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Εαρινή Ιςημερία 
 
 
 

Θεατρική Ιςτορία 
ςε τέςςερισ πράξεισ 

 
 

Δεύτερο μέροσ τησ τριλογίασ με τίτλο 
"Μεταφυςικέσ Αποςτάςεισ" 
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Ειςαγωγή 

Η  «Εαρινό Ιςημερύα» παρουςιϊζει μια ιςτορύα που, αν και εύναι φανταςτικό, 
ςτηρύζεται ςε γεγονότα και καταςτϊςεισ πραγματικϋσ. Εύναι  κυρύωσ η 
αφορμό για να δούμε πόςο και πωσ, η καθημερινότητα μασ επηρεϊζεται από 
τισ «ϊλλεσ» διαςτϊςεισ, τον «κόςμο του αορϊτου» και του «φανταςτικού».  
Η αλληλεπύδραςη  αυτό όμωσ εύναι αμφύδρομη – ο  «κόςμοσ του αορϊτου»  
επηρεϊζεται εξ’ ύςου από τον δικό μασ, τον «ορατό» και «πραγματικό».  
Δημιουργεύ και δημιουργεύται, ανϊλογα με την δικό μασ ςτϊςη απϋναντι ςτα 
πρϊγματα. 
Ωσ εκ τούτου, εύναι πολλϊ αυτϊ που μπορούμε ν’ αλλϊξουμε και να 
διορθώςουμε. Χρειϊζονται μόνο τα ανϊλογα «κλειδιϊ»... 
Αυτϊ τα «κλειδιϊ» εύναι και η πραγματική υπόθεςη του ϋργου.                         
 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ρένα Κατσάνη                 Εαρινή Ισημερία                          24grammata.com,  σειρά: εν καινώ  αρ. 23 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Σκηνικό 

H ιςτορύα διαδραματύζεται ςε κϊποια πόλη τησ ελληνικόσ επαρχύασ.  Μϋςα 
από την καταςκευό του φόντου ςτο ςκηνικό, γύνεται φανερό η επιβλητικό 
παρουςύα του βουνού δύπλα ςτην παραθαλϊςςια πόλη. το φόντο ϋχουμε 
και μια οθόνη που μοιϊζει με φεγγϊρι ό και ϋναςτρο ουρανό όταν δεν 
προβϊλλονται εικόνεσ. 
H ςκηνό εύναι χωριςμϋνη ςτα δύο. 
την πλευρϊ του βουνού, ανϊμεςα ςε βρϊχουσ και θϊμνουσ υπϊρχουν δύο 
ανούγματα ςπηλιϊσ. Ϊνασ επύπεδοσ βρϊχοσ ςαν κϊθιςμα μπροςτϊ ςτο 
μεγαλύτερο ϊνοιγμα κι ϋνα μικρό παλιό εικονοςτϊςι που φαύνεται  ςτο 
εςωτερικό κοντϊ ςτην εύςοδο. την ϊλλη πλευρϊ ϋχουμε ϋνα απλό 
ςύγχρονο διαμϋριςμα ςχετικϊ λιτό και καλόγουςτο.  
Καθιςτικό με μεγϊλο παρϊθυρο – απ’ όπου φαύνεται φόντο η θϊλαςςα. 
Καναπϋσ, τραπεζϊκι με τηλϋφωνο, δυο καρϋκλεσ και  πόρτα εςωτερικό. 
Διϊφορα μουςικϊ όργανα εύναι ςκόρπια παντού, ϋνα τύμπανο που 
χρηςιμεύει και ςαν τραπεζϊκι με περιοδικϊ, ϋνα ζευγϊρι μαρϊκεσ, μια 
κιθϊρα κϊπου κλπ. 
 



Ρένα Κατσάνη                 Εαρινή Ισημερία                          24grammata.com,  σειρά: εν καινώ  αρ. 23 5 

                                                         Τα Πρόςωπα 
 

                                                                ΛΙΝΑ 

Γύρω ςτα 50, ςχετικϊ μοντϋρνα και νόςτιμη. Ϊχει πρόςφατα γυρύςει να 
μεύνει  ςτην πατρύδα του πατϋρα τησ θϋλοντασ κυρύωσ ν’ απομακρυνθεύ 
από την μητϋρα τησ – αλλϊ κι από τον ϊντρα τησ.  Αρχικϊ δύνει την αύςθηςη 
ανθρώπου παραιτημϋνου από τη ζωό, όμωσ αυτό η ϋκφραςη αλλϊζει  με τα 
γεγονότα κατϊ τη διϊρκεια του ϋργου. 
                                                                            ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ο γιοσ τησ Λύνασ,  25 χρονών, φοιτητόσ ψυχολογύασ. Σύποσ ευχϊριςτοσ κι 
ανϋμελοσ, που καλύπτει την ευαιςθηςύα του βρύςκοντασ καταφύγιο ςτη 
μουςικό και το χιούμορ. Κϊθε φορϊ που κϊτι τον ενοχλεύ χτυπϊει με 
δύναμη τισ «μαρϊκεσ» του κι ϋχει πϊντα μαζύ του την αγαπημϋνη του 
φυςαρμόνικα.  
                                                                           ΜΑΡΙΛΕΝΑ   
Μια νϋα γυναύκα 25 – 27 χρονών, πολύ όμορφη αλλϊ που δεύχνει κϊπωσ 
μεγαλύτερη. Δαςκϊλα τησ γιόγκα  – που ϋχει ϋρθει πρόςφατα ςτον τόπο 
καταγωγόσ τησ και ζει μόνη τησ ς’ ϋνα μικρό κτόμα ςτην ϊκρη τησ πόλησ.  
Αυτϊρκησ, δυναμικό  αλλϊ  «ςυγκρατημϋνη» ςτην ςυμπεριφορϊ και τουσ 
τρόπουσ τησ. 
                                                           ΠΑΝΟ 

Παιδικόσ φύλοσ, μακρινόσ ςυγγενόσ  και νεανικόσ ϋρωτασ τησ Λύνασ. 
Υιλόςοφοσ και μποϋμ, γύρω ςτα 50. Γϋννημα θρϋμμα τησ πόλησ του, 
αςχολεύται με την ιςτορύα τησ, διατηρεύ το κεντρικό βιβλιοπωλεύο  και δεν 
ϋχει φύγει ποτϋ από τον τόπο του.  
                                                                   
                                                          ΟΙ ΥΙΓΟΤΡΕ 
                             Ο  τρατιώτησ                                       Η  Μϊνα 
                             Ο  Κλϋφτησ                                              Η  Αδελφό 
                             Ο  Σούρκοσ                                              Η  Νύφη 
                             Ο  Φαςϊπησ                                             Η Ξϋνη 
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Πράξη 1η 

 

Εικόνα 1 
 
 

(Το ςκηνικό ανούγει – φωτύζεται ςτο διαμϋριςμα – βλϋπουμε την Λύνα να 
μιλϊει αγανακτιςμϋνη ςτο τηλϋφωνο.) 

ΛΙΝΑ 
ταμϊτηςε το επιτϋλουσ – δεν την αντϋχω πια αυτόν την κακύα... Όςο τον 
βρύζεισ θα τον υποςτηρύζω – ςτο κϊτω κϊτω εμϋνα εύναι πατϋρασ μου και 
τον αγαπϊω – δεν ϋχεισ ςκοπό να το καταλϊβεισ ποτϋ…;;;  Όλη μου τη ζωό 
κουβαλϊω το δικό ςου μύςοσ και  μ’ αρρωςταύνει – γιατύ δεν το βλϋπεισ...;;;; 
Και για τον τόπο μου – όλο τα ύδια και τα ύδια – τι ςου φταύει ο τόποσ…;; ’ 
αρϋςει δε ς’ αρϋςει  εύναι η ρύζα μου… Σο χώμα μου…! 

ΥΩΝΗ 
πουδαύοσ τόποσ να τον χαύρεςαι… Αγρούκοι όλοι κι ϊχρηςτοι ςα τον 
πατϋρα ςου – π’ ανϊθεμα και τη ρύζα και την ώρα…  
Σϋλοσ πϊντων – αρκετϊ με ςύγχυςεσ πϊλι ςόμερα… 

ΛΙΝΑ 
(κατ’ ιδύαν) Ση ςύγχυςα κιόλασ…! Θεϋ μου – τι αμαρτύεσ πληρώνω…(ςτη 
γραμμό)… Εντϊξει ρε μϊνα – ϊιντε … 
(ειρωνικϊ)...Μη... ςυγχύζεςαι κιόλασ...  

 (Κλεύνουν απότομα – η Λύνα κϊθεται και καλύπτει το πρόςωπο με τα χϋρια 
– μπαύνει ο Δημότρησ – την πληςιϊζει.) 

ΔΗΜΗΣΡΗ  
Σι ϋγινε...;   (την αγκαλιϊζει)... Φμ... Κατϊλαβα – τι ϊλλο να ‘γινε... πϊλι με την 
γιαγιϊ θα μιλούςεσ... 
 
ΛΙΝΑ  
Μμμμ… Πϊλι! 

ΔΗΜΗΣΡΗ  
Ψραύα – και…; 
 
ΛΙΝΑ 
Και… τα ύδια…! Ξανϊ τα ύδια, τα ύδια, τα ύδια!  Πϊντα και πϊλι τα ύδια….. Μα 
την αλόθεια… δεν εξηγεύται αλλιώσ… Πραγματικϊ  αμαρτύεσ πληρώνω...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ  
Ϊλα πια ρε μϊνα… Γριϊ γυναύκα – κολλημϋνο μυαλό – τι περιμϋνεισ…;;  Ν’ 
αλλϊξει ς’ αυτό την ηλικύα; 
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ΛΙΝΑ 
Ας’ τα Δημότρη...την ϋχω δει και ςτα νιϊτα τησ κι ότανε και χειρότερα… 
Από τότε που θυμϊμαι τον εαυτό μου...το «κϊθαρμα», το «ςόι» του, κι ο 
τόποσ ο καταραμϋνοσ... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ  
Μόπωσ να πϊψεισ κϊποτε να δύνεισ ςημαςύα; 
 
ΛΙΝΑ 
Ϊχω προςπαθόςει – δεν γύνεται και το ξϋρεισ... Κϊθε φορϊ εκεύ θα φϋρνει 
τη κουβϋντα – βλϋπεισ… «ύδια μ’ εκεύνον εύμαι κι εγώ»... Πωσ να μην δύνω 
ςημαςύα – πϊντα θ’ αναρωτιϋμαι το γιατύ και πϊντα η ψυχό μου θα’ χει 
ανϊγκη μιαν εξόγηςη… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
αν τι εξόγηςη ρε μϊνα – πασ και δύνεισ ςημαςύα ςτη τρελό...;; τουσ 
τρελούσ – εύναι παςύγνωςτο – λϋνε ϋνα «ναι» και ξεμπερδεύουνε... Καμιϊ 
φορϊ τουσ μαζεύουνε κιόλασ... 
 
ΛΙΝΑ 
Δε μου φτϊνει εμϋνα αυτό – ποτϋ δεν μ’ ϋφταςε – κϊτι παραπϊνω υπϊρχει 
εκεύ και το νοιώθω… Από παιδύ το ϋνοιωθα – κι ασ μην όξερα να τ’ 
ονομϊςω… 
Και να δεισ που χθεσ βρϊδυ ςτο ταβερνϊκι, για πρώτη φορϊ μπόρεςα να 
κουβεντιϊςω γι’ αυτό… Ϋμαςταν με τον Πϊνο και κϊτι φύλουσ του… Ϋταν 
ςτην παρϋα και μια κοπελιϊ και πιϊςαμε μια ςυζότηςη ςχετικϊ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
υζότηςη; Για τη γιαγιϊ; Δεν βρόκεσ τύποτα πιο ενδιαφϋρον να 
κουβεντιϊςεισ…; 
 
ΛΙΝΑ 
Δεν όταν ακριβώσ για κεύνη – για φιλοςοφύα μιλούςαμε – τ’ αγαπημϋνα 
θϋματα του Πϊνου... Κϊποια ςτιγμό πιαςτόκαμε και με τισ θρηςκεύεσ... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Θρηςκεύεσ; Σι ςχϋςη ϋχουν οι θρηςκεύεσ; 
 
ΛΙΝΑ 
Εκ πρώτησ όψεωσ καμύα φυςικϊ – αν και... πϊντα ευχόμουν να τη φωτύςει 
ο Θεόσ – δεν βλϋπω ϊλλωςτε ϊλλη ελπύδα...  
Όμωσ να... αρχύςαμε να λϋμε γι’ ϊλλεσ ζωϋσ, μετενςϊρκωςη και τα ςχετικϊ. 
Ϋρθε η κουβϋντα και για τον τόπο – την ιςτορύα του και κϊπωσ ϋτςι 
φτϊςαμε και ςτην μϊνα μου...το παρϊλογο μύςοσ τησ για τούτη την πόλη 
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και τον οικογενειακό πόλεμο μια ζωό ολόκληρη με τον πατϋρα μου… Κι 
αυτό η κοπελιϊ, αν ϋχεισ όρεξη μϊντεψε τι ςυμπϋραςμα ϋβγαλε... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ότι χρωςτϊνε οικογενειακώσ τησ Μιχαλούσ κι εςύ ψϊχνεισ να βρεισ λεφτϊ 
να την πληρώςουνε… 
 
ΛΙΝΑ 
Φα...μωρϋ...διϊνα ϋπεςεσ! Ακριβώσ αυτό εύπε! Με τα ύδια λόγια…!! 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μόπωσ ξϋρει και πού θα τα ‘βρεισ; Γιατύ… απ’ όςο ξϋρω εγώ... όςα και να 
τησ δώςεισ πϊντα κϊτι θα χρωςτϊσ...  
 
ΛΙΝΑ 
Γι’ αυτό ακριβώσ πρϋπει να κϊνω κϊτι – για να πϊψω να νοιώθω ϋτςι 
εγώ...! Κι αυτό η κοπελιϊ – καλό τησ ώρα – ςα να μου ϊνοιξε μια «πόρτα» 
εχθϋσ… Αυτϊ που εύπε μπορεύ να εξηγούν πολλϊ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Για... ν’ ακούςουμε τι εύπε κι αυτό η… «κοπελιϊ – καλό τησ ώρα»; 
 
ΛΙΝΑ 
Πωσ η ιςτορύα τουσ προώπόρχε από προηγούμενη ζωό… Ενςϊρκωςη 
μϊλλον – όλο το τόνιζε αυτό… Όλο ϋλεγε πωσ ϊλλο ζωό κι ϊλλο 
ενςϊρκωςη…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(ειρωνικϊ)... Μϊλιςτα... και...παρακϊτω;;  
 
ΛΙΝΑ   
Παρακϊτω... χμ... Αν  κατϊλαβα καλϊ… χρειϊζεται ν’ αποκαλυφθεύ το 
γεγονόσ που προκϊλεςε όλο αυτό το μύςοσ...  
Να βρεθεύ η αιτύα και να «καθαρύςει» – για να ςταματόςει... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ϊλα ρε μϊνα – αν εύναι δυνατόν…!  Ποια «αιτύα» να ψϊξεισ...; Που...και τι να 
βρεισ…;; Η γυναύκα δεν τα πόγε καλϊ με το γϊμο τησ, χώριςε – κι ϋχει μεύνει 
μ’ ϋνα βουνό απωθημϋνα.  
Δεν μπόρεςε να τα χωνϋψει – τα ρύχνει όλα πϊνω ςου και ξεμπερδεύει... 
Εύναι τόςο απλό...!!!  
Σο  πρόβλημα μασ εύναι που αςχολεύςαι ακόμα μ’ ϋνα παιχνύδι χαμϋνο από 
χϋρι…  
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ΛΙΝΑ 
Δεν μπορώ να πϊψω να αςχολούμαι – δεν εύναι παιχνύδι για μϋνα, εύναι οι 
γονεύσ μου – καταλαβαύνεισ…;;  
Πϊντα θα μ’ επηρεϊζει, δεν ϋχει ςημαςύα η απόςταςη – ούτε η ηλικύα… 
Ακόμα κι αν εύχανε πεθϊνει δεν θα εύχε…  
Κϊθε τόςο  μπροςτϊ μου τα λόγια τησ – ςωρόσ μαζεύονται… δεν μ’ αφόνει 
ποτϋ ςε ηςυχύα – το ’χεισ ζόςει και το ξϋρεισ…  
Κι ο πατϋρασ μου… μην κοιτϊσ που δεν μιλϊει… Σον βλϋπω εγώ πόςο 
βϊροσ, πόςη θλύψη ϋχει...  
Ση ζωό μου ολόκληρη ϋχει μαυρύςει – θϋλω να τη βρω επιτϋλουσ αυτό τη 
«ρύζα»  και να την ξεριζώςω…  
Ακόμα κι από τον ύδιο τον τόπο αν χρειϊζεται...Να «καθαρύςει»... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σι να «καθαρύςει»;  
 
ΛΙΝΑ 
Αυτό το βϊροσ που το κουβαλώ ςτην πλϊτη μου...! Ό,τι κι αν εύναι,  
προηγούμενη ζωό – ό τελοςπϊντων «ενςϊρκωςη»... 
Εγώ… ςαν ϋνα πόλεμο ςτην πλϊτη μου το νοιώθω πϊντα…  
Ϊνα «πεδύο μϊχησ» που θϋλω να το διαλύςω, να φύγει από πϊνω μου....!!! 
Κι αυτό… μπορεύ να μην γύνεται αν δε φύγει πρώτα από πϊνω τουσ... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μϊλιςτα…! Και... πωσ ςκοπεύεισ να το κϊνεισ αυτό;  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν ξϋρω ακόμη – η Μαριλϋνα εύπε πωσ υπϊρχουν τρόποι… Δεν προλϊβαμε 
να πούμε πολλϊ – κι απ’ όςα εύπαμε κατϊλαβα τα μιςϊ… Ϊκανε  πϊντωσ 
κϊτι παρϊξενεσ ερωτόςεισ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δηλαδό; 
 
ΛΙΝΑ 
Να... Για τον πϊππου και τον προπϊππου… Αν πϋθανε ςτον πόλεμο, αν εύχε 
αδϋρφια… αν ςκοτώθηκαν – αν ξϋρω που και πώσ... Δεν ϋχω ιδϋα τι ςχϋςη 
ϋχουν μεταξύ τουσ αυτϊ – αλλϊ εύναι φυςικό να  υπϊρχει… Εύπε και κϊτι  
παρϊξενο…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(πιϊνει τισ μαρϊκεσ/ειρωνικϊ)...Μη μου πεισ…; εύπε και κϊτι «παρϊξενο»...;;; 
Για ν’ ακούςω… 
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ΛΙΝΑ 
Να… εύπε να κοιτϊξω να πϊω καμιϊ βόλτα ςτο βουνό – εύναι λϋει κϊτι 
μεγϊλεσ ςπηλιϋσ εκεύ που κϊποτε κρύβονταν οι αντϊρτεσ, από την  
τουρκοκρατύα ακόμη… Να πϊω εύπε – να «γνωρύςω» και την περιοχό αφού 
αποφϊςιςα να μεύνω εδώ. Και... «ύςωσ ο ύδιοσ ο τόποσ να μου δεύξει τι 
πρϋπει να κϊνω»…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(χτυπϊει με δύναμη τισ μαρϊκεσ)… Ψραύα! Υτϊςαμε ωσ την ϊκρη τησ 
Ελλϊδασ με την τρϋλα τησ γιαγιϊσ – να πϊρουμε τώρα και τα όρη τ’ ϊγρια 
βουνϊ...!  Λαμπρϊ…! 
 
ΛΙΝΑ 
Ε...καλϊ... μια βόλτα ςτο βουνό θα πϊμε, δεν εύναι και τόςο τρομερό… Πϊω 
και μόνη μου – ύςωσ εύναι πιο ςωςτό...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μα εύναι δυνατόν να πϊρεισ τα βουνϊ να κυνηγϊσ φαντϊςματα;  Ολόκληρο 
μαγαζύ παρϊτηςεσ για να ‘ρθεισ εδώ να ηρεμόςεισ! 
 Να βρεισ τισ παρϋεσ ςου, να ευχαριςτηθεύσ και λύγο τη ζωό ςου… Να ‘χεισ 
τουλϊχιςτον την ηςυχύα ςου…! 
 
ΛΙΝΑ 
Προςπαθώ μα δεν γύνεται – και το βλϋπεισ… Και μόνο που ξϋρει πωσ εύμ’ 
εδώ «καλημϋρα» λϋμε και ςτραβό τησ φαύνεται... 
Ούτε καφϋ δεν πρόλαβα να φτιϊξω... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Πεσ την τη καλημϋρα – κι ασ πϋςει και χϊμω – αλλϊ ςταμϊτα  επιτϋλουσ να  
«τςιμπϊσ»  παρακϊτω ψαρϊκι μου... 
 
ΛΙΝΑ 
Όμωσ… αν εύναι όπωσ τα λϋει η Μαριλϋνα, υπϊρχει εξόγηςη – και μπορεύ να 
υπϊρχει και λύςη...! Καταλαβαύνεισ...; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Όχι…! Κι αναρωτιϋμαι ΑΝ καταλαβαύνεισ εςύ – και ΤΙ καταλαβαύνεισ...  
Εγώ… αυτούσ του γρύφουσ, ούτε μπορώ – ούτε και θϋλω να τουσ 
καταλϊβω... Και… πϊω να φτιϊξω τον καφϋ…!!! 
 
 
(Φεύγει – τα φώτα χαμηλώνουν – μουςικό – τϋλοσ τησ εικόνασ.)  
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Εικόνα 2 

 

Ξημερώματα τησ επόμενησ μϋρασ.  
Ανϊβει προβολϋασ ςτην οθόνη που μοιϊζει με φεγγϊρι – και με χαμηλό 
φωτιςμό φαύνονται  οι ςπηλιϋσ.  
Ακούγεται όχοσ αυτοκινότου που πληςιϊζει και ςβόνει την μηχανό.  
Η Λύνα μπαύνει διςτακτικϊ κοιτώντασ ερευνητικϊ γύρω. 
Ελαφρύσ όχοσ αϋρα και χαμηλό ανϊλογη μουςικό. 
Πληςιϊζει την εύςοδο τησ ςπηλιϊσ, μπαύνει και ςτϋκεται ςτο εικονοςτϊςι.. 
Βγϊζει το καντόλι – μαυριςμϋνο και παλιό – το ακουμπϊ ςτον βρϊχο, ψϊχνει 
ςπύρτα ςτο τςαντϊκι τησ, το ανϊβει και το ξαναβϊζει ςτη θϋςη του. 
Το εςωτερικό τησ ςπηλιϊσ φωτύζεται ελαφρϊ, ο όχοσ του αϋρα δυναμώνει... 
Η Λύνα απομακρύνεται μερικϊ βόματα, κϊθεται ςτον βρϊχο, ανϊβει ϋνα 
τςιγϊρο, μετϊ από λύγο το πετϊει και ςηκώνεται αργϊ και διςτακτικϊ. 
Ανούγει τα χϋρια τησ, κοιτϊζει ψηλϊ και με  παντομύμα αγγύζει τα βρϊχια, 
τουσ θϊμνουσ, την εύςοδο τησ ςπηλιϊσ – η μουςικό γύνεται πιο αργό, ανϊλογα 
με τισ κινόςεισ. 
Κϊθεται ςτην ϊκρη του βρϊχου, ξαπλώνει και μαζεύεται ςαν ϋμβρυο.  
Τα φώτα ςβόνουν αργϊ,  η μουςικό δυναμώνει – κλεύνει η εικόνα.. 
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Εικόνα  3 

  
(Λύγο αργότερα το πρωύ τησ ύδιασ μϋρασ. Φωτύζεται το διαμϋριςμα – ο 
Δημότρησ μιλϊει ανόςυχοσ ςτο τηλϋφωνο.) 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
ου εύπα ϋφυγε πριν ξυπνόςω – ϊφης’  εδώ το κινητό και δεν ϋχω ιδϋα 
πόςη ώρα λεύπει... Αναςτατωμϋνη όταν από χθεσ – πιϊςτηκε με κϊτι 
ςυζητόςεισ – φιλοςοφύεσ, μετενςϊρκωςη και τα τοιαύτα  και τησ φαύνεται 
πωσ θα ςυνεφϋρει τη ζωό τησ ολόκληρη... 
Σι να τησ κϊνω – τησ εύπα αν όθελε να πϊμε μαζύ ςτο βουνό...  
 
ΥΩΝΗ 
Και τώρα; Πωσ όμαςτε ςύγουροι πωσ εύναι καλϊ…;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Καλϊ θα ‘ναι ρε μπαμπϊ – μια βόλτα ςτο βουνό θα πόγε... Δεν εύναι και 
μακριϊ…  
 
ΥΩΝΗ 
Σϋλοσ πϊντων – όταν γυρύςει πϊρε με... 
 
(Μπαύνει η Λύνα – εμφανώσ εξουθενωμϋνη.) 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ϊλα... μόλισ μπόκε… Σα χϊλια τησ ϋχει... να... παρ' την...  
 
(Τησ δύνει το τηλϋφωνο και πιϊνει ϋνα περιοδικό.)  
 
ΥΩΝΗ 
Που τρϋχεισ πρωύ πρωύ βρε παιδϊκι μου... Ανηςυχόςαμε... 
 
ΛΙΝΑ 
υγγνώμη... ϋφυγα νωρύσ...  
 
ΥΩΝΗ 
Και δεν πόρεσ ούτε το κινητό μαζύ ςου...Σι τρϋχει Λύνα…; 
 
ΛΙΝΑ 
Σι να λϋμε τώρα ςτο τηλϋφωνο... ϊςτα... Όταν βρεθούμε από κοντϊ… 
Όποτε…  
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ΥΩΝΗ 
Κατϊλαβα – θυμώνεισ που δεν όρθα… Όμωσ το ξϋρεισ – ϋχω πολύ δουλειϊ...  
 
ΛΙΝΑ 
Σο ξϋρω – μην ανηςυχεύσ και δεν θυμώνω πια... Ωλλα κι ϊλλα ϋχω εδώ – τι 
να ςου εξηγώ τώρα – εύμαι και κουραςμϋνη…  
Δεν εύναι και  ςυγκεκριμϋνο ϊλλωςτε… 
 
ΥΩΝΗ 
Θϋλω να φροντύςεισ να εύςαι καλϊ... Να προςϋχεισ τον εαυτό ςου και να 
περνϊσ καλϊ... 
 
ΛΙΝΑ 
Καλϊ εύμαι, μην ανηςυχεύσ....Ϊχω και βουνό και θϊλαςςα και καλό 
παρϋα...Μια χαρϊ εύμαι... 
 
ΥΩΝΗ 
Ψραύα...! Κϊνε καμιϊ απλωτό και για μϋνα – που με τρώει το υπουργεύο…  
 
ΛΙΝΑ 
Θα το φροντύςω... Πωσ τα πϊτε εκεύ…;  
 
ΥΩΝΗ 
Πωσ να τα πϊμε – η γνωςτό ϋνταςη... Κόςμοσ πϊει κι ϋρχεται και 
ςυνεννόηςη καμύα... Θα τον αναδομόςουνε κι αυτόν τον υπουργό μϊλλον – 
αλλϊ το υπουργεύο...χμ...δεν προβλϋπεται να ηςυχϊςει... 
 
ΛΙΝΑ 
Ε...δεν το λεσ και  πρωτότυπο αυτό... 
 
ΥΩΝΗ 
Θα κοιτϊξω να ‘ρθω – θϋλω να ςασ δω, θϋλω και να μιλόςουμε... Μην 
νομύζεισ πωσ δεν καταλαβαύνω… άςωσ τα καταφϋρω την ϊλλη εβδομϊδα...  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν πειρϊζει... όποτε μπορϋςεισ... ’ αφόνω τώρα...  
 
ΥΩΝΗ 
Να κρατϊσ οπωςδόποτε το κινητό  να μην ανηςυχούμε… Και να 
προςϋχεισ... Να μην τρϋχεισ μόνη ςου…  
 
ΛΙΝΑ 
Καλϊ... θα δω... ϊντε τώρα... ςε φιλώ...  
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ΥΩΝΗ 
Κι εγώ...  
 
(Κλεύνουν/ο Δημότρησ αφόνει το περιοδικό.) 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Λοιπόν;  
 
ΛΙΝΑ 
Όχι τώρα παιδύ μου – δεν μπορώ ούτε να μιλόςω, θα πϊω για ύπνο και θα 
τα πούμε μετϊ....Μόνο κϊνε μου τη χϊρη να τηλεφωνόςεισ λύγο αργότερα 
ςτον Πϊνο – εύναι νωρύσ  να πϊρω τώρα... Ζότηςε του το τηλϋφωνο αυτόσ 
τησ κοπϋλασ – τησ Μαριλϋνασ... Εύναι ανϊγκη να τησ μιλόςω... 
 
