
 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

Ρένα Κατσάνη 
 

 

 

 

 
"Ε Λ Λ Α Σ  H Ο Τ Ε L" 

 
Θεατρική ιστορία σε τέσσερις πράξεις 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Τίτλος: “Ε Λ Λ Α Σ  Η Ο Τ Ε L"   

Συγγραφέας: Ρένα Κατσάνη 

Η φωτογραφία του εξωφύλλου από το διαδίκτυο. 

ISBN: 978-618-81179-0-7 

Επίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις: 24grammata.com 

 τηλ. +30 210 612 70 74, fax: +30 210 600 87 50 

Υπεύθυνοι σειράς: Γιώργος Πρίμπας, Χαριτίνη Ξύδη 

Σειρά: εν καινώ, Αριθμός σειράς: 75 

Επιμέλεια και διόρθωση κειμένου: Γιώργος Πρίμπας 

Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Αθήνα, 2014 

Μέγεθος Αρχείου: 1,5 Mb 

Σελίδες: 112 

Μορφή αρχείου: pdf 

Γραμματοσειρά: cambria 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια 

του δημιουργού ή του εκδότη. 

http://www.24grammata.com/
http://www.24grammata.com/?p=9022
http://www.24grammata.com/?p=27972
http://www.24grammata.com/?page_id=27474


 

  

Αυτή η ιστορία είναι φανταστική, αλλά βασίζεται σε 

πραγματικό γεγονός που συνέβη πριν από 25 χρόνια 

κάπου στην Ευρώπη. Η κοινότητα που δημιουργήθηκε 

τότε εξακολουθεί να λειτουργεί σαν κέντρο αποτοξί-

νωσης και δίκτυο προστασίας για κακοποιημένες 

γυναίκες και παιδιά. 
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Τα πρόσωπα του έργου 
 
Μαρία – 40 με 42 χρονών περίπου – η ψυχολόγος. 
Κατίνα – επίσης γύρω στα 42 – η καθαρίστρια. 
Αν και συνομήλικες αυτές οι δυο γυναίκες έχουν πολλές διαφορές στη 
στάση και την εμφάνιση. Η Μαρία δίνει την εντύπωση μιας αρκετά νέας 
γυναίκας, με άνεση, απλότητα και αυθεντική αισθητική , ενώ η Κατίνα 
είναι κακοντυμένη, ταλαιπωρημένη και φαίνεται γερασμένη πρόωρα. 
Κάτια – 25 χρονών – χρήστης ναρκωτικών και πόρνη.  
Μαρίκα – επίσης 25 χρονών – χρήστης ναρκωτικών και πόρνη. 
**Τα κορίτσια Α – Β – Γ – Δ - Ε  
Όλες οι κοπέλες είναι στην ίδια περίπου ηλικία. Άτομα εξαρτημένα από 
ουσίες, με χαμηλή μόρφωση και εμπειρίες βίας και εγκατάλειψης. 
Προέρχονται από φτωχές και διαλυμένες οικογένειες κι εκδίδονται για 
να εξασφαλίζουν μια «δόση» και τα προς το ζειν. 
Η Μαρίκα και η Κάτια είναι οι μόνες έχουν φτάσει μέχρι το Λύκειο – η 
Κάτια κατάφερε και να το τελειώσει.  
Πολυξένη – η κόρη της Κατίνας, 18 χρονών. Μαθήτρια Λυκείου. 
Αργύρης – 45 χρονών περίπου. Ο ψυχολόγος. 
Βαγγέλης – επίσης γύρω στα 45. Ο ξενοδόχος. 
Εδώ έχουμε και πάλι δυο συνομηλίκους αλλά πολύ διαφορετικούς 
ανθρώπους. Ο Αργύρης είναι απλός και άνετος και μοιάζει πολύ 
νεότερος, ενώ ο Βαγγέλης φαίνεται μεγαλύτερος κι είναι σφιγμένος και 
κατσούφης. Συνήθως φοράει ένα παλιομοδίτικο κουστούμι χωρίς 
γραβάτα και αποφεύγει τα πολλά λόγια…  
Νάσος – γύρω στα τριάντα . Ναρκομανής, μικροαπατεώνας και 
«βαποράκι». Πουλάει μικροποσότητες και «προστασία». 
Χρήστος – επίσης γύρω στα τριάντα, «συνέταιρος» με το Νάσο στις 
απατεωνιές και τα ναρκωτικά . Ο «φίλος» και «προστάτης» της 
Μαρίκας. 
**Τα αγόρια Α – Β – Γ – Δ – Ε 
Αναλόγου ηλικίας, «φίλοι» και «συμμορία» με το Νάσο και το Χρήστο. 
Παιδιά παρατημένα, μεγαλωμένα σε συνθήκες φτώχιας και υποκόσμου. 
Χρήστες ουσιών, «αγαπητικοί» και «προστάτες», βαποράκια - 
μικρέμποροι και μικροαπατεώνες. 
Νίκος – ο γιός της Μαρίας, 18 χρονών. Τελειόφοιτος Λυκείου. 
 
 
 



 

                 

Το σκηνικό 
 
Η σκηνή χωρισμένη στα δύο. 
* Στη μία πλευρά, το “θεραπευτήριο “ του Αργύρη και της Μαρίας. 
Δυο πόρτες - εξωτερική και εσωτερική - χρώματα απαλά, σε ζεστούς 
τόνους. Χαλαρή ατμόσφαιρα με ένα-δυο φυτά και μαξιλάρια. Ένα μικρό 
γραφείο με τηλέφωνο ανάμεσα σε δυο πολυθρόνες κι απέναντι ένας 
καναπές. Απέριττη διακόσμηση και σε εμφανές σημείο ο πίνακας «ΕΡΩΣ 
ΚΑΙ ΨΥΧΗ». 
*Στην άλλη πλευρά της σκηνής ο χώρος υποδοχής φτηνού ξενοδοχείου.  
Φαίνεται η εξωτερική πόρτα και δίπλα μια υποτυπώδης ρεσεψιόν. 
Εσωτερικά υπάρχει άνοιγμα που οδηγεί σε σκάλα .  
Παλιομοδίτικο σαλόνι – ένας ξεφτισμένος καναπές , δυο πολυθρόνες και 
τραπεζάκι στη μέση. Χρώματα μουντά και σχετικά βαριά ατμόσφαιρα 
που εξισορροπείται κάπως από ένα βάζο με πλαστικά λουλούδια και 
δυο φτηνά κάδρα. 
** Οι δυο πλευρές του σκηνικού χωρίζονται από μικρό κενό κι έχουν 
εμφανώς αρκετές ομοιότητες στη διαρρύθμιση. Η βασική διαφορά τους 
είναι στην «αίσθηση», την αισθητική και την «ατμόσφαιρα». Κάθε 
πλευρά λειτουργεί όταν φωτίζεται.
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ΠΡΑΞΗ Α’ 
 
