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Μυρσινοπούλα, Βασιλίνα και Μαίρη καθισμένες στο σαλόνι. Κρυώνουν 

πολύ. Στη μέση κάτω ένα μικροσκοπικό αερόθερμο. Η Βασιλίνα πλέκει, η 

Μαίρη διαβάζει ένα μυθιστόρημα και η Μυρσινοπούλα πίνει ζεστό … νερό. 

Αναστενάζουν και οι τρεις… 

 

Μυρσινοπούλα 

Ααααχχχχ… 

Βασιλίνα 

Βάι , βάι, βάι… 

Μαίρη 

`Οι, όι, όι … 

Μυρσινοπούλα 

Τι πλέκεις εκεί μαρή Βασιλίνα; 

Βασιλίνα 

Εγκώμιο! Τι να πλέκω μαρή Μυρσινοπούλα; Κάλτσες για τα ποδάρια μου 

που ξυλιάζουν τα βράδια και με πιάνει κατούρημα! Εσύ τι πίνεις εκεί 

χάμω με τόση απόλαυση; 

Μυρσινοπούλα 

Ζεστό τσάι… χωρίς το τσάι! Ακόμη όμως θυμάμαι τη γεύση του… Κοίτα η 

άλλη η ρομαντική. Πάλι μυθιστόρημα ξεφυλλίζει! Τι διαβάζεις μαρή 

κουζουλή εκεί δα τόση ώρα; 

Μαίρη 

Τις πενήντα αποχρώσεις του γκρι. 

Βασιλίνα 

Τι είναι αυτό; Βιβλίο για ρόμπες; 

Μαίρη 

Για σεξ! 

Μυρσινοπούλα 

Να, να, να! Και τι δουλειά έχεις εσύ μαρή με το σεξ; 

Μαίρη 

Θέλω να γίνω σκλάβα του... 

Μυρσινοπούλα + Βασιλίνα 

Πάει κι αυτή, τη χάσαμε... 

 

 



Μυρσινοπούλα και Βασιλίνα κοιτάζονται… Και κατόπιν και οι τρεις μαζί 

αναστενάζουν 

 

Μ+Β+Μ 

Αααααχχχχ!!! 

Βασιλίνα 

Ε μα βαλαντώσαμε όμως κορίτσια! Κι εγώ όποτε στεναχωριέμαι – σας το 

χω πει άλλωστε - πεινάω…  

Μυρσινοπούλα 

Καλά, σε είδαμε και στις χαρές σου !!! 

Μαίρη 

Βρε κορίτσια, κουράστηκαν τα μάτια μου από τις πολλές αποχρώσεις! 

Να ανοίξουμε λίγο την τηλεόραση να ξεχάσουμε και μια στάλα τον πόνο 

μας; 

Βασιλίνα 

`Εχει δίκιο η Μαίρη. `Ασε που θα πλακώσουν και οι άλλες μετά και θα 

αρχίσουμε πάλι να κλαίμε τη μοίρα μας… `Ελα μαρή Μυρσινοπούλα, 

για πάτα εκεί στο κοντρόλ το πέντε να δούμε το Σουλεϊμάν το 

μεγαλοπρεπή! 

Μυρσινοπούλα 

Αχού φιλενάδες!!! Ε μα πρέπει να σας το πω γιατί θα σκάσω… Είμαι 

ερωτευμένη μ αυτόν τον Σουλεϊμάν! Τι άντρας! Τι πλούτη, τι ντυσίματα! 

Πόσο θα’ θελα να ήμουν στο χαρέμι του! Τον βλέπω και στον ύπνο μου!!! 

Βασιλίνα 

Κι ο χάρος σε βλέπει στον ύπνο του αλλά δεν το κάνει θέμα! 

Μαίρη 

Κι έχει και θέσεις στο χαρέμι του αν θες να πας!!! 

Μυρσινοπούλα 

`Ανετα θα μπορούσα να γίνω μία Χουρέμ! 

Βασιλίνα & Μαίρη 

`Η μία … Σουφραζάτ!!! 

Μυρσινοπούλα 

Μπα που να σκάσετε κλώσες! Δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι!  

Μαίρη 

Αρκεί να μη γίνεις ο εφιάλτης κάποιου άλλου!!! Κορίτσια τι φαγητό 

έχουμε; Γουργουρίζει η κοιλίτσα μου… 



Βασιλίνα 

Τι μέρα έχουμε σήμερα; 

Μαίρη 

Τετάρτη! 