(Η Λύνα φεύγει – ο Δημότρησ κϊθεται και διαβϊζει.  
Τα φώτα χαμηλώνουν και δυναμώνουν ξανϊ – ανούγει το ςημειωματϊριο και 
παύρνει τηλϋφωνο. Ήχοι τηλεφώνου και η φωνό του Πϊνου.)  
 
ΥΩΝΗ 
Λϋγεται… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Καλημϋρα κύριε Πϊνο... ο Δημότρησ εύμαι... 
 
ΥΩΝΗ 
Ψωω… καλώςτονε – το ϋμαθα πωσ όρθεσ… Πότε θα ςε δούμε να μασ πεισ 
και τα νϋα τησ πρωτεύουςασ…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε...καλϊ...χϊλια μαύρα τα νϋα τησ πρωτεύουςασ – αλλϊ φυςικϊ θα τα 
πούμε κι από κοντϊ...Ξϋρεισ η μητϋρα μου...  
 
ΥΩΝΗ 
Εύναι καλϊ; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ναι, ναι… καλϊ εύναι – λύγο κουραςμϋνη μόνο και ξϊπλωςε... 
Δεν όθελε να ςε ξυπνόςει κι  εύπε να πϊρω εγώ… Θϋλει λϋει  να τησ αφόςεισ 
ϋνα τηλϋφωνο, τον αριθμό... 
 
ΥΩΝΗ 
Δεν κατϊλαβα;  
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Να… θϋλει να βρει αυτόν την κοπϋλα – τη Μαριλϋνα... Ϊχεισ το τηλϋφωνο 
τησ...;; 
 
ΥΩΝΗ 
Φα χα... ώςτε θϋλει να βρει τη Μαριλϋνα… Ψραύα – χα χα...!  
Γρϊψε 6721200202... και... κούτα… κρϊτα το κι εςύ, μπορεύ να ςου 
χρειαςτεύ … Φαχαχα... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν καταλαβαύνω... 
 
ΥΩΝΗ 
Δεν ξϋρεισ τι κούκλα εύναι η Μαριλϋνα – γι’ αυτό δεν καταλαβαύνεισ... 
Λοιπόν, γρϊψε  εύπαμε... 6721200202… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
6721200202... οκ… Ευχαριςτώ – ευχαριςτώ πολύ... Θα τα πούμε 
ςύντομα...Φαιρετώ...  
 
ΥΩΝΗ 
το καλό... Και κούτα να ‘ρθεισ καμιϊ βόλτα κι απ’ το βιβλιοπωλεύο – να ςε 
δούμε... Κερνϊω εξαιρετικό καφϋ... 

ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ναι βϋβαια...μια απ’ αυτϋσ τισ μϋρεσ θα περϊςω οπωςδόποτε... Ευχαριςτώ... 
 
(Κλεύνουν / ο Δημότρησ κοιτϊζει το χαρτύ / μονολογεύ.)  
 
Κούκλα…; Φμ... Για μεγϊλουσ μπελϊδεσ μου φαύνεται εμϋνα αυτό η 
«κούκλα»...! 
 
(Τα φώτα ςβόνουν – τϋλοσ τησ εικόνασ.)  
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Εικόνα 4 
 
 

( Αργότερα την ύδια μϋρα. Φωτύζεται το ςκηνικό ςτα βουνϊ.  
Ο Δημότρησ μπαύνει, πληςιϊζει τισ ςπηλιϋσ – το καντόλι εύναι αναμμϋνο – 
ςτϋκεται λύγο ςτην εύςοδο – βγαύνει και κϊθεται ς’ ϋνα βρϊχο. Από την 
εύςοδο τησ δεύτερησ ςπηλιϊσ εμφανύζεται η Μαριλϋνα – ςτϋκεται 
επιφυλακτικϊ – παύςη αμηχανύασ.) 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Καλημϋρα… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Φαύρετε.... Μϋςα ςτη ςπηλιϊ όςουν εςύ…; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Μμμ... ναι… Όςο μπορώ να μπω δηλαδό – χρειϊζεται  εξοπλιςμό για να πασ 
ωσ την ϊκρη... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Πϊει πολύ βαθιϊ..; Η ςπηλιϊ... θϋλω να πω... εύναι μεγϊλη; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν ϋχω προχωρόςει πολύ – πιο μϋςα το πϋραςμα μικραύνει... Ούτε λόγοσ 
να δοκιμϊςω μόνη μου...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(φλερτϊροντασ)  
Ευχαρύςτωσ και ς’ ακολουθώ αν θϋλεισ...  
Εύμαι καινούργιοσ ςτα μϋρη – και οι εξερευνόςεισ... Ειδικότησ μου...! 
 
(Σον παρατηρεύ για λύγο και απλώνει αποφαςιςτικϊ το χϋρι τησ.) 

 ΜΑΡΙΛΕΝΑ             
Μαριλϋνα Καποδύςτρια... Μϋνω εδώ και τρύα χρόνια ςτην περιοχό... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μην μου πεισ! Φα Φα...! Εςύ εύςαι η Μαριλϋνα;;  Απύθανο...! Δημότρησ 
Γιαννόπουλοσ – την κουβϋντα ςου εύχα το πρωύ...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ση δικιϊ μου; Από που κι ωσ που; Δεν νομύζω να ς’ ϋχω ξαναδεύ... 
(κατ' ιδύαν – ειρωνικϊ )... Επύ τησ παρούςησ τουλϊχιςτον... 
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Φα χα... Όχι δεν νομύζω – αν και... μου φαύνεςαι γνώριμη... Πϊντωσ εγώ, ςε 
ξϋρω – κι ασ μην «ςε ξϋρω»... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Και...εύχεσ και την «κουβϋντα» μου…! Πώσ κι ϋτςι…;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Γνώριςεσ προςφϊτωσ τη Λύνα… την φύλη του Πϊνου...  
Εύναι μητϋρα μου… υναντηθόκατε προχθϋσ το βρϊδυ νομύζω... Σην 
επηρϋαςεσ πολύ μ’ αυτϊ που τησ εύπεσ – και τα κουβεντιϊζαμε… Ϊτςι... 
εγώ, ςε ξϋρω… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Φμμμ... μϊλιςτα..!  Και... δια του λόγου το αληθϋσ... να ‘μαςτε κιόλασ εδώ...! 
Ψραύα...! Πραγματικϊ...πολύ ωραύα!  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ναι – εύδεσ… ύμπτωςη... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Μα… δεν βλϋπω και τύποτ’ ϊλλο εγώ ςτη ζωό μου... άςωσ και να μην 
υπϊρχει τύποτ’ ϊλλο…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
ωςτϊ… αν το καλοςκεφτεύσ τα πϊντα εύναι μια ςύμπτωςη… Πϊντωσ 
αυτό... εύναι και μια… κούκλα ςύμπτωςη... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(αμόχανα)...Ναι... Ευχαριςτώ... Σι ϋλεγε λοιπόν η Λύνα…; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε... για τη ςυζότηςη – μετενςαρκώςεισ και τα τοιαύτα...  
Όλο τϋτοια ακούμε τελευταύα....Υιλοςοφύεσ τησ μόδασ – με φρου φρου κι 
αρώματα πολλϊ… Πρϋπει να ςου πω πωσ εύμαι πολύ επιφυλακτικόσ εγώ μ’ 
αυτϋσ τισ ιςτορύεσ...Σόςα προβλόματα ςτον κόςμο μασ – τι νόημα ϋχει να 
ψϊχνεισ τισ «προηγούμενεσ ζωϋσ»...;  Εδώ...δεν βολεύονται οι τωρινϋσ… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Οι ενςαρκώςεισ, μπορούν να ςου δεύξουν την αιτύα… Κι αν δεν αλλϊξεισ την 
αιτύα δεν διορθώνεται το αποτϋλεςμα...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δε ξϋρω...Βλϋπω τον τρόπο που  τα κουβεντιϊζουν ςτο πανεπιςτόμιο και 
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καθόλου δε μ’ αρϋςει – όςοι αςχολούνται μ' αυτϊ εύναι απλώσ φευγϊτοι… 
Πολύ φευγϊτοι… Εδώ ο κόςμοσ χϊνεται – και... ϊιντε τώρα να μην πω «τι» 
χτενύζουνε... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ε καταλαβαύνω...Όμωσ ο κϊθε χώροσ ϋχει κϊθε καρυδιϊσ καρύδι – θα 
βρεισ ζούφια, θα βρεισ και γερϊ… 
Πϊντα ϋτςι εύναι – και παντού… Δεν κρύνουμε την ιδϋα από τουσ 
εκπροςώπουσ τησ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σι να ςου πω – εγώ εύμαι ϊνθρωποσ πρακτικόσ... Βλϋπω ετούτη τη ζωό – τι 
να την κϊνω την προηγούμενη; όμερα, τώρα τι κϊνουμε…;; Εξαφανύζονται 
τα δϊςη, βρωμοκοπϊνε τα νερϊ, πολϋμουσ κϊθε τόςο… Ωςε την πεύνα και 
τη μόλυνςη…  
Ϊνα παγκόςμιο τρελλοκομεύο – ποιϋσ «ϊλλεσ» ζωϋσ να ψϊξω…;; 
Δικαιολογύεσ – που δεν τα βγϊζουμε πϋρα με την τωρινό...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ποιόσ την προκαλεύ όμωσ όλη αυτό την καταςτροφό;;  
Εμεύσ δεν εύμαςτε υπεύθυνοι…; Αιώνεσ τώρα – εμεύσ οι ύδιοι τα 
προκαλούμε…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ  
"Εμεύσ "…; Εςύ κι εγώ ςα να λϋμε…;;;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ναι – ναι… ακόμα κι εςύ κι εγώ… Όλοι «εμεύσ»… Οι ύδιοι…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Να μου κϊνεισ τη χϊρη – κι εγώ δεν προκαλώ καμύα καταςτροφό! Κι αν 
μπορούςα ούτε ςκουπύδια δεν θα ‘βγαζα – αλλϊ...τι να ςου κϊνω… Δεν 
γύνεται να φϊω και την ςυςκευαςύα...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πολύ προςωπικϊ το πόρεσ – καλό εύν’ αυτό και  μ’ αρϋςει… Ωλλωςτε 
ςυμφωνώ...!  Γι’ αυτό μϋνω ϋξω από την πόλη, ϋχω κοτϋτςι και λαχανόκηπο 
– και… εκτόσ από τισ «προηγούμενεσ ενςαρκώςεισ» αςχολούμαι και με τα 
ςκουπύδια μου… Δεν…«χτενύζομαι» μόνο...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Με ςυγχωρεύσ – δεν όθελα να ςε προςβϊλλω, δεν το εννοούςα ϋτςι – ούτε 
γι’ αςτεύο... Ωλλωςτε… κι αχτϋνιςτη κούκλα εύςαι...  
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Merci... δεν το πόρα προςωπικϊ... Απλϊ ςυμφωνώ με όςα εύπεσ, αλλϊ με 
τρόπο εντελώσ αντύθετο...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν το καταλαβαύνω – αλλϊ δεν πειρϊζει... Σελοςπϊντων... η μϊνα μου 
ϋψαχνε το τηλϋφωνο ςου το πρωύ... Απ’ ό,τι κατϊλαβα όρθε ςτο βουνό τα 
χαρϊματα – ϋχει ξεχϊςει και τα τςιγϊρα τησ πϊνω ςτο βρϊχο. αν 
κεραυνόπληκτη γύριςε… 
Εύναι κουραςμϋνη τα τελευταύα χρόνια – αυτό η ιςτορύα με τουσ γονεύσ τησ, 
την ϋχει ταλαιπωρόςει πολύ... Κι όςο γερνϊνε…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ναι… το ςυζητόςαμε... Διαρκόσ βύα – ϊλλοτε φανερό κι ϊλλοτε υπόγεια… ’ 
αυτϋσ τισ περιπτώςεισ η «μετενςϊρκωςη» εύναι πολύ καλό θεραπεύα… Δεν 
εύναι μόνο  φιλοςοφύα ξϋρεισ – εύναι  τρόποσ για να κϊνουμε ειρόνη με τον 
εαυτό μασ και με τουσ ϊλλουσ… 
Να βϊλουμε ϋνα τϋλοσ ςτουσ «φαύλουσ κύκλουσ»… φύλε μου... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δημότρησ εύπαμε...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Καλϊ – με ςυγχωρεύσ – Δημότρησ... Σου παππού ςου τ' όνομα εύναι αυτό; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μμμμ... Σου προπϊππου...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ψραύα – καλό αυτό...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ  
Ϊχει καμιϊ ςημαςύα;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
την περύπτωςη ςου μϊλλον – η Λύνα ςύγουρα θα χρειαςτεύ τη βοόθεια 
ςου... Εε... θα βοηθόςει κι ο παππούσ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε.... ϋχει πεθϊνει εδώ και πολλϊ χρόνια αυτόσ ο παππούσ...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(πονηρϊ)… Και βϋβαια ϋχει πεθϊνει – ακριβώσ γι' αυτό θα βοηθόςει... Κι 
από κει που εύναι θα βοηθόςει και καλϊ…!  
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Α... μϊλιςτα – την εννοεύσ από τον... «ϊλλο κόςμο»  τη «βοόθεια»... Φμ... Δεν 
ξϋρω – το εύπα και ςτην μϊνα μου – εγώ δεν ϋχω ςκοπό να κυνηγϊω 
φαντϊςματα… 
Βλϋπω το θϋμα πρακτικϊ – χρειϊζεται την ηςυχύα τησ και το πρόβλημα τησ 
γιαγιϊσ μου δεν γύνεται να το λύςει καμύα μετενςϊρκωςη…  
Μιλϊμε για βαριϊ διαταραχό – πεσ το και ψύχωςη – και δεν πρόκειται να 
διορθωθεύ ς’ αυτόν την ηλικύα... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
«Βαριϊ δια–ταραχό»… χμ… Χύχωςη…! Αλόθεια… τι ακριβώσ ςημαύνει αυτό 
– ϋχεισ ςκεφτεύ ποτϋ;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε… όςο να ‘ναι – ψυχολογύα ςπουδϊζω… Κι αφού ρωτϊσ ςημαύνει πωσ θα 
την ϋςτελνα ςε κλινικό...! Κατ' ευθεύαν...!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Και θα... ϋλυνεσ το πρόβλημα ςου;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σο πρόβλημα τησ μϊνασ μου πϊντωσ θα το ϋλυνα... Θα ηςύχαζε λύγο το 
κεφϊλι τησ... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Επιφανειακϊ βϋβαια – αυτό το καταλαβαύνει και η "καθαρό ψυχολογύα" 
ςου νομύζω...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε... καλϊ... φυςικϊ... Όμωσ δεν υπϊρχει κϊτι ϊλλο να κϊνεισ… Δεν υπϊρχει 
γιατρειϊ ς’ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν το δϋχομαι αυτό – εύναι μόνο η εύκολη λύςη… Σο πιο βολικό, ύςα να 
κουκουλώνουμε τα ςυμπτώματα... 
Πεσ με εγωύςτρια αλλϊ  δεν παραιτούμαι και δεν μ’ αρϋςει να τα 
κουκουλώνω… Ωλλωςτε… κϊτι χρειϊςτηκε να γιατρϋψω κι εγώ, γι’ αυτό 
αςχολόθηκα με το θϋμα… Κι ανακϊλυψα πωσ η θεραπεύα υπϊρχει – για 
όλουσ και για όλα… Μόνο που χρειϊζεται να ψϊξεισ, να δώςεισ χρόνο και να 
φτϊςεισ ςτην αιτύα... Δεν αρκεύ μια «διϊγνωςη»  επιφανεύασ – τρύα χϊπια 
την ημϋρα, ηλεκτροςόκ ςτα δύςκολα και περιοριςμόσ ςτη φωλιϊ του 
κούκου... 
Δεν εύναι «γιατρειϊ» αυτό...  
 



Ρένα Κατσάνη                 Εαρινή Ισημερία                          24grammata.com,  σειρά: εν καινώ  αρ. 23 21 

ΔΗΜΗΣΡΗ 
άςωσ… Αλλϊ ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ δεν ϋχεισ ϊλλη...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Να ψϊξεισ να βρεισ …! Εγώ τουλϊχιςτον αυτό αποφϊςιςα να κϊνω – 
γιατύ...ξϋρεισ... οι «ενςαρκώςεισ»...εκτόσ από «προηγούμενεσ»… εύναι και 
«επόμενεσ»... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μϊλιςτα... Γι’ αυτό ϋρχεςαι ςαν τουσ λύκουσ ςτισ ςπηλιϋσ; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ωςτϊ το εύπεσ – ςαν τουσ λύκουσ... Δεν φαντϊζεςαι πόςο διαφορετικϊ  
μπορεύ να βλϋπει τα πρϊγματα ϋνασ «λύκοσ»...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Πρϊγματι... ς' αυτόν την ζωό εύπα να γύνω ϊνθρωποσ – και για την επόμενη 
δεν μ’ ενδιαφϋρει, όπωσ δεν μ’ ενδιαφϋρει για την προηγούμενη… 
Σϋλοσ πϊντων – χαρϊ ςτο κουρϊγιο ςου δε λϋω, αλλϊ… Σι κϊνεισ ςτισ 
ςπηλιϋσ; Σι το ιδιαύτερο ϋχουν; Μη μου πεισ πωσ βγαύνουν και 
λυκϊνθρωποι...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Φα χα... Όχι βϋβαια – εδώ… με το ζόρι να ξεπϋςει καμιϊ αλεπού... Από ϊγρια 
ζώα… δεν ϋχουν μεύνει και πολλϊ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε... αυτό! Δεν εύναι κρύμα αυτό;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Και βϋβαια εύναι...αλλϊ εύναι τόςο πολλϊ τα «κρύματα»  εδώ… Γεμϊτη  από 
μϊχεσ η περιοχό – αντϊρτικα, βεντϋτεσ...  
Από την τουρκοκρατύα κι ακόμα  παλιότερα...Σούτα τα βουνϊ εύναι 
φορτωμϋνα με  φαντϊςματα αιώνων... Γεμϊτεσ οι ςπηλιϋσ από τισ ιςτορύεσ 
τουσ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σισ... «ιςτορύεσ» τουσ...;;; αν τι ιςτορύεσ;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πολλϋσ – πϊρα πολλϋσ...το νιώθεισ αν παρατηρόςεισ λύγο. 
Αν μϊλιςτα υπϊρχει κϊποια ςχϋςη με ςϋνα και τουσ «προγόνουσ» ςου οι 
εικόνεσ «ϋρχονται» εύκολα ςτο νου ςου…  
Αυτόσ ο τόποσ εύναι μαγικόσ- μαθαύνεισ πολλϊ αν δοκιμϊςεισ να «μιλόςεισ» 
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με τα βρϊχια… Γι’ αυτό ϋρχομαι εδώ, γι’ αυτό εύπα και ςτη Λύνα να ‘ρθει… 
Εδώ… μπορεύ να βρύςκεται κι η απϊντηςη που ψϊχνει....  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν ξϋρω... δεν ϋχω ςκεφτεύ ποτϋ μου να μιλόςω με τα βρϊχια... 
(φλερτϊρει)… Αλλϊ… αν εύναι ο τόποσ μαγικόσ τότε κι εςύ θα εύςαι 
μϊγιςςα… Πύνουν οι μϊγιςςεσ καφϋ; Ξϋρω ϋνα μαγικό καφενεύο ςτο 
κϋντρο...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Σο απόλυτο ελιξύριο... Πϊμε!!  
 
(Φεύγουν – τα φώτα ςβόνουν – μουςικό γϋφυρα.)  

 

 

Σέλοσ τησ 1ησ πράξησ 
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Πράξη 2η 

 

Εικόνα 1 
 
 

(Απόγευμα τησ ύδιασ μϋρασ. Φωτύζεται το διαμϋριςμα – η Λύνα  με ρόμπα και 
καφϋ μιλϊ ςτο τηλϋφωνο.) 
 
ΛΙΝΑ 
Δεν ϋχω όρεξη για ταβϋρνεσ και κιθϊρεσ ςόμερα Πϊνο μου...  
Αν εύναι να ‘ρθει κι η Μαριλϋνα βϋβαια… θϋλω να την δω… Σηλεφώνηςα 
πριν λύγο μα δεν απϊντηςε... 
 
ΥΩΝΗ 
Μϊλιςτα… δεν ςου φτϊνω εγώ τώρα – θϋλουμε και την Μαριλϋνα… τϋλοσ 
πϊντων… θα το καταπιώ κι αυτό…  
Να πεισ και ςτον Δημότρη να πϊμε όλοι μαζύ… Ούτε κι εγώ την ϋχω βρει 
ακόμα – αλλϊ ςυνόθωσ ϋρχεται...  
 
(Ταυτόχρονα με το "ϋρχεται" μπαύνουν η Μαριλϋνα κι ο Δημότρησ) 
 
ΛΙΝΑ 
(ϋκπληκτη) Ε...; Ϊρχεται; Πραγματικϊ! Φα χα! Ϊρχεται..! Για την ακρύβεια 
μόλισ όρθε – και μϊλιςτα μαζύ με τον Δημότρη!  
Θεϋ μου – ό,τι  χρειαζόμουν...!  Πϊνο μου ς' αφόνω – θα δούμε για το 
βρϊδυ... Θα ςε πϊρω εγώ... Ωντε... Γεια...  
 
ΥΩΝΗ 
Μη μου πεισ... Δεν ϋχαςε χρόνο μπαγϊςασ... χα χα... Γεια...  
(Κλεύνουν)  
 
ΛΙΝΑ 
Ε... Αυτό... εύναι αληθινό ϋκπληξη!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Καληςπϋρα...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ξυπνητούρια... Εύςαι καλύτερα;  
 
ΛΙΝΑ 
Σώρα που ςασ εύδα εύμαι μια χαρϊ...!. Πωσ ϋγινε αυτό…;  
Πωσ βρεθόκατε...; 
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ου το εύπα – εύναι μαγικϋσ οι ςπηλιϋσ... Δεν όταν ςχόμα λόγου... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ωςε που ϋχουνε και μϊγιςςεσ...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ο γιόκασ ςου ανηςύχηςε – κι αποφϊςιςε να πϊει ςτο βουνό, να 
«εποπτεύςει» την περιοχό... Εντελώσ τυχαύα όμουν εκεύ – και... τα 
υπόλοιπα...τα βλϋπεισ... τισ μικρϋσ τισ πόλεισ ςυναντιόμαςτε εύκολα… 
Κυκλοφορούν και τα «νϋα»…  
 
ΛΙΝΑ 
Αυτό εύναι γεγονόσ – ϋνα ακόμα πρόβλημα για τη μϊνα μου κι αυτό... Σϋλοσ 
πϊντων... Θα πιεύτε καφεδϊκι;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Θα πιούμε… Απ' τα χερϊκια ςου...    
(τη ςπρώχνει προσ την πόρτα) Ωντε να τον φτιϊξεισ και...κούτα να 
ςιγοβρϊςει...  
 
(Η Λύνα βγαύνει – η Μαριλϋνα περιεργϊζεται τον χώρο.)  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Παύζεισ μουςικό;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ό,τι θϋλεισ παύζω... υνϋχεια παύζω εγώ... Με όλα...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κϊποιο... ςυγκεκριμϋνο όργανο;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(διφορούμενα)...Όλα τα όργανα τα ξϋρω... Κι όςα δεν ξϋρω τα μαθαύνω... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Όλα όςα δεν...«ξϋρεισ»...;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Αν ϋχουν ενδιαφϋρον...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(αμόχανα – τραβιϋται)…Πεσ μου για την μητϋρα ςου...Υαύνεςτε πολύ 
δεμϋνοι...Κι ο πατϋρασ ςου;  
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ο πατϋρασ μου ςτην Αθόνα – και ςαν καλό μοναχοπαύδι εύμαι πολύ δεμϋνοσ 
και με τουσ δυο... υζητούςαμε πϊντα – και τα πϊντα – κι ϋχει παύξει ρόλο 
αυτό. Να φανταςτεύσ ςτο ςχολεύο οι ςυμμαθητϋσ μου μιλούςαν για τουσ 
γονεύσ τουσ κι εγώ… νόμιζα πωσ οι δικού μου όταν εξωγόινοι...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Φαχαχαχα... Σύποτα μην αποκλεύεισ... Ωλλωςτε τι μπορεύ να ςημαύνει 
«εξωγόινοι»... Δεν ϋχεισ αναρωτηθεύ ποτϋ...;; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Εύπαμε κούκλα μου – να με μπλϋξεισ με το υπερπϋραν και τισ προηγούμενεσ 
ζωϋσ – εντϊξει… Αλλϊ μην μπερδϋψουμε και τουσ εξωγόινουσ – και μϊλιςτα 
με την μϊνα μου!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εύναι φανερό πωσ ϋχει ταλαιπωρηθεύ  πϊντωσ... Σότε δεν χώριζαν με τόςη 
ευκολύα τα ζευγϊρια – κι αυτό όταν μεγϊλο πρόβλημα για τα παιδιϊ... 

ΔΗΜΗΣΡΗ 
 Σο θϋμα για την μϊνα μου δεν εύναι τόςο ςτον χωριςμό – από μόνη τησ το 
λϋει πωσ πριν  χωρύςουν όταν χειρότερα...  
Σο πρόβλημα εύναι το μύςοσ και το απόλυτο παρϊλογο τησ γιαγιϊσ μου – 
ςτο εύπα… Δεν πιϊνει μόνο  τον παππού μου – πιϊνει κι  όλο του το ςόι,  
βρύζει ακόμα κι ανθρώπουσ που δεν τουσ ξϋρει... Κι εύναι τόςο  αφύςικη η 
μανύα τησ με τον τόπο... Σρελαύνεται – κι όλο γι’ αυτό μιλϊει,  λεσ και το 
κϊνει επύτηδεσ για να μπαύνει ςε κρύςεισ υςτερύασ… 
Μερικϋσ φορϋσ γύνεται και πολύ επιθετικό...το εύπα: μια καλό  κλινικό τησ 
χρειϊζεται... Όμωσ η μϊνα μου ούτε να τ' ακούςει – κι ασ τραβϊει τα πϊθη 
τησ μ’ αυτόν την ιςτορύα...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Φμ...Για να το διϊλεξε ο λόγοσ θα εύναι ςημαντικόσ… 
Πϊντα υπϊρχει κϊποιοσ λόγοσ πύςω απ’ αυτϋσ τισ καταςτϊςεισ – εύναι 
εξακριβωμϋνο αυτό...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Και πωσ το... «εξακριβώνεισ»; Εςύ…; πωσ το... «εξακρύβωςεσ»;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
υνόθωσ ςυμβαύνει κϊτι δυςϊρεςτο – που  ςε ςπρώχνει ν’ αναρωτηθεύσ  
και ςου δεύχνει.  Αφορμό για  να ψϊξεισ την αιτύα...  
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Κι εςϋνα; ου ςυνϋβη κϊτι... «δυςϊρεςτο»; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πολύ! 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δηλαδό... ςαν τι…;; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ϊνασ ξαφνικόσ κι ϊδικοσ θϊνατοσ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ϊχαςεσ κϊποιον δικό ςου; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Όχι μόνο... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Καταλαβαύνω... δεν πειρϊζει – δεν χρειϊζεται να μου πεισ αν δεν θϋλεισ... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
άςωσ... κϊποια ϊλλη ςτιγμό...   (μπαύνει η Λύνα με καφϋδεσ) 
...Ώςτε... πόγεσ κιόλασ ςτο βουνό...Ο  Δημότρησ μου ϋλεγε πωσ γύριςεσ ςαν 
«κεραυνόπληκτη»... υνϋβη κϊτι…;  
 
ΛΙΝΑ 
Σι να ςυνϋβη… Σύποτα ςτην πραγματικότητα... 
Καθόμουν, παρατηρούςα... ςκεφτόμουν αυτϊ που 
κουβεντιϊζαμε...Θυμόθηκα πωσ ϋχω περϊςει τόςα καλοκαύρια εδώ και 
ποτϋ δεν εύχα πϊει  ςτο βουνό – ούτε για βόλτα... 
Και ξαφνικϊ ϋνα τρϋμουλο...ςαν κϊτι να με κούναγε μπρόσ – πύςω... Πωσ να 
το περιγρϊψω...;;  
Ϊνα ρύγοσ, που κρϊτηςε ώρα... και ςτ' αυτιϊ μου ϋνα βουητό...ϋνα 
ςφύριγμα...ςαν αϋρασ – όμωσ δεν φυςούςε... 
Κϊθιςα ςτο βρϊχο – κλεύναν τα μϊτια μου – αδύνατο να τα κρατόςω 
ανοιχτϊ… Ξϊπλωςα λύγο και με πόρε ϋνασ ύπνοσ παρϊξενοσ… τόςο 
παρϊξενοσ...  
Κι εύδα όνειρο τη μϊνα μου – μϋςα ς’ εκεύνη τη ςπηλιϊ και ςε κακό χϊλι...Να 
ζητϊει βοόθεια και να χϊνεται ανϊμεςα ςε πρόςωπα αγριεμϋνα και 
φωνϋσ...  
Σισ ϊκουγα...!  
Ωνθρωποι κουρελόδεσ, βρώμικοι... πληγωμϋνοι...  
Κι ύςτερα… ο πατϋρασ μου – να κλαύει πεςμϋνοσ ς’ ϋνα βρϊχο και να 
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χϊνεται κι αυτόσ...  Όταν ξύπνηςα – εύχαν δεν εύχανε περϊςει δϋκα λεπτϊ... 
κι ϋνοιωθα να γυρύζω από ϊλλο κόςμο... Απερύγραπτο πόςο  ζωντανόσ 
εφιϊλτησ, εμετόσ μου όρθε... Ακόμα εύναι χϊλια το ςτομϊχι μου...  
Κι εγώ… να εύμαι ‘κει και να μην εύμαι...  
Ακύνητη ςαν ϊγαλμα… να μην μπορώ να κϊνω τύποτα... Καταλαβαύνεισ...; 
Εςύ...ςύγουρα με καταλαβαύνεισ...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(αμόχανα)... Ναι... βϋβαια... ςε καταλαβαύνω... Κούτα...αυτό που 
εύδεσ...μπορεύ να δεύχνει μια πιθανότητα...  
Όμωσ αυτϊ τα πρϊγματα χρειϊζονται χρόνο – και ξεκούραςη...  
Πολύ ξεκούραςη...  
 