Εικόνα 1η 
 
(Το σκηνικό φωτίζεται στο «θεραπευτήριο». Στο γραφείο η Μαρία - 
μιλάει στο τηλέφωνο με ημερολόγιο ανοιχτό μπροστά της) 

 
Μαρία 
Αν θέλετε άμεσα ραντεβού πρέπει να ξαναπάρετε σε καμιά ώρα - να 
είναι ο ίδιος και να συνεννοηθείτε μαζί του…  
Αλλιώς, απ’ ότι βλέπω στην ατζέντα, σε δυο βδομάδες το νωρίτερο... 
Φωνή 
(γυναικεία) ….Εντάξει, θα ξαναπάρω - δε γίνεται να περιμένω δυο 
βδομάδες - εγώ τώρα το χρειάζομαι... 
Μαρία 
Τότε καλύτερα να μιλήσετε με τον ίδιο. 
Φωνή 
Καλά... Ευχαριστώ... Θα ξαναπάρω… 
Μαρία 
Ωραία... Χαιρετώ... 
Φωνή 
Χαίρετε... 
 
(Κλείνουν - ήχος - η Μαρία σχηματίζει αριθμό - απαντά φωνή αντρική) 
 
Φωνή 
Λέγετε... 
Μαρία 
Έλα Νίκο μου... Τι γίνεται; 
Φωνή 
Καλά μάνα – τι να γίνεται… Τα ίδια… 
Μαρία 
Έφαγες..; Φάγατε…; 
Φωνή 
Φάγαμε. Ο μπαμπάς κοιμάται – άργησε στη δουλειά κι έπεσε κατ’ 
ευθείαν… 
Μαρία    
(κατ’ ιδίαν)... Πρωτοφανές!... Εσύ…; τι κάνεις; 
Φωνή      
Ετοιμάζομαι για φροντιστήριο… Να εμπεδώσω τα παραμύθια του 
σχολείου... 
Μαρία     



 

                 

Έλα βρε παιδί μου, δες το λίγο πιο δημιουργικά επιτέλους ... 
Φωνή     
Για να είναι δημιουργικά πρέπει αυτά να έχουν νόημα κι εγώ χρόνο. 
Ούτε να πλυθώ δεν πρόλαβα... Θες τίποτ’ άλλο..; 
Μαρία     
Όχι, τι άλλο… Ίσως αργήσω το βράδυ... Έχω κανονίσει μια δουλειά και 
δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω... 
Φωνή     
Καλά – μη σε προβληματίζει, εγώ μετά το φροντιστήριο θα βγω κι ο 
μπαμπάς…  σίγουρα θα κοιμάται... 
Μαρία    
Σωστά... Λοιπόν... Φιλιά αγόρι μου - κλείνω... Γεια... 
Φωνή     
Χαίρετεεε.. 
 
(Κλείνουν – η Μαρία κοιτάζει σκεφτική το τηλέφωνο και μονολογεί) 
 
Μαρία  
Ωραία... Ο ένας φεύγει - ο άλλος κοιμάται... Θα τρελαινόμουν…  
 
(Μπαίνει η Κατίνα με κουβά και σφουγγαρίστρα) 
 
Κατίνα  
Καλημέρα Μαρία μου... 
Μαρία  
Καλώς την και πριν λίγο σε σκεφτόμουν... Τι γίνεσαι; 
Κατίνα  
Τι να γίνομαι... Τα ίδια χάλια... 
Μαρία  
Γιατί πάλι βρε Κατίνα – την ίδια κουβέντα κάθε φορά…;; Μόνο τόσο 
που τα λες κι άλλα τόσα θα γίνονται... 
Κατίνα      
Τι άλλο θες να πω – ο προκομμένος πάλι λιώμα ήρθε χθες... Κι όλο 
λεφτά... λεφτά... Που να τα βρω..; Όσα και να δώσω στον απόπατο 
πάνε... Ξύδια και χασίσια... Κουράστηκα... 
Μαρία  
Πόσες φορές θα σου πω πως πρέπει να πάψεις να του δίνεις..; Δεν 
πρόκειται ν’ αλλάξει η κατάσταση αν δεν αλλάξεις εσύ συμπεριφορά - 
και παρ’ το απόφαση… Πρέπει ν’ αντιδράσεις κάποτε...!!! 
Κατίνα  
Κόπιασε να πεις «όχι» όταν είναι πιωμένος και θα δεις τα χαμπάρια… 
Μαρία  
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(έντονα) Να μη σε βρει εκεί – ούτε πιωμένος ούτε ξέπιωτος…! Να 
σηκωθείς να φύγεις - να πάρεις το παιδί και να φύ-γε-τε...! Πως να στο 
πω…;;; Πόσες φορές…;; 
Κατίνα     
(ένοχα) Το ξέρω... Σωστά τα λες και το ξέρω... Όμως να που δε μπορώ... 
τον λυπάμαι... Τον φοβάμαι κιόλας – σε χλωρό κλαρί δε θα μ’ αφήσει - 
δεν ξέρεις τι διάβολος είναι... Θα με σακατέψει... 
Μαρία  
Τίποτα δε θα σου κάνει – δε θα τον αφήσουμε…  Υπάρχουν           
τρόποι... Υπάρχουν και νόμοι…! 
Κατίνα      
Δεν είναι εύκολη απόφαση αυτή βρε Μαρία… Ν’ αφήσω το σπίτι μου 
και να πάω πού…;;;. 
Μαρία  
Σπίτι το λες εσύ αυτό…; Να σε χτυπάει και να μην έχεις που να 
σταθείς…; Να σου παίρνει τα λεφτά και να φοβάσαι και για το 
κορίτσι…; Τι σου φταίει η μικρή; 
Κατίνα     Άστα... τα ξέρω – αλλά δε μπορώ ν’ αντιδράσω… Παγώνω…  
Μαρία      
Δε θέλουμε ν’ αντιδράσεις – το ξέρουμε πως δε μπορείς… Χρειάζεται να 
φύγεις – πριν συμβεί – για να μην ξανασυμβεί…! Δεν καταλαβαίνεις 
πως κινδυνεύεις…;; Η κακοποίηση είναι απρόβλεπτη κι επικίνδυνη – δεν 
είναι καυγαδάκι η βία... Γι’ αυτό τιμωρείται από το νόμο… Καμιά ώρα 
μου φαίνεται... εγώ θα τον καταγγείλω…! 
Κατίνα  
(τρομαγμένη) Όχι βρε Μαρία μου - τι να καταγγείλεις – προς Θεού…  Θα 
με σκοτώσει και μόνο να καταλάβει πως σου μίλησα…! Ούτε να το 
σκεφτείς – ούτε να το ξαναπείς... Όλα θα στρώσουνε... 
Μαρία      
Τίποτα δεν πρόκειται να στρώσει από μόνο του και ψευδαισθήσεις μην 
έχεις... Αφού βρίσκει κάνει - είναι και δική σου επιλογή τελικά... 
 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει ο Αργύρης) 
 