Βασιλίνα 

Μμμ… Κάτσε να θυμηθώ … Δευτέρα … φακές… Τρίτη … φακές με ξύδι 

… Τετάρτη … φιλέτο μοσχάρι με πουρέ από λαχανικά και τσένταρ, 

περιχυμένο με σάλτσα Τζακ Ντάνιελς … Για γλυκό έχουμε σουφλέ 

σοκολάτας με μπάλες βανίλιας και σιρόπι … 

Μυρσινοπούλα 

… από φακές!!!  

Μαίρη 

Κατάλαβα… Πάλι φακές έχουμε …Ας είναι … 

Βασιλίνα 

Μαρή Μυρσινοπούλα, πόσων ιντσών είναι τούτη η τηλεόραση; 

Μυρσινοπούλα 

Δϋο! 

 

Αναστενάζουν και οι τρεις … Η Μαίρη ανοίγει την τηλεόραση… Παίζει το 

τούρκικο … παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή και ζήλο… Από την άλλη 

πλευρά εμφανίζονται η Μαριλίνα και η Μαρίσια κατάκοπες, κρατώντας 

πανό και ταμπέλες από διαδήλωση… 

 

Μαριλίνα 

Αν σε ακολουθήσω εγώ άλλη φορά σε διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας 

μέσα στο ψοφόκρυο, να μου κοπούν τα πόδια! 

Μαρίσια 

Δεν υποχωρούμε, αν δε δικαιωθούμε! 

Μαριλίνα 

Πάψε πια μωρή τρελόγρια με τα συνθήματά σου! Με ζάλισες!!! 

 

Οι άλλες τρεις που βλέπουν τηλεόραση φωνάζουν «σσσσουτ»!!!!  

 

Μαρίσια 

Σεβασμό στα γηρατειά, θα σας ρίξουμε γροθιά !!!  

 



Μαριλίνα 

Μπα που να λυσσάξεις μαρή Μαρίσια που θα ρίξεις και γροθιά! `Αι βάλε 

τη μασέλα σου στο νερό να ασπρίσει πρώτα!!! 

 

Οι άλλες τρεις που βλέπουν τηλεόραση κάνουν «εεεεεεεεε»!!!!  

 

Μαρίσια 

`Εξω η τρόικα από την Κύπρο!!! 

 

Μαριλίνα 

Μαρίσια, αν δε σταματήσεις αυτή τη στιγμή, θα σε στείλω στο Κ.Α.Π.Η. 

της Κύπρου, τ’ άκουσες; 

 

Οι άλλες τρεις απαυδισμένες φωνάζουν «έλεος πια» !!!  

 

Μαρίσια 

Μαριλίνα, μόνο με αγώνα θα κερδίσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Οι 

συντάξεις μας έχουν πιάσει πάτο… 

Μαριλίνα 

Τώρα εδώ που τα λέμε βέβαια, δεν ήταν κι άσχημα…  

Μαρίσια 

Δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε τα φάρμακά μας πια… 

Μαριλίνα 

Γνώρισα ένα σωρό κόσμο …  

Μαρίσια 

Το χαράτσι της Δ.Ε.Η. μας έχει τσακίσει πλέον… 

Μαριλίνα 

Κι εκείνος ο αστυνόμος από την ομάδα «ΔΙΑΣ», τι αρρενωπός που ήταν. 

Νομίζω πως είμαι ερωτευμένη!!! 

Μαρίσια 

`Εχεις ελπίδες! Είστε σχεδόν συνομήλικοι! 

Μαριλίνα 

Με τον αστυνόμο; 

ΟΛΕΣ 

Με το Δία!!! 

 



Μαριλίνα 

Βρε άι να χαθείτε! Ζηλιάρες! 

 

Η Μαριλίνα θυμώνει και πάει να καθίσει στο γραφείο της Μποτοξίδου, για 

να χαζέψει λίγο στο ίντερνετ… Η Μαρίσια βάζει το πανό στον ώμο και 

κάνει βόλτες πέρα – δώθε σα να φυλάει σκοπιά… Οι άλλες τρεις βλέπουν 

ακόμη τηλεόραση…  

 

Μυρσίνη 

Κοίτα ρε πώς έχει καταντήσει κι αυτή η τηλεόραση! Να βάζουν και κάνα 

έργο ανάμεσα στις διαφημίσεις! Φτου σου! Και το’ κοψε πάνω στο 

καλύτερο! Α ρε Σουλεϊμάν τι μας κάνεις τώρα στα γεράματα … 

Μαίρη 

Αχ εμένα μου αρέσουν πολύ οι διαφημίσεις. Ενημερώνομαι για τα 

προϊόντα… 

Βασιλίνα 

… Που δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις!!! … Μωρέ για δυνάμωσε λίγο να 

ακούσω τι λέει αυτός! 