ΛΙΝΑ 
Όςο γι’ αυτό... Αιςθϊνομαι πραγματικϊ πολύ κουραςμϋνη...   
 Σι μπορεύ να ςημαύνει όμωσ...; Σώρα εύναι που δεν θα ηςυχϊςω αν δεν το 
βρω… ϋνοιωςα τόςη λύπη για τη μϊνα μου... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Αμ δε θα γύνουμε τα χϊλια μασ μ’ αυτό την ιςτορύα..!  
Πρώτα  θα ηςυχϊςεισ … Να ξεκουραςτεύσ, να ςε βλϋπω καλϊ... Μετϊ, τρϊβα 
να βρεισ ό,τι θϋλεισ... Και μην διανοηθεύσ να ξαναπϊσ μονϊχη ςου εκεύ 
πϊνω! Καπύτο;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(τον κοιτϊζει «περύεργα») Μιλϊσ ιταλικϊ;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ορύςτε;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Λϋω... μιλϊσ ιταλικϊ;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Γενικϊ όχι – αλλϊ… τι ςχϋςη ϋχει τώρα αυτό...;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Φμμ... μπορεύ και να ϋχει...  
 
ΛΙΝΑ 
Υυςικϊ και δεν θα ξαναπϊω μόνη μου... Γι αυτό όθελα να ςου μιλόςω 
Μαριλϋνα – εγώ δεν ξϋρω τι πρϋπει να κϊνω...  
Όμωσ εςύ ξϋρεισ – και μπορεύσ να μου πεισ... Θα ϋρθεισ;  
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εγώ... ϋτςι κι αλλιώσ πηγαύνω ςυχνϊ – ϋχω τουσ δικούσ μου λόγουσ... Πιο 
ςημαντικό εύναι να ϋρθει ο Δημότρησ... Ό,τι κι αν χρειϊζεται να κϊνεισ… 
μϊλλον εύναι και δικό του δουλειϊ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
... Δεν ς’ εννόηςα...; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν πειρϊζει – θα μ’ εννοόςεισ όταν ϋρθει η ώρα… Δεν πρόκειται να πϊμε 
τώρα ςτο βουνό...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Αυτό που αναρωτιϋμαι δεν εύναι το πότε θα πϊμε – αλλϊ το τι δουλειϊ 
ϋχουμε εκεύ... Δεν το λεσ για να πϊμε εκδρομούλα... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ϊνασ τϋτοιοσ «ύπνοσ» – ϋνασ τϋτοιοσ «εφιϊλτησ»!  – εύναι ςοβαρό 
πληροφορύα, ακόμα κι η «κλαςςικό» ψυχολογύα»  ςου θα ςυμφωνούςε… 
τη  γιόγκα δύνουμε μεγϊλη ςημαςύα ςτα όνειρα – το ύδιο ϋκανε κι ο 
Ιπποκρϊτησ όπωσ ξϋρεισ… Βοηθούν να δεισ διαφορετικϊ τον ϊνθρωπο… 
Και κατ' επϋκταςιν τον πλανότη. 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν το χωρϊει ο νουσ μου…! Ο πλανότησ κι ο Ιπποκρϊτησ κϊνουν γιόγκα – 
κι επηρεϊζουν τα όνειρα τησ μϊνασ μου...!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Φα χα... Ωςε που ϋχουν και  μεγϊλη ςχϋςη και με τα προβλόματα τησ 
γιαγιϊσ ςου…! Που να φανταςτεύσ τϋτοιο πρϊγμα…! 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Θα ‘πρεπε;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
κϋψου το λύγο – το ξϋρεισ πωσ κϊθε τι ϋχει πολλϊ επύπεδα... 
Δεν εύναι μόνο θεωρύα – ςτο ύδιο ςου το ςώμα μπορεύσ να το νοιώςεισ... 
Ϊνα ζωντανό Ουρϊνιο ςώμα δεν εύναι και η Γη...;  
Δεν ϋχει επύςησ πολλϊ επύπεδα...;;   
Μπορεύ να μην τα «βλϋπεισ» – αλλϊ ζεισ και αναπνϋεισ μϋςα ς’ αυτϊ, όλοι το 
ξϋρουμε αυτό. 
«Ατμόςφαιρα, βαρύτητα... ηλεκτρομαγνητικϊ πεδύα»…  
Ϊχεισ ακούςει και για τα «Ηλύςια πεδύα» – και κϊπου εκεύ...τα πϊντα 
ςυνδϋονται... Οι ϊνθρωποι, οι μνόμεσ, οι ιςτορύεσ... 
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Δεν εύναι δύςκολο να καταλϊβεισ τη ςχϋςη  που ϋχουν...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σην ύδια που ϋχουν οι ελϋφαντεσ με τα τριαντϊφυλλα κι η αςτροφυςικό με 
την μυθολογύα...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ϊλα τώρα – ςτην ουςύα εύναι πολύ απλό – και μϊλιςτα μόνον ϋτςι μπορεύ 
να εύναι… Αρκεύ να παρατηρόςεισ λύγο..! 
Εύςαι ϋνα ηλεκτρομαγνητικό πεδύο – που ζει και κινεύται μϋςα ςτο 
ηλεκτρομαγνητικό πεδύο τησ Γόσ – μαζύ με τα πεδύα όλων των υπολούπων 
ανθρώπων… Αλλϊ και των ζώων, των δϋντρων, των βρϊχων… Δεν εύναι 
ϊγνωςτο αυτό – η αςτροφυςικό το λϋει με τον τρόπο τησ – κι η μυθολογύα 
με τον δικό τησ…  
Όλοι το ξϋρουμε πωσ ϋτςι εύναι... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ασ πούμε ναι... εντϊξει... ϋτςι εύναι... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Απ' όλα αυτϊ όμωσ, εςύ βλϋπεισ μόνο τα "φυςικϊ ςώματα"…  
Σα ηλεκτρομαγνητικϊ πεδύα δεν τα «βλϋπεισ» – όπωσ δεν βλϋπεισ και τισ 
Δρυϊδεσ ςτα δϋντρα ό τισ Νερϊιδεσ ςτα νερϊ και ςτα ποτϊμια... Όπωσ 
επύςησ... δεν βλϋπεισ όςα εκπϋμπουν οι κεραύεσ και οι πυλώνεσ... οι ςκϋψεισ 
ςου ό τα όνειρϊ ςου... ωςτϊ;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ναι... Λοιπόν…;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ξϋρεισ όμωσ πωσ υπϊρχουν…! 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν ξϋρω πωσ μπλϋξανε τώρα οι νερϊιδεσ με τισ κεραύεσ και τα όνειρϊ μου… 
αλλϊ εγώ...βλϊκασ…!  
Εξακολουθώ να μην βλϋπω την ςχϋςη... 
 
ΛΙΝΑ 
Εγώ όμωσ βλϋπω… Δεν όςουν ςτην κουβϋντα μασ προχθϋσ – γι' αυτό… Οι 
μεγϊλοι καυγϊδεσ τουσ ϊρχιςαν όταν  όρθαμε να περϊςουμε το πρώτο 
καλοκαύρι εδώ... Σεςςϊρων – πϋντε χρονών  όμουν αλλϊ το θυμϊμαι…! 
Πολύ καλϊ μϊλιςτα... 
(ϋντονα προσ τη Μαριλϋνα) Μπορεύ η μϊνα μου να ϋζηςε ς’ αυτόν τη πόλη 
κϊποια ϊλλη εποχό...;  Να ςυνϋβη κϊτι ςαν αυτό που δεύχνει ο εφιϊλτησ – κι 
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εύναι ακόμα κϊπωσ...ςαν φϊνταςμα εκεύ...;  Αυτό μου λεσ...; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Λύγο πολύ ναι... Οι ϋντονεσ καταςτϊςεισ δημιουργούν κι αυτϋσ ϋνα «πεδύο» 
– που καταγρϊφεται ςαν ςημϊδι ςτο αιθερικό πεδύο τησ Γησ… Ϊνασ βύαιοσ 
θϊνατοσ, μια μϊχη, μια μεγϊλη καταςτροφό αφόνουν και τ’ ανϊλογα 
ςημϊδια... 
Μπορεύ να  εύναι  αόρατα, εύναι όμωσ  πραγματικϊ και ςε κϊποιεσ 
περιπτώςεισ ανεξύτηλα... Επηρεϊζουν τουσ τόπουσ και τουσ ανθρώπουσ – 
κι αναπαρϊγονται ςυνεχώσ...  
Και δυςτυχώσ… αναπαρϊγουν! 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σι αναπαρϊγουν; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Σον ύδιο πόνο – και πολύ ςυχνϊ παρόμοια περιςτατικϊ. Σόςεσ ιςτορύεσ 
φανταςμϊτων υπϊρχουν – δεν λϋω κϊτι καινούργιο… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σο λεσ όμωσ ςαν να πρόκειται για κϊτι υπαρκτό...!   
Η γιαγιϊ μου… δεν εύναι φϊνταςμα ξϋρεισ... Χυχοπαθόσ εύναι, παρϊλογη 
εύναι – αλλϊ φϊνταςμα δεν εύναι…! 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εύναι όμωσ πολύ πιθανόν να κουβαλϊει ϋνα «φϊνταςμα» – και γι’ αυτό να 
εύναι «ψυχοπαθόσ»... Αναπαρϊγει το γεγονόσ – ακριβώσ για να μπορϋςει 
κϊποτε να λυτρώςει την Χυχό τησ από αυτό... Όταν όρθε ςτον τόπο του 
«εγκλόματοσ», ςυντονύςτηκε με τα γεγονότα που εύναι καταγραμμϋνα εδώ 
– ακριβώσ γι’ αυτόν το λόγο όρθε ϊλλωςτε. Σο «φϊνταςμα» αφυπνύςτηκε»  
και την τρελαύνει και δεν θα ηςυχϊςει αν δεν απελευθερωθεύ.  
Κι αυτό...δεν γύνεται ούτε με χϊπια ούτε με  εγκλειςμό... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν θα μου πεισ τώρα να πϊω την γιαγιϊ για ξόρκιςμα αντύ για κλινικό... 
Δεν θα τ’ αντϋξω – κι ϊλλωςτε...ςτην εκκληςύα πϊει ςυχνϊ...Θα την εύχανε 
πϊρει εύδηςη... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Όχι – δεν θα ςου πω αυτό... Η αλόθεια βρύςκεται πϊντα κϊπου ςτη μϋςη, γι’ 
αυτό θα ςου πω την δικό μου ιςτορύα...άςωσ βοηθόςει να με καταλϊβεισ. 
Ο πατϋρασ μου γεννόθηκε και μεγϊλωςε εδώ. Όταν τϋλειωςε το γυμνϊςιο 
ϋφυγε – πόγε ςτον Πειραιϊ κι ϋγινε ναυτικόσ…  
Από τότε ταξύδευε πολύ, μια φορϊ το χρόνο τον βλϋπαμε κι αυτό για κϊνα 
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μόνα...Ϋμουν ςτα δεκαπϋντε όταν αποφϊςιςε να πϊρει μια μεγϊλη ϊδεια, 
τρεισ ολόκληρουσ μόνεσ, να μεύνει λύγο παραπϊνω για μϋνα και την αδελφό 
μου – που μεγαλώναμε... 
Σα ςχεδύαζαν και μ’ ϋναν  φύλο του παιδικό – ο κυρ-Νύκοσ  ςυντοπύτησ κι 
εξϊδελφοσ μακρινόσ. Εύχε δυο γιουσ ςυνομόλικουσ μ’ εμϊσ – κι όθελαν να 
περϊςουμε καλοκαύρι εδώ, για...« να γνωρύςουν τα παιδιϊ τισ ρύζεσ τουσ».  
Δεν εύχαν περϊςει δυο μϋρεσ που όρθαμε κι ο κυρ Νύκοσ επϋμεινε για  μια 
βόλτα ςτα βουνϊ...ςτισ ςπηλιϋσ – για εξερεύνηςη...  
Ϊλεγε πωσ το' χε απωθημϋνο  ν’ ανϋβει ωσ εδώ – όταν όταν μικρόσ δεν εύχε 
τρόπο, δεν εύχε αυτοκύνητο – κι οι γονεύσ του ούτε να τ’ ακούςουν ϋτςι που 
ότανε ο δρόμοσ... 
Μόλισ πληςιϊςαμε – κι εντελώσ ξαφνικϊ – κϊτι εύπαν μεταξύ τουσ  κι 
ϊρχιςαν τον καυγϊ... Πρώτη φορϊ ςυνϋβαινε κϊτι τϋτοιο, αυτού δεν εύχαν 
τςακωθεύ ποτϋ, ότανε φύλοι αδερφικού, μαζύ εύχαν μεγαλώςει… Σουσ εύδαμε 
να ςπρώχνονται και να βρύζονται – ςτην αρχό το πόραμε γι’ αςτεύο…  
Ο πατϋρασ μου τον ϋςπρωξε κι εκεύνοσ... παραπϊτηςε... 
Ϊπεςε... χτύπηςε ς’ ϋνα βρϊχο κι ϋμεινε εκεύ... Ακαριαύα....  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
κοτώθηκε…;; 
 
ΛΙΝΑ 
κοτώθηκε...!! 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πρϊγματι... κοτώθηκε... Υαντϊζεςτε τι ςόμαινε αυτό για τον πατϋρα 
μου...;  Κανϋνασ δεν τον κατηγόρηςε – όταν ςαφώσ ατύχημα... Ο ύδιοσ 
όμωσ… θεώρηςε πωσ εύχε ςκοτώςει τον αδελφικό του φύλο... Δεν μπόρεςε 
να ςυνϋλθει από τότε κι ύςτερα...Δυο μόνεσ μετϊ μπόκε ςτο ψυχιατρεύο – 
και ς’ ϋνα χρόνο πϋθανε... Δεν ϊντεξε η καρδιϊ του – εύχε γύνει και ςαν το 
ζόμπι από τα φϊρμακα... Πϋθανε από ανακοπό… την ύδια μϋρα και την ύδια 
ώρα που εύχε ςυμβεύ το «ατύχημα»…  
Καταλαβαύνεισ τώρα;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Καταλαβαύνω... χμμ... Κι εςύ... για να το ξεπερϊςεισ, κυνηγϊσ φαντϊςματα... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Υαντϊζεςαι πωσ όταν για όλουσ μασ αυτό…;;   
Η μϊνα μου ζει με χϊπια όλ’ αυτϊ τα χρόνια – με χύλια ζόρια τησ κρατϊω 
ϋνα μϋτρο – κι η αδελφό μου ϋχει κλειςτεύ ςτον εαυτό τησ... Ακόμα 
αποφεύγει  τον κόςμο και τουσ ανθρώπουσ...  
Η οικογϋνεια του κυρ Νύκου ϋχει διαλυθεύ – η γυναύκα του μπαινοβγαύνει  
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ςτισ κλινικϋσ και τα παιδιϊ του εύναι με χύλια προβλόματα...Ο μικρόσ 
ϋμπλεξε με ναρκωτικϊ – ούτε το λύκειο δεν κατϊφερε να τελειώςει – κι ο 
μεγϊλοσ...από δεκϊξι χρονών τρϋχει να τα βγϊλει πϋρα ςτη θϋςη του 
πατϋρα του – να κρατόςει το μαγαζύ  τουσ για να μην πεινϊςουν...  
Κι όςο για μϋνα...μόνο εγώ ξϋρω τι πϋραςα για να βρω μια ιςορροπύα...Εύναι 
δυο – τρύα χρόνια που κατϊλαβα τι ςυμβαύνει και τύ μπορώ να κϊνω...Και 
χρειϊζεται ακόμα αρκετό δουλειϊ... 
 
ΛΙΝΑ 
Σι κϊνεισ; Σι μπορεύσ να κϊνεισ;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κατ’ αρχόν να «ςβόςω» το αποτύπωμα του ατυχόματοσ από την  περιοχό... 
Όμωσ αυτό φϋρνει ςτην επιφϊνεια τ’ αποτυπώματα που υπόρχαν όδη – 
αυτϊ που προκϊλεςαν τον καυγϊ και το ατύχημα... άςωσ ακούγεται απλό 
αλλϊ δεν εύναι, ϋχω δει πολλούσ  εφιϊλτεσ ςτην ςπηλιϊ όλ’ αυτϊ τα χρόνια 
Λύνα... 
Και τα ςυναιςθόματα που απελευθερώνονται από αυτϋσ τισ καταγραφϋσ 
εύναι πολύ βαριϊ – δεν εύναι  ςυζυγικού καυγϊδεσ... 
Σα νεύρα τεντώνονται – ειδικϊ ςτην αρχό...  
Τπϊρχει πόνοσ κι ϋνα μεγϊλο μϋροσ του διυλύζεται από το φυςικό ςώμα – 
γι’ αυτό χρειϊζεται ϋνασ ϊνθρωποσ γι’ αυτόν τη δουλειϊ...Κι όποιοσ 
αναλαμβϊνει να κϊνει κϊτι τϋτοιο χρειϊζεται χρόνο, ηςυχύα,  προετοιμαςύα 
και πολλό ξεκούραςη. 
Σο καλό εύναι πωσ αυτόματα,  επηρεϊζονται όλοι. Ξαλαφρώνουν οι Χυχϋσ… 
όπου  κι αν βρύςκονται...  
Σρεύσ  μόνεσ μετϊ που  ξεκύνηςα αυτόν την «κϊθαρςη», ο μικρόσ του κυρ 
Νύκου μπόκε ςε πρόγραμμα απεξϊρτηςησ...Σώρα πια...ακόμα κι εδώ 
ϋρχεται πότε πότε και  βοηθϊει – κι ϋχει καταλϊβει πολλϊ …  
Η αδελφό μου, τότε  ςχεδόν δεν ϋβγαινε από το ςπύτι… Πϋρςι γρϊφτηκε ςε 
μια ςχολό για λογιςτικϊ και πριν λύγουσ μόνεσ  ϊρχιςε κιόλασ να δουλεύει...  
Εντελώσ «ςυμπτωματικϊ», ςυμβαύνουν πολύ  πρακτικϊ αποτελϋςματα... Κι 
αυτό...εύναι μεγϊλη ανταμοιβό....  

ΛΙΝΑ 
Λεσ...λεσ πωσ... εύχαν ξαναζόςει εδώ...;;  Εύχαν ςκοτωθεύ ςτη ςπηλιϊ – κι 
όταν βρϋθηκαν εκεύ, ϋκαναν το ύδιο χωρύσ να το καταλϊβουν;; Κι αν... αν… 
ζόςουν πϊλι… μετϊ εκατό χρόνια ασ πούμε… μπορεύ να ξαναςυμβεύ...;; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ναι....αυτό λϋω... Αν όμωσ διαλυθεύ το αποτύπωμα θα εύναι διαφορετικϊ – 
κι όλοι όςοι ϋχουν επηρεαςτεύ από τα γεγονότα θα ηςυχϊςουν από το 
βϊςανο... Και… κυρύωσ: Θα πϊψουν να επαναλαμβϊνονται τα ύδια και τα 
ύδια...Ξϋρεισ... ςυμβαύνουν ςυχνϊ παρϊξενα «ατυχόματα» ς’ αυτόν την 
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περιοχό...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Αμ...αν όταν ϋτςι... αν εύναι ϋτςι… δεν ϋχουμε τόπο να ςταθούμε οι ζωντανού  
βρε Μαριλϋνα... Ο κόςμοσ όλοσ θα ‘ναι γεμϊτοσ φαντϊςματα… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κατϊ κϊποιον τρόπο εύναι...! Αν όχι ακριβώσ «φαντϊςματα», εύναι ςύγουρα 
γεμϊτοσ από οδυνηρϊ αποτυπώματα... που αναπαρϊγονται και 
πληθαύνουν… Όταν μεταφϋρεισ το «αποτύπωμα» ςτο ψυχιατρεύο 
δημιουργεύσ απλώσ ϋνα ακόμα αποτύπωμα... Κούτα πόςο βαςανύζεται ο 
κόςμοσ από εφιϊλτεσ, μανύεσ  και ψυχικϊ προβλόματα...  
Υαντϊςου τι υπϊρχει ς’ ϋναν τόπο ςαν το «Ωουςβιτσ» ασ πούμε...;  Πόςο θα 
βαςανύζονται οι Χυχϋσ που κουβαλούν μια τϋτοια εμπειρύα...;  Μπορεύ… να 
εύςαι εςύ... Εςύ ο «ύδιοσ»…  
Μπορεύ – ακόμα χειρότερα – να εύναι το παιδύ ςου...!  
Υαντϊζεςαι να μπορούςεσ να τ’ αλλϊξεισ αυτό...;  
Δεν  αφορϊ μόνο κϊποιουσ πεθαμϋνουσ – μασ αφορϊ όλουσ... Όλουσ μασ…!  
Και πϊνω απ’ όλα αφορϊ την ύδια τη Γη – πϊνω ςτο δικό Τησ ζωντανό 
«ουρϊνιο ςώμα» ςυμβαύνουν όλ’ αυτϊ...  
Ποιόσ ςου εύπε πωσ δεν αιςθϊνεται...;;;  
Πωσ δεν ϋχει τον δικό Σησ τρόπο να «θυμϊται»... ;; 
Ακόμα και που εμεύσ οι δυο ςυναντηθόκαμε – όπωσ ςυναντηθόκαμε… 
πιθανότατα οφεύλεται ςε αποτύπωμα προηγούμενησ ενςϊρκωςησ…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(παιχνιδιϊρικα)...Εμεύσ…;;; Αποκλεύεται να μην περϊςαμε καλϊ εμεύσ οι δυο 
– αυτό εύναι ςύγουρο…!!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εγώ πϊλι... να δεισ που δεν θα ορκιζόμουν… 
 
ΛΙΝΑ 
(ςαν να μονολογεύ) 
…Αυτό το όνειρο που εύδα …μπορεύ πρϊγματι να ςυνϋβη...;; Ϊζηςε κϊποτε η 
μϊνα μου εδώ – κι ϊφηςε αποτυπώματα  τησ ζωόσ τησ…;  Βρϋθηκε μϋςα 
εκεύ – και γι’ αυτό τον μιςεύ τόςο πολύ αυτόν τον τόπο… Και τον πατϋρα 
μου…;;;  
Πωσ ϋγινε και τον παντρεύτηκε…;; Εδώ που τα λϋμε… αυτό πϊντα μου 
φαινόταν ακατανόητο... αν να παντρευτόκαν μόνο και μόνο για να 
βγϊλουν εμϋνα – και να με ταλαιπωρούν…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Παντρεύτηκαν ακριβώσ για να το λύςουν και μϊλλον χρειαζόταν κϊποιοσ 
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να τουσ βοηθόςει… Κϊποιοσ που να επηρεϊζεται με «δεςμούσ αύματοσ» κι 
ϋναν ςοβαρό λόγο για ν’ αςχοληθεύ – να ψϊξει «την ρύζα του κακού»...  
Ϋ… ύςωσ και του «καλού»...Αυτό… ποτϋ δεν μπορεύσ να το ξϋρεισ...Όχι  πριν 
το τϋλοσ τουλϊχιςτον…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(πειρακτικϊ) Α… ρε μϊνα...Σελικϊ...αμαρτύεσ πληρώνεισ…!! 
 
ΛΙΝΑ 
Λεσ…;;; Λεσ να την εύχα ςκοτώςει εγώ ςε καμιϊ προηγούμενη ζωό...;  Πϊντα 
όξερα  πωσ κϊτι ϋπρεπε να κϊνω – όμωσ δεν ϋνοιωςα ποτϋ να φταύω... Δεν 
ξϋρω... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν εύναι απαραύτητο να «ξϋρεισ» – κι αν εύναι θα θυμηθεύσ...  
Όταν πιϊςεισ την ϊκρη τησ κλωςτόσ, το Νόμα και το Νόημα ξετυλύγεται 
από μόνο του... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μόπωσ... να κϊναμε ϋναν αγιαςμό…; Δεν φτϊνει…;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Θα μπορούςαμε – ϊλλωςτε...γενικϊ ο «αγιαςμόσ» αυτόν τον ςκοπό ϋχει… 
Όμωσ φοβϊμαι πωσ δεν φτϊνει... 
Αν εύναι ν’ απελευθερώςεισ τουσ δικούσ ςου προγόνουσ – κϊπου εκεύ και 
τον ύδιο ςου τον εαυτό ύςωσ – πρϋπει να καταλϊβεισ τι ςυμβαύνει... Κι αυτό  
δεν μπορεύ να το κϊνει κανϋνασ ϊλλοσ – ούτε παπϊσ, ούτε γκουρού... Για 
ςϋνα ϋχει νόημα...!  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Εύναι πολύ κακό που  εγώ δεν θϋλω να το ξϋρω αυτό το νόημα...;; Ο παπϊσ–
παπϊσ κι ο ζευγϊσ- ζευγϊσ λϋει ο παππούσ μου, και δύκιο ϋχει...! Ϊνασ καλόσ 
αγιαςμόσ – και φτϊνει – και πολύ μου φαύνεται...! 
 
ΛΙΝΑ 
Η μϊνα μου... ϋκανε τόςο ςυχνϊ αγιαςμούσ... Πϊντα αναρωτιόμουν το 
γιατύ... Δε βαριϋςαι – ποτϋ δεν ϊγιαςε ‘κεύνο το μύςοσ τησ για τον πατϋρα 
μου...! Μϊλλον ϋχεισ  δύκιο… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ  
 (ςηκώνεται)...Εγώ θα πηγαύνω τώρα – ϋχω ξυπνόςει από νωρύσ... 
Με κουρϊζει κιόλασ όταν μιλϊω για την δικό μου  ιςτορύα...  
Αν θϋλεισ, από αύριο Λύνα μου, μπορούμε να πϊμε παρϋα ςτη ςπηλιϊ…  
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(Παύρνει το ςακύδιο τησ, κατευθύνεται ςτην πόρτα, ο Δημότρησ την 
ακολουθεύ – η Λύνα ςηκώνεται.) 
 
ΛΙΝΑ 
Και βϋβαια θϋλω – αςτειεύεςαι...;  
το καλό να πϊσ κορύτςι μου – και ς’ ευχαριςτώ για όλα... 
           
(Βγαύνουν/ η Λύνα παύρνει τηλϋφωνο/ όχοι/φωνό μητϋρασ.) 
 
ΥΩΝΗ 
Λϋγεται; 
 
ΛΙΝΑ 
Ϊλα μαμϊ … Καληςπϋρα… 
 
ΥΩΝΗ 
Μπα...! Πωσ και με θυμόθηκεσ τϋτοια ώρα...;  
 
ΛΙΝΑ 
…Ϊτςι πόρα … Να ςου πω ϋνα γεια...  
 
ΥΩΝΗ 
Ναι... ε... Πωσ το ‘παθεσ..; … Εύςαι καλϊ; 
 
ΛΙΝΑ 
Ναι… Μια χαρϊ, απλϊ ςε ςκεφτόμουν και πόρα να δω τι κϊνεισ…  
 
ΥΩΝΗ 
Σι να κϊνω, κουραςμϋνη εύμαι… Όλη μϋρα ςτον κόπο και  κανεύσ δεν 
φιλοτιμόθηκε να ‘ρθει να βοηθόςει… Κι ο κηπουρόσ...μόνο να τα παύρνει 
ξϋρει... 
 