Αργύρης   
Καλησπέρα σας... 
Μαρία   
Καλώς τον... 
Κατίνα   
Καλησπέρα κύριε Αργύρη... 
Αργύρης    
Τι γίνεσαι Κατίνα, μέρες έχω να σε δω... 



 

                 

Κατίνα      
Τα ίδια βάσανα κύριε Αργύρη μου…  
Αργύρης     
Πάλι τα ίδια είχες…;;; 
Κατίνα   
Πάλι και πάντα... Όπου ο φτωχός κι η μοίρα του... 
Αργύρης   
Το κεφάλι σου τα φταίει αυτά, όχι η φτώχεια…! Το ‘χουμε πει, 
υπάρχουνε και νόμοι και... έλα επιτέλους να το κουβεντιάσουμε... 
Κατίνα      
Θα ερχόμουν, το ξέρετε... και σας ευχαριστώ... Όμως δε θα δεχτείτε να 
πληρώσω – δε μπορώ κιόλας… Κι εγώ... δε θέλω τζάμπα… σας 
ντρέπομαι... 
Αργύρης   
Ορίστε..! Ορίστε χάλια… Ντρέπεσαι εμένα και δε ντρέπεσαι να κάθεσαι 
με κάποιον που σε δέρνει και σε κλέβει… Αφού στο είπαμε - θα σε 
βοηθήσουμε όλοι... 
Κατίνα      
Ααχ…! κανείς δε μπορεί να με βοηθήσει εμένα... 
Αργύρης   
Ο εαυτός σου κατ’ αρχήν – κι αν δεν την ψάχνεις τη λύση δε θα τη βρεις 
ποτέ…! (στη Μαρία) … Εσύ…; τι κάνεις…; 
Μαρία   
Καλά... Σε γενικές γραμμές καλά. Έχω αργότερα συνάντηση με τα 
κορίτσια στο ξενοδοχείο... Τηλεφώνησε  η Κοσμίδου – θα ξαναπάρει - κι 
η ομάδα έκλεισε. Είμαστε φουλ…  
Αργύρης   
Ωραία - όμως για το επόμενο σαββατοκύριακο να την ακυρώσεις... 
Θέλω λίγο να ξεκουραστώ… Να ξεκουραστούμε... 
Μαρία  
(ταράζεται)… Καλά... τα λέμε άλλη ώρα αυτά…  
Αργύρης     
Πάμε να τα πούμε τώρα, στου Κίμωνα με καφεδάκι να τελειώσει και την 
«καθαριότητα» με την ησυχία της... (Στη Κατίνα) Κι εσύ… σκέψου κι 
αποφάσισε - ντροπή είναι ν’ αφήνεις τον εαυτό σου θύμα στις 
σφαλιάρες του καθενός…  Άντε… καλό απόγευμα...                                                    
Μαρία      
(αγκαλιάζει την Κατίνα) Καλά σου λέει... Κοίτα να προσέχεις και θα τα 
πούμε πάλι...  
Κατίνα   
Ναι…  Ευχαριστώ…  Στο καλό να πάτε…  
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(Φεύγουν. Η Κατίνα σφουγγαρίζει - μπαίνει χαμηλή μουσική. Κάθεται 
λίγο στον καναπέ, αγκαλιάζει ένα μαξιλάρι, σηκώνεται και τελικά 
στέκεται μπροστά στον πίνακα. Αρχίζει σα σιγανό μουρμούρισμα ένα 
κλάμα που δυναμώνει αργά, κρύβει το πρόσωπο στα χέρια της και 
καταλήγει να κλαίει με λυγμούς. Σβήνουν τα φώτα)  
                        
Τέλος της εικόνας  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         



 

                 

Εικόνα 2η 
 
(Φωτίζεται το σαλόνι του ξενοδοχείου. Οι δυο κοπέλες, Κάτια και Μαρίκα, 
κάθονται και συζητούν. Είναι βαμμένες έντονα και ντυμένες προκλητικά) 
 
