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Πράξη Πρώτη 

 

Παραμονές Χριστουγέννων… πρωί… κάνει πολύ κρύο κι έξω χιονίζει… σε 

ένα τριώροφο κτίριο κάπου στην Αθήνα… τέσσερα διαφορετικά 

οροφοδιαμερίσματα… έντεκα διαφορετικοί άνθρωποι…  

 

κηνή Πρώτη 

[ημιυπόγειο] 

1. Let it snow 

Αυλαία κλειστή. Ο Παύλος είναι ήδη καθισμένος στον καναπέ. Φοράει 

ένα κοντομάνικο μπλουζάκι, κοιτάζει μπροστά και τρώει το πρωινό του. 

Μπαίνει ο αδερφός του ο Πέτρος. Ακούγονται πίσω από την αυλαία. 

Πέτρος 

Καλημέρα. Πάλι από τα χαράματα σηκώθηκες; 

Παύλος 

Καλημέρα. Πάλι από τα χαράματα σηκώθηκα; 

Πέτρος 

Μα καλά, δεν κρυώνεις με το κοντομάνικο; 

Παύλος 

Μα καλά, δεν κρυώνω με το κοντομάνικο; 

Πέτρος 

Καλά, άστο! 

Παύλος 

Καλά, τ’ αφήνω!  

Ο Πέτρος ανοίγει την αυλαία… Ο Παύλος συνεχίζει να τρώει μηχανικά 

κοιτώντας μπροστά. Το σαλόνι είναι ακατάστατο, ενώ υπάρχει ένα 

αστόλιστο δέντρο με ένα κουτί στολίδια δίπλα 
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Πέτρος 

Πω – πω χιόνι έξω. Κοίτα να δεις που έφτασε κιόλας η παραμονή 

Φριστουγέννων… Ουφ… αγχώνομαι… Σι θα κάνουμε για το ρεβεγιόν; 

Παύλος 

Θα φτιάξω γεμιστή γαλοπούλα και θα τη φάμε και οι τέσσερις… 

Πέτρος 

Ποιοι τέσσερις;;; Οι δυο μας είμαστε! 

Παύλος 

Ναι, αλλά θα χουμε πρόταση σήμερα! 

Πέτρος 

Πρόταση; Από πού; 

Παύλος 

Από τον Τπουργό Τγείας! Θα δεις! 

Πέτρος 

Ααααα, μη με αγχώνεις πρωινιάτικα! Δεν πιστεύω να μου φέρεις τίποτα 

κορίτσια εδώ και να με πιάσουν τα ψυχοσωματικά μου πάλι!!! 

Παύλος 

Γιατί; Δε θέλεις να φιληθείς με μια κοπέλα κάτω από το 

χριστουγεννιάτικο γκι;;;; 

Πέτρος 

Καλύτερα να βάλω το κεφάλι μου κάτω από μια γκιλοτίνα!!! [2. 

Γκιλοτίνα] Α μη με αγχώνεις πάλι, μη με αγχώνεις!!! Πώς θα πάω στο 

νοσοκομείο σήμερα;;;; Σι χιόνι είναι αυτό;;; `Αραγε θα γλιστράνε οι 

δρόμοι;;;  

Ο Πέτρος έχει αγχωθεί ήδη με την ιδέα του Παύλου ενώ εκείνος του 

απαντά ατάραχα κοιτώντας μπροστά σα να βλέπει το δρομολόγιο 

Παύλος 

υνολική απόσταση: 8,8 χιλιόμετρα.  

Κατευθυνθείτε νοτιοδυτικά στη Νέστορος προς την λεωφόρο Παναγούλη 

για 24 μέτρα. Πάρτε κλειστή στροφή δεξιά στη Λεωφόρο Παναγούλη για 
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0,4 χιλιόμετρα. τρίψτε δεξιά στη λεωφόρο Ελεθερίου Βενιζέλου για 0,7 

χιλιόμετρα. υνεχίστε προς Ελλήνων Αξιωματικών για 0,4 χιλιόμετρα. 

υνεχίστε ευθεία προς λεωφόρο Ιωάννη Καρέα για 0,5 χιλιόμετρα. 

υνεχίστε ευθεία προς λεωφόρο Κατεχάκη για 5,1 χιλιόμετρα. τρίψτε 

αριστερά στην οδό Κοκκινοπούλου και συνεχίστε για 1,3 χιλιόμετρα. 

τρίψτε δεξιά στην οδό Ηφαιστίωνος για 0,1 χιλιόμετρα. υνεχίστε προς 

λοχαγού πηλιωτόπουλου για 0,2 χιλιόμετρα. υνεχίστε προς Θηβών 

μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας! 

Ο Πέτρος στο άκουσμα του δρομολογίου, σιγά σιγά ηρεμεί… 

Πέτρος 

Α, ρε Παύλο, άμα δεν είχα κι εσένα, τι θα έκανα; 

Παύλος 

Χυχοθεραπείες! 

Χτυπάει η πόρτα. Ο Παύλος συνεχίζει το πρωινό του κοιτώντας μπροστά και 

ψηλά.  

Πέτρος 

Μας έχουν τρελάνει από το πρωί με τα κάλαντα! …  

Φωνάζει δυνατά… 

Πέτρος 

Μας τα’ παν κι άλλοι!!! 

Ακούγεται η φωνή της ιδιοκτήτριας 

Φωνή 

κασιλάρα μου!!! Για το ενοίκιο είμαι! Πρέπει να πάρουμε πετρέλαιο! 

