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Περίληψη 

 

Μια πολύ πλούσια γριά, η Μαρίκα Κιτράντια ζει σε μια απομονωμένη 

βίλα με τον συμβολαιογράφο της, τον Γώγο Γάμμα, τη Ρουμάνα νοσο-

κόμα της, την Ολγκα Ξεκολέσκου και μια αυστηρή οικονόμο, την Ου-

ρανία Καντήλη. τέλνει ένα μήνυμα σε μια παρέα που αποτελείται από 

μια γυναίκα και δύο άντρες, την Βασιλίνα Κουτσομύτη, τον Αθανάσιο 

Κουταφτή και τον Ιωάννη Κουτσοδόντη, με τίτλο «Ξέρω τι έκανες πέ-

ρυσι το… χειμώνα», ενώ τους υπόσχεται μιαν αμύθητη περιουσία εάν έρ-

θουν στη βίλα της και κάνουν αυτό που θα τους πει. Εκείνοι, διψασμένοι 

για το χρήμα και γεμάτοι περιέργεια, πηγαίνουν, και από κει και πέρα 

αρχίζουν οι ανατροπές, οι αποκαλύψεις και οι σκοποί του καθενός ενώ 

στο τέλος αποκαλύπτονται όλα τα κρυμμένα μυστικά… 

 

Ρόλοι [7 ή 8] 

Μαρίκα Κιτράντια + Μυρτώ Κιτράντια [μπορεί να παιχτεί και από δύο 

γυναίκες, που μοιάζουν όμως λίγο μεταξύ τους] 

Γώγος Γάμμας 

Ολγκα Ξεκολέσκου 

Ουρανία Καντήλη 

Βασιλίνα Κουτσομύτη 

Αθανάσιος Κουτσαφτής 

Ιωάννης Κουτσοδόντης 
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κηνή Πρώτη  

 

[1.entrance]. Φώτα κλειστά. `Ηχοι από πόρτες που τρίζουν, βήματα αργά 

σε ξύλινο πάτωμα… Σα φώτα ανάβουν. Η Μαρίκα είναι καθισμένη στη μέ-

ση του καναπέ. Εκατέρωθέν της βρίσκονται η `Ολγκα η νοσοκόμα μ’ ένα 

ηλεκτρονικό πιεσόμετρο στα χέρια και μια μόνιμη τσίχλα στο στόμα κι απ΄ 

την άλλη ο Γώγος – ο συμβολαιογράφος, ο οποίος βαστά ένα στυλό κι ένα 

μπλοκ… 

 

Μαρίκα 

`Ετοιμος; 

Γώγος 

Μάλιστα! 

Μαρίκα 

`Ετοιμη; 

`Ολγκα 

Αχά!  

 

Η Μαρίκα την αγριοκοιτάζει γιατί κάνει ενοχλητικές φούσκες με την τσίχλα 

της, σε αντίθεση με τον συμβολαιογράφο που την κοιτάζει με πόθο [έχει 

πάντα ένα μαντιλάκι και σκουπίζεται γιατί ιδρώνει συχνά] 

 

Μαρίκα 

Βγάλε την τσίχλα, μωρή χαζοβιόλα! Πόσες φορές σου έχω πει ότι με ε-

κνευρίζει; 

Ολγκα 

Mε αυτή… 666;;; … Μάλιστα κυρία! [βγάζει την τσίχλα και την κολλάει 

στο πιεσόμετρο]  

Μαρίκα 

Ας ξεκινήσουμε! 
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Η νοσοκόμα βάζει το πιεσόμετρο στο χέρι της Μαρίκας και ο συμβολαιο-

γράφος ανοίγει το στυλό του έτοιμος να γράψει 

Μαρίκα 

Αγαπητό κάθαρμα! … Ξέρω!  

Γώγος [γράφει] 

Ξέρω… 

Μαρίκα [αγριεμένη] 

Σι ξέρεις; 

Γώγος 

Εεε; Δεν ξέρω! Εεε, εννοώ εγώ δεν ξέρω τίποτα! Εσείς ξέρετε! 

Μαρίκα 

Πού ξέρεις εσύ τι ξέρω εγώ; 

Γώγος 

Οχι, όχι, δεν ξέρω! Εσείς το είπατε, εγώ απλά το έγραψα…Θέλετε να μην 

ξέρω; Εεε, εννοώ θέλετε να το σβήσω; 

 

Η `Ολγκα της μετρά την πίεση αλλά δε δίνει σημασία στο πόσο δείχνει, α-

πλά της κάνει νόημα να ηρεμήσει με ανάσες… 

 

Μαρίκα 

ΟΦΙ! Επαναλαμβάνω! Αγαπητό κάθαρμα. Ξέρω τι έκανες πέρυσι το χει-

μώνα, αλλά θα σου πω όταν θα έρθει η ώρα! Μάθε όμως το εξής … Πως 

εγώ, η Μαρίκα Κιτράντια του Νικολάου,  δηλώνω ότι έχω σώας τας φρέ-

νας… 

Γώγος 

… τας φρένας, τας ταχύτητας, τας γκάζιας… 

 

Σον αγριοκοιτάζει… 

 

Γώγος 

… εεε είπα να κάνω λίγο χιούμορ για να δώσω έτσι μία νότα λιγο πιο χα-

ρούμενη και  … `Οχι, ε; Ζητώ ταπεινά συγνώμη… υνεχίστε…  
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Μαρίκα 

Και αφήνω όλη μου την κινητή και ακίνητη περιουσία  στους: 1) Αθανά-

σιο Κουτσαφτή του Γεωργίου, 2) Ιωάννη Κουτσοδόντη του ωτηρίου και 

3) Βασιλίνα Κουτσομύτη του Βασιλείου, κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου 

… Η διαθήκη θα ανοιχτεί αύριο άββατο, 14 Υεβρουαρίου, τα μεσάνυ-

χτα ακριβώς … Φα, χα, χα, χα  

Γώγος 

Φα, χα, χα, και χα! Ψραία. Σα έγραψα. 

 

Η Μαρίκα τον αγριοκοιτάζει [ξανά!] 

 

Γώγος 

`Όχι, ε; … Καλά, το σβήνω αμέσως… Ξέρετε το άγχος μου έχει δημιουρ-

γήσει ένα … 

Μαρίκα 

`Ολγκα!!! 

`Ολγκα 

Μάλιστα, κυρία. 

Μαρίκα 

Ειδοποίησε την Ουρανία να ετοιμάσει το νερό για το μπάνιο μου και πά-

με στο μπάνιο να με γδύσεις.  

 

Η `Ολγκα κάνει μια γκριμάτσα αηδίας στη σκέψη της γυμνής γριάς 

 

`Ολγκα 

Μάλιστα, κυρία 

Μαρίκα 

Βρες και τη Νιαουρίτσα μου γιατί πρέπει να πάρει κι αυτή το μπάνιο της 

και μετά τις βιταμίνες της, τ‟ άκουσες; Πού στα τσακίδια χάνεται τον τε-

λευταίο καιρό; 

`Ολγκα 

Μην ξεχνάτε, κυρία, ότι είναι στα τελευταία της ΚΑΙ αυτή! 
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Μαρίκα 

Σι εννοείς «ΚΑΙ αυτή»; Γιατί ποια άλλη είναι στα τελευταία της; 

Γώγος 

Μην συγχύζεστε, κυρία Κιτράντια. Πρέπει να είμεθα ψύχραιμοι ανά πά-

σα στιγμή. Η Νιαουρίτσα θα είναι στον κήπο μάλλον και θα τον έχει πά-

ρει …[γλυκοκοιτάζει την Ολγκα]  τον υπνάκο εννοώ!  Θα πω της Ουρανίας 

να τη βρει και να σας τη φέρει. 

Μαρίκα 

Καλά λες. Πρέπει να είμεθα ψύχραιμοι. Μέτρα μου την πίεση εσύ και 

πρόσεχε τα λόγια σου, γιατί τον τελευταίο καιρό όλο με ταράζεις. 

`Ολγκα 

Μάλιστα, κυρία… [της παίρνει την πίεση αδιάφορα…] Επτά με δύο!  

Μαρίκα 

Σι εννοείς επτά με δύο; 

`Ολγκα 

… Εεε; Η μικρή είναι 7 και η μεγάλη … 2; 

 

Η Μαρίκα πιάνει το κεφάλι της απελπισμένη 

 

Μαρίκα 

Ψ, Θεέ μου… Δεν θα προλάβω …  

`Ολγκα 

Γιατί, καλέ; Σι ώρα πήγε; 

Μαρίκα 

Πεθαίνω … 

`Ολγκα 

Αααααα! 

 

Ο Γώγος της κάνει νόημα να ξανακοιτάξει το πιεσόμετρο. Η `Ολγκα βλέπει 

ότι έχει κολλήσει την τσίχλα της στην οθόνη! Ση βγάζει αμέσως και την ξα-

ναβάζει στο στόμα της… 
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`Ολγκα 

Ελάτε, κυρία, μη γίνεστε υστέρω. Πρόκειται για ένα μικρό λαθάκι. Η πί-

εσή σας είναι ιδανική. `Εχετε 7 με 12, απλά είχε κολλήσει επάνω … 

 

Σην αγριοκοιτάζει ξανά… 

 

`Ολγκα 

...μια … μύγα(;) [λέει καθώς κάνει μια τσιχλόφουσκα] αλλά την έδιωξα! 

Μαρίκα 

Κύριε Γάμα, άναψέ μου ένα τσιγάρο αμέσως, γιατί αυτή θα με πεθάνει 

πριν της ώρας μου. `Εχε υπ‟ όψιν σου, Ρουμάνα bimbo ότι θα σε στείλω 

πακέτο στη χώρα σου, μόλις τελειώσουν όλα! Πού είναι το τσιγάρο μου, 

το διάολό μου μέσα, γαμώ; 

 

Ο Γώγος το έχει ήδη ανάψει και τραβάει γερές τζούρες ο ίδιος 

 

Γώγος 

Κυρία Μαρίκα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το τσιγάρο απαγορεύεται διά 

ροπάλου λόγω του βεβαρημένου αναπνευστικού σας! 

 

Η `Ολγκα το παίρνει απότομα απ τα χέρια του και το δίνει στη γριά 

 

`Ολγκα 

Αφού στο ζήτησε η κυρία, εσύ γιατί φέρνεις αντίρηση; Ορίστε το τσιγάρο 

σας! `Ολο να το καπνίσετε! 

 

Η γριά τραβάει δυο τρεις γερές ρουφηξιές απ το τσιγάρο – πνίγεται λίγο - 

και το επιστρέφει στο Γώγο… 

 

Μαρίκα 

Βοήθησέ με να σηκωθώ. Θα πάω μόνη μου μέσα. 
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`Ολγκα 

Μάλιστα, κυρία. Θέλετε να έρθω στο δωμάτιό σας να σας γδύσω για το 

μπάνιο σας; 

Μαρίκα 

Πόσες φορές πρέπει να σου πω ότι δεν πατάει ΚΑΝΕΙ στο δωμάτιό μου; 

Θα κάνω αύριο μπάνιο. Σώρα θέλω να ξαπλώσω. `Εχω να σκεφτώ πολλά 

πράγματα. Μονάχα, βρες μου τη Νιαουρίτσα αμέσως! Θέλω να τρίψω λί-

γο … το γατάκι μου πριν κοιμηθώ ... Μου έλειψε! 

