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concept 

 
Σε µια αίθουσα αναµονής του διαγνωστικού κέντρου Τ.Ε.Ζ.Α., περνάνε 

διάφοροι άνθρωποι – χαρακτήρες, όπου έχουν πάει για εξετάσεις. Άλλος 

για γενικό τσεκ απ, άλλος για υπέρηχο άνω – κάτω κοιλίας κλπ κλπ. Ο 

καθένας από αυτούς, όµως, έχει ήδη µία πάθηση, την οποία 

συνειδητοποιεί – ανακαλύπτει - αποδέχεται εκεί, στην αίθουσα 

αναµονής. Κι αυτό γίνεται, γιατί στα πλαίσια του εορτασµού του ενός 

έτους λειτουργίας του διαγνωστικού κέντρου, παρέχεται µια δωρεάν 

συνεδρία από τον ψυχίατρο που εργάζεται εκεί, καθώς και από τις 

συζητήσεις – καταστάσεις που θα προκύψουν καθώς περιµένουν. 

Σκηνικός Χώρος 

Η αίθουσα του διαγνωστικού κέντρου 

Χαρακτήρες 

1. Μαρίνα – γραµµατέας : ευέξαπτη, δύσθυµη, αυστηρή µε τους 

ανθρώπους, ειρωνεύεται, αρπάζεται εύκολα. Σιχαίνεται τα πάντα 

σχεδόν κι έχει µανία µε την καθαριότητα και απολύµανση.  

2. Αναστασία – νοσηλεύτρια : ευγενική, γλυκιά, τρυφερή, δοτική 

και καλοπροαίρετη. Ωστόσο, έχει ένα φετίχ. Είναι σαδίστρια και 

αφέντρα στην ερωτική της ζωή και πάντα κουβαλάει µαζί της ένα 

βαλιτσάκι µε τα σύνεργά της. 

3. Παντελής – Μητέρα : Δύο σε ένα. Διχασµένη προσωπικότητα. Ως 

Παντελής, είναι ένας σπουδαίος επιστήµονας µικροβιολόγος. Είναι 

ντροπαλός και εσωστρεφής, µε φοβερές ανασφάλειες. Ως µητέρα, 

είναι δεσποτικός, αυστηρός και απόλυτος. Τον εξουσιάζει πλήρως. 

4. Κίττυ : Ενα πολύ γλυκό, καλόκαρδο και ευγενικό κορίτσι, που 

έχει έρθει για έναν υπέρηχο. Επαναλαµβάνει συνέχεια λέξεις και 

προτάσεις, µε αποτέλεσµα να ντρέπεται, να µην έχει φίλους, 

δεσµό κλπ κλπ 

5. Αντρέας – κούριερ : Το µοναχικό - πολύ καλό - παιδί, µιας 

άλλης εποχής. Ροµαντικός, ήσυχος, γράφει ποίηση, ψάχνει την 

αληθινή αγάπη. Συχνά παρεξηγήσιµος, γι’ αυτό και είναι συνήθως 

µόνος του. Στο διαγνωστικό κέντρο βρίσκει σιγουριά, ασφάλεια και 
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ανθρώπους, τους οποίους κατά καιρούς προσπαθεί να 

προσεγγίσει, αλλά δεν τα καταφέρνει, γιατί τον περνάνε για 

πειραγµένο. 

6. Μαγδαληνή : Μια χυµώδης κι εντυπωσιακή γυναίκα, που 

ασχολείται πολύ µε τον Θεό, την εκκλησία και ό,τι άγιο, ενώ 

παράλληλα, λατρεύει τον έρωτα, τους άντρες και το σεξ.  

7. Μαρίκα Γαλοπούλη : Ηλικιωµένη ηθοποιός του θεάτρου µε 

σύνδροµο Τουρέτ. 

8. Ιωάννης : Ο καθαριστής του κτιρίου... Κατά τη διάρκεια του 

έργου θα περνάει και θα καθαρίζει αλλά δεν θα του δίνει κανείς 

σηµασία. 

9. Αχιλλέας : ο ευγενικός αστυνόµος της οµάδας Δίας 
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Σκηνή 1η 

Μπαίνει η γραµµατέας του διαγνωστικού κρατώντας ένα απολυµαντικό 

σπρέι, µε το οποίο ψεκάζει παντού στο πέρασµά της. Χτυπάει το τηλέφωνο. 

Επιταχύνει το βήµα της, αφήνει τα πράγµατά της πρόχειρα, ψεκάζει το 

ακουστικό και απαντάει στο τηλέφωνο. Στην άλλη γραµµή ακούγεται ένας 

παππούς 

 

Μαρίνα 

Στον ύπνο σου µας έβλεπες; 

Παππούς 

Ναι; Χαράλαµπος Μαστακουνάς εδώ, γεια σας! 

Μαρίνα 

Γεια σας και σας! 

 

Και του το κλείνει 

 

Μαρίνα 

Έλα Παναγία µου και σαράντα αειπάρθενες! `Αι κοιµηθείτε λίγο ακόµη, 

Δευτεριάτικα! 

 

Φοράει γάντια και συνεχίζει να καθαρίζει µε µανία τον πάγκο και ό,τι είναι 

πάνω. Μπαίνει ο Αχιλλέας της οµάδας Δίας. Κρατάει ένα ντόνατς στο ένα 

χέρι κι έναν καφέ στο άλλο. Τον βλέπει η Μαρίνα 

 

Μαρίνα 

Α, εσύ µας έλειπες τώρα. 

Αχιλλέας 

Κυρία Μαρίνα, καληµέρα! 

Μαρίνα 

Καλώς τον µπάτσο του Έβερεστ. Τι έκανα πάλι; 

Αχιλλέας 

Παρκάρατε στο γκαράζ του µαγαζιού και και δεν µπορεί να ξεφορτώσει 

το φορτηγό τα προϊόντα του. 
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Μαρίνα 

Ε, καλά, ας κλείσει το δρόµο για λίγο. Σιγά το πράγµα. 

Αχιλλέας 

Κυρία Μαρίνα µου, είστε παράνοµη. Κρίµα να σας πάρει ο γερανός το 

αυτοκίνητο... 

Μαρίνα 

Καλά, καλά, θα κατέβω σε λίγο. 

Αχιλλέας 

Ευχαριστώ πολύ! Να σας κεράσω ένα ντονατσάκι µε πραλίνα; Είναι 

φρεσκότατο! 

Μαρίνα 

Όχι, δε θέλω. Σιχαίνοµαι απέξω. Έλα, έλα, άδειασέ µου τη γωνιά τώρα, 

γιατί έχω δουλειά. 

Αχιλλέας 

Ναι, ναι, αµέσως. Καλή συνέχεια στη µέρα σας! Και συγνώµη για την 

ενόχληση, απλά... 

Μαρίνα 

Άντε, αγόρι µου, πήγαινε στα Έβερεστ να πιεις το καφεδάκι σου, λέµε! 

Αχιλλέας 

Μάλιστα, µάλιστα, πάω. 

 

Ο Αχιλλέας φεύγει. Χτυπάει ξανά το τηλέφωνο 

 

Μαρίνα 

Ε, θα το κατεβάσω το καντήλι της Αγίας Μαύρας! 

 

Σηκώνει το τηλέφωνο. Στην άλλη γραµµή ακούγεται µια γιαγιά 

 

Μαρίνα 

Φαντασίωση µε έχεις, βρε άνθρωπέ µου; 

Γιαγιά [φωνάζοντας από µέσα] 

Έλα, Χαράλαµπε! Επιασα γραµµή!  
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Μαρίνα 

Πιάσ’ τη καλά να µη σου φύγει! 

Γιαγιά 

Κοπελιά, να ‘σαι καλά. Μια ώρα παίρνει ο γεροξεκούτης ο άντρας µου, 

αλλά όλο µιλάει αυτού εκεί δα το τηλέφωνό σας! 

Μαρίνα 

Το θέµα είναι να µη µιλήσω εγώ! Τι θα θέλατε, κυρία µου; 

Γιαγιά 

Ηθελα να ρωτήσω. Για να στείλω έναν κόκορα µε το ΚΤΕΛ στην αγγόνα 

µου στην Αθήνα, πρέπει να κλείσω θέση; 

Μαρίνα 

Σε ποιον να κλείσετε θέση; 

Γιαγιά 

Στον κόκορα, µάνα µου. Πώς θα έρθει Αθήνα ο δόλιος; 

Μαρίνα [κοιτάζει το κοινό] 

Γιατί σε µένα, Θεέ µου; ... Ναι, κυρία µου, πρέπει να κλείσετε θέση. 

Θέλετε παράθυρο; 

Γιαγιά 

Εµ δεν ξέρω, κόρη µου. Κι αν λακίσει και πετάξει, τι θα έχει η αγγόνα 

µου να φάει, να δυναµώσει λίγο, που είναι σαν κινούµενη ακτινογραφία; 

Μαρίνα 

Μην ανησυχείτε, κυρία µου. Τα παράθυρα στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ 

είναι σφραγισµένα και ο χώρος κλιµατίζεται.  

Γιαγιά 

Αχ, να ‘σαι καλά, µανίτσα µου. Την ευχή µου να ‘χεις. Να δώσω τα 

στοιχεία µου για την κράτηση της θέσης; 

Μαρίνα 

Α, όχι.  

Γιαγιά 

Τι όχι; 

Μαρίνα 

Για σας τη θέλετε τη θέση ή για τον αλανιάρη κόκορα; 
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Γιαγιά 

Για τον κόκορα, αλλά... 

Μαρίνα 

Αλλά, κυρία µου, για να ταξιδέψει ο κόκορας, πρέπει το εισιτήριο να 

κοπεί στο όνοµά του! 

Γιαγιά 

Μα το ζωντανό δεν έχει όνοµα, βρε τσούπρα µου.  

Μαρίνα 

Κακώς!  

Γιαγιά 

Κακώς; 

Μαρίνα 

Πολύ κακώς! 

Γιαγιά 

Μη µου λες τέτοια! Και τι πρέπει να κάµω τώρα; Χαράλαµπεεεεε! 

Σταµάτα  να κατουράς τις τσουκνίδες και να την τινάζεις στον φίκο, κι 

έλα εδώ! `Έχουµε πρόβληµα! ... Εγώ, κόρη µου, δεν µπορώ να ταξιδέψω 

µε τον κόκορα. Εχω ακράτεια. 

Μαρίνα 

Θα πάτε µε τον Χαράλαµπο τον κόκορα στο αστυνοµικό τµήµα και θα 

του βγάλετε µια ταυτότητα! 

Γιαγιά 

Τι θα κάνουµε, λέει; Χαράλαµπε, ακούς τι λέει αυτή η τρελή δω να στη 

γραµµή; 

Μαρίνα 

Εγώ καλά τα λέω, γιαγιάκα, εσείς είστε όλοι τρελοί εκεί έξω! 

Γιαγιά 

Κάτσε κει δα που είσαι, µαρή σακαφιόρα, να ‘ρθω στο ΚΤΕΛ Φαρσάλων, 

να σε αναφέρω, να δεις, που µε κοροϊδεύεις γριά γυναίκα! 

Μαρίνα 

Να ‘ρθεις, γιαγιάκα και φέρε και τον κόκορα κρασάτο µε µακαρόνια σ’ 

ένα τάπερ, να λιγδώσει και µας το αντεράκι µας λίγο! 
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Και κλείνει το τηλέφωνο 

 

Μαρίνα 

Βρε, δε θα µε τρελάνετε εσείς! Εγώ θα σας τρελάνω!  

 

Η Μαρίνα, βάζει µουσική δυνατά και συνεχίζει να απολυµαίνει το χώρο.  

 

 

 

 

 

Σκηνή 2η 

 

Μετά από λίγο µπαίνει η νοσηλεύτρια του κέντρου κρατώντας µια µεγάλη 

τσάντα. Τα µαλλιά της είναι ανάκατα, φοράει δερµάτινα και αλυσίδες. 

Μόλις ακούει τη µουσική, αρχίζει να χορεύει σαν τρελή. Η Μαρίνα τη 

βλέπει, σταυροκοπιέται και µετά από λίγο χαµηλώνει – κλείνει τη µουσική. 

Η νοσηλεύτρια [Αναστασία] σταµατάει απότοµα και µιλάει γλυκά 

 

Αναστασία 

Καληµέρα, κυρία Μαρίνα!  

Μαρίνα 

Κεριά και λιβάνια! 

Αναστασία 

Νηστεία και προσευχή! 

Μαρίνα 

Ορίστε; Παιδί µου, τι λες πρωινιάτικα; 

Αναστασία 

Ε, είπατε εσείς «κεριά και λιβάνια», συµπλήρωσα κι εγώ «νηστεία και 

προσευχή»! 