Πέτρος 

Ψχ! Η γριέτζω του τρίτου είναι! Εχουμε τα λεφτά του ενοικίου; 

Παύλος 

[3. Cash machine] 120,00 ευρώ στο πρώτο συρτάρι, 75,00 στο 

πορτοφόλι μου, 39,00 στο δικό σου, 46,00 στον κουμπαρά. ύνολο 

260,00 ευρώ. `Εχουμε!!! 
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Φωνή 

Περιμένω!!! 

Πέτρος 

Κι ο χάρος περιμένει, αλλά πού να τολμήσει να σου χτυπήσει την πόρτα!!! 

ΕΡΦΟΜΑΙ!!!  

Παύλος 

Μέσα στο πνεύμα των Φριστουγέννων! 

Πέτρος [βιαστικός] 

Υεύγω, έχω αργήσει! `Όταν κάνω διάλειμμα θα σε πάρω τηλέφωνο να 

συνεννοηθούμε! Μην πάρεις καμιά πρωτοβουλία μόνος σου!!! 

Πάει να φύγει γρήγορα… αλλά κάθε φορά γυρνάει γιατί όλο και κάτι 

ξεχνάει… 

Παύλος 

Σο μπουφάν σου! 

Πέτρος 

Σο μπουφάν μου! 

Παύλος 

Σο πορτοφόλι σου! 

Πέτρος 

Σο πορτοφόλι μου! 

Παύλος 

Σο κασκόλ σου! 

Πέτρος 

Σο κασκόλ μου!!! Υεύγω;;; 

Παύλος 

Βρακί φοράς;;;; 

Φωνή 

Ασε τα βρακιά και φέρε το ενοίκιο! 
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Πέτρος 

Γειααααα! 

Παύλος 

το καλό! 

Ο Πέτρος φεύγει… Ακούγονται απέξω φωνές… ενώ παράλληλα Ο Παύλος 

σηκώνεται, μαζεύει τα πεταμένα ρούχα 

Πέτρος 

Καλημέρα! 

Γριά 

Σο ενοίκιο! 

Πέτρος 

Μάλιστα!  

Γριά 

Δόξα σοι ο Πανάγαθος! Βρακί φοράς; 

Πέτρος 

Δεν παίρνω κι όρκο! 

[4.Π+Π] 

Μουσική… Μετά από λίγο μπαίνουν ξανά τα δύο αδέρφια και λένε με 

σοβαρό ύφος… 

Πέτρος 

Πέτρος. Ετών 32. Παιδίατρος. Αγχώνομαι εύκολα με τα πάντα, ιδίως με 

τα κορίτσια! Μ’ αρέσει το smack down και τα σουβλάκια με γύρο 

κοτόπουλο! Εγώ και ο αδερφός μου είμαστε ορφανοί από γονείς και 

μένουμε μαζί σε αυτό το ημιυπόγειο. 

Παύλος 

Παύλος. Ετών 27. Γυμναστής. Μου αρέσει η τάξη και το πρόγραμμα. Δεν 

αγχώνομαι ποτέ. Ο αδερφός μου, ως μεγαλύτερος, νομίζει ότι με 

προσέχει, αλλά εγώ τον κυνηγάω από πίσω γιατί είναι ακατάστατος και 

ξεχασιάρης! `Εχουμε ο ένας τον άλλο, και είμαστε μια χαρά, αλλά 

πρέπει να βρούμε κορίτσια! 
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Κλείνουν την αυλαία… Η μουσική δυναμώνει… φεύγουν από τη σκηνή… 

[5. Slow jingle] 

 

 

 

κηνή 2η 

[Ημιόροφος] 

Αυλαία παραμένει κλειστή. Μπαίνει ο Δημήτρης. Χασμουριέται δυνατά. 

Κάθεται στον καναπέ. Ανάβει τσιγάρο. Στο χέρι του έχει και τον καφέ του. 

Μπαίνει ο Βασίλης. 

Βασίλης 

Ρε βάρβαρε, πάλι καπνίζεις πρωινιάτικα;   

Δημήτρης 

Σι ώρα θα σε βόλευε, να ξαναπεράσω άμα είναι…  

Ο Βασίλης ανοίγει την αυλαία... 

Βασίλης 

Από τις κρυάδες σου, χιονίζει έξω! 

Πάει να καθίσει κι αυτός στον καναπέ... Χασμουριέται. Ο Δημήτρης σβήνει 

το τσιγάρο. Χασμουριέται κι αυτός. Κοιτάζονται. 

Δημήτρης + Βασίλης 

φύζουμε από ενέργεια! 

Μπαίνει κι ο τρίτος της παρέας, ο Νίκος. Κρατάει τον καφέ του. Εχει ήδη 

αναμμένο τσιγάρο. Κάθεται κι αυτός στον καναπέ.  

Νίκος 

Μέρααααααα... 

Νίκος και Δημήτρης κοιτάζουν μπροστά νυσταγμένοι και πίνουν τον καφέ 

τους με αργές κινήσεις. Ο Βασίλης κοιτάζει μία τον ένα και μία τον άλλον 

Βασίλης 

Ρε δεν πάτε καλά και οι δύο. βήσε το φουγάρο λέμε! 
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Νίκος 

Πωωωω... αν τη μάνα μου κάνεις! 

Βασίλης 

Καλά, αν πεθάνετε καμιά μέρα από αυτό, δε θα φταίω εγώ! 

Νίκος + Δημήτρης 

Μας τα’ παν κι άλλοι! 

Μένουν για λίγο σιωπηλοί ενώ δείχνουν ότι νυστάζουν και οι τρεις πολύ, οι 

οποίοι χασμουριούνται ταυτόχρονα 

Δημήτρης 

Ρε σεις, ξέρει κανείς τι ώρα είναι; … 

Βασίλης 

Δεκέμβριος… 

Νίκος 

Πλάκα με κάνεις. Ηρθε κιόλας το Πάσχα; (!)  

