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Τα καλύτερα … 

έΡπονται !!! 
 

 

 

Μαρία Ν Κίτρα 

 

 
 

Κωµωδία για δύο γυναίκες 

[Ή για τρεις 

Ή για τέσσερις!]  
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Πρόσωπα 

 

Μαρία : Ετών 50, δηλώνει 49. Συγγραφέας. Απαισιόδοξη, γκρινιάρα, 

αντικοινωνική, φοβάται τις αρρώστιες, πίνει, καπνίζει πολύ, της αρέσουν οι 

άντρες, κυρίως οι µικρότεροι. Διαθέτει έντονο χιούµορ, αυτοσαρκασµό, είναι 

ενοχική. Είναι µοναχοπαίδι. Έχει µια µητέρα που δεν την αφήνει σε ησυχία. 

Ελένη: Ετών 40, δηλώνει 39. Υπεύθυνη κρατήσεων ξενοδοχείου, σ’ ένα γραφείο 

της Αθήνας. Έξι µήνες δουλεύει στο γραφείο και έξι µήνες σε ξενοδοχείο στην 

Κρήτη. Ανύπαντρη, κυρίως λόγω της φύσης της δουλειάς της. Αισιόδοξη, 

κοινωνική, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Αυστηρή, τακτική, µε πρόγραµµα στη ζωή 

της, δε µετανιώνει για τίποτα. Έχει δεσµούς κατά καιρούς, για να περνάει 

ευχάριστα την ώρα της. Της αρέσουν οι µεγαλύτεροι και ώριµοι άντρες, κυρίως 

οι ευκατάστατοι. 

Κυρία Τούλα : Η µαµά της Μαρίας 

Ιωάννα : Η αδερφή της ΕΛένης 

 

 

Σκηνικός χώρος : το σαλόνι της Μαρίας & Ελένης [µε ελάχιστα έπιπλα] 

Εποχή : Σήµερα – Πρωτοµαγιά [τα γενέθλια της Μαρίας] 
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Σκηνή 1η 

Πρωτοµαγιά. Πρωί. Μπαίνει η Ελένη. Κρατά ένα ποτήρι µε καφέ. Φορά αθλητικά 

ρούχα. Είναι µέσα στην ενέργεια και δείχνει ορεξάτη. Πίνει µια γουλιά. Χτυπά το 

κινητό της. Είναι πάντα στο αθόρυβο. Βλέπει την κλήση. Κάνει γκριµάτσα... 

 

Ελένη 

Άσε µας αγόρι µου πρωί – πρωί ... [απαντάει]. Ναι; ... Έλα Γιώργο... Καληµέρα 

και σε σένα... Ναι, έχω ξυπνήσει, αλλά µόλις το µετάνιωσα!... Πες µου... Τι 

εννοείς, πώς εκτυπώνουµε; Πλάκα µου κάνεις; Με πήρες στο ρεπό µου, για να 

µε ρωτήσεις πώς εκτυπώνουµε; ... Ναι, αγόρι µου, το ξέρω πώς είσαι 

εκπαιδευόµενος και πως έχω την ευθύνη σου, αλλά δε χρειάζεται να µε παίρνεις 

κάθε λίγο και λιγάκι για το παραµικρό! Ρώτα τον Αποστόλου... Ναι, εδώ γύρω θα 

είµαι... Έλα, γεια... [κλείνει το τηλέφωνο]... Τι µαλάκας! 

 

Σκρολάρει στο κινητό της, πίνει µια γουλιά καφέ ακόµη. Μπαίνει η Μαρία. Δείχνει 

να χει τα χάλια της... τη βλέπει η Ελένη 

 

Ελένη 

Καληµέρα! 

Μαρία 

Όρκο µην πάρεις... 

Ελένη 

Πώς είµαστε σήµερα;;; 

Μαρία 

Πονάει το στοµάχι µου... 

Ελένη 

Μάλιστα... κοιµήθηκες καλά; 

Μαρία 

Χέσε µέσα... έχω βρικολακιάσει... 

Ελένη 

Κατάλαβα... να σου φτιάξω καφέ; 

 

Η Μαρία την κοιτάζει µε απορία... 
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Μαρία 

Πώς κι έτσι εσύ; 

Ελένη 

Αααα, σήµερα είναι µια ξεχωριστή µέρα! 

Μαρία 

Αχ, µην αρχίσεις σε παρακαλώ πρωί – πρωί και πονάει το κεφάλι µου! Σεβάσου 

τα χάλια µου! 

Ελένη 

Καλά, καλά, πάω να σου φτιάξω καφέ γιατί µοιάζεις µε τη «Φόνισσα» του 

Παπαδιαµάντη! 

Μαρία 

Μέχρι κι αυτή σε πιο καλή ψυχολογία ήταν από µένα ... 

 

Η Ελένη γελάει, σηκώνεται, αφήνει το κινητό, πάει προς τα µέσα... Η Μαρία πάει 

να καθίσει. Τεντώνεται, γυρνάει κεφάλι, απλώνει χέρια, τρίβει σβέρκο, µέση... 

Χτυπάει το τηλέφωνο της Ελένης. Η Μαρία το κοιτάζει.... Της φωνάζει 

 

Μαρία 

Ελένη, χτυπάει το κινητό σου! 

Ελένη 

Ποιος είναι; 

Μαρία 

Αποστόλου! 

Ελένη 

Άλλος µαλάκας από κει! Σήκωσέ το και πες του ότι δεν µπορώ να µιλήσω!  

Μαρία 

Γιατί δεν µπορείς να µιλήσεις; 

Ελένη 

Δεν ξέρω! Πες του ό,τι θες βρε Μαρία! 

 

Η Μαρία απαντάει στην κλήση. Αλλάζει τη φωνή της σε γλυκιά και κάπως 

παθιάρικη 
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Μαρία 

Παρακαλώ; ... καληµέρα... Όχι, δεν είµαι η Ελένη... Είµαι η Μαρία, η 

συγκάτοικός της. Η Ελένη δεν µπορεί να σας µιλήσει αυτή τη στιγµή. Είναι 

απασχοληµένη... Κοιτάξτε, δεν ξέρω πότε θα ευκαιρήσει. Αυτή τη στιγµή κάνει 

σεξ στο δωµάτιό της και ξέρετε αυτά τα πράγµατα παίρνουν από ένα λεπτό µέχρι 

µία ώρα περίπου. Αναλόγως το συµπαίχτη... Ναι, µ’ ακούτε; Υπολογίστε µόνος 

σας και πάρτε ξανά! 

 

Η Μαρία βάζει πιο κει το κινητό κι αρχίζει να βογκάει σα να κάνει σεξ... 

 

Μαρία 

Αααααα... ααααα... ναι... εκεί... εκεί... µη ... µη φεύγεις... ααααχ... ναι... 

ααααχχχχ.... 

 

Μπαίνει η Ελένη µε τον καφέ. Την ακούει που βογκάει. Η Μαρία κλείνει το 

τηλέφωνο και πιάνει τη µέση της βογκώντας 

 

Ελένη 

Τι βογκάς παιδάκι µου, πρωί – πρωί; 

Μαρία 

Μ’ έχει τσακίσει η µέση και ο σβέρκος µου απ’ το γράψιµο! 

Ελένη 

Πριν µου είπες ότι σε πονάει το στοµάχι σου και το κεφάλι σου! 

Μαρία 

Το ένα δεν αναιρεί το άλλο! 

 

Της δίνει τον καφέ... 

 

Ελένη 

Αν γυµναζόσουν λίγο, δε θα πονούσες πουθενά! Τι του είπες του Αποστόλου; 

Μαρία 

Ότι πηδιέσαι! 
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Ελένη 

Σοβαρέψου βρε πουλάκι µου!  

Μαρία 

Αν σοβαρευτώ, θα πεθάνω στο επόµενο λεπτό! ... Ωραίος καφές! 

 

Χτυπάει το κινητό της Ελένης πάλι 

 

Μαρία 

Ελένη, τι θα γίνει µ’ αυτό το πράµα;;;  

 

Η Ελένη βλέπει την κλήση, το παίρνει, την απορρίπτει, γράφει ένα σύντοµο µήνυµα 

µε ταχύτητα και επιδεξιότητα. Το αφήνει 

 

Μαρία 

Ποιος ήταν; 

Ελένη 

Ο Αποστόλου. Του έγραψα ότι θα τον πάρω µόλις τελειώσω γιατί είµαι σε µια 

πολύ σηµαντική δουλειά!  

Μαρία 

Ναι, ναι, όταν ...τελειώσεις, πάρ’ τον! Σίγουρα θα έχετε να πείτε πολλά! 

 

Η Ελένη σηκώνεται 

 

Μαρία 

Πού πας; 

Ελένη 

Να σου φέρω το κινητό σου! 