ΛΙΝΑ 
Ϋθελα λύγο να μιλόςουμε … 
 
ΥΩΝΗ 
Σι να πούμε …;  
 
ΛΙΝΑ 
Να ϋτςι …γενικϊ… Ση θϊλαςςα κοιτούςα και ςκεφτόμουν το ϊχτι που ϋχεισ 
τόςα χρόνια για τούτη τη πόλη… Κι όμωσ ϋχει τόςο όμορφη θϊλαςςα… Αν 
ερχόςουν να μεύνεισ για λύγο μπορεύ ν’ ϊλλαζεσ γνώμη...Εύναι απλώσ μια 
όμορφη πόλη... 
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ΥΩΝΗ 
(ϋξαλλη)... Να με ςυγχύςεισ πϊλι πόρεσ – τα ξϋρω εγώ αυτϊ…  
Σα ύδια του πατϋρα ςου – όςο μεγαλώνεισ και πιο ύδια...  

(Κλεύνει απότομα – μουςικό γϋφυρα – τα φώτα ςβόνουν – τϋλοσ τησ 
εικόνασ.) 
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Εικόνα 2 
 

(Επόμενη μϋρα – νωρύσ το πρωύ.. Ανούγει χαμηλόσ γαλϊζιοσ φωτιςμόσ ςτισ 
ςπηλιϋσ. Βλϋπουμε τρεισ ϊντρεσ να κϊθονται ςτο βρϊχο – ο ϋνασ ςαν λοχαγόσ 
του ’40,  ο ϊλλοσ με φουςτανϋλα κι ο τρύτοσ Τούρκοσ  με «φϋςι». Τα πρόςωπα 
πολύ χλωμϊ – και τα ρούχα ςκιςμϋνα/ςκονιςμϋνα.) 
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Κύνηςη ςτα μϋρη μασ τελευταύα – ωσ κι ο εγγονόσ μου όρθε...  Εύδεσ παιδύ...; 
Ομορφϊντρασ …!  Ε… το ‘χουμ’ εμεύσ αυτό... Ομορφόςογο… 
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Σα ςϊλια ςου τρϋχουνε γεροτρϊγο… Καμϊρωνε πϊντωσ, δεν ϋχεισ κι ϊδικο 
– λεβϋντησ εύναι ο μικρόσ… Κι η Μαριλϋνα μου όμωσ, ε...; Ψραύο χαρμϊνι...! 
Σουρκόςποροσ – όλα ςτον αϋρα τα πιϊνει... Κι εύναι και κούκλα… 
 
ΚΛΕΥΣΗ 
(ςυλλογιςμϋνα) Σην Λύνα όμωσ  την τρομϊξαμε πολύ την καημϋνη... Η 
Μαριλϋνα...όταν προετοιμαςμϋνη απ’ την αρχό – αλλϊ τούτη δω η 
κακομούρα… Ση λυπόθηκα ςου λϋω… 
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Σην τρόμαξεσ πρώτα καλϊ καλϊ – διαμαρτύρεςαι κι από πϊνω...  
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Δεν θα ‘παιρνε χαμπϊρι αλλιώσ – θα ‘φευγε και θα νόμιζε πωσ η Μαριλϋνα 
λϋει ανοηςύεσ... Δεν εύναι εύκολο – το ξϋρεισ… 
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Σο ξϋρω – αλλϊ να μην γκρινιϊζεισ και να λεσ καλϊ που πϋτυχε…! 
Αλαφιϊςτηκε χα χα χα...!...Σρϋχοντασ ϋφυγε...! 
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Εν τϊξει... το λϋω κι αυτό...«καλϊ που πϋτυχε»... 
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Πολλϊ λϋτε – κι εύναι φτώχεια... υναντόθηκαν τα παιδιϊ, η Λύνα όρθε κι 
υποψιϊςτηκε... Όλα πϊνε ςύμφωνα με το ςχϋδιο...!  
Όπου να ‘ναι θα ‘ρθούν όλοι μαζύ – να μπορϋςουμε να προχωρόςουμε κι 
εμεύσ... Ϋρθε ο καιρόσ να τελειώνουμε...  
Να λευτερωθούμε…!  
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ΚΛΕΥΣΗ 
Αυτό την ϋρημη τη Λευτεριϊ… Ανϊθεμϊ με – κι αν όξερα πωσ θα τον ϋςερνα 
και ςτον ϊλλο κόςμο τον πόλεμο... αν όξερα... Βλακεύεσ… Σι θα ‘κανα...;;  
Πϊλι τα ύδια θα ‘κανα...! 
(ςτον Τούρκο)...Εκτόσ… αν ϋπαυεσ να κϊνεισ τα ύδια κι εςύ… 
(γυρνϊει ςτον ουρανό)... Εκτόσ… αν ςταματούςαν όλοι…!  
Κούτα τουσ... Ακόμα πολεμϊνε…! Ακόμα ςκοτώνονται...! Όλοι…! 
 
(Καθώσ μιλϊει εμφανύζεται ςτην οθόνη ϋνα θολό ςυνονθύλευμα εικόνων 
μϊχησ.) 
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Ε… Αν μπορούςα...αν όξερα....αν θυμόμουν...και βϋβαια θα ςταματούςα... 
Δεν υπϊρχει κανϋνασ λόγοσ – μόνο απληςτύα και παρϊλογοσ θυμόσ...Σύποτα 
απ’ αυτϊ  δεν αξύζει...! 
(ςηκώνεται αργϊ – ακούγεται ϋνασ νοςταλγικόσ αμανϋσ)  
Κι αυτό η μουςικό… πόςα μου θυμύζει… υνϋχεια ϋρχεται ςαν αερϊκι ςτ’ 
αυτιϊ μου...Αν ξαναζούςα δεν θα ‘κανα τύποτ’ ϊλλο… Μόνο ν’ ακούω 
μουςικό … 
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Δεν ϋχεισ ϊδικο...  
(η μουςικό αλλϊζει ςε τραγούδι του’40 – ςε χαμηλό τόνο)  
Κι εμϋνα… κεύνα τα τραγούδια… πωσ μ’ αρϋςανε..  
 
ΚΛΕΥΣΗ 
σσσ… Ϊρχονται … 
 
(Κρύβονται – τα φώτα δυναμώνουν – μπαύνουν ο Δημότρησ, η Λύνα κι η 
Μαριλϋνα .)  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ψραύα... Υτϊςαμε ςτ’ ανεμοδαρμϋνα ύψη…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Μμμμ...ναι... ϋχει πολύ δυνατούσ ανϋμουσ εδώ...  
(ςτην Λύνα)...Πωσ αιςθϊνεςαι;  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν ξϋρω... Κϊτι ςαν δύςπνοια... Θλύψη...;  Ε...φοβϊμαι κιόλασ... Αγριεύομαι... 
θυμϊμαι και τ’ όνειρο... 

ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε...βϋβαια αγριεύεςαι – γι’ αυτό όρθαμε… Ν’ αγριευτούμε και να το 
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φχαριςτηθούμε… Λοιπόν …  
(ςτη Μαριλϋνα)… λοχαγϋ μου…  Παρακϊτω …; 

 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εγώ… θα πϊω λύγο μϋςα, ςτη ςπηλιϊ…  
(ςτη Λύνα) Θα ϋρθεισ μαζύ μου…;  
 
ΛΙΝΑ 
(διςτακτικϊ) Μόνεσ μασ…; Οι δυο μασ… ;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Οι δυο μασ... Ο Δημότρησ ασ μεύνει εδώ – να ‘χει και το νου του μην ϋρθει 
κανεύσ… Ϊλα… ϋχει και δροςούλα μϋςα…  
 
(Την παύρνει απ’ το χϋρι –  προχωρούν ςτην ςπηλιϊ. Ο Δημότρησ  ςηκώνεται 
– αρχύζει ϋνα ςιγανό ςφύριγμα – μπαύνει αργϊ προβολϋασ με μπλε φώσ και 
ςτο κϋντρο του εμφανύζεται ο ςτρατιώτησ που μϋνει ακύνητοσ. 
Ο Δημότρησ γυρύζει προσ το μϋροσ του – ςτϋκεται /μονολογεύ.)  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε… βϋβαια... γιατύ  παραξενεύομαι...;; τι γύρευα – τι βρόκα... Υαντϊςματα 
ψϊχνεισ... φαντϊςματα βλϋπεισ...  

(Ακούγεται με echo η φωνό του ςτρατιώτη από μαγνητόφωνο.)  
 
ΥΩΝΗ ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Καλώσ το μου... καλώσ το μου… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μϊλιςτα… οι ςκιϋσ του βουνού και του λόγγου... 
 
ΥΩΝΗ ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Λεβϋντησ εύςαι γιόκα μου… Παλικϊρι ςωςτό…  
(με καμϊρι)… Σο ςόι μασ…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(κοιτϊζει ακύνητοσ – πιϊνει το μϊγουλο του).... 
 Μου μοιϊζει αυτό…;; Σ’ εύν’ αυτό που βλϋπω.... 
Που ϋμπλεξα Θεϋ μου…;  
 
ΥΩΝΗ ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Καιρόσ ότανε να ‘ρθεισ... και μην τα παρατόςεισ τώρα γιόκα μου... Πουθενϊ 
δεν... «ϋμπλεξεσ θεϋ μου»… Να τα ξεμπλϋξουμε λϋμε…  
Γι’ αυτό όρθεσ... 
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Πωσ γύνεται ν’ ακούω αυτό που ακούω... ποιόσ μιλϊει…; 
 
ΥΩΝΗ ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
…Αυτοπροςώπωσ εγώ…(ειρωνικϊ)... Δεν με γνώριςεσ…;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν θα μπω ς’ αυτό το παιχνύδι εγώ… Δεν κουβεντιϊζω με τον αϋρα – ούτε 
θ’ αρχύςω να βλϋπω ςκοτϊδια μεσ το μεςημϋρι … Καπύτο; …  
 
(ςφυρϊει – βγϊζει την φυςαρμόνικα κι αρχύζει να παύζει. 
Ο ςτρατιώτησ χαμογελϊει – ςηκώνει το χϋρι ςαν να τον χαιρετϊ κι 
εξαφανύζεται μαζύ με το μπλε φώσ του προβολϋα.  
Ο Δημότρησ πηγαύνει εκεύ που ςτεκόταν ο ςτρατιώτησ. Από την ςπηλιϊ 
εμφανύζονται η Λύνα κι η Μαριλϋνα.) 
 
ΛΙΝΑ 
Φριςτϋ μου – τι εύναι αυτό εκεύ μϋςα...;;  
Σι μπορεύ να ςυνϋβη εδώ…;;;...Φριςτϋ μου...!!! 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πολλϊ… και το ϋνοιωςεσ… (ςτον Δημότρη)  Σι ϋχεισ εςύ;  
 
ΛΙΝΑ 
(τον παρατηρεύ) Αλόθεια – τι ϋχεισ...; Εύςαι χλωμόσ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Υαντϊςματα μου τςαμπουνϊτε – φαντϊςματα ϊρχιςα να βλϋπω... Σι ϊλλο 
να ‘χω  εδώ πϊνω που με φϋρατε…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εύδεσ κϊτι…; Αλόθεια;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(ενοχλημϋνοσ)... Εύδα... «κϊτι» … Κϊτι... Σι «κϊτι» – κι ανϊθεμα κι αν  ξϋρω κι 
εγώ τι εύδα …;;;...Σο ςόι μου…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ϊλα… μύλα καθαρϊ…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σι καθαρϊ να μιλόςω – ςου το εύπα όδη – και πολύ καθαρϊ : 
Να κϊνουμε ϋναν αγιαςμό και να πϊμε να φύγουμε…!  
Δεν εύναι για μασ αυτϊ…  
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ΛΙΝΑ 
Σι ςυνϋβη…;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μακϊρι να όξερα ρε μϊνα…  
 
ΛΙΝΑ 
Όμωσ… κϊτι ςυνϋβη…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μπορεύ... Μπορεύ και όχι…  
 
ΛΙΝΑ 
Θα πεισ επιτϋλουσ;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν ξϋρω τι να ςου πω...! υνϋβη και δεν ςυνϋβη... Σον εύδα και δεν τον 
εύδα... τον ϊκουςα και δεν τον ϊκουςα...  
 
ΛΙΝΑ 
...Ποιόν...;;;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δεν ξϋρω...!!! 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πωσ όταν αυτό που εύδεσ...;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μια ςκιϊ...Καταμεςόμερo και ςκοτεύνιαςε… Μια ανθρώπινη ςκιϊ και κϊτι 
αλλόκοτεσ κουβϋντεσ ςτο κεφϊλι μου… ςαν ηχώ… 
φύριξα κι ϋφυγε και χϊθηκε και δεν ξϋρω ούτε τι εύδα – ούτε αν το εύδα … 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εύναι νωρύσ ακόμα… όταν μεύνεισ λύγο όςυχα και το θυμηθεύσ θα το 
καταλϊβεισ καλύτερα...Και πϊντωσ… ςε προειδοπούηςα...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ψ, ναι… παρϊπονο δεν ϋχω… ούτε λόγοσ...! Με προειδοπούηςεσ... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εύπαμε… οι πρόγονού ςου… 
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Οι πρόγονού μου εύναι μια χαρϊ εκεύ που εύναι – και δεν καταλαβαύνω γιατύ 
να ταρϊζω τον «ύπνο» τουσ… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Γιατύ προφανώσ δεν «κοιμούνται» Δημότρη…  
Αντύθετα,  ζητϊνε  να βοηθόςεισ ν’ αναπαυθούν – για να λυτρωθούν κι οι 
ζωντανού… Γι’ αυτό παρουςιϊςτηκε κι αυτόσ που εύδεσ… Πωσ όταν;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μια ςκοτεινιϊ – πώσ να όταν… Και μϋςα εκεύ  ϋνασ κουρελόσ με δύκοχο… Σο 
‘βλεπα – δεν το ‘βλεπα – και να δεισ που μου ϋμοιαζε κιόλασ… Σύποτα 
ξεκϊθαρο δεν εύδα – ούτε και κϊτι ξεκϊθαρο ϊκουςα…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Όμωσ… κϊτι «ϊκουςεσ»...;;;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Εντϊξει… ϋνασ αντύλαλοσ  ϋλεγε κϊτι για... «το ςόι μασ»...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ  
Υωσ φανϊρι...!  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ωςε με βρε Μαριλϋνα… ποιο φώσ και ποιό φανϊρι – μια μαύρη ςκοτεινιϊ 
όταν… Και ςτο τϋλοσ – τϋλοσ τι να κϊνω…;  
Ψραύα, πεσ πωσ εύναι ϋτςι – πεσ πωσ το πιςτεύω...  
Σι μπορώ να του κϊνω του πρόγονου…;  
Να γυρύςω πύςω το ρολόι δεν γύνεται – ςτον πόλεμο πϋθανε...!  
Δεν μπορεύ  ν’ αλλϊξει αυτό...!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(με πϊθοσ)...Γύνεται όμωσ να βρουν ειρόνη οι Χυχϋσ –  για να ςταματόςει 
να επαναλαμβϊνεται…!   
Δεν βλϋπεισ πωσ  κανεύσ δεν βρύςκει ηςυχύα...;;  Κϊθε τόςο ϋνασ καυγϊσ – κι 
ϋνασ «πόλεμοσ»  που  φϋρνει κι ϊλλον... κι ϊλλον... Μικρό ό μεγϊλο… με 
χύλιουσ τρόπουσ – και χύλιεσ μορφϋσ...  
Από την γιαγιϊ ςου ωσ την Μϋςη Ανατολό… Κατϊλαβε το!  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ψραύα και που το κατϊλαβα τι ϋγινε...; Πωσ να τον βρω εγώ για να τον 
ςταματόςω τον καυγϊ...; Πωσ το βλϋπεισ όλο αυτό…; 
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Θϋλεισ μόπωσ να θυμηθούμε πωσ το εύδα εγώ...; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Με ςυγχωρεύσ,  δεν όθελα να ςε πειρϊξω...δεν το ςκϋφτηκα ϋτςι... Αλλϊ 
επιτϋλουσ… τι μου ζητϊσ να κϊνω;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εγώ προςωπικϊ τύποτα...  
 
ΛΙΝΑ 
Καλϊ ςου λϋει… Δεν φτϊνει που αςχολεύται μαζύ μασ η κοπϋλα, 
διαμαρτύρεςαι κιόλασ …!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν «αςχολούμαι μαζύ ςασ» Λύνα – απλώσ ϋτυχε να εύμαι ςε θϋςη να ςου 
εξηγόςω ϋνα – δυο πρϊγματα… Μην ϋχεισ υποχρϋωςη – το  θϋμα μασ 
αφορϊ όλουσ... Πόςο μϊλλον εμϊσ που βρεθόκαμε και ςτον ύδιο τόπο...  
 
ΛΙΝΑ 
Πϊντωσ… δεν ξϋρω τι θα ‘κανα εκεύ μϋςα εγώ,  χωρύσ εςϋνα…!  
Πω πω…! Βουύζει το κεφϊλι μου… Πρώτη φορϊ ϋνοιωςα τϋτοια πρϊγματα 
– και με τόςη ϋνταςη... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Όπωσ… ;;  
 
ΛΙΝΑ 
Πωσ να ςτο περιγρϊψω… Ϊνασ θυμόσ απύςτευτοσ ςαν κύμα μϋςα μου 
δυνατό... Βύα – αυτό ϋνοιωςα...! Σρομακτικό βύα... Κϊποια ςτιγμό μϋχρι να 
τη χτυπόςω όθελα – και καλϊ που με εύχε προειδοποιόςει καθώσ 
μπαύναμε… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Δηλαδό; 
 
ΛΙΝΑ 
Πωσ μπορεύ να ϋνοιωθα παρϊξενα – και να φροντύςω να ςυγκρατηθώ… Να 
μη μιλόςω καθόλου, να παρατηρώ τισ ςκϋψεισ μου και να ‘χω μια 
προςευχό να λϋω από μϋςα μου... 
 Ε... ϋλεγα κι εγώ το «κύριε ελϋηςον»... και ςυγκρατόθηκα...  
Και να δεισ που ϋρχονταν και κϊτι παρϊξενεσ λϋξεισ ςτο μυαλό μου, που δεν 
όταν ελληνικϋσ… Μερικϋσ τισ κατϊλαβα – ιταλικϋσ μϊλλον – αλλϊ τισ ϊλλεσ 
δεν τισ ϋπιανα...  
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Ααα... λεσ να όταν τούρκικα...;;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν εύναι παρϊξενο – και τούρκοι κι ενετού και ποιόσ ξϋρει και πόςοι ϊλλοι 
ϋχουν περϊςει από τούτα τα μϋρη… 
 Πολλϋσ οι φυλϋσ που την ϋχουν ταλαιπωρόςει τη Γη μασ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(αγανακτιςμϋνοσ)... Κατϊλαβα – εντϊξει… Λοιπόν...  
Σα εύδαμε τα φαντϊςματα – και τ’ ακούςαμε… Και τούρκοι κι ενετού και το 
ςόι μασ...Σι ϊλλο μϋνει να κϊνουμε...;  
Πρακτικϊ... για να τελειώνουμε... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κατ’ αρχόν μια προςευχό…;; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Να φωνϊξουμε ϋναν παπϊ γι’ αυτό – εγώ δεν ξϋρω… Δεν κϊνω τϋτοια… 
Ωλλωςτε… δεν φαντϊζομαι να εύναι τόςο απλό... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πραγματικϊ – δεν εύναι τόςο απλό… Σώρα όμωσ εύναι ώρα για ξεκούραςη – 
και τα πρακτικϊ θα τα πούμε ϊλλη ώρα...  
Αν θϋλεισ...μασ παύζεισ λύγο φυςαρμόνικα – η μουςικό τισ ξεκουρϊζει τισ 
Χυχϋσ... Και... ασ πούμε πωσ αυτό… θα ‘ναι η δικό ςου προςευχό...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Κατϊ κϊποιο τρόπο... ναι... Μπορεύ και να εύναι… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ψραύα λοιπόν – τα υπόλοιπα αργότερα... Μην ανηςυχεύσ θα βρεθεύ ο 
τρόποσ να καταλϊβουμε τι ϋχει  ςυμβεύ...  
Ϊχουμε όδη το όνειρο τησ Λύνασ… (πειρακτικϊ)…εύχαμε και την 
«εμφϊνιςη» του παππού… Πολύ καλό αρχό… Αν ψϊξεισ λύγο και για τη ρύζα 
τησ οικογϋνειασ ςου μπορεύ να εύναι χρόςιμο...  
Ο Πϊνοσ εύναι ειδικόσ ςτην ιςτορύα αυτού του τόπου... Από κει και πϋρα, η 
μόνη «προ-ώπό-θεςη», εύναι η ξεκϊθαρη πρόθεςη...  
 
ΛΙΝΑ 
Ποια πρόθεςη…; Εγώ δεν ϋχω καμιϊ πρόθεςη… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν εύναι πρόθεςη ςου να απαλλϊξεισ την μητϋρα ςου απ’ αυτό το μύςοσ..;  
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ΛΙΝΑ 
Πρόθεςη μου εύναι να απαλλαγώ εγώ… Κι από το μύςοσ τησ κι από τισ 
εμμονϋσ τησ...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Σο ύδιο εύναι Λύνα, δεν θ’ απαλλαγεύσ αν δεν την απαλλϊξεισ απ’ όςα την 
βαραύνουν… Επηρεϊζουν κι εςϋνα και τον πατϋρα ςου...  
Αργϊ η γρόγορα και τον Δημότρη, τα παιδιϊ του  και...πϊει λϋγοντασ… Από 
γενιϊ ςε γενιϊ...  
 
ΛΙΝΑ 
Ναι...αυτό το φοβόμουν από τότε που γεννόθηκε... Αλλϊ δεν μπορούςα να 
κϊνω και πολλϊ για να μην τον καταλαβαύνει όλον αυτό τον καυγϊ...Δεν 
όξερα... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ημαςύα ϋχει πωσ τώρα ξϋρεισ – κι ο Δημότρησ, που τον ϋχει καταλϊβει 
τον...«καυγϊ», μπορεύ να ςε βοηθόςει... 
 
ΛΙΝΑ 
Ναι... ςωςτϊ... Κούτα...Υαύνεται παρϊλογο μα...ςα να ϋχω την ανϊγκη να 
μεύνω ακόμα λύγο... Θϋλω να ξαναπϊω εκεύ μϋςα...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πόγαινε – θα ςε περιμϋνουμε... Κι αν ςε ξαναπιϊςει κανϋνασ  «ύπνοσ»  
παρϊξενοσ… κρϊτα ςημειώςεισ...  
 
ΛΙΝΑ 
Υοβϊμαι μόνη μου... με τρομϊζει – αλλϊ... και κϊπωσ ςαν να με «τραβϊει»… 
Ε  – λοιπόν όχι...! Δεν με φοβύζει...! Θα πϊω...! 
Κύριε ελϋηςον – κι ϊγιοσ ο Θεόσ... Εδώ, κοντϊ ςτην εύςοδο θα κϊτςω... Κι 
εςεύσ... εδώ θα εύςαςτε...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Γεια ςου Λύνα – Μπουμπουλύνα...  
 
ΛΙΝΑ 
Μμμ... εξυπνϊδεσ... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Α, ρε μϊνα… Κολοκοτρώνιςα… 
 
(Η Λύνα μπαύνει ςτη ςπηλιϊ – χαμηλώνουν τα φώτα/μουςικό γϋφυρα  η 
φυςαρμόνικα / προβολϋασ δυναμώνει ςτην εύςοδο τησ ςπηλιϊσ –  βγαύνει  
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και κοιτϊζει γύρω τησ ςαν χαμϋνη.)  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν εύναι δυνατόν αυτό... Δεν εύναι δυνατόν... Δεν εύναι..! 
 
(Τα φώτα ςβόνουν – γϋφυρα με μουςικό – τϋλοσ τησ εικόνασ.) 
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Εικόνα 3 
 

(Δυο  μϋρεσ μετϊ, μεςημϋρι ςτο διαμϋριςμα. Η Λύνα κι ο Πϊνοσ πύνουν καφϋ 
και κουβεντιϊζουν.) 
 

ΠΑΝΟ 
Κεραυνοβόλοσ ο ϋρωσ – κι αμϋςωσ φϊνηκε... Σαιριϊξανε και μια χαρϊ... Όλο 
χαμόγελα εύναι... 
 
ΛΙΝΑ 
Ϋταν κι η ςύμπτωςη – όςο να πεισ...τουσ επηρϋαςε...  
 
ΠΑΝΟ 
Δεν θα μου πεισ τι ϋγινε τελικϊ ςτισ ςπηλιϋσ....;  Η Μαριλϋνα  κϊτι ϋχει  κατϊ 
νου – και μου ζότηςε ςυμμετοχό…  
 
ΛΙΝΑ 
Ό,τι και να ‘χει κατϊ νου, εγώ  τησ ϋχω εμπιςτοςύνη κι αν ςου ζότηςε 
ςυμμετοχό ςε παρακαλώ να δεχτεύσ… Για μϋνα...  
(πηγαύνει ςτο παρϊθυρο)... Αχ, η θϊλαςςα... Ευτυχώσ που υπϊρχει κι η 
θϊλαςςα… Θα εύχα τρελαθεύ....  
 
ΠΑΝΟ 
Με τα βουνϊ τρελαύνεςαι – με τη θϊλαςςα τρελαύνεςαι... Υιρύ-φιρύ το πϊσ...  
 
ΛΙΝΑ 
Σο ύδιο λϋει κι ο Δημότρησ... Δεν ξϋρω τι νομύζετε – ούτε και τι δεύχνω – 
πϊντωσ μην ανηςυχεύσ... Δεν παθαύνω τύποτα... 
άςα ύςα… πρώτη φορϊ αιςθϊνομαι πωσ βρύςκω ϊκρη και νόημα... Εύναι 
τόςο παρϊξενο αυτό που νοιώθω ςτισ ςπηλιϋσ… Αυτϊ τα όνειρα... τι να ςου 
πω... δεν όταν όνειρα, δεν όταν «ύπνοσ» αυτό... Ανατριχιϊζω που θυμϊμαι 
κεύνο το πρωύ που πόγα μόνη μου… Μπορεύ να όταν τρομακτικό – αλλϊ 
όταν κι αποκϊλυψη...!!  
Να βλϋπω τη μϊνα μου να με φωνϊζει… και τόςοι ϊνθρωποι εκεύ...τόςο… 
βρώμικοι… και τόςο πληγωμϋνοι...  
Προχθϋσ που πόγα με τα παιδιϊ, μϊθαμε και τη ςυνϋχεια: την εύδα να 
γκρεμοτςακύζεται πϊνω ς’ ϋνα γϊιδαρο ςτη ρεματιϊ… Και τον πατϋρα μου 
να τρϋχει μαζύ με κϊποιον ϊλλο – που τον ξϋρω – μα δεν μπορώ να 
καταλϊβω ποιοσ εύναι…  
αν παπϊσ, καλόγεροσ ό κϊτι τϋτοιο... Και γύρω πϊλι  πρόςωπα πολλϊ... 
ϊγνωςτα... θολϊ κι αγριεμϋνα… 
Κι αυτό η θλύψη… βϊροσ απερύγραπτο – ναυτύα ϋχω πϊλι – κι από προχτϋσ 
δεν ϋχω καταφϋρει να κοιμηθώ... Όλη νύχτα ϋνασ ϊλλοσ κόςμοσ μϋςα ςτο 
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κεφϊλι μου... Ολοζώντανοσ...!  
 
ΠΑΝΟ 
Εγώ λϋω να εύςαι προςεκτικό και προςγειωμϋνη  μ’ αυτϋσ τισ ιςτορύεσ… 
Ϊχεισ και  προδιϊθεςη να μπερδεύεςαι εςύ – κούτα να προςϋχεισ… Ωλλο οι 
θεωρύεσ κι ϊλλο η ζωό ςου. 
την πρϊξη… αυτϊ τα λϋμε ονειροπαρμϋνα κι  αλαφρούςκιωτα. 
Κι αν ςε βοηθϊνε να νοιώθεισ καλύτερα ϋχει καλώσ – αλλϊ...μην κϊνουμε 
και την ζωό μασ πιο δύςκολη απ’ ό,τι εύναι... 
 
ΛΙΝΑ 
Σο ξϋρω πωσ εύμαι ςτο ςωςτό δρόμο Πϊνο – αυτϊ τα  όνειρα  εύχαν νόημα 
και μου δύνουν μια εξόγηςη…!  
 Εςύ ξϋρεισ τι ϋχω τραβόξει μ’ αυτό τη διχόνοια – καταλαβαύνεισ πωσ το 
χρειϊζομαι για μϋνα την ύδια, για να ςυμφιλιωθώ με τον εαυτό μου... Κϊτι 
τουσ ςυνϋβη εδώ πϋρα να δεισ, εδώ αρχύςανε  οι μεγϊλοι  καυγϊδεσ κι εγώ 
από τότε όθελα να γυρύςω – και να την φϋρω κι εκεύνη εδώ πϋρα... Παιδϊκι 
όμουν – και πύςτευα πωσ θα ϋπαυαν να καυγαδύζουν αν γυρνούςαμε... χμ...  
το τόπο του εγκλόματοσ...!   
Δεν εύχα ιδϋα απ’ όλ’ αυτϊ – κι όμωσ, αυτό  ςκεφτόμουν και το θυμϊμαι 
ακόμα  – δεν εύναι παρϊξενο…;  
Λεσ να την εύχε πιϊςει ο πατϋρασ μου – να την κρατούςε ςτη ςπηλιϊ 
αιχμϊλωτη...;; Μπορεύ να ‘τανε κλϋφτησ – αντϊρτησ... Μόνο κϊτι τϋτοιο θα 
’ταν αυτόσ – ϊκου που ςου λϋω... 
Σον ξϋρω καλϊ εγώ...  
 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
Κι εγώ... (ειρωνικϊ)...Όςο τον ξϋρω… μόνον ϋτςι θα τον φανταζόμουν...  
 
ΛΙΝΑ 
Μην κοροώδεύεισ – δεν εύναι μόνο η «φανταςύα» μου...  
Αλλϊ… ακόμα κι αν εύναι...  
 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
Εγώ ξαναλϋω να εύςαι  επιφυλακτικό και  προςγειωμϋνη… 
Ακόμα κι αν το δεχτούμε ςαν θεωρύα, δεν μπορούμε να τ’ αλλϊξουμε  και 
μην ϋχεισ αυταπϊτεσ – τουσ καυγϊδεσ δεν μπορεύσ να τουσ διορθώςεισ... 
Καλύτερα απ’ όλουσ ξϋρω πόςο ς’ ϋχουν πονϋςει... (τρυφερϊ) Και οι δυο 
ϋχουμε επηρεαςτεύ από  αυτόν την ιςτορύα – μασ ϋχει ςτερόςει πολλϊ και 
το ξϋρουμε…  
Αλλϊ...δεν μπορεύ ν’ αλλϊξει – και δεν θα πϊψεισ βϋβαια εςύ να το 
θυμϊςαι... κι η μϊνα ςου να εύναι αυτό που εύναι...  
Οπότε τι νόημα ϋχει...;  Ενδιαφϋρον ςαν θϋμα – δεν λϋω... όμωσ εύναι μόνο 
μια θεωρύα... Να την κουβεντιϊςουμε, να την φιλοςοφόςουμε… ςύμφωνοι! 
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Αλλϊ… όςο ςοβαρϊ και να το δούμε, τα δεδομϋνα δεν θ ‘ αλλϊξουν… Όχι  
πια…  
 
ΛΙΝΑ 
Ναι...κϊποια δεδομϋνα ςύγουρα δεν γύνεται ν’ αλλϊξουν – το ξϋρω… Όμωσ... 
εγώ ϋχω όδη ϋνα αποτϋλεςμα…!  
Εύδα τα πρϊγματα τόςο διαφορετικϊ – κι όμουν τόςο πιο ανεκτικό μαζύ 
τησ... Σην ϋνοιωςα…!  Σι τησ ζητούςα...;  
Να ϋρθει να δει την θϊλαςςα και την μικρό μασ πόλη;  
Μα... αν η Χυχό τησ ακόμα υποφϋρει...; Αν την εύχαν αιχμαλωτύςει; Αν την 
εύχαν βαςανύςει...; αν την εύχαν βιϊςει...;; 
 
ΠΑΝΟ 
(ενοχλημϋνοσ)...Οι Ϊλληνεσ δε κϊνανε τϋτοια πρϊγματα... Οι Σούρκοι 
βιϊζανε και καύγανε…  
 
ΛΙΝΑ 
Ωςτα βρε Παναγιώτη μου – κι ο πόλεμοσ εύναι πόλεμοσ…  
Κι αυτού βϋβαια… κατακτητϋσ… ούτε λόγοσ... Αλλϊ… ποτϋ δεν ξϋρεισ ποιοσ 
χρωςτϊει και ςε ποιόν ςε προςωπικό επύπεδο... 
 
ΠΑΝΟ 
Ε...όχι να βγούμε και ζημιωμϋνοι Λύνα – εύναι γνωςτϋσ οι βαρβαρότητεσ των 
Σούρκων… Όλοι ξϋρουμε ποιοσ χρωςτϊει  ςτην Ελλϊδα... Όχι να λϋμε κι 
από πϊνω…  
 
ΛΙΝΑ 
Αμϊν βρε πατριώτη – δεν ϋλεγα για τον Αλό-παςϊ – για τη μϊνα  και τον 
πατϋρα μου λϋμε… Ούτε και που ξϋρουμε  ποιοσ όταν τότε  ο Σούρκοσ και 
ποιοσ ο Ϊλληνασ…  
 
ΠΑΝΟ 
(μαζεύεται) … Δεν ξϋρω… Κϊποια βλακεύα εύπεσ… 
 
ΛΙΝΑ 
Τποθϋςεισ κϊνω Πϊνο μου – και παρατηρώ  κατϊ τισ οδηγύεσ τησ 
Μαριλϋνασ... Κι αυτό που παρατηρώ τώρα… εύναι πωσ το πόρεσ πολύ 
πατριωτικϊ… Θύμωςεσ…!  
 
ΠΑΝΟ 
Μα εύναι πρϊγματα αυτϊ που λεσ...Οι δικού μασ οι κλϋφτεσ θα την εύχανε 
βιϊςει...;;; 
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ΛΙΝΑ 
Μα…δεν πρόλαβα να πω τύποτα... Φμ... χα χα...  
Δε θεσ να βρούμε κι εςϋνα εκεύ μϋςα ςτη ςπηλιϊ... μαζύ με τουσ κλϋφτεσ και 
τουσ αρματολούσ...;; Πολύ προςωπικϊ το πόρεσ και... Βρε…;; Μην όςουνα 
εςύ ο παπϊσ που εύδα – και δεν καταλϊβαινα ποιοσ εύναι...;  

(Ανούγει η πόρτα – μπαύνει η Μαριλϋνα κι ο Δημότρησ.)  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Καλημϋρα ςασ... καλημϋρα μϊνα.  
 
ΛΙΝΑ 
Καλώσ τουσ μεςημεριϊτικα… καλημϋρα...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πολύ καλό! … Πωσ εύςαι...; Κοιμόθηκεσ καθόλου...;  
 
ΛΙΝΑ 
Ακριβώσ… καθόλου! Υαύνεται; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
χετικϊ…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σι «ςχετικϊ»; Σο φϊνταςμα τισ προϊλλεσ καλύτερα ότανε....  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν μ’ ϋπιανε ύπνοσ – τι να κϊνουμε... Όνειρο, όραμα, ό,τι κι αν εύναι – θϋλω  
να γύνουν  ξεκϊθαρεσ οι εικόνεσ του...Να  βρώ αν όμουν κι εγώ κϊπου εκεύ... 
και να τελειώνω μ’ όλ’ αυτϊ...!    
(ςτη Μαριλϋνα)...Πωσ όμωσ...;;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Καλό ερώτηςη …Θα χρειαςτεύ να πϊμε μερικϋσ φορϋσ ακόμα ςτισ ςπηλιϋσ 
κι ύςτερα βλϋπουμε… το τϋλοσ… ύςωσ… να κϊνουμε κι εκεύνον τον 
αγιαςμό…  
 
(Τα φώτα ςβόνουν – τϋλοσ τησ εικόνασ – μουςικό γϋφυρα.) 
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Εικόνα 4 
 
 

(Χαρϊματα  τησ επόμενησ μϋρασ. Ανϊβουν  φώτα ςτισ ςπηλιϋσ – χρώμα 
δειλινού – ο κλϋφτησ με τον ςτρατιώτη  κϊθονται ςτον βρϊχο και 
κουβεντιϊζουν.)  
 

ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Πανικοβλόθηκε η Λύνα... και με το δύκιο τησ… 
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Σι να κϊνουμε… Αυτό όταν η κατϊςταςη – αυτό εύδε…  
Κι όςο το ‘βλεπε...το ‘βλεπα κι εγώ και λύγο ϋλειψε να διαλυθώ… Σο μύςοσ 
τησ με κρατϊει μόνο.  
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Ωντε… επιτϋλουσ – να λυτρωθεύ κι εκεύνη κι εμεύσ από δαύτο...  
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Ναι...αυτό  μετρϊει πϊνω απ’ όλα... 
(νοςταλγικϊ)...Η πιο όμορφη απ’ όλεσ ότανε… Η πιο γλυκιϊ… Αξϋχαςτο το 
πρόςωπο τησ – και μ’ ϋχει φϊει ετούτη η ενοχό... 
Δεν ϋφταιγ’ εκεύνη... Μικρό κοπϋλα ότανε… κοριτςόπουλο... 
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Μην αρχύζεισ πϊλι τα «ϋφταιγε δεν ϋφταιγε»… Κανεύσ δεν ϋφταιγε κι όλοι 
φταύμε...Πόςεσ φορϋσ να ςτο πω; Ο πόλεμοσ εύναι πόλεμοσ... 
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Κι η λευτεριϊ Λευτεριϊ...Σουλϊχιςτον εύμαςτε ελεύθεροι πια…  
Ψσ Ϊλληνεσ εννοώ... 
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
(ειρωνικϊ)...Ναι… Γιατύ ωσ Σούρκοι… ακόμα δεν καταλαβαύνουν την 
διαφορϊ…  

 (Εμφανύζεται ο Τούρκοσ.)  
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Μύληςεσ; 
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Εςύ μου ‘λειπεσ τώρα… 
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ΣΟΤΡΚΟ 
Αφού...εςύ με φώναξεσ… 
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Ψχ ου...μια κουβϋντα εύπαμε… 
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Κατϊλαβα… τισ κατϊρεσ το ‘ριξεσ πϊλι…  
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Ναι μωρϋ… τώρα την περύμενεσ την κατϊρα… Ϊχεισ φϊει κατϊρεσ εςύ… 
Ουουουου! 
 
ΣΟΤΡΚΟ 
ασ  ξϋρω τουσ διαολόςπορουσ... Γκιαούρηδεσ κι ελληναρϊδεσ... Ωτιμη 
φϊρα… 
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Σι θα πεισ εςύ…;  Μια χούφτα και ςασ ςτεύλαμε για λϊχανα... Ακόμα 
τρϋχεισ...  
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Ηρϋμηςε παππού – και μην ξεχνϊσ που βρύςκεςαι… Σελειώνουμε πια μ’ 
αυτϊ... Ωιντε… Φαμϋνεσ ψυχϋσ – και πεθαμϋνοι πολεμϊτε και τςακώνεςτε…! 
Αμϊν πια! Κουρϊςτηκα! 
 
ΚΛΕΥΣΗ  
Ϊχεισ δύκιο… αν τουσ καραγκιόζηδεσ εύμαςτε…(ςυλλογιςμϋνα) και... 
χϊνουμε και την βεζυροπούλα… Αν ηςύχαζα τουλϊχιςτον από κεύνη τη 
νύχτα... Αβϊςταχτο που την εύδα να γκρεμύζεται… Σι ϋφταιγε αυτό… 
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Μετϊ μου λεσ… λύγα μασ κϊνατε κι εςεύσ...;;  
 
ΚΛΕΥΣΗ 
(αλαφιαςμϋνοσ)...τον τόπο μου ωρϋ και μιλϊσ κι από πϊνω!  
Γι’ αυτό δεν ηςυχϊζει ποτϋ η ψυχό μου! τον τόπο μου εύμαι…!  
Και το φϊνταςμα ςου ακόμα ξϋνο εύναι ςε τούτα τα χώματα!  
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Κϊλμα λϋω παππού… Ό,τι ϋγινε ωσ τα τώρα ϋγινε – ούτε η «βεζυροπούλα» 
θα ηςυχϊςει, ούτε κανεύσ αν δεν ςταματόςετε… Κουρϊςτηκα λϋω... Αμϊν 
πια!… Αμϊν…!  
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(Εμφανύζεται μια τϋταρτη φιγούρα με ποδιϊ χαςϊπη.)  
 
ΦΑΑΠΗ 
Μύληςεσ;; 
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Εςύ μασ ϋλειπεσ ξϊδερφε…  
 
ΦΑΑΠΗ 
Με φώναξεσ – νομύζω…;  
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Δεν νομύζω – α... ναι... Εύπα «αμϊν»… Αγανϊκτηςα… 
 
ΦΑΑΠΗ 
Ε… μην ξεχνϊσ – ϋτςι με φωνϊζουν κι εμϋνανε… «Αμϊν»… 
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
υγγνώμη… δεν όθελα να ς’ ενοχλόςω... 
 
ΦΑΑΠΗ 
Δεν πειρϊζει – ευκαιρύα ϋψαχνα για λύγη κουβεντούλα…  
Ολοϋνα με τα γύδια και τ’ αρνιϊ βουύζει το κεφϊλι μου... 
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Σύχη όμωσ κακομούρη κι εςύ… Ξϋφυγεσ τον πόλεμο και την βρόκεσ από τα 
ςφαγεύα… Μούρα κι αυτό...  
 
ΦΑΑΠΗ 
Ααχ... κι αν όξερα… Ποιοσ το περύμενε μα την αλόθεια...  
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Ϊλα… και μην ςτεναχωριϋςαι… Σα πϊει καλϊ η Μαριλϋνα – κϊτι θα 
κϊνουμε και για ςϋνα… 
 
ΦΑΑΠΗ 
(μελαγχολικϊ) Για τα ζωντανϊ να κϊνετε… τότε μόνο θα λευτερωθώ εγώ... 
Για τα ζωντανϊ ό,τι μπορεύσ – ςυνϋχεια μϋςα ςτ’ αυτιϊ μου φωνϊζουν... 
Ούτε η  «ςυγγνώμη» πιϊνει τόπο – ούτε η ενοχό... Εγώ ο ύδιοσ δεν με 
ςυχωρϊω τώρα που κατϊλαβα…  
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Καλϊ… θα δούμε… Εδώ ϋχουμε ϊλλα – ςοβαρϊ… Εδώ ουρλιϊζουν οι 
ϊνθρωποι – κι εςύ με τα ζωντανϊ καταπιϊνεςαι;  
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ΦΑΑΠΗ 
Ακόμα πιςτεύεισ πωσ εύςαι καλύτεροσ μωρϋ...; Ξϋρεισ τι πόνο ϋχουν αυτϊ..; 
Θυςιϊζονται να μασ θρϋψουν… κι εμεύσ… ούτε μια λϋξη… Ϊνα «ευχαριςτώ 
ρε πρόβατο που μου ‘δωςεσ να φϊω»… όκωνα τη «μϊχαιρα» – και   
γελούςα κιόλασ…!  
Αααχ... Κϊθε καρύδι που ϋκοβα πληρώνω... Όχι γιατύ το ‘κοβα – μα που το 
‘κοβα χωρύσ κανϋνα ςϋβασ για τη ζωό που ϋπαιρνα.  
Κι αυτό... εύναι παντού το ύδιο...Και ςτα γύδια και ςτα γυναικόπαιδα...και 
ςτουσ Ϊλληνεσ και ςτουσ Σούρκουσ... 
Κι ϊντε να διορθώςω τώρα που κατϊλαβα … Κι εγώ  κι εςύ …  
 
ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
Αμϊν ρε ξϊδερφε – για κουβϋντα όρθεσ ό για μοιρολόι…;  
Σα ξϋρουμε αυτϊ – όλο τα ύδια λϋμε...Δεν βγαύνει ϋτςι ϊκρη και 
λογαριαςμόσ… Κϊνε το ςταυρό ςου να ‘ρθουν τα παιδιϊ – κι ϊμα 
μπορϋςουμε… θα λευτερώςουμε και τα γύδια… 
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Σι να πρωτοκϊνουν κι αυτού  και πώσ να πϊει ωσ εκεύ ο νουσ τουσ...; Εμεύσ 
πρϋπει να βοηθόςουμε – κι αν θεσ ν’ αςχοληθεύ η εγγόνα μου… πιϊςε 
δουλειϊ…! τεύλε κανϋνα μόνυμα… κανϋνα όνειρο καλό… Όχι μόνο γκρύνια 
και κακομοιριϊ… Βϊλε το μυαλό ςου να δουλϋψει…! 
 
ΦΑΑΠΗ 
Λεσ να προςπαθόςω..;   
 
ΣΟΤΡΚΟ 
Γιατύ όχι – αυτό τα λατρεύει τα ζώα… Ακόμα και ςτ’ αυγϊ μιλϊει..  

ΣΡΑΣΙΩΣΗ 
(γελϊει)...Σην εγγόνα και τα μϊτια ςου γϋρο…  
 
ΣΟΤΡΚΟ 
(καμαρώνει)...Εεε... Εύδεσ κούκλα…;  
 
ΚΛΕΥΣΗ 
Να μην μου κοκορεύεςαι – Ελληνύδα όταν η «γιαγιϊ»  και με το ζόρι ςτο 
χαρϋμι ςου… Από τρύτη και τϋταρτη γενιϊ ο τουρκόςποροσ δεν πιϊνεται…  
 
ΣΟΤΡΚΟ  
(μελαγχολικϊ)... Ασ μην γκρινιϊζουμε και για τούτο τώρα… Σρύτη, τϋταρτη 
δεν ϋχει ςημαςύα – ςτην ύδια «γραμμό» βρύςκεται και μια χαρϊ πιϊνεται... 
ημαςύα ϋχει να πετύχει και να μασ ανούξει το δρόμο για να 
φύγουμε...(ανόςυχα)...  
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ςςσ … Ο μικρόσ… 
 
(Κρύβονται όλοι ςτη ςπηλιϊ – τα φώτα δυναμώνουν – μπαύνει ο Δημότρησ  
κρατώντασ  ϋνα φακό. Κϊθεται ςτον βρϊχο  βγϊζει τη φυςαρμόνικα – 
ακούγεται  η μελωδύα « τησ Αγϊπησ αύματα» από το Άξιον Εςτύ – τα φώτα 
χαμηλώνουν.) 

                    Σέλοσ τησ 2ησ πράξησ 
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Πράξη 3η 

 

Εικόνα 1 
 
 

(Σρεύσ μϋρεσ αργότερα, πρωύ. Φωτύζεται το διαμϋριςμα – ο Δημότρησ μιλϊ 
ςτο τηλϋφωνο. με τον πατϋρα του.) 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Εντελώσ αλαφιαςμϋνη φαύνεται αλλϊ  λϋει πωσ εύναι καλϊ…  
Δεν ξϋρω – ύςωσ να’χει δύκιο – τι να ςου πω... Προχτϋσ που πόγα μόνοσ μου  
δεν εύδα τύποτα ιδιαύτερο... Βϋβαια μ ’ϋπιαςε το ςτομϊχι μου μετϊ... Δυο 
μϋρεσ ϋκανα να φϊω...  
 
ΥΩΝΗ 
Παρϊξενα μου τα λεσ και δεν καταλαβαύνω... Δεν τα πιςτεύω εγώ αυτϊ και 
το ξϋρεισ, αλλϊ ποιόσ τα βγϊζει πϋρα με την μϊνα ςου...;  Ωμα βϊλει κϊτι 
ςτο νου τησ δεν γυρύζει το κεφϊλι τησ με τύποτα... Λεσ να ϋρθω;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ό,τι νομύζεισ κϊνε, δεν ξϋρω… Αν ςτο ζητόςει ϋλα – αλλϊ δεν το 
φαντϊζομαι... Δεν ϋχεισ καμύα όρεξη να ‘ρθεισ και το ξϋρουμε όλοι... Αλλϊ κι  
εκεύνη δεν ϋχει καμύα όρεξη  για εξηγόςεισ...  

(Μπαύνει η Λύνα – ακούει την τελευταύα φρϊςη.) 
 
ΛΙΝΑ 
Με τον πατϋρα ςου μιλϊσ; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ναι... Μόλισ ξύπνηςε η Μπουμπουλύνα... Ωντε… γεια από μϋνα... Πϊρ’ την να 
ςτα πει αυτοπροςώπωσ..  
 
(Τησ δύνει το ακουςτικό.) 
 
ΥΩΝΗ 
Ϊλα μου... Σι γύνεται;  
 
ΛΙΝΑ 
Δόξα το Θεό... καλύτερα...  
 
ΥΩΝΗ 
Δεν ακούγεςαι και τόςο καλύτερα... 
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ΛΙΝΑ 
Εύμαι πϊντωσ... Ανακαλύπτω πρϊγματα που για μϋνα εύναι ςημαντικϊ… 
πολύ ςημαντικϊ... 
 
ΥΩΝΗ 
Εύςαι ςύγουρη πωσ δε ς’ ϋχουνε μπλϋξει;  
 
ΛΙΝΑ 
Ώχου... δεν με παρατϊσ; Δεν εύμαι μωρό για να «με μπλϋξουνε» και δεν 
μπορώ να ςου εξηγώ – και μϊλιςτα απ’ το τηλϋφωνο... Ϊχω αρκετϊ 
ερωτηματικϊ από μόνη μου – δεν μου χρειϊζονται και τα δικϊ ςου... Κι εδώ 
που τα λϋμε… εςύ δεν ϋχεισ ερωτόςεισ,  ϋχεισ αντιρρόςεισ και μϊλιςτα για 
θϋμα που δεν το ξϋρεισ…  
 
ΥΩΝΗ 
Καλϊ...δεν χρειϊζεται να θυμώνεισ...Αναρωτιϋμαι μόνο μόπωσ πρϋπει να 
‘ρθω...  
 
ΛΙΝΑ 
Αυτό τη ςτιγμό καλύτερα όχι – προτιμώ να τελειώνω μόνη μου μ' αυτόν 
την υπόθεςη... Δεν θα καταλϊβεισ ϊλλωςτε – και  δεν τα εγκρύνεισ εύπαμε 
«αυτϊ» εςύ... Δεν τα πιςτεύεισ – το ξϋρουμε...  
 
ΥΩΝΗ 
Σα πιςτεύω – δεν τα πιςτεύω θϋλω να ‘ςαι καλϊ...  
 
ΛΙΝΑ  
Καλϊ εύμαι – και θα ‘μαι ακόμα καλύτερα – μην ανηςυχεύσ...  
την πραγματικότητα δεν ςυμβαύνει κϊτι ιδιαύτερο – όχι τουλϊχιςτον ςτην 
«πραγματικότητα»  που  εννοεύσ εςύ...  
Ϊλα...ς’ αφόνω τώρα – τα λϋμε αργότερα... Γεια...  
(κλεύνουν – ςτον Δημότρη)  … Σι του εύπεσ;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ωκρεσ μϋςεσ… Σι να του πω – ςϊμπωσ ξϋρω τι να πω...;  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν χρειαζότανε παιδύ μου… Σώρα ποιοσ ξϋρει τι ςκϋφτεται – κι ανηςυχεύ 
κιόλασ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Κϊτι ϋπρεπε να πω ρε μϊνα… Υυςικϊ ανηςυχεύ – ϋτςι που ς’ ακούει κϊθε 
φορϊ...  
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ΛΙΝΑ 
Σϋλοσ πϊντων...η Μαριλϋνα τηλεφώνηςε;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Όχι ακόμα... Σώρα ϋλεγα να πϊρω… 

(Σηκώνει το ακουςτικό /παύρνει τηλϋφωνο/ακούγεται η φωνό τησ 
Μαριλϋνασ.) 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Λϋγετε... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
 (φλερτϊρει θεατρινύςτικα)...Μαργαριταρϋνια μου....;; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ϊλα …καλημϋρα… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
τον ύπνο μου ςε εύδα – δεν φαντϊζεςαι πωσ...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πωσ; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Θϋλεισ να πω…; Μπροςτϊ ςτη μαμϊ…; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Προσ θεού...! Λυπόςου την...! 
 
ΛΙΝΑ 
Δεν αφόνεισ λϋω ‘γω τισ τςαχπινιϋσ… 
(παύρνει το τηλϋφωνο από τα χϋρια του) 
Ϊλα – αρχύςαμε… ψηςτόρι πρωύ πρωύ…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν εύναι κι ϊςχημα… 
 
ΛΙΝΑ 
Καλϊ θα ςτον δώςω μετϊ να ςε… ξαναψόςει – αφού ς’ αρϋςει... Μόνο να 
ςυνεννοηθούμε – θ’ ανϋβουμε ςόμερα; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ναι… αν νιώθεισ αρκετϊ καλϊ…  
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ΛΙΝΑ 
Μια χαρϊ νιώθω… Εύδα κι όνειρο... Καλό...!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δηλαδό…; 
 
ΛΙΝΑ 
Ϊνα πρόβατο  μπόκε μεσ ςτο ςπύτι μου… φόραγε κι ϋνα κόκκινο κουδούνι 
… Πόγα και το χϊιδεψα – και τότε εύδα και την μϊνα μου, γελαςτό και 
χαρούμενη… την ζωό μου ολόκληρη δεν την ϋχω δει ϋτςι … Καλό ςημϊδι… 
ε…;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πολύ καλό...! Μπρϊβο… Εύναι εντϊξει κατϊ τισ πϋντε…;  
 
ΛΙΝΑ 
Οκ… Πϊρε τώρα το Ρωμαύο ςου – πριν μου δαγκώςει το χϋρι... 
      
(Χαμηλώνουν τα φώτα –τϋλοσ τησ εικόνασ.) 
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Εικόνα 2 

 
(Απόγευμα τησ ύδιασ ημϋρασ. Τα φώτα ανϊβουν ςτισ ςπηλιϋσ / η Λύνα και η 
Μαριλϋνα κϊθονται και ςυζητούν.) 
 
ΛΙΝΑ 
Θϋλεισ να πεισ πωσ θ’ ανϊψουμε φωτιϊ; Δεν εύναι επικύνδυνο;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Θα το κϊνουμε προςεχτικϊ – δεν θα εύναι μεγϊλη ϊλλωςτε… άςωσ  μόνο 
ϋνα κερύ...Θα δούμε… 
 
ΛΙΝΑ 
Και τι θα πούμε; Ξόρκια; Για μϊγιςςεσ μωρϋ θα μασ περϊςουνε… Αν μασ δει 
και κανεύσ… Εύςαι ςύγουρη πωσ μπορούμε εμεύσ να κϊνουμε τϋτοια 
πρϊγματα...;  
Μην ϋχει δύκιο ο Δημότρησ; Να κϊνουμε ϋναν αγιαςμό... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(γελϊει)... Θα κϊνουμε κι αγιαςμό – μη φοβϊςαι…. Ωλλωςτε δεν χρειϊζεται 
να κϊνεισ κϊτι ιδιαύτερο. Μια ευχό για την ψυχό τουσ και το «Πϊτερ ημών» 
φτϊνει… Η διαφορϊ εύναι πωσ ο παπϊσ δεν ξϋρει όςα ξϋρεισ εςύ – ούτε τισ 
καταςτϊςεισ ούτε τουσ γονεύσ ςου… Δεν ϋχει καμιϊ αληθινό ςχϋςη και δεν 
ϋχει δεύ κανϋνα όνειρο...Θα κϊνει  μόνο μια ςυνηθιςμϋνη ευχό, ϋνα  τυπικό 
χωρύσ κανϋνα ςυναύςθημα – ϊρα και χωρύσ ουςύα...Πρόκειται για την δικό 
ςου την ζωό όμωσ – κι αυτό εύναι που κϊνει  τη διαφορϊ… 
 
ΛΙΝΑ 
Για μϊγιςςεσ θα μασ πϊρουνε ςου λϋω… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Δεν ϋρχεται κανεύσ εδώ τϋτοια ώρα – μα κι αν ϋρθει ασ κοπιϊςει... Δεν 
κϊνουμε τύποτα κακό και δεν ϋχω τύποτα να κρύψω – από κανϋναν Λύνα... 
Αυτϊ εύναι πρϊγματα γνωςτϊ – από πολύ παλιϊ και τεκμηριωμϋνα με 
πολλούσ τρόπουσ. Σώρα πια ακόμα και η επύςημη επιςτόμη υποχρεώνεται 
να  τα ερευνόςει... 
  
ΛΙΝΑ 
Κι εςύ...; Εςύ πωσ ϋμαθεσ τι πρϋπει να κϊνεισ;;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κατ’ αρχόν με την Γιόγκα... Προςωπικό εμπειρύα και μπόλικο 
διϊβαςμα...Πριν λύγα χρόνια ςυνϊντηςα  κι ϋναν καλόγερο  αγιορεύτη – κι 



Ρένα Κατσάνη                 Εαρινή Ισημερία                          24grammata.com,  σειρά: εν καινώ  αρ. 23 61 

από κεύνον ϋμαθα πολλϊ... Ακόμα επικοινωνώ μαζύ του πότε -πότε, πρύν 
λύγεσ μϋρεσ μιλόςαμε... Θα ερχόταν αν μπορούςε – αλλϊ το θεώρηςε  
περιττό... Βϋβαια μπορούμε να φωνϊξουμε κϊποιον μετϊ – για ϋναν 
κανονικό αγιαςμό  αν θϋλεισ... Θα  παραξενευτούν ύςωσ να τουσ ζητόςουμε 
να ‘ρθουν ςτα βρϊχια και τισ ςπηλιϋσ – αλλϊ δεν ϋχουν λόγο ν’ αρνηθούν...  
 
ΛΙΝΑ 
Ναι... βϋβαια... Μην με παρεξηγεύσ παιδύ μου – θρηςκόληπτη δεν εύμαι – 
όμωσ... να... Ϊχω μϊθει να τα φοβϊμαι «αυτϊ»... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Σο ξϋρω – δεν ςε «παρεξηγώ»... Κι εγώ φοβόμουν μϋχρι που μύληςα με τον 
Θεόδωρο – αλλϊ κϊτι τϋτοιουσ δεν τουσ βρύςκεισ εύκολα...υνόθωσ 
προτιμούν την απομόνωςη – κι οι «επύςημοι»  δεν μπαύνουν καν ςτον κόπο 
να  κουβεντιϊςουν.  
Μπορεύ και να μην ξϋρουν...  
 
ΛΙΝΑ 
Εντϊξει – αν εύναι να πούμε το «Πϊτερ ημών» εντϊξει... με ηςυχϊζει αυτό… 
κϋφτηκα μόνο πωσ καλύτερα να το ‘λεγε ϋνασ παπϊσ. Όςο να ‘ναι… Παπϊσ 
εύναι… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ε …φώναξε ϋναν, να το πει κι αυτόσ...  
ημαςύα ϋχει  η επύγνωςη  που ϋχεισ... Δεν εύναι  θρηςκευτικό  «καθόκον»  
αυτό η προςευχό και δεν ϋχει ανϊγκη από εκκληςύεσ και «δόγματα»... 

ΛΙΝΑ 
(ςυλλογιςμϋνη) Αλόθεια... ςτην εκκληςύα παντρεύτηκαν...Φμ... 
Δεν βλϋπω ςε τι τουσ βοόθηςε…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ακριβώσ…!  Σα τυπικϊ βοηθϊνε με τον τρόπο τουσ μϋχρι να καταλϊβεισ τι 
ςυμβαύνει … Από κει και πϋρα όμωσ… ακόμα κι ϋνα ςφύριγμα κϊνει  
διαφορϊ... Βολϋψου τώρα κϊπου και περύμενε – εγώ θα πϊω μϋςα και δεν 
χρειϊζεται να ‘ρθεισ...  
Θα βϊλω λύγο αγιαςμό,  θ’ ανϊψω καντόλι κι ϋνα λιβϊνι για 
προετοιμαςύα...Να ξαλαφρώνει λύγο – λύγο η ατμόςφαιρα...  
 
ΛΙΝΑ 
Να πασ… Με την ηςυχύα ςου… Εγώ...ναι... προτιμώ να μεύνω εδώ...  
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Μπουμπουλύνα μου …  
 

(Η Μαριλϋνα φεύγει ςτην ςπηλιϊ. Η Λύνα κϊνει μερικϊ βόματα  αμόχανα κι 
αργϊ, κϊθεται ς’ ϋνα ςημεύο κοντϊ ςτο θϊμνο και κλεύνει τα μϊτια.   
Διϊφοροι όχοι – αϋρασ κλπ – δυναμώνουν ελαφρϊ και. πύςω απ’ τον θϊμνο  
ξεπροβϊλλει αργϊ μια γυναύκα  που φωτύζεται από μπλε προβολϋα.  
Εύναι ντυμϋνη ςαν χανούμιςςα με ρούχα  βρώμικα και  ςκιςμϋνα. Κϊθεται ςε 
μια ςχετικό απόςταςη από την Λύνα – κι ακούγεται από μαγνητόφωνο αργϊ 
και χαμηλόφωνα ϋνασ αμανϋσ.   
Από τον ύδιο θϊμνο εμφανύζεται μια δεύτερη γυναύκα ντυμϋνη με ρούχα 
ελληνικϊ χωριϊτικα, εποχόσ – επύςησ ςκιςμϋνα και βρώμικα. 
Ορμϊει προσ την γυναύκα που τραγουδϊει και με παντομύμα, ςαν να 
παλεύουν τησ κλεύνει το ςτόμα – το τραγούδι. ςταματϊει. 
Η Λύνα ανούγει τα μϊτια τησ – ςηκώνεται ταραγμϋνη – ςταυροκοπιϋται – οι 
δυο γυναύκεσ ςταματούν – γυρύζουν και ςτϋκονται απϋναντι τησ. Τισ κοιτϊζει 
ςαν χαμϋνη – ςτηρύζεται ςτον βρϊχο και κϊνει ξανϊ το ςταυρό τησ…) 
 
ΛΙΝΑ 
Παναγιϊ μου!… 
(παύςη –τισ κοιτϊ) Μαμϊ...; Σι κϊνεισ εδώ...;;;  Θεϋ μου...!   
Μαμϊ...;;;... Θεύα...;;; Για τ’ όνομα του Θεού...! 
ΜΑΝΑ 
Δεν πιςτεύεισ ςτα μϊτια ςου, ε…;  Καταλαβαύνεισ τώρα γιατύ τον μιςώ τόςο 
πολύ… Όλουσ  τουσ μιςώ και τουσ ςιχαύνομαι...!! 
Κι εκεύνον περιςςότερο απ’ όλουσ – που μου ‘χε πει πωσ μ’ αγαπούςε... Κι 
όταν με κοιτούςε μου το ‘λεγαν τα μϊτια του... Κλειςμϋνη ςτο χαρϋμι του 
Σουρκαλϊ… μόνο που  υπόρχε εκεύνοσ και κρατιόμουν ζωντανό… 
Λευτερωθόκαμε – κι αντύ να με γλιτώςει ϊφηςε να με γκρεμύςουνε … Ο... 
όρωασ…! Υτου…! 
 
ΑΔΕΡΥΗ 
Λύγα τα λόγια ςου – παλιοκοκότα... Γκρεμόσ ςου ϋπρεπε...  Εμεύσ  πεθαύναμε 
ςτη ςκλαβιϊ και τη φτώχεια – κι εςύ... όλο αμανϋδεσ  κι «αρχοντιλύκι»... 
Υτου;;;...τα μούτρα ςου πόρνη...!  
 
ΜΑΝΑ 
Σον αδερφό ςου να φτύςεισ – και το ςόι ςασ όλο... Που ξϋρετε εςεύσ τι 
πϋρναγα εγώ κει μϋςα...;;  Παιδούλα όμουν όταν  μ’ αρπϊξανε... Ψραύα 
λευτεριϊ...!! Ξερϊ, χλωρϊ τα κϊψατε... 
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ΑΔΕΡΥΗ 
Εςϋνα ϋτςι ςου ‘πρεπε...! Και λύγο το γκρεμύδι ςου – φωτιϊ ςου χρειαζότανε  
πουλημϋνη... Μαρϊζωςε ο αδερφόσ μου...  
Ούτε την λευτεριϊ δεν χϊρηκε...  
 
ΜΑΝΑ 
ιγϊ... που τον πόρανε οι τύψεισ... Σην «δουλειϊ» του μόνο όθελε να κϊνει... 
Κι αυτόσ και όλοι μόνο «τϋτοιο»  θϋλουνε... Κι ύςτερα… ςτα τςακύδια... 
Ϋρωεσ και φουςτανελϊδεσ... Καθύκια...!  
Υτού...!!! 
 
ΑΔΕΡΥΗ 
Για «τϋτοιο» μόνο όςουνα... ξετςύπωτη...! 
 
ΜΑΝΑ 
Δεν εύχα τα μούτρα ςου ε... ;  Ϋμουν όμορφη εγώ  κι όλοι ξοπύςω μου 
τρϋχανε – ςα λυςςαςμϋνεσ κοιτούςατε όλεσ...  
Ο αδερφόσ ςου...! Φμμ...! Καμαρώςτε τον ϊντρα...!  
Ωφηςε τον ρουφιϊνο  ν’ «αποδώςει δικαιοςύνη» – κι ϋφυγε τρϋχοντασ μαζύ 
με τον τραγόπαπα... 
Υτου – και ςτο κεφϊλι ςασ οι κατϊρεσ μου όλεσ... Ανϊθεμα...! Ανϊθεμα 
ςασ...! 
 
ΑΔΕΡΥΗ 
το δικό ςου το κεφϊλι το ανϊθεμα...  
Και ςτα παιδιϊ ςου...πουτϊνα...!!! 
 
(Η Λύνα ϋχει ςτηριχτεύ ςτο βρϊχο ςχεδόν γονατύζοντασ και τισ κοιτϊζει 
αποςβολωμϋνη. Στον τελευταύο διϊλογο – ςηκώνεται αργϊ  και αλλϊζει ύφοσ 
– ςηκώνει το κεφϊλι και το χϋρι με τον δεύκτη ψηλϊ.) 
 
ΛΙΝΑ 
(με δυνατό φωνό) 
Για τ' όνομα του Θεού...! Για τ’ όνομα του Θεού...! Για τ’ όνομα του Θεού...!!! 
ταματόςτε...!!!! 
 
(Καθώσ η Λύνα μιλϊει οι γυναύκεσ ςταματούν, την κοιτούν – τα φώτα 
χαμηλώνουν – τϋλοσ τησ εικόνασ.) 
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Εικόνα 3 

 

(Δυο μϋρεσ αργότερα – απόγευμα. Φωτύζεται το διαμϋριςμα – η Λύνα, ο 
Πϊνοσ, η Μαριλϋνα κι ο Δημότρησ ςυζητούν.) 

 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Α... ρε μϊνα... καλϊ ςε εύπα «Κολοκοτρώνιςςα»!  Ωντε...τώρα πια ν’ ανούξεισ 
και ειδικό γραφεύο... Ghostbusters η «Μπουμπουλύνα»... Φαχαχαχα....Κούτα 
μόνο μη ς’ αφορύςουνε...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ε δυνϊμωςε πϊντωσ αυτό η ιςτορύα – όταν βγόκα και ςε εύδα να φωνϊζεισ 
τα ‘χαςα… Κολοκοτρώνιςςα – και μόνο τ' ϊλογο ϋλειπε...  
 
ΠΑΝΟ 
(πληςιϊζει τρυφερϊ / κϊθεται δύπλα τησ)... Μωρϋ... πϋραςεσ ταρϊκουλο... 
«κολοκοτρωνϋικο»...  
 
ΛΙΝΑ 
Πραγματικϊ… Ούτε που κατϊλαβα πωσ κατϊφερα να ςηκωθώ και να 
φωνϊξω... Ξϋρεισ – μην γελϊςεισ – όμωσ μου φϊνηκε πωσ ϋτςι που 
ακουμπούςα ςτο βρϊχο … ςαν να  «όρθε» κϊτι από κει... Πωσ να το πω... 
δύναμη…;  
αν κϊτι  να μ’ ϋςπρωξε – κι ϋνασ αντύλαλοσ μϋςα μου που μου ζητούςε να 
τισ ςταματόςω... Κεύνη την ώρα όταν μόνο μια παρόρμηςη – όμωσ να δεισ 
που ακόμα την αιςθϊνομαι... 
(ςτη Μαριλϋνα)... Ϊχεισ δύκιο... Η ύδια η Γη το ζητϊει να διαλυθούν τα 
φαντϊςματα! Ϊχεισ δύκιο – το νιώθω... δεν όμουν εγώ που μύληςα – ποτϋ 
δεν θα μπορούςα να μιλόςω ϋτςι «εγώ»...  
Η ύδια η Γό με βοόθηςε – που εύχα γονατύςει πϊνω Σησ κι ϊκουγα και δεν 
πύςτευα ςτ' αυτιϊ μου...α να μύληςα για Κεύνη...  
Η μϊνα μου…! Κι η θειϊ μου…;  Γιαγιϊδεσ…; Προγιαγιϊδεσ…; Ποιόσ να ξϋρει 
– και που να βρεισ πια το δύκιο και τ’ ϊδικο…;  
Πωσ να καταλϊβεισ με τουσ νόμουσ τουσ ανθρώπινουσ και τα δικϊ μασ 
μϋτρα…(ςταυροκοπιϋται)… Πόςα δεν ξϋρουμε...  
Πόςα δεν βλϋπουμε... Φριςτϋ μου...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Βγϊζουμε όμωσ τόςο  εύκολα ςυμπϋραςμα και  «διϊγνωςη»… 
Επύ παντόσ επιςτητού – και «επιςτημονικϊ»  βεβαύωσ...  
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε... καλϊ... μην τα διαγρϊψουμε όλα τώρα... 
Δεν καταλαβαύνουν όλοι με τον ύδιο τρόπο. Εςύ εύχεσ τουσ δικούσ ςου 
λόγουσ, ϋκανεσ την δικό ςου ϋρευνα – εντϊξει...  
Αλλϊ κι η επιςτόμη αυτό κϊνει – ερευνϊ...Μόνο που χρειϊζεται και την 
απόδειξη... Καθ' ϋνασ ό,τι θϋλει μπορεύ να βλϋπει – δεν εύναι απόδειξη 
αυτό...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Σι απόδειξη χρειϊζεςαι για να ξϋρεισ πωσ εύναι ζωντανό  και ζώςα η Γη; Δεν 
ςου χρειϊζεται εξύςωςη για να τ’ αποδεύξεισ – το βλϋπεισ...! Όλοι οι λαού το 
ξϋρουν...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ε... καλϊ... Ζωντανό και ζώςα εύναι – κατϊ κϊποιο τρόπο...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κατϊ πούον τρόπο – που να νομύζεισ κι εςύ κι ο κϊθε πανϋξυπνοσ πωσ 
ξϋρεισ καλύτερα από Κεύνη...;  
Νομύζεισ πωσ ϋχεισ «νου» και «ςυνεύδηςη» εςύ – αλλϊ δεν ϋχει Εκεύνη... Που 
εύναι παντού και πϊντα – και ςτο κϊτω κϊτω ςε δημιουργεύ και ςε τρϋφει 
…  
Απλό, κοινό λογικό και μόνο μια προςεκτικό ματιϊ χρειϊζεται. 
Κι ούτε αυτόν δεν καταδεχόμαςτε να ρύξουμε…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(πειρακτικϊ)...Εγώ...; Δεν κϊνω ότι μου λεσ εγώ...;  
Εγώ… για πϊρτη ςου… και ςτο γκρεμό – που λϋει ο λόγοσ... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ναι… Εδώ που κοιτϊμε να τουσ μαζϋψουμε απ’ τον γκρεμό κι εςύ να θεσ να 
πϋςεισ… που θα λϋγε κι ο Κολοκοτρώνησ…  
 
ΛΙΝΑ 
Αλόθεια… αυτόσ… Λεσ να ‘χει ηςυχϊςει με τόςα αγϊλματα και 
πανηγύρια…;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Αχα...τώρα που ςυνόθιςεσ...λεσ ν’ αςχοληθούμε και με τον 
Κολοκοτρώνη...;;; (γελούν)... Δεν φαντϊζομαι να χρειϊζεται – μην 
ανηςυχεύσ... Κϊτι τϋτοιεσ  Χυχϋσ ϋρχονται μόνο και μόνο για να μασ 
ξυπνόςουν όλουσ… 
 
ΠΑΝΟ 
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Ψραύα λοιπόν … ξυπνόςαμε… Εύδατε τισ ςκιϋσ και  τα φαντϊςματα, εύδατε 
και τα όνειρα – εν τϊξει... Από ‘δω και πϋρα...;;  
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Μια μικρό τελετό, μια ομαδικό προςευχό – τι ϊλλο…  
Για ν’ απαλλαγούν – ν’ απαλλαγούμε όλοι – από τον πόνο και τον φόβο… 
Από το μύςοσ και τον θυμό και τον πόλεμο…  
Ϊνα κερύ – ύςωσ μια μικρό φωτιϊ…  
Λύγο λιβϊνι, λύγο ςτϊρι και νερό...  
Θα εύμαςτε μαζύ, θα εύμαςτε ςυγκεντρωμϋνοι κι ϋτςι θα ‘χει περιςςότερη 
δύναμη... Α… Και μια φυςαρμόνικα φυςικϊ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Εντϊξει – καμύα αντύρρηςη – και «Γενεαύ αι πϊςαι» να ςου παύξω αν εύναι 
να τελειώνουμε μ’ αυτόν την ιςτορύα...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Θα κϊνουμε βϋβαια κϊποια προετοιμαςύα – αλλϊ δεν χρειϊζεται ν’ 
αςχοληθεύτε  εςεύσ μ’ αυτό... Εγώ κι η Λύνα θα φροντύςουμε για ό,τι 
χρειαςτεύ...  
 
(Ακούγεται κουδουνιςμα τηλεφώνου – το ςηκώνει η Λύνα – τα φώτα 
χαμηλώνουν αργϊ – η εικόνα ςβόνει ενώ ακούμε την ςυνομιλύα με τον ϊντρα 
τησ από μαγνητόφωνο.) 
 
ΛΙΝΑ 
Λϋγεται; 
 
ΥΩΝΗ 
Ϊλα... Καληςπϋρα… Σι γύνεται;  
 
ΛΙΝΑ 
Καλώςτονε… Καλϊ – πολύ καλϊ.  
 
ΥΩΝΗ 
(χαρούμενοσ)...Επιτϋλουσ!... Πόςο καιρό ϋχω να ς’ ακούςω με φωνό 
κανονικό…  
 
ΛΙΝΑ 
Φα χα χα…. Και να δεισ που θα ‘χει και ςυνϋχεια…  
 
(Τα φώτα χαμηλώνουν – κλεύνει η εικόνα.) 
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Εικόνα 4 
 

(Δυο μϋρεσ αργότερα – απόγευμα νωρύσ. Τα φώτα ανϊβουν ςτισ ςπηλιϋσ – 
βλϋπουμε δυο γυναύκεσ. Η μια ντυμϋνη νύφη, με νυφικό βρώμικο και 
ςκιςμϋνο κι η ϊλλη με ρούχα εποχόσ ’40 – ςαν «ςτρατιωτικϊ» ό 
«καλογερύςτικα» όμωσ καινούργια και καθαρϊ. Στϋκονται η μια απϋναντι απ’ 
την ϊλλη.) 
 
ΝΤΥΗ 
Ϋρθε η ώρα να λευτερωθώ πια κουμπϊρα – όςο ϋρχεται κι ανϊβει το 
λιβϊνι η μικρό όλο και ηςυχϊζω... 
Κι από τότε που ςυναντόθηκαν… ακόμα και να κοιμηθώ κατϊφερα μερικϋσ 
φορϋσ... 
 
ΞΕΝΗ 
Κούτα να ‘ςαι ϋτοιμη… Θα χρειαςτεύ τη βοόθειϊ μασ...  
 
ΝΤΥΗ 
Ε… ό,τι μπορϋςω θα κϊνω – μην ξεχνϊσ πόςο αναςτατώνομαι. 
(κλαύει) … Δεν ξϋρω αν μπορώ να τη βοηθόςω…   
 
ΞΕΝΗ 
Ϊλα… ηςύχαςε… πληςιϊζει η ώρα να διορθωθούν όλα... Κούτα να ‘ςαι 
δυνατό, για ν’ απαλλαγεύ κι εκεύνη… Δεν θα μπορϋςουν να προχωρόςουν με 
το νεαρό αν δεν διαλυθεύσ – το ξϋρεισ! 
 
ΝΤΥΗ 
Σο ξϋρω – κι ϋχω κουραςτεύ … Από τότε που κατϊφερε να γεννηθεύ αυτό τη 
ςτιγμό περιμϋνω – να με διαλύςει και να πϊψω  να ξαναζώ τον θϊνατό 
μου... Να ηςυχϊςει κι εκεύνη – να ηςυχϊςει κι ο τόποσ από μϋνα και το 
μοιρολόι μου… 
 
ΞΕΝΗ 
Σο ξϋρω καλό μου – τόςα χρόνια εύμαι κοντϊ ςασ… Ευτυχώσ 
ανταποκρύθηκε η Λύνα – κι όρθαν όλα  «κατϊ την ευχόν».   
Δόξα το Θεό – να φτϊςουμε και ςτο  «αύςιο τϋλοσ»…  
 
ΝΤΥΗ 
Αμόν… από το ςτόμα ςου…  
 
ΞΕΝΗ 
Πρϋπει να μασ δει αυτό τη φορϊ… Εύναι καιρόσ να τησ μιλόςω…  
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ΝΤΥΗ 
Για την μικρό δεν θα ‘ναι δύςκολο πια… 
 
ΞΕΝΗ 
Εύςαι κομμϊτι τησ δικιϊσ τησ μνόμησ κι η πληγό εύναι μεγϊλη, θα εύναι 
οδυνηρό… Ως’ το  ς’ εμϋνα ςτην αρχό, να τησ μιλόςω πρώτα...  
(ακούγεται θόρυβοσ αυτοκινότου)  
ςςσ… ϋρχεται… Κρύψου τώρα – θα ςε φωνϊξω – να ‘ςαι ϋτοιμη.  
 
(Η νύφη κρύβεται πύςω από τον θϊμνο – η ξϋνη ςτϋκεται παρϊμερα ϋξω από 
τα φώτα τησ ςκηνόσ. Εμφανύζεται η Μαριλϋνα με ςακύδιο – κϊθεται ςε μια 
πϋτρα – μονολογεύ.) 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Να ‘μαςτε πϊλι εδώ…  
Αγαπητϊ μου φαντϊςματα, πληςιϊζει η ώρα του «ϊφεσ αυτούσ»...  
(ανούγει το ςακύδιο/βγϊζει – ανϊβει ϋνα κερύ)  
Μόνο κοιτϊξτε  μην με φοβύςετε – το ξϋρετε πωσ προςπαθώ να βοηθόςω… 
Να εύναι για όλουσ  καλύτερα... ε...;;  
 
 (Ανϊβει λιβϊνι/βγϊζει από το ςακύδιο μια Παναγύα /εικόνα ό αγαλματύδιο / 
το τοποθετεύ ςτο βρϊχο. Η ξϋνη μετακινεύται αργϊ προσ το μϋροσ τησ – 
φωτύζεται με μπλε προβολϋα / η Μαριλϋνα την βλϋπει  – ςταυροκοπιϋται –  
κρατιϋται. ςτον βρϊχο...Στην ςυνομιλύα η φωνό τησ Ξϋνησ και τησ Νύφησ 
ακούγονται από μαγνητόφωνο.) 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Να ‘μαςτε λοιπόν... 
(αποφαςιςτικϊ)...Ποιϊ εύςαι… κι από που ϋρχεςαι...; 
 
ΞΕΝΗ 
Σότε… εύχα ϋρθει από μακριϊ… Από την Αγγλύα…  
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Γιατύ  όρθεσ…; 
 
ΞΕΝΗ 
Ϋρθα για να ςε βοηθόςω. 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ξϋρεισ ποια εύμαι…; 
 
ΞΕΝΗ 
Αρκετϊ καλϊ… 
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Και τι με θϋλεισ; Γιατύ θϋλεισ να με βοηθόςεισ; Ξϋρεισ τι κϊνω...;  
 
ΞΕΝΗ 
Υυςικϊ! Εγώ ςου ζότηςα να το κϊνεισ… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εςύ...; Πωσ;  
 
ΞΕΝΗ 
Θυμϊςαι τότε που ςκοτώθηκε ο κυρ-Νύκοσ; Σην εποχό που μπόκε ο 
πατϋρασ ςου ςτην κλινικό;  
Όταν ο γιατρόσ ςου ϋδωςε τη ςυνταγό για τα χϊπια – τα ηρεμιςτικϊ που 
πϋταξεσ… Θυμϊςαι;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Υυςικϊ!  
 
ΞΕΝΗ 
Θυμϊςαι τι ϋκανεσ όταν ϋφυγεσ από την κλινικό;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Όλα τα θυμϊμαι… Πόγα ςτο ξωκλόςι – και μετϊ ς’ ϋνα βιβλιοπωλεύο… Εκεύ 
που βρόκα το πρώτο μου βιβλύο για την γιόγκα και την ενϋργεια… 
 
ΞΕΝΗ 
Πωσ το βρόκεσ το βιβλύο; Θυμϊςαι…;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
 …Βϋβαια… Ϊπεςε…! Ϊπεςε από ϋνα ρϊφι  καθώσ ϋψαχνα – παραλύγο να 
μου ‘ρθει ςτο κεφϊλι … Αααα…  
Εςύ όςουν εκεύ…; Εςύ το ‘ριξεσ μπροςτϊ μου…;  
 
ΞΕΝΗ 
 Ακριβώσ! 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κι ύςτερα μια ϋντονη φωνό μϋςα ςτο νου μου – αλλιώτικη – δεν όταν  
ςκϋψη – το θυμϊμαι...  
Μια φωνό που μου ‘λεγε να πετϊξω τα χϊπια... Εςύ όςουν...;  
 
ΞΕΝΗ 
ωςτϊ...! την περύπτωςό ςου... δεν χρειϊζονταν χϊπια...  
Αυτό που χρειαζόςουν όταν εντελώσ διαφορετικό... 
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(θαρρετϊ).... Εύςαι οδηγόσ μου; 
 
ΞΕΝΗ 
Μμμ… Θα μπορούςεσ να το πεισ κι ϋτςι… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ποια εύςαι; Πωσ ςε λϋνε...; 
 
ΞΕΝΗ 
Σ’ όνομα μου δεν ςου χρειϊζεται – αυτό που ϋχει ςημαςύα εύναι να ξϋρεισ 
πωσ εύμαι πανευτυχόσ που βρύςκεςαι εδώ – και μϊλιςτα μαζύ με τον νεαρό 
… Ξϋρεισ …τον Δημότρη…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ναι… κατϊλαβα... Θα μου πεισ και τι ϊλλο χρειϊζεται να κϊνω… ωςτϊ; 
 
ΞΕΝΗ 
ωςτϊ! Λοιπόν, το πρώτο που χρειϊζεται εύναι να δεισ πωσ εκτόσ από τα 
«φαντϊςματα» και τ’ «αποτυπώματα» του πατϋρα ςου, ϋφταςεσ ωσ εδώ 
για να ςυναντόςεισ κι ϋνα δικό ςου «αποτύπωμα»…  Κι όλη αυτό η 
δουλειϊ… χρειαζόταν να γύνει κυρύωσ για ςϋνα την ύδια...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Αποτύπωμα… δικό μου…;;;  Δεν καταλαβαύνω τι εννοεύσ... 
 
ΞΕΝΗ 
Θα ςου εξηγόςω… Ϋ μϊλλον θα ςου εξηγόςει… Κούτα!  
 
(Η  Ξϋνη κϊνει νόημα και ςε μπλε προβολϋα εμφανύζεται η νύφη. Η Μαριλϋνα 
την κοιτϊζει ϋκπληκτη.)  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εςύ... ποια εύςαι;;  Που ςε ξϋρω;  
 
ΝΤΥΗ 
Δεν με γνωρύζεισ; Αλόθεια;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(ςαν χαμϋνη, πιϊνει το μϊγουλο τησ)  
Δεν ξϋρω…(μαζεύεται)... Δεν ξϋρω… 
(ςκύβει, διπλώνεται /κϊθεται ςτη ρύζα του βρϊχου / φωνϊζει) 
 Δεν ξϋρω...(κλαύει) 
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ΞΕΝΗ 
Κρατόςου τώρα… Ξϋρεισ τι πρϋπει να κϊνεισ… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Παναγιϊ μου βόηθα … Δεν ξϋρω τύποτα πια!  
Σι εύναι τούτο δω που νιώθω!  
 Ποιϊ εύςαι; (ςτη νύφη φωνϊζει /κλαύει) …Ποιϊ εύςαι;  
 
ΝΤΥΗ 
Εςύ! 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
( πιϊνεται ςτο βρϊχο)...Σο ξϋρω… Σο ξϋρω, γαμώτο…  
(ςτην ξϋνη)...Σι να κϊνω...; Σι μου ςυμβαύνει...;  
 
ΞΕΝΗ 
Καταλαβαύνεισ… και γνωρύζεισ τι χρειϊζεται να κϊνεισ… 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Φριςτϋ μου! Σο ύδιο μου το φϊνταςμα βλϋπω… 
 
ΞΕΝΗ  
Ναι – αυτό βλϋπεισ… Σην αναγνωρύζεισ – κι εύναι ο καιρόσ να μϊθεισ … Να 
θυμηθεύσ τι ϋχει ςυμβεύ... Ηςύχαςε κι όλα θα διορθωθούν… Μαζύ θα τα 
διορθώςουμε… Ϊχεισ τον δικό ςου τρόπο να προςεύχεςαι...υγκεντρώςου 
λύγο και καν’ το – θα ςυνϋλθεισ και θα καταλϊβεισ...  
 
(Η Μαριλϋνα ςηκώνεται αργϊ πϊντα κολλημϋνη ςτο βρϊχο.)  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(μουρμουρύζει αρχικϊ – ςτη ςυνϋχεια δυναμώνει την φωνό τησ και 
καταλόγει να τραγουδϊει κανονικϊ)  
...Σα μεγϊλα μϊτια τησ… μεσ τα ςπλϊχνα μου…  
την παρθϋνα ζωό μια ςτιγμό να φωτύςουν …  
Μακρινό Μητϋρα…  
Ρόδο μου… Ρόδο… αμϊραντο... 
 
(Μπαύνει χαμηλϊ  μουςικό – η νύφη την πληςιϊζει.)  
 
ΝΤΥΗ 
Εύχαμε κανονύςει το γϊμο ςτισ 21… να προλϊβουμε του Ευαγγελιςμού… 
Ποτϋ δεν ϋγινε αυτόσ ο γϊμοσ… Ρϊβαμε το νυφικό – πϊνω ςτην πρόβα 
μϊθαμε για το μακελειό … Θυμϊςαι;  
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(εξακολουθεύ να εύναι κολλημϋνη ςτο βρϊχο και να μουρμουρύζει το 
τραγούδι)... Θυμϊμαι...; Δεν ξϋρω αν θυμϊμαι…  
Σι θυμϊμαι...;  
 
ΝΤΥΗ 
Θυμϊςαι...! Με νοιώθεισ – πϊντα μ’ ϋνοιωθεσ... Γι’ αυτό δεν εμπιςτεύτηκεσ 
ποτϋ κανϋναν... Μ’ αναγνωρύζεισ τώρα…  
Και τον Δημότρη τον αναγνώριςεσ…  
Ποτϋ δεν παντρευτόκαμε – τον ςκοτώςανε δυο μϋρεσ πριν από τον γϊμο...! 
Σύποτα πια δεν όθελα... τύποτα δεν ϊντεχα... Σι να την ϋκανα πια και την 
ζωό και τον αγώνα τουσ…; Θυμϊςαι;;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(πιο όρεμα) …Θυμϊμαι… Γκρεμύςτηκα!  
 
(Παύςη – ςτην οθόνη  βουβϋσ και θολϋσ εικόνεσ του ’40.) 
 
ΞΕΝΗ 
Αυτό χρειαζότανε! Μπρϊβο!… Μπρϊβο ςασ!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Εκεύνοσ  όταν – μόλισ τον εύδα το ϋνοιωςα... Κι αυτό η αγωνύα που 
κουβαλϊω ς’ όλη μου τη ζωό ϋγινε ακόμα πιο μεγϊλη...  
Κϊθε φορϊ που φεύγει τρϋμω ολόκληρη… Δεν εύπα βϋβαια τύποτα – όμωσ 
κϊθε φορϊ νοιώθω πωσ δεν θα  τον ξαναδώ ποτϋ... Κι όταν όρθε και 
ςυναντηθόκαμε κϊτι παρϊξενο…  
Σον όξερα – κϊθε του ϊγγιγμα το ξϋρω...    
Κι ϋνασ φόβοσ τόςο βαθύσ… 
Μια αγωνύα για κεύνον… για μϋνα… για την ζωό μασ…  
Μια θλύψη που όλεσ αυτϋσ τισ μϋρεσ  προςπαθούςα να μην φανεύ... Κι 
εκεύνοσ... Να με κοιτϊζει ςαν να τα καταλϊβαινε όλα... α να όξερε κι 
αυτόσ...  
(ςτρϋφεται ςτην ξϋνη) Εςύ πωσ βρϋθηκεσ εδώ...; Γιατύ...;  
Κϊτι πρϋπει να κϊνω τώρα…    
 
ΞΕΝΗ 
Ϋμουν κι εγώ εκεύ Μαριλϋνα… Γνωριζόμαςταν – αν και... δεν ϋχει  ςημαςύα  
να θυμηθεύσ εμϋνα…  
Ηςύχαςε πρώτα κι οι μνόμεσ θ’ αναδύονται, θα γύνονται όλο και πιο 
ξεκϊθαρεσ. ύντομα θα  λυτρωθεύ αυτό η αγωνύα – τα ύδια ςου τα κύτταρα 
θ’ αρχύςουν να λειτουργούν διαφορετικϊ… 
 Όμωσ το ξϋρεισ πωσ χρειϊζεται κϊποιοσ χρόνοσ...  
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(την πληςιϊζει – η ξϋνη οπιςθοχωρεύ )... Εςύ..!  
Εςύ την ϋθαψεσ μετϊ που γκρεμύςτηκε! Εςύ την μϊζεψεσ!  
Σο ξϋρω!!  Ψ Θεϋ μου! Θεϋ μου!  
 
ΞΕΝΗ 
(με ςοβαρό φωνό) ωςτϊ…! Γι’ αυτό εύναι τώρα δυνατόν να εύςαι ςόμερα 
εδώ και  να μπορεύσ να ελευθερώςεισ αυτό το παρελθόν... Που... όπωσ όδη 
ξϋρεισ, ςε κϊποιο ϊλλο επύπεδο… δεν εύναι και τόςο παρελθόν…  
Αντιθϋτωσ – ςε επηρεϊζει όςο τύποτε ϊλλο...!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
 Πωσ θα μπορϋςω ποτϋ να ςε βρω; Πωσ θα μπορϋςω  να ς’ ευχαριςτόςω;  
 
ΞΕΝΗ 
Θα εύμαι κοντϊ ςου όταν με χρειϊζεςαι – και θα εύναι πολύ ςημαντικό για 
μϋνα να ςε βλϋπω με τον Δημότρη ςου αγαπημϋνουσ και χαρούμενουσ...   
(Η Μαριλϋνα κϊνει να την αγκαλιϊςει – η ξϋνη οπιςθοχωρεύ και τησ δεύχνει 
τη «νύφη».)  
 
ΞΕΝΗ 
Εκεύνη ν’ αγκαλιϊςεισ…!  Δεν μπορούμε να προχωρόςουμε αν δεν την 
διαλύςεισ… Με την αγϊπη ςου…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
 Ναι… ςωςτϊ… Όμωσ την φοβϊμαι… την λυπϊμαι… Με πονϊει...!  
 
ΞΕΝΗ 
Σο ξϋρω καλό μου… Θϊρροσ!  
Ποτϋ δεν θα πϊψει να εύναι ϋνα κομμϊτι από τον εαυτό ςου... Απ’ την Χυχό 
και την Μνόμη ςου…  
Όμωσ πρϋπει να πϊψει να πονϊει – για να μην επαναλαμβϊνεται... 
Αγκϊλιαςε το…  
Αγϊπηςε το...!  
Για να μην ςε πληγώνει πια μόνο αυτό  χρειϊζεται…  
Να την αγαπόςεισ …!  
 
(Η Μαριλϋνα πληςιϊζει αργϊ την νύφη την παύρνει ςτην αγκαλιϊ τησ, την 
κρατϊει και την κουνϊει ςαν μωρό – ακούγεται χαμηλϊ η μουςικη – ςβόνουν 
αργϊ τα φώτα.) 

 

Σέλοσ τησ 3ησ πράξησ 
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Πράξη 4η 

 

Εικόνα 1 
 
 

(Αργότερα την ύδια μϋρα. Φωτύζεται το διαμϋριςμα – ο Δημότρησ μιλϊ ςτο 
τηλϋφωνο.) 
 
ΥΩΝΗ 
 Εγώ θα ϋλεγα να μην μπλεχτεύσ περιςςότερο… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Εύςαι ςτα καλϊ ςου ρε πατϋρα;  Να τισ αφόςω μόνεσ τουσ τώρα;  
 
ΥΩΝΗ 
Κατϊλαβα – ϋχεισ τςιμπηθεύ με την κοπελιϊ… Αξύζει τον κόπο τουλϊχιςτον; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Θα δεισ και θα κρύνεισ… Αλλϊ τι ςου λϋω τώρα – εςύ τα ‘χεισ ξεχϊςει αυτϊ…  
Σο υπουργεύο ςου, η κυρϊ Ευθαλύνα ςτη θϋςη τησ – και ςτην απόςταςό τησ 
– και ωσ εκεύ… 
 
ΥΩΝΗ 
Μπορεύ να μην τα ‘χω ξεχϊςει όςο δεύχνω νεαρϋ…  
Και κούτα μη  ς’ ακούςει η μϊνα ςου να την λεσ Ευθαλύνα και ςου κόψει την 
καλημϋρα… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Πρϊγματι… χα χα... ούτε για αςτεύο...  
 
ΥΩΝΗ 
Πϊντωσ να προςϋχεισ… Εςύ εύςαι επιςτόμονασ – δεν εύναι ιςτορύεσ για 
ςϋνα αυτϋσ…  
Σα φαντϊςματα κι οι νερϊιδεσ εύναι για τισ γυναικούλεσ και τα 
κοριτςϊκια…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
 Επιςτόμονασ;;  Φαχαχα...!  Δεν εύμαι ακόμη – και... δεν ξϋρω καν αν 
ενδιαφϋρομαι να γύνω πια...  
Κι εςϋνα να δεισ τι θα ςου κόψει η μϊνα μου ϊμα ς’ ακούςει να την λεσ 
«γυναικούλα».  Όςο για το κοριτςϊκι… κούτα μην ςε πιϊςει ποτϋ ςτην 
κουβϋντα γιατύ  θα ςε βγϊλει νοκ – ϊουτ… Επιςτημονικότατα – ςε 
προειδοποιώ… Εύναι πολύ καλϊ ενημερωμϋνη... 
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ΥΩΝΗ 
Κατϊλαβα – το πρϊγμα εύναι πιο ςοβαρό απ’ ό,τι νόμιζα...  
Δεν εύναι τα φαντϊςματα που κυνηγϊσ αλλϊ η ςυγκεκριμϋνη νερϊιδα... 
Μόνο… να τισ προςϋχεισ τισ «νερϊιδεσ»  αυτού του εύδουσ παιδύ μου… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Όςο γι’ αυτό, με προςϋχει εκεύνη – μην ανηςυχεύσ... Ωλλωςτε… 
 
(Μπαύνει η Μαριλϋνα – ςηκώνεται και την πληςιϊζει καθώσ μιλϊει – εκεύνη 
τον πιϊνει από το χϋρι,τον τραβϊει πύςω ςτον καναπϋ – κουρνιϊζει ςτην 
αγκαλιϊ του.) 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κρϊτα με … κρϊτα με…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
(ςτο τηλϋφωνο)...Ωλλωςτε… μια εκδρομό εύναι μόνο – δεν θα πϊω και ςτον 
πόλεμο… ’ αφόνω τώρα – όρθε κι η Μαριλϋνα … 
Θα τα πούμε αργότερα... 
 
ΥΩΝΗ 
Καλϊ …(Κλεύνουν.) 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κρϊτα με … 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σι ςυνϋβη; Κορύτςι μου; Εςύ τρϋμεισ…! Σι ϋγινε…;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Κρϊτα με τώρα… Μόνο κρϊτα με… Θα ςου πω… Μετϊ… 
 
(Την αγκαλιϊζει μπαύνει η Λύνα μ’ ϋνα ποτόρι νερό.)  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σι ςυνϋβη ρε μϊνα;  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν ϋχω ιδϋα…! Πριν δυο λεπτϊ μπόκε – κι όρθε κατ’ ευθεύαν ςε ςϋνα... 
Μόνο «θα ςου πω μετϊ»  εύπε...  
Σι ϋχεισ βρε πουλϊκι μου… ϋλα να πιεισ λύγο νερό… 
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ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ωςε μασ λύγο μόνουσ – να ξεςπϊςει και θα ηρεμόςει…  
Πόγαινε μϋςα – θα τα πούμε ύςτερα.  
 
ΛΙΝΑ 
Καλϊ… Θα ετοιμϊςω κϊτι για φαγητό. Κούτα να την ςυνεφϋρεισ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Θα τη ςυνεφϋρω… Ξϋρω εγώ… 
 
(Η Λύνα φεύγει / ο Δημότρησ πιϊνει την φυςαρμόνικα και αρχύζει να παύζει 
το «ρόδο το αμϊραντο». Τα φώτα χαμηλώνουν. Τϋλοσ τησ εικόνασ.)   
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Εικόνα 2 

 

(Δυο μϋρεσ αργότερα – νωρύσ το απόγευμα. Φωτύζονται οι ςπηλιϋσ. Μπαύνει 
η Λύνα κρατώντασ ϋνα μπαςτούνι και φακό. Προχωρϊει επιφυλακτικϊ – 
χτυπϊει το μπαςτούνι ςτο βρϊχο – ςαν να ψϊχνει κϊτι – φτϊνει ςτην ϊκρη 
τησ ςκηνόσ – οπιςθοχωρεύ – πληςιϊζει ςτο βρϊχο – ςτηρύζεται – μονολογεύ.) 
 
ΛΙΝΑ 
Γκρεμόσ λοιπόν – μόνο που εγώ... δεν ϋχω ςκοπό να πϋςω...  
(κοιτϊζει προσ τα πϊνω)… Όπου κι αν εύςτε… Όποιοι κι αν εύςτε εμϋνα δεν 
θα με γκρεμοτςακύςετε … (φωνϊζει)  
Ακούσ!  
 
(Εμφανύζεται ςε μπλε προβολϋα η «ξϋνη».)  
 
ΞΕΝΗ 
Υυςικϊ …Και βλϋπω… και ακούω...  
 
ΛΙΝΑ 
(ςτηρύζεται ςτον βρϊχο) Εςύ τώρα ποια εύςαι…;  
Να το ξϋρεισ – αυτό τη φορϊ δεν θα χϊςω το θϊρροσ μου…  
Η ύδια η Γη θα με ςτηρύζει... Σο ξϋρω! Σο νοιώθω!  
 
ΞΕΝΗ 
Πολύ ςωςτϊ – κι αυτό ακριβώσ όθελα ν’ ακούςω...! Ωλλωςτε δεν εύχα 
ςκοπό να ςε τρομϊξω… Εύμαι τρομακτικό...; Δεν εύμαι…  
 
ΛΙΝΑ 
(πιο όρεμα) Πρϊγματι… δεν εύςαι…  
 
ΞΕΝΗ 
Ψραύα… Αυτό εύναι ϋνα καλό ςημεύο για να αρχύςουμε...  
 
ΛΙΝΑ 
Σι ν’ αρχύςουμε;  
 
ΞΕΝΗ 
Να καταλαβαύνουμε … Ϋ μϊλλον να καταλαβαύνεισ… 
 
ΛΙΝΑ 
Ποια εύςαι λοιπόν...; Για ν’ αρχύςω να... καταλαβαύνω… 
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ΞΕΝΗ 
ημαςύα ϋχει να ςου πω ποιϊ όμουν...  
Ζούςα ς’ αυτό τη πόλη αρκετϊ χρόνια πριν τον πόλεμο. Εύχα ϋρθει από την 
Αγγλύα – ερωτεύτηκα ϋναν Ϊλληνα κι ϋμεινα. 
Σην όξερα την «Μαριλϋνα» – για την ακρύβεια την κοπϋλα που όταν τότε η 
«Μαριλϋνα» – η μητϋρα τησ όταν φύλη μου... 
 Όταν αυτοκτόνηςε την αφόςανε ϊθαφτη κι αδιϊβαςτη ςτη χαρϊδρα – 
ανϊμεςα ςε κϊτι πϋτρεσ... Μϋςα ς’ εκεύνο το μακελειό κανεύσ δεν ϋδινε 
ςημαςύα ςε κϊτι τϋτοια  – κι η μϊνα τησ όταν απαρηγόρητη κι ανύκανη να 
κϊνει οτιδόποτε... Σο λυπόθηκα το κορύτςι και το μϊζεψα –  δεν ϋχω 
τϋτοιεσ προκαταλόψεισ εγώ... Ωναψα μόνη μου λιβϊνι και κερύ, διϊβαςα 
δυο ευχϋσ κι ϋριξα λύγο νερό και λύγο ςτϊρι… Καταλαβαύνεισ τώρα; 
 
ΛΙΝΑ 
(ςυλλογιςμϋνα) Ναι… μϊλλον… Δεν εύμαι ςύγουρη…  
 
ΞΕΝΗ 
Όταν την ϋθαψα δεν όξερα πωσ κατϊ κϊποιον τρόπο θα την αναλϊμβανα  
ςαν «οδηγόσ» τησ… Ϋταν καλό για μϋνα, εμπειρύα ςημαντικό και εξϋλιξη… 
Για κεύνην το αποτϋλεςμα εύναι πωσ τώρα, κατϊφερε να γεννηθεύ με ςχϋδιο 
κι απόφαςη – για να επανορθώςει την αυτοκτονύα τησ… Κι όπωσ βλϋπεισ, 
ανταποκρύνεται θαυμϊςια ςτο κϊλεςμϊ μου...  
Σον γιό ςου τον αγαπϊει αληθινϊ – για κεύνον αυτοκτόνηςε τότε… Κακό 
αυτό βϋβαια –  δεν πρϋπει ν’ απογοητευόμαςτε ποτϋ τόςο πολύ… Δεύχνει 
πόςο λύγη πύςτη ϋχουμε…  
 
ΛΙΝΑ 
Ε… δεν όταν και λύγο – αν όταν ϋτςι όπωσ μου τα ‘πε…  Μικρό κοπϋλα –  κι 
ϋτοιμη να παντρευτεύ… 
(κατ’ ιδύαν)… Σι κουβεντιϊζω, Θεϋ μου…  
 
ΞΕΝΗ 
Φμ... Παρϊξενο ςου φαύνεται, ε;…  
 
ΛΙΝΑ 
Ε… Όςο να ‘ναι… 
 
ΞΕΝΗ 
Ναι βϋβαια… η λογικό ςου διαφωνεύ απόλυτα... Όμωσ η καρδιϊ ςου την 
αναγνωρύζει την αλόθεια – αξύζει να μϊθεισ να την ακούσ… Όπωσ βλϋπεισ οι 
μνόμεσ κι οι ζωϋσ όλων μασ εύναι για πϊντα ζωντανϋσ πϊνω ς’ αυτό το 
χώμα...  
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ΛΙΝΑ 
Πολύ μπερδεμϋνεσ  εύναι  πϊντωσ...  Ζωντανού, πεθαμϋνοι… Μόπωσ και 
μερικού αγϋννητοι...;  
 

ΞΕΝΗ 
Υυςικϊ – όταν  εύςαι ςτη διϊςταςη του χρόνου κϊποιουσ τουσ ονομϊζεισ 
πεθαμϋνουσ – και κϊποιουσ ϊλλουσ αγϋννητουσ...  
την διϊςταςη που εύμαι  βϋβαια εγώ… εύναι όλοι παρόντεσ!  
 
ΛΙΝΑ 
την... ποια;  
 
ΞΕΝΗ 
την διϊςταςη που βρύςκομαι εγώ, τώρα… 
 
ΛΙΝΑ  
Κι εςύ τώρα τι εύςαι; Πεθαμϋνη ό αγϋννητη;  
 
ΞΕΝΗ 
Δεν ϋχει και τόςη ςημαςύα να ξϋρεισ – θα μπερδευτεύσ περιςςότερο... 
Υτϊνει να ςου πω πωσ εύμαι ςχετικϊ κοντϊ, φροντύζω για το καλύτερο – 
και το κϊνω και για δικό μου καλό… Ετοιμϊζω και το δικό μου «μϋλλον»… 
ου φτϊνει αυτό… ;  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν εύμαι ςύγουρη… Θα όθελα να ξϋρω περιςςότερα – όμωσ ϋχεισ δύκιο… 
δεν χωρϊει ϊλλα ο νουσ μου για την ώρα… Ϋταν τόςο ϊςχημα το κορύτςι 
από προχτϋσ κι αυτϊ που εύπε  με ταρϊξανε πολύ… Κι εκεύνοσ ο Δημότρησ… 
καθόταν και την ϊκουγε λεσ και του διϊβαζε ημερολόγιο… Όλα του 
φϊνηκαν φυςιολογικϊ!! 
 
ΞΕΝΗ 
Ψραύα! Αυτό ςημαύνει πωσ εύχε και για κεύνον νόημα...  
 
ΛΙΝΑ 
 Ναι ςωςτϊ.... Και να φανταςτεύσ – πριν δυο βδομϊδεσ ούτε που θα πύςτευε 
το παραμικρό…  
 
ΞΕΝΗ 
Μια εμπειρύα τισ αλλϊζει ςτο λεπτό τισ πεποιθόςεισ και τισ απόψεισ… Σην 
εμπειρύα δεν μπορεύσ να την αμφιςβητόςεισ... Κανεύσ δεν μπορεύ να ςου την 
πϊρει…  
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ΛΙΝΑ 
Όςο γι’ αυτό ρώτα κι εμϋνα… ακόμα τρϋμω…  
 
ΞΕΝΗ 
Ε... δεν τρϋμεισ πια τόςο πολύ… υνηθύζεισ… Όλα ςυνηθύζονται… 
 
ΛΙΝΑ 
Πρϊγματι …Σόςη ώρα κουβεντιϊζω μαζύ ςου ςαν να εύςαι … πώσ να το πω 
– «κανονικό»...;  
 
ΞΕΝΗ 
Μα....εύμαι κανονικό... Αν αλλϊξει λύγο η «οπτικό» ςου γωνύα...  
 
ΛΙΝΑ 
Όςο γι’ αυτό... ϋχει αναλϊβει τα  «ιδιαύτερα» η  Μαριλϋνα…  
Ο Δημότρησ πϊντωσ ςυνϋχεια με πειρϊζει... Λϋει πωσ ςτο τϋλοσ θ’ ανούξω 
και γραφεύο... Φα χα... Να δεισ πωσ το λϋει...  
«Ghostbusters η Μπουμπουλύνα»… 
 
ΞΕΝΗ 
Δεν θα ‘ταν ϊςχημη ιδϋα – θα μπορούςεσ να βοηθόςεισ… Βϋβαια… τα 
«φαντϊςματα» που του αναλογούν… πρϋπει να τα βολεύει ο καθϋνασ για 
τον εαυτό του και για την «ομϊδα» του… Σο «ςόι» του που θα λϋγε κι ο 
παππούσ ςου…  
 
ΛΙΝΑ 
Ναι… ο Δημότρησ το ϊκουςε πρώτοσ αυτό… Σο καημϋνο το παιδύ – δυο 
μϋρεσ ϋκανε να κοιμηθεύ… 
 
ΞΕΝΗ 
υμμϊζεψε όμωσ λιγϊκι το «εγώ» του – την υπεροψύα του… 
 
ΛΙΝΑ 
 Ε όχι κι εγωιςτόσ ο Δημότρησ μου – εύναι τόςο γλυκό παιδύ... 
Για όλα ϋχει κατανόηςη... Ωλλοι ςτην ηλικύα του – τι λϋμε τώρα... Ωκου 
υπεροψύα!  
 
ΞΕΝΗ 
Καλϊ… δεν θύξαμε τον κανακϊρη ςου... Να μην ξεχνϊσ πωσ ο εγωιςμόσ ϋχει 
πολλϋσ μορφϋσ κι εύναι για όλουσ μια παγύδα... Σϋλοσ πϊντων...  Ϊχεισ 
ςκεφτεύ τι θα κϊνεισ από δω και πϋρα;  
 
ΛΙΝΑ 
Σι να κϊνω...; Εγώ δεν τα  ξϋρω καθόλου «αυτϊ»... Ϊνασ λόγοσ που όρθα 
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ςόμερα εύναι κι αυτόσ... Ϋθελα και να μεύνω λύγο μϋςα ςτη ςπηλιϊ... και να 
ςκεφτώ...  
 
ΞΕΝΗ 
Ναι, το ξϋρω – ϊλλωςτε ςε  «κϊλεςα» – και  παρουςιϊζομαι για να ςου πω 
κϊποια πρϊγματα... Φρειϊζεται να ‘χεισ «πύςτη»...  
 
ΛΙΝΑ 
Με ςυγχωρεύσ… εμϋνα δεν μου φτϊνει – όχι πια!  
Για να εύμαι ειλικρινόσ ποτϋ δεν μ’ ϋφτανε... 
Όλο τον παπϊ  ν ’αγιϊςει φώναζε η μϊνα μου και τύποτε δεν ϊγιαςε ποτϋ – 
γι’ αυτό και ποτϋ δεν το πύςτεψα... Μόνο τώρα καταλαβαύνω…  
 
ΞΕΝΗ 
Δεν εννοούςα πύςτη ςε κϊτι τυπικό – αλλϊ...να ξϋρεισ πωσ 
φαινομενικϊ...ύςωσ να μην «ϊγιαςε» τύποτα... Όμωσ εκεύνη, μϋςα τησ, 
ξαλϊφρωνε λύγο – λύγο από ϋνα μύςοσ που δεν μπορούςε να τ’ 
αντιμετωπύςει κι ϋτςι ςου ετούμαζε το δρόμο...   
υχνϊ δεν φτϊνει μια ολόκληρη ενςϊρκωςη για να λυτρωθούν  
καταςτϊςεισ τόςο ϊδικεσ κι οδυνηρϋσ... Αναλογύςου πόςοι τόποι πρϋπει να 
λυτρωθούν – αν θϋλουν οι ϊνθρωποι να πϊψουν  να επαναλαμβϊνουν τισ 
«ϋνδοξεσ» ιςτορύεσ τουσ...  
κϋψου ακόμα πωσ ςε κϊθε τόπο, δεν ζουν μονϊχα ϊνθρωποι...  
Η ζωό ϋχει πολλϋσ μορφϋσ – και βύα υπϊρχει παντού... 
Όλα  αφόνουν το δικό τουσ αποτύπωμα...  
 
ΛΙΝΑ 
Ορύςτε...;;; 
 
ΞΕΝΗ 
Γιατύ ςου φαύνεται παρϊξενο; Πϊνω ςε τούτο τον πλανότη, ζουν χιλιϊδεσ 
πλϊςματα… Ζώα, δϋντρα, πουλιϊ... Όλα υποφϋρουν από τον ϊνθρωπο – 
μετρϊει κι ο δικόσ τουσ ο πόνοσ...  
Όςο για την μητϋρα ςου… θϋλω να θυμϊςαι πωσ «μετϊ» – μετϊ την τελετό 
ςασ… ύςωσ να δεισ μιαν αλλαγό απότομη...και να παραξενευτεύσ πολύ… Σο 
ύδιο ιςχύει και για τον πατϋρα ςου… 
 
ΛΙΝΑ 
(φοβιςμϋνη) Δηλαδό…; Μπορεύ να τουσ ςυμβεύ κϊτι κακό…;  

ΞΕΝΗ 
Όχι βϋβαια … Μπορεύ όμωσ ν’ αλλϊξουν πολύ -τόςο που να μην 
αναγνωρύζουν τον εαυτό τουσ... 
Σο μύςοσ... εύναι κι αυτό μια δύναμη ξϋρεισ – όταν χϊνεται δημιουργεύται 
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κενό και διαφορϊ μεγϊλη. Φρειϊζεται χρόνοσ για να προςαρμοςτεύ κανεύσ. 
Κι εςύ ξϋρεισ τι ϋγινε και μπορεύσ να καταλϊβεισ τι ςυνϋβη... 
Εκεύνοι όμωσ – που δεν ξϋρουν –  εύναι πιθανό να νομύςουν πωσ κϊτι 
πϊθανε… Κυρύωσ η μητϋρα ςου…  
 
ΛΙΝΑ 
(ςκεφτικό)...Λεσ;  
 
ΞΕΝΗ 
Σο καλύτερο εύναι να δεχτεύσ με ηρεμύα την αλλαγό και να θυμϊςαι πωσ θα 
τουσ βοηθόςει να φύγουν με τρόπο ειρηνικό όταν θα ‘ρθει η ώρα... Μπορεύσ 
να την ςυγχωρϋςεισ και να ξεχϊςεισ τον θυμό που ϋχεισ για κεύνη – τώρα 
που ξϋρεισ από πού προϋρχεται  αυτό το «μύςοσ»...; Μπορεύσ..;; 
 
ΛΙΝΑ 
Δεν ξϋρω… Από παιδύ με παιδεύει – ποτϋ δεν την κατϊφερα να μ΄ ακούςει... 
Ποτϋ δεν μπόρεςα να τησ δεύξω ούτε τον θυμό μου  ούτε την αγϊπη μου… 
Δεν μ’ ϊφηνε να το κϊνω... Και με τον πατϋρα μου το ύδιο εύναι – αν και 
ςύγουρα μπορώ να ςυνεννοηθώ καλύτερα... Υοβόμουν πϊντα τόςο πολύ...  
Αν κρατούςα τον ϋνα – θα ϋχανα τον ϊλλο... κι ϋτςι...  
(καγχϊζει)... Κι ϋτςι... όμουν πϊντα θυμωμϋνη και με τουσ δυό... Και τελικϊ... 
με τον εαυτό μου...  
 
ΞΕΝΗ 
Γι’ αυτό χρειϊζεται να προετοιμαςτεύσ… Σώρα που ξϋρεισ την αιτύα, τι θϋςη 
ϋχει πια ο θυμόσ…;; 
 
ΛΙΝΑ 
Σην ηςυχύα μου μόνο θϋλω… τ’ ορκύζομαι!  Σύποτ’ ϊλλο… 
 
ΞΕΝΗ 
ε πιςτεύω – όμωσ... μια απελευθϋρωςη ςαν κι αυτό δύνει καινούργια 
δύναμη…  
 
ΛΙΝΑ 
Αυτό...το νιώθω όδη!  
 
ΞΕΝΗ 
Ψραύα λοιπόν – χρηςιμοπούηςε το..! Για να ςτηρύξεισ τον εαυτό ςου – αλλϊ 
και την μϊνα ςου... Και κυρύωσ: τα παιδιϊ!  
 
ΛΙΝΑ 
Σα παιδιϊ… ςιγϊ – κι ανϊγκη που μ’ ϋχουνε… Αυτού... από την πρώτη 
ςτιγμό τα βρόκανε… Θα παντρευτούνε λεσ..;  
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ΞΕΝΗ 
Λϋω… Και βϋβαια λϋω... Για την ακρύβεια πϊντα παντρεμϋνοι όταν  αυτού οι 
δυο – ακόμα και πριν ςυναντηθούν…  
Αλλϊ… αυτό… εύναι μια ϊλλη ιςτορύα... 
 
ΛΙΝΑ 
ωςτϊ... ας’ το γι’ αργότερα αυτό – αρκετϋσ ιςτορύεσ ϋχω ακούςει για την 
ώρα...  
 
ΞΕΝΗ 
Να ‘χεισ ςτο νου ςου όςα εύπαμε...  
’ αυτόν τη προςευχό  θα ϋχετε  πολλούσ βοηθούσ και ςυμπαραςτϊτεσ – 
ακόμα κι αν δεν μπορεύτε  να τουσ δεύτε... 
Ασ εύναι μια προςευχό για την ύδια την Γη – και για όλα τα πλϊςματα και 
τισ μορφϋσ Σησ…  
Κι όταν θα ‘ρθει κι η εγγόνα ςου θα καταλϊβεισ  περιςςότερα… 
 
ΛΙΝΑ 
Λεσ; Θα ‘ρθει κι εγγονϊκι…;  
 
ΞΕΝΗ 
Υυςικϊ – ϋνασ ακόμη λόγοσ για όλ’ αυτϊ εύναι ο ερχομόσ τησ... Όταν ϋνα 
παιδύ  γεννιϋται ςε μια οικογϋνεια απαλλαγμϋνη από τα μύςη του 
παρελθόντοσ… εύναι ευλογημϋνο και ςύγουρο για την ζωό του... Μ’ εννοεύσ 
φαντϊζομαι...   
 
ΛΙΝΑ 
Ναι... βϋβαια... Αν ςκεφτώ αυτϊ που ϋχω ζόςει εγώ – ςε μια οικογϋνεια που 
δεν όταν απαλλαγμϋνη από τα μύςη του παρελθόντοσ...  
Αν θυμηθώ τι πϋραςα για να βρω μια ςτοιχειώδη ιςορροπύα...και βϋβαια 
«ς’ εννοώ»...  
 
ΞΕΝΗ 
Εύναι κι αυτό μια ςοβαρό δουλειϊ – κϊποιοσ χρειαζόταν να την κϊνει... 
Ϋταν ςημαντικό και για ςϋνα που την ανϋλαβεσ – θα το καταλϊβεισ 
αργότερα... Και τώρα... ώρα να πηγαύνω...  
Να προςϋχεισ... Σα παιδιϊ και τον εαυτό ςου… 
 
ΛΙΝΑ 
Θα ξανϊρθεισ; Θα ϋρχεςαι πότε-πότε; Μ’ ϊρεςε που κουβεντιϊςαμε… 
Ηρϋμηςα...  
 
ΞΕΝΗ 
Αν χρειϊζεται… Όποτε νοιώςεισ την ανϊγκη...να με καλϋςεισ....  
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ΛΙΝΑ 
Να ςε καλϋςω; Μα...πώσ...;  Ούτε τ’ όνομϊ ςου δεν ξϋρω...  
 
ΞΕΝΗ 
Κϊλεςε με ςαν «Ευθαλύα»… Θα ς’ ακούςω εγώ και θα ϋρθω...  
 
ΛΙΝΑ  
... Ευθαλύα;!  Μα... αυτό εύναι το δικό μου όνομα...!  
 
ΞΕΝΗ 
Ποτϋ δεν το εύχεσ ςε μεγϊλη εκτύμηςη όμωσ... Αξύζει να μϊθεισ περιςςότερα 
γι’ αυτό...  
 
ΛΙΝΑ 
’ ευχαριςτώ – αληθινϊ ςε ευχαριςτώ… Από καρδιϊσ που λϋνε…  
 
ΞΕΝΗ 
Κι εγώ το ύδιο… Μπορεύ να μην το ξϋρεισ – μπορεύ να μην το 
καταλαβαύνεισ… όμωσ με βοηθϊσ όςο ςε βοηθϊω… Υεύγω τώρα… Να μην 
ανηςυχεύσ – και να προςϋχεισ τα παιδιϊ…  
 
(Ο μπλε προβολϋασ ςβόνει – η Λύνα μϋνει μόνη τησ – πηγαύνει και ςτϋκεται 
εκεύ που όταν η ξϋνη – κϊθεται κϊτω και ακουμπϊει τισ παλϊμεσ τησ ςτη Γη 
– μουςικό – ςβόνει η εικόνα.) 
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Εικόνα 3 

 

(Αργότερα την ύδια μϋρα. Φωτύζεται το διαμϋριςμα – ο Δημότρησ και η 
Μαριλϋνα  ςτον καναπϋ – μπαύνει η Λύνα.) 
 

ΛΙΝΑ 
Αγϊπεσ μου…! Καληςπϋρα... 
(Τουσ πληςιϊζει με ιδιαύτερη τρυφερότητα –τουσ αγκαλιϊζει.)  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
 Ϊλα τώρα … ϊςε τισ βλακεύεσ…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Καληςπϋρα… Πωσ πόγε;  
 
ΛΙΝΑ 
Που να ςτα λϋω... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Όλα καλϊ; 
 
ΛΙΝΑ 
 Πολύ καλϊ… Πολύ ςου λϋω… Κοριτςϊκι μου … εύςαι ϋνασ ϊγγελοσ…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ηρϋμηςε μϊνα … αυτϊ υποτύθεται πωσ τα λϋω εγώ...  
 
ΛΙΝΑ 
Δεν ξϋρω τι λεσ εςύ …Σο κορύτςι μου… 
(την αγκαλιϊζει) …εύναι πραγματικϊ ϋνασ ϊγγελοσ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σο κορύτςι «ςου»...; 
 
ΛΙΝΑ 
Καλϊ παιδύ μου… μη με παρεξηγεύσ τώρα...Ωμα εύναι δικό ςου εύναι και δικό 
μου …ε;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ... 
Να μην το μπερδεύουμε λϋω ‘γω – και να μην ανακατεύεςαι επύςησ...  
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ΛΙΝΑ 
(ςτη Μαριλϋνα) Πωσ εύςαι;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Πωσ εύναι… Κουραςμϋνη – δεν βλϋπεισ…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Καλύτερα εύμαι – μια κρύςη ότανε… Περνϊει …εύμαι πολύ καλύτερα τώρα… 
Πωσ πόγε...;  
 
ΛΙΝΑ 
Θα ςτα πω…(ςτον Δημότρη)...Και μην τολμόςεισ  οποιοδόποτε ςχόλιο εςύ… 
Ακούσ; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Σι ςχόλιο να κϊνω  τώρα πια… 
 
ΛΙΝΑ 
 «Μύληςα»  με μια γυναύκα… Όχι βϋβαια «κανονικό» – όμωσ ούτε με τα 
φαντϊςματα ϋμοιαζε… Σα ρούχα τησ όταν κανονικϊ … Λύγο ςαν 
καλογερύςτικα βϋβαια…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Η οδηγόσ μου! Παρουςιϊςτηκε και ς’ εςϋνα…!  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Μϊλιςτα...καινούργιο κεφϊλαιο… Δεν ϋφτανε το ςόι μασ... 
 
(Ακούγεται όχοσ κουδουνιού. Η Λύνα ςηκώνεται.)  
 
ΛΙΝΑ 
Ο Πϊνοσ θα ‘ναι … Ϊρχομαι … (βγαύνει) 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
 Σι γύνεται  μαργαριταρϋνια μου; Καινούργια δόςη...;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Ασ πούμε πωσ εύναι ο φύλακασ ϊγγελοσ μασ… Μπορούν να πϊρουν όποια 
μορφό θϋλουν ξϋρεισ…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ορύςτε και οι ϊγγελοι … Και δεν μου λεσ… Αν εύναι διϊβολοσ; Πωσ το 
ξεχωρύζεισ…; 
 



Ρένα Κατσάνη                 Εαρινή Ισημερία                          24grammata.com,  σειρά: εν καινώ  αρ. 23 87 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
 Εύκολα… πολύ εύκολα …  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Για... ν’ ακούςω – να μαθαύνω...  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
 Δεν χρειϊζεται καν να τον ξεχωρύςεισ – εξαρτϊται από τη ςυνεύδηςη και 
την πρόθεςό ςου… 
Εύναι πϊντα ανϊλογο με τισ αξύεσ ςου…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Παρντόν; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Σι παρντόν – από ςϋνα εξαρτϊται… Αν οι αξύεσ ςου εύναι καλϋσ  κι αγαθϋσ 
τότε μόνο ϊγγελοσ μπορεύ να ςε πληςιϊςει....  
Αν πϊλι εύναι πονηρϋσ – αν αυτό που αναζητϊσ εύναι να βλϊψεισ ό να 
κυριαρχόςεισ ςε βϊροσ κϊποιου ϊλλου, τότε μόνο διϊβολοσ μπορεύ να 
εύναι… το βϊθοσ εύναι απλό …Πολύ απλό… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Φμμ… Ελεύθερη βούληςη, ε; 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Περύπου …όςο ελεύθερη μπορεύ να εύναι – ςτην εποχό μασ τουλϊχιςτον… 
υνεύδηςη μϊλλον… υνειδητότητα… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
υνειδητότητα... Για ποιό πρϊγμα όμωσ;  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Μα για όςα μπορεύσ κϊθε φορϊ… Κεύνοσ ο καλόγεροσ που ςου ϋλεγα…ο 
Θεόδωροσ...ϋλεγε  πωσ ο διϊβολοσ εύναι με ϊλλα λόγια το υποςυνεύδητο… 
το κρυμμϋνο... Αυτό που δεν ξϋρουμε για τον ύδιο μασ τον εαυτό… Γι’ αυτό 
ϋχει τόςο πολλϊ ποδϊρια... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ψραύα ϊποψη ο παπϊσ… Προχωρημϋνοσ … 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Πραγματικϊ… 
 
(Ανούγει η πόρτα μπαύνουν η Λύνα και ο Πϊνοσ.)  



Ρένα Κατσάνη                 Εαρινή Ισημερία                          24grammata.com,  σειρά: εν καινώ  αρ. 23 88 

ΠΑΝΟ 
Καληςπϋρα ςτα παιδιϊ…  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Καλώςτονε – κι ότι ςκεφτόμουν που θα πϊμε να το γλεντόςουμε… Αξύζει 
να το γιορτϊςουμε ςόμερα…  
 
ΠΑΝΟ 
Δεν εύςτε κουραςμϋνεσ;  (ςτον Δημότρη) 
… Κι εςύ; 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Εγώ καλϊ εύμαι – μόνο που δεν ϋχω διϊθεςη για γλϋντια … 
 
ΠΑΝΟ 
Ε... καλϊ – η Μαριλϋνα όλα γλϋντια τα βλϋπει… ’ ϋνα ταβερνϊκι το πολύ να 
πϊμε – ύςα ν’ αλλϊξουμε αϋρα και παραςτϊςεισ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Όχι ϊλλεσ αλλαγϋσ του αϋρα – να χαρεύσ… 
 
ΠΑΝΟ 
Καλϊ… μην ςκιϊζεςαι...Δεν πϊμε βουνό απόψε – πϊμε θϊλαςςα… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ωςε με… κι ϋχουμε φτιϊξει ολόκληρο ςόριαλ… Όλη νύχτα να ςτα λϋω και 
να μην τελειώνουμε…  
 
ΠΑΝΟ 
Να λεσ για να μαθαύνω... 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Όχι τώρα – να χαρεύσ… Πϊμε πρώτα να μυρύςουμε θϊλαςςα και 
χταποδϊκι...  
 
ΠΑΝΟ 
Γι’ αυτό όρθα – κι ϊντε… ςηκωθεύτε και τα λϋμε και ςτο δρόμο…  
 
(Σηκώνονται – καθώσ βγαύνουν ακούγεται όχοσ τηλεφώνου – η Λύνα 
επιςτρϋφει – το ςηκώνει – κι ακούγεται  ο διϊλογοσ με την μητϋρα τησ από 
μαγνητόφωνο καθώσ ςβόνουν τα φώτα.)  
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ΛΙΝΑ 
Λϋγεται… 
 
 ΥΩΝΗ 
Ϊλα …τι γύνεςαι; 
 
ΛΙΝΑ 
Μαμϊ; Πωσ όταν αυτό τϋτοια ώρα; 
 
ΥΩΝΗ 
ε εύδα ςτον ύπνο μου το μεςημϋρι κι ανηςύχηςα… Ϋθελα να τα πούμε 
λύγο... Σι κϊνεισ;  
 
ΛΙΝΑ 
Καλϊ ϋκανεσ και πόρεσ… Καλϊ εύμαι… Εςύ;  
 
ΥΩΝΗ 
Ϊχω λύγο πονοκϋφαλο απ’ το μεςημϋρι …και κϊπωσ εύμαι… ςαν 
κουραςμϋνη… δεν ξϋρω… 
 
ΛΙΝΑ 
Δεν θα ‘ναι τύποτα… Μην ανηςυχεύσ… Ξεκουρϊςου…  
 
ΥΩΝΗ 
Εςύ τι κϊνεισ...; Πωσ τα πασ εκεύ;  
 
ΛΙΝΑ 
 Εδώ... ε; … καλϊ… Πότε πότε  ταβερνϊκι... για μπϊνιο κϊθε τόςο… Η 
θϊλαςςα εύναι υπϋροχη…  
 
ΥΩΝΗ 
Ε… ναι … η θϊλαςςα καλό εύναι …ακόμη κι εκεύ… 
 
(Η ςυνομιλύα ςβόνει – μουςικό γϋφυρα – τϋλοσ τησ εικόνασ.) 
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Εικόνα 4 

                     

(Δυο μϋρεσ αργότερα – βρϊδυ. Οι ςπηλιϋσ φωτύζονται από την οθόνη που 
δεύχνει πανςϋληνο – όχοι ανϊλογοι – ο Δημότρη κι ο Πϊνοσ ϋρχονται με 
ςακύδια – τ’ αφόνουν και κϊθονται κοντϊ ςτο βρϊχο – ο Πϊνοσ ανϊβει 
τςιγϊρο.) 
 
ΠΑΝΟ 
Ψραύα εύναι όμωσ...  Υαύνονται κι αςτϋρια βρε παιδύ μου...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Αυτό εύναι το καλύτερο – δεν φαντϊζεςαι πόςο μου ’χει λεύψει...  
 
ΠΑΝΟ 
Φμ... παιδύ τησ πόλησ ςαν την μϊνα ςου κι εςύ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Και πολύ ταλαιπωρημϋνο μϊλιςτα... Διαμϋριςμα μϋτριο και βερϊντα  
περιοριςμϋνη... 
 
ΠΑΝΟ 
Ούτε να το φανταςτώ – θα εύχα τρελαθεύ... Σα τελευταύα χρόνια  όλο και 
γεμύζει πολυκατοικύεσ η πόλη μασ – μόνο που το βλϋπω αρρωςταύνω...  
Εγώ παιδύ μου ϋχω μεγαλώςει ςτα βρϊχια τησ θϊλαςςασ... Δεν μπορώ να 
τα ςτερηθώ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Συχερόσ…! 
 
ΠΑΝΟ 
Ναι… εύμαι πραγματικϊ τυχερόσ...  
Ψσ προσ αυτό τουλϊχιςτον... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Αργούν τα κορύτςια – ό μου φαύνεται…;  
 
ΠΑΝΟ 
Αυτό που ςου φαύνεται εύναι ο κεραυνοβόλοσ με τη Μαριλϋνα  και μην πεισ 
πωσ δεν ςε προειδοπούηςα… Ϊχω ϋνςτικτο τελικϊ...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Πρϊγματι… με προειδοπούηςεσ… άςωσ μου ϋβαλεσ και την ιδϋα… Πϊντωσ… 
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κατϊ πωσ φαύνεται… εύναι αμοιβαύο…  
 
ΠΑΝΟ 
Και βϋβαια εύναι αμοιβαύο – εγώ την ξϋρω καιρό – πρώτη φορϊ την βλϋπω 
ϋτςι… υνόθωσ ούτε που γυρύζει να ρύξει δεύτερη ματιϊ…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Αλόθεια λεσ κύριε Πϊνο…;  
 
ΠΑΝΟ 
Αλόθεια λϋω… και κόφτο πια αυτό το κύριε  Πϊνο κϊθε τόςο – ςα παππούσ 
αιςθϊνομαι… Δεν εύμαι δα και τόςο μεγϊλοσ… Εύμαι;  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Όχι βϋβαια – με ςυγχωρεύσ… μου ξϋφυγε… Εύναι που ςε ξϋρω από παιδύ...  
 
ΠΑΝΟ 
Ε – δεν εύςαι πια παιδύ και ν’ αφόςεισ τισ «κακϋσ ςυνόθειεσ»...  
Κι εγώ ςε ξϋρω από παιδύ – δεν ςου λϋω να πϊμε «ϊτα»...  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ϊλα… δεν εύναι το ύδιο… χαχαχαχα...ϊκου «ϊτα»... 
Ϊχει δύκιο που  το ξαναβρύςκει το κϋφι τησ με την παρϋα ςου η μανούλα 
μου…  
Πϊντα την θυμϊμαι να μιλϊει για ςϋνα… Σόςα χρόνια – και ποτϋ δεν 
«ξεκόψατε»...  
 
ΠΑΝΟ 
Σόςα  χρόνια… αρϊντα και βϊλε – κϊθε καλοκαύρι μαζύ το περνούςαμε… 
Σην ϋπαιρνε ο πατϋρασ τησ ολόκληρο δύμηνο – κι ϋμεναν  μαζύ μασ... Από 
τότε… «ποτϋ δεν ξεκόψαμε»…  
Δεν νομύζω πωσ θα μπορούςαμε…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ψραύο να ’χεισ ϋναν ϊνθρωπο που ςε ξϋρει από παιδύ…  
αν να μεγαλώςατε μαζύ παρ’ όλη την απόςταςη... Όμωσ...  
Δεν «τρϋχει» και τιποτ’ «ϊλλο»...;  
 
ΠΑΝΟ 
(αινιγματικϊ) αν τι «ϊλλο» – που να «τρϋχει» κιόλασ...;  
Κανεύσ δεν την ξϋρει καλύτερα από μϋνα την μϊνα ςου... Και κανεύσ δεν 
ξϋρει εμϋνα τόςο καλϊ όςο εκεύνη...  
Μετϊ απ’ αυτό...όλα τ’ ϊλλα εύναι τόςο εφόμερα...Ακόμα και το «κϊτι ϊλλο», 
χϊνει το νόημϊ του – γύνεται λύγο και ρηχό...  
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Σην αγαπώ και μ’ αγαπϊει  χωρύσ όρουσ  και   προώποθϋςεισ… Και… 
εξακολουθεύ να εύναι παντρεμϋνη με τον πατϋρα ςου…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Όλοι το ξϋρουμε πωσ αυτό εύναι πια τυπικό – εδώ και αρκετϊ χρόνια εύναι 
μϊλλον φύλοι και «ςυνϋταιροι»… Εςύ όμωσ…;  
Δεν παντρεύτηκεσ ποτϋ…;  
 
ΠΑΝΟ 
Σο δοκύμαςα κι αυτό – αλλϊ κρϊτηςε πολύ λύγο… Ευτυχώσ δεν κϊναμε 
παιδιϊ – θα τα ταλαιπωρούςα αφϊνταςτα…  
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Γιατύ το λεσ αυτό – εγώ πιςτεύω πωσ θα όςουν πολύ καλόσ πατϋρασ… 
 
ΠΑΝΟ 
Πολύ απαιτητικόσ μϊλλον… Δε βαριϋςαι... Ϊχω την ξενοιαςιϊ μου και το 
βιβλύα μου... Για τύποτα δεν παραπονιϋμαι... 
Όλα ϋχουν κϊποιον λόγο που γύνονται και μόλισ περϊςουν λύγο και τα 
χρόνια  διαπιςτώνεισ πωσ ϋγιναν ςωςτϊ... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ναι… το πιςτεύω κι εγώ αυτό – ειδικϊ τισ τελευταύεσ μϋρεσ…  
Η Μαριλϋνα ϋχει αναλϊβει το… φροντιςτόριο… 
 
ΠΑΝΟ 
Εύναι καλό παιδύ η Μαριλϋνα – και θϋλω να ξϋρεισ πωσ την εκτιμώ πολύ και 
την αγαπϊω ςα να ‘τανε κόρη μου...Σαύριαξε και με την μϊνα ςου – 
ενθουςιαςμϋνη εύναι… Σην βλϋπω εγώ  τη Λύνα – την καταλαβαύνω… το 
κϊτω κϊτω… αυτό εύναι η οικογϋνεια μου… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
υχνϊ λϋει το ύδιο κι εκεύνη για ςϋνα… ε ζηλεύω καμιϊ φορϊ που πιο καλϊ 
ςυνεννοεύται μαζύ ςου παρϊ με τον πατϋρα μου...  
 
ΠΑΝΟ 
Ε... δεν εύναι το ύδιο – εμεύσ δεν ϋχουμε να μοιρϊςουμε τύποτα... Ούτε καν 
την «καθημερινότητϊ» μασ... Δεν χρειαζόμαςτε πολλϊ λόγια...μετϊ από 
τόςα χρόνια... 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ 
Ναι – επύςησ το λϋει κι η μϊνα μου αυτό... Πολλϋσ φορϋσ  ϋχω ακούςει να 
λϋτε τισ ύδιεσ κουβϋντεσ – δεν εύναι παρϊξενο...;; 
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(ακούγεται θόρυβοσ αυτοκινότου) 
… Ϋρθανε… 
 
ΠΑΝΟ 
(ανακουφιςμϋνοσ)... Επιτϋλουσ!  
 
(Μπαύνουν η Λύνα κι η Μαριλϋνα με ςακύδια.)  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Να ‘μαςτε κι εμεύσ... Ψραύο φεγγϊρι …  
 
ΛΙΝΑ 
Μμμμ… ρομαντικϊ… 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ  
Ό,τι πρϋπει για ϋνα αξιοπρεπϋσ ξόρκιςμα... (τραγουδιςτϊ) 
«διώξε τη λύπη παλληκϊρι....πϊμε μια βόλτα ςτο φεγγϊρι»… 
(ειρωνικϊ)  
Κούτα ρε... που δεν όξερα που να ςε πϊω για ραντεβού…!  
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Σο καλύτερο που θα μπορούςεσ να μου ζητόςεισ – πύςτεψϋ με...  
Κι αφού  ϋχεισ φϋρει και τη φυςαρμόνικα...μια χαρϊ θα περϊςουμε...!! 
 
(Η Μαριλϋνα βγϊζει από το ςακύδιο ϋνα μεγϊλο λευκό κερύ και μια κουβϋρτα. 
Την απλώνει κϊτω, βϊζει ςτο κϋντρο το κερύ, ϋνα κλαδύ ελιϊσ κι ϋνα πόλινο 
δοχεύο με νερό. Τουσ κϊνει νόημα να καθύςουν  ςτα τϋςςερα ςημεύα του 
ορύζοντα.) 
 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Καθύςτε – εγώ θ’ ανϊψω το καντόλι και λύγο λιβϊνι ςτη ςπηλιϊ. Θα 
μεύνουμε εδώ μϋχρι να καεύ ολόκληρο το κερύ.  
Αρκεύ να εύμαςτε ςιωπηλού και ςυγκεντρωμϋνοι – και να κρατϊμε ςτο νου 
μασ πωσ θϋλουμε να τουσ αφόςουμε να φύγουν… «Αφύεμεν»… κι ασ  
ηςυχϊςουν…  
Ασ  εύναι ελεύθεροι… από κϊθε θυμό και φόβο...  
Από κϊθε πόνο και πύκρα…  
Σουσ ςυγχωρούμε και τουσ αγαπϊμε όποιοι και να ‘ναι... Ϊλληνεσ, Σούρκοι, 
Βενετςιϊνοι – δεν ϋχει πια ςημαςύα...  
Ασ πορεύονται γαλόνια  οι Χυχϋσ τουσ – όπου κι αν βρύςκονται, κι ασ εύναι 
ο δρόμοσ τουσ  φωτεινόσ, ειρηνικόσ κι ελεύθεροσ. 
Εμεύσ, ευχόμαςτε να επικρατόςει η Αρμονύα ςτη Γό – ςε όλα τα επύπεδα και  
για όλα Σησ τα πλϊςματα. 
Αυτό, εύναι από μόνο του η καλύτερη προςευχό…  
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[Φεύγει προσ την ςπηλιϊ – μπαύνει πολύ χαμηλό μουςικό.  Βλϋπουμε  μια 
φλόγα και καπνό ςτη ςπηλιϊ και ο Δημότρησ βγϊζει την φυςαρμόνικα. 
Η Μαριλϋνα επιςτρϋφει – γονατύζει, ανϊβει με αργϋσ κινόςεισ το κερύ και 
κϊθεται απϋναντι από τον Δημότρη…  
Ακούγεται η φυςαρμόνικα ςτισ μελωδύεσ από το Άξιον Εςτύ – και  ςτον 
«ουρανό»  βλϋπουμε από προτζϋκτορα όλεσ τισ φιγούρεσ του ϋργου να 
περνούν  ακολουθούμενοι από φιγούρεσ ζώων και πουλιών… 
Καθώσ οι φιγούρεσ περνούν και χϊνονται  – η Μαριλϋνα ανϊβει δύπλα ςτο 
κερύ ϋνα πολύ δυνατό θυμύαμα …  
Αφού περϊςουν όλεσ οι φιγούρεσ η εικόνα ςβόνει αφόνοντασ μόνο το κερύ, 
το φεγγϊρι και πολλϊ αςτϋρια ςτον ουρανό...  
Η φυςαρμόνικα δυναμώνει  αναλόγωσ... 

 
                                                                   Σέλοσ  
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Η Ρϋνα Κατςϊνη γεννόθηκε ςτην Αθόνα του 1955 κι εργϊςτηκε ςτην 
Ολυμπιακό Αεροπορύα ωσ το 1997.  
Από τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του '80 αςχολόθηκε με τισ εναλλακτικϋσ 
θεραπεύεσ. πούδαςε ςυμβουλευτικό κι εκπαιδεύτηκε ςτην ςωματικό 
(ραώχικό)  ψυχοθεραπεύα και τισ θεραπευτικϋσ πρακτικϋσ των ςαμϊνων τησ 
Β. Αμερικόσ.  
Σο 2002 ϋγραψε μια μικρό ςειρϊ παραμυθιών, η οπούα κυκλοφόρηςε ςε 
ιδιωτικό ϋκδοςη με τύτλο "Σα παραμύθια τησ κουκουβϊγιασ".  
Σο 2004 δημιούργηςε το Θεατρικό Πολυχώρο Παντομύμα, ο οπούοσ 
λειτούργηςε μϋχρι το 2010, ςτην οδό Κυψϋλησ 15 (όπου ςόμερα 
ςτεγϊζεται το Θϋατρο Σϋςςερισ Εποχϋσ του Γιϊννη Μόρτζου και τησ 
Γιούλησ Ζόκου.) 
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