος και
η Κυρά μου θα ξυπνήσουν και …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Διακόπτοντάς την απότομα) Είμαι φοιτητής! …
Σπουδάζω στη φιλοσοφική! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Φιλοσοφική; … Τι τα θέλεις, τότε, παλικάρι μου, και
μπλέκεις με διαβόλους και τριβόλους; … Μια χαρά,
παιδί είσαι! … Να σε κυνηγούνε μέσα στη νύχτα οι
αστυνομικοί! …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Δεν με κυνήγησαν οι αστυνομικοί …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τι; … Δεν σε κυνήγησαν; … Μα … Τότε; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Έτσι πρέπει να φανεί …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Έτσι πρέπει να φανεί; … Δεν καταλαβαίνω τι μου λες
…

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Την κοιτάζει φοβισμένα) …
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Οι γονείς σου; … Έχεις γονείς; Το ξέρουν;

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Το ξέρουν … Αλλά … Δεν τους πολύ νοιάζει …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τι θέλεις από μέν; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Διακόπτοντάς την και πάλι) Να με κρατήσετε, μέχρι να
περάσει η μπόρα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μακάρι να μπορούσα να σε κρατήσω …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Αν δεν με κρατήσετε … Δεν έχω άλλη εναλλακτική
λύση … (Μικρή σιωπή) Θα πρέπει να αυτοκτονήσω …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Παναγιά μου! Τι είναι αυτά που λες, παλικάρι μου!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Αυτό πρέπει να κάνω … Δεν μου απομένει τίποτε άλλο
…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ! Τι είναι αυτά που μου συμβαίνουν τον τελευταίο
καιρό, Θεούλη μου! … Μια οι Αλβανοί … Τώρα …
Εσύ … Πολύ με δοκιμάζεις, Παναγιά μου! Πο λύ με
δοκιμάζεις! …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Κρατήστε με … Σας εκλιπαρώ …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Πού να σε βάλω; Μου λες; Σε λίγο, θα ξυπνήσουν και
τα αφεντικά μου! Μωρέ, καλό τέλος δεν θα ‘χω γω εδώ
μέσα! Να το δεις! Δεν θα ‘χω!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Στο δωμάτιό σας … Σας εκλιπαρώ …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Στο δωμάτιό μου! Ποιο δωμάτιό μου; Σάμπως έχω! Και
απ’ ό,τι φαίνεται … Σε λίγο … Ούτε και σπίτι δε θα ‘χω
να πλαγιάζω το κορμί μου! … Στους πέντε δρόμους θα
βρεθώ, πεταμένη! … Μ’ αυτά που κάνω! …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Σας εκλιπαρώ … Στο όνομα του παιδιού σας …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Θλιμμένα) Δεν έχω παιδί …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Πέστε ότι είχατε …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

…

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Πέστε ότι είμαι εγώ … το παιδί σας …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Τον κοιτάζει συγκινημένη) …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Σας παρακαλώ …
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ, παλικάρι μου! … Να ‘ξερες τι μου λες τώρα! … Να
‘ξερες τι μου ζητάς και συ! Να ‘ξερες!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Σας ζητάω … Να με δεχτείτε στο σπίτι σας …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Στο σπίτι μου; … Μακάρι να ήταν σπίτι μου … Δεν
έχω σπίτι, αγόρι μου … Ποτέ δεν είχα δικό μου σπίτι …
Μια ζωή, σε ξένο σπίτι μένω … από τότε που πέθανε ο
άντρας μου …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Σπίτι μας είναι καθετί που εξημερώσαμε … Κι όταν
εξημερώνουμε κάτι … Έχουμε την ευθύνη του … για
πάντα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Όταν εξημερώνουμε κάτι … Έχουμε την ευθύνη το υ
για πάντα …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Πρώτη φορά, ακούω αυτά τα λόγ …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Διακόπτοντάς την απότομα) Εξημερώστε με! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τι; … (Μικρή σιωπή) Πώς; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Την κοιτάζει έντονα στα μάτια)…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Με ποιον τρόπο; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Το ίδιο έντονο βλέμμα) … Εξημερώστε με! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Αλληλοκοιτάζονται) … Εντάξει! Εντάξει! (Μικρή
σιωπή) Ο Θεός να βάλει το χέρι του και όλοι οι δώδεκα
απόστολοι μαζί!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Της πιάνει τα χέρια, χαρούμενος) Σας είμαι ευγνώμων,
Κυρία! Σας είμαι ευγνώμων!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Σουλτάνα να με λες, αγόρι μου! Σουλτάνα είναι το
όνομά μου! … (Μικρή σιωπή) Μια που θα μένουμε και
στο ίδιο σπίτι … Μέχρι να περάσει η μπόρα δηλαδή …
Αχ! Το λέω, η καψερή, και δεν το πιστεύω ακόμα! Τι
ήταν και αυτό πάλι!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Χαμογελαστά) Εντάξει, Κυρά Σουλτάνα! Έτσι θα σας
λέω!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Έλα λοιπόν … Έλα μαζί μου … Αλλά σιγά! … Σιγά να
μην μας ακούσουν ο Κύριος και η Κυρά μου! … Σαν τα
ποντίκια που χορεύουν, όταν λείπουν οι γάτες πρέπει να
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είμαστε, από δω και μπρος! Σαν τα ποντίκια! …
Κατάλαβες; … Σσσσσς! … Αχ, Παναγιά μου! Οι
Ντερετζέδες θα έχουν και άλλη παρέα από σήμερα στο
δωμάτιο! … Έλα … Πάμε, σιγά-σιγά, ν’ ανεβούμε τις
σκάλες … Σσσσσς! … Έτσι … Έτσι … Σιγά … Σιγά …
(Πιάνει τον Κορνήλιο, που της χαμογελάει γλυκά, από το
μπράτσο, και ανεβαίνουν, ένα-ένα τα σκαλιά, για να τον
οδηγήσει στο δωμάτιό της, όπου κοιμάται η οικογένεια
των Αλβανών).
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Έχει ξημερώσει, πλέον, Κυριακή. Η Κυρία Ραζή ετοιμάζει το πρωινό της
οικογένειάς της, μαζί με τη Σουλτάνα.

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Παράξενα όνειρα
Σουλτάνα.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Γιατί, Κυρά μου; Σε στεναχωράει κάτι;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Πολλά με στεναχωρούν, Σουλτάνα. Πολλά.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ό,τι μας στεναχωράει, Κυρά μου, σημαίνει ότι δεν μας
αξίζει. Διώξ’ το μακριά σου!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Με κλειστά μάτια, αναστενάζοντας) Μακάρι, Σουλτάνα,
να μπορούσα να έκλεινα τα μάτια μου και να έφευγαν
όλα μακριά μου … Μακάρι … Αλλά δεν γίνεται αυτό
πάντα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Γίνεται, Κυρά μου! Γίνεται! Γιατί να μην γίνεται; Από
σένα εξαρτάται! Κάνε αυτό που σου λέει η Σουλτάνα,
που σ’ αγαπάει πολύ, και θα δεις! Όλα θα γίνουν
καλύτερα … Και εσύ θ’ ανασάνεις, Κυρά μου!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Βάζει το σερβίτσιο πάνω στο τραπέζι) …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τα παιδιά; … Αυτά σε απασχολούν, Κυρά Μαρία;

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ο Κύριος; …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μήπως βλέπεις εμένα, Κυρά μου, στον ύπνο σου; …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Χαμογελώντας μελαγχολικά)
Σουλτάνα, στον ύπνο μου …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αλλά; … Ποιον; …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Εκείνον τον Αλβανό με την οικογένειά του …
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εσένα,
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Πέφτουν, από τα χέρια της, τα μαχαιροπήρουνα) Τι;;;;
(Σκύβει να τα μαζέψει, ταραγμένη).

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Από κείνη τη μέρα που τον είδα να στέκεται, εδώ, στο
σαλόνι, μαζί με τη γυναίκα του και τις κόρες του … Δεν
λέει να βγει απ’ το μυαλό μου … Ειδικά, εκείνα τα
κορίτσια … Είναι σαν να τα βλέπω, διαρκώς, μπροστά
μου …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Παναγιά μου! Τι ’ναι αυτά που ακούω, Κυρά μου! …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Νιώθω ότι …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ότι …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Η ζωή μου είναι ψεύτικη, Σουλτάνα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ψεύτικη; … Όχι, Κυρά μου! Όχι! Μην το ξαναπείς
αυτό! Εσύ, ποτέ, δεν ήσουν ψεύτικη!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Χαϊδεύει την πλάτη της Σουλτάνας φιλικά) Αχ, καλή
μου Σουλτάνα … Την αλήθεια σου να είχαμε όλοι μας
…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Εγώ δεν έχω καμιά αλήθεια, Κυρά μου! Η μόνη μου
αλήθεια είσαι εσύ, ο Κύριος και τα παιδιά!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Αναστενάζοντας) Έχεις πολλές αλήθειες, Σουλτάνα …
Πολλές αλήθειες …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

…

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τα μάτια εκείνων των κοριτσιών … Έτσι όπως με
κοιτούσαν … Σβετλάνα και Μάρκοβα, αν θυμάμαι
καλά, ήταν τα ονόματά τους …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ναι! Σβετλάνα και Μάρκοβα!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τόσο άφθαρτο βλέμμα … Ήθελα να χαμηλώσω τα
μάτια μου στα μάτια τους …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μα … Τι ‘ναι αυτά που λες, Κυρά μου; Εσύ! Να
χαμηλώσεις το βλέμμα σου, μπροστά σε δύο
κοριτσόπουλα!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Κι όμως … Έτσι αισθάνθηκα, Σουλτάνα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ω, Κυρά μου! Γιατί;
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ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Η αγάπη δεν εξαντλείται, Σουλτάνα ... Μπορείς να
δώσεις … Και πάλι περισσεύει …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας χαμηλόφωνα, για να μην την ακούσει η
Κυρία Ραζή) Αχ, Παναγιά μου! Τι να κάνω; Πέσ’ μου!
Να της τα πω όλα και να ξαλαφρώσω ή να τα πνίγω
μέσα μου μέχρι να σκάσω; … Αχ! Θα μου φύγει το
μυαλό!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σου φαίνεται παράξενο που νιώθω έτσι, Σουλτάνα; …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τα αισθήματα του καθενός, είναι ο μικρός θησαυρός
του. Τίποτα δεν μου φαίνεται παράξενο, Κυρά μου.
Απλά … Αναρωτιέμαι … Γιατί το μυαλό σου
τριγυρνάει τόσο σ’ εκείνους τους ξένους … Πάει αυτό
πια … Πέρασε … Έφυγαν …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν έφυγαν, Σουλτάνα … Είναι εδώ …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Κοιτάζει τρομαγμένη την Κυρία Ραζή) Δεν έφυγαν;;;;
Μα! Πως! … Τι λες, τώρα, Κυρά Μαρία! … Αφού εγώ
τους έδιωξα! … Όπως μου είχες προστάξει! … Εκείνη
τη μέρα! …

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Όχι … Δεν έφυγαν … Είναι εδώ … Στο σπίτι …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Κυρά μου! … Τι είναι αυτά που μου λες σήμερα! Με
τρομάζεις! Δεν έχουμε στο σπίτι μας ξένους!

ΜΑΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Άκου που σου λέω, Σουλτάνα … Είναι εδώ … (Μικρή
σιωπή) Στο σπίτι μας … Τους ακούω … Οι φωνές τους
είναι μέσα στ’ αυτιά μου … Κάθε μέρα … Τους ακούω
… Και κάθε μέρα … Τους νιώθω όλο και πιο κοντά
μου … Όλο και πιο κοντά μου …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ω, Κυρά μου! (Πέφτει στην αγκαλιά της Κυρίας Ραζή
και της σφίγγει τα δυο χέρια) Θα πετάξουμε ψηλά μια
μέρα! … Θα πετάξουμε πολύ ψηλά, Κυρά μου! Θα το
δεις! Να ‘σαι σίγουρη γι’ αυτό! … Ψηλά! … Πολύ
ψηλά! … Στον ουρανό! … Στον ουρανό, Κυρά μου! …

(Η Σουλτάνα αποχωρεί, κλαίγοντας από συγκίνηση. Ξαφνικά, ακούγονται
χτύποι στην εξώπορτα. Ανοίγει η Κυρία Ραζή. Στο σαλόνι μπαίνει η Κοινωνική
Λειτουργός του Δήμου ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, Ασημίνα Μπαλατσούδη-Τσακμακτσόγλου.
Φαίνεται πολύ αναστατωμένη).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Καλημέρα, Μαρία μου …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Έκπληκτη) Ασημίνα! …

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Συγγνώμη για το ακατάλληλο της ώρας, αλλά
μου είπανε ότι μπορεί να βρίσκεται εδώ … Σε
σας … Στο σπίτι σας …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ποιος; Μα .. Εσύ … Δείχνεις πολύ ταραγμένη,
Ασημίνα! … Τι συμβαίνει; …

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Έτοιμη να ξεσπάσει σε κλάματα) Ο γιος μου από
χθες, δεν επέστρεψε στο σπίτι … Κοντεύουμε
να τρελαθούμε και εγώ και ο άντρας μου!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ο γιος σας! Παναγιά μου! Τι να έπαθε το παιδί!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Βγάζει ένα μαντήλι και αρχίζει να σκουπίζει τα
δάκρυά της) Δεν ξέρω … Δεν ξέρω, Μαρία μου
…

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Έλα, Ασημίνα μου! Έλα να καθίσουμε εδώ!
Έλα, μην κλαις! Θα βρεθεί μια άκρη! Θα τον
βρούμε!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Ήταν πολύ καλό παιδί ο Κορνήλιός μου, Μαρία
μου … Πολύ καλό παιδί … Δεν ξέρω τι έπαθε
ξαφνικά … Τον πήγα και στον άντρα σου, να
τον δει … Μου είπε ότι δεν συντρέχουν λόγοι
ανησυχίας … Όμως … Να …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ας μην πάει, αμέσως, ο νους μας στο κακό!
Μπορεί να ξενύχτησε το παιδί με καμιά παρέα!
Μπορεί να έρθει σε λιγάκι! Είναι νωρίς ακόμα
…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Μου είπανε ότι τον είδανε να τριγυρνάει έξω
από το σπίτι σας τα χαράματα …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν τον ξέρω τον γιο σο υ, βρε Ασημίνα μου ..
Αλλά … και πάλι … Πώς να το δω το παιδί;
Έριχνα κάτι ύπνους! … Τρικούβερτους!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Αχ, Μαρία μου! Τι να κάνω! Τι να κάνω! Είμαι
σε απόγνωση!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ηρέμησε Ασημίνα μου! Ηρέμησε! Θα
καλέσουμε την αστυνομία! Θα αναφέρουμε το
περιστατικό!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Φωνάζοντας δυνατά) Την αστυνομία;;;; Μαρία
μου τρελάθηκες;;;; Θέλεις η οικογένεια μου να
γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τα κρίματα των
κατοίκων του Δήμου ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄;;;;;;;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τι; … Μα …

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Αποκλείεται! Ούτε να το σκέφτεσαι! Κάτι
τέτοιο θα ήτανε βούτυρο στο ψωμί της
Δημαρχίνας μας! (Μικρή παύση) Η Κυρία
Ντιλιάνα Πατσαούρα-Μαγκούφη! Κυρία να την
κάνει ο Θεός! Αλλά κι οι άλλοι στο Δήμο! Δεν
πάνε παρακάτω! Τα ίδια σκατά είναι και κείνοι!
Όχι, Μαρία μου! Τέτοια χαρά δεν πρόκειται να
τους
δώσω! Ο γιος
της
Ασημίνας
Μπαλατσούδη-Τσακμακτσόγλου,
της
Κοινωνικής Λειτουργού, να εξαφανιστεί από το
σπίτι του! Δεν θα γίνω το ρεντίκολο του Δήμου
΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, Μαρία μου! Ξέχασέ το!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Η Ντιλιάνα Πατσαούρα-Μαγκούφη είναι η
καλύτερη Δήμαρχος που πέρασε από το Δήμο
΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄! Θα έπρεπε να την
εμπιστεύεσαι!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Αλήθεια;;;;; Δεν το ‘ξερα! Μήπως πρέπει να
υποκλιθώ και μπροστά της, επειδή ροκανίζει τα
οικονομικά του Δήμου μας;;;;;; Τα λεφτά μας
!!!!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Η Ντιλιάνα είναι ενάρετη!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Ναι;;;;;; Μωρέ τι μας λες! Από πότε η αρετή
έχει δυο ποδάρια ανοιχτά σε Αλβανού το
πείσμα;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ωωωωω!!! Ντροπή σου Ασημίνα! Ντροπή σο υ
να λες τέτοια πράγματα για την Πατσαούρα!
Και, μάλιστα, μπροστά μο υ! Στο σπίτι μου! Η
Ντιλιάνα Πατσαούρα-Μαγκούφη είναι φίλη
μου!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Μωρέ, πατσαβούρα και μαγκούφα είναι η φίλη
σου! Να την χαίρεσαι!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Μου απαγορεύεις;;;;; Καλά, λοιπόν! Γι’ αυτό
και εγώ σε προειδοποιώ! Εκείνη, ο Αλβανός της
την ΄΄περιποιείται΄΄ εξαιρετικά! Εσένα πρόσεχε
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να μην σε βιάσει καμιά μέρα απ’ τις πολλές
΄΄φιλίες΄΄ που έχεις μαζί της!
ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ωωωωωω!!!! …. Α!!!!! Για σε παρακαλώ!!!!
Δεν σου επιτρέπω!!! Ήρθες στο σπίτι μου,
πρωινιάτικα, για να με κατηγορήσεις και να με
συκοφαντήσεις με βρομόλογα;;;;; Να φύγεις
αυτή τη στιγμή! Και να μην ξαναπατήσεις στο
σπίτι μου! … Αχάριστη!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Θα φύγω! Ούτως ή άλλως, το σπίτι σου δυσωδία
μού φέρνει! Μυρίζει Πατσαούρα! Φεύγω, πριν
ξεράσω!!!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Στο καλό και να μας γράφεις! Να χαίρεσαι τον
γιόκα σου! Τον ψυχ ….

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Ψυχάκιας είναι ο άντρας σου!!! Που προχωράει
στο δρόμο και παραμιλάει με τους τρελούς που
‘χει να κάνει όλη μέρα! Έχει και σένα να του τα
πρήζεις νυχθημερόν! Μπαΐλντησε ο άνθρωπος!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Φύγε!!! Έξω!!! Ο άντρας μου και τα παιδιά μου
μ’ αγαπάνε! Τον δικό σου τον άντρα να
κοιτάξεις!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Μωρέ, μ’ αυτά και με κείνα, μόνη σου θα
μείνεις στη ζωή!! Σαν το ζώο θα ψοφήσεις
καμιά μέρα! Τρία παιδιά έχεις, και ούτε ένα δεν
θα γυρίσει να σε κοιτάξει! Τόσο στρυφνή και
ξινή που είσαι!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Και εσύ τόσο υστερική! Όλος ο Δήμος
΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄ ξέρει τι καπνό φουμάρεις!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Υστερική είσαι εσύ! Εγώ είμαι Κοινωνική
Λειτουργός!!! Δεν ντρέπομαι γι’ αυτό! Εσύ, τι
είσαι και του λόγου σου; Μια αργόσχολη που
φοράει τουαλέτες μονάχα, σαν Μαρία
Αντουανέτα και φωτογραφίζεται δίπλα στην
Ντιλιάνα! Την Κυρία Πατσαβούρα!!!!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Έξωωωωωω!!!!

(Η Ασημίνα φεύγει εξοργισμένη από το σπίτι της Κυρίας Ραζή. Η Σουλτάνα
μπαίνει, ξανά, στη σκηνή, κρατώντας, στο χέρι της, ένα λουλούδι).
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αυτό το λουλουδάκι, Κυρά μου, είναι για σένα.
Ανθισμένα και μυρωδάτα να είναι τα υπόλοιπα
χρόνια της ζωής σου. Πολύ με συγκίνησες, πριν
από λίγο, μ’ αυτά που μου είπες …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Άσε με, βρε, Σουλτάνα! Άσε με! Που αν με
πιάσεις απ’ τη μύτη, θα σκάσω! Αυτό το φίδι το
κολοβό, με σύγχυσε πρωινιάτικα! Έφυγε λέει ο
γιος της από το σπίτι και τον ψάχνει. Ε! Πώς να
μην φύγει! Αντέχεται αυτό το ΄΄πράγμα΄΄ όλη
μέρα; Έσκασε το παιδί μ’ αυτή τη μέγαιρα που
του ‘λαχε για μάνα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Για ποια μιλάς, Κυρά μου καλή;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Γι’ αυτή την ξαναμωραμένη τη Κοινωνική
Λειτουργό του Δήμου μας! Την Ασημίνα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τη Μπαλατσούδη;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ναι! Τη Μπαλατσούδη-Τσακμακτσόγλου!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ, Παναγιά μου! Αυτή είναι τσακμάκι σκέτο!
Ήρθε αυτή εδώ; Σε σύγχυσε, Κυρά μου;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ναι! Την στριμμένη!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τι έπαθε ο γιόκας της;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Απ’ ό,τι φαίνεται, το παιδί της εξαφανίστηκε. Η
αλήθεια είναι πως ούτε καν ήξερα ότι έχει γιο!
Τέτοια μυστικοπαθής και αντικοινωνική που
είναι! Της είπα να πάρουμε την αστυνομία να το
αναφέρουμε, και αυτή η σκρόφα μου ‘βγαλε
γλώσσα και μ’ έβρισε και από πάνω!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Μην ταράζεσαι, Κυρά μου. Μεγάλη στεναχώρια
έχει και αυτή! Μεγάλο καημό έχει, η
κακομοίρα! Αχ, Παναγιά μου! Μακάρι να
βρεθεί το παιδί!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ναι … Φυσικά … Μακάρι να βρεθεί … Ποιος
το λέει … Αν θυμάμαι καλά, Κορνήλιο μο ύ
είπε πως τον λένε τον γιο της …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Πώωωωωωωως;;;;;;;;;; (Κρατιέται για να μην
πέσει κάτω).

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν παίρνω και όρκο δηλαδή … Άλλωστε,
ήμουν τόσο ταραγμένη!
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας από τον φόβο της) Μηδενί
συμφορά ο νειδίσης, κοινή γαρ η τύχη και το
μέλλον αόρατον! …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τι λες, βρε Σουλτάνα; Τι μουρμουρίζεις μοναχή
σου;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τίποτα, Κυρά μου! … Τίποτα! … Μια αρχαία
φράση που μας έμαθαν στο σχολειό! … Τη
μόνη που συγκράτησε το τζούφιο το μυαλό μου,
ύστερα από τόσα χρόνια που πέρασαν! …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν λέω! … Εντάξει … Και εγώ τη λυπάμαι, τη
δύστυχη … Και πιο πολύ, το καημένο το παιδί
της … Πού να βρίσκεται, άραγε, το παλικάρι;
… Να μπορούσαμε να ξέραμε …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας και πάλι ταραγμένη) Πού και να
‘ξερες, Κυρά μου! Πού και να ‘ξερες! Τρεις
πόρτες, μοναχά, μακρύτερα απ’ τη δική σου! …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Μα! Επιτέλους, βρε, Σουλτάνα! Τι λες και ξανά
λες μέσα στα δόντια σου;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τίποτα, Κυρά μου! Τίποτα! Άσε με μένα! Τα
δικά μου λέω! Μην με ξεσυνερίζεσαι, την
καψερή!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Απ’ την άλλη, βρε, Σουλτάνα, δεν σου φαίνεται
λιγάκι παράξενο να τριγυρνάει ο γιος της έξω
από το σπίτι μας;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Πώς το λες αυτό, Κυρά μου; Ξέρεις κάτι;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Η ίδια μού το είπε. Τον είδανε λέει να στέκεται
απέξω και να κοιτάει. Και γιατί έξω απ’ το σπίτι
μας; … Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό; …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Πολλά μού κάνουν εντύπωση αυτόν τον καιρό,
Κυρά Μαρία! Πολλά!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Λες να ήθελε να μας κάνει κανένα κακό ο γιος
της; Είναι ασθενής του Κυρίου.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ασθενής; … Δηλαδή … Είναι άρρωστο το
παιδί; …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Μάλλον … Απ’ ό,τι φαίνεται … Πρέπει να το
πω στον άντρα μου, μόλις κατέβει να πάρει το
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πρωινό του … Κυριακή, βλέπεις … Δεν
ξύπνησε ακόμη … Κοιμάται το πουλάκι μου!
ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ναι … Κυριακή … Μεγάλη να ‘ναι η χάρη της!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σουλτάνα; …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ναι, Κυρά μου.

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τα ξημερώματα, δεν
ακούστηκαν κάτι φωνές;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Όνειρο ήταν, Κυρά μο υ! Όνειρο! Μη δίνεις
σημασία! Θα σου έλεγα εγώ, αν συνέβαινε κάτι!
Αφού, ξέρεις … Η Σουλτάνα, λαγοκοιμάται τα
βράδια! Τ’ αυτί της καρφωμένο στην πόρτα το
έχει μια ζωή, τον κλέφτη τον δεινό για να
τσακώσει!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Είπα … Μήπως ήταν οι φωνές του γιου της …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Την κοιτάζει ταραγμένη) …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Αλλά … Αφού μου λες πως δεν άκουσες τίποτα
… Ε … Όνειρο θα είδα τότε … Τέλος πάντων!
…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ναι! Ναι, Κυρά μου! Όνειρο ήταν! Μη το
σκέφτεσαι άλλο!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Φαίνεται πως ο γιος της μοιάζει το ν Πέτρο …
Αντιδραστικός θα είναι! Για να φύγει από το
σπίτι του …!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ποιος να ξέρει! Πού το ξέρουμε το παιδί, για να
το πούμε μετά βεβαιότητας; (Μονολογώντας)
Θεούλη μου! Με τόσα ψέματα στη γη, η κόλαση
μού μένει!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ο εγωιστής … Ο αχάριστος … Ο ξεροκέφαλος
… Ο ψωροπερήφανος … Το παλιόπαιδο …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ, βρε, Κυρά μου! Μην αρχίζεις πάλι το ίδιο
το τροπάρι! Τρεις βδομάδες έχεις να το μιλήσεις
το παιδί! Δεν το λυπάσαι;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Καλά τον κάνω!
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(Στη σαλοτραπεζαρία μπαίνει, καλοντυμένος, ο Πέτρος. Κρατάει στα χέρια του
μια ανθοδέσμη. Δείχνει χαρούμενος)
ΠΕΤΡΟΣ:

Καλημέρα Σουλτάνα. Καλημέρα μαμά.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Καλώς το αγοράκι μας, το όμορφο!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Ψυχρά) Καλημέρα. (Κάνει να στρέψει αλλού το
κεφάλι της).

ΠΕΤΡΟΣ:

(Προς την Κυρία Ραζή) Αυτά είναι για σένα.

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Παίρνει την ανθοδέσμη και την κοιτάζει
έκπληκτη) Ευχαριστώ πολύ … Αλλά … Γιατί;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ, Κυρά Μαρία! Όλο λουλούδια παίρνεις
σήμερα, απ’ το πρωί!

ΠΕΤΡΟΣ:

Έτσι. Δεν μπορώ, δηλαδή, να σου προσφέρω
λουλούδια; Πρέπει, σώνε και καλά, να υπάρχει
κάποιος λόγος;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Όχι … Όχι, βέβαια … (Κοιτάζοντας τα
λουλούδια) Είναι πολύ όμορφα … Σ’ ευχαριστώ
…

ΠΕΤΡΟΣ:

Υπέροχα! Χαίρομαι που σου άρεσαν! (Πάει να
φύγει)

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Με κατεβασμένο το κεφάλι) Πέτρο …

ΠΕΤΡΟΣ:

Ναι …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Φεύγεις; …

ΠΕΤΡΟΣ:

Για έναν καφέ! Όχι τίποτα σπουδαίο!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Εγώ … Κυρά μου … Καλύτερα ν’ ανέβω επάνω
… Να συμμαζέψω και κανένα δωμάτιο … Όλα
ξέστρωτα είναι … (Αποχωρεί, κλείνοντας
συνωμοτικά το μάτι της στον Πέτρο. Εκείνος το
αντιλαμβάνεται και της χαμογελάει).

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Πέτρο …

ΠΕΤΡΟΣ:

Τι συμβαίνει, μητέρα;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Να … Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, πριν φύγεις
…
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ΠΕΤΡΟΣ:

Τι πράγμα;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Είμαι … Είμαι … (Μικρή σιωπή) πολύ
υστερική; …

ΠΕΤΡΟΣ:

… (Χαμηλώνει το βλέμμα του)

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Έχω αλλάξει πολύ, τον τελευταίο καιρό … Έτσι
δεν είναι; Αυτό δεν θέλεις να μου πεις;

ΠΕΤΡΟΣ:

...

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Αναστενάζοντας βαθιά) Έχω αλλάξει … Το
ξέρω …

ΠΕΤΡΟΣ:

…

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Το θέμα, όμως, είναι ότι … ότι …

ΠΕΤΡΟΣ:

…

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σ’ αγαπάω πολύ … Πάρα πολύ … (Χαμηλώνει
το βλέμμα της, για να μην δει ο Πέτρο ς τη
συγκίνησή της).

ΠΕΤΡΟΣ:

Γιατί μου τα λες, τώρα, αυτά;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Σκουπίζοντας τα μάτια της) Να … Έτσι μου
ήρθε … Πειράζει; …

ΠΕΤΡΟΣ:

(Την πλησιάζει, χαμογελώντας) Ξέρεις γιατί θα
είμαστε, μια ζωή, στα μαχαίρια, εσύ και εγώ;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Γιατί; …

ΠΕΤΡΟΣ:

Γιατί σ’ αγαπάω και εγώ όσο και συ … Πάρα
πολύ … (Η Κυρία Ραζή πέφτει στην αγκαλιά του
Πέτρου. Μένουν αγκαλιασμένοι για λίγα λεπτά).

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Χαϊδεύοντας το μάγουλο του Πέτρου) Σε
πόνεσα; …

ΠΕΤΡΟΣ:

Μην το σκέφτεσαι πια. Πάει … Πέρασε …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Τον φιλάει στο μάγουλο) Δεν ήθελα να σε
πονέσω … Στο υπόσχομαι … Δεν θα το
ξανακάνω …

ΠΕΤΡΟΣ:

Εντάξει … Εντάξει … Μην κλαις …
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ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Άντε … Πήγαινε τώρα … Να μην αργήσεις στο
ραντεβού σου … (Τον χτυπάει στην πλάτη)
Άντε! Άντε! Πήγαινε! Άσε με μένα! Γέρασα και
όλο κλαίω! Καλά να περάσεις! … Πήγαινε!
Πήγαινε! … (Ο Πέτρος τής δίνει ένα φιλί και
φεύγει, χαρούμενος. Στο σαλόνι ξαναμπαίνει η
Σουλτάνα).

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αχ! Ωραία! Συμμαζευτήκαμε λιγάκι! (Μικρή
σιωπή) Κυρά μου … Κλαις; … Γιατί; … Τι
έγινε; …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Σκουπίζει τα μάτια της μ’ ένα μαντήλι) Τίποτα
… Τίποτα, Σουλτάνα … Άσε με, σε παρακαλώ,
λιγάκι μόνη μου …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Όπως θέλεις, Κυρά μου καλή. Όπως θέλεις …
(Φεύγει, προβληματισμένη, απ’ το σαλόνι. Η
Κυρία Ραζή κάθεται και ξεφυλλίζει, συγκινημένη,
ένα άλμπουμ με φωτογραφίες. Ο Κορνήλιος την
κοιτάζει, ψηλά, από τις σκάλες. Για μια στιγμή,
διστάζει. Έπειτα, όμως, κατεβαίνει τα σκαλιά και
την πλησιάζει ).

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Καλημέρα σας Κυρία Ραζή …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Σαστισμένη) Καλημέρα …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Σας τρόμαξα; … Είμαι φίλος του γιου σας, του
Θάνου … Λέγομαι Αλέξης …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Χάρηκα, αγόρι μου … Αλλά … Πότε ήρθες; …
Δεν σε κατάλαβα …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Γυρίσαμε αργά το βράδυ, εχθές, με τον Θάνο …
Μου πρότεινε να κοιμηθώ στο δωμάτιό του …
Γι’ αυτό, δεν με είδατε …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ο Θάνος; … Κοιμάται ακόμα; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Ναι … Κοιμάται … Δεν θέλησα να το ν
ξυπνήσω …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Έλα, τότε, παλικάρι μου, να πάρεις κάτι για
πρωινό … Κάθισε …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Σας ευχαριστώ πολύ … (Κάθονται μαζί στην
τραπεζαρία. Το μάτι του Κορνήλιου πέφτει πάνω
στο άλμπουμ με τις φωτογραφίες) Κοιτάζετε
παλιές φωτογραφίες;
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ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν μου έχει απομείνει και τίποτα άλλο να κάνω
…

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Γιατί;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Γιατί … Από δω και πέρα … Πρέπει να μάθω
να ζω με αναμνήσεις …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Φοβάστε τη μοναξιά …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τι; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

…

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Μπορεί …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Και μένα η μητέρα μου … Συχνά, περνάει την
ώρα της, ξεφυλλίζοντας άλμπουμ …
(Χαμογελάει) Και εκείνη … Φοβάται πολύ τη
μοναξιά … Απλά, δεν θέλει να το παραδεχτεί …
Και όταν δεν θέλεις να παραδεχτείς κάτι …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

…

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Σας κουράζω μήπως; … (Μικρή σιωπή) Ξέρετε
…
Από
μικρό,
με
αποκαλούσανε
΄΄μικρομέγαλο΄΄ … Ήμουν πολύ «βαρύς» …
«Βαρύς» και ασήκωτος για την ηλικία μου …
(Μικρή σιωπή) Ελπίζω να μην σας κουράζω …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σπουδάζεις;

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Ναι … Είμαι φοιτητής της Φιλοσοφικής …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ίσως γι’ αυτό …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Ίσως γι’ αυτό να σας κουράζω; …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν εννοούσα κάτι τέτοιο …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Συγγνώμη …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Στο Δήμο μας μένεις;

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Εεεε … Όχι … Μένω αρκετά πιο μακριά από
δω … Από τον Δήμο σας …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ρωτάω, γιατί τα περισσότερα παιδιά του Δήμου
μας τα γνωρίζω …
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ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Εμένα δεν θα με γνωρίζατε …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

…

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Θέλω να πω … Και δω να έμενα … Στο Δήμο
σας …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Γιατί το λες αυτό;

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

…

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

…

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Βρέχει; …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Πρέπει να σταμάτησε …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Όλες οι μπόρες έρχονται και ξανάρχονται …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

…

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Εσείς; … Εργάζεστε;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ναι … Είμαι υπεύθυνη στο Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων του Δήμου μας …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Δύσκολη δουλειά … Και, καμιά φορά …
Ανυπόφορη, θα έλεγα …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Ενοχλημένη) Εγώ, πάλι, τη βρίσκω πολύ
ενδιαφέρουσα! Μου αρέσει πολύ η δουλειά
μου!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Νομίζω πως, ήδη, έχω αρχίσει να σας κουράζω
…

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

…

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Καλύτερα να σας αφήσω μόνη σας …
(Σηκώνεται να φύγει. Μπαίνει, φορτσάτη
ξαφνικά, μέσα στο σαλόνι, η Σουλτάνα).

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Βρε, Κυρά μου, θα σκάσω! Θα σκάσω και θα
πλαντάξω! Ξέχασα που άφησα τη ρημάδα τη
σκούπα, που κρατούσα στα χέρ! … (Μένει
μετέωρη, βλέποντας τον Κορνήλιο όρθιο)
ΑΑΑαααααααα!!!!
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ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Συγγνώμη Κυρία … Σας τρόμαξα; … Είμαι
φίλος του γιου της Κυρίας Ραζή, του Θάνου …
Λέγομαι Αλέξης …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Κουνώντας πέρα-δώθε, το χέρι της και
πιάνοντας την καρδιά της, μονολογώντας)
Παναγιά μου! Παναγιά μου! Παναγιά μου!
Καρδιακή θα γίνω εδώ μέσα! Αχ! Θεούλη μου!
Τι κάνουμε τώρα! Πάει! Χάθηκα!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Αλέξη … Η Σο υλτάνα είναι η ψυχή αυτού του
σπιτιού, χρόνια ολόκληρα. Είναι ο άνθρωπός
μας.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Της δίνει, με χαρά, το χέρι του για να την
χαιρετήσει) Χάρηκα πολύ, Κυρία Σουλτάνα.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Του ανταποδίδει τη χειραψία, τρέμοντας απ’ την
ταραχή της) … Και γω! … Και γω! …
(Κατεβαίνει τις σκάλες και ο Θάνος, με τις
πιτζάμες του, και βρίσκεται στο σαλόνι. Κοιτάζει,
περίεργα, τον Κορνήλιο, χωρίς να μπο ρεί να
καταλάβει τι γίνεται)

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Α! Ξύπνησες, Θανούλη; Τα λέγαμε, εδώ, με τον
φίλο σου, τον Αλέξη. Πολύ ώριμο και καλό
παιδί ο φίλος σου!

ΘΑΝΟΣ:

(Μένει άφωνος) …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Χαμογελώντας στον Θάνο) Καλημέρα Θάνο!
Λίγο βαρύ σού έπεσε το πάπλωμα, απ’ ό,τι
φαίνεται, φίλε μου! Εγώ ξύπνησα πολύ πιο
νωρίς και έκανα παρέα στη μητέρα σου!

ΘΑΝΟΣ:

(Τραβώντας τη Σουλτάνα απ’ το μανίκι.
Ψιθυριστά και με εμφανή απορία) Ποιος είναι
αυτός πάλι; … Οι Ντερετζέδες έχουν και γιο; …
Δεν το ‘ξερα … Νόμιζα πως έχουν μόνον κόρες
… Να το παίξω ότι είναι φίλος μου, Σουλτάνα;
…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Τραγουδιστά και τρέμοντας απ’ την ταραχή της)
… Έχετε γεια βρυσούλες … Και εσείς … Βουνά
… Ραχούλες … Έχετε γεια …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Πού διασκεδάσατε, εχθές το βράδυ, με τον
Αλέξη, Θανούλη και το ξενυχτήσατε;
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ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Πετάγεται, πριν προλάβει ν’ απαντήσει ο Θάνος)
Σ’ ένα κλαμπ πήγαμε! Απλά … Με την παρέα
… Ξέρετε … Ξεχαστήκαμε λιγάκι! … Και έτσι
ο γιος σας … Με φυγάδευσε στο σπίτι σας!

ΘΑΝΟΣ:

(Κουνάει καταφατικά το κεφάλι του) Έτσι
ακριβώς … Είπα στον Αλέξη: ΄΄Τι θέλεις να πας
στο σπίτι σου; Κάτσε εδώ … Έχουμε κρεβάτια να
κοιμηθείς … ΄΄ (Τραβάει τη Σουλτάνα απ’ το
μανίκι) Καλά τα λέω; … Ε; …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ε, πώς!! Καλέ, από κρεβάτια, άλλο καλό! Να
φάνε κι οι κότες! Έτσι θα το αφήναμε το παιδί;
Στους πέντε δρόμους!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Μπράβο! Να γνωρίζω και εγώ κανέναν φίλο σας
που και που, με κάτι τέτοιες αφορμές!

ΘΑΝΟΣ:

…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αλίμονο! Αλίμονο! Επιβάλλεται!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Έλα, λοιπόν, Θανούλη! Έλα να πάρεις και συ το
πρωινό σου! Τι στέκεσαι όρθιος!

ΘΑΝΟΣ:

(Διστακτικά) Ναι, μαμά… Φυσικά …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Κάτσε και συ, Αλέξη! Τι σηκώθηκες; Σε λίγο,
θα κατέβει και ο Κύριος …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Τραγουδιστά) Έχετε γεια βρυσούλες … Και
εσείς … Βουνά … ραχούλες … (Μικρή σιωπή)
Ήρθε κι έδεσε, τώρα, το γλυκό!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Να γνωριστείτε! Θα χαρεί πολύ!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ε, πώς!! Φυσικά καλέ! Τον Κύριο Αλκιβιάδη,
τον αρέσουν οι νεανικές συντροφιές! Πολύ θα
το χαρεί!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Χαμογελαστά) Και εγώ θέλω πολύ να γνωρίσω
τον πατέρα του Θάνου!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Αγριοκοιτάζοντας
χάσεις!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Έλα, Σουλτάνα! Κάτσε μαζί μας! (Κάθεται και η
Σουλτάνα, δίπλα στον Κορνήλιο, στο τραπέζι.
Του χτυπάει κρυφά το χέρι)
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τον

Κορνήλιο)

Να

μην
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ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Καλά … Γιατί το έκανες αυτό; …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σουλτάνα, φάε κάτι! Τι σταύρωσες τα χέρια σου
και μας κοιτάς!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας)
Μωρέ,
ολόκληρη
θα
σταυρωθώ και έννοια σου!! (Μικρή σιωπή) Ναι,
Κυρά μου! Θα φάω! Μην ανησυχείς! Η
Σουλτάνα, την όρεξή της, σπάνια την χάνει!
(Χτυπώντας, πάλι, κρυφά, το χέρι του Κορνήλιου)
Αφού ο Κύριος … Σε ξέρει … Γιατί μου είπες
ψέματα; …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Ψιθυριστά) Δεν είναι έτσι, όπως νομίζετε …
Δεν σας είπα ψέματα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Ψιθυριστά) Σε ξέρει ή δεν σε ξέρει ο Κύριος
μωρέ; …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σουλτάνα, να σου βάλω λίγο γαλατάκι;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ναι, Κυρά μου! Να ‘σαι καλά!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Ψιθυριστά) Ναι … Με ξέρει …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Ψιθυριστά) Και άμα σε δει, τώρα, τι θα πούμε;
… Μου λες! …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σουλτάνα μου, καλά είσαι; Σε βλέπω λιγάκι
ταραγμένη; Μήπως πονάει το στομάχι σου;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Με σφάζει, Κυρά μου! Όχι απλά με πονάει! Με
σφάζει από τους πόνους!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Και γιατί δεν λες τίποτα, βρε Σουλτάνα; Ξένοι
είμαστε; Να σου φέρο με
υ κάτι από το
φαρμακείο;

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Πετάγεται από το κάθισμα) Θα πάω εγώ στο
φαρμακείο για την Κυρά Σουλτάνα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ααααχ! Αγοράκι μου! Την ευχή μο υ να ‘χεις!
Καλά να σε ‘χει ο Θεός! (Αγριοκοιτάζοντάς τον)
Που να σε πάρει και να σε σηκώσει!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Θα επιστρέψω αμέσως!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Άγρια) Δεν είναι κι απαραίτητο! (Μικρή σιωπή)
Ααααααχ! Είναι και Κυριακή! Πού θα βρεις,
αγοράκι μου, ανοιχτό φαρμακείο;
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ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Θα περπατήσω, μέχρι να βρω!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Ναι … Ναι … Να περπατήσεις
… Να περπατήσεις … Αυτό θέλουμε και εμείς!
Όσο μακρύτερα, τόσο καλύτερα!

(Ο Κορνήλιος φεύγει για να βρει φαρμακείο. Μετά από λίγα λεπτά, ακούγονται
χτύποι στην εξώπορτα της οικίας Ραζή. Πηγαίνει ν’ ανοίξει η Σουλτάνα. Στο σαλόνι
μπαίνει ένας αστυνομικός γύρω στα τριάντα)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Στάθης Ντούρος! Τι συμβαίνει εδώ πέρα; Έχετε
μπλέξει άσχημα! Έτσι μου είπανε!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Σουλτάνα! Τι θέλει ο Κύριος;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Τρέμοντας από τον φόβο της) Εεεεε … Τι να
σας πω, Κυρά Μαρία; … Ξέρω και εγώ; …

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Προς τον αστυνομικό) Παρακαλώ, Κύριε!
Θέλετε κάτι;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Στάθης Ντούρος! Εγώ, όχι! Η μάνα του τον
θέλει!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Δεν καταλαβαίνω …

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Η μάνα του, λέω, τον θέλει!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ποιον;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Τον γιο της!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Τον γιο της; Ποιον γιο της, Κύριε!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

(Χαμογελώντας ειρωνικά) Τον Κορνήλιο … Τον
γλυκό της τον Κορνήλιο (Μικρή σιωπή)
Μαμμόθρεφτα και καλόπαιδα όλα τους!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Αυτό ήταν! Ήρθε το τέλος
μου!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

(Περιεργάζοντας τον χώρο) Εδώ τον έχετε;
(Κοιτάζει πίσω από τα έπιπλα και κάτω από τις
πολυθρόνες)

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Μα … Τι κάνετε, Κύριε;
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(Ακούγονται, πάλι, δυνατοί χτύποι στην πόρτα. Τρέχει, ταραγμένη, η Σουλτάνα
ν’ ανοίξει. Στο σαλόνι μπαίνουν σε έξαλλη κατάσταση, η Δήμαρχος του Δήμου
΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄ και η Κοινωνική Λειτουργός )

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κυρία Ραζή!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Μονολογώντας) Κεριά και λιβάνια! Που θα την
πεις και Κυρία! (Δείχνοντας προς την Κυρία
Ραζή) Θαυμάστε, καλέ, μια Κυρία! Μμμμμμμ!

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Σας
παρακαλώ,
Κυρία
ΜπαλατσούδηΤσακμακτσόγλου! Σας παρακαλώ πολύ! Εδώ
ήρθαμε για να ξεδιαλύνουμε το πρόβλημα!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Σας παρακαλώ εγώ! Εγώ έχω το πρόβλημα! Όχι
εσείς!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Λάθος! Εγώ έχω το πρόβλημα και γι’ αυτό είμαι
εδώ! Για την επίλυση αυτού του προβλήματος!
Διαφορετικά, όρεξη είχα να ‘ρθω και να
μπλεχτώ σε γυναικοδουλειές! (Μικρή παύση)
Στάθης Ντούρος!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Μονολογώντας) Ντούρος και πεσμένος!
(Κλαψουρίζοντας) Εγώ έχω χάσει τον Κορνήλιό
μου, βρε! Και έχω και αυτόν τον άσχετο, τον
νταβραντισμένο! (Προς τον αστυνομικό) Αυτές
οι δύο μού απήγαγαν το παιδί μου, καλέ! Πώς
θέλεις να στο πω για να το καταλάβεις;

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αααααααα! Μα, σας παρακαλώ, Κυρία
Μπαλατσούδη-Τσακμακτσόγλου!
Αααααα!
Είστε αγενής, Κυρία μου! Αγενής, ψεύτρα και
ανυπόφορη!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Αγενής;;;;;;; Θα σου πω εγώ, ποια είναι η
αγενής, όταν θα μάθει, όλος ο Δήμος
΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, τις βρωμιές σου!

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Βρωμιές, εγώ;;;;;;; Αααααα! Δεν ντρέπεσαι
καθόλου εσύ, Κυρά μου! Είσαι και Κοινωνική
Λειτουργός! Φτου σου! Ελεεινή! Φτου σου, να
μην σε βλέπω! Εσύ, μωρή, κάνεις βρωμιές!
Γιατί είσαι μια βρωμιάρα και μισή!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Α! Γυναίκες! Ως εδώ και μη παρέκει! Οι
βρωμιές είναι δουλειά της αστυνομίας, να τις
εξιχνιάσει! Μην ανακατεύεστε και παρακωλύετε
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το έργο της αστυνομίας! Ααααα! Πρέπει να
επιβάλλω την τάξη, εδώ μέσα! (Φωνάζοντας
δυνατά) Στάθης Ντούρος!
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Να σκάσεις και να πλαντάξεις! Και συ και τα
τουρλωμένα σου μαζί! Φαμφάρα της πεντάρας!
Αλλά, τι περιμένεις; Μπάτσος βαλτός της
΄΄Κοντέσας΄΄, από δω, δεν είσαι; (Δείχνει τη
Δήμαρχο) Και, μαζί με την συμβία του
τρελόγιατρου, αυτή τη φώκια, (Δείχνει την
Κυρία Ραζή) σύμπραξη έχουν κάνει τα δυό τους!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ποια είπες φώκια, μωρή λάμια; Που αν εγώ
είμαι η γυναίκα του τρελόγιατρο υ, εσύ είσαι η
γυναίκα του απατεώνα, του φαρμακοτρίφτη, που
φάρμακο φαρμάκι, στη μούρη σου να τρίψει, να
ψοφήσεις!

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μα … Μα … Μα, σας παρακαλώ! Σας
παρακαλώ Κυρίες μου! Κυρία Ραζή! Κυρία
Μπαλατσούδη-Τσακμακτσόγλου!
Σας
παρακαλώ! Ηρεμήστε! Κυρίες μου! Ψυχραιμία!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Αντί να μου ζητάς να ηρεμήσω … (Αρχίζει το
κλαψούρισμα) Πέσ’ μου, πού έκρυψες τον
Κορνήλιό μου!!! Πέσ’ μου, απατεώνισσα!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Δεν θα πει τίποτα! Της το απαγορεύω! Αυτό
είναι έργο της αστυνομίας να το εξιχνιάσει! Το
είπαμε! Συνέλθετε! Γυναίκες!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Προς την Κοινωνική Λειτουργό) Τι λες, μωρή,
ξεκουτιασμένη! Τρεις γιους έχω! Τον γιο σο υ
είχα ανάγκη; Μμμμμμ! Μην χάσει η Βενετιά
βελόνη! Αν είναι ο γιος σου σαν και σένα …!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Αχ! Παναγιά μου! Που ν’
ανοίξει η γη να με καταπιεί ολόκληρη! Πού να
πάω, η καψερή, να κρυφτώ, ήλιο ς να μην με
βλέπει! Πώς μπλέχτηκαν όλα έτσι! Αχ! Αχ!
Χίλιες φορές ΄΄Αχ΄΄, η πονεμένη!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Προς τον αστυνομικό) Εσένα, μωρέ, ούτε να σε
χέσω δεν θέλω! … Και μόνο που ξέρω ότι είσαι
βαλτός από αυτές τις δύο, τις μαγίστρες!
Αστυνομία μετά σου λένε! Όλα μιλημένα και
προσυμφωνημένα, μωρέ, τα έχετε! Πού να
γείρει, βρε, ο πολίτης! Πού ν’ ακουμπήσει το
κορμί του! Σε ποια χέρια, μωρέ, να το
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εμπιστευτεί! Στα δικά σας; …Τα ξεπουλημένα!
Τα βολεμένα στο ίδιο το βρακί της εξουσίας!
(Ο Θάνος τραβάει τη Σουλτάνα απ’ το μανίκι. Η Κυριά Ραζή, με τη Δήμαρχο,
τη Κοινωνική Λειτουργό και τον Αστυνομικό συνεχίζουν να διαπληκτίζονται … )
ΘΑΝΟΣ:

Τι γίνεται, ρε Σουλτάνα; Δεν καταλαβαίνω.
Ποιος είναι αυτός ο Κορνήλιος;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ό,τι και να σου πω, λίγο θα ‘ναι!

ΘΑΝΟΣ:

Μια οι Ντερετζέδες, μια ο Αλέξης, τώρα ο
Κορνήλιος … Το σπίτι μας βάλλεται από
παντού!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Άχ, αγοράκι μου! Μπλέξαμε! Μπλέξαμε και δεν
ξέρω, πώς θα ξεμπλέξουμε!

ΘΑΝΟΣ:

Οι Ντερετζέδες έχουν και γιο τελικά; Δεν το
‘ξερα! Πού ήταν αυτός κρυμμένος!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Άχ, αυτοί οι Ντερετζέδες! Πολλούς θα
΄΄σύρουν΄΄ ακόμη από πίσω τους! Πανάθεμά
τους!

ΘΑΝΟΣ:

Ναι, αλλά αυτός ο Αλέξης μιλούσε πολύ καλά
τα ελληνικά! Δεν είναι περίεργο αυτό, βρε
Σουλτάνα;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Αγοράκι μου, η περιέργεια σκοτώνει! Κάνε
υπομονή, μανάρι μου! Ο Θεός είναι μεγάλος!

ΘΑΝΟΣ:

Σουλτάνα, φοβάμαι λιγάκι! Αυτές
πλακωθούν στο ξύλο, έτσι όπως το πάνε!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Εγώ να δεις πώς φοβάμαι, ψυχή μου! Τρίχα δεν
θα αφήσει η μία στην κεφαλή της άλλης! Σαν
άλογα έχουν αφηνιάσει!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Αυτό πο υ σας λέω εγώ, κυράδες μο υ! Μην
χώνεστε στα πόδια της αστυνομίας! Το έργο της
είναι ιερό!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Ιερό, με τα ποδάρια τα δικά σου;;;;; Μωρέ όλοι
σας, βρωμιάρηδες είσαστε! Καλά έκανε ο
παππούς μου και δεν ήθελε να σας δει!
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κυρία
Μπαλατσούδη-Τσακμακτσόγλου!
Προσβάλλετε τους θεσμούς, Κυρία μου! Το
ξέρετε; Είστε θρασύς!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Όχι απλά θρασύς! Λίγα λες, Ντιλιάνα!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Σε ειρωνικό τόνο) Ντιλιάνα! Λίγα λες,
Ντιλιάνα! Κώλος και βρακί οι κυράδες!

(Κατεβαίνει τις σκάλες ο Κύριος Ραζής. Είναι εκνευρισμένος απ’ όλη αυτή τη
φασαρία που επικρατεί στο σαλόνι)
ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Καλημέρα σας. Γιατί τόση φασαρία εδώ μέσα;
(Προς την Κυρία Ραζή) Τι συμβαίνει Μαρία;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Την ασθενή σου να ρωτήσεις!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Δεν είμαι ασθενής! Ούτε ο γιος μου είναι
άρρωστος! Ντροπή! Ντροπή!

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Κυρία Μπαλατσούδη, ηρεμήστε. Ποιο είναι το
πρόβλημά σας;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Κλαψουρίζοντας) Το πρόβλημά μου, Κύριε
Ραζή, είναι ότι ο Κορνήλιός μου εξαφανίστηκε!
Καταλαβαίνετε; Εξαφανίστηκε! Έχω τρελαθεί
από την αγωνία μου! Και ενώ αυτές (δείχνοντας
τη Δήμαρχο και την Κυρία Ραζή) το γνωρίζουν,
δεν μου λένε, πού είναι το παιδί μου!

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Μαρία, ξέρεις εσύ, πού είναι ο Κορνήλιος;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Τίποτα δεν ξέρει η κακομοίρα,
Κύριέ μου! Τίποτα!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ιδέα δεν έχω! Εγώ, ούτε ποιος είναι ο γιος της
δεν ξέρω!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Άχ! Ξέρεις! Διπλά σου
καθόταν, πριν από λίγο! Ξέρεις και δεν ξέρεις,
κακομοίρα μου!

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Εσύ, Σουλτάνα; Τον ξέρεις τον Κορνήλιο; Τον
είδες πουθενά;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Τον Κορνήλιο; … Ε … Πώς είναι; … Είναι
ψηλό παιδί; … Έχει ξανθά ή μαύρα μαλλιά; …
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Τι ρωτάς, βρε Σουλτάνα, και συ! Ή τον ξέρεις ή
δεν τον ξέρεις!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Ναι … Κύριέ μου … Έχετε δίκιο … Ή τον
ξέρω ή δεν τον ξέρω …

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Λοιπόν! Τον ξέρεις ή δεν τον ξέρεις; Μην μας
σκας, βρε Σουλτάνα!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Αχ! Να άνοιγε η γη να με
κατάπινε! (Μικρή σιωπή) Νομίζω πως … Τον
ξέρω … Όχι … Μάλλον δεν τον ξέρω … Αλλά
και να τον ήξερα …

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Ωχ, βρε Σουλτάνα! Εντάξει! Εντάξει! Δεν θα σε
σουβλίσουμε, κιόλας, επειδή δεν τον ξέρεις!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Μωρέ, θα με σουβλίσετε!
Απλά, δεν το ξέρετε ακόμα … ότι το ξέρω!

(Ακούγονται χτύποι στην εξώπορτα. Τρέχει ν’ ανοίξει ο Θάνος)
ΘΑΝΟΣ:

Αφήστε! Θα πάω εγώ! (Στο σαλόνι μπαίνει ο
Κορνήλιος, κρατώντας το φάρμακο που αγόρασε
για την Σουλτάνα) Α! Έλα Αλέξη! (μπροστά σε
όλους) Από δω … Ο φίλος μου … Ο Αλέξης!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Κορνήλιε!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

…

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Κορνήλιε! …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Μονολογώντας) Δεύτε τελευταίον ασπασμόν!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Κορνήλιος; … Ποιος Κορνήλιος; … Ο Αλέξης
είναι … Ο φίλος του Θάνου …

ΘΑΝΟΣ:

Ναι! Βέβαια! Ο φίλος μου είναι!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Κορνήλιε!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

…

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κυρία Ραζή … Μου λέγατε ψέματα τόση ώρα;
… Ω! … Δεν το περίμενα αυτό από σας! Ω!
Τέτοιος εμπαιγμός!
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Ψέματα εγώ; Πολύ βαριά λέξη, Κυρία
Δήμαρχε! Σας παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε!
Ανακαλέστε τώρα!

(Κατεβαίνει τις σκάλες ο Στέφανος, μαζί με την οικογένεια Ντερετζέ)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:

Κανένας δεν χρειάζεται να ανακαλέσει, μητέρα.

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Ποιοι είναι, πάλι, αυτοί;

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Στέφανε; …

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μα … Μα … Αυτοί είναι …

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Αλβανοί! Ωωωωωω! … Αυτό και αν είναι άνω
ποταμόν! Μαζί με τον γιο μο υ, φυγάδευαν στο
σπίτι τους και λαθρομετανάστες!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Λαθρομετανάστες;;;;;;; Μην μπλέκεστε στο
έργο της αστυνομίας! Σας παρακαλώ! Αυτά τα
εξιχνιάζει η αστυνομία! … Και μόνον αυτή!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Τον κακό σου τον καιρό εξιχνιάζεις! Την τύφλα
σου δεν ξέρεις! Ο γιος μου, κάτω από την μύτη
σου ήτανε μωρέ, και συ χαμπάρι δεν πήρες!
Αστυνομία να σου πετύχει!

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Στέφανε, ποιοι είναι οι άνθρωποι;

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Πριν προλάβει να απαντήσει ο Στέφανος) Οι
ξένοι!

ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ, Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ,
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ,
Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:
Οι ξένοι;;;;;;;;;
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Ποιοι ξένοι;

(Μπαίνει, ξαφνικά, ο Πέτρος στο σαλόνι)
ΠΕΤΡΟΣ:

Οι ξένοι που περιμέναμε.

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

Πέτρο …

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Κανέναν ξένο δεν περιμέναμε! Το σπίτι μας
είναι για μας! Όχι για τους ξένους!
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Και ο Δήμος ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄ επίσης!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Και τα παιδιά μας δεν τα ‘χουμε για τους
ξένους!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Το τι θέλετε σεις, δεν έχει νόημα! Η αστυνομία,
τι θέλει! Μην μπλέκεστε στα πόδια της
αστυνομίας!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Εσύ μπλέκεσαι μεσ’ τα δικά μας τα ποδάρια!
Πολύ κάθισες! Δεν μας αδειάζεις τη γωνιά να
ησυχάσουμε;

ΠΕΤΡΟΣ:

(Κοιτάζει, έντονα, την Κυρία Ραζή στα μάτια)
Μητέρα … (Την πλησιάζουν και ο Στέφανος με
τον Θάνο)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΘΑΝΟΣ:

Μητέρα … (Την πλησιάζει και ο Κορνήλιος)

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Κυρία Ραζή …

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Κορνήλιε! Εσύ μην ανακατεύεσαι! Αρκετά σε
μπλέξανε στις ιστορίες τους! Φύγε, παιδί μου!
Απομακρύνσου! (Πλησιάζει και η Σουλτάνα την
Κυρία Ραζή)

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

Καλή μου Κυρά … Εγώ φταίω για όλα …
Συγχώρεσέ με … (κρύβοντας το πρόσωπό της
μέσα στα χέρια της) Δοκιμάστηκα πολύ, Κυρά
μου … Δοκιμάστηκα πολύ …

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Μαρία … Τι συμβαίνει; Απαιτώ μια εξήγηση
για όλα όσα διαδραματίζονται στο σπίτι μου!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Εξηγήσεις θα δώσει η αστυνομία, όταν έρθει η
ώρα της! Εσείς μην ανακατεύεστε στο έργο της
αστυνομίας!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

Εεεεεεεε!!! Εσύ δεν τρώγεσαι και του λόγου
σου! Εδώ ο κόσμος χάνεται και συ της
τσουτσού σου τον χαβά! (Ειρωνικά) Μην
μπλέκεστε στα πόδια της αστυνομίας! Και μην
μπλέκεστε στα πόδια της αστυνομίας! … Μας
έπρηξες, χριστιανέ μου! (Βγάζει ένα μαντήλι από
την τσάντα της και αρχίζει να φυσιέται) Αχ, Θεέ
μου! Μ’ έκανε και φούντωσα, ο αχαΐρευτος!
(Μικρή σιωπή) Και συ, Κορνήλιε! Έλα κοντά
μου! Μην κάθεσαι δίπλα σ’ αυτούς!
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

Όταν εξημερώνεις κάτι, έχεις την ευθύνη του
για πάντα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Προς την Κυρία Ραζή) Κυρά μου … Μο υ
ζήτησε … να τον εξημερώσω … (Δείχνει τον
Κορνήλιο) Δεν μπορούσα να του το αρνηθώ …
(Στρέφει το βλέμμα της και προς την Κοινωνική
Λειτουργό)

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

Να τον εξημερώσεις; Άνθρωπος είναι! Όχι,
ζώο!!!

ΕΣΧΕΤΕ:

(Πλησιάζει τη Σουλτάνα και την αγκαλιάζει)
Κυρά Σουλτάνα είναι άνθρωπος … Ξέρει να
εξημερώνει … Κυρά Σουλτάνα, μια μέρα, θα
πετάξει ψηλά … Πολύ ψηλά … Μ’ ένα
αεροπλάνο … Στον ουρανό …

ΡΕΝΙ:

(Προς τις κόρες της) Σβετλάνα … Μάρκοβα …
Φιλήστε Κυρά Σουλτάνα … Μητέρα σας …
Φεύγουμε …

ΠΕΤΡΟΣ:

(Προς την Κυρία Ραζή) Μητέρα!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

…

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Τα κορίτσια την αγκαλιάζουν και τη φιλάνε,
συγκινημένα) Κοριτσάκια μου γλυκά … Μωρά
μου όμορφα … Τον δρόμο σας να βρείτε … Και
η τύχη, σύμμαχός σας να ‘ναι πάντα, στα πιο
δικά σας όνειρα … (Μικρή σιωπή) Για τη
Σουλτάνα … Ένα όνειρο ήσασταν … (Ύστερα,
στρέφει το βλέμμα της και κοιτάζει τον Κορνήλιο)
Κορνήλιε …

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ:

(Την πλησιάζει. Τις σφίγγει τα χέρια. Της δίνει το
κουτάκι με το φάρμακο) Για κάθε πόνο, υπάρχει,
πάντα, ένα φάρμακο, Κυρά Σουλτάνα … (Του
χαϊδεύει τα μαλλιά)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

(Συγκινημένη) Δώσ’ της ένα φιλί, Καλέ! Άντε!
Τι περιμένεις! Πάντα ντροπαλός! (Με το μαντήλι
της σκουπίζει τα μάτια της) Καλέ …
Συγκινήθηκα! … (Ο Κορνήλιος φιλάει τη
Σουλτάνα στο μάγουλο)

ΠΕΤΡΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΘΑΝΟΣ: Μητέρα!!!
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ΤΑ ΛΕΜΕ... ΑΥΡΙΟ!

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

(Πλησιάζει και αγκαλιάζει τη γυναίκα του)
Μαρία … Όπως βλέπεις … Σήμερα, στο σπίτι
μας … Έχουμε … Κυριακή!

ΠΕΤΡΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΘΑΝΟΣ: (Με μια φωνή, χαρούμενα) Πατέρα!!!
ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

(Προς τη Σουλτάνα) Έλα δω, Σουλτάνα! (Τη
χτυπάει, φιλικά, στο μάγουλο) Κατεργάρα!
Ωραία τα κατάφερες! (Κοιτάζοντας, γλυκά, την
Κυρία Ραζή και τη Σουλτάνα) Γυναίκες της ζωής
μου! Αγαπημένες!

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Του πιάνει τα χέρια) Κύριέ μου!

ΚΥΡΙΑ ΡΑΖΗ:

(Προς τον Κύριο Ραζή) Τι λες, Άλκη; … Να το
τολμήσουμε;

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΖΗΣ:

(Χαμογελώντας) Φυσικά, αγάπη μου.

ΠΕΤΡΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΘΑΝΟΣ: (Με μια φωνή, χαρούμενα) Μπράβο!!!!!
ΕΣΧΕΤΕ:

(Προς τη Σουλτάνα) Δηλαδή … Δηλαδή, Κυρά
Σουλτάνα …

ΣΟΥΛΤΑΝΑ:

(Χαρούμενα) Δηλαδή, Εσχετέ μου … (Μικρή
σιωπή) Τα λέμε … Αύριο!

ΕΣΧΕΤΕ:

(Συγκινημένος)
Αλήθεια;
…
(Κοιτάζει,
χαρούμενος, τις κόρες του και τη γυναίκα του)
Ναι … Τα λέμε … Αύριο!

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

(Στέκεται στο κέντρο της σκηνής, ανάμεσα σε
όλους τους άλλους) Σαν Δήμαρχος, λοιπόν, του
Δήμου ΄΄ΣΑΠΙΔΩΝΑΣ΄΄, σας ανακοινώνω ότι
…

(Με μια φωνή όλοι μαζί, χαρούμενα και δυνατά)
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:

Τα λέμε … Αύριο!!!!!

(Αγκαλιάζονται και φιλιούνται)

ΤΕΛΟΣ
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Θυροξίνη
Κωμωδία σε τρεις πράξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σ’ ένα δημόσιο νοσοκομείο, η συνδικαλιστική δράση του Προέδρου του
Σωματείου Εργαζομένων, Μανώλη Κακαλίδη, και των συνεργατών του, Σταύρου
Μπάκα και Αντώνη Πουρού, δημιουργεί απρόσμενες καταστάσεις και κωμικοτραγικά
επεισόδια.

Η Εξουσία, ενσαρκωμένη στο πρόσωπο του Διοικητή του νοσοκομείου,
Πελοπίδα Κουνενέ, συμπράττει σ’ αυτήν την γενικότερη «παρωδία ηθών» που
επικρατεί, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, κάθε φορά, αυτή
η «comedia del’ arte», όπως αλαζονεία, προκλητικότητα, ανωριμότητα και φθηνή
ματαιοδοξία.

Η λύση του «περιπαθούς εργασιακού δράματος» θα έρθει μέσα από την
παρουσία της νεαρής γραμματέως του Διοικητή, Αφροδίτης Ντελή, η οποία,
συνειδητοποιώντας τις επικίνδυνες διαστάσεις που αποκτά η ακόρεστη επιθυμία του
«θρόνου» αλλά και η διαδοχή ρόλων μέσα στο «θέατρο του παραλόγου και της
ανομίας», θα φέρει μαζί της, έστω και αργά, ένα άλλο μήνυμα.

Είναι το μήνυμα της νεότητας, που όσο και αν φθείρονται τα φτερά της και
τσακίζονται από τις συμπληγάδες της ζωής, δεν παύει, ωστόσο, να διατηρεί την
καθαρή εκείνη ματιά, ως καθημερινό αγώνα προσωπικής μεταστροφής και ηθικής
αναγέννησης του ανθρώπου – υπαλλήλου, μέσα στον κυκεώνα και την λαίλαπα της
επίγειας εργασιακής - και όχι μόνον - αλλοτρίωσης.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΚΑΛΙΔΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ).
2. ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΚΑΛΙΔΟΥ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, ΕΤΩΝ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ).
3. ΓΙΑΤΡΟΣ (ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ).
4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΤΑΝΩΝ, «ΣΑΜΟΣ ΧΕΡΜΠΣ», ΕΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ).
5. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ,
ΕΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ).
6. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ).

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΟ

7. ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΟΥΡΟΣ
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ).

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΟ

8. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΚΟΥΝΕΝΕΣ
(ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΕΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ).

ΤΟΥ

9. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΤΕΛΗ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, ΕΤΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ).
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΚΑΛΙΔΗ

Ο Μανώλης και η Αγλαΐα λογομαχούν, έντονα, στην κρεβατοκάμαρα του
σπιτιού τους.

ΑΓΛΑΪΑ:

Η θυροξίνη σου είναι το πρόβλημα! Στο είπε και ο
ενδοκρινολόγος! Από ένα κάρο γιατρούς περάσαμε!
Σταμάτα, επιτέλους, να κάνεις σαν μικρό παιδί!
(Πιάνει, και με τα δυο της χέρια, το κεφάλι του,
οργισμένη, και φωνάζει δυνατά μέσα στ’ αυτιά του)
Θυροξίνη! Θυροξίνη! Χώνεψέ το!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Δεν τον πιστεύω! Καταλαβαίνεις! Δεν τον πιστεύω, τον
κομπογιαννίτη! Εγώ! Ορμονικό πρόβλημα! Είσαι
τρελή! Ας γελάσω!

ΑΓΛΑΪΑ:

Και, τότε, γιατί δεν σου σηκών … , μωρέ; Μπορείς να
μου πεις! Που να σε πάρει και να σε σηκώσει
ολόκληρο! Να σου υπενθυμίσω από πότε έχουμε να… ;
(Σταματάει απότομα. Βγάζει ένα μικρό μπλοκάκι από το
κομοδίνο της. Κοιτάζει, προσεχτικά, για
λίγα
δευτερόλεπτα, και, ύστερα, ξεσπάει οργισμένη) Από τα
γενέθλια του Κώστα μας!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Από τα γενέθλια του Κώστα μας; … (Ξύνει το μέτωπό
του προβληματισμένος) Και … Πότε είχε γενέθλια ο
Κώστας μας; …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Μετράει, θυμωμένα, με τα δάχτυλά της) Πριν από οκτώ
μήνες ακριβώς! (Γλυκαίνει στη στιγμή) Το μανάρι μου
… Το μαναράκι μου, το γλυκό …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ναι … Αλλά …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Τον διακόπτει νευριασμένη) Δεν αντέχω άλλο! Δεν
αντέχω! Καταλαβαίνεις! Νέα γυναίκα είμαι ακόμα!
(Πιάνει το κεφάλι της με απόγνωση) Ακόμη … πενήντα
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χρονών είμαι … (Αρχίζει να μυξοκλαίει) Μάνα μου,
γλυκιά … Μανούλα μου καλή … Τι με περιμένει,
Παναγιά μου! …
ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Περίλυπος) Έλα, βρε, Αγλαΐτσα μου … Μην κλαις …
Κάτι θα γίνει … (Πάει να της χαϊδέψει την πλάτη, για να
την παρηγορήσει. Εκείνη σπρώχνει το χέρι του με οργή)
Και … (Διστακτικά) Κορίτσι μου … Δεν είσαι πενήντα
χρονών … Είσαι πενήντα πέντε … Συμπληρωμένα
κιόλας …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Εκτός εαυτού) Θα με κάνεις πόρνη! Τ’ ακούς! Θα με
κάνεις πόρνη! Δεν ξέρω και ’γω τι θα κάνω στο τέλος!
Μ’ έχεις φέρει στο αμήν! (Ο Μανώλης πάει, πάλι,
διστακτικά, να της χαϊδέψει την πλάτη) Και μην μ’
αγγίζεις! Όσο μ’ αγγίζεις, μ’ εκνευρίζεις! Πάρε, από
πάνω μου, το χέρι σου! Γαϊδούρι!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Απελπισμένος) Μα τι να κάνω, βρε αγάπη μου! Τι να
κάνω!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Ουρλιάζοντας) Δεν ξέρω! Κάνε κάτι! Αν δεν πέσει
αυτή, πώς θ’ ανέβει τ’ άλλο!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Πιάνοντας το κεφάλι του) Ω, Θεέ μου! Τι κακό με
βρήκε, τον κακομοίρη!

ΑΓΛΑΪΑ:

Εσένα σε βρήκε το κακό, βρε γαϊδούρι! Που λες ότι
είσαι και κακομοίρης! Κακό χρόνο να’ χεις! Εσένα!
Που όταν ήθελες εσύ, εγώ …! Και τώρα που … ! Μια
φορά, βρε αγύρτη! Μια φορά και ‘γω θέλησα … να
νιώσω γυναίκα … (Αρχίζει πάλι να μυξοκλαίει) Όλα τα
προηγούμενα χρόνια … Μια η κούραση … Μια το
τρέξιμο … Μια ο Κώστας μας … (Γλυκαίνοντας τον
τόνο της φωνής της) Το μανάρι μου … Το μαναράκι
μου, το γλυκό … (Μικρή σιωπή. Θυμωμένα) Και τώρα
που ανάσανα, βρε, απ’ όλα αυτά! … (Μικρή σιωπή.
Σταματάει, απότομα, να κλαίει. Φωνάζει δυνατά)
Γαϊδούρι!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Μ’ ένοχο βλέμμα) Καλά … Και ‘συ … Πώς είσαι τόσο
σίγουρη ότι ήταν … από τα γενέθλια του Κώστα μας;
…

ΑΓΛΑΪΑ:

(Ουρλιάζοντας) Τα γράφω! (Κραδαίνοντας το μπλοκάκι)
Τα γράφω εδώ μέσα! Έτσι με κατάντησες! Αγύρτη!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Μήπως δεν τα γράφεις σωστά! Αυτό θέλω να σου πω!
Γιατί … Εγώ θυμάμαι ότι …
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ΑΓΛΑΪΑ:

(Ανοίγει πάλι το μπλοκάκι της. Κοιτάζει προσεχτικά)
Στις 5 Νοεμβρίου; … Αυτό εννοείς, βρε γάιδαρε; …
Στις 5 Νοεμβρίου; … Αυτό δεν ήταν, βρε, … ! Αυτό
ήταν πτήση με ανώμαλη προσγείωση! Αγύρτη! Τολμάς
και το θεωρείς … ! (Ξεσπάει σ’ ένα παραληρηματικό
γέλιο) Πέντε λεπτών διάρκειας, Κύριοι! Πέντε λεπτών
διάρκειας! Και αυτό! … Με πολλαπλές αναταράξεις!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Σκύβει το κεφάλι του με ντροπαλοσύνη) Ήμουν λιγάκι
… ταραγμένος …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Φωνάζοντας δυνατά) Από, τί, πανάθεμά σε! Από τη
θέα του βρακιού μου!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Στον ίδιο συνεσταλμένο τόνο) Όχι … Από την
περιφέρειά σου …

ΑΓΛΑΪΑ:

Από την περιφέρειά μου! Και, τι έχει η περιφέρειά μου,
βρε γάιδαρε! Που πας να κρύψεις τα κρίματά σου!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Με τρόμαξε λιγάκι …

ΑΓΛΑΪΑ:

Σε τρόμαξε; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Έχεις συσσωρευμένο λίπος στην λεκάνη …

ΑΓΛΑΪΑ:

Συσσωρευμένο λίπος στην λεκάνη! Τολμάς και με
ενοχοποιείς, βρε κάθαρμα! Αν εγώ, βρε, έχω
συσσωρευμένο! …
Το δικό σου που είναι
σουφρωμένο! Ή, μήπως, επιθυμείς να στο περιγράψω
κιόλας! (Κάνει μια γκριμάτσα αηδίας και αποστροφής)
Αδύναμο! Ζαρωμένο! Και τεζαρισμένο και από πάνω!
(Πιάνει το μέτωπό της με απόγνωση) Θεέ μου, τι φρίκη!
…

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Δεν ήταν πάντα έτσι!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Ειρωνικά) Ναι; Αλήθεια; Και, πού, θέλεις να ξέρω,
βρε αχρείε! Μπας και μου δώσες ποτέ και τη
δυνατότητα να το δω στα νιάτα μας! (Μικρή σιωπή.
Αρχίζει πάλι να μυξοκλαίει) Και αυτή τη χαρά ακόμα …
Όταν ήμουν νέα … Αχ, Παναγιά μου, συγχώρεσέ με!
… Μου τη στέρησες! … (Σταματάει, απότομα, να
κλαίει. Φωνάζει δυνατά) Γαϊδούρι!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ε! Ε! Αυτό πια παραπάει! Ως εδώ και μη παρέκει!
Καλά, εσύ δεν μου ‘λεγες, πάντα, να μην είμαι
προκλητικός μαζί σου; (Την μιμείται στην φωνή)
΄΄Μανώλη, σε παρακαλώ. Σεβάσου με΄΄. Και όταν εγώ,
σαν νέος, πήγαινα (Νταβραντισμένος) να στο δείξ … !
- 69
6 -

ΘΥΡΟΞΙΝΗ

Εσύ ήσουν όλο ΄΄Μη!΄΄ και ΄΄Μη!΄΄. (Μιμούμενος και
πάλι την φωνή της) ΄΄Μανώλη, σε παρακαλώ. Μην
γίνεσαι χυδαίος΄΄. (Φωνάζει δυνατά) Εσύ τα ‘λεγες! Το
ξέχασες!
ΑΓΛΑΪΑ:

(Μ’ ένα επιτηδευμένο ξέσπασμα) Ψεύτη! Αγύρτη!
Γαϊδούρι! (Μυξοκλαίγοντας) Ήθελα λίγη γλυκύτητα,
βρε κάθαρμα … Λίγη τρυφερότητα … Λίγη στοργή …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Μπαρουτιασμένος) Τι ήθελες δηλαδή! Να στον δείχνω
με στοργή! Ε, πια! Μ’ έσκασες!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Με το ίδιο επιτηδευμένο κλάμα) Αλήτη … Που ν’
ανοίξει η γη να σε καταπιεί ολόκληρο … Με
βασάνισες, βρε, όλα αυτά τα χρόνια … Ποτέ δεν μ’
ένιωσες … Ούτε σύζυγος ήσουν … Ούτε εραστής …
(Σταματάει, απότομα, το κλάμα. Φωνάζει δυνατά) Σκατά
ήσουν!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Εσύ δεν με ήθελες εραστή! Με ήθελες, πάντα, πατέρα
του παιδιού μας!

ΑΓΛΑΪΑ:

Πας να ξεγλιστρήσεις, μαλαγάνα! Που όποιος δεν σε
ξέρει τι οχιά είσαι! Δεν θα σ’ αφήσω όμως! Θα το
βροντοφωνάξω, βρε, να τ’ ακούσουν όλοι! Να, έτσι!
(Ουρλιάζοντας)
Θυροξίνη! Θυροξίνη!
Θυροξίνη!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Προσπαθώντας να της κλείσει το στόμα με το χέρι)
Σταμάτα! Τρελάθηκες! Τι κάνεις!

ΑΓΛΑΪΑ:

Θυροξίνη! Θυροξίνη! Θυροξίνη!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Σταμάτα, σου λέω! Θα νομίσουν ότι σου κάνω κανένα
κακό!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Ξεσπώντας σε ειρωνικά γέλια) Κακό! Χα! Χα! Χα! Ας
γελάσω! Τι κακό, βρε, να μου κάνεις, καημένε μου! Ε!
Κατακαημένη Αράχωβα! Ούτε για κακό είσαι, πλέον,
ικανός ούτε για καλό! (Φωνάζοντας δυνατά) Είσαι ένας
ανίκαν … !

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Της κλείνει, τρομαγμένος, το στόμα) Σταμάτα! Θα σ’
ακούσουν οι γείτονες! Θέλεις να με ρεζιλέψεις;

ΑΓΛΑΪΑ:

(Φωνάζοντας δυνατά) Να σε ρεζιλέψω, βρε γαϊδούρι!
Να σε ρεζιλέψω! Γιατί, εμένα, λίγο με ρεζιλεύεις;
(Χαμηλώνοντας, απότομα, τον τόνο της φωνής της και
τα βλέφαρά της, σε στάση ενοχής) Που θα με κάνεις …
Με τον πρώτο τυχόντα να …
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ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Γουρλώνοντας τα μάτια του) Με τον πρώτο τυχόντα; …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Στον ίδιο ένοχο τόνο και με χαμηλωμένο βλέμμα) Ναι
… Να … Εχθές …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Με φόβο και αγωνία) Τι εχθές; … Τι έκανες; …

ΑΓΛΑΪΑ:

Να … Εχθές … Μέσα στ’ αυτοκίνητο … Την ώρα που
ήμουν σταματημένη στο πεζοδρόμιο … (Μικρή σιωπή)
Είδα έναν νεαρό να έρχεται προς το μέρος μου …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Έναν νεαρό; …

ΑΓΛΑΪΑ:

Ναι … Προχωρούσε και με κοιτούσε … Κάποια στιγμή
έφτασε πολύ κοντά στο αυτοκίνητο και …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Και; …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Φωτίζεται το πρόσωπό της από ευτυχία) Μου
χαμογέλασε! … (Βγάζει έναν αναστεναγμό αγαλλίασης)
Αχ! Τι ωραίο χαμόγελο! Θεέ μου!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Σκεπτικός και κατσουφιασμένος) Και συ; … Τι έκανες;
…

ΑΓΛΑΪΑ:

(Με ονειροπόλο βλέμμα) Του χαμογέλασα και γω …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Νευριασμένα) Του χαμογέλασες!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Με το ίδιο ονειροπόλο βλέμμα) Ήταν πανέμορφα …
Ήταν υπέροχα … (Την ονειροπόληση διαδέχεται η
απογοήτευση) Μέχρι που …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Ταραγμένος) Μέχρι που; …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Στο ίδιο τόνο απογοήτευσης και μελαγχολίας) Μέχρι
που … άνοιξε το φερμουάρ του παντελονιού του …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Εκτός εαυτού πλέον) Άνοιξε το φερμουάρ του
παντελονιού του! Μπροστά σου!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Θυμωμένα) Ο χυδαίος! Για ποια με πέρασε!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Στριφογυρνάει, σαν τρελός, στο κρεβάτι) Μα! Τι λες
τώρα! Αυτό σε πείραξε!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Θυμωμένα) Ναι! Αυτό με πείραξε! (Μικρή σιωπή.
Περνώντας, ξανά, σε κατάσταση ονειροπόλησης) Γιατί
… Θα μπορούσε να γίνει … πιο φυσικά …
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ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Σε κατάσταση αμόκ) Πιο φυσικά!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Θυμωμένα) Ναι! Πιο φυσικά!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Εξανίσταται) Μα, τι λες τώρα! Θα με τρελάνεις!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Με ονειροπόλο βλέμμα και αγνοώντας, τελείως, τον
θυμό του) Δεν λέω, βέβαια … Ξέρω … Για μένα το
‘κανε, το παιδί … Νόμιζε ότι θα μ’ ευχαριστούσε …
Αλλά … Το βρήκα λίγο … βιαστικό … και …
προκλητικό …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Πετάγεται, απότομα, από το κρεβάτι, σαν να τον
χτύπησε ηλεκτρισμός) Πάμε γρήγορα!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Συνέρχεται από την ονειροπόληση. Φωνάζει ταραγμένη)
Τρελάθηκες; Πού να πάμε, βραδιάτικα, χριστιανέ μου!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Την τραβάει από το χέρι για να σηκωθεί) Πάμε,
γρήγορα, σου λέω! Πάμε!

ΑΓΛΑΪΑ:

Πού! Σε ρωτάω και ‘ γω!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Παραληρώντας) Στον γιατρό! Πού αλλού! Στον
γιατρό!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Θυμωμένα) Τι να κάνουμε εκεί, βρε, δαιμονισμένε!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Πάμε να ρίξω τη θυροξίνη μου!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Φωνάζοντας δυνατά) Τι να κάνεις!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Να ρίξω τη θυροξίνη μου, σου λέω! (Κινείται πάνω
-κάτω στη σκηνή, τραβώντας τα μαλλιά του, και
ουρλιάζοντας) Να ρίξω τη θυροξίνη μου!
Τ η θ υ ρ ο ξ ί ν η μ ο υ ! Τ η θ υ ρ ο ξ ί ν η μ ο υ!
…
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ

Η Αγλαΐα και ο Μανώλης κάθονται, μαζί με ένα άλλο μεσήλικο αντρόγυνο,
στο σαλόνι του ουρολογικού ιατρείου και περιμένουνε να έρθει η σειρά τους για την
εξέταση.

ΑΓΛΑΪΑ:

(Νευριασμένη και αναστατωμένη) Τώρα που θα σε
φωνάξει ο γιατρός! Μ’ ακούς! Θα μπω και ‘γώ μαζί
σου στο ιατρείο! Θέλω να ακούσω, με τα ίδια μου τ’
αυτιά, τι θα σου πει!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Αμάν, βρε, Αγλαΐτσα μου! Μπορεί να θέλει να με
εξετάσει ο άνθρωπος! Ουρολόγος είναι! Δεν είναι
σωστό να βλέπεις!

ΑΓΛΑΪΑ:

Σωστό, ξεσωστό, δεν μ’ ενδιαφέρει! (Μικρή σιωπή.
Ύστερα, τον κοιτάζει υποτιμητικά) Σιγά και τι θα δω,
άλλωστε! Μμμμμ! (Κάνει μια κίνηση αποστροφής).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Αγχωμένος) Αχ, Θεέ μου! Έχω αγωνία!

ΑΓΛΑΪΑ:

Γιατί, καλέ! Τι αγωνία έχεις!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ε, δεν είναι και εύκολο πράγμα να σε βλέπουν εκεί …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Θυμωμένα) Πού, εκεί, καλέ! Τι λες!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Με ντροπαλοσύνη) Στ’ αχαμνά, βρε, Αγλαΐα μου …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Με ειρωνικό χαμόγελο) Ειδικά, όταν τα δικά σου
αχαμνά, είναι όνομα και πράγμα!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Αμάν, βρε, Αγλαΐτσα μου! Καλή κουβέντα δεν βγαίνει
απ’ το στοματάκι σου! Άντρας σου είμαι! Όλο με
προσβάλεις! Αμάν, επιτέλους! (Ανοίγει, διάπλατα, η
πόρτα και εμφανίζεται ο γιατρός. Φωνάζει με την
στεντόρεια φωνή του).

ΓΙΑΤΡΟΣ:

Εμμανουήλ Κακαλίδης! (Το άλλο ζευγάρι γυρίζει και
κοιτάζει έκπληκτο και απορημένο τον Μανώλη. Ο
άντρας στρέφεται προς την γυναίκα του).
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Χαμογελώντας ειρωνικά) Να έχεις τέτοιο επώνυμο, βρε
Πηνελόπη μου, και να επισκέπτεσαι ουρολόγο! Αυτό
και αν είναι τραγωδία!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Απηυδισμένη) Ενώ εσένα που σε λένε Λεωνίδα
Φιστίκογλου! Τι να σου πω! Μεγάλο χαΐρι είδαμε και
από σένα! Ο Λεωνίδας με τους τριακόσιους!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Μ’ ένα παιδικό ξέσπασμα) Εμένα, αν δεν μ’ έβρισκε
αυτή η αρρώστια, Λεωνίδας ήμουν, Κυρία μου! Και
στην ψυχή και στο σώμα!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Ειρωνικά) Ε! Όσο για το σώμα! … Δεν έχω να πω
τίποτα!

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Κοιτάζοντας τον Λεωνίδα) Εσείς είστε ο Κύριος
Εμμανουήλ Κακαλίδης;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Με παρρησία) Όχι, γιατρέ! Εγώ ονομάζομαι Λεωνίδας
Φιστίκογλου! Της εταιρείας βοτάνων, «Σάμος Χέρμπς»!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Ειρωνικά) Τρομάρα σου! Και συ και τα βοτάνια σου!
(Ο γιατρός κοιτάζει τον Μανώλη που κάθεται
ζαρωμένος και συνεσταλμένος στο κάθισμά του).

ΓΙΑΤΡΟΣ:

Εσείς είστε ο Κύριος Κακαλίδης; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Φοβισμένα) Μάλιστα, γιατρέ … Εγώ είμαι …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Μ’ ένα ειρωνικό χαμόγελο) Ελάτε, λοιπόν, Κύριε
Κακαλίδη … Ελάτε … Μην φοβάστε … Περάστε …
Περάστε να τα πούμε …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Πριν προλάβει, καλά-καλά, να σηκωθεί από το κάθισμά
του ο Μανώλης, πετάγεται η Αγλαΐα, με επιτηδευμένη
αβρότητα και χάρη) Γιατρέ μου … Είμαι η σύζυγος του
Κυρίου Κακαλίδη … Θα μπορούσα να παρίσταμαι και
εγώ στη συζήτηση που θα έχετε με τον άντρα μου; …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Με μια κομψή κίνηση του χεριού) Παρακαλώ, Κυρία
μου! … Παρακαλώ, Κυρία Κακαλίδου! … Περάστε! …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Χαμογελώντας ναζιάρικα) Ω! … Σας ευχαριστώ πολύ,
γιατρέ μου! … Σας ευχαριστώ πολύ! …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Περνάνε στο ιατρείο. Κάθονται. Για λίγα λεπτά, ο
Μανώλης και η Αγλαΐα κοιτάζονται, διστακτικά και με
κωμικό τρόπο, στα μάτια, δίχως να μιλάνε.) Λοιπόν,
Κύριε Κακαλίδη … Σας ακούω … Πείτε μου …
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ΑΓΛΑΪΑ:

(Πετάγεται και παίρνει τον λόγο) Γιατρέ μου … Ξέρετε
… Εμείς … Ο σύζυγός μου και ‘γω, δηλαδή …
Αντιμετωπίζουμε, αυτόν τον καιρό … ένα πρόβλημα …
(Θλιμμένα) ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατρέ μου! …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Με το ίδιο ειρωνικό βλέμμα και τόνο στην φωνή) Ένα
πρόβλημα; … Ένα σοβαρό πρόβλημα; … Τι είδους
σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό; … Κυρία Κακαλίδου; …
Πείτε μου, σας παρακαλώ …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Διστακτικά και αμήχανα) Ξέρετε … Ο σύζυγός μου,
γιατρέ … Έχει … υψηλά επίπεδα … (Ξεσπώντας με
θυμό) Θυροξίνης! … (Ο Μανώλης κατεβάζει, αμέσως,
με ντροπαλοσύνη, το κεφάλι του, περίλυπος, και
ζαρώνει, ακόμη περισσότερο, σαν παιδί, στο κάθισμά
του).

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Το ειρωνικό χαμόγελο διαδέχεται, αμέσως, η έκπληξη)
Α! Τι μου λέτε! Ώστε … Υψηλά επίπεδα θυροξίνης! …
Κύριε Κακαλίδη! … (Με ενθουσιασμό) Και, λοιπόν!
Και, λοιπόν! Συνεχίστε, σας παρακαλώ, Κυρία μου!

ΑΓΛΑΪΑ:

Και … Λοιπόν … Τι … λοιπόν … γιατρέ μου …
(Σκύβει το κεφάλι της λυπημένα) Αφού …
Καταλαβαίνετε … Γιατρός είστε … Ουρολόγος είστε
…

ΓΙΑΤΡΟΣ:

Καταλαβαίνω! … Καταλαβαίνω πολύ καλά, Κυρία
Κακαλίδου μου! …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Περίλυπη και με κατεβασμένο το κεφάλι) Έχουμε
μήνες, γιατρέ, να …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

Μήνες; … (Με περισσό ενθουσιασμό) Όχι, απλώς,
μήνες, Κυρία Κακαλίδου! Χρόνια!
Χρόνια σάς
περιμένουν! Και, μάλιστα, πολλά!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Σαστισμένη) Χρόνια μάς περιμένουν! … Και, μάλιστα,
πολλά! Ω! … Μα, αυτό, γιατρέ μου, είναι τραγικό! …
Είναι! … Και ’γω δεν ξέρω τι είναι! … (Πιάνοντας το
κεφάλι της με απόγνωση) Ω, Θεέ μου! … Κάτι πρέπει
να κάνουμε! … Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό!
… Τι συμφορά ήταν και αυτή που μας βρήκε!
(Κοιτάζει, οργισμένη, τον Μανώλη, ο οποίος τρέμει απ’
το φόβο του).

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Με μειλίχιο ύφος) Μα … Μην ταράζεστε, Κυρία
Κακαλίδου μου … Μην ταράζεστε … Σας παρακαλώ
… Ηρεμήστε … Ηρεμήστε … Άλλωστε … Δεν υπάρχει
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ΑΓΛΑΪΑ:

λόγος … Τα πράγματα είναι ευχάριστα! … Πολύ
ευχάριστα για σας!
(Συντετριμμένη) Ευχάριστα! … Τι, ευχάριστα, γιατρέ
μου! … Πλάκα μάς κάνεις και συ! … Που να μην
έσωνα να τ’ ακούσω και αυτό, στο μέσον της ζωής μου!
(Προσπαθώντας να συνέλθει και μονολογώντας) Τέλος
πάντων! … Ας είναι και έτσι! … Ψυχραιμία, Αγλαΐα!
… Ψυχραιμία! … Εσύ ήσουν, πάντα, δυνατή γυναίκα!
… (Προς τον γιατρό και με επιτηδευμένη ηρεμία)
Λοιπόν, γιατρέ μου … Δεν μας είπατε … Θα
ακολουθήσουμε κάποια αγωγή; … Εννοώ … για τη
θυροξίνη … Καταλαβαίνετε … (Τρίζοντας τα δόντια
της στον κατατρομαγμένο Μανώλη) Για να την ρίξουμε!
… Τη ρημαδιασμένη! …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Έκπληκτος) Ω! … Μα, αυτό … Μα, αυτό … Θα ήταν
οδυνηρό και ανεπίτρεπτο συνάμα, Κυρία μου! … Δεν
μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο! Κυρία Κακαλίδου
μου! (Εξανίσταται) Είναι παράλογο! Άκρως παράλογο!
Πώς σας πέρασε, κάτι τέτοιο, από το μυαλό! Απορώ και
εξίσταμαι, Αγαπητή μου Κυρία! … Κυρία Κακαλίδου!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Μονολογώντας, σαν χαμένη) Οδυνηρό; … και …
ανεπίτρεπτο; … και … παράλογο; … Άκρως παράλογο;
… Πώς μου πέρασε, κάτι τέτοιο, από το μυαλό; … Δεν
καταλαβαίνω … (Πιάνοντας το κεφάλι της και
φωνάζοντας δυνατά) Παναγιά μου, θα σαλτάρω! …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Με σοβαρό, επιτιμητικό ύφος) Δεν μπορούμε να
συντομεύσουμε το προσδόκιμο της ζωής ενός
ανθρώπου,
Κυρία
Κακαλίδου!
Αυτό
είναι
αντιδεοντολογικό! … Είναι … απάνθρωπο! … Θα
συμπλήρωνα! Καλή μου Κυρία! …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Μονολογώντας και πάλι) Να συντομεύσουμε το
προσδόκιμο της ζωής ενός ανθρώπου; …
Aντιδεοντολογικό; … Απάνθρωπο; … (Εκτός εαυτού)
Μα! … Τι λέτε, επιτέλους, γιατρέ; … Εξηγείστε μας!

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Σηκώνεται από το κάθισμα του γραφείου του. Δίνει το
χέρι του, με ακαδημαϊκό ύφος, στον Μανώλη και του
χαμογελάει εγκάρδια) Κύριε Κακαλίδη! Κύριε
Κακαλίδη! Τα συγχαρητήριά μου! Είστε, ίσως, από
τους πρώτους ασθενείς στην χώρα μας, που θα δεχτείτε
το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα της πιο
πρόσφατης, διεθνούς, ιατρικής έρευνας και των
πορισμάτων της, που ανακοινώθηκαν, προ ολίγων
ημερών! (Χτυπώντας τον, με ενθουσιασμό και
συγκίνηση, στην πλάτη) Κύριε Κακαλίδη! Κύριε
Κακαλίδη! Η μακροζωία χτύπησε την πόρτα σας! Είστε
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πολύ τυχερός άνθρωπος! Πολύ τυχερός άνθρωπος! (Ο
Μανώλης και η Αγλαΐα πετάγονται, αμέσως, από το
κάθισμά τους).
ΜΑΝΩΛΗΣ:

Η μακροζωία! …

ΑΓΛΑΪΑ:

Μα! … Ποια μακροζωία, γιατρέ! …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Στον ίδιο ενθουσιώδη τόνο) Πολλοί άνθρωποι θα σας
ζήλευαν, Κύριε Κακαλίδη! Πολλοί άνθρωποι! Και σας
και την τύχη σας! Και δεν σας κρύβω ότι, ένας από
αυτούς … είμαι και ‘γώ! Μακάρι και μένα η θυροξίνη
μου … ! Μα, τι σας λέω τώρα! … Και πάλι, τα
συγχαρητήριά μου! Κύριε Κακαλίδη! Αγαπητή μου
Κυρία! (Δίνει το χέρι του, στον καθένα τους ξεχωριστά,
για να τους συγχαρεί. Εκείνοι μένουν άφωνοι).

ΑΓΛΑΪΑ:

Μα … Γιατρέ … Ποια μακροζωία; … Τι λέτε; … Εμείς
… Δεν μπορούμε … να … Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ … Σ’
εσάς … να μας πείτε πως … θα μπορέσουμε ξανά … να
… (Φωνάζοντας απελπισμένα και τραβώντας τα μαλλιά
της απεγνωσμένα) Μα, τι λέω, Θεέ μου! … Τι λέω, η
αναμαλλιασμένη! …

ΓΙΑΤΡΟΣ:

(Διακόπτοντάς την) Μα, Κυρία Κακαλίδου μου! Μα,
αγαπητή μου Κυρία! Πώς, αλλιώς, πρέπει να σας το πω,
για να το καταλάβετε και να χαρείτε, επιτέλους! Πάρτε
τον σύζυγό σας, Κυρία μου! Πάρτε τον σύζυγό σας και
μην σκέπτεστε τίποτα! Δεν έχετε κανέναν λόγο να
ανησυχείτε! Κανέναν απολύτως! Η ζωή είναι ωραία και
προβλέπεται μακρά! Η θυροξίνη του άντρα σας
προνόησε γι’ αυτό! (Φωνάζοντας δυνατά και
υψώνοντας τα χέρια του ψηλά) Ζήστε την ζωή! Ζήστε
την ζωή, όπως εσείς θέλετε! Απολαύστε ό,τι σας αξίζει!
Χαρείτε ό,τι σας ανήκει! (Ο Μανώλης και η Αγλαΐα
κοιτάζονται στα μάτια, σαν χαζοί, και παραμένουν
άναυδοι. Ο γιατρός, περιχαρής, τους ξεπροβοδίζει, άρονάρον και, πριν προλάβουν να το συνειδητοποιήσουν,
βρίσκονται, ήδη, έξω από την κλειστή πόρτα του
ιατρείου του).
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ

Ο Μανώλης κάθεται και συζητάει με τον συνάδελφό του, Σταύρο Μπάκα, στο
συνδικαλιστικό γραφείο του, στο δημόσιο νοσοκομείο όπου εργάζονται, ως
διοικητικοί υπάλληλοι, και οι δύο. Έντονα τα σημάδια του κιτς παντού. Πίνουν
τσίπουρο, ενώ μια μικρή τηλεόραση, στον τοίχο, παίζει μια πρωινή ενημερωτική
εκπομπή.

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Αυτό δεν είναι νοσοκομείο, όπου εργαζόμαστε, φίλε
μου! Σκέτο μπουρδέλο είναι! Της Παναγιάς τα μάτια
γίνονται εδώ μέσα! Ο Θεός να μας φυλάει μ’ αυτούς
τους παρακεντέδες που μπλέξαμε! Γαμώ την πουτάνα
μου, γαμώ!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Τώρα τα λες αυτά, Σταύρε Μπάκα! Όταν εγώ, όμως,
ξεσκιζόμουνα για σας και ρόκαζα, όλη την ώρα, εσείς
όλοι τον κώλο σας κοιτούσατε να βολέψετε και, σαν
τους ρακοπόντικες, με κατεβασμένο το κεφάλι, τρέχατε,
ποιος θα προλάβει, να τον γλύψετε! Χεσμένο τον
είχατε, τότε, τον Πρόεδρο του Σωματείου
Εργαζομένων!

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Ποιον, μωρέ, να γλύψω! Πας καλά, Κακαλίδη! Εγώ να
γλύψω τον Διοικητή! Εγώ γλύφω μόνο αυτά που θέλω,
φίλε μου! (Γελάει δυνατά).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Μωρέ, εσύ, καλά κάνεις και τα γλύφεις! Αλλά,
γλείψιμο με γλείψιμο διαφέρει! Και απ’ ό,τι φαίνεται,
τα γλύφεις όλα, ανεξαιρέτως! Και αυτά που πρέπει και
αυτά που δεν πρέπει!

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Πρόεδρε, άσ’ τα τα γλειψίματα, κατά μέρος, γιατί σ’
αυτό το σπορ, εσύ είσαι πρωτομάστορας! (Γελάνε
δυνατά και οι δύο μαζί. Στο γραφείο μπαίνει και ένας
τρίτος συνάδελφος, συνδικαλιστής, ο Αντώνης Πουρός).

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Όπα! Τι βλέπω, καρντάσηδες! Το τσούζουμε! Το
τσούζουμε! Κάντε λίγο κράτει, ρε! Και είστε και στην
δύσκολη ηλικία!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Έλα, ρε, Αντωνάκη Πουρέ, και άσε την πουτάνα την
ηλικία μας, στην ησυχία της! Κάτσε και συ να πιεις!
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Πρωί-πρωί να δροσιστεί λίγο το λαρυγγάκι μας! Και
έχουμε και συνάντηση, σε λίγο, με τον Πελοπίδα!
Διοικητή να τον κάνει και αυτόν ο θεός! Πελοπίδας
Κουνενές! Γαμώ την παναχαϊκή μου, εδώ μέσα, και τον
συνδικαλισμό μας! Πού μπλέξαμε, οι πούστηδες!
ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Στον Μανώλη) Τι είναι, ρε, Κακαλίδη; Τσίπουρο; Στο
χωριό πήγες το σαββατοκύριακο; Πάλι ο πεθερός σου,
ρε, μαλάκα; Ε, ρε, γυναίκα, που σου ‘δωσε το
ανθρωπάκι! Και συ το αρμέγεις και από πάνω!
(Στρέφεται προς τον Σταύρο. Του κλείνει, συνωμοτικά,
το μάτι) Ρε, εσύ … Την έχεις δει, ρε, την γυναίκα του;
…

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Όχι … Δεν έτυχε … Που να την δω …

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Α! Καλά! Χάνεις! Δεν λέω … Τα’ χει τα χρονάκια της!
Πενηντάρα και με το παραπάνω, η Αγλαΐτσα μας! Αλλά
… Γυναικάρα σωστή, αδελφέ μου! Πληθωρικότατη!
Πλούσια τα ελέη του Κυρίου μας, που λένε! Όχι, σαν
αυτόν! Τον στούμπο! Α, ρε, Κακαλίδη! Πρώτο μπόι της
Βορείου Ελλάδος είσαι, ρε ρουφιάνε! (Ξεσπάει σε
δυνατά γέλια).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Ανασκουμπώνοντας τα μανίκια του, έτοιμος να πιαστεί
στα χέρια) Ε! Όχι και στούμπος, ρε, Αντώναρε! Όχι και
στούμπος! Πρόσεχε τι λες! Μην σε πάρει και σε
σηκώσει! Για, δες, ρε, τον τζόβενο! Μας την είπε και
από πάνω, το πουρό!

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Καλά, ρε, καρντάση! Καλά! Μην θυμώνεις, ρε
Κακαλίδη! Άντε! Και, συ, καλός είσαι για την ηλικία
σου! Όπως και, εμείς, άλλωστε! Τρωγόμαστε!
Τρωγόμαστε! (Ξεκαρδίζεται, πάλι, στα γέλια,
κοιτάζοντας, από πάνω μέχρι κάτω, τον Μανώλη).

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Τσιμπώντας του το μάγουλο) Ρε, Μανωλάκη! Ρε,
Κακαλιδάκη! Δεν μας τα είχες πει αυτά, ρε κουμπάρε!
Πρώτο μπόι το γυναικάκι σου, ρε; Έτσι, ε; (Γελώντας
πονηρά και χτυπώντας τον στον ώμο) Σε φτιάχνει, ρε; Σε
φτιάχνει η Αγλαΐτσα; Εξάλλου … Στην ηλικία μας …
τα θέλουμε τα υποστηριχτικά μας! … Μην το ξεχνάς,
φιλαράκι!

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Είναι να μην σε φτιάχνει, ρε, μια γυναίκα δυο μέτρα!
Μόνο που την βλέπεις, σου σηκ … ! Τι ρωτάς και συ,
βρε, μαλακοπίτουρα Μπάκα! Συνδικαλιστή της
πεντάρας! Που έχεις να γαμήσεις από πρόπερσι το
καλοκαίρι! (Γελάει δυνατά).
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ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Μ’ ένα αυτάρεσκο ύφος) Βρε, άμα θέλω εγώ, την
φτιάχνω και την ξεφτιάχνω στο λεπτό! (Ξεσπάνε και οι
τρεις τους σε δυνατά γέλια) Ε! Αυτό μας έλειπε! Απ’
αυτήν θα περίμενα να με φτιάξει και το μπόι της! Χα!
Χα!
Ας
γελάσω!
Δεν
κατάλαβες
καλά!
(Νταβραντισμένα) Την βάζει κάτω, ρε, ο Μανώλης! …
και … αρχίζουν, αμέσως, τα όργανα να στενάζουνε στη
διαπασών! (Ξεσπάνε, πάλι, οι τρεις τους, σε δυνατά
γέλια).

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Πιάνοντάς του, δυνατά, τα μπράτσα) Μπράβο, ρε,
άντρακλα! Μπράβο, νταβραντισμένε μου ταύρε! Έτσι
σε θέλω! Ακμαίο και δυνατό! Οι γυναίκες και ο
συνδικαλισμός, ρε, θέλουν αρχίδ …!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Αυτό της έλεγα και εγώ, τις προάλλες … γιατί μ’
άρχισε
πάλι,
ρε
παιδιά,
βραδιάτικα,
στα
μουρμουρίσματα και στα παραπονιάρικα … (Με
γυναικίστικη χροιά στη φωνή, μιμούμενος την γυναίκα
του) ΄΄Έτσι ο Πέτρος! Αλλιώς η Μαρίνα!΄΄ Την πιάνω,
λοιπόν, και εγώ, που λέτε παιδιά, απ’ τα μαλλιά και της
λέω! (Με πομπώδες ύφος) ΄΄Αγάπη μου, γλυκιά, ο
άντρας δυο πράγματα πρέπει να έχει! Βάλ’το, καλά, στο
κεφαλάκι σου, για να μην με πολυπρήζεις, βραδιάτικα!:
Γλυκά εργαλεία, πρωτίστως, και γλυκιά καρδιά,
δευτερευόντως, και, όχι, αυτά τα παλαμιάσματα που μου
τσαμπουνάς εσύ, όλη την ώρα !΄΄ (Γέλια).

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Και, απ’ ό,τι φαίνεται, Πρόδρε, εσύ τα έχεις και τα δύο
αυτά! Και γλυκά εργαλεία και γλυκιά καρδιά! Α, ρε,
Μανώλαρε Κακαλίδη! Όποιος δεν ξέρει τι γλυκάδια
κρύβουν από κάτω οι σκεμπέδες σου!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ναι, ρε, τα έχω! Και είναι και γλυκά, ρε! Γιατί; …
Αμφιβάλλεις, ρε; … Όχι … γιατί αν αμφιβάλλεις, ρε,
Μπάκα …; να μου το πεις! … Να το ξέρω!
(Αναψοκοκκινίζει από τον θυμό του, σαν μαινόμενος
ταύρος, και ανασηκώνεται στο κάθισμά του, έτοιμος να
πιαστεί στα χέρια, αυτή την φορά, με τον Σταύρο).

ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Ο Αντώνης μπαίνει στην μέση, για να τους χωρίσει)
Σιγά, ρε, αρχηγέ! Σιγά! Μην μας δείρεις, κιόλας, για τα
γλυκοπαπάρια σου! Εντάξει! Είπαμε! Άψογα τα
γιουβαρλάκια σου και φίνα αυγοκομμένα, αλλά δεν
είναι και η Λεγεώνα της Τιμής, ρε αδελφέ! Κούλαρε,
λιγάκι, και συ! Ω, ρε, καημό που τον έχει!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Φουρκισμένος και συγχυσμένος) Άκου, Αντώνη Πουρέ!
Μιλημένα ξηγημένα! Για μένα αυτά είναι η Τιμή μου!
Και όποιος μου την θίξει! … (Μικρή σιωπή. Κάνει να
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σηκωθεί, και δεύτερη φορά, από το κάθισμά του.
Φωνάζει δυνατά) Θα τον ξεσκίσω επί τόπου! … Τον
κερατένιο! …
ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Χτυπώντας τον Μανώλη στον ώμο, για να καταπραΰνει
τον θυμό του) Ρε, Μανωλάκη! Ρε, Μανωλάκη! Με
παρεξήγησες, ρε κουμπάρε! Εγώ, κοπλιμέντο σού
έκανα! Ω, ρε, αδελφάκι μου! Πως κάνεις έτσι, ρε
μαλάκα! Ξεκόλλα, γαμώ τον μπελά σου! (Ο Μανώλης
αρχίζει, κάπως, να συνέρχεται και να ηρεμεί).

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Καλά, μωρέ, εντάξει! Άντε! Πάει και αυτό, μαζί με τ’
άλλα! Ας το ξεχάσουμε … (Μικρή σιωπή. Έπειτα
χαμογελάει πονηρά). Πάντως … Ρε, καρντάσηδες …
Μια που το ‘φερε η κουβέντα, δηλαδή … Έτσι για να
ηρεμήσουν και τα πνεύματα, που άναψαν … (Μικρή
σιωπή πάλι. Έπειτα, μ’ ενθουσιασμό) Έπρεπε να
βλέπατε, ρε μαλάκες, αυτόν! … Εχθές! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ποιον αυτόν, μωρέ; … Τι λες; …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Α! Λες αυτόν στο νεκροτομείο! Τζιτζί, ο μπαγάσας!
Μέγκλα, ο άτιμος!

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Α, γεια σου! Πως με πιάνεις έτσι, ρε κουμπάρε!
Τηλεπάθεια έχουμε!

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Όλο το νοσοκομείο βουίζει, από χθες, γι’ αυτόν!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ε! Και τι! Τι ήταν αυτός; Τον ξέρω;

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Ένας γλυκοπάπαρος ήταν, ο καψερός! Καλή ώρα σαν
εσέν … !

ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Τον διακόπτει νευριασμένος) Στάκα, μωρέ, και εσύ,
μαλάκα! Στάκα, επιτέλους! Θέλεις, πάλι, της πουτάν …
να γίνει εδώ μέσα! Άντε! Σκάσε! Βούλωστο! (Μικρή
σιωπή. Ηρεμώντας πάλι) Τέλος πάντων … Λοιπόν …
(Στρέφεται προς τον Μανώλη και του χαμογελάει
καλοκάγαθα) Πρόεδρε … Εχθές που λες … Ζήλεψα
πεθαμένο, αδελφέ μου! Να! Μα την Παναγία!
(Σταυροκοπιέται) Μάρτυς μου ο Θεός, αν λέω ψέματα!
(Μικρή σιωπή. Έπειτα, με πάθος) Σαλάμι αέρος, φίλε
μου! Σαλάμι αέρος! Και λίγο λέω, ο πούστης! Σαν αυτό
που πουλάνε, Πρόεδρε, στο σούπερ μάρκετ της
γειτονιάς σου! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Τι λες, μωρέ! Χάζεψες, ντιπ για ντιπ! Τι σαλάμι αέρος!
Τι εννοείς!
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ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Αρχίζει να τραγουδάει) Αχ! Με τόση καρπερότητα – να
είχα μια σταλιά …! (Γελάει δυνατά) Που λέει και το
τραγούδι, δηλαδή! Καλά! Είχαν, όμως, πλάκα οι
νοσοκόμες, ρε αδελφέ μου! Πολύ πλάκα! Έπρεπε να τις
έβλεπες, Πρόεδρε! Έμπαιναν στον θάλαμο και, μόλις
αντίκριζαν το υπερωκεάνιο, ανάμεσα στα σκέλια,
έβγαζαν όλες ένα δυνατό ΄΄Α!!!΄΄, έμεναν, για λίγα
λεπτά, σύξυλες, λες και τις χτύπησε κεραυνός εν αιθρία,
και, έπειτα, έφευγαν τρέχοντας, σαν αλαφιασμένες! (Ο
Σταύρος και ο Αντώνης ξεσπάνε σε δυνατά γέλια).

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Μέχρι που μπήκε, τελευταία, και αυτή η μπατάλα, η
καθαρίστρια, η Τυρναβίτισσα! Εκεί να δεις σόου,
Πρόεδρε! Έκανε, τάχατες, πως σκουπίζει, η αγαθιάρα!
Και φραπ, από δω, και φρουπ, από κει, με το
σκουπόξυλο στο χέρι, και όλο και να πλησιάζει,
επικίνδυνα, προς το τραπέζι, όπου τον είχανε βάλει σε
βιτρίνα, τον συγχωρεμένο! Μακριά από δω, ρε παιδιά!
Κούφια η ώρα που τα λέμε και γελάμε! Με το πρώτο,
που λέτε, λοξοδρόμισμα της σκούπας και του ματιού,
μην την είδατε και αυτήν και το προικιό της! Βγάζει μια
κραυγή, ΄΄Παναγιά μ’ Μεγαλούχαρη!΄΄, η βλαχάρα, που
σείστηκε και βρόντηξε, ρε μαλάκες, το μισό
νεκροτομείο! (Ξεσπάνε σε δυνατά γέλια) Ω, ρε, γέλια!
Σήκωσε στο ποδάρι όλο το προσωπικό, η μαλακισμένη!
Νόμισαν ότι κάποιος την έσφαξε, την χοντρομουλάρα!
(Δυνατά γέλια πάλι) Τι παπάρια ήταν και αυτά που είχε
ο χριστιανός, όμως, ρε παιδιά! Τι παπάρια, μα την
Παναγία, δηλαδή! Μόνο να τα’ βλεπες, Πρόεδρε! Και
συ, ακόμη, και θα τρόμαζες! Το μισό γυναικείο
πληθυσμό ξαπόστειλε, ο μπαγάσας! Και μετά και απ’
τον θάνατό του, ο κωλόφαρδος! Να ‘χει τέτοια
επιτυχία! Την τύχη του να είχαμε, ρε μάγκες! Την τύχη
του να είχαμε! Τίποτε άλλο δεν σας λέω! (Γέλια).

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Γελώντας) Ε! ρε, φίλε μου! Τι γαμιστρώνας και τούτο
το νοσοκομείο! Τι μπουρδέλο, το ρημαδιασμένο! Τι
μπουρδέλο! (Ξεκαρδίζονται στα γέλια και οι τρεις τους).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Α, ρε, Αντώναρε, άπαιχτε! Να ζήσεις, ρε! Μ’ έκανες
και γέλασα! Και μετά σου λένε, Πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων! Τι Πρόεδρος, είμαι και εγώ,
ο κερατένιος, εδώ μέσα! Που να μην χέσω τα
προεδριλίκια μου, σ’ αυτό το χαμαιτυπείο, που μ’ έριξε
η κωλοτύχη μου! (Γέλια).

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Γελώντας) Ε! Πως! Ε! Πως! Πρόεδρος είσαι, ρε
Κακαλίδη! Πρόεδρος του Σωματείου των ΄΄άπορων και
στερημένων αντιφρονούντων του Έρωτος΄΄! Α, ρε,
Μανώλαρε, σεξιστή ! Αντε, στην υγειά σου, ρε,
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Κακαλίδη! … Και καλή θητεία σου ευχόμαστε στο
μπουρδέλο σου! … (Γελάνε δυνατά και τσουγκρίζουν,
εύθυμα, και οι τρεις τους, τα ποτήρια τους, με το
τσίπουρο).
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
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Στο γραφείο του Διοικητή του νοσοκομείου, Πελοπίδα Κουνενέ. Η νεαρή
γραμματέας, Αφροδίτη Ντελή, ανοίγει την πόρτα, για να αναγγείλει την άφιξη του
Λεωνίδα Φιστίκογλου, του γνωστού επιχειρηματία της εταιρείας βοτάνων, «Σάμος
Χέρμπς». Εκείνος είναι ριγμένος, με τα μούτρα, μέσα σ’ έναν πακτωλό από χαρτιά.
Δείχνει πελαγωμένος.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Με γλυκιά φωνή, όλο σκέρτσο και νάζι) Κύριε Διοικητά
μου … Ο Κύριος Λεωνίδας Φιστίκογλου από την
«Σάμος Χέρμπς» … σας περιμένει έξω … Να του πω να
περάσει; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κατσουφιασμένος και με κατεβασμένο το κεφάλι) Ώρα
που βρήκε και αυτός, ο καραγκιόζης, να ‘ρθει! Το
ξεκουτιασμένο το γεροσούριελο! (Μ’ ένα προσποιητό
ξέσπασμα θυμού) Αφού πνίγομαι! Πνίγομαι! Δεν το
βλέπετε! Απ’ τα χέρια μου πρέπει να περάσουν όλα, σ’
αυτό το ρημαδιασμένο, το νοσοκομείο! (Σηκώνει, στην
στιγμή, τα μάτια του και κοιτάει τα καλλίγραμμα πόδια
της, που αποκαλύπτονται από το τολμηρό μίνι που
φοράει. Ηρεμεί και της χαμογελάει πονηρά) Άντε …
Τέλος πάντων … Πέσ’ του, παιδί μου, να περάσει …
και … μετά … ξαναέλα … ε … (Αναστενάζοντας
βαθιά) σε θέλω! … (Η γραμματέας τού ανταποδίδει ένα
λάγνο βλέμμα και βγαίνει με λικνιστό βηματισμό. Στο
γραφείο του Διοικητή εισέρχεται, περιχαρής, ο Λεωνίδας
Φιστίκογλου. Ανοίγει, διάπλατα, τα χέρια του, για να
αγκαλιάσει τον Διοικητή).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Πελοπίδα μου! Πελοπίδα μου! Πόσο χαίρομαι που σε
ξαναβλέπω! Βρε! Για να σε δω! Φτου σου! Φτου σου,
βρε! Να μην σε ματιάσω, παλιόφιλε! Πόσο σε
ομόρφαινε, βρε, το προεδριλίκι! (Σφιχταγκαλιάζονται
θερμά).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Φίλε μου, πολυαγαπημένε! Τι κάνεις! Έτσι ξεχνάνε,
βρε, οι φίλοι τους φίλους! Αχ, άτιμε! Τόσο καιρό, βρε,
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και ούτε έναν καφέ δεν πέρασες να σε τρατάρουμε!
Έλα! Κάθισε να τα πούμε! Κάθισε, Λεωνίδα μου! Σ’
αποθύμησα!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Να τα πούμε, Πελοπίδα μου! Γιατί να μην τα πούμε!
Να τα πούμε, όπως παλιά! Θυμάσαι;

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Ε, Πως δεν θυμάμαι! Ξεχνώνται οι αγώνες, ρε
παλαίμαχε!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Κάθεται, αναστενάζοντας βαθιά) Αχ, Πελοπίδα μου!
Είδες, όμως, παλιόφιλε, πως δικαιώνονται οι καθαροί
αγωνιστές! Α, ρε! Βρωμάει και ζέχνει από παντού αυτή,
η καταραμένη, η χώρα! Τόσα κάναμε και χαΐρι δεν
είδαμε! Πελοπίδα μου! Και κάτι άλλοι … Ονόματα δεν
λέμε! … Στα έδρανα της Βουλής στρογγυλοκάθονται
και κωλοτρίβονται, από το πρωί μέχρι το βράδυ!
Πελοπίδα μου! Ενώ εσύ! … Και εγώ! … Τσουρέκια,
Πελοπίδα μου! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Εξανίσταται) Κεραυνός να πέσει να τους κάψει όλους,
Λεωνίδα μου! Κεραυνός να πέσει να τους κάψει! Και
αυτούς και τα παιδιά τους! Τους ρεμπεσκέδες! (Μικρή
σιωπή. Έπειτα, αναστενάζοντας βαθιά) Αχ! Το φάγαμε
το φιστίκωμα! Λεωνίδα Φιστίκογλου! Το φάγαμε! Και
είπαμε και ευχαριστώ, και από πάνω! Οι κερατάδες!
Και από μια παράταξη, βρε, που τόσα θυσιάσαμε γι’
αυτήν! (Φωνάζοντας δυνατά) Τη ρουφιάνα! (Ανοίγει η
πόρτα και ξαναμπαίνει, σεινάμενη κουνάμενη, η νεαρή
γραμματέας. Ο Λεωνίδας ρίχνει, αμέσως, τα μάτια του
στα πόδια και τα οπίσθιά της και ξερογλείφεται. Ο
Διοικητής, με σοβαρό τόνο στην φωνή) Αφροδίτη, παιδί
μου … θέλεις κάτι; …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Με σκέρτσο και χάρη) Ναι … Κύριε Διοικητά μου …
Αυτά τα έγγραφα … θέλουν … όλα … (Σκύβει,
προκλητικά, πάνω στο γραφείο του, για να αφήσει τα
χαρτιά και βγάζει έναν βαθύ αναστεναγμό)
την
υπογραφή σας! … (Εκείνος κοιτάζει, σαν
αποχαυνωμένος, το αποκαλυπτικό ντεκολτέ της).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Ναι … Ναι … Μια στιγμή, παιδί μου … Μια στιγμή …
Να βάλω τα γυαλιά μου … (Βγάζει τα γυαλιά του, απ’
την τσέπη του σακακιού του, και τα φοράει. Τα
στερεώνει, καλά, στην μύτη του) Γιατί …
(Ξεροβήχοντας) την υπογραφή του … πρέπει κανείς να
προσέχει … όπως και το πουλ … Μμμμ … (Κοιτάζει,
με πονηρό βλέμμα, την αισθησιακή γραμματέα και
χαμογελάει, υπονοούμενα, στον Λεωνίδα) που την
βάζει! …
(Υπογράφει τα χαρτιά, ένα-ένα, με
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προσποιητή σοβαρότητα. Ο Λεωνίδας και η Αφροδίτη
ανταλλάσσουν
γελάκια
και
κρυφοκοιτάγματα,
προσπαθώντας να μην τους δει ο Διοικητής) Έτοιμα,
παιδί μου … Μπορείς να πηγαίνεις … Σ’ ευχαριστώ
πολύ… (Φτάνοντας η Αφροδίτη στην πόρτα) Και …
μετά … είπαμε … (Ξεροβήχοντας) ξαναέλα … ε …
(Με πάθος) σε θέλω! … (Η πόρτα κλείνει πίσω της. Ο
Διοικητής ανακάθεται στο κάθισμά του, φτιάχνοντας το
σακάκι του) Έτσι που λες, Λεωνίδα Φιστίκογλου! Έτσι
που λες, παλιέ μου συναγωνιστή! Το φιστίκι το φάγαμε
και ήταν και αράπικο! Φίλε μου, καλέ! Λεωνίδα μου,
πολυαγαπημένε! (Ο Λεωνίδας, προσπαθώντας, ακόμη,
να συνέλθει από την αποχώρηση της νεαρής
γραμματέως).
ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Ονειροπολώντας, σε κατάσταση μέθης) Ναι …Όντως
… Ήταν ωραίο … Πελοπίδα μου … Το φιστίκι …
Πολύ ωραίο …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Τι, ωραίο, ρε, Λεωνίδα! Χάζεψες! Φιστίκωμα και
ωραίο γίνεται! Εμ, γαμημένοι, εμ πηδηγμένοι! Θα μας
τρελάνεις και συ, πρωινιάτικα! Τέλος πάντων! Άσ’ τα
τώρα αυτά, να πούμε και τίποτε άλλο! Αυτά πονάνε!
Άσ’ τα να πάνε στο διάολο! Πέσ’ μου τα δικά σου! Τα
νέα σου! Πώς πάει η «Σάμος Χέρμπς»; (Χαμογελώντας
πονηρά) Κανένα καλό νέο βότανο έχουμε; …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Συνέρχεται) Ε! Πελοπίδα μου! Ε! Αυτά δεν πρέπει να
τα ρωτάς! Εσύ, τουλάχιστον! Σας άφησε ποτέ η «Σάμος
Χέρμπς» παραπονεμένους! Ό,τι καλύτερο είχε, σας το
προμήθευε πάντα! Και το Αρκτοστάφυλο και την
Αψίθια και τον Ζαμπούκο και την Κορομηλιά της
Αφρικής! Όλα τα γεύτηκες, και με το παραπάνω,
παλιόφιλε! Αλλά όταν ήρθε η ύστατη εκείνη, η ώρα! …
Εσείς την αφήσατε, παραπονεμένη, την «Σάμος
Χέρμπς»! (Εξανίσταται) … Ε, τώρα! … Δεν μπορώ! …
Δεν μπορώ να μην το πω! … Το είπα, Πελοπίδα μου!
… Το είπα, γιατί με προκάλεσες! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Μ’ ένα επιτηδευμένο ξέσπασμα) Λεωνίδα μου, με
αδικείς! Με αδικείς κατάφωρα και δεν το ανέχομαι!
Φίλε μου καλέ! Ξέρεις πόσο ευαίσθητη είναι η θέση
μου και πόσο ευάλωτος είμαι στις διαβολές και τις
κατινιές του καθενός, εδώ μέσα! (Με επιτηδευμένη
συγκίνηση) Να’ ξερες, βρε, τι τραβάω εγώ, καθημερινά,
για να μην μπατάρει το σκαφί! Να’ ξερες, μονάχα, τι
τραβάω! Και, από παντού, καραδοκούν οι λύκοι να με
κατασπαράξουν! Να με στείλουν στην αγχόνη! Τα
τρελά τα σκυλιά! Τα κοματόσκυλα του κερατά! Τα
ξοφλημένα ραμολιμέντα του κώλου! Μια υπογραφή
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μου, βρε … Μια υπογραφή μου, βρε, Λεωνίδα μου …
να μην μπει … (Ξεροβήχοντας) σωστά … (Μικρή
σιωπή. Έπειτα, με πόνο) Αχ, Λεωνίδα μου! Αχ! Δεν
φαντάζεσαι πόση αξία και σημασία έχει το σωστό …
(Ξεροβήχοντας) βάλσιμο … του πουλ … Μμμμ …
(Αναστενάζοντας βαθιά) μιας υπογραφής! … (Μικρή
σιωπή)
Αλλά …
(Ηρεμώντας και φτιάχνοντας,
καλύτερα, την γραβάτα του) Εντάξει … Τώρα … Μην
ανησυχείς … Για φέτος, δηλαδή … (Του κλείνει πονηρά
το μάτι, χαμογελώντας του) Κάτι θα γίνει … και με την
«Σάμος Χέρμπς» μας! … (Εύθυμα) Εεεε! … Δεν θα την
αφήσουμε έτσι, Λεωνίδα μου! … Το δικαιούται,
άλλωστε! … Το αξίζει! … Τόσα έκανε για μας! … Να
μην κάνουμε και εμείς κάτι γι’ αυτήν; … Ένα δωράκι,
βρε αδελφέ! … Ένα δωράκι! … Τι, στην ευχή! … Και
η αχαριστία, ακόμη, έχει τα όριά της! …
ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Αλλάζοντας, τελείως, ύφος και τόνο στην φωνή) Εεεε,
όχι, και αχαριστία, βρε, Πελοπίδα μου! Όχι και
αχαριστία! Μην το ξαναπείς αυτό! Μην γίνεσαι τόσο
σκληρός με τον εαυτό σου! Ούτε, κατά διάνοια, δεν
εννοούσα κάτι τέτοιο! Μάρτυς μου ο Θεός, αν λέω
ψέματα! Ο Λεωνίδας Φιστίκογλου δεν χαλάει,
Πελοπίδα μου, την καρδιά του και τις φιλίες του για
καμιά «Σάμος Χέρμπς»! Αυτός είναι και ο τελευταίος
λόγος της Τιμής του! (Μικρή σιωπή. Συγκινημένος και
βαθυστόχαστος) Ξέρεις, Πελοπίδα μου, πόσο χρονών
είμαι; Ξέρεις; Εξήντα πέντε χρονών, Πελοπίδα μου!
Εξήντα πέντε χρονών έγινα! Α, ρε, παλιόφιλε!
Άσπρισαν και οι τελευταίες τρίχες που έχω επάνω μου!
Εκεί όπου τις έχω, τέλος πάντων! Ξέρω πολύ καλά,
λοιπόν, τι θέλω από την ζωή μου! Πελοπίδα μου! Ξέρω
πολύ καλά τι θέλω! (Φωνάζοντας δυνατά) Ακεραιότητα
θέλω, Πελοπίδα μου! Αλήθεια! Αγάπη θέλω! Αυτά τα
τρία Α ήταν, πάντα, το δόγμα του Λεωνίδα
Φιστίκογλου! Πελοπίδα μου! Αυτά τα τρία Α! Και γι’
αυτά τα τρία Α, δεν κάνει καμία έκπτωση, ο Λεωνίδας!
Καμία! Ούτε στα αισθήματά του ούτε στις αξίες του!
Πελοπίδα μου! Πολυαγαπημένε μου φίλε! (Σηκώνονται
από το κάθισμά τους, συγκινημένοι και οι δύο, και
αγκαλιάζονται σφιχτά, πέφτοντας ο ένας στην αγκαλιά
του άλλου).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Χτυπώντας τον, φιλικά, στην πλάτη) Αυτό που δεν
προδώσαμε, ποτέ, φίλε μου, όλα αυτά τα χρόνια που
γνωριζόμαστε, ήταν, πάντοτε, η φιλία μας! … Η φιλία
μας, Λεωνίδα μου! … Η ιερή φιλία που μας ενώνει και
ζεσταίνει τις καρδιές μας! … Και γι’ αυτό! … (Μικρή
σιωπή) Και γι’ αυτό λέω! … Πρέπει να’ μαστε
περήφανοι! … Πολύ περήφανοι, Λεωνίδα Φιστίκογλου!
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Φίλε μου! Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! … (Πέφτει,
πάλι, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, βαθύτατα
συγκινημένοι).
ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Αχ! Αχ! Πάντα ταύρος ήσουν, Πελοπίδα μου! Πάντα
ταύρος ήσουν! Και στο σώμα! Και στην ψυχή! Και στα
αισθήματα! Πάντα σταθερός και ακλόνητος στις αξίες
σου, σαν ταύρος! Πελοπίδα μου, αγαπημένε! Φίλε μου,
καλέ! (Πιάνει και τα δυο του χέρια και τα σφίγγει δυνατά
και με θέρμη).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, τρομα γμένος.
Μονολογώντας και τρέμοντας) Σαν ταύρος; … Είπες …
σαν ταύρος; … Τι … σαν ταύρος; … Πού ξέρεις ότι
είμαι ταύρος; … Ποιος σου είπε ότι είμαι … ταύρος; …
Σου μίλησα εγώ, ποτέ … για το ζώδιό μου; … Σου είπα
ότι είμαι … ταύρος; …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Εμφανώς απορημένος) Αμάν, βρε, Πελοπίδα μου! …
Πώς κάνεις έτσι; … Τι σ’ έπιασε ξαφνικά; … Έτσι το
είπα … Πού να ξέρω εγώ, τι ζωόδιο είσαι! … Γιατί …
Είσαι … ταύρος; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Διστακτικά και φοβισμένα) Ναι … ταύρος είμαι …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Ε! Ωραία! Και πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή! Εσύ
είσαι ταύρος και εγώ είμαι λέων! Δυνατά ζώα και τα
δύο! (Γελάει δυνατά).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κομπιάζοντας από την ταραχή του) Έχεις διαβάσει,
ποτέ … τον κατάλογο … των αστρώων συμβολισμών
… της Ευδοξίας … Μπαρουτσόγλου; …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Ξύνοντας το κεφάλι του προβληματισμένος) Της
Ευδοξίας Μπαρουτσόγλου; … Ποια είναι αυτή η κυρία;
… (Γελώντας πονηρά) Έχουμε συναντηθεί στο
παρελθόν; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Γράφει … για … τα … ζώδια …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Α … Ε! … Και, λοιπόν! … Τι με νοιάζει εμένα! …
Καλά κάνει και γράφει! … Ωραία να ‘ναι και ό,τι θέλει
ας κάνει! (Ξεσπάει, πάλι, σε γέλια).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Είχε, εχθές … το βράδυ … στην τηλεόραση … εκτενές
αφιέρωμα … και στο … δικό μου … ζώδιο … τον
ταύρο … (Σκύβει το κεφάλι του λυπημένος) Μίλησε για
την ανατομία … τη φυσιολογία … και … τις
λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος … των ταύρων
…
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Εύθυμα και ζωηρά) Ε! Καλά! Και τι να κάνουμε τώρα!
Να τα βάψουμε μαύρα, επειδή η Μπαρουτσόγλου,
μιλάει για τα σώματα των ζωοδίων και τις λειτουργίες
τους! Ρε, Πελοπίδα μου! Σύνελθε! Θα χάσουμε, γι’
αυτήν και για την λόξα της, το κέφι μας;

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Περίλυπος) Λέει αλήθειες, όμως, Λεωνίδα μου …
(Σκύβοντας το κεφάλι του) Ιατρικές αλήθειες …
Αδιάψευστες … Αλάνθαστες …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Ιατρικές αλήθειες; … Αδιάψευστες; … Αλάνθαστες; …
(Με απορία) Η Μπαρουτσόγλου; … Η Ευδοξία; …
Αυτή με τα ζωόδια; … που βγαίνει στην τηλεόραση; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Πέφτει, στην στιγμή, στην αγκαλιά του Λεωνίδα και
αρχίζει να κλαίει απαρηγόρητος) Ο θυρεοειδής αδένας
μου, Λεωνίδα μου! … Ο θυρεοειδής αδένας μου! …
Έχει διαταραχθεί η λειτουργία του! … Δεν είμαι καλά!
… Δεν είμαι, καθόλου, καλά, φίλε μου! … Αχ! …
Είμαι πολύ δυστυχισμένος, Λεωνίδα μου! … Όποιος
δεν ξέρει, πόσο δυστυχισμένος είμαι! …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Συντετριμμένος) Αχ, βρε, Πελοπίδα μου! … Αχ, βρε,
αγόρι μου, γλυκό! … Τι έπαθες, στα καλά καθούμενα;
… Τι σου συμβαίνει, βρε, φίλε μου; … Άνοιξε μου την
καρδιά σου! … Πεσ’ μου το βάσανό σου! … Ο
Λεωνίδας! … Ο Λεωνίδας Φιστίκογλου! … Ο παλιός
συναγωνιστής σου! … Θα απαλύνει τον πόνο σου! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Εξακολουθώντας να κλαίει, σαν μικρό παιδί) Το
βάσανό μου, Λεωνίδα μου … είναι … η …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Η; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Η…

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Η; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κομπιάζοντας από τους λυγμούς) Αυτή …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Ποια, αυτή, βρε, Πελοπίδα μου; … Πέσ’ μου τι εννοείς;
…

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Η … (Με λυγμούς) Η … Θυρ … Η Θυροξ … Η
Θυροξίνη μου! … (Χώνεται στο στήθος του Λεωνίδα,
ακόμη πιο βαθιά, και κλαίει, απαρηγόρητος).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Η θυροξίνη σου; … (Σκέφτεται για λίγα λεπτά. Έπειτα,
διστακτικά) Είναι ανεβασμένη; … Ε; … (Ακόμη πιο
διστακτικά) Πολύ; … Πάρα πολύ; …
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ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κουνάει, καταφατικά, το κεφάλι του απελπισμένος) …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Δηλαδή … Δηλαδή … Θέλεις να μου πεις ότι …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κουνάει, πάλι, το κεφάλι του, κλαίγοντας) …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

Δεν … δεν μπορείς … να … (Μικρή σιωπή) Αυτό; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κλαίγοντας με λυγμούς) …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Τον χαϊδεύει, στοργικά, στην πλάτη) Αχ, βρε, Πελοπίδα
μου! … Αχ! … Αχ, βρε, αγόρι μου, γλυκό! … Έχεις
δίκιο, φίλε μου αγαπημένε! … Έχεις δίκιο να
βαλαντώνεις απ’ το κλάμα! … Μεγάλο κακό σε βρήκε,
αγόρι μου! … Μεγάλο κακό! Φίλε μου καλέ και
αγαπημένε! (Φωνάζοντας δυνατά) Αχ! Τι κακό ήταν
αυτό που σε βρήκε! Πελοπίδα μου!

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κλαίγοντας με λυγμούς) …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Συνεχίζοντας να τον χαϊδεύει στην πλάτη στοργικά) Αχ!
Μπαρούτι, σου ‘βαλε, αυτή η σκρόφα, η
Μπαρουτσόγλου! Που να μην έσωνε, η μουλάρα, να
βγει, βραδιάτικα, στην τηλεόραση! Και αυτή και τα
ζωόδιά της μαζί! Η καταραμένη! Σώπα, αγόρι μου …
Σώπα … Μην κλαις … Θα τον γιατρέψουμε τον πόνο
σου … Αχ! … φίλε μου! … Αχ! … (Χαμηλώνοντας τον
τόνο της φωνής του και τα βλέφαρά του) Βάλε εσύ την
υπογραφούλα σου … στις συμβάσεις … Με την
«Σάμος Χέρμπς» … (Σταυροκοπιέται και υψώνει τα
μάτια του προς το ταβάνι) Αχ, Παναγιά μου,
Μπαλουκλιώτισσα! … να δούμε, και μεις, μιαν άσπρη
μέρα! … (Φωνάζοντας δυνατά) Και η «Σάμος Χέρμπς»,
βρε! … Και ο φίλος σου, ο Λεωνίδας, βρε, ο
Φιστίκογλου! … (Τον χτυπάει στην πλάτη με
υπονοούμενο τρόπο) έχει για σένα! … το καλύτερο
βοτάνι έχει για σένα, βρε! … Γιοχημπίνι, με τ’ όνομα!
… Όποιος δεν το ξέρει, τι βοτάνι είν’ αυτό! … Πιο
δυνατό απ’ αυτό δεν γίνεται! … Αχ! … (Χτυπώντας τον
στην πλάτη, για να τον ηρεμήσει) Σώπα, αγόρι μου …
Σώπα … Μην κλαις … (Φωνάζοντας δυνατά) Αχ! …
Αυτό και αν είναι … βοτάνι, αγόρι μου! … Και
νεκρούς ανασταίνει! … Όλα τα πεσμένα! … απ’ τον
τάφο … τα σηκώνει! … Αχ! … (Χτυπώντας τον, πάλι,
στην πλάτη) Σώπα, αγόρι μου … Σώπα! … Άκου με και
μένα, που σου λέω! … (Μονολογώντας, τώρα, σιγανά,
για να μην τον ακούσει ο Πελοπίδας) Αχ! … Ξέρω τι
λέω, ο πούστης! … Έχω και εγώ … μια θυροξίνη! …
Α, πα πα πα πα πα πα! …
Παναγιά μου,
Μπαλουκλιώτισσα, τι επίπεδα! … (Κουνώντας το χέρι
- 27
90 -

ΘΥΡΟΞΙΝΗ

του, πέρα-δώθε) Φωτιά και λάβρα! … Φωτιά και
λάβρα, η αναθεματισμένη! … Μ’ έχει τσουρουφλίσει
ολόκληρο! …. Μ’ έχει κάψει, η καταραμένη! ….
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Πεσμένος στην αγκαλιά του Λεωνίδα και κομπιάζοντας
από τους λυγμούς) Γιο … χη … μπί … νι …; … Έτσι
το είπες; …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Με πάθος και πομπώδες ύφος) Γιοχημπίνι! Γιοχημπίνι!
Ισχυρότατο τονωτικό! Αφροδισιακό που αναγνωρίζεται
και από την κλασική Ιατρική! Διευρύνει τα αιμοφόρα
αγγεία των γεννητικών οργάνων και προκαλεί έντονες
στύσεις που διατηρούνται για αρκετό χρόνο! … Μμμμ
(Ξύνει το μέτωπό του) … Αρκεί, όμως, οι λήπτες αυτού
του βοτάνου … να μην έχουν (Μετρώντας με τα
δάχτυλα των χεριών του, γεμάτος ενθουσιασμό) υψηλή
πίεση, χοληστερίνη, διαβήτη, καρδιά, το συκώτι τους
(Αναπηδώντας από χαρά) … και κυκλοφορικά
προβλήματα! … (Μικρή σιωπή. Χτυπάει στην πλάτη τον,
πεσμένο στην αγκαλιά του, Πελοπίδα. Σε διστακτικό
τόνο) Μήπως … εσύ … έχεις κάτι … απ ‘όλα αυτά; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Σταματάει απότομα να κλαίει. Σηκώνει το κεφάλι του
και τον κοιτάζει απορημένος) Ε;… (Με αλλαγμένη,
εντελώς, διάθεση) Όχι, καλέ, τι λες! (Χαρούμενος)
Τίποτα δεν έχω! Τίποτα εντελώς! Μια χαρά είμαι!
Ταύρος είμαι! Δεν βλέπεις; Ταύρος σωστός! (Μικρή
σιωπή. Κοιτάζοντάς τον, στα μάτια, με αγωνία) Πότε θα
μου το φέρεις; Πότε; Το θέλω! Το θέλω, σύντομα, αυτό
το βοτάνι!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Ξεροβήχοντας με αμηχανία) Ε … Να … Ας …
υπογραφούν … πρώτα … οι συμβάσεις … Με … την
«Σάμος Χέρμπς», εννοώ … Και … Μετά … (Μικρή
σιωπή) Σου το φέρνω! (Αναπηδώντας από την χαρά του)
Και είσαι έτοιμος προς δράση, φίλε μου! Πελοπίδα
μου! Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! (Του πιάνει,
σφιχτά, τα χέρια).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Στέκεται, για λίγα λεπτά, σκεπτικός και διστακτικός) Ε;
… Να υπογραφούν, πρώτα, οι συμβάσεις, είπες; … Με
την «Σάμος Χέρμπς»; …

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:

(Κουνάει, καταφατικά, το κεφάλι του και του χαμογελάει
συγκαταβατικά) …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Το πρόσωπο του Πελοπίδα, από προβληματισμένο,
φωτίζεται, στην στιγμή, από χαρά και ευτυχία. Φωνάζει,
δυνατά, σηκώνοντας και τα χέρια του, ψηλά, στον αέρα)
Ωραία, λοιπόν! Ωραία! Πολύ ωραία! Υπέροχα!
- 28
91 -

ΘΥΡΟΞΙΝΗ

Φανταστικά! Φέρτε μου στυλό! Φέρτε μου, γρήγορα,
στυλό να υπογράψω την σύμβαση! Να υπογράψω την
σύμβαση! Τώρα! Σήμερα! Αυτή την στιγμή! (Κάνοντας
πιρουέτες στον αέρα) Με την «Σάμος Χέρμπς»! Με την
«Σάμος Χέρμπς»! (Ο Λεωνίδας και ο Πελοπίδας
πιάνονται από τα χέρια και αρχίζουν να λικνίζονται
χαρούμενα, μέσα στο γραφείο, υπό τους ζωηρούς και
δυνατούς ήχους ενός γρήγορου, εύθυμου και αλέγκρου
βαλς, που τυλίγει, με τη μελωδία του, την ατμόσφαιρα).
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ

Στο συνδικαλιστικό γραφείο του Μανώλη Κακαλίδη, στο νοσοκομείο,
μπαίνει, διστακτικά, η Πηνελόπη Φιστίκογλου. Ο Μανώλης κάθεται, με τα πόδια,
πάνω στο γραφείο και διαβάζει την εφημερίδα του. Η μικρή τηλεόραση είναι ανοιχτή
και παίζει μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Με συστολή) Καλημέρα σας … Ο Κύριος Εμμανουήλ
Κακαλίδης; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Κατεβάζοντας, αμέσως, τα πόδια του απ’ το γραφείο.
Σηκώνεται όρθιος) Μάλιστα, Κυρία μου! Ο ίδιος
αυτοπροσώπως! Συνδικαλιστής! Πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων αυτού του Νομικού
Προσώπου! (Με επιτηδευμένη ευγένεια) Τι μπορώ να
κάνω για σας, Κυρία μου; Πώς μπορώ να σας φανώ
χρήσιμος;

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Διστακτικά) Ονομάζομαι Πηνελόπη Φιστίκογλου …
Αν θυμάστε … Έχουμε γνωριστεί … Στο παρελθόν …
(Μονολογώντας με οδύνη, δίχως να την ακούει ο
Μανώλης) Αχ, Παναγίτσα μου! … Αχ, Θεούλη μου! …
Συγχώρεσέ με! … Τι με αναγκάζει, βρε, η απελπισία
μου να κάνω! … Τι μ’ αναγκάζει! … Να έρχομαι σ’
αυτό το ελεεινό γραφείο, πρωινιάτικα! … Γι’ αυτόν τον
άχρηστο, βρε! … Τον αχαΐρευτο! …
Τον α ν ί κ α ν ο ! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Πιάνοντας το κεφάλι του) Ω! … Έχω τόσα στο
κεφαλάκι μου, Κυρία μου! … Τόσες έγνοιες! … Τόσες
σκοτούρες! … Θυμίστε μου, σας παρακαλώ! Θυμίστε
μου, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, καλή μου Κυρία!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Στον ίδιο διστακτικό τόνο) Γνωριστήκαμε τότε … Στον
γιατρό … Πριν από λίγες ημέρες …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Απορημένος) Στον γιατρό; … Ποιον γιατρό, Κυρία
μου; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

( Με υπονοούμενο βλέμμα) Σε κείνον; … Τον ιδιώτη; …
Τον ουρολόγο; … (Μικρή σιωπή. Κοιτάζει τον χώρο μ’
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ένα απαξιωτικό βλέμμα, όλο περιφρόνηση) Όχι, πάντως,
εδώ μέσα! …
ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Ξύνοντας το κεφάλι του και προσπαθώντας να θυμηθεί)
…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Τότε; … Εκείνη την ημέρα; … Που εσείς ήσασταν με
την γυναίκα σας; … Και εγώ με τον άντρα μου; …
Δείχνατε, μάλιστα … λιγάκι φοβισμένος …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Πετάγεται τρομοκρατημένος και κάνει μια κίνηση να
της κλείσει το στόμα) Τρελάθηκες, Κυρά μου! …
Τρελάθηκες! … Τι είναι αυτά που λες, εδώ μέσα! …
Να με κάψεις θέλεις, καλή μου γυναίκα! … (Γυρίζει,
πέρα-δώθε, το κεφάλι του και κοιτάζει τρομαγμένος,
μήπως και την άκουσε κανείς).

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Δειλά και συγκρατημένα) Μα … Κύριέ μου … Όλες οι
αρρώστιες … του Θεού είναι … Γιατί θα πρέπει να
ντρέπεστε … επειδή σας βρήκε … μια απ’ αυτές; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Ταραγμένος) Εμένα δεν με βρήκε καμιά αρρώστια,
Κυρά μου! Ακούς; Να μην το ξαναπείς αυτό! (Γυρίζει
πάλι, πέρα-δώθε, το κεφάλι του, φοβισμένα) Και ό,τι
λέτε … (Σε συνωμοτικό τόνο) Πιο σιγά, σας παρακαλώ!
… Πιο σιγά! … Εδώ είναι συνδικαλιστικό γραφείο,
Κυρία μου! … Τόσοι εργαζόμενοι μπαινοβγαίνουν! …
(Μονολογώντας σιγανά) Ω, ρε, κακό που με βρήκε! Ω,
ρε, και σε λίγο θα σκάσουν μύτη ο Μπάκας και ο
Πουρός! … Πώς την ξεφορτώνεσαι, τώρα, αυτήν, ρε
Μανώλη! … (Πιάνει, με επιτηδευμένη αβρότητα, τα
χέρια της Πηνελόπης και προσπαθεί να την βγάλει,
άρον-άρον, έξω απ’ το γραφείο του) Λοιπόν! … Κυρία
μου! … Χάρηκα πολύ για την γνωριμία μας! Καλή σας
μέρα! … Εύχομαι να μην σας ξαναδώ! … Ε! … Να σας
ξαναδώ εννοούσα! … Αλλά! … Όχι, σήμερα! … Ούτε
αύριο! … Μια άλλη μέρα! … Μετά από μια βδομάδα
ίσως! … Έναν μήνα! … (Μ’ ένα βεβιασμένο γέλιο) Να
μην σας πω, καλύτερα, και μετά από έναν χρόνο! …
Λοιπόν! … (Την σπρώχνει για να την βγάλει έξω με το
ζόρι) Στο καλό, Κυρία μου! … (Εκείνη αντιστέκεται)
Στο καλό Κυρία μου! … (Εξακολουθώντας να
αντιστέκεται) Στο καλό να πάτε! … (Τρίζοντας, από
θυμό, τα δόντια του) Στο καλό είπαμε, Κυρά μου! …
(Δίνοντάς της, τελικά, μια σπρωξιά στα οπίσθια, για να
βγει απ’ την πόρτα) Ε! Στο καλό είπαμε, τέλος πάντων!
… Μ’ έσκασες! Αναθεματισμένη! … (Η πόρτα ανοίγει,
τελικά, από το βάρος της Πηνελόπης, που πέφτει, όμως,
πάνω στην αγκαλιά του Σταύρου Μπάκα).
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ΣΤΑΥΡΟΣ:

Ω! … Με συγχωρείτε! … Με συγχωρείτε, Κυρία μου!
… Δεν ήξερα ότι έχεις επισκέψεις, Μανώλη! … (Με
κομψότητα και κάνοντας μια χαριτωμένη υπόκλιση)
Κυρία μου … Σταύρος Μπάκας … Διοικητικός
Υπάλληλος … Συνδικαλιστής αυτού του Νομικού
Προσώπου … Συνάδελφος του Κυρίου Μανώλη
Κακαλίδη … Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων
… Χάρηκα πολύ! (Παίρνει το χέρι της και το φιλάει με
ευγένεια).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Ταραγμένος) Ε … Ωραία … Λοιπόν … Τώρα που
γνωριστήκατε … Ας … (Σιγανά προς την Πηνελόπη)
Άντε … Πηγαίνετε … (Την σπρώχνει, διακριτικά,
ψιθυρίζοντάς της στ’ αυτί, για να μην ακούσει ο
Σταύρος) Πηγαίνετε, Κυρά μου! … Στο καλό! … Καλό
δρόμο να ‘ χετε … (Ξεσπώντας με οργή) Ε! Πηγαίνετε,
είπαμε, Χριστιανή μου! …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Μ’ ένα επιτηδευμένο ξέσπασμα θυμού) Ε! Καλά, βρε,
Μανώλη! Καλά! Θα σε μαλώσω! Ε! Ναι! Θα σε
μαλώσω, φίλε μου! Είσαι απαράδεκτος, ρε αδελφέ! Τι
συμπεριφορά είναι αυτή προς τις γυναίκες! (Μικρή
σιωπή) Να μην με συστήνεις … με την Κυρία; …
(Γλυκαίνοντας και χαμογελώντας πονηρά) Μια τόσο
ωραία Κυρία, μάλιστα! ...

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Μ’ ένα αυτάρεσκο και ναζιάρικο χαμόγελο) Ω … Σας
ευχαριστώ! … Σας ευχαριστώ πολύ, Κύριε Μπάκα! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Πιάνοντας το κεφάλι του με απόγνωση και τρέμοντας
απ’ τον φόβο του) Ε … Βέβαια … Πρέπει να σας
συστήσω … Ναι …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Τι, ναι, ρε Μανώλη! Λοιπόν … (Χαμογελώντας, πάλι,
πονηρά, στην Πηνελόπη) Με ποια Κυρία … έχω την
τιμήν … να ομιλώ; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Κομπιάζοντας) Η Κυρία είναι … η …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Η; … (Ο Σταύρος χαριεντίζεται, απροκάλυπτα πια, με
την Πηνελόπη).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Η…

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Η; … (Ο Σταύρος με την Πηνελόπη ανταλλάσουν,
μεταξύ τους, γελάκια και υπονοούμενα βλέμματα).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Η…

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Η; …
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ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Ξεστομίζοντάς το, τελικά, με πάθος) Η γυναίκα μου! (Η
Πηνελόπη μένει εμβρόντητη και άφωνη).

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Έκπληκτος) Η γυναίκα σου! Η Κυρία Αγλαΐα μας; …
(Μικρή σιωπή) Ω! Κυρία μου! (Πιάνοντάς της και τα
δυο χέρια) Πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω! Επιτέλους!
Είχα ακούσει τόσα για σας! … Και για την ομορφιά
σας! … (Μονολογώντας σιγανά) Α, ρε, Αντώνη Πουρέ!
Δίκιο είχες! Πληθωρικότατη είναι η ρουφιάνα!
Πληθωρικότατη! Α, ρε, κωλόφαρδε, Μανώλη! Α, ρε,
κωλόφαρδε, Μανώλη! Τι μασουλάνε, ρε, μπαγάσα, κάθε
νύχτα, τα δοντάκια σου! … (Στρέφεται, πάλι, προς την
Πηνελόπη) Η χαρά μου, όμως, Κυρία μου, είναι πολύ
μεγάλη που, σήμερα, είχα την τιμή να σας δω! … Να
σας δω και από κοντά! … Κυρία Αγλαΐα! … (Προς τον
Μανώλη, που τρέμει σαν το ψάρι) Μπράβο, ρε,
Μανώλαρε! Μπράβο, ρε, παλιόφιλε! Ωραία γυναίκα
έχεις! Και τι κομψή! … Τι περιποιημένη! … Τι
εντυπωσιακή! … (Η Πηνελόπη και ο Μανώλης
κοιτάζουν ο ένας τον άλλο, σαν χαζοί. Ο Σταύρος
αγκαλιάζει και τους δυο τους, χτυπώντας τους, φιλικά,
στην πλάτη) Και πόσο ταιριαστό ζευγάρι δείχνετε! …
Πόσο δεμένο! … (Πιάνει, σφιχτά, τα χέρια του
Μανώλη) Μπράβο, ρε, Μανώλη! Μπράβο, φίλε μου!
Για άλλη μια φορά, μπράβο! Είσαι τυχερός άνθρωπος,
τελικά, παλιόφιλε! Είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος! …
Την τύχη σου να είχαμε όλοι! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Μονολογώντας από την ταραχή του και έτοιμος να
βάλει τα κλάματα από την απελπισία του) Ναι … Ο
πούστης … Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος … Τόσο
τυχερός, μάλιστα … που δεν ξέρω, πια … πως να
διαχειριστώ … την τύχη μου …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χτυπώντας, στα κρυφά, την πλάτη του Μανώλη και
μιλώντας χαμηλόφωνα) Μα … καλά … Τι σας έπιασε;
… Γιατί το κάνατε αυτό; … Ω, Θεέ μου! … Τι θα
κάνουμε τώρα! … Πώς θα τα μπαλώσουμε! … Κάτι
πρέπει να σκεφτούμε!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Ανίκανος να αντιδράσει. Κοιτάζει, σαν αποχαυνωμένος,
μια, τον Σταύρο και, μια, την Πηνελόπη) …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Με επίμονα, τώρα, χτυπήματα στην πλάτη και μιλώντας
ψιθυριστά μέσα στ’ αυτί του Μανώλη, για να μην τους
πάρει είδηση ο Σταύρος) Κάτι πρέπει να κάνετε! … Μ’
ακούτε; … Κάτι πρέπει να κάνετε! … Και επειγόντως!
… Πρέπει να αποκαταστήσετε την Τιμή μου!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

…
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Απελπισμένα) Αχ, Θεέ μου! … Τι θα απογίνω, καλέ! …
(Αρχίζοντας να μυξοκλαίει) Και είμαι και παντρεμένη
γυναίκα, καλέ! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Εξανίσταται) Με τον Λεωνίδα! … Με τον Λεωνίδα
Φιστίκογλου! ... Τον επιχειρηματία της «Σάμος
Χέρμπς»! … Της εταιρείας βοτάνων! …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Ο Σταύρος γυρίζει, αμέσως, το κεφάλι του και κοιτάζει,
έκπληκτος, την Πηνελόπη) Λεωνίδας Φιστίκογλου!
Είπατε … Λεωνίδας Φιστίκογλου, Κυρία Αγλαΐα μας;
… Άκουσα καλά; … (Με απορία) Πού τον ξέρετε εσείς
τον Λεωνίδα Φιστίκογλου; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ε; … (Με χαμένο βλέμμα).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ε;… (Με χαμένο βλέμμα).

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Είναι ο …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Με επίμονο βλέμμα) Είναι ο;

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Είναι ο …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Είναι ο …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Είναι ο;

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Είναι ο …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Ξεθυμαίνοντας) Ε! Είναι ο αδελφός της! (Η Πηνελόπη
μένει, και για δεύτερη φορά, εμβρόντητη. Μικρή σιωπή).

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Ω! … Ο αδελφός της! … Ο Φιστίκογλου! … Ω! …
Κυρία Αγλαΐα μας! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Μονολογώντας και τραβώντας, τώρα, τα μαλλιά της
από την απελπισία) Αχ! … Αχ, Θεέ μου! … Αχ,
Παναγιά μου, Καλή και Ευλογημένη! … Δεν το
πιστεύω, καλέ! … Δεν μπορεί να μου συμβαίνουν
έμενα όλα αυτά! … Τι ακούνε, καλέ, τα αυτάκια μου!
… Τι βλέπουν, καλέ, τα ματάκια μου, εδώ μέσα! …
Μήπως ονειρεύομαι; … Μήπως δεν είμαι καλά; … Αχ!
… Χριστούλη μου! … Αχ! … (Χτυπώντας, με οργή, την
πλάτη του Μανώλη) Καλέ! … Καλέ! … Και είμαι και
παντρεμένη γυναίκα, καλέ! … Που να μην έσωνα! …
Τι θα πει, καλέ, ο άντρας μου! … Ο Λεωνίδας ο
Φιστίκογλου! … Τι θα πει, καλέ, αν το μάθει! … Αχ!
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… Αχ, Θεέ μου! … (Μυξοκλαίγοντας και κουνώντας,
απελπισμένα, το κεφάλι της) Αχ! … Ζωντανή θα με
σφάξει, ο Φιστίκογλου! … Ζωντανή! … Την ελεεινή!
… Σαν τ’ αρνί θα με πάει στην σφαγή, ο Φιστίκογλου!
… Αχ! … Αχ, Παναγιά μου! … Παναγιά μου, η
απελπισία μου τι μ’ ανάγκασε να κάνω! …
(Φωνάζοντας δυνατά) Να αναζητώ τις τσούλες του,
πρωινιάτικα! … Και να σέρνομαι, σαν το ρημάδι, απ’
το ένα γραφείο στο άλλο, μέσα σ’ αυτό το κολαστήριο!
… Αχ! … (Φωνάζοντας δυνατά) Γι’ αυτόν τον
βλογιοκομμένο, βρε! … Τον άχρηστο! … Τον …
α ν ί κ α ν ο ! … Που να μην έσωνε και αυτός και όλες
οι γκόμενές του μαζί! … Μου θέλει και γκόμενες,
βλέπεις! … Ο Λεωνίδας με τις τριακόσιες! … Αχ! …
Δεν του φτάνει μία μονάχα! … Θέλει και πολλές! …
(Μυξοκλαίγοντας) Και εγώ που τον παντρεύτηκα, βρε!
… Μαύρη η ώρα που τον παντρεύτηκα, η δύστυχη! …
Μαύρη η ώρα που τον γνώρισα, τον απατεώνα! …
Μαύρη, σαν καλιακούδα στα βουνά! … Αχ! … Όλα, γι’
αυτόν, τα θυσίασα, βρε! … Όλα γι’ αυτόν και για την
αφεντιά του! … Τον αχάριστο! … Και, να, το
αποτέλεσμα! … (Φωνάζοντας δυνατά) Να με απατάει,
βρε, με την πρώτη τυχάρπαστη και παρακατιανή, που
θα βρεθεί στο δρόμο του! … Ω! … Και μάλιστα! …
(Κοιτάζοντας, με αποστροφή, το γραφείο του Μανώλη)
Μέσα σ’ αυτό το άθλιο, το χαμαιτυπείο της συμφοράς!
… (Υψώνοντας το βλέμμα της προς το ταβάνι) Αχ! …
Αχ! … Κατάρα να πέσει επάνω του και να τον κάψει,
βρε! … Τίποτε άλλο δεν θέλω! … Να τον κάψει και να
τον τσουρουφλίσει θέλω, σαν κοτόπουλο! … Τον
καταραμένο! … … Χαΐρι να μην δει, ποτέ, στην ζωή
του! … Και αυτός! … (Φωνάζοντας δυνατά) Και όλες
οι τσούλες του μαζί! … (Γρονθοκοπώντας το στήθος
της και φωνάζοντας δυνατά) Ο α ν ί κ α ν ο ς ! …
Όποια δεν ξέρει από δαύτες, πόσο α ν ί κ α ν ο ς είναι!
… (Μικρή σιωπή. Πιάνοντας το μέτωπό της με
απόγνωση) Αχ! … Αχ, Παναγίτσα μου! … Αχ,
συγχώρεσέ με! … Συγχώρεσέ με, που μιλάω, έτσι, για
τον άντρα μου! … Για τον άντρα μου, καλέ, να μιλάω
έτσι! … Για τον Λεωνίδα τον Φιστίκογλου! … Η
αθεόφοβη! … Συγχώρεσέ με, Παναγιά μου,
Συγχωρήτρα και Ελεούσα! … Αχ! … Αχ, κακό χρόνο
να ‘χει, όμως, ο βλογιοκομμένος! … Με βασάνισε, βρε!
… Μου ‘ψησε το ψάρι στα χείλη, όλα αυτά τα χρόνια!
… Αχ! … (Τραβώντας τα μαλλιά της με οδύνη) Αχ, τι
καημός ήταν αυτός που με βρήκε, καλέ! … Τι καημός,
μεγάλος και αβάσταχτος! … (Χτυπώντας, πάλι, με οργή,
τον Μανώλη στην πλάτη) Και εσείς! … Καλέ! … Και
εσείς! … Τι κακό μου κάνατε, καλέ! … Τι κακό ήταν
αυτό που μου κάνατε! … Απ’ τον θεό να το βρείτε,
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καλέ, το κακό που μου κάνατε! … Τέτοιο ψεύδος! …
Τέτοια απάτη! … Τέτοια παρεξήγηση! … Θεέ μου! …
Καλέ, τι διεφθαρμένο νοσοκομείο είναι αυτό, εδώ
μέσα! … Α, πα, πα, πα, πα, πα, πα !!! … Πώς θα
αποκατασταθεί, καλέ, εμένα η Τιμή μου, εδώ μέσα! …
Πώς! … Μου λέτε! … Εγώ είμαι η σύζυγος του
Φιστίκογλου!
… (Κοιτάζοντας
τον Μανώλη
υποτιμητικά) Όχι δική σας! … Μ’ ακούτε! … Του
Φιστίκογλου! … Του γνωστού επιχειρηματία της
«Σάμος Χέρμπς»! … (Με κομπασμό) Του Λεωνίδα του
Φιστίκογλου, με τ’ όνομα! … (Με καμάρι) Τέτοιον
άντρα έχω εγώ, βρε! … Μμμμμ! … Όχι, παίζουμε! …
(Προς τον Μανώλη, που τρέμει απ’ την ταραχή του) Όχι!
… Εσάς θα είχα! … Τον Μανώλη Κακαλίδη! …
Μμμμμμ! …. Για δες μούτρο, καλέ, και ανάστημα μαζί!
… Είναι και Πρόεδρος! …. Μμμμμ! ….
ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Σε κατάσταση απόγνωσης και συναισθηματικού
παραληρήματος, τραβώντας τα μαλλιά του) Αχ! Θεούλη
μου! … Αχ, Παναγιά μου, Γλυκοφιλούσα! … Βάλε το
χέρι Σου! … Βάλε το χέρι Σου και σώσε με! … Τι κακό
ήταν αυτό που με βρήκε στα καλά-καθούμενα! … Τον
Χριστιανό! … (Φωνάζοντας δυνατά) Τι συμφορά ήταν
αυτή που ήρθε και έπεσε, σαν κεραυνός, πάνω στο …
Γ ρ α φ ε ί ο τ ο υ Σ ω μ α τ ε ί ου Ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν
!!! … Αχ! … Αχ, ποιος με καταράστηκε! … Θεέ μου!
… (Φωνάζοντας δυνατά) Ποιος, κερατάς, καταράστηκε
τον Π ρ ό ε δ ρ ο !!! … (Τρίζοντας τα δόντια του,
απειλητικά, στην Πηνελόπη) Και συ, Κυρά μου! … Και
συ! … Εσύ τα φταις όλα! … Τι ήθελες και ερχόσουνα,
Κυρά μου! … Τι ήθελες και ερχόσουνα! … Δεν σε
πατούσε κανένα λεωφορείο στο δρόμο, την ώρα που
ερχόσουνα στο νοσοκομείο! … Την τρέλα μου! …
(Κουνώντας το κεφάλι του ταραγμένος) Αχ! … Αχ! …
Κακιά η ώρα που σε γνώρισα σε κείνο το ουρολογικό
ιατρείο! … Και σένα! … Και τον άντρα σου! … Τον
Φιστίκωλου! … Η’ πως, αλλιώς, τον λένε, και ‘γω δεν
ξέρω! … Ανάθεμά σας και τους δυο σας! … Ανάθεμά
σας! … Που να μην σώνατε να εμφανιστείτε μπροστά
μου! … (Τραβώντας, με μανία, τα μαλλιά του) Αχ! …
Αχ! … Δυστυχία μου! … Αχ, συμφορά μου! … Τι θα
κάνω τώρα! …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Μέσα στον ενθουσιασμό) Ώστε είστε η αδελφή του
Λεωνίδα του Φιστίκογλου, λοιπόν! … Ε! Δεν το
πιστεύω! … Του γνωστού … Φιστίκογλου! Ω! …
(Προς τον Μανώλη) Καλά, ρε, παλιόφιλε! Γιατί, ποτέ,
δεν μας είπες ότι η γυναίκα σου είναι συγγενής με τον
Φιστίκογλου! Με τον γνωστό … Φιστίκογλου!
(Χτυπώντας, εύθυμα, στο μάγουλο, τον Μανώλη) Α, ρε,
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πλουτοκράτη! Α, ρε, high society! (Προς την
Πηνελόπη) Αδελφή του γνωστού επιχειρηματία της
πόλης μας, Κυρία μου; … Αυτόν της … «Σάμος
Χέρμπς»; …
ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Ξέπνοα, έτοιμη να λιποθυμήσει) Ναι … Αυτόν … Της
«Σάμος Χέρμπς» …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Ω! … Δεν ήξερα ότι ο Λεωνίδας Φιστίκογλου είχε και
αδελφή! Εγώ είχα ακουστά για έναν αδελφό, μονάχα!
(Μικρή σιωπή. Διστακτικά) Από τα περιοδικά, δηλαδή
… Ξέρετε … Αυτά τα κουτσομπολίστικα της πόλης μας
… που όλο με κάτι τέτοια ασχολούνται! … (Γελάει).

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Έτοιμος να καταρρεύσει) Ναι … Έχει και αδελφή …
Εκτός από αδελφό … Ο Φιστίκογλου … (Μικρή σιωπή)
Την Αγλαΐα …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Την γυναίκα σου, δηλαδή! … (Του τσιμπάει,
χαϊδευτικά, το μάγουλο) Α, ρε, μπαγάσικο! Τι
μπαγάσικο που είσαι, βρε!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Συντετριμμένος) Ναι … Ο ρουφιάνος … (Μικρή
σιωπή) Είμαι πολύ μπαγάσας, τελικά …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Γελώντας) Α, ρε, Μανωλάκη! Α, ρε, Κακαλίδη,
άπαιχτε! Πού και να ‘ξερε, αγόρι μου, το
συνδικαλιστικό σινάφι, με τι ανθρώπους έχεις
συγγενεύσει! Πού και να ‘ξερε! Αυτό σου λέω μόνο! Α,
ρε, μπαγάσικο! Και αυτός, ρε, ο Αντωνάκης ο Πουρός!
Τι μυστήριος άνθρωπος και αυτός, ρε! Αφού το ξέρε
για την γυναίκα σου, γιατί δεν μου το είχε πει ποτέ, ο
αχαΐρευτος; (Γελώντας) Μυστική συμφωνία, ρε, είχατε
κάνει και οι δυο σας! Μόλις τον δω, θα του την πω και
αυτουνού κανονικότατα, του μαλακοπίτουρα! (Μικρή
σιωπή) Α, ρε, Κακαλίδη, άπαιχτε! Α, ρε, Κακαλίδη,
τυχερέ άνθρωπε! … Τυχερότατε άνθρωπε! … Τι θέλεις,
ρε, Κακαλίδη, και χάνεις τον χρόνο σου με μας, την
πλέμπα! Μου λες; Αργά ή γρήγορα, ρε, θα δούμε και τη
δική σου φάτσα σε κανένα από αυτά τα γκαλά, και θα
φοράς και σμόκιν, ρε, ρουφιάνε! … (Γελώντας και
δίνοντάς του μια δυνατή σπρωξιά στην πλάτη. Εκείνος
κρατιέται να μην πέσει κάτω) Α, ρε, Κακαλίδη! Α, ρε,
Κακαλίδη! Άρχοντα και Κεχαγιά της Βορείου Ελλάδος!
Τι χουνέρι ήταν και αυτό που μας έκανες σήμερα, ρε,
Κακαλίδη! Όλο εκπλήξεις είσαι, ρε, μπαγάσα! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Φοβισμένα) Ε … καλά, ρε, Μπάκα … Καλά … Μην
υπερβάλλεις κιόλας … Σιγά και τι σας έκανα, ρε …
Όσο για … τον Αντώνη … Ε … εντάξει, μωρέ … Δεν
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χρειάζεται και να του πεις ότι γνώρισες την γυναίκα
μου … (Κοιτάζοντας την Πηνελόπη, τρομαγμένα) Μια
γυναίκα έχω και εγώ, μωρέ … Όπως και σεις, άλλωστε
… (Μονολογώντας σιγανά) Αχ, Παναγιά μου! Αχ,
Παναγιά μου! Βάλε το χέρι Σου και σώσε με!
ΣΤΑΥΡΟΣ:

Τι να μην υπερβάλλω, ρε, Πρόεδρε! Τι να μην
υπερβάλλω, ρε, Κακαλίδη! Μια γυναίκα έχεις και συ,
όπως και μεις! Πλάκα μου κάνεις, ρε κουμπάρε! Εσύ
δεν πήρες γυναίκα, ρε φίλε μου! Εσύ συγγένευσες με
χρυσάφι! Και τι χρυσάφι! … (Με υπονοούμενο βλέμμα)
Ατόφιο! (Κοιτάζει την Πηνελόπη και της κλείνει,
πονηρά, το μάτι).

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Ιδιαιτέρως κολακευμένη) Ω! … Κύριε Σταύρο μου! …
Κύριε Σταύρο μου! … Σας ευχαριστώ! … Πολύ σας
ευχαριστώ, Κύριε Σταύρο μου! … (Μικρή σιωπή.
Χαμογελώντας του πονηρά) Κύριε Σταύρο μου! …
Είστε ένας σωστός … (Με πάθος) Τζέντλεμαν! …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Της δίνει θερμό χειροφίλημα) Κυρία μου! … Ωραία
μου Κυρία! … Αγαπητή Κυρία Αγλαΐα μας! …
Λατρεμένη αδελφή του Αξιότιμου και, καθ’ όλα,
Σεβαστού επιχειρηματία της «Σάμος Χέρμπς», Κυρίου
Φιστίκογλου! … (Κάνει μια βαθιά υπόκλιση) Δούλος
σας … Δούλος σας ταπεινός … και καταφρονεμένος!
… (Υποκλίνεται και δεύτερη φορά και της φιλάει το χέρι)
Κυρία μου! … Τα σέβη μου! … Σ’ εσάς! … Και στον
Αξιολογότατο αδελφό σας! … Τον Σεβαστό και, καθ’
όλα, Θαυμαστό Κύριο Φιστίκογλου! … Τον Κύριο
Λεωνίδα Φιστίκογλου! … Τον γνωστό επιχειρηματία
της πόλης μας! … Τα σέβη μου! … Σας παρακαλώ,
Κυρία μου! … (Υποκλίνεται και τρίτη φορά και της
φιλάει το χέρι) Σας παρακαλώ θερμά, Κυρία μου! …
Να μεταφέρετε στον αδελφό σας τα σέβη μου! … Μην
παραλείψετε, Κυρία μου! … Πολύ σας παρακαλώ,
Κυρία μου! … Πάρα πολύ σας παρακαλώ, Κυρία μου!
… Μεγάλη χαρά θα μου δώσετε, Κυρία μου! …
(Υποκλίνεται και τέταρτη φορά και της φιλάει το χέρι)
Μεγάλο δώρο θα μου κάνετε, Κυρία μου! … Εεεε! …
Μεγάλη Τιμή, εννοούσα, Κυρία μου! … Μεγάλη Τιμή
θα μου κάνετε, Κυρία μου! … Να δώσετε τους άδολους
χαιρετισμούς μου και τις αγνές ευχές μου στον αδελφό
σας, Κυρία μου! … Τον Κύριο Φιστίκογλου, Κυρία
μου! … Τον Λεωνίδα Φιστίκογλου! … Τον γνωστό
επιχειρηματία της «Σάμος Χέρμπς»! … Αγαπητή μου
Κυρία! … Αγαπητή Κυρία Αγλαΐα μας! …
(Υποκλίνεται και πέμπτη φορά και της φιλάει το χέρι)
Πολυαγαπημένη Κυρία Αγλαΐα μας! … Όποιος δεν
ξέρει, πόσο πολύ σας αγαπάμε! … Και σας! … Και τον
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αδελφό σας! … Τον Εντιμότατο και Αξιολογότατο
Κύριο Λεωνίδα Φιστίκογλου! … Τον γνωστό
επιχειρηματία της πόλης μας! … Και αυτόν! … Και την
εταιρεία βοτάνων του αγαπάμε πολύ! … Την «Σάμος
Χέρμπς», Κυρία μου! … (Υποκλίνεται και έκτη φορά
και της φιλάει το χέρι) Πολυαγαπημένη και λατρεμένη
μου Κυρία! … Κυρία Αγλαΐα μου! … Αδελφή του
Αξιολογότατου και Εντιμότατου επιχειρηματία, Κυρίου
Λεωνίδα Φιστίκογλου! … Όποιος δεν ξέρει, Κυρία
Αγλαΐα μου, πόσο πολύ σας αγαπάω! … Και τους δυο
σας, Κυρία μου, αγαπάω πολύ! … (Υποκλίνεται και
έβδομη φορά και της φιλάει το χέρι) Και … Να μην
παραλείψετε, Κυρία Αγλαΐα μου! … Είπαμε … Ξέρετε
εσείς … … Τους χαιρετισμούς μου … Στον Εντιμότατο
και Αξιολογότατο … αδελφό σας … Τον Κύριο
Φιστίκογλου … (Αναστενάζοντας βαθιά) Αχ! … Κυρία
μου! … Κυρία Αγλαΐα μου! … Τα σέβη μου! … Τα
σέβη μου σε σας! … Και στον αδελφό σας … Ξέρετε
… Τον Κύριο Φιστίκογλου! … Τον γνωστό
επιχειρηματία της πόλης μας! … (Υποκλίνεται και
όγδοη φορά και της φιλάει το χέρι) Αχ! … Και να μην το
ξεχάσω! … Και στην εταιρεία βοτάνων του, Κυρία
Αγλαΐα μου! … Και στην εταιρεία βοτάνων του! …
Την «Σάμος Χέρμπς»! … Να μην το ξεχάσω, Κυρία
Αγλαΐα μου! … Οι αγνές και άδολες ευχές μου να την
συνοδεύουν για πάντα! … Και αυτήν! Και εσάς! Και
τον αδελφό σας! Τον Κύριο Λεωνίδα Φιστίκογλου!
Κυρία Αγλαΐα μου! … (Υποκλίνεται και ένατη φορά και
της φιλάει το χέρι).
ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Ζαλισμένη από τα πολλά χειροφιλήματα και τις
υποκλίσεις του Σταύρου) Ω! … Κύριε Σταύρο μου! …
Κύριε Σταύρο μου! … (Συγκινημένη) Αχ, Θεέ μου! …
Καλέ, συγκινήθηκα! … (Κοιτάζοντας, θυμωμένα, και,
με αποστροφή, τον Μανώλη και το γραφείο του) Αν και
εδώ μέσα! … (Πιάνοντας το μέτωπό της) Μμμμμ! ….
Χριστέ μου, τι φρικτός και μπανάλ χώρος! … (Μικρή
σιωπή) Και, ωστόσο, καλέ, συγκινήθηκα! …
(Κοιτάζοντας γλυκά τον Σταύρο) Αχ! … Αχ, Κύριε
Σταύρο μου! … Κύριε Σταύρο μου! … Πολύ με
συγκινήσατε, καλέ, σήμερα! … Πάρα πολύ με
συγκινήσατε σήμερα! … Να ξέρατε, μονάχα, πόσο
πολύ με συγκινήσατε σήμερα! … Είχα καιρό, καλέ, να
συγκινηθώ έτσι! … Πολύ καιρό! … (Βγάζει ένα μαντήλι
από την τσάντα της και σκουπίζει, επιμελώς, τα
βουρκωμένα μάτια της).

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Συγκινημένος) Δική μου η συγκίνηση, Κυρία μου! …
Όλη η συγκίνηση, δική μου! … (Βγάζει και αυτός ένα
μαντήλι από την τσέπη του).
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Κομπιάζοντας απ’ τους λυγμούς) Συγγνώμη … Κύριε
Σταύρο μου … Αλλά … Ντρέπομαι να κλαίω μπροστά
σας … Επιτρέψτε μου να βγω, λιγάκι, έξω … Να
συνέλθω … Και επιστρέφω …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Με λυγμούς που τραντάζουν το στήθος του) Και για
μένα, Κυρία μου, είναι οδυνηρό αυτό το θέαμα! … Να
κλαίω μπροστά σας, σαν μικρό παιδί! … Με την άδειά
σας … Με την κατανόησή σας … Αγαπητή μου Κυρία
… (Σκουπίζει τα μάτια του και φυσάει δυνατά την μύτη
του. Η Πηνελόπη βγαίνει, έξω από το γραφείο,
κλαίγοντας. Παραμένουν ο Σταύρος με τον Μανώλη) Αχ,
βρε, μπαγάσικο! … (Με λυγμούς) Αχ! … Ας με
προετοίμαζες τουλάχιστον! … Που να φανταζόμουν, τι
συγκίνηση θα έπαιρνα πρωινιάτικα! … Η γυναίκα σου,
βρε … Η Κυρία Αγλαΐα μας … (Συνεχίζει να σκουπίζει
τα μάτια του, κλαίγοντας με λυγμούς) Αδελφή, βρε, του
Φιστίκογλου! … Του γνωστού επιχειρηματία της
εταιρείας βοτάνων, «Σάμος Χέρμπς»! … (Μέσα σε
αναφιλητά) Αχ, Θεέ μου! … Τι συγκίνηση, φίλε μου,
ήταν αυτή που πήρα σήμερα! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Βγάζοντας και αυτός ένα μαντήλι από την τσέπη του) Ε
… καλά, ρε, Σταύρε Μπάκα … Νομίζεις και για μένα
… Εύκολο είναι … Γυναίκα μου είναι … η Αγλαΐα …
Να την βλέπω να πλαντάζει, έτσι, από το κλάμα … Τι
… (Με λυγμούς) Δεν θα λυγίσω και εγώ; … Άνθρωπος
είμαι … Επειδής, δηλαδή, είμαι Πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων; … (Σκουπίζοντας τα μάτια
του απ’ τα δάκρυα) Και η γυναίκα μου … η Αγλαΐα …
είναι αδελφή του Φιστίκογλου; … Του γνωστού
επιχειρηματία βοτάνων; … Της «Σάμος Χέρμπς»; …
Και τι σημαίνει αυτό, ρε, Σταύρο μου; … Τι σημαίνει,
δηλαδή; …(Φωνάζοντας δυνατά) Όχι, πέσ’ μου! …
Πέσ’ μου, σε παρακαλώ, φίλε μου! … Δεν έχω εγώ
αισθήματα, ρε Σταύρο μου; … Δεν έχω εγώ καρδιά; …
Δεν έχω ευαισθησίες, ρε Σταύρο μου; … Αχ! …
Σταύρο μου! … Σταύρο μου! … Πού να ‘ξερες, Σταύρο
μου! … Πόσο πολύ πονάω! … Σταύρο μου! …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Μανώλη μου! … Και μένα ο πόνος μου είναι μεγάλος!
… (Πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και κλαίνε,
απαρηγόρητοι, με λυγμούς. Στο γραφείο μπαίνει ο
Αντώνης Πουρός).

ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Μονολογώντας) Ρε! Δεν είμαστε καλά, ρε! Ε, μα, την
Παναγία, δηλαδή! Όλα θα τα δω, σήμερα, εδώ μέσα, ο
πούστης! Μια ο Κουνενές ο Πελοπίδας και κείνος ο
γεροξεκούτης, ο Φιστίκογλου, στο γραφείο του, να
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θρηνούν, όλη την ώρα, σαν τις Αδελφές του Ελέους,
και μια αυτοί τώρα! (Προς τον Σταύρο και τον Μανώλη)
Τι κάνετε, μωρέ, έτσι, σαν τις κλαψομούνες και οι δύο
και σπαράζετε απ’ το κλάμα! Τι πάθατε, πρωινιάτικα!
Ντιπ για ντιπ, σας βάρεσε το τσίπουρο! (Μονολογώντας
πάλι) Ω, ρε, γλέντια! Ω, ρε, γλέντια, αδελφέ μου! Ω, ρε,
σοβαρούς νταλκάδες που έχει ο κόσμος σ’ αυτό το
ρημαδομπουρδέλο! (Υψώνοντας το βλέμμα του ψηλά) Α,
ρε, Θεέ! Α, ρε, Θεέ, Πανάγαθε! Εσύ που κάθεσαι, ψηλά,
και βλέμμα Σου δεν ρίχνεις! Δεν στέλνεις έναν κεραυνό
Σου να πέσει, να μας κάψει! Να πέσει, να μας κάψει,
βρε, και στάλα μην αφήσει! Α, ρε, Θεέ! Α, ρε, Θεέ,
Πανάγαθε! Τρελάθηκες και Συ απ’ την τρέλα μας και
λύση, πια, δεν βρίσκεις! …
ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Κλαίγοντας με λυγμούς) Έλα, ρε, Αντωνάκη Πουρέ …
Έλα στην παρέα μας και συ … Αν ήξερες, ρε, αδελφέ
… Μαζί με μας, θα έκλαιγες και συ …

ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Ειρωνικά) Ε! Πως! Πως! Καταλαβαίνω, ρε,
συντρόφια! Ο πόνος σας βαρύς και ασήκωτος θε να
‘ναι! Εμένανε μου λέτε!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Μέσα στα αναφιλητά) Ρε, Αντωνάκη … Μην μας
παρεξηγείς, ρε, Πουρέ, επειδή έτυχε να είμαστε άντρες
… Και οι άντρες κάποτε, ρε αδελφέ … Σαν τις γυναίκες
κλαίνε … (Σκουπίζει, με το μαντήλι του, τα δάκρυά του).

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Εσείς κλαίτε εδώ και, έξω απ’ την πόρτα, μια γυναίκα!
Ποιος ξέρει τι έχασε και αυτή και, απ’ τον πόνο, δεν
βαστάει! Ω, ρε, νταλκάδες που ‘χει ο κόσμος σε τούτον
τον ντουνιά!

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Εξακολουθώντας να κλαίει) Η Αγλαΐα, είναι, ρε … Η
γυναίκα του Μανώλη … Που να την καταλάβεις … Και
αυτή απ’ το κλάμα της σφαδάζει …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Πετάγεται τρομοκρατημένος και σταματάει να κλαίει)
….

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Η γυναίκα του Μανώλη; … Η Αγλαΐα; …(Γελώντας)
Αποκλείεται! Αυτή που είδα εγώ, άλλον αέρα έχει!
(Μικρή σιωπή) Αλλά … Γιατί; … Είναι εδώ η γυναίκα
του Μανώλη; … (Στρέφεται προς τον Μανώλη που
τρέμει σύγκορμος) Ρε, Μανώλη; Είναι εδώ, ρε, το
γυναικάκι σου; Η Αγλαΐτσα μας!

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Μονολογώντας, σιγανά, χωρίς να ακούει ο Αντώνης) Τι
Αγλαΐτσα, ρε … Αγλαΐτσα την λες εσύ αυτήν …
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ΜΑΝΩΛΗΣ:

Κοτζάμ αδελφή του Φιστίκογλου! … Του γνωστού
επιχειρηματία της εταιρείας βοτάνων! …
(Κομπιάζοντας απ’ τον φόβο του) Ε … Ναι … Ήρθε …
αλλά … Τώρα … Έφυγε …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Τι έφυγε, ρε! Έξω είναι η γυναίκα σου και κλαίει! Άντε
πήγαινε να δεις τι κάνει! Να της συμπαρασταθείς!

ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Διστακτικά) Καλά … Και γιατί κλαίει; … Πάθατε κάτι,
ρε, Μανώλη και δεν μου το λες; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Κοιτάζοντας, σαν αποχαυνωμένος) …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Τίποτα, ρε, δεν πάθανε οι άνθρωποι! Φάε την γλώσσα
σου! Απλώς! … Να! … Συγκινηθήκαμε όλοι μας,
λιγάκι! …

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Συγκινηθήκατε όλοι σας, λιγάκι; … Και, γιατί,
παρακαλώ; (Γελώντας) Τα νιάτα σας θυμηθήκατε, ρε!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Φοβισμένα) Να … Μωρέ … Ο Σταύρος και γω …
Νιώσαμε, ξαφνικά, να μας δένουν κοινοί καημοί …

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Τι κοινοί καημοί ρε! Θα με τρελάνετε όλοι σήμερα!

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Συγκινημένος πάλι) Κοινά πρόσωπα θέλει να πει ο
Μανώλης, ρε, Αντωνάκη …

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Κοινά πρόσωπα; … Ποια κοινά πρόσωπα, δηλαδή; …
Μίλα ρε, Μπάκα, καθαρά! Γαμώ το κέρατό σου!

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Να … Ο Φιστικ …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τον διακόπτει, τρομοκρατημένος) Η Αγλαΐα, ρε! …
Την Αγλαΐα εννοεί ο Σταύρος, ρε, Αντώναρε! Τι ρωτάς
και συ, ρε, αδελφάκι μου! … Ε, πια! … Ντιπ, δεν
καταλαβαίνεις, ρε καρντάση! …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Ναι … Την Αγλαΐα εννοώ … αλλά … και τον αδελφό
της …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Μονολογώντας) Αχ! … Αχ! …Συμφορά μου! … Δεν
άντεξε! … Είχε δεν είχε, το ξεστόμισε, ο βουρλισμένος!
…

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Και τον αδελφό της; … Ποιος είναι ο αδελφός της; …
Τον ξέρω; …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Ε! Όλη η Βόρειος Ελλάδα τον γνωρίζει! … Εσύ δεν θα
τον ήξερες! …
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ΑΝΤΩΝΗΣ:

Τι λέει αυτός, ρε, Μανώλη; … Ποιος είναι, επιτέλους,
αυτός ο αδελφός της γυναίκας σου, που τον γνωρίζει
όλη η Βόρειος Ελλάδα, ρε αδελφέ!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Να … Μωρέ … Είναι ο …

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Ο; …

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Με ενθουσιασμό) Ο Φιστίκογλου, ρε! Ο Λεωνίδας ο
Φιστίκογλου! Θα το πίστευες! Αυτός της εταιρείας
βοτάνων! Της γνωστής «Σάμος Χέρμπς»! Θα το
πίστευες, ποτέ, ρε, Αντωνάκη! Ο φίλος μας, ο
Κακαλίδης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων,
κουνιαδάκι του Φιστίκογλου, ρε!

ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Πέφτοντας απ’ τα σύννεφα) Του Φιστίκογλου; … Τι
λέει αυτός, ρε, Μανώλη; … Αλήθεια είναι αυτό που
λέει ή πλάκα μου κάνει; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ναι … Μωρέ … Αλήθεια είναι … Ε … Εντάξει … Δεν
τρέχει και τίποτα …

ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Μονολογώντας) Ε, δεν το πιστεύω! Μα την Παναγία!
Όλα τα κουλά, εδώ μέσα θα συμβούν, τελικά! Ε,
λοιπόν, τώρα, εξηγούνται όλα! Γι’ αυτό ο Φιστίκογλου
ήταν στο γραφείο του Πελοπίδα και τιτιβίζαν, τα
πουλάκια μου, μια ώρα, σαν ζαχαρωμένα! Ω, ρε,
γλέντια! Αυτό και αν ήταν είδηση που έπεσε και
έσκασε, σαν βόμβα νετρονίου! Ο Πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων, κουνιαδάκι του γνωστού
βοτανοπώλη της Βορείου Ελλάδος! Και κείνη η
γυναίκα του, ρε, η Αγλαΐα! Και δεν της φαινόταν,
αδελφέ μου! Τόσο υψηλές προσβάσεις, η ρουφιάνα!
Πελοπίδα και Φιστίκογλου, στο χέρι τούς κρατάει!
Ποιος ξέρει, ρε, τι νταλαβέρι χοντρό θα γίνει μεταξύ
τους! (Απαγγέλλοντας εύθυμα) Κακαλίδης, Κουνενές και
Λεωνίδας στήνουν γλέντι και χορό, ως της πρωίας! Και
χορεύοντας, ξυπνάνε οι διαβόλοι και πορεύονται, μαζί
τους, και οι τριβόλοι! Ω, ρε, γλέντια! Θα σαλτάρω, ρε,
εδώ μέσα! Θα σαλτάρω! Μα, την Παναγία! Θα
σαλτάρω, ο Χριστιανός!

ΣΤΑΥΡΟΣ:

Είδες, ρε, Αντωνάκη! Είδες τύχη, ο Μανωλάκης μας!

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Βλέπω … Βλέπω … (Προς τον Μανώλη) Μπράβο, ρε,
Κακαλίδη! Και εις ανώτερα, αδελφέ μου! Πάντα τέτοια
τυχερά να έχεις! (Απαγγέλλοντας εύθυμα) Εσύ την
μπάζα την γερή να χουλιαρίζεις και, ό,τι απομένει, και
εμάς να μας ταΐζεις! (Προς τον Σταύρο και τον Μανώλη)
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Ώρα να πηγαίνω, και εγώ, παιδιά! Πέρασα να σας πω
μια καλημέρα! (Ανοίγει την πόρτα για να φύγει) Μα …
τι βλέπω;… Η Αγλαΐα έφυγε, ρε, Μανώλη …
(Ειρωνικά) Δεν κλαίει, πλέον, μοναχή της μήτε σπαράζει
στην αυλή της!
ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Αναστενάζοντας με ανακούφιση) Αχ! … Πόσο γλυκό
είναι το μαντάτο! … Μοιάζει χρυσάφι μεσ’ το πιάτο!…

ΣΤΑΥΡΟΣ:

(Εύθυμα) Γυναίκα είναι και αντέχει! … Κάνει παιχνίδι
και προστρέχει! …

ΑΝΤΩΝΗΣ:

(Στον ίδιο εύθυμο τόνο) Μα … Όποιος στο βάθος κάτι
βλέπει! … Έχει το νου του! … Και προβλέπει! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Περήφανα) Από τα βόλια της γλιτώνω! … Και τον
εχθρό τον καπελώνω! … Και όποιος δεν θέλει να
πιστέψει! … Ας μείνει εδώ! … Και ας μαντέψει! …
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στο γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου, Πελοπίδα Κουνενέ, μπαίνει, με
σκέρτσο και νάζι, η αισθησιακή γραμματέας του, Αφροδίτη Ντελή. Κρατάει στα
χέρια της ένα έγγραφο και το κραδαίνει, επιδεικτικά, προς το μέρος του Διοικητή.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Πελαγωμένος) Τι είναι, πάλι, αυτό, παιδί μου; … Τι
είναι; … Και άλλο επαναστατικό μανιφέστο, σήμερα;
… (Φωνάζοντας δυνατά και σπρώχνοντας, με οργή, μια
στοίβα από χαρτιά που βρίσκονται πάνω στο γραφείο
του) Πώς να δουλέψει, επιτέλους, σωστά, αυτό το
μπουρδέλο! Μου λες! Πώς να δουλέψει σωστά! Όταν,
κάθε δυο και τρεις, έχουμε εξεγέρσεις και στάσεις του
Προσωπικού! (Θυμωμένα) Έλα! Φέρ’ το να
τελειώνουμε! Φέρ’ το να δούμε, τι άλλο θα ζητήσουνε,
τα ρεμπελόσκυλα του κερατά! Να μην τους πάρει ο
διάολος και τους σηκώσει όλους, εδώ μέσα, και,
κυρίως, εκείνον τον ανεπρόκοπο τον Κακαλίδη! Τον
Μανώλη! Τον αχρείο! Τον άσχετο! Τον πανηλίθιο! Τι
ζητάει, πάλι, το αντάρτικό του και η σέκτα του! Τι
άλλο θέλουν, τα αγαρινά τα σκυλιά, να τους κάνω!
Μέχρι και τηλεοράσεις τούς αγόρασα, τους
αχαΐρευτους, για να βλέπουν, το πρωί, στα γραφεία
τους όλα τα πρωινάδικα! Να μην χέσω! Και αυτούς και
τα σπίτια τους μαζί! Τι άλλο, δηλαδή, να κάνω, ο
πούστης! Μήπως θέλουν να τους αγοράζω, τώρα, και
τα προφυλακτικά τους, για να τα φοράνε, όταν
πηδιούνται στους διαδρόμους με την κάθε μια
στερημένη, εδώ μέσα! Οι κοπρίτες! Οι αλήτες! Οι
γαμιάδες του κώλου!
(Σηκώνει το μίνι της, αποκαλύπτοντας, περισσότερο, τα
πόδια της και τον πλησιάζει σεινάμενη κουνάμενη.
Γέρνει πάνω στο γραφείο του και ακουμπάει,
προκλητικά, το ένα της πόδι) Μα … Μην συγχύζεστε,
Κύριε Διοικητά μου! … Μην συγχύζεστε! … Ω! … Δεν
πρέπει … (Αναστενάζοντας βαθιά) Αχ! … Πώς να σας
ηρεμήσω, τέλος πάντων! … Με ποιον τρόπο να σας
ηρεμήσω! … Φοβάμαι ότι παραφέρεστε, Κύριε
Διοικητά μου! … Παραφέρεστε πολύ! … Και δεν
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ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

κάνει! … Δεν κάνει! … (Γέρνει, πιο πολύ, πάνω στο
γραφείο του).
(Πιάνοντας το πόδι της και χαϊδεύοντάς το) Με ηρεμείς,
παιδί μου … Με ηρεμείς πολύ … Η παρουσία σου
είναι, για μένα, θησαυρός ανεκτίμητος! … Η
κατανόησή σου με συγκινεί πολύ … (Με πάθος) Εσύ!
… Εσύ! … Εσύ με συγκινείς, ακόμη περισσότερο! …
(Ηρεμώντας, πάλι, και χαϊδεύοντας το πόδι της) Και τα
χαρίσματά σου, παιδί μου … Αχ, αυτά τα χαρίσματά
σου! … Οι ικανότητές σου … Οι αξίες σου …
(Πιάνοντας τα οπίσθιά της) Τα προσόντα σου! … (Με
πάθος) Αυτά τα προσόντα σου, που δεν αφήνουν
κανέναν αδιάφορο! … Σ’ ευχαριστώ πολύ, παιδί μου
… που είσαι, πάντα, δίπλα μου … στις δύσκολες
στιγμές μου … Σ’ ευχαριστώ πολύ … (Το χέρι του
φτάνει στο στήθος της) Η προσφορά σου … Η
προσφορά σου … είναι πολύτιμη … και αξιοθαύμαστη
… (Πιάνει, σφιχτά, το στήθος της) Εντελώς πολύτιμη!
… Εντελώς αξιοθαύμαστη! … (Γέρνοντας το σώμα του,
για να την πλησιάσει) Σε θέλω! … (Προσπαθεί να την
φιλήσει, στο στόμα, αλλά εκείνη ξεγλιστράει μέσα από τα
χέρια του).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Απομακρύνεται απ’ το γραφείο του και φτιάχνει την
φούστα της. Με πονηρό και πανούργο βλέμμα) Αχ! …
Κύριε Διοικητά μου! … Νομίζω ότι αυτό που σας
φέρνω … Θα σας χαροποιήσει πολύ … Πάρα πολύ! …
(Μικρή σιωπή) Και θα σας ηρεμήσει … (Μικρή σιωπή)
Ακόμη περισσότερο! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Μονολογώντας σιγανά και παθιασμένα) Δεν θέλω
αυτό! … Εσένα θέλω! … Έλα, πάλι! … Έλα, πάλι,
ομορφιά μου! … Σε θέλω! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Διακόπτοντάς τον με σκέρτσο) Είναι ένα έγγραφο
καταγγελίας, Κύριε Διοικητά μου … Από μια μεγάλη
μερίδα του Προσωπικού σας …(Ρίχνοντας το έγγραφο
στα μούτρα του Διοικητή) Προς το πρόσωπο … (Μικρή
σιωπή) του Κυρίου Κακαλίδη! … (Χαμογελώντας
ειρωνικά) Του Κυρίου Κακαλίδης μας …
Του
Προέδρου μας … του Προέδρου … (Μικρή σιωπή) του
Σωματείου Εργαζομένων! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Έκπληκτος και απορημένος) Έγγραφο καταγγελίας; …
Προς το πρόσωπο του Κακαλίδη! … Από μια μεγάλη
μερίδα του Προσωπικού; …(Μικρή σιωπή) Ε! Δεν το
πιστεύω! Καλά! Πώς έγινε αυτό το θαύμα; … Γιατί; …
Τι έκανε, ο μπάσταρδος, και τον κρεμάνε έτσι, τα
αγαρινά τα σκυλιά του; … (Γλυκαίνοντας την φωνή
του) Πέσ’ μου, παιδί μου … Πέσ’ μου εσύ, σε
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παρακαλώ … Δεν μου χρειάζεται κανένα έγγραφο …
Αφού … (Με πάθος) Έχω εσένα! … Έχω εσένα να μου
τα λες όλα! …
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Με σκέρτσο και πονηριά) Τον κατηγορούν ότι δεν
μπορεί να συνεχίσει να είναι Πρόεδρος … (Μικρή
σιωπή) του Σωματείου Εργαζομένων! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Μα, Γιατί! Τι έκανε! Αυτό θέλω να μάθω!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Με ειρωνικό χαμόγελο) Γιατί … Γιατί, Κύριε Διοικητά
μου … Είναι παντρεμένος … με την αδελφή του …
(Του ρίχνει ένα πονηρό βλέμμα)

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Με την αδελφή του; …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Εξακολουθώντας να χαμογελάει πονηρά)
συνεργάτη … και … προμηθευτή σας! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Του συνεργάτη και προμηθευτή μου; … Τι εννοείς,
παιδί μου! Μίλα, επιτέλους, καθαρά!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Πλησιάζει στο γραφείο του και γέρνει, προκλητικά,
επάνω του, το στήθος της. Εκείνος προσπαθεί, άκαρπα,
να της το πιάσει. Εκείνη του ξεφεύγει πάλι) Γιοχημπίνι;
… Γιοχημπίνι, Κύριε Διοικητά μου; … Σας λέει,
μήπως, κάτι … αυτό; … Αχ! … Αυτό το βοτάνι; …
Αυτό το μικρό και αθώο … βοτάνι του βουνού … της
Σάμου; … (Πλησιάζοντας, και πάλι, το γραφείο του και
βάζοντας, προκλητικά, το πόδι της πάνω σ’ αυτό) Ή …
Ακόμη καλύτερα … Όχι της Σάμου ακριβώς …
(Αναστενάζοντας βαθιά) Αλλά … (Μικρή σιωπή) Της
«Σάμος Χέρμπς»! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Σηκώνεται, ταραγμένος, από το κάθισμά του. Κάνει
λίγα βήματα, προχωρώντας μέσα στο γραφείο του και
φτιάχνοντας την γραβάτα του) Ώστε … Ο Κακαλίδης,
λοιπόν … Κουνιάδος του Φιστίκογλου! … Και το
Προσωπικό στραμμένο εναντίον του … Και …
Επομένως … (Μικρή σιωπή) Και εναντίον μου! …
(Μονολογώντας) Τον ρουφιάνο! … Τον μπάσταρδο! …
Επίτηδες τα έκανε όλα αυτή η ποντικομαμή, ο
Κακαλίδης! … Αυτός κινούσε, μυστικά, τα νήματα! …
Αυτός βρισκόταν, πάντα, πίσω από τον Φιστίκογλου!
… Τα ξαναμωραμένο και αυτό, το γεροσούριελο! …
(Με, έντονα, απειλητικό βλέμμα) Θα τους δείξω, όμως,
εγώ και τους δύο! … Θα τους δείξω λίαν συντόμως! …
Τόλμησαν να τα βάλουν με τον Πελοπίδα τον Κουνενέ!
… Κούνια που σας κούναγε, Κακαλίδη και
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Φιστίκογλου! … (Φωνάζοντας δυνατά) Ο Πελοπίδας ο
Κουνενές δεν είναι κανένας α ν ί κ α ν ο ς!
… Ο Πελοπίδας ο Κουνενές είναι τ α ύ ρ ο ς ! …
Ταύρος,
πραγματικός
και
αδάμαστος!
…
(Τραγουδιστά) Και όποιος τον ταύρο, τον σκληρό,
τολμήσει να πειράξει, κόκκινο πανί θα γίνει, στην στιγμή,
και θα σχολάσει! … (Μικρή σιωπή) Όσο γι’ αυτό το
πουτανάκι … (Κοιτάζει την Αφροδίτη, που συνεχίζει να
του χαμογελάει ειρωνικά) Θα το στρώσω και αυτό
κανονικότατα! … Για να προσέχει που βγάζει την
ανόητη και άμυαλη γλωσσίτσα του! … (Τραγουδιστά)
Δεν ήθελε, η λάμια, η φοβερή, τα χάδια μου και τα φιλιά
μου! … Τώρα τα βέλη μου θα έχει κα ι τα βόλια τα
σκληρά μου! … (Φωνάζοντας δυνατά) Ο Πελοπίδας ο
Κουνενές θα τους συντρίψει όλους! … Θα καθαρίσει,
αυτόν τον τόπο, απ’ όλα αυτά τα μολυσματικά και
επικίνδυνα μιάσματα! … Και θα φέρει την Κάθαρση!
… Την Κάθαρση! … Την Λύτρωση! … Τον
Εξαγνισμό! … Γι’ αυτό … (Μικρή σιωπή) Εμπρός
στον Αγώνα για τη Δικαίωση και τη Σωτηρία! …
Εμπρός στον Αγώνα! … (Επιστρέφει και κάθεται στο
γραφείο του, με επιτηδευμένη πραότητα και ηρεμία)
Μμμμμ … Αγαπητή, Αφροδίτη μου … Νομίζω, παιδί
μου, πως το Προσωπικό αδικεί πολύ τον Πρόεδρό του
… Τον Μανώλη Κακαλίδη … Ο Μανώλης! …
(Ξεροβήχοντας) Ο Μανώλης! … Ανεξάρτητα απ’ τα
οποιαδήποτε τρωτά σημεία του χαρακτήρα του! …
(Ξεροβήχοντας πάλι) Ανθρώπινες αδυναμίες, δηλαδή …
Που όλοι υποκύπτουμε σ’ αυτές κάποια στιγμή! …
(Μικρή σιωπή) Αχ! … Αχ, το σώμα μας,
πολυαγαπημένο μου παιδί! … Το σώμα μας είναι, σαν
ένα καζάνι που σιγοβράζει μυστικά και, άκρως,
βασανιστικά! … Δεν μας αφήνει, ποτέ, σε ησυχία! …
Ποτέ! … Όλο μας τσιγκλάει! … (Με σοβαρό και
προβληματισμένο ύφος) Έτσι και ο Μανώλης ο
Κακαλίδης … ο Αξιότιμος, κατά τα άλλα, συνάδελφος
και συναγωνιστής … (Συντετριμμένος και φωνάζοντας
δυνατά) Παρασύρθηκε, ο δύστυχος, από τις επίπλαστες
και ψευδεπίγραφες ωδίνες και ηδονές του σώματός του!
… Ναι! … Του σώματός του! … Ενός σώματος που
ταλανίζεται από την απειλή και την εισβολή του
εφήμερου! … Του πρόσκαιρου! … Του παροδικού! …
και … (Ξεροβήχοντας) διόλου του ουσιαστικού! …
(Μικρή σιωπή) Και του αιώνιου! … (Φτιάχνει το
σακάκι του και ανακάθεται στο κάθισμά του) Όμως …
Όμως … Το Προσωπικό … Το Προσωπικό! … Πριν
ρίξει την πέτρα του αναθέματος σ’ έναν
παραστρατημένο άνθρωπο! … Σε μια εκτραχηλισμένη
ψυχή που έχασε το δρόμο της! … Και που προέβη σ’
αυτό το απονενοημένο διάβημα! … (Μικρή σιωπή) Το
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Προσωπικό, λοιπόν … Το Προσωπικό δικαιούται να
μάθει την αλήθεια! … Την αλήθεια! … Διότι … Όπως,
πολύ ορθά, έλεγε και ο γνωστός Γάλλος Φιλόσοφος …
Αλμπέρ Καμύ … (Με πομπώδες ύφος) Δεν πρόκειται
για τον θεϊκό μύθο που τυφλώνει και διασκεδάζει, αλλά
για την μορφή, την κίνηση και το δράμα της γης! …
Ναι! … Το δράμα της γης! … (Με θλιμμένο ύφος) Αχ!
… Αχ! … Καημένε Μανώλη! … Αυτό το δράμα σου!
… Αυτό το δράμα σου οφείλει να μάθει και το
Προσωπικό! … Όλο το Προσωπικό! … (Μικρή σιωπή)
Και να σε συγχωρέσει, Μανώλη! … Ναι, Μανώλη! …
Να σε συγχωρέσει, πολυαγαπημένε μας Μανώλη! …
Να σε συγχωρέσει για τις ωδίνες και τις ηδονές του
φτωχού και ταπεινού σου σαρκίου! … (Παραμένει
θλιμμένος, με το κεφάλι κατεβασμένο).
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Με απλανές κα απορημένο βλέμμα) Μα … Τι εννοείτε,
Κύριε Διοικητά; … Δεν καταλαβαίνω …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Σηκώνει το κεφάλι του) Αχ, παιδί μου! … Αχ! … Πού
να καταλάβεις! … Εσύ είσαι νέα και όμορφη ακόμα! …
Εσένα δεν σε έπληξε αυτό το δράμα της γης! … Όμως
… (Μικρή σιωπή) Ο Μανώλης μας, Αφροδίτη … Ο
Κακαλίδης μας, παιδί μου … Ο Πρόεδρός μας …
(Μικρή σιωπή) Αχ! … Αυτός και αν ζει ένα δράμα! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Ταραγμένη) Μα … Τι έπαθε, τέλος πάντων, ο
Μανώλης; … Δεν καταλαβαίνω! … Πέστε μου! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Με περίλυπο και στοχαστικό ύφος και τόνο στην φωνή)
Ο Μανώλης μας, παιδί μου … Ο Μανώλης μας … Ο
Πρόεδρός μας του Σωματείου Εργαζομένων … (Μικρή
σιωπή) Είναι … Α ν ί κ α ν ο ς ! … (Γέρνει το κεφάλι
του θλιμμένος) Εντελώς … και … παντελώς …
Ανίκανος!…

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Με αφέλεια) Σαν υπάλληλος! … (Μικρή σιωπή) Μα,
αυτό είναι γνωστό, Κύριε Διοικητά μου! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κουνώντας το κεφάλι του λυπημένα) Και όχι μόνο,
παιδί μου! … Και όχι μόνο, αθώο μου παιδί! … (Μικρή
σιωπή) Εννοώ, επιπλέον … Και σαν … (Μικρή σιωπή)
Άντρας! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω! … (Σοκαρισμένη) Δεν το πιστεύω! … Μα … Ω, Θεέ
μου! … Έδειχνε πολύ … (Μικρή σιωπή) Άντρας! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Στον ίδιο θλιμμένο τόνο) Αχ, παιδί μου! … Αγνό και
αθώο που είσαι ακόμα! … (Μικρή σιωπή) Και εγώ,
παιδί μου, στην αρχή … Και εγώ … Δεν σου κρύβω ότι
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… Και εγώ … (Μικρή σιωπή) Έτσι πίστευα! … (Μικρή
σιωπή) Όμως … Όμως … Τα φαινόμενα, παιδί μου …
Τα φαινόμενα, πολλές φορές, παιδί μου … Μικρό και
ανυποψίαστο παιδί μου … (Μικρή σιωπή) Απατούν! …
Απατούν, παιδί μου! … Απατούν! … Και άλλα …
(Μικρή σιωπή) Υποκρύπτουν! …
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω! … (Μικρή σιωπή) Δηλαδή … Δηλαδή … Εσείς το
γνωρίζατε αυτό, Κύριε Διοικητά; … (Διστακτικά)
Τώρα; … Αυτόν τον καιρό; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κουνάει, συγκαταβατικά, το κεφάλι του, θλιμμένος) …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω! … (Μικρή σιωπή) Και … Και … Ο Κύριος
Φιστίκογλου τότε; … Το Γιοχημπίνι; … Η «Σάμος
Χέρμπς»; …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Κουνάει, πάλι, το κεφάλι του, θλιμμένος) Το κοινό τους
πρόβλημα, παιδί μου … Το κοινό τους πρόβλημα …
Τους έφερε, ακόμη πιο κοντά … (Μικρή σιωπή)
Δυστυχισμένα παιδιά και τα δύο! … Δυστυχισμένα και
… (Μικρή σιωπή) Α ν ί κ α ν α μαζί! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Συγκλονισμένη) Ω! … Ώστε … και … Ο Κύριος
Φιστίκογλου! … (Μικρή σιωπή) Ω! … Δεν το πιστεύω!
… Και … Δεν του φαινόταν καθόλου! … Ω! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

Το δράμα της γης, βλέπεις, παιδί μου! … Το δράμα της
γης! … Έπληξε και τους δύο! … (Μικρή σιωπή)
Ταυτοχρόνως! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Άναυδη) …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Με σοβαρό ύφος) Άκου, αγνό και ανυποψίαστο, παιδί
μου … Άκου, για να μαθαίνεις! … (Ξεροβήχοντας) Ο
άντρας, δυστυχώς, παιδί μου … Ο άντρας … (Μικρή
σιωπή) Έχει, σ’ αυτή τη ζωή … (Φωνάζοντας δυνατά
με οδύνη) Ημερομηνία λήξεως! … (Τραγουδιστά) Και
σαν αυτή θα έρθει μια φορά … Θα φύγουν όλα τ’ άλλα
ξαφνικά! … (Ρίχνει ένα πονηρό βλέμμα στα πόδια της
γραμματέως του) Ο άντρας, λοιπόν, παιδί μου … γίνεται
τότε … (Μικρή σιωπή) αγρός σε αγρανάπαυση! … Αχ!
… (Τραγουδιστά) Και τι να σπείρεις, πια, σε άγονο
χωράφι! … Και τι, πια, να θερίσεις! … Τι θλιβερή που
γίνεται η σοδιά, όταν σοδιά δεν είναι! … Η γης, τότε,
διψάει και παρακαλεί, ένα βοτάνι μαγικό να της σταλεί!
… Τονωτικό αφροδισιακό το αποκαλεί … Και, μ’ ένα
όνομα, αυτό θα απαντηθεί! …
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τραγουδώντας) Το Γιοχημπίνι, το γνωστό, το
ξακουστό!… Που είναι βάλσαμο, μαζί, και γιατρικό! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Στον ίδιο εύθυμο τόνο) Μπράβο, παιδί μου, αγνό και
πονηρό! … Είσαι υπέροχο, μαζί, και ελεεινό! … Και
όποιος δεν ξέρει τι σκαρώνω στο μυαλό … να μην
τολμήσει να περάσει από δω! … (Μικρή σιωπή) Και,
τώρα, εσένα (Κοιτάζοντας την Αφροδίτη) θα αναλάβω
στο λεπτό … Μικρό, παμπόνηρο και σκάρτο θηλυκό! …
(Με σοβαρό τόνο) Λοιπόν … Παιδί μου … Άκουσέ με,
προσεχτικά, παιδί μου! … Θέλω να ξέρεις ότι η
Διοίκηση του Νοσοκομείου μας συγκινείται πολύ με το
δράμα του Μανώλη μας! (Φωνάζοντας δυνατά) Πολύ!
Πάρα πολύ! Απεριόριστα! Αφειδώλευτα! Αγόγγυστα!
Ανυπόκριτα! Και … (Μικρή σιωπή) Ανιδιοτελώς! …
Κυρίως … (Μικρή σιωπή) Ανιδιοτελώς! …
(Ξεροβήχοντας) Γι’ αυτό, παιδί μου … Θέλω αυτό το
βάσανο, που βρήκε την καρδιά και το μυαλό του
συναδέλφου μας … (Μικρή σιωπή. Φωνάζοντας,
έπειτα, δυνατά) Να γίνει γνωστό παντού! … Μ’ ακούς,
παιδί μου; … Παντού! … Σε όλους τους εργασιακούς
κύκλους! … Σε όλα τα πηγαδάκια! … Σε κάθε γωνιά
αυτού του απέραντου κτιρίου! … (Ξεροβήχοντας)
Πρέπει, καλό μου παιδί, ο Μανώλης μας … να τύχει
της κατανόησης και της συμπαράστασης του καθενός
μας, εδώ μέσα! … (Μικρή σιωπή) Το πρόβλημά του
πρέπει να γίνει και δικό μας! … Ο πόνος του πρέπει να
κάνει και τη δική μας καρδιά να πονέσει! … (Μικρή
σιωπή) Γι’ αυτό είναι οι συνάδελφοι, παιδί μου! … Γι’
αυτό! … Για να μοιράζονται τα πάντα μεταξύ τους! …
Για να συμπάσχουν από κοινού! … Για να δένονται με
ισχυρούς δεσμούς Αγάπης! … Αλληλεγγύης! …
Κατανόησης! … (Μικρή σιωπή) Γι’ αυτό, λοιπόν …
(Μικρή σιωπή) Πήγαινε! … Πήγαινε! … Σε παρακαλώ!
… Αγνό και ανυποψίαστο, παιδί μου! … Πήγαινε! …
Πήγαινε να πεις, παντού, το δράμα του Μανώλη μας!
… Του Κακαλίδη μας! … Του Προέδρου του
Σωματείου Εργαζομένων μας! … Πήγαινε να πεις αυτά
που, τώρα, θα σου πω! … (Τραγουδιστά) Είναι αυτός
που δεν συγγένευσε με πλούτο και εξουσία, αλλά με
υστέρηση, μαζί, και αδικία! … Γιατί είναι άδικο να
χάνεις το πουλί σου … Όταν το τάιζες, για χρόνια, στο
κλουβί σου! Και, τώρα, ποιος θα σου το φέρει, σαν το
βρει; … Είναι η ευτυχία σου που επέταξε και αυτή! …
Γι’ αυτό και, πριν την πονηριά σου εκτοξεύσεις … Κάτσε
και σκέψου, μην και εσύ το απωλέσεις! … Γιατί σαν
φύγει και χαθεί απ’ την ζωή σου, κλαίει η ελπίδα σου,
μαζί, και η προσμονή σου! … Τότε ένα βότανο ζητάς να
σε γιατρέψει … που, μέσ’ τα σπλάχνα της, η φύση έχει
θρέψει! … Και, σαν το βρεις, και ΄΄γιοχημπίνι΄΄, σου το
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πούνε … Ξέρεις πως όλα, σε μια δόση, θε να μπούνε! …
Και σεις, καλέ, που γελαστοί ακολουθείτε … Και εσείς,
μια μέρα, προ εκπλήξεως, θα βρεθείτε! … Γι’ αυτό,
αφήστε καναπέ και πολυθρόνα … και πάρτε θέση για το
έργο του αιώνα! …
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Ταραγμένη) Πάω! … Πάω, Κύριε Διοικητά μου! …
Πάω, αμέσως, να αναγγείλω την είδηση! …
(Φωνάζοντας δυνατά, συντετριμμένη) Αχ! … Το
θλιβερό αυτό μαντάτο! …

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Τραγουδιστά) Στο καλό! … Στο καλό να πας, παιδί μου!
… Να προσέχεις και να έχεις την ευχή μου! … Και όταν
βλέπεις τον εχθρό να σε ζυγώνει, να επιβλέπεις το κακό
να μην σιμώνει! … Γιατί έτσι και προσκρούσεις στην
οργή τους … Έχεις χάσει, παντελώς, την ανοχή τους! …
Γι’ αυτό στείλε το μαντάτο σου σε όλους … και άσ’ τους,
έπειτα, να κάνουν τους διαβόλους! … Μα εσύ το
κεφαλάκι σου θα σώσεις … Και στα δίχτυα τους, ποτέ,
δεν θα τρυπώσεις! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Σαν υπνωτισμένη) Μάλιστα … Μάλιστα, Κύριε
Διοικητά μου … Όπως επιθυμείτε … Πάω … Πάω να
το αναφέρω σε όλους … (Βγαίνει από το γραφείο του).

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ:

(Μονολογώντας) Ααααμ! … Θα σας δείξω εγώ! …
Όλους θα σας ταχτοποιήσω! … Ακριβώς, όπως σας
ταιριάζει! … Αγαρινά, τρελά σκυλιά! … Για να δούμε,
τελικά … (Φωνάζοντας δυνατά) Ποιος είναι ο ι κ α ν ό ς
εδώ μέσα! … Και ποιος … (Μικρή σιωπή)
Οανίκανος!…
(Βάζει το έγγραφο σε έναν φάκελο και το κλείνει στο
συρτάρι του γραφείου του. Ύστερα, γέρνει, αναπαυτικά,
στο κάθισμά του και χαμογελάει, για λίγα λεπτά,
χαιρέκακα).
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
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Ο Μανώλης προχωράει πάνω-κάτω, σαν τρελός, μέσα στο γραφείο του.
Κρατάει, στα χέρια του, το έγγραφο καταγγελίας των συναδέλφων του, και
μονολογεί.

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Εξοργισμένος) Αυτό είναι, σίγουρα, δουλειά του
Σταύρου του Μπάκα και του Αντώνη του Πουρού! Οι
κοπρίτες! Με αδειάζουν, τελείως, μ’ αυτό το έγγραφο
φωτιά, στα μάτια των συναδέλφων μου! Εγώ, λέει,
κουνιαδάκι του Φιστίκογλου και συνεταιράκι στο
φαγοπότι! Και, μαζί στο παιχνίδι, λέει, και ο Πελοπίδας
ο Κουνενές, αυτός ο τραχανάς της Διοίκησης! Για δες,
ρε, λάσπη, που χύνουν αυτά τα δύο, τα κοπρόσκυλα,
στο πρόσωπό μου! Και είναι και συνεργάτες μου, ρε!
Οι αλήτες! Οι παρακεντέδες! Εγώ να χτυπάω, ρε, την
πλουτοκρατία και την εξουσία! … Και αυτά, τα χαμίνια
του Δημοσίου, να με κατηγορούν και από πάνω! … Ε,
όχι! …Όχι! … Αυτό ούτε ο Θεός δεν το θέλει! … Και
έπειτα … Για σιγά δηλαδή! … Άντε και είμαι, πες,
κουνιαδάκι του Φιστίκογλου! … Που δεν είμαι, ο
πούστης! … Μαύρη η ώρα που ήρθε εκείνη η
ονειροφαντασμένη η σκρόφα, η γυναίκα του, η
Πηνελόπη του Οδυσσέως! Ε! … Και λοιπόν! … Σιγά τα
ωά! … Πρέπει, δηλαδή, εγώ, σώνε και καλά, να
γνωρίζω τι διαολονταλαβέρια έχει αυτός, ο
γεροξεκούτης, με τον Κουνενέ! … Βότανα πουλάει ο
Λεωνίδας! Μούρη και ιδέα πουλάει ο Πελοπίδας!
Ξαναμωραμένα γεροχούφταλα και τα δύο! Και τι σχέση
έχω εγώ, ρε, με δαύτους! Εγώ είμαι συνδικαλιστής, ρε!
(Φωνάζοντας δυνατά) Σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ή ς ! Εγώ
αγωνίζομαι, ρε, ισότιμα και αδιακρίτως, για τα
δικαιώματα
των
εργαζομένων!
Εγώ
είμαι
Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτού του ιδρύματος! Εγώ είμαι Γενικός Σύμβουλος
της Ομοσπονδίας μας! Εγώ είμαι Πρόεδρος της
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Παράταξης! Εγώ είμαι ο υπέρμαχος και πρωτεργάτης
της ελεύθερης σκέψεως, εδώ μέσα! Εγώ είμαι ο
υπερασπιστής του αδυνάτου, που δεν φοβάται τίποτα!
Εγώ είμαι το φως, στο σκοτάδι του ανυπεράσπιστου
υπαλλήλου! Εγώ είμαι …
ΟΠρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων!
(Μικρή σιωπή) Εγώ είμαι ο Μανώλης ο Κακαλίδης! Ο
Μανώλης ο Κακαλίδης! … Ο Μανώλης που ξεκίνησε
από τόσο χαμηλά! … Ο γιος του λαχανοπώλη, του
Λαυρέντη, απ’ τον Δομοκό! … Που δεν καταδέχτηκε,
όμως, ποτέ, να μπλέξει με τα λάχανα και τις λαχανίδες!
Ούτε στον συνδικαλισμό ούτε στην προσωπική του
ζωή! Και έφτασε, με την αξία του, τόσο ψηλά! … Τόσο
ψηλά που, σήμερα, φτάνουν οι ίδιοι οι συνεργάτες του
να τον φθονούν! … Να τον φθονούν και να τον
υπονομεύουν! … Τα σκυλιά, τα αγαρινά! Οι αλήτες του
κερατά! Οι συνδικαλιστές της πλάκας και της
αρπαχτής! Μπάκας και Πουρός! Το δίδυμο της
συμφοράς και της αθλιότητας! Οι ξεπεσμένοι βλάχοι
μιας φτηνής μπουρζουαζίας! (Προτάσσοντας το σώμα
του σε στάση επίθεσης) Ουστ, ρε, παλιόβλαχοι! Ουστ
από δω! Που θα τολμήσετε να αγγίξετε, έστω και μια
τρίχα, απ’ τα παπάρια, ρε, του Κακαλίδη! Ουστ ρε,
σάπια αποβράσματα της ελληνικής κοινωνίας! Όποιος
δεν σας ξέρει, ρε, τι ελεεινά τομάρια είστε, Μπάκα και
Πουρέ! Αλλά … Τι περιμένεις, ρε, από άντρες … που
δεν είναι άντρες! Τι περιμένεις! … (Μικρή σιωπή.
Ξύνοντας το μέτωπό του, προβληματισμένος, και
χαμηλώνοντας τον τόνο της φωνής του) Είπα … Δεν
είναι … Άντρες; … Για στάσου … Για στάσου …
Γιατί, εδώ, κάτι μου βρωμάει! … Ο Φιστίκογλου …
Αλήθεια, ρε … Γιατί, ο Λεωνίδας μας ο Φιστίκογλου
τόσα πάρε-δώσε με τον Πελοπίδα μας τον Κουνενέ; …
Τι σχέση έχουν, ρε, τα βοτάνια με το διοικητιλίκι; … Ή
… Για να το θέσω αλλιώς … Τι έχει ο Λεωνίδας, που
το θέλει τόσο πολύ ο Πελοπίδας; … (Μικρή σιωπή) Ρε
… Μπας και παίρνει, απ’ αυτόν τον βοτανοπώλη,
κανένα καλό βοτάνι, ο πούστης; … (Χαμογελώντας
χαιρέκακα) Λες, ρε; … (Οργισμένα και φωνάζοντας
δυνατά) Και, έπειτα, το φορτώνει, ρε, στις πλάτες των
ασθενών, ο μπακαλοτρίφτης! …. Των ανυπεράσπιστων
ασθενών και των ανυποψίαστων εργαζομένων! Λες ρε;
… Και τι νομίζουν, ρε, τα κοπρόσκυλα, ότι τα χάφτει
κάτι τέτοια ο Κακαλίδης! Αφήνει ο Κακαλίδης τίποτα,
εδώ μέσα, να γίνει πατσάς και να χαμοκρυφτεί! Τι λένε,
ρε, τα σκουλήκια! Όλα στο φως, ρε, τα βγάζει ο
Κακαλίδης! Όλα στο φως! Γιατί ο Κακαλίδης, ρε, δεν
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γλείφει ούτε προσκυνάει κανέναν! Ο Κακαλίδης ήταν,
πάντα, ολοκάθαρο, λευκό σεντόνι! Αγνό και παρθένο!
Και ολοκάθαρο! Τα δικά τους τα βρωμοσέντονα να
κοιτάξουν, τα κοπρόσκυλα! Που είναι και γαμοχυμ …
Άντε να μην πω την λέξη, τώρα, και είναι και πρωί! …
Άει στο διάολο … Και λέρωσα και το στόμα μου γι’
αυτό το σκυλολόι! … (Μικρή σιωπή) Α, ρε, Μανώλη!
… Α, ρε, Μανώλη! … Πώς έμπλεξες εσύ μ’ αυτούς; …
Πώς έμπλεξες με όλα αυτά τα σκατά! … Αχ! …
(Θλιμμένα και πιάνοντας, με απόγνωση, το κεφάλι του)
Μανούλα μου! … Μανούλα μου, ο γιος σου βάλλεται
από παντού! … Όλοι οι κερατάδες τον χτυπάνε
ανελέητα! … Αχ, μανούλα μου, γλυκιά! … Πού είσαι,
μανούλα μου, να με παρηγορήσεις! … Που είσαι! …
Θα τον φάνε, αυτά τα αγαρινά σκυλιά, τον γιόκα σου!
… Θα τον φάνε και θα τον κατασπαράξουν! … Και
αυτό, γιατί; … Ε, μανούλα μου; Γιατί; … Σε ρωτάω! …
(Φωνάζοντας δυνατά) Επειδή, μανούλα μου, ο γιος σου
έχει μεγάλη καρδιά! … Επειδή αγωνίζεται υπέρ του
αδυνάτου! … Επειδή μάχεται για τα δικαιώματα του
ανθρώπου! … Επειδή γεννήθηκε άνθρωπος, μανούλα
μου, και όχι τέρας! … Άνθρωπος! … Και όχι, σαν αυτά
τ’ απολειφάδια που τον περιτριγυρίζουν από παντού,
χωρίς μπέσα και ψυχή αντρίκια! … Γιατί, δεν είναι
άντρες αυτοί, μανούλα μου! … Δεν είναι άντρες, όπως
το καμάρι σου! … Δεν φοράνε παντελόνια αυτοί,
μανούλα μου! … Φούστες φοράνε! … Και αυτές …
είναι και λερωμένες απ’ τις βρωμιές τους! … Αχ,
μανούλα μου! … (Αρχίζει να κλαίει) Θα το χάσεις σε
λίγο το καμάρι σου, μανούλα μου! … Θα το χάσεις! …
Θα πρέπει να θυσιαστώ, μανούλα μου! … Να
θυσιαστώ, για να λάμψει η αλήθεια, μανούλα μου! …
Για να καθαριστεί ο κόπρος του Αυγεία, μανούλα μου!
… Αχ, μανούλα μου, γλυκιά! … Ήνεγκεν η ώρα της
Σταυρώσεως του γιου σου, του μονάκριβου! … Αχ! …
Πονάω με τον πόνο σου, μανούλα μου! … Οδύρομαι με
την οδύνη σου! … Οργίζομαι με την οργή σου! …
Θρηνώ με τον θρήνο σου! … Και … Πάσχω με το
πάθος σου, μανούλα μου! … Αχ, μανούλα μου,
δυστυχισμένη! … Σε σένα ο Θεός, κατάρα και ευχή
έδινε, την ώρα που γεννιόμουν! … Αχ, μανούλα μου!
… Χρηστός θα γίνω, για άχρηστους ανθρώπους! …
Κάνε την καρδιά σου πέτρα, μανούλα μου! …
(Τραγουδιστά) Γιατί, στην Σταύρωση πορεύεται, αυτός
που προπορεύεται (Φωνάζοντας δυνατά) Και εγώ είμαι
Πρόεδρος, μανούλα μου! … Πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων, μανούλα μου! … Και προπορεύομαι,
μανούλα μου! … Προπορεύομαι! … (Τραγουδιστά) Και
όποιος μπορεί και προπορεύεται, την αγάπη ερωτεύεται.
Ενώ αυτός που ακολουθεί, έχει μίσος στην ψυχή!
- 118
55 -

ΘΥΡΟΞΙΝΗ

(Φωνάζοντας, πάλι, δυνατά) Με μισούν, μανούλα μου!
… Με μισούν θανάσιμα! … (Τραγουδιστά) Εγώ
μονάχος μου βαδίζω και την ζωή μου δεν ορίζω. Έχω
τον πόνο συντροφιά και μια ελπίδα στην καρδιά. Δεν
έχω δρόμο να διαβώ ούτε ένα χέρι να πιαστώ. Η
μοναξιά μου με τυλίγει και την ψυχή μου την επνίγει.
Εγώ δεν ήρθα για να ζήσω, μα για να χτίσω, να
γκρεμίσω. Γιατί αυτό που θα συντρίψω, σε νέα βάση θα
το στήσω. Και σαν το χτίσω και τελειώσω, σε σε,
μανούλα, θα το δώσω. Για να θυμάσαι την ψυχή μου και
να μην κλαις την αποχή μου. Γιατί, μανούλα μου, να
ξέρεις, πως σαν θα φύγω, θα υποφέρεις. Θα είμαι αγκάθι
στην καρδιά σου και μια πληγή στα σωθικά σου. Αλλά ο
άντρας ο γενναίος, γίνεται, ευθύς, σαν αρουραίος. Και
όταν το χώμα τον τυλίξει, μια χαραμάδα αυτός θα
ανοίξει. Και από την τρύπα την μικρή, έξω στο φως του
θε να βγει. Γιατί σφαλίζει την καρδιά του, όποιος μισεί
την αφεντιά του. Ενώ αυτός που αγαπάει, έχει ψυχή που
τραγουδάει. Και το τραγούδι μου θα ακούσεις, όπου
βρεθείς και όπου ζυγώσεις. Και όταν οι άλλοι θα
ρωτούνε, εσύ θα λες και θα απορούνε: ΄΄Ο γιος μου ζει
και βασιλεύει και μεσ’ τον κόσμο ταξιδεύει! Και σαν
κανείς τον ανταμώσει, απ’ το τραγούδι θα τον νιώσει!
Γιατί τραγούδι είναι η ματιά του και μελωδία η καρδιά
του! Γλυκό ξημέρωμα η φωνή του, νερό καθάριο η ζωή
του!΄΄ (Μικρή σιωπή. Κλαίγοντας) Αχ, βρε μανούλα μου,
σε χάνω! Γεια και χαρά σου! Και ας πεθάνω!
(Σκουπίζει, με το μαντήλι του, τα δάκρυά του. Η πόρτα
του γραφείου ανοίγει και μπαίνει η Αφροδίτη Ντελή.
Κρατάει στα χέρια της ένα μικρό κουτάκι).
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Διστακτικά) Καλημέρα Μανώλη … (Κοιτάζοντας,
γύρω της, ταραγμένη, τον χώρο του γραφείου) Είμαστε
μόνοι μας; … Μήπως μας ακούει κανείς; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Αλλάζοντας
διάθεση.
Προβληματισμένος
και
έκπληκτος) Αφροδίτη; … Τι γυρεύεις εσύ εδώ; … Τι
θέλουνε τα δώματα τα υψηλά, στα υπόγεια του κτιρίου;
… Μήπως, μου φέρνεις και εσύ το άσχημο χαμπέρι; …
(Τραγουδιστά) Δεν σκιάζομαι, δεν σκιάζομαι τα βόλια τα
σκληρά! Πηγαίνω, στα ουράνια, να φέρω την χαρά!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τραγουδιστά, σε τόνο θλιμμένο) Αχ, βρε, Μανώλη μου,
γλυκέ! Τι σου ’μελε να πάθεις! Με τη Διοίκηση, μαθές,
σαν μπλέξεις, θα ρημάξεις! Και θα’ ναι ο θάνατος αργός
μεσ’ την γλυκιά καρδιά σου, και, από βοτάνι πιο πικρό,
θα καίει στα σωθικά σου! Γιατί μπορεί να πικραθείς απ’
την γενναιοψυχία, αλλά πεθαίνεις, πιο αργά, απ’ την
υποκρισία! Και αυτοί που σου εμφανίζονται συνάδελφοι
και φίλοι, αυτούς να τρέμεις πιο πολύ και από το
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καριοφίλι! Γιατί σκοτώνουν την ψυχή, ψυχρά και
εσκεμμένα, και σαν ρωτήσεις το ΄΄γιατί΄΄;, σε φτύνουν
στον αγέρα! ΄΄Α, βρε, μαλάκα΄΄, θα σου πουν, ΄΄τι
νόμιζες΄΄; ΄΄Για αστείο΄΄; ΄΄Σε σένα ερχόμασταν εδώ να
πούμε το αντίο΄΄; ΄΄Καθώς σε χαιρετούσαμε, στον λάκκο
σου γλεντούσαμε΄΄! ΄΄Και απ’ τις ζητωκραυγές μας,
σκορπούσαν οι ψυχές μας΄΄! Και, τώρα, Μανωλάκη μου,
αυτοί οι σκορπισμένοι, ζητάς να σε στηρίξουνε; Αφού
είναι πεθαμένοι! Κάλιο να είσαι μοναχός στο δρόμο που
βαδίζεις, παρά ρημάδι καθενός γι’ αυτούς που
αφορίζεις! Γι’ αυτό και τώρα μην αργείς! Μον’ σώσε την
ψυχή σου και, απ’ τον Θεό να κρατηθείς, πριν βγάλεις
την οργή σου! Γιατί οργή και ταραχή πλανιόνται στον
αέρα και αυτό που θέλει η ψυχή, δεν βρίσκεται εδώ
πέρα! Φύγε, λοιπόν, απ’ όλα αυτά και δώσε στην ζωή
σου, αυτό που κρύβεται εντός και εκτός της λογικής σου!
Και όταν αυτή αναζητάς την λύση να σου δώσει, κάτσε
και σκέψου, στην στιγμή, μην πάλι σε προδώσει! Έτσι
και ‘γω ήρθα να σου πω, Μανώλη μην ενδώσεις! Αλλά
χαστούκι δυνατό στον θάνατο να δώσεις! Γιατί εκείνος
που ποθεί να ριψοκινδυνεύσει, ξέρει, απ’ τον θάνατο, να
ζει και, στην ζωή, ν’ αντέξει!
ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Μικρό και αγέρωχο πουλί! Πού ήσουνα
κρυμμένο; Πώς και ποτέ δεν σε είχα δει, σαν ήσουν
ζαλισμένο; Γιατί, ψηλά, όταν πετάς, και σκίζεις τον
αιθέρα, έχεις μια μέθη στην καρδιά και αγάπη για αέρα!
Και για τα χέρια σου αυτά, που ανοίγουν να με κλείσουν,
εγώ, καρδιά μου και ψυχή, πολλά θε να αφήσω! Κάτσε,
λοιπόν, να μου το πεις αυτό που θες να κάνω και εγώ, αν
τύχει και αρνηθώ, να πέσω να πεθάνω!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τραγουδιστά) Μανώλη μάθε από με, αυτό που ‘ναι να
μάθεις. Εσέ, ‘δω μέσα, δυστυχώς, σε βλέπω να τα
χάνεις! Ο Πελοπίδας, ο μωρός, ξαπόστειλε εμένα, να
στείλω είδηση παντού, δυσφήμιση για σένα! Πως είσαι
ανίκανος να πω, και εσύ και η γενιά σου, και πως, σαν
άντρας, μια φορά, δεν πιάνει η αφεντιά σου! Και έτσι,
εσύ, με το πουρό, τον γερο-Λεωνίδα, βοτάνι φέρατε
ισχυρό να θρέψει την ελπίδα! Και απ’ τον αέρα σας
αυτό, που πνέει στα πανιά σας, ξεχάσατε, πια, και οι δυο,
τα ζόρια τα χοντρά σας! Αλλά αυτοί που κατοικούν σε
άσχημο λημέρι, δεν ξέρουν μόνο να μισούν! Φέρνουν και
το χαμπέρι! Γι’ αυτό να ξέρεις, πως, παντού, ο ένας με
τον άλλο, σαν έβρουν χώρο για να μπουν, αλλοίμονο
στον Χάρο! Όπου βρεθούν και όπου σταθούν, εσέ θα
καταγγέλλουν, και ως τον Άδη, αν μπορούν, βλέπω και
να σε στέλνουν! Γι’ αυτό, απόφαση, μεμιάς, να πάρει η
λογική σου, που να ταυτίζεται μ’ αυτήν και η δόλια η
ψυχή σου! Γιατί, Μανώλη μου γλυκέ, αυτό που πας να
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ΜΑΝΩΛΗΣ:

κάμεις, θα πρέπει, πρώτα, απ’ την καρδιά να δεις και να
φιλτράρεις!
(Τραγουδιστά) Αχ, Αφροδίτη μου, γλυκιά! Μείνε, πια,
στο πλευρό μου και, μέχρι ο θάνατος να ‘ρθεί, γίνε το
γιατρικό μου! Απ’ του Λαυρέντη την γενιά, μον’ λάχανα
περνούσαν και, όσο γι’ αυτά τα γιατρικά, βοτάνια δεν
φτουρούσαν! Γιατί τον έρωτα εμείς, τον κάνουμε και
πράξη! Και, στην ζωή μας, μια φορά, είμαστε όλοι
εντάξει! Μα και αν κανείς απ’ τον χορό, βγει και
παραστρατήσει, (Δείχνει με το χέρι του το γεννητικό του
μόριο) το κόβει σύρριζα από δω! Τι έχει να κερδίσει!
Όταν αυτό, πια, θα χαθεί και φύγει στα ουράνια, εσύ το
ψάχνεις μεσ’ την γη; Θεέ μου, τι κατάντια! Γι’ αυτό και
εγώ το γιατρικό που φέρνει ο Λεωνίδας, ποτέ δεν
γνώρισα εδώ και, ας ήταν, της ελπίδας! Μα σου
υπόσχομαι, μικρή, πως, σαν με νουθετήσεις, απ’ την
καρδιά μου δεν θα βγεις μήτε και θα λακίσεις!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τραγουδιστά) Αυτό, λοιπόν, που θα σου πω, βάλτο μεσ’
το μυαλό σου! Μονάχα σύμμαχος εγώ, θα είμαι στο
πλευρό σου! Ο Πελοπίδας, κουνενές είναι, τι περιμένεις;
Απ’ έναν βλάκα και μισό, τι άλλο να προσμένεις; Έτσι
και εσύ αλλά και εγώ, τον έχουμε στο χέρι! Αρκεί να
βρούμε το κακό που κρύβει το χαμπέρι! Γιατί, Μανώλη
μου γλυκέ, τόση η εμμονή του, να ρίξει εσένα, σαν
τροφή, να φάει η αυλή του; Τι ειν’ αυτό που ’χεις εσύ και
εκείνος δεν κατέχει! Θα σου το πω και ας είμαι εγώ αυτή
που δεν προσέχει! Λοιπόν, το ξόανο αυτό, την έχει
ξοφλημένη! Και προκοπή, με το στανιό, ψάχνει και όλο
γυρεύει! Έτσι, με χέρι χαλαρό, μπήκε η υπογραφή του,
και αυτή μια άσχημη θηλιά γίνηκε στην ψυχή του! Βοτάνι
αγνό και φυσικό θέλησε να ζητήσει και μια ελπίδα, στην
καρδιά, ήρθε να φτερουγίσει! Μα δεν εγνώριζε, ο χαζός,
πως ό,τι μπει, δεν βγαίνει και, πώς σαν βάλεις κάτι εδώ,
μπορεί και παραμένει (Δείχνει την σύμβαση με την
«Σάμος Χέρμπς», που φέρει την υπογραφή του Διοικητή)
Γι’ αυτό, και συ, Μανώλη μου, πριν κάνεις να
υπογράψεις, ρίξε ένα βλέφαρο (Ρίχνει το βλέμμα της στα
αχαμνά του Μανώλη) σ’ αυτό που θέλεις να προτάξεις!
Γιατί έτσι και έπεσε σε χειμερία νάρκη, (Κοιτάζοντας,
πάλι, τα αχαμνά του Μανώλη) θα γίνει έκρηξη ισχυρή,
όπως το Ναγκασάκι! Και απ’ τα συντρίμμια εδώ να, που
εσκόρπισαν τριγύρω, ψάχνω, εγώ αλλά και συ, να
σώσουμε τον κλήρο!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Σ’ ευχαριστώ! Σ’ ευχαριστώ! Πολύτιμο
διαμάντι! Εσύ είσαι συ και εγώ είμαι ‘γω, μα κάνουμε
και ζάφτι! Το ένα χέρι γίναν δυο και πάλλονται σαν ένα
και, απ’ της καρδιάς τον πανικό, χαλάρωσαν τα γκέμια!
Εσύ κρατούσες χαλινό και εγώ είχα το δικό μου. Μα,
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τώρα, πια, είναι αργά να βγάλω το στανιό μου! Εσέ,
μικρό και ακριβό, θε να ακολουθήσω και, ως τον θάνατο
και πιο μακριά, ποτέ δεν θα σ’ αφήσω! Αυτό που έχεις
μυστικό και το κρατάς κρυμμένο, σ’ ένα κουτάκι σαν
αυτό, μου το ΄χεις φυλαγμένο! Βγάλ’ τα, λοιπόν, όλα, στο
φως, εδώ, για να τα δούμε και, αν τρομάξουμε και οι
δυο, μαζί θα πορευτούμε! Γιατί ο δρόμος της ζωής είναι
κακοστρωμένος, όταν βαδίζεις μοναχός και είσαι και
πιωμένος!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τραγουδιστά) Το όπιο αυτό που σ’ έχουνε ποτίσει, ένα
αντίδοτο ισχυρό, τα μάγια του θα λύσει! Μικρό θα είναι
στην μορφή, μα άπειρη η γενιά του, που θα κρατιέται απ’
αυτό και από την ομορφιά του! Και ποιο είναι αυτό που
δεν μπορεί, ποτέ, ψηλό να δείχνει, μα ταπεινά περιπατεί,
σκοντάφτει και τρεκλίζει; Είναι αυτό που αποκαλούν
΄΄αγνότητα΄΄ και ΄΄ήθος΄΄ και είναι παιδί που αγαπά, με
αφέλεια, το πλήθος! Γι’ αυτό και εσύ, αν καρτερείς την
τύχη σου να αλλάξεις, γίνε μικρός, τόσο μικρός, για να
μην την τρομάξεις! Γιατί τρομάζει η ζωή, όταν ψηλά
κοιτούμε
και
ησυχάζει,
στην
στιγμή,
όταν
καρδιοχτυπούμε! Έτσι και συ, Μανώλη μου, γίνε, πια,
στην ζωή σου, αυτό που ήσουνα παιδί, μεσ’ την
απαντοχή σου! Την παιδικότητα αυτή που είναι
ξεχασμένη, μέσα στα βάθη της ψυχής την έχεις
φυλαγμένη! Άνοιξε, σώμα και καρδιά, να βγει και να
πετάξει και, αν την αφήσεις εδώ να, μπορεί και να σε
ψάξει! Και άμα σε βρει και την εβρείς, κράτα την, μην
την χάσεις, γιατί, στο διάβα της ζωής, ποτέ δεν θα
γεράσεις! Αυτό που γέρασε σε με και, ίσως, και να ‘χω
χάσει, μαζί σου θα το ξαναβρώ, ο κόσμος να χαλάσει!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Δώσ’ μου, κουκλίτσα μου, εσύ, ξανά, την
ευτυχία! Σε ένα βλέμμα παιδικό, κρύβεται η μαγεία!
Αυτό που έχεις στην καρδιά και ‘γω μεσ’ την δική μου,
σ’ ένα κουτάκι, σαν αυτό, θα βάλουμε και οι δύο! Αυτό
θα είναι η αρχή για την Αθανασία, που, όταν θα έρθει
στην ζωή, διώχνει την Εξουσία! (Παίρνει το μικρό κουτί
από τα χέρια της Αφροδίτης).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τραγουδιστά) Μανώλη μου, σε χαιρετώ! Είθε να
ευτυχήσεις! Και όταν αυτό, πια, θα συμβεί, έλα να μου
μιλήσεις! (Ανοίγει την πόρτα και, με πρόσωπο φωτεινό,
βγαίνει από το γραφείο του Μανώλη).
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΚΑΛΙΔΗ

Στο σαλόνι του ζεύγους Κακαλίδη, η Αγλαΐα κάθεται και βλέπει τηλεόραση.
Ο Μανώλης μπαίνει, κρατώντας, στα χέρια του, μια βαλίτσα.