Μαρία 

Τι να το κάνω παιδάκι µου, πρωί – πρωί το κινητό µου;;;; 

Ελένη 

Ξέρω γω, ρε Μαράκι;;; Είναι τα γενέθλιά σου, ας πούµε, σήµερα και πρέπει να 

σηκώνεις τηλέφωνα και να απαντάς σε ευχές;;; 
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Μαρία 

ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό στον εαυτό µου! Ήδη η µάνα µου, µου 

έχει στείλει µήνυµα από τις 6,30 τα χαράµατα! Μετά µε πήρε τρεις φορές, οπότε 

το έκλεισα τελείως! 

Ελένη 

Ωωωω, µωρέ, τι τρυφερό! 

 

Η Μαρία την αγριοκοιτάζει. 

 

Μαρία 

Τρυφερό θα ήταν, να χτυπήσει το κουδούνι στις 6,30 και να’ χω µια ανθοδέσµη 

από το ντούκι του δεύτερου! 

Ελένη 

Άντε πάλι µ αυτόν! Ρε Μαρία, αυτός έχει τα µισά σου χρόνια! 

Μαρία 

Και τα διπλάσια κάλλη απ όλους όσους έχω γνωρίσει τον τελευταίο καιρό! 

Ελένη 

Και τι θα συζητάτε µε το µωρό του δεύτερου; Πόσα scoop πρωτεΐνης βάζει στο 

γάλα του; Σοβαρέψου! Είναι 25 χρονών!!! 

Μαρία 

Ναι, δεν τον θέλω για διαλογισµό, κορίτσι µου! Θέλω να διαπιστώσω ιδίοις 

όµµασι, πόσο τον έχει προικίσει η φύση! Εξάλλου, αν θέλω να φιλοσοφήσω και 

να διαλογιστώ, θα επιλέξω κάποιο απ τα χούφταλα που έχεις κατά καιρούς για 

γκόµενους! 

Ελένη 

Τώρα γίνεσαι κακιά! 

Μαρία 

Τι εννοείς «τώρα»; 

 

Χτυπάει το κουδούνι. Απορούν και οι δύο 

 

Ελένη 

Ποιος να’ ναι; 
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Μαρία 

Πλάκα θα χει να ναι το µπρατσόνι από πάνω µε µια ανθοδέσµη και ένα φύλλο 

συκής στα αχαµνά του! 

Ελένη 

Αποκλείεται! 

Μαρία 

Γιατί αποκλείεται;;;; 

Ελένη 

Γιατί θα τον φάει η φαγούρα στα παπάρια του απ το φύλλο συκής!  

Μαρία 

Θα του τα αλείψω µε fenistil! 

Ελένη 

Ωχ, Παναγιά µου! Πήγαινε να δεις ποιος είναι! 

Μαρία 

Δεν πας καλά, που θα ανοίξω σ αυτά τα χάλια που είµαι. Να πας εσύ! 

 

Χτυπάει ξανά το κουδούνι. Η Ελένη σηκώνεται 

 

Ελένη 

Μιλάµε, σφύζεις από ενέργεια! 

Μαρία 

Έχω κατάθλιψη λόγω γενεθλίων... 

 

Η Ελένη πάει να ανοίξει και η Μαρία πίνει την τελευταία ρουφηξιά απ τον καφέ. Η 

Ελένη έρχεται, κρατάει ένα χαρτί στο χέρι της.  

 

Μαρία 

Πού είναι η ανθοδέσµη µου; 

Ελένη 

Θα αργήσει λίγο, γιατί τώρα κόβει τις µαργαρίτες απ τους αγρούς, το παλικάρι 

σου! 

Μαρία 

Τι είναι αυτό; 
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Ελένη 

Τα κοινόχρηστα!!!  

Μαρία 

Αααααα... φοβερή αλληλογραφία... 

Ελένη 

Είναι διπλά! 

Μαρία 

Ο κόσµος επαναλαµβάνεται! 

Ελένη 

Μαρία, δεν τα πλήρωσες τα προηγούµενα; 

Μαρία 

Ήµουν στο τσακ, να ξέρεις, αλλά ... 

Ελένη 

Αλλά;;; 

Μαρία 

Αλλά... παρήγγειλα κάτι βεντούζες σιλικόνης απ’ το ίντερνετ! 

Ελένη 

Τι έκανες λέει;;; Τι είναι οι βεντούζες σιλικόνης βρε άνθρωπε;;; 

Μαρία 

Ααααα. Θα πάθεις πλάκα! Είδα ένα βιντεάκι στο youtube, τις προάλλες κι έµεινα! 

Κάνεις µασάζ παντού µε τις βεντούζες και τσιτώνει το δέρµα, φεύγουν οι τοξίνες, 

τα λίπη. Εντάξει, η επιστήµη έχει προχωρήσει πολύ! 

Ελένη 

Σε αντίθεση µε σένα! Και πόσο έκαναν αυτές οι µαλακίες; 

Μαρία 

Πόσο ήταν τα προηγούµενα κοινόχρηστα; 

Ελένη 

37,80! 

Μαρία 

Τόσο περίπου, συν τα µεταφορικά!!! 

Ελένη 

Μαρία, πας καλά;;; Έφαγες τα λεφτά απ τα κοινόχρηστα για να πάρεις βεντούζες; 
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Μαρία 

Κάτσε βρε Λενιώ, που αρπάζεσαι κιόλας! Στην τελική, χάρη σου έκανα! 

Ελένη 

Τι µου έκανες;;;; 

Μαρία 

Βρε πουλάκι µου, σε γλίτωσα από κόπο και χρόνο για να διαλέξεις δώρο για τα 

γενέθλιά µου! Το αγόρασα µόνη µου και σ ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό! Έχεις 

υπέροχο γούστο!!! 

Ελένη 

Το χιούµορ σου µε ξεπερνάει! Σου ‘χω πάρει δώρο!!! 

Μαρία 

Οπα! Όντως; Τι µου πήρες;;; 

Ελένη 

Έκπληξη! 

Μαρία 

Έκπληξη θα ήταν να έρθει το µωρό από πάνω γυµνό, γιατί θα του χε πέσει το 

σώβρακο στο µπαλκόνι µας! 

Ελένη 

Τι θα γίνει τώρα µ αυτό το βιολί;;; 

Μαρία 

Καλά, καλά εντάξει! Πού είναι το δώρο µου; 

Ελένη 

Στο δωµάτιό µου! 

Μαρία 

Και µε περιµένει ξαπλωµένο ανάσκελα; 

Ελένη 

Θα ‘θελες!  

Μαρία 

Ψέµατα να πω; Θα πας να το φέρεις;;;; 

Ελένη 

Αν και δε νοµίζω να ενθουσιαστείς, πάω να στο φέρω! Είναι για το καλό σου 

πάντως να ξέρεις, γι αυτό προετοιµάσου ψυχολογικά!  
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Και καθώς φεύγει προς τα µέσα της δίνει το χαρτί απ τα κοινόχρηστα 

 

Ελένη 

Πάρε κι αυτό! Να τα πληρώσεις όλα αυτή τη φορά! 

Μαρία 

Λατρεύω τα γενέθλια ... 

 

Η Ελένη φεύγει. Χτυπάει το κινητό. Αποστόλου. Η Μαρία πατάει ανοιχτή ακρόαση... 

Μιλάει ανάλογα όπως στο προηγούµενο τηλεφώνηµα... 

 

Μαρία 

Ωωωω µωρό µου... Μην είσαι τόσο ... σκληρός µαζί µου. Άφησέ µε. Πρέπει να 

δουλέψω... Πού έχω βάλει το κινητό µου;... Μα τι είναι αυτό που δονείται στον 

πισινό µου; ... 

 

Μπαίνει η Ελένη χαρούµενη. Κρατάει ένα φάκελο πίσω στα χέρια της. Η Μαρία 

κλείνει την ανοιχτή ακρόαση 

 

Ελένη 

Τι κάνεις εκεί µε το κινητό µου; 

Μαρία 

Τίποτα παιδάκι µου, Την ώρα είδα! Πού είναι το δώρο µου;;; 

 

Η Ελένη αποκαλύπτει ένα µαύρο φάκελο 

 

Μαρία 

Τι είναι αυτό; Κηδειόχαρτο; 

Ελένη 

Μάλλον το αντίθετο! `Ανοιξέ το! Είναι κάτι που θα σε αναζωογονήσει εντελώς και 

θα σε γεµίσει ευεξία! 

Μαρία 

Πλάκα κάνεις! Μου κλεισες spa;;; 
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Ελένη 

Κοντά είσαι... 

Μαρία 

Στην κηδεία ή στο spa; 

 

Η Μαρία ανοίγει µε χαρά και αγωνία το φάκελο. Η Ελένη αρχίζει να της τραγουδάει 

το «Να ζήσεις...» 

 

Ελένη 

Να ζήσεις Μαράκι και χρόνια πολλά... 

 

Η Μαρία βλέπει το χαρτί που έχει µέσα... διαβάζει... µορφάζει... 