Κάτια  
Τι ώρα είπε πως θα ‘ρθει…; 
Μαρίκα  
Κατά τις οκτώ. Θα κάτσουμε ένα δίωρο το πολύ κι έπειτα είπαμε να 
πάμε κάπου για φαγητό. 
Κάτια  
Και κάνα φράγκο πότε θα βγάλουμε; 
Μαρίκα  
Εδώ είναι το θέμα της κοπέλα μου – να μην το βγάλουμε αυτό το 
σκάρτο φράγκο... Κι εμείς γι αυτό της ζητήσαμε να ‘ρχεται... 
 Κάτια  
Και πως θα το πληρώσουμε το φαγητό…; Θα κεράσει..; 
Μαρίκα  
Ε… όχι βέβαια, κάθε μία τα δικά της. Για μια βραδιά κι ένα σουβλάκι 
σιγά... θα τα βολέψουμε... Είμαι και χάλια σήμερα... Κανέναν κανίβαλο δε 
θέλω πάνω μου σήμερα... 
Κάτια  
Γιατί – ήθελες χθες..;; 
Μαρίκα  
Σωστά... Ποτέ δεν ήθελα κανέναν, αλλά να... με τα χάπια και τις 
παλιόσκονες δεν ένοιωθα – και τώρα που λιγοστεύουν μου τη σπάει 
πολύ…  Δε φαντάζεσαι πόσο... 
Κάτια  
Ε... όχι και «δε φαντάζομαι»... Μη κοιτάς που δε μιλάω... 
Μαρίκα  
Αλήθεια, εσύ δε μιλάς… Ποτέ δε μίλαγες για τα δικά σου... 
Κάτια  
Τι να πω και ποιος να καταλάβει…  Για τα χάλια μου…; Και μέσα μου και 
γύρω μου ψέμα και βρωμιά… Ούτε και με τη Μαρία δε θέλω να μιλάω – 
αν και... γουστάρω να την ακούω... Είναι σα να μιλάει γι’ άλλον κόσμο... 
Γι άλλη ζωή... 
Μαρίκα  
Ε... βέβαια – γι άλλον κόσμο μιλάει…  Και γι άλλη ζωή... 
Κάτια  
Υποτίθεται όμως πως ζούμε στον ίδιο κόσμο... Σε ‘κείνο το ρημάδι το 
σχολείο όλο για την «αντικειμενική πραγματικότητα» λέγανε... 
Ηλιθιότητες…! 
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Μαρίκα  
Ε, τώρα που θα ‘ρθει πες της να στο αναλύσει…  Εμένα τα 
«αντικειμενικά» δε μ’ ενδιαφέρουν - και.. υποκειμενικά δε θέλω κανέναν 
πάνω μου πια…! Ποτέ ξανά…! Κατάλαβες..; 
Κάτια  
Και πως σκέφτεσαι να ζήσεις…; Ούτε τσιγάρα δεν έχεις ν’ αγοράσεις σε 
πέντε μέρες – όχι γραμμές, μυτιές και πολυτέλειες…  
Μαρίκα  
Ε… υποτίθεται πως γι’ αυτό έρχεται…  Να με μάθει να εξασφαλίζω τα 
τσιγάρα μου αλλιώς – και τις μυτιές να τις κόψω…  
Κάτια  
Ψυχολόγος είναι η γυναίκα είπαμε – δεν είναι μάγισσα… Και μέχρι να 
στο μάθει θα ’χουνε περάσει πολλοί ακόμα από πάνω σου – για να 
βγάλεις φράγκα με δουλειά κανονική χρειάζονται και «προσόντα»... Δε 
φτάνουν τα μπουτάκια σου κούκλα μου... 
Μαρίκα  
Μωρή, άει στο διάολο που θα μου πεις και για προσόντα... Ας γλίτωνα 
εγώ απ’ το χτικιό που ‘χω μέσα μου και βλέπαμε... Αλλά... τι να σου 
κάνω... ούτε απ΄ το κρεβάτι δεν καταφέρνω να σηκωθώ χωρίς τη σκόνη 
και τα χάπια... Πονάω…! (πικρά)… Στη ψυχή μου…! 
Κάτια   
Ενώ με τη σκόνη και τα χάπια σου περνάει, ε;... 
Μαρίκα   
Ε… καλά… μου περνάει... Δεν περνάει αυτό – μόνο που μουδιάζει το 
μυαλό... Να μην νοιώθει – και να το παίζουμε άνετες και νόστιμες... 
Κάτια  
Κι αφού το θέλουμε μουδιασμένο το μυαλό γιατί την κουβαλάμε τη 
γυναίκα...; 
Μαρίκα  
Γιατί μας τα ζάλισε η Πόπη… Λύσσαξε κι αυτή – λες και γίνεται τώρα 
πια ν’ αλλάξει η ζωή… Δεν ξέρω βέβαια – με τη Μαρία  μπορεί και να 
γίνεται... Αν δε ψάχναμε τα φράγκα για τη δόση όλο και κάπως αλλιώς 
θα τα βολεύαμε…  
Κάτια  
Ναι... Για κάποιες μπορεί και να γίνεται... 
Μαρίκα  
Θυμάσαι κάποτε...; Μια χαρά παιδί ήσουνα... Κούκλα… Και με τα 
σχολεία σου και με τ’ αγγλικά σου... 
Κάτια  
Μωρή άιντε από ‘δω – που θα μου βγάλεις τα σώψυχα τώρα να μη 
μαζεύομαι... Άσε τουλάχιστον να ‘ρθει η Μαρία και μη μου το παίζεις 
ψυχανάλυση εμένα… Δεν άρχισα για πλάκα κι από περιέργεια εγώ…  



 

                 