ΑΓΛΑΪΑ:

(Κοιτάζοντας τον Μανώλη απορημένη) Πού πας, καλέ,
με τη βαλίτσα στο χέρι; Κανένα ταξίδι, πάλι, με το
συνδικαλιστικό σινάφι που έχεις μπλέξει; Αχ, Παναγιά
μου! Όποιος δεν έχει δουλειά, δουλειά βρίσκει σ’ αυτή
τη ζωή! Να δούμε, πότε θα βαρεθείς να ασχολείσαι μ’
αυτά! Ή, ακόμη καλύτερα, πότε θα σε βαρεθούν οι
Εργαζόμενοι, που, πολύ αμφιβάλλω, αν σε πιστεύουν,
δηλαδή! Τι να πιστέψουν άλλωστε; Από τις
μεγαλοστομίες και τα παχιά τα λόγια, χορτάσαμε όλοι
μας!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Αμίλητος, με κατεβασμένο το κεφάλι στο πάτωμα) …

ΑΓΛΑΪΑ:

Πες, καλέ, κάτι! Τι μουγγάθηκες έτσι!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Θλιμμένα) Φεύγω, Αγλαΐα … Πήρα την απόφασή μου
…

ΑΓΛΑΪΑ:

(Έκπληκτη) Φεύγεις; … Τι … Φεύγεις … Πού πας; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Είναι καλύτερα έτσι … Είναι προτιμότερο και για σένα
…

ΑΓΛΑΪΑ:

(Πετάγεται, όρθια, από την πολυθρόνα) Φεύγεις; …
Φεύγεις, στ’ αλήθεια; … Μανώλη … Τι συμβαίνει; …
Τι έπαθες; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Δεν μπορώ να είμαι αυτό που, πάντα, επιθυμούσα …

ΑΓΛΑΪΑ:

Τι; …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ένας καλός σύζυγος …

ΑΓΛΑΪΑ:

Ένας καλός σύζυγος; …
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ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Χαμογελώντας πικρά) Απέτυχα … Απέτυχα σε όλα
Ίσως και να μην είχα τις υποδομές για να πετύχω
Ίσως, πάλι, να μην προσπάθησα αρκετά … Πάντως
(Μικρή σιωπή) Δεν φταις εσύ, Αγλαΐα … Ποτέ δεν
σου επιρρίψω καμιά ευθύνη …

ΑΓΛΑΪΑ:

Μα …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ο Κώστας μας μεγάλωσε … Άνοιξε τα φτερά του …
Δεν θα πάψουμε να είμαστε δίπλα του, όταν μας
χρειάζεται … Αργότερα … Θα προσπαθήσω να του
εξηγήσω … (Μικρή σιωπή) Αντίο, Αγλαΐα …

ΑΓΛΑΪΑ:

…

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Βγάζει τη βέρα του και την αφήνει πάνω στο τραπέζι
του σαλονιού. Ετοιμάζεται να φύγει) …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Παίρνει τη βέρα από το τραπέζι και την κρατάει στο
χέρι της) Όταν φόρεσα αυτή τη βέρα, πριν από είκοσι
χρόνια, νόμισα ότι ήταν ένα παιχνίδι της μοίρας, στο
οποίο συμμετείχα … Γελούσα … Θυμάσαι; …
Γελούσαμε κι οι δύο … Είναι, σαν να αποδέχεσαι, με
γέλιο, τη γελοιότητα και τη θλίψη, που θα ακολουθήσει
στη συνέχεια … (Μικρή σιωπή) Και έτσι …
Ακολουθήσαμε και εμείς αυτό … που κανείς δεν
μπορεί να αποφύγει …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Γυρίζει το κεφάλι του και την κοιτάζει) Τι πράγμα; …

ΑΓΛΑΪΑ:

Την πλάνη, Μανώλη … Την πλάνη …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Την πλάνη; …

ΑΓΛΑΪΑ:

…

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Κατεβάζοντας, πάλι, το κεφάλι του στο πάτωμα) …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Ξεσπώντας) Άλλαξες, Μανώλη! Άλλαξες πολύ! …
Ούτε μια φορά, δεν άφησες, τα τελευταία χρόνια, τον
εαυτό σου να με νιώσει! … Ακρωτηριάστηκες,
Μανώλη! … Ακρωτηριάστηκες μέσα στο ψέμα και την
πλάνη σου! … Και, μαζί σου, ακρωτηριάστηκα και
εγώ! … (Κλαίγοντας) Θεέ μου! Είμαι μια
ακρωτηριασμένη! Μια ακρωτηριασμένη! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

…

ΑΓΛΑΪΑ:

(Σκουπίζοντας τα μάτια της) Η γυναικεία ματιά, τα
βλέπει όλα, Μανώλη! … Όλα! … Όσο νοσηρή και να
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‘ναι, ζει με την ανάμνηση μιας αγνότητας, που, ποτέ,
δεν πεθαίνει … Δεν μπορέσαμε να βρούμε, μαζί, την
αγνότητά μας! … Βουτήξαμε ο ένας μέσα στα θολά
νερά του άλλου! … Μέσα σε θολά νερά, κινήθηκε ο
γάμος μας, όλα αυτά τα χρόνια! …
ΜΑΝΩΛΗΣ:

…

ΑΓΛΑΪΑ:

Ξέρεις, τι μου λείπει, Μανώλη; … (Μικρή σιωπή) Μια
αγκαλιά … Μια πραγματική αγκαλιά … Χωρίς
ταμπέλες … Τίτλους … Λόγια … Και άθλια
φτιασιδώματα … (Κλαίγοντας) Μια αγκαλιά μονάχα …
Μια αγκαλιά! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Σηκώνει το κεφάλι του. Κοιτάζονται, για λίγο, έντονα
μέσα στα μάτια. Ύστερα, πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του
άλλου) …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Κλαίγοντας) Μη φύγεις, Μανώλη μου … Μη φύγεις …
Δεν θα τ’ αντέξω, αγόρι μου …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Πεσμένος στην αγκαλιά της Αγλαΐας και κλαίγοντας)
Μα … Δεν είμαι καλός σύζυγος, κορίτσι μου … Δεν
είμαι καλός σύζυγος …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Χαϊδεύοντας τα μαλλιά του) Δεν πειράζει, αγοράκι μου
… Δεν πειράζει …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Δεν είμαι δυναμικός …

ΑΓΛΑΪΑ:

Δεν πειράζει, μωρό μου …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Δεν είμαι νέος …

ΑΓΛΑΪΑ:

Ούτε αυτό με πειράζει, καρδιά μου …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Δεν είμαι γερός …

ΑΓΛΑΪΑ:

Ω, Μανωλάκη μου! Ούτε αυτό με πειράζει! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Ναι … Αλλά … Δεν μπορώ να είμαι … καλός εραστής
…

ΑΓΛΑΪΑ:

Αχ, γλυκιέ μου! Τι είναι αυτά που λες τώρα! Ούτε αυτό
με ενοχλεί! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Και η … Θυροξίνη μου; … που είναι ανεβασμένη; …
Αυτό δεν πειράζει; …
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ΑΓΛΑΪΑ:

Αχ, άγγελέ μου! Μην μου στεναχωριέσαι! Εγώ, μόνο
εσένα θέλω δίπλα μου! … Και τίποτε άλλο! … Θέλω
να είμαστε, σαν δύο αδελφές ψυχές! … Η μία να
αναπνέει για την άλλη! … Όλα τα υπόλοιπα … Δεν με
ενδιαφέρουν … Θησαυρέ μου! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Σηκώνει το κεφάλι του και την κοιτάζει έκπληκτος)
Δηλαδή … Δηλαδή, Αγλαΐτσα μου … Με θέλεις! …
Με θέλεις, έτσι όπως είμαι! …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Χαμογελαστά, κουνώντας, συγκαταβατικά, το κεφάλι
της) …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Πέφτει, πάλι, στην αγκαλιά της) Αχ, Αγλαΐτσα μου! Αχ,
στολίδι του σπιτιού μου! Ομορφιά μου και λιμάνι της
καρδιάς μου! Και εγώ! Και εγώ, Αγλαΐτσα μου! Θέλω
να μείνω κοντά σου! Για πάντα! Για πάντα!
(Επιτηδευμένα) Μέχρι το θάνατο και πιο μακριά! …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Επιτηδευμένα) Μέχρι να πεις ΄΄Πεθαίνω, τώρα, πια΄΄
… Θα σ’ αγαπώ! …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Συγκινημένος, βγάζει, από την τσέπη του, ένα μαντήλι
κα ι σκουπίζει, μια τα μάτια του κα ι μια τα μάτια της
Αγλαΐας) Αχ, Αγλαΐτσα μου! … Αχ, κορίτσι μου! …
Είμαστε και πολύ τσίχλες! … Πού να ξεκολλήσει ο
ένας απ’ τον άλλο! … Αχ, χελιδόνι μου, γλυκό! … Αχ,
ομορφιά του σπιτιού μου! …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Κλαίγοντας) Ναι, Μανωλάκη μου … Έχεις δίκιο …
Είμαστε, σαν δύο τσιχλίτσες … Κολλημένες η μία
πάνω στην άλλη …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Χαϊδεύοντας την πλάτη της) Αγλαΐτσα μου … Θα με
συγχωρέσεις για όλα όσα σου έκανα;… που σε
παραμελούσα … που δεν σε ένιωθα, όσο θα ήθελες …

ΑΓΛΑΪΑ:

Ναι, αγόρι μου … Αρκεί και συ να μου υποσχεθείς κάτι
…

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Τι πράγμα, Αγλαΐτσα μου; …

ΑΓΛΑΪΑ:

Δεν θα συνεχίσεις να είσαι Πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων …

ΜΑΝΩΛΗΣ:

Αφού το θέλει το κορίτσι μου … Δεν θα συνεχίσω …
(Μικρή σιωπή) Μόνο που … Αγλαΐτσα μου! … Είμαι
μπλεγμένος, αυτόν τον καιρό! … (Πέφτει,
συντετριμμένος, και πάλι, στην αγκαλιά της Αγλαΐας) Αχ,
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Αγλαΐτσα μου! … Έμπλεξα άσχημα! … Και δεν ξέρω,
πώς θα ξεμπλέξω! …
ΑΓΛΑΪΑ:

(Με πάθος) Πέσ’ μου, κολώνα του σπιτιού μου! Πέσ’
μου και μην ανησυχείς! Η Αγλαΐα είναι εδώ!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Κλαψουρίζοντας) Το Προσωπικό … Το Προσωπικό, τα
‘βαλε μαζί μου, κορίτσι μου! … Με χτυπάνε όλοι
ανελέητα! … Και, πρώτοι και καλύτεροι, οι συνεργάτες
μου! … Ο Μπάκας και ο Πουρός! … Αυτά τα δύο τα
κοπρόσκυλα! … Με κρεμάνε, Αγλαΐτσα μου! … Με
κρεμάνε, σαν τ’ αρνί στο τσιγκέλι! … Είμαι
ολομόναχος, κορίτσι μου! … Δεν θέλω να αντικρίσω
άνθρωπο στη δουλειά! … (Μικρή σιωπή) Είμαι
δυστυχισμένος! … Πολύ δυστυχισμένος! …

ΑΓΛΑΪΑ:

(Επιτηδευμένα) Μάτια μου μεγάλα! … Μάτια
μελαγχολικά! … Ήπια, στάλα-στάλα, τα βαθιά σας
μυστικά! … Πέστε μου τον πόνο σας, σαν να ‘τανε
τραγούδι!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Είναι βαρύ, πολύ βαρύ, τα νιάτα σαν θα
χάσεις και μια αρρώστια, σαν και αυτή, στην πλάτη να
κρεμάσεις! Αχ, Αγλαΐτσα μου, γλυκιά! Αυτό που την
ημέρα, φεύγει σαν φίδι και γλιστρά, έρχεται την εσπέρα!
Μπαίνει στον νου μου, σαν καρφί, μπήγεται και
σφηνώνει! Και, στην καρδιά μου, μια οργή, όλο και
μεγαλώνει! Τι είναι αυτό; Εσύ θα πεις! Και θα’ χεις το
δίκαιό σου! Μα, πριν σηκώσεις το σφυρί, άκου τον
άνθρωπό σου!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Τραγουδιστά) Ο άνθρωπός μου είσαι εσύ! Και ό,τι και
να ακούσω, δεν θα σηκώσω το σφυρί μήτε και θα
θυμώσω!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Τότε και εγώ θα σου το πω και, ό,τι θέλει,
ας γίνει! Ας φύγει ο ήλιος στην στιγμή και ας σβήσει η
σελήνη! … Γυναίκα μου, δεν είσαι εσύ, μα κάποια άλλη
είναι! Και το όνομά της, ξακουστό, σ’ όλη την πόλη,
είναι!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Τραγουδιστά) Μανώλη μου, σ’ εκλιπαρώ! Μην άλλο με
παιδεύεις! Πέσ’ μου αυτό που ’ναι να πεις και μην με
πιλατεύεις!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Θυμάσαι κείνη την ψηλή, στο άθλιο
ιατρείο; Είχε έναν γέρο στο πλευρό, μα αυτός ήταν
λαχείο! Φιστίκογλου τον λέγανε! Λεωνίδας, το μικρό
του! Και αν ρωτήσεις, θα σου πουν, ποιο είν’ το μυστικό
του! Βοτάνια αυτός καλλιεργεί και έχει μιαν εταιρεία!
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Την λένε «Σάμος Χέρμπς», και αυτή, είναι μια ουτοπία!
Υπόσχεται στα αρθριτικά, άμεση θεραπεία και διώχνει,
σαν τα ξωτικά, κάθε μελαγχολία! Αν έχεις πέτρα στα
νεφρά, πίεση και διαβήτη, μ’ ένα βοτάνι μαγικό, θα
γίνεσαι περδίκι! Όμως, η «Σάμος Χέρμπς», γλυκιά και
ωραία Αγλαΐα, είναι του κέρδους, και αυτό, δεν έχει
θεραπεία! Έτσι, λοιπόν, και ο Λεωνίς πάει στον Διοικητή
μας, μαζί με βότανα χαράς και δώρα ευτυχίας! Ο
Πελοπίδας, κουνενές είναι, τι περιμένεις; Από έναν
βλάκα και μισό, χαΐρι εσύ γυρεύεις; Σαν του ‘πε, ο γεροΛεωνίς, πως έχει ένα βοτάνι, που κάνει θαύματα τρελά,
στην γη άλλο δεν φτάνει … Παίρνει και αυτός και
υπογραφή, σε σύμβαση βαρβάτη, βάζει και κλείνει, στην
στιγμή, παραγγελιά γαμάτη!
ΑΓΛΑΪΑ:

(Τραγουδιστά) Αχ, Μανωλάκη μου, γλυκέ! Αν έχεις το
Θεό σου! Σε τέτοιο μέρος βρωμερό, μην δίνεις τον εαυτό
σου! Ασ’ τους να βαυκαλίζονται, με βότανα και
μαντζούνια, και εσύ τόπο να δίνεις στην οργή, αγάπη και
συμπόνια!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Κορίτσι μου, ωραίο! Κορίτσι μου, γλυκό!
Ήτανε μοιραίο, να γίνω ρημαδιό! … Όταν αυτά
συνέβησαν, χωρίς εγώ να ξέρω, έγινε κάτι φοβερό, που
ούτε και το πιστεύω! … Μια μέρα κρύα, πρωινή, πριν
μάτι καν ανοίξω, την Πηνελόπη, την ψηλή, μου ήρθε να
την πνίξω! Έψα χνε να βρει κα ι να δει, ποια άνομα
σεντόνια τυλίξανε, στο πι και φι, τον άντρα της! Η δόλια!
… Γιατί … Ο γερο-Λεωνίς, ποτέ στα χρονικά του, δεν
ήτανε της μιας ευχής, μα είχε τα τυχερά του! … Πού να
‘ξερα και εγώ, ο φτωχός, τι μου ‘μελε να πάθω! Σαν
μπήκε ο Μπάκας και ο Πουρός, είδα, πια, να τα χάνω!
… Γιατί … Αγλαΐτσα μου, γλυκιά … ο άντρας δεν
αντέχει, ούτε μια τόση δα σκιά, στον κόρφο του να
τρέφει! Φοβήθηκα, μα τον θεό, μήπως η Πηνελόπη, την
μέρα εκείνη στον γιατρό, τους πει και με λερώσει!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Τραγουδιστά) Αχ, βρε, καλέ μου! Τι ‘να αυτά που
ακούω και φρικάρω! Μοιάζουν με όνειρο κακό και
θέλω να φλιπάρω! … Είπες πως σύζυγος αυτή, δική σου
‘θε να είναι; ... Δεν το πιστεύω! Μα, αυτή, παράνομη
σού είναι!

ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Παράνομη αυτή, νόμιμη η αφεντιά σου!
Μα, κάποια μέρα, στην ζωή, μπλέκονται τα μυαλά σου!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Τραγουδιστά) Και, τώρα, τι θα κάνουμε; Το σκέφτηκες
λιγάκι; Εμένα στεφανώθηκες! Όχι το πουτανάκι!
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ΜΑΝΩΛΗΣ:

(Τραγουδιστά) Ηρέμησε, καμάρι μου! Ηρέμησε, ομορφιά
μου! Μον’ άκουσε τα λόγια μου και την φτωχή καρδιά
μου! Εγώ, τον Μπάκα και Πουρό, τους έχω
ξεγραμμένους και, άλλο συνδικαλισμό, όχι με
ξοφλημένους! … Θ’ αλλάξω, Αγλαΐτσα μου, στ’
ορκίζομαι! Το νιώθω! Σε σένα θα αφιερωθώ και σου το
βεβαιώνω! Τα πράγματα που άφησα και βγήκαν απ’ την
ζωή μας, σ’ ένα κουτάκι μυστικό, θα βάλω στην ψυχή
μας! (Βγάζει, απ’ την τσέπη του, το κουτάκι που του είχε
δώσει η Αφροδίτη) Και πρώτα, Αγλαΐτσα μου, αυτό που
θα ζητήσω, θα ‘ναι δυο μάτια παιδικά και θα σου τα
χαρίσω! … Γιατί … Αυτό που, εσύ και εγώ, το χάσαμε,
για χρόνια, σ’ ένα κουτάκι τόσο δα, θα κλείσουμε
αιώνια! … Θα είναι τα ματάκια μας, αγνά και
ζαλισμένα, γιατί αυτός που συμπονά, χάνεται στον
αιθέρα. Απ’ όλες τις ξετσιπωσιές, εμείς θα αποχωρούμε!
Και, σ’ όλες τις μπαγαποντιές, μ’ αφέλεια θα απαντούμε!
Θα βρίσκουμε καταφυγή σ’ όνειρα και τραγούδια και,
εκεί που η θλίψη θα ηχεί, θα απέχουνε τα λόγια! Όταν
σιωπά η λογική, θα βγαίνει η φαντασία! Και, στο μυαλό
και την ψυχή, θα ‘ρχεται η ουσία! … Και η ουσία είσαι
εσύ! Εσύ και ‘γω μονάχα! Είναι μια ουσία θλιβερή, μα
κι όμορφη, σαν τ’ άστρα! Φεγγοβολάει τη νυχτιά!
Κρύβεται την ημέρα! Και, σαν ο χρόνος σταματά,
χάνεται στον αγέρα! Μοιάζει με θάλασσα ρηχή που,
κάποτε, βαθαίνει! Και, εκεί που σμίγει με τη γη, την
άβυσσο γυρεύει! … Κάπου, στης τύχης τον τροχό,
υπάρχει μια στιγμούλα, που το ένα γίνεται σαν δυο, και
αυτά, σαν ένα ακόμα! Είναι η στιγμή που το μυαλό χάνει
τα όριά του! Ελευθερώνεται, πετά και βρίσκει τη χαρά
του! Αυτή η χαρά είναι για μας, γλυκιά μου Αγλαΐτσα,
σαν ένα νεύμα της καρδιάς, σαν άγγιγμα ελπίδας! … Και
ευτυχισμένος στην ζωή είναι, να το θυμάσαι, όποιος
μπορεί και περπατεί, δίχως να τον λυπάσαι! Δεν έχει
εξάρτηση καμιά! Δεν πνίγεται στον βούρκο! Δίνει στα
χρήματα κλωτσιά, μαζί και στον πανούργο! …
Ταμπούρλο είναι η ζωή, γλυκιά μου Αγλαΐτσα! Στον ήχο
του και την αφή, χτίζεται εκκλησίτσα!

ΑΓΛΑΪΑ:

(Τραγουδιστά) Μανώλη μου, σε αγαπώ, όσο δεν θα
πιστέψεις! Μέσα στο αίνιγμα αυτό, μπορεί και να
μαντέψεις! Πέρασαν χρόνια για να δω, αυτό που ξέρω
τώρα!: (Φωνάζοντας δυνατά) Δεν ζει στ’ ουράνια το
Καλό, μα σέρνεται στο χώμα! (Ο Μανώλης και η Αγλαΐα
πιάνονται απ’ τα χέρια και κοιτούν, στην οθόνη της
τηλεόρασης, ένα μικρό, λευκό περιστέρι, που προσπαθεί,
αλλά δεν μπορεί, να πετάξει στον ουρανό).
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στο γραφείο του Διοικητή του νοσοκομείου, Πελοπίδα Κουνενέ, εισέρχεται η
Πηνελόπη Φιστίκογλου. Βρίσκει τη Γραμματέα του, Αφροδίτη Ντελή, σκυμμένη
πάνω από μια στοίβα από χαρτιά.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Καλημέρα σας, δεσποινίς.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Καλημέρα σας … Συγγνώμη αλλά … Δεν επιτρέπεται
να εισέρχεστε στο γραφείο του Διοικητή, χωρίς την
άδειά του …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Αλήθεια; Μεγάλωσαν τόσο οι δουλειές του Κυρίου
Πελοπίδα Κουνενέ, που δεν μας καταδέχεται πλέον;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Σας παρακαλώ, Κυρία μου! Παρεξηγήσατε αυτό που
σας είπα, απ’ ό,τι φαίνεται!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Κάθε άλλο! Κάθε άλλο! Μάλλον, εσείς παρεξηγήσατε,
δεσποινίς μου, τη παρουσία μου!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Τι θέλετε να πείτε; Δεν σας καταλαβαίνω.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Μήπως θα με καταλάβαιτε καλύτερα, αν σας πω ότι
είμαι η αδελφή του Κυρίου Λεωνίδα Φιστίκογλου, του
επιχειρηματία της εταιρείας «Σάμος Χέρμπς»;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω! … Με συγχωρείτε, Κυρία Φιστίκογλου! … Με
συγχωρείτε! … Δεν ήξερα! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Καλέ! Μην ταράζεστε! Μην ταράζεστε! Δεν
χρειάζεται! (Μικρή σιωπή) Άλλωστε … Τα νιάτα,
δεσποινίς μου … Δεν πρέπει να ταράζονται … Από τα
γηρατειά! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μα … Εσείς δεν είστε γερασμένη, Κυρία Φιστίκογλου!
… Απεναντίας! …
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Αχ! Κοπέλα μου όμορφη! Αυτό θα το νιώσεις, όταν θα
φτάσεις στην ηλικία μου! Τώρα … Είσαι έξω απ’ τον
χορό και πολλά μπορείς να λες, γλυκιά μου!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Αλλά … Ας τα αφήσουμε, τώρα, αυτά!
(Αναστενάζοντας βαθιά) Το γήρας δεν μπόρεσε κανείς
να το νικήσει! … Ούτε καν … Η Εξουσία!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Η Εξουσία; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Η Εξουσία, γλυκιά μου! Η Εξουσία! (Φτιάχνει τα
μαλλιά της).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Γιατί το λέτε αυτό; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ω! Ομορφούλα! Δεν περίμενα από σένα μια τέτοια
ερώτηση!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χαμογελώντας πονηρά) Μα, καλά! Τόσο καιρό, δίπλα
στην Εξουσία είσαι, καλή μου! Για το Θεό! Δεν
πρόσεξες τίποτα;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Μονολογώντας) Αχ, Θεέ μου! Θεέ μου! Αυτά τα νέα
τα παιδιά! Ή είναι, εντελώς, απονήρευτα ή δεν έχουν
αντίληψη του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται!
Δεν εξηγείται διαφορετικά! Είναι τραγικό! (Προς την
Αφροδίτη) Βρε, πουλάκι μου … Δεν παρατήρησες,
ποτέ, το πρόσωπο της Διοίκησης; … Της Υψηλής
Διοίκησης! … Δεν είδες τα χαρακτηριστικά της; … Τις
κινήσεις της; … Τις αντιδράσεις της; … (Μικρή σιωπή)
Δεν σου θυμίζουν κάτι; …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Λοιπόν! Για να σε βοηθήσω, θα σου κάνω μια πολύ
απλή ερώτηση! … Όταν βλέπεις μια γριά στο δρόμο,
να είναι βαμμένη, χτενισμένη, παρφουμαρισμένη … Τι
αισθήματα σού γεννώνται στην στιγμή; … Συμπάθειας
ή αντιπάθειας;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μα … Συμπάθειας, φυσικά!
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Σωστά, γλυκιά μου! Συμπάθειας! Μήπως, όμως, αυτή η
… συμπάθεια … δεν είναι απολύτως … καθαρή …
συμπάθεια; … Μήπως κρύβει και κάτι άλλο μέσα της;
Για σκέψου λιγάκι …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Διστακτικά) Οίκτο; …
Ακριβώς, ομορφιά μου! Οίκτο! (Αναστενάζοντας βαθιά)
Αυτά είναι και τα αισθήματα που σου γεννάει η
Εξουσία! (Μικρή σιωπή) Συμπάθεια, αρχικά … Οίκτο,
στην συνέχεια!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Φωνάζοντας) Οίκτο βέβαια! Οίκτο! Τι με κοιτάς με
απορία, γλυκιά μου; Γιατί … Ποιο άλλο συναίσθημα
είναι πιο κοντά σ’ αυτή τη θλίψη; … που δεν είναι μόνο
θλίψη! … αλλά και επιείκεια μαζί! Παραδοχή!
Κατανόηση! Συγκατάβαση! Για να μην πω καλύτερα …
(Με πομπώδες ύφος) Συγχώρεση!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Συγχώρεση; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ναι … Γιατί; … Σου φαίνεται περίεργο, μικρή μου; …
Δεν σκέφτηκες, ποτέ, ότι την Εξουσία πρέπει …
(Μικρή σιωπή) Να την … Συγχωρήσεις!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Να την συγχωρήσω; … Την Εξουσία; … Μα … Ποιος
ο λόγος να την συγχωρήσω; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Αγανακτισμένα) Μα! Για να σε συγχωρήσει και αυτή,
γλυκιά μου! Είναι πολύ απλό!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Για να με συγχωρήσει και αυτή; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Αχού! … Λοιπόν! Άκου! … Ο κοντός πρέπει να
συγχωρεί τον ψηλό και ο ψηλός τον κοντό! Ο ένας
οφείλει να δίνει χώρο στον άλλο, αν θέλουν να
συνεχίσουν
το
νταλαβέρι
τους!
Κατάλαβες;
(Επιτηδευμένα) Αχ! Δεν υπάρχει, κοριτσάκι μου,
μεγαλύτερη αναγκαιότητα από την συγχώρεση! Ω! Ναι!
Ναι! Καλά το άκουσες! Από την συγχώρεση! Αν το
είχαν συνειδητοποιήσει αυτό όλοι οι άνθρωποι, θα
είχαν κάνει την ζωή τους πολύ πιο βολική! Σχεδόν …
Παραδεισένια! … (Ονειροπολώντας) Παντού … Ένα
πέπλο ευφορίας θα κάλυπτε τα πάντα … Χωρίς μετοχές
να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν … Χωρίς κέρδη και
απώλειες … Χωρίς νικητές και ηττημένους … Χωρίς
…
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Διστακτικά) Για να καταλάβω … Είστε με το μέρος της
Εξουσίας, Κυρία Φιστίκογλου; … Ναι; … Ή … Όχι; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Συνέρχεται από την ονειροπόληση) Τώρα, είναι, σαν να
με ρωτάς, μικρή μου, αν αγαπάω τα παιδιά μου! (Με
πομπώδες ύφος) Όταν δημιουργείς κάτι, το εξουσιάζεις
κιόλας, αγάπη μου! Γι’ αυτό, όλοι αγαπάνε την
Εξουσία! Γιατί η Εξουσία, γλυκιά μου … Είναι … (Με
πάθος) Δημιουργία! … (Μικρή σιωπή) Και ποιος δεν
θέλει, έστω και για ένα λεπτό να νιώσει … Δημιουργός!
(Μικρή σιωπή) Ναι! … Ναι! … Ακόμη και αυτή η
βαμμένη και παρφουμαρισμένη γριά! … Ακόμη και
αυτή! … Θέλει να πιστεύει ότι έχει κάτι …
Δημιουργήσει! … (Μικρή σιωπή) Έστω και αν αυτό που
δημιούργησε … Δεν είναι, παρά μονάχα, μια …
Ψευδαίσθηση! … Μια … Αυταπάτη! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Εννοώ το πρόσωπό της! Αυτό το ψεύτικο πρόσωπο!
Αυτό το προσωπείο! … (Μικρή σιωπή) Και όμως …
Αυτό το άθλιο μασκάρεμα … Το εξουσιάζει! … Και
αν κανείς πάει να της βγάλει αυτή τη μάσκα από πάνω
της, είναι, τότε, ικανή να του κόψει τα χέρια με τα
λυσσασμένα δόντια της! (Μικρή σιωπή) Γιατί η
Ψευδαίσθηση … Μισεί την Αλήθεια … Και η Αλήθεια
… Μισεί την Εξουσία …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Με αφέλεια) Και, επομένως, και τη Δημιουργία!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χαϊδεύοντας το μάγουλο της Αφροδίτης) Είσαι γλυκό
κορίτσι … (Αναστενάζοντας βαθιά) Δυστυχώς!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Δείχνετε, σαν να με λυπάστε! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

…

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Σαν να απορείτε, που βρίσκομαι σ’ αυτό το άθλιο
γραφείο! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

…

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Σαν να σκέφτεστε από μέσα σας … Πόσο αποτυχημένη
είμαι! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Αποτυχημένη! Τσου! Τσου! Τσου! Τσου! Τσου! Τσου!
Τσου! … Πολύ βαριά λέξη, βρε, κουκλίτσα μου! …
Πολύ βαριά λέξη! … Μην την ξαναπείς!
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Θλιμμένα) Η αλήθεια είναι πως … Είχα άλλα
εργασιακά όνειρα … Όμως … Όμως …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Όμως, αυτά, στο Δημόσιο, είναι πολυτέλεια! Αυτό δεν
ήθελες να μου πεις, γλυκιά μου;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ναι … Αυτό …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Λάθος! Λάθος! Μέγα λάθος!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μέγα λάθος; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Μέγα λάθος, βέβαια!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Γιατί; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Γιατί! Γιατί! Γιατί! … Μα, γιατί, γλυκιά μου, το χθες
είναι χθες, το σήμερα είναι σήμερα και το αύριο είναι
αύριο! Ποτέ δεν θα ευτυχήσεις στην ζωή σου, αν δεν
μάθεις να τα ξεχωρίζεις αυτά τα τρία!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Πιστεύετε ότι όλα θα αλλάξουν … αύριο; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Φυσικά και το πιστεύω!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Είστε πολύ αισιόδοξη! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Δεν είμαι αισιόδοξη, μικρή μου … Είμαι απλώς …
Προφητική!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Προφητική! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Κουνώντας, συγκαταβατικά, το κεφάλι της) …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Είμαι, λοιπόν, και εγώ, πολύ περίεργη να πάρω τον
χρησμό σας!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χαμογελώντας πονηρά) …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μα, πείτε μου! … Γιατί χαμογελάτε και δεν μου λέτε,
τι σκέπτεσθε; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Όταν γκρεμίζεις κάτι … Χτίζεις κάτι άλλο στη θέση
του! … Και, τότε, το μέλλον … Γίνεται διαφορετικό …
Από το παρόν! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μιλάτε, σαν ιέρεια, σε αρχαίο ναό! Πολύ διφορούμενος
ο χρησμός σας! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Μιλάω, σαν γυναίκα, μικρή μου! …
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μιλήστε, τότε, ελεύθερα, σαν γυναίκα προς γυναίκα!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Κοιτάζοντας το γραφείο του Διοικητή) Πότε θα έρθει ο
Διοικητής σας;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Θα αργήσει λιγάκι. Είναι σ’ ένα meeting, εκτός
νοσοκομείου.
Συνεπώς … Προλαβαίνουμε …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Τι πράγμα; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Να σου αναλύσω το σχέδιό μας!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Το σχέδιό μας; … Γιατί; … Θα κάνουμε κάτι μαζί; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Με ενθουσιασμό) Θα πείσουμε τη βαμμένη γριά ότι
είναι νέα και όμορφη!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ποια βαμμένη γριά; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Την Εξουσία, βρε πουλάκι μου! Τι λέμε τόση ώρα! Α!
Είσαι πολύ ανυποψίαστη, γλυκιά μου!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μα …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Εντάξει! Εντάξει! Έχεις δίκιο! Θα σου εξηγήσω, εδώ
και τώρα, το σχέδιό μας! (Μικρή σιωπή) Και … Είμαι,
πραγματικά, πολύ τυχερή … που λείπει ο κέρβερός σας!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Σσσσς! … Μην μιλάτε έτσι και σας ακούσει κανείς! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χαμογελώντας) Αχ, γλυκιά μου! Πέρασαν τα χρόνια
που αισθανόμουν κάποια αιδώ για όλους αυτούς τους
υψηλά ιστάμενους! Να θυμάσαι, κοριτσάκι μου, ότι
όσο υψηλοτάτου φαίνονται, τόσο ξεκωλοτάτου είναι!
Και εσύ! Και εσύ, μικρή μου! Όταν θα φτάσεις στην
ηλικία μου, δεν θα λες ΄΄σσσς΄΄! Θα το κόψεις αυτό το
κακό συνήθειο, χρυσό μου! Στο εγγυώμαι! Αλλά …
Τέλος πάντων … Ας περάσουμε στο δια ταύτα! …
(Μικρή σιωπή) Ξέρεις, ποιο είναι, γλυκιά μου, το
όνομά μου;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Διστακτικά) Το όνομά σας; … Μα … Νομίζω … Αν
δεν κάνω λάθος …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ναι …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Πηνελόπη! …
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ακριβώς! Και το επώνυμό μου, κουκλίτσα μου;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μα! Φιστίκογλου-Κακαλίδου!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χαμογελώντας) Εδώ έκανες κάποιο λάθος, κοριτσάκι
μου! Το επώνυμό μου είναι Καραθάνου-Φιστίκογλου!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Καραθάνου-Φιστίκογλου; … Μα … Πώς γίνεται αυτό;
… Δεν καταλαβαίνω …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Γίνεται, γλυκιά μου! Γίνεται! … Γιατί ο Κύριος
Λεωνίδας Φιστίκογλου … Είναι ο σύζυγός μου!
(Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Α!!! … Απίστευτο! … Μα … Όλοι ξέρουμε, εδώ, ότι
είναι ο αδελφός σας! … (Μικρή σιωπή) Και … Τότε …
Ο Μανώλης ο Κακαλίδης; … Τι είναι; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Γελώντας) Αχ, αυτός ο Κύριος Εμμανουήλ Κακαλίδης!
Αχ, αυτός ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων!
Τον εαυτό του δεν μπορεί να κουμαντάρει, ο
κακομοίρης! Τις τύχες του Προσωπικού θα
διαφεντεύσει! Τρομάρα του! (Μικρή σιωπή) Και
τρομάρα σας, δηλαδή! … Που τον εκλέξατε! …
Κανέναν χειρότερο δεν είχατε να βγάλετε! … (Φτιάχνει
τα μαλλιά της).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Καλά … Πώς έγινε αυτό; … Δεν καταλαβαίνω …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Γελώντας) Αντρική ανασφάλεια, γλυκιά μου! Αντρική
ανασφάλεια! Ξέρεις τι είναι αυτό; (Φωνάζοντας) Φίδι
κολοβό στον κόρφο της κοινωνίας! (Σε συνωμοτικό
τόνο) Μην μπλέξεις, ποτέ, με τέτοιους άντρες,
κοριτσάκι μου! Ευχή και κατάρα σού δίνω! Μην
μπλέξεις με τέτοιους άντρες!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Γελώντας) Τι να σου πω, βρε πουλάκι μου! Τι να σου
πω! Είναι, για γέλια και για κλάματα, η κατάσταση στο
νοσοκομείο σας! Με λάνσαρε στους συνεργάτες του,
αυτά τα δύο τα ανδρείκελα, τον Μπάκα και τον Πουρό,
ως σύζυγό του! Αν έχεις το Θεό σου! Και αυτό γιατί!
Θέλεις να σου πω; Για να μην αναγκαστεί, ο άθλιος, να
τους πει ότι γνωριστήκαμε σ’ ένα ουρολογικό ιατρείο!
Για όνομα του Θεού και της Παναγίας! (Μικρή σιωπή)
Εκείνη την ημέρα … (Γέλια) Αυτός, κατατρομαγμένος
και ντροπιασμένος, μέχρι τα μπούνια, συνοδευόταν από
την γυναίκα του! … Και εγώ … Συνόδευα τον
αντρούλη μου! … (Γέλια).
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Απίστευτο!! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Γελώντας) Απίστευτο και, όμως, αληθινό, γλυκιά μου!
Όταν βάλλεται ο αντρισμός του συζύγου, κοριτσάκι
μου, γίνεται χειρότερος και από την Μέγαιρα της
Αρχαιότητας! … (Μικρή σιωπή) Αλήθεια … Δεν σε
ρώτησα, βρε παιδί μου … Είσαι παντρεμένη, γλυκιά
μου; …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Όχι, ακόμα…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Αναστενάζοντας βαθιά) Μακάρια και Ευλογημένη!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μακάρια και Ευλογημένη! … Μα … Εγώ … Θέλω να
κάνω οικογένεια! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Αγριοκοιτάζοντας την Αφροδίτη) Ε! … Τότε … Θα την
απωλέσεις, πολύ σύντομα … Την μακαριότητά σου!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Νομίζω ότι είστε,
Φιστίκογλου! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ωωωωω! Ναι! Ναι! Είμαι υπερβολική! Πολύ
υπερβολική, μάλιστα! Ενώ εσύ … (Μικρή σιωπή) Εσύ
είσαι εντελώς … Τρελή, γλυκιά μου!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Τρελή;…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Τρελή, βέβαια! Τρελή για δέσιμο! … Γιατί, βρε,
κοριτσάκι μου, σκέψου αυτό που θα σου πω: Ποιος
μαραθωνοδρόμος τρέχει, έχοντας στην πλάτη του
φορτωμένο, και έναν άλλο; Μόνον ένας τρελός δρομέας
θα έκανε κάτι τέτοιο! … (Φωνάζοντας δυνατά) Η ζωή
είναι μια μαραθώνια διαδρομή, γλυκιά μου! Τρέξ’ την
με, όσο το δυνατόν, λιγότερα βάρη στους ώμους σου!
… Η Πηνελόπη η Φιστίκογλου στο λέει αυτό! … Η
μαθούσα και παθούσα! … (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ναι … Αλλά … Εσείς που τα λέτε αυτά … Είστε
παντρεμένη με τον επιχειρηματία της εταιρείας «Σάμος
Χέρμπς»! Τον Κύριο Λεωνίδα Φιστίκογλου!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Απηυδισμένη) Ε! Δεν βλέπεις! Γι’ αυτό και πρόκοψα!
Επειδή έχω, στο πλάι μου, τον Λεωνίδα Φιστίκογλου!
Τον επιχειρηματία περιωπής! Τον βοτανοπώλη, καλέ,
της Βορείου Ελλάδος! Ποιος στην χάρη μου, καλέ!
Ποιος στην χάρη μου! Μην τον χέσω πατόκορφα! …
Και αυτόν και τα βοτάνια του, μαζί! … Από την Σάμο!
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Απορείς, κοριτσάκι μου, ε; Απορείς που μιλάω έτσι για
τον άντρα μου! Το βλέπω στα μάτια σου! Όμως …
Χαΐρι δεν είδα από δαύτον, ποτέ, γλυκιά μου! Χαΐρι δεν
είδα! Το κέρατο το έφαγα με το κουτάλι! Και την ζήλια
του! … Αυτή και αν την έφαγα με το κιλό! … Αυτό που
το βάζεις πάλι! … Εμ, κερατωμένη! … Εμ, ζηλευτή,
και από πάνω!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ίσως …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Τι … ΄΄Ίσως΄΄; … Ίσως να μην προσπάθησα αρκετά; …
Αυτό μου λες τώρα!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ίσως … να μην βρήκατε την αδελφή ψυχή σας …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Την αδελφή ψυχή μου! (Βάζει τα γέλια) Την αδελφή
ψυχή μου! … (Γέλια) Αχ, μωρό μου! … Σ’ ευχαριστώ!
… Σ’ ευχαριστώ! … Είχα πολύ καιρό να νιώσω έτσι,
κοριτσάκι μου! … Μ’ έκανες και γέλασα, κουκλίτσα
μου (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Δηλαδή … Δηλαδή … (Γέλια) Εσύ νομίζεις ότι
παντρευόμαστε … Την αδελφή ψυχή μας! … (Γέλια)
Αχ, κοριτσάκι μου! … Πού ζεις! … Πού ζεις! …
(Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Βλέπω, γύρω μου, πολλά ταιριαστά ζευγάρια!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Αλήθεια; … Ε, λοιπόν … Αυταπατάσαι! Να στο πω, να
το ξέρεις!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Αυταπατώμαι;…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Στο προσυπογράφω ανεπιφύλακτα! (Μικρή σιωπή)
Άκου, γλυκιά μου … Αυτά τα ζευγάρια, που σου
φαίνονται εσένα ταιριαστά … (Μικρή σιωπή) Αυτά και
αν είναι … (Φωνάζοντας δυνατά) Τα πιο αταίριαστα!
… (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Τέλος πάντων! Τέλος πάντων! … Μια ψυχή που είναι
να βγει … Ας βγει! … Σου εύχομαι να παντρευτείς,
αφού το θέλεις τόσο πολύ! … Και να ευτυχήσεις! …
Στο εύχομαι, πραγματικά, ολόψυχα! (Γέλια).
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Και τώρα; … Με την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε;
… Τι θα κάνετε; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ααααααα! Όχι, ΄΄τι θα κάνω΄΄! Τι θα κάνουμε, να λες,
γλυκιά μου! Τι θα κάνουμε!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Θλιμμένα) Ο Μανώλης ο Κακαλίδης είναι συνάδελφός
μου … Και … Μου είναι … συμπαθής … Αξίζει μια
καλύτερη τύχη στην ζωή του … Μια στροφή! … Μια
αλλαγή! … Σαπίζει εδώ μέσα! … Θέλω πολύ να δει τα
πράγματα με καθαρή ματιά … (Μικρή σιωπή) Σαν παιδί
… Σαν μικρό παιδί …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Ειρωνικά) Ω! Και μένα! Και μένα! Αν και λευκός ο
γάμος μας με τον Πρόεδρο του Σωματείου
Εργαζομένων! … Μου είναι πολύ συμπαθής, ο
κακομοίρης, γλυκιά μου! … Πολύ συμπαθής! …
(Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Σε σοβαρό τόνο) Λοιπόν! Άκου, κοριτσάκι μου. Θέλω
να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Στο νοσοκομείο σας,
διαδίδεται, εδώ και μέρες, ότι η Πηνελόπη
Φιστίκογλου! (Ειρωνικά) Η αδελφή του Λεωνίδα
Φιστίκογλου! … Του στενού συνεργάτη … Και όχι
μόνο! … Του Διοικητή σας! … Αυτού του Κουνενέ! …
Αχ, Παναγιά μου! … Τι φρίκη! … Τι ανθρωπάριο,
αυτός ο χάνος! … Είναι, επιπλέον, και σύζυγος του
Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων! …
(Φωνάζοντας δυνατά) Του Κυρίου Εμμανουήλ
Κακαλίδη, δηλαδή! … (Μικρή σιωπή) Μέχρις εδώ,
σωστό το λογύδριο μου, κουκλίτσα μου; …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Σωστό …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ωραία, λοιπόν! Το ερώτημα είναι τώρα, τι θέλω εγώ
εδώ και, με ποια ιδιότητα, ήρθα, σήμερα, σ’ αυτό το
γραφείο της συμφοράς και της φρίκης!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Δεν πάει, κάπου, το μυαλό σου, γλυκιά μου;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Με πάθος) Θα αποκαλύψετε την Αλήθεια και θα
αποκαταστήσετε το Όνομα και την Τιμή σας!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χαμογελώντας πονηρά) Το, ακριβώς, αντίθετο! Το,
ακριβώς, αντίθετο, κουκλίτσα μου!
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Το, ακριβώς, αντίθετο; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Θυμάσαι, τι σου είπα, πριν από λίγο; … (Σε
συνωμοτικό τόνο) Πρέπει να πείσουμε τη βαμμένη γριά
ότι είναι νέα και όμορφη!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Και … Πώς θα το κάνουμε αυτό; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Με ενθουσιασμό) Καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση,
γλυκιά μου! … (Φωνάζοντας δυνατά και σηκώνοντας
τα χέρια της ψηλά) Δημιουργώντας μια Αυταπάτη!!! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Ταραγμένη) Μια … Αυταπάτη; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Προφέροντας, μια-μια, τις συλλαβές) Θυ ρο ξί νη! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Θυ ρο ξί νη! … Τι είναι, πάλι, αυτό; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Γελώντας δυνατά) Η αρρώστια της Εξουσίας, γλυκιά
μου! Η αρρώστια της Εξουσίας! Γι’ αυτό, οι Εξουσίες
πέφτουν, κοριτσάκι μου! Επειδή ανεβαίνει η …
(Φωνάζοντας δυνατά) Θυ ρο ξί νη τους! … Και όσο
αυτή ανεβαίνει … Τόσο η απόδοσή τους
…
Κατεβαίνει! … Μέχρι που, στο τέλος, πέφτει η Εξουσία
και γκρεμοτσακίζεται χάμω! … Και … Δεν σηκώνεται,
ποτέ πια, το πεθαμένο της! … (Γέλια) Τέλος πάντων! …
Τέλος πάντων! … Αυτή είναι και η τραγωδία της ζωής!
… Σαν πετάξει το πουλάκι … (Γέλια) Πίσω δεν
ξαναγυρνάει, κοριτσάκι μου! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Δεν μπορώ να πω, ότι σας καταλαβαίνω, απόλυτα,
Κυρία Φιστίκογλου …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Δεν πειράζει, μωρό μου! Δεν πειράζει! Θα καταλάβεις
στην πορεία! … Πέσ’ μου, όμως, κάτι … (Σε σοβαρό
τόνο) Ο Κουνενές θέλει να σε εκδικηθεί … Έτσι δεν
είναι;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Λυπημένα) Ναι … Πού το ξέρετε; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ξέρω αυτό το ανδρείκελο, γλυκιά μου! Δεν μου
χρειάζονται άλλες ενδείξεις! Αυτός … Μου είναι
αρκετός! (Μικρή σιωπή) Θέλει να σε μπλέξει σ’ αυτή
τη βρωμερή υπόθεση, επειδή δεν του «κάθεσαι» …
Σωστά;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Σωστά …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Όταν ο Κακαλίδης με σύστησε, μετά κόπων και
βασάνων … (Γέλια) σ’ αυτούς τους δύο
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γλοιωδέστατους συνεργάτες του … Ομολογώ πως
έπαιξα το θέατρο του αιώνα! Έπρεπε να δείξω σ’ αυτά
τα γελοία υποκείμενα, πόσο γελοία είμαι και εγώ! Για
να μην με υποψιαστούν! Όχι για κανέναν άλλο λόγο!
Και … Τα κατάφερα! Τα κατάφερα! Γιατί … Χωρίς να
θέλω να το περηφανευτώ … Αλλά … Από μικρή …
Ήμουν ταλέντο στην Υποκριτική Τέχνη! (Γέλια).
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Λυπημένα) Και εγώ θέατρο παίζω εδώ μέσα … Και
πολλές φορές … (Χαμηλώνοντας το βλέμμα) Αυτό είναι
πρόστυχο και τιποτένιο! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χαϊδεύοντας το μάγουλο της Αφροδίτης) Δεν πειράζει,
κοριτσάκι μου … Δεν πειράζει, γλυκιά μου … Μην μου
στεναχωριέσαι!
Το
τέλος
έρχεται
και
θα
σηματοδοτήσει, για σένα, μια νέα και καλύτερη αρχή!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Συγκινημένη) Το πιστεύετε αυτό, Κυρία Φιστίκογλου;
… Το πιστεύετε πραγματικά; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Μα! Φυσικά, κουκλίτσα μου! Φυσικά! Αρκεί, όμως, να
παίξεις και τώρα … (Φωνάζοντας δυνατά) Καλό
θέατρο! … Για λίγο! Όχι για πολύ! Μου το υπόσχεσαι;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Χαρούμενα) Σας το υπόσχομαι!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Υπέροχα! Υπέροχα! (Μικρή σιωπή) Άκου, λοιπόν, τι
κατάλαβα, «ψαρεύοντας» τον αντρούλη μου! Τον
προκομμένο! … (Μικρή σιωπή) Ο Κακαλίδης, ο
Μπάκας, ο Πουρός και ο Κουνενές! … (Γέλια) Έχουν
μια θυ ρο ξί νη! … (Σηκώνοντας τα χέρια της ψηλά)
Ανεβασμένη στους έβδομους ουρανούς!!! … (Γέλια)
Και, φυσικά, ο ένας το κρύβει από τον άλλο … Για να
μην αποκαλυφθεί …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Φωνάζοντας δυνατά) Το κοινό τους μαράζι!!! (Γέλια).

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χειροκροτεί, ενθουσιασμένη) Ζητάνε, που λες, από τον
άντρα μου, κουκλίτσα μου, βότανα και μαντζούνια,
μπας και γιατρέψουν τον πόνο τους! Αν έχεις το Θεό
σου! (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Καλά … Και ο άντρας σας; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ε! Τι και ΄΄ο άντρας μου΄΄ ! … Δεν κατάλαβες; Στο
κόλπο είναι και αυτός, γλυκιά μου! Αυτός τους
προμηθεύει τα βοτάνια … Και εκείνοι κάνουν τα
στραβά μάτια! (Μικρή σιωπή) Ξέρεις … Με τις
συμβάσεις … Και τους διαγωνισμούς με την εταιρεία
του … Την «Σάμος Χέρμπς» … (Φωνάζοντας δυνατά)
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Μασονία, κοριτσάκι μου! Σκέτη μασονία! Άσ’ τα! Πού
να στα λέω!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Απορώ! … Απορώ! … Με πόση άνεση και ευκολία! …
Αναφέρεστε σε κάτι που αφορά τον σύζυγό σας! … Και
αμαυρώνει την εικόνα του!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Εύθυμα) Μα, θα τον χωρίσω, γλυκιά μου! Θα τον
χωρίσω! Είναι θέμα ολίγων ημερών! Για να μην πω …
Ολίγων ωρών! (Μικρή σιωπή) Α! … Ναι … Παράλειψή
μου … Έπρεπε να στο είχα πει πιο μπροστά! … Έβαλα
μπρος το διαζύγιο! (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω! … Λυπάμαι! … Λυπάμαι πολύ! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Αναστενάζοντας βαθιά) Βλέπεις, κουκλίτσα μου …
Έχει και αυτός … (Επιτηδευμένα) Ανεβασμένη …
θυ ρο ξί νη ! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω! … Λυπάμαι πάρα πολύ! … Πάρα πολύ!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Θυμωμένα) Και, μετά! … Μετά, μου λες πως θέλεις να
παντρευτείς! Ε! … Είσαι ή δεν είσαι τρελή για δέσιμο!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ναι … Αλλά … Τα βοτάνια; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ποια βοτάνια, χρυσό μου! Ποια βοτάνια! Τα βοτάνια
θα μας σώσουν! Αυτά είναι για να δίνουν φρούδες
ελπίδες στους χαροκαμένους! (Μικρή σιωπή) Ό,τι
έδωσε η φύσις, γλυκιά μου, ή λειτουργεί, προς
επιτέλεσιν του σκοπού του, ή δεν λειτουργεί! … Και
όταν δεν λειτουργεί … (Φωνάζοντας δυνατά) Αυτό
είναι αιτία διαζυγίου! … Να στο πω να το γνωρίζεις!
Μια και θέλεις και να μου παντρευτείς! … (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω! … Ακούγεται, όμως, λιγάκι, σκληρό αυτό που λέτε,
Κυρία Φιστίκογλου!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ε … Ναι … Δεν λέω … Σκληρό είναι! … Αλλά και εγώ
… Νέα γυναίκα είμαι ακόμα! … Πόσο θα αντέξω! …
Μου λες; …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Για πόσο καιρό ακόμα … (Φωνάζοντας δυνατά) Θα
είμαι ανικανοποίητη! Μου λες!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω!!! ...
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ε!!! … Ναι! Ναι! Να το κρύψω δηλαδή! Επειδή
φτιασιδώνομαι, σαν την μπι-μπι-μπό! … Και δεν το
δείχνω! … Ανικανοποίητη είμαι, κοριτσάκι μου! …
Ανικανοποίητη!!! … Απ’ την κορφή, ως τα νύχια!
Ανάθεμά τον! … Τον βλογιοκομμένο! Τον αχαΐρευτο!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ω! … Αυτό είναι οδυνηρό! Λυπάμαι πάρα πολύ, Κυρία
Φιστίκογλου!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Εσύ να τα ακούς αυτά και να τα βλέπεις! Που μου
είσαι, όλο, ονειροφαντασίες! Για αδελφές ψυχές … Και
ιστορίες για αγρίους! … (Θυμωμένα) Ρομαντικιά! …
Ονειροφαντασμένη!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Πιάνοντας το κεφάλι της με απόγνωση) Τι μπέρδεμα
και αυτό, Θεέ μου! … Τι μπέρδεμα! … Πώς θα
ξεμπλέξουμε! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Θα ξεμπλέξουμε! Θα ξεμπλέξουμε, κουκλίτσα μου!
Μην ανησυχείς! (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Μα … Πώς! Πώς!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Μικρή σιωπή) … … Με … Με … Αυτό!!! …
(Κατεβάζει το εσώρουχό της και δείχνει το αιδοίο της).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Α!!! … Παναγιά μου!!! … (Βάζει τα χέρια της μπροστά
στα μάτια της, για να μην δει).

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Η αυταπάτη! … Η αυταπάτη! … Που λέγαμε, γλυκιά
μου! … Η αυταπάτη! … (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τρέμοντας) Α!!! … Η αυταπάτη!!! … Ναι!!! … Η
αυταπάτη που λέγατε!!! … (Παίρνει, λίγο, τα χέρια της,
μπροστά από τα μάτια της, και κοιτάζει φοβισμένα).

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Μόνον, έτσι, πείθεται, κοριτσάκι μου, η βαμμένη γριά
… Ότι είναι νέα και όμορφη!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ε!!! … Ναι!!! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Μα! Μα! Γιατί σοκάρεσαι τόσο, μικρή μου! Θα μου
πεις και μένα, επιτέλους;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ε! .. Ε! …
τολμηρό!!! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Η … Αυταπάτη … Είναι πάντα … (Μικρή σιωπή)
Προκλητική! … Και … Τολμηρή!
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ω!!! … Δεν μπορώ ούτε να το βλέπω!!! … Σας
παρακαλώ!!! … Σας παρακαλώ, Κυρία Φιστίκογλου!!!
…
Όταν γκρεμίζεις κάτι … Ξαναχτίζεις κάτι άλλο στη
θέση του! … Το είπαμε … Δεν το είπαμε, γλυκιά μου;
…

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ναι!!! … Αλλά!!! … Όχι με αυτόν τον τρόπο!!! … Όχι!
Όχι! Όχι, με αυτόν τον τρόπο!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Πολλά ΄΄όχι΄΄, λες, γλυκιά μου, και δεν κάνει! Άφησε
και μια μικρή … (Μικρή σιωπή) Χαραμάδα … Ανοιχτή!
… Για να περάσει το ΄΄όχι΄΄ και να γίνει … ΄΄Ναι΄΄!
(Φωνάζοντας δυνατά) Άκου με και μένα που σου λέω!
Άκου και την … Κυρία Κακαλίδου, που ξέρει!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τρέμοντας) Η Κ υυ ρ ίιι ααα Κ α κ ααα λ ί δ ο υυυ
…!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Με πάθος) Ακριβώς, γλυκιά μου!!
Η Κυ ρί α Κα κα λί δου!!! … Η Κυρία Κακαλίδου,
λιγωμένη και διψασμένη για Εξουσία!!! … (Μικρή
σιωπή) Η σύζυγος του Προέδρου του Σωματείου
Εργαζομένων δεν είμαι στη συνείδηση όλων σας; … Η
αδελφή του Λεωνίδα του Φιστίκογλου δεν παραμένω
στο μυαλό σας; … Πρόσβαση στην Υψηλή Διοίκηση
δεν έχω; … Συνεπώς! … Είμαι Προ των Πυλών!!! Προ
της κατακτήσεως του θρόνου της Εξουσίας!!! … Και
αυτό! … (Δείχνει το αιδοίο της) Είναι … Ο Δούρειος
Ίππος μου!!! … Ο θρόνος είναι εδώ! Μπροστά μου!
(Κοιτάζοντας το γραφείο του Διοικητή) Αρκούν λίγα
λεπτά, για να γίνει δικός μου! … Και … (Αναπηδώντας
από την χαρά της) Δικός σου, γλυκιά μου!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Όχι! Όχι! Εγώ δεν θέλω! Δεν θέλω!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Μην φοβάσαι, αγάπη μου! (Χαμογελώντας πονηρά)
Όταν εκφυλίζονται τα όπλα του άντρα …
Ενδυναμώνονται τα θέλγητρα της γυναίκας! … Αυτός
είναι ένας χρυσός κανόνας, που πρέπει να έχεις, πάντα,
στο μυαλουδάκι σου! Και … (Γελώντας) Αφού ο
Κύριος Κουνενές έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση … Λόγω
… Αυξημένης … Θυ ρο ξί νης! (Γέλια) … Γιατί να
μην τον αναστατώσει λίγο η αφεντιά μου; Ούτως ή
άλλως … (Γέλια) Ακίνδυνος μάς είναι! … Έτσι δεν
είναι; … Η συμπάθεια, που λέγαμε! … Ο οίκτος προς τη
βαμμένη γριά! … Για θυμήσου! … Για θυμήσου λιγάκι!
(Γέλια).
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Ταραγμένη) Πολύ τολμηρό σχέδιο! Πολύ τολμηρό το
σχέδιό σας, Κυρία Φιστίκογλου!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Τολμηρό; Τολμηρό; … Αναμενόμενο, γλυκιά μου!
Εντελώς αναμενόμενο! … (Επιτηδευμένα) Γιατί να μην
ζητήσει και η δυστυχισμένη Κυρία Κακαλίδου …
Καταφύγιο και θαλπωρή στην αγκαλιά ενός μεγάλου
και δυνατού άντρα! … Και, φυσικά, γλυκιά μου …
Ξέρεις, πολύ καλά, ότι πίσω από κάθε σημαντικό άντρα
… Κρύβεται μια ισχυρή γυναίκα! … (Φωνάζοντας
δυνατά) Ο Κουνενές, σε λίγο, θα είναι ολόκληρος …
Δικός μου! Δικός μου! … Στο χέρι μου θα τον επαίζω,
σαν μπεγλέρι! … Και τότε, γλυκιά μου … Η Εξουσία
θα είναι, στο πιάτο μας, το καλύτερο ορεκτικό! … Σ’
εμάς, θα το προσφέρουνε, καθημερινά, αυτό το
ορεκτικό, οι υπάλληλοί μας! … Και εμείς … Θα το
γευόμαστε μαζί! … Θα σε κάνω το δεξί μου χέρι,
κουκλίτσα μου! … Ποιος στην χάρη μας, γλυκιά μου!
Ποιος στην χάρη μας! (Γέλια).

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Ταραγμένη) Ώστε … Η βαμμένη γριά … Είναι … Ο
Κουνενές; … Ο Διοικητής μας! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Χαμογελώντας πονηρά) Η βαμμένη γριά, κοριτσάκι
μου, είναι … Η αυταπάτη! … Η αυταπάτη! … (Πάει να
κατεβάσει, πάλι, το εσώρουχό της) Αλλά! … Άσε
καλύτερα! … Να μην σε σοκάρω πάλι, γλυκιά μου, με
το περιεχόμενο! … (Γέλια) Της αυταπάτης! … (Μικρή
σιωπή) Αυτή, που λες, κοριτσάκι μου, η αυταπάτη! …
(Δείχνει το εσώρουχό της) Ομορφαίνει τη ζωή μας! …
Την κάνει να φαντάζει … (Φωνάζοντας δυνατά) Ω, Θεέ
μου! … Αληθινή! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Ταραγμένη) Ω! … Ομολογώ … Πως δεν το είχα, ποτέ
στο παρελθόν, σκεφτεί έτσι! … Αυτό που εσείς
αποκαλείτε … Αυταπάτη! … Εμένα μου φαίνεται …
(Μικρή σιωπή) Υποκρισία! … Για να μην πω …
Προστυχιά! Ναι! Προστυχιά!

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Υποκρισία! Προστυχιά! (Γέλια) Μην είσαι τόσο
απόλυτη, γλυκιά μου! Μην είσαι τόσο σκληρή και
απόλυτη με τα δώρα, που σου έκανε ο καλός Θεούλης,
κοριτσάκι μου! Τόσο σκληρή με τον εαυτό σου! Με την
φύση σου! Με την ύπαρξή σου! … Δώσε, κοριτσάκι
μου, στις λέξεις, το βάθος και το εύρος που τους
ταιριάζει! … Το βάθος και το εύρος! … Μην τις πνίγεις
μέσα σε στενό και σκοτεινό πηγάδι, μικρή μου! …
(Μικρή σιωπή) Θέατρο! Θέατρο, κοριτσάκι μου! Αυτή
είναι η σωστή λέξη! Όλα είναι θέατρο! Παίξε τον ρόλο
σου, κάθε φορά, όσο καλύτερα μπορείς! Και … Δεν
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υπάρχει ομορφότερο πράγμα από την φθαρτή δόξα του
ηθοποιού! … Ναι! … Του ηθοποιού! … Μια δόξα …
που δεν σε κουράζει ποτέ! … Μια δόξα, που έρχεται,
έτσι ξαφνικά, στην σκηνή … Και, σαν αερικό, χάνεται
πάλι, μόλις σβήσουνε τα φώτα! … Μια δόξα, που
φτιάχνεται από γελοιότητα … Και, από μόνη της …
Γελοιοποιείται! … (Γέλια) Γέλιο! Γέλιο! Γέλιο! …
Αυτή είναι η ζωή, κοριτσάκι μου! Ένα γέλιο! … Ένα
ατελείωτο γέλιο … Φθαρτής δόξας! …
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Θλιμμένα) Και φθαρτής … Αυταπάτης! …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Τραγουδιστά) Ό,τι δεν έζησε η καρδιά στο παρελθόν! Σε
μια ριπή του ανέμου, θα το ζήσει! Κι ό,τι η ψυχή, με
πάθος, λαχταρά! Άσε το μέλλον, το τρελό, ν’
αποφασίσει! Κλείσε τα μάτια και φαντάσου το πολύ!
Δώσ’ του ένα ένδυμα! Μια αξία μυστική! Άνοιξε χέρια
και μυαλό να το δεχτείς! Και όσο τ’ αγγίξεις, πιο πολύ,
θα προδοθείς! Μα, η απάτη είναι γένους θηλυκού! Και, η
αυταπάτη, ζει στο νέφος τ’ ουρανού! Και όσο η γη, μεσ’
την σκιά της, θα γυρίζει! Τόσο αυτή τα όνειρά σου θα
ορίζει! Γιατί η σκιά, όλο από πίσω, ακολουθάει! Και
όπου και αν πας, αυτή, ποτέ, δεν σε ξεχνάει! Και αν
νομίσεις, πως σαν τρέξεις, θα γλιτώσεις! Πάλι, στον
δρόμο σου, αυτήν θα ανταμώσεις! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Τραγουδιστά) Έτσι και εσύ, συνοδοιπόρο να την κάνεις!
Μαζί μ’ αυτήν, αν πορευτείς, δεν θα πεθάνεις! Γιατί
είναι θάνατος αργός η λογική σου! Που βασανίζει το
κορμί και την ψυχή σου! Βάλε, λοιπόν, την αυταπάτη στη
ζωή σου! Πιάσε το νόημα, και εσύ, της εποχής σου! Όλοι
ποθούνε την Αλήθεια να γευτούνε! Και, όμως, σαν έρθει,
πιο πολύ την λοιδορούνε! Να’ ναι της μοίρας μας γραφτό
να υποχωρούμε; Σε καθετί που ΄΄ποταπό΄΄ αποκαλούμε;
…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Τραγουδιστά) Σαν έρθει η ώρα στο σανίδι να ανέβεις!
Είσαι εσύ και το κοινό που επιλέγεις! Σβήνουν τα φώτα
και μονάχος σου κινείσαι! Μέσα σε λόγια που, ποτέ, δεν
διανοείσαι! Όμως, ο ρόλος, όταν πάνω σου στοιχειώσει!
Είναι ένα ίχνος που μπορεί να σε λερώσει! Γι’ αυτό και
εσύ, για να χα ρείς την ομορφιά σου! Ράψε τον ρόλο,
πάνω στα μέτρα τα δικά σου! Και είναι καλύτερο, αυτό
να το θυμάσαι! Να υποκρίνεσαι την ώρα που κοιμάσαι!
Γιατί η λήθη του μυαλού και της καρδιάς μας! Δίνει στον
ρόλο την αξία τη δικιά μας!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Την αξία … Τη δικιά μας; …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Ναι, γλυκιά μου! Την αξία, τη δικιά μας!
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

Μα … Εμένα … Δεν μου αξίζει … Η Εξουσία! … Όχι!
Όχι! Δεν τη θέλω! Δεν τη θέλω!
…

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Εμένα … Μου … Αξί …

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Φωνάζοντας δυνατά) Μας αξίζει … Η Ευτυχία, γλυκιά
μου! … Η Ευ τυ χί α !!!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Ναι … Η Ευτυχία … Αλλά … Αυτή … Για μένα …
Δεν βρίσκεται … Εδώ … (Μικρή σιωπή) Ήρθε η ώρα
…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ:

(Φωνάζοντας, με πάθος, δυνατά) Ήρθε η ώρα! Ήρθε η
ώρα που περιμέναμε όλοι μας! Ας χαρούμε, λοιπόν, την
Ευτυχία! Ας την χαρούμε! Είναι ολόκληρη δικιά μας,
κοριτσάκι μου! Ολόκληρη δικιά μας! Δέσ’ την! Δέσ’
την! Ήδη, εμφανίστηκε μπροστά μας! Ξεχωριστά …
Ξεχωριστά … Για τον καθένα μας! …

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

(Η Αφροδίτη παίρνει την τσάντα της και την κρεμάει,
αργά, στον ώμο της. Κοιτάζει, νοσταλγικά, για τελευταία
φορά, το γραφείο του Διοικητή) …

(Στην σκηνή μπαίνουν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί).
(Η Πηνελόπη Φιστίκογλου πιάνει αγκαζέ τον Πελοπίδα Κουνενέ και
στέκονται όρθιοι, πίσω από το γραφείο του).
(Ο Λεωνίδας Φιστίκογλου τρέχει πίσω από την ποδιά μιας νεαρής,
εύθυμης νοσηλεύτριας,
προσπαθώντας να την πιάσει).
(Ο Σταύρος ο Μπάκας και ο Αντώνης ο Πουρός,
υποκλίνονται, με δουλοπρέπεια, μπροστά στην Πηνελόπη Φιστίκογλου).
(Ο Μανώλης Κακαλίδης και η Αγλαΐα Κακαλίδου
κάθονται αγκαλιασμένοι στο σαλόνι του σπιτιού τους,
κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και κοιτάζοντας μέσα σ’ ένα μικρό κουτάκι).
(Και η Αφροδίτη Ντελή,
τους αποχαιρετά όλους, κουνώντας το χέρι της
και χαμογελώντας τους γλυκά).

ΤΕΛΟΣ
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Η μαμά μας,
το θηλυκό!
Κωμωδία σε τρεις πράξεις

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ:
- ΚΥΡΙΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ)
- ΚΥΡΙΟΣ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΜΑΡΤΣΕΛΟ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΙ)
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ:
-

ΘΑΛΕΙΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ)

- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ)
Ο ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ:
- ΜΑΡΙΟΣ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην οικογένεια Δεληβοριά, οι δύο κόρες, Θάλεια και Αλεξάνδρα, αποφασίζουν να κάνουν την
επανάστασή τους, αποχωρώντας από την πατρική στέγη, κάτω και από την πίεση της εκκεντρικής,
ιδιόμορφης και άκρως γοητευτικής μητέρας τους.
Ο γάμος των δύο κοριτσιών, κατά τα χρηστά ήθη, αποτελεί τον βασικό λόγο διαφιλονικίας και
εντάσεων ανάμεσα στις τρεις θηλυκές υπάρξεις του σπιτιού, ενώ ο «περιθωριοποιημένος», από την άλλη
πλευρά, σύζυγος και πατέρας προσπαθεί να κρατήσει τις χρυσές ισορροπίες, που κινδυνεύουν αφενός
από την αμετροέπεια της συζύγου του και αφετέρου από την νεανική – ιδιαίτερα της Θάλειας – ορμή,
ευαισθησία και επαναστατικότητα.
Στη ζωή τους θα εμφανιστεί, ένα πρωινό, ο Μάριος, ένας όμορφος νέος, με ποιητικές
ευαισθησίες, χειροπράκτης στο επάγγελμα, που θα ερωτευτεί αμέσως τη Θάλεια, συμπαρασύροντας στο
παιχνίδι του έρωτα και των ψευδαισθήσεων, ως επίδοξος εραστής, όλα τα μέλη της οικογένειας και,
κυρίως, την μητέρα, της οποίας η «ωραιοπάθεια» θα τονωθεί, παίρνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Τα «χρυσά» χέρια του Μάριου, κουράροντας την κυρία, θα γίνουν, τελικά, η αιτία που θα φέρει
πιο κοντά τη Θάλεια με τον γοητευτικό νέο, αλλά και την κυρία πιο κοντά στον ρόλο της «γιαγιάς», ένα
ρόλο «ταμπού» για κάθε «πρώην καλλονή», που στηρίζει επάξια τον χαρακτηρισμό του αιώνιου
«θηλυκού».

3
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
1η Σκηνή:
(Η κυρία της οικογένειας Δεληβοριά χτυπάει δυνατά την πόρτα της κρεβατοκάμαρας, στην οποία
κοιμούνται οι δύο κόρες της, η Θάλεια και η Αλεξάνδρα.
Είναι ένα Κυριακάτικο πρωινό …)

ΜΗΤΕΡΑ: Μπουμπούδες μου! Μωρουδίνες μου! Ξυπνήστε, κουκλίτσες μου! Ξυπνήστε! Ξημέρωσε!
ΘΑΛΕΙΑ: (Χασμουριέται) Ααααααα … Ρε, Μάτα Χάρι … Τι έπαθε αυτή πάλι και φωνάζει πρωινιάτικα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δεν ξέρω, ρε Φρίντα … Αυτή η γυναίκα σε ησυχία δεν μας αφήνει … Έλεος πια! …
ΜΗΤΕΡΑ: (Έξω από την πόρτα) Μπουμπούδες μου! Άντε! Άντε! Έχει μια λιακάδα έξω! Άλλο πράμα!
Να ντυθούμε, κουκλίτσες μου! Να πάμε στην εκκλησιά! Τι στην ευχή! Άθεες είμαστε;!
ΘΑΛΕΙΑ: Μάτα Χάρι, θα την μπουφλίσω! Σήκω και δες τι θέλει! Άντε, κυριακάτικα!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Σηκώνεται βαριεστημένα απ’ το κρεβάτι) Ωχ, Παναγιά μου! Τι τραβάω σ’ αυτό το σπίτι!
Την γκαντεμιά μου μέσα! (Ανοίγει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας) Έλα, ρε μάνα! Τι θέλεις και
βροντοχτυπάς πρωινιάτικα! Ωωωωωω! (Η κυρία μπαίνει στο δωμάτιο, πολύ κομψά ντυμένη, φορώντας
ψηλές γόβες)
ΜΗΤΕΡΑ: Τα κοριτσάκια μου! Τα κοριτσάκια μου! Τζ, τζ, τζ, τζ, τζ, τζ!!! … (Τσιμπάει τη Θάλεια στα
πλευρά. Αυτή πετάγεται μέχρι επάνω)
ΘΑΛΕΙΑ: Τζούλιαν Μουρ! Σοβαρέψου! Άντε! Εκατό φορές σου είπα να μην με γαργαλεύεις! Δεν
θέλω!!
ΜΗΤΕΡΑ: Καλά, μπουμπού μου εσύ! Καλά, μη μου άπτου μου! Για να δω και την άλλη τη μπουμπού
μου … (Σηκώνεται και πάει στο κρεβάτι της Αλεξάνδρας) Μπουμπούκα μου και συ! Νυστάζει ακόμα το
μωρούλη μου; Μάκια, μάκια, μάκια, μάκια, μάκια … (Τη χτυπάει στο τροφαντό της μάγουλο)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μαμά! Σταμάτα! Εκατό φορές σου είπα! Δεν θέλω να με φιλάς!!
ΜΗΤΕΡΑ: Καλέ! Καλέ! Τι άγριες κόρες έχω εγώ! Ούτε νταλικέρηδες να κοιμόταν σ’ αυτό το δωμάτιο!
Ωωωωω!!
ΘΑΛΕΙΑ: Ωραία! Αφού είμαστε άγριες λοιπόν! Κάνε στροφή επί τόπου και άσε μας να κοιμηθούμε!
ΜΗΤΕΡΑ: Εσύ, όμορφη, με τα μακριά σου τα κανιά, να μιλάς καλύτερα στη μάνα σου! (Της δίνει μια
στα πόδια της) Ακούς; Ξημέρωσε Κυριακή! Όλοι παν στην εκκλησιά! Θέλω και εγώ, μια μέρα, να
εκκλησιαστώ με τις κόρες μου! Δεν έχω το δικαίωμα;
ΘΑΛΕΙΑ: Ασφαλώς! Το δικαίωμα το έχεις! Εμείς δεν έχουμε την υποχρέωση!
ΜΗΤΕΡΑ: Άσ’ την αυτήν! Άσ’ την, Αλεξάνδρα μου! Θα πάμε εμείς οι δύο, κουκλίτσα μου! Αυτή να
μείνει εδώ και να κοιμάται! Ούτως ή άλλως, όρθια κοιμάται!
4

- 151 -

Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!

ΘΑΛΕΙΑ: Καλά! Καλά! Ο γιατρός είπε να λέμε, πάντα, ΄΄ναι΄΄!
ΜΗΤΕΡΑ: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι!!! Ο γιατρός! Ο γιατρός, όμως, αγαπητή μου, λέει και κάτι άλλο! Ότι η
γυναίκα ολοκληρώνεται, μόνο όταν παντρεύεται και κάνει παιδιά!
ΘΑΛΕΙΑ: Αυτό δεν το λέει ο γιατρός! Αυτό το λες εσύ! Που έχεις τις εμμονές του αιώνα σου!
ΜΗΤΕΡΑ: Εμμονές! Του αιώνα μου! Σα δεν ντρέπεσαι λιγάκι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Έλα, ρε, μάνα! Δώσε τόπο στην οργή! Άντε! Πήγαινε μέσα! Και άσε μας να
κοιμηθούμε!
ΜΗΤΕΡΑ: Ακούς, το παλιοκόριτσο! Θα μου πει ότι έχω και εμμονές! Του αιώνα μου!
ΘΑΛΕΙΑ: Και όχι απλά εμμονές! Νευρώσεις! Για να κυριολεκτώ! Κοίτα να μην γίνουν και ψυχώσεις σε
λίγο!
ΜΗΤΕΡΑ: Ψυχώσεις έχεις εσύ! Εντάξει;;;;!!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ρε μάνα!!
ΜΗΤΕΡΑ: Με σύγχυσε, το παλιοκόριτσο! Ήρθα, με χαρά, να την πάρω να πάμε στην εκκλησιά! Και η
΄΄Κυρία΄΄ … Μια γλώσσα παπούτσι! Σα δεν ντρέπεσαι λέω εγώ!!
ΘΑΛΕΙΑ: Εγώ; Γιατί να ντραπώ; Άλλοι πρέπει να ντρέπονται για τις γελοιότητες που κάνουν! (Την
κοιτάζει, για μια στιγμή, από πάνω μέχρι κάτω) Πιο ψηλές γόβες δεν είχες να φορέσεις;
ΜΗΤΕΡΑ: Αυτά που εσύ θεωρείς γελοιότητες, γλυκιά μου, είναι γιατί κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μάνα! Το χοντρύνατε πολύ, απ’ ό,τι βλέπω! Δεν το σταματάτε λέω εγώ! Δεν θα έχουμε
καλό τέλος κυριακάτικα!
ΘΑΛΕΙΑ: Εγώ δεν σταματάω τίποτα! Αυτή το άρχισε! Αυτή και να το σταματήσει!
ΜΗΤΕΡΑ: Εγώ το άρχισα; Εεεε! Σα δεν ντρέπεσαι λιγάκι! Σα δεν ντρέπεσαι λέω εγώ!
ΘΑΛΕΙΑ: Καλά! Καλά! Ένα να θυμάσαι πάντως! Έχεις γίνει πολύ εκνευριστική! Πάρα πολύ!! Αυτό
έχω να σου πω!!
ΜΗΤΕΡΑ: Και συ έχεις γίνει φωνακλού και αυθάδης!
ΘΑΛΕΙΑ: Και τώρα ξέρεις, Αλεξάνδρα, πώς μας προέκυψε η εκκλησιά!
ΜΗΤΕΡΑ: Για πε μας! Για πε μας! Εσύ που τα ξέρεις όλα!
ΘΑΛΕΙΑ: Έχει βάλει στο μάτι δυο νέους, γόνους καλών οικογενειών και κάνει μυστικές συμφωνίες με
τους γονείς τους!
ΜΗΤΕΡΑ: Εεεεεεε!!! Σα δεν ντρέπεσαι!! Καλέ, λίγη τσίπα δεν έχεις;; Καλέ! Στη μητέρα σου να μιλάς
έτσι;;;;; Η μητέρα σου να κάνει μυστικές συμφωνίες;;;; Υιιιιιιιι!!!
ΘΑΛΕΙΑ: Αυτά που έχεις στο μυαλό σου, να τα ξεχάσεις! Ακούς; Εγώ υποχείριο δεν γίνομαι κανενός!
Πόσο, μάλλον, δικό σου!!!
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Βρε, Φρίντα, και συ! Δεν το βλέπεις; Άσ’ την!
ΜΗΤΕΡΑ: Φρίντα! Φρίντα! Η Φρίντα μας! Η Φρίντα Κάλο, τουλάχιστον, είχε και τον Ντιέγκο Ριβέρα,
βρε χαζοπούλι! Ιπποπόταμος μεν, αλλά τον είχε! Εσύ, τι έχεις, πανάθεμά σε! Μου λες;;;;;
ΘΑΛΕΙΑ: Έχω το κανίς μου!! Έχεις κανένα πρόβλημα;;;
ΜΗΤΕΡΑ: Με σένα;;; Πολλά!!!
ΘΑΛΕΙΑ: Ωραία! Τότε να σας ΄΄αδειάζω΄΄ τη γωνιά! (Πάει να σηκωθεί από το κρεβάτι της)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Φριντούλα! Έλα τώρα! Έλα! Είναι ώρα να ηρεμήσουμε! Μη ρίχνεις και συ λάδι στη
φωτιά …
ΘΑΛΕΙΑ: (Ξανακάθεται στο κρεβάτι της) Μάτα Χάρι, για σένα το κάνω! Να το ξέρεις! Για σένα! Όχι για
κείνη!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μάνα! Και συ σταμάτα! Αρκετά!
ΘΑΛΕΙΑ: Εγώ με την Τζούλιαν Μουρ στην εκκλησία δεν πάω! Τελεία και παύλα! Και αφήστε με όλοι
ήσυχη!!!!
ΜΗΤΕΡΑ: Ναι! … Ναι! … Να την αφήσουμε την καλλιτέχνιδα ήσυχη! … Να δημιουργήσει! … Τη
Φρίντα μας!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τζούλιαν Μουρ! Είπαμε!!!
ΜΗΤΕΡΑ: Και συ, Μάτα Χάρι! Ποιος έχασε τη χάρη!! Άντε! Άντε! Και με σένα τα ‘χω! Θα τ’ ακούσεις
και συ τώρα! Κορίτσια είστε εσείς, μωρέ;;;; Η μία προχωράει με σκυμμένο το κεφάλι από τους
καλλιτεχνικούς στοχασμούς της! Άνθρωπο δεν βλέπει μπροστά της! Την κοιτάνε και κείνη περί άλλα
τυρβάζει! Τα μυαλά πάνω απ’ το κεφάλι! Και η άλλη, με ένα αμπέχονο, λες και είναι ο Τσε Γκεβάρα της
Κουβανικής επανάστασης! Μια προκήρυξη διαμαρτυρίας ολόκληρη! Πού είναι η χάρη σας, μωρέ;;; Πού
είναι η θηλυκότητά σας;;;; Να χέσω τη μάνα που σας έκανε!!
ΘΑΛΕΙΑ: (Κοιτάζει τις γόβες της μητέρας της) Εσύ είσαι, αν δεν απατώμαι!!
ΜΗΤΕΡΑ: Ναι! Εγώ είμαι! Αλλά εγώ, στην ηλικία σας, είχα εσάς! Είχα ευθύνες! Είχα άντρα! Και είχα
και …
ΘΑΛΕΙΑ: Θηλυκότητα!! Η μαμά μας, το θηλυκό!!
ΜΗΤΕΡΑ: Καλά! Καλά! Κορόιδευε εσύ! Ναι … Φυσικά … Για την εποχή μου ήμουν …
ΘΑΛΕΙΑ: Και πολύ θηλυκό!!
ΜΗΤΕΡΑ: Όχι, σαν και σας θα ήμουν! Θηλυκό, βέβαια!
ΘΑΛΕΙΑ: Εξού και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι! Έτσι μας προέκυψε!
ΜΗΤΕΡΑ: Καλά! Καλά! Εσύ έχεις μάθει μόνο να κοροϊδεύεις!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Ανακάθεται στο κρεβάτι της. Εύθυμα) Αλήθεια μαμά! … Δεν μας είπες ποτέ! … Πώς
γνώρισες τον μπαμπά;
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ΜΗΤΕΡΑ: (Νοσταλγικά) Αααχχχχ! … (Κάθεται στο κρεβάτι της Θάλειας) Πώς τον γνώρισα … Είχε
έρθει στη Σχολή Καλών Τεχνών, όταν σπούδαζα … Με είδε … (Κοιτάζει τα πόδια της) Και αυτό ήταν! Ο
Μαρτσέλο …
ΘΑΛΕΙΑ: Έμεινε ξερός!
ΜΗΤΕΡΑ: Χαζοπούλι μου, εσύ … (Περνάει το χέρι της γύρω από τους ώμους της Θάλειας και την
αγκαλιάζει) Όντως! Ο Μαρτσέλο έμεινε ξερός!
ΘΑΛΕΙΑ: (Γέρνει στην αγκαλιά της) Αφού ήσουν θεά, Τζούλιαν Μουρ! (Παίρνει το χέρι της μητέρας της
και το βάζει στο μάγουλό της, για να της το χαϊδέψει)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, μαμά! Πραγματικά! Στις φωτογραφίες ήσουν καλλονή!
ΜΗΤΕΡΑ: Γιατί εσείς δεν είστε, καλέ;;;; Κουκλάρες είστε!! (Χαϊδεύει τη Θάλεια) Τι σας λείπει; Εεεε;;
Εκατό φορές πιο όμορφες από μένα είστε! Απλά, δεν ξέρετε την αξία σας! Κουταβάκια μου, και τα δύο
… (Πετάγεται και η Αλεξάνδρα από το κρεβάτι της, για να την αγκαλιάσει η μητέρα της. Τις αγκαλιάζει) Τα
κοριτσάκια μου … Οι μπουμπούδες μου … Οι μωρουδίνες μου … Μάκια … Μάκια … Μάκια … (Τις
φυλάει).
ΘΑΛΕΙΑ: Έλα, Τζούλιαν Μουρ … Θα μας πάρουνε τα ζουμιά … Φτάνει … Φτάνει …
ΜΗΤΕΡΑ: Μωρό μου, εσύ … Καβγατζού μου, εσύ … Ταλέντο μου, εσύ … Καλλιτέχνιδά μου, εσύ …
Ομορφιά μου, εσύ … (Τη τσιμπάει παιχνιδιάρικα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Παραπονιάρικα) Ε, μαμά … Πες κάτι και για μένα … Όλο για τη Φρίντα μας λες …
ΜΗΤΕΡΑ: Μπουμπούκα μου και συ … (Τη ζουλάει στο τροφαντό της μάγουλο. Ψιθυρίζει στο αυτί της
Αλεξάνδρας) Να αδυνατίσεις λίγο, μωρό μου … Καμιά φουστίτσα … Ξέρεις εσύ … Οι άντρες θέλουν να
βλέπουν και λίγο πόδι, κουκλίτσα μου … Ααααχχχ! … Πόσο σας αγαπάω, καλέ, και τα δύο!! …
Ομορφιές μου!!! … Τι ομορφιές έκανα, Παναγιά μου!!! Αααχχχ! … (Ψιθυρίζει πάλι στο αυτί της
Αλεξάνδρας) Είχα κάτι πόδια εγώ, Αλεξάνδρα μου! … Όλη η Σχολή Καλών Τεχνών τα κοιτούσε, μωρό
μου! … Διακριτικά και αδιάκριτα!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ρε, μαμά … Ρε, μαμά … Αμάν πια μ’ αυτό το θέμα! …
ΜΗΤΕΡΑ: (Ψιθυριστά …) Ξέρω … Ξέρω τι σου λέω, κουκλίτσα μου … Έννοια σου … Έννοια σου …
Ξέρω εγώ … Λίγα κιλάκια να χάσεις … Ε, μωρούλη μου; … Λίγα … Λίγα … Ξέρει η μανούλα … Η
άλλη, η καλλιτέχνιδα … Η προκομμένη, η αδελφή σου … Εκείνη πήρε από τον Μαρτσέλο … Ψηλή και
λεπτή … Δεν έχει πρόβλημα πάχους … Άλλα προβλήματα έχει αυτή! … Τα μυαλά της! … Πάνω απ’ το
κεφάλι! … Με τους ποιητές νταραβέρια όλη μέρα! … Χαράμι κι η ομορφιά της έχει πάει! … Και το
στόμα της! … Α πα πα πα πα πα πα πα!!!! … Θεέ μου, στόμα!!! Αυτή, καλέ, και να καταφέρω να την
παντρέψω! … Σε μία βδομάδα θα μου την στείλει πάλι πίσω, πεσκέσι! … Η πεθερά της! … Κάτι πρέπει
να κάνω και με δαύτην!!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Βρε, μαμά! Βρε, μαμά! Δεν βαρέθηκες πια! Πάλι τα ίδια!
ΜΗΤΕΡΑ: Έννοια σου … Έννοια σου, κουκλίτσα μου … Ξέρει η μανούλα τι λέει … Μάνα είμαι … Να
μην ξέρει η μανούλα τα κοριτσάκια της; … Αν δεν ξέρει η μανούλα … Ποιος, σκατά, ξέρει τότε;;!!!
ΘΑΛΕΙΑ: (Σηκώνεται από την αγκαλιά της μητέρας της. Κορδώνεται) Εγώ, πάντως, ένα πράγμα ξέρω! Η
μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπου είναι η ελευθερία!
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ΜΗΤΕΡΑ: Ναι! Ναι! Εσύ, μ’ αυτό το πλευρό, να κοιμάσαι! Ωραία κοιμωμένη! Για τη γυναίκα, βρε
χαζοπούλι, δεν υπάρχει ελευθερία! Μόνο θυσία υπάρχει και προσφορά! (Με πομπώδες ύφος. Κορδώνεται
και εκείνη) Γυναίκα σημαίνει θυσία!!!
ΘΑΛΕΙΑ: Τι αηδίες είναι αυτές και κουραφέξαλα, ρε Τζούλιαν Μουρ! Σκέφτηκες πολύ για να μας τα
πεις πρωινιάτικα; (Με προσποιητά πομπώδες ύφος, όπως - πριν λίγο - η μητέρα της) Γυναίκα σημαίνει
θυσία!!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Ξεκαρδίζεται στα γέλια) … Αμάν, ρε Φριντούλα … Μην τα λες και συ έτσι …
ΘΑΛΕΙΑ: (Ανεβαίνει πάνω στο κρεβάτι) Γυναίκα σημαίνει θυσία!!! (Ανοίγει τα χέρια της) Σταυρώστε
με!!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Συνεχίζει να γελάει … ) Αχ, ρε Φριντούλα … Σταμάτα … Σταμάτα …
ΘΑΛΕΙΑ: Σταυρώστε με, είπα!! Είμαι γυναίκα!!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Πιάνει την κοιλιά της από τα γέλια) …
ΜΗΤΕΡΑ: (Θυμωμένα) Εσείς καλά έχετε δρομολογηθεί κι οι δυο σας, απ’ ό,τι βλέπω! Η μια κάνει τον
καραγκιόζη - και το διασκεδάζει - κι άλλη χαζογελάει, σαν καρακάξα! Ξυπνήστε, καλέ!!! Ξυπνήστε,
γιατί κοιμάστε όρθιες κι οι δύο!! Ανοίξτε τα μάτια σας!! Κλειστά τα έχετε!!
ΘΑΛΕΙΑ: Όχι! Όχι! Δεν θέλω να ξυπνήσω!! Θέλω να σταυρωθώ!!! Είμαι γυναίκα!!! Σταυρώστε με !!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Γέλια … Γέλια … )
ΜΗΤΕΡΑ: Καλά! Καλά! Έτσι να γελάς εσύ! Τα χρόνια περνάνε … Και θα δούμε στο τέλος, ποιος θα
γελάει … Και ποιος θα κλαίει!
ΘΑΛΕΙΑ: Εγώ, πάντως, δεν θα κλαίω! Εσύ … Μπορεί!
ΜΗΤΕΡΑ: Εγώ γιατί να κλαίω; Εσύ θα μείνεις μαγκούφα και ολομόναχη!! Και θα σε λυπούνται όλοι!
ΘΑΛΕΙΑ: Έτσι να νομίζεις εσύ! Κοίτα, στο τέλος, μην μείνεις εσύ μαγκούφα και ολομόναχη!! Και σε
λυπούνται όλοι!!
ΜΗΤΕΡΑ: Αααχχχ! … Αααχχχ! … (Πιάνει την καρδιά της)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Ταραγμένα) Μαμά, τι έπαθες; Είσαι καλά;
ΜΗΤΕΡΑ: Ααχχχ! … Ααχχχ, αυτό το κορίτσι θα με πεθάνει εμένα! … Ααχχχ! Αυτά τα βαριά της τα
λόγια! … Στον τάφο θα με στείλουν μια ώρα αρχύτερα! … Παλιοκόριτσο!!! Παλιοκόριτσο!!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ε, βρε μαμά, και συ! Μην ταράζεσαι έτσι! Έχεις και την πίεσή σου! Κατακόκκινη
έγινες!
ΜΗΤΕΡΑ: Αααχχχ! … Πώς να μην ταραχθώ, η κακομοίρα!!! … Ολόκληρη φούντωσα!! … Αααχχ! …
Δεν βλέπεις πώς μου μιλάει;;; … Δεν άκουσες τι μου είπε;;; … Θα μείνω, είπε, μαγκούφα και
ολομόναχη!! Και θα με λυπούνται όλοι!! … Αααχχ! … Το παλιοκόριτσο … Αααχχ! … (Φυσιέται … )
Γιατί, βρε παλιοκόριτσο;;; Σε ρωτάω!! Γιατί να μείνω, βρε, μαγκούφα και ολομόναχη!!
ΘΑΛΕΙΑ: Γιατί είσαι στρυφνή και ιδιότροπη! Και όσο θα γερνάς, θα γίνεσαι, θεωρητικά, χειρότερη!!
Εκτός και αν αλλάξεις γραμμή πλεύσης …
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ΜΗΤΕΡΑ: Ν’ αλλάξω γραμμή πλεύσης! Είσαι με τα καλά σου, μωρέ! Τον κακό σου τον καιρό!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ, βρε μαμάκα! … Τα μαγουλάκια σου καίνε! … (Παίρνει ένα περιοδικό και της κάνει
αέρα)
ΜΗΤΕΡΑ: Πώς να μην καίνε και να μην ζεματάνε! Ολόκληρη θα καώ και θα ζεματιστώ καμιά μέρα!
ΘΑΛΕΙΑ: Γι’ αυτό να προσέχεις τι λες, πριν ανοίξεις το στόμα σου! Εκβιασμούς και προσβολές εγώ δεν
δέχομαι!
ΜΗΤΕΡΑ: Ποιους εκβιασμούς, καλέ; Ποιους εκβιασμούς; Που να σε πάρει και να σε σηκώσει! Δυο
μέτρα κοπελάρα, ντιπ μυαλό δεν έχεις! Στο ράφι θα μείνεις!
ΘΑΛΕΙΑ: Εγώ, αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση, σύντομα θα πάρω τις αποφάσεις μου!
ΜΗΤΕΡΑ: Ναι; Ναι; Και ποιες αποφάσεις θα πάρεις, κυρά μου; Να πας, μήπως, σε μοναστήρι να μου
γίνεις καλογριά; Ούτε οι καλόγριες, βρε, δεν θα σ’ αντέξουν! Τέτοια γλωσσού που είσαι!
ΘΑΛΕΙΑ: Θα φύγω …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ, Φριντούλα μου … Πού θα πας; …
ΜΗΤΕΡΑ: Θα πάει … Θα πάει …
ΘΑΛΕΙΑ: Θα πάω στο Παρίσι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Στο Παρίσι;
ΜΗΤΕΡΑ: Στο Παρίσι! Α! Ας γελάσω! Και τι θα κάνεις, καλέ ονειροπαρμένη, στο Παρίσι; Θα πίνεις
καφέ με τους τρελο-ποιητές σου στο Καρτιέ Λατέν ή θ’ ανάβεις κεριά στη Νοτρ Νταμ ντε Παρί;
ΘΑΛΕΙΑ: Θα αναζητήσω την τύχη μου! Εδώ, στην Ελλαδίτσα, χαραμίζομαι!
ΜΗΤΕΡΑ: Τον κακό σου τον καιρό! Κοίτα να προσγειώσεις τα μυαλά σου, γιατί, στο τέλος, σε βλέπω,
όντως, να χαραμίζεσαι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μαμά! Μη μιλάς έτσι στη Φρίντα μας! Άντε! Η Φρίντα μας είναι μεγάλο ταλέντο! Μια
μέρα, θα γράψει ιστορία και θα μας κάνει όλους πολύ περήφανους!
ΜΗΤΕΡΑ: Τι να το κάνω, μωρέ, το ταλέντο της και την περηφάνια μας; Σημαία θα την κάνουμε πάνω
σε κοντάρι, να την κρεμάσουμε στο μπαλκόνι μας, να την βλέπει ο κόσμος ν’ ανεμίζει;;; Τρελά και τα
δυο σας!! Το μεγαλύτερο ταλέντο για τη γυναίκα, βρε χαζοπούλια, είναι ο γάμος και τα παιδιά! Αυτή
είναι και η μεγαλύτερη ιστορία! Αυτή την ιστορία μπορεί να μας την γράψει; … Η Φρίντα μας!! … Ε …
Να ‘ναι, βέβαια, και κανένας της προκοπής … Να … Όπως … Ο πατέρας σας … Τρομάρα του!!
ΘΑΛΕΙΑ: Εσύ τα λες αυτά; Εσύ; Εσύ, που πριν παντρευτείς τον Μαρτσέλο, ήσουν όλα όνειρα και
επιθυμίες;
ΜΗΤΕΡΑ: Και συ, πού το ξέρεις;
ΘΑΛΕΙΑ: Διάβασα τα γράμματά σου …
ΜΗΤΕΡΑ: Ποια γράμματά μου;
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ΘΑΛΕΙΑ: Αυτά που έστελνες στη γιαγιά, όταν σπούδαζες στη Σχολή Καλών Τεχνών …
ΜΗΤΕΡΑ: (Χαμηλώνει το βλέμμα … ) …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αλήθεια; Αλήθεια, μαμά;
ΘΑΛΕΙΑ: Ήθελε να φύγει στο εξωτερικό … Ήθελε να πάει … Στο Παρίσι …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, μαμά; Αυτό ήθελες;
ΜΗΤΕΡΑ: (Μικρή σιωπή) Ε! Καλά τώρα! … Χαζομάρες! … (Στρέφει αλλού το βλέμμα της)
ΘΑΛΕΙΑ: Έτσι απαντούσε η μάνα σου! Και σου έπνιξε τις επιθυμίες σου! Εκείνη, όμως, ήταν γυναίκα
του χωριού! Μ’ εκείνη συγκρίνεσαι;
ΜΗΤΕΡΑ: Εεεεε!!! …. Εν πάση περιπτώσει! Θα πάμε στην εκκλησία, ναι ή όχι; Για άλλο ξεκινήσαμε
και αλλού καταλήξαμε!
ΘΑΛΕΙΑ: Πάντα κόβεις τη συζήτηση, όταν πρόκειται να καταλήξουμε κάπου!
ΜΗΤΕΡΑ: Πού να καταλήξουμε δηλαδή;
ΘΑΛΕΙΑ: Στα απωθημένα στερητικά σου σύνδρομα!
ΜΗΤΕΡΑ: Ωωωωωω!!! ….
(Ανοίγει την πόρτα του δωματίου και φεύγει.
Μένουν μόνες η Θάλεια και η Αλεξάνδρα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Έφυγε … Φαινόταν δακρυσμένη …
ΘΑΛΕΙΑ: Ας έφυγε … Πρέπει, κάποια στιγμή, μέσα της, να κάνει την αυτοκριτική της …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ρε, Θάλεια … Τη λυπάμαι …
ΘΑΛΕΙΑ: Το χειρότερο πράγμα είναι η λύπηση. Το ανώτερο … Η αγάπη …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Έχεις δίκιο, Φριντούλα … Έχεις δίκιο … (Μικρή σιωπή) Μπορούμε, όμως - τώρα που η
Τζούλιαν Μουρ έχει καβατζάρει μισό αιώνα - να την αλλάξουμε; … Δεν είναι αργά; … Ξελαμπικάρει το
μυαλό, μετά από τόσα χρόνια σύγχυσης; …
ΘΑΛΕΙΑ: (Την κοιτάζει στα μάτια, δίχως ν’ απαντήσει).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τέλος πάντων. Πάμε για πρωινό; Ακούς; Μας φωνάζει. Δεν το βάζει κάτω!
ΘΑΛΕΙΑ: Ναι. Πάμε … (Σηκώνεται από το κρεβάτι της) Ωχ! … Τι επεισοδιακό πρωινό κι αυτό, Θεέ
μου! Πότε, επιτέλους, θα μας αφήσει ήσυχες αυτή η γυναίκα, Ρε Μάτα Χάρι; … Πότε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Υπομονή … Υπομονή, Φριντούλα … Η μαμά μας είναι …
ΘΑΛΕΙΑ: Αυτό, ακριβώς, είναι το πρόβλημα! …
(Φεύγουν)
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2η Σκηνή:
(Απόγευμα Κυριακής στην οικία Δεληβοριά.
Φορώντας τις πιζάμες τους,
η Θάλεια τραγουδάει, χτυπώντας δυο πιατίνια μπάντας.
Η Αλεξάνδρα κάνει τον μαέστρο …)
ΘΑΛΕΙΑ: « … Πορνογραφία σημαίνει συνουσία
Συνωμοσία στο φως των αστεριών
Για την Ευρώπη, μα και για την Ασία
Πορνογραφούμε στα μάτια των παιδιών
[…]
Μεσ’ τον κόσμο χάνομαι
κι απ’ τα πάθη μου πιάνομαι
Δίνω σώμα, δίνω φως
Μα πεθαίνω σοφός … »
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μπράβο Φριντούλα! Πιο δυνατά!
ΘΑΛΕΙΑ: « … Πορνογραφία σημαίνει ανταρσία
Απελπισία, σκοτάδι και μαγεία
Πορνογραφία σημαίνει στην ουσία
Φωτογραφία, σημάδι των καιρών … »
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Πιο δυνατά Φριντούλα! Δώσε πιάτο! Βάρα τα!!
ΘΑΛΕΙΑ:

«…Μεσ’ τον κόσμο χάνομαι
κι απ’ τα πάθη μου πιάνομαι
Δίνω σώμα, δίνω φως
Μα πεθαίνω σοφός … »
(Κι οι δυο μαζί δυνατά …)

ΘΑΛΕΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: « … Πορνογραφία σημαίνει ανταρσία
Απελπισία, σκοτάδι και μαγεία
Πορνογραφία σημαίνει στην ουσία
Φωτογραφία, σημάδι των καιρών … »
(Χειροκροτούνε κι αγκαλιάζονται …)
ΘΑΛΕΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μπράβο!! … Μπράβο!! …
(Κατεβαίνει η μητέρα τους στο σαλόνι, μαζί με τον πατέρα τους)
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ΠΑΤΕΡΑΣ: Τι χειροκροτήματα είναι αυτά; Τι φωνές; Τι πάθατε εσείς οι δυο και φιλιέστε και
αγκαλιάζεστε;
ΜΗΤΕΡΑ: Ε, καλά τώρα! Δεν καταλαβαίνεις; Τα μυαλά στα κάγκελα! Για πορνογραφίες … Και για
ανταρσίες! Να δούμε τι χαΐρι θα ‘χουμε με τέτοιες σουφραζέτες κόρες που κάναμε! Δεν βρίσκουν εκεί
κανέναν να …
ΘΑΛΕΙΑ: Γεια σου Μαρτσέλο! Φτου! Φτου! (Κοιτάει την μητέρα της) Θα βγάλεις το κορίτσι σου έξω
βολτίτσα; Στο φεγγαρόφωτο;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Χαχανίζει)
ΜΗΤΕΡΑ: Αυτές τις χαζομάρες να μην έλεγες!
ΘΑΛΕΙΑ: Τζούλιαν Μουρ, σήμερα το απόγευμα, η θηλυκότητά σου ξεπερνάει κάθε φαντασία! Πω, πω,
πω!! Το ωραίο θηλυκό!! Τι κομψή! Τι αιθέριο άρωμα! Τι βάψιμο! Τι πόδι! … Θεά! Θεά!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Ξεκαρδίζεται στα γέλια)
ΠΑΤΕΡΑΣ: Κεφάκια! Κεφάκια, βλέπω, έχετε με την μητέρα σας!
ΜΗΤΕΡΑ: Ε, πώς να μην είναι κεφάτες! Ούτε ευθύνες! Ούτε υποχρεώσεις! Δεν τις βλέπεις; Από το
πρωί … με τις πιζάμες!
ΘΑΛΕΙΑ: Η μόνη σημαντική υποχρέωση που έχει ο άνθρωπος είναι αυτή απέναντι στον εαυτό του! Και
εγώ, αυτή την υποχρέωση, την έχω αναλάβει, εδώ και καιρό! Εδώ και καιρό!
ΜΗΤΕΡΑ: Ε, πώς! Ούτε συζήτηση!
ΠΑΤΕΡΑΣ: Πού θα πάτε εσείς; Θα βγείτε έξω; Απόγευμα Κυριακής είναι! Μην μένετε κλεισμένες μέσα
στο σπίτι!
ΜΗΤΕΡΑ: Ασφαλώς! Θα πάνε στο κονσέρτο για δύο! Σε φα μείζονα!
ΘΑΛΕΙΑ: Τσ, τσ, τσ, τσ, τσ ….!!! Όχι! Όχι! Τζούλιαν Μουρ! Ποτέ σε φα! Μόνο σε ντο! Εμείς τέτοιες
φάλτσες νότες δεν τις θέλουμε στη ζωή μας! Ε, Μάτα Χάρι; Τι λες; Πάμε μια ακόμη φορά;
(Τραγουδάνε μαζί δυνατά
Η Θάλεια χτυπάει τα πιατίνια …)
ΘΑΛΕΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: « … Πορνογραφία σημαίνει ανταρσία
Απελπισία, σκοτάδι και μαγεία
Πορνογραφία σημαίνει στην ουσία
Φωτογραφία, σημάδι των καιρών … »
ΜΗΤΕΡΑ: Πω! Πω! Πω! (Χειροκροτεί) Αριστούργημα! Αριστούργημα! Να μπείτε πάραυτα στη
δημοτική μπάντα! Για εκεί είστε άλλωστε!
ΠΑΤΕΡΑΣ: Τέλος πάντων! Όπου κι αν είναι να πάτε, κορίτσια, σας ευχόμαστε να περάσετε καλά.
Εμείς, με τη μητέρα σας …
12

- 159 -

Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!

ΘΑΛΕΙΑ: Θα δειπνήσετε πριβέ!
ΜΗΤΕΡΑ: Όλο χαζομάρες και βλακείες!
ΘΑΛΕΙΑ: Μαρτσέλο! Σε παρακαλώ να είσαι ΄΄κύριος΄΄ με το κορίτσι μας! (Του κλείνει το μάτι. Εκείνος
της χαμογελάει).
ΜΗΤΕΡΑ: Πάμε! Πάμε να φύγουμε! Δεν μπορώ να ακούω άλλες αηδίες! Αρκετά μ’ έχει συγχύσει απ’
το πρωί που ξύπνησε!
ΘΑΛΕΙΑ: Δεν ξύπνησα! Εσύ με ξύπνησες! Με την ευφάνταστη ιδέα σου να εκκλησιαστούμε all
together!
ΜΗΤΕΡΑ: Εμ, βέβαια! Ξέχασα ότι εσύ έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την αθεΐα!
ΘΑΛΕΙΑ: Άλλο Θεός, άλλο εκκλησία και άλλο τα γαμ …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, μαμάκα! Έχει δίκιο η Φρίντα!
ΜΗΤΕΡΑ: Καλά! Καλά! Εσύ το βιολί σου με την Φρίντα! Στο τέλος, θα γεροντοκοριάσετε κι οι δυο
σας, επαινώντας η μία τη φιλοσοφία της άλλης! Πάρτε και το κανίς της, τον Φρίτζ, να κάνετε κι οι τρεις
παρέα, όταν θα γυροφέρνετε ολομόναχες στα σοκάκια!!
ΠΑΤΕΡΑΣ: Τι είναι αυτά που λες τώρα στα κορίτσια!
ΜΗΤΕΡΑ: Ξέρω εγώ τι λέω! Έννοια σου! Μάνα είμαι! Έχω τις ανασφάλειές μου! Τις αγωνίες μου! Δυο
κόρες έχω … και αυτές στον κόσμο τους! Ενώ εσύ, αγαπητέ μου, αγρόν αγοράζεις!! Ως συνήθως!!
ΠΑΤΕΡΑΣ: Ωωωωω!! …
ΜΗΤΕΡΑ: Να μην θέλουνε να πάνε στην εκκλησιά! Να τις δει λίγο ο κόσμος, βρε αδελφέ! Καλόγριες
είναι;;!!!
ΘΑΛΕΙΑ: Ο κόσμος … Ή …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Βρε μαμάκα, τι πρόβλημα έχεις τέλος πάντων;
ΜΗΤΕΡΑ: Έχω πρόβλημα με το πρόβλημά σας! Δεν το καταλαβαίνετε ή δεν θέλετε να το καταλάβετε;
ΘΑΛΕΙΑ: Έχεις πρόβλημα με τον εαυτό σου! Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε! Αλλά μάλλον εσύ δεν
εννοείς να το καταλάβεις!
ΜΗΤΕΡΑ: Ωχ! … Ωχ! … Φούντωσα πάλι! … (Φυσιέται)
ΠΑΤΕΡΑΣ: Να σου πάρω την πίεσή σου, κορίτσι μου; Δεν νιώθεις καλά;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ, βρε μαμάκα! … (Της κάνει αέρα) Κόρωσες! … Αυτά τα καημένα τα μαγουλάκια
σου ! …
ΜΗΤΕΡΑ: (Προς τον σύζυγό της) Πάρε με από δω να φύγουμε! Πάρε με! Δεν μπορώ άλλο να τις βλέπω
αυτές τις δύο! Μ’ εκνευρίζουν! (Προς τις κόρες της) Και να φύγετε! Σας βαρέθηκα! Με κουράσατε! Να
πάτε στα σπίτια σας! Να αναλάβετε τις ευθύνες σας! Τεμπέλες! Ανεπρόκοπες!
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(Η Θάλεια κάνει νόημα στο πατέρα της να πάρει τη μητέρα της και να φύγουν.
Εκείνος την πιάνει αγκαζέ)

ΠΑΤΕΡΑΣ: Λοιπόν! Γεια σας! Γεια σας! Καλά να περάσετε, κορίτσια!
ΘΑΛΕΙΑ: Στο καλό! Στο καλό! Και σεις να περάσετε καλά!
ΜΗΤΕΡΑ: (Θυμωμένα) Καλά να περάσουμε! … και τι άλλο θα κάνουμε! (Στον άντρα της, που την
πιάνει από το μπράτσο) Άντε! Άντε! Το αγκαζέ σε μάρανε και σένα! (Τον χτυπάει στο μπράτσο) Πάρε το
χέρι σου από πάνω μου! Ένα χρόνο έχεις να μ’ αγγίξεις! Άντε να μην πω και τίποτε άλλο τώρα! Είναι και
αυτές οι δυο μπροστά και μας ακούνε!
ΠΑΤΕΡΑΣ: Ω, βρε αγάπη μου! … Υπερβολές! Υπερβολές! …
ΜΗΤΕΡΑ: Ναι! Ναι! Υπερβολές! … Αγάπη μου και … Όλο υποκρισίες είσαι!
ΠΑΤΕΡΑΣ: (Τις ψιθυρίζει γλυκά) Έλα … Έλα … Παραπονιάρα μου … Εχθές το βράδυ; … Το ξέχασες;
…
ΜΗΤΕΡΑ: Άσε με! Σε βαρέθηκα! … Μια ζωή … Θέατρο!
(Φεύγουνε … Μένουν μόνες η Θάλεια και η Αλεξάνδρα.
Ξεκαρδίζονται στα γέλια)
ΘΑΛΕΙΑ: Πω, Πω!! Η Τζούλιαν Μουρ έγινε τούρμπο!! Θα τον πρήξει, σήμερα το απόγευμα, τον
Μαρτσέλο!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Βρε Φριντούλα, όμως, και συ! Τι γυμνάσια είναι αυτά που τις κάνεις! (Γελάνε και οι
δύο)
ΘΑΛΕΙΑ: Γυμνάσια αυτή! Γυμνάσια και εγώ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Και όποιος … αντέξει! (Γέλια)
ΘΑΛΕΙΑ: Δεν πειράζει! Την Τζούλιαν Μουρ, όσο τη βαράς, καλύτερη γίνεται! Κατά βάθος, το
γουστάρει! (Γέλια)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Κατά βάθος … Είσαι η αδυναμία της …
ΘΑΛΕΙΑ: Όπως εσύ και εγώ, ρε Μάτα Χάρι! Δεν υπάρχει διαφορά!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μην το λες αυτό, Φριντούλα … Σου έχει πολλή αδυναμία … Πιστεύει σε σένα … Δεν
μπορείς να φανταστείς πόσο πιστεύει σε σένα … Άκουσα που το έλεγε ένα απόγευμα στον πατέρα …
Απλά … Δεν θέλει να πάρουνε τα μυαλά σου αέρα … Έτσι έλεγε στον μπαμπά …
ΘΑΛΕΙΑ: Αλήθεια; …Είπε κάτι τέτοιο η μαμά; … Ε … Και σε σένα πιστεύει, τότε, ρε Μάτα Χάρι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Όχι … Όχι … Δεν είναι το ίδιο … Εσύ, Φριντούλα, έχεις ταλέντα … Εγώ δεν έχω …
Και η μαμά … Το ξέρεις πολύ καλά … Ήταν, κάποτε, ταλέντο …. Μοιάζετε … Μην κοιτάς τώρα που …
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ΘΑΛΕΙΑ: (Την αγκαλιάζει από τους ώμους) Ω, Μάτα Χάρι! Ποιος είπε ότι εσύ δεν έχεις ταλέντα! Αυτά
που κάνεις εσύ, εγώ – ούτε κατά διάνοια – δεν μπορώ να τα κάνω!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ε … Εντάξει … Ναι … Μ’ αρέσει να κάνω παζλ …
ΘΑΛΕΙΑ: Εκείνο το ωραίο παζλάκι που μου έκανες; Θυμάσαι;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, θυμάμαι. Και το κρέμασες στον τοίχο.
ΘΑΛΕΙΑ: Τότε που διόρθωσες το κολιέ μου, όταν ο Φριτζ, με τα δόντια του, έσπασε το κούμπωμα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, ναι. Θυμάμαι.
ΘΑΛΕΙΑ: Το κουμπί από το πορτοκαλί παλτό μου, που είχε κοπεί και μου το έραψες;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, ναι. Θυμάμαι.
ΘΑΛΕΙΑ: Που μου έκανες ρύζι λαπά, όταν είχα πάθει γαστρεντερίτιδα και ήμουνα μπες-βγες στην
τουαλέτα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, ναι. Θυμάμαι.
ΘΑΛΕΙΑ: Τα παπούτσια μου που …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Εντάξει! Εντάξει, Φριντούλα! Έχω και εγώ πολλά ταλέντα!
ΘΑΛΕΙΑ: Υπέροχα! Αυτό ήθελα ν’ ακούσω!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τώρα τι κάνουμε όμως … Αυτό είναι το πρόβλημα.
ΘΑΛΕΙΑ: Τώρα θα παίξουμε το παιχνίδι με τους όρους που μας βάζει η μαμά! Μέχρι …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μέχρι …
ΘΑΛΕΙΑ: Μέχρι … (Πιάνει δυνατά την Αλεξάνδρα από τους ώμους) Την αγαπάμε, ρε Μάτα Χάρι, την
Τζούλιαν Μουρ, ναι ή όχι;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Φυσικά και την αγαπάμε! Η μαμά μας είναι!
ΘΑΛΕΙΑ: Ξέρουμε ότι όλα τα τραβάει από την ωραιοπάθειά της;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια!
ΘΑΛΕΙΑ: Ωραία! Ποιο είναι, λοιπόν, το φάρμακο κατά της ωραιοπάθειας;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ποιο είναι;
ΘΑΛΕΙΑ: Η αδιαφορία!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Η αδιαφορία;
ΘΑΛΕΙΑ: Η αδιαφορία, βέβαια!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δηλαδή, στις αγωνίες της …
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ΘΑΛΕΙΑ: Εμείς θ’ αδιαφορούμε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Θ’ ανησυχεί αυτή για την κατάστασή μας … Για το ντύσιμό μας … Για τις συνήθειές
μας …
ΘΑΛΕΙΑ: Και εμείς … Αγρόν θα αγοράζουμε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Θα λέει αυτή για την υγεία της …
ΘΑΛΕΙΑ: Και εμείς … Περί άλλα θα τυρβάζουμε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Πλάκα θα ‘χει! (Γελάνε κι οι δυο)
ΘΑΛΕΙΑ: Οι μαμάδες των φιλενάδων μας, Μάτα Χάρι, δεν πιάνουν χαρτωσιά μπροστά στην Τζούλιαν
Μουρ. Αν, όμως, δεν το κοντρολάρουμε αυτό, θα γίνει θηλιά που θα την πνίγει κάθε μέρα και πιο πολύ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Έχεις δίκιο, Φρίντα.
ΘΑΛΕΙΑ: Η φιλαρέσκεια, όταν γερνάει κανείς, γίνεται αρρώστια. Χειρότερη κι απ’ το πιο γελοίο
ξεκούτιασμα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τι ωραία που τα λες, ρε Φριντούλα.
ΘΑΛΕΙΑ: Γι’ αυτό, μία είναι η συνταγή!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ποια;
ΘΑΛΕΙΑ: (Φωνάζοντας δυνατά) Η ανταρσία! Η ανταρσία απέναντι στη θηλυκότητα της μαμάς!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ανταρσία λοιπόν!
ΘΑΛΕΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ζήτω! Ζήτω η ελευθερία! Γιου χου! Γιου χου!
ΘΑΛΕΙΑ: Ελευθερία! Ελευθερία! Μόνο ελευθερία χρειάζεται η ζωή μας! (Χειροκροτεί)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι … αλλά …
ΘΑΛΕΙΑ: Τι;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αν η Τζούλιαν Μουρ τραβήξει το σκοινί;
ΘΑΛΕΙΑ: Θα το τραβήξουμε και εμείς!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δηλαδή;
ΘΑΛΕΙΑ: Αυτή δεν λέει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι.
ΘΑΛΕΙΑ: Ε! Λοιπόν! Θα αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Πώς;
ΘΑΛΕΙΑ: Θα πάμε να μείνουμε στα σπίτια μας, βρε χαζούλα!
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Και θα την αφήσουμε μόνη της; Αυτό θα της στοιχίσει πολύ!
ΘΑΛΕΙΑ: Ας της στοιχίσει! Και εμείς αυτό θέλουμε! Και μετά … Θα περάσουμε και στο δεύτερο
στάδιο!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ποιο στάδιο;
ΘΑΛΕΙΑ: Τον γάμο!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τον γάμο;
ΘΑΛΕΙΑ: Η ζωή, Μάτα Χάρι, είναι ένα παιχνίδι! Μπες μέσα και παίξε! Η ζωή είναι τέχνη! Ζήσε την με
φαντασία και όνειρο!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Απελπισία, σκοτάδι και μαγεία …
ΘΑΛΕΙΑ: Ακριβώς! Θα παίξουμε, λοιπόν, στο παιχνίδι της!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μα … Είναι παιχνίδι;
ΘΑΛΕΙΑ: Το πιο όμορφο και συναρπαστικό!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Η Τζούλιαν Μουρ δεν το βλέπει έτσι.
ΘΑΛΕΙΑ: Αυτός που έχει φοβίες, δεν είναι σε θέση να δει τίποτα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Λέει ότι κοιμόμαστε όρθιες.
ΘΑΛΕΙΑ: Λέει σε εμάς, αυτό που φοβάται να πει στον εαυτό της.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ποιο πράγμα;
ΘΑΛΕΙΑ: Ότι γερνάει …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Στεναχωριέμαι που η Τζούλιαν Μουρ γερνάει …
ΘΑΛΕΙΑ: Το γήρας πλήττει, πρωτίστως, την ψυχή και, μετά, το σώμα … Αλίμονο στους νέους που
γέρασε η ψυχή τους!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δεν χάνουνε το σώμα τους, μα την απαντοχή τους!
ΘΑΛΕΙΑ: Ω, Μάτα Χάρι! Είσαι μεγάλη ποιήτρια! (Γέλια)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ευχαριστώ! Ευχαριστώ Φριντούλα! Μετά από σένα! (Γέλια)
ΘΑΛΕΙΑ: (Κοιτάζει το ρολόι της) Ουυυυ!! Αργήσαμε, όμως! Είναι ώρα να ντυθούμε και να πηγαίνουμε
και εμείς!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Για το κονσέρτο!
ΘΑΛΕΙΑ: Σε ντο ματζόρε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Φύγαμε!
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3η Σκηνή:
(Ο κύριος και η κυρία επιστρέφουνε από τη νυχτερινή τους έξοδο.
Βράδυ Κυριακής)
ΚΥΡΙΑ: Ωχ! Με χτύπησαν και αυτά τα παπούτσια! (Βγάζει τις γόβες της)
ΚΥΡΙΟΣ: (Πάει να την αγκαλιάσει. Παίρνει τη γόβα της και τον χτυπάει στο χέρι) Ωωωχχ!!
ΚΥΡΙΑ: Άντε! Φύγε από εδώ!
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά, βρε αγάπη μου! Και μετά μου λες ότι δεν σε φροντίζω!
ΚΥΡΙΑ: Να με φροντίζεις! Όχι να με ξεψαχνίζεις!
ΚΥΡΙΟΣ: Εγώ; Σε ξεψαχνίζω;
ΚΥΡΙΑ: Τι μου έκανες τόση ώρα; Ε; Δεν μ’ έπρηξες να με ρωτάς για κείνον τον τύπο; Ε;
ΚΥΡΙΟΣ: Ε! Εντάξει! Εσύ δεν θα με ρωτούσες, αν έβλεπες κάτι ύποπτο;
ΚΥΡΙΑ: Τι ύποπτο καλέ; Τι ύποπτο; Ο άνθρωπος, απλά, μου χαμογέλασε, την ώρα που καθόμασταν στο
τραπέζι!
ΚΥΡΙΟΣ: Σου χαμογέλασε; Και από πού και ως πού σου χαμογέλασε, κυρία μου; Σε ήξερε κι από χθες!
ΚΥΡΙΑ: Εσένα, όταν σου χαμογελάει καμιά από αυτές τις τσαπερδόνες που μπαινοβγαίνουν στο γραφείο
σου, λέω εγώ τίποτα; Ε;
ΚΥΡΙΟΣ: Εγώ εργάζομαι κυρία μου! Δεν χαριεντίζομαι!
ΚΥΡΙΑ: Υυυιιιιιι!! Καλέ, ποιος χαριεντίστηκε; Δεν ντρέπεσαι καθόλου;;;;;
ΚΥΡΙΟΣ: Την ώρα που άνοιγε τη σαμπάνια … Τα πόδια σου κοιτούσε! Ο βδελυρός!!! Εεεε …. Και το
ντεκολτέ σου επίσης! … Με το γκαρσόν;;; … Μπροστά μου;;; … Ντροπή και αίσχος!!
ΚΥΡΙΑ: Ποιο γκαρσόν, μωρέ! Ποιο γκαρσόν, ξαναμωραμένε! Που δεν ξέρεις τι σου γίνεται!!
ΚΥΡΙΟΣ: Εγώ, όμως, είμαι ο άντρας σου, κυρία μου! Και, σαν άντρας σου … (Ορμά να την αγκαλιάσει.
Εκείνη τον βαράει με τις γόβες της …)
ΚΥΡΙΑ: Καλέ! Φύγε καλέ! Φύγε! Δεν σε θέλω!
ΚΥΡΙΟΣ: Εγώ, όμως, σε θέλω! … Ωωωωχχ!! … Ωωωωχχ!! …
ΚΥΡΙΑ: Με θέλεις; … Ε! … Να λοιπόν! (Του δίνει, πάλι, μια δυνατή με τη γόβα της)
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωχχ!! … Βάρα με! Μ’ αρέσει! (Πάει να τη φιλήσει)
ΚΥΡΙΑ: Σ’ αρέσει; … Ε! Να λοιπόν! (Του δίνει μια ακόμη πιο δυνατή)
18

- 165 -

Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!

ΚΥΡΙΟΣ: (Τη σπρώχνει και πέφτουν και οι δύο μαζί στον καναπέ) Ωωωωχχ!! …
ΚΥΡΙΑ: Ααααχχχ! Ααααχχχ! Πανάθεμά σε! Η μέση μου, καλέ!! Με διέλυσες!! Σήκω, βρε, από πάνω
μου! Σήκω! Που να σε πάρει και να σε σηκώσει! (Του τραβάει τα μαλλιά …)
ΚΥΡΙΟΣ: Τίποτα δεν είναι, αγάπη μου! Μη δίνεις σημασία! Το πάθος κυριαρχεί! …
ΚΥΡΙΑ: Ποιο πάθος, μωρέ! Ποιο πάθος! (Τον χτυπάει ακατάσχετα με τις γόβες της)
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωχχ! … Ωωωχχχ! …
(Ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν η Θάλεια και η Αλεξάνδρα, επιστρέφοντας από το κονσέρτο)
ΘΑΛΕΙΑ: Τζούλιαν Μουρ!!!!
ΚΥΡΙΑ: Ααχχχ! Ααχχχ! Παναγιά μου!! Τα κορίτσια, βρε αχρείε! Ήρθαν τα κορίτσια μας, βρε!! Ααχχ! Τι
ρεζιλίκια! Θεέ μου! Σήκω, καλέ, από πάνω μου! Σήκω! (Τον χτυπάει …) Εκατό κιλά γαϊδούρι έχεις γίνει
απ’ το να τρως!! Πανάθεμά σε!! … Αααχχ!! …
ΚΥΡΙΟΣ: (Σηκώνεται αναστατωμένος. Φτιάχνει τα ρούχα του και τα μαλλιά του) Καλώς τες! … Ήρθατε
κορίτσια; … Πώς ήταν το κονσέρτο; … Καλό; Καλό; …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Ταραγμένη) Μαμάκα … Αχ, βρε μαμάκα …
ΘΑΛΕΙΑ: (Με αυστηρό βλέμμα) Τζούλιαν Μουρ!!!
ΚΥΡΙΑ: (Σηκώνεται πανικόβλητη … Φτιάχνει τα ρούχα της) Καλώς τα κοριτσάκια μου! … Καλώς τις
μπουμπούδες μου! … Πώς ήταν το κονσέρτο, γλυκά μου; …
ΘΑΛΕΙΑ: (Στον ίδιο αυστηρό τόνο) Το κονσέρτο μια χαρά! Εδώ τα πράγματα … Δεν είναι καθώς
πρέπει!!
ΚΥΡΙΑ: (Ταραγμένη) Γιατί, μωρό μου; … Γιατί; … Και μεις, τώρα, γυρίσαμε με τον μπαμπάκα σας! Ε,
Μαρτσέλο; …
ΚΥΡΙΟΣ: Ε … ναι … Βέβαια … Τώρα γυρίσαμε … Και έτριβα λίγο τη μαμά σας … Γιατί ήταν
πιασμένη … Ε, αγάπη μου; …Δεν πονούσε η μέση σου; … Και μου είπες να σε τρίψω; …
ΚΥΡΙΑ: Ε … Ναι! Βέβαια! Έχω ένα πόνο στη μέση μου! … Άλλο πράμα!!
ΘΑΛΕΙΑ: (Τους κοιτάζει περιφρονητικά και τους δύο) Τσ! … Τσ! … Τσ! … Τσ! … Ο κύβος ερρίφθη!
Εγώ, αύριο, μαζεύω τα πράγματά μου και πάω στο σπίτι μου! Ε, Μάτα Χάρι;
ΚΥΡΙΑ: Αχ! Αχ! Συμφορά! (Τραβάει τα μαλλιά της)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ε … Ναι … (Λυπημένα) Αχ, βρε μαμάκα! …
ΘΑΛΕΙΑ: Εγώ να γυρνάω στο πατρικό μου σπίτι και να βρίσκομαι μπροστά σε τέτοιες αισχρότητες!!
Και από ποιους, παρακαλώ;;; Από τους ίδιους μου τους γονείς!! … Ντροπή! Ντροπή!
ΚΥΡΙΑ: (Προς τον σύζυγό της) Αχ, βρε κακούργε! Αχ! Είδες τι έκανες, μωρέ; Είδες τι τραύματα
δημιούργησες, βρε, στα παιδιά!! Να βρίσκουν, βρε, τη μανούλα τους σ’ αυτό το χάλι!! Σαν τη
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ξετσίπωτη!!! … Τα μωρά μου … Οι μπουμπούδες μου … (Κλαψουρίζοντας) Αυτά να βλέπουν, βρε,
σεμνά και ταπεινά, το κονσέρτο τους … και μετά να βλέπουν … Το αίσχος;;;; … Μπροστά στα μάτια
τους!!! … Κακούργε!!! (Κλαψουρίζοντας) Αχ, Αλεξάνδρα μου … Κακόμοιρό μου πλάσμα … Τι είδαν τα
ματάκια σου, μωρό μου γλυκό …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μαμάκα …
ΘΑΛΕΙΑ: Γέροι άνθρωποι! Τζούλιαν Μουρ! Μαρτσέλο! Θα έπρεπε να ντρέπεστε! Πάμε Αλεξάνδρα!
(Την τραβάει από το χέρι και φεύγουν)
ΚΥΡΙΑ: Αααχχ! Αααχχ! Συμφορά που μας βρήκε! Έτσι τα παιδιά, βρε, παίρνουν τον κακό τον δρόμο
και παραστρατούν! Ααχχ, κακούργε!! (Τον χτυπάει με τις γόβες της) Τι έκανες!!! Με τις ζήλειες σου! Και
τις ορμές σου! Κακούργε!! (Τον χτυπάει … ) Δεν είχαμε, βρε, κρεβατοκάμαρα;;;; Στο σαλόνι ήθελες,
πανάθεμά σε;;;; Ααχχχ! Την άκουσες, βρε, την αντάρτισσα, την κόρη σου, τι είπε; Θα φύγει είπε …
(Κλαψουρίζει) Θα φύγει … Και θα πάρει και το άλλο το μωρό μου … Την Αλεξάνδρα μου … Το
κακόμοιρο … Ταράχθηκε, η καρδούλα μου … Και είναι τόσο ευαίσθητο και ντροπαλό παιδί …
(Σκουπίζει, με μαντήλι, τα δάκρυά της) Είδες τι έκανες; (Τον χτυπάει με τις γόβες της) Αχόρταγε!
Λιμασμένε! Εχθές, βρε! Εχθές! Δεν σου έφτασαν, βρε, τα χθεσινά;;;!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Μα … Εσύ, φεύγοντας από το σπίτι, έλεγες με παράπονο ότι έχω ένα χρόνο να σε αγγίξω!!!
ΚΥΡΙΑ: Τον κακό σου τον καιρό!! Ποιον χρόνο, καλέ!! Ποιον χρόνο!! Και εχθές, τι έκανες;;; Μου
λες;;;; Τα ξέχασες;;;;
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωω!!! ….
ΚΥΡΙΑ: Ωωωω και ξερός!!! Που θα μου πεις και ΄΄ωωωωω΄΄΄!!! … Έλα!!! Σήκω!! Πάμε!!! (Τον
χτυπάει) Πάμε!! Σε βαρέθηκα!! Μια ζωή … Θέατρο!!! (Αποχωρούν από το σαλόνι)
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωω!!! …
ΚΥΡΙΑ: Ώωωωξινος!!! … Άντε!! Πάμε!! Πάμε!! … Εραστή της πεντάρας!! … Τρομάρα σου!! …
Σαλάτα τα ‘κανες!!! …
(Ο κύριος και η κυρία ανεβαίνουν τη σκάλα, λογομαχώντας.
Η Θάλεια κρυφοκοιτάζει. Τραβάει την Αλεξάνδρα από το χέρι)

ΘΑΛΕΙΑ: (Χαμηλόφωνα) Έλα, Μάτα Χάρι … Φύγανε …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Γιατί ήρθαμε ξανά στο σαλόνι, ρε Φριντούλα; …
ΘΑΛΕΙΑ: Έχουμε συμβούλιο … Σσσσς … Να μην μας ακούσουνε … Τα πουλάκια μου … Πήγανε στη
φωλίτσα τους …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Για να είμαι ειλικρινής … Εγώ σοκαρίστηκα …
ΘΑΛΕΙΑ: (Χαχανίζει) Καλά! Η Τζούλιαν Μουρ τα ‘παιξε κανονικότατα! Δεν ήξερε τι να
πρωτοσυμμαζέψει! Χι .. Χι … Χι … Αλλά και εγώ … Την έκανα και … Χέστηκε από το φόβο της!!! Χι
… Χι … Χι …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Προσποιήθηκες δηλαδή;;;;;
20

- 167 -

Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!

ΘΑΛΕΙΑ: Σσσσς!!! … Ε, φυσικά! … Πιο σιγά … Θα μας ακούσουνε …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Σιγανά) Προσποιήθηκες;
ΘΑΛΕΙΑ: Αφορμή ζητούσα για να βάλω το σχέδιο σε εφαρμογή.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ποιο σχέδιο;
ΘΑΛΕΙΑ: Της αποχώρησής μας, βρε χαζούλα, από το σπίτι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δηλαδή δεν θύμωσες;
ΘΑΛΕΙΑ: Ε, όχι βέβαια! Σιγά να μην θυμώσω κιόλας με τα γεροντάματα της Τζούλιαν Μουρ και του
Μαρτσέλο! Αυτοί δεν έχουν τι να κάνουν και κυνηγιούνται, από δω και από εκεί, σαν τη γάτα με τον
σκύλο! Χι… Χι … Χι …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Και ‘γω που νόμισα …
ΘΑΛΕΙΑ: Λοιπόν! Αύριο θα αρχίσουμε να μαζεύουμε τα πράγματά μας! Θα είμαστε, όμως,
προκλητικότατες!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τι εννοείς;
ΘΑΛΕΙΑ: Θα τραγουδάμε και θα δείχνουμε ότι πετάμε από ευτυχία!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ρε, Φριντούλα …
ΘΑΛΕΙΑ: Σσσσς!! … Όχι αντιρρήσεις!! … Μάτα Χάρι! Ήρθε η ώρα να δράσουμε!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Και η μαμά; …
ΘΑΛΕΙΑ: Άσε την Τζούλιαν Μουρ επάνω μου! Εσύ, απλά, να δείχνεις πολύ χαρούμενη! Πανευτυχής!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ό,τι πεις …
ΘΑΛΕΙΑ: Α! Να μην το ξεχάσω! Και κάτι ακόμα! …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τι;
ΘΑΛΕΙΑ: Να προσέχεις την Τζούλιαν Μουρ! Είμαι σίγουρη ότι θα προσπαθήσει να σε πάρει από λόγια.
Εμένα με φοβάται. Εσύ, τίποτα! Ακούς; Μια φράση θα λες μονάχα: ΄΄Πήραμε μια απόφαση με την
αδελφή μου και την εκτελούμε!΄΄ Εντάξει, Μάτα Χάρι; Με κατάλαβες;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Προσπαθώ, Φριντούλα … Προσπαθώ … Αχ, καημένη μαμά! …
ΘΑΛΕΙΑ: (Τη χτυπάει στην πλάτη) Έλα … Έλα … Όλα θα πάνε καλά … Μην ανησυχείς …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ρε, Θάλεια …
ΘΑΛΕΙΑ: Τι είναι πάλι;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Και πώς θα ζούμε; Τα σπίτια έχουν έξοδα. Δεν είναι παίξε - γέλασε …
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ΘΑΛΕΙΑ: Ωχ, μωρέ, Μάτα Χάρι και συ! Τι ρωτάς; Η Τζούλιαν Μουρ και ο Μαρτσέλο να ΄ναι καλά!
Βγάζουμε κάτι λίγα και εμείς … Κάτι θα γίνει! Σταμάτα πια ν’ ανησυχείς!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ανησυχώ Φριντούλα μου … Ανησυχώ πολύ …
ΘΑΛΕΙΑ: Κακώς! Το ξέχασες; Η ζωή είναι τέχνη!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ωραία ακούγεται … Δύσκολα υλοποιείται!
ΘΑΛΕΙΑ: Ωωωωω!!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Καλά! Καλά!
ΘΑΛΕΙΑ: Λοιπόν! Αύριο τα μαζεύουμε! Εντάξει;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Εντάξει.
ΘΑΛΕΙΑ: Καμιά άλλη ερώτηση, πριν λήξει η σύσκεψη;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δεν είναι ερώτηση, Φριντούλα … Είναι απορία …
ΘΑΛΕΙΑ: Ακούω.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τι θα τρως, Φριντούλα μου, στο σπίτι σου; Η μαγειρική – απ’ ό,τι ξέρω - δεν είναι το
ατού σου.
ΘΑΛΕΙΑ: Α! Αυτή ήταν η απορία; Θα παίρνω φαγητό απ’ τη Τζούλιαν Μουρ, βρε χαζούλα! Αυτή,
στραβά-κουτσά, κάτι κάνει! Τα μισά, βέβαια, από αυτά που μαγειρεύει, τρώγονται, αλλά … Τέλος
πάντων!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Και αν μουλαρώσει και δεν σου δίνει;
ΘΑΛΕΙΑ: Θα παίρνω φαγητό από έξω! Μα … Καλά! Είμαστε σοβαρές, ρε Μάτα Χάρι; Αυτές είναι οι
απορίες σου;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Προσπαθώ να εξακριβώσω πόσο συνειδητή είναι η απόφασή σου, αδελφούλα μου.
ΘΑΛΕΙΑ: Συνειδητή! Πολύ συνειδητή! Συνειδητότατη! … Και ύστερα … Οι καλλιτέχνες, σ’ όλες τις
εποχές, ζούσαν με στερήσεις, αδελφούλα μου! Τέχνη σημαίνει στέρηση! Φτώχια! Κακουχίες!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ, Φριντούλα μου! Εσύ δεν είσαι για φτώχιες και κακουχίες!
ΘΑΛΕΙΑ: Είμαι! Είμαι! Μην με βλέπεις έτσι! Είμαι σκληρό καρύδι! (Γυμνώνει τα μπράτσα της)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Σε βλέπω, Φριντούλα μου … Σε βλέπω και φοβάμαι …
ΘΑΛΕΙΑ: Τέλος οι φόβοι! Αύριο γυρίζουμε σελίδα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ! Ας την γυρίσουμε, λοιπόν, αυτή τη ριμάδα τη σελίδα … Και ο Θεός … βοηθός!
ΘΑΛΕΙΑ: Ωραία! Πάμε, τώρα, να κοιμηθούμε, Μάτα Χάρι; Είναι αργά. Ες αύριον τα σπουδαία!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Πάμε … Πάμε, Φριντούλα μου … Και …Ες αύριον … Τα μοιραία!!!
(Αποχωρούνε … Σκοτάδι στη σκηνή)
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
1η Σκηνή:
(Η Θάλεια και η Αλεξάνδρα μαζεύουν τα πράγματά τους στο δωμάτιό τους.
Η μητέρα τους τριγυρίζει γύρω τους και μουρμουρίζει …)

ΜΗΤΕΡΑ: Καλέ! … Μην τα παίρνετε, καλέ, όλα τα εσώρουχά σας! Άνθρωποι είμαστε! Και αν, καμιά
φορά, σας χρειαστούν εδώ; Ε; Τι θα κάνετε τότε; …
ΘΑΛΕΙΑ: (Σφυρίζοντας χαρούμενα και αδιαφορώντας) Μάτα Χάρι! Είχες και κάτι κόκκινα βρακιά, αν
θυμάμαι καλά! Πάρ’ τα και αυτά! Πλησιάζουν απόκριες! Ό,τι πρέπει είναι! Όλο και θα μας χρειαστούν!
ΜΗΤΕΡΑ: (Προς την Αλεξάνδρα, ψιθυριστά) Κουκλίτσα μου … Εγώ λέω … Δηλαδή … Η μανούλα λέει
… Και … Σε καμιά περίπτωση … Δεν επιβάλλει τη γνώμη της, η μανούλα … Τα κόκκινα τα βρακάκια
σου … Άστα εδώ, καλύτερα, μωρό μου … Στη μαμάκα … (Μονολογώντας) Αααχ! Αααχ!… Τι λέω,
Παναγιά μου! Τι λέω, πάνω στην απελπισία μου! … Η καψερή! Διαλύεται το σπίτι μου!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Λυπημένα) Αχ, βρε, μαμά …
ΘΑΛΕΙΑ: (Αγριοκοιτάζοντας την Αλεξάνδρα) Μάτα Χάρι! Κάτι είπαμε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι … Ναι, Φριντούλα μου … Τα βάζω … Αμέσως … (Βάζει και τα κόκκινα εσώρουχά
της στη βαλίτσα)
ΘΑΛΕΙΑ: (Τραγουδώντας) ΄΄ … την ώρα που γεννιόμουνα σχολάγανε οι μοίρες! …’’
ΜΗΤΕΡΑ: (Προς την Αλεξάνδρα, πάλι, ψιθυριστά) Κουκλίτσα μου … Και τα καλτσάκια σου … Εγώ
λέω … Μην τα παίρνεις όλα, μωρό μου … Άσε και κάτι εδώ … Στο σπίτι … Στη μανούλα … Αααααα …
Αχ! Η μοίρα της μάνας! … Αχ! … Σχόλασα, καλέ! Σχόλασα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ, βρε, μανούλα … Μην κάνεις έτσι …
ΘΑΛΕΙΑ: (Σε αυστηρό τόνο) Μάτα Χάρι! Να πάρεις και τις πολύχρωμες τις κάλτσες σου! Ξέρεις ποιες
λέω! Αυτές! Είναι και πολύ jazzy!! Μην τις αφήσεις! Οι καλύτερές σου είναι! Βάλ’ τες και αυτές στη
βαλίτσα!
ΜΗΤΕΡΑ: (Ψιθυριστά) Μην την ακούς, κουκλίτσα μου … Μην την ακούς … Άσε κάτι … Χειμώνας
έρχεται … Όλο και θα σου χρειαστεί κανένα ζευγαράκι εδώ … Να έχεις … Στη μαμάκα …
ΘΑΛΕΙΑ: (Θυμωμένα) Μάτα Χάρι! Καθυστερούμε! Βάλε και τις κάλτσες σου στη βαλίτσα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι … Ναι, Φριντούλα … Αμέσως … (Κοιτάζοντας την μητέρα της, λυπημένα) Αχ, βρε,
μανουλίτσα …
ΘΑΛΕΙΑ: (Τραγουδώντας) ΄΄ … την ώρα που περπάτησα μου ‘φεραν και τα δώρα! …’’
ΜΗΤΕΡΑ: (Ψιθυριστά προς την Αλεξάνδρα) Αχ! Αχ! Αυτή την πιζάμα στην είχα κάνει δώρο εγώ,
κουκλίτσα μου … Θυμάσαι; … Η μανούλα …
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, μανούλα μου … Θυμάμαι …
ΘΑΛΕΙΑ: Μάτα Χάρι! Πάρε όλα τα νυχτικά σου! Και εγώ δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα εδώ! Ας
έχουμε πλήρη τη γκαρνταρόμπα μας στα σπίτια μας!
ΜΗΤΕΡΑ: (Ψιθυριστά) Λύσσαξε! Λύσσαξε! Πανάθεμά την! Να! Η αντάρτισσα! … (Προς την
Αλεξάνδρα) Κουκλίτσα μου … Εγώ λέω …
ΘΑΛΕΙΑ: Εγώ λέω, Μάτα Χάρι, καλού-κακού, πάρε και ό,τι κασκόλ έχεις! Χιονιάς έρχεται!
ΜΗΤΕΡΑ: (Ψιθυριστά) Τον κακό σου τον καιρό! … (Προς την Αλεξάνδρα) Κουκλίτσα μου … Πολλά
κασκόλ έχεις … Δεν αφήνεις και κανένα εδώ, μωρό μου; … Στη μανούλα; …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ, καημένη μάνα! … Την πονάει η ψυχή μου …
ΘΑΛΕΙΑ: Μάτα Χάρι! Εκείνο το κασκόλ το ξέχασες! Βάλ’ το και κείνο μέσα στη βαλίτσα!
(τραγουδώντας) ΄΄ … στο κόσμο που ΄ρθαμε χορτάσαμε γκρεμό! … ΄΄
ΜΗΤΕΡΑ: Μωρέ, να γκρεμιστώ, μου ‘ρχεται, απ’ το παράθυρο! … Η κακομοίρα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Βάζει το κασκόλ μέσα στη βαλίτσα) Κάνε κουράγιο, μανούλα … Κάνε κουράγιο …
ΘΑΛΕΙΑ: (τραγουδώντας) ΄΄ … μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της ξεστράτισα, ξεστράτισα και μου
‘λεγαν προχώρα! …΄΄ Μάτα Χάρι! Άσε χώρο και για τα βιβλία μας! Προχωράμε ολοταχώς!
ΜΗΤΕΡΑ: Ποια βιβλία, καλέ! Ποια βιβλία! (Τρέχει στα ράφια, από δω κι από κει) Και εδώ τι θα έχετε
να διαβάζετε;;; Εσείς … τρελές ήσασταν, πάντα, με τα βιβλία σας! Από μικρές … (Θλιμμένα) Από τότε
που ήσασταν μωράκια … Τι γλυκές μπουμπούδες ήσασταν! … Η μία μελαχρινή μπουμπούκα … Η άλλη
… Η αντάρτισσα! … Ξανθιά … (Μονολογώντας) Αχ, η κακομοίρα! … Βαρύς σταυρός μου ‘λαχε να
σηκώσω στους ώμους μου! … Η μάνα! Αδειάζει το σπίτι μου, βρε! Χάνεται το βιος μου! Ξεστράτισε η
στράτα μου! … Πώς να προχωρήσω!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Σφίγγεται η καρδιά μου να την βλέπω έτσι τη μανούλα μας … Καημένη μαμά …
Κουράγιο!
ΘΑΛΕΙΑ: Μάτα Χάρι! Φτάνει! Σφίξε, τώρα, τα λουριά της βαλίτσας σου! Τα βιβλία θα τα βάλουμε σε
κούτες!
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Μωρέ, τα δικά σου τα λουριά να δούμε ποιος θα σου τα σφίξει
εσένανε, καμιά μέρα! Ποιος θα ‘ναι αυτός, ο δύστυχος, ήθελα να ‘ξερα! Κόρη θα πάρει, για ωρολογιακή
βόμβα μέσα στα χέρια του;;!!
ΘΑΛΕΙΑ: (Τραγουδώντας) ΄΄ … Φωτιά κι ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάσ’ τα εσύ! …΄΄
ΜΗΤΕΡΑ: (Ρίχνει, με τον αγκώνα της, από απροσεξία, ένα βάζο κάτω και το σπάει) Αχ! Αχ! Σε χίλια
κομμάτια το ‘σπασα, Παναγιά μου! Ραγίζουνε τα βάζα … Ραγίζει κι η καρδιά μου, βρε, απ’ το κακό!
(Μαζεύει τα σπασμένα κομμάτια …)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Ταραγμένη) Μαμά, πρόσεχε να μην κοπείς! … Αχ, μανούλα μου … Τι τραβάς!
ΘΑΛΕΙΑ: (Αδιαφορώντας για το συμβάν και τραγουδώντας, βάζοντας τα βιβλία σε κούτες) ΄΄ … τα χρόνια
που ‘φτασα να ζω … Φωτιά και δύναμη! … ΄΄
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ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας και καθαρίζοντας το πάτωμα) Αχ! Αχ! Φωτιά να πέσει να την κάψει, την
αντάρτισσα! … Την ξεροκέφαλη! … Τον πόνο που προκάλεσε στη μάνα της, βρε! … Τέτοια μέρα!
Χριστούγεννα έρχονται! … Το παλιοκόριτσο! … Αχ! Να το ‘ξερα … Στα χρόνια που ‘φτασα να ζω! …
ΘΑΛΕΙΑ: (Στον ίδιο αδιάφορο τόνο, τραγουδώντας) ΄΄ … μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της γονάτισα
… και παραστράτησα στην πρώτη κατηφόρα! … ΄΄
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας) Ααααχ! Θα με βρει, άραγε, η νύχτα γονατιστή;;!! … Πικρή … Πολύ πικρή,
βρε … Η κατηφόρα!!
ΘΑΛΕΙΑ: Ωωωω! Μάτα Χάρι! Κοίτα! Τα βραβεία μου! Θα τα πάρω και αυτά βέβαια! Και θα τα
κορνιζώσω, μόλις πάω σπίτι μου! (Τα βάζει μέσα στη βαλίτσα …Τραγουδώντας) ΄΄ …τα λόγια σου τα
ψεύτικα, φαρμάκι κι αγωνία! … ΄΄
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας) Αχ! Αχ! Τα φαρμάκια που ήπια εγώ, για να σε μεγαλώσω, παλιοκόριτσο!
Τις αγωνίες που πέρασα, για να βραβεύεσαι εσύ! … Αχάριστη! Αχάριστη! …
ΘΑΛΕΙΑ: (Αδιαφορώντας για τη μητέρα της) Ωραίες εμπειρίες! Ωραίες! (Τραγουδάει) ΄΄ … μονάχη μου
παντρεύτηκα … σε βρήκα, σ’ ερωτεύτηκα! … ΄΄
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας) Όντως! Μονάχη σου θα παντρευτείς! Τέτοια γλωσσού που είσαι, καλέ!
Ερωτευμένη με τον εαυτό σου είσαι! … Και μετά σου λένε … Κόρη! Κάνε κόρη … Να δεις προκοπή! Τι
να σου πω! … Ωραία εμπειρία!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Ιδρωμένη και κουρασμένη) Φρίντα … Ουφ … Τελείωσα … Έβαλα και τα βιβλία μου
στις κούτες …
ΘΑΛΕΙΑ: Μπράβο! Μπράβο, Μάτα Χάρι! Τελειώνω και εγώ! Λίγα βιβλία μού έμειναν! …
(Τραγουδώντας) ΄΄ … παιδεύτηκα σ’ αυτή την κοινωνία! … ΄΄
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας και χαϊδεύοντας την Αλεξάνδρα) Αχ! Το παίδεψε, το πουλάκι μου! … Το
έσκασε, η κακόψυχη! Τόση ώρα, τα χεράκια του πιάστηκαν, καλέ! … Να βάζει βιβλία σε κούτες! …
Παλιοκόριτσο!! Παλιοκόριτσο!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ, μανούλα μου, γλυκιά … Κουράγιο!
ΘΑΛΕΙΑ: (Τραγουδώντας) ΄΄ … σε βρήκα, σ’ εμπιστεύτηκα … και ρεζιλεύτηκα στην παλιοκοινωνία! … ΄΄
Ουυυυφ!! Τελείωσα και εγώ, Μάτα Χάρι! (Σκουπίζει τον ιδρώτα της) Μπήκαν και τα βιβλία μου!
Ίδρωσα! Ουυυφ!! …
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας) Τελείωσες εσύ! …. Και άρχισε το δικό μας το ρεζιλίκι! … Τι θα πει ο
κόσμος, καλέ! Ριμάδι έγινε το σπίτι μας, σε μια στιγμή! … Η οικογένειά μας! … Αχ! Παλιοκοινωνία!
Παλιοκοινωνία! Ιδρώνεις τους γονείς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους … Και να!! …
ΘΑΛΕΙΑ: Λοιπόν! Ας πιούμε λίγο χυμό να δροσιστούμε και να γιορτάσουμε την αποχώρησή μας από το
σπίτι! (Βάζει χυμό στα ποτήρια) Έλα, Μάτα Χάρι! Στην υγειά μας! Και … Στην λευτεριά μας!
(Τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους)
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας) Γιατί εδώ … Φυλακισμένες σάς είχαμε!!
ΘΑΛΕΙΑ: Τι λες, Μάτα Χάρι; Φεύγουμε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ε … Ναι … Μαμά; …
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ΜΗΤΕΡΑ: Τι; Τόσο νωρίς θα φύγετε;
ΘΑΛΕΙΑ: Αφού τελειώσαμε! Τι άλλο θέλεις να κάνουμε;
ΜΗΤΕΡΑ: Σωστά … Αφού τελειώσατε …
ΘΑΛΕΙΑ: Άντε, Μάτα Χάρι! Πάμε! (Κρεμάει τη βαλίτσα της στον ώμο) Πάρε και συ τα συμπράγκαλά
σου! Να φεύγουμε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Κρεμάει και εκείνη τη βαλίτσα της στον ώμο) Μανούλα … Γεια σου … Να προσέχεις
τον εαυτό σου … Να μην συγχύζεσαι και ανεβάζεις πίεση … Να περνάς καλά με τον Μαρτσέλο … Να
σου κρατάει συντροφιά ο Φριτζ, μέχρι να τον πάρουμε … Και να μας θυμάσαι … Να μας θυμάσαι,
μανούλα …
ΜΗΤΕΡΑ: (Σκουπίζει με ένα μαντήλι τα μάτια της) Πολύ σκληρό πράγμα ο αποχωρισμός … Πολύ πικρή
η μοναξιά … Κι από το αίμα πιο πικρό … Στο στόμα το φιλί σου …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Φιλάει τη μητέρα της και πέφτει στην αγκαλιά της) Μην κλαις, μανούλα μου …
ΘΑΛΕΙΑ: (Με πομπώδες ύφος) Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία!
ΜΗΤΕΡΑ: Να χέσω και την τόλμη και την αρετή! Εμένα χάνεται το σπίτι μου!
ΘΑΛΕΙΑ: Τίποτα δεν πάει χαμένο … Στη χαμένη σου ζωή …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Άντε … Γεια σου μαμά …
ΜΗΤΕΡΑ: (Σκουπίζοντας τα μάτια της. Χαιρετάει τις κόρες της με το μαντήλι) Στο καλό … Στο καλό να
πάτε … Να μου στέλνετε mail ή sms … Να μου γράφετε … Μάνα είμαι … Μην με ξεχνάτε … Ακόμη
και αν παραστράτησα … Ας όψεται ο Μαρτσέλο! Μάνα είμαι και πάλι … Πιο πάνω από όλα … Τα
παιδιά μου … Και μετά … (Χαμηλόφωνα) Ντρέπομαι και που το λέω … Και μετά … Πολύ μετά … Το
σεξ …
ΘΑΛΕΙΑ: Εντάξει! Εντάξει! Και αν παραστράτησες … Εμείς θα σου γράφουμε! Μάνα είσαι! Άντε!
Πάμε Μάτα Χάρι! Δεν μπορώ άλλο! Οι συγκινήσεις μ’ εκνευρίζουν!
ΜΗΤΕΡΑ: Σε εκνευρίζουν, γιατί δεν είσαι μάνα! Αν ήσουν … Θα σου έλεγα εγώ! Σκληρόκαρδη!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι, Φριντούλα … Πάμε … (Σκουπίζει και αυτή τα μάτια της)
ΘΑΛΕΙΑ: Φιλιά στον Μαρτσέλο!
ΜΗΤΕΡΑ: Να του τα δώσεις εσύ! Εγώ, μετά από όλα αυτά που έκανε, ούτε να τον δω δεν θέλω! Τον
γερο - λιμασμένο! Με τις ζήλειες του και τις κορδέλες του! … Το σπίτι μας διέλυσε! (Σκουπίζει τα μάτια
της) Αααχ! … Αααχ! … Ζηλιαρόγατε! … Τι έκανες! … Τι έκανες! … Αλλά, ας όψεται και αυτή η
αντάρτισσα! … Η κόρη σου! … Ίδια ο πατέρας της, καλέ! … Αμέσως να τα μαζέψει και να φύγει! …
Ααχ! .. Ααχ! …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Κουράγιο, μαμάκα … Γεια σου … Την πίεσή σου να προσέχεις … Μην συγχύζεσαι …
ΜΗΤΕΡΑ: (Κάνει αέρα με το μαντήλι της) Πώς να μην συγχυστώ! Πώς να μην συγχυστώ!
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(Η Θάλεια τραβάει την Αλεξάνδρα από το χέρι και φεύγουν.
Μένει μόνη η μητέρα τους)

ΜΗΤΕΡΑ: Ααααχχ! Η μάνα! Η μάνα! (Παίρνει το μαντήλι της και το φοράει, σαν τσεμπέρι, στα μαλλιά
της) Άνοιξε πέτρα να κλειστώ! … Ήλιος να μην με βλέπει! … Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ! …

(Ακούγονται χτύποι στην πόρτα της οικίας της.
Πηγαίνει να ανοίξει.
Βρίσκεται μπροστά σε έναν ψηλό, γοητευτικό νεαρό άντρα)

ΜΗΤΕΡΑ: Ποιος είναι πάλι; Οι προκομμένες μου; Όλο και κάτι θα ξέχασαν … (Ανοίγει την πόρτα)
ΜΑΡΙΟΣ: Καλησπέρα σας, Κυρία Δεληβοριά …
ΜΗΤΕΡΑ: Ω!!! … (Βγάζει αμέσως το μαντήλι από τα μαλλιά της και φτιάχνεται) Καλησπέρα, αγοράκι
μου! …
ΜΑΡΙΟΣ: (Την κοιτάζει αμήχανα από πάνω μέχρι κάτω. Αυτή συνεχίζει να φτιάχνει τα μαλλιά και τα
ρούχα της) Συγγνώμη για την ενόχληση …
ΜΗΤΕΡΑ: Καλέ! Καμιά ενόχληση! Καμιά! … Μην το σκέφτεσαι, αγόρι μου! … (Φτιάχνεται …)
ΜΑΡΙΟΣ: Ε… Γνωρίζεστε με τους γονείς μου …
ΜΗΤΕΡΑ: Αλήθεια; Και ποιοι είναι οι γονείς σου, αγοράκι μου; (Φτιάχνεται …)
ΜΑΡΙΟΣ: Συναντιέστε, μερικές φορές, στην εκκλησία … Τις Κυριακές …
ΜΗΤΕΡΑ: Α!!! Αχ, αγοράκι μου! Καλέ! Μη μου πεις! Ο γιος της Κυρίας Ραϊμογλου είσαι; Καλέ! Καλέ!
Τι όμορφο παιδί είσαι! Φτου! Φτου! Μπράβο, αγοράκι μου! Καλή τύχη να έχεις! (Μονολογώντας
χαμηλόφωνα) Όχι σαν τις δικές μου, τις μουρλές … Και, κυρίως, εκείνη … Την αθεόφοβη! Τη Θάλεια!
ΜΑΡΙΟΣ: Συγγνώμη … Είπατε κάτι; …
ΜΗΤΕΡΑ: Καλή τύχη! Καλή τύχη, είπα, αγοράκι μου, να έχεις! Ελεύθερο παιδί δεν είσαι;
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι … Ναι … Ελεύθερος …
ΜΗΤΕΡΑ: (Με χάρη και νάζι) Ε! … Και πώς δεν σε άρπαξε ακόμη καμιά, αγοράκι μου; Τέτοιος
κούκλος! Ε! … Δεν πρέπει να βρέθηκε, ακόμη, η εκλεκτή της καρδιάς μας; Ε; … Το βρήκα; Το βρήκα;
ΜΑΡΙΟΣ: (Χαμογελώντας αμήχανα) Ε … Ναι … Το βρήκατε …
ΜΗΤΕΡΑ: Αχ, αγοράκι μου! Αν δεν γίνει το ΄΄κλικ΄΄! … Άστα! Αν δεν ΄΄γελαστείς΄΄! … Άστα! … Ε!
… Καλά δεν τα λέω, αγοράκι μου; (Γελώντας)
ΜΑΡΙΟΣ: Ε … Ναι … Ναι … Καλά τα λέτε, Κυρία Δεληβοριά!
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ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Αχ! Αχ! Εγώ καλά τα λέω! Αλλά και που τα λέω; … Τώρα
έπρεπε να φύγουν και αυτές οι τρελές! Τι όμορφο παιδί, καλέ! Τι κούκλος! Και τι ντροπαλό … Ευγενικό!
Να είναι η μάνα τους εδώ και αυτές … Στη λευτεριά τους! Φαγώθηκαν να πάνε στα σπίτια τους! … Μην
χάσουν! … Αχ! Τέτοια παιδιά, καλέ, σπανίζουν στις μέρες μας! Και να ‘ναι και ο γιος των Ραϊμογλου! …
Γνωστό παιδί … και από καλή οικογένεια! … Και οι δικές μου, οι αχαΐρευτες, να μην θέλουνε να πάνε,
μια Κυριακή, στην εκκλησιά! Να τις δει λίγο ο κόσμος, καλέ! … Αλλά … Όχι! Όχι! Δεν φταίει η
Αλεξάνδρα μου … Το πουλάκι μου … Έκλαψε, όταν με χαιρέτησε … Η άλλη η αντάρτισσα τα φταίει
όλα! Η καλλιτέχνιδα! Η ποιήτρια! Εκείνη την παρασύρει! Στον γκρεμό! … Να γεροντοκοριάσει αυτή, να
γεροντοκοριάσει και η αδελφή της! Αχ! Να μην είναι εδώ τώρα και οι δύο! Να τις δει το παιδί, βρε!
Καλέ! Τι κούκλος, Θεέ μου! … Τι παιδί ήρθε στο σπίτι μας! … Τι παιδί! … Αχ! Να μην είμαι νέα! Θα
σου ‘λεγα εγώ! Τα νιάτα τους, βρε, να είχα και να δεις για πότε θα σου τον έριχνα εγώ αυτόν τον
μορφονιό! Θα τον έκανα, σαν παλαβό, να τρέχει από πίσω μου! Τα ίδια είχα κάνει και στον Μαρτσέλο!
Τρομάρα του! … Αλλά αυτές οι δικές μου … Μια μύτη μέχρι το ταβάνι! Άνθρωπο δεν βλέπουνε
μπροστά τους! Τα μάτια τους για στολίδι τα ‘χουνε! Καλέ … Τέτοιες κόρες να βγάλω εγώ! … Αααχ!!
ΜΑΡΙΟΣ: (Κοιτάζοντας αμήχανα) Συγγνώμη … Μήπως πονάτε; …
ΜΗΤΕΡΑ: Ααχχ, αγοράκι μου! Πονάω δεν θα πει τίποτα! Από το πρωί … Αυτό το πόδι μου …
(Σηκώνει λιγάκι, με θηλυκότητα, τη ρόμπα της) Μου δίνει κάτι σουβλιές! … Γεράματα, αγοράκι μου! Τι
περιμένεις; Ου γαρ έρχεται μόνον! …
ΜΑΡΙΟΣ: Ε, όχι, μην το λέτε! Νεότατη είστε! Για να μην πω … Και ομορφότατη!
ΜΗΤΕΡΑ: Ωωωω! Αγοράκι μου! (Φτιάχνεται) Σ’ ευχαριστώ! Να ‘σαι καλά για τα γλυκά σου λόγια!
Αλλά … Εγώ … (Με νάζι) Τέλειωσα πια … Τώρα … Τις κόρες μου θα παντρέψω! … (Μονολογώντας
χαμηλόφωνα) Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια! … Άντε να μην μου τη βιδώσει καμιά μέρα! … Και σου λέω
εγώ πού θα με ψάχνει ο Μαρτσέλο! Νύφη θα με βρει στα σκαλιά της εκκλησιάς!!
ΜΑΡΙΟΣ: Α … Δεν το ΄ξερα … Έχετε κόρες; …
ΜΗΤΕΡΑ: Δύο! Ζωή να ‘χουνε!
ΜΑΡΙΟΣ: Όντως …. Να σας ζήσουνε, Κυρία Δεληβοριά!
ΜΗΤΕΡΑ: Σ’ ευχαριστώ, αγόρι μου! Εσύ; Έχεις αδέλφια;
ΜΑΡΙΟΣ: Όχι. Είμαι μοναχοπαίδι.
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Δεν πειράζει! Και ένας που είσαι … Μας φτάνεις!
ΜΑΡΙΟΣ: Ορίστε; …
ΜΗΤΕΡΑ: Να σε χαίρεται η μανούλα σου λέω, αγοράκι μου! Να σε χαίρεται!
ΜΑΡΙΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
ΜΗΤΕΡΑ: Αλλά … Τι αγενής που είμαι, καλέ! Τόση ώρα σ’ έχω να κάθεσαι έξω, παλικάρι μου! Έλα!
Έλα μέσα!
ΜΑΡΙΟΣ: Ω … Όχι … Να μην σας ενοχλήσω …
ΜΗΤΕΡΑ: Καλέ! Τι ενόχληση; Σοβαρολογείς, αγοράκι μου; Χαρά μου είναι! (Τον βάζει μέσα στο
σαλόνι, σχεδόν σπρώχνοντάς τον)
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ΜΑΡΙΟΣ: Είστε μόνη; … Δεν είναι οι κόρες σας εδώ; …
ΜΗΤΕΡΑ: (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Αχ! … Αχ! Να τις πάρει και να τις σηκώσει! Το παιδί, καλέ,
γι’ αυτές ενδιαφέρεται … Και αυτές … Μου σήκωσαν όλο το σπίτι και έφυγαν! … Κοίτα! Κοίτα! Τα
άδειασαν όλα! … Τι βιβλία! Τι μπιμπελό! … Αχ, αυτή η Θάλεια! Αχ, αυτή η Θάλεια! Ξύλο που το θέλει,
η αθεόφοβη! Όχι το άλλο, το μωρό μου … Η Αλεξάνδρα μου … Έκλαψε η γλυκιά μου, η μπουμπού,
φεύγοντας … Το κακόμοιρο … (Βγάζει το μαντήλι της και σκουπίζει τα μάτια της)
ΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Δεληβοριά … Κλαίτε; …
ΜΗΤΕΡΑ: (Βγάζει από τη ρόμπα της ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά και τα φοράει) Συγγνώμη, αγόρι μου …
Συγκινήθηκα …
ΜΑΡΙΟΣ: Μα … Γιατί; … Είπα κάτι που δεν έπρεπε; …
ΜΗΤΕΡΑ: Με ρώτησες, αν είμαι μόνη; …
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι … Και λοιπόν; …
ΜΗΤΕΡΑ: Και λοιπόν … Ε … Ναι! Είμαι η πιο μόνη γυναίκα στον κόσμο! (Πέφτει με αναφιλητά στην
αγκαλιά του. Εκείνος ξαφνιάζεται)
ΜΑΡΙΟΣ: (Αμήχανα) Μην κλαίτε, Κυρία Δεληβοριά … Σας παρακαλώ … Αχού! … Τι ήθελα και
ρώτησα! …
ΜΗΤΕΡΑ: (Σηκώνεται από την αγκαλιά του. Σκουπίζει τη μύτη της) Δεν πειράζει, αγόρι μου … Δεν
φταις εσύ …
ΜΑΡΙΟΣ: Και τότε; … Ποιος φταίει; …
ΜΗΤΕΡΑ: (Με στόμφο) Η μοίρα της μάνας!
ΜΑΡΙΟΣ: Η μοίρα της μάνας; …
ΜΗΤΕΡΑ: (Βγάζει τα γυαλιά της) Τα δάκρυα που κύλισαν στα μάτια αυτής της μάνας! …
ΜΑΡΙΟΣ: Μα … Τι λέτε; …
ΜΗΤΕΡΑ: Λέω, αγοράκι μου ότι όποια γυναίκα αποφασίσει να γίνει μάνα, υπογράφει συμβόλαιο με τα
δάκρυα …
ΜΑΡΙΟΣ: Δεν έχετε και άδικο … Και η δική μου η μάνα … Όλο αγωνίες και φοβίες έχει για το μέλλον
μου … Τη ζωή μου … (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Με έχει πρήξει κανονικότατα!!
ΜΗΤΕΡΑ: Είδες, αγοράκι μου; Είδες; Στα λόγια μου έρχεσαι! … Όμως … Ούτε πώς σε λένε δεν
ρώτησα … Ποιο είναι το όνομά σου, αγόρι μου;
ΜΑΡΙΟΣ: Μάριο, με λένε! (Της δίνει το χέρι του) Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία, Κυρία Δεληβοριά!
ΜΗΤΕΡΑ: Αχ, αγοράκι μου! Και εγώ! Και εγώ! Να ‘σαι καλά, παλικάρι μου! Στην κατάλληλη ώρα
ήρθες …
ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί; Τι έγινε;
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ΜΗΤΕΡΑ: Μόλις μετακόμισαν οι κόρες μου στα σπίτια τους …
ΜΑΡΙΟΣ: Ήθελαν να είναι μόνες τους;
ΜΗΤΕΡΑ: Τον κακό τους τον καιρό!
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι, αλλά έτσι, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν θέλετε οι κόρες σας να γίνουν υπεύθυνες,
Κυρία Δεληβοριά;
ΜΗΤΕΡΑ: Εγώ το θέλω! Αυτές δεν το θέλουν!
ΜΑΡΙΟΣ: Τι πράγμα;
ΜΗΤΕΡΑ: Να γίνουν υπεύθυνες!
ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί;
ΜΗΤΕΡΑ: Γιατί υπεύθυνος είναι κανείς, όταν έχει τα μυαλά του προσγειωμένα! Αυτές και οι δύο …
Ονειροβατούν!
ΜΑΡΙΟΣ: (Εμφανώς ενθουσιασμένος) Αλήθεια; … Δηλαδή … Τι εννοείται, όταν λέτε … Ονειροβατούν;
…
ΜΗΤΕΡΑ: Αχ, αγοράκι μου! Αχ! Ξέρεις εσύ καμιά γυναίκα να μην αγωνιά για τον γάμο της;
ΜΑΡΙΟΣ: Ε … Όχι … Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες … (Θυμωμένα) Τον γάμο σκέφτονται!
ΜΗΤΕΡΑ: Ε! Απ’ τις δικές μου, αυτή η σκέψη ούτε απ’ το μυαλό τους δεν περνάει!
ΜΑΡΙΟΣ: (Ενθουσιασμένος) Αλήθεια; Τι μου λέτε!
ΜΗΤΕΡΑ: Εμ, τι! Ψέματα θα σου πω;;;;
ΜΑΡΙΟΣ: Και λοιπόν; Και λοιπόν; … Σας τρομάζει αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, Κυρία Δεληβοριά!
ΜΗΤΕΡΑ: Είναι να μην με τρομάζει, παλικάρι μου! Και, σαν να μην έφτανε αυτό, σήμερα πήραν και τα
μπογαλάκια τους και σήκωσαν παντιέρα! Να ζουν μόνες τους! Οι κυρίες!! … (Κλαψουρίζοντας) Αλλά …
Όχι … Όχι … Η Αλεξάνδρα μου … Γλυκό μου, μωρό … Έκλαψε, η μπουμπού μου … (Σκουπίζει, πάλι,
τα μάτια της).
ΜΑΡΙΟΣ: (Ενθουσιασμένος) Α … Μάλιστα … Κατάλαβα!
ΜΗΤΕΡΑ: Η μια … Ποιήτρια! Η άλλη …
ΜΑΡΙΟΣ: (Ενθουσιασμένος) Αλήθεια; … Ποιήτρια; … Τι λέτε!!!
ΜΗΤΕΡΑ: Και η άλλη …
ΜΑΡΙΟΣ: Πώς τη λένε την κόρη σας; … Την ποιήτρια, εννοώ … Κυρία Δεληβοριά! …
ΜΗΤΕΡΑ: Θάλεια τη λένε … Την αχαΐρευτη! Τη γαϊδούρα!
ΜΑΡΙΟΣ: Ωραίο όνομα! … Πολύ ωραίο όνομα … (Μένει, για λίγα δευτερόλεπτα, σκεπτικός)
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ΜΗΤΕΡΑ: Και την άλλη … Το μωρό μου … Τη λένε …
ΜΑΡΙΟΣ: Χάρηκα πολύ, Κυρία Δεληβοριά! (Πάει να φύγει, τρέχοντας) Θα τα ξαναπούμε σύντομα!
ΜΗΤΕΡΑ: Βρε, αγοράκι μου! … Πού πας; … Στάσου! Καλά-καλά, δεν μου είπες τον λόγο για τον
οποίο ήρθες! …
ΜΑΡΙΟΣ: Ε … Ήρθα … (Σταματάει μπροστά από την εξώπορτα)
ΜΗΤΕΡΑ: Ήρθες; …
ΜΑΡΙΟΣ: Ήρθα … Ήρθα … Α, ναι! Ήρθα για να σας δώσω αυτό! Πώς το ξέχασα! (Της δίνει μια
καρτούλα)
ΜΗΤΕΡΑ: Τι είναι αυτό;
ΜΑΡΙΟΣ: Η επαγγελματική μου κάρτα! Είμαι χειροπράκτης! Στη διάθεσή σας!
ΜΗΤΕΡΑ: Χειροπράκτης; …
ΜΑΡΙΟΣ: Θεραπεύω πόνους … Κτλ … Κτλ … Κτλ …
ΜΗΤΕΡΑ: Α … Μάλιστα … Πόνους … Κτλ … Κτλ … Κτλ …
ΜΑΡΙΟΣ: Εντάξει, Κυρία Δεληβοριά; Όποτε με χρειαστείτε! …
ΜΗΤΕΡΑ: Εντάξει, αγοράκι μου … Όποτε σε χρειαστώ … Εντάξει … (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Τι
να πω; … Μπας και κατάλαβα και τίποτα; … (Προς τον Μάριο) Στο καλό … Στο καλό να πας, αγόρι μου
… Χαιρετίσματα και στους γονείς σου … Να ‘ναι καλά οι άνθρωποι …
(Φεύγει ο Μάριος. Μένει μόνη της.
Κοιτάζει, με απορία, την καρτούλα)
» … Χειροπράκτης … Τι είναι, πάλι, αυτό το επάγγελμα; … Δεν το ξέρω … Να ‘ταν κανένας γιατρός …
Θα ΄λεγα! Αλλά … Χειροπράκτης; … Και πόσους να ΄΄χειροπιάσεις΄΄ για να βγάλεις χρήματα τη
σήμερον ημέρα! Μμμμ … Δεν μου φαίνεται και πολύ σόι! … Όμορφος, βέβαια, είναι … Ούτε συζήτηση!
Αλλά … Χειροπράκτης; … Δεν είναι, βρε παιδί μου, κανένα επάγγελμα της προκοπής! Ποιος το ξέρει
αυτό το επάγγελμα; Όχι … Όχι … Καλύτερα όχι! … Τι και σαν είναι ο μονάκριβος υιός των Ραϊμογλου;
Για χειροπράκτη τις έχω τις κόρες μου; Όχι! Όχι, κύριε χειροπράκτη! Ευχαριστούμε! Δεν θα πάρουμε! …
Θα μας ρωτάει ο κόσμος τι δουλειά κάνει ο γαμπρός σας … Και εμείς τι θα λέμε; … Χειροπράκτης; …
Θα νομίζουν, καλέ, ότι ασχολείται με χοίρους! Όχι! Όχι! Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε! Δεν θα κάνουμε
δεκτή την προσφορά σας, κύριε … Χειροπράκτα! … Μμμμμμ!!!

(Πετάει την καρτούλα στον καναπέ του σαλονιού
και φεύγει)
(Χαμηλός φωτισμός στη σκηνή)
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2η Σκηνή:
(Βράδυ στην οικία Δεληβοριά. Το ζεύγος κοιμάται.
Η Θάλεια και η Αλεξάνδρα μπαίνουν, με προφυλάξεις, μέσα στο σαλόνι.
Χαμηλός φωτισμός)

ΘΑΛΕΙΑ: (Ψιθυριστά) Σσσσσς!!!! … Μην κάνεις θόρυβο! … Θα μας ακούσουν! …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Ψιθυριστά) Ότι θα γινόμασταν και διαρρήκτες στο ίδιο μας το σπίτι … Ούτε που το
φανταζόμουν! …
ΘΑΛΕΙΑ: Όλες οι επαναστάσεις έχουν το τίμημά τους, αδελφούλα μου! …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Η δικιά μας … Τι τίμημα έχει; … Να κλέβουμε φαγητό απ’ τις κατσαρόλες των γονέων
μας;;; … Αχ, ρε Φριντούλα! … Και στο ‘χα πει! … Το στομάχι είναι πολύ κακός σύμβουλος! …
ΘΑΛΕΙΑ: Σσσσς!! … Μην μεμψιμοιρείς, Μάτα Χάρι! … (Οσμίζεται τον αέρα) Μμμμμ … Κεφτεδάκια
μού μυρίζει! … Η Τζούλιαν Μουρ, πρέπει να έκανε κεφτέδες με σάλτσα! … Με τα χεράκια της! … Μου
‘λειψε το σπιτικό φαγητό, για να λέμε και του στραβού το δίκιο! … Έστω κι αυτό … της Τζούλιαν
Μουρ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Εγώ, πάντως, δεν τολμώ να τραβήξω κατά την κουζίνα! Και αν ξεπροβάλλει, ξαφνικά,
μπροστά μου ο Μαρτσέλο; Τι θα του πω τότε; ΄΄Γεια σου, μπαμπά! Τι κάνεις;΄΄ … Τρεις η ώρα τα
ξημερώματα!! Μας έκοψε λόρδα και ήρθαμε να πάρουμε φαγητό με τη Θάλεια! Άσε που μπορεί να μας
πάρουν και για φαντάσματα και να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο, μόλις μας δουν μπροστά τους σαν
φάντης μπαστούνι!
ΘΑΛΕΙΑ: Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μας πάρουνε χαμπάρι! Δεν καταλαβαίνεις τη μυστικότητα
του πράγματος;;; Πόσες φορές πρέπει να στο πω;;; Φέρε, γρήγορα, το τάπερ! Θα πάω εγώ! Εσύ μείνε εδώ
στο σαλόνι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Της δίνει το τάπερ) Καλή επιτυχία! Θα κρατάω τσίλιες! … Και … Μην αργείς!
Φοβάμαι!
ΘΑΛΕΙΑ: Ωωωωω!! …
(Η Θάλεια φεύγει.
Μένει μόνη στο σαλόνι η Αλεξάνδρα.
Ξαφνικά, μεσ’ το σκοτάδι, ακούγονται φωνές των γονέων τους.
Η κυρία και ο κύριος κατεβαίνουν, αργά-αργά, στα σκοτεινά, τη σκάλα, λογομαχώντας …)

ΚΥΡΙΑ: Καλέ, κάτι ακούω, καλέ! Τρελή θα με βγάλεις;;; Δεν γέρασα τόσο, ώστε να έχω τις
παραισθήσεις της γραίας! Εσύ, πάλι … Όταν ροχαλίζεις, το σπίτι να γκρεμίζεται … Τίποτα δεν
χαμπαριάζεις! … Θεέ μου! Πώς έμπλεξα μαζί σου! Για άλλη ζωή ήμουνα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Μονολογώντας) Ωωωωχχχ!! … Θεέ μου!! … Ξύπνησαν!!!
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ΚΥΡΙΟΣ: Ε, καλά τώρα! Αυτά, χίλιες φορές μάς τα ‘χεις πει! Να ‘ταν άλλος … Θα ‘χε πετάξει το
πουλάκι προ πολλού! Αλλά έχε χάρη που έπεσες πάνω σε μένα! Διαφορετικά …Θα σου ‘λεγα εγώ!
ΚΥΡΙΑ: Καλέ, ποιος έπεσε επάνω σου;;; Εγώ έπεσα ή εσύ;;; … Μαύρη η ώρα!!
ΚΥΡΙΟΣ: Μμμμμ!!! Καλά! Καλά!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Μονολογώντας και στριφογυρίζοντας μεσ’ το σκοτάδι) Θεέ μου!! Τι να κάνω τώρα;;;;…
ΚΥΡΙΑ: Ααχχχ!! … (Πάει να πέσει από το σκαλοπάτι)
ΚΥΡΙΟΣ: (Την πιάνει απότομα από το χέρι) Πρόσεχε!!! Σου είπα να ανάψουμε και κανένα φως! Εσύ …
Σαν τον τυφλοπόντικα θες! … Θα ρίξουμε κανένα πέσιμο!
ΚΥΡΙΑ: (Γλυκαίνοντας τη φωνή της) Μαρτσέλο; … Μ’ αγαπάς … Αυτό το απεγνωσμένο σου πιάσιμο
…
ΚΥΡΙΟΣ: Ναι … Τι να σου πω!! … Αγάπη μου, παλιόγρια!
ΚΥΡΙΑ: (Του δίνει μια στο χέρι) Ε! Αϊ στο διάολο! Σαχλέ!!

(Η Αλεξάνδρα στριφογυρνάει, στα σκοτεινά, μέσ’ το σαλόνι,
προσπαθώντας να βρει κάπου να κρυφτεί απ’ την ταραχή της)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ωχ, Παναγιά μου! Και το ‘λεγα! … Αχ! … Πάνω μου θα πέσουν! … Πού να κρυφτώ
τώρα; … Κι αυτή η Θάλεια! … Με τους κεφτέδες της! … Τι ντροπή να μας βρουν οι γονείς μας να τους
αδειάζουμε τα τηγάνια και τις κατσαρόλες!!! Και το ‘λεγα εγώ! Το ‘λεγα! Θα μουλαρώσει η Τζούλιαν
Μουρ και δεν θα μας δίνει τίποτα!! Ελευθερία δεν θέλαμε;;; Φα την τώρα!! (Ακούγεται χαμηλόφωνα η
φωνή της Θάλειας, στα σκοτεινά)
ΘΑΛΕΙΑ: Μάτα Χάρι! … Μάτα Χάρι! … Κρύψου πίσω απ’ τον καναπέ! … Άντε!! Τι περιμένεις;;; Να
σε δουν;;; … Κουνήσου!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Κρύβεται πίσω από τον καναπέ) Εσύ που είσαι; …
ΘΑΛΕΙΑ: Εδώ είμαι, βρε χαζούλα! … Πίσω από τη ψηλή, τη φουντωτή τη γλάστρα! … Την έχω για
καμουφλάζ!! Έχω και το τάπερ μαζί μου!!! Xι! Χι! Χι! … Μπόλικο φαί και μάλλον ωραίο πρέπει να το
‘φτιαξε η Τζούλιαν Μουρ! … Κεφτεδάκια με σάλτσα και πατάτες!! Χι! … Χι! … Χι! …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Αχ, Παναγιά μου!! Κοίτα, που το διασκεδάζει κιόλας!!! Δεν το πιστεύω!!
ΘΑΛΕΙΑ: Σσσσς!!! Έρχονται!!! Κρύψ’ τον κώλο σου καλά πίσω απ’ τον καναπέ!!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Είναι και μεγάλος, πανάθεμά τον! Τι να τον κάνω;;;
ΘΑΛΕΙΑ: Όταν γίνω διάσημη και αρχίσει η γερή η μπάζα, θα σου δώσω να κάνεις λιποαναρρόφηση,
αδελφούλα! Χι! Χι! Χι! …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει!! … Ωχ! … Έρχονται! …
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(Ο κύριος και η κυρία κατεβαίνουν στο σαλόνι)

ΚΥΡΙΟΣ: Από πού τον άκουσες αυτόν τον περιβόητο τον θόρυβο ήθελα να ‘ξερα! Εδώ, στο σαλόνι,
ψυχή ζώσα δεν υπάρχει! Και άναψε και κανένα φως, τέλος πάντων! Τι εμμονές είναι και αυτές που έχεις!
ΚΥΡΙΑ: Φως δεν ανάβω, αν δεν ψάξουμε όλα τα δωμάτια! Μπρος! Πάμε στην κουζίνα, τώρα, να δούμε!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωω!! Τι ανυπόφορη που είσαι!
ΚΥΡΙΑ: Εσύ να δεις!!! … Μπρος, πάμε!!
(Προχωράνε ψηλαφητά, κατευθυνόμενοι προς την κουζίνα)
ΚΥΡΙΟΣ: Θα σκοτωθούμε σαν τους τυφλοπόντικες, αγαπητή μου! …
ΚΥΡΙΑ: Σαν γέρος μουρμουράς όλη την ώρα! … Σταμάτα επιτέλους, χρυσέ μου! … Δεν σε αντέχω!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Χαμηλόφωνα προς τη Θάλεια) Θάλεια … Ευτυχώς φύγανε … Τι κάνουμε τώρα;
ΘΑΛΕΙΑ: Θα περιμένουμε. Είναι νωρίς για να βγούμε απ’ την κρυψώνα μας!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ωχ! Και πιάστηκα για τα καλά εδώ πέρα! Δεν αντέχω άλλο!
ΘΑΛΕΙΑ: Σσσσς!! Μη μιλάς!! Ακούω τις φωνές τους! Ξανάρχονται …
(Ακούγονται φωνές από την κουζίνα.
Ο κύριος και η κυρία ξαναμπαίνουν στο σαλόνι)
ΚΥΡΙΑ: Μα, είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια πράγματα;;;; Δεν ντρέπεσαι καθόλου, καλέ;;; Και δεν λες
και τίποτα και … Μου κάνεις και τον ανήξερο!! Να τρως, βραδιάτικα, και να αδειάζεις τις κατσαρόλες
μας;;; Δεν βλέπεις ότι έγινες χάλια;;; Κρεμάσαν οι σκεμπέδες σου! Ξεχείλισαν τα παντελόνια σου! Και
συ … Εκεί! Στη κατσαρόλα! … Σαν τον κλέφτη να τρως μέσα στη νύχτα το φαγητό μας! …
Απαράδεκτε!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωω!! … Εσύ, αγαπητή μου, συγγραφέας έπρεπε να γίνεις!! Αδικήθηκες!! Η φαντασία
σου οργιάζει! … Όπως και το μυαλό σου! … Παρομοίως!!
ΚΥΡΙΑ: Αν εμένα οργιάζει το μυαλό μου! … Εσένα οργιάζουν οι πράξεις σου, χρυσέ μου!!
ΚΥΡΙΟΣ: Και άναψε και κανένα φως, είπαμε! … Με πειράζει το σκοτάδι!!
ΚΥΡΙΑ: Δεν ανάβω τίποτα! Για να σε βλέπω και να απογοητεύομαι;;; … Να μου λείπει!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Λοιπόν! Εγώ πάω να κοιμηθώ! Αρκετά έχασα τον ύπνο μου! Αν θέλεις, έλα! Και, καλούκακού … Να φοράς και κανένα ζευγάρι ωτοασπίδες! Γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, τις έχεις τις παραισθήσεις
σου, αγαπητή μου!
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ΚΥΡΙΑ: Παραισθήσεις είχα, όταν σε γνώρισα, αγαπητέ μου! Τώρα βλέπω την αλήθεια! Κατάματα!
Δυστυχώς!
(Ακούγεται ένας θόρυβος)
ΚΥΡΙΟΣ: Τι ήταν αυτό; … Το άκoυσες; …
ΚΥΡΙΑ: Εγώ το άκουσα! Εσύ να το ακούσεις που λες πως έχω παραισθήσεις!
ΚΥΡΙΟΣ: Κάτι από το σαλόνι … Μάλλον από κει … Από τον καναπέ …
ΚΥΡΙΑ: (Τον πιάνει από το μπράτσο) Μαρτσέλο; … Φοβάμαι …
ΚΥΡΙΟΣ: Πάω να ανάψω το φως!
ΚΥΡΙΑ: Όχιιιιιιιιι!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Γιατί;;;;
ΚΥΡΙΑ: Δεν θέλω να δω το πρόσωπο του δολοφόνου μου! … Μαρτσέλο; … (Πέφτει στην αγκαλιά του)
Σ’ αγαπώ πολύ …
ΚΥΡΙΟΣ: Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στον θάνατο …
ΚΥΡΙΑ: Κανένας θάνατος δεν θα μας χωρίσει εμάς, αγάπη μου …
ΚΥΡΙΟΣ: Αυτό είναι το πρόβλημα!
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Τι μαλακίες είναι αυτές που λένε όλη την ώρα! … Άντε και
πεινάω!!! (Μετακινείται και κουνάει τα φύλλα της γλάστρας)
ΚΥΡΙΑ: Ααααχχ!! Η γλάστρα!! … Μαρτσέλο, κουνήθηκαν τα φύλλα της γλάστρας μας!! (Κρύβεται στην
αγκαλιά του) Φοβάμαι, αγάπη μου! … Φοβάμαι! …
ΚΥΡΙΟΣ: (Την σφίγγει επάνω του) Μην φοβάσαι, καρδιά μου! Δεν σ’ αφήνω εγώ!
ΚΥΡΙΑ: Εσύ δεν με αφήνεις … Αλλά η ίδια η ζωή θα μας αφήσει, σε λίγο, και τους δυο μας!! …
Μαρτσέλο μου … Να ‘ξερες πόσο σ’ αγάπησα …
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Και εγώ σας αγάπησα, αλλά δεν κάνω και έτσι!!! Άντε!
Τελειώνετε!! … Γαμώτο! Τα στριμωξίδια της πουτ … !! … Πιάστηκαν τα γόνατά μου!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Και εγώ σ’ αγάπησα, γλυκιά μου … (Αγκαλιάζονται και κλαίνε)
ΚΥΡΙΑ: Έρωτά μου ανεπανάληπτε και απίθανε …
(Ακούγεται και άλλος θόρυβος από τον καναπέ)
ΚΥΡΙΑ: Μαρτσέλο! Αγόρι μου, ήρθε το τέλος μας! Κράτα μου σφιχτά το χέρι!!
ΚΥΡΙΟΣ: Σε κρατάω, λατρεία μου! …
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Μονολογώντας χαμηλόφωνα) Εμένα, όμως, δεν με κρατάει άλλο ο κώλος μου!! Θα
καταρρεύσω!! Τι κάνουνε, Θεέ μου!! Πότε θα τελειώσουν, επιτέλους, με τα ΄΄γλυκανάλατά τους΄΄;;;;;
ΚΥΡΙΟΣ: Να δούμε τι κρύβεται πίσω από τη γλάστρα, κορίτσι μου;
ΚΥΡΙΑ: Όχι! Όχι! Δεν θέλω! Μόνο στην αγκαλιά σου θέλω, αγόρι μου!
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας) Κρατιέμαι να μην σηκωθώ και τους βρίσω! Άντε! Τελειώνετε!!
ΚΥΡΙΟΣ: (Αγκαλιάζονται σφιχτά) Λατρεία μου …
ΚΥΡΙΑ: Ναι, αγόρι μου …
ΚΥΡΙΟΣ: Πάμε στο κρεβάτι μας, γλυκιά μου; Τουλάχιστον, ο θάνατος να μας βρει εκεί …
ΚΥΡΙΑ: Ναι, αγάπη μου … Πάμε …
ΚΥΡΙΟΣ: Πάμε, λοιπόν … (Πιάνονται χέρι-χέρι)
ΚΥΡΙΑ: Μαρτσέλο; … Θα με πάρεις αγκαλιά; …
ΚΥΡΙΟΣ: Αγκαλιά; …
ΚΥΡΙΑ: Να με σηκώσεις στα χέρια σου …
ΚΥΡΙΟΣ: Αγάπη μου, έχω τη μέση μου … Το ξέχασες; …
ΚΥΡΙΑ: Στον θάνατο, αγάπη μου, δεν έχουμε τίποτα … Και εμείς … Σε λίγο …
ΚΥΡΙΟΣ: Μα … Είναι και η σκάλα …
ΚΥΡΙΑ: Έλα, αγοράκι μου … Ο τελευταίος μας χορός …
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας) Ουυφφ!!
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά … Τέλος πάντων … Ας προσπαθήσω … (Πιάνει το ένα της πόδι και πάει να το σηκώσει)
ΚΥΡΙΑ: Αχ! Αχ! Βρε, αγοράκι μου! Τι κάνεις; Απ’ το ένα πόδι; Πιάσε και το άλλο!
ΚΥΡΙΟΣ: Εδώ, το ένα δεν μπορώ! … Θα σηκώσω και το δεύτερο;;;
ΚΥΡΙΑ: Έλα! Έλα!
ΚΥΡΙΟΣ: (Πάει να τη σηκώσει ξανά) Καλά! Εσύ πιάσε με σφιχτά απ’ τον λαιμό!
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ναι! Σε πιάνω!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωχ! Ωχ! Βαριά είσαι, βρε αγάπη μου!
ΚΥΡΙΑ: Ε! Τι βαριά, καλέ! Εξήντα κιλά είμαι! Και κάνω και γυμναστική!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Μονολογώντας) Αχ, Θεέ μου! Πιάστηκα! Πιάστηκα! Αυτοί … Τελειωμό δεν έχουνε!
Θα σκάσω!
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ΚΥΡΙΟΣ: Έλα πάλι … Πιάσε με!
ΚΥΡΙΑ: Ε! Σε πιάνω, βρε αγόρι μου! Εσύ πιάσε τα πόδια μου!
ΚΥΡΙΟΣ: Ε! Εύκολο το ‘χεις; (Πάει, πάλι, να τη σηκώσει)
ΚΥΡΙΑ: Αχ! Αχ! Σιγά, καλέ! Θα μου τα ξεριζώσεις τα ποδάρια! Τι τα τραβάς έτσι;
ΚΥΡΙΟΣ: Τα τραβάω μπας και έρθουν στη θέση τους!
ΚΥΡΙΑ: Ποια θέση τους, καλέ; Εσύ θα μου τα βγάλεις!
ΚΥΡΙΟΣ: Άντε, πάλι, μια προσπάθεια! (Προσπαθώντας να τη σηκώσει)
ΚΥΡΙΑ: Αχ! Αχ! Άσ’ το, βρε αγάπη μου! Άσ’ το! Αυτή η στάση δεν βολεύει και τους δυο μας!
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας πίσω από τη γλάστρα) Ε! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Με τις στάσεις
τους!!!
ΚΥΡΙΑ: Αγάπη μου … Έλα έτσι …
ΚΥΡΙΟΣ: Πώς έτσι δηλαδή;
ΚΥΡΙΑ: Να … Πιάσε με από τη μέση και σήκωσέ με … Το κεφάλι μου να πέφτει στους ατσαλένιους
ώμους σου …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Μονολογώντας πίσω από τον καναπέ) Ο κώλος μου έχει πετρώσει σαν το ατσάλι! Δεν
αντέχω άλλο!
ΚΥΡΙΟΣ: Έχεις την εντύπωση ότι αυτό θα μας είναι πιο βολικό;
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας πίσω από τη γλάστρα) Πιο βολικό θα ήταν να πηγαίνατε στην κρεβατοκάμαρά
σας και να μας αφήνατε ήσυχους! Μας γκαστρώσατε!
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ναι! Πιο βολικό!
ΚΥΡΙΟΣ: Πιο βολικό για σένα! Για ρώτα και μένα!
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας πίσω από τη γλάστρα) Ωωωω!!!
ΚΥΡΙΑ: Έλα, βρε αγάπη μου! Η τελευταία μου επιθυμία είναι αυτή!
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας πίσω από τη γλάστρα) Άντε να δούμε καμιά φορά! Τελειώνετε!
ΚΥΡΙΟΣ: Τελευταία, τελευταία … Αλλά το λουμπάγκο … Εγώ θα το πάθω! (Πάει, πάλι, να τη σηκώσει)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Μονολογώντας πίσω από τον καναπέ) Ω! Όσο γι’ αυτό, μην είσαι τόσο σίγουρος,
μπαμπά! Άλλοι προηγούνται!!
ΚΥΡΙΑ: Έλα … Έλα, αγοράκι μου, πάλι …
ΚΥΡΙΟΣ: Έρχομαι! … Που να μην ερχόμουν!
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ΚΥΡΙΑ: Αχ! Αχ! Η μέση μου, βρε αγόρι μου! Πρόσεχε! Πρόσεχε! Θα μου βγάλεις κανέναν σπόνδυλο!
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας) Ε! Αμάν πια! … Φτου να πάρει η ευχή!!! Με τίποτα δεν σηκώνεται αυτή η
γυναίκα;;;;
ΚΥΡΙΟΣ: Βρε, λατρεία μου … Δεν τ’ ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια με τα ποδαράκια μας, λέω εγώ; Τι τα
θέλεις; Να μπουρδουκλωθούμε μέσα στο σκοτάδι και να ρίξουμε το πέσιμο της αρκούδας;;; Τελικά, θα
μας σκοτώσουν ή θα σκοτωθούμε από μόνοι μας;;;!!!
ΘΑΛΕΙΑ: (Μονολογώντας) Άντε μπράβο! Άντε μπράβο! Ωραία σκέψη μπαμπά!
ΚΥΡΙΑ: Τέλος πάντων … Άντε … Πάμε … Πάμε στη φωλίτσα μας … Μ’ αγαπάς, όμως, αγόρι μου; …
Ε; … Μου το είπες … Πέσ’ το μου μια ακόμη φορά …
ΚΥΡΙΟΣ: Σ’ αγαπάω! Σ’ αγαπάω! Αφού … Στο είπα!
(Πιάνονται αλά μπρατσέτα και επιχειρούν να ανέβουν το πρώτο σκαλοπάτι.
Η Θάλεια, πίσω από τη γλάστρα, φτερνίζεται … )
ΚΥΡΙΑ: Αχ! Το άκουσες, πάλι, αυτό;
ΚΥΡΙΟΣ: Κάποιος φτερνίστηκε!
ΚΥΡΙΑ: Μαρτσέλο … Πίσω από τη γλάστρα … Είναι άνθρωπος! (Κρύβεται στην αγκαλιά του)
ΚΥΡΙΟΣ: Ο δολοφόνος μας!
ΚΥΡΙΑ: Ναι!!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Εγώ, όμως, δεν παραδίδω έτσι τα όπλα! …
ΚΥΡΙΑ: Τρελάθηκες; Τι πας να κάνεις; … Μαρτσέλο!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Όποιος είναι …!!! … Θα δει!!! … (Πάει πίσω από τη γλάστρα και πιάνει τη Θάλεια από τα
μαλλιά)
ΘΑΛΕΙΑ: Ω! … Σιγά, ρε μπαμπά! … Πονάω!
ΚΥΡΙΑ: ΄΄Σιγά, ρε μπαμπά΄΄; … ΄΄Πονάω΄΄; … Μα … Ποιος είναι;;; … Μαρτσέλο!!!
ΚΥΡΙΟΣ: (Ταραγμένος) Η κόρη μας … Η Θάλεια …
ΚΥΡΙΑ: Η Θάλεια;;;;;
(Βγαίνουν και οι δύο πίσω από τη γλάστρα.
Η κυρία ανάβει το φως.
Η Θάλεια κρατάει, μέσα στα χέρια της, το τάπερ με το φαγητό)
ΚΥΡΙΑ: Θάλεια; …
ΘΑΛΕΙΑ: Γεια σου μαμά …
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(Βγαίνει πίσω από τον καναπέ και η Αλεξάνδρα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Γεια σου μαμά … Γεια σου μπαμπά …
ΚΥΡΙΑ: Αλεξάνδρα; …
ΚΥΡΙΟΣ: Τι κάνετε εσείς οι δυο τέτοια ώρα στο σπίτι μας; Κανονικά, θα έπρεπε να βρίσκεστε στα
σπίτια σας! Για να μην πω … Στα κρεβάτια σας!
ΚΥΡΙΑ: Άσε! Άσε, Μαρτσέλο! Θα μας τα πει όλα η Θάλεια! Μπρος! Σ’ ακούμε!
ΘΑΛΕΙΑ: (Αφήνει το τάπερ πάνω στο τραπέζι του σαλονιού) Αλεξάνδρα … Πάμε … (Κατευθύνεται προς
την εξώπορτα. Η μητέρα της την πιάνει από το μπράτσο)
ΚΥΡΙΑ: Δεν έχεις να πας πουθενά! Η πράξη σου είναι … Τι να πω! Δεν έχω λόγια να την κατονομάσω!
Να κλέβεις, βραδιάτικα, το φαγητό των γονέων σου! Να κλέβεις! Έχεις πέσει πολύ χαμηλά!
ΘΑΛΕΙΑ: Εσύ έχεις πέσει πολύ χαμηλά! Γιατί, όταν σου ζήτησα, μου αρνήθηκες!
ΚΥΡΙΑ: Σου αρνήθηκα, γιατί έφυγες απ’ το σπίτι, σαν να σου είχαμε κάνει το μεγαλύτερο κακό! Τους
γονείς σου! … που σε μεγάλωσαν, σαν βασίλισσα!
ΘΑΛΕΙΑ: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος! Αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να σου εξηγήσω! Αρκετά!
Πάμε Αλεξάνδρα!
ΚΥΡΙΑ: Την Αλεξάνδρα να την αφήσεις ήσυχη! Η Αλεξάνδρα δεν είναι σαν και σένα! Δεν σου μοιάζει!
Εκείνη είναι γλυκό παιδί!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Θάλεια …
ΘΑΛΕΙΑ: Φεύγω μόνη μου … Δεν πειράζει … Καληνύχτα …
ΚΥΡΙΟΣ: Θάλεια!
ΚΥΡΙΑ: Άσ’ την! Άσ’ την να φύγει! Δεν την χρειαζόμαστε! Αρκετά! Αρκετά μάς έχει κάνει τη
σπουδαία!
ΘΑΛΕΙΑ: Δεν κάνω τη σπουδαία! … Είμαι σπουδαία!
ΚΥΡΙΑ: Αλήθεια; Άσε τους άλλους να το κρίνουν αυτό!
ΘΑΛΕΙΑ: Ποτέ δεν είπες μια καλή κουβέντα για μένα! Ποτέ! Με το σταγονόμετρο μετράς τις λέξεις που
βγαίνουν από το στόμα σου! Με το σταγονόμετρο! Νομίζεις ότι έτσι μου κάνεις καλό! Κάνεις λάθος! …
Έφυγα από το σπίτι … γιατί δεν ήσουν ικανή …
ΚΥΡΙΑ: Δεν ήμουν ικανή! … Για πες!
ΘΑΛΕΙΑ: … (Ανοίγει την εξώπορτα βιαστικά και φεύγει)
ΚΥΡΙΟΣ: Δεν έπρεπε να της φερθείς έτσι …
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ΚΥΡΙΑ: Καλά την έκανα! Να μάθει ότι η ζωή είναι σκληρή! Και όποιος θέλει τη λευτεριά του …
Αναλαμβάνει και τις ευθύνες του! … Δεν κλέβει!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Μαμά … Η Θάλεια … Δεν … Τέλος πάντων … Λυπάμαι που σας αναστατώσαμε … Να
πηγαίνω και εγώ … Προσπαθήστε να ηρεμήσετε … Καληνύχτα … (Πάει να φύγει)
ΚΥΡΙΑ: Αλεξάνδρα …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Τι είναι μαμά; …
ΚΥΡΙΑ: (Παίρνει το τάπερ πάνω από το τραπέζι του σαλονιού) Πάρε αυτό … Να το φάτε μαζί με τη
Θάλεια …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Παίρνει το τάπερ) Μαμά … Συγγνώμη για ό,τι κάναμε …
ΚΥΡΙΑ: Εσύ είσαι πιο ώριμη από την αδελφή σου … Εκείνη …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Είναι πολύ ώριμη και η Θάλεια!
ΚΥΡΙΑ: Καλά … Καλά … Είναι ώριμη …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ευχαριστούμε. Καληνύχτα.
ΚΥΡΙΑ: Αλεξάνδρα … Και κάτι ακόμα … Κοιμήσου, σήμερα, μαζί της … Μην την αφήνεις μόνη …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Εντάξει μαμά. Μην ανησυχείς. (Φεύγει)
ΚΥΡΙΑ: (Πιάνει το κεφάλι της) Έχω έναν πονοκέφαλο! Κοντεύει να σπάσει το κεφάλι μου!
ΚΥΡΙΟΣ: Παιδιά! Τι περιμένεις; Μας αναστάτωσαν! (Γελάει)
ΚΥΡΙΑ: Ναι … Παιδιά … Πολύ παιδιά …
ΚΥΡΙΟΣ: (Την αγκαλιάζει από τους ώμους) Μας έκαναν, όμως, και ένα καλό μέσα σ’ όλα!
ΚΥΡΙΑ: Τι καλό;
ΚΥΡΙΟΣ: Έγιναν αιτία να μου πεις ΄΄σ’ αγαπώ΄΄ …
ΚΥΡΙΑ: Α! Ε … Καλά τώρα … Χαζομάρες …
ΚΥΡΙΟΣ: (Την κοιτάζει, χαμογελώντας) Άντε, γλυκιά μου … Δώσ’ μου το χέρι σου … (Πιάνονται χέριχέρι και ανεβαίνουν αργά τη σκάλα)
ΚΥΡΙΑ: Τι θα κάνω με τη Θάλεια, δεν ξέρω …
ΚΥΡΙΟΣ: Τι θα κάνεις; Τίποτα! Ίδιες είστε!
ΚΥΡΙΑ: Το πιστεύεις αυτό;
ΚΥΡΙΟΣ: Εμ, τι! Από μένα περίμενες να το ακούσεις; Η Θάλεια είσαι εσύ!
ΚΥΡΙΑ: Την αγαπάω πολύ … Αλλά νομίζω πως κάπου … Τη χάνω … Με την Αλεξάνδρα δεν μου
συμβαίνει αυτό …
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ΚΥΡΙΟΣ: Ω! Δεν την χάνεις πουθενά! Σταμάτα να βασανίζεσαι!
ΚΥΡΙΑ: Εκείνη … Μ’ αγαπάει άραγε; …
ΚΥΡΙΟΣ: Ουυυυυ!!! … Πάμε … Πάμε, γλυκιά μου … Είσαι κουρασμένη … Είναι αργά …

(Σκοτάδι στη σκηνή)
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3η Σκηνή:
(Πρωί.
Χτυπάει το κουδούνι της οικίας Δεληβοριά.
Η κυρία, φορώντας μία ρόμπα, πηγαίνει ν’ ανοίξει την πόρτα.
Εμφανίζεται μπροστά της ο Μάριος)

ΜΑΡΙΟΣ: Καλημέρα σας, Κυρία Δεληβοριά!
ΚΥΡΙΑ: Ω! Καλώς τον Μάριο! Πώς από δω; Τι κάνεις, αγοράκι μου;
ΜΑΡΙΟΣ: Ήρθα να σας δώσω κάτι για την κόρη σας …
ΚΥΡΙΑ: Ποια απ’ τις δύο;
ΜΑΡΙΟΣ: Αυτή που γράφει ποίηση …
ΚΥΡΙΑ: Α … Τι Θάλεια; …
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι … Ξέρετε … Έγραψα κάτι … Και θα ήθελα να μου πει … Τη γνώμη της …
ΚΥΡΙΑ: Ευχαρίστως να της το δώσω, αγοράκι μου! … Μόλις τη δω δηλαδή!
ΜΑΡΙΟΣ: Μια στροφή είναι … Αλλά, για μένα, σημαίνει πολλά …
ΚΥΡΙΑ: Έλα! Έλα μέσα να μου το διαβάσεις! Κάτι ξέρω κι εγώ από ποίηση!
ΜΑΡΙΟΣ: Να μην σας ενοχλώ …
ΚΥΡΙΑ: Έλα, τώρα, που μ’ ενοχλείς!
(Περνάνε στο σαλόνι.
Κάθονται και οι δύο στον καναπέ)
ΚΥΡΙΑ: Λοιπόν, αγοράκι μου! Είμαι όλη αυτιά! Σ’ ακούω!
ΜΑΡΙΟΣ: (Ξεδιπλώνει ένα χαρτάκι. Ξεροβήχει λιγάκι. Απαγγέλει συνεσταλμένα …)
΄΄Στο άκουσμα του σπάνιου ονόματός σου
Αρκέστηκα να ζω με τ’ όνειρό σου
Δεν ξέρω τη μορφή σου, μα το νιώθω
Πως ζεις, τις γκρίζες νύχτες, μεσ’ τον πόθο΄΄

ΚΥΡΙΑ: Μμμμ …Δεν είναι κι άσχημο!
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ΜΑΡΙΟΣ: (Ενθουσιασμένος) Αλήθεια; Σας άρεσε;
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ηχεί πολύ ευχάριστα στ’ αυτί!
ΜΑΡΙΟΣ: Αυτό είναι … Μεγάλη χαρά για μένα! … Ωστόσο … Θα ήθελα να το δίνατε και στη …
Θάλεια …
ΚΥΡΙΑ: Θα της το δώσω, αγοράκι μου! Μην ανησυχείς! Τώρα βέβαια … Μην περιμένεις ότι είναι και η
Μαρία Πολυδούρη!
ΜΑΡΙΟΣ: (Σκεπτικός) Για μένα μπορεί και να είναι …
ΚΥΡΙΑ: Τι είπες, αγόρι μου; Δεν άκουσα …
ΜΑΡΙΟΣ: Τίποτα … (Σηκώνεται από τον καναπέ) Σας ευχαριστώ που μ’ ακούσατε, Κυρία Δεληβοριά!
Το εκτιμώ αφάνταστα!
ΚΥΡΙΑ: (Τον ξεπροβοδίζει) Να πας στο καλό, παλικάρι μου! Χαιρετίσματα και στους γονείς σου!
(Ο Μάριος φεύγει.
Μένει μόνη της)
ΚΥΡΙΑ: Βρε, μπας και είναι τσιμπημένος με τη Θάλεια; Τέτοια πρεμούρα να της δώσω το ποίημά του!
Και για δες σύμπτωση! Να γράφει κι αυτός ποίηση! Ποίηση να την κάνει ο Θεός! … Τέλος πάντων!
Αλλά … Για να είμαι ειλικρινής … Σε σχέση με τα ακαταλαβίστικα της δικιά μου, αυτό μου φάνηκε
καλύτερο! … Μωρέ, γλυκό παιδί είναι και του λόγου του! Τι να κάνω; … Αλλά και η Θάλεια … Τι
αρναούτικο κεφάλι! Αν καταλάβει ότι πάω να σκαρώσω κάτι … Ποιος την ακούει! Ποιος την ακούει,
Παναγιά μου! …
(Χτυπάει, πάλι, το κουδούνι της πόρτας)
»… Ποιος να’ ναι πάλι; (Ανοίγει την πόρτα. Εμφανίζεται η Αλεξάνδρα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Καλημέρα μαμά
ΚΥΡΙΑ: Αλεξάνδρα μου! Τι έκπληξη!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ήρθα να μιλήσουμε. Μπορώ να περάσω;
ΚΥΡΙΑ: Το ρωτάς, βρε μωρό μου! Έλα! Έλα μέσα!
(Περνάνε στο σαλόνι και κάθονται)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Βλέπει το χαρτάκι πάνω στον καναπέ) Τι είναι αυτό μαμά;
ΚΥΡΙΑ: Α! Ένα ποίημα! Το έγραψε ο γιος των Ραϊμογλου! Με τους γονείς του συναντιόμαστε, καμιά
φορά, τις Κυριακές, στην εκκλησία! Καλοί άνθρωποι οι γονείς του!
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Για σένα το έγραψε; …
ΚΥΡΙΑ: Ε, όχι βέβαια, βρε μωρό μου! Νέο παιδί θα γράφει ποιήματα για μένα! … (Φτιάχνεται) Μου
ζήτησε να το δώσω στη Θάλεια να το διαβάσει. Θέλει τη γνώμη της!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δωσ’ το σε μένα, μαμά. Θα το δώσω εγώ στη Θάλεια. Πώς είναι το όνομά του;
ΚΥΡΙΑ: Μάριος! … Και είναι και κούκλος!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ok! Μ’ αυτό τελειώσαμε. Ας περάσουμε, τώρα, και στο κυρίως θέμα …
ΚΥΡΙΑ: (Στήνεται με επιτηδευμένη προσοχή) Σ’ ακούω, μωρό μου! Σ’ ακούω!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Πρόκειται για τη Θάλεια …
ΚΥΡΙΑ: (Ταραγμένα) Τι έγινε; Έπαθε κάτι;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Από εκείνη τη μέρα που συνέβησαν …
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ναι! Και λοιπόν; Τι έγινε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Είναι απαρηγόρητη η Θάλεια, μαμά! Δεν τρώει! Δεν μιλάει! Πηγαίνει με το ζόρι στη
δουλειά της! Δεν μιλάει, καλά-καλά, ούτε και σε μένα – να φανταστείς! Έχει αδυνατίσει πολύ! Και είναι,
όλη την ώρα, μελαγχολική!
ΚΥΡΙΑ: Ούτε το φαγητό που σας δίνω δεν τρώει; Αυτή … Εκστρατεία ολόκληρη οργάνωσε γι’ αυτό το
φαγητό!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: (Περίλυπη) Όχι.
ΚΥΡΙΑ: Τα βράδια, τι κάνει;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Κάθεται κλεισμένη στο δωμάτιό της και γράφει …
ΚΥΡΙΑ: Τι γράφει;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ποίηση!
ΚΥΡΙΑ: Ποίηση; … Άλλο πάλι και τούτο!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Το ένα ποίημα μετά το άλλο! Και μια φορά που πήγα να διαβάσω κάτι, μου το άρπαξε
απ’ το χέρι και μου ‘βαλε κάτι φωνές! Ποιος; Η Θάλεια! Που ό,τι έγραφε, πρώτα σε μένα το ‘δινε να το
διαβάσω, μαμά!
ΚΥΡΙΑ: (Προβληματισμένα) Βρε … Λες να την πείραξε τόσο πολύ που την μάλωσα; … Εδώ που τα
λέμε … Έχει κι αυτή τις ευαισθησίες της … Πώς να το κάνουμε! … Ποιήτρια είναι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Προσπάθησα να το κουβεντιάσω αυτό το θέμα μαζί της, αλλά έκοψε αμέσως τη
συζήτηση. Μου είπε, ορθά-κοφτά: (Με στόμφο) ΄΄Εγώ, με την Τζούλιαν Μουρ, διαφέρουμε όσο η Δύση με
την Ανατολή! Έπαψα ν’ ασχολούμαι, πλέον, με τις παραξενιές της!΄΄
ΚΥΡΙΑ: Α, το παλιοκόριτσο! Αυτό βρήκε να πει!
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ναι. Και συμπλήρωσε: (Με στόμφο) ΄΄Το χάσμα με την Τζούλιαν Μουρ δεν γεφυρώνεται,
ούτε και αν την μικρύνουμε κατά δέκα χρόνια!΄΄
ΚΥΡΙΑ: Α! Ώστε έτσι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα, βρε μαμά!
ΚΥΡΙΑ: Μωρέ, εγώ ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα! Έννοια σου!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ποιο είναι; …
ΚΥΡΙΑ: Που δεν της έδωσα καμιά στον κώλο, όταν ήταν μικρή! Και έκανα, πάντα, όλα τα χατίρια της!
… Η κακομαθημένη!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Έλα, βρε μαμά! Αφού ξέρεις τη Θάλεια!
ΚΥΡΙΑ: Την ξέρω, δεν θα πει τίποτα! Μόνο χάδια, φιλιά και εξυπηρετήσεις! Και μην κάνεις το λάθος
και δεν της κάνεις αυτό που θέλει! … Μαύρο φίδι που σε ‘φαγε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ε! Καλά! Καλά! Θάλεια είναι αυτή! Να την αλλάξουμε; … Εγώ, όμως, μαμά ανησυχώ
… Γι’ αυτό ήρθα να σου το πω …
ΚΥΡΙΑ: Βρε … Μπας και είναι ερωτευμένη; …
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ερωτευμένη; …
ΚΥΡΙΑ: Καλά! Καλά, μωρό μου! Μην ανησυχείς εσύ! Θα της τηλεφωνήσω εγώ! Και αν χρειαστεί, θα
περάσω και από το σπίτι της! … Η Αυτού Εξοχότης!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Εντάξει μαμά. Να φεύγω, τότε, και εγώ … Έχω και δουλειές …
(Σηκώνονται από τον καναπέ)
ΚΥΡΙΑ: Στο καλό! Στο καλό, μωρό μου! Να προσέχεις! Θα τα ξαναπούμε!
(Φεύγει.
Η κυρία σηκώνει το ακουστικό του τηλεφώνου …)