Δημήτρης 

Ε, όπως ήρθε, θα φύγει. Εσένα τι σε κόφτει; 

Βασίλης 

Όχι, μάγκες, φέτος θα αλλάξουν όλα… 

Δημήτρης 

Σώρα με άγχωσες… 

Νίκος 

Μη με λες τέτοια κι έχω πρόγραμμα… 

Βασίλης + Δημήτρης 

Σι πρόγραμμα; 

Νίκος 

Υέτος λέω να μην κάνω τίποτα… 
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Βασίλης + Δημήτρης 

Ααααα… 

Δημήτρης 

Αυτό που δεν καταλαβαίνω, είναι γιατί σηκωθήκαμε απ τα αχάραγα, 

αφού κανείς μας δε δουλεύει! 

Βασίλης 

Γιατί έχουμε ένα σωρό δουλειές για το ρεβεγιόν απόψε! 

Νίκος + Δημήτρης 

Ποιο ρεβεγιόν;;; 

Ο Βασίλης πετάγεται όρθιος απότομα και τρομάζει τους άλλους δύο 

Νίκος 

Ο Φριστός και οι συγγενείς του! 

Δημήτρης 

Ρε! Μας κοψοχόλιασες! Σι έπαθες; 

Βασίλης 

Θα φέρω μπλοκ να κάνουνε λίστα με τις δουλειές που έχουμε για το 

ρεβεγιόν 

Νίκος 

Σι λες ρε; Πας καλά; Ποιες δουλειές; Θα παραγγείλουμε απέξω και θα 

δούμε κάναν αγώνα! 

Δημήτρης 

Και θα πεταχτώ με τη μηχανή μέχρι τη γωνία να φέρω μελομακάρονα να 

φάμε, ΑΝ δεν βαριέμαι! 

Βασίλης 

Ρε σεις, το δέντρο, θα το στολίσουμε; 

Δημήτρης 

Σο Πάσχα… με 5 – 6 κόκκινα αβγουλάκια… 
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Νίκος 

Και μια γαρδουμπίτσα γύρω - γύρω για γιρλάντα! 

Βασίλης 

Σο επίδομα από τον ΟΑΕΔ πότε θα το πάρουμε; 

Δημήτρης + Νίκος 

Σώωωωωωρα!!! 

Βασίλης 

Α, το πήραμε ε; Καμιά βόλτα με τις μηχανές θα πάμε ή θα σαπίσουμε 

στον καναπέ; 

Δημήτρης + Νίκος 

Θα σαπίσουμε στον καναπέ… 

Βασίλης 

Να καλέσουμε τις φοιτήτριες από πάνω να φάμε όλοι μαζί τότε; 

Δημήτρης 

Γιατί; Δεν μπορούν να φάνε μονάχες τους; 

Βασίλης 

Σην ηθοποιό απ΄ το ρετιρέ με τη μάνα της που ήρθε πριν λίγο; 

Νίκος 

Είσαι τρελός έτσι; Θα αρχίσει να απαγγέλει τίποτα μονολόγους και θα 

πέσω απ το μπαλκόνι μιλάμε 

Δημήτρης 

Σην άλλη φορά την πέτυχα στο ασανσέρ και μιλούσε μόνη της για έναν 

… Αμλετ νομίζω. κιάχτηκα ρε, νόμιζα ότι θα με σφάξει εκεί μέσα! 

Γυάλιζε το μάτι της! 

Βασίλης 

Σελικά τι θα κάνουμε ρε τεμπελόσκυλα; Παραμονή Φριστουγέννων είναι 

σήμερα! 
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Νίκος 

Δε πάμε να ρίξουμε έναν υπνάκο ακόμη και το ξανασυζητάμε μετά το 

θέμα; 

Δημήτρης 

Ναι, ρε σεις. Ασε που ξύλιασα τόση ώρα εδώ. 

Νίκος 

Πωωωω! Κι εγώ! Δεν έχουμε θέρμανση; 

Βασίλης 

Εχουμε, αλλά δεν μας έχει ανάγκη! 

Δημήτρης + Νίκος 

Σι εννοείς; 

Βασίλης 

Είναι αυτόνομη!!! Αντε, πάμε για ύπνο… 

Σηκώνονται αργά, βαριεστημένα και νυσταγμένα ενώ μουρμουράνε μέχρι 

να φύγουν από τη σκηνή… 

Δημήτρης 

Πωωωω… τι νύστα είναι αυτή… 

Νίκος 

Πωωω… τι κούραση είναι αυτή… 

Βασίλης 

Πωωωω … τι θα κάνουμε απόψε; 

Φεύγουν από τη σκηνή… Μουσική… Μπαίνουν σοβαροί… 

[5. Slow jingle] 

Δημήτρης 

Δημήτρης. Ετών 45. Εργένης. `Ανεργος. Φόμπι μου οι μηχανές. 

Βαριέμαι που ζω. Σέλος. 
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Νίκος 

Νίκος. Ετών 35. Εργένης. `Ανεργος. Φόμπι μου οι μηχανές. Βαριέμαι 

που ζω. Σέλος. 

Βασίλης 

Βασίλης. Ετών 40. Εργένης. `Ανεργος. Φόμπι μου οι μηχανής. Βαριέμαι 

που ζω… Αλλά θα ήθελα να το αλλάξω… 

Η μουσική δυναμώνει … κλείνουν την αυλαία… φεύγουν… 

 

[6.last Christmas metal] 

 

κηνή 3η 

[Δεύτερος όροφος] 

Η Ζωή κοιμάται στον καναπέ. Στα αυτιά της έχει ακουστικά και ακούγονται 

... σκυλάδικα κομμάτια. Μπαίνει η Ιωάννα, η οποία φορά κι εκείνη 

ακουστικά και ακούει ροκιές υποτίθεται. Ανοίγει την αυλαία. Μιλάει λίγο 

πιο δυνατά λόγω των ακουστικών ενώ χτυπιέται της ρυθμούς του 

τραγουδιού! Και οι δυο μιλάνε λίγο βλάχικα 

Ιωάννα 

Πω ρε μάγκα μου, τι φάση; Φιόνι είναι αυτό εκεί έξω; 

Και καθώς συνεχίζει να χτυπιέται με της ροκ ρυθμούς,  η Ζωή απαντάει με 

κλειστά  μάτια ακόμη, αλλά με τα ακουστικά στ αυτιά! 

Ζωή 

Οχι μαρή, κουραμπιέδες από τον ουρανό είναι! `Αι κάνε λίγη ησυχία να 

κοιμηθούμε! 

Ιωάννα 

ήκω, θέλω να βάλω σκούπα! Ζέχνει το σπίτι!  

Ζωή 

Ε και; Ξεκίνα από μέσα! Θέλω να κοιμηθώ σου είπα. Φαράματα 

γύρισα... 
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Ιωάννα 

Γιατί, είχες ολονυχτία στο ξωκλήσι του άγιου Υανούρη; Πάνε πιο κει τις 

ποδάρες σου να κάτσω κι εγώ.  

Κάθονται και οι δυο στον καναπέ και κουλουριάζονται με την κουβέρτα της 

Ζωής την οποία τραβάνε πότε η μία και πότε η άλλη μέχρι να βολευτούν... 

Ζωή 

Μη λες άλλα τέτοια αστεία, γιατί θα κρυσταλλώσουμε εδώ χάμου! Δε σου 

πα μαρή ότι θα πάω πίστα χτες με της ξαδέρφες που ήρθαν από το 

χωριό; 

Ιωάννα 

Και πήγατε; 

Ζωή 

Οχι, κάτσαμε απέξω και πουλάγαμε χοτ ντόγκ! Ε τι σου λέω; Περάσαμε 

τέλεια! Ο σερβιτόρος μας κέρασε και σφηνάκια! `Ασε που μου ‘δωσε και 

το κινητό του! 

Ιωάννα 

Γιατί; Δεν έχεις δικό σου; Και δε με λες μαρή! Πόσα πληρώσατε χτες; 

Ζωή 

Εεεεε; 

Ιωάννα 

Μη μου το παίζεις κουφή εμένα! ΛΕΨ! Πόσα πληρώσατε χτες;;;;; 

Ζωή 

… εεεε … εβδομήντα… 

Ιωάννα 

Ελα μαρή συ, εβδομήντα δεν είναι πολλά… 

Ζωή 

… η καθεμία… 
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Ιωάννα 

Σι;;; Σι λες μαρή σαφρακιασμένη. Εβδομήντα ευρώ η καθεμιά;;;; Σι 

σκατά; Σον τραγουδιστή αγοράσατε;;; 

Ζωή 

Εεεε, ήπιαμε λίγο… 

Ιωάννα 

Σι λίγο ρε Ζωή; Εσείς κατάπιατε ολόκληρο τον Σζόνι τον Γουώκερ! 

Ζωή 

Ασε ρε Ιωάννα… Και τώρα δεν έχω μία. Κι άμα με πάρει η μάνα μου, τι 

θα της πω; 

Ιωάννα 

Ο,τι της είπες και την προηγούμενη. Αγόρασες βιβλία για τη σχολή! 

Ζωή 

`Ετσι και σκάσουν μύτη οι γονείς μου καμιά μέρα δω και δουν ότι το 

μόνο βιβλίο που έχουμε στο σπίτι είναι το ΟΚ, θα με σφάξουν στο 

γόνατο… 

Ιωάννα  

Ασε ρε. Θα πάμε κάτω στο υπόγειο και θα ζητήσουμε από τα αδέρφια να 

μας δανείσουν μερικά… Σελικά μάθαμε σε ποια σχολή είμαστε;;;; 

Ζωή 

Νταξ, δεν πας καλά μου φαίνεται. Πού να ξέρω γω; Εσύ δεν είπες ότι 

περάσαμε στην ίδια; Ε ποια είναι αυτή; 

Ιωάννα 

Πού να θυμάμαι ρε Ζωή; Κάπου στου Ζωγράφου είναι νομίζω. Καλά, 

χέσε τη σχολή. Οσο δεν πατάνε οι γονείς μας εδώ, θα τα βολεύουμε. Μ’ 

αρέσει ο Παύλος! 

Ζωή 

Ποιος Παύλος; 

[7.bells] 
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Ιωάννα 

Ο Απόστολος Παύλος! Ο Παύλος απ το υπόγειο! Πωωωω, τι μπράτσα 

είναι αυτά… 

Ζωή 

Και μένα μ αρέσει ο αδερφός του, ο ψηλός! Ο Πέτρος! Πωωωω, τι μάτια 

είναι αυτά! 

Ιωάννα 

Ρε συ, έχω μια ιδέα! 

Ζωή 

Όταν τις κάνεις δύο, ξύπνα με… 

Πάει να κοιμηθεί πάλι στον καναπέ… 

Ιωάννα 

Θες να κάνουμε ρεβεγιόν με τα αδέρφια απόψε; 

Ζωή 

Ποια αδέρφια; 

Ιωάννα 

Σα αδέρφια Καραμαζώφ! Σα αγόρια του υπογείου!!! 

Ζωή 

Ναι, ναι, ό,τι πεις… Θα τους φτιάξουμε κορν φλέικς με το ληγμένο 

γάλα… 

Ιωάννα 

`Εληξε το γάλα; 

Ζωή 

Εδώ έληξε το αλάτι ρε, το γάλα θα γλίτωνε;;; 

Ιωάννα  

Πωωω… Και τι φάμε σήμερα; 

Ζωή 

Εχει ο Θεός… 
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Ιωάννα 

Ο Θεός, έχει, εμείς δεν έχουμε… 

Ζωή 

Πάρε ρε τον πατέρα σου και πες ότι μας ζητάνε από τη σχολή κάτι 

σημειώσεις που κάνουν 100 ευρώ, μπας και σου τα βάλει στην τράπεζα! 

Ιωάννα  

Καλά, θα δω τι θα κάνω. Προχτές του ζήτησα πάλι… Σο δέντρο δε θα το 

στολίσουμε; 

Ζωή 

Γιατί; Θα βγει ραντεβού; Μια χαρά είναι έτσι! Ασε με να κοιμηθώ λίγο 

τώρα… 

Ιωάννα 

Πήγαινε μέσα να κοιμηθείς. Θα κατέβω λίγο κάτω, στο μπρατσόνι, να 

τους καλέσω για ρεβεγιόν απόψε… `Όταν γυρίσω, θα σε ξυπνήσω να 

κάνουμε πρόγραμμα! 

Ζωή 

Για το Πάσχα! Γιατί τα Φριστούγεννα δε βλέπω να τα προλαβαίνω με τόση 

νύστα… 

Η Ζωή σηκώνεται, παίρνει την κουβέρτα και φεύγει από τη μία και η 

Ιωάννα από την άλλη. Μπαίνουν ξανά, με ύφος σοβαρό, έρχονται μπροστά 

και λέει η καθεμία… 

Ζωή 

Ζωή. Ετών 21. Υοιτήτρια στη σχολή … σε κάποια σχολή τέλος πάντων. 

Ηρθα στην Αθήνα με τη φίλη μου την Ιωάννα να σπουδάσουμε. Προς το 

παρόν τρώμε τα λεφτά του μπαμπά και της μαμάς, μέχρι να μας πάρουν 

χαμπάρι. Γουστάρω λαϊκές πίστες και σουβλάκια με γύρο κοτόπουλο! 

Ιωάννα 

Ιωάννα. Ετών 24. Μετά από 4 πανελλήνιες πέρασα στη σχολή… σ’ αυτή 

τη σχολή που είναι και η Ζωή τέλος πάντων. Κι εγώ τρώω τα λεφτά του 

μπαμπά και της μαμάς, αλλά και της νονάς μου, που μου έχει 

αδυναμία! Μ αρέσει η ροκ μουσική, οι μπύρες και ο Παύλος από κάτω! 

Κλείνουν την αυλαία… μουσική… 
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[8.τέφανος] 

κηνή 4η 

[τρίτος όροφος] 

Μπαίνει ο Στέφανος κρατώντας ένα σημειωματάριο κι ένα στυλό. Σβήνει, 

γράφει, απαγγέλει  

τέφανος 

Σα κύματα ορμούν ορμητικά στον όρμο γλείφοντας με μανία το σκληρό 

βράχο που ορθώνεται πελώριος μπρος στην παρθένα ακτή… 

Μπαίνει η μάνα του… κρατά ένα μπολ με φρούτα… 

Μάνα 

Ακτινίδιο τρως; Εμένα με κόβει στ’ άντερο! 

Ο Στέφανος δεν της δίνει σημασία. Συνεχίζει να γράφει – σβήνει – 

απαγγέλει… 

τέφανος 

Που ορθώνεται πελώριος μπρος στην παρθένα ακτή σα να της λέει … 

Μάνα 

Είμαι μεγάλο βλήμα;;; 

τέφανος 

Μητέρα! ιλάνς σιλ βου πλε! Πρέπει απόψε να τελειώσω το τελευταίο μου 

ποίημα για τη νέα μου ανθολογία «Σα βρεγμένα κύματα»! 

Μάνα 

Είναι που δεν έφαγες βρεγμένη σανίδα μικρός. Ασε τα μουσκεμένα νερά 

και κοίτα να βρεις καμιά νύφη να παντρευτείς, προτού πεθάνω!  

τέφανος 

Πρώτον! Η ποιητική μου συλλογή λέγεται «τα βρεγμένα κύματα» και όχι 

τα μουσκεμένα νερά! 
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Μάνα 

Μιλάμε για μεγάλη διαφορά! 

τέφανος 

Δεύτερον! Είναι η συνέχεια της προηγούμενης ποιητικής μου συλλογής, 

αν θυμάσαι, με τίτλο «Να καούν τα κάρβουνα»! 

Μάνα 

Και κάηκαν;  

τέφανος 

Ποια; 

Μάνα 

Σα κάρβουνα, λέω, κάηκαν; Γιατί δε θυμάμαι! 

τέφανος 

`Αφησέ με να σου απαγγείλω ένα κομμάτι! 

Μάνα 

Ναι, φέρε μου πρώτα ένα υπογλώσσιο! 

τέφανος 

Γιατί; 

Μάνα 

Για να προλάβω το εγκεφαλικό που θα μ’ έβρει! 

τέφανος 

Τπερβολές! `Ακου, άκου!  

«Η καύτρα απ το κάρβουνο έκαιγε καυτή καθώς κυλούσε …» 

Μάνα 

Κι έκαψε το άσπρο μου χαλί! 

Ο Στέφανος νευριάζει! 

τέφανος 

Ελα ρε μάνα! Δεν είσαι για ποίηση! 
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Μάνα  

Είμαι όμως για πίεση! Κι αυτή τη στιγμή έχω 20!!! Κάτσε κάτω! … Κάτσε 

κάτω είπα! Υέρ’ τα εδώ αυτά! 

Του παίρνει τα χαρτιά απ το χέρι 

τέφανος 

Μη μητέρα, αυτά τα χαρτιά εδώ, είναι πολύτιμα! 

Μάνα 

Ναι, για την ανακύκλωση! Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Μέχρι το 

τέλος του έτους πρέπει να σου βρούμε νύφη! 

τέφανος 

Σο τέλος του κόσμου να έρθει, εγώ δεν παντρεύομαι! Εμένα η ερωμένη 

μου είναι και θα είναι για πάντα η ποίηση! 

Μάνα 

Και ποιος βρε βλογιοκομένε θα σου πλένει τα σώβρακα όταν πεθάνω; Η 

ποίηση;;;; 

Χτυπάει η πόρτα… 

Μάνα 

Μας τα’ παν κι άλλοι! 

τέφανος 

`Όχι, μητέρα, δε θέλω να παντρευτώ! Σελεία και παύλα! 

Χτυπάει ξανά η πόρτα. Ο Στέφανος παίρνει τα γραπτά του θυμωμένος και 

συνεχίζει τα δικά του 

Μάνα 

Βρε άι στα τσακίδια από δω! Μας τα’παν κι άλλοι λέμε!!! 

Ακούγεται απέξω η φωνή της Υψιπύλης. Ο Στέφανος δε δίνει σημασία 

Υψιπύλη 

Εγώ είμαι κυρία Δούκα, η Τψιπύλη που μένω από πάνω σας! Ηρθα για 

το ενοίκιο. 
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Μάνα 

Μμμμ, να μία που ταιριάζει από πάνω σου! 

τέφανος 

Σι είπες μητέρα; 

Μάνα 

Ε; Σίποτα, λέω η από πάνω μας η καινούργια, ήρθε να πληρώσει το 

ενοίκιο. Πήγαινε να της ανοίξεις! 

τέφανος 

Δεν μπορώ! Αυτή τη στιγμή μου κατεβαίνει μια ιδέα! 

Μάνα 

Αμα σου κατεβάσω καμία στο σβέρκο, θα σου πω εγώ! 

Η μάνα σηκώνεται να πάει να ανοίξει και ο Στέφανος γράφει τους νέους 

του στίχους… 

τέφανος 

Που ορθώνεται πελώριος μπρος στην παρθένα ακτή σαν να της λέει … 

Μπαίνει η Υψιπύλη. Ο Στέφανος την κοιτάζει … 

Ασε με να κατακτήσω κάθε κόκκο της απαλής σου αμμουδιάς μέχρι να’ 

ρθει … 

Μάνα 

Σο ασθενοφόρο να με πάρει! 

τέφανος 

… το σούρουπο να σε σκεπάσει! 

Μάνα 

Και αυτό! Τψιπύλη, από δω ο γιος μου, ο … 

τέφανος 

τέφανος Δούκας! Ποιητής… 

Υψιπύλη 

Τψιπύλη… Κοντοπόρτα… ηθοποιός 
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Μάνα 

Πάρ τον έναν, χτύπα τον άλλον! 

τέφανος 

Ψωωω… η απόλυτη αντίθεση ονόματος και επιθέτου … πάνω σε μια τόσο 

αρμονική ύπαρξη! 

Μάνα 

Θα αυτοκτονούσα, αλλά παίζω και σ άλλη σκηνή! 

Υψιπύλη 

Ψωωω κύριε Δούκα, ετοιμάζετε νέα ποιητική συλλογή; Η προηγούμενη 

σχεδόν με έκαψε… 

Μάνα 

`Ηταν τα κάρβουνα τέτοια! 

τέφανος 

Ψωωω. Σο λέτε αλήθεια; 

Υψιπύλη 

Ψ  μα ναι… Ιδίως εκείνοι οι στίχοι … «Σο κάρβουνο κύλησε αργά πάνω 

στον ανήφορο… 

Μάνα 

Πώς σκατά κυλάνε τα κάρβουνα στον ανήφορο;;;; 

Υψιπύλη 

… μα το πείσμα του ήταν τέτοιο … 

Μάνα 

Σου κάρβουνου; Θα μας λωλάνεις;;;; 

Υψιπύλη 

Που στο διάβα του έβαζε φωτιά σε κάθε εμπόδιο…» 

Μάνα 

Αααα! Σώρα εξηγούνται όλα! 
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τέφανος 

ας άρεσε; 

Υψιπύλη 

Σο λάτρεψα! 

Μάνα 

Ζαβό είναι αυτό! Θες πουλάκι μου να πιεις ένα τσάι μαζί μας να 

γνωριστείτε και με το υιοθετημένο από δω; 

τέφανος 

Μητέρα! 

Υψιπύλη 

Τιοθετημένος είστε; 

Μάνα 

Όχι, αλλά δε μοιάζει με παιδί του Καβάφη; Λοιπόν, να σου φέρω ένα 

τσάι; 

Υψιπύλη 

Πολύ θα το θελα, αλλά πρέπει να πάω επάνω να κάνω κάτι τηλέφωνα. 

τέφανος 

Θέλετε να έρθετε κάποια άλλη φορά να σας απαγγείλω στίχους από τη 

νέα μου συλλογή να μου πείτε και τη γνώμη σας; 

Μάνα 

Να φωνάξουμε κι έναν ψυχίατρο, να μας πει κι εκείνος τη δική του; 

Υψιπύλη 

Ψωωω, εξαιρετική ιδέα. Θα το θελα πολύ… Με τιμά η πρόσκλησή σας 

Μάνα 

Θα φωνάξω εξορκιστή. Δεν εξηγείται… 

Υψιπύλη 

Μου επιτρέπετε ε; Φάρηκα… Γεια σας 
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τέφανος 

Γοητευμένος… Καλή συνέχεια… 

Μάνα 

Αντε κορίτσι μου, πήγαινε. Και να κοινωνάς ε; Να φύγει ο δαίμονας από 

μέσα σου… 

Η Υψιπύλη φεύγει, χωρίς να πληρώσει το ενοίκιο… Ο Στέφανος την 

κοιτάζει σαν χάνος με ανοιχτό το στόμα… 

Μάνα 

Παιδί μου, τι έπαθες; Εγκεφαλικό σου’ρθε; 

τέφανος 

Μητέρα… τη θέλω… τη χρειάζομαι… την ερωτεύτηκα… την αγαπώ… δεν 

είμαι καλά… είμαι άρρωστος… 

Μάνα 

Μήπως έχεις δυσκοιλιότητα; Να σου φέρω λίγο λαδάκι; 

τέφανος 

Μητέρα, έχω έμπνευση. Πρέπει να γράψω για εκείνη… Θα είναι η τρίτη 

μου ποιητική συλλογή με τίτλο … «Τψιπύλη… Η πιο θερμή … Πύλη»… 

Μάνα 

Ναι, αλλά τα λεφτά δεν τα άφησε η αλιβάνιστη το φελέκι μου μέσα… 

Πάω να μαζέψω τα ενοίκια.  

τέφανος 

Πήγαινε. Θα καθίσω κι εγώ να γράψω… Δεν κρατιούνται οι λέξεις μέσα 

στο μυαλό μου πλέον… 

Μάνα 

Κι εμένα τα βρισίδια! 

Και φεύγουν… Μουσική… Μπαίνουν σοβαροί 

τέφανος 

τέφανος. Ετών 32. Ποιητής… 
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Μάνα 

Απ τους λίγους! 

τέφανος 

Ζω με τη μητέρα μου και περνώ τις  μέρες μου γράφοντας στίχους. Θέλω 

όλος ο κόσμος κάποτε  να έχει στο σπίτι του τα βιβλία μου… 

Μάνα 

Μαρίκα. Ετών 52… 

τέφανος 

Να τα εκατοστίσεις! 

Μάνα 

Σης μάνας σου! Εκανα τον τέφανο με εξωσωματική κι ακόμη ψάχνω τον 

δότη να τον σκοτώσω! Θέλω να τον παντρέψω, προτού πεθάνω… αλλά δεν 

το βλέπω! 

Μουσική… φώτα… 

 

 

 

[9.Υψιπύλη] 

κηνή 5η 

[Ρετιρέ] 

Η Υψιπύλη μπαίνει στο σαλόνι μιλώντας στο τηλέφωνο.  

Υψιπύλη 

Τ-ψι-πύ-λη!!! ΟΦΙ ΘΕΡΜΟΠΤΛΗ! ΤΧΙΠΤΛΗ!!! ... Σι εννοείτε δεν 

καταλαβαίνετε τι σας λέω; Θα σας βόλευε ας πούμε να με λένε Σούλα;;; 

... Πάλι δεν με καταλαβαίνετε; Λοιπόν ακούστε κυρία μου. Λέγομαι 

Τψιπύλη Κοντοπόρτα και θέλω να κοιτάξετε τα αρχεία σας να μου πείτε 

εάν πέρασα την οντισιόν για το νέο καστ της Επιδαύρου! ... Με το νέο 

έτος; Γιατί, τι έχει το παλιό; ... Μα σας παρακαλώ! Πρέπει να ξέρω αν 

πέ... 

Η άλλη γραμμή κλείνει το τηλέφωνο... 
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Αμόρφωτη ντεκαντάνς υπάλληλος του κώλου!  

Κάθεται απογοητευμένη στον καναπέ... Κάτι ψάχνει στο τηλέφωνό της... 

Παίρνει εκ νέου ένα άλλο νούμερο... 

Ναι γεια σας. Διάβασα στην αγγελία σας για μια οντισιόν για ... ε καλά, 

παραμονή Φριστουγέννων είναι, δεν είναι και το Ραμαζάνι! ... Σι εννοείτε 

με το νέο έτος; Σι σκατά έχει το παλιό δηλαδή;;; ... Καλά Φριστούγεννα 

και σε σας... 

Η Υψιπύλη κλείνει το τηλέφωνο και το πετάει δίπλα στον καναπέ... Είναι 

περισσότερο απογοητευμένη... Μονολογεί... 

Απ’ το κακό στο χειρότερο... 

Χτυπάει το [10.κουδούνι...] 

Μας τα παν κι άλλοι! ... Δεν μπορεί να γίνουν χειρότερα τα πράγματα! 

Ακούγεται μια φωνή απέξω... Είναι η μητέρα της Υψιπύλης!!! 

Μητέρα 

Σι λες παιδάκι μου; Ποιοι σας τα’παν; `Ανοιξέ μου κι είμαι σαν τη 

φοράδα φορτωμένη! 

Η Υψιπύλη κοιτάζει σοκαρισμένη το κοινό... 

Υψιπύλη 

Σελικά μπορούν να γίνουν χειρότερα τα πράγματα! Η ... μαμά! 

Πάει να ανοίξει. Μπαίνει η μαμά της μέσα με ένα σωρό πράγματα κι από 

κει πίσω ακολουθεί η Υψιπύλη ... 

Μαμά 

Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασα μέχρι να φτάσω! 

Υψιπύλη 

Μανούλα τι γυρεύεις εδώ; 

Μαμά 

Εδώ, του λέω του ταξιτζή και του δίνω το χαρτάκι. Εδώ θα με πας, που 

μένει η κόρη μου! Αντε, γιατί βιάζομαι! 

Υψιπύλη 

Βιάζομαι μανούλα μου ξέρεις. `Ηρθες για πολύ;;;; 
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Μαμά 

Πολύ θέλει ο άνθρωπος για να τρελαθεί νομίζεις; Ξέρεις τι κύκλο μου 

έκανε ο γύφτος; Αλλά δεν ξέρει σε τι έπεσε! Είμαι μια Κοντοπόρτα εγώ!!! 

Υψιπύλη 

Εγώ πρέπει να αλλάξω το επίθετό μου μαμά. Δεν πρόκειται να γίνω 

ηθοποιός της Επιδαύρου αν με λένε Τψιπύλη Κοντοπόρτα... 

Μαμά 

Κοντοπόρτα του λέω με λένε εμένα που με βλέπεις και με ξέρει ο κόσμος 

όλος! Σρελάθηκε ο οδηγός! Για πότε πάτησε το γκάζι, προφανώς 

εντυπωσιάστηκε ο άνθρωπος, για πότε φτάσαμε, ούτε που το κατάλαβα!  

Υψιπύλη 

... κατάλαβα... Μανούλα μου γιατί ήρθες; Είχαμε πει... 

Μαμά 

Είχαμε πει με τον πατέρα σου να έρθουμε μαζί να σου κάνουμε 

έκπληξη, να μην είσαι μόνη σου! Αλλά πού να αφήσει τη χουφτάλω, την 

ξεδοντιάρα, τη σαφρακιασμένη τη μάνα του μόνη της! Σι φοβάσαι βρε 

άνθρωπέ μου του είπα; Μη τη βιάσει ο χάρος; Ε! Μπίλιες γίναμε! 

Υψιπύλη 

Γιατί, εμείς τι θα γίνουμε; Μανούλα μου πόσο θα κάτσεις; Εγώ έχω 

δουλειές εδώ, έχω οντισιόν, έχω... 

Μαμά 

Εχεις αδυνατίσει Τψιπύλη μου! Πού πήγαν τα γοφίδια σου μάνα μου;;;; 

Υψιπύλη 

Μαμά, τι λες;;;; Πρέπει να χάσω πέντε κιλά ακόμη! 

Μαμά 

Αυτά που ήξερες, να τα ξεχάσεις! Θα φτιάξω γεμιστή γαλοπούλα για το 

βράδυ κι έναν μουσακά βαρβάτο, να τον ευχαριστηθούμε! 

Υψιπύλη 

Ψ Φριστέ μου! Ας με πυροβολήσει κάποιος. Μανούλα, πάω στο δωμάτιό 

μου λίγο να μελετήσω και θα τα πούμε μετά, ναι; Θες να πάρω τηλέφωνο 

στο ΚΣΕΛ να κλείσω θέση για το γυρισμό σου, μήπως δε βρούμε; 
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Μαμά 

Νααααα. Ούτε πού με νοιάζει πότε θα γυρίσω. Ο πατέρας σου έχει τη 

μούμια τη μάνα του να τον θηλάζει, δε με χρειάζεται!  

Υψιπύλη 

Ας μη διαπράξω φόνο παραμονές Φριστουγέννων… κρίμα είναι… πάω 

στο δωμάτιό μου μανούλα. Μην κάνεις φασαρία, ναι; 

Μαμαά 

Ναι πουλάκι μου, πήγαινε. Ούτε που θα με καταλάβεις! Θα κάνω μια 

γενική εδώ, θα πάω σούπερ μάρκετ, θα μαγειρέψω και μετά θα πιούμε 

καφέ και θα σου πω όλα τα νέα του χωριού! 

Υψιπύλη 

Ναι… δε βλέπω την ώρα… 

Μάνα 

Αχ ματάκια μου, είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα εδώ να σου κάνω 

παρεούλα και να περάσουμε μαζί τις γιορτές!!! 

Υψιπύλη  

Εγώ να δεις… 

 

Και φεύγουν από τη σκηνή… μουσική… μπαίνουν ξανά σοβαρές… 

 

Υψιπύλη 

Τψιπύλη Κοντοπόρτα. Ετών 22… 

Μαμά 

29! 

 Υψιπύλη 

Τψιπύλη Κοντοπόρτα! Ετών 29, αλλά δείχνω 22!!! Θέλω να αλλάξω το 

όνομά μου σε Τψιλύπη οφιά! Απόφοιτη δραματικής σχολής. Ονειρό 

μου να παίξω στην Επίδαυρο. Και θα το καταφέρω! Προς το παρόν 

πρέπει να τη βγάλω καθαρή με τη μάνα μου που ήρθε σπίτι μου για τις 

γιορτές!!! 
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Μαμά 

Μαρίκα Κοντοπόρτα. Ετών 57… 

Υψιπύλη 

62! 

Μαμά 

Γαρυφαλλιά Κοντοπόρτα! Ετών 62, αλλά δείχνω 57! Δεν θα αλλάξω με 

τίποτα το επίθετό μου! Νοικοκυρά από τις λίγες! `Ηρθα από το χωριό για 

να κάνω παρέα στην κόρη μου να μην είναι μόνη της και βάλω τα μυαλά 

της στη θέση τους γιατί τώρα τα χει πάνω από το κεφάλι της. Και θα τα 

καταφέρω! 

Μουσική … αυλαία… φεύγουν…  

Τέλος πρώτης πράξης 

Συνεχίζεται… 

Το θεατρικό έργο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και το  

Παρόν απόσπασμα είναι μόνο 

Για ανάγνωση 