 

Ελένη 

Μεγάλη να γίνεις µε άσπρα µαλλιά... 

 

Η Μαρία γυρίζει το χαρτί απ την άλλη... την κοιτάζει αυστηρά και απογοητευµένη... 

 

Ελένη 

Παντού να σκορπίζεις... 

Μαρία 

Καντήλια, βρισίδια... 

Ελένη 

Και όλοι να λένε... 

Μαρία 

Μας έπρηξες τα αρχ... Ελένη, τι είναι αυτό; 

Ελένη 

Χρόνια πολλά Μαρία µου! 

Μαρία 

Δεν το βλέπω! Με γελούν τα µάτια µου ή όντως γράφει επάνω «εξάµηνη συνδροµή 

σε γυµναστήριο»;;; 

Ελένη 

Μια χαρά διάβασες! Σ αρέσει;;; 
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Μαρία 

Τρελάθηκα! 

Ελένη 

Το ξερα! Αν και στην αρχή είχα ένα άγχος µήπως και δεν... αλλά ... 

Μαρία 

... αλλά πόσο λίγο µε ξέρεις... 

Ελένη 

Ουφ! Μου φυγε ένα βάρος!  

Μαρία 

Και ήρθε σε µένα! 

Ελένη [ενθουσιασµένη] 

Λοιπόν, κοίτα τι µπορείς να κάνεις! 

Μαρία 

Το κορόιδο;;; 

Ελένη 

Δευτέρα – Τετάρτη Zumba, Τρίτη cross fit, Πέµπτη trx, Παρασκευή cycling και 

σαββατοκύριακο… 

Μαρία 

Κηδεία δηµοσία δαπάνη! ... Ελένη, µε δουλεύεις; 

Ελένη 

Καθόλου! Αυτό το πρόγραµµα ακριβώς κάνω κι εγώ! 

Μαρία 

Πολύ χαίροµαι για σένα! Πάρε κι αυτό! Δώρο από µένα! 

 

Η Ελένη θυµώνει λίγο σιγά σιγά... 

 

Ελένη 

Πλάκα µου κάνεις; ΟΥΤΕ αυτό σ αρέσει;  

Μαρία 

Κοίταξε Ελένη. Εγώ σε τελετές βουντού ΔΕΝ πάω, που να χτυπιέσαι! Μία φορά 

θυµάµαι µ έστειλες πέρυσι σ΄ ένα µάθηµα Zumba και φοβήθηκα ότι έτσι όπως 

ούρλιαζαν όλοι εκεί µέσα, στο τέλος θα µε θυσίαζαν σε κάνα βωµό! 
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Ελένη 

Τι να σου πω παιδάκι µου. Δε θα βάλεις ποτέ µυαλό. Πίνεις, καπνίζεις σαν τρελή, 

κάνεις καθιστική ζωή και δε γυµνάζεσαι καθόλου! Σου αγόρασα αυτή την 

προσφορά, µπας και κουνήσεις καθόλου τον κώλο σου που είναι σαν την 

περιφερειακή Υµηττού! 

Μαρία 

Βλέπεις όµως κίνηση που χει πάντα η περιφερειακή! 

Ελένη 

Δεν έχεις σκοπό να σοβαρευτείς, έτσι; Κλείνεις τα 50 σήµερα... 

Μαρία 

Τα 49! 

Ελένη 

Τα 50! Το 1969 είσαι γεννηµένη! 

Μαρία 

Ναι, αλλά το 49 ακούγεται καλύτερα απ το 50! Είναι σαν τις τιµές των 

καταστηµάτων! 4 ευρώ και 99 λεπτά! 

Ελένη 

Δεν έχω ελπίδες µε σένα και απ ό,τι φαίνεται, δεν έχεις ούτε εσύ ελπίδες µε σένα! 

Είσαι εντελώς χύµα στη ζωή σου! 

Μαρία 

Να µας συµπαθάς που δεν είµαστε σαν και σένα φιτ, οργανωτική και under 

control! 

Ελένη 

Ειρωνεύεσαι, αλλά µόνο κάπως έτσι έχεις ελπίδες να ζήσεις πολλά και καλά 

χρόνια!!! Εσύ, µε τους ρυθµούς που έχεις, δε σε βλέπω να κλείνεις τα 51! 

Μαρία 

Τα 50 θες να πεις! 

Ελένη 

Τα 51! Αφού 50 γίνεσαι σήµερα! 

Μαρία 

49 είπαµε!  

Ελένη 

Με κουράζει η αυτοκαταστροφή σου! Κάνε ό,τι σκατά θες! Πάω για τρέξιµο! 
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Μαρία 

Γιατί, ποιος σε κυνηγάει;;;; 

Ελένη 

Δε σταµατάς ποτέ, έτσι; 

Μαρία 

Μη µου µιλάς άλλο, έχω κατάθλιψη λόγω γενεθλίων! 

 

Η Ελένη θυµωµένη παίρνει το κινητό της βάζει τα ακουστικά της στ αυτιά και 

ετοιµάζεται να φύγει... 

 

Μαρία 

Ναι, µην ξεχάσεις να κάνεις check in στο πάρκο και να ανεβάσεις φώτο στο 

ίνσταγκραµ το ιδρωµένο σου µπούστο! 

Ελένη 

Α καλά που µου το θύµησες! 

 

Η Ελένη βγάζει µια σέλφι µε σουφρωµένα τα χείλη και την ανεβάζει καθώς γράφει 

και µια λεζάντα 

 

Μαρία 

Δε θα καταλάβω ποτέ τι οµορφιά έχουν τα σουφρωµένα χείλη σαν τον κώλο της 

µαϊµούς! 

Ελένη 

Γενικώς ΔΕΝ θα καταλάβεις ποτέ! Ακοινώνητο πλάσµα!  

Μαρία 

Κρίµα, δε σου έµοιασα που και το χέσιµο το ανεβάζεις σε στάτους! 

Ελένη 

Έφυγα!!! 

Μαρία 

Και δεν είµαι ακοινώνητη! 

Ελένη 

Θα γυρίσω σε καµιά ώρα!!! 
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Μαρία 

Είµαι επιλεκτικά κοινωνική! 

Ελένη 

Να βράσεις τα λαχανικά! 

Μαρία 

Θα παραγγείλω σουβλάκια! 

Ελένη 

Δε βάζεις µυαλό! 

Μαρία 

Επειδή είναι ήδη γεµάτο!  

Ελένη 

Από αέρα! Φεύγω! 

Μαρία 

Θα µου φέρεις τσιγάρα; 

Ελένη 

ΟΧΙ!  

Μαρία 

ΟΧΙΑ! 

Ελένη 

Άνοιξε το κινητό σου! Γεια! 

Μαρία 

Μας γκάστρωσες! Γεια!  

 

Η Ελένη φεύγει νευριασµένη. Ακούγεται δυνατό χτύπηµα πόρτας. Η Μαρία παίρνει 

τον καφέ της Ελένης απ το τραπέζι και καθώς πάει να φύγει, ανοίγει πάλι η πόρτα 

και ακούγεται από πίσω η Ελένη... 

 

Ελένη 

Μαρίααααα! Είναι εδώ το παιδί του δεύτερου και ρωτάει αν του έπεσε το 

εσώρουχό του στο µπαλκόνι µας γιατί δεν το βρίσκει! Να περάσει; 

 

Η Μαρία πανικοβάλλεται, κοιτάζει τα χάλια της και φωνάζει έξαλλη καθώς 

φεύγει... 
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Μαρία 

Τιιιι; Όχι!!! Δε βρήκα τίποτα στο µπαλκόνι! Μόνο µια κατσαρίδα ανάσκελα! Πάω 

να ξαπλώσω! Έχω κατάθλιψη λόγω γενεθλίων!  

 

Ακούγεται απέξω το γέλιο της Ελένης... η Μαρία φεύγει προς τα µέσα γρήγορα ... 

µουσική 

 

 

Σκηνή 2η 

 

Ακούγονται απανωτά ηχητικά από messenger, viber, µηνύµατα... ακούγεται η 

Μαρία από µέσα 

 

Μαρία 

Παναγία µου! 