» … (Μονολογώντας) Τώρα θα δεις! …
(Βγάζει από τη ρόμπα της την καρτούλα του Μάριου. Σχηματίζει τον αριθμό)
» … Μάριε; Εγώ είμαι, πάλι, παλικάρι μου! Η Κυρία Δεληβοριά! Αχ, αγοράκι μου! Τι καλά; Τι καλά;
Απ’ την ώρα που έφυγες … Χέρια, πόδια … Όλα πονάνε! Γεράματα, αγόρι μου! Γεράματα! Γι’ αυτό σε
πήρα! Ναι! Ναι! Να κλείναμε κανένα ραντεβού; … Σήμερα τ’ απόγευμα; Στο σπίτι; … Ασφαλώς και
μπορώ! Ναι, αγοράκι μου! Ναι! Ναι! Θα τα πούμε! Σ’ ευχαριστώ! Σ’ ευχαριστώ! (Κατεβάζει τ’
ακουστικό) Ποίηση αυτός! Ποίηση αυτή! … Και η δική μου η πίεση στα ύψη! … Αλλά, ας κάνουμε μια
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προσπάθεια! Ποτέ δεν ξέρεις! … Κάτσε να πάρω, τώρα, και τη βαρυπενθούσα! … Πω, πω, πω … Πω,
πω, πω … Ποιος την ακούει τώρα! (Τηλεφωνάει …)
» … Ναι; Ναι; Θάλεια εσύ; … Η μαμά είμαι, ομορφιά μου! … Ποια μαμά; … Πόσες μαμάδες έχεις, βρε
μωρό μου; … Πολλές; … Όσες σ’ αγαπάνε; …Ε! Κι εγώ σ’ αγαπάω! Μέσα σ’ αυτές είμαι κι εγώ τότε!
… Δεν είμαι; … Δεν σ’ αγαπάω; … Δεν σ’ ένιωσα ποτέ; … Ήμουν, πάντα, άδικη μαζί σου; … Δεν σ’
αποδέχτηκα ποτέ γι’ αυτό που είσαι; … Ήμουν, ανέκαθεν, προκατειλημμένη με την ποίησή σου; …
Έλεγα, πάντα, ότι μου φαίνεται ακαταλαβίστικη; … Όχι! Όχι! Μ’ αρέσει πολύ η ποίησή σου, μωρό μου!
Αλήθεια λέω; … Φυσικά και λέω αλήθεια! … Το πιστεύω αυτό που λέω; … Μα, και βέβαια, το πιστεύω,
βρε μωρό μου! … Τι κατάλαβα απ’ το τελευταίο σου ποίημα; … Ε … Ε … Πολλά! Πολλά, μωρό μου! …
Τι ΄΄πολλά΄΄; … Σκίρτησε η καρδιά μου, βρε μωράκι μου! Συγκινήθηκα πολύ! … Ποιος στίχος με
συγκίνησε περισσότερο; … Ε … Ε … Ο τρίτος! Ο τρίτος! … Απ’ την αρχή ή απ’ το τέλος; … Ε … Ε …
Απ’ το τέλος! Απ’ το τέλος, βέβαια! … Ο τρίτος απ’ την αρχή ήταν πιο δυνατός; … Αχ, βρε μωρό μου!
Όλο το ποίημά σου ήταν δυνατό! Πολύ δυνατό! … Φυσικά και σου λέω αυτό που πιστεύω! … Ναι! Ναι,
μωρό μου! Ναι! Σ’ αγαπώ! Ναι! Σ’ αγαπώ πολύ! … Και, βέβαια, θα σου στείλω φιλάκια! … Μάκια,
μάκια, μάκια, μάκια!!! … Ναι, μωράκι μου! Και, βέβαια, μου λείπεις πολύ! … Ναι! Ναι! Και στον
Μαρτσέλο, βέβαια! … Ασφαλώς πιο πολύ και από την Αλεξάνδρα, βρε μωρό μου! … Ναι! Ναι! Πάλι!
Πάλι! Πολλά φιλάκια θα σου στείλω! … Μάκια, μάκια, μάκια, μάκια!!! … Είναι καλά το μωρούλη μου
τώρα; … Κάπως καλύτερα; … Μπράβο, μωράκι μου! Μπράβο! … Θέλεις να με συγχωρέσεις, αλλά δεν
μπορείς ακόμα; … Κάνε μια προσπάθεια, βρε μωρό μου! … Προσπαθείς, αλλά δυσκολεύεσαι; … Αχ,
βρε μωρό μου, δεν έρχεσαι τ’ απόγευμα, που η μανούλα θέλει τόσο να σε δει;;; … Θα προσπαθήσεις; …
Άντε! Άντε, μωρό μου! Μπράβο! Κάνε μια μικρή χάρη στη μανούλα! … Ναι! Ναι, μωράκι μου! …
Βέβαια! Βέβαια! Μην ανησυχείς! Σαν χάρη θα το εκλάβω, μωρό μου, όχι σαν συγχώρεση! Σαν χάρη! …
Ναι, μωρούλη μου, εσύ! Ναι! Φιλάκια πολλά! Ναι! Σ’ αγαπώ πολύ! Πολύ! Πολύ! Πολύ! Πολύ! Πολύ! …
Μάκια, μάκια, μάκια, μάκια …. (Κατεβάζει τ’ ακουστικό)
» … Πω! Πω! Πω! Πω! Τι δύσκολο κορίτσι, Θεέ μου! Μ’ έσκασε! Αλλά … Μάλλον τα κατάφερα! Θα
έρθει! Άντε! Άντε να δούμε! Και ο Θεός … Βοηθός μας!!!
……………………………………………………………………………………………………………….
(Απόγευμα στην οικία Δεληβοριά.
Η κυρία, μαζί με τον Μάριο, κάθονται στον καναπέ του σαλονιού.
Ο κύριος στέκεται όρθιος και δυσανασχετεί …)
ΚΥΡΙΟΣ: Χειροπράκτης, λοιπόν, είπαμε … Κύριε Μάριε!
ΜΑΡΙΟΣ: Μάλιστα, Κύριε Δεληβοριά! Χειροπράκτης!
ΚΥΡΙΟΣ: Και από δουλειές; … Καλά; Καλά;
ΜΑΡΙΟΣ: Όλο και κάτι! Δόξα τω Θεώ!
ΚΥΡΙΟΣ: Και τώρα εδώ; … Με την ΄΄Κυρία΄΄; … (Δείχνει με νόημα τη σύζυγό του)
ΜΑΡΙΟΣ: Α! Ναι! … Η Κυρία Δεληβοριά είναι πιασμένη! Τα νεύρα της είναι … Πολύ τσιτωμένα! …
θα προσπαθήσω να τα χαλαρώσω!
ΚΥΡΙΟΣ: Τα νεύρα της;
ΚΥΡΙΑ: Ε, τι άλλο, χριστιανέ μου! … Έλα, Μάριε! Έλα, αγοράκι μου!
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ΚΥΡΙΟΣ: Μάλιστα! Για να δούμε λοιπόν! Να μαθαίνω … Για να την χαλαρώνω και εγώ! Όποτε
τσιτώνονται … τα νεύρα της!
ΜΑΡΙΟΣ: Βεβαίως! Βεβαίως! Θα σας κάνω τώρα μια μικρή επίδειξη!
ΚΥΡΙΟΣ: Άντε να δούμε!
ΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Δεληβοριά, ξαπλώστε!
ΚΥΡΙΑ: Ανάσκελα ή μπρούμυτα, αγοράκι μου;
ΚΥΡΙΟΣ: Ε! Ε! Ε! … Μια στιγμή! Δεν κατάλαβα! Γιατί πρέπει να ξαπλώσει; Εγχείρηση θα της
κάνουμε;
ΜΑΡΙΟΣ: (Γελώντας) Ε, πώς θα χαλαρώσουμε τα νεύρα της!
ΚΥΡΙΟΣ: Σωστά! … Τα τσιτωμένα!
ΚΥΡΙΑ: Εσύ, τώρα, τι θέλεις και επεμβαίνεις; Μου λες; Δουλειά σου είναι;
ΜΑΡΙΟΣ: Ξαπλώστε μπρούμυτα, σας παρακαλώ
(Η κυρία ξαπλώνει.
Ο Μάριος τις τρίβει τους ώμους)
» … Πάρ’ τε βαθιές αναπνοές … Ναι … Ναι … Έτσι … Έτσι … Ωραία … Ωραία … Πολύ ωραία …
ΚΥΡΙΟΣ: Ε! Αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ! Άσε, Μάριε! Άσε, παιδί μου! Θα την τρίψω εγώ!
ΚΥΡΙΑ: Καλέ, θα φύγεις, επιτέλους, να μας αφήσεις να κάνουμε τη δουλειά μας;;; Τι στέκεσαι, σαν τον
χάρο, πάνω απ’ το κεφάλι μας;;;; … Συνέχισε, Μάριέ μού! Μην τον ακούς!
ΜΑΡΙΟΣ: Να τρίψουμε τώρα λίγο και τις γάμπες!
ΚΥΡΙΑ: Αχ, ναι, αγοράκι μου! Ν’ ανακουφιστώ λίγο και εκεί!
ΚΥΡΙΟΣ: Τι;;;;;
ΜΑΡΙΟΣ: Σηκώστε, σας παρακαλώ, λιγάκι τη ρόμπα σας, Κυρία Δεληβοριά.
ΚΥΡΙΑ: Αμέσως, αγοράκι μου! (Πάει να σηκώσει τη ρόμπα της)
ΚΥΡΙΟΣ: Ε! Ε! Σταματήστε!
ΚΥΡΙΑ: Τι φωνάζεις, καλέ, μέσα στ’ αυτιά μας;;; Δεν πας να κάνεις καμιά βόλτα, μέχρι να
τελειώσουμε;;;;!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Άμα σας αφήσω και να … Τελειώσετε! … Τότε θα είναι πολύ αργά! … Δεν σφάξαμε!
(Χτυπάει το κουδούνι της πόρτας)
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» … Αφήστε! Αφήστε! Θ’ ανοίξω εγώ! … Εσείς … Μην ενοχλείστε!
(Στο σαλόνι μπαίνει η Θάλεια.
Βλέπει τον Μάριο να τρίβει τις γάμπες της μητέρας της.
Μένει μετέωρη από το θέαμα …)
ΚΥΡΙΑ: … Αχ! Αχ! Αγοράκι μου! Θαυματουργά χέρια έχεις! Να ‘σαι καλά! … Τι τσίτωμα ήταν κι αυτό
που είχα στα νεύρα μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Πάρ’ τε βαθιές αναπνοές … Έτσι … Έτσι … Ωραία … Πολύ ωραία …
(Η Θάλεια, με τον πατέρα της, κοιτάζουν έκπληκτοι)
ΘΑΛΕΙΑ: Ρε, Μαρτσέλο … Τι γίνεται εδώ πέρα; …
ΚΥΡΙΟΣ: Ξέρω και εγώ, κοριτσάκι μου … Ό,τι βλέπεις εσύ … Βλέπω και εγώ …
ΘΑΛΕΙΑ: Ποιος είναι αυτός που τρίβει έτσι την Τζούλιαν Μουρ; … Σαν τον Κόλιν Φέρθ μού μοιάζει …
Κι αυτή … Γιατί βαριαναστενάζει έτσι, ρε μπαμπά; …
ΚΥΡΙΟΣ: Χαλαρώνουνε τα νεύρα της … Τα τσιτωμένα …
ΘΑΛΕΙΑ: Εσύ δεν μπορούσες να την τρίψεις;
ΚΥΡΙΟΣ: Αυτό της είπα κι εγώ!
ΘΑΛΕΙΑ: Κοίτα … Κοίτα … Τρελάθηκε να βαριαναστενάζει … Ρε, μπαμπά! Πώς το επιτρέπεις αυτό να
συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας; Νομίζω πως πρέπει να επέμβεις άμεσα! Τώρα!
ΚΥΡΙΟΣ: Να επέμβω, κοριτσάκι μου! Να επέμβω! Τώρα!
ΘΑΛΕΙΑ: Κι εγώ θα επέμβω, μπαμπά! … Και … Θα του σπάσω και τα μούτρα! … Ποιος είναι αυτός ο
΄΄κύριος΄΄, δηλαδή, που πιάνει τα πόδια της μαμάς μου;;;; Ε;;;;;
ΚΥΡΙΟΣ: Σωστά, κοριτσάκι μου! Ποιος είναι αυτός ο ΄΄κύριος΄΄, δηλαδή, που πιάνει τα πόδια της
γυναίκας μου;;;; Ε;;;;
ΘΑΛΕΙΑ: Πάμε, Μαρτσέλο!
ΚΥΡΙΟΣ: Πάμε, Θάλεια!
(Η Θάλεια και ο κύριος πλησιάζουν τον Μάριο και την κυρία, οι οποίοι – ανενόχλητα – συνεχίζουν το
μασάζ … )
ΚΥΡΙΑ: … Πω! Πω, αγοράκι μου! … Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το τρίψιμο! … Ανακουφίστηκα …
Άλλο πράμα! …
ΜΑΡΙΟΣ: Χαλαρώστε … Χαλαρώστε … Πάρ’ τε βαθιές αναπνοές …
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ΘΑΛΕΙΑ: (Τον χτυπάει στην πλάτη) Συγγνώμη, Κύριε! … Μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είστε;
ΚΥΡΙΑ: Αχ! Η Θάλεια μου! … Ήρθες, κοριτσάκι μου; … Μάκια! Μάκια, τη μπουμπού μου! …
Συνέχισε εσύ, Μάριέ μου! Συνέχισε, αγοράκι μου! … (Προς τη Θάλεια) Τζουτζούκα μου, εσύ!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Η Θάλεια; … Η κόρη σας; …
ΚΥΡΙΑ: Το κοριτσάκι μου! Η μπουμπού μου! … Κάτσε λιγάκι, πουλάκι μου! Τελειώνουμε! … Συνέχισε
εσύ, Μάριέ μου! Συνέχισε, αγοράκι μου!
ΘΑΛΕΙΑ: (Θυμωμένα) Γεια σου, Τζούλιαν Μουρ …
ΚΥΡΙΑ: Μωράκι μου! Μωράκι μου! … Μάκια! Μάκια! Μάκια! … Συνέχισε εσύ, Μάριέ μου! Συνέχισε,
αγοράκι μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Α! Τζούλιαν Μουρ! Ωραίο παρατσούκλι! Θα λέω και εγώ, από δω και πέρα, τη μητέρα μου,
Μισέλ Φάιφερ! (Γέλια)
ΘΑΛΕΙΑ: (Θυμωμένα) Αν της μοιάζει … Γιατί όχι! … Η δική μου η μαμά! … Της αδελφής μου,
δηλαδή, και η δικιά μου! … Στα νιάτα της! …
ΚΥΡΙΑ: Με την ηλικία μου βαλθήκατε όλοι! ΄΄Ήντα΄΄ και κάτι είμαι! Αμάν πια! Μια ώριμη γυναίκα
δηλαδή! Άλλες παντρεύονται στην ηλικία μου! … Συνέχισε εσύ, Μάριε μου! Συνέχισε! Μη σταματάς,
αγοράκι μου!
ΘΑΛΕΙΑ: (Θυμωμένα) Στα νιάτα της, λέω! … Ήταν φτυστή η Τζούλιαν Μουρ! … (Άγρια) Και αυτό! …
Είναι τιμή μας και καμάρι μας!
ΚΥΡΙΑ: (Ψιθυριστά) Σιγά, βρε μωρό μου … Σιγά … Μη μας δαγκώσεις κιόλας … Γλύκανε λίγο …
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι … Οπωσδήποτε … Δεν αμφιβάλλω …
ΚΥΡΙΑ: Ομορφιά μου! Ομορφιά μου! Να σας συστήσω! Ο Μάριος από δω, κοριτσάκι μου! Είναι
χειροπράκτης! Κάνει καλά τη μανούλα σου! … Συνέχισε εσύ, αγοράκι μου! Συνέχισε! Μη σταματάς!
ΘΑΛΕΙΑ: (Θυμωμένα) Χαίρω πολύ …
ΜΑΡΙΟΣ: Κι εγώ! Κι εγώ!
ΚΥΡΙΑ: Κουκλίτσα μου, ο Μάριος ασχολείται και με την Ποίηση! Έγραψε κι ένα ποίημα για να το δεις!
ΜΑΡΙΟΣ: Ε … Ναι … Δεν είναι κάτι σπουδαίο …
ΚΥΡΙΑ: Συνέχισε, εσύ αγοράκι μου! Συνέχισε! Μη σταματάς!
ΘΑΛΕΙΑ: (Βαριεστημένα) Δεν έχω διάθεσή τώρα … Χαλάστηκα …
ΚΥΡΙΑ: Θάλεια!! (Μονολογώντας) Τι αγριοκόριτσο, Θεέ μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Ε! Δεν πειράζει, Κυρία Τζούλιαν Μουρ! … Ω, συγγνώμη! Κυρία Δεληβοριά, ήθελα να πω!
… Άλλη φορά … Αν έχει χρόνο … και διάθεση, δηλαδή … η κόρη σας … Η Θάλεια …
ΚΥΡΙΑ: Αχ, αγοράκι μου! … (Μονολογώντας) Τι απότομο κορίτσι, Θεέ μου! … Συνέχισε εσύ, Μάριέ
μου! Συνέχισε, αγοράκι μου!
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ΘΑΛΕΙΑ: (Την χτυπάει στον ώμο) Μαμά! Θα κρατήσει πολύ ΄΄αυτό΄΄ ακόμα; Θέλω να μιλήσουμε!
ΚΥΡΙΑ: Τώρα! Τώρα, καρδούλα μου! Να … Κι ο Μάριος θέλει να σε … Συνέχισε εσύ, αγοράκι μου!
Συνέχισε! Μη σταματάς!
ΘΑΛΕΙΑ: Τζούλιαν Μουρ! Βιάζομαι!
ΜΑΡΙΟΣ: (Καλοκάγαθα) Ουφ! Αργήσαμε λιγάκι, αλλά τελειώσαμε! (Γελώντας) Κυρία Δεληβοριά, είστε
πανέτοιμη!
ΚΥΡΙΑ: (Σηκώνεται απ’ τον καναπέ) Αχ, αγοράκι μου! Τέτοιο μασάζ είχα χρόνια να κάνω! Γεια στα
χέρια σου!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ναι! Ναι! Είχες χρόνια! Και, κάθε βράδυ, που με βάζεις να σε τρίβω; Έτσι γρήγορα ξεχνάς;
ΚΥΡΙΑ: Τι τρίβεις, καλέ! Τι τρίβεις! Μήπως ξέρεις και να τρίβεις; Είναι δυνατόν εσύ να έχεις τα χέρια
του … (Χαμογελώντας στον Μάριο) Μάριου; …
ΜΑΡΙΟΣ: Ω! Σας ευχαριστώ, Κυρία Δεληβοριά! Χαρά μου! … Εξάλλου … Έτσι γνώρισα και την κόρη
σας … Τη Θάλεια …
ΘΑΛΕΙΑ: Ε, εντάξει … Δεν έγινε και τίποτα …
ΚΥΡΙΑ: Θάλεια!! (Μονολογώντας) Τι μονοκόμματο κορίτσι, Θεέ μου! Αποκλείεται αυτό το κορίτσι να
είναι κόρη μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Να πηγαίνω και εγώ … Να μην σας καθυστερώ άλλο …
ΚΥΡΙΑ: Ω! Δεν μας καθυστερείς καθόλου, αγοράκι μου! … Θάλεια! Κοίτα, ομορφιά μου, αυτό είναι το
ποίημα του Μάριου! (Ξεδιπλώνει το χαρτάκι. Αρχίζει ν’ απαγγέλει με στόμφο …)
΄΄Στο άκουσμα του σπάνιου ονόματός σου
Αρκέστηκα να ζω με τ’ όνειρό σου
Δεν ξέρω τη μορφή σου, μα το νιώθω
Πως ζεις, τις γκρίζες νύχτες, μεσ’ τον πόθο΄΄
ΜΑΡΙΟΣ: (Συνεσταλμένα) Ε … Εντάξει … Ένα ποιηματάκι είναι …
ΚΥΡΙΑ: Είναι πολύ ωραίο! Μπράβο, Μάριε! Ε, Θάλεια;
ΘΑΛΕΙΑ: (Θυμωμένα) Καλό είναι!
ΚΥΡΙΑ: Θάλεια! Δώσε κι εσύ ένα ποίημά σου στον Μάριο, ομορφιά μου! Τώρα εσείς είστε … Ποιητές!
Πρέπει ν’ ανταλλάσσετε απόψεις! Ε, καρδούλα μου;
ΘΑΛΕΙΑ: (Θυμωμένα και με άγριο ύφος απαγγέλει, απέξω, ένα ποίημά της …)
΄΄Σαν πέρασαν τα κρίνα, οι βοριάδες!
Σαρώσανε τους κάτω μαχαλάδες!
Μα, πάνω κατοικούνε οι διαβόλοι!
Κι ας λεν πως χάμω ζούνε οι τριβόλοι!΄΄
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ΚΥΡΙΑ: Τι μακάβριο, Θεέ μου! Αμάν, βρε κοριτσάκι μου! Μας ανατρίχιασες, βρε μωρό μου!
(Μονολογώντας) Αχ! Αυτό το κορίτσι, αποκλείεται να βγήκε από μένα! … Λίγο ερωτισμό, βρε πουλάκι
μου! … Κοπέλα είσαι! …
ΜΑΡΙΟΣ: Εμένα μου άρεσε πολύ! Είναι πολύ βαθύ ποίημα!
ΚΥΡΙΑ: Αλήθεια; … Για να το λες εσύ, Μάριέ μου!
ΘΑΛΕΙΑ: (Στον ίδιο άγριο τόνο) Είναι το τελευταίο μου, από μια ποιητική συλλογή, με τον τίτλο: ΄΄Τα
επικήδεια΄΄!
ΚΥΡΙΑ: Ε, βέβαια! Αντί να μιλάμε για γάμο σ’ αυτό το σπίτι, μιλάμε για κηδείες!
ΜΑΡΙΟΣ: Και ο τίτλος … Μπράβο! … Πολύ εύστοχος! … ΄΄Τα επικήδεια΄΄ ...
ΚΥΡΙΑ: Για να το λες εσύ, Μάριέ μου … Έτσι θα είναι!
ΘΑΛΕΙΑ: (Συνεχίζει ν’ απαγγέλει)
΄΄Στην ερημιά θερίζει το χαλάζι!
Τον πηγαιμό σαρώνει το μαράζι!
Αντιλαλεί το πένθος και στενάζει!
Το φονικό, καρδιά σου να σπαράζει!΄΄
ΚΥΡΙΑ: Φτάνει! Φτάνει, κοριτσάκι μου! … Αχ! (Τραβάει τα μαλλιά της)
ΜΑΡΙΟΣ: (Ενθουσιασμένος) Ωραίο! Πολύ ωραίο! Αυτό, τι τίτλο έχει;
ΚΥΡΙΑ: ΄΄Οι φονευμένοι όλης της γης΄΄! … (Μονολογώντας) Χριστέ μου! Τι ήθελα και της είπα να
μιλήσει για Ποίηση! Αυτή θα το κάνει το παιδί να σκιαχτεί και να μην ξαναπατήσει ποτέ το πόδι του στο
σπίτι μας! … (Κοιτάζοντας τον Μάριο) Αχ, αγοράκι μου! Και κάνει και τόσο ωραίο μασάζ! … Μάριέ
μου! Μάριέ μου!
ΘΑΛΕΙΑ: Αυτό είναι απ’ την προτελευταία ποιητική μου συλλογή, με τον τίτλο …
ΚΥΡΙΑ: ΄΄Τα επιθανάτια΄΄!
ΘΑΛΕΙΑ: Όχι! … ΄΄Τα μαλλιοτράγουδα΄΄!
ΚΥΡΙΑ: Πάλι καλά! Περίμενα χειρότερο τίτλο να ‘χει!
ΜΑΡΙΟΣ: ΄΄Τα μαλλιοτράγουδα΄΄; … Πολύ πρωτότυπος τίτλος! Μπράβο!
ΚΥΡΙΑ: Ναι, αγοράκι μου! Είναι επειδή, όταν τ’ απαγγέλλεις αυτά τα ποιήματα, Μάριέ μου, τραβάς και
τα μαλλιά σου, ταυτόχρονα!
ΜΑΡΙΟΣ: Παραστατικότατο! Μπράβο! Δεν το είχα σκεφτεί!
ΚΥΡΙΑ: Τι να σου πω!
ΘΑΛΕΙΑ: Προβληματιζόμουνα, αν θα έπρεπε να τα ονομάσω ΄΄Τα μαλλιοτράγουδα΄΄ ή ΄΄Τα
μαγιοτράγουδα΄΄!
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Και, τελικά, κατέληξε, Μάριέ μου, στο πρώτο!
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ΜΑΡΙΟΣ: Υπέροχα!
ΘΑΛΕΙΑ: Κατέληξα στο πρώτο, γιατί εδώ, το ΄΄μαλλί΄΄ παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο!
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ναι! Βέβαια! Γιατί, Μάριέ μου … Όταν το μαλλί είναι κατσαρό, φουντώνουν και τα
αισθήματα! Ενώ όταν οι τρίχες …
ΚΥΡΙΟΣ: Μα! Καλά! Τόση ώρα για Ποίηση θα μιλάμε! Κουράστηκα να στέκομαι όρθιος! Τουλάχιστον,
ας καθίσουμε!
ΚΥΡΙΑ: Εσένα, χριστιανέ μου, οι τρίχες να σ’ ακούνε … Κι αμέσως να ισιώνουν! … Αν δεν ανοίξεις το
στόμα σου! … Μια ζωή, αφιλότεχνος ήσουνα!
ΜΑΡΙΟΣ: Εγώ, πάντως, πέρασα θαυμάσια! Σας ευχαριστώ πολύ!
ΚΥΡΙΑ: (Μονολογώντας) Αυτό το παιδί ή μας δουλεύει ή τα ‘χει χαμένα! Δεν εξηγείται διαφορετικά!
ΜΑΡΙΟΣ: Σαν οικογένειά μου, σας αισθάνομαι πλέον!
ΚΥΡΙΑ: Κι εμείς, Μάριέ μου! Κι εμείς, αγοράκι μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Δεληβοριά! Όποτε με ξαναχρειαστείτε!
ΚΥΡΙΑ: Αχ, παλικάρι μου! Να ‘σαι καλά! Τι σου οφείλουμε;
ΜΑΡΙΟΣ: Ω! Τίποτα! Τίποτα! Σας παρακαλώ! Μου χαρίσατε μια τόσο ωραία μέρα!
ΚΥΡΙΑ: (Μονολογώντας) Αυτό το παιδί, λιγάκι ΄΄αρπαγμένο΄΄ μού φαίνεται!
ΜΑΡΙΟΣ: (Αμήχανα) Θάλεια … Χάρηκα πολύ … Να τα ξαναπούμε …
ΘΑΛΕΙΑ: (Βαριεστημένα) Ok …
ΚΥΡΙΑ: (Ψιθυριστά) Γλύκανε λίγο, βρε κοριτσάκι μου … Σπάσε και ένα χαμόγελο … Τι κορίτσι, Θεέ
μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Καλό σας απόγευμα!
ΚΥΡΙΟΣ: Στο καλό! Στο καλό, παιδί μου! (Μονολογώντας) Άντε, επιτέλους! Να μας αδειάζεις τη γωνιά!
ΚΥΡΙΑ: Έλα, Μάριέ μου! Έλα να σε ξεπροβοδίσω, αγοράκι μου! …
(Μένουν μόνοι, η Θάλεια με τον πατέρα της)
ΘΑΛΕΙΑ: Μμμμ … Ίδιος ο Κόλιν Φέρθ είναι αυτός ο Μάριος … Θα το πω και στη Μάτα Χάρι …
ΚΥΡΙΟΣ: Εμένα, πάντως, το μούτρο του δεν μ’ άρεσε καθόλου! Δεν ντρέπεται να τρίβει πενηντάρες
γυναίκες! Ζιγκολό είναι;
ΘΑΛΕΙΑ: Και μένα, μου την έσπασε, μπαμπά! … Ωστόσο … Μμμμ … Μοιάζει πολύ με τον Κόλιν
Φέρθ … Θα το πω και στη Μάτα Χάρι …
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ΚΥΡΙΟΣ: Τέλος πάντων! Πάει κι αυτό! Έφυγε! … Να βάλω, τώρα, στο κοριτσάκι μου να φάει κάτι;
ΘΑΛΕΙΑ: Μαρτσέλο … Μια που το ‘πες … Ξέρεις τι τραβάει η ψυχή μου; …
ΚΥΡΙΟΣ: Τι τραβάει η ψυχούλα σου, κοριτσάκι μου;
ΘΑΛΕΙΑ: Πίτσα Μεξικάνα!
ΚΥΡΙΟΣ: Ω! Πίτσα Μεξικάνα! Ωραία ιδέα! Παίρνω, λοιπόν, τα κλειδιά! Αφήνουμε εδώ τη μάνα σου,
την ιδιότροπη! Και … Φύγαμε!
ΘΑΛΕΙΑ: Σ’ επιθύμησα, μπαμπά …
ΚΥΡΙΟΣ: Και εγώ σ’ επιθύμησα, κοριτσάκι μου … Και εγώ … (Την αγκαλιάζει και τη φιλάει)

(Αποχωρούν από τη σκηνή)
(Χαμηλός φωτισμός)
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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ
1η Σκηνή:
(Απόγευμα στην οικία Δεληβοριά.
Παραμονή Χριστουγέννων.
Η κυρία στρώνει το γιορτινό τραπέζι … Ο κύριος τη βοηθάει …)

ΚΥΡΙΑ: Πού τα βάζεις τα ποτήρια, χριστιανέ μου! Δεξιά του πιάτου μπαίνουν! Όχι εκεί που τα βάζεις!
ΚΥΡΙΟΣ: Δεν φτάνει που έγινα και ορντινάντσα!
ΚΥΡΙΑ: Σιγά την ορντινάντσα! Σε κουράσαμε και σένα! Θέλω να είναι τέλειο το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι μας! Δεν το καταλαβαίνεις; Τους Ραϊμογλου θα δεχτούμε, όχι τους γύφτους της γειτονιάς!
ΚΥΡΙΟΣ: Χίλιες φορές καλύτερα να δεχόμασταν του γύφτους της γειτονιάς!
ΚΥΡΙΑ: Ω! Είσαι ανυπόφορος, χρυσέ μου! Από την αρχή, αρνητικός είσαι με όλους και με όλα!
Αντικοινωνικός, μέχρι εκεί που δεν πάει! Αντι …
ΚΥΡΙΟΣ:

΄΄Αντιλαλούνε τα βουνά,
σαν κλαίω εγώ τα δειλινά
περνούν οι ώρες θλιβερές
σ’ ένα παλιό ρολόι
κι εγώ τους αναστεναγμούς
τους παίζω κομπολόι΄΄

ΚΥΡΙΑ: Κοίτα να μην λες τέτοιες βλακείες μπροστά στους ανθρώπους! Και γίνουμε ρεζίλι των σκυλιών!
Έχουν κουλτούρα! Δεν είναι τυχαίοι!
ΚΥΡΙΟΣ: Ο Τσιτσάνης θα μας ρεζιλέψει; Ω! Μη φοβάσαι! … Υπάρχουν τόσα άλλα, αγαπητή μου!
ΚΥΡΙΑ: Τέλος πάντων! Δεν μπορώ τις γκρίνιες σου! … Βάλε τα ποτήρια! Να τελειώνουμε!
ΚΥΡΙΟΣ: Τα κορίτσια μας θα ‘ρθούν;
ΚΥΡΙΑ: Ε! Πώς! Δεν θα ρθούν! Γι’ αυτές ετοιμάσαμε το γιορτινό τραπέζι!
ΚΥΡΙΟΣ: Σωστά … Είναι και το προξενιό στη μέση …
ΚΥΡΙΑ: Σταμάτα να το λες έτσι! Μου σπας τα νεύρα! Δεν ζούμε στην εποχή του ’50!
ΚΥΡΙΟΣ: Ω! Ναι! Ναι! Βεβαίως! … Το ξέχασα! Εκμοντερνιστήκαμε!
ΚΥΡΙΑ: Ο Μάριος … Δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη Θάλεια μας … Γιατί να μην το
τονώσουμε και εμείς!
ΚΥΡΙΟΣ: Ασφαλώς! Ούτε συζήτηση! Μια τονωτική ένεση είναι ό,τι πρέπει! Για τη … Θάλεια μας!
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ΚΥΡΙΑ: Ω! Τι ανυπόφορος που είσαι, Θεέ μου! Δεν σε αντέχω πια! (Χτυπάει το τηλέφωνο. Η κυρία
πηγαίνει να το σηκώσει)
» … Ναι; Εμπρός; Ω! Έλα, χρυσή μου! Τι κάνετε; Ετοιμάζεστε; Και εμείς στρώνουμε το τραπέζι! Τι; …
Α … Α … Μάλιστα … Ναι … Ναι … Καταλαβαίνω, χρυσή μου … Καταλαβαίνω … Ε, όχι, καλέ! Τι
προετοιμασίες! Σιγά! Ό,τι θα κάναμε και για μας! Είναι πολύ άρρωστο το παιδί; Α, μάλιστα … Ναι; …
Σήκωσε και πυρετό; … Κατάλαβα … Κατάλαβα … Καλώς, χρυσή μου! Τι να κάνουμε; Δεν πειράζει! Ο
Μάριός μας να γίνει καλά! Και όλα τα υπόλοιπα … Και … Ναι … Ναι, φυσικά … Καταλαβαίνω … Τι
να πω; … Καλά Χριστούγεννα να έχουμε! Να είμαστε γεροί, χρυσή μου! Περαστικά στον Μάριο! Τις
ευχές μας και στον σύζυγο! (Κλείνει το τηλέφωνο)
ΚΥΡΙΟΣ: Τι έγινε; Μας λυπήθηκε ο Θεός; Δεν θα ‘ρθούν;
ΚΥΡΙΑ: Ε! Με την γκρίνια σου, τι περίμενες! Να έρθουν; … Αρρώστησε ο Μάριος … Έχει πυρετό …
Το καημένο το αγοράκι …
ΚΥΡΙΟΣ: Αχ! Το καημένο το αγοράκι μας! Τι του έτυχε, καλέ! … Ψήνεται; Ψήνεται;
ΚΥΡΙΑ: Τι άνθρωπος, Θεέ μου! … Κοίτα! Κοίτα! Μεσ’ την χαρά του είναι! … Κακόψυχος είσαι, καλέ!
Το ξέρεις; Κακόψυχος!
ΚΥΡΙΟΣ: Δεν είμαι κακόψυχος, αγαπητή μου! Πραγματιστής είμαι!
ΚΥΡΙΑ: Δηλαδή; …
ΚΥΡΙΟΣ: Δηλαδή … (Χτυπάει, πάλι, το τηλέφωνο).
ΚΥΡΙΑ: Άντε πάλι! (Πηγαίνει να το σηκώσει) Τι κακό αυτό σήμερα! Από το πρωί, τα τηλέφωνα βαράνε!
… (Μιλάει στο τηλέφωνο) Ναι; … Έλα, Αλεξάνδρα μου! Τι κάνεις, μωρό μου; Ετοιμάζεστε με τη
Θάλεια; Ξέρεις, μωρό μου, δυστυχώς οι Ραϊμογλου δεν … Τι; … Και η Θάλεια; … Δεν θα έρθει; …
Κανόνισε κάτι άλλο; … Κατάλαβα … Μόνοι θα περάσουμε την παραμονή! … Ε! … Το στρώσαμε! …
Αλλά και που το στρώσαμε! … Καλά, μωρό μου … Εντάξει … Θα σε περιμένουμε … Πάλι καλά που
έχουμε και σένα, κοριτσάκι μου! Αν περιμέναμε από την αδελφή σου! Την προκομμένη! … Τίποτα …
Τίποτα δεν λέω, μωράκι μου … Άσε με … Τίποτα δεν λέει η μανούλα … Φιλάκια … Φιλάκια πολλά,
μωράκι μου … (Κατεβάζει τ’ ακουστικό) Τζίφος!
ΚΥΡΙΟΣ: Είδες που στα ΄λεγα! Κατάλαβες, τώρα, τι θα πει ΄΄πραγματιστής΄΄;
ΚΥΡΙΑ: Θα ΄ρθεί μόνο η Αλεξάνδρα … Η Θάλεια κανόνισε να βγει έξω με παρέα …
ΚΥΡΙΟΣ: Και να μην κανόνιζε η Θάλεια, πάλι δεν θα ‘ρχόταν … Κόρη σου είναι, αλλά … Απ’ ό,τι
φαίνεται … Εγώ την ξέρω καλύτερα από σένα …
ΚΥΡΙΑ: Πώς είσαι τόσο σίγουρος, τώρα, και το λες αυτό; Ο Μάντης Τειρεσίας είσαι; … Άσε με! Άσε
με! Να σκάσω είμαι! Τζάμπα όλες οι προετοιμασίες! … Τουλάχιστον να ‘ρχόταν και η Θάλεια … Ποιος
το έλεγε!
ΚΥΡΙΟΣ: (Χαμογελώντας) Τίποτα δεν πάει τζάμπα … Τίποτα … Έλα … Έλα, εδώ, παραπονιάρα μου …
(Κάθεται στην καρέκλα και τη βάζει να καθίσει πάνω στα γόνατά του) Θυμάσαι, γλυκιά μου; … Σαν
σήμερα … Πριν από χρόνια … Θυμάσαι; … Παραμονή Χριστουγέννων … Το είχαμε σκάσει από τα
σπίτια μας … Για να συναντηθούμε … Το πρώτο μας ραντεβού …
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ΚΥΡΙΑ: Ναι … Είχα πει ψέματα στη μάνα μου ότι θα έβγαινα με μια μεγάλη παρέα … Πώς να
δικαιολογηθώ, που δεν θα παρευρισκόμουν στο τραπέζι των γονέων μου; … Μια τέτοια μέρα … Ήταν
άλλα τα ήθη της εποχής …
ΚΥΡΙΟΣ: Τα ίδια είναι και σήμερα, γλυκιά μου … Οι νέοι θα είναι νέοι … Σε όλες τις εποχές …
ΚΥΡΙΑ: Και οι γέροι … Γέροι … Σε όλες τις εποχές … (Σκουπίζει τα μάτια της) Κι αυτός ο Μάριος …
Σήμερα βρήκε ν’ αρρωστήσει! Αμάν πια κι αυτός!
ΚΥΡΙΟΣ: (Την χαϊδεύει τρυφερά) Σσσσς …. Το κοριτσάκι μου … Δεν θέλω να μου στεναχωριέται …
ΚΥΡΙΑ: Μια γριά στρυφνή και ιδιότροπη είμαι … (Σκουπίζει τα μάτια της) Τίποτε άλλο …
ΚΥΡΙΟΣ: Είσαι το πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου … (Τη φιλάει) Το κοριτσάκι μου …
(Χτυπάει ξανά το τηλέφωνο)
ΚΥΡΙΟΣ: Άσε, γλυκιά μου … Άσε … Θα το σηκώσω εγώ αυτή τη φορά … (Μιλάει στο τηλέφωνο)
Εμπρός; Ναι; Ω! Καλώς την Αλεξάνδρα μας! Άκουσα που είπες στη μητέρα σου ότι θα μας έρθεις! Τι; …
A … Μάλιστα … Καταλαβαίνω … Καταλαβαίνω … Φυσικά και όχι! Να περάσεις υπέροχα, ψυχή μου!
Τις ευχές μας και στην παρέα σου! Χρόνια Πολλά! Χρόνια Πολλά! Καλά Χριστούγεννα!
(Κατεβάζει το ακουστικό.
Πηγαίνει στο cd player. Βάζει ένα cd
Ακούγεται το τραγούδι του Frank Sinatra, ΄΄Strangers in the night΄΄ …)
» … Μου παραχωρείτε αυτόν τον χορό, ωραία μου κυρία; …
(Χαμηλός φωτισμός)
(Η κυρία με τον κύριο χορεύουν …)
(Ρομαντικό σκηνικό)
ΚΥΡΙΟΣ: Χρόνια πολλά, αγάπη μου …
ΚΥΡΙΑ: Χρόνια πολλά, αγάπη μου … (Γέρνει στον ώμο του)
ΚΥΡΙΟΣ: (Τις τραγουδάει τους στίχους … )

» … ΄΄Ever since that night we ‘ve been together
Lovers at first sight, in love for ever
It turned out so right for strangers in the night΄΄ …
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(Αποχωρούν από τη σκηνή, χορεύοντας)
(Μελωδία …)

(Σκοτάδι στη σκηνή)
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2η Σκηνή:
(Η Κυρία Δεληβοριά, φορώντας φόρμες
και υπό τους δυνατούς ήχους ενός ρυθμικού κομματιού,
κάνει πρωινή γυμναστική με step aerobic.
Επαναλαμβάνει κάποιους στίχους από το ΄΄Play that funky music΄΄
των Wild Cherry …)

ΚΥΡΙΑ: (Με έξαψη)
΄΄Play that funky music white boy
Play that funky music right …΄΄
» …Ουυυυυυ!!! … ΄΄Play that funky music right!!΄΄ … Ααααα! Να πάνε κάτω όλα τα φαρμάκια! …
΄΄Play that funky music right!!΄΄… Αυτή η μουσική … Με ανεβάζει! … Επικίνδυνα!
(Κατεβαίνει ο κύριος στο σαλόνι.
Κουνάει το κεφάλι του, εμφανώς ενοχλημένος)

ΚΥΡΙΟΣ: (Μονολογώντας) Η τρέλα δεν πάει στα βουνά! Πρωί, πρωί! Βαράει, κατακούτελα τους
ανθρώπους! (Φωνάζοντας) Καλημέρα!!!!
ΚΥΡΙΑ: Καλημέρα! Καλημέρα! Άσε με τώρα! Δεν βλέπεις;;; … Γυμνάζομαι!! … (Τραγουδώντας)
΄΄Play that funky music right!!΄΄…
ΚΥΡΙΟΣ: Γιατί;;; Σκουλήκια έχεις που σε γαργαλάνε;;;
ΚΥΡΙΑ: Άσε με, χρυσέ μου! Δεν με βλέπεις;;; Είμαι σε οίστρο! … ΄΄Play that funky music right!!΄΄
Ουυυυυυ!!! Να φύγουν όλες οι τοξίνες από τα Χριστούγεννα!! Όχι σαν και σένα!! … Πατσάς
λαπαδιασμένος!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Για δες, βρε παιδί μου! … Η Ελένη Πετρουλάκη!! … Κοίτα να μην ανεβάσεις καμιά πίεση
και τρέχουμε και δεν φτάνουμε!! … Ακόμη δεν μπήκε ο καινούριος χρόνος!! Μη μας κάνεις κανένα
καψόνι!!!
ΚΥΡΙΑ: Πω! Πω! Πω! Πω! Τι μιζέρια και συντηρητισμός, Θεέ μου! Εσύ, χρυσέ μου, πέρα από την
εμπειρία του καπνίσματος, δεν γνώρισες και καμιά άλλη!!
ΚΥΡΙΟΣ: Πώς! Γνώρισα εσένα! Αυτή η εμπειρία ισοδυναμεί με πολλές!!
ΚΥΡΙΑ: Μμμμμμ!!! …. Φοβερό χιούμορ!! … Αυτό το κομμάτι μού το έγραψε η Θάλεια μου! … Μου
είχε πει: ΄΄Μαμά, να το τραγουδάς, όταν κάνεις aerobic΄΄ … Η καρδούλα μου! Πόσο με σκεφτόταν
κάποτε … Μετά, δεν ξέρω τι την έπιασε … (Τραγουδώντας) ΄΄Play that funky music right!!΄΄…
Ουυυυυυ!!! …
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ΚΥΡΙΟΣ: Τρέλα με περικεφαλαία!!
ΚΥΡΙΑ: … ΄΄Play that funky music white boy΄΄ … Ουυυυυυ!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Θέλω να μιλήσουμε! Πότε σκοπεύεις να τελειώσεις με τα πάνω-κάτω σ’ αυτόν τον διάολο;
ΚΥΡΙΑ: Step λέγεται, άσχετε! … Τώρα βρήκες; Σε ησυχία δεν μ’ αφήνεις! Δεν με βλέπεις;
ΚΥΡΙΟΣ: Σε βλέπω πολύ καλά, αλλά αυτό που θέλω να σου πω, επείγει!
ΚΥΡΙΑ: (Κατεβαίνει από το step. Κλείνει το cd player) Άντε! Πες τι θέλεις! Σ’ ακούω!
ΚΥΡΙΟΣ: Είναι μέρες τώρα που θέλω να στο πω …
ΚΥΡΙΑ: Τι έγινε, καλέ; Γιατί είσαι έτσι;
ΚΥΡΙΟΣ: Πρόκειται για τους Ραϊμογλου …
ΚΥΡΙΑ: Ε! Τι έγινε;
ΚΥΡΙΟΣ: Τους συνάντησα, την προηγούμενη εβδομάδα, στο δρόμο και έκαναν πως δεν με είδαν …
ΚΥΡΙΑ: Περίεργο … Αυτοί έδειχναν να είναι πολύ φιλικοί μαζί μας! … Κάτι θα τους έκανες! Σε ξέρω
εσένα! Δεν μπορεί να φέρθηκαν έτσι οι άνθρωποι άνευ λόγου και αιτίας! Τέτοια αξιοπρεπής και ευγενική
οικογένεια που είναι! Μέχρι πρότινος, στο σπίτι μας τους είχαμε καλεσμένους! … Γιατί να μην σε
χαιρετήσουν δηλαδή; … Άσχετα, αν τελικά, δεν ήρθαν … Τι φταίνε και οι άνθρωποι … Ο γιος τους
αρρώστησε … Το πουλάκι μου … Ο Μάριος …
ΚΥΡΙΟΣ: Τίποτα δεν τους έκανα! Αμέσως να με σταυρώσεις! … Και αυτό είναι, δηλαδή, που με
προβληματίζει …
ΚΥΡΙΑ: Α! Όχι, χρυσέ μου! Όχι! Στο σταύρωμα ειδικεύεσαι εσύ!
ΚΥΡΙΟΣ: Τέλος πάντων … Περνάει κάτι απ’ το μυαλό σου; …
ΚΥΡΙΑ: Ε, τι να περνάει, καλέ! Χρησμό θα πάρω απ’ το μαντείο των Δελφών; … Πού να ξέρω και εγώ
τι τους έπιασε στα καλά καθούμενα! …
ΚΥΡΙΟΣ: Εμένα … Κάτι μου περνάει από το μυαλό …
ΚΥΡΙΑ: Σαν τι, δηλαδή; …
ΚΥΡΙΟΣ: Φοβάμαι ότι έχει να κάνει με τον γιο τους, τον Μάριο, και τη Θάλεια μας …
ΚΥΡΙΑ: Τι;;;;;!!!! … Λες να μην θέλουν να κάνουμε παρέα, για να μην γνωριστεί καλύτερα ο γιος τους
με την κόρη μας; … Ε! Δεν σφάξαμε! Άμα δεν θέλουνε αυτή μια φορά, δεν θέλουμε και εμείς τότε
εκατό!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά … Καλά … Μια σκέψη έκανα … Μη την παίρνεις και συ τοις μετρητοίς! Αμέσως, να
θυμώσεις! Δεν προλαβαίνει κανείς να σου πει κάτι και … !!
ΚΥΡΙΑ: Α! Για να σου πω! Όλα κι όλα! Η Θάλεια μας είναι ποιήτρια! … Είναι κουκλάρα! … Είναι
πάντα χαμογελαστή και καλοσυνάτη! … Είναι ευγενέστατη! Προκομμένη και εργατική κοπέλα! … Ποτέ
δεν στεναχωρεί κανέναν! … Φινετσάτη και θηλυκή! … Ένας σωστός άγγελος!
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ΚΥΡΙΟΣ: Καλά … Καλά … Ηρέμησε … Ποιος είπε τώρα για τη Θάλεια μας!
ΚΥΡΙΑ: Α! Όχι, χρυσέ μου! Όχι! Γιατί εδώ αρχίζει να βρωμάει το πράγμα! Έτσι όπως μου τα λες!
ΚΥΡΙΟΣ: Ίσως να θέλουν οι άνθρωποι ο Μάριος …
ΚΥΡΙΑ: Ο Μάριος! Α! Ας γελάσω! Τι είναι, καλέ, ο Μάριος μπροστά στη Θάλεια μας;;;; Ε;;;; Ένας
χειροπράκτης της κακιάς ώρας και του κακού συναπαντήματος είναι! Μου έκανε μασάζ και, αντί να μου
περάσουν οι πόνοι, φούντωσαν σε όλο μου το κορμί! Φίδια με ζώσανε από παντού!
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά … Καλά … Μια κουβέντα είπαμε … Όσο για τον Μάριο …
ΚΥΡΙΑ: Ο Μάριος!!! … Και όταν του είπαμε, του ΄΄Κυρίου Μάριου΄΄, να τον πληρώσουμε! … Μετά το
περιβόητο μασάζ του! … Που να μην το έκανα ποτέ! …. Μμμμμμ! Ένας εγωισμός! Μια
ψωροπερηφάνια, μέχρι το ταβάνι! Ύφος δεκατεσσάρων καρατιών, βλέπεις, ο ΄΄Κύριος Μάριος΄΄! Δεν
ήθελε να πληρωθεί! Ποιος νομίζει, καλέ, ότι είναι! Ένας χειροπράκτης είναι! … Γράφει και … Ποίηση!
Μμμμμ! Ποίηση! Συγκρίνεται, καλέ, αυτός με τη Θάλεια μας; Η Θάλεια μας είναι ταλέντο! Τα ποιήματά
της είναι εξαιρετικά, μέσα στην απλότητά τους! Ενώ τα δικά του … !! ΄΄Στο άκουσμα του σπάνιου
ονόματός σου΄΄ … Και της τρελής το κάγκελο! Από πότε, καλέ, οι ατάλαντοι διεκδικούν μια θέση
ανάμεσα στους ταλαντούχους;;;; !!!! Ε;;;;;!!!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά … Καλά … Ηρέμησε …
ΚΥΡΙΑ: Να ηρεμήσω;;;; … Αλλά και αυτή η μάνα του! … Μμμμμ!! Άλλη ψωροπερήφανη κι αυτή!
Αλλά τι περιμένεις! Το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει! … Δεν τρώει το ένα! Δεν τρώει το άλλο! Και
σαν φακλάνα είναι! Αυτή, καλέ, πέρδεται σε νότα φα! … Ενώ εγώ! …. Που τρώω τα πάντα … Μια
μεσούλα δαχτυλίδι! Ένα στήθος στητό, σαν της πέρδικας! Όχι σαν το δικό της το αγελαδέ! … Και από
πόδια … Δεν το συζητώ! Λες και πέρασαν από τη σμίλη του τεχνίτη! Τις δικές της τις μποτίλιες έχω;;;;!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά … Καλά … Φτάνει τόσο … Έχεις και την πίεσή σου!
ΚΥΡΙΑ: Όχι! Όχι, χρυσέ μου! … Γιατί είναι και τα οπίσθιά της! … Που … Οπίσθια να τα κάνει,
δηλαδή, ο Ύψιστος! Χαλί να τα πατήσεις είναι! Μέχρι το πάτωμα και ακόμη πιο χαμηλά φτάνουν! …
Ενώ … Τα δικά μου! … Ε … Εντάξει … Δεν είναι και της Μπριζίτ Μπαρντό … Έχω και μια ηλικία
τώρα … Αλλά … Εσύ, τουλάχιστον … Όταν ήμουν νέα … Θυμάσαι τι είχα! …
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωω!! … Ντροπή! … Ντροπή, χρυσή μου! … Δεν βρήκες τίποτε άλλο να πεις;;; Χρονιάρες
μέρες!
ΚΥΡΙΑ: Ε! Γιατί, καλέ! Τι ντροπή! Επειδή, δηλαδή, μιλάμε για οπίσθια! … Μήπως δεν τα ξέρεις τα δικά
μου;;;!!! Άγνωστα σού είναι;;;;!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ε, καλά! Και σ’ αυτό πρέπει να αναφερθούμε τώρα;;;!!! Ωωωω!!!
ΚΥΡΙΑ: Ε! Και σε αυτό! … Και όχι μόνο! … Γιατί είναι και τα μπράτσα της, επίσης! Τα δικά μου, για
παράδειγμα … Ωραία, στρογγυλά μπρατσάκια! Να τα λιγουρεύεται κανείς, με την πρώτη ματιά! Και δες
μετά και τις δικές τις, τις μπρατσάρες, και θα βγάλεις συμπέρασμα! Φαίνεται ο άνθρωπος, χρυσέ μου, τι
μέρος του λόγου είναι! Με τέτοιες μπρατσάρες, ποδάρες και κώλ …!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωω!!! … Τι ήθελα και μίλησα! Δεν κατάπινα τη γλώσσα μου, ο καψερός;;!!
ΚΥΡΙΑ: Και, μετά από όλα αυτά, λοιπόν, σαν τι περίμενες να είναι και ο υιός της, ο περισπούδαστος! Ο
χεστροπράκτης! … Μμμμμ! … Ο Μάριος! … Μπροστά στη μάνα του, καλέ, αυτός χέζεται πάνω στο
βρακί του!!! Αλλά, με τέτοια μάνα! … Τι να σου κάνει κι αυτός! Τον λυπάμαι!!!
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ΚΥΡΙΟΣ: Τι σου φταίει η καημένη η γυναίκα και την σκυλοβρίζεις, τόση ώρα, δεν μπορώ να καταλάβω!
Όσο για τον Μάριο … Εγώ …
ΚΥΡΙΑ: Ε, όχι και γυναίκα αυτή, η αμπντάλο! Που θα μου την πεις και ΄΄γυναίκα΄΄ τώρα!!! Σε
παρακαλώ, χρυσέ μου!!! Γυναίκα είμαι εγώ! Γυναίκα, είκοσι τέσσερεις ώρες το εικοσιτετράωρο!! …
Αλλά, εσύ να τα βλέπεις αυτά, για να εκτιμάς το βιος σου! Αχάριστε! … Έπρεπε να έχεις αυτόν τον
ιπποπόταμο στο κρεβάτι σου! … Να σε ρίχνει, με τις ποδάρες της, κάτω απ’ το κρεβάτι! … Και να μην
τολμάς να μιλήσεις και από πάνω!! Και αντί γι’ αυτά τα μπουμπούκια που σου χάρισα, βρε, να σου
έκανα αυτόν τον μαντραχαλά … Τον Μάριο! Δυο μέτρα, νταγκλαράς!
ΚΥΡΙΟΣ: Τι σχέση έχουν όλα αυτά που λες! … Ω! … Σου έκανα εγώ κανένα παράπονο; Σταμάτα
επιτέλους!
ΚΥΡΙΑ: Έχουν, χρυσέ μου! Έχουν μεγάλη σχέση! Και θα πω και άλλα! Έννοια σου! Γιατί … Είναι και
το οικονομικό στη μέση! … Γιατί … Βγάζει χρήματα ο χεστροπράκτης της;;; Εεεε;;;; Όχι, πέσ’ μου!
Βγάζει χρήματα;;;!!! Δηλαδή, τι θα μας δώσει η ΄΄Κυρία Ραϊμογλου΄΄, για να έχουμε καλό ερώτημα!! Το
ύψος του γιου της και το λιλ …!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ω! Ντροπή! Ντροπή, χρυσή μου! … Πώς μιλάς έτσι;;;!!!
ΚΥΡΙΑ: Ντροπή και ξεντροπή … Εγώ φούντωσα τώρα! Και έτσι μιλάω!! … Άσε με! Άσε με! Τους τα
είχα κρατημένα! Απ’ την παραμονή των Χριστουγέννων που μας φέρθηκαν γαϊδουρινά! Να στρώνουμε
τραπέζι και, εξαιτίας τους, να το ξεστρώνουμε! … Ποιοι νομίζουν, καλέ, ότι είναι!! Τους ξέραμε και από
εχθές;;; Το prestige μας έχουν ή την οικονομική μας επιφάνεια;;; Εμείς … Μια κλανιά να ρίξουμε όλοι
μας …
ΚΥΡΙΟΣ: Αααα!!! … Εσύ το βιολί σου!!
ΚΥΡΙΑ: Και 5.000 ευρώ ήρθαν, αμέσως, στο σπίτι μας, καλέ!!! Ενώ … Αυτοί … Που να κλάνουν, απ’
το πρωί μέχρι το βράδυ, ασταμάτητα … Και πάλι ζήτημα είναι να μαζέψουν 1000 ευρώ! … Όχι!
Παίζουμε! Παίζουμε! … Αλλά … Δεν φταίει κανείς άλλος! Φταίω εγώ που τους έκανα την τιμή να τους
χαιρετάω, τις Κυριακές, στην εκκλησία, και να τους καλέσω και για τραπέζι στο σπίτι μου! … Τους
κλανιάρηδες!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Αναρωτιέμαι … Μετά από όλα αυτά … Ποιος είναι ο κακόψυχος … Και ο αντικοινωνικός …
ΚΥΡΙΑ: Αυτοί!! Ποιοι άλλοι!! Βλέπεις κανέναν άλλο εδώ γύρω;;!!!
ΚΥΡΙΟΣ: (Κουνάει το κεφάλι του σκεπτικός) …
ΚΥΡΙΑ: Άμα τους δω στο δρόμο, ούτε καλημέρα δεν πρόκειται να τους πω! Τους κοκορόμυαλους! …
Θα μας βλέπουν στο δρόμο και δεν θα μας χαιρετάνε! … Δεν θέλουνε την κόρη μας! Τι μας λες καλέ; …
Γιατί! Μας ρώτησαν εμάς, αν θέλουμε τον γιο τους! Μία, αυτοί! … Εκατό, εμείς!!! … Δεν κατάλαβες
καλά!!!! Εγώ είμαι η Κυρία Δεληβοριά, χρυσέ μου!!! Και την Κυρία Ραϊμογλου …!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Υπερβάλλεις, αγαπητή μου … Υπερβάλλεις … Εγώ μια σκέψη μου σου εκμυστηρεύτηκα …
ΚΥΡΙΑ: Ε! Εσύ φταις που μου την εκμυστηρεύτηκες! Και με αναστάτωσες! Όλο σύγχυση μού
προκαλείς! … Και δεν μ’ άφησες να κάνω και την πρωινή γυμναστική μου!
(Χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας)
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ΚΥΡΙΑ: Άντε, πήγαινε να δεις ποιος είναι! Έτσι όπως είμαι τώρα …! Η πίεσή μου στα ύψη θα ‘χει
ανέβει!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωω!!! Εσένα δεν είναι να σου λέει κανείς τίποτα! Μια ζωή, φωνάζεις!!!
ΚΥΡΙΑ: Μια ζωή φωνάζω, γιατί έμπλεξα μαζί σου!! … Μαύρη η ώρα!!!
ΚΥΡΙΟΣ: ΄΄Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα, ζητάν’ θυσίες΄΄! (Πηγαίνει ν’ ανοίξει την πόρτα)

(Μπαίνει στο σαλόνι η Θάλεια χαρούμενη)

ΘΑΛΕΙΑ: Καλημέρα Μαμά! Μπαμπά!
ΚΥΡΙΑ: (Ξερά) Καλημέρα
ΘΑΛΕΙΑ: Τι κάνετε;
ΚΥΡΙΑ: (Στον ίδιο τόνο) Καλά είμαστε. Εσύ;
ΘΑΛΕΙΑ: Καλά … Πολύ καλά!
ΚΥΡΙΑ: …
ΘΑΛΕΙΑ: (Αμήχανα) Πώς περάσατε τα Χριστούγεννα;
ΚΥΡΙΑ: (Χαμογελώντας ειρωνικά) Πώς να τα περάσουμε; Μόνοι ήμασταν!
ΚΥΡΙΟΣ: Εσύ, κοριτσάκι μου, πέσ’ μας πώς πέρασες.
ΘΑΛΕΙΑ: Πολύ ωραία, μπαμπά! Και αυτό … δηλαδή … Ήρθα να σας πω …
ΚΥΡΙΟΣ: Μπράβο, κοριτσάκι μου. Μπράβο.
ΚΥΡΙΑ: (Με αυστηρό ύφος) Ήσασταν μεγάλη παρέα;
ΘΑΛΕΙΑ: Ε … Όχι .. Δηλαδή … Ναι! Ναι! Μεγάλη παρέα ήμασταν!
ΚΥΡΙΑ: Με τον γιο των Ραϊμογλου, πάντως, τον Μάριο, δεν θέλω να νταλαβερίζεσαι!
ΚΥΡΙΟΣ: Μα, τι είναι αυτά που της λες τώρα! Θα επιβάλλεις στο παιδί με ποιους θα κάνει παρέα;;!!
ΚΥΡΙΑ: Αυτό που ακούσατε και οι δυο σας!
ΘΑΛΕΙΑ: Μαμά, τι έχεις πάθει; Εσύ ήσουν ένθερμη οπαδός του Μάριου! Τι σ’ έκανε ν’ αλλάξεις
γνώμη;
ΚΥΡΙΑ: Είμαι οπαδός των ανθρώπων που έχουν μια αξία! … Μια αξιοπρέπεια! … Μια ηθική!
ΘΑΛΕΙΑ: Ε, και!
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ΚΥΡΙΑ: Ε, και; Τι, ΄΄ε, και΄΄;
ΘΑΛΕΙΑ: Σε ρωτάω, τι σχέση έχει αυτό με τους Ραϊμογλου! Δεν έχουν αξιοπρέπεια και ηθική;;!!
ΚΥΡΙΑ: Με ρωτάς κάτι που θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει από μόνη σου!
ΘΑΛΕΙΑ: Καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν γύρω μου υπάρχει ανθρωπιά!
ΚΥΡΙΑ: Ανθρωπιά!
ΘΑΛΕΙΑ: Ναι! Ανθρωπιά!
ΚΥΡΙΟΣ: Θάλεια … Να σου φέρω κάτι, κοριτσάκι μου, να φας; … Μήπως πεινάς;
ΘΑΛΕΙΑ: Όχι, μπαμπά, σ’ ευχαριστώ. Δεν θέλω τίποτα.
ΚΥΡΙΑ: Να μάθεις να διαβάζεις τα κίνητρα και τις προθέσεις των ανθρώπων που σε πλησιάζουν! Σ’
αυτόν τον τομέα, λυπάμαι που στο λέω, αλλά έχεις άγρια μεσάνυχτα!
ΘΑΛΕΙΑ: Πολύ καλά, μαμά! Σε ρωτάω λοιπόν! Ποια είναι τα κίνητρα των Ραϊμογλου;;!!
ΚΥΡΙΑ: …
ΘΑΛΕΙΑ: Όταν κανείς κάνει γυμναστική, το κίνητρό του δεν είναι μόνο η υγεία! …
ΚΥΡΙΑ: Τι σχέση έχει αυτό με τα προηγούμενα;
ΘΑΛΕΙΑ: Έχει! … Με την ειλικρίνεια! …
ΚΥΡΙΑ: …
ΚΥΡΙΟΣ: Θα μείνεις μαζί μας το μεσημέρι, κοριτσάκι μου, να φας; Μείνε …
ΚΥΡΙΑ: Η ειλικρίνεια δεν είναι σαν το φαγητό που μπαίνει στο πιάτο! … Εκεί ξέρεις ότι, αν φας πολύ,
θα βαρυστομαχιάσεις! …
ΘΑΛΕΙΑ: Καλύτερα, τότε, ένα στομάχι βαρύ, παρά ένα στομάχι πεινασμένο! … (Πάει να φύγει)
ΚΥΡΙΟΣ: Θάλεια!
ΚΥΡΙΑ: Στο καλό!
ΚΥΡΙΟΣ: Θυμάσαι εκείνη τη μέρα που ψήσαμε λουκάνικα έξω στην ύπαιθρο οι δυο μας και, για να
ζεσταθούμε από το ψοφόκρυο, τα φάγαμε όλα! Μέχρι που σκάσαμε! (Γέλια)
ΘΑΛΕΙΑ: Ναι, μπαμπά. Το θυμάμαι.
ΚΥΡΙΟΣ: (Θλιμμένα) Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου …
ΘΑΛΕΙΑ: Και, για μένα, το ίδιο ήτανε, μπαμπά.
ΚΥΡΙΟΣ: Πόσο θα ‘θελα …
ΘΑΛΕΙΑ: Γεια σας … (Κλείνει πίσω της την πόρτα)
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ΚΥΡΙΟΣ: Να ΄ρχόταν και πάλι …
ΚΥΡΙΑ: (Χαμηλωμένο βλέμμα) …
ΚΥΡΙΟΣ: Αλλά …
ΚΥΡΙΑ: Αλλά! … Αλλά! … Μ’ αυτά και με κείνα! … Δεν μ’ αφήσατε να κάνω τη γυμναστική μου!
Αυτό ξέρω εγώ! Πατέρας και κόρη, ένα κόμμα είστε! … Αλίμονό μου! Αλίμονό μου!
(Ανεβαίνει γρήγορα τις σκάλες,
κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της, και χώνεται στο δωμάτιό της.
Μένει μόνος ο κύριος στο σαλόνι)
ΚΥΡΙΟΣ: (Μονολογώντας) Εκείνη … Εκείνη τη μέρα … Όλα είχαν μια παράξενη διαύγεια …
Μπορούσες να σηκώσεις τα μάτια σου και να δεις - πέρα ως πέρα - τον ορίζοντα … Έλεγα στη Θάλεια
να κλείσει τα μάτια της και να τα ξανανοίξει … Ν’ αφήσει τη ματιά της να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται
… Και ήταν τόσο ξεκάθαρα όλα … Που μου τα περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια … Δεν χόρταινα να την
ακούω… (Μικρή σιωπή) Το σούρουπο, μπήκαμε στ’ αυτοκίνητο οι δυό μας και φύγαμε … Δεν
ξαναπήγαμε ποτέ σε κείνο το μέρος …

(Κάθεται στον καναπέ
Γέρνει το πρόσωπό του μέσα στα χέρια του)
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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3η Σκηνή:
(Η κυρία κατεβαίνει τις σκάλες, κρατώντας μια βαλίτσα στο χέρι.
Ο κύριος την περιμένει στο σαλόνι)

ΚΥΡΙΟΣ: Για πού το βάλαμε;
ΚΥΡΙΑ: θα πάω, για λίγες ημέρες, στο εξοχικό …
ΚΥΡΙΟΣ: Μόνη;
ΚΥΡΙΑ: Μόνη …
ΚΥΡΙΟΣ: Εγώ; Να μην έρθω μαζί σου;
ΚΥΡΙΑ: Θέλω να μείνω μόνη … Είναι καλύτερο και για σας …
ΚΥΡΙΟΣ: Για μας; … Γιατί;
ΚΥΡΙΑ: Θα ηρεμήσετε από την παρουσία μου … (Βγάζει ένα μαντήλι. Σκουπίζει τα μάτια της)
ΚΥΡΙΟΣ: Το πρόβλημα δεν είναι η παρουσία σου.
ΚΥΡΙΑ: Σωστά! Είναι η απουσία μου! (Σκουπίζει, πάλι, τα μάτια της) Αυτό δεν θέλεις να μου πεις;
Είμαι, πάντα, απούσα, εκεί που πρέπει να είμαι παρούσα! (Φυσάει τη μύτη της).
ΚΥΡΙΟΣ: Είσαι παρούσα και απούσα, εκεί που σε οδηγεί το συναίσθημά σου. Το συναίσθημα, όμως,
δεν είναι δίχως λογική. Το πρόβλημα είναι το άλογο συναίσθημα!
ΚΥΡΙΑ: Αυτά σε δασκάλεψε να μου πεις ο φίλος σου, ο ψυχαναλυτής; Πέσ’ του ότι τον ευχαριστώ
ιδιαιτέρως! Ευτυχώς, υπάρχει και το εξοχικό! Εκεί μπορεί να ξαναβρώ τη λογική μου! … Μακριά από
όλους και από όλα! (Σκουπίζει τα μάτια της).
ΚΥΡΙΟΣ: Μακριά από όλους και από όλα, δεν βρίσκει κανείς τη λογική του! … Μουρλαίνεται!
ΚΥΡΙΑ: Ε! Εγώ δεν πρόκειται να μουρλαθώ! Μην ανησυχείς! (Πάει να φύγει).
ΚΥΡΙΟΣ: Μια στιγμή! Πώς θα πας;
ΚΥΡΙΑ: Με το τρένο.
ΚΥΡΙΟΣ: Θα σε πάω εγώ. Θα σ’ αφήσω στο σπίτι και θα φύγω, αφού θέλεις να μείνεις μόνη.
ΚΥΡΙΑ: Θέλω και στη διαδρομή να είμαι μόνη. Ξέχασα να στο πω.
(Χτυπάει το κουδούνι)
ΚΥΡΙΟΣ: Άσε. Θ’ ανοίξω εγώ.
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(Εμφανίζεται στο σαλόνι ο Μάριος)
ΜΑΡΙΟΣ: Καλημέρα σας!
ΚΥΡΙΑ: Ω!!!! … (Σκουπίζει αμέσως τα μάτια της, φτιάχνει τα ρούχα της και τα μαλλιά της)
ΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Δεληβοριά … Φεύγετε ταξίδι;
ΚΥΡΙΑ: Ε … (Φτιάχνει τα μαλλιά της) Ε … Ναι … Δηλαδή … Όχι!! Όχι, Μάριέ μου!! … Τι ταξίδι,
καλέ, να κάνω! Μήπως μπορώ ν’ αφήσω την οικογένεια, αγοράκι μου; Αχ, αγόρι μου! Aπό μένα
κρέμονται όλοι τους! Αλλά … Χαλάλι τους!!! Καλά να είμαι να τους στηρίζω!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Θεέ μου! Τι στροφή 360 μοιρών ήταν, πάλι, αυτή! Βρε λες να είναι αυτό … Η Λογική του
συναισθήματος;;;!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Ε … Και τότε η βαλίτσα; … Το παλτό που φοράτε; …
ΚΥΡΙΑ: Α! … Ναι! … Σωστά! … (Γελάει) Η βαλίτσα!! … Σωστά!! … Το παλτό που φοράω!! …
Σωστά!! … (Γελάει) Ξέρεις, αγοράκι μου … Έχω μια συνήθεια … Εδώ και χρόνια …
ΜΑΡΙΟΣ: Τι συνήθεια;
ΚΥΡΙΑ: Να … Κάθε που μπαίνει ο Νέος Χρόνος … Πηγαίνω μια βαλίτσα ρούχα στην εκκλησία …
Καταλαβαίνεις, αγοράκι μου … Για τους φτωχούς! … Και τους κατατρεγμένους αυτού του κόσμου! …
ΚΥΡΙΟΣ: Οι Άθλιοι του Βίκτωρος Ουγκώ μάς έσωσαν και πάλι!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Α! Το ίδιο κάνει και η μητέρα μου!
ΚΥΡΙΑ: Αλήθεια; … Μμμμ … Μη χάσει!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Α! Η μητέρα μου είναι πολύ ευαίσθητη σ’ αυτά, Κυρία Δεληβοριά!
ΚΥΡΙΑ: Ε! Μόνο σ’ αυτά, απ’ ό,τι φαίνεται!!
ΜΑΡΙΟΣ: Και, κάθε που μπαίνει ο Καινούριος Χρόνος, κάνει και ένα τάμα στον Αϊ Δημήτρη!
ΚΥΡΙΑ: Α … Αλήθεια, αγοράκι μου; … Τι μου λες! … Και τι τάμα έκανε φέτος; … Η αμπντάλο!
ΜΑΡΙΟΣ: (Με συγκίνηση) Να με δει γαμπρό στον Αϊ Δημήτρη …
ΚΥΡΙΑ: (Τον χαϊδεύει στο μάγουλο) Αχού! Το κακομοίρικο! … Αμάν, βρε αγοράκι μου! … Τώρα
βέβαια … Ωραίο τάμα … Δεν λέω! … Εγώ πάλι … Και γκουρού να επιστρατεύσω, σ’ αυτό το θέμα, για
τις κόρες μου, τις αχαΐρευτες, χαΐρι δεν πρόκειται να δω! Που να χτυπάω, κάτω στο πάτωμα, τον πισινό
μου, σαν χταπόδι!!! Τέτοια ξεροκεφαλιά που έχουν και οι δυο τους!! … Ααχχ!! Μόνο εγώ ξέρω τι
τραβάω με αυτές τις δύο!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ε … Δεν καθόμαστε λοιπόν;!! Τι λέτε; … Τι να σε κεράσουμε, Μάριέ μας;!!
ΚΥΡΙΑ: Μία μπύρα Fix!! Τι να το κεράσουμε, καλέ, το παιδί;;!! Τι θέλεις εσύ και επεμβαίνεις; Αυτά τα
ρωτάει η οικοδέσποινα του σπιτιού! (Με χάρη) Τι να σε κεράσουμε … Μάριέ μας;;; …
ΜΑΡΙΟΣ: Ω! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Τίποτα! … Εγώ … Να … Για τη Θάλεια … Ήρθα …
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ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: (Με μια φωνή) Για τη Θάλεια;;;;;;;!!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: (Φοβισμένα) Ναι … Γιατί; … Πειράζει; …
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ:(Αλληλοκοιτάζονται με απορία. Με μια φωνή) Πειράζει;;;;;;!!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι … Γιατί … Αν πειράζει …
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: Αν πειράζει;;;;;;;;!!!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Να φύγω …
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: Να φύγει;;;;;;;;;!!!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: (Κάνει ένα βήμα πίσω και αναστροφή) Χαίρετε!!!
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: Όχι!!!!!!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: (Μένει κάγκελο) Όχι; …
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: (Αλληλοκοιτάζονται) Όχι; …
ΜΑΡΙΟΣ: (Συνεσταλμένα) Όχι; …
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: Ναι … Όχι!!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Καλά! Τότε θα μείνω! (Κάθεται στον καναπέ)
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: Ουφφφφφ!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Ουφφφφφ!!!! … Η αλήθεια είναι πως μου ‘φυγε και μένα ένα βάρος! … Εδώ … Στο στήθος
μου, κάτι με πλάκωνε! …
ΚΥΡΙΑ: Εμένα να δεις, αγοράκι μου!!! … Το στομάχι με το στήθος μου, ένας κόμπος γίνηκαν!!! …
ΚΥΡΙΟΣ: Λοιπόν! Λοιπόν! Ας χαλαρώσουμε! (Γελάει) Πώς πάνε οι δουλειές, Μάριε;
ΜΑΡΙΟΣ: Α! Καλά! Καλά! Παράπονο να μην έχω! … Ξέρετε, ο κόσμος … Με όλο αυτό το στρες που
βιώνει στη καθημερινότητά του … Τον θέλει τον χειροπράκτη του!! (Γέλια)
ΚΥΡΙΑ: Σ’ εμένα το λες, αγοράκι μου;;;;!!! Εγώ να δεις ένα στρες που βιώνω!!!! Πω! Πω! Πω! Πω!
Πω! Πω! Πω! Πω! Πω! … Εγώ και αν θέλω τον χειροπράκτη μου!!
ΜΑΡΙΟΣ: Και να φανταστεί κανείς ότι εσείς, Κυρία Δεληβοριά, έχετε και μια σχετικά ήρεμη ζωή!
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Τι να σου πω! Με δύο κόρες ελεύθερες και παλαβές, πολύ ήρεμη ζωή έχω!! Την ηρεμία
μου να ‘χαν όλοι!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Εσύ … Γενικά, εννοώ, Μάριε … Είσαι ήρεμος άνθρωπος; …
ΚΥΡΙΑ: Τι ερώτηση, Θεέ μου! Καλέ, δεν το βλέπεις το παιδί! Τι ρωτάς! Έχεις δει πιο ευγενικό και
ήρεμο πλάσμα ;;;!!! …
ΜΑΡΙΟΣ: Α … Σας ευχαριστώ πολύ, Κυρία Δεληβοριά …
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ΚΥΡΙΑ: … Γλυκό … Χαμογελαστό πάντα …
ΜΑΡΙΟΣ: Α … Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυρία Δεληβοριά!
ΚΥΡΙΑ: Και, κυρίως … Ταπεινό παιδί! Ταπεινό! Απ’ τα λίγα ταπεινά παιδιά που γνώρισα! Τα
περισσότερα έχουν και μια δόση ψωροπερηφάνιας! … Α, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα ….!!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Τα λόγια σας με τιμάνε ιδιαιτέρως, Κυρία Δεληβοριά!
ΚΥΡΙΑ: Μα, γι’ αυτό τα λέω και εγώ! … Αλλά … Τι άλλο θα περίμενε κανείς … Από μια τέτοια
αξιολογότατη οικογένεια! … Με τέτοιους γονείς! …
ΜΑΡΙΟΣ: Αχ, ναι! Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι πολύ καλοί άνθρωποι, Κυρία Δεληβοριά!
ΚΥΡΙΑ: Μα, δεν φαίνονται, βρε αγοράκι μου;;;!!!! Δεν φαίνονται;;;!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Αλήθεια; … Φαίνονται, ε;;; …
ΚΥΡΙΑ: Ασφαλώς!! Με την πρώτη ματιά!!
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι! Είναι γλυκύτατοι και οι δυο τους!
ΚΥΡΙΑ: Μα, τι λέμε, τώρα, αγοράκι μου! Ειδικά, τη μητέρα σου … Μέσα στην καρδιά μου την έχω!
ΜΑΡΙΟΣ: Αλήθεια;;;;!!!! … Αχ! Θα της το πω να χαρεί!!
ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή κυρία! … Μετρημένη! … Ευγενέστατη! … Και, προπαντός, εμφανίσιμη!!
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι! Ναι! Σαν μπουμπού, της λέω, είσαι, βρε μάνα! Δεν μεγάλωσες καθόλου!!
ΚΥΡΙΑ: Τι μπουμπούνας, Θεέ μου! … Και … Μαμάκιας!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ε … Και ο πατέρας του Μάριου είναι πολύ αξιόλογος και σοβαρός κύριος!
ΚΥΡΙΑ: Στάσου, καλέ! Στάσου! Περίμενε! Δεν πρόλαβα ακόμη να το πω! Απ’ το στόμα μου το πήρες!
ΜΑΡΙΟΣ: Ξέρετε, Κυρία Δεληβοριά … Στα νιάτα του, ήταν και ομορφάντρας ο πατέρας μου!
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ασορτί με τη γυναίκα του!
ΚΥΡΙΟΣ: Ε … Και εμείς … Με τη γυναίκα μου … (Την αγκαλιάζει) Στα νιάτα μας ήμασταν πολύ
όμορφο ζευγάρι …
ΚΥΡΙΑ: Τον πληθυντικό της ευγενείας χρησιμοποιείς; (Διώχνει το χέρι του θυμωμένα)
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωω!!
ΚΥΡΙΑ: (Με κομπασμό) Εγώ, Μάριέ μου, στα νιάτα μου, ήμουν μια αληθινή καλλονή! Αφού … Όταν
ήρθε η ώρα ν’ αρχίσω να σκέφτομαι τον γάμο … Είχα τόσες προτάσεις, που δεν ήξερα σε ποια να
ενδώσω!
ΜΑΡΙΟΣ: Ε! Και ενδώσατε στον Κύριο Δεληβοριά!
ΚΥΡΙΑ: (Με μια κίνηση αποστροφής) Μη μου το θυμίζεις, αγοράκι μου! Προσπαθώ να το ξεχάσω!
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ΚΥΡΙΟΣ: Ναι! Γιατί … Κακόπεσες!!
ΚΥΡΙΑ: Η αλήθεια είναι, Μάριέ μου, ότι ενώ με περιτριγύριζαν τόσοι, και πολύ όμορφοι άντρες! …
Εγώ … Τι να πω … Δεν ξέρω … Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου! … Επέλεξα, τελικά, αυτόν που
βλέπεις! (Δείχνει, με αποστροφή, τον σύζυγό της)
ΜΑΡΙΟΣ: (Κοιτάει, από πάνω μέχρι κάτω, προβληματισμένος, τον κύριο) Ε … Εντάξει … Καλός είναι
… Δεν είναι και άσχημος …
ΚΥΡΙΟΣ: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα για τη μάνα σου!!! Αλλά … Άντε!!
ΜΑΡΙΟΣ: Ε … Και εγώ … Η αλήθεια είναι … Κυρία Δεληβοριά … Δίνω περισσότερη βαρύτητα στη
προσωπικότητα του άλλου … Και λιγότερη στην εμφάνιση …
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Λίγη σού πέφτει η Θάλεια μας εμφανισιακά!
ΜΑΡΙΟΣ: Μ’ ενδιαφέρει περισσότερο ο άνθρωπος που θα έχω δίπλα μου να είναι καλός και ευγενικός.
ΚΥΡΙΑ: Ε! Ό,τι δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια!! Το μάθαμε το τροπάριο!! Όλοι, καλούς
και ευγενικούς ανθρώπους θέλουν να έχουν δίπλα τους! … Και άσχημους, κατά προτίμηση!!! Τέλος
πάντων! … (Προς τον Μάριο) Δίκιο έχεις! Δίκιο έχεις, αγοράκι μου!
ΚΥΡΙΟΣ: Ε … Σίγουρα δίκιο έχει ο Μάριος … Γιατί … Ό,τι λάμπει … Δεν είναι και χρυσός … Το λέει
και ο λαός μας, άλλωστε! (Γελάει)
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Βέβαια! Ενώ ό,τι δεν λάμπει, σου φέρνει χρυσή ευτυχία!! … Το λέει ο λαός μας, μήπως, κι
αυτό;;;!!! … Ε;;;!!! Την αμπελοφιλοσοφία σου, εσύ!! Μη χάσεις!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωω!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Και έπειτα εγώ … Που ασχολούμαι και με την Ποίηση … Ένας λόγος παραπάνω … Με
ενδιαφέρει, Κυρία Δεληβοριά … Η σχέση … Να βασίζεται στην πνευματικότητα …
ΚΥΡΙΑ: Σ’ ενδιαφέρει, δεν σ’ ενδιαφέρει, αγοράκι μου … Μετά τα πενήντα, ούτως ή άλλως, στην
πνευματικότητα βασίζεται!! Ρώτα και μένα να σου πω!!
ΚΥΡΙΟΣ: Με εκθέτεις, χρυσή μου! Με εκθέτεις!
ΚΥΡΙΑ: Εγώ σε εκθέτω;;;;!!! Ε;;;;!!! Τα ντοκουμέντα σε εκθέτουν, αγαπητέ μου!!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Γιατί; … Εχθές το βράδυ; … Ξέχασες;;;;!!!
ΚΥΡΙΑ: Εχθές και προχθές και παραπροχθές!!! … Μας έπρηξες!! … Άμα χαθεί η ποιότητα, χρυσέ
μου!!!! … Τι τα θες, τι τα γυρεύεις!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωωω!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι οι ποιοτικοί άνθρωποι σπανίζουν στις μέρες μας!
ΚΥΡΙΑ: Ναι … Βέβαια … Ούτε συζήτηση! Χάθηκε η ποιότητα στον κόσμο αυτό, αγοράκι μου!!
Χάθηκε!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Και οι περισσότεροι, δυστυχώς, Κυρία και Κύριε Δεληβοριά, ενδιαφέρονται μόνο για το σεξ!
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ΚΥΡΙΑ: Αααααααααα!!!!!! …. Α, πα, πα, πα, πα, πα, πα!!!! …. Καλέ, εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα έτσι!!!! …
Ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, να φανταστείς, Μάριέ μου!!! …. Αυτές που περνάω …
ΚΥΡΙΟΣ: (Κοιτάζει άγρια την κυρία) Πρόσεξε τι θα πεις!
ΚΥΡΙΑ: Τι να πω! … Ο πόνος είναι βουβός, χρυσέ μου!!! Δεν φανερώνεται με λέξεις!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Και εγώ, τους πονάω αυτούς τους ανθρώπους, Κυρία Δεληβοριά! Γιατί ποτέ δεν θα
καταλάβουν ότι, στη ζωή, αυτά που αξίζουν …
ΚΥΡΙΑ: Αχ! … Δυστυχώς … Τελειώνουν γρήγορα!
ΜΑΡΙΟΣ: Όχι!! Διαρκούν για πάντα!!
ΚΥΡΙΑ: Αχ, αγοράκι μου! Όταν μάθει κανείς να κάνει ποδήλατο, δεν το ξεχνά ποτέ!
ΚΥΡΙΟΣ: Ε! Υπάρχει, όμως, και το αυτοκίνητο!!
ΚΥΡΙΑ: Εσύ αυτά να λες για να παρηγοριέσαι!! Το ίδιο είναι, καλέ, το ποδήλατο με το αυτοκίνητο;;;!!!
Εεεε;;;;; Άντε να μην σου πω καμιά κουβέντα!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωω!!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Μα … Το ποδήλατο και το αυτοκίνητο δεν είναι αξιόλογα πράγματα! … Μπορούμε να
κάνουμε και χωρίς αυτά!!
ΚΥΡΙΑ: Αμ, δε, που μπορούμε! Αμ, δε, αγοράκι μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Εεεε …. Δηλαδή … Συγγνώμη κιόλας που θα το πω! … Αλλά εσείς, Κυρία Δεληβοριά, κάθε
μέρα, κάνετε ποδήλατο;;;;
ΚΥΡΙΑ: Αχ, αγοράκι μου! Τώρα, ούτε το πετάλ δεν βλέπω πια!! Όχι να κάνω και ποδήλατο!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωω!! Ντροπή, αγαπητή μου! Ντροπή!! Είσαι πολύ άδικη μαζί μου!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Είδατε!! Δεν σας είναι, λοιπόν, απαραίτητο!!! Στα λόγια μου έρχεστε!!!
ΚΥΡΙΑ: Αχ, αγοράκι μου!! Στα λόγια σου έρχομαι, θέλοντας και μη, η κακομοίρα!! … Η κακομοίρα!!
ΜΑΡΙΟΣ: Ε… Και, στο κάτω-κάτω, υπάρχουν και τα ταξί! Τα καλείς και έρχονται!
ΚΥΡΙΑ: Αυτό είναι μια λύση, αγοράκι μου! Τώρα που μου το λες! … (Κοιτάζει, χαιρέκακα, τον σύζυγό
της) Και έχεις και εξπρές εξυπηρέτηση!!
ΜΑΡΙΟΣ: Ακριβώς!!!
ΚΥΡΙΟΣ: Εεεεε! Αρκετά! Δεν σταματάμε, λέω εγώ, αυτή τη συζήτηση για τα μεταφορικά μέσα;;;!!!
ΜΑΡΙΟΣ: Μα … Δεν μιλάμε για τα μεταφορικά μέσα, Κύριε Δεληβοριά! … Μιλάμε για την ουσία που
κρύβεται σε κάθε μας κίνηση!
ΚΥΡΙΟΣ: Άμα σου δώσω εγώ καμιά σφαλιάρα, θα δεις τι ουσία βρίσκεται στη δική μου κίνηση!!
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ΚΥΡΙΑ: (Θυμωμένα) Άσ’ τον, αγοράκι μου! Άσ’ τον! … Ο καθένας κινείται, μέχρι εκεί που τον
παίρνει!! …
(Σταματάνε και οι τρεις να μιλάνε.
Κοιτάζονται μεταξύ τους διστακτικά)

ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ-ΜΑΡΙΟΣ: (Με μια φωνή και διστακτικά) Λοιπόν; …
ΚΥΡΙΑ: Ε ….
ΚΥΡΙΟΣ: Ε …
ΜΑΡΙΟΣ: Ε …
ΚΥΡΙΑ: Εγώ λέω … Ναι …
ΚΥΡΙΟΣ: Ε … Και εγώ … Λέω … Ναι …
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι;;;; … Ε … Ε … (Ο κύριος και η κυρία τον κοιτάνε, με αγωνία, μέσα στα μάτια) Εγώ, πάλι,
λέω … Όχι!!! …
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: Όχι;;;;;;;
ΜΑΡΙΟΣ: Όχι!! …
ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ: Μα!!! …
ΜΑΡΙΟΣ: Αισθάνομαι την ανάγκη να διαφωνήσω!
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά λέω εγώ ότι του χρειάζεται μια γερή σφαλιάρα!!
ΚΥΡΙΑ: Όχι;;;; … Μα, βρε αγοράκι μου!! … Τόση ώρα … Νομίζαμε ότι …
ΜΑΡΙΟΣ: θα σας εξηγήσω! …
ΚΥΡΙΟΣ: Τι να μας εξηγήσεις, βρε μαμμόθρεφτο!!
ΜΑΡΙΟΣ: Νομίζω ότι είναι μια πλάνη! …
ΚΥΡΙΑ: Ααα!! Κρατάτε με!! Θα τον πνίξω!
ΜΑΡΙΟΣ: Δεν κινούμαστε, μέχρι εκεί που μας παίρνει!
ΚΥΡΙΟΣ: Τι λέει, μωρέ, ο πλανεμένος!!
ΚΥΡΙΑ: (Θυμωμένα) Και μέχρι πού κινούμαστε, αγοράκι μου;;;; …
ΜΑΡΙΟΣ: Μέχρι εκεί που δεν μας παίρνει!
ΚΥΡΙΟΣ: Μωρέ! Θα τον πάρει και θα τον σηκώσει!
ΜΑΡΙΟΣ: Είναι απλό! Κινούμαστε, μέχρι εκεί που δεν μας παίρνει! Κυρία Δεληβοριά!
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ΚΥΡΙΟΣ: Μας κατηγορεί και από πάνω! Το παλιόπαιδο!!
ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί είμαστε ψεύτες! … Και … Υποκριτές!
ΚΥΡΙΟΣ: Νομίζω ότι είναι ώρα να τον πετάξω έξω από το σπίτι μας!!
ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί όποιο δρόμο και να πάρουμε, την αλήθεια την έχουμε μέσα μας! … Ενώ εμείς …
ΚΥΡΙΟΣ: Εμείς, πάντως, θα σου δείξουμε την αλήθεια που έχουμε μέσα μας!!
ΚΥΡΙΑ: (Δυνατά και απότομα) Δεν χρειάζεται!! (Κάνει νόημα, με το χέρι της, στον άντρα της να
σταματήσει. Κοιτάζει, μέσα στα μάτια, τον Μάριο)
ΜΑΡΙΟΣ: (Κοιτάζει, μέσα στα μάτια, την κυρία) Ενώ εμείς … Την ψάχνουμε εκεί … Που δεν θα τη
βρούμε ποτέ …
(Σταματάνε και οι τρεις)
(Μικρή σιωπή)

ΜΑΡΙΟΣ: (Κοιτάζει, μέσα στα μάτια, την κυρία) Και αυτή … Είναι μια λάθος κίνηση … Που δεν μας
παίρνει …
ΚΥΡΙΟΣ: Ε! Αυτό πάει πολύ!! Αρκετά!
ΚΥΡΙΑ: (Κοιτάζει έκπληκτη τον Μάριο) …
ΚΥΡΙΑ-ΜΑΡΙΟΣ: (Αλληλοκοιτάζονται για λίγα δευτερόλεπτα) …

(Ο Μάριος κάνει αναστροφή και φεύγει,
χωρίς να χαιρετήσει)

ΚΥΡΙΟΣ: Με σύγχυσε, το παλιόπαιδο! Αν δεν με σταματούσες, θα το πλάκωνα στο ξύλο!
ΚΥΡΙΑ: Γιατί; … Επειδή είπε μια … Αλήθεια; …
ΜΑΡΙΟΣ: Μα! Μας εξαπάτησε, χρυσή μου!! Που την είδες την αλήθεια;;;!!!!
ΚΥΡΙΑ: Όχι αυτός … Εμείς τον εξαπατήσαμε … Εμείς …
ΚΥΡΙΟΣ: Πώς;;;;;;;;;!!!!!
(Ανεβαίνει, αργά, τις σκάλες, αποχωρώντας από το σαλόνι)
ΚΥΡΙΑ: (Νωχελικά και με κατεβασμένο το κεφάλι) Εμείς … Εμείς … Μόνον εμείς …
72

- 219 -

Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!

(Μένει μόνος ο κύριος στο σαλόνι)

ΚΥΡΙΟΣ: Ε! Πάει! Έχουν τρελαθεί όλοι σ’ αυτό το σπίτι! Κανείς δεν καταλαβαίνει κανέναν! Καλά μου
λέγε η συχωρεμένη η μάνα μου!: ΄΄Όταν κατεβείς τα σκαλιά της εκκλησιάς, γιόκα μου, τίποτα δεν είν’ το
ίδιο με τα χθες΄΄! Εγώ είχα μάθει να σκέφτομαι λογικά! Να ενεργώ λογικά! Να καταλαβαίνω λογικά!
Πώς με κατάντησαν έτσι!! Πώς!! Δεν ξέρω πια τι μου γίνεται εδώ πέρα!! Ποιο είναι το σωστό! … Ποιο
είναι το λάθος! … Ποιο το καλό! … Ποιο το κακό! … Όλα κουβάρι γινήκαν μεσ’ το θολό μυαλό μου!
Αν αυτό λέγεται γάμος! … Όχι! Όχι! … Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια
σκλαβιά και φυλακή!!!
(Η κυρία κατεβαίνει, πάλι, τις σκάλες.
Φτάνοντας στο τελευταίο σκαλί, παίρνει, στα χέρια της, τη βαλίτσα)

ΚΥΡΙΑ: Συμφωνώ, αγαπητέ μου … Συμφωνώ … Ήρθε η ώρα να ελευθερωθούμε … Αντίο …
ΚΥΡΙΟΣ: Πού πας;
ΚΥΡΙΑ: Εκεί όπου οι δύο δεν χωρούνε …
ΚΥΡΙΟΣ: Πού δηλαδή;
ΚΥΡΙΑ: Στον διάολο!
ΚΥΡΙΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτείς.
ΚΥΡΙΑ: Αν πρέπει να πάω στον διάολο; … Όχι, χρυσέ μου … Όχι … Εκεί πρέπει να πάω …
ΚΥΡΙΟΣ: Αφού πρέπει να πας εκεί, θα ‘ρθώ και εγώ τότε μαζί σου …
ΚΥΡΙΑ: …
(Χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας)

ΚΥΡΙΑ: (Κουνώντας το κεφάλι της) Τελικά, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ελευθερωθεί κανείς …

(Πηγαίνει ν’ ανοίξει την εξώπορτα.
Μπαίνει στο σαλόνι η Θάλεια)

ΚΥΡΙΑ: Θάλεια … Δεν μας είχες πει, μωρό μου, ότι θα ερχόσουν …
ΘΑΛΕΙΑ: Και εσείς … Απ’ ό,τι βλέπω … Κανονίσατε ταξίδι!
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ΚΥΡΙΑ: Όχι … Μόνη μου θα φύγω … Ο μπαμπάς σου θα μείνει εδώ …
ΘΑΛΕΙΑ: Όπου πας, κανόνισε να γυρίσεις σύντομα.
ΚΥΡΙΑ: Γιατί; …
ΘΑΛΕΙΑ: (Κοιτάζοντας τον πατέρας της) Μαρτσέλο … Μ’ αφήνεις λίγο μόνη με τη μαμά;
ΚΥΡΙΟΣ: Ναι … Ναι … Βέβαια … Με την ησυχία σας … Εγώ πάω να καπνίσω ένα τσιγάρο …
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ναι! Εσύ κάπνιζε! Θα προκόψεις!
ΚΥΡΙΟΣ: Ωωωωω!!!
(Ο κύριος φεύγει.
Η θάλεια κοιτάζει τη μητέρα της)

ΘΑΛΕΙΑ: Είναι ωραίο το παλτό σου … Σου πάει πολύ …
ΚΥΡΙΑ: Σ’ ευχαριστώ, μωρό μου. (Χαμογελώντας) Αλλά … Μόνο το παλτό μου;
ΘΑΛΕΙΑ: Και το περιεχόμενό του, φυσικά.
ΚΥΡΙΑ: Θάλ …
ΘΑΛΕΙΑ: (Τη διακόπτει) Μαμά! Φεύγοντας από το σπίτι για να έρθω εδώ, ένα περιστέρι με λέρωσε στο
δρόμο … (Γελάει) Nα … Εδώ … Βλέπεις; (Δείχνει στη μητέρα της το μανίκι της)
ΚΥΡΙΑ: Να στο καθαρίσω, μωρό μου. Περίμενε να φέρω …
ΘΑΛΕΙΑ: Όχι! Όχι! … Λένε ότι είναι τύχη …
ΚΥΡΙΑ: Ναι … Τύχη είναι …
ΘΑΛΕΙΑ: Δεν πιστεύω και πολύ στην τύχη …
ΚΥΡΙΑ: Γιατί, μωρό μου;
ΘΑΛΕΙΑ: Γιατί … Γιατί, τότε … Πρέπει να πιστέψω ότι κάποιοι είναι τυχεροί … Και κάποιοι … Άτυχοι
…
ΚΥΡΙΑ: …
ΘΑΛΕΙΑ: Ωστόσο … (Γελάει) Δεν θέλω και να το καθαρίσω το μανίκι μου!
ΚΥΡΙΑ: Να μην το καθαρίσεις, τότε, μωρό μου. (Μικρή σιωπή)
ΘΑΛΕΙΑ: Στο εξοχικό; …
ΚΥΡΙΑ: Τι;
74

- 221 -

Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!

ΘΑΛΕΙΑ: Λέω, στο εξοχικό θα πας;
ΚΥΡΙΑ: Ναι … (Χαμηλώνει το βλέμμα)
ΘΑΛΕΙΑ: Να έρθω και εγώ μαζί σου;
ΚΥΡΙΑ: Η ηλικία σου δεν είναι για να με συνοδεύεις .. Στις παραξενιές μου …
ΘΑΛΕΙΑ: Είναι παραξενιά να περάσουμε λίγες μέρες μαζί;
ΚΥΡΙΑ: Πρέπει να συναναστρέφεσαι ανθρώπους της ηλικίας σου.
ΘΑΛΕΙΑ: Τότε … Τότε … Έλα να καθίσουμε κάτω στο χαλί!
ΚΥΡΙΑ: Στο χαλί; … Γιατί; …
(Η Θάλεια την πιάνει από το χέρι
και κάθονται και οι δύο κάτω στο χαλί)

ΘΑΛΕΙΑ: Α! Είδες τι μαλακά είναι εδώ κάτω!
ΚΥΡΙΑ: Χρόνια είχα να καθίσω στο πάτωμα!
ΘΑΛΕΙΑ: Από τότε που ήμασταν μικρές με την Αλεξάνδρα και καθόμασταν και οι τρεις κάτω,
παίζοντας κούκλες! Θυμάσαι;
ΚΥΡΙΑ: Ναι … Ναι … Τι γλυκά χρόνια …
(Η Θάλεια ξαπλώνει στο χαλί)
ΘΑΛΕΙΑ: Ξάπλωσε και εσύ.
ΚΥΡΙΑ: Μα …
ΘΑΛΕΙΑ: Ξάπλωσε … Εδώ … Δίπλα μου …
(Ξαπλώνουν δίπλα-δίπλα)
ΘΑΛΕΙΑ: Τζούλιαν Μουρ …
ΚΥΡΙΑ: Ναι, μωρό μου …
ΘΑΛΕΙΑ: Τίποτα …
ΚΥΡΙΑ: Κάτι ήθελες να μου πεις …
ΘΑΛΕΙΑ: Σ’ αγαπώ …
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(Η κυρία γέρνει το κεφάλι της και
ακουμπάει πάνω στην κοιλιά της κόρης της)
ΘΑΛΕΙΑ: Είναι καλό μαξιλαράκι;
ΚΥΡΙΑ: Το καλύτερο. (Χαϊδεύει την κοιλιά της Θάλειας)
ΘΑΛΕΙΑ: Μαμά … Ο καλός Θεούλης δεν είπε αυξάνεστε και πληθύνεσθε; …
ΚΥΡΙΑ: Το είπε, μωρό μου … Ανάθεμα και αν ήξερε τι έλεγε βέβαια, όταν το ξεστόμιζε!
ΘΑΛΕΙΑ: Πώς θα σου φαινόταν, λοιπόν, μαμά … Αν σου έλεγα ότι …
ΚΥΡΙΑ: Τι, μωρό μου;
ΘΑΛΕΙΑ: Να … Ότι συμφωνώ και εγώ … Μ’ αυτό … Που είπε ο Θεούλης …
ΚΥΡΙΑ: Ε! Πώς να μου φανεί, βρε μωρό μου! (Γελάει) Μια χαρά!
ΘΑΛΕΙΑ: Αλήθεια; …
ΚΥΡΙΑ: Ε, φυσικά, αλήθεια!
ΘΑΛΕΙΑ: Εντάξει … Συμφωνώ λοιπόν! … Ε … Και όχι απλά συμφωνώ δηλαδή … Αλλά … Επαυξάνω
κιόλας, μαμά! … Επαυξάνω!
ΚΥΡΙΑ: Τι εννοείς, βρε μωρό μου; Με μπέρδεψες!
ΘΑΛΕΙΑ: Ναι … Να … Χάιδεψε εσύ έτσι την κοιλίτσα μου, μαμά … Όπως την χαϊδεύεις … Και εγώ
… Θα στο πω … Θα προσπαθήσω δηλαδή! …
ΚΥΡΙΑ: Ωραία! Την χαϊδεύω, μωρό μου! Πέσ’ μου!
ΘΑΛΕΙΑ: Τζούλιαν Μουρ!
ΚΥΡΙΑ: Ναι, μωρό μου!
ΘΑΛΕΙΑ: Πώς θα σου φαινόταν, αν σου έλεγα ότι είμαι …
ΚΥΡΙΑ: Ότι είσαι; …
ΘΑΛΕΙΑ: Έγκ … Έγκυος; …
ΚΥΡΙΑ: Τιιιιιιιιι;;;;;;;;;!!!!! (Πετάγεται, όρθια, έντρομη)
ΘΑΛΕΙΑ: Αμάν, βρε μαμά! Πώς κάνεις έτσι!
ΚΥΡΙΑ: Τι είπες ότι είσαι;;;;; Έγκυος;;;;;;;
ΘΑΛΕΙΑ: Έχω μωρό στην κοιλίτσα μου … Πώς αλλιώς να το πω; …
ΚΥΡΙΑ: Στην κοιλίτσα σου;;;;
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ΘΑΛΕΙΑ: Ναι … Αυτή που χάιδευες, πριν από λίγα λεπτά …
ΚΥΡΙΑ: (Προχωρώντας πάνω-κάτω στο σαλόνι) Ε! Ε! … Αυτό είναι ανήκουστο! Ε! Ε! … Αυτό είναι
άνω ποταμών! … Ε! Ε! Αυτό δεν το χωράει ο νους μου! (Σταματάει απότομα να προχωράει) Με ποιον;
ΘΑΛΕΙΑ: Με τον Μάριο …
ΚΥΡΙΑ: Με τον Μάριο; … Μα … Πώς; … Πότε; … Δηλαδή; … Εκείνος το ξέρει; …
ΘΑΛΕΙΑ: Ναι … Το ξέρει …
ΚΥΡΙΑ: Το ξέρει; … Και; …
ΘΑΛΕΙΑ: (Σηκώνεται όρθια. Χαρούμενη) Ε, τι ΄΄και΄΄, βρε Τζούλιαν Μουρ! Θα γίνεις γιαγιά!
ΚΥΡΙΑ: Εγώ; … Γιαγιά; …
ΘΑΛΕΙΑ: Ναι … Μια όμορφη γιαγιά … Δεν θέλεις;
ΚΥΡΙΑ: (Πιάνει το κεφάλι της) Μια όμορφη γιαγιά; … Εγώ; … Όχι! Όχι! Δεν θέλω! Δεν θέλω!
(Ανεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες, πανικόβλητη, και αποχωρεί)

(Χαμηλός φωτισμός)

(Ακούγονται κλάματα μωρού)
(Η σκηνή αρχίζει να φωτίζεται και πάλι)
(Βλέπουμε την κυρία να νταντεύει ένα μωρό στο καροτσάκι του)

ΚΥΡΙΑ: Έλα … Έλα … Κουκλίτσα μου … Μην κλαις … Μη μου κλαις και θα πρηστούνε τα ματάκια
σου, τα όμορφα … Φτου! Φτου! Ίδια η γιαγιά σου, η κούκλα είσαι! Όχι η άλλη! Αυτή που βλέπεις!
Σκόρδα στα μάτια τους! Όλοι τους! Να μην μου την ματιάσουν την εγγονή μου! Την κουκλάρα! Αλλά,
από πού θα έπαιρνε το παιδί! Ε! Υπερίσχυσε το γονίδιο, βλέπεις! Νίκησε η ομορφιά! Αααχ! Και όταν
έρθει η ώρα … Ααχχ! Δεν θα ζω, τότε, για να σε καμαρώσω νυφούλα, κουκλίτσα μου! …

(Μπαίνει και ο κύριος στο σαλόνι)
ΚΥΡΙΟΣ: Ευτυχώς!
ΚΥΡΙΑ: Τι ΄΄ευτυχώς΄΄, καλέ! Τι λες πάλι! Όλο κάτι περίεργες ώρες ξεφυτρώνεις!
ΚΥΡΙΟΣ: Ευτυχώς που δεν θα ζεις για να καμαρώσεις νυφούλα την εγγονή σου! Γιατί, πολύ απλά, μέχρι
τότε, θα έχει εκλείψει και ο γάμος, αγαπητή μου! … Για καλή τύχη των ανθρώπων δηλαδή!
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ΚΥΡΙΑ: Ναι! Εσύ, μ’ αυτό το πλευρό, να κοιμάσαι!
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά … Καλά …
ΚΥΡΙΑ: Άκου, χρυσέ μου! Όσο θα υπάρχουν θηλυκά σ’ αυτόν τον κόσμο, ο γάμος δεν πρόκειται να
εκλείψει ποτέ! Κατάλαβες;
ΚΥΡΙΟΣ: Καλά … Καλά …
(Μπαίνουν στο σαλόνι η Θάλεια με τον Μάριο,
χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι)

ΜΑΡΙΟΣ: Σωστά! Γιατί, πάντα, θα υπάρχει στον κόσμο κάποια πεθερά που θα είναι …
ΘΑΛΕΙΑ: Η μαμά μας … Το θηλυκό!!

(Την αγκαλιάζουν και γελάνε)

ΚΥΡΙΑ: Θηλυκό! Θηλυκό! Γιατί η ζωή είναι γένους θηλυκού! (Γελάνε)
ΚΥΡΙΟΣ: (Πλησιάζει και ο κύριος την κυρία) Και όταν η ζωή σε ξεγελάει, πάλι εσύ την ξεγελάς …
ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί;
ΚΥΡΙΟΣ: Γιατί το θηλυκό όταν γεννιέται, τη μοίρα του εσύ την κυβερνάς …
ΘΑΛΕΙΑ: Την κυβερνάς;
ΚΥΡΙΑ: Μας μπέρδεψες, χρυσέ μου, πάλι με τις μεγαλοστομίες σου! (Γελάνε)
ΚΥΡΙΟΣ: (Πλησιάζει το καροτσάκι με την εγγονή του) Αυτή είναι … Η μοίρα …

(Μπαίνει, αναψοκοκκινισμένη, στο σαλόνι η Αλεξάνδρα.
Κρατάει στα χέρια της ένα έντυπο)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Α! Ωραία! Είστε όλοι εδώ! Έχω σπουδαία νέα να σας ανακοινώσω!
ΚΥΡΙΑ: Τι συμβαίνει, κοριτσάκι μου;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Η Θάλεια μας απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την τελευταία ποιητική της συλλογή!
Να εδώ! Διαβάστε! Την κατατάσσουν μέσα στις μεγαλύτερες ποιήτριες! Είναι εκπληκτικό!
ΘΑΛΕΙΑ: Αλήθεια; Για να δω!
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ΚΥΡΙΑ: Μπράβο! Μπράβο, κοριτσάκι μου! Και εις ανώτερα! Πάντα άξια!
ΜΑΡΙΟΣ: Αγάπη μου, τι ωραίο νέο ήταν αυτό! Δεν το πιστεύω!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Είδες! Είδες, μαμά! Που σου έλεγα, πάντα, ότι η Φρίντα μας είναι μεγάλο ταλέντο και,
μια μέρα, θα μας κάνει όλους πολύ περήφανους!
ΚΥΡΙΑ: Ναι, μωρό μου … Ναι … Πολύ περήφανους … Είχες δίκιο …
(Ο κύριος παίρνει στην αγκαλιά του την εγγονή του)
ΚΥΡΙΟΣ: Όταν θα μεγαλώσεις, γλυκιά μου, θα καμαρώνεις για τη μητέρα σου … Ας κυβερνήσουμε,
λοιπόν, τη μοίρα μας με τραγούδι και χορό! Φέρτε κρασί! Μάριε! Πιάσε δυο μπουκάλια από κει! Να το
γιορτάσουμε!
(Γεμίζουν τα ποτήρια τους και τα τσουγκρίζουν)
ΚΥΡΙΟΣ: Άντε! Στην υγειά μας!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Στην υγειά μας! Στην υγειά μας!
ΚΥΡΙΟΣ: Και αν είν’ η Ποίηση, Ζωή! … Ποιητικά, γλεντήστε την και σεις! Στα πέρατα του κόσμου!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Αμήν!!!!

ΤΕΛΟΣ
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Η μαύρη τρύπα
Δράμα σε τρεις πράξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μέσα στην «Μαύρη Τρύπα» εξελίσσεται ένα σουρεαλιστικό ταξίδι στον
χωροχρόνο, μια αλληλουχία αισθήσεων και ψευδαισθήσεων. Δύο λογοτέχνιδες, μόνες
στο σαλόνι του «ίδιου» σπιτιού, ξαναζούν τη χαμένη αγάπη, που τις οδηγεί σε
θαυμαστούς κόσμους, πέρα από τον χώρο και τον χρόνο. Η αναζήτηση αυτής της
αγάπης, θα είναι η κινητήριος δύναμη του ταξιδιού τους, ενός ταξιδιού που λαμβάνει
χώρα σε παράλληλα σύμπαντα, σε παράλληλους βίους, με σκοπό την εξερεύνηση του
πιο αλλόκοτου σύμπαντος, αυτού του ΄΄άλλου σύμπαντος΄΄, που είναι το ΄΄σύμπαν της
καρδιάς΄΄.

Όμως, η Μαύρη Τρύπα είναι το σημείο εκείνο, όπου ο χώρος και ο χρόνος δεν
υφίστανται και οι νόμοι της Φυσικής καταλύονται. Σ’ αυτά τα μονοπάτια του πάθους
και της φαντασίας θα περπατήσουν οι δύο γυναίκες, ακροβατώντας, επικίνδυνα, πότε
μέσα στην πραγματικότητα και πότε μέσα στην ψευδαίσθηση.

Η πραγματικότητα, όμως, θα νικήσει, τελικά, την ψευδαίσθηση και το
μυθιστόρημα, με τον τίτλο Η Μαύρη Τρύπα, θα γραφεί και από τις δύο,
«παράλληλα», και, μάλιστα, με τα πιο υπερβατικά χρώματα γραφής. Η έμπνευσή τους
θα έρθει, σαν δροσερό αεράκι, σαν ξεθωριασμένη ανάμνηση, σαν πλοίο που
σαλπάρει σε μακρινούς ωκεανούς, μέσα από την άχρονη διάστασή της.

Οι λογοτέχνιδες θα την χρησιμοποιήσουν αυτή την έμπνευση, αλλά δεν θα
καταφέρουν, στο τέλος, να την κυριεύσουν, γιατί το ταξίδι μέσα στην Μαύρη Τρύπα
ακυρώνει την ύπαρξή του, αφού δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παραμόρφωση του
χρόνου, μια άλλη, δηλαδή, εναλλακτική πραγματικότητα του νου …
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1. ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ)
2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ)
3. ΟΡΕΣΤΗΣ (ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ)
4. ΟΡΕΣΤΗΣ (ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ)
5. ΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΤΕΡΟΘΑΛΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ, ΓΙΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ)
6. ΤΙΜΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ)
7. ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ)
8. ΕΛΠΙΔΑ (ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ)
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ

Δύο αδέλφια κάθονται στο σκοτεινό σαλόνι της εξοχικής κατοικίας των
γονέων τους. Είναι μια καλοκαιρινή βραδιά. Έχουν ανάψει, μονάχα, δυο κεριά και
συζητάνε χαμηλόφωνα.

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Πότε, τελικά, θα έρθει; Άκουσες τίποτα;

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Η μητέρα είπε ότι, αύριο το μεσημέρι, θα είναι εδώ.

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Είναι, στ’ αλήθεια, φίλη της μαμάς;

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Ναι. Γιατί; Σου φαίνεται περίεργο;

ΑΓΓΕΛΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Μα … Είναι πολύ νεότερη από τη μαμά μας! Έτσι,
τουλάχιστον, μας είπε!

Αυτό δεν έχει καμιά σημασία, μικρέ! Η φιλία, όπως και
ο έρωτας, δεν έχουν ηλικία!
Πάντα σοφός!

Δεν είμαι σοφός! Απλά, νομίζω ότι τα πράγματα είναι
πολύ πιο απλά απ’ όσο θέλουμε να πιστεύουμε εμείς οι
άνθρωποι. Γιατί δηλαδή; Δεν έχει το δικαίωμα η
μητέρα μας να έχει μια φίλη αρκετά μικρότερή της στην
ηλικία; Και, όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι απορούν
και εκπλήσσονται με κάτι τέτοια!
Πώς είναι; Σου είπε τίποτα η μαμά;
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ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Το μόνο που μου είπε είναι, πως πρόκειται για
εξαιρετική κοπέλα, με πολλά χαρίσματα.

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Θα μείνει στο σπίτι μας;

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Δεν ξέρω … Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάτι τέτοιο ...

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Είναι συγγραφέας;

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Ναι … Φαντάζομαι ότι η μητέρα την κάλεσε για να
σκεφτούν την προοπτική ενός θεατρικού έργου που θα
γράψουνε μαζί …
(Χαμογελώντας πονηρά)
αναλάβεις τη ξενάγηση;

Να

υποθέσω

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Ποια ξενάγηση;

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Στις ομορφιές του τόπου μας, ντε!

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

(Ντροπαλά) Αν το επιθυμεί και εκείνη …

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Εσύ, δηλαδή, δεν το επιθυμείς; (πειραχτικά).

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

πως

θα

Μικρέ, όλο χαζομάρες είσαι! Άντε να μην φας καμιά
φάπα!

(Τα αγόρια σταματάνε να μιλάνε. Στο σκοτεινό σαλόνι μπαίνει μια νεαρή
γυναίκα. Κρατάει στο χέρι της μια βαλίτσα. Πλησιάζει έναν καθρέφτη και παρατηρεί το
είδωλό της).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Ένιωθα σαν πειραματόζωο. Με είχανε δέσει και, μ’ ένα
σκοινί, με κατέβαζαν, σιγά-σιγά, προς τον ορίζοντα
μιας τρύπας … Μιας μαύρης τρύπας! ΄΄Τι βλέπεις
Αντιγόνη;΄΄, άκουσα να μου λένε κάποια στιγμή.
Ήμουν, ακόμα, μακριά από τον ορίζοντα και μπορούσα,
εύκολα, να ξεχωρίσω τα άστρα και να αναγνωρίσω τους
αστερισμούς. Καθώς πλησίαζα, όμως, οι σχετικές
θέσεις των άστρων μεταβάλλονταν. ΄΄Μήπως
ζαλίζεσαι;΄΄, άκουσα, και πάλι, την ίδια φωνή να με
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ρωτάει. ΄΄Κάθε άλλο!΄΄, φώναξα. Το φως των αστεριών,
στο μέρος της μαύρης τρύπας, καμπυλώνονταν, άλλαζε
κατεύθυνση και με ξεγελούσε. Ήταν σαν να κοιτούσα
σ’ έναν παραμορφωμένο καθρέφτη. ΄΄Τώρα σε
κατεβάζουμε αρκετά κοντά στον ορίζοντα! Κοίταξε λίγο
δεξιά σου!΄΄. Η ίδια φωνή … Η ίδια φωνή … Λες και
μια μαγική φωνή με καλούσε μέσα από τα
απροσμέτρητα βάθη αυτού του μαύρου ωκεανού …
Όχι! Όχι! Δεν με γελούσανε, καθόλου, τα μάτια μου!
Έβλεπα όλο το πίσω μέρος του κεφαλιού μου! Η έλξη
ήταν τόσο ισχυρή! Θεέ μου! Οι φωτεινές ακτίνες που
ξεκινούσαν από το πίσω μέρος του κεφαλιού μου και
μετέφεραν το χρώμα των μαλλιών μου, έκαναν μια
ολόκληρη περιφορά γύρω από τη μαύρη τρύπα, μέχρι
να καταλήξουν μπροστά στα μάτια μου! ΄΄Μη χάνεις το
χρόνο σου! Μην κοιτάξεις προς τη μαύρη τρύπα! Είναι
μάταιος κόπος! Είναι θεοσκότεινα εκεί! Ρίξε μια ακόμη
ματιά στο χτένισμά σου! Κοίταξε κάθετα προς τη
διεύθυνση του κέντρου της μαύρης τρύπας! Πρόκειται
για ένα ωραίο κόλπο που επιτυγχάνεται με τη βαρύτητα!
Όχι με κρυμμένους καθρέφτες!΄΄. Αυτή η φωνή και πάλι
… Και ξαφνικά! … Η φωνή ακούστηκε ξανά, αλλά,
αυτή τη φορά, ήχησε ταραγμένα! … ΄΄Προσοχή! Αμάν!
Το σκοινί σπάζει! Θα πέσεις προς τη μαύρη τρύπα
αβοήθητη! Χωρίς δυνατότητα διάσωσης!΄΄. Πλησίαζα
προς τον μαύρο ορίζοντα αυτής της αβαθούς οπής και
αισθανόμουν ότι καμιά δύναμη της φύσης δεν
μπορούσε, πλέον, να με σώσει. Η φωνή έπαψε, μεμιάς,
να ηχεί. Άρχισα να φωνάζω σαν τρελή: ΄΄Βοήθεια!
Βοήθεια!΄΄. Δυστυχώς, δεν μπορούσε να μ’ ακούσει
κανείς πια. Όλα τα φωτεινά σήματα που έστελνα,
καταπίνονταν από αυτή τη χαίνουσα άβυσσο και δεν
έφθαναν εδώ έξω. Το πέρασμα του χρόνου είχε, πλέον,
σταματήσει … Καθώς έπεφτα μέσα στο ζοφερό χάος, η
έλξη γινόταν όλο και ισχυρότερη, μέχρι που μια
παλιρροϊκή δύναμη άρχισε να με τεντώνει και να
γίνομαι ένα πολύ μακρύ λάστιχο … Τότε μόνο άκουσα,
για τελευταία φορά, την αλλόκοτη αυτή φωνή να μου
λέει: ΄΄Συγγνώμη για όλα, Αντιγόνη … Η μόνη
παρηγοριά μου είναι πως υπάρχει ένας τρόπος να σωθείς
… Όχι, σ’ αυτό το σύμπαν πάντως …΄΄ .

(Η νεαρή γυναίκα αφήνει τη βαλίτσα στο πάτωμα. Στο σαλόνι του σπιτιού
μπαίνει ένας καλοντυμένος Κύριος και μια Κυρία. Η Κυρία πλησιάζει το κηροπήγιο,
που είναι πάνω στο τραπέζι, και σβήνει τα δυο κεριά. Η σκηνή αρχίζει να φωτίζεται).
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ΤΙΜΟΣ:

Εδώ είμαστε λοιπόν! Πώς σας φαίνεται; Παιδιά! Τι
λέτε; Σας αρέσει το σπίτι; (Ο Ορέστης και ο Άγγελος
περιεργάζονται τον χώρο).

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Ωραίο σαλόνι μπαμπά! Δεν το πιστεύω! Μου πήρες και
πιάνο!

ΤΙΜΟΣ:

Ε, φυσικά! Τι στην ευχή! Τόσους μήνες το καλοκαίρι
θα περνάμε εδώ! Δεν θα μας παίζεις τίποτα!

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Έχει πολύ ωραία θέα το σπίτι, μητέρα. Βρίσκεται στο
ψηλότερο σημείο απ’ όλα τα άλλα σπίτια του χωριού.
Εδώ θα αισθανόμαστε το βάρος και το δέος της
μοναξιάς της κορυφής … (Ο Άγγελος κάνει μια αστεία
γκριμάτσα) Φανταστείτε, τώρα, έναν σεισμό, όχι
μεγάλο, αρκετό, όμως, για να κουνήσει αυτόν τον
βράχο και να τον σπρώξει πέρα από την άκρη. Ο
βράχος πέφτει, συγκρούεται με άλλους βράχους,
δημιουργείται κατολίσθηση και χαλασμός Κυρίου!

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Χαλασμός Κυρίου! Χαλασμός Κυρίου! (Περιπαιχτικά).

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Τι είναι, λοιπόν, το τίποτα, αν όχι μια αυταπάτη;

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Μια αυταπάτη βέβαια! Μια αυταπάτη! (Στον ίδιο τόνο).

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Υπάρχει το τίποτα ή όχι; Ή μήπως το τίποτα είναι πάντα
το κάτι που περιμένει να συμβεί; (Η νεαρή γυναίκα
πιάνει το χέρι του Ορέστη και, σαν αερικά, βγαίνουν από
την κουρτίνα του σαλονιού και χάνονται).

ΤΙΜΟΣ:

Πάω τη βαλίτσα επάνω, Αντιγόνη. Αν θέλεις, έλα μαζί
μου να δεις και το υπόλοιπο σπίτι. (Ο Τίμος ανεβαίνει
την σκάλα, ενώ ο Άγγελος κάθεται στο πιάνο και παίζει
μια μελωδία).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Μπράβο αγοράκι μου! Πολύ ωραία! Μπράβο! Παίξε,
μπας και μας ευθυμήσεις λιγάκι! Όχι σαν τον αδελφό
σου, τον φωστήρα, που μας έχει τρελάνει με τις
φιλοσοφίες του! Αλήθεια, Άγγελε … Πού πήγε ο
Ορέστης; … Τίμο μου, έρχομαι αμέσως, βρε αγόρι μου!
Ανέβασε εσύ τη βαλίτσα και έρχομαι και εγώ!

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Πρέπει να βγήκε έξω στον κήπο, μαμά.
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Α, κατάλαβα! Όλο και κάτι θα είδε και θα στοχάζεται
πάλι! Αυτό το παιδί! (Γελάει δυνατά και ανεβαίνει την
σκάλα).

(Η νεαρή γυναίκα μπαίνει, ξανά, στο σαλόνι από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
Την ακολουθεί ο Ορέστης. Παίρνει το κηροπήγιο και ανάβει και τα δυο κεριά. Ο
φωτισμός της σκηνής χαμηλώνει και το σαλόνι γίνεται ξανά σκοτεινό. Κατεβαίνουν και
ο Τίμος με την Αντιγόνη).

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Είναι ώρα να κοιμηθούμε, μικρέ. Συνεχίζεις αύριο …
Καληνύχτα Άγγελε …

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Καληνύχτα, Ορέστη ….

ΤΙΜΟΣ:

Είναι αργά, Αντιγόνη … Αύριο πάλι … Καληνύχτα …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ναι … Αύριο, Τίμο … Καληνύχτα …

ΣΚΟΤΑΔΙ
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ

Ο Ορέστης, ο Άγγελος και οι γονείς τους κάθονται στον κήπο του εξοχικού
τους και παίρνουν το πρωινό τους.

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Οι αστροφυσικοί (Μιλώντας με πάθος και ενθουσιασμό)
υποστηρίζουν ότι στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας
υπάρχει μια ανωμαλία του χωροχρόνου …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Αλήθεια; Τι λες, βρε παιδί μου! (Ειρωνικά) Ανωμαλία,
ε; Για φαντάσου! Αχ! Τι ωραία αυγουστιάτικη δροσιά!
Τελικά, η αγορά αυτού του σπιτιού ήταν πολύ καλή
επιλογή! Τι λες και εσύ, Τίμο; Αγοράκι μου, μήπως
θέλεις λίγη μαρμελάδα ακόμα;

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Ναι, μαμά. Ευχαριστώ.

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

(Στον ίδιο ενθουσιώδη τόνο) Αυτό σημαίνει ότι οι
γνωστοί νόμοι της Φυσικής παύουν να ισχύουν και ότι
το σημείο αυτό είναι, εντελώς, απομονωμένο από το
σύμπαν.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Συγγνώμη! Για
(Ενοχλημένη).

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Μα, γι’ αυτό της μαύρης τρύπας, βρε μαμά! Δεν
προσέχεις καθόλου! (Περιπαιχτικά).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Α! Σωστά! Σωστά! Το είχα ξεχάσει! Η τρύπα! Ναι …
Βέβαια … (Αναστενάζει) Και για πες μας, αγοράκι μου,
τι κάνει, τελικά, αυτή … η τρύπα; … (Χαμογελάει
ειρωνικά, κοιτάζοντας τον σύζυγό της).

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ποιο

σημείο

μιλάμε

τελικά;

Εδώ, ακριβώς, είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο,
μητέρα!

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Α, ναι! Για να το ακούσουμε λοιπόν! Είμαι όλη αυτιά!

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Ό,τι περνάει μέσα από αυτήν, εξαφανίζεται διά παντός!
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

(Τονίζοντας, με έμφαση, την φράση) Δια παντός!
Πραγματικά ενδιαφέρον! (Επιτηδευμένα) Αυτή την
εκδοχή, ουδέποτε την είχα φανταστεί! Εσύ, αγαπητέ
μου; (Κοιτάζει τον σύζυγό της) Είχες φανταστεί ποτέ
κάτι τέτοιο; Και … Δεν μου λες, αγοράκι μου; Γιατί
ό,τι μπαίνει εκεί μέσα, δεν ξαναβγαίνει ποτέ; Δεν είναι
λιγάκι … Πώς να το πω, βρε παιδί μου; … Πώς να το
πω; … Λιγάκι … Αφύσικο; …

ΤΙΜΟΣ:

Βρε, αγάπη μου! Τι ρωτάς και συ το παιδί!
(Προσποιείται τον σοβαρό).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ω, Όχι! Όχι, Τίμο! Σε παρακαλώ! Θέλω να μάθω! Να
μην ξέρω τα μυστικά που κρύβει αυτή η τρύπα; Μέχρι
τώρα, εγώ ήξερα πως ό,τι μπαίνει μέσα σε μια τρύπα,
ξαναβγαίνει κιόλας! (Ο Άγγελος κρατάει το στομάχι του
από τα γέλια).

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

(Στον ίδιο ενθουσιώδη τόνο) Φανταστείτε ένα σημείο,
κάπου μέσα στο σύμπαν, όπου δεν υπάρχει χώρος …
Ναι … Ναι … Το φαντάζομαι … (Κλείνει, με μια
επιτηδευμένη προσποίηση, τα μάτια της).
Όπου δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να το διαπεράσει ο
χρόνος …
(Με κλειστά τα μάτια) Ο χρόνος … Ο χρόνος …

Όπου τα τεράστια ποσά της ύλης που απορροφά, είτε
σαν μάζα είτε σαν ενέργεια, εξαφανίζονται …
(Ανοίγει τα μάτια της και ατενίζει τον κήπο με βλέμμα
ονειροπόλο) Αχ … Η ύλη … Η ύλη …

Ε, αυτή είναι και η μαγεία της τρύπας! Τα ρουφάει όλα
μέσα της!
(Μικρή σιωπή) Ε, αυτή είναι και η μαγεία της τρύπας,
αγαπητέ μου! (στρέφεται προς τον σύζυγό της) Τα
ρουφάει όλα μέσα της! Το ήξερες; Δεν το ήξερες! Ε!
Τώρα, όμως, το έμαθες! Και δεν μου λες, αγοράκι μου;
(απηυδισμένη) Όλα αυτά, πού τα διάβασες πάλι;
Σ’ ένα βιβλίο αστροφυσικής που μελετώ αυτόν τον
καιρό, μητέρα! Είναι συναρπαστικό!
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Α! Μάλιστα! Κατάλαβα! Κατάλαβα! Άστρα και όραμα,
όπως πάντα! Άστρα και όραμα! (Αποχωρεί από τον
κήπο αγανακτισμένη. Την ακολουθούν, γελώντας
δυνατά, ο Τίμος και ο Άγγελος. Η νεαρή γυναίκα έρχεται
σαν αερικό).
Τι είναι, λοιπόν, μια μαύρη τρύπα; Ένα αντικείμενο ή η
απουσία ενός αντικειμένου; Όχι! Όχι! (Φωνάζει με
αγωνία) Μισώ το τίποτα! Θέλω να το γεμίσω με κάτι!
Το τίποτα … (Του χαμογελάει καθησυχαστικά) είναι τα
πάντα, Ορέστη … Δεν χρειάζεται να τη γεμίσεις με κάτι
άλλο … εκτός από …

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Εκτός από; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Αιθέρα .…

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Αιθέρα; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Κενό .…

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Κενό; … Πώς θα το νιώσω αυτό; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Βάλε δύο καθρέφτες … τον έναν απέναντι στον άλλον
… μέσα σ’ ένα απόλυτο, σκοτεινό κενό … και φέρε
τους αρκετά κοντά … Έλκονται … Έλκονται … Θα
δεις … Θα δεις … (Με αιθέριο βηματισμό περνάει
μπροστά από τον Ορέστη και βγαίνει από την ανοιχτή
μπαλκονόπορτα και την κουρτίνα που ανεμίζει).
Δύο καθρέφτες … Σκοτεινό κενό … Έλκονται … (Ο
φωτισμός χαμηλώνει. Στη σκηνή μπαίνει η Κυρία.
Στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο. Ανάμεσά τους
σκοτάδι).
Τα χέρια σου είναι τα χέρια του … Είχε λεπτά μακριά
δάχτυλα …

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Φοβόσουν ότι θα πέθαινα, μητέρα …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Δεν θα άφηνα ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο …
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ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Το φοβόσουν όμως …
Ναι … Το φοβόμουν … Ήταν τόσο αδύναμο πλάσμα
…

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Τα χέρια μου είναι τα χέρια του; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ναι …

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Και η ψυχή μου; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Έτρεμα από αγωνία ότι θα τον έχανα … Το έβλεπα ότι
ερχόταν, σιγά-σιγά, το τέλος …
Και η ψυχή μου; …
Στο ταξίδι μας είχαμε πάρει πολλές αποσκευές … Τα
πιο ωραία ταξίδια είναι αυτά στα οποία δεν έχεις
κανένα βάρος …
Είμαι βάρος, μητέρα; …
Η συνείδηση … Η συνείδηση δεν αφήνει τον άνθρωπο
ελεύθερο … Η συνείδηση φυλακίζει τα πάντα …
Βαραίνει τόσο τη ζωή μας …
Είμαι βάρος, μητέρα; …
Θα ήθελα να μεθύσω και να γεμίσω τη συνείδησή μου
μ’ ένα απέραντο κενό … Έτσι θα ερχόμουν κοντά σε
μια μαύρη …
(Παραληρώντας) Είμαι βάρος, μητέρα! Απάντησέ μου!
Είμαι βάρος!
Η μαύρη τρύπα … Αυτός ο αθέατος κόσμος … Το
πρόβλημα είναι … πόσο μακριά είναι από το σπίτι μας
αυτός ο κόσμος … και μέχρι ποια ώρα μπορούμε να τον
επισκεφθούμε …
(Θλιμμένα) Είμαι βάρος, μητέρα … Το ξέρω …
Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο … Ίσως … σ’ ένα άλλο
σύμπαν … σε μια άλλη ζωή … θα μπορούσα τότε να
του πω …
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ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Εγώ σ’ αγαπώ, μητέρα! Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ! Σ’
αγαπώ!
(Παίρνει το χέρι του και το χαϊδεύει) Πόσο μακριά
δάχτυλα έχεις, γλυκέ μου! …
Εσύ, μητέρα; … Μ’ αγαπάς; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Και κείνος … Είχε πολύ μακριά και λεπτά δάχτυλα …
Τα χέρια σου είναι τα χέρια του … (Ο Ορέστης βγαίνει
από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα, σαν αερικό, και
χάνεται. Στην σκηνή έρχεται ο Κύριος. Η Κυρία μαζεύει
το σερβίτσιο του πρωινού από τον κήπο).

ΤΙΜΟΣ:

Νομίζω ότι ήσουνα λιγάκι προκλητική με το γιο σου.
Δεν βρίσκεις;

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Νομίζω πως πρέπει, επειγόντως, να βρει κοπέλα.

ΤΙΜΟΣ:

Είσαι σίγουρη;

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Γιατί με κοιτάς έτσι; Εσύ δεν συμφωνείς;

ΤΙΜΟΣ:

Σκέφτομαι, απλώς, εάν θα συμφωνούσες με την
επιλογή του …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Τι εννοείς;

ΤΙΜΟΣ:

Δεν ξέρω … Αλλά νομίζω πως θα ήταν λιγάκι δύσκολο
να βρεθεί μια κοπέλα που θα άγγιζε την ψυχή του …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Γιατί;

ΤΙΜΟΣ:

Ο Ορέστης δεν είναι συνηθισμένο παιδί, βρε Αντιγόνη!
(Θυμωμένα) Γιος σου είναι! Εγώ πρέπει να σου το πω!

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ό,τι και να’ ναι, πρέπει να βρει μια κοπέλα! Και
σύντομα!

ΤΙΜΟΣ:

(Διστακτικά) Και αν δεν θέλει; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ω! Μα είσαι ανυπόφορος, χρυσέ μου! Τι θα πει, ΄΄δεν
θέλει΄΄! Δεν θέλει μια θηλυκή ύπαρξη δίπλα του! (Από
τα χέρια της πέφτει ένα φλιτζάνι του καφέ και σπάει σε
κομμάτια) Ε! Να πάρει η ευχή!

ΤΙΜΟΣ:

Αντιγόνη … Ο Ορέστης … ξέρει πως δεν είμαι ο
φυσικός του πατέρας … Αυτό θα είναι πάντα ένα
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πρόβλημα … Το ρόλο αυτό … πρέπει να τον αναλάβει
… ο πατέρας του …
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Το ρόλο! Το ρόλο! (παραληρώντας) Για ποιο ρόλο
μιλάς, τέλος πάντων! Δεν ήξερα ότι, το πιο φυσικό
πράγμα στον κόσμο θα πρέπει να το αναγάγουμε σε
ρόλο!

ΤΙΜΟΣ:

Ηρέμησε … Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Αυτό που είπες, πριν από λίγο, να το ξεχάσεις! Ο
Ορέστης έχει οικογένεια και δεν χρειάζεται κανένας
άλλος να αναλάβει κανέναν ρόλο! Πάει και τελείωσε!

ΤΙΜΟΣ:

Άκουσέ με! Ο πατέρας του δεν είναι ένας ΄΄άλλος΄΄!
Και έπειτα … (Διστάζει) Ο Ορέστης … αναπνέει την
αναπνοή σου, Αντιγόνη … Και εσύ … τη δική του …
Δεν το βλέπεις αυτό; … Πότε θα το δεις; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

(Αφήνει απότομα το δίσκο πάνω στο τραπέζι και τον
πλησιάζει με απειλητικό τρόπο) Ο πατέρας του! Δεν
έχεις το δικαίωμα εσύ να αναφέρεσαι στον πατέρα του!
Ακούς! Δεν έχεις το δικαίωμα! Δεν έχεις το δικαίωμα!
(Σκεπάζει, με τα χέρια της, το πρόσωπό της και φεύγει
κλαίγοντας).

ΣΚΟΤΑΔΙ
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η νεαρή γυναίκα κάθεται σ’ ένα γραφείο, στην άκρη του σαλονιού, και
γράφει. Έχει ανάψει μονάχα δυο κεριά. Στην σκηνή μπαίνει ένας νεαρός κομψός
κύριος, κρατώντας στο χέρι του μια βαλίτσα.

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):
ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

Ανεβάζω πάνω τη βαλίτσα μας, Αντιγόνη. (Την
κοιτάζει έκπληκτος) Αγάπη μου … τι γράφεις; …
Ακόμη δεν επιστρέψαμε από το ταξίδι μας και έπιασες
την πένα σου; (Εκνευρισμένα) Καμιά φορά
αναρωτιέμαι, αν οι ασθενείς που εξετάζω είναι λιγότερο
άρρωστοι από τη γυναίκα μου! Η τέχνη είναι πολύ
ανίατη ασθένεια τελικά! Μα, τι γράφεις, τέλος πάντων,
υπό το φως των κεριών! Θα μου πεις και μένα;

Ένα μυθιστόρημα με τον τίτλο … Η Μαύρη Τρύπα …
(Αγανακτισμένος) Η Μαύρη Τρύπα! … Πότε, επιτέλους,
θα παύσεις να παθιάζεσαι μ’ αυτά, Αντιγόνη; Είσαι
υπερβολική! Το ξέρεις; Το έχεις καταλάβει;

Υπερβολική! Θα μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο για
σένα! Ή μήπως ξεχνάς τις ώρες που αφιερώνεις στην
επιστήμη σου!
Η επιστήμη μου! Η επιστήμη μου! Η Ιατρική σώζει
ζωές, κορίτσι μου! Εάν, βέβαια, σου λέει κάτι αυτό!
Και η τέχνη σώζει ζωές! Απλά, εσύ δεν θέλεις να το
δεις! Δεν θέλησες ποτέ να το δεις!
Αγάπη μου, σύνελθε! Έχουμε ένα μικρό παιδί που σε
χρειάζεται και εσύ το παρατάς για να γράφεις περί
μαύρων οπών! Σου φαίνεται φυσιολογικό αυτό;
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Φυσιολογικό! Όταν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη! …
ειλικρινά με πιάνει ναυτία! … (Σηκώνεται από το
κάθισμά της οργισμένη).

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

(Σε ήρεμο και λυπημένο τόνο) Ο Ορέστης … έχει
πυρετό … Πρέπει να τον ταλαιπώρησε το ταξίδι μας …
Τον έβαλα να ξαπλώσει στο κρεβάτι του … Αντιγόνη
(Προσπαθεί να την αγκαλιάσει) … Σ’ αγαπώ … (Εκείνη
αποδεσμεύει το χέρι της και ανεβαίνει, τρέχοντας, την
σκάλα. Ο Άγγελος και ο Ορέστης μπαίνουν, σαν αερικά,
μέσα στο σαλόνι, από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Ο
Ορέστης πλησιάζει το γραφείο. Αγγίζει τα χαρτιά που
είναι πάνω σ’ αυτό).

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Πότε, τελικά, θα έρθει; Άκουσες τίποτα;

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Η μητέρα είπε ότι, αύριο το μεσημέρι, θα είναι εδώ …

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Είναι συγγραφέας η φίλη της;

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Ναι …

ΣΚΟΤΑΔΙ
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ

Η Κυρία κάθεται στον κήπο της εξοχικής της κατοικίας και διαβάζει ένα
βιβλίο. Ο Ορέστης μπαίνει στη σκηνή.

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Καλημέρα, μητέρα! Ω! Τι ωραίο πρωινό! (Την φιλάει
στο μάγουλο) Διαβάζεις;
Καλημέρα, αγοράκι μου! Χαίρομαι που σ’ αρέσει, εδώ,
στην εξοχή. Θα μου ήταν δυσβάστακτο, αν
αισθανόμουν ότι δεν περνάς καλά.

Ούτε συζήτηση! (Γεμίζει ένα φλιτζάνι) Η αγορά αυτής
της εξοχικής κατοικίας ήταν ό,τι καλύτερο για μένα!
Φοβόμουν, μήπως σε πείραζε, λιγάκι, το γεγονός ότι το
σπίτι είναι κάπως … απόμερα …

Το σπίτι αυτό είναι για λίγους και εκλεκτούς, μητέρα!
Και εμείς αυτό θέλουμε! (Γελάει) Άλλωστε … Σε λίγο
… Δεν θα είμαστε μόνοι μας … Θα έρθει η φίλη σου …
Το μεσημέρι … Έτσι μου είχες πει …
Αγάπη μου … (με, προσποιητά, απολογητικό ύφος)
Δυστυχώς … Δεν της είναι εύκολο να έρθει … αν και
το ήθελε πάρα πολύ … (Κομπιάζοντας) Πρέπει …
Πρέπει να τελειώσει ένα μυθιστόρημα που γράφει
αυτόν τον καιρό … Δέχεται έντονες πιέσεις από τον
εκδότη της να το παραδώσει σε λίγες μέρες …

Κρίμα! … Κρίμα! … Όχι τόσο για μας, αλλά για σένα,
βρε μητέρα! Θα είχες παρέα! Μα, καλά! Τόσο δύσκολο
τής είναι να ξεκλέψει λίγες μέρες; Φίλη σου είναι!
Μπορεί να σκεφτόσασταν την προοπτική να γράψετε
κάτι και μαζί! Θα θυμόσουν, έτσι, (Την χαϊδεύει στον
ώμο) τις παλιές καλές σου δόξες! Τότε που
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οραματιζόσουν ν’ αλλάξεις τον κόσμο με τη γραφίδα
σου!
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

(Στον ίδιο υποκριτικό τόνο) Δεν πειράζει, αγοράκι μου
… Δεν πειράζει … Εξάλλου … Μόλις τελειώσει το
μυθιστόρημά της … μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει …
γιατί … θέλει να σε γνωρίσει και από κοντά! (Του
πιάνει, με πάθος, και τα δυο χέρια).

(Έκπληκτος) Εμένα! Μα, γιατί, εμένα ειδικά, μητέρα;
…

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Γιατί μου είπε ότι θα έχετε να πείτε πολλά εσείς οι δύο!

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Αλήθεια!

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ξέρεις, Ορέστη … Η φίλη μου … Ελπίδα, είναι το
όνομά της … Θέλει τη βοήθειά σου …

Πάνω σε τι; …
Το μυθιστόρημα αυτό που γράφει … Έχει τον τίτλο …
Η Μαύρη Τρύπα …

Ε, δεν το πιστεύω! Καλά! Αυτό και αν είναι
καταπληκτικό! Πριν από λίγες μέρες, σας έλεγα γι’
αυτό το φαινόμενο! Θυμάσαι;
Φυσικά και το θυμάμαι, αγάπη μου! … Μάλιστα …
Όταν μου ανέφερε τον τίτλο του έργου της … Το μυαλό
μου πήγε, κατευθείαν, σε σένα, μωρό μου!

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Γιατί; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Γιατί … Νομίζω ότι θα μπορούσες να τη βοηθήσεις …

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Με ποιον τρόπο, βρε μητέρα; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Άκου λοιπόν! Όταν μου ανέφερε, εχθές το βράδυ, από
το τηλέφωνο, τον τίτλο του έργου της … και το μυαλό
μου πήγε κατευθείαν σε όλα όσα μας περιέγραφες με
ενθουσιασμό, λίγες μόνο μέρες πριν …
Ναι!
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Της είπα ότι το θέμα αυτό απασχολεί πολύ και τον γιο
μου!

Ε! Είσαι φοβερή! (Γελάει και την αγκαλιάζει).
Τότε … Εκείνη μου είπε ότι θα σου ήταν ευγνώμων …
εάν είχες τη διάθεση να ανταλλάξετε κάποιες σκέψεις
πάνω σ’ αυτό το θέμα!

Ω! Μα, φυσικά, μητέρα! Ελπίζω να της είπες ότι
δέχομαι!
Αγοράκι μου! Αυτό της είπα! Αλλά … Να … Είχα
λιγάκι τους ενδοιασμούς μου …

Μα, τι λες τώρα! Κανέναν ενδοιασμό να μην έχεις!
Άλλωστε, είναι φίλη σου! Είναι καταπληκτικό! Θεέ
μου! Θα ‘χω τη δυνατότητα να μιλάω με μία
συγγραφέα! (χειροκροτεί με ενθουσιασμό) Αλλά …
(Προβληματισμένος) Αφού δεν θα ‘ρθει εδώ … Πώς
θα; …
Θα αλληλογραφείτε, Ορέστη … Θα αλληλογραφείτε …
Μέχρι να τελειώσει το έργο της … Και, μετά … Σε λίγο
καιρό, δηλαδή … Θα έχετε τη χαρά να γνωριστείτε
κιόλας!

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Εκείνη … Συμφωνεί να αλληλογραφούμε; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Μα, βέβαια! Εκείνη μου το πρότεινε, μωρό μου!

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ωραία, λοιπόν! Θα περιμένω, εναγωνίως, το γράμμα
της! Μπορεί να με ρωτήσει ό,τι θέλει! Το ‘χω
μελετήσει διεξοδικά αυτό το φαινόμενο!
Υπέροχα! Μπορεί και αύριο να φτάσει το γράμμα της
… Θα το στείλει εξπρές! … Έτσι μου είπε! …

Και εγώ; … Πώς θα; …
Ω! Μην ανησυχείς, βρε μωρό μου! Θα μου δίνεις, κάθε
φορά, το γράμμα και εγώ θα κατεβαίνω, με το
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αυτοκίνητο, και θα το ταχυδρομώ! Ω, αγοράκι μου!
Μην σε απασχολούν αυτά!
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Εντάξει! Θα τις δώσω πολλές πληροφορίες, μητέρα!
Αχ, αγοράκι μου … (Συγκινημένη) Είμαι σίγουρη γι’
αυτό …

Μητέρα … Θέλω να σου πω κάτι … Εγώ … Σε
αντίθεση, δηλαδή, με κάποιους άλλους … που μπορεί
να μην … (Μικρή σιωπή) Τέλος πάντων! Χαίρομαι
πάρα πολύ που έχεις μια τόσο νέα φίλη! (Της δίνει ένα
δυνατό φιλί στο μάγουλο και, τρέχοντας, φεύγει
ενθουσιασμένος από τον κήπο).

ΣΚΟΤΑΔΙ

…………………………………………………………………………………..

Η νεαρή γυναίκα κάθεται μόνη της στο σκοτεινό σαλόνι του σπιτιού της. Την
πλησιάζει, διστακτικά, ο σύζυγός της.

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

Είναι καλύτερα ο Ορέστης, Αντιγόνη; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Κοιμάται … Δείχνει ήρεμος …

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

Ο πυρετός έπεσε; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Ναι …

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

(Θλιμμένα) Συγνώμη για όσα είπα …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

(Στον ίδιο θλιμμένο τόνο) Ήθελα πολύ να με βοηθούσες
να εξερευνήσω ένα σύμπαν … Ένα άλλο σύμπαν … Το
ήθελα πολύ …
Ποιο σύμπαν; …
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Αυτό … της καρδιάς … Αλλά … είναι τόσο δύσκολο
να ταξιδέψει κανείς μέσα σε μια μαύρη τρύπα … να
σπάσει τα δεσμά του και να συνθλίψει τον χρόνο …
Δεν θα ταξιδέψουμε ποτέ μαζί …
(Με απόγνωση) Σ’ αγαπώ, Αντιγόνη! … Σ’ αγαπώ! …
Μόλις, πριν από λίγες ώρες, ταξιδέψαμε μαζί, αγάπη
μου! … Και με το παιδί μας! … Τον Ορέστη! … Αυτό
το ταξίδι το κάναμε ήδη! … Και το κάναμε μαζί! …
Πίστευα … (Πέφτοντας στα γόνατά της) ότι θα σ’
ευχαριστούσα μ’ αυτό το ταξίδι …
Αυτό το ταξίδι δεν θα το κάνουμε ποτέ μαζί, καλέ μου
… (Παίρνει τα χέρια του και τα φιλάει) Αντίο …

ΣΚΟΤΑΔΙ

………………………………………………………………………………

Η Κυρία και ο Κύριος μπαίνουν καλοντυμένοι στο σαλόνι του σπιτιού τους.
Είναι μια χειμωνιάτικη βραδιά.

ΤΙΜΟΣ:

Μην ανάβεις το φως, Αντιγόνη … Το προτιμώ έτσι …
(Προσπαθεί να την αγκαλιάσει) Αυτός ο γάμος … μου
θύμισε τα δικά μας … Θυμάσαι; …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

(Ψυχρά και αδιάφορα) Ναι … Θυμάμαι …

ΤΙΜΟΣ:

Υπήρχε πάθος τότε, αγάπη μου … Αυτό το πάθος …
νομίζω ότι υπάρχει και σήμερα … (Της βγάζει την
γούνα) όσο και αν θέλεις να το κρύψεις … όσο και αν
αρνείσαι πεισματικά να μου το δείξεις … (Προσπαθεί
να την φιλήσει. Εκείνη, ενοχλημένη, αποδεσμεύεται από
τα χέρια του και ανάβει το φως του σαλονιού).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

(Θυμωμένα) Δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν επιθυμώ!

ΤΙΜΟΣ:

Που δεν επιθυμείς! (Φωνάζει οργισμένος) Τι θα πει
΄΄δεν επιθυμείς΄΄! Ή, μάλλον, για να το θέσω καλύτερα!
Πότε σκοπεύεις, επιτέλους, να επιθυμήσεις; Εκτός και
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αν τις επιθυμίες σου, τις ικανοποιείς κάπου αλλού! Εδώ
και τόσο καιρό, που δεν επιθυμείς εμένα!
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Είσαι χυδαίος, Τίμο! (Σηκώνει το χέρι της για να τον
χαστουκίσει. Εκείνος το αναχαιτίζει).

ΤΙΜΟΣ:

Χυδαία είναι η δική σου συμπεριφορά, καλή μου!
Χυδαία και πρόστυχη μαζί! Ή μήπως νομίζεις ότι μου
είναι δύσκολο να καταλάβω! Μέχρι και σήμερα …
Μέχρι και αυτή τη στιγμή … ο γιος σου … Ο Ορέστης
…

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ο γιος μου! Ο γιος μου! Τι θέλεις να πεις, πάλι, για τον
Ορέστη! Έλα, λοιπόν! Πέσ’ το! Πέσ’ το! Τι με κοιτάς
έτσι! Πες αυτό που έχεις να πεις για τον γιο μου! Τι
περιμένεις! Πέσ’ το! (Τρέμοντας από θυμό).

ΤΙΜΟΣ:

(Θλιμμένα) Δεν μπορώ να έχω το νεανικό δέρμα του …
ούτε την τρυφερή, αγνή καρδιά του … Ο αντίπαλός μου
έχει πολλά φυσικά όπλα, για να τον νικήσω … Αλλά …
(Απειλητικά) Μην κάνεις αυτό το λάθος, Αντιγόνη! …
να τον αφήσεις να μπει ανάμεσά μας! … Δεν πρέπει! …
Είναι μάταιο πια! … Είναι μάταιο! … Δεν το
καταλαβαίνεις;
Αφού έχει … (Πάει να ανεβεί,
τρέχοντας, την σκάλα. Εκείνη τον σταματάει).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

(Με λυγμούς) Είσαι πολύ μικρός για να καταλάβεις τι
ήταν ο Ορέστης για μένα! Τι είναι, ακόμη και σήμερα,
και τι συμβολίζει στη ζωή μου! Είσαι πολύ μικρός! Ο
Ορέστης … Ο Ορέστης … δεν ήταν το λάθος … Δεν
ήταν ποτέ … Ο Ορέστης ήταν πάντα η αλήθεια … Η
αλήθεια όλων μας … Εμείς είμαστε το λάθος … και το
ψέμα … Ω, Θεέ μου … Το ψέμα … Το ψέμα …
(Κλαίει απαρηγόρητη, ενώ ο Τίμος φεύγει. Ο Ορέστης,
σαν αερικό, μπαίνει από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα και
την λευκή κουρτίνα που ανεμίζει. Στέκεται απέναντί
της ).

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Αυτό το σύμπαν, μητέρα … Αυτό το σύμπαν της
καρδιάς … Θα μείνει ανεξερεύνητο για πάντα …
(Σηκώνει το κεφάλι της. Τον κοιτάζει με πόνο και
απόγνωση) Γιατί, γλυκέ μου; …

Γιατί, μητέρα … κανείς δεν έχει το θάρρος να κοιτάξει
μέσα σε μια μαύρη τρύπα … Κανείς δεν αντέχει να
αντικρίσει τόσο φως … κρυμμένο σε τόσο πυκνό
σκοτάδι …
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Αγάπη μου … (Προσπαθεί να του πιάσει τα χέρια, αλλά
εκείνος απομακρύνεται) Εσύ, αγάπη μου, μπήκες μέσα
σ’ αυτή τη μαύρη τρύπα … και ταξίδεψες … ταξίδεψες
μέσα στον χρόνο … Εσύ εξερεύνησες αυτό το σύμπαν,
μωρό μου … το σύμπαν της καρδιάς … και μαζί σου …
(Κλαίγοντας) ταξίδεψα και εγώ, γλυκέ μου …
(Θλιμμένα) Ο χώρος και ο χρόνος,
ρυτιδώθηκαν πια … από το βάρος μου …

μητέρα,

Όχι, αγάπη μου! (Με λυγμούς) Μην το ξαναπείς αυτό!
Δεν είσαι βάρος εσύ, μωρό μου! Δεν είσαι βάρος!
Είμαι βάρος, μητέρα … Είμαι βάρος …
Όχι! Όχι! (Πέφτει στα γόνατά της και κλαίει. Ο Ορέστης
την πλησιάζει. Πέφτει και αυτός στα δικά του. Της
χαϊδεύει τα μαλλιά).
Έχεις δίκιο, μητέρα … Ησύχασε … Ησύχασε … Έχεις
δίκιο … (Τη φιλάει) Έχεις δίκιο … γιατί … μια πολύ
αργή διαρροή … την κάνει να συρρικνώνεται σε
μέγεθος … Μέχρι που στο τέλος … δεν απομένει
τίποτα …
(Κλαίγοντας) Πόσο σοφός είσαι, μωρό μου … Πόσο
σοφός ήσουν πάντα …
Επομένως … δεν είναι σωστό, μητέρα, να λέμε πως ό,τι
πέφτει μέσα σε μια μαύρη τρύπα … δεν ξαναβγαίνει
ποτέ …
Ναι, μωρό μου … Έτσι είναι … (Κλαίει).

Γιατί … κάποια στιγμή … θα αρχίσει να εκπέμπεται
προς τα έξω … με τη μορφή φωτός! … με τη μορφή
εξαίσιου φωτός! … λευκού φωτός! … στη διάρκεια
μιας περιόδου … (Αφήνει τα χέρια της και αρχίζει να
απομακρύνεται με αργά βήματα) η οποία … στην
πραγματικότητα, μητέρα … διαρκεί … για πάντα …
(Βγαίνει από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα και χάνεται).

ΣΚΟΤΑΔΙ
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ

Ο Ορέστης μπαίνει στον κήπο, ενώ ο Τίμος επιδιορθώνει μια κρεμαστή
κούνια. Είναι ένα αυγουστιάτικο απόγευμα.

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Καλησπέρα πατέρα.

ΤΙΜΟΣ:

Καλώς τον!

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Βλέπω … μαστορεύεις …

ΤΙΜΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΤΙΜΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΤΙΜΟΣ:

Προσπαθώ να την συμμαζέψω λιγάκι, γιατί αλλιώς, θα
έχουμε κανένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα! Ας είναι
έτοιμη για το επόμενο καλοκαίρι! (Γελάει δυνατά) Εσύ
… Πού ήσουν;

Στο βράχο … Καθόμουν και κοιτούσα τη θέα … Είναι
καταπληκτικά από κει πάνω … (Θλιμμένα) ειδικά την
ώρα που δύει ο ήλιος …
Α! Και στην μητέρα σου αρέσει πολύ να κάθεται, εκεί
πάνω, τα απογεύματα! Εχθές, μια ώρα, ήταν εκεί
παλουκωμένη! (Γελάει πάλι δυνατά). Δεν ξέρω ακριβώς
… αλλά, μάλλον, κάτι πρέπει να έγραφε! Πάλι κάτι
«μαγειρεύει» η μάνα σου, η λογοτέχνης!

(Προβληματισμένος) Αλήθεια; … Δεν ήξερα ότι
πηγαίνει εκεί και η μητέρα … Νόμιζα ότι ο βράχος …
Ε, καλά! Δεν τον έχεις και κατ’ αποκλειστικότητα!
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ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΤΙΜΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΤΙΜΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

(Διστακτικά) Ξέρεις πατέρα … Θα αρχίσω να
αλληλογραφώ με μία φίλη της …
Ναι! Κάτι μου είπε η μητέρα σου! (Εργάζεται, χωρίς να
κοιτάζει τον Ορέστη) Ε! Δεν είναι και άσχημα! Πάσα
προσφορά, που λένε, δεκτή! Αφού η φίλη της θέλει τη
βοήθειά σου! … Γιατί να μην της την δώσεις, βρε
αδελφέ! (Γελάει δυνατά).

(Στον ίδιο διστακτικό τόνο) Είναι συγγραφέας η φίλη
της …
Ε, τι άλλο θα ήταν! (Ξεφυσά βαριεστημένα) Η μητέρα
σου μόνο μ’ αυτό το σινάφι συναναστρέφεται! Βλέπεις,
εμάς τους μηχανικούς, δεν μας καταδέχεται! Δεν
είμαστε της κουλτούρας ούτε της υψηλής διανόησης!

Πατέρα … (Μελαγχολικά) Πώς είναι η σχέση σου με τη
μητέρα; …

ΤΙΜΟΣ:

Τι ερώτηση είναι πάλι αυτή! Πώς σου ήρθε;

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

(Διστακτικά) Την αγαπάς; …

ΤΙΜΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΤΙΜΟΣ:

(Αφήνει κάτω τα εργαλεία του και σηκώνεται όρθιος)
Γιατί ρωτάς; … Ξέρεις πως έχουν τα πράγματα … Η
μητέρα σου δεν πίστεψε ποτέ στις ευαισθησίες μου …
Για κείνη … ήμουν, πάντοτε, κάποιος «τρίτος» … ένα
δεκανίκι, δηλαδή … τίποτα περισσότερο …
(Κοιτάζοντας, με υπονοούμενο τρόπο, τον Ορέστη στα
μάτια)
Την αγάπη της … την διοχέτευε πάντα
αφειδώλευτα … προς άλλες «κατευθύνσεις» …
(Στον ίδιο μελαγχολικό τόνο) Η μητέρα είναι μόνη,
πατέρα … Το νιώθω … Η μοναδική διέξοδός της …
ήταν πάντα η γραφή … Αυτές τις μέρες … αισθάνομαι
ότι η φίλη της … είναι … (Σιωπή).
Η μητέρα σου έχει πολλά χρόνια να γράψει, απ’ όσο
μπορώ να γνωρίζω … Όσο για την μοναξιά της …
ήταν, πάντα, δική της επιλογή … Δεν ευθύνομαι εγώ
πάντως … Μην μου το χρεώνεις! … (Γυρίζει την πλάτη
του στον Ορέστη).
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ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Πατέρα! … (Με αγωνία) … Μείνε δίπλα της … Ό,τι
και αν συμβεί … Σε παρακαλώ! … (Ο Τίμος μαζεύει τα
εργαλεία του και φεύγει σκεπτικός και στεναχωρημένος.
Ο Ορέστης κάθεται στο γρασίδι του κήπου και αρχίζει να
διαβάζει ένα βιβλίο. Τον πλησιάζει ο Άγγελος).

Τι διαβάζεις πάλι, ρε σοφέ;

Ένα βιβλίο για χρονομηχανές και μαύρες τρύπες …
Αναφέρεται στα παράδοξα που γεννούν αυτές οι
αστρικές πύλες …
Ω! Άντε πάλι μ’ αυτές τις μαύρες τρύπες, τις αστρικές
πύλες και τα παράλληλα σύμπαντα! Δεν βαρέθηκες,
τόσο καιρό, να ασχολείσαι μ’ αυτά, ρε αδελφέ!
Ξεκόλλα επιτέλους! (Γέρνει στο γρασίδι και ξαπλώνει.
Αναστενάζει βαθιά) Εγώ ξέρω, μονάχα, τα
συναισθήματα που μου γεννιούνται, όταν κοιτάζω τον
ουρανό, μια νύχτα χωρίς φεγγάρι! Μου προκαλεί ένα
δέος η απεραντοσύνη του!

(Τον χτυπάει φιλικά στο χέρι) Πώς φαίνεται, μικρέ, ότι
είσαι καλλιτέχνης! Αναρωτήθηκες, όμως, ποτέ τι
συμβαίνει εκεί πάνω, ανάμεσα σ’ αυτά τα
λαμπυρίζοντα φωτάκια που ονομάζουμε αστέρες και
που είναι τόσο εντυπωσιακά, όταν τα βλέπουμε όλα
μαζί, αλλά το καθένα μόνο του μας φαίνεται ασήμαντο;
(Ο Άγγελος χαμογελάει και κουνάει το κεφάλι του σε
ένδειξη άγνοιας) Είναι εύκολο να ξεχάσουμε τι
πραγματικά είναι! (Παίρνοντας ένα πομπώδες ύφος και
φωνάζοντας δυνατά) Γιγαντιαία καζάνια φωτιάς!
Εκατομμύρια φορές μεγαλύτερα από τη Γη!
Και τι νόημα έχει να το γνωρίζω αυτό, ρε σοφέ; Εμένα
μου αρκεί που υπάρχουν στον ουρανό και τα θαυμάζω,
όταν παίζω πιάνο!
(Μικρή σιωπή) Άγγελε … Δεν σου γεννήθηκε ποτέ η
επιθυμία να ταξιδέψεις στον χρόνο; … Να ζήσεις ξανά
… σ’ ένα άλλο σύμπαν; …
(Αναστενάζοντας) Τι νόημα θα είχε και πάλι; Αφού δεν
θα ήμουν ο ίδιος Άγγελος!
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ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

ΑΓΓΕΛΟΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):
ΑΓΓΕΛΟΣ:

(Μικρή σιωπή. Έπειτα, μελαγχολικά) Μπορεί να είχε
κάποιο νόημα … για τους ανθρώπους που σ’ αγαπάνε
…
(Σοβαρεύει) Εννοείς … Μετά το θάνατό μου; …

Ναι … (Ο Άγγελος χτυπάει, αυτός τώρα, φιλικά, τον
αδελφό του στο χέρι).
(Εύθυμα) Οι άνθρωποι που αγαπιούνται πραγματικά,
πάντα συναντιούνται, σοφέ! Ε, σοφέ! Εγώ πρέπει να
στο πω; Δεν χρειάζονται παράλληλα σύμπαντα, μαύρες
τρύπες και χρονομηχανές! Είναι σαν τις νότες της
μουσικής! Να! Δες! Τις ίδιες μελωδίες που παίζω εγώ
σήμερα, έπαιζε κάποτε και ο Μπετόβεν! Δεν είναι
φοβερό; Αυτό και μόνο αρκεί για να μας κάνει να
συναντιόμαστε, σχεδόν κάθε μέρα! (Γελάει δυνατά)
Μην προβληματίζεσαι τόσο, σοφέ! Η ζωή είναι πολύ
πιο απλή!
(Χαμογελώντας πικρά) Έχεις δίκιο, μικρέ … Εσύ είσαι
πιο σοφός από μένα … (Ο Άγγελος κάνει μια αστεία
γκριμάτσα κομπασμού και ξεσπάνε σε γέλια).
Τι γίνεται μ’ αυτή τη φίλη της μαμάς; Έμαθα ότι θα
αρχίσετε να αλληλογραφείτε! Θα τη βοηθήσεις να
ολοκληρώσει το μυθιστόρημά της; Κάτι τέτοιο μου είπε
η μαμά!

Ναι … Είναι συναρπαστικό … Αυτό το διάστημα που
εγώ μελετώ τα παράδοξα του σύμπαντος … εκείνη
γράφει ένα μυθιστόρημα με τον τίτλο … Η Μαύρη
Τρύπα …
Για κοίτα, ρε, σύμπτωση! Θα σαλτάρω! Ελπίδα, τη
λένε;

Ναι … Ελπίδα …
Είδες, λοιπόν, σοφέ, ότι η θεωρία μου αποδεικνύεται
περίτρανα! Ορίστε! Εσύ και η Ελπίδα συνταξιδεύεται
ήδη και, μάλιστα, σ’ αυτό το σύμπαν! Κοίτα να είσαι
καλός συνταξιδιώτης! (Γελάει δυνατά, κλείνοντάς του
πονηρά το μάτι, και φεύγει. Ο Ορέστης γέρνει το κεφάλι
του και ξαπλώνει στο γρασίδι).
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………………………………………………………………………………………….
Η νεαρή γυναίκα μπαίνει στον κήπο, κρατώντας μια δεσμίδα από χαρτιά. Την
ακολουθεί η Κυρία.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Το έργο τελείωσε, Αντιγόνη …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Γιατί … Μαύρη Τρύπα; … (Την κοιτάζει έκπληκτη).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Εσύ έδωσες αυτόν τον τίτλο στο μυθιστόρημά σου …

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Γιατί … Μαύρη Τρύπα! … (Με αγωνία και φόβο).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

Θεωρούσες, πάντα, ότι είναι το σημείο όπου ο χώρος
και ο χρόνος τελειώνουν …
(Ικετευτικά) Δεν είμαι έτοιμη, Αντιγόνη … Δώσε μου
λίγο χρόνο … Σε παρακαλώ …
(Ανάβει τα δυο κεριά στο κηροπήγιο) Ήθελες να σβήσεις
τον χώρο και τον χρόνο από την ζωή σου … εκείνον
τον καιρό … Θυμάσαι; … Αισθανόσουν μόνη …
Ήθελες να ταξιδέψεις στον χρόνο … να μπεις μέσα
στην μαύρη τρύπα … και να εξερευνήσεις την καρδιά
… το σύμπαν της καρδιάς … αυτό το άλλο σύμπαν που
δεν έβρισκες πουθενά … παρά μόνον … (Γυρίζει το
κεφάλι της και κοιτάζει τον Ορέστη που ξαπλώνει,
αμέριμνος, στο γρασίδι) Το είχες φυλάξει στο συρτάρι
του γραφείου σου αυτό το έργο … Περίμενες να ‘ρθει
… εκείνη η ώρα …
Όχι! Όχι! Δεν είμαι έτοιμη! … (Κοιτάζει τον Ορέστη,
συντετριμμένη, και αρχίζει να κλαίει).

Όταν της το έδωσες,
αποφασισμένη …

Αντιγόνη

…

φαινόσουν

Δώσε μου λίγο χρόνο, Αντιγόνη! … Σε παρακαλώ! …
(Βάζει τα χέρια της, με απόγνωση, μπροστά στο
πρόσωπό της) Δώσε μου λίγο χρόνο! Λίγο χρόνο!
(Ουρλιάζει).

Ελπίδα ήταν το όνομά της … Ήρθε στο σπίτι σας …
Εκείνο το μοιραίο απόγευμα … Εκείνο το
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αυγουστιάτικο απόγευμα … Εσύ την κάλεσες … Τα
είχες σχεδιάσει όλα … Όμως … (Μικρή σιωπή) Της
δάνεισες κάτι που δεν έπρεπε … Η αγάπη, Αντιγόνη …
δεν δανείζεται …
ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ):

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Δεν δάνεισα τίποτα! Λες ψέματα! Δεν δάνεισα τίποτα!
Της το δώρισα το μυθιστόρημα! Της το δώρισα από
αγάπη! Από αγάπη … (Κλαίει με λυγμούς) … για κείνον
… (Στρέφει το βλέμμα της πάνω στον Ορέστη) Για
κείνον τα έκανα όλα … (Με βλέμμα στο κενό) …
Έπρεπε να κόψω με μαχαίρι … αυτό που μας ένωνε
όλα αυτά τα χρόνια … Έπρεπε να βρω τη δύναμη να το
κάνω … και το έκανα … (Αίματα τρέχουν από τους
καρπούς της).

Εκείνος, όμως, βρήκε τα γράμματά σας στο συρτάρι
του γραφείου σου … Τα γράμματα που έγραφε αυτός,
ανυποψίαστος, και τις προσχεδιασμένες απαντήσεις που
του έδινες εσύ … (Μικρή σιωπή) Το είχες αφήσει
ξεκλείδωτο εκείνο το συρτάρι, Αντιγόνη …
Σταμάτα, Αντιγόνη! … Σταμάτα! … Σταμάτα! …
(Κουνάει το κεφάλι της απελπισμένα).

Αυτό που σας ένωνε … Αυτό που σας ένωνε … όλα
αυτά τα χρόνια … και που το γνωρίζατε μονάχα εσείς
οι δύο … Η Μαύρη Τρύπα … Αυτό το ταξίδι … Αυτό
το ταξίδι … το θέλατε και οι δυο σας … Ήρθε, λοιπόν,
η ώρα … (Κοιτάζει τον Ορέστη) Δώσ’ του το χέρι σου,
Αντιγόνη …
(Στον ίδιο απελπισμένο τόνο) Δεν μπορώ, Αντιγόνη! …
Δεν μπορώ! …
Δώσ’ του το χέρι σου, Αντιγόνη … Ήρθε η ώρα …
Δώσ’ του το χέρι σου … (Ο Ορέστης σηκώνεται από το
γρασίδι και πλησιάζει τη μητέρα του. Της χαμογελάει.
Εκείνη πιάνει το χέρι του. Η νεαρή γυναίκα παίρνει το
κηροπήγιο και έρχεται προς το μέρος τους. Ο Ορέστης
και η μητέρα του φυσούν μαζί και σβήνουν τα δυο κεριά.
Ο φωτισμός χαμηλώνει, ενώ, μέσα στο σκοτάδι, ακούμε
τις φωνές τους, για τελευταία φορά).

Πότε θα έρθει, μητέρα, η φίλη σου;
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Αύριο το απόγευμα θα είναι εδώ, αγάπη
μου …

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ):

Είσαι χαρούμενη, μητέρα;

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΥΡΙΑ):

Ναι, γλυκέ μου …

………………………………………………………………………………………

Στον κήπο μπαίνει, αλαφιασμένος, ο Άγγελος. Είναι ολομόναχος. Τρέχει πάνω-κάτω,
σαν τρελός, και ουρλιάζει, πανικόβλητος.

ΑΓΓΕΛΟΣ:

Μαμά! Μαμά! (Κλαίει και πιάνει το κεφάλι του με
απόγνωση) Ο Ορέστης! Ο Ορέστης έπεσε από τον
βράχο! Μαμά! Ο Ορέστης έπεσε από τον βράχο!
(Πέφτει στα γόνατά του, εξουθενωμένος, και φωνάζει
δυνατά) Μαμά! Μαμά! Ο Ορέστης … Μαμά …
(Σωριάζεται λιπόθυμος).

ΣΚΟΤΑΔΙ
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ

Ο Ορέστης βαδίζει στον κήπο της εξοχικής κατοικίας του δίπλα στην Ελπίδα.
Είναι ένα χειμωνιάτικο απόγευμα.

Είναι, πραγματικά, μεγάλη η
απόφασή σας να μένετε μόνιμα
στην εξοχή. Μακριά από την
παραζάλη αλλά και από τις
πολλαπλές
επιλογές
που
προσφέρει μια μεγαλούπολη. Η
ζωή στην Αθήνα μπορεί να
φαντάζει, πολλές φορές, σαν ένα
αναγκαίο κακό! Δεν παύει, όμως,
να είναι η ζωή στην πρωτεύουσα!
(Γελάει).

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Δεν έχετε και άδικο. Έτσι είναι.
Με τους γονείς μου μείναμε,
αρκετά χρόνια, στην Αθήνα. Ο
πατέρας μου, ξέρετε, ήταν
γιατρός. Ξεκινούσε την καριέρα
του με πολλές προσδοκίες. Η
πόλη αυτή μπορούσε να τις
ικανοποιήσει. Η μητέρα μου, από
την άλλη μεριά, έκανε τα πρώτα
δειλά λογοτεχνικά της βήματα.
Είχε
και
αυτή
μεγάλα
συγγραφικά όνειρα … (Με
νοσταλγική διάθεση) Ύστερα …
Ήρθε το διαζύγιο … Ήμουν πολύ
μικρός τότε … Όταν μεγάλωσα
αρκετά για να μπω στον άχαρο
ρόλο του αδέκαστου κριτή …
(Χαμογελώντας πικρά) Νομίζω
πως τα φτερά της νιότης και των
ονείρων δεν περιχαρακώνονται
εύκολα … Τι λέτε; Δεν
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ενοχοποιώ κανέναν από τους δύο
… (Μικρή σιωπή) Ούτε, όμως,
και τους αθωώνω …
Η μητέρα σας πρέπει να ένιωθε
τρομερά καταπιεσμένη μέσα σ’
αυτό το γάμο. Αυτό μπορεί να το
εικάσει κανείς, εύκολα, και από
την πλοκή του μυθιστορήματός
της. Αυτού που εκδόθηκε, πριν
από λίγες μέρες. Για ποιον λόγο,
άραγε, θα έδινε τον τίτλο, Η
Μαύρη Τρύπα; Φαίνεται ότι η
ιατρική δεν κολλάει πάντα με την
τέχνη! … Τι λέτε; (Μικρή σιωπή)
Ωστόσο … Αυτό που δεν
καταλαβαίνω … Και επιτρέψτε
μου να σας το ρωτήσω … Είναι
… Γιατί ένα έργο που γράφτηκε
σε νεαρή ηλικία και ήταν από τα
πρώτα της, άργησε τόσο να
εκδοθεί και, μάλιστα, μετά το
θάνατό της; …

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Ίσως γιατί θεωρούσε πως θα
ήταν ένα είδος βεβήλωσης, στο
πρόσωπο του πατέρα μου και του
γάμου τους, η δημοσίευση αυτού
του έργου. Ξέρετε … Η μητέρα
μου ήταν πολύ περήφανη
γυναίκα … Ακόμη και στις πιο
δύσκολες στιγμές της …
Η Μαύρη Τρύπα ήταν η διέξοδός
της; … Το πέρασμα σ’ ένα άλλο
σύμπαν; … Μια φυγή; … Ένα
φανταστικό ταξίδι; …

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Μα … (Σκεπτικός) Νομίζω πως
πάντα υπάρχει ένα κενό αιθέρος
στη ζωή μας … Δεν βρίσκετε;
Έστω και ως ψευδαίσθηση …
Κενό αιθέρος … Κενό αιθέρος
… (Ξαφνικά, πετάγεται έκπληκτη
μπροστά στη θέα του βράχου)
Χριστέ μου! Τι βράχος είναι
αυτός! Πώς ξεφύτρωσε εδώ
πέρα!
(Χαμογελώντας)
Α!
Οφείλω να ομολογήσω ότι, για

ΕΛΠΙΔΑ:
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μια κριτικό λογοτεχνίας, το σπίτι
σας επιφυλάσσει πολλές και
απροσδόκητες
εκπλήξεις!
(Γελάνε).
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Χαίρομαι, ιδιαιτέρως, γι’ αυτό!
Θα ένιωθα τρομερή αμηχανία, αν
συνέβαινε το αντίθετο!
(Με εύθυμη διάθεση) Ω! Κάθε
άλλο! Θεωρώ ότι είστε πολύ
τυχερός άνθρωπος!

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Τυχερός άνθρωπος! Μμμμ …
(Με επιτηδευμένο σκεπτικισμό)
Που ξέρετε! (Γελώντας) Μπορεί
και να ‘μαι!
Καταρχάς … Είστε τυχερός
άνθρωπος, γιατί είχατε μια
αξιόλογη μητέρα. Η μητέρα σας
μάγευε, πάντα, το αναγνωστικό
της κοινό, ακόμη και τα
τελευταία χρόνια της ζωής της,
που η ηλικία της βάραινε πολύ
πάνω στους αδύναμους ώμους
της. Αυτό δεν είναι μικρό
πράγμα! Και, μάλιστα, σε μια
εποχή
που
όλα
απομυθοποιούνται! Έπειτα …
(Κοιτάζοντας τον βράχο) Είστε
τυχερός που μπορείτε να βλέπετε
αυτόν τον βράχο να στέκει
ασάλευτος, μέρα και νύχτα …

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Είπατε, ΄΄να βλέπετε΄΄ … Εγώ,
θα πρόσθετα … (Γελώντας) Και
΄΄να κάθεστε΄΄!
(Έκπληκτη) Κάθεστε εκεί πάνω!
Ω! Μα, αυτό και αν είναι τύχη!
(Γελάνε) Δεν υπάρχει τίποτα πιο
ωραίο από το να ατενίζει κανείς
τον κόσμο από ψ
ηλά …
Συλλαμβάνει όλη την γνώση του
με σοφία … Τι ράπισμα δέχεται,
τότε, αυτή η μέγαιρα η λογική!
Δεν βρίσκετε; (Μικρή σιωπή) Η
μητέρα σας; … Καθόταν και
κείνη εκεί ψηλά; …

ΕΛΠΙΔΑ:
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ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Ω! Όχι! Όχι! (Γελώντας δυνατά)
Ούτε κατά διάνοια! Τα φοβόταν
τρομερά τα ύψη! Αν και πολύ
ψηλή η ίδια!
Δεν
θέλησε
ποτέ
να
ξαναπαντρευτεί,
μετά
τον
χωρισμό με τον πατέρα σας;

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Όχι.
Ποτέ.
(Χαμογελώντας)
Μάλλον διέβλεπε η Αντιγόνη ότι
το δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός
σοφού! (Γελάνε) Λοιπόν, τι λέτε;
Να καθίσουμε, εδώ, στον κήπο, ή
μήπως κρυώνετε και θέλετε να
μπούμε μέσα και να συνεχίσουμε
την κουβέντα μας;
Αν δεν σας πειράζει, θα
προτιμούσα να καθόμασταν εδώ.
Είναι πολύτιμο πράγμα, ένα
χειμωνιάτικο απόγευμα, πριν
ακόμη δύσει ο ήλιος, να δέχεσαι
τη γλυκιά ζεστασιά του … Και
επιπλέον … (Με παραπονιάρικο
ύφος) Ε! Θα σκάσω! Δεν μπορώ
να μην το πω! Είναι τόσο
δύσκολο, επιτέλους, να μιλάμε
στον ενικό; Για όνομα του Θεού!
Νέοι άνθρωποι είμαστε! Αρκετά
μάς βαραίνουν οι τίτλοι μας!
Μην τους βαραίνουμε και εμείς,
ακόμη περισσότερο! (Γελάνε).

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Συμφωνώ, Ελπίδα … Έχεις δίκιο
… Άλλωστε … (Με απλανές
βλέμμα) Ένα τόσο ωραίο όνομα,
όπως το δικό σου, είναι
ιεροσυλία να μην το προφέρεις
…
(Μικρή σιωπή) …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Ειδικά, όταν εσένα σε λένε
Ορέστη! (Ευθυμώντας) Και είναι
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της μοίρας σου γραφτό να σε
κυνηγάνε οι Ερινύες!
(Μελαγχολικά) Αυτό σκέφτεσαι,
Ορέστη, όταν συνθέτεις; …

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Χαμογελώντας πικρά) Ποιο απ’
όλα;
(Κοιτάζοντάς τον έντονα στα
μάτια) Ότι σε κυνηγάνε οι
Ερινύες …

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Χαμηλώνοντας το βλέμμα του)
Όταν γράφω μουσική … και,
κυρίως, όταν την ερμηνεύω στο
πιάνο … μπροστά σ’ ένα κοινό
που περιμένει πολλά από μένα …
(Μικρή σιωπή) Ίσως να σου
φανεί παράξενο … Ίσως και να’
ναι μια απ’ τις πολλές
καλλιτεχνικές ιδιοτροπίες μου …
(Μικρή σιωπή) Στο μυαλό μου …
έρχεται τότε … ξανά και ξανά …
αυτός ο βράχος …
Αυτός ο βράχος; …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Ναι … Αυτός ο βράχος που
βλέπεις απέναντί σου … Είναι
βασανιστικό … Όμως …
Όμως; …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Χαμογελώντας
πικρά)
Δεν
διάβασα, ποτέ μου, ούτε ένα
βιβλίο αστροφυσικής! … Οι
μόνες μου γνώσεις για τις μαύρες
τρύπες,
είναι
αυτές
που
αποκόμισα από το μυθιστόρημα
της μητέρας μου! … Και,
μάλιστα, λίγες μέρες, μετά το
θάνατό της, που διάβασα το έργο
της! …
(Μελαγχολικά) Νιώθεις, όμως, να
ταξιδεύεις μέσα σ’ αυτές; …

ΕΛΠΙΔΑ:
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ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Σηκώνοντας το κεφάλι του και
κοιτάζοντάς την έντονα στα
μάτια) Ελπίδα … Δεν το ‘χω πει
σε κανέναν … Αλλά … Όταν
έρχεται το σούρουπο … Και εγώ
κοιτάζω αυτόν τον βράχο …
Νομίζω τότε … Έχω την
αίσθηση … πως βλέπω ένα νεαρό
αγόρι …
Ένα νεαρό αγόρι; …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Ναι … Ένα νεαρό αγόρι …
Μπορεί να μην έχει το ίδιο
πρόσωπο με το δικό μου … Έχει,
όμως, το ίδιο όνομα … Τον λένε
… Ορέστη …
Και … Και τι κάνει αυτό το
αγόρι; …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Συγκινημένος) Τον βλέπω να
ανεβαίνει αργά τον βράχο … Το
πρόσωπό του, το «δέρνει» ένας
καυτός, αυγουστιάτικος λίβας …
Τα μαλλιά του «ριγούν» σαν
χλόη … Στο μέτωπό του
αποκαλύπτεται
όλη
η
μεγαλοπρέπεια του πόνου του …
Φτάνει στην κορφή του βράχου
… Και κει … Σε μια στιγμή …
(Σιωπή).
Σε μια στιγμή; …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Στον ίδιο τόνο) Σε μια στιγμή,
που ο χώρος και ο χρόνος
παραμορφώνονται … Και, ενώ
όλα παραμένουν ακίνητα …
Απελπιστικά,
ακίνητα
…
(Αναστενάζοντας βαθιά) Εκείνος
… τελικά … σαλεύει … κινείται
… κινείται … κατρακυλώντας
αργά – αργά από τον βράχο …
πέφτοντας στο κενό … και …
μαζί του … βγαίνει από την
αιώνια ακινησία του … και αυτός
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ο πέτρινος όγκος … αυτός ο
βράχος που … επί αιώνες …
έστεκε ακίνητος … (Μικρή
σιωπή)
Τι είναι αυτό που σε βασανίζει,
Ορέστη; … Δεν καταλαβαίνω …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Χαμογελώντας
πικρά)
Αχ,
Ελπίδα! Νομίζω πως η μητέρα
μου είχε δίκιο στο μυθιστόρημά
της … (Αναστενάζοντας βαθιά) Η
Μαύρη Τρύπα υπάρχει …
Υπάρχει για να ενώνει τις ζωές
μας … Για να ενώνει τις καρδιές
μας … Για να μας θυμίζει ότι …
Για να μας θυμίζει ότι; … Πέσ’
μου …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Συγκινημένος) Για να μας
θυμίζει ότι δεν έχουμε έναν μόνο
εαυτό … Αλλά πολλούς …
Αμέτρητους … Άπειρους …
Διασκορπισμένους σε άπειρα
σύμπαντα …
Άπειρα σύμπαντα; …

ΕΛΠΙΔΑ:
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Ναι … Άπειρα, Ελπίδα … Όσα
… και οι ψυχές μας … (Μικρή
σιωπή) Για δες, όμως! Βράδιασε!
Πώς πέρασε έτσι η ώρα!
(Σκουπίζει, με μια γρήγορη
κίνηση του χεριού του, τα μάτια
του).
Ναι … Ξεχαστήκαμε … Ήταν
τόσο ωραία και ξεχωριστή η
συζήτησή μας …

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Χαμογελώντας) Δεν έχουμε,
τότε,
παρά
να
την
επαναλάβουμε! Ανανεώνοντας το
ραντεβού μας!
Θα το ‘θελα πολύ, Ορέστη …
(Σηκώνεται όρθια. Του δίνει το
χέρι της για να τον χαιρετήσει)

ΕΛΠΙΔΑ:
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Για έναν άνθρωπο, σαν την
μητέρα σου, νομίζω πως δεν
χρειάζεται να συλλυπηθώ …
ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

(Πιάνει το χέρι της) Όποτε θέλεις,
μπορείς να ξανάρθεις … Είσαι
ευπρόσδεκτη …
Χάρηκα πολύ για την γνωριμία
… (Μικρή σιωπή) Το μεσημέρι
που ξεκίνησα για να’ ρθω … είχα
σκοπό να πάρω μια τυπική
συνέντευξη, όπως τόσες άλλες …
αλλά … σήμερα το απόγευμα …
συνάντησα …

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Την Μαύρη Τρύπα! (Γελάνε και
οι δύο).
Όχι … Όχι … Δεν ξέρω αν
συνάντησα την Μαύρη Τρύπα …
Σίγουρα, όμως, συνάντησα έναν
άνθρωπο … που αισθάνομαι ότι
τον ήξερα … από πάντα … που
μ’ ένωνε κάτι μαζί του … από
παλιά … (Μικρή σιωπή).

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Η μητέρα μου θα ήταν πολύ
χαρούμενη γι’ αυτό …
Μα … Νομίζω … πως είναι
χαρούμενη … Πολύ χαρούμενη
…

ΕΛΠΙΔΑ:

ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ):

Καληνύχτα, Ελπίδα … Θα σε
περιμένω …
Καληνύχτα,
ξανάρθω …

ΕΛΠΙΔΑ:

ΤΕΛΟΣ
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Ορέστη

…

Θα

Σαν παλιά
φυσαρμόνικα...
Δράμα σε τρεις πράξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σ’ ένα παλαιοβιβλιοπωλείο ζει εγκλεισμένος, στον κόσμο των βιβλίων και της
σιωπής, για τριάντα χρόνια, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του, Μάνος Σκαρλάτος. Η
φθορά των παλαιών βιβλίων και η εγκατάλειψη που χαρακτηρίζει τον χώρο
αντανακλά τον ψυχισμό του παλαιοβιβλιοπώλη. Μια μέρα, με αφορμή μια αγγελία
στην εφημερίδα, επισκέπτεται το παλαιοβιβλιοπωλείο, προς εύρεση εργασίας, μια
νεαρή κοπέλα, η Άννα Κομνηνού, φοιτήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών.

Παρά την έντονη αντίδραση και την ιδιόρρυθμη συμπεριφορά του
παλαιοβιβλιοπώλη, εκείνη θα καταφέρει, τελικά, να διεισδύσει μέσα στα άδυτα και
τα κρύφια αυτού του «λησμονημένου παραδείσου», αποκρυπτογραφώντας τους
θησαυρούς του, που τόσα χρόνια έμεναν ερμητικά «σφαλισμένοι», όπως, άλλωστε,
και η ψυχή του παλαιοβιβλιοπώλη. Η αισθαντική και γλυκιά παρουσία της νεαρής
κοπέλας θα οδηγήσει τον παλαιοβιβλιοπώλη σ’ ένα συναισθηματικό παραλήρημα,
που θα γίνει, τελικά, αιτία όλα τα βιβλία, που τόσα χρόνια παρέμεναν
καλοταχτοποιημένα στα ράφια, να πέσουν με ορμή κάτω στο πάτωμα, με τις σελίδες
τους, ανάκατα, ανοιγμένες.

Εκεί, στις ανοιχτές σελίδες των βιβλίων, θα βρουν καταφυγή και οι
«ανοιχτές», πλέον, ψυχές των δύο προσώπων. Τα εξαίσια λόγια που θα
«αναγνώσουν», ο ένας στον άλλο, και τα τρυφερά συναισθήματα που θα βιώσουν, θα
έχουν κάτι από μελωδία αγάπης, σαν … «παλιάς φυσαρμόνικας» …
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1. ΜΑΝΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ, ΕΤΩΝ 60)
2. ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ (ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,
ΕΤΩΝ 23)
3. ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ (ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ, ΕΤΩΝ 23)
4. ΖΩΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗ)
5. ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ, ΕΤΩΝ 65)
6. ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ (ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ, ΕΤΩΝ 56)
7. ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
8. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Η αυλαία δεν έχει ανοίξει ακόμη. Χαμηλός φωτισμός. Ακούγεται το φινάλε
του τραγουδιού:

« … και σιγά - σιγά πέφτει η σκοτεινιά
και σωπαίνουν τα παιδιά,
άκου την παλιά φυσαρμόνικα
πως φυσά
πως μιλά
πως γελά … »
Η αυλαία ανοίγει σταδιακά. Το σκηνικό συνθέτει η εικόνα ενός
παλαιοβιβλιοπωλείου. Κανένας νεωτερισμός. Μια νεαρή κοπέλα μπαίνει διστακτικά
και με ερευνητική διάθεση. Πάνω από την πόρτα κρέμεται ένα καμπανάκι που χτυπά
και αναγγέλλει την άφιξή της.

-

ΑΝΝΑ: Καλησπέρα σας … .

-

ΜΑΝΟΣ: Καλησπέρα.

-

ΑΝΝΑ: Είναι απίστευτο … Αλλά … Αυτή η μουσική … Αυτό το
τραγούδι … Τι τρυφερό τραγούδι …

-

ΜΑΝΟΣ: Καμιά μουσική και κανένα τραγούδι …

-

ΑΝΝΑ: Μα … Πριν από λίγο … Το άκουσα …

-

ΜΑΝΟΣ: Καμιά μουσική και κανένα τραγούδι δεν ακούστηκε …
(επαναλαμβάνει εκείνος αργά και σταθερά).

-

ΑΝΝΑ: Ε! Είδα την αγγελία! Ξέρετε! Αυτή! Στην εφημερίδα! Θα ήθελα
πολύ να … Με έντονα γράμματα … Ζητούσατε … .

-

ΜΑΝΟΣ: Δεν υπάρχει καμιά αγγελία …
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-

ΑΝΝΑ: Ζητούσατε υπάλληλο για το παλαιοβιβλιοπωλείο, Κύριε … Γιατί
το αρνείστε; …

-

ΜΑΝΟΣ: Το παλαιοβιβλιοπωλείο δεν είναι κατάλληλος χώρος … Και αν
ακόμη ζητούσα υπάλληλο … Αυτός ο χώρος … Δεν είναι για σας …

-

ΑΝΝΑ: (Χαμογελώντας πικρά) Από μικρή, μου άρεσαν πολύ τα βιβλία,
Κύριε …
Μοιάζει παράξενο …
Αλλά …
Όταν μπήκα στο
παλαιοβιβλιοπωλείο σας … Είχα την αίσθηση ότι αυτή η μελωδία που
πλανιόταν στην ατμόσφαιρα … Νομίζω πως την έχω ξανακούσει …
Πρέπει να ήμουν πολύ μικρή στην ηλικία … Αυτή με οδήγησε … Άνοιξα
την πόρτα δειλά και μπήκα μέσα … Όλα ήταν τόσο ήσυχα … Μια
απόλυτη σιωπή … Και όμως … Λες και η σιωπή αυτή να ηχούσε … Ναι
… Πρέπει να ήμουν πολύ μικρή στην ηλικία, τώρα που το ξανασκέφτομαι
… Ίσως … Ίσως, την πρώτη φορά, που με πήγαν οι γονείς μου στο
θέατρο! Τη θυμάμαι εκείνη την ημέρα! Ναι! Ναι! Αυτή η μελωδία! Έχει
μια μνήμη! Και αυτά τα βιβλία! Δύσκολα ξεπερνιούνται! Όλα κρύβουν
και από μια ιστορία! Δεν είναι καταπληκτικό; Δεν συμφωνείτε;

-

ΜΑΝΟΣ: (Στέκεται όρθιος μπροστά από το γραφείο του και την κοιτάζει
έντονα) Αυτός ο χώρος δεν είναι για σας!

-

ΑΝΝΑ: Είναι σαν να οσμίζεται κανείς το παρελθόν του, εδώ μέσα! Σαν
να μπαίνει, ξανά, σ’ έναν λησμονημένο παράδεισο! Δεν συμφωνείτε μαζί
μου; Μ’ αρέσει η σιωπή σας … Είναι αυθεντική … Όπως άλλωστε …
Και σεις …

-

ΜΑΝΟΣ: (Γέρνει μελαγχολικά το κεφάλι του και κοιτάζει το πάτωμα) Μην
επιμένετε, μικρή μου …

-

ΑΝΝΑ: Ω! Όταν ήμουν μικρή, βυθιζόμουν σε κούτες και σε ντουλάπια!
Είχαμε μια μικρή σοφίτα που ήταν η κρύπτη μου! Εκεί αισθάνθηκα όλες
τις πρώτες εμπειρίες! Εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ!

-

ΜΑΝΟΣ: (Μονολογώντας) Θα ήθελα να το μπορούσα …

-

ΑΝΝΑ: Αυτές τις πρώτες εμπειρίες, που δεν αποτελούν παράγωγο καμιάς
άλλης στη ζωή μας! Όμως … Αλήθεια … Πείτε μου … Τίποτα απ’ όσα
αναφέρω, δεν έχει τη παραμικρή σημασία για σας; …

-

ΜΑΝΟΣ: Εάν διαβάζατε, με περισσότερη προσοχή, την αγγελία στην
εφημερίδα, θα παρατηρούσατε ότι ζητάω άντρα υπάλληλο και, μάλιστα,
όχι ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας.

-

ΑΝΝΑ: Το πρόσεξα …

-

ΜΑΝΟΣ: Τότε; …

-

ΑΝΝΑ: Αυτό, όμως, δεν με εμπόδισε να έρθω εδώ…
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-

ΜΑΝΟΣ: (Κάνοντας μια προσπάθεια να απαντήσει) …

-

ΑΝΝΑ: Και έπειτα … Τι πειράζει! Πέστε ότι είμαι μια πελάτισσα που
επισκέπτομαι το χώρο για πρώτη φορά! Τι, δηλαδή! Θα με διώχνατε, μόνο
και μόνο, επειδή δεν γεννήθηκα άντρας; Αλλά … Εάν θέλετε τη γνώμη
μου, Κύριε …

-

ΜΑΝΟΣ: (Προσπαθώντας να την αναχαιτίσει) …

-

ΑΝΝΑ: Ναι! Νομίζω πως το ‘χω αυτό το δικαίωμα! Λοιπόν! Πιστεύω πως
αυτό που σας χρειάζεται είναι μια γυναίκα υπάλληλος, όπως εγώ, παρά
ένας άντρας!

-

ΜΑΝΟΣ: Γιατί; (Την κοιτάζει πάντα με την ίδια άκαμπτη σοβαρότητα).

-

ΑΝΝΑ: Γιατί … (Τον πλησιάζει) Γιατί νομίζω πως εγώ … Θα μπορούσα
να αγαπήσω αυτόν τον χώρο, Κύριε … (Μένουν για λίγα λεπτά εντελώς
ακίνητοι, κοιτάζοντας, έντονα, στα μάτια, ο ένας τον άλλο).

-

ΜΑΝΟΣ: Είναι ώρα να πηγαίνετε.

-

ΑΝΝΑ:
(Πλησιάζει
απογοητευμένη
την
εξώπορτα
του
παλαιοβιβλιοπωλείου. Αρχίζει να ακούγεται το τραγούδι ΄΄Μια παλιά
φυσαρμόνικα΄΄ …) Θα έρθω πάλι αύριο, Κύριε… Την ίδια ώρα … Όπως
και σήμερα … Το όνομά μου είναι … Άννα … (Η πόρτα κλείνει πίσω της
και, μόνο τότε, εκείνος σηκώνει το κεφάλι του).

ΣΚΟΤΑΔΙ

…………………………………………………………………………………..
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Την άλλη μέρα, αργά το απόγευμα, η Άννα μπαίνει διστακτικά στο
βιβλιοπωλείο. Έξω, ακούγεται ο ήχος της βροχής, που πέφτει ρυθμικά. Ο
βιβλιοπώλης κάθεται στο γραφείο του και εργάζεται.

-

ΑΝΝΑ: Καλησπέρα …

-

ΜΑΝΟΣ: Καλησπέρα … (Η αυστηρότητα της προηγούμενης μέρας έχει
υποχωρήσει) Έξω γίνεται κατακλυσμός …

-

ΑΝΝΑ: Βρέχει ασταμάτητα … Είχα πει ότι θα ερχόμουν την ίδια ώρα …
Αλλά … Δυστυχώς … Άργησα …

-

ΜΑΝΟΣ: Δεν έπρεπε να έρθεις … (Χώνεται σ’ ένα μικρό καμαράκι και
επιστρέφει με μια πετσέτα) Γιατί ήρθες; …

-

ΑΝΝΑ: (Όση ώρα σκουπίζεται με την πετσέτα) Η αλήθεια είναι ότι μ’
αρέσει πολύ η βροχή! Όταν, όμως, δεν χρειάζεται να βγω από το σπίτι
μου! Η πόλη γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, όταν οι δρόμοι της γεμίζουν με
νερά! Δεν συμφωνείτε;

-

ΜΑΝΟΣ: Οι φθινοπωρινές μπόρες …

-

ΑΝΝΑ: Δεν ξέρεις, κυριολεκτικά, που να πατήσεις! Και έχεις και τα
αυτοκίνητα να σε κάνουν λούτσα από πάνω μέχρι κάτω!

-

ΜΑΝΟΣ: (Παίρνει την πετσέτα από τα χέρια της) …

-

ΑΝΝΑ: (Γελώντας) Αφού πολλές φορές, μου ‘ρχεται να κρατάω την
ομπρέλα στο πλάι! Να, έτσι! (Δείχνει στον Μάνο) Αντί να κρατάς ανοιχτή
την ομπρέλα, πάνω από το κεφάλι σου, την περιστρέφεις γύρω από τη
μέση σου, για να προστατεύσεις μια το μπροστινό και μια το πισινό! Χα!
Χα! Χα! … (Περιστρέφει με κωμικό τρόπο την ομπρέλα γύρω από τη μέση
της).

-

ΜΑΝΟΣ: (Ξεσπάει σε άκρατα γέλια) Χα! Χα! Χα! …

-

ΑΝΝΑ: Είναι απίστευτο! Είναι απίστευτο!

-

ΜΑΝΟΣ: Σε λίγο, θα χρειαζόμαστε δύο ομπρέλες για να κυκλοφορούμε!
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-

ΑΝΝΑ: Όταν γελάτε, μοιάζετε με μικρό παιδί … Το πρόσωπό σας αποκτά
μια σπάνια και περίεργη αθωότητα …

-

ΜΑΝΟΣ: Η βροχή πρέπει να σταμάτησε!

-

ΑΝΝΑ: (Τρέχει προς την εξώπορτα) Ναι! Επιτέλους, σταμάτησε!

-

ΜΑΝΟΣ: (Πηγαίνοντας προς το γραφείο του) Μπορεί να ξαναρχίσει,
όμως, σε λίγο … Καλύτερα να περιμένεις …

-

ΑΝΝΑ: Χθες που σας μίλησα για την αγγελία … (Πλησιάζοντας δειλά) Θα
‘θελα να εργαστώ … Όμως … Πέρα από αυτό … Όταν μπήκα μέσα …
Ένιωσα μια παράξενη έλξη για τον χώρο … Σαν να με έδενε κάτι μαζί του
…

-

ΜΑΝΟΣ: Αυτά τα βιβλία … Πρέπει να καταγραφούν, πριν τοποθετηθούν
στα ράφια … Εγώ θα ξαπλώσω λιγάκι … Είναι αργά … (Φεύγει. Η Άννα
πέφτει με τα μούτρα στην καταγραφή των βιβλίων, ενώ αρχίζει να
ακούγεται πάλι το τραγούδι ΄΄Μια παλιά φυσαρμόνικα΄΄ …).

-

ΑΝΝΑ: (Καταγράφει, σιγοτραγουδώντας)
σκοτεινιά … σκοτεινιά … σκοτεινιά΄΄ …

-

ΜΑΝΟΣ: (Μπαίνει ξανά στην σκηνή. Βρίσκει την Άννα πάνω στο γραφείο
του να κοιμάται βαθιά) Τα νιάτα … Πόση ομορφιά … (Πηγαίνει να της
χαϊδέψει τα μαλλιά) Πόση ομορφιά … (Απλώνει το χέρι του,
προσπαθώντας να πάρει ένα από τα πολλά βιβλία. Η στοίβα μετατοπίζεται
και όλα τα βιβλία πέφτουν κάτω στο πάτωμα).

-

ΑΝΝΑ: Αχ! Θεέ μου! Σας ζητώ συγγνώμη! Δεν το πιστεύω! Με πήρε ο
ύπνος!

-

ΜΑΝΟΣ: Ξημέρωσε!

-

ΑΝΝΑ: (Ταχτοποιώντας και το τελευταίο βιβλίο πάνω στο τραπέζι) Ουφ!
Για να πω την αλήθεια, τρόμαξα λιγάκι! Φοβήθηκα μήπως έκανα καμιά
ζημιά! Ευτυχώς, όμως, κανένα βιβλίο δεν έπαθε τίποτα! Όλα είναι μια
χαρά! Ευχαριστώ, Θεέ μου!

-

ΜΑΝΟΣ: Δεν ήταν δικό σου το φταίξιμο που έπεσαν κάτω τα βιβλία …
Εγώ έπρεπε να σκύψω και να τα μαζέψω, όχι εσύ …

-

ΑΝΝΑ: Μέχρι να πάρουν τη θέση τους στα ράφια, αυτός που τα
καταγράφει έχει την ευθύνη τους. Και ύστερα … Μου αναθέσατε να τα
προσέχω … Όφειλα να μείνω ξάγρυπνη …

-

ΜΑΝΟΣ: Και … Όταν πια τοποθετηθούν στα ράφια … Εξακολουθεί και
πάλι κανείς να έχει την ευθύνη τους; …

-

ΑΝΝΑ: Τότε κάθε ευθύνη παύει και το μόνο που απομένει είναι …
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-

ΜΑΝΟΣ: Είναι; …

-

ΑΝΝΑ: Να παρακολουθεί, διακριτικά και με σεβασμό, τις ιστορίες τους
… (Το καμπανάκι της εξώπορτας χτυπάει).

-

ΠΕΤΡΟΣ: (Κρεμασμένη την κιθάρα στον ώμο) Άννα! Ώστε αυτό είναι το
βιβλιοπωλείο που μου έλεγες! Ευτυχώς, το βρήκα! Προς στιγμήν,
φοβήθηκα, μήπως πήρα λάθος δρόμο!

-

ΑΝΝΑ: Πέτρο …

-

ΠΕΤΡΟΣ: Ω! Συγγνώμη, Κύριε! Δεν σας είδα! Καλημέρα σας! Να σας
συστηθώ! Ονομάζομαι Πέτρος Φραντζής! Με την Άννα είμαστε
συμφοιτητές στη Σχολή Καλών Τεχνών!

-

ΜΑΝΟΣ: (Απρόθυμα) Χαίρω πολύ, Κύριε.

-

ΠΕΤΡΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι, πρώτη φορά, μπαίνω σε τέτοιο
βιβλιοπωλείο! Ω! Τώρα, βέβαια, θα μου πείτε ότι για όλα υπάρχει μια
πρώτη φορά! Δεν θα διαφωνήσω! Χα! Χα! Χα! Ε, λοιπόν! Δεν είναι και
τόσο άσχημα εδώ μέσα! Απλώς, εμένα δεν ξέρω αν θα μου πήγαινε να
δουλεύω σε παλαιοβιβλιοπωλείο!

-

ΑΝΝΑ: Πέτρο!

-

ΠΕΤΡΟΣ: Νομίζω πως είναι πολύ μικρός και παλιός αυτός ο χώρος για
τα γούστα μου! Χα! Χα! Χα! Η Άννα, αντιθέτως, είναι κολλημένη, Κύριε,
με τα βιβλία! Νομίζω ότι θα της ταίριαζε πολύ ένας τέτοιος εργασιακός
χώρος! Τι λέτε;

-

ΜΑΝΟΣ: Το παλαιοβιβλιοπωλείο, νεαρέ μου, δεν είναι εργασιακός
χώρος (Φεύγει ενοχλημένος).

-

ΠΕΤΡΟΣ: Καλά! Είναι λιγάκι φρούτο ο τύπος ή μου φαίνεται; Τι σόι
αντίδραση ήταν αυτή; Σιγά και τι είπα! Καλά! Μιλάμε για πολύ τζαζεμάρα
απ’ ό,τι φαίνεται!

-

ΑΝΝΑ: Δεν έπρεπε να του μιλήσεις έτσι! Και, επιπλέον, έπρεπε να μου το
πεις ότι θα ερχόσουν! Αυτός ο χώρος δεν είναι για επισκέψεις!

-

ΠΕΤΡΟΣ: Αυτός ο χώρος, αγάπη μου γλυκιά, δεν είναι, γενικώς, για
ανθρώπους! Είναι μουντός και καταθλιπτικός! Ένα φάντασμα της μνήμης,
δηλαδή!

-

ΑΝΝΑ: Το πρόβλημά σου, Πέτρο, ήταν πάντα οι υπερβολές σου!

-

ΠΕΤΡΟΣ: Και μετά σου λένε ότι μ’ ένα βιβλίο ταξιδεύεις! Ωραία! Θα
συμφωνήσω! Αλλά, πού, είναι το ερώτημα! Στον Κάτω Κόσμο! Ουυυυ,
Παναγίτσα μου! Ανατρίχιασα! Καλέ, τι βίτσια είναι αυτά! Εγώ, ούτε
λεπτό, δεν θα άντεχα εδώ μέσα!
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-

ΑΝΝΑ: Τότε καλύτερα να φύγεις, Πέτρο …

-

ΠΕΤΡΟΣ: Το βράδυ θα μαζευτεί η παρέα στο γνωστό στέκι … Θα παίξω
κιθάρα … Αυτό ήρθα να σου πω … Εάν θέλεις, έλα … Θα χαρώ πολύ …
Γεια σου, Άννα …

-

ΑΝΝΑ: Γεια σου, Πέτρο …

-

ΜΑΝΟΣ: (Μπαίνει από το καμαράκι) Έφυγε;

-

ΑΝΝΑ: Έφυγε … Ξέρετε … Ο Πέτρος είναι πολύ αυθόρμητο παιδί … Γι’
αυτό και, εύκολα, μπορεί κανείς να τον παρεξηγήσει …

-

ΜΑΝΟΣ: Είναι ώρα να πηγαίνεις και εσύ … Χάρηκα για τη γνωριμία …

-

ΑΝΝΑ: Μα … Γιατί; … Εγώ δεν έκανα κάτι που να σας …

-

ΜΑΝΟΣ: Καλύτερα να φύγεις …

-

ΑΝΝΑ: Μα, εσείς χρειάζεστε υπάλληλο! Το βγάλατε σε αγγελία! Και εγώ
την είδα! Και ήρθα! Και έκανα ό,τι μου ζητήσατε! Δούλευα, όλη τη νύχτα,
για να καταγράψω τα βιβλία! Δεν καταλαβαίνω! Γιατί; Που έφταιξα;
(Πιάνοντας, με τα δυο της χέρια, το γραφείο και φωνάζοντας δυνατά) Γιατί;
Πού έφταιξα;

-

ΜΑΝΟΣ: Το είπα και στην αρχή της γνωριμίας μας ότι ζητάω άντρα
υπάλληλο και, μάλιστα, όχι νεαρής ηλικίας!

-

ΑΝΝΑ: Πίστευα ότι … (Στέκονται ο ένας, ακριβώς απέναντι, από τον
άλλο).

-

ΜΑΝΟΣ: Θεωρώ ότι έχω, τουλάχιστον, αυτό το δικαίωμα! Να επιλέγω,
δηλαδή, εγώ τους μελλοντικούς υπαλλήλους μου!

-

ΑΝΝΑ: Είστε σκληρός και άδικος! Το πρόβλημά σας δεν είναι ο
υπάλληλος, αλλά εσείς ο ίδιος! Δεν ξέρετε να ανοίγεστε στους
ανθρώπους! Δεν μπορείτε, πλέον, να τους νιώσετε! Είστε ένα φάντασμα!
Ζηλεύετε τους νέους! Ναι! Αυτό είναι! Τους ζηλεύετε αφόρητα! Τους
ζηλεύετε, γιατί αυτοί έχουν ακόμη καρδιά! Έχουν αφέλεια! Έχουν τρέλα!
Έχουν επιείκεια! Αυτό, δηλαδή, που δεν έχετε εσείς πια! Ζείτε κλεισμένος
και εγκαταλελειμμένος σ’ αυτόν τον μουντό και καταθλιπτικό χώρο! Δεν
κάνετε τίποτα για να τον αλλάξετε! Τον κρατάτε έτσι μουχλιασμένο και
αραχνιασμένο, όπως είναι και η ψυχή σας! Αιχμάλωτη μέσα στη σκοτεινιά
και το κενό της! Ναι! Σας είπα ότι χρειάζομαι δουλειά! Ωραία! Δεν σας το
έκρυψα! Όμως … (Κλαίει απαρηγόρητη) Όμως … Θα μπορούσα να τον
αγαπήσω αυτόν τον χώρο … Να τον αγαπήσω πολύ … Και ας είμαι νέα
… Και ας μην είμαι άντρας … (Η Άννα κλείνει πίσω της την πόρτα, ενώ
ακούγεται ο ήχος από το καμπανάκι. Ο Μάνος, ξαφνικά, πετάγεται με
λύσσα προς τα ράφια και, με μανία, αρπάζει τα βιβλία και τα πετάει κάτω
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στο πάτωμα. Μέσα σ’ ένα μουσικό κρεσέντο, πέφτει και αυτός κάτω και
κλαίει με λυγμούς).

ΣΚΟΤΑΔΙ

…………………………………………………………………………………..
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ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

Η Άννα, μαζί με τον Πέτρο, κάθονται στο παγκάκι ενός πάρκου.

-

ΠΕΤΡΟΣ: Ε! Άνοιξέ το, επιτέλους, βρε Αννούλα μου! Τι το πασπατεύεις
όλη την ώρα! Θα σκάσω από την περιέργειά μου!

-

ΑΝΝΑ: Μα, Καλά! Πώς έγινε; Μοιάζει απίθανο! Δεν μπορώ να το
πιστέψω!

-

ΠΕΤΡΟΣ: Μα, πού σου φαίνεται το απίθανο, βρε κορίτσι μου; Αφού σου
λέω! Περνούσα, τυχαία, από έξω! Ούτε και εγώ ξέρω πως με είδε, έτσι
όπως ζει, εκεί μέσα, σαν τον ρακοπόντικα! Βγήκε, τρέχοντας στο δρόμο!
Με φώναξε και μου είπε να σου δώσω αυτό το γράμμα! Φυσικά, είναι
τόσο ακοινώνητος και μονόχνωτος, που ούτε καν, ΄΄καλημέρα, τι κάνεις;΄΄,
δεν μου είπε! ΄΄Αυτό είναι για τη δεσποινίδα Άννα. Παρακαλώ να της το
δώσετε πάραυτα΄΄.

-

ΑΝΝΑ: Πώς ήταν; …

-

ΠΕΤΡΟΣ: Στα χάλια του! Πώς θέλεις να είναι ένας άνθρωπος που
αναβιώνει τη ζωή του ανθρώπου των σπηλαίων! Μέχρι και η φωνή του!

-

ΑΝΝΑ: Θεέ μου!

-

ΠΕΤΡΟΣ: Αυτή και αν είναι σπηλαιώδης! Έλα! Έλα! Άνοιξέ το τώρα!
Θα αργήσουμε! Σε λίγο αρχίζει το μάθημα! Πάντως, Κυρία μου, τώρα που
το ξανασκέφτομαι, πρέπει να με ευγνωμονείς! Εάν δεν περνούσα,
συμπωματικά, έξω από κείνο το μαυσωλείο, δεν θα κρατούσες τώρα αυτό
το πολυσήμαντο γράμμα! Ελπίζω να μου το ξεχρεώσετε μια μέρα αυτό,
ωραία μου Κυρία!

-

ΑΝΝΑ: (διαβάζει με συγκίνηση) ΄΄Δεσποινίς Άννα. Καλημέρα σας. Εάν
αγοράσετε το σημερινό φύλλο εφημερίδας, θα διαπιστώσετε ότι, στη νέα
αγγελία που καταχώρησα, ζητάω γυναίκα υπάλληλο, ιδιαιτέρως νεαρής
ηλικίας, όπως εσείς, για να εργαστεί στο παλαιοβιβλιοπωλείο. Θεώρησα
καλό να λάβετε γνώση επ’ αυτού, για να πράξετε αναλόγως και όπως
επιθυμείτε. Με Τιμή, Μάνος Σκαρλάτος, Παλαιοβιβλιοπώλης΄΄.
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-

ΠΕΤΡΟΣ: Ε! Καλά! Ο τύπος είναι και πολύ UFO! Μόνο αυτός θα
ενεργούσε έτσι! Δεν πιστεύω, μετά από τον τρόπο που σου
συμπεριφέρθηκε, να θέλεις να πας! Βρε, Αννούλα, τι κόλλημα έχεις φάει,
βρε κοριτσάκι μου, μ’ αυτόν τον Φραγκεστάιν!

-

ΑΝΝΑ: Φυσικά και θα πάω … (Σκουπίζει τα μάτια της που έχουν
βουρκώσει). Αχ, Πέτρο … Μακάρι να μπορούσες να καταλάβεις τι νιώθω
…

-

ΠΕΤΡΟΣ: Και εσύ … Εσύ μπορείς να με καταλάβεις; … Τι νιώθω για …

-

ΑΝΝΑ: Εάν δεν σε καταλάβαινα, βρε κουτέ μουσικέ, θα καθόμουν τώρα
εδώ μαζί σου; … (Σκοτάδι, ενώ σηκώνονται μαζί από το παγκάκι,
πιασμένοι χέρι-χέρι, και φεύγουν).

…………………………………………………………………………………..
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Η Άννα μπαίνει διστακτικά στο βιβλιοπωλείο. Βλέπει όλα τα βιβλία ριγμένα
στο πάτωμα και ξαφνιάζεται. Στη στιγμή, προβάλλει η μορφή του παλαιοβιβλιοπώλη.
Κοιτάζονται βαθιά μέσα στα μάτια, χωρίς να πούνε λέξη.

-

ΑΝΝΑ: Καλησπέρα … Σας ευχαριστώ πολύ για το γράμμα … Ειλικρινά
… Είμαι πολύ χαρούμενη …

-

ΜΑΝΟΣ: Καλησπέρα …

-

ΑΝΝΑ: Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα, αλλά … Θα ήθελα να σας ζητήσω
συγ …

-

ΜΑΝΟΣ: Δεν χρειάζεται … Ε … Σκέφτηκα … Εδώ και μέρες, δηλαδή
… πως το παλαιοβιβλιοπωλείο χρειάζεται μια ανακαίνιση … ως προς την
καταγραφή και την επανατοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια … Γι’ αυτό
και … (Ξεροβήχει για άλλη μια φορά) Γι’ αυτό και θεώρησα καλό να
κατεβάσω όλα τα βιβλία … από τα ράφια … Και … Και να τα ρίξω στο
πάτωμα …

-

ΑΝΝΑ: Ακριβώς το ίδιο θα έκανα και εγώ! Αν, βέβαια … Είχα το
βιβλιοπωλείο σας … Ω! Είναι, πραγματικά, ανυπόφορο να
ανεβοκατεβαίνει κανείς, όλη την ώρα, τη σκάλα για να φτάσει στα πιο
ψηλά ράφια! Τι πιο φυσικό να επιδιώξει αμεσότερη πρόσβαση στα βιβλία,
ρίχνοντάς τα στο πάτωμα! Πραγματικά, πολύ έξυπνη κίνηση! Μπράβο σας
που το σκεφτήκατε!

-

ΜΑΝΟΣ: Αν, λοιπόν, δεν έχετε κάποια αντίρρηση … Μπορούμε να
αρχίσουμε και από σήμερα … Την ανακαίνιση εννοώ … Φυσικά … Θέλω
να πω … πως από σήμερα … προσλαμβάνεστε … στο
παλαιοβιβλιοπωλείο … ως συνεργάτης μου …

-

ΑΝΝΑ: Ως συνεργάτης;… Όχι ως υπάλληλος; … (ρωτάει, σχεδόν, με
παιδική έκπληξη).

-

ΜΑΝΟΣ: Ο υπάλληλος … Είναι απλώς απαραίτητος … Ο συνεργάτης …
Είναι πολύτιμος …

-

ΑΝΝΑ: Σας ευχαριστώ πολύ …
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-

ΜΑΝΟΣ: Λοιπόν! Προτείνω να ξεκινήσουμε, δημιουργώντας στοίβες,
εδώ στο πάτωμα, ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται τα βιβλία! Τι
λες;

-

ΑΝΝΑ: Σύμφωνοι! (Σκουπίζει, με μια γρήγορη κίνηση, τα μάτια της, για να
μην τη δει ο παλαιοβιβλιοπώλης. Σκοτάδι, ενώ η Άννα και ο Μάνος
πέφτουν, με τα γόνατα, στο πάτωμα και φτιάχνουν στοίβες από βιβλία).

-

ΑΝΝΑ: Λοιπόν! Είναι εκπληκτικό πόσα βιβλία χωράει το
παλαιοβιβλιοπωλείο! Δεν θα μπορούσα, ποτέ, να φανταστώ το θησαυρό
που κρύβει μέσα του!

-

ΜΑΝΟΣ: Σου αρέσει ο χώρος;

-

ΑΝΝΑ: (Βγάζει έναν βαθύ αναστεναγμό και χαμογελάει γλυκά) Δεν
πρόκειται απλώς για χώρο …

-

ΜΑΝΟΣ: Αλλά; …

-

ΑΝΝΑ: Νομίζω πως, εδώ μέσα, χτυπάει … Η ψυχή και το μυαλό σας …

-

ΜΑΝΟΣ: Και … Πώς ηχούν αυτοί οι χτύποι, κατά τη γνώμη σου; …

-

ΑΝΝΑ: Ω! Όταν ήμουν μικρή, ζούσα, συνεχώς, με την ιδέα του θανάτου!

-

ΜΑΝΟΣ: Του θανάτου;

-

ΑΝΝΑ: Είναι φοβερό! Δεν βρίσκετε; Μπαίνοντας στην εφηβεία, οι
κρίσεις πανικού γινόταν όλο και πιο έντονες. Η μόνη μου καταφυγή ήταν
τα λουλούδια. Έκανα συλλογή από άνθη.

-

ΜΑΝΟΣ: Τα λουλούδια είναι μια ανάσα ζωής …

-

ΑΝΝΑ: Την πρώτη φορά που μπήκα σε ανθοπωλείο, ο ανθοπώλης με
ρώτησε: ΄΄Τα λουλούδια, δεσποινίς μου, προορίζονται για νέο ή για
ηλικιωμένο άνθρωπο;΄΄. Τότε εγώ, έκπληκτη, ρώτησα: ΄΄Γιατί; Ποια είναι
η διαφορά;΄΄. Εκείνος, μ’ ένα εντελώς φυσικό τρόπο, απάντησε: ΄΄Καμία
απολύτως. Ήθελα, απλώς, δεσποινίς μου, να γνωρίζω τις διαθέσεις σας,
πριν αγγίξετε αυτά τα ζωντανά πλάσματα΄΄.

-

ΜΑΝΟΣ: Αλλιώς αγγίζει κανείς κάτι, όταν προορίζεται για νέο άνθρωπο
και, αλλιώς, για ηλικιωμένο;

-

ΑΝΝΑ: Αλλιώς αγγίζει κανείς κάτι, όταν αισθάνεται ο ίδιος νέος και,
αλλιώς, όταν έχει γεράσει η ψυχή του …

-

ΜΑΝΟΣ: Και εσύ; … Τι του απήντησες; …

-

ΑΝΝΑ: Τα λουλούδια προορίζονταν για ηλικιωμένο! … Τότε, εκείνος
χαμογέλασε και είπε: ΄΄Φροντίστε, δεσποινίς μου, την επόμενη φορά, τα
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λουλούδια σας να απευθύνονται σε νέο άνθρωπο!΄΄. (Σιωπή) Φυσικά … Τα
λουλούδια προορίζονταν για μένα …
-

ΜΑΝΟΣ: Ξαναπήγες σ’ αυτό το ανθοπωλείο; …

-

ΑΝΝΑ: Ναι! Την άλλη μέρα! Ο ανθοπώλης δεν με ρώτησε τίποτα. Μ’
άφησε, εντελώς μόνη, να διαλέξω τα λουλούδια που θα αγόραζα. Όταν
ήρθε η ώρα να πληρώσω, του είπα: ΄΄Σήμερα, Κύριε, δεν με ρωτήσατε, αν
τα λουλούδια μου προορίζονται για νέο ή ηλικιωμένο άνθρωπο΄΄. Τότε,
εκείνος, απάντησε, με την ίδια φυσικότητα που τον χαρακτήριζε: ΄΄Μα,
σήμερα, δεσποινίς μου, είναι ολοφάνερο ότι τα λουλούδια σας προορίζονται
για σας!΄΄.

-

ΜΑΝΟΣ: Και, μετά;…

-

ΑΝΝΑ: Μετά πήγα σπίτι. Πέταξα κάτω στο πάτωμα αυτά που είχα
αγοράσει, την προηγούμενη μέρα, και στη θέση τους έβαλα τα καινούρια
…

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα … Πιστεύεις ότι όλα αυτά τα βιβλία που κείτονται στο
πάτωμα … Μπορούν να τοποθετηθούν σε καινούριες θέσεις; …

-

ΑΝΝΑ: Ασφαλώς και το πιστεύω …

-

ΜΑΝΟΣ: Πριν από μέρες, είχες πει πως αυτόν τον χώρο θα μπορούσες να
τον αγαπήσεις …

-

ΑΝΝΑ: Ναι …

-

ΜΑΝΟΣ: Γιατί; …

-

ΑΝΝΑ: Γιατί … Κάτω από ένα σκοτεινό πέπλο θανάτου που έχει καλύψει
τα πάντα … Βλέπω να κρύβεται ένα εκτυφλωτικό φως ζωής …

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα … Είναι αργά … Τα λέμε αύριο …

-

ΑΝΝΑ: Έχετε δίκιο. Καλύτερα να πηγαίνω. Θα έρθω αύριο. Την ίδια ώρα
…

-

ΜΑΝΟΣ: (Βρίσκει τη δύναμη και της χαμογελάει πατρικά) Ωραία. Τα λέμε
αύριο λοιπόν. Δεν χρειάζεται πια να μου μιλάς στον πληθυντικό. Το όνομά
μου είναι Μάνος. Καληνύχτα Άννα …

-

ΑΝΝΑ: Καληνύχτα! Αύριο, Μάνο, δεν θ’ αργήσω. (Η πόρτα κλείνει πίσω
της. Σκοτάδι, ενώ ο Μάνος γέρνει το κεφάλι του στο πάτωμα. Ο φωτισμός
της σκηνής χαμηλώνει. Ξαφνικά, εμφανίζεται στη σκηνή μια ψηλόλιγνη
κοπέλα που, σαν αιθέρια ύπαρξη, βαδίζει με αργά βήματα προς το μέρος
του παλαιοβιβλιοπώλη. Φοράει ένα μακρύ, λευκό φόρεμα. Στέκεται, για
λίγα λεπτά, δίπλα του και τον κοιτάζει λυπημένα. Εκείνος ξυπνάει από τον
βαθύ λήθαργο και συνέρχεται σιγά-σιγά).
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-

ΜΑΝΟΣ: Ζωή! Ζωή! Ήρθες τελικά! (Πετάγεται έκπληκτος και
ταραγμένος) Σε περίμενα, παιδί μου … Τόσο καιρό σε περίμενα …

-

ΖΩΗ: Το ξέρω, πατέρα … Το ξέρω … Άργησα; …

-

ΜΑΝΟΣ: Ναι … Άργησες … Πάντα αργούσες … Ζωή … Ω, Ζωή! …
Κάτσε λιγάκι … Μην φεύγεις γρήγορα, παιδί μου … Έχουμε χρόνο …

-

ΖΩΗ: Δεν έχω χρόνο, πατέρα … Ήρθα για λίγο … Απλά, για να σε δω …
Και μετά … Πρέπει να φύγω ..

-

ΜΑΝΟΣ: Ω, Θεέ μου! Τι όμορφη που είσαι! Πόσο καιρό είχα να σε δω!
(Την κλείνει σφιχτά μέσα στην αγκαλιά του) Μου έλλειψες! Μου έλλειψες
πολύ!

-

ΖΩΗ: Μην κλαις, πατέρα … Δεν κάνει να κλαις … Πρέπει να συνηθίσεις
…

-

ΜΑΝΟΣ: Δεν μου είπες ποτέ τίποτα, Ζωή … Αν μου μιλούσες … Ίσως
να …

-

ΖΩΗ: Είχα πάρει την απόφασή μου, πατέρα … Τώρα … Είμαι ήρεμη …
Αυτό πρέπει να κάνεις και εσύ … Να ηρεμήσεις …

-

ΜΑΝΟΣ: Από εκείνη τη μέρα … Όλα είναι σαν να μην υπάρχουν … Σαν
να χάθηκε ο κόσμος σε μια στιγμή … Τίποτα δεν υπάρχει πια … Τίποτα
…

-

ΖΩΗ: Ο κόσμος … Ο κόσμος είμαστε εμείς, πατέρα … Όλος ο κόσμος
είμαστε εμείς … Θυμάσαι τι μου έλεγες, όταν ήμουν μικρή; Δεν υπάρχει
πιο σημαντικό πράγμα από την εμπιστοσύνη και την αγάπη για τον κόσμο.
Αυτή νικάει τα πάντα και επιστρέφει στις δικές μας ζωές, σαν θεϊκό δώρο.
Πού είναι η αγάπη σου, πατέρα; … Πού είναι η εμπιστοσύνη σου; … Εσύ
ήσουν πάντα δυνατός …

-

ΜΑΝΟΣ: Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις, παιδί μου, και θα το κάνω! Ζήτησέ μου
ό,τι θέλεις!

-

ΖΩΗ: Θέλω … Θέλω να σου δώσω αυτό, πατέρα … Θυμάσαι τη
φυσαρμόνικα που μου είχες χαρίσει κάποτε; … Θέλω να την κρατήσεις …
Τώρα που φεύγω … Σου ανήκει … Είναι δική σου …

-

ΜΑΝΟΣ: Ζωή! Ω, Ζωή! Ζωή μου! (Παίρνει στα χέρια του μια παλιά
φυσαρμόνικα και ακουμπάει, επάνω της, το μέτωπό του, κλαίγοντας).

-

ΖΩΗ: Θέλω να συνεχίσεις, πατέρα … Άκου … Άκου, πατέρα … Εκείνο
το τραγούδι … Θυμάσαι; … Εκείνο το τραγούδι που χορεύαμε μαζί και
χαμογελούσαμε … Πόσο όμορφα ηχεί το τραγούδι μας, πατέρα! … Πόσο
όμορφα! … Άκου … (Αρχίζει να ακούγεται το τραγούδι ΄΄Μια παλιά
φυσαρμόνικα΄΄ … Η Ζωή πιάνει τρυφερά το χέρι του παλαιοβιβλιοπώλη και
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αρχίζουν να χορεύουν στο ρυθμό του βαλς που ακούγεται …Μόλις
τελειώνει το τραγούδι, φωνάζει δυνατά και με πάθος, καθώς απομακρύνεται
από κοντά του) Αντίο, πατέρα! Να θυμάσαι ότι, τίποτα στον κόσμο, δεν
μπορεί να μας χωρίσει! Τίποτα! Θα είμαστε για πάντα μαζί! Για πάντα …
Για πάντα … Για πάντα … (Ο φωτισμός της σκηνής χαμηλώνει, ενώ ο
Μάνος, συντετριμμένος, κρατάει σφιχτά τη φυσαρμόνικα και το πρόσωπό
του αποπνέει ηρεμία και γαλήνη).

ΣΚΟΤΑΔΙ

…………………………………………………………………………………..
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ

Στο σπίτι της Άννας, ένα μεγαλοαστικό διαμέρισμα, με εμφανή τα στοιχεία
του νεοπλουτισμού, η Κυρία και ο Κύριος Κομνηνός, ένας ευτραφής κύριος,
κοσμικός επιχειρηματίας, κάθονται στο σαλόνι και συνομιλούν, πίνοντας τσάι.

-

ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: Ω! Είναι καιρός τώρα που με προβληματίζει η
συμπεριφορά της κόρης μας! Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω μ’ αυτό το
κορίτσι! Μα, ποιον έμοιασε, ήθελα να ‘ξερα! Εγώ, στην ηλικία της, είχα
μια απόλυτα φυσιολογική ζωή! Αυτό το παιδί, αντιθέτως! Είναι και οι
παρέες της, βλέπεις! Τις προάλλες, ήρθε στο σπίτι αυτός ο συμφοιτητής
της! Τι βρώμος, Θεέ μου! Μ’ ένα σκούφο στο κεφάλι! Και μια κιθάρα,
κρεμασμένη στον ώμο! Μείνανε κλεισμένοι στο δωμάτιό της, πάνω από
δύο ώρες! Εγκεφαλικό κόντεψα να πάθω! Ειλικρινά, τι του βρίσκει, δεν
μπορώ να καταλάβω!

-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Θέλεις να πεις ότι συνευρέθηκε ερωτικώς μαζί
του, αγαπητή μου; Αυτό μου λες τώρα!

-

ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: Πού θέλεις να ξέρω, χρυσέ μου! Δεν κοιτούσα
και από την κλειδαρότρυπα!

-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Μα, είσαι μητέρα της! Την τρέλα μου! Δεν θα
σου το έλεγε; (Παθαίνει ντελίριο και ψάχνει τα χάπια του).

-

ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: (Ατάραχη) Σώθηκες! Και, πρόσεχε! Θα πνιγείς!
Μην φωνάζεις έτσι, όταν τρως! Εκατό φορές σου το έχω πει! Ω, Θεέ μου!
Γιατί με βασανίζεις έτσι, την κακομοίρα! (Νευρικά πάνω-κάτω μέσα στο
πολυτελές σαλόνι) Σε πληροφορώ, πως χθες το βράδυ δεν ήρθε στο σπίτι
να κοιμηθεί! (Κλαίγοντας επιτηδευμένα).

-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Δεν το πιστεύω! Την τρέλα μου! Και πού
πέρασε τη νύχτα της! Μ’ αυτόν τον βρωμιάρη!

-

ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: (Με αποστροφή) Στο … παλαιο … απ’ αυτό!
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-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Στο … παλαιο … απ’ αυτό; Τι λες, μωρέ; Την
τρέλα μου! Τρελάθηκες;

-

ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: Σ’ ένα παλιοβιβλιοπωλείο, τέλος πάντων! Μα, τι
ρωτάς και εσύ, αγάπη μου! Πού θέλεις να ξέρω! Συχνάζω εγώ σε τέτοια
μπανάλ μέρη;

-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Και τι κάνει εκεί;

-

ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: Πήγε να ζητήσει δουλειά! Θεέ μου! Έτσι,
τουλάχιστον, μου είπε … (Πέφτει ημιλιπόθυμη, ξανά, στο κάθισμά της).

-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Ω! Μα αυτό είναι απ’ τ’ άγραφα! Εδώ δεν
προσβάλλει μόνο τον εαυτό της, αλλά και την οικογένειά της! Την τρέλα
μου! Εμάς, δηλαδή! Τους γονείς της! Ακούς, σε παλιοβιβλιοπωλείο! Λες
και δεν έχει να πληρώσει το νοίκι, η κόρη του Κομνηνού, με τ’ όνομα!
Και, ύστερα, τι σόι εργασιακός χώρος είναι αυτός! Είναι χώρος αυτός για
νεαρά κορίτσια; Λες κι είναι καμιά γεροντοκόρη! Ε, αυτό πάει πολύ! (Η
πόρτα ανοίγει ξαφνικά και μπαίνει στο σαλόνι η Άννα).

-

ΑΝΝΑ: Καλημέρα …

-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Καλημέρα. Για πού το βάλαμε πρωί-πρωί;

-

ΑΝΝΑ: Δεν θα πάρω πρωινό μαζί σας … Δεν προλαβαίνω … Πρέπει να
φύγω για το παλαιοβιβλιοπωλείο, γιατί θα αργήσω … Θα τα πούμε το
μεσημέρι …

-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Μάλιστα! Πολύ ωραία! Να σε παρακαλέσουμε,
τουλάχιστον, η μητέρα σου και εγώ, όταν απευθύνεσαι σε μας, να έχεις
την ευγενή καλοσύνη να μας κοιτάζεις στα μάτια;

-

ΑΝΝΑ: Πατέρα … Δεν έχω χρόνο … Ειλικρινά … Βιάζομαι … (Κάνει
ένα βήμα προς την πόρτα) Δεν είμαι υπάλληλος, πατέρα! Είμαι
συνεργάτης! Θα το πίστευες; Ο παλαιοβιβλιοπώλης είναι πολύ ξεχωριστός
και ευαίσθητος άνθρωπος! Είμαι πολύ τυχερή που τον γνώρισα, μητέρα!
Τυχερή και ευτυχισμένη! (Κλείνει την πόρτα πίσω της, αφήνοντας τους
γονείς της άναυδους).

-

ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου!
(Σταυροκοπιέται, κοιτάζοντας το ταβάνι του σαλονιού).

-

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Από το στόμα μου το πήρες, αγαπητή μου!

ΣΚΟΤΑΔΙ

…………………………………………………………………………………..
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Νωρίς το πρωί. Δύο εργάτες, αρκετά παρακμιακοί τύποι, τοποθετούν σε
κουτιά τα βιβλία που είναι, στο πάτωμα, σε στοίβες. Ο παλαιοβιβλιοπώλης στέκεται
σε μια γωνιά του βιβλιοπωλείου, αμέτοχος, και παρακολουθεί.

-

ΠΡΩΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ:
Αλήθεια,
πόσα
χρόνια
έχετε
παλαιοβιβλιοπωλείο, Κύριε; (Σκουπίζει τον ιδρώτα στο μέτωπό του).

-

ΜΑΝΟΣ: Τριάντα.

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Και αν επιτρέπετε, Κύριε, πώς και πήρατε την
απόφαση να δωρίσετε όλη αυτή τη συλλογή; Μπορεί να μην έχω ιδιαίτερη
σχέση με τα βιβλία, μπορώ, όμως, να φανταστώ ότι αυτά στοιχίζουν μια
περιουσία! (Γελάει και κοιτάζει μ’ ένα πονηρό βλέμμα τον
παλαιοβιβλιοπώλη).

-

ΜΑΝΟΣ: Στα νέα χέρια, στα οποία θα περιέλθουν σύντομα αυτά τα έργα,
θα είναι πολύ πιο χρήσιμα απ’ ό,τι αν παραμείνουν στα δικά μου. Η
αποστολή τους, για μένα, έφτασε, πλέον, στο τέλος της.

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Μα, σεις, Κύριε, μιλάτε σαν να πρόκειται να
αποδημήσετε εις τόπον χλοερόν και αναπαύσιμον! Δεν είστε και τόσο
μεγάλος!

-

ΜΑΝΟΣ: Η απόφασή μου αυτή δεν έχει να κάνει με την ηλικία μου!
Αλλά με την εξέλιξη κάποιων πραγμάτων στη ζωή μου.

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Πάντως, δεν είναι και εύκολο να αποχωρίζεται
κανείς πράγματα που τον συνόδευαν τριάντα χρόνια, μια ζωή δηλαδή.
(Χαμογελάει και ανάβει τσιγάρο). Εγώ, Κύριε, εργάζομαι για χρόνια, ως
χαμάλης. Έτσι, για το μεροκάματο! Μελετηρός δεν ήμουν ποτέ! Μια ζωή
τελευταίος μαθητής, κουμπούρας δηλαδή! Και από τους πιο άτακτους
στην τάξη! Όμως, έχω και εγώ τις ευαισθησίες μου!

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Αλήθεια! Και τι ευαισθησίες έχεις εσύ, βρε
παλιόσκυλο, και δεν τις καταλάβαμε ποτέ;
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-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Κάνω συλλογή από, παντός τύπου, μπουκάλια!
Έχω χιλιάδες είδη στην αποθήκη του σπιτιού μου, Κύριε!

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Ε, βέβαια! Μόνο τις μπύρες που κοπανάς κάθε
μέρα, φτάνουν για να τις συλλέγεις!

-

ΜΑΝΟΣ: Στην πραγματικότητα, η συλλογή πραγμάτων ξεκινάει από μια,
υποσυνείδητα, εγωιστική διάθεση του ανθρώπου για κατοχή. Αργά ή
γρήγορα, όμως, μπορεί να αποκτήσει κοινωνικό πρόσωπο και να
αποτελέσει πολύτιμη προσφορά για την ανθρωπότητα.

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Χα! Χα! Χα! Συγγνώμη, Κύριε, με όλο το
σεβασμό, αλλά πιστεύετε ότι τα μπουκάλια, αυτού του αχρείου, του
βρωμιάρη, μπορούν να είναι χρήσιμα για την ανθρωπότητα; Αυτός δεν
είναι χρήσιμος ούτε για τον ίδιο του τον εαυτό! Χα! Χα! Χα!

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Μην τον ακούτε, Κύριε! Εγώ συμφωνώ
απόλυτα με την άποψή σας! Αργά ή γρήγορα, και τα δικά μου μπουκάλια
θα βρουν το δρόμο τους και θα δοξαστούν!

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Μμμμμ! Σιγά καλέ! Μη μας το λες! Η δόξα
φτιάχτηκε για σένα! Άντε! Κουνήσου και βάλε κανένα βιβλίο στα κουτιά!
Δεν θα κρατάμε, εδώ, δέκα ώρες, όρθιο τον Κύριο, για να αγορεύεις εσύ
για τα μπουκάλια σου!

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Κύριε … Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι εκτιμούν
πάντα αυτό που τους δίνεται; Να, εσείς, για παράδειγμα! Δίνετε τόσα
βιβλία! Λέτε να πιάσουν τόπο;

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Άρχισε πάλι τις παπαρδέλες του! Βλέπω ότι δεν
κρατιέσαι σήμερα, αγόρι μου!

-

ΜΑΝΟΣ: Αυτή η αγωνία υπάρχει πάντα. Όμως, αν το καλοσκεφτούμε,
στην πραγματικότητα, τίποτα δεν μας ανήκει. Και όσο πιο γρήγορα το
συνειδητοποιήσουμε, τόσο πιο ευτυχείς θα αισθανόμαστε.

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Ωραία, λοιπόν! Ηρέμησες τώρα; Τα μπουκάλια
σου, πολύ γρήγορα, θα αλλάξουν χέρια! Χα! Χα! Χα! Άντε! Απ’ ό,τι
φαίνεται, τελειώσαμε! Έχουμε τίποτε άλλο να πακετάρουμε;

-

ΜΑΝΟΣ: Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Ωραία! Τα φορτώνουμε στο φορτηγάκι και
φεύγουμε!

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία, Κύριε. Τα σέβη
μου.

-

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ: Οι χαιρετούρες σε μάραναν, πανάθεμά σε! Δεν
κοιτάς τα χάλια σου! Άντε! Φόρτωσε στην πλάτη σου κανένα κουτί να
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φεύγουμε! Χα! Χα! Χα! Ακούς εκεί! Χαιρετούρες και ρεβεράντζες! Χα!
Χα! Χα! Και τα μπουκάλια … Πού τα βάζεις; … Χα! Χα! Χα! (Του δίνει
μια δυνατή σπρωξιά στην πλάτη. Εκείνος σκοντάφτει, έτοιμος να πέσει
κάτω. Ύστερα, φορτώνουν από ένα κουτί στον ώμο τους και αποχωρούν
από την σκηνή).

ΣΚΟΤΑΔΙ

…………………………………………………………………………………..

Απόγευμα στο παλαιοβιβλιοπωλείο. Η Άννα ανοίγει την πόρτα και μπαίνει
μέσα. Βρίσκεται σ’ έναν εντελώς άδειο χώρο. Το παλαιοβιβλιοπωλείο φωτίζεται
μονάχα από δυο κεριά. Κοιτάζει γύρω της σαστισμένη. Ξαφνικά, εμφανίζεται
μπροστά της ο παλαιοβιβλιοπώλης.

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα … Πόσο χαίρομαι που ήρθες! …

-

ΑΝΝΑ: Μάνο … Πώς άλλαξε έτσι! … Πού πήγαν όλα τα βιβλία; …

-

ΜΑΝΟΣ: Έλα, μικρή μου, να καθίσουμε εδώ. (Κάθονται σ’ ένα χαμηλό
τραπέζι με κεριά). Αγόρασα να πιούμε και κρασί! Έτσι, για να το
γιορτάσουμε!

-

ΑΝΝΑ: Η αλήθεια είναι ότι … Όσο περισσότερο κυλάει ο χρόνος, τόσο
πιο πολύ μ’ αρέσει, τελικά, η διαφορετικότητα που παρουσιάζει ο χώρος!
Και αυτά τα κεριά! Θεέ μου, τι ρομαντικά! Όλα εκπέμπουν μια
μυστηριώδη γοητεία, σήμερα, το βράδυ!

-

ΜΑΝΟΣ: Στη γνωριμία μας, Άννα …

-

ΑΝΝΑ: Στη γνωριμία μας, Μάνο …

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα … Αποφάσισα ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δωρίσω τη
συλλογή μου …

-

ΑΝΝΑ: Μα … Γιατί; … Δεν καταλαβαίνω … Δεν μου είχες πει τίποτα!
…

-

ΜΑΝΟΣ: Δεν σου το είπα σκόπιμα! Ήθελα να φανεί ως έκπληξη …
Ελπίζω να τα κατάφερα …
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-

ΑΝΝΑ: Ω! Μα, βέβαια, Μάνο! Ούτε συζήτηση! Ακόμη προσπαθώ να
εγκλιματιστώ στη νέα κατάσταση! Μπράβο σου, πάντως! Αυτή ήταν μια
πολύ γενναία απόφαση, όπως ακριβώς είσαι και εσύ! Είμαι σίγουρη ότι
πολλοί άνθρωποι θα σε ευγνωμονούν γι’ αυτή σου την ενέργεια!

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα! Άννα! Γλυκιά μου, Άννα … Ήξερα ότι θα συμφωνούσες
…

-

ΑΝΝΑ: Τι ήταν αυτό που σ’ έκανε να δωρίσεις τα βιβλία σου; Είμαι
περίεργη να μάθω!

-

ΜΑΝΟΣ: Πρέπει να φύγω, Άννα …

-

ΑΝΝΑ: Πρέπει να φύγεις; … Γιατί; … Να πας πού; …

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα … Θέλω να σου πω … Ήθελα, πάντα, να σου πω ότι …
Από την πρώτη στιγμή που μπήκες εδώ … Είχα την αίσθηση ότι ήσουν η
κόρη μου, που είχε έρθει να μ’ επισκεφθεί … Η κόρη μου …
Αυτοκτόνησε, πριν από χρόνια …

-

ΑΝΝΑ: Ω! Μάνο …

-

ΜΑΝΟΣ: Γι’ αυτό, όταν ήρθες να ζητήσεις δουλειά … Φοβήθηκα ότι δεν
θα μπορούσα να αντέξω … Θα λύγιζα από το βάρος της συγκίνησης και
των αναμνήσεων … Δεν είμαι τόσο δυνατός όσο νομίζεις, Άννα … Δεν
είμαι τόσο δυνατός …

-

ΑΝΝΑ: Είσαι πολύ δυνατός, Μάνο! Είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος που
γνώρισα ποτέ!

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα … Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα συνεχίσεις να είσαι
πάντα έτσι … Να μην αλλάξεις ποτέ και για τίποτα … Επίσης, ήθελα να
σου δώσω αυτό …

-

ΑΝΝΑ: Μια παλιά φυσαρμόνικα! … Μάνο, σ’ ευχαριστώ! Σ’ ευχαριστώ
πολύ! (Η Άννα κλείνει τη φυσαρμόνικα, με πάθος, μέσα στα χέρια της).