 

Ακούγεται διαφήμιση…Η Μυρσίνη συνεχίζει το πλέξιμο, η Μαίρη διαβάζει 

το βιβλίο της ενώ η Βασιλίνα απαντάει σε κάθε ερώτηση… 

 

«Φίλες και φίλοι! Θέλετε να απαλλαγείτε από το περιττό βάρος; …[Εντάξει, 

δεν το λες και περιττό, αλλά θέλω!] Λαχταράτε να μπείτε και πάλι στο 

παλιό σας τζιν; …[δεν έχω τζιν αλλά θα πάρω της εγγονής μου!] Σκέφτεστε 

πώς θα βγείτε στην παραλία φέτος; …[Εγώ όχι, η παραλία το σκέφτεται!] 

Το όνειρό σας είναι να τρώτε τα πάντα και να αδυνατίζετε; [Καλά, μέσα στο 

μυαλό μου είσαι εσύ!!]… Ε τότε υπάρχει λύση! [Ε πες τη χριστιανέ μου 

όμως γιατί μας γκάστρωσες!] Η επαναστατική ….» 

 

Γίνεται διακοπή ρεύματος… Η καθεμία αντιδράει με το δικό της τρόπο… 

 

Βασιλίνα 

Πλάκα μου κάνεις τώρα! ΠΟΙΑ επαναστατική;  

Μαίρη 

Αχ κορίτσια τι έγινε; Νομίζω ότι τυφλώθηκα! 



Μυρσινοπούλα 

`Αι στα τσακίδια! `Εχασα τη βελονιά! 

Μαριλίνα 

Κόπηκε η σύνδεση! Και δεν πρόλαβα να στείλω την αγγελία μου για 

συνοικέσιο! 

Μαρίσια 

Κορίτσια! Στα όπλα! Επιστράτευση!!! 

 

Μπαίνει η Μποτοξίδου έξαλλη από θυμό. Στο ένα της χέρι κρατάει ένα 

σωρό λογαριασμούς και στο άλλο το κινητό της μιλώντας στο τηλέφωνο. 

Από πίσω έρχεται η Φειδούκλα που κρατά ένα φακό αλλά είναι και στον 

κόσμο της μουρμουρώντας μονάχη της …Οι υπόλοιπες ανάβουν σιγά – 

σιγά τα φαναράκια που βρίσκονται στα τραπεζάκια… 

 

Μποτοξίδου 

Τώρα θα σου’ λεγα πού να τα βάλεις τα δημοτικά τέλη χρυσό μου αλλά 

έχε χάρη που έχω φέρει τους δικούς μου στο θέατρο απόψε! …  

Φειδούκλα 

Πόσο λατρεύω τις θεωρίες του Πλάτωνος! … 

Μποτοξίδου 

Μιλάς σοβαρά τώρα άνθρωπέ μου; Μου έκοψες το ρεύμα επειδή έχω 

τρεις απλήρωτους λογαριασμούς; … 

Φειδούκλα 

«Γνώση χωρίς δικαιοσύνη πρέπει να ονομάζεται πανουργία και όχι 

εξυπνάδα…» 

Μποτοξίδου 

Είμαστε Κ.Α.Π.Η χριστιανέ μου, το καταλαβαίνεις; `Εχω άρρωστους 

ανθρώπους, έχω γριές με αλτσχάιμερ που χρειάζονται γιατρούς … 

Φειδούκλα 

«Αληθινός γιατρός είναι ο άρχων των σωμάτων κι όχι ο εκμεταλλευτής 

τους …» 

Μποτοξίδου 

Κοίτα να επαναφέρεις το ρεύμα αυτή τη στιγμή, μην έρθω στα κεντρικά   

και σας αλλάξω τα φώτα … Εδώ φώτιζε εσύ! `Ετσι και πέσω κάτω θα γίνει 

ψηφιδωτό η μούρη μου με τόσα λίφτινγκ!!! 

 



Φειδούκλα 

Εσύ ποια είσαι κοπέλα μου; Δεν σ έχω ξαναδεί… Εδώ κοντά μένεις; 

Μποτοξίδου 

Λοιπόν για να τελειώνουμε κύριε … πώς σε είπαμε; … κύριε 

Χαρατσόπουλε! Εχεις διορία δέκα λεπτά ακριβώς να σηκώσεις το μοχλό 

αλλιώς ετοιμάσου να δεις τη μάπα σου σε έκτακτο δελτίο!!! 