Ήταν ανάγκη να το σκοτεινιάσω το μυαλό μου – να μην αισθάνομαι και 
να μη βλέπω τι γίνεται γύρω μου... Να μπορέσω να «κοιμηθώ»…  
Μαρίκα  
Το ξέρω – μην ανησυχείς και τίποτα δε σου παίζω... Την αλήθεια λέω… 
Και για μένα και για σένα ίδια είναι η αλήθεια, έπρεπε να βρούμε άλλους 
τρόπους – τότε που ήμασταν ακόμα «μια χαρά»…  
Κάτια  
Κι οκτώ τρομάρες – σταμάτα να κοροϊδεύεσαι... Ποιος ενδιαφέρθηκε 
ποτέ..; Ποιος με ρώτησε τι ένιωθα…; Ποιος με πίστεψε, ποιος με 
προστάτεψε…; Η ίδια η μάνα μου κι ούτε που μ’ άκουσε – ήτανε κι ο 
γκόμενος βλέπεις και δεν ήθελε – ούτε ν’ ακούσει ούτε να ξέρει...  
Μόνο μη φανεί και ρεζίλι στο σχολείο και στη γειτονιά… Στο διάολο... 
Μαρίκα  
Θα τους στείλουμε μια μέρα – όλους – στ’ ορκίζομαι… Γι’ αυτό τη 
φωνάξαμε τη Μαρία, για να μας δείξει τον τρόπο… Αυτό θέλει κι η 
Πόπη, γι’ αυτό την έφερε... Κι εκείνη μας πιστεύει – δεν έρχεται για τα 
φραγκοδίφραγκα που της μαζεύουμε, δεν τα ‘χει ανάγκη και με το ζόρι 
τα παίρνει – το βλέπεις… Μας πιστεύει όμως… Το πιστεύει πως 
μπορούμε να τα καταφέρουμε…  
Κάτια  
Όσο γι’ αυτό... πράγματι... Και δυο φορές που μίλησα στο ιδιαίτερο μαζί 
της να δεις που αισθάνομαι αλλιώτικα... Σαν κάτι μέσα μου έχει αλλάξει 
– και μπορεί ν’ αλλάξει και περισσότερο... 
Μαρίκα  
Εμείς θα τα’ αλλάξουμε όλα όταν θα μπορούμε... Όταν θα είμαστε 
έτοιμες... Αν είμαστε ποτέ... 
Κάτια  
Δε βαριέσαι – τι μπορούμε ν’ αλλάξουμε εμείς – δε βλέπεις τι γίνεται 
γύρω σου…; Είναι κόσμος αυτός…;;; Αν δεν αλλάξει το μπουρδέλο πως 
θ’ αλλάξει η πουτάνα…  
Μαρίκα  
Εμείς θα το φτιάξουμε σπίτι το μπουρδέλο – κι εδώ σε θέλω... Ως πότε 
θα φταίει η κοινωνία...;; Αυτή... παντού πουτάνα κι άτιμη τη λένε – 
δικαιολογίες για να ‘χει πάντα «ένας άλλος την ευθύνη της δικής μου 
της ζωής»... Που λέει και η Μαρία…  
 
(Μπαίνει η Μαρία από την εξωτερική πόρτα) 
 
Μαρία  
Χαιρετώ τα όμορφα κορίτσια... Τι κάνετε; 
Κάτια  
Πάνω στην ώρα – κατά φωνή – και καλώς την... 
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Μαρίκα  
(τρέχει και την αγκαλιάζει) Επί τέλους…! Σε περιμέναμε…  
Μαρία  
Ωραία! Αλλά... μόνο εσείς…; Οι άλλες; Η Πόπη; 
Κάτια  
Σκόρπιες γενικώς…  Δεν ξέρω ποιές θα μπορέσουν σήμερα. 
Μαρίκα  
Η Πόπη είναι πάνω – είχε «κόσμο» από χθες. Για τις υπόλοιπες δεν ξέρω, 
όμως εμείς… σε περιμέναμε... 
Μαρία  
(κάθεται)... Οπότε... θα τα πούμε λίγο οι τρείς μας κι όταν έρθουν κι οι 
άλλες βλέπουμε... Λοιπόν, πως πήγε η βδομάδα...; 
Κάτια  
Πώς να πήγε… Τα ίδια χάλια και με τα ίδια ζόρια…   
Μαρία  
Τα ίδια εντελώς…;  
Μαρίκα  
Μη την ακούς – όλο στη μαυρίλα το ρίχνει αυτή από συνήθεια… Μια 
χαρά πήγε η βδομάδα…!  
Μαρία  
Χμμμ… για σένα τουλάχιστον έτσι φαίνεται… Για λέγε... 
Μαρίκα  
Να πω βέβαια – γι’ αυτό σε περίμενα... Λοιπόν... σε γενικές γραμμές, 
ολόκληρη την εβδομάδα... βολεύτηκα μόνο με λίγα χάπια... Εντάξει, δεν 
ήτανε και τόσο λίγα –πήρα κάμποσα – είχα ζαλάδες κι εμετούς και δε 
μπορούσα… Όμως καθόλου σκόνη, ούτε μια γραμμή… Κι όλους τους 
έδιωξα - και τούς πελάτες και το Χρήστο. Κανέναν δεν ήθελα πάνω 
μου… και κανέναν δεν άφησα…   
Μαρία      
Μπράβο και μπράβο σου και χίλια μπράβο…! Αυτό είναι – αυτό 
χρειάζεται – κι έτσι σε θέλω…! Αποφασισμένη…! 
Κάτια   
Είναι... πραγματικά...! Πρώτη φορά την είδα έτσι εγώ. Κι όταν της τα 
’χωσε ο Χρήστος του ‘ριξε κλωτσιά κανονική... Εε... και να ‘βλεπες τα 
μούτρα του που του ‘κλεισε την πόρτα...! 
Μαρία  
(στη Μαρίκα)… Σε χτύπησε;; 
Μαρίκα  
Λίγο μόνο... Δεν του ‘δινα λεφτά - δεν είχα... Τον έδιωξα όμως... 
Μαρία  
Αυτό το «λίγο» σας είναι που μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι…  Τέλος 
πάντων – σημασία έχει που αντέδρασες…   



 

                 