-

ΜΑΝΟΣ: Η γνωριμία μας, Άννα, μοιάζει με μια γλυκιά νοσταλγική
μελωδία … Μια μελωδία που ήρθε από το παρελθόν, ήχησε, για λίγο, στο
παρόν και που δεν θα ξεχαστεί ποτέ … Ήταν … Σαν παλιά φυσαρμόνικα
…

-

ΑΝΝΑ: (Βγάζει το δαχτυλίδι από το χέρι της) Είναι δικό σου …

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα … Τι ωραίο δαχτυλίδι είναι αυτό!

-

ΑΝΝΑ: Είναι το δαχτυλίδι της φιλίας μας …

-

ΜΑΝΟΣ: Είμαι πολύ ευτυχισμένος, Άννα. Δεν θα μπορούσα να
φανταστώ πιο τρυφερό αποχαιρετισμό.
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-

ΑΝΝΑ: Μάνο … Πρέπει, στ’ αλήθεια, να φύγεις; Πότε θα γυρίσεις;

-

ΜΑΝΟΣ: Πρέπει να φύγω, Άννα. Έχω ξεκινήσει, ήδη, το ταξίδι μου …
Είναι, μια ώρα, τώρα, που ταξιδεύω … Μόλις έρθουν τα μεσάνυχτα, θα
βρίσκομαι πολύ μακριά …

-

ΑΝΝΑ: Μάνο! … Θεέ μου! Τι έκανες; … Πού είναι το τηλέφωνο; … Να
καλέσω το Πρώτων Βοηθειών! … (Φωνάζει δυνατά, πανικόβλητη).

-

ΜΑΝΟΣ: Άννα … Είναι μάταιο … Έλα κοντά μου … Χαμογέλασέ μου
…

-

ΑΝΝΑ: Γιατί το έκανες αυτό; … (Γονατίζει δίπλα του και κλαίει με
λυγμούς). Μη μου φύγεις … Μη μου φύγεις …

-

ΜΑΝΟΣ: Μην κλαις, γλυκιά μου … Τα δικά σου μάτια δεν πρέπει να
γνωρίσουν δάκρυα … Είναι πλασμένα, μόνο, για να χαμογελούν στους
ανθρώπους …

-

ΑΝΝΑ: Γιατί τώρα, Μάνο; … Γιατί σήμερα; …

-

ΜΑΝΟΣ: Ήθελα, πάντα, να βρεθώ κοντά της, Άννα … Σε λίγο, θα είμαι
μαζί της …

-

ΑΝΝΑ: Είσαι τα πάντα για μένα! Αυτό δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν!
Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ!

-

ΜΑΝΟΣ: Αυτό είναι υπέροχο … Να αγαπάς … Πάντα να αγαπάς, Άννα
… Όλους τους ανθρώπους … Έτσι αθώα … και αγνά … Και να τους
εμπιστεύεσαι … Όπως εμπιστεύτηκες, μικρή μου, και αγάπησες εμένα …

(Η Άννα κλαίει με λυγμούς. Το παλαιοβιβλιοπωλείο μεταμορφώνεται σ’ έναν έναστρο
ουρανό. Η συγκίνηση της Άννας μεγαλώνει. Τώρα είναι μόνη. Φέρνει στα χείλη της τη
φυσαρμόνικα που κρατούσε σφιχτά μέσα στα χέρια της. Η μουσική έρχεται από παντού.
Η μελωδία ηχεί, στην αρχή, μελαγχολικά και, σιγά-σιγά, πιο αισιόδοξα, κάτω από
χιλιάδες αστέρια που λάμπουν)

ΤΕΛΟΣ
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Η παράσταση
Θεατρικό έργο σε τρεις πράξεις

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΚΥΡΙΑ (ΗΘΟΠΟΙΟΣ/ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ)
2. ΛΕΝΑ (ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ)

3

- 291 -

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σ’ ένα θεατράκι ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων και σε μια σκηνή – νοσταλγικά στιλάτη αλλά
και ασφυκτική – περιφέρεται ο ψυχισμός των δύο ηρωίδων, μιας ηθοποιού και σκηνοθέτιδος και της
μαθητευόμενής της στην Υποκριτική Τέχνη.
Το απομεσήμερο δείχνει να τις ανήκει, ζητώντας παρηγοριά στις νυχτερινές πρόβες για το
ανέβασμα μιας παράστασης. Μοναχικές στιγμές, μέσα σε πυκνές σκέψεις, και μόνη απόδραση η Τέχνη
του Θεάτρου. Υποφωτισμένες σκηνές μετατρέπονται σε σύμβολα αυτογνωσίας, με τελετουργικό την
έξοδο από τα στενωπά όρια του θεάτρου προς την ελευθερία.
Δεν θα αργήσουν, όμως, να ανακαλύψουν ότι η σχέση τους, πέρα από θεατρική, είναι σχέση
ζωής. Μιας ζωής, που ξεκινάει από ένα μακρινό, αλλοτινό παρελθόν – διάφανο και σκιερό ταυτόχρονα –
και που ακολουθώντας τα σενάρια του θεατρικού τους έργου, θα τις οδηγήσει στα χνάρια μιας
παραδοχής και μιας, αντίστοιχα, λύτρωσης.
Το μέσον, η Παράσταση, και η κίνηση ψυχών και σωμάτων αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, η
πιο ρεαλιστική και ΄΄καλογραμμένη΄΄ έκφραση της Αγάπης.

4
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ
1η Σκηνή:
(Βρισκόμαστε στη σκηνή μιας μικρής θεατρικής αίθουσας. Μια κοπέλα κρατάει στα χέρια της ένα ποτιστήρι
και ποτίζει δύο γλάστρες εκατέρωθεν της σκηνής. Στο θεατράκι μπαίνει μια ώριμη κυρία)

ΚΥΡΙΑ: Λένα; Τι κάνεις εδώ;
ΛΕΝΑ: Ποτίζω τις γλάστρες.
ΚΥΡΙΑ: Αυτό το βλέπω. Εννοώ … Γιατί ήρθες τόσο νωρίς στο θέατρο;
ΛΕΝΑ: Για να ποτίσω τις γλάστρες.
ΚΥΡΙΑ: Για να ποτίσεις τις γλάστρες; Έλα τώρα! Σοβαρέψου!
ΛΕΝΑ: (Αφήνει κάτω το ποτιστήρι και την πλησιάζει) Είμαι πολύ σοβαρή. (Με έμφαση) Ήρ-θα για να ποτί-σω τις γλά-στρες!
ΚΥΡΙΑ: (Η κυρία κοιτάζει τριγύρω. Πιάνεται απ’ το μπράτσο της μίας και μοναδικής πολυθρόνας που
βρίσκεται πάνω στη σκηνή) Θυμώνεις … Αλλά … Κάποια μέρα, θα καταλάβεις …
ΛΕΝΑ: (Ποτίζοντας) Τι να καταλάβω; Δεν νομίζω ότι υπάρχει και τίποτα για να καταλάβω.
ΚΥΡΙΑ: Δεν υπάρχει;
ΛΕΝΑ: Όχι, δεν υπάρχει.
ΚΥΡΙΑ: (Κοιτάζοντάς την έντονα στα μάτια) Γιατί ήρθες;
ΛΕΝΑ: (Με αδιάφορο ύφος) Σου είπα. Για να ποτίσω τις γλάστρες.
ΚΥΡΙΑ: Όταν χώρισα, είχα ήδη έναν γιο … Και είχα προηγουμένως …
ΛΕΝΑ: Δεν νομίζω να φταίω, και γι’ αυτό, εγώ!
ΚΥΡΙΑ: Εσύ δεν ξέρεις τίποτα από τέτοιες καταστάσεις …
ΛΕΝΑ: Θα έπρεπε;
ΚΥΡΙΑ: (Την κοιτάζει σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: Δεν μου απαντάς. Θα έπρεπε;
ΚΥΡΙΑ: Ο χωρισμός … Η απώλεια … Είναι μισός θάνατος …
ΛΕΝΑ: Επαναλαμβάνω. Δεν μου απαντάς. Θα έπρεπε;

5

- 293 -

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΚΥΡΙΑ: Ω! Γίνεσαι πολύ κουραστική, όταν επαναλαμβάνεις ανούσιες φράσεις! Ναι! Κουραστική! Και
… Και μονότονη, επίσης!
ΛΕΝΑ: Μονότονη είμαι, ούτως ή άλλως! Μονότονη, Μονόπλευρη, Μονολιθική, Μονοδιάστατη,
Μονοκόμματη … Δεν θυμάμαι. Όλο και κάτι θα έχω ξεχάσει!
ΚΥΡΙΑ: Μμμμμμ! Ουφ, Θεέ μου! Τι κουραστικό κορίτσι! Ακόμη δεν ήρθα στο θέατρο και με
φούντωσε! Εεεεεε! … Με μπάφιασες!
ΛΕΝΑ: Πάρε τότε λίγο νερό να δροσιστείς. (Τείνει το ποτιστήρι με το χέρι της).
ΚΥΡΙΑ: Και αναιδής μαζί! Αναιδέστατη!
ΛΕΝΑ: Μα … Εγώ …
ΚΥΡΙΑ: Να φέρεσαι με σεβασμό!
ΛΕΝΑ: Μα … Για να δροσιστείς …
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ναι! Να μάθεις να σέβεσαι τους ανθρώπους!
ΛΕΝΑ: Μα, για να δροσιστείς το έκανα!
ΚΥΡΙΑ: Ααααααα! Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταφέρνεις και κάνεις την αδρεναλίνη μου να αγγίζει
κόκκινο!
ΛΕΝΑ: Δεν καταλαβαίνεις;
ΚΥΡΙΑ: Όχι, δεν καταλαβαίνω!
ΛΕΝΑ: Έλα τώρα! Στ’ αλήθεια δεν καταλαβαίνεις;
ΚΥΡΙΑ: Όχι! Στ’ αλήθεια δεν καταλαβαίνω!
ΛΕΝΑ: Σίγουρα δεν καταλαβαίνεις;
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Σίγουρα δεν καταλαβαίνω!
ΛΕΝΑ: Ωραία λοιπόν! Θέλεις, σίγουρα, να σου πω;
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Θέλω, σίγουρα, να μου πεις!
ΛΕΝΑ: Πολύ καλά! (Μικρή σιωπή) Η ηλικία.
ΚΥΡΙΑ: Τι είπες; Δεν κατάλαβα.
ΛΕΝΑ: Είπα, η ηλικία.
ΚΥΡΙΑ: Τι, η ηλικία;
ΛΕΝΑ: Φταίει η ηλικία σου.
ΚΥΡΙΑ: (Άναυδη)
6

- 294 -

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΛΕΝΑ: Η γυναίκα, μετά τα πενήντα, έχει, συνήθως, εξάψεις. Και … Απ’ ό,τι όλα δείχνουν … Εσύ είσαι
σ’ αυτή τη φάση.
ΚΥΡΙΑ: Ε!… Είσαι πολύ αναιδής τελικά!
ΛΕΝΑ: Τότε, γιατί ήρθες εδώ;
ΚΥΡΙΑ: Τι σχέση έχει αυτό με τη διαπίστωσή μου!
ΛΕΝΑ: Ποια είναι η διαπίστωσή σου; Ότι είμαι αναιδής;
ΚΥΡΙΑ: Όχι απλά αναιδής! Αναιδέστατη!
ΛΕΝΑ: Ωραία λοιπόν! Ωραία! Ας το «πιάσουμε» διαφορετικά! Σεβασμιοτάτη μου Κυρία! (Υποκλίνεται
με σεβασμό) Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, μου λέτε, σας παρακαλώ, γιατί ήρθατε, σήμερα, στο θέατρο;
ΚΥΡΙΑ: Πολύ ευχαρίστως να σας πω! (Μικρή σιωπή. Σκέφτεται λιγάκι) Για να ποτίσω τις γλάστρες!
ΛΕΝΑ: Αααααααα!!! Είδατε, τελικά, αγαπητό μας κοινό! Όμοιος, ομοίω, αεί, πελάζει πάντα! Χα, χα, χα,
χα!!!
ΚΥΡΙΑ: Χα, χα, χα, χα!!! Γελάσαμε και σήμερα! Μόνο που εσύ ΄΄βελάζει΄΄, ομορφιά μου!
ΛΕΝΑ: Βελάζω;
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Γιατί είσαι ένα πρόβατο!
ΛΕΝΑ: Ενώ εσύ; Λυκόσκυλο! Ευτυχώς που σ’ έχω να με προστατεύεις!
ΚΥΡΙΑ: Να είσαι πιο προσεχτική στους χαρακτηρισμούς σου! Σε παρακαλώ πολύ!
ΛΕΝΑ: Κι εσύ, παρομοίως!
ΚΥΡΙΑ: Κι εγώ;
ΛΕΝΑ: Ναι, κι εσύ!
ΚΥΡΙΑ: Εγώ να προσέχω;
ΛΕΝΑ: Ναι! Εσύ να προσέχεις!
ΚΥΡΙΑ: Εσύ κι εγώ είμαστε το ίδιο πράγμα;
ΛΕΝΑ: Ναι! Γιατί; Σε τι διαφέρουμε;
ΚΥΡΙΑ: Σε τι διαφέρουμε!
ΛΕΝΑ: Ναι! Σε ρωτάω! Σε τι διαφέρουμε!
ΚΥΡΙΑ: Σε τι διαφέρουμε!
ΛΕΝΑ: Ναι! Σε τι διαφέρουμε!
ΚΥΡΙΑ: Μα, στην ηλικία φυσικά!
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ΛΕΝΑ: Αααααα!! Τι διαπιστώσεις είναι αυτές, σήμερα, Θεέ μου! Ευτυχώς που το κατάλαβες! Κάλιο
αργά παρά ποτέ!
ΚΥΡΙΑ: Τι να καταλάβω δηλαδή;
ΛΕΝΑ: Ότι διαφέρουμε στην ηλικία!
ΚΥΡΙΑ: Γιατί σου είπα εγώ ότι δεν διαφέρουμε;
ΛΕΝΑ: Μόλις εχθές!
ΚΥΡΙΑ: Τι εχθές;
ΛΕΝΑ: Εχθές έλεγες, με θυμό, ότι ανήκουμε στην ίδια γενιά!
ΚΥΡΙΑ: Στην ίδια γενιά! Όχι ότι έχουμε την ίδια ηλικία!
ΛΕΝΑ: Δεν το είπες με αυτό το πνεύμα!
ΚΥΡΙΑ: Δεν το είπα με αυτό το πνεύμα! Κι εσύ που ξέρεις με ποιο πνεύμα το είπα!
ΛΕΝΑ: Το ξέρω γιατί σε ξέρω!
ΚΥΡΙΑ: Με ξέρεις;
ΛΕΝΑ: Ναι, σε ξέρω!
ΚΥΡΙΑ: Και πώς με ξέρεις δηλαδή;
ΛΕΝΑ: Ξέρεις πώς σε ξέρω!
ΚΥΡΙΑ: Ξέρω πώς με ξέρεις;
ΛΕΝΑ: Ναι, το ξέρεις! (Η κυρία κατεβάζει το κεφάλι της) Το ξέρεις … Απλά … Δεν θέλεις να το
παραδεχτείς …
ΚΥΡΙΑ: (Με χαμηλωμένο βλέμμα και τόνο στη φωνή) Γιατί ήρθες στο θέατρο σήμερα; …
ΛΕΝΑ: Για να ποτίσω τις γλάστρες …
ΚΥΡΙΑ: Φοβάσαι τόσο πολύ μη μαραθούν; …
ΛΕΝΑ: Εσύ δεν φοβάσαι; …
ΚΥΡΙΑ: (Γυρίζει το κεφάλι της και τις κοιτάζει) Είναι ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει εδώ μέσα …
ΛΕΝΑ: Μα, για όνομα του Θεού! Για μια φορά, τουλάχιστον, πες την αλήθεια στον ίδιο σου τον εαυτό!
Πάψε να υποκρίνεσαι!
ΚΥΡΙΑ: Εγώ; Υποκρίνομαι; Τι είναι αυτά που λες τώρα;
ΛΕΝΑ: Υποκρίνεσαι!
ΚΥΡΙΑ: Υποκρίνομαι;
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ΛΕΝΑ: Ναι! Είσαι μια υποκρίτρια! Φοβάσαι! Φοβάσαι! Φοβάσαι!
ΚΥΡΙΑ: Πάρε πίσω τα λόγια σου, μικρή! Ακούς; Πάρε πίσω τα λόγια σου! Το καλό που σου θέλω!
ΛΕΝΑ: Όχι! Απειλές δεν δέχομαι! Είσαι μια φοβισμένη υποκρίτρια, που τρέμει στην Αλήθεια!
ΚΥΡΙΑ: Πρόσεξε γιατί θα σε βρίσω, Ελενίτσα! Πρόσεξε καλά! Μην παίζεις με τα νεύρα μου!
ΛΕΝΑ: Εσύ παίζεις με όλους! Γιατί είσαι μια θεατρίνα! Αλλά εμένα δεν με ξεγελάς! Μ’ ακούς;
ΚΥΡΙΑ: Υπό άλλες συνθήκες, θα σου έριχνα ένα χαστούκι, που θα ήτανε όλο δικό σου!
ΛΕΝΑ: Και γιατί δεν το κάνεις; Ε; Κάν’ το λοιπόν! Έλα! Έλα!
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Είσαι απαράδεκτη …
ΛΕΝΑ: Αλήθεια;
ΚΥΡΙΑ: Είσαι αναιδής …
ΛΕΝΑ: Γιατί ήρθες, σήμερα, να ποτίσεις τις γλάστρες;
ΚΥΡΙΑ: (Σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: Θέλεις να στο πω εγώ;
ΚΥΡΙΑ: (Παραμένει σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: Ε; Θέλεις να στο πω;
ΚΥΡΙΑ: (Χαμηλώνει το βλέμμα) Όχι … Δεν θέλω …
ΛΕΝΑ: Πολύ καλά!
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Μάθε να σέβεσαι …
ΛΕΝΑ: Εγώ θέλω μόνο ν’ αγαπώ! ….
ΚΥΡΙΑ: Μάθε, τότε, ν’ αγαπάς … (Πάει να φύγει)
ΛΕΝΑ: Είχαμε κάνει μια συμφωνία! … Να τις ποτίζουμε! …
ΚΥΡΙΑ: Μάθε ν’ αγαπάς …
ΛΕΝΑ: Να τις ποτίζουμε για να μπορούμε να! …
ΚΥΡΙΑ: Δεν ξέρεις ν’ αγαπάς …
ΛΕΝΑ: Ξέρω! Ξέρω!
ΚΥΡΙΑ: Όχι, δεν ξέρεις …
ΛΕΝΑ: Ενώ εσύ! … Ξέρεις;
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ΚΥΡΙΑ: (Σταματάει απότομα και μένει σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: Εσύ μου έλεγες, πάντα, ότι έρχεται μια μέρα που τα παραθυρόφυλλα της καρδιάς μας κλείνουν!
Μένουν ανοιχτά μόνο για λίγους και εκλεκτούς! Εσύ έπαψες, πλέον, ν’ αγαπάς! Όχι εγώ!
ΚΥΡΙΑ: Απ’ ό,τι βλέπω, εξακολουθείς ν’ αυθαδιάζεις! Άνθρωποι, σαν και σένα, το καλύτερο που έχουν
να κάνουν είναι να σιωπούν!
ΛΕΝΑ: Σιωπούν τα χείλη, όταν σιωπάει και η καρδιά! Εγώ δεν ανήκω σ’ αυτή την κατηγορία
ανθρώπων! Εσύ τους τιμάς με την παρουσία σου!
ΚΥΡΙΑ: Ήρθες για να ποτίσεις τις γλάστρες!
ΛΕΝΑ: Όπως ήρθες και συ επίσης!
ΚΥΡΙΑ: Ε, λοιπόν! Πότισέ τες και φύγε!
ΛΕΝΑ: (Μένει σιωπηλή, με το κεφάλι κατεβασμένο).
ΚΥΡΙΑ: Κάποιος πρέπει, επιτέλους, να σου πει πόσο ανάγωγη κοπέλα είσαι! Δεν μπορεί όλοι να είναι
υποχρεωμένοι να συνταχθούν με την άποψή σου! Ποια είσαι τέλος πάντων!
ΛΕΝΑ: Είμαι η …
ΚΥΡΙΑ: (Διακόπτοντάς την και κάνοντας αναστροφή για να φύγει) Είσαι η πιο θρασύτατη ύπαρξη που
γνώρισα ποτέ!
ΛΕΝΑ: (Κοιτάζοντας στο κενό)
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ναι! Η πιο θρασύτατη ύπαρξη που γνώρισα ποτέ!
ΛΕΝΑ: Και τότε; … Γιατί ήρθες σήμερα; …
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Ήρθα … Γιατί έπρεπε να έρθω …
ΛΕΝΑ: Έπρεπε; …
ΚΥΡΙΑ: Ναι … (Μικρή σιωπή) Κάποιος πρέπει να φροντίσει αυτόν τον χώρο … Έχω την ευθύνη του …
ΛΕΝΑ: Του χώρου; …
ΚΥΡΙΑ: (Την κοιτάζει έντονα) Φυσικά … Του χώρου … Ποιανού άλλου την ευθύνη θα μπορούσα να
έχω; …
ΛΕΝΑ: (Μένει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: (Κοιτάζοντας τριγύρω) Το θεατράκι αυτό μού παραχωρήθηκε ύστερα από πολύ αγώνα. Να το
αφήσω στην τύχη του; (Μικρή σιωπή) Εγώ έχω μάθει να εκτιμώ τα πράγματα που αποκτώ με ιδρώτα και
αίμα!
ΛΕΝΑ: (Χαμογελώντας πικρά) Τα πράγματα … Τα πράγματα …
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Τα πράγματα! Γιατί; Σου φαίνεται περίεργο; Δεν ξέρω πώς σκέφτεσαι εσύ, αλλά εγώ έτσι
αισθάνομαι και ενεργώ!
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ΛΕΝΑ: Τα πράγματα … (Μικρή σιωπή) Είναι κι αυτό δώρο των πολιτικάντηδων, με τους οποίους
συναναστρέφεσαι;
ΚΥΡΙΑ: (Εκνευρισμένη) Άρχισες πάλι; Δεν σταματάς; Θέλεις να το συνεχίσουμε δηλαδή; Ε; Θέλεις
συνέχεια;
ΛΕΝΑ: Φυσικά και θέλω να το συνεχίσουμε! Εγώ δεν πετάω κορώνες και μετά αποχωρώ! ΄΄Τα πράγματα
που αποκτώ με ιδρώτα και αίμα!΄΄ Πολύ συγκινητικό! Γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα! ΄΄Ιδρώτα και αίμα΄΄
αποκαλείς εσύ αυτούς τους ρεμπεσκέδες που σε χρησιμοποιούν;
ΚΥΡΙΑ: Κανένας δεν με χρησιμοποιεί! Είσαι, εντελώς, εκτός πραγματικότητας!
ΛΕΝΑ: Αλήθεια;
ΚΥΡΙΑ: Κυριολεκτικά δεν ξέρεις τι σου γίνεται! Κοιμάσαι όρθια!
ΛΕΝΑ: Ενώ, εσύ, ξέρεις!
ΚΥΡΙΑ: Άκου, κορίτσι μου! Εσύ, απ’ ό,τι φαίνεται, έχεις όρεξη! Εγώ ήρθα εδώ για δουλειά! Δεν έχω τη
δική σου διάθεση για καβγάδες!
ΛΕΝΑ: Και όχι, απλά, σε χρησιμοποιούν! Σε «κολλάνε» κιόλας! Θα έπρεπε να ντρέπεσαι που τους δίνεις
τόσο θάρρος!
ΚΥΡΙΑ: Αααααα!! Για να σου πω!!
ΛΕΝΑ: Τις προάλλες, εκείνο το «πολιτικό ζώο», αντί να κοιτάει εσένα, κοιτούσε, προκλητικότατα, τα
πόδια σου! Αυτός είναι ΄΄ο ιδρώτας και το αίμα΄΄; Να τις βράσω τέτοιες ΄΄κατακτήσεις΄΄!
ΚΥΡΙΑ: Ωραία λοιπόν! Ωραία! Ας πούμε ότι με «κολλάνε»! Πολύ καλά! Όντως, με «κολλάνε»! Εσύ τι
πρόβλημα έχεις; Εεεε; Εμένα ΄΄ατιμάζουν΄΄, όχι εσένα! Τι κόπτεσαι τόσο πολύ;
ΛΕΝΑ: (Την κοιτάζει αμίλητη)
ΚΥΡΙΑ: Σε ρωτάω! Τι κόπτεσαι τόσο πολύ;
ΛΕΝΑ: (Γυρίζοντας την πλάτη της, εκνευρισμένη) Δεν κόπτομαι για σένα! Κόπτομαι … (Μικρή σιωπή)
Για την Τέχνη …
ΚΥΡΙΑ: Αλήθεια; (Την πλησιάζει από πίσω)
ΛΕΝΑ: (Μένει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: Ανέκαθεν είχα ωραία πόδια … (Της το ψιθυρίζει στο αυτί)
ΛΕΝΑ: (Γυρίζει απότομα και την κοιτάζει οργισμένη)
ΚΥΡΙΑ: (Ειρωνικά) Είχα ωραία πόδια, ομορφιά μου … Εγώ φταίω; … Τι προτείνεις να κάνω; …
ΛΕΝΑ: (Της γυρίζει και, πάλι, την πλάτη)
ΚΥΡΙΑ: Να τα κόψω μήπως; … (Της ψιθυρίζει στο αυτί) Ε; Τι λες, φωστήρα μου; … Να τα κόψω; …
ΛΕΝΑ: Να κόψεις το κεφάλι σου! Καρφί δεν μου καίγεται!
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ΚΥΡΙΑ: Αααααα!! Χα! Χα! Χα! Χα! Λοιπόν, κουκλίτσα μου! Αρκετά! Τις πότισες τις γλαστρούλες σου!
Σ’ ευχαριστούμε πολύ! Μπορείς να μας αδειάζεις τώρα τη γωνιά! Αρκετά μάς έπρηξες για σήμερα!
Φτάνει! Εις αύριον τα σπουδαία!
ΛΕΝΑ: (Μένει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: Λοιπόν; Δεν θα φύγεις;
ΛΕΝΑ: Τι θα κάνεις εδώ μόνη σου; …
ΚΥΡΙΑ: Αυτό σ’ απασχολεί; Α! Όλο και κάτι θα βρω να κάνω!
ΛΕΝΑ: (Μένει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: Λοιπόν;
ΛΕΝΑ: Δεν θέλω να φύγω … Δεν θέλω να σ’ αφήσω μόνη σου …
ΚΥΡΙΑ: Ω! Αυτό θα ήτανε ευχής έργο! Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο θα το χαιρόμουν! Αλλά, που
τέτοια τύχη!
ΛΕΝΑ: Δεν λες αλήθεια …
ΚΥΡΙΑ: Αλήθεια; Στ’ αλήθεια νομίζεις ότι ψεύδομαι;
ΛΕΝΑ: Ναι …
ΚΥΡΙΑ: Α! Καλό κι αυτό!
ΛΕΝΑ: (Μένει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: Λοιπόν, κορίτσι μου, στο καλό! Είσαι ελεύθερη! Σε απαλλάσσω από το οποιοδήποτε καθήκον
σου να με συντροφεύεις! (Μικρή σιωπή) Στην Τέχνη!
ΛΕΝΑ: (Παραμένει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: Είπα! Θέλω να μείνω μόνη!
ΛΕΝΑ: (Ετοιμάζεται να φύγει) Ως πότε θα λες ψέματα στον ίδιο σου τον εαυτό; …
ΚΥΡΙΑ: Ψέματα; (Μικρή σιωπή) Μμμμμμ ….. Μάλιστα … Ψέματα … Έχω, λοιπόν, απέναντί μου, μια
υπέρμαχο της Αληθείας … Μια επαναστάτρια … Μια αγνή ιδεολόγο … Μια οραματίστρια … Μμμμ …
Μάλιστα … (Μικρή σιωπή) Και, τότε, ο Πόντιος Πιλάτος ρώτησε τον Ιησού: ΄΄Και ποια είναι η
Αλήθεια;΄΄ …
ΛΕΝΑ: (Μένει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: Δεν απαντάτε, δεσποινίς μου; (Μικρή σιωπή) Ας το συγκεκριμενοποιήσω, λοιπόν, το ερώτημά
μου! (Την πλησιάζει, κοιτώντας την κατάματα. Με έμφαση) ΄΄Και - ποια - είναι - η - Αλήθεια - μου;΄΄
ΛΕΝΑ: (Κλαίει … )
ΚΥΡΙΑ: (Αρχικά, ξαφνιάζεται. Ύστερα, συνέρχεται και τη χτυπάει στοργικά στην πλάτη) Έλα … Έλα τώρα
… Μην κλαις … Χαζομάρες λέμε τόση ώρα! … Έλα, μωρό μου … Μην κλαις …
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ΛΕΝΑ: (Σκουπίζει τα μάτια της)
ΚΥΡΙΑ: Κάθε φορά που θα κάνουμε μια πρόβα, δεν χρειάζεται να κλαις, μωρό μου. Πρόβα ήταν … Μια
πρόβα … Τίποτα περισσότερο …
ΛΕΝΑ: (Σκουπίζει τα μάτια της)
ΚΥΡΙΑ: Έλα, βρε προβατάκι! Μην κλαις! Έλα! Έλα! Για να σε δω … Έτσι! … Έτσι, μπράβο! …
ΛΕΝΑ: (Κάθεται κάτω στη σκηνή)
ΚΥΡΙΑ: (Κάθεται κι εκείνη δίπλα της) Καλός ηθοποιός είναι αυτός που μπαίνει και, την ίδια στιγμή,
βγαίνει από τον ρόλο του. Εμείς «παίζουμε», γλυκιά μου. Μην το ξεχνάς αυτό … «Παίζουμε» … Για την
παράσταση …
ΛΕΝΑ: Μάλλον … Δεν έχω συνηθίσει ακόμα το ρόλο μου …
ΚΥΡΙΑ: Θα τον συνηθίσεις με τον καιρό … Είναι νωρίς ακόμα … Έχουμε χρόνο …
ΛΕΝΑ: Έχει πολλή ένταση αυτός ο ρόλος …
ΚΥΡΙΑ: Όλοι οι ρόλοι έχουν την έντασή τους, ομορφιά μου. Όλοι οι ρόλοι … (Τη χαϊδεύει στην πλάτη)
Μια πρόβα ήταν … Πάει … Πέρασε …
ΛΕΝΑ: Ναι … Μια πρόβα ήταν … Αλλά … Θέλω να είμαι προετοιμασμένη … (Μικρή σιωπή) Για την
… (Μικρή σιωπή) Παράσταση …
ΚΥΡΙΑ: Θα είσαι, μωρό μου … Μην ανησυχείς … Θα είσαι …

(Χαμηλώνουν τα φώτα.
Η κυρία σηκώνεται όρθια πάνω στη σκηνή.
Τα φώτα πέφτουν μονάχα επάνω της.
Ακολουθεί μονόλογος …)

ΚΥΡΙΑ: Τη γνώρισα ένα πρωινό καλοκαιριού … Στη πλάτη της φο ρο ύσε ένα σακίδιο και
περιεργάζονταν με αφέλεια τη φύση. Μου φάνηκε τόσο γλυκό παιδί! Είχε ένα, εκπληκτικά, ευγενικό
χαμόγελο! Και ένα τόσο αγνό και καθάριο βλέμμα! Σκέφτηκα … (Μικρή παύση) Ω! Κάτι σκέψεις που
κάνει, μερικές φορές, ο άνθρωπος! (Μικρή σιωπή) Από κείνη τη στιγμή, η ματιά της ήρθε και φώλιασε
μέσα μου … Βαθιά, μέσα μου … Τόσο βαθιά … (Μικρή σιωπή) Α! Ωστόσο, δεν είναι εύκολο πλάσμα!
Είχατε, άλλωστε, την ευκαιρία να το διαπιστώσετε κι εσείς, ιδίοις όμμασι! Δεν μπορούσα να φανταστώ
ότι θα μου έκανε τον βίο αβίωτο, μετά από την τρίτη-τέταρτη φορά που θα συναντιόμασταν! Δεν μπορώ
να την κάνω ζάφτη με τίποτα! Είναι φοβερό! Η γλώσσα της και η ισχυρογνωμοσύνη της, άλλο πράγμα!
Όσο για το πείσμα και την επιμονή της … Τι να πω! Σωστό θηρίο! (Μικρή παύση) Το μυαλό της είναι
επικεντρωμένο στην … Παράσταση … (Μικρή σιωπή) Όλο το ΄΄είναι΄΄ της, όμως, εξεγείρεται … Το
νιώθω … Το νιώθω, όταν την κοιτάζω … Τις ώρες που δεν μιλάει και μένει σιωπηλή … Μετά από μία
πρόβα … Προσηλωμένη πάνω από ένα βιβλίο που ξεφυλλίζει … Κάποιο γραπτό της … (Μικρή σιωπή)
Όλο με ρωτάει για το θέατρο! Για την … Τέλος πάντων! Δεν έχει σημασία! … Ερωτήσεις! Ερωτήσεις!
Χιλιάδες ερωτήσεις! Και πουθενά να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε ποτέ! Δεν είναι τρομερό; Τι λέτε;
Πολλές φορές, μετράω μέχρι το δέκα, προσπαθώντας να πνίξω τον θυμό μου! Όμως … (Μικρή σιωπή)
Όταν έρχεται και κάθεται δίπλα μου … Τότε σκέφτομαι … (Μικρή σιωπή) Ω, Θεέ μου! Τι σκέψεις κάνει,
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μερικές φορές, ο άνθρωπος! (Μικρή σιωπή) Τις προάλλες, ξέρετε, μου είπε ψέματα – παρεμπιπτόντως
φαντασιώνεται του κόσμου τους μύθους! Μου είπε ψέματα, λοιπόν, πως πάσχει από μια σπάνια
αρρώστια και πως πρέπει να χειρουργηθεί, γιατί κάθε θεραπεία, που θα μπορούσε να κάνει, είναι μάταιη
υπόθεση πλέον! Τρελάθηκα! Κλείστηκα στον εαυτό μου και δεν μιλούσα! Και, μετά από λίγες ώρες, σαν
να μην συνέβαινε τίποτα, μου αποκάλυψε το ψεύδος της, γελώντας και επαναλαμβάνοντας τη φράση:
΄΄Ε, καλά, μωρέ! Και τι έγινε!΄΄ Κρατιόμουν να μην σηκώσω το χέρι μου και της δώσω από καμιά με το
σκουπόξυλο του θεάτρου! (Μικρή σιωπή) Ανάγωγη; Ο Θεός να σε φυλάει! Κανένας ποτέ δεν διανοήθηκε
να μου μιλήσει έτσι! Από πού εκπορεύεται αυτό το θάρρος της, δεν το γνωρίζω! Ή … Τέλος πάντων, κι
αν ακόμη το γνωρίζω! … Λίγος σεβασμός, βρε παιδί μου! Λίγος σεβασμός! Για όνομα του Θεού και της
Παναγίας! Εδώ είναι θέατρο! Τόπος ιερός! (Στρέφει το κεφάλι της και την κοιτάζει που κάθεται ακόμη
κάτω στο πάτωμα) Αγωνιώ πο λύ για τη ζωή της … Όσες φο ρές τής είπα κάποια πράγματα, έγινε
τούρκος! ΄΄Να μην ανακατεύεσαι!΄΄ και άλλα πολλά … πολλά … Κύριος είδε τι βατράχια έβγαιναν από το
στόμα της με ιλιγγιώδη ταχύτητα! (Μικρή σιωπή) Όμως … Δεν μπορούσα να της το αρνηθώ … Αυτή η
… Παράσταση … Αυτός ο ρόλος … Όχι! Όχι! Πρέπει να μείνω συγκεντρωμένη μέχρι το τέλος! (Μικρή
σιωπή) Μέχρι το τέλος της παράστασης! … (Μικρή σιωπή) Μέχρι τη στιγμή που θα πέσει … (Μικρή
σιωπή) Ή μάλλον θα σηκωθεί … Η αυλαία …

(Χαμηλώνουν τα φώτα)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ
1η Σκηνή:
(Η κυρία ποτίζει τις δύο γλάστρες. Είναι μόνη. Στο θεατράκι επικρατεί άκρατη ησυχία. Έπειτα, ξεσκονίζει
τη μία και μοναδική πολυθρόνα που υπάρχει πάνω στη σκηνή και κάθεται. Δείχνει θλιμμένη)

ΚΥΡΙΑ: Πέρασαν, ήδη, δεκαπέντε ημέρες … Ίσως, η Λένα να ‘χει δίκιο … Αυτοί οι πολιτικάντηδες τα
αποτιμούν όλα και τα ανάγουν σε χρήμα. Τις προάλλες, μαλώσαμε πάλι. Φώναζε ότι πρέπει να
ανεξαρτητοποιηθούμε και να μην κρεμόμαστε από αυτούς τους μασκαράδες. Της μίλησα άσχημα. Μετά
… Στεναχωρέθηκα … (Μικρή σιωπή) Είναι ελεύθερο παιδί. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ολόκληρη η
ζωή είναι μια δέσμευση. Έχει τέτοια φαντασία και είναι τόσο αιθεροβάμων, που αναρωτιέμαι πώς θα
πορευτεί στη ζωή. Φώναζε, επίσης, ότι και το έργο μας είναι κακογραμμένο. Κακογραμμένο … Οι ρόλοι,
φώναζε, δεν έχουν αλήθεια! Δεν φανερώνονται! Μια παράσταση που κινείται μέσα στην εσωστρέφειά
της και το ψέμα! (Μικρή σιωπή) Αυτά είναι λίγα μόνο από τα λόγια που είπε και θυμάμαι … (Μικρή
σιωπή) Σκληρό κορίτσι … Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπάει τόσο δυνατά και τα μηνίγγια μου να
χοροπηδάνε από το βουητό, που κάθισα σ’ αυτή τη πολυθρόνα για να μην πέσω κάτω. Με τάραξε τόσο
πολύ … (Μικρή σιωπή) Όχι! Όχι! Της λείπει ο σεβασμός! Δεν ξέρει να σέβεται τους ανθρώπους! Μιλάει
απότομα και πληγώνει! Κακογραμμένο … Γιατί κακογραμμένο; … Το έργο μας κακογραμμένο … Τι
θέλει από ένα έργο αυτό το κορίτσι; Δεν μπορώ να καταλάβω … Δεν μπορώ … (Σκύβει και παίρνει από
το πάτωμα ένα στυλό) Αυτό τής έπεσε την ώρα που, οργισμένη, εκτόξευε τα πικρόλογά της εναντίον μου
(Κοιτάζει το στυλό) Το στυλό της … Νο μίζει πως ο κό σμο ς θα αλλάξει με τη γραφή της … Θα γίνει
ανώτερος … Ασυνήθιστος … Ελεύθερος …
(Κρύβει το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της …
Ακούγεται θόρυβος από πόρτα που τρίζει.
Στο θεατράκι μπαίνει η Λένα)
ΛΕΝΑ: Καλησπέρα.
ΚΥΡΙΑ: (Σκουπίζει τα δάκρυά της, για να μην φανεί ότι έκλαιγε) Καλησπέρα … Πού χάθηκες εσύ τόσες
μέρες; …
ΛΕΝΑ: Τι έχεις;
ΚΥΡΙΑ: Τίποτα δεν έχω. Μια χαρά είμαι.
ΛΕΝΑ: Ήρθες …
ΚΥΡΙΑ: Ήρθα για να ποτίσω τις γλάστρες …
ΛΕΝΑ: (Κοιτάζοντας τα λουλούδια) Μεγάλωσαν … Θυμάσαι; … Όταν τις φέραμε εδώ, ήταν πολύ μικρές
… (Μικρή σιωπή) Ξέρεις … (Κάθεται κάτω στο πάτωμα, δίπλα στην πολυθρόνα) Είναι μέρες τώρα που το
σκέφτομαι … (Μικρή σιωπή) Σ’ εκείνη τη σκηνή του έργου, που η κοπέλα γέρνει για ν’ αγκαλιάσει την
κυρία … Κάτι δεν μου πηγαίνει καλά … (Μικρή σιωπή) Και ήθελα να στο πω …
ΚΥΡΙΑ: Α … (Σκουπίζοντας τα μάτια της) Για θύμισέ μου λιγάκι … Ποια σκηνή είναι αυτή;
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ΛΕΝΑ: Η σκηνή που πρέπει να σ’ αγκαλιάσω …
ΚΥΡΙΑ: Α … Μάλιστα … Θυμήθηκα … Ναι … Βέβαια … Ωραία σκηνή … Ίσως και η πιο δυνατή όλης
της παράστασης … (Μικρή σιωπή) Σ’ ακούω λοιπόν. Τι είναι αυτό που δεν σου πάει καλά;
ΛΕΝΑ: Νομίζω … Νομίζω ότι η διαφορά ύψους που έχουμε … Μ’ εμποδίζει να …
ΚΥΡΙΑ: (Χαμογελώντας και σκουπίζοντας τα μάτια της) Τώρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, με αποκαλείς κοντή!
ΛΕΝΑ: (Παραμένει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: Αν σ’ αγκάλιαζα εγώ … Θα σου ήταν πιο εύκολο; …
ΛΕΝΑ: Δεν ξέρω … Μπορεί …
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Λένα … Σου αρέσουν οι αετοί; …
ΛΕΝΑ: Φυσικά. Είναι πολύ περήφανα πουλιά.
ΚΥΡΙΑ: Ωραία … Σκέψου, τότε, αυτό το πουλί … Την ώρα που γέρνει όλο το κορμί του, για ν’ αγγίξει
τη γη και να πιει νερό … Όταν η δίψα του δεν του επιτρέπει να χάνεται άλλο στους αιθέρες … (Μικρή
σιωπή) Χαμηλώνει τα φτερά του …
ΛΕΝΑ: (Την κοιτάζει σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Ένα έργο γράφεται στις λεπτομέρειές του … Το μόνο κακογραμμένο έργο …
Είναι αυτό που χάθηκε στους αιθέρες … Χωρίς ν’ αγκαλιάσει τη γη … (Αλληλοκοιτάζονται … Σηκώνεται
από την πολυθρόνα) Νομίζω ότι είναι ώρα να πηγαίνω … Έχω και μια δουλίτσα να κάνω …
ΛΕΝΑ: Πότε θα κάνουμε πρόβα;
ΚΥΡΙΑ: Όταν θα είσαι έτοιμη.
ΛΕΝΑ: Την ώρα που ερχόμουν στο θέατρο … Παρακαλούσα να μην σε έβρισκα εδώ …
ΚΥΡΙΑ: (Χαμογελώντας) Γιατί; Τόσο αντιπαθής σού είμαι;
ΛΕΝΑ: Νομίζω ότι, κάθε φορά που με βλέπεις, ταράζεσαι …
ΚΥΡΙΑ: (Έτοιμη να φύγει) Κλειδιά έχεις; Θα κλειδώσεις εσύ, φεύγοντας;
ΛΕΝΑ: (Σηκώνεται όρθια) Ναι … Έχω … Μην ανησυχείς …
(Η κυρία φεύγει και η Λένα μένει μόνη της.
Στη σκηνή του θεάτρου, ο φωτισμός χαμηλώνει και εστιάζεται επάνω της.
Ακολουθεί μονόλογος …)
ΛΕΝΑ: Τη γνώρισα ένα πρωινό καλοκαιριού … Περιφερόμουν άσκοπα μ’ ένα σακίδιο στον ώμο,
ανάμεσα στον έρωτα μιας φύσης δροσερής, των φυλλωμάτων των χλωμών κι όλων εκείνων των
διλημμάτων που σε ξυπνάνε το πρωί. Στο άκουσμα της λέξης ΄΄ηθοποιός΄΄, μάλλον σαν κάτι να
αντέστρεψε τον χρόνο. Και σε όλο αυτό που το νοούμαι για παρόν, σε μένα ήρθε να φωλιάσει ένα άλλο
παρελθόν, πιο μακρινό … πιο αλλοτινό … Σ’ αυτό το παρελθόν, που δένεται με το παρόν, μέχρι να γίνει
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κομμάτι συμπαγές, αδιαχώρητο κι αδιευκρίνιστο … Εκεί … Αναζήτησα τις λέξεις, τις διαχωριστικές
γραμμές, τους συσχετισμούς … Μάταιος κόπος … Δεν βρήκα τίποτα … (Μικρή σιωπή) Ξέρετε … Έχω
αρκετές σκέψεις στο μυαλό μου, αλλά μόνο μία με βασάνιζε πάντα. Αυτή που έχει να κάνει … Με τον
χρόνο … Αν, βέβαια, υπάρχει χρόνος … (Μικρή σιωπή) Μάλλον … Ναι! … Ναι! … Μάλλον αυτή
πρέπει να ‘ναι η σωστότερη λέξη! …(Μικρή σιωπή) Την αναγνώρισα … (Μικρή σιωπή) Εκείνο το πρωί
… Την αναγνώρισα … Και έτσι … Άρχισαν όλα … (Μικρή σιωπή) Ω! Φοβάται τόσο πολύ την Αλήθεια!
Ισχυρίζεται ότι είμαι όλο φαντασιώσεις και εξωπραγματικότητες! Πόσο λάθος κάνει! Πόσο λάθος κάνει
που νομίζει ότι η Αλήθεια είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά! Διαστάσεις και συχνότητες δεν θέλει στη
ζωή της. Μια γραμμή, με αρχή, μέση και τέλος, είναι η καθημερινή της διαδρομή. Και η Τέχνη … Μια
κουκίδα μες σ’ αυτή τη διαδρομή … (Μικρή σιωπή) Τη λέω … ΄΄Άμλετ΄΄ … Δεν με ρώτησε ποτέ γιατί.
Αλλά, αν με ρωτήσετε εσείς, μπορώ και να σας πω … Είναι ο γκρίζος και μουντός ουρανός, που
πορφυρό παίρνει το χρώμα του απ’ το χάϊδεμα της δύσης … (Μικρή σιωπή) Εκείνη τρέχει στους δρόμους
να προλάβει τη ζωή … Έχεις, όμως, την αίσθηση πως με τον θάνατο φλερτάρει … Λες και σκιά του να
‘χει γίνει! … Ενώ εγώ … Εγώ που του μιλάω στη σιωπή μου … Βάφω με χρώματα ιλαρά τη μέρα και τη
νύχτα … (Μικρή σιωπή) Φοβάται τόσο την Αλήθεια … Όπως ο Άμλετ … Βλέπει σαν δέσμευση την ίδια
τη ζωή! Μαλώνουμε πολύ και διαφωνούμε σχεδόν σε όλα! Είναι τρομερό! Τι λέτε; Αλλά … (Μικρή
σιωπή) Ω! Θα σας το πω, όσο καλύτερα μπορώ! Θα προσπαθήσω τουλάχιστον! (Μικρή σιωπή) Υπάρχει
ένα σημείο στη βάση της σπονδυλικής μας στήλης, που λέγεται ΄΄ιερό οστούν΄΄. Λένε ότι ένα άγγιγμα σε
κείνο το σημείο είναι αρκετό, για να πλημμυρίσει κανείς από ευτυχία … Μ’ εκνευρίζει αφάνταστα …
Δεν το κρύβω … Όμως … Όταν καθόμαστε μαζί και το χέρι της μ’ αγγίξει εκεί … Νιώθω σαν όλοι οι
θυμοί μου να εξαφανίζονται δια μαγείας … Και, τότε, το μόνο που απομένει είναι … Η ευτυχία …
(Μικρή σιωπή) Όμως, δεν θέλω τη ζωή της! Θέλω τη δική μου ζωή! Αυτή που πλάστηκε, αποκλειστικά
και μόνο, για μένα! … (Μικρή σιωπή) Φοβάται τόσο την Αλήθεια … Ίσως να την φοβάμαι και γω …
Αλλά … Σε τούτη την παράσταση …
(Κάθεται κάτω στο πάτωμα της σκηνής.
Απαγγέλει στίχους …)
΄΄Μην αδικείς το χώμα που το νότισε μια νύχτα η βροχή …
Πάρε το τσέρκι σου και κύλα το στον δρόμο …
Στο παιδικό το κάλεσμα της μέρας …΄΄
(Γέρνει στο πάτωμα και αποκοιμιέται.
Στη σκηνή εμφανίζεται η κυρία.
Κρατάει στα χέρια της μία κουβέρτα. Τη σκεπάζει. Κάθεται δίπλα της)
(Χαμηλός φωτισμός)

ΚΥΡΙΑ: Οι γλάστρες μας μεγάλωσαν, γλυκιά μου. Σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζονται, πλέον, τη
φροντίδα μου. Θα τις φροντίζεις εσύ. Κοιμήσου. Πρέπει να είσαι ξεκούραστη τη μέρα της παράστασης
… (Μικρή σιωπή) Δεν σου το είπα ποτέ, αλλά, τώρα, μπο ρώ να σο υ το πω … Ήσουν πολύ καλή στις
πρόβες. Πολύ καλή … (Μικρή σιωπή) Το ρόλο σου τον κέρδισες επάξια … (Τη χαϊδεύει) Κοιμήσου
γλυκά …
(Τη φιλάει και αφήνει δίπλα της μια κούκλα.
Αποχωρεί από τη σκηνή.
Η Λένα ξυπνάει …)
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ΛΕΝΑ: … Ξημέρωσε … (Χασμουριέται και κοιτάζει το ρολόι της) Τι;;;; Ω, Θεέ μου! Άργησα! Μου ‘χε
πει να είμαι στο θέατρο, στην ώρα μου, για την τελική πρόβα! Ωχ! Ποιος την ακούει τώρα! Και θα ‘χει
και δίκιο! (Πετάγεται από το πάτωμα και αρχίζει να φτιάχνεται). Θα της ζητήσω συγγνώμη! Χίλιες φορές
θα της ζητήσω συγγνώμη! Δεν φταίω, ό μως, εγώ! Απο κο ιμήθηκα! Ήμουν πο λύ κο υρασμένη! (Ψάχνει,
πανικόβλητη, να βρει τα πράγματά της) Ω! Είμαι απαράδεκτη! Σήμερα έπρεπε να με πάρει και μένα ο
ύπνος! (Ψάχνοντας) Μα, που είναι τέλος πάντων! Να πάρει η ευχή! Πού την έβαλα; (Βλέπει την κούκλα,
πεσμένη στο πάτωμα. Ξαφνιάζεται) Πώς βρέθηκε αυτή η κούκλα εδώ; … Δεν είναι δυνατόν … Μα …
Αυτή είναι η κούκλα που είχα … Όταν ήμουνα παιδί! … (Την παίρνει στα χέρια της και την
περιεργάζεται) Δεν είναι δυνατόν … Πώς βρέθηκε αυτή εδώ; … Τι περίεργο … (Μικρή σιωπή) Όμως! …
Φτάνει! Φτάνει! Ας μην καθυστερώ άλλο! Ας περιμένουν τα μυστήρια να βρουν τη λύση τους γι’
αργότερα! Πρέπει να φύγω! (Αφήνει και πάλι την κούκλα να πέσει στο πάτωμα) Αχ! Να την! (Βλέπει μια
ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα) Ευτυχώς! (Την παίρνει στα χέρια της και φεύγει τρέχοντας … )
(Επιστρέφει, μετά από λίγο, ξανά στη σκηνή, με την ανθοδέσμη στα χέρια.
Δείχνει λυπημένη)

ΛΕΝΑ: Δεν ήρθε … Ούτε καν τηλέφωνο πήρε … Την περίμενα μία ώρα στο θέατρο … Ένας από αυτούς
τους τυχάρπαστους πολιτικάντηδες, που διαφεντεύουν την τύχη του θεάτρου, μου είπε μ’ ένα ειρωνικό
χαμόγελο ότι την είδε να παρευρίσκεται σε κοινή εκδήλωση. (Μικρή σιωπή) Αυτή ήταν η τελευταία μας
πρόβα … (Αφήνει την ανθοδέσμη κάτω στο πάτωμα και κάθεται και κείνη) Πόσο ανόητη είμαι, Θεέ μου
… Πόσο ανόητη … Περίμενα αυτή τη μέρα τόσο καιρό … Και κείνη … Απόδρασε σαν κυνηγημένη …
(Μικρή σιωπή) Καλός ηθοποιός είναι αυτός που μπαίνει και, την ίδια στιγμή, βγαίνει από τον ρόλο του
… Εμείς «παίζουμε», γλυκιά μου … Αυτό να θυμάσαι … «Παίζουμε» … (Μικρή σιωπή) Έπρεπε να το
περιμένω ότι θα συνέβαινε ... Έπρεπε να το περιμένω! … (Κλαίει) Αυτή δεν είναι παράσταση! (Φωνάζει
δυνατά) Μια κοροϊδία είναι! Μια κοροϊδία! Μια υποκρισία και ένα ψέμα! … (Παίρνει την ανθοδέσμη και
την πετάει με μανία) Στο διάολο όλα! … Στο διάολο να πάνε όλα! …Άφησέ με ήσυχη! … Ακούς! …
Αφήστε με όλοι ήσυχη! …
(Η κυρία μπαίνει στη σκηνή.
Ο φωτισμός χαμηλώνει.
Παίρνει τη ριγμένη ανθοδέσμη.
Κάθεται στο πάτωμα.
Ακουμπάνε, πλάτη με πλάτη, χωρίς να κοιτάζονται)
ΛΕΝΑ: Γιατί μου μίλησες εκείνο το πρωινό, που περιφερόμουν άσκοπα μ’ ένα σακίδιο στον ώμο; …
Καλύτερα να μην με σταμάταγες ποτέ …
ΚΥΡΙΑ: Ήταν κάτι ανέλπιστο, όταν σε είδα …
ΛΕΝΑ: Ανέλπιστο … Και μακρινό μήπως; …
ΚΥΡΙΑ: Ναι … Μακρινό …
ΛΕΝΑ: Πώς έγινε; … Μίλα μου γι’ αυτό …
ΚΥΡΙΑ: Δεν ήμουν έτοιμη … Φοβόμουν πολύ … Περνούσα άσχημες καταστάσεις … Και έτσι … Μια
μέρα … Χάθηκε η …
ΛΕΝΑ: Χάθηκε; … (Μικρή σιωπή) Γι’ αυτό χαρακώνεις τη καρδιά μου; …
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ΚΥΡΙΑ: Φύγε μακριά μου, Λένα … Αυτή η παράσταση δεν θα ανέβει ποτέ … Πες πως σου είπα ψέματα
… Φύγε μακριά μου …

(Η Λένα σηκώνεται όρθια. Αποχωρεί.
Μένει μόνη η κυρία. Κλαίει …)
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ
1η Σκηνή:
(Στο θεατράκι, η Λένα ποτίζει τις γλάστρες.
Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η κυρία. Ξαφνιάζεται, μόλις βλέπει την κοπέλα)

ΚΥΡΙΑ: Ήρθες; …
ΛΕΝΑ: Ήρθα για να ποτίσω τις γλάστρες …
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Τελικά … Φοβάσαι πολύ μη μαραθούν …
ΛΕΝΑ: Γιατί … Εσύ; … Δεν φοβάσαι; …
ΚΥΡΙΑ: (Παραμένει σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: (Ποτίζοντας … ) Άκουσα ότι η παράστασή μας ματαιώθηκε. Δεν θα ανέβει, τελικά, το έργο μας.
ΚΥΡΙΑ: (Σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: Βλέπω … Οι πολιτικοί σου δεν άργησαν να βάλουν το χεράκι τους. (Μικρή σιωπή) Ωστόσο,
καλός ηθοποιός είναι αυτός που μπαίνει και, την ίδια στιγμή, βγαίνει από τον ρόλο του … Όντως!
Οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς, ειδικά, είστε εκπληκτική ηθοποιός! … (Αφήνει κάτω το ποτιστήρι και
την πλησιάζει)
ΚΥΡΙΑ: (Σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: (Παίρνει την αφημένη, πάνω στην πολυθρόνα, ανθοδέσμη και της τη δίνει) Γι’ αυτό τον λόγο και
γω, σας υποβάλλω τα σέβη μου, προσφέροντάς σας και αυτά τα λευκά άνθη! Το λευκό ήταν, πάντα, το
χρώμα της αγνότητας! … (Κάνει μια βαθιά υπόκλιση)
ΚΥΡΙΑ: (Παίρνει την ανθοδέσμη. Παραμένει σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: Και, φυσικά, σε κάτι τέτοιες περιστάσεις, ένας μικρός λόγος για το τιμώμενο πρόσωπο είναι,
πάντα, απαραίτητος! Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να τον εκφωνήσω προς χάριν σας!
ΚΥΡΙΑ: (Χαμηλώνει το βλέμμα)
ΛΕΝΑ: Αξιότιμη Κυρία! … Η Τέχνη ήταν, ανέκαθεν, το καταφύγιο του ανθρώπου. Ανά τους αιώνες,
φανερώθηκε μέσα από πολλές μορφές, με έναν και μόνο σκοπό κάθε φορά. Να πατάξει και να εξοβελίσει
τον χρόνο! Αυτόν τον χρόνο που φέρνει ρυτίδες στα μάτια μας, ρόζους στα χέρια μας, χαρακιές στην
καρδιά μας … (Μικρή σιωπή) Όταν σας γνώρισα … (Μικρή σιωπή) Όταν ήρθα κοντά σου … Πίστευα ότι
καμιά ρυτίδα δεν θα σκίαζε τα μάτια μου, κανένας ρόζος δεν θα σκλήραινε τα χέρια μου, καμιά χαρακιά
δεν θα χαράκωνε την καρδιά μου … Γιατί εσύ ήσουν για μένα … (Μικρή σιωπή) Το καταφύγιό μου …
Το σπίτι μου …
ΚΥΡΙΑ: (Τα πόδια της λυγίζουν. Κάθεται στην πολυθρόνα. Κρατάει στην αγκαλιά της την ανθοδέσμη)
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ΛΕΝΑ: Όμως … Έκανα λάθος … Γιατί είμαι ένα πρόβατο! … Όπως, πολύ σωστά, με αποκαλούσατε,
πάντα, στις πρόβες μας! … Στο έργο μας! … Αξιότιμη Κυρία! (Μικρή σιωπή) Η Τέχνη είναι μια
ψευδαίσθηση τελικά! Και ο χρόνος δεν νικιέται ποτέ! Και ρυτιδώνει τα μάτια μας … Και σκληραίνει τα
χέρια μας … Και χαρακώνει την καρδιά μας! …
ΚΥΡΙΑ: (Γέρνει το κεφάλι της πάνω στην ανθοδέσμη)
ΛΕΝΑ: Αλλά, όμως, Αξιότιμη Κυρία, υπάρχει και κάτι άλλο που δεν γιατρεύει η Τέχνη, πέρα από τον
χρόνο! Και αυτό είναι τα πάθη! (Την κοιτάζει με αποστροφή) Τα πάθη! Αυτά τα άγρια θηρία απ’ τα οποία
ελαύνονται οι άνθρωποι, ώσπου να τους ξεσκίσουν τις σάρκες τους, να ξεριζώσουν τη λογική τους και να
συντρίψουν την άμοιρη ψυχή τους! Αυτά τα πάθη, απ’ τα οποία εσείς, Αξιότιμη Κυρία! … Απ’ τα οποία
εσύ κυριεύεσαι χρόνια ολόκληρα! Και δεν είσαι σε θέση, πια, ούτε να το αισθανθείς! (Αρπάζει την
ανθοδέσμη μέσα απ’ την αγκαλιά της. Την αναγκάζει να σηκώσει το κεφάλι της) Δες αυτά τα λευκά
τριαντάφυλλα! Δες τα καλά! Είναι σαν όλα τα λευκά τριαντάφυλλα που σου προσφέρουν αυτοί που
έρχονται για να σε χειροκροτήσουν, για να φωτογραφηθούν μαζί σου, για να γεμίσουν τη ματαιοδοξία
τους με τη δική σου ματαιοδοξία! Όμως … (Σκουπίζει τα δάκρυα από τα μάτια της) Όμως … Αυτά τα
λευκά τριαντάφυλλα έχουν κάτι που δεν έχουν τα δικά τους! Και ξέρετε τι είναι αυτό, Αξιότιμη Κυρία;
… Θάρρος! Θάρρος! Αυτό που εσείς, άκριτα, αποκαλούσατε πάντα … Θράσος! Έλλειψη σεβασμού!
Ανάρμοστη συμπεριφορά! Επιθετικότητα! Γιατί ο χρόνος … Ο χρόνος που τα μολύνει όλα στο πέρασμά
του … Φύτεψε και στη δική σας καρδιά τη ζήλεια! Τη ζήλεια! Γιατί είστε μια ζηλιάρα! Μια δειλή
ζηλιάρα! (Πετάει κάτω την ανθοδέσμη) Γιατί είσαι μια δειλή που δεν αντέχει στην ιδέα ότι θα παίξει
δίπλα μου τον ρόλο της! Αλλά μπαινοβγαίνει μέσα από αυτόν, όπως ένας γελοίος παλιάτσος μπαίνει και
βγαίνει μέσα από τα ξεδιάντροπα κουρέλια του! …
ΚΥΡΙΑ: (Σηκώνεται απότομα από την πολυθρόνα. Της δίνει ένα δυνατό χαστούκι)
ΛΕΝΑ: Αυτό το χαστούκι … Το έδωσες … Στον εαυτό σου …
(Χαμηλός φωτισμός)
(Βλέπουμε τη Λένα καθισμένη στο πάτωμα σε μια άκρη της σκηνής.
Την πλησιάζει η κυρία. Κάθεται και κείνη κάτω.
Ακουμπάνε, πλάτη με πλάτη, χωρίς να κοιτάζονται.
Η κυρία χαϊδεύει το χέρι της … Καμιά αντίδραση
Γέρνει το μέτωπό της πάνω στην πλάτη της κοπέλας …)

ΚΥΡΙΑ: Πέσ’ μου κάτι, Λένα … Πέσ’ μου κάτι … Θέλω να είμαι προετοιμασμένη …
ΛΕΝΑ: Μην κλαις, Άμλετ … Μην κλαις … Μια πρόβα ήταν … Πάει … Πέρασε … Μην κλαις …

(Η κοπέλα σηκώνεται, χωρίς να την κοιτάξει, και αποχωρεί.
Μένει μόνη η κυρία)
(Σκοτάδι στη σκηνή)

…………………………………………………………….
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2η Σκηνή:
(Χαμηλός Φωτισμός)
(Στη σκηνή, μόνο μια ριγμένη πολυθρόνα.
Μπαίνει στο θεατράκι η Λένα. Σηκώνει την πολυθρόνα.
Οι γλάστρες λείπουν. Ριγμένη κάτω στο πάτωμα και η ανθοδέσμη με τα λευκά τριαντάφυλλα.
Τη σηκώνει και την αφήνει πάνω στην πολυθρόνα.
Στη σκηνή μπαίνει και η κυρία …)

ΚΥΡΙΑ: Οι γλάστρες μας; …
ΛΕΝΑ: (Σιωπηλή)
ΚΥΡΙΑ: Πού πήγαν οι γλάστρες μας; …
ΛΕΝΑ: Δεν θυμάσαι; … Τις χάσαμε εχθές …
ΚΥΡΙΑ: Δεν θυμάμαι τίποτα …
ΛΕΝΑ: Τις χάσαμε εχθές …
ΚΥΡΙΑ: Τις χάσαμε; …
ΛΕΝΑ: Ήθελες να είσαι προετοιμασμένη … Τι έπαθες τώρα; … Το ήξερες … Το ξέραμε … (Μικρή
σιωπή) Μια μέρα … Θα τις χάναμε …
ΚΥΡΙΑ: (Σιωπηλή)
ΛΕΝΑ: Το ξέραμε …
ΚΥΡΙΑ: Τότε … Θα πω να μας φέρουνε άλλες! Θα τους το ζητήσω εδώ και τώρα! Δεν μπορεί! Ο χώρος
είναι εντελώς γυμνός!
ΛΕΝΑ: Γιατί λες συνέχεια ψέματα στον εαυτό σου; …
ΚΥΡΙΑ: Τι; … (Μικρή σιωπή) Μα … Δεν μπορεί …
ΛΕΝΑ: Το ήξερες … Το ξέραμε … Στην παράσταση …
ΚΥΡΙΑ: Στην παράσταση; … (Μικρή σιωπή) Λένα … Πέσ’ μου κάτι … Σε παρακαλώ … (Μικρή σιωπή)
Θέλω να είμαι προετοιμασμένη …
ΛΕΝΑ: Πρέπει να φύγω … Είναι αργά …
ΚΥΡΙΑ: Λένα …
ΛΕΝΑ: Νύχτωσε … Είναι αργά … Πρέπει να φύγω …
ΚΥΡΙΑ: Λένα!
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ΛΕΝΑ: (Πάει να φύγει)
ΚΥΡΙΑ: Λένα! (Μικρή σιωπή) Δεν θέλω να μείνω μόνη μου! … (Μικρή σιωπή) Μη φεύγεις … Φοβάμαι
…
ΛΕΝΑ: Τι φοβάσαι; …
ΚΥΡΙΑ: Τη νύχτα που ήρθε …
ΛΕΝΑ: (Μικρή σιωπή) Νυστάζεις; … Θέλεις να ξαπλώσεις; …
ΚΥΡΙΑ: Ναι … Θέλω …
ΛΕΝΑ: (Παίρνει μια κουβέρτα από την άκρη της σκηνής. Εκείνη ξαπλώνει στο πάτωμα. Τη σκεπάζει. Της
χαϊδεύει τα μαλλιά)
ΚΥΡΙΑ: Φέρε πίσω τις γλάστρες μας, Λένα … Φέρ’ τες πίσω … Είναι τόσο άδεια όλα … Τόσο άδεια …
ΛΕΝΑ: Σσσσς … Κοιμήσου, Άμλετ … Κοιμήσου … Είμαι δίπλα σου … Βλέπεις; … Είμαι δίπλα σου …
ΚΥΡΙΑ: Αναρωτιέμαι πως ξεκίνησαν όλα αυτά … Δεν μπορούσα να φανταστώ … Ότι θα τις αγαπούσα
τόσο …
ΛΕΝΑ: Τα αισθήματα τρυπώνουν μέσα μας ύπουλα … Φωλιάζουν για πάντα … Ακόμη και μέσα από
μια … (Μικρή σιωπή) Παράσταση …
ΚΥΡΙΑ: Είμαι πολύ κουρασμένη … Πολύ … Καληνύχτα, μωρό μου … Ξέρω ότι εσύ θα τις φέρεις,
πάλι, πίσω … (Κλείνει τα μάτια της) Το ξέρω …
ΛΕΝΑ: (Τη φιλάει στο μάγουλο και αποχωρεί)
(Σκοτάδι)
…………………………………………………………………………..
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3η Σκηνή:

(Φωτισμός)
(Σκηνικό εντελώς γυμνό.
Ακούγεται ένα συνεχές, δυνατό χειροκρότημα.
Η αυλαία κατεβασμένη, μέχρι το μέσον περίπου της σκηνής.
Το χειροκρότημα σταματά.
Μπαίνει στη σκηνή η κυρία, ξαναμμένη από ενθουσιασμό)

ΚΥΡΙΑ: Ουφ, Θεέ μου! Τι δοκιμασία και αυτή! Τα καταφέραμε όμως! Έπαιξαν πολύ καλά τα παιδιά! Η
παράσταση έσκισε! Τι κόσμος! Τι χειροκροτήματα! Δεν ήξερα πώς να κρατήσω τις ανθοδέσμες που μου
δίνανε! Αχ! Υπέροχο συναίσθημα το χειροκρότημα! Ήρθαν όλοι οι καλεσμένοι! Τελικά, οι θυσίες και οι
κόποι πιάνουν, πάντα, τόπο! Ακόμη και μέσα στη θολούρα της κάθε εποχής, υπάρχει ελπίδα!
(Εμφανίζεται η Λένα.
Στέκεται από πίσω της …
Κρατάει μια ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα)
ΛΕΝΑ: Συμφωνώ. Ο χρυσός, πάντα, λάμπει …
ΚΥΡΙΑ: (Στρέφει το βλέμμα της και την κοιτάζει έκπληκτη) Λένα! Εσύ; … Εδώ; … (Της πιάνει, με χαρά,
τα χέρια) Πότε ήρθες; Δεν σε είδα;
ΛΕΝΑ: Καθόμουν στα πίσω καθίσματα. Άλλωστε, το ξέρεις. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τις
πρωτοκαθεδρίες!
ΚΥΡΙΑ: (Χαμογελάει) Πώς σου φάνηκε το έργο; Σου άρεσε;
ΛΕΝΑ: (Γελάει) Αφού το σκηνοθέτησες εσύ! Τι να πω εγώ!
ΚΥΡΙΑ: Έλα τώρα! Μη με πειράζεις!
ΛΕΝΑ: (Κοιτάζει, νοσταλγικά, τον γυμνό χώρο) Άλλαξε ο χώρος …
ΚΥΡΙΑ: Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τότε, Λένα …
ΛΕΝΑ: Ναι.
ΚΥΡΙΑ: Μάθαινα, πάντα, για τις επιτυχίες σου … Την εξέλιξή σου …
ΛΕΝΑ: Για δες! Την κρατάω τόση ώρα! (Της δίνει την ανθοδέσμη)
ΚΥΡΙΑ: Λευκά τριαντάφυλλα …
ΛΕΝΑ: Το χρώμα της αγνότητας …
ΚΥΡΙΑ: (Συγκινημένη) Βρε παιδί μου! Δεν έχει και καμιά καρέκλα να καθίσουμε!
24
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ΛΕΝΑ: (Χαμογελώντας) Ούτε γλάστρες να ποτίσουμε …
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Λένα …
ΛΕΝΑ: Τι είναι Άμλετ;
ΚΥΡΙΑ: (Πάει δειλά να χαϊδέψει το μάγουλό της) Εκείνο το χαστούκι τότε …
ΛΕΝΑ: Ω! Ακόμη το θυμάσαι; Μου χρειαζόταν!
ΚΥΡΙΑ: Μετά από κείνο όμως … Έφυγες …
ΛΕΝΑ: Άμλετ … Ο καθένας ζει με τα μυστικά του … Και όταν θέλει κάπου να τα φωνάξει … Τα
ψιθυρίζει στον αέρα … Ή στην κόγχη μιας μικρής κρύπτης …
ΚΥΡΙΑ: Είσαι ευτυχισμένη, ομορφιά μου;
ΛΕΝΑ: Εσύ είσαι;
ΚΥΡΙΑ: Ναι … Είμαι …
ΛΕΝΑ: (Χαμογελώντας) Και εγώ είμαι.
ΚΥΡΙΑ: Είμαι ευτυχισμένη γιατί ήρθες … Ξανά …
ΛΕΝΑ: (Γελάει) Όχι με σακίδιο στον ώμο, όπως εκείνο το πρωινό! Αλλά με ανθοδέσμη στα χέρια!
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Λένα … Θυμάσαι εκείνον τον περίεργο τύπο που συναντούσαμε, πάντα, όταν
πηγαίναμε για φαγητό;
ΛΕΝΑ: Ναι, βέβαια. Τι απέγινε;
ΚΥΡΙΑ: Το έσκασε με ένα μανεκέν σαράντα χρόνια νεότερό του! (Γελάνε μαζί)
ΛΕΝΑ: Αλήθεια! Τι μου λες!
ΚΥΡΙΑ: Ναι! Ναι! Και εκείνον! Εκείνον τον ζεν-πρεμιέ που σε κοιτούσε!
ΛΕΝΑ: Ω! Εσένα κοιτούσε Άμλετ! Όχι εμένα!
ΚΥΡΙΑ: Έλα τώρα! Είναι δυνατόν να κοιτούσε εμένα, την γριά; Και, βέβαια, εσένα κοιτούσε! Τον
θυμάσαι;
ΛΕΝΑ: Φυσικά!
ΚΥΡΙΑ: Ε, λοιπόν! Συνοδεύει μια στην ηλικία μου! (Γέλια)
ΛΕΝΑ: Εμ, είδες που στο ΄λεγα πάντα! Η ηλικία σου έχει μεγαλύτερο σουξέ!
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Λένα … Ήθελα, πάντα, να σου πω …
ΛΕΝΑ: Ήθελες, πάντα, να είσαι προετοιμασμένη, Άμλετ …
ΚΥΡΙΑ: Για την παράσταση; …
25
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ΛΕΝΑ: Για την παράσταση …
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Καλός ηθοποιός είναι αυτός …
ΛΕΝΑ: Που έχει τη δύναμη να είναι ο ρόλος του …
ΚΥΡΙΑ: Μέχρι το τέλος; …
ΛΕΝΑ: Μέχρι το τέλος …
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Λένα … Θυμάσαι τα τελευταία λόγια του έργου μας; …
ΛΕΝΑ: Φυσικά και τα θυμάμαι …
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή) Τι λες; … Παίρνουμε θέσεις; …
ΛΕΝΑ: Ναι …
(Πλησιάζουν …)
ΚΥΡΙΑ: (Προσποιούμενη ότι την μαλώνει με φωνή) Καλέ! Πού χάθηκες εσύ τόσο καιρό!
ΛΕΝΑ: (Μικρή σιωπή. Συγκινημένη) Σαν τον αετό … Όταν η δίψα του δεν του επιτρέπει να χάνεται άλλο
στους αιθέρες …
ΚΥΡΙΑ: (Μικρή σιωπή. Συγκινημένη) Χαμηλώνει τα φτερά του …
ΛΕΝΑ: Για να αγκαλιάσει τη γη … (Πέφτει στην αγκαλιά της) Σ’ αγαπάω πολύ, Άμλετ …
ΚΥΡΙΑ: Ψευτρούλα μου … Είσαι μια ψευτρούλα εσύ …
ΛΕΝΑ: Πολύ … Πολύ … (Μικρή σιωπή) Μην κλαις, Άμλετ … Μην κλαις, κλαψιάρα …
ΚΥΡΙΑ: Ω! Δεν είμαι κλαψιάρα! (Στην αγκαλιά της Λένας και σκουπίζοντας τα δάκρυά της) Ποτέ δεν
ήμουν!
ΛΕΝΑ: Ναι; Φαίνεται … Φαίνεται, Άμλετ …
ΚΥΡΙΑ: Παλιοκόριτσο … (Τη χαϊδεύει στην πλάτη)
ΛΕΝΑ: (Ψιθυριστά στο αυτί) Πεινάω … Τι λες; Το ‘σκάμε; Όπως τότε …
ΚΥΡΙΑ: Μα …
ΛΕΝΑ: (Ψιθυριστά στο αυτί) Έχω να σου πω και ένα μυστικό … Δεν το ‘πα σε κανέναν ακόμα …
ΚΥΡΙΑ: Αλήθεια;
ΛΕΝΑ: Μμμμμμ ….
(Χειροκροτήματα … Και η αυλαία σηκώνεται)

[ΤΕΛΟΣ]
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Σημείωμα
Ποια είναι τα πραγματικά αίτια που οδηγούν μια γυναίκα στη δημιουργία σχέσης με
νεότερο σύντροφο; Στον μονόλογο του νεαρού άντρα περιγράφεται μια τέτοια σχέση,
στη διάρκεια της οποίας εντείνονται αντί να επουλώνονται τα τραύματα της
υφέρπουσας παθολογίας. Πρόκειται για μια σχέση «ναρκισσιστικού» χαρακτήρα,
όπου η γυναίκα βλέπει τον νεαρό άντρα ως ένα «μέσο» εκτόνωσης συναισθημάτων
και κάλυψης εσωτερικών κενών, και το αντίστροφο.
Τα πρόσωπα του έργου – ο νεαρός άντρας και η μεγαλύτερη κατά πολλά έτη
σύντροφός του, η Σίσι - εμπλέκονται σε ένα «ερωτικό παιχνίδι», όπου το σώμα
γίνεται «αντικείμενο», προέκταση εαυτού του ενός για τον άλλο, με αποτέλεσμα να
χάνεται κάθε πιθανότητα ψυχικά υγιούς σύνδεσης.
Τη σκηνή «εξουσιάζει» μόνο ο νεαρός άντρας, καθώς η σύντροφός του δεν
εμφανίζεται πουθενά στη διάρκεια του έργου. Η «τολμηρή» ένδυσή του – το γυμνό
σώμα του καλύπτει (εκτός από τις δύο τελευταίες πράξεις) μονάχα ένα σεντόνι – και
τα λουστρίνια παπούτσια του να αποτελούν το αθάνατο σύμβολο ενός
«αρρωστημένου φετιχισμού» συμπληρώνουν και αποκαλύπτουν μια φιγούρα
«ερωτική», όπου ο ψυχικός ακρωτηριασμός ξεδιπλώνεται μέσα από «πολλαπλούς
οργασμούς» και βαθιές εξομολογήσεις προς το κοινό.
Σε μια σχέση «τρόπαιο», όπου απουσιάζει παντελώς κάθε σοβαρότητα και σεβασμός,
είναι καταδικασμένα, εκ προοιμίου, τα δύο πρόσωπα να μείνουν για πάντα «ξένοι» ο
ένας για τον άλλο.
«Υπάρχει, άραγε, οικειότητα στη ζωή, αδέλφια μου; …
(σβήνει το τσιγάρο του στο πάτωμα)
»Μια αίσθηση που δεν χάνεται ποτέ. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, την κουβαλάς επάνω
σου, σαν καταδίκη … Σαν κατάρα …», θα πει, στο τέλος του έργου, ο νεαρός άντρας,
για να δώσει ένα τέλος και στη δική του «μοιραία» ζωή.
Τα μάτια του θα στραφούν στην εικόνα του Εσταυρωμένου, που κρέμεται πάνω από
το διπλό κρεβάτι του, αναζητώντας εκεί, στο ύστατο ψυχορράγημα, τη
«διαβεβαίωση» ότι, ακόμη και έτσι, ο «πτωτικός άνθρωπος» δεν «πεθαίνει», αλλά
μάλλον «αναγεννάται» …
»Πεθαίνω, Θεέ μου! …
(στο πάτωμα πεσμένος) Όχι …. Όχι, αγάπη μου …. Δεν πεθαίνω …
Είμαι ακόμη ζωντανός!… »

Η συγγραφέας
Ελένη Σεμερτζίδου
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1η Πράξη
(Ξαπλωμένος σ’ ένα διπλό κρεβάτι, ένας νεαρός άντρας περιεργάζεται ευλαβικά και
ηδονικά το σώμα του.
Ωραίος, εγωπαθής, ηδυπαθής και λάγνος.
Μπερδεμένα λευκά σεντόνια κρύβουν τη γύμνια του. Αγκαλιάζει το μαξιλάρι του και του
μιλάει ερωτικά. Ακούγονται ψίθυροι και τίποτα συγκεκριμένο. Το φιλάει και έπειτα,
αποκαμωμένος, το αφήνει πάνω στο στήθος του.
Δίπλα στο κρεβάτι, βαλμένα με προσοχή, ένα ζευγάρι λουστρίνια παπούτσια, ενώ, στο
πάτωμα ριγμένα, ένα μαύρο παντελόνι και ένα λευκό πουκάμισο.
Το κρεβάτι, σε χρώμα ασημί, με την εικόνα του Εσταυρωμένου να κρέμεται από πάνω.
Η κουρτίνα του δωματίου ανεμίζει στους ήχους λυρικής μελωδίας.
Ξαφνικά, ο νεαρός άντρας αρχίζει να ανασαίνει βαθιά και η μελωδία διακόπτεται)
-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Είναι πολύ ωραίο, αλλά και δυσβάσταχτο μαζί. Τις
περισσότερες φορές, ξέρετε, αισθάνομαι ότι το οξυγόνο τελειώνει και πρέπει
να προλάβω. (παίρνει βαθιές ανάσες) Σαν να πνίγομαι … Η κάθε φορά …
Φαντάζεστε … Είναι διαφορετική … Το κορμί σου πονάει, απελευθερωμένο.
Τα δάχτυλα κάμπτονται και γαντζώνονται, έτοιμα να ξεσκίσουν ό,τι
αντιστέκεται. Υγρές ανάσες τυλίγουν το δωμάτιο και, ύστερα, γλιστράνε από
τους τοίχους στη κουρτίνα, το πάτωμα … Τότε … Χάνομαι … Κλείνω τα
μάτια και μένω ακίνητος … Λίγα λεπτά … Λίγα λεπτά ακόμη και! …
(φωνάζει δυνατά) Σβήνω, αγάπη μου! (Σφίγγει με μανία το μαξιλάρι επάνω
του. Το σώμα του συσπάται. Δυνατό βογκητό. Ακίνητος. Μάτια κλειστά …
Βαθιές ανάσες πάλι. Ανοίγει τα μάτια)

»Αυτό ήταν … Τελείωσε … Θλίψη; … (προς το κοινό) Εμένα ρωτάτε; Με ρωτάτε
αν αισθάνομαι θλίψη; … Πάντα θλίψη μετά! Πάντα πόνος, βέβαια! (μικρή παύση)
Ω! Δεν το αντέχω αυτό! Με σκοτώνει! (πετάει το μαξιλάρι οργισμένα. Μικρή
παύση. Γελάει δυνατά) Είμαι απελευθερωμένος!… Δυνατός! … Σίγουρος για τον
εαυτό μου! … Ποιος είπε ότι ο πόνος δεν συνοδεύεται κι από λίγη δόση σιγουριάς
μετά; Βασανιζόμενος ο άνθρωπος, λυτρώνεται! (μικρή παύση) Υψηλή φιλοσοφία
θα μου πείτε. Το ξέρω. (μικρή παύση) Κι Εκείνος …(Στρέφει το κεφάλι του και
κοιτάζει τον Εσταυρωμένο να κρέμεται πάνω από το κρεβάτι) Στο πιο ψηλό σημείο
το κάρφωσε το σώμα Του …
»Παλιότερα, ντρεπόμουνα το βλέμμα Του. Δεν το κρύβω. Έπαιρνα το σεντόνι, το
έκανα κουβάρι, για να κρύψω (κοιτάει την ηβική χώρα) … Φανταστείτε, πόσο
ντρεπόμουν! Τα δάχτυλά της λικνίζονταν, τότε, με άνεση κάτω από τα σεντόνια.
Ο πόνος φούντωνε κι ύστερα ξεθύμανε … Πέθαινα μέσα στα χέρια της … (μικρή
παύση) Πόσο μακρύς είναι, τελικά, ο δρόμος του Έρωτα! Για σκεφτείτε!
Λακκούβες, χαντάκια, πυρπολημένες διαδρομές … Κι ύστερα μοναξιά … Δεν
θέλεις να βλέπεις τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο τυφώνας …
»Μα … Για τι άλλο; Για τον Έρωτα σάς μιλάω, φυσικά! (μικρή παύση.
Απευθυνόμενος προς το κοινό) Ε! Εσύ! … Σ’ εσένα μιλάω! Εσύ που με κοιτάζεις
περίεργα! Για τον Έρωτα σού μιλάω, ανυποψίαστε! Εσείς, κύριέ μου, δεν
επιτρέψατε ποτέ στα δάχτυλά σας να χορέψουν ρυθμικά κάτω από ένα λευκό
σεντόνι; Μη λέτε ψέματα! Ο δρόμος του Έρωτα πέρασε και από τη δική σας
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αυλή, αγαπητέ μου! (μικρή παύση. Μαλακώνοντας τον τόνο της φωνής του) Και …
Συγγνώμη αν σας αγρίεψα πριν από λίγο. Είμαι παρορμητικός! (γέλια)
»(κοιτάζοντας το κοινό εξονυχιστικά) Στο τέλος, θα γίνουμε φίλοι εμείς … Θα
δείτε … Θα βγούμε γνωστοί … Έχω υπομονή. Έχετε υπομονή (μικρή παύση.
Φωνάζει δυνατά) Δεν θεωρώ ότι είμαι μαλάκας! Εντάξει; (προς το κοινό) Και
κόψε την πλάκα! Ακούς; Σ’ εσένα το λέω! Σ’ εσένα που με κοιτάς σαν χάνος μεσ’
τα μάτια!
(σηκώνει ελαφρά το σεντόνι και κοιτάζει από κάτω, στην ηβική χώρα,
μονολογώντας σχεδόν ψιθυριστά) Έρωτας και μαλακία … Μαλακία και Έρωτας
… Ένα συν ένα, ένα! … (χαμογελώντας με σαρκασμό) Και το ‘να και το άλλο, σας
είναι γνωστά, αδέλφια μου! Είδατε που, στο τέλος, θα βγούμε να είμαστε ολίγον
γνωστοί;{!} Κάτι από ολίγη γνωστή μαλακία, δηλαδή! … (γελάει δυνατά και
φωνάζει) Συνταυτιζόμαστε, φίλοι μου! (πετάει ψηλά το σεντόνι, για να ξαναπέσει
αυτό στο κρεβάτι και να καλύψει το σώμα του) Ω! Μα, μην ντρέπεστε! Μην
ντρέπεστε, αδελφάκια μου! Δεν είδατε δα και τίποτα! Τη γύμνια μου ξέρω καλά
να τη σκεπάζω! Έννοια σας!
(ακούγεται ξανά η ίδια λυρική μελωδία από το βάθος της σκηνής.
Γέρνει νωχελικά στο κρεβάτι)
»Αααχ! … (Βγάζει το ένα του πόδι από τα σεντόνια και χαϊδεύει ηδονικά τον μηρό του)
Τι άγγιγμα! Πόσο μ’ αρέσει, όταν μ’ αγγίζει έτσι με τα δάχτυλά της! Βελούδινη
αίσθηση. Δεν νομίζετε; … (μικρή παύση. Κοιτάζει ολόγυρα το κοινό) Ο «άλλος» που
λέτε, φίλοι μου … Ελάτε τώρα! (το χέρι του ανεβαίνει αισθησιακά από τον μηρό προς
την ηβική χώρα) … Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω! (προς το κοινό)
Εσύ! Σ’ εσένα μιλάω, άμοιρε! … Ο «άλλος» … Για τον «άλλο» σού μιλάω, ρε
μαλάκα! Μη χαζοκοιτάς και κόψε τη καζούρα! (μικρή παύση) Λοιπόν … Τι έλεγα;
A! Ναι! Βράχος ακλόνητος ο «άλλος»! … (σηκώνει λιγάκι το σεντόνι και κοιτάζει
πονηρά από κάτω. Χαμογελάει) Σωστό ατσάλι, ο «άλλος»! Ελάτε! Ελάτε! Είπαμε!
(γελάει δυνατά) Μόνο αλήθειες μεταξύ μας! (γέλια)
(Σταματάει απότομα. Τα χέρια του ψαχουλεύουν κάτω από τα σεντόνια. Το σώμα του
συσπάται. Βγάζει ένα δυνατό σπαραχτικό βογκητό, σαν να πνίγεται. Φωνάζει δυνατά)
Σβήνω! … (μικρή παύση) Αυτό ήταν … Τελείωσε … (Ανασηκώνει με συστολή τα
σεντόνια και κοιτάζει ξανά από κάτω) Της άρεσε; Εμένα μου άρεσε, πάντως! Πάρα
πολύ μου άρεσε, σας λέω! … (μικρή παύση. Προς το κοινό) Εσάς; …
»… Ε! Άντε στο διάολο! Χαχάμηδες του κερατά! Τον παλαμίζετε νύχτα-μέρα κι
εμένα κοιτάτε καχύποπτα σαν μωρές παρθένες! Παρλαπίπες! Να πάτε να πνιγείτε, ρε!
Θεατρίνοι της πεντάρας! Τι ξέρετε εσείς απ’ την απάτη; Ε; Απ’ το αποπλάνημα της
σάρκας και του νου; Όταν το χέρι ταξιδεύει προς το μέρος της καρδιάς, κι εκείνη,
αγκομαχώντας … (μικρή παύση) Αλήθεια … Το ακούσατε ποτέ το αγκομαχητό της
καρδιάς σας; (μικρή παύση) Ε! (προς το κοινό) Σε εσάς μιλάω! Ξυπνήστε! (βάζει το
χέρι του στο γυμνό στήθος του, στο μέρος της καρδιάς. Μικρή παύση. Σιγανή φωνή)
Εγώ το ακούω … Το ακούω δειλά … Σαν ένα ρυάκι που κυλάει σιγανά κι έπειτα
γλείφει όποια πέτρα συναντήσει … (μικρή παύση. Ανασηκώνει το σεντόνι και κοιτάει
από κάτω. Φωνάζει δυνατά) Πέτρωσες, πάλι, γαμώτο μου! Ατσάλωσες, καημέ μου!
Ατσάλωσες! (μικρή παύση)
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(συντετριμμένος, χαμηλώνει τον τόνο της φωνής του) Συγγνώμη … Δεν πρέπει να
μιλάω έτσι. Είπαμε … Παρορμητικός! (μικρή παύση) Εσείς … Εγώ … Αδέλφια …
Ολίγον γνωστοί! Θα γνωριστούμε καλύτερα, ωστόσο. Σας ξέρω. Μ’ έχετε ανάγκη. Κι
εγώ εσάς. Αγαπιόμαστε … Δεν το κρύβω …
(Ψαχουλεύει κάτω από τα σεντόνια. Κρατάει την αναπνοή του και τινάζει, ξαφνικά, το
στήθος του απότομα)
(δυνατό βογκητό)
»Aαααχ! … Ω, Θεέ μου! Τι πάθος! … (μικρή παύση) Τελείωσε … (ανασηκώνει πάλι
το σεντόνι) Αυτό ήταν … Πέρασε … Εμένα μου άρεσε, πάντως! (μικρή παύση) Αν
πόνεσα; Με ρωτάτε αν πόνεσα; (μικρή παύση) Λιγάκι! Λιγάκι πόνεσα! Δεν το κρύβω!
Όχι ψέματα ανάμεσά μας! Το είπαμε αυτό! Κι εσείς πονέσατε, όμως. Το βλέπω! Μη
το αρνείστε, αδελφάκια! Αυτή η ρυτιδούλα δίπλα στο χείλι σας τα μαρτυράει όλα!
Αποκαμωμένοι μού φαίνεστε. (με πονηρό χαμόγελο) Μακρύ το βράδυ που περάσατε,
ε; Τρυγονάκια μου! (μικρή παύση. Απελπισμένα) Αλίμονο! Θεέ του Έρωτα, για ποια
τυράγνια μάς ορίζεις, δίχως μοίρα! (μικρή παύση)
»(χαμογελώντας πονηρά) Τώρα, βέβαια, που το λέμε, δεν είναι λόγος αυτός για να
μου παραπονιέστε, γλυκά μου! Βλέπετε, είναι το βράδυ πρόσφορο για τ’ ακριβά τα
γούστα! Δεν συμφωνείτε; Θεός αυτός, αλλά κι εμείς μικροί θεοί μαζί του! Ποιος δεν
πληρώνει μοιρασιά για το κρεβάτι που ‘χει;{!} (ανασηκώνει λιγάκι το σεντόνι. Σφίγγει
τα δόντια) Άντε πάλι! Τι ήθελα και το ‘πα, ο ανόητος! … Ααααχ! …
»Θεέ μου … Πάει … Τέλειωσε …(μικρή παύση) Ναι! Ναι! Ξέρω τι θα με ρωτήσετε.
Αν της άρεσε! (μικρή παύση) Της άρεσε! Της άρεσε! Και μένα μου άρεσε πολύ! (πάει
να ανασηκώσει, πάλι, το σεντόνι για να κοιτάξει από κάτω, αλλά το μετανιώνει) Δεν
χρειάζεται … Αφού … Πάει … Πέρασε …
»Τι να πει κανείς! … Α! Ναι! Για τα γούστα! Τα ακριβά τα γούστα, λοιπόν,
πληρώνονται, σας έλεγα, πουλάκια μου! (ξεκαρδίζεται στα γέλια) Ακούστε
προσεχτικά! Πέρσι, για παράδειγμα, το βαλάντιό μου εξανεμίστηκε στους τέσσερις
ανέμους. Πριν προλάβω να τ’ αντιληφθώ, βρέθηκα ανάργυρος! (γέλια. Σταματάει
απότομα. Τα δάχτυλά του ψαχουλεύουν κάτω από το σεντόνι. Σοβαρά) Όχι … Εντάξει
… Κάποια αργύρια μού έχουν απομείνει …
»(Βγάζει το χέρι του από τα σεντόνια και τα δάχτυλά του χαϊδεύουν τώρα αισθησιακά
το στήθος του. Κατεβαίνουν πάλι προς την ηβική χώρα, που τη σκεπάζει το σεντόνι) …
Αααχ! Απ’ τα γλυκόλογα και τα χάδια της ξέχασα να σας πω, γλυκά μου … (μικρή
παύση) Τι έλεγα; Ε; (σταματά. Κοιτάζει ολόγυρα το κοινό) Καμιά ιδέα, παιδιά; (μικρή
παύση. Παρατηρεί το σεντόνι που κρύβει το φύλο του. Οργισμένα) Άι στο διάολο και
συ, παλιοσέντονο του κερατά! Όλο στο δρόμο μου σκαλώνεις, όταν δεν σε θέλω!
Έτσι μου ‘ρχεται να σε πετάξω απ’ το παράθυρο καμιά μέρα! Να ησυχάσω από σένα!
(το κάνει γρήγορα ένα κουβάρι, μαζεύοντάς το στην ηβική χώρα, και πάει να το
πετάξει. Σταματά. Το ανασηκώνει λιγάκι. Κοιτάει το φύλο του, απορημένα.
Μετανιώνει) Άσ’ το καλύτερα … Είναι προτιμότερο έτσι … (μικρή παύση)
(λυπημένα και γέρνοντας νωχελικά στο κρεβάτι) Ουυυφ! … Να τι ήθελα να σας πω! …
(χαμηλώνοντας τη φωνή του σε συνωμοτικό τόνο) Δεν με κατάλαβε ποτέ, φίλοι μου.
Γριά αυτή, νέος εγώ. Αδιέξοδο! Ανώφελο! Όλη τη περιουσία σου να δώσεις, η γριά
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δεν θα χορτάσει αν δεν σε ξεκάνει ολόκληρο! Στο τέλος, θα σ’ αφήσει πανί με πανί!
Ρουφάει νιότη, ρουφάει και τον … (ανασηκώνει το σεντόνι. Κοιτάει από κάτω. Με
σοβαρό-αφελές ύφος) Όχι, εντάξει είναι. Όλα υπό έλεγχο. Ευτυχώς! (μικρή παύση)
»Τι έλεγα; Α! Ότι δεν με συγχώρεσε ποτέ, αδέλφια μου! Η σκρόφα! (αναπολώντας)
Σφιχτοδεμένες γάμπες … Στητό στήθος … Αισθησιακή φωνή … Δελεάστηκα!
Ξέχασα τη διαφορά, πουλάκια μου! (μικρή παύση) Πού να σας τα λέω! Ακούστε!
Αργή ανάσα αυτή, πιο γρήγορη εγώ! Βαρύς θυμός εγώ, ‘λαφριά σιωπή αυτή! Δεν
βιάζονται οι γέροι κι οι γριές, αδέλφια μου! Δεν βιάζονται ποτέ! (μικρή παύση)
»Μη μου πεις … Μη μου πεις! (κοιτάζει κάτω από το σεντόνι, έντρομος) Ω! Όχι! Όχι,
πάλι! Θεέ μου! (δυνατό βογκητό. Βαθιές ανάσες. Ηρεμεί …) Αυτό ήταν … Πάει …
Τέλειωσε … (μικρή παύση) Ναι! Ναι! Μας άρεσε και τους δύο! (μικρή παύση) Πού
είχαμε καταλήξει; (προς το κοινό) Καμιά ιδέα, παιδιά; (ανασηκώνει πάλι το σεντόνι.
Κοιτάζει από κάτω) Ευτυχώς … Εντάξει μου φαίνεται τώρα … (με σοβαρό τόνο προς
το κοινό) Όχι! Εντάξει! Εντάξει είναι τώρα σας λέω! (μικρή παύση)
»… Αααχ, πουλάκια μου! … Σας έλεγα για τα γερόντια απ’ ό,τι θυμάμαι! (με οργή)
Τα γερόντια, φίλοι μου, αφήνουν ανέπαφα τα ίχνη τους στον αργό βηματισμό τους!
(μικρή παύση. Στυλώνει τα μάτια του στο κοινό. Δακρυσμένο βλέμμα. Συγκινημένος)
Την αγάπησα … Την αγάπησα σαν παιδί … Έγερνα στον ώμο της και έκλαιγα, όταν
με μάλωνε … (κρύβει το πρόσωπό του μέσα στα χέρια του. Λυγμοί) Αφού την
αγάπησα, σας λέω! … (λυγμοί) Μη με μαλώνετε, αδέλφια μου! … Μη με μαλώνετε κι
εσείς … Όπως κι εκείνη … (λυγμοί) Δεν με συγχώρεσε ποτέ της … Γι’ αυτό και έκανε
αυτό που έκανε … (λυγμοί. Φωνάζει δυνατά) Παλιόγεροι! Δεν συγχωρείτε ποτέ σας!
Να πάτε να γαμηθ …! Στο διάολο όλοι σας! (λυγμοί)
… Πόσα εκατοστά «την» έχω, και ένα σωρό τέτοια με ρωτούσε! (οργισμένα) Όσο
θέλω «την» έχω, παλιόγρια! Μόνο αυτό σ’ ένοιαξε από μένα! (λυγμοί. Ανασηκώνει το
σεντόνι. Κοιτάζει από κάτω. Με σοβαρό-αφελές τόνο) Δεν ντράπηκα ποτέ για το μπόι
της, είναι αλήθεια (με ανασηκωμένο το σεντόνι) Όχι … Εντάξει … Εντάξει είναι απ’
ό,τι βλέπω … (χαμογελάει πονηρά) Πολύ ωραία, θα έλεγα, μάλιστα! (μικρή παύση)
»Α! Τι σας έλεγα; … Φυσικά και δεν με συγχώρεσε, αδέλφια μου. (μικρή παύση.
Ξεκαρδίζεται στα γέλια) Να βλέπατε τι βρακάκια φορούσε για χάρη μου, η
μπεμπούλα! Όλο δαντέλες και κορδέλες! (μικρή παύση. Λυπημένα) Το βράδυ που
χωρίσαμε, μου πέταξε μια ντουζίνα εσώρουχα στα μούτρα, την ώρα που έφευγα. Δεν
την ξαναείδα από τότε …
(κλαίγοντας και φωνάζοντας δυνατά) Στο διάολο να πάτε, παλιόγριες όλου του
κόσμου! Μέχρι να μάθετε να συγχωρείτε, οι νέοι θα σας καταριούνται απ’ άκρη σ’
άκρη! (Σταματά απότομα να κλαίει. Σοβαρό ύφος) Την καταράστηκα. Δεν σας το
κρύβω, αδέλφια μου. Της είπα: «Άλλος γαμιόλ …, κυρά μου, μη σε βρει! Εγώ να
είμαι ο τελευταίος!». Κι εκείνη μού έδωσε δυο δυνατά χαστούκια: «Χεστρομπέμπη!»,
φώναζε και έκλαιγε: «Ούτε να γαμάς ούτε ν’ αγαπάς ξέρεις!» …
(μικρή παύση. Κλαίγοντας) Άδικο … Άδικο … (σταματά απότομα. Σφίγγει τα δόντια.
Αφήνει ένα αργόσυρτο μουγκρητό πόνου να βγει από το στήθος του) Ααα … Ααα …
Ααα … Ααααχχχ! (βαθιές ανάσες. Ηρεμεί. Σηκώνει το σεντόνι και κοιτάζει από κάτω
το φύλο του. Χαμογελάει πονηρά στο κοινό) Αυτή τη φορά, το φχαριστήθηκα
αφάνταστα! Αδέλφια μου! Και σ’ εκείνη άρεσε! …
(κλείνει τα μάτια του, γαλήνιος. Χαμηλό φωτισμός.
Από το βάθος της σκηνής ακούγεται η ίδια λυρική μελωδία)
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2η Πράξη
(Ακούγεται κλάξον από αυτοκίνητο και ήχος από απότομο φρενάρισμα. Ο νεαρός
άντρας πετάγεται από το μαξιλάρι του. Σηκώνεται από το κρεβάτι, κρύβοντας τη γύμνια
του με το σεντόνι. Φοράει με προσοχή τα λουστρίνια παπούτσια του. Στέκεται μπροστά
στο κοινό. Κωμική εμφάνιση)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: Άλλη μια νύχτα στα σπλάχνα του δρόμου. Σαν καλικάντζαρος
που βγήκε από τα έγκατα της γης, τον κόσμο να γνωρίσει … (χαμογελάει πονηρά)
Είναι γεμάτος γκομενάκια, τελικά, αυτός ο κόσμος, αδέλφια μου! Όρεξη να ‘χεις να
γαμ! (μικρή παύση. Λυπημένα) Μου έλειπε πολύ, είναι αλήθεια, τον πρώτο καιρό …
Ποια; Μα, δεν με παρακολουθείτε, επιτέλους;{!} Θα θυμώσω τώρα, αδέλφια μου!
(μικρή παύση) Η γριά! Πόσες φορές θα σας το πω;{!} (μικρή παύση. Ξεκαρδίζεται στα
γέλια) Σας τρόμαξα, ε, φίλοι μου; Καλά … Καλά … Συγγνώμη … Είπαμε … Ολίγον
παρορμητικός! (γέλια)
… (λυπημένα) «Μόνο να πληγώνεις ξέρεις», μου έλεγε πάντοτε … Κι εγώ, στον ώμο
της … Ναι … Σας το είπα κι αυτό, φίλοι μου … Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Πέρασα
πολλές μέρες και νύχτες πεσμένος στον ώμο της να κλαίω … (μικρή παύση) Όχι!
Αφού με ρωτάτε, σας απαντάω όχι! Όχι, δεν τη ξεπέρασα ποτέ τη γριά! (λυπημένα)
Με τις άλλες, τις μικρές, υπάρχει πάθος … Με τη γριά υπήρχε … (προσπαθεί να βρει
τη κατάλληλη λέξη) Ήταν σαν … Να … Αυτό που δεν … Ίσως και λίγο από …
(οργισμένα) Μαλακίες! Η σχέση μας ήταν μια μαλακία και μισή από εξαρχής! Εκείνη,
είκοσι πέντε χρόνια μεγαλύτερη. Κάθε φορά που … (πονηρό χαμόγελο) Ξέρετε τι
εννοώ … Φοβόμουν μήπως της σπάσω κανένα κόκαλο, της κακομοίρας! (μικρή
παύση. Κοιτάζοντας, λυπημένα, τα λουστρίνια παπούτσια του) Πού να ‘ναι τώρα; … Το
άγγιγμά της … Οι πιτσιρίκες δεν ξέρουνε να αγγίζουνε, φίλοι μου … Εκείνη ήξερε …
(μικρή παύση. Βαθύς αναστεναγμός) Αγάπη μου … Πού είσαι; …
(αλλαγή ύφους. Ξεκαρδίζεται στα γέλια) Δεν έλειπαν, βέβαια, και τα ευτράπελα μαζί
της! Ακούστε! Ακούστε να γελάσετε κι εσείς! Μια νύχτα, που λέτε, πάει να μου βάλει
΄΄καπελάκι΄΄ - έλα, μωρέ, ξέρετε τι σας λέω! Προφυλαχτικό! Έτσι το λέω εγώ! Ωχού!
Σαν πρωτάρηδες κάνετε, πανάθεμά σας! … Τέλος πάντων … Μου το βάζει, που λέτε,
με κάθε επιμέλεια και προσοχή, για να μην έχουμε κανένα ατύχημα, και τι μου λέει
το αμέσως επόμενο λεπτό; (γέλια) Ακούστε να κουφαθείτε τελείως!:
(με προσποιητά συνεσταλμένη φωνή ) «Μα … Εγώ … Δεν έχω περίοδο εδώ και πέντε
χρόνια … Τι στο έβαλα;» (ξεκαρδίζεται στα γέλια) Ωραίο δεν ήταν; Σας άρεσε! Σας
άρεσε! Σας βλέπω! Γελάτε, αδέλφια! (γέλια) Και εγώ, τι της λέω τότε; Για σκεφτείτε
λιγάκι! Πού να πάει ο νους σας! (γέλια) Ακούστε!:
(με προσποιητά γλυκιά φωνή) «Ε! Μια που το έβαλες τώρα, καλή μου, άσ’ το! Μη
πάει και ο κόπος σου χαμένος!» (γέλια) Ωραίο; Σας άρεσε; (γέλια) Γελάτε, ε; Ουυυυ!
Τέτοια είχαμε πολλά με τη γριά! Πού να σας τα λέω! Βιβλίο θα μπορούσα να ‘χω
γράψει! (γέλια)
(αλλαγή ύφους. Λυπημένα) Θυμάμαι, τη πρώτη φορά που της ζήτησα να χωρίσουμε,
μου είπε απορημένη: «Μα, γελάμε τόσο πολύ μαζί. Πού θα βρεις άλλη να γελάς
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τόσο;» (μικρή παύση. Βαθύς αναστεναγμός) Γλυκιά μου αγάπη … Για πάντα χαμένη
… (μικρή παύση)
»Α! Πώς τη λένε; Ναι! Ξέχασα να σας το πω! Σίσι! Σίσι τη λένε! Μη με ρωτάτε από
πού βγαίνει, δεν ξέρω να σας πω, γλυκά μου. (μικρή παύση) Η Σίσι, που λέτε, ήταν
όλο γλύκες και χάδια μαζί μου, όταν το ήθελε! (με καμαρωτό ύφος) Νέος, ωραίος,
σεξουαλικός … Τι μου έλειπε; Για τη Σίσι, και πολύς της έπεφτα! Όχι, εντάξει. Κι
αυτή … Δεν μπορώ να πω … Στα νιάτα της, κουκλάρα! Αλλά εγώ τη χάρηκα
μεσόκοπη ούσα! (σταματά απότομα. Έτσι όπως στέκεται όρθιος μπροστά στο κοινό, με
τα λουστρίνια παπούτσια του, κοιτάζει λίγο κάτω από το σεντόνι στην ηβική χώρα) Να
πάρει! Τώρα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ρε Σίσι;{!} (φωνάζοντας δυνατά)
Γαμώτο, καημέ μου! … Ααα … Ααα… Ααα… Ααα… Αααχχχχχχ! (δυνατό βογκητό.
Ηρεμεί. Βαθιές ανάσες. Κοιτάζει πάλι κάτω από το σεντόνι. Πονηρό χαμόγελο) Καλό
ήταν! Καλό ήταν, αδέλφια μου! (μικρή παύση. Ξεκαρδίζεται στα γέλια) Μανούλα
πρώτης η Σίσι στο κρεβάτι! Έχω να το λέω!
(ακούγεται μουσική και φωνές θαμώνων από μπαρ) … Στα μπαρ που την πήγαινα,
μερικές φορές νομίζανε ότι ήταν η μητέρα μου. «Και τη μαμάκα του κουβαλάει ο
μορφονιός», άκουσα να λένε. (ξεκαρδίζεται στα γέλια) Εκεί να δεις, γέλιο! (σταματάει
να γελάει. Σοβαρό ύφος) Εκείνη στεναχωριόταν. Δεν μου μιλούσε μετά. Πονούσε …
Ένιωθα τον πόνο της … Δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι’ αυτό … (Γέρνει το κεφάλι
και σκεπάζει το πρόσωπό του με τα χέρια του. Φωνάζει δυνατά) Στο διάολο όλα! Τι να
‘κανα, ρε Σίσι! (κλαίει) Πέσ’ μου! Τι να ‘κανα, γαμώτο μου! (σκουπίζει, με τα χέρια,
τα μάτια του. Συνέρχεται πάλι)
»Δεν είχα μία στη τσέπη μου, όταν τα φτιάξαμε. Μόνο όνειρα … Όνειρα πολλά. Αν
βλέπατε το σπίτι μου, σωστή τρώγλη! Όρθιος δεν χωρούσα να περάσω από την
πόρτα. Πέρασα, όμως, στη καρδιά της … Δεν το περίμενα ότι θα συνέβαινε ποτέ
αυτό. (ακούγεται θόρυβος από ποτήρια που πέφτουν στο πάτωμα και σπάνε. Φωνές και
καβγάδες από θαμώνες του μπαρ)
»Καβγαδίζαμε πολύ. Εκείνη ισχυριζόταν ότι κοιτούσα πιτσιρίκες και σκόπιμα την
πήγαινα στα μπαρ για να κάνω καμάκι στις μικρές. Τι να της έλεγα; Είχε κάθε λόγο
να υποψιάζεται. Κοιτούσα μικρές. Και, πολλές φορές, έκανα και καμάκι μπροστά της.
Ήθελα να της σπάσω τα νεύρα και τα μούτρα μαζί. Να την εκδικηθώ. (μικρή παύση.
Κοιτάει ολόγυρα το κοινό) Γιατί τρομάξατε, αδέλφια μου; Ναι! Καλά ακούσατε! Να
την εκδικηθώ!
(σκύβει το κεφάλι) Με πίεζε να κάνουμε πράγματα που δεν ήθελα ... Καταλαβαίνετε
… Αισθανόμουν γελοίος … Έλεγε ότι ο χρόνος τελειώνει για κείνη και έπρεπε να
προλάβει. Για μένα, όμως, ο χρόνος δεν τελείωνε, σχεδόν άρχιζε … Ήθελα να ζήσω,
ενώ εκείνη αδιαφορούσε πλέον για το καθετί. Όλα ήταν δοκιμασμένα, κι εγώ, απλώς,
μια ξεχωριστή εμπειρία που την έβγαζε από το αδιέξοδο της ζωής της. Δεν το άντεχα
αυτό. Με έπνιγε. Όμως … Σε κάθε πνιγμό υπάρχει, πάντα, μια μικρή στιγμή ηδονής.
Όταν κοντεύεις να σβήσεις … Όταν δεν ελέγχεις, πια, τις αισθήσεις σου … (τινάζει
απότομα το κεφάλι του προς τα πίσω. Δυνατό βογκητό) Αααχχ! Σβήνω, αγάπη μου! …
(βαθιές ανάσες. Ηρεμεί. Σηκώνει λίγο το σεντόνι και κοιτάζει την ηβική χώρα)
Τραγικό!
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»Μια μέρα, μού πέταξε ένα βάζο. Με βρήκε στο φρύδι. Γύρισα με τρία ράμματα στο
σπίτι μας. Στο σπίτι της, δηλαδή. Εκεί έμενα τον περισσότερο καιρό. Όταν με είδε,
έπεσε στην αγκαλιά μου και έκλαιγε με λυγμούς: «Σ’ αγαπώ … Μη μ’ αφήσεις … »
(κοιτάζοντας με απλανές, δακρυσμένο βλέμμα το κοινό) Δεν θα σ’ αφήσω ποτέ, αγάπη
μου … Δεν θα σ’ αφήσω ποτέ …
(ακούγεται κόρνα αυτοκινήτου και μια γυναικεία νεανική φωνή): Άντε! Πού είσαι; Σε
περιμένω! Έλα! (ο νεαρός άντρας αμφιταλαντεύεται για λίγα λεπτά, έπειτα φωνάζει:)
Έρχομαι! Έρχομαι!
(μελαγχολικά) Και, όμως, την άφησα τη Σίσι … Και πήγα … (ακούγεται η ίδια
νεανική γυναικεία φωνή να τον καλεί …) Στη φωνή που με καλούσε …
(σκοτάδι)
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3η Πράξη
(Ακούγεται ήχος από τρυπάνι, λες και γίνονται εργασίες έξω στο δρόμο. Ο νεαρός
άντρας ξυπνάει και σηκώνεται από το κρεβάτι. Τυλιγμένος μόνο με τα σεντόνια, φοράει
τα λουστρίνια παπούτσια του. Ο ήχος σταματά απότομα)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: Πού είχαμε μείνει, φίλοι μου; (μικρή παύση) Α! Νόμιζα ότι σας
το είχα πει, αλλά, μάλλον, μου διέφυγε. Δεν πειράζει! Λοιπόν, ακούστε: Κάναμε
ανακαίνιση στο σπίτι μας. Στο σπίτι της Σίσις, δηλαδή. Τα ήθελε όλα στη τρίχα, η
ρουφιάνα! Δάπεδα, ταβάνια, κορνίζες, περβάζια, κουφώματα … Τι να σας λέω! «Ο
πρίγκιπάς μου θέλω να ζει σε παλατάκι», μου έλεγε. (Αναστενάζει) Πρίγκιπας, δίχως
βασίλειο … (μικρή παύση) Δεν βαριέστε! (μικρή παύση) Περνάει γρήγορα ο καιρός,
αδέλφια μου. Ό,τι φτιάχνεται, πολύ γρήγορα ξεφτιάχνεται. Ακόμη και τα παλάτια
σωριάζονται μια μέρα. Και τι μένει; Ο χρόνος, φυσικά! Μονάχα ο χρόνος … (αρχίζει
να ακούγεται πάλι ο ίδιος εκνευριστικός και μονότονος ήχος από τρυπάνι)
»Μονότονος ο χρόνος, ε; Τι λέτε και εσείς, τρυγονάκια μου; (κοιτάζει διερευνητικά το
κοινό) Εσάς σας κούρασε ο χρόνος, γλυκά μου; (πλησιάζει το κοινό και γέρνει προς τα
εμπρός το σώμα του) Για να σας δω … Για να δω τα ματάκια σας, τα όμορφα …
Αααα … Μμμμ … Ναι … Μάλιστα … Πολύ ωραία … Ναι! Ναι! Σας κούρασε! Σας
κούρασε, ο γαμημένος ο χρόνος και εσάς, απ’ ό,τι βλέπω! Μαύρους κύκλους και
σακούλες έχουν τα ματάκια σας! (ναζιάρικα) Πιτσουνάκια μου, πιτσουνάκια μου,
κουρασμένα! … (ξεκαρδίζεται στα γέλια)
»(σοβαρεύει) Όλους τους κουράζει, μια μέρα, ο χρόνος, φίλοι μου. Όλους! Όσες
κρέμες και να βάλεις … Κι αυτοί που θα σας πούνε το αντίθετο, μη τους πιστέψετε.
Ψέματα λένε και σας κοροϊδεύουνε, τ’ αρχίδια! (με προσποιητά γλυκιά φωνή) ΄΄Καλέ
πόσο νέος έμεινε! Καλέ τι γοητευτική που είναι, παρά τα εξήντα της χρόνια!΄΄ …
Παπαριές! Μέρα και νύχτα με τις κρέμες! Πασαλείβουν το πράμα τους με τα χέρια
τους, πασαλείβουν και τις σκατόφατσές τους μαζί! (φωνάζει δυνατά, κάνοντας τα
χέρια του χωνί) Εεεεεεε! Ξυπνήστε!!!!!! Τη ψυχή σας με τι θα τη πασαλείψετε,
σαρδανάπαλοι του κερατά; Mου λέτε;{!} Αν σας έχει μείνει, βέβαια, ψυχή! …
(γέρνει το κεφάλι και κοιτάζει τα λουστρίνια παπούτσια του. Χαμογελάει φιλάρεσκα. Τα
δείχνει στο κοινό, κουνώντας τα πόδια του. Γλυκαίνει τη φωνή του) Πέρσι τα αγόρασα.
Δεν είναι πολύ ωραία, γλυκά μου; Γαμάτα, ε; (ξεκαρδίζεται στα γέλια) Έχω ρίξει
γκόμενες και γκομενάκια μ’ αυτά! Ουυυυυ!!! … (μικρή παύση. Σοβαρεύει) Αλλά, ας
επανέλθουμε στο προκείμενο! Εμένα, που λέτε, με είχε κουράσει αφάνταστα ο
χρόνος. Δεν σας το κρύβω, αδελφάκια μου. Πλήξη … Μονοτονία … (ακούγεται ήχος
από κομπρεσέρ, αυτή τη φορά) Σπασικλο-κατάσταση, δηλαδή! …
(χτυπάει δυνατά τα πόδια του στη σκηνή. Απευθύνεται σε κάποιο αόρατο πρόσωπο,
λογομαχώντας) Άντε! Σκάσε! Στο διάολο να πας! Μ’ έπρηξες! Να φύγω; Να φύγω
θες, κυρά μου; Το βραδάκι, όμως, σαν θα ‘ρθεί … Άλλα θα μου ζητάς τότε! Μόνο το
πήδημα σ’ ενδιαφέρει, σκρόφα!
»Η Σίσι μ’ έδιωχνε από το σπίτι, και εγώ ξαναγυρνούσα … Τι να ‘κανα, άλλωστε; Το
σπίτι μου το ξενοίκιασα. Για την ακρίβεια, με πέταξαν έξω κλοτσηδόν. Χρωστούσα,
- 325
11 -

Ο ΕΡΩΜΕΝΟΣ

βλέπετε, ενοίκια δύο ετών. Τι να ‘καναν κι οι άνθρωποι! (αναπολώντας) Η Σίσι μού
έχτιζε παλάτια … Ο άνεμος, όμως … (μικρή παύση) Ο άνεμος; Τι εννοώ, όταν λέω ο
άνεμος; (αναστενάζει βαθιά) Αχ, αδελφάκια μου! … Ο άνεμος είναι η ζωή … Φτερό
στον άνεμο όλοι μας! Φτερό στον άνεμο! (μικρή παύση)
»Που λέτε … Η αγκαλιά της μου είχε γίνει, πλέον, σωστό μαρτύριο … Παλιά ξινά
σταφύλια που μυρίζουν σαπίλα … Πώς να σας το πω, βρε αδελφάκια μου, για να το
καταλάβετε; Ολίγον εραστές, ολίγον παντρεμένοι! Ολίγον μοχθηροί, ολίγον
μονιασμένοι! Ολίγον … (ξεκαρδίζεται στα γέλια) Σεξ; ... (αλλαγή ύφους-σοβαρεύει)
Είχα ξενερώσει απίστευτα. Δεν σας το κρύβω. Μου ζητούσε … Κι εγώ της
αρνιόμουν. Μ’ έβριζε … Με χτυπούσε … Μου πετούσε αντικείμενα … Μια μέρα,
δεν άντεξα. Της έριξα μια μπουνιά. Μαύρισε όλο το μάτι της. Της έβαζα πάγο μετά,
για μία εβδομάδα, για να ξεπρηστεί.
»Εκείνη, κάπου-κάπου, έγερνε στην αγκαλιά μου και μ’ έσφιγγε επάνω της. «Ακόμη
και έτσι, σε λατρεύω» μου έλεγε. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Ένα
βράδυ, εν μέσω δακρύων, αναφιλητών και πάγου για το μάτι της, την πήρα ύστερα
από ένα μήνα περίπου. Τι να πρώτο θυμηθώ από εκείνη τη βραδιά, φίλοι μου! Κάποια
στιγμή έχασα τις αισθήσεις μου – θα σας πω και γι’ αυτό – μη βιάζεστε! Όλα στην
ώρα τους, αδελφάκια!
(βγάζει τα λουστρίνια παπούτσια του και τα κρατάει στο χέρι) Μου ευχήθηκε καλή
τύχη, μετά από εκείνο το βράδυ … Με τα παπούτσια στο χέρι και την καρδιά
κομμάτια, τι τύχη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος; … (στυλώνει τα μάτια του στο κοινό.
Συγκινημένος) Σίσι … Αγάπη μου … Μ’ ακούς; … Όπου κι αν είσαι … Εκεί που
είσαι … Θα έρθω να σε βρω …
(σκοτάδι)
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4η Πράξη
(Σκοτάδι στη σκηνή.
Ακούγονται ανάσες και βογκητά από ερωτική συνεύρεση.
Η σκηνή φωτίζεται.
Βλέπουμε τον νεαρό άντρα, πεσμένο στο πάτωμα, να κοιμάται, σκεπασμένος με
σεντόνια.
Αγκαλιάζει το μαξιλάρι πάνω στο στήθος του.
Ξυπνάει σιγά-σιγά)
-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Το να χάνεις τις αισθήσεις σου πάνω στην ερωτική
πράξη δεν είναι και ό,τι το καλύτερο, μου είπε ο ψυχαναλυτής. (χασμουριέται
και φιλάει το μαξιλάρι του) Καλημέρα, αγάπη μου … (σηκώνεται από το
πάτωμα. Ψάχνει για τα λουστρίνια παπούτσια του. Δεν τα βρίσκει) Μα, πού
είναι τα παπούτσια μου; Αυτή η Σίσι, βρε αδελφάκια μου, πάνω στη πρεμούρα
της, κάθε φορά … (ξεκαρδίζεται στα γέλια) Τέλος πάντων. Δεν πειράζει.
(τυλίγει το σεντόνι, σαν μανδύα, γύρω από το σώμα του)

»Αααχ! Έτσι που λέτε! Ο ψυχαναλυτής μου μπήκε σε υποψίες. «Και γιατί να χάνεις
τις αισθήσεις σου;» με ρωτούσε και με ξαναρωτούσε. Τι να του έλεγα; Ότι η Σίσι μού
έκλεινε το στόμα και, μερικές φορές έφραζε και τη μύτη μου, κατά λάθος, για να μην
ακούει αυτά που της έλεγα; (ξεκαρδίζεται στα γέλια) Όχι, όχι, αδελφάκια μου, δεν της
έλεγα βρομόλογα! Άλλα πράγματα … Τη πρώτη φορά, έβαλα και τα κλάματα μαζί.
Στην αρχή το δέχτηκε. Με πήρε στην αγκαλιά της και με χάιδευε. Μετά, όμως, δεν
άντεχε. Έφραζε το στόμα μου, πριν καν προλάβουν να βγουν οι λέξεις από τα χείλη
μου … Ένιωθα να πνίγομαι …
(ακούγονται ανάσες και, από το βάθος της σκηνής, η φωνή του νεαρού άντρα:
«πνίγομαι, αγάπη μου … »)
»Ναι … Η αλήθεια είναι ότι χανόμουν σ’ έναν λήθαργο, χωρίς επιστροφή … Άλλοτε
μου το συγχωρούσε. Άλλοτε, όχι. «Δεν μπορώ έτσι!» ούρλιαζε. «Με προσβάλλεις!
Δεν το καταλαβαίνεις;{!}» Ήθελε να τελειώνουμε μαζί, αλλά εγώ δεν μπορούσα
πάντα, γιατί λιποθυμούσα κάπου στο ενδιάμεσο. Μετά … Ψαχούλευε κάτω από τα
σεντόνια … Τα δάχτυλά της λικνίζονταν με άνεση … Έβρισκα, ξανά, τον σφυγμό
μου … Η ανάσα μου γινότανε όλο και πιο γρήγορη … (κλείνει τα μάτια, ανασαίνει
γρήγορα. Δυνατό βογκητό. Συνέρχεται)
»Πάει … Τέλειωσε … (μικρή παύση) Έτσι τελειώναμε τις περισσότερες φορές. Λίγο
βάρβαρος τρόπος, δεν βρίσκετε; Δεν γινότανε, όμως, αλλιώς … «Πέσ’ μου τι
μεσολαβεί, πριν λιποθυμήσεις» με ρωτούσε επίμονα ο ψυχαναλυτής, τον οποίο, φίλοι
μου, είχα αρχίσει να επισκέπτομαι τακτικότατα. Μια μέρα, ύστερα από πολλές
πιέσεις, με ανάγκασε να του πω ότι η σύντροφός μου είναι είκοσι πέντε χρόνια
μεγαλύτερή μου και αυτό μου προκαλεί άγχος όταν την πηδ … «Μήπως τη βλέπεις
σαν μαμά;» με ειρωνεύτηκε. Το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι μου. Κάτω από τα
μουστάκια του γελούσε, ο μπάσταρδος! Το έβλεπα στα μάτια του! Με κορόιδευε!
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Σηκώθηκα από το ντιβάνι που με είχε στημένο επί μία ώρα, του πέταξα στα μούτρα
τα χρήματα και ένα ΄΄άντε, ρε, μαλάκα!΄΄ και δεν ξαναπάτησα το πόδι μου.
»Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν μπόρεσα να το κρύψω από τη Σίσι. Της τα
διηγήθηκα όλα χαρτί και καλαμάρι. Εκείνη, τότε, μου είπε σοβαρά: «Έπρεπε να πάμε
μαζί. Θα ένιωθες πιο άνετα, αν μας έβλεπε και τους δύο». Την άρπαξα από τα
μαλλιά, αδελφάκια μου, και της έριξα δυο σκαμπίλια, που της ήρθε ο ουρανός
σφοντύλι! Της είπα: «Θα ένιωθα πιο άνετα, παλιοσκρόφα, αν δεν με τυραννούσες
κάθε φορά που μου ζητάς να σε πάρω από πίσω!».
(πιάνει το κεφάλι του απελπισμένος) Δεν άντεχα αυτά που μου ζητούσε … Ήθελα να
είμαι γλυκός μαζί της … Την παρακαλούσα … Εκείνη ήθελε να είμαι βάρβαρος …
Πρόστυχος … Φτηνός … (μικρή παύση)
»Τι λέγαμε; … Οι λιποθυμίες, που λέτε, φίλοι μου, είχαν μπει, πια, στην ημερησία
διάταξη των ερωτικών μας περιπτύξεων με τη Σίσι (ξεκαρδίζεται στα γέλια) Έχει,
όμως, και την πλάκα του, δεν βρίσκετε; Εκεί που … (γέλια) Έπεφτα σέκος! Θα έλεγε
κανείς ότι η γριά μού είχε κάνει μάγια! (γέλια)
»Δεν μπορώ να πω! Στα προκαταρκτικά ήμουν καλός! Στην κυρίως πράξη, όμως …
(γέλια) Πάπαλα, φίλοι μου! Κώλωνα κανονικότατα! Εκείνη, τότε, επιστράτευε το
παιχνιδάκι με τα δάχτυλα και τη συνέχεια … Τη γνωρίζετε …
»Μια νύχτα, πάνω σε έναν από τους συνηθισμένους καβγάδες μας, μου το πέταξε, η
σκρόφα: «Εσύ δεν θέλεις ερωμένη, αγόρι μου. Θέλεις μια μαμά, που δεν είχες ποτέ,
να σε θηλάσει! Πάρ’ την! Είναι όλη δική σου!» Περίμενε να δει τις αντιδράσεις μου,
ξέστηθη. Αισθανόμουν στο πρόστυχο χαμόγελό της, τα δόντια της να ξεσκίζουν τη
σάρκα μου …
(σκύβει και παίρνει από το πάτωμα το μαξιλάρι. Το κρατάει σε μικρή απόσταση από το
πρόσωπό του. Του μιλάει) … Έχεις δίκιο, Σίσι … Είμαι μπάσταρδο … Δεν γνώρισα
μητέρα … Και ο γαμημένος, ο ψυχαναλυτής, αυτό είπε … Ότι σε βλέπω σαν μαμά …
Γι’ αυτό και … (κλαίει) Είμαι άρρωστος, Σίσι … Δεν μπορείς να συγχωρέσεις έναν
άρρωστο; … Στα χέρια σου είμαι μια εικόνα που σπάει σε χίλια κομμάτια … Λιώνω
σαν το κερί ...
(ξεκαρδίζεται στα γέλια) Ο πρίγκιπάς σου είναι ανάπηρος, Σίσι! … (με παραφορά)
Πηγαίνει με ένα κάρο πιτσιρίκες! Πηδάει τη μία μετά την άλλη και, μετά, γυρνάει,
πάντα, σε σένα! Για να πηδήξει και σένα, αλλά δεν μπορεί! Και ενώ δεν μπορεί να σε
πηδήξει, το θέλει! Και ενώ το θέλει, δεν μπορεί! (χαστουκίζει με μανία το μαξιλάρι)
Τα ήξερες όλα, παλιοσκρόφα! Γι’ αυτό μου έκλεινες το στόμα, όταν το κάναμε! Τα
ήξερες όλα, αλλά το γούσταρες! Γιατί είσαι μια διεστραμμένη, παλιόγρια! Που το
μόνο που ήθελες από μένα, ήταν να πιεις, σαν βαμπίρ, το αίμα μου και τα νιάτα μου
μαζί!
»Γιατί είμαι αθώος! Ενώ εσύ είσαι ένοχη! (πετάει το μαξιλάρι κάτω και το πατάει, με
μανία, με το πόδι του) Είσαι ένοχη! … Ένοχη! …
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(γονατίζει δίπλα στο μαξιλάρι.
Κρύβει το πρόσωπό του μέσα στα χέρια του και κλαίει με λυγμούς)
Σ’ αγαπώ, Σίσι … Σ’ αγαπώ …
Γιατί το έκανες αυτό, αγάπη μου; … Γιατί; …

(σκοτάδι)
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5η Πράξη
(Σκοτάδι στη σκηνή. Ακούγεται ένα στρατιωτικό εμβατήριο. Ο νεαρός άντρας βγάζει
από πάνω του το σεντόνι. Φοράει το λευκό πουκάμισο, αφήνοντάς το ανοιχτό, και το
μαύρο παντελόνι, που ήταν ριγμένα στο πάτωμα. Η σκηνή φωτίζεται)
-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: « Νομίζω ότι πρέπει να σας πω τι έγινε εκείνο το βράδυ
με τη Σίσι … Το τελευταίο βράδυ … (κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, με τα
χέρια σταυρωμένα πάνω στα γόνατα) Όσο εκείνη μου έδειχνε χυδαία το
στήθος της, εγώ ούρλιαζα σαν τρελός: «Δεν θέλω μια μαμά! Θέλω αγάπη!
Αυτό που δεν μου έδωσες εσύ ποτέ!»

«Ένα μπάσταρδο, όση αγάπη και αν του δώσεις, είναι ανίκανο να την αισθανθεί!»
μου είπε, τότε, εκείνη. Την πλάκωσα στα χαστούκια, αδέλφια μου … Προσπαθούσε
να αμυνθεί και εγώ τη χτυπούσα αλύπητα, στο πρόσωπο, τα χέρια …. Έπειτα, την
πέταξα πάνω στο κρεβάτι και της είπα: «Σήμερα, δεν θα λιποθυμήσω! Στο
υπόσχομαι!»
(ακούγονται αλλόκοτοι δυνατοί ήχοι από πνευστά μπάντας να παίζουν παράφωνα) …
Στην αρχή, εκείνη με χτυπούσε με τα χέρια της … Με κλωτσούσε με τα πόδια της …
Μετά, αφέθηκε … (μικρή παύση) Δεν λιποθύμησα …
»Μου ζήτησε, με κλάματα, να τη συγχωρέσω … Φώναζε ότι ένας χωρισμός θα τη
σκότωνε … Δεν θα το άντεχε να ζει μακριά μου … Είχα πάρει την απόφασή μου …
Δεν πήγαινε άλλο …
»Έμεινε για λίγα λεπτά μετέωρη να κοιτάει μια εμένα και μια στο κενό … Μετά …
Με φίλησε στο μάγουλο και μου είπε: «Καλή τύχη να έχεις» …
»Δεν την ξαναείδα … Τη στιγμή που έβγαινα από την πόρτα του σπιτιού της, άρπαξε
μια ντουζίνα από τα εσώρουχά της και μου τα πέταξε … (σηκώνεται όρθιος μπροστά
στη σκηνή. Βγάζει από την τσέπη του ένα μαύρο εσώρουχο) Κράτησα ένα για να τη
θυμάμαι …
»Αυτή ήταν η Σίσι, φίλοι μου … Τώρα ξέρετε … Δεν σας έκρυψα τίποτα … Θα
φτάσουμε μαζί μέχρι το τέλος … Θα δείτε … Αγαπιόμαστε εμείς …
(σκοτάδι)
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6η Πράξη
(Ο νεαρός άντρας κλείνει ένα-ένα τα κουμπιά του πουκαμίσου του. Βάζει επιμελώς το
πουκάμισο μέσα στο παντελόνι και φοράει έπειτα τα λουστρίνια παπούτσια του.
Φτιάχνει τα μαλλιά του)
-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Βγήκα από πολλές ξένες αυλές στη ζωή και μόνο μία
θα θυμάμαι πάντοτε. Καλή της ώρα, όπου κι αν βρίσκεται. Μου έλεγε: «Όλα
στη ζωή είναι στρωμένα, αγόρι μου, όταν εμείς είμαστε καλοσυγυρισμένοι
επάνω μας». Ήταν σπουδαία γυναίκα. Ήταν μητέρα … (κάθεται κάτω στο
πάτωμα, στα πόδια του κρεβατιού, με λυγισμένα τα γόνατα)

»Σήμερα … Έχω μια νοσταλγική διάθεση, αδέλφια μου … Δεν είναι παράξενο;
Μικρός ξεχνιόμουν με το παιχνίδι. Μου άρεσε να είμαι ριψοκίνδυνος. Αυτά που δεν
έκαναν οι άλλοι, ήθελα να τα κάνω εγώ. (χαμογελάει) Έγραφα και στιχάκια στα
κορίτσια. Δεν είχα, βλέπετε, αδέλφια, και τα κορίτσια ήταν κάτι ιερό. Θυμάμαι το
πρώτο φιλί … Το πρώτο χάδι … Τη πρώτη φορά … (χαμογελάει) Ω! Δεν
λιποθύμησα! Δεν λιποθύμησα, αδέλφια μου. Δεν πρόλαβα, δηλαδή. Ήταν πολύ γλυκό
και ευγενικό κορίτσι … Μπορεί να θυμηθώ και το όνομά του. Είπαμε … Σήμερα, έχω
μια νοσταλγική διάθεση …
»Όταν μπήκα στην εφηβεία, έβλεπα τους μπαμπάδες με τα μικρά τους και
φανταζόμουν τον εαυτό μου κάπως έτσι. Να κρατάω και εγώ από το χέρι ένα μικρό
αγόρι … Ωραία εικόνα. Ίσως και να ισοδυναμεί με χίλιες. Μικρός το δέμας, μεγάλα
όνειρα! Δεν βρίσκετε;
»Ο γάμος; Δεν μ’ ενδιέφερε ποτέ ο γάμος, αδέλφια μου. Ποιος γάμος μπορεί να σου
εξασφαλίσει την ευτυχία; Βλέπετε γύρω σας ευτυχισμένους παντρεμένους; (δείχνει με
το δάχτυλό του το κοινό) Εσείς! Εσείς, φίλοι μου, που είστε παντρεμένοι! Βρήκατε
την ευτυχία; (χαμογελάει) Δεν σας μαλώνω, αδέλφια μου. Μην τρομάζετε. Σας
αγαπάω. Ποτέ δεν θα μπορούσα να σας μαλώσω …
»Έφτασα μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας με μια κοπέλα της ηλικίας μου και έκοψα
λάσπη, λουσμένος από πάνω μέχρι κάτω στον ιδρώτα. Τα πόδια μου κολυμπούσαν
στα παπούτσια. Κανείς δεν έδωσε ποτέ σε μένα όρκο ζωής. Ούτε καν εκείνη που με
‘φερε στη ζωή … Πώς θα μπορούσα, λοιπόν, εγώ να δώσω σε κάποιον έναν τέτοιο
όρκο, φίλοι μου; … Οι αγκαλιές είναι αγκαλιές … Οι νύχτες είναι νύχτες … Οι
ανάσες ακολουθούν η μία την άλλη, πριν σβήσουν στο σκοτάδι … Υπάρχει ένας
χρόνος … Ήθελα, πάντοτε, ο χρόνος να μην σκαλώσει πουθενά …
»Ο χρόνος σκάλωσε περήφανα επάνω της μια φθινοπωρινή ημέρα … Μου φάνηκε
απίστευτα γοητευτική απ’ τη πρώτη ματιά. Μεγάλη η απόσταση! (γελάει) Είχε ήδη
έναν αποτυχημένο γάμο. Κι εγώ ένας αμνός, ανυποψίαστος, προς τη σφαγή!
»Γνωριστήκαμε σ’ ένα καφέ. Έμπαινα με φόρα κι εκείνη έβγαινε. Την έσπρωξα κατά
λάθος και έπεσε η τσάντα της. Έσκυψα να τη σηκώσω και άθελά μου το μάτι μου
διαπέρασε τη σχισμή του πουκαμίσου της. Ένιωσα τη ζεστασιά του κορμιού της να
με τυλίγει, να με αιχμαλωτίζει από χίλιες μεριές … Εκείνη το διαισθάνθηκε και μου
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χαμογέλασε. Δεν ήταν ένα χαμόγελο σαν αυτά που είχα γνωρίσει μέχρι εκείνη τη
στιγμή. Ήταν ένα τόσο διαφορετικό χαμόγελο, με διαφορετικές αποχρώσεις και
μυρωδιές …
«Είμαι πολύ μεγαλύτερή σου» μου είχε πει και εγώ επέμενα ότι η ηλικία δεν είναι
πρόβλημα. Προσπαθούσε με χιούμορ να με κάνει να αισθανθώ άνετα. Είχα, πάντοτε,
τρακ όταν βρισκόμασταν μαζί. «Σε αγχώνει η ηλικία μου» χαμογελούσε, τον πρώτο
καιρό, όταν ακόμη όλα ήταν μέλι γάλα μεταξύ μας. Μου χάιδευε τα μαλλιά. Ήταν
πολύ γλυκιά μαζί μου …
»Περνούσαμε ώρες, ξαπλωμένοι στον καναπέ, χωρίς να μιλάμε. Εγώ στην αγκαλιά
της, σαν μικρό παιδί. Όλα άλλαξαν, όταν της ζήτησα, ένα δειλινό, να παντρευτούμε.
«Αν ήθελα ένα δεύτερο γάμο, δεν θα επέλεγα εσένα» μου πέταξε, με θυμό,
κατάμουτρα. Το ίδιο βράδυ, σαν μαινάδα, ζητούσε να κάνω πράξη τις πιο χυδαίες
φαντασιώσεις της. Τα ‘χασα. Ξέχασα ποιος είμαι. Ποια ήταν εκείνη. Υπέφερα από τις
αφόρητες πιέσεις της. Απ’ τις κρίσεις υστερίας που την έπιαναν όλο και πιο συχνά. Οι
καβγάδες είχαν μπει για καλά στη ζωή μας …
»Πηγαίναμε στα μπαρ και όταν επιστρέφαμε στο σπίτι της, κλεινόταν στο δωμάτιο
και κάπνιζε με τις ώρες. Την παρακαλούσα να πλαγιάσουμε μαζί. «Η αγάπη όλα τα
θεραπεύει» έτσι της έλεγα. Απ’ το στόμα της έβγαιναν, πια, μόνο βρισιές και κακίες:
«Να πλαγιάσουμε; Μήπως είσαι και ικανός να με γαμήσεις; Όλο ξερός πέφτεις!»
»Ήξερε ότι ήμουν … Έκθετο … Το είχε καταλάβει απ’ τις πρώτες μας επαφές. Απ’
τις πρώτες μου λιποθυμίες. Με είχε τυλίξει με στοργή. Τώρα, έμπηγε τα νύχια της,
τόσο βαθιά μέσα μου, σαν να ήθελε να μείνουν ανεξίτηλα τα σημάδια της πάνω στο
δέρμα μου.
(ανάβει τσιγάρο. Το καπνίζει) Ένα βράδυ, έσβησα τη καύτρα του τσιγάρου μου πάνω
στη κοιλιά της. Εκείνη, από τον πόνο, όρμησε επάνω μου και, μέσα στα αναφιλητά
της, με χτύπαγε. «Όπως εσύ, έτσι και εγώ!» ούρλιαζα. Ύστερα, έγερνα στον ώμο της
για ώρα … «Σε θέλω κοντά μου» μου ψιθύριζε στ’ αυτί, και αυτό μ’ έκανε να κλαίω
με λυγμούς …
»Η εικόνα, με το μικρό χαμογελαστό αγόρι να το κρατάω από το χεράκι, ξεθώριασε
… Έγινε φτηνή λεζάντα σε διαφημιστικό σποτ. Ήξερα ότι δεν θα αποκτούσαμε ποτέ
παιδί, λόγω της ηλικίας της, αλλά δεν με ενοχλούσε. Το είχα αποδεχτεί. Θα παρέμενα
εγώ ένα μικρό αγόρι κοντά της … Αυτό που δεν ήμουνα ποτέ … Δεν το θέλησε. Με
απομάκρυνε. Μέρα με τη μέρα, γινόμασταν όλο και πιο απόμακροι ο ένας για τον
άλλο. Πιο κακεντρεχείς. Πιο ξένοι. Υπάρχει, άραγε, οικειότητα στη ζωή, αδέλφια
μου; …
(σβήνει το τσιγάρο του στο πάτωμα)
»Μια αίσθηση που δεν χάνεται ποτέ. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, την κουβαλάς
επάνω σου, σαν καταδίκη … Σαν κατάρα …
(σηκώνεται όρθιος.
Στέκεται στο κέντρο της σκηνής)
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»Είναι ώρα να σταθούμε όρθιοι, φίλοι μου. Δεν μπορούμε ν’ αποφύγουμε το μοιραίο.
Τη βρήκαν, ένα απόγευμα, γυμνή μέσα στη μπανιέρα του σπιτιού της από υπερβολική
δόση βαρβιτουρικών. Τα μάτια της μπλαβά και τρομαγμένα … Ακόμη και έτσι, με
κοίταζαν ηδονικά, όπως την κρατούσα στην αγκαλιά μου, με το κεφάλι της να γέρνει
προς τα πίσω …
»Η τραγωδία είναι μέσα μας … Ανασύρεται από τον πυθμένα, όπως ένας πανάρχαιος
μύθος … Και οι καταραμένοι αυτής της γης (βγάζει ένα μικρό εγχειρίδιο από τη τσέπη
του) είναι οι απανταχού σύμμαχοί μας … Αδέλφια μας … Φίλοι μας … Όπως εσείς
… (μπήγει το μαχαίρι στην κοιλιά του. Αναστενάζει βαριά) Για μένα …
(πέφτει στα γόνατά του. Φωνάζει δυνατά)
»Σίσι! … Αυτή για σένα, αγάπη μου! …
(μπήγει για δεύτερη φορά το μαχαίρι στη κοιλιά του. Ψυχορραγεί)
Στρέφει το βλέμμα του προς τον Εσταυρωμένο.
Φωνάζει δυνατά, μέσα από λυγμούς και ρόγχους)
»Πεθαίνω, Θεέ μου! …
(στο πάτωμα πεσμένος) Όχι …. Όχι, αγάπη μου …. Δεν πεθαίνω …
Είμαι ακόμη ζωντανός!… »
(ξεψυχάει)

(ΤΕΛΟΣ)

- 333
19 -

Στο στόχαστρο
Θεατρικό έργο

ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΡΓΟΥ (17)
Σκηνή 1:
(Ζευγάρι)
-

Άντρας
Γυναίκα

Σκηνή 2:
(Καλλιτεχνικό ζευγάρι)
-

Νεαρή γυναίκα
Ώριµη κυρία

Σκηνή 3:
(«Απόµαχος» συγγραφέας)
-

Ηλικιωµένος κύριος

Σκηνή 4:
(Εραστές)
-

Νεαρός άντρας
Νεαρή γυναίκα

Σκηνή 5:
(Πενηντάρηδες φίλοι)
-

Πρώτος άντρας
Δεύτερος άντρας

Σκηνή 6:
-

Μητέρα
Το κοριτσάκι της
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Σκηνή 7:
-

Νεαρός ιερέας
Κυρία

Σκηνή 8:
(Δύο ηθοποιοί θεάτρου)
-

Ηλικιωµένος κύριος
Νεαρός άντρας

Σκηνή 9:
-

Ηλικιωµένη µητέρα
Γιος
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Εννιά σκηνές αποτελούν εννιά αυτοτελείς ιστορίες, στο ίδιο, πάντα, σκηνικό
να εκτυλίσσονται: Το σκηνικό µιας «φυλακής». Ενός ψυχικού και συναισθηµατικού
εγκλεισµού, που κάνει τα πρόσωπα του έργου να ζουν, να αναπνέουν και να
περιχαρακώνουν τη ζωή τους µέσα στα «κάγκελα» που όρισαν για τον εαυτό τους.
Ένας στενός σκληρός πάγκος και µια βρώµικη λεκάνη τουαλέτας (η µόνη
επίπλωση) επιτρέπει στο σώµα να ξαπλώνει, να κάθεται, να ικανοποιεί τις ζωτικές του
ανάγκες και, την ίδια στιγµή, να αυτοκαταστρέφεται από την έλλειψη «χώρου» και
την τραγική ανηµποριά του να «δραπετεύσει», να ελευθερωθεί.
Η «κάθαρση» θα έρθει µε την τελευταία σκηνή (διάλογος ανάµεσα σε µάνα –
γιο), ενώ το έδαφος, ήδη, προλειαίνουν ένας νεαρός ιερέας και ένας ηλικιωµένος
ηθοποιός θεάτρου.
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Σκηνή 1
(Ένας άντρας, περιστοιχισµένος από τα κάγκελα µιας φυλακής, σηκώνεται από
έναν στενό πάγκο, όπου κοιµόταν)
ΑΝΤΡΑΣ: «Ίσως … Ναι … Μάλλον αποκοιµήθηκα … Με πήρε ο ύπνος, απ’
ό,τι φαίνεται … (κρατιέται από τα κάγκελα, προσπαθώντας να τα σπρώξει για
να ελευθερωθεί)
»Δεν θυµάµαι χειρότερη µέρα από κείνη που είχα κοιµηθεί για ένα ολόκληρο
εικοσιτετράωρο. Βούιζε το κεφάλι µου από ανάκατους ήχους, όταν ξύπνησα. Και
τα πόδια µου … Κι αυτά είχανε µουδιάσει … Σηκώθηκα, µε δυσκολία, από το
κρεβάτι, προσπαθώντας να πάω µέχρι την τουαλέτα … Και κει … Έξω από την
πόρτα … (πλησιάζει τη βρώµικη λεκάνη του κελιού του και κάθεται κάτω στο
πάτωµα)
»Σωριάστηκα … Χτύπησα το κεφάλι µου … Έτρεξαν αίµατα … (γέρνει το κεφάλι
του προς τα πίσω, ακουµπώντας στη λεκάνη)
»Πόσα αίµατα µπορεί να γεµίσει µεµιάς ένα πάτωµα! … Πόσα αίµατα! … Αυτή
ήταν η χειρότερή µου µέρα … Έµεινα εκεί, πεσµένος, όλο το βράδυ. Δεν
µπορούσα να κάνω ούτε δυο βήµατα … Αν έκανα δυο βήµατα! … Αν µπορούσα!
… (σπαραχτικά)
» Είναι τραγικό! Ούρησα επάνω µου εκείνο το βράδυ! (κλαίει)
»Δεν είµαι ανήµπορος! Όχι! (σηκώνεται απότοµα όρθιος) Έχω τα πόδια µου! Έχω
τα χέρια µου! Είµαι δυνατός! Δείτε µε όλοι σας! Είµαι δυνατός! (χοροπηδάει)
»Δυνατός! Δυνατός! Δυνατός! … Είµαι άντρας!
(κλαίγοντας) Είµαι άντρας … Άντρας … (σωριάζεται και πάλι στο πάτωµα)
»Είµαι άντρας …
»Δεν θυµάµαι χειρότερη µέρα από κείνη … Το κεφάλι µου βούιζε … Ήχους …
Ανάκατους ήχους … Και όµως … (Σηκώνεται από το πάτωµα και επιστρέφει,
νωχελικά, στον πάγκο)
»Είµαι άντρας …» (ξαπλώνει και αποκοιµιέται)
-

(Στη φυλακή µπαίνει µια γυναίκα)
ΓΥΝΑΙΚΑ: «Δεν είναι άντρας. Μην τον ακούτε. Αν ήταν άντρας, θα µε
ένοιωθε. Θα µε καταλάβαινε. Ένας άντρας καταλαβαίνει τη γυναίκα του. Και
το αντίθετο, βέβαια. Αλλά, αφού εκείνος … (µικρή σιωπή) Ούτε εγώ τον
κατάλαβα ποτέ. Προσπάθησα. Δεν µ’ άφησε. Ένας άντρας παίρνει στα χέρια
του τη γυναίκα που αγαπάει και την πλάθει! Την πλάθει, µέχρι που να γίνει
αυτή ένα όµορφο γλυπτό! Εκείνος, όµως … Με σκόρπισε! Με ρήµαξε! Δεν
άφησε τίποτα όµορφο µέσα µου! (πλησιάζει τον πάγκο και τον κοιτάει)
»Μην τον ακούτε … Δεν είναι άντρας … Αν ήταν άντρας … Θα µε ένοιωθε …»

-

(Εκείνος ξυπνάει. Την τραβάει κοντά του για να συνευρεθούν ερωτικά πάνω στον
πάγκο)
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Είναι στενά! Δεν µπορώ! Άσε µε!»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Ποτέ δεν είχαµε χώρο, γαµώτο!
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- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Είναι σκληρό το κρεβάτι! Άσε µε, σου λέω! Μου σακατεύει τη
µέση!»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Ας ήταν να ‘χαµε περισσότερο χώρο! Θα µπορούσαµε ν’
αγαπηθούµε! (ουρλιάζοντας) Στο διάολο! Λίγο χώρο! Λίγο χώρο για ν’
αγαπηθούµε!»
- ΓΥΝΑΙΚΑ: (τραβιέται απότοµα από δίπλα του) «Εµείς; … Ν’ αγαπηθούµε; …
Δεν έχουµε χώρο; … (γελώντας υστερικά) Χώρο ν’ αγαπηθούµε! Τ’ ακούτε!
Εµείς! Χώρο! Δεν έχουµε χώρο! Ν’ αγαπηθούµε! Χα! Χα! Χα! Χα! Χα!
…………»
- ΑΝΤΡΑΣ: (ξαπλωµένος στον πάγκο) «Στο διάολο να πας! Είσαι φτηνή! Πάντα
ήσουν φτηνή! Γελοιοποιούσες την κάθε µας στιγµή!»
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Την κάθε µας στιγµή! (γέλια) Γελοιοποιούσα την κάθε µας στιγµή!
(ειρωνικά) Ήταν τόσο ερωτικές, βλέπετε, οι στιγµές µας! Και εγώ; Τις
γελοιοποιούσα! Χα! Χα! Χα! Χα!……»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Είσαι γελοία από µόνη σου!»
- ΓΥΝΑΙΚΑ: (γέλια) «Γελοία; Γελοία; … (παύση γέλιου – αλλαγή ύφους) Όταν,
όµως, µε βίαζες, όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήµουν γελοία τότε!»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Εσύ µε βίαζες, όλα αυτά τα χρόνια! Όχι, εγώ!»
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Σε βίαζα; … (µικρή σιωπή) Ωραία! Πολύ ωραία! Έλα, λοιπόν, να σε
βιάσω µία ακόµη φορά! (ορµάει στον πάγκο και ταλαντεύεται µε µανία πάνω στο
σώµα του. Εκείνος την σπρώχνει µε αποστροφή και την ρίχνει στο πάτωµα.
Κάθεται, ύστερα, κι εκείνος κάτω, δίπλα της)
- ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν έχουµε χώρο … Αν είχαµε … θ’ αγαπιόµασταν … »
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Κάνε µου έρωτα …»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν έχουµε χώρο … »
(Χαµηλώνει ο φωτισµός στη σκηνή.
Ακούγονται οι λυγµοί της γυναίκας)
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Γιατί δεν µ’ αγαπάς; »
- ΑΝΤΡΑΣ: «Γιατί δεν µ’ αγαπάς και συ»
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Από πότε;»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Τι … Από πότε;»
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- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Από πότε δεν µ’ αγαπάς;»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν θυµάµαι πια»
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Θυµήσου»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν θυµάµαι, σου είπα»
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Θυµήσου»
- ΑΝΤΡΑΣ: (Όρθιος, φωνάζοντας δυνατά) «Δεν θυµάµαι, σου είπα! Το µόνο που
θυµάµαι είναι εκείνη την ηµέρα! Είχα κοιµηθεί τόσο πολύ! Το κεφάλι µου! Το κεφάλι
µου, Θεέ µου! Ξύπνησα και όλα στριφογυρνούσαν µέσα στο µυαλό µου! Δεν
θυµάµαι, σου λέω! Δεν θυµάµαι! …» (κλαίει)
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Εγώ, όµως, θυµάµαι … (µικρή σιωπή) Από τότε που έπαψες να
είσαι, πλέον, άντρας!»
- ΑΝΤΡΑΣ: «Μην το ξαναπείς αυτό! … Τ’ ακούς; … Θα σε χτυπήσω! … »
- ΓΥΝΑΙΚΑ: «Κάνε µου έρωτα!»
(Μικρή σιωπή)
-

ΑΝΤΡΑΣ: (µε λυγµό, σκεπάζοντας µε τα χέρια του το πρόσωπό του)
«Δεν µπορώ! … Δεν µπορώ! …»

(Σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή 2
(Μια νεαρή γυναίκα και µια ώριµη κυρία µπαίνουν στη σκηνή. Το ντύσιµο της

κυρίας, κοµψό και εξεζητηµένο, υποδηλώνει την ανώτερη οικονοµική και
κοινωνική της τάξη)
(Ίδιο σκηνικό)
-

ΚΥΡΙΑ: «Δεν ντύθηκες ακόµη, Νάνση; Θ’ αργήσουµε»

-

ΝΕΑΡΗ: «Ντυµένη είµαι. Με βλέπεις για γυµνή;»

-

ΚΥΡΙΑ: «Εννοώ, κάπως καλύτερα, προφανώς»

-

ΝΕΑΡΗ: «Ντρέπεσαι για µένα;»

-

ΚΥΡΙΑ: «Ω! Γλυκό µου, κορίτσι! Τι είναι αυτά που λες τώρα!»

-

ΝΕΑΡΗ: (αγκαλιάζει την κυρία από τους ώµους) «Πού θα µε βγάλεις απόψε;»

-

ΚΥΡΙΑ: « Όπου θέλεις εσύ»

-

ΝΕΑΡΗ: «Εκεί που θα πάµε, πάντως, θέλω να µας βλέπουν όλοι!» (φιλάει το
µάγουλο της κυρίας)

-

ΚΥΡΙΑ: «Ποτέ δεν θα ντρεπόµουνα για σένα. Μην το ξαναπείς αυτό. Είσαι
τόσο ξεχωριστό και ταλαντούχο πλάσµα»

-

ΝΕΑΡΗ: «Οι περισσότεροι, όµως, δεν το ξέρουν αυτό, και µπορεί να βάζουν
µε το µυαλουδάκι τους άλλα πράγµατα!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Σαν, τι, δηλαδή;»

-

ΝΕΑΡΗ: «Ότι µε πατρονάρεις, ας πούµε!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Αυτό θα ήταν άδικο …»

-

ΝΕΑΡΗ: «Για σένα ή για µένα;»

-

ΚΥΡΙΑ: «Μα! Και για τις δυο µας, βέβαια!»

-

ΝΕΑΡΗ: «Τότε, δείξε σε όλους το αντίθετο!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Πώς;»
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-

ΝΕΑΡΗ: (αγκαλιάζοντας την κυρία από τους ώµους) «Θα µπούµε στο
πολυτελές ρεστοράν, αγκαλιασµένες σφιχτά! Να έτσι!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Θα σε ικανοποιούσε αυτό;»

-

ΝΕΑΡΗ: «Απόλυτα!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Δεν σου φτάνει η αγάπη µου;»

-

ΝΕΑΡΗ: «Τη νύχτα ή τη µέρα;»

-

ΚΥΡΙΑ: «Δεν σε καταλαβαίνω»

-

ΝΕΑΡΗ: «Τη νύχτα, η αγάπη σου είναι βασανιστική … Τη µέρα, κυριαρχική
…»

-

ΚΥΡΙΑ: «Νόµιζα ότι ένοιωθες άνετα µαζί µου, Νάνση …»

-

ΝΕΑΡΗ: «Ποτέ δεν ένοιωσα άνετα µαζί σου!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Ω, Νάνση! Θέλεις να µου πεις κάτι, µήπως;»

-

ΝΕΑΡΗ: «Δεν έχω διάθεση να πάω πουθενά! Θέλω να µείνουµε σπίτι!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Πολύ καλά! Όπως επιθυµείς! Να σου θυµίσω απλώς ότι, πριν από
µία ώρα περίπου, εσύ ήσουν που µου ζητούσες επίµονα να ετοιµαστώ για να
βγούµε έξω από αυτή τη «φυλακή», όπως συνηθίζεις να αποκαλείς το σπίτι
µου!»

-

ΝΕΑΡΗ: «Ναι! Γιατί δεν έχω συνηθίσει να κλείνοµαι µέσα τα σαββατόβραδα
και να πλέκω κάλτσες! Και συ, µου µοστράριζες, επί δυο ώρες, για άρρωστη
και σφόδρα κουρασµένη!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Νάνση! … Νάνση! …»

-

ΝΕΑΡΗ: «Έβηχες, σαν γριά! Κουκουλωµένη, όπως ήσουν µε την κουβέρτα!
Βροµοκοπούσαν τα χνώτα σου!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Νάνση! … »

-

ΝΕΑΡΗ: «Δεν είµαι η νοσοκόµα σου! Μήπως θέλεις, τώρα, να σου αλλάζω
και έµπλαστρα, τις νύχτες;»

-

ΚΥΡΙΑ: «Ω, Θεέ µου! Γιατί το κάνεις αυτό, Νάνση;»

-

ΝΕΑΡΗ: «Στο διάολο πια! Έχω το δικαίωµα να λέω αυτό που αισθάνοµαι ή
όχι; Δεν είµαι φυλακισµένη σ’ αυτό το γαµηµένο το σπίτι! Πεσ’ µου!»
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-

ΚΥΡΙΑ: «Φυσικά και έχεις το δικαίωµα να λες αυτό που αισθάνεσαι … Σ’
ακούω … »

-

ΝΕΑΡΗ: «Λαµπρά! (µικρή σιωπή) Θέλω να είσαι ερωτική … Θέλω να σε
θαυµάζω …»

-

ΚΥΡΙΑ: «Ω, γλυκό µου παιδί! … (αγκαλιάζει τη νεαρή γυναίκα) Αυτό
προσπαθώ µε όλες µου τις δυνάµεις, νύχτα-µέρα! Όµως … Όµως, ο
θαυµασµός δεν επιβάλλεται … Ούτε ο έρωτας … Αν δεν µπορώ να σου τον
εµπνεύσω … Τότε … »

-

ΝΕΑΡΗ: (αποδεσµεύεται από την αγκαλιά της κυρίας) «Νοιώθω ένα τίποτα,
όταν είµαι δίπλα σου! … Μια άσηµη! … Μια ονειροπαρµένη! … Ένα ψώνιο!
… Κανένας δεν αντιλαµβάνεται την τέχνη µου! … (κλαίει) Ενώ, εσύ …
Εσένα όλοι σε αναγνωρίζουν … Εσύ είσαι … Το φως µου … Και το σκοτάδι
µου µαζί … »

-

ΚΥΡΙΑ: «Μωρό µου, µην κλαις … Δεν θέλω να σε βλέπω να κλαις … Δεν το
αντέχω αυτό το θέαµα … Κανένας δεν σε βλέπει, σαν ψώνιο … Όλοι, στον
κύκλο µου, αναγνωρίζουν το ταλέντο σου … Το ιδιαίτερο χάρισµά σου …
Την οµορφιά σου … Απλώς, είσαι νέα … (µικρή σιωπή) Μην κοιτάς εµένα …
Εγώ … Έχω χρόνια στην πλάτη µου σ’ αυτόν τον χώρο … Αλλά, δεν είµαι
γριά … Τουλάχιστον, έτσι αισθάνοµαι … Ότι δεν γέρασα ακόµα … Είµαι,
απλά, µια … Μια … Μια που σ’ αγαπάει, µε την ωραιότητα που κρύβει η
αγάπη µιας ώριµης γυναίκας για µια νεότερη, που το πάθος της για ζωή και το
ταλέντο της την ενθουσιάζει και τη συγκινεί βαθύτατα … »

-

ΝΕΑΡΗ: (αποδεσµεύεται από την αγκαλιά της κυρίας) «Άσε µε! Δεν αντέχω
άλλο τη γοητεία σου! … Με πνίγει! … Είναι σαν φυλακή για µένα! … »

-

ΚΥΡΙΑ: « Τι θέλεις να κάνω, Νάνση! … Πέσ’ το µου και θα το κάνω! … Στο
υπόσχοµαι! »

-

ΝΕΑΡΗ: (µικρή σιωπή) «Αγκάλιασε µε! Θέλω να µ’ αγκαλιάσεις σφιχτά!
(στην αγκαλιά της κυρίας) Θέλω … Θέλω να µ’ αγαπάς … Όπως σ’ αγαπώ
εγώ …»

-

ΚΥΡΙΑ: «Δεν είναι φυλακή η ζωή, µωρό µου … Είναι ωραία … Ωραία …
Μην κλαις … Σε παρακαλώ … »

-

ΝΕΑΡΗ: (αποδεσµεύεται από την αγκαλιά της κυρίας) «Θα χωρίσω … Το
αποφάσισα, εδώ και µέρες … Θα χωρίσω τον Λεό … Θέλω να ζούµε µαζί!
Οι δυο µας! Κάθε µέρα! Χωρίς φαντασιώσεις! Χωρίς φραγµούς! Χωρίς
φόβους! Δεν αντέχω άλλο να κρυβόµαστε! Θέλω να ξέρουν όλοι ότι είσαι
δική µου!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Αυτό … Θα σκότωνε τον άντρα σου, Νάνση … Δεν είναι τόσο απλά
τα πράγµατα … »
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-

-

ΝΕΑΡΗ: «Και εγώ πεθαίνω κάθε λεπτό δίπλα του … Είναι προτιµότερο,
όµως, να σκοτώσεις, για να µην σκοτωθείς ο ίδιος … (µικρή σιωπή) Έπρεπε
να είχα καταλάβει τη φύση µου, χρόνια πριν … Βιάστηκα … Έκανα κάτι που
δεν ήθελα πραγµατικά … Δεν θυµάµαι, ποτέ πριν, να είµαι ο εαυτός µου … »
ΚΥΡΙΑ: «Η κόρη σου; … »

-

ΝΕΑΡΗ: «Είναι µωρό, ακόµη, για να της εξηγήσω … Όταν µεγαλώσει, θα
καταλάβει … Είµαι σίγουρη ότι θα µε καταλάβει … Και δεν θα κάνει και
κείνη το ίδιο λάθος στη ζωή της … »

-

ΚΥΡΙΑ: «Δεν νοµίζω ότι είναι η πιο ενδεδειγµένη κίνηση, Νάνση … Πρέπει
να το ξανασκεφτείς … Εγώ είµαι χωρισµένη … Εσύ, όµως, έχεις την
οικογένειά σου … »

-

ΝΕΑΡΗ: «Ενδεδειγµένη κίνηση … (πιάνεται από τα κάγκελα της φυλακής) Σ’
αυτή τη ζωή, αγαπητή µου φίλη, έχουµε να διαλέξουµε ανάµεσα σε δύο …
Ενδεδειγµένες κινήσεις … Σε δύο … Φυλακές … Απ’ τη µια, να µην
πράξουµε ποτέ αυτό που επιθυµεί, µε πάθος, η ψυχή µας … Κι απ’ την άλλη
… Να το πράξουµε … »
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή 3
(Ένας ηλικιωµένος κύριος κάθεται στον πάγκο, µε σκυµµένο το κεφάλι. Ξαφνικά,
σηκώνεται και παίρνει το τηλέφωνο)
(Δεν προηγείται χτύπος)
(Ίδιο σκηνικό)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Παρακαλώ; Ναι … Ο ίδιος … Ποιος; … Φίλε
µου! Παλιόφιλε! Ε, φυσικά! Φυσικά και ήταν έκπληξη για µένα το
τηλεφώνηµά σου! Τι κάνεις; Πόσα χρόνια έχουµε να τα πούµε! Σ’ επιθύµησα,
ρε παλιόφιλε! Τα νέα σου! Πέσ’ µου τα νέα σου! Εγώ; Καλά! Καλά! Πάντα
καλά! Άλλωστε, ξέρεις το δόγµα µου! Το ήξερες και από τα νιάτα µας!:
΄΄Φιλοκαλούµεν µετ’ ευτελείας και φιλοσοφούµεν άνευ µαλακίας΄΄ … (γέλια)
Ναι! … Ναι! … Δεν αλλάζει αυτό το δόγµα! … Όχι! …
»Οι ρυθµοί µου; Ραστώνη, φίλε µου! Ραστώνη! Ω! Όχι! Όχι! Δεν γράφω
τίποτα αυτόν τον καιρό … Ε … Γιατί, φτώχια, βρε παλιόφιλε! … Τι να γράψεις
και σε ποιον να το δώσεις, πλέον, αυτό που θα γράψεις! Δεν είναι εποχή για
στοχαστές συγγραφείς! (γέλια) Ε! Το ξέρω! Και συ αλεύρι απ’ το ίδιο τσουβάλι
είσαι! Σάµπως αλλάζουµε εµείς! Οι καιροί άλλαξαν, φίλε µου! Εµείς, ίδιοι
µείναµε! Ροµαντικοί και ονειροπόλοι στιχοπλόκοι! (γέλια)
»Ναι … Ναι … Ήσυχη ζωή … Καφεδάκι, το πρωί … Εφηµεριδούλα, για να
ενηµερωνόµαστε λιγάκι για τα πολιτικά … Ξέρεις …
»Το σπίτι; Ναι … Στο ίδιο δυαράκι µένω … Ε … Τι να το κάνω, βρε φίλε, το
µεγαλύτερο! Μια ψυχή είµαι! Για µένα, µεγάλο είναι και αυτό! Το ‘χω
ανακαινίσει και έγινε κουκλί! Δεν µου κάνει καρδιά να βγω έξω! Πού να πας
άλλωστε; Παντού ασχήµια βλέπουν τα µάτια σου κι ακαλαισθησία! Ε! Όταν θα
έρθεις, θα το δεις! Είµαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει!…
»Την κυρά-Άννα τη θυµάσαι, µια που το ‘φερε η κουβέντα; Την
παραδουλεύτρα που είχα … Άσ’ τα, φίλε µου … Μας άφησε … Ναι … Ναι … Ε,
βέβαια … Κοντά δέκα χρόνια και παραπάνω την είχα στο σπίτι … Δικός µου
άνθρωπος είχε γίνει, και εγώ δικός της … Άσ’ τα … Πάει, η κακοµοίρα … Μου
στοίχισε πολύ, φίλε …
»Άλλη; Ε, ναι, βρήκα µια άλλη, αλλά … Καµιά σχέση, φίλε µου … Σαν την
κυρά-Άννα, δεν θα υπάρξει νοικοκυρά! … Αδελφή µου την είχα την κυρά-Άννα
… Η παρέα µου ήτανε όλα αυτά τα χρόνια … Όποτε αρρώσταινα, η κυρά-Άννα,
άγρυπνος φρουρός! Να µε γιατροπορεύσει … Να µου ετοιµάσει µια σουπίτσα …
Να µου πει έναν καλό λόγο … Να φανταστείς ότι µέχρι και τα έργα µου, η
κακοµοίρα, διάβαζε … Πριν ανέβουν – µου έλεγε – ΄΄Κύριε, δώσ’ τα µου να τα
διαβάσω, µπας και ξεστραβωθώ λιγάκι΄΄! … Χρυσή καρδιά …
»Τι να σου πω, ρε φίλε µου … Μια που µε ρωτάς … Ένα παρτσακλό των
Ανατολικών χωρών είναι αυτή που έχω τώρα! … Να φανταστείς ότι της
τηλεφώνησα από χθες, για να ‘ρθει σήµερα να συγυρίσει το σπίτι, χρονιάρα µέρα
σήµερα, κι απ’ το πρωί όλο γκρίνια και σκηνές µού είναι! Πού να στα λέω! Ούτε
ήθος ούτε ευγένεια! … Μια γλώσσα, παπούτσι! Να την ακούσεις πώς µου µιλάει!
Σαν να είµαι κανένας ξοφληµένος βρωµόγερος! … Που, µωρέ, φίλε!
Καταλαβαίνει αυτό το όρνιο από λόγια κι από άγιες µέρες! Τι να κάνω, όµως; …
Αυτή βρήκα, αυτή πήρα … Πού να βρεις κυρά-Άννα πλέον … Εκείνες ήτανε
-
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γυναίκες, φίλε µου … Έπιαναν την πατσαβούρα και αστραφτοκοπούσε όλο το
σπίτι! … Αυτές, τώρα, οι σύγχρονες, για τα πανηγύρια είναι και για να χορεύουν
τσιφτετέλια πάνω στα τραπέζια µε τους γκόµενους! Άµα τη δεις … Το νύχι
κατακόκκινο και πάφα-πούφα το τσιγάρο! Ούτε χρόνια πολλά δεν µου είπε,
µπαίνοντας στο σπίτι! Την ανησύχησα, βλέπεις, που την κάλεσα τέτοια µέρα! Και
πριν προλάβει να τελειώσει καλά-καλά µε το καθάρισµα, απλώνει το χέρι να της
βάλω µέσα τον παρά! Τελώνης, φίλε µου! Σωστός φοροεισπράκτορας! Τι να πεις!
Ο Θεός να µας φιλάει από δαύτες! … Μπορείς να πεις και τίποτα! Άµα πεις και
κάτι, σηκώνονται και φεύγουν, και µένεις µπουκάλα, µε τον Αϊ - Βασίλη αγκαλιά!
…
»Με την υγεία; … Ναι … Καλά … Ε … Εντάξει … Τα µικρο-προβληµατάκια
µας τα έχουµε βέβαια, αλλά δεν βαριέσαι, παλιόφιλε! Πήγα, εχθές, στον γιατρό
… Πού να στα λέω! Άλλη µούρη κι αυτή! Ούτε λίγο ούτε πολύ µ’ έβγαλε πως
είµαι του θανατά! Εγώ - του λέω κάποια στιγµή - γιατρέ µου, είµαι από αυτούς
που αποφάσισαν να πεθάνουν ασθενείς! (γέλια) Ε, τι να του πω, ρε φίλε! Μου
άρχισε τα ΄΄πρέπει΄΄ και τα ΄΄µη΄΄, και έφυγα απ’ το ιατρείο µ’ ένα κεφάλι καζάνι!
Γιατροί να σου πετύχουν! Και άρρωστος να µην είσαι, αυτοί θα σ’ αρρωστήσουν
σίγουρα! … (µικρή σιωπή)
»Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά … Ώρες-ώρες, αισθάνοµαι ο πιο µόνος άνθρωπος σ’
αυτόν τον παλιόκοσµο … Να πας στο καφενείο, σε σαρδανάπαλους πάνω θα
πέσεις … Όλο και θα σε συγχύσουν µε τις ανοησίες που θα πουν … Να βγεις να
περπατήσεις, µε τους συνταξιούχους θα καταλήξεις να συζητάς για τα by-pass
που έχουν κάνει και τις πενιχρές συντάξεις τους … Και δώσ’ του για τα εγγόνια
τους να µιλάνε … Και δώσ’ του για τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους … Και
ύστερα να σου αναλύουν και την πολιτική κατάσταση του τόπου, ανάκατη µε
τους κουραµπιέδες και τα µελοµακάρονα που έφαγαν τα Χριστούγεννα ή µε τον
οβελία που σούβλισαν το Πάσχα … (µικρή σιωπή)
»Μου λείπεις, ρε φίλε … Μου λείπεις πολύ, κάτι τέτοιες µέρες … Γιατί
έφυγες κι εσύ; … Θα ήθελα πολύ να σε είχα κοντά µου … Και την κυρά-Άννα …
Και η κυρά-Αννούλα µού λείπει πολύ … Πού πήγατε, ρε φίλε; … Πού πήγατε; …
Πού πήγανε όλοι; … Σε ποιον ουρανό; … Σε ποιον ουρανό, Θεέ µου …
(Αφήνει το ακουστικό να πέσει από τα χέρια του,
πιάνει τα κάγκελα της φυλακής και κλαίει µε λυγµούς)

(Σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή 4
(Νεαρός άντρας µπαίνει στη σκηνή)
(Ίδιο σκηνικό)
-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Θρίαµβος! Μεγάλη δίκη! Τελικά, είµαι και πολύ
σπουδαίος δικηγόρος! Πρέπει να το παραδεχτώ!» (ξαπλώνει, χαρούµενος, στον
πάγκο της φυλακής)

(Στη σκηνή µπαίνει µια νεαρή γυναίκα)
-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Α … Ήρθες; … Άκουσα τα κλειδιά στην πόρτα …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (πετάγεται από τον πάγκο για να την αγκαλιάσει) «Αγάπη
µου, θρίαµβος! Θρίαµβος, σου λέω! Τα πήγα περίφηµα! Το µωρό σου
έσκισε!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Γιατί;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Κερδίσαµε τη δίκη!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Α … Μάλιστα … Συγχαρητήρια … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Μωρό µου, έχεις κάτι; Δεν µου φαίνεσαι και πολύ καλά
απόψε …»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Σκεφτόµουνα κάποια πράγµατα … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι πράγµατα;»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Εχθές … Στο τραπέζι µε τους δικούς σου … Ένιωθα σαν
ξένη …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Έλα, βρε αγάπη µου, τώρα! Σε λίγο θα γίνουµε µια
οικογένεια. Δεν πρέπει να νιώθεις έτσι»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Δεν ξέρω αν θα γίνουµε µια οικογένεια»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι είναι αυτά που λες τώρα; … Δεν σε καταλαβαίνω …»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Σκέφτοµαι να χωρίσουµε … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Να χωρίσουµε; …»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Είναι καλύτερα»
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-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν το πιστεύω, Θεέ µου, αυτό που ακούω! Εγώ ήρθα,
µε χαρά, να σου πω ότι κέρδισα τη δίκη, και συ µου λες να χωρίσουµε;
Νάντια! Νάντια, σύνελθε!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Ήθελα, µέρες τώρα, να στο πω … (µικρή σιωπή)
Υπάρχει άλλος …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι; … Άλλος; …» (τη χαστουκίζει)

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Τι κάνεις! Τρελάθηκες! Με ποιο δικαίωµα!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Με το δικαίωµα του µέλλοντα συζύγου!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Αυτός ο γάµος δεν θα γίνει ποτέ και βάλτο καλά στο
κεφάλι σου! Δεν σε θέλω! Κατάλαβες; Δεν σε θέλω! Τελειώσαµε! Τελεία και
παύλα! Μάθε, επιτέλους, να δέχεσαι αυτά που σου λένε οι άλλοι! Δεν είσαι το
παιδάκι της µαµάς σου, το παραχαϊδευµένο!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν είσαι καλά … Δεν µπορεί να είσαι καλά … Γλυκιά
µου, τι έπαθες; … Τι σου συµβαίνει; … Πρώτη φορά σ’ ακούω να µου µιλάς
έτσι …»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Για όλα υπάρχει µια πρώτη φορά … Θέλω να χωρίσουµε
… Και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσεις, τόσο το καλύτερο και για τους
δυο µας …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Νάντια … Νάντια … Δεν µπορώ χωρίς εσένα … Πώς
είναι δυνατόν να συνειδητοποιήσω αυτό που µου ζητάς; … Θεέ µου … Έκανα
τόσα όνειρα για µας …» (πιάνει τα κάγκελα της φυλακής)

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Δεν έκανες όνειρα για µας, Αντρέα … Έκανες όνειρα για
σένα …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν είναι αλήθεια αυτό … Δεν είναι αλήθεια …»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Και ποια είναι η αλήθεια;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Σ’ αγαπώ … » (κλαίει)

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Σου είπα … Υπάρχει άλλος …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Πώς είναι; … Θέλω να ξέρω …»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Δεν χρειάζεται … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Όχι … Θέλω να ξέρω … Πέσ’ µου … Σε παρακαλώ …
Μου µοιάζει καθόλου; …»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Όχι και πολύ … »
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-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Είναι πιο καλός από µένα; … »

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Σου είπα … Δεν χρειάζεται … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Πέσ’ µου, σε παρακαλώ … »

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Πιο γλυκός … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Πιο γλυκός … Έχει πιο τρυφερά, δηλαδή,
συναισθήµατα; … »

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: (σιωπή)

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Απάντησέ µου … Σε παρακαλώ …»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Ναι …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ίσως φταίει η δουλειά µου … Δουλεύω πολλές ώρες …
Έχω πολλά στο κεφάλι µου … (µικρή σιωπή) Εκείνος; … Με τι ασχολείται;
…»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: (σιωπή)

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Σε παρακαλώ … »

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Μ’ αυτό που ασχολούµαι και εγώ … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Α … »

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Γιατί το κάνεις αυτό; … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Πλήρης ταύτιση, εποµένως … Εργασιακή και
συναισθηµατική … »

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Δεν είναι αυτός ο λόγος … Δεν είναι αυτό που νοµίζεις
…»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (οργισµένα) Αλλά, τότε, τι είναι! Ποιος είναι, γαµώτο
µου, αυτός ο λόγος! Πέσ’ µου τον να τ’ ακούσω!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Ο λόγος είσαι εσύ, Αντρέα! Εσύ! Απλά, δεν θέλεις να
το καταλάβεις!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Είµαστε τόσα χρόνια µαζί! Τώρα το κατάλαβες ότι δεν
σε ικανοποιούσα! Τώρα που συζητάµε να παντρευτούµε σε λίγο καιρό! (µικρή
σιωπή) Είσαι µια τσούλα! Πήγες και πηδήχτηκες µε έναν που βρέθηκε στο
δρόµο σου και ξεχνάς ό,τι περάσαµε µαζί!»
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-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Σε βαρέθηκα! Αυτός είναι ο λόγος! Σε βαρέθηκα, ρε!
Βρέθηκε στο δρόµο µου κάποιος άλλος και πήγα και πηδήχτηκα µαζί του!
Αλλά το ήθελα! Το γούσταρα! Σε ικανοποιεί αυτό; Το γού – στα – ρα!!!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Κι αυτόν θα τον βαρεθείς, όπως και µένα! Μόλις τον
΄΄χορτάσεις΄΄, θα τον βαρεθείς και θα γουστάρεις άλλον! Και άλλον! Και
άλλον! Κάθε φορά και έναν άλλον! Είναι στη φύση σου να είσαι τσούλα!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Αφού είναι στη φύση µου, λοιπόν, µάζεψέ τα και δίνε
του!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Θα φύγω! Ούτως ή άλλως πνίγοµαι εδώ µέσα! Σε µια
φυλακή ζούσα όλα αυτά τα χρόνια!»

-

-ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Σ’ αυτή τη φυλακή κλείστηκα και εγώ µαζί σου!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τότε, να σ’ ελευθερώσω!» (ανοίγει την πόρτα της
φυλακής) Εµπρός λοιπόν! Έλα! Τι περιµένεις, πουλί µου! Άνοιξε η πόρτα της
φυλακής για σένα! Πέτα! Φύγε µακριά! Αυτή είναι η πιο µεγάλη σου µέρα!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: (σιωπή – δισταγµός)

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι περιµένεις; Φύγε! Βγες έξω στον καθαρό αέρα!
Τώρα, πια, είσαι ελεύθερη, καρδιά µου! Ελεύθερη και ωραία!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: (σιωπή – δισταγµός)

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Άντε, λοιπόν! Σ’ ελευθερώνω! Δεν ακούς; Σου δίνω
χάρη! Πήγαινε όπου θέλεις! Λύθηκαν, πια, τα δεσµά σου!»

-

ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: (κλείνει την πόρτα της φυλακής µε το χέρι της –
παραµένουν και οι δύο εγκλωβισµένοι εντός του χώρου) «Πολύ αργά …»

(σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή 5
(Δύο πενηντάρηδες φίλοι, καθισµένοι στον πάγκο της φυλακής, καπνίζουν)
(Ίδιο σκηνικό)
-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Φίλε, να µην στα πολυλογώ. Έτσι έχουν τα πράγµατα.
Σε ησυχία δεν µ’ αφήνουν οι διαβόλοι!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ε! Κι εγώ µια απ’ τα ίδια είµαι, ρε φίλε! Κάθε µέρα,
διαολίζοµε! Με αγωνία φεύγω από το σπίτι, µε φόβο επιστρέφω! Σε καλύτερη
µοίρα, σάµπως, είµαι!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Πού θα βγει αυτό, δεν ξέρω! Ούτε φυλακισµένους να
µας είχανε!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Μα … Φυλακισµένοι είµαστε … Τώρα το κατάλαβες;
…»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Καµιά φορά, σκέφτοµαι … Άξιζε, άραγε, τον κόπο;»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ε! Εγώ αυτό το σκέφτοµαι, κάθε µέρα, τα τελευταία
χρόνια!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ποιος να µας το ‘λεγε, ρε φίλε, τότε που ήµασταν νέοι
και ελεύθεροι! Με άλλα «αξεσουάρ» θα ξεκινούσαµε τον βίο µας, αν ξέραµε
τι θα µας περίµενε στη ΄΄γωνία΄΄! Με άλλα! Τα χαϊβάνια!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ε … Και τώρα … Δεν είναι αργά … Άµα θέλει
κανείς … »

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τώρα, ρε; Στα πενήντα; Θα µας τρελάνεις! Με γυναίκες
και παιδιά! Τους τζόβενους θα παίζουµε;»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Γιατί, ρε φίλε; Τι έχουν τα πενήντα δηλαδή;»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δηλητήριο!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δηλητήριο;»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Στάζουν δηλητήριο και φαρµάκι!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ε, καλά! Εσύ στάξε µέλι και ροδόσταµο!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Αχ … Κακά τα ψέµατα … Τα ζηλεύω, ρε φίλε, τα
καλόπαιδα, όταν τα βλέπω … Δεν στο κρύβω»
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-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τώρα που το λες … Τις προάλλες, ο µικρός έφερε τη
«φιλεναδίτσα» του στο σπίτι. Ξέρεις. Τάχα για να τη γνωρίσουµε. Εκεί να δεις
καµάρι η κυρά Τασία! ΄΄Ο γιος µας έχει κορίτσι΄΄, και όλο τέτοιες µαλακίες
µού τσαµπουρνούσε, µε δακρυσµένα µάτια! Δεν άντεξα και της λέω και εγώ:
΄΄Άντε πήγαινε στην κουζίνα σου και άσε τα παιδιά στην ησυχία τους! Τα
έπρηξες να τα κοιτάς, όλη την ώρα, µε τις µατάρες σου!΄΄ Ρε φίλε … Ένα
κοριτσάκι … Πού να το ‘βλεπες! Μούρλια! Σαν τα κρύα τα νερά!
Ψυχρολουσία έπαθα! Άσ’ τα! Σκέτη ψυχρολουσία!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: Οι µάνες παθιάζονται µ’ αυτά, ρε! Δεν το ξέρεις; Τη δική
µου να δεις. Τα ‘χει σκάσει τ’ αγόρια. Όλο για κοπέλες τούς µιλάει. ΄΄Και να
βρείτε … Και να … ΄΄. Κι από συµβουλές … Ένα σωρό! Πώς είναι την
πρώτη φορά … Πώς θα αισθανθούν τη δεύτερη … Πώς την τρίτη … ΄΄Μωρέ
δεν πας καλά!΄΄, της είπα και εγώ εψές. Έδωσα µια στην πόρτα και βγήκα έξω
να πάρω αέρα!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Είναι, όµως …»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Πίκρα … Σκέτη πίκρα … Νέτα σκέτα, φίλε µου! Νέτα
σκέτα να τα πούµε τα πράγµατα!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Και µε τ’ όνοµά τους!» (γελάνε)

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Γι’ αυτό σου λέω! Γε – ρά- σα -µε! Γεράσαµε, Ανέστη
µου! Πάρ’ το χαµπάρι και µην κάνεις µε το µυαλό σου µπαϊράµι!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Εγώ πάντως …»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι, ρε; … Μη µου πεις … Ρε, µπαγάσα, µήπως έχεις
κάτι και µου το κρύβεις;»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ε … Να …»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι, ΄΄ε … να …΄΄, ρε; … Αµόλα το! Απ’ το φιλαράκι
σου το κρύβεις;»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Μια περιπετειούλα, µωρέ … Με µια µικρή … Όχι
τίποτα σοβαρό … »

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν σε πιστεύω! Καλή, ρε, τουλάχιστον;»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Στο κρεβάτι, ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα, τενεκές
αγάνωτος!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Μα, δεν τη θέλεις για τα υπόλοιπα, ρε φίλε! Μην µας
τρελαίνεις! Για τα υπόλοιπα έχεις και τη γυναίκα σου! Τέλος πάντων … Πώς
τη λένε; …Καµιά αλλοδαπή µήπως είναι; …»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ:« Όχι … Δικιά µας …»

- 352
19 -

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Άντε, ρε! ΄΄Εγχώριο ψαράκι΄΄ ψαρέψαµε! Μπράβο σου,
΄΄ψαρά µου΄΄! Αχ! Εγώ, την κακοµοίρα, την κυρά Τασία, λυπάµαι! Να ‘ξερε ο
αντρούλης της πού βολοδέρνει τις βραδιές, µονάχη της εκείνη σαν
πλαγιάζει!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Εχθές … Μιλιά δεν έβγαλε από το στόµα της, όταν
επέστρεψα στο σπίτι …»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Αφού µιλάνε άλλα πράγµατα επάνω της, ρε φίλε! Τι το
θέλεις το µπλα-µπλα!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Για τη γυναίκα µου σου µιλάω … Όχι για την
΄΄άλλη΄΄»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Α … Και εγώ νόµισα, προς στιγµή, πως µου ‘λεγες για
το ΄΄µπαρµπουνάκι΄΄!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Πρέπει να το έχει καταλάβει πως …»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ε, και τι σε πειράζει, ρε; Ας καταλάβει ό,τι θέλει!
Καλύτερα να το µάθει µια ώρα αρχύτερα! Φοβάσαι µην σε χωρίσει; Πού θα
πάει, καηµένε µου! Χωρίς εσένα, βήµα δεν κάνει η κακοµοίρα! Δεν είναι σαν
την δικιά µου, την Πηνελόπη, που το τσαούσικο το έχει µέσα στο αίµα της! Η
δικιά σου, Παναγία είναι, αδελφέ µου, µπροστά στη δικιά µου! Παναγία
φανερωµένη!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Όταν τη γνώρισα, το πρώτο πράγµα που είδα στα
µάτια της ήταν ο φόβος … Συνεσταλµένη … Τροµαγµένο πουλάκι … Νόµισα
ότι µπορούσα να τη βάλω µέσα στην παλάµη µου και να τη ζεστάνω … »

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Η δικιά µου δεν ήθελε ποτέ ζέσταµα! Είναι από µόνη
της φλόγιστρο! Από όπου και να την πιάσεις, καίει και ζεµατάει, η
αναθεµατισµένη! Ίδια η µάνα της! Αυταρχική ράτσα, φίλε µου! Γυναίκες
΄΄από πάνω΄΄!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Εύθραυστη, σαν πορσελάνη … Γλυκιά … Μάτια
µελαγχολικά … Χείλη χλωµά … »

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τώρα, όµως, άλλα µάτια να κοιτάµε κι άλλα χείλη να
φιλάµε! Ο δικός σου!»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Όταν της έκανα πρόταση γάµου, κόντεψε να
λιποθυµήσει … Τη θυµάµαι εκείνη τη µέρα, σαν να ‘ταν χθες … Έτρεµε
ολόκληρη … »

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Η δικιά µου, πάλι, η Πηνελόπη, µου έκανε εκείνη
πρόταση γάµου! Για να καταλάβεις διαφορά, φίλε µου! Και που να τολµήσω
να της αρνηθώ! Εγώ έτρεµα ολόκληρος, όχι εκείνη!»
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-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Την πρώτη νύχτα … Την κράτησα στην αγκαλιά µου
και δεν έκλεισα τα µάτια µου, µέχρι που ήρθε το ξηµέρωµα … »

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ενώ, σήµερα, ΄΄βγάζεις τα µάτια σου΄΄, µέχρι που να
‘ρθει το ξηµέρωµα, µε τη µικρούλα!» (γέλια)

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (απότοµη αλλαγή ύφους) «Σκάσε!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι έπαθες, ρε φίλε; Τι σου συµβαίνει;»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Είπα, σκάσε!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι έγινε, ρε, µαλάκα; Μύγα τσε - τσε σε τσίµπησε στα
καλά καθούµενα; Τι έπαθες τώρα;»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Βούλωσέ το, σου είπα!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Α, δεν πας καλά εσύ, µου φαίνεται! Μπας και κάνεις,
ρε, κακό γαµήσι µε την γκόµενα και έχεις τα νεύρα σου;»

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (τον σπρώχνει και τον ρίχνει από τον πάγκο της
φυλακής) «Δίνε του! Τ’ ακούς! Χάσου από τα µάτια µου αµέσως!»

-

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Α, καλά! Εσύ είσαι και πολύ µαλάκας! Άντε στο
διάολο, ρε, που θα ξανασχοληθώ µαζί σου! Κάνε ότι θέλεις, ρε! Δεν πας να
πηδιέσαι µε όποια βρεθεί στο δρόµο σου! Παλιοµασκαρά! Ούτε για να σε
φτύσω, ρε, δεν είσαι! Διεστραµµένε!»
(αποχωρεί από τη σκηνή)

-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (Πιάνοντας τα κάγκελα της φυλακής) «Τασία …
Συγχώρεσέ µε, καρδιά µου … Δεν το θέλω το κακό που σου κάνω … Δεν το
θέλω, ψυχή µου … »

(σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή 6
(Μία µητέρα, µαζί µε το κοριτσάκι της, κάθονται στον πάγκο της φυλακής)
(Ίδιο σκηνικό)
-

ΜΗΤΕΡΑ: «Πώς πέρασες σήµερα, γλυκιά µου, στο σχολείο; Τι κάνει η
Αθηνούλα;»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Δεν ήρθε σήµερα, µαµά. Θα πήγαινε µε τον µπαµπά της να
δούνε την ΄΄καινούρια θεία΄΄ της. Μου το είπε από χθες»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Την καινούρια θεία της;»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Ναι. Μου είπε ότι ο µπαµπάς της θέλει να της δείξει την
καινούρια θεία της»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Και … Πώς είναι αυτή η καινούρια θεία; … »

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Δεν ήξερε να µου πει. Απλώς µου είπε ότι ο µπαµπάς της τής
είπε ότι είναι πολύ όµορφη»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Όµορφη; … ».

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Μαµά; … Εγώ έχω καινούρια θεία; …»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Δεν νοµίζω … Δεν νοµίζω … »

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Η µαµά της, πάντως, δεν είναι τόσο όµορφη όσο η καινούρια
της θεία»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Και εσύ, πού το ξέρεις;»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Ο µπαµπάς της Αθηνούλας το είπε στην Αθηνούλα, και εκείνη
το είπε σε µένα, βρε µαµά!»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Α … Μάλιστα … Κατάλαβα … »

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Ο µπαµπάς της Αθηνούλας έρχεται και την παίρνει µε την
µοτοσικλέτα του, κάθε µέρα, από το σχολείο»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Πώς είναι; … »

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Δεν µοιάζει τον µπαµπά. Είναι πολύ ψηλός και αδύνατος!»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Α! Κατάλαβα!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Τι κατάλαβες, µαµά;»
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-

ΜΗΤΕΡΑ: «Ότι είναι όµορφος!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Όπως και η καινούρια θεία της;»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Προφανώς!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Που λες, µαµά, βάζει την Αθηνούλα πάνω στην µεγάλη
µοτοσικλέτα του και φεύγουνε. Είναι ωραία, µου είπε, πάνω στη µοτοσικλέτα
… (µικρή σιωπή) Μαµά; … Ο µπαµπάς γιατί δεν µε βάζει και µένα πάνω σε
µοτοσικλέτα;»

-

ΜΗΤΕΡΑ: (θυµωµένα) «Ο µπαµπάς σου, µωρό µου, δεν είναι για τέτοια!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Γιατί δεν είναι για τέτοια; Τι έχει;»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Ε … Γιατί … Γιατί … Δεν τον βοηθάει το στυλ του!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Τι έχει το στυλ του;»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Ε … Ε … Να! Δεν είναι ψηλός και αδύνατος, όπως ο µπαµπάς
της Αθηνούλας!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: (σιωπή)

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Αθανασούλα µου … Γλυκιά µου … Αν … Δεν ξέρω δηλαδή …
Μπορεί και να συµβεί, όµως, µια µέρα … Τέλος πάντων … Αν, λέω …. Η
Αθηνούλα σού δείξει την καινούρια θεία της … Θέλω να τη δεις καλά-καλά
για να µου πεις µετά πώς είναι! Κατάλαβες, µωρό µου;»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Μα … Θα µου τη δείξει η Αθηνούλα την καινούρια θεία της,
βρε µαµά;»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Μπορεί και να στη δείξει κάποια στιγµή, µωρό µου … (µικρή
σιωπή) Άλλωστε, ο κόσµος είναι τόσο µικρός! Μια µέρα, όλοι ΄΄συγγενείς΄΄
βγαίνουµε!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Γιατί, µαµά, θέλεις να σου πω πώς είναι;»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Για να δω, αν µου µοιάζει!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Η θεία της Αθηνούλας; … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Ναι! Η θεία!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Και … Αν σου µοιάζει, µαµά; … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: (µε απλανές βλέµµα) «Τότε … Τότε … Υπάρχουν ελπίδες … »

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Τι ελπίδες; … »
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-

ΜΗΤΕΡΑ: «Τίποτα, µωρό µου! Τίποτα! Έλα να πάµε να πλύνουµε τα χεράκια
µας και να φάµε το καλό µας το φαγητάκι! Αργήσαµε! Να δεις τι όµορφο
φαγητάκι έκανε η µανούλα για το κοριτσάκι της!»

-

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: «Μαµά; … Να σου πω κάτι; … Δεν µε πειράζει που ο µπαµπάς
δεν έχει µοτοσικλέτα … Εγώ τον αγαπώ … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Καλά! Καλά! Πάµε στη κουζίνα τώρα! Και όπως είπαµε, γλυκιά
µου! Να δεις προσεχτικά την καινούρια θεία της Αθηνούλας, αν σου τη δείξει
καµιά φορά! Εντάξει; (πιάνεται από τα κάγκελα της φυλακής) Μοιάζει τη
µανούλα ή δεν την µοιάζει; … »

(σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή 7
(Ένας νεαρός ιερέας κάθεται στον πάγκο της φυλακής, συνοµιλώντας µε µια
κοµψευόµενη κυρία)
(Ίδιο σκηνικό)
-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν έκανα,
όµως, τίποτα περισσότερο από αυτό που συνηθίζω να κάνω πάντα. Ό,τι θα
έλεγα στον εαυτό µου, είπα και σ’ εσάς»

-

ΚΥΡΙΑ: «Όταν µιλάω µαζί σας, Πάτερ … Δεν ξέρω αλλά … Αισθάνοµαι ότι
δεν µπορώ να σας κρύψω τίποτα …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Από τον Θεό δεν µπορούµε να κρύψουµε τίποτα, όχι από
τους ανθρώπους»

-

ΚΥΡΙΑ: «Α … Ναι … Ο Θεός … Ο Θεός, σίγουρα, ακούει… Βλέπει τις ζωές
µας από ψηλά … Δεν βγάζει µιλιά, όµως, από το στόµα του, όταν τον
χρειαζόµαστε … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Και όταν µιλάει, συνήθως, οι άνθρωποι δεν τον
ακούµε!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Εσείς; … Τον ακούτε; …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Τον ακούω, όταν η φυλακή γίνεται ανυπόφορη»

-

ΚΥΡΙΑ: «Η φυλακή; … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Της ψυχής και των συναισθηµάτων»

-

ΚΥΡΙΑ: «Αισθάνεστε … Φυλακισµένος; …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Γιατί να αποτελώ εγώ εξαίρεση;»

-

ΚΥΡΙΑ: «Ίσως … Επειδή για σας είναι πιο εύκολα τα πράγµατα…»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ένας ιερέας έρχεται αντιµέτωπος µε όλα τα θεριά!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Αν ήµουν στη θέση σας, νοµίζω ότι δεν θα είχα τις ανασφάλειες
που έχω τώρα»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Λυπάµαι, ειλικρινά, που είµαι υποχρεωµένος να σας
διαψεύσω! Πιστέψτε µε!»

-

ΚΥΡΙΑ: «Ξέρετε, Πάτερ … Κάποτε … Πάνε χρόνια … Όταν ήµουν νέα, όπως
είστε εσείς τώρα … Νόµιζα ότι αν χαµογελούσα σε έναν άνθρωπο, το
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χαµόγελο αυτό θα µου το επέστρεφε η ίδια η ζωή … Σήµερα, η αίσθηση αυτή
δεν υπάρχει πια… Την έχασα κάπου στη διαδροµή …»
-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Αυτό δεν σηµαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει να πάψουµε να
χαµογελάµε»

-

ΚΥΡΙΑ: «Εγώ … Σχεδόν έπαψα … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Τότε, επιτρέψτε µου να σας πω, ότι µάλλον είναι ώρα να
αρχίσετε και πάλι»

-

ΚΥΡΙΑ: «Πιθανόν … (µικρή σιωπή) Μπορώ να σας κάνω, ωστόσο, µία
ερώτηση; … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Παρακαλώ»

-

ΚΥΡΙΑ: «Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να φαίνεται αλλά και να είναι
αγνός;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Ο αυτοσεβασµός που διαθέτει, υποθέτω»

-

ΚΥΡΙΑ: «Είναι αρκετός, πιστεύετε;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Είναι, τουλάχιστον, απαραίτητος»

-

ΚΥΡΙΑ: «Μπορεί και να έχετε δίκιο… Η αγάπη για τον εαυτό µας … (µικρή
σιωπή) Ίσως … Μάλιστα … Τότε … Και η φυλακή να φαντάζει λιγότερο
ανυπόφορη … Τι λέτε, Πάτερ;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: «Μα … Νοµίζω πως … Ναι … Αγαπητή µου κυρία»

(σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή 8
(Ένας ηλικιωµένος κύριος κάθεται στον πάγκο της φυλακής και ξεβάφει τις
µπογιές από τα µάτια του. Από την πόρτα της φυλακής µπαίνει ένας νεαρός
άντρας)
(Ίδιο σκηνικό)
-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Στη δεύτερη σκηνή ήσουν απών»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Στη δεύτερη σκηνή έχασες το µέτρο»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Στην ηλικία σου έχανα το µέτρο. Πάνε χρόνια
τώρα … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (κάθεται στον πάγκο και ξεβάφεται και αυτός) «Λέω τα
λόγια και είναι σαν να µε ξεπερνάνε την ίδια στιγµή … Είναι παράξενο αυτό
που µου συµβαίνει … »

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Όταν πρωτοβγήκα, νόµιζα ότι οι λέξεις δίνουν
νόηµα στις φράσεις. Οι φράσεις είναι κούφιες, δίχως µέτρο»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Η δεύτερη σκηνή έχει … »

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Απλότητα»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ναι … Ναι … »

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: (γελάει) «Εάν ταις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ
και των αγγέλων, αγάπη δε µη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύµβαλον
αλαλάζον»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Είναι, όµως, ρήτορας. Ανεβαίνει πάνω σε βήµα»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Ε! Και λοιπόν! Άνθρωπος δεν είναι;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν ξέρω αν ένας ρήτορας µπορεί να είναι, πάντα, και
άνθρωπος»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Ο λόγος του έχει µια ευωδιά αγάπης … Σαν άνθη
που δεν διασπείρονται, αλλά ραίνονται από ψηλά … Από τα ουράνια …
Πρέπει να γευτείς αυτή την ευωδιά … Όχι µόνο µε την µύτη, µα και σαν
σάλαγο που φτάνει στα αυτιά σου … Ένας µακρινός απόηχος … (µικρή
σιωπή) Πάρε τη σκηνή από την αρχή και πιάσε το µέτρο!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Είναι αδύνατον να έχασες εσύ το µέτρο και όχι εγώ;»
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-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Ο Άντρας στέκεται ψηλά … Από κάτω ο όχλος
περιµένει … Μια του λέξη … Μία και µοναδική … Που θα αλλάξει τα
πράγµατα και θα φέρει το πολυπόθητο … (µικρή σιωπή) Είναι αδύνατον …
Αδύνατον … Έχασες τελείως το µέτρο!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Νοµίζω … Έχω την αίσθηση, δηλαδή … Ότι
αµφισβητούνται οι υποκριτικές µου ικανότητες!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Μόνο ένας φυλακισµένος θα µιλούσε έτσι. Όχι
ένας µεγάλος ρήτορας»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν είµαι ρήτορας! Είµαι ηθοποιός! Αν δεν έπαιξα καλά
τη σκηνή, λυπάµαι πολύ γι’ αυτό! Είµαι έτοιµος, µάλιστα, να ζητήσω και
γονατιστός συγγνώµη για το φρικτό παράπτωµά µου! (πέφτει στα γόνατά του)»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Απ’ τα ψηλά στα χαµηλά. Αυτό και αν είναι
σκέτη τραγωδία!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Αντιλαµβανόµαστε διαφορετικά τα πράγµατα. Ίσως
αυτό να φταίει. Κι έπειτα … Αφού ΄΄εκείνος΄΄ δεν έχει πρόβληµα; Τόσες
πρόβες κάναµε. Θα µπορούσε να µου το επισηµάνει»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύµατι, εποµένως!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν ανέχοµαι να µε ειρωνεύεσαι! Έχω και εγώ χρόνια
στην πλάτη µου! Δεν ξεκίνησα εχθές!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: Όσο δεν πεθαίνει ο λόγος που την φέρνει πίσω …
Με το κάλεσµά της … Με τη φλόγα της …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Μα, τι είναι αυτά που λες, επιτέλους!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ:
πραγµατικότητα …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Ποια πραγµατικότητα;»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Αυτή … Της φυλακής … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Της φυλακής;»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: (ξεβάφοντας το πρόσωπό του) «Αυτές οι µπογιές
είναι σκέτο βάσανο! Μα, την Παναγία! Ποτέ δεν δέχτηκα όλα αυτά τα
στολίδια! Δεν σε βοηθάνε να ΄΄παίξεις΄΄, αλλά µονάχα να ΄΄υποκριθείς΄΄! Γιατί
πρέπει να µπογιατιζόµαστε! Είναι θλιβερό!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Μα, για να είµαστε, κάθε φορά, ο ρόλος µας! Θέλει και
ερώτηµα;»

«Προσπαθώ
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να

συµφιλιωθώ

µε

µια

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Θυµάµαι την αίσθηση που µου άφησε το πρώτο
βάψιµο … Πάνε κοντά σαράντα χρόνια από τότε … Κι ύστερα … Η µπογιά
να σβήνει πάνω στα µάγουλα … Να χάνεται απ’ τα µάτια … Να γλιστράει
πάνω στα χείλη … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (γελάει) «Μήπως διάλεξες λάθος επάγγελµα; Το βάψιµο
είναι στην ηµερήσια διάταξη ενός ηθοποιού!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Ήθελα από µικρός να γίνω ηθοποιός»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Γιατί;»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Για να βρω το µέτρο … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Και το βρήκες!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «… Αλήθεια … Σκέφτηκες, ποτέ, από τι
φτιάχνονται όλες αυτές οι µπογιές και οι κρέµες που πασαλειβόµαστε;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν µ’ απασχόλησε, είναι αλήθεια! Έχω πιο σηµαντικές
έγνοιες!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Από έκκριµα σαλιγκαριών!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Λιαξ! … Αηδιαστικό!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Η ζελατίνη; Ξέρεις; … Από βρασµένο δέρµα και
κόκαλα χοίρων και βοοειδών! …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Απαράδεκτο!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Να σου πω και για τ’ αρώµατα; Θέλεις να µάθεις,
υποθέτω! … Από εµετό φάλαινας, παρακαλώ! Που τον βάφτισαν ΄΄Άµβρα΄΄!
Οι άθλιοι!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Μήπως είναι ώρα να σταµατήσεις! Ανακατεύεται το
στοµάχι µου!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Σαλόνια οµορφιάς της Νέας Υόρκης βάζουν το
χέρι βαθιά στην τσέπη των πλούσιων πελατισσών τους για να βάλουν, µε τη
σειρά τους, και εκείνοι, οι αχρείοι, στα πρόσωπα αυτών των ανόητων
γυναικών … Κουτσουλιές! … Ναι! Καλά άκουσες! Κουτσουλιές!
Αποξηραµένα περιττώµατα αηδονιών, που τα χρησιµοποιούν για να έχουν
κάτασπρα πουδραρισµένα πρόσωπα! … Σωστά;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Θεέ µου! Σταµάτα, τέλος πάντων! Μ’ αηδιάζουν όλα
αυτά!»
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-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Αλλά και για τα άτονα και θαµπά µαλλιά … Ω!
Υπάρχει λύση και γι’ αυτά! Μην ανησυχείτε! … Σπέρµα ταύρου είναι η
συνταγή!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Τι φρίκη!»

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Όσο, δε, για την αναστολή του γήρατος! … Πάει
κάπου ο νους σου, παλικάρι µου; Άκου λοιπόν κι αυτό! Πετσοκόβουµε γύρωγύρω τη βάλανο του πέους µας και κάνουµε αντιρυτιδικές κρέµες για τις
γυναικούλες και τ’ ανδρείκελα αυτού του κόσµου!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Δεν µπορώ να ακούω άλλο! Φτάνει! Έλεος!» (κλείνει τ’
αυτιά του)

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Κρέµες από ακροβυστίες! Ποιος θα το ‘λεγε! …
Οι ανώµαλοι!»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (ταραγµένος – σιωπηλός)

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: (άτονα) «Και εγώ … Και εγώ … Έγινα ηθοποιός
… Για να βρω το µέτρο … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (ταραγµένος – σιωπηλός)

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Ποτέ δεν συµφιλιώθηκα µ’ αυτή τη φτηνή
πραγµατικότητα …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (ταραγµένος – σιωπηλός)

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: « … Στη δεύτερη σκηνή … Ήσουν απών …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (ταραγµένος – σιωπηλός)

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Πρέπει, µια µέρα, να σου δείξω πώς θα λες τα
λόγια του ρόλου σου. Τα λόγια ενός σπουδαίου ρήτορα. Η δεύτερη σκηνή
είναι, σχεδόν, όλος ο ρόλος σου … Το θεωρώ καθήκον µου. Ελπίζω να µου το
επιτρέπεις … Θα µπορούσες να είσαι γιος µου … (µικρή σιωπή) Αλήθεια …
Μου το επιτρέπεις;»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Μα … »

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Έχεις σπουδαίο ρόλο, αγόρι µου. Είσαι ρήτορας.
Πρέπει να το νιώσεις αυτό! Απ’ τα λόγια σου κρέµεται όλος αυτός ο
αιχµάλωτος συρφετός! Μην τον απογοητεύσεις! Μην τον προδώσεις! …
(µικρή σιωπή) Σε παρακαλώ … Σε ικετεύω …»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Όµως … »
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-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Όµως, είσαι νέος! … Ναι! … Ναι! … Το ξέρω!
… Έχεις δίκιο … Είσαι νέος … Όπως ήµουν κάποτε και εγώ … (µικρή σιωπή)
Και µ’ έναν νέο ηθοποιό … Πρέπει να είµαστε πάντα … Επιεικείς … »

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: (σηκώνεται από τον πάγκο) « … Είναι ώρα να πηγαίνω
σπίτι … Νιώθω πολύ κουρασµένος σήµερα … »

-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: «Στο καλό, αγόρι µου. Στο καλό να πας. Καλή
ξεκούραση. Αύριο πάλι …(σηκώνεται από τον πάγκο και πιάνει τα κάγκελα της
φυλακής) … Αύριο … Αύριο, θ’ αναζητήσουµε πάλι οι δυο µας … Το µέτρο
…»

-

ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ: «Καληνύχτα»

(σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή 9
(Μια ηλικιωµένη γυναίκα κάθεται στον πάγκο της φυλακής και διαβάζει ένα βιβλίο
Ακούγεται ήχος από κουδούνι
Στη σκηνή µπαίνει ένας νεαρός άντρας, ο γιος της)
(Ίδιο σκηνικό)

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Καλώς τον µου! Καλώς τον µου!» (σηκώνεται από τον πάγκο)

-

ΓΙΟΣ: (ανοίγει την πόρτα της φυλακής) «Γεια σου µητέρα!»

(αγκαλιάζονται)
-

ΜΗΤΕΡΑ: «Τι κάνεις, αγόρι µου; Έλα … Έλα … Κάτσε εδώ να µου πεις τα
νέα σου. Πώς περνάτε; Τι κάνει η εγγονούλα µου;»

(κάθονται µαζί)
-

ΓΙΟΣ: «Καλά, µητέρα … Είµαστε όλοι καλά …

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Καλά; … Ή, µήπως, όχι και τόσο καλά; …»

-

ΓΙΟΣ: «Ξέρεις κανέναν, βρε µητέρα, που να είναι ευτυχισµένος σ’ αυτόν τον
κόσµο; Τόσα προβλήµατα …»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Η ευτυχία βρίσκεται στα απλά πράγµατα, αγόρι µου»

-

ΓΙΟΣ: «Και στην πληρότητα! Αλλά, ποιος την έχασε, για να τη βρούµε και
εµείς!»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Όταν αγαπάς, είσαι και πλήρης»

-

ΓΙΟΣ: «Αχ, ρε, µάνα! Αυτά ήταν µια φορά και έναν καιρό! Άλλαξαν οι
εποχές! Εγώ για άλλο πράγµα ήρθα στο σπίτι …»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Οι εποχές άλλαξαν. Οι άνθρωποι, όµως, µένουν, πάντα, ίδιοι»

-

ΓΙΟΣ: «Τέλος πάντων … Θέλω κάτι να σου πω. Γι’ αυτό ήρθα. Η Τάνια και
εγώ σκεφτόµαστε να σου ζητήσουµε µία χάρη … Απλά, θέλω, µητέρα, να µ’
ακούσεις προσεχτικά. Πολύ προσεχτικά»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Σ’ ακούω, αγόρι µου. Αν µπορώ, πολύ ευχαρίστως να σας κάνω
τη χάρη που µου ζητάτε»
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-

ΓΙΟΣ: «Άκου, µητέρα … Το σκεφτήκαµε πολύ µε την Τάνια … Αυτό το σπίτι
… Κάποτε, δηλαδή … Που ζούσε κι ο πατέρας … Εξυπηρετούσε ορισµένες
ανάγκες … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Και τώρα εξυπηρετεί, γιε µου. Είναι πολύ βολικό σπιτάκι»

-

ΓΙΟΣ: «Ναι … Αλλά τώρα δεν ζει ο πατέρας, µητέρα … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Κάνεις λάθος. Ο πατέρας σου ζει. Υπάρχει και αναπνέει µέσα
από το κάθε αντικείµενο αυτού του σπιτιού …»

-

ΓΙΟΣ: «Αχ, βρε, µητέρα … Ο πατέρας πέθανε … Πρέπει να το αποδεχτείς …
Πάλι τα ίδια θα λέµε; … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Αν αποδεχτείς τον θάνατο, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσεις να
ζεις»

-

ΓΙΟΣ: «Άκουσέ µε, µητέρα. Μου υποσχέθηκες ότι θα µ’ ακούσεις
προσεχτικά. Έχουµε ανάγκη από χρήµατα, κι εγώ κι η γυναίκα µου.
Μπορούµε να πουλήσουµε αυτό το σπίτι και να έρθεις να ζήσεις µαζί µας. Το
µωρό µεγαλώνει µέρα µε τη µέρα. Μαζί θα µεγαλώσουν και τα έξοδά µας»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Αν πουλήσω αυτό το σπίτι, είναι σαν να δίνω και τον πατέρα σου
σε ξένα χέρια. Αυτό να πεις στην Τάνια»

-

ΓΙΟΣ: «Επιτέλους, µητέρα! Αρκετά τράβηξε αυτή η ιστορία µε τον πατέρα!
Όλα αυτά είναι µονάχα στη φαντασία σου! Ο πατέρας δεν υπάρχει πια!
Πέθανε! Το σπίτι είναι αδειανό! Σαν παγωµένη φυλακή! Έχει µόνο εσένα και
κανέναν άλλο! Αντιθέτως, προκύπτουν µονάχα έξοδα! Εµείς, µε την Τάνια,
είµαστε νέοι! Χρειαζόµαστε βοήθεια για να πορευτούµε στη ζωή! Σου ζητάµε
µια βοήθεια!»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Δεν ζητάτε τη βοήθειά µου, εσύ και η γυναίκα σου! Ζητάτε την
αυτοκτονία µου!»

-

ΓΙΟΣ: «Μητέρα! Μητέρα! Σύνελθε!»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Σ’ αυτό το σπίτι δεν φυλακίστηκαν δυο σώµατα, όπως ίσως
νοµίζετε … Αλλά έζησαν … Αγαπήθηκαν … Και λευτερώθηκαν δυο ψυχές
…»

-

ΓΙΟΣ: «Σ’ αυτό το σπίτι φυλακίζεσαι εσύ, µητέρα! Το σώµα σου και η ψυχή
σου! Δεν το καταλαβαίνεις! Αιχµάλωτη των αναµνήσεων και των
φαντασιώσεών σου ζεις, από τότε που πέθανε ο πατέρας!»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Δεν σου επιτρέπω να µιλάς έτσι! Η ζωή δεν είναι θάνατος!»

-

ΓΙΟΣ: «Πίστευα ότι θα µε καταλάβαινες … Κι η Τάνια θα απογοητευτεί … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Δεν θα σκοτώσω το σπίτι µου! Εσείς δεν µε καταλαβαίνετε!»
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-

ΓΙΟΣ: (απελπισµένα) «Βοήθησέ µε, τότε, να σε καταλάβω, µητέρα …
Βοήθησέ µε … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: « … Εχθές … Μιλούσαµε για ώρες … Έπρεπε να ήσουν εδώ …
Θα τον έβλεπες κι εσύ … »

-

ΓΙΟΣ: «Μητέρα … Μητέρα … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Όταν έρχεται στα ξαφνικά … Φεγγοβολάει ολόκληρο το
πρόσωπό του … Ένας θεός … Μικρός … Μα … Και µεγάλος …»

-

ΓΙΟΣ: (γέρνει στην αγκαλιά της) «Να ‘ξερες πόσο βασανίζοµαι, µητέρα … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: (χαϊδεύει τα µαλλιά του) «Με χαιρέτησε … Έπρεπε να ‘βλεπες, γιε
µου, το χαµόγελό του … Κι ύστερα µου ‘δωσε ετούτο το βιβλίο που κρατάω
στα χέρια µου … Εκείνο διάβαζα, σαν χτύπησες την πόρτα … Θέλω να το
διαβάσεις κι εσύ µια µέρα. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να µπορούσαν να το
διαβάσουν! Είναι υπέροχο βιβλίο. Πραγµατικά, σπάνιο … »

-

ΓΙΟΣ: (στην αγκαλιά της) «Διάβασέ το µου εσύ … Με τα δικά σου λόγια να τ’
ακούσω … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: « …Τα αισθήµατα … Κάποτε ζουν φυλακισµένα … Εκεί όπου η
αγάπη έχει εκλείψει … Στις φυλακές του νου … Στις οµίχλες των καιρών …
Στον τρόµο της φυγής και του θανάτου …»

-

ΓΙΟΣ: «Κάγκελα … Σίδερα ορθώνονται, µπροστά σου, µία µέρα … Κι από τα
µάτια σου, το φως, µέσ’ το σκοτάδι, θα χαθεί…»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Στρατιές … Αιχµάλωτοι … Με τη χλοµάδα των νεκρών …
Σέρνουν τα πόδια κι έχουν στα χέρια αλυσίδες … Σε κρύο πάγκο φυλακής το
κορµί τους µαραζώνει … Ίδιο ρηµάδι στο κελί … »

-

ΓΙΟΣ: «Στέκονται µόνοι … Σιωπηλοί … Με την ψυχή ατιµασµένη … Από
την τόση ανηµποριά … Λόγια ξεψύχησαν σ’ ανίερο αέρα … (µικρή σιωπή)
Μα … Το ξέρω αυτό το βιβλίο, µητέρα … Εσύ µου το διάβασες, όταν ήµουνα
µικρός … Σ’ αυτό εδώ το σπίτι … Αυτά τα λόγια … Τα θυµάµαι … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: (σηκώνεται όρθια) «Όµως … Όµως, κι αν όλα αυτά είναι της
µοίρας και συµβαίνουν … Εκείνη η µέρα … Δεν µπορεί … Θα ξηµερώσει!
…»

-

ΓΙΟΣ: (σηκώνεται όρθιος) «Μα … Σαν ήδη ν’ άνοιξαν οι σιδεριές στις πόρτες
… Ναι! … Ναι! … Τις ακούω! … Κι οι αλυσίδες απ’ τα χέρια, πια,
διωγµένες! …»
(ακούγονται ήχοι από σιδεριές και αλυσίδες που λύνονται κι ανοίγουν)

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Να το! … Το φως ξεπρόβαλε, ανήµερα, Θεέ µου! …»
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-

ΓΙΟΣ: «Λευκό, σαν κρίνο! Απ’ την αγνότητα δοσµένο! …»

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Δες την οµίχλη, οι ακτίνες πώς σκορπίζουν, και το θάµπος!»
(Ανοίγει η πόρτα της φυλακής
Η σκηνή φωτίζεται
Όλοι οι ηθοποιοί, ο ένας µετά τον άλλο, στέκονται
µπροστά από την ανοιχτή πόρτα
Ψηλαφούν, µε απορία, τα χέρια τους
Συναίσθηση ελευθερίας)

-

ΓΙΟΣ: «Λεύτεροι τώρα; … »

-

ΜΗΤΕΡΑ: «Λεύτεροι, γιε µου! … Λεύτεροι και αναγεννηµένοι! … »

ΤΕΛΟΣ
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Ασκήσεις θεάτρου
με την Άννα Μανιάνι
Θεατρικό έργο σε τρεις πράξεις

Διασκευή του μυθιστορήματος
“Το φαράγγι και ο θρύλος”

ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ (Διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός)
2. ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ (Μαθήτρια Σχολής Θεάτρου «ΜΑΝΙΑΝΙ»)
3. ΡΕΝΑΤΟ (Ιταλός σκηνοθέτης)
4. ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ
5. ΜΠΕΡΝΙΝΙ (Δήμαρχος του Φουρόρε)
6. ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ ΛΟΥΚΑΤΟΛΙ (Ιταλός δημοσιογράφος)
7. ΜΑΚΙΓΙΕΡ
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΗ 1
(Στη σκηνή εισέρχεται η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός,
Άννα Μανιάνι, σε ώριμη ηλικία
Φοράει ένα κομψό ταγιέρ, τύπου Σανέλ,
καπέλο στα μαλλιά και κρατάει, με λουρί,
στο ένα της χέρι, ένα πίτμπουλ τερριέ)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «.. Έλα, Μήτσια. Έλα. Έλα να ξεκουραστούμε, κορίτσι μου
… (κάθεται σε μια καρέκλα, τύπου σκηνοθέτη, και δένει το λουρί στο ένα πόδι
της καρέκλας) Πω .. Πω .. Πω .. Πω ..! Αυτή η Ρώμη έχει γίνει αφόρητη!
(βγάζει από τη τσάντα της μια βεντάλια) Κι ο ταξιτζής … Mamma mia!
Τουρίστρια να ήμουνα, λιγότερες γυροβολιές θα έφερνε γύρω από το
Κολοσσαίον! … ΄΄Και πείτε μου, Σινιόρα Μανιάνι, ποιος ρόλος σάς άγγιξε
περισσότερο΄΄; … ΄΄Και πείτε μου, ο Άντονυ Κουίν είναι τόσο έξω καρδιά όσο
έδειχνε στις ταινίες του;΄΄ … ΄΄Και ο Μάρλον Μπράντο; Φοβερή εκείνη η
φωτογραφία με το φανελάκι του, ε;΄΄ … Ό,τι είχε να ρωτήσει, ο αχρείος, το
ρώτησε, για να γράψει το ταξίμετρό του! (κοιτάζει το σκυλί της. Το χαϊδεύει)
Αχ, Μήτσια! Αχ, κορίτσι μου, γλυκό! Σε τι κόσμο θα ζήσεις! Από τη μια
απατεώνες κι απ’ την άλλη εραστές! Γέμισε ο κόσμος εραστές! (κοιτάζει
κατάματα το σκυλί της) Μήτσια, να προσέχεις! Πολλά παλιόσκυλα
κυκλοφορούν αδέσποτα. Δεν σε μεγάλωσα, για να βρεθεί ένα μπουλντόγκ να
σε … Τέλος πάντων!
» .. Κι αφού με ζάλισε με τις απανωτές ερωτήσεις κι απορίες του, μου λέει,
φτάνοντας έξω από το θέατρο: ΄΄Και για σας, Σινιόρα Μανιάνι, μόνον … ΄΄
Κι απλώνει το ξερό του! ΄΄Τόσες να ΄ναι οι μέρες σου!΄΄ του λέω. Παίρνω τη
Μήτσια και κατεβαίνω, έξω φρενών, από το ταξί, δίχως να του δώσω μία.
Εκείνος φώναζε, έσκουζε, χειρονομούσε … ΄΄Μη γυρνάς, Άννα, ούτε να τον
κοιτάξεις΄΄, έλεγα στον εαυτό μου. Δύο δρόμοι ήτανε, τον αθεόφοβο! Κι αυτός
… Όλο το ιστορικό κέντρο της Ρώμης μού έδειξε! (φυσιέται με τη βεντάλια)
Πω! Πω! Φούντωσα! Άτιμο πράγμα, όμως, αυτή η εμμηνόπαυση! Όλες οι
ορμόνες να σέρνουν τρελό χορό κι εσύ … Με τι όπλα να τις πολεμήσεις! Ο
Ρομπέρτο Ροσελίνι, όταν ήμασταν νέοι, μου έλεγε: ΄΄Αννούλα, καλύτερα να
‘χω εκατό αφηνιασμένα άλογα να κουμαντάρω στο γύρισμα, παρά μια
εμμηνοπαυσιακή! Τα άλογα, τουλάχιστον, δέχονται κι ένα καπίστρι στα
καπούλια τους! Η εμμηνοπαυσιακή;(!) Αννούλα, άμα έρθει η ώρα εκείνη και για
σένα, μια θα σε χαϊδεύω και μια θα σε μαστιγώνω, σαν καθαρόαιμο άλογο!΄΄
Γέλια … Γέλια που έκανα εγώ τότε … Πού να ΄ξερα τι γέλια με περίμεναν!
».. Mamma mia! (κάνει αέρα με τη βεντάλια) Αυτός ο ταξιτζής τα φταίει όλα!
Μόλις συγχυστώ … Να τι παθαίνω! … Όμως … Τι ώρα πήγε; Γιατί δεν
έρχονται; Άλλα γυμνάσια αυτά! Μη μπλέξεις με νέους που το μυαλό τους, αντί
να είναι στο θέατρο, είναι στον εσπρέσσο πορτιόλι! Και στο Κάμπο ντε Φιόρι,
επίσης! Τους είπα στις έντεκα ακριβώς να είναι όλοι τους εδώ! Ορίστε! Πήγε
έντεκα και πέντε κι αυτοί άφαντοι! Εγώ στην ηλικία τους … »
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(Ακούγονται βήματα
Αμέσως μετά, ήχος από βαριά πόρτα που ανοίγει και κλείνει
Στη σκηνή εμφανίζεται μια νεαρή κοπέλα
Ξανθά μαλλιά, εκφραστικά μάτια, αρχοντικό παράστημα)
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Καλημέρα σας, Σινιόρα Μανιάνι …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Καλημέρα σας, δεσποινίς»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ελπίζω να μην σας διέκοψα από κάτι»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Η αλήθεια είναι, δεσποινίς, πως, πριν έρθετε, φυσιόμουν»
(δείχνει τη βεντάλια της)
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Λυπάμαι πολύ, Σινιόρα Μανιάνι»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Λυπάστε πολύ που με διακόψατε ή που φυσιόμουν;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Λυπάμαι πολύ που σας διέκοψα, ενώ φυσιόσασταν»
(Η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός
περιεργάζεται από πάνω έως κάτω
τη νεαρή κοπέλα)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ποια είστε;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Το όνομά μου είναι Ολίβια Ντούτσε»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ντούτσε; … Σαν να λέμε: (τραγουδιστά) ΄΄Βάζει ο Ντούτσε
τη στολή του! Και την…΄΄»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Δεν σας καταλαβαίνω, Σινιόρα Μανιάνι. Λυπάμαι»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Λυπάστε που δεν με καταλαβαίνετε ή που σας λένε
Ντούτσε, δεσποινίς;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Λυπάμαι που, ενώ με λένε Ντούτσε, εσείς … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Λυπάστε που, ενώ σας λένε Ντούτσε, εσείς αγνοείτε
ποιος, στ’ αλήθεια, ήτανε ο Ντούτσε, αγαπητή μου!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Δεν το αγνοώ, Σινιόρα Μανιάνι. Απλά … Υποφέρω και
μόνο με τη σκέψη»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (μικρή παύση) «..Δεκτόν!»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (κοιτάζει γύρω της την έρημη αίθουσα θεάτρου) «Απ’ ό,τι
βλέπω, ήρθα σε ακατάλληλη ώρα»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Απ’ ό,τι βλέπετε, δεσποινίς Ντούτσε, οι συνάδελφοί σας
είναι ακατάλληλοι για θέατρο. Το θέατρο απαιτεί σεβασμό και πειθαρχία. Ούτε
σεβασμός ούτε πειθαρχία τούς διακατέχει, απ’ ό,τι φαίνεται!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (γελάει δυνατά) «Λυπάστε πολύ γι’ αυτό! … Ω! Δεσποινίς
Ντούτσε! … Όταν θα ‘ρθείτε στη θέση μου και οι ορμόνες σας θα σέρνουν
τρελό χορό! … (της δείχνει τη βεντάλια που κρατάει στο χέρι της) Τότε θα
αντιληφθείτε ότι όλα, στη ζωή, αγαπητή μου, είναι μάταια! … Μάταιος ο
σεβασμός! Μάταιη η πειθαρχία! Μάταιο το θέατρο! Μάταιοι οι έρωτες! …
Μάταιο ακόμη και το ότι σας λένε Ντούτσε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Πιθανόν»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Πιθανόν τι;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Πιθανόν να είναι μάταιο που με λένε Ντούτσε»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Μα … Μα, εσείς, δεσποινίς μου, είστε εύθικτη, όπως ένα
σπίρτο! Περήφανη! … Θα δυστυχήσετε στη ζωή σας! Σας το λέω! Το
θέατρο… »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Το θέατρο απαιτεί σεβασμό και πειθαρχία. Η περηφάνια
περικλείει και τα δύο αυτά»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Όχι πάντα»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Όχι πάντα;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Όχι πάντα, βέβαια!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Χαίρετε, Σινιόρα Μανιάνι. Καλύτερα να πηγαίνω»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τώρα ψεύδεστε, δεσποινίς Ντούτσε! Είναι φανερό ότι δεν
χαίρεστε καθόλου! Στην ηλικία μου, αυτά τα ΄΄Χαίρετε΄΄ μού προκαλούνε
αλλεργία, όπως η ναφθαλίνη στα πουλόβερ!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Πρόκειται περί … Περί εθιμοτυπικής προσφώνησης!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Εθιμο … Εθιμοτυπική προσφώνηση! Ωωωω! … Χα! Χα!
Χα! Χα! … Ωραία γελοιότητα και τούτη! Χα! Χα! Χα! … Αν στηρίζεται ο
άνθρωπος στις εθιμοτυπικές προσφωνήσεις, το μόνον σίγουρο είναι ότι, ποτέ
του, δεν θα αισθανθεί ελεύθερος, αλλά βουτηγμένος μέσα στο βούρκο της
υποκρισίας του! Την οποία, πρέπει να σας πω ότι, σιχαίνομαι, όσο τίποτε
άλλο στον κόσμο!»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (χάνοντας τη ψυχραιμία της) «Ε, τότε, να τα καταργήσουμε
όλα, για να αισθανθούμε ελεύθεροι και ανυπόκριτοι!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τώρα, μιλάτε σαν αυτούς τους θρασύς, ψευτοδιανοούμενους που μας περιτριγυρίζουν, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε,
με το κόκκινο κασκόλ γύρω από το λαιμό τους και το μακρύ - μαύρο κατά
προτίμηση - παλτό τους! Η τέχνη δεν γίνεται από διανοουμενίσκους, αγαπητή
δεσποινίς Ντούτσε! Γίνεται από ανθρώπους αληθινούς, ανεπιτήδευτους και
τολμηρούς!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Εεεε … Κι εσείς! … Επιτρέψτε μου να σας πω ότι μιλάτε
σαν … σαν …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Σαν; …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Χαίρετε! Είναι ώρα να πηγαίνω!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Σαν; … Ολοκληρώστε, παρακαλώ! Σας ακούω!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ωραία, λοιπόν! Σαν επαρμένη!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ωωω! … Ωωω! … (κοιτάζει το σκυλί της) Μήτσια! Κορίτσι
μου, τ’ ακούς! Η μητέρα σου είναι μια επαρμένη! Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει
αυτό, θα στο δείξω αμέσως τώρα! … (σηκώνοντας, κωμικά, τη μύτη της ψηλά)
Αυτό! Ψηλομύτα, δηλαδή!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (χαμηλώνοντας το βλέμμα της) «Λυπάμαι ειλικρινά … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Όχι δα! Μόνον λύπηση δεν θα προκαλούσε μια τέτοια …
Εθιμοτυπική προσφώνηση! Χα! Χα! Χα! Χα! … Αντιθέτως, διασκεδάζω
αφάνταστα μαζί σας, δεσποινίς Ντούτσε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (συνεσταλμένα) «Καλύτερα να φύγω …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Και να φύγετε, σε λίγο θα πρέπει να επιστρέψετε και πάλι.
Οι συνάδελφοί σας φρόντισαν γι’ αυτό. Βλέπετε. Από στιγμή σε στιγμή, θα
έρθουν. Είναι δώρο άδωρο, επομένως. Καθίστε. Καθίστε, δεσποινίς Ντούτσε.
Μη φοβάστε. Θ’ αρχίσουμε τις ασκήσεις θεάτρου…»

(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 2
(Η Ιταλίδα ηθοποιός,
Άννα Μανιάνι,
όρθια πάνω στη σκηνή,
με τη βεντάλια στο χέρι,
απαγγέλει από μνήμης …)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Όλα πλαστά και εφήμερα στον κόσμο τούτο! Μην
απορείτε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (κρατώντας ένα φύλλο χαρτί στο χέρι της και διαβάζοντας
από μέσα) «..Σελήνη μου! Εσύ που τίποτα δεν το φωτίζεις άθελά σου! Παρά
μονάχα τα μυστικά τα φανερώνεις, όταν ο ήλιος πια καλά, πολύ καλά, θε να
κρυφτεί … Πάρε αυτό το μυστικό μου και από μένα. Δώσ’ του το αίμα, το
κοκκινωπό, να το φορεί και για χιτώνα στις ακτίνες σου λουσμένο … Τον
αγαπώ, χωρίς να ξέρω το γιατί. Όσο αυτό, στο ριζικό μου, θα στοιχειώνει, μη
με θωρείς σαν να ‘μαι ύλη της αυγής. Γιατί, στον κόσμο, τον πλαστό, εγώ
αντέχω να ‘μαι ο ίσκιος του στον ήχο μιας κραυγής! … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τρίχες!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (έκπληκτη και απογοητευμένη) «Τρίχες; …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Συγνώμη. Λάθος λέξη. Μπούρδες! Μπούρδες ήθελα να
πω! Αυτή είναι πιο δόκιμη λέξη!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μπούρδες; Μα … Μα δικά σας λόγια είναι αυτά! Δεν είναι
δικά μου! Εσείς τα γράψατε!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Το μόνον βέβαιον είναι ότι δεν είναι δικά μου. Τώρα, αυτό
που απομένει είναι να δούμε αν είναι δικά σας αυτά τα λόγια. Γιατί, αν είναι
δικά σας … Τότε, υπάρχει πρόβλημα, δεσποινίς Ντούτσε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μάλλον δεν είχα το κατάλληλο ύφος και τόνο στη φωνή
μου. Θα ξαναδοκιμάσω»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Είπα εγώ να ξαναδοκιμάσεις;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μα! Έχει ένα μυστικό μέσα στη καρδιά της αυτή η
γυναίκα!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Και πού ξέρεις εσύ τι έχει, μικρή!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Είναι ολοφάνερο! (απαγγέλλοντας με στόμφο μέσα από
το χαρτί) ..Εσύ που τίποτα δεν το φωτίζεις άθελά σου! Παρά μονάχα τα
μυστικά τα φανερώνεις, όταν ο ήλιος πια καλά, πολύ καλά, θε να κρυφτεί …
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Πάρε αυτό το μυστικό μου και από μένα … (μικρή παύση) Ορίστε! Είναι
ολοφάνερο! Έχει ένα μυστικό!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Στη θέση σας, δεν θα επιδείκνυα τόση ισχυρογνωμοσύνη,
δεσποινίς!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (συνεχίζοντας την απαγγελία) «..Τον αγαπώ, χωρίς να
ξέρω το γιατί. Όσο αυτό, στο ριζικό μου, θα στοιχειώνει …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Αυτό που, σίγουρα, έχει στοιχειώσει μέσα σας, δεσποινίς
Ντούτσε, είναι η αλαζονεία! Το ξέρετε;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (στον ίδιο τόνο) «..Μη με θωρείς σαν να ‘μαι ύλη της
αυγής!…»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ιδέες μεγαλείου και σκηνή παραληρήματος! Ελάτε στα
σύγκαλά σας, δεσποινίς Ντούτσε! Η ζωή είναι ρεαλισμός! Και ο ρεαλισμός
είναι τέχνη!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (συνεχίζει, αδιαφορώντας) «..Γιατί, στον κόσμο, τον
πλαστό, εγώ αντέχω να ‘μαι ο ίσκιος του στον ήχο μιας κραυγής! …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Είναι φυσικό! Όταν κανείς δεν ακούει αυτά που λέει,
κραυγάζει! Κραυγάζετε, αγαπητή μου! Κραυγάζετε και δεν σας αντέχει ούτε ο
ίσκιος σας πλέον!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (Μικρή παύση. Κοιτάζει στα μάτια τη διάσημη Ιταλίδα
ηθοποιό) «Ήσασταν πολλή ερωτευμένη, όταν γράψατε αυτά τα λόγια … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (σκύβοντας το κεφάλι) «Δεν έχετε ιδέα τι λέτε … Μάλλον,
πρέπει να χρησιμοποιήσω το Χριστολογικό: Άφες αυτοίς. Ου γαρ οίδασι τι
ποιούσι!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Έρχεται μια στιγμή … Που κάποια γυναίκα νιώθει όπως
εσείς, Σινιόρα Μανιάνι … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (μετέωρη) «Τι;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Και τότε … Ο έρωτας … Τόσο καλά κρυμμένος στη
καρδιά της … Φωτίζεται μονάχα από τις ακτίνες της σελήνης … Δεν θέλει …
Ίσως και να φοβάται … Να τον φανερώσει στους ανθρώπους … Για να μην
τον ατιμάσουν … Και πληγωθεί …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (χαμηλωμένο βλέμμα) «..Όσο μιλάτε, φανερώνετε τον
αρχικό μου συλλογισμό … Αυτά τα λόγια είναι δικά σας»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «..Αν μπορούσα να διορθώσω κάτι, θα έβγαζα, απλά, το
θαυμαστικό από τον τελευταίο στίχο του ποιήματός σας»
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ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Και διορθώσεις τώρα!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Αυτό το θαυμαστικό … Δεν είναι, σίγουρα, δικό σας … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (μετέωρη) «Γιατί;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Γιατί … Εσείς … Είστε απέριττη … Απλή … Αληθινή»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (μικρή παύση) «Δεσποινίς Ντούτσε … Θέλετε σίγουρα να
γίνετε ηθοποιός;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ναι. Γιατί;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Γιατί θα σας ταίριαζε περισσότερο να γίνετε ψυχαναλύτρια.
Αυτοί έχουν τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Κάνεις το λάθος να τους
ανοίξεις την καρδιά σου και εκείνοι … »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μου ανοίξατε την καρδιά σας, δηλαδή;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (μικρή παύση. Κοιτάζοντας έντονα τη νεαρή μαθήτριά της)
«Όχι!»
(Αφήνει τη βεντάλια της στο κάθισμα
Δείχνει αναστατωμένη)
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση – αμήχανα) «.. Η Μήτσια … Είναι πολλή
όμορφη. Τι ράτσας είναι;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (προσπαθώντας να κρύψει τη ταραχή της) «Πίτμπουλ
τερριέ»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Καμιά φορά είναι προτιμότερο να έχεις σκύλο στο σπίτι
σου για συντροφιά, παρά παιδί»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (έτοιμη να την επιπλήξει. Μετανιώνει. Κοφτά) «Έχω παιδί.
Έναν γιο … »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (έκπληκτη) «Αλήθεια; (μικρή παύση)
περίμενα!»