 

Η Μποτοξίδου κλείνει το τηλέφωνο και όλες αρχίζουν να ρωτάνε τι έγινε 

και πόσα χρωστάνε και πώς θα ζήσουν κλπ κλπ κλπ…  

Μποτοξίδου 

Κορίτσια! Ψυχραιμία! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο 

φαίνονται..  

 

Ακούγονται δυνατοί κεραυνοί … 

 

Μποτοξίδου 

Είναι λίγο πιο άσχημα… Αλλά εμείς δεν πτοούμαστε! Είπαμε! Πάνω απ 

όλα είμαστε … 

Μυρσινοπούλα 

`Αφραγκες; 

Βασιλίνα 

Πεινασμένες; 

Μαίρη 

Ρομαντικές; 

Μαρίσια 

Υπό γερμανική κατοχή; 

Μαριλίνα 

Έτοιμες για γάμο; 

Φειδούκλα 

Κ.Α.Π.Η και ψύχραιμοι!!! 

Μποτοξίδου 

Μπράβο Νατάσσα μου!!!  

Φειδούκλα 

Ποια είσαι εσύ κοπέλα μου; Στη γειτονιά μένεις; 

 

 



Μποτοξίδου 

Ωχ Παναγιά μου! Πόσο ν αντέξω κι εγώ η δόλια; Μόνο ένα θαύμα μας 

σώζει… 

 

Η Μποτοξίδου πάει να καθίσει απογοητευμένη … Οι υπόλοιπες 

σιγομουρμουράνε μεταξύ τους … Μουσική … ηχογραφημένες σκέψεις … 

 

Μποτοξίδου 

Χριστέ μου τι θα κάνουμε; Χρωστάμε παντού… τα φάρμακα τελειώνουν  

… το Κ.Α.Π.Η θα βγει στον πλειστηριασμό αν δεν πληρώσουμε τα χρέη 

… κι εμείς … εμείς τι θ’ απογίνουμε; `Εδωσα υπόσχεση κάποτε ότι θα 

ζήσουμε μαζί τα τελευταία μας χρόνια και τώρα … απέτυχα λοιπόν;  

 
Οι υπόλοιπες τη βλέπουν προβληματισμένη και πλησιάζουν… 
 

Βασιλίνα 

`Ελα, μη στεναχωριέσαι… Θα τη βρούμε τη λύση… 

Μυρσινοπούλα 

Πάντα τη βρίσκαμε, τώρα θα μας ξεφύγει; Αφού δε μασάμε εμείς! 

Μαίρη 

`Όταν φοράμε τη μασέλα μασάμε! `Εχω κάποιες οικονομίες στην άκρη. 

Νομίζω πως ήρθε η ώρα να τις φέρω στη μέση! 

Μαριλίνα 

Εγώ λέω να ζητήσω δανεικά από τους πρώην άντρες μου! Τέσσερις είναι, 

δε μπορεί, όλο και κάποιος θα μου δώσει! 

Μαρίσια 

Κι εγώ μπορώ να βάλω στο … e-bay (!) κάποιες αντίκες που έχω απ τον 

πόλεμο!!! 

Φειδούκλα 

 Νομίζω πως αν κάνω μια διάλεξη για τις θεωρίες του Πλάτωνος θα 

μαζέψουμε κάτι… 

Μποτοξίδου 

Κορίτσια, είστε καταπληκτικές! Αν κι εγώ διαφημίσω με κάποιο τρόπο το 

Κ.Α.Π.Η μας ώστε να φέρουμε κόσμο, τότε ίσως και να σωθούμε… Ε 

φιλενάδες; `Ένα μικρό θαύμα χρειαζόμαστε… 

 

`Ολες συμφωνούν και αισθάνονται πιο αισιόδοξες… Επανέρχεται το 

ρεύμα… Ενθουσιάζονται όλες! 



 

ΟΛΕΣ 

Ανάσταση!!! 

Μποτοξίδου 

Κορίτσια! Το πρώτο βήμα έγινε! Μη χάνουμε καιρό! Πρέπει να 

οργανωθούμε εδώ και τώρα! 

Φειδούκλα 

Εξάλλου είπαμε! Πάνω απ όλα είμαστε … 

ΟΛΕΣ 

Κ.Α.Π.Η. και ψύχραιμοι!!! 

 

 