Κάτια  
Μωρέ τον έστειλε κανονικά και το Χρήστο και τη σκόνη του. Τίποτα δεν 
ήθελε κείνη τη μέρα – ήταν μετά που μιλήσατε... Πλακώθηκε στα ξύδια 
βέβαια – όλη νύχτα την έτρεχα μ’ εμετούς και με κλάματα – όμως 
κρατήθηκε… Τόσες μέρες κι ούτε μια μυτιά...! Μου ‘χει γανώσει το 
κεφάλι εννοείται – αλλά... εντάξει... Χαλάλι της... 
Μαρία  
Εδώ είναι το μυστικό – σας το είπα... Η μια δίπλα στην άλλη, βήμα – 
βήμα και σιγά – σιγά... Κι όλα θ’ αλλάξουνε, αρκεί να το θελήσετε…  
Ωραία νέα σήμερα…! Μπράβο σας…!  
Κάτια   
Σιγά – εγώ δεν έκανα τίποτα… Εγώ... στα ίδια χάλια... Απ΄ όλα πήρα... 
Μαρία  
Στάθηκες όμως κοντά στη Μαρίκα – που δεν πήρε... Και σήμερα είσαι 
‘δω…  
Μαρίκα  
Αν στάθηκε λέει – τρεις πελάτες έδιωξε για πάρτη μου το πρώτο 
βράδυ… Τίποτα δε θα κατάφερνα αν δεν ήταν η Κάτια... Κι όταν 
τσακώθηκα με το Χρήστο στην κάμαρά της κρύφτηκα – θα μ’ έσπαγε 
στο ξύλο, ήτανε και χαρμάνης κι άφραγκος – θηρίο γίνεται… Αλλά… ας 
κοπιάσει τώρα πια... Τα μούτρα θα του κατεβάσω – καλά που έφυγε 
από προχτές…   
Μαρία  
Κρύβεις τσαγανό τελικά Μαρικάκι... κλειδωμένο το κρατάς... 
Μαρίκα  
Δεν είναι «τσαγανό» Μαρία. Απελπισία είναι…! 
Μαρία  
Δύναμη είναι – κι ας προέρχεται από απελπισία… Κι όταν θα πας και 
λίγο πιο βαθιά θα δεις πως είναι μεγάλη. 
Μαρίκα  
Α - μπα... δεν ενδιαφέρομαι να το μάθω αυτό το «πιο βαθιά»....  
Μαρία      
Για την ώρα να μάθεις ν’ αναγνωρίζεις τα βήματα, ακόμα και τα μικρά… 
Το κάθε βήμα έχει την αξία του....  
Κάτια  
Καλά σου λέει, πρώτη φορά αντέδρασες στο Χρήστο… Τόσα χρόνια και 
ποτέ δεν αρνήθηκες μια μυτιά – την ψυχή μας πουλάμε για δαύτη... Δεν 
ήτανε μικρό αυτό το βήμα... 
Μαρίκα     
Το ξέρω... Αισθάνομαι πολύ καλύτερα και το βλέπω… Έχω πάρει χάπια, 
ok – κι έχω πιεί, δε λέω... Όμως τους σιχάθηκα και δεν τους δέχτηκα – κι 
ας έμεινε άφραγκος ο μάγκας… Δε με νοιάζει..!  
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Μαρία      
Δείγμα αυτοσεβασμού το λένε αυτό Μαρικάκι... Τα πρώτα δείγματα του 
αληθινού «εαυτού» σου… Αυτό υπάρχει πίσω από την απελπισία... 
Κάτια  
Σε ρούμπωσε Μαρικάκι... Σε ρούμπωσε για τα καλά - κι έλα να δούμε 
τώρα αν «ενδιαφέρεσαι» για το… «πιο βαθιά».... 
Μαρίκα     
Σιγά τον «αυτοσεβασμό»  – από αηδία αρνήθηκα.... Από καθαρή αηδία... 
Κι αν είχα πάρει τα «σχετικά» μου ούτε που θα την ένοιωθα…  
Μαρία  
Φυσικά – τι άλλο είναι νομίζεις ο αυτοσεβασμός…; Σέβεσαι την αηδία 
σου και σταματάς να την «κουκουλώνεις» με την πρέζα και τα 
«σχετικά»... Δεν είναι κι εύκολο όταν έχεις μάθει ν’ ακολουθείς τις 
προσταγές της ηρωίνης και του Χρήστου…  
Μαρίκα  
Δεν ξέρω – ακόμα κι η λέξη παράταιρη ακούγεται εδώ μέσα... 
Κάτια      
Πράγματι... ούτε να τη φανταστούνε αυτοί οι τοίχοι… 
Μαρία  
Ε... καιρός ήτανε... Στο κάτω – κάτω γιατί μου ζητήσατε να ‘ρχομαι...; Τι 
την έσπρωξε λες την Πόπη να ψάξει να με βρει – και γιατί να κάνει ένα 
τόσο «παράταιρο» βήμα…;;; 
Κάτια  
Όσο γι αυτό... η απελπισία Μαρία μου…! Η απελπισία…!  
Μαρία   
Η απελπισία…; Και γιατί να ‘χει απελπισία; Γιατί να μην αφήνεται μ΄ 
όποιον να ‘ναι, να τα παίρνει, να τα σκάει στο λεγάμενο και να βολεύει 
και τις τζούρες της και τις μυτιές της – ή και τις «βελόνες» της ακόμα… 
Να το «φχαριστιέται» όσο το φχαριστιέται και... «’ντάξει δεν έγινε και 
τίποτα – όλοι από κάτι θα πάμε... Θα πάει ευχαριστημένη και 
μαστουρωμένη – να μην το καταλάβει κιόλας»... Δικές σας κουβέντες 
είναι αυτές, πόσες φορές σας έχω ακούσει να τις λέτε... Και πάντα 
αναρωτιέμαι αν ξέρετε τι λέτε... 
Κάτια  
Λέμε πως είναι αργά πια… Στην αρχή δεν πάει ο νους σου – λες πως 
εσένα δε θα σε πάρει από κάτω... Μετά… είναι πια αργά…  
Μαρία  
Άστα Κάτια που δεν πήγαινε ο νους σου…  Δε ζούσες στο Μεσαίωνα, τα 
έβλεπες – παντού τα δείχνουν και τα ήξερες…  Τα περίμενες…  Κατά 
κάποιον τρόπο τα προκάλεσες εσύ η ίδια, αυτοκαταστροφικά και για 
κάποιο λόγο… Αυτόν τον «λόγο» ψάχνεις τώρα…  
Κάτια  



 

                 