Αυτό δεν το

ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (πικρή ειρωνεία) «Ε! Καμιά φορά και οι μεγαλύτεροι
ψυχαναλυτές του κόσμου πέφτουν έξω, δεσποινίς Ντούτσε! Μην
εκπλήσσεστε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Συγνώμη, Σινιόρα Μανιάνι … Ήταν άκομψο αυτό που
είπα»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Άκομψο;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Είστε, άλλωστε, τόσο δοτική … Μητρική … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Δεν θα αντέξω άλλες συγκινήσεις για σήμερα! Ας
αφήσουμε να πούμε κάτι και σε επόμενες συνεδρίες!»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Πώς τον λένε;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ποιον;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Τον γιο σας»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Τσελίνο. Εγώ, όμως, τον φωνάζω, χαϊδευτικά, Λούκα …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Λούκα … Όπως εκείνη η πανέμορφη μικρή πόλη της
Τοσκάνης … Με το άγαλμα του μαύρου Ιησού να ξεχωρίζει …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Αυτό πού κολλάει πάλι!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ο γιος σας, στη ζωή σας, ήταν σαν τον ερχομό του Ιησού
στον κόσμο …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τι μου λέτε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Πόσο χρονών είναι;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Θα τραβήξει σε μάκρος; (μετανιώνει-αλλαγή τόνου)
Έκλεισε τα είκοσι τρία, πριν από λίγους μήνες… »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Είναι μόνον δύο χρόνια μεγαλύτερος από μένα!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (την κοιτάζει από πάνω έως κάτω) «Ναι … Το βλέπω … »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση – διστακτικά) «Σκεφτήκατε, ποτέ, να έχετε
και μία κόρη;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (χαμογελώντας) «Σ’ αυτό το ερώτημα, η αρμόδια να
απαντήσετε είστε εσείς, δεσποινίς Ντούτσε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Γιατί το λέτε αυτό;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Γιατί είστε η επίσημη ψυχαναλύτριά μου!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Δύσκολο να ψυχαναλύσει κανείς εσάς …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Α! Τώρα μού τα γυρίζετε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση-αμήχανα) «Μάλλον … Δεν θα έρθουν οι
συνάδελφοί μου, σήμερα … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Σήμερα … Αύριο … Θα έρθουν … Εσείς;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Τι εγώ; …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (μικρή παύση) «Τίποτα …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Σινιόρα Μανιάνι … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ναι …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Τίποτα … »
(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 3

(Η Ιταλίδα ηθοποιός
κάθεται στη καρέκλα του σκηνοθέτη
Μια μακιγιέρ προσπαθεί να κρύψει
τις ρυτίδες από το πρόσωπό της
και τους αδρούς μαύρους κύκλους
κάτω από τα μάτια της
Εκείνη δυσανασχετεί έντονα
Ο Ρενάτο, Ιταλός σκηνοθέτης,
είναι πάνω από το κεφάλι της
για το γύρισμα
Μελαχρινός, γοητευτικός,
γύρω στα πενήντα πέντε)

ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Τέχνη, εννιά η ώρα το πρωί! Mamma mia! Είστε τρελοί,
μωρέ! Ούτε μια αράδα δεν θυμάμαι απ’ το κείμενο! Τι λέω πριν τη σκηνή με το
χαστούκι; … Ω, Dio! Είμαι απαίσια! Φριχτή! Tο κεφάλι μου, Ρενάτο! … Πρέπει
να κοιμάμαι, αλλά δεν μπορώ! Ω, Ρενάτο! Μου λείπει το σκυλί που έχασα
πριν από δύο μέρες. Το είχα μαζέψει από το δρόμο και αυτό, όπως και τ’
άλλα. Γιατί πέθανε; (φωνάζει δυνατά) Στο διάολο, θάνατε! Ένα κτήνος είσαι!
… Στο διάολο, καταραμένε! … »
ΡΕΝΑΤΟ: (προσπαθώντας να την ηρεμήσει) «Έλα, Άννα μου. Έλα, γλυκιά
μου, να σε μακιγιάρουμε λιγάκι. Δείχνεις καταβεβλημένη. Γιατί δεν κοιμάσαι τα
βράδια; Πού θα πάει αυτό, κορίτσι μου, με τόσα ξενύχτια;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (αρπάζει το μπράτσο του) «Μη τολμήσετε και πειράξετε
καμιά από τις ρυτίδες μου! Καταλάβατε; Τις ρυτίδες μου τις θέλω, Ρενάτο!
Είναι δικές μου και ξόδεψα μια ολόκληρη ζωή για να τις αποκτήσω! Τις θέλω!
Δεν θα μου τις πάρετε εσείς!»
ΡΕΝΑΤΟ: «Εντάξει, κορίτσι μου. Εντάξει. Όπως θέλεις εσύ …» (χαϊδεύει
τρυφερά το χέρι της διάσημης ηθοποιού. Κάνει νόημα στη μακιγιέρ να φύγει)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (μικρή παύση) «Συγνώμη, Ρενάτο … »
ΡΕΝΑΤΟ: «Μη μου ζητάς συγγνώμη, Άννα. Όχι εσύ»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (πλησιάζει το πρόσωπό της στο πρόσωπό του) «Ω …
Ρενάτο … Πόσο υποφέρεις μαζί μου …» (αγγίζει δειλά τα χείλη του με τα χείλη
της. Εκείνος τραβιέται πίσω)
ΡΕΝΑΤΟ: «Καλύτερα όχι, Άννα … Δεν σου αξίζω … »
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ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (σηκώνεται όρθια) «Τίποτα δεν μας αξίζει, Ρενάτο, στη
πραγματικότητα. Όλα είναι … Μια παρόρμηση της στιγμής … Ή τη ζούμε ή
όχι»
ΡΕΝΑΤΟ: (μικρή παύση) «Τι κάνει ο γιος σου; … Ο Λούκα;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Έχει πέσει με τα μούτρα στη μελέτη! Ω, Θεέ μου!
Παλικαράκι, είκοσι τριών ετών, και τον απασχολούν τόσα πολλά πράγματα
στη ζωή! Εμένα, στην ηλικία του, ότι τα μισή δεν με απασχολούσαν! Είχα
αρραβωνιαστεί τον Γκοφρέντο και ζούσα τη μέθη του έρωτα!»
ΡΕΝΑΤΟ: «Έτσι είναι, Αννούλα μου. Όσο οι γενιές εξελίσσονται … Έπειτα, ο
Λούκα είναι πολύ ξεχωριστό παιδί. Είσαι τυχερή»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τυχερή; … Τυχερή θα ήμουνα, Ρενάτο, αν ήξερα ότι ο γιος
μου μπορούσε να στηριχθεί στα πόδια του, δίχως να κρατάει βραχίονες στα
χέρια, όταν προχωράει»
ΡΕΝΑΤΟ: «Ήδη, έχει κάνει άλματα με τα πόδια του. Και σ’ αυτό έχεις
συμβάλλει εσύ. Πρέπει να αισθάνεσαι πολλή περήφανη … Είσαι στοργική
μητέρα, Άννα. Μη το ξεχνάς αυτό»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Καμιά φορά σκέφτομαι πως ο Λούκα είναι ό,τι
πολυτιμότερο έχω … »
ΡΕΝΑΤΟ: «..Υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή σου αυτόν τον καιρό; …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (γελάει δυνατά) «Ρενάτο! … Ρενάτο! Με κοροϊδεύεις!»
ΡΕΝΑΤΟ: «Μα γιατί! Παραμένεις, πάντα, όμορφη και γοητευτική!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (δυνατό γέλιο) «Όμορφη και γοητευτική! … (αλλαγή ύφουςθλιμμένα) Μια εμμηνοπαυσιακή που, μόλις κάτι την ταράξει, αναζητά
μανιωδώς τη βεντάλια της … Ω, Ρενάτο … Να ‘ξερες!»
ΡΕΝΑΤΟ: «Εγώ βλέπω μπροστά μου μια αληθινή γυναίκα … Σπάνιας …
Άγριας ομορφιάς! … Μια πραγματική θεά!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Και οι θεοί πεθαίνουν, Ρενάτο. Ίσως και … Να έχουν
πεθάνει ήδη»
ΡΕΝΑΤΟ: «Εσύ θα μείνεις αθάνατη, Άννα. Αιώνια … Όπως η Ρώμη μας»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ο Ρομπέρτο Ροσελίνι, στη πρώτη μας ταινία, δεν
σταματούσε να μου λέει: ΄΄Άννα … Η Ρώμη μας είσαι εσύ΄΄ (ονειροπολώντας)
Πώς περνάνε τα χρόνια … Όταν γνώρισα τον Ρομπέρτο ήμουν τριάντα έξι
ετών … Μακρινή που φαντάζει αυτή η ηλικία, πλέον, στα μάτια μου … Όταν
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κοιτάζω το πρωί το πρόσωπό μου στον καθρέφτη … Νομίζω ότι βλέπω μια
άλλη Άννα …» (ανάβει τσιγάρο και το καπνίζει)
ΡΕΝΑΤΟ: «Ο Ρομπέρτο … Δεν είχα τη δική του τύχη»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Να με γνωρίσεις, όταν ήμουν τριάντα έξι ετών;»
ΡΕΝΑΤΟ: «Να σε πάρω, όπως τον πηλό, και να σε πλάσω στα χέρια μου,
σαν σκηνοθέτης και σαν άντρας. Ό,τι έκανε εκείνος, δηλαδή»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (μικρή παύση) «Μπορεί να είναι και τύχη αυτό, Ρενάτο»
ΡΕΝΑΤΟ: «Γιατί;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Όταν πλάθεις κάποιον, έχεις και εξουσία επάνω του. Αλλά
και το δημιούργημά σου δεν παύει να σε εξουσιάζει και αυτό, με τη σειρά
του…»
ΡΕΝΑΤΟ: (μικρή παύση) «Όποια εξουσία κι αν είχες επάνω μου ... Όποια
εξουσία κι αν έχω επάνω σου … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (γελάει δυνατά) «Θα με υποφέρεις, Ρενάτο! Και θα σε
υποφέρω! Για το καλό της ταινίας μας! … Ω, Ρενάτο! … Σ’ αγαπώ! … Σ’
αγαπώ πολύ! (τον αγκαλιάζει σφιχτά επάνω της) Και σε χρειάζομαι, φίλε
μου… »

(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 4
(Μια νέα, γοητευτική γυναίκα εισέρχεται στη σκηνή
Είναι Ελληνίδα σκηνοθέτιδα
Επισκέπτεται στο γραφείο του
τον Μπερνίνι, τον δήμαρχο
του μικρού Ιταλικού χωριού,
Φουρόρε
Ο δήμαρχος, γύρω στα πενήντα
Ψηλός, αθλητικό σώμα, ευπαρουσίαστος)
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Καλημέρα σας, δήμαρχε …»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (σηκώνεται όρθιος για την υποδοχή) «Καλώς ήρθατε
στο Φουρόρε. Δυστυχώς … Μας ήρθατε με βροχή. Τον Γενάρη μήνα έχουμε
πολλές βροχές στο ψαροχώρι μας. Συγγνώμη … Αλλά, αν δεν καταλαβαίνετε
τα αγγλικά μου, παρακαλώ να μου το πείτε αμέσως»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Και τα δικά μου δεν είναι καλύτερα. Μην
ανησυχείτε»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Το εύχομαι! Για να μην νιώθω άσχημα!»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (αμήχανα) «Νομίζω ότι στην επιστολή που σας
έστειλα … Κάνω γνωστές τις προθέσεις μου»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (αμήχανος και γοητευμένος από τη παρουσία της
σκηνοθέτιδας) «Ναι … Ασφαλώς. Όμως … Δεν καθόμαστε καλύτερα;
Παρακαλώ»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (κάθεται) «Ευχαριστώ πολύ»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Έναν εσπρέσσο;»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Ευχαριστώ, δήμαρχε, αλλά έχω πιει, ήδη,
δύο»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Μπερνίνι. Το όνομά μου είναι Μπερνίνι»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «Είναι σπάνιας ομορφιάς το
μέρος σας. Μένω στο ξενοδοχείο που είναι πάνω από το φαράγγι»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ελπίζω να μείνατε ευχαριστημένη από την Ιταλική
φιλοξενία. Όχι ότι η Ελληνική υστερεί, βέβαια! Την πατρίδα σας την έχω
επισκεφθεί αρκετές φορές»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Ναι … Αν και … »
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ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Αν και; …»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «.. Ξέρετε …Θα επιθυμούσα να μου δίνατε τη
δυνατότητα να μείνω στη μία από τις δύο ψαροκαλύβες. Αυτές που είναι στη
μικρή παραλία του φιόρδ»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Πρέπει να καθαριστεί ο χώρος και να βάλουμε ένα
θερμαντικό σώμα μέσα. Θα ξεπαγιάσετε διαφορετικά. Σας υπόσχομαι, όμως,
ότι θα το φροντίσω»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «Είναι σημαντικό αυτό που
κάνετε»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτό που κάνετε εσείς είναι
σημαντικό. Για εμάς, τους Ιταλούς»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από ό,τι
αισθάνθηκα»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Η Άννα Μανιάνι, μαζί με τον Ρομπέρτο Ροσελίνι,
έμειναν στις δύο αυτές ψαροκαλύβες, στα γυρίσματα της ταινίας τους, ΄΄Το
θαύμα΄΄. Το αναφέρετε και στο έργο σας, άλλωστε»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Ναι. Η Νανναρέλλα σας …»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Έτσι αποκαλούσαμε χαϊδευτικά … (μικρή παύση) Τη
Μητέρα σας … »
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Με συγκινεί αυτό που είπατε …»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Και μένα με συγκίνησε πολύ το έργο σας… »
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση - σηκώνεται όρθια) «..Σας
ευχαριστώ, για άλλη μια φορά. Να μην σας καθυστερώ άλλο»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (σηκώνεται όρθιος) «Από μένα έχετε την άδεια να
ξεκινήσετε και, φυσικά, τη βοήθειά μου σε ό,τι χρειαστείτε. Πότε θα αρχίσουν
τα γυρίσματα της ταινίας σας;»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Θα ξεκινήσουμε το Μάιο με το συνεργείο και
τους ηθοποιούς μου. Μέχρι τότε, ήρθα να δω τον χώρο, να ρυθμίσω κάποια
θέματα και … »
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (χαμογελώντας) «Και να γνωρίσετε τον δήμαρχο του
Φουρόρε»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Ναι … Κάπως έτσι …»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Το αργότερο σε δύο μέρες, λοιπόν …»
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ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Καλή συνέχεια …»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Εις το επανιδείν»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (χαμογελώντας για πρώτη φορά) «Εις το
επανιδείν» (πάει να φύγει)
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (ο δήμαρχος την παρατηρεί από πάνω έως κάτω)
«Ένα λεπτό, παρακαλώ. Όταν εγκατασταθείτε, με το καλό, μου υπόσχεστε ότι
θα κεράσετε καφέ στη ψαροκαλύβα; Είμαι περίεργος να δω πώς θα τη
μετατρέψει το μαγικό χέρι μιας σκηνοθέτιδας. Επιπλέον, θα ήθελα να
μιλήσουμε και για την πατρίδα σας, την Ελλάδα. Έχω πολλά να σας ρωτήσω»
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (συγκρατημένο χαμόγελο) «Εύχομαι να μην σας
απογοητεύσω με τις απαντήσεις που θα σας δώσω, δήμαρχε»
ΙΤΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (χαμογελάει) «Αυτό … Θα εξαρτηθεί από εσάς …»

(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 5
(Στη σκηνή, η νεαρή κοπέλα,
Ολίβια Ντούτσε,
μαθήτρια της Σχολής της Άννας Μανιάνι,
μαζί με την εν λόγω διάσημη Ιταλίδα ηθοποιό)
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «..Το αποφάσισα! Θα μείνω να παρακολουθήσω τη σχολή
σας, Σινιόρα Μανιάνι!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τόσο γρήγορες αποφάσεις παίρνετε, πάντα, στη ζωή σας,
δεσποινίς Ντούτσε;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Δεν είναι κάτι που το θέλετε κι εσείς;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τι πράγμα;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Να μείνω»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ποτέ δεν πιέζω κάποιον να μείνει, όταν ξέρω ότι είναι για
να φύγει»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μα εγώ δεν είμαι για να φύγω! Ήρθα για να μείνω!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Και τον Ρομπέρτο Ροσελίνι, αν τον πίεζα, τι θα έβγαζα;
Μια μέρα, άνοιξε τη πόρτα, δήθεν για να βγάλει τα σκυλιά μας έξω για βόλτα,
και, από τότε, δεν ξαναγύρισε στο παλάτζο»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Οδυνηρή εμπειρία!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Δεσποινίς Ντούτσε, καλύτερα να μην σχολιάζετε κάτι που
δεν γνωρίζετε σε βάθος»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Και να μην το γνωρίζω σε βάθος, το διάβασα, ωστόσο,
στον Τύπο και τα περιοδικά! Βούιζαν, τον καιρό εκείνο!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (χάνοντας τη ψυχραιμία της) «Ο Τύπος και τα περιοδικά
γράφουν ό,τι θέλουν! Δεν δίνω καμία αξία σε πληρωμένες παλιοφυλλάδες του
κερατά!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Πάντως ... Ένας χωρισμός κοστίζει ακριβά. Εγώ … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Εσείς; …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Εγώ … Εγώ μπορώ να σας νιώσω … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Αυτό κι αν είναι έκπληξη!»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ναι … Μπορώ … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (περιεργάζεται τη κοπέλα από πάνω ως κάτω) «Αλήθεια;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση) «Σας εγκατέλειψε κι η μητέρα σας … Όταν
ήσασταν ενός έτους … Έτσι δεν είναι, Σινιόρα Μανιάνι;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (γέρνει το κεφάλι της) «Ναι … Δεν το εξέλαβα, ποτέ, όμως,
σαν εγκατάλειψη …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (πάει να την αγγίξει. Φοβάται. Μετανιώνει) «Λυπάμαι
πολύ, Σινιόρα Μανιάνι … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, αγαπητή μου. Αν δεν ήταν
η Μαρίνα αυτή που ήταν, δεν θα γινόμουν κι εγώ αυτό που έγινα»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Η Μαρίνα;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Η μητέρα μου …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μπορεί και να έχετε δίκιο … Μπορεί, πάλι, να είναι και
ένα είδος παρηγοριάς»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Σαν άνθρωπος αλλά και σαν ηθοποιός σιχαίνομαι τις
παρηγοριές! Έχω πάρει διαζύγιο από αυτές χρόνια τώρα!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Εμένα, πάντως, θα με παρηγορούσε αν … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Αν;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Αν ήμουν ό,τι εσείς …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Εννοείτε … »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μια μεγάλη ηθοποιός! Αυτό εννοώ!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (γέλια) «Ω! Δεσποινίς Ντούτσε! Μεγάλη θα γίνετε σίγουρα!
Δεν αμφιβάλλω γι’ αυτό! Όχι, όμως, ηθοποιός!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Αν δεν γίνω ηθοποιός, δεν θέλω να γίνω τίποτε άλλο!
Τελεία και παύλα!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Μα … Μα γιατί ηθοποιός; Σώνει και καλά!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Για να μπαίνω στις ψυχές των ανθρώπων … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Μόνο γι’ αυτό, αγαπητή μου; Αυτό το κάνει κι ένας
ψυχολόγος! Κι ένας ιερέας! (σε σοβαρό τόνο) Γιατί δεν γίνεστε ψυχολόγος,
αλήθεια, δεσποινίς Ντούτσε;»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (λυπημένα) «Μην με εμπαίζετε, Σινιόρα Μανιάνι»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Μάλλον … Μμμμ … Τώρα που σας ξανακοιτάζω …
Καταλαβαίνω γιατί θέλετε να γίνετε ηθοποιός!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (αδημονώντας να ακούσει την απάντηση) «Γιατί;(!)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Γιατί είστε παραχαϊδευμένη, δεσποινίς Ντούτσε!» (γέλια)
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (απογοητευμένη) «Τι; … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Η μαμά σας πρέπει να σας είχε όλο στην αγκαλιά της!
Έτσι δεν είναι;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Και τι σημαίνει, δηλαδή, αυτό! … Ναι! Με είχε στην
αγκαλιά της!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Έχετε παραισθήσεις! Το θέατρο δεν είναι αυτό που
φαντάζεστε! Φιλιά! Χάδια! Τρυφερά βλέμματα! Στοργικές αγκαλιές!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Δηλαδή, εσείς που γίνατε ηθοποιός!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Αφήστε με εμένα!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Γίνατε, επειδή δεν είχατε φιλιά και χάδια από τη μητέρα
σας;(!)»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Το θράσος σας! Αυτό θα σας καταστρέψει!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση) «Εγώ … Εγώ … Ήρθα στην ώρα μου!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Δεν θα το ‘λεγα! Είχα πει να είστε όλοι εδώ στις έντεκα
ακριβώς! Εσείς ήρθατε στις έντεκα και οκτώ λεπτά!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Και τι σημαίνει, δηλαδή, αυτό!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ότι δεν ήρθατε στην ώρα σας, δεσποινίς Ντούτσε! Πολύ
απλά!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Οι συνάδελφοί μου πίνουνε εσπρέσσο πορτιόλι στο
Κάμπο ντε Φιόρι! Και … Και καπνίζουν το ένα τσιγάρο μετά το άλλο!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ενώ εσάς η μαμάκα σας δεν σας άφησε, ποτέ, να
καπνίσετε, για να μην χαλάσετε τη λευκή επιδερμίδα σας και τα ροζ
μαγουλάκια σας! Αυτό δεν θέλετε να μου πείτε;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Δεν αξίζω μια τέτοια μεταχείριση!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Αυτό θα πείτε στον σκηνοθέτη που θα σας σκηνοθετεί
αύριο;»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (χαμηλώνει τα μάτια της) «Είστε σκληρή … Όπως μία
πέτρα … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Πριν από λίγο, με αποκαλούσατε δοτική … Μητρική. Τι
από όλα είμαι, τελικά, για εσάς;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (σηκώνει τα μάτια της) «Θέλω να γίνω ό,τι εσείς, Σινιόρα
Μανιάνι (μικρή παύση) Θα μείνω … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Θέλετε να γίνετε ό,τι εγώ, δεσποινίς Ντούτσε;… Ή,
μήπως, φοβάστε να είστε ό,τι εγώ;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (σιωπή)

(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΚΗΝΗ 1
(Ο δήμαρχος του Φουρόρε και
η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα κάθονται σ’ ένα
βραχάκι, στη μικρή, ερημική παραλία
με τις δυο ψαροκαλύβες
Ακούμε ήχους από γλαροπούλια
και, κάπου, δεσπόζει το άγριο φαράγγι
Είναι δειλινό
Οι δυο τους καπνίζουν τα τσιγάρα τους
και συνομιλούν)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «..Είναι άλλο πράγμα κάποιο πρόσωπο να γίνεται κόρη μιας
σπάνιας προσωπικότητας και άλλο να είναι στη πραγματικότητα»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Δεν είχα τη Τιμή να είμαι η φυσική της κόρη. Έγινα,
όμως…»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Δεν το είπα για να μειώσω το ρόλο σας, αλλά, αντιθέτως, για
να τον ενισχύσω»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «..Το ρόλο μου, είπατε;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ναι. Θεωρώ, γενικά, ότι είναι πιο δύσκολο το να γίνεις κάτι,
από το να είσαι ήδη»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Και αυτό είναι ρόλος που πρέπει κανείς να υποδυθεί, κατά
τη γνώμη σας;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ασφαλώς. Ο ρόλος της κόρης σάς ανήκει. Πρέπει να τον
παίξετε εσείς»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Δεν παίζω. Απλά σκηνοθετώ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Δεν νομίζω ότι σας ταιριάζει μια τέτοια εσωστρέφεια»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Μ’ αρέσει … Μ’ αρέσει περισσότερο να χειρίζομαι τη
κάμερα … Και ό,τι εκείνη γράφει στο πέρασμά της»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Το αντιλαμβάνομαι. Απ’ την άλλη, όμως … »
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Απ’ την άλλη … Ανάμεσα στη κόρη και τη μάνα δίνεται μια
μάχη. Μια μάχη επικράτησης»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Να τολμήσω να ρωτήσω πώς ήταν για σας, ως μητέρα;»
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Δύσκολο να σας απαντήσω»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «..Η κόρη θέλει να γίνει ηθοποιός και η μάνα, αν και διάσημη η
ίδια, την αποτρέπει. Γιατί αυτό;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Κατά βάθος, τη θέλει ηθοποιό και, μάλιστα, μεγάλη. Απλά
… Δεν τολμάει να της το πει»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ποιος ο λόγος;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Δεν είναι εύκολο να ζεις, όπως ζούσε εκείνη. Η ζωή της
ήταν μια καθημερινή τραγωδία»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (μικρή παύση) «Εσείς; … Θα μπορούσατε να ζήσετε τη ζωή
της; …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (σιωπή)

(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 2
(Στη σκηνή,
η νεαρή κοπέλα, πάλι,
Ολίβια Ντούτσε,
μαζί με την Ιταλίδα ηθοποιό,
Άννα Μανιάνι)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Θα μπορούσατε, τουλάχιστον, δεσποινίς Ντούτσε, να
μου δώσετε μία απάντηση! Περιμένω!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Δεν πέφτω σ’ αυτή τη παγίδα, Σινιόρα Μανιάνι …
Λυπάμαι»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Είστε ανώριμη και παρορμητική, αγαπητή μου! Εκτοξεύετε
μια φράση και, μετά, δεν ξέρετε πώς να τη μαζέψετε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Συνεχίστε τον επικριτικό σας ρόλο»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (φωνάζοντας δυνατά) «Ρόλο;(!) Ρόλο;(!)»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Θα μπορούσα, ωστόσο, να σας απαντήσω, αλλά είμαι
βέβαιη ότι η απάντησή μου θα σας σόκαρε»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τι μου λέτε! Παρόλο αυτά, σας προτρέπω να το κάνετε!
Και σας υπόσχομαι ότι αν δεν με σκοτώσει αυτό που θα ακούσω από τα χείλη
σας, θα με κάνει, σίγουρα, πιο δυνατή!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ωραία … Ακούστε … Θέλω να γίνω μια μεγάλη
ηθοποιός, όπως εσείς, γιατί, κατά βάθος, αυτό θέλετε κι εσείς για εμένα!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (ξύνοντας το μέτωπό της) «Τι μου λέτε! … Τι μου λέτε … Τι
μου λέτε … »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Κι όμως! Αυτό είναι, Σινιόρα Μανιάνι! Το έχω καταλάβει!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Για να το λέτε εσείς, δεσποινίς Ντούτσε, κάτι θα έχετε
καταλάβει ασφαλώς! Άλλωστε, στη ψυχανάλυση, είστε άπιαστη!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Απλά … Φοβάστε … Διστάζετε … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (σε σοβαρό τόνο) «Γιατί να φοβάμαι;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Γιατί … Γιατί … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (χαμογελώντας επικριτικά) «Είδατε! Άλλη μια απάντηση που
θα μείνει στα αζήτητα!»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (σιωπή. Γέρνει το κεφάλι της λυπημένη)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (βαδίζοντας αυτάρεσκα, πάνω-κάτω, στη σκηνή) «Αγαπητή
μου, Ολίβια Ντούτσε! Το επώνυμό σας, και μόνον, με κάνει να τρέφω
διφορούμενα αισθήματα για εσάς. Το σκέφτηκα … Βέβαια, εξακολουθώ να
πιστεύω ότι ο παρορμητισμός σας και, ενίοτε, το θράσος σας λειτουργούν
ανασταλτικά … Όμως, για να μην σας απογοητεύσω … Το αποφάσισα! Θα
ρισκάρω! Έπαψα να φοβάμαι πια!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μετέωρη) «Τι; … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (κοιτάζοντάς την κατάματα) «Θα ρισκάρω! Δεν με ακούσατε;
Δεν φοβάμαι!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ναι … Σας άκουσα … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Εεεεε! … Μα! Τι πάθατε, δεσποινίς Ντούτσε! Εσείς
μοιάζετε με φοβισμένο ψαράκι έξω απ’ το νερό!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Τι; … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ωωωω! Είστε καλά; Ξυπνήστε, επιτέλους!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Όχι … Όχι … Είμαι καλά … Δεν έχω τίποτα …
Ευχαριστώ … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ναι, βέβαια! Φαίνεται, αγαπητή μου! Απλά … Χλομιάσατε
λιγάκι!» (γέλια)
(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 3
(Η νεαρή κοπέλα στέκεται, τώρα,
στο κέντρο της σκηνής
Έχει βγάλει τη μπλούζα της
Φοράει μόνο ένα λευκό φανελάκι,
τζιν παντελόνι και έχει
τα πόδια της γυμνά,
δίχως παπούτσια)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (Φωνάζοντας δυνατά) «Τα χέρια σας σε έκταση, δεσποινίς
Ντούτσε! Μην τα λυγίζετε και μην γέρνετε τους ώμους σας μπροστά, σαν να
είστε καμιά γριά καμπούρα! Πόσες φορές θα σας το πω επιτέλους!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «..Έχω πιαστεί σ’ αυτή τη στάση! … Δεν μπορώ άλλο!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Το θέατρο, αγαπητή μου, είναι γυμναστική! Κι εσείς – από
ό,τι βλέπω – είστε αγύμναστη από τη κούνια σας!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Κανείς, ποτέ, δεν μου είπε κάτι τέτοιο! Ίσα-ίσα, που στο
σχολείο, όλοι με φώναζαν ΄΄το τέλειο κορμί΄΄!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (θυμωμένα) «Μη χρησιμοποιείτε τέτοιες γαλιφιές, δεσποινίς
Ντούτσε! Αυτά δεν έχουν θέση στη σχολή μου! Έγινα σαφής;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μάλιστα, Σινιόρα Μανιάνι!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (αναπολώντας και αγνοώντας τη μαθήτριά της που
δυσανασχετεί) «..Ο Ρομπέρτο Ροσελίνι, όταν μου ζήτησε στη ταινία ΄΄Ρώμη,
ανοχύρωτη πόλη΄΄ να πέσω κάτω … Από τα πυρά – υποτίθεται – των
Γερμανών … Του είπα: ΄΄Ρομπέρτο! Θα πέσω, όπως θέλεις εσύ!΄΄. Γιατί,
όμως; Γιατί είχα προετοιμάσει το σώμα μου για μια τέτοια πτώση!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (εξακολουθώντας να έχει τα χέρια της τεντωμένα σε
έκταση. Πονάει) «..Και πέσατε … Τελικά;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Πιο ψηλά τους ώμους σας, είπα! Δεν τολμώ να γυρίσω το
κεφάλι μου για λίγο κι αμέσως τεμπελιάζετε! Στητό το κορμί σας! Περήφανο!
Ψηλή κοπέλα είστε! Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος, όπως εσείς, πρέπει να το
δείχνει κιόλας, δεσποινίς Ντούτσε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Θέλω να αναπνεύσω … Θα σκάσω … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Σας το επιτρέπω»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (παίρνει βαθιά αναπνοή)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Βγάλτε, τώρα, τον αέρα από μέσα σας αργά … Αργά … »
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (κάνει αυτό που της λέει η Ιταλίδα ηθοποιός) «Νιώθω πολύ
καλύτερα τώρα … Θα έσκαζα!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Δυσανασχετείτε, βλέπω, κι αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο,
αγαπητή μου»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Η αλήθεια είναι πως … Ντρέπομαι λιγάκι … (χαμηλώνει
τα μάτια της και κοιτάζει τα ρούχα της και τα πόδια της) … Μόνο με το
φανελάκι … Με τα πόδια μου γυμνά … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Αν ντρέπεστε, δεσποινίς Ντούτσε, δεν θα γίνετε, ποτέ,
ηθοποιός. Μια ηθοποιός, και μάλιστα μεγάλη, δεν ντρέπεται, όταν κάνει τέχνη!
Και έπειτα … (τη παρατηρεί από πάνω έως κάτω) Είστε πολλή σφιγμένη!
Πρέπει να χαλαρώσετε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Είμαι σφιγμένη, γιατί … Γιατί έχω κάποια … Κάποια
τραύματα! …» (σκύβει το κεφάλι της όλο ντροπαλοσύνη και χαλαρώνει και τα
χέρια της)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τραύματα; Τι είδους τραύματα, δηλαδή;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Να … Θα σας τα εξομολογηθώ … Το θέλω κι εγώ …
(μικρή παύση) Όταν ήμουν μικρή … Ήμουν όμορφο κοριτσάκι, Σινιόρα
Μανιάνι …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Μμμμ … Δεν αμφέβαλα ποτέ γι’ αυτό. Και, τώρα, είστε
ωραία κοπέλα»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Αλήθεια; Σας ευχαριστώ πολύ! Το εκτιμώ αφάνταστα
αυτό που είπατε, Σινιόρα Μανιάνι!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Καλοσύνη σας. Συνεχίστε, τώρα, την εξομολόγησή σας»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ναι … Βέβαια … Συνεχίζω … Όταν ήμουν μικρή, λοιπόν
… Μια μέρα … Με πλησίασε ένα αγοράκι … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (κάνει την αδιάφορη) «Α … Μάλιστα … »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Και … Να … Πώς να σας το πω … Αυτό το αγοράκι …
Ήθελε να χαριεντιστεί μαζί μου, Σινιόρα Μανιάνι!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (αδιάφορα) «Και χαριεντίστηκε;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μα, φυσικά, και όχι, Σινιόρα Μανιάνι! Δεν το άφησα
εγώ!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ε! Δεν μου φαίνεται και περίεργο! Καθολική δεν είστε;(!)»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (σκύβει λυπημένη το κεφάλι της) «Αυτό, όμως, μου άφησε
ένα ερωτηματικό …»
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ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τι ερωτηματικό;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «..Σαν κάθισα σε ένα παγκάκι μόνη μου … Με τα πόδια
μου γυμνά, όπως τώρα … Ήταν καλοκαίρι, βλέπετε, και είχα βγάλει τα
πεδιλάκια μου … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (στον ίδιο αδιάφορο τόνο) «Α … Ναι, ε; …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (σκύβει το κεφάλι της όλο ντροπαλοσύνη) «Σκέφτηκα …
Μήπως δεν είμαι και πολλή γυναίκα … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Και πολλή γυναίκα;(!) Μα εσείς, δεσποινίς Ντούτσε, μου
είπατε, προ ολίγου, ότι ήσασταν μικρό κοριτσάκι!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ναι! Ναι, Σινιόρα Μανιάνι! Πιστέψτε με! Μικρό κοριτσάκι
ήμουν! Μόλις πέντε ετών! Όμως … Όμως, κάθε κοριτσάκι δεν κρύβει μέσα
του τη γυναίκα; … Έτσι σκέφτηκα …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Μα τον Άγιο Λαυρέντιο! Πρώτη φορά το ακούω κι αυτό!
Ένα κοριτσάκι, μόλις πέντε ετών, να σκέφτεται ότι δεν είναι και πολλή
γυναίκα, επειδή δεν άφησε ένα αγοράκι να χαριεντιστεί μαζί της! Τι σκέψεις κι
αυτές! Δεν είχατε τίποτε άλλο να κάνετε, γλυκιά μου;(!). Να παίξετε με τα άλλα
παιδιά, ας πούμε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Το θεωρείτε υπερβολικό, Σινιόρα Μανιάνι; Θα ήθελα την
άποψή σας πάνω σ’ αυτό το θέμα!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Το θεωρώ εξωφρενικό! Αφού θέλετε την άποψή μου!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «…Είναι και άλλα, όμως … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τελειωμό δεν θα ‘χουμε! Ορίστε! Πείτε μου, δεσποινίς
Ντούτσε! Τι άλλο θα ακούσω σήμερα! Mamma mia!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (λυπημένα, με χαμηλωμένο βλέμμα) «Έκανα τρία χρόνια
να αποδεχτώ το γεγονός … Ότι ήμουν το πιο ψηλό παιδί της τάξης μου … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Το πιο ψηλό … Παιδί;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μάλιστα»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Είστε σίγουρη;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ναι … Γιατί με ρωτάτε; (όλο αγωνία) Δεν σας φαίνομαι
ψηλή;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Όχι … Απλά σκέφτηκα … Παιδί να εννοεί η δεσποινίδα
Ντούτσε ή, μήπως, γυναίκα σε σώμα παιδιού;»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (κατεβάζοντας το κεφάλι της) «Με κοροϊδεύετε, Σινιόρα
Μανιάνι … Εγώ σας ανοίγω τη καρδιά μου …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Τέλος πάντων! Θεωρώ ότι τα τραύματά σας αυτά χρησιμοποιώ τον δικό σας όρο – είναι φοβίες που αισθανθήκατε στη παιδική
σας ηλικία. Κατά τη γνώμη μου, άσκοπα! Εγώ, πέντε ετών, άνοιγα τα κεφάλια
των συμμαθητών μου, έτσι και με ενοχλούσαν! Επιπλέον, αν και κοντό παιδί
και υπερβολικά αδύνατο, με κάτι ποδαράκια σαν καλάμια, είχα ρίξει, μια μέρα,
κάτω, στην αυλή του σχολείου, τον πιο χοντρό της τάξης! Τον πλάκωσα στο
ξύλο, γιατί τόλμησε να πειράξει τα κοτσιδάκια που συνήθιζε να μου κάνει η
γιαγιά μου!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (όλο θαυμασμό) «Ήσασταν, από τότε, τόσο θαρραλέα,
Σινιόρα Μανιάνι;(!)»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (όλο απορία) «Θαρραλέα; … (ξύνει το μέτωπό της) Ναι …
Ναι … Τελικά, νομίζω ότι το θάρρος με συνόδευε από τα γεννοφάσκια μου…»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Εκπληκτικό! Μακάρι να είχα το θάρρος σας κι εγώ!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ο πρώην σύζυγός μου, ο Γκοφρέντο, με αποκαλούσε
΄΄Νανναρέλλα αγριόγατα΄΄! Και ο Ρομπέρτο με φώναζε: ΄΄Αίτνα μου, εσύ΄΄!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Πω πω, πάθος που είχατε, Σινιόρα Μανιάνι! Εγώ …
(γνέφει αρνητικά με κούνημα της κεφαλής) Τίποτα … Δυστυχώς … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ηθοποιός χωρίς πάθος, δεσποινίς Ντούτσε, είναι
λινγκουίνι χωρίς σάλτσα ντομάτας και μανιτάρια! Πρέπει να το φροντίσετε
αυτό!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση – διστακτικά) «Μπορείτε να με βοηθήσετε
εσείς, Σινιόρα Μανιάνι; …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Σε τι πράγμα; … Να σας μάθω πώς να κάνετε λινγκουίνι
με σάλτσα ντομάτας και μανιτάρια;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Να μου μάθετε … Πώς είναι να ζει κανείς … Με πάθος τη
ζωή …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: « …Μα! Μα δεν γίνεται αυτό, αγαπητή μου! (βαδίζοντας
πάνω -κάτω στη σκηνή και κουνώντας το κεφάλι της πέρα-δώθε) Όχι … Όχι …
Μα δεν γίνεται … Δεν γίνεται, σας είπα, δεσποινίς Ντούτσε!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Κι όμως … Γίνεται, Σινιόρα Μανιάνι … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (σταματάει απότομα) «Με ποιον τρόπο;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση) «Κάνοντας μια συμφωνία … Για όσο θα
κρατήσουν αυτές … Οι ασκήσεις θεάτρου … Εσείς θα είστε η μητέρα μου …
Κι εγώ … Η κόρη σας … »
(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 4
(Το σκηνικό,
ο χώρος μιας ψαροκαλύβας
Ένα τραπέζι ξύλινο, δύο καρέκλες,
ένα ντιβάνι, μία σόμπα, ένα μικρό ψυγείο
Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα στέκεται στο παράθυρο
και κοιτάζει έξω
Ακούμε τους ήχους της βροχής
και τον άγριο παφλασμό των κυμάτων
πάνω σε βράχια, από τον δυνατό αέρα
που φυσάει, τον Γενάρη μήνα,
στο Ιταλικό ψαροχώρι
Τις σκέψεις της διακόπτει το χτύπημα
στη πόρτα και η φωνή του δημάρχου
Καταλαβαίνουμε ότι έχει δύσει ο ήλιος
από το φως της λάμπας
πάνω στο τραπέζι)

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: «Ο Μπερνίνι είμαι! Μη φοβάστε! Ανοίξτε μου,
σας παρακαλώ!»
(Ο Ιταλός δήμαρχος εισέρχεται στη σκηνή)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (ξαφνιάζεται) «Δήμαρχε! Δεν έπρεπε να βγείτε με τέτοια
βροχή! … Στάζετε ολόκληρος … Ελάτε. Περάστε μέσα να ζεσταθείτε»
(βοηθάει τον δήμαρχο να βγάλει το βρεγμένο πανωφόρι του)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Καλησπέρα. Αν και παλιόκαιρος, πέρασα να δω αν είστε καλά
και αν χρειάζεστε κάτι»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (δείχνοντας με το δάχτυλό της τη λιτή οικοσκευή της
ψαροκαλύβας - χαμογελάει) «Όπως βλέπετε, είμαι κομπλέ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Η παρουσία σας, άραγε, ευθύνεται που ο χώρος μού φαίνεται
τόσο συμπαθητικός, τώρα που τον ξανακοιτάζω;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Γι’ αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα, το δικό σας χέρι
ευθύνεται, δήμαρχε! Όχι το δικό μου!» (γελάνε) (μικρή παύση – αμήχανα)
«Δεν κάθεστε;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Κερνάτε εσπρέσσο;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Φυσικά. Άλλωστε και γι’ αυτό, εσείς μεριμνήσατε»
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (γελάει) «Ω! Δεν έκανα τίποτα. Στο ψυγείο, θα βρείτε, επίσης,
κάμποσα φαγώσιμα και αναψυκτικά για τις πρώτες μέρες σας. Αύριο, θα σας
φέρω ένα μπουκάλι ντόπιο κρασί. Από αυτό που βγάζουμε στη Καμπανία.
Είναι σαν δάκρυ. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Εσείς, οι Έλληνες,
γνωρίζετε από καλό κρασί!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (προσφέρει στο δήμαρχο ένα φλιτζάνι καφέ. Κάθονται
αντικριστά στις δύο μοναδικές καρέκλες, με τη λάμπα να φωτίζει τα πρόσωπά
τους μέσα στο μισοσκόταδο της καλύβας) «..Φυσάει πολύ … Είναι, πάντα,
τόσο άγριοι οι άνεμοι τον χειμώνα στο Φουρόρε;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Αν γνωρίζατε Ιταλικά, θα καταλαβαίνατε ότι ΄΄Φουρόρε΄΄
σημαίνει άγριος άνεμος. Το μόνο προστατευμένο μέρος είναι το φιόρδ, όπου
δένουν τις βάρκες τους οι λιγοστοί ψαράδες μας»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Είχε και η … Mητέρα μου μία βάρκα … »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ναι. Η βάρκα της ήταν κόκκινη και την έλεγαν ΄΄Νανναρέλλα΄΄»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Έψαξα να τη βρω στη μικρή παραλία, όταν πρωτοήρθα,
αλλά … »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ω! Πού να τη βρείτε! Πέρασαν τόσες δεκαετίες από τότε!
(μικρή παύση, βλέποντας την απογοήτευση της σκηνοθέτιδας) Δυστυχώς, δεν
υπάρχει πια … »
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Υπάρχει το σπίτι της … Η βίλα ντε λα Στόρτα πάνω στο
βράχο … Έρημη και εγκαταλελειμμένη … »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Σας θλίβει αυτό;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Ναι … Πολύ … »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Σας καταλαβαίνω. Αν και δεν είμαι καλλιτέχνης, όπως εσείς.
Ωστόσο, έτρεφα, πάντοτε, αγάπη προς την τέχνη. Ίσως, γιατί … »
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Γιατί;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (χαμηλώνει τα μάτια του) «.. Πριν από αρκετά χρόνια, ήμουν
αρραβωνιασμένος με μια κοπέλα που ήταν μουσικός και, ιδιαιτέρως,
ταλαντούχα στο βιολί … »
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Και;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (προσφέρει τσιγάρο στη σκηνοθέτιδα – καπνίζουν) «..Η κοπέλα
αυτή πέθανε από μια σπάνια αρρώστια … Από εκείνη έμαθα να αγαπώ τη
μουσική και να δένω με νότες, ακόμη και τα πιο άχαρα κομμάτια της ζωής
μου… »
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Λυπάμαι πολύ … Μπερνίνι … »
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ω! Μα! Αυτό είναι πρόοδος! Άκουσα, για πρώτη φορά, το
όνομά μου από τα ωραία χείλη σας!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση αμηχανίας) «Δεν σκεφτήκατε, ποτέ, να φύγετε
από το Φουρόρε;»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Είχαμε σκεφτεί, μετά τον γάμο μας, να μέναμε στη Ρώμη …
Φυσικά, δεν έγινε αυτό ποτέ. Δεν μετανιώνω, όμως. Το Φουρόρε είναι ο
τόπος που γεννήθηκα και αγαπάω βαθιά»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Λένε ότι οι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους δεν
νιώθουν ποτέ μοναξιά»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (γελάει) «Α! Πολλές φορές, δεν προλαβαίνω να αισθανθώ
μοναξιά! Είναι, βλέπετε, οι ευθύνες του δήμου μας. Το Φουρόρε, κάθε χρόνο,
μαζεύει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Έτσι, όλο και κάποια εκδήλωση
πρέπει να οργανωθεί. Όλο και κάτι πρέπει να ταχτοποιηθεί και … Ο χρόνος
κυλάει αμείλικτος!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Οι συγχωριανοί σας σάς αγαπάνε πολύ. Είστε το στήριγμα
και ο άνθρωπός τους»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (γελάει) «Είδατε τι μου έκαναν! Και να ήθελα να φύγω από το
Φουρόρε, δεν με άφησε η αγάπη τους!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Κι εγώ … Στη θέση σας, το ίδιο θα έκανα …» (μικρή
παύση αμηχανίας – αλληλοκοιτάζονται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «..Νομίζω, όμως, ότι έχω κάνει κατάχρηση της ευγένειάς σας»
(σηκώνεται όρθιος)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Χάρηκα πολύ που ήρθατε»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «..Μμμμ … Αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση … Να σας δείξω,
αύριο, τη βίλα της πάνω στο βράχο. Θα μπούμε και μέσα. Πρέπει να
εξοικειωθείτε με τον χώρο για τα γυρίσματα …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Σύμφωνοι. Θα σας το ζητούσα κι εγώ. Τα λέμε αύριο
λοιπόν; …»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ναι … Τα λέμε αύριο … Καλό βράδυ … Αν χρειαστείτε κάτι,
μη διστάσετε να μου τηλεφωνήσετε … Ακόμη και μέσα στη νύχτα … »
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Σας ευχαριστώ για όλα … »
(Ο δήμαρχος πιάνει το χέρι της σκηνοθέτιδας)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Εγώ σας ευχαριστώ …»
(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 5
(Είναι μια Αυγουστιάτικη
βραδιά στο Φουρόρε
Ακούγονται ήχοι από τζιτζίκια
Από το παράθυρο της ψαροκαλύβας
φαίνεται ένα ολόγιομο φεγγάρι
Η Ιταλίδα ηθοποιός, Άννα Μανιάνι,
μαζί με τη νεαρή μαθήτριά της,
Ολίβια Ντούτσε,
κάθονται στο τραπέζι
με τις δύο αντικριστές καρέκλες
στη μικρή ψαροκαλύβα
Η Ιταλίδα ηθοποιός σηκώνεται
και ανάβει τη λάμπα αερίου)
(Χαμηλός φωτισμός)
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «..Γιατί αγόρασες τη βίλα ντε λα Στόρτα πάνω στο βράχο,
μαμά; Μήπως επιστρέφεις στο παρελθόν;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Το παρελθόν είναι παρελθόν και το παρόν είναι παρόν,
αγάπη μου. Δεν πρέπει να τα μπλέκουμε μεταξύ τους. Δεν ωφελεί σε τίποτα»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (κοιτάζει ολόγυρα το εσωτερικό της ψαροκαλύβας) «Εδώ
… Σ’ αυτή τη μικρή ψαροκαλύβα, ζήσατε για μήνες με τον Ρομπέρτο … Έτσι
δεν είναι;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ναι. Όταν γυρνούσαμε τη ταινία μας, Το θαύμα. Εγώ
ήμουν, τότε, σαράντα ετών και ο Ρομπέρτο δύο χρόνια μεγαλύτερός μου. Αν
και νέοι, βιαζόμασταν να τελειώσουν τα γυρίσματα. Σαν να νιώθαμε ότι θα
τελείωνε και ο χρόνος μας … »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ύστερα … Ήρθε ο χωρισμός σας;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (πικρό χαμόγελο) «Εμφανίστηκε η Ίνγκριντ στη ζωή μας και
ο Ρομπέρτο προτίμησε τη ψηλή, ξανθιά Σουηδέζα ηθοποιό αντί για εμένα … »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ποτέ δεν μπόρεσα να τον βγάλω από το μυαλό μου. Τον
θυμάμαι να έρχεται τα βράδια στο παλάτζο. Στη Ρώμη. Να κάνεις σπαγγέτι και
να τρώμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια … Εσύ … Αυτός … Ο Λούκα … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ο Ρομπέρτο χάιδευε τα ξανθά μαλάκια σου, αλλά η
αδυναμία του ήταν, πάντοτε, ο Λούκα. Είχε χάσει έναν από τους γιους του και
η αναπηρία του αδελφού σου τον έκανε να μοιράζεται τον κρυφό πόνο του
μαζί μου»
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ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μερικές φορές, μου λείπει αυτή η εικόνα. Θα ήθελα να
μας έβλεπα και πάλι μαζί …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Προσπάθησα να είμαι εγώ η οικογένειά σας»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση) «Και ο λόγος;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Για ποιο πράγμα;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «..Που ο Ρομπέρτο …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Με εγκατέλειψε;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Ναι»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Άκου, αγάπη μου. Το έχω σκεφτεί αμέτρητες φορές από
τότε. Νομίζω πως … Έρχεται μια μέρα, όπου ένας άντρας βαριέται τη γυναίκα
που έχει στο πλάι του, όσο κι αν την είχε αγαπήσει κάποτε. Τότε … Η γυναίκα
πρέπει να το δεχτεί αυτό περήφανα. Σαν αρχαία Ελληνική τραγωδία …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Σαν αρχαία Ελληνική τραγωδία; …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (αναστενάζει βαθιά) «..Δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν τον
καιρό εκείνο. Υπέφερα. Οι δημοσιογράφοι χτυπούσαν τη πόρτα, για να μου
πάρουν συνέντευξη, κι εγώ τους φώναζα απεγνωσμένα: ΄΄Φύγετε, σας
παρακαλώ! Αφήστε με στη τραγωδία μου! Δεν καταλαβαίνετε!΄΄. Χρειάστηκαν
πολλά χρόνια, για να καταφέρω να δω τον Ρομπέρτο, όπως πρώτα. Ο θυμός,
η οργή, η πίκρα, η απογοήτευση δεν με άφηναν … Τώρα, είμαστε φίλοι. Μόλις
σηκώσω το ακουστικό του τηλεφώνου και του πω: ΄΄Ρόμπερ, σε χρειάζομαι΄΄,
ξέρω ότι θα τρέξει αμέσως, για να είναι δίπλα μου»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Δεν του κρατάς, πια, κακία;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Καμία»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Και ο έρωτας;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (γελάει) «Ω! Ο έρωτας είναι για σένα, πλέον, γλυκιά μου!
Εγώ γέρασα! Αρκετά ταλαιπωρήθηκα τόσα χρόνια! Τι λες και συ;»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (μικρή παύση) «Γιατί ήθελες να μου δείξεις τη
ψαροκαλύβα, μαμά; Μόνο για να μου μιλήσεις για τον Ρομπέρτο;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (χαμηλώνει τα μάτια της) «Όχι. Όχι μόνο γι’ αυτό … Σε
άκουσα, εχθές, το βράδυ … Διάβαζες δυνατά τα λόγια της Οφηλίας … Στον
Άμλετ του Σαίξπηρ … Καθόμουν στον κήπο και άκουγα τη φωνή σου από το
ανοιχτό παράθυρο του δωματίου σου … Αν και αργά, δεν με έπιανε ο ύπνος
… Είχε ένα τόσο όμορφο Αυγουστιάτικο φεγγάρι! Δεν μου έκανε καρδιά να
κοιμηθώ …»

- 401
35 -

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ

ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (σιωπή)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Έβαλες πλώρη …»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Θέλω να δοκιμάσω …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Δεν υπάρχει πιο ματαιόδοξο επάγγελμα. Ηθοποιός
σημαίνει … Αέρας. Μια στιγμή που χάνεται. Έπεσε η αυλαία … Χαμήλωσαν
τα φώτα … Δεν έμεινε τίποτα. Μονάχα η αύρα του πρωταγωνιστή να
αιωρείται στη σκηνή, τους διαδρόμους, ανάμεσα από τα καθίσματα των
θεατών…»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Όλα χάνονται, ούτως ή άλλως, μία ημέρα … Δεν είναι το
μοναδικό»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Όχι, βέβαια! Δεν χάνονται όλα μία ημέρα! Ό,τι δημιουργεί
κανείς με τα χέρια του, και το φτιάχνει με μεράκι και αγάπη, είναι βέβαιο ότι θα
περάσει από τη μία γενιά στην άλλη. Να γίνεις … Συγγραφέας! Ζωγράφος!
Γλύπτρια! Να αφήσεις ένα έργο πίσω σου! … Όχι, ηθοποιός!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Μα … Δεν ξέρω αν έχω το ταλέντο για να γίνω
συγγραφέας, ζωγράφος ή γλύπτρια, όπως λες!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Με την ίδια λογική, δεν μπορείς να γνωρίζεις, εκ των
προτέρων, αν έχεις το ταλέντο για να γίνεις ηθοποιός!»
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: (χαμηλώνει τα μάτια) «Πάντοτε έλεγες ότι το θέατρο είναι
σπουδαίο πράγμα … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Και αμέσως μετά, συμπλήρωνα: ΄΄Τι απαίσιο, όμως,
επάγγελμα …΄΄ »
ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ: «Φεύγω αρχές Σεπτεμβρίου … Για το Βερολίνο …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (βαθύς αναστεναγμός) «Σε λίγες μέρες, δηλαδή…»

(Αυλαία)
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΚΗΝΗ 1
(Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα προχωράει
πέρα-δώθε μέσα στη ψαροκαλύβα
Φαίνεται σαν κάτι να την προβληματίζει
Σκέψεις του χθες στο σήμερα
Φαντάσματα του χρόνου και του νου
Κάπου-κάπου, κοιτάζει έξω από το παράθυρο
Ο ήχος από τον δυνατό άνεμο του Φουρόρε
δεν λέει να σταματήσει
Ακόμη και αυτό επηρεάζει αρνητικά τα
συναισθήματά της
Ξαφνικά, ακούγονται χτύποι στη πόρτα
Είναι αργά το απόγευμα
Παίρνει τη λάμπα στο ένα χέρι
για να δει ποιος είναι
Στη σκηνή εμφανίζεται η διάσημη
Ιταλίδα ηθοποιός, Άννα Μανιάνι
Φοράει γούνα, καπέλο, γάντια και
έχει στον ώμο περασμένη τη τσάντα της
Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα ταράζεται,
σαν να βλέπει όραμα)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Σε τρόμαξα, βλέπω, γλυκιά μου»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Όχι … Όχι … Σε περίμενα …(μικρή παύση) Μητέρα … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (κοιτάζει ολόγυρα το εσωτερικό της ψαροκαλύβας) «Δεν
άλλαξε και πολύ, όπως φαίνεται. Απλά, πρόσθεσες τη σόμπα και το ψυγείο.
Αυτά δεν υπήρχαν τότε... Θυμάμαι τα καλοκαίρια μας στο Φουρόρε. Πολλές
βραδιές του Αυγούστου αφήναμε τη βίλα ντε λα Στόρτα πάνω στο βράχο και
ερχόμασταν στη ψαροκαλύβα για να πλαγιάσουμε στην άμμο, να πιούμε τις
μπύρες μας και να τραγουδήσουμε παλιά Ιταλικά τραγούδια (αναστενάζει
βαθιά) Ωραία χρόνια! Ο Ρομπέρτο … Εγώ … Ο Λούκα … Ξαπλωμένοι οι τρεις
μας στην αμμουδιά …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «..Υπάρχει καφές και αναψυκτικά στο ψυγείο, αν θέλεις κάτι
να πιεις»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Δεν θέλω τίποτα, αγάπη μου. Έμαθα ότι έφτασες στο
Φουρόρε … Μέσα στο καταχείμωνο» (κοιτάζει διερευνητικά τη σκηνοθέτιδα)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (κατεβάζει, με συστολή και αμηχανία, το κεφάλι της) «..Ναι
… Πρέπει να εξοικειωθώ με τον χώρο ... Σε λίγους μήνες θα ξεκινήσουν τα
γυρίσματα της ταινίας μου …»
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ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Μπορώ να καθίσω;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Φυσικά! Φυσικά! Συγγνώμη …»
(Κάθονται στο μικρό ξύλινο τραπέζι
με τις δύο αντικριστές καρέκλες)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Ώστε αρχίζουν τα γυρίσματα της ταινίας σου, λοιπόν»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Ναι … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Πότε, με το καλό;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Τον Μάιο»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Αχ! … Ο Μάης! … Ο Μάης είναι ο πιο αγαπημένος μου
μήνας! … Μη ξεχάσεις, όταν φύγεις από το Φουρόρε για την Ελλάδα, να
φυτέψεις ένα λουλούδι, έξω από τη ψαροκαλύβα, στη μνήμη μο…! (μικρή
παύση) Για μένα … Μ’ αρέσουν τόσο τα λουλούδια … Άλλωστε …Όποιος
καλλιτέχνης επισκέπτεται τη βίλα ντε λα Στόρτα και τη ψαροκαλύβα στο φιόρδ
πρέπει, φεύγοντας, να φυτεύει ένα λουλούδι. Έτσι συμφωνήσαμε με τον γιο
μου, τον Λούκα»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ... Μην ανησυχείς … Μια
αζαλέα; Τι λες;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Υπέροχα! Τις λατρεύω!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Χαίρομαι πολύ που ήρθες. Ένιωθα τρομερή μοναξιά, πριν
έρθεις … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Πάντα ήσουν μοναχικό παιδί. Δεν άλλαξες. Όμως …
Μεγάλωσες και ομόρφαινες πολύ … Πόσο όμορφη έγινες! Mamma mia! Δεν
χορταίνω να σε κοιτάζω!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (χαμηλώνει τα μάτια)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (πιάνει τα χέρια της σκηνοθέτιδας) «Αγάπη μου … Αγάπη
μου … Γιατί είσαι τόση θλιμμένη!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «..Δεν τα κατάφερα, τελικά …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Και, βέβαια, τα κατάφερες! Έγινες …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Μου έλειπε, πάντα, το πάθος…»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (φωνάζοντας δυνατά) «Αποκλείεται να σου λείπει το πάθος!
Αφού είσαι κόρη μου! Μέσα σου σιγοκαίει ένα ηφαίστειο! Άφησέ το να βγει! …
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(μικρή παύση) Εδώ … Στο Φουρόρε … Υπάρχει ένας δήμαρχος που σε
βοηθάει από τη πρώτη ημέρα που πάτησες το πόδι σου. Έτσι δεν είναι;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (χαμογελώντας) «Πώς τα ξέρεις όλα!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (χαμογελώντας) «Και το όνομα αυτού; Μήπως … Μπερνίνι!
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Το βρήκες!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Είναι όμορφος;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Γοητευτικός»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Έχει καλή καρδιά;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Τρέφει γλυκά αισθήματα για μένα»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να έχεις ενδοιασμούς»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Φοβάμαι …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ω, μωρό μου! Πάντα φοβόσουν τους ανθρώπους! Από
μικρή! Υπολόγιζες προσεχτικά την κάθε σου κίνηση! Ήσουν … Ήσουν τόσο
εγκεφαλικό παιδί σε όλα σου!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «..Μείνε μαζί μου αυτό το βράδυ … Φυσάει
πολύ … (γέρνει στην αγκαλιά της διάσημης Ιταλίδας ηθοποιού) Και το σπίτι
πάνω στο βράχο … Η βίλα ντε λα Στόρτα … Είναι κι αυτή έρημη και
εγκαταλελειμμένη στα κύματα …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (χαϊδεύει τα μαλλιά της σκηνοθέτιδας) «Πέρασα για λίγο,
γλυκιά μου … Δεν μπορώ να μείνω περισσότερο μαζί σου … Σε λίγο,
ξημερώνει … Πρέπει να φύγω …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Σ’ ευχαριστώ που ήρθες …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Κι εγώ σ’ ευχαριστώ … Για όλα … (Αρχίζει να
απομακρύνεται σιγά-σιγά από τη σκηνή) Μη ξεχάσεις την αζαλέα μου! … Τα
φιλιά μου, επίσης, στον γοητευτικό Μπερνίνι! …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (Σαν να ξυπνάει από λήθαργο, φωνάζει δυνατά) «Σινιόρα
Μανιάνι! … Μη φεύγεις! … Ξέχασα να σου πω … Ο Μπερνίνι! Ο δήμαρχος!
Ξεκλείδωσε, σήμερα το πρωί, τη πόρτα της βίλας ντε λα Στόρτα και μου έδειξε
το μπουντουάρ σου! … Μ’ ακούς; … Είδα το μπουντουάρ σου! … Άγγιξα τη
λεία επιφάνεια του ξύλου του … Κοίταξα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη σου
… Έχω κάτι από σένα! … Κάτι από το πάθος σου! … Μ’ ακούς; …
(φωνάζοντας ακόμη πιο δυνατά με λυγμούς) Είμαι η Ολίβια! Η Ολίβια! … »
(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 2
(Ο Ιταλός δήμαρχος του Φουρόρε, ο Μπερνίνι,
δέχεται στο γραφείο του την επίσκεψη
ενός συμπατριώτη του δημοσιογράφου,
του Σελβάτζιο Λουκατόλι)
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Καλώς τον! Καλώς τον Σελβάτζιο! Μαύρα μάτια κάναμε να σε
δούμε, φίλε μου! Σε άρπαξε και σένα η Ρώμη, όπως και τόσους άλλους
δημοσιογράφους!»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Αγαπητέ μου Μπερνίνι! Δεν είμαστε όλοι σαν και σένα!
Βράχος ηθικής και ακλόνητος στις πεποιθήσεις σου!» (γελάνε)
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Καμιά φόρα γίνεσαι χωρίς να το καταλάβεις! Σε κάνει η ίδια η
ζωή, φίλε!» (γέλια) Έλα! Κάθισε! Έναν εσπρέσσο;»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Πολύ ευχαρίστως!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: (προσφέρει τον καφέ στον φίλο του) «Ορίστε! Στην υγειά σου,
Σελβάτζιο!»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Στην υγειά μας, Μπερνίνι!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει στο Φουρόρε, σήμερα το
απόγευμα;»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Πρόκειται για μια Ελληνίδα σκηνοθέτιδα που φιλοξενείς, αυτόν
τον καιρό, Μπερνίνι»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Συμβαίνει κάτι μήπως;»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Μα … Εσύ, φίλε μου, χλόμιασες! Πώς κάνεις έτσι! Ασφαλώς
και δεν συμβαίνει κάτι. Απλά, έμαθα ότι θα ξεκινήσει τα γυρίσματα μιας ταινίας
της, εδώ, για τη ζωή της Νανναρέλλας μας. Ενθουσιάστηκα, λοιπόν, και ήρθα
να τη γνωρίσω από κοντά. Αν μου το επιτρέψεις, μάλιστα, σκοπεύω να της
πάρω και μια μικρή συνέντευξη. Αυτό. Τίποτα, δηλαδή, το ανησυχητικό!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Ναι … Βέβαια … Γιατί όχι … »
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: (με πειραχτικό χαμόγελο και τόνο στη φωνή) «Μπερνίνι …
Μήπως αυτή η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα σού έκλεψε τη καρδιά; Σαν να
κοκκίνισες, φίλε μου! Ή μου φαίνεται;» (γελάει)
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Δεν είναι μόνο σκηνοθέτιδα. Είναι και συγγραφέας. Και …
Ηθοποιός»

- 406
40 -

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ

ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Α, μάλιστα! Μήπως τυγχάνει να είναι και επικίνδυνα γοητευτική
αυτή η εξαίρετη σκηνοθέτιδα, συγγραφέας και επίδοξη ηθοποιός; Στον φίλο
σου μιλάς! Όχι σε κανέναν ξένο!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Δεν το αρνούμαι»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Κατάλαβα! Τη δάγκωσες τη λαμαρίνα! Καιρός ήτανε! Ως πότε
θα καλογερεύεις, φίλε μου! Ήρθε η ώρα να μιλήσει και η δική σου η καρδιά …
Δεν λέω. Η απώλεια της Ρεγγίνας … Όμως, η ζωή συνεχίζεται! Σε κανά δυο
χρονάκια, πενηνταρίζεις! Άσε και λίγο τον δήμο και τους ψαράδες! Δεν είσαι ο
Φραγκίσκος της Ασίζης! Άντρας είσαι! Με σάρκα, αίμα και …»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα … »
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Γιατί;»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Μάλλον … Πρέπει να είχε κάποια ερωτική απογοήτευση ...»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Είναι θλιμμένη;»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Κλεισμένη στον εαυτό της …»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Δεν είναι λόγος αυτός, Μπερνίνι, για να μην προσπαθήσεις.
Έπειτα, μη ξεχνάς ότι είναι Ελληνίδα. Οι Ελληνίδες αποπνέουν, από
αρχαιοτάτων χρόνων, ένα μυστήριο, φίλε! Πρέπει να πάρεις χρησμό για να τις
καταλάβεις!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί μυστηρίου που
χρήζει χρησμού …»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Εξιχνίασέ το τότε!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Είναι και κάτι άλλο …»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Τι;»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Τη σημάδεψε βαθιά η Μανιάνι … Η Νανναρέλλα, όμως, δεν
ήταν και ο πιο συνηθισμένος άνθρωπος …»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Μπερνίνι! Μπερνίνι! Ακούς τι λες, φίλε μου! Ποιος καλλιτέχνης
είναι συνηθισμένος! Η Ρεγγίνα έμοιαζε με πλάσμα από άλλον πλανήτη!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Κι αυτή … Μοιάζει να είναι πλάσμα από άλλον πλανήτη …
Εξώκοσμη και μακρινή … »
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Θα μ’ αφήσεις να της πάρω μια μικρή συνέντευξη;»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Σύμφωνοι. Απλά, φρόντισε να είσαι διακριτικός στις ερωτήσεις
που θα της κάνεις και ευγενής μαζί της»
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ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Ωωω! … Μα εσύ, φίλε μου, άρχισες, από τώρα, να την
αντιμετωπίζεις σαν τη λατρεμένη σου σύζυγο! … Μην ανησυχείς. Θα είμαι
πολύ ευγενικός μαζί της και, άκρως, διακριτικός. Δεν πρόκειται να τη φέρω σε
δύσκολη θέση. Εξάλλου, δεν είναι μέσα στις προθέσεις μου κάτι τέτοιο»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «..Μου ζήτησε να μείνει στη ψαροκαλύβα. Κάτω, στο φιόρδ …»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Ιανουάριο μήνα! Mamma mia! Θα αστειεύεσαι! Μα αυτή μπάζει
από παντού αέρα! Πώς το επέτρεψες αυτό!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Δεν μπορούσα να της το αρνηθώ. Όταν μου το ζήτησε, δέχτηκα,
δίχως δεύτερη σκέψη. Φυσικά, φρόντισα να έχει ζεστά σκεπάσματα και μια
σόμπα, για να μην ξυλιάσει από το κρύο»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Γιατί, όμως, σώνει και καλά, στη ψαροκαλύβα; Δεν σου είπε
τον λόγο;»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Δεν μου είπε. Ούτε κι εγώ τη ρώτησα. Μπορώ, ωστόσο, να
καταλάβω … »
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Τι πράγμα;»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Στις δυο ψαροκαλύβες έμειναν μαζί, ως εραστές, για κάμποσους
μήνες η Άννα Μανιάνι με τον Ρομπέρτο Ροσελίνι. Επομένως, τι πιο φυσικό να
θέλει να βιώσει και η ίδια μια παρόμοια εμπειρία. Ξέρεις πώς είναι οι
καλλιτέχνες. Για να μπουν μέσα στους ρόλους, υποβάλλουν τον εαυτό τους σε
δοκιμασίες»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Καλές οι δοκιμασίες! Δεν φοβάται, όμως, μόνη της εκεί στην
ερημιά;»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Πηγαίνω,
κουβεντιάζουμε»

σχεδόν

κάθε

βράδυ,

γύρω

στις

δέκα,

και

ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Σήμερα, που θα πας, λοιπόν … Εκεί που θα μιλάτε και θα
αναλύετε, με τις ώρες, τους χαρακτήρες του έργου της, πλησίασέ την, με
θάρρος, και δώσε της ένα φιλί. Θέλω να πιστεύω ότι θυμάσαι ακόμη πώς
φιλάει ένας άντρας μια γυναίκα στο στόμα, φίλε μου!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Θα ακολουθήσω κατά γράμμα τις διαταγές σας, στρατηγέ
Σελβάτζιο Λουκατόλι!» (οι δυο άντρες γελάνε)
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Καλή τύχη, φίλε μου»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Σ’ ευχαριστώ, Σελβάτζιο. Θα της πω και για την συνέντευξη.
Είμαι σίγουρος ότι δεν θα αρνηθεί. Οι συνάδελφοί σου δεν θα την αφήσουν σε
ησυχία, από δω και πέρα!»
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ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Μα κι αυτή, αδελφέ μου, δεν ασχολήθηκε με καμιά κοινή
θνητή, αλλά με ένα ιερό τέρας! Είναι φυσικό και αναμενόμενο να έχει και τις
ανάλογες συνέπειες η πράξη της αυτή!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Θα μείνεις για μέρες εδώ; Δεν μου είπες»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Θα φύγω τη μέρα που θα μου ορκιστείς στον Άγιο του
Φουρόρε ότι φίλησες τη σκηνοθέτιδά σου!»
ΜΠΕΡΝΙΝΙ: «Και να φανταστείς ότι ούτε με το όνομά της δεν τόλμησα ακόμη
να την αποκαλέσω!»
ΣΕΛΒΑΤΖΙΟ: «Και το όνομα αυτής, αγαπητέ μου; … »

(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 3
(Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα
είναι ξαπλωμένη, τώρα, στο ντιβάνι,
δίπλα στη σόμπα που καίει.
Έχει προηγηθεί η «επίσκεψη»
της διάσημης Ιταλίδας ηθοποιού,
προκαλώντας έντονες συγκινήσεις στη σκηνοθέτιδα
Ξαφνικά, στο αχνό φως, «ξεπροβάλλει» η μορφή της
νεαρής κοπέλας, Ολίβιας Ντούτσε)

ΟΛΙΒΙΑ: « ..Το όνομά μου είναι Ολίβια … Ολίβια Ντούτσε »
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (σηκώνεται από το ντιβάνι. Στέκεται όρθια με τα πόδια
γυμνά) «Γνωριζόμαστε … »
ΟΛΙΒΙΑ: (κοιτάζει τα γυμνά πόδια της Ελληνίδας σκηνοθέτιδας) «Έτσι … Με
γυμνά τα πόδια … Με είχε βάλει να στέκομαι για ώρες πάνω στη σκηνή … Τα
χέρια σε έκταση …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Όταν κάνει κανείς τέχνη, δεν πρέπει να ντρέπεται»
ΟΛΙΒΙΑ: (προσποιούμενη τη φωνή της διάσημης Ιταλίδας ηθοποιού, Άννας
Μανιάνι) «Αν ντρέπεστε, δεσποινίς Ντούτσε, δεν θα γίνετε, ποτέ, ηθοποιός!
Μια ηθοποιός – και μάλιστα μεγάλη – όπως θέλετε να γίνετε εσείς, δεν
ντρέπεται, όταν κάνει τέχνη! Και έπειτα … (παρατηρεί από πάνω έως κάτω
την Ελληνίδα σκηνοθέτιδα) Είστε πολλή σφιγμένη! Πρέπει να χαλαρώσετε
κάπως!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση-ξεροβήχει από αμηχανία) «..Έχει αναψυκτικά
στο ψυγείο, αν θέλεις να πιεις κάτι»
ΟΛΙΒΙΑ: «Βότκα;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «Ναι … Φυσικά … Έχει και βότκα … »
ΟΛΙΒΙΑ: (χαμογελώντας) «Το ήξερα»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Σκέτη;»
ΟΛΙΒΙΑ: (χαμογελώντας) «Όχι, βέβαια. Πάντα, με λεμόνι»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (πικρό χαμόγελο) «Σωστά … Πάντα, με λεμόνι»
ΟΛΙΒΙΑ: «Για να μην μας πέσει βαριά!»
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (ετοιμάζει δυο βότκες με λεμόνι. Προσφέρει τη μία στη νεαρή
κοπέλα και την άλλη τη πίνει η ίδια) «Πάντα ο ίδιος φόβος … »
ΟΛΙΒΙΑ: «Ποιος φόβος;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «..Μην είναι η βότκα, χωρίς λεμόνι … Στην υγειά μας»
ΟΛΙΒΙΑ: «Ω … Μα … Μια βότκα, χωρίς λεμόνι, είναι σαν … »
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Λινγκουίνι, χωρίς σάλτσα ντομάτας και μανιτάρια»
ΟΛΙΒΙΑ: (χαμηλώνει το βλέμμα) «Έτσι μου είχε πει … Όταν της ανέφερα,
διστακτικά, πως μου λείπει … Το πάθος»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Δύσκολο να το αποδεχτεί … Αδύνατον να το πιστέψει … »
ΟΛΙΒΙΑ: «Φυσικά! … Είναι πολλή έξυπνη για να πιστέψει κάτι τέτοιο!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (όλο αγωνία) «Γιατί είναι αδύνατον να πιστέψει κάτι τέτοιο;»
ΟΛΙΒΙΑ: (απότομα και κοφτά) «Σου λείπει το πάθος;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ:
(αιφνιδιάζεται-αυθόρμητα)
«Όχι!
(μικρή
παύση-το
επεξεργάζεται στο μυαλό της) Δηλαδή … Ναι … (μικρή παύση-γνέφει
αρνητικά) Όχι … Δεν μου λείπει …»
ΟΛΙΒΙΑ: (χαμογελώντας) «Είδες, λοιπόν; Ούτε σε μένα έλειπε, ποτέ, το
πάθος!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Και τότε … Γιατί;»
ΟΛΙΒΙΑ: «Τι;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (χαμηλώνει μελαγχολικά τα μάτια) «Γιατί η βότκα να είναι,
πάντα, με λεμόνι; … »
ΟΛΙΒΙΑ: «Μα … Για να αποφευχθεί ένα άσχημο και ανεξέλεγκτο μεθύσι! Αν
ήταν σκέτη … Υποθέτω … Πως θα μπορούσε να προκληθεί … Μια έντονη …
Στομαχική διαταραχή … Που και αυτή, με τη σειρά της … Θα ..»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (σιωπή – κάθεται στο ντιβάνι με το κεφάλι κατεβασμένο.
Είναι μελαγχολική)
ΟΛΙΒΙΑ: (μικρή παύση) «Θα έρθει … Ο Μπερνίνι;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (γνέφει καταφατικά με κούνημα της κεφαλής)
ΟΛΙΒΙΑ: «Ωραία»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (σηκώνει το κεφάλι της όλο απορία) «Τι;»
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ΟΛΙΒΙΑ: «Είπα … Ωραία»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (απότομα) «Γιατί δεν πίνουμε μια βότκα σκέτη;(!) Τώρα μου
ήρθε!»
ΟΛΙΒΙΑ: (χαμηλώνει το βλέμμα της μελαγχολικά)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ:
Δοκιμάζουμε;»

(επιμένοντας

με

τον

ίδιο

παρορμητισμό)

«Τι

λες;

ΟΛΙΒΙΑ: «Φοβάμαι … Φοβάμαι ότι δεν θα μας αρέσει, αν την πιούμε
σκέτη…»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Μα … Αφού δεν δοκιμάσαμε ποτέ … Πώς μπορούμε να
ξέρουμε; … »
ΟΛΙΒΙΑ: (μικρή παύση – σκέπτεται) «Ο καθένας έχει τα γούστα του. Ξέρει τι
αντέχει και τι όχι ο οργανισμός του. Κι εμάς … Αυτό είναι … Το γούστο μας»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «Δεν κάθεσαι;»
ΟΛΙΒΙΑ: (κοιτάζοντας τον χώρο της ψαροκαλύβας) «Στην καρέκλα ή στο
ντιβάνι;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (της κάνει νόημα να καθίσει δίπλα της στο ντιβάνι – μετά από
λίγο) «..Εκείνη … Είμαι σίγουρη ότι θα την έπινε σκέτη»
ΟΛΙΒΙΑ: «Ποια;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Τη βότκα …»
ΟΛΙΒΙΑ: «Α … Ναι … Πολύ πιθανόν»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «..΄΄Μου λείπει το θάρρος΄΄, της είχα πει …»
ΟΛΙΒΙΑ: «Και, τότε, εκείνη φώναξε: ΄΄Είσαι κόρη μου! Και αφού είσαι κόρη
μου, αποκλείεται να σου λείπει το θάρρος!΄΄»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (σιωπή)
ΟΛΙΒΙΑ: (σιωπή)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Ολίβια … Πιστεύεις σε μένα; … »
ΟΛΙΒΙΑ: «Φυσικά»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «..Και … Και … Δεν θα ήθελες να είμαι κάτι άλλο;»
ΟΛΙΒΙΑ: «Σαν τι, δηλαδή;»
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «..Να … Ας πούμε … Μια που να πίνει τη βότκα της …
Σκέτη! Χωρίς λεμόνι! Και … »
ΟΛΙΒΙΑ: «Και;(!)»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «..Και … Και να ζει την κάθε στιγμή … Από παρόρμηση! …
Χωρίς να σκέφτεται τίποτα! …»
ΟΛΙΒΙΑ: «Εκείνη, πάντως … Σκεφτόταν»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Σκεφτόταν; …Το πιστεύεις αυτό;»
ΟΛΙΒΙΑ: «Φυσικά»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Έχεις δίκιο …»
ΟΛΙΒΙΑ: «Αληθινή. Ανεπιτήδευτη. Τολμηρή. Όπως, μια φιλόσοφος»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «΄΄Ευσεβείς είναι οι αδύναμοι να αμαρτήσουν΄΄, συνήθιζε να
λέει»
ΟΛΙΒΙΑ: (χαμογελώντας) «Και έτσι είναι!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «Εσύ;»
ΟΛΙΒΙΑ: «Τι εγώ;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Έχεις τη δύναμη να αμαρτήσεις;»
ΟΛΙΒΙΑ: «..Κάθε φορά που τη φέρνω στο μυαλό μου … Νομίζω πως βρίσκω
αυτή τη δύναμη …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (σηκώνεται απότομα όρθια-υψώνει τον τόνο της φωνής της)
«Πιο ψηλά τους ώμους σας, είπα, δεσποινίς Ντούτσε! Δεν τολμώ να γυρίσω
το κεφάλι μου για λίγο κι αμέσως τεμπελιάζετε! Στητό το κορμί σας!
Περήφανο! Ψηλή κοπέλα είστε! Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος, πρέπει να το
δείχνει κιόλας, δεσποινίς Ολίβια!»
ΟΛΙΒΙΑ: (σηκώνεται και εκείνη όρθια. Στητή, με τα χέρια τεντωμένα σε έκταση)
«Θέλω να αναπνεύσω … Θα σκάσω …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Σας το επιτρέπω»
ΟΛΙΒΙΑ: (παίρνει βαθιά αναπνοή)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Βγάλτε, τώρα, τον αέρα από μέσα σας αργά … Αργά … »
ΟΛΙΒΙΑ: (βγάζει τον αέρα από μέσα της αργά) «Ουφ! Νιώθω πολύ καλύτερα
τώρα … Θα έσκαζα!»
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (γελάει) «Αυτό ήταν! Ασκήσεις θεάτρου!»
ΟΛΙΒΙΑ: (γελάει) «Ναι! Ασκήσεις θεάτρου!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «Νιώθεις καλύτερα τώρα;»
ΟΛΙΒΙΑ: «Πολύ καλύτερα. Εσύ; …»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (μικρή παύση) «Κι εγώ»
ΟΛΙΒΙΑ: (μικρή παύση) «..Είναι, όμως, ώρα να πηγαίνω. Θα έρθει ο Μπερνίνι
σε λίγο»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Χάρηκα που τα είπαμε … »
ΟΛΙΒΙΑ: «Κι εγώ χάρηκα…»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Καληνύχτα, Ολίβια»
ΟΛΙΒΙΑ: «Καληνύχτα … (μικρή παύση) Ολίβια … » (αποχωρεί από τη σκηνή,
ενώ το κοινό ακούει τη φωνή της)

(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΛΙΒΙΑΣ: «Το σπίτι της πάνω στο βράχο … Η βίλα ντε λα
Στόρτα … Σου ανήκει … Είναι δική σου»
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ΣΚΗΝΗ 4
(Η Ιταλίδα ηθοποιός, Άννα Μανιάνι,
μαζί με τη νεαρή μαθήτριά της,
Ολίβια Ντούτσε, έχουν έναν έντονο διάλογο
μεταξύ τους στη ψαροκαλύβα)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Πού είχαμε μείνει, δεσποινίς Ντούτσε; Νομίζω πώς έχετε
αρχίσει να ξεχνάτε τις ασκήσεις μας!»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: «Είχαμε μείνει στο Βερολίνο και στην απόφασή μου
να…»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Συγχαρητήρια!»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: «..Να γίνω ηθοποιός..»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Κι εγώ σας λέω ότι είναι καλύτερα να γίνετε ψυχαναλύτρια
ή να μπείτε στο διπλωματικό σώμα! Περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες
θα έχετε!»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: «Ο ηθοποιός είναι ψυχαναλυτής … Διπλωμάτης …
Απατεώνας … Αλίμονο σε όποιον προσπαθεί να τον βγάλει από τα νερά του
και την αλαζονεία του … Πόσο φτωχός, όμως, θα ήταν ο κόσμος, χωρίς
ηθοποιούς!»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Για νέο μού το λέτε;(!)»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: «Επαναλαμβάνω τα λόγια σας, Σινιόρα Μανιάνι (μικρή
παύση) Τα λόγια σου … Εννοούσα … Μητέρα … »
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (χαμηλώνει το βλέμμα της) «..Ο Αύγουστος τελείωσε …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: (σιωπή)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «..Μια μητέρα χτυπημένη από καρκίνο, που τρέμει για τη
ζωή της, μέρα και νύχτα … Μια κόρη έτοιμη να αφήσει τις σφαίρες της τέχνης
να γαζώσουν το άμαθο κορμί της, ως νιόβγαλτη, ρομαντική ηθοποιός … Ένας
γιος ανάπηρος, με βραχίονες στα χέρια … Ωραία οικογένεια είμαστε! Το
Βερολίνο μάς έλειπε τώρα και οι Γερμανοί!»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: «Ο Λούκα σηκώθηκε από το αναπηρικό του καροτσάκι!
Τον σηκώσατε εσείς! … Είναι ερωτευμένος με τη Τζιλιόλα. Θα παντρευτούν»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (βλέμμα απλανές) «Ναι. Το ξέρω …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: «Αυτό δεν θέλατε, πάντα, για τον γιο σας; … Πρέπει να
είστε ευτυχισμένη»
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ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (ξεσπάει σε λυγμούς) «Φοβάμαι! … Φοβάμαι! …
Φοβάμαι!… »
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: (προσπαθεί να τη συνεφέρει) «Σινιόρα Μανιάνι …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (ουρλιάζοντας και τινάζοντας το κορμί της) «Δεν θέλω να
πεθάνω! … Δεν θέλω! … Α! … Α! … Θεέ μου! … Δεν θέλω … Δεν θέλω …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: (την αγκαλιάζει) «Ηρέμησε, μητέρα … Όλα θα πάνε καλά
… Εσύ είσαι δυνατή …»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (συνέρχεται σιγά-σιγά) «..Νομίζω πως είναι ώρα να μάθεις
κάτι … Κάτι που το έχω πει, μονάχα … Στον Λούκα … Και στον αγαπημένο
μου φίλο, τον Τένεσι … »
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: «Κάποιο μυστικό;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ναι … Πες το και έτσι. Μου είπες ότι δεν μιλάω για τον
Ρομπέρτο. Για το κοινό μας πάθος στη ζωή. Για το κοινό μας όραμα στη
τέχνη. Ότι είμαι σκληρή σαν την πέτρα και γυρίζω εγωιστικά μονάχα γύρω
από τον εαυτό μου ... Παράξενη και ιδιότροπη. Θέλω, λοιπόν, να ξέρεις ότι,
μια μέρα του Γενάρη, σαν σήμερα, εκείνος κι εγώ περάσαμε μαζί μια βραδιά,
εδώ … Σ’ αυτή τη ψαροκαλύβα … Μετά από είκοσι, περίπου, χρόνια, όπου ο
ένας ζούσε στη σκιά του άλλου …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: (ταράζεται) «Μα … Πώς έγινε αυτό; Δεν το ήξερα»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ήρθε να με δει στο θέατρο, όταν έπαιζα τη Λύκαινα του
Βέργκα … Μπήκε κρυφά στο καμαρίνι μου, πριν πέσει η αυλαία … Στο άδειο
πακέτο των τσιγάρων του, έγραψε τη φράση: ΄΄Δεν έχω καμία αλήθεια πια. Η
μόνη αληθινή είσαι εσύ. Θα σε περιμένω στο Φουρόρε. Εκεί όπου σταμάτησε
ο χρόνος για μας΄΄. Άφησε το πακέτο πάνω στο φόρεμά μου, για να το δω,
όταν θα άλλαζα …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: «Και συ … Δέχτηκες να τον συναντήσεις;»
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Ναι … Δέχτηκα. Μέσα στο καταχείμωνο άφησα τη Ρώμη,
τις παραστάσεις μου, για να τον συναντήσω. Ήταν μια βροχερή βραδιά … Οι
άνεμοι έδερναν, κυριολεκτικά, τη ψαροκαλύβα από παντού. Όμως … Δεν
φοβόμουν τίποτα … Ο Ρομπέρτο ήταν δίπλα μου … Και ήταν δικός μου …
Ξανά …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: (σιωπή)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Κάθε αγάπη – όσο μικρή και αν είναι – μοιάζει με
τραγωδία, όταν τελειώνει. Μετά, όμως … Έρχεται η κάθαρση … Και η αγάπη
λυτρώνεται στο νέο φως … Ο Ρομπέρτο ήταν ο καλύτερος σκηνοθέτης που
γνώρισα. Με ηρεμούσε, όταν, σαν φωτιά, φλεγόμουν από το θυμό και την
απόγνωση. Τον ζήλευα και τον έκανα να υποφέρει … Ο καλλιτέχνης είναι ένα
εγωκεντρικό παιδί, που πρέπει να νικήσει την αμηχανία και τους φόβους του.
- 416
50 -

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ

Όλα τα χρωστάω σε εκείνον. Το παίξιμό μου … Τις σκέψεις μου … Την
ύπαρξή μου ολόκληρη … Όλα … Δεν μ’ εγκατέλειψε ο Ρομπέρτο. Εγώ τον
άφησα να φύγει …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: (εμφανώς συγκινημένη)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: «Νομίζω, όμως, ότι ήρθε η ώρα … Είπαμε πολλά …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: (κρεμάει τη ταξιδιωτική της τσάντα στον ώμο-πλησιάζει
την Ιταλίδα ηθοποιό)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (αγγίζει τρυφερά με το χέρι της το πρόσωπο της νεαρής
κοπέλας) «Πολύ νωρίς … Μα και αργά, μικρή μου …»
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: (σιωπή)
ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΝΙ: (αγκαλιάζει τη νεαρή κοπέλα) «Να γυρίσεις!»

(Χαμηλώνει ο φωτισμός)
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ΣΚΗΝΗ 5

(Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα
και ο Ιταλός δήμαρχος του Φουρόρε
αποχαιρετίζονται στη μικρή παραλία του φιόρδ,
μπροστά από τις δύο ψαροκαλύβες)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «..Πάντα θα γυρνάω εδώ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Στο Φουρόρε;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Ναι ... Σαν μια νοερή υπόσχεση που έδωσα σε εκείνη …»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Η Άννα Μανιάνι ήταν και θα είναι η Μητέρα όλων των
ελεύθερων ανθρώπων»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (σιωπή)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «..Θα διαβάζω το έργο σου τα βράδια, για να αισθάνομαι ότι
μιλάμε»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (συγκινημένη)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (συγκινημένος)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, Μπερνίνι»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ξέρεις … Σκεφτόμουν … Να βάλω να καθαριστεί και η
δεύτερη ψαροκαλύβα … Θα μου έκανε καλό να μένω εκεί για όσο θα
κρατήσουν τα γυρίσματα … Τι λες;»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: «Θα είναι σαν να μένουμε σε αντικριστά δωμάτια
πολυτελούς ξενοδοχείου!» (γελάνε και οι δύο)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Γιατί όχι! Πώς έμενε, δηλαδή, η Μανιάνι με το Ροσελίνι!»
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ: (κρεμάει τη ταξιδιωτική της τσάντα στον ώμο-δίνει το χέρι της
στο δήμαρχο για να τον χαιρετίσει)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (αγκαλιάζει τη σκηνοθέτιδα και τη φιλάει) «Να γυρίσεις, Ολίβια!»

ΤΕΛΟΣ
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Ενταύθα
Θεατρικό έργο σε τέσσερις πράξεις

(ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
1. Υπάλληλος στην Αµερικάνικη Πρεσβεία
2. Πρώτος δηµοσιογράφος (Θεόδωρος Βώκος)
3. Δεύτερος Δηµοσιογράφος (Βασίλης Εφραιµίδης)
4. Χωροφύλακας
5. Δηµοσιογράφοι (πολλοί)
6. Πρωθυπουργός (Θεµιστοκλής Σοφούλης)
7. Αστυνοµικός
8. Πρώτος Αστυνοµικός
9. Δεύτερος Αστυνοµικός
10. Δηµοσιογράφος της Αµερικάνικης Ένωσης Δηµοσιογράφων
11. Δικαστής
12. Πρώτος Χωροφύλακας
13. Δεύτερος Χωροφύλακας
14. Γρηγόρης Στακτόπουλος (Δηµοσιογράφος)
15. Άννα Στακτοπούλου (Μητέρα του Γρηγόρη Στακτόπουλου)
16. Νικόλαος Μουσχουντής (Διευθυντής στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης)
17. Παπαδόπουλος (Αστυνοµικός στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης)
18. Υπουργός Δηµόσιας Τάξης (Κωνσταντίνος Ρέντης)
19. Πρώτος Δηµοσιογράφος
20. Δεύτερος Δηµοσιογράφος
27. Καθηγητής Δηµοσιογραφίας
28. Τζόρτζ Πολκ (Αµερικανός Δηµοσιογράφος)
29. Ρέα Κοκκώνη (Σύζυγος του Τζόρτζ Πολκ)
30. Άντρας (Δολοφόνος του Πολκ)
31. Υπουργός Δικαιοσύνης (Γεώργιος Μελάς)
32. Θάνος (φοιτητής)
33. Ισίδωρος (φοιτητής)
34. Ράνια (φοιτήτρια)
35. Θάλεια (φοιτήτρια)
36. Πέτρος (φοιτητής)
37. Αγγελική (φοιτήτρια)
38. Ανώτατος Αξιωµατούχος της Αµερικάνικης Πρεσβείας (Κρίστοφερ Γουόρνερ)
39. Υφυπουργός Εξωτερικών (Παναγιώτης Πιπινέλης)
40. Εισαγγελέας (Παναγιώτης Κωνσταντινίδης)
41. Συνήγορος του Γρηγορίου Στακτόπουλου (Ιορδάνης Βαφειάδης)
42. Αµερικανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη (Ράλεϊ Γκίµπσον)
43. Αλιέας (Λάµπρος Αντώναρος)
44. Λιµενεργάτης (Νόντας Βλαχόπουλος)
45. Αστυφύλακας
46. Ιατροδικαστής (Κωνσταντίνος Ηλιάκης)
47. Αµερικανός επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών – Εκπρόσωπος
της Επιτροπής Λίπµαν (Γουίλ Ντόνοβαν)
48. Βρετανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη – Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του
προξενείου (Ράνταλ Κόουτς)
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Υποσηµειώσεις:
1. Πολλά από τα παραπάνω πρόσωπα µπορούν να παιχτούν από τον/ους ίδιο/ους
ηθοποιό/ούς.
2. Οι σκηνές που ακολουθούν, στις τέσσερις πράξεις του έργου, δεν βασίζονται,
πάντα, σε ιστορικώς αποδεδειγµένα συµπεράσµατα/πορίσµατα, αλλά αποτελούν και
αποκυήµατα της φαντασίας της συγγραφέως, πράγµα που τις καθιστά σχετικώς και εν
µέρει µόνον φορείς αληθείας.
3. Κάποιοι πυροβολισµοί, εν µέσω των σκηνών, είναι δυνατόν να προκαλέσουν
ταραχή στο κοινό, γι’ αυτό θα ήταν καλό να αναγγελθούν από εξαρχής.
4. Το σκηνικό είναι, γενικώς, λιτό και δεν απαιτεί µεγάλες σκηνικές παρεµβάσεις.
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ
Σκηνή I
(29 Μαρτίου 1948
Σκοτεινός, έρηµος δρόµος
Ένας άντρας προχωράει
Ακούµε off τα στοιχεία του: «Δηµοσιογράφος, Θεόδωρος Βώκος»
Δύο χωροφύλακες τον συλλαµβάνουν και τον οδηγούν σ’ ένα γυµνό γραφείο
Δεξιά της σκηνής, σε µία ταµπέλα, αναγράφεται: «Αµερικανική πρεσβεία Αθηνών»
Ο υπάλληλος που κάθεται στο γραφείο µιλάει στο τηλέφωνο …)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ: «Θεόδωρος Βώκος. 29 Μαρτίου. Βάδιζε την
εσπέρα σε αθηναϊκό δρόµο. Δουλεύει στο ρωσικό πρακτορείο TASS. Συνεργάτης του
Βελιτσάνσκι. Να αναφερθεί στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ και στον υπουργό Μάρσαλ … Θα
σας ενηµερώνουµε για κάθε εξέλιξη περί της υποθέσεώς του»
(Κατεβάζει το ακουστικό
Οι χωροφύλακες παίρνουν τον δηµοσιογράφο, ο οποίος προσπαθεί να αποδεσµεύσει τα
χέρια του από τις χειροπέδες, και αποχωρούν από τη σκηνή
Ο υπάλληλος της πρεσβείας σηκώνει, ξανά, το ακουστικό του τηλεφώνου …)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ: «Η πρεσβεία µας έχει έγκυρες πληροφορίες ότι
η Ελληνική Ασφάλεια βρίσκεται στα ίχνη κατασκοπευτικού δικτύου που ενέχει τον
ανταποκριτή του TASS, Βελιτσάνσκι. Ο δηµοσιογράφος Βώκος θα δικαστεί µε την
κατηγορία παράνοµης κατοχής στρατιωτικών πληροφοριών»
(Κατεβάζει το ακουστικό
Μπαίνουν ξανά δύο χωροφύλακες
Αυτή τη φορά κρατούν µε χειροπέδες έναν άλλο άντρα, δηµοσιογράφος κι αυτός
Ο ένας από τους δύο χωροφύλακες σπρώχνει τον κρατούµενο προς το γραφείο του
υπαλλήλου της Αµερικανικής πρεσβείας)
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: «Δηµοσιογράφος Βασίλης Εφραιµίδης! Συνεργάτης της
αριστερής εφηµερίδας της Νέας Υόρκης, «Ελληνοαµερικανικό Βήµα». Ανακρίνεται
για να αποκαλύψει πιθανές σχέσεις του µε τον Βελιτσάνσκι, τον Χατζηαργύρη και …
Τον Πολκ!»
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ: «Πολκ; …»
(Ο υπάλληλος στην Αµερικανική πρεσβεία σηκώνει διστακτικά το ακουστικό του
τηλεφώνου
Μετανιώνει αµέσως και το κατεβάζει
Οι χωροφύλακες παίρνουν τον κρατούµενο δηµοσιογράφο και αποχωρούν από τη
σκηνή)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ: (Στοχαστικός) «Τζόρτζ Πολκ …»

- 422
4 -

ΕΝΤΑΥΘΑ

(Μια οµάδα δηµοσιογράφων εισέρχονται ζωηρά στη σκηνή µε µικρόφωνα στα χέρια
Πάνω σε βάθρο, µε µεγάλα γράµµατα, φωτίζεται η επιγραφή: «Πρόεδρος,
Θεµιστοκλής Σοφούλης»
Ο πολιτικός άντρας ανεβαίνει στο βάθρο για δήλωση)
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: (Με προτεταµένα τα µικρόφωνα) «Κύριε
Πρωθυπουργέ! Μια δήλωση για τον Τζόρτζ Πολκ!»
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ): (Ξεροβήχει. Στητός)
«Αποτελεί ζήτηµα τιµής δια την Ελλάδα η ταχεία ανακάλυψις των δραστών και των
αιτίων του αποτρόπαιου τούτου εγκλήµατος, καθώς και η παραδειγµατική τιµωρία
των δολοφόνων του Τζόρτζ Πολκ!»
(Οι δηµοσιογράφοι και ο πολιτικός άντρας αποχωρούν από το µέσον της σκηνής
Στα αριστερά της σκηνής, ένα µικρό γραφείο, στριµωγµένο, στο στυλ του πρώτου
Καταλαβαίνουµε ότι είµαστε στο «Τρίτο Αστυνοµικό Τµήµα Θεσσαλονίκης»
Ένας νωθρός αστυνοµικός φέρνει έναν κλειστό φάκελο και τον πετάει, βαριεστηµένα,
πάνω στο έρηµο γραφείο
Φεύγει και τον ακούµε να φωνάζει …)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Τρίτο Αστυνοµικό Τµήµα Θεσσαλονίκης ενταύθα!»
(Μπαίνουν δύο άλλοι αστυνοµικοί
Ο ένας παίρνει τον φάκελο στα χέρια του και τον περιεργάζεται)
ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Τι είναι, πάλι, αυτό, ρε;»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Άνοιξέ το! Πού θέλεις να ξέρω! … Τι γράφει
απέξω;»
ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Τρίτο Αστυνοµικό Τµήµα Θεσσαλονίκης ενταύθα
…»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Ε, άντε! Σκίσε να δούµε τι έχει τέλος πάντων!»
(Ο πρώτος αστυνοµικός σκίζει τον φάκελο και βγάζει µια ταυτότητα)
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Τι είναι;»
ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Δεν βλέπεις; … »
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Μια ταυτότητα … »
ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Τζόρτζ Πολκ …»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Αυτός δεν είναι, ρε, ο Αµερικανός απεσταλµένος
του CBS;»
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ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Τι να συµβαίνει άραγε; … Και αυτά τα γράµµατα
στον φάκελο; … Ποιος να τον έστειλε; … Δεν έχει όνοµα αποστολέα …»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Θα χρειαστεί, σίγουρα, γραφολογική εξέταση ο
φάκελος»
ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: (Με θυµό) «Χωρίς εντολή δεν κάνουµε τίποτα!
Κατάλαβες;»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Μάλλον έχασε την ταυτότητά του ο Κύριος
Πολκ. Κάποιος τη βρήκε και …»
ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Δεν νοµίζω. Κάτι πιο σοβαρό συµβαίνει»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Ενηµέρωσε τον προϊστάµενο!»
(Στα δεξιά της σκηνής, στο γραφείο της Αµερικανικής πρεσβείας Αθηνών πάλι
Ο υπάλληλος σηκώνει το ακουστικό του τηλεφώνου
Ακούµε τη φωνή του … )
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ: «..Ο Πολκ έφτασε στη Θεσσαλονίκη στις 7
Μαΐου. Έµεινε στο ξενοδοχείο «Αστόρια» και όχι στο «Κοσµοπολίτ», όπου σκόπευε,
αρχικά, να διανυκτερεύσει µαζί και µε άλλους ανταποκριτές. Στο δωµάτιό του
βρέθηκε ένα γράµµα που δείχνει ότι ήθελε να συναντηθεί µε τον Μάρκο Βαφειάδη,
για να του πάρει συνέντευξη. Ποιος; … Ο Γιάννης Ιωαννίδης; … Α! Αυτός
ισχυρίζεται ότι τον Πολκ τον δολοφόνησαν οι άντρες της Ειδικής Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης. Ναι! … Ναι! … Τα γνωστά! … Θέλουν οι συµµορίτες του Μάρκου
να δυσφηµήσουν στα µάτια της Αµερικανικής κοινής γνώµης την Ελληνική
κυβέρνηση! Θα είµαστε σε επικοινωνία, όπως και να ‘χει. Τα σέβη µου!»
(Κατεβάζει το ακουστικό του τηλεφώνου
Στη σκηνή εισέρχονται αρκετοί δηµοσιογράφοι
Στο µέσον της σκηνής, πάνω στο βάθρο, φωτίζεται, αυτή τη φορά, η επιγραφή:
«Αµερικανική Ένωση Δηµοσιογράφων»
Ένας άντρας, δηµοσιογράφος της Αµερικανικής Ένωσης, ανεβαίνει και µιλάει µε
ξενική προφορά στους συναδέλφους του …)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Είναι απαράδεκτο,
συνάδελφοι, καθ’ον χρόνον η Αµερικανική Κυβέρνηση ενισχύει οικονοµικώς την
Ελλάδα, εις βάρος των Αµερικανών φορολογουµένων, οι Έλληνες να δολοφονούν
συναδέλφους µας δηµοσιογράφους! Πρέπει να σταµατήσει αυτό! Ζητούµε από την
Ελληνική Κυβέρνηση να επιληφθεί του θέµατος το συντοµότερο δυνατόν!»
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(Ένα στασίδι και µια έδρα
Ένας ωραίος, καλοντυµένος άντρας, γύρω στα τριάντα πέντε, και µια µαυροφορεµένη
ηλικιωµένη γυναίκα κάθονται δίπλα-δίπλα στο στασίδι και περιµένουνε
Μπαίνει ένας κοντόχοντρος, σοβαρός κύριος, φορώντας την τήβεννο του δικαστή και
µε έναν φάκελο στο χέρι. Η µαυροφορεµένη γυναίκα και ο άντρας δίπλα της
σηκώνονται όρθιοι. Ο δικαστής τούς κάνει νόηµα να καθίσουν. Ανοίγει τον φάκελο,
διαβάζοντας ψυχρά και κοφτά … )
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: «Σήµερα, στις 12 Απριλίου του 1949, το Κακουργιοδικείο
Θεσσαλονίκης καταδικάζει τον Γρηγόριο Στακτόπουλο σε ισόβιο κάθειρξη για
συνέργεια σε ανθρωποκτονία και τους Μουζενίδη και Βασβανά στην ποινή του
θανάτου ως φυσικούς αυτουργούς στη δολοφονία του Αµερικανού δηµοσιογράφου,
Τζόρτζ Πολκ! Η µητέρα του Γρηγορίου Στακτόπουλου, Άννα Στακτοπούλου,
κρίνεται αθώα και θα αφεθεί ελεύθερη!»
(Ο δικαστής σηκώνεται από την έδρα και αποχωρεί
Ο άντρας, συντετριµµένος, πέφτει στην αγκαλιά της µητέρας του
Δυο χωροφύλακες τον αναγκάζουν να σηκωθεί και του βάζουν χειροπέδες)
ΠΡΩΤΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: «Ο Μουσχουντής θα σε στρώσει καλά εσένα! Σε
περιµένει στη Γενική Ασφάλεια για µια κουβεντούλα τετ-α-τετ, Γρηγόρη!»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: «Στακτόπουλε, σ’ αρέσει, ρε, το ρεµπέτικο
τραγούδι;»
ΠΡΩΤΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: «Έχει πολλούς µπουζουξήδες εκεί κάτω στα
µπουντρούµια! Θα κελαηδάς µαζί τους!»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: «Έλα! Πάµε!»
(Σπαραχτικό κλάµα της µαυροφορεµένης γυναίκας για τον γιο της
Η ηλικιωµένη γυναίκα αποχωρεί)
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Σκηνή II
(Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης
Σε µια καρέκλα καθισµένος ο Στακτόπουλος
Γύρω του άντρες της Ασφάλειας, φορώντας σκούρα
κοστούµια και καπέλα µε γείσο
Πρωτοστατεί ο Μουσχουντής, διευθυντής της Ασφάλειας,
γύρω στα πενήντα, κοντόχοντρος, βλέµµα µοχθηρό
Ο Στακτόπουλος εξαντληµένος από τα βασανιστήρια)
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (Βλέµµα απλανές) «Αποκαλύπτω … τους ενόχους του Πολκ …
Η πατρίς µου, η Ελλάς … είναι αθώα του εγκλήµατος … »
(Ο Μουσχουντής, ενθουσιασµένος,
πέφτει στα γόνατα του Στακτόπουλου)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Γρηγόρη, άκουσέ µε! Θα σε συντρίψω τώρα και, ύστερα, η
πατρίδα θα σε δοξάσει!»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (ξεψυχισµένα) «Η πατρίς µου, η Ελλάς … είναι αθώα του
εγκλήµατος … »
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (φιλικό χτύπηµα στον ώµο του Στακτόπουλου. Του φέρνει να
υπογράψει δακτυλογραφηµένη την κατάθεσή του) «Μπράβο, αγόρι µου! (Ο
Στακτόπουλος υπογράφει µε κόπο) Έτσι! Θα δεις! Όλα θα πάνε καλά! (νεύµα προς
τους άντρες της Ασφάλειας για να πάρουν τον Στακτόπουλο)
(Αποχωρούν όλοι από τη σκηνή
Μένει ο Μουσχουντής
Κάθεται στο γραφείο του)
(Στην Αµερικανική πρεσβεία
Ο υπάλληλος καθισµένος, πάντα, στο γραφείο του
Σηκώνει το ακουστικό του τηλεφώνου
Τον ακούµε να λέει …)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ: «..Εκείνο το βράδυ, ο Πολκ δείπνησε µαζί µε
την Έλεν Μάµας και τον Γρηγόρη Στακτόπουλο στο ρεστοράν «Λουξεµβούργο». Το
δείπνο περιλάµβανε αστακό µε µπιζέλια. Στην ιατροδικαστική εξέταση που έγινε,
αργότερα, βρέθηκαν στο στοµάχι του Πολκ δείγµατα αυτού του γεύµατος, µαζί και µε
µικρή ποσότητα αλκοόλ … Τέλος πάντων. Μετά το γεύµα, σε µια βάρκα, τον
περίµεναν ο Μουζενίδης µε τον Βασβανά. Ο Στακτόπουλος θα οδηγούσε τον Πολκ
στους δύο αυτούς άντρες του Δηµοκρατικού Στρατού για να τον φέρουν σε επαφή µε
τον αρχηγό τους, τον Μάρκο Βαφειάδη … Ο Στακτόπουλος, εποµένως, δεν είναι
αθώος του εγκλήµατος, αλλά ένοχος!» (κατεβάζει το ακουστικό του τηλεφώνου)

- 426
8 -

ΕΝΤΑΥΘΑ

(Ακούµε δυνατό χτύπηµα σε πόρτα
Ένας άντρας της Ασφάλειας εισέρχεται στη σκηνή)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (σηκώνει τα µάτια του από τα χαρτιά του) «Τι τρέχει,
Παπαδόπουλε;»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Κύριε Διευθυντά, έχουµε µια σηµαντική ανακάλυψη για τη
δολοφονία του Πολκ!»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Μµµµ .. Του Πολκ, ε; … Του Τζόρτζ Πολκ! … (σηκώνεται
από το γραφείου του. Προχωράει στη σκηνή) Αµερόληπτος δηµοσιογράφος …
Αντικειµενικός … Ροµαντικός της ειδησεογραφίας … Γι’ αυτό το έφαγε το κεφάλι
του, ο ανόητος! Έκανε τον παλικαρά! … Λοιπόν! Λέγε, Παπαδόπουλε! Τι νέο
υπάρχει για την υπόθεση αυτή;»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: « …Στο ρεστοράν Λουξεµβούργο … δεν σερβίρουν αστακό
µε µπιζέλια. Ούτε εκείνο το βράδυ ούτε ποτέ. Ελέγξαµε και όλη την εγχώρια
κυκλοφορία. Επιπλέον … »
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Λέγε! Που να σε πάρει ο διάολος, Παπαδόπουλε!»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Ο Βασβανάς … Δεν µπορεί να ήταν µέσα στη βάρκα εκείνο
το βράδυ … »
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Γιατί;(!)»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Είχε σκοτωθεί πάνω στα βουνά µε άλλους αντάρτες, ένα
µήνα πριν τη δολοφονία του Πολκ»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (χτυπώντας το χέρι του δυνατά πάνω στο τραπέζι) «Που να πάρει
ο διάολος! … (ήρεµα) Άκου, Παπαδόπουλε. Άκουσέ µε προσεχτικά. Ο Στακτόπουλος
είναι ένοχος, ή έτσι ή αλλιώς. Το οµολόγησε ο ίδιος. Τη γριά µάνα του τη στείλαµε
στο σπιτάκι της, ενώ θα µπορούσαµε να την µπουντρουµιάσουµε και εκείνη. Ο
γραφικός χαρακτήρας πάνω στον φάκελο µε την ταυτότητα του Πολκ είναι δικός της.
Όσο για τον Στακτόπουλο, θα µείνει για κάµποσα χρονάκια στην Ασφάλεια. Θα
σιτίζεται σαν απλός χωροφύλαξ. Ούτε φυλακή ούτε βασανιστήρια. Εδώ, δίπλα µου,
θα τον έχω. Τι άλλο θέλουν, τα παλιόσκυλα, από µένα!»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Για τον Βασβανά και τον Μουζενίδη; …»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Κλείσε το στόµα σου, Παπαδόπουλε! Κλείσε το στόµα σου!
Μην σου κόψω τη γλώσσα σου και στη δώσω να την φας µε αλάτι και πιπέρι!»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Μάλιστα, Κύριε Διευθυντά!» (αποχωρεί από το γραφείο)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (σηκώνει το ακουστικό του τηλεφώνου. Νευρικός και ταραγµένος
…) Συνδέστε µε αµέσως µε τον Υπουργό! Τώρα! (περιµένοντας λίγα λεπτά) Ναι …
Ναι, υπουργέ µου. Τα σέβη µου! Μουσχουντής, εδώ … Από τη Γενική Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης … Έχουµε εξελίξεις, υπουργέ … Ο Στακτόπουλος οµολόγησε … Ναι
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… Ναι ... Μας παίδεψε λιγάκι, αλλά, εν τέλει, οµολόγησε την ενοχή του … Φυσικά.
Φυσικά. Θα είµαστε σε επικοινωνία, υπουργέ µου. Ασφαλώς και µπορείτε να τον
δείτε. Θα τον κρατήσουµε στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Εδώ … Κοντά µου
… Αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση, βέβαια … Μµµµ … Μάλιστα … Μάλιστα …
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείτε. Τα σέβη µου, υπουργέ»
(Στη σκηνή εισέρχονται πολλοί δηµοσιογράφοι
Περικυκλώνουν τον πολιτικό άντρα που στέκεται πάνω στο βάθρο
Η φωτεινή επιγραφή αναγράφει: «Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, Κωνσταντίνος
Ρέντης»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (ξεροβήχει) «..Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι
του Πολκ! Όλοι είναι σηµαίνοντες κοµµουνισταί! Ο ρόλος του ανταποκριτού του
Ρόιτερ, Γρηγόρη Στακτόπουλου και οι οµολογίαι της µητρός αυτού αποδεικνύουν
περίτρανα την ενοχή του, καθώς εις την οικία των ο δολοφονηθείς, Τζόρτζ Πολκ
συνηντήθη µε δύο άλλα άτοµα. Ο διοικητής της Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
Ταγµατάρχης, Κύριος Νικόλαος Μουσχουντής, εξετάζων αλληλοδιαδόχως και άνευ
διακοπής ηµέραν και νύκτα, κατά τα τρία τελευταία ηµερονύκτια, τους κρατουµένους
προς ανάκρισιν, οκτώ τον αριθµό, επέτυχε να αποσπάσει παρ’ άλλων µεν οµολογίας
και παρ’ άλλων αποκαλύψεις βάσει των οποίων η υπόθεσις Πολκ διηκριβώθη
επιτυχώς! … (χαµογελώντας αυτάρεσκα) Θα φέρω, µου φαίνεται, τον Μουσχουντήν
εις τας Αθήνας και θα ειδοποιήσω όλους τους αστυνοµικούς του κόσµου να
περάσουν ανεξαιρέτως από την σχολήν Μουσχουντή, δια να λάβουν µαθήµατα ήθους
και εντιµότητος!»
ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Κύριε υπουργέ, είναι αλήθεια ότι ο
Στακτόπουλος απήντησε πως επίστευε ότι ο Πολκ θα µετέβαινε προς συνάντησιν του
Μάρκου Βαφειάδη και δεν ήθελε να κάµει διαφήµισιν αυτού και της Κολούµπια;»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Αι σηµεριναί πληροφορίαι µου, εξ όλων των
πηγών, συµπίπτουν εις το ότι και οι οργανωταί και οι δράσται της δολοφονίας του
Πολκ είναι κοµµουνισταί και, ως εκ τούτου, η υπόθεσις Πολκ έληξεν!»
(παραµερίζοντας τους δηµοσιογράφους) Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας µέρα»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (τρέχοντας πίσω από τον υπουργό µε ένα
µικρόφωνο) «Κύριε υπουργέ, ο Στακτόπουλος θα µεταφερθεί στις φυλακές ή θα
παραµείνει στα κρατητήρια της Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπου και
βρίσκεται µέχρι τώρα;»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (Επιστρέφει. Εκνευρισµός και αµηχανία)
«Ποιος σας µίλησε για τα κρατητήρια της Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Κύριε!
Θα µεταβεί εις τας φυλακάς! Κρατούµενος είναι και όχι φιλοξενούµενος!»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Μα … Ακούγεται ότι ο Κύριος Μουσχουντής
…»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (Απότοµα) Ο Κύριος Μουσχουντής κάνει
πολύ καλά τη δουλειά του! Να προσέχετε, λοιπόν, όταν αναφέρεστε εις αυτόν!»
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(Ο πολιτικός άντρας αποχωρεί µαζί και µε τους δηµοσιογράφους
Επιστροφή στην Αµερικάνικη Πρεσβεία
Ο υπάλληλος του γραφείου σηκώνει το ακουστικό του τηλεφώνου
Τον ακούµε να λέει …)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ: «..Στις 17 Οκτωβρίου, σε συνέντευξη Τύπου
των υπουργών Δηµοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης, παρουσία της ηγεσίας της
Χωροφυλακής και πλήθους δηµοσιογράφων, ανακοινώθηκε ότι το φόνο σχεδίασε η
Κοµινφόρµ, προκειµένου να εκθέσει την Ελλάδα στο εξωτερικό, να πλήξει τις
ελληνοαµερικανικές σχέσεις και να εµποδίσει τη βοήθεια που παρέχουν οι Ηνωµένες
Πολιτείες, εδώ και ένα χρόνο, αγόγγυστα, στην Ελλάδα, µετά την εξαγγελία του
«δόγµατος Τρούµαν» … Ο Ελληνικός εµφύλιος πόλεµος βρίσκεται στην κρισιµότερη
φάση του και η στρατιωτική αναµέτρηση δείχνει να είναι αµφίρροπη … Αναµένουµε
εξελίξεις!» (κατεβάζει το ακουστικό του τηλεφώνου)
(Χαµηλός φωτισµός στη σκηνή
Βλέπουµε τον υπουργό Δηµοσίας Τάξεως, κ. Ρέντη
Όρθιος πίνει ένα ποτό σε κατάσταση αναµονής
Ο Διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Μουσχουντής,
εισέρχεται, ξανά, µετά από λίγο, στη σκηνή)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Υπουργέ µου (βαθιά υπόκλιση) Τα σέβη µου
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Ελάτε, Κύριε Μουσχουντή. Σας περίµενα, αν
και είναι αργά … Ουίσκι;»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Έχουµε λίγο χρόνο στη διάθεσή µας;»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (σε συνωµοτικό τόνο) «Πολύ λίγο, Κύριε
Μουσχουντή! Πολύ λίγο!»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: Καταλαβαίνω. Θα είµαι σύντοµος, υπουργέ»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (χαµογελώντας) «Δεν σας αρέσει και πολύ το
ποτό, απ’ ό,τι βλέπω, Κύριε Μουσχουντή»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Δεν πίνω, ποτέ, εν ώρα εργασίας»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Δεν επιµένω λοιπόν»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (Αµήχανα) «…Έβαλα εκατό πράκτορες να ελέγξουν όλη την
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης … Κοίταξαν τα µενού όλων των εστιατορίων,
για να εντοπίσουν πού έφαγε ο Πολκ αστακό µε µπιζέλια, εκείνο το βράδυ … »
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (ειρωνικά) «Και, λοιπόν, Κύριε Μουσχουντή;
Τι βρήκατε; Σας ακούω»
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ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Δεν υπάρχει τέτοιο µενού σε κανένα εστιατόριο της
Θεσσαλονίκης, υπουργέ»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Είστε σίγουρος, Κύριε Μουσχουντή;»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Μάλιστα, υπουργέ. Δυστυχώς»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Το ΄΄δυστυχώς΄΄ και το ΄΄ευτυχώς΄΄ είναι
πολύ σχετικές έννοιες, Κύριε Μουσχουντή. Συνεχίστε την έρευνά σας»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Μα … Δεν πρόκειται να βγει κάποιο άλλο πόρισµα, εξ όσων
γνωρίζω … »
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Τότε, πείτε ότι το πόρισµα έχει βγει ήδη. Ο
Τζορτζ Πολκ δείπνησε, το µοιραίο εκείνο βράδυ, στο ρεστοράν «Λουξεµβούργο» και
έφαγε αστακό µε µπιζέλια»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Τα σέβη µου, υπουργέ µου» (Φτάνει µέχρι την πόρτα, αλλά
επιστρέφει)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Κύριε Μουσχουντή … Είστε δαιµόνιος
αστυνοµικός. Πιστεύω ακράδαντα στις ικανότητές σας και στο υψηλό πατριωτικό
σας φρόνηµα. Οι ένοχοι θα λάβουν παραδειγµατικής τιµωρίας. Ο Στακτόπουλος είναι
ένας από αυτούς. Μην το λησµονείτε αυτό»
(Βαθιά υπόκλιση του Διευθυντή της
Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
Αποχωρεί από τη σκηνή
Ο υπουργός, µόνος επί σκηνής)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (µονολογεί, πίνοντας το ποτό του) «Πολκ …
Πάντα ξεροκέφαλος ήσουν …»
(Ο υπουργός αποχωρεί από τη σκηνή)
(Αλλαγή κλίµατος και εποχής
Επιστροφή στο σήµερα
Στη σκηνή εισέρχεται µια οµάδα φοιτητών
του Τµήµατος Δηµοσιογραφίας
Ανέµελοι ξεφυλλίζουν κάτι σηµειώσεις
που κρατάνε στα χέρια τους
Κάθονται κάτω στη σκηνή σε κύκλο
Ένας νεαρός άντρας, γύρω στα είκοσι πέντε,
σηκώνεται όρθιος, στο κέντρο του κύκλου, και διαβάζει … )
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΘΑΝΟΣ): «Το πτώµα επαρουσίαζεν όψιν αποσυνθέσεως! … »
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ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: (Με µια φωνή) «Γιαααξξξξ!! …»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΘΑΝΟΣ): (συνεχίζει να διαβάζει) « … Τα κάτω και τα άνω άκρα
αυτού ήταν προσδεδεµένα αλλήλων δια σχοινιού … Το θύµα έφερεν τραύµα εις το
οπίσθιον µέρος της κεφαλής επενεχθέντος δια πυροβόλου όπλου … Ένας βαρκάρης,
ο Λάµπρος Αντώναρος, ήταν αυτός που είδε πρώτος το πτώµα του Τζόρτζ Πολκ,
καθώς αυτό επέπλεε πεντακόσια µέτρα από την αποβάθρα του Λευκού Πύργου … »
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΡΑΝΙΑ): «Θεέ µου! Πώς είχε γίνει, ο κακοµοίρης! Δείτε αυτή τη
φωτογραφία! Και ήταν τόσο ωραίος άντρας!»
(Κοιτάζουν το φωτογραφικό υλικό και τις ιστορικές πηγές που έχουν)
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΙΣΙΔΩΡΟΣ): «Δείτε κι εδώ. Το ξενοδοχείο Αστόρια στη
Θεσσαλονίκη. Εκείνη την περίοδο ήταν στρατηγείο Αµερικανών πρακτόρων και
στρατιωτικών. Πιθανόν, εκεί να στήθηκε και η παγίδα»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ): «Οι πηγές λένε ότι ο Πολκ ήθελε να διανυκτερεύσει στο
ξενοδοχείο Κοσµοπολίτ, αλλά ένας Αµερικανός συνταγµατάρχης, ειδικός του
΄΄ψυχολογικού πολέµου΄΄, τον οδήγησε στο Αστόρια και του έκλεισε εκεί δωµάτιο
δίπλα στο δικό του. Από εκείνο το βράδυ χάθηκαν τα ίχνη του»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ): «Ξέρουµε το όνοµα αυτού του συνταγµατάρχη;»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ): «Τζέιµς Σµιθ»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ): «Συνταγµατάρχης, Τζέιµς Σµιθ … Καλό µούτρο θα ήταν
κι αυτός!»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ): «Παιδιά, κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία! Ο Πολκ µε
την Ελληνίδα γυναίκα του. Αεροσυνοδός στο επάγγελµα. Τη Ρέα Κοκκώνη. Είχαν
παντρευτεί το 1946, όταν ο Πολκ µετακόµισε στην Αθήνα. Εδώ … (κοιτάζουν µια
άλλη φωτογραφία) Τι τραγικό, Θεέ µου! Η Κοκκώνη, στο αεροδρόµιο, περιµένει το
φέρετρο του συζύγου της …»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΘΑΝΟΣ): «Ένα ακόµη τραγικό στοιχείο στην όλη ιστορία είναι ότι ο
Πολκ και η Ρέα είχανε κλείσει εισιτήρια και πετούσαν στις 20 Μαΐου για τις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπου περίµενε τον Πολκ µια ετήσια υποτροφία στο
πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ. Λίγες µόνο µέρες, δηλαδή, αφότου δολοφονήθηκε»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ): «Πότε έφτασε στη Θεσσαλονίκη;»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΘΑΝΟΣ): «Στις 7 Μαΐου του 1948. Ηµέρα Παρασκευή. Αργά το
βράδυ του Σαββάτου, στις 8 Μαΐου, ο θυρωρός τον είδε να µπαίνει στο ξενοδοχείο
για τελευταία φορά. Μετά, τα ίχνη του χάθηκαν. Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου, η διεύθυνση
του ξενοδοχείου ειδοποίησε τις αστυνοµικές αρχές για την εξαφάνιση, ενώ στις 12
Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, έφτασε η σύζυγός του Ρέα, ανησυχώντας, πλέον, για τη
τύχη του άντρα της»
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ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΙΣΙΔΩΡΟΣ): «Εκεί, όµως, που πρέπει να σταθούµε περισσότερο είναι
µετά την ανακάλυψη του πτώµατος. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα βρέθηκαν οι
δηµοσιογράφοι του CBS, Μπερνέτ και Σεκοντάρι, καθώς και ο στρατηγός Ντόνοβαν,
πρώην διευθυντής της OSS, µιας µυστικής υπηρεσίας πληροφοριών των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής που λειτουργούσε πριν από τη σύσταση της CIA»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ): «Παιδιά, το πράγµα είναι πολύ απλό! Μην το
κουράζουµε! Ο Μουζενίδης δεν ζούσε και ο Βασβανάς ήταν πολύ µακριά από τη
Θεσσαλονίκη την εποχή της δολοφονίας. Εποµένως; Πρόκειται περί πολιτικής
σκευωρίας!»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ): «Κάπου διάβασα ότι ο Πολκ βρισκόταν στην
Κωνσταντινούπολη, όταν υποτίθεται πως τον συνάντησε ο Στακτόπουλος στην
Αθήνα. Ασφαλώς, λοιπόν, και πρόκειται περί πολιτικής σκευωρίας»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ): «Ύποπτο, επίσης, παραµένει και το γεγονός ότι,
εκείνο το µοιραίο βράδυ, κανείς δεν είδε τον Στακτόπουλο να δειπνεί µε τον Πολκ
στο ρεστοράν Λουξεµβούργο»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΙΣΙΔΩΡΟΣ): «Όλα είναι καλυµµένα µε ένα πέπλο µυστηρίου, αφού
και οι Μουζενίδης και Βασβανάς, ενώ απουσίαζαν από τη δίκη, ωστόσο
καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή. Άλλο περίεργο κι αυτό!»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ): «Η µόνη που, τελικά, αθωώθηκε, σε όλη αυτή την
ιστορία, ήταν η µητέρα του Στακτόπουλου, η Άννα Στακτοπούλου. Αποδείχτηκε
γραφολογικά ότι δεν έγραψε και, πολύ περισσότερο, δεν έστειλε αυτή τον επίµαχο
φάκελο στο τρίτο Αστυνοµικό Τµήµα Θεσσαλονίκης. Στην αρχή, ωστόσο, είχαν
ισχυριστεί το αντίθετο και την είχαν κρατήσει κι εκείνη, για µέρες, στην αποµόνωση»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ): «Γνωρίζουµε πόσα χρόνια έµεινε παράνοµα ο
Στακτόπουλος στα κρατητήρια της Γενικής Ασφάλειας, προτού µεταφερθεί στις
φυλακές;»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ): «Τέσσερα χρόνια. Το διάβασα σε µια από τις πηγές
που βρήκα. Επίσης, το έτος 1956, η ποινή του µετριάστηκε από ισόβια σε είκοσι
χρόνια και το 1960 αποφυλακίστηκε»
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΡΑΝΙΑ): «Σας ακούω, εδώ και τόση ώρα, να αναφέρεστε στις πηγές
και τα ντοκουµέντα που έχουµε στα χέρια µας … Εγώ, πάλι, έχω στα αυτιά µου τη
φωνή του Στακτόπουλου όταν, σε µεγάλη ηλικία και αφότου αποφυλακίστηκε, λέει
σε µια συνέντευξή του … (προσποιούµενη τη σπηλαιώδη φωνή του Στακτόπουλου)
΄΄Φαίνεται … ότι έφτασα στο σηµείο … να σκεφθώ ότι έπρεπε να θυσιαστώ για την
πατρίδα µου … Και το ’κανα αυτό. Πολύ αργότερα … µετά τη δίκη … µου έλεγαν ότι
προσέφερες υψίστας υπηρεσίας στην πατρίδα. Αυτή δεν είναι πατρίδα … είναι Μήδεια
που κατατρώει΄΄ …»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΘΑΝΟΣ): «Πολύ ωραίο, Ράνια! Θα το συµπεριλάβουµε,
οπωσδήποτε, στην εργασία µας. Λοιπόν, παιδιά! Τι λέτε; Ξεκινάµε δυναµικά;»
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: «Ναι!»
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Σκηνή III
(Στην έδρα ανεβαίνει και κάθεται ένας κύριος,
γύρω στα σαράντα πέντε, καθηγητής, απλά ντυµένος.
Χαµογελαστό πρόσωπο
Οι φοιτητές της Δηµοσιογραφίας κάθονται στο στασίδι,
ο ένας δίπλα στον άλλο, και τον παρακολουθούνε)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: « …Παιδιά, όπως σας έχω πει ήδη …
(κοιτάζει τις σηµειώσεις του) Η δολοφονία του Αµερικανού δηµοσιογράφου Τζόρτζ
Πολκ στη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο του 1948, µέσα στην ασπρόµαυρη ατµόσφαιρα
του Ελληνικού εµφυλίου πολέµου, πυροδότησε µια πρωτοφανή κινητοποίηση των
Ελληνικών αστυνοµικών αρχών και έθεσε σε επιφυλακή τις διπλωµατικές,
στρατιωτικές και µυστικές υπηρεσίες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και της
Μεγάλης Βρετανίας. Ήδη από το 1949, όλες οι εκδοχές για τους δράστες του
πολιτικού αυτού εγκλήµατος παραµένουν ανοιχτές … (χαµογελώντας) Είναι στο χέρι
σας, εποµένως, η διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης …»
ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΘΑΝΟΣ): (χαριτολογώντας) «Αν τη διαλευκάνουµε, Κύριε καθηγητά,
θα µας δοθεί, µήπως, και το Βραβείο Δηµοσιογραφίας, ΄΄Τζόρτζ Πολκ΄΄;»
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: «Αν κάνετε καλή έρευνα! Γιατί όχι! Μια
ανάκριση για τη δολοφονία του Πολκ, στην οποία αποδεικτικά στοιχεία όχι µόνο
αγνοήθηκαν αλλά ΄΄µαγειρεύτηκαν΄΄ κιόλας, έτσι ώστε να καταδικαστεί ένας αθώος
άνθρωπος, ο Στακτόπουλος, από τη µία πλευρά … Και µια πολιτική σκευωρία που
πήρε τη θέση της αλήθειας, από την άλλη ... Ήρθε, µάλλον, η ώρα να κλείσει ο
φάκελος Πολκ! Περιµένω από εσάς να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας! Σας εύχοµαι
καλή επιτυχία!»
(Ο καθηγητής σηκώνεται όρθιος
Οι φοιτητές τον χειροκροτούν και
σηκώνονται όρθιοι και εκείνοι
Ο καθηγητής αποχωρεί από την έδρα
Μαζί του και οι φοιτητές)
(Χαµηλός φωτισµός)
(Ένας γοητευτικός άντρας,
γύρω στα τριάντα πέντε,
ψηλός, αδύνατος, ξανθός,
κάθεται στο γραφείο
και τραβάει ένα συρτάρι
Βγάζει έναν φάκελο από µέσα
Διστάζει να τον ανοίξει
Σηκώνεται όρθιος
Βάζει να πιει ποτό
Τον πλησιάζει µια νεαρή γυναίκα,
µε ερωτική διάθεση)
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ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Άκουσα τα βήµατά σου, Τζόρτζ …» (Αγκαλιάζει τον σύζυγό της
και τον φιλάει)
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: (χαµογελώντας) «Τα βήµατά µου …»
(Παίρνει το ποτήρι από το χέρι του
Τον παρασύρει στους ήχους ενός αργού,
αισθησιακού µπλουζ)
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Όταν αργείς να γυρίσεις, αγάπη µου, ανησυχώ … »
(Χορεύουν για λίγο µαζί
Εκείνος αποδεσµεύεται από τα χέρια της, µετά από λίγο
Εκείνη δυσφορεί
Εκείνος της χαµογελάει)
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Επιστρέφω σε λίγο, Ρέα … »
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Η γραβάτα σου είναι χαλαρή, Τζόρτζ … (Του τη δένει) Πότε θα
µάθεις, επιτέλους, να τη δένεις; … »
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Θα µου τη δένεις εσύ, αγάπη µου … »
(Ο άντρας χαµογελάει
Παίρνει τον φάκελο πάνω από το γραφείο
Αποχωρεί από τη σκηνή
Ακούγεται δυνατός πυροβολισµός)
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Τζόρτζ! Τζόρτζ! Τζόρτζ!»
(Πέφτει στα γόνατά της
Σπαραχτικό κλάµα
Αποχωρεί από τη σκηνή)
(Χαµηλός φωτισµός)
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Σκηνή IV
(Στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης
Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, κ. Ρέντης,
µαζί µε τον Διευθυντή της Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
κ. Μουσχουντή, εισέρχονται στη σκηνή
Ο Στακτόπουλος, καθισµένος, µε σκυµµένο το κεφάλι)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Γρηγόρη … Ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως, ο Κύριος Ρέντης,
ζήτησε να σε δει. Όλοι εκτιµούµε τις υπηρεσίες που προσέφερες στην πατρίδα. Η
Ελλάς θα σε ανταµείψει γι’ αυτό. Να είσαι σίγουρος»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Κύριε Στακτόπουλε! Αντιλαµβάνεστε ότι η
πατρίς αντιµετωπίζει τον µέγιστο των κινδύνων! Οι κοµµουνιστοσυµµορίται
ευρίσκοντο προ των πυλών της Θεσσαλονίκης! Οι υποχρεώσεις προς την πατρίδα
είναι ατελεύτητες! »
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (ξεψυχισµένα από τα βασανιστήρια) «Κύριε υπουργέ … Τον
ρόλο … Που θέλετε να επωµιστώ … Γιατί δεν τον δίνετε στον υιό σας; … »
(Ο υπουργός, προσβεβληµένος, αποχωρεί αµέσως
Ο Μουσχουντής ταράζεται και χάνει τη ψυχραιµία του
Δύο χωροφύλακες αρπάζουν από τους ώµους τον Στακτόπουλο)
ΠΡΩΤΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: «Πρόσεχε πώς µιλάς, παλιόµουτρο!» (του δίνει µια
κλωτσιά)
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: «Κοίτα µη βρεθείς στα κρατητήρια, αλήτη!
Βούλωσε το βρωµόστοµά σου! Ακούς!» (δυνατό χαστούκι)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (Σηκώνει το κεφάλι του Στακτόπουλου, τραβώντας τον απ’ τα
µαλλιά) «Αυτό θα µου το πληρώσεις, Γρηγόρη! … Πάρτε τον!»
(Οι χωροφύλακες τραβούν τον Στακτόπουλο
Εκείνος αντιδρά, φωνάζοντας προς τον Μουσχουντή)
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (ουρλιάζοντας) «Τι θέλετε από µένα! Τι άλλο να σας πω! Είµαι
αθώος! Αθώος! … (κλαίγοντας) Μαµά … Μαµά … Πες τους κι εσύ … Ο γιος σου
είναι αθώος … »
ΠΡΩΤΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: (κοροϊδευτικά) «Μαµά … Μαµά … Πες τους κι εσύ
…»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: «Άσε τη µανούλα σου, ρε, χέστη! Εσύ τον
καθάρισες τον Πολκ! Και τώρα κλαψουρίζεις σαν γυναικούλα! … Μπρος! Πάµε!»
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(Αποχωρούν από τη σκηνή
Ο Μουσχουντής κάθεται στο γραφείο
Τραβάει το συρτάρι και κοιτάζει µέσα
Πανικόβλητος, φωνάζει)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Ο φάκελος Πολκ! Πού είναι ο φάκελος Πολκ! Ποιος τον
πήρε!»
(Στη σκηνή εισέρχεται η Ρέα Κοκκώνη,
φορώντας µαύρα ρούχα
Ο Μουσχουντής, τώρα, τυπικός και φλεγµατικός
Σηκώνεται από το γραφείο του
Χαιρετισµός µε χειραψία)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «...Κυρία Πολκ. Καθίστε, παρακαλώ. Θέλω να σας εκφράσω τα
ειλικρινή µου συλλυπητήρια για τον τραγικό θάνατο του συζύγου σας … Το ειδεχθές
έγκληµα φέρει τη σφραγίδα της ερυθράς δολιότητος και θηριωδίας. Η ανευρεθείσα
επιστολή του συζύγου σας, στο ξενοδοχείο όπου διέµενε, διευκρινίζει πολλά σηµεία
… Μήπως γνωρίζατε, Κυρία Πολκ, ότι ο σύζυγός σας συνέλεγε στοιχεία κατά του
κοµµουνισµού;»
ΚΟΚΚΩΝΗ: «Σπάνια µιλούσε για τη δουλειά του ο Τζόρτζ. Το µόνο που µου έλεγε,
τον τελευταίο καιρό, ήταν ότι δεχόταν κάποια απειλητικά τηλεφωνήµατα. Με
καθησύχαζε, όµως, αµέσως µετά, λέγοντάς µου ότι όλα αυτά δεν είχαν σοβαρό
περιεχόµενο και αποτελούσαν απλά ενοχλήσεις που δεχόταν ο ίδιος»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Επεδίωκε να συναντήσει τον αρχισυµµορίτη, Μάρκο
Βαφειάδη, στα βουνά»
ΚΟΚΚΩΝΗ: «Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Κυρία Πολκ … Καταλαβαίνω πώς αισθάνεστε … Για όλους
µας, η δολοφονία του συζύγου σας είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός ... Για τον λόγο
αυτό, θα είµαι ειλικρινής µαζί σας ... Ο σύζυγός σας έπεσε θύµα µιας οµάδας
Ελλήνων συµµοριτών! Κοµµουνιστών, που λυµαίνονται τον τόπο µας! Η αποστολή
του φακέλου, µε την αστυνοµική ταυτότητα του ανδρός σας µέσα, προς το Τρίτο
Αστυνοµικό Τµήµα Θεσσαλονίκης ήταν και το µοιραίον λάθος των εγκληµατιών!
Παίρνοντας από τη µητέρα του Στακτόπουλου ανύποπτον δείγµα γραφής, η αλήθεια
αποκαλύφθηκε µπρος στα µάτια µας. Τον φόνο του συζύγου σας σχεδίασε η
Κοµινφόρµ, προκειµένου να εκθέσει την Ελλάδα στο εξωτερικό και να πλήξει τις
ελληνοαµερικανικές σχέσεις ... (ξεροβήχοντας) Γνωρίζετε, ασφαλώς, τη βοήθεια που
παρέχουν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής στην αιµάσσουσα πληγή της χώρα µας ...
Ο Στακτόπουλος και η µητέρα του, ως µέλη του ΚΚΕ, έλαβαν εντολή να
προσεγγίσουν τον άντρα σας στην Αθήνα, ώστε αυτός να πάει στη Θεσσαλονίκη και
κατόπιν να προωθηθεί στο βουνό. Από εκεί και πέρα, τα πράγµατα είχαν τραγική
εξέλιξη … Τώρα, η πολιτεία οφείλει να κάνει το χρέος της απέναντι στον αποθανόντα
σύζυγό σας και προς εσάς, Κυρία Πολκ …»
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ΚΟΚΚΩΝΗ: «Η πολιτεία … Κύριε Μουσχουντή, µιλάτε µε µια γυναίκα που
γεννήθηκε και έζησε στην Ελλάδα ... Δεν είµαι ξένη προς τα ήθη και τα έθιµα του
τόπου µου … Ξέρω πολύ καλά πώς σκέφτονται οι άνθρωποι σ’ αυτή τη χώρα …»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Δεν είστε από τις γυναίκες που θα προσπαθούσα ποτέ να τις
παρηγορήσω»
ΚΟΚΚΩΝΗ: «Τότε, µην το προσπαθείτε ούτε τώρα»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Ωστόσο … Θα είµαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε»
ΚΟΚΚΩΝΗ: «Θα ήθελα να µου κάνετε µία χάρη, Κύριε Μουσχουντή … »
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Χάρη; Τι είδους χάρη;»
ΚΟΚΚΩΝΗ: «Να µου πείτε την αλήθεια … Ποιος σκότωσε τον άντρα µου;»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Μα … Κυρία Πολκ! Σας την είπα ήδη! Ο βασικός ένοχος … Ο
Στακτόπουλος … Βρίσκεται ήδη … »
ΚΟΚΚΩΝΗ: (χάνοντας την ψυχραιµία της) «Στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης! Γιατί,
Κύριε Μουσχουντή, στην Ασφάλεια και όχι στις φυλακές; Μήπως επειδή δεν είναι
και τόσο ένοχος αυτός ο Στακτόπουλος;(!)»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (ταραγµένος) «Δεν σας καταλαβαίνω, Κυρία Πολκ! … Τι θέλετε
να πείτε! …»
ΚΟΚΚΩΝΗ: «Μιλήσατε για ένα χρέος! Μάλλον, πρέπει να σας πω ότι έχω κι εγώ
ένα χρέος απέναντι στον σύζυγό µου! Να ανακαλύψω τον πραγµατικό ένοχο!»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Δεν µπορώ να σας βοηθήσω περισσότερο … Λυπάµαι πολύ …
Ό,τι είχα να σας πω, σας το είπα …» (σηκώνεται όρθιος)
(Η Κυρία Πολκ ετοιµάζεται να αποχωρήσει
Ο Μουσχουντής πιάνει το χέρι της, τη τελευταία στιγµή, µε απόγνωση)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Κυρία Πολκ! Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν! Πιστέψτε µε!»
(Εκείνη αποδεσµεύεται από το χέρι του και, περήφανη, αποχωρεί)

(Αυλαία)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ
Σκηνή I

(Χαµηλός φωτισµός)
(Είναι νύχτα)
(Βλέπουµε τον Ισίδωρο µε τη Ράνια
να κάθονται σε ένα στρογγυλό τραπέζι µε καρέκλες
Ριγµένες πάνω στο τραπέζι οι σηµειώσεις τους
Μελετούν τις πηγές
Ακούγονται χτύποι στην πόρτα
Στη σκηνή εισέρχεται, µετά από λίγο, ο Θάνος
Δείχνει ταραγµένος και εκνευρισµένος
Ο Ισίδωρος σηκώνεται όρθιος)
ΘΑΝΟΣ: «Χτυπάω τόση ώρα την πόρτα! Γιατί δεν ανοίγετε; … Ισίδωρε, τι
συµβαίνει; … Με αποφεύγεις;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (πιάνει τον Θάνο από τον ώµο) «Δεν σε αποφεύγω! Έλα! Κάτσε!»
(Θάνος και Ράνια αλληλοκοιτάζονται)
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Με τη Ράνια είχαµε µια συζήτηση …»
ΡΑΝΙΑ: «Ήρθες πάνω στην ώρα, Θάνο»
ΘΑΝΟΣ: «Γιατί;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Πεσ’ του Ράνια …»
ΡΑΝΙΑ: «Η Θάλεια … Έχει πολλές αµφιβολίες …»
ΘΑΝΟΣ: «Τι αµφιβολίες;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Για την έρευνα»
ΘΑΝΟΣ: «Δηλαδή;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Δεν είναι διατεθειµένη να αγωνιστεί για την αλήθεια»
ΡΑΝΙΑ: «Εσύ, Θάνο; … Είσαι διατεθειµένος; …»
ΘΑΝΟΣ: «Για ποιο πράγµα;»
ΡΑΝΙΑ: «Να σκοτώσεις …»
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ΘΑΝΟΣ: «Ποιον; …»
ΡΑΝΙΑ: «Τον πατέρα σου …»
ΘΑΝΟΣ: (τροµαγµένος) «Γιατί; … »
(Μικρή παύση
Ισίδωρος και Ράνια αλληλοκοιτάζονται)
ΡΑΝΙΑ: (Χαϊδεύει το µάγουλο του Θάνου) «Μη φοβάσαι, γλυκιέ µου ... Ένα αστείο
έκανα … »
(Ο Ισίδωρος σηκώνεται όρθιος
Γεµίζει το ποτήρι του µε ποτό
Πλησιάζει τη Ράνια και της χαϊδεύει τον λαιµό)
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: « ...Δεν είναι πολύ όµορφη η Ράνια, Θάνο;»
ΡΑΝΙΑ: (Αφαιρεί, ενοχληµένη, το χέρι του Ισίδωρου από τον λαιµό της) «Διάβασα
κάποια από τα ποιήµατά σου, Θάνο. Μερικά είναι εξαιρετικά. Έχεις ταλέντο. Και ο
Τζόρτζ Πολκ … Ήταν ροµαντικός, όπως εσύ …»
(Ο Ισίδωρος κάθεται στο τραπέζι
Κοιτάζει µε ζήλια τη Ράνια και τον Θάνο)
ΘΑΝΟΣ: «Η ποίηση είναι το καταφύγιο του ανθρώπου»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (εκνευρισµένος) «Καταφύγιο; Από τι;»
ΘΑΝΟΣ: «Από τον µικροαστισµό»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Τότε … Μάλλον δεν θα µπορέσω ποτέ να εκτιµήσω την ποίησή σου!»
ΘΑΝΟΣ: «Κάποτε την εκτιµούσες … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Είµαι γιος µπακάλη και είσαι γιος δικαστή!»
ΘΑΝΟΣ: «Είµαστε φίλοι, Ισίδωρε!»
(Ο Ισίδωρος σηκώνεται, πάλι, όρθιος
Εκνευρισµός και αµηχανία)
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Με τη Ράνια πήραµε µια απόφαση …»
ΡΑΝΙΑ: «Θα µας ακολουθήσεις, Θάνο;»
ΘΑΝΟΣ: «Δεν καταλαβαίνω»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Να σκοτώσουµε ό,τι µας εµποδίζει να δούµε!»
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ΘΑΝΟΣ: «Δεν µε φοβίζει ο θάνατος»
ΡΑΝΙΑ: (Τινάζοντας τον καπνό του τσιγάρου. Ερωτικό βλέµµα) «Έλα µαζί µας, τότε,
Θάνο …»
ΘΑΝΟΣ: «Πρέπει να ξέρω πού θα πάτε»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (εκνευρισµένος) «Σε µία ώρα, έχουµε συνάντηση έξω από το Αστόρια»
ΡΑΝΙΑ: «Θα συναντηθούµε µε κάποια άτοµα που µας είναι χρήσιµα»
ΘΑΝΟΣ: «Για την έρευνα;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Φυσικά!»
ΘΑΝΟΣ: «Με περιµένουνε στο σπίτι οι δικοί µου … »
ΡΑΝΙΑ: «Έλα µαζί µας, Θάνο ... Ο Καθηγητής είναι σίγουρος ... Ποντάρει σε σένα
…»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Αυτό που κάνουµε δεν έχει καµία σχέση µε τον Καθηγητή! Αυτός
είναι το κίνητρο, ενώ εµείς πρέπει να γίνουµε φορείς αλήθειας!»
ΘΑΝΟΣ: «Δεν αρνήθηκα να γίνω φορέας αλήθειας! Και το ξέρεις, Ισίδωρε! Αυτό
που πάτε να κάνετε, όµως, είναι ανήθικο!»
ΡΑΝΙΑ: (ειρωνικά) «Μήπως γουστάρεις τη Θάλεια, Θάνο; Είναι ωραία γυναίκα,
άλλωστε … »
ΘΑΝΟΣ: « …Έχουµε µια αποστολή και πρέπει να τη φέρουµε εις πέρας όλοι µαζί!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Όλοι µαζί! Είσαι ανόητος! Δεν βλέπεις γύρω σου;(!) Ο καθένας βλέπει
τα πράγµατα από το δικό του µετερίζι! Η Θάλεια! Ο Πέτρος! Η Αγγελική! … Εσύ! …
Ναι! Ακόµα και εσύ!»
ΘΑΝΟΣ: «Ισίδωρε, τι έχεις πάθει; … Είναι δυνατόν;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Πάµε, Ράνια! Θα καθυστερήσουµε!»
ΘΑΝΟΣ: «Ισίδωρε! … Είµαι φίλος σου! … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Πάµε, Ράνια!»
(Η Ράνια και ο Ισίδωρος
αποχωρούν από τη σκηνή
Τους ακολουθεί, µετά από λίγο,
και ο Θάνος)
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Σκηνή II
(Σε δύο αντικριστές πολυθρόνες κάθονται
ο υπουργός Δηµόσιας Τάξης, κ. Ρέντης,
και ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Μελάς)
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Κύριε συνάδελφε, µήπως είναι καιρός να … »
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Ο Στακτόπουλος θα µεταφερθεί στα κρατητήρια.
Συµφώνησε και ο Πρόεδρος. Ο Κύριος Μουσχουντής, από τη Γενική Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης, έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, όπως όλοι µας άλλωστε. Η
δολοφονία του Πολκ ήταν µεγάλος πονοκέφαλος για τη χώρας µας και την
κυβέρνησή µας»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Κύριε Μελά … »
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Ω! Κύριε Ρέντη! Δεν νοµίζω να έχετε ακόµη ενδοιασµούς
για τους χειρισµούς µας!»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Ο Στακτόπουλος … »
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Είναι θρασύς! Θρασύτατος, θα έλεγα! Ο Κύριος
Μουσχουντής τού φέρθηκε άψογα! Επί τέσσερα χρόνια σιτίζεται ως απλός
χωροφύλαξ!»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Δεν διαφωνώ µαζί σας, Κύριε Μελά. Αλλά … »
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Αλλά, τι, συνάδελφε!»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Επί τέσσερα χρόνια σιτίζεται ως απλός χωροφύλαξ. Το
είπατε και µόνος σας. Για σκεφτείτε … »
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: (χτυπάει µε το χέρι του το µπράτσο της πολυθρόνας) Αρκετά,
Κύριε Ρέντη! Εσείς κοντεύετε να τον αθωώσετε κιόλας! Αύριο, θα µεταφερθεί στα
κρατητήρια! … Και … Και, αν του δοθεί ή όχι χάρη, αυτό θα το κρίνει και θα το
αποφασίσει ο επόµενος ή ο µεθεπόµενος πρωθυπουργός της χώρας! Πάντως, όχι
εµείς, Κύριε Ρέντη! Όχι, εµείς!»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Κύριε Μελά. Ξέρετε πόσο σας σέβοµαι και σας
εκτιµώ. Δεν είναι στις προθέσεις µου να αµφισβητήσω τους λεπτούς χειρισµούς της
κυβέρνησής µας σ’ ένα τόσο σοβαρό θέµα. Όµως, επιτρέψτε µου να σας πω, ότι οι
δαιµόνιοι δηµοσιογράφοι … Κοµµουνιστές, ως επί το πλείστον, στο σύνολό τους …
Γιοι µπακάληδων, κουρέων, εργατών … Ανθρώπων, γενικώς, της βιοπάλης … »
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Μα, Κύριε Ρέντη! Κύριε Ρέντη! Για όνοµα του Θεού!
Ακούτε τι λέτε, αγαπητέ µου! Εσείς λαϊκίζετε! Αυτοί οι γιοι µπακάληδων … κουρέων
… Εεεε! … Οι άνθρωποι της βιοπάλης, τέλος πάντων, όπως τους αποκαλέσατε προ
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ολίγου! Λοιπόν! Αυτούς να φοβάστε περισσότερο από οτιδήποτε! Αυτοί έκαναν και
εξακολουθούνε να κάνουνε το µεγαλύτερο κακό στην πατρίδα µας, την Ελλάς!»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Ναι! Αλλά σκαλίζουν τα κάρβουνα στη φωτιά, Κύριε
Μελά! Με αποτέλεσµα η φλογίτσα να γίνει δυνατή, και πάλι, φλόγα! Αυτό προσπαθώ
να σας πω τόση ώρα, αγαπητέ συνάδελφε, και εσείς µε διακόπτετε συνεχώς! Ωωω!
…»
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Ωραία! Ωραία! Κι εσείς τι φοβάστε; Να µην µας κάψει η
φωτιά από τα κάρβουνα που ανασκαλεύουν αυτοί οι φαντασµένοι! Ο κοµµουνισµός,
Κύριε Ρέντη, πνέει τα λοίσθια! Δεν το βλέπετε; Είναι ζήτηµα ολίγου χρόνου για να
εκπνεύσει εντελώς! Και όταν λυτρωθεί η πατρίς µας από αυτή τη γάγγραινα, δεν θα
υπάρχει τίποτα πια που να κακοφορµίζει τον εθνικό κορµό της!»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: « ..Μια οµάδα φοιτητών … Είναι καιρός τώρα που … »
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Α! Μάλιστα! Μάλιστα! Καταλαβαίνω, συνάδελφε!
Καταλαβαίνω! … Θέλετε λίγο ουίσκι;»
(Σηκώνεται και γεµίζει δυο ποτήρια
Δίνει το ένα στον υπουργό Δηµόσιας Τάξης
Ξανακάθεται στην πολυθρόνα)
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Οι φοιτητές, λοιπόν! (πρόποση) Στην υγειά σας, Κύριε
Ρέντη!»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Εις υγείαν!»
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «..Λοιπόν! Ακούστε, Κύριε Ρέντη. Κι εγώ σας εκτιµώ πάρα
πολύ, γι’ αυτό θα σας µιλήσω ανοιχτά και ξάστερα. Οι φοιτητές – όπως, άλλωστε,
διατελέσαµε κι εµείς κάποτε – είναι από τη φύση τους ανήσυχοι, ονειροπόλοι κι
ονειροφαντασµένοι. Μέσα σ’ όλα αυτά, δεν πρέπει κανείς να αγνοήσει να
συνυπολογίσει και τις ερωτικές φαντασιώσεις που ταλανίζουν τα νεανικά κορµιά και
θολώνουν τον νουν και την κρίσιν αυτών! … Ω! Δεν ντρέποµαι να σας πω ότι κι εγώ,
µέσα στην ερωτική µέθεξη που µου είχε προκαλέσει η αγνή και σεµνή παρουσία µιας
νεαράς συµφοιτήτριάς µου εις την Νοµικήν Σχολήν, κόντεψα να χάσω τα µυαλά µου
και να ενστερνιστώ αυτές τις απονενοηµένες αντιλήψεις περί κοµµουνισµού!
Βλέπετε, το κορίτσι αυτό ήταν θυγατέρα ενός από αυτούς τους ανθρώπους της
βιοπάλης! Κουρέας εις το επάγγελµα ο πατέρας της και ένθερµος κοµµουνιστής!
Πάλεψα πολύ µε τη συνείδησή µου … Και µε τις ορµές µου … Για να µην
ακολουθήσω αυτόν τον νοσηρό δρόµο. Και τα κατάφερα! … Αργότερα, έµαθα ότι η
κοπέλα αυτή σκοτώθηκε σε µια συµπλοκή. Έκανα την καρδιά µου πέτρα και δεν
έχυσα ούτε ένα δάκρυ για εκείνη …» (σηκώνει το ποτήρι του και πίνει)
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Η αλήθεια είναι πως όλοι, στα νεανικά µας χρόνια,
µπήκαµε στον πειρασµό να ενδώσουµε σ’ αυτές τις ιδέες …»
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Ε, λοιπόν! Αυτός ο πειρασµός, επειδή εκτραχηλίζει τον
άνθρωπο και το έθνος ολόκληρο, πρέπει να παταχθεί µε τον πιο σκληρό και απόλυτο
τρόπο! Την εξόντωση! Αυτή η οµάδα φοιτητών θα εξοντωθεί, Κύριε συνάδελφε! Και
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περιµένω από εσάς να πράξετε το δέον! Δεν θα επιτρέψουµε σε µια σπείρα
εικοσάρηδων να χαράξει την οδό που θα πορευτεί η Ελλάς! Αυτή την οδό θα την
χαράξουµε εµείς! Τι θέλετε, Κύριε Ρέντη; Την τύχη της χώρας µας στα χέρια
συµµοριτών; … Όχι, αγαπητέ µου! Όχι!»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Έχετε δίκιο, Κύριε Μελά. Η τύχη της χώρας πρέπει να
βρίσκεται στα δικά µας χέρια και όχι στα δικά τους!»
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Τα ηνία µίας χώρας, αγαπητέ Κύριε Ρέντη, τα κρατάνε
εκείνοι οι οποίοι µάχονται για τη διατήρηση και τη συντήρηση των θεσµών, που
συνιστούν και συνέχουν την έννοια του κράτους, κι όχι εκείνοι που αποζητούν την
ανατροπή των πάντων και, κυρίως, των αξιών! Οι αιρετικοί! … Ο Στακτόπουλος
είναι ένας από αυτούς τους αιρετικούς! Μην τον βλέπετε έτσι! Είναι τόσο
επικίνδυνος όσο δεν φαντάζεστε! …»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Τι µε συµβουλεύετε να κάνω; …»
(Ο υπουργός Δικαιοσύνης σηκώνεται όρθιος
Πλησιάζει τον υπουργό Δηµόσιας Τάξεως
Βάζει το χέρι του, φιλικά, πάνω στον ώµο του)
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: (µαλακώνοντας τον τόνο της φωνής του) «..Δώστε στον
Ελληνικό λαό τη δυνατότητα να κοιµάται ήσυχος, Κύριε Ρέντη ... Να κοιµάται
ήσυχος, αγαπητέ µου ... Αυτή είναι και η αρµοδιότητά σας, ως υπουργού Δηµοσίας
Τάξεως»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Και … Με τον Χατζηαργύρη; … Τον συνεργάτη του
Πολκ; …»
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Μ’ αυτόν θ’ ασχοληθεί, αργότερα, η Δικαιοσύνη,
συνάδελφε. Δεν είναι της παρούσης … Όµως … Είναι ώρα να πηγαίνουµε. Τι λέτε;»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (σηκώνεται όρθιος) «Ασφαλώς (Με µια ευγενική
χειρονοµία, παραχωρεί προβάδισµα στον υπουργό Δικαιοσύνης) Παρακαλώ, Κύριε
Μελά. Μετά από εσάς ..»
(Αποχωρούν από τη σκηνή)
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Σκηνή IIΙ
(Ο Θάνος και η Ράνια επιστρέφουν
Είναι περασµένα µεσάνυχτα)
(Χαµηλός φωτισµός)
ΘΑΝΟΣ: «Είναι πολύ αργά ... Δεν έπρεπε να ‘ρθούµε, ξανά, εδώ …»
ΡΑΝΙΑ: «Φοβάσαι, Θάνο;»
ΘΑΝΟΣ: «Ανησυχώ για τον Ισίδωρο. Μπορεί και να µας είδε που φύγαµε στα
κλεφτά από το Αστόρια»
ΡΑΝΙΑ: «Ο Ισίδωρος … (Βγάζει ένα πακέτο τσιγάρα. Προσφέρει στον Θάνο. Καπνίζει
και η ίδια) Έχει παθιαστεί µ’ αυτή την ιστορία του Πολκ. Οι τύποι στο ξενοδοχείο
τού έδωσαν έναν κόκκινο φάκελο»
ΘΑΝΟΣ: (καπνίζει) «Μου κρατάει κακία. Όλα άλλαξαν ανάµεσά µας. Πίστευα ότι η
φιλία µας δεν θα δοκιµάζονταν ποτέ …»
ΡΑΝΙΑ: (πλησιάζει τον Θάνο µε ερωτική διάθεση) «Θάνο … Ο Ισίδωρος σε ζηλεύει
… Θα ήθελε πολύ να σου µοιάζει, αλλά δεν µπορεί … Κατάλαβέ το … Ξεχωρίζεις …
Ο Καθηγητής περιµένει πολλά από εσένα … Όλοι περιµένουµε πολλά … Κι εγώ … »
ΘΑΝΟΣ: «Ράνια … »
(Την πλησιάζει κι εκείνος ερωτικά
Ανταλλάσσουν φιλιά
Ο Ισίδωρος στέκεται παράµερα και τους κοιτάζει,
δίχως να τον αντιληφθούν
Πέφτει, κάτω στο πάτωµα,
ο κόκκινος φάκελος που κρατάει στα χέρια του)
ΘΑΝΟΣ: «..Ισίδωρε!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (βουρκωµένος) «Συγνώµη … »
(Ο Θάνος τον πιάνει φιλικά από τους ώµους
Ταρακούνηµα για να συνέλθει)
ΘΑΝΟΣ: «Ισίδωρε!»
(Ο Ισίδωρος σκουπίζει τα µάτια του
Πάει να φύγει
Τον σταµατάει ο Θάνος)
ΘΑΝΟΣ: «Ισίδωρε! Θέλω να σου µιλήσω!»
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(Ο Ισίδωρος αποδεσµεύεται
από τα χέρια του Θάνου
Φεύγει, τρέχοντας)
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Παράτα µε!»
ΘΑΝΟΣ: «Ισίδωρε! Στάσου!»

(Σκοτάδι στη σκηνή)
(Θάνος και Ράνια αποχωρούν)
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Σκηνή IV
(Βρισκόµαστε στην Αµερικάνικη πρεσβεία
Στο γραφείο του Ανώτατου αξιωµατούχου, κ. Γουόρνερ
Αντίκρυ του, καθισµένος, ο Διευθυντής της Γενικής
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
κ. Μουσχουντής)
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: (καπνίζοντας το πούρο του)
«..Ο Τζόρτζ Πολκ, Κύριε Μουσχουντή, βασιζόταν, πάντα, στην αρχή της διαλεκτικής
δηµοσιογραφίας. Φαντάζοµαι ότι το γνωρίζετε. Είχε φιλελεύθερες ιδέες, και αυτό τον
έκανε να ξεχωρίζει πάντα. Συνέλλεγε, διασταύρωνε, επεξεργάζονταν και, µετά,
δηµοσιοποιούσε τις πληροφορίες που είχε. Θα έλεγε κανείς ότι εργαζόταν
περισσότερο σαν φιλόσοφος, παρά σαν δηµοσιογράφος. Για τον Πολκ, η
δηµοσιογραφία ταυτιζόταν µε τη διαλεκτική …»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (χαµογελώντας) «Άρση … Εναρµόνιση … Νέα σύνθεση … Η
τέχνη του διαλέγεσθαι! … (γελάει) Γνωρίζω κι εγώ κάτι από φιλοσοφία, αγαπητέ µου
Κύριε Γουόρνερ, όσο κι αν σας ακούγεται παράξενο! Στα νιάτα µου, είχα παθιαστεί
µε κάποιες ιδέες! … »
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Με εκπλήσσετε, Κύριε
Μουσχουντή!»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (γελώντας) «Κι όµως! Κι όµως! Η αλήθεια είναι ότι ένας
αστυνοµικός πρέπει να εµφιλοχωρείτε από τις αρχές και τις έννοιες της φιλοσοφίας.
Το έργο µας, Κύριε Γουόρνερ, θέλει και µια δόση από Αριστοτέλη για να έχει
επιτυχή έκβαση!» (γέλια)
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Τι µου λέτε! Να υποθέσω,
εποµένως, ότι, και στην περίπτωση της δολοφονίας του Τζόρτζ Πολκ, ο Αριστοτέλης,
από τους αρχαίους φιλοσόφους, πήρε θέση;(!)»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (σοβαρός) «Ασφαλώς. Άλλωστε … »
ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ:
«Άλλωστε,
Κύριε
Μουσχουντή; Συνεχίστε, παρακαλώ. Ακούω µε πολύ ενδιαφέρον αυτά που µου λέτε»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «..Η Ελληνική κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, βρέθηκε σε πολύ
δύσκολη θέση. Οι πιέσεις ήταν έντονες από όλες τις µεριές. Έπρεπε η κρίση µου να
περάσει από σαράντα κύµατα. Είστε ανώτατος Αµερικανός αξιωµατούχος. Δεν είναι
εύκολο πράγµα, Κύριε Γουόρνερ, να ανακρίνεις νυχθηµερόν πρόσωπα!»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Σας καταλαβαίνω απόλυτα,
Κύριε Μουσχουντή»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Τα πράγµατα, όµως, πήραν τον δρόµο τους. Και σήµερα … »
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ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: (σκεπτικός) «Μάλλον, όχι,
Κύριε Μουσχουντή. Φοβάµαι ότι τα πράγµατα δεν πήραν, τελικώς, τον δρόµο τους,
αλλά παραπαίουν ακόµη»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Τι εννοείτε;»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Ο φάκελος Πολκ, παρά το
ότι πέρασαν αρκετοί µήνες, δεν έκλεισε. Και απ’ ό,τι όλα δείχνουν, ήρθε η ώρα να
ανοίξει και πάλι»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Μα! … Δεν ενηµερώθηκα σχετικώς από τον αρµόδιο Έλληνα
υπουργό για κάτι τέτοιο!»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Θα ενηµερωθείτε σύντοµα,
Κύριε Μουσχουντή. Μέχρι τότε, όµως, οφείλω να σας πληροφορήσω εγώ σχετικώς.
Εξάλλου, αυτός ήταν και ο λόγος που σας εκκάλεσα, σήµερα, στο γραφείο µου»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Σας ακούω, λοιπόν»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: (τινάζει τη στάχτη από το
πούρο του) «Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Στακτόπουλος είναι αθώος»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (οργισµένος) «Πώς!»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Η Αµερικάνικη κυβέρνηση
ζητά αναψηλάφηση της υποθέσεως»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Μα, αυτό είναι καθαρή τρέλα!»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Τρέλα; Δεν περίµενα από
εσάς, Κύριε Μουσχουντή, µια τέτοια αντίδραση! Είναι τρέλα η απόδοση δικαιοσύνης
σ’ ένα τόσο λεπτό θέµα;(!)»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (πιάνοντας το κεφάλι του) «Συγγνώµη … Συγγνώµη, Κύριε
Γουόρνερ … Αλλά … Αν µου επιτρέπετε … Ο Στακτόπουλος οµολόγησε, πολλάκις,
την ενοχή του εις το παρελθόν!»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Πολλάκις;»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Μάλιστα!»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: (χαµογελώντας ειρωνικά)
«Φοβούµαι, Κύριε Μουσχουντή, ότι, αν και Έλλην, λησµονείτε τη σοφή αρχαία ρήση
του Κείου του Σιµωνίδη: Ανάγκα και θεοί πείθονται!»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Θέλετε, δηλαδή, να πείτε ότι η οµολογία του Στακτόπουλου …
Ωωω! … Δεν το δέχοµαι αυτό, Κύριε Γουόρνερ! … Είναι προσβολή προς το
πρόσωπό µου και µόνο που το σκεφτήκατε!»
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ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Μα … Ηρεµήστε!
Ηρεµήστε, Κύριε Μουσχουντή! … Δεν είναι στις προθέσεις κανενός, και πολύ
περισσότερο στις δικές µου, να σας προσβάλλω! … Απλά, επειδή µου µιλούσατε, προ
ολίγου, για το ρόλο της φιλοσοφίας εις το έργον της αστυνοµίας, θεώρησα καλό να
προβώ σε έναν έστω και άκοµψο - συγχωρέστε µε – παραλληλισµό ... Στην ανάγκη
υποκύπτουν ακόµη και οι θεοί, Κύριε Μουσχουντή. Πόσο µάλλον οι άνθρωποι! Το
είπατε και µόνος σας, άλλωστε. Οι πιέσεις, την περίοδο εκείνη, ήταν πολύ έντονες.
Και για εσάς, τους Έλληνες, και για εµάς, τους Αµερικανούς»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (ταραγµένος) «Νοµίζω … Νοµίζω ότι ο συλλογισµός σας µου
διαφεύγει, Κύριε Γουόρνερ …»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Τότε, θα προσπαθήσω να
γίνω ακόµη πιο σαφής. Ο Στακτόπουλος αναγκάστηκε να παραδεχτεί και να
οµολογήσει την ενοχή του. Σήµερα, όµως, η παραδοχή αυτή δεν συµφέρει κανέναν.
Οι ανάγκες αναπροσαρµόζονται, Κύριε Μουσχουντή, ανάλογα µε τις εποχές που τις
γεννούν»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (χάνοντας την ψυχραιµία του) «Η οµολογία του Στακτόπουλου
δεν συµφέρει κανέναν! Μα, πώς τολµάτε, Κύριε Γουόρνερ! Αυτό είναι ανήκουστο!
Επιτέλους!»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: (οργισµένος - φωνάζοντας
δυνατά) «Ο Τζόρτζ Πολκ, Κύριε Μουσχουντή, ήταν Αµερικανός δηµοσιογράφος!
(χτυπάει το χέρι του στο γραφείο) Το ξεχνάτε! Μη µου µιλάτε, λοιπόν, εµένα για
ανήκουστα πράγµατα! Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω! … Η Ιστορία µάς ξεπερνάει,
Κύριε Μουσχουντή! Είτε το θέλετε είτε όχι!»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (σκυφτό βλέµµα) «Λυπάµαι … Χάσαµε κι οι δυο τη ψυχραιµία
µας … Δεν έπρεπε … »
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: (επανακτώντας τον έλεγχό
του) «Λυπάµαι κι εγώ γι’ αυτό, Κύριε Μουσχουντή …»
(Μικρή παύση)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (σηκώνεται όρθιος) «Θα πράξω το καθήκον µου, όπως ορίζουν
οι παρούσες συγκυρίες, Κύριε Γουόρνερ»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: (σηκώνεται όρθιος. Χειραψία)
«Είµαι σίγουρος, Κύριε Μουσχουντή, ότι θα πράξετε τα δέοντα, για να µην
διολισθήσει η Ελληνική Αστυνοµία»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (υπόκλιση) «Τα σέβη µου, Κύριε Γουόρνερ»
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: «Στο καλό, Κύριε
Μουσχουντή. Καλή συνέχεια στο έργο σας (χαµογελώντας) Εφεξής, θα περιµένω
εσείς να µε ενηµερώνετε, αγαπητέ µου, για τις εξελίξεις …»
(Αυλαία)
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ
Σκηνή I
(Ο Πέτρος και η Αγγελική
κάθονται στο στρογγυλό τραπέζι µε τις καρέκλες
Βλέπουµε χαρτιά, σηµειώσεις, βιβλία
πεταµένα επάνω)
ΠΕΤΡΟΣ: «..Ο Θάνος και ο Ισίδωρος µε προβληµατίζουν. Κάτι δεν πάει καλά
ανάµεσά τους, αυτόν τον καιρό. Φοβάµαι ότι αυτό θα επηρεάσει και την έρευνα που
ξεκινήσαµε»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Ο Ισίδωρος τού χώνεται συνεχώς του Θάνου. Μάλλον, τον έχει
κυριεύσει η ζήλια»
ΠΕΤΡΟΣ: «Η ζήλια; Για ποιον λόγο;»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Είναι φανερό! Η Ράνια γουστάρει τον Θάνο και ο Ισίδωρος τη Ράνια!
Σύγκρουση συµφερόντων, φίλε µου!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Αλήθεια; Δεν το είχα προσέξει!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Αχ, αγάπη µου! Εσείς, οι άντρες, πολλά βλέπετε, λίγα
καταλαβαίνετε!»
ΠΕΤΡΟΣ: (γελώντας) «Ενώ εσείς, οι γυναίκες;»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Εµείς, ό,τι βλέπουµε, γλυκέ µου, το καταλαβαίνουµε κιόλας!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Η αλήθεια είναι ότι ακόµη ανακαλύπτω το γυναικείο φύλο!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Ανακάλυψη να σου πετύχει! Ρίχνετε, πρώτα, µια κοπέλα στο κρεβάτι
σας και, µετά, σας πιάνουν τα υπαρξιακά σας και την εγκαταλείπετε!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Μπορεί, κάλλιστα, όµως, να συµβεί και το αντίθετο, γλυκιά µου»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Δηλαδή;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Να µας σύρετε εσείς στο δικό σας κρεβατάκι, αφού, πρώτα, µας
αποπλανήσετε και, µετά, να µας εγκαταλείψετε, επειδή µας βαρεθήκατε και δεν σας
ικανοποιούµε πλέον, Κυρία µου!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Τι λες, βρε παιδί µου! Εγώ ποτέ µου δεν σκέφτηκα έτσι!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Ούτε εγώ σκέφτηκα ποτέ µου µε τον άλλο τρόπο που µόλις είπες!»
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ: (πέφτει στην αγκαλιά του. Ναζιάρικα) «Πέτρο µου! … Πέτρο µου! …
Γι’ αυτό σ’ αγαπάω και είσαι ο καλύτερος µου φίλος!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Καλά … Καλά … Δεν µου λες, τώρα. Ο Θάνος θέλει τη Ράνια;»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Κάποιες κακές γλωσσίτσες λένε ότι, προχθές, γύρω στα µεσάνυχτα,
τους είδανε να µπαίνουν εδώ µέσα … Τα δυο τους!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Εδώ µέσα;» (εξετάζει το τραπέζι, τις καρέκλες)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Μα … Τι κάνεις, Πέτρο; Τρελάθηκες;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Ψάχνω να δω αν άφησαν τα ίχνη τους!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Είσαι µε τα καλά σου, καλέ! Και µετά µου λες ότι διαφέρει το µυαλό
σου από το µυαλό των περισσοτέρων αντρών!»
ΠΕΤΡΟΣ: (λάγνο ύφος. Πλησιάζει πολύ κοντά της το πρόσωπό του) «Γιατί … Αν
διαφέρει, Αγγελικούλα … Θα αλλάξει, µήπως, κάτι ανάµεσά µας; … »
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: (τον σπρώχνει πέρα) «Βρε, άντε από δω πέρα!»
ΠΕΤΡΟΣ: «..Χα! Χα! Χα! … Και το δικό σου το µυαλό, γλυκιά µου, δεν βλέπω να
διαφέρει από των περισσοτέρων γυναικών! … Χα! Χα! Χα! …»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Εγώ δεν σκέφτοµαι πονηρά! Ακούς, Κύριε Πέτρο;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Το βλέπω! Το βλέπω! … Χα! Χα! Χα! …»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Μµµµ …Τώρα … Βέβαια … Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος δεν θα
πάψει ποτέ να βλέπει τα πράγµατα µε τον τρόπο που αυτός επιθυµεί. Όση πρόοδος
και να έχει γίνει»
ΠΕΤΡΟΣ: «Και µε βάση, πάντα, το συµφέρον του, αγαπητή µου!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Εδώ, όµως, έχουµε σύγκρουση συµφερόντων»
ΠΕΤΡΟΣ: «Όπως και στην περίπτωση του Πολκ. Έτσι, για να γυρίσουµε και στα
καθ’ ηµάς!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Γιατί; … Γιατί το λες αυτό;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Μα είναι ολοφάνερο, Αγγελικούλα. Ο Πολκ δεν συνέφερε κανέναν την
περίοδο του εµφυλίου πολέµου. Συµφέρει σήµερα!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Είµαι χαζή, µήπως, που δεν καταλαβαίνω λέξη απ’ όσα λες;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Ο Θάνος µού έδωσε, εχθές, να ρίξω µια µατιά σε µια εγκληµατολογική
αναψηλάφηση της υπόθεσης Πολκ»
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Και λοιπόν;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Και λοιπόν, φρίκαρα! Να … Εδώ την έχω … Ρίξ’ της κι εσύ µια µατιά
και θα καταλάβεις … Τι να σου λέω! Αντιφατικά πορίσµατα, κατηγορίες, σωρεία
γεγονότων! … Στο τέλος, µ’ έπιασε πονοκέφαλος και σταµάτησα!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Πρέπει, ωστόσο, να την µελετήσουµε προσεχτικά αυτή την έκθεση,
αν θέλουµε να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα. Έτσι, θα οδηγηθούµε και στα
συµπεράσµατά µας»
ΠΕΤΡΟΣ: «Στα συµπεράσµατά µας;»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Ναι. Πού σου φαίνεται το περίεργο;»
ΠΕΤΡΟΣ: (σκεπτικός) «Άκου, Αγγελικούλα … Είναι µέρες, τώρα, που ήθελα να στο
πω … Να … Δεν νοµίζω ότι αυτή η ιστορία θα καταλήξει πουθενά»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Αυτή η ιστορία; Τι θες να πεις;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Αυτή η έρευνα, τέλος πάντων, την οποία µας έβαλε ο Καθηγητής να
κάνουµε»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Γιατί το λες αυτό, Πέτρο; Μα … Εσύ φαίνεσαι, ήδη, να έχεις
απογοητευτεί!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Αγγελικούλα … Το πράγµα φαίνεται από χιλιόµετρα … Ακόµη και
ανάµεσά µας … »
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Μα τι εννοείς, επιτέλους, άνθρωπέ µου! Μ’ έσκασες!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Κι εµείς, οι ίδιοι, έχουµε διαφορετικά … Συµφέροντα! Αυτό που είπες κι
εσύ, στην αρχή. Σύγκρουση συµφερόντων! Πώς το λένε!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: (σηκώνεται όρθια. Εκνευρισµένη) «Πέτρο! Μην το ξαναπείς αυτό!
Ακούς τι σου λέω! Ακόµη κι αν σου πέρασε από το µυαλό κάτι τέτοιο, βγάλ’ το, σε
παρακαλώ, αµέσως! Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί! Και θα συνεχιστεί! Τελεία και
παύλα!»
(Πάει να φύγει
Ο Πέτρος την αρπάζει
από το µπράτσο)
ΠΕΤΡΟΣ: «Αγγελική!»
(Ανταλλάσσουν παθιασµένο φιλί στο στόµα)
(Χαµηλώνει ο φωτισµός
Ο Πέτρος και η Αγγελική
αποχωρούν από τη σκηνή)
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Σκηνή IΙ
(Στις δύο αντικριστές δερµάτινες πολυθρόνες,
βλέπουµε, τώρα, τη χήρα σύζυγο του Πολκ, Ρέα Κοκκώνη,
και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Παναγιώτη Πιπινέλη)

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «..Δικαίωµα του Βασιλέως, Κυρία
Κοκκώνη, είναι να διορίζει πρωθυπουργόν, ακόµη και τον κηπουρόν του! Δεν
δικαιούστε να οµιλείτε έτσι για τον πρωθυπουργό της χώρας µας! Είναι ασέβεια
υψίστου βαθµού!»
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Κύριε υπουργέ!»
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Αντιλαµβάνοµαι τον πόνο σας για τη
δολοφονία του συζύγου σας και, ήδη, η Πολιτεία και η Ελληνική Κυβέρνηση κάνουν
ό,τι είναι δυνατόν για να λάµψει η αλήθεια, µέσα σ’ αυτό το ζοφερό και οµιχλώδες
τοπίο της πατρίδος µας»
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Πολύ φοβάµαι, Κύριε Πιπινέλη, ότι η Ελληνική κυβέρνηση δεν
κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτός είναι και ο λόγος της σηµερινής επισκέψεώς µου
στο γραφείο σας»
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Μα … Πώς τολµάτε, αγαπητή µου!»
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: (χάνοντας την ψυχραιµία της) «Πού πήγαν τα τετρακόσια
εκατοµµύρια δολάρια, Κύριε υπουργέ! Σε λογαριασµούς καταθέσεων µελών της
κυβέρνησής σας, µήπως;(!) Ο σύζυγός µου, µου έλεγε, λίγο καιρό πριν τον
δολοφονήσουν, ότι κάποιοι από την Ελληνική κυβέρνηση κάνουν λαθρεµπόριο
χρυσού και ναρκωτικών µέσω του διπλωµατικού σάκου! (ξεσπάει σε λυγµούς)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Ωωω! … Ωωω! … Κυρία Κοκκώνη!
Σταµατήστε επιτέλους! Αυτή η ψευδολογία υπερβαίνει και τα όρια της
επιπολαιότητος, αγαπητή µου! Τα λόγια σας επιδέχεται να προκαλέσωσι δυσφορίαν
της Αµερικανικής κοινής γνώµης απέναντι βοηθείας εις την Ελλάδαν! Δεν το
καταλαβαίνετε αυτό; Σωπάστε, για το Θεό!»
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: (σκουπίζοντας τα µάτια της) «Το µόνο που καταλαβαίνω είναι ότι
ο σύζυγός µου θυσιάστηκε για την αλήθεια … Όπως έκανε, πάντα, ο Τζόρτζ … »
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: (µαλακώνοντας τον τόνο της φωνής του)
«Κυρία Κοκκώνη … Ακούστε µε, σας παρακαλώ. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε το
βάρος των περιστάσεων που βαρύνει τους ώµους της κυβέρνησής µας. Κι εµένα, ως
υφυπουργό Εξωτερικών. Είµαστε σε πόλεµο, αγαπητή µου. Οι συχνές εχθρικές
ανταποκρίσεις Αµερικανών δηµοσιογράφων είναι καταστροφικές για τα συµφέροντα
της Αµερικανικής και της Ελληνικής κυβέρνησης. Μην πυροδοτούµε άλλο µια ήδη
τεταµένη ατµόσφαιρα»
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ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Τι θέλετε να µου πείτε; Ότι δεν πρέπει να συµµεριστώ τις
πολυάριθµες αµερικανικές ανταποκρίσεις που καταφέρονται εναντίον της Ελληνικής
κυβέρνησής σας και του Ελληνικού Εθνικού στρατού; Όχι, Κύριε υπουργέ! Θα σας
απογοητεύσω! Το απόστηµα πρέπει να σπάσει! …»
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: (σηκώνεται όρθιος από την πολυθρόνα)
«Αρκετά! Έχετε υπερβεί τα εσκαµµένα!»
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: (σηκώνεται όρθια κι εκείνη) «Ένας αθώος είναι στη φυλακή,
Κύριε Πιπινέλη, και ο άντρας µου στον τάφο! Δεν θα πάψω να αγωνίζοµαι, µέχρι να
φανεί η πολιτική σκευωρία που στήθηκε εις βάρος και των δύο!»
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Ο Γρηγόριος Στακτόπουλος είναι ένοχος!
Πάψτε, επιτέλους, να διατρανώνετε, σε όλους τους τόνους, την αθωότητά του! Είχε
µυστικές επαφές µε τη σοβιετική πρεσβεία και την άκρα αριστερά, όπως και ο
συνέταιρος του συζύγου σας, ο Κωνσταντίνος Χατζηαργύρης! Ο σύζυγός σας, Κυρία
Κοκκώνη, συνεργάζονταν µε τον ικανότερο πράκτορα του κοµµουνιστικού κόµµατος
της Ελλάδος! Το γνωρίζετε αυτό; Όσο για τον Βελιτσάνσκι, τον Σοβιετικό
ανταποκριτή του TASS, µυστικές υπηρεσίες διαπιστώνουν επαφές του ανδρός σας
και µε εκείνον! Μήπως πρέπει να σας ενηµερώσω εγώ σχετικώς για όλα αυτά;(!)»
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Αφήστε τον Χατζηαργύρη ήσυχο και τον Τζόρτζ Πολκ! Μην
σπιλώνετε το δηµοσιογραφικό ήθος του ενός και τη µνήµη του άλλου!»
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: (επανακτώντας τον έλεγχο) « …Ο
στρατηγός Μάρσαλ … Ήταν κατηγορηµατικός … Έδωσε εντολή να εξηγηθεί στο
Αµερικανικό Προσωπικό της πρεσβείας µας, στην Αθήνα, το δηλητηριώδες
αποτέλεσµα που παράγεται στην Ελλάδα και τις Ηνωµένες Πολιτείες από τέτοιου
είδους ανταποκρίσεις και επαφές. Δεν θα αφήσουµε αυτόν τον θανάσιµο κίνδυνο να
πλήξει τα συµφέροντα της πατρίδος µας …»
(Παύση)
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Το δικό µου συµφέρον είναι να αποκαταστήσω την Τιµή του
συζύγου µου»
(ετοιµάζεται να αποχωρήσει)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Κυρία Κοκκώνη! Μισό λεπτό, σας
παρακαλώ … Στο Αστόρια … Στο ξενοδοχείο όπου εκτυλίχθηκε το δράµα εκείνη τη
νύχτα τις 8ης Μαΐου … Εις το είκοσι πέντε δωµάτιο όπου διέµενε ο παθών σύζυγός
σας … Βρέθηκε µια επιστολή την οποία συνέταξε ο ίδιος και στην οποία τόνιζε ότι
θα έφτανε στο αρχηγείο του Μάρκου Βαφειάδη, ακόµη και µε δεµένα τα µάτια αν
χρειαζόταν. Το γνωρίζετε αυτό; Τα γεγονότα µιλάνε από µόνα τους, Κυρία Κοκκώνη.
Ο σύζυγός σας … Δυστυχώς, για εκείνον … Αλλά και για εσάς … Προκάλεσε τη
µοίρα του. Η δολοφονία του από τους συµµορίτες του βουνού ήταν αναπόφευκτη»
ΡΕΑ ΚΟΚΚΩΝΗ: «Αυτή η επιστολή είναι πλαστή. Και το γνωρίζετε πολύ καλά. Το
έγκληµα ήταν εξαρχής σχεδιασµένο. Μπορείτε να κοροϊδεύετε τους πολίτες αυτής
της χώρας, Κύριε υπουργέ, αλλά όχι εµένα. Όχι, εµένα, Κύριε Πιπινέλη!»
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(Η Ρέα Κοκκώνη αποχωρεί ταραγµένη
Ο υπουργός βάζει να πιει ένα ποτό,
σκεπτικός και προβληµατισµένος
Στη σκηνή µπαίνει η Θάλεια
Κρατάει ένα σηµειωµατάριο στα χέρια της
Διαβάζει …
Ο υπουργός, σαν να µην την βλέπει,
συνεχίζει να πίνει, απόµονος, το ποτό του,
χαµένος στις σκέψεις του …)
ΘΑΛΕΙΑ: (διαβάζει αργά και δυνατά)
«Πρώτον: Κανένας µάρτυρας, από τους πολλούς - είκοσι έξι τον αριθµό - που
κλήθηκαν και εξετάστηκαν στο ακροατήριο δεν έθεσε ρητά ή έστω έµµεσα και
υπαινικτικά ότι είδε, άκουσε, έµαθε, διαπίστωσε ή έστω υπέθεσε ότι ο
κατηγορούµενος, Γρηγόριος Στακτόπουλος, είχε την οποιαδήποτε ανάµειξη ή
συµµετοχή στον φόνο του Αµερικανού δηµοσιογράφου, Τζόρτζ Πολκ.
Δεύτερον: Οι αρχές δεν έπρεπε να καθυστερήσουν σαράντα οκτώ ηµέρες έως ότου
απαγγείλουν κατηγορίες στον Γρηγόριο Στακτόπουλο.
Τρίτον: Μετά την καταδίκη του, ο Γρηγόριος Στακτόπουλος δεν έπρεπε να κρατηθεί
στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης για τέσσερα χρόνια, δίπλα στον Μουσχουντή,
Διευθυντή της Ασφάλειας.
Τέταρτον: Εφόσον σε εκποµπές του ραδιοφώνου των ανταρτών την 27η Μαΐου 1948
και την 2η Αυγούστου του ιδίου έτους είχε αναγγελθεί ο, από την 5η Μαΐου 1948,
θάνατος του Αδάµ Μουζενίδη, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδροµής κατά των
ανταρτών στα Κρούσια του Κιλκίς, δεν θα µπορούσε να είναι ο Μουζενίδης ο κύριος
φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Αµερικανού δηµοσιογράφου στις 7 Μαΐου.
Πέµπτον: Σύµφωνα µε την, από 29 Δεκεµβρίου 1998, ένορκη βεβαίωση του
δηµοσιογράφου Δηµήτριου Γουσίδη, ο Ευάγγελος Βασβανάς τού είχε δηλώσει ότι
την περίοδο της δολοφονίας βρισκόταν στην Ανατολική Μακεδονία (Καϊµακτσαλάν)
και σε καµία περίπτωση δεν θα αναλάµβανε τον κίνδυνο να αναγνωρισθεί και
συλληφθεί,
µεταβαίνοντας,
για
οποιοδήποτε
λόγο,
στην
ασφυκτικά
αστυνοµοκρατούµενη Θεσσαλονίκη, για να προβεί στη δολοφονία του Πολκ.
Έκτον: Εφόσον ο Αδάµ Μουζενίδης οµιλούσε και µάλιστα δίδασκε την Αγγλική, ο
Γρηγόριος Στακτόπουλος δεν ήταν απαραίτητος ως διερµηνέας στην υποτιθέµενη
συνάντηση µε τον Πολκ, τη νύχτα τις 7ης Μαΐου, πριν εξαφανιστούν, εντελώς, τα ίχνη
του δηµοσιογράφου.
Έβδοµον: Το γεγονός ότι δεν εξετάστηκαν οι υπάλληλοι του εστιατορίου
«Λουξεµβούργο» στο οποίο, σύµφωνα µε την κατάθεση του Γρηγορίου
Στακτόπουλου, έφαγε, στις 7 Μαΐου, ο Τζορτζ Πολκ τον αστακό και τα µπιζέλια,
αποτελεί σηµαντικό διαδικασιακό κενό.
Όγδοον: Μια επιστολή, µε ηµεροµηνία 15-5-2004, του Ηλία Βαφειάδη, υιού του,
τότε συνηγόρου του Γρηγορίου Στακτόπουλου, Ιορδάνη Βαφειάδη, αναφέρει ότι ο
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εισαγγελέας Παναγιώτης Κωνσταντινίδης επισκέφθηκε τον Ιορδάνη Βαφειάδη στην
οικία του και του δήλωσε ότι θα φροντίσει να µην καταδικασθεί σε θάνατο ο
Γρηγόριος Στακτόπουλος … »
(Στη σκηνή µπαίνουν δύο µεσήλικες άντρες
Ο ένας από τους δύο παίρνει το ποτήρι µε το ποτό
από το χέρι του υπουργού
Ο άλλος άντρας κάθεται στη δερµάτινη πολυθρόνα
Ο υπουργός αποχωρεί από τη σκηνή
Η Θάλεια, µε το σηµειωµατάριό της,
αποσύρεται σε µια άκρη της σκηνής και παρακολουθεί διακριτικά)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: (προσφέρει το ποτό που κρατάει στο χέρι του στον
εισαγγελέα) «Παρακαλώ, Κύριε Κωνσταντινίδη. Το ποτό σας»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «Ευχαριστώ πολύ, Κύριε Βαφειάδη. Στην
υγειά τη δική σας και της οικογενείας σας»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: (κάθεται κι εκείνος στην αντικριστή δερµάτινη
πολυθρόνα) «Κύριε Εισαγγελεύς, σε τι οφείλω την τιµήν της επισκέψεώς σας µια
τέτοια ώρα; Είναι κάπως αργά, θα έλεγα … Η γυναίκα µου και η θυγατέρα µου
έχουν, ήδη, αποσυρθεί στα δωµάτιά τους»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «Ναι, βέβαια. Είναι αργά. Σας ζητώ
συγγνώµη για την ενόχληση»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Καµία ενόχληση. Παρακαλώ»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «Πρόκειται … Πρόκειται για την υπόθεση
του Γρηγόριου Στακτόπουλου»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Μάλιστα. Σας ακούω»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «Όπως καταλαβαίνετε, Κύριε συνάδελφε,
τα πράγµατα είναι εξαιρετικά δύσκολα και οι καταστάσεις που βιώνουµε όλοι µας
µάς σφίγγουν σαν µέγγενη στο λαιµό» (βγάζει, ατάραχος, ένα πούρο και το καπνίζει)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Μην ανησυχείτε, Κύριε Εισαγγελέα. Καταλαβαίνω
πολύ καλά τη σοβαρότητα των καταστάσεων»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (φυσάει τον καπνό από το στόµα του)
«Αλήθεια;»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Ασφαλώς. Ο πελάτης µου δεν είναι ένα οποιοδήποτε
πρόσωπο και η γραµµή υπεράσπισης που θα ακολουθηθεί είναι εξαιρετικά κρίσιµη
για την εξέλιξη των πραγµάτων. Το αντιλαµβάνοµαι. Ωστόσο, το βλέπω και σαν ένα
είδος πρόκλησης να υπερασπιστώ τον Στακτόπουλο. Δεν σας το κρύβω»
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (κάθεται πιο αναπαυτικά στην πολυθρόνα)
«Μµµµ … Μάλιστα. Παρόλο αυτά, φαντάζοµαι πως µπορείτε να αντιληφθείτε,
αγαπητέ µου, ότι τα πράγµατα ενδέχεται να εξωκείλουν µε την παραµικρή άστοχη
ενέργεια»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Τι εννοείτε ΄΄άστοχη ενέργεια΄΄; Γίνετε πιο σαφής,
σας παρακαλώ»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (γέρνει το σώµα του προς τα εµπρός και
πλησιάζει το πρόσωπο του συνοµιλητή του. Σε συνωµοτικό τόνο) «Ο πελάτης σας,
Κύριε Βαφειάδη … Είναι … Πώς να το πω; … Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος!»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Ιδιαίτερος;»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «Ακριβώς!»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Και σε τι έγκειται αυτή του η … Η ιδιαιτερότητα;»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (ξαναγέρνει το σώµα του προς τα πίσω και
βυθίζεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα) «Στις κοµµατικές του απαρχές. Καταβολές, θα
έλεγα. Εσείς, πάλι, πείτε το, όπως επιθυµείτε»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Όλοι οι άνθρωποι έχουν µια κοµµατική ταυτότητα …
Προτίµηση»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (Βγάζει το πούρο από το στόµα του. Γέλια)
«Ωωω! Ωωω! … Θα αστειεύεστε, σίγουρα, Κύριε Βαφειάδη! Με κάνατε και γέλασα,
αγαπητέ µου!»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Τότε … Τότε, µάλλον µου διαφεύγει ο συλλογισµός
σας, Κύριε συνάδελφε …»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (ξεροβήχει) «Κύριε Βαφειάδη, ίσως, να
ευθύνοµαι εγώ που δεν έγινα αντιληπτός εξαρχής»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Μα … »
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «Επιτρέψτε µου! Επιτρέψτε µου, λοιπόν,
να σας εξηγήσω τον συλλογισµό µου! … Σε λίγο καιρό, θα γίνει η δίκη για τη
δολοφονία του Πολκ. Ο πελάτης σας, ο Στακτόπουλος, έχει λερωµένη τη φωλιά του.
Κι αυτό, βέβαια, ξέρετε τι συνεπάγεται»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: (χάνοντας τη ψυχραιµία του) «Μα, εσείς, Κύριε
Εισαγγελεύς, τον έχετε, ήδη, καταδικάσει! Πριν, καλά-καλά, γίνει το δικαστήριο!»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: «Τώρα, παραφέρεστε, συνάδελφε, και
οφείλω να σας το πω. Δεν υπάρχει λόγος. Ηρεµήστε. Εδώ ήρθα … Με φιλικές
διαθέσεις. Αφήστε µε να συνεχίσω και µην οργίζεστε άσκοπα, πριν ακούσετε τι έχω
να σας πω! Είναι προς το συµφέρον σας να µε ακούσετε, αγαπητέ µου!»
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: (προσπαθώντας να ανακτήσει τη ψυχραιµία του)
«Συνεχίστε, παρακαλώ. Δεν πρόκειται να σας διακόψω ξανά»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (σε συνωµοτικό τόνο) «Έχω τη
διαβεβαίωση του πρωθυπουργού, µετά των υπουργών του, Δικαιοσύνης και
Δηµοσίας Τάξεως, ότι δεν επρόκειτο να θανατωθεί ο Στακτόπουλος. Απλά, θα
καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Δεν χρειάζεται, εποµένως, να ανησυχείτε. Μα …
Μα εσείς φαίνεστε ταραγµένος! Σαν να χλοµιάσατε, αντί να χαρείτε!»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Η αλήθεια είναι πως νιώθω ελαφρώς περίεργα …»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (φυσώντας το καπνό του πούρου και
χαµογελώντας) «Μάλλον … Μάλλον, σας καταλαβαίνω, αγαπητέ µου. Πέρασα κι
εγώ, στο παρελθόν, από κάτι τέτοια στάδια. Δυστυχώς, είµαστε σε πόλεµο, Κύριε
Βαφειάδη. Μην το λησµονείτε αυτό. Επιπλέον, µην είστε τόσο ροµαντικός µε τους
συνανθρώπους σας και τους εν δυνάµει πελάτες σας. Γίνετε πιο ρεαλιστής! Οι
άνθρωποι κρύβουν πολλά στη ψυχή τους. Είναι διάτρητοι! Γεµάτοι τρύπες σκοτεινές,
που αν πέσεις µέσα τους, χάνεσαι στην άβυσσο! Ακόµη και ο πιο αθώος, µερικές
φορές … Είναι ένοχος, στην πραγµατικότητα. Πολύ ένοχος! Σας το λέω εκ πείρας!»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: «Ρεαλιστής; … (πικρό χαµόγελο) Έχετε δίκιο. Κάποιες
φορές … Μου διαφεύγει η πραγµατικότητα …»
(Παύση)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (αφήνει το ποτήρι του και σηκώνεται
όρθιος. Χτυπάει φιλικά τον Βαφειάδη στον ώµο) «Έτσι µπράβο! Εύχοµαι τα καλύτερα,
Κύριε Βαφειάδη. Να τελειώσει γρήγορα αυτή η υπόθεση που µας ταλανίζει, εδώ και
µήνες. Εµάς και την πατρίδα µας. Θα είναι για το καλό όλων µας. Πιστέψτε µε. Καλό
σας βράδυ, αγαπητέ µου!»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: (όρθιος. Χειραψία) «Να πάτε στο καλό, Κύριε
Εισαγγελεύς. Καληνύχτα σας. Και … Σας ευχαριστώ πολύ … Για όλα …»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: (χαµογελώντας αυτάρεσκα) «Καλοσύνη
σας, Κύριε Βαφειάδη. Έκανα, απλά, το καθήκον µου»

(Οι δύο άντρες αποχωρούν από τη σκηνή
Η Θάλεια, προβληµατισµένη,
κλείνει το σηµειωµατάριό της
και αποχωρεί κι εκείνη)
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Σκηνή IΙΙ
(Χαµηλός φωτισµός
Κανένας στη σκηνή)
(Ακούµε off δύο φωνές:
Η µία είναι η φωνή του Μουσχουντή,
Διευθυντή της Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
και η άλλη του Στακτόπουλου)
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (Με µαλακό και φιλικό τόνο στη φωνή) «Τι ώρα απέστειλες τον
φάκελο, Γρηγόρη, στο Τρίτο Αστυνοµικό Τµήµα, την 10 Μαΐου;»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (ξεψυχισµένα) «Στις 10:30π.µ. …»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Γιατί απέκρυψες το κλισέ του φακέλου που βρισκόταν στα
γραφεία της εφηµερίδας «Μακεδονία»;»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (στον ίδιο τόνο) «Για να µην δηµοσιευθεί και το αναγνωρίσει η
µητέρα µου … Διαβάζει καθηµερινά την εν λόγω εφηµερίδα …»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Φοβήθηκες, Γρηγόρη, µήπως καταλάβει ότι ο γιος της ήταν
µπλεγµένος στη δολοφονία του Τζόρτζ Πολκ;»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Ναι … Αυτό φοβήθηκα … »
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Γνώριζες ότι οι άνθρωποι που θα οδηγούσαν, αρχικά µε τη
βάρκα και κατόπιν µε κάποιο άλλο µέσο, τον Αµερικανό δηµοσιογράφο στο βουνό
είχαν την πρόθεση να τον δολοφονήσουν;»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (µετά από µικρή παύση) «Ναι … »
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Επανέλαβε πιο δυνατά, Γρηγόρη! Δεν σε άκουσα!»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Ναι … Το γνώριζα …»
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Η γραφολογική έκθεση των Πουλαντζά και Κουγέα
επιβεβαίωσαν την οµολογία της µητέρας σου, Γρηγόρη, της Άννας Στακτοπούλου.
Αυτή έγραψε τον φάκελο»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (συντετριµµένος, ξεσπάει σε λυγµούς) «Μην της κάνετε κακό
της µητέρας µου! … Σας ικετεύω! … Μαµά … Μαµά … »
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: «Ηρέµησε, Γρηγόρη. Δεν θα πάθει τίποτα η µητέρα σου. Είναι
σε καλά χέρια. Έχεις τον λόγο της ανδρικής µου τιµής»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (λυγµοί) «Μαµά … »
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ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ: (συµπονετικά) «Ηρέµησε, Γρηγόρη … Ηρέµησε … Ούτε κι εσύ
θα πάθεις κανένα κακό. Δεν θα αφήσω εγώ να γίνει κάτι τέτοιο …»
(Η σκηνή αρχίζει να φωτίζεται)
(Βλέπουµε τη Ρέα Κοκκώνη να κοιτάζει το είδωλό της
µέσα από έναν µεγάλο οβάλ καθρέφτη
Ένας όµορφος, ξανθός άντρας, ο Τζόρτζ Πόλκ,
µπαίνει στη σκηνή
Αγκαλιάζει τη σύζυγό του, ενώ εκείνη
περιεργάζεται το πρόσωπό της)
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Πάντα όµορφη …»
ΡΕΑ: (ερωτικά) «Είπες ότι θα επέστρεφες γρήγορα και άργησες, αγάπη µου … Πού
πήγες; …»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: (χαµογελώντας) «Αφού ξέρεις ότι, πάντα, αργώ …»
ΡΕΑ: «Και, πάντα, ξεχνάς να φορέσεις τη κόκκινη γραβάτα που σου αγόρασα στη
γιορτή σου … (Του την περνάει στο λαιµό και του τη δένει η ίδια) Πότε, επιτέλους, θα
µάθεις να δένεις τις γραβάτες σου; …»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Σ’ αγαπώ πολύ, Ρέα …»
ΡΕΑ: «Κι εγώ, Τζόρτζ … Όµως … Σε κάθε ταξίδι σου …»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: (τη φιλάει στο στόµα) «Σε κάθε ταξίδι µου … »
ΡΕΑ: «Νοµίζω ότι δεν θα γυρίσεις ξανά κοντά µου, Τζόρτζ … Σε µένα … »
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Πάντα, θα γυρνάω σε σένα, Ρέα … Εσύ είσαι το σπίτι µου … »
ΡΕΑ: «Φοβάµαι πολύ … »
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Σσσς … Μη φοβάσαι τίποτα … Δεν θα σ’ αφήσω ποτέ … »
ΡΕΑ: «Αν πάθεις κάτι … Αν σου κάνουν κακό … »
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Κανείς δεν θα µου κάνει κακό … Ηρέµησε … Δεν θα αφήσω
εγώ να γίνει κάτι τέτοιο … Για να είµαι κοντά σου … »
(Ακούγεται ένας δυνατός πυροβολισµός
Η Ρέα πανικοβάλλεται κι αποδεσµεύει
τον σύζυγό της από την αγκαλιά της
Ο Πολκ κοιτάζει, τώρα, µε απλανές βλέµµα,
ακίνητος, απέναντι το κοινό
Σπαρακτικό κλάµα της Ρέας
Ακούµε off αντρικές φωνές … )
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ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ: «Έλα! Σηκώστε τον!»
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΝΗ: «Είναι ζωντανός ακόµα!»
ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ: «Γρηγόρη! Εεε! Στακτόπουλε! Ξύπνα! Τι έπαθες! Δεν βλέπεις;
Βάλε κι εσύ ένα χεράκι να τον πετάξουµε στη θάλασσα!»
ΦΩΝΗ ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ: (τροµαγµένος) «Θεέ µου … Τι κάνατε … »
ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ: «Κόφ’ το! Μην µας κάνεις την αθώα περιστερά, Στακτόπουλε!
Ήξερες!»
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΝΗ: «Οοοοπ! Κράτα, Ζήση! … Έλα! … Είναι βαρύς! Και δεν του
φαινόταν! … Λοιπόν! … Με το ένα! … Με το δύο! … »
ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ: «Στάσου! Ψάξε τις τσέπες του, πρώτα, µήπως έχει καµιά ατζέντα
στο σακάκι του!»
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΝΗ: «Ναι! … Κάτι έχει! … Για δες κι εσύ! … Ένα σηµειωµατάριο!
… Α! … Και µια ατζέντα! … Με πολλά τηλέφωνα µέσα … »
ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ: «Δώσ’ τα µου! Αυτά τα κρατάµε εµείς! Εσύ, Στακτόπουλε, βγάλ’
του τη γραβάτα! Είναι κόκκινη και θα φαίνεται µέσα στη νύχτα!»
ΦΩΝΗ ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Μην τον πετάτε στη θάλασσα! … Προς Θεού! …
Είναι ακόµη ζωντανός! … »
ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ: «Άντε! Τέλειωνε, είπαµε! Δεν θα µας πεις εσύ τι θα κάνουµε!»
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΝΗ: «Έλα να του δέσουµε, τώρα, τα χέρια και τα πόδια και
ξεµπερδέψαµε µε δαύτον!»
(Ακούγονται διάφοροι ήχοι και,
στο τέλος, ο ήχος από πτώση στο νερό)
ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ: «Καλό ταξιδάκι! Τζόρτζ Πολκ!»
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΝΗ: «Αυτή τη φορά, όµως, θα είναι ταξίδι, χωρίς επιστροφή για
σένα, φίλε µου!»
ΦΩΝΗ ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Χριστέ µου … Χριστέ µου … Τι σου κάνανε, Πολκ
…»
(Η Ρέα αποχωρεί από τη σκηνή, κλαίγοντας
Ο Πολκ, σαν να ξυπνάει από λήθαργο,
κάθεται σ’ ένα γραφείο και γράφει µια επιστολή
Ακούµε τη φωνή του, καθώς γράφει … )
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ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «…Σε λίγο καιρό φεύγω από δω. Πήρα µια υποτροφία για το
Χάρβαρντ. Έχω κόψει εισιτήριο και είµαι σχεδόν έτοιµος για το ταξίδι µου. Φεύγω από
µια χώρα και έναν λαό που δεν σου επιτρέπει να εµπιστευτείς κανέναν και τίποτα.
Λυπάµαι πολύ γι’ αυτό, µητέρα. Λυπάµαι, πραγµατικά, για την Ελλάδα. Της άξιζε µια
καλύτερη τύχη. Κάθε φορά που φτάνω, νιώθω το ίδιο σφίξιµο στο στοµάχι. Μοιάζει µε
ένα ατελείωτο χαρέµι, µε ένα παρδαλό τσίρκο, που µπορείς να πληρώσεις τον
οποιοδήποτε, είτε αυτός είναι πρωθυπουργός είτε ένας άθλιος που βαδίζει δίπλα σου
στο δρόµο, θέλοντας, απλά και µόνο, να ικανοποιήσεις τη πιο νοσηρή σκέψη σου, το
πιο αλλόκοτο καπρίτσιο σου …
» Υπάρχουν, ωστόσο, και ανιδιοτελείς άνθρωποι. Ροµαντικοί των καιρών … Άγριοι,
αλλά και συνάµα, αγνοί, που λες και ξέµειναν µέσα στον χρόνο. Αυτοί µε συγκινούν.
Μου θυµίζουν ποιητές, που οι µεσηµεριανοί στίχοι τους δίνουν στον ήλιο τη χαµένη του
λάµψη και στη θάλασσα την αλµύρα του νοτιά …
Τότε … Ο νους µου γυρίζει σε σένα …
» Δεν φαντάζεσαι πόσο µου έλειψες και πόσο ανυποµονώ να περάσω το καλοκαίρι µου
µαζί σου στη Καλιφόρνια. Ξαπλωµένοι οι δυο µας στην άµµο, να πίνουµε µαζί την
µπύρα µας και να γράφουµε τους στίχους από εκείνο το τραγούδι που είχαµε ξεκινήσει
και το αφήσαµε στη µέση. Για να κερδίσω τον χαµένο χρόνο, στο λέω από τώρα, δεν
πρόκειται να ακούσω ειδήσεις ή να διαβάσω έστω και µια εφηµερίδα! Δεν θα κάνω
τίποτα, για να είµαι µαζί σου και να χαρούµε την κάθε στιγµή! Θα αφήσω ακόµη και τα
µαλλιά µου να µακρύνουν …
» Κλείνω το γράµµα µου εδώ, γιατί έχω µια πρωινή συνάντηση µε κάποια πρόσωπα του
Αµερικάνικου και του Αγγλικού προξενείου Θεσσαλονίκης
Σ’ αγαπώ πολύ … Καλή αντάµωση … Ο γιος σου …
Τζόρτζ Ουάσινγκτον Πολκ
Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 1948
Ξενοδοχείο Αστόρια»

(Χαµηλώνει ο φωτισµός στη σκηνή)

(Ο Τζόρτζ Πολκ αποχωρεί από τη σκηνή
Το γράµµα το παίρνει ο άνεµος από το γραφείο
και το ρίχνει κάτω στο πάτωµα)
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Σκηνή IV
(Βρισκόµαστε στο Αµερικάνικο Προξενείο της Θεσσαλονίκης
Ο Αµερικανός πρόξενος, κ. Γκίµπσον, κάθεται στο γραφείο του
Στη σκηνή εισέρχεται ο εισαγγελέας, κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (σηκώνεται όρθιος. Χειραψία µε τον εισαγγελέα) «Τα
σέβη µου, Κύριε Εισαγγελεύς. Καθίστε, παρακαλώ»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: (κάθεται) «Σας ευχαριστώ πολύ, Κύριε Γκίµπσον, για τον χρόνο
σας. Η δολοφονία του δηµοσιογράφου, Τζόρτζ Πολκ, έχει συγκλονίσει το
Πανελλήνιο αλλά και ολόκληρο τον κόσµο, θα έλεγα»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (κουνώντας το κεφάλι του) «Οπωσδήποτε, είναι ένα
πολύ δυσάρεστο γεγονός, Κύριε Κωνσταντινίδη (προσφέρει ένα πούρο) Καπνίζετε;
Παρακαλώ»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «Ευχαριστώ. Δεν θα πω όχι. Τα πούρα είναι το αδύνατον σηµείον
µου, ξέρετε!» (γέλιο)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Α! Μάλιστα! Μάλιστα! Σας καταλαβαίνω
απόλυτα! Έχω κι εγώ την ίδια αδυναµία µε εσάς!» (γέλιο)
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: (αλλάζοντας ύφος. Σκεπτικός) «Κύριε Γκίµπσον … Επισκέπτοµαι,
σήµερα, το γραφείο σας, για να µε διαφωτίσετε πάνω σε κάποια σηµεία ιδιαιτέρως
κρίσιµα για την έρευνα που διεξάγουµε αυτόν τον καιρό. Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να
σας υποβάλλω ορισµένες ερωτήσεις και, αν έχετε την καλοσύνη, θα επιθυµούσα να
έχω και κάποιες απαντήσεις από µέρους σας»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Παρακαλώ. Σας ακούω, Κύριε Εισαγγελεύς»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «Ας τα πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή. Ως γνωστόν, ο
Τζόρτζ Πολκ, την 7 Μαΐου της αφίξεώς του στη Θεσσαλονίκη, διέµεινε στο
ξενοδοχείο Αστόρια και όχι στο Κοσµοπολίτ, όπου έµεναν όλοι οι Αµερικανοί
συνάδελφοί του. Ο αντισυνταγµατάρχης Τζέιµς Σµιθ, µάλιστα, µετέφερε µε τζιπ τον
Πολκ από το αεροδρόµιο µέχρι το ξενοδοχείο Αστόρια. Κράτηση δωµατίου για τον
Σµιθ έκανε ένας Αµερικανός λοχίας του. Το γνωρίζετε αυτό;»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Το γνωρίζω, Κύριε Κωνσταντινίδη»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «Γνωρίζετε, επίσης, Κύριε Γκίµπσον, αν ο λοχίας αυτός είχε κάνει
κράτηση δωµατίου και για τον Πολκ και, µάλιστα, χωρίς να τον έχει ρωτήσει
προηγουµένως;»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Θα ήτο δυνατόν»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: (µικρή παύση. Έντονο βλέµµα) «Γιατί στο Αστόρια, Κύριε
πρόξενε, και όχι στο Κοσµοπολίτ; Δεν µπορώ να καταλάβω»
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Πολύ φοβούµαι, Κύριε Κωνσταντινίδη, ότι αυτήν
την απορίας σας µόνον ο Πολκ θα µπορούσε να σας τη λύσει, αν, βέβαια, ζούσε
σήµερα. Ξέρετε … Ο Τζόρτζ Πολκ δεν ήταν τόσο αγαπητός, όσο έδειχνε, από τους
συναδέλφους του δηµοσιογράφους»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «Τι εννοείτε;»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Είχε κάποια γνωρίσµατα που προκαλούσαν το
αίσθηµα της ζήλιας των συναδέλφων του»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «Όπως;»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Καταγωγή, χρήµατα, γοητεία, επιτυχίες και,
κυρίως, τόλµη. Αυτή τη τρέλα να ακουστούν όλες οι φωνές, µέχρι να αποκαλυφθεί η
αλήθεια που κρύβεται πίσω από κάθε συµβάν, δεν την έχουν, δυστυχώς, όλοι οι
δηµοσιογράφοι»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «Αν αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, ορθώς, τα λεγόµενά σας, ο Πολκ
προτίµησε το ξενοδοχείο Αστόρια και όχι το Κοσµοπολίτ, µε ελαφρά τη καρδία, για
να µην έχει επαφές µε συναδέλφους του, πράγµα το οποίο του προξενούσε, µάλλον,
ένα αίσθηµα δυσφορίας, προερχόµενο από τα πυρά της ζήλιας που δεχόταν;»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Πρόκειται, ασφαλώς, για µια δική µου εικασία. Σε
καµιά περίπτωση, όµως, δεν µπορώ να ισχυριστώ ότι αυτός ήταν ο κύριος και
πρωτεύον λόγος»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «Ο αντισυνταγµατάρχης Σµιθ συνοδευόταν από κάποια άλλα
πρόσωπα;»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Εξ’ όσων γνωρίζω, από τη σύζυγό του, τη
θυγατέρα του και τον αντισυνταγµατάρχη Μίλερ»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «Θα επιθυµούσα, Κύριε Πρόξενε, να καταθέσουν και οι δύο
αντισυνταγµατάρχες. Ο Σµιθ και ο Μιλερ»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Δεκτόν το αίτηµά σας, Κύριε Εισαγγελεύς. Θα
ικανοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: (σηκώνεται όρθιος. Χειραψία) «Σας ευχαριστώ θερµά. Θα είµαστε
σε επικοινωνία»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Είµαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο προκύψει,
Κύριε Κωνσταντινίδη»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: (φεύγει. Κοντοστέκεται. Γυρίζει πίσω) «Κύριε Γκίµπσον …
Πιστεύετε ποτέ ότι ο Πολκ θα έφτανε στο αρχηγείο του Μάρκου Βαφειάδη, ακόµα
και µε δεµένα τα µάτια, αν χρειαζόταν, για να του πάρει συνέντευξη;»
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (χαµογελώντας) Δεν το πιστεύω απλά, Κύριε
Κωνσταντινίδη. Γνωρίζοντας πολύ καλά τον Τζόρτζ Πολκ, θα σας έλεγα ότι είµαι
απολύτως βέβαιος»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: (παύση) « ...Στο δωµάτιό του … Στο ξενοδοχείο … Βρέθηκε µια
επιστολή, προς τον στενό συνεργάτη του, στην οποία αναφέρει αυτή του τη πρόθεση»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ:
Κωνσταντινίδη ότι δεν έπεσα έξω!»

(χαµογελώντας)

Είδατε,

λοιπόν,

Κύριε

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: (παύση) « …Ναι … Το βλέπω … Καλή σας µέρα, Κύριε Πρόξενε.
Εις το επανιδείν»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: Να πάτε στο καλό, Κύριε Κωνσταντινίδη. Καλή
συνέχεια στο έργο σας»
(Χαµηλώνει ο φωτισµός)
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Σκηνή V
(Ένας µεσήλικας, κοντόχοντρος άντρας,
αλιέας, ονόµατι Λάµπρος Αντώναρος,
εισέρχεται ταραγµένος στη σκηνή
Τον ακολουθεί ένας λιµενεργάτης,
µε το όνοµα Νόντας Βλαχόπουλος)

ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Έλα, Λάµπρο… (τραβάει µια καρέκλα) Κάτσε εδώ. Θα
‘ρθούνε σε λίγο και οι αστυφυλάκοι. Πρωινό κι αυτό σήµερα! Η κακιά η µέρα από το
πρωί φαίνεται, αδελφέ µου!» (κάθονται σε δυο ξεχαρβαλωµένες καρέκλες)
(Ένας αστυφύλακας εισέρχεται
Κρατάει στο χέρι του µια διάφανη σακούλα
Την αφήνει πάνω σ’ ένα παλιό, βρώµικο τραπέζι)
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: (φωνάζει δυνατά) «Λάµπρος Αντώναρος!»
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: (σηκώνεται, αµέσως, όρθιος) «Παρόν, Κύριε αστυφύλαξ!»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: (Βγάζει ένα µπλοκάκι και σηµειώνει, αργά και φωναχτά) Λοιπόν!
Έχουµε και λέµε! Σήµερα … Ξηµερώµατα της 16ης Μαΐου … Ο αλιέας, Λάµπρος
Αντώναρος … Εντόπισε το άψυχο σώµα ενός άντρα στα νερά του Θερµαϊκού κόλπου
… Πενήντα, περίπου, µέτρα από τον Λευκό Πύργο … Μµµµ … Συνεχίζουµε … Τα
χέρια και τα πόδια του πτώµατος … Ήταν δεµένα µε σκοινί … Μάτια φαγωµένα από
τα ψάρια … Και έφερε και µια σφαίρα στο πίσω µέρος του κεφαλιού … Τα λέω καλά
µέχρι εδώ, Αντώναρε;»
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Πολύ καλά, Κύριε αστυφύλαξ!»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: « … Από την έρευνα του Λιµενικού σώµατος … Και µε αυτόπτη
µάρτυρα τον λιµενεργάτη … » (κοιτάζει αυστηρά τον λιµενεργάτη) «Το όνοµά σου!»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: (βαριεστηµένα) «Νόντας Βλαχόπουλος»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: (σηµειώνει στο µπλοκάκι) « … Και µε αυτόπτη µάρτυρα τον
λιµενεργάτη, Νόντα Βλαχόπουλο … Στα προσωπικά αντικείµενα που βρέθηκαν στα
ρούχα του νεκρού άντρα … Προέκυψε ότι αυτός έφερε επάνω του χρήµατα …
Ελληνικές δραχµές και Αµερικάνικα δολάρια … (σταµατάει και περιεργάζεται τη
διάφανη σακούλα) … Χαρτονοµίσµατα και επιταγές των είκοσι δολαρίων …
Κοσµήµατα, όπως ταυτότητα χειρός … Ρολόι, βέρα … Καθώς και διάφορα έγγραφα,
δηµοσιογραφική ταυτότητα, άδεια παραµονής … »
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Δηµοσιογράφος ήταν το καηµένο το παλικάρι, Κυρ αστυφύλαξ;»
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ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Ναι. Αµερικανός δηµοσιογράφος»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: (βαριεστηµένα) «Γέµισε η πόλη από δαύτους. Όπου και να πας,
πάνω σ’ έναν Αµερικάνο θα σκοντάψεις. Ή πρόξενος θα είναι ή δηµοσιο … »
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Σιωπή, εσύ! Μη λες πολλά και σήκω επάνω!»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: (σηκώνεται, βαριεστηµένα, όρθιος) «Στας διαταγάς σας, Κύριε
αστυφύλαξ»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: (περιεργάζεται, για λίγα λεπτά, τον λιµενεργάτη) «Βλαχόπουλος,
είπαµε;»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Μάλιστα. Βλαχόπουλος. Νόντας Βλαχόπουλος»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Εργάζεσαι χρόνια εδώ, Βλαχόπουλε;»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Άκου χρόνια! Αιώνες δεν λέτε, Κύριε αστυφύλαξ! Ήµουν νιος
και γέρασα!»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Δεν µου λες. Γνωρίζεις κάποιον Ευθύµιο Μπάµια;»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Άκου λέει! Τον Μπάµια δεν γνωρίζω! Λιµενεργάτης κι αυτός
όπως κι εγώ. Από τα γεννοφάσκια του, ο κακοµοίρης»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Γνωρίζει γραφή και ανάγνωση αυτός;»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Τι γραφή και ανάγνωση, Κύριε αστυφύλαξ! Αυτός την τύφλα
του δεν ξέρει! Αγράµµατοι άνθρωποι είµαστε κι οι δυο! Τι µας περάσατε; Για
προφεσσόρους!»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Άκου, Βλαχόπουλε! Το παρατραβάς! Ξεκίνησα µε σένα αλλά
µε περιµένουνε άλλοι είκοσι στη γωνία! Γι’ αυτό, θα απαντάς µόνο σε ό,τι σε ρωτάω
και ουδέν σχόλιον! Κατάλαβες!»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Μάλιστα, Κύριε αστυφύλαξ!»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Λοιπόν … Ανάγνωση και γραφή δεν ξέρει … Μήπως γνωρίζεις
αν βρήκε, προ ολίγων ηµερών, µία ταυτότητα κι ένα διαφηµιστικό;»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: (ξύνει το κεφάλι του) «Τώρα που το λέτε … Νοµίζω ότι κάτι
βρήκε … Αλλά, δεν ξέρω αν ήταν αυτά που είπατε»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Τον Σάββα τον Καραµιχάλη τον ξέρεις;»
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: (πετάγεται) «Αυτόν τον ξέρω κι εγώ, Κυρ αστυφύλαξ! Έχει το
ταβερνάκι … »
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Δεν ρώτησα εσένα, Αντώναρε! Βλαχόπουλε, απάντησε!»
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ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Και, φυσικά, τον γνωρίζω! Άκου λέει! Εκεί συχνάζουµε τα
βράδια για κανένα ουζάκι. Δική του είναι η ταβέρνα στο λιµάνι»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Αυτός γνωρίζει ανάγνωση και γραφή;»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Αυτός είναι γραµµατιζούµενος! Δεν µοιάζει εµάς, τα
κούτσουρα τα απελέκητα!»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Μµµµ … Μάλιστα … (σηµειώνει στο µπλοκάκι του) Ο Σάββας,
λοιπόν, ο Καραµιχάλης γνωρίζει ανάγνωση και γραφή»
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Μ’ αυτόν, τώρα, Κύριε αστυφύλαξ … Το πτώµα, εννοώ … Τι θα
κάνουµε;»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: (κλείνει το µπλοκάκι του και το βάζει στη τσέπη του) «Εσείς,
τίποτα, Αντώναρε. Τώρα, αναλαµβάνει η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και η
Κυβέρνηση!»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Εγώ, πάντως, ένα έχω να πω! Αυτόν τον Αµερικάνο … Πώς
τον ελέγανε, κιόλας, τον άτυχο;»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Τζόρτζ Ουάσινγκτον Πολκ»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Αυτόν τον Πολκ, τέλος πάντων! Δεν τον πυροβόλησαν, Κυρ
αστυφύλαξ, για να τον ληστέψουνε, αλλά για να του κλείσουνε το στόµα! Μάλλον,
µιλούσε πολύ, ο κακορίζικος!»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Και συ, Βλαχόπουλε, δεν πας πίσω! Η γλώσσα σου ροδάνι!»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Δεν βαριέσαι, Κυρ αστυφύλαξ! Και µένα, που µε βλέπεις,
κακορίζικος είµαι! Κι αν έχω πάθει από το στόµα µου!»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Και µυαλό δεν βάζεις, απ’ ό,τι φαίνεται! Ανεπίδεκτος
µαθήσεως! Που λένε και στο χωριό µου!»
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Κύριε αστυφύλαξ, είχε και µια βέρα στο δάχτυλό του … »
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: «Ναι … Ήταν παντρεµένος … Τέλος πάντων … Μπορεί, µία
από αυτές τις ηµέρες, να σας καλέσουµε στο Τµήµα για κατάθεση. Έχουµε τα
ονόµατα και άλλων δύο λιµενικών … (βγάζει, πάλι, και κοιτάζει το µπλοκάκι του)
Δικαιόπουλος Μιχαήλ και … Μµµµ …»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Εµάς, πάντως, εδώ θα µας βρείτε!»
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Στο καλό να πάτε, Κυρ αστυφύλαξ»
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: (κλείνει το µπλοκάκι του πάλι - χαιρετισµός) «Να προσέχετε. Η
περιοχή το βράδυ, γύρω από το λιµάνι, είναι επικίνδυνη»
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ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Ω! Δεν βαριέστε, Κυρ αστυφύλαξ! Εµάς τι να µας εκάνουνε;
Και να µας ρίξουνε στον Θερµαϊκό, ούτε τα ψάρια δεν θα µας φάνε!»
(Ο αστυφύλακας φεύγει
Ο Αντώναρος και ο Βλαχόπουλος
κοιτάζονται τροµαγµένοι)
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Ρε, συ, Λάµπρο, τι ήταν αυτό, σήµερα;»
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Νόντα … Λες, ρε, ο Ζήσης ο Νίκζας και η παρέα του; … Αυτοί
είναι όλο µπλεγµένοι σε βροµοδουλειές!»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: Σσσσσς! …. Όποιος και να ‘ναι, φίλε µου, εµείς στόµα έχουµε
και µιλιά δεν έχουµε! Κατάλαβες; Το άκουσες το όργανο της τάξεως τι µου είπε, προ
ολίγου: ΄΄Βλαχόπουλε, µη µιλάς πολύ, για θα το φας το κεφαλάκι σου!΄΄ Όπως και ο
… Πώς τον είπαµε, µωρέ; Πάλι τον εξέχασα!
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Τζόρτζ Πολκ. Αµερικανός δηµοσιογράφος»
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Α, να, γεια σου! Αυτός!»
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Να πηγαίνω κι εγώ … Άφησα, τόση ώρα, τη βάρκα µου … »
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ: «Ναι! Κι εγώ άφησα τα βαπόρια µου και βούλιαξαν! Α, ρε,
κακοµοίρηδες που είµαστε κι οι δυο! Ο ένας µε το αγώι του, νύχτα-µέρα, κι ο άλλος
µε τον νταλκά του! (τον χτυπάει στη πλάτη φιλικά) Άντε, Λάµπρο! Άντε, αδελφέ µου!
Πάµε για το µεροκάµατο … »
(Αποχωρούν κι οι δυο από τη σκηνή
Χαµηλώνει ο φωτισµός)
(Ακούµε off µια δυνατή φωνή:
΄΄Ιατροδικαστής, Κωνσταντίνος Ηλιάκης!΄΄
Ακολουθεί διάλογος, χωρίς εµφανή πρόσωπα,
ανάµεσα στον ιατροδικαστή και τον
πρόεδρο του δικαστηρίου)
(Σκοτάδι στη σκηνή)

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ: «Παρόν, Κύριε πρόεδρε!»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Σας ακούµε, Κύριε Ηλιάκη. Τα συµπεράσµατα της έρευνάς σας»
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ: «Ο Τζόρτζ Ουάσινγκτον Πολκ πρέπει, µε απόκλιση δέκα έως
δώδεκα ωρών, να δολοφονήθηκε το Σάββατο, την 8η Μαΐου, περίπου τα µεσάνυχτα.
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Το ρολόι του σταµάτησε στις δώδεκα και είκοσι. Έφερε τραύµα από σφαίρα στην
ινιακή χώρα και στους πνεύµονές του βρέθηκε θαλασσινό νερό. Ως εκ τούτων, το
πτώµα του Τζόρτζ Πολκ ρίφθηκε στη θάλασσα µετά τον πυροβολισµό ενώ ακόµη
ήταν εν ζωή. Ο θάνατός του, δηλαδή, ήταν απόρροια και των δύο ως άνω αιτιών.
Βέβαια και µόνο από το τραύµα στην ινιακή χώρα, ο Πολκ θα πέθαινε αλλά µετά από
µισή ή µία ώρα. Οι σύνδεσµοι των σκοινιών στα άκρα του ήταν χαλαροί και από το
γεγονός ότι δεν έφερε σηµάδια πάλης ή µώλωπες στα άκρα πρέπει είτε να δέθηκε µε
τη θέλησή του είτε να δέθηκε µετά τον πυροβολισµό, όντας αναίσθητος. Το θύµα
απεβίωσε µισή, περίπου, ώρα µετά το τελευταίο γεύµα του. Το τελευταίο γεύµα του,
αστακός µε αρακά και µαύρο ψωµί συνοδεία αλκοολούχου ποτού, βρέθηκε άπεπτο
στο στοµάχι του. Πρέπει να είχε γευµατίσει ξανά, εντός της ίδιας ηµέρας, διότι
βρέθηκε, σε προχωρηµένη πέψη, και ποσότητα κρέατος. Λόγω του γεγονότος ότι το
τελευταίο γεύµα βρέθηκε άπεπτο, υποθέτω, Κύριε πρόεδρε, ότι πρέπει να έφαγε υπό
πίεση ή υπό συγκινησιακά φορτισµένη κατάσταση …»
(Η σκηνή αρχίζει να φωτίζεται)
(Βρισκόµαστε, τώρα, στο Αµερικάνικο Προξενείο της Θεσσαλονίκης
Ο Αµερικανός πρόξενος, κ. Ράλεϊ Γκίµπσον, δέχεται µε θερµή χειραψία
τον Αµερικανό δηµοσιογράφο, Τζόρτζ Πολκ)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Καλώς τον Τζόρτζ! Απ’ ό,τι βλέπω, κάθε ταξίδι
σου στην Ελλάδα σε ανανεώνει όλο και πιο πολύ, φίλε µου!»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Μάλλον, ο έγγαµος βίος θα ευθύνεται γι’ αυτό, αγαπητέ µου
Ράλεϊ, και όχι τα ταξίδια!»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Τι κάνει η όµορφη και αγαπητή µας, Ρέα;»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Ω! Με µαλώνει, συνεχώς, γιατί λείπω πολλές ώρες από το
σπίτι!» (γελούν)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Έλα. Έλα, Τζόρτζ. Κάθισε. Ουίσκι;»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Ευχαριστώ»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (προσφέρει στον Πολκ το ποτό του και κάθεται) «Εις
υγείαν!»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Στην υγειά µας!»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Αγαπητέ, Τζόρτζ. Το γράµµα που έστειλες στον
συνεργάτη σου, Μάροου, µε συγκίνησε βαθιά. Θέλω, επίσης, να ξέρεις ότι για τίποτα
στον κόσµο δεν θα άλλαζα τα αισθήµατά µου για σένα, αν το πείσµα σου να
προχωρήσεις, υποκαθιστούσε κάθε λογική. Η λογική, όµως, φίλε µου … »
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Ο Μάρκος Βαφειάδης, Ράλεϊ, υπηρετεί µια ιδέα. Και αυτή η ιδέα
εξυπηρετεί κάποιους να ασελγούν πάνω στο σώµα της Ελλάδας, χρόνια τώρα»
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (σκεπτικός) «Μπορεί να είναι και έτσι …»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Ράλεϊ! … Θέλω να µε στηρίξεις …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Με ποιον τρόπο; …»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Για όλους είµαι ένας ονειροπόλος … Πιθανόν και για τον ίδιο
τον Μάρκο και τους συντρόφους του πάνω στο βουνό … Όµως … Είναι καιρός τώρα
που …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Τι συµβαίνει, Τζόρτζ;»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Σ’ αυτή τη χώρα, είναι αδύνατον να εµπιστευτείς κάποιον …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Σου λείπει η πατρίδα σου, Τζόρτζ. Μάλλον, ήρθε η
ώρα να γυρίσεις πίσω στο Τέξας»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Πήρα µια υποτροφία για το Χάρβαρντ. Φεύγω στις 20 Μαΐου
και στις 15 Ιουνίου υποσχέθηκα στη µητέρα µου ότι θα βρίσκοµαι κοντά της, για τις
καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσµος να χαλάσει»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Πολύ ευχάριστα νέα. Χαίροµαι, ιδιαιτέρως, για
σένα, Τζόρτζ»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Πριν φύγω, όµως, θα ήθελα τη βοήθειά σου»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Αν µπορώ, πολύ ευχαρίστως»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Σκέφτοµαι να ετοιµάσω µια λεπτοµερή αναφορά προς την
Αµερικάνικη κυβέρνηση»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (δυσανασχετώντας) «Ω, Τζόρτζ! Πάλι τα ίδια!»
(σηκώνεται όρθιος και γεµίζει το ποτήρι του)
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Πρέπει, Ράλεϊ! Πρέπει! Πίστεψέ µε!»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Μα σε τι θα εξυπηρετούσε! Πες µου! Σε τι!»
(ξανακάθεται)
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Οι Αµερικανοί πολίτες έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν πώς
λειτουργούν τα πράγµατα στην Ελλάδα! Δίνουν τα χρήµατά τους, Ράλεϊ, σε έναν
καταµατωµένο λαό, που ζει µε όνειρα και περιµένει καρτερικά την τύχη του! Και η
τύχη του βρίσκεται στα χέρια µαυραγοριτών και απατεώνων, που καταστρώνουν τα
επόµενα σχέδια για την καταστροφή του!»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: « … Τζόρτζ! Τζόρτζ! Άκουσέ µε! Είσαι έµπειρος
και αµερόληπτος δηµοσιογράφος. Επέτρεψέ µου, όµως, να σου πω ότι, κάποιες
φορές, φίλε µου, ο παρορµητισµός σου δεν σ’ αφήνει να σκεφτείς λογικά! Το
παρατραβάς το σκοινί και θα κοπεί!»
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ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Το Κοµµουνιστικό κόµµα έχει τεθεί εκτός νόµου! Γιατί;
Δεκάδες άνθρωποι ζούνε σαν τους λύκους πάνω στα βουνά! Απ’ την άλλη µεριά, ο
στρατός εξοπλίζεται εντατικά! Φροντίζουµε για τον Έλληνα οπλίτη και αφήνουµε τον
λαό να πεθαίνει στους δρόµους, την ίδια στιγµή που µέλη της Ελληνικής κυβέρνησης
χρηµατίζονται και διατηρούν παράνοµους τραπεζικούς λογαριασµούς! Τετρακόσια
εκατοµµύρια δολάρια είναι πολλά χρήµατα, Ράλεϊ! Δεν βλέπεις γύρω σου; Πώς είναι
δυνατόν να επιτρέπουµε να γίνεται κάτι τέτοιο! Πριν από λίγο καιρό, εκατόν επτά
αριστεροί κρατούµενοι εκτελέστηκαν σε µια βδοµάδα! Αίµα στο αίµα! Αυτό είναι
ξεδιάντροπο! Ο πόλεµος πρέπει να σταµατήσει και ο µόνος τρόπος είναι
συµβιβασµός και συµφιλίωση ανάµεσα στις δύο πλευρές! (µικρή παύση) Μια
συνέντευξη µε τον Μάρκο … Πάνω στον Όλυµπο … Θα είναι µήνυµα ειρήνης και
τερµατισµού του εµφυλίου πολέµου … Είµαι σίγουρος γι’ αυτό …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: « …Η ανάγκη σου να εκφραστείς δηµοσιογραφικά
σε κάνει να βλέπεις τη µισή αλήθεια, Τζόρτζ … Λυπάµαι … Σε µια εποχή που οι
Ηνωµένες Πολιτείες χρειάζονται ελεγχόµενες πένες, η δική σου εξακολουθεί να είναι
ασυµβίβαστη … Είναι αναπόφευκτο η παρουσία σου να καταστεί, σύντοµα,
προβληµατική για πολλούς …»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: (µικρή παύση) « …Πολλοί µού παρουσιάστηκαν, ισχυριζόµενοι
ότι µιλούσαν έγκυρα, αλλά ήταν σκάρτοι! Τώρα … Τώρα, θέλω να συναντήσω
λίγους ανθρώπους που να µετρούν, όµως, πραγµατικά … Αν χρειαστεί, Ράλεϊ … Θα
πάω κι έξω από τη Θεσσαλονίκη … Σε µέρος που θα µου υποδείξουν αυτοί … Και θα
τους εµπιστευτώ, ακόµη και αν χρειαστεί να µου δέσουν τα χέρια και τα πόδια µε
σκοινιά! … Για να φτάσω σ’ εκείνον …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Οι καιροί δεν προσφέρονται για επισκέψεις σε
βουνά και κρησφύγετα, Τζόρτζ … Κατάλαβέ το … Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που
πας να κάνεις … Είναι µια ροµαντική, ουτοπιστική τρέλα η συνέντευξη µε τον
Μάρκο Βαφειάδη …»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Αυτά είναι τα τελευταία σου λόγια;»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (σηκώνεται όρθιος, µε γυρισµένη την πλάτη προς τον
συνοµιλητή του) «Δυστυχώς, ναι … Δεν µπορώ να σε βοηθήσω … »
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: (σηκώνεται όρθιος, αφήνοντας το ποτό του) «Ράλεϊ … Μια µέρα
… Είµαι σίγουρος ότι ο άδικος αυτός πόλεµος θα σταµατήσει και η αλήθεια θα
λάµψει … Μπορεί να µην είναι από µένα … Θα είναι, όµως, από κάποιους άλλους …
Με µεγαλύτερη τόλµη … Και τύχη … Ίσως, από κάποια νέα παιδιά … Σε χαιρετώ,
φίλε µου … Παραµένω, πάντα, δικός σου»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (στρέφεται προς τον συνοµιλητή του) «Σ’ έναν
πόλεµο, Τζόρτζ, όλα επιτρέπονται … Αυτό να θυµάσαι …»
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: «Αντίο, Ράλεϊ»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Αντίο, φίλε»
(Αυλαία)
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Σκηνή I
(Σ’ ένα τραπέζι στρογγυλό,
µε καρέκλες γύρω-γύρω,
κάθονται οι φοιτητές Δηµοσιογραφίας
Πάνω σ’ αυτό, πεταµένες σηµειώσεις,
πηγές, φωτογραφικό υλικό …
Χαµηλός φωτισµός
Είναι νύχτα)
ΘΑΝΟΣ: «..΄΄Αν η υπόθεση Πολκ αποσιωπηθεί, αυτό θα αποτελέσει νίκη για εκείνους
που πιστεύουν ότι µπορούν να σκοτώσουν την αλήθεια, σκοτώνοντας τον άνθρωπο που
επιδιώκει να την αποκαλύψει΄΄ … Αυτά έγραφε ο Έρνεστ Χέµινγουεϊ, την εποχή
εκείνη, για τη δολοφονία του Πολκ»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Από την αρχή, µπήκε το δίληµµα. Ακόµη και ανάµεσά µας.
Μπορούµε να σκοτώσουµε τους εαυτούς µας για χάρη της αλήθειας ή επιλέγουµε το
ψέµα;»
ΡΑΝΙΑ: «Για να δούµε!» (κοιτάζει υπαινιχτικά τον Ισίδωρο. Αυτός κατεβάζει το
κεφάλι του)
ΠΕΤΡΟΣ: «Στη χώρα µας, γενικώς, η αφαίρεση ήταν, ανέκαθεν, άγνωστη έννοια! Σε
αντίθεση µε την πρόσθεση! Δυστυχώς, όλα, σ’ αυτόν τον τόπο, λειτουργούν
αθροιστικά και, κάποια στιγµή, γίνεται … Το µπαµ!»
ΘΑΝΟΣ: «Έχει δίκιο ο Πέτρος. Ο Τζόρτζ Πολκ µάζεψε επάνω του τα συσσωρεµένα
µολυσµατικά αέρια πολλών ετών στην Ελλάδα. Όταν ήρθε στη χώρα µας, αυτή
βρισκόταν, ήδη, σε µια άσχηµη κατάσταση. Το κακό, όµως, είχε αρχίσει χρόνια πριν»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (µε εµπάθεια) «Το κακό είναι ότι κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέως,
οι οποίοι κατέχουν θέσεις εξουσίας και είχαν, πάντα, και τη συµπάθεια του στρατού,
των αστυνοµικών αρχών και των ξένων δυνάµεων, επιβουλεύονταν τη διακυβέρνηση
της χώρας και φίµωναν τη φωνή του λαού σε όλες τις εποχές!»
ΘΑΛΕΙΑ: «Αυτή είναι, οπωσδήποτε, µια βολική θεωρία, αλλά δεν θα συµφωνήσω
µαζί σου, Ισίδωρε. Δεν είναι, πάντα, και ο λαός άµοιρος των ευθυνών του. Δεν
ξυπνήσαµε ένα πρωί, έχοντας δει το προηγούµενο βράδυ ένα κακό όνειρο. Η απώλεια
της συνείδησης είναι καθηµερινή υπόθεση και φαινόµενο µαζικής καταστροφής»
ΘΑΝΟΣ: «Πάντως, η δολοφονία του Πολκ πρέπει να ήταν έργο ΄΄ανωτάτου
επιπέδου΄΄. Όλα συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης»
ΘΑΛΕΙΑ: «Ούτε µε σένα θα συµφωνήσω απόλυτα, Θάνο. Μια τροµοκρατική
µειοψηφία είναι ικανή να προβεί σε ένα αποτρόπαιο έγκληµα πολύ γρήγορα. Είναι
εύκολο να ρίχνεις λάσπη σε µια ιδεολογία, χωρίς νοµικό σύστηµα προστασίας, όπως
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ήταν η αριστερή ιδεολογία, και να λογχίζεις, ύστερα, κακόµοιρους µαρξιστές στα
κελιά της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Οι εκτελεστές του Πολκ δεν είναι βέβαιο ότι
ήταν σταλµένοι απέξω και αρκετά ισχυροί ή οργανωµένοι, όπως η Κοµινφόρµ ή οι
µυστικές υπηρεσίες, για να διαπράξουν τον φόνο σ’ ένα ανώτατο επίπεδο, όπως λες.
Μπορεί, απλά, να ήταν πολιτικά φανατισµένες µειονότητες. Άνθρωποι της διπλανής
πόρτας. Κάποιοι ανώριµοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να σκοτώσουν τον
δεύτερο εαυτό τους, προς χάριν της δηµοκρατίας και της αλήθειας ενός τόπου»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Αυτοί οι ανώριµοι, όµως, όπως τους αποκάλεσες, κατά έναν περίεργο
τρόπο, είναι, συνήθως, δικαστές, υπουργοί, στρατηγοί και τα τέκνα αυτών!»
ΘΑΝΟΣ: «Ας µην το προσωποποιήσουµε καλύτερα, Ισίδωρε. Είναι άδικο για
κάποιους ανθρώπους. Έχει δίκιο η Θάλεια»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (θυµωµένα) «Φοβάσαι µήπως χρειαστεί να σκοτώσεις τον δεύτερο
εαυτό σου;»
(ακολουθεί σιωπή)
ΡΑΝΙΑ: «Ας είµαστε ειλικρινείς, συνάδελφοι! Ο δεύτερός µας εαυτός και ο τρίτος
και ο τέταρτος … Είναι οι µάσκες που φοράµε και που τις βγάζουµε µόνο όταν
αισθανθούµε άνεση και ασφάλεια µέσα στο περιβάλλον µας. Διαφορετικά, είµαστε σε
µια σχέση υποκρισίας µε οτιδήποτε γύρω µας. Ο Τζόρτζ Πολκ ήταν φιλελεύθερος
άνθρωπος και ήρθε σε µια χώρα που η ελευθερία ήταν άγνωστη έννοια, ενώ,
αντιθέτως, οι µάσκες και η υποκρισία κυριαρχούσαν. Έδειξε συµπάθεια για τους
απλούς, αγνούς ανθρώπους της πατρίδας µας, και έτσι φιλόδοξος, νέος και
γοητευτικός που ήταν, µπήκε, γρήγορα, στο µάτι των περισσοτέρων, παλεύοντας για
την αναζήτηση και ΄΄της άλλης πλευράς΄΄, όπως, συχνά, την αποκαλούσε. Τον
ενδιέφερε και ΄΄η άλλη πλευρά των Ελλήνων΄΄. Δεν µπορούσε να δεχτεί ότι το µόνο
που υπήρχε σ’ αυτόν τον άµοιρο, φτωχό τόπο ήταν οι φατρίες, οι έριδες, οι
φανατισµοί, η αγριότητα, η τραγικότητα και τα ψεύδη!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Και οι αρπαχτές! … Συµφωνώ, Ράνια. Ο Πολκ ήταν πολύ
διαφορετικός από τους περισσότερους συναδέλφους του, Αµερικανούς ανταποκριτές.
Ήταν ριψοκίνδυνος και, παράλληλα, ροµαντικός. Φτιαγµένος από τα υλικά εκείνα
που σε κάνουν να νιώθεις γοητευµένος από αυτό που βλέπεις και, την ίδια στιγµή, να
προβληµατίζεσαι για την αλήθεια του. Ο Πολκ προβληµάτισε και τους Αµερικανούς
και τους Έλληνες και ολόκληρο τον κόσµο! Ειδικά, µετά τη δολοφονία του!»
ΠΕΤΡΟΣ: «Θα συµφωνήσω κι εγώ σχετικά µε τη διαφορετικότητα του Πολκ και θα
προσθέσω ότι ο Πολκ, πριν πέσει θύµα δολοφονίας, έπεσε θύµα προδοσίας. Αυτό
συµπεραίνω, τουλάχιστον, από τις µέχρι τώρα πηγές που έχουµε µελετήσει. Μέσα σε
δυο, περίπου, εικοσιτετράωρα, τον είχανε προδώσει άπαντες! Η δολοφονία του ήταν
το ΄΄µπαµ΄΄ µιας στιγµής … Το πάτηµα µιας σκανδάλης … Όµως … Όσο και να
σπάω το κεφάλι µου … Πιστεύω ότι τίποτα δεν ήταν, στην πραγµατικότητα, τόσο
οργανωµένο και προσχεδιασµένο όσο αναφέρουν κάποιοι …»
ΘΑΛΕΙΑ: «Δηλαδή πιστεύεις ότι το έγκληµα ήταν απόφαση της τελευταίας
στιγµής;»
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ΠΕΤΡΟΣ: «Ναι. Και, µάλιστα,
εικοσιτετραώρων το πολύ!»