Μαρίνα 

Καφέ! 
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Αναστασία 

Άµεσα! 

 

Η Αναστασία βγάζει το κινητό της και πληκτρολογεί 

 

Αναστασία 

Ναι, καληµέρα. Μια παραγγελία θα ήθελα να κάνω... Ενα διπλό φρέντο 

εσπρέσο σκέτο και έναν ... µισό λεπτάκι... Τι καφέ θέλετε, κυρία Μαρίνα; 

Μαρίνα 

`Ενα φρέντο καπουτσίνο µε επτά κουταλιές στέβια, διπλό αφρόγαλα, 

νιφάδες σοκολάτας και σιρόπι καραµέλας. 

Αναστασία  

Δε θέλετε καλύτερα ένα γαλακτοµπούρεκο; 

 

 

Σκηνή 3η 

 

Εκείνη τη στιγµή µπαίνει ο γιατρός του διαγνωστικού.  

 

Παντελής 

Θθθθθθέλω εγώ! 

Μαρίνα 

Τώρα τα πιάσαµε τα λεφτά µας... 

Παντελής 

Τττττο πρωί µου πέφτει το ζζζζάχαρο! 

Μαρίνα 

Και προφανώς όχι µόνο αυτό... 

Αναστασία 

Εντάξει, εντάξει, µισό, όµως, γιατί µπερδεύτηκα... Κυρία Μαρίνα, τελικά 

θέλετε καφέ; 

Μαρίνα 

Δε θέλω τίποτα. Ετσι κι αλλιώς, σιχαίνοµαι απέξω. Θα φτιάξω εδώ έναν 

ελληνικό. 
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Η Αναστασία πάει πιο κει να ολοκληρώσει την τηλεφωνική της παραγγελία. 

Ο Παντελής πλησιάζει στη γραµµατεία. Η Μαρίνα τον ψεκάζει. Ο Παντελής 

βήχει 

 

Μαρίνα 

Ο Χριστός! 

Παντελής 

Ναι, και η µανούλα µου µε λέει έτσι! Καληµέρα, κυρία Μαρίνα µας. Πώς 

είµαστε σήµερα; 

Μαρίνα 

Χειρότερα από χτες! 

Παντελής 

Α, περίφηµα. Να γράψω ένα κουτάκι Lexotanil, Zanaχ, κάνα Tramal ή 

έστω λίγη κάνναβη για το τσαγάκι σας;  

Μαρίνα 

Δε χρειάζοµαι, γιατρέ µου. `Εχω ακόµη. 

Παντελής 

Α, ωραία. Διπλασιάστε τη δόση τότε! 

 

Πλησιάζει η Αναστασία που έχει µόλις κλείσει το τηλέφωνο. 

 

Αναστασία 

Σε ένα τεταρτάκι θα είναι εδώ τα καφεδάκια και τα γλυκάκια µας. 

 

Ο Παντελής πάει να βγάλει το πορτοφόλι του ενώ πάλι τραυλίζει 

 

Παντελής 

Πππππόσο κάνει το γγγγγ... 

Μαρίνα 

Μέχρι να το πείτε, κύριε Φακαράκο, θα έχει λήξει το γλυκό! 

Αναστασία 

Αχ, αφήστε καλέ. Σήµερα κερνάω εγώ!  
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Μαρίνα 

Εγώ δεν πήρα κάτι, µαρή χουβαρντού εσύ! 

Παντελής 

Γγγγιατί κερνάς εσύ, Αααααα... 

Μαρίνα 

`Ααααστα να πάνε στο διάολο. Πάω να φτιάξω τον καφέ µου. 

 

Η Μαρίνα φεύγει προς τα µέσα. Μένουν οι δυο τους 

 

Αναστασία 

Γιατί, επιτέλους, χώρισα µε το αγόρι µου!  

Παντελής 

Υυυυππππ... υυυυπππ... 

Αναστασία 

Υποτροπιάσατε;;; 

Παντελής 

Υυυυπππέροχα νέα αυτά! 

Αναστασία 

Θα δείξει ... Τέλος πάντων.  

Παντελής 

Θα ήµουν πολύ αδιάκριτος εάν ρωτούσα γγγγγιατί χχχχχχωρίσατε µε το 

αγόρι σας; Δεν µπορώ να φανταστώ ένα λόγο. 

Αναστασία 

Γιατί τον είχα σαπίσει στο ξύλο. Ε, µετά από τρεις φορές στα εξωτερικά 

του ΚΑΤ, µε παράτησε! Άντρες σου λέει ο άλλος µετά. 

Παντελής 

Είναι τουλάχιστον αρτιµελής ο άνθρωπος; 

Αναστασία 

Κάτι γύψους χέρια – πόδια τους έχει. 

Παντελής 

Περαστικά να είναι. 
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Αναστασία 

Σκασίλα µου. Τέλος πάντων. Πάω προς τα µέσα, γιατί σήµερα, απ’ ότι 

φαίνεται, θα έχουµε πολλή δουλειά πάλι. 

Παντελής 

Ναι, ναι, ιδίως σήµερα που έχουµε κι αυτήν την προσφορά µε τον 

ψυχίατρο! 

Αναστασία 

Λες, ε; 

Παντελής 

Λέω, λέω. Ποιος δε θέλει στις µέρες µας µια δωρεάν επίσκεψη στον 

ψυχίατρο; Ολοι για δέσιµο είµαστε! 

Αναστασία 

Αχ, λατρεύω το δέσιµο... Με σκοινιά, χειροπέδες, µονωτική ... 

Παντελής 

Δδδδδεν εννοώ αυτό το δέσιµο... 

Αναστασία 

Α, ναι, συγνώµη, παρασύρθηκα... 

Παντελής 

Οχι, όχι, παρασύρσου, παρασύρσου, δεν .... 

 

Χτυπάει κουδούνι 

 

Αναστασία 

Πρέπει να ήρθαν οι καφέδες. Πετάγοµαι µία κι έρχοµαι. 

Παντελής 

Ναι, ναι, κι εγώ πάω στο γραφείο µου να ξεκινήσω σιγά σιγά. 

 

Η Αναστασία φεύγει κι ο Παντελής την κοιτάζει ξεροσταλιάζοντας 
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Παντελής 

Αχ, Αναστασία, εµένα πότε θα µε δέσεις, να γίνω ο σκλάβος σου κι εσύ η 

αφέντρα µου; Πότε θα µε κάνεις τουλούµι στο ξύλο; Πότε θα φορέσω 

γύψους για χάρη σου; 

 

Χαστουκίζεται και αλλάζει τη φωνή του 

 

Παντελής [µητέρα] 

Παντελή, σύνελθε! Δεν είναι αυτή για σένα... Πήγαινε µέσα να δουλέψεις 

και συγκεντρώσου. Είπαµε. Δε χρειάζεσαι καµία γυναίκα στη ζωή σου, 

έτσι όπως είσαι... Εχεις εµένα. Φτάνει. Πήγαινε τώρα. [αλλάζει τη φωνή 

του πάλι]... Ναι, σωστά. 

 

Και φεύγει προς τα µέσα.   

 

 

Σκηνή 4η 

 

Μπαίνει ο κούριερ. Έχει κρεµασµένη χιαστί µια τσάντα και κάτι πακετάκια 

στα χέρια. Κοιτάζει γύρω, δεν βλέπει κάποιον. 

 

Κούριερ 

Είναι κανείς εδώ; ... Τι ηλίθια ερώτηση. Αν ήταν κάποιος εδώ, δε θα 

απαντούσε; ... Είναι όπως στέλνεις σε κάποιον µήνυµα, ρωτώντας τον αν 

κοιµάται. Μα αν κοιµόταν, θα απαντούσε;  

 

Μπαίνει αγχωµένη µια κοπέλα, η Κίττυ. Στο ένα της χέρι κρατάει ένα 

µπουκάλι µε εµφιαλωµένο νερό και στο άλλο το κινητό της που µιλάει µε 

τη µαµά της. 

 

Κίττυ 

Μαµά, µαµά, µαµά, µαµά, µαµά, µαµά, έφτασα, έφτασα, έφτασα, 

έφτασα. Και κατουριέµαι, κατουριέµαι, κατουριέµαι! 
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Ο κούριερ τη βλέπει και  σουλουπώνεται, χαµογελώντας. Η Κίττυ δεν τον 

έχει δει.  

 

 

Κίττυ 

Εντάξει είµαι, µαµά, απλά φοβάµαι πως θα µου φύγουν τα τσίσα. 

Εντάξει είµαι, µαµά, απλά φοβάµαι πως θα µου φύγουν τα τσίσα. 

 

Γυρίζει και βλέπει τον κούριερ που την κοιτάζει κορδωτός και 

χαµογελαστός.  

 

Κίττυ 

Γεια. 

 

Και κλείνει στη µαµά της απότοµα το τηλέφωνο 

 

Κούριερ 

Καληµέρα! 

 

Η Κίττυ κάνει νεύµα µε το κεφάλι χωρίς να µιλήσει. Αµηχανία... 

 

Κούριερ 

Ωραία µέρα έχει έξω σήµερα, ε; 

 

Ακούγονται αστραπές, βροντές, κεραυνοί 

 

Κούριερ 

Τουλάχιστον, είχε. Αντρέας! Κούριερ! Γιατί για µετεωρολόγος δεν κάνω, 

απ’ ό,τι φαίνεται. 

 

Η Κίττυ γελάει, αλλά δεν λέει κάτι 
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Κούριερ 

Εσάς, πώς σας λένε; 

Κίττυ 

Κίττυ, Κίττυ, Κίττυ, Κίττυ, Κίττυ, Κίττυ, Κίττυ, Κίττυ! 

Κούριερ 

Πού ν’ τη;;; 

Κίττυ 

Ποια; 

 

Και κλείνει διακριτικά το στόµα της επαναλαµβάνοντας ψιθυριστά από 

µέσα της «ποια», συνέχεια. 

 

Κούριερ 

Η γατούλα. Είπατε κίττυ, κίττυ, κίττυ, κίττυ. Υπάρχει κάποιο γατάκι εδώ; 

Αγαπώ πολύ τα γατάκια, να ξέρετε. Έντεκα έχω στο σπίτι µου και... 

 

Η Κίττυ κάνει αρνητικό νεύµα και µετά γράφει γρήγορα στο κινητό της κάτι 

και του το δείχνει. Εκείνος το διαβάζει δυνατά 

 

Κούριερ 

Ααααα, Κίττυ σας λένε! Μα τι χαριτωµένο όνοµα. Κι εσείς είστε τόσο 

όµορφη και τόσο... 

 

Μπαίνει η Αναστασία µε τους καφέδες και τα υπόλοιπα, τρώγοντας µια 

τυρόπιτα που καίει. 

 

Αναστασία 

Και τόσο καυτή, γαµώτο! 

Κούριερ 

Ναι, αυτό! ... Α, καληµέρα, δεσποινίς Αναστασία. 

Αναστασία 

Καληµέρα, Ανδρέα. Νωρίς ήρθες. Δεν έχω ετοιµάσει ακόµη όλα τα 

φιαλίδια. 
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Κούριερ 

Δεν πειράζει. Θα περιµένω. Εξάλλου είναι όµορφα εδώ! 

 

Κοιτάζει ντροπαλά την Κίττυ κι εκείνη χαµογελάει. 

 

Αναστασία 

Πόσο όµορφη µπορεί να είναι η αίθουσα αναµονής ενός διαγνωστικού; 

 

Η Αναστασία φεύγει προς τα µέσα ενώ µπαίνει η Μαρίνα κρατώντας κάτι 

έγγραφα 

 

Μαρίνα 

Καλώς τον κριντζ! Μου τα ‘φερες; 

Κούριερ 

Καληµέρα, κυρία Μαρίνα! 

Μαρίνα 

Οταν θα γίνει καλή, θα σε ενηµερώσω. Έλα εδώ να σου δώσω ένα πακέτο 

που θέλω να φύγει άµεσα για τα κεντρικά και φέρε µου τα δικά µου. 

Κούριερ 

Ναι, αµέ, αλλά µπορώ να πάω λίγο στην τουαλέτα σας πρώτα; 

Μαρίνα 

Πήγαινε και κοίτα να µην κατουρήσεις σαν σιντριβάνι, γιατί µόλις 

απολύµανα! 

Κούριερ 

Όχι, όχι, ίσα – ίσα που εγώ... 

Μαρίνα 

Περιττές οι λεπτοµέρειες! 