Παιδάκι πράμα, 16 χρόνων ήμουν Μαρία... Να ξεφύγω απ’ τη μοναξιά 
και την αγωνία μου ήθελα κι εκείνος ήταν ο μοναδικός που νοιάστηκε 
όταν με είδε να κλαίω… Η μάνα μου από γκόμενο σε γκόμενο – οχτώ 
χρονών με χούφτωσε ο πρώτος... Και τώρα…  φταίω κι από πάνω.. Στο 
διάολο... 
Μαρία      
Κανείς δεν είπε πως φταις για το παρελθόν... Αυτά ήταν τα γεγονότα 
και οι συνθήκες – δεν αλλάζουν και πάρ’ το απόφαση… Από ‘δω και 
πέρα όμως αναλαμβάνεις εσύ...! Και για το 8χρονο και για το 16χρονο 
και για όλα τα «χαμένα χρόνια»… Τώρα που μπορείς… Από παιδί 
παιδεύεσαι, το ξέρω – κάπου προτιμάς ακόμα και να τελειώνεις όπως – 
όπως μ’ αυτήν την «άχαρη και άδικη» ζωή… Όμως τώρα… τώρα πια… 
είναι και στο χέρι σου… ΑΝ το παραδεχτείς, μπορεί να δεις πως αξίζει 
τουλάχιστον να δοκιμάσεις…   
Κάτια  
Δε βαριέσαι… Τι να παραδεχτώ και τι να δοκιμάσω...  
Μαρία  
Την ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου να παραδεχτείς... Τη δύναμη σου 
να δοκιμάσεις… Να διεκδικήσεις ένα μέλλον διαφορετικό και καλύτερο 
για σένα… Να δεις τις δυνατότητες…  
Κάτια  
«Δυνατότητες» …;; Σαν τι «δυνατότητες»…; Να βρω έναν ηλίθιο να με 
παντρευτεί ας πούμε..; Να τον πλένω, να το σιδερώνω, να μου τις ρίχνει 
και πότε – πότε… Ν’ αραδιάσω και κανά δυο κουτσούβελα για να με 
τρώει η αγωνία μη και πέσουνε στην πρέζα – ή σε κανά σατράπη που θα 
τους φάει τη ζωή…  Χα…! Ωραία προοπτική! Την παίρνω από τώρα την 
πρέζα – εγώ κι από μόνη μου… Δίνω και κάτι παραπάνω στο Βαγγέλη 
και κάνω τη δουλειά μου χωρίς να μ’ ενοχλεί κανείς – δεν έχω ανάγκη 
κανέναν να με «προστατεύει» - δεν πέφτω στους «έρωτες» της πιάτσας 
εγώ... Η δόση μου να βγαίνει, ένα μεροκάματο – και... πράγματι… στην 
τελική όλοι από κάτι θα πάμε... Ε... θα την «κάνω» νωρίς – νωρίς και 
μαστουρωμένη... 
Μαρία  
Είναι μια άποψη... Αν αυτές είναι οι μοναδικές προοπτικές που βλέπεις 
εγώ δε μπορώ να κάνω και πολλά. Αν δε θέλεις να δεις κάτι άλλο…  
Κάτια      
Αυτά έχω δει κι αυτά λέω... Τι άλλο περιμένεις…; 
Μαρία  
Εγώ δεν περιμένω τίποτα – το θέμα είναι τι περιμένεις εσύ…  
Κάτια      
Καλά – ξέρω... «Από μένα εξαρτάται» κι όλο τα ίδια μου λες... Όμως εγώ, 
δε βλέπω γύρω μου τίποτα που ν’ αξίζει. Να πιάσω μια δουλειά 
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«αξιοπρεπείας»…; Τώρα πια…; Πως και γιατί ; Κι αυτό μια «πουτανιά» 
είναι στο κάτω κάτω, μόνο που εκεί… σε καβαλάνε «αλλιώς»...  
Μαρία  
Σ’ αυτό ίσως και να μη διαφωνήσω – αν και σίγουρα υπάρχουν τρόποι 
για να εργασθεί διαφορετικά κανείς... Όμως... αν ο έρωτας είναι για 
σένα μονάχα ένας ηλίθιος, που θα στις ρίχνει κάθε τόσο και η αγάπη 
μερικά κουτσούβελα που τ’ αραδιάζεις χωρίς ουσία και νόημα, τότε 
πραγματικά, εγώ δε μπορώ να κάνω τίποτα... Μόνο να σου πω πως το 
βλέπω διαφορετικά… Πως ξέρω ότι δεν είναι μόνο έτσι... 
Κάτια  
(προκλητικά ) Δεν είναι..;  
Μαρία  
Όχι κούκλα μου – δεν είναι…! Αυτό έχεις συναντήσει, αυτό έχεις μάθει 
να βλέπεις, αλλά η ζωή είναι περισσότερα... Πολλά περισσότερα και 
πολύ διαφορετικά... 
Κάτια  
(ειρωνικά)… Αλήθεια…; Και… για ν’ ακούσω μερικά…  
Μαρία  
Δεν έχει σημασία να σου πω... Αυτά που έχουν νόημα για μένα δεν έχουν 
καμιά αξία για σένα... Τις δικές σου αξίες θ’ ακολουθήσεις έτσι κι αλλιώς 
– όποιες κι αν είναι αυτές... από κάποια στιγμή και μετά εσύ η ίδια 
δημιουργείς τον «κόσμο» σου. Κι είναι πάντα ανάλογος μ’ αυτά που 
πιστεύεις...                     
Μαρίκα  
Καλά σου λέει... Τη μαυρίλα την έχουμε εμείς – όχι ο κόσμος όλος...  
Κάτια  
Αξίες...;; Ο πατέρας μου στα σίδερα, η μάνα μου στα σούρτα φέρτα με 
τον έναν και με τον άλλο – καθένας ν’ αφήνει κι ένα κάποιο 
«χαρτζιλίκι»... Κι όταν άρχισαν να με στριμώχνουνε ήμουν η τρελή... «Να 
το βουλώσω και να κοιτάζω τα μαθήματα μου γιατί θα με διώξει απ΄ το 
σπίτι»... Ποια ακριβώς «αξία» και τι «νόημα» θέλεις να δω…; 
Μαρία  
Κατ’ αρχήν να δεις πως όλα αυτά έχουν τελειώσει και μπορείς να 
πάψεις να τα επαναλαμβάνεις από μόνη σου. Είναι στο χέρι σου πια να 
φτιάξεις μια δική σου ζωή. Ίσως και να βοηθήσεις κανένα άλλο 16χρονο 
να φυλαχτεί... Έτσι λυτρώνονται αυτά – κι αποκτούν αξία και νόημα... 
Κάτια  
Ναι... από μένα να περιμένεις να βοηθήσω... Σωθήκαμε…  
Μαρία      
Και βέβαια από σένα...! Εσύ ξέρεις τι σημαίνει εγκατάλειψη κι εξάρτηση 
και κακοποίηση... Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά…   
Κάτια  



 

                 