 

Η `Ολγκα μουρμουράει χαμηλόφωνα 

 

`Ολγκα 

Αφού δεν μπορεί να στο τρίψει κάποιος άλλος… 

Μαρίκα 

Σι είπες, Ξεκολέσκου; 

`Ολγκα 

Σίποτα, κυρία, λέω πως εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να φροντίσω τη Νιαου-

ρίτσα σας γιατί έχω αλλεργία στις γάτες όπως γνωρίζετε… 

 

Η Μαρίκα  προσπαθεί με κόπο να σηκωθεί βρίζοντας … 

 

Γώγος 

Μα, κυρία Κιτράντια, δεν τελειώσαμε το γράμμα. 

Μαρίκα 

`Εχεις δίκιο, κύριε Γάμα μας. Μα με συγχύζει αυτή η … πουτ … πού τα 

„βαλα τα γυαλιά μου πάλι; 

Γώγος 

Ηρεμήστε, κυρία Κατάντια, εεε εννοώ κυρία Κιτράντια! Η Ξεκολίδου … 

`Ολγκα 

Ξεκολέσκου! [διορθώνει] 

Μαρίκα [μουρμουρά] 

Και ποια η διαφορά; 
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Γώγος 

Η δεσποινίς Ξεκολέσκου, λέγω, κουράζεται πολύ μέσα στη μέρα και εί-

ναι η μόνη που σας προσέχει με τόση φροντίδα. Είναι καλή και φιλότιμη 

κατά βάθος… 

Μαρίκα 

Εσένα μόνο το βάθος της σε απασχολεί! Σέλος πάντων. Ας συνεχίσουμε… 

Πού είχαμε μείνει; 

Γώγος 

Φα, χα, χα και χα! [γελάει] 

Μαρίκα 

Σι γελάς, άνθρωπέ μου, σαν ηλίθιο κατασκεύασμα;; 

Γώγος 

Μα εκεί είχαμε μείνει, κυρία Κιτράντια, στο γέλιο σας, αν θυμάστε! 

 

Η Μαρίκα σταυροκοπιέται 

 

Μαρίκα 

Δεν θα το γλιτώσω το διπλό απανωτό εγκεφαλικό έμφραγμα. Λοιπόν, σκί-

σε το χαρτί. `Εχω κάτι άλλο στο μυαλό μου …`Ετοιμοι; 

Γώγος+Ολγκα 

`Ετοιμοι! 

 

Φώτα σβήνουν … [2.exorcist] … Μπαίνει όλο το καστ … Φώτα ανάβουν 

… Σραγούδι… 

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το χειμώνα 

 

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το χειμώνα 

Ποιο μήνα ποια μέρα τι ώρα; 

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το χειμώνα 

Είχε βροχή, καταιγίδα ή μπόρα; 

Έφτασε η ώρα να μου το πληρώσεις! 

Θες μετρητά, ένα τσεκ ή δυο δόσεις; 

ε λίγο θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου! 
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Μη μας το πεις! Είναι λόγια του κώλου! 

Απόψε θα δεις τη μορφή του διαβόλου! 

Θ ανεβάσω twitter! Γουστάρω!... Εγώ καθόλου… 

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το χειμώνα 

Πρέπει να κόλλησε του πικ απ η βελόνα 

Για άκουσε κι αυτό, συγκεντρώσου, δώσε βάση 

Πλούσιος θα γίνεις κι η ζωή σου θα αλλάξει 

Φρήματα, ακίνητα πολλές μετοχές 

Δικά σου θα γίνουν αν όντως το θες! 

Τπάρχει στη μέση μια μεγάλη περιουσία 

το κάτω - κάτω της γραφής αυτή δεν είναι η ουσία; 

Να γεμίσουνε οι τσέπες να κυλήσει το ρευστό, 

Κι από άφραγκος να γίνεις μεγιστάνας στο λεπτό! 

Ο χρόνος σου κυλάει δε σηκώνει αναβολή 

Πάρε την απόφαση είναι απίστευτα απλή  

Σο μόνο που θα κάνεις είναι αύριο να εισέλθεις 

τη βίλα της Ρούμελη … αλήθεια … αντέχεις; 

α να αλλάζει το θέμα να αποκτάει ενδιαφέρον 

`Ηρθ‟ η ώρα να κοιτάξω το δικό μου το συμφέρον! 

Έχω όνειρα, έχω χρέη, έχω πάρει δανεικά… 

Σα πράγματα ακούγονται πολύ ιδανικά! 

Θα ρισκάρω, θα τολμήσω, θα ρωτήσω τη μαμά μου 

Μια βαλίτσα θα ετοιμάσω, θα φορέσω τα καλά μου 

Πάμε guys, ξεκινάει ενδιαφέρουσα παρτίδα 

 έναν κόσμο μυστηρίου, μες στο χρήμα, μες στη χλίδα! 

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το χειμώνα 

Ξέρεις τι έκανα πέρυσι το χειμώνα; 

Ξέρει τι έκανες πέρυσι το χειμώνα 

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το χειμώνα… 

 

 

φώτα σβήνουν … μουσική … φεύγουν όσοι είχαν μπει για το τραγούδι. Οι 

υπόλοιποι παραμένουν στη σκηνή λαχανιασμένοι 
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`Ολγκα 

Πώς χορεύεις έτσι ρε αγόρι μου; Είσαι εντελώς ατάλαντος! 

Γώγος 

Δεν έχει σημασία. Η … κίνηση μετράει!!! [κάνει μια χορευτική ατσούμπα-

λη κίνηση] 

Μαρίκα 

Σο‟ πιασες το concept, συμβολαιογράφε; 

Γώγος 

Μάλιστα, κυρία Κιτράντια! 

Μαρίκα 

Ψραία! υμπλήρωσε τα υπόλοιπα όπως τα είπαμε και στείλ‟ τα αμέσως!  

ΟΛΑ πρέπει να γίνουν τέλεια, όπως ακριβώς τα έχουμε σχεδιάσει. Μόνο 

τότε θα αμειφθείτε … αλλιώς…θα πάρετε τα αρχί … 

 

Σην κοιτάζουν όλοι σοκαρισμένοι … 

 

Μαρίκα 

Σα αρχικά σας επιδόματα εννοώ, και τέλος! Αποσύρομαι στα ενδότερα 

και μη με ενοχλήσει κανείς! Κουράστηκα απόψε… 

 

… Η Μαρίκα σηκώνεται με δυσκολία και φεύγει απ το δωμάτιο… Η `Ολ-

γκα είναι φανερά εκνευρισμένη και βρίζει στα Ρουμάνικα. Ο Γώγος την 

πλησιάζει με τρυφερότητα 

 

Γώγος 

`Ελα, ηρέμησε. Κάνε λίγη υπομονή ακόμη, και θα δεις που θα πάνε όλα 

καλά 

`Ολγκα 

Πόση υπομονή ακόμη; Αυτό το μαυσωλείο μού έχει φάει τα σπλάχνα τό-

σο καιρό που την υπηρετώ… Και βγαίνω από τα ρούχα μου κάθε φορά 

που δεν με αφήνει να μπω στο δωμάτιό της! Σι σκατά κρύβει εκεί μέσα; 

Σέλος πάντων. Σι ώρα είναι; 
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Γώγος 

`Ψρα να σου αγοράσω ένα ρολόι, μικρό μου κουραμπιεδάκι; 

`Ολγκα 

Μμμμ, έχω ρολόι. Σην περιουσία της Κιτράντια ΔΕΝ έχω και τη ΘΕΛΨ!!! 

Γώγος 

Μην ανησυχείς, `Ολγκα μου, και όλα θα πάνε όπως τα έχουμε σχεδιά-

σει. `Εχε μου εμπιστοσύνη! `Εβγαλες τα εισιτήρια; 

`Ολγκα 

Ποια εισιτήρια, Γώγο μου; 

Γώγος 

Για το μετρό της Δάφνης! Για τη χώρα σου, τη Ρουμανία. Δεν είπαμε πως 

θα πάμε να ζήσουμε εκεί μόλις τελειώσουν όλα; 

`Ολγκα 

Ααα, ναι… έκανα κράτηση προς το παρόν, γιατί το πρακτορείο είπε πως 

δεν πετάνε τα αεροπλάνα αυτές τις μέρες λόγω … λόγω… του ότι δεν έ-

χουν … φτερά …  

Γώγος 

Γουάτ;;; 

`Ολγκα 

Αααχχχ, πώς με πονάνε οι αστράγαλοί μου απ την ορθοστασία! Να μπο-

ρούσα να βάλω κάπου ψηλά τα πόδια μου να κατέβει λίγο το αίμα... 

 

Η Ολγκα σκύβει επίτηδες για να τον αποσπάσει από τη συζήτηση. Εκείνος 

κοιτάζει τον πισινό της με πόθο και σκουπίζει το μέτωπό του απ’ τον ιδρώ-

τα…. 

Γώγος 

Μμμμ, τι ωραία βουνά που έχει η Ρουμανία! Πόσο θα θελα να τα κατα-

κτήσω σιγά – σιγά με την αξίνα μου μέχρι να φτάσω στην κορυφή και με-

τά να ... 

 

Η  `Ολγκα τον κοιτάζει με προσποιητή αφέλεια και απορία... ο Γώγος σο-

βαρεύει απότομα... 
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Γώγος 

Ηηηηη  Ρουμανία, λέω, ωραία βουνά πρέπει να έχει. Να πάμε καμιά 

μέρα για ορειβασία!!! 

`Ολγκα 

Ναι, ναι, θύμισέ το μου όταν είναι … Σι ώρα πήγε; 

Γώγος 

`Ψρα να μου δώσεις ένα φιλάκι;  

 

Ο Γώγος πλησιάζει με προτεταμένα τα χείλη και τα μάτια κλειστά. Η `Ολ-

γκα βάζει το πιεσόμετρο μπροστά... 

 

Γώγος 

Σι καραμελένια γεύση που έχουν τα χείλη σου, γλυκάκι μου. 

`Ολγκα 

Και πού να δεις παρακάτω!!!  

Γώγος 

Σι εννοείς παρακάτω;  

`Ολγκα [με όλη την προσποιητή αφέλεια] 

Εννοώ στις επόμενες σκηνές!!! 

Γώγος 

Ψ πω πω πω πω ... Δώσε μου άλλο ένα… `Ολγκα μου, ΄Ολγκα μου, `Ολ-

γκα μου! 