 

Χτυπάει το κινητό της. Είναι η µαµά της 

 

Μαρία 

Ας µε πυροβολήσει κάποιος! ... Έλα µανούλα... [Μαράκι µου! Χρόνια πολλά 

αγάπη µου. Σου χω στείλει µήνυµα το πρωί], εννοείς χαράµατα, [µετά σε πήρα 2-3 

φορές], για την ακρίβεια έξι, [αλλά το είχες κλειστό. Να ζήσεις αγάπη µου, σαν τα 

ψηλά βουνά. Αααα και τώρα που είπα  βουνά, έχασες κάνα κιλό; Ο πατέρας σου 

µου είπε να σου πω να σταµατήσεις να τρως κρέµες γάλακτος! Κι αυτά τα 

σουβλάκια βρε κορίτσι µου, που παραγγέλνεις συνέχεια από έξω, κόψ’τα! Ξέρεις τι 

κωλοκρέατα είναι αυτά; Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν εξαφανιστεί οι γάτες από το 

Παγκράτι...] Μαµά, να σου πω... [Να σου πω και το άλλο. Ήµουν χτες στο 

λεωφορείο. Πήγαινα στη Βαρβάκειο να πάρω ψάρια. Και κάποια στιγµή µε πιάνει 

κρύος ιδρώτας και ζαλάδα. Νόµιζα ότι θα πεθάνω. Μαυρίσανε όλα γύρω µου...] 
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Ο µονόλογος χαµηλώνει, η µουσική δυναµώνει. Η Μαρία βγαίνει κρατώντας στο 

ένα χέρι µια οδοντόβουρτσα που έχει πάνω οδοντόκρεµα και στο άλλο το κινητό 

της. Πηγαίνει κατευθείαν σε κάποιον θεατή από µπροστά του δίνει το κινητό και 

του λέει ... 

 

Μαρία 

Κράτησέ το λίγο, σε παρακαλώ, να πάω να πλυθώ! Πού και πού λέγε κανένα «ναι 

µαµά»! Σ ευχαριστώ πολύ! 

 

Η Μαρία αρχίζει να βουρτσίζει τα δόντια της και φεύγει προς τουαλέτα... Αλλάζει η 

µουσική σε χορευτική. Μπαίνει η Ελένη µε ελαφρύ τρεξιµατάκι στο σαλόνι. Είναι 

ιδρωµένη, αλλά γεµάτη ενεργητικότητα. Κάνει ασκήσεις. Βγαίνει και η Μαρία απ 

το µπάνιο. Χτενίζει τα µαλλιά της. Είναι λίγο πιο πίσω και σχολιάζει στο κοινό 

 

Μαρία 

Βλέπετε τι κάνει η έλλειψη σεξ! 

 

Την παίρνει χαµπάρι η Ελένη και µέσα στην καλή χαρά της λέει 

 

Ελένη 

Έλα, πάρε τα πόδια σου! 

Μαρία 

Και πού να τα βάλω; 

Ελένη 

Άσε βρε κορίτσι µου τις εξυπνάδες και κάνε ό,τι κάνω! 

Μαρία 

Πρέπει να το πάρω απόφαση ότι θα πεθάνω απόψε! 

 

Η µουσική δυναµώνει. Η Ελένη και η Μαρία κάνουν µια χορογραφία µε 

γυµναστικές ασκήσεις... Μόλις τελειώσουν η Ελένη κάνει αποθεραπεία και η Μαρία 

ψάχνει κάπου να κρατηθεί. Η µουσική χαµηλώνει... 
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Ελένη 

Πώς νιώθεις; 

Μαρία 

Σα να δώρισα τα όργανά µου χωρίς αναισθησία ... 

Ελένη 

Η λέξη υπερβολή, σου λέει κάτι;;; Αν το κάνεις αυτό κάθε µέρα για µισή ώρα... 

Μαρία 

Και δεν πηδάω απ το µπαλκόνι καλύτερα; 

Ελένη 

Στο ισόγειο µένουµε! 

Μαρία 

Καλά, δεν είπαµε να σκοτωθώ κιόλας! 

 

Η µουσική κλείνει και ακούγεται σιγά η πάρλα της µαµάς της Μαρίας. Η Ελένη 

σταµατά τη γυµναστική 

 

Ελένη 

Τι είναι αυτό που ακούγεται; 

Μαρία 

Το τροπάριο της Κασσιανής!  

 

Η πάρλα δυναµώνει... 

 

Μαµά Μαρίας 

... και είπα του πατέρα σου ότι το ψάρι δεν είναι φρέσκο, αλλά πού ν’ ακούσει το 

αγύριστο κεφάλι! Τώρα είναι στο µπάνιο και τον πάει κόψιµο! 

 

Η Μαρία πάει στο θεατή, τον ευχαριστεί και παίρνει το κινητό της 

 

Μαρία 

Μαµά;;; Να σου πω! Επειδή θα κλείσει το κινητό µου από µπαταρία, θες να 

µιλήσουµε αργότερα; 
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Και το κλείνει. 

 

Ελένη 

Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες! 

Μαρία 

Καλά, δε θα κοινωνήσω την Κυριακή! Μου ‘φερες τσιγάρα; 

Ελένη 

Όχι κι ούτε πρόκειται να σου φέρω ποτέ! 

Μαρία 

Πόσο µου τη σπας µ αυτό ρε γαµώτο! Τώρα πρέπει να βγω να πάρω! 

Ελένη 

Πρόσεξε µην πάθεις υπερκόπωση µε τα πέντε βήµατα που θα κάνεις! Έβρασες 

τα λαχανικά; 

Μαρία 

Γιατί, ποιος είναι άρρωστος για να τα φάει; Θα παραγγείλουµε απέξω σήµερα 

λόγω γενεθλίων! 

Ελένη 

Καλά, σε είδαµε και χτες που δεν είχες γενέθλια! Θες να πάµε έξω να φάµε να το 

γιορτάσουµε; Έχει ανοίξει ένα βίγκαν εστιατόριο στο κέντρο. Πήγα το Στέφανο τις 

προάλλες κι έπαθε πλάκα! 

Μαρία 

Ε πού αλλού να τον πήγαινες τον κυρ Στέφανο; Αφού δεν έχει δόντια να µασήσει! 

Επίσης σου χω πει ότι σιχαίνοµαι το κέντρο! 

Ελένη 

Ο Στέφανος έξυπνη, είναι νεότατος! 59 χρονών και πέτρα! 

Μαρία 

60 και µπορεί να φταίει η πέτρα στη χολή που απλώθηκε! Απορώ ρε Ελένη τι 

βρίσκεις στους µεγαλύτερους! Δεν τους βαριέσαι;  

Ελένη 

Όχι βέβαια! Πρώτον! Είναι πολύ ώριµοι! 

Μαρία 

Εµείς  τα ώριµα φρούτα στο χωριό µας τα κάνουµε µαρµελάδα! 
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Ελένη 

Δεύτερον! Σκέφτονται! 

Μαρία 

Η σκέψη αποβλακώνει τον άνθρωπο! 

Ελένη 

Τρίτον! Το σεξ µαζί τους είναι µαγεία! 

Μαρία 

Καλά, ότι χρειάζεστε µαγικά για να πηδηχτείτε, αυτό είναι σίγουρο! 

Ελένη 

Εσύ ας πούµε που όλο µπλέκεις µε µικρότερους, είσαι καλύτερα δηλαδή; 

Μαρία 

Σαφέστατα! Πρώτον, µ αρέσει που είναι άγουροι και σκληροί! 

Ελένη 

Εµάς στο χωριό µας τα άγουρα φρούτα µας πειράζουν στο έντερο! 

Μαρία 

Δεύτερον! Δεν σκέφτονται πολύ, οπότε έχω όλο το χρόνο να µιλάω ακατάπαυστα! 

Ελένη 

Αυτό λέγεται µονόλογος! 

Μαρία 

Και τρίτον το σεξ µαζί τους είναι απόλαυση! 

Ελένη 

Ναι, ναι, γι αυτό κάθε φορά µετά απ το σεξ σε βρίσκω ανάσκελα στο κρεβάτι µε 

θερµοφόρες! 

Μαρία 

Άλλο αυτό! 

Ελένη 

Πάω για µπάνιο! 

Μαρία 

Πάω στο περίπτερο! 

Ελένη 

Μου άναψες το νερό; 

Μαρία 

Μου πήρες τσιγάρα; 
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Ελένη 

Πώς µ εκνευρίζεις ρε γαµώτο ώρες ώρες! Αφού ξέρεις ότι πάντα κάνω µπάνιο  

µετά το τρέξιµο! 

Μαρία 

Κι εσύ ξέρεις ότι τρελαίνοµαι όταν µου τελειώσουν τα τσιγάρα! Αλλά δε βλέπω 

καµία ευαισθησία εδώ µέσα από το συνάνθρωπο! 

Ελένη 

Εσύ κορίτσι µου, έχεις βάλει σκοπό στη ζωή σου, ό,τι κάνει κακό στον οργανισµό 

σου να το εφαρµόζεις! 

Μαρία 

Έχω το σύνδροµο Μπουκόφσκι! 

Ελένη 

Έχουµε µπουκώσει απ τις µαλακίες σου! 

 

Χτυπάει το κινητό της Ελένης. Το κοιτάζει 

 

Ελένη 

Ε θα πω καµιά κουβέντα πρωινιάτικα! 

Μαρία 

Ποιος είναι πάλι; 

Ελένη 

Ο Αποστόλου! 

Μαρία 

Ωχ! Ωρα να φεύγω εγώ! Έχε υπόψη σου ότι ο Αποστόλου κατά βάθος είναι 

ερωτευµένος µαζί σου! Έφυγα! 

 

Η Μαρία φεύγει γρήγορα, η Ελένη βάζει τα ακουστικά απαντάει στο τηλέφωνο 
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Ελένη 

Καληµέρα κύριε Αποστόλου [...] Τι πράγµα να ευχαριστήθηκα; [...] Κύριε 

Αποστόλου, τι λέτε;;; [...]  Αν το κάνω κάθε πρωί; Ποιο;;; [...] Δεν καταλαβαίνω τι 

µου λέτε! Σε τι µπορώ να σας φανώ χρήσιµη; [...] Τι εννοείτε κάτι θα βρούµε; [...] 

Όχι, δε θύµωσα, αλλά µου φανήκατε λίγο περίεργος στην αρχή! [...]Όχι, δεν 

µπορώ να περάσω από το γραφείο. Πρώτον έχω ρεπό και δεύτερον έχω κανονίσει 

µε τη συγκάτοικό µου να πάµε έξω γιατί έχει γενέθλια [...]ΕΝΤΑΞΕΙ, θα στείλω 

τα mail το συντοµότερο!  

 

Κλείνει το τηλέφωνο νευριασµένη.  

 

Ελένη 

Βρε άι στο διάολο κι εσύ!  

 

Φεύγει προς το µπάνιο. Ακούγεται νερό... η Ελένη τραγουδάει ένα τραγούδι από 

µέσα όση ώρα ετοιµάζεται για µπάνιο. Χτυπάει το κουδούνι... Βγαίνει µε πετσέτα 

και µπουρνούζι, ξυπόλητη 

 

Σκηνή 3η 

 

Ελένη 

Μια φορά δεν έχει πάρει τα κλειδιά της αυτή η γυναίκα!  

 

Πάει να ανοίξει... ακούγεται απέξω κάπως σοκαρισµένη... 

 

Ελένη 

Αµάν ρε Μαρία ... Κυρία Τούλα;;; Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή;;; 

 

Μπαίνει στη σκηνή µε την κυρία Τούλα [είναι η µαµά της Μαρίας]. Κρατάει µια 

τσάντα δώρου 

 

Τούλα 

Λενάκι µου, δεν πιστεύω να ενοχλώ, ε; 
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Ελένη 

Όχι καλέ, τι λέτε τώρα... Απλά ετοιµαζόµουν να κάνω ένα µπάνιο! 

Τούλα 

Εµείς τα παλιά χρόνια πλενόµασταν στη σκάφη µία φορά την εβδοµάδα κορίτσι 

µου και δεν πάθαµε τίποτα! Εσείς θα το χαλάσετε το δερµατάκι σας, που τρίβεστε 

κάθε µέρα σαν τις κατσαρόλες µε το σύρµα. 

Ελένη 

Ναι... είναι κι αυτή µια άποψη. Θέλετε να σας φέρω κάτι να πιείτε; 

Τούλα 

Ναι, θα ήθελα ένα τζιν, αν έχεις 

Ελένη 

Τι τζιν; 

Τούλα 

Τζιν παντελόνι! Ενα τζιν µε τόνικ. Εχω έρθει συγχυσµένη απ το σπίτι! Ο πατέρας 

της Μαρίας, µε έχει κουράσει πολύ... τα τελευταία 30 χρόνια! 

Ελένη 

Ναι... πάω να σας φέρω!  

Τούλα [της δίνει τη τσάντα] 

Α, πάρε κι αυτό! 

Ελένη 

Τι είναι αυτό; 

Τούλα 

Το δώρο για την κόρη µου! Ένα βιβλίο µε δίαιτες! 

Ελένη 

Αααα... θα το λατρέψει! Λοιπόν, πάω για το ποτό σας. Εσείς βολευτείτε! 

Τούλα 

Πού ακριβώς να βολευτώ; Δε βλέπω κάτι σε έπιπλο εδώ µέσα! Αυτή είναι η νέα 

τάση του µεζόν ε ορθοστασιόν;  

Ελένη 

Ναι… ξέρετε κάνουµε ανακαίνιση στο σπίτι και αύριο µε το καλό περιµένουµε το 

νέο µας σαλόνι... 

Τούλα 

Και το παλιό σας που πήγε; Διακοπές; 
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Ελένη 

Το χαρίσαµε σε µια οικογένεια Πακιστανών που µένει εδώ πιο κάτω! 

Τούλα 

Αααα, δεν πάτε καλά εσείς η νέα γενιά µε τα µυαλά που κουβαλάτε! Θες να µου 

πεις δηλαδή τώρα, ότι οι Πακιστανοί εδώ πιο κάτω έχουν τη σαλονάρα σας κι 

έχουν βολέψει τους σκουραδοπισινούς τους κι εσείς εδώ είστε κατάχαµα;;; 

Ελένη 

Μέχρι αύριο κυρία Τούλα µου, µέχρι αύριο! Έχουµε παραγγείλει ένα σαλόνι 

κερασιάς µε µαρµάρινα πόδια! Αύριο θα είναι εδώ! 

Τούλα 

Και ποιος θα το δει µάνα µου το σαλόνι κερασιάς µε τα µαρµάρινα πόδια, όταν 

εσείς δεν σηκώνετε τα δικά σας, έτσι γεροντοκόρες που είστε και οι δύο ... µε όλο 

το σεβασµό πάντα! 

Ελένη 

Μου φαίνεται πως θα πιω κι εγώ ένα τζιν! 

Τούλα 

Να χρησιµοποιήσω λίγο στην τουαλέτα σας γιατί µε κόβει η κοιλιά µου από το 

κωλόψαρο που πήρε ο άντρας µου  κι έχουµε χέσει όλο το Παγκράτι;;; 

Ελένη 

και θα χέσετε και την Ηλιούπολη έτσι όπως πάτε... Ναι, και βέβαια κυρία Τούλα. 

Ξέρετε πού είναι η τουαλέτα. Πάω κι εγώ να φτιάξω τα ποτάκια µας ...εκτός αν 

το µετανιώσατε επειδή πονάει η κοιλιά σας και θέλετε να φύγετε αµέσως! 

Τούλα 

Μπα, δε βιάζοµαι κορίτσι µου. Έχω πλακωθεί και µε τον άλλον το 

µπουρτζόβλαχο, τον πατέρα της... Σκέφτοµαι µήπως µείνω εδώ απόψε... 

Ελένη 

Ααααα... το ξέρει η Μαρία αυτό;;; 

Τούλα 

Της το είπα στο τηλέφωνο, αλλά δεν απάντησε κάτι... µε συγχωρείς µια στιγµή, 

ε;;; 

 

Η Τούλα πάει προς την τουαλέτα. Η Ελένη πανικόβλητη παίρνει τηλέφωνο τη 

Μαρία. Εκείνη το σηκώνει 
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Μαρία 

Ναι; 

Ελένη 

Μαρία;;;; Πού είσαι; 

Μαρία 

Στου διαόλου τον κώλο είµαι! Όλα τα κωλοπερίπτερα είναι κλειστά µε την 

κωλοπρωτοµαγιά µου µέσα! Μια µέρα γεννήθηκα κι εγώ κι έγινε 

καωλοπαγκόσµια αργία! 

Ελένη 

Μαρία, δε θα πιστέψεις ποιος είναι σπίτι µας αυτή τη στιγµή! 

Μαρία 

Μη µου πεις! Ηρθε το ντούκι από πάνω µε µπραζίλιαν και διχαλωτή παντόφλα; 

Ελένη 

Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ!!! 

Μαρία 

ΠΟΙΑ;;; 

 

Ακούγεται από µέσα η φωνή της κυρίας Τούλας 

 

Τούλα 

Λενιώωωωω;;; πού έχεις µάνα µου, άλλο χαρτί υγείας γιατί αυτό το τελείωσα;;; 

Ελένη 

Ανοίξτε το ντουλάπι µπροστά σας κυρία Τούλα. Δίπλα στα απορρυπαντικά!!!... 

Μαρία, έλα γρήγορα σπίτι! 

Τούλα 

Ποτέ δε βάζουµε το χαρτί υγείας δίπλα στη χλωρίνη κορίτσι µου! Θα ξεβάψει το 

πράµα µας!!! 

Ελένη 

Μαρία! Η µάνα σου θέλει να πιει τζιν µε τόνικ και σκέφτεται να µείνει εδώ το 

βράδυ, γιατί πλακώθηκε µε τον πατέρα σου! Έλα γρήγορα! 
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Μαρία 

Αστειεύεσαι έτσι; Δε φτάνει που εξαιτίας σου έχω πάρει σβάρνα τους δρόµους να 

βρω ένα κωλοπερίπτερο, θες να έρθω και σπίτι γρήγορα! Κοίτα να τη διώξεις από 

εκεί προτού έρθω, τ άκουσες; 

Ελένη 

Και τι να της πω παιδάκι µου; Αυτή δεν έχει σκοπό να φύγει!  

Τούλα 

Ελένη, πού έχεις σαπούνι κορίτσι µου, γιατί αυτό τελείωσε; 

Ελένη 

Στο ντουλάπι πάνω δεξιά, δίπλα στα προφυλακτικά! ...  

Τούλα 

Τι τα θέλετε τα προφυλακτικά; Αφού έχουν λήξει! 

Ελένη 

Μαρία! Τσακίσου κι έλα! 

Μαρία 

Τώρα που το σκέφτοµαι, έχει ένα πολύ καλό περίπτερο στη Χαλκίδα. Ίσως να 

πάω µια βόλτα µέχρι εκεί να περπατήσω και λίγο! 

Ελένη 

Μαρίααααα! 

Μαρία 

Δε σ ακούω Ελένη  µου. Είµαι στο ΚΤΕΛ αυτή τη στιγµή κι έχει πολλή φασαρία!!! 

Ελένη 

Μαρία;;; ... Μαρία;;;; 

 

Βγαίνει η κυρία Τούλα... 

 

Τούλα 

Α πα πα πα πα! Τι κόψιµο κι αυτό! Πρέπει να χω πάθει δηλητηρίαση! Θα τον 

χέσω το άντρα µου που µου φερε ψάρι απ την ταινία του Νέµο! 

Ελένη 

Πόσο πια κι εσείς θα αδειάσετε το άντερό σας; Αααα! Κυρία Τούλα µου, είστε 

κατάχλοµη! 
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Τούλα 

Οντως; 

Ελένη 

Ναι, σαν το λεµόνι ένα πράγµα! Και τα µάτια σας! 

Τούλα 

Τι έχουν τα µάτια µου; 

Ελένη 

Εχουν µπει µέσα! ... Και οι σφυγµοί σας! 

Τούλα 

Τι έχουν οι σφυγµοί µου; 

Ελένη 

Είναι πολλοί!  

Τούλα 

Πόσοι πολλοί δηλαδή; 

Ελένη 

Ε ξέρω κι εγώ; Δε θα ναι, 200, 300;;; 

Τούλα 

200, 300; 

Ελένη 

Αααα! Και η τάση;;; 

Τούλα 

Ποια τάση; 

Ελένη 

Η τάση του ρεύµατος! Η τάση για εµετό! Είναι φανερό ότι έχετε τάση για εµετό! 

Τούλα 

Εχω κι απ αυτό;; 

Ελένη 

Μα ναι, είναι ολοφάνερο!!! Κυρία Τούλα, αν και δεν είµαι γιατρός, νοµίζω πως 

πρέπει να ξαπλώσετε αµέσως και να κοιµηθείτε! 

Τούλα 

Λες ε; Ε ναι, να το κάνω! 

 

Πάει προς τα µέσα 
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Ελένη 

Πού πάτε κυρία Τούλα; 

Τούλα 

Στο δωµάτιο της Μαρίας, να ξαπλώσω λίγο. Αλήθεια, πού είναι η κόρη µου; 

Ελένη 

Στη Χαλκίδα! 

Τούλα 

Στη Χαλκίδα; 

Ελένη 

Ναι, ναι, στη Χαλκίδα. Εχει πάει εκεί από το πρωί και θα πάω κι εγώ µόλις κάνω 

µπάνιο να τη βρω. Μας περιµένει µια πολύ µεγάλη παρέα εκεί να γιορτάσουµε. 

Τούλα 

Ε άντε καλά. Θα πέσω εγώ για ύπνο κι όταν έρθετε, µε ξυπνάτε! 

Ελένη 

Ααααα, δε γίνεται αυτό!  

Τούλα 

Γιατί; 

Ελένη 

Δεν έχουµε κρεβάτια! 

Τούλα 

Μη µου πεις! Κάνετε ανακαίνιση; 

Ελένη 

Ναι... Πήραµε καινούρια, από ξύλα καρυδιάς... θα έρθουν αύριο µαζί µε το 

σαλόνι... 

Τούλα 

Και τα παλιά τα δώσατε σε κάτι Πακιστανούς εδώ πιο κάτω;;; 

Ελένη 

Σε κάτι Σύριους εδώ πιο πάνω... 

Τούλα 

Are you serious, µωρή;;; Τέλος πάντων. Ας µην ανοίξω το στόµα µου... 

Ελένη 

Ναι, γιατί τώρα είναι σφραγισµένο... Να σας φωνάξω ένα ταξί; 
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Τούλα 

Δε χρειάζεται. Έχω έρθει µε το αµάξι µου... Λοιπόν, φεύγω, προτού µε πιάσει 

τουαλέτα πάλι... 

Ελένη 

Πολύ καλή ιδέα, πολύ καλή! Να πάτε να ξαπλώσετε και να πείτε του κύριου 

Νίκου να σας φτιάξει ένα ρυζάκι λαπά να φάτε! 

Τούλα 

Αυτός δεν ξέρει αν το γάλα είναι στο ψυγείο ή στο πατάρι, ρύζι θα µου φτιάξει; 

Τέλος πάντων. Φεύγω κορίτσι µου. Πολύ χάρηκα που σε είδα. Θα σας πάρω 

τηλέφωνο το βράδυ!  

Ελένη 

Ναι, να το κάνετε αυτό. Ελάτε να σας πάω µέχρι την πόρτα... 

 

Φεύγουν απ τη σκηνή...  

 

Σκηνή 4η 

 

χτυπάει το κινητό της Ελένης. Μπαίνει τρέχοντας... Βλέπει την κλήση... χαίρεται... 

το σηκώνει... 

 

Ελένη 

Ναι; ... Ελα Στεφανάκο µου... Καλά, εσύ;... Οχι, καλέ, δεν ενοχλείς. Μόλις 

γύρισα από τρέξιµο. θα κάνω ένα µπανάκι και είµαι στη διαδικασία να πίσω τη 

Μαρία να πάµε κάπου για τα γενέθλιά της... Μήπως θες να ρθεις µαζί µας; ... 

Γιατί, πού θα είσαι; ... Τι εννοείς φεύγεις; Πότε; Πού θα πας; ... Στο Λονδίνο; Για 

πόσο; ... Τι σηµαίνει «άγνωστο»; Στέφανε, δεν καταλαβαίνω! ... Σε ποια οικογένειά 

σου επιστρέφεις; ... ΤΙ; Είσαι παντρεµένος; ... Μισό, µισό, γιατί δεν µου τα λες 

καλά... 

 

Η Ελένη αρχίζει κι έχει δύσπνοια και τρέµει ελαφρά... 

 

Στέφανε, µου κάνεις πλάκα; Να σου υπενθυµίσω ότι έχουµε πρωτοµαγιά σήµερα 

κι όχι πρωταπριλιά... Θες να βρεθούµε από κοντά να µιλήσουµε;... Φεύγεις σε 
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µια ώρα; ... Στέφανε, σε παρακαλώ, µη µου το κάνεις αυτό. Είµαστε µισό χρόνο 

µαζί και τώρα έχεις το θράσσος να µου πεις ότι είσαι παντρεµένος και επιστρέφεις 

στην οικογένειά σου; Τι µου λες;;; Ξέρεις τι µου λες αυτή τη στιγµή;;; 

 

Δεν αισθάνεται καλά... Αυξάνει τον τόνο της φωνής της... 

 

Ρε άσε τα «να ηρεµήσω» σε µένα, µπάσταρδε! Εξι µήνες τώρα, µου ‘κρυβες ότι 

ήσουν παντρεµένος και µου το παιζες ερωτευµένος; ΓΙΑΤΙ Στέφανε;;; Γιατί µε 

βούτηξες στα ψέµατα;... Μίλα, γιατί δε µιλάς; ... ΜΙΛΑ ΓΑΜΩΤΟ! 

 

Ο Στέφανος έχεις κλείσει το τηλέφωνο απ την άλλη γραµµή. Η Ελένη µένει εκεί, 

ακίνητη... Ακούγεται η Μαρία απέξω να µιλάει στο κινητό της... 

 

Μαρία 

Ναι, γεια σας. Για µια παραγγελία που χω κάνει εδώ και σαράντα λεπτά... Κίτρα, 

Νέστορος 19... Αααα, έχει φύγει το παιδί... Έχει φύγει απ τη ζωή εννοείτε; Αν 

είναι, να ευχηθώ καλό παράδεισο στο facebook!...  

 

Μπαίνει στο σαλόνι. Γράφει µήνυµα στο κινητό της και δε δίνει ιδιαίτερη σηµασία 

στην Ελένη που είναι κάπως αποσβολωµένη...  

 

Μαρία 

Εντάξει, µ΄ έχουνε γκαστρώσει από το πρωί µε τις ευχές! Μάθαµε τώρα όλοι και 

γράφουµε στον τοίχο χρόνια πολλά, πολύχρονη! Απαντάω κι εγώ, ευχαριστώ 

πολύ, πολύ ευχαριστώ, για να µάθουν! 

 

Η Ελένη δε µιλάει... αλλά γράφει µε µανία στο κινητό της. Η Μαρία κοιτάζει γύρω 

– γύρω... 

