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Σκηνικό 

 

Αριστερά ένα περίπτερο, στη µέση η πρόσοψη ενός ταξί µε 4 καρέκλες – 

σκαµπό και δεξιά ένα παγκάκι µε λίγα λουλούδια [πάρκο] 

 

Περίληψη 

 

Πρωινό Δευτέρας. Μια πρωινή βάρδια ταξί µε µία ταξιτζού όπου 

µπαίνουν διάφοροι πελάτες, όπως  π.χ.  µια  τσιγκούνα  και ένας 

διαφηµιστής. Ενας τροχονόµος εµφανίζεται από δω κι από κει 

προσπαθώντας να πατάξει κάθε είδους έγκληµα. Παιδιά που κάνουν 

κατάληψη επειδή η τυρόπιτα είναι ... στρογγυλή! Ενας ευγενικός, 

ταλαίπωρος κύριος µε µεγάλη µυωπία, ο στραβός,   το θύµα της 

κοινωνίας, προσπαθεί να πάει στη δουλίτσα του, µια και τα Μ.Μ.Μ. 

έχουν απεργία σήµερα. Η σύζυγος και η πεθερά του σχεδιάζουν να τον 

ξεκάνουν για να του φάνε τη σύνταξη… Η βάρδια αλλάζει κι έρχεται 

ένας ταξιτζής, να  βγάλει κι αυτός το µεροκάµατό του, όπου και  εδώ  

εµφανίζονται νέοι χαρακτήρες, όπως ένας φοβιτσιάρης και µια 

θεούσα… Κι ένα σωρό άλλοι χαρακτήρες, που ο καθένας όµως είναι 

στον κόσµο του, αλλά όλοι κατηγορούν τον στραβό όταν ο τροχονόµος 

εµφανίζεται και τους απειλεί ότι θα τους κόψει κλήση! 
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Μέρος 1ο 

Πρωινή βάρδια 

 

Ξηµερώµατα Δευτέρας. Μπαίνει ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήµου, 

φορώντας ακουστικά στα αυτιά. Κρατάει φαράσι και σκούπα. Χορεύει και 

τραγουδάει παράφωνα... Πετάει από δω κι από κει τα σκουπίδια µε 

βαρεµάρα. Χτυπάει το κινητό του! Σταµατά και απαντάει. Είναι βαρύς και 

ασήκωτος... 

 

1.υπάλληλος είσοδος 

 

Υπάλληλος 

Πες το! [...] Ποιος ήρθε; [...] Τι δίκτυο έχω; Και τι σε νοιάζει, ρε φίλε εσένα; 

`Όποιο θέλω έχω! [...[ Αν θέλω να αλλάξω πακέτο; [...] Οχι, δε θέλω να 

αλλάξω. Αρκετά πακέτα έχω φάει στη ζωή µου! [...[ Εγώ είµαι αγενής, 

βρε άνθρωπε ή εσύ που µε παίρνεις πρωί – πρωί Δευτεριάτικα να µου 

πεις το µακρύ σου και το κοντό σου; Στον ύπνο σου µ’ έβλεπες; `Όχι 

ότι δεν είµαι όνειρο ο άτιµος!!! [...[ Δε θέλω λέµε! Θα µ αφήσεις να 

κάνω τη  δουλειά µου; [...] Τι δουλειά κάνω; Εεε, είµαι υπεύθυνος… 

περιβάλλοντος [...] Ναι, ρε µεγάλε, το πέτυχες! Είµαι υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αυτή τη στιγµή είµαι ... στο 

υπουργείο µου και καθαρίζω! Ε, άσε µας πρωί – πρωί να µην κατεβάσω 

κάνα τροπάρι της Αγίας Μαύρας! Μπαααααααα!!! 

 

2.move it 

 

Ο υπάλληλος κλείνει το τηλέφωνο, ξαναβάζει τη µουσική, συνεχίζει να 

σκουπίζει, βάζει τα σκουπίδια κάτω από το ταξί και φεύγει  χορεύοντας.  

Καθώς φεύγει από  τη µία ο υπάλληλος,  από  την  άλλη  έρχεται 

βαριεστηµένος  ο περιπτεράς κι αρχίζει να τακτοποιεί τα έντυπα στο 

περίπτερο µουρµουρώντας, ενώ χασµουριέται. Δεν προλαβαίνει να κρεµάσει 

µια εφηµερίδα και έρχεται η πρώτη πελάτισσα,  κρατώντας  ένα  λούτρινο  

σκυλάκι στην αγκαλιά της που το ‘χει κατσιάσει απ’ το πολύ χάδι… 
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3.περιπτεράς 

 

Μανδάµ 

Καληµέρα χρυσό µου. Θα ήθελα ένα πακέτο χαρτοµάντιλα, µεταξωτά 

εννοείται, και κάνε γρήγορα γιατί έχω ραντεβού µε τον κοµµωτή µου. 

Έχει κατέβει η ρίζα στις αµυγδαλές! 

Περιπτεράς 

Μισό λεπτό, µανδάµ, ακόµα δεν έφυγε η τσίµπλα από το  µάτι…  Στον  

ύπνο σου µ’ έβλεπες; 

Μανδάµ 

Ωωω, µοντιέ! Κελ µπρουτάλ περιπτεράς! 

Περιπτεράς 

Τώρα αυτή πρέπει να µε βρίζει στα ρώσικα! Ορίστε τα χαρτοµάντιλα 

µανδάµ… µες στο µετάξι! 

Μανδάµ 

Πόσο κάνουν χρυσό µου; 

Περιπτεράς 

30 λεπτά, µαντεµουαζέλ 

Μανδάµ 

Ορίστε, κράτα… 

 

Η πελάτισσα δίνει πεντακοσάρικο κι ο περιπτεράς τρελαίνεται 

 

Περιπτεράς 

Τι να κρατήσω, κυρία µου; Χαρακτήρα; Τι είναι αυτό; 

Πεντακοσάρικο;;; Πού να βρω ρέστα από πεντακοσάρικο;;; ̀ Ελα Χριστέ 

και Παναγιά πρωί – πρωί! 

Μανδάµ 

Μη συγχύζεσαι χρυσό µου. Θα σου ανέβουν τα τριγλυκερίδια! Τι να 

σου κάνω κι εγώ. Εµένα ο µπούµπης µου … 
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Περιπτεράς 

Ο ποιος; 

Μανδάµ 

Ο µπαµπάκας µου, καλέ, µου δίνει κάθε πρωί ένα τέτοιο για να 

περνώ τη µέρα µου. 

Περιπτεράς 

Εγώ θα πέρναγα ένα χρόνο µ’ αυτό! Κοιτάξτε, κυρία µου, για να µη 

συγχυστώ άλλο πρωί – πρωί και δεν έχω πάρει ακόµη το χάπι  της 

πιεσίως, ορίστε τα χαρτοµάντιλά σας και πάρτε και το 500άρικο πίσω! 

Μανδάµ 

Πουρκουά; 

Περιπτεράς 

Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Πουρκουάς  που  λέτε,  ΑΛΛΑ  ΔΕΝ  ΕΧΩ  

ΡΕΣΤΑ 499 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 70 ΛΕΠΤΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!! 

Μανδάµ 

Ωωω, τελικά δεν είσαι και τόσο µπρουτάλ, µον πετίτ γκαρσόν. 

Περιπτεράς 

Ρε, αυτή τελικά µε βρίζει στα ιταλικά! 

Μανδάµ 

Μόλις κάνω ψιλά θα έρθω να σας ξεχρεώσω… 

Περιπτεράς 

Ναι, µην ξεχάσεις, γιατί αλλιώς θα σου στείλω τον κλητήρα σπίτι! 

Μανδάµ 

Ααα, να ρωτήσω, πού µπορώ να βρω ένα ταξί; 

Περιπτεράς 

Να το αγοράσεις θες; 

Μανδάµ 

Τι αστειούλης που είσαι! `Όχι, καλέ, θέλω να πάω στο Κολωνάκι για το 

µαλλί και µετά για ψώνια. `Εχω από το Σάββατο να κάνω shopping 

therapy! 

Περιπτεράς 

Κι εγώ από σήµερα θα αρχίσω ψυχο - θέραπι! Δεν το γλιτώνω… Αν πάτε 
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ευθεία, στα τριακόσια µέτρα θα βρείτε ταξί! `Εχει πιάτσα! 

Μανδάµ 

Ωωω και θα περπατήσω τριακόσια µέτρα; Μήπως να πάρω ένα ταξί 

καλύτερα… να µε πάει µέχρι το ταξί; 

Περιπτεράς 

Θα κρεµαστώ απ’ τη γραβάτα µου… Αντίο σας, κυρία µου! 

Mανδάµ 

Ορεβουάρ, πετίτ περιπτερά! Θα τα ξαναπούµε! 

Περιπτεράς 

Αυτό φοβάµαι… 

 

4. γιαγιά [παίζει στην αρχή και χαµηλώνει µετά] 

 

Η πελάτισσα φεύγει κι ο περιπτεράς βγαίνει έξω  για  να  συνεχίσει  τη  

δουλειά του. Μετά από λίγο εµφανίζεται µια γιαγιάκα 

 

Γιαγιά 

Καληµέρα, γιόκα µου! 

Περιπτεράς 

Εεεε δεν την λες και «καληµέρα» … 

Γιαγιά 

Γιατί να πάω παραπέρα; Εµποδάω δω χάµω; 

Περιπτεράς 

Ωχ, σε κουφή πέσαµε… Λ Ε Ω, καληµέρα, γιαγιάκα! Τι θα θέλατε; 

Γιαγιά 

Μη φωνάζεις, παλικάρι µου, δεν είµαι κουφή… `Ακουσέ µε, λεβέντη 

µου. Μισό κιλό κιµά σπάλα θα ήθελα, ένα κιλό γίδα να την κάµω 

βραστή για τον Χαρίλαο που τ’ αρέσει κι αν έχεις βάλε και κάνα 

λουκάνικο, γιατί εµείς µε τον Χαρίλαο κάθε Παρασκευή το καίµε. 

Τρώµε λουκάνικα και βλέπουµε “survivor”! 

Περιπτεράς 

`Ότι βλέπετε, βλέπετε, αλλά σίγουρα δεν  ακούτε!!!  Εεεε,  γιαγιάκα,  πιο  

κάτω είναι το χασάπικο! Εδώ είναι ΠΕ-ΡΙ-ΠΤΕ-ΡΟ!!! 
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Γιαγιά 

Ποιος έχει ίκτερο, γιόκα µου; Δε µου φαίνεσαι κίτρινος! 

Περιπτεράς 

Φέρτε µου ένα µπαζούκας να αυτοκτονήσω!!! Γιαγιάκα, εδώ λέω, είναι 

περίπτερο, πιο κάτω είναι το ΧΑΣΑΠΙΚΟ!!! 

Γιαγιά 

Βρε κακόχρονο να ‘χεις. Μη φωνάζεις, παιδάκι µου. Με ξεκούφανες! 

Α πα πα µου, η δόλια. Λάθος έκαµα; Ε µα το  ‘χω χάσει τελείως! 

Περιπτεράς 

Τελείως όµως!!! 

Γιαγιά 

Συγχώρα µε, λεβέντη µου για την παρεξήγηση. Για να µη σ’ αφήσω έτσι 

όµως, χωρίς σεφτέ, θα πάρω κάτι κι από σένα. 

Περιπτεράς 

Ορίστε, σ ακούω! … Σε αντίθεση… 

Γιαγιά 

Που έγινε επίθεση; … Λοιπόν, δώσε µου δύο σοκολάτες µε 

αµυγδαλάκι, δύο παγωτά πυραύλους από τα µεγάλα, µια  σακούλα  

δρακουλίνια  και ένα πακέτο τσιγάρα Καρέλια! 

Περιπτεράς 

Για ποιον είναι αυτά, καλέ γιαγιά; Για τα παιδιά σας; 

Γιαγιά 

Καλέ δεν έχουµε παιδιά. Είµαστε νέοι ακόµη. Θέλουµε  να χαρούµε 

τη ζωή µας πρώτα! Για µένα και τον Χαρίλαο τα θέλω! Κάθε 

Παρασκευή το καίµε, δεν σου’ πα; 

Περιπτεράς 

Εσείς δεν το καίτε! Το  ‘χετε κάψει!!! Γεια σου, ρε γιαγιά, λεβέντισσα!!! 

Γιαγιά 

Τιιιι; Σ’ έφτυσα; Αχ, συγνώµη παλικάρι µου, αλλά κάπου έχω βάλει τη 

µασέλα µου και µε τα ούλα µου σκέτα, µου φεύγουν τα σάλια… 

Περιπτεράς 

Ας καλέσει κάποιος ένα ασθενοφόρο … Λοιπόν, δύο σοκολάτες, δύο 

παγωτά, ένα δρακουλίνι, ένα Καρέλια και µια σακούλα τέσσερα 
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λεπτά... Σύνολο … έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά… 

Γιαγιά 

Ααα, είκοσι λεπτά όλα αυτά; Φτηνούλης είσαι… Kάτσε να βρω το 

πορτοφόλι µου µια στάλα… 

 

Η γιαγιάκα ψάχνει να βρει το πορτοφόλι της ενώ ο περιπτεράς προσπαθεί 

να πει στη γιαγιά ότι είναι 11 ευρώ και 20 λεπτά κι όχι 20 λεπτά… η 

γιαγιά δε βρίσκει το πορτοφόλι της κι αρχίζει να κατεβάζει όλο το 

εικονοστάσι… 

 

Γιαγιά 

Ωχου, Βαγγελίστρα µου! Πάει το πορτοφόλι µου. `Αγιε µου  Φανούρη  

κάµε το θαύµα σου! Μου κλέψανε το πορτοφόλι!!! Πω – πω και τι θα 

πάω τώρα στον Χαρίλαο που περιµένει τη γίδα του και το παγωτάκι 

του;;; 

Περιπτεράς 

Ηρέµησε, γιαγιάκα µου. Μην κάνεις έτσι. Θα βρεθεί το πορτοφόλι σου. 

Μπορεί να σου  ‘πεσε στο δρόµο και να βρεθεί κάποιος να… 

Γιαγιά [έξαλλη] 

Τι λες κι εσύ, µωρέ βλογιοκοµµένο, µη σου κάτσω καµία στο σβέρκο! 

`Εχεις δει κανέναν να βρίσκει πορτοφόλι  και  να  το  επιστρέφει  στον  

κάτοχό του; Πω – πω, συµφορά µου. Τι θα πω στον Χαρίλαο;;; 

Περιπτεράς 

`Ελα, γιαγιάκα, µην κάνεις έτσι. Πάρε όλα αυτά, πάρε και δέκα ευρώ 

να αγοράσεις τον κιµά σου, κι αν βρεθεί το πορτοφόλι σου κάποτε, 

έρχεσαι και µε πληρώνεις! Μη µου στεναχωριέσαι… 

Γιαγιά 

Ωωω, µα είσαι ένας άγγελος! 

Περιπτεράς 

Ναι, ναι, και τώρα περιµένω τα φτερά µε το κούριερ! `Αντε γεια σου, 

γιαγιάκα, γιατί δε µε βλέπω να τη βγάζω καθαρή απόψε… 

Γιαγιά 

Σ’ ευχαριστώ, αγόρι µου. Ο Θεός να σ’ έχει καλά και να  σου  δίνει  
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διπλάσια όλα τα κιλά που χάνεις! 

Περιπτεράς 

Μπαρδόν;  

Γιαγιά 

Εννοώ να σου δίνει διπλάσια όλα τα καλά που κάνεις! Α πα πα µου, 

συγχίστηκα η δόλια... `Αντε, γεια σου, γιόκα µου, γεια σου! 

Περιπτεράς 

Στο καλό, γιαγιάκα… στο καλό… 

 

Η γιαγιά φεύγει και ο περιπτεράς µονολογεί… 

 

Περιπτεράς 

Ας µη µου τύχει τίποτα άλλο σήµερα, γιατί µε βλέπω στο Δαφνί και 

δεν έχω κλείσει δωµάτιο … 

 

Ο περιπτεράς ανοίγει µια εφηµερίδα κι αρχίζει να διαβάζει… µουσική… 

µπαίνει στη σκηνή η ταξιτζού. 

 

5. είσοδος ταξιτζού 

 

 Κρατάei καφέ στα χέρια της, χασµουριέται και περπατά αργά, σέρνοντας 

σχεδόν τα πόδια της. Μπαίνει στο  ταξί  της…  Αδειάζει  το τασάκι µε τα 

αποτσίγαρα στο δρόµο [φυσικά]. Εµφανίζεται ο υπάλληλος και σκουπίζει τα 

αποτσίγαρα, βάζοντάς τα …  κάτω  από  το  ταξί!  Εµφανίζεται µια κυρία 

[τσιγκούνα] που ψάχνει για ταξί… 

 

Τσιγκούνα 

Ταξί! Ταξί!… Α! Γυναίκα είσαι; 

Ταξιτζού 

Γιατί, εσύ τι είσαι; Υβρίδιο; 

Τσιγκούνα 

`Όχι βέβαια, αλλά οι γυναίκες είναι σπάταλες! Τέλος πάντων. Δεν βρίσκω  

και κανέναν άλλο εδώ γύρω. Ελεύθερη; 
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Ταξιτζού 

`Όχι, παντρεµένη µε το Μήτσο το λεβέντη από τη Λεβαδειά! 

Τσιγκούνα 

Κουβέντα θα ανοίξουµε κυρία µου; Δεν πιστεύω να γράφει το ρολόι τόση 

ώρα!!! 

Ταξιτζού 

Πτου σου, ρε µάγκα µου... Σε τσιγκούνα έπεσα, πρώτη κούρσα. 

Κρίµαα… 

Τσιγκούνα 

Είπατε κάτι, κυρία µου; 

Ταξιτζού 

Τίποτα, τίποτα, λέω, πέρνα µέσα να φύγουµε καµιά ώρα… Πού πάµε; 

 

Η τσιγκούνα µπαίνει µέσα κι η ταξιτζού γυρίζει το 

ταξίµετρο… 

 

Τσιγκούνα 

Σιγά, κυρία µου που γυρίζεις και το ταξίµετρο. Δεν σου είπα ακόµη 

πού   θα πάµε. 

Ταξιτζού 

Γιατί ̀ Αγιε µου Ταξιάρχη σε µένα; Ορίστε, το έκλεισα. Θα µου πεις τώρα 

πού πάµε; 

Τσιγκούνα 

Ουφ! Ευτυχώς. Λοιπόν, Παγκράτι πάµε. Πάρε την Ακαδηµίας ευθεία. 

Αυτή την ώρα δεν έχει πολλή κίνηση. Μετά θα σου πω κάτι στενά για 

να γλιτώσουµε κίνηση. 

Ταξιτζού 

`Ο,τι πει το αφεντικό! Να το βάλω τώρα µπρος το ταξίµετρο ή όχι; 

Τσιγκούνα 

Το θεωρείς απαραίτητο; Καλά ντε, αστειεύοµαι. Να το βάλεις. Τι είναι 

αυτό; Τι λέει εδώ; 1,75 ευρώ ήδη; Γιατί, κυρία ταξιτζού µου;  Πότε 

πρόλαβε να πάει κιόλας 1,75 ευρώ; 
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Ταξιτζού 

Ελάχιστη διαδροµή κυρία µου. Με 1,75 ευρώ ξεκινάνε όλα τα ταξί. 

Τσιγκούνα 

Ποια ελάχιστη διαδροµή, καλέ, ακόµα δεν ξεπαρκάραµε; Τέλος 

πάντων. Ξεκίνα τώρα και βλέπουµε. Θα τα αφαιρέσουµε από το 

συνολικό ποσό άµα είναι. `Ακου ελάχιστη διαδροµή… 

Ταξιτζού 

Ας µην ανοίξω το στόµα µου Δευτεριάτικα… 

 

6.ραδιόφωνο 

 

Η ταξιτζού βάζει δυνατά το ραδιόφωνο κι ακούγονται διαφηµίσεις. 

 

Τσιγκούνα 

Ορίστε, τ’ ακούς κυρία ταξιτζού µου; Ακρίβεια και καταναλωτισµός. 

Πάρτε αυτό, πάρτε και τ’ άλλο, στο επόµενο στενό στρίβεις δεξιά, πάρτε 

I-phone, πάρτε καινούριο αυτοκίνητο. Δύο αυτοκίνητα έχει ο καθένας 

σήµερα και από ένα i-phone, το ξέρεις; Και µετά σου λέει  κρίση  ο 

άλλος… 

Ταξιτζού 

Εγώ, κυρία µου ένα ταξί έχω, κι αυτό µισό - µισό µε τον άντρα µου τον 

Μήτσο από τη Λεβαδειά. 

Τσιγκούνα 

Μα γιατί λες συνέχεια «ο Μήτσος από τη Λεβαδειά»; Τι είναι; Σαν τη 

γραβιέρα Νάξου; `Ασε που είναι πανάκριβη. 13,00 ευρώ το κιλό έχει! 

Μη σταµατήσεις στο πορτοκαλί γιατί πέφτουν βροχή οι µονάδες! Δεν 

πιστεύω να ‘χεις βάλει κάνα µαγνητάκι στο ταξίµετρο; 

Ταξιτζού 

Τι λες, κυρία µου πρωί –πρωί και µου ανεβαίνει το  αίµα  στο  κεφάλι; 

Είµαι φτωχιά ... συν - πλην τίµια. `Ακου µαγνητάκι!!! Βρε πού 

έµπλεξα. Πώς σε λένε «καλή» µου, να ξέρει να σε αποφεύγει η ένωση 

ταξιτζήδων;  
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Τσιγκούνα 

Ευτέρπη Τσιγκουνίδη!!! 

Ταξιτζού 

Αµ, πες το έτσι για να το καταλάβω, κυρία Τσιγκουνίδη µου, πες το έτσι! 

`Ονοµα και πράγµα δηλαδή. `Ακουσέ µε!  Θα κάνουµε µία στάση λίγο  

πιο κάτω στο περίπτερο. Θέλω να πάρω µια εφηµερίδα και τσίχλες για 

δροσερή αναπνοή. 

Τσιγκούνα 

Τι να την κάνεις τη δροσερή αναπνοή κυρά ταξιτζού µου; Air condition 

είσαι; Και το ρολόι; Θα γράφει όση ώρα θα ψωνίζεις; 

Ταξιτζού 

`Ένα λεπτό θα µου πάρει, κυρία Τσιγκουνίδη µου! Πώς κάνεις έτσι; 

Τσιγκούνα 

`Ένα λεπτό; Δεν είµαστε καλά, µου φαίνεται. Θα τα αφαιρέσουµε από 

το συνολικό ποσό. 

Ταξιτζού 

Καλά, καλά. Να, το περίπτερο. Δόξα σοι ο Πανάγαθος. Πονοκέφαλος µ’ 

έπιασε µε την Σκρουτζάρα από δω! Δεν θ’ αργήσω... 

Τσιγκούνα 

Το καλό που σου θέλω! ... `Εχεις παρκάρει νόµιµα καλέ ή θα πληρώσω 

καµία κλήση εξαιτίας σου; 

Ταξιτζού [φεύγοντας, κοιτάζει το το κοινό και λέει] 

Και κάπως έτσι γίνονται οι φόνοι εν βρασµώ ψυχής! 

 

Η ταξιτζού φεύγει, πάει προς το περίπτερο, η τσιγκούνα  κοιτάζει  το 

ταξίµετρο και το πειράζει. Μονολογεί… 

 

Τσιγκούνα 

Πώς στο δαίµονα µηδενίζει αυτό το δαιµονισµένο; Βαγγελίστρα µου, 

έξι ευρώ έχει φτάσει. Πώς καταπίνει έτσι τις µονάδες σαν λυσσασµένο; 

`Αµα σου λέω εγώ ότι έχει βάλει µαγνητάκι… Πού΄ ντο καλέ;;;… Α! 

νάτο! Τι είναι αυτό; «Μπαµπά µην τρέχεις»; Λάθος µαγνητάκι… 
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Εµφανίζεται ο executive µιλώντας στο κινητό του ενώ ψάχνει για ταξί. Η 

τσιγκούνα τον βλέπει και τρίβει τα χέρια της περιχαρής. 

 

Τσιγκούνα 

Χε, χε, χε! Να πώς θα µοιραστώ τα έξοδα! Εεεε, κύριε, µήπως ψάχνετε 

για ταξί; 

Executive 

Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Δε βλέπετε που µιλάω στο τηλέφωνο; 

 

Ο  executive πλησιάζει ενώ µιλά στο κινητό της 

 

Τσιγκούνα 

Ε καλά καηµένε, στο τηλέφωνο µιλάς, δεν κάνεις και καµιά εγχείρηση 

ανοιχτής καρδιάς! 

Executive 

Βεβαίως κύριε Ηλιθίου. Μα τι λέτε τώρα. Σας διαβεβαιώνω. Με τη 

διαφήµιση που σας ετοιµάζω, το προϊόν σας θα φτάσει στα ύψη των 

πωλήσεων… Μείνετε ήσυχος! `Όπως και δήποτε! Θα σας ενηµερώσω 

σύντοµα. 

Τσιγκούνα 

Εεε, µήπως τελειώνετε γιατί γράφει το ρολόι; 

 

Ο  executive την αγριοκοιτάζει για λίγο… 

 

Executive 

Ναι, κύριε Ηλιθίου. Τώρα πάω στο γραφείο µου. Θα βγάλω την 

προσφορά και θα σας τη στείλω αµέσως! Αντίο σας... Είναι ελεύθερο το 

ταξί; 

Τσιγκούνα 

Ε ναι, καλέ, τι είναι, αρραβωνιασµένο;;; Περάστε παρακαλώ, 

περάστε. Πού πάτε; 
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executive 

Στην εταιρία µου, στο Μαρούσι. Πρέπει να φτάσω γρήγορα! `Εχω µια 

προσφορά για έναν πελάτη που βιάζεται να προωθήσει το προϊόν του. 

Τσιγκούνα 

Συγκλονιστικό! Εγώ Παγκράτι πάω. Συνεχίζετε από κει. 

executive 

Κανένα πρόβληµα! Συγνώµη, ο ταξιτζής πού είναι; 

Τσιγκούνα 

Η ταξιτζού θέλετε να πείτε. Πήγε στο περίπτερο να πάρει εφηµερίδα. 

`Ακου τώρα! Και το ρολόι τρέχει. Αν και µόλις τώρα µπήκα  δηλαδή,  

οπότε µαζί θα τα πληρώσουµε. 

Executive 

A! 

 

Χτυπά το τηλέφωνό του ξανά… 

 

7.κινητό 

 

Executive 

Συγνώµη, χτυπάει το τηλέφωνό µου. 

Τσιγκούνης 

Κάντε το µάκια να περάσει! 

Executive 

Παρακαλώ; Μάλιστα, κύριε Βλαµενίδη. Βεβαίως και ετοίµασα τη 

διαφήµισή σας για την τούρτα που αδυνατίζει. Μα τι λέτε τώρα; Θα 

κάνει θραύση σας λέω. Η ιδέα µου είναι µο-να-δι-κή !!! Ναι, ναι, πάρ’ 

τε µε όποτε θέλετε… Γεια σας! 

Τσιγκούνα 

Συγνώµη, διαφηµιστής είστε; 

Executive 

Ούτε καν! Είµαι «executive manager and special adviser of 

commercial sports, art and design»! 
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Τσιγκούνα 

A! Πρέπει να φταίνε οι παρενέργειες από τα χάπια! 

Executive 

Πολύ πιθανόν… Εσείς µε τι ασχολείστε, αν επιτρέπεται; 

Τσιγκούνα 

Εγώ προσωπικά, µε τίποτα. Οι άλλοι ασχολούνται µαζί µου! 

Executive 

A! Και πώς λέγεστε; 

Τσιγκούνα 

Ευτέρπη Τσιγκουνίδη!!! 

Executive 

Εσείς είστε η γνωστή Τσιγκουνίδη µε τα κότερα; 

Τσιγκούνα 

Βλέπετε κάποιον άλλον στο ταξί; Η ταξιτζού πού στα τσακίδια είναι; 

Executive 

Χαίρω πολύ! Τζορτζ Σπονσοράκης! Πώς είναι άραγε να είστε τόσο 

πλούσια; 

Τσιγκούνα 

Ιδέα δεν έχω. Δε χαλάω ποτέ µου λεφτά!!! 

 

`Ερχεται η ταξιτζού απορηµένη που βλέπει κι άλλο πελάτη στο ταξί της… 

 

Ταξιτζού 

Τι συµβαίνει εδώ; Ποια είναι ο κύριος στο ταξί µου; 

Τσιγκούνα 

Α, ο κύριος είναι φίλος µου. Πάει εδώ πιο πάνω στο Μαρούσι. Θα τα 

πληρώσει όλα εκείνος, είπε! 

Executive 

Είπα;;; 

Τσιγκούνα 

Καλέ, ναι! 

Ταξιτζού: 

Και ποιος σου είπε χριστιανή µου ότι θέλω να φτάσω µέχρι εκεί πάνω; 
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Τσιγκούνα 

Δε φτάνει, κυρία µου που παίρνεις διπλοκούρσα παράνοµα, θες και τα 

ρέστα από πάνω. `Αντε να µην σε καταγγείλω. Θα κατέβω εδώ να πάω 

µε τα πόδια. Εξάλλου ο personal trainer  µου,  µου  έχει  πει  να  

περπατάω για την καλή κυκλοφορία της καρδιάς. 

Ταξιτζού 

Για την κυκλοφορία του εγκεφάλου δεν σου έδωσε τίποτα; Κοίτα ρε 

κάτι άνθρωποι που παιδεύουν τον κοσµάκη. Α, ρε µάνα, δεν µ’ έκανες 

κοµµώτρια!… 

Executive 

Ηρεµήστε, κυρία µου. Η κυρία που έφυγε είναι η γνωστή 

Τσιγκουνίδη µε τα κότερα! 

Ταξιτζού 

Μπαααα; Και γιατί δε µπαίνει σε κάνα κότερο να πα να πνιγεί  στο 

Ικάριο, να γλιτώσουµε κι εµείς;;; Τέλος πάντων. Ας βάλω λίγη µουσική   

να ηρεµήσω… Πού πάµε; 

Executive 

Στο Μαρούσι, πίσω από το Mall. 

Ταξιτζού 

Φύγαµε… 

 

8.τροχονόµος 

 

… Μπαίνει ένας τροχονόµος µε πολύ στυλ. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά. 

Σφυρίζει λίγο ρυθµίζοντας την κυκλοφορία.. Λίγο πιο κάτω εµφανίζεται ο 

«στραβός». Διστακτικά πλησιάζει τον τροχονόµο και τον  ρωτάει µε φόβο… 

 

Στραβός 

Συγνώµη, κύριε πόλισµαν, µια ερώτηση µπορώ να σας κάνω; 

Τροχονόµος 

Τι είπες; 

Στραβός 

Είπα … «Συγνώµη, κύριε πόλισµαν, µια ερώτηση µπορώ να σας κάνω»; 
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Τροχονόµος 

Τι είπες, ρε; Μίλα πιο δυνατά, δεν ακούω! 

Στραβός 

Ναι, µάλιστα.. Συγνώµη, κύριε πόλισµαν, µια ερώτηση µπορώ να σας 

κάνω; 

Τροχονόµος 

Θα µιλήσεις πιο δυνατά ρε ή θα σε µπαγλαρώσω; 

Στραβός 

Βεβαίως! ΣΥΓΝΩΜΗ ΚΥΡΙΕ ΠΟΛΙΣΜΑΝ. ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΜΠΟΡΩ  ΝΑ  ΣΑΣ ΚΑΝΩ; 

Τροχονόµος 

Τι φωνάζεις ρε, κουφός είµαι; Θες να σου κόψω καµιά κλήση; 

Στραβός 

`Όχι, όχι, κύριε πόλισµαν, προς Θεού! Μία τόση δα  ερωτησούλα  θα 

ήθελα µονάχα να σας κάνω. 

Τροχονόµος 

Για ρίξ’ τη. Γρήγορα όµως, γιατί έχω δουλειά. Πρέπει να πατάξω την 

εγκληµατικότητα. 

Στραβός 

Ναι, ναι, αµέσως! Θα ήθελα να σας ρωτήσω µήπως γνωρίζετε αν σήµερα 

έχουν απεργία τα µου, µου, µου; 

Τροχονόµος 

Τα ποια;;; 

Στραβός 

Τα µου µου µου. Τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Λεωφορεία, τρόλει, τραµ, 

µετρό … 

Τροχονόµος 

Και τι είµαι εγώ ρεεεε; Το apergia.gr;;; 

Στραβός 

Καλά, καλά µη θυµώνετε. Να πάρω λέτε καλύτερα ένα ταξί για σιγουριά; 

Τροχονόµος 

Ρε, δεν πα να πάρεις και το «Μπόινγκ 747»! Πολύ αυθάδης είσαι, το 

ξέρεις; Για κάτσε να σου κόψω µια κλήση για παρεµπόδιση εργασίας 
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του οργάνου! 

Στραβός  

Ποιου οργάνου; 

Τροχονόµος 

Του µπαγλαµά! Αααα! Δεν τη γλιτώνεις την κλησάρα! 

Στραβός 

Μα κύριε πόλισµαν εγώ δεν …. 

Τροχονόµος 

ΣΚΑΣΜΟΣ! Πώς ονοµάζεσαι; 

Στραβός 

Πολύκαρπος Στραβάδης του Αδάµ και της Εύας! 

Τροχονόµος 

Το «Πολύκαρπος» µε γιώτα γράφεται; 

Στραβός 

Όχι κύριε πόλισµαν, µε ύψιλον. 

Τροχονόµος 

Φέρνεις αντίρρηση ρε στο όργανο; 

Στραβός 

Ποιο όργανο; 

Τροχονόµος 

Το µπουζούκι! Αααααα δεν θα τα πάµε καλώς, δεν θα τα πάµε καλώς!!! 

Στραβός 

Όχι, όχι, προς Θεού, κύριε πόλισµαν. 

Τροχονόµος 

Τσίµπα την κλησάρα σου τώρα και µ’ αυτή θα εµφανιστείς στο 

αστυνοµικό τµήµα µαζί µε την ταυτότητά σου, µέσα σε 15 ηµέρες. Και 

φτηνά τη γλίτωσες! 

Στραβός 

Σας ευχαριστώ, κύριε πόλισµαν και σας ζητώ ταπεινά συγνώµη. 

Τροχονόµος 

Και πολύ καλά κάνεις! `Ετσι πρέπει να συµπεριφέρονται απέναντι στο 

όργανο! 
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Στραβός 

Ποιο όργανο; 

Τροχονόµος 

Τη µπασαβιόλα! `Αιντε, εξαφανίσου τώρα από µπροστά µου! 

Στραβός 

Μάλιστα… µάλιστα  

Τροχονόµος 

Μαλλιά! 

 

Ο στραβός φεύγει σιγά – σιγά µε σκυφτό  το  κεφάλι.  Περνάνε  µπροστά 

παιδιά που κάνουν διαδήλωση µε πανό. 

 

Φωνές 

«Τέρµα στη βία των αστυνόµων! Τέρµα στη βία των αστυνόµων!» Και 

φεύγουν 

Τροχονόµος 

Τι έγινε, ρε παιδιά; Διαδήλωση κι έτσι;;; 

 

Και φεύγοντας από τη σκηνή µε γοργό βήµα φωνάζει… 

 

Τροχονόµος 

Συλλαµβάνεστε όλοι. Κηρύσσω την πορεία παράνοµη 

και καταχρηστική. Παράνοµη και καταχρηστική!!! 

 

Και φεύγει από τη σκηνή… 

 

 

Εµφανίζεται  φουριόζα στη σκηνή και η φλύαρη. Ψάχνει για ταξί.  

Μπαίνει    κι ο στραβός. Βλέπει πρώτος το ταξί. Τον παίρνει χαµπάρι και 

η φλύαρη. 

 

 Στραβός 

Ταξί, ταξί! 
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Φλύαρη 

Καλέ, κοιτάξτε! Ενα ούφο στον ουρανό! 

Στραβός 

Πού, πού; 

Φλύαρη 

Πήγε πίσω στα καµαρίνια! 

 

Ο στραβός κοιτάζει στον ουρανό να δει το … ούφο και φεύγει από τη σκηνή 

ενώ η φλύαρη του παίρνει το ταξί! 

 

Φλύαρη 

Αχ, να ‘σαι καλά, κυρία  ταξιτζού  µου,  δεν  ξέρεις  πόση  ώρα  ψάχνω  

για  ταξί. 

Ταξιτζού 

Πού πας κοπελιά; 

Φλύαρη 

Ο κύριος πού πάει; Αχ, καλέ τι ωραίο κινητό. Το I-phone 13 είναι; Αχ, 

αυτό θέλω να πάρω κι εγώ. Τούτο που έχω, δεν µου αρέσει. Το 

βαρέθηκα! 

`Εχω κατεβάσει κι ένα σωρό εφαρµογές βέβαια και κολλάει η βλακεία 

αλλά… 

Executive 

Αλλά συγνώµη που σας διακόπτω. Πάω στο Mall στο Μαρούσι. Σας 

βολεύει; 

Φλύαρη 

Αχ τέλεια, τέλεια! Ξέρετε, στο Mall πήγα πρόσφατα κι αγόρασα ένα 

τζινάκι σε πολύ καλή τιµή. Βέβαια είναι πολύ ακριβά εκεί όλα. Να 

φανταστείτε, έκατσα µε τις φίλες µου να πιούµε έναν καφέ και 

πληρώσαµε 40,00 ευρώ. 39,20 για την ακρίβεια αλλά αφήσαµε τα 

ογδόντα λεπτά για πουρµπουάρ στο παιδί! Αχ γλύκας ήταν το 

µαναράκι µου! Και … 

Ταξιτζού 

Και συγνώµη που διακόπτω µε τη σειρά µου, αλλά Μαρούσι πάτε  κι  
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εσείς; Να ξέρω δηλαδή… 

Φλύαρη 

Δηλαδή είσαι τελείως ανάγωγη και µε διακόπτεις, έτσι; `Ολες οι 

ταξιτζούδες βέβαια έτσι είναι! Τι σηµασία έχει πού πάω; Που λες 

[απευθύνεται στον executive], είµαι µια µέρα στο µπαλκόνι µου και 

απλώνω τα σώβρακα του Μπάµπη… 

Τ+E 

Του ποιου;;; 

Φλύαρη 

Του Μπάµπη καλέ, του άντρα µου! 

Τ+Ε 

Αααα! 

Φλύαρη 

Που λέτε… κι εκεί που απλώνω τα σώβρακα του Μπάµπη, κάτι 

σώβρακα να, µετά συγχωρήσεως, σαν αερόστατα, ποια βγαίνει στο 

απέναντι µπαλκόνι;;; 

Τ+Ε 

Ποια;;; 

Φλύαρη 

Τι ποια καλέ;;; Η Κούλα!!! Με τα ροζ µεταξωτά νυχτικά της. Κάθε πρωί 

βγαίνει στο µπαλκόνι της να ταΐσει, και καλά τώρα, το καναρίνι της 

που να της το φάει το αγριοπερίστερο και µετά να φτύσει και τα 

πούπουλα! Και µετά η κοντέσα χτενίζει το κατσόµαλλό της εκατό 

φορές µετρηµένες.  

Ταξιτζού 

Να στρίψω από δω, κύριέ µου; 

Executive 

`Όχι, όχι, στο επόµενο στενό θα πάτε δεξιά. 

Φλύαρη 

Βρε, πήγαινε όπου θες και σταµάτα να µιλάς. Τι φλυαρία είναι αυτή, 

Χριστέ µου! Που λέτε, έτσι η Κούλα. Κι είµαι εγώ µε τα µπικουτί στο 

µαλλί σαν ντολµαδάκια γιαλαντζί να απλώνω τα σώβρακα του  Μπάµπη 

κι έχω τη στάρλετ από απέναντι µε το βρωµοκαναρίνι της να το ταΐζει 
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καναβούρι…Που να πνιγεί και να το δει ανάσκελα σαν να κάνει 

γιόγκα! 

Τ+Ε 

Ωχ Παναγία µου… 

 

Χτυπά το κινητό του executive…     

 

9.κινητό 

 

Executive 

Παρακαλώ;… Μάλιστα, κύριε Μπουµπουνοκέφαλε. `Όλα έτοιµα. 

`Όπως τα είπαµε. Στις εννέα το βράδυ θα βγει στον αέρα η διαφήµισή 

σας […] Μα τι λέτε τώρα. Μπρίκια κολλάµε; Πώς είπατε; Μπρίκια 

διαφηµίζουµε; Α, ναι σωστά. Μπρίκια που δε σπάνε! Μείνετε ήσυχος 

σας λέω. Από αύριο θα πουλάτε σαν τρελοί. Όλα τα σπίτια θα έχουν το 

µπρίκι σας. Σας έστειλα και το λογαριασµό. Αντίο σας. 

Φλύαρη 

Ααα, τώρα που είπες µπρίκι. Είµαι µε τη µανουλίτσα µου στην αυλίτσα 

µας το καλοκαίρι. Κι είναι η κουνιάδα µου η προκοµµένη µέσα και 

µας ψήνει – υποτίθεται - καφέ στο µπρίκι. Την τύφλα της δεν ξέρει η 

µουλάρα! Κάρβουνο τους έφερε τους καφέδες! Καµένους. Πού  πας,  

µωρή, αν δεν ξέρεις να ψήσεις έναν καφέ; Εγώ τον έριξα στη γλάστρα, 

δεν άντεξα, µου κάηκε η γλώσσα, που να της καεί η µπεσαµέλ στο 

παστίτσιο! Η µάνα µου η δόλια έκανε πως της άρεσε… 

Ταξιτζού 

Συγνώµη, κύριος, κοντεύουµε; Πονοκέφαλος µ’ έπιασε µε  τη 

γλιστρίδα από δω… 

Executive 

Και µένα το ίδιο! Στο φανάρι αριστερά και όπου σας βολεύει µ’ αφήνετε. 

Φλύαρη 

Ετσι που λες η νύφη µου. Τελικά τη χώρισε  ο  αδερφός  µου  και  δίκιο 

είχε το πουλάκι µου. Τώρα που είπες πονοκέφαλο,  άκου  µια  φορά  

τι είχα πάθει που … 
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Τ+Ε 

Κλείς ‘το! 

Φλύαρη 

Καλά, ντε! Το ‘κλεισα… 

Ταξιτζού 

Φτάσαµε! Είναι 19 ευρώ και 20 λεπτά. 

Executive 

Ορίστε, κυρία µου και σας ευχαριστώ. Αν θέλετε ποτέ να διαφηµίσετε 

το ταξί σας, ορίστε και η κάρτα µου. Θα σας αναλάβω προσωπικά. 

Φλύαρη 

Αχ τώρα που είπες κάρτα. Είµαι στο… 

Τ+Ε 

Κλείσ’ το!!! 

Φλύαρη 

Το κλεισα. 

 

Ο  executive κατεβαίνει, αφού πληρώσει και παίρνει τηλέφωνο 

 

Executive 

`Ελα, Μαίρη. Φτιάξε µου ένα τριπλό εσπρέσο, βάλε δυο ασπιρίνες 

µέσα και ακύρωσε όλα µου τα ραντεβού για τις επόµενες τέσσερις 

ώρες… 

 

και φεύγει από τη σκηνή… 

 

 

Ταξιτζού 

Ωχ, Βαγγελίστρα µου! Πού πάµε τώρα εµείς: 

Φλύαρη 

Πού είµαστε, καλέ; Με την κουβέντα ξεχάστηκα! 

Ταξιτζού 

Στο Μαρούσι. Κάπου εδώ δεν πάτε κι εσείς; 
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Φλύαρη 

Τι λες χριστιανή µου; Στην Αγίου Μάρκου πάω, να αλλάξω ένα 

σώβρακο που θέλω του Μπάµπη που του φέρανε στη γιορτή του και 

του είναι  µικρό. Του έκανα όµως µια γιορτή. Είχα µαγειρέψει που λες 

φρικασέ µε… 

Ταξιτζού 

Όχι Θεέ µου πάλι… 

 

10.φλύαρη 

 

Η ταξιτζού δυναµώνει τη µουσική και η φλύαρη συνεχίζει απτόητη να της 

µιλάει … κατά τη διάρκεια της διαδροµής σκουπίζει τον ιδρώτα της, κάνει 

απόπειρα αυτοκτονίας, µπαίνει µια νοσοκόµα και της δίνει κάτι χάπια κλπ 

κλπ… Μετά από λίγο… 

 

Ταξιτζού 

Φτάσαµε, κυρία µου. Θα κατεβείτε ή να πέσω στις γραµµές του τρένου; 

Φλύαρη 

Αααα, εδώ µια χαρά είναι. `Ισα - ίσα προλαβαίνω να αλλάξω το 

σώβρακο του Μπάµπη µου. Θα του πάρω ένα γαλάζιο  που δεν έχει κι  

άµα βρω   και ασορτί φανελάκι θα … 

Ταξιτζού 

Συγνώµη, µαντάµ. Να σας κάνω µια ερώτηση; 

Φλύαρη 

Αχ, ναι, καλέ, τρελαίνοµαι για ερωτήσεις. 

Ταξιτζού 

Ο Μπάµπης σας κουφός είναι; 

Φλύαρη 

Καλέ;;; Τι είστε; “Κέντρο ισχυρής ενόρασης η Μύριαµ και ο Τζόσουα”; 

Ναι, κουφός είναι. Για την ακρίβεια είναι κωφάλαλος! Αλλά εγώ τον 

αγαπώ πολύ – πολύ! 
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Ταξιτζού 

Αµ, πες το έτσι, κυρία µου, πες το έτσι! Πώς θα τα έβγαζε πέρα αλλιώς 

ο δόλιος; Λοιπόν, δώστε µου 7,5 ευρώ και κατεβείτε. `Αντε, γιατί 

αλλάζω και βάρδια όπου να’ ναι. `Εχει η µάνα µου τα τρίδυµα από τα 

χαράµατα και πρέπει να πάω να τα πάρω. 

Φλύαρη 

Τρίδυµα; Καλέ, συλλογή κάνετε; Να σας ζήσουν! Ορίστε τα επτάµιση 

ευρώ! Είχα κάποτε τρεις φίλες τρίδυµες που λέτε, πάρ’ τη µία, χτύπα 

την άλλη! Και µια µέρα έγινε το εξής σκηνικό. Η µία… 

Ταξιτζού  
Το σώβρακο! 

Φλύαρη 

Ποιο σώβρακο; 

Ταξιτζού 

Το σώβρακο του Μπάµπη ν’ αλλάξεις. Θα κλείσει το µαγαζί. 

Φλύαρη 

Ωχού! Πες το, κυρία µου. Μ’ έχεις τρελάνει µε την πάρλα σου όλη την   

ώρα και ξεχάστηκα. Φεύγω… Καλέεεεεε, µην κλείνετε. Μισό λεπτό. 

`Ένα γαλάζιο σώβρακο extra – extra large για τον Μπάµπη µου θα 

ήθελα. Καλέεεεε… 

Ταξιτζού 

Α, ρε µάνα, γιατί δε µ’ έκανες κοµµώτρια! 

 

Η ταξιτζού σταυροκοπιέται, κατεβαίνει από το ταξί, φεύγει ενώ η φλύαρη 

φεύγει τρέχοντας από την άλλη… 

 

 

Συνεχίζεται...
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