θα

έλεγα

αποτέλεσµα

προδοσίας

δύο

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Άρα, πρέπει να ήταν ο ίδιος έντονα φορτισµένος µέσα σ’ αυτά τα δύο
εικοσιτετράωρα!»
ΘΑΝΟΣ: «Μα … Το αναφέρει, άλλωστε, και ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του. Το
τελευταίο γεύµα του Πολκ, αστακός µε µπιζέλια, έλαβε χώρα σε µια έντονα
φορτισµένη συγκινησιακή κατάσταση»
ΡΑΝΙΑ: «Χαράς ή λύπης, άραγε;»
ΘΑΝΟΣ: «Προσµονής για κάτι, αρχικά. Μεγάλης απογοήτευσης, λίγο αργότερα»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (σηκώνεται όρθιος. Με γυρισµένη την πλάτη προς τους συναδέλφους του)
«Εγώ νοµίζω ότι τον έφαγε ο Μουσχουντής και τα τσιράκια του! Οι παρακρατικοί!
Κάτι θερµοκέφαλα πρεζόνια, χωρίς ίχνος δηµοκρατικών πεποιθήσεων! Και, φυσικά,
µετά τα έριξαν όλα στην Κοµινφόρµ και στους Έλληνες αντάρτες! Στο παιχνίδι,
βέβαια, ήταν µπλεγµένοι όλοι! Ο βασιλιάς! Η Ελληνική κυβέρνηση! Η Αµερικανική
κυβέρνηση! Πρόξενοι! Πρεσβευτές! Άγγλοι αξιωµατούχοι! … Όλη η αφρόκρεµα του
συντηρητισµού και της διαφθοράς, δηλαδή! Ο Πολκ ήταν ένας αριστερός, αν και
Αµερικανός, δηµοσιογράφος και, πολύ, απλά, τον ΄΄καθάρισαν΄΄, γιατί δεν τον ήθελε
κανένας µέσα σ’ αυτό το βρώµικο παζλ της εποχής εκείνης!»
ΘΑΛΕΙΑ: «Πουθενά δεν έχει γραφτεί ότι ήταν αριστερός. Ήταν οπαδός, όµως, του
φιλελευθερισµού»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Το τι έχει γραφτεί ή δεν έχει γραφτεί, κατά καιρούς, δεν
ανταποκρίνεται, πάντα, στην πραγµατικότητα, Θάλεια!»
ΘΑΝΟΣ: «Εν πάση περιπτώσει. Νοµίζω ότι εκεί που πρέπει να σταθούµε
περισσότερο είναι στην πολυπόθητη συνέντευξη που προσπαθούσε να πάρει από τον
αρχηγό της κυβέρνησης του βουνού, Μάρκο Βαφειάδη, και τα εµπόδια που του
έστηναν διαρκώς. Κανείς δεν ήθελε ο Πολκ να συναντηθεί µε τον Μάρκο! Είναι
φοβερό! Δεν νοµίζετε;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Κανείς από ποιους δεν ήθελε;»
ΡΑΝΙΑ: «Μα από αυτούς τους θερµοκέφαλους που είπες εσύ, πριν από λίγο,
Ισίδωρε!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Δηλαδή, είµαστε σύµφωνοι όλοι ότι το έγκληµα δεν διαπράχθηκε από
τους αντάρτες;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Μµµµ … Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις, συνάδελφοι …»
ΘΑΝΟΣ: «Κι εγώ, επίσης»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (ειρωνικό χαµόγελο) «Ήµουν σίγουρος γι’ αυτό!»
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ΘΑΛΕΙΑ: «Συνάδελφοι! Συνάδελφοι! Δεν είναι ώρα να κονταροχτυπιόµαστε µεταξύ
µας, αλλά να οδηγηθούµε σε κάποια συµπεράσµατα! Να δώσουµε µια δική µας
ερµηνεία στα ντοκουµέντα και τις υποθέσεις µε νηφαλιότητα!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Η δική µου ερµηνεία είναι αυτή που ακούσατε προ ολίγου! Δεν
διαθέτω καµία άλλη!»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: (µικρή παύση) « … Είναι αργά, παιδιά. Κοντεύει µεσάνυχτα. Τι θα
λέγατε να το διαλύσουµε και να συνεχίσουµε αύριο;»
ΠΕΤΡΟΣ: «Η αλήθεια είναι πως κουτουλάω από τη νύστα, εδώ και ώρα!»
ΘΑΛΕΙΑ: «Ok. Αύριο πάλι»
ΘΑΝΟΣ: «Αύριο θα είµαστε και πιο νηφάλιοι»
(Ο Ισίδωρος ρίχνει µια άγρια µατιά στον Θάνο
Σηκώνονται όλοι από τις καρέκλες, καληνυχτίζονται
και φεύγουν σε ζευγάρια
Η Ράνια µε τον Θάνο
Η Αγγελική µε τον Πέτρο
Μένουν πίσω ο Ισίδωρος µε τη Θάλεια
Εκείνος ταχτοποιεί τον φάκελό του
Εκείνη τον παρατηρεί, χαµογελώντας)
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Δεν φεύγεις, Θάλεια;»
ΘΑΛΕΙΑ: «Σε περιµένω να φύγουµε µαζί, Ισίδωρε. Αν δεν έχεις καµιά αντίρρηση»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Όχι, βέβαια. Καµιά αντίρρηση (κλείνει τον φάκελό του) Πάµε;»
ΘΑΛΕΙΑ: «Πάµε» (κοντοστέκεται)
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Συµβαίνει κάτι;»
ΘΑΛΕΙΑ: «Νοµίζω ότι αν ζούσες, εκείνη την περίοδο, Ισίδωρε … Θα ήσουν,
σίγουρα, µαζί µε τον Μάρκο και τους συντρόφους του …»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Και συ; … Πού πιστεύεις ότι θα ήσουν, Θάλεια;»
ΘΑΛΕΙΑ: (χαµογελώντας) «Κάπου … Κάπου κοντά σου …»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (φωτίζεται το πρόσωπό του) «Πάµε;»
ΘΑΛΕΙΑ: «Πάµε»
(φεύγουν µαζί)
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή ΙI
(Ένας ψηλός, γεροδεµένος άντρας, Αµερικανός,
εισέρχεται στο γραφείο του
υπουργού Δηµοσίας Τάξεως, κ. Ρέντη
Το όνοµά του είναι Γουίλ Ντόνοβαν
και το προσωνύµιό του, ΄΄ο άγριος΄΄
Είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής Λίπµαν,
η οποία έχει συσταθεί από την ένωση συγγραφέων εξωτερικού,
για να διεξάγει έρευνα σχετικά µε τη δολοφονία του Τζόρτζ Πολκ)
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (χειραψία) «Περάστε, Κύριε Ντόνοβαν. Καθίστε,
παρακαλώ»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: «Ευχαριστώ, Κύριε υπουργέ»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Σας ακούω, Κύριε Ντόνοβαν. Είµαι στη διάθεσή σας
να σας δώσω πλήρη αναφορά για τη µέχρι τώρα πορεία της έρευνας που διεξάγει η
Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, µε διευθυντή, τον Ταγµατάρχη, Κύριο
Μουσχουντή»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: (ξεροβήχει) «.. Κύριε Ρέντη … Η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες του
Κυρίου Μουσχουντή για τη δολοφονία του Τζόρτζ Πολκ έχουν δηµιουργήσει κλίµα
δυσφορίας στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Ως
εκπρόσωπος της Επιτροπής Λίπµαν, ήρθα να σας αναφέρω ότι η κυβέρνησή µας
σχεδιάζει, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα, να προβεί σε επίσηµο
διάβηµα και ανάληψη της διεξαγωγής των ανακρίσεων … Κοντεύει δεκαπέντε
Αυγούστου και ο Πολκ περιµένει τη δικαίωσή του από τις 8 Μαΐου! Πώς σας
ακούγεται αυτό, Κύριε υπουργέ; Σκοπεύω να επισκεφθώ, µετά από εσάς, τους
υπουργούς Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, τον Πρωθυπουργό και τον Βασιλέα της
πατρίδος σας. Σε όλους θα αναφέρω το ίδιο. Ή προχωράει η έρευνα του Κυρίου
Μουσχουντή και τελεσφορεί ή αναλαµβάνει η δική µας κυβέρνηση! Τα περιθώρια
έχουν στενέψει πολύ και επικίνδυνα! Δεν ξέρω αν µε καταλαβαίνετε;(!)»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (αµήχανα και φοβισµένα) «Φυσικά … Φυσικά, Κύριε
Ντόνοβαν … Όµως, ας µην αδικούµε τον Κύριο Μουσχουντή … Εδώ και µήνες,
ανακρίνει νυχθηµερόν υπόπτους και, όπως µε πληροφόρησε, προ ολίγων ωρών …
Είναι πολύ κοντά στην αποκάλυψη των ενόχων … Ας του δώσουµε λίγο χρόνο,
Κύριε Ντόνοβαν … Πιστέψτε µε … Πρόκειται περί δαιµόνιου αστυνοµικού και µε
επιτυχίες στο ενεργητικό του!»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: «Πού βρισκόµαστε;»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (ξεροβήχει) «..Ο Κύριος Μουσχουντής έχει ανακρίνει
περισσότερους από πεντακόσιους υπόπτους για προσαγωγή ενόχων»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: (αυστηρά πιεστικά) «Και ποιοι είναι οι ένοχοι, Κύριε υπουργέ;»
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(µικρή παύση)
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (ξεροβήχει) « … Πριν από λίγες ηµέρες, ο Κύριος
Μουσχουντής έλαβε την έκθεση του Αντισµηνάρχου Κέλις …»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: «Το γνωρίζω»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Η έκθεση φωτογραφίζει, σε µια λίστα δέκα υπόπτων,
ως ένοχο, τον Έλληνα δηµοσιογράφο … Γρηγόρη Στακτόπουλο …»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: Πρόκειται περί αριστερού δηµοσιογράφου, υποθέτω»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Ασφαλώς, Κύριε Ντόνοβαν! Είναι συνοµήλικος του
δολοφονηθέντος … Έκανε σπουδές στη Μόσχα … Είχε κοµουνιστική δράση και
αρθρογραφούσε, για χρόνια, σε αριστερής ιδεολογίας εφηµερίδα … Είναι ήσυχος,
άβγαλτος, δειλός … »
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: «Ήσυχος, άβγαλτος δειλός; … Όπως αντιλαµβάνεστε, Κύριε
υπουργέ, η έρευνα πρέπει να τελειώσει γρήγορα και να είναι και πειστική»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Το αντιλαµβάνοµαι πολύ καλά, Κύριε Ντόνοβαν»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: (σηκώνεται όρθιος) «Ο Στακτόπουλος, λοιπόν, πρέπει να συλληφθεί
µέχρι αύριο, 14 Αυγούστου, και να οδηγηθεί στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
Από κει και πέρα, ο Κύριος Μουσχουντής, φαντάζοµαι ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει,
για να αποσπάσει οµολογία από τα χείλη αυτού του Έλληνα δηµοσιογράφου»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (το αίµα επανέρχεται στο πρόσωπό του) «Μείνετε
ήσυχος, Κύριε Ντόνοβαν! Μέχρι αύριο, ο Στακτόπουλος θα έχει συλληφθεί και όλα
θα πάρουν το δρόµο τους, τελικώς!»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: (ελαφριά υπόκλιση) «Τα σέβη µου, Κύριε υπουργέ»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (κοντοστέκεται) «Κύριε Ντόνοβαν … Στον πόλεµο,
ήσασταν επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών … Μου επιτρέπετε,
λοιπόν, να σας κάνω µία ερώτηση;»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: «Παρακαλώ»
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: «Πόσες φορές χρειαστήκατε απεγνωσµένα µια κούκλα,
για να την προσφέρετε στον λαό και τον Τύπο;»
(µικρή παύση)
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: (χαµογελώντας αυτάρεσκα) «Όταν σ’ έναν άνθρωπο, Κύριε Ρέντη,
δώσεις µία λάµπα για να βλέπει, φαΐ για να φάει και κρεβάτι για να ξαπλώσει, τότε
µπορείς, πολύ εύκολα, να τον µετατρέψεις και σε ήρωα. Ο Κύριος Μουσχουντής, το
µόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να καθησυχάσει αυτόν τον Στακτόπουλο, έτσι
άβγαλτος και συνεσταλµένος που είναι .. Και να του προσφέρει ένα τσιγάρο από το
πακέτο του για να το καπνίσουν παρέα … Σαν παλιοί, καλοί φίλοι …»
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ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: (ελαφριά υπόκλιση) «Τα σέβη µου, Κύριε Ντόνοβαν!»
ΝΤΟΝΟΒΑΝ: (χτυπάει, φιλικά, στον ώµο τον υπουργό) «Είµαι σίγουρος, Κύριε
υπουργέ, ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα πράξει τα δέοντα. Βασίζοµαι επάνω σας,
αγαπητέ µου!» (υπόκλιση)
(αποχωρούν και οι δυο από τη σκηνή)
(Ακούµε off θόρυβο από αίθουσα δικαστηρίου
Στη σκηνή εισέρχεται ο Στακτόπουλος
Κάθεται σ’ έναν πάγκο και στην έδρα ο δικαστής)
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: «Γρηγόρη Στακτόπουλε! Τι έχεις να πεις ενώπιον του δικαστηρίου;»
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ: (σηκώνεται όρθιος. Βλέµµα απλανές, φωνή αργή, φοβισµένη,
κουρασµένη) «Ήµουν κοµµουνιστής του ΚΚΕ … Διακηρύσσω ότι η πατρίς µου, η
Ελλάς … Είναι αθώα του εγκλήµατος του φόνου του Γεωργίου Πολκ, που έχει
αποδοθεί εις αυτήν … Κατηγορώ και καταγγέλλω το ΚΚΕ … και την Κοµινφόρµ …
και την Μόσχαν, ως δράστας του εγκλήµατος τούτου … Όταν κανείς, µάλιστα,
γίνεται Έλλην, τα λέει όλα … Και έχω αποφασίσει να γίνω Έλλην … Μέσα εκεί …
Εις το κρατητήριον … Όπου εκρατούµην αυτό το διάστηµα … Άνοιξαν τα µάτια µου
και έγινα … Έλλην … »
(Ακούµε off δυνατό χειροκρότηµα
και κάποιους να φωνάζουν: ΄΄Μπράβο, Γρηγόρη! Μπράβο, Στακτόπουλε!΄΄
Οι φωνές σταµατάνε
Τα πρόσωπα του Στακτόπουλου και του δικαστή παγώνουν
Η Θάλεια µπαίνει διακριτικά στη σκηνή
Κάθεται στον πάγκο, δίπλα στον Στακτόπουλο, ο οποίος δεν την κοιτάζει
Εκείνη τον παρατηρεί περίλυπη
Ύστερα, ανοίγει το σηµειωµατάριό της και διαβάζει …)
ΘΑΛΕΙΑ: «.. Στις 12 Απριλίου του 1949 άρχισε η δίκη του Στακτόπουλου …
Τελικά, τιµωρήθηκε από το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης σε ισόβια … Η µητέρα
του, Άννα Στακτοπούλου, αθωώθηκε, ενώ οι Μουζενίδης και Βασβανάς, µέλη του
δηµοκρατικού στρατού, καταδικάστηκαν ερήµην σε θάνατο … Ο Στακτόπουλος
έµεινε φυλακισµένος για δώδεκα χρόνια και, όταν, τελικά, του δόθηκε χάρη, βρήκε
τα πάντα γύρω του αλλαγµένα … Τα αντρικά παπούτσια φοριόντουσαν χωρίς
κορδόνια … Οι δρόµοι είχαν γεµίσει µε φώτα … Η ελευθερία τού φαινόταν ανοίκεια
… Μοίρασε το διπλό κόσµο του ανάµεσα στο εργασιακό του αντικείµενο και τη
µαύρη τρύπα της υπόληψής του … »
(Η Θάλεια σταµατάει να διαβάζει
Κλείνει το σηµειωµατάριό της
Πιάνει το χέρι του Στακτόπουλου
Εκείνος στρέφει το πρόσωπό του
Την κοιτάζει για πρώτη φορά
Ένα αµυδρό χαµόγελο σχηµατίζεται στο πρόσωπό του … )
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»..Παντρεύτηκε … Δούλεψε στον ΄΄Κήρυκα΄΄, τη ΄΄Μακεδονία΄΄ και το Ρόιτερ.
Διεκδίκησε την ηθική αποκατάστασή του … Τέσσερις αιτήσεις αναψηλάφησης της
δίκης – οι τρεις µετά το θάνατό του – απορρίφθηκαν όλες από τον Άρειο Πάγο …»
(Η Θάλεια αφήνει το χέρι του Στακτόπουλου
Αποχωρεί, ενώ το κοινό την ακούει να λέει µε γυρισµένη τη πλάτη: ΄΄Ο Γρηγόρης
Στακτόπουλος ήταν ο Ντρέιφους της Ελλάδας!΄΄
Ο Στακτόπουλος, σαν να ξυπνάει από λήθαργο, σηκώνεται όρθιος
Στέκεται στο κέντρο της σκηνής και,
σαν ηθοποιός σε παράσταση, υποκλίνεται µπροστά στο κοινό
Ακούµε off δυνατά χειροκροτήµατα και επευφηµίες)

(Χαµηλώνει ο φωτισµός)
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Σκηνή ΙIΙ
(Βρισκόµαστε στο γραφείο του Αµερικανού
πρόξενου στη Θεσσαλονίκη,
κ. Ράλεϊ Γκίµπσον
Τον βλέπουµε να µιλάει στο τηλέφωνο
και, από τον τόνο της φωνής του,
καταλαβαίνουµε ότι είναι σε έντονη
συγκινησιακή φόρτιση)
(Χαµηλός φωτισµός)
(Είναι απόγευµα)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «..Ο Γρηγόρης Στακτόπουλος, ψυχραίµως εν
διαυγεία σκέψεως και ουχί υπό το κράτος ασκηθείσης επ’ αυτού σωµατικής ή
ψυχολογικής βίας, οµολόγησε τη συµµετοχή του στο έγκληµα! … Δεν καταλαβαίνω,
λοιπόν, τι υπαινίσσεστε! Σε καµιά περίπτωση, αυτός δεν έχει περιαχθεί σε
απογοήτευση, ώστε να απωλέσει πάσαν ελπίδα διαφυγής και έτσι να οδηγηθεί σε µια
πλαστή οµολογία! … Επιτέλους! Απαιτώ να διασκεδαστούν πάραυτα όλες οι υποψίες
κάποιων λίγων Αµερικανών δηµοσιογράφων περί φανταστικής ιστορίας και πολιτικής
σκευωρίας εις βάρος του Στακτόπουλου! Καταλάβατε! … (προσπαθώντας να
ανακτήσει τη ψυχραιµία του) Η παγκόσµια κοινή γνώµη … Έχει δικαίωµα να γνωρίζει
ότι ο Πολκ δεν δολοφονήθηκε από άντρες της ειδικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ούτε
από µέλη µυστικών υπηρεσιών … Αλλά από τους εγκληµατίες του Κοµµουνιστικού
κόµµατος της Ελλάδος … Ο Τζόρτζ Πολκ ήταν ένας φιλελεύθερος Αµερικανός
δηµοσιογράφος και καλός φίλος … Όλοι µας … Κι εγώ, προσωπικά … Θρηνούµε
την απώλειά του … »
(Κατεβάζει το ακουστικό του τηλεφώνου
Βάζει να πιει ένα ποτό
Είναι σε πολύ άσχηµη ψυχολογική κατάσταση
Μονολογεί … )
» ..Ανόητος … Ανόητος που ήσουν, Τζόρτζ … Σε είχα προειδοποιήσει … Κανείς δεν
µπορεί να σταµατήσει έναν πόλεµο … Αν δεν το θέλουνε, πρώτα, αυτοί που ορίζουνε
τον κόσµο … »
(Πετάει µε οργή το ποτήρι του κάτω
Σπάει σε κοµµάτια)
» ..Στο διάολο όλοι! … Δεν µπορούσα να κάνω τίποτε άλλο για σένα, φίλε µου … Ο
Ράνταλ … Αυτός ο Άγγλος! … Ο µπάσταρδος! …»
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(Σκεπάζει το πρόσωπό του µε τα χέρια του
Κλαίει µε λυγµούς
Ακούγεται χτύπος σε πόρτα
Στη σκηνή εισέρχεται ο Βρετανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη,
κ. Ράνταλ Κόουτς
Ψηλός, γοητευτικός, κλασσικός Άγγλος
στην εµφάνιση και τους τρόπους)
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Ράλεϊ! Καλησπέρα, φίλε µου! Μα … Τι σου
συµβαίνει; Εσύ έχεις τα χάλια σου! …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (στρέφει, κουρασµένος, το βλέµµα του) «Γεια σου,
Ράνταλ … Έπινα ένα ποτό … Έπεσε το ποτήρι από το χέρι µου και έσπασε … »
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Ναι … Το βλέπω, φίλε … »
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Κάθισε. Να σου βάλω κάτι να πιεις;»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Ένα ουίσκι, αν είναι εύκολο (κάθεται) Έξω … Η
Θεσσαλονίκη µοιάζει µε καζάνι έτοιµο να εκραγεί. Η εύρεση του πτώµατος του
Τζόρτζ Πολκ, έχει προκαλέσει εκνευρισµό και αµηχανία σε όλους τους κύκλους»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (του δίνει το ποτήρι µε το ποτό και κάθεται κι αυτός)
«Φοβάσαι, Ράνταλ;»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Αν φοβάµαι; … Μερικά πράγµατα είναι αναπόφευκτα,
φίλε µου. Δεν µπορείς να κάνεις διαφορετικά … Όχι! Δεν φοβάµαι τίποτα!»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Όπως καταλαβαίνεις, Ράνταλ, η µετάθεσή σου θα
είναι κι αυτή αναπόφευκτη»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Δεν µε απασχολεί αυτό, Ράλεϊ. Η Νορβηγία είναι
ωραία χώρα. Το µόνο που µε πειράζει είναι που θα είµαι µακριά σου … »
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (σηκώνεται όρθιος από την πολυθρόνα και
περπατάει, νευρικά, πάνω-κάτω, µε το ποτό στο χέρι) «Μην το ξαναπείς αυτό, Ράνταλ!
… Μην το ξαναπείς!»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Πίστευα ότι τα αισθήµατά σου για µένα δεν θα
επηρεάζονταν από τον χρόνο και τις καταστάσεις, Ράλεϊ …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Εδώ έχουµε να κάνουµε µε ένα πτώµα! Σε λίγο, θα
αρχίσουν ανακρίσεις! Στο στοµάχι του βρέθηκαν υπολείµµατα από το τελευταίο σας
γεύµα, Ράνταλ!»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (σηκώνεται όρθιος. Τον πλησιάζει. Στέκεται απέναντί του
και τον κοιτάζει έντονα µέσα στα µάτια) «Με ενοχοποιείς, Ράλεϊ;»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (µετέωρος) «Τι; … »
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ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Ό,τι έγινε, φίλε µου, το ξέραµε κι οι δυο, από τη
πρώτη στιγµή. Είµαστε πρόξενοι διαφορετικών χωρών σε µια ξένη, εµπόλεµη χώρα.
Δεν µοιράσαµε εµείς τον κόσµο, Ράλεϊ. Εµείς, απλά, εκτελούµε διαταγές. Σήµερα,
είµαστε στην Ελλάδα. Αύριο, κάπου αλλού. Κάθε φορά και κάπου αλλού … Αυτή
είναι η µοίρα µας! Κατάλαβέ το!»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (θλιµµένος) «Ο Τζόρτζ … »
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (εκνευρισµένος) «Ω! Ράλεϊ! Για το Θεό! Ένας
ονειροφαντασµένος ήταν, επιτέλους! Όταν ήρθε στο γραφείο µου, το πρωί της 8ης
Μαΐου, έδινε περισσότερο την εντύπωση ενός νεαρού Αµερικανού σπουδαστή, σε
αναζήτηση περιπετειών, παρά ενός ώριµου και έµπειρου ανταποκριτή! Θεώρησα
καθήκον µου να τον αποτρέψω από ένα τέτοιο εγχείρηµα! Ένας ανταρτοθήρας από
παρόρµηση της στιγµής! Έτοιµος να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τον εαυτό του και τους
άλλους!»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Ήξερες; … »
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Μου µίλησε για τις προθέσεις του … (κάθεται ξανά)
Τον κάλεσα σε δείπνο το βράδυ στο σπίτι µου, ώστε να έχουµε την ευκαιρία να τα
πούµε καλύτερα … Μέχρι τότε … Δεν ήξερα, Ράλεϊ … »
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Δεν ήξερες; … » (βάζει κι άλλο ποτό στο ποτήρι
του. Στέκεται όρθιος)
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «..Γύρω στις δέκα και µισή το βράδυ είχαµε µια έντονη
συζήτηση οι δυο µας. Εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω τους λόγους για τους
οποίους η πρόθεσή του να πάρει συνέντευξη από τον Μάρκο Βαφειάδη, κάπου στον
Όλυµπο, ήταν, άκρως, επικίνδυνη. Μου είχε πει, επίσης, ότι σκόπευε να συντάξει µια
λεπτοµερή αναφορά προς την Αµερικάνικη κυβέρνηση, στην οποία θα ανέφερε όλη
τη κακοδιαχείριση των µελών της Ελληνικής κυβέρνησης, για να µαθευτεί στη κοινή
γνώµη. Μετά από µιάµιση ώρα, περίπου, χτυπούσε το τηλέφωνό µου … »
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (πιάνει το κεφάλι του σαν να έχει πυρετό) «Και; …»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (χαµηλώνει το βλέµµα του) «..Σήκωσα το ακουστικό και
όταν το κατέβασα, λες και διαισθάνθηκε κάτι ο Τζόρτζ, µε ρώτησε τι έχω. Του είπα
ότι µόλις έµαθα πως µε µεταθέτουν στη Νορβηγία και θα έπρεπε από αύριο να
αρχίσω να ταχτοποιώ τα πράγµατά µου. Ο Τζόρτζ έδειξε να στεναχωρέθηκε και µου
είπε: ΄΄Ράνταλ, το Βρετανικό προξενείο και το Γραφείο Τύπου στη Θεσσαλονίκη το
κρατούσες εσύ στα χέρια σου΄΄. … Ασφαλώς, αυτό ήταν µια παγίδα και ο Πολκ, χωρίς
να το καταλάβει, έπεσε µέσα …
» Μου πρότεινε να βγούµε για έναν νυχτερινό περίπατο στον παραλιακό δρόµο.
Δέχτηκα αµέσως, γιατί αυτό µ’ έβγαζε από τη δυσάρεστη θέση να του το προτείνω
εγώ … Προχωρούσαµε, χωρίς να µιλάµε, καπνίζοντας τα τσιγάρα µας … Ήταν µια
γλυκιά βραδιά … Εγώ, όπως ήταν φυσικό, ανησυχούσα αν όλα θα πήγαιναν καλά,
µέχρι το τέλος. Εκείνος … Εκείνος δεν ξέρω τι, πραγµατικά, σκεφτόταν και ένιωθε
… Αν και, συνήθως, τον διακατείχε ένας νεανικός ενθουσιασµός, όπως και το πρωί
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που είχε έρθει στο γραφείο µου για να µε βρει και να µου ζητήσει ενηµέρωση …
Εκείνο το βράδυ, ωστόσο … Το πρόσωπό του φαινόταν συννεφιασµένο από µια
απροσδιόριστη θλίψη … Σαν να αισθανόταν ο πιο µόνος άνθρωπος στον κόσµο …
(βγάζει ένα τσιγάρο από το πακέτο του και αρχίζει να καπνίζει …)
» Φτάσαµε κοντά στο καφέ ΄΄Τριανόν΄΄ και ένας βαρκάρης από αυτούς που κάνουν
αγώι τη νύχτα στον Θερµαϊκό, µε τα φωταγωγηµένα καΐκια τους, µας πρότεινε µια
θαλάσσια βόλτα. Κοίταξα τον Πολκ και του είπα: ΄΄Αύριο, φίλε Τζόρτζ, µπορεί να µην
σε ξαναδώ. Τι λες;΄΄ Εκείνος χαµογέλασε, σαν να ήθελε να µου δώσει κουράγιο …
(σκύβει το κεφάλι του) Κουράγιο για ό,τι θα ακολουθούσε … ΄΄Πάµε, Ράνταλ. Μια
νυχτερινή βαρκάδα θα µας αναζωογονήσει και τους δύο΄΄ , απάντησε …
» Μπήκαµε µέσα στη βάρκα. Οι δυο µας και ο βαρκάρης, που ήταν ΄΄µιληµένος΄΄.
Ανοιχτήκαµε αρκετά µέτρα µακριά από τον Λευκό Πύργο. Ο Τζόρτζ καθόταν στην
πλώρη κι εγώ ακριβώς από πίσω του. Κάπου-κάπου, γυρνούσε το κεφάλι του και µε
κοιτούσε. ΄΄Η Θεσσαλονίκη, Ράνταλ, είναι πανέµορφη πόλη΄΄, έλεγε και βυθιζότανε,
ξανά, στις σκέψεις του …
» Τότε … Μας πλεύρισε ένα άλλο καΐκι. Ο Τζόρτζ σηκώθηκε όρθιος. Ήταν η ώρα να
κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω. Στόχευσα στο κάτω µέρος του κεφαλιού του και
πυροβόλησα. Σωριάστηκε και, ενώ είχε τον επιθανάτιο ρόγχο, οι άντρες από την άλλη
βάρκα πήδηξαν στη δική µας. Έδεσαν τα χέρια και τα πόδια του και, µετά, έριξαν το
πτώµα στη θάλασσα, αφού, προηγουµένως, αφαίρεσαν τη κόκκινη γραβάτα του, την
ταυτότητά του, µια ατζέντα και ένα σηµειωµατάριο που είχε ο Πολκ στην εσωτερική
τσέπη του σακακιού του. Ο ένας από τους άντρες απαντούσε στο όνοµα Γρηγόρης
και έδειχνε πολύ αναστατωµένος. Μιλούσε ελληνικά, όπως και οι υπόλοιποι. Κάποια
στιγµή, κατάλαβα ότι ήταν ο δηµοσιογράφος του Ρόιτερ, ο Γρηγόρης Στακτόπουλος.
Ήξερα ότι γνωρίζει άπταιστα αγγλικά. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε. Επιπλέον, δεν πρέπει
να ήταν υποψιασµένος για τον φόνο, γιατί, µπροστά στη θέα του νεκρού Πολκ,
εκείνος έτρεµε σαν το ψάρι. Δυσφορούσε µε την ιδέα ότι θα ρίχναµε το πτώµα µέσα
στη θάλασσα. Δεν µπορούσα να καταλάβω τι λέγανε µεταξύ τους, αλλά άκουγα,
συχνά, το όνοµα ΄΄Ζήσης΄΄ ή κάτι παρόµοιο … Η ώρα ήταν δώδεκα και είκοσι µετά
τα µεσάνυχτα …
» Ο Στακτόπουλος αποβιβάστηκε πρώτος στη στεριά, έχοντας πάρει µαζί του την
ταυτότητα του Πολκ για να την ταχυδροµήσει …
» Επέστρεψα στο σπίτι µου … Ήµουν σίγουρος ότι είχα πράξει το καθήκον µου,
Ράλεϊ … Αυτό και τίποτα περισσότερο»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: « … Το δωµάτιο του Πολκ, στο ξενοδοχείο
΄΄Αστόρια΄΄, βρέθηκε άνω-κάτω. Μπήκαν µέσα άντρες της Γενικής Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης;»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Πιθανόν … Δεν µπορώ να είµαι σίγουρος …»
(Μικρή παύση)
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Ποιος ήταν στο τηλέφωνο, Ράνταλ, εκείνο το
βράδυ; … »
(Μικρή παύση)
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Α … Ναι … Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Πώς γνώριζε ο Έλληνας υπουργός για το δείπνο
σου µε τον Πολκ;»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (γλυκόπικρο χαµόγελο) «Αγαπητέ µου φίλε … Όπως
σου είπα, πριν από λίγο, είχαµε µια έντονη συζήτηση µε τον Πολκ, γύρω στις δέκα
και µισή. Φοβούµενος, λοιπόν, το κακό που θα δηµιουργούνταν αν αυτός ο
ονειροπόλος – κατά τα άλλα - δηµοσιογράφος άνοιγε το στόµα του, τηλεφώνησα,
χωρίς να το αντιληφθεί ο ίδιος, στον Έλληνα υπουργό και, στη συνέχεια, στη Γενική
Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Μετά από µία ώρα περίπου, τηλεφωνούσαν εκείνοι
εµένα… »
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (γλυκόπικρο χαµόγελο. Σηκώνει το ποτήρι του για να
πιει) « …Δεν είµαι τόσο αφελής, Ράνταλ, για να πιστέψω την ιστοριούλα σου … Το
βέβαιον, πάντως, είναι ότι ο Τζόρτζ Πολκ πήρε στον υγρό τάφο του πολλά µυστικά
… Ίσως, να πήρε µαζί του και τις ενοχές µας … »
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (σηκώνεται όρθιος, αφήνοντας το ποτήρι του) «Σε έναν
πόλεµο δεν υπάρχουν ενοχές, Ράλεϊ. Υπάρχουν µόνο νικητές και ηττηµένοι (δίνει το
χέρι του για χειραψία) Καλή τύχη, φίλε µου. Θα µου λείψεις. Παραµένω, πάντα, δικός
σου …»
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Καλή τύχη, Ράνταλ. Να προσέχεις τον εαυτό σου»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: (πλησιάζει, για να φιλήσει τον Ράλεϊ στο µάγουλο. Η
ψυχρότητα του φίλου του δεν του το επιτρέπει. Οπισθοχωρεί) «Δεν σε θεώρησα, ποτέ,
αφελή, Ράλεϊ …»
(Ο Βρετανός πρόξενος, Ράνταλ Κόουτς,
αποχωρεί από τη σκηνή
Ο Ράλεϊ Γκίµπσον γεµίζει, για άλλη µια φορά,
το ποτήρι του
Μονολογεί … )
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ: «Παλιοµπάσταρδε, Άγγλε! … Δεν µοιράσαµε εµείς
τον κόσµο, αλλά, απλά, εκτελούµε διαταγές! … (ουρλιάζει) Εµείς τον µοιράσαµε τον
κόσµο, Ράνταλ! Εµείς! … Με ποιο δικαίωµα! … Με ποιο! … Ένα καθίκι είσαι! …
Ένα καθίκι, όπως κι εγώ! … (αλαφιασµένος, ανοίγει ένα συρτάρι και παίρνει το
περίστροφό του. Το στρέφει εναντίον του) Ως πότε! … (κλαίει) Ως πότε, Θεέ µου, θα
κρατήσει αυτό! … (δεν βρίσκει τη δύναµη. Αφήνει το όπλο να του πέσει, τελικά, από το
χέρι. Κλαίει µε λυγµούς) Τζόρτζ … Τζόρτζ … »
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή ΙV
(Χαµηλός φωτισµός)
(Ο Θάνος εισέρχεται στη σκηνή
Ένα στρογγυλό τραπέζι και,
γύρω-γύρω, καρέκλες
Παίρνει από κάτω το αφηµένο περίστροφο
Το στρέφει εναντίον του
Η Ράνια τον βλέπει να είναι
έτοιµος να πατήσει τη σκανδάλη
Βγάζει µια κραυγή φόβου)
ΡΑΝΙΑ: «Θάνο! Θεέ µου! Τι πας να κάνεις!»
ΘΑΝΟΣ: (Μένει µετέωρος, αµφιταλαντεύεται) «Ράνια, φύγε!»
ΡΑΝΙΑ: «Τρελάθηκες; Πέταξε, αµέσως, κάτω το πιστόλι!»
ΘΑΝΟΣ: «Φύγε σου είπα! Πρέπει να βρω τη δύναµη!»
ΡΑΝΙΑ: «Θάνο! Σ’ αγαπώ! Μη µ’ αφήνεις!»
ΘΑΝΟΣ: (πετάει κάτω το πιστόλι. Βάζει τα γέλια) «Σε τρόµαξα; … Χα! … Χα! …
Χα! …»
ΡΑΝΙΑ: (ταραγµένη) «Είσαι ανόητος!» (τον γρονθο-χτυπάει) »Εσύ τι λες! Η καρδιά
µου πήγε στη κούλουρη!»
ΘΑΝΟΣ: «Χα! Χα! Χα! … Ψεύτικο είναι! Αποκριάτικο! Χα! Χα! Χα! … »
ΡΑΝΙΑ: (πιάνει το κεφάλι της, προσπαθεί να συνέλθει) «Πότε ήρθαν οι αποκριές, ούτε
που το κατάλαβα. Έχω χάσει τις µέρες … »
ΘΑΝΟΣ: «Αυτό σηµαίνει ότι κάτι σε απασχολεί, αγάπη µου …» (δεν κοιτάζει τη
Ράνια, αλλά περιεργάζεται το περίστροφο)
ΡΑΝΙΑ: «Εσύ µε απασχολείς, Θάνο … Εσύ και ο Ισίδωρος … Και η υπόθεση Πολκ
…»
ΘΑΝΟΣ: (χωρίς να σηκώσει τα µάτια του από το περίστροφο) «Δεν φταίω εγώ γι’
αυτό. Έκανα πολλές προσπάθειες, αλλά ο Ισίδωρος είναι αµετανόητος. Τόσο
µονοκόµµατος που δεν οδηγεί πουθενά η στάση του … (κοιτάζοντάς την έντονα) Δεν
βλέπεις πώς συµπεριφέρεται κάθε φορά που βρισκόµαστε µε αφορµή την έρευνα;
Μου πηγαίνει, συνεχώς, κόντρα, Ράνια! Με προσβάλλει, αποκαλώντας µε ΄΄γιο
δικαστή΄΄! Μου ζητάει απρεπώς να σκοτώσω τον δεύτερο εαυτό µου και τον πατέρα
µου! (στρέφει το περίστροφο προς την καρδιά του) Χλευάζει την ποίησή µου! Ταυτίζει
τον εαυτό του µε τους αντάρτες του εµφυλίου πολέµου στην Ελλάδα και εµένα, από
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την άλλη πλευρά, µε τους ακροδεξιούς ταγµατασφαλίτες, που κατά τη γνώµη του,
ευθύνονται για τη δολοφονία του Τζόρτζ Πολκ! Και όλα αυτά γιατί; Σε ρωτάω!
Επειδή θεωρεί ότι σε πήρα από εκείνον! Έκλεψα την αγαπηµένη του, σαγηνεύοντάς
την µε την κοινωνική και οικονοµική επιφάνεια της οικογενείας µου! Και φυσικά …
Με την ποίησή µου! … Όλα αυτά είναι γελοία, Ράνια! Τόσο γελοία που νοµίζω ότι ο
Ισίδωρος κατείχε στη καρδιά µου ανώτερη θέση από εκείνη στην οποία τοποθετεί ο
ίδιος, τώρα, τον εαυτό του!»
ΡΑΝΙΑ: «Σε ζηλεύει. Δεν το θέλει. Συγχώρεσέ τον. Κατά βάθος, σ’ αγαπάει, Θάνο
… Είσαι ο καλύτερός του φίλος …»
ΘΑΝΟΣ: «Ράνια! Είναι δυνατόν να τα λες εσύ αυτά! Αν µ’ αγαπούσε ο Ισίδωρος,
δεν θα µε ζήλευε! … Αυτό δείχνει ότι ποτέ του δεν µε θεώρησε φίλο του …»
ΡΑΝΙΑ: «Καµιά φορά, τα µεγαλύτερα εγκλήµατα γίνονται στο όνοµα µιας φιλίας
…»
ΘΑΝΟΣ: «Σ’ έχει επηρεάσει πολύ, απ’ ό,τι βλέπω, η υπόθεση Πολκ!»
ΡΑΝΙΑ: «Κι, όµως, έτσι είναι! Αυτόν που αγαπάµε, αυτόν θέλουµε και να
καταστρέψουµε και, µετά, να καταστραφούµε κι εµείς οι ίδιοι! Ο φίλος εγκληµατεί
εναντίον του φίλου. Ο αδελφός εναντίον του αδελφού. Ο σύντροφος εναντίον του
συντρόφου … Για σκέψου το! Αυτός που πάτησε τη σκανδάλη και πυροβόλησε τον
Πολκ, πιθανόν, να ήταν φίλος του, λίγες ώρες πριν! Συµφωνώ µε τον Πέτρο που λέει
ότι όλα µπορεί να ήταν µια παρόρµηση της τελευταίας στιγµής!»
ΘΑΝΟΣ: « …Πάει ο νους σου κάπου;»
ΡΑΝΙΑ: «Δεν ξέρω … Πιο πολύ, πάντως, θα µπορούσα να υποψιαστώ έναν Βρετανό
µυστικό πράκτορα παρά έναν Αµερικάνο. Οι Άγγλοι είναι χειρότεροι! Σε σκοτώνουν
µε το γάντι!»
ΘΑΝΟΣ: «Η αλήθεια είναι ότι, και στα δικά µου µάτια, πιο ύποπτος είναι εκείνος ο
Βρετανός πρόξενος του Γραφείου Τύπου στη Θεσσαλονίκη… Ο Ράνταλ Κόουτς!»
ΡΑΝΙΑ: «Φαντάζοµαι τον Ισίδωρο να έχει άλλη γνώµη από τη δική σου!»
ΘΑΝΟΣ: «Τη ξέρουµε τη γνώµη του, Ράνια! Άλλοι είναι οι γερανοί του Ιβύκου,
κατά τον Ισίδωρο!»
ΡΑΝΙΑ: «Ωστόσο, στεναχωριέµαι που ούτε και µεταξύ µας δεν µπορούµε να
οµονοήσουµε … Πόσο, µάλλον, την εποχή εκείνη στην Ελλάδα!»
ΘΑΝΟΣ: «Όλα θα εξαρτηθούν από τη Θάλεια … Έτσι νοµίζω …»
ΡΑΝΙΑ: «Τι θέλεις να πεις; … Δεν καταλαβαίνω …»
ΘΑΝΟΣ: «Αν καταφέρει και κάνει αυτόν τον ΄΄στριµµένο αριστερό΄΄ να την
ερωτευθεί, ίσως τότε και η έρευνά µας, σαν οµάδα, να προχωρήσει … Διαφορετικά ...
Σκέφτοµαι την απογοήτευση που θα πάρει ο Καθηγητής …»
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ΡΑΝΙΑ: «Η Θάλεια, πάντως, είναι ΄΄τσιµπηµένη΄΄ µε τον Ισίδωρο. Είναι εµφανές
αυτό»
ΘΑΝΟΣ: «Μακάρι. Το βράδυ που θα µαζευτούµε, πάλι, όλοι εδώ, αν ο Ισίδωρος
είναι κάπως διαφορετικός, τότε πρέπει να αρχίσουµε να υποψιαζόµαστε ότι τα
πράγµατα βαίνουν κατ’ ευχήν! Η Θάλεια είναι έξυπνη κοπέλα και έχει τον τρόπο της
να τον µεταπείσει για κάποια πράγµατα … Άλλωστε … Και οι πιο µονοκόµµατοι,
όταν ερωτευθούν … »
ΡΑΝΙΑ: (τον πλησιάζει ερωτικά) «Και εµείς; … Τι γίνεται µε µας; … »
ΘΑΝΟΣ: (την αγκαλιάζει) «Εµείς, αγάπη µου … Είµαστε σαν τον Τζόρτζ Πολκ µε τη
Ρέα Κοκκώνη … Τι λες; …»
ΡΑΝΙΑ: (πειραχτικά, περνώντας τα χέρια της γύρω από τον λαιµό του) «Πότε θα
µάθεις, επιτέλους, να δένεις τη γραβάτα σου, ονειροπόλε ποιητή; …»
ΘΑΝΟΣ: (χαµογελώντας) «Θα µου τη δένεις εσύ για πάντα … » (φιλί)

(Σκοτάδι στη σκηνή)
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Σκηνή V
(Στη σκηνή εισέρχεται ο Τζόρτζ Πολκ
Στέκεται στο κέντρο,
κοµψά ντυµένος, µε όµορφα χτενισµένα
τα πυρόξανθα µαλλιά του
Η κόκκινη γραβάτα του είναι χαλαρή
Τη σφίγγει στο λαιµό του καλύτερα
Ακολουθεί µονόλογος)
ΤΖΟΡΤΖ ΠΟΛΚ: « …Με τη Ρέα … Γνωριστήκαµε σε ένα από τα πολλά
αεροπορικά ταξίδια µου. Εκείνη … Μια γλυκιά κι εύθραυστη αεροσυνοδός. Εγώ …
Ένας ανήσυχος ανταποκριτής που αναζητάει πάντα και την άλλη όψη του
νοµίσµατος… (χαµογελάει) Μου άρεσε αµέσως. Πιο πολύ, όµως, µου άρεσε που ήταν
Ελληνίδα. Σαν ιδέα … Σαν αξία … Η Ελλάδα υπάρχει, πάντα, µέσα στη ψυχή του
κάθε ελεύθερου αναζητητή … Του κάθε ελεύθερου ανθρώπου … (κάθεται κάτω στη
σκηνή)
» Μετά τον γάµο µας, µείναµε στο σπίτι της, στο Κολωνάκι … Ο πεθερός µου, ο
Ματθαίος Κοκκώνης, είναι ένας, ελαφρώς, βαρύς ηλικιωµένος άντρας! Μπορεί, σαν
παιδί, να τρέξει να σου φτιάξει έναν καφέ να πιεις το πρωί, πριν φύγεις για τη
δουλειά, την ίδια στιγµή που δεν λέει να πάρει τα µάτια του από µια εφηµερίδα, που
η πολιτική της ιδεολογία έχει γίνει η ιδεολογία της ζωής του για χρόνια! … Είναι
ωραίο να τον παρατηρώ να βαδίζει σκεπτικός και νωχελικός µέσα στο σπίτι,
φορώντας τη µακριά του ρόµπα και βάζοντας δίσκους στο γραµµόφωνο … Η
νοσταλγία τον γυρίζει πίσω σε άλλες εποχές, τότε που η νιότη έπλαθε καραβάκια να
ουριοδροµούν … Ακόµη και περνώντας ανάµεσα από µεγάλα κύµατα …
(ονειροπολώντας - µικρή παύση)
» …Με τη Ρέα έχουµε τα καβγαδάκια µας! … (χαµογελάει) Μου λέει, συχνά, ότι δεν
θα µάθω ποτέ να δένω τη γραβάτα µου! … (δείχνει τη γραβάτα του) Αυτή η κόκκινη
γραβάτα είναι δώρο δικό της … Από τότε που µου την αγόρασε, τη φοράω σε κάθε
ταξίδι µου. Είναι ένας τρόπος να την αισθάνοµαι δίπλα µου, κι αυτή εµένα …
Φοβάται τόσο πολύ για τη ζωή µου, η µικρή µου Ρέα! … Μου ζητάει να
παραβρεθούµε σε πάρτυ κοινών µας φίλων, ενώ εγώ, συνήθως, είµαι τόσο
απασχοληµένος που της το αρνούµαι. Έπειτα … Εκείνη µουτρώνει για µέρες και δεν
µου µιλάει … Με ένα άγγιγµά µου, όµως … Με ένα φιλί … Έρχεται, ξανά, κοντά
µου … (χαµογελάει)
» Να! … Εχθές ακόµα! … Πριν πετάξω από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, µαλώσαµε,
γιατί ήθελε να έχουµε µια νυχτερινή έξοδο, ενώ εγώ έπρεπε, επειγόντως, να
συναντηθώ µε τον Έλληνα συνεργάτη µου, τον Κώστα τον Χατζηαργύρη. Δεν της
κρατάω κακία, ωστόσο, που δεν µε καταλαβαίνει … Και, τις περισσότερες φορές, τη
συγχωρώ … Έχει κι αυτή το δίκιο της … (µικρή παύση)
» Είχα µια, πραγµατικά, δύσκολη ηµέρα σήµερα! Στις 20 Μαΐου, φεύγω για Αµερική.
Πήρα µια υποτροφία για το Χάρβαρντ. Πριν φύγω, όµως, θέλω να έχω µια πλήρη
ενηµέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Συναντήθηκα,
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µε πολλούς συναδέλφους µου, Αµερικανούς και Άγγλους. Δεν γνωρίζω κανέναν
Έλληνα στη Θεσσαλονίκη ... Η Θεσσαλονίκη είναι µια όµορφη πόλη που, µέρα µε τη
µέρα, αποδεικνύεται ανώτερη από την Αθήνα στον αγώνα που κάνει να κρατηθεί στα
πόδια της … Ίσως, σήµερα, το βράδυ να γνωρίσω έναν Έλληνα δηµοσιογράφο που
µιλάει άπταιστα τα αγγλικά και τον λένε Γρηγόρη Στακτόπουλο. Υπάρχει ένα
ενδεχόµενο να συναντηθούµε µε τη φίλη και συνάδελφό µου από το πρακτορείο
Ρόιτερ, την Έλεν Μάµας, στο ρεστοράν Λούξεµπουργκ, και εκεί να έρθει και ο
Στακτόπουλος … Η Έλεν τον χαρακτήρισε ΄΄αριστερό΄΄ δηµοσιογράφο, αλλά µε ένα
κάπως θολό, πολιτικά, παρελθόν. Δεν µου δηµιουργεί καµία αίσθηση αυτό … Στην
Ελλάδα, ένας δηµοσιογράφος γνωρίζει, πολύ καλά, πόσο δύσκολο είναι και πόσο
µεγάλη τύχη χρειάζεται, για να βρει ένα πρόσωπο υψηλής εµπιστοσύνης, που να
στηριχθεί επάνω του και να νιώσει ασφαλής! Η Ρέα µε µαλώνει και γι’ αυτό!
Ξέροντας τη νοοτροπία των συµπατριωτών της, µε αποκαλεί αφελή και µου λέει ότι
΄΄θα το φας το κεφαλάκι σου εσύ, µια µέρα, έτσι όπως πας΄΄! (γελάει) Ακόµη κι έτσι,
όµως, εγώ την αγαπώ … (µικρή παύση)
(κοιτάζει το ρολόι του) » Τι ώρα είναι; … Ω! … Πήγε κιόλας τόσο! … (σηκώνεται
όρθιος) Πρέπει να φύγω, πάλι! Ήρθα να φρεσκαριστώ, για ένα τεταρτάκι, στο
ξενοδοχείο. Ας ελπίσουµε ότι ο Ράνταλ θα κρατήσει την υπόσχεση που µου έδωσε,
πριν από λίγες ώρες. Δεν ξεχνώ, βέβαια, ότι είναι Άγγλος! Οι Άγγλοι είναι
τζέντλεµαν στο να αθετούν τον λόγο τους και να σε πουλάνε, ενώ οι Ρώσοι,
αντιθέτως, είναι οι βάρβαροι του Βορρά σε όλα τους! (γελάει)
» (στρώνει τα µαλλιά του µε τα χέρια του) Λοιπόν! Έφυγα!»
(Ακούγεται ένας δυνατός πυροβολισµός
Ο Πολκ πέφτει στα γόνατά του
Ψυχορραγώντας, ψελλίζει …)
»Ράνταλ! … Όχι … Ωωωω …» (ακούγεται και δεύτερος πυροβολισµός)
(Σωριάζεται στο πάτωµα
Ο Ράνταλ Κόουτς, µαζί µε άλλους δύο άντρες,
εισέρχονται στη σκηνή
Οι δυο άντρες δένουν τα χέρια και τα πόδια του Πολκ
Ο Ράνταλ τούς κάνει νόηµα
Σηκώνουν το πτώµα στα χέρια και αποχωρούν
Ο Ράνταλ, µόνος του, πλέον, ανοίγει ένα συρτάρι γραφείου
και πετάει στο πάτωµα πολλά χαρτιά
Παίρνει, δυο-τρία, ενώ τα υπόλοιπα τα σκορπάει εδώ κι εκεί
Απ’ την τσέπη του βγάζει µια επιστολή
Την αφήνει πάνω στο γραφείο, στερεώνοντάς την
κάτω από µια δακτυλογραφική µηχανή
Αποχωρεί και αυτός)
(Χαµηλώνει ο φωτισµός)
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(Στη σκηνή εισέρχεται ο Ισίδωρος
Κοιτάζει γύρω του τα σκορπισµένα χαρτιά
Σκύβει για να τα µαζέψει
Στη σκηνή µπαίνει και η Θάλεια)
ΘΑΛΕΙΑ: (κοιτάζει έκπληκτη γύρω της) «Ισίδωρε! Ποιος σκόρπισε όλα αυτά τα
χαρτιά κάτω;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: « (σαστισµένος) Άνοιξε ο φάκελός µου και έπεσαν …»
ΘΑΛΕΙΑ: (σκύβει κι αυτή για να βοηθήσει τον Ισίδωρο) «Θα σε βοηθήσω!» (µαζεύει
τα χαρτιά)
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (της πιάνει απότοµα το χέρι)
(αλληλοκοιτάζονται στα µάτια – µικρή παύση)

«Δεν

χρειάζεται,

Θάλεια!»

ΘΑΛΕΙΑ: «Γιατί; … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Γιατί … » (τη φιλάει)
ΘΑΛΕΙΑ: «Μα … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Είσαι σπάνιο κορίτσι … » (φιλιούνται ξανά)
ΘΑΛΕΙΑ: «Θεέ µου … Η καρδιά µου κοντεύει να σπάσει … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Η δική µου να δεις … » (γελάνε)
ΘΑΛΕΙΑ: «Ορίστε … » (του δίνει και το τελευταίο ριγµένο χαρτί. Ο Ισίδωρος το
βάζει µέσα στο φάκελό του. Σηκώνονται όρθιοι)
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Δεν ξέρω … Αλλά … »
ΘΑΛΕΙΑ: «Είσαι απόµακρος, Ισίδωρε … Γιατί; … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (κάθεται στο στρογγυλό τραπέζι µε τις καρέκλες. Χαµηλωµένο βλέµµα)
«Δεν φταις εσύ, Θάλεια … Δεν φταίει κανείς γι’ αυτό που µου συµβαίνει … »
ΘΑΛΕΙΑ: (κάθεται κι εκείνη δίπλα του. Του πιάνει το χέρι) «Άνοιξέ µου την καρδιά
σου … Το θέλω»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Έχει να κάνει µε το παρελθόν … »
ΘΑΛΕΙΑ: «Όλοι έχουµε ένα παρελθόν που, µερικές φορές, µας βαραίνει …»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Εµένα δεν µε βαραίνει, απλά … Με κάνει και ντρέποµαι … »
ΘΑΛΕΙΑ: «Μακάρι να µπορούσα να σε βοηθήσω … » (του χαϊδεύει τα µαλλιά)

- 490
72 -

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Με έχεις βοηθήσει, ήδη, πάρα πολύ, Θάλεια»
ΘΑΛΕΙΑ: «Θα ήθελα και περισσότερο»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (της χαϊδεύει το χέρι) «Θα µου κάνεις, τότε, µία χάρη;»
ΘΑΛΕΙΑ: «Ό,τι θέλεις»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Αυτός ο φάκελος είναι καλύτερο να βρίσκεται στα δικά σου χέρια. Σε
παρακαλώ» (της δίνει τον φάκελό του)
ΘΑΛΕΙΑ: «Ισίδωρε!» Μα γιατί!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Πρέπει να αποχωρήσω από την έρευνα, Θάλεια. Είναι καλύτερο να
µην συνεχίσω»
ΘΑΛΕΙΑ: «Μα δεν γίνεται αυτό! Ο Καθηγητής … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Ο Καθηγητής είναι ενήµερος. Του µίλησα εχθές. Πήγα στο γραφείο
του και του εξέθεσα τους λόγους µου»
ΘΑΛΕΙΑ: (προσπαθώντας να τον µεταπείσει) «… Ωραία! Ωραία! Μπορώ,
τουλάχιστον, να µάθω κι εγώ αυτούς τους λόγους;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (πιάνει το κεφάλι του) «Δεν έχω τη νηφαλιότητα που απαιτεί µια τέτοια
έρευνα … »
ΘΑΛΕΙΑ: «Δεν µου λες την αλήθεια, Ισίδωρε, και το ξέρεις! Κάτι άλλο τρέχει!
Μήπως … Μήπως, η αιτία είναι ο Θάνος; …»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Ο Θάνος είναι φίλος µου … »
ΘΑΛΕΙΑ: «Ισίδωρε … Σου αρέσει η Ράνια; … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (της πιάνει και τα δυο χέρια) Είσαι σπάνιο κορίτσι, Θάλεια! Πόσες
φορές πρέπει να στο πω!»
ΘΑΛΕΙΑ: «Εσύ, όµως, θέλεις τη Ράνια … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (σηκώνεται από το τραπέζι, ενοχληµένος) «Τι σηµασία έχει αυτό πια!»
ΘΑΛΕΙΑ: «Όλα έχουν τη σηµασία τους, Ισίδωρε …»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Η Ράνια επέλεξε. Είναι µαζί µε τον Θάνο, εδώ και καιρό»
ΘΑΛΕΙΑ: (τον πιάνει σφιχτά από τους ώµους) «Πρέπει να πιστέψεις στην αξία σου,
Ισίδωρε! Στις δυνάµεις σου!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Ω, Θάλεια! … » (την αγκαλιάζει σφιχτά)
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ΘΑΛΕΙΑ: «Θέλω να συνεχίσεις … Να συνεχίσουµε µαζί … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: « … Θα συνεχίσεις εσύ και για µένα. Θα τα καταφέρεις. Είµαι
σίγουρος»
ΘΑΛΕΙΑ: «Ισίδωρε! Σε ικετεύω!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Αν συνεχίσω … »
ΘΑΛΕΙΑ: «Τι θα συµβεί;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (κατεβασµένο κεφάλι) «Κάποιοι συγγενείς µου … Έκαναν πράγµατα για
τα οποία δεν αισθάνοµαι περήφανος …»
ΘΑΛΕΙΑ: «Τι;…»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Γι’ αυτό σου είπα ότι ντρέποµαι για το παρελθόν µου…»
ΘΑΛΕΙΑ: (του χαϊδεύει τα µαλλιά) «Είσαι πολύ ώριµο παιδί, Ισίδωρε …»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Δεν έχω µάθει να κρύβοµαι πίσω από το δάχτυλό µου»
ΘΑΛΕΙΑ: (Μικρή παύση - τον κοιτάζει βαθιά στα µάτια) «..Ποιοι ήταν; Θέλεις να
µου πεις;»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Για έναν θείο µου, είµαι απόλυτα σίγουρος … Τον αγαπούσα πολύ …
Δεν είναι αστείο; … Ίσως, όµως, να υπάρχουν και άλλοι …»
ΘΑΛΕΙΑ: «Δεν ευθύνεται η γενιά µας, Ισίδωρε, για τα λάθη του χθες! Για τους
δογµατισµούς. Τους φανατισµούς. Τις µισαλλοδοξίες … Πρέπει να βγάλεις αυτή τη
νοσηρή σκέψη από το µυαλό σου … Μόνο έτσι θα µπορέσεις να προχωρήσεις …»
(Ακούγονται φωνές
Στη σκηνή εισέρχονται ο Πέτρος µε την Αγγελική
και ο Θάνος µε τη Ράνια)
ΠΕΤΡΟΣ: «Σας πιάσαµε στα πράσα! Τι κάνετε εσείς οι δυο στο µισοσκόταδο;»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Ω! Γεια σας, παιδιά! Άλλη µια νύχτα µε τον Τζόρτζ Πολκ!»
ΡΑΝΙΑ: «Καλησπέρα, Θάλεια! Ισίδωρε! Πολύ χαιρόµαστε που σας βλέπουµε! Είστε
οι πρώτοι, απ’ ό,τι φαίνεται! Μας προλάβατε!»
ΘΑΝΟΣ: «Γεια σου, Ισίδωρε. Γεια σου, Θάλεια. Πώς τα πάτε;»
ΘΑΛΕΙΑ: (σηκώνεται όρθια για να τους υποδεχτεί) «Είµαστε πολύ καλά και σας
περιµέναµε!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: «Γεια σας, παιδιά … Καλώς ήρθατε»
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ΠΕΤΡΟΣ: (κάθεται νωχελικά και τεντώνεται στην καρέκλα) «Αααχχ! … Έπαιξα τένις
και έχω πιαστεί ολόκληρος! Ωστόσο, φρόντισα να µην σας απογοητεύσω. Έχω
οδηγηθεί σε κάποια συµπεράσµατα … Μµµµ! Μούρλια!» (γελάνε όλοι)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ: «Παροµοίως κι εγώ, παιδιά! Εχθές, όλο το βράδυ, µου βγήκαν τα µάτια
να ψάχνω και να διασταυρώνω πληροφορίες!»
ΡΑΝΙΑ: «Εµείς, µε τον Θάνο, κάναµε ένα βήµα πιο πέρα από κει που ήµασταν την
προηγούµενη φορά. Έχει ενδιαφέρον να µας ακούσατε και εµάς, συνάδελφοι!»
ΘΑΛΕΙΑ: (κοιτάζοντας γλυκά τον Ισίδωρο) «Εµείς … Με τον Ισίδωρο …
Αποφασίσαµε … »
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (παίρνει τον λόγο – αγκαλιάζει τη Θάλεια από τους ώµους)
«Αποφασίσαµε να συνεχίσουµε µαζί την έρευνά µας για τον Πολκ … Ό,τι και αν
σηµαίνει αυτό … (αλληλοκοιτάζονται µε τη Θάλεια – µικρή παύση)
ΠΕΤΡΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΡΑΝΙΑ: (χειροκρότηµα - φωνές) «Μπράβο! … Μπράβο,
παιδιά! … Τέλεια! … Τέλεια! …»
ΘΑΝΟΣ: (πιάνει το χέρι του Ισίδωρου) «Χαίροµαι πολύ, Ισίδωρε!»
ΙΣΙΔΩΡΟΣ: (χαµογελάει στον Θάνο) «Κι εγώ, φίλε µου …»
(Χαµηλώνει ο φωτισµός)
(Οι φωνές σιωπούν
Τα βλέµµατα των φοιτητών παγώνουν
Στη σκηνή εισέρχεται ο Βρετανός πρόξενος, Ράνταλ Κόουτς
Κοιτάζει τους φοιτητές για λίγο
Έπειτα πλησιάζει το γραφείο µε τη δακτυλογραφική µηχανή
Παίρνει στα χέρια του την επιστολή που είχε στερεώσει από κάτω
Διαβάζει µε στρατιωτικό ύφος και τόνο στη φωνή …)
ΡΑΝΤΑΛ ΚΟΟΥΤΣ:
«Κατηγορώ τον αντισυνταγµατάρχη Πατύ ντε Κλαµ, γιατί υπήρξε ο σατανικός
δράστης της δικαστικής πλάνης!…
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευµατική ανεπάρκεια,
έγινε συνένοχος του µεγαλύτερου ανοµήµατος του αιώνα! …
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναµφισβήτητες
αποδείξεις της αθωότητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε όλες! …
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν
συνένοχοι του ίδιου εγκλήµατος! …
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Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγµατάρχη Ραβαρί, γιατί έκαµαν µια
εγκληµατική προανάκριση, µε την πιο τερατώδη µεροληψία! …
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόµ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συντάξανε
ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων! …
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαµαν στις
εφηµερίδες, ιδιαίτερα στην «Αστραπή» και στην «Ηχώ των Παρισίων», µια βδελυρή
και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώµη! …
Κατηγορώ το πρώτο Στρατοδικείο, γιατί παραβίασε το Δίκαιο! …
Εµίλ Ζολά …
(Μικρή παύση
Παίρνει τα µάτια του από την επιστολή
Βλέµµα όλο θλίψη
Κοιτάζει τα νέα παιδιά)
Κατηγορώ … Κατηγορώ τον εαυτό µου … Που δεν σας λέω την αλήθεια … Αλλά
την πνίγω µέσα σε απόρρητα έγγραφα και δαιδαλώδεις διαδροµές … Που ούτε ο
χρόνος, ποτέ, θα φανερώσει …
Κατηγορώ … Γιατί δεν βρέθηκε ένας Εµίλ Ζολά να µε κατηγορήσει …
Κατηγορώ … Γιατί δεν έγινα εγώ … Ο Εµίλ Ζολά του εαυτού µου …»

(Αφήνει την επιστολή να πέσει κάτω,
ενώ ένας άνεµος την παρασύρει …
Τα βλέµµατα των φοιτητών ξαναζωντανεύουν …)

(Αυλαία)

ΤΕΛΟΣ
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Διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος

Ο ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ

εκείσκα ηεο ζπγγξαθέσο
«Κάπνηα κέξα, θαζηζκέλνο ν σξαίνο Νάξθηζζνο θνληά ζε κηα πεγή, είδε
ην πξόζσπό ηνπ ζηα λεξά ηεο πεγήο. Απαζρνιεκέλνο λα ζαπκάδεη ηελ
θαζ' όια άξηζηε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε από ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ, ζηα
λεξά απηνύ, δελ έδσζε θακία πξνζνρή ή δελ αληαπνθξίζεθε ζηνλ
εθδεινύκελν έξσηα ηεο Νύκθεο Ζρνύο, ε νπνία ζπλερώο ηνλ θαινύζε.
Ζ Ζρώ αθνινπζνύζε παληνύ ηνλ Νάξθηζζν, ζησπειή θαη εξσηεπκέλε.
Μηα κέξα πνπ ν Νάξθηζζνο θπλεγνύζε ειάθηα, άθνπζε δίπια ηνπ έλα
απξόζκελν ζόξπβν..
-Δίλαη θαλείο εδώ; ξώηεζε
θαη ε Ζρώ απάληεζε: ΔΓΧ..
Ξαθληαζκέλνο ν Νάξθηζζνο ιέεη: "Δια! Έια.. Πιεζίαζε.. "
θαη ε Ζρώ απαληά: "ΠΛΖΗΑΔ" θαη κε ραξά πξνρώξεζε πξνο ηνλ
Νάξθηζζν.. αιιά εθείλνο ηελ ζπξώρλεη πάλσ ζηνπο ζάκλνπο θαη
θεύγεη.. Ζ Ζρώ έκεηλε, γηα ώξεο, κόλε ηεο λα θιαίεη, επαλαιακβάλνληαο
ηε ιέμε "πιεζίαζε".
Πέξαζε θαηξόο πνιύο, αιιά ε Ζρώ δελ κπνξνύζε λα μεράζεη ηνλ
Νάξθηζζν θαη ηελ άθαξδε θαη ύπνπιε ζπκπεξηθνξά ηνπ. πλέρηζε λα
θιαίεη κε παξάπνλν θαη λα επαλαιακβάλεη ρσξίο ζηακαηεκό ηε
ηειεπηαία ιέμε ηνπ Νάξθηζζνπ, "ΠΛΖΗΑΔ…"
Απνηέιεζκα ήηαλ ε κελ θσλή ηεο Ζρνύο λα εμαζζελεί ζπλέρεηα, ζε
ηξόπν ώζηε λ' αθνύγνληαη κόλν νη ηειεπηαίεο ζπιιαβέο θαη λα ζβήλεη, ν
δε Νάξθηζζνο λα πεζαίλεη απηνζαπκαδόκελνο ζην λεξό ηεο ιίκλεο πνπ
ην ρξεζηκνπνηνύζε σο θάηνπηξν..
Κάπνηα ζηηγκή, πξνζπαζώληαο λα αγγίμεη θαη λα ρατδέςεη ηελ
πδάηηλε εηθόλα ηνπ, έραζε ηελ ηζνξξνπία ηνπ, έπεζε ζηα βαζηά λεξά
θαη πλίγεθε.
Ζ Ζρώ, πνπ δελ ηνλ είρε ζπγρσξήζεη θαη όιε ηελ ώξα ηνπ θώλαδε
ζπκσκέλε.. "ΠΛΖΗΑΔ", κόιηο είδε ηνλ Νάξθηζζν πεζακέλν, πόλεζε
πνιύ.. Κη ήηαλ ηόζν ζιηκκέλνο ν ζξήλνο ηεο, πνπ ν Γίαο, ζπγθηλεκέλνο,
κεηακόξθσζε ηνλ Νάξθηζζν ζε έλα παλέκνξθν ιεπθό ινπινύδη ηεο
Άλνημεο θαη ηελ Ζρώ ηε κεηακόξθσζε ζε αέξηλε θσλή.. ώζηε λα κπνξεί
λα ρατδεύεη, γηα πάληα, απαιά ηα πέηαιά ηνπ θαη λα ζθνξπά ηξηγύξσ ην
κεζπζηηθό ηνπ άξσκα..»
Διέλε Β. εκεξηδίδνπ
Καινθαίξη 2014
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ΣΑ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ (Καζεγεηήο κνπζηθήο)
ΦΑΝΖ (πλάδειθνο ηνπ Ρνδόζηαπξνπ)
ΔΛΛΖ (Ζζνπνηόο)
ΑΝΓΡΔΑ (Γηνο ηεο Έιιεο)
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΑΦΖΓΖΣΖ
ΔΡΒΗΣΟΡΟ
ΓΗΧΡΓΟ (Νεαξόο εζνπνηόο)
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ΠΡΑΞΖ ΠΡΧΣΖ
ΚΖΝΖ 1
(ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο
Έλαο ηδηαηηέξσο θνκςεπόκελνο Κύξηνο
Καπέιν ζην θεθάιη,
κπαζηνύλη ζην ρέξη,
θόθθηλν καληήιη
ζην πέην ηνπ ζαθαθηνύ ηνπ)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Αγαπεηέο κνπ Κπξίεο θαη Κύξηνη … (Βαζηά
ππόθιηζε ζην θνηλό)
Αλέθαζελ, ν θίινο καο πίζηεπε όηη ην θαθό κάηη ππάξρεη ζη’
αιήζεηα. Απιώο, ε ζύγρξνλε δπηηθή θνπιηνύξα έρεη
θαηαζηείιεη ζε ηέηνην βαζκό όιε ηε γλώζε γύξσ από απηό,
πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπ καο θαηαβάιινπλ. Άιισζηε, νη δύν
κεηαρξηζηηαληθέο ηδενινγίεο, Καπηηαιηζκόο θαη Κνκνπληζκόο,
είραλ - θαη εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ - σο βαζηθό ηνπο θαύζηκν
ην θζόλν. Ο θζόλνο απνηεινύζε από πάληα γλώξηζκα
επηβίσζεο γηα ηα ζπζηήκαηα απηά. Ή, κάιινλ, νηθνλνκηθό
γλώξηζκα!
(Αθνύγνληαη θόξλεο απηνθηλήησλ
Θόξπβνη κεγαινππόιεσο)
»..Πξνρσξνύζε ζην πνιπζύρλαζην θεληξηθό δξόκν ηεο
πόιεο θαη ζθεθηόηαλ όηη νη άλζξσπνη δελ έρνπλε θακηά
άκπλα ελάληηα ζην θαθό κάηη, επεηδή νιόθιεξε ε θνηλσληθή
εζηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην θζόλν …
»Κάπνηε .. Έλαο γλσζηόο ηνπ, ςπρίαηξνο ζην επάγγεικα, ηνπ
είρε πεη όηη ην αληίζεην ηνπ βιέκκαηνο ηεο αγάπεο δελ είλαη ην
βιέκκα ηνπ κίζνπο. Αιιά απηό ηνπ θζόλνπ! Σεο
παζεηηθόηεηαο! Σν βιέκκα πνπ, δίρσο δσή κέζα ηνπ, έιθεηαη
ζαλ βακπίξ από ηηο δσέο ησλ άιισλ! …
(Φσλάδνληαο δπλαηά, ζαλ ληειάιεο)
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Δπλντθά
κέηξα
επηρεηξήζεηο! … »

γηα

κηζζσηνύο

θαη

ζπληαμηνύρνπο,

»..Πιεζίαζε ηελ εθεκεξίδα πνπ θξεκόηαλ από έλα καληαιάθη
ζην πεξίπηεξν θαη έξημε κηα γξήγνξε καηηά ζηνπο θύξηνπο
ηίηινπο:
(Σα ρέξηα ζαλ ρσλί)
«πγθινλίδεη ην βίληεν ηεο θξίθεο!»
«Γηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, δηεζλή θαη εζσηεξηθή έλλνκε
ηάμε!»
«ηνπο 19 νη λεθξνί από ηελ ππξθαγηά ζην νξπρείν!»
«Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε πνξεία ηεο Ρνπκαληθήο νηθνλνκίαο!»
«ύληνκα ε απόθαζε γηα ηελ ηύρε ησλ δύν Γάιισλ
δεκνζηνγξάθσλ!»
»..Ο πεξηπηεξάο ηνύ ρακνγέιαζε εγθάξδηα, θαιεκεξίδνληάο
ηνλ πξώηνο, κνινλόηη ν θίινο καο, κεηά από κηα κηθξή
ακθηηαιάληεπζε, απνθάζηζε ζην ηέινο λα απνρσξήζεη,
ρσξίο λα αγνξάζεη ηελ εθεκεξίδα …
»Ναη! Ναη! Καιά ην θαηαιάβαηε, αγαπεηό καο θνηλό! Ο θίινο
καο γελλνύζε έληνλα ηε ζπκπάζεηα ησλ αλζξώπσλ, αθόκε
θαη όηαλ δελ έθαλε ηίπνηα ν ίδηνο ηνπ γηα λα ηελ απνθηήζεη!
Οη άλζξσπνη, νπνηνπδήπνηε θύινπ θαη ειηθίαο, αξέζθνληαλ
λα ηνλ θνηηάδνπλ θαη λα ηνπ ρακνγεινύλ! Ήηαλ πηα αδύλαηνλ
λα κπεη θάπνπ … ε θάπνηα αίζνπζα, ζε θάπνην γξαθείν, ζε
θάπνην ρώξν … Καη λα κελ πέζνπλ όια ηα βιέκκαηα επάλσ
ηνπ! Γελ ήηαλ, όκσο, βιέκκαηα θζόλνπ – Κάζε άιιν!
»Γελ ήηαλ παξάμελν απηό; Γελ εξρόηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε
όζα ζθεθηόηαλ ηόζε ώξα, βαδίδνληαο νινκόλαρνο ζηνλ
πνιπζύρλαζην θεληξηθό δξόκν ηεο πόιεο; …
»Από ην ηδάκη ηεο βηηξίλαο ελόο θαηαζηήκαηνο ππνδεκάησλ,
θνίηαμε ην είδσιό ηνπ. Ζ εκθάληζή ηνπ πάληα ίδηα. Λεο θαη
είρε ζηακαηήζεη ζηελ ειηθία ησλ είθνζη εηώλ! Δλώ, πξηλ από
ιίγεο εκέξεο, είρε κπεη δπλακηθά ζηα ηξηάληα ηξία ηνπ ρξόληα!
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Απηή ε ςηιόιηγλε θηγνύξα ηνπ! Απηό ην γνεηεπηηθό ρακόγειό
ηνπ! Απηά ηα όκνξθα κειηά κάηηα ηνπ! Σα μαλζά καιιηά ηνπ!
»Πήξε κηα βαζηά αλαπλνή θαη ζπλέρηζε λα θνηηάδεη ηνλ εαπηό
ηνπ ζην ηδάκη ηεο βηηξίλαο. Ήηαλ, επηπιένλ, έλαο εμαηξεηηθόο
γισζζνιόγνο! Καζεγεηήο πηάλνπ ζε σδείν! Δπίδνμνο
δσγξάθνο! Πνηεηήο! Καη πόζα άιια ραξίζκαηα δελ είρε ν
θίινο καο! ...
»Ζ καεζηξία κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύζε ηαπηόρξνλα θαη ηα
δπν ηνπ ρέξηα ήηαλ πεγή ζαπκαζκνύ γηα όζνπο ηνλ γλώξηδαλ.
Μπνξνύζε λα γξάθεη έλα πνίεκα κε ην έλα ρέξη, ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ κε ην άιιν νινθιήξσλε έλα ππεξεζηαθό
έγγξαθν! Ο κπξνύληδνο ζηα ρέξηα ηνπ γηλόηαλε ρξπζάθη θαη ε
πέηξα δηακάληη! …
»Ζ γνεηεπηηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα ήηαλ ηέηνηα πνπ ηνλ έθαλε
εππξόζδεθην ζε θάζε ζπίηη θαη όινη ήζειαλ δηαθαώο λα ηνλ
θηινμελήζνπλ. ηα θηιηθά ηξαπέδηα, ε «δεκνηηθόηεηά» ηνπ
νθείινληαλ ζηε δεηλόηεηά ηνπ ζαλ νκηιεηή, ζηελ νηθεηόηεηα
πνπ ακέζσο δεκηνπξγνύζε ζε όπνηνλ βξίζθνληαλ θνληά ηνπ.
Μηινύζε κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα γηα γεγνλόηα πνπ είραλ
ζπκβεί εθαηνληάδεο ρξόληα πξηλ, θάηη πνπ έδηλε ηελ
εληύπσζε όηη ν ίδηνο ήηαλ παξώλ …
»Ήηαλ ιεο θαη δελ είρε γελλεζεί πνηέ, δελ ζα πέζαηλε πνηέ θαη,
σζηόζν, ήμεξε ηα πάληα … Καη ην όλνκα απηνύ, αγαπεηνί
κνπ ...
Ρνδόζηαπξνο … αλ έλα ξόδη θαξθσκέλν πάλσ ζην ζηαπξό
ηνπ…»
(ηε ζθελή εηζέξρεηαη
έλαο πνιύ όκνξθνο,
μαλζόο, λένο άληξαο
Γαιάδην πνπθάκηζν,
ιεπθό παληειόλη,
αλέκειν ρηέληζκα)
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Πηζηεύσ πσο … Ζ καγεία, όλησο, είλαη
δύλακε! … Καη νη κάγνη είλαη θαη απηνί θνξείο πνηθίισλ
δπλάκεσλ! … κσο … »
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Μηα ζθηά πέξαζε, μαθληθά, κπξνζηά απ’ ηα
κάηηα ηνπ! Σν απόηνκν ζηξίγθιηζκα από ηα θξέλα ελόο
βηαζηηθνύ ηαμηηδή, ηνλ έθαλε ζρεδόλ λα αλαπεδήζεη από ηνλ
θόβν ηνπ! …»
(Αθνύγεηαη ζηξίγθιηζκα
από θξέλα απηνθηλήηνπ)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «η’ αιήζεηα … Αλ … Αλ εξρόηαλ κηα κέξα
πνπ ν κάγνο απνθάζηδε λα επηδνζεί ζηα πην άζρεκα καγηθά,
ζηα πην απνηξόπαηα, ζηα πην βίαηα;(!) Δάλ ε καγεία δελ
αζθνύληαλ, πιένλ, γηα λα γνεηεύζεη ηνπο αλζξώπνπο, αιιά
γηα λα ηνπο βιάςεη;(!) … »
(Ήρνη από θόξλεο
απηνθηλήησλ)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σν ρέξη ελόο ηξνρνλόκνπ θηλνύληαλ δεμηά αξηζηεξά ζαλ ηξειό, θάλνληαο λόεκα ζηνπο νδεγνύο λα
πεξάζνπλ, όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα, ην θαλάξη …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: « … Πνηνο ζα κπνξνύζε, άξαγε, λα εγγπεζεί
ηελ εζηθή αθεξαηόηεηα ελόο κάγνπ; Καη γηαηί έλαο κάγνο λα
έρεη, πάληα, θαιέο πξνζέζεηο;»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Οη πξώηεο θζηλνπσξηλέο ςηράιεο άξρηζαλ λα
πέθηνπλ αξγά - αιιά ζηαζεξά - πάλσ ζηελ άζθαιην,
θάλνληάο ηελ λα δείρλεη αθόκα πην καύξε. Άλνημε ηε πόξηα
ελόο θαθέ - κπαξ, ηνπ πξώηνπ πνπ βξήθε κπξνζηά ηνπ, θαη
κπήθε κέζα γηα λα πξνθπιαρζεί από ηε βξνρή πνπ όιν θαη
δπλάκσλε …»
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(Ήρνο από βξνρή
Ο λεαξόο άληξαο θάζεηαη
ζ’ έλα ηξαπεδάθη
Υακειόο θσηηζκόο
Τπνβιεηηθή κνπζηθή
Έλαο ζεξβηηόξνο
ηνπ θέξλεη ηνλ θαθέ ηνπ)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Αθαξηαία, ηα βιέκκαηα όισλ ησλ ζακώλσλ
έπεζαλ, απξνθάιππηα, επάλσ ηνπ! … Πόζν απξνζηάηεπηα
ηνπ θάλεθαλ, εθείλε ηε ζηηγκή, όια απηά ηα βιέκκαηα! Πόζν
απξνζηάηεπηα κπξνζηά ζηε δύλακε ηνπ δηθνύ ηνπ άθζαξηνπ
βιέκκαηνο! Πόζν απξνζηάηεπηα έδεηρλαλ όια απηά ηα
ζώκαηα κπξνζηά ζην εθπιεθηηθό ζθξίγνο ηνπ δηθνύ ηνπ
θνξκηνύ! … Σε ζηηγκή πνπ έθεξλε ην θιηηδάλη ηνπ θαθέ ζηα
ρείιε ηνπ … »
(Ο λεαξόο άληξαο θέξλεη
ην θιηηδάλη ηνπ θαθέ
ζηα ρείιε ηνπ
Σαξάδεηαη)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «..Έλα δπλαηό θάςηκν ζηε γιώζζα θαη ηνλ
νπξαλίζθν ηνπ ήξζε πάλσ ζηελ ώξα, γηα λα ηνπ ζπκίζεη ηελ
πην πηθξή αιήζεηα. Απηή πνπ θνβόηαλ λα νκνινγήζεη ζηνλ
ίδην ηνπ ηνλ εαπηό θαη πνπ ζα γηλόηαλ, από εδώ θαη ζην εμήο,
ε πην ζαλάζηκε εκκνλή ηνπ … »
(Αθήλεη ην θιηηδάλη πάλσ ζην ηξαπέδη
Κνηηάδεη, γηα ιίγα ιεπηά, ην θνηλό)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Δίκαη έλαο κάγνο!»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «..Ήηαλ έλαο κάγνο! Έλαο κάγνο ηεο ίδηαο ηεο
δσήο! Καη όινη απηνί πνπ απνηεινύζαλ, θαηά θαηξνύο, ην
«θνηλό» ηνπ, ήηαλ έξκαην ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηηο νξέμεηο ηνπ …
Ήηαλ, κάιηζηα, έλα εύπηζην θνηλό, όπσο πξέπεη λα είλαη ην
θνηλό ελόο κάγνπ, γηα λα κπνξεί λα καγεύεηαη θαη … Σελ ίδηα
ζηηγκή … Ήηαλ έλα ύπνπιν θνηλό … πσο πξέπεη λα είλαη ην
θνηλό ελόο κάγνπ … Γηα λα κπνξεί λα ερζξεύεηαη … »
(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2
(Ο Ρνδόζηαπξνο, καδί κε έλαλ
ζπλάδειθό ηνπ, ηνλ Φάλε
Οη δπν ηνπο γξάθνπλ θάηη
ζαλ πξνθήξπμε)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Φάλε! Φάλε! Δίπακε! Μάζε λα ηνπο
γλσξίδεηο όινπο, αιιά θξάηα ηνλ εαπηό ζνπ άγλσζην! Γελ
πξέπεη λα θάλνπκε θακηά δεκόζηα δηαθήξπμε αλώηεξεο
γλώζεο ζηελ ππεξεζία καο ή έμσ από απηήλ! Καηάιαβεο;
Δπηπιένλ, πξέπεη λα βνεζνύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο
αλεμαηξέησο! Γξάς’ ην απηό!»
ΦΑΝΖ: (Γξάθεη) «Μκκκ … Δπηπιένλ, λα κε θνξάκε ηδηαίηεξα
ξνύρα, κέζα θαη έμσ από ηνλ εξγαζηαθό καο ρώξν, αιιά λα
ληπλόκαζηε απιά θαη ζπλεζηζκέλα, γηα λα πεξλάκε
απαξαηήξεηνη. σζηά;»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Με γιπθό ρακόγειν) «σζηά, θίιε κνπ.
σζηά … Να ζπλαληηόκαζηε κηα νξηζκέλε εκέξα ζηα ζπίηηα
καο, κε ζθνπό ηελ ακνηβαία βνήζεηα θαη πεξαηηέξσ νδεγίεο»
ΦΑΝΖ: «Να ςάμνπκε γηα αληάμηα πξόζσπα πνπ, ζην κέιινλ,
ζα καο δηαδερζνύλ»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Να πηνζεηήζνπκε ηα γξάκκαηα Ρ.. ζαλ
ζεκάδη θαη ππνγξαθή καο»
ΦΑΝΖ: «Να θξαηήζνπκε κπζηηθή ηελ ύπαξμε ηνπ
«δόγκαηόο» καο, κέρξη ην ζάλαην, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ ελόο από
ηνπο δύν»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (εθώλεηαη από ην γξαθείν – πεξπαηάεη
κειαγρνιηθόο) «Ζ δύλακε, κόιηο απνθηεζεί, θίιε κνπ …
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα θαιό είηε γηα θαθό ζθνπό.
Δκείο απηή ηε δύλακε ηελ έρνπκε θαη ην μέξεηο πνιύ θαιά.
Δίκαζηε, όκσο, ππνρξεσκέλνη λα ηε δηδάμνπκε κόλν ζ’
εθείλνπο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί αξθεηά, γηα λα απνδείμνπλ όηη
δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ κε θαθό ηξόπν»
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ΦΑΝΖ: (Γειάεη)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Με γειάο, Φάλε! Με γειάο! Δίλαη νδπλεξό
λα δείρλεηο ζε θάπνηνπο ηελ «Οδό» θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα
ζξελείο ην γεγνλόο όηη νη πξνζπάζεηέο ζνπ έρνπλ παξαλνεζεί
θαη νη δηδαζθαιίεο ζνπ έρνπλ δηαζηξαθεί! Θα ην ληώζεηο …
Θα ην ληώζεηο θαιά … ηαλ έξζεη εθείλε ε ώξα … »
ΦΑΝΖ: (Μηθξή παύζε) «Μειαγρνιηθό ζε βιέπσ, ζήκεξα,
θίιε … Φηαίεη θάηη;»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Μάιινλ, ε βξνρή … Φζηλνπώξηαζε … »
ΦΑΝΖ: (Δύζπκνο, ζε αληίζεζε κε ηε κειαγρνιία ηνπ θίινπ
ηνπ) «ζν πην ζθνηεηλόο είλαη ν νπξαλόο, ηόζν πην θσηεηλά
ζα ιάκςνπλ η’ αζηέξηα!»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Κνηηάδεη ζησπειόο ηνλ θίιν ηνπ)
ΦΑΝΖ: «Πεξζηθή παξνηκία!»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «..Οη δξόκνη πιεκκπξίδνπλ θαη κνηάδνπλ κε
νξκεηηθά πνηάκηα, όηαλ βξέρεη … Οη νδεγνί πεξλάλε
θνπξηόδνη θαη εθηνμεύνπλ λεξά πξνο πάζα θαηεύζπλζε …
Μέζα ζε ηόζε βηαζύλε θαη ηαρύηεηα, πνηνο ζα κπνξνύζε,
πνηέ, λα θαηαιάβεη έλα «δόγκα» πνπ ρξεηάζηεθε δέθα
νιόθιεξα ρξόληα γηα λα νινθιεξσζεί; … Σν δόγκα καο …
Πόζν βηαζηηθνί είλαη νη άλζξσπνη, Φάλε! Γελ βξίζθεηο; Πόζν
απερζάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο θνηλσληθήο
επζύλεο!»
ΦΑΝΖ: (Μηθξή παύζε – ζεθώλεηαη θαη αγθαιηάδεη ηνλ
Ρνδόζηαπξν) «Δίλαη αξγά, θίιε κνπ. Έρεη πάεη ηξεηο θαη κηζή
θαη ε βξνρή θαίλεηαη όηη δελ ζα ζηακαηήζεη. Καιύηεξα λα
θνηκεζνύκε … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θέισ λα πάσ ζηε Μηθξά Αζία θαη λα
απνθξππηνγξαθήζσ έλα ρεηξόγξαθν κηαο Αδειθόηεηαο, πνπ
ηα ίρλε ηεο ράλνληαλ ζηα βάζε ηνπ Μεζαίσλα»
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ΦΑΝΖ: «Αθνύγεηαη σξαίν»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «’ απηό ην ρεηξόγξαθν, κηα κπζηηθή
θξππηνγξαθεκέλε γιώζζα θξύβεη όιεο ηηο κνξθέο ζνθίαο
ηνπ θόζκνπ»
ΦΑΝΖ: (Μηθξή παύζε) «Ξέξεηο … Ννκίδσ … Πσο δελ
ππάξρεη θακία αλάγθε λα πεξηκέλνπκε ηόζν πνιύ … Δλλνώ
… Σνλ ζάλαην ηνπ ελόο από ηνπο δπν καο … Αθνύ κπνξνύκε
θη από ηώξα λα βνεζήζνπκε, κε ηε μερσξηζηή καο ζέιεζε θαη
πξνζπάζεηα, εθείλνπο πνπ γλσξίδνπλ πώο λα πξνρσξήζνπλ
ζην δξόκν ηνπο…»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ:
(Ολεηξνπνιώληαο)
«Αθήλνπκε
ηνλ
εζσηεξηθό εαπηό καο λα καο θαζνδεγεί θαη είκαζηε έηνηκνη λα
δώζνπκε κάρε κε ηα θαηώηεξα έλζηηθηά καο … Με ηα νπνία
πξέπεη λα παιέςνπκε, γηα λα επηηεπρζεί ε λίθε»
ΦΑΝΖ: «Καιελύρηα, θίιε κνπ»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Καιελύρηα»
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Δίραλε πεξάζεη δύν εκέξεο από εθείλε ηε λύρηα
πνπ είρε ζπλαθζεί απηή ε «κπζηηθή ζπκθσλία» αλάκεζά ηνπο
θαη ν πξώελ ζπλάδειθνο θαη θίινο ηνπ, ν Φάλεο, θείηνληαλ
ζε ηόπν ρινεξό, εδώ θαη δύν ώξεο. Ο Ρνδόζηαπξνο είρε
παξεπξεζεί ζηε θεδεία ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πξνζώπνπ. ινη
είπαλ ην ηειεπηαίν αληίν ζ’ απηόλ ηνλ αδηθνρακέλν, από
απηνθηλεηηθό αηύρεκα, λέν. Δθείλνο, όκσο, ήμεξε όηη απηόο ν
ζάλαηνο ζεκαηνδνηνύζε κηα αξρή. Μηα αξρή πνπ ηε γλώξηδε
κόλνλ ν ίδηνο θαη θαλέλαο άιινο. Καη απηό, γηαηί ν έθηνο
θαλόλαο ην έιεγε μεθάζαξα: Να θξαηήζνπλ κπζηηθή ηελ
ύπαξμε ηνπ «δόγκαηόο» ηνπο, κέρξη ην ζάλαην, ηνπιάρηζηνλ,
ηνπ ελόο από ηνπο δύν …
»..Ζ θζηλνπσξηλή βξνρή εμαθνινπζνύζε λα πέθηεη κε
ακείσην ξπζκό. ην κηθξό κπαξ, νη πεξηζζόηεξνη ζακώλεο,
ηώξα, είραλ θύγεη …
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(Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνύκελε ζθελή
Βιέπνπκε ηνλ Ρνδόζηαπξν,
νινκόλαρν, ζην κπαξ,
λα πίλεη ηνλ θαθέ ηνπ,
θνηηάδνληαο ηηο ζηάιεο
ηεο βξνρήο πάλσ ζην ηδάκη)
»Δίρε απνκείλεη κόλν ν ζεξβηηόξνο θαη απηόο. Ήηαλ κεζεκέξη
θαη νη πην πνιινί έηξεραλ λα «γεπηνύλ» ην κεζεκεξηαλό
ηξαπέδη θαη ηνλ ύπλν ηνπο …
»Παξαηεξνύζε πξνζερηηθά ηηο ζηάιεο ηεο βξνρήο λα
ραξάζζνπλ ηελ αξγή πνξεία ηνπο πάλσ ζην ηδάκη, πξηλ
θηάζνπλ ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπο. Κάπσο έηζη ήηαλ θαη
ε δηθή ηνπ πνξεία. Αξγή αιιά ζηαζεξή. Καη ην πεδίν δξάζεο
ηεο δελ δηέθεξε από έλα ηδάκη, ζαλ θαη απηό πνπ είρε
απέλαληί ηνπ, ην νπνίν άιινηε ήηαλ ζνιό θαη λνηηζκέλν θαη
άιινηε δηάθαλν θαη δηαπγέο κέζα ζηε βξσκηά ή ηε
θαζαξόηεηά ηνπ …
»Γελ κπνξνύζε άιιν λα θάζεηαη ζ’ απηό ην θαθέ. Ήδε είρε
αξρίζεη λα γίλεηαη ην αληηθείκελν πεξηέξγεηαο ηνπ
ζεξβηηόξνπ…
(Ο ζεξβηηόξνο
ηνλ θνηηάδεη πεξίεξγα)
»Πιήξσζε θαη εηνηκάζηεθε λα θύγεη …
(Ο Ρνδόζηαπξνο πάεη λα θύγεη
Κνληνζηέθεηαη
Απιαλέο βιέκκα πξνο ην θνηλό)
»..Οη δξόκνη έκνηαδαλ κε νξκεηηθά πνηάκηα ζε νξηζκέλα
ζεκεία ηνπ θέληξνπ. Οη νδεγνί πεξλνύζαλ θνπξηόδνη θαη
εθηόμεπαλ λεξά πξνο πάζα θαηεύζπλζε. Μέζα ζε ηόζε
βηαζύλε θαη ηαρύηεηα, πνηνο ζα κπνξνύζε λα θαηαιάβεη έλα
«δόγκα»; Σν δόγκα ηνπ …
»Μήπσο, όκσο, ηειηθά …
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μνλνινγώληαο) «ζν πην ζθνηεηλόο είλαη ν
νπξαλόο, ηόζν πην θσηεηλά ζα ιάκςνπλ η’ αζηέξηα»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Απηή δελ είλαη, άιισζηε, θαη ε ειπίδα όισλ ησλ
κειώλ θάζε απόθξπθεο έλσζεο; Καη ε δηθή ηνπο έλσζε δελ
ήηαλ θακηά εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα. Οπσζδήπνηε, εξρόηαλ λα
επηβεβαηώζεη απηόλ ηνλ θαλόλα…»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 3
(Μηα ώξηκε γπλαίθα
θξαηάεη ζηα ρέξηα ηεο έλα γξάκκα
θαη ην δηαβάδεη, κειαγρνιηθή
ηε ζθελή επάλσ, ν Ρνδόζηαπξνο
απαγγέιεη ην πεξηερόκελν ηνπ γξάκκαηνο
από ζηήζνπο)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Αγαπεηή Έιιε … Κάζε θνξά πνπ
πξόθεηηαη λα ηαμηδέςσ, αηζζάλνκαη όηη ζα είλαη θαη ην ύζηαην
ηαμίδη ηεο δσήο κνπ. Γη’ απηό ην ιόγν, όζν γεινίν θαη αλ
θαληάδεη ην δηάβεκά κνπ, ζα ήζεια λα έρεηο από κέλα απηό ην
γξάκκα.
Γξάθσ απειπηζηηθά αξγά θαη λσρειηθά … Σν ηειεπηαίν θαηξό,
ε έκπλεπζή κνπ κε έρεη εγθαηαιείςεη … πσο θαη ηόζα άιια
πξάγκαηα…
(Ο Ρνδόζηαπξνο
θάζεηαη θάησ ζηε ζθελή
Γίπια ηνπ, έξρεηαη θαη
θάζεηαη ε γπλαίθα
Αθήλεη ην γξάκκα λα ηεο
πέζεη από ην ρέξη
Πηάλεη ην ρέξη ηνπ
Ρνδόζηαπξνπ)
»Έιιε, ιππάκαη πνιύ πνπ κίιεζα έηζη γηα ην ζέαηξν πνπ
ηόζν αγαπάο … Σν κόλν πνπ κπνξώ λα θάλσ είλαη λα ζνπ
δεηήζσ ζπγγλώκε …
»ηνλ ηειεπηαίν δηάινγν πνπ είρακε, κνπ είπεο εθλεπξηζκέλε:
΄΄Φηάλνπλ πιένλ νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηνλ Φάνπζη! Σνλ Γνλ
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Ενπάλ! … Απηό πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη ην ζώκα κνπ θαη ε
ςπρή κνπ!΄΄
»ηαλ ζπλαληεζνύκε, κεηά ην ηαμίδη κνπ, κελ θάλεηο θακηά
λύμε ζην γξάκκα κνπ … ε παξαθαιώ … »
(Μηθξή παύζε
εθώλνληαη όξζηνη
Ζ Έιιε θαισζνξίδεη
ηνλ Ρνδόζηαπξν)
ΔΛΛΖ: «Υαίξνκαη πνπ ήξζεο … ’ επραξηζηώ» (θίγγεη ηα
ρέξηα ηνπ γνεηεπηηθνύ λένπ κε εγθαξδηόηεηα θαη ζπγθίλεζε)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Δγώ ζ’ επραξηζηώ, Έιιε, πνπ κε θάιεζεο
ζην ζέαηξν»
ΔΛΛΖ: «Ήηαλ θαιό ην ηαμίδη ζνπ;»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Ναη. Πνιύ θαιό»
ΔΛΛΖ: «Δίδεο πνπ αλεζπρνύζεο! πγγλώκε … Αιιά … Έρσ
θάπνηεο επαηζζεζίεο πνπ δελ κε εγθαηαιείπνπλ πνηέ
(Πξνζπαζεί λα θξύςεη ηε ζπγθίλεζή ηεο) Δίλαη επεηδή κνπ
έιεηςεο πνιύ … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Καη κέλα κνπ έιεηςεο, Έιιε»
ΔΛΛΖ: «Ήζεια, εδώ θαη θαηξό, λα ζνπ πξνηείλσ λα γξάςεηο
ηε κνπζηθή γηα ηελ παξάζηαζε πνπ ζα αλεβάζσ. Σνλ
΄΄Άκιεη΄΄ ηνπ αίμπεξ»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Υακνγειώληαο θαη απαγγέιινληαο) «΄΄Σα
πξάγκαηά κνπ ηα θνξηώζαλ ζην θαξάβη΄΄ …»
ΔΛΛΖ: «Μαζαίλεηο γξήγνξα ηνπο ξόινπο απ’ ό,ηη βιέπσ!»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «ζε ώξα ζε πεξίκελα λα θαηέβεηο από ηε
ζθελή, άθνπγα ηνπο εζνπνηνύο ζνπ λα απαγγέινπλ ηνπο
ζηίρνπο»
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ΔΛΛΖ: «πλέρηζε … Μ’ αξέζεη λα αθνύσ ηε θσλή ζνπ …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (ηνλ ίδην ηόλν απαγγειίαο) «΄΄Βγάι’ ην απ’
ην λνπ ζνπ. Γηαηί ν άληξαο, όηαλ σξηκάδεη, δελ κεγαιώλεη
κόλν ζε δύλακε θαη ζε όγθν, αιιά όζν απμάλεη ν ζεπηόο λαόο
πνπ θαηνηθεί ην ζώκα, ηόζν θαη ε εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ν
λνπο θαη ε ςπρή, απμαίλνπλ΄΄»
ΔΛΛΖ: «ε έβιεπα, όηαλ έκπαηλεο ζην ζέαηξν … Σν γαιάδην
ζνπ πνπθάκηζν δέλεη ππέξνρα κε ηα μαλζά ζνπ καιιηά … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γηα ζέλα ην θόξεζα, Έιιε … Δπεηδή κνπ
είρεο πεη όηη κνπ πεγαίλεη … Καη θπζηθά … Δπεηδή ζνπ αξέζεη
… Δγώ, όπσο μέξεηο, ζπλεζίδσ λα θνξάσ καύξα ξνύρα … »
ΔΛΛΖ: «Έλαο ζύγρξνλνο Άκιεη, δειαδή … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θα κνπ έδηλεο ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν;»
ΔΛΛΖ: «Αλ κνπ ην επέηξεπεο … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (ησπή)
ΔΛΛΖ: «Ο Άκιεη … (Πηάλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ηα ρατδεύεη) Απηόο
ν ξνκαληηθόο θαη εξσηεπκέλνο ηνπ ζαλάηνπ, όπσο εζύ …
Έρεη ηα δηθά ζνπ καθξηά δάρηπια θαη ηε δηθή ζνπ εύζξαπζηε
θαξδηά … Δζύ κε παξαθίλεζεο λα αλεβάζσ απηό ην έξγν …
Δζέλα είρα ζην κπαιό κνπ …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έιιε … »
ΔΛΛΖ: (Φέξλεη ην ρέξη ηεο ζηα ρείιε ηνπ) «οο … Με πεηο
ηίπνηα … Γελ ρξεηάδεηαη … Μνπ είπεο λα κελ θάλσ θακηά
λύμε ζην γξάκκα ζνπ … Χζηόζν … ζέισ λα ζνπ πσ θάηη …
ε παξαθαιώ … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (ησπή)
ΔΛΛΖ: «Σν μέξεηο όηη είκαη παληξεκέλε θαη έρσ έλα γην … Σνλ
Αλδξέα … Απηόο ν γηνο έγηλε ε αηηία λα ζε γλσξίζσ, εθείλν ην
απόγεπκα, ζην σδείν … Ο γηνο κνπ ζε ιαηξεύεη … Γελ είζαη,
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κνλάρα, ν θαζεγεηήο ηνπ ζην πηάλν, αιιά ην πξόηππό ηνπ …
Μπνξεί λα πεηάσ ζηα ζύλλεθα, μέξσ, όκσο, λα παηάσ θαη
ζηε γε … Έρνπκε αξθεηά ρξόληα δηαθνξά, γη’ απηό θαη δελ ζα
ζνπ δεηήζσ πνηέ ηίπνηα … Σίπνηα … Γελ έρσ θαλ απηό ην
δηθαίσκα … κσο … (ζπγθηλεκέλε) Δίκαη εζνπνηόο θαη ην
ζπλαίζζεκα θπξηαξρεί ζηε δσή κνπ, αθόκε θαη κέζα από ηνπο
ξόινπο πνπ ππνδύνκαη… Αθόκε θαη κέζα από απηνύο ηνπο
ςεύηηθνπο ξόινπο, όπσο ιεο … Γελ κπνξώ λα ην απσζήζσ
… Ούηε λα ην αγλνήζσ … Γη’ απηό … Αλ θάπνηα ζηηγκή…
Μνπ μεθύγεη θαη ζνπ πσ … ’ αγαπώ … Θέισ λα βάιεηο ζ’
απηή ηε ιέμε ην πεξηερόκελν πνπ εζύ επηζπκείο … Απηό …
Καη ηίπνηε άιιν…»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Βγάδεη έλα κηθξό θνπηί από ηε ηζέπε ηνπ
παληεινληνύ ηνπ) «Λέγεηαη ην ΄΄θνπηί ηεο αιήζεηαο΄΄. Σν
αγόξαζα ζην ηαμίδη κνπ … Κάζε αιήζεηα θξύβεη έλα κπζηηθό
κέζα ηεο … Δίλαη δηθό ζνπ, Έιιε»
(Ζ Έιιε, ζπγθηλεκέλε,
παίξλεη ην θνπηάθη)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Υεηξνθίιεκα) «Θα μεθηλήζσ λα γξάθσ ηε
κνπζηθή γηα ηνλ Άκιεη»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΠΡΑΞΖ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΚΖΝΖ 1
(Ο θνκςεπόκελνο Κύξηνο,
ν Αθεγεηήο,
εηζέξρεηαη ζηε ζθελή)
ΑΦΖΓΖΣΖ: (Πξνο ην θνηλό) «Αιήζεηα … Έλα πνπιί πηαζκέλν
ζε μόβεξγα, όπσο ν Άκιεη, πώο λα ην αλαπιάζεηο κνπζηθά;
Σν έρεηε ζθεθηεί, θίινη κνπ; Πώο λα απνδώζεηο κε λόηεο απηό
ην θπιαθηζκέλν πεπξσκέλν, έγθιεηζην ζε έλαλ θόζκν από
ηνλ νπνίν ηνλ ρσξίδεη αγεθύξσην ράζκα θαη πνπ πξέπεη λα
πιεξώζεη, κε όιεο ηηο πιεγέο ηεο ηξαγηθήο δσήο ηνπ, απηή ηε
παξάινγε πνιπηέιεηα; Πξόθεηηαη, άξαγε, γηα ήξσα; Δίλαη
ήξσαο έλαο νλεηξνπόινο, ζηνραζηηθόο, ξαδηνύξγνο ή
άθξνλαο; Δίλαη ήξσαο έλαο ηξειόο, αλόεηνο, άζπξκα ησλ
θαηαζηάζεσλ, βίαηνο, πξνθιεηηθόο, δηαιπκέλνο από ηελ
απνζηνιή ηνπ λα εθδηθεζεί ηε δνινθνλία ηνπ παηέξα ηνπ;…
»Πνηνο ήηαλ απηόο ν ζύγρξνλνο Άκιεη θαη γηαηί ε Έιιε
ραξαθηήξηζε έηζη ηνλ Ρνδόζηαπξν ζην δηάινγν πνπ είραλε; ..
Ο Άκιεη δεη ζε κηα παξαθνξά, παξαπέκπνληαο ζε πξνπεηή
ηξειό … Καη αλ είλαη κειαγρνιηθόο ζεαηξίλνο … Καη αλ είλαη
έλαο γεινίνο ζαιηηκπάγθνο … Αθόκα θαη απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα λα έρεη, θαη πάιη δελ είλαη έλα
ζαύκα εζσζηξέθεηαο; Έλαο ςπρνινγηθόο πινύηνο πνπ
ζαζηίδεη ηνλ θάζε αλππνςίαζην δηαβάηε; Γελ είλαη ην
πνξηξέην κηαο ραξηζκαηηθήο ύπαξμεο πνπ παιεύεη, ζην
δξόκν ηνπ, κάιινλ κε ζθηέο θαληαζκάησλ παξά κε
πξαγκαηηθνύο, απηνύο ραξαθηήξεο; …
(Μηθξή παύζε)
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»Αλ βάδακε έλαλ θαζξέθηε κπξνζηά ζηνλ Άκιεη, ηη ζα
βιέπακε, θίινη κνπ; Μκκκ … Θα βιέπακε, κάιινλ … Έλα
θπληθό παηρλίδη ηεο κνίξαο … Σεικαησκέλν θαη αηειέζθνξν
… Καη αθόκε … Θα βιέπακε… Έλα δόγκα … Αλεζηξακκέλν
… Οπσζδήπνηε, όκσο, έλα δόγκα! …
»Ο Ρνδόζηαπξόο καο θιώηζεζε αδηάθνξα κε ην πόδη ηνπ έλα
πεηξαδάθη, πνπ θαηξαθύιεζε γνξγά θαη έπεζε ζ’ έλα
βξώκηθν θξεάηην …
(Ο Ρνδόζηαπξνο
κπαίλεη ζηε ζθελή
νπιαηζάξεη κε ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο
Κισηζάεη έλα πεηξαδάθη)
»Πξνρσξνύζε, θεύγνληαο από ην ζέαηξν, όπνπ είρε
ζπλαληεζεί κε ηελ Έιιε. θεθηόηαλ ηηο λόηεο πνπ ζα
΄΄έληπλαλ΄΄ ηε παξάζηαζή ηεο θαη κνλνινγνύζε …
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μνλνινγώληαο) «Ο Άκιεη βαζαλίδεη ηνπο
γύξσ ηνπ, όπσο βαζαλίδεη θαη ηνλ εαπηό ηνπ … Μηα ηέηνηα
κνπζηθή ηνύ αξκόδεη … Μηα ηέηνηα βαζαληζηηθή κνπζηθή!»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «σζηά … σζηά ην ζθέθηεθεο, Ρνδόζηαπξε ...
Ο λεαξόο γνεηεπηηθόο Κύξηνο ηεο ηζηνξίαο καο κπήθε, κεηά
από ιίγν, θίινη κνπ, ζην πξώην ηαμί πνπ βξήθε κπξνζηά ηνπ
θαη, ράζεθε, ακέζσο, ζηε ζηξνθή ηνπ δξόκνπ … »
(Ο Αθεγεηήο θαη ν Ρνδόζηαπξνο
απνρσξνύλ από ηε ζθελή
Υακειώλεη ν θσηηζκόο
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ Ρνδόζηαπξνπ
λα απαγγέιεη ζηίρνπο από ηνλ Άκιεη)
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Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ:
΄΄Αλαζηάησζε!
Σν αίκα κεο ζηηο θιέβεο κνπ
ρηππά θαλνληθά, ζαλ ην δηθό ζνπ
ηνλ ίδην θπζηθό ξπζκό θξαηά.
Σα όζα ιέσ δελ είλαη ηξέιεο.
Γνθίκαζέ κε – ζα ζνπ ηα μαλαπώ κε ηε ζεηξά,
πξάγκα πνπ ε ηξέια είλ’ αλίθαλε λα θάλεη.
Μεηέξα, γηα ηελ αγάπε ηνπ Θενύ,
κελ θνιαθεύεηο ηελ ςπρή ζνπ κε ηέηνην γηαηξηθό,
πσο ηάρα δελ κηιάεη ην ακάξηεκά ζνπ,
αιιά ε δηθή κνπ ηξέια.
Θα θηηάμεη έλα ηνίρσκα ιεπηό ζην κέξνο ηεο πιεγήο,
ελώ κηα ζήςε βξσκεξή, ζθάβνληαο εζσηεξηθά,
αόξαηε ζα κνιύλεη. ηνλ νπξαλό εμνκνινγήζνπ.
Μεηάλησζε γηα ηα παιηά θαη ηα θαηλνύξηα αξλήζνπ.
Σα όζα έρεηο ήδε θάλεη κελ αθήζεηο,
ζαλ θνπξηά, λέα δηδάληα λα γελλνύλ.
πγρώξα κνπ ηελ αξεηή κνπ – λαη,
γηαηί ζε εηνύηε, ηελ παρύδεξκε θαη εθθπιηζκέλε επνρή,
πξέπεη ε ακαξηία λα ζπγρσξά ηελ αξεηή,
θαη ην αγαζό ηεο έξγν λα επηηξέπεη … ΄΄
(Ο Ρνδόζηαπξνο εηζέξρεηαη, μαλά, ζηε ζθελή
Φνξάεη καύξα ξνύρα
Πεηάεη θάησ, εθλεπξηζκέλνο,
ην ραξηί πνπ θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «ρη! ρη! … ΄΄Πσο ήηαλ κε ην κέξνο κνπ ην
δίθην!΄΄ Πάλσ ζ’ απηή ηε θξάζε πξέπεη λα βαζηζηώ γηα λα
γξάςσ ηε κεισδία! Πάλσ ζ’ απηή ηε θξάζε!»
(Αξπάδεη κε πάζνο από θάησ ην ραξηί
πλερίδεη λα απαγγέιεη ζηίρνπο)
΄΄Αο ζ’ απαιιάμεη απ’ ηελ επζύλε ν Θεόο!
θη εγώ ζ’ αθνινπζώ … Οξάηηε, είκαη λεθξόο.
Γόιηα Βαζίιηζζα, έρε γεηα …
Καη όινη εζείο,
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πνπ θάησρξνη, ηξεκάκελνη, είδαηε ηα όζα έγηλαλ εδώ,
εζείο, βνπβνί αθξναηέο εηνύηεο ηεο ζθελήο,
αλ είρα ηνλ θαηξό – θαζώο εηνύηνο
ν αλειέεηνο θύιαθαο, ν ράξνο,
ρσξίο αξγνπνξία κε ζέξλεη –
αρ, ζα κπνξνύζα λα ζαο έιεγα …
Έηζη – Αο είλαη. Οξάηηε, είκαη λεθξόο.
Δζύ ζα δήζεηο. Πεο ηνπο ινηπόλ,
ζ’ όζνπο αθόκε δελ πεηζηήθαλ,
πσο ήηαλ κε ην κέξνο κνπ ην δίθην … ΄΄
(Ο Αθεγεηήο εηζέξρεηαη ζηε ζθελή
Κνηηάδεη ηνλ Ρνδόζηαπξν
θαη απεπζύλεηαη ζην θνηλό)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Πάλσ ζ’ απηά ηα ηξαγηθά, ινηπόλ, ιόγηα ηνπ
Άκιεη έπξεπε λα βαζηζηεί ε ζύλζεζε ηεο κνπζηθήο πνπ ζα
έγξαθε γηα ηε παξάζηαζε ν Ρνδόζηαπξόο καο ...
»΄΄Καη εγώ έρσ κε ην κέξνο κνπ ην δίθην …΄΄ ζηγνςηζύξηζε
ζηνλ εαπηό ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ έκπαηλε ζην ππόγεην
παιαηνβηβιηνπσιείν, απ’ ην νπνίν, αλέθαζελ, πεξλνύζε απ’
έμσ γηα λα πάεη ζην σδείν, αιιά πνηέ δελ είρε κπεη κέζα.
ήκεξα, όκσο, ε πεξηέξγεηά ηνπ είρε γίλεη ε κεγαιύηεξή ηνπ
αλάγθε …
»Καηέβεθε θαη ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη θαη βξέζεθε ζηνλ «Ναό
ηεο
Γλώζεσο».
Απηή
ήηαλ
ε
νλνκαζία
ηνπ
παιαηνβηβιηνπσιείνπ
…
Βέβαηα,
απνηεινύζε
κηα
παξαδνμόηεηα ην γεγνλόο, πώο έλαο «Ναόο» είρε ηα ρξώκαηα
απηνύ ηνπ κειαγρνιηθνύ, απνθξνπζηηθνύ ππνγείνπ θαη απηή
ηελ, αθόκε πην απνπληρηηθή, κπξσδηά κνύριαο θαη
εγθαηάιεηςεο …
»Ο «Ναόο ηεο Γλώζεσο» ήηαλ άδεηνο θαη ν κόλνο άλζξσπνο
πνπ βξηζθόηαλ κέζα ζ’ απηόλ ήηαλ κηα θνπέια πνπ δηάβαδε
κε απόιπηε πξνζήισζε, ρακέλε θαη απνξξνθεκέλε ζην
βηβιίν ηεο … Ο Ρνδόζηαπξνο ρξεηάζηεθε λα βήμεη δηαθξηηηθά
δπν-ηξεηο θνξέο, γηα λα ηελ θάλεη λα ηνλ πξνζέμεη…»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Βήρεη δπν-ηξεηο θνξέο) «Καιεζπέξα ζαο»
- 515 -

Ο ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: (εθώλεη ηα κάηηα ηεο
από ην βηβιίν) «Καιεζπέξα»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Δίζηε ε ππεύζπλε; Μπνξώ λα απεπζπλζώ
ζ’ εζάο;»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: (Με ελνριεκέλν θαη
θνθηό ηξόπν) «Ναη, εγώ είκαη. Πείηε κνπ ηη ζέιεηε»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Απηή ε ηξαρύηεηα από κέξνπο ηεο θνπέιαο ηνπ
παιαηνβηβιηνπσιείνπ, γηα θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ, ηνλ
πξνβιεκάηηζε, αλ ζα έπξεπε λα κείλεη ή λα απνρσξήζεη
δηαθξηηηθά. Κάηη, όκσο, ζην βιέκκα ηεο ηνλ ζπγθξάηεζε ηε
ηειεπηαία ζηηγκή …
»Δίρε παηδηθά κάηηα θαη δελ απέπλεε ίρλνο πξνθιεηηθήο
ζειπθόηεηαο. Απηή ε θνπέια ζα κπνξνύζε λα γίλεη ε
θαιύηεξή ηνπ θίιε! …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Να ζαο ζπζηεζώ. Δίκαη κνπζηθόο.
Παξαδίδσ καζήκαηα ζην σδείν πνπ είλαη ιίγα κόιηο κέηξα
από ην παιαηνβηβιηνπσιείν ζαο. Ήξζα λα ςάμσ γηα θάπνηα
βηβιία πνπ κνπ ρξεηάδνληαη. Ζ βνήζεηά ζαο ζα κνπ ήηαλ
πνιύηηκε»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Ση βηβιία ςάρλεηε;»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Έθιεηζε λσρειηθά ην δηθό ηεο βηβιίν θαη
ζεθώζεθε κε αξγέο θηλήζεηο από ην θάζηζκά ηεο … ηάζεθε
όξζηα απέλαληί ηνπ … ΄΄Δίρα απόιπην δίθην … Σν ζώκα ηεο
δελ έρεη θακηά πξνθιεηηθόηεηα … Απηή ε θνπέια έρεη κόλν
κάηηα θαη γιπθό πξόζσπν … Μάηηα θαη πξόζσπν ζε κηα
αζώκαηε ύπαξμε … Απηά ρξεηάδνκαη θαη εγώ … Μάηηα θαη
πξόζσπν΄΄, ζπλέρηζε ν Ρνδόζηαπξνο ηηο θξπθέο ηνπ ζθέςεηο.
Πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη είπε, ζαλ καζεηήο πνπ εηνηκάδεηαη
λα απαγγείιεη ην πνίεκά ηνπ..»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Βαζηά αλαπλνή) «Πξέπεη λα γξάςσ ηε
κνπζηθή γηα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ ζα αλέβεη ζύληνκα.
Σν έξγν είλαη ν «Άκιεη» ηνπ αίμπεξ. Δίλαη αλάγθε λα
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κειεηήζσ, πξηλ πξνβώ ζε κηα ζύλζεζε πνπ ζα ζθηαγξαθεί ην
πνξηξέην απηνύ ηνπ ήξσα»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Σν έξγν ιέγεηαη: ΄΄Ζ
Σξαγηθή Ηζηνξία ηνπ Άκιεη, Πξίγθηπα ηεο Γαληκαξθίαο΄΄. Ζ
παιαηόηεξε θαηαγεγξακκέλε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ
ρξνλνινγείηαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1202. Σν 1603, ην έξγν
παξνπζηάζηεθε ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ Κέκπξηηδ θαη ηεο
Ομθόξδεο»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Υακνγειώληαο) «Δίλαη θαλεξό όηη νη
γλώζεηο κνπ ππνιείπνληαη, θαηά πνιύ, έλαληη ησλ δηθώλ
ζαο»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Μνπ είπαηε, πξηλ
από ιίγα ιεπηά, όηη ζθνπεύεηε λα γξάςεηε ηε κνπζηθή γη’
απηό ην έξγν. Ο πιήξεο θαη νινθιεξσκέλνο ηίηινο ελόο
έξγνπ θαη ε επνρή πνπ πξσηνπαξνπζηάζηεθε απηό είλαη από
ηα πην βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη θαλείο λα γλσξίδεη, πξηλ
πξνβεί ζην νηηδήπνηε»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έρεηε δίθην. Γη’ απηό ην ιόγν, αλ ζπκάζηε,
πξνέβιεςα θαη εγώ, πξηλ από ιίγα ιεπηά, όηη ε βνήζεηά ζαο
ζα κνπ ήηαλ πνιύηηκε»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σα ρείιε ηεο θνπέιαο κηζάλνημαλ κέζα από έλα
ακπδξό κεηδίακα πνπ θώηηζε ην πξόζσπό ηεο θαη ην έθαλε
λα δείρλεη αθόκε πην αγλό θαη παηδηθό … Πξώηε θνξά, ν
Ρνδόζηαπξνο έβξηζθε έλα ρακόγειν ηόζν θνληά ζην δηθό ηνπ
… Σελ θνίηαμε, ζαλ καγεκέλνο … Δθείλε ζάζηηζε θαη,
πξνζπαζώληαο λα βξεη θαη πάιη ηελ απηνθπξηαξρία ηεο,
παξά ηε ηαξαρή πνπ είρε θαηαθέξεη λα ηεο πξνθαιέζεη ην,
ππέξνρα εξσηηθό, βιέκκα απηνύ ηνπ λεαξνύ άληξα... »
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Λνηπόλ …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Λνηπόλ, ςάρλσ βηβιία γηα ηε ΄΄Σξαγηθή
Ηζηνξία ηνπ Άκιεη, Πξίγθηπα ηεο Γαληκαξθίαο΄΄ »
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ΑΦΖΓΖΣΖ: «Δθείλε ρακήισζε ην βιέκκα ηεο, γηα λα κελ δεη
ν Ρνδόζηαπξνο ην θνθθίληζκα ζηα κάγνπιά ηεο …»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Τπάξρνπλ πνιιά
βηβιία … Φάρλεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν;»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Φάρλσ ην βηβιίν εθείλν πνπ ζα κε
βνεζήζεη λα δηεηζδύζσ ζηελ αιήζεηα θαη ην κπζηηθό ηεο
ύπαξμεο απηνύ ηνπ άληξα … »
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σν σξαίν πξόζσπν ηνπ θίινπ καο ζθνηείληαζε
ζηε ζηηγκή, ράλνληαο όιε ηε πξνεγνύκελε θαζαξόηεηα θαη
θσηεηλόηεηά ηνπ. Ζ θνπέια πάιεπε κε ηνπο ρηύπνπο ηεο
θαξδηάο ηεο, πνπ δελ έιεγαλ πιένλ λα ππνηαρζνύλ ζηε
ζέιεζή ηεο … Άθεζε ην βιέκκα ηεο λα πεξηπιαλεζεί ζην
ρώξν θαη κεηά έξημε ηα αγσληώδε κάηηα ηεο επάλσ ηνπ …»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Καλέλα βηβιίν από
απηά πνπ ππάξρνπλ εδώ κέζα δελ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη
λα δηεηζδύζεηε ζηελ αιήζεηα ηνπ Άκιεη … Σν κέζνλ δελ είλαη
ε γλώζε … Αιιά … Ζ θαξδηά … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Ζ θαξδηά; … »
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Ναη … Σνλ Πξίγθηπα
ηεο Γαληκαξθίαο ζα ηνλ ζπλαληήζεηε κε ηε θαξδηά ζαο … ρη
κε ην κπαιό ζαο …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γηαηί;»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σελ θνίηαμε ηόζν έληνλα θαη κε κηα ηόζν άγξηα
ιάκςε! … Ζ θνπέια θνληνζηάζεθε, ζαζηηζκέλε, θαη κε θσλή
πνπ ηελ εγθαηέιεηπε θαη εθείλε ζην έιεόο ηεο! ..»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «’ απηή ηε δσή δελ
θαινύκαζηε λα εμεγήζνπκε ην αλεμήγεην, αιιά λα ην
νηθεηνπνηεζνύκε … Καη λα ην αγαπήζνπκε»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Έκεηλε κεηέσξνο λα ηελ θνηηάδεη, ζαλ ρακέλνο
… Πνηέ πξηλ δελ είρε αθνύζεη ηέηνηα ιόγηα! … Πνηέ πξηλ! …»
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Φειιίδνληαο) «Χζηόζν … Πξέπεη λα γξάςσ
ηε κνπζηθή γηα ην έξγν … »
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Ζ θνπέια έθξπςε ηα ρέξηα ηεο ζηηο ηζέπεο ηνπ
παληεινληνύ ηεο από ακεραλία …»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Διάηε αύξην, ζαο
παξαθαιώ … Θα είκαη ζε ζέζε λα ζαο εμππεξεηήζσ
θαιύηεξα … Θα ςάμσ … Γηα θάπνηα βηβιία … αο ην
ππόζρνκαη»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «αο επραξηζηώ πνιύ … Θα έξζσ πάιη
αύξην ην απόγεπκα … Καιό βξάδπ … »
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Με ζθπθηνύο ηνπο ώκνπο ηνπ, άξρηζε λα
αλεβαίλεη αξγά ηα ζθαιηά ηνπ ππνγείνπ, κειαγρνιηθόο θαη
ρακέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ. Δθείλε έηξεμε πξνο ην κέξνο ηνπ
γηα λα ηνλ πξνιάβεη! ..»
ΚΟΠΔΛΑ
ΣΟΤ
ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ:
(Φσλάδνληαο
δπλαηά) «Κάζε κπζηηθό βξίζθεηαη θάησ από κηα πέηξα! … Αλ
ζεθώζεηο ηε πέηξα, απηό απνθαιύπηεηαη! (Σαξαγκέλα) κσο
… κσο … Κακηά θνξά … Ζ αιήζεηα …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μειαγρνιηθά) «Θα ην ζπκάκαη απηό πνπ
είπαηε… Δπραξηζηώ… Καιελύρηα ζαο»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Καιελύρηα ..»
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Ζ πόξηα ηνπ «Νανύ ηεο Γλώζεσο» έθιεηζε
πίζσ ηνπ απαιά … Σόζν απαιά, ζαλ έλα αλάιαθξν αεξάθη
πνπ ήξζε λα δξνζίζεη ηα πξόζσπά καο, γηα ιίγν, θαη, ύζηεξα,
έθπγε, αθήλνληαο, κνλάρα, ηελ ηδηαίηεξε αύξα ηνπ …»
(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2
(Ζ Έιιε θάλεη πξόβα
κε έλαλ λεαξό εζνπνηό ηεο,
απαγγέιινληαο ζηίρνπο
από ην αημπεξηθό θείκελν
Κξαηάλε ζηα ρέξηα ηνπο
ηα ραξηηά ηνπο)
ΔΛΛΖ: «Καιέ κνπ, πέηαμε από πάλσ ζνπ
απηή ζνπ ηε καπξίια, θαη θνίηαμε ην Βαζηιηά
όπσο αξκόδεη ζε έλα θίιν.
Μελ ςάρλεηο κε ηα κάηηα ρακειά, αθόκε ηνλ παηέξα ζνπ
ζην ρώκα; Σν μέξεηο, ε κνίξα είλαη θνηλή
– γηα θάζε πιάζκα δσληαλό έξρεηαη ε ώξα ηνπ ζαλάηνπ,
λα θύγεη από ηνύηε ηε δσή, πξνο ηελ αηώληα»
ΝΔΑΡΟ ΖΘΟΠΟΗΟ: «Ναη, Κπξά κνπ, ε κνίξα είλαη θνηλή»
ΔΛΛΖ: «Αθνύ είλαη θνηλή ινηπόλ, γηαηί εζέλα λα ζνπ θαίλεηαη
έηζη – ηδηαίηεξε;»
ΝΔΑΡΟ ΖΘΟΠΟΗΟ: «΄΄Φαίλεηαη΄΄, Κπξά κνπ; Όρη, ΄΄είλαη΄΄!
Σν ΄΄θαίλεηαη΄΄, εγώ δελ ην γλσξίδσ.
Γελ είλαη κόλν ν κειαλόο ρηηώλαο κνπ, θαιή κεηέξα,
νύηε ηα καύξα πνπ θνξάσ κέξα-λύρηα,
νύηε ηα κάηηα κνπ πνπ ζπλερώο είλ’ δαθξπζκέλα,
νύηε ην πξόζσπν ην αθξόληηζην,
δελ είλαη απηά, νύηε θακηά άιιε έθθξαζε ηνπ πέλζνπο
πνπ απνθαιύπηεη ην ηη είκαη.
Γηαηί απηά, ζη’ αιήζεηα, ΄΄θαίλνληαη΄΄,
γηαηί είλαη πξάγκαηα
πνπ θη έλαο εζνπνηόο κπνξεί λα ππνδπζεί.
Αιιά εγώ έρσ κέζα κνπ θαη θάηη άιιν, δίρσο όςε.
Σα ππόινηπα – είλαη κνλάρα ζηνιή,
θηηαζίδηα ηεο νδύλεο..»
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ΔΛΛΖ: «Δληάμεη, Γηώξγν! Καιό! Πξόζεμε, απιώο, ιηγάθη
πεξηζζόηεξν ηε θίλεζή ζνπ. Ζ νξγή θαη ε απόγλσζε πξέπεη
λα θαίλνληαη πεξηζζόηεξν επάλσ ζνπ. Σν ζώκα ζνπ.
Πξόβαιε ην ζώκα ζνπ. Σν ζώκα είλαη ν «βαζηιηάο» ζην
ζέαηξν θη απηό πνπ θπξηαξρεί πάλσ ζηνλ Άκιεη πνπ
ππνδύεζαη»
ΝΔΑΡΟ ΖΘΟΠΟΗΟ: Ok, Έιιε. Θα ην πξνζέμσ»
ΔΛΛΖ: «Μπνξείο λα πεγαίλεηο. Δίζαη ειεύζεξνο. Αύξην πάιη»
ΝΔΑΡΟ ΖΘΟΠΟΗΟ: «Καιή μεθνύξαζε»
ΔΛΛΖ: «Καιή μεθνύξαζε θαη ζε ζέλα»
(Ο λένο άληξαο απνρσξεί από ηε ζθελή
Ζ Έιιε κέλεη κόλε ηεο
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο)
ΑΦΖΓΖΣΖ: (Κνηηάδνληαο ηελ Έιιε θαη ηε κειαγρνιία ηεο
κνλαμηάο ζηα κάηηα ηεο) «Ζ θίιε καο … Πιεζίαζε ην
παξάζπξν θαη θνίηαμε έμσ ην δξόκν θαη ηα απηνθίλεηα πνπ
πεξλνύζαλ κε ηαρύηεηα. Απηή ε γλσξηκία … Απηή ε ζρέζε …
Γελ ήηαλ ζαλ όιεο ηηο άιιεο … ρη … ρη … Δίρε θάπνηεο
εκπεηξίεο εθηόο γάκνπ … κσο, απηή ήηαλ ηόζν μερσξηζηή …
Γελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηε ζπδεηήζεη νύηε θαλ κε ηελ πην ζηελή
ηεο θίιε. Ση λα ηεο έιεγε άιισζηε; … Ση δεηνύζε απηόο ν λένο
άληξαο από εθείλε; … Καη ηη δεηνύζε εθείλε από απηόλ; …
»΄΄Πνύ λα είλαη ηώξα; Ση λα θάλεη νινκόλαρνο;΄΄ κνλνιόγεζε
θαη ηα κάηηα ηεο βνύξθσζαλ ακέζσο, έηνηκα θαη πάιη λα
ηξέμνπλ ηα δάθξπα, ζαλ νξκεηηθά ξπάθηα πνπ ζπάλε ηα
αλαρώκαηα …
»Σνλ ήζειε πνιύ … Απηή ήηαλ ε αιήζεηα … Ήηαλ άζθνπν λα
πξνζπαζήζεη λα ην θξύςεη από ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηό …
Μέρξη λα ηνλ γλσξίζεη, νη άληξεο ήηαλ απηνί πνπ πνζνύζαλ
λα πάξνπλ θάηη από εθείλε … Σώξα, πνζνύζε απηή λα πάξεη
θάηη … Γηα πξώηε θνξά, πνζνύζε απηή λα πάξεη «θάηη» από
έλαλ άληξα …»
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ΔΛΛΖ: (Μνλνινγώληαο) «Ση λα ’λαη απηό πνπ ζέισ από
εθείλνλ; … Πνιιέο θνξέο, όηαλ θάζεηαη δίπια κνπ … Θέισ
ηόζν πνιύ λα ηνλ αγθαιηάζσ θαη … ια λα πάξνπλ ην δξόκν
ηνπο … κσο, ηελ ίδηα θηόιαο ζηηγκή … Έλαο δπλαηόο πόλνο
ζηε θαξδηά κνπ δελ κ’ αθήλεη λα … Ούηε θαλ λα ηνλ αγγίμσ…
Καιύηεξα λα πέζαηλα, ηελ ώξα πνπ ζα κνπ δεηνύζε! …»
(ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Ρνδόζηαπξνο
Ο Αθεγεηήο παξαθνινπζεί δηαθξηηηθά
ηνλ δηάινγν αλάκεζα ηνπο)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Κάηη κνπ ρξσζηάο, Έιιε … Δίλαη ώξα λα
ζνπ ην δεηήζσ. Μόλν εζύ κπνξείο λα κνπ ην δώζεηο»
ΔΛΛΖ: «ρη! … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Απηό πνπ είδεο ερζέο ζηνλ πίλαθα
δσγξαθηθήο … Γελ ην έδεημα πνηέ ζε θαλέλαλ … Μόλν ζε
ζέλα …
(θίγγνληαο, κε απόγλσζε, ην ρέξη ηεο) Μνπ
ρξσζηάο έλα ηέινο, Έιιε … Θέισ λα κνπ ην δώζεηο … Θέισ
λα κνπ ην δώζεηο εζύ! … ήκεξα! … Σώξα! … »
ΔΛΛΖ: (Απεγλσζκέλα) «Γελ κπνξώ λα παίμσ απηό ην ξόιν!
… ρη, απηό ην ξόιν! … Με κνπ δεηάο λα παίμσ απηό ην
ξόιν!»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γώζε κνπ έλα ηέινο, Έιιε! ε παξαθαιώ!»
ΔΛΛΖ: «Γελ κπνξώ! Μ’ αθνύο; Γελ κπνξώ! Γελ κπνξώ!
Άθεζέ κε, επηηέινπο! Γελ κπνξώ λα ζε ζθνηώζσ! Γηαηί κε
βαζαλίδεηο; … Γηαηί; … Θεέ κνπ! … Γηαηί κπήθεο ζηε δσή κνπ!
… Γηαηί! … ’ αγαπώ! ’ αγαπώ! ’ αγαπώ … » (Λπγκνί)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Θιηκκέλα) «ηνλ πίλαθα ππάξρεη κηα ιίκλε
… Δίλαη θξπζηάιιηλε … Απίζηεπηα θξπζηάιιηλε θαη δηαπγήο
… Γηαπγήο … κσο, ε δσή … Ζ δσή, Έιιε, δελ είλαη έηζη …»
(Ο Ρνδόζηαπξνο
βγάδεη έλα κηθξό καραίξη
από ηε ηζέπε ηνπ)
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «ηε δσή, όια είλαη ζνιά … πσο ην αίκα …
Κόθθηλα … Εεζηά … Καη ζνιά … Θνιά … Σίπνηα δελ είλαη
δηαπγέο … Σίπνηα δελ είλαη θαζαξό … Σίπνηα, θξπζηάιιηλν …
Απηή ηε ζέξκε … Απηή ηε δεζηαζηά … Γελ ηελ έλησζα πνηέ …
Θέισ λα κνπ ηε δώζεηο εζύ … Μνπ ην ρξσζηάο … Μνπ ην
ρξσζηάο …»
(ηε ζέα ηεο ιεπίδαο,
ε Έιιε πέθηεη ιηπόζπκε
Ο Ρνδόζηαπξνο γνλαηίδεη
θαη ηελ αγθαιηάδεη, θιαίγνληαο
Ο Αθεγεηήο παίξλεη
θαη, πάιη, ηνλ ιόγν)
ΑΦΖΓΖΣΖ: (Πξνο ην θνηλό) «Απηή ηε ζθελή, ηελ είρε
ζθελνζεηήζεη άπεηξεο θνξέο κέζα ζην κπαιό ηνπ ν
Ρνδόζηαπξόο καο. Σελ είρε πιάζεη κε ηε θαληαζία ηνπ θαη ηε
βίσλε, μαλά θαη μαλά, θάζε θνξά πνπ έπεθηε ην βξάδπ ζην
θξεβάηη θαη έθιεηλε ηα κάηηα ηνπ γηα λα θνηκεζεί. Ήηαλ κηα
ζθελή πνπ ηνπ άξεζε λα ηε θαληαζηώλεηαη κνλάρα ηε λύρηα
… Μέζα ζην απόιπην ζθνηάδη …
»Ζ Έιιε κεηακνξθώλνληαλ, ηελ ώξα απηή, ζε αόξαην
παξηελέξ. Έκπαηλε κέζα ζ’ απηό ην «εξσηηθό ζθεληθό» θαη
ππνδύνληαλ ην ξόιν ηεο. Σν ξόιν ηεο … Σν ξόιν, δειαδή,
πνπ εθείλνο ηεο ράξηδε … Σν ξόιν πνπ εθείλνο ηεο
«επέηξεπε» λα ελζαξθώζεη … Σν ξόιν πνπ εθείλνο είρε
δηαιέμεη γη’ απηήλ …
»Δθείλνο! … Δθείλνο! … Δθείλνο! … Πόζν όκνξθε ήηαλ απηή
ε ζθέςε! Πόζν ιπηξσηηθή ήηαλ απηή ε ζθέςε, γηα ηνλ
Ρνδόζηαπξν! Δθείλνο … Δθείλνο … Πάληα … Δθείλνο … ε
όια ππήξρε εθείλνο … Μόλνλ εθείλνο …»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 3
(Υακειόο θσηηζκόο
Αθνύκε, ρσξίο λα βιέπνπκε,
ηελ αηζζαληηθή θσλή
ηνπ Ρνδόζηαπξνπ)
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ: «Ζ κνπζηθή είλαη έλα δώξν θαη
κηα ηδηόηεηα ησλ ζεώλ … Κάπνηα ππεξθπζηθή νληόηεηα θέξεη
ηηο αξρέο θαη ηνπο λόκνπο ηεο κνπζηθήο … Οη ήρνη πνπ
παξάγνληαη ζηνλ νξαηό θόζκν δηεγείξνπλ ήρνπο ζε αόξαηα
βαζίιεηα θαη πξνθαινύλε ηε δξάζε απόθξπθσλ θπζηθώλ
δπλάκεσλ … Ο θαιιηηέρλεο, ζαλ έλαο κηθξόο ζεόο
δεκηνπξγόο, είλαη ην πξόζσπν πνπ ζα ζέζεη όιε απηή ηελ
αδξαλή ύιε ηνπ ζύκπαληνο ζε κηα καγηθή ηξνρηά… Μέζα ζηα
καθξηά δάρηπια ησλ ρεξηώλ ηνπ θαη ηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ
ηνπ, Αλδξέα …»
(Ζ ζθελή θσηίδεηαη
ην θαθέ-κπαξ
θάζεηαη έλα λεαξό αγόξη,
ν Αλδξέαο, γηνο ηεο Έιιεο
Δηζέξρεηαη, κεηά από ιίγν,
θαη ν Ρνδόζηαπξνο)
ΑΝΓΡΔΑ: (εθώλεηαη όξζηνο κε ζπζηνιή θαη ακεραλία)
«Κύξηε … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Υαίξνκαη πνιύ πνπ ζε μαλαβιέπσ,
Αλδξέα! (Πηάλεη, κε εγθαξδηόηεηα, ηα ρέξηα ηνπ αγνξηνύ) Ο
δάζθαινο ζπγθηλείηαη, πάληα, όηαλ αληηθξίδεη έλαλ καζεηή
ηνπ! Πόζν κάιινλ, όηαλ απηόο είλαη θαη από ηνπο πην
αγαπεκέλνπο ηνπ!»
ΑΝΓΡΔΑ: (πλεζηαικέλα) «Καη εζείο … Μνπ ιείςαηε πνιύ,
Κύξηε … ηελ αξρή αηζζάλζεθα νξγή πνπ δελ ζα ζπλερίδακε
καδί ηα καζήκαηα ζην πηάλν … Σώξα κνπ έρεη κείλεη κηα
πηθξία … »
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Κάζηζε, Αλδξέα. Έρνπκε πνιιά λα πνύκε.
Ζ νξγή θαη ε πηθξία, πάλησο, δελ είλαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία
πνπ ζπκβάιινπλ ζηε πλεπκαηηθή σξίκαλζε ελόο κνπζηθνύ»
ΑΝΓΡΔΑ: «Κακηά θνξά, παξαζύξνκαη από ηα ζπλαηζζήκαηά
κνπ, Κύξηε … Γελ γίλεηαη ζπρλά απηό … Αιιά, θάπνηε …
Απιώο, ζπκβαίλεη … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μηθξή παύζε) «Γηα πνηνλ ιόγν αζρνιείζαη
κε ηε κνπζηθή, Αλδξέα; Σν έρεηο ζθεθηεί;»
ΑΝΓΡΔΑ: «Με βνεζάεη, κάιινλ, λα παίξλσ πην εύθνια
απνθάζεηο ζηε δσή κνπ …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Ζ απάληεζή ζνπ είλαη απνιύησο νξζή. Γελ
έρεηο, ινηπόλ, παξά λα ηελ εθθξάδεηο απηή ηελ «απάληεζε»
θαη κέζα από ηηο πξάμεηο ζνπ. ηε θαζεκεξηλόηεηά ζνπ»
ΑΝΓΡΔΑ: «Χζηόζν … Γελ ζα κπνξνύζακε λα ζπλερίζνπκε
καδί; … Απηό ήζεια λα ζαο πσ … Γη’ απηό ζαο ηειεθώλεζα
… Γελ έρσ πηα δηάζεζε λα ζπλερίζσ ηα καζήκαηα ζην πηάλν
… Καη ε απόδνζή κνπ έρεη πέζεη πνιύ … »
(Ο Ρνδόζηαπξνο
ηείλεη έλα ραξηί
πξνο ην κέξνο
ηνπ αγνξηνύ)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Απηά πνπ αλαθέξσ εδώ, ηα έγξαςα γηα
ζέλα, Αλδξέα, πξηλ έξζσ λα ζε βξσ. Αθνξνύλ ηε κνπζηθή …
Δίκαη ζίγνπξνο όηη ζα ηα θαηαιάβεηο, δηαβάδνληάο ηα. Σν
παίμηκό ζνπ έρεη όια ηα γλσξίζκαηα πνπ ζεκεηώλσ ζην
θείκελν. Θα ήηαλ πνιύ κεγάιε απώιεηα κηα «έθπησζε» ηνπ
ηαιέληνπ ζνπ. Σελ άιιε θνξά, ζα ζνπ δώζσ έλα βηβιίν πνπ
ζα ζνπ θαλεί ηδηαηηέξσο ρξήζηκν ζην κέιινλ»
ΑΝΓΡΔΑ: «Ζ κεηέξα κνπ ζαο εθηηκάεη πάξα πνιύ, Κύξηε …
Κάζε θνξά πνπ ηεο ιέσ όηη κνπ ιείπεηε … Μνπ δίλεη θαη
εθείλε ηελ ίδηα απάληεζε … Να ζπλερίζσ … »
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Καη εγώ εθηηκάσ πνιύ ηε κεηέξα ζνπ,
Αλδξέα. Έρεη δίθην ζ’ απηό πνπ ζνπ ιέεη θαη λα ηεο έρεηο
εκπηζηνζύλε»
ΑΝΓΡΔΑ: «Δζάο … Ζ κεηέξα ζαο δεη; …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «ρη. Πέζαλε»
ΑΝΓΡΔΑ: «Ο παηέξαο ζαο; … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γελ γλώξηζα πνηέ ηνλ παηέξα κνπ»
ΑΝΓΡΔΑ: (Μηθξή παύζε) «Δκέλα ε κεηέξα κνπ είλαη
εζνπνηόο … Σν γλσξίδεηε, άιισζηε … Μνπ είπε θάπνηε όηη ν
ρεηξόηεξνο ξόινο γηα έλαλ εζνπνηό είλαη λα «παίμεη» ην
ζάλαην θάπνηνπ δηθνύ ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ … ΄΄Δθεί
ζηελεύνπλ ηα όξηα ηεο ππνθξηηηθήο ηέρλεο΄΄ … Απηά αθξηβώο
ήηαλ ηα ιόγηα ηεο … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Μηθξή παύζε) «Σα όξηα ζηελεύνπλ, Αλδξέα,
θάζε θνξά πνπ κπαίλεη θάπνηνο ξόινο ζηε δσή καο, γηα λα
ηνλ παίμνπκε … »
(Μηθξή παύζε)
ΑΝΓΡΔΑ: «Μπνξώ, ηνπιάρηζηνλ, λα ζπλερίζσ λα ζαο
βιέπσ, Κύξηε; … Θα ην ήζεια πνιύ … »
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο
Αθήλεη από ηελ αλνηρηή παιάκε ηνπ
λα πέζνπλ ιίγνη ζπόξνη)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Ο ζπόξνο έπεζε … Αιιά θάπνηνη ζπόξνη
έπεζαλ παξάπιεπξα θαη πνπιηά ηνπ αέξα ηνπο έθαγαλ.
Έπεζαλ πάλσ ζε βξάρνπο ζπδεηήζεσλ, ζε βξάρνπο
ζεσξηώλ, ζε βξάρνπο ζύγρπζεο θαη, θαζώο απηνί βιάζηεζαλ,
καξάζεθαλ κε ην θσο ηνπ ήιηνπ, γηαηί δελ πέξαζαλ ηε
δνθηκαζία ηεο θσηηάο … Γηαηί δελ είραλ βαζηέο ξίδεο ζηε γε …
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»Σε δνθηκαζία ηεο θσηηάο … Οιόθιεξν ην ζύκπαλ δελ είλαη
ηίπνηε άιιν παξά νη θόθθνη απηήο ηεο θσηηάο. Σεο αηώληαο
θσηηάο …
»Πνηεο ζα ’ηαλ, ινηπόλ, νη εξσηήζεηο πνπ, ζαλ δάζθαινο, ζα
ππέβαιε ζηνλ πξώελ καζεηή ηνπ ν Ρνδόζηαπξνο; Μπνξείηε
λα αλαξσηεζείηε; Γελ ζα ήηαλ ιίγα απηά πνπ ζα ηνλ ξσηνύζε,
ζίγνπξα …»
(Ο Ρνδόζηαπξνο βγάδεη έλαλ κηθξό, νβάι θαζξέθηε
Σνλ θέξλεη κπξνζηά από ην πξόζσπν
ηνπ Αλδξέα θαη ην δηθό ηνπ
ηέθνληαη, όξζηνη, ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν,
θνηηάδνληαο ηα είδσιά ηνπο
κέζα από απηόλ)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (ηγαλή θσλή) «Θέιεηο λα γλσξίζεηο ην
κπζηήξην ηεο ύπαξμήο ζνπ, Αλδξέα;»
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θέιεηο λα γλσξίζεηο
Καησθιηνύ; … Σνπ πεξάζκαηνο;»

ηνλ ηξόκν ηνπ

ΑΝΓΡΔΑ: (αλ καγεκέλνο) «Ναη ..»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θέιεηο λα αθνύζεηο ηε θσλή
απνθξίλεηαη, θνηηάδνληαο ςειά ηνλ νπξαλό ηε λύρηα;»

πνπ

ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έρεηο αθνύζεη πνηέ ηε ζπλείδεζε λα ζνπ
κηιά κε ηελ αηώληα θσλή ηεο;»
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θα έδηλεο ζηε ζπλείδεζε ζνπ ηελ απόιπηε
ειεπζεξία;»
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..»
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γλσξίδεηο όηη ε ζπλείδεζε είλαη ν θύιαθάο
ζνπ θαη, επνκέλσο, ν θύιαθαο ηνπ ηεξνύ λανύ;»
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γλσξίδεηο όηη απηόο ν ηεξόο θύιαθαο ζα
είλαη πάληνηε παξώλ ζην λαό, γηα λα ζνπ αλνίμεη ηε κηθξή
θεξθόπνξηα;»
ΑΝΓΡΔΑ: «Ναη ..»
(Ζ ζθελή θαηαπγάδεηαη
από δπλαηό θσο)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Σν αγόξη, ηόηε, θνίηαμε κε αθέιεηα ην είδσιό ηνπ
ζηνλ θαζξέθηε ηνπ αςεγάδηαζηνπ πξνζώπνπ ηνπ δαζθάινπ
ηνπ θαη είπε …»
ΑΝΓΡΔΑ: «Βνήζεζέ κε, Κύξηε, λα εμαγληζηώ θαη άζθεζε
θπξηαξρία πάλσ ζην θπζηθό κνπ ζώκα θαη ην λνπ …»
(Ο Ρνδόζηαπξνο
παίξλεη ηνλ θαζξέθηε
κπξνζηά από ηα πξόζσπά ηνπο
Αγθαιηάδεη ην αγόξη)
ΑΦΖΓΖΣΖ: «Ήηαλ βέβαην, πηα, πσο … Ζ θεξθόπνξηα ηνπ
λανύ … Θα ππνρσξνύζε …»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
(Απιαία)
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ΠΡΑΞΖ ΣΡΗΣΖ
ΚΖΝΖ 1
(Ο Ρνδόζηαπξνο
κπαίλεη ζην ππόγεην
παιαηνβηβιηνπσιείν
Ζ θνπέια μαθληάδεηαη,
βιέπνληάο ηνλ μαλά
ζην Ναό ηεο Γλώζεο)
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Δηιηθξηλά … Γελ
πεξίκελα όηη ζα εξρόζαζηαλ πάιη … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Μα … Υξεηάδνκαη ηε βνήζεηά ζαο … αο ην
είπα θαη ερζέο … »
(Σελ πιεζηάδεη)
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Έςαμα γηα βηβιία …
Γπζηπρώο … Γελ βξήθα ηίπνηα γη’ απηό πνπ δεηάηε …
Μνλάρα …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Μνλάρα; … »
(Παίξλεη έλα ραξηί
πάλσ από ην γξαθείν ηεο
θαη ην δίλεη ζην Ρνδόζηαπξν)
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Γηαβάζηε ην …
Δίλαη ε κόλε πιεξνθνξία πνπ κπνξώ λα ζαο δώζσ γηα ηνλ
ήξσά ζαο … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γηα ηνλ ήξσά κνπ; … »
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Σνλ Άκιεη»
(Ο Ρνδόζηαπξνο δηαβάδεη)
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ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «΄΄ Σν πην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν αλαθνξηθά κε
ηνλ ήξσα είλαη ε κάζθα ηεο ηξέιαο ηνπ γηα πξάγκαηα ηα νπνία
αξλείηαη λα δεη θαζαξά΄΄»
(Μηθξή παύζε)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Απνξεκέλνο) «Ο Άκιεη θνξάεη κάζθα
ηξέιαο; …»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Βξίζθεη ηελ αιήζεηα
ηνπ κέζα από ην ζέαηξν … Ζ παξάζηαζε παγηδεύεη, πάληα,
ηε ζπλείδεζε ησλ αλζξώπσλ … Καη, επνκέλσο, θαη ηε δηθή
ηνπ …»
(Μηθξή παύζε)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Γηαηί δελ ζέιεηε λα αγνξάζσ έλα βηβιίν;»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Γηαηί είλαη άρξεζην
λα καζαίλεη θαλείο θάηη πνπ γλσξίδεη ήδε … Θα έξζσ ζηε
πξεκηέξα ζαο … Καιή έκπλεπζε»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Θα ζαο πεξηκέλσ … »
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο ζηε ζθελή)
(Ζ θνπέια απνρσξεί
Ο Ρνδόζηαπξνο κόλνο επί ζθελήο
Βγάδεη έλα ραξηί από ηελ ηζέπε ηνπ
Απαγγέιεη ζηίρνπο
από ην αημπεξηθό θείκελν)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Σώξα είκαη κόλνο.
Αρ, ηη αρξείνο, ηη άρξεζην θνξκί είκαη!
Γελ είλαη θνβεξό, ηνύηνο εδώ ν ζεαηξίλνο,
κέζα ζηε θαληαζία ηνπ, ζην όλεηξν ελόο πάζνπο,
ηόζν πνιύ λα βηάδεη ηε ςπρή ηνπ θαηά πώο ην ζέιεη,
πνπ απ’ ηε δηθή ηεο ηαξαρή ην πξόζσπό ηνπ λα ρινκηάζεη,
ηα κάηηα λα δαθξύζνπλ, ε όςε ηνπ λα ηαξαρηεί,
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λα ζπάζεη ε θσλή ηνπ, θη ε θίλεζε λα ππνηαρηεί
ζηεο θαληαζίαο ηνπ ηε κνξθή;
Κη όκσο εγώ, έλαο λσζξόο θη άβνπινο αλζξσπάθνο,
ζαλ νλεηξνπαξκέλνο παξαπαίσ,
ζαλ λα κελ έρσ ν ίδηνο γηα ην δίθην κνπ πεηζηεί,
θαη δελ ηνικώ νύηε λα κηιήζσ!
Ναη, ζα πσ ζηνπο ζεαηξίλνπο λα παίμνπλ!
Γηαηί, ην πλεύκα πνπ είδα, ίζσο λά ‘λ’ ν ζαηαλάο.
Κη ν ζαηαλάο, κπνξεί λα πάξεη θηιηθή κνξθή.
Ναη, θη ίζσο, έηζη όπσο κε βξίζθεη ηώξα,
αδύλακν θαη βπζηζκέλν ζηε κειαγρνιία,
κε ηε δηθή ηνπ δύλακε κε παίδεη,
γηα λα κε πάεη ζηελ Κόιαζε. Δλώ έηζη, κε ην έξγν,
ζα απνθηήζσ ηα πεηζηήξηα πνπ κνπ ιείπνπλ.
Ζ παξάζηαζε εκέλα ζα κνπ δείμεη,
απηό πνπ ν Βαζηιηάο απ’ όινπο έρεη θξύςεη … »
(Πεηάεη θάησ ην ραξηί
Πέθηεη ζηα γόλαηα)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (παξαθηηθά) «Έιιε! … Έιιε!»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2
(Υακειόο θσηηζκόο
Αθνύκε, ρσξίο λα βιέπνπκε,
ηε θσλή ηνπ Ρνδόζηαπξνπ)
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ: «Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο
ζεκάδεςαλ ηε κνπζηθή κνπ … Ο Άκιεη είλαη έλαο πνηεηήο
ησλ ήρσλ … Πακκέγηζηνο … Αζπκβίβαζηνο … Αθνύξαζηνο
… Μπζηεξηώδεο … »
(Ζ ζθελή θσηίδεηαη
Ζ Έιιε εηζέξρεηαη)
ΔΛΛΖ: (Αγθαιηάδεη ηνλ Ρνδόζηαπξν) «ήκεξα είλαη ε κέξα
καο, γιπθηέ κνπ … Άζε γηα ιίγν ηηο ζθνηεηλέο ζθέςεηο ζνπ θαη
γεύζνπ ηε παξάζηαζή καο … »
(Γέξλεη ζηνλ ώκν ηνπ Ρνδόζηαπξνπ
Αθνύγεηαη κηα κεισδία ήξεκεο θίλεζεο,
πινύζηαο ζε ερνρξώκαηα
Μηα κνπζηθή θηηαγκέλε
γηα παιάηηα θαη λανύο
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έιιε … ε θώλαδα λα ‘ξζείο, πξηλ από
ιίγν …»
ΔΛΛΖ: «Χ, Θεέ κνπ! … Ζ κνπζηθή ζνπ είλαη ηόζν αηζζαληηθή!
… Υάλεηαη θαλείο κέζα ζηε ιπξηθόηεηά ηεο! … πσο θαη ε
κνξθή ζνπ … Θέισ λα ζνπ δώζσ θάηη … Με κνπ ην
αξλεζείο… »
(Ο Ρνδόζηαπξνο αξρίδεη λα
απαγγέιεη, από ζηήζνπο,
ζηίρνπο από ην αημπεξηθό
θείκελν)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Σόηε, ε έξκε ε Σξνία αιαιηαζκέλε,
επαξαδόζεθε ζην παξαλάισκα ηεο θιόγαο
θύβεη ζην ρώκα, ληθεκέλε θαη νηθηξή …
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Δζείο, νη άιινη Θενί, ην ζξόλν ηεο γθξεκίζηε
Κη από ηα ρέξηα αξπάρηε ηνλ αλίεξν ηξνρό
Καη ηα ζπληξίκκηα ηνπ ζηνπο πέληε αλέκνπο
λα ζθνξπίζηε! … »
ΔΛΛΖ: (Γεξκέλε ζηνλ ώκν ηνπ) «Ση όκνξθε πνπ είλαη ε θσλή
ζνπ, θαιέ κνπ … Δζύ είζαη ν Άκιεη … Ξέξεηο ηη είλαη απηό
πνπ ζε θάλεη λα κνηάδεηο κε εθείλνλ; … Γελ ζνπ ην είπα πνηέ
… Θα ζνπ ην πσ ζήκεξα … (Σνλ ηπιίγεη κε ηα ρέξηα ηεο
εξσηηθά) Σν κπζηήξην πνπ απνπλέεηο … Ναη … Ναη … Απηό
ην κπζηήξην πνπ δεκηνπξγνύζε ν Άκιεη ζηνπο γύξσ ηνπ …
Καη ε ληξνπαινζύλε ζνπ … Γηαηί … Σν μέξσ … Δίκαη ζίγνπξε
… Από ηε πξώηε θηόιαο ζηηγκή πνπ ζε είδα, ην θαηάιαβα …
Δίζαη ληξνπαιόο … Πνιύ ληξνπαιόο … πσο θαη ν γηνο κνπ
… Ο Αλδξέαο … κσο … Σα πξάγκαηα είλαη πην απιά απ’
όζν θαίλνληαη …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έιιε … » (Πξνζπαζεί λα απνδεζκεπηεί
από ηα ρέξηα ηεο, ηαξαγκέλνο)
ΔΛΛΖ: «οοο … Με ηαξάδεζαη, νκνξθηά κνπ … Γελ ππάξρεη
ιόγνο … Ο έξσηαο δελ ζέιεη ηαξαρή … Θα είκαη πνιύ γιπθηά
καδί ζνπ… » (Σνλ θηιάεη ζηα ρείιε, ηνλ ιαηκό)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Έιιε … ε παξαθαιώ …» (παζκνί ζηε
πιάηε ηνπ)
ΔΛΛΖ: «..ην θνπηί ηεο αιήζεηαο πνπ κνπ ράξηζεο, ππάξρεη
ραξαγκέλε ε θξάζε: ΄΄Ζ κνίξα καο, καο πεξηκέλεη πάληα΄΄
πκθσλώ … Απηή ε κνίξα είλαη εδώ ζήκεξα … Καη καο
πεξηκέλεη … Μελ ηελ αθήλνπκε άιιν ζε αλακνλή …»
(Ζ Έιιε αλνίγεη ηα θνπκπηά
από ην πνπθάκηζό ηνπ,
παξά ηελ αληίζηαζε πνπ
εθείλνο πξνβάιιεη
Ο Ρνδόζηαπξνο παιεύεη
λα απνδεζκεπηεί από ηα ρέξηα ηεο
ην ηέινο, ηε ξίρλεη θάησ ζην πάησκα κε νξγή
Απνρσξεί, ηξέρνληαο, από ηε ζθελή,
ζαλ αιαθηαζκέλνο)
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(Υακειώλεη ν θσηηζκόο
Αθνύκε, ηώξα, ρσξίο λα βιέπνπκε,
ηε θσλή ηεο θνπέιαο ηνπ
παιαηνβηβιηνπσιείνπ)
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: «Μνπ
αξπάδεη, ν Άκιεη, ηνλ θαξπό, θαη κε θξαηάεη ζθηρηά.
Έκεηλε έηζη ώξα. Σέινο, αθνύ εηξάληαμε
ην ρέξη κνπ ιηγάθη, θαη ην θεθάιη ηνπ αξγνθνύλεζε,
δπν-ηξεηο θνξέο, κεηά έβγαιε αλαζηελαγκό
ηόζν ζπαξαθηηθό ηόζν βαζύ,
πνπ ζύγθνξκνο δνλήζεθε,
ιεο θαη ηνπ έβγαηλε ε ςπρή από ην ζώκα.
Ύζηεξα, κ’ άθεζε. Κη έρνληαο ην θεθάιη γπξηζκέλν
πάλσ απ’ ηνλ ώκν
βξήθε ην δξόκν ηνπ ρσξίο λα βιέπεη.
Ναη, βγήθε απ’ ηελ πόξηα δίρσο λα θνηηάδεη,
θξαηώληαο κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή
ην βιέκκα ηνπ απάλσ κνπ … »
(Αθνύκε, ρσξίο λα βιέπνπκε,
ηε θσλή ηνπ Ρνδόζηαπξνπ)
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ: «Οη απνθάζεηο έρνπλ κε
βνύια ζθξαγηζζεί.
Μεηέξα, θαιελύρηα.
Έια, Κύξηε, ζε πάσ ζην ηέξκα ηεο πνξείαο ζνπ.
Μεηέξα, θαιελύρηα …»

(θνηάδη ζηε ζθελή)

- 534 -

Ο ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΖΝΖ 3
(ηε ζθελή κπαίλεη ν Αλδξέαο
Αθνινπζεί, κεηά από ιίγν,
ν Ρνδόζηαπξνο)
ΑΝΓΡΔΑ: (Πηάλεη κε ζέξκε ηα ρέξηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ)
«Κύξηε! πγραξεηήξηα γηα ηε κνπζηθή ζαο! Ζ παξάζηαζε
ήηαλ ππέξνρε! … Μαγεπηηθή! Γελ είδα αθόκε ηε κεηέξα κνπ,
αιιά πηζηεύσ όηη θη εθείλε ζα είλαη ην ίδην ελζνπζηαζκέλε,
όπσο θη εγώ!»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Ακήραλα) «’ επραξηζηώ, Αλδξέα … (Μηθξή
παύζε) Ξέξεηο … θεθηόκνπλ όηη ζα ήηαλ θαιό λα ζνπ δώζσ,
ζήκεξα, ην βηβιίν πνπ ζνπ ππνζρέζεθα …»
ΑΝΓΡΔΑ: «Φπζηθά. Αιιά … Φαίλεζηε ιηγάθη ηαξαγκέλνο,
Κύξηε … πκβαίλεη θάηη; (Μηθξή παύζε) Ίζσο … Ίζσο, είζηε
θνπξαζκέλνο. Δίλαη ινγηθό. Απηή ε ζύλζεζε, γηα λα γξαθηεί,
ζέιεη ςπρή. Ο Άκιεη, όπσο θη εζείο …»
(Ο Ρνδόζηαπξνο δίλεη ην βηβιίν ζην αγόξη
Δθείλν πεξηεξγάδεηαη ηηο ζειίδεο ηνπ
Σα πξόζσπα θαη ησλ δύν, μαθληθά, παγώλνπλ
Παξακέλνπλ αθίλεηα θαη άςπρα,
λα θνηηάδνπλ ζην θελό
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Αθεγεηήο)
ΑΦΖΓΖΣΖ: (Κνηηάδεη, κε ζιίςε, ην αγόξη) «ια …
Υξεηάζηεθαλ ιίγα κόιηο ιεπηά γηα λα ζπκβνύλ, θίινη κνπ …
Σα δάρηπια ηνπ αγνξηνύ γιίζηξεζαλ πάλσ ζηηο ζειίδεο ηνπ
βηβιίνπ, θαζώο έλα δπλαηό ξεύκα δηέηξεμε ηε ξαρνθνθαιηά
ηνπ, ζαλ θεξαπλόο πνπ πέθηεη κε νξγή θαη κέλνο πάλσ ζηελ
άλπλδξε γε … Από ην απόηνκν ηξάληαγκα ηνπ θεθαιηνύ ηνπ,
ραιάξσζαλ όια ηα κέιε ηνπ ζώκαηόο ηνπ θαη ηα έθαλε λα
παξαιύζνπλ … Ζ δώλε ηνπ παληεινληνύ ηνπ ιύζεθε θαη
πεηάρηεθε θάησ ζην πάησκα … Σα ρείιε παξέκεηλαλ, γηα ιίγα
δεπηεξόιεπηα, θιεηζηά, θαζώο ηα κάηηα, ζνιά θαη λπζηαγκέλα,
αξλνύληαλ αθόκε λα δνύλε ηελ αιήζεηα … ε ιίγν, όκσο …
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»Ζ αιήζεηα άξρηζε λα ερεί … ηελ αξρή αρλά … Γεηιά …
πγθξαηεκέλα …. Καη ακέζσο κεηά … Πην έληνλα! … Πην
δσεξά! … Πην άγξηα! … Πην ερεξά! … Πην ερεξά! … Αθόκε
πην ερεξά! … Καη ν ήρνο ηεο ήηαλ βαζύο θαη πληρηόο …
Έβγαηλε κέζα από ηα ζσζηθά ηνπ παηδηνύ θαη δέλνληαλ κε ηηο
αλάζεο ηνπ … Με ηνπο ιπγκνύο πνπ ηξάληαδαλ όιν ηνπ ην
θνξκί…
(Αθνπγθξαδόκαζηε, από ηνπο ήρνπο,
ηνλ βηαζκό ηνπ αγνξηνύ)
»Ο Ρνδόζηαπξνο, αληηζέησο, είρε ηα κάηηα ηνπ πεηζκαηηθά
θιεηζηά … ’ απηό ην δηνλπζηαθό δξώκελν, ζαλ κύζηεο,
θξαηνύζε ην βιέκκα ηνπ καθξηά από ηελ άξξεηε κνπζηθή,
από απηή ηε καύξε ηειεηνπξγία ηεο αλζξώπηλεο εδνλήο … Γη’
απηόλ ππήξρε κόλν ε αιήζεηα … Καη ε αιήζεηα είλαη πάληα
βαζηά θξπκκέλε … Απξόζηηε … Έπξεπε λα βξεη ην θιεηδί …
Απηό ην κπζηηθό θιεηδί πνπ ρξόληα αλαδεηνύζε … Σν θιεηδί
πνπ ζα έθαλε ηε κηθξή θεξθόπνξηα ηνπ λανύ λα ππνρσξήζεη
… ήκεξα! Σώξα! …
»Έζθημε ηα δόληηα ηνπ κε ιύζζα … Ο πόλνο γηλόηαλ όιν θαη
πην νμύο γηα εθείλνλ … Πόζν πξσηόγλσξνο ήηαλ απηόο ν
πόλνο γηα ηνλ Ρνδόζηαπξν! …
»Έγεηξε πεξηζζόηεξν ην ςειόιηγλν θνξκί ηνπ, γηα λα
αγθαιηάζεη θαη λα ζπγθξαηήζεη ηελ εθεβηθή ξαρνθνθαιηά πνπ
ζπαξηαξνύζε, πξνζπαζώληαο λα ειεπζεξσζεί …
ηάιεο ηδξώηα θύιεζαλ αξγά θαη λσρειηθά από ηνλ σξαίν,
καθξύ ιαηκό ηνπ θαη δηέηξεμαλ ην πιαηύ ζηήζνο ηνπ … Απηό
ην απνιιώλην, αλέγγηρην θαη πεξήθαλν ζώκα, πνπ ηόζνη
είραλ εξσηεπζεί θαη πνζήζεη θαη θαλέλαο, όκσο, δελ ηόικεζε
πνηέ, από ηεξό δένο, λα ην αγγίμεη, ζηάιεο ηδξώηα ην όξγσλαλ
ηώξα από άθξε ζ’ άθξε … Αιιά … ρη! ρη! Γελ έπξεπε
αθόκε λα αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ! ε ιίγν! … ε ιίγν! … ε ιίγν
ζα έβιεπε ηελ αιήζεηα! … Σελ αιήζεηα ηνπ! … Σελ αιήζεηα
ηνπ! …
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»Καη μαθληθά … Να! Να, επηηέινπο, ην θιεηδί πνπ ρξόληα
αλαδεηνύζε! Σν είδε! Ναη! Σν έβιεπε, πιένλ, νινθάζαξα!
Ήηαλ κέζα ζε έλα εύπιαζην πγξό γπαιί! Απηό ην πγξό
γπαιί… Σν δηαηζζάλζεθε … Ναη! Ναη! Ήηαλ ζε ζέζε λα ην
δηαηζζαλζεί! Απηό ην πγξό γπαιί ζε ιίγν ζα έζπαδε! … Γηα
πξώηε θνξά! … Θα γηλόηαλ ρίιηα θνκκάηηα! … Καη καδί θαη
απηόο! … Καη απηόο ζα γηλόηαλ ρίιηα θνκκάηηα! … Γηα πξώηε
θνξά! … Γηα πξώηε θνξά! … Θα έζπαδε ζε ρίιηα θνκκάηηα! …
ε ρηιηάδεο κηθξά θνκκάηηα! …
»Έβγαιε έλαλ άγξην αλαζηελαγκό, ζαλ λα μεξηδώλνληαλ βίαηα
θάηη πνπ θώιηαδε κέζα ηνπ γηα ρξόληα …
(Αθνύκε ηνλ άγξην
αλαζηελαγκό ηνπ
Ρνδόζηαπξνπ)
»Καη ην γπαιί … Απηό ην θξπζηάιιηλν πγξό γπαιί … Μεηά
από ηόζα ρξόληα … Έζπαζε, ηειηθά, από έλαλ αβπζζαιέν
ζπαζκό, ζε ακέηξεηα θνκκάηηα, πνπ έπεζαλ άηαθηα θαη κε
νξγή πάλσ ζην έδαθνο …
(Μηθξή παύζε)
»Σν αγόξη ζσξηάζηεθε ζην πάησκα ζαλ θαθνβαικέλν ζαθί …
(Ο Αλδξέαο
ζσξηάδεηαη ζηε ζθελή)
»Ο Ρνδόζηαπξνο, γηα θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ, έκεηλε
κεηέσξνο κπξνζηά ζην ζέακα πνπ αληίθξηζαλ ηα κάηηα ηνπ,
κόιηο ηα άλνημε …
(Σν παγσκέλν πξόζσπν
ηνπ Ρνδόζηαπξνπ
δσληαλεύεη θαη πάιη
Κνηηάδεη, ζαζηηζκέλνο, ην αγόξη,
πεζκέλν ζην πάησκα, αιιά
θαη γύξσ ηνπ)

- 537 -

Ο ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ

»Σν αγόξη πξνζπάζεζε λα ζεθσζεί από θάησ, κε ηα πόδηα
ηνπ λα ηξέκνπλ από πόλν θαη ληξνπή …
(Ο Αλδξέαο πξνζπαζεί
λα ζεθσζεί θαη λα ζηεξηρηεί
ζηα πόδηα ηνπ)
»Έζηξεςε ηα δαθξπζκέλα κάηηα ηνπ πάλσ ζην δάζθαιό ηνπ
θαη ηνλ θνίηαμε κε νίθην … Πόζν ηαιαηπσξεκέλν ηνπ θάλεθε,
εθείλε ηε ζηηγκή, απηό ην ζαπκαζηό πξόζσπν! … Θεέ κνπ! …
Πόζν εμαληιεκέλν έδεηρλε από ηνλ πόλν θαη ηελ νδύλε απηό
ην ιαηξεκέλν πξόζσπν! … Έδεηρλε ξπηηδσκέλν, ζαλ λα είρε
γεξάζεη κέζα ζε ιίγα ιεπηά … ρη! … ρη! … Γελ ήηαλ ην
πξόζσπν εθείλνπ! … Γελ ζα κπνξνύζε πνηέ λα είλαη! …
Δθείλν ήηαλ έλα αθέξαην, σξαίν, γαιήλην πξόζσπν! … Δλώ
… Απηό εδώ ήηαλ έλα πξόζσπν ξεκαγκέλν … Έλα
πξόζσπν ηζαθηζκέλν … Έλα πξόζσπν θαηαθεξκαηηζκέλν
… παζκέλν ζε ρηιηάδεο κηθξά θνκκάηηα … ε ακέηξεηα κηθξά
θνκκάηηα …
»Σνλ πιεζίαζε, ελώ ηα δάθξπα έηξεραλ από ηα κάηηα ηνπ, θαη
ηα καησκέλα ρείιε ηνπ ζάιεςαλ ηθεηεπηηθά …»
ΑΝΓΡΔΑ: (Ξεςπρηζκέλα) «Φίιεζέ κε … »
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Κνηηάδνληαο έληξνκνο ην αγόξη) «Γελ
κπνξώ, Αλδξέα … Γελ κπνξώ»
ΑΝΓΡΔΑ: (Απιώλεη ην ρέξη ηνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα αγγίμεη
ηνλ δάζθαιό ηνπ) «Φίιεζέ κε …»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Οπξιηάδνληαο κε παξαθνξά) «Γελ κπνξώ!
Γελ κπνξώ! Γελ κπνξώ! … »
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο)
(Αθνύκε, ηώξα,
ηε θσλή ηνπ Ρνδόζηαπξνπ)
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΡΟΓΟΣΑΤΡΟΤ: «Οη ηζρλέο ειηαρηίδεο ηεο
απγήο πέξαζαλ κέζα από ηα θπιιώκαηα ησλ ςειώλ δέληξσλ
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θαη, εξσηνηξνπώληαο παηρληδηάξηθα, έζκημαλ ηειηθά κε ηα
λεξά ηεο ιίκλεο, πνπ ιακπύξηδαλ θάησ από έλαλ
θαηαγάιαλν, αλάιαθξν αηζέξα … Γελ ήηαλ ζθνπξνπξάζηλα
… Αιιά δηαπγή … Απίζηεπηα δηαπγή … Πνηέ … Ούηε, όηαλ
ήκνπλ κηθξό παηδί αθόκα, δελ είρα δεη λα είλαη ηόζν δηαπγή ηα
λεξά ηεο ιίκλεο! … Σόζν απόιπηα θαζάξηα, όπσο ζήκεξα! …
Σόζν εμαίζηα, θάησ από ηε ιακπξόηεηα ηνπ ήιηνπ ηνπο! … »
(Ζ ζθελή γεκίδεη από θσο)
(Ο Ρνδόζηαπξνο
γνλαηίδεη θαη γέξλεη
ην πξόζσπν ηνπ
ζηε ιεία επηθάλεηα
κηαο θσηεηλήο,
δηάθαλεο ιίκλεο)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: «Χ, ζαύκα, ηνπ νπξαλνύ! Πώο κεηαηξάπεθεο
ζε ππέξνρν, θξπζηάιιηλν θαζξέθηε! Πόζν αηζζαληηθά γίλαλε
όια μαθληθά! Πόζν όκνξθν ην θάιεζκά ζνπ! Καη πόζν γιπθά
κπνξεί λα ερεί ε αξγόζπξηε θσλή ζνπ!»
(Γηα λα ππαθνύζεη
ζην, καγηθά θσηεηλό, θάιεζκα
ηεο ιίκλεο,
γέξλεη αθόκε πεξηζζόηεξν
ην πξόζσπό ηνπ
Ξαθληθά, βγάδεη έλα κηθξό καραίξη
Σν κπήγεη ζηα ζσζηθά ηνπ
Γέξλεη ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ,
θνηηάδνληαο ςειά, ινπζκέλνο
ζην θσο ηεο νκνξθηάο ηνπ
Μεκηάο, όια γίλνληαη θόθθηλα
Καηαθόθθηλα
Σα ρείιε ηνπ ζαιεύνπλ)
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ: (Φπρνξξαγώληαο)
Νάξθηζζνο; … Πιεζηάζηε»
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(ηε ζθελή εηζέξρεηαη
ε θνπέια ηνπ
παιαηνβηβιηνπσιείνπ
θαη ε Έιιε)
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟΤ: (Κνηηάδεη κε νδύλε
ηνλ Ρνδόζηαπξν θαη απνζηξέθεη ην βιέκκα ηεο) «Απηό πνηνο
κπνξεί λα ην μέξεη θαιύηεξα από εζέλα, Νάξθηζζε; Πάληα κε
πξνζπεξλνύζεο, όηαλ κε έβιεπεο … Εεηνύζεο λα μαπιώλεηο
πιάη κνπ, ζαπκάδνληαο ζηνλ θαζξέθηε ησλ λεξώλ κνπ ηε δηθή
ζνπ νκνξθηά … Θξελώ γηα ζέλα … Καη ζα ζξελώ γηα πάληα»
ΡΟΓΟΣΑΤΡΟ:
(Δπαλαιακβάλνληαο,
κέζα
ζην
ςπρνξξάγεκά ηνπ) «Ήηαλ όκνξθνο ν Νάξθηζζνο, Έιιε; …
Γώζε κνπ ην ρέξη, αγαπεκέλε κνπ …»
(Ζ Έιιε γνλαηίδεη θαη
αγθαιηάδεη ηνλ Ρνδόζηαπξν
Φηιάεη ηα ρέξηα ηνπ)
ΔΛΛΖ: «Ναη … Ναη … Ήηαλ πνιύ όκνξθνο … κσο … κσο,
εγώ δελ θιαίσ γηα εζέλα, Νάξθηζζε, θαη γηα ηελ νκνξθηά ζνπ
… Κιαίσ, γηαηί, θάζε πνπ γέξλεηο, κέζα ζηα κάηηα κνπ, ηα
κάηηα ζνπ … Βιέπσ, γηα πάληα, ηε δηθή κνπ νκνξθηά …»

(Απιαία)
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συνθήκη... ψεύδη
Θεατρικό έργο σε τρεις πράξεις

Διασκευή του μυθιστορήματος
“Η κυρία Βιολάνς”

ΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

1. ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ (ΨΤΧΟΛΟΓΟ-ΨΤΧΑΝΑΛΤΣΡΙΑ)
2. ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ (ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ)
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΣΗ

(το γραφείο τθσ ψυχολόγου-ψυχαναλφτριασ, Κυρίασ Βιολάνσ, μια νεαρι γυναίκα,
λογοτζχνιδα, ξαπλϊνει ςτο ντιβάνι. Λιτό ςκθνικό, αποτελοφμενο από μια
πολυκρόνα, ςτθν οποία κάκεται θ ψυχολόγοσ, ζνα ντιβάνι και μια λάμπα που ρίχνει
το φωσ τθσ πάνω ςτο πρόςωπο τθσ λογοτζχνιδασ. Η ψυχολόγοσ κρατάει ζνα τςιγάρο
και καπνίηει με φφοσ μπλαηζ, προδίδοντασ τα χρόνια που πζραςαν από πάνω τθσ και
τισ εμπειρίεσ τθσ. Η νεαρι γυναίκα νιϊκει άβολα ςτο ντιβάνι και θ ςτάςθ του
ςϊματόσ τθσ υποδθλϊνει, μάλλον, μια αμθχανία..)

ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Οι λογοτζχνεσ.. Σε όλεσ τισ εποχζσ.. Ραρουςιάηουν μια.. αμθχανία,
κα ζλεγα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι εννοείτε, Κυρία Βιολάνσ; Δεν ςασ καταλαβαίνω»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζχετε μακριά πόδια, απ’ ό,τι βλζπω. Δεν βολεφεςτε εφκολα ςτο
ντιβάνι»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η αλικεια είναι ότι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ξζνθ είςτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι;» (Προςπακεί, μάταια, να βολευτεί)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Θα ζβαηα ςτοίχθμα ότι είςτε Γαλλίδα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Οι.. Οι Γαλλίδεσ είναι ξανκιζσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι νόθμα ζχει αυτό που είπατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα.. Ζχω τθν εντφπωςθ ότι κυριαρχεί το μελαμψό χρϊμα ςτθ
Γαλλία.. Εγϊ είμαι ξανκιά»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πλα τα χρϊματα, με εξαίρεςθ το λευκό, αγαπθτι μου, μια
ψευδαίςκθςθ είναι. Μθ γελιζςτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Βεβαίωσ.. Αν..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Βεβαίωσ.. Αν ςασ δει κανείσ καλφτερα..» (τρζφει περιςςότερο το
φωσ τθ λάμπασ πάνω ςτθ λογοτζχνιδα)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Με αγωνία) «Ναι;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μπορεί και να ςασ πάρει για ..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Με αγωνία) «Τι;(!)..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αααχ! Ρϊσ γζμιςε θ κοινωνία από νάρκιςςουσ! Οι γυναίκεσ,
ξζρετε, είναι περιςςότερο οριακζσ από τουσ άντρεσ. Απλά, γνωρίηουν τον τρόπο να
κρυφτοφν καλφτερα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Σαραγμζνθ) «Μάλλον.. Δεν κα διαφωνιςω μαηί ςασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πποιοσ δεν διαφωνεί μαηί μου, δεν ςθμαίνει, κατά ανάγκθ, ότι
ςυμφωνεί κιόλασ, αγαπθτι μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Τπεραμυνόμενθ του εαυτοφ τθσ) «Δεν ςυμφωνϊ με το ότι είμαι ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σαφϊσ και οι απόψεισ διίςτανται επί του κζματοσ.. Αλλά..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Κορυφϊνεται θ αγωνία) «Δθλαδι.. Θζλετε να πείτε ότι είμαι(!) .. »
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ροιοσ νοιάηεται, ωςτόςο, για κακρζφτεσ που ςπάνε ςε χίλια
κομμάτια και ςκορπίηουν! Εγϊ, τουλάχιςτον, δεν νοιάηομαι κακόλου!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ – Θλιμμζνοσ ςτοχαςμόσ) «Δεν το ‘χα ςκεφτεί ποτζ,
για να είμαι ειλικρινισ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Στθ πραγματικότθτα.. »
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Χαμθλϊνει τα μάτια) «Στθ πραγματικότθτα.. Ήμουν, πάντα, ζνα
εςωςτρεφζσ παιδί.. Κλειςμζνο ςτον εαυτό του..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Οι άνκρωποι, αγαπθτι μου, βαςανίηονται από τισ
επικυμίεσ τουσ, μζχρι να πεκάνουν»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (θκϊνει τα μάτια τθσ επάνω ςτθ Κυρία Βιολάνσ) «Βα..Βαςανίηεςτε
κι εςείσ από τισ δικζσ ςασ, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Θλιμμζνα) «..Τα πόδια μου είναι μακριά γι’ αυτό το ντιβάνι .. Ζχετε
δίκιο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είναι εμφανζσ ότι ζχω δίκιο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και τι γίνεται τότε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Απομακρφνει λίγο το φωσ τθσ λάμπασ από το πρόςωπο τθσ νεαρισ
γυναίκασ) «Π,τι γίνεται πάντα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί.. Γιατί απομακρφνατε το φωσ τθσ λάμπασ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Π,τι γίνεται πάντα. Δυςτυχϊσ»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Νομίςατε ότι πειράχτθκαν τα μάτια μου, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Π,τι γίνεται πάντα, ςασ είπα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κακϊσ νομίςατε ότι με πείραξε το φωσ, Κυρία Βιολάνσ! Είμαι
ςυνθκιςμζνθ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρρόκειται για ςυνκικθ που δεν αλλάηει..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι;.. Τι ςυνκικθ;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πςεσ φορζσ κι αν ζκλειςα τα μάτια μου.. Το φωσ ιταν εκεί.. Με
περίμενε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Το φωσ βλάπτει ςοβαρά τθν υγεία των ματιϊν.. Είναι αλικεια
αυτό»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι.. Είναι αλικεια..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μθ..Μθ κοιτάτε, Κυρία Βιολάνσ, που δεν φόρεςα τα γυαλιά μου!..
Ζχω μυωπία!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «..Και ανοιχτά να τα ζχεισ είναι δφςκολο.. Και κλειςτά, ακόμθ
δυςκολότερο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Φοράτε κι εςείσ γυαλιά; Ζχετε.. Ρρεςβυωπία;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πταν περάςουν τα χρόνια, μακαίνεισ να βλζπεισ όςα είναι κοντά
ςου. Δίπλα ςου. Πταν, όμωσ, είναι κανείσ νζοσ.. Στθν θλικία ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (υλλογιςμζνθ) «Πταν είναι κανείσ νζοσ, πρζπει να γνωρίηει πϊσ κα
προςτατεφςει τα μάτια του από το φωσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Μα επιτζλουσ! Ρόςο άβολα κάκεςτε ς’ αυτό το
ντιβάνι! Γιατί δεν ςθκϊνεςτε, αγαπθτι μου;(!) Υποβάλλετε τον εαυτό ςασ ςε ζνα
μαρτφριο!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Διςτακτικά) «Μου επιτρζπετε, Κυρία Βιολάνσ, να ςθκωκϊ;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ω! Θεζ μου! Σιχαίνομαι, όταν οι αρχζσ γίνονται κανόνεσ και οι
αξίεσ, ςυμβατικότθτεσ! Κάλπικθ κοινωνία!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Συγγνϊμθ.. Δεν κα ςθκωκϊ.. Αντίκειται ςτουσ κανόνεσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μακάρι να χαρακτιριηε τουσ ανκρϊπουσ θ ανυπακοι. Ο κόςμοσ
μασ κα ιταν όμορφοσ. Και όχι αυτόσ που είναι ςιμερα.. Υποτακτικόσ!»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Φταίνε οι γονείσ μου, ξζρετε.. Με κακόμακαν, όταν ιμουν μικρι..
Τα ικελα όλα δικά μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ καλόμακαν, κζλετε να πείτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σ’ αυτόν τον κακόγουςτο και ακαλαίςκθτο κόςμο, ζνα παιδί
καλομακθμζνο.. Αλθκινι τραγωδία!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τελικά..Τελικά, είναι ευχι και κατάρα να ζχεισ μακριά πόδια.. Δεν
αντζχω άλλο.. Σθκϊνομαι, Κυρία Βιολάνσ!»
(Η λογοτζχνιδα πετάγεται, ςαν ελατιριο, από το ντιβάνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ – Κοιτάηει, από πάνω μζχρι κάτω, τθ νεαρι γυναίκα,
με απορία) «..Δεν κζλετε να κεραπευτείτε, αγαπθτι μου; Αυτι τθν εντφπωςθ είχα.
Γιατί ςθκωκικατε από το ντιβάνι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Θζλω..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί κοκκινίςατε; Μιπωσ είςτε ντροπαλι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κοκκίνιςα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κι όμωσ.. Πταν είναι κανείσ ανυπάκουοσ, είναι πιο ειλικρινισ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με τον εαυτό του;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με τουσ άλλουσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η αλικεια είναι πωσ κοκκίνιςα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ξαπλϊςτε ςτο ντιβάνι, ςασ παρακαλϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κι αν δεν ξαπλϊςω, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ξαπλϊςτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και θ ανυπακοι;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ξαπλϊςτε, είπα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κζλω ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑ: «Η απείκεια κοςτίηει ακριβά. Ακοφςτε με. Είναι πεικαρχικό
παράπτωμα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μπορϊ να ςτζκομαι για ϊρα όρκια»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είναι δφςκολο να ςτζκεςτε για ϊρα όρκια. Θα κουραςτείτε.
Ξαπλϊςτε, ςασ παρακαλϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Ξαπλϊνει ςτο ντιβάνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μμμ.. Ρολφ εφπιςτθ είςτε, απ’ ό,τι βλζπω. Χρειάςτθκε να ςασ πω
ότι κα κουραςτείτε, αν ςτακείτε όρκια, για να ξαπλϊςετε αμζςωσ. Τόςο γριγορα
ςάσ πείκουν οι άνκρωποι για τισ καλζσ τουσ προκζςεισ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι;.. Τι είπατε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είςτε εφπιςτθ. Αυτό είπα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα.. Είςτε θ κεραπεφτριά μου! Οφείλω να ςασ εμπιςτεφομαι!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Επαναλαμβάνω. Είςτε πολφ εφπιςτθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κι εγϊ ςασ επαναλαμβάνω ότι είςτε θ κεραπεφτριά μου!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί κυμϊςατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κφμωςα!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γίνατε κατακόκκινθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κφμωςα, ςασ είπα!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν πείκετε οφτε καν τον εαυτό ςασ. Ρόςο, μάλλον, εμζνα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ιρκα ςτο γραφείο ςασ για να ςασ πείςω, αλλά για να
κεραπευτϊ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ειρωνικά) «Τϊρα με πείςατε κανονικότατα και με τον νόμο!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Αγανακτιςμζνθ) «Είμαι..Είμαι τόςθ ϊρα ξαπλωμζνθ ς’ αυτι τθν
άβολθ ςτάςθ!.. Δεν αξίηω κάτι τζτοιο!..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αγαπθτι μου.. Αν πθγαίνατε ςτον οδοντίατρο, κα ςασ ζβαηε κι
εκείνοσ να ξαπλϊςετε ςε μια παρόμοια άβολθ ςτάςθ. Και με το ςτόμα ανοιχτό, ςαν
χάνοσ. Να.. Ζτςι!» (Ανοίγει το ςτόμα τθσ κωμικά)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν με παρθγορείτε, Κυρία Βιολάνσ, μ’ αυτό που μου λζτε..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Οφτε εμζνα με παρθγορεί αυτό που ςασ λζω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τότε, γιατί μου το λζτε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι κζλετε να ςασ πω; Να δείξετε ανυπακοι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Θα ιςαςταν πιο ςυνεπισ με τον εαυτό ςασ και τισ απόψεισ ςασ»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και εςείσ πιο κοντά ςτθν αλικεια ςασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ξζρω ποια είναι θ αλικεια μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γι’ αυτό ιρκατε ςε μζνα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Σθκωκείτε όρκια»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ορίςτε;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν ακοφςατε τι ςασ είπα; Σθκωκείτε όρκια»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μπορείτε να με διατάηετε, Κυρία Βιολάνσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Οφτε εςείσ μπορείτε να μθν ακολουκείτε τισ οδθγίεσ τθσ
κεραπεφτριάσ ςασ. Σθκωκείτε όρκια, αγαπθτι μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα δεν είμαι άρρωςτθ! Για όνομα του Θεοφ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αλικεια;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Συγ..Συγγνϊμθ.. Ραραφζρκθκα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Χρειάηεςτε τθ βοικειά μου, αγαπθτι μου; Ναι ι
όχι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Φυςικά και τθ χρειάηομαι.. Συγγνϊμθ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τότε ςθκωκείτε όρκια. Δεν κα το πω άλλθ φορά..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Εντάξει.. Σθκϊνομαι..» (θκϊνεται από το ντιβάνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ – Κοιτάηει, από πάνω μζχρι κάτω, τθ νεαρι γυναίκα)
«Ωραία. Ξανακακίςτε τϊρα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ξανακακίςτε, αγαπθτι μου! Μθν είςτε τόςο ανυπάκουθ για τθν
θλικία ςασ! Δεν είναι ςωςτό αυτό! Ρϊσ να ςασ το πω, για να το καταλάβετε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρερίεργθ κεραπευτικι μζκοδοσ! Μα τθν αλικεια!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό είναι κάτι που κα το κρίνω εγϊ. Πχι εςείσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Φυςικά! Ροιοσ ιςχυρίςτθκε το αντίκετο!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κακίςτε ςτο ντιβάνι»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Να ξαπλϊςω;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Να ξαπλϊςετε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μόλισ ξαπλϊςω, κα με ςθκϊςετε πάλι; Θα ικελα να το ξζρω από
πριν!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κατεβάςτε τον τόνο τθσ φωνισ ςασ. Εδϊ είναι ψυχαναλυτικό
γραφείο. Δεν είναι γιπεδο του μπάςκετ, για να φωναςκείτε με τθ παρζα ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Νομίηω ότι δικαιολογοφμαι να υψϊνω κάπωσ τον τόνο τθσ φωνισ
μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τίποτα δεν δικαιολογεί τον ναρκιςςιςμό και τθν αυκάδεια»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν είμαι νάρκιςςοσ, Κυρία Βιολάνσ, οφτε αυκάδθσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό κα το πω εγϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ιρκα για να μου πείτε αν είμαι νάρκιςςοσ και αυκάδθσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αλικεια;.. Και γιατί ιρκατε τότε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Για να με ακοφςετε..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τόςθ ϊρα αυτό κάνω. Σασ ακοφω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι και; Τίποτα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τίποτα;(!)»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δυςτυχϊσ. Τίποτα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτό.. Αυτό είναι ανικουςτο! Ρραγματικά!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το ανικουςτο, αγαπθτι μου, είναι ότι, ενϊ ιρκατε για να ςασ
ακοφςω, τόςθ ϊρα μιλάτε και δεν λζτε απολφτωσ τίποτα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα δεν μου δϊςατε τθ δυνατότθτα να ςασ πω και κάτι! Αντικζτωσ,
με παγιδεφςατε ςτο μονοπάτι που εςείσ κζλατε!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τςσ.. Τςσ.. Τςσ.. Ρόςο λίγο γνωρίηετε τον εαυτό ςασ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κανείσ δεν μπορεί να γνωρίηει τον εαυτό του ςε βάκοσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρρζπει, όμωσ, να ζχει τθ τόλμθ να το κάνει»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είμαι τολμθρι!»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η τόλμθ, αγαπθτι μου, δεν είναι πολιτικι διλωςθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τολμιςτε να με δοκιμάςετε και κα δείτε!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με απειλείτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με..Με ενοχοποιείτε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αααχ!.. Ρόςο με κάνετε και υποφζρω! Να ξζρατε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και εςείσ να ξζρετε ότι ςτθν αμφιςβιτθςθ ςτθρίηετε τισ κατθγορίεσ
ςασ! Πχι ςε αποδείξεισ! Εεε.. Οφτε καν ςε ενδείξεισ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σκεφτείτε εςείσ ποφ ςτθρίηετε τθ δικι ςασ ετυμθγορία!..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ροφ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σε παραλθριματα και φλθναφιματα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ – κζφτεται για λίγο) «Ωραία, λοιπόν.. Είμαι ςτθ
διάκεςι ςασ.. Ξαπλϊνω..» (Ξαπλϊνει, ξανά, ςτο ντιβάνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αφινεςτε ςτα χζρια μου, δθλαδι; Το αποφαςίςατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι. Το αποφάςιςα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Υποταγμζνθ πλιρωσ ςτθ βοφλθςι μου;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι. Υποταγμζνθ πλιρωσ ςτθ βοφλθςι ςασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το ςκεφτικατε καλά;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι. Το ςκζφτθκα καλά»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μπορϊ να ςασ κάνω ό,τι κζλω. Ακόμθ και να ςασ καταςτρζψω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Καταςτρζψτε με. Δεν κα ςασ αντιςτακϊ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Συμπεριφζρεςτε ανϊριμα. Σασ προειδοποιϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Εμπιςτεφομαι απόλυτα τθ κεραπεφτριά μου. Ελπίηω ςτισ καλζσ τθσ
προκζςεισ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ο άνκρωποσ που αφινεται απόλυτα ςτισ ελπίδεσ του είναι
δζςμιοσ τθσ παραίτθςισ του»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σασ αρζςει ο Αλμπζρ Καμφ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρϊσ το ςυμπεράνατε αυτό;»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μιλιςατε για ελπίδα και παραίτθςθ. Για τον Αλμπζρ Καμφ, θ
ελπίδα ιςοδυναμοφςε με παραίτθςθ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αγαπάτε τθ φιλοςοφία, βλζπω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ροιοσ ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ δεν αγαπάει τθ φιλοςοφία, Κυρία
Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Βλζπετε πολλοφσ ςκεπτόμενουσ ανκρϊπουσ γφρω ςασ, αγαπθτι
μου;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πχι.. Δυςτυχϊσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τότε, υποφζρετε από το ιδεατό ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρϊσ; .. Ρϊσ το ξζρετε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το ξζρω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρϊσ το ξζρετε;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ψυχολόγοσ είμαι, αν το κυμάςτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και κεραπεφτριά μου;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και κεραπεφτριά ςασ, αςφαλϊσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ:
περιμζνετε;(!)»

(Με

πάκοσ)

«Θεραπεφςτε

με,

τότε,

Κυρία

Βιολάνσ!