 

Μαρία 

Πες µου ότι έφυγε! 

Ελένη [στον κόσµο της] 

Φεύγει σε µια ώρα... 
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Μαρία 

Πλάκα κάνεις! Και πού σκατά είναι τώρα; 

Ελένη 

Στο αεροδρόµιο... 

Μαρία 

Τι κάνει στο αεροδρόµιο; Πριν δέκα λεπτά µιλήσαµε στο τηλέφωνο! 

Ελένη 

Πάει Λονδίνο... 

Μαρία  

Ελένη τι λες; Ποιο Λονδίνο; Εδώ µέχρι τη Βαρβάκειο πηγαίνει και παθαίνει 

αγοραφοβία! 

Ελένη 

Αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην οικογένεια... 

Μαρία 

Θα µε τρελάνετε εσείς; Ποια οικογένεια παιδάκι µου; Η µάνα µου στο Παγκράτι 

µένει µε τον πατέρα µου! 

Ελένη 

Είναι παντρεµένος... 

Μαρία 

Ναι, πουλάκι µου, το γνωρίζω πολύ καλά! Εδώ και 50 χρόνια! Πώς έγινα εγώ 

νοµίζεις; 

Ελένη 

Και µου το έκρυβε ο πούστης... 

Μαρία [ξαφνιάζεται] 

Σου κρυβε ο πατέρας µου ότι είναι παντρεµένος και είναι και πούστης; 

Ελένη 

Ο Στέφανος... 

Μαρία 

Ναι;... 

Ελένη 

Είναι παντρεµένος... 

Μαρία 

Ναι;... 
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Ελένη 

Και γυρνάει πίσω στην οικογένειά του ... 

Μαρία 

Ναι; ... 

Ελένη 

Στο Λονδίνο... 

Μαρία 

Ωραία! ... Τιιιιιι;;;; 

Ελένη 

Και µου το κρυβε ο µπάσταρδος... έξι µήνες τώρα... 

 

Η Ελένη βάζει τα κλάµατα... Η Μαρία προσπαθεί να συνδέσει τις προτάσεις, ώσπου 

καταλαβαίνει... 

 

Μαρία 

Ααααααχχχχ... Ελένη... 

Ελένη 

Μη µου µιλάς... είµαι ηλίθια... Πώς την πάτησα έτσι εγώ; 

Μαρία 

Ελένη µου, δεν είσαι ηλίθια! Σταµάτα! 

Ελένη 

Θέλω να τον σκοτώσω! 

Μαρία 

Καλά, µην ανησυχείς. Σε πέντε έξι χρόνια θα πεθάνει από φυσικά γεράµατα! 

Ελένη 

Θέλω να τον εκδικηθώ! 

Μαρία 

Πάρε τη γυναίκα του! 

Ελένη 

Φέρε µου το κινητό µου! 

Μαρία 

Το κρατάς ρε άνθρωπε! Ελένη, µην κάνεις κάνα αστείο! Τι σου φταίει η γυναίκα; 
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Η Ελένη πληκτρολογεί µε µανία, ενώ πάει πέρα – δώθε. Χτυπάει κουδούνι... 

 

Μαρία 

Επιτέλους! Ήρθαν τα σουβλάκια! Έχω πεθάνει στην πείνα! Έλα, θα φάµε λίγο 

και θα ... 

 

Η Ελένη πάει τρέχοντας προς την τουαλέτα.... 

 

Ελένη 

Θα κάνω εµετό! Δεν αισθάνοµαι καλά... 

 

Χτυπάει ξανά το κουδούνι... 

 

Μαρία 

Έρχοµαι! Μισό! Πού σκατά είναι το πορτοφόλι µου;;; 

 

Βρίσκει την τσάντα της, το πορτοφόλι της, το ανοίγει, δεν έχει πολλά λεφτά... 

 

Μαρία 

Πού πήγαν τα λεφτά µου ρε γαµώτο; ... Ελένη!!! Πού είναι το πορτοφόλι σου;;; 

 

Καµία απάντηση... Το κουδούνι χτυπάει ξανά πιο έντονα. Η Μαρία νευριάζει 

 

Μαρία 

Περίµενε βρε άνθρωπέ µου! Έρχοµαι λέµε! 

 

Πάει µέσα, γυρνάει µε ένα εικοσάρικο. Πάει στην πόρτα... Ακούγεται από µέσα... 

 

Μαρία 

Επιτέλους! Έχουµε πεθάνει στην πεί ... Ωωω! Καινούριος είσαι εσύ; ... Όχι, καλέ, 

µη ζητάς συγνώµη. Σιγά, την καθυστέρηση. Δεν είναι για µένα τα σουβλάκια, έτσι 

κι αλλιώς! Εγώ είµαι βίγκαν! 
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Ακούγεται από την τουαλέτα η Ελένη που κάνει εµετό 

 

Μαρία 

Η συγκάτοικός µου έχει παραγγείλει! Είναι βουλιµική ξέρεις. Μία ξερνάει, δύο 

τρώει! Εγώ όλο µε κάτι γρασίδια και γκαζόν τρέφοµαι ... Ααα, πρέπει να φύγεις.... 

Αχ, συγνώµη για τη φλυαρία µου... Πόσο είναι;;; ... 17,84... Κι εσύ πόσο είσαι; 

... Είκοσι;;; Καλά, πάρε ένα εικοσάρικο, για να µη µε συλλάβει το ηθών!  Τα 

ρέστα δικά σου!  

 

Η Μαρία µπαίνει στη σκηνή µε τα φαγητά κλεισµένα σε σακούλα 

 

Μαρία 

Επιτέλους! ... Ελένη, είσαι καλά; Ήρθε το φαγητό! 

 

Η Ελένη από την τουαλέτα συνεχίζει να κάνει εµετό και η Μαρία δυσκολεύεται να 

ανοίξει την τσάντα και τσαντίζεται... 

 

Μαρία 

Εµ άµα είναι να φωνάξουµε το σχιζοφρενή δολοφόνο µε το πριόνι, για να ανοίξει 

την κωλοσακούλα, να µας το πείτε να το ξέρουµε! ... [ανοίγει την τσάντα] 

Χαλιλούια! Ελένη, θα ρθεις να φάµε;  

 

Η Μαρία ψάχνει στην τσάντα τα φαγητά και η Ελένη ακούγεται από µέσα 

εξαντληµένη... 

 

Ελένη 

Πάω να ξαπλώσω. Έχω ηµικρανία. Δεν είµαι εδώ για κανέναν ... 

Μαρία 

Εντάξει Λενιώ µου. Θα φάω και το δικό σου σουβλάκι, γιατί θα χει κρυώσει όταν 

ξυπνήσεις. Περαστικά και χέσε τον Στέφανο! Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα του 

στείλουµε στεφάνι στην κηδεία του! ... Πού είναι οι πατάτες µε το τσένταρ;... Ε 

όχι ρε γαµώ τα γενέθλιά µου µέσα γαµώ...  
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Παίρνει τηλέφωνο το µαγαζί 

 

Μαρία 

Ναι, γεια σας. Για µια παραγγελία... Κίτρα, Νέστορος 19... Όχι, όχι, ήρθε η 

παραγγελία, αλλά λείπουν οι πατάτες µε το τσένταρ... Ααα, έχει φύγει το παιδί... 

Φαντάζοµαι µετανάστης στη Γερµανία! 

 

Χτυπάει το κουδούνι... 

 

Μαρία 

Εντάξει, εντάξει, µόλις ήρθε! 

 

Η Μαρία κλείνει απότοµα το κινητό και σηκώνεται να πάει προς την πόρτα, ενώ 

µουρµουρά... 

 

Μαρία 

Τι καλή όρεξη, µωρή σακαφιόρα, που να σου καεί η φράντζα στο κάρβουνο!... 

 

 

Σκηνή 5η 

 

Μαρία 

Βρε καλώς το παλικά ... Παναγία µου! Ιωάννα;;; Τι γυρεύεις εσύ εδώ;;;; 

 

Μπαίνει στη σκηνή η δίδυµη αδερφή της Ελένης, η Ιωάννα. Κρατάει µια βαλίτσα 

στο ένα χέρι και στο άλλο ένα µαντήλι και κλαίει. Κοιτάζει το χώρο... Μιλάει 

Κυπριακά 

 

Ιωάννα 

Πού πήγε το σαλόνι σας; 

Μαρία 

Το δώσαµε, γιατί παραγγείλαµε ένα καινούριο! 

 



«Τα	  καλύτερα	  ...	  έ[ρ]πονται»!	  –	  Μαρία	  Κίτρα	  
	  

www.mkitra.com	  
	  

37	  

Ιωάννα 

Το οποίο είναι αόρατο;;; 

Μαρία 

Θα ρθει αύριο, Ιωάννα µου, γιατί σήµερα είναι αργία! Να, έλα, κάθισε εδώ! 

Ιωάννα 

Και η αδερφή µου πού είναι; 

Μαρία 

Τη δώσαµε µαζί µε το σαλόνι και παραγγείλαµε µια καινούρια! ...  

Ιωάννα [την αγριοκοιτάζει] 

Σου φαίνοµαι να έχω όρεξη για χιούµορ αυτή τη στιγµή; 

Μαρία 

Ναι... Πετάχτηκε στη δουλειά της µια στιγµή που τη φώναξαν... 

Ιωάννα 

Κανείς δεν είναι κοντά µου όταν τον χρειάζοµαι... 

Μαρία 

Ναι... Ιωάννα µου, τι έχεις; Γιατί κλαις; Και πώς βρέθηκες Αθήνα;  

Ιωάννα 

Μόλις ήρθα από Κύπρο µε το αεροπλάνο. Σε όλη την πτήση έκλαιγα... 

Μαρία 

Φαντάζοµαι θα σε λάτρεψαν πλήρωµα και καπετάνιος! Γιατί έφυγες απ την 

Κύπρο; Ήρθες για δουλειά; 

Ιωάννα 

Για διαζύγιο! 

Μαρία 

Ποιο διαζύγιο;;; 

Ιωάννα 

Του Λυκουρέζου µε την Καλογρίδη! Το δικό µου διαζύγιο! Άσε µε, άσε µε, να 

πεθάνω από στεναχώρια, είµαι! 

Μαρία 

Κι εγώ από πείνα, αλλά ποιος µε ρώτησε εµένα; Θέλεις ένα σουβλάκι; 
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Ιωάννα 

Δεν πάει τίποτα κάτω... Πότε θα ρθει η Ελένη; Θέλω να της µιλήσω. Μόνο η 

δίδυµη αδερφή µου µε καταλαβαίνει. Εκείνη θα µε συµβουλέψει για το τι πρέπει 

να κάνω. Πάντα έχει τις λύσεις για όλα... 

Μαρία 

Ναι, όσο γι αυτό... θες να µου πεις εµένα τι σου συµβαίνει; 

Ιωάννα 

Εσύ ήσουν πάντα τρεις λαλούν και δυο χορεύουν! 

Μαρία 

Έχω µια έφεση στα όργια... 

Ιωάννα 

Ααααχ, από πού να ξεκινήσω; 

Μαρία 

Απ το εισιτήριο της επιστροφής σου; 

Ιωάννα 

Επέστρεφα απ την δουλειά µου, προχτές, νωρίτερα απ το κανονικό, γιατί πήραν 

στην εταιρία τηλέφωνο για βόµβα! 

Μαρία 

Φαντάζοµαι θα ήταν φάρσα! ... Πατατούλα; 

Ιωάννα 

Στην αρχή νόµιζα ότι επρόκειτο για φάρσα... Ο Κωστής ήταν σπίτι εκείνη την 

ηµέρα, γιατί ένιωθε αδιάθετος... 

Μαρία 

Κι έκατσε σπίτι για να βάλει σερβιέτα; 

Ιωάννα 

Είπα να του κάνω έκπληξη. Τον τελευταίο καιρό έχουµε χαθεί, µε τις δουλειές 

και τις υποχρεώσεις... Έτσι όπως γυρνούσα σπίτι λοιπόν, σταµάτησα και πήρα 

µια σαλάτα µε κινόα... 

Μαρία 

Άµα δεν είναι η κινόα έκπληξη, τι θα είναι... 

Ιωάννα 

Φανταζόµουν ότι θα µοιραζόµασταν τη σαλάτα και µετά... 
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Μαρία 

... θα παίρνατε µια πίτσα, γιατί ποιος χορταίνει µε κινόα στις µέρες µας... 

Ιωάννα 

... και µετά θα κάναµε έρωτα... σαν αγρίµια στο δάσος... 

Μαρία 

Τι έχει δει κι αυτό το δάσος... 

Ιωάννα 

Αλλά µε πρόλαβε η Λίτσα... 

Μαρία 

Ποια Λίτσα; 

Ιωάννα 

Η κοµµώτρια που µου βάφει τη ρίζα.... Η Λίτσα, η τσουλίτσα... 

Μαρία 

Ωχ...  

Ιωάννα 

... µαζί µε τη Νίτσα ... 

Μαρία 

Ποια είναι η Νίτσα πάλι; 

Ιωάννα 

Αυτή που µου φτιάχνει το νύχι... Η Νίτσα, η πουτανίτσα! Τους πέτυχα και τους 

τρεις πάνω στο κρεβάτι µου! 

Μαρία 

Φαντάζοµαι όχι για ρίζα και νύχι! 

Ιωάννα 

Ο άντρας µου, πηδούσε τη Λίτσα και τη Νίτσα, µέρα µεσηµέρι, στο διπλό µου το 

κρεβάτι!!! Δεν το χωρούσε ο νους µου!!! 

Μαρία 

Πάντως οι τρεις τους µια χαρά χωρούσαν στο διπλό! 

Ιωάννα 

Θόλωσα... Μου γύρισε το µάτι... Για πότε πέταξα τη σαλάτα στα µούτρα της 

Λίτσας, για πότε έβαλα το αµπαζούρ στον κώλο της Νίτσας και για πότε πέρασα 

κολάρο το σκαµπό στο κεφάλι του Κώστα, ούτε που το κατάλαβα!  
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Μαρία 

Αυτοί κάτι θα κατάλαβαν, φαντάζοµαι... Τι έγινε µετά; 

Ιωάννα 

Ούτε που θυµάµαι ακριβώς... Κάποια στιγµή εγώ βρέθηκα στο τµήµα κι αυτοί 

στα εξωτερικά ιατρεία. Έδωσα κατάθεση, έκανα αίτηση διαζυγίου, πήρα τα 

πράγµατά µου κι ήρθα ... Αχ, Μαρία, τι θα κάνω; Πού είναι η Ελένη να µου 

δώσει µια συµβουλή; Εκείνη τα κάνει πάντα όλα σωστά στη ζωή της...  

Μαρία 

Μα όλα όµως! 

Ιωάννα 

Πνίγοµαι εδώ µέσα... Πρέπει να βγω έξω, να πάω σ ένα µπαρ να πιω, να πνίξω 

τον πόνο µου λίγο... να βρω έναν γκόµενο... θέλεις να ρθεις µαζί µου; 

Μαρία 

Εεεε πολύ θα το ήθελα Ιωάννα µου, αλλά περιµένω κόσµο σε λίγο, γιατί έχω 

γενέθλια σήµερα... 

Ιωάννα 

Αχ, αλήθεια Μαράκι µου; Πενηνταρίζεις απόψε;  

Μαρία 

Γιατί µου το κάνετε αυτό; Τα 49 κλείνω λέµε!!! 

Ιωάννα 

Πω – πω και δεν σου πήρα ένα δωράκι...Τέλος πάντων... Χρόνια πολλά, Μαράκι 

µου κι ό,τι επιθυµείς, να σ’ έβρει... 

Μαρία 

Μαζί µε το εγκεφαλικό που θα µ έβρει όπου να ναι! Μήπως θέλεις να κάτσεις 

εδώ στο πάρτι µου; Όπου να ναι θα ρθουν καµιά εικοσαριά φίλοι µου. Όλοι 

ζευγάρια και πολύ αγαπηµένοι µεταξύ τους.  Όπου βρεθούν κι όπου σταθούν, 

φιλιούνται, αγκαλιάζονται! 

 

Η Ιωάννα σηκώνεται συγχυσµένη... 
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Ιωάννα 

Όχι, όχι, δεν θα τ’ αντέξω! Πάω να πιω βότκα και θα πάρω και µια φίλη µου που 

µένει στο κέντρο, µήπως έρθει για παρέα... 

Μαρία 

Αααα. Πολύ καλή ιδέα... Πολύ καλή ιδέα!!! Λοιπόν, µη σε κρατάω! 

Ιωάννα 

Ναι, ναι, φεύγω αµέσως. Θα αφήσω τα πράγµατά µου εδώ όµως, γιατί το βράδυ 

θα έρθω να κοιµηθώ σπίτι σας απόψε και να δω το Λενιώ λίγο. 

Μαρία 

Όλο εκπλήξεις µας είσαι... Έλα να σε πάω στην πόρτα, Ιωάννα µου και µη 

στεναχωριέσαι. Μπόρα είναι, θα περάσει... 

Ιωάννα 

Λες, Μαράκι µου; 

Μαρία 

Λέω, λέω! Έλα να σε ξεβγάλω, Ιωάννα µου και θα τα πούµε σύντοµα... 

Ιωάννα 

Πες της Ελένης να µε πάρει τηλέφωνο, µόλις µπορέσει! 

Μαρία 

Είναι το πρώτο πράγµα που θα κάνω µόλις τη δω! Έλα, έλα, πάµε! 

 

Και φεύγουν απ τη σκηνή ... 

 

 

 

 

 

 

  

 


