
1. Μάνα ... εξ ουρανού  

Γιάννης ... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά ... παίζει 

ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό] ... πόρτα κλειστή... 

ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο... 

Μάνα 

Γιαννάκη ! …  Γιαννάκη! … Γιαννάκη!!! 

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης 

επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 

Γιάννης 

Τι κάνεις ρε μάνα; Πας καλά; 

Μάνα 

Βρε αγόρι μου, τόση ώρα φωνάζω! Σου’ φτιαξα ένα σάντουιτς να φας! 

Γιάννης 

Δεν πεινάω! Πριν δέκα λεπτά έφαγα τα φρούτα που μου φερες στη 

γαβάθα! 

Μάνα 

Αυτά ήταν καθαρά για να δουλέψει το αντεράκι σου! `Ελα, φάε το 

σάντουιτς τώρα που είναι φρέσκο. 

Γιάννης 

Δεν πεινάω παιδάκι μου σου λέω! Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά; 

 

Μάνα 

Αχ Χριστέ μου! Δεν πιστεύω να είσαι άρρωστος! Να βάλουμε ένα 

θερμόμετρο μια στιγμή;  [τον πιάνει στο μέτωπο] Α πα πα πα, ζεστός 

φαίνεσαι!!! Κάτσε να πάρω τον παιδίατρο να’ ρθει από δω... 

Γιάννης 

Τι λες ρε μάνα; Το χεις κάψει; Ποιον παιδίατρο; Είκοσι πέντε χρονών 

είμαι!!!  



Μάνα 

Μπαααααα; Και δεν αρρωσταίνουν οι 25χρονοι;;;; 

Γιάννης 

Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθούμε! `Ελα, τράβα μέσα 

τώρα... 

Μάνα 

Εμ άμα έχεις το παράθυρο ανοιχτό, πώς να  μην την αρπάξεις! 

Πάει να κλείσει το παράθυρο... 

Γιάννης 

Κλειστό είναι το παράθυρο!!! 

Μάνα 

Εμ βέβαια, ανοίγεις και ποτέ σου να μπει καθαρός αέρας;;; `Ελα, τρώγε!  

Γιάννης 

Εντάξει!!! Θα φάω! Θα εξαφανιστείς τώρα από το δωμάτιό μου; 

Μάνα 

Δωμάτιο το λες εσύ αυτό το αχούρι;;; Οι γύφτοι είναι πιο νοικοκύρηδες 

από σένα!!! 

Γιάννης 

Μάνα!!! Θα τα πάρω στο κρανίο!!! Θα πας να δεις το «μπρούσκο» σου να 

μ αφήσεις ήσυχο;;;; 

Μάνα [με ύφος παραπονιάρικο...] 

Μη μου μιλάς έτσι αγόρι μου ... Μου θυμίζεις τον πατέρα σου... `Ετσι κι 

εκείνος... άξεστος και απολίτιστος... `Ολο τις φωνές μου έβαζε ... 

Θυμάσαι πόσες φορές έκλαιγα που μ έπνιγε το άδικο;;; 

Η μάνα κάθεται σ ένα σκαμπό και το παίζει λυπημένη... 

Γιάννης 

Ωχ... αρχίσαμε πάλι... Εντάξει μάνα, τα’ χουμε πει εκατό φορές.  



Μάνα 

Σου χω πει… ένα εκατομμύριο φορές, να μην υπερβάλλεις!!! Ακου εκατό 

φορές!!! Θα μας πεις κιόλας ότι σε έπρηξα με αυτά που μου χει κάνει ο 

πατέρας σου! 

Γιάννης 

Εντάξει μάνα. ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ!!! Τον χώρισες όμως και γλίτωσες!  

Μάνα 

ΠΑΝΤΑ έχω δίκιο! Να τα λέμε αυτά! Και δεν  τον χώρισα εγώ! Αυτός είπε 

ότι πάει να πάρει τσιγάρα και δεν γύρισε ποτέ!!!  

Γιάννης 

Τι να σου πω ρε μάνα, που το παίζεις κι έξυπνη! Δεν ψιλιάστηκες που 

πήγε για τσιγάρα, ενώ δεν καπνίζει ας πούμε ο άνθρωπος;;;; 

Μάνα 

Για να δεις πόσο αφελής είμαι! Μωρέ αν το ψιλιαζόμουν, θα του’ δινα και 

τα σκουπίδια να κατεβάσει! 

Γιάννης 

Μάνα... Η υπομονή μου εξαντλείται! Θα φύγεις από το δωμάτιό μου ή θα 

φύγω εγώ; 

Μάνα 

`Οχι, όχι αγόρι μου. Φεύγω! Να, λίγο να συμμαζέψω το δωμάτιό σου 

μόνο... Δεν πιστεύω να βγεις έξω απόψε! Κάνει ψοφόκρυο! 