Τι

ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ - Μελαγχολικά) «Με ποιον τρόπο να το κάνω αυτό,
αγαπθτι μου;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Εμζνα ρωτάτε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (τον ίδιο μελαγχολικό τόνο) «Φυςικά. Εςείσ δεν είςτε που κζλετε
να κεραπευτείτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι. Εγϊ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ ακοφω, λοιπόν»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Θζλω..Θζλω να κεραπευτϊ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι; ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με..Με τον τρόπο.. Ρου γνωρίηετε εςείσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Απογοθτευμζνθ) «Μου το χαλάςατε πάλι»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα εςείσ είςτε θ κεραπεφτριά μου! Τι να κάνουμε!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ωωωω!.. Βαρζκθκα, αγαπθτι μου, να ακοφω τθν ίδια
φραςεολογία από μζρουσ ςασ! Αλλάξτε το μότο ςασ! Θα δυςτυχιςετε! Δεν το
καταλαβαίνετε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ακονίηετε τα δόντια ςασ, για να με κάνετε να τρομάξω! Σκυλί,
όμωσ, που γαβγίηει, δεν δαγκϊνει! Δεν ςασ φοβάμαι!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κι εςείσ μια γατοφλα που νιαουρίηει κλαψιάρικα ςτο παρακφρι
τθσ κυράσ τθσ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ςασ φοβάμαι, Κυρία Βιολάνσ! Σασ το ξαναλζω!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Εγϊ να δείτε, αγαπθτι μου!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ο εμπαιγμόσ είναι θ κεραπευτικι ςασ μζκοδοσ; Συγχαρθτιρια!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ευχαριςτϊ πολφ! Η δικι ςασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η δικι μου;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μθ ηορίηεςτε! Μου το είπατε ιδθ!.. Η υποταγι!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κάνετε λάκοσ! Εγϊ δεν υποτάςςομαι ποτζ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (περιπαιχτικά, μιμοφμενθ τθ φωνι τθσ νεαρισ γυναίκασ)
«ϋϋΕμπιςτεφομαι απόλυτα τθ κεραπεφτριά μου! Εςάσ, Κυρία Βιολάνσ! Καταςτρζψτε
με!ϋϋ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Το είπα. Για λόγουσ ευγζνειασ, όμωσ.. Και από.. Σεβαςμό..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με ςζβεςτε, αγαπθτι μου;.. Με ςυγκινείτε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κα ζπρεπε να ςασ ςζβομαι;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Εγϊ ρωτάω εςάσ. Εςείσ ρωτάτε εμζνα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σασ ςζβομαι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Να το εκλάβω αυτό ωσ κίνθςθ καλισ κελιςεωσ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Να το εκλάβετε όπωσ κζλετε»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Μμμ.. Τελικά, νομίηω ότι είςτε ξεροκζφαλθ. Ναι..
Ναι.. Ρολφ ξεροκζφαλθ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν το περίμενα, ποτζ, ο ςεβαςμόσ να ιςοδυναμεί με
ξεροκεφαλιά! Ρολφ πρωτότυπθ εκδοχι αυτι!»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είναι απλό, αγαπθτι μου. Δεν με ςζβεςτε. Ενιςχφετε, απλά, τον
αρχικό ςυλλογιςμό μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ροιον;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πτι είςτε εφπιςτθ!»
(Η λογοτζχνιδα πετάγεται από το ντιβάνι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αρκετά, Κυρία Βιολάνσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ωραία.. Ωραία.. Τϊρα που εκτονωκικατε, ξανακακίςτε πάλι.
Μποροφμε να ςυνεχίςουμε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Εεε!.. Αυτό πάει πολφ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ροιο απ’ όλα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ο εμπαιγμόσ προσ το πρόςωπό μου!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αλικεια; Τι μου λζτε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ςζβεςτε τουσ νζουσ! Αυτό δεν κα ςυνζβαινε, αν είχατε ςτο
ντιβάνι κάποια τθσ θλικίασ ςασ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρολφ πικανόν. Ωςτόςο, τίποτα δεν προδικάηει το αποτζλεςμα. Γι’
αυτό, να μθν είςτε, και πάντα, τόςο απόλυτθ ςε ό,τι λζτε. Αυτόσ είναι ζνασ γενικόσ
κανόνασ, που καλό κα ιταν να τον ζχετε υπόψθ ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ο κόςμοσ ςασ είναι γεμάτοσ από φριχτοφσ κανόνεσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ενϊ ο δικόσ ςασ; Δεν ζχει κανόνεσ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ροιοσ δικόσ μου;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτόσ που εκπροςωπείτε μζςα από τα ζργα ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν εκπροςωπϊ κανζναν κόςμο. Μονάχα τον εαυτό μου»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τότε, γιατί γράφετε; Πχι για να αλλάξετε τον κόςμο με τουσ
φριχτοφσ αυτοφσ κανόνεσ; Για να τον φζρετε ςτα μζτρα του ιδανικοφ; Για να τον
κάνετε πιο αρεςτό ςτα μάτια ςασ; Για να..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σταματιςτε! Δεν μπορϊ άλλο να ςασ ακοφω!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν μπορείτε ι δεν κζλετε να με ακοφτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Ο δικόσ μου κόςμοσ.. Είναι ο κόςμοσ τθσ καρδιάσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τθσ καρδιάσ;»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι. Τθσ καρδιάσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό είχε πει και θ Αντιγόνθ του Σοφοκλι.. ϋϋΖρωσ ανίκατε
μάχαν!ϋϋ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Το λζω κι εγϊ, Κυρία Βιολάνσ. Αν μου το επιτρζπετε!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί να μθν ςασ το επιτρζψω; Άλλωςτε.. Η λογοτεχνία ςφφηει
από τζτοιουσ φτθνοφσ βερμπαλιςμοφσ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Φτθνοφσ βερμπαλιςμοφσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι άλλο;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι.. Είναι βερμπαλιςμόσ θ καρδιά;(!)»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η καρδιά, κατ’ ανάγκθ, όχι. Αυτόσ που τθ χρθςιμοποιεί, όμωσ, ωσ
κζςφατο, δεν είναι, πάντα, και τόςο ειλικρινισ με τον εαυτό του και τουσ άλλουσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μου είναι πολφ δφςκολο να ςασ παρακολουκιςω!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρερίεργο.. Και φαίνεται να είςτε πολφ ζξυπνθ για τθν θλικία ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τα καλά ςασ λόγια!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κοιτάξτε.. Θα ςασ το εξθγιςω όςο πιο απλά μπορϊ.. Λοιπόν.. Ο
καρδιακόσ ςασ κόςμοσ ζχει και αυτόσ τουσ κανόνεσ του. Αυτό ςασ λζω τόςθ ϊρα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι κανόνεσ, δθλαδι;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τουσ κανόνεσ τθσ καρδιάσ, αγαπθτι μου!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και ποιοι είναι αυτοί;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ξζρετε ποιοι είναι. Μθν κάνετε τθν ανιξερθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρραγματικά, δεν γνωρίηω»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ανατρζξτε ςτα ζργα ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γνωρίηω πολφ καλά τα ζργα μου. Τζτοιοι κανόνεσ δεν υπάρχουν»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και πϊσ ςυμβαίνει, τότε, όλεσ οι θρωίδεσ ςασ να εγκαταλείπουν
τουσ ςυηφγουσ τουσ; Κανόνασ πρϊτοσ και απαράβατοσ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Σαραγμζνθ) «Τι; .. Ροιουσ;.. Τουσ ςυηφγουσ τουσ;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ελάτε! Ελάτε τϊρα!.. Ο πρϊτοσ και απαράβατοσ κανόνασ τθσ
καρδιάσ.. Η ςυηυγικι απιςτία!»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο ςτα ζργα μου! Ραραποιείτε τθν αλικεια
τουσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Στο τζλοσ, μάλιςτα, οι μοιραίεσ θρωίδεσ ςασ ι εγκαταλείπουν
τουσ άντρεσ τουσ ςτα κρφα του λουτροφ ι, αν ζχουν τθν καλοςφνθ, τουσ χωρίηουν
προθγουμζνωσ!.. Τι τρυφερότθτα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι είναι αυτά που λζτε!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Λζω αυτά ακριβϊσ που εςείσ γράφετε ςτα μυκιςτοριματά ςασ.
Τίποτα λιγότερο. Τίποτα περιςςότερο. Αναρωτιζμαι, μάλιςτα, αν ιςαςταν εςείσ ο
εγκαταλελειμμζνοσ ςφηυγοσ, πόςο κα κζλατε ζναν τζτοιο καρδιακό κόςμο για τον
εαυτό ςασ;(!)»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Βλζπετε τελείωσ επιφανειακά τα πράγματα. Είναι
ανϊφελο να ςυνεχίςουμε..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρολφ καλά. Ππωσ επικυμείτε.. (Απαγγζλλει ςτίχουσ από τθν
ϋϋΑντιγόνθϋϋ του οφοκλι, καπνίηοντασ..)
Ζρωτα, που δε γονάτιςεσ ποτζ ςτον πόλεμο,
Ζρωτα, που ορμάσ και γεμίηεισ τθν πλάςθ,
που ςτ’ απαλά τα μάγουλα
τθσ κόρθσ νυχτερεφεισ,
που ςεργιανάσ τισ κάλαςςεσ
και των ξωμάχων τα κατϊφλια,
κανείσ δε ςου γλυτϊνει
μθδζ κνθτόσ
μθδζ ακάνατοσ.
φωλιάηεισ ςτο κορμί και το μανίηεισ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Και.. Και ποιοσ μασ λζει, δθλαδι, ότι ζνασ εγκαταλελειμμζνοσ
ςφηυγοσ δεν προκάλεςε ο ίδιοσ τθν απιςτία τθσ ςυηφγου του;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Α, μάλιςτα! .. Μόλισ, τϊρα, αγαπθτι μου, είπατε και τον δεφτερο
κανόνα τθσ καρδιάσ! Με προλάβατε! Ο απατθμζνοσ ςφηυγοσ, κφμα και κφτθσ μαηί!
Είδατε, τελικά, που και ο δικόσ ςασ κόςμοσ ζχει τουσ κανόνεσ του; Και είναι και
ςκλθροί. Για να λζμε και του ςτραβοφ το δίκαιο!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζτςι είναι, αν ζτςι νομίηετε!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Λουίτηι Ριραντζλο! Αυτό το γνωρίηω κι εγϊ που δεν είμαι
καλλιτζχνιδα ςαν κι εςάσ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Διακωμωδείτε τθν τζχνθ κι εμζνα.. Είναι ολοφάνερο.. Απ’ τθν άλλθ,
είναι και φποπτο αυτό που κάνετε»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Φποπτο; Γιατί; Ανυπομονϊ ν’ ακοφςω τθν άποψι ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αφοφ.. Αφοφ κανζνασ δεν γλυτϊνει από τα βζλθ του ζρωτα.. Και θ
τζχνθ τον υμνεί..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ολοκλθρϊςτε τον ςυλλογιςμό ςασ, παρακαλϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Θα ζπρεπε να αγαπάτε τθν τζχνθ, Κυρία Βιολάνσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί υμνεί τον ζρωτα!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και ποιοσ ςασ είπε εςάσ ότι εγϊ υμνϊ τον ζρωτα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πλοι οι άνκρωποι τον υμνοφν!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αν εννοείτε ανκρϊπουσ αυτοφσ τουσ πρωτόγονουσ που
κυκλοφοροφν γφρω μασ.. Τι να ςασ πω!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μπορεί να είναι νάρκιςςοι, όπωσ λζτε, αλλά δεν παφει, ωςτόςο,
να είναι και άνκρωποι!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Οι νάρκιςςοι, αγαπθτι μου – ςασ το λζω, για να μακαίνετε και
κάτι - δεν ζχουν κανζνα ίχνοσ ανκρωπιάσ επάνω τουσ. Αν, τϊρα, εςείσ, πάλι, κζλετε
να ηείτε με ψευδαιςκιςεισ, είναι δικαίωμά ςασ. Αφεκείτε να ςασ χρθςιμοποιοφν,
ςαν χαρτοπετςζτα, που, αφοφ ςκοφπιςαν τθ μφτθ τουσ, τθ πζταξαν κάτω με αθδία!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Για τον ζρωτα μιλοφςαμε, Κυρία Βιολάνσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Για τον ζρωτα μιλοφςατε εςείσ. Εγϊ μιλάω για τον ναρκιςςιςμό,
αυτι τθ ςτιγμι. Και ςασ ςυμβουλεφω. Αν δεν το ζχετε καταλάβει!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Ο μφκοσ, πάντωσ, ζπλεξε το εγκϊμιο του
Νάρκιςςου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Άλλθ μια ςτρεβλι μυκοπλαςία. Οι μφκοι ςάσ τραβάνε, ςαν
μαγνιτθσ, απ’ ό,τι βλζπω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι φυςικό. Στουσ μφκουσ βρίςκεται θ αλικεια»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτά ςασ ζμακαν οι δάςκαλοί ςασ ςτο ςχολείο; Σασ φοφςκωςαν
τα μυαλά με μφκουσ και ιςτορίεσ για αγρίουσ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είχα αξιόλογουσ δαςκάλουσ ςτο ςχολείο μου, Κυρία Βιολάνσ! Μθ
μιλάτε ζτςι!»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σε κολλζγιο πθγαίνατε; Σασ φαντάηομαι να κάκεςτε ςτο πρϊτο
κρανίο.. Ξανκά μαλλάκια.. Τρυφερό τριανταφυλλζνιο δζρμα.. Ψθλόλιγνο κορμάκι..
Γλυκά ματάκια.. Φυςικά και ιςαςταν το αγαπθμζνο παιδί των δαςκάλων ςασ. Δεν
αμφιβάλλω κακόλου γι’ αυτό!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πςο και να με ειρωνεφεςτε, ιμουν, όντωσ, το αγαπθμζνο παιδί
των δαςκάλων μου! Και καλϊσ δεν αμφιβάλλετε!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό είναι και καλό και κακό, ξζρετε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ε! Δεν περίμενα ν’ ακοφςω και τίποτε άλλο!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Απ’ τα χείλθ μου, κ’ ακοφτε μόνο αλικειεσ. Αν, πάλι, κζλετε να
ακοφτε ψεφδθ, πάτε να χτυπιςετε άλλεσ πόρτεσ. Πχι τθ δικι μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Τθ πόρτα ςασ δεν τθ χτφπθςα για ν’ ακοφςω
αλικειεσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αλλά; Για ν’ ακοφςετε ψεφδθ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τθ χτφπθςα γιατί..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μα! Επιτζλουσ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Από..Από περιζργεια!..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Από περιζργεια;(!)… Ωωω!... Αυτό κι αν είναι το πιο πρωτότυπο
που άκουςα ποτζ! Χα!.. Χα!.. Χα!.. Μια φιλόδοξθ νεαρι λογοτζχνιδα επιςκζπτεται
το γραφείο μιασ ψυχαναλφτριασ.. Από.. Από απλι περιζργεια! Χα!.. Χα!.. Χα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σασ.. Σασ φαίνεται.. περίεργο αυτό;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρερίεργο; Ω! Πχι! Πχι! Χα!.. Χα!.. Χα!.. Ρερίεργο; Ρϊσ ςασ πζραςε
κάτι τζτοιο από το μυαλό; Χα!.. Χα!.. Χα!.. Άκου, περίεργο; Χα!.. Χα!.. Χα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι αγζνεια αυτό που κάνετε! Να γελάτε τόςο προκλθτικά, για να
με μειϊςετε και να απαξιϊςετε τα επιχειριματά μου!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν γελάω για να απαξιϊςω τα επιχειριματά ςασ, αγαπθτι μου,
αλλά γιατί μου προκάλεςαν γζλιο τα όςα μου είπατε. Χα!.. Χα!.. Χα!..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Χαίρομαι που ςασ διαςκεδάηω τουλάχιςτον!
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ω! Πςο γι’ αυτό!.. Μθν ζχετε καμιά αμφιβολία! Χα!..Χα!.. Χα!..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Θα ςυνεχίςετε για πολφ ακόμθ να γελάτε εισ βάροσ μου;.. Νομίηω
ότι κα χάςω τθ ψυχραιμία μου!..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ψυχραιμία, αγαπθτι μου! Ρροπαντόσ, ψυχραιμία! Χα!.. Χα!..
Χα!..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Πιάνοντασ το κεφάλι τθσ) «..Άλλα πράγματα ονειρεφτθκα.. Πχι
αυτόν τον εμπαιγμό..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είςτε ονειροπόλα. Μάλλον, ονειρευτικατε ότι ο κόςμοσ κα
περνά, ςαν πρωινι αφρα.. κα χαϊδεφει απαλά το τρυφερό μάγουλό ςασ.. και κα
ανακατεφει γλυκά τα μαλλιά ςασ.. Σασ το είπα ποιθτικά, για να μθ νομίηετε ότι
λοιδορϊ τθν τζχνθ που εςείσ εκπροςωπείτε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ππωσ και να το πείτε.. Ο πόνοσ είναι ίδιοσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αντί να αφινεςτε, λοιπόν, ςτον πόνο, ςκεφτείτε πϊσ κα
οργανϊςετε τθν άμυνά ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ροια άμυνα;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ επιτίκεμαι, αγαπθτι μου, τόςθ ϊρα! Δεν πρζπει να
αμυνκείτε; Εμπρόσ λοιπόν! Αντικροφςτε με, ζχοντασ παρατάξει τα ςτρατεφματά
ςασ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ο πόνοσ με ςυνοδεφει από παιδί.. Και τα ςτρατεφματά μου δεν μ’
εγκατζλειψαν ποτζ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι περιμζνετε τότε; Μθ χάνετε το χρόνο ςασ! Ο εχκρόσ είναι προ
των πυλϊν! Αμυνκείτε! Ρολεμιςτε για ό,τι ιερό ζχετε! Για ό,τι χάραξε τθ καρδιά ςασ
και άφθςε το ςθμάδι του! Ρολεμιςτε για τον ιλιο, που πρζπει, και πάλι, να
γλιςτριςει ςτο πλακόςτρωτο του κάςτρου ςασ και να ηεςτάνει, ςαν ανάςα, τισ
πζτρεσ του! Ρολεμιςτε για.. Για τα όνειρά ςασ! Ρολεμιςτε, αγαπθτι μου!
Ρολεμιςτε! Τι με κοιτάτε μ’ αυτά τα ακϊα μάτια αγελάδασ; Δεν μ’ ακοφτε;
Ρολεμιςτε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Να πολεμιςω;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι.. Να πολεμιςετε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πρκια.. Ή από το ντιβάνι;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι ςθμαςία ζχει;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Κυρία Βιολάνσ .. Η περιζργειά μου ικανοποιικθκε.
Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τον χρόνο ςασ και τθ κατανόθςι ςασ. Είναι ϊρα να
πθγαίνω..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τόςο γριγορα λιποταχτιςατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι;.. Πχι, βζβαια.. Δεν λιποτάχτθςα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αλλά;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Απλά.. Δεν μπορϊ να παρατάξω τα ςτρατεφματά μου εναντίον
ςασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί.. Δεν ςασ βλζπω ςαν εχκρό μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρϊσ με βλζπετε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σασ βλζπω ςαν..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σαν;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τίποτα. Καλι ςυνζχεια» (Ετοιμάηεται να φφγει, φορϊντασ το παλτό
τθσ)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μια.. Μια ςτιγμι, παρακαλϊ!.. Ξζρω.. Ξζρω πϊσ με βλζπετε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρϊσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σαν μια δαςκάλα που είχατε, όταν ιςαςταν μικρι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δαςκάλα;(!)»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι.. Μια δαςκάλα που.. τθ μιςοφςατε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μιςοφςα καμιά δαςκάλα μου, Κυρία Βιολάνσ! Κάνετε λάκοσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν είςτε ειλικρινισ! Μια δαςκάλα ςασ τθ μιςοφςατε
οπωςδιποτε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μπορϊ να καταλάβω πϊσ είςτε τόςο ςίγουρθ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κακίςτε ςτο ντιβάνι να ςασ το εξθγιςω.. Δεν χρειάηεται να
ξαπλϊςετε.. Απλά, κακίςτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ελάτε.. Ελάτε.. Κακίςτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αν κακίςω..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μθ φοβάςτε. Δεν κα ςασ ξαναςθκϊςω.. Κακίςτε, ςασ παρακαλϊ»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Κάκεται, με τα χζρια ςταυρωμζνα πάνω ςτα γόνατα, ςτο ντιβάνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Κοιτάηει, για λίγα λεπτά, τθ νεαρι γυναίκα) «Μιπωσ κα ιταν
καλφτερο να βγάηατε το παλτό ςασ; Νομίηω πωσ κα νιϊκατε πιο άνετα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Βγάηει το παλτό τθσ και ξανακάκεται ςτο ντιβάνι. ταυρϊνει, πάλι,
τα χζρια τθσ πάνω ςτα γόνατά τθσ)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Νιϊκετε καλφτερα τϊρα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ωραία» (Παρατθρεί τα χζρια τθσ λογοτζχνιδασ) «Βλζπω.. Ζχετε
λεπτά και μακριά δάχτυλα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι. Ζχω»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ραίηετε κάποιο μουςικό όργανο;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ριάνο και κικάρα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Υπζροχα όργανα και τα δφο. Μπράβο ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Ροια δαςκάλα μου μιςοφςα, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Α.. Ναι.. Η δαςκάλα.. Βεβαίωσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Λοιπόν;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τϊρα που το ξαναςκζφτομαι.. Μπορεί και να μθ τθ μιςοφςατε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Σασ το είπα, αλλά εςείσ δεν με πιςτζψατε. Δεν μιςοφςα καμιά
μου δαςκάλα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι. Είναι ολοφάνερο.. Δεν μιςοφςατε καμιά ςασ δαςκάλα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (θκϊνεται από το ντιβάνι) «Καλι ςυνζχεια, Κυρία Βιολάνσ.
Ευχαριςτϊ, για άλλθ μια φορά»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Σαραγμζνα) «Μι..Μιςό λεπτό, ςασ παρακαλϊ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ορίςτε»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τϊρα που το ξαναςκζφτομαι.. Ναι.. Ναι.. Τθ μιςοφςατε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Ατάραχθ και ςίγουρθ) «Κάνετε λάκοσ, Κυρία Βιολάνσ. Δεν τθ
μιςοφςα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (υγκινθςιακά φορτιςμζνθ) «Και αν.. Και αν εκείνθ.. Ήκελε να τθ
μιςείτε λιγάκι;..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η δαςκάλα μου;(!) Να κζλει να τθ μιςϊ;(!)»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (τον ίδιο ςυγκινθςιακό τόνο) «Ναι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αν.. Αν ικελε να τθ μιςϊ, ασ μου το ζλεγε.. Μικρι ιμουνα.. Θα
υπάκουα, αμζςωσ, ςτθ κζλθςι τθσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ το λζω εγϊ ςιμερα.. Για λογαριαςμό εκείνθσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Πιάνοντασ το κεφάλι τθσ) «Αυτό με ξεπερνάει.. Δεν το είχα ςκεφτεί
ποτζ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί δεν κάκεςτε να το ςυηθτιςουμε;.. Γιατί βιάηεςτε τόςο πολφ
να φφγετε;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Προχωρϊντασ, πάνω-κάτω, ςτθ ςκθνι, ςκεπτικι) «Κι όμωσ..
Φοβάμαι πωσ.. Ζχετε δίκιο.. Ναι.. Πντωσ, είχα μια δαςκάλα που τθ μιςοφςα.. Τϊρα
που τθ φζρνω ςτο μυαλό μου.. Ρροςπάκθςα να το απωκιςω αυτό το ςυναίςκθμα..
Μπορεί και να ντρεπόμουν που αιςκανόμουν ζτςι για εκείνθ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είδατε;.. Τελικά, όλοι είχαμε μια δαςκάλα που τθ μιςοφςαμε ςτο
ςχολείο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί, όμωσ, να τθ μιςϊ;.. Ρροςπακϊ να κυμθκϊ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν πειράηει. Μθ κουράηεςτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πχι.. Πχι.. Ρρζπει να κυμθκϊ.. Δϊςτε μου λίγο χρόνο για να
κυμθκϊ..» (Προχωρϊντασ ςκεπτικι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό είναι κάτι που τελείωςε. Ασ μιλιςουμε για τα τωρινά»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (τζκεται ακίνθτθ) «Στο τϊρα, δεν είμαι, πια, μακιτρια, Κυρία
Βιολάνσ. Οφτε ζχω καμιά δαςκάλα να τθ μιςϊ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κάνετε λάκοσ .. Ζχετε.. Εμζνα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα! Δεν ςασ βλζπω ςαν δαςκάλα μου!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κι αν με βλζπατε;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σε τι κα εξυπθρετοφςε αυτό;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρροςπακιςτε, ωςτόςο, ςασ παρακαλϊ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρροςπακϊ.. Ρροςπακϊ..» (Προχωρϊντασ, πάνω-κάτω, ςτθ ςκθνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι;..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (τζκεται ακίνθτθ) «Πχι.. Πχι.. Δεν μπορϊ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Θα μπορζςετε, αν βρείτε ζναν λόγο που κα ςασ ζκανε να με
μιςιςετε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζναν λόγο;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ακριβϊσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Το μίςοσ είναι δυνατό ςυναίςκθμα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Χρειαηόμαςτε, επομζνωσ, και ζνα δυνατό ςυναίςκθμα ςτον
αντίποδα.. Σκεφτείτε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μια..Μια ανεκπλιρωτθ επικυμία, για παράδειγμα;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ακριβϊσ, αγαπθτι μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ – Προχωρϊντασ, πάνω-κάτω, ςτθ ςκθνι) «Λοιπόν..
Θζλω.. Θζλω ν’ αγαπιςετε τθ μακιτριά ςασ.. Εμζνα, δθλαδι! Δυνατά.. Μοναδικά..
Αποκλειςτικά..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κι εγϊ;.. Τι κάνω; Αρνοφμαι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Θεωρείτε ότι δεν είναι θ καρδιά μου που ηθτάει τθν αγάπθ ςασ,
αλλά ο ραγιςμζνοσ κακρζφτθσ τθσ ψυχισ μου!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ο ναρκιςςιςμόσ ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ακριβϊσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρϊσ ςασ ςυμπεριφζρομαι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με περιπαίηετε..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σ’ αυτι τθ περίπτωςθ, ωςτόςο, οι νάρκιςςοι περιπαίηουν τουσ
άλλουσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η αγάπθ ζχει τουσ όρουσ τθσ, Κυρία Βιολάνσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζχετε κι εςείσ τουσ δικοφσ ςασ. Σφμφωνοι. Τι είναι, λοιπόν, αυτό
που διεκδικείτε από μζνα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Το μίςοσ!..Τι άλλο;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το μίςοσ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μου ηθτιςατε να ςασ μιςϊ;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι.. Σασ το ηιτθςα..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μετανιϊςατε;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πχι.. Πχι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σασ είναι δφςκολο, όμωσ;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι.. Ρολφ δφςκολο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Για ποιον λόγο;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί θ μορφι ςασ δεν μου προκαλεί το αίςκθμα του μίςουσ.. Το
αντίκετο, μάλιςτα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Οφτε και για μζνα είναι εφκολο να ςασ μιςϊ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ασ το αφιςουμε τότε. Αρκετά ωσ εδϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Πχι! Πχι, βζβαια!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πχι, βζβαια;(!)»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τόςο γριγορα εγκαταλείπετε τθ μάχθ, Κυρία Βιολάνσ;(!)»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Εγκαταλείπετε τθ μάχθ, λζω!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν νομίηω να το πιςτεφετε αυτό που λζτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Φυςικά και το πιςτεφω!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ο εγωιςμόσ ςασ μιλάει τοφτθ τθν ϊρα. Είναι μάταιο να
προςπακιςω να ςασ αλλάξω γνϊμθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρροςπακιςτε. Μπορεί και να τα καταφζρετε. Ροφ ξζρετε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Η ελπίδα πεκαίνει τελευταία..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η μεγαλφτερθ ελπίδα είναι να απολζςουμε τθν ελπίδα. Μθ μιλάτε,
λοιπόν, για ελπίδεσ. Σ’ αυτι τθ παρτίδα ςκάκι, μόνον οι παρόντεσ χρόνοι ζχουν κζςθ
ανάμεςά μασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Στον παρόντα χρόνο, είμαι μια ϊριμθ γυναίκα και εςείσ μια νζα
που ζχει όλθ τθ ηωι μπροςτά τθσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι αρκετό αυτό για να με αντιπακιςετε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν μπορϊ να ςασ αντιπακιςω, αγαπθτι μου. Σασ το είπα και
πριν»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρρζπει όμωσ. Ραίηω με τα αιςκιματά ςασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ραίξτε όςο κζλετε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και αν.. Αν ςασ πλθγϊςω;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Θα κρατιςω το ςθμάδι τθσ λαβωματιάσ καλά κρυμμζνο μζςα
μου, μαηί με τόςα άλλα.. Μθν ανθςυχείτε για μζνα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ – Κοιτάηει ζντονα τθ Κυρία Βιολάνσ) «Μια δαςκάλα
που δζχεται να πλθγωκεί από τθ μακιτριά τθσ.. Δεν μπορεί παρά να είναι μια
αλθκινι γυναίκα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αντιςτράφθκαν οι ρόλοι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ήταν αναμενόμενο να ςυμβεί αυτό..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μπικα ςτθ καρδιά ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και δεν κα βγείτε εφκολα από εκεί..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Ξαπλϊςτε ςτο ντιβάνι, Κυρία Βιολάνσ.. Είναι θ
ςειρά ςασ..»
(Η ψυχολόγοσ ξαπλϊνει ςτο ντιβάνι
και θ λογοτζχνιδα κάκεται ςτθ πολυκρόνα)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είμαι ζτοιμθ..»
(Χαμθλϊνει ο φωτιςμόσ)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τα πόδια ςασ βολεφονται άνετα απ’ ό,τι βλζπω..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν είναι τόςο μακριά όςο τα δικά ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν.. Δεν αιςκάνεςτε αμιχανα;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μονάχα με τα μάτια ςασ.. Πταν με κοιτάηουν..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με τα μάτια μου;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με τρομάηει θ ακωότθτά τουσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είμαι μακιτριά ςασ, Κυρία Βιολάνσ. Μια μακιτρια πρζπει να
κοιτάηει τθ δαςκάλα τθσ με ακωότθτα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρρζπει. Ωςτόςο, δεν ςυμβαίνει, πάντα, αυτό»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζχω ακϊα μάτια;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κλείςτε τα μάτια ςασ, Κυρία Βιολάνσ..»
(Η ψυχολόγοσ κλείνει τα μάτια τθσ και γζρνει το κεφάλι τθσ προσ τα πίςω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ξανανοίξτε τα τϊρα»
(Η ψυχολόγοσ ανοίγει τα μάτια τθσ)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: Ζχω ακϊα μάτια, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ψεφδεςτε, Κυρία Βιολάνσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρϊσ;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ψεφδεςτε. Και το ψεφδοσ δεν είναι κάτι για το οποίο να μπορεί να
υπερθφανεφεται μια δαςκάλα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τα μάτια μου δεν ςασ είναι ακϊα, Κυρία Βιολάνσ. Μόλισ κλείςατε
τα δικά ςασ και τα ξανανοίξατε.. Τα μάτια μου δεν ςασ είναι ακϊα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Λυπάμαι, αλλά τα μάτια ςασ μου είναι ακϊα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κι εγϊ λυπάμαι, γιατί ςυνεχίηετε να ψεφδεςτε, Κυρία Βιολάνσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Θυμωμζνθ) «Τα μάτια ςασ μου είναι ακϊα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τα μάτια μου ςασ είναι επικίνδυνα!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ - Θλιμμζνα) «Κι αυτό να ςυμβαίνει.. Ζχουν το χρϊμα
και το άρωμα τθσ ακωότθτασ και τθσ νιότθσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και τότε.. Γιατί τθ πρϊτθ φορά που ςθκϊκθκα από το ντιβάνι και
πλθςίαςα ςτο παράκυρο, με λοξοκοιτάξατε με τθν άκρθ του ματιοφ ςασ ςτα
κλεφτά;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί..Γιατί μου φανικατε όμορφθ, ζτςι όπωσ κοιτάηατε ζξω από
το παράκυρο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μόνο γι’ αυτό;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί φζρατε μαηί ςασ μια παράξενθ αφρα..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μόνο γι’ αυτό, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί με γυρίςατε πίςω ςτο παρελκόν..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σε ποιο παρελκόν;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Στο παρελκόν μου..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και ςκεφτικατε ότι αυτό το παρελκόν χάκθκε για εςάσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με μιςιςατε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πχι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ – Πετάγεται όρκια από τθ πολυκρόνα) «Λζτε
ψζματα, Κυρία Βιολάνσ! Λζτε ψζματα!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Πετάγεται από το ντιβάνι) «Δεν λζω ψζματα, ςασ είπα!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Γιατί κυμϊςατε;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν κφμωςα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πταν λζτε ψζματα, κοκκινίηετε, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με ειρωνεφεςτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μια διαπίςτωςθ κάνω..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Καλά κα κάνετε να μθν με ειρωνεφεςτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Επειδι είμαι μακιτριά ςασ και εςείσ θ δαςκάλα μου;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Επειδι πρζπει να με ςζβεςτε.. Είμαι μεγαλφτερθ από ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρόςο μπορϊ να ςζβομαι μια δαςκάλα μου που, κατά βάκοσ, τθ
μιςϊ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ - Θλιμμζνα) «Θεραπεφςτε, τότε, το μίςοσ ςασ για
μζνα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με ποιον τρόπο; Το μίςοσ είναι αυτό που κρατάει τθ ςχζςθ μασ
ηωντανι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Γιατί να πρζπει να με μιςείτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί με μιςείτε κι εςείσ, Κυρία Βιολάνσ. Είναι απλό. Το μίςοσ
φζρνει μίςοσ. Εςείσ μου το διδάξατε»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Θα προτιμοφςα το μίςοσ μου για εςάσ να ςασ ζφερνε κάτι άλλο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σαν τι;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Ωριμότθτα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ωριμότθτα!.. Ωωω!.. Ρερίεργοσ τρόποσ για να με κάνετε να
ωριμάςω, Κυρία Βιολάνσ! Δεν βρίςκετε; Χα!.. Χα!.. Χα!.. Ρολφ περίεργοσ τρόποσ, μα
τθν αλικεια! Χα!.. Χα!.. Χα!..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μα.. Μα.. Γιατί γελάτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα να πρζπει, πρϊτα, να με μιςιςετε, για να ωριμάςω, Κυρία
Βιολάνσ;(!) Ωραίο κι αυτό! Χα!.. Χα!.. Χα!..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Θα ςταματιςετε να γελάτε ι κα χάςω τθ ψυχραιμία μου;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ψυχραιμία, Κυρία Βιολάνσ! Ρροπαντόσ, ψυχραιμία! Χα!.. Χα!..
Χα!..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είςτε, τελείωσ, ανάγωγθ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ανάγωγθ ι ανυπάκουθ; Αν ο κόςμοσ μασ είχε περιςςότερουσ
ανυπάκουουσ από υποτακτικοφσ, κα ιταν όμορφοσ. Και όχι αυτόσ που είναι
ςιμερα.. Εςείσ το είπατε, Κυρία Βιολάνσ. Επιτρζψτε μου να κυμίςω ςτθ δαςκάλα
μου τα λόγια τθσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζχετε επιλεκτικι μνιμθ, αλλά δεν πειράηει. Σασ ςυγχωρϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Θυμίςτε μου»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μου είπατε ότι είςτε μια κακομακθμζνθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν είπα κάτι τζτοιο»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κι όμωσ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κι εςείσ, τότε, είπατε.. ϋϋΜια καλομακθμζνθϋϋ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι. Το είπα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι τραγωδία!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι. Το είπα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι τραγωδία;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι.. Είναι»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ – Κοιτάηει, από πάνω μζχρι κάτω, τθ ψυχολόγο)
«Στζκεςτε τόςθ ϊρα όρκια, Κυρία Βιολάνσ.. Θα κουραςτείτε.. Δεν ξαπλϊνετε ςτο
ντιβάνι;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το κζλετε;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Γνζφει καταφατικά)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Ξαπλϊνει, πάλι, ςτο ντιβάνι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Κάκεται ςτθ πολυκρόνα) «..Δεν ςασ μιςϊ, Κυρία Βιολάνσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Γζρνει το κεφάλι τθσ προσ τα πίςω) «Και όμωσ.. Με μιςείτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είμαι αρκετά ϊριμθ, για να μθν ςασ μιςϊ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με μιςείτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μίςθςα καμία μου δαςκάλα ποτζ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ράντα υπάρχει μια δαςκάλα που τθ μιςοφςαμε ςτο ςχολείο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και αυτι.. Χάνεται ςτο χρόνο;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Αναπολϊντασ..) «Μόλισ.. Μόλισ αιςκάνκθκα τουσ πρϊτουσ
κραδαςμοφσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ πιρα ςτα χζρια μου ςαν μικρό απροςτάτευτο πουλί..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζνιωκα εξόριςτθ.. Γιατί.. Ροιο παιδί δεν νιϊκει εξόριςτο ς’ αυτόν
τον παράλογο κόςμο;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ωςτόςο;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ωςτόςο.. Με τρόμαηε ζνασ ακόμθ φριχτόσ δαίμονασ, όςο
περνοφςαν οι μζρεσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ροιοσ δαίμονασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτόσ.. τθσ ανεκπλιρωτθσ αγάπθσ ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Φοβόςαςταν ότι κα ςασ πλιγωνα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Μια μζρα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μια μζρα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μια μζρα.. Με μαλϊςατε.. Μπροςτά ςτουσ ςυμμακθτζσ μου..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι κάνατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζςφιξα τα χείλθ μου και ςφάλιςα τα μάτια μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Για να μθν δω τα δάκρυά ςασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Για να μθ δείτε που ζκλαιγα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ροιο ιταν το πρϊτο πράγμα που μου είπατε, όταν ςυνιρκατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Συγγνϊμθ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μου ηθτιςατε ςυγγνϊμθ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι άλλο κα μποροφςα να ςασ ηθτιςω;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζπρεπε να διεκδικιςετε, με τον τρόπο ςασ, εγϊ να ςασ ηθτιςω
ςυγγνϊμθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μια δαςκάλα δεν κα άφθνε ποτζ τον εγωιςμό τθσ κατά μζροσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Για εςάσ.. Μπορεί και να τον άφθνα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κα τον αφινατε, Κυρία Βιολάνσ.. Οφτε για μζνα οφτε για
κανζναν άλλο μακθτι ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρϊσ είςτε τόςο ςίγουρθ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είμαι τόςο ςίγουρθ, όςο είςτε κι εςείσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είςτε προκατειλθμμζνθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν νομίηω»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είςτε κυμωμζνθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν νομίηω»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είςτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είμαι θ μακιτριά ςασ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ ενοχλεί αυτό»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μ’ ενοχλεί κακόλου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ - θκϊνεται όρκια και παραχωρεί τθ κζςθ τθσ ςτθ
λογοτζχνιδα ςτο ντιβάνι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ήρκε θ ϊρα;..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κακίςτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κι αν δεν κακίςω;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν κα υπακοφςετε ςτθ κζλθςθ τθσ δαςκάλασ ςασ;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μπορϊ να μθν υπακοφςω;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό ςυνεπάγεται τιμωρία..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είμαι ζτοιμθ να υποςτϊ τθ τιμωρία..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κακίςτε ςτο ντιβάνι.. Δεν κζλω να ςασ τιμωριςω..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Επιμζνω, Κυρία Βιολάνσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τότε.. Τότε.. Ρρζπει ν’ αρχίςω να ςυνθκίηω ςτθν ανυπακοι ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι κα αλλάξει;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Θα ςυμφιλιωκϊ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ριςτεφετε ότι κα ικελα κάτι τζτοιο;.. Να ςυμφιλιωκείτε;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Αυτό που κζλετε εςείσ είναι πάνω απ’ τισ
δυνάμεισ μου για να ςασ το δϊςω..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ - Ξαπλϊνει ςτο ντιβάνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Κάκεται ςτθ πολυκρόνα τθσ - Κοιτάηει τα πόδια τθσ νεαρισ
γυναίκασ) «Τα πόδια ςασ είναι αδφνατον να βολευτοφνε ςε ζναν τόςο μικρό χϊρο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριςτο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ καταλαβαίνω, αγαπθτι μου..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πχι.. Δεν με καταλαβαίνετε, Κυρία Βιολάνσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Βοθκιςτε με, τότε, να ςασ καταλάβω..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Γζρνει αναπαυτικά ςτο ντιβάνι) «Είμαι ζτοιμθ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το φάρμακο ςτθν εςωςτρζφεια είναι θ εξωςτρζφεια»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτό είναι το φάρμακο που ςυςτινετε ςτθ μακιτριά ςασ ι ςτθν
αςκενι ςασ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό είναι κάτι που λζω ειδικά ςε εςάσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Το εκτιμϊ»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και θ ετυμθγορία ςασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ροιοσ ο λόγοσ να βιαςτϊ ν’ απαντιςω;..» (Γζρνει ακόμθ πιο
αναπαυτικά πάνω ςτο ντιβάνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κάποτε, ςασ προκαλοφςε αμθχανία αυτι θ ςτάςθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρερνά ο καιρόσ και αυτά που μασ ζκαναν να νιϊκουμε αμιχανα,
ξεχνιοφνται..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σοφόσ άνκρωποσ, ωςτόςο, είναι αυτόσ που δεν ξεχνάει»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τότε δεν είμαι ςοφι»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζχετε πείςμα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ζχω πείςμα. Ζχω μίςοσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Για μζνα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Άρα, δεν ξεχνάτε και τόςο γριγορα. Είςτε ςοφι»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η αλικεια είναι πωσ δεν ξεχνάω με τθ ταχφτθτα που κα ικελα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είμαι θ δαςκάλα ςασ. Απαιτϊ να με κυμάςτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και εγϊ απαιτϊ να με μιςείτε, για να ςασ μιςϊ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αφοφ το κζλετε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Εςείσ μου το ηθτιςατε»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Οι επικυμίεσ των ανκρϊπων, ξζρετε, αλλάηουν, χρόνο με τον
χρόνο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τισ πιο πολλζσ φορζσ, όμωσ, μζνουν ανεκπλιρωτεσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μασ ςυνοδεφουν, ωςτόςο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ-Κλείνει τα μάτια τθσ, αναπολϊντασ..) «..Πταν ςασ
ηιτθςα ςυγγνϊμθ μπροςτά ςτθ τάξθ, τα μάτια μου ιταν ακόμθ υγρά..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το παρατιρθςα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν είπατε τίποτα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι μπορεί να πει μια δαςκάλα ςτθ μακιτριά τθσ, εκείνθ τθ
ςτιγμι;..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν προςπακιςατε να με παρθγοριςετε..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η παρθγοριά είναι για τουσ αφελείσ.. Πχι για εςάσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) « Ήμουν καλι μακιτρια, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το πιο κοφτερό μυαλό ςτθ τάξθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Διάβαηα τισ ςκζψεισ ςασ, πριν ανοίξετε το ςτόμα ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κι εγϊ διάβαηα τισ δικζσ ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αγαποφςα να κοιτάηω τα πράγματά ςασ πάνω ςτο γραφείο ςασ..
Τθ τςάντα ςασ.. Τα γυαλιά ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Χαμογελοφςα, όταν ζβλεπα τα τρυφερά, λεπτεπίλεπτα δάχτυλά
ςασ να βγάηουν τα μολφβια από τθ πολφχρωμθ καςετίνα και να τα βάηουν, με τάξθ,
πάνω ςτο κρανίο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αναρωτιόμουν αν είχατε τισ ίδιεσ ανάγκεσ με μζνα;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πλοι οι άνκρωποι τισ ίδιεσ ανάγκεσ ζχουμε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Εςείσ δεν ιςαςταν ζνασ άνκρωποσ.. Ήςαςταν θ δαςκάλα μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ απογοιτευςα;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζνα απόγευμα.. Στο ςχολείο.. Σασ είδα να μπαίνετε ςτθ
τουαλζτα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν το πιςτεφατε;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μου φάνθκε τόςο παράξενο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Γιατί κρατάτε τα μάτια ςασ κλειςτά;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Επιςτρζφει κανείσ πιο εφκολα ς’ ζνα χαμζνο παρελκόν, όταν ζχει
τα μάτια του κλειςτά..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κι όταν τ’ ανοίξει.. Αυτό το παρελκόν γίνεται παρόν;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Και παφει να λάμπει..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είςτε ονειροπόλα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Ανοίγει τα μάτια τθσ) «Πχι, πια, Κυρία Βιολάνσ.. Άνοιξα τα μάτια
μου. Μθν ανθςυχείτε»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ροτζ δεν κα ανοίξετε τα μάτια ςασ, αγαπθτι μου. Θα τα κρατάτε,
πάντα, ερμθτικά ςφαλιςμζνα. Ππωσ μια πόρτα, που τθ κρατάμε κλειςτι για να
εμποδίςουμε τθ πρόςβαςθ ςτουσ ανεπικφμθτουσ ειςβολείσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζκανα μεγάλθ πρόοδο, τόςθ ϊρα, μαηί ςασ. Δεν πρζπει να ζχετε
παράπονο..» (θκϊνεται από το ντιβάνι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Σαραγμζνα) «Για.. Γιατί ςθκωκικατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Το όνειρο τελείωςε, Κυρία Βιολάνσ..» (Φοράει, πάλι, το παλτό τθσ,
για να φφγει)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Πετάγεται από τθ πολυκρόνα τθσ) «Ροτζ δεν τελειϊνουν τα
όνειρα! Δεν ιρκε ακόμθ θ ϊρα για να φφγετε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτό κα το κρίνω εγϊ..» (Κρεμάει τθ τςάντα τθσ ςτον ϊμο)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρροςζξτε, γιατί αυκαδιάηετε! Και..Και δεν είςτε παρά μια
μακιτρια!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ε! Πχι, βζβαια!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αφιςτε τθ τςάντα ςασ κάτω και βγάλτε το παλτό ςασ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μπορεί να μιλάτε ςοβαρά, Κυρία Βιολάνσ! Για μακθτριοφλα
ςασ με περάςατε;(!)»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μιλάω πολφ ςοβαρά! Και, ναι! Σασ διατάηω! Είμαι θ δαςκάλα
ςασ! Ζχω εξουςία επάνω ςασ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σ’ αυτό το φπουλο παιχνίδι εξουςίασ, να αναηθτιςετε άλλθ
παρτενζρ! Εγϊ ςιχαίνομαι τθν εξουςία και ό,τι ςχετίηεται μ’ αυτι!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αν ςιχαινόςαςτε τθν εξουςία – όπωσ λζτε - και ό,τι ςχετίηεται μ’
αυτι .. Τότε γιατί ιρκατε ςτο γραφείο μου;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σασ.. Σασ απάντθςα ιδθ!.. Από περιζργεια!.. Και.. Και γιατί δεν
μποροφςα να κάνω κάτι άλλο!.. Η αναγκαιότθτα, ςτθ περίπτωςι μου, ζχει το πάνω
χζρι! Εεε.. Είμαι θ μακιτριά ςασ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η αλικεια είναι ότι είςτε πολφ περίεργο πλάςμα.. Ψάχνετε μζςα
ςτα ςκουπίδια.. Ανακατεφετε τα τραπουλόχαρτα.. Ξετρυπϊνετε μζςα ςε
μουχλιαςμζνα δωμάτια ξεχαςμζνουσ κθςαυροφσ.. Σκεφτικατε, όμωσ, ποτζ, γιατί τα
κάνετε όλα αυτά;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι ϊρα να πθγαίνω. Η ςυνεδρία μασ ζλαβε τζλοσ»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τα κάνετε όλα αυτά, γιατί κα κζλατε πολφ να ιςαςταν ςτθ κζςθ
μου!..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρϊσ;(!)»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ ελκφουν οι κζςεισ εξουςίασ! Θα κζλατε να είςτε εςείσ θ
δαςκάλα! Και εγϊ..Η μακιτριά ςασ!.. Να μ’ ζχετε από κάτω, δθλαδι!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ανακαλζςτε αμζςωσ!.. Αυτό που είπατε ζρχεται ςε ευκεία ριξθ με
τα ιδανικά και τισ πεποικιςεισ μου! Δεν ςασ το επιτρζπω!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν νομίηω.. Αυτό που είπα ζρχεται ςε πλιρθ αρμονία με τον
άλλο ςασ εαυτό.. Αυτόν που κρατάτε καλά κρυμμζνο απ’ τα ανεπικφμθτα βλζμματα
των περαςτικϊν, όταν ςφαλίηετε τα όμορφα μάτια ςασ, για να μθ δοφνε τθν
αλικεια ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ε! Αυτό είναι απαράδεκτο! Να μιλάτε εξ’ ονόματόσ μου! Σαν να με
γνωρίηατε από χρόνια! Ροιοσ ςασ ζδωςε αυτό το δικαίωμα;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Εςείσ! Εςείσ, αγαπθτι μου, μου δϊςατε αυτό το
δικαίωμα! Εςείσ! Σασ φαίνεται περίεργο;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με ποιον τρόπο; Δεν καταλαβαίνω!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με τθν τζχνθ ςασ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Φροντίςατε να με εξουςιάςετε μζςα από τα ζργα ςασ! Να
κατευκφνετε το νου μου ςε μονοπάτια που εςείσ επιλζξατε για μζνα, χωρίσ καν να
με ρωτιςετε! Να με παγιδεφςετε ςτισ ευαιςκθςίεσ ςασ! Ζτςι, ϊςτε, ςτθ ςυνζχεια,
να γίνω το πιόνι ςασ ςε μια παρτίδα ςκάκι από εξαρχισ ςτθμζνθ!.. Η γθτειά τθσ
εξουςίασ ρζει μζςα ςτο αίμα ςασ! Σασ αρζςει να εξουςιάηετε τα πλικθ!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η τζχνθ φκονεί τθν εξουςία! Ανακαλζςτε, Κυρία Βιολάνσ!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζτςι λζει!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζτςι είναι!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζτςι είναι, αν ζτςι νομίηετε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Λουίτηι Ριραντζλο!»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «..Κακίςτε ςτο ντιβάνι, ςασ παρακαλϊ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Αμφιταλαντεφεται – το τζλοσ, κάκεται ςτο ντιβάνι, φορϊντασ το
παλτό τθσ. Βλζμμα γερμζνο ςτο ζδαφοσ, χζρια ςταυρωμζνα πάνω ςτα γόνατα)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Κάκεται δίπλα ςτθ νεαρι γυναίκα ςτο ντιβάνι. Βλζμμα ςτοργικό)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Λοιπόν;.. Είςτε ευχαριςτθμζνθ από τθν εξζλιξθ των πραγμάτων;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ναι.. Πλα βαίνουν καλϊσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μακάρι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μακάρι τι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μακάρι να βαίνουν όλα καλϊσ, όπωσ λζτε..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Φοβάςτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Φοβάμαι πολφ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν υπάρχει λόγοσ να φοβάςτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ράντα υπάρχει ζνασ λόγοσ για να φοβάται κανείσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Για ςασ, τζτοιοσ λόγοσ δεν υπάρχει. Το ξζρω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρϊσ το ξζρετε;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είμαι θ κεραπεφτριά ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και κα είμαι για πολφ ακόμα, απ’ ό,τι όλα δείχνουν..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι λζτε;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η περιζργειά ςασ δεν εξαντλικθκε.. Και θ αναγκαιότθτα ζχει,
ακόμθ, το πάνω χζρι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πταν, όμωσ, ζρκει.. θ δυνατότθτα ςτο προςκινιο;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τότε.. Δεν κα ςασ είμαι, πια, οφτε μιςθτι οφτε χριςιμθ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (τρζφεται προσ τθ Κυρία Βιολάνσ) «Δεν ςασ μιςϊ, Κυρία Βιολάνσ..
Δεν μπορϊ να ςασ μιςιςω, όςο κι αν το προςπακϊ..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Βάηει το χζρι τθσ ςτα χείλθ τθσ νεαρισ γυναίκασ) «Σσσ.. Η ηωι είναι
ςαν τθ μουςικι, αγαπθτι μου.. Ανοίξτε τ’ αυτιά ςασ να ακοφςετε τουσ ιχουσ τθσ..
Ακόμθ και ο πιο φάλτςοσ ιχοσ ζχει λόγο φπαρξθσ ς’ αυτι τθ μελωδία..
Ευτυχιςμζνοσ είναι αυτόσ που μπορεί ν’ ακοφςει όλουσ τουσ ιχουσ.. Ανεξαιρζτωσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Θα ικελα να φφγω τϊρα, Κυρία Βιολάνσ… Μου το
επιτρζπετε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Ππωσ επικυμείτε. Δεν μπορϊ, άλλωςτε, να ςασ
εμποδίςω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (θκϊνεται από το ντιβάνι για να φφγει) «Αντίο, Κυρία Βιολάνσ.. Σασ
ευχαριςτϊ για όλα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Κακιςμζνθ ςτο ντιβάνι) «Στο καλό, αγαπθτι μου. Να προςζχετε
τον εαυτό ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Φτάνει ςτθν ζξοδο)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (θκϊνεται όρκια από το ντιβάνι) «Μια ςτιγμι, παρακαλϊ! Νομίηω
ότι ξεχάςατε κάτι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Γυρίηει πίςω) «Τι ξζχαςα;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Σραβάει ζνα ςυρτάρι από το γραφείο τθσ. Αρχίηει να βγάηει από
μζςα βιβλία) «Αυτό.. Κι αυτό.. Ναι.. Κι αυτό.. Σωςτά.. Σωςτά.. Κι αυτό είναι δικό
ςασ.. Μμμ.. Ναι.. Κι αυτό μου το είχατε δϊςει τθ πρϊτθ θμζρα τθσ γνωριμίασ μασ..
Αλλά κι αυτό.. Α! Ναι! Ζνα ακόμθ! Κι αυτό.. Ναι.. Ναι.. Κι αυτό..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Κοιτάηοντασ με απορία) «Τι κάνετε, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αφοφ φεφγετε, πρζπει να πάρετε μαηί ςασ και ό,τι ςασ ανικει»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μα.. Σασ τα χάριςα τα ζργα μου. Δεν ζχω να πάρω τίποτα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν μου τα χαρίςατε. Μου τα δανείςατε. Υπάρχει διαφορά.
Επιπλζον, αν κυμάςτε, είχαμε κάνει μια ςυμφωνία. Να πάρετε όλα τα ζργα ςασ,
όταν κα τελείωναν οι ςυνεδρίεσ μασ. Οι ςυνεδρίεσ μασ τελείωςαν. Ορίςτε τα ζργα
ςασ. Μπορείτε να τα πάρετε μαηί ςασ, φεφγοντασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Αμιχανα) «Τόςα ζργα.. Σασ ζδωςα τόςα ζργα μου;.. »
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Το ξεχάςατε;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι δφςκολο να παίρνεισ κάτι που ςου ανικει, όταν το
μοιράςτθκεσ με κάποιον..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ριο δφςκολο, όμωσ, είναι να αφινεισ ςε κάποιον κάτι, ενϊ εςφ
ζχεισ φφγει.. Η απουςία, τότε, μεγαλϊνει γι’ αυτόν που μζνει πίςω..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Θα.. Θα ςασ λείψω, Κυρία Βιολάνσ;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Δίνει τα βιβλία ςτθ λογοτζχνιδα) «Ορίςτε, αγαπθτι μου, τα ζργα
ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Πάει να τα πάρει - Μετανιϊνει) «Κρατιςτε τα βιβλία, Κυρία
Βιολάνσ! Δεν τελειϊςαμε ακόμα!» (Βγάηει, γριγορα, το παλτό τθσ. Πετάει τθ τςάντα
τθσ)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (υγκινθμζνθ) «Μα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Ξαπλϊνει, γριγορα, ςτο ντιβάνι) «Ξζχαςα να ςασ πω κάποια
πράγματα! Ρϊσ κα φφγω, αν δεν ςασ τα πω;(!)»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Σοποκετεί τθν πολυκρόνα τθσ ακριβϊσ απζναντι από το ντιβάνι
και τθ λογοτζχνιδα) «Σασ ακοφω..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Ο πρϊτοσ μου παιδικόσ ζρωτασ ιταν με ζναν ςυμμακθτι μου,
του οποίου ο πατζρασ είχε μαγαηί με κάκε λογισ πίτεσ και γλυκίςματα. Ο ίδιοσ ιταν
το πιο παχφ αγόρι τθσ τάξθσ, είχε φακίδεσ ςτο κοκκινωπό πρόςωπό του και τα
μαλλιά του ιταν ςγουρά και ξανκά. Τα παιδιά τον κορόιδευαν για τθν αςτεία φάτςα
του και το πλαδαρό ςϊμα του. Κακόμαςταν μαηί ςτο κρανίο και όποια δαςκάλα και
αν πζραςε από τθ τάξθ μασ δεν ςτάκθκε ικανι να μασ χωρίςει. Θεωροφνταν κάτι
ςαν άγραφοσ νόμοσ, ότι εκείνοσ και εγϊ δεν κα χωρίηαμε, για όςο καιρό κα
ιμαςταν μαηί ςτο ςχολείο. Μετά το μάκθμα, με ζπαιρνε και πθγαίναμε ςτο μαγαηί
του πατζρα του, για να μασ δϊςει να φάμε γλυκά και να πιοφμε κρφα λεμονάδα.
Ήταν ζνασ κόςμοσ μαγικόσ αυτόσ που ανοίγονταν μπροςτά μου. Ζνασ κόςμοσ που
μου τον χάριηε θ παρζα μου μ’ αυτό το αγόρι και μου τον ςτζρθςε μια μετακόμιςι
μασ ςε άλλθ κατοικία, ςε άλλθ γειτονιά, ςε άλλο ςχολείο. Χωρίςαμε, κλαίγοντασ
πολφ και οι δυο μασ και υποςχεκικαμε ο ζνασ ςτον άλλο ότι κα εξακολουκοφςαμε
να ςυναντιόμαςτε, ξεπερνϊντασ όλα τα εμπόδια που ζςτθνε θ ηωι ςτο ξεκίνθμά
μασ. Η υπόςχεςθ εκείνθ ατόνθςε και μαηί ξζφτιςε και ο παιδικόσ αυτόσ ζρωτασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Συνεχίςτε, παρακαλϊ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Μετά από κάμποςουσ μινεσ, τον είδα να περπατάει με τουσ
γονείσ του ςτθ παραλία και να ζχει παςαλειφκεί ολόκλθροσ με ςοκολάτα από το
παγωτό που ζτρωγε. Είχαμε πλθςιάςει αρκετά κοντά ο ζνασ ςτον άλλο, αλλά
εκείνοσ εξακολουκοφςε να μθ με βλζπει, αποκλειςτικά δοςμζνοσ ςτθν εναςχόλθςι
του. Τον προςπζραςα, μαηί με τουσ γονείσ μου, και δεν γφριςα καν να τον κοιτάξω.
Πταν, μετά, απομακρφνκθκα, ςκζφτθκα γιατί είχα ενεργιςει με αυτόν τον τρόπο..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ροφ καταλιξατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Δεν κατζλθξα πουκενά, Κυρία Βιολάνσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μάλλον.. Ταραχτικατε πολφ. Γι’ αυτό και δεν του μιλιςατε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ταράχτθκα κακόλου. Απλά.. Το κεϊρθςα μάταιο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μάταιο; Γιατί;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί ο μαγικόσ εκείνοσ κόςμοσ δεν υπιρχε, πια, για μζνα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αν του μιλοφςατε, όμωσ.. Αν ανταλλάςατε χαιρετιςμό.. Και οι
γονείσ ςασ ςυνομιλοφςαν μεταξφ τουσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι κα άλλαηε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η ηωι είναι όμορφθ και απρόβλεπτθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μου απαντιςατε. Τι κα άλλαηε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μπορεί και τίποτα, αγαπθτι μου. Μπορεί, όμωσ, και να..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κα άλλαηε τίποτα. Απλά, κα μασ κυρίευε ο πόνοσ, εκείνον και
εμζνα, για άλλθ μια φορά..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Φοβθκικατε ότι κα πονοφςατε, επομζνωσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Φοβικθκα ότι κα πονοφςα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και.. Ζφυγα. Δεν τον ξαναείδα ποτζ από εκείνθ τθν θμζρα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τον ςκζφτεςτε, όμωσ, κάποιεσ φορζσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Τον ςκζφτθκα ςιμερα, Κυρία Βιολάνσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί ειδικά ςιμερα;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Συνεχίςτε, παρακαλϊ, τθν αφιγθςι ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι άλλο να ςασ πω;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Να μου πείτε ό,τι κζλετε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτό που κζλω να ςασ πω..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μιπωσ ζχει κάποιο όνομα;»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι. Ζχει. Το όνομά ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το όνομά μου;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι, Κυρία Βιολάνσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και τι κρφβει για ςασ το όνομά μου;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μια ορμι.. Μια φλόγα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μια βία, επίςθσ; Μια οργι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ απωκοφν όλα αυτά;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ξζρω»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ απωκοφν. Ρικανϊσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Π,τι μασ απωκεί μπορεί, κατά βάκοσ, να αςκεί ιςχυρι ζλξθ επάνω
μασ, ςτθ πραγματικότθτα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είμαι δαςκάλα ςασ. Είναι φυςικό να αςκϊ ιςχυρι ζλξθ επάνω
ςασ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν είςτε δαςκάλα μου. Είςτε ζνασ βίαιοσ άνεμοσ, που παραςζρνει
τα πάντα ςτο πζραςμά του..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αφεκείτε, λοιπόν, ς’ αυτόν τον άνεμο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Γζρνει ακόμθ πιο αναπαυτικά ςτο ντιβάνι) «..Τον πρϊτο παιδικό
ζρωτα διαδζχκθκαν και άλλοι, όπωσ είναι φυςικό..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μιλιςτε μου γι’ αυτοφσ του ζρωτεσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πταν μιλάσ για τον ζρωτα, παφει να είναι ζρωτασ αυτό που
αιςκάνκθκεσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η ςιωπι ςάσ ςυνοδεφει, πάντα, αγαπθτι μου;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η ςιωπι είναι θ μεγαλφτερθ θχϊ μζςα μασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι χαρακτθριςτικά είχε ο μεγαλφτερόσ ςασ ζρωτασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αμθχανία.. Θλίψθ.. Απόγνωςθ.. Τρζλα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κςωσ να μθν ιταν γι’ αυτόν τον κόςμο τότε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κςωσ να μθν είμαι εγϊ γι’ αυτόν τον κόςμο μάλλον..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζτςι αιςκάνονται όλοι οι καλλιτζχνεσ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είμαι.. Είμαι τρελι, Κυρία Βιολάνσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν είςτε τρελι, αγαπθτι μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κι όμωσ.. Αιςκάνομαι ότι είμαι»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αποβάλετε αυτι τθν αίςκθςθ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αν τθν αποβάλλω, δεν κα είμαι ο εαυτόσ μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν χρειάηεται να γίνει κανείσ ταίρι με τθ κλίψθ για να είναι ο
εαυτόσ του»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρροςπακϊ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δείτε τον κόςμο με άλλα μάτια»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τον βλζπω με τα μάτια ενόσ μικροφ παιδιοφ.. Χρόνια τϊρα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό είναι ευτυχία»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ευτυχία;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Νομίηω.. Νομίηω πωσ μζςα ςασ υπάρχουν δφο
κόςμοι. Ο ζνασ είναι ζνα ιρεμο, απάνεμο λιμάνι, ςτο οποίο ηθτοφν να αράξουν
πολλά πλοιάρια και βάρκεσ. Ο άλλοσ ζχει τα χρϊματα του ενκουςιαςμοφ, του
ονείρου και, εκεί, ς’ αυτόν τον κόςμο, χζρια απλϊνονται για να αγγίξουν το πάκοσ
ςασ, να το νιϊςουν μαηί με εςάσ, αλλά εςείσ τα τραβάτε προσ τα πίςω αυτά τα
χζρια, τα απομακρφνετε, για να μθ ςυμβεί αυτό..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί το κάνω; Φοβάμαι κάτι;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Φοβάςτε ότι κα πάψει, τθν ίδια κιόλασ ςτιγμι, να ιςχφει το
όνειρο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η ιςχφσ του ονείρου, δθλαδι, λειτουργεί μζςα μου ωσ θ
προςωπικι μου ιςχφσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μόλισ δϊςατε μια πολφ ωραία ερμθνεία»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Κι όμωσ.. Μζςα μου αιςκάνομαι ότι ηει ζνα
τζρασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τραγικό;.. Σαν μάςκα αρχαίασ τραγωδίασ που κρφβει το πρόςωπό
ςασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σαν πζπλο που με ςκεπάηει..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και τι κάνει αυτό το τζρασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «..Καταςπαράηει όποιον πλθςιάςει πιο κοντά..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Επομζνωσ, κα καταςπαράξει κι εμζνα; Αυτό κζλετε να μου
πείτε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είμαι ζτοιμθ και γι’ αυτό»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Επειδι είςτε θ κεραπεφτριά μου;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (θκϊνεται από το ντιβάνι) «..Οι λογοτζχνεσ.. Ζχουν μια αμθχανία
ςε όλεσ τισ εποχζσ.. Η αμθχανία τουσ είναι και θ γοθτεία που διακζτουν.. Κοιτάηουν
τθ ηωι μζςα από λζξεισ και τθσ δίνουν το νόθμα που εκείνοι επικυμοφν.. Δεν
πλάκουν ζναν νζο κόςμο, αλλά τον αναπλάκουν.. Σ’ αυτό το εγχείρθμά τουσ είναι
μόνοι τουσ.. Ραλεφουν με τισ ενοχζσ τουσ.. Το παρελκόν τουσ.. Τα φαντάςματα τθσ
μνιμθσ τουσ.. Τα φαντάςματα όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Είμαι ζτοιμθ, αγαπθτι μου.. Μθν ανθςυχείτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ωραία, λοιπόν.. Σφμφωνοι..»

(κοτάδι ςτθ ςκθνι)
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΤΣΕΡΗ

(Αλλαγι ςκθνικοφ
Θαλαςςινό τοπίο παραλίασ
Η λογοτζχνιδα κάκεται ςε μια ψάκα, φορϊντασ καπζλο εξοχισ
Γράφει, απαγγζλλοντασ τισ ςκζψεισ τθσ ςτο χαρτί..)

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Αυτό που ζβλεπα μπροςτά μου δεν μποροφςε να περιγραφεί με
λζξεισ βγαλμζνεσ από τα ςπλάχνα τθσ γθσ, αλλά, μονάχα, μια ςυναρχία ζριχνε το
φωσ τθσ για να φωτίςει τα αρχζτυπα τθσ ηωισ και του κανάτου. Ζωι και κάνατοσ
ερωτοτροποφςαν με τον πιο απόλυτο τρόπο. Κι αυτόσ, ντυμζνοσ θμίκεοσ, ςαρκϊδθσ
και γυμνόσ από κάκε περιττό ζνδυμα, ζςερνε ςτο πφρινο άρμα του το αγλαό,
άφκαρτο φωσ τθσ ακαναςίασ.. Χιλιάδεσ μελωδίεσ ςτο επίνειο τθσ φπαρξισ μου..»
(τθ ςκθνι μπαίνει θ Κυρία Βιολάνσ)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρόςο μου αρζςει να ςασ βλζπω να γράφετε, κακιςμζνθ ςτθ ψάκα
ςασ και φορϊντασ το καπζλο ςασ! Μοιάηετε με διάςθμθ ςυγγραφζα, αγαπθτι
μου!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μοιάηω αλλά δεν είμαι, Κυρία Βιολάνσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Το νερό κυλάει κάτω από τθ ψάκα. Στισ υπόγειεσ διαδρομζσ του
ςυναντάει πράγματα που οφτε τα φανταηόμαςτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κάκεςτε;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ευχαριςτϊ πολφ» (Κάκεται ςτθ ψάκα, δίπλα ςτθ νεαρι γυναίκα)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Το ταξίδι μασ ςτθ κάλαςςα κα μποροφςε να είναι μια τζτοια
υπόγεια διαδρομι του νου»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ ενζπνευςε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πταν κανείσ ξεχνά το χρόνο.. Αυτό, από μόνο του, είναι μια
ζμπνευςθ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Εγϊ, πάλι, μαηί ςασ, κοντεφω να ξεχάςω τα εγκόςμια! Είςτε
αικζριο πλάςμα..» (Γελάει)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αικζρια είναι θ λογοτεχνία..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Λυπάμαι που κα ςασ το πω, αλλά, πολλζσ φορζσ, θ λογοτεχνία
κρφβει το πρόςωπο τθσ ςχιηοφρζνειασ»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και θ ςχιηοφρζνεια.. Μια αντίδραςθ γι’ αυτόν τον μάταιο κόςμο
είναι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είμαι ψυχολόγοσ. Ππωσ καταλαβαίνετε, δεν μπορϊ να δεχτϊ τα
λεγόμενά ςασ, χωρίσ να τα αντικροφςω με τα επιχειριματα τθσ επιςτιμθσ μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αντικροφςτε με τότε»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αντί γι’ αυτό, προτιμϊ να μου διαβάςετε τισ γραμμζσ που μόλισ
γράψατε ςτο χαρτί»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι κάποιεσ ςκζψεισ τθσ ςτιγμισ, κοιτάηοντασ τθ κάλαςςα.
Τίποτα ςπουδαίο»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μοιραςτείτε τισ μαηί μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Διαβάηει) «..Η μόνθ διαφυγι ιταν ο κάνατοσ, κι αυτόσ ντυμζνοσ
θμίκεοσ, ςαρκϊδθσ και γυμνόσ από κάκε περιττό ζνδυμα, ζςερνε ςτο πφρινο άρμα
του το αγλαό φωσ τθσ αιωνιότθτασ, τθσ ακαναςίασ και του άφκαρτου.. Απόμεινα να
κοιτάηω το όνειρο που με καλοφςε με χίλιεσ μελωδίεσ και μετακανάτιεσ πομπζσ ςτο
επίνειο τθσ φπαρξισ μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μιλάτε πολφ ςυχνά για κάνατο. Δεν κα ζπρεπε. Είςτε νζα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι ςθμαςία ζχει αυτό;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Καμία απολφτωσ. Ρρόκειται περί διαπίςτωςθσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η φπαρξθ είναι ςτενά δεμζνθ με τον κάνατο. Δεν ηω, αν δεν
ςκεφτϊ τον κάνατο»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η ηωι είναι ωραία. Κρφβει μεγάλεσ χαρζσ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτό μου το ξαναείπατε»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρειράηει αν ςασ το πω μία ακόμθ φορά;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πχι..» (θκϊνεται από τθ ψάκα)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κρυϊςατε; Ο ιλιοσ ςχεδόν κρφφτθκε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είναι ϊρα να πθγαίνω..»
(Η ςκθνι φωτίηεται με το χρϊμα του δειλινοφ)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με ποια φράςθ κα ντφνατε τθ ςχζςθ μασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ – κζφτεται..) ϋϋΠολφ νωρίσ.. μα και αργάϋϋ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Σασ ευχαριςτϊ, αγαπθτι μου..» (θκϊνεται από
τθ ψάκα)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν είναι και τόςο ευχάριςτο αυτό που είπα»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζχουν κζςθ και τα δυςάρεςτα ςτ’ αυτιά μασ. Ππωσ αυτό που κα
ςασ πω κι εγϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τι πράγμα;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σιμερα το βράδυ είναι θ ςυνάντθςθ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ροια ςυνάντθςθ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η ςυνάντθςθ που είχαμε ςυμφωνιςει..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Α.. Ναι.. Το είχα ξεχάςει»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κι όμωσ.. Είχαμε ςυμφωνιςει, αν κυμάςτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Θυμάμαι τθ ςυμφωνία μασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Θυμάςτε και τουσ όρουσ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Φυςικά»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και εξακολουκείτε να επιμζνετε ότι πρζπει να τθρθκοφν;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Φυςικά..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «..Δεν είναι υπζροχοσ ο φλοίςβοσ τθσ κάλαςςασ
τοφτθ τθν ϊρα;»
(Ακοφγεται ο φλοίςβοσ)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτι θ βραδιά κα φζρει πολλά..» (Κάκεται, πάλι, ςτθ ψάκα)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «ίξτε επάνω ςασ αυτό το ςάλι, για να μθν κρυϊνετε.. (Δίνει ςτθ
νεαρι γυναίκα ζνα ςάλι) Θα κακίςω κι εγϊ δίπλα ςασ..» (Κάκεται δίπλα ςτθ
λογοτζχνιδα)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «..Ήςαςταν καλι δαςκάλα, Κυρία Βιολάνσ. Πποιο
παιδί είχε μάτια, το ζβλεπε αυτό..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μάλλον γνωρίηετε περιςςότερα από όςα γνωρίηω εγϊ»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρικανόν»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Οι ςυνάδελφοί μου δεν με καταλάβαιναν όςο κα επικυμοφςα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν μποροφςαν να ςασ καταλάβουν»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μιπωσ δεν ικελαν;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κυρίωσ, είναι κζμα ικανότθτασ να ςε καταλαβαίνουν οι άνκρωποι.
Δευτερευόντωσ, επικυμίασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πχι κζμα καρδιάσ;»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ο καρδιακόσ μου κόςμοσ ζχει κι αυτόσ τουσ ςκλθροφσ του κανόνεσ.
Εςείσ το είπατε»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν χρειάηεται να επιςτρζφουμε ςτο παρελκόν»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Είδα ζνα όνειρο εχκζσ και κζλω να ςασ το πω..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σασ ακοφω»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Ζνα μεγάλο πουλί είχε ανοίξει τα φτερά του.. Σικωςα ψθλά το
πθγοφνι μου και ςτάκθκε ςτο φψοσ των ματιϊν μου.. Ζμοιαηε βαλςαμωμζνο, αλλά
τα μάτια του ιταν μάτια ανκρϊπου. Μεγάλα.. Μελαγχολικά.. Δεν μ’ ζβλεπε,
μολονότι με κοίταηε ζντονα. Το βλζμμα μου, απονεκρωμζνο, κακρεφτίηονταν ςτο
αεικίνθτο των δικϊν του ματιϊν.. Μετά, άρχιςε να πετάει προσ τα πάνω, ςαν να
ικελε να ξεφφγει και, πολφ γριγορα, ςυνειδθτοποίθςα ότι, πζρα από φτερά και
οφκαλμοφσ, είχε χζρια και πόδια.. Και αυτά τα χζρια και τα πόδια ιταν τα δικά
μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ζνα πουλί με χζρια, πόδια και ανκρϊπινθ ματιά είναι μια
πραγματικά αλλόκοτθ εικόνα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτι θ αλλόκοτθ εικόνα είμαι εγϊ, Κυρία Βιολάνσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αιςκάνεςτε μπερδεμζνθ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ραγιδευμζνθ είναι θ ςωςτι λζξθ ςτθ περίπτωςι μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ραγιδευμζνθ; Σε τι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Στο χρόνο των ανκρϊπων..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και τι ηθτάει αυτόσ ο χρόνοσ από εςάσ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Να χάςω τθ ψυχι μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είναι δφςκολο ν’ αντιςτακείτε για να μθ τθ χάςετε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αντιςτζκομαι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με ποιον τρόπο;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με τθ γραφι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Η φανταςία ςασ, λοιπόν.. Το καταφφγιό ςασ για άλλθ μια φορά»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Ζνασ αόρατοσ κόςμοσ ξυπνάει μζςα ςε ζναν
ορατό..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και μαηί του ξυπνάει και το τζρασ που ηει μζςα ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ο βρυχθκμόσ του αναταράςςει τα ςωκικά μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και το όνομά ςασ, τότε, παίρνει χιλιάδεσ άλλα πρόςωπα που
χάνονται ςτον χρόνο;..»
- 585 -

ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΗΚΗ... ΨΕΥΔΗ

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κάπωσ ζτςι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μιλιςτε μου για ζνα από αυτά τα χιλιάδεσ πρόςωπά ςασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κζλω να ςασ μιλιςω»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί κα μου πείτε πωσ θ ηωι είναι ωραία και κρφβει μεγάλεσ
χαρζσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν βρίςκετε, επομζνωσ, κανζνα νόθμα ςε ό,τι λζω. Είναι
ολοφάνερο»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μθ είςτε τόςο ςκλθρι με τον εαυτό ςασ. Δεν υποτιμϊ τίποτα από
τα λεγόμενά ςασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Συμβουλεφετε εμζνα να μθν είμαι ςκλθρι με τον εαυτό μου, όταν
εςάσ ο κάνατοσ ςάσ ςυνοδεφει μζρα και νφχτα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Γιατί ςασ εκπλιςςει αυτό;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (θκϊνεται από τθ ψάκα – Φωνάηει δυνατά) «Γιατί!.. Γιατί!..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (θκϊνεται και ςτζκεται δίπλα ςτθ Κυρία Βιολάνσ) «Σςσ.. Μθ
φωνάηετε, Κυρία Βιολάνσ.. Ακοφςτε μονάχα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Όρκια, αφουγκράηεται) «..Ακοφω το κφμα να ςκάει ςτθν ακτι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζχει, λοιπόν, τον ιχο του κφματοσ ςτ’ αυτιά ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ροιο;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αυτό που ζρχεται..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Κάκεται, ξανά, ςτθ ψάκα) «Δεν βλζπω να ζρχεται κάτι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κι, όμωσ.. Ήρκε.. Και κάκιςε δίπλα ςασ..» (Κάκεται ςτθ ψάκα δίπλα
ςτθ Κυρία Βιολάνσ)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δίπλα μου κάκεςτε μονάχα εςείσ, αγαπθτι μου.. Δϊςτε μου το
χζρι ςασ..» (Κλείνει το χζρι τθσ νεαρισ γυναίκασ ςτθ παλάμθ τθσ)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Είςτε τρυφερι, Κυρία Βιολάνσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πταν θ φανταςία οργιάηει.. Το μυαλό πακιάηεται.. Μανιάηεται,
όπωσ θ φουρτουνιαςμζνθ κάλαςςα.. Το χάδι ζρχεται, τότε, να γαλθνεφςει το νου..
Να κατευνάςει τα πάκθ..» (Χαϊδεφει το χζρι τθσ λογοτζχνιδασ)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Σαν το νερό που γλείφει γλυκά τα βότςαλα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρροςπακϊ να ηεςτάνω το κρφο χζρι ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Με ποιον τρόπο;..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με ποιον τρόπο;..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Χαμογελάει) «Με αυτόν τθσ καρδιάσ, φυςικά..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Απορείτε;.. Εςείσ;.. Με εκπλιςςετε!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν απορϊ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Σασ ευχαριςτϊ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (υνεχίηοντασ να χαϊδεφει το χζρι τθσ νεαρισ γυναίκασ) «Το
απομεςιμερο βαςανίηει τθ καρδιά.. Το απόβραδο τθν κάνει να αναρριγιςει..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «Η φωνι ςασ τρζμει..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν κάνω λάκοσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Και τα μάτια ςασ.. Γυαλίηουν ςτο μιςοςκόταδο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (υγκινθμζνθ) «Δεν είναι τίποτα, αγαπθτι μου.. Μθ δίνετε
ςθμαςία..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «..Είναι αλικεια ότι, ςτα ζργα μου, οι θρωίδεσ
εγκαταλείπουν τουσ ςυντρόφουσ τουσ.. Μου είναι προτιμότερο, όμωσ, αυτό από το
αντίκετο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Ζκανα ζναν γάμο.. Χρόνια τϊρα, ζχω τθν αίςκθςθ ότι, κάκε μζρα,
ξαναηϊ εκείνθ τθ ςτιγμι.. Σαν να μθ ςβιςτθκε ποτζ από τθ μνιμθ μου.. Είχε μια
λάμψθ, με μια λεπταίςκθτθ απόχρωςθ τρυφερότθτασ, που τθ χάριηε το χζρι του
άντρα που κρατοφςε το δικό μου.. Ήμαςταν και οι δφο πολφ νζοι.. Αμόλυντοι από το
δθλθτιριο των ανκρϊπων και τθσ κοινωνίασ.. Ρροζρχονταν από ευκατάςτατθ
οικογζνεια και μζναμε ς’ ζνα ςπίτι με τόςα δωμάτια, που μ’ ζπιανε φόβοσ, όταν
ζμπαινα μζςα. Με κοιτοφςε, πάντα, μ’ ζνα ςυγκρατθμζνο και ςυνάμα απίςτευτα
γλυκό χαμόγελο.. Δεν μ’ ζφερνε ποτζ ςε δφςκολθ κζςθ.. Δεν με πίεηε για τίποτα..
Ζμοιαηε με Ερμείο πλάςμα.. Πμορφοσ και ντυμζνοσ με κομψά ροφχα.. Αζρινοσ..
»Δεν κζλαμε παιδί.. Ήταν απόφαςθ και των δυο μασ.. Αιςκανόμαςταν ότι ζνα παιδί
κα αναςτάτωνε τθ γαλινθ μασ.. τθ τάξθ.. τθν ομορφιά.. Τθ νφχτα, ςτο κρεβάτι,
φοροφςε ακριβζσ μεταξωτζσ πιτηάμεσ, αφοφ του ζπαιρνε, τουλάχιςτον, μία ϊρα, για
να ζρκει κοντά μου.. Εγϊ γελοφςα, ενϊ εκείνοσ χαμογελοφςε αμιχανα αλλά,
πάντα.. Ράντα, με τον ίδιο γλυκό τρόπο.. Δεν ζκανε ποτζ τθ πρϊτθ κίνθςθ.. Άφθνε
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ςε μζνα τθ πρωτοβουλία και θ κάκε φορά μαηί του είχε ζναν ερωτιςμό διάχυτο απ’
το κάλλοσ του κορμιοφ του, τθ κοφτι ανάςα του, τθν ζνταςθ του αίματοσ ςτισ
φλζβεσ του, τθν αρμονία του προςϊπου του..
»Μιλοφςε ελάχιςτα, ενϊ αρζςκονταν, ςαν μικρό παιδί, να με παρατθρεί να
χαίρομαι τθ ςυντροφιά με τουσ δικοφσ του και να ανοίγω τα δϊρα που μου ζκαναν..
Δεν περίμενα ότι κα αιςκανόμουν τόςθ ευτυχία..
»Μια μζρα.. Ξφπνθςε.. Ντφκθκε.. Υπιρχε κάτι διαφορετικό ςτο βλζμμα του..
Φιλθκικαμε, πριν φφγει, αλλά τα μάτια του μου φάνθκαν υγρά.. Τον ρϊτθςα τι ζχει
και, αντί να μου απαντιςει, μ’ ζςφιξε ςτθν αγκαλιά του απελπιςμζνα.. Επζςτρεψε
αργά το βράδυ.. Μφριηε ποτό – κάτι που δεν ςυνικιηε.. Το πουκάμιςό του ιταν
τςαλακωμζνο.. Είχε βγάλει τθ γραβάτα του και τα μαλλιά του ιταν ανακατεμζνα..
Ρζςαμε να κοιμθκοφμε, χωρίσ να ανταλλάξουμε λζξθ.. Τθν επόμενθ, βρικα ζνα
γράμμα, αφθμζνο δίπλα ςτο μαξιλάρι μου.. Μου ζγραφε για ζναν άντρα.. Είχε
φφγει μαηί του.. Με είχε εγκαταλείψει.. Ζγραφε ότι το κάνει, επειδι μ’ αγαπάει
πολφ..
»Άφθςε τα πάντα ςτο ςπίτι μασ.. Δεν πιρε τίποτα.. Ξζρω πϊσ είναι να φεφγει
κάποιοσ και να μζνουν πίςω τα πράγματά του..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Συγχωροφμε πιο εφκολα τθν ομορφιά απ’ τθν αςχιμια.. Μπορεί να
ςασ φαίνεται περίεργο, αλλά δεν του κράτθςα καμία κακία..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν μου φαίνεται περίεργο, αγαπθτι μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τον αγαπάτε ακόμα;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τον αναηθτϊ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κάποια θρωίδα μου.. Θα τον αναηθτά.. Σε όλα τα ζργα μου»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πποιοσ φεφγει, δεν μασ εγκαταλείπει πάντα. Ήταν πάνω από τισ
δυνάμεισ του αυτό που του ςυνζβαινε. Ζτςι πρζπει να το δείτε»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Αργότερα ζμακα ότι πιγε ςτθ Βραηιλία με τον ςφντροφό του..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν είχατε καταλάβει τίποτα για τισ ερωτικζσ του προτιμιςεισ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Τισ περιςςότερεσ ϊρεσ τισ περνοφςαμε μαηί ςτθ ςιωπι.. Σε μια
ιδανικι ςιωπι που μου ζδινε τθ δυνατότθτα τθσ ζμπνευςθσ και τθσ δθμιουργίασ.
Ταξιδεφαμε, επίςθσ, πολφ.. Ρερνοφςαμε ωραία ςε κάκε μασ ταξίδι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Και θ.. Αγάπθ; Τι ςθμαίνει για ςασ θ αγάπθ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Χωρίσ κλίψθ και χωρίσ ανθςυχίεσ, είναι κανείσ ευτυχιςμζνοσ από
μόνοσ του»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ) «Αγαπιςτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (θκϊνεται από τθ ψάκα) «Είμαι κουραςμζνθ.. Θα μου επιτρζψετε..
Καλθνφχτα ςασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (θκϊνεται απότομα όρκια) «Αγαπιςτε!.. Με όλθ τθ δφναμθ τθσ
ψυχισ ςασ!..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Με όλθ τθ δφναμι ςασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η νυχτερινι ςυνάντθςθ με τα φαντάςματα του παρελκόντοσ ζλαβε
τζλοσ, Κυρία Βιολάνσ. Σεβάςτθκα όλουσ τουσ όρουσ ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Σεβαςτείτε, τότε, και τον τελευταίο μου όρο..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)

(Αυλαία)
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ΠΡΑΞΗ ΣΡΙΣΗ
(Επιςτροφι ςτο αρχικό ςκθνικό
το γραφείο τθσ Κυρίασ Βιολάνσ
Η λογοτζχνιδα ςτζκεται όρκια
μπροςτά από το ανοιχτό παράκυρο
Κοιτάηει αφθρθμζνα ζξω
Η Κυρία Βιολάνσ,
κακιςμζνθ ςτθ πολυκρόνα τθσ,
τθν παρατθρεί..)

ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «..Τόςθ ϊρα κοιτάτε ζξω από το παράκυρο. Μπορείτε να μου
πείτε τι βλζπετε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Με γυριςμζνθ τθ πλάτθ προσ τθ ψυχολόγο – ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Πλα δείχνουν, αγαπθτι μου, ότι ακόμθ δεν φτάςαμε ςτο τζλοσ. Η
διαδρομι είναι μακριά και θ αλικεια κρφβεται ανάμεςα ςε βράχια κοφτερά..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η αλικεια είναι ότι δεν φτάςαμε ακόμθ ςτο τζλοσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Βλζπω, όμωσ, τισ χειρονομίεσ τθσ .. Αφουγκράηομαι τθ δροςερι
ανάςα τθσ.. Λυπάμαι αν ςασ ζκανα να πονζςετε ςτο ταξίδι μασ ςτθ κάλαςςα»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (τρζφεται προσ τθ Κυρία Βιολάνσ) «Τα χζρια μου δεν τρζμουν, πια,
Κυρία Βιολάνσ.. Και θ καρδιά μου χτυπάει, ιρεμα και απαλά, ςαν τθ καρδιά ενόσ
αποκοιμιςμζνου παιδιοφ.. Η οργι ςβιςτθκε από τθ φωνι μου.. Πλα μου φαινόταν
αδικαιολόγθτα, όταν πρωτοιρκα ςτο γραφείο ςασ. Ροιοσ μπορεί, όμωσ, να ςασ
ψζξει; Μια δαςκάλα ζχει, πάντα, δίκιο.. Και, ςτα μάτια τθσ μακιτριάσ τθσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «..Ρρζπει κανείσ να είναι επιεικισ, ϊςτε το αδφνατο να γίνει
δυνατό..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «..Μια μθτζρα, κάποτε, είχε επτά κόρεσ.. Ήταν όλεσ
τουσ όμορφεσ και τριςευτυχιςμζνεσ.. Και δεν τισ ξαναείδε.. Η μόνθ που τθσ
απζμεινε, κα πζκαινε κι αυτι.. Δεν αγαποφςε τθ ηωι.. Μα κάποια μζρα, θ κόρθ είχε
μια ςυνάντθςθ που δεν περίμενε πια, και θ μθτζρα τθσ είδε πωσ ζχαςε τθν επικυμία
τθσ να πεκάνει.. Δεν ηθτοφςε, κι εκείνθ, κάτι το αδφνατο για τθ κόρθ τθσ.. Ήταν
επιεικισ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (υγκινθμζνθ) «Ρϊσ τθν ζλεγαν τθ κόρθ τθσ;..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Αςτολαίν»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αςτολαίν.. Γαλλικό όνομα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Γαλλικό..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (ιωπι)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (ιωπι)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (θκϊνεται από τθ πολυκρόνα και κάκεται ςτο ντιβάνι) «..Πταν
επιςτρζψαμε από το ταξίδι μασ, είχα ςκοπό να ςου ςυγχωρζςω τα πάντα.. Ρίςτευα
ότι, ςτο ξεκίνθμα τθσ γνωριμίασ μασ, ενιργθςεσ όπωσ ενεργοφμε ςχεδόν όλοι μασ,
χωρίσ να περνάει τίποτα από τθ ψυχι και τθ λογικι μασ.. Τϊρα, όμωσ, κζλω να
μάκω όλα όςα ςυνζβθςαν τισ θμζρεσ μασ ςτθ κάλαςςα..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Κάκεται ςτο ντιβάνι δίπλα ςτθ Κυρία Βιολάνσ – Πιάνει το χζρι τθσ
ψυχολόγου) «..Τα χζρια ςασ ζχουν τθ δφναμθ να αποςπάςουν ζνα ακόμθ μυςτικό
μου, Κυρία Βιολάνσ;.. Θα μποροφςαν να παλζψουν γι’ αυτό;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρρζπει κανείσ να παλεφει, πάντα, για τθν αλικεια..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «..Ρολφ καλά, λοιπόν.. Θα ςασ πω.. (θκϊνεται
όρκια και επιςτρζφει ςτο ανοιχτό παράκυρο-Κοιτάηει ζξω) »..Ήταν μεςθμζρι, όταν
τθν είδα να κάκεται μόνθ τθσ ςτθν αμμουδιά.. Θα νόμιηε κανείσ πωσ ζψαχνε κάτι,
αλλά, απ’ τθν άλλθ, τα μάτια τθσ ζκρυβαν τθ παγωνιά τοφ να μθν περιμζνεισ, πια,
τίποτα απ’ τθ ηωι.. Πλα ζμοιαηαν χαμζνα για εκείνθ.. Τυλιγμζνα ςτθ λικθ του
παρελκόντοσ και τθσ νιότθσ τθσ.. Δεν μποροφςα ν’ αντιςτακϊ ςτθν επικυμία να
πλθςιάςω και να δω το χρϊμα των ματιϊν τθσ καλφτερα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και πλθςιάςατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Ρλθςίαςα..» (Πλθςιάηει τθ Κυρία Βιολάνσ)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι χρϊμα είχαν τα μάτια τθσ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Κοιτάηει τα μάτια τθσ Κυρίασ Βιολάνσ) «Βακφ καςτανό..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ήταν μελαγχολικι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Κοίταηε τθ κάλαςςα με μια υπεροψία..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Υπεροψία;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Κάκιςα δίπλα τθσ.. (Κάκεται δίπλα ςτθ Κυρία Βιολάνσ ςτο ντιβάνι)
Χαμογζλαςε και με χαιρζτθςε πρϊτθ.. Ρίςω απ’ το χαμόγελό τθσ, διζκρινα ζναν
κόςμο ευαίςκθτο και, ςυνάμα, ςκλθρό.. Τολμθρό αλλά και δειλό, ταυτόχρονα..
Ελεφκερο, μα και ςυμβιβαςμζνο.. Ερωτικό, όπωσ θ κάλαςςα, και
αυτοκαταςτροφικό, όπωσ ζνασ χείμαρροσ που ςαρϊνει ό,τι βρει ςτο πζραςμά του,
παραςζρνοντασ πζτρεσ και κορμοφσ δζντρων.. Σαν από παρόρμθςθ, διαιςκάνκθκα
ότι, αν και είχε οικογζνεια, ςτθ πραγματικότθτα, ιταν μόνθ.. Ξζνθ, ακόμθ και για
τουσ δικοφσ τθσ ανκρϊπουσ..»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τθν εμπιςτευτικατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (τρζφει το κεφάλι τθσ και κοιτάηει τθ Κυρία Βιολάνσ) «..Τθν άφθςα
να ϋϋδιαβάςειϋϋ τα μάτια μου.. Αυτό δεν είναι ζνα είδοσ.. Εμπιςτοςφνθσ;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Βλζμμα και φωνι ςτοργικι) «Αςφαλϊσ και είναι, αγαπθτι μου»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (θκϊνεται από το ντιβάνι και κάκεται ςτθ πολυκρόνα) «Ρολφ
γριγορα με ρϊτθςε αν είχα ζρκει μόνθ μου ς’ αυτό το μζροσ ι ςυνοδευόμουν από
κάποια παρζα»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι απαντιςατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Απάντθςα πωσ είχα ζρκει ςτθ κάλαςςα μόνθ μου»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρϊσ αντζδραςε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Χαμογζλαςε αμυδρά..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Ζγειρε ςτθν άμμο, ξαπλϊνοντασ ανάςκελα, και κάνοντασ τα χζρια
τθσ μαξιλάρι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Εςείσ τι κάνατε τότε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ζγειρα κι εγϊ ςτθν άμμο και ξάπλωςα δίπλα τθσ..» (Γζρνει το
κεφάλι τθσ προσ τα πίςω ςτθ πολυκρόνα)
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Ξαπλϊνει ςτο ντιβάνι και κλείνει τα μάτια τθσ) «Τι ςκζψεισ
περνοφςαν από το μυαλό ςασ, όςθ ϊρα ξαπλϊνατε δίπλα τθσ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Δεν ςκεφτόμουν τίποτα. Με είχε πλθμμυρίςει ζνα κφμα ευτυχίασ..
Οι αχτίνεσ του θλίου ζπεφταν επάνω μασ και μασ ηζςταιναν ςαν χάδι..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αιςκανκικατε ότι τθν ίδια ευτυχία ζνιωκε και εκείνθ ςτο πλάι
ςασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ναι.. Νομίηω ότι ζνιωκε και εκείνθ τθν ίδια ευτυχία, μετά από
καιρό..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρόςθ ϊρα μείνατε ζτςι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ρερίπου για ζνα τζταρτο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Μετά;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μετά.. Αποκοιμικθκε.. Τα βλζφαρά τθσ ζκλειςαν και ζδειχνε να
ζχει ζρκει ςε απόλυτθ ςυμφιλίωςθ με ό,τι τθ βαςάνιηε πριν από λίγθ ϊρα..
Γαλθνεμζνθ, κείτονταν πάνω ςτθν ερθμικι αμμουδιά.. Τα μάτια μου γζμιςαν
δάκρυα και άρχιςαν να κυλάνε πάνω ςτα ηεςτά, από τον ιλιο, μάγουλά μου..»
(Δάκρυα κυλάνε από τα μάτια τθσ και τα ςκουπίηει)
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ρότε ξφπνθςε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πταν ο ιλιοσ πιρε να δφςει..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Κατάλαβε κάτι;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Κατάλαβε ότι είχα κλάψει, όςθ ϊρα κοιμόταν..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Δεν μποροφςατε, πλζον, ν’ αντιςτακείτε..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Μου φάνθκε ότι ιταν αργά για να ξαναρίξω το βλζμμα μου προσ
τθ πλευρά τθσ φιλίασ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και εκείνθ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Εκείνθ.. Νομίηω πωσ περίμενε ςτο κατϊφλι μιασ πόρτασ, μόλισ
μιςάνοιχτθσ, ςαν να ιταν ζτοιμθ να το ςκάςει, με τθ πρϊτθ δυςκολία που κα
προζκυπτε.. Με το χζρι ςτο κλειδί, για να μ’ αφιςει απζξω.. Να με αποκλείςει..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αυτό ςυμβαίνει όταν οι ψυχζσ δεν είναι προςιτζσ θ μία ςτθν
άλλθ, πιςτεφετε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Χαμογελάει) «Αυτό ςυμβαίνει, όταν δεν τολμοφν να πλθςιάςουν θ
μία τθν άλλθ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Γιατί;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (θκϊνεται από τθ πολυκρόνα και πλθςιάηει ςτο ανοιχτό παράκυροΚοιτάηει ζξω) «Γιατί ζχουν πάψει, πια, να ονειρεφονται..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Αποχαιρετιςτικατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (τρζφεται προσ τθ Κυρία Βιολάνσ) «Μου είπε: ϋϋΘα τα ποφμε αφριο
εδϊϋϋ.. Τθν προςπζραςα και ζφυγα.. Αλλά.. Κακϊσ γφριςα πίςω, τθν είδα να γελάει
φπουλα.. Πταν είδε πωσ τθ κοίταηα, άρχιςε να μου κάνει φιλικά νεφματα..
Ρροςποιοφνταν..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Με κλειςτά τα μάτια, ξαπλωμζνθ ςτο ντιβάνι) «Τι λόγο είχε να
προςποιείται;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Πταν θ ψυχι ζχει πάψει να ακτινοβολεί, δεν μπορεί παρά να
προςποιείται»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Για μια τόςο μικρι ψυχι, επομζνωσ, κλάψατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Βλζπετε πωσ ιταν ανϊφελο;»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «..Οι άνκρωποι προετοιμάηουν τθν άτακτθ φυγι τουσ όλεσ τισ
εποχζσ του χρόνου .. Ρρζπει να ςυμφιλιωκείτε και μ’ αυτό..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Βριςκόμαςτε, λοιπόν, ςτα χζρια ενόσ αφζντθ που το λογικό του
ςαλεφει μζρα με τθ μζρα. Ρρζπει να το πάρουμε απόφαςθ»
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ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ροιανοφ αφζντθ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (τρζφει το βλζμμα τθσ προσ το ανοιχτό παράκυρο) «Του ςατανά..
Με το πρόςωπο τθσ απελπιςίασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Αναςθκϊνεται από το ντιβάνι και κάκεται – Βλζμμα γερμζνο ςτο
ζδαφοσ) «Ακοφςτε, μικρι μου.. Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν μποροφμε, πάντα, να
μιλιςουμε.. Μια ηωι που δεν ανικει ςτθ φτωχι μασ ηωι.. Και θ αγάπθ, τότε, δεν
ζχει τθ δυνατότθτα.. Το κάρροσ.. Ππωσ κζλετε, πείτε το.. Ραρά να πλθςιάςει
ςιωπθλά.. Υπόκωφα.. Ακόμθ και φπουλα.. Ξεδιάντροπα.. Σαν ζνα φίδι που υφζρπει
ςτο χϊμα, τρίβοντασ τθ κοιλιά του ςτα χαλίκια..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Γυρίηει και κοιτάηει τθ Κυρία Βιολάνσ) «Λζτε.. Γι’ αυτό, όταν
ξαπλϊςαμε πάνω ςτθν άμμο, εκείνθ και εγϊ, να αιςκάνκθκα αυτι τθ ςιωπθλι
ευτυχία;.. Τθν επικυμία να κλάψω;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Νομίηω πωσ, ναι..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Είμαςτε φτωχοί.. Άκλιοι κουρελιδεσ;..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (θκϊνεται όρκια – Κοιτάηει ζντονα τθ λογοτζχνιδα – Φωνάηει)
«Είμαςτε άνκρωποι!.. Άνκρωποι!.. Με ςάρκα και οςτά!»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Μικρι παφςθ) «..Κι ζτςι ζφυγα.. Με τθν ελπίδα, όμωσ, ότι κα τθν
ξανάβλεπα τθν άλλθ μζρα.. Στο ίδιο ςθμείο»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Και τθν ξαναείδατε;» (Πλθςιάηει προσ το παράκυρο και τθ νεαρι
γυναίκα)
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Με το φόβο που νιϊκει κανείσ, όταν θ ηωι του άλλου και θ δικι
του βρίςκονται ςε κίνδυνο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είδατε, μιπωσ, και κάποιο όνειρο, το προθγοφμενο βράδυ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Άλογα να περιμζνουν ςτο δάςοσ.. Και, φςτερα, να τρζχουν με
καλπαςμό και να κρφβονται πίςω από κάτι κίονεσ.. Ανφπαρκτου ναοφ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Χαμογελάει) «Θυμίηετε περιθγιτρια που ιρκε από τα βάκθ τθσ
Αρκαδίασ.. Κρατάτε τα μυςτικά του Θεοφ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «..Στο Ραρίςι.. Στθ Λιςςαβόνα.. Στθν Ιςπανικι Καρκαγζνθ..
Υπάρχουν κάτι παμπάλαια καπθλειά.. Βρίςκονται ςε δρόμουσ ςτενοφσ.. Καμιά φορά
ςε αδιζξοδα.. Ακζατα από τουσ πολλοφσ.. Με όμορφθ ατμόςφαιρα.. Με μια γοθτεία
ςτον αζρα.. Συνικωσ, ζχουν να καυχϊνται οι ιδιοκτιτεσ τουσ πωσ ιταν μζρθ
ςυνάντθςθσ ποιθτϊν και ηωγράφων.. Κςωσ ακόμα και αλχθμιςτϊν.. Και λζνε
αλικεια.. Γιατί.. Σ’ αυτζσ τισ μυςτικζσ ςάλεσ μαηεφονταν άλλοτε.. Οι αναηθτθτζσ του
πνεφματοσ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τα μάτια ςασ ςάσ οδθγοφν να πάτε μακριά.. Το διαιςκάνκθκα
από τθ πρϊτθ ςτιγμι που ςασ είδα να μπαίνετε ςτο γραφείο μου..»
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Αφινει το παράκυρο και πλθςιάηει τθ Κυρία Βιολάνσ) «..Ξάπλωνε,
πάλι, πάνω ςτθν άμμο..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Ο ιλιοσ τθ βαςάνιηε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Είχε κατεβάςει το ψάκινο καπζλο τθσ μζχρι τα βλζφαρά τθσ, για να
μθν τα καίει ο ιλιοσ. Φοβικθκα να τθν αγγίξω, μιπωσ και τιναηόταν από το φόβο
τθσ»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τθ δεφτερθ φορά, θ εικόνα τθσ ςασ φάνθκε προςφιλισ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Η αλικεια είναι πωσ … Ναι.. Μια εικόνα αγαπθμζνθ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Τι κάνατε;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ξάπλωςα κι εγϊ και αποκοιμικθκα ευτυχιςμζνθ.. Σαν δίπλα ςε μια
μεγαλφτερθ φίλθ που είχα χάςει και τθ ξανάβριςκα..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «..Πλο το φωσ του ιλιου και τ’ ουρανοφ να πζφτει επάνω μασ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Το φωσ είναι γεμάτο καλι κζλθςθ.. Αρκεί να το καλζςεισ και
υπακοφει, αμζςωσ, ςτο κάλεςμά ςου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (υγκινθμζνθ) «Και υπάκουςε ςτο κάλεςμά ςασ;»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: «Ππωσ ζνα κρυςτάλλινο δαχτυλίδι.. Ήρκε και πζραςε απαλά ςτο
δάχτυλό μου..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: (Μικρι παφςθ – Βλζμμα δακρυςμζνο) «..Σκφψε απ’ το ανοιχτό
παράκυρο και κοίταξε ζξω το απαλό πράςινο, μικρι μου φίλθ..»
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΔΑ: (Χαμογελάει – Πιάνει με εγκαρδιότθτα τα χζρια τθσ ψυχολόγου)
«Είναι πολφ όμορφο, Κυρία Βιολάνσ.. Ππωσ και τα λουλοφδια ςασ..»
ΚΤΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝ: «Είναι δικά ςου..»

(Αγκαλιάηονται)

ΣΕΛΟ
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Διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος

«εκείσκα ηεο ζπγγξαθέσο»
Όηαλ ν Θεόο δελ ππάξρεη, όια επηηξέπνληαη. Αιιά, κήπσο,
θαη όηαλ ν Θεόο ππάξρεη, επίζεο, όια λα επηηξέπνληαη;
Ο Θεόο, έλα πηώκα κέζα ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ, θάλεη ηε
ςπρή ηνπ λα είλαη θξίκα θαη ηε δσή λα κνηάδεη κε εμηιαζκό. Ο
΄΄Θάλαηνο ηνπ Θενύ΄΄ ηνπ Νίηζε έξρεηαη θαη επαλέξρεηαη ζην
πξνζθήλην, θαζεκεξηλά, καδί κε ην θαηλόκελν ηνπ
νινθιεξσηηζκνύ ζε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ – ηδενινγηθέο,
πνιηηηθέο, θνηλσληθέο. Δλόο νινθιεξσηηθνύ, καδηθνύ
πνγθξόκ.
Ση είλαη ην «άηνκν» ζηελ επνρή καο; Έρεη ζπλείδεζε;
Απνιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ; Σελ απηνλνκία ηνπ; Ή,
απιώο, ππνηάζζεηαη ζηνπο λόκνπο ελόο πεπξσκέλνπ, κέρξη
λα εμνλησζεί ελ ηέιεη; Γηαζέηεη κηα ζέιεζε πνπ λα δηαθξίλεηαη
από ηε ινγηθή θαη είλαη ηθαλόο ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο λα ηε
πξνζδηνξίζεη;
Αλ απνζαξθώζνπκε ηνλ Θεό από ηνλ θόζκν, ηόηε ην Καιό ζα
απνηειεί έλλνηα πνπ ζα δηαθεύγεη πάληα, κε κόληκε ηελ
επσδό κηαο κάηαηεο αληίζηαζεο. Από ηελ άιιε, ε ελζάξθσζε
ηνπ Θενύ ζηελ θνηλσλία ησλ αλζξώπσλ νδήγεζε, όπσο
απέδεημε ε Ιζηνξία, ζηε βαξβαξόηεηα, ηνπο ζξεζθεπηηθνύο
πνιέκνπο, ην θαλαηηζκό, ηελ άθξαηε ππνθξηζία θαη
ηππνιαηξία.
Έρνπκε, ινηπόλ, λα θάλνπκε κε έλα ζηνίρεκα; Να
αληηζηαζνύκε ζηελ Ιζηνξία θαη ηε Θενθξαηία; Καη κε πνηνλ
ηξόπν;
Σα κέιε ηεο ΄΄Δηαηξείαο ησλ παληαρνύ καγεκέλσλ ηεο γεο΄΄
έρνπλ ην δηθό ηνπο Νόκν θαη ζ’ απηόλ αλαθέξνληαη. αλ κηα
αξρέγνλε θιεξνλνκηά ηνπ ρζεο, ηνπ ζήκεξα, ηνπ αύξην
δηαθπιάηηνπλ πηζηά ηνλ Νόκν απηό ηεο ζπζηαζκέλεο αγάπεο.
Όηαλ έγξαςα ην κπζηζηόξεκα «Πνγθξόκ» θαη κεηά πνπ ην
δηαζθεύαζα ζε ζεαηξηθό έξγν, απηόλ ηνλ Νόκν ηεο ζπζίαο
είρα θαη εμαθνινπζώ λα έρσ ζην κπαιό κνπ..
Διέλε Β. εκεξηδίδνπ
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1.

ΚΤΡΗΑ ΔΛΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ (Γηεπζύληξηα ηνπ Πξώηνπ
Διιεληθνύ Γπκλάζηνπ Ναππιίνπ)
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

2.
3.

ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Καζεγεηήο Καιιηηερληθώλ ζην
Πξώην Διιεληθό Γπκλάζην Ναππιίνπ)

4.

ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ
Νηθεθόξνπ)

5.

ΚΤΡΗΟ ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ (Καζεγεηήο Θενινγίαο ζην
Πξώην Διιεληθό Γπκλάζην Ναππιίνπ)

6.

ΚΑΣΔΡΗΝΑ (Μαζήηξηα
Γπκλάζηνπ Ναππιίνπ)

7.

ΜΑΘΖΣΖ (ηνπ Πξώηνπ Διιεληθνύ Γπκλάζηνπ
Ναππιίνπ)

(Κόξε

ηνπ

ηεο

Κπξίαο

Πξώηνπ

8.

ΑΝΣΗΓΟΝΖ (Κνπέια ηνπ θάζηξνπ)

9.

ΟΡΔΣΖ (Άληξαο ηνπ θάζηξνπ)

Έιζαο

Διιεληθνύ

10.
ΔΤΣΤΥΗΑ (Ζ γπλαηθεία εμώθνζκε θηγνύξα ηνπ
θάζηξνπ)
11.

ΦΗΛΗΠΠΟ (Νένο από ηελ νκήγπξε ηνπ θάζηξνπ)

12.

ΑΛΚΖΣΖ (δεκνζηνγξάθνο)

13.

ΞΔΝΟΓΟΥΟ (Νεαξή θνπέια)

14.
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ
θάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζηάο)

(ην

15.

ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ

16.

ΥΟΡΟ ΜΑΚΑΡΔΜΔΝΧΝ
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ΠΡΧΣΖ ΠΡΑΞΖ

ΚΖΝΖ 1
(Μηα νκάδα λέσλ εηζέξρνληαη ζηε ζθελή ππό κνξθή ρνξνύ
αξραίαο ηξαγσδίαο. Φνξάλε ζύγρξνλα ξνύρα θαη ζηα ρέξηα
ηνπο θξαηάλε άιινη θηλεηά ηειέθσλα, άιινη tablet, άιινη ipad. Αιαιάδνπλ ηε ιέμε «ΠΟΓΚΡΟΜ», θαζώο πξνρσξάλε θαη
παίξλνπλ ζέζε, ζαλ ζε νξρήζηξα αξραίνπ ζεάηξνπ. Νένη θαη
λέεο, γύξσ ζηα ηξηάληα, απαγγέινπλ ξπζκηθά θαη εθ
πεξηηξνπήο)
ΝΔΑ: «Όιε ε ζύγρξνλε θνηλσλία είλαη ζεκειησκέλε πάλσ
ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηεξάζηησλ καδώλ ηεο εξγαηηθήο
ηάμεο από κηα κεδακηλή κεηνςεθία πιεζπζκνύ!»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!»
ΝΔΟ: «Ο δνύινο πνπ έλησζε ηε δνπιεία ηνπ θαη μεζεθώζεθε
ζηελ πάιε γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, παύεη θηόιαο θαηά ην
ήκηζπ λα είλαη δνύινο!»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!»
ΝΔΑ: «ήκεξα, επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ
ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ, ζηε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ηεο βηνηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο, κήπσο είκαζηε πην κόλνη
από πνηέ;»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!»
ΝΔΟ: «Οη λένη άλζξσπνη, αιιά όρη κόλνλ απηνί, αδπλαηνύλ
λα δηαβάζνπλ ηνλ θόζκν καο! Φάρλνπλ γηα αδηέμνδα, ζπρλά
ζηα ηπθιά, θαζώο νη παξαδνζηαθέο αμίεο γθξεκίδνληαη θαη ζηε
ζέζε ηνπο δελ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θάηη λέν!»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!»
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ΝΔΑ: «Οη ςπρνιόγνη θαη νη εηδηθνί κηινύλ γηα ηελ επνρή καο,
σο επνρή απνζέσζεο ηνπ λαξθηζζηζκνύ! θιεξή επνρή …
Γηα όινπο καο!»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!»
ΝΔΑ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε καδηθή! Μία ιέμε αηνκηθή!»
ΝΔΟ: «Πνγθξόκ!
εμσζηξέθεηαο!»

Μία

ιέμε

εζσζηξέθεηαο!

Μία

ιέμε

ΝΔΑ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε ζπκθνξάο! Μία ιέμε κνλαμηάο!»
ΝΔΟ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε ηξαγειαθηθήο επαλαζηαηηθόηεηαο!
Μία ιέμε ζθιεξήο καηαηόηεηαο!»
ΝΔΑ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε αλύπαξθηνπ βσκνύ! Μία ιέμε
αδεηαλνύ ζηαπξνύ!»
ΝΔΟ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε ηνπ ρζεο, ηνπ ζήκεξα, ηνπ αύξην!»
ΝΔΑ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε ηνπ πάληα!»
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ΚΖΝΖ 2
(Βξηζθόκαζηε ζην Ναύπιην. Έλα ηξηώξνθν, λενθιαζηθό
θηίξην, κε αεησκαηηθή απόιεμε ζην ύςνο ηεο ζηέγεο θαη
παξαζηάδεο κε επίθξαλα ζηηο γσλίεο ηνπ, είλαη ην Πξώην
Διιεληθό Γπκλάζην ηνπ ειεύζεξνπ θξάηνπο. Έλαο λένο, γύξσ
ζηα ηξηάληα, ν Πέηξνο Φξαληδήο, παξνπζηάδεηαη ελώπηνλ ηεο
Γηεπζύληξηαο, Κπξίαο Έιζαο Νηθεθόξνπ, γηα λα αλαιάβεη
θαζήθνληα σο λενδηόξηζηνο Καζεγεηήο Καιώλ Σερλώλ)
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: «Κύξηε Φξαληδή, κπνξείηε λα πεξάζεηε. Ζ
Γηεπζύληξηα, Κπξία Έιζα Νηθεθόξνπ, ζαο πεξηκέλεη»
(ην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο. Η Κπξία Νηθεθόξνπ, ώξηκε,
γνεηεπηηθή, θνξώληαο γπαιηά κε θνκςό ζθειεηό. Καζηζκέλε
ζην γξαθείν ηεο δέρεηαη ην λεαξό θαζεγεηή)
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Καιώο καο ήξζαηε. Μάιινλ, πξέπεη λα
είλαη ε πξώηε θνξά πνπ εξγάδεζηε, σο θαζεγεηήο, ζε
ζρνιείν. Δίζηε πνιύ λένο … Σν ζρνιείν καο θαηαζθεπάζηεθε
ην 1833 θαη ιεηηνύξγεζε σο ην Πξώην Γπκλάζην ηνπ ηόηε
ειεύζεξνπ Διιεληθνύ θξάηνπο ζην Ναύπιην. Δζείο …
Αζελαίνο δελ είζηε; Σέινο πάλησλ. Να κελ ζαο θνπξάδσ κε
ηζηνξηθά ζηνηρεία. Θα πεξηνξηζηώ απιά ζην παξάπνλό κνπ.
Αληί ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα πξνλνήζεη λα καο ζηείιεη έλαλ
καζεκαηηθό … Έλαλ θπζηθό … Έλαλ βηνιόγν … Δεε! Όπσο
βιέπεηε, ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηηο θαιιηηερληθέο
επαηζζεζίεο ησλ καζεηώλ καο! Μαο έζηεηιε ηνλ Κύξην … Σνλ
Κύξην … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πέηξνο Φξαληδήο! Υάξεθα πνιύ!»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «σζηά! Σνλ Κύξην Πέηξν Φξαληδή! Με
κε παξεμεγείηε … Καηαιαβαίλεηε … Έλαο καζεκαηηθόο …
Έλαο θπζηθόο … Έλαο βηνιόγνο … Δίλαη αιιηώο … Πώο λα ην
θάλνπκε … Καηαιαβαίλεηε … Με κε παξεμεγείηε …»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη νη έζραηνη έζνληαη πξώηνη, Κπξία
Νηθεθόξνπ.
Απηά
πνπ
θαίλνληαη
ηειεπηαία
ζηηο
πξνηεξαηόηεηέο καο, θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα γίλνπλ πξώηα»
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ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Να γίλνπλ πξώηα … Μκκκ … Πνύ λα
γίλνπλ πξώηα, Κύξηε Φξαληδή; Μνπ ην εμεγείηε ιηγάθη, ζαο
παξαθαιώ;»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Να γίλνπλ πξώηα … ην κπαιό … Σε ςπρή …
Σν ζώκα καο … »
(εθώλεηαη από ην γξαθείν ηεο κε ιηθληζηό βεκαηηζκό.
Πιεζηάδεη ην λέν θαη κε ζηγαλή, ιάγλα θσλή)
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Απηό … Κύξηε Φξαληδή … Μνπ ην ιέηε
σο απεηιή; Ή από ζπλαδεξθηθό ελδηαθέξνλ;»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα, θπζηθά, από ζπλαδεξθηθό ελδηαθέξνλ,
Κπξία Νηθεθόξνπ!»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (Μηθξή παύζε) «Πνιύ θαιά. Μπνξείηε λα
πεγαίλεηε. Δύρνκαη θαιή αξρή ζην έξγν ζαο. αο δόζεθε ην
πξόγξακκα γηα λα μεθηλήζεηε»
(Ο λεαξόο θαζεγεηήο ησλ θαιιηηερληθώλ εηνηκάδεηαη λα
απνρσξήζεη από ην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο. Δθείλε ηνλ
ζηακαηάεη ηε ηειεπηαία ζηηγκή)
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Αλ κνπ επηηξέπεηε … Δίζηε ειεύζεξνο,
Κύξηε Φξαληδή;»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μάιηζηα, Κπξία Νηθεθόξνπ»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση ζα ιέγαηε αλ εξρόζαζηαλ, ζήκεξα ην
βξάδπ, ζην ζπίηη κνπ γηα κηα ζπδήηεζε πεξί … Πεξί ηέρλεο!»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ δηεύζπλζή ζαο;»
(Η Κπξία Νηθεθόξνπ, ζ’ έλα κηθξό ραξηάθη, ζεκεηώλεη ηε
δηεύζπλζε ηεο νηθίαο ηεο θαη ην δίλεη ζην λεαξό θαζεγεηή)
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Λνηπόλ … ηηο ελληά, Κύξηε Φξαληδή …
Θα ζαο πεξηκέλσ … Με κε απνγνεηεύζεηε … »

- 602 -

ΠΟΓΚΡΟΜ

ΚΖΝΖ 3
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο)
(’ έλαλ θαλαπέ, ε πελεληαπεληάρξνλε Κπξία Νηθεθόξνπ θαη
ν ηξηαληάρξνλνο Πέηξνο Φξαληδήο ζπλεπξίζθνληαη εξσηηθά. Η
ζθελή είλαη ηιαξνηξαγηθή
Δθείλε ηξαβάεη παζηαζκέλα ηα καιιηά ηνπ λεαξνύ θαζεγεηή,
γξαηδνπλώληαο ηνλ αλειέεηα ζηε πιάηε, ελώ εθείλνο
πξνζπαζεί, θπξηνιεθηηθά, λα μεθύγεη από ηα λύρηα θαη ην
εξσηηθό ληειίξην ηεο δηεπζύληξηάο ηνπ
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ
Ο Πέηξνο Φξαληδήο, αλ θαη «παγηδεπκέλνο» ζην πινύζην –
θαηά ηα άιια – ζηήζνο ηεο Κπξίαο Νηθεθόξνπ, ζπλδηαιέγεηαη
κε ηνλ ρνξό ησλ λέσλ παηδηώλ)
ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Ση λα ‘θαλα; Μνπ ην δήηεζε! Ή, κάιινλ, όρη! Σν
απαίηεζε! Πείηε κνπ, ζαο παξαθαιώ! Ση λα ‘θαλα;»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Πνγθξόκ! Πνγθξόκ!»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Πώο λα μεθύγεη θαλείο από ηηο καθξηέο
δαγθάλεο ησλ πνδηώλ ηεο; Καη ηα βαζαληζηήξηά ηεο; Όρη!
Πείηε κνπ!»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Πνγθξόκ! Πνγθξόκ!»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (Μέζα ζηελ εξσηηθή ηεο δάιε, θσλάδεη)
«..Γόμα θαη Σηκή ζηνλ Έξσηα!»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Έξσηα! … Έξσηα! … Σηκή! … Γόμα!
… Σηκή! … Έξσηα! … Έξσηα! … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: (Φσλάδεη δπλαηά θαη απηόο) «..Ζ αλεξγία ζ’
εμνληώλεη! Ζ πόιε ζνπ ζ’ εμνληώλεη! Ζ νηθνγέλεηά ζνπ ζ’
εμνληώλεη! Ζ δηεπζύληξηά ζνπ ζ’ εμνληώλεη!»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ
Πνγθξόκ!»

ΠΑΗΓΗΧΝ:

«’

- 603 -

εμνληώλεη!

’

εμνληώλεη!

ΠΟΓΚΡΟΜ

ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (παξαιεξώληαο) «..Αγόξη κνπ! Δμόλησζέ
κε!»
ΦΡΑΝΣΕΖ: (Αγθνκαρώληαο) «..Γη’ απηό ζαο ιέσ, Κύξηνη!
Πνγθξόκ! Πνγθξόκ!»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Αζώνο θη έλνρνο καδί! Μέζα ζηελ
άγξηα ζπλείδεζή ζνπ! Αζώνο θη έλνρνο καδί! Μέζα ζηελ
άγξηα ζπλείδεζή ζνπ!»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (ηε θνξύθσζε ηνπ εξσηηθνύ πάζνπο)
«..Πεζαίλσ!»
ΦΡΑΝΣΕΖ:
«..Πεζαίλσ!»

(ηε

θνξύθσζε

ηεο

ηξαγηθόηεηάο

ηνπ)

ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Πνηεηή ησλ Πάλησλ! Πεο καο! Γείμε
καο! ώζε καο! Απειεπζέξσζέ καο!»
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ απνρσξεί, ζηγά-ζηγά, από ηε
ζθελή)
ΦΡΑΝΣΕΖ: (Ιθεηεπηηθά θαη απεγλσζκέλα) «Πνηεηή ησλ
Πάλησλ! Πεο κνπ! Γείμε κνπ! ώζε κε! Απειεπζέξσζέ κε!
(Ξέπλνα) Απειεπζέξσζέ κε … Απειεπζέξσζέ κε …
Απειεπζέξσζέ κε … »
(Πξνζπαζεί λα απνδεζκεπζεί από ηα ρέξηα ηεο καηλάδαο
δηεπζύληξηάο ηνπ θαη ησλ βαθρηθώλ θξαπγώλ ηεο)
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ΚΖΝΖ 4
(Ο Κύξηνο Καπεηαλάθεο, Κξεηηθόο ζηε θαηαγσγή, θαζεγεηήο
ζενινγηθώλ ζην Πξώην Διιεληθό Γπκλάζην Ναππιίνπ, επί έηε
πνιιά, θάλεη θήξπγκα ρξεζηνήζεηαο ζην λεαξό θαζεγεηή,
Πέηξν Φξαληδή)
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «..θήγθεο θαη κέιηζζεο είλαη νη άλζξσπνη,
Κύξηε Φξαληδή! Αλαθαηεκέλνη νη θαθνί κε ηνπο θαινύο! αο ην
ιέσ εθ πείξαο, αγαπεηέ κνπ! Χο εξγάηεο ησλ Θενινγηθώλ
Γξακκάησλ, επί ηξηάληα ζπλαπηά έηε, ζ’ απηό ην ηζηνξηθό
γπκλάζην! Καη επεηδήο νη πνιινί έρνπλε θεληξί θαη νη ιίγνη
βγάδνπλε κέιη, ν θόζκνο παξνπζηάδεη ηνύηε ηελ αθαηάζηαηε
ηελ όςε, όληαο αλάπνδνο, βξσκηζκέλνο από αίκαηα θη από
αδηθήκαηα, Κύξηε Φξαληδή!»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έρεηε δίθην, Κύξηε Καπεηαλάθε!»
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Δζείο δηδάζθεηε ηε Σέρλε, λεαξέ κνπ!
Δκείο, νη ζενιόγνη, βιέπνπκε ην Θεό, σο έλα ζπλερέο
γίγλεζζαη! (Ξεξνβήρεη θαη θνξδώλεηαη) Ο Γεκηνπξγόο καο! Ο
Γεκηνπξγόο καο, Κύξηε Φξαληδή, δελ είλαη δεκηνπξγόο
γεσκεηξηθώλ αιεζεηώλ θαη ηάμεσο ησλ ζηνηρείσλ! Δίλαη Θεόο
αγάπεο
θαη
παξεγνξηάο
γηα
ηελ
αζιηόηεηα
ησλ
ζπλαλζξώπσλ καο, Κύξηε Φξαληδή! πκθσλείηε, αγαπεηέ
κνπ;»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα ηη ιέηε! Απνιύησο!»
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Πνιιέο νη ακαξηίεο! Πνιιέο νη ακαξηίεο,
λεαξέ κνπ! Καη πιήηηνπλ όιεο ηηο ειηθίεο θαη θαξδηέο! Να …
Αο πνύκε … Ζ δηθή ζαο γεληά, Κύξηε Φξαληδή! Φιεξηάξεη
ζπζηεκαηηθά κε ηελ ακαξηία! Πνλεξή! εμνπαιηθή!
Πξνθιεηηθή! Αληαγσληζηηθή!»
ΦΡΑΝΣΕΖ: (Ξύλνληαο ην κέησπό ηνπ) «Πνιύ πηζαλόλ …
Πνιύ πηζαλόλ … »
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Ο άλζξσπνο, λεαξέ Κύξηε Φξαληδή, έρεη
ηελ αλάγθε λα θξεκαζηεί από θάπνπ! Αθόκε θαη από ην
παξάινγν! Γείηε, όκσο, από ηη πξάγκαηα θξέκεηαη ν
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ζύγρξνλνο λένο! Από ηα λαξθσηηθά! Δεεε … Καη από ην ζεμ!
Ναη, Κύξηε Φξαληδή! Σν ζεμ έρεη κπεη αθόκε θαη κέζα ζην
γπκλάζηό καο! Αλ έρεηε ην Θεό ζαο!»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίλαη ιππεξό! Γελ έρσ ιόγηα!»
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Απηό πνπ κε ιππεί, όκσο, αθόκε
πεξηζζόηεξν, Κύξηε Φξαληδή, μέξεηε ηη είλαη; Οη παξά θύζηλ
εξσηηθέο ζρέζεηο! … »
(Η δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ, Κπξία Έιζα Νηθεθόξνπ,
εκθαλίδεηαη μαθληθά θαη δηαθόπηεη ην «θήξπγκα» ηνπ Κπξίνπ
Καπεηαλάθε)
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Αλ κνπ επηηξέπεηε, Κύξηε Καπεηαλάθε,
ζα ζαο πάξσ, γηα ιίγν, ηνλ Κύξην Φξαληδή. Υξεηάδεηαη λα ηνλ
ελεκεξώζσ γηα θάηη πνπ ηνλ αθνξά ηδηαηηέξσο. πγρσξέζηε
κε, αγαπεηέ κνπ»
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Χ! αο παξαθαιώ! αο παξαθαιώ, Κπξία
Γηεπζύληξηα! (ππόθιηζε κπξνζηά ζηε Κπξία Νηθεθόξνπ θαη
απνρώξεζε) Παξαθαιώ … Παξαθαιώ, αγαπεηή κνπ … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Οπθ! Γελ κνπ είρεο πεη ηίπνηα! Έηζη είλαη απηόο
πάληα; Με πήξε κνλόηεξκα! Κόληεςε λα ζπάζεη ην θεθάιη
κνπ από ηνλ πνλνθέθαιν!»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γπζηπρώο, κόλν ζ’ έλα λέν, όπσο εζύ,
κπνξεί λα θάλεη ην θήξπγκά ηνπ. Δκείο, νύηε πνπ ηνλ αθνύκε,
γιπθηέ κνπ!»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Με ζεσξείο αθειή;»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ε ζεσξώ παηδί … » (Υάδηα θαη θηιηά
ζην λεαξό εξαζηή ηεο)
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έιζα … Έιζα … Θα καο δνύλε … »
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ήκεξα ην βξάδπ … Θα ζε πεξηκέλσ
ζην ζπίηη κνπ … Σελ ίδηα ώξα … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έιζα … Μήπσο … »
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ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ζοο … Γελ αθνύσ ηίπνηα … ηηο ελληά
… Μελ αξγήζεηο, κσξό κνπ … »
(Σνλ ζθίγγεη ζηελ αγθαιηά ηεο, ελώ ν λένο άληξαο ληώζεη
αδύλακνο λα αληηδξάζεη)
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ΚΖΝΖ 5
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Άιινη
θνξάλε ηε ηήβελλν ηνπ δηθαζηή θαη άιινη έρνπλ ζηα καιιηά
ηνπο ζηεθάλη ειηάο. Απαγγέινπλ, ζαλ αξραίνο ρνξόο, εθ
πεξηηξνπήο)
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Γελ έρεη ζεκαζία, αλ είκαζηε αζώνη
ή έλνρνη. εκαζία έρεη λα κε βξεζνύκε ζηε ζέζε ηνπ
ππόπηνπ. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί κόλν αλ πξνιάβνπκε λα
γίλνπκε εκείο νη δηθαζηέο ηνπ εαπηνύ καο. Θέινπκε, όκσο, λα
δνύκε ηνλ εαπηό καο;
»Αλ ζέιεηο λα δεηο ηηο Μπθήλεο, θινγεξέ πξνζθπλεηή, ζθύςε.
Ζ πόιε είλαη βνπιηαγκέλε. Ζ Μπθήλα είλαη ππνγεηνύπνιε.
Δπινγία ζηα ρώκαηα πνπ ηε θύιαμαλ απ’ ηνπο αλζξώπνπο
ηεο θη απ’ ηε καλία ηεο θαηαζηξνθήο ηνπο
»Τπάξρεη ε κλήκε. Έλα είδνο ππαξμηαθήο αλαδήηεζεο. Ση
ζπκβαίλεη, όκσο, όηαλ όια βγνπλ από ηε πνξεία ηνπο;
(Απνρσξώληαο από ηε ζθελή)
»Αξξώζηηα! Αξξώζηηα! Αξξώζηηα! … »
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ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΡΑΞΖ
ΚΖΝΖ 1
(Ο λεαξόο θαζεγεηήο, Πέηξνο Φξαληδήο, πξνζπαζεί λα
δηδάμεη ζηε ηάμε. Σα θνξίηζηα, όκσο, ηνλ θνηηάδνπλ πνλεξά
θαη ραζθνγεινύλ, ελώ ηα αγόξηα ρακνγεινύλ εηξσληθά κε
αληαγσληζηηθή δηάζεζε. Έλα θνξίηζη, ε Καηεξίλα, ηξαβάεη
πξνθιεηηθά ηε θνύζηα ηεο πξνο ηα επάλσ, αθήλνληαο
αθάιππηνπο ηνπο θαινζρεκαηηζκέλνπο κεξνύο ηεο. Η ηάμε
μεζπάεη ζε γέιηα θαη πνιύβνπα κνπξκνπξεηά)
ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Ζζπρία! Ζζπρία, είπα! Ση ζπκβαίλεη, Καηεξίλα;
Έρεηο θάπνηα αληίζεηε γλώκε ζ’ απηά πνπ ιέσ;»
ΚΑΣΔΡΗΝΑ: (Υακνγειώληαο πξνθιεηηθά) «Όρη, Κύξηε. Απιά …
Να … θεθηόκνπλ … Απηνί νη βπδαληηλνί θαιιηηέρλεο …
Πνιιέο ακαξηίεο είραλ, βξε παηδί κνπ!»
(Η ηάμε μεζπάεη ζε γέιηα)
ΦΡΑΝΣΕΖ: «.. Ζζπρία! Δζύ, Καηεξίλα; Πηζηεύεηο όηη έρεηο
ακαξηίεο;»
ΚΑΣΔΡΗΝΑ: (ηηλάδνληαο ηα καιιηά ηεο πξνο ηα πίζσ) «Δ!
Πνηνο μέξεη! Μπνξεί θαη λα έρσ θαη εγώ! Άλζξσπνο είκαη!»
(Η ηάμε μεζπάεη, πάιη, ζε γέιηα. Ο λεαξόο θαζεγεηήο
πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηε ςπρξαηκία ηνπ)
ΦΡΑΝΣΕΖ: «ηε βπδαληηλή ηέρλε, Καηεξίλα, ν άλζξσπνο
πξνζπαζεί λα θξεκαζηεί από ην Θείν … »
ΚΑΣΔΡΗΝΑ: «Κη εγώ από θάπνπ πξνζπαζώ λα θξεκαζηώ, ε
θαθνκνίξα, αιιά έια πνπ δελ κνπ ην επηηξέπνπλ νη
πεξηζηάζεηο! Θείεο θαη κε!»
(Γέιηα από ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Έλαο καζεηήο πεηάγεηαη θαη
θσλάδεη)
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ΜΑΘΖΣΖ: «Α, ξε, Καηεξίλα! Ση ζνπ έκειιε λα πάζεηο από
εθείλε ηε μηλή, ηε Νηθεθόξνπ!»
(Υηππάεη ην θνπδνύλη. Οη καζεηέο, ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ηελ
άδεηα ηνπ θαζεγεηή ηνπο, θεύγνπλ ηξέρνληαο. Ο λεαξόο
θαζεγεηήο, έμσ θξελώλ, αλαδεηάεη ηε δηεπζύληξηα, Κπξία
Έιζα Νηθεθόξνπ. Δθείλε εκθαλίδεηαη, κεηά από ιίγν, ζηε
ζθελή)
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση ζπκβαίλεη, Πέηξν; Μ’ έςαρλεο;»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη … »
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση έρεηο; Γηαηί είζαη θαηαθόθθηλνο; Έγηλε
θάηη κε ηα παηδηά ζηε ηάμε;»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ση λα έγηλε, δειαδή;»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γελ μέξσ! Δζύ ζα κνπ πεηο!»
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίλαη ζαλ λα κηιάσ ζε ληνπβάξηα! Δίλαη,
ηειείσο, απεηζάξρεηα απηά ηα παηδηά!»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Δζύ είζαη πην παηδί από απηά ηα
παηδηά, γιπθηέ κνπ … Έια … » (Υάδηα θαη θηιηά ζην λεαξό
εξαζηή ηεο)
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Απηό λα κελ ην μαλαπείο, Έιζα! Καηάιαβεο!
Γελ είκαη παηδί!» (επηδίδεηαη ζε εξσηηθέο πεξηπηύμεηο, ελώ ε
Κπξία Έιζα Νηθεθόξνπ δπζαλαζρεηεί)
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ηακάηα, Πέηξν … ηακάηα … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γηαηί; Φνβάζαη λα κε καο δνύλε ηα παηδηά θαη νη
ζπλάδειθνη; Αθνύ ηα μέξνπλ όια! Ση λνκίδεηο; Σν Ναύπιην δελ
είλαη Αζήλα! Πνιιά βξάδηα κε έρνπλ δεη λα κπαίλσ ζην ζπίηη
ζνπ θαη, κεηά από ώξεο, λα βγαίλσ! Όινη ην γλσξίδνπλ,
Έιζα! Όινη!»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ηακάηα,
Δπηηέινπο! Ση έρεηο πάζεη!»
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ΦΡΑΝΣΕΖ: (αλ θεξαπλνβνιεκέλνο, ζηακαηάεη) «Θεέ κνπ …
Πώο είλαη δπλαηόλ; … Δζύ … Δγώ … »
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Όια είλαη δπλαηά, Πέηξν … Όια
επηηξέπνληαη … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη … Όρη … Γελ επηηξέπνληαη όια … »
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση ζνπ ζπκβαίλεη, Πέηξν; … Δίζαη
δηαθνξεηηθόο ζήκεξα … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Κη εζύ είζαη δηαθνξεηηθή ζήκεξα, Έιζα … »
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ξέξεηο … Γελ ζνπ κίιεζα, πνηέ, γηα ην
παξειζόλ κνπ … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ση λόεκα ζα είρε; …»
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Έρεηο δίθην … Γελ ζα είρε θαλέλα
απνιύησο λόεκα … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Να κε κνπ πεηο, ηόηε, ηίπνηα … »
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ούηε ηε ιέμε … ’ αγαπώ; … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη … Ούηε θαη απηή … ’ εκάο, απηή ε ιέμε δελ
ρσξάεη … »
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «’ αγαπώ, Πέηξν … »
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη, Έιζα … Γελ κ’ αγαπάο … Ούηε εγώ ζ’
αγαπώ … »
(Η Κπξία Νηθεθόξνπ θάλεη κηα απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα λα
θξαηήζεη ην λεαξό εξαζηή ηεο, αιιά εθείλνο απνδεζκεύεηαη
από ηα ρέξηα ηεο θαη, ζαλ αιαθηαζκέλνο, ηξέρεη λα ζσζεί)
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ΚΖΝΖ 2
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Φνξάλε
κπινπδάθηα κε έλαλ ζηαπξό κπξνζηά ζην ζηήζνο.
Απαγγέινπλ εθ πεξηηξνπήο)
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Ζ κεγάιε ζηαπξνθνξία πνπ ζα
θέξεη ζηνλ ηόπν ηε θάζαξζε θαη ηελ εμπγίαλζε άξρηζε! Πνην
είλαη, όκσο, ην βαζύηεξν λόεκα ηεο επγεληθήο απηήο
πξνζπάζεηαο, ηεο αέλαεο πάιεο κε ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνύ,
ηεο ιπηξσηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο θάζαξζεο, ησλ
ζπκβνιηθώλ πξνεθηάζεσλ ελόο ηέηνηνπ ρξένπο;
»ε κηα επνρή ππόγεηαο εμάπισζεο ηνπ θαθνύ, δηραζκνύ ηεο
αλζξώπηλεο ηαπηόηεηαο, απνδόκεζεο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο, πνηα είλαη ε κόλε ειπίδα ζσηεξίαο, εθηόο
από ηε ζπζία;
ΝΔΟ: (Φσλάδνληαο δπλαηά) «αλ έηνηκνο από θαηξό! αλ
ζαξξαιένο!»
(Ο ρνξόο ησλ παηδηώλ απνρσξεί, ζηγά-ζηγά, από ηε ζθελή)
ΝΔΑ: (Φσλάδνληαο δπλαηά) «αλ έηνηκε από θαηξό! αλ
ζαξξαιέα!… »
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ΚΖΝΖ 3
(Ο Πέηξνο Φξαληδήο θάζεηαη, κέζα ζηε λύρηα, ζ’ έλα παγθάθη.
Με ζθπθηό ην βιέκκα, βηώλεη ηελ απόιπηε ππαξμηαθή κνλαμηά.
Ξαθληθά, αθνύγεηαη κηα γιπθηά θσλή λα ηνλ θαιεί: ΄΄ Δάλ
δεηάο κηα δηέμνδν ζηε δσή ζνπ, έια καδί καο΄΄. ηε ζθελή
εκθαλίδεηαη κηα γιπθηά, λέα θνπέια, κε θνληά καιιηά, ε Μάγηα
Νηθεθόξνπ, θόξε ηεο δηεπζύληξηαο, Κπξίαο Έιζαο
Νηθεθόξνπ. Ο λεαξόο θαζεγεηήο ηαξάδεηαη ζην άθνπζκα
απηήο ηεο θσλήο)
(Υακειόο θσηηζκόο)
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (Δπαλαιακβάλνληαο γηα δεύηεξε θνξά)
«Δάλ δεηάο κηα δηέμνδν ζηε δσή ζνπ, έια καδί καο … »
(Η ζθελή θσηίδεηαη)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνηα είζαη; Γελ ζε μέξσ!»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Δίκαη ε θόξε ηεο Νηθεθόξνπ. Με
ηαξάδεζαη, Πέηξν. Δγώ ζε μέξσ. Καηαιαβαίλσ ηη πεξλάο.
Άιισζηε θαη ζε κέλα ην ίδην έθαλε όια απηά ηα ρξόληα.
Πξνζπαζνύζε λα κε εμνληώζεη κε ηνλ ηξόπν ηεο. Να κε θάλεη
ππνρείξηό ηεο. Γελ ηελ άθεζα, όκσο. Καη απηό, δελ κνπ ην
ζπγρώξεζε πνηέ … Δίρα κηα ζθαζίια! Πξηλ από ιίγν, ηνλ
«ζρόιαζα» θαη ηνλ θέξβεξν πνπ κνπ είρε βξεη γηα άληξα.
Έλαλ παξόκνην θέξβεξν είρε θαη απηή ζην πιάη ηεο, πξηλ
ρεξέςεη. Γη’ απηό θαη βξήθε εζέλα ηώξα. Δζύ είζαη ην
εμηιαζηήξην ζύκα ηεο. Ο εμηιαζκόο ηεο! Θα ζε ραξεί θαη κεηά
ζα ζε εμνληώζεη! Πίζηεςέ κε! Οη δηαζηξνθέο ηελ έθαλαλ κηα
δαηκνληθή ύπαξμε!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … Γελ έρνπκε πηα … Θέισ λα πσ
… Υσξίζακε κε ηε κεηέξα ζνπ»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Έηζη λνκίδεηο! Από απηή ηε γπλαίθα δελ
ρσξίδεηο πνηέ! Δίλαη ζαλ Δξηλύα! ε θπλεγάεη όπνπ θαη αλ
παο θαη, όηαλ ζε βξεη … ε εμνληώλεη!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πώο; Με πνηνλ ηξόπν;»
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ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Όηαλ πιάγηαδεο καδί ηεο, δελ
θαηάιαβεο πσο ε αγάπε θαη ε ηξπθεξόηεηα είλαη άγλσζηεο
έλλνηεο γηα εθείλε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίζαη ζθιεξή κε ηε κεηέξα ζνπ. ’
απηό ην ζέκα, δελ έθηαηγε κνλάρα απηή. Ούηε εγώ ηεο έδσζα
αγάπε θαη ηξπθεξόηεηα. Όια ήηαλ έλαο εγσηζκόο. Απ’ ηελ
αξρή …»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γελ ηεο έδσζεο, γηαηί, πνιύ απιά, δελ
ζε άθεζε λα ηεο δώζεηο!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μπνξεί θαη λα ‘λαη έηζη όπσο ην ιεο…»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Λνηπόλ; Θα έξζεηο καδί καο, Πέηξν;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνύ;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ην θάζηξν, θπζηθά! ήκεξα έρνπκε ηε
θαζηεξσκέλε καο ζπλάληεζε! Θα είλαη όινη εθεί!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γελ μέξσ θαλ ην όλνκά ζνπ! Με
παξαθνινπζείο κέζα ζηε λύρηα! Μνπ ιεο λα έξζσ καδί ζαο!
Με πνηνπο λα ζπλαληεζώ θαη γηαηί;(!) Γελ είλαη παξάμελα όια
απηά;(!)»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Παξάμελα; … Δκέλα δελ κνπ θαίλεηαη
ηίπνηα παξάμελν. Μηα ζπλάληεζε είλαη ζην θάζηξν. Γελ
θαηαιαβαίλσ ηη ην παξάμελν ππάξρεη!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μηα ζπλάληεζε ζην θάζηξν! Με
πνηνπο;(!)»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Με ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο καο! Κάζε
παλζέιελν ζπλαληηόκαζηε ζην θάζηξν. Πξόθεηηαη γηα ην
νινλύθηην ξαληεβνύ καο. Όια γίλνληαη, πάληα, κε ηνλ ίδην
ηξόπν θαη ε απγή κάο βξίζθεη λα θνηηάκε ην Ναύπιην από
ςειά … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ Δηαηξεία; … »
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Α! Πώο ηε ιέλε; ΄΄Οη παληαρνύ
καγεκέλνη ηεο γεο΄΄!»
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ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μαγεκέλνη; … Από ηη;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Μα από ηελ ειεπζεξία! Από ηη άιιν! …
Γώζε κνπ ην ρέξη ζνπ, Πέηξν. Με θνβάζαη. Όια είλαη πνιύ
πην απιά απ’ όζν θαίλνληαη. Υξεηάδνληαη, απιά, θαξδηά …
Καη κπαιό»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πεο κνπ, ηνπιάρηζηνλ, ην όλνκά
ζνπ…»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Μάγηα»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μάγηα … Θα αλεβνύκε όια απηά ηα
ζθαιηά κέζα ζηε λύρηα; … Γελ είλαη ηξέια;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Καη άιια ηόζα, αλ ρξεηαζηεί. Σν
θεγγάξη ζα θσηίδεη ην δξόκν καο. Μελ αλεζπρείο, Πέηξν»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «η’ αιήζεηα … Δίλαη, όπσο ιέλε,
ελληαθόζηα ελελήληα ελληά ηα ζθαιηά, γηα λα θηάζεηο … ην
θάζηξν;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση ζεκαζία έρεη πόζα είλαη … Γελ μέξσ
λα ζνπ πσ ... Αλ θαη … Μηα θνξά πνπ ηα κέηξεζα … Θπκάκαη
όηη ηα βξήθα ιηγόηεξα … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ληγόηεξα; …»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «..Οη ζπλαληήζεηο ησλ κειώλ ζην
θάζηξν γίλνληαη, θάζε θνξά, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ. Γη’
απηό ην ιόγν, αλάκεζά καο, ππάξρεη πάληνηε άθξαηε
κπζηηθόηεηα θαη επιαβηθή πξνζήισζε ζ’ απηό πνπ θάλνπκε.
Ζ Δηαηξεία καο ιεηηνπξγεί κε βάζε έλα πνιύ απζηεξό
θαηαζηαηηθό θαη νη ζθνπνί ηεο είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλνη.
Κάζε ακέιεηα από κέξνπο ησλ κειώλ κπνξεί λα επηθέξεη
βιαβεξέο θαη επηδήκηεο, γηα ηελ Δηαηξεία, ζπλέπεηεο. Γη’ απηό,
απαηηνύκε από θάζε κπεκέλν λα επηδεηθλύεη ηδηαίηεξε
ζύλεζε»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνηνο ν ιόγνο;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ζ Δηαηξεία καο είλαη νιηγνκειήο. ΄΄Οη
παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄ είλαη ειάρηζηνη. Οη
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πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη αγλννύλ ηελ ύπαξμή ηεο. Απηό είλαη
επηύρεκα γηα καο. Αλ θαη … Γελ παύεη, ηαπηόρξνλα, λα είλαη
θαη ιππεξό … ΄΄Οη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄ είλαη
ηαγκέλνη γηα ηε ζπζία. Αληηζέησο, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη
ζηνλ θόζκν δελ ζέινπλ λα ζπζηάζνπλ ηίπνηα από ηε δσή
ηνπο. Ούηε θαλ ηνλ ρξόλν ηνπο! Σνπο αξθεί λα μππλάλε ην
πξσί θαη λα θνηκνύληαη ην βξάδπ. Γηα ηνπο καγεκέλνπο, όκσο,
ε θάζε κέξα είλαη κνλαδηθή. Ζ κεγαιύηεξε ειπίδα ηνπο είλαη ε
απώιεηα ηεο ειπίδαο. Απηό είλαη, εμάιινπ, πνπ ηνπο
απειεπζεξώλεη θαη από όια ηα δεζκά ηεο επίγεηαο πιάλεο
ζηε δσή … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίλαη πιάλε λα ειπίδεη θαλείο ζηε δσή
ηνπ;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Δίλαη πιάλε λα επελδύεη θαλείο ζην
αύξην θαη λα κε δεη ην ζήκεξα. Γελ ππάξρεη ρξόλνο … Γη’
απηό, θαη κόιηο ηειεηώλεη θάζε ζπλάληεζή καο ζην θάζηξν,
απνραηξεηηδόκαζηε κεηαμύ καο, γηαηί κπνξεί ηελ επόκελε
θνξά …»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Κάπνην κέινο … Να κελ δεη;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (Μηθξή παύζε) «..Δδώ νη δξόκνη καο
ρσξίδνπλ, Πέηξν … Θα ζπλερίζεηο κόλνο ζνπ ηε δηαδξνκή.
Λίγα κόιηο κέηξα ζε ρσξίδνπλ από ηε πύιε ηνπ θάζηξνπ γηα
λα ηε δηαβείο. Ο κπεκέλνο, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό καο,
πξέπεη λα πεξάζεη κόλνο ηνπ ηε πύιε. Δθεί ζε πεξηκέλνπλ νη
καγεκέλνη … Φάμε λα ηνπο βξεηο. Να ζπκάζαη όηη δελ πξέπεη
λα θύγεηο από ην θάζηξν, παξά κνλάρα ην μεκέξσκα. Όηαλ
ζα έρεηο ζπλαληεζεί θαη κε ην ηειεπηαίν κέινο ηεο Δηαηξείαο
καο … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη … Πνύ ζα μέξσ πνην είλαη ην
ηειεπηαίν κέινο απηήο ηεο Δηαηξείαο;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γελ ζα δπζθνιεπηείο λα ην θαηαιάβεηο.
Σν ηειεπηαίν κέινο είλαη, πάληα, απηό πνπ αλαζέηεη θαη ηελ
απνζηνιή … » (Απνρσξεί, ζηγά-ζηγά, από ηε ζθελή)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Σελ απνζηνιή; … Μάγηα! Μάγηα!
ηάζνπ κηα ζηηγκή! Πνύ παο; Πόηε ζα ζε μαλαδώ;»
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ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Θα ζπλαληεζνύκε, κόιηο θέξεηο ζε
πέξαο ηελ απνζηνιή ζνπ. Καιή ηύρε, Πέηξν Φξαληδή. ε
ιίγν, ζα είζαη θαη εζύ έλαο από ηνπο καγεκέλνπο ηεο γεο!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μάγηα! Μάγηα! Πεξίκελε! Με θεύγεηο!
Γηαηί … Γηαηί λα ζέισ λα ζπλαληεζώ … Με ηνπο καγεκέλνπο;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γηαηί απηό ήζειεο πάληνηε, Πέηξν. αλ
έηνηκνο από θαηξό … αλ ζαξξαιένο … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη πνύ μέξεηο εζύ ηη, πξαγκαηηθά,
ζέισ εγώ;(!) Σώξα, δειαδή;(!) ηα ιίγα ιεπηά πνπ κηιήζακε,
ην θαηάιαβεο;(!)»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Θέιεηο λα δεηο δσληαλόο ή πεζακέλνο;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη αλ δελ πάσ;»
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «..Δίλαη θάπνην πνπιί πνπ έρεη ιακπεξά,
ρξσκαηηζηά θηεξά … Μέλεη ζ’ έλα θινπβί θιεηζκέλν γηα
θάκπνζν θαηξό … Κάπνηα ζηηγκή, ην θινπβί αλνίγεη θαη
εθείλν πεηάεη ςειά … Δίλαη γηα λα πεηάεη ςειά … Όηαλ θύγεη,
ην θινπβί θαληάδεη, ηόηε, αθόκε πην άδεην γηα εθείλα πνπ
απέκεηλαλ λα ην θνηηάδνπλ … Όπνην, όκσο, από ηα άιια
πνπιηά ην αγαπνύζε αιεζηλά, παύεη λα ιππάηαη … Καη
ραίξεηαη γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ …»
(Απνρσξεί από ηε ζθελή, αθήλνληαο κόλν ην λεαξό
θαζεγεηή)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καιή αληάκσζε, Μάγηα Νηθεθόξνπ!»
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ΚΖΝΖ 4

(ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ. Κξαηάλε
ζηα ρέξηα ηνπο αλακκέλα θεξηά, θσηίδνληαο κε απηά ην
ζθνηάδη. Κάλνπλ έλαλ θινηό γύξσ από ην λεαξό θαζεγεηή.
Έλαο λένο θαη κία λέα απαγγέινπλ, ξπζκηθά, εθ πεξηηξνπήο)
ΝΔΟ: «Πξέπεη λα µπνξνύµε θάζε ηόζν λα μαπνζηάζνπκε
από ηελ αιήζεηα µέζα ζην µε-αιεζηλό, αιιηώο ε αιήζεηα ζα
µαο γίλεη βαξεηή, αλήκπνξε θαη άλνζηε»
ΝΔΑ: «παξαθηηθέο αλζξώπηλεο αιήζεηεο, βίνη ειάζζνλεο ζε
πξόζσπα εµβιεµαηηθά, ζθξαγηζµέλα από ην πεπξσµέλν
ηνπο»
ΝΔΟ: «Άλζξσπνη ηαπεηλνί, άλζξσπνη αζήµαληνη, άλζξσπνη
πνπ δελ εθπιήξσζαλ ηα όλεηξά ηνπο, πνπ δελ θαηόξζσζαλ
πνηέ λα νξζώζνπλ ην αλάζηεµά ηνπο, όζν ήηαλ δσληαλνί,
αληηθεηµεληθά µεδαµηλνί, πνπ, θαζώο βαδίδνπλ, όµσο, πξνο ην
ζάλαην, γίλνληαη ζεµαληηθνί. Έλα παξάμελν θσηνζηέθαλν
πιαηζηώλεη ηε θεθαιή ηνπο θαη ηνπο θάλεη λα µνηάδνπλ µε
εηνηµνζάλαηνπο αγίνπο»
ΝΔΑ: «Απηό ην δπλαηό θάξµαθν πνπ µαο θάλεη λ’ αγαπάµε
ό,ηη µαο ζπληξίβεη θαη πνπ γελλά ηελ ειπίδα ζ’ έλαλ, ρσξίο
δηέμνδν, θόζµν … Απηό ην μαθληθό άιµα πνπ θάλεη ηα πάληα
λα αιιάδνπλ θαη, σζηόζν, λα µέλνπλ πάληα ίδηα … Να’ λαη,
άξαγε, ην µπζηηθό ησλ ΄΄παληαρνύ µαγεµέλσλ ηεο γεο΄΄;»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ!
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ! Ή … ΘΑΝΑΣΟ!»

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ!

(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ απνρσξεί από ηε ζθελή,
αθήλνληαο ηνλ Πέηξν Φξαληδή κόλν ηνπ)
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ΚΖΝΖ 5
(Υακειόο θσηηζκόο)
(Βιέπνπκε ηε πύιε ηνπ θάζηξνπ. Ο Πέηξνο Φξαληδήο ηε
δηαβαίλεη. Έλα δπλαηό θσο πξνβνιέα, ζαλ αησξνύκελεο
δξνζνζηαιίδεο, πέθηεη επάλσ ηνπ θαη ηνλ ηπθιώλεη.
Πξνρσξάεη απνθαζηζηηθά, κέρξη πνπ αθνύεη έλαλ ακπδξό
ήρν. Η ζθελή αξρίδεη λα θσηίδεηαη θαη βιέπνπκε ζε κηα άθξε,
θαζηζκέλε ζε πέηξηλα ζθαινπάηηα, κηα λεαξή θνπέια. Έρεη
ζηα γόλαηά ηεο έλαλ θνξεηό ππνινγηζηή θαη ρηππάεη γξήγνξα
ηα πιήθηξα ηνπ)
ΠΔΣΡΟ
ΦΡΑΝΣΕΖ:
δεζπνηλίο… »

(Πιεζηάδνληαο)

«Καιεζπέξα,

ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Υσξίο λα μαθληαζηεί θαζόινπ)
«Καιεζπέξα ζαο, Κύξηε» (πλερίδεη λα πιεθηξνινγεί
αηάξαρε)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ξέξεηο … Μόιηο ηώξα έθηαζα ζην
θάζηξν … Δίζαη ε πξώηε πνπ ζπλαληώ … »
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: « Α … Μάιηζηα … Φάρλεηε, κήπσο,
θάπνηνλ; Μπνξώ λα βνεζήζσ ζε θάηη;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δ … Δίµαη µέινο ηεο Δηαηξείαο …
Έγηλα πξηλ από ιίγε ώξα … Ήξζα λα γλσξίζσ ηνπο
ππόινηπνπο … »
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δηαηξεία; Γελ μέξσ λα ππάξρεη
θακηά Δηαηξεία εδώ πέξα. πγγλώµε, αιιά ίζσο είλαη
πξνηηκόηεξν λα ξσηήζεηε θάπνηνλ πνπ λα γλσξίδεη θαιύηεξα
από εµέλα. Δγώ, πάλησο, δελ είκαη κέινο θακηάο Δηαηξείαο!
Απηό είλαη ην µόλν ζίγνπξν!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … Ζ Μάγηα Νηθεθόξνπ µνύ είπε
όηη … Δδώ … ην θάζηξν … Κάζε πνπ έρεη παλζέιελν … »
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Μάγηα Νηθεθόξνπ; … Λππάµαη,
αιιά δελ µνπ ιέεη θάηη απηό ην όλνµα. Μάιινλ, απ’ ό,ηη
θαίλεηαη, δελ µπνξώ λα ζαο βνεζήζσ, Κύξηε»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Νεπξηθά) «πγγλώµε, δεζπνηλίο, εάλ
γίλνµαη ελνριεηηθόο, αιιά, ζη’ αιήζεηα, δελ ππάξρεη θάπνηα
Δηαηξεία µε ηελ νλνµαζία ΄΄Οη παληαρνύ µαγεµέλνη ηεο γεο΄΄,
πνπ
νξγαλώλεη,
θαηά
ηαθηά
ρξνληθά
δηαζηήµαηα,
ζπγθεληξώζεηο ζην θάζηξν;»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Γειάεη) «΄΄Οη παληαρνύ µαγεµέλνη
ηεο γεο΄΄! Δίλαη όλνµα Δηαηξείαο απηό; Πξαγµαηηθά, ην βξίζθσ
πνιύ πξσηόηππν θαη άθξσο πνηεηηθό! … Με θάλαηε θαη
γέιαζα! … Πξέπεη λα ζαο πσ όηη, από ραξαθηήξα, είµαη πνιύ
ξεαιίζηξηα γηα λα αλήθσ ζε µηα Δηαηξεία µαγεµέλσλ! Με ηη
πξάγµα λα µαγεπηώ άιισζηε! Με ηελ επνρή µνπ; θιεξή
επνρή! Γελ βξίζθεηε; Γελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα παληαρνύ
µαγεµέλνπο!» (Γειάεη)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Απνγνεηεπκέλνο) «Λππάµαη πνπ ζαο
δηέθνςα από ηελ εξγαζία ζαο … αο επραξηζηώ, πάλησο, γηα
ην ρξόλν ζαο. Καιό βξάδπ»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (εθώλεηαη από ηα ζθαινπάηηα πνπ
θαζόηαλ) «..Μηα ζηηγµή, παξαθαιώ! Εεηώ ζπγγλώµε αλ
θάλεθα αγελήο, πξηλ από ιίγν. Γηα λα ην ιέηε εζείο, ζίγνπξα
ζα ππάξρεη µηα ηέηνηα Δηαηξεία. Απιώο, εγώ αγλνώ ηελ
ύπαξμή ηεο. Δπηηξέςηε µνπ λα ζαο πάσ θάπνπ πνπ µπνξεί
λα ζαο βνεζήζνπλ»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Πξνρσξάλε καδί) «Μέλεηο … Μέλεηο
θαηξό ζην θάζηξν;»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Φπζηθά. Δίµαη ππνρξεσµέλε»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Τπνρξεσµέλε; … Γηαηί; Από πνηνλ;»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Χ! Σν θάζηξν είλαη θνµµάηη ηεο
δσήο µαο! Γελ µπνξνύµε λα ην απαξλεζνύµε!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη ηη θάλεηο εδώ; Αζρνιείζαη µε θάηη;»
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Μα! Με ηελ κειέηε αζθαιώο! …
Απηέο ηηο εµέξεο, εθπνλώ µηα έξεπλα πάλσ ζην µνληέιν ηνπ
ηδαληθνύ αλζξώπνπ. Πξόθεηηαη, πξαγµαηηθά, γηα µηα πνιύ
ελδηαθέξνπζα µειέηε. Έρσ εθπιαγεί µε ηα πνξίζµαηά ηεο.
Δίλαη ηξνµεξό – δελ βξίζθεηαη; Να ζθηαγξαθείο ην µνληέιν
ηνπ ηδαληθνύ αλζξώπνπ! Σνπ ηέιεηνπ όληνο! Πνιιέο θνξέο,
µάιηζηα, αηζζάλνµαη ηόζν γνεηεπµέλε µ’ απηό. Σν θέξλσ
µπξνζηά µνπ. Σν ηνπνζεηώ πάλσ ζηελ, πγξώλ θξπζηάιισλ,
νζόλε µνπ, θαη ηξέµσ ζύγθνξµε! Άιινηε, πάιη, δελ µνπ αξθεί
απηό µνλάρα. Σόηε, ζπλνµηιώ µαδί ηνπ µε µηα γιώζζα από
µαθξνεληνιέο δηθήο µνπ επηλόεζεο. Να! Πξηλ λα έξζεηε, γηα
παξάδεηγµα, ηνπ µηινύζα γηα ηα µειινληηθά µνπ ζρέδηα θαη
εθείλν µ’ άθνπγε µε πξνζνρή! Γελ µε δηέθνςε νύηε ιεπηό!
Σέηνηα θαηαλόεζε! – ην θαληάδεζηε; Σόζν δηεπξπκέλν
πλεύµα! Σώξα, ζθέθηνµαη λα επεθηείλσ ηελ έξεπλά µνπ θαη λα
πξνζεγγίζσ θαη ηνλ ζπλαηζζεµαηηθό ηνπ θόζµν. Απηό θαη αλ
είλαη µαγεία! Ννµίδσ όηη δελ ζα µπνξώ νύηε ηα πιήθηξα λα
αγγίμσ απ’ ηε ζπγθίλεζε! Ο ηδαληθόο µνπ άλζξσπνο, πάλησο,
πξέπεη ήδε λα έρεη αγγίμεη ηα δηθά µνπ ζπλαηζζήµαηα, γηαηί
όηαλ είµαη ζηελνρσξεκέλε, µε θνηηάδεη πεξίιππνο … Αρ! Ση
λα ζαο ιέσ!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δηιηθξηλά, δελ ήμεξα όηη ππάξρεη
ηδαληθόο άλζξσπνο!»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Απηόο πνπ θαηαζθεύαζα εγώ, είλαη
όλησο ηδαληθόο!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη ηη είλαη απηό πνπ ηνλ θάλεη
ηδαληθό;»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Αρνύ! Δίλαη ηόζα πνιιά! Από πνύ
ζέιεηε λα αξρίζσ! … Ζ δηαθξηηηθόηεηά ηνπ, όηαλ µε θνηηάδεη. Ζ
αηαξαμία ηνπ, όηαλ ηνπ µηιάσ. Ζ επγέλεηά ηνπ, όηαλ ηνπ
εθµπζηεξεύνµαη πξνζσπηθά µνπ µπζηηθά. Ζ αλσηεξόηεηά
ηνπ, όηαλ δεηάσ ηε γλώµε ηνπ γηα πξνβιήµαηα πνπ
αληηµεησπίδσ … Πηζηέςηε µε! Δίλαη ηόζα πνιιά, πνπ θνβάµαη
όηη όιν θαη θάηη ζα μεράζσ λα ζαο αλαθέξσ!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «ε βιέπσ πνιύ ηθαλνπνηεµέλε κε ηνλ
ηδαληθό ζνπ άλζξσπν. Δπηπρηζµέλε, ζα ηνιµνύζα λα πσ!»
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δίµαη όλησο πνιύ επηπρηζµέλε,
Κύξηε!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Φαληάδνµαη όηη είλαη πνιύ σξαίν, µέζα
ζηε βαβνύξα θαη ηε δάιε ηεο εµέξαο, λα ζνπ θξαηάεη
ζπληξνθηά έλα ηέηνην ζπάλην νλ»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Μηθξή παύζε) «Ξέξεηε … Σελ
εµέξα δελ µνπ µηιάεη ν Άλζξσπόο κνπ … Μόλν ηε λύρηα …
Καη µόλν εδώ … ην θάζηξν … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γηαηί; … »
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Γελ γλσξίδσ … Δλώ ην νλ είλαη
ηόζν ηέιεην, ε γιώζζα πνπ επηλόεζα θαίλεηαη, µάιινλ, πσο
είλαη αηειήο. Γελ επηηξέπεη ηηο ζπλνµηιίεο ηελ εµέξα. Μόλν
εδώ, γύξσ απ’ απηά ηα ηείρε, ηε λύρηα, µπνξνύµε θαη
βξίζθνπµε ν έλαο ηνλ άιιν ... Έθαλα πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα
λα βειηηώζσ απηή ηε γιώζζα, αιιά λνµίδσ όηη είλαη µάηαηνο
θόπνο … Κάπνηε απηό µε πείξαδε … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Σεο πηάλεη ην ρέξη κε θαηαλόεζε) «Απηό
πνπ δεµηνύξγεζεο είλαη πνιύ όµνξθν … Καη εθείλν πνπ ην
θάλεη λα θαληάδεη αθόµε πην ζπάλην, είλαη ην γεγνλόο όηη δεη
µόλν ηε λύρηα … »
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ναη … Έηζη λνµίδσ θαη εγώ …
Φσηίδεηαη, όµσο, από ην θσο ησλ πξνβνιέσλ ηνπ θάζηξνπ!
(Γειάλε θαη νη δύν) … Φηάζακε! ’ απηό ην θειί πνπ βιέπεηε
απέλαληη, είλαη ην πξόζσπν πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε
απηό πνπ ςάρλεηε. Αληίν. Υάξεθα πνιύ γηα ηε γλσξηµία καο»
(ην βάζνο δηαθξίλεηαη έλα θαγθειόθξαρην θειί λα θσηίδεηαη
αρλά από ην θσο ελόο θεξηνύ)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «ηάζνπ, ζε παξαθαιώ! Γελ ζα µνπ
πεηο ην όλνµά ζνπ; Ούηε θαλ ζπζηεζήθαµε ηόζε ώξα πνπ
µηιάµε!»
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Αληηγόλε … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ωξαίν όλνµα … Καη ην πξόζσπν πνπ
ζα ζπλαληήζσ;»
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Λππάµαη, αιιά δελ μέξσ ην όλνµά
ηνπ. Γπζηπρώο, είµαζηε ηόζνη πνιινί ζην θάζηξν. Άιισζηε,
ηη λόεµα έρνπλ ηα νλόκαηα; …»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «’ επραξηζηώ, Αληηγόλε. Σν δηθό κνπ
όλνµα είλαη Πέηξνο. Υάξεθα θη εγώ γηα ηε γλσξηµία µαο»
(Η Αληηγόλε απνρσξεί από ηε ζθελή, αθήλνληαο κόλν ηνλ
Πέηξν Φξαληδή. Ξαθληθά, ηα θάγθεια ηνπ θειηνύ
εμαθαλίδνληαη θαη ζηε ζθελή εηζέξρεηαη έλαο άληξαο, γύξσ
ζηα πελήληα, κε κνξθή αζθεηηθή, ζηξνγγπιά γπαιηά,
θξαηώληαο ζηα ρέξηα ηνπ έλαλ νγθώδε ηόκν. Πξνρσξάεη, κε
ζθπθηό ην θεθάιη, όιν πξνζήισζε ζηηο ζειίδεο ηνπ έξγνπ.
Υσξίο λα δεη ην λεαξό θαζεγεηή, πέθηεη επάλσ ηνπ)
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Χ!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «πγγλώκε! Γελ θηαίηε εζείο!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Απζηεξά) «Ση ζέιεηε, Κύξηε; Πνηνο
είζηε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Θέισ ηε βνήζεηά ζαο …»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Σε βνήζεηά κνπ!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γπξεύσ ηα κέιε κηαο Δηαηξείαο κε ηελ
νλνκαζία ΄΄νη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄ …»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «΄΄Οη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο
γεο΄΄;(!) Πξαγκαηηθά, κε μαθληάζαηε, έηζη όπσο απξνζδόθεηα
εκθαληζηήθαηε κπξνζηά κνπ, Κύξηε! Πνηνο είζηε; Γελ λνκίδσ
λα έρνπκε γλσξηζηεί ζην παξειζόλ!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Με ζπγρσξείηε, εάλ ζαο δηέθνςα από
απηό πνπ κε ηόζε πξνζνρή κειεηνύζαηε, αιιά είλαη αλάγθε
λα ζπλαληεζώ, πξηλ έξζεη ην μεκέξσκα, κε όζα πεξηζζόηεξα
κέιε κπνξώ απηήο ηεο Δηαηξείαο πνπ ζαο πξναλέθεξα»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Αθνύζηε, Κύξηε! Σν κέξνο ζην
νπνίν βξίζθεζηε είλαη έλαο πνιύ ηδηαίηεξνο ρώξνο, πνπ
αλήθεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ ππνθαηλόκελν! Όπσο
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θαηαιαβαίλεηε, ινηπόλ, ζα ήηαλ αλόεην – θαη ζαλ ζθέςε
αθόκε – λα απνηειώ εγώ κέινο απηήο ηεο Δηαηξείαο! Δεε …
Ούηε θαη ζπκάκαη πώο κνπ ηελ είπαηε!».
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «΄΄Οη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄ !»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Α! Μάιηζηα! Τπέξνρα! Έλαο
πξώελ
επηζηήκνλαο
θαη
λπλ
έλζεξκνο
κειεηεηήο
θηινζνθηθώλ θεηκέλσλ, λα αλήθεη ζε κηα ζπείξα καγεκέλσλ!
Απηό θαη αλ είλαη ην πην παξάινγν πνπ έρσ αθνύζεη πνηέ!»
ΠΔΣΡΟ
ΦΡΑΝΣΕΖ:
«Αγαπεηέ
κνπ,
Κύξηε!
Γηαηί
εθλεπξίδεζηε; Δίλαη, ζη’ αιήζεηα, ηόζν παξάινγν λα είλαη
θαλείο καγεκέλνο; έβνκαη απόιπηα ην γεγνλόο όηη δελ
αλήθεηε ζ’ απηή ηελ Δηαηξεία - πνπ εζείο απνθαιέζαηε πξηλ
από ιίγν ζπείξα. Δύρνκαη λα ήηαλ κνλάρα έλα ιεθηηθό
αηόπεκα από κέξνπο ζαο. Χζηόζν, νθείιεηε λα ζεβαζηείηε
θαη εζείο, κε ηε ζεηξά ζαο, ην γεγνλόο όηη εγώ, αληηζέησο,
αλήθσ ζ’ απηή ηελ Δηαηξεία!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Μηθξή παύζε – πεξηεξγάδεηαη ηνλ
λεαξό) «..Ση επαγγέιιεζζε, Κύξηε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καζεγεηήο Καιώλ Σερλώλ!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Υρκκ … Σν θαληάζηεθα! Απηή είλαη
ε βαζηθή δηαθνξά ηεο Σέρλεο από ηελ Δπηζηήκε. Δζείο
παζηάδεζηε κε καγείεο θαη όια ηα ζπλαθή, ελώ εκείο ηα
έρνπκε, πιένλ, μεπεξάζεη όια απηά αλεπηζηξεπηί!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίζηε επηζηήκνλαο;»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δξγαδόκνπλ γηα ρξόληα σο
Μνξηαθόο Βηνιόγνο … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη ηώξα; Ση είλαη απηό πνπ ζαο θέξλεη
ζην θάζηξν;»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Μα! … Μα! … Αγαπεηέ κνπ! Ση
εξώηεζε! Ζ κειέηε, θπζηθά!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ κειέηε;»
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ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ζ κειέηε! Γηαηί ζαο θαίλεηαη ηόζν
παξάμελν; Θέισ λα εληξπθήζσ πάλσ ζηηο έλλνηεο ηνπ
κπζηηθηζκνύ! Να βηώζσ όιε ηελ ππαξμηαθή απειεπζέξσζε
πνπ θέξλεη απηή ε θάζαξζε! Ζ πιήξεο απάξλεζε ηνπ
βαζηιείνπ ησλ δεκηνπξγεκέλσλ πξαγκάησλ! Απηόο ν
εζσηεξηθόο εμαγληζκόο! … Ννκίδσ όηη είλαη πην πάλσ απ’ όια
ζηε δσή καο!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δπηηξέςηε κνπ, κε όιν ην ζεβαζκό, λα
ζαο πσ όηη κνπ ζπκίδεηε ζθεπηηθηζηή εξεκίηε!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Απηό λα κελ ην μαλαπείηε πνηέ! Μ’
αθνύηε; Ννκίδσ, κάιηζηα, όηη γηα ιόγνπο πνπ ππαγνξεύεη ε
επγέλεηα, έρεηε ρξένο λα αλαθαιέζεηε, εδώ θαη ηώξα! … Δγώ
εξεκίηεο! Δγώ πνπ, κέρξη ζήκεξα, είρα σο αληηθείκελό κνπ
ηνλ Άλζξσπν!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ο Άλζξσπνο δελ είλαη αληηθείκελν,
Κύξηε! Πνιύ πεξηζζόηεξν δε, αληηθείκελό ζαο! Χζηόζν, είκαη
πξόζπκνο λα αλαθαιέζσ, γηα ιόγνπο επγελείαο, αθνύ κνπ ην
δεηάηε!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δίκαη … Δίκαη, ηνπιάρηζηνλ, είθνζη
θαη παξαπάλσ ρξόληα κεγαιύηεξόο ζαο! Καη κόλν γη’ απηό, ζα
έπξεπε λα είζηε πην πξνζερηηθόο ζηηο εθθξάζεηο ζαο, λεαξέ
κνπ, θαη λα επηδεηθλύεηε ιηγόηεξε αιαδνλεία γηα ηελ ειηθία
ζαο!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γελ λνκίδσ όηη πξόθεηηαη πεξί
αιαδνλείαο ην λα πξεζβεύεη θαλείο κηα άπνςε γηα ηα
πξάγκαηα θαη ηνλ θόζκν!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Όηαλ ηελ εθθξάδεη κε θνκςό θαη
δηαθξηηηθό ηξόπν, λαη! ίγνπξα, όκσο, όρη κε ηνλ ηξόπν πνπ
ηελ εθθξάδεηε εζείο!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Μηθξή παύζε – θαηεβάδεη ην θεθάιη)
«Με παξεμεγήζαηε, Κύξηε … Λππάκαη, πξαγκαηηθά, εάλ, κέζα
ζ’ απηά ηα ιίγα ιεπηά ηεο ζπλνκηιίαο καο, ζαο έγηλα ηόζν, κα
ηόζν αληηπαζεηηθόο ... Ζ αιήζεηα είλαη όηη είκαη ηαξαγκέλνο …
Δάλ ζαο εθκπζηεξεπηώ ηη κνπ ζπλέβε, πξηλ από ιίγεο ώξεο,
θνβάκαη όηη, πέξα από αληηπαζεηηθό, ζα κε πεξάζεηε θαη γηα
ηξειό … Χζηόζν … Θα ήζεια λα κε αθνύζεηε, κε όζε
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πεξηζζόηεξε θαηαλόεζε θαη ζπγθαηάβαζε δηαζέηεηε. Θα ζαο
ήκνπλ επγλώκσλ … »
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «αο αθνύσ ινηπόλ!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίκαη ηξηάληα ρξνλώλ … Πξηλ από
ιίγνπο κήλεο, ήξζα εδώ, ζ’ απηή ηε πόιε, σο θαζεγεηήο
Καιώλ Σερλώλ … Άθεζα ην ζπίηη κνπ ζηελ Αζήλα,
εγθαηέιεηςα ηα πινύηε κνπ, ηηο αλέζεηο κνπ θαη ηνλ παηέξα
κνπ θαη έθπγα, γηαηί έλησζα εγθισβηζκέλνο … Ζ κεηέξα κνπ,
ό,ηη πνιπηηκόηεξν είρα, πέζαλε.
Ο παηέξαο κνπ
μαλαπαληξεύηεθε. Γελ κπνξνύζα λα βιέπσ κηα άιιε γπλαίθα
ζηε ζέζε ηεο κεηέξαο κνπ … Ζ κεηέξα κνπ, Κύξηε, ήηαλ
ινγνηέρλεο. Ήηαλ έλα αγγειηθό πιάζκα, κε κηα εύζξαπζηε,
επαίζζεηε ςπρή, πνπ ε αξξώζηηα ηελ έθαλε λα θαληάδεη
αθόκε πην ζπάληα …. Ο παηέξαο κνπ, απ’ ηελ άιιε πιεπξά,
έλαο ςπρξόο νξζνινγηζηήο επηρεηξεκαηίαο, κε πνιύ
επηιεθηηθέο επαηζζεζίεο. Γνεηεία θαη ρξήκα – νη δύν ζεόηεηεο
πνπ ιάηξεπε αλέθαζελ … Πξηλ από ιίγεο ώξεο, βγήθα από
έλα κπαξ όπνπ είρα πάεη λα πησ έλα πνηό κε κηα απίζηεπηα
αληαξή παξέα θαη, πξνρσξώληαο κέζα ζηε λύρηα γηα λα
επηζηξέςσ ζην ζπίηη κνπ, ζθεθηόκνπλ όηη απηό πνπ δεηάσ
δηαθαώο από ηε δσή κνπ θαη δελ ην βξίζθσ είλαη κηα δηέμνδνο
… Ναη, Κύξηέ κνπ, θαιά ην αθνύζαηε! Μηα δηέμνδνο! Μηα
δηέμνδνο από όια όζα κε πλίγνπλ! … Πόζν «αθξηβή» είλαη
απηή ε δηέμνδνο ζηε δσή καο, Κύξηε! … Γελ ζπκθσλείηε; …
Καη ηόηε! Να ζνπ ην ζαύκα! Δκθαλίζηεθε, σο δηα καγείαο,
κπξνζηά κνπ κηα λεαξή θνπέια, κε ην όλνκα Μάγηα
Νηθεθόξνπ, θαη κνπ δήηεζε λα ηελ αθνινπζήζσ κέζα ζηε
λύρηα γηα λα αλεβνύκε ηα ελληαθόζηα ελελήληα ελληά
ζθαινπάηηα θαη λα θηάζνπκε εδώ, ζην θάζηξν! Μνπ
ππνζρέζεθε όηη απηή ηε δηέμνδν πνπ αλαδεηώ, ζα ηε βξσ ζ’
απηό ην κέξνο. Μνπ είπε αθόκε … Θεέ κνπ πόζν ληξέπνκαη!
Όηη, θάζε πνπ έρεη παλζέιελν, ζπλεδξηάδεη κηα Δηαηξεία, κε
ηελ νλνκαζία ΄΄νη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄, θαη ηα κέιε
ηεο ζα κε βνεζήζνπλ, πξηλ έξζεη ην μεκέξσκα … Δίκαη
απειπηζκέλνο, Κύξηε … Γη’ απηό ζαο κίιεζα έηζη … Δίκαη
απειπηζκέλνο θαη ρακέλνο κέζα ζ’ απηό ην θάζηξν …
Αλίθαλνο λα βξσ … Σελ επηπρία κνπ … »
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Πεξπαηώληαο πάλσ-θάησ ζηε
ζθελή θαη κνλνινγώληαο) «Σελ επηπρία … Σελ επηπρία … Όια
θαίλνληαη ήξεκα, κέρξη ηελ εκέξα ή, κάιινλ, ηε λύρηα ηνπ
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πξώηνπ παξάμελνπ ζαλάηνπ … Καη θαζώο ν έλαο ζάλαηνο
αθνινπζεί ηνλ άιιν … Σα όλεηξα κπιέθνληαη κε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα … Σν παξειζόλ εηζβάιιεη ζην παξόλ … Ζ
λύρηα θαιύπηεη ηελ εκέξα … Όηαλ ζηε δσή ζνπ βαδίδεηο ζηα
όξηα, θάπνηα ζηηγκή ζα πέζεηο! … Όηαλ παίδεηο κε ηε θσηηά,
θάπνηα ζηηγκή ζα θαείο! … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … Ση ιέηε, Κύξηε; Γελ ζαο
θαηαιαβαίλσ»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (πλερίδνληαο ην κνλόινγό ηνπ)
«Πώο γίλεηαη λα ππάξρεη λνζηαιγία γηα θάηη πνπ δελ
γλσξίζακε; … Κάζε ζπλαίζζεκα αγθηζηξώλεηαη ζ’ έλα
εγθόζκην αληηθείκελν, πξαγκαηηθό ή θαληαζηηθό … Δπηπιένλ,
αλ δελ γλσξίζακε ην αιεζηλό, πώο μέξνπκε πσο ηα εγθόζκηα
είλαη ςεύηηθα; … Αρ! Σν μέξνπκε, γηαηί ληώζνπκε έλα θελό πνπ
πνηέ δελ πιεξώλεηαη! Έλαλ πόλν πνπ πνηέ δελ
ζεξαπεύεηαη!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … Ση είλαη όια απηά; Δπηηέινπο! Θα
κνπ εμεγήζεηε;»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (ηακαηάεη) «..Με θνβάζηε, θίιε κνπ.
Όρη, δελ ηξειάζεθα. Καηαλνώ απόιπηα ην πξόβιεκά ζαο θαη
ζαο επραξηζηώ από ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ γη’ απηή ηελ
αλεπηηήδεπηε θαη εηιηθξηλή εμνκνιόγεζή ζαο. Ννκίδσ πσο
είλαη ζην ρέξη κνπ, σο έλα βαζκό βέβαηα, λα ζαο βνεζήζσ.
Άιισζηε, εζείο κνπ δείμαηε ην δξόκν, ρξεζηκνπνηώληαο ηε
ιέμε … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Σε ιέμε;»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δπηπρία … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη ινηπόλ;»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Καη, ινηπόλ, λεαξέ κνπ, ζα ζαο
βνεζήζσ! Απηό δελ επηζπκείηε εμάιινπ; Ννκίδσ πσο μέξσ ην
πξόζσπν πνπ πξέπεη λα ζπλαληήζεηε ζην θάζηξν …»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Θέιεηε λα πείηε όηη είλαη κέινο … Σεο
Δηαηξείαο ησλ καγεκέλσλ;(!)»
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ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ναη … Ναη … Ζξεκήζηε. Αθξηβώο,
απηό ζέισ λα πσ»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Πηάλεη κε ζέξκε ηα ρέξηα ηνπ άληξα)
«Μα! Απηό είλαη ππέξνρν! Καηαπιεθηηθό! Χ! αο επραξηζηώ,
θαιέ κνπ Κύξηε! αο επραξηζηώ πνιύ! Γελ μέξεηε ην θαιό πνπ
κνπ θάλεηε!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Με βηάδεζηε! Με βηάδεζηε, λεαξέ
κνπ! … Πξηλ ζαο ζηείισ εθεί, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ
θάπνηα πξάγκαηα πξνεγνπκέλσο»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όπσο;»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δίζηε … Δίζηε πξόζπκνο λα
απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο κνπ;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Απνιύησο! Ρσηήζηε κε ό,ηη ζέιεηε!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Χξαία ινηπόλ» (Αξρίδεη λα
πξνρσξάεη, πάιη, πάλσ-θάησ ζηε ζθελή, ρξνλνηξηβώληαο)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Γηα όλνκα ηνπ Θενύ, Κύξηε! Με κε
θξαηάηε άιιν ζε αγσλία!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (ηακαηάεη) «..Πξηλ έξζεηε ζην
θάζηξν, κήπσο δηαπξάμαηε θάπνηα πξάμε πνπ ζαο βαξαίλεη;
Κάπνηα αλήζηθε – όπσο ιέκε - πξάμε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίρα εξσηηθέο ζρέζεηο κε ηε
δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν δηδάζθσ … Μηα γπλαίθα
θαηά πνιύ κεγαιύηεξή κνπ ζηελ ειηθία …»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ήηαλ δηθή ζαο επηζπκία λα ζπκβεί
απηό ή εθείλε ζαο πξνθάιεζε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ννκίδσ πσο απηό πνπ κε παξαθίλεζε
ήηαλ ν εγσηζκόο κνπ … Απηό ην άγξην ζεξίν πνπ ηξέθεη ν
θαζέλαο κέζα ηνπ»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Παίξλαηε ηθαλνπνίεζε από απηό ην
δεζκό;»
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ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη! Όρη, γηα ην Θεό! Κάζε κέξα,
αηζζαλόκνπλ όιν θαη πην άδεηνο! Λεο θαη ε ςπρή κνπ είρε
αξρίζεη λα ζπξξηθλώλεηαη … Να γεκίδεη ξπηίδεο … Να
εμνληώλεηαη»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δθείλε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γελ μέξσ ηη έλησζε εθείλε …»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «αο πεξλάεη από ην κπαιό όηη θαη
εθείλε δελ πεξλνύζε θαιά καδί ζαο; Όηη ηελ εμνληώλαηε θαη
εζείο κε ηνλ ηξόπν ζαο;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίρα θαηαληήζεη κηα δηαζηξνθή, κηα
εκκνλή ζην κπαιό ηεο … Όιεο νη εκκνλέο κάο εμνληώλνπλ,
αξγά ή γξήγνξα – δελ λνκίδεηε;»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Σε γνήηεπε, κνλάρα, ην λεαληθό
θνξκί ζαο; Απηό κνπ ιέηε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Αζθαιώο. Γελ πίζηεςα πνηέ όηη ε
ζρέζε καο ζηεξίρζεθε ζηελ αγάπε. Σελ εμνπζίαδα θαη κε
εμνπζίαδε ζσκαηηθά. Σίπνηα παξαπάλσ»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Υκκκ … Μα, γη’ απηό, αγαπεηέ κνπ,
δελ ζπλαληεζήθαηε κε ηελ επηπρία!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πηζαλόλ … »
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «ήκεξα, επνκέλσο, αλαθαιύςαηε
ην θάξκαθν!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γειαδή …»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Αθνύζηε. Αθνύζηε, θίιε κνπ. Ο
Νίηζε έιεγε όηη ε αιήζεηα είλαη έλα ιάζνο. Έλα ιάζνο
απαξαίηεην, όκσο, γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ην
αλζξώπηλν γέλνο. Ζ εζηθή δελ είλαη παξά όςεηο απηνύ ηνπ
ιάζνπο. Απηό πνπ ζαο ρξεηάδεηαη εζάο δελ είλαη έλαο θώδηθαο
εζηθήο, αιιά θάηη πνπ ζα ζαο πάεη παξαπέξα! Κάηη πνπ ζα
ζαο θάλεη λα πεηάμεηε καθξηά από ηνλ θόζκν απηό ηεο
απηαπάηεο! Σνπ εγσηζκνύ! Σεο καηαηνδνμίαο! Κάηη πνπ ζα
ζαο απειεπζεξώζεη! Πνπ ζα ζαο δώζεη θηεξά θαη ζα θάλεη ην
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θινπβί λα αλνίμεη γηα εζάο, γηα λα πεηάμεηε ςειά κε ηα
πνιύρξσκα θηεξά ζαο! Να πεξάζεηε κέζα θη από ην
ηειεπηαίν θξάγκα ηνπ νπξαλνύ! Γελ ζέιεηε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη … Καη πώο ζα γίλεη απηό; Φαληάδεη
αθαηόξζσην!»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Με ηε ιεζκνληά … Καη ηελ
αλάκλεζε … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Με ηε ιεζκνληά θαη ηελ αλάκλεζε; …
Γελ ζαο θαηαιαβαίλσ»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ξεράζηε απηό πνπ δελ είζηε … Καη
ζπκεζείηε απηό πνπ, όλησο, είζηε …»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … »
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Γελ έρσ άιιν ρξόλν ζηε δηάζεζή
κνπ, δπζηπρώο ... Σν πξόζσπν βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή
πιεπξά ηνπ θάζηξνπ. Δθ δηακέηξνπ αληίζεηα από εδώ πνπ
βξηζθόκαζηε»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Κύξηε … »
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Όρη! Όρη! Με θάλεηε ην ιάζνο λα κε
ξσηήζεηε ην όλνκά ηεο! Πνηέ κε ξσηάηε νλόκαηα πξνζώπσλ
ζ’ έλα θάζηξν! Δζείο ζα ηα αλαθαιύςεηε! … Καιή ηύρε, λεαξέ
κνπ. Φαίλεζηε θαη είζηε θαιό παηδί …»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη … Αλ ξσηνύζα λα κάζσ,
ηνπιάρηζηνλ, ην δηθό ζαο όλνκα;»
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Οξέζηεο … (Γέξλεη ην βιέκκα ηνπ
ζηηο ζειίδεο ηνπ νγθώδνπο ηόκνπ πνπ δηάβαδε ζηελ αξρή –
κνλνινγεί – ην θειί απνθηάεη θαη, πάιη, θάγθεια) Καη κέλα …
Κάπνηεο Δξηλύεο κ’ έθεξαλ εδώ … Γηα λα δσ ηηο λύρηεο κνπ …
ην θάζηξν … »

(Απιαία)
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ΣΡΗΣΖ ΠΡΑΞΖ
ΚΖΝΖ 1
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Κξαηάλε
ζηα ρέξηα ηνπο μόαλα ηεο Διιεληθήο αξραηόηεηαο, κε ηα
θεθάιηα αξραίσλ ζεώλ: ηεο Αζελάο, ηνπ Απόιισλα, ηνπ
Γηόλπζνπ, πνπ ηα θξαδαίλνπλ. Νένη θαη λέεο απαγγέινπλ
ξπζκηθά θαη εθ πεξηηξνπήο)
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Όιεο νη αλαµθηζβήηεηεο αιήζεηεο
είλαη ζηείξεο. Μέζα ζ’ έλα θόζµν όπνπ ηα πάληα είλαη
δεδνµέλα θαη ηίπνηα δελ εμεγείηαη, ε γνληµόηεηα µηαο αμίαο ή
µηαο µεηαθπζηθήο είλαη µηα θελή, από πεξηερόµελν, έλλνηα.
Δίλαη ε µνίξα ηεο δσήο θαη, ίζσο, ην µεγαιείν ηεο, λα
πξνζθέξεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο θαη λα µελ πηζηνπνηεί
θαµία...
»Ζ θαηάθηεζε ή ην παηρλίδη, ε άπεηξε αγάπε ή ε παξάινγε
επαλάζηαζε – λα µε ηη δηαηεξεί ν άλζξσπνο ηελ αμηνπξέπεηά
ηνπ ζ’ έλαλ πόιεµν πνπ ηνλ έρεη ράζεη πξνηνύ θαλ αξρίζεη.
Σέρλε θαη µόλν Σέρλε!
Έρνπµε ηε Σέρλε γηα λα µελ
πεζάλνπµε από ηελ αιήζεηα! Ζ ύπαξμε είλαη ςέµα θαη είλαη
αηώληα ...
»Δθείλν πνπ µέλεη είλαη έλα πεπξσµέλν, πνπ ε µόλε ηνπ
έθβαζε απνβαίλεη µνηξαία. Δθηόο από απηή ηε µνλαδηθή µνίξα
ηνπ ζαλάηνπ, όια, ραξά ή επηπρία, είλαη ειεπζεξία. Γελ
αλερόµαζηε άιιν ηε ζετθή µπζνινγία πνπ δηαζθεδάδεη θαη
ηπθιώλεη! Εεηάµε ην πξόζσπν! Σν ζρήµα! Σν δξάµα ηεο γεο!
Όπνπ ζπλππάξρνπλ µηα δύζθνιε ζύλεζε θαη έλα πάζνο,
ρσξίο επαύξηνλ …»
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ΚΖΝΖ 2

(Ο Πέηξνο Φξαληδήο πεξπαηάεη µέζα ζηα πγξά, ζθνηεηλά
ζνθάθηα ηνπ θάζηξνπ θαη ν ήρνο από ηα δηζηαθηηθά βήµαηά
ηνπ ζπγρξσηίδεηαη µε ηνπο δπλαηνύο ρηύπνπο ηεο θαξδηάο
ηνπ… Όια, μαθληθά, γίλνληαη δηάθαλα µπξνζηά ζηα µάηηα ηνπ
από ηελ εύζξαπζηε ράξε κηαο κνξθήο, αξρέγνλεο,
κειαγρνιηθήο θαη, ζπλάκα, δπλαηήο. Έλαο θόζµνο
εύζξαπζηεο ηειεηόηεηαο παξνπζηάδεηαη αζθίαζηνο ζηε
θσηεηλόηεηα ηνπ θόληνπ ηνπ, πνπ θέξλεη ζην λνπ ην ρξπζαθή
θόλην ζξεζθεπηηθνύ έξγνπ. Ο λεαξόο άληξαο θνηηάδεη
αζάιεπηνο ηελ «εμώθνζκε», ζαλ καγηθή, γπλαηθεία κνξθή ηνπ
θάζηξνπ, ελώ εθείλε κηιάεη ζε κηα λεαληθή νµήγπξε. Σν όλνκα
απηήο .. Δπηπρία)
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Παηδηά … Ο άιινο πίλαθαο ηνπ ξνδαινύ αγνξηνύ
µε ην ηξηαληαθπιιέλην δέξµα, πνπ πξνζθέξεη ζηνλ
παξαηεξεηή έλα θαιάζη θξνύηα, βξίζθεηαη ζε νμεία αληίζεζε
µε ηνλ θάησρξν Βάθρν, όπσο µπνξείηε λα ην δηαπηζηώζεηε
θαη µόλνη ζαο. Σαπηόρξνλα, όµσο, εξσηνηξνπεί µε ην ζεαηή,
πξνζθέξνληαο
ηελ
αηζζεζηαθή
απόιαπζε
µηαο
λενλαηνπξαιηζηηθήο ηέρλεο … »
ΦΗΛΗΠΠΟ: «Ννµίδσ όηη ηα ζθηεξά µάηηα ηνπ έρνπλ θάηη από
ηελ νλεηξηθή ράξε ηνπ Σδνξηδόλε … »
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Πνιύ ζσζηά, Φίιηππε. Θα έιεγα, επίζεο, όηη ην
ίδην ην αγόξη, έηζη όπσο απνηππώλεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ
Καξαβάηδν, µε ηα µαιιηά αλαθαηεµέλα από ηνλ αέξα, ηα ρείιε
µηζάλνηρηα,
µεηαδίδεη
µηα
αίζζεζε
αµεζόηεηαο,
απαζαλαηηζµέλν ζε µηα θεπγαιέα ζηηγµή. Σν άζπξν ηνπ
ρηηώλην γιηζηξάεη από ηνλ ώµν, µε ηξόπν πνπ θέξλεη αόξηζηα
ζην λνπ µαο αξραίν γιππηό ... Αιιά, αο δνύµε παηδηά, θαη ηνλ
άιιν πίλαθα ηνπ Καξαβάηδν, απηόλ πνπ θηινηέρλεζε γηα ηνλ
Νηει Μόληε ην 1595. Ολνµάδεηαη ΄΄Οη µνπζηθνί΄΄. Βιέπεηε ηελ
επραξίζηεζε πνπ έλησζε ν θαιιηηέρλεο µαο γηα ηνλ
εθιεπηπζµέλν θόζµν ηεο απιήο; Λνηπόλ, γηα λα ζαο αθνύζσ!
Ση ζα µνπ ιέγαηε γη’ απηόλ ηνλ πίλαθα; Γείηε ηα µάηηα ηνπ
ιανπηηέξε πώο γπαιίδνπλ! Γελ είλαη πγξά; Απηή ε θνθθηλάδα
ησλ ρεηιηώλ ηνπ! Σν εδππαζέο θόθθηλν ηνπ βαξηνύ µπξνθάξ
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µαλδύα ηνπ! Απηό ην έξγν θέξλεη µπξνο ζηα µάηηα µαο έλαλ
θόζµν πξαγµαηηθό ή θαληαζηηθό; Μαγηθό;»
(Ο Πέηξνο Φξαληδήο, εθζηαζηαζκέλνο από ηε
πιεζηάδεη αθόκε πην θνληά ηε λεαληθή ζπληξνθηά)

ζθελή,

ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Ο πίλαθαο απηόο ηνπ Καξαβάηδν είλαη
έλαο πίλαθαο αηζζεζηαθόο, πνπ δύζθνια µπνξεί θαλείο λα
ηνλ μεράζεη, µε ζέµα ηε δύλαµε ηεο µνπζηθήο λα δηεγείξεη ηελ
εξσηηθή επηζπµία θαη λα εθθξάδεη ην αλζξώπηλν πάζνο … »
(Η λεαληθή νµήγπξε ηαξάδεηαη ζην άθνπζµα απηώλ ησλ
ιέμεσλ. Γπξλάεη απόηνµα πξνο ην µέξνο ηνπ λεαξνύ θαζεγεηή
θαιιηηερληθώλ. Δθείλνο πεξλάεη µέζα από ηνλ αλζξώπηλν
«θινηό» θαη ζηέθεηαη ζην θέληξν απηήο ηεο αξραίαο ηξαγηθήο
«νξρήζηξαο». Σώξα πηα ν «πξσηαγσληζηήο» ηεο δξαµαηηθήο
ζύλζεζεο είλαη ν Πέηξνο Φξαληδήο. Η «θαζµαηηθή» παξνπζία
ηεο «εμώθνζκεο» γπλαηθείαο παξνπζίαο, πνπ επηηείλεηαη από
ην ιαµπξό θσο ζην πξόζσπό ηεο, πιαηζησµέλν θαη από ηα
θπµαηηζηά µαιιηά ηεο, έξρεηαη ζε νμεία αληίζεζε µε ηα γήηλα
αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ µαζεηώλ ηεο θαη ηεο δνθεξήο
εηθόλαο πνπ παξνπζηάδεη ην θάζηξν. Έλα ζθνηεηλό
θσηνζηέθαλν, πίζσ από ην θεθάιη ηεο, ξίρλεη όιν ην
µεγαιόπξεπν θσο ηνπ πάλσ ζηηο δσέο ησλ λέσλ παηδηώλ θαη
ηνπ Πέηξνπ Φξαληδή)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «..ε όια ηα έξγα ηνπ Καξαβάηδν, ε
έµθαζε δίλεηαη ζηνλ αλζξώπηλν πόλν … Δζσηεξηθό …
πγθξαηεµέλν … Αιιά αθαηαµάρεην … »
(Η γπλαίθα, πνπ ζηέθεηαη όξζηα απέλαληί ηνπ, κε ηηο
µειαγρνιηθέο ζθέςεηο ηεο, ηε βαζηά πεξηζπιινγή θαη ην
θαηαρζόλην παηρλίδηζµα ηεο ζθηάο ζην αηζζαληηθό πξόζσπό
ηεο, γίλεηαη ην θσο πνπ κνηάδεη λα μερύλεηαη από έλα αόξαην
παξάζπξν, δεµηνπξγώληαο µηα αίζζεζε «ζετθνύ µπζηεξίνπ»)
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Καιώο καο ήξζεο, όκνξθε λέε. ε πεξηµέλαµε. Σα
έξγα ηνπ Καξαβάηδν απνηεινύλ, γηα ζήµεξα, ην ζέµα ηεο
ζπλεδξίαο ησλ µειώλ ηεο Δηαηξείαο µαο. Καη … Απ’ ό,ηη
θαίλεηαη … Σν έξγν ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ δσγξάθνπ ζνύ
είλαη γλσζηό»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Σν όλνκά κνπ είλαη Πέηξνο Φξαληδήο»
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ΔΤΣΤΥΗΑ: «Γελ ρξεηάδεηαη! Γελ ρξεηάδεηαη! Σα νλόµαηα δελ
έρνπλ θαµηά ζέζε αλάµεζά µαο νύηε νη ηαπηόηεηεο επίζεο.
Απηό πνπ µεηξάεη, θάζε θνξά, είλαη … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ση πξάγµα; … »
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Ζ Απνζηνιή … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ Απνζηνιή; … »
(Η γπλαίθα ζηξέθεη έλα γύξσ ην βιέµµα ηεο θαη θνηηάδεη ηα
αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα. Υηππάεη, δπν-ηξεηο θνξέο, δσεξά, ηα
ρέξηα ηεο)
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Φηάλεη, παηδηά! Σειεηώζαµε!»
(Η λεαληθή νµήγπξε ζθνξπάεη ζηνπο δαηδαιώδεηο δηαδξόµνπο
ηνπ θάζηξνπ. Απνκέλνπλ ε Δπηπρία κε ηνλ Πέηξν. Δθείλε
ζεθώλεη από θάησ έλα µεηαμέλην ζάιη. Σν ξίρλεη επάλσ ηεο,
ζθεπάδνληαο ηνπο γπµλνύο ηεο ώµνπο)
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Αύξην, θεύγσ γηα ηε Μνλεµβαζηά … Θα µε
ζπλαληήζεηο εθεί … Γελ έρνπµε πνιύ ρξόλν ζηε δηάζεζή µαο,
Πέηξν … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … »
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Πέηξν! Πεξίµελεο ηόζα ρξόληα γηα λα έξζεη απηή ε
ζηηγµή! Με ηε ραιάο! εβάζνπ, ηνπιάρηζηνλ, ηα πεξηζζόηεξα
ρξόληα δσήο πνπ ζεθώλσ ζηε πιάηε µνπ από εζέλα. Απηά …
Με θάπνηνλ ηξόπν, αο ιεηηνπξγήζνπλ σο εγγύεζε θαη αο
ηνλώζνπλ ην αίζζεµα εµπηζηνζύλεο πξνο ην πξόζσπό µνπ
… Γελ ζα ζνπ πσ ην όλνµά µνπ … Μόλν όηαλ έξζεη ε ώξα …
Καιή αληάµσζε»
(Με αξγό βεµαηηζµό, ε γπλαίθα-Δπηπρία, αθήλεη ηνλ Πέηξν
Φξαληδή, άθσλν θαη καγεκέλν. Σν γιπθό εµίθσο, από έλα
ιπθαπγέο, αξρίζεη λα θσηίδεη, ζηγά-ζηγά, ηελ αλαηνιηθή
πιεπξά ηνπ θάζηξνπ. Θπκάηαη ηα ιόγηα πνπ ηνπ είρε πεη ε
Μάγηα θαη αλαθσλεί)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ:
μεκέξσκα!»

Μάγηα
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ΚΖΝΖ 3
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Φνξάλε
ιεπθνύο ρηηώλεο θαη θξαηάλε αλακκέλεο δάδεο. Νέεο θαη λένη
απαγγέινπλ ξπζκηθά θαη εθ πεξηηξνπήο)
ΝΔΑ: «Βιέπσ ηνλ Γνλ Ενπάλ ζ’ έλα θειί ηζπαληθώλ
µνλαζηεξηώλ, ραµέλσλ πάλσ ζε θάπνην ιόθν. Καη αλ
θνηηάδεη θάηη, δελ είλαη ηα θαληάζµαηα ησλ πεξαζµέλσλ
εξώησλ, µα ίζσο από µηα θινγηζµέλε πνιεµίζηξα λ’
αληηθξίδεη θάπνηα ζησπειή ηζπαληθή πεδηάδα, ππέξνρε θαη
άςπρε γε, ζηελ νπνία αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ. Ναη,
βξίζθεηαη ζ’ απηή ηε µειαγρνιηθή θαη θσηεηλή εηθόλα πνπ
πξέπεη λα δηαηεξεζεί. Σν ηειεπηαίν ηέινο, αλαπόθεπθην αιιά
πνηέ πνζεηό, ην ηειεπηαίν ηέινο είλαη αμηνπεξηθξόλεην …»
ΝΔΟ: «Δπινγεµέλνη όζνη έρνπλ αίµα θαη µπαιό έηζη θαιά
ζπληαηξηαζµέλα πνπ λα µε γίλνληαη θιάνπην ζηα δάρηπια ηεο
ηύρεο λα ηξαγνπδάλε ην ζθνπό πνπ ηεο αξέζεη. Δθείλν πνπ
έρεη ζεµαζία δελ είλαη ε αηώληα δσή, αιιά ε αηώληα
δσληάληα…»
ΝΔΑ: «Σν λα δηαιέμεηο αλάµεζα ζηνλ νπξαλό θαη ζε µηα γεινία
πίζηε, λα παξαηηεζείο από ηελ αησληόηεηα ή λα αθνζησζείο
ζην Θεό, είλαη ε αηώληα ηξαγσδία όπνπ πξέπεη λα πάξεηο
ζέζε…»
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Σν όλνκά ζνπ γπλαίθα … ΔΤΣΤΥΗΑ!
ΔΤΣΤΥΗΑ! …»
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ απνρσξεί από ηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 4

(Βξηζθόκαζηε ζηε Μνλεκβαζηά. Ο Πέηξνο Φξαληδήο θάζεηαη ζ’
έλα πέηξηλν πεδνύιη κηαο µηθξήο πιαηείαο. Φέξλεη ζην λνπ ηνπ
ηελ Δπηπρία, ηελ εμώθνζκε γπλαηθεία θηγνύξα ηνπ θάζηξνπ.
Σόηε, ην όξακα απηήο εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ)
ΔΤΣΤΥΗΑ: «..ηε Μνλεκβαζηά, Πέηξν, λα ζπµάζαη όηη έρεηο
µόλν ηα πόδηα ζνπ. Καλέλαο νδεγόο δελ πξόθεηηαη λα ζνπ ηε
δείμεη. Σν µόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα αθνινπζήζεηο ηα
βήµαηά ζνπ. Θα ληώζεηο µόλνο ζνπ ηε µαγεία ηεο λα ζε
ηπιίγεη ...»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνύ ζα ζε βξσ;»
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Πνύ ζα µε βξεηο; … Μα! Φπζηθά ζ’ απηή ηε
θαληαζηηθή πόιε! Μέζα ζηα ηείρε ηεο … Σηο πνιεµίζηξεο …
Σα θαλόληα … Σα παιηά αξρνληηθά … Σηο εθθιεζίεο µε ηα
μεθηηζµέλα ληνπβάξηα … Σηο ραµειέο θάµαξεο µε ηηο
µηζνγθξεµηζµέλεο ζθάιεο … Αλάµεζα ζε Βπδαληηλνύο,
Φξάγθνπο, Δλεηνύο, Σνύξθνπο θαη ηα ρλάξηα πνπ άθεζαλ
πάλσ ζην ρώµα ηεο … Με ην ζνύξνππν, ην ηνπίν πιεζηάδεη
πεξηζζόηεξν ζην µεζαησληθό παξειζόλ ηνπ. Δθεί … ηα
ραιάζµαηα ηνπ θάζηξνπ … Όηαλ ζα βγεηο ζ’ έλα μέθσην …
Θα ζε πεξηµέλσ, Πέηξν …»
(Σν όξακα ηεο Δπηπρίαο ράλεηαη. Βιέπνπκε, ηώξα, έλα
βελεηζηάληθν μελώλα. ηε, κεζαησληθνύ ηύπνπ, πόξηα ηνπ
ππάξρεη µηα αθίζα αλαξηεµέλε. Αλαγγέιιεη ην ζέµα µηαο
δηεµεξίδαο πνπ ζα αθνινπζήζεη:
«ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΜΠΔΡΙΑΛΙΜΟ ΤΠΑΡΥΔΙ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ!
ΑΤΣΟΝΑΡΚΩΝΟΜΑΣΔ!
Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΥΣΤΠΑΔΙ ΣΗ ΠΟΡΣΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ!
Α  Α Ν Σ Ι  Σ Α Θ Ο Τ Μ Δ !!!»
Μνλαδηθόο ζακώλαο ηνπ μελώλα µηα θπξία, γύξσ ζηα ζαξάληα
πέληε, µε απιό, γνεηεπηηθό ζηπι. Καπλίδεη, βπζηζκέλε ζηελ
αλάγλσζε ελόο βηβιίνπ. Δίλαη µία εθ ησλ εηζεγεηώλ ηεο
- 636 -

ΠΟΓΚΡΟΜ

δηεµεξίδαο, δεκνζηνγξάθνο, κε ην όλνκα Άιθεζηεο. Ο
μελώλαο παξνπζηάδεη εηθόλα εξεκηάο. Ο Πέηξνο πιεζηάδεη ηελ
άγλσζηε δεκνζηνγξάθν θαη ζπζηήλεηαη)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πέηξνο … »
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (εθώλεη ην βιέκκα ηεο από ην βηβιίν θαη
θνηηάδεη ηνλ Πέηξν Φξαληδή) «Άιθεζηεο … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μόλε;»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Ναη … Ήξζα από ηελ Αζήλα γηα ηελ
δηεµεξίδα.
Δίµαη δεµνζηνγξάθνο. Έρσ εηζήγεζε αύξην.
Δζύ;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίδα ηελ αθίζα, έμσ ζηε πόξηα ηνπ
μελώλα. Δγώ είκαη θαζεγεηήο Καιώλ Σερλώλ ζην Ναύπιην.
Άθεζα ην εθεί θάζηξν µε ηα ελληαθόζηα ελελήληα ελληά
ζθαινπάηηα θαη ήξζα γηα λα γλσξίζσ απηό ηεο Μνλεκβαζηάο.
Λέσ λα κείλσ εδώ, ζήκεξα ην βξάδπ»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Γηα αλαςπρή, δειαδή, έρεηο έξζεη;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη … Πεο ην θη έηζη»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Κάζηζε, αλ ζέιεηο. Μόλνο;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μόλνο … »
(Η δεκνζηνγξάθνο αθήλεη ην βηβιίν πάλσ ζην ηξαπεδάθη θαη
γέξλεη λσρειηθά ζηε θαξέθια, αλαζηελάδνληαο)
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Σειηθά, ην ζέµα ηεο δηεµεξίδαο είλαη
πνιύ επίθαηξν. Αξρίδσ λα πηζηεύσ όηη επαλέξρεηαη, μαλά θαη
μαλά, ην ζύλζεµα ηνπ Υόµπο: ΄΄Ο άλζξσπνο γηα ηνλ άλζξσπν
είλαη ιύθνο΄΄»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γηαηί ην ιεο απηό;».
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Μα γηαηί άξαγε! Γηα ηε µνλαμηά ηεο
επνρήο καο! ην γξαθείν, γηα παξάδεηγµα. Δίµαζηε
ζπλάδειθνη, εδώ θαη δεθαπέληε ρξόληα. Πόζεο θνξέο έρνπµε
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βγεη µαδί; Πόηε θάγαµε µαδί; Καη, όµσο, γλσξίδνπµε ν έλαο ηα
πξνζσπηθά ηνπ άιινπ. Γελ είλαη παξάμελν;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έρεηο δίθην. Δίλαη πνιύ παξάμελν»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Γε δίλνπκε ρξόλν ζηνλ ζπλάλζξσπό
καο. Κνηλώο, απηνλαξθσλόµαζηε θαη λνµίδνπµε όηη πεξλάµε
θαιά. Απηό είλαη θαη ην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ: Η κνλαμηά θαη ε
αδηαθνξία ζε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μπνξνύλ αθόκε λα γελλεζνύλ θηιίεο,
πηζηεύεηο;»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Γηα λα γελλεζνύλ θηιίεο, όπσο θαη
έξσηεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη
επηδηώμεηο. Σώξα, βέβαηα, νη νπζηαζηηθέο επαθέο είλαη
αθξηβνζώξεηεο. Έηζη, µαζαίλεηο λα παίξλεηο ην ιίγν πνπ
µπνξνύλε λα ζνπ δώζνπλ, θάζε θνξά, νξηζκέλνη άλζξσπνη.
Καη … Από ην ιίγν, ίζσο, πξνθύςεη ην πνιύ»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Μηθξή παύζε – Αγγίδεη, δηζηαθηηθά, ην
ρέξη ηεο) «Δζύ, Άιθεζηεο … Ση µπνξείο λα µνπ δώζεηο;»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Γύν µέξεο µόλν …»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «ήµεξα θαη αύξην …»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Ναη … ήµεξα θαη αύξην …»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Παληξεµέλε;»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Σν έθαλα θάπνηε. Βιέπεηο … Πίζηεςα
όηη ην εµείο µπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο λα «πλίγεηαη» ην εγώ.
Γπζηπρώο, όµσο … Γελ ηα θαηάθεξα … Απέηπρα»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έρεηο ρξόληα πνπ δεηο ρσξηζµέλε;»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Αξθεηά. Δζύ;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δγώ δελ ην έθαλα αθόµε απηό ην
ηόιµεµα!»
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ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (Μηθξή παύζε) «Λνηπόλ; … Ση ιεο; …
Πάκε;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μήπσο βηαδόµαζηε;»
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Δίπαµε … Γύν µέξεο µόλν»
(Φεύγεη πξώηε ε δεκνζηνγξάθνο θαη, ακέζσο κεηά, αθνινπζεί
ν λεαξόο θαζεγεηήο
Μπαίλνπλ ζην δσκάηηό ηεο …
Υακειώλεη ν θσηηζκόο ζηε ζθελή
Αθνύκε, κνλάρα, ηηο νκηιίεο ηνπο)
ΑΛΚΖΣΖ: «Ση ζεµαζία έρεη εάλ θνηµήζεθα µαδί ζνπ από
αγάπε ή δίρσο λα ηελ αηζζαλζώ …. Ζ δσή, Πέηξν, δελ είλαη
κηα µηθξνζθνπηθή πνιηηεία, πεξηζηνηρηζµέλε από ςειά ηείρε,
ειεθηξνθόξα ζπξµαηνπιέγµαηα, ηάθξνπο, ειεθηξνληθά
ζπζηήµαηα αζθαιείαο θαη επαλδξσµέλε µε θξνπξνύο εηδηθά
εθπαηδεπµέλνπο γηα ηε θύιαμε ηέηνησλ ρώξσλ. Σα θάζηξα,
θάπνηα µέξα, ράλνληαη θαη µαδί ζπµπαξαζύξνπλ θαη ηνπο
ηειεπηαίνπο βαζηιηάδεο ηνπο. Ζ δσή θνζηίδεη θζελόηεξα.
Δηδηθά ζε αίµα θαη πόλν … Αθόµε θαη ην πην αγέξσρν θαη
επηβιεηηθό θάζηξν – πξόζεμέ ην θαη ζα δεηο – είλαη δηάηξεην,
έρεη θαη απηό ηα αδύλαηα ζεµεία ηνπ. Γηαηί απηό; Πνιύ απιά
γηα λα δηαςεπζηνύλ όινη εθείλνη πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηα
ηείρε ηνπ … Απηό πνπ έρεη πάληα, ζε όιεο ηηο επνρέο, ηε
µεγαιύηεξε ζεµαζία είλαη ηα ραιάζµαηα … Σα εξείπηα ηνπ
θάζηξνπ … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη γηαηί ην θάζηξν λα πξέπεη πάληα
λα πέζεη, Άιθεζηεο; Γηαηί θάπνηνη λα πξέπεη λα εθδησρζνύλ
µέζα από ηα εξείπηά ηνπ;»
ΑΛΚΖΣΖ: «Γηαηί µέζα ζην θάζε ζύµα, θξύβεηαη, πάληα, έλαο
ζύηεο, γιπθηέ κνπ … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καιελύρηα … »
ΑΛΚΖΣΖ: «Καιελύρηα … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μ’ αγαπάο, Άιθεζηεο; … »
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ΑΛΚΖΣΖ: «Γελ μέξσ … Με κε ξσηάο … Ο Αικπέξ Κακύ
έιεγε όηη ην λ’ αξρίζεηο λα ζθέθηεζαη, ζεκαίλεη πσο άξρηζεο,
ήδε, λ’ απνθάκεηο …»
(Η ζθελή αξρίδεη λα θσηίδεηαη, πάιη, ζηγά-ζηγά
Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη
Φνξάλε θαξλαβαιίζηηθα ξνύρα θαη θξύβνπλ ηα πξόζσπά
ηνπο κε κάζθεο. Απαγγέινπλ ξπζκηθά θαη εθ πεξηηξνπήο)
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «ηελ άθξε-άθξε ηεο ζεηξάο ησλ
παξαπεγκάησλ, ζαλ λα είρε απηνεμνξηζηεί, ληξνπηαζκέλνο,
από όιεο εθείλεο ηηο ιακπξόηεηεο, είδα έλα θησρό
ζαιηηκπάγθν, ζθπθηό γέξν, ζαξαβαιηαζκέλν, έλα αλζξώπηλν
εξείπην, αθνπκπηζκέλν κε ηε πιάηε ζε κηα ζαλίδα ηεο
παξάγθαο ηνπ, αλάκεζα ζε ραιάζκαηα …
»Μηα παξάγθα αζιηόηεξε θη από εθείλε ηνπ πην
απνθηελσκέλνπ αγξηαλζξώπνπ, πνπ δπν θνκκάηηα από θεξί,
πνπ έιησλαλ θαη θάπληδαλ, θώηηδαλ αθόκε πνιύ θαιά ην ράιη
ηεο. Παληνύ ε ραξά, ην θέξδνο, ην γιεληνθόπεκα! Παληνύ ε
βεβαηόηεηα ηνπ ςσκηνύ γηα ηελ επαύξηνλ! Παληνύ ε μέθξελε
έθξεμε ηεο δσηηθόηεηαο! Δδώ, όκσο, ε απόιπηε κηδέξηα … Ζ
κηδέξηα, ε ηξεινληπκέλε – ζαλ έζραην ζπκπιήξσκα ηνπ
ζηρακεξνύ – κε θσκηθά θνπξέιηα, όπνπ ε έλδεηα, πνιύ
πεξηζζόηεξν από όζν ε Σέρλε, είρε επηβάιεη ηελ αληίζεζε …
»Γελ γεινύζε, ν θαεκέλνο! Γελ έθιαηγε, δελ ρόξεπε, δελ
ρεηξνλνκνύζε, δελ θώλαδε, δελ ηξαγνπδνύζε θαλέλα
ηξαγνύδη, νύηε εύζπκν νύηε αμηνζξήλεην, δελ ηθέηεπε! Ήηαλ
βνπβόο θη αθίλεηνο. Δίρε απαξλεζεί, είρε παξαηηεζεί. Σν
πεπξσκέλν ηνπ είρε ζπληειεζζεί. Αιιά, ηη βαζύ, αμέραζην
βιέκκα πεξηέθεξε πάλσ ζην πιήζνο θαη ηα θώηα, πνπ ην
θηλνύκελν θύκα ηνπο ζηακαηνύζε ιίγα βήκαηα καθξηά από
ηελ απσζεηηθή ηνπ αζιηόηεηα …
»Έλησζα ην ιαηκό κνπ λα ζθίγγεηαη απ’ ην ηξνκεξό ρέξη ηεο
πζηεξίαο θαη κνπ θάλεθε όηη ην βιέκκα κνπ εκπνδηδόηαλ από
εθείλα ηα αληάξηηθα δάθξπα πνπ δελ ζέινπλ λα θπιήζνπλ …
Ση λα θάλσ; Ση λόεκα έρεη λα ξσηήζσ ηνλ δύζηπρν πνην
αμηνζέαην θαη πνην ζαύκα είρε λα επηδείμεη κέζα ζ’ εθείλα ηα
βξνκεξά ζθνηάδηα, πίζσ απ’ ηε θνπξειηαζκέλε ηνπ θνπξηίλα;
…
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»Μα αδηάθνξν αλ είλ’ απηόο ήξσαο, επγελήο ή θαη
γθξνηέζθνο! Χ Μνύζα! Ση θη αλ θπλεγάεη γεξάθηα, θη αλ
θαηαδέρεηαη λα θάλεη βόιηεο ζηνπ αθξνβάηε ην ζθνηλί, ηη θη αλ
πξνθήηεο είλαη, ιατθόο νκηιεηήο ή κπνπινπθηζήο; Πάληνηε
αθαηάδεθηα απνθεύγνληαο ιηζόζηξσηα πνπ ν δηαβάηεο ηα
παηεί, πάλσ ζε θνξπθέο πεξήθαλεο ν ίδηνο πεξπαηεί, ή
πάλσ ζην ζθνηλί ην πξόζηπρν – αιιά πάλησο πάλσ απ’ ηα
θνύηεια ηνπ πιήζνπο! Απαιιαγκέλνο από ηε βαξύηεηα,
ρσξίο λα βιέπεη θαζαξά, ζα ‘ρε δηαβεί θαη ηα ζθαιηά ηνπ
Πηξαλέδη!
»Σν θσο πνπ ηνλ ρηππνύζε έθαλε ην ηζνπινύθη ηνπ λα
ιάκπεη ζαλ ηελ ππξά κεζ’ ην θακίλη … Πην καθξηά! Πην ςειά!
Βιέπσ αθόκε ρξεκαηηζηέο κε ηα ρξπζά γπαιηά θαη θξηηηθνύο
θαη δεζπνηλίδεο θαη θινγεξνύο ξεαιηζηέο! Φειόηεξα! Πην
καθξηά! Αέξα! Καη γαιάδην! Φηεξά! Φηεξά! Φηεξά!
»Ύζηεξα … Απ’ ην ειεεηλό ηνπ ηθξίσκα, ν θιόνπλ πήδεζε
ηόζν ςειά … Σόζν ςειά, πνπ έζθηζε ην πάληλν ηαβάλη θάησ
απ’ ηνλ ήρν ηνπ ηακπνύξινπ θαη ηνπ θόξλνπ … Καη, κε θαξδηά
αλαισκέλε απ’ ηελ αγάπε, πήγε λα θπιηζηεί κέζα ζη’ αζηέξηα
ηνπ νπξαλνύ …»
(Ο ρνξόο απνρσξεί από ηε ζθελή, βγάδνληαο νη λένη θαη νη
λέεο ηηο κάζθεο πνπ θνξάλε θαη πεηώληαο ηεο όζν πην ςειά)
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ΚΖΝΖ 5
(Υακειόο θσηηζκόο)
(Αθνύκε ηε θσλή ηνπ Πέηξνπ θαη ηεο Άιθεζηεο από ην
δσκάηην ηνπ μελώλα)
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Γελ αληέρσ ηε ζθιεξόηεηα ηνπ
ρξόλνπ, Πέηξν … Ο ρξόλνο … Ο ρξόλνο µε πλίγεη … Γελ
µπνξώ ηόζν ιίγν ρξόλν … Γελ µπνξώ ζε ηόζν ιίγν
ρξόλν…»
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Σν μέξσ … Σν μέξσ … Με θιαηο … »
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Πέηξν … Νηώζεηο ηε θαξδηά µνπ λα
ρηππάεη; … Πεο µνπ. Σε ληώζεηο;… »
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Σε ληώζσ, Άιθεζηεο … »
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Γηα ζέλα ρηππάεη έηζη … »
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Γελ ζα ζε μεράζσ …»
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: (Μηθξή παύζε) «Πήγαηλε ζην …
ΒΔΣΙΑΡΙΟ …»
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Ση είλαη ην ΒΔΣΙΑΡΙΟ; … Πνύ είλαη;»
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Θα κάζεηο … Ρώηεζε θαη ζα ζνπ
πνύλε … Δρζέο ην βξάδπ, ζε ήζεια πξαγκαηηθά … »
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Κη εγώ ζε ήζεια, Άιθεζηεο … »
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Γελ θνβάκαη, πιένλ, ηίπνηα … »
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Ούηε θη εγώ …»
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Αληίν, Πέηξν … »
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(Η ζθελή αξρίδεη λα θσηίδεηαη)
(Ο λεαξόο θαζεγεηήο, Πέηξνο Φξαληδήο θαη ε μελνδόρνο ηνπ
μελώλα, κηα λεαξή θνπέια, ζπλδηαιέγνληαη)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Θα ήζεια λα επηζθεθζώ ην … Σν
ΒΔΣΗΑΡΗΟ … Αιιά … Γελ γλσξίδσ πνύ βξίζθεηαη … Μήπσο
µπνξείο λα κε βνεζήζεηο;»
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Σν ΒΔΣΗΑΡΗΟ;(!) …»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη … »
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Μα! … Δίζηε ζίγνπξνο;(!) … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη …»
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Κύξηε Φξαληδή! … Λππάµαη πνπ ζα ζαο ην
πσ, αιιά απηό δελ είλαη µέξνο γηα θαζσζπξέπεη θπξίνπο,
όπσο είζηε εζείο! … Σν ΒΔΣΗΑΡΗΟ είλαη έλα πνιύ θαθόθεµν
µέξνο, πνπ δελ ζα ζαο ζπµβνύιεπα λα ην επηζθεθζείηε!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα, γηαηί; Ση έρεη;»
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Δίλαη έλαο ηόπνο µηαξόο πνπ, ζαλ
µνιπζµαηηθή αζζέλεηα, µεηαδίδεηαη ζε όπνηνλ ηνλ επηζθεθζεί.
Μόιηο θνξέζεηε έλα από ηα είθνζη ρηιηάδεο θνζηνύµηα επνρήο
πνπ δηαζέηεη, ζα θαηαιάβεηε ηη ελλνώ … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνύ βξίζθεηαη;»
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «ην πην ςειό ζεµείν ηνπ βξάρνπ … Δθεί
όπνπ ην ιπθόθσο θάλεη λα θαίλεηαη όηη ν νπξαλόο γέξλεη
λσρειηθά γηα λα αγγίμεη ηε γε … Αθξηβώο πίζσ από ηα
ραιάζµαηα ηνπ θάζηξνπ … »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πίζσ από ηα ραιάζµαηα ηνπ θάζηξνπ;
… (Ολεηξνπνιώληαο) Απηό πνπ έρεη πάληα, ζε όιεο ηηο
επνρέο, ηε µεγαιύηεξε ζεµαζία είλαη ηα ραιάζµαηα … Σα
εξείπηα ηνπ θάζηξνπ …»
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Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Πίζσ από ηα ραιάζµαηα ηνπ θάζηξνπ
βξίζθεηαη έλα άζιην ηξνρόζπηην κε έλαλ γέξν … Έλαλ γέξν
…»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δπραξηζηώ! Δπραξηζηώ πνιύ! (Μηθξή
παύζε) Έρεηο σξαία µάηηα! Σν μέξεηο;»
(Ο Πέηξνο θεύγεη
ελζνπζηαζκό)

ηξέρνληαο,

από

ηνλ

μελώλα,

όιν

(Υακειώλεη ν θσηηζκόο – Αιιαγή ζθεληθνύ)
(Βξηζθόκαζηε ζηα εξείπηα ηνπ θάζηξνπ
Έλα ζαξαβαιηαζκέλν ηξνρόζπηην, κε ηε θσηεηλή επηγξαθή
ΒΔΣΙΑΡΙΟ λα αλαβνζβήλεη, θαη έλαο γέξν-ζαιηηκπάγθνο, κε
παξδαιά θνπξέιηα, θάζεηαη, ζησπειόο θαη θαξηθώλεη έλα
θζαξκέλν, γπαιηζηεξό ξνύρν)
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Φάρλεηο θάηη, λεαξέ κνπ; Ή, κάιινλ
… Όρη … Άζε κε λα καληέςσ … Σώξα πνπ θνηηάδσ ηα κάηηα
ζνπ … αλ θάηη λα πνζείο … Κάλσ ιάζνο;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη, Κύξηε … Γελ θάλεηε ιάζνο»
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Πεο κνπ ινηπόλ. Πώο κπνξώ λα ζε
βνεζήζσ;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ αιήζεηα είλαη πσο, πάληα, πνζνύζα
θάηη ην ιαµπξό, Κύξηε, πνπ δελ µπνξνύζα, όκσο, λα
δηαηππώζσ µε θαµηά ιέμε, νύηε λα ην πξνζδηνξίζσ µέζα ζηε
ζθέςε µνπ µε θαµηά µνξθή. Κάηη ην κεγαινπξεπέο …»
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Έλησζεο βαζηά επηζπµία, γηε κνπ;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη! Αλέθαζελ µνπ άξεζαλ ηα ιαµπεξά
θαη κεγάια πξάγµαηα! Όηαλ ήµνπλ παηδί, µνπ άξεζε λα
θνηηάδσ ηα θόθθηλα γαιόληα ησλ ππεξεηώλ θαη ηηο θνξδέιεο
ηνπ ραιηλνύ από ηα άινγά ηνπο. ηεθόµνπλ µε ηηο ώξεο
µπξνζηά ζηε ζθελή ησλ ζαιηηµπάγθσλ, θνηηώληαο ηα
θνπζθσµέλα παληειόληα ηνπο θαη ηηο θεληεκέλεο ηνπο
θνιιαξίλεο. Με εληππσζίαδε, επίζεο, ε ρνξεύηξηα ηνπ
ζθνηληνύ, µε ηα µαθξηά ηεο ζθνπιαξίθηα πνπ πεγαηλνέξρνληαλ
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γύξσ απ’ ην θεθάιη ηεο, µε ην ρνληξό θνιηέ ηεο από πεηξάδηα
πνπ ρηππνύζε πάλσ ζην ζηήζνο ηεο! Με ηη αλήζπρε βνπιηµία
ηελ παξαηεξνύζα, όηαλ µ’ έλα ζάιην εθηνμεπόηαλ ςειά,
άγγηδε ζρεδόλ ην ηαβάλη, ελώ ην θόξεµά ηεο, µε ηηο ρξπζέο
παγέηεο, πεδνύζε µε ζόξπβν θαη θνύζθσλε ζηνλ αέξα! Αρ,
Κύξηε! Απηά ήηαλ θαη ηα πξώηα πξάγµαηα πνπ αγάπεζα!»
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ:
(Μηθξή
παύζε)
«Θέιεηο
λα
αλαγελλεζείο, λεαξέ µνπ; Να γίλεηο θαη πάιη κηθξόο; Να
ληώζεηο ηε καγεία; … ήµεξα, δίλνπµε ηε ηειεπηαία µαο
παξάζηαζε! Αύξην ην ΒΔΣΗΑΡΗΟ ζα πξέπεη λα αλαρσξήζεη,
γηα λα επηζθεθζεί θαη άιινπο ηόπνπο! Απηά ηα είθνζη ρηιηάδεο
θνζηνύµηα ηνπ πξέπεη λα ηα θνξέζνπλ θαη άιινη άλζξσπνη!
Λνηπόλ; Ση ιεο; ήκεξα, έρνπκε … Σελ «Δθηέιεζε ηνπ
παιηάηζνπ» … Ωο ηδηνθηήηεο ηνπ ΒΔΣΗΑΡΗΟΤ, έρσ ην
δηθαίσµα ζε έλαλ µόλν, θάζε θνξά, λα δώζσ ηνλ
πξσηαγσληζηηθό ξόιν. Μ’ αξέζεη ην πξόζσπό ζνπ. Έρεηο
αλέκεια, καθξηά καιιηά θαη θσηεηλά, κεγάια κάηηα. Ζ θσλή
ζνπ … Δίλαη βαζηά θαη θαζάξηα … Λνηπόλ; Θέιεηο λα γίλεηο
εζύ ν «παιηάηζνο» ηεο παξάζηαζήο µαο;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Αλ θαηάιαβα θαιά, Κύξηε … Θέιεηε λα
γίλσ εγώ ν βαζηιηάο ηεο γεινηόηεηαο;(!) Να θνξέζσ εγώ ην
ξνύρν ηνπ θιόνπλ;(!)»
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Με ζπκώλεηο, λεαξέ µνπ, θαη µελ
ηξνµάδεηο! Άιισζηε, αλ µάζνπµε λα παξαηεξνύµε θαιά ηα
ξνύρα µαο, ζα δηαπηζηώζνπµε όηη είλαη όια θιννπλίζηηθα
θνζηνύµηα!»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα! Δγώ δελ είµαη εζνπνηόο! Πώο είλαη
δπλαηόλ λα ππνδπζώ έλαλ ηέηνην ξόιν!»
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Ζξέµεζε, αγόξη µνπ. Ζξέµεζε. Γελ
ρξεηάδεηαη λα ππνδπζείο ηίπνηα. ηε πξαγµαηηθόηεηα, ην µόλν
πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα είζαη ν εαπηόο ζνπ. Σίπνηα ιηγόηεξν,
ηίπνηα πεξηζζόηεξν… »
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πόηε αξρίδεη ε παξάζηαζε;»
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Έρεη αξρίζεη θηόιαο! Γηα δεο ηνπο!
Καηαθζάλνπλ από όιεο ηηο κεξηέο ηνπ θάζηξνπ! Καιώο ηνπο!
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Καιώο ηνπο! Διάηε παηδηά! Διάηε! αο πεξηκέλακε! Ζ
παξάζηαζή µαο αξρίδεη! … »
(Αληνπαλέηεο θαη Ινπιηέηεο, Λνπδνβίθνη θαη Αξιεθίλνη,
Σζάξιεζηνλ θαη Μαδνξέηεο, Βπδαληηλνί θαη Αξραίνη Έιιελεο,
Άγγεινη θαη Πεηξαηέο, πξνρσξάλε ζπληεηαγµέλα θαη, µε βήµα
αξγό θαη ηειεηνπξγηθό, πξνβάιινπλ πίζσ από ηα εξείπηα ηνπ
θάζηξνπ. Μία παλδαηζία ρξσµάησλ, αξσµάησλ, επνρώλ θαη
θνζηνπµηώλ. Απνζηαζηνπνηεµέλνη, ςπρξνί, αθεξεµέλνη, µε
µηα µεηαθπζηθή αδηαθνξία, µεηαµνξθώλνληαη ζε µεηαζαλάηηα
πξόζσπα πνπ έρνπλ βγεη από ην «Βαζίιεην ησλ λεθξώλ» ιηπνηάθηεο ηεο επίγεηαο δσήο - γηα λα επηζηξέςνπλ θαη πάιη ζ’
απηό. Σα πξόζσπά ηνπο απνγπµλσµέλα από θάζε δσηθόηεηα
θαη ηα ζώµαηά ηνπο ελδεδπµέλα µε θάζε ινγήο θηινηερλεµέλα
θνξέµαηα. Έρνπλ θάηη ην δσώδεο επάλσ ηνπο, θάηη πνπ
ελζηηθησδώο ηνύο θάλεη λα ζπγγελεύνπλ µε άγξηα, αηίζαζα
ζεξία … Καη ηόηε μαθληθά … Ο ήρνο ελόο θόξλνπ θαη ελόο
ηαµπνύξινπ … Καη νη «αδηάθνξεο» απηέο πεξζόλεο ζηξέθνπλ
όιν ην «ελδηαθέξνλ» ηνπο ε µία πάλσ ζηελ άιιε. Με
αθξνβαηηθά πεδήµαηα «απνζπώληαη» βίαηα, γηα λα
«ελσζνύλ», έπεηηα, άγξηα - όµνηεο µε δώα πνπ βαηεύνληαη θαη
θαθνδεπγαξώλνπλ, όηαλ βξίζθνληαη ζε νρεία. Μπαζηνύληα θαη
ζπαζηά θαη ξάβδνη ρξπζνί αξρίδνπλ λα πέθηνπλ µε ζόξπβν
πάλσ ζην ρώµα, εδώ θαη εθεί. Κνζηνύµηα θαη µάζθεο
πεηάγνληαη θαηαγήο µέζα ζε ιίγα ιεπηά. Μάζθεο! Μάζθεο
παληνύ πεηαγκέλεο. Καη θνξµηά λα επηδίδνληαη ζε νξγηαζηηθέο
πξάμεηο. Έλα ζάξθηλν, πνιύπαζν ζύµπιεγµα από ρέξηα,
πόδηα, θξαπγέο. Αµέζσο µεηά … Καηαθζάλνπλ δνγθιέξ. Καη
ηξεινί απιηθνί ηνπ Μεζαίσλα. Καη µπνπθόλνη ηεο
Αλαγέλλεζεο. Καη επηηήδεηνη ρνξεπηέο. Καη θιόνπλ. Καη
πηεξόηνη. Μηα πεξίεξγε δηέγεξζε θαη έλαο αιιόθνηνο
εξεζηζµόο ζπλεπαίξλεη ηνλ Πέηξν Φξαληδή. Βγάδεη ηα ξνύρα
ηνπ θαη µε πάζνο κπαίλεη µέζα ζηε ηξεινληπµέλε απηή
«ρνξεία» … Όιν ην θσο πέθηεη επάλσ ηνπ)
ΥΟΡΟ ΜΑΚΑΡΔΜΔΝΧΝ: «Ωξαίν θνξµί! Τπέξνρν θνξµί!»
(Οπξιηάδεη ε νµήγπξε, µε ρέξηα πςσκέλα πξνο ηνλ νπξαλό
θαη ζώµαηα λα γέξλνπλ ζε ζηάζε ηθεζίαο)
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Νηύζηε ηνλ! Νηύζηε ηνλ!»
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(ν γεξν-ζαιηηκπάγθνο πξνζηάδεη, θσλάδνληαο δπλαηά θαη
πεηώληαο ηα ξνύρα ηνπ παιηάηζνπ πνπ θξαηνύζε ζηα ρέξηα
ηνπ γηα λα ηα θνξέζνπλ ζηνλ Πέηξν Φξαληδή. Βιέπνπκε λα
ληύλνπλ ην λεαξό άληξα, ελώ αθνύκε ηε θσλή ηνπ)
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνζνύζα αόξηζηα θάηη ην
ιαµπξό, Κύξηε, πνπ δελ µπνξνύζα λα δηαηππώζσ µε θαµηά
ιέμε νύηε λα ην πξνζδηνξίζσ µέζα ζηε ζθέςε µνπ µε θαµηά
µνξθή, αιιά γηα ην νπνίν, εληνύηνηο, έλησζα µηα αδηάιεηπηε
ζεηηθή επηζπµία. Αλέθαζελ µνπ άξεζαλ ηα ιαµπεξά πξάγµαηα!
»Σα ξνύρα ηνπ παιηάηζνπ … Απηά ηα ξνύρα, µε ηα νπνία
ληύλνπλ, ηώξα, ηε γύµληα µνπ ηα ρηιηάδεο ιεπηά θαη
ρνληξνθνµµέλα δάρηπια, δελ έρνπλ ηίπνηα από ηε µαγεία πνπ
πόζεζα …
»Πνύ είλαη ε πηήζε ζη’ αζηέξηα, γέξν ζαιηηµπάγθε, πνπ µνπ
ππνζρέζεθεο; Πνύ είλαη ην ζθίζηµν ηνπ πάληλνπ ηνίρνπ; Πνύ
είλαη ην άλνηγµα ηνπ παξαζύξνπ ζην θσο; Πνύ είλαη ε
αλαγέλλεζε; … Όιε µνπ ε αίγιε, απηό ην θηηαζίδσµα … Σν
ξηγσηό θνζηνύµη ελόο παιηάηζνπ … Καη απηό ζάπην … Σαγθό,
ζαλ πνιπθαηξηλή ηξνθή …»
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Κιαηο; … Γηαηί θιαηο, αγόξη µνπ;»
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Ξεζπώληαο) «..Θέισ ηε Κνινµπίλα
µνπ! Γώζε µνπ πίζσ ηε Κνινµπίλα µνπ! Γώζε µνπ ηελ πίζσ,
έηζη όπσο µνπ εκθαλίδνληαλ, όηαλ ήκνπλ παηδί, θαη µε
μεηξέιαλε µε ηε παξάμελε θνξεζηά ηεο θαη µε ηε µπινύδα ηεο!
Σε ζέισ! Σε ζέισ πίζσ! Δίλαη δηθηά µνπ! Μ’ αθνύο,
ηξειόγεξε!»
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Μα … Να ηελ, αγόξη µνπ … Καλέλαο
δελ ζνπ ηελ πήξε … Δίλαη όιε δηθή ζνπ … »
(Μηα γπλαίθα, ζαλ εμώθνζκε θαη καγηθή, ζηέθεηαη απέλαληη
από ηνλ Πέηξν Φξαληδή. Δίλαη ε Δπηπρία. Η γπλαηθεία θηγνύξα
πνπ ζπλάληεζε ηε λύρηα ζην θάζηξν, πξηλ ην μεκέξσκα,
αλαδεηώληαο ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο ησλ παληαρνύ µαγεµέλσλ
ηεο γεο)
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Να πνπ µε βξήθεο, Πέηξν … Θπµάζαη ηη ζνπ είρα
πεη, πξηλ θύγεηο γηα ηελ απνζηνιή ζνπ; ηα ραιάζµαηα ηνπ
θάζηξνπ θαη ηε µαγεπηηθή ζέα απηήο ηεο ζξπιηθήο πνιηηείαο …
Όηαλ αλαθαιύςεηο ηηο µπζηηθέο ζρέζεηο ησλ ελλνηώλ θαη ηηο
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πεξπαηήζεηο ζε βάζνο, ζα βγεηο ζ’ έλα άιινπ είδνπο μέθσην
… Δθεί … Θα ζε πεξηµέλσ… Σώξα … Μπνξώ λα ζνπ πσ ην
όλνκά κνπ … Δπηπρία»
(Ο Πέηξνο Φξαληδήο πέθηεη ζηελ αγθαιηά ηεο Δπηπρίαο, όιν
πάζνο θαη πόλν)
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δπηπρία … Δπηπρία … Δίζαη δηθή κνπ!
… Γηθή κνπ! … »
ΔΤΣΤΥΗΑ: (Σνλ θηιάεη ζην πξόζσπν, ηα καιιηά) «Χ, Πέηξν …
Πέηξν … Ση όκνξθνο πνπ είζαη!»
(Ο αιιόθνηνο «ζίαζνο», ηειηθά, µ’ έλα ζθύξηγκα ηνπ γέξνζαιηηµπάγθνπ, παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ ην λεαξό θαζεγεηή
θαιιηηερληθώλ, Πέηξν Φξαληδή, απνζπώληαο ηνλ βίαηα από
ηελ εξσηηθή αγθαιηά ηεο Δπηπρίαο.
Με νξµή θαη δύλαµε ηνλ ζεθώλεη ςειά ζηα ρέξηα,
εθηνμεύνληαο ην άζιην ζώµα ηνπ από ηα ραιάζκαηα ηνπ
θάζηξνπ πξνο ηνλ νπξαλό, θάλνληάο ην λα δηαπεξάζεη,
ζξηαµβεπηηθά, θαη ηνλ ηειεπηαίν πάληλν ηνίρν πνπ, ηόζν θαηξό,
νξζώλνληαλ πεηζµαηηθά µπξνζηά ηνπ, αγθαιηάδνληαο ηνλ
πγξό θόξθν ηεο ζάιαζζαο, ζαλ ηάθν, ζηελ ειεύζεξε πηώζε
ηνπ..)

ΣΔΛΟ
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Σν ζεκείσκα ηεο ζπγγξαθέσο
Ννκίδσ όηη ν άλζξσπνο είλαη ην πην ζιηκκέλν είδνο πάλσ ζην πιαλήηε.
Ζ ζιίςε ηνπ ηνλ ζπλνδεύεη κέρξη ην ζάλαηό ηνπ. Γελ ηνλ αθήλεη ζε
εζπρία νύηε ιεπηό. Έξρεηαη θαη μαλάξρεηαη, ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ζηε δσή ηνπ, πξνζβάιινληαο αθόκε θαη ηηο πην
επηπρηζκέλεο, ζεσξεηηθά, ζηηγκέο ηνπ. Γηαηί, όκσο;
Από ηόηε πνπ ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ ύπαξμή καο, όινη κάο ιέλε λα
θνηηάκε κπξνζηά, λα αηελίδνπκε, κε αηζηνδνμία, ην κέιινλ. Έηζη, κέζα
ζην παηδηθό καο κπαιό, ε δσή ζρεκαηνπνηείηαη ζε κηα αηέξκνλε επζεία
γξακκή.
Καη, ηόηε, ε αλεκειηά παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζηελ αγσλία. Ζ επζεία
γξακκή δελ είλαη αηειείσηε, αιιά πεπεξαζκέλε! Πνιύ πεπεξαζκέλε,
κάιηζηα! Καη ην αύξην; Τπάξρεη αύξην, ζη’ αιήζεηα, ή, κνλάρα, έλα ρζεο;
ηνπο άιινπο κπνξνύκε λα ιέκε ςέκαηα. ηνλ εαπηό καο, όρη.
Ο θάξνο δέλεηαη κε ηελ αλζξώπηλε κνίξα, κε ην θζαξηό πεπεξαζκέλν
γίγλεζζαη, όπνπ όια θηλνύληαη, κέζα ζηε θπζηθή θίλεζε θαη
αλαδίπισζε, γηα λα νδεγήζνπλ, ηειηθώο, ζην «έγθιεκα», ζην
ππαξμηαθό δξάκα ηνπ αλζξώπνπ, ηε ιήζε. ην πέηξηλν θάξν έρεη
ζηνηρεηώζεη ην «θάληαζκα» ηνπ, λέν-αθηρζέληνο ζην λεζί, λεαξνύ
άληξα, εδώ θαη ρξόληα. Μήπσο, όκσο, θαη ην δηθό καο; ..
΄΄πγρώξεζε θαη αγάπε΄΄ ζα ηνπ πεη ν ηεξέαο γηα λα μνξθίζεη ην θαθό
πνπ βιέπεη λα έξρεηαη ζην λεζί
΄΄Οη θάξνη δελ θηαίλε ζε ηίπνηα΄΄ ζα πεη ε Σάληα, ζε κηα απνζηξνθή ηνπ
ιόγνπ, ζπλνκηιώληαο κε ην λέν άληξα
΄΄Πάξε από ην λεζί απηό πνπ ζνπ αλήθεη θαη κεηά θύγε΄΄ ιέεη, κε ηε ζεηξά
ηεο, ε θνπέια ηνπ κπαξ
΄΄Μελ αιιάδεηο ηα ζρέδηα ζνπ. Ό,ηη είλαη λα θάλεηο, θάλε ην γξήγνξα΄΄ ζα
ζπκπιεξώζεη ε Σάληα, νπιίδνληαο, θαη απηή, ην ρέξη ηνπ άληξα γηα ην
θόλν ζην Κόθθηλν ζπίηη
Κη εζείο, όκσο, νπιίζαηε ην δηθό κνπ ρέξη. Γελ κε εκπνδίζαηε.
Αληηζέησο, κε πξνηξέςαηε ζε απηό ην εγρείξεκα. Κη έηζη, γηλόκαζηε καδί
«ζπλέλνρνη» ζηελ ίδηα απνηξόπαηα πξάμε αγάπεο..
Διέλε εκεξηδίδνπ
Θεζζαινλίθε 2014
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ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΦΑΡΟΥ

ΠΡΑΞΖ ΠΡΩΣΖ
ΚΖΝΖ 1
(Νεζί
Υεηκώλαο
Αγέξσρνο, άγξππλνο, θνπξληαζκέλνο ζηελ αγθαιηά ησλ βξάρσλ
νξζώλεη ην πέηξηλν αλάζηεκά ηνπ ν θάξνο
Έλα κηθξό δύζβαην κνλνπάηη νδεγεί ζε κηα κνλαδηθή εμώπνξηα
ηνλ εζσηεξηθό ρώξν, από ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο, πξνβάιινπλ δύν
δσκάηηα
ην έλα βιέπνπκε έλα ζηδεξέλην κνλό θξεβάηη θαη ζην άιιν κία εζηία γηα
ην καγείξεκα
ηνπο
ιηζόθηηζηνπο
ζνβαηηζκέλνπο
ηνίρνπο
μερσξίδνπλ
ηα
ζθνπξόρξσκα θνπθσηά θαη ηζνκεγέζε αγθσλάξηα, ελώ κηα θπθιηθή
ζθάια αλόδνπ, κε ζθελνεηδή ζθαινπάηηα, θαηαιήγεη ζε έλαλ κεηαιιηθό
θισβό κε ην θσηνζηάζην
Ο θάξνο δείρλεη εγθαηαιειεηκκέλνο θαη ζε θαθή θαηάζηαζε
Μηα παιηά ζόκπα θαίεη ζην δσκάηην πνπ κνηάδεη κε ππλνδσκάηην
Η βξνρή ρηππάεη κε καλία πάλσ ζην ηδάκη
Έλαο γνεηεπηηθόο, κειαγρνιηθόο λένο άληξαο ζηέθεηαη ζην παξάζπξν,
θνηηάδνληαο ηε δπλαηή βξνρή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Πξνο ην θνηλό) «Πώο λα είλαη, άξαγε, ν ρεηκώλαο ζην
λεζί; … Δρζέο, είρα ζπλάληεζε κε ην δήκαξρν θαη ην ηνπηθό δεκνηηθό
ζπκβνύιην. Σνπο έδεημα ηε κειέηε πνπ εθπόλεζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ θζνξώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζην θάξν. Με θάπνηεο παξεκβάζεηο, ν
θάξνο ζα απνθηήζεη έλα πην ιεηηνπξγηθό θαη θηιηθό πξνθίι γηα ηνπο
αλζξώπνπο πνπ ζα ζειήζνπλ λα ηνλ επηζθεθζνύλ … Να πεξάζνπλ
ιίγεο κέξεο … Δδώ. Ο δήκαξρνο ρακνγέιαζε, κεηά από ιίγν, θαη κνπ
είπε κε ηε λεζηώηηθε πξνθνξά ηνπ:
- Αλ θαη λένο, θαίλεηαη όηη θόβεη ην κπαινπδάθη ζνπ! Θα ην
πξνρσξήζνπκε ην ζρέδηό ζνπ! Μελ αλεζπρείο!
»Ο δήκαξρνο … Ο δήκαξρνο έρεη κνλίκσο έλα ρακόγειν ζηα ρείιε.
Κνηηάδνληαο, όκσο, βαζηά, κέζα ζηα κάηηα ηνπ, απηό πνπ βιέπεηο ζε
θάλεη λα ζέιεηο λα ζηξέςεηο ην πξόζσπό ζνπ αιινύ, γηα λα κελ ην
αθήζεηο λα εηζρσξήζεη κέζα ζηε ςπρή ζνπ θαη ηε ιεειαηήζεη.
Πξνζπνηήζεθα, ινηπόλ, θαη εγώ όηη έκεηλα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο από ηε
ζπλάληεζε θαη ηε γεληθή απνδνρή πνπ είρε ε κειέηε κνπ. Μνπ δήηεζαλ,
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θάζε δεθαπέληε κέξεο, λα ηνπο ελεκεξώλσ γηα ηε πνξεία ησλ εξγαζηώλ
ζην θάξν, θαζώο θαη γηα ηηο επαθέο κνπ κε πξόζσπα πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα
κνπ θαλνύλ ρξήζηκα (αλαζηελαγκόο) Έλα είδνο
αλαθνξάο, δειαδή … Πξνο ηνπο αλσηέξνπο κνπ …»
(Ο λένο άληξαο θάζεηαη, ηώξα, ζ’ έλα ζηξνγγπιό ηξαπεδάθη
παξαδνζηαθνύ θαθελείνπ
Ο θαθεηδήο, έλαο ςειόο γεξνδεκέλνο άληξαο, γύξσ ζηα πελήληα, ηνπ
θέξλεη θαθέ
Μαηηά δηαπεξαζηηθή θαη πεξίεξγε, θσλή ζηεληόξεηα
Οη ιηγνζηνί ζακώλεο ηνπ θαθελείνπ θνηηάδνπλ θη απηνί κε πεξηέξγεηα θαη
απνξία ηνλ «μέλν»)
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Δίζαη μέλνο ζηα κέξε καο, παιηθάξη κνπ;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη. Ήξζα ερζέο»
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Σνπξίζηαο; Σνπξίζηαο; Σν λεζί καο, άιισζηε,
πξνζθέξεηαη θαη γηα ρεηκεξηλό ηνπξηζκό. Έρεη νκνξθηέο! Ηζηνξία!
Παξάδνζε!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ακήραλα) «..Ήξζα γηα δνπιεηά. Δίκαη αξρηηέθηνλαο. Ζ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπ λεζηνύ ζαο δεηνύζε αξρηηέθηνλα γηα λα
εξγαζηεί ζ’ έλα πξόγξακκα αλαπαιαίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ
θάξνπ πνπ είλαη ιίγν έμσ από ην ρσξηό. Θα κείλσ ζην θάξν
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο κήλεο … »
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Γειαδή … ιν ηνλ ρεηκώλα ζα ηνλ πεξάζεηο ζην
θάξν;(!)»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη»
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Μεγάιε απόθαζε, γηε κνπ! Υαξά ζην θνπξάγην ζνπ! Καη
είζαη θαη λέν παηδί! Σν ρεηκώλα … Ο θάξνο κπξίδεη … Θάλαην»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «..Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ θάξσλ είλαη θάηη πνπ κε
ελδηαθέξεη. Κάπνηε ε Τπεξεζία απαζρνινύζε αξθεηνύο θαξνθύιαθεο.
ήκεξα … Οη θάξνη έρνπλ εξεκώζεη θαη … Αξγνπεζαίλνπλ»
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Γειαδή, αγόξη κνπ, ζα αλαζηήζεηο ηνπο θάξνπο καο; Απηό
κνπ ιεο; Γηαηί έρνπκε θαη πνιινύο! ην ιέσ λα ην μέξεηο!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ακήραλα) «..ρη όινπο. Θα έξζνπλ θαη άιινη κεραληθνί
θαη αξρηηέθηνλεο ζην λεζί ζαο»
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ΚΑΦΔΣΕΖ: (ηξαληαρηό γέιην) «Γελ πεηξάδεη! Γελ πεηξάδεη! Ζ αξρή είλαη
ην ήκηζπ ηνπ παληόο! Έηζη ιέσ εγώ γηα όια ηα πξάγκαηα ζηε δσή,
παιηθάξη κνπ! πκθσλείο;»
(Ο θαθεηδήο απνρσξεί, πεξήθαλνο θαη θακαξσηόο, κε ην δίζθν ζην ρέξη
Ο λένο άληξαο πεγαίλεη πξνο ην παξάζπξν, πάιη, θαη θνηηάδεη ηε δπλαηή
βξνρή
Αθνύκε ηνλ άγξην άλεκν λα ζθπξίδεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Πξνο ην θνηλό) «..Άλαςα ηε ζόκπα γηα λα κε μπιηάζσ,
ην πξώην βξάδπ. Σν πάησκα κπξίδεη έληνλα ρισξίλε. Πόζν ζα ήζεια λα
αλνίμσ ην παξάζπξν λα κπεη ιίγνο θαζαξόο αέξαο! κσο … Βξνρή …
Πώο λα είλαη, άξαγε, ν ρεηκώλαο ζην λεζί; Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ε
πγξαζία ζε πεξνληάδεη ηνπο θξύνπο κήλεο … Αύξην, ζθνπεύσ λα
λνηθηάζσ έλα κηθξό απηνθίλεην γηα λα κπνξώ εύθνια λα κεηαβαίλσ ζηε
Υώξα θαη λα ζπλαληηέκαη κε ηνλ δήκαξρν θαη ηνπο ηνπηθνύο
παξάγνληεο...»
(Ξαπιώλεη θαη ζθεπάδεηαη,
κέρξη ην θεθάιη, κε ηηο θνπβέξηεο
Σνπξηνπξίδεη γηα ιίγα ιεπηά
Ξαθληθά, πεηάγεηαη έληξνκνο απ’ ην ζηδεξέλην θξεβάηη
ε κηα άθξε ηεο ζθελήο θσηίδεηαη έλα κπαξάθη
Μηα θνπέια πνπ θάλεη θνλζνκαζηόλ πιεζηάδεη ηνλ λέν άληξα ζην
θξεβάηη ηνπ
Δξσηηθό θηιί)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (πλεζηαικέλα) «Πώο ζε ιέλε; Πεο κνπ ην όλνκά ζνπ…»
Ζ ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΜΠΑΡ: «..Γπλαίθεο ζαλ εκέλα δελ έρνπλ όλνκα. Θα
έπξεπε λα ην μέξεηο απηό»
(Απιώλεη ην ρέξη ηεο γηα λα ηελ πιεξώζεη
Παίξλεη ηα ρξήκαηα από ηνλ λέν άληξα
θαη απνρσξεί από ηε ζθελή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Κάζεηαη ζην θξεβάηη κειαγρνιηθόο) «..Πέξαζαλ, ήδε,
δπν βδνκάδεο πνπ δσ θαη αλαπλέσ ζην λεζί, όπσο έλα παηδί πνπ θάλεη
ηα πξώηα ηνπ βήκαηα ζηνλ θόζκν …
Δρζέο ην βξάδπ, άλνημα ηε πόξηα ηνπ ελόο θαη κνλαδηθνύ κπαξ πνπ
βξήθα λα ιεηηνπξγεί ζηε Υώξα θαη κπήθα κέζα. Μεηά ην δεύηεξν πνηό,
κε πιεζίαζε κηα θνπέια πνπ θαηλόηαλ όηη έθαλε θνλζνκαζηόλ. Ση
ηξαγηθή εηξσλεία! Να θάλεηο θνλζνκαζηόλ ζ’ έλα κπαξ ζρεδόλ άδεην!
Μνπ δήηεζε λα έξζεη ζην θάξν. ηε καηηά ηεο ππήξρε θάηη επίκνλν,
ζρεδόλ ηθεηεπηηθό. ηαλ ηειεηώζακε, άπισζε επηδεηθηηθόηαηα ην ρέξη
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ηεο θαη κνπ δήηεζε λα ηελ πιεξώζσ … Γελ κνπ είπε νύηε θαλ ην όλνκά
ηεο …
(εθώλεηαη όξζηνο) Έλαο θξύνο αέξαο κε ρηύπεζε θαηεπζείαλ ζην
πξόζσπν, βγαίλνληαο ιηγάθη έμσ, γηα λα αλαπλεύζσ…
Σα πόδηα κνπ ζηακάηεζαλ ζηελ άθξε ηνπ θηγθιηδώκαηνο ... Έλα
ζθνπξηαζκέλν θάγθειν ήηαλ ην κόλν πνπ κε ρώξηδε από ηε ζάιαζζα
θαη ηα θνθηεξά βξάρηα …
Σν έπηαζα ζθηρηά, θαη κε ηα δπν κνπ ρέξηα, αθνπκπώληαο ην κέησπό
κνπ πάλσ ζηε παγσκέλε επηθάλεηά ηνπ. Καη εθεί … Κάησ από έλαλ
νπξαλό ρσξίο αζηέξηα … Έθιαςα κε ιπγκνύο»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2
(θνηάδη ζηε ζθελή
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα,
ρσξίο λα ηνλ βιέπνπκε)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Καηαηξεγκέλνο από όιε ηε θνηλσλία.
Παξαηεκέλνο από όινπο, δηθνύο κνπ θαη θίινπο, νη νπνίνη δελ
ηνικνύζαλε λα κε πιεζηάζνπλε. Θεσξεκέλνο από όινπο, ζαλ
ηξειόο...»
(Η ζθελή θσηίδεηαη
Δκθαλίδεηαη ε ςειή θαη
γεξνδεκέλε θηγνύξα ελόο ηεξέα
Κάζεηαη ζ’ έλα ηξαπεδάθη, πίλνληαο νύδν
πλνκηιεί κε ηνλ λέν άληξα
Αθνύκε κόλν ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα
Γελ ηνλ βιέπνπκε επί ζθελήο)
ΗΔΡΔΑ: «Πώο πάλε νη δνπιεηέο ζην θάξν, παηδί κνπ; Δίζαη
επραξηζηεκέλνο από ηε ζπλεξγαζία ζνπ κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ
καο; Γελ είκαζηε θαη εύθνιε θάξα! Πξέπεη λα ζην πσ!»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: (ρσξίο λα θαίλεηαη επί ζθελήο) «Δίκαη
αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο, Πάηεξ, από ηε πνξεία ησλ πξαγκάησλ»
ΗΔΡΔΑ: «θέθηεζαη λα κείλεηο θαηξό ζην λεζί καο;»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «ιν ην ρεηκώλα»
ΗΔΡΔΑ: «Αζελαίνο είζαη;»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Ναη»
ΗΔΡΔΑ: «Άθνπ, παηδί κνπ. Μαζαίλσ γηα ζέλα ζηνπο ζηελνύο θύθινπο
ηνπ λεζηνύ καο. πγρώξεζέ κε, παιηθάξη κνπ, αιιά έλαο ηεξέαο δελ
αθήλεη εύθνια ην θαιό λα ηνλ πξνζπεξάζεη, ρσξίο λα ην αγγίμεη! Ήζεια
λα ζε γλσξίζσ, εδώ θαη κέξεο. Λνηπόλ! Μάιινλ, πξέπεη λα ζνπ πσ
θάπνηα πξάγκαηα, γηα λα μέξεηο κε ηη αλζξώπνπο έρεηο λα θάλεηο! Οη
άλζξσπνη ηνπ λεζηνύ καο μερσξίδνπλ γηα ηελ επζηξνθία ηνπο, ην
εκπνξηθό ηνπο κπαιό, ηε θαπαηζνζύλε θαη ην ρηνύκνξ ηνπο! Ξέξνπλ λα
δέρνληαη εμίζνπ ηα πεηξάγκαηα, όπσο θαη λα ηα θάλνπλ κε
αξηζηνηερληθό ηξόπν. Δίλαη αδηαλόεην λα θαηεβεί θάπνηνο ζηελ αγνξά,
ζην ιηζόζηξσην ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ λεζηνύ, θαη λα κελ ηνλ

- 656
9 -

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΦΑΡΟΥ

πεηξάμνπλ νη θίινη ηνπ ή λα κελ πεηξάμεη θαλέλαλ απηόο! Σν αληίζεην ζα
ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςε θαη αηηία γηα λα ςαρζεί θάπνηνο!» (ηξαληαρηό
γέιην)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: (δηζηαθηηθά) «Πάηεξ … Γηαηί ζην λεζί
κηιάλε, δηαξθώο, γηα θαληάζκαηα;»
ΗΔΡΔΑ: (ηαξαγκέλνο) «Γηα θαληάζκαηα; … Μκκκ … Αιήζεηα; … Γηα
θαληάζκαηα; …Ίζσο … Ίζσο γηαηί, παηδί κνπ, ν άλζξσπνο πιάζηεθε
από ην Θεό γηα λα έρεη Κνηλσλία καδί Σνπ. Έραζε, όκσο, απηή ηε
Κνηλσλία. Έηζη, έπιαζε δηθνύο ηνπ ζενύο. Φαληάζκαηα ηεο αιεζείαο …
Δίλαη, όκσο, κεγάιν πξόβιεκα, όηαλ θαλείο ιαηξεύεη, αληί γηα ηελ
αιήζεηα, ηα θαληάζκαηα, παιηθάξη κνπ!»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: (ζπκσκέλα) «Πάηεξ! Πώο είλαη δπλαηόλ λα
κηιάηε γηα επηθνηλσλία θαη ζρέζε κε ην Θεό, όηαλ ην λεζί ρηππήζεθε
από ηηο θαθνηπρίεο ηόζεο θνξέο! πίηηα θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο!
Άλζξσπνη ζθεπάζηεθαλ θάησ από ηόλνπο ραιαζκάησλ! Πόλνο θαη
θελό ήηαλ ηα κόλα πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν ρξόλνο, νη ζεηζκνί θαη νη
πόιεκνη! ια απηά ηα θνπθάξηα ησλ ζπηηηώλ, πνπ κνηάδνπλ κε
θαληάζκαηα, δελ είλαη ινγηθό λα δεηνύλ εθδίθεζε γηα ηνλ άδηθν ρακό
ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο αιιά θαη ην δηθό ηνπο;(!) (θσλάδνληαο δπλαηά)
Δθδίθεζε!»
ΗΔΡΔΑ: (ηαξαγκέλνο) «Δθδίθεζε; … Μα … Ζξέκεζε, παηδί κνπ.
Ζξέκεζε. ιεο νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θηλνύληαη κέζα ζην Θείν
κεηαθπζηθό ζρέδην. Πξνέξρνληαη από ηηο Βνπιέο ηνπ Κπξίνπ καο …»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «..Από ηηο Βνπιέο ηνπ Κπξίνπ καο!»
ΗΔΡΔΑ: (Μηθξή παύζε) «Υκκκ … Γελ ζέισ λα ζε κεηαπείζσ, γηε κνπ,
αιιά … Σν λεζί καο μαλαρηίζηεθε πάλσ ζε γεξά ζεκέιηα. Ο πόλνο, ε
απόγλσζε θαη ν ζξήλνο κάο έθεξαλ πην θνληά. Μαο έλσζαλ θάησ από
έλαλ θνηλό ζηόρν:
Να βξνύκε ηε δύλακε θαη λα μαλαθηηάμνπκε, καδί κε ηα ζπίηηα καο, θαη
ηε δσή καο από ηελ αξρή. Πίζσ από θάζε ράιαζκα, θξύβεηαη ε ειπίδα
γηα ην κέιινλ. Καη, κηα ηέηνηα ειπίδα, δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα
εθδίθεζε, παηδί κνπ … (Μηθξή παύζε)
Σέινο πάλησλ! Γελ είλαη ώξα γηα θεξύγκαηα! ην λεζί βγάδνπκε έλα
εμαηξεηηθό, δπλαηό θξαζί πνπ ιεηηνπξγεί, κε όιε ηνπ ηελ αμία, ζαλ νίλνο
θαη πλεύκα! πνηε έρεηο ρξόλν θαη δηάζεζε, έια ζην ζπίηη κνπ λα ην
δνθηκάζνπκε! νπ ππόζρνκαη όηη δελ ζα ράζεηο, παιηθάξη κνπ!»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Καη εζείο … Δδώ … ην θάξν … Δίζηε
εππξόζδεθηνο, Πάηεξ…»
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(Η ςειή θηγνύξα ηνπ ηεξέα απνρσξεί
Ο λένο άληξαο εκθαλίδεηαη, ηώξα, ζηε ζθελή
Κάζεηαη, θνπξαζκέλνο, ζην θξεβάηη ηνπ)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «..Δρζέο, γλσξίζηεθα κε ηνλ ηεξέα ηνπ ρσξηνύ. Ήξζε
ζην θάξν αξγά ην απόγεπκα … Σελ ώξα πνπ δύεη ν ήιηνο,
ρξσκαηίδνληαο ηε ζάιαζζα κε έλα έληνλν θόθθηλν ρξώκα. Δίλαη ε
ζηηγκή πνπ όιν ην ζώκα κνπ παξαδίλεηαη ζηε κέζε ελόο γιπθνύ,
νλεηξηθνύ ιήζαξγνπ … Σαξάρηεθα πνιύ βιέπνληάο ηνλ λα πξνβάιιεη,
μαθληθά, κπξνζηά κνπ, κέζα ζην καύξν πεξίβιεκά ηνπ. Δίλαη αιήζεηα
όηη νη ηεξείο δελ κνπ ήηαλ πνηέ ηδηαίηεξα πξνζθηιείο σο κνξθέο.
Έβξηζθα, πάληα, θάηη απσζεηηθό πάλσ ηνπο. Κάηη πνπ αδπλαηνύζα,
όκσο, λα ηνπ δώζσ κηα ππόζηαζε (εθώλεηαη θαη γεκίδεη έλα πνηήξη)
Γέρηεθε λα πηεη έλα πνηεξάθη νύδν καδί κνπ. Τπήξρε κηα άλεζε ζηνπο
ηξόπνπο ηνπ θαη, αλ θαη εθεκέξηνο ηνπ ρσξηνύ, έδεηρλε λα έρεη έλαλ
θνζκνπνιίηηθν αέξα. Έδηλε ηελ εληύπσζε ηνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη
ζπκθηιησζεί κε ην θαθό, κε ηελ ακαξηία, κε ηα πάζε από ηα νπνία
θπξηεύνληαη, ζαλ άγξηα ζεξία, νη άλζξσπνη … Έλαο ηεξέαο έηνηκνο λα
ζπγρσξέζεη θαη όρη λα θαηαδηθάζεη...
Κάπνπ-θάπνπ, ηνλ έβιεπα λα ζεθώλεη ην πνηήξη πεξήθαλα θαη λα
θαηεβάδεη ην νύδν κνλνθνπαληά (εθώλεη ην πνηήξη ηνπ θαη πίλεη) Υσξίο
ηε παξακηθξή ζπζηνιή, ην μαλαγέκηδε ακέζσο …»
(Σν κπαξ θσηίδεηαη ζε κηα άθξε ηεο ζθελήο πάιη
Ο λένο άληξαο δίλεη, ηώξα, ην πνηήξη ηνπ ζηε θνπέια ηνπ κπαξ
Δθείλε ην γεκίδεη κε πνηό
Αιιεινθνηηάδνληαη εξσηηθά)
Ζ ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΜΠΑΡ: «Αύξην … Φεύγσ … Γελ ζα ζε μαλαδώ … Απηό
ην λεζί είλαη πνιύ κηθξό γηα ηα όλεηξά κνπ … Μνηάδεη κε θαξάβη
ηζαθηζκέλν ζηα βξάρηα … Με ηξνκάδεη … Γελ μέξσ πνηνο ζα είλαη ν
επόκελνο ζηαζκόο κνπ … Φαληάδνκαη πσο θαη εζύ δελ γλσξίδεηο …
Πάξε απηό πνπ ζνπ αλήθεη από ην λεζί θαη κεηά θύγε … Θα ζπκάκαη,
πάληα, ηε πξώηε καο λύρηα … Με ζέλα ππήξρε θάηη ην δηαθνξεηηθό …
Θα ζνπ θαλεί γεινίν απηό πνπ ζα ζνπ πσ, αιιά όηαλ έθπγεο, μέζπαζα
ζε ιπγκνύο … Νηξάπεθα ηόζν πνπ ζνπ δήηεζα ρξήκαηα … Δίζαη θαιό
παηδί … Αξθεί λα θνηηάμεη θαλείο ηα κάηηα ζνπ, γηα λα ην δηαπηζηώζεη …
Έρνπλ κηα βαζηά ζιίςε … Σόζν θαηξό δελ είδα ζε θαλελόο άιινπ ηα
κάηηα θάηη παξόκνην … Αηζζάλνκαη όηη δελ είλαη, κνλάρα, πόλνο απηό
πνπ θξύβνπλ κέζα ηνπο …
Δίζαη ηπρεξόο πνπ ζνπ δόζεθε απηό ην βιέκκα γηα λα θνηηάδεηο ηνλ
θόζκν … Να κε ην ράζεηο πνηέ … Καιή ηύρε … Δγώ, κάιινλ, ην έραζα
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απηό ην βιέκκα γηα πάληα …» (θηιί απνραηξεηηζκνύ)
(Η θνπέια ηνπ κπαξ απνρσξεί από ηε ζθελή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Δπηζηξέθεη θαη θάζεηαη ζην θξεβάηη ηνπ) «Μόιηο έθπγε,
ξώηεζα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κπαξ, εάλ ε θαηαγσγή ηεο ήηαλ από ην
λεζί…
- «Κακία ζρέζε» κνπ απάληεζε εθείλνο νξζά-θνθηά «Ήηαλ μέλε»
- «Καη ηόηε; … Πώο θαη βξέζεθε εδώ;» ηνλ ξώηεζα πάιη
- «Γελ μέξσ … Μπνξεί λα ήζειε λα … Να πάξεη θάηη από ην λεζί καο. Να
… Δζύ … Γηα παξάδεηγκα … Γηαηί ήξζεο εδώ; Ήηαλ κόλν ε δνπιεηά πνπ
ζε ηξάβεμε;»
»Σαξάρηεθα. Σν βιέκκα ηνπ κε δηαπέξαζε. Γελ είπα ηίπνηα. Ήπηα ζηα
γξήγνξα ην πνηό κνπ θαη έθπγα, ζαλ θπλεγεκέλνο κέζα ζηε λύρηα, γηα
ην θάξν»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 3
(θνηάδη ζηε ζθελή
Αθνύκε δπλαηέο θσλέο θαη δηαπιεθηηζκνύο
από αίζνπζα ζύζθεςεο δεκαξρηαθνύ ζπκβνπιίνπ
Ξαθληθά, νη θσλέο ζησπνύλ
Κπξηαξρεί ν κειαγρνιηθόο ηόλνο ηεο θσλήο ηνπ λένπ άληξα)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «..Ζ θνηλσλία ησλ αλζξώπσλ. Ζ θνηλσλία
πνπ ρηίδεη από ηελ αξρή ζε γεξά ζεκέιηα ηα ζπίηηα ηεο κεηά από έλαλ
ηξνκεξό ζεηζκό … Μεηά από έλαλ εγθιεκαηηθό πόιεκν … Ζ θνηλσλία
πνπ μππλάεη θαη θνηκάηαη καδί κε ηα όλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ηεο … Ζ
θνηλσλία πνπ παζηάδεηαη από πνκπώδε θαη ερεξά ζπλζήκαηα γηα
ηζόηεηα, αδειθόηεηα, ειεπζεξία … Δίλαη θαη ε θνηλσλία πνπ μέξεη λα
ζηαπξώλεη θαη, ύζηεξα, λα ζηαπξώλεηαη θαη ε ίδηα …»
(Η ζθελή θσηίδεηαη
Ο δήκαξρνο κπαίλεη, ζπλνδεπκέλνο,
από δύν ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηνλ λέν
άληξα πνπ βήρεη πνιύ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Πξώηα ηελ πγεία ζνπ ζα θνηηάο, λεαξέ κνπ, θαη κεηά ην
θάξν! ην είπα θαη ρζεο θαη ζην μαλαιέσ! Ο θαηξόο ζην λεζί καο είλαη
ύπνπινο! Καη, απ’ ό,ηη θαηαιαβαίλσ, εζύ όιν εξσηζκνύο είζαη! Ση λα ην
θάλσ εάλ καο θηηάμεηο ην θάξν θαη αξξσζηήζεηο! κσο … Αο
κηιήζνπκε, ηώξα, ζαλ άληξεο. Γηα πεο κνπ. Βξήθακε θαλέλα θνξηηζάθη
ζην λεζί λα καο θξνληίδεη; … Δ! Καη θαλέλα παξαζηξάηεκα δελ βιάπηεη,
ξε αδειθέ! Με ζπκώλεηο! Έηζη γηα ηα θξύα βξάδηα!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη. Γελ βξήθα»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Δεε! … Σόηε, λεαξέ κνπ, επέηξεςέ κνπ λα ζνπ πσ όηη δελ
λπρηνπεξπαηάο θαη πνιύ ζηα κέξε καο! Γηαθνξεηηθά, όιν θαη ζα
εθηηκνύζεο ηα πξντόληα ηνπ ηόπνπ καο! Πάλησο, ζην ιέσ λα ην μέξεηο!
αλ θαη ηηο δηθέο καο, δελ ζα βξεηο πνπζελά αιινύ ζην πιαλήηε!
Ακαδόλεο! Δθεί πνπ πξέπεη, πξαγκαηηθέο γπλαίθεο! Ζ Σάληα, γηα
παξάδεηγκα! Γύν κέηξα θνπθιάξα! ηαλ ηε βιέπσ απηή ηε γπλαίθα,
αλαζηαηώλνκαη νιόθιεξνο! Καη ηόηε ιέσ από κέζα κνπ: Ση θξίκα, ξε
Θεέ! Γελ είλαη άδηθν λα είλαη … Σέινο πάλησλ.
Μεηά ηε παξάζηαζε, έρνπκε γεύκα. Θα ραξώ λα ζε δσ.
Θα ζνπ ηε γλσξίζσ. Ζ Σάληα είλαη ζεαηξνιόγνο θαη ζθελνζέηεο, κε
ζπνπδέο πάλσ ζην αληηθείκελό ηεο. Θα δεηο! Μπνξείο λα πάξεηο πνιιέο
ηδέεο από ηέηνηνπο αλζξώπνπο. Άιισζηε θαη εζείο, νη αξρηηέθηνλεο,
θαιιηηέρλεο είζηε επί ηεο νπζίαο!» (ηξαληαρηό γέιην)
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(Αθνύγνληαη θσλέο
ηε ζθελή εηζέξρνληαη θαινληπκέλα δεπγάξηα,
γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε παξάζηαζε
Μία ςειή, γνεηεπηηθή γπλαίθα ηξαβάεη
ηε πξνζνρή ηνπ δεκάξρνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Γεηα ζνπ Σάληα! Ση θάλεηο, ςπρή κνπ; Μα, γηα λα ζε δσ! Ση
νκνξθηέο είλαη απηέο, κάηηα κνπ! πνπδαίν έξγν κάο εηνίκαζεο γηα
ζήκεξα, Σάληα κνπ! Οη ΄΄Ηθέηηδεο΄΄! Σξνκεξόο απηόο ν Αηζρύινο! Ωξαία
πξάγκαηα! Ωξαία πξάγκαηα! Μεηά έρνπκε θαη γεύκα! Γελ πηζηεύσ λα
κελ έξζεηο! Σν ηεξπλόλ κεηά ηνπ σθειίκνπ! (γειάεη) Α! Να ζνπ γλσξίζσ
ηνλ λέν καο αξρηηέθηνλα. Έρεη αλαιάβεη λα θάλεη ην θάξν καο θνκςό θαη
ιεηηνπξγηθό!» (γειάεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ζπγθξαηεκέλα) «Υάξεθα πνιύ»
ΣΑΝΗΑ: (ζηνλ ίδην ζπγθξαηεκέλν ηόλν) «Κη εγώ. Πόηε ππνινγίδεηο λα
ηειεηώζεηο; Θα κείλεηο θαηξό ζην λεζί;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα κείλσ όιν ην ρεηκώλα»
ΣΑΝΗΑ: «Έρνπκε, επνκέλσο, ρξόλν κπξνζηά καο. Θα κπνξνύζακε, ζε
θάπνηα επίπεδα, λα ζπλεξγαζηνύκε. Ξέξσ αλζξώπνπο πνπ ζα ήηαλ
πξόζπκνη λα ζε βνεζήζνπλ. Αύξην, ηη θάλεηο; Έια ζην ζπίηη κνπ, κεηά
ηηο επηά, αλ ζέιεηο. Θα είκαη ειεύζεξε»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Έηζη κπξάβν! αο αθήλσ λα ηα πείηε νη δπν ζαο! Θα ζαο
δσ ζην ηξαπέδη, κεηά ηε παξάζηαζε, παηδηά!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ηελ Σάληα) «Θα έξζσ, κεηά ηηο επηά. Δπραξηζηώ πνιύ»
(Μηα θνπέια, κε καθξηά καιιηά, ληπκέλε ζηα καύξα,
έξρεηαη θαη παίξλεη ηε Σάληα,
αγθαιηάδνληάο ηελ από ηνπο ώκνπο
Η ζπκπεξηθνξά ηεο πξνδίδεη εξσηηθή ζύληξνθν
Οη θαιεζκέλνη ζησπνύλ
Υακειόο θσηηζκόο ζηε ζθελή
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα,
ελώ βιέπνπκε ζθελέο από ηελ αξραία ηξαγσδία)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «..θέθηνκαη όηη ίζσο λα κελ είλαη ηπραία ε
επηινγή απηήο ηεο ηξαγσδίαο από ηελ Σάληα. Οη Γαλαήδεο επηζηξέθνπλ
ζην Άξγνο πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ από ηνλ βαζηιηά λα ηνπο
παξαρσξήζεη άζπιν. Κπλεγεκέλεο από ηα μαδέξθηα ηνπο, ηνπ
γλσζηνπνηνύλ όηη εάλ δελ ηηο δώζεη θαηαθύγην ζηε ρώξα ηνπ, ζα
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θξεκαζηνύλ κπξνζηά ηνπ κε ηηο δώλεο πνπ θνξνύλ ζηε κέζε ηνπο.
Ηθεηεύνπλ γηα αγάπε, θαηαλόεζε, απνδνρή. Γίλνληαη, όκσο, θαη απεηιή
πνπ ηαξάδεη ηηο λαξθσκέλεο ζπλεηδήζεηο ηνπ θνηλνύ. Καλέλαο δελ ζέιεη
λα δεη ηηο πιεγέο ηνπο, γηαηί ηνπ ζπκίδνπλ ηηο δηθέο ηνπ πιεγέο. Σα
θνξκηά δεηνύλ απεγλσζκέλα λα μαλαβξνύλ ηελ αζσόηεηά ηνπο. Δίλαη,
όκσο, θνκκαηηαζκέλα. Ο πόλνο ηνπο, απηό ην ηόζν νηθείν ζηνηρείν,
γίλεηαη μέλν ζηα κάηηα ησλ αλζξώπσλ πνπ ηηο θνηηάδνπλ …
Δγώ θνηηάδσ, απιά, ηε θνπέια κε ηα καθξηά καιιηά θαη ηα θαηάκαπξα
ξνύρα λα θάζεηαη δίπια ζηε Σάληα. Δίλαη όκνξθε. Σε ιέλε Αιεμάλδξα …
Δίλαη ε εξσηηθή ηεο ζύληξνθνο
Ζ Σάληα, όκσο, δελ είλαη, απιά, όκνξθε, αιιά … Ωξαία»
(Η παξάζηαζε ηειεηώλεη
Η ζθελή θσηίδεηαη
Οη θαιεζκέλνη ρεηξνθξνηνύλ
Αθνύγνληαη επεπθεκίεο)
- Μπξάβν, Σάληα! Μπξάβν!
(Η Σάληα ππνθιίλεηαη ζπγθηλεκέλε ζην θνηλό)

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΠΡΑΞΖ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΚΖΝΖ 1
(ην ζπίηη ηεο Σάληαο)
ΣΑΝΗΑ: «Βνιέςνπ όπνπ ζέιεηο. Θα θέξσ θάηη λα πηνύµε. Ζ Αιεμάλδξα
ιείπεη. ήµεξα έρεη µάζεµα, µέρξη αξγά ην βξάδπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δξγάδεηαη θάπνπ;»
(Η Σάληα γεκίδεη δπν πνηήξηα κε πνηό)
ΣΑΝΗΑ: «Δίλαη θαζεγήηξηα µνπζηθήο. Παξαδίδεη µαζήµαηα ζην σδείν ηεο
Υώξαο» (Κάζεηαη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο γλσξηζηήθαηε; … ηελ πγεηά ζνπ»
ΣΑΝΗΑ: «ηελ πγεηά ζνπ. Ζ γλσξηµία µαο έγηλε ζηελ Αζήλα. Δθείλν ην
δηάζηεµα, εγώ δνύιεπα ζ’ έλα ζρνιείν, παξαδίδνληαο µαζήµαηα
ζεάηξνπ. ην ίδην ζρνιείν, ε Αιεμάλδξα έθαλε µαζήµαηα µνπζηθήο. Μεηά,
εγώ απνθάζηζα λα επηζηξέςσ ζην ηόπν µνπ, ζην λεζί, θαη λα θάλσ
ζέαηξν γηα ηνπο ζπκπαηξηώηεο κνπ. Δθείλε δέρηεθε λα µε αθνινπζήζεη.
Έηζη απιή ήηαλ ε γλσξηµία µαο» (εθώλεη ην πνηήξη ηεο, γηα λα πηεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ην λεζί … Δίλαη εύθνιν λα δεηο κε κηα γπλαίθα; …»
ΣΑΝΗΑ: «Μκκ … Σν εύθνιν θαη ην δύζθνιν εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη
µόλν από εµάο. Δµείο ην θαζνξίδνπµε. Ξέξεηο … ηε δσή, απηό πνπ
ςάρλνπµε είλαη ε αγάπε. ,ηη θαη λα θάλνπµε, απηόο είλαη ν απώηεξνο
ζηόρνο µαο. Βαδίδνπκε πξνο ηελ αγάπε. Ζ µόλε δηαθνξά είλαη όηη άιινη
παίξλνπλ ηνλ νξζόδνμν δξόµν γηα λα ηε ζπλαληήζνπλ θαη άιινη ηνλ
αλνξζόδνμν. Δγώ, αο πνύµε όηη, πήξα ηνλ αλνξζόδνμν δξόµν, γηα λα
θηάζσ ζην ζηόρν µνπ!» (γειάεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «πγγλώµε … Έγηλα αδηάθξηηνο»
ΣΑΝΗΑ: «Γελ έγηλεο αδηάθξηηνο. Άιισζηε, ραίξνµαη πνπ µε ξσηάο. Σν
αληίζεην ζα µ’ ελνρινύζε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Οη ζπµπαηξηώηεο ζνπ ζε εθηηµάλε θαη ζε αγαπάλε
πνιύ. Γηα ηνλ δήµαξρν, είζαη ζπνπδαία γπλαίθα»
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ΣΑΝΗΑ: «Ζ αγάπε έρεη πνιιά πξόζσπα! Μέρξη θαη ην πξόζσπν ηνπ
δεκάξρνπ! Γελ λνκίδεηο;» (γειάλε θαη νη δύν)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «..θέθηεζαη, θάπνηα µέξα, λα θύγεηο από ην λεζί;»
ΣΑΝΗΑ: «Ζ Αιεμάλδξα είλαη λέα θαη ηαιαληνύρα µνπζηθόο. ηαλ ζα έξζεη
εθείλε ε ώξα, ζα ζθεθηώ ηη ζα θάλσ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίζαη ηπρεξή πνπ ληώζεηο έηζη. Σα έρεηο βξεη µε ηνλ
εαπηό ζνπ. Δίλαη νινθάλεξν»
ΣΑΝΗΑ: «Απηό δελ µπνξείο λα ην πεηο, εάλ δελ έξζεη ην ηέινο. Σν ηέινο
ηα απνθαιύπηεη όια»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σν ηέινο … Σν θνβάζαη ην ηέινο;»
ΣΑΝΗΑ: «Σν θνβάµαη, µέρξη λα δσ ηελ αξρή. Μεηά, θάζε θόβνο
εμαιείθεηαη»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «..Πξηλ από ιίγεο µέξεο, ήξζε λα µε βξεη
ζην θάξν ν εθεµέξηνο ηνπ ρσξηνύ …»
ΣΑΝΗΑ: «Αιήζεηα; … Ση ήζειε;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Να κε γλσξίζεη. Μνπ κηινύζε γηα ην λεζί θαη … Κάπνηα
ζηηγκή, ηνπ είπα όηη νη θάηνηθνη ζπλεζίδνπλ λα µηινύλ γηα θαληάζµαηα.
Σε λύρηα, όηαλ δύεη ν ήιηνο, ηξνµάδνπλ ζηελ ηδέα όηη πξέπεη λα δηαβνύλ
µνλνπάηηα ή δξόµνπο ζθνηεηλνύο … Φνβνύληαη λα πεξάζνπλ δίπια
από εξεηπσµέλα ζπίηηα … Λεο θαη ζην µπαιό ηνπο έρεη ζηνηρεηώζεη ην
θαθό ... Μνπ απάληεζε όηη έλα θάληαζµα ππάξρεη µνλάρα, θαη απηό είλαη
ε αζεΐα. Γηα µέλα, πάιη, ην θάληαζκα είλαη… Ο δεύηεξνο εαπηόο µαο πνπ
δελ µαο αθήλεη λα εξεµήζνπµε πνηέ. Απηόο πνπ βγαίλεη ηηο βξαδηέο θαη
µαο ηξνµάδεη, δείρλνληάο µαο ηελ αιήζεηα µαο …»
ΣΑΝΗΑ: «ε ηξνµάδεη ηόζν πνιύ ε αιήζεηα ζνπ; Ννµίδσ πσο δελ ζα
έπξεπε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί;»
ΣΑΝΗΑ: «Γηαηί είζαη λένο θαη όµνξθνο θαη µπνξείο αθόµε λα δεηάο από
ηε δσή θαη λα παίξλεηο. Σε δηθή ζνπ αιήζεηα δελ ηελ έρεη δηαβξώζεη ην
γήξαο. θέςνπ ην απηό θαη ζα δεηο όηη δελ είλαη θαη ηόζν ηξαγηθά ηα
πξάγµαηα, όζν θαίλνληαη εθ πξώηεο όςεσο … ηαλ ήµνπλ πην λέα,
είρα ηελ αξξσζηεµέλε εληύπσζε όηη ν θόζµνο µνύ ρξσζηνύζε έλα
ζσξό πξάγµαηα θαη απειπηδόµνπλ, όηαλ δηαπίζησλα όηη δελ µνπ ηα
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έδηλε. Σώξα, όµσο, πηζηεύσ όηη θαλείο δελ ρξσζηάεη ζε θαλέλαλ. Σε
πνξεία µαο αθνινπζνύµε όινη νη άλζξσπνη, θαη όζν πην γξήγνξα ηελ
αθνπγθξαζηνύµε θαη ζπµθηιησζνύµε µαδί ηεο, ηόζν ην θαιύηεξν γηα
µαο»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μηιάο ζαλ ηνλ ηεξέα»
ΣΑΝΗΑ: (γειάεη) «Καη λα ζθεθηείο όηη πνηέ δελ ηα πήγαηλα θαιά κε ηνπο
ηεξείο! Μπνξείο, εμάιινπ, λα θαηαιάβεηο ηνλ ιόγν!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μπνξώ» (Μηθξή παύζε)
ΣΑΝΗΑ: «Φαληάδνµαη … Θα αλαξσηηέζαη πώο πεξλάσ ζην λεζί ... Δρζέο
ήξζεο ζην ζέαηξν. Δίδεο όιν απηό ηνλ θόζκν … Πηζηεύεηο όηη νη
πεξηζζόηεξνη έρνπλ ζπκθηιησζεί µε ηνλ εαπηό ηνπο; ηη έρνπλ
θαηαθέξεη λα απνβάινπλ ηνλ εγσηζκό πνπ θξύβνπλ µέζα ηνπο; Αθόµε
θαη έηζη, όκσο, ηίπνηα δελ ηνπο εµπνδίδεη λα έξζνπλ ζε µηα ζεαηξηθή
παξάζηαζε θαη λα απνµαθξπλζνύλ από ην δνθεξό ηνπίν ηνπ µπαινύ
ηνπο γηα δύν ώξεο. Έρνπλ ηελ αλάγθε λα απνµαθξπλζνύλ θαη εγώ έρσ
ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο βνεζήζσ λα ην θάλνπλ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «αλ έλα είδνο πξνζσπηθήο αλαγέλλεζεο;»
ΣΑΝΗΑ: «Μάιινλ, ζαλ έλα είδνο θάζαξζεο. Κάζε θνξά πνπ ηειεηώλεη
έλα έξγν, ληώζσ λα µε ηπιίγεη έλα απέξαλην θελό. Σελ ίδηα ζηηγµή, όκσο,
απηό ην θελό κεηαηξέπεηαη ζ’ έλα αίζζεµα πιεξόηεηαο, όπσο αθξηβώο
θαη ε άξλεζε ηεο άξλεζεο µεηαηξέπεηαη ζε θαηάθαζε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «.. Έρεηο δίθην. Σν ζέαηξν έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ
µπζηηθνύο θώδηθεο»
ΣΑΝΗΑ: «ια είλαη αλάγθε. Απηό λα ζπκάζαη»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Αλάγθε; … Γηα πνην πξάγµα;»
ΣΑΝΗΑ: (Βαζύο αλαζηελαγκόο) «Γηα ιήζε … Γηα ιήζε»
(Σν πξόζσπν ηεο Σάληαο παγώλεη, ζαλ απνλεθξσκέλν
ε κηα γσληά ηεο ζθελήο θσηίδεηαη, πάιη, ην κηθξό κπαξ
Δθεί πεξηκέλεη ε Αιεμάλδξα
Ο λένο άληξαο ζεθώλεηαη θαη ηελ πιεζηάδεη ζην κπαξ
Παξαγγέιλνπλ νη δπν ηνπο πνηό)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καιεζπέξα Αιεμάλδξα»
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Καιεζπέξα … πγγλώµε πνπ ζε έβαια ζηνλ θόπν λα
έξζεηο … Αιιά … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ πεηξάδεη. Ζ Σάληα; …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Έρεη δνπιεηά µε ην έξγν πνπ ζα αλεβάζεη ηνλ επόµελν
ρξόλν»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δζύ; … Με ηα µαζήµαηα ζην σδείν; …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Καιά … Καιά … Ξέξεηο … Ήζεια λα ζνπ δεηήζσ
ζπγγλώκε … Ζ ζηάζε µνπ απέλαληί ζνπ δελ είλαη θαη ε θαιύηεξε. Θα
θαληάδεζαη όηη δελ δηαθέξσ από µηα δηεζηξαµµέλε δειηάξα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μελ είζαη ηόζν ζθιεξή µε ηνλ εαπηό ζνπ. Γελ κνπ
πέξαζε θάηη ηέηνην από ην κπαιό»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Καπλίδεηο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη, επραξηζηώ. Γελ ην ηξαβάεη ν νξγαληζµόο µνπ»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Σν ίδην ιέεη θαη ε Σάληα, θαηά θαηξνύο. Ζ Σάληα … Σέινο
πάλησλ. Αο ηα αθήζνπµε απηά γηα άιιε θνξά … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Έρεη πξνβιήµαηα πγείαο;»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «ρη απηή … Ο παηέξαο ηεο … ηαλ ήηαλ έθεβε, εθείλνο
πέζαλε από θαξθίλν ησλ πλεπµόλσλ. Μνπ έιεγε, πάληνηε, όηη θάπληδε
ζαλ θνπγάξν. Απηό ηε ζεκάδεςε …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση δνπιεηά έθαλε ν παηέξαο ηεο;»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Ήηαλ ρξπζνρόνο
άλζξσπνο, αλ θαη ε Σάληα … »

ζην

λεζί.

Αξθεηά

επαίζζεηνο

ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ηα πήγαηλε θαιά µαδί ηνπ;»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Μάιινλ δελ ηελ έλησζε όζν εθείλε ζα ήζειε. Οη ζρέζεηο
ηνπο ήηαλ πνιύ ηππηθέο. ρεδόλ ζαλ μέλνη … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «πµβαίλεη απηό. Γελ είλαη ζπάλην θαηλόµελν»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Δζύ; … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση εγώ; … »
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Να … Δλλνώ … Με ηνλ παηέξα ζνπ … Δίρεο, αλέθαζελ,
θαιέο ζρέζεηο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ηνλ γλώξηζα … Ήηαλ λαπηηθόο»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Πέζαλε, όηαλ ήζνπλ κηθξόο; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη … Πλίγεθε … »
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Πώο; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ε λαπάγην …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Λππάµαη … Πξέπεη λα ζνπ ζηνίρηζε πνιύ…»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Ζ µεηέξα ηεο; … »
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Ω! Ζ Κπξά Γηνλπζία ηα ’ρεη ηεηξαθόζηα, αλ θαη αξθεηά
γεξαζµέλε πηα! Γιπθηά µάλα! Δπηπρώο, γηα ηε Σάληα, ιεηηνπξγνύζε,
πάληα, ζαλ αληίβαξν. Ζ Σάληα ηήο έρεη ηξνµεξή αδπλαµία. Μεξηθέο
θνξέο … ηαλ ν παηέξαο είλαη … αλ μέλνο …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καηαιαβαίλσ …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: (Μηθξή παύζε) «..Δίλαη αζηείν, αιιά … Σν παηδί ζην µπαξ
µάο έρεη θάεη µε ηα µάηηα ηνπ, ηόζε ώξα! Γελ κε έρεη ζπλεζίζεη, βιέπεηο,
λα θάζνκαη ηεη-α-ηεη κε έλαλ άληξα!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γύζθνιν λα ην απνδερηεί!» (γειάλε)
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Θα αλαξσηηέζαη γηαηί ζνπ δήηεζα λα ζπλαληεζνύκε...
Έρεη λα θάλεη µε ηε Σάληα θαη εζέλα … Θα είµαη εηιηθξηλήο µαδί ζνπ.
Τπάξρεη θάηη επάλσ ζνπ πνπ δεµηνπξγεί µηα αλεμήγεηε ζπγθίλεζε ζηε
Σάληα. Από ηε πξώηε θηόιαο µέξα πνπ γλσξηζηήθαηε, ε Σάληα
παξνπζηάδεη πεξίεξγε ζπµπεξηθνξά. Αξθεί λα ζνπ πσ όηη, κεηά από
εθείλν ην απόγεπκα πνπ ήξζεο ζην ζπίηη καο, απηή δελ έθιεηζε µάηη όιε
ηε λύρηα. Δίλαη αιήζεηα όηη πξνζπάζεζα λα θάλσ µηα ζπδήηεζε µαδί
ηεο, αιιά δελ έρεη δηάζεζε λα πεη ην παξαµηθξό. Γελ μέξσ πώο ερεί ζηα
απηηά ζνπ απηό πνπ ζα πσ, αιιά ε Σάληα είλαη ζύληξνθόο µνπ θαη ηε
λνηάδνκαη. Σελ αλαζηαηώλεηο. Ζ απνξία µνπ είλαη, εάλ απηό γίλεηαη
εζειεκέλα ή άζειά ζνπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση µνπ πξνηείλεηο λα θάλσ;»
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Γελ μέξσ … Γελ µπνξώ λα ζνπ απαγνξεύζσ λα ηε
βιέπεηο … Άιισζηε, νύηε θαη ε ίδηα ζα ήζειε θάηη ηέηνην … Αηζζάλζεθα
απιώο ηελ αλάγθε λα ζνπ ην πσ … Ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη
µέλεηο … ην θάξν … Ζ Σάληα είρε, αλέθαζελ, µηα ηδηαίηεξε ζρέζε µε
ηνπο θάξνπο … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί; … »
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Γελ μέξσ … Γελ µνπ είπε πνηέ … (Μηθξή παύζε) Δίλαη,
όκσο, ώξα λα πεγαίλσ. ε ιίγν ζα επηζηξέςεη από ην ζέαηξν. Θα ζε
παξαθαινύζα λα µελ ηεο πεηο ηίπνηα γηα ηε ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ζα ηεο πσ ηίπνηα. Μείλε ήζπρε»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Γεηα ζνπ ινηπόλ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Αιεμάλδξα …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Ναη; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Σίπνηα. Καιό βξάδπ»
(Η Αιεμάλδξα απνρσξεί από ηε ζθελή
Σν πξόζσπν ηεο Σάληαο δσληαλεύεη πάιη
Ο λένο άληξαο θαη εθείλε ζηέθνληαη, ηώξα,
ν έλαο απέλαληη από ηνλ άιιν)
ΣΑΝΗΑ: «Σελ είδεο; … Έηζη δελ είλαη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη …»
ΣΑΝΗΑ: «νπ είπε γηα ηνλ παηέξα κνπ; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηα ηνλ παηέξα ζνπ … Γηα ην θάξν … »
ΣΑΝΗΑ: «Ο θάξνο; … Ση ζρέζε έρεη ν θάξνο! Ο θάξνο δελ θηαίεη ζε
ηίπνηα! … Πνηέ δελ θηαίλε νη θάξνη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Σελ αγθαιηάδεη) «Σόηε… Μίιεζέ κνπ! … Πεο κνπ ηελ
αιήζεηα! … Ση είλαη απηό πνπ ζέιεηο λα μεράζεηο αιιά δελ κπνξείο,
ρξόληα ηώξα! …»
ΣΑΝΗΑ: «Πόζνο θαηξόο µάο έρεη µείλεη; …»
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ μέξσ, Σάληα, αλ κπνξώ λα ην θάλσ … »
ΣΑΝΗΑ: «Καη, βέβαηα, µπνξείο! … Γη’ απηό ήξζεο ζην λεζί! … Μελ
αιιάδεηο ηα ζρέδηά ζνπ! … ,ηη είλαη λα θάλεηο, θάλε ην γξήγνξα! …
Καιελύρηα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σάληα!»
ΣΑΝΗΑ: «Ναη …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Σελ αγθαιηάδεη εξσηηθά θαη ηε θηιάεη) «’ αγαπώ … Απ’
ηε πξώηε ζηηγκή … Δίλαη πάλσ απ’ ηηο δπλάκεηο κνπ»
ΣΑΝΗΑ: «Καη εγώ … Καη εγώ, ζ’ αγαπώ»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2
(θνηάδη ζηε ζθελή
Αθνύκε ηνλ ήρν από δπλαηή βξνρή
θαη ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα,
ρσξίο λα ηνλ βιέπνπκε)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Σν θεθάιη κνπ θνληεύεη λα ζπάζεη από
ηνλ πνλνθέθαιν. ηακάηεζα ηξεηο θνξέο ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ.
Αηζζάλνκαη ηελ αλαπλνή κνπ λα βγαίλεη βαξηά κέζα από ην ζηήζνο κνπ.
ρεδόλ αζζκαίλσ. Πόζν ζα ήζεια λα έπεθηα ζ’ έλαλ γιπθό ιήζαξγν θαη
όηαλ μππλνύζα λα κελ ππήξρε ηίπνηα κέζα ζην κπαιό κνπ … ηηο
ζθέςεηο πνπ θάλσ, κέξα θαη λύρηα. Σν ζθνηάδη ηνπ δξόκνπ κε έρεη
ηπιίμεη από όιεο ηηο κεξηέο. Λίγν αθόκα θαη θηάλσ ζην θάξν …
Κνπξάγην … Λίγν αθόκα … Θα ηα θαηαθέξσ … »
(Ο λένο άληξαο εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή
Υακειόο θσηηζκόο
Οπξιηάδεη, πέθηνληαο ζηα γόλαηά ηνπ
θαη μεζπώληαο ζε ιπγκνύο)
»Παηέξα! Λύηξσζέ κε! Λύηξσζέ κε! ε παξαθαιώ!»
(Η ζθελή θσηίδεηαη
Ο εθεκέξηνο ηνπ ρσξηνύ, ηώξα,
καδί κε ην λέν άληξα,
θάζνληαη δίπια ζηε θσηηά
ελόο ηδαθηνύ, πίλνληαο θξαζί,
θαη θνπβεληηάδνπλ)
ΗΔΡΔΑ: «Πεηλάο, παιηθάξη κνπ; Έθαγεο ηίπνηα όιε ηελ εκέξα; Να
εηνηκάζσ θάηη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη, Πάηεξ. αο επραξηζηώ. Δίρα αλάγθε από παξέα.
Καη εζείο είζηε ε θαιύηεξε ζπληξνθηά πνπ ζα κπνξνύζα λα έρσ ζην
ρσξηό»
ΗΔΡΔΑ: «Υαίξνκαη πνπ ήξζεο ζην ζπίηη κνπ. Δίλαη δύζθνιν, παηδί κνπ,
λα δεηο ην ρεηκώλα ζην θάξν. Πξαγκαηηθά, κε εμέπιεμε ε απόθαζή ζνπ.
Έρεηο ζέιεζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα. Άλζξσπνο κε ζέιεζε είλαη
άλζξσπνο κε πεηζαξρία θαη εγθξάηεηα. Καη ηα δύν απηά γλσξίζκαηα
είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο αξεηέο πνπ καο έδσζε ν Θεόο … Πηζηεύεηο,
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ζην Θεό, αγόξη κνπ;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ μέξσ … Ννκίδσ πσο λαη … »
ΗΔΡΔΑ: «Γελ ππάξρεη λνκίδσ! Ή πηζηεύεηο ή δελ πηζηεύεηο! Ζ πίζηε δελ
είλαη εκπόξεπκα γηα λα ηε παδαξεύνπκε θαηά πώο καο ζπκθέξεη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα επηζπκνύζα λα πηζηεύσ ζ’ έλαλ Θεό πην … Πην
αλζξώπηλν, ίζσο … Απηόο ν Θεόο … Με ηξνκάδεη … »
ΗΔΡΔΑ: «Μα … Πην αλζξώπηλνο από έλα Θεό πνπ πήξε ζάξθα θαη νζηά
θαη πνπ κίιεζε κε αλζξώπηλε κηιηά;(!) Ο Θεόο, παηδί κνπ, καο
θαηαδέρηεθε! Καηαδέρηεθε ηα πάληα! Αθόκε θαη λα πεζάλεη κε ηνλ πην
αηηκσηηθό από όινπο ηνπο αλζξώπηλνπο ζαλάηνπο! Έλαο ηέηνηνο
θαηαδεθηηθόο Θεόο δελ ζα έπξεπε λα ζε ηξνκάδεη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Με ηξνκάδεη ε ζησπή ηνπ … Σόζν θαθό … Σόζνο
πόλνο …»
ΗΔΡΔΑ: «Μηιάο εγσηζηηθά. Ο άλζξσπνο πνπ κηιάεη κε ηε θαξδηά ηνπ,
κηιάεη ηε γιώζζα ηεο αγάπεο. ηελ απηνζπζία κάο πξνηξέπεη ν Κύξηνο,
όρη ζηελ απηνθαηαζηξνθή! Σν θαθό δελ εμαιείθεηαη. Σν θαιό, όκσο,
ζεξηεύεη, ξηδώλεη όια θαη πην βαζηά κέζα καο! Καη κηα κέξα δίλεη ζην
θαθό ηε ζέζε πνπ ηνπ πξέπεη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Τπάξρεη ηξόπνο λα ζσζνύκε; … »
ΗΔΡΔΑ: «Φπζηθά θαη ππάξρεη»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο; … »
ΗΔΡΔΑ: «Με ηε ζπγρώξεζε … Καη ηελ αγάπε, παηδί κνπ … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καη … Δάλ δελ κπνξέζνπκε πνηέ λα ζπγρσξέζνπκε;
… Να αγαπήζνπκε; … »
ΗΔΡΔΑ: «Σόηε ν δξόκνο ηεο απειπηζίαο ζα είλαη ε κόλε νδόο πνπ ζα
καο πεξηκέλεη γηα λα ηε δηαβνύκε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Δίλαη ώξα λα πεγαίλσ, Πάηεξ … αο
επραξηζηώ γηα ηε ζπληξνθηά … Γηα ην θξαζί … Ο δξόκνο γηα ην θάξν,
όηαλ βξέρεη, γίλεηαη δύζβαηνο … Καιύηεξα λα θηάζσ έγθαηξα …»
ΗΔΡΔΑ: (Βγάδεη κέζα από ηε ηζέπε ηνπ κηα ράξηηλε εηθνλίηζα) «Πάξε
απηή ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο καο. ηαλ ηελ έρεηο καδί ζνπ, θαλέλαο
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δξόκνο δελ είλαη δύζβαηνο ζηε δσή …»
(Ο λένο άληξαο θάλεη κηα θίλεζε λα θηιήζεη ην ρέξη ηνπ ηεξέα. Δθείλνο
ηνπ ρατδεύεη ηα καιιηά)
»Γελ ρξεηάδεηαη, αγόξη κνπ … Γελ ρξεηάδεηαη … ην θαιό λα παο … Να
πξνζέρεηο»
(θνηάδη ζηε ζθελή
Ο ηεξέαο θαη ν λένο άληξαο απνρσξνύλ
Αθνύκε, ηώξα, ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: Γηαηί, άξαγε, ηξνκάδσ ηόζν θαη δελ ηνικάσ
λα πσ ζηνλ εαπηό κνπ θαη ζηνλ ηεξέα ηελ αιήζεηα; …Έλα όλεηξν πνπ
θάλεη ηε λύρηα ηα κάηηα ζνπ λα κνπζθεύνπλ από ηα δάθξπα θη εζύ λα
παιεύεηο … Να αγσλίδεζαη λα θξαηεζείο ζην λαπάγην δσληαλόο … Έλαο
δσληαλόο εμόξηζηνο … Έγθιεηζηνο ζην θάξν … Μέρξη λα έξζεη ην
μεκέξσκα … Καη, ηόηε, κηα λέα αξρή λα ιάκςεη, δίρσο κλήκε … Καη
δίρσο αύξην»
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ΚΖΝΖ 3
(ην θάξν
Βξνρή θαη αέξαο
Φσο από πξνβνιέα απηνθηλήηνπ
πέθηεη επάλσ ζην ηδάκη ηνπ παξαζύξνπ
Γπλαηό θνξλάξηζκα
Ο λένο άληξαο ζεθώλεηαη από ην θξεβάηη θαη θνηηάδεη
Βήρεη πνιύ
Δκθαλή ηα ζεκάδηα θόπσζεο
από ηελ αξξώζηηα)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σάληα!»
(Αξπάδεη ηε θνπβέξηα από ην θξεβάηη ηνπ
Η Σάληα εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή κνύζθεκα από ηε δπλαηή βξνρή
Σε ηπιίγεη κε ηε θνπβέξηα, ελώ εθείλε ηξέκεη από ην θξύν)
»Δίζαη ηξειή! Γελ έπξεπε λα έξζεηο κέζα ζηε λύρηα κ’ απηόλ ηνλ
παιηόθαηξν! Θα κπνξνύζεο λα πάζεηο ηίπνηα ζην δξόκν νινκόλαρε!»
(Σε ηξίβεη γηα λα δεζηαζεί)
ΣΑΝΗΑ: «Γελ κπνξνύζα λα κελ έξζσ λα ζε δσ. Έκαζα από ηνλ
δήκαξρν όηη είζαη άξξσζηνο. Έπξεπε λα δσ αλ ρξεηάδεζαη βνήζεηα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα ζνπ δώζσ λα θνξέζεηο θαζαξέο πηηδάκεο γηα λα
ζηεγλώζνπκε ηα ξνύρα ζνπ»
(Φνξάεη ηηο πηηδάκεο)
ΣΑΝΗΑ: «Έπξεπε λα κνπ πεηο όηη είζαη άξξσζηνο. Αλ δελ κνπ ην έιεγε ν
δήκαξρνο, δελ ζα ήμεξα ηίπνηα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίκαη κηα ραξά ηώξα. Μελ αλεζπρείο. Απιά, δελ είκαη
ζπλεζηζκέλνο ζηελ πγξαζία ηνπ λεζηνύ ζαο»
ΣΑΝΗΑ: «Δίπα ζηελ Αιεμάλδξα όηη ζα πεξάζσ ηε λύρηα ζην θάξν»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ είρεο πξόβα ζήκεξα ζην ζέαηξν;»
ΣΑΝΗΑ: «Δίρα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Φαίλεζαη θνπξαζκέλε, Σάληα. Καιύηεξα
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λα πέζεηο λα θνηκεζείο. Γπζηπρώο, δελ ππάξρεη άιιν θξεβάηη εδώ κέζα.
Δγώ ζα ζηξώζσ ζην πάησκα»
ΣΑΝΗΑ: «Γελ ρξεηάδεηαη … Θα θνηκεζνύκε καδί …»
(Ξαπιώλνπλ καδί ζην θξεβάηη
Υακειώλεη ν θσηηζκόο
Αθνύγνληαη γηα ιίγα ιεπηά νη αλάζεο ηνπο
Σα ζώκαηα αλαδεύνληαη θάησ από ηα ζθεπάζκαηα)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ζπγθηλεκέλνο) «Μνπ αξθεί απηό, Σάληα … Μνπ αξθεί …
’ επραξηζηώ»
ΣΑΝΗΑ: «Πήγαηλε ζην Κόθθηλν ζπίηη … Έθηαζε ν θαηξόο …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σν Κόθθηλν ζπίηη; … Γελ μέξσ πνύ είλαη …»
ΣΑΝΗΑ: «Θα ζνπ πεη ν γεξν-βηβιηνζεθάξηνο ζηε βηβιηνζήθε…»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σάληα … Σάληα … Αγάπε κνπ»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
(Απιαία)
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ΠΡΑΞΖ ΣΡΗΣΖ
ΚΖΝΖ 1
(ηε παιηά δεκόζηα βηβιηνζήθε ηνπ λεζηνύ,
ε γξαθηθή θηγνύξα ελόο γέξν-βηβιηνζεθάξηνπ
ζπλνκηιεί κε ηνλ λέν άληξα)
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Σν θόθθηλν ζπίηη πνπ δεηάο είλαη πνιύ
παιηό. Υηίζηεθε κε μύιν θαη ζνβά. ηαλ θαηαζηξάθεθε όιε ε πεξηνρή
από ην θνβεξό ζεηζκό, εθείλν έκεηλε άζηθην. ’ απηό ην ζπίηη, έδεζε κία
από ηηο πην αξρνληηθέο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνύ. Αλ ηνπο έβιεπεο πξηλ
από ρξόληα, ζίγνπξα ζα δήιεπεο ηα κεγαιεία, ηα πινύηε θαη ηελ
αξρνληηά ηνπο»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί νλνκάζηεθε Κόθθηλν;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Γηαηί έπξεπε λα βξεζεί έλαο ηξόπνο λα
δηαθέξεη από όια ηα άιια ζπίηηα πνπ βξίζθνληαλ θνληά ηνπ. Φαίλεηαη,
όκσο, όηη ην ρξώκα ήηαλ κνηξαίν θαη ζπλάκα πξνθεηηθό, γηαηί ην ζπίηη
ζην ηέινο βάθηεθε θόθθηλν θαη από ην αίκα πνπ ρύζεθε ζηα ζεκέιηα θαη
ζην πεξίβνιό ηνπ …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο έγηλε απηό;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: (Βαζύο αλαζηελαγκόο) «ην ζπίηη βξήθαλ
θαηαθύγην πνιινί Ηηαινί, θπλεγεκέλνη άγξηα από ηνπο αδίζηαθηνπο
Γεξκαλνύο. Ώζπνπ δελ άξγεζε ν δηάνινο λα ζπάζεη ην πόδη ηνπ θαη ην
θαθό ζπλέβε. ε κηα έθνδν πνπ έθαλαλ νη Γεξκαλνί, πηάζηεθαλ όινη νη
έλνηθνη ηνπ ζπηηηνύ ζηε θάθα, εθηόο … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δθηόο; … »
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Δθεί … Κάησ από ηα θώηα ησλ πξνβνιέσλ
ησλ ηάλθο … Σνπο έζηεζαλ ζ’ έλαλ από ηνπο θόθθηλνπο ηνίρνπο ηνπ
ζπηηηνύ … Καη ην αίκα πνπ ζαλ πίδαθαο μεπήδεζε κε νξκή κέζα από ηα
ζηόκαηά ηνπο, έκεηλε αλεμίηειν πάλσ ζην ζνβά, ιεο θαη έπξεπε λα
ζπκίδεη ζε θάζε πεξαζηηθό όηη ην ζπίηη ήηαλ θαη παξακέλεη
θαηαξακέλν…»
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καηαξακέλν; …»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Ση άιιν ζα κπνξνύζε λα είλαη;(!)»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μα … Γελ έθηαηγαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηε
ζπκθνξά πνπ βξήθε ην λεζί!»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «ηαλ βάθεηο ην ζπίηη ζνπ θόθθηλν, πξέπεη λα
πεξηκέλεηο ηηο ζπλέπεηεο, αξγά ή γξήγνξα!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ θαηαιαβαίλσ … »
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Έλα ζπίηη πνπ έγηλε γηα λα μερσξίδεη … Γελ
κπνξεί παξά λα ηνπ ζπκβεί θάηη μερσξηζηό …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση μερσξηζηό δειαδή;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Δλώ όινη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πίζηεπαλ
όηη ε νηθνγέλεηα είρε μεθιεξηζηεί ... Σν κηθξόηεξν από ηα παηδηά κπόξεζε
θαη μέθπγε κέζα από ηα ρέξηα ηνπ θαηαθηεηή, θξύθηεθε γηα κεξόλπρηα
ζηε ζηέξλα ηνπ ζπηηηνύ θαη, ηειηθά, ζώζεθε. Ίζσο, όκσο, θαη λα κελ
έπξεπε λα ζσζεί …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Γηαηί! Γηαηί! Μα, δελ θαηαιαβαίλεηο ηέινο
πάλησλ! ηαλ ε θαηάξα πέζεη πάλσ ζ’ έλα ζπίηη … Καη έλα κέινο ηνπ
ζπηηηνύ λα ππάξρεη … Απηό είλαη ηθαλό λα ηε ζπλερίζεη! … Δπηηέινπο! Ση
ζέιεηο από απηό ην ζπίηη; Ση δνπιεηά έρεηο θαη αλαθαηεύεζαη κε ηέηνηα
ζπίηηα! Ξέλνο δελ είζαη; Γύξλα ην λεζί καο! Γλώξηζε ηηο νκνξθηέο ηνπ!
Μείλε καθξηά από απηό ην ζπίηη! ε πξνεηδνπνηώ! Σν ζπίηη είλαη
θαηαξακέλν! Σν θαθό έρεη ζηνηρεηώζεη κέζα ηνπ! Μείλε καθξηά από απηό
ην ζπίηη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καη γηα ην θάξν, ην ίδην ιέλε … ηη είλαη ζηνηρεησκέλνο
… Δίλαη αθαηνίθεην ην ζπίηη ζήκεξα;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «ρη, δελ είλαη …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πνηνο κέλεη ηώξα;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Απηόο πνπ επηβίσζε, γηα λα ζπλερίζεη λα
ζπέξλεη γύξσ ηνπ ηελ ακαξηία θαη ηε ζπκθνξά …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Έθαλε θάπνην έγθιεκα;»
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ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Έγθιεκα; … Πεο ην θαη έηζη … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ζέιεηε λα κνπ πείηε;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Ζ βηβιηνζήθε έρεη θιείζεη, εδώ θαη έλα
ηέηαξην. Πξέπεη λα πεγαίλσ. Καιό βξάδπ … (ζέξλεη ηα πόδηα ηνπ,
θνπβαιώληαο ηελ άζιηα θακπνύξα ηνπ)
»..Έλαο θαξνθύιαθαο πνπ κεζνθνπάεη γηα ώξεο, αθήλνληαο ην θάξν
αιιά θαη εθείλν ην κνηξαίν θαξάβη πνπ ζα πεξάζεη κέζα ζηε καληαζκέλε
ζάιαζζα, κηα ρεηκσληάηηθε λύρηα ηνπ Φιεβάξε! … Γελ θάλεη έγθιεκα;
ε ξσηάσ! Έγθιεκα θάλεη! Έγθιεκα! … Γηα κέξεο, ε ζάιαζζα μέβξαδε
όιν πηώκαηα … Θεέ κνπ … Πόζα πηώκαηα, ζηελ αθηή! … Πόζα
πηώκαηα από ην λαπάγην!…»
(Ο γεξν-βηβιηνζεθάξηνο απνρσξεί από ηε ζθελή
Ο λένο άληξαο πέθηεη ζηα γόλαηά ηνπ
Γνεξό θιάκα)

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2
(θνηάδη ζηε ζθελή
Ήρνη από θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Δίρεο δίθην, Σάληα. Ο γεξν-βηβιηνζεθάξηνο
ήμεξε ηελ ηζηνξία γηα ην Κόθθηλν ζπίηη θαη κνπ ηελ είπε. Σα ζεκέιηα ηνπ
ζπηηηνύ βάθηεθαλ κε αίκα, όπσο θαη ηα ζεκέιηα ηόζσλ άιισλ ζπηηηώλ
ζην λεζί … Σνπ ίδηνπ ηνπ θάξνπ …
Ζ άλνημε ήξζε, αγάπε κνπ. ρη, όκσο, γηα κέλα. Μαδί κε ην θάξν πνπ
ζηέθεη αγέξσρνο, ζηέθεη θαη ε θαξδηά κνπ πεξήθαλα ζιηκκέλε. ’ αγαπώ
… Κη απηό θάλεη ηα πξάγκαηα λα θαληάδνπλ πην εύθνια θαη πην
δύζθνια καδί …»
(Η θσλή ηνπ λένπ άληξα δηαθόπηεηαη
από δπλαηνύο ρηύπνπο ζηε πόξηα ηνπ θάξνπ
Η ζθελή αξρίδεη λα θσηίδεηαη
Η θηγνύξα ηνπ ηεξέα πξνβάιιεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πάηεξ! Ση ζέιεηε ζην θάξν ηέηνηα ώξα!»
ΗΔΡΔΑ: «’ έςαρλα από ην πξσί, παηδί κνπ. Πνύ ήζνπλ; Πνύ είρεο
πάεη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Φαίλεζηε αλαζηαησκέλνο. Έγηλε θάηη;»
ΗΔΡΔΑ: «Έκαζα όηη πήγεο ζηε βηβιηνζήθε θαη κίιεζεο κε ην γεξνβηβιηνζεθάξην πνπ θπιάεη ηα βηβιία ηνπ λεζηνύ καο. Δίλαη αιήζεηα
απηό;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη. Ήζεια λα κάζσ … »
ΗΔΡΔΑ: «νπ είπε γηα ην Κόθθηλν ζπίηη. Έηζη δελ είλαη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πάηεξ … »
ΗΔΡΔΑ: «Ξέρλα ό,ηη ζνπ είπε απηόο ν γεξν-δαηκνληζκέλνο, παηδί κνπ!
Σν θαθό θαη ε ακαξηία έρνπλ δηαπεξάζεη ηε ςπρή ηνπ θαη έρνπλ θάλεη
ηνπο ώκνπο ηνπ λα γέξλνπλ, ζαλ θισλάξηα ζηνλ άλεκν! Γελ ππάξρεη
θαλέλα ηέηνην ζπίηη! Γελ έγηλε θαλέλα θξηρηό έγθιεκα ζην λεζί καο
πνηέ! ια είλαη ζηελ άξξσζηε θαληαζία ηνπ! Φαληάζκαηα, παηδί κνπ!
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Γελ έπξεπε λα παο λα ηνλ βξεηο! Αο κε ξσηνύζεο πξνεγνπκέλσο!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σν Κόθθηλν ζπίηη ην γλσξίδεη θαη ε Σάληα … »
ΗΔΡΔΑ: «Ζ Σάληα; … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ζ ζθελνζέηηδα»
ΗΔΡΔΑ: «Οη άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ θαληαζηώλνληαη πνιιά … Έρνπλ
πιάζεη έλαλ ηδεαηό θόζκν ζην κπαιό ηνπο … Δίλαη θπζηθό … Σέηνηνη
θόζκνη, όκσο, δελ ππάξρνπλ! Σέηνην ζπίηη δελ ππάξρεη! νπ ην ιέσ
εγώ! Γελ κε πηζηεύεηο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ζ πίζηε … Ζ πίζηε είλαη γη’ απηνύο πνπ δελ έρνπλ
ράζεη ηελ ειπίδα ηνπο, Πάηεξ … ρη γηα κέλα πηα»
ΗΔΡΔΑ: «Καη γηαηί όρη θαη γηα ζέλα;(!) Πνηα ειπίδα έρεηο ράζεη εζύ;(!)»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σελ ειπίδα λα … » (Υακειώλεη ην βιέκκα ηνπ)
ΗΔΡΔΑ: «Άθνπ, παιηθάξη κνπ. Ο ρεηκώλαο ζην θάξν είλαη ζθιεξόο. νπ
ην είπα από ηε πξώηε ζηηγκή. Έια εδώ. ην ζπίηη κνπ. Θα ζε
θηινμελήζσ εγώ. Θα κείλνπκε καδί γηα όζν ρξεηαζηεί»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Αλνίγεηε ην ζπίηη ζαο, Πάηεξ, ζε θάπνηνλ πνπ, θαιάθαιά, δελ γλσξίδεηε … Καη καδί θαη ηελ θαξδηά ζαο»
ΗΔΡΔΑ: «Έλλνηα ζνπ θαη έρσ γλσξίζεη πνιινύο ζαλ θαη εζέλα, παηδί
κνπ! Οη άλζξσπνη είλαη ίδηνη … Γελ αιιάδνπλ … Απηό πνπ αιιάδεη είλαη
ε κνξθή ηνπο … Οη ςπρέο ηνπο, όκσο, είλαη ίδηεο … Θέινπλ παξεγνξηά
θαη θξνληίδα … πσο ην παηδί, ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ έρσ παηέξα … Ήκνπλ νξθαλόο»
ΗΔΡΔΑ: «Τπάξρεη ν Θεόο. Ο Παηέξαο όισλ καο. Απηόο δελ καο αθήλεη
λα αηζζαλζνύκε, πνηέ, νξθαλνί, αλ κείλνπκε δίπια Σνπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ο παηέξαο κνπ ράζεθε … Μηα ρεηκσληάηηθε λύρηα ηνπ
Φιεβάξε …»
ΗΔΡΔΑ: (Μηθξή παύζε) «Πέζαλε;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πλίγεθε ζε λαπάγην …»
ΗΔΡΔΑ: «Πώο; … Έθηαημε ην πινίν;»
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε – θνηηάδεη έληνλα ηνλ ηεξέα) «Ο
θαξνθύιαθαο …»
ΗΔΡΔΑ: «Ο θαξνθύιαθαο; …» (πξνρσξάεη πξνβιεκαηηζκέλνο πάλσθάησ ζηε ζθελή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Θα κνπ θάλεηε κηα ράξε, Πάηεξ;»
ΗΔΡΔΑ: «,ηη ζέιεηο, παηδί κνπ. ,ηη ζέιεηο. Πεο κνπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Οη εξγαζίεο ζην θάξν ηειείσζαλ. Οηθνγέλεηεο ή θαη
κνλαρηθνί άλζξσπνη κπνξνύλ λα πεξάζνπλ θάπνηεο κέξεο από ηνλ
ρξόλν ηνπο εθεί … κσο … Καλείο δελ γλσξίδεη απηό πνπ πξέπεη λα
γλσξίδεηε εζείο …»
ΗΔΡΔΑ: «Ση πξάγκα;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ο θάξνο είλαη ζηνηρεησκέλνο, Πάηεξ! … Ήζεια, όιν
απηό ηνλ θαηξό, λα ζαο ην πσ, αιιά δελ έβξηζθα ηα θαηάιιεια ιόγηα»
ΗΔΡΔΑ:«ηνηρεησκέλνο; … Μα … Ση είλαη απηά πνπ ιεο, παηδί κνπ; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Φαληάζκαηα! … Παληνύ θαληάζκαηα! … έξλνπλ ηα
πόδηα ηνπο! … Μέζα από ηα ζηόκαηά ηνπο βγαίλνπλ αιιόθνηνη,
απξνζδηόξηζηνη ήρνη! … Αθαηαλόεηεο ζπιιαβέο πνπ πξνθέξνληαη από
ηα ζπζπαζκέλα ρείιε ηνπο! … ινη νη λεπξώλεο ηνπ πξνζώπνπ ηνπο
πάιινληαη κε καλία! … Καη από ηα κάηηα ηνπο, λνκίδεηο όηη ζα πεηαρηνύλ
έμσ νη θόγρεο! … Ηθεηεύσ λα θύγνπλ! … Να κε αθήζνπλ ήζπρν! … Καη,
ηόηε … Απηέο νη θσλέο ελώλνληαη … Γηα λα γίλνπλ κία θσλή …»
ΗΔΡΔΑ: «Καη ηη ζνπ ιέεη απηή ε θσλή, αγόξη κνπ;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Να θάλσ κηα αξρή … Γίρσο κλήκε … Καη αύξην»
ΗΔΡΔΑ: (θεπηηθόο) «Κακηά αιιαγή δελ θέξλεη πίζσ απηό πνπ ράζακε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ίζσο λα θέξλεη, όκσο, ηε ιήζε»
ΗΔΡΔΑ: «Θέιεηο λα μεράζεηο; Μόλν κε ηε ζπγρώξεζε γίλεηαη απηό! Έηζη
πξνρσξάεη ν άλζξσπνο ζην αύξην!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Δίλαη αξγά, Πάηεξ. θνηείληαζε γηα ηα
θαιά … Πξέπεη λα θύγεηε»
ΗΔΡΔΑ: «Θα θύγσ, γηε κνπ. Δζύ, όκσο, λα πξνζέρεηο ηνλ εαπηό ζνπ»
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «αο επραξηζηώ γηα όια … Δίζηε θαιόο άλζξσπνο,
Πάηεξ»
ΗΔΡΔΑ: «Να επραξηζηείο ην Θεό. Δγώ δελ έθαλα ηίπνηα. Άθνπ, παηδί
κνπ … Ξέξεηο γηαηί θακηά από ηηο γεληέο πνπ ζα έξζνπλ, δελ ζα μεθύγεη
πνηέ από ηελ αλία θαη ηε ζιίςε ηεο; Γηαηί όια ηα πξόζσπα ηνπ επίγεηνπ
δξάκαηνο ζα ζέινπλ, πάληα, θάηη λα αιιάμνπλ … Καη λα μεράζνπλ…
κσο, ηίπνηα δελ αιιάδεη, ρσξίο ηε Βνύιεζε ηνπ Κπξίνπ καο. Μόλν
Απηόο έρεη ηε δύλακε λα ην θάλεη! Μόλν Απηόο! … Καιελύρηα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «… Σν Κόθθηλν ζπίηη ην είδα ζην όλεηξό κνπ, Πάηεξ …
Καιελύρηα …»
(Ο ηεξέαο απνρσξεί από ηε ζθελή)

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 3
(θνηάδη ζηε ζθελή
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ δεκάξρνπ
Δθθσλεί ιόγν)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ: «Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ηεο
παηξίδνο καο αξγνζβήλεη, παξαδνκέλν ζηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ
εγθαηάιεηςε. ήκεξα, αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο, ηα ζεκάδηα θζνξάο
ζηνπο θάξνπο είλαη νξαηά θαη δηα γπκλνύ νθζαικνύ ….
Παξάιιεια κε ην πηινηηθό πξόγξακκα γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπ
θάξνπ ζην λεζί καο, ν Γήκνο καο πξνρώξεζε θαη ζηελ εθπόλεζε ελόο
θηιόδνμνπ ζρεδίνπ, κε ζηόρν ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θάξνπ από ηνλ
θόζκν. Γηα πξώηε θνξά, ζα πεξάζνπλ κέξνο ησλ δηαθνπώλ ηνπο ζην
θάξν πεξίπνπ πελήληα ζηειέρε ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. Καη όρη
κόλνλ! Οη παξαηεξήζεηο ηνπο ζα θαηαγξαθνύλ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζαξκνζηεί απηό ην ζρέδην ζηα κέηξα ησλ πνιηηώλ πνπ επηζπκνύλ
λα επηζθεθζνύλ ηελ νηθεία ηνπ θαξνθύιαθα … Καη λα δήζνπλ, γηα ιίγν,
ηε κνλαρηθή θαη άθξσο πνηεηηθή δσή ηνπ …»
(Αθνύγνληαη ρεηξνθξνηήκαηα
Η ζθελή θσηίδεηαη
Δκθαλίδεηαη ν δήκαξρνο,
κε ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά,
γηα λα αγθαιηάζεη
ηνλ λέν άληξα)
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Σέιεην! Σέιεην ην απνηέιεζκα, λεαξέ κνπ! Έθαλεο πνιύ
θαιή δνπιεηά! Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, δελ πεξίκελα όηη ηόζν γξήγνξα ζα
ηειείσλαλ όια! Ο θάξνο ζα είλαη έλα θόζκεκα, από εδώ θαη ζην εμήο,
γηα ην λεζί! Πνιινί ζα είλαη εθείλνη πνπ ζα ζειήζνπλ λα γίλνπλ
θαξνθύιαθεο! … ’ επραξηζηνύκε γηα ό,ηη έθαλεο γηα εκάο! (Αγθαιηάδεη
ηνλ λέν άληξα) Σώξα, πεο κνπ! Ση ζέιεηο λα θάλνπκε εκείο γηα ζέλα!»
(Μηθξή παύζε)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θέισ λα πξνζέρεηε ηε Σάληα … »
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Μα … Ζ Σάληα είλαη αμηνιάηξεπηε! ινη, ζην λεζί, ηελ
αγαπάκε ηδηαηηέξσο!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μπνξείηε λα ηεο δώζεηε απηό ην γξάκκα, δήκαξρε;»
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ΓΖΜΑΡΥΟ: «Φπζηθά … Φπζηθά, παηδί κνπ …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «αο επραξηζηώ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Ξέξεηο … Θα ζνπ έιεγα λα πξνρσξήζεηο … Αιιά ε Σάληα
… Καηαιαβαίλεηο…»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καηαιαβαίλσ … »
(Μηθξή παύζε)
ΓΖΜΑΡΥΟ: (ζθίγγεη ην ρέξη ηνπ λεαξνύ άληξα) «,ηη ρξεηαζηείο, κε
δηζηάζεηο. Σν λεζί θαη ν δήκνο καο ζα είλαη, πάληα, αλνηρηόο γηα ζέλα.
Πόηε θεύγεηο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Αύξην, ην πξσί. Πξηλ θύγσ, όκσο … (Μηθξή παύζε) Θα
πάσ ζην Κόθθηλν ζπίηη, δήκαξρε…»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «πσο επηζπκείο. Μάιινλ … Απ’ ό,ηη θαίλεηαη, είλαη αξγά
γηα λα ζε ζηακαηήζσ» (ν δήκαξρνο απνρσξεί από ηε ζθελή, έληνλα
πξνβιεκαηηζκέλνο)
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο
θαη εζηηάδεηαη ζην Κόθθηλν ζπίηη
Γηώξνθν λενθιαζηθό αξρνληηθό
Αθνύγεηαη ην ηξίμηκν πόξηαο πνπ αλνίγεη
ηε ζθελή εκθαλίδεηαη έλαο ειηθησκέλνο άληξαο
Απνζηεσκέλε θηγνύξα, κε ηα ζεκάδηα ηεο
κνλαμηάο γηα ρξόληα)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Ση ζέιεηο εδώ; Πνηνο είζαη; Ση δεηάο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίκαη μέλνο. Μνπ έθαλε εληύπσζε ην ζπίηη. Γελ έρσ δεη
άιιν παξόκνην ζ’ νιόθιεξν ην λεζί... πγρώξα κε, γέξν»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Δίκαη άξξσζηνο. Γελ δεηώ ηίπνηε άιιν από
ηελ εζπρία κνπ. Γη’ απηό … Πήγαηλε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μηα ζηηγκή!» (Παξακεξίδεη ηνλ γέξν θαξνθύιαθα)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Δίζαη λένο. Ήξζεο λα θνληαξνρηππεζείο κε
έλαλ γέξν ζαθάηε θαη ηαιαίπσξν;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σα γεξαηεηά γελλνύλ ηνλ νίθην, όηαλ έρνπλ ραζεί όια
ηα ππόινηπα»
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ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μέλσ ζην θάξν … »
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ήζνπλ θαξνθύιαθαο εθεί, γέξν …»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ηαξαγκέλα) «Ση ζέιεηο από κέλα;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Σνλ παηέξα κνπ …»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Πνηνο είζαη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ο γηνο εθείλνπ πνπ έπλημεο … Μηα λύρηα ηνπ
Φιεβάξε…»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Γελ ζπκάκαη θαλέλα λαπάγην! Φύγε από ην
ζπίηη κνπ! νπ είπα όηη είκαη γέξνο θαη άξξσζηνο! Γηαηί δελ κ’ αθήλεηο
ζηελ εζπρία κνπ!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πνηέ δελ ήζνπλ ζηελ εζπρία ζνπ, γέξν! Πνηέ! Ούηε
εγώ εζύραζα πνηέ κνπ!»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Μηθξή παύζε) «Γη’ απηό ήξζεο; Γηα λα πάξεηο
εθδίθεζε; Ση πεξηκέλεηο, ινηπόλ … Δίκαη αλήκπνξνο … Γελ ζα ζνπ
αληηζηαζώ …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Υξεηάζηεθε πνιύο θαηξόο γηα λα ράζσ όιεο ηηο
αληηζηάζεηο κέζα κνπ … Γελ ρξεηάδνκαη ηα ιόγηα ζνπ»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα κε ζβήζεη ην
κίζνο πνπ ζηγνθαίεη ζηε θαξδηά … ’ απηό ην ζεό, πξέπεη θαλείο λα
νξθηζηεί»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Έρσ, ήδε, νξθηζηεί ζ’ απηό ην ζεό! Γη’ απηό, πάςε,
γέξν!»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ηξέθεη ην θνπξαζκέλν βιέκκα ηνπ πάλσ ζην
λέν άληξα – ζησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ησπή)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Σε ηειεπηαία κάρε ηε δίλεη θαλείο κε ηνλ εαπηό
ηνπ … »
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δζύ ην ιεο απηό, γέξν;»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Ναη. Δγώ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καη πνηα κάρε έδσζεο εζύ κε ηνλ εαπηό ζνπ;»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Μηθξή παύζε) «Καη λα ζνπ πσ, δελ ζα
θαηαιάβεηο … Ήξζεο απνθαζηζκέλνο ζην λεζί … ,ηη είλαη λα θάλεηο,
θάλε ην γξήγνξα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Πξνρσξάεη, ακήραλα θαη λεπξηθά, πάλσ θάησ)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «’ απηά ηα πξάγκαηα, ηνλ πξώην ιόγν έρεη ε
ζέιεζε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ζπκσκέλα) «ηακάηα, γέξν! ηακάηα, ζνπ είπα!»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γλώξηζα ηε Σάληα …»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Γέξλεη ην βιέκκα ηνπ ρακειά-ζησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σε θόξε ζνπ … »
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σελ αγάπεζα … »
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Βιέκκα θαξθσκέλν ζην θελό)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ηαλ ν νπξαλόο δελ γίλεη παηέξαο ζνπ θαη ε γε κάλα,
ε αγάπε γίλεηαη αγθάζη ζηε ςπρή ζνπ πνπ ηε καηώλεη …»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Με ζπλερίδεηο! …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο κπόξεζεο λα ην θάλεηο απηό ζε κέλα θαη ζε
εθείλε; … Πώο! ε ξσηάσ, γέξν! Κνίηαμέ κε! Κνίηαμέ κε ζηα κάηηα!»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Ρίμε ηε ζθαίξα ζνπ! Ση πεξηκέλεηο! Με κε
βαζαλίδεηο άιιν!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα ηε ξίμσ … Αθνύ, πξνεγνπκέλσο, όκσο, κνπ πεηο
θάηη»
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ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Ση πξάγκα;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πεξίκελεο όηη ζα εξρόκνπλ, κηα κέξα, ζην λεζί;»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Μηθξή παύζε – βιέκκα ζην θελό) «Σν πεξίκελα
όηη ζα εξρόζνπλ…»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί;»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (δάθξπα) «Γηαηί …»
(Ππξνβνιηζκόο
Ο γέξνο πέθηεη ζηα γόλαηα)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ςπρνξξαγώληαο) «Γηαηί ν θάξνο … Ο θάξνο …
Δίλαη … πγρώξεζέ κε … Δζύ … Καη ε Σάληα … Γηα ην θαθό πνπ ζαο
έθαλα …»
(Ξεςπράεη
Υακειόο θσηηζκόο
Ο λεαξόο άληξαο απνρσξεί παληθόβιεηνο
Η Σάληα κπαίλεη ζηε ζθελή,
θξαηώληαο ην γξάκκα πνπ ηεο έδσζε ν δήκαξρνο
Αθνύκε ηνλ ήρν από ηνλ καληαζκέλν άλεκν
θαη ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα, ελώ εθείλε ην δηαβάδεη)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ:
«Αγαπεκέλε κνπ, Σάληα …
Μέξα θαη λύρηα θνηηνύζεο από καθξηά ηνλ πέηξηλν θάξν, ζαλ λα
πεξίκελεο θάηη …
Μέξα θαη λύρηα πεξίκελα ηε ζηηγκή γηα λα έξζσ ζην λεζί θαη λα κείλσ
ζην θάξν …
Ήξζα γηα ην έγθιεκα θη εζύ κε έζηεηιεο ζην Κόθθηλν ζπίηη … Με
βνήζεζεο …
Ο ηεξέαο, ν δήκαξρνο … ινη ζην λεζί … ’ αγαπάλε πνιύ. Γελ
Θέιεζαλ πνηέ λα ζνπ πνύλε ηελ αιήζεηα γηα ηνλ θπζηθό ζνπ παηέξα, αλ
θαη ήμεξαλ ην κπζηηθό ηεο κεηέξαο ζνπ. πσο ην ήμεξεο θη εζύ,
άιισζηε …
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ε κέλα, ν ηεξέαο κίιεζε γηα αγάπε θαη ζπγρώξεζε … ’ εζέλα,
πξνηίκεζε ηε ζησπή θαη ηελ επηείθεηα …
Γελ κπνξέζακε λα ειεπζεξσζνύκε. αλ ζαξάθη, ν πέηξηλνο θάξνο θαη
ην Κόθθηλν ζπίηη θαηέηξσγαλ ηε ςπρή καο, πξηλ γλσξηζηνύκε …
Κη όκσο … Θπκάζαη εθείλε ηε λύρηα; … Ζ βξνρή θαη ν αέξαο ρηππνύζαλ
ην θάξν από όιεο ηηο κεξηέο θαη καδί θαη ηηο δσέο καο … Έγεηξεο επάλσ
ζηε θαξδηά κνπ θη εγώ ζε θξάηεζα ζθηρηά …
Θπκάζαη, Σάληα; … Δθείλε ηε λύρηα … Δκείο … Αγαπεζήθακε …»
(Η Σάληα πέθηεη ζηα γόλαηα,
αγθαιηάδνληαο ην άςπρν ζώκα ηνπ παηέξα ηεο
Φσηίδεηαη, γηα ηειεπηαία θνξά, ν πέηξηλνο θάξνο
Αγέξσρνο θαη επηβιεηηθόο)

(ΑΤΛΑΙΑ)
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ΤΑ ΠΡΌΣΩΠΑ ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ
- ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ)
(Ρόμπερτ)
- ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Νάντια)
- ΜΗΤΕΡΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»)
- ΠΑΤΕΡΑΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»)
- ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ)
- ΑΝΤΡΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
- ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο)
- ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας)
- ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ»)
(Ρεβέκκα)
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
(Μπροστά από ένα φινιστρίνι στέκεται και κοιτάει τη σελήνη ένας νεαρός
άντρας. Βρισκόμαστε στον Διαστημικό σταθμό, «Η ΕΛΠΙΔΑ». Φοράει
ένα κοντομάνικο μπλουζάκι, βερμούδα και έχει τα πόδια του γυμνά. Λίγα
μέτρα πιο πέρα, ένα ποδήλατο γυμναστικής και μια αντλία που συνδέεται
με το καπάκι τουαλέτας και καταλήγει σε κάτι που θυμίζει δεξαμενή. Μια
ψηλή σκάλα, στο μέσον της σκηνής, με λαβές δεξιά και αριστερά. Λαβές,
βλέπουμε, και στο φινιστρίνι, στα όργανα γυμναστικής και δίπλα από το
καπάκι της τουαλέτας, υποδηλώνοντας τη μηδενική βαρύτητα που επικρατεί στον διαστημικό σταθμό. Από την οροφή, λευκά σεντόνια αιωρούνται.
Μια τράπεζα εργασίας με εργαλεία, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής βιδωμένος πάνω στον πάγκο και διαφανή σακουλάκια με αποξηραμένη τροφή
συνθέτουν το σκηνικό. Ο άντρας ανεβαίνει στο ποδήλατο γυμναστικής,
πιάνεται από τις λαβές και αρχίζει να κάνει πετάλι...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (απαγγέλλει τραγουδιστά) Ένα, δύο τρία... Πάμε! Πόσες είναι οι αντοχές μου το
φεγγάρι για να δω;... Έχω τόσα αστέρια γύρω που τη λύπη μου ξεχνώ...
Στην Αμερική θα πάω... Όχι! Τέλος! Δεν υπάρχει επιστροφή... Αααχ! Ένα
βήμα με χωρίζει απ’ τη νέα μου αρχή! (μικρή παύση) Ουυφ... Κορίτσι μου
λαμπρό... Στον αστεροειδή σου, σήμερα, το σκότος διασκεδάζεις... Δεν
σε βλέπω... Αλλά (μικρή παύση) Σ’ ακούω... (ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
λήψης ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατεβαίνει από το ποδήλατο γυμναστικής
και κάθεται στον πάγκο εργασίας. Ανοίγει το ηλεκτρονικό μήνυμα και το
διαβάζει. Ακούγεται off μια γυναικεία φωνή...)
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ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Νάντια):
Αστεροειδής «ΕΞΟΔΟΣ». Καλημέρα, γλυκέ μου. Εδώ, όλα ετοιμάζονται
για τη μεγάλη έξοδο... Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης μάς δίνουν
συνεχώς οδηγίες, μέρες τώρα. Είναι πολύ καλοί μαζί μας και, όταν αγχωνόμαστε, μας δίνουν να φορέσουμε γυαλιά για να δούμε όλο το φάσμα
των αστεριών. Είναι μαγευτικό το θέαμα. Μακάρι να ήσουν κοντά μου
να το βλέπαμε μαζί (μικρή παύση) Αγάπη μου... Δεν μας απομένει πολύς
χρόνος... Πρέπει ν’ αποφασίσεις. Δεν θα ‘μαστε για πάντα εδώ. Ο αστεροειδής... Το αστέρι μας, γλυκέ μου, θα μπει σε νέα τροχιά... Θα μπει σε
τροχιά «εξόδου». Μετά... Η απεραντοσύνη του σύμπαντος θα γίνει η
μόνιμη κατοικία μας... Για πάντα...(το μήνυμα χάνεται από την οθόνη του
ηλεκτρονικού υπολογιστή και ο άντρας πηγαίνει στο φινιστρίνι. Στέκεται
και κοιτάζει, μελαγχολικά, τη σελήνη. Ακούγεται ξανά ηχητικό σήμα
λήψης ηλεκτρονικού μηνύματος στον υπολογιστή. Αφήνει το φινιστρίνι
και ξανακάθεται στον πάγκο εργασίας. Διαβάζει το μήνυμα στην οθόνη.
Ακούγεται off μια άλλη γυναικεία φωνή...)
ΜΗΤΕΡΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): Αστεροειδής «ΕΞΟΔΟΣ». Καλημέρα, γιε μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Το αστέρι μας, μέρα με
τη μέρα, μας εγκαταλείπει. Ζούμε, πλέον, με τη λαχτάρα της προσμονής
για το αύριο που μας περιμένει. Κάποιοι έχουν ένα μόνιμο χαμόγελο στα
χείλη και κάποιοι άλλοι δείχνουν έντονα προβληματισμένοι. Εχθές, μας
μίλησε ο κυβερνήτης. Φαινόταν αισιόδοξος. Μας είπε ότι τα πράγματα
πάνε πολύ καλά. Ο πατέρας σου – μου έρχεται να βάλω τα γέλια! – δεν
τον συμπαθεί καθόλου αυτόν τον κυβερνήτη, γιέ μου! Εκείνος λέει ότι
δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα, και ο πατέρας σου λέει ότι πρέπει
να ανησυχούμε για τα πάντα! Εγώ... Εγώ είμαι κάπου στο ενδιάμεσο...
(μικρή παύση) Πες μου πώς περνάς; Είναι βολικά στον... σταθμό; Μηδενική βαρύτητα;... Κάτι έχω ακούσει... Άλλο, όμως, να τ’ ακούς και άλλο
να το ζεις... Έτσι δεν είναι; Δηλαδή... Δηλαδή είσαι τόσο ελαφρύς που το
πάνω γίνεται κάτω και το κάτω πάνω; Άνω-κάτω, δηλαδή! Αχ, γιε μου!...
Ας πούμε και κάτι να γελάσουμε! (μικρή παύση) Αλήθεια... Γελάς;... Γελάς
μ’ αυτά που λέω; (ο νεαρός άντρας σκύβει το κεφάλι του θλιμμένα) Πώς
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περνάς τον χρόνο σου; Πες μου, αν θέλεις. Ακούς μουσική; Διαβάζεις
βιβλία; Κάποτε έβλεπες πολύ θέατρο. Αφού... Να σου πω την αλήθεια,
για ένα διάστημα, κι εγώ κι ο πατέρας σου πιστεύαμε ότι θα μας γίνεις
ηθοποιός! (γελάει) Φοβόμασταν – δεν στο κρύβω! (γελάει) Τώρα... Πώς...
Πώς βλέπεις θέατρο εκεί στον σταθμό; (ο άντρας σταματάει να διαβάζει
το μήνυμα και σηκώνεται από το τραπέζι. Επιστρέφει στο φινιστρίνι. Ανοίγει ένα σακουλάκι και τρώει ένα αποξηραμένο φρούτο. Μετά, ανεβαίνει
στο ποδήλατο γυμναστικής... Κοιτάει το ρολόι του, χρονομετρώντας την
επίδοσή του. Σταματάει, μόλις ακούγεται από ένα μεγάφωνο του σταθμού:
΄΄ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΒΡΟΧΗ ΔΙΑΤΤΟΝΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΛΕΟΝΤΙΔΩΝ. ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙΑ ΣΑΣ, ΧΑΜΗΛΩΣΤΕ ΤΟΝ
ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕ. ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΡΩΤΗ
«ΒΡΟΧΗ» ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 1833, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛ-ΤΑΤΛ, ΤΟ 1865΄΄. Ο άντρας πάει γρήγορα
στο φινιστρίνι για να δει το θέαμα. Ακολουθεί εντυπωσιακός φωτισμός στη
σκηνή, με την αιώρηση και των λευκών σεντονιών σε διαφορετικούς συνδυασμούς και χρωματικές παραλλαγές. Παίρνει το κινητό του και τραβάει
φωτογραφίες. Αμέσως μετά επιστρέφει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και
πληκτρολογεί γρήγορα. Τον ακούμε να λέει στο μήνυμα που στέλνει στην
κοπέλα του, τη Νάντια:)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Αγάπη
μου. Καταλαβαίνω ότι έχεις αγωνία για την ΕΞΟΔΟ από τον αστεροειδή. Μην ανησυχείς, όμως. Όλα θα πάνε καλά. Θα είστε ασφαλείς. Ο
κυβερνήτης κάνει άριστα που σας ενθαρρύνει. Ξέρεις... Είναι και οι γονείς
μου στον αστεροειδή. Δεν στο είπα. Τους έχεις κοντά σου (μικρή παύση)
Αγάπη μου... Κοίτα! Κοίτα στην οθόνη του υπολογιστή σου! Πριν από
λίγο, είχαμε βροχή μετεωριτών, εδώ στον διαστημικό σταθμό! Το απέραντο σκοτάδι έγινε εκτυφλωτικό φως! Το σύμπαν έλαμψε! Ανέβασα τις
φωτογραφίες από το κινητό μου για να τις δεις. Ήταν υπέροχα. Όπως...
Όπως τ’ αστέρια για τα οποία μου έγραψες στο μήνυμά σου... (μικρή
παύση) Γλυκιά μου... Σ’ αγαπώ όσο τ’ αστέρια, κι ακόμη πιο πολύ. Μην
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το ξεχάσεις αυτό ... (Σταματά να πληκτρολογεί και σκεπάζει με τα χέρια
του το πρόσωπό του, κλαίει)
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
(Ο νεαρός κοσμοναύτης σκουπίζει τα μάτια του και σηκώνεται από τον
πάγκο εργασίας. Στέκεται στο μέσον της σκηνής, ακολουθεί μονόλογος)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Όχι...
Όχι... Δεν πρέπει. Δεν πρέπει ν’ αφεθώ. Η βαρύτητα έχει ελαφρύνει την
ψυχή μου. Την έχει λεπτύνει, όπως μια αραχνοΰφαντη κλωστή... Όμως,
εγώ πρέπει να την κρατήσω σφιχτά δεμένη πάνω στο στήθος μου. Να
μην βγει... Να μην πετάξει... Να μην χαθεί μέσα στο απέραντο κενό που
τύλιξε τα πάντα... (σιγομουρμουρίζοντας τραγουδιστά έναν σκοπό...) Αγάπη
μου... Έλα σαν όνειρο... Τη νύχτα που η μοναξιά τα βλέφαρα βαραίνει...
Έλα και, της σιωπής την άφατη τη λέξη, ψέλλισε μου... Κείνη που λέει
το παιδί στη μάνα, σαν ξυπνήσει... Και το λουλούδι, όταν ακούσει, με
ευωδιά την ομορφιά του φανερώνει... Έλα... Έλα και πες μου γλυκά μια
΄΄Καλημέρα΄΄. Από τον λήθαργο τούτης της μάταιης ζωής για να με
βγάλεις... Κι από της συμφοράς την προσμονή, άλλης ελπίδας τον σκοπό
τραγούδησέ μου... (Ακούγεται ηχητικό σήμα από ηλεκτρονικό μήνυμα στον
υπολογιστή. Αρχικά, διστάζει να πλησιάσει στον πάγκο εργασίας. Ωστόσο,
κάθεται στον υπολογιστή και διαβάζει το περιεχόμενο του μηνύματος.
Ακούγεται off μια αντρική φωνή, αυτή τη φορά):
ΠΑΤΕΡΑΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): Αστεροειδής «ΕΞΟΔΟΣ». Καλημέρα, γιε μου. Τι κάνεις εκεί, στον σταθμό; Εμείς εδώ πάμε
ολοταχώς για φούντο! Αυτή η μάνα σου μ’ έχει φλομώσει σε παρηγοριές, προσευχές και τα συναφή! Την ξέρεις τώρα, γιε μου! ΄΄Όλα καλά
θα πάνε... Ο Θεός είναι μεγάλος΄΄... Και κάτι τέτοια παλαβά! (ο νεαρός
άντρας μελαγχολεί) Ο αστεροειδής δεν βλέπω να στέκεται όρθιος για
πολύ ακόμα. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης έχουν ένα μόνιμο χα-
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μόγελο ευτυχίας, τα ανδρείκελα! Κάτι σκαρώνουν και δεν μας το λένε!
Αυτό και μόνο με κάνει να πιστεύω ότι μας περιμένει μεγάλη συμφορά...
(μικρή παύση) Άκου, γιε μου... Θέλω να σου πω κάτι... Δεν ξέρω για πόσο
καιρό ακόμα θα... Τέλος πάντων... Θέλω να προσέχεις εκεί που είσαι...
Στον Σταθμό... Μου το υπόσχεσαι; Να τρως καλά... Mην διαβάζεις και
πολλά βιβλία... (μικρή παύση) Και κάτι ακόμα... Είσαι ελαφρύς, όπως
λένε; Περνάς σαν το άνεμο ανάμεσα απ’ τ’ αντικείμενα; Άκουσα πως το
ονομάζουνε... ΄΄Μηδενική Βαρύτητα΄΄ (μικρή παύση) Σίγουρα... Σίγουρα,
στο μηδέν καταλήγουν όλα... Ωστόσο... Εσύ, γιε μου, μην ακούς τι λέει
ο γέρος πατέρας σου! Γέρασα και όλο απελπισία είμαι! Εσύ... Εσύ ποτέ,
δεν θα καταλήξεις στο μηδέν... Το νιώθω... Μου το υπόσχεσαι; Ότι δεν
θα καταλήξεις ποτέ στο μηδέν;... (ο νεαρός άντρας χαμηλώνει το βλέμμα
του. Σβήνει η οθόνη. Αφήνει τον πάγκο εργασίας και κάθεται πάνω στο
καπάκι της, ειδικά διαμορφωμένης σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας,
τουαλέτας. Ακολουθεί μονόλογος...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ο
πατέρας ήταν, πάντα, πολύ ρεαλιστής. Σε αντίθεση με τη μαμά, που το
συναίσθημα δεν της έλειπε, αλλά, μάλλον, της περίσσευε...Ο πατέρας
απαντούσε, συχνά, σε πρώτο ενικό: ΄΄εγώ ξέρω, εγώ λέω, εγώ κάνω...΄΄
Το ΄΄εμείς΄΄, σπάνια, υπήρχε στο λεξιλόγιό του. Δεν άφηνε εύκολα τον
εαυτό του να πιστέψει ότι «οι πολλοί» μπορεί να σκέφτονται καλύτερα
για σένα απ’ ό,τι εσύ για τον εαυτό σου. Για τον λόγο αυτό, έτρεφε μια
φοβερή απέχθεια για όλους τους πολιτικούς. Μηδενός εξαιρουμένου!
(Γελάει) Μάλωνε συχνά με τη μαμά. Εκείνη, βλέπετε, είχε τις συμπάθειές
της! (υποδυόμενος τη μαμά) ΄΄Τι κύριος! Τι αξιοπρεπής! Τα είπε θαυμάσια!...’’ Και κάτι τέτοιες βαρύγδουπες εκφράσεις. (Μελαγχολεί) Όμως...
Για τη μαμά... Αυτές δεν ήταν βαρύγδουπες εκφράσεις... Πίστευε στους
ανθρώπους του αστέρα και το έδειχνε με τον τρόπο της... (μικρή παύση)
Ο πατέρας, τότε, της απαντούσε νευριασμένα: (υποδυόμενος τον πατέρα)
΄΄Μα! Τι είναι αυτά που λες, χριστιανή μου! Όνειρο θερινής νυκτός βλέπεις;
Έχεις ιδέα τι πράγμα είναι η... Η αξιοπρέπεια! Και την βάζεις στο στόμα
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αυτονών! Αυτοί οι άνθρωποι είναι η πιο κακιά φάρα που πέρασε από τον
αστέρα μας! Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο! Σε πουλάν και σε αγοράζουν
για μια οκά δόξα κι ένα πουγκί χρυσάφι!΄΄ (θλιμμένα) Ήταν, πάντα, πολύ
ρεαλιστής ο πατέρας... Τόσο ρεαλιστής, που δεν τον ένιωσα ποτέ... Τόσο
ρεαλιστής, που δεν με ένιωσε ποτέ... Μόνον... Στο τέλος (μικρή παύση)
Η λογική αφυδατώνει το συναίσθημα! Ναι! Είναι γεγονός! Δεν το λέω
εγώ! Έχουν γίνει έρευνες πάνω σ’ αυτό από διάσημους επιστήμονες! Να...
Ας πούμε... Ο καθηγητής Γενετικής του πανεπιστημίου του... του... Τέλος
πάντων! Δεν θυμάμαι ποιανού πανεπιστημίου! Ο Δρ.Πάπελ! Ναι! Ναι!
Αυτό είναι τ’ όνομά του! Ο Δρ. Πάπελ, που λέτε, ανακάλυψε ότι οι πολύ
λογικοί άνθρωποι δεν κλαίνε ποτέ! Το πιστεύετε; Δεν χύνουν ούτε ένα
δάκρυ από τα μάτια τους! Και τα μάτια τους πάσχουν από ξηροφθαλμία!
Μέχρι και το φως τους μπορούν να χάσουν εξαιτίας αυτού του πράγματος!
(θλιμμένα) Ο πατέρας, προς το τέλος, δεν έβλεπε καθόλου... Έχασε το
φως του κι από τα δυο του μάτια... Κι όμως... Μέσα στη δυστυχία του,
έλεγε και ξανάλεγε στη μαμά: (θλιμμένα) ΄΄Τώρα βλέπω... Τώρα βλέπω,
γυναίκα... Μέσα στο σκοτάδι, βλέπω το φως΄΄... Κι έκλαιγε, σαν μικρό
παιδί, από ευτυχία (Αλλάζοντας διάθεση. Σηκώνεται όρθιος) Α! Ας πούμε
τώρα και κάτι ευχάριστο για μένα! Εγώ, που λέτε, σε αντίθεση με τον
πατέρα, ήμουν, πάντοτε, λιγάκι... Μμμ... Πώς να σας το πω... Λιγάκι...
Λιγάκι ερωτύλος! (Γελάει) Ναι! Ναι! Καλά ακούσατε! Ερωτύλος! Γιατί
να το κρύψω άλλωστε!(Με απλανές βλέμμα) Μου άρεσαν τα όνειρα...
Τα πάθη... Οι έρωτες που πιάνονται από μια λεπτή κλωστή κι ακροβατούν στο όριο μεταξύ ζωής και θανάτου... Μην κοιτάτε τώρα... Υπήρχαν
μέρες, μήνες... που ήμουν ερωτευμένος από το πρωί ως το βράδυ, κι απ’
το βράδυ ως το πρωί! Θεέ μου, τι εποχές κι αυτές! Η μαμά τότε γελούσε
κι έλεγε στον πατέρα, με τη γλυκιά φωνή της: ΄΄Αχ!... Πάλι ερωτευμένος
είναι ο γιος μας!΄΄ Κι εκείνος τής απαντούσε με τη φωνή της λογικής
του: ΄΄Δεν είναι ερωτευμένος ο γιος μας, χρυσή μου! Ζαλισμένος είναι!
Όπως, άλλωστε, κι εσύ! Που είσαι ζαλισμένη, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο!΄΄ (γελάει) Τελικά... Τελικά, ο πατέρας είχε χιούμορ! Δεν
βρίσκετε; (Το γέλιο διακόπτεται στο άκουσμα του ηχητικού σήματος λήψης
ηλεκτρονικού μηνύματος. Κοιτάζει με τρομαγμένα μάτια προς τον πάγκο
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εργασίας. Διστακτικά πλησιάζει και κάθεται μπροστά από την οθόνη του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ανοίγει το ηλεκτρονικό μήνυμα και διαβάζει.
Ακούγεται off η φωνή του πατέρα):
ΠΑΤΕΡΑΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): Αστεροειδής «ΕΞΟΔΟΣ». Γιε μου... Δεν έχω καλά νέα για σήμερα... Αλλά... Ας αρχίσω
πρώτα απ’ τα καμώματα της μάνας σου! Αααχ! Αυτή η γυναίκα!... Αυτή
η γυναίκα! Έπιασε, που λες, εχθές, το ανδρείκελο, τον κυβερνήτη, και
του είπε ότι, μέσα στη νυχτερινή της προσευχή, παρακάλεσε τον θεό να
τον έχει καλά! Άκουσον! Άκουσον! Θα μας τρελάνει αυτή η μάνα σου!
Ποιος θεός! Και ποιος κυβερνήτης! Ούτε θεός υπάρχει ούτε κυβερνήτη
έχουμε στον αστέρα μας! Γιατί... Γιατί... Αν υπήρχε ή ο ένας ή ο άλλος,
δεν θα φτάναμε ποτέ σ’ αυτά τα χάλια! ΄΄Καλά, καλέ...΄΄, της είπα εγώ
΄΄Προσευχήθηκες γι’ αυτόν τον άχρηστο τον Κυβερνήτη; Δεν είχες τίποτα
καλύτερο να κάνεις! Και... Και αφού, τέλος πάντων, σ’ έπιασε πρεμούρα
να προσευχηθείς στον... στον θεό σου! Δεν έλεγες, τουλάχιστον, καμιά
προσευχή για μας, που μας περιμένουνε, ανήμερα, τα τάρταρα!΄΄ Τι να
πω, γιε μου! Τι να πω, μ’ αυτή τη μάνα σου! ΄΄Δεν είμαι μόνη! Προσεύχονται και άλλοι μαζί μου στον αστέρα, τις νύχτες...΄ ΄ μου απάντησε
εκείνη! Και, τότε, εγώ ξέρεις τι της είπα; Ααα! Ααα! Τι της είπα, γιε μου!
΄΄Εμ, δεν αμφιβάλλω καθόλου! Τα ίδια μυαλά με σένα έχουνε κι οι άλλοι
στον αστέρα! Γιατί... Αν είχανε λίγο δράμι μυαλό στο κεφάλι τους, δεν θα
κάνανε προσευχές γι’ αυτόν τον καραγκιόζη, τον κυβερνήτη, αλλά θα τον
κρεμούσανε, με τα πόδια ανάποδα, από το τσιγκέλι!΄΄ Αυτό της είπα, γιε
μου! Αυτό της είπα και το ευχαριστήθηκα! Έτσι για να ξέρεις τα κατορθώματα της μάνας σου! Έχει βάλει σκοπό, στα τελευταία της, να κάνει
όλον τον αστέρα θρήσκο! Λες... Λες και, όταν θα γίνουμε αστερόσκονη
και θα σκορπίσουμε στα τέσσερα σημεία του σύμπαντος, θα έχει καμιά
ιδιαίτερη αξία αν ήμασταν θρήσκοι ή όχι, στον πρότερο τον βίο μας! (ο
νεαρός άντρας κλείνει, θλιμμένος, το ηλεκτρονικό μήνυμα. Σβήνει η οθόνη
του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σηκώνεται από τον πάγκο και πλησιάζει
πολύ κοντά στο κοινό)
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ο
πατέρας ήταν άθεος. Εγώ πάλι... Όχι.
(σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
(Αλλαγή σκηνικού. Βρισκόμαστε στο γραφείο του Κυβερνήτη του αστέρα,
«ΕΞΟΔΟΣ». Ο νεαρός κοσμοναύτης είναι ντυμένος, τώρα, με κοστούμι,
γραβάτα και από το λαιμό του κρέμεται ένα καρτελάκι ταυτοποίησης των
στοιχείων του και της θέσης που κατέχει στο επίσημο αυτό ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ
σχήμα. Στέκεται όρθιος δίπλα στον Κυβερνήτη, ο οποίος είναι καθισμένος
στο γραφείο του και δείχνει έντονα προβληματισμένος. Απέναντι από τον
Κυβερνήτη, αντίστοιχα, είναι καθισμένοι ένας άντρας και μια γυναίκα, ενδεδυμένοι με τον ανάλογο κανόνα ένδυσης που απαιτεί η θέση των στενών
συνεργατών – συμβούλων του Κυβερνήτη. Ακολουθεί έντονος διάλογος...)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Σας
παρακαλώ, Κύριοι! Σας παρακαλώ! Δεν μ’ ενδιαφέρουν καθόλου οι συσχετισμοί και τα παράδοξα που μου λέτε, εδώ και τόση ώρα! Ούτε εάν ο
θόρυβος μπορεί να διαδοθεί στο κενό, ούτε τα υπόλοιπα! Είναι από μόνο
του θορυβώδες... Ε! Και σκανδαλώδες, θα έλεγα! Να πιστεύουμε ότι ένας
κενός χώρος γέμισε, ξαφνικά, από σωματίδια και πεδία δυνάμεων, που
αποφάσισαν να βγάζουν στριγκλιές και να συγκρούονται μεταξύ τους,
το ένα με το άλλο!
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Σας είπαμε το
παράδειγμα με την ηλεκτρική σκούπα, Κυβερνήτα... Για να το καταλάβετε
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Μα...
Επιτέλους! Δεν ήρθατε εδώ για να μου μιλήσετε για ηλεκτρικές σκούπες,
Κυρία Φρανκ! Λύσεις θέλω! Λύσεις! Τι θα κάνουμε από δω και στο εξής!
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Αν
μου επιτρέπετε, Κύριε Κυβερνήτα...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Παρακαλώ, Κύριε Σπένσερ. Σας ακούω
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ο
αστεροειδής μας βρίσκεται σε μια απρόβλεπτη αναταραχή...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Τι
εννοείτε... ΄΄Απρόβλεπτη αναταραχή΄΄, Κύριε Σπένσερ;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Μέχρι
τώρα, υπήρχε μια τάξη σ’ αυτό που ονομάζαμε ΄΄σωματίδια΄΄. Από χθες,
αυτή η τάξη έχει διαταραχθεί πλήρως και έχει ξεκινήσει... (διστακτικά)
Η αντίστροφη μέτρηση...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Η
αντίστροφη μέτρηση;(!)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Η
αποσταθεροποίηση...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Η
αποσταθεροποίηση;(!)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Η
αποσταθεροποίηση ενός σωματιδίου... Του σωματιδίου του θεού...
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(επικρατεί σιωπή λίγων δευτερολέπτων)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Λυπάμαι, Κύριοι, αλλά... Δεν καταλαβαίνω τίποτα!
(Η γυναίκα-σύμβουλος του Κυβερνήτη πάει να πάρει τον λόγο. Την
σταματάει, με μια κίνηση του χεριού του, ο νεαρός άντρας)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Υπάρχουν
ορισμένα σωματίδια στο σύμπαν, που λειτουργούν όπως το μέλι. Είναι
σαν μια παχύρευστη μάζα που επιβραδύνει τη σύγκρουση. Για σκεφτείτε
μια σφαίρα που βρίσκει στο πέρασμά της ένα δοχείο με μέλι. Η πορεία
της σφαίρας, μέχρι να φτάσει στον αποδέκτη της, επιβραδύνεται, γιατί
τη σταματάει η παχύρευστη αυτή μάζα. Αυτά τα σωματίδια επιβραδύνουν
την πορεία άλλων σωματιδίων που τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός,
με αποτέλεσμα να αποτρέπουν τη σύγκρουση. Για κάποιον λόγο, που δεν
μπορούμε να εξηγήσουμε, αυτή η επιβράδυνση... (διστάζει)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Μα,
για όνομα του Θεού! Συνεχίστε, Κύριε Σπένσερ!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Αυτή η
επιβράδυνση δεν υφίσταται πλέον...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Δηλαδή... Δηλαδή... Θέλετε να πείτε ότι... Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη;
(επικρατεί σιωπή λίγων δευτερολέπτων)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ναι... Δυστυχώς.
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (πιάνει
το κεφάλι του με απόγνωση) Τι σημαίνει αυτό, πρακτικά;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
θλιμμένα) Μετά τη σύγκρουση... Μια τεράστια ενεργειακή «φούσκα»
θα καταστρέψει τα πάντα πάνω στον αστέρα μας... Δεν θα μείνει τίποτα.
(Οι σύμβουλοι του Κυβερνήτη κατεβάζουν τα κεφάλια τους, αμίλητοι.
Ο Κυβερνήτης σηκώνεται από το γραφείο του και κοιτάζει με απλανές
βλέμμα)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ήρθε,
λοιπόν, τόσο γρήγορα η στιγμή που περιμέναμε;
(επικρατεί σιωπή λίγων δευτερολέπτων)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Μάλιστα, Κύριε Κυβερνήτα. Ήρθε
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Και...
Δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε, για να σταματήσουμε αυτή τη σύγκρουση;
Δεν μπορεί!... (προχωράει πάνω-κάτω) Όλο και κάτι θα υπάρχει για να
την αποτρέψουμε! Που να πάρει ο διάολος!
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Το μόνο που
μπορούμε να κάνουμε είναι να εκκενώσουμε τον αστέρα μας, Κυβερνήτα... Προλαβαίνουμε
ΑΝΤΡΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ήδη, ξεκίνησαν οι διαδικασίες της αποσυμπίεσης για τον διαστημικό μας σταθμό. Η «ΕΛΠΙΔΑ» θα είναι έτοιμη σε
δεκαέξι ώρες από τώρα, για να υποδεχτεί τους πρώτους κατοίκους της...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Σε
δεκαέξι ώρες από τώρα;...
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ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Ίσως και σε
λιγότερες, Κυβερνήτα...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (Σαν
χαμένος) Αυτό ήταν δηλαδή;... Πάει;... Τελείωσε; (επικρατεί σιωπή λίγων
δευτερολέπτων)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Υπάρχει,
ωστόσο, ένα πρόβλημα...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (θλιμμένα) Τι πρόβλημα;...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Η «ΕΛΠΙΔΑ» δεν μπορεί να χωρέσει όλο τον πληθυσμό του αστέρα.
Κάποιοι, δυστυχώς,είναι αναπόφευκτο να μείνουν πίσω.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (Με
το ίδιο απλανές βλέμμα) Πότε θα ξεκινήσει η Έξοδος;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Στα πρώτα
λεωφορεία, η επιβίβαση θ’ αρχίσει αύριο, στις πέντε προ μεσημβρίας.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Στις
πέντε...
ΑΝΤΡΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το διάγγελμα έχει οριστεί για σήμερα, Κυβερνήτα... Στις έξι το απόγευμα. Αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (κουνάει το κεφάλι του καταφατικά) Καμία αντίρρηση.
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ΑΝΤΡΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρέπει οι πολίτες να εμψυχωθούν, πριν προχωρήσουμε.
(επικρατεί σιωπή λίγων δευτερολέπτων)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Πολύ
καλά. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Κυρίες και Κύριοι. Μπορείτε τώρα να επιστρέψετε στις θέσεις σας.
Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε.
(Οι σύμβουλοι του Κυβερνήτη σηκώνονται και αποχωρούν ένας-ένας.
Ο νεαρός άντρας, Ρόμπερτ Σπένσερ, δείχνει να μην θέλει ν’ αποχωρήσει
μαζί τους. Μένει πίσω)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Κύριε Κυβερνήτα...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (γυρίζει
το κεφάλι του και τον κοιτάζει) Τι συμβαίνει, Κύριε Σπένσερ; Θέλετε να
μου πείτε κάτι;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ήθελα
να σας πω ότι... Προσωπικά... Προτίθεμαι να μείνω στον αστέρα.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (γλυκόπικρο χαμόγελο, χτυπάει τον νεαρό άντρα στην πλάτη) Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που μου λέτε, Κύριε Σπένσερ, αλλά, θα μου επιτρέψετε,
να αρνηθώ την πρότασή σας. Τους συνεργάτες μου τους θέλω όλους,
ανεξαιρέτως, δίπλα μου. Πηγαίνετε, λοιπόν, στη θέση σας, νεαρέ μου.
Κάντε, όσο καλύτερα μπορείτε, τη δουλειά σας.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (ευγενική
υπόκλιση) Ευχαριστώ πολύ, Κυβερνήτα.
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (ανταποδίδει την υπόκλιση) Καλή Τύχη, Κύριε Σπένσερ...
(σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(Φωτίζεται η σκηνή)
(Βλέπουμε τον Κυβερνήτη του αστεροειδούς, «ΕΞΟΔΟΣ» να στέκεται
όρθιος μπροστά από το γραφείο του, κρατώντας ένα ποτήρι ουίσκι στο
χέρι. Είναι βράδυ. Έξω από το παράθυρό του, τα φώτα των κτιρίων της
μεγαλούπολης μοιάζουν με λαμπερά αστέρια. Δείχνει σκεπτικός και μελαγχολικός. Ακούγεται ένα διπλό χτύπημα στην πόρτα...)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Παρακαλώ!
(Στη σκηνή εισέρχεται η συνεργάτιδα και σύμβουλός του, Μαρία Φρανκ)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Με ζητήσατε,
Κύριε Κυβερνήτα;
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ναι,
Κυρία Φρανκ. Σας ζήτησα (Παίρνει ένα ποτήρι. Το γεμίζει με ουίσκι και
της το προσφέρει) Ας πιούμε ένα ποτηράκι ουίσκι, πριν αποχαιρετήσουμε
τον αστέρα μας. Τι λέτε;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (διστακτικά)
Ευχαριστώ...
(τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους και πίνουν)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Πείτε
μου, σας παρακαλώ, Κυρία Φρανκ. Αλήθεια... Πώς νιώθετε; Θα ήθελα
πολύ να ξέρω... Άλλωστε... Πολλές φορές, δίπλα σας, αισθάνθηκα... (Τον
διακόπτει)
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ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Ένα κενό...
Αυτό νιώθω, Κύριε Κυβερνήτα... Ένα κενό.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (Αφήνει το ποτήρι πάνω στο γραφείο του. Την πλησιάζει με ερωτική διάθεση.
Εκείνη το διαισθάνεται και, ενστικτωδώς, κάνει ένα βήμα πίσω) Μαρία...
Ξέρεις... Πριν έρθεις... Σκέφτηκα κάποια πράγματα για μας (δεύτερη
απόπειρα να την πλησιάσει)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (προσπαθώντας
να δείχνει ψύχραιμη) Σας ακούω, Κύριε Κυβερνήτα.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (΄΄σπάει΄΄ ένα γλυκόπικρο χαμόγελο, σε απαλό τόνο) «Κύριε Κυβερνήτα»... Μμ...
Ωραία ηχεί στ’ αυτιά αυτή η φράση... Όμως... Δεν είμαι τίποτα, πλέον,
Μαρία... Σε λίγες μέρες... Ίσως και σε λίγες ώρες... Το βασίλειό μου, πάνω
στον αστέρα, δεν θα υπάρχει... Θα έχει γίνει μια πύρινη άμορφη μάζα,
που θα συμπαρασύρει στο πέρασμά της ό,τι χτίζαμε για χρόνια πάνω στο
χώμα και την πέτρα...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (χαμηλώνει,
μελαγχολικά, το βλέμμα της) Είναι, όντως, λυπηρό...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Δεν
είναι, απλά, λυπηρό, Μαρία... Είναι μάταιο. Γι’ αυτό... (Βάζει τα χέρια του
γύρω από την πλάτη της για να την αγκαλιάσει)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Φανερή
δυσφορία, προσπαθεί να ξεφύγει) Λυπάμαι αλλά... Δεν... (Αντιστέκεται)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (παθιασμένα) Δεν είσαι, πια, σύμβουλός μου, Μαρία... Κατάλαβέ το... Δεν έχουμε
κανέναν τίτλο να μας συνοδεύει... Τα χάσαμε όλα... Είμαστε γυμνοί...
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Γυμνοί μπροστά σ’ ένα δράμα που παίζεται ερήμην μας (Τη φιλάει στον
λαιμό και ξεκουμπώνει ένα-δυο κουμπιά απ’ το πουκάμισό της)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Αντιστέκεται
στο πάθος του. Τελικά, καταφέρνει ν’ αποδεσμευτεί από τα χέρια του. Τον
κοιτάζει οργισμένα. Με φωνή που υποδηλώνει συγκίνηση και ταραχή)
Όχι!... Όχι! Εκατό φορές, όχι!...Κάποτε, μπορεί και να το ‘θελα... Τώρα,
όμως, όχι! Όχι, έτσι!... Μ’ αυτόν τον τρόπο!...(βουρκωμένο βλέμμα) Δεν
είναι η αγάπη μια χαμένη υπόθεση... (φωνάζει δυνατά) Όχι έτσι!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (παίρνει, ξανά, το ποτήρι με το ουίσκι και πίνει μια γουλιά) Ζητώ συγγνώμη
που παραφέρθηκα πριν από λίγο. Μπορείτε να πηγαίνετε, Κυρία Φρανκ.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Δεν φεύγει,
υπό το βάρος μιας κρυφής ενοχής που την βασανίζει) Πριν με καλέσεις,
Χάρολντ, είχα σκεφτεί κι εγώ να έρθω στο γραφείο σου.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (παραξενευμένος) Γιατί;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Θέλω... Θέλω
να σου ζητήσω συγγνώμη για κάτι...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (Με
την ίδια απορία) Για κάτι;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Με εμφανή
αμηχανία, κοιτάζει το μπουκάλι με το ουίσκι) Βάλε μου, σε παρακαλώ,
ένα ακόμη.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Φυσικά... Φυσικά (Γεμίζει το ποτήρι της, για δεύτερη φορά)
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ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Δεν μου είναι
εύκολο...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Τότε...
Απλά... Προσπάθησε.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (πίνει μια
γουλιά ουίσκι) Πριν από έξι μήνες, έμαθα ότι είμαι έγκυος.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (κοιτάζοντάς την από πάνω ως κάτω, έκπληκτος) Μα... Μα, αυτό είναι πολύ
ευχάριστο... Συγχαρητήρια, Μαρία! Δεν είχα καταλάβει κάτι! Είσαι το
ίδιο κομψή, όπως πάντα!
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Δεν είμαι
πλέον, Χάρολντ. Το έριξα.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Δεν...
Δεν καταλαβαίνω... Γιατί;... Δεν το θέλατε; Ο άντρας σου...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Γυρίζει το
κεφάλι της και τον κοιτάζει έντονα στα μάτια, για μερικά δευτερόλεπτα.
Εκείνος συνειδητοποιεί και παραλύει)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (συντετριμμένος) Γιατί μου το ‘κρυψες;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Φοβήθηκα
το σκάνδαλο που θα ξεσπούσε, μόλις μαθευόταν... Και για τους δυο μας.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (με
οδύνη, στον τόνο της φωνής) Μαρία!... Αυτό το παιδί ήταν και δικό μου!

- 707 -

ΣΤΑΘΜΟΣ “Η ΕΛΠΙΔΑ”

ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (θυμωμένα)
Ε, και, λοιπόν; Τι θα έκανες; Αυτό το παιδί ήταν καταδικασμένο από την
πρώτη κιόλας στιγμή!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (ψάχνοντας τις κατάλληλες λέξεις) Μα... Μα, δεν καταλαβαίνεις, επιτέλους, ότι
δεν είχες το δικαίωμα να μου το κρύψεις;(!) Στέρησες μια ζωή, στην οποία
είχα λόγο κι εγώ, Μαρία! (χτυπάει δυνατά το χέρι του πάνω στο γραφείο)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Εμβρόντητη)
Τι... Τι θες να πεις, δηλαδή;... Ότι θα μ’ ανάγκαζες να το κρατήσω, για να
μπορείς, έπειτα, να μ’ εκβιάζεις;...Ε;... Αυτό θες να πεις;... Θα σε βόλευε,
πραγματικά, κάτι τέτοιο... Πες το, λοιπόν... Μη φοβάσαι... Πες το... Δεν
πρόκειται να μας ακούσει κανείς πια... (Με απλανές βλέμμα, χαμένο στο
κενό) Σε λίγο... Σε λίγο, όλα θα γίνουν στάχτη... Και, μαζί μ’ αυτά, κι
εμείς... Οι ενοχές μας... Οι φοβίες μας... Ό,τι έλαβε χώρα πίσω από την
κλειστή πόρτα του γραφείου σου εκείνο το βράδυ... Θα μείνει θαμμένο
στα ερείπια του βίου μας.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (την
κοιτάζει σαστισμένος) Μαρία... Μαρία, είσαι καλά;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (κουνάει το
κεφάλι της πέρα-δώθε) Όχι... Όχι... Δεν είμαι καλά... Δεν είμαι καθόλου
καλά... (ουρλιάζει) ΦΟΒΑΜΑΙ!... ΦΟΒΑΜΑΙ! (κλαίει σπαραχτικά) Θεέ
μου... Πόσο φοβάμαι...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (την
κλείνει στην αγκαλιά του, προσπαθώντας να την συνεφέρει) Μαρία... Μαρία... Εσύ ήσουν, πάντα, θαρραλέα... Στις δύσκολες στιγμές μου, έπαιρνα
δύναμη από σένα, για να συνεχίσω... Μην κάνεις έτσι, γλυκιά μου... Θα
τα καταφέρουμε... θα δεις... Μια δοκιμασία είναι, σαν όλες τις άλλες που
περάσαμε μαζί (προσπαθώντας να χαμογελάσει) Θυμάσαι;... Θυμάσαι τι

- 708 -

ΣΤΑΘΜΟΣ “Η ΕΛΠΙΔΑ”

μου έλεγες πάντα, όταν μ’ έβλεπες πολύ αγχωμένο; (συγκινημένος) Μου
έλεγες: ΄΄Αύριο, είναι μια άλλη μέρα, Κύριε Κυβερνήτα΄΄ Ε;... Θυμάσαι,
Μαρία;... Εσύ μου το έλεγες.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (κουνάει το
κεφάλι της καταφατικά, συγκινημένη. Προσπαθεί να χαμογελάσει) Ναι...
Το θυμάμαι.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (συγκινημένος, της χαϊδεύει τα μαλλιά) Αύριο... Είναι μια άλλη μέρα, Κυρία
Φράγκου...
(σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
(Ακούγονται χτύποι στην πόρτα του γραφείου του Κυβερνήτη. Στη σκηνή
εμφανίζεται ο Ρόμπερτ. Δεν βρίσκει τον Κυβερνήτη στο γραφείο του. Περιεργάζεται τα προσωπικά αντικείμενα του «ισχυρού άντρα». Ακολουθεί
μονόλογος...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Αν μου έλεγαν ότι θα ‘φτανε μια μέρα που ένα τόσο δα μικροσκοπικό
σωματίδιο θα αρκούσε για να φέρει μια ανείπωτη τραγωδία στον αστέρα μας δεν θα το πίστευα. Θα γελούσα και θα έλεγα ότι πρόκειται περί
ηλιθιότητας ή, ακόμη, και περί επιστημονικής τρέλας! (μικρή παύση) Το
σωματίδιο του Θεού! Τρελάθηκε και μας εκδικείται! (κοιτάζοντας το κοινό,
συνωμοτικά, σαν να είναι συνομιλητής του) Μεταξύ μας, Κύριοι... Δεν
θα ‘θελα να είμαι ούτε ένα κουμπί στο άμοιρο σακάκι του Κυβερνήτη! Ο
πιο άδοξος Κυβερνήτης που πέρασε από τον αστέρα! Σε λίγο, χάνει τα
πάντα... (μικρή παύση) Αααχ... Πόσο λίγο τα σωματίδια συντάσσονται
με τις κρυφές μας επιθυμίες... Στενάζουν οι καρδιές μας, κι αυτά κάνουν
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τη δουλειά τους, δίχως να μας λογαριάζουν! (Ακούγονται ποδοβολητά
και ανθρώπινες φωνές έξω απ’ το γραφείο του Κυβερνήτη. Κόσμος πάει
κι έρχεται. Επικρατεί αναταραχή. Απευθυνόμενος προς το κοινό) Ακούτε
τις φωνές;... Τον γρήγορο βηματισμό στον διάδρομο;... (θλιμμένα) Είναι
γιατί τα μαζεύουμε για να φύγουμε απ’ τον αστέρα... Εκκενώνεται το
Αρχηγείο μας... Ο Κυβερνήτης δίνει τις τελευταίες οδηγίες, όπως ένας
καπετάνιος, πριν το καράβι εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του, και το
εγκαταλείψει και ο ίδιος, τελευταίος... Δεν προλαβαίνουμε να πάμε στα
σπίτια μας... Η επιβίβαση στα λεωφορεία για τον διαστημικό μας σταθμό θα γίνει από δω... (Ακούμε off κάποιον να φωνάζει δυνατά, έξω από
την πόρτα του γραφείου: ΄΄Κυβερνήτα, έχουμε τις πρώτες πληροφορίες!
Η αποσυμπίεση θα ολοκληρωθεί σε τρεις ώρες από τώρα! Η «ΕΛΠΙΔΑ»
ετοιμάζεται! Ο σταθμός μας θα είναι έτοιμος να μας υποδεχτεί, ώρα αστέρα:
δέκα και τριάντα προ μεσημβρίας!΄΄)
(ο νεαρός άντρας συνεχίζει τον μονόλογό του, ενώπιον του κοινού) Δέκα
και τριάντα προ μεσημβρίας... Όχι... Καλά ακούσατε... Δεν είναι αστείο.
Δέκα και τριάντα προ μεσημβρίας, η ζωή μας... Η όποια ζωή μας, τέλος
πάντων... Θα κλειστεί σ’ έναν σταθμό μηδενικής βαρύτητας... Όσα βάρη
κρατούσαν τα πόδια μας κολλημένα πάνω στον αστέρα, θα γίνουν, σε
λίγες ώρες, ένα χηνόφτερο που θα περνάει σαν άνεμος μέσα από την
«ΕΛΠΙΔΑ»... (μικρή παύση) Α! Παράλειψή μου! «ΕΛΠΙΔΑ» λένε τον
διαστημικό μας σταθμό! (χωρίς κανέναν ενδοιασμό, κάθεται αναπαυτικά
στην καρέκλα του Κυβερνήτη) Πόσες ελπίδες, άραγε, έχουμε να γυρίσουμε μια μέρα πίσω στον αστέρα; ΄΄Όλα θα εξαρτηθούν απ’ το σωματίδιο
του Θεού!΄΄, λένε οι ειδικοί! (αναστενάζοντας) Έχει, λοιπόν, και ο θεός
γυρίσματα – πιστεύετε; Εγώ... Εγώ πιστεύω πως... Κάποιες φορές... Ίσως
και να ‘χει... (γέρνει, κουρασμένα, το κεφάλι του πάνω στο γραφείο του
κυβερνήτη και αποκοιμιέται. Η κινητικότητα έξω απ’ το γραφείο συνεχίζεται με φωνές και ήχους από έντονα βήματα. Στη σκηνή εμφανίζεται τώρα
ο άντρας-σύμβουλος του Κυβερνήτη. Βρίσκει τον νεαρό να κοιμάται...)
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): (γέρνει πάνω απ’ το
κεφάλι του νεαρού και τον κοιτάζει. Μονολογεί) Κοιμήθηκε... Φαίνεται
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πολύ κουρασμένος... Όλες αυτές τις μέρες, δεν έχει πάει καθόλου στο
σπίτι του (μετακινεί προσεχτικά το χέρι του νεαρού άντρα και παίρνει ένα
έγγραφο από το γραφείο του Κυβερνήτη) Είναι καλό και ευαίσθητο παιδί...
Δεν ξέρει το βρώμικο παιχνίδι που παίζουν πίσω από την πλάτη του... (ο
νεαρός άντρας παραμιλάει μέσα στον ύπνο του:) ΄΄Νάντια... Νάντια... Ο
αστέρας καταστρέφεται... Πρέπει να φύγουμε...΄΄ (ο σύμβουλος του Κυβερνήτη διαβάζει το έγγραφο που κρατάει στα χέρια του, συνοφρυωμένος.
Έπειτα, στρέφει το βλέμμα του προς το κοινό, χαμογελώντας πικρά, και
λέει:) Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιβιβαστούν όλοι στα λεωφορεία. Ήδη καταρτίζονται λίστες με τους εκλεκτούς... (σοβαρεύοντας και
κοιτάζοντας τώρα τον κοιμώμενο νεαρό άντρα) Οι δικοί του είναι εκτός
λίστας, αλλά δεν του το λένε... Βάζουν άλλους... Η Νάντια, η κοπέλα του...
(μικρή παύση) Είναι κι αυτή εκτός... (Ακούγεται, πάλι, το παραμιλητό του
νεαρού άντρα:) ΄΄Νάντια... Νάντια... Πρέπει να φύγουμε΄΄ (μετακινείται
στο κάθισμα και ανοίγει τα μάτια του. Βλέπει, έκπληκτος, τον Σύμβουλο
του Κυβερνήτη να στέκει πάνω απ’ το κεφάλι του και να τον κοιτάζει)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ωω... Συγγνώμη... Με πήρε ο ύπνος.
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): Δεν πειράζει (βάζει το
χέρι του πάνω στον ώμο του νεαρού άντρα) Απλά... (με ένα νεύμα δείχνει
το γραφείο)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (συνειδητοποιώντας πού κάθεται) Ναι... Ναι... Σηκώνομαι αμέσως (σηκώνεται
από το γραφείο του κυβερνήτη, ελαφρώς ζαλισμένος)
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): (στοχαστικά και λυπημένα) Στις δέκα και τριάντα, λοιπόν, προ μεσημβρίας... Όλα θα ‘χουν
τελειώσει.
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (με
προσποιητή ευθυμία) Η «ΕΛΠΙΔΑ» θα είναι η νέα μας κατοικία, από δω
και στο εξής!
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): Ξέρεις... Αν δεν ήμουν
υποχρεωμένος ν’ ακολουθήσω τον Κυβερνήτη, ως σύμβουλός του, δεν
θα έφευγα απ’ τον αστέρα για καμιά «ΕΛΠΙΔΑ».
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ωστόσο, πρέπει να φύγουμε.
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): (κοιτάζει, για λίγα δευτερόλεπτα, τον νεαρό άντρα κατάματα) Δεν... Δεν σκέφτεσαι καθόλου
τη λιποταξία;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
απορημένος) Τη λιποταξία; ...
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): (χαμηλώνοντας τα
μάτια) Να μείνουμε πίσω.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(σαστισμένος) Τι θα κερδίσουμε, αν το κάνουμε αυτό;
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): Σε άκουσα που το έλεγες
στον Κυβερνήτη. Δεν χρειάζεται να υποκρίνεσαι, Ρόμπερτ.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
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Ναι... Του το είπα. Μετά, όμως, που το ξανασκέφτηκα, το βρήκα λάθος.
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): Λάθος;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ναι. Λάθος.
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): Γιατί;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Γιατί είναι αργά, πια, για λιποταξίες...
ΑΝΤΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): (κοιτάζει αμίλητος το
κοινό)
(Φωνές έξω από την κλειστή πόρτα του γραφείου του Κυβερνήτη. Αυτή
τη φορά, ακούμε κάποιον να λέει: ΄΄Τα διαστημικά λεωφορεία είναι
έτοιμα, Κύριε Κυβερνήτα! Μπορούμε να αρχίσουμε την επιβίβαση!
Περιμένουμε εντολές!΄΄)
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
(Σε μια αίθουσα αναμονής, κάθονται ο πατέρας και η μητέρα του Ρόμπερτ.
Ακούμε, off, φωνές από διερχόμενους, καθώς και έντονους βηματισμούς που
υποδηλώνουν κίνηση και νευρικότητα στους διαδρόμους του Αρχηγείου
του Κυβερνήτη του αστέρα)
ΠΑΤΕΡΑΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): (χτυπώντας το πόδι του
νευρικά και αδιάλειπτα στο πάτωμα) Τι καθόμαστε και περιμένουμε, εδώ,
τόση ώρα; Μου λες; Και δεν φεύγουμε!
ΜΗΤΕΡΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): (ήρεμα) Περιμένουμε
τη σειρά μας, καλέ μου.
ΠΑΤΕΡΑΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): Ποια σειρά μας; Δεν
βλέπεις τι γίνεται; Μας έχουν στημένους εδώ και δυο ώρες, κι αυτοί μέσα
μαγειρεύουνε τις λίστες! Ποιοι θα μπουν στα διαστημικά λεωφορεία και
ποιοι θα μείνουν απέξω, παρέα με τον χάρο!
ΜΗΤΕΡΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): (χαϊδεύοντας απαλά το
πόδι του συζύγου της) Ηρέμησε... Ηρέμησε, καλέ μου... Θα ‘ρθεί ο γιος
μας και θα μας τα πει όλα. Ααχ! Έχει και το παλικάρι μας πολλή δουλειά...
Τρέχει πέρα-δώθε... Δεν θα μας αφήσει, όμως, έτσι.
ΠΑΤΕΡΑΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): (θυμωμένα) Εσύ μ’ αυτό
το πλευρό να κοιμάσαι!
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(Περνάει από μπροστά τους ένας υπάλληλος του Αρχηγείου του
Κυβερνήτη, με διακριτικό ντύσιμο και καρτελάκι που κρέμεται απ’ τον
λαιμό του. Ο πατέρας πετάγεται απ’ το κάθισμα και τον πιάνει απεγνωσμένα από το μπράτσο. Ο Υπάλληλος τον κοιτάζει υποτιμητικά, από
πάνω μέχρι κάτω, με εμφανή δυσφορία)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (Με
σοβαρό τόνο στη φωνή) Παρακαλώ. Τι θέλετε;
ΠΑΤΕΡΑΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): (με τρεμάμενη φωνή)
Παλικάρι μου... Περιμένουμε κοντά δυο ώρες... Δεν έχουμε καμία ενημέρωση...
ΜΗΤΕΡΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): (πετάγεται) Εργάζεται
και ο γιος μας εδώ!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Με
το ίδιο αδιάφορο και υποτιμητικό ύφος) Αλήθεια;
ΜΗΤΕΡΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): Ναι! Ναι! Μπορεί και
να τον ξέρεις! Το όνομά του είναι Ρομ...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (Την
διακόπτει) Επίσημη ενημέρωση θα υπάρξει σε... (κοιτάζει το ρολόι του)
μία ώρα και ένα τέταρτο από τώρα. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να περιμένετε.
ΠΑΤΕΡΑΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): (καταρρέει συναισθηματικά και κάθεται ξανά στο κάθισμα)
ΜΗΤΕΡΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): (χτυπάει στοργικά το
μπράτσο του υπαλλήλου) Ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μου... Πήγαινε
στη δουλειά σου. Μην σε καθυστερούμε άλλο.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (την
κοιτάζει έντονα προβληματισμένος. Κάνει να φύγει και ξαναεπιστρέφει)
Συγγνώμη, Κυρία... Πώς σας λένε;
ΜΗΤΕΡΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ»): Το όνομά μου είναι
Ροδάνθη Σίλερ. Και του συζύγου μου...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (την
διακόπτει, πριν ακούσει το όνομα του συζύγου της) Καλή τύχη... Κυρία
Σίλερ
(Ο Υπάλληλος απομακρύνεται κάπως από το ηλικιωμένο ζευγάρι και στρέφεται προς το κοινό. Βγάζει ένα μπλοκάκι από το σακάκι του. Σημειώνει
και τον ακούμε να λέει συλλαβιστά...)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Ροδάν-θη Σί-λερ. Ε-πι-βί-βα-ση στο δια-στη-μι-κό λε-ω-φο-ρεί-ο (1) για
τον σταθ-μό, «Η ΕΛ-ΠΙ-ΔΑ» (Μικρή παύση. Σηκώνει τα μάτια του και
κοιτάζει το κοινό) ΄΄ΔΕΚΤΗ΄΄!
(Αποχωρεί από τη σκηνή
Χαμηλός φωτισμός)
(Ο Ρόμπερτ εισέρχεται στη σκηνή. Δεν φοράει, τώρα, στολή εργασίας,
αλλά τη βερμούδα και το κοντομάνικο μπλουζάκι που φορούσε, αρχικά,
στον διαστημικό σταθμό. Βλέπει την αίθουσα αναμονής του Αρχηγείου.
Οι γονείς του κάθονται μαρμαρωμένοι. Δεν ακούγονται, πια, φωνές και
βήματα διερχομένων)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(μονολογεί...) Τα διαστημικά λεωφορεία αναχώρησαν γα τον σταθμό
μας... Η «ΕΛΠΙΔΑ» γέμισε απ’ τους νέους της κατοίκους... Η αγωνία
μας σφραγίστηκε και μπήκε σε τροχιά γύρω από τον αστέρα. Προλάβαμε
να πάρουμε μαζί μας την ανάμνηση του χώματος... Του ανέμου... Της
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θάλασσας... Του ήλιου, που ξεψύχησε σαν μία μαύρη αναλαμπή... (Με
δυνατή φωνή και συγκίνηση) ΄΄Υπάρχει ελπίδα;΄΄...΄΄Υπάρχει ελπίδα;΄΄...
Η φράση αυτή σκάλωσε στα χείλη μας, και την απάντηση ακόμη την
αναζητάει ο ένας απ’ τον άλλο: Η αδελφή απ’ τον αδελφό... Η μάνα από
την κόρη... Ο άντρας απ’ τη γυναίκα... Ο πατέρας απ’ τον γιο... Ο γέρος
απ’ τον νέο... Υπάρχει ελπίδα; (Μικρή παύση. Αγγίζει τους γονείς του, που
παραμένουν μαρμαρωμένοι) Η μητέρα και ο πατέρας, τη μέρα εκείνη της
αναχώρησης, ήρθαν στο Αρχηγείο να με βρουν... Καθόταν εδώ, για ώρες,
και με περίμεναν... (κάθεταιδίπλα τους. Κρύβει το πρόσωπό του με τα χέρια
του. Γελάει νευρικά) Η μητέρα ήταν μέσα στη λίστα... Ο πατέρας, όχι. Η
κοπέλα μου, η Νάντια... Όχι. (σταματάει απότομα να γελάει. Σηκώνεται
όρθιος και πλησιάζει το κοινό) Για να βάλω τον πατέρα μου και τη Νάντια
στη λίστα, έπρεπε να πετάξω δύο άλλες ψυχές, που δεν μου έφταιγαν
σε τίποτα... (βουρκωμένο βλέμμα) Εσείς; ... Εσείς θα το κάνατε ποτέ
αυτό;... (αποστρέφει το βλέμμα του απ’ το κοινό. Φωνάζοντας δυνατά)
Όχι!... Όχι!... Δεν μπόρεσα να το κάνω!... Δεν μπόρεσα! (αποσύρεται σε
μια άκρη της σκηνής)
(χαμηλώνει ο φωτισμός)
(Ακούγεται off η φωνή της μητέρας του να λέει δυνατά: ΄΄Δεν φεύγω
χωρίς τον άντρα μου! Καταλάβετέ το! Δεν τον αφήνω μόνο του!΄΄
Ακούγεται η φωνή του Υπαλλήλου του Αρχηγείου να απαντάει: ΄΄Μα,
Κυρία Σίλερ, σας το είπα!Ο άντρας σας θα επιβιβαστεί στα επόμενα λεωφορεία που θα αναχωρήσουν για τον σταθμό!΄΄
Ακούγεται η ίδια γυναικεία φωνή να ανταπαντά: ΄΄Δεν σας πιστεύω!
Λέτε ψέματα! Θέλετε να τον αφήσετε εδώ να πεθάνει! Ε! Όχι, λοιπόν!
Δεν μου κάνετε χάρη που βάζετε εμένα να σωθώ κι όχι εκείνον! Θα μείνω δίπλα του και θα πεθάνω, κρατώντας του το χέρι!΄΄)
(Αμέσως μετά, ακούγονται off γυναικείες και ανδρικές στριγκλιές,
καθώς και παιδικές κραυγές.
Σε οθόνη προβολής, βλέπουμε πολλαπλές εκρήξεις να ζώνουν από παντού τον αστέρα. Ένα μεγάλο τοξικό «μανιτάρι» υψώνεται στον ουρανό.
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Σκοτάδι για λίγα δευτερόλεπτα. Ύστερα, ο φακός εστιάζει στο φινιστρίνι,
από το δωμάτιο του νεαρού άντρα στον διαστημικό σταθμό
«Η ΕΛΠΙΔΑ». Ο Ρόμπερτ, μέσα σε μια απόλυτη συμπαντική σιωπή,
κοιτάζει τη σελήνη...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (θλιμμένα
συνεχίζει τον μονόλογό του)... Μέχρι το τέλος, παρακαλούσα, κλαίγοντας,
τη μητέρα μου και τη Νάντια να επιβιβαστούν αυτές στα λεωφορεία και να
μείνουμε πίσω, ο πατέρας κι εγώ... Η Νάντια δεν δέχτηκε ν’ αφήσει τους
γονείς της, και η μητέρα μου δεν δέχτηκε ν’ αφήσει το χέρι του πατέρα
μου... Μ’ έσπρωχνε απεγνωσμένα να μπω στο λεωφορείο, μαζί μετον
κόσμο που στριμώχνονταν... ΄΄Να ζήσεις, γιε μου!΄΄, φώναζε, μέσα στους
λυγμούς που την έπνιγαν, ΄΄Και να φτιάξετε πάλι τον αστέρα μας από την
αρχή!΄΄ (μικρή παύση) Οι εκρήξεις που ακολούθησαν ήταν απανωτές...
Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι ήταν οι κραυγές των ανθρώπων που
άκουγα, πριν κλείσει ερμητικά η πόρτα του διαστημικού λεωφορείου, και
τυλιχθούν όλα σε μια απόλυτη σιωπή... Ο Κυβερνήτης δεν δικαιολογήθηκε
ποτέ γι’ αυτό το σκηνικό... Ήξερε για τους γονείς μου και τη Νάντια... Δεν
μου είπε τίποτα. Ούτε εγώ είπα κάτι, εδώ και τόσους μήνες, που η μόνη
συντροφιά μου είναι το φεγγάρι και τ’ αστέρια... (Αφήνει το φινιστρίνι
και πλησιάζει το κοινό) Ωστόσο... Βρήκα έναν τρόπο για να επικοινωνώ
μαζί τους! Θέλετε να μάθετε πώς;... Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μου
έστελναν πριν την καταστροφή του αστέρα... Με κατάλληλο χρονισμό...
Τα λαμβάνω σήμερα στον υπολογιστή μου. Ετεροχρονισμένα (μικρή παύση) Κι έτσι... Εγώ... Ο ζωντανός κοσμοναύτης... Με το όνομα Ρόμπερτ
Σπένσερ... Στενός συνεργάτης του Κυβερνήτη... Του πάλαι ποτέ αστέρα...
Συνομιλώ, σήμερα, στον σταθμό, η «ΕΛΠΙΔΑ»... Με τους νεκρούς
(Ακούγεται ένα μουσικό ρέκβιεμ, θλιβερό και πένθιμο.
Ο νεαρός κοσμοναύτης αποχωρεί από τη σκηνή)
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
(Η σκηνή φωτίζεται σταδιακά. Εισέρχονται, γελώντας δυνατά, ο Κυβερνήτης, αλα μπρατσέτα μ’ έναν αρκετά ηλικιωμένο και γοητευτικό, γενειοφόρο
άντρα. Καταλαβαίνουμε, απ’ τον διάλογο που ακολουθεί, ότι ο ηλικιωμένος
άντρας είναι γιατρός. Έχουν μια ζωηρή συζήτηση οι δυο τους στο γραφείο
του Κυβερνήτη)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (γελάει)
Αγαπητέ μου, Σολομώντα! Οι ιατρικές σου γνώσεις σ’ έχουν στερήσει
από κάθε ρανίδα φαντασίας! (γέλια) Ωωω! Είσαι τόσο προσκολλημένος,
καλέ μου, στις αγνές επιστημονικές σου ανακαλύψεις, που δεν βλέπεις
τίποτε άλλο, εκτός από τα πορίσματα των ερευνών σου και τις αγωνίες
των ασθενών σου! (παίρνει ένα μπουκάλι ουίσκι και γεμίζει δυο ποτήρια.
Προσφέρει το ένα στον ηλικιωμένο άντρα)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (τσουγκρίζει το ποτήρι του
με το ποτήρι του Κυβερνήτη) Μπορεί και να ‘ναι έτσι όπως τα λες, Χάρολντ. Αλλά... Και πάλι... Δεν καταλαβαίνω, φίλε μου, το σκεπτικό σου.
Είμαι γιατρός και είσαι πολιτικός. Είναι λογικό να βλέπεις τα πράγματα
διαφορετικά απ’ ό,τι τα βλέπω εγώ.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Φυσικά
και τα βλέπω διαφορετικά! Πολύ απλά γιατί εσύ προσπαθείς να σώσεις τη
ζωή των ασθενών σου, ενώ εγώ προσπαθώ να σώσω τη ζωή ολόκληρου
του αστέρα μας! Αν ο αστέρας μας καταστραφεί, κανένας από εμάς, είτε
είναι υγιής είτε είναι ασθενής, δεν θα καταφέρει να τη βγάλει καθαρή!
(έρχεται πίσω από την πλάτη του γιατρού και του κλείνει τα μάτια με
τα δυο του χέρια. Σιγοψιθυρίζει στ’ αυτί του) Βάλε τη φαντασία σου να
δουλέψει, Σολομώντα... Βάλε την, επιτέλους, και δες... Ο αστέρας μας,
μία των ημερών, θα σβήσει... Θα γίνει μια μαύρη οπή... Όσες ζωές και να
σώσεις, αγαπητέ μου, θα τις σκοτώσει, έπειτα, ένα τοξικό δηλητήριο που
θα έρθει να πέσει επάνω σου και επάνω μου, όπως οι στάλες της βροχής,
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κατακαίγοντας τις σάρκες μας και θολώνοντας τον νου μας... Ανθρώπινα ουρλιαχτά θα γεμίσουν τον αέρα, και κανείς δεν θα είναι σε θέση
να βοηθήσει κανέναν, γιατί, πολύ απλά, γύρω μας θα υπάρχουν μόνον
καμένες σάρκες από γυναίκες, άντρες και παιδιά, σαν και τις δικές μας...
(συνεχίζοντας να σιγοψιθυρίζει μέσα στ’ αυτί του ηλικιωμένου επιστήμονα)
Θα το άντεχες αυτό, Σολομώντα; Πες μου... Θα το άντεχες; (ο κυβερνήτης
παίρνει τα χέρια του από τα μάτια του επιστήμονα και απομακρύνεται)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (προβληματισμένος και
φοβισμένος. Ξεροβήχοντας) Εε... Δεν το ξέρουμε το τέλος, αγαπητέ μου
Χάρολντ. Όλα αυτά που είπες μπορεί να είναι, απλώς και μόνον, εικασίες!... Φαντασιώσεις!... Σαν και το κείμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (γελώντας δυνατά) Φαντασιώσεις! (γέλια) Πες το, Σολομώντα! Πες το και μην
κρύβεσαι άλλο πίσω από το δάχτυλό σου! Είναι προτιμότερο, φίλε μου,
να πεις αυτό που αισθάνθηκες...(Μικρή παύση) Δηλαδή, τη φρίκη! (γέλια)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (πίνοντας μια γουλιά ουίσκι
για να συνέλθει από το σοκ της περιγραφής) Όπως και να ‘χει το πράγμα,
θ’ αργήσει πολύ να ‘ρθεί αυτή η μέρα.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (αποστρέφοντας το βλέμμα του) Νομίζεις.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (Μικρή παύση. Έκπληκτος)
Τι;... Τι είπες, Χάρολντ;
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (Με
σοβαρό και θλιμμένο τόνο στη φωνή) Έχω πάρει εντολή να εκκενώσω τον
αστέρα, Σολομώντα.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (προσπαθώντας να δει το
πρόσωπο του κυβερνήτη, για να καταλάβει αν του λέει αλήθεια)
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ο
αστέρας μας έφτασε στο τέλος του... Είμαστε υποχρεωμένοι να τον
αποχαιρετήσουμε.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (σαστισμένος κυριολεκτικά)
Τι είναι αυτά που λες, Χάρολντ;... Τρελάθηκες;(!)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (χαμογελώντας πικρά) Μακάρι να είχα τρελαθεί, φίλε μου. Θα μου ήταν
τότε πολύ πιο εύκολο να τα εγκαταλείψω όλα. Όμως... Σε μένα έπεσε ο
κλήρος αυτής της συμφοράς...
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): σωριάζεται σε μια πολυθρόνα
του γραφείου) Και εάν... Εάν έχει γίνει κάποιο λάθος;... Δεν είναι δυνατόν...
(Μικρή παύση) Δεν μπορεί!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (χτυπάει φιλικά τον γιατρό στον ώμο) Μη φοβάσαι, Σολομώντα... Μη φοβάσαι...
Μια δοκιμασία είναι κι αυτή... Θα τα καταφέρουμε...
(Σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
(Ένα κοριτσάκι μπαίνει στη σκηνή, κρατώντας στην αγκαλιά της μια κούκλα.Της μιλάει. Βρίσκεται στον διαστημικό σταθμό «Η ΕΛΠΙΔΑ»)
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (Μ’ ένα μικρό χτενάκι προσπαθεί να χτενίσει τα μαλλιά της κούκλας
της, ενώ την μαλώνει...) Ακούς τι σου λέω; Πρέπει να τρως όλο το φαγητό σου για να μεγαλώσεις! (τραβάει προς τα κάτω αδέξια τα μαλλιά
της κούκλας της με το χτενάκι) Και τα μαλλιά σου, γιατί δεν τα χτένισες;
Εεε; Μου λες; Ξύλο που θα φας! Πόσες φορές θα σου το πω ότι πρέπει
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να τρως όλο το φαγητό σου, κακό κορίτσι;(!) (χτυπάει την κούκλα της
με το χέρι της) Εεε;(!) Ν’ ακούς τη μαμά σου τι σου λέει! Θα φας πολύ
ξύλο! (χτυπάει, ξανά, την κούκλα της με παιδική μανία. Προσποιείται,
τώρα, ότι είναι το κοριτσάκι και απαντάει...) Καλά, μαμά, θα τρώω όλο
το φαί μου... Μη με χτυπάς... Δεν είμαι κακό κορίτσι (πετάει την κούκλα
της κάτω στο πάτωμα και φωνάζει με βουρκωμένα μάτια) Δεν σ’ αγαπώ,
μαμά! Δεν σ’ αγαπώ άλλο! (κάθεται κάτω, μουτρωμένη και μελαγχολική. Στη σκηνή μπαίνει ο ψυχρός υπάλληλος που είχαμε δει στο Αρχηγείο
του Κυβερνήτη, λίγο πριν την αναχώρηση των διαστημικών λεωφορείων.
Κάθεται στα γόνατά του και αγκαλιάζει το κοριτσάκι)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (χαϊδεύοντας τα μαλλιά του μικρού κοριτσιού) Τι κάνει η πριγκίπισσά μου;
Παίζει; (παρατηρεί το μουτρωμένο προσωπάκι της μικρής) Τι είναι, μωρό
μου; Γιατί είσαι έτσι μουτρωμένη; Πες στον μπαμπάκα τι έχεις... (χάδια και
φιλιά για να συνέλθει η μικρή. Εκείνη εξακολουθεί να είναι μουτρωμένη)
Ααα... Για να μαντέψω... Για να μαντέψω... Μήπως σου έλειψα; Άργησα
να επιστρέψω στο θάλαμο; Μμμ... Αυτό είναι; (η μικρή παραμένει στο ίδιο
ύφος) Ωραία... Τότε... Ας κάνουμε μια συμφωνία... Αν μου πεις τι έχεις,
θα σε πάρω, μετά, και θα πάμε σ’ εκείνο το δωμάτιο για να δούμε μαζί τ’
αστέρια. Τι λες; Συμφωνείς, πριγκίπισσα;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι της)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Τέλεια! Σ΄ ακούω λοιπόν.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Θέλω τη μαμά...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (μένει
άφωνος)
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ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (επαναλαμβάνει στον ίδιο δραματικό τόνο) Θέλω τη μαμά...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (συγκλονισμένος) Πριγκίπισσα... Το είπαμε αυτό... Η μαμά, εδώ και λίγους
μήνες, ταξιδεύει ανάμεσα στ’ αστέρια... (με φωνή που υποδηλώνει συγκίνηση) Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να την χαιρετάμε από
αυτό εδώ το φινιστρίνι... Και να της λέμε πόσο πολύ την αγαπάμε κι οι
δυο... Τότε αυτή... Θα χαίρεται διπλά (μικρή παύση) Δεν θέλεις να είναι
χαρούμενη η μαμά; (της χαϊδεύει τα μαλλιά)
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (κουνάει το κεφάλι της καταφατικά) Θέλω.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (Με
γλυκιά φωνή) Ωραία... Ωραία... (της χαϊδεύει τα μαλλιά) Θα πάμε, τώρα,να
δούμε τ’ αστέρια, πριγκίπισσα;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (κουνάει το κεφάλι της καταφατικά)
(Τη στιγμή που πάνε να φύγουνε από τον θάλαμο του διαστημικού
σταθμού, πέφτει επάνω τους ο Ρόμπερτ, που έχασε και τους δύο γονείς
του και την κοπέλα του, τη Νάντια, πριν από λίγους μήνες στον αστέρα)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Α... Συγγνώμη.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Δεν
πειράζει, Ρόμπερτ. Φεύγαμε, ούτως ή άλλως. Θα δούμε με την μικρή τ’
αστέρια.
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Εσύ,
τουλάχιστον, έχεις κάποιον για να βλέπεις τ’ αστέρια.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Συμβαίνει κάτι;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Απολύτως τίποτα (πάει να φύγει)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Μια
στιγμή, Ρόμπερτ!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ορίστε, Ραφαέλο.
(το κοριτσάκι αρχίζει να νανουρίζει την κούκλα της, ενώ οι δυο άντρες
ανταλλάσουν έντονες ματιές, δίχως να μιλάνε)
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (κουνώντας την κούκλα στην αγκαλιά της) Κοιμήσου, μωράκι μου...
Κοιμήσου... Η μαμά σου... Θα σε φροντίσει... Δεν θα πάθεις τίποτα... Μη
φοβάσαι.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Λοιπόν...
Θέλεις κάτι να μου πεις, Ραφαέλο;
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Με
θεωρείς υπεύθυνο για τον χαμό των γονιών σου και της Νάντιας;... Όταν
τα μάτια σου πέφτουν επάνω μου...
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(Αποστρέφοντας το βλέμμα του) Γιατί να σε θεωρώ υπεύθυνο, Ραφαέλο;
Δεν υπάρχει λόγος.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Και
όμως... Υπάρχει... Εγώ ετοίμαζα τις λίστες εκείνων που θα επιβιβάζονταν
στα λεωφορεία...
(Ακολουθεί σιωπή)
(Ύστερα, το κοριτσάκι αρχίζει να σιγοψιθυρίζει ένα τραγούδι.
Ο νεαρός άντρας στρέφει τα θλιμμένα μάτια του πάνω στο κοριτσάκι
και το παρατηρεί)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (κοιτάζει κι αυτός λυπημένα την κόρη του) Έχουμε όλοι τις απώλειές μας,
Ρόμπερτ... Κατάλαβέ το.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Μακάρι
να μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σου, Ραφαέλο.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Τι
εννοείς;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Δεν έχουμε απώλειες... Έχουμε ενοχές. Κι όταν πέφτουμε το βράδυ να
κοιμηθούμε, αυτές ξυπνούν. Όπως ένα κακό όνειρο...
(Το κοριτσάκι νανουρίζει την κούκλα του...)
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (κουνώντας την κούκλα στην αγκαλιά της) ΄΄Νάνι... Νάνι... Το μωρό
να κάνει΄΄... Μην φοβάσαι, μωρό μου... Κοιμήσου... Εδώ είναι η μαμά σου...
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (κοιτάζοντας την κόρη του) Ρεβέκκα!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Άφησέ την. Είναι λογικό. Έχασε τη μαμά της και την αναπληρώνει με
το να υποδύεται η ίδια τη μαμά της κούκλας της (Μικρή παύση) Είναι
τόσο όμορφη...
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (κουνώντας την κούκλα στην αγκαλιά της) Μωράκι μου... Δεν
υπάρχουνε φαντάσματα... Κλείσε τα μάτια σου... Δεν υπάρχουν τέρατα
και κακές μάγισσες... Κοιμήσου...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (κοιτάζοντας την κόρη του... Μ’ έναν λυγμό στη φωνή) Ρεβέκκα! Αρκετά!
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (Αγνοώντας τις σπαρακτικές εκκλήσεις του πατέρα της και συνεχίζοντας να κουνάει την κούκλα της στην αγκαλιά της) Όταν ξυπνήσεις το
πρωί, θα δεις... Θα είσαι καλά και δεν θα κλαις.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Το πρωί...
Όταν ξυπνάω... Σκέφτομαι ότι στους ώμους μου σηκώνω ένα τεράστιο
φέρετρο... Το φέρετρο εκείνων που αφήσαμε πίσω μας...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (πιάνει
το κεφάλι του με τα δυο του χέρια, από απόγνωση)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Το
ξέραμε... Εδώ και καιρό... Αλλά δεν μιλούσαμε... Περιμέναμε το τέλος,
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και δεν λέγαμε κουβέντα... Είχαμε εντολή να μην πούμε το παραμικρό...
Ούτε καν στους δικούς μας ανθρώπους (Μικρή παύση) Η «ΕΛΠΙΔΑ»...
Ο σταθμός μας... Δεν είναι για όλους, Ραφαέλο.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (κουνώντας την κούκλα στην αγκαλιά της) ΄΄Νάνι... Νάνι... Το
μωρό να κάνει΄΄
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (προς
την κόρη του) Ρεβέκκα! Για όνομα του Θεού! Σταμάτα επιτέλους!
(το κοριτσάκι σταματάει απότομα. Μοιάζει να έχει πετρώσει. Σε λίγο,
όμως, μετακινείται και στέκεται ακριβώς απέναντι από τον πατέρα του.
Επαναλαμβάνει, με αγριωπό βλέμμα:)
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Είσαι κακός!... Είσαι κακός!... Είσαι κακός!... Είσαι κακός!...
(Ξαφνικά, η φωνή της ενώνεται με άλλες ανθρώπινες φωνές, που
επαναλαμβάνουν συνεχώς, και όλο και με αυξανόμενη ένταση, την ίδια
φράση: ΄΄Είσαι κακός!... Είσαι κακός!΄΄. Ο πατέρας της πέφτει στα γόνατά του και προσπαθεί απεγνωσμένα να βουλώσει τα αυτιά του για να
μην ακούει αυτή τη μονότονη φράση που του προκαλεί τρέλα, όπως ένα
φάντασμα του παρελθόντος που έρχεται, ξανά και ξανά, στο παρόν)
(Σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(Ο Κυβερνήτης κοιτάζει από το φινιστρίνι του διαστημικού σταθμού τη
σελήνη. Φαίνεται σκεπτικός και ανυπόμονος. Βαδίζει πάνω-κάτω, σαν να
περιμένει, από στιγμή σε στιγμή, κάποιος να εμφανιστεί. Εισέρχεται στη
σκηνή η σύμβουλός του, η Μαρία Φρανκ)
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Άργησες, Μαρία.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Είχα δουλειά,
συγγνώμη. Συμβαίνει κάτι;
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Συμβαίνουν πολλά, Μαρία... Πρέπει να σου μιλήσω.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Με κάνεις
και ανησυχώ, Χάρολντ.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (παίρνει ένα μπουκάλι ουίσκι και βάζει στο ποτήρι του) Να βάλω ένα και για
σένα, Μαρία;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Σόδα με πάγο,
αν είναι εύκολο.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Φυσικά... Φυσικά... Σόδα με πάγο (της δίνει το ποτήρι) Ορίστε.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Ευχαριστώ.
Στην υγειά μας... Και στη νέα τάξη πραγμάτων.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (προβληματισμένος) Λοιπόν...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Με προσποιητή
ευθυμία) Ανυπομονώ να μάθω τις εξελίξεις! Βλέπεις... Προσπαθώ ακόμη
να συνηθίσω στον τεχνητό φωτισμό, στη μηδενική βαρύτητα και στην
προστατευτική ζελατίνα που έχει τυλίξει τη ζωή μας από όλες τις μεριές!
(σηκώνει το ποτήρι της και πίνει)
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (την
κοιτάζει επίμονα μέσα στα μάτια δίχως να λέει λέξη)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (αστειευόμενη,
με λίγη δόση ειρωνείας) Έπεσε σιωπή; (τον κοιτάζει κι αυτή και σοβαρεύει
στο λεπτό) Φοβάμαι πως κάτι σοβαρό συμβαίνει, Χάρολντ.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Έχουμε
σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχουν επιζήσαντες στον αστέρα.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (έκπληκτη)
Τι;(!) Μετά από έξι μήνες που έχουνε περάσει;(!)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Είχα
σχετική ενημέρωση χθες.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Δεν είναι
δυνατόν!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Και,
όμως...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Μα... Ο αστέρας γέμισε από τοξικά αέρια, μετά τις πολλαπλές εκρήξεις! Πώς είναι
δυνατόν να υπάρχει ζωή;(!)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Φαίνεται πως κάποιοι συμπολίτες μας βρήκαν καταφύγια που τους προστατεύουν.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Σωριάζεται
σε μια μοντέρνα πολυθρόνα) Πώς σιτίζονται; Τι νερό πίνουν; Όλα πρέπει
να είναι μολυσμένα
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Δεν
ξέρουμε λεπτομέρειες. Πιάνουμε κάποια συγκεχυμένα ηχητικά μηνύματα
που υποδηλώνουν ανθρώπινες ομιλίες. Είναι, ωστόσο, πολύ δύσκολο να
έχουμε καθαρή εικόνα και ήχο.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Μικρή παύση.
Μ’ έναν κάποιο δισταγμό στη φωνή) Τι σκέφτεσαι να κάνεις, Χάρολντ;...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Γι’
αυτό σε κάλεσα, Μαρία. Πριν καλέσω και τους υπόλοιπους. Ήθελα τη
γνώμη σου.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Νομίζω πως
πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα αποστολής στον αστεροειδή, που θα
ακολουθήσει τις εντολές σου. Εάν αποτύχει η ομάδα, θα ξέρουμε, τουλάχιστον, πως κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Αυτοί
που θα αποτελέσουν την ομάδα, θα πρέπει να είναι και έτοιμοι να θυσιαστούν... Όπως καταλαβαίνεις... Μου είναι πολύ δύσκολο.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Σηκώνεται από
την πολυθρόνα. Αγκαλιάζει τον Κυβερνήτη από τους ώμους) Χάρολντ...
Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο... Όμως... Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν
μπορούμε να τους αφήσουμε μόνους και αβοήθητους. Σκέψου ότι μπορεί
να υπάρχουν, ανάμεσα τους, και μικρά παιδιά.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Θα
συγκαλέσω συμβούλιο. Εάν αρνηθούν οι περισσότεροι;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (τον χτυπάει
φιλικά στην πλάτη) Η τελική απόφαση είναι δική σου.
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (την
κοιτάζει ερωτικά) Και η δική σου;... (προσπαθεί να την φιλήσει, ενώ εκείνη
τραβιέται προς τα πίσω)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (ψυχρά) Θα
είμαι δίπλα σου.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): την
πλησιάζει) Μαρία... Γιατί δεν θέλεις να κάνουμε μια νέα αρχή; Αφού ο
γάμος σου περνάει κρίση.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Κάθε γάμος
περνάει κρίση, κάποια στιγμή...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Και
μετά; (πάει να την αγγίξει. Εκείνη τραβιέται πίσω για δεύτερη φορά)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Μη με πιέζεις,
Χάρολντ. Σε παρακαλώ.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (Απομακρύνεται) Εντάξει. Με συγχωρείς.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (Αμφιταλαντεύεται αν πρέπει να μείνει ή να φύγει)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Πιστεύεις ότι θα προλάβουμε να τους βρούμε ζωντανούς;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (κοντοστέκεται) Βάλε με στην ομάδα διάσωσης.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Όχι
βέβαια!
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ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Βάλε με,
Χάρολντ. Σε παρακαλώ. Εάν επιστρέψω, θα είμαι πολύ πιο σίγουρη και
για την επόμενη μέρα της ζωής μου.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Μαρία... Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο!
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Σε παρακαλώ,
Χάρολντ. Κάν’ το... Σε παρακαλώ...
(Σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
(Ο νεαρός κοσμοναύτης, Ρόμπερτ, διαβάζει από ένα χαρτί, φωναχτά,
ορισμένα ονόματα, κατά τη διάρκεια της εκφώνησης επίσημου Λόγου...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Άμπραχαμ! Τσαρλς! Άλφρεντ! Κέβιν! Λέοναρντ! Όσκαρ!... (διστακτικά) Μαρία
(Μικρή παύση) Μαρία Φρανκ;... (Συνεχίζει στον ίδιο επίσημο τόνο) Ορίζεται
Επταμελές πλήρωμα αποστολής διάσωσης των επιζησάντων στον αστέρα, αποτελούμενο από τα παραπάνω ονόματα!Με εντολή Κυβερνήτη, η
αναχώρηση του σκάφους και του πληρώματος θα γίνει αύριο το πρωί, στις
έξι προ μεσημβρίας, από την πλατφόρμα νούμερο δύο του διαστημικού
μας σταθμού, «Η ΕΛΠΙΔΑ»! Το πλήρωμα καλείται να αναζητήσει, μέσα
σε δύο εικοσιτετράωρα, όλους τους επιζήσαντες, προσφέροντάς τους
και την ανάλογη ιατρική φροντίδα, και να τους οδηγήσει με ασφάλεια
πίσω στον διαστημικό μας σταθμό! Ευχόμαστε, Καλή Επιτυχία, στους
Συναδέλφους μας που θα αναλάβουν αυτό το αξιοθαύμαστο εγχείρημα
και Ελπίζουμε Ολόψυχα να γυρίσουν γρήγορα κοντά μας, φέροντας μαζί
τους και τους συνανθρώπους μας! (Ακούγονται off δυνατά χειροκροτήματα
και επευφημίες... Συνεχίζει τον Λόγο του)...Παράλληλα, η αποστολή έχει
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υποχρέωση να παρατηρήσει τις συνθήκες που επικρατούν στον αστέρα,
προβαίνοντας στις ανάλογες μετρήσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά
πόσο οι παρούσες συνθήκες θα επιτρέψουν, μετά και την παρέλευση
ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, την επάνοδό μας στον αστέρα
και την επιστροφή στην κανονικότητα του βίου μας! Τα αποτελέσματα
που θα προκύψουν θα συνεκτιμηθούν με τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ο αστέρας, ώστε η όποια μετάβαση σε αυτόν
να γίνει υπό ασφαλείς προϋποθέσεις για όλους μας! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΠΟΛΥ! (Ακούγονται, πάλι, off δυνατά χειροκροτήματα και επευφημίες...
Ο νεαρός κοσμοναύτης σκύβει ν’ αφήσει στο πάτωμα το χαρτί του Λόγου
του και βλέπει δυο γυναικεία πόδια. Σηκώνει το κεφάλι του και αντικρίζει
τη Μαρία Φρανκ. Ακολουθεί διάλογος ανάμεσά τους...)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Γεια σου,
Ρόμπερτ. Ωραίος ο λόγος που εκφώνησες.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(έκπληκτος) Μαρία... Το σκέφτηκες καλά; Παραξενεύτηκα όταν είδα το
όνομά σου.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Είναι καλύτερα
έτσι. Αν επιστρέψω απ’ την αποστολή, θα είμαι σε θέση μετά να πάρω και
κάποιες αποφάσεις για τη ζωή μου.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Τι
αποφάσεις;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Για τον γάμο
μου.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
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«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Υπάρχουν
και άλλοι τρόποι, Μαρία. Δεν χρειάζεται να θυσιαστείς.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Εάν δεν θυσιάσεις κάτι, δεν θα βρεις ποτέ κάτι άλλο.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (Λυπημένα) Δεν φτάνουν οι δικοί μας άνθρωποι που τους θυσιάσαμε; Όλοι κάτι
αφήσαμε πίσω στον αστέρα και πήραμε τη θλίψη μας για συντροφιά.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Τότε... Τότε,
ας ξεκαθαρίσουμε πόσοι θα κάνουμε παρέα με τη θλίψη, από δω και στο
εξής, και πόσοι με την ελπίδα (Μικρή παύση) Η ελπίδα είναι σαν ένα
διαμάντι πεταμένο στο βούρκο. Αν δεν βάλεις τα χέρια σου μέσα στη
λάσπη, Ρόμπερτ, δεν βγαίνει στο φως ο κρυμμένος θησαυρός.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Νιώθω
σαν ένα παιδί που το ξεγέλασαν... Δεν ξέρω αν είμαι από την πλευρά των
«τυχερών» ή από την πλευρά των «χαμένων»... Προσπαθώ, τόσους μήνες,
να καταλάβω τι έγινε... Πού έφταιξα; Ποιο είναι...(σταματάει απότομα)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Ποιο είναι;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ποιο
είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσω τη κλειστή πόρτα της καρδιάς μου...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (τον πλησιάζει και ακουμπάει το χέρι της πάνω στον ώμο του) Η αγάπη... Αυτή
είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τα πάντα (Μικρή παύση) Είναι καιρός
τώρα που... (λανθάνον ερωτισμός) Προσπαθώ να σου πω ότι δεν πρέπει
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να σηκώνεις μόνος σου τον σταυρό... Διστάζω, όμως, να σε πλησιάσω...
Είσαι απόμακρος...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Είμαι...
Είμαι... (Η Μαρία Φρανκ δεν τον αφήνει να συνεχίσει και σφραγίζει τα
χείλη του μ’ ένα ερωτικό φιλί. Τη στιγμή εκείνη εισέρχεται ο Κυβερνήτης.
Μένει άφωνος μπροστά στη σκηνή. Κάνει στροφή, φανερά ενοχλημένος,
και πάει να φύγει...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Μια
στιγμή, Κυβερνήτα! Μη φεύγετε, σας παρακαλώ!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (νευρικός κι αμήχανος) Ορίστε, Ρόμπερτ. Σ’ ακούω. Τι θέλεις να μου πεις;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ): (Αποφασιστικά)
Να βάλετε εμένα, στη θέση της Μαρίας Φρανκ, στην ομάδα διάσωσης
για τον αστέρα. Θέλω να μπω εγώ στη θέση της.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Ρόμπερτ! Όχι!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Σας
παρακαλώ, Κύριε Κυβερνήτα.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (ειρωνικά) Και ο λόγος αυτής της ιπποτικής στάσης από μέρους σου, Ρόμπερτ;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Η
Μαρία πρέπει να ζήσει.
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(Πέφτει ένα πέπλο σιωπής ανάμεσά τους. Η Μαρία Φρανκ είναι ταραγμένη. Ο Κυβερνήτης αποχωρεί με χαιρέκακη διάθεση, χωρίς να δώσει
καμία απάντηση)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (πέφτει στην
αγκαλιά του Ρόμπερτ) Ρόμπερτ! Τι θα κάνουμε;(!) Είναι, σχεδόν βέβαιο,
ότι θα μας εκδικηθεί!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (την
κρατάει στην αγκαλιά του. Δείχνει αποφασισμένος) Μη φοβάσαι, Μαρία...
Μη φοβάσαι... Όλα θα πάνε καλά
(Σκοτάδι στη σκηνή)

- 736 -

ΣΤΑΘΜΟΣ “Η ΕΛΠΙΔΑ”

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
(Βρισκόμαστε στον διαστημικό σταθμό, η «ΕΛΠΙΔΑ». Ο Κυβερνήτης συνομιλεί με τον ηλικιωμένο γιατρό, Σολομώντα...)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Πέρασαν κοντά έξι μήνες και,
ωστόσο, μου είναι αδύνατον να συνηθίσω, Χάρολντ! Βλέπω, συνεχώς,
εφιάλτες, τα βράδια, φίλε μου! (γελάει δυνατά, θέλοντας να ξορκίσει το
κακό) Για πόσο καιρό ακόμα θα κοιτάμε τη σελήνη και τ’ αστέρια, θα
τρώμε κονσέρβες, θα ζούμε σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας και η
μόνη μας χαρά θα είναι να μαζευόμαστε στην χαρτοπαικτική λέσχη, τα
καταθλιπτικά απογεύματα, για να ξεδιπλώσουμε τον δεύτερο εαυτό μας
που κρατάμε καλά κρυμμένο και προφυλαγμένο μέσα σ’ ένα σκάφανδρο
ψεύδους και υποκρισίας; (γέλια)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Πολύ
ποιητική εκδοχή, Σολομώντα! (γελάει κι αυτός δυνατά) Νομίζω ότι ο
σταθμός σε ωφέλησε, παρά τα όσα του προσάπτεις! Ποτέ άλλοτε δεν
ήταν τόσο γλαφυρός και παραστατικός ο λόγος σου! (γέλια)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Κάνω εξάσκηση για ποιητής,
μάλλον! (γέλια)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Καθόλου άσχημα, φίλε μου! Τα πας περίφημα! (γέλια)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Όμως... Κι εσύ δεν πας πα-
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ρακάτω, Χάρολντ... Σε είδα εχθές... Συνομιλούσες με τον Ρόμπερτ, αυτόν
τον ονειροπόλο, ρομαντικό νεαρό, που ακόμη δεν έχω καταλάβει τι, στην
ευχή, το κοινό έχετε οι δυο σας, και τον έχεις για στενό συνεργάτη σου!
Εσύ! Ένας άκρως κυνικός ρεαλιστής! (γέλια)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (Σοβαρεύοντας, γεμίζει δυο ποτήρια ουίσκι) Θέλεις να μάθεις, λοιπόν, τι το
κοινό έχουμε ο Ρόμπερτ κι εγώ; (προσφέρει ένα ποτήρι ουίσκι στον γιατρό)
Άκου, λοιπόν, φίλε μου. Το κοινό μας είναι ότι μας αρέσει η ίδια γυναίκα.
(Σιωπή λίγων δευτερολέπτων)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (αμήχανα και διστακτικά)
Αλήθεια;... Δεν είχα καταλάβει κάτι τέτοιο, Χάρολντ, για να είμαι ειλικρινής (κατεβάζει το κεφάλι του από ντροπή)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ω!
Δεν πειράζει, φίλε μου! Μη νιώθεις άσχημα! Άλλωστε, δεν με απασχολεί,
πια, αυτή η γυναίκα.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Άλλωστε;
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ναι.
Δέχτηκε, με τη θέληση της, να μπει στην ομάδα διάσωσης για τον αστέρα.
Οπότε... Όπως καταλαβαίνεις...
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Όπως καταλαβαίνω... Τι
πράγμα, Χάρολντ;
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να μην γυρίσει πίσω στον σταθμό...
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (τρομαγμένα) Ποια είναι
αυτή η γυναίκα;
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Η
Μαρία Φρανκ!
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (έκπληκτος) Η Μαρία Φρανκ!
Η καλύτερη σύμβουλός σου;(!)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Με
παρακάλεσε, εχθές, να συμμετάσχει στην αποστολή...
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (θυμωμένα) Κι εσύ... Δέχτηκες;(!) Θυσιάζεις, λοιπόν, μια γυναίκα για ένα καπρίτσιο σου;(!) Χάρολντ!
Δεν περίμενα ποτέ από σένα κάτι τέτοιο!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Καπρίτσιο;(!) Σου φαίνεται ότι πρόκειται περί καπρίτσιου, Σολομώντα;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Όφειλες να την μεταπείσεις!
Αλλά εσύ την στέλνεις σαν το πρόβατο στη σφαγή! Το ξέρεις πολύ καλά...
Καλύτερα απ’ τον καθένα μας... Είναι ελάχιστες οι πιθανότητες αυτοί που
θα πάνε στον αστέρα να γυρίσουν σώοι...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (προσποιητά προβληματισμένος) Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, Σολομώντα.
Η κοινή γνώμη με πιέζει αφόρητα, εδώ και μήνες, ότι δεν πήρα όλα εκείνα
τα μέτρα που απαιτούνταν για την έγκαιρη εκκένωση του αστέρα (χτυπάει
το χέρι του δυνατά πάνω στο τραπέζι) Διάολε! Ποιος μπορεί να μπει στη
θέση μου, έστω και λίγο, και να με καταλάβει! Δεν χωρούσαν όλοι στα
διαστημικά λεωφορεία! Κάποιοι, μοιραία, θα έμεναν πίσω!
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Και τι μ’ αυτό; Η κοινή γνώμη
μετράει πιο πολύ απ’ τη ζωή των συνεργατών σου; Αυτό μου λες τώρα!
Δεν κυβερνάς, όμως, τον αστέρα με την κοινή γνώμη, Χάρολντ! Αλλά...
Αλλά με τους συνεργάτες σου!
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ω!...
Ω!... Σολομώντα! Επιτέλους! Για όνομα του θεού! Μην γίνεσαι ανυπόφορος! Κυβερνήτης είμαι! Έχω επίγνωση της κατάστασης, τέλος πάντων!
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Τότε, μην αφήσεις την Μαρία
να μπει στην ομάδα διάσωσης, ακόμη κι αν αυτή επιμένει!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (ειρωνικά) Και ποιον να βάλω στη θέση της, κατά τη γνώμη σου; Μήπως
τον ονειροπόλο, τον Ρόμπερτ; Θα σου ήταν πιο βολικό και σύννομο κάτι
τέτοιο;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (απηυδισμένος, αποστρέφει
το βλέμμα του) Χάρολντ! Πραγματικά, με εκπλήσσεις!
(ολιγόλεπτη σιωπή ανάμεσά τους)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (πλησιάζει και βάζει το χέρι του πάνω στον ώμο του ηλικιωμένου γιατρού. Με
προσποιητή διάθεση μεταμέλειας...) Εντάξει, φίλε μου... Μη θυμώνεις. Θα
την μεταπείσω. Δεν θα βάλω τη Μαρία στην αποστολή. Ευχαριστημένος;
(μικρή παύση) Ίσως... Ίσως... Τον Ρόμπερτ.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (γυρίζει απότομα το κεφάλι
του και κοιτάζει αγριωπά τον Κυβερνήτη μέσ’ τα μάτια) Ούτε και τον
Ρόμπερτ, Χάρολντ! Είναι πρόστυχο αυτό που πας να κάνεις! (επιτακτικά)
Ακούς;(!) Ούτε και τον Ρόμπερτ!
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
(Ο νεαρός κοσμοναύτης μπαίνει στον θάλαμο του διαστημικού σταθμού, η
«ΕΛΠΙΔΑ», και βρίσκει εκεί τη μικρή Ρεβέκκα, την κόρη του υπαλλήλου
στο Αρχηγείο του Κυβερνήτη, Ραφαέλο)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ω!
Τι ωραία συνάντηση! Είσαι καλά, μικρή μου;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (Διστακτικά) Ναι.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Δεν πρέπει να ξέρεις το όνομά μου (Συστήνεται με χειραψία) Ρόμπερτ
Σπένσερ. Χάρηκα πολύ.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Ρεβέκκα (δίνει κι αυτή το χεράκι της)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Σου
αρέσει αυτό το δωμάτιο;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Ερχόμαστε εδώ με τον μπαμπά και κοιτάμε τ’ αστέρια.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Έχεις κάποιο αστέρι που ν’ αγαπάς πολύ;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Την «Αφροδίτη»
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Την
Αφροδίτη! Η αλήθεια είναι ότι κι εμένα μου αρέσει πολύ η Αφροδίτη. Το
ξέρεις ότι αυτό το αστέρι, πριν πολλά - πολλά χρόνια, ήταν μια όμορφη
αρχαία θεά;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Δεν μου το είπε ο μπαμπάς.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ναι... Ήταν θεά. Η πιο όμορφη, μάλιστα,απ’ όλες τις θεές. Γι’ αυτό και
την ζήλευαν.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Ποιες την ζήλευαν;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Οι
άλλες θεές! (γέλια)
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (κατεβάζοντας το κεφάλι, λυπημένη) Δεν είναι ωραίο να είσαι όμορφη;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Φυσικά
και είναι ωραίο να είσαι όμορφη!
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Ναι, αλλά... Θα σε ζηλεύουν.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Δεν
είναι απαραίτητο. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό.
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ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Επειδή την ζήλευαν έγινε αστέρι;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ναι... Μάλλον...
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Πρέπει να νιώθει μοναξιά.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Κάποιες
φορές, μικρή μου, όλοι νιώθουμε μοναξιά.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Νιώθετε κι εσείς;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ναι.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Είστε μόνος στον διαστημικό σταθμό;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Περίπου.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Εμένα πέθανε η μαμά μου.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Το
ξέρω... Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό, Ρεβέκκα.
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ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Ο μπαμπάς λέει ότι η μαμά ταξιδεύει στ’ αστέρια. Ότι μας βλέπει
από μακριά και μας χαιρετάει.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Σίγουρα
έτσι είναι... Όπως το λέει ο μπαμπάς σου.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Νιώθει κι η μαμά μοναξιά, που έγινε αστέρι;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(Γονατίζει και της χαϊδεύει τα μαλλιά) Όταν θα βλέπει ότι της χαμογελάς,
θα χαίρεται πολύ που έγινε αστέρι...
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (μένει σιωπηλή)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Νομίζω
ότι κάνουμε καλή παρέα οι δυο μας! Τι λες;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (με ναζιάρικο χαμόγελο) Ναι.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Όταν θα
θέλεις να δεις τ’ αστέρια, θα με φωνάζεις κι εμένα, κάπου-κάπου, να τα
βλέπουμε μαζί;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (με ναζιάρικο χαμόγελο) Ναι.
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(Στον θάλαμο μπαίνει, ξαφνικά, ο Ρφαέλο, πατέρας της μικρής
Ρεβέκκας. Κοιτάζει τον Ρόμπερτ, ενοχλημένος)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Ρεβέκκα, γιατί είσαι τόση ώρα εδώ;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(χαμογελώντας) Εγώ φταίω. Όχι η Ρεβέκκα. Μιλούσαμε και ξεχαστήκαμε!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο):
(αποφεύγοντας να κοιτάξει τον Ρόμπερτ) Ρεβέκκα, σε παρακαλώ να μην
ξανασυμβεί αυτό!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (τον
πλησιάζει) Σου είπα ότι το φταίξιμο είναι δικό μου. Μη μαλώνεις τη μικρή.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (γυρίζει το κεφάλι, αγριωπό βλέμμα) Μέχρι πότε θα παριστάνεις τον σωτήρα
του σταθμού;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(έκπληκτος) Τι;...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Θα
σου εξηγήσει ο Κυβερνήτης. Πάμε, Ρεβέκκα!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): τον
αρπάζει από το μπράτσο) Μια στιγμή! Τι θέλεις να πεις; Πες το καθαρά.

- 745 -

ΣΤΑΘΜΟΣ “Η ΕΛΠΙΔΑ”

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο):
Κατηγόρησες τον Κυβερνήτη για μεροληπτική συμπεριφορά εις βάρος
μιας μερίδας πολιτών του αστέρα μας! Τον επέκρινες για τον θάνατο των
γονέων σου και της κοπέλας σου, της Νάντιας, καθώς και για πολλούς
άλλους θανάτους! Έχεις, μήπως, την εντύπωση ότι αυτό θα περάσει στα
΄΄ψιλά΄΄, χωρίς να έχεις συνέπειες;(!)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Κατηγόρησα τον Κυβερνήτη;(!) Τι είναι αυτά που λες!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Και
σαν να μην έφτανε αυτό! Επεμβαίνεις τώρα και στη σύσταση της ομάδας
διάσωσης των επιζησάντων του αστέρα! Ποιος νομίζεις ότι είσαι τέλος
πάντων!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(Μένει σύξυλος, σιωπή)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο):
(τραβάει τη Ρεβέκκα από το χέρι. Το κοριτσάκι δυσφορεί) Πάμε, Ρεβέκκα!
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (έτοιμη να κλάψει) Μπαμπά... Μπαμπά...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (επιτακτικά) Πάμε, Ρεβέκκα!
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
(Η σύμβουλος του Κυβερνήτη, Μαρία Φρανκ, μπαίνει φουριόζα στον διαστημικό θάλαμο, ενώ έχει απομείνει εκεί, μετά την αποχώρηση της μικρής
Ρεβέκκας και του πατέρα της, ο Ρόμπερτ)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (ταραγμένη)
Φύγανε;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Τι
τρέχει, Μαρία; Φαίνεσαι ταραγμένη (την πλησιάζει και βάζει το χέρι του
πάνω στον ώμο της, σε μια προσπάθεια να την ηρεμήσει)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Έμαθα κάτι
που πρέπει να το μάθεις κι εσύ, Ρόμπερτ.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ακούω.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Χωρίς να λάβω
καμία προηγούμενη ενημέρωση, ο Κυβερνήτης έβγαλε το όνομά μου από
την ομάδα διάσωσης και έβαλε το δικό σου στη λίστα των ονομάτων!
Δεν θα πάω εγώ στον αστέρα, Ρόμπερτ! Θα πας εσύ! Θέλει να σε βγάλει
από τη μέση, ώστε να έχει μετά όλο το πεδίο ελεύθερο να με παρενοχλεί,
με τον χυδαίο τρόπο που έχει μάθει να κατακτά ό,τι βρίσκεται γύρω του!
Δεν θα το δεχτώ, όμως! Αυτό ήρθα να σου πω! Δεν θα πας εσύ, Ρόμπερτ!
Θα πάω εγώ! Κι αν είναι να μην γυρίσω πίσω, τότε θα συνεχίσεις μόνος
σου τον δρόμο σου! Μέχρι το τέλος! Μ’ ακούς;(!) Μέχρι το τέλος!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (Την
αγκαλιάζει, προσπαθώντας να την παρηγορήσει όπως ένα μικρό παιδί)
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Μαρία... Μαρία... Για ποιον δρόμο, στ’ αλήθεια, μιλάς;... (Γλυκόπικρο
χαμόγελο) Γι’ αυτόν τον αργό θάνατο που βιώνουμε εδώ στον σταθμό;
Εάν υπάρχει έστω και μια απειροελάχιστη πιθανότητα να μπορέσουμε
να επιστρέψουμε στον αστέρα και να κατοικήσουμε πάλι τα νησιά, τις
θάλασσες, τα βουνά μας, θα ήθελα να είμαι ο πρώτος που θα το δει και
θα το μάθει αυτό (Μικρή παύση) Εγώ ζήτησα να σε βγάλουν, κι όχι ο
Χάρολντ. Του είπα να βάλει εμένα στη θέση σου.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Δεν είναι
δυνατόν...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Έτσι
είναι, Μαρία. Εγώ το ζήτησα.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Γιατί, Ρόμπερτ;(!) Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Έπρεπε, Μαρία.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Έπρεπε;...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Η
θέση σου είναι εδώ. Στον σταθμό. Αν γυρίσω... Κι αν ακόμη αισθάνεσαι
κάτι για μένα... Τότε...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (τον διακόπτει)
Σ’ αγαπώ, Ρόμπερτ... Έχω πάρει τις αποφάσεις μου.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘ-
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ΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Είσαι σίγουρη;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Ναι... Ο γάμος
μου έχει πεθάνει προ πολλού.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Και μετά;...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Μετά... (τον
πλησιάζει και τυλίγει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του) Θα είμαστε
ελεύθεροι να σκεφτούμε το μέλλον μας...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Με τον
Χάρολντ, τι σκέφτεσαι να κάνεις;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Με τον
Χάρολντ, ό,τι έγινε ήταν μια απερισκεψία... Είχα ανάγκη να εκτονωθώ,
εκείνο το διάστημα. Με πολιορκούσε, κι εγώ ενέδωσα χωρίς να νιώθω
τίποτα. Στο μυαλό μου υπήρχες μόνον εσύ, Ρόμπερτ... Ήσουν, όμως, τόσο
απόμακρος... Χαμένος στις σκέψεις σου... Περνούσες από δίπλα μου σαν
σκιά και έφευγες...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Αν... Αν,
για κάποιον λόγο, πέθαινα, Μαρία... θα σου έλειπα;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Ρόμπερτ! Τι
είναι αυτά που λες! (κλείνει τα χέρια του μέσα στα δικά της) Φυσικά και
θα μου έλειπες! Δεν θα σ’ αφήσω, όμως, να πεθάνεις!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (καθη-
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συχαστικά) Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Αν δεν γυρίσω από τον αστέρα...
Αν οι συνθήκες εκεί είναι δυσοίωνες για να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας...
Θα πρέπει, Μαρία, να συσπειρώσεις τους ανθρώπους στον σταθμό! Να
τους δώσεις το όραμα και την ελπίδα που χρειάζονται!
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Σε παρακαλώ,
Ρόμπερτ... Μην μ’ αφήνεις μόνη... Πάρε με μαζί σου στον αστέρα... Είναι
προτιμότερο να πεθάνω κι εγώ μαζί σου, παρά να ζω, εδώ, χωρίς εσένα.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (Μικρή
σιωπή, την κοιτάζει έντονα στα ματιά) Θα γυρίσω, Μαρία... Θα γυρίσω...
Στο υπόσχομαι... Και μετά... (της χαϊδεύει τα μαλλιά) θα είμαστε μαζί...
Εσύ κι εγώ... Για πάντα.
(Σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(Στο γραφείο του Κυβερνήτη, στον διαστημικό σταθμό «Η ΕΛΠΙΔΑ»,
εισέρχεται ο Ραφαέλο. Ακολουθεί μυστικός διάλογος ανάμεσα στους δύο
άντρες...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Κάθισε,
Ραφαέλο. Σε κάλεσα γιατί έχω κάτι πολύ σημαντικό να σου πω. Κάτι που
πρέπει να μείνει, αποκλειστικά και μόνο, ανάμεσά μας.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Μάλιστα, Κυβερνήτα.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
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Αποφάσισα να σε συμπεριλάβω στην ομάδα αποστολής στον αστέρα.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Τι;(!)
Μα... Έχω μια μικρή κόρη, Κυβερνήτα... Τη Ρεβέκκα. Αν πάθω κάτι... Δεν
έχει κανέναν άλλο, πέρα από μένα, στον σταθμό.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Λες να
μην το γνωρίζω, Ραφαέλο; Λυπήθηκα πολύ για τον χαμό της γυναίκας
σου. Δεν έχω, όμως, άλλη επιλογή (σηκώνεται απ’ το γραφείο του, γεμίζει
δύο ποτήρια με ποτό και προσφέρει το ένα στον συνεργάτη του) Είσαι από
τους πιο έμπιστους συνεργάτες που διαθέτω. Αυτή η αποστολή είναι
άκρως μυστική, Αγαπητέ μου. Δεν μπορώ να την αναθέσω σε χέρια που
δεν εμπιστεύομαι (πίνει το ποτό του) Όπως, για παράδειγμα... Στα χέρια
του Ρόμπερτ (κοιτάζει έντονα για λίγα δευτερόλεπτα τον Ραφαέλο, θέλοντας να ΄΄διαβάσει΄΄ τις αντιδράσεις του)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Ο
Ρόμπερτ, λοιπόν...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(με ειρωνικό χαμόγελο) Ξέρω ότι δεν τα πάτε και πολύ καλά οι δυο σας.
Αληθεύει αυτό;
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Δεν
μ’ αρέσει ο τρόπος που ενεργεί.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (με
ειρωνικό χαμόγελο) Και σε μένα, Αγαπητέ μου... Και σε μένα δεν αρέσει
καθόλου ο τρόπος που ενεργεί αυτός ο νεαρός ερωτύλος (τσουγκρίζει το
ποτήρι του με το ποτήρι του συνεργάτη του, έχοντας ένα προκλητικό και
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χαιρέκακο χαμόγελο) Σ’ αυτό το σημείο, Αγαπητέ μου, θέλω τη βοήθειά
σου. Γι’ αυτό σε κάλεσα.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Είμαι
έτοιμος να εκτελέσω τις διαταγές σου, Κυβερνήτα.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(τον χτυπάει στον ώμο φιλικά) Το ξέρω... Το ξέρω, Ραφαέλο (μικρή παύση,
πίνει μια γουλιά ποτό) Θέλω να ξεφορτωθείς τον Ρόμπερτ, μόλις φτάσετε
στον αστέρα.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Τι;(!)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Θέλω να
ξεφορτωθείς τον Ρόμπερτ. Αν αυτό γίνει εδώ, θα καταλάβουν ότι πρόκειται
για δολοφονία. Αν, όμως, γίνει στον αστέρα, θα το εκλάβουν πολύ πιο
εύκολα ως... (ειρωνικό χαμόγελο) Ως ατύχημα, ας πούμε. Ξέρεις, τώρα,
πώς είναι αυτά τα κοράκια, οι δημοσιογράφοι! Θα πέσουν να εξιχνιάσουν
το τραγικό συμβάν, και ποιος γλυτώνει απ’ τα νύχια τους μετά!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (προβληματισμένα και φοβισμένα) Ναι... Βέβαια... Το φαντάζομαι...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Γι’
αυτό... Τέλος πάντων! Ας πιούμε ένα ακόμη ποτό στην υγειά της Ομάδας
αποστολής στον αστέρα μας! (γεμίζει ξανά τα δυο ποτήρια με ουίσκι) Στην
υγειά σου, Ραφαέλο! (τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (διστακτικός και αναστατωμένος) Θα... Θα χρειαστώ ένα πιστόλι.
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(γέλια) Εννοείται, φίλε μου!... Εννοείται! Το θέμα είναι να ξέρεις και να
το χρησιμοποιείς το πιστόλι! (γέλια) Αλήθεια... Ξέρεις;
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (συνεσταλμένα) Ναι... Ξέρω.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Υπέροχα. Και, τώρα, κάτι ακόμα.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (κοιτάζει, σαν χαμένος, στο κενό)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Στην
ομάδα, θα φροντίσω να είναι και ο ηλικιωμένος γιατρός... Ο Σολομώντας...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Ο
Σολομώντας;...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ναι. Θέλω να το σκηνοθετήσεις έτσι, ώστε να φανεί ή ως ατύχημα ή ως
ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σ’ αυτόν και τον Ρόμπερτ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (σκύβει
το κεφάλι του, αμίλητος)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Βασίζομαι επάνω σου. Η αναχώρηση θα γίνει αύριο στις έξι προ μεσημβρίας.
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Έχεις χρόνο μέχρι τότε να ετοιμαστείς. Μπορείς να πηγαίνεις. Δεν σε
χρειάζομαι άλλο, Ραφαέλο.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (κάνει
να φύγει και ξαναεπιστρέφει) Χάρολντ...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Σ’
ακούω, Ραφαέλο.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Πόσες
πιθανότητες έχω να μην γυρίσω πίσω;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Κανείς
δεν το ξέρει αυτό, για να απαντήσει με βεβαιότητα.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (θλιμμένα) Σκέφτομαι την κόρη μου...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Έχεις
έναν ισχυρό λόγο, επομένως, Αγαπητέ μου, να φροντίσεις να γυρίσεις
πίσω. Τις περαιτέρω οδηγίες θα τις λάβεις από το Γραφείο Διαχείρισης
Εκτάκτων Αναγκών, όσον αφορά τις μετρήσεις που πρέπει να γίνουν στο
νερό και την ατμόσφαιρα, αλλά και για τη συγκομιδή των συνανθρώπων
μας που μπορεί να είναι ακόμη εν ζωή. Αυτά. Από μένα, είσαι ελεύθερος...
(τον χτυπάει στον ώμο φιλικά) Καλή επιτυχία!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (υπόκλιση) Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, Κυβερνήτα.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘ-
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ΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(χαμογελάει αυτάρεσκα) Είμαι σίγουρος, Ραφαέλο... Είμαι σίγουρος...
Άλλωστε, εσύ δεν με απογοήτευσες ποτέ
(Σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
(Ο ηλικιωμένος γιατρός, Σολομώντας, βρίσκει τον νεαρό κοσμοναύτη,
Ρόμπερτ, να κοιτάζει μόνος του τη σελήνη από το φινιστρίνι, χαμένος στις
σκέψεις του...)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Εδώ είσαι, Ρόμπερτ;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
ξυπνώντας απ’ τον λήθαργο) Γεια σου, Σολομώντα. Τι κάνεις;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Καλά, παλικάρι μου. Έχεις
λίγο χρόνο; Θέλω να μιλήσουμε.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ευχαρίστως.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (κάθεται και ανάβει την πίπα
του) Έχουμε εξελίξεις. Δεν ξέρω αν τις έμαθες.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Μάλλον
θα εννοείς ότι εσύ κι εγώ είμαστε στην ομάδα αποστολής για τον αστέρα.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Ναι. Αυτό εννοώ.
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (μικρή
παύση, κοιτάζει τον ηλικιωμένο επιστήμονα έντονα στα μάτια) Πάει κάπου
ο νους σου, καλέ μου Σολομώντα;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (βγάζει τον καπνό της πίπας)
Φυσικά και πάει, Ρόμπερτ. (μικρή παύση) Στην εξόντωσή μας.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Πιστεύεις, δηλαδή, ότι ο Χάρολντ θέλει να μας εξοντώσει;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Εσύ δεν το πιστεύεις, Ρόμπερτ;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (βαθύς
αναστεναγμός) Δυστυχώς... Το πιστεύω.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Γι’ αυτό ήρθα. Κάτι πρέπει
να κάνουμε. Οπωσδήποτε, η Μαρία Φρανκ είναι το «διακύβευμα»
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Η Μαρία σκοπεύει να χωρίσει με τον άντρα της, μέχρι να γυρίσω στον
σταθμό. Αν, βέβαια, γυρίσω ποτέ από τον αστέρα... Μετά, θα είμαστε
μαζί... Αγαπιόμαστε.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Άκου, παιδί μου. Ο Χάρολντ
δεν θέλει μέσα στα πόδια του και τους δυο μας. Αυτός ο αισχρός συνεργάτης του, ο Ραφαέλο, είναι το «εκτελεστικό του όργανο» για να μας
βγάλει από τη μέση.
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (γλυκόπικρο χαμόγελο) Πρέπει, επομένως, να προλάβουμε να σκοτώσουμε τον
Ραφαέλο, πριν προλάβει να μας σκοτώσει αυτός;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (χαμηλώνει το βλέμμα του
στο πάτωμα) Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν. Δεν
ξέρω αν θα μπορέσω να ρίξω πρώτος τη μοιραία σφαίρα...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Κι
αν τη ρίξω εγώ;...
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (μικρή παύση) Το χέρι ενός
νέου οπλίζεται πολύ πιο εύκολα από το χέρι ενός γέρου.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Επειδή
αγαπάει περισσότερο τη ζωή από τον θάνατο;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (σηκώνεται όρθιος, με την
πίπα στο χέρι) Όταν ήμουν νέος, μου ήταν τρομερά δύσκολο να πιστέψω
ότι κάποιος ασθενής μου πέθανε... Με τα χρόνια, συνειδητοποίησα ότι
αυτό που φοβόμουνα, στην πραγματικότητα, περισσότερο από όλους
τους θανάτους, ήταν τον δικό μου θάνατο, και όχι τόσο τον θάνατο
των ασθενών μου. Εγώ δεν ήθελα, σε καμία περίπτωση, να πεθάνω! Και
έτρεμα... Έτρεμα από φόβο... Μίσος... Και οργή.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(σηκώνεται όρθιος, πλησιάζει τον ηλικιωμένο επιστήμονα και βάζει το
χέρι του πάνω στον γεροντικό ώμο) Αύριο αναχωρούμε για τον αστέρα,
Σολομώντα. Μπορείς να μου βρεις, μέχρι αύριο, ένα πιστόλι;
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ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Έχω, πάντα, ένα στο κομοδίνο μου
(Οι δυο άντρες αλληλοκοιτάζονται συνωμοτικά για λίγα δευτερόλεπτα)
(Σκοτάδι στη σκηνή)
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
(Στο γραφείο του Κυβερνήτη βλέπουμε καθισμένους τον νεαρό κοσμοναύτη,
Ρόμπερτ, και τον υπάλληλο και στενό συνεργάτη του Κυβερνήτη, Ραφαέλο.
Ακολουθεί διάλογος ανάμεσα στους τρεις άντρες...)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Σας
κάλεσα, Κύριοι, γιατί πλησιάζει η ώρα της αναχώρησης για τον αστέρα
μας. Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι αισθάνεστε να αντικρίσετε, μετά από έξι μήνες,
ό,τι αφήσαμε πίσω μας για να σωθούμε. Τα σπίτια μας, τους δικούς μας
ανθρώπους, τις αναμνήσεις μας... Ξέρω ότι αυτό που θα αντικρίσετε δεν
θα είναι και η καλύτερη εικόνα. Θα είναι τα συντρίμμια ενός πολιτισμού...
μιας ολόκληρης ζωής. Είμαι, όμως, υποχρεωμένος, ως Κυβερνήτης, να
σας επιστήσω την προσοχή σ’ αυτό που πρέπει να κάνετε (με υποκριτικό
στόμφο) Πρέπει να φέρετε πίσω την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι θα
επιστρέψουμε σύντομα στον αστέρα!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Δύσκολη
βεβαιότητα, Κυβερνήτα. Αίολη ελπίδα.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο):
Προσωπικά, Κυβερνήτα, θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις γι’ αυτή
την ελπίδα!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Σ’
ευχαριστώ, Ραφαέλο.
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Εγώ, πάλι, δεν πρόκειται να παλέψω.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (γουρλώνει τα μάτια του) Τι;(!)... Τι είπες, Ρόμπερτ;(!)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Είπα ότι
δεν πρόκειται να κάνω πράξη αυτό που ζητάς, Χάρολντ. Αρνούμαι να φέρω
πίσω τη βεβαιότητα που θέλεις. Για μένα, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα
ότι θα επιστρέψουμε στον αστέρα για να στήσουμε ξανά, από την αρχή,
τις ζωές μας. Ούτε αισθάνομαι ότι υπάρχουν επιζώντες, όπως λέτε. Ένα
τεράστιο τοξικό σύννεφο κάλυψε κι έκρυψε τα πάντα. Το ΄΄χθες΄΄ σκεπάστηκε από πυκνή στάχτη. Μας έμεινε μονάχα ένα΄΄σήμερα΄΄. Πάνω
σ’ αυτό οφείλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (χάνοντας τον έλεγχο του εαυτού του) Τι είναι αυτά που λες! Καταλαβαίνεις,
επιπλέον, σε ποιον τα λες;(!) Η αποστολή που αναλαμβάνουμε είναι...
(τρέμοντας απ’ τα νεύρα του) Είναι ιερή! Αμφισβητείς αυτά που λέει ο
Κυβερνήτης μας;(!)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ένας λόγος παραπάνω, τότε, να μην πιστεύω στην ιερότητα αυτής της
αποστολής, Ραφαέλο!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (χτυπάει το χέρι του πάνω στο γραφείο) Αρκετά! Η αποστολή θα εκτελεστεί
κατά γράμμα! Είναι δική μου διαταγή! Αναχωρείτε αύριο για τον αστέρα!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
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(γέρνοντας το κεφάλι και χαμηλώνοντας τον τόνο της φωνής του) Δεν θ’
αφήσω να εξοντώσετε οι δυο σας τον γερο-Σολομώντα...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Πώς;(!)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (σηκώνεται, εμφανώς ταραγμένος, από το γραφείο του. Βαδίζει πάνω-κάτω...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Αυτό
που πάτε να κάνετε είναι μια καταδίκη απέναντι στην επιστήμη και την
ανθρωπιά! Δεν σας έφταιξε σε τίποτα ο γιατρός!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Κυβερνήτα, ζητώ την άδειά σας να καταγραφούν στα πρακτικά οι δηλώσεις
του Κυρίου Ρόμπερτ Σπένσερ!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (εξακολουθεί νευρικά να βαδίζει πάνω-κάτω...)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Κύριε
Σπένσερ! Οφείλετε να διευκρινίσετε σε ποια εξόντωση αναφέρεστε και
ποιανού την καταδίκη υπονοείτε!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Αναφέρομαι στη δική μου καταδίκη και εξόντωση (πέφτει ένα πέπλο σιωπής)
Και μαζί με τη δική μου καταδίκη... Και στην καταδίκη όλων εκείνων που
ριγούν από συγκίνηση τη νύχτα...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (σταματάει το πέρα-δώθε, μένει αποσβολωμένος)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο):
(βλέποντας ότι χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του) Τι ασυναρτησίες
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είναι αυτές που λες, Συνάδελφε! Κύριε Κυβερνήτα!... Παρακαλώ πολύ
να ανακαλέσετε, πάραυτα, τον Κύριο Σπένσερ στην τάξη! Δεν μπορεί
να ακούγονται, εδώ μέσα, τέτοιοι παραλογισμοί!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (στρέφει
το βλέμμα του στον Ραφαέλο) Βγες, σε παρακαλώ, έξω, Ραφαέλο. Θέλω
να μείνω μόνος μου με τον Κύριο Σπένσερ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (φεύγει
με βαριά καρδιά)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Και
τώρα οι δυο μας.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Περίμενα
πολύ καιρό αυτή τη στιγμή.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ουίσκι;
(σηκώνεται για να βάλει ποτό).
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ευχαριστώ.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (γεμίζει τα ποτήρια) Κάποτε... Όταν ήμουν νέος... Είχα μια νοσηρή συνήθεια
να θέλω να μιμηθώ σε όλα τον πατέρα μου (προσφέρει ένα ποτήρι στον
Ρόμπερτ) Ο πατέρας μου... Ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, Ρόμπερτ...
Την ίδια στιγμή, όμως, ήταν ένα τέρας... Ένα ανθρωπόμορφο τέρας...
(κοιτάζει τον νεαρό μέσα στα μάτια) Ξέρεις τι θα πει ΄΄τέρας΄΄, νεαρέ μου;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Ένας πατέρας άκαρδος, φαντάζομαι...
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (πίνει
μια ακόμη γουλιά ποτό, αποστρέφοντας το βλέμμα του απ’ τον νεαρό
άντρα) Άκαρδος;... Κι όμως... Κάνεις λάθος, Ρόμπερτ. Δεν ήταν καθόλου
άκαρδος πατέρας... Άλλωστε... Όλα τα τέρατα έχουν καρδιά.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (αμίλητος)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ναι!
Ναι! Καλά άκουσες! Τα τέρατα έχουν καρδιά, Αγαπητέ μου! Και προτάσσουν την καρδιά τους, κάθε φορά, για να σε αιχμαλωτίσουν... Για να σε
παγιδεύσουν... Για να μην μπορέσεις ποτέ να ξεφύγεις από τη βαριά και
ασήκωτη σκιά που ρίχνουν επάνω σου...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(διστακτικά) Ήταν βαριά η σκιά του πατέρα σας;
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (παραμένει αμίλητος, κοιτάζοντας στο κενό, κρατώντας το ποτήρι στο χέρι)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (στον ίδιο
διστακτικό τόνο) Ωστόσο... Ο γιατρός δεν φταίει σε τίποτα, Χάρολντ...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (γυρίζει
το κεφάλι του και κοιτάζει τον νεαρό) Αναρωτήθηκες ποτέ, Ρόμπερτ...
Θα μπορούσα να έχω σώσει τον πατέρα σου... Εγώ έδωσα εντολή στον
Ραφαέλο να συμπεριλάβει στη λίστα τη μητέρα σου... Άσχετα αν αυτή
προτίμησε, στο τέλος, να μην αφήσει το χέρι του άντρα της και να πεθάνει μαζί του.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘ-
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ΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(θλιμμένα) Αυτά ανήκουν, πια, στο παρελθόν...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Δεν
μου κρατάς κακία, Ρόμπερτ;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(συγκινημένος) Όχι.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (Με
εμφανή, πια, τα σημάδια ψυχικής αστάθειας) Ξέρεις γιατί το έκανα;...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (Αμίλητος
και συνειδητοποιώντας το μέγεθος της ψυχικής πάλης που λαμβάνει χώρα
μέσα στη ψυχή του Κυβερνήτη)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Το
έκανα για να σε ελευθερώσω, Ρόμπερτ... Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που πάλευα κι εγώ, όλα αυτά τα χρόνια, να ελευθερωθώ από τη σκιά
του πατέρα μου.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(αμίλητος και συγκινημένος)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (στον
ίδιο τόνο ψυχικής αστάθειας) (γέλια) Ποιος, όμως, στ’ αλήθεια, νιώθει
ελεύθερος, Ρόμπερτ; Ξέρεις κανέναν;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(Αμίλητος και βουρκωμένος)
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Όποιος
θέλει την ελευθερία του και είναι έτοιμος να λογοδοτήσει γι’ αυτήν...
Πρέπει... (διστάζει να συνεχίσει)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(Αμίλητος και βουρκωμένος)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Καμιά
φορά... Κλείνω τα μάτια μου και... Ξέρεις τι λέω μέσα μου, Ρόμπερτ;...
(μικρή παύση) Λέω ότι η ελευθερία είναι εδώ... Στον σταθμό... Ανάμεσα
στ’ αστέρια... Σ’ αυτή τη σκοτεινή άβυσσο που μας περιβάλλει.
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(βουρκωμένος) Όταν ήμουν μικρός... Ονειρευόμουν να γίνω αστροναύτης.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (ειρωνικά) Και να που έγινες! (σηκώνει το ποτήρι για να πιει, κοιτάζει αμίλητος
στο κενό)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Με
τη Μαρία Φρανκ... Αγαπιόμαστε.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (με
ειρωνικό τόνο στη φωνή) Αλήθεια;... Αγαπιέστε;... Από πότε;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(σκουπίζοντας τα μάτια του) Σε παρακαλώ, Χάρολντ... Να σεβαστείς την
απόφασή μας να ζήσουμε μαζί με τη Μαρία.
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ):
(σκέφτεται για λίγο, ύστερα ξεσπάει σε άγρια γέλια) Την... Την απόφασή
σας!... Με τη Μαρία!... Χα! Χα! Χα!. Να σεβαστώ την απόφασή σας να
ζήσετε μαζί! Με τη Μαρία! Χα!... Χα!... Χα!... Ω!... Ω! Χα!... Χα!... Χα!...
Την απόφασή σας να ζήσετε μαζί! Με τη Μαρία! Χα!... Χα!... Χα! (αφήνει
το ποτήρι του και αποχωρεί, μέσα στο άγριο παραλήρημά του)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (μένει
μόνος και ταραγμένος)
(χαμηλώνει ο φωτισμός στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
(Με χαμηλωμένο φωτισμό διεξάγεται μυστική συνάντηση, στον διαστημικό
σταθμό «Η ΕΛΠΔΑ», ανάμεσα στο νεαρό κοσμοναύτη, Ρόμπερτ Σπένσερ,
και την σύμβουλο του Κυβερνήτη, Μαρία Φρανκ...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (σε
συνωμοτικό τόνο στη φωνή) Μαρία... Ήρθες;
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Τι συμβαίνει,
Ρόμπερτ; Γιατί με κάλεσες τέτοια ώρα;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Τα
πράγματα είναι πολύ σοβαρά, Μαρία... Δεν έχουμε χρόνο...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Τι συμβαίνει,
Ρόμπερτ!
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Πριν από
λίγα λεπτά, είχα μια συζήτηση με τον Χάρολντ...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Και λοιπόν;...
Τι έγινε;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Μαρία...
Ο Κυβερνήτης μας... Είναι άρρωστος.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Άρρωστος;...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(την κοιτάζει για λίγα δευτερόλεπτα έντονα στα μάτια) Άρρωστος ψυχικά.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (φωνάζοντας
δυνατά) Άρρωστος ψυχικά;(!)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Σςς! (της κλείνει το στόμα με το χέρι του) Δεν πρέπει να φωνάζουμε...
Θα μας ακούσουν...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (ψιθυριστά)
Τι σου είπε;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): (θλιμμένα)
Μου είπε ότι άφησε τον πατέρα μου να χαθεί στον αστέρα, μόνο και μόνο
για να μπορέσω εγώ να ελευθερωθώ από τη ΄΄βαριά΄΄ πατρική σκιά. Μου
είπε ότι το ίδιο ένιωθε κι εκείνος για τον δικό του πατέρα, τον οποίο και
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χαρακτήρισε ΄΄τέρας΄΄. Ότι η αποστολή στον αστέρα είναι διαταγή και
θα εκτελεστεί πάση θυσία (μικρή παύση, της πιάνει τα χέρια) Μαρία...
Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ο αστέρας είναι μια χαμένη υπόθεση
(μικρή παύση) Δεν υπάρχει, πια, ζωή εκεί! Χάθηκαν όλα! Ούτε επιζήσαντες
υπάρχουν! Μας λένε ψέματα! Θέλει να μας στείλει στον αστέρα, δήθεν ως
αποστολή, αλλά αυτό που επιθυμεί είναι την εξόντωσή μας! Την εξόντωση
τη δική μου και του ηλικιωμένου γιατρού, του Σολομώντα! (μικρή παύση)
Είμαστε, βλέπεις, εμπόδιο στα παράλογα σχέδια του... Βάζει μέσα στην
ομάδα αποστολής και τον Ραφαέλο, μόνο και μόνο για να μας ξεκάνει...
Κι ύστερα να πούνε στους δημοσιογράφους του σταθμού... (φωνάζοντας
δυνατά) Ότι πρόκειται για ατύχημα!
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (του κλείνει
το στόμα) Σςς! Ηρέμησε, αγάπη μου... Ηρέμησε...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Με
συγχωρείς, Μαρία... Είμαι πολύ αναστατωμένος.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Τι προτείνεις
να κάνουμε;
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Τον απείλησα, λέγοντάς του ότι δεν θα τον αφήσω να κάνει κακό στον
γιατρό. Του είπα, επίσης, ότι αγαπιόμαστε...
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Ω, Ρόμπερτ!
Τι παιδί που είσαι! Δεν έπρεπε! Θα μας εκδικηθεί, τώρα, γι’ αυτό, ο Χάρολντ! Είναι αδίστακτος!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,
«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Όχι...
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Όχι... Δεν θα τον αφήσω, Μαρία... Δεν θα τον αφήσω να πειράξει ούτε
μια τρίχα απ’ τα μαλλιά σου... Στ’ ορκίζομαι... Σ’ αγαπώ... (την αγκαλιάζει)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (ταραγμένη,
μεσ’ την αγκαλιά του) Και εάν προσπαθήσουν να σε σκοτώσουν εδώ,
Ρόμπερτ... Στον σταθμό...
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Γι’
αυτό σε κάλεσα, Μαρία, τέτοια ώρα... Έχω ένα σχέδιο να σου πω... (μικρή
παύση) Άκουσέ με, λοιπόν, προσεχτικά...
(σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
(Ο ηλικιωμένος γιατρός κάθεται στο γραφείο του, στον διαστημικό σταθμό,
και διαβάζει ένα ιατρικό σύγγραμμα. Ακούμε χτύπους στην πόρτα και,
ξαφνικά, στη σκηνή εισέρχεται ο Ραφαέλο)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (έκπληκτος) Ραφαέλο! Είσαι
ακόμη ξύπνιος τέτοια ώρα;(!) Είναι πολύ αργά.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (ενοχικά) Ναι... Έχεις δίκιο, Σολομώντα... Ωστόσο... Αύριο, αναχωρούμε για τον
αστέρα... Ήθελα να δω, λοιπόν, αν είσαι έτοιμος κι αν όλα είναι εντάξει.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (ειρωνικά) Μμμ... Αγωνιάς,
βλέπω, Ραφαέλο. Δεν θέλεις να απογοητεύσεις τον Κυβερνήτη μας... Αν
και...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Αν και;
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ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (μικρή παύση) Μαζί το
καταστρώσατε το άθλιο σχέδιό σας; Καλά... Εγώ και ο Ρόμπερτ... Το
καταλαβαίνω... Είμαστε εμπόδιο στον δρόμο σας... Η καημένη η Μαρία,
όμως, τι σας έφταιξε και την βάλατε στο μάτι; (μικρή παύση) Έχεις μια
μικρή κόρη, Ραφαέλο. Τη Ρεβέκκα. Σκέψου την κόρη σου!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο):
(εκνευρισμένα) Μην την ανακατεύεις την κόρη μου, γέρο-Σολομώντα!
Ακούς;(!) Άφησε ήσυχη τη Ρεβέκκα!
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Και εσύ ν’ αφήσεις ήσυχους
την Μαρία και τον Ρόμπερτ να κάνουν τη ζωή τους! Αγαπιούνται! (μικρή
παύση) Που να με πάρει ο διάβολος! Τόσο ξεχασμένη έννοια είναι, πλέον,
η αγάπη;(!)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (χαμηλώνει θλιμμένα το βλέμμα του στο πάτωμα)
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Έχασες τη γυναίκα σου στον
αστέρα, Ραφαέλο! Ο Ρόμπερτ έχασε την κοπέλα του, τη Νάντια, και τους
γονείς του! Η Μαρία προσπαθεί, όλον αυτόν τον καιρό, ν’ αναπνεύσει
μέσα σ’ έναν γάμο που της προκαλεί ασφυξία! (μικρή παύση) Όλοι κάτι
χάσαμε... Όλοι κάτι αφήσαμε πίσω μας για να ‘ρθουμε εδώ... Δεν φτάνει
τόσος πόνος; Τόση απώλεια; Πρέπει να βάψουμε τα χέρια μας και με
άλλο αίμα;(!) Και, μάλιστα, για έναν Κυβερνήτη, που τον έχει πνίξει η
αλαζονεία και το άρρωστο πάθος του για εξουσία;(!) (μικρή παύση) Δεν
είναι κρίμα, Ραφαέλο; (!) Πες μου! Δεν είναι κρίμα;(!)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (θλιμμένα) Σολομώντα... Είσαι σοφός άνθρωπος. Έπρεπε να έχεις καταλάβει
τι συμβαίνει...
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Τι να καταλάβω, Ραφαέλο;
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (βουρκωμένο βλέμμα) Ο Χάρολντ με απειλεί... Όλο αυτό το διάστημα δέχομαι
απειλές για τη ζωή μου και τη ζωή της κόρης μου... Η πίεση είναι πολύ
μεγάλη, Σολομώντα (καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του και ξεσπά
σε αναφιλητά) Πολύ μεγάλη...
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (έκπληκτος) Ραφαέλο! (τον
αγκαλιάζει φιλικά από τους ώμους για να τον παρηγορήσει) Μην κλαις,
παλικάρι μου... Όλοι είμαστε πιεσμένοι... Όλοι ζούμε κάτι πρωτόγνωρο...
Κάτι που και η επιστήμη δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, χωρίς τη συνδρομή
της καρδιάς... (μικρή παύση) Άνοιξε την καρδιά σου, Ραφαέλο... Άνοιξέ
την, για να το δεχτείς...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): (σφίγγει, συγκινημένος, το χέρι του ηλικιωμένου γιατρού) Πάντοτε έλεγα ότι
είσαι καλός άνθρωπος, Σολομώντα... Η αλήθεια είναι ότι ο Χάρολντ μού
ζήτησε να σκοτώσω εσένα και τον Ρόμπερτ... Λυπάμαι πολύ... Λυπάμαι
για όλα.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας! Και να σταματήσουμε
τον Χάρολντ, πριν είναι αργά!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο):
(προβληματισμένος και φοβισμένος) Πώς θα γίνει, όμως, αυτό; Πώς θα
φέρουμε αντίρρηση στα άρρωστα σχέδιά του;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (βαδίζει, για λίγα λεπτά,
πάνω-κάτω, στη σκηνή. Σταματάει, ξαφνικά, και χαμογελάει αυτάρεσκα)
Μμμ... Έχω ένα σχέδιο...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Σχέδιο;
Τι σχέδιο, Σολομώντα;
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ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (Σολομώντας): (εξακολουθώντας να χαμογελάει αυτάρεσκα) Ραφαέλο... Πες μου κάτι. Η μικρή σου κόρη, η Ρεβέκκα...
Είναι καλή ηθοποιός;
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Ραφαέλο): Τι;(!)
(σκοτάδι στη σκηνή)
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(Η μικρή κόρη του Ραφαέλο μπαίνει διστακτικά στο γραφείο του Κυβερνήτη, κρατώντας την κούκλα της στην αγκαλιά της. Βρίσκει τον Κυβερνήτη
να κοιμάται, με το κεφάλι γερμένο πάνω στο γραφείο του. Σε μια άκρη
της σκηνής βλέπουμε πεσμένο ανάσκελα τον πατέρα της, τον Ραφαέλο,
με τα μάτια κλειστά)
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Κύριε Χάρολντ... (τον χτυπάει απαλά στην πλάτη για να ξυπνήσει)
Κύριε Χάρολντ... Ξυπνήστε, Κύριε Χάρολντ...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (ξυπνάει και βλέπει έκπληκτος τη μικρή Ρεβέκκα) Ρεβέκκα!... Τι κάνεις εδώ;
Γιατί δεν κοιμάσαι, μικρή μου; Πού είναι ο μπαμπάς σου;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): Ο μπαμπάς μου λιποθύμησε... Μπορεί και να πέθανε.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Τι;...
Πού είναι;
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (δείχνει με το δάκτυλό της τον πατέρα της να κείτεται σε μια άκρη
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της σκηνής) Εκεί. Τον χτυπάω αλλά δεν ξυπνάει... (μικρή παύση, έτοιμη
να βάλει τα κλάματα) Δεν θέλω να πεθάνει ο μπαμπάς μου...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (την
αγκαλιάζει στοργικά) Ω! Φυσικά και όχι! Το πολύ-πολύ να με βοηθήσεις
να τον σηκώσουμε λιγάκι! (γελάει για να την κάνει να μην κλάψει) Για
να δω τα μπρατσάκια σου... Α! Μα, εσύ είσαι πολύ δυνατό κορίτσι! (την
πιάνει από το χεράκι και πλησιάζουν το σώμα του Ραφαέλο που κείτεται
στο πάτωμα. Ο Κυβερνήτης σκύβει πάνω από το κεφάλι του συνεργάτη
του και, χτυπώντας ελαφρά το μάγουλό του, προσπαθεί να τον συνεφέρει)
Ραφαέλο... Ραφαέλο... Ξύπνα, Ραφαέλο... (φωνάζοντας δυνατά) Ραφαέλο!
Ραφαέλο! Ξύπνα! (στρέφεται προς τη μικρή Ρεβέκκα) Μη φοβάσαι, μικρή
μου... Θα ξυπνήσει ο μπαμπάς... (φωνάζοντας ξανά δυνατά) Ραφαέλο!
(Ο ηλικιωμένος γιατρός, Σολομώντας, μαζί με τον νεαρό κοσμοναύτη,
Ρόμπερτ, έρχονται κρυφά πίσω από την πλάτη του Κυβερνήτη και τον
ακινητοποιούν. Εκείνος αντιδρά, προσπαθώντας να ξεφύγει. Ο Ρόμπερτ
τον κρατά από τα χέρια και ο Σολομώντας από τα πόδια. Τον σέρνουν
και το δένουν πισθάγκωνα στην καρέκλα του γραφείου του.
Ο Ραφαέλο σηκώνεται, πιάνει το χέρι της κόρης του και παρακολουθούν, τώρα, τη σκηνή, αμέτοχοι)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Αφήστε με! Αφήστε με! Θα μου το πληρώσετε ακριβά όλοι σας!... Ραφαέλο!
Δεν ντράπηκες να βάλεις την κόρη σου να παίξει θέατρο, για να με αποπλανήσει;(!) Κι εσύ, Σολομώντα!... Εσύ που ήσουν φίλος μου!... Δεν το
περίμενα αυτό από σένα!
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): Το ίδιο
θα έλεγα κι εγώ για σένα, Χάρολντ!
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
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Νομίζω ότι είμαστε εντάξει (ελέγχει το σκοινί και το δέσιμο των άκρων
του Κυβερνήτη) Λυπούμαστε πολύ για την ταλαιπωρία, Κυβερνήτα, αλλά
θα εξαρτηθεί από σένα αν θα κρατήσει πολύ ή λίγο αυτή η δοκιμασία.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Αλίμονο... Είστε δυο ακριβοπληρωμένα καθάρματα... Ποιος σας έβαλε να
μου το κάνετε αυτό;(!) (στρέφεται προς τον Ραφαέλο) Ραφαέλο... Εσύ
ήσουν, πάντα, υποτακτικός... Λύσε με, σε παρακαλώ (ο Ραφαέλο τον
κοιτάζει ασυγκίνητος)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): Ποιος μας
έβαλε να το κάνουμε αυτό;(!) Μα, φυσικά, η συνείδησή μας, Χάρολντ!
Και το αίσθημα δικαίου που μας διακατέχει!
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (ειρωνικά) Η συνείδησή σας!... Η συνείδησή σας σάς κάνει να συμπεριφέρεστε με τέτοια απρέπεια στον Κυβερνήτη σας;(!) Και ποιο είναι αυτό το
αίσθημα δικαίου που θέλει έναν Κυβερνήτη, που πάλεψε και παλεύει για
την σωτηρία του λαού του, να δέχεται μια τέτοια ατιμωτική ανταμοιβή;(!)
(μικρή παύση) Λύστε με αμέσως τώρα! Σας διατάζω!
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): Θα σε
λύσουμε, Χάρολντ, μόλις πάψεις να φλυαρείς. Λοιπόν! Έχουμε και λέμε!
(κοιτάζει με υπονοούμενο τρόπο τον Ρόμπερτ)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(παίρνει τον λόγο) Κυβερνήτα, για να σε λύσουμε, πρέπει να μας δώσεις
όρκο ότι θα τηρήσεις αυτά που θα συμφωνήσουμε εδώ και τώρα.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Ω,
Θεέ μου! Είστε τρελοί! (προσπαθεί να λύσει τα χέρια του, αλλά φυσικά
αυτό είναι αδύνατον)
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Πρώτος όρος συμφωνίας: Βγαίνεις και δηλώνεις ενώπιον των κατοίκων
του διαστημικού σταθμού, «Η ΕΛΠΙΔΑ», ότι ο αστέρας, από νέα στοιχεία
που ήρθαν στο φως, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, οπότε και είναι μάταιη,
αλλά και άκρως επικίνδυνη, κάθε αποστολή για εύρεση επιζησάντων.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (κάνει
απεγνωσμένες απόπειρες να λυθεί από τα δεσμά του)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): Όρος
δεύτερος, φίλε Χάρολντ! Ανακοινώνεις την παραίτησή σου από τη θέση
του Κυβερνήτη του σταθμού.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Τι;(!)
Μα... Αυτό είναι άνω ποταμών!
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): Ήσουν
Κυβερνήτης του αστέρα για τρεις θητείες, Αγαπητέ μου. Τώρα τα πράγματα
άλλαξαν. Η ζωή μας στήνεται σε νέες βάσεις, και ένας νέος άνθρωπος
πρέπει να σε διαδεχτεί.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Και
ποιος είναι αυτός ο νέος άνθρωπος που πρέπει να με διαδεχτεί;(!) Μήπως τον βρήκατε ήδη, για να τον πείτε και σε μένα;(!) Πού να με πάρει ο
διάολος! (παλεύει να λύσει τα σχοινιά από τα χέρια του)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
(συνεσταλμένα) Εγώ είμαι αυτός.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Εσύ;(!)
(στρέφεται προς τον ηλικιωμένο γιατρό) Σολομώντα, τι είναι αυτά που
λέει ο Ρόμπερτ;(!)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): Και,
όμως, έτσι είναι, Χάρολντ. Θα ορίσεις τον Ρόμπερτ Σπένσερ διάδοχό
σου στη διακυβέρνηση. Με τη Μαρία Φρανκ στο πλευρό του, ο Ρόμπερτ,
ως νέος και ικανός που είναι, θα φέρει την αλλαγή στους κατοίκους της
«ΕΛΠΙΔΑΣ», καθώς και τη δύναμη για να συνεχίσουν να ζουν και να
ονειρεύονται, αυτοί και τα παιδιά τους. Τα παιδιά όλων μας...
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Κι εγώ
σας λέω ότι πλανάσθε πλάνην οικτράν! Όσο και να το κρατάτε δεμένο
το γέρικο σκυλί, δεν ξόφλησε ακόμα και θα σας το αποδείξει! (άλλη μια
ανεπιτυχής προσπάθεια να λυθεί από τα δεσμά του)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ):
Εννοείται ότι δεν ξόφλησες, Χάρολντ. Θα σταθείς δίπλα μου. Θα γίνεις
ο πιο έμπιστος σύμβουλός μου. Το στήριγμά μου στα εύκολα και τα δύσκολα της διακυβέρνησης του σταθμού
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): Και όσο
για μένα, Κύριοι! (με εύθυμη διάθεση) Που είμαι, ομολογουμένως, το πιο
γέρικο σκυλί εδώ μέσα! (γέλια) Όρος τρίτος και απαράβατος! Θα μου
χαρίζεις, που και που, τη συντροφιά σου, Χάρολντ, πίνοντας το αγαπημένο μας ρούμι και διασταυρώνοντας τα ξίφη μας για το αν η επιστήμη
υπηρετεί την εξουσία ή η εξουσία σέρνεται στο άρμα της επιστήμης!
Λοιπόν!... Τι έχεις να πεις για όλα αυτά, φίλε μου;(!)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): Λέω
ότι η μετάβαση από τον αστέρα στον διαστημικό σταθμό σάς έχει αποτρελάνει! (και άλλη απόπειρα να λυθεί, χωρίς επιτυχία)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): Εξακολουθείς, επομένως, να μας θεωρείς τρελούς; (κάνει νεύμα στη μικρή Ρεβέκκα,
που στέκει λίγο πιο πέρα με τον πατέρα της, τον Ραφαέλο, να επέμβει)
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ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, «Η ΕΛΠΙΔΑ») (Ρεβέκκα): (αφήνει το χέρι του πατέρα της, πλησιάζει τον δεμένο Κυβερνήτη,
στέκεται απέναντί του, λυγίζει τα γόνατά της και τον κοιτάζει κατάματα)
Κύριε Χάρολντ... Δεν θέλω να στείλετε τον μπαμπά μου στον αστέρα...
Δεν θέλω να στείλετε κανέναν άνθρωπο στον αστέρα... Θέλω να μας
αφήσετε να ζήσουμε εδώ... Ειρηνικά... Στον σταθμό... Εδώ είναι το σπίτι
μας... Εδώ χαιρετάμε τη μαμά μου, κάθε μέρα, με τον μπαμπά.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (θλιμμένος και σκεπτικός) Ο αστέρας μας... Ο όμορφος αστέρας μας... (μικρή
παύση) Πόσες πίκρες... Πόσες χαρές... Πόσες χαμένες μάχες... Πόσες
κερδισμένες ευκαιρίες... Όλα τέλειωσαν ... Όλα άλλαξαν... (μικρή παύση)
Έχεις δίκιο, μικρή μου... Έχεις δίκιο (ρίχνει το βλέμμα του στον γιατρό, τον
Ρόμπερτ και τον Ραφαέλο) Το σπίτι μας, πια, είναι εδώ... Στον σταθμό...
Και ο σταθμός χρειάζεται καινούριο κυβερνήτη.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): (ο γιατρός
κάνει νόημα στον Ραφαέλο να λύσει τα χέρια και τα πόδια του Κυβερνήτη.
Στη σκηνή μπαίνει, με ορμή, η Μαρία Φρανκ)
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): Μια στιγμή!
Αφήστε τον! Θα τον λύσω εγώ! (γονατίζει μπροστά στον Κυβερνήτη,
παίρνει με σεβασμό τα χέρια του και λύνει τα δεσμά του, απελευθερώνοντας και τα πόδια του) Είσαι ελεύθερος, Χάρολντ (σηκώνεται όρθια και
δίνει το χέρι της για να τον βοηθήσει να σηκωθεί)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ): (πιάνει
το χέρι της, την κοιτάζει για λίγα λεπτά μέσα στα μάτια και σηκώνεται
όρθιος) Ευχαριστώ...
(σκοτάδι στη σκηνή)
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ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
(Βλέπουμε τον νεαρό κοσμοναύτη, Ρόμπερτ Σπένσερ, να κοιτάζει από το
φινιστρίνι τη σελήνη. Ακούμε τον μονόλογό του προς το κοινό...)
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ,«Η ΕΛΠΙΔΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ) (Ρόμπερτ): Ο
αστέρας μας, τελικά, ξεθώριασε, σαν μια παλιά φωτογραφία, σαν μια
ανάμνηση βγαλμένη από το παρελθόν. Δεν γυρίσαμε, ποτέ ξανά, πίσω...
Όπως δεν γυρίζει να κοιτάξει πίσω ο ερωτευμένος το αντικείμενο του
πόθου του, τη στιγμή που το εγκαταλείπει, από τον φόβο μη και ενδώσει...
(μικρή παύση) Ο πρώην Κυβερνήτης, ο Χάρολντ, σεβάστηκε απόλυτα
την απόφασή μας. Η αποστολή ματαιώθηκε, την ίδια κιόλας μέρα, και
ο Ραφαέλο δεν έβαψε, τελικά, τα χέρια του με αίμα. Με το αίμα το δικό
μου και του ηλικιωμένου γιατρού, του Σολομώντα, όπως τον εκβίαζε
και τον απειλούσε να πράξει ο Χάρολντ. Οι σχέσεις των δύο ανδρών
αποκαταστάθηκαν γρήγορα. Από τότε, περνούν, σχεδόν κάθε μέρα, τον
χρόνο τους, συζητώντας και μη καταλήγοντας πουθενά, τις περισσότερες
φορές. Ο γιατρός είναι πεισματάρης και ξεροκέφαλος, αλλά και ο Χάρολντ
δεν πάει πίσω! (γελάει, μικρή παύση) Έτσι, όμως, είναι οι κουβέντες των
ηλικιωμένων... Δεν καταλήγουν πουθενά, καθώς ο αιφνίδιος θάνατος καραδοκεί, πάντα, σε κάθε στροφή του δρόμου, για να τερματίσει ο ίδιος μια
φράση ή μια λέξη που έμεινε μετέωρη... (μικρή παύση, σηκώνεται όρθιος)
Η Μαρία Φρανκ έγινε το άλλο μου μισό... Έγινε συνοδοιπόρος μου στη
διακυβέρνηση του σταθμού, μιας και ορίστηκα εγώ ο νέος Κυβερνήτης...
(η Μαρία Φρανκ μπαίνει χαμογελαστή στη σκηνή και στέκεται στο πλάι
του Ρόμπερτ, πιάνοντας το χέρι του. Ο νεαρός κοσμοναύτης συνεχίζει
τον μονόλογό του)
Περπατάμε μαζί, κάθε μέρα, στην απεραντοσύνη ενός σύμπαντος, που
δεν ξέρουμε παρά ένα απειροελάχιστο μέρος του. Η ζωή μας εδώ δεν
θυμίζει σε τίποτα τον πρότερο βίο μας (μικρή παύση) Όμως... Οι φωνές
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των παιδιών... Όταν τρέχουν, πάνω-κάτω, στους διαδρόμους του σταθμού,
γελώντας δυνατά... Με κάνουν τότε να σκέφτομαι ότι αυτό που ζούμε
εδώ... (μικρή παύση) Ναι... Είναι... ΖΩΗ.
ΓΥΝΑΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ (Μαρία): (χαμογελαστή)
Σίγουρα είναι «Ζωή», καλέ μου... Είναι «Ελπίδα»... Είναι «Νίκη» (φιλάει
τον αγαπημένο της στο μάγουλο)
(στη σκηνή μπαίνει και ο ηλικιωμένος γιατρός)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) (Σολομώντας): (χαριτολογώντας και αγκαλιάζοντας τον Ρόμπερτ και την Μαρία) Ω! Ναι! Ναι!...
Για μένα, παιδιά μου, που είμαι ένα βήμα πριν τον τάφο, σίγουρα είναι
«Νίκη» η εγκατάστασή μας εδώ, στον διαστημικό σταθμό, «Η ΕΛΠΙΔΑ»!
Μου έμελε να το ζήσω κι αυτό στα γεράματά μου! (γελάει) Όμως... Το
΄΄γέρικο σκυλί΄΄ δεν φοβάται τον θάνατο... Όπως τ’ αστέρια γεννιούνται
και πεθαίνουν μέσα στο άπειρο... Μέσα στο άπειρο γεννιόμαστε και πεθαίνουμε κι εμείς κάθε μέρα... (μικρή παύση, κουνώντας συγκαταβατικά
το κεφάλι του, στον Ρόμπερτ και την Μαρία) Ναι... Ναι, παιδιά μου... Κάθε
μέρα... Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε
(στη σκηνή μπαίνει, τώρα, ο πρώην Κυβερνήτης, ο Χάρολντ)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, «ΕΞΟΔΟΣ») (Χάρολντ):
(αγκαλιάζει τον φίλο του, τον ηλικιωμένο γιατρό, Σολομώντα) Έχεις δίκιο,
Σολομώντα... Σ’ αυτό το τόσο σκοτεινό... Και συνάμα, τόσο φωτεινό σύμπαν... Διαγράφεται η μικρή αιμάτινη κουκίδα μας... (μικρή παύση) Και
δεν ξέρω, φίλοι μου, εάν, μέχρι το τέλος της ζωής μας, ακούμε στ’ αυτιά
μας τη φωνή του Θεού ή τον συριγμό του διαβόλου... Σίγουρα, όμως,
ακούμε τον ήχο ενός φευγαλέου ανέμου... Ενός υπόκωφου και φευγαλέου ανέμου... Που περνάει κάτω από τα πόδια μας... Γλιστράει μέσα στα
σπλάχνα μας... Και χάνεται στα έγκατα της ύπαρξής μας... (μικρή παύση)
Κι αυτό! Ναι! (φωνάζοντας δυνατά) ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!!
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(Στη σκηνή εισέρχονται, σιγά-σιγά, ένας-ένας, οι ηθοποιοί και παρατάσσονται, δίνοντας τα χέρια, σε μια ανθρώπινη αλυσίδα.
Ο πατέρας, η μητέρα του Ρόμπερτ, η κοπέλα του, η Νάντια... Οι νεκροί
σμίγουν, ξανά, με τους ζωντανούς.
Μπροστά από όλους γονατίζει η μικρή Ρεβέκκα, κρατώντας στην αγκαλιά της την κούκλα της...
Χαμηλώνει ο φωτισμός της σκηνής
Ο σταθμός γεμίζει, αίφνης, από λαμπερά αστέρια)

ΤΕΛΌΣ
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