 

Εκείνη την ώρα μπαίνει η οικονόμος απότομα κρατώντας ένα αναμμένο 

καντηλάκι και βλέπει το Γώγο με κλειστά – ακόμη μάτια –να ξεροσταλιάζει 

απέναντι απ την `Ολγκα 

 

Ουρανία 

Κοιμάστε όρθιος, κύριε Γάμα; 

 

Ο Γώγος ανοίγει τα μάτια του και ξαφνιάζεται… 
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Γώγος 

Εεε; Ναι … τον παίρνω πού και πού… Εεεε, εννοώ … όταν είμαι όρθιος 

γενικά … δηλαδή θέλω να πω… Σι γυρεύετε, κυρία Καντήλη εδώ τέτοια 

ώρα; Δεν θα έπρεπε να είστε στην κουζίνα και να ετοιμάζετε το μενού για 

αύριο; 

Ουρανία 

1ον. Θέλω να βάλω το καντήλι στη θέση του. Και 2ον, ψάχνω τη γάτα της 

κυρίας. Μ‟ έστειλε να τη βρω και να της την αφήσω έξω απ την πόρτα 

της, προκειμένου να ανέβει στο κρεβάτι της. Μήπως θέλετε να πάτε ε-

σείς; 

Γώγος 

Ο Φριστός και οι συγγενείς του μαζί! Σι δουλειά έχω εγώ στο κρεβάτι της 

κυρίας; 

Ουρανία 

Δεν εννοούσα αυτό, κύριε Γάμα, που λεμονιάσατε απ το φόβο σας. Εν-

νοούσα να πάτε εσείς να βρείτε τη γάτα της! 

`Ολγκα 

`Εξω στον κήπο πρέπει να είναι. Πήγαινε εσύ να τη βρεις. Ο κύριος συμ-

βολαιογράφος έχει δουλειές κι εγώ να … να … κοιμηθώ λιγάκι. Είναι 

αργά… 

Γώγος 

Πολύ σωστά! Πολύ σωστά! Λοιπόν, φεύγω γιατί έχω πολύ επείγουσες 

δουλειές.  Πρέπει να τον παίξω οπωσδήποτε… το ρόλο μου εννοώ. Να τον 

παίξω καλά… Δεσποινίς Ξεκολίδου... 

`Ολγκα 

Ξεκολέσκου! 

Ουρανία 

Και ποια η διαφορά; 

Γώγος 

Δεσποινίς Ξεκολέσκου... δεσποινίς Καντήλη, καλή σας νύχτα... Σο κα-

ντήλι μου μέσα, τι λέω; 
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Ο Γώγος φεύγει απ το σαλόνι… Οι δυο γυναίκες μένουν μόνες τους για λί-

γο … Κοιτάζονται με υποψία…  [3. ξέρω O+O]   

 

 

`Ολγκα 

Ξέρω! 

Ουρανία 

Ξέρω! 

`Ολγκα 

Καληνύχτα... 

Ουρανία 

Καλό ξημέρωμα... 

 

Η `Ολγκα φεύγει απ τη σκηνή. Η Ουρανία τοποθετεί το καντήλι. Κάνει το 

σταυρό της, κοιτάζει γύρω – γύρω … Παίρνει ένα αισθησιακό ύφος. Πλη-

σιάζει στο τηλέφωνο. χηματίζει ένα νούμερο... 

 

Ουρανία 

Εγώ είμαι… 

Φωνή [γεροντίστικη] 

“ε περίμενα, μωρουλίνι. Πώς είναι εκεί τα πράγματα;” 

Ουρανία 

Τπ‟ ατμόν, αλλά όλα πάνε ρολόι μέχρι στιγμής. 

φωνή 

“`Εχει καταλάβει κανείς τίποτα;” 

Ουρανία 

Όχι, δε νομίζω … όμως να, φοβάμαι λίγο…ιδρώνω κάθε φορά που … 

φωνή 

“Ιδρώνεις; Μμμμ… Ξέρεις πόσο μ’ αρέσει αυτό… Με πεθύμησες καθόλου;” 

Ουρανία 

αν τρελή! Ανάβω ένα καντηλάκι κάθε μέρα με τη σκέψη σου… 
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φωνή 

“ύντομα θα ανάψω εγώ το φυτιλάκι σου, μπουμπού …” 

Ουρανία 

Ψωω … 

 

Ακούγεται ένας μικρός θόρυβος απ τα μέσα δωμάτια. Η Ουρανία ξαφνιά-

ζεται … 

 

Ουρανία 

Πρέπει να σε κλείσω… Είναι αργά 

φωνή 

“ε φιλώ παντού, μωρουλίνι!” 

Ουρανία 

Ααααχχχ… 

φωνή 

Aύριο... 

Ουρανία 

Αύριο … 

 

Η Ουρανία κλείνει το τηλέφωνο, μαζεύει πάλι τα μαλλιά της, κάνει το 

σταυρό της μπροστά στο καντηλάκι και φεύγει απ τη μία πόρτα… Ανοίγει η 

άλλη. Μπαίνει η `Ολγκα… Κοιτάζει γύρω και παίρνει τηλέφωνο… μιλάει 

κανονικά και όχι με ρώσικη προφορά... 

 

`Ολγκα 

Εγώ είμαι… 

φωνή 

“ε περίμενα μωρουλίνι. Πώς είναι εκεί τα πράγματα;” 

`Ολγκα 

ε αναμμένα κάρβουνα, αλλά όλα καλά μέχρι στιγμής. 

φωνή 

“`Εχει καταλάβει κανείς τίποτα;” 

 



Ξέρω τι έκανεσ πέρυςι το … χειμώνα – Μαρία Κίτρα 
 

www.mkitra.com            Σελίδα 17 
 

`Ολγκα 

Όχι, δε νομίζω … όμως να, τρέμω κάθε φορά που … 

φωνή 

“Σρέμεις; Μμμμ… Ξέρεις πόσο με ξεσηκώνει αυτό… Με πεθύμησες καθό-

λου;” 

`Ολγκα 

Λιώνω σαν κεράκι με τη σκέψη σου… 

φωνή 

“ύντομα θα σε λιώσω ολόκληρη, μπουμπού…” 

`Ολγκα 

Ψωω  …  

 

Ακούγεται από μέσα η φωνή της Μαρίκας 

 

Μαρίκα 

Ξεκολέσκου!!!  Πού στα κομμάτια είσαι; Περιμένω τα χάπια μου!!! 

Ολγκα  

Πρέπει να σε κλείσω… Είναι αργά… 

φωνή 

“ε φιλώ παντού μωρουλίνι!” 

`Ολγκα 

Ααααχχχ… 

φωνή 

Αύριο... 

Ολγκα 

Αύριο… 

 

Η `Ολγκα κλείνει το τηλέφωνο, σηκώνει τα μαλλάκια της και φεύγει απ τη 

σκηνή λέγοντας… 

 

`Ολγκα 

ΕΡΦΟΜΑΙ ΚΤΡΙΑ!!!  Που να „ρθούν τέσσερις να σε πάρουν!!! 
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Μουσική… Σα φώτα χαμηλώνουν… 

 

 

 

κηνή Δεύτερη  

 

Επόμενο πρωί … Φώτα αναμμένα. Μπαίνει η `Ολγκα… [4. Όνειρο Ολ-

γκας] έρνεται από τη νύστα …  Κάθεται κατάκοπη στον καναπέ… Χα-

σμουριέται και μονολογεί…  

 

`Ολγκα 

Κολόγρια! Πάλι δε μ άφησες να κοιμηθώ καθόλου με τα καμώματά σου! 

Αλλά πού θα πάει θα σε… [5. Dream on] 

 

Δεν ολοκληρώνει την πρότασή της γιατί την παίρνει ο ύπνος… [αυτή η σκη-

νή είναι το όνειρο της Ολγκας]. Μπαίνει – απ’ τη μία πόρτα - ο Γώγος στη 

σκηνή φρέσκος – φρέσκος, σφυρίζοντας ενώ μελετά σκυφτός κάτι χαρτιά. 

χεδόν αμέσως – απ την άλλη πόρτα – μπαίνει φουριόζα η Ουρανία, ανα-

μαλλιασμένη κρατώντας ένα μαχαίρι! 

 

Ουρανία 

Πού είναι αυτή; 

Γώγος 

Ποια;  

Ουρανία 

Η νοσοκόμα, η Ξεκολίδου! 

 

Η `Ολγκα απαντάει μέσα στον ύπνο της ... 

 

Ολγκα  

Ξεκολέσκου... 

Ουρανία 

Και ποια η διαφορά;  Αυτή, αυτή τα έκανε όλα!!! 
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Γώγος 

Σι έκανε; Και γιατί κρατάς μαχαίρι; 

Ουρανία 

Δε θες να ξέρεις!!! 

Γώγος 

Όχι, θέλω να ξέρω! Σι πας να κάνεις; Ηρέμησε! Να το συζητήσουμε λιγά-

κι πρώτα… Να σου φέρω κάτι να πιεις; Μια βαλεριάνα, δύο υπνοστεντόν, 

ένα κουτί βάλιουμ; 

 

Η Ουρανία υψώνει το μαχαίρι θυμωμένη 

 

Ουρανία 

Υύγε από μπροστά μου, χαλβά Υαρσάλων, που σε κοροϊδεύει μέσα στα 

μούτρα σου και δεν ξέρεις τι σου γίνεται! 

Γώγος 

Ε όχι και χαλβάς Υαρσάλων, κοτζάμ συμβολαιογράφος! 

Ουρανία 

Υύγε από μπροστά μου, είπα, αλλιώς θα γυρίσουμε τη σκηνή απ‟ το 

“Χυχώ”. 

Γώγος 

Μα δεν είμαι γυμνούλης στο μπάνιο. Φα, χα! …[τον πλησιάζει απειλητικά 

με το μαχαίρι] Παναγία μου, αυτή σοβαρολογεί! 

 

Ο Γώγος παραμερίζει κι η Ουρανία φεύγει απ τη μία πόρτα, ενώ απ την 

άλλη μπαίνει μέσα η γριά μ ένα δίκαννο στα χέρια  παραπατώντας. Μιλάει 

ξέπνοα… 

 

Μαρίκα 

Πού είναι αυτή; 

Γώγος 

Ποια; 

Μαρίκα 

Η Ρουμάνα! Με δηλητηρίασε, η σκύλα αλλά θα της δείξω εγώ!  
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Γώγος 

Μα τι πάτε να κάνετε; 

Μαρίκα 

Δε θες να ξέρεις! 

Γώγος 

`Αντε πάλι. Θέλω, λέμε. Δε θυμάμαι και το σενάριο τι λέει… Κυρία Κι-

τράντια, ησυχάστε λιγάκι… 

Μαρίκα 

Σι να ησυχάσω, βρε ζώον δίποδον, που θα ησυχάσω μια για πάντα σε λί-

γο! 

Γώγος 

Ε όχι και ζώον, δυο μέτρα συμβολαιογραφάρα!  

Μαρίκα 

Σσακίσου από μπρος μου γιατί θα σου ρίξω στα αχαμνά [κοιτάζει τα όρ-

γανά του περιφρονητικά] … λέμε τώρα! 

 

Ο Γώγος παραμερίζει και λέει ευγενέστατα 

 

Γώγος 

Παρακαλώ, περάστε!  

 

Η Μαρίκα φεύγει απ τη σκηνή. Ο Γώγος σταυροκοπιέται... Ακούγονται από 

μέσα οι φωνές των γυναικών 

 

Ουρανία 

`Ολγκα!!! 

Μαρίκα 

Πού είσαι, μωρή Ρουμάνα; 

Γώγος 

Αχ, Αγιε μου Ονούφρη, θα γίνει φονικό! Υεύγω προτού φάω καμιά αδέ-

σποτη… 
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Ο Γώγος φεύγει απ τη σκηνή και ακούγεται πυροβολισμός [6. Shotgun]… 

Η `Ολγκα ξυπνάει αλαφιασμένη … απ τον εφιάλτη.  

 

`Ολγκα 

Παναγιά μου … τι όνειρο ήταν αυτό! 

 

Μπαίνει η Ουρανία μ ένα μαχαίρι φουριόζα. Η `Ολγκα ταράζεται σαν τη 

βλέπει και βγάζει μια κραυγή 

 

Ουρανία 

Σι έπαθες εσύ και φωνάζεις; Υάντασμα είδες; 

Ολγκα 

Γιατί κρατάς μαχαίρι; 

Ουρανία 

1ον. Έχω δουλειά πίσω στον κήπο και 2ον πάω να ψάξω τη γάτα της κυρί-

ας που έφυγε απ το κρεβάτι της! ... αν πολύ κουρασμένη δείχνεις εσύ. 

Ολγκα 

Μ‟ έτρεχε όλο το βράδυ, η κολόγρια. Είχα και το κολόγατο που τριγυρ-

νούσε στα πόδια μου συνέχεια.. Μ‟ έπιασε η κολοαλλεργία μου πάλι. 

Λεπτό δεν έχω κοιμηθεί! Σου „δωσα μια κλωτσιά και πήγε στον κολοκή-

πο! 

 

Η Ολγκα φταρνίζεται και φυσά τη μύτη της… Ακούγεται η φωνή της Μαρί-

κας από μέσα… 

 

Μαρίκα 

Ξεκολέσκου!!! 

Ουρανία 

Σρέχα! Πάω κι εγώ. `Ασε την πόρτα ανοιχτή… 

 

Η Ουρανία φεύγει για τον κήπο κι η Ολγκα βρίζει στα ρουμάνικα. Η Μαρί-

κα φωνάζει αγριεμένα από μέσα… 
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Μαρίκα 

`Ολγκα!!! Πού είσαι μωρή Ρουμάνααα; 

Ολγκα 

`Ερχομαι! Που να „ρχόταν ο χάρος να σε πάρει! 

 

Η Ολγκα φεύγει απ τη σκηνή… μουσική…  

 

 

 

κηνή Σρίτη 

[7. Fast and furious] 

 

Ακούγεται φρενάρισμα αυτοκινήτου και νιαούρισμα γάτας…  (!) Από την 

ανοιχτή πόρτα μπαίνει η παρέα : Βασιλίνα, Ιωάννης, Αθανάσιος. Η Βασιλί-

να μιλάει στο I-phone της. Οι άλλοι δύο περιεργάζονται το χώρο… 

 

Βασιλίνα 

υγνώμη, τι εννοείς δεν έχεις τελειώσει το project ακόμη; […] Είναι άρ-

ρωστη η πεθερά σου; […] Ε κι άμα έκλεισαν οι χορδές της και δεν μπο-

ρεί να μιλήσει πού το πρόβλημα; `Αλλοι στη θέση σου θα έκαναν τάμα 

για κάτι τέτοιο! Λοιπόν, κοίτα κύριε Κουτσαρχίδη, για να μη μακρηγο-

ρούμε, θέλω το project μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι που θα επιστρέ-

ψω Αθήνα, αλλιώς θα επιβληθούν κυρώσεις! υνεννοηθήκαμε; … `Ετσι 

μπράβο! 

Θανάσης 

Εεεεε ...  μήπως ήσουν λίγο αυστηρούλα με τον κύριο που μιλούσες; Εί-

μαι σίγουρος ότι θα είχε σοβαρό πρόβλημα για να μην… 

Βασιλίνα 

Θανασάκη, κόφ‟ το!  ‟ αυτή τη δουλειά δεν επιβιώνεις με την ευγένεια 

και την κατανόηση, χρυσέ μου! 

Ιωάννης  

Ρε παιδιά, μόνοι μας είμαστε; ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙ ΕΔΨ; 
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Βασιλίνα 

Αχ, άνθρωπέ μου, τι φωνασκείς;  Μου διαταράσσεις το «τσι»! Cool down 

λιγάκι!  

Ιωάννης 

Εγώ να … κουλντανίσω ή εσύ που τα „χωσες στον άνθρωπο πριν; Για να 

μην πω για την οδήγηση, που έγραφες συνέχεια μηνύματα στο κινητό 

σου! Είναι θαύμα που ήρθαμε ως εδώ σώοι! 

Θανάσης 

`Εχει δίκιο ο Σζονούλης, Βασιλίνα μου. `Ασε που έχω την εντύπωση ότι 

κάτι πατήσαμε την ώρα που πάρκαρες.  Παρόλο που είχες τέρμα τη 

μουσική, άκουσα ένα σπαρακτικό νιαούρισμα γάτας. Ψ Θεέ μου, δεν πι-

στεύω να … 

Βασιλίνα 

Αθανάσιε;! Μη με συγχύζεις κι εσύ! Είδες τίποτα ζωντανό σε ακτίνα σα-

ράντα χιλιομέτρων μέχρι τώρα; Μη χέσω με τη ζωοφιλία σου… `Ακου 

σπαρακτικό νιαούρισμα γάτας. Πού ζεις, αγόρι μου; 

Ιωάννης 

Παιδιά, έχουμε μπει σίγουρα στο σωστό σπίτι; Και γιατί η πόρτα ήταν 

ανοιχτή; Λέτε αυτός που μας έστειλε το μήνυμα να είναι κάποιος serial 

killer και να μας σκοτώνει έναν – έναν; Λέτε να έχει βάλει κάμερες πα-

ντού και να παρακολουθεί την κάθε μας κίνηση; 

Θανάσης 

Λέτε να βλέπει πολλά θρίλερ, ο Σζονούλης; 

Βασιλίνα 

Λέτε να είστε ηλίθιοι και οι δύο και να μην το ξέρετε; `Οσο και να  

googleλάρισα στο internet, δεν βρήκα τίποτα για τη «βίλα Κιντράντια» …  

Σέλος πάντων. Γι αυτό ήρθαμε εδώ άρον – άρον. Για να λύσουμε τις απο-

ρίες μας… 

Ιωάννης 

Όχι μόνο γι αυτό, αλλά και για την περιουσία που έγραφε ότι μας αφή-

νει… 
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Θανάσης 

Υαντάζεσαι να γίνουμε πλούσιοι, φίλε μου; Θα ανοίξουμε επιτέλους ε-

κείνη την κλινική που ονειρευόμαστε …  

 

[8.nip-tuck] 

 

Ιωάννης + Θανάσης 

“Σικ – Σακ”. Διάσημοι πλαστικοί χειρουργοί! 

Βασιλίνα 

Σο βιολί σας εσείς! Αγόρια, κάτι πολύ άσχημο παίζεται εδώ… Κι αυτό το  

“ξέρω τι έκανες πέρυσι το χειμώνα”, δεν μου αρέσει καθόλου! 

Θανάσης 

Εγώ φοβάμαι μια σταλίτσα… `Ασε που μου θυμίζει εκείνο το θρίλερ… να 

δεις πώς το λέγανε… “Ξέρω τι έφαγες πέρυσι το …” όχι… “Ξέρω τι έπια-

σες πρόπερσι το …”… Πού θα πάει θα το θυμηθώ…  

Ιωάννης 

Εγώ γουστάρω τρελά! Κοιτάξτε το σπίτι. κέτο μαυσωλείο. Ούτε μια φω-

τογραφία δεν έχει …`Αμα σας λέω εγώ πως είναι ψυχοπαθής δολοφό-

νος… Βλέπω τα όργανά μου σε βαζάκια στο ψυγείο… 

Βασιλίνα 

ε ποια ηλικία είπαμε πως κόψατε την πάνα; 

 

Εκείνη τη στιγμή μπαίνει η Ουρανία και κλείνει με δύναμη την εξώπορτα… 

το χέρι της κρατάει το μαχαίρι και ένα ματσάκι ρόκα… Η παρέα τρομά-

ζει… 

 

Ουρανία 

ας τρόμαξα; Α, συγνώμη, δεν το ήθελα… 

Βασιλίνα 

Ναι… Είναι ολοφάνερο… Ποια είστε; 

Ουρανία 

Ονομάζομαι Ουρανία Καντήλη και είμαι η οικονόμος της βίλας. Εσείς 

είστε η κυρία Κουτσαφτή; 
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Βασιλίνα 

`Όχι, η κυρία Κουτσομύτη! 

Ουρανία 

Κι εσείς είστε ο κύριος Κουτσοδόντης; 

Θανάσης 

`Όχι, είμαι ο κύριος Κουτσαφτής! 

Ιωάννης 

Κι εγώ είμαι ο κύριος … 

Ουρανία 

Περιττό! … Κουτσά – στραβά θα τα μάθω! Είστε ώρα εδώ; 

Βασιλίνα 

Όχι πολύ. Η κυρία του σπιτιού πού είναι; Θέλουμε να της μιλήσουμε. 

Ουρανία 

Μη βιάζεστε και θα βγει στην ώρα της. 

Θανάσης 

Μπριζόλα είναι και θα βγει στην ώρα της; 

 

Ο Θανάσης γελάει θεωρώντας ότι έχει πει ωραίο αστείο αλλά… 

 

Ουρανία 

Μένετε κοντά σε πηγή, κύριε Κουτσομύτη; 

Θανάσης 

Κουτσαφτής! `Όχι. Γιατί; 

Ουρανία 

Είναι πολύ πηγαίο το χιούμορ σας! Λοιπόν. Θα σας ενημερώσω προφο-

ρικά για κάνα δυο πραγματάκια, τα οποία υπάρχουν και γραπτά στα 

δωμάτιά σας και κατόπιν θα σας συνοδεύσω εκεί όπου θα σας σερβίρω το 

τσάι σας προκειμένου να χαλαρώσετε … 

Θανάσης 

Αχ, τσάι! Σι ωραία ιδέα! Σα κοιλιακά μου είναι σε δραματική κατάστα-

ση… η σπαστική κολίτιδα με έχει τσακίσει, οι διάρροιες  πάνε σύννεφο 

και το εντεράκι μου είναι … 
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Ιωάννης [τον διακόπτει] 

Δε μας χέζεις, βρε Θανάση; 

Θανάσης 

Αυτό προσπαθώ να αποφύγω! 

Ουρανία 

υνεχίζοντας, λοιπόν, ενημερώνω για τα εξής :  1) Να είστε πολύ προσε-

κτικοί με το χώρο και τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σ‟ αυτόν και 

να μην αγγίζετε τίποτα. Είναι ανεκτίμητης αξίας και, πιστέψτε με, δεν θα 

θέλατε να συμβεί κάποιο ατύχημα. 2) Απαγορεύεται η χρήση κινητών 

τηλεφώνων. Είναι επιθυμία της κυρίας και πρέπει να τη σεβαστούμε. Η 

επαφή με τον έξω κόσμο δεν επιτρέπεται ωσότου λήξει η παραμονή σας 

εδώ. [κοιτάζει το κοινό]. Αυτό ισχύει και για σας!!! … Καμιά απορία! 

Ιωάννης 

Πολλές! Καταρχάς … 

Ουρανία 

Δε με καταλάβατε! Είπα : Καμιά απορία. Δε ρώτησα. Παρακαλώ ακολου-

θήστε με. Σο τσάι σας θα σερβιριστεί σε δέκα λεπτά ακριβώς… 

 

Η παρέα κοιτάζεται και οι άντρες κάνουν νόημα στη Βασιλίνα να μην πει 

τίποτα που τη βλέπουν έτοιμη να εκραγεί… 

 

Βασιλίνα 

Είσαι τόσο … αξιαγάμητη! 

Ουρανία 

Σι είπατε, κυρία Κουτσοδόντη; 

Βασιλίνα 

Κουτσομύτη! Λέω είσαι τόσο αξιαγά… 

Θανάσης 

Αξιαγάπητη! Είστε πολύ αξιαγάπητη λέει … 

Ουρανία 

Φμ. Να και κάτι που ακούω πρώτη φορά. Περάστε από δω παρακαλώ! 
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Η παρέα ακολουθεί την Ουρανία … Η σκηνή αδειάζει… 

 

 

 

 

κηνή Σέταρτη 

 

Μετά από λίγο μπαίνει η Μαρίκα στο σαλόνι. Κρατά μια φωτογραφία στο 

χέρι της. [9.touch me]». Χορεύει … τελειώνει… Κάθεται στον καναπέ… 

μονολογεί… 

 

Μαρίκα 

Ααααχχχ… Και να πηγαίνανε όλα όπως τα έχω σχεδιάσει… Να σ‟ έχω ε-

πιτέλους δικό μου για πάντα... Αχ, Αρχίδαμε… Αρχίδαμε… εσύ και οι 

σεισμοί σου… 

 

Η Μαρίκα κλείνει τα μάτια… τον σκέφτεται ερωτικά με ανάλογη ερωτική 

μουσική! Βάζει τη φωτογραφία στον κόρφο της… Εκείνη την ώρα μπαίνει ο 

Γώγος τρώγοντας με λαιμαργία ένα μήλο…Είναι τόσο αφοσιωμένος που δε 

βλέπει την Μαρίκα… 

 

Αχ, Αρχίδαμε, Αρχίδαμε, τι μεγάλο που είναι το σπαθί σου …Κι πώς κα-

βαλάς έτσι το άλογό σου!!! Ναι…Ναι…  Ναιαιαιαιαι!!! 

 

Η Μαρίκα μόλις είχε έναν οργασμό (!) ουρλιάζοντας στο αποκορύφωμά του! 

Ο Γώγος σκιάζεται απ τις φωνές και πνίγεται απ το μήλο. Η Μαρίκα προ-

σπαθεί να συνέρθει, αφήνει μπρούμυτα τη φωτογραφία στο τραπέζι. Ο Γώ-

γος προσπαθεί να βρει την αναπνοή του! 

 

Μαρίκα 

Μπα που κακό χρόνο να „χεις, κύριε Γάμα μας, με κοψοχόλιασες! 
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Γώγος 

Εγώ, κυρία Κιτράντια, σας κοψοχόλιασα ή εσείς που ουρλιάζατε σαν την 

Σζούλια στη σύνταξη; χεδόν εχέσθην απ‟ την τρομάρα μου!!! Παραλίγο 

δε, να πνιγώ με το μήλο μου! 

Μαρίκα 

Εεεε σκεφτόμουν κάτι και … να, αναστατώθηκα… 

Γώγος 

Ψωωω, μα ναι, σας άκουσα. Λέγατε για τον Αρχίδαμο. Εκείνον τον σπου-

δαίο βασιλιά της πάρτης, που φήμες λένε ότι προέβλεπε τους σεισμούς 

και …  

Μαρίκα 

Σι λες, άνθρωπέ μου; Ποιον βασιλιά της πάρτης  και  πράσινα… μήλα, 

άάάλογα εννοώ λες; Και τώρα που είπα μήλα, αφού όλο πνίγεσαι, τι σκα-

τά τα τρως; 

Γώγος 

Μα δεν μπορώ, κυρία Μαρίκα.  Είναι το αγαπημένο μου φρούτο. `Όταν 

ήμουν μικρούλης η μαμά  μου… 

Μαρίκα 

… μετάνιωσε που δεν σ‟ έδωσε για υιοθεσία!!! `Εχεις την τράπουλα μαζί 

σου; Θέλω να μου ρίξεις τα χαρτιά! 

Γώγος 

Μα και βέβαια. Ξέρετε ότι πάντα κουβαλάω μια τράπουλα μαζί μου. 

Πρώην τζογαδόρος, όπως γνωρίζετε… 

Μαρίκα 

Γνωρίζω πολύ καλά! `Αλλωστε, μην ξεχνάς, ότι με τα λεφτά που θα πά-

ρεις από μένα θα πληρώσεις όλα σου τα χρέη… `Ασε όμως τα λόγια και 

ρίξε μου αμέσως τα χαρτιά… 

Γώγος 

Μάλιστα κυρία… 

 

Ο Γώγος βγάζει την τράπουλα απ την τσέπη του κι αρχίζει να ανακατεύει, 

αλλά κάνει ατσαλιά και του πέφτουν τα χαρτιά πάνω στην Μαρίκα. Εκείνη 

θυμώνει… 
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Μαρίκα 

Δεν εννοούσα να τα ρίξεις επάνω μου, άνθρωπέ μου!!! 

Γώγος 

υγνώμη, κυρία Κιτράντια… Είμαι λίγο άτσαλος. υγχύστηκα που θυ-

μήθηκα και τα χρέη απ το τζόγο…  

Μαρίκα 

Βούλωσ‟ το λίγο! 

Γώγος 

Μάλιστα! … Λοιπόν! … `Ετοιμος… Κόψτε … Ψραία. Μμμ… Ποιο άνοιγ-

μα θέλετε; Σο ερωτικό τρίγωνο, το άνοιγμα ένα φύλλο, δύο φύλλα, τρία 

φύλλα, το άνοιγμα πέταλο, το άνοιγμα σταυρού ή μήπως το άνοιγμα τε-

τρακτύς; Τπάρχει και το άνοιγμα … 

Μαρίκα 

… του κεφαλιού στα δύο!!! Θα μου ρίξεις τα χαρτιά επιτέλους; 

Γώγος 

Μάλιστα. Μη συγχύζεστε κυρία Κιτράντια, κατάλαβα. Θα κάνουμε το ά-

νοιγμα σταυρού… Λοιπόν… Ρήγας σπαθί… χμμμ… ένας άντρας … με 

τρεις μορφές… μάλιστα… Βαλές μπαστούνι…μια μεγάλη περιουσία έρ-

χεται στην επιφάνεια … 3 σπαθί, … ένας θάνατος…ένα βιβλίο… πολύ 

μπερδεμένα βγαίνουν τα χαρτιά, κυρία Κιτράντια… 

Μαρίκα 

Δεν μου τα λες καλά, συμβολαιογράφε της πεντάρας! 

Γώγος 

Σης δεκάρας!!! [θιγμένος]… πριν την οικονομική κρίση!!! 

Μαρίκα 

Δεν έχω ελπίδες… Ξεκολέσκου!!! 

Γώγος 

Θέλετε να δοκιμάσουμε το άνοιγμα πέταλο; Δείχνει πιο αναλυτικά… 

Μαρίκα 

Ξεκολέσκου!!! 
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Μπαίνει η `Ολγκα φανερά κουρασμένη. έρνει το βήμα της,  ενώ χασμου-

ριέται …Κρατάει ένα κουτάκι με φάρμακα 

 

Ολγκα 

Με φωνάξατε, κυρία; Δεν σας άκουσα… 

 

ο Γώγος ξύνει το αυτί του γιατί κουφάθηκε 

 

Γώγος 

 Ναι, για ρώτα και στην Κρήτη!!! 

Μαρίκα 

Πού είσαι, Ξεκολέσκου, απ το πρωί; Πρέπει να πάρω τα χάπια μου. 

Ολγκα 

Εντάξει, κυρία, μη γίνεστε υστέρω. Με πήρε λίγο ο ύπνος 

Γώγος [χαμηλόφωνα] 

Να δούμε εγώ πότε θα σε πάρω!!! 

Ολγκα 

Μην ξεχνάτε, κυρία, ότι όλο το βράδυ δεν με αφήσατε σε ησυχία. Αφήστε 

που με έπιασε κι η αλλεργία μου με το κολό… εεε  με τη γάτα κολοσσό, 

θέλω να πω, και δεν μπορώ να σταθώ πουθενά! `Ολο φτερνίζομαι κι έχω 

δύσπνοια 

Μαρίκα 

Μμμμμ… τώρα με συγκλόνισες! Δώσε μου τα φάρμακά μου. 

 

Η Ολγκα αρχίζει να της δίνει ένα – ένα τα χάπια της χωρίς νερό μέσα στο 

στόμα με δύναμη… 

 

Ολγκα 

Σης καρδιάς … της πίεσης … για το ζάχαρο … το ουρικό οξύ … της 

θρόμβωσης … της οστεοπόρωσης … για το στομάχι … το καλαζάρ… 
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Η Μαρίκα πνίγεται απ την κατάποση των χαπιών άνευ νερού και προσπα-

θεί να φωνάξει “νερό”. Η Ολγκα  κάνει πως δεν καταλαβαίνει… Ο Γώγος 

πανικοβάλλεται  

 

Ολγκα 

Σι θέλετε, κυρία; Να ανοίξω το παράθυρο;… Να σας χτυπήσω λίγο στην 

πλάτη; Να σας διαβάσω ένα κεφάλαιο απ το “πέτα τη γιαγιά απ‟ το τρέ-

νο”; 

Γώγος 

Νερό!!! Φρειάζεται νερό!!! Πνίγεται!!! 

Ολγκα 

Αχ, αλήθεια; Ψωωω, δεν το είχα καταλάβει! Πάω γρήγορα να της φέρω… 

 

Η Ολγκα φεύγει όσο πιο αργά μπορεί! … Ο Γώγος πανικοβάλλεται παρα-

πάνω που μένει μόνος του  

 

Γώγος 

Κυρία Κατάντια … εεεε εννοώ κυρία Κιτράντια, είστε καλά; Θέλετε να συ-

ζητήσουμε κάτι να περάσει λίγο η ώρα; 

 

Η Κιντράντια  με το ζόρι αναπνέει… 

 

Γώγος 

Σι είπατε; Δεν  καταλαβαίνω… `Εχετε κι εσείς ένα θέμα με την άρθρωση, 

όμως! Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο πιο αργά και καθαρά; 

 

Μπαίνει εκείνη τη στιγμή η Ουρανία κρατώντας στο ένα χέρι ένα βάζο με 

νερό κι στο άλλο ένα μπουκέτο λουλούδια … 

 

Ουρανία 

Κυρία, να βάλω αυτά τα λου… 
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Δεν προλαβαίνει να τελειώσει την πρότασή της. Η Μαρίκα αρπάζει το βάζο 

και πίνει όλο το νερό… υνέρχεται… 

 

Μαρίκα 

Πάτε να με ξεκάνετε όλοι σας, ε;  

Ουρανία 

Κυρία… 

Μαρίκα 

Δεν θα σας περάσει όμως! Κακό σκυλί  ψόφο δεν έχει! 

Ουρανία 

Κυρία Κιτράντια… 

Μαρίκα 

`Όταν τελειώσουν όλα αυτά θα σας πετάξω έξω! 

Ουρανία 

Κυρία Μαρίκα… 

Μαρίκα 

ταμάτα να μιλάς συνέχεια! Πήγαινε να μου φέρεις την πρωινή μου αλ-

ληλογραφία και ψάξε στον κήπο για τη Νιαουρίτσα μου! Είναι η μόνη 

μου παρηγοριά εδώ μέσα… 

Ουρανία 

Μάλιστα, κυρία… 

 

Η Ουρανία φεύγει χωρίς να καταφέρει να πει τελικά αυτό που ήθελε … 

 

Γώγος 

Μπορώ να κάνω κάτι, κυρία Κιτράντια; 

Μαρίκα 

Ναι!!! Σο μαλάκα!!! 

Γώργος 

Εύκολα!  
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Ο Γώγος συνεχίζει να τρώει το μήλο του… σαν μαλάκας! Η Μαρίκα προ-

σπαθεί να συνέλθει. Μπαίνει η Ολγκα με ένα ποτήρι που έχει ελάχιστο νε-

ράκι μέσα!  

 

`Ολγκα 

Ααα, δεν πεθάνατε τελικά; Κρίμα, θα τελείωνε και το έργο… [Πίνει το νε-

ρό απ το ποτήρι. Πνίγεται λίγο] Ουπς, πνίγηκα…  Αααα, ξέχασα… `Ηρθαν! 

Μαρίκα 

`Ηρθαν;  

`Ολγκα 

Αχά, είναι στα δωμάτιά τους και κοιμούνται 

Μαρίκα 

Και γιατί δεν μου λέει κανείς τίποτα; υμβολαιογράφε, το „ξερες; 

 

Ο Γώγος κάνει κάτι γκριμάτσες χωρίς να μιλάει ενώ κρατά τα λουλούδια 

και τα μυρίζει 

 

Μαρίκα 

Σι κάνεις, άνθρωπέ μου; 

Γώγος [θιγμένος] 

Σο μαλάκα! `Ετσι δε μου είπατε; 

 

Μπαίνει η Ουρανία φουριόζα… 

 

Ουρανία 

Κυρία… [λαχανιασμένη] 

Μαρίκα 

Ξέρω… 

Ουρανία 

`Εξω βρήκα… 

Μαρίκα 

Ξέρω σου λέω! Μόλις το έμαθα… 
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Ουρανία 

Σο αυτοκίνητο… 

Μαρίκα 

Ναι, προφανώς ήρθαν με αυτοκίνητο… Σρεις ώρες ταξίδι… 

Ουρανία 

Βρήκα μπροστά … 

Μαρίκα 

Σι; Βρήκες τη Νιαουρίτσα μου; Επιτέλους, να ακούσω κάτι καλό! Πάντα 

της άρεσε να χουχουλιάζει στα αυτοκίνητα! 

Ουρανία 

Ναι, … δηλαδή όχι ακριβώς… 

Μαρίκα 

Σι εννοείς; Μίλα ξεκάθαρα! Πού είναι η Νιουρίτσα; Ση βρήκες; 

Ουρανία 

Περίπου…. βρήκα … την ουρίτσα… αλλά μας  λείπει η … Νιάου 

 

Δείχνει μια ουρά γάτας!!! Ο Γώγος πνίγεται για άλλη μια φορά με το μήλο 

του, η Ολγκα κάνει μια τεράστια τσιχλόφουσκα, φτερνίζεται  και η Μαρίκα 

… λιποθυμά… [10. Νιαουρίτσα]… Κλείνουν φώτα… Η σκηνή αδειάζει… 

  



Ξέρω τι έκανεσ πέρυςι το … χειμώνα – Μαρία Κίτρα 
 

www.mkitra.com            Σελίδα 35 
 

 

κηνή 5η 

 

Ανάβουν τα φώτα… Σο σαλόνι άδειο… Μπαίνει ο Θανάσης φρέσκος, ξε-

κούραστος και κεφάτος. Κοιτάζει γύρω  του, δεν βλέπει κανέναν και κάθε-

ται αναπαυτικά στον καναπέ 

 

Θανάσης 

Αααααααχ! Σι ύπνος κι αυτός! Φρόνια είχα να κοιμηθώ τόσο ωραία, τόσο 

ανάλαφρα, τόσο … 

 

Μπαίνει η `Ολγκα. Ση βλέπει ο Θανάσης. Χαιρετάει δυνατά … 

 

Θανάσης 

… ΓΙΟΤΦΟΤ! Καλησπέρα!  

`Ολγκα 

Αααχχχ! Καλέ! 

Θανάσης 

Ψωω, ζητώ συγνώμη. ας τρόμαξα, γλυκούλα μου; 

`Ολγκα 

Πολύ. Είναι και η όψη σας λίγο … κάπως … Μου θυμίζετε έναν ήρωα 

παραμυθιού… 

 

[11.superman] 

 

Ο Θανάσης παίρνει την πόζα του Superman μα καμάρι  

 

Θανάσης 

Αλήθεια; Ποιον;;; 

Ολγκα 

Σον Κουασιμόδο! 
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Θανάσης 

Αααα κι εσάς; υνέχεια μου το λένε. Καλά... Να συστηθώ. Αθανάσιος 

Κουτσαφτής. Φειρουργός! Πλαστικός! 

Ολγκα 

Να πάτε για ανακύκλωση! [γελάκι!] υγνώμη, αστειεύομαι. 

Θανάσης 

Α, εντάξει. Μα πώς λέγεστε; 

Ολγκα 

 `Ολγκα Ξεκολέσκου! Η νοσοκόμα της κυρίας. 

Θανάσης 

Φαίρω πολύ. Μα πού είναι αυτή η κυρία; Πεθαίνουμε όλοι να τη γνωρί-

σουμε… 

Ολγκα 

Καλομελέτα και έρχεται …  Ξέρετε κύριε Κουτσοφρύδη… 

Θανάσης 

Κουτσαφτής. 

Ολγκα 

[δείχνει το φρύδι της] Εντάξει, λίγο πιο πάνω είναι! Ξέρετε, κύριε Κου-

τσαφτή, η κυρία είχε προ ολίγου ένα ελαφρύ – δυστυχώς – καρδιακό ε-

πεισόδιο κι είναι στην κάμαρή της ξαπλωμένη. Οι υπόλοιποι πού είναι; 

Θανάσης 

Πρέπει να κοιμούνται ακόμη.  Μήπως να πάω να την εξετάσω; Θα χρη-

σιμοποιήσω και τα όργανά μου… 

Ολγκα 

Δεν μας απασχολούν τα όργανά σας, κύριε Κουτσομύτη 

Θανάσης 

Κουτσαφτής! 

Ολγκα 

[δείχνει τη μύτη της] Εντάξει, λίγο πιο δίπλα είναι! Η κυρία ζήτησε να μην 

την ενοχλήσει κανείς μέχρι να συγκεντρωθείτε όλοι. 

 

Μπαίνει ο Ιωάννης αγουροξυπνημένος…χασμουριέται απροκάλυπτα και με 

θόρυβο… Η Ολγκα τον κοιτάζει με ενδιαφέρον! 
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Ιωάννης 

Πω – πω, τι ύπνος ήταν αυτός, ρε φίλε. Φρόνια είχα να … [κοιτάζει την 

Ολγκα] δω μια τόσο γοητευτική ύπαρξη [της φιλάει το χέρι ενώ ακόμη χα-

σμουριέται σαν ρινόκερος]. Ιωάννης Κουτσοδόντης! 

Ολγκα 

Αχ, κι εγώ το ίδιο! 

Ιωάννης 

Μη μου πείτε ότι σας  λένε και σας Ιωάννη Κουτσοδόντη! 

Ολγκα 

Αχ, τι ωραία που τα λέτε, κύριε Ιωάννη μου. Ολγκα Ξεκολέσκου. Η προ-

σωπική νοσοκόμα της κυρίας… 

Ιωάννης 

Μμμμ… αισθάνομαι έναν πόνο εδώ [δείχνει την καρδιά του]  

 

Πλησιάζει και ο Αθανάσιος λίγο ατσούμπαλα, λίγο αμήχανα και δείχνει την 

κοιλιά του χαμηλά… 

 

Θανάσης 

Κι εγώ… έχω έναν πόνο εδώ στα αντεράκια μου χαμηλά, αλλά με τσι-

μπάει λίγο και το δεξί μου α… 

Ιωάννης 

[τον κοιτάει αυστηρά] Αστο, χέσ‟ το, δεν το χεις! … Λοιπόν, πού είναι η 

κυρία σου;  

Ολγκα 

Αχ, κύριε Ιωάννη μου, η κυρία υπέστη ένα μεγάλο σοκ, αλλά δυστυχώς 

τη γλίτωσε,  και βρίσκεται … 

 

Μπαίνει η Βασιλίνα [αναμαλλιασμένη] απότομα. Είναι θυμωμένη 

 

Βασιλίνα 

Δεν το πιστεύω ότι κοιμήθηκα τόσες ώρες! Αν είναι δυνατόν να χάνω τόσο 

χρόνο απ τη ζωή μου για τον ύπνο… Ποια είσαι εσύ; 
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Ολγκα 

Καλησπέρα. Η προσωπική νοσοκόμα της κυρίας. 

Βασιλίνα 

Μάλιστα. Κυρία ακούμε και κυρία δεν βλέπουμε όμως. Θα πας να τη 

φωνάξεις να λύσουμε επιτέλους το μυστήριο; 

Ιωάννης 

Γιατί τόσα νεύρα εσύ;  

Θανάσης 

Γιατί πότε δεν είχε; … [τον αγριοκοιτάζει] Εεεε εννοώ πως δε θα ξύπνησε 

καλά μάλλον, η γλυκούλα μου, ε;;;  

Βασιλίνα 

Ακριβώς, γιατί δεν μου αρέσει να κοιμάμαι. Είναι χάσιμο χρόνου κι ο 

χρόνος είναι χρήμα. Επίσης δεν βρίσκω πουθενά το γούρι μου κι έχω 

εκνευριστεί απίστευτα…Δεν θα μου πάει καλά η μέρα… Λοιπόν θα πας 

να φωνάξεις την κυρία σου να τελειώνουμε καμιά ώρα;  

Ολγκα 

Αμέσως...  Να πω στην οικονόμο να σας φέρει κάτι να πιείτε; 

Θανάσης 

Μήπως υπάρχει ένας φρέσκος χυμός πορτοκάλι, αλλά αν είναι εύκολο 

να μου σουρώσετε – όπως η μαμά μου -  αυτά τα μικρά κομματάκια 

που… 

Βασιλίνα 

Εγώ θέλω ένα διπλό ουίσκι σκέτο! 

Ολγκα 

Κι εσείς κύριε Ιωάννη; Θέλετε κάτι να πιείτε; 

Ιωάννης 

Ένα ποτήρι παγωμένο λευκό κρασί .... αλλιώς … εσένα … σε σαμπανιέρα 

με παγάκια… να τα βλέπω να λιώνουν αργά πάνω σου!!! 

Ολγκα 

[γελάκι] Σι χαριτωμένα που τα λέτε! [χαστουκάκι]. Θα δω τι μπορώ να κά-

νω! 
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Η Ολγκα φεύγει απ το σαλόνι όλο νάζι. Ο Ιωάννης την κοιτάζει με νόημα. 

Ο Θανάσης τη χαιρετάει και καθαρίζει μια μπανάνα για να φάει. χολιά-

ζουν, ο καθένας τα δικά του 

 

Ιωάννης 

Μμμμ! Νόστιμη είναι! 

Θανάσης 

Αμέ! Κι έχει πολλές βιταμίνες! Η μαμά μου λέει να τρώω κάθε μέρα από 

μία, άμα θέλω να γίνω γερός και δυνατός σαν γίγαντας! 

Βασιλίνα 

Θα ξεράσω! 

 

 Η Βασιλίνα κάνει μια γκριμάτσα αηδίας και μετά βγάζει το I-phone της 

απ’ την τσέπη της 

 

Θανάσης 

Σρελάθηκες; Σι κάνεις εκεί; Η οικονόμος είπε ότι απαγορεύονται τα κι-

νητά εδώ μέσα! 

Βασιλίνα 

Κάντε μου μήνυση! `Εχω 2.500 followers στο twitter που πρέπει να ενη-

μερώνω!!! 

Ιωάννης 

ιγά μη βρεις σύνδεση εδώ μέσα…Σι να εννοούσε άραγε η νοσοκόμα ό-

ταν είπε ότι η κυρία είχε ένα επεισόδιο πριν; Σίποτα δεν άκουσα… αν 

βόδι κοιμήθηκα! 

Θανάσης 

Ούτε κι εγώ άκουσα κάτι. Δε σας κάνει εντύπωση ότι και οι τρεις κοιμη-

θήκαμε τόσο βαθιά και τόσες ώρες ώστε δεν καταλάβαμε τίποτα; 

Βασιλίνα 

Σο τσάι! Κάτι είχε το τσάι! Κάποιο είδος υπνωτικού ίσως… 

Ιωάννης! 

Και μετά λες ότι εμείς βλέπουμε πολλά θρίλερ! Γουστάρω όμως! Πολύ 

μυστήριο!!! 
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Θανάσης 

Εμένα πάντως τα αντεράκια μου στρώσανε… Πλάκα – πλάκα δεν έχω αέ-

ρια εδώ και ώρα, ούτε μετεωρισμό … Θα ρωτήσω αργότερα την οικονόμο 

τι τσάι χρησιμο… 

 

Η Βασιλίνα εντωμεταξύ βρίσκει τη φωτογραφία του Αρχίδαμου στο τραπε-

ζάκι… 

 

Βασιλίνα 

Κάποιον μου θυμίζει αυτός ο άντρας στη φωτογραφία. Λέτε να έχει κά-

ποια σχέση; Μήπως  κρύβεται αυτός πίσω απ‟ όλα; 

 

Οι άντρες την πλησιάζουν να δουν τη φωτογραφία 

 

Ιωάννης 

Και μένα μου θυμίζει κάποιον … 

Θανάσης 

Κι εμένα μου θυμίζει κάποιον… αλλά δε θυμάμαι ποιον…  

Βασιλίνα 

Πόσο τραγικοί, Θεέ μου!!! Μία φορά δεν με έχετε βοηθήσει. `Ένα μονά-

χα σας λέω. Εάν σε μισή ώρα δεν λυθούν όλες μου οι απορίες, εγώ φεύ-

γω από δω! `Οποιος θέλει ακολουθεί! 

Ιωάννης 

Και η περιουσία που λέει ότι θα κληρονομήσουμε; 

Θανάσης 

Ας κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη, γλυκούλα μου. Είμαστε πολύ κοντά 

στο να φτιάξουμε την κλινική που λέγαμε! 

 

[12.nip-tuck] 

  

Ιωάννης - Θανάσης 

“Σικ-Σακ”! Διάσημοι πλαστικοί χειρουργοί!!! 
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Οι άντρες σχολιάζουν μεταξύ τους χαμηλόφωνα, ενώ η Βασιλίνα απογοη-

τευμένη … απ τη βλακεία τους… συνεχίζει να ασχολείται με το κινητό της 

ψάχνοντας σημεία που να χει σήμα… [13. My immortal]… ανοίγει η 

πόρτα και μπαίνει –φορώντας μαύρα – η Κιτράντια. την αγκαλιά της κρα-

τάει … κάτι τυλιγμένο σε μαύρο ύφασμα… Από πίσω ακολουθεί ο Γώγος με 

χαρτιά στα χέρια. Η παρέα την κοιτάζει με  απορία & δέος .…Η Κιτράντια, 

τους κοιτάζει με μίσος, δε μιλάει και κάθεται στη μέση του καναπέ 

 

υμβολαιογράφος 

Καλησπέρα σας… Ονομάζομαι Γώγος Γάμας και είμαι συμβολαιογρά-

φος. Από δω η κυρία Μαρίκα Κιτράντια. Υυσικά, θα έχετε πολλές απορί-

ες, οι οποίες θα λυθούν οσονούπω. Δυστυχώς, έτυχε ένα δυσάρεστο γεγο-

νός προ ολίγου και γι αυτό καθυστερήσαμε… 

 

Η παρέα δεν μιλάει… Μπαίνει η Ουρανία και τους μοιράζει τα ποτά τους.  

 

υμβολαιογράφος 

… Η Νιαουρίτσα, η αγαπημένη γάτα και σύντροφος της κυρίας για τα 

τελευταία συναπτά έτη… απεβίωσε πριν από λίγο  … Εβρέθη ένα κομμά-

τι της ενώ τα υπόλοιπα αγνοούνται… 

 

Η παρέα πνίγεται με τα ποτά της στο άκουσμα του θανάτου της γάτας… 

 

υμβολαιογράφος 

Σι πάθατε; 

Θανάσης 

Οοοο … χυμός είναι λίγο … έχει αυτά τα κομματάκια… 

Βασιλίνα 

Ναι… και το ουίσκι… κάπως βαρύ…μήπως έχει λήξει; 

Ιωάννης 

Και το κρασί … ξινίζει λίγο… 
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Η Κιτράντια σφίγγει το τυλιγμένο στο ύφασμα πράγμα στην αγκαλιά της… 

ηκώνεται αργά, κοιτάζει μπροστά και λέει 

 

Κιτράντια 

ΞΕΡΨ!!! 

Παρέα 

Ξέρετε;;; 

Γώγος + Ουρανία 

Ξέρει!!! 

Κιτράντια 

`Ηταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου κι εσείς μου το στερήσατε… 

Πώς μπορέσατε; Θα ήμουν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο αν 

εσείς δεν προκαλούσατε αυτό το θανατηφόρο ατύχημα!  

 

Η παρέα χλομιάζει σιγά – σιγά και κοιτάζονται μεταξύ τους με απορία, ενο-

χές και αμηχανία, γιατί νομίζουν ότι μιλάει για τη γάτα… 

 

[14.je t áime] 

 

Κιτράντια 

Σόσα όνειρα για μια ευτυχισμένη ζωή, όπου θα ξυπνούσαμε στο ίδιο 

κρεβάτι κάθε πρωί μετά από ολονύχτιο αχαλίνωτο σεξ, θα μοιραζόμα-

σταν το πρωινό μας, τις βόλτες στον κήπο, το δείπνο με φίλους… και το 

βράδυ φτου κι απ την αρχή! Σόσα όνειρα που έγιναν εφιάλτης… επειδή 

εσείς…εσείς… 

 

Η Κιτράντια ξεσπάει σε βουβό κλάμα ενώ η παρέα σχεδόν αηδιάζει απ τη 

λεπτομερή ερωτική περιγραφή μεταξύ αυτής και … Ο Γώγος κάνει νόημα 

στην Ουρανία να φωνάξει την Ολγκα … Ο Θανάσης την πλησιάζει… 

 

Θανάσης 

Κυρία Κιτράντια, αν και σοκαρισμένος με τα … γούστα σας, ομολογώ 

πως είναι πολύ βαρύ να χάνεις κάποιον που αγαπούσες τόσο πολύ… 
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Εμένα να ξέρετε μου αρέσουν οι μεγαλύτερες γυναίκες, γιατί μου θυμί-

ζουν τη μαμά μου! Να, ας πούμε, ότι εσείς της μοιάζετε πολύ. Πάντως 

σας ζητώ συγνώμη για τον πόνο  που σας προκαλέσαμε… 

Κιτράντια  

Και με μια συγνώμη πιστεύετε ότι όλα θα διορθωθούν; Είστε πολύ γελα-

σμένοι και οι τρεις! `Ημουν έτοιμη να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής 

μου,ήταν όλα κανονισμένα, μέχρι και μπάνιο είχα κάνει … Κι εσείς … 

εσείς… πέσατε επάνω του και μου το λιώσατε το μωρό μου…  

Βασιλίνα 

υγνώμη, όλα αυτά για το τριχωτό απολειφάδι; Ξέρετε πόσα έχω πατήσει 

στην εθνική όταν τρέχω; Κυρία Κιτράντια, αν και οι ερωτικές σας προτι-

μήσεις αγγίζουν την παράνοια, πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να αγορά-

σετε όποιο ζώον θέλετε, όποτε θέλετε! Σα πάντα αγοράζονται με το χρήμα 

κυρία μου! Εξάλλου η ζωή θέλει λογική, όχι συναίσθημα! 

Ιωάννης 

Ναι, πολύ σωστά, κι επιπλέον ας μην ξεχνάμε ότι πάνω απ όλα ήταν κα-

θαρά ατύχημα… 

υμβολαιογράφος 

Ακριβώς. Γι αυτό θα πρέπει να μας πείτε ποιος απ‟ τους τρεις οδηγούσε 

το αυτοκίνητο! ας υπενθυμίζω ότι υπάρχει στη μέση μια αμύθητη περι-

ουσία που μπορεί να γίνει δική σας αν… 

Παρέα 

Αν;;; 

Κιτράντια 

Αν καταρχάς αναλάβετε τις ευθύνες σας!!! Δεν έχουμε πολλή ώρα όμως 

γιατί το βράδυ στις 12:00 θα είναι κοντά μας κι αυτή τη φορά θέλω να 

πάνε όλα όπως τα έχω υπολογίσει. 

Ιωάννης 

Ποιος θα είναι κοντά μας; Σο αιλουροειδές που περιγράφει τόση ώρα η 

κυρία Κιτράντια; Υάντασμα έγινε; 

υμβολαιογράφος 

Ποιο αιλουροειδές; 
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Ιωάννης  

Καλά, τόση ώρα δεν λέμε για τη γά… υγνώμη για τι συζητάμε τόση ώρα; 

Ποιος θα έρθει στις 12:00 ακριβώς; 

Κιτράντια 

ΑΡΦΙΔΑΜΟ! ας λέει κάτι το όνομα; Θυμηθείτε λίγο … πέρυσι, χειμώ-

νας, βροχή …  

 

Η παρέα σκέφτεται προβληματισμένη… [15.κεραυνοί + βροχή]… Ο κα-

θένας από την παρέα λέει τα δικά του άλλα αντί άλλων… 

 

Βασιλίνα 

Αν νομίζετε ότι πήρα προαγωγή επειδή κάθισα στον διευθυντή μου, είστε 

πολύ γελασμένοι. Εχω φτύσει αίμα για να φτάσω εδώ που είμαι σήμε-

ρα… Απλά μου αρέσει το σεξ πάνω στο γραφείο… ιδίως όταν έξω βρέ-

χει… 

Ιωάννης 

Εγώ δεν το ήθελα… Μου πήρε τη θέση στην τράπεζα, ενώ ήμουν ήδη μία 

ώρα στην ουρά, μούσκεμα από τη βροχή. Θόλωσα… Αρχισα να του χτυ-

πάω το κεφάλι στην κολόνα… Δεν κατάλαβα για πότε έπεσε λιπόθυμος 

κάτω… `Ηταν μια στιγμή αδυναμίας…  

Θανάσης 

Εντάξει. Σο ομολογώ! Σου έκλεψα το ταξί ενώ πήγαινε να μπει απ την 

άλλη πόρτα με τη γυναίκα του ... Αλλά έβρεχε εκείνο το βράδυ κι η μα-

μά μου ανησυχούσε… Μου είχε φτιάξει και μουσακά… `Επρεπε να φτά-

σω γρήγορα σπίτι…. Ακόμα θυμάμαι τη γυναίκα του να τον δέρνει με την 

τσάντα και να του λέει “Αρχίδαμε είσαι ντιπ ηλίθιος”!!! 

 

Η Κιτράντια δεν αισθάνεται καλά απ τις ασυναρτησίες που ακούει 

 

Κιτράντια 

ταματήστε πια! Μην μου το παίζετε βλάκες! Ξέρετε πολύ καλά τι έχετε 

κάνει! Φριστέ μου, το κεφάλι μου θα σπάσει. Πού στα κομμάτια είναι κι 

η Ξεκολέσκου πάλι; Σα χάπια μου… 
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Ο Αθανάσιος την πλησιάζει με ενδιαφέρον και της μετρά τους σφυγμούς… 

 

Κιτράντια 

Αντε πάλι με το καθυστερημένο 

Θανάσης 

Κυρία Κιτράντια, μη συγχύζεστε άλλο, αν και είστε μια κούκλα έτσι! 

Υτου σας, να μη σας ματιάσω! Οι σφυγμοί σας είναι αυξημένοι. Μήπως 

καλύτερα να μας εξηγήσει ο κύριος Βήτας; 

Γώγος 

Γάμας, παρακαλώ! Γώγος Γάμας!  

Βασιλίνα 

Νομίζω πως πρέπει να ξαπλώσετε λίγο, κυρία Κιτράντια. Μη μας μείνετε 

και στον τόπο!  

Κιτράντια 

Μόνο στην κάσα μου θα ξαπλώσω! υμβολαιογράφε; 

Γώγος 

Μάλιστα! 

Κιτράντια 

Εξήγησε αμέσως σ αυτούς τους τρεις τι εννοώ… 

 

[16. Γώγος]… φώτα χαμηλώνουν … 

 

 

Γώγος 

Πέρυσι… Φειμώνας… Παρασκευή… 14 Υεβρουαρίου... Βράδυ. Βρέχει 

ασταμάτητα… `Ενας άντρας προσπαθεί να περάσει απέναντι τη γέφυρα. 

το ένα του χέρι κρατά μια ανθοδέσμη και στο άλλο μια ομπρέλα.  Ξάφ-

νου ο αέρας του παίρνει την ανθοδέσμη. κύβει να την πιάσει κι εκείνη 

την ώρα ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα τον χτυπάει και τον πετάει 

με δύναμη στη θάλασσα… ας θυμίζει κάτι; 

Θανάσης 

Σαινία είναι; 
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Βασιλίνα 

Αυτά που λέτε είναι εικασίες και υποθέσεις. Πώς ξέρετε ότι ήμασταν ε-

μείς; Δεν υπάρχουν αποδείξεις! 

Κιτράντια 

ΞΕΡΨ! 

Θανάσης + Ιωάννης 

Ξέρει… 

Κιτράντια 

Μόνο που δεν γνωρίζω ποιος από σας οδηγούσε. Ο Κουτσαφτής που δεν 

έχει δίπλωμα οδήγησης, ο Κουτσοδόντης που ήταν ήδη πιωμένος ή η 

Κουτσομύτη που όλο γράφει στο κινητό της; 

Βασιλίνα 

Πώς ξέρετε τόσες λεπτομέρειες για μας; Και ποιος ήταν επιτέλους αυτός ο 

άντρας; 

 

Η Κιτράντια κάνει νόημα στον συμβολαιογράφο να εξηγήσει…  

 

Γώγος 

Ο άντρας αυτός όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο είχε πάθει σοκ. Μουρμου-

ρούσε συνέχεια ένα νούμερο μέχρι που έπεσε σε κώμα. Σο νούμερο αυτό 

ήταν η πινακίδα του αυτοκινήτου σας! Από κει και πέρα ήταν παιχνιδάκι 

να ανακαλύψουμε όλα τα υπόλοιπα. `Οσο για τον άνθρωπο που χτυπή-

σατε, ήταν ο έρωτας της κυρίας. Ο Αρχίδαμος Υακαρίδης!!!  Ερχόταν 

εδώ, στη βίλα Κιτράντια, να τη ζητήσει σε γάμο …ώσπου… 

 

Η Κιτράντια είναι μέσα στην πίκρα… 

 

Κιτράντια 

Μη… μη συνεχίζεις άλλο… 

Γώγος 

Ααααα, γιατί; Σώρα που πήρα φόρα και τα λέω τι ωραία και … 
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Κιτράντια 

Βούλωστο, παιδάκι μου! 

Γώγος 

Μάλιστα… 

 

Ο Αθανάσιος φανερά συγκινημένος, σχεδόν βουρκωμένος, σηκώνεται, την 

πλησιάζει, της πιάνει το χέρι… 

 

Θανάσης 

Ψωω τι ρομαντικό… Ο έρωτας της ζωής σας! Μου θυμίζει εκείνη την ται-

νία … “Ο έρωτας στα χρόνια της… πανούκλας”… όχι “Ο έρωτας στα χρό-

νια του … τύφου”… Σέλος πάντων. Πόσο θα θελα κι εγώ να ζήσω μια τό-

σο ρομαντική ιστορία.. 

Κιτράντια 

Φέστηκα!!! Σο θέμα μας είναι άλλο! Ο Αρχίδαμος Υακαρίδης νοσηλευό-

ταν στο νοσοκομείο εδώ κι ένα χρόνο. Ευτυχώς η ομπρέλα του έσωσε τη 

ζωή μέσα στη θάλασσα γιατί τον έβγαλε στη στεριά κι εκεί τον βρήκαν… 

Όμως έπαθε ολική αμνησία και δεν θυμάται τίποτα. Κι εδώ είναι που 

σας χρειάζομαι. 

Παρέα 

Σι εννοείτε; 

 

Μπαίνουν  η Ξεκολέσκου με την Ουρανία… 

 

Ολκγα 

Εννοεί  πως απόψε στις 12:00 θα έρθει εδώ στη βίλα. `Ολο το χρόνο 

προσπαθούμε να τον πείσουμε πως η κυρία Κιτράντια είναι η αγαπημένη 

του, πως ερχόταν να την παντρευτεί, αλλά δεν θυμάται τίποτα.  

Ουρανία 

Ισως αν δει εσάς, αν του μιλήσετε, αν του πείτε το νούμερο του αυτοκινή-

του, να τον πείσετε, κι ίσως… ίσως θυμηθεί... Πρέπει να θυμηθεί… Αν 

γίνει αυτό, τότε εκείνοι θα παντρευτούν, εμείς θα πάρουμε την αμοιβή 

μας κι εσείς…  
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Γώγος 

 Όλη την περιουσία της κυρίας όπως την έχει γράψει στη διαθήκη της…  

Κιτράντια 

Λοιπόν; 

Ιωάννης 

Σι λοιπόν; Εδώ πρόκειται για καθαρό εκβιασμό… 

Θανάσης 

Μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια… 

Βασιλίνα 

Και τι θα γίνει αν αρνηθούμε; Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχουν απο-

δείξεις. Είναι όλα της φαντασίας σας! 

 

Μουσική… φώτα χαμηλώνουν… Η Κιντράντια ανοίγει αργά – αργά το τυ-

λιγμένο μαύρο ύφασμα. Αποκαλύπτεται  αρχικά μία … γάτα βαλσαμωμέ-

νη!!! 

 

Βασιλίνα 

Jesus! What the fuck is that; 

Κιτράντια 

Ο χνουδόμπαλος! Ο προηγούμενος γάτος μου. `Όταν πέθανε, τον βαλ-

σάμωσα. Πάντα Βαλσαμώνω ό,τι πεθαίνει γύρω μου …  

Ιωάννης 

`Αμα σας λέω εγώ ότι θα βρούμε τα όργανά μας σε βαζάκι…! Μόνο ο φό-

νος λείπει… 

 

Η Κιντράντια ανοίγει αργά το φερμουάρ στην κοιλιά της γάτας και βγάζει 

ένα πολύ ακριβό μαχαίρι! 

 

[17.χνουδόμπαλος] 

 

Κιτράντια 

Δε θα το‟ λεγα!!! 
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Μουσική δυναμώνει … Φώτα χαμηλώνουν… Κιτράντια, Γώγος, Ουρανία 

και Ολγκα γελάνε… Η παρέα ουρλιάζει… 

 

 

 

 

Σέλος 1ου μέρους …   

 

Συνεχίζεται 

 

Το έργο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και το παρόν από-

σπασμα είναι μόνο για ανάγνωση 

 

 