Γιάννης 

Ε ρε μάγκα μου! Δε βάζει μυαλό! Θα τη σκοτώσω!!! Δεν ξέρω τι θα κάνω! 

Θα με παρατήσεις; 

Χτυπάει μήνυμα στο κινητό του. Ο Γιάννης το παίρνει, διαβάζει, 

χαμογελάει, η μάνα είναι πάνω από το κεφάλι του. Ο Γιάννης απαντά στο 

μήνυμα, η μάνα σχολιάζει... 

Μάνα 



Αυτή η ψωνάρα, η σελφάρα είναι πάλι; 

Γιάννης 

Ποια; 

Μάνα 

Αυτή η ανορεξική που φαίνονται τα κόκαλά της και βγάζει όλο σέλφι με 

τα χείλη σαν τον κώλο της μαϊμούς! 

Γιάννης 

Ποια λες ρε μάνα; Τη Γιώτα; 

Μάνα 

Τη Γιώτα, την Κάπα, τη Λάμδα, δεν ξέρω πως τη λένε!!! 

Γιάννης 

Και τότε πώς ξέρεις ότι βγάζει σέλφι; 

Μάνα 

Τυχαία έπεσε το μάτι μου, μια μέρα που είχες ανοιχτό το facebook…  

Πάντως δεν είναι για σένα! 

Γιάννης 

Σώπα!!! Και ποια είναι για μένα δηλαδή; 

Μάνα 

Δεν το χω σκεφτεί ακόμη. Θα σου πω άμα μεγαλώσεις! 

 

Βρίσκει μια ζακέτα πεταμένη. Του τη φοράει... Ο Γιάννης θυμώνει... 

Γιάννης 

Τι κάνεις ρε μάνα;;; 

Μάνα 

Αχ Γιαννάκο μου, κάνει ρεύμα από την κουζίνα! Θα σε πιάσει το 

αυχενικό σου!!! 



Γιάννης 

Ρε μάνα δεν έχω αυχενικό! 

Μάνα 

`Εχω εγώ! Αυτά είναι κληρονομικά!!! Οπότε κι εσύ κάποια στιγμή θα 

αποκτήσεις! Γι αυτό φόρα τη ζακέ… 

Ο Γιάννης εξαγριώνεται. Αρχίζει και την σπρώχνει προς την πόρτα 

Γιάννης 

Ο Οιδίποδας σκότωσε τον πατέρα του!  

Μάνα 

Ποιος είναι αυτός; Παίζει στα «Δίδυμα φεγγάρια»;;;; 

Γιάννης 

Ε και ο Γιαννάκης θα σκοτώσει τη μάνα του!!! `Αντε... άντε στην κουζίνα 

σου και μην ξαναπατήσεις στο δωμάτιό μου άλλη φορά!!! 

Μάνα 

Καλά, καλά, πάω! `Όταν μεγαλώσεις κάποια στιγμή, τότε θα καταλάβεις 

ότι μάνα είναι μόνο μία!!! 

Γιάννης 

Ευτυχώς που είναι μόνο ΜΙΑ!!! 

Και τη στέλνει έξω από το δωμάτιό του... Ο Γιάννης πάει να κλείσει την 

κουρτίνα. Μπαίνει η μάνα πάλι και στέκεται στην πόρτα… 

 

Μάνα 

Τελικά θα βγεις; Ξενοδοχείο το χεις κάνει το σπίτι!!! 

Ο Γιάννης αρπάζει απειλητικά την κιθάρα καιπάει προς το μέρος της κι 

εκείνη φεύγει γρήγορα φωνάζοντας από μέσα… 

Μάνα 

Καλά, μια ερώτηση έκανα!  



Ο Γιάννης βάζει ξανά τη μουσική δυνατά... παίρνει την κιθάρα, παίζει ... 

Χτυπά το κινητό του... χαμηλώνει τη  μουσική... βλέπει την κλήση ... 

Γιάννης 

Εντάξει μάγκα μου, το άτομο δεν υπάρχει!!! ΤΙ ΘΕΣ ΡΕ ΜΑΝΑ;;; 

Μάνα 

Να ρθω να βάλω σκούπα; 

Γιάννης 

Ο Χ Ι ! ! ! 

Μάνα 

Καλά, θα σου τηγανίσω κεφτεδάκια!  

Ο Γιάννης κλείνει το κινητό... παίρνει το μπουφάν του νευρικά  και 

φεύγοντας λέει ... 

Γιάννης 

Οκ. Εντάξει! Θα τη σκοτώσω! Κάποια στιγμή θα τη σκοτώσω!!! 

 

Μουσική...  Ο Γιάννης φεύγει από τη σκηνή... 