 

Ο κούριερ αφήνει τα πακέτα και την τσάντα του, χαµογελάει στην Κίττυ και 

φεύγει προς τα µέσα. Η Κίττυ πάει να πλησιάσει στη γραµµατεία, αλλά 

ακούγεται από µέσα η φωνή του Παντελή. 
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Παντελής 

`Ενας καφές καίγεται εδώ!!! 

Μαρίνα 

Όχι, ρε! Πάει ο ελληνικός µου! 

 

Και τρέχει προς τα µέσα. Η Κίττυ µένει µόνη της στη µέση της αίθουσας. 

Χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνει κανείς, µιας κι είναι µόνη της. 

Η Κίττυ αγχώνεται 

 

Κίττυ 

Χτυπάει, χτυπάει, χτυπάει, χτυπάει. Περίµενε, περίµενε, περίµενε, 

περίµενε! ... Δεν πάει στο διάολο! 

 

Πλησιάζει στη γραµµατεία τρέχοντας και το σηκώνει. Είναι εντελώς 

διαφορετική. Ψύχραιµη, σίγουρη, σοβαρή και κυρίως, δεν επαναλαµβάνει 

λέξεις. 

 

Κίττυ 

Διαγνωστικό κέντρο ΤΕΖΑ, λέγετε, παρακαλώ; [...] `Έχετε παραπεµπτικό 

από τον ΕΟΠΥ; [...] Α, πολύ ωραία. Δώστε µου µισό λεπτό να σας πω τα 

διαθέσιµα ραντεβού... 

 

Ψάχνει τα χαρτιά και τα τετράδια µπροστά της. Βρίσκει αυτό που θέλει, 

κοιτάζει λίγο... 

 

Κίττυ 

Αύριο Τρίτη, στις 9,15, βλέπω το πρώτο ελεύθερο. Σας βολεύει; [...] Πολύ 

ωραία! Το όνοµά σας; [...] Και το τηλέφωνό σας; [...] Εξαιρετικά! Λοιπόν, 

δε θα µου φάτε καθόλου σήµερα όσπρια, λαχανικά, φρούτα και 

γαλακτοκοµικά, σύµφωνοι; [...] Ωραία. Και αύριο θα µου είστε νηστική 

για 7 ώρες και δε θα µου πιείτε καφέ ή τσάι, ναι; Και µια ωρίτσα πριν 

την εξέταση θα ξεκινήσετε νεράκια. [...]. Μέχρι έξι ποτήρια, εντάξει; [...] 

Υπέροχα! Καλή προετοιµασία, λοιπόν, και πολύ καλά αποτελέσµατα σας 
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εύχοµαι! [...] Όχι, δεν είµαι καινούρια γραµµατέας, απλά, απλά, απλά, 

απλά, απλά... 

 

Και κλείνει το τηλέφωνο απότοµα.. Μπαίνει ο Παντελής κρατώντας ένα 

χαρτί µε τα ραντεβού του και κατόπιν κοιτάζει το ρολόι του. Βλέπει την 

Κίττυ στη γραµµατεία 

 

Παντελής 

Ψάχνετε κάτι; Μπορώ να βοηθήσω; 

Κίττυ 

Όχι, εγώ δεν, δεν, δεν, δεν, δεν... 

Παντελής 

Έχετε κάποιο ραντεβού µήπως; 

Κίττυ 

Ναι, έχω ραντεβού για υπέρηχο. `Εχω ραντεβού για υπέρηχο. Για 

υπέρηχο. 

Παντελής [κοιτάζει το χαρτί] 

Α, εσείς είστε η δεσποινίς Κίττυ Επανάληψη για τον υπέρηχο άνω και 

κάτω κοιλίας στις 8.30; 

Κίττυ 

Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. Ναι. 

Παντελής 

Ωραία, ωραία, ωραία και ωραία! Πόσα ποτήρια νερό έχετε πιει; 

Κίττυ [σκέφτεται λίγο και µετράει] 

Έξι, έξι, έξι, έξι, έξι. 

Παντελής [σκέφτεται λίγο και µετράει] 

30 ποτήρια νερό; Τι είστε; Δεξαµενή; 

Κίττυ 

Θα µου φύγουν! 

Παντελής 

Ποια; 

Κίττυ 

Τα τσίσα µου! 
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Παντελής 

Ααααα, από κει, από κει περάστε. 

 

Και της δείχνει µε το χέρι του την τουαλέτα. Βγάζει ένα δελτίο ΠΡΟΠΟ και 

ξεκινάει να συµπληρώνει. 

 

Παντελής 

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης ... Χ... [Μιλάει η µητέρα του] Ενα, βρε 

άχρηστε, τι χι;;; [επανέρχεται]. Ναι, ναι, σωστά, µητερούλα. `Ενα...  

 

 

Συνεχίζει να συµπληρώνει το δελτίο. Η Κίττυ φεύγει τρέχοντας. Μπαίνει ο 

Αχιλλέας βιαστικός. 

 

Αχιλλέας 

Γιατρέ, συγνώµη, ενοχλώ; 

Παντελής 

Ναι, ναι, ενοχλείς. Παναθηναϊκός - Απόλλων Σµύρνης... 

Αχιλλέας 

Δε θα σας καθυστερήσω πολύ, απλά... 

Παντελής 

Απλά µε έχεις ήδη καθυστερήσει και και πνίγοµαι στη δουλειά, όπως 

βλέπεις! ΑΕΚ – Ιωνικός...  

Αχιλλέας 

Ναι, ναι, το βλέπω, όµως ένας συνάδερφος έπεσε µε τη µηχανή του και 

είναι µέσα στα αίµατα, ο καηµένος, και... 

Παντελής 

Πλύντε τον µε το λάστιχο και θα είναι µια χαρά.  

Αχιλλέας 

Εεε... νοµίζω πως έχει πάθει διάσειση και µάλλον χρειάζεται...  

Παντελής 

Είσαι γιατρός, Αχιλλέα; 

 



	 20	

Αχιλλέας 

Ορίστε; Όχι, απλά... 

Παντελής 

Οταν θα σπουδάσεις, νεαρέ µου, τα χρόνια που σπούδασα εγώ στην 

ιατρική, τότε έλα να µας πεις για τη διάσειση. Προς το παρόν, πες µου, 

το Αρης – Οφη, τι το παίζεις; 

Αχιλλέας 

Εεεεε.... δεν ασχολούµαι µε το ποδόσφαιρο, παρόλο που ... 

Παντελής 

Που φεύγεις αυτή τη στιγµή, νεαρέ µπάτσε! 

Αχιλλέας 

Εντάξει. Ζητώ συγνώµη, απλά αν µπορείτε, πείτε µου, τι να κάνω µε το 

συνάδερφο που είναι µες στο αίµα; 

 

Ο Παντελής βγάζει ένα τραυµαπλάστ και του το το δίνει. 

 

Παντελής 

Βάλ’ του αυτό και θα είναι µια χαρά! 

 

Ο Αχιλλέας το παίρνει 

 

Aχιλλέας 

Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστώ κάτι να ... 

Παντελής 

Να πας στο Σωτηρία που εφηµερεύει σήµερα! 

Αχιλλέας 

Μάλιστα. Καληµέρα, γιατρέ... 

Παντελής [σκυµµένος στο δελτίο του] 

Ατρόµητος Αθηνών – Απόλλων Καλαµαριάς, τι θα το έπαιζες; 

Αχιλλέας 

Δύο; 

Παντελής 

`Ελεος! 
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Ο Παντελής του κάνει κίνηση µε το χέρι να φύγει κι ο Αχιλλέας φεύγει. 

Έρχεται η Αναστασία µε κάτι γάζες στο χέρι. 

 

Αναστασία 

Γιατρέ, η Μαρίνα έκαψε το χέρι της. Έπεσε ο καφές επάνω της κι έχουµε 

δράµατα! 

Παντελής 

Καλά, και τον εγκέφαλό της έχει κάψει, αλλά αυτό ας µείνει µεταξύ µας.  

Μαρίνα [από µέσα] 

Ακούωωωωω! 

Παντελής 

Είναι άσχηµα; 

Αναστασία 

Όχι, καλέ, αλλά κάνει σαν να της το έχεις κόψει από τη ρίζα! 

 

Ακούγεται από µέσα η Μαρίνα 

 

Μαρίνα 

Πονάω!!! Κάντε κάτι!!! Γιατρέεεε;;; Τσακίσου κι έλα εδώ!  

Αναστασία 

Να, αυτό εννοώ! 

Παντελής 

Εντάξει, εντάξει, πήγαινε µέσα να της παράσχεις τις πρώτες βοήθειες κι 

έρχοµαι σε λίγο για τις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες κλπ. Κάτι πρέπει να 

κάνουµε µε τη γραµµατεία, όµως, εδώ. Δεν µπορεί να µείνει χωρίς 

υποστήριξη. 

 

Εκείνη την ώρα βγαίνει η Κίττυ από την τουαλέτα 
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Αναστασία 

Α, µη µε µπλέκετε εµένα µε τηλέφωνα και γραφειοκρατίες! Πάω να 

περάσω χειροπέδες και φίµωτρο στη Μαρίνα και ελάτε κι εσείς, ναι; 

Παντελής 

Ναι, ναι, ναι. 

 

Και καθώς φεύγει η Αναστασία, ακούγεται πάλι από µέσα η Μαρίνα 

 

Μαρίνα 

Χάνω το χέρι µου!!! 

Αναστασία 

Κι όπως πας, θα χάσεις και τη µιλιά σου! Έρχοµαι!!! 

 

Ο Παντελής πάει προς τη γραµµατεία ανήσυχος και σκεπτικός ενώ η Κίττυ 

δείχνει στεναχωρηµένη. Πάει στην τσάντα της, κάθεται και βγάζει άλλο ένα 

εµφιαλωµένο νερό. Ο Παντελής τη βλέπει 

 

Παντελής 

Δεσποινίς Κίττυ, είστε έτοιµη για τον υπέρηχο; 

 

Η Κίττυ κάνει συνεχές αρνητικό νεύµα µε το κεφάλι της πέρα δώθε 

 

Παντελής 

Γιατί κάνετε σαν το εκκρεµές του Φουκώ; 

Κίττυ 

Γιατί δεν κρατήθηκα και άδειασα την κύστη µου, µου, µου, µου, µου! 

Παντελής 

Θαυµάσια! 

Κίττυ 

Θαυµάσια; 

Παντελής 

Ναι, ναι! 
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Κίττυ 

Ναι, ναι; 

 

 

 

Σκηνή 5η 

 

Εκείνη την ώρα µπαίνει η Μαγδαληνή µε ένα λιβανιστήρι, ψέλνοντας 

 

Μαγδαληνή 

Ο Ιησούς Χριστός νικάει, και όλα τα κακά σκορπάει! 

 

Τη βλέπουν και οι δύο και κάνουν ασυναίσθητα το σταυρό τους 

 

Παντελής 

Αγαπητή Κίττυ. Με σώνετε! 

Κίττυ 

Εγώ; Πώς; Πώς; Πώς; Πώς; 

Παντελής 

Ελάτε µαζί µου, παρακαλώ. 

 

Πάνε προς τη γραµµατεία 

 

Παντελής 

Κοιτάξτε. Η γραµµατέας µας είχε προ ολίγου ένα µικρό ατύχηµα, το 

οποίο θα το µετατρέψει σε βιβλική καταστροφή! 

Μαγδαληνή 

Απετάξω τω Σατανά! 

 

Ασυναίσθητα και οι δύο µε µια φωνή 

 

Παντελής + Κίττυ 

Απεταξάµην! 
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Παντελής 

Επειδή τα πράγµατα θα ζορίσουν από δω και πέρα, θα καθίσετε λίγο στη 

γραµµατεία; 

Μαγδαληνή 

Απετάξω τω Σατανά! 

 

Ασυναίσθητα και οι δύο µε µια φωνή 

 

Παντελής + Κίττυ 

Απεταξάµην! 

Κίττυ 

Μα εγώ είµαι... 

Παντελής 

Καταπληκτική! Σας είδα πριν λίγο τι ωραία που τα λέγατε... 

Κίττυ 

Τουλάχιστον διπλά! 

Μαγδαληνή 

Απετάξω τω Σατανά! 

 

Ασυναίσθητα και οι δύο µε µια φωνή 

 

Παντελής + Κίττυ 

Απεταξάµην! 

Παντελής 

Εδώ η κυρία τα λέει τριπλά! Μια ωρίτσα µόνο! Σας παρακαλώ! Ετσι κι 

αλλιώς πρέπει να πιείτε νερά από την αρχή για τον υπέρηχο! Αφήστε που 

θα σας τον κάνω δώρο! 

Κίττυ 

Μα, µα, µα, µα, µα, µα... 

Παντελής 

Μα είστε καταπληκτική! Σηµειώστε, σας παρακαλώ, κιόλας, ότι θα έρθει 

και η µητέρα µου σήµερα από δω, η Σωτηρία Φακαράκου, για κάτι 

εξετάσεις κι ίσως να τη δει κι ο ψυχίατρος, αν προλάβει. 
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Μαγδαληνή 

Και εµφύσησον και έµπτυσον αυτώ... 

 

Και οι δύο ασυναίσθητα φυσάνε τρεις φορές και φτύνουν άλλες τρεις στο 

έδαφος. 

 

Μαγδαληνή 

Κι εγώ χρειάζοµαι ψυχίατρο! 

 

Βγαίνει τρέχοντας η Αναστασία 

 

Αναστασία 

Γιατρέ, ελάτε γρήγορα µέσα. Η Μαρίνα νοµίζει ότι έχει πάθει γάγγραινα 

και ψάχνει τσεκούρι να κόψει το χέρι της! 

Μαγδαληνή 

Ο Θεός να βάλει το χέρι Του! 

 

Χτυπάει το τηλέφωνο. Η Μαρίνα φωνάζει από µέσα 

 

Μαρίνα 

Φέρτε µου ένα τσεκούρι! 

Αναστασία 

Εχω ένα πριόνι στην τσάντα µου. Να το βγάλω; 

Παντελής 

Κίττυ, σήκωσε το τηλέφωνο, εσείς κυρία µου σταµατήστε να λιβανίζετε, κι 

εµείς πάµε γρήγορα µέσα! 

 

Ο Παντελής µε την Αναστασία φεύγουν γρήγορα, η Κίττυ πάει στη 

γραµµατεία, σηκώνει το τηλέφωνο, η Μαγδαληνή πάει και κάθεται σε µια 

καρέκλα κι ανοίγει την τσάντα της, όπου βγάζει διάφορα πάνω στο τραπέζι 

 

Κίττυ 

Διαγνωστικό κέντρο ΤΕΖΑ, λέγετε, παρακαλώ; 
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Μαγδαληνή 

Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, η διαθήκη µου, η διαθήκη του τρίτου 

µου συζύγου, το ευρετήριο µε τα µανούλια... 

Κίττυ [στο τηλέφωνο] 

Θα πρέπει να είστε νηστική δώδεκα ώρες... 

Μαγδαληνή 

Για να µείνω εγώ νηστική δώδεκα ώρες, θα πρέπει να µε δέσεις 

χειροπόδαρα και να µε ρίξεις σ’ ένα υπόγειο! 

Κίττυ [στο τηλέφωνο] 

Όχι, όχι, καθόλου δεν πονάει το τρύπηµα της βελόνας. Σκεφτείτε σαν 

ένα τόσο δα τσίµπηµα από ένα κουνουπάκι. 

Μαγδαληνή [συνεχίζει να βγάζει πράγµατα από την τσάντα της] 

... η δίαιτα του αστροναύτη, αχ, πότε θα γνωρίσω κι εγώ έναν 

αστροναύτη, ο λογαριασµός της ΔΕΗ, να του αλλάξω τα φώτα, ααα, να 

και το παραπεµπτικό! Δόξα Σοι ο Πανάγαθος! 

Κίττυ 

Ναι, ναι, θα σας κρατάω το χεράκι, µη µου ανησυχείτε! Σας 

περιµένουµε. 

 

Η Κίττυ κλείνει το τηλέφωνο. Δείχνει λίγο πελαγωµένη, ενώ η Μαγδαληνή, 

µε το παραπεµπτικό στο χέρι, πάει προς τη γραµµατεία 

 

Κίττυ 

Θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα... 

Μαγδαληνή 

`Έχει κάποια θάλασσα εδώ κοντά, κοριτσάκι µου, να πάω να απλώσω την 

κορµάρα µου να µε χαϊδέψουν οι ακτίνες του ήλιου; 

Κίττυ 

Δεν ξέρω, αλλά εγώ θα τα κάνω θάλασσα εδώ, και τρέµω, τρέµω, τρέµω, 

τρέµω. 
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Μαγδαληνή 

Ούτε η Όλγα Τρέµη δεν τρέµει τόσο. Μην ανησυχείς, κοριτσάκι µου. Οι 

θάλασσες είναι για να κολυµπάµε! Κι εσύ, µια χαρά τα καταφέρνεις. Για 

δες, όµως, λίγο το παραπεµπτικό µου.  

Κίττυ 

Μάλιστα. Αµέσως. 

 

Η Μαγδαληνή δίνει το παραπεµπτικό στην Κίττυ, ενώ βγαίνει από την 

τουαλέτα ο Ανδρέας. Κοιτάζει λίγο φοβισµένος αριστερά – δεξιά. Η 

Μαγδαληνή τον παίρνει χαµπάρι, φτιάχνει λίγο το µαλλί και κοιτάζει προς 

τα πάνω µε τα χέρια ανοιχτά 

 

Μαγδαληνή 

Thank you, Jesus! 

Κίττυ 

Κυρία Μαράκη Μαγδαληνή, βάλτε µια υπογραφή εδώ, αν θέλετε. 

Μαγδαληνή 

Δεσποινίς, παρακαλώ, δεσποινίς. Και κοίτα µην πεις δυνατά το ΑΜΚΑ 

µου, γιατί θα αρχίσω να διαβάζω την Αποκάλυψη του Ιωάννη! 

 

Η Μαγδαληνή υπογράφει και ο Ανδρέας πλησιάζει. 

 

Ανδρέας 

Αχ, µα τι ωραία που σας ταιριάζει αυτή η θέση εδώ, δεσποινίς Κίττυ. 

Μαγδαληνή 

Μήπως θες να κάνουµε σεξ; 

Ανδρέας 

Ορίστε; 

Μαγδαληνή 

Α, τίποτα, παιδί µου. Ετσι ρώτησα. Θεέ µου, σχώραµε! 

Κίττυ 

Είστε έτοιµη, δεσποινίς Μαράκη. Καθίστε και θα σας φωνάξουµε. 
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Μαγδαληνή 

Σ’ ευχαριστώ, κορίτσι µου... Κι εσύ [απευθύνεται στον κούριερ], όποτε 

έχεις χρόνο, πέρνα να σου ψάλλω το απολυτίκιο της Κασσιανής. 

Ανδρέας 

Μάλιστα. 

 

Η Μαγδαληνή πάει να καθίσει. 

 

Ανδρέας 

Η κυρία Μαρίνα που είναι; Πρέπει να φύγω. Εχω αργήσει. 

Κίττυ 

Έκαψε το χέρι της λίγο κι είναι µέσα, µέσα, µέσα, µέσα, µέσα. Μα εσείς, 

γιατί αργήσατε τόσο, τόσο, τόσο, τόσο, τόσο; 

Ανδρέας 

Εεεε... έκανα τσίσα µου σταγόνα – σταγόνα για να µη λερώσω και µε 

µαλώσει η κυρία Μαρίνα. 

Κίττυ 

 Ω πω – πω – πω – πω – πω! Καηµενούλι, ούλι, ούλι, ούλι, ούλι. 

Ανδρέας 

Πρέπει να φύγω όµως, γιατί έχω αργήσει πολύ. Θα περάσω ξανά για να 

πάρω τα πακέτα. Θέλετε να σας φέρω κάτι απέξω; Μιαν ανθοδέσµη, µια 

σοκολάτα, ένα µονόπετρο, στέφανα, ένα νυφικό; 

Κίττυ [χαµογελώντας ντροπαλά] 

Όχι, όχι, ευχαριστώ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. 

Ανδρέας 

Καλά... Γεια σας, Κίττυ, προς το παρόν και θα ‘ρθω προς το µέλλον. 

Κίττυ 

Γεια σας, γεια σας, σας, σας, σας, σας! 

 

Ο Ανδρέας πάει να φύγει, κοιτάζοντας και χαιρετώντας την Κίττυ. 
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Μαγδαληνή 

Πώς σε λένε, αγόρι µου, για να σε σηµειώσω στην ατζέντα µου µε τα 

µανούλια; 

Ανδρέας 

Ανδρέα. 

Μαγδαληνή 

Ωραιότατα! Ανδρέα δεν έχω ακόµη! 

 

Και καθώς φεύγει ο Ανδρέας, κοιτάζοντας ακόµη την Κίττυ, σκοντάφτει 

στην Μαρίκα Γαλοπούλη, που µόλις µπαίνει εκείνη την ώρα. 

 

Μαρίκα 

Στραβάδι! 

Ανδρέας 

Συγνώµη... εδώ, δεν … 

Μαρίκα 

Δεν πειράζει, χρυσό µου, µην το κουράζεις! 

Ανδρέας 

Κυρία Μαρίκα Γαλοπούλη, εσείς; 

Μαρίκα 

Συγχαρητήρια στον οφθαλµίατρό σου, γλυκέ µου! 

Ανδρέας 

Είµαι µεγάλος θαυµαστής σας! Δεν έχω χάσει έργο σας! 

Μαρίκα 

Σίγουρα όµως χάνεις από κάπου. 

Ανδρέας 

Θα µπορούσα να σας ζητήσω... 

Μαρίκα 

ΟΧΙ. Φύγε τώρα από µπροστά µου... βλαµµένε! 

Ανδρέας 

Μάλιστα... 

 

Κι ο Ανδρέας φεύγει, αλλά ξεχνάει την τσάντα του... 
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Σκηνή 6η 

Η Μαρίκα πάει και κάθεται και ψάχνει την τσάντα της. Βγάζει τσιγάρα και 

αναπτήρα Έρχεται η Αναστασία µε κάτι µπουκαλάκια και κάτι χαρτιά στα 

χέρια της. Ψάχνει τον Ανδρέα αλλά δεν τον βρίσκει. Η Κίττυ σηκώνεται 

από τη γραµµατεία να φύγει 

 

Αναστασία 

Κοπελιά, είδες τον κούριερ; Πρέπει να πάρει αυτά τα ... 

Κίττυ 

Εφυγε, έφυγε, έφυγε, έφυγε... 

Αναστασία 

Εντάξει, γλυκιά µου, το κατάλαβα. `Εφυγε. Άκου λίγο να σου πω... 

Μαρίκα 

Να ρωτήσω. Υπάρχει κάπου ένα τασάκι; 

Μαγδαληνή 

Το κάπνισµα κάνει κακό στην υγεία. 

Μαρίκα 

Στην υγεία, όχι σε µένα. 

Αναστασία 

Κυρία µου, συγνώµη, αλλά δεν επιτρέπεται το κάπνισµα εδώ µέσα! 

Μαρίκα 

Μα δε λέει κάπου ότι απαγορεύεται το κάπνισµα. Ξέκωλες όλες! 

Αναστασία 

Κυρία Γαλοπούλη εσείς;;;; 

Μαρίκα 

Σού πήρε λίγη ώρα, αλλά το βρήκες! 

Αναστασία 

Αααα, δεν το πιστεύω! Οταν µεγαλώσω θέλω να γίνω σαν κι εσάς! 
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Μαρίκα 

Πόσο να µεγαλώσεις πια κι εσύ; Τέλος πάντων. Πολλοί το είπαν αυτό, 

κανείς δεν το κατάφερε. Τσουλάρες όλες! 

Μαγδαληνή 

Μήπως µπορείτε να σβήσετε το τσιγάρο γιατί µε ενοχλεί; 

Αναστασία 

Καλέ, αφήστε τη γυναίκα να καπνίσει! Έχετε έρθει για κάποια εξέταση, 

κυρία Γαλοπούλη µου; 

Μαρίκα 

Ναι, για ακτινογραφία θώρακος. 

Αναστασία [απευθύνεται στην Κίττυ] 

Κοπελιά, για δες το πρώτο διαθέσιµο, για να εξυπηρετήσουµε την κυρία 

Γαλοπούλη εδώ, να µην περιµένει. 

Μαρίκα 

Σ’ ευχαριστώ χρυσό µου, γιατί έχω και πρόβα σε δυο ώρες... Μαλάκες 

όλοι! 

Κίττυ 

Μα εγώ δεν, δεν, δεν, δεν, δεν... εντάξει! 

Αναστασία 

Αχ, ξέρετε, κι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Σκέφτοµαι µάλιστα να γραφτώ 

σε µια δραµατική σχολή. 

Μαρίκα 

Πόσο δράµα να αντέξει πια κι αυτή η σχολή. 

Μαγδαληνή 

Αχ, κι εγώ, κορίτσια, αλλά µε κέρδισε ο Θεός. Μεγάλη η χάρη του. 

Μαρίκα 

Τι τραβάει κι αυτός ο Θεός. 

 

Βγαίνει βιαστικός ο Παντελής και δείχνει λίγο αγχωµένος. Κρατάει µια 

τσάντα στην αγκαλιά του 
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Παντελής 

Εεεεεεχει έρθει η µαµά µου. Τώρα µε πήρε τηλέφωνο. Είναι κάτω και µε 

περιµένει. Πάω να την πάρω. Αναστασία, πήγαινε µέσα στη Μαρίνα, σε 

παρακαλώ, και κάν’ της µια ηρεµιστική ένεση για φοράδες, γιατί αυτή 

που της κάναµε δεν έπιασε. 

Αναστασία 

Μάλιστα, γιατρέ µου, πάω... Θα γυρίσω σύντοµα όµως, γιατί θέλω να 

ρωτήσω κάποια πράγµατα την κυρία Γαλοπούλη για έναν µονόλογο που 

ετοιµάζω. 

Μαρίκα 

Φυσικά! Στη διάθεσή σου, ... µπιτς! 

Κίττυ 

Εγώ τι να κάνω; 

Μαρίκα 

Να µου παραγγείλεις ένα καφεδάκι!; 

Μαγδαληνή 

Κι εγώ θα έτρωγα ένα σαντουιτσάκι τώρα δα, για να είµαι ειλικρινής. Και 

τσίµπα κι εσύ κάτι, βρε κορίτσι µου, που είσαι σαν ακτινογραφία! 

Κίττυ 

Μα δεν κάνει, γιατί έχω έναν υπέρηχο να κάνω! 

Μαρίκα 

Αυτό ξαναπές το, χρυσό µου. 

Κίττυ 

Μα δεν κάνει, γιατί έχω έναν υπέρηχο να κάνω! 

Μαγδαληνή 

Καλά, θα το ‘λεγε κι από µόνη της! 
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Σκηνή 7η 

 

Μπαίνει η µητέρα του Παντελή. Είναι στριφνή και κοιτάζει το χώρο µε 

αποδοκιµασία. Βλέπει τους υπόλοιπους στο σαλόνι, όπου ο καθένας κάνει 

τα δικά του. Η Μαγδαληνή διαβάζει κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, η 

Μαρίκα κάτι από το ρόλο της και η Κίττυ µιλάει στο κινητό µε τη µαµά της. 

 

Μαγδαληνή 

Ιδού εγώ ο Κύριός σας, σας στέλλω διά να είσθε σαν τα πρόβατα ήµερα 

εν µέσω αιµοβόρων λύκων, προς τους οποίους οµοιάζουν οι εχθροί του 

ευαγγελίου, οι κυριευµένοι από τα άγρια πάθη της σαρκός... Αχ, αυτά τα 

άγρια πάθη της σαρκός, Θεέ µου, σχώρα µε... 

Σωτηρία [σχολιάζει] 

Μµµ, θεούσα του κώλου... 

Μαρίκα 

Αγαπούσα κι εγώ κάποιον. Και τον έχασα..  

Σωτηρία [σχολιάζει] 

Λογικό το βρίσκω, µαρή αχλάδω. 

Μαρίκα 

Ενα παιδί, ένα νέο αγόρι. Τότε που ήµουν κι εγώ κοριτσάκι. Τότε που 

ήµουν κι εγώ δεκαέξι ετών... 

Σωτηρία 

Γύρω στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

 

Μαγδαληνή και Μαρίκα συνεχίζουν να λένε τα δικά τους και η Σωτηρία 

πάει προς τη γραµµατεία. Η Κίττυ µιλάει στη µαµά της 

 

Κίττυ 

Όχι, µαµά, δεν πρόλαβα να κάνω υπέρηχο. Μου έφυγαν τα τσίσα [...] Μη 

µε αγχώνεις, µη µε αγχώνεις, µη µε αγχώνεις, µη µε αγχώνεις... 

Σωτηρία 

Κάποιος να της βγάλει τις µπαταρίες! 
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Η Κίττυ βλέπει τη Σωτηρία και κλείνει απότοµα το τηλέφωνο στη µαµά της 

 

Κίττυ 

Μαµά, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια... Ε, καληµέρα σας. Πώς µπορώ να σας 

εξυπηρετήσω; 

Σωτηρία 

Καταρχάς, πες µου, αν έχεις σκοπό να τυλίξεις το γιο µου! 

Κίττυ 

Ορίστε; Ποιον, ποιον, ποιον, ποιον γιο σας; 

Σωτηρία 

`Έχει βλάβη αυτό εδώ. Το γιο µου, τον Παντελή Φακαράκο. Είµαι η 

µητέρα του και η µοναδική του αγάπη, να ξέρεις. 

Κίττυ 

Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Μου µίλησε για εσάς και ... 

Σωτηρία 

Α, σου µίλησε για µένα! Λογικό. Ο κανακάρης µου όπου κι αν πάει, για 

µένα µιλάει. Πάρε εδώ τις εξετάσεις µου κι εγώ πάω να ρίξω µια µατιά 

µέσα, να τσεκάρω πού δουλεύει το παιδί µου. 

Κίττυ 

Μααααα... 

Σωτηρία 

Μαλλιά!  

 

Και καθώς πάει να φύγει, ρίχνει µια µατιά ακόµη στη Μαρίκα και τη 

Μαγδαληνή, που συνεχίζουν το βιολί τους 

 

Μαγδαληνή 

Σ ευχαριστώ, πάτερ, ως κύριον και εξουσιαστήν και κυβερνήτην 

πάνσοφον και δίκαιον του ουρανού και της γης... 
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Μαρίκα 

Κι από τότε, το πελώριο φως που άναψε και µου φώτισε τον 

κόσµο…έσβησε – και ποτέ πια, ούτε για µια στιγµή – δεν άναψε για µένα 

φως δυνατό – πιο δυνατό από τούτη τη λάµπα της κουζίνας… 

Σωτηρία 

Το κλουβί µε τις τρελές... 

 

Και πάει προς τα µέσα. Η Μαρίκα σηκώνεται και πάει προς το παράθυρο, 

όπου ανάβει έναν µπάφο και µιλάει µε την Κίττυ. Παράλληλα, χτυπάει το 

κινητό της Μαγδαληνής 

 

Μαγδαληνή 

Λέγετε, παρακαλώ; 

Μαρίκα 

Θες µια τζουρίτσα, τσουλάκι; 

Κίττυ 

Οχι, όχι, όχι, όχι, όχι! 

Μαγδαληνή 

Αχ, κύριε µανάβη µου, µ’ ανάβετε κάθε πρωί µε τα ζαρζαβατικά σας! 

Μαρίκα 

Καλέ κάνε µία, να δεις πώς θα έρθεις στα ίσα σου, µυξοπαρθένα! 

Κίττυ 

Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. 

 

Η Κίττυ σηκώνεται και πάει προς το µέρος της και κάνουν µαζί µπάφο 

 

Μαγδαληνή 

Καλέ, µη µου λέτε τέτοια. Μα πόσο αφηρηµένη µπορώ να γίνω. Άκου 

εκεί να ξεχάσω το πορτοφόλι µου πάνω στον πάγκο σας... 

 

Η Κίττυ έχει µαστουρώσει 
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Κίττυ 

Ωωω, µεγάλη! Τι φάση είναι τούτη; Σε γουστάρω τρελά! 

Μαρίκα 

Καλά, πες µας κάτι που δεν το έχουµε ξανακούσει, κουκλίτσα µου. 

Ξέρεις, όταν κάνω ένα τέτοιο, χαλαρώνει το νευρικό µου σύστηµα και 

ούτε βρίζω, ούτε τίποτα, γαµώ τα υπουργεία πολιτισµού και 

περιβάλλοντος. Και πάντα, µα πάντα κάνω ένα τέτοιο, πριν βγω να παίξω 

στο θέατρο, όπου καταλαβαίνεις. Εκεί είµαι µια θεά και φυσικά 

αποθεώνοµαι. 

Κίττυ 

Πωω, ρε συ Γαλοπούλη, κι εγώ δεν επαναλαµβάνω συνέχεια τα ίδια. Τι 

φάση τούτο δω; Θα κάνουµε κι άλλο µετά; 

Μαρίκα 

Καλά, µε το µαλακό, κοριτσάκι µου. Δεν είναι και στραγάλια! 

Μαγδαληνή 

Μα φυσικά και θα περάσω από εκεί, κύριε µανάβη µου, να πάρω το 

πορτοφόλι µου. Το χρειάζοµαι έτσι κι αλλιώς. Να φέρω κάτι; Καµιά 

ζαρτιέρα, κάνα δαντελένιο νυχτικό, τίποτα έτσι πρόχειρο; [...] Ωωωω, σε 

έξι λεπτά θα είµαι εκεί. Τσάο, τσάο. 

 

Η Μαγδαληνή σηκώνεται και µαζεύει βιαστικά τα πράγµατά της στην 

τσάντα της. Βγαίνει η Αναστασία. Ο χώρος είναι ντουµανιασµένος 

 

Αναστασία 

Τι γίνεται εδώ, καλέ; Πήραµε φωτιά; Τι µυρίζει έτσι; Κι εσείς, πού πάτε; 

Ήρθα να σας πω ότι είναι ώρα για τις εξετάσεις σας. 

 

Η Μαρίκα σβήνει τον µπάφο και τον δίνει στην Κίττυ 

 

Μαγδαληνή 

Αχ, πετάγοµαι µια στιγµή στον µανάβη, που ξέχασα το πορτοφόλι  µου 

κι έρχοµαι αµέσως. Ας περάσει η κυρία στη θέση µου κι επιστρέφω 

αµέσως! 
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Παίρνει την τσάντα της βιαστική και φεύγει χαρούµενη, λέγοντας 

 

Μαγδαληνή 

Μανάβη µου, σου ‘ρχοµαι! 

 

Η Αναστασία σταυροκοπιέται ενώ η Μαρίκα και η Κίττυ κάνουν αέρα για 

να φύγει ο καπνός 

 

Αναστασία 

Κυρία Γαλοπούλη µου, θέλετε να περάσετε για την ακτινογραφία; 

Ευκαιρία να σας απαγγείλω και τον µονόλογο που σας έλεγα. 

Μαρίκα 

Ναι, αν µε αφήσεις να ανάψω ένα πούρο, γιατί έχω άγχος κάθε φορά µε 

αυτή την κωλοεξέταση. 

Αναστασία 

Εεεε, κανονικά δεν επιτρέπεται, αλλά... 

Μαρίκα 

Αλλά θες να ακούσω το µονόλογό σου; 

Αναστασία 

Φυσικά! 

Μαρίκα 

Ε, τότε βρες µου ένα τασάκι! 

 

Και η Αναστασία µε τη Μαρίκα πάνε προς τα µέσα. Η Κίττυ είναι απόλυτα 

χαλαρή. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει. Μιλάει µαστουρωµένα ακόµη. 

Στα ενδιάµεσα, γελάει µόνη της  

 

Κίττυ 

Διαγνωστικό κέντρο ΤΕΖΑ και ξεµπέρδεψες, λέγετε, παρακαλώ; [...] Ναι, 

κάνουµε κολονοσκόπηση, κύριέ µου [...]. Όχι, δεν πονάει, χαλάρωσε 

λίγο. Σου βάζουν µια σωληνάρα να, από πίσω, και βλέπουν το παχύ, το 

λεπτό και το τυφλό σου έντερο [...] έχει µια κάµερα στην άκρη του [...] Τι 
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κάµερα; Σαν κι αυτές που τραβάνε στον κινηµατογράφο! 

Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα. 

 

Μπαίνει η Μαρίνα. Το χέρι της είναι τυλιγµένο όλο µε γάζες. Δείχνει να 

πονάει πολύ. 

 

Μαρίνα 

Πεθαίνωωωωωω! Πονάωωωωω! 

 

Βλέπει την Κίττυ στη θέση της που έχει βάλει τα πόδια της πάνω στο 

γραφείο κι είναι άνετη 

 

Μαρίνα 

Τι κάνεις εσύ στη θέση µου; 

Κίττυ 

Κούλαρε, Μαλέφισεντ. Αναπλήρωση κάνω. Δεν είχες εργατικό ατύχηµα; 

Μαρίνα 

Ναι, και πεθαίνω στους πόνους. Νοµίζω δε θα αντέξω και θα σβήσω... Θα 

αφήσω εδώ την τελευταία µου πνοή. 

Κίττυ 

Πωωω, πολύ δράµα, ρε Ιοκάστη. Κάηκες σ’ όλο σου το χέρι; 

Μαρίνα 

Οχι, όχι, ευτυχώς. Να εδώ. Στο νυχάκι του µικρού µου δαχτύλου. 

Κίττυ 

`Ασε, ρε. Και γιατί έχεις τυλιχτεί σαν µούµια του Φαραώ; 

Μαρίνα 

Φοβάµαι µην εξαπλωθεί ο πόνος και πάθω γάγγραινα. 

 

Βγαίνει ο Παντελής, κι είναι κάπως αγχωµένος 

 

Κίττυ 

Ωπ! Καλώς το µαµµόθρεφτο! Να ρωτήσω! Θηλάζουµε ακόµη; Διανύουµε 

το πρωκτικό στάδιο; 
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Μαρίνα 

Καλέ, πώς µιλάς έτσι στο γιατρό; Λίγος σεβασµός δε βλάπτει! 

Παντελής 

Μα τι µυρίζει έτσι σαν καµένη ρίγανη; Αχ, αν το πάρει χαµπάρι η 

µητέρα µου, θα µε µαλώσει. 

Μαρίνα 

Αααα, η µητέρα σου ήταν αυτή που ήρθε στο αναρρωτήριο κι έψαχνε τα 

συρτάρια και τις ντουλάπες; 

Παντελής 

Ναι, ναι, κι είµαι µέσα στο άγχος, γιατί η µητέρα είναι αυστηρή και θέλω 

να είναι όλα στην εντέλεια. 

Κίττυ 

Κάνε ένα µπάφο, ρε µπούλη, και θα δεις πώς θα έρθεις στα ίσα σου!  

 

Η Κίττυ πάει να ανάψει τον µπάφο 

 

Παντελής 

Σσσσσς, µη φωνάζετε και θα µας ακούσει η µητέρα! 

Μαρίνα 

Είναι µαστουρωµένη, δεν το βλέπετε, γιατρέ µου; 

Παντελής 

Πάει, χαθήκαµε. Μαρίνα, κάτσε λίγο στη γραµµατεία, να βάλω την 

κοπέλα από δω να ξαπλώσει λίγο και να φάει λίγη σοκολάτα. 

Μαρίνα 

Πώς θα κάτσω, γιατρέ µου, στη γραµµατεία, που σφαδάζω από τους 

πόνους; Πώς θα σηκώνω τα τηλέφωνα; 

Παντελής 

Με το άλλο χέρι, Μαρίνα, µε το άλλο! 

Μαρίνα 

Και πώς θα σηµειώνω τα ραντεβού, γιατρέ µου; Θέλεις να πάθω και 

τενοντίτιδα στο τέλος; 
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Παντελής 

Θα σου κάνω αύξηση, Μαρίνα µου και τρεις συνταγές µε ψυχοφάρµακα, 

δωρεάν από µένα! 

Μαρίνα 

Α, τότε αλλάζει!  

Παντελής 

Ελάτε µαζί µου εσείς, αγαπητή Κίττυ και τσιµουδιά για τον µπάφο, αν 

συναντήσετε τη µητέρα µου. 

Κίττυ 

Εχεις κάνα ψαλίδι, ψηλέ; 

Παντελής 

Τι να το κάνετε; 

Κίττυ 

Να κόψω τον οµφάλιο λώρο! 

Παντελής 

Σας παρακαλώ, να λείπουν τα σχόλια. Περάστε από δω,! 

Κίττυ 

Καλώς! 

 

Η Κίττυ µε τον Παντελή φεύγουν και η Μαρίνα ψεκάζει το χώρο µε τα 

σπρέι της 

 

Μαρίνα 

Σαν τεκές στα Εξάρχεια µυρίζει εδώ µέσα.  

 

Βλέπει τον µπάφο πάνω στο γραφείο. Τον κοιτάζει, τον ανάβει, κάνει µια 

τζούρα. 

 

Μαρίνα 

Έλα ρε, καλό είναι! 
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Σκηνή 8η 

Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει αµέσως. Μιλάει µαστουρωµένα. Στην 

άλλη γραµµή θα είναι µια αντρική φωνή ... ερεθισµένη 

 

Μαρίνα 

Διαγνωστικό κέντρο Τ.Ε.Ζ.Α, πες το! 

Φωνή 

Τι κάνεις τώρα, µωρό µου; 

Μαρίνα 

Κάθοµαι και σφαδάζω από τους πόνους. 

Φωνή 

Ο πόνος είναι φίλος. Πες µου, όµως, πού κάθεσαι; Είσαι βολικά εκεί ή 

να προτείνω κάτι άλλο; 

Μαρίνα 

Στο γραφείο µου κάθοµαι, αλλά όχι για πολύ. Θα αλλάξω σε λίγο. Ποιος 

είναι; 

Φωνή 

Θα αλλάξεις; Και τι θα βάλεις; 

Μαρίνα 

Το βρακί µου ανάποδα θα βάλω. Θα µου πεις ποιος είσαι; 

Φωνή 

Είµαι ένα κρυφός σου θαυµαστής που λιώνω για πάρτη σου, µανάρι µου 

τρελό. 

Μαρίνα 

Ναι, δεν εµφανίζεσαι, όµως, Λάζαρε, να σε δούµε κι εµείς, τώρα που 

είµαστε λίγο χαλαρές; 

Φωνή 

Όχι ακόµη, θεά µου, όχι ακόµη. Θα έρθει η ώρα του. 
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Μαρίνα 

Ναι, να µου πεις πότε µόνο, να µην έχω κανονίσει κάτι εκείνη την ώρα.  

Φωνή 

Μίλα µου βρώµικα!  

Μαρίνα 

Φάε σκατά! 

Φωνή 

Ναι, ναι, πες µου κι άλλα! 

Μαρίνα 

Φάε κι άλλα σκατά! 

Φωνή 

Θέλω κι άλλα! 

Μαρίνα 

Τι στο δαίµονα; Λεκάνη είσαι; 

Φωνή 

Πες µου. Είσαι υγρή; 

 

Η Μαρίνα σοκάρεται και κλείνει απότοµα το τηλέφωνο 

 

Μαρίνα 

Αααα, δεν πάµε καλά σήµερα. Δεν πάµε καθόλου καλά! Μ’ έχει βαρέσει 

και τούτο δω το κωλοτσίγαρο. Κάτσε να πάω να πλυθώ λίγο να συνέλθω, 

γιατί δε θα τη βγάλουµε καθαρή σήµερα. 

 

Η Μαρίνα σηκώνεται και φεύγει προς την τουαλέτα. Μπαίνει ο Ανδρέας. Δε 

βλέπει κάποιον στην αίθουσα αναµονής 

 

Ανδρέας 

Είναι κανείς εδώ; ... Κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσω να κάνω αυτήν 

την ηλίθια ερώτηση. 

 

Βλέπει την τσάντα του που είχε ξεχάσει στην καρέκλα 
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Ανδρέας 

Τι αφηρηµένος! Εδώ την άφησα ο χαζός! 

 

Πάει να την πάρει. Βγαίνει η Αναστασία, κρατώντας δύο κείµενα στο χέρι 

της. Δείχνει πολύ ενθουσιασµένη 

 

Αναστασία 

Αχ, Ανδρέα, Ανδρέα, πάνω στην ώρα ήρθες! Είµαι πολύ ενθουσιασµένη! 

Ανδρέας 

Που ξαναγύρισα; 

Αναστασία 

Τι; Όχι, καλέ! Εχω µέσα τη Μαρίκα Γαλοπούλη για µιαν ακτινογραφία 

θώρακος! 

Ανδρέας 

Α, ναι, τη συνάντησα κι εγώ προ ολίγου. Με είπε και στραβάδι... 

Αναστασία 

Ναι, ναι, είναι λίγο περίεργη. Ολοι οι καλλιτέχνες είναι. Αλλά µάλλον θα 

µου δώσει ένα ρόλο για το θέατρο! 

Ανδρέας 

Επειδή της βγάλατε την ακτινογραφία; 

Αναστασία 

Όχι, καλέ. Ούτε καν! Άσε που δεν τη βγάλαµε ακόµη. Πιάσαµε την 

κουβέντα για το θέατρο, της είπα ένα µικρό µονόλογο και µου έδωσε 

αυτό να προβάρω. 

Ανδρέας 

Τι είναι αυτό; 

Αναστασία 

Συνταγή για ρυζόγαλο!  

Ανδρέας 

Ααα, κανέλα βάζει; 

Ανανστασία [τον αγριοκοιτάζει] 

Είναι µια σκηνή από το Ρωµαίος και Ιουλιέτα! 
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Ανδρέας 

Α, ωραία. Καλή επιτυχία, εύχοµαι, δεσποινίς Αναστασία! 

Αναστασία 

Θα γίνεις ο Ρωµαίος µου; 

Ανδρέας 

Ναι, αµέ, πολύ ευχαρίστως. Θα µε χτυπήσετε µε το µαστίγιο, όµως; 

Αναστασία 

Τι; Ποιο µαστίγιο; Ανδρέα, τι λες;  

Ανδρέας 

Δε µου είπατε να γίνω ο Ρωµαίος σας;  

 

Ο Ανδρέας βγάζει από την τσέπη του ένα κουτάκι µε δαχτυλίδι. Πέφτει στα 

γόνατα 

 

Ανδρέας 

Αγαπητή Αναστασία, θα γίνετε η Ιουλιέτα µου; 

Αναστασία 

Παιδάκι µου, τι κάνεις εκεί; Σήκω πάνω και θα γίνουµε ρεζίλι!  

Ανδρέας  

Μα νόµιζα πως ... 

 

Και σηκώνεται σιγά – σιγά, βάζοντας πάλι το κουτάκι στην τσέπη του 

 

Αναστασία 

Αχ, καηµένε µου. Πόσο ροµαντικός είσαι. Δεν υπάρχουν αυτά πια στις 

µέρες µας... 

Ανδρέας 

Κρίµα... Γι’ αυτό η κυρία Μαρίνα µε λέει όλο κριντζ! 

Αναστασία 

Καλά, η κυρία Μαρίνα και τον Χριστό να δει µπροστά της, κριντζ θα τον 

πει! Λοιπόν, θα µε βοηθήσεις τώρα λίγο; 
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Ανδρέας 

Ναι, αµέ, αλλά πώς; 

Αναστασία 

Λοιπόν, κοίτα. Μου έδωσε αυτό να διαβάσω και µε έστειλε να της πάρω 

και τσιγάρα. Εκείνη είναι µέσα και έχει φλοµώσει µε το πούρο το 

ακτινολογικό. Έλεγα να προβάρω λίγο το ρόλο µε τον περιπτερά, αλλά 

µιας και ήρθες εσύ, το κάνουµε µαζί; Σε παρακαλώ! 

Ανδρέας 

Ναι, απλά εγώ, δεν έχω ... 

Αναστασία 

Δεν πειράζει! Μόνο να διαβάζεις θέλω. Ίσα – ίσα να πω τα λόγια µου, να 

δω πώς είµαι! 

Ανδρέας 

Ε καλά, εντάξει... 

Αναστασία 

Αχ, σ’ ευχαριστώ πολύ! Έλα, πάρε! 

 

Η Αναστασία του δίνει ένα από τα χαρτιά της κι ο Ανδρέας το παίρνει και 

του ρίχνει µια µατιά 

 

Αναστασία 

Λοιπόν, για να σε βάλω λίγο στο κλίµα, η σκηνή είναι στο µπαλκόνι της 

Ιουλιέτας, µετά το χορό που ήταν κι ο Ρωµαίος εκεί, όπου έχει πάει να 

της κάνει ερωτική εξοµολόγηση. Το ‘χουµε; 

Ανδρέας 

Όχι! ... Συγνώµη που ρωτάω. Του Σαίξπηρ είναι αυτό;  

Αναστασία 

Όχι, καλέ. Εκείνη το ‘χει γράψει. Νοµίζει ότι είναι και συγγραφέας. Μια 

µπούρδα είναι, αλλά άµα είναι να παίξω δίπλα της, χέστηκα κιόλας! 

 

Η Αναστασία κοιτάζει λίγο γύρω – γύρω και µετά ανεβαίνει σε µια 

καρέκλα. Ο Ανδρέας σκιάζεται και λέει τροµαγµένος 
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Ανδρέας 

Τι; Ποντίκι; 

Αναστασία 

Τι λες, άνθρωπέ µου; Αυτό είναι το µπαλκόνι µου, it is supposed. Έλα, 

πάµε, προτού µπει κανένας πελάτης µέσα. 

Ανδρέας 

Εντάξει, εντάξει. Εγώ ξεκινάω; 

Αναστασία 

Ιουλιέτα σε λένε; Έλα, συγκεντρώσου! Ξεκινάω! 

Ααααχχχ! Τι όµορφη που’ ναι η νύχτα! 

Μα οι γόβες µε τσακίσανε 

Πεθαίνω κι απ’ τη νύστα! 

Μέσα θα πάω, θα γδυθώ, 

Γυµνή θα περπατήσω 

Στον ύπνο θα παραδοθώ 

Τις έγνοιες µου θ’ αφήσω! 

`Άντρα βαρβάτο θα ονειρευτώ 

Να µου ρουφά τα χείλη 

Στους οργασµούς θα κυλιστώ 

Σαν ρώγα από σταφύλι… 

 

Ο Ανδρέας στέκεται σαν χάνος και τη θαυµάζει 

 

Αναστασία 

Παιδί µου, θα µιλήσεις; 

Ανδρέας 

Αααα, εγώ είµαι τώρα; 

Αναστασία 

Όχι, ο ηλίθιος του Ντοστογιέφσκι! Λέγε! 

Ανδρέας 

Εντάξει, εντάξει. Λέω, λέω. 

 

Ο Ανδρέας διαβάζει αλλά ο Ανδρέας είναι εντελώς ατάλαντος 
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Ανδρέας 

Πω – πω, τι στόµα, τι µαλλί, 

Τι θεϊκό κορµάκι 

Σαν το σπουργίτι µοιάζει αγνή 

Θ’ αρχίσω το καµάκι! 

Την πόθησα, τη λάτρεψα, 

Και θα την κατακτήσω 

Γι’ αυτό και γράµµα έγραψα 

Μισό! Πρώτα να φτύσω! 

 

Φτύνει λίγο. Συνεχίζει 

 

Ετσι βαρβάτο σαν µε δει 

Να κάνω και τσιγάρο 

Από τα ρούχα της θα βγει 

Θ’ ανάψει σαν φουγάρο!!! 

 

Η Αναστασία πηδάει από την καρέκλα κάτω. Πλησιάζει τον Αντρέα. 

 

 

Σκηνή 9η 

 

 Στην άκρη εµφανίζεται η Σωτηρία, η µητέρα του Παντελή, αλλά εκείνοι 

δεν την έχουν δει και συνεχίζουν 

 

Αναστασία 

Αγόρι µου, λεβέντη µου, 

Εσύ είσαι οµορφιά µου; 

Μου φαίνεται θα λωλαθώ 

Απ’ την πολλή χαρά µου! 

Ανέβα στο µπαλκόνι µου 
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Έλα στην κάµαρή µου 

Για να σε γδύσω ολάκερο 

Να νιώσεις το µου... 

 

Επεµβαίνει η Σωτηρία 

 

Σωτηρία 

Τουλάχιστον η Τζούλια πήγαινε στο στούντιο του Σειρηνάκη! 

 

Ξαφνιάζονται και οι δύο. 

 

Ανδρέας + Αναστασία 

Ορίστε; 

Σωτηρία 

Λέω! «Δύο έργα σεξ, η αίθουσα κλιµατίζεται», το κάνατε εδώ µέσα! Σαν 

δεν ντρέπεστε λιγάκι! Τα «Σόδοµα και Γόµορα» είναι ντοκιµαντέρ 

µπροστά σας! 

Αναστασία 

Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν είναι αυτό που νοµίζετε, καλέ... 

Σωτηρία 

Είναι χειρότερο από αυτό που νοµίζω, µαρή βλαχάρα µπίµπο! Έννοια 

σου και θα πω εγώ στο γιόκα µου να σου µειώσει το µισθό! 

Ανδρέας 

Όχι, όχι, δεν είναι δίκαιο. Εµείς κάναµε πρόβα από ένα ... 

Σωτηρία 

Εσένα πάλι, ποιος σου µίλησε, βρε σαµιαµίδι, µη σε πετάξω σε κάνα 

σιφόνι;;; Φύγετε και οι δύο από µπροστά µου, γιατί θα φωνάξω τον γιόκα 

µου! Παντελήηηη! Παντελήηηηη! 

Αναστασία 

Έλα, Αντρέα, πάµε. Ολοι οι τρελοί εδώ µαζεύτηκαν σήµερα. Περιµένει 

και τα τσιγάρα της η Γαλοπούλη. 

Ανδρέας 

Έρχοµαι. Αν θες, κάνουµε και στο δρόµο λίγη πρόβα. 
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Αναστασία 

Καλά, καλά, θα δούµε. Πάµε. 

 

Και φεύγουν άρον – άρον. Η Σωτηρία µουρµουρίζει καθώς κοιτάζει γύρω – 

γύρω 

 

Σωτηρία 

Μωρέ, θα βάλω µια τάξη εγώ εδώ µέσα, που θα έρθουν τα πάνω κάτω. 

Ολα θα τα φτιάξω. Ολα! 

 

Μπαίνει η Μαρίκα κρατώντας το πούρο της. Κοιτάζονται µε την Σωτηρία 

 

Μαρίκα 

Εσένα κάπου σε έχω ξαναδεί. 

Σωτηρία 

Πού; 

Μαρίκα 

Στο Αττικό πάρκο, στην πτέρυγα µε τα εξωτικά πουλιά! Μήπως έχεις 

αναπτήρα; Μου έσβησε το πούρο. 

Σωτηρία 

Ο Φιντέλ Κάστρο είσαι; Δεν επιτρέπεται το κάπνισµα, κυρία µου. Εδώ 

µέσα είναι διαγνωστικό κέντρο.  

Μαρίκα 

Διαγνωστικό είναι, µωρή σπαστική κολίτιδα. Δεν είναι και κέντρο 

διακοπής καπνίσµατος. 

Σωτηρία 

Θα το πω στο γιο µου, που είναι γιατρός εδώ, και θα σου κάνει 

παρατήρηση, αναιδεστάτη. 

Μαρίκα 

Εχεις γιο εσύ; 

Σωτηρία 

Ναι, τον Παντελή.  

Μαρίκα 
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Γιατί; Τι σου έφταιξε το παιδάκι; 

 

Σωτηρία 

Εσύ έχεις παιδιά; 

Μαρίκα 

Ναι, δύο. Τον Σωτήρη και τη Μυρτώ 

Σωτηρία 

Δεν τα δίνεις στους γύφτους; Πιο νορµάλ θα ζήσουν! 

Μαρίκα 

Ξέρεις ποια είµαι εγώ, µωρή γκιόσα; 

Σωτηρία 

Φυσικά και ξέρω. Η Μαρίκα Γαλοπούλη. Ατάλαντη ηθοποιός και 

συγγραφέας! Δεν έχω χάσει έργο σου. 

Μαρίκα 

Να ρωτήσω. Έχουµε κάνει σεξ µες στη χρονιά; 

Σωτηρία 

Όχι, βέβαια. Εχω από το 1980. Αλλά δε µου χρειάζεται. Με το γιο µου 

νιώθω πλήρης! 

Μαρίκα 

Ξέρουµε κάποιον Νόρµαν Μπέιτς από το «Ψυχώ»; 

Σωτηρία 

Όχι. Ποιος είναι αυτός ο τρίχας; 

Μαρίκα 

Για ρώτα τον κανακάρη σου. Μπορεί να τον έχει ακουστά! 

Σωτηρία 

Παντελήηηηη; Παντελήηηηη; 

 

Και η Σωτηρία φεύγει προς τα µέσα.  

 

 

 

 

 



	 51	

 

Σκηνή 10η 

 

Η Μαρίκα βγάζει το κινητό της και παίρνει ένα τηλέφωνο. Μετά από λίγο – 

και κατά τη διάρκεια του τηλεφώνου - µπαίνει o Αχιλλέας, κρατώντας ένα 

γυναικείο πορτοφόλι. Κάθε φορά που πάει να µιλήσει στη Μαρίκα, του 

ρίχνει κι ένα δολοφονικό ύφος. 

 

Μαρίκα 

Ναι, καληµέρα, χρυσό µου. Η Μαρίκα Γαλοπούλη είµαι. Να ρωτήσω. 

Μπορούµε να βάλουµε το ραντεβού για µπότοξ, υαλουρονικό, νήµατα 

και κρυολιπόλυση, µια ώρα αργότερα, γιατί είµαι έξω και θα 

καθυστερήσω λίγο; [...] Τι εννοείς, µωρή τσουλάρα δε γίνεται; [...] Να 

κόψεις το λαιµό σου και να µε βάλεις στις 12,00, για να µη σου βγάλω 

τις σιλικόνες από τα βυζιά, όταν έρθω, µε κατάλαβες; [...] Σ’ ευχαριστώ, 

γλυκιά µου. Χαίροµαι που συνεννοηθήκαµε.  

Αχιλλέας 

Εεε... συγνώµη... 

Μαρίκα 

Θα το σκεφτώ. Τι θες;  

Αχιλλέας 

Βρήκα αυτήν την ταυτότητα πεσµένη κάτω στην είσοδο. Εσείς δεν είστε η 

Μαρίκα Γαλοπούλη; 

Μαρίκα 

Εξαρτάται. Είδες τη χρονολογία γέννησης; 

Αχιλλέας 

Όχι, εγώ απλά.... 

Μαρίκα 

Ε, τότε δική µου είναι. Φέρ’ τη εδώ. 

Αχιλλέας 

Ορίστε.  

 

Ο Αχιλλέας της δίνει την ταυτότητα και περιµένει 
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Μαρίκα 

Am I under arrest, officer??? 

Αχιλλέας 

Όχι, όχι, φυσικά. 

Μαρίκα 

Ε τότε, τι σκατά κάθεσαι και µε κοιτάς τόση ώρα; 

Αχιλλέας 

Έλεγα µήπως θα µπορούσα να σας ζητήσω ένα αυτόγραφο για ... 

Μαρίκα 

Όχι. Εξαφανίσου από µπροστά µου τώρα, Δία. 

Αχιλλέας 

Αχιλλέα µε λένε, όχι Δία... 

Μαρίκα 

Ναι, αλλά είσαι Θεός! Αλέ, αλέ, τώρα! 

Αχιλλέας 

Ευχαριστώ πολύ. 

 

Ο Αχιλλέας φεύγει και µπαίνει η Μαγδαληνή ξαναµµένη. Ο Αχιλλέας 

φεύγοντας χαιρετάει τη Μαγδαληνή 

 

Αχιλλέας 

Καληµέρα σας! 

Μαγδαληνή 

Ααααχ, εσείς οι άντρες µε στολή... Μα τον άγιο τον Ονούφριο! Απότοµα 

το έφαγα το αγγούρι, και µου ‘κατσε το άτιµο! 

Μαρίκα 

Εξαρτάται τον παραγωγό που τα βγάζει. Μήπως έχετε φωτιά, µαντάµ; 

Μαγδαληνή 

Ααααχ, άµα σας πω εγώ τι φωτιά έχω και πού την έχω, θα αρπάξετε κι 

εσείς! 

 

 



	 53	

Μαρίκα 

Δε θέλω να αρπάξω, µωρή µαγδάλω κι εσύ, να ανάψω το γαµωπούρο µου 

θέλω!  

 

Μπαίνει ο Παντελής διαβάζοντας ένα χαρτί. 

 

Παντελής 

Κυρία Μαγδαληνή Μαράκη; 

Μαγδαληνή 

Δεσποινίς, παρακαλώ, δεσποινίς! 

Μαρίκα 

Εσύ και η Ελισάβετ της Αγγλίας. 

Παντελής 

Είµαστε έτοιµοι για την αιµοληψία; 

Μαγδαληνή 

Αχ, ναι, γιατρέ µου, έτσι νοµίζω. 

Παντελής 

Πολύ ωραία. Και είµαστε και νηστικοί από εχτές; 

Μαγδαληνή 

Ε, δε µε λες και νηστική. Τσίµπησα ένα κοτοπουλάκι µε ρυζάκι το 

βραδάκι. 

Παντελής 

Μάλιστα... κοτοπουλάκι µε ρυζάκι. Κάτι άλλο; 

Μαγδαληνή 

Ε, είχε περισσέψει και µια πάστα στο ψυγείο και την τσίµπησα κι αυτή. 

Παντελής 

Μάλιστα, µάλιστα. Και πάστα. Κάτι άλλο; 

Μαγδαληνή 

Αχ, το βράδυ µε έπιασε µια λιγούρα στις τέσσερις, και τσίµπησα λίγο 

παγωτάκι από την κατάψυξη. 

Παντελής 

Και παγωτάκι από την κατάψυξη. `Αρα είστε νηστική από το πρωί, 

υποθέτω; 
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Μαγδαληνή 

Ε, τώρα, δε µε λες και νηστική. Τσίµπησα κι ένα τοστάκι µε τον καφέ. 

Μαρίκα 

Αµ εσύ, καηµένη, δεν τσιµπάς. Μελανιάζεις! 

Παντελής 

Αρα, έχουµε κοτόπουλο µε ρύζι, πάστα, παγωτό, καφέ και τοστ. Αυτά 

είναι ... 

Μαρίκα 

Λίστα για το e-food! 

Μαγδαληνή 

Ε, καλά, βάλτε και το αγγουράκι του µανάβη που έφαγα κι είµαστε 

εντάξει, νοµίζω. 

Παντελής 

Καλώς. Ελάτε µαζί µου, γιατί περιµένει και η µητέρα µέσα µόνη της. 

Έχετε φέρει και ούρα µαζί σας; 

Μαγδαληνή 

Αχ, κάπου τα είχα βάλει, αλλά δεν τα βρίσκω στην τσάντα µου. 

Μαρίκα 

Γιατί, το πορτοφόλι σου το βρήκες;;; 

Μαγδαληνή 

Εεεεε; 

 

Χτυπάει το τηλέφωνό της 

 

 

Μαγδαληνή 

Χίλια συγνώµη... Λέγετε, παρακαλώ; 

 

Ακούγεται η φωνή της Σωτηρίας [ηχογραφηµένη], αλλά µόνο ο Παντελής 

την ακούει 

 

Σωτηρία 

Παντελήηηη; 
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Παντελής 

Ωχ, ωχ, ωχ, µε φωνάζει η µητερούλα. 

Μαρίκα 

Δεν άκουσα κάτι, αλλά εσύ την ακούς γενικά, απ’ ό,τι φαίνεται, Νόρµαν! 

Μαγδαληνή [στο τηλέφωνο] 

Ε, µη µου πείτε, κύριε κρεοπώλη µου ότι ξέχασα εκεί τα τσισάκια µου! 

Ο Θεός να συγχωρέσει την αφηρηµάδα µου. 

Παντελής 

Ποιος είναι αυτός ο Νόρµαν; Με ρώτησε και η µητέρα και δεν ήξερα τι 

να της πω. 

Μαρίκα 

Θηλάζεις ακόµη, χρυσό µου; 

Παντελής 

Εεε, όχι, όχι... Καµιά ώρα το βραδάκι, αν έχω υπερένταση... 

Μαγδαληνή 

Ναι, ναι, φυσικά και θα περάσω τώρα αµέσως από κει, κύριε κρεοπώλη 

µου να τα πάρω. Τα θέλει ο γιατρός µου άλλωστε! 

Σωτηρία [ηχογραφηµένο] 

Παντελήηηηηη! 

Παντελής 

Ναι, µητέρα! 

Μαρίκα 

Τι λες, βρε µαλακισµένο. Δεν είµαι εγώ η µητέρα σου! 

Παντελής 

Ευτυχώς! 

Μαγδαληνή 

Έρχοµαι αµέσως! 

 

Η Μαγδαληνή κλείνει το τηλέφωνο κι ετοιµάζεται να φύγει 

 

Παντελής 

Έτοιµη, δεσποινίς Μαράκη; Πάµε; 
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Μαγδαληνή 

Αχ, µια στιγµούλα, γιατρέ µου. Να πεταχτώ µία στον κρεοπώλη µου να 

πάρω τον ουροσυλλέκτη που ξέχασα εκεί κι έρχοµαι αµέσως! 

Παντελής 

Μαααα... 

Μαγδαληνή 

Μα δε θ’ αργήσω, σας λέω! 

 

Και φεύγει γρήγορα. Μπαίνει η Κάθριν κι είναι ναζιάρα 

 

Κάθριν 

Γιατρούλη, γιατρούλη, γιατρούλη;;; 

Παντελής 

Δεσποινίς Επανάληψη, γιατί σηκωθήκατε; Θα ζαλιστείτε! 

Κάθριν 

Σέλω κι άλλη σοκολατίτσα! Και σέλω και κοκακολίτσα! Και σέλω και 

καραµελίτσα! Καραµελίτσα, καραµελίτσα, καραµελίτσα! 

Μαρίκα 

Είναι σίγουρα διαγνωστικό κέντρο εδώ ή ψυχιατρικό άσυλο;;; 

Παντελής 

Ναι, ναι, έχω απ’ όλα. Ελάτε µαζί µου, σας παρακαλώ, να ξαπλώσετε, να 

περάσει και λίγο η επήρεια από τη µαστούρα! 

Κάθριν 

Οµως, σέλω να κάνω κι άλλο τσιγαράκι µετά, µε την κυρία Γαλοπούλη 

από δω. Την αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. 

Μαρίκα 

Ε, καλά, τώρα. Και ποιος δε µε αγάπησε σ’ αυτήν τη ζωή! Χάιντε, 

πήγαινε µέσα τώρα µε τον Νόρµαν από δω, κι αν προκύψει, κάτσε του 

κιόλας, γιατί τον κόβω για παρθένο ετών 40! 

Παντελής 

Σας παρακαλώ πολύ! ... Πού το ξέρετε; Σας το είπε η µητέρα; 

Μαρίκα 

Δε χρειάστηκε, χρυσό µου! 
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Κάθριν 

Πάµε, γιατρούλη! Σέλω σοκολάτα! Σέλω σοκολάτα! Σέλω σοκολάτα! 

Παντελής 

ΕΝΤΑΞΕΙ! Το εµπέδωσα! Θέλεις σοκολάτα! ΠΑΜΕ! 

 

Και φεύγουν οι δυο τους προς τα µέσα. Η Μαρίκα κοιτάζει την ώρα στο 

κινητό της 

 

Μαρίκα 

Πού στο διάολο είναι κι αυτή η βλαχάρα; 

 

 

 

Σκηνή 11η 

 

Μπαίνει η Αναστασία κρατώντας τα τσιγάρα της Γαλοπούλη στο ένα χέρι 

και στο άλλο το ρόλο της. Απαγγέλει καθώς µπαίνει 

 

Αναστασία 

Ααααχχχ! Το µπάνιο µε χαλάρωσε… 

Με έπιασε µια λήθη… 

Καθώς µε δέος έπλενα 

Τα δυο σφιχτά µου στήθη!!! 

Μαρίκα 

Το βιολί της αυτή! 

Αναστασία 

Αχ, καλέ, εδώ είστε; 

Μαρίκα 

Όχι, βρε, πώς σου πέρασε από το µυαλό κάτι τέτοιο; Μου έφερες τα 

τσιγάρα µου; 

Αναστασία 

Ναι, ναι, ορίστε. Έµαθα και τα λόγια µου. Να σας τα πω λιγάκι; 
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Μαρίκα 

Αφού σε άκουσα µόλις τώρα! Απίθανη ήσουν! Όχι σαν κάτι άλλες! 

Τσουλίδια όλες! 

Αναστασία 

Αχ, καλέ, κυρία Γαλοπούλα... 

Μαρίκα 

Γαλοπούλη, παιδάκι µου, τι Γαλοπούλα; 

Αναστασία 

Ναι, ναι, συγνώµη. Αλήθεια το λέτε ότι ήµουν απίθανη; 

Μαρίκα 

Πότε είπα εγώ ψέµατα για να πω και τώρα αλήθεια; Λοιπόν, πάµε να 

βγάλω αυτήν την κωλοακτινογραφία γιατί έχω κι άλλο ραντεβού µετά και 

βιάζοµαι λίγο, χρυσό µου; 

Αναστασία 

Ναι, ναι, εννοείται! Απλά, µπορώ να σας πω και τα λόγια της Ιουλιέτας, 

όση ώρα σας βγάζω τις πλάκες; 

Μαρίκα 

Μπορώ να καπνίζω το πούρο µου; 

Αναστασία 

Μα τι λέτε τώρα; Φυσικά και µπορείτε!  

Μαρίκα 

Ε τότε πάµε και βρες µου κι έναν αναπτήρα! 

Αναστασία 

Ναι, ναι, πάµε! Είµαι πολύ ενθουσιασµένη! 

Μαρίκα 

Ναι, µάζεψέ το λίγο, όµως, γιατί έχω και ηµικρανία. Έλα, προχώρα. 

 

Και οι δύο γυναίκες φεύγουν προς τα µέσα 
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Σκηνή 12η 

 

Μπαίνει ο κούριερ, ο Ανδρέας. Κρατάει λουλούδια στο ένα χέρι και στο 

άλλο ένα γράµµα. Κοιτάζει αριστερά δεξιά. 

 

Ανδρέας 

Είναι κανείς εδώ; ... Ε, εντάξει, είµαι αδιόρθωτος! Δε θα το σταµατήσω 

ποτέ αυτό! ... Κίττυ, Κίττυ, Κίττυ, Κίττυ;;; ... Ωωωω, πού πήγε πάλι; ... 

Καλά, δεν πειράζει. Θα τα αφήσω εγώ εδώ και θα τα βρει! 

 

Πάει προς τη γραµµατεία και αφήνει τα λουλούδια. Διαβάζει λίγο το 

γράµµα 

 

Ανδρέας 

Αγαπηµένη. Από την ώρα που σας αντίκρυσα, σας ερωτεύτηκα. Τα 

µαύρα σαν τον έβενο µακριά µαλλιά σας, ο τρόπος που λικνίζεστε όταν 

περπατάτε, η βελούδινη φωνή σας όταν µιλάτε στο τηλέφωνο και όλη 

αυτή η αγνότητα που εκπέµπετε, µε έχουν κάνει δέσµιό σας. Πείτε το 

ναι, κι εγώ θα σας κάνω βασίλισσα! Θα ζήσουµε για πάντα ευτυχισµένοι 

µε τις έντεκα γάτες µου! Είχα κι ένα καναρίνι, αλλά το έφαγαν οι γάτες. 

Με απέραντη αγάπη, ο Ανδρέας σας. Ααααχ... 

 

Το διπλώνει και το αφήνει δίπλα στα λουλούδια. Βγάζει και το κουτάκι µε 

το δαχτυλίδι και το αφήνει κι αυτό δίπλα. Ετοιµάζεται να φύγει, αλλά 

µπαίνει η Μαρίνα, που σκουπίζει το πρόσωπό της µε µια πετσέτα. 

 

Μαρίνα 

Εδώ είσαι πάλι, βρε κριντζ; Δουλειά δεν έχεις; 

Ανδρέας 

Ε, ναι, ναι, κυρία Μαρίνα, απλά γύρισα να πάρω τα πακέτα που µου 

είπατε... 
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Μαρίνα 

Δεν τα ‘χω ετοιµάσει, τελικά. Πέρνα το µεσηµεράκι, να σου δώσω και τα 

σηµερινά.  

Ανδρέας 

Ναι, ναι, κανένα πρόβληµα. Εξάλλου έχω ένα σωρό... 

Μαρίνα 

Με κούρασες! Φύγε τώρα από το οπτικό µου πεδίο, γιατί µε κριντζάρεις! 

Ανδρέας 

Ναι, ναι, αµέσως! Μήπως µπορώ να πάω λίγο στην τουαλέτα σας πρώτα; 

Μαρίνα 

Τι σκατά; Προστάτη έχεις; Πήγαινε κι όπως είπαµε! Σταγόνα – σταγόνα! 

Ανδρέας 

Ναι, ναι, το έχω µάθει τώρα. Πάω κοντά – κοντά και καθώς ... 

Μαρίνα 

Παιδάκι µου, δε θέλω λεπτοµέρειες! Πήγαινε να κατουρήσεις! 

Ανδρέας 

Μάλιστα, πάω... 

 

Ο Ανδρέας φεύγει. Η Μαρίνα πάει στο γραφείο της. Βλέπει τα λουλούδια, 

το γράµµα και το κουτάκι. Το ανοίγει 

 

Μαρίνα 

Αααα, τι είναι αυτό; Δαχτυλίδι; Και λουλούδια; Ποιος σκατά τα έφερε; 

Και γράµµα; 

 

Το ανοίγει, διαβάζει, σχολιάζει 

 

Μαρίνα 

Εχω µαλλιά σαν τον έβενο; ... Πότε λικνίστηκα εγώ; ... Είναι η φωνή µου 

βελούδινη;;; Ανδρέας;;; Τι;;; Θέλει να µε κάνει βασίλισσα;;; Αλήθεια 

τώρα; Με αγαπάει ο κριντζ; 
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Μπαίνει φουριόζα η Μαγδαληνή και κάνει αέρα µε τη βεντάλια της ενώ 

στο άλλο χέρι κρατάει τον ουροσυλλέκτη 

 

Μαγδαληνή 

Αχ, αυτά τα αµελέτητα του κρεοπώλη, φρεσκότατα ήταν! 

 

Και γίνεται διακοπή ρεύµατος! 

 

 

 

 

 

 

Τέλος 1ου µέρους 

 

Συνεχίζεται... 

 

Το έργο υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα 

 

 

 



	 62	

 