Καμιά διαφορά...! Ούτε τον εαυτό μου δε μπορώ να βοηθήσω εγώ... 
Μαρίκα  
Πάντως εμένα με βοήθησες… Πολύ…! 
Κάτια  
Καλά τώρα – σιγά... Χτύπησες την πόρτα κι άνοιξα... 
Μαρίκα  
Δεν άνοιξες μόνο… Έκρυψες τις σκόνες, έδιωξες το Χρήστο έφτυσες 
τους πελάτες... Και με κράτησες… Μου μίλησες... 
Μαρία   
Χμ… της μίλησες…  
Κάτια  
Ε… κουβεντιάσαμε… . 
Μαρία  
(ειρωνικά / γλυκά) Και… τί της είπες…; 
Κάτια  
Ε… τα συνηθισμένα…  Κουράγιο κάνε, κρατήσου αφού το θέλεις να 
ξεκόψεις… Τι άλλο... Αυτά…  
Μαρίκα  
Τι λες βρε χαϊβάνι - γιατί λες ψέματα; Μόνο αυτά είπες…; 
Μαρία  
Ώστε... δεν είπες μόνο αυτά...; (στη Μαρίκα)…  Για λέγε εσύ… Τι άλλο 
είπε…;  
Μαρίκα  
Και τι δεν είπε – έχει σκεφτεί αυτή όσα δε φαντάζεσαι.  Μέχρι και το 
ξενοδοχείο… αναρρωτήριο το βαφτίσαμε…  
Κάτια  
Ε… αναρρωτήριο το κάναμε αυτές τις μέρες… Είσαι καλά μωρή που 
κάθεσαι και λες στη γυναίκα όλες τις βλακείες που σοφίστηκα για να 
μην κλαίς…;;  
Μαρία  
Γιατί να είναι βλακείες – ίσα-ίσα που εκεί είναι η ουσία…! Η δύναμη που 
έχεις μέσα σου – κρυμμένη κι ανομολόγητη και στραπατσαρισμένη ίσως 
– αλλά είναι δύναμη... Είναι τα δικά σου κρυμμένα όνειρα...! Οι δικές σου 
«προοπτικές»…! 
Κάτια       
Άντε βρε Μαρία, ότι να ‘ναι λέμε τώρα… Εγώ ακόμα και πως θ’ 
αλλάξουμε το Χρήστο της είπα – κι από μαϊμού θα τόνε κάνουμε 
άνθρωπο… Να το βάλω κι αυτό στις «προοπτικές»...; 
Μαρία      
Δεν ξέρω για το Χρήστο – αυτός αποφασίζει μόνος του αν θα ‘ναι 
άνθρωπος ή μαϊμού…  Όμως εσύ, που λες πως «δε βλέπεις καμιά 
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προοπτική» για σένα… βρήκες αρκετές για να παρηγορήσεις τη 
Μαρίκα… Άκου όσα είπες λοιπόν – κι ύστερα... έλα να δούμε αν αξίζει…  
Κάτια  
Ωραία… πες πως τ΄ ακούω – και λοιπόν…; τι νόημα έχει…;;; 
Μαρία  
Το νόημα είναι πως διακόσια χρόνια ψυχανάλυση δε θα ‘χει κανένα 
αποτέλεσμα αν δεν έχεις ένα όνειρο για να το φτάσεις. Κι αυτά που 
«σοφίστηκες» να πεις στη Μαρίκα, λένε πως στο βάθος… έχεις ήδη ένα 
όνειρο – κι ας μην το παραδέχεσαι. Ίσως να μην μπορείς καν να το δεις 
ακόμα…  Όμως υπάρχει…  
Μαρίκα  
Εγώ πάντως… το κατάλαβα…!!! 
Κάτια  
(ειρωνικά)… Ε… αφού το κατάλαβες εσύ…   
Μαρίκα  
Πολύ καλά μάλιστα και να μου κάνεις τη χάρη… Δεν πήγε ο νους μου 
προχθές, μα τώρα ακούστηκε αλλιώς… Τόσα είπαμε και μόνο ετούτο 
κράτησα… Καλύτερα απ’ όλα, «αυτό» θυμάμαι…  
Κάτια       
Ε… θα ‘ταν το πιο ηλίθιο... Γι’ αυτό…  
Μαρίκα  
Τα γυρνάς ανάποδα, το ξέρω – όμως αυτή τη φορά δε θα σ’ αφήσω… 
Εμένα… μ’ άρεσε έτσι που το είπε η Μαρία... 
Κάτια   
Πως το είπε δηλαδή…;; 
Μαρία  
Να το ξαναπώ – πολύ ευχαρίστως… Είπα πως εσύ ξέρεις από 
κακοποίηση… . Όλες εδώ μέσα ξέρετε – και «κακοποίηση» δεν είναι 
μόνο το ξύλο… Είπα πως χρειάζεστε μια προοπτική, ένα όνειρο για να 
κρατηθείτε… «Αναρρωτήριο» για να ξεφύγετε από τα ναρκωτικά, την 
«πιάτσα» και τον υπόκοσμο… Μπορεί να μην το συνειδητοποιείς, να 
φοβάσαι ακόμα και να το πιστέψεις, αλλά… ήδη έχεις ένα όνειρο… Το 
είπες στη Μαρίκα για «παρηγοριά» –  κι εκείνη... το θυμάται… Για την 
ακρίβεια : απ’ όλες τις «παρηγοριές» σου μόνο αυτό θυμάται…  Πάω 
στοίχημα πως ένα παρόμοιο όνειρο έχει κι η Πόπη – γι’ αυτό ήρθε να με 
βρει… Κι όσο για μένα…  Εγώ… το βρίσκω σπουδαίο ένα τέτοιο όνειρο… 
Πολύ σπουδαίο μάλιστα… 
 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνουν τα πέντε κορίτσια) 
 
Κορίτσι Α  
Μαζευτήκατε κιόλας…;; Ως συνήθως... αργήσαμε…  



 

                 

Κορίτσι Β  
Χαίρετε-χαίρετε… . 
Κορίτσι Γ  
Γεια σας…  
Κορίτσι Ε  
Αφού δε μας βαρέθηκες ακόμα…  
Μαρία  
Δε σας βαρέθηκα – και καλώς τες… .Η Πόπη…; 
Κορίτσι Β  
Δεν την είδα καθόλου από χτες… Τραβιότανε μ’ ένα πελάτη…  
Κάτια  
Ναι – χτες ανέβηκε αργά και σήμερα δε φάνηκε καθόλου... Θα 
κοιμάται…  
Κορίτσι Δ    
Χάσαμε κουβέντα – ε..;; Δεν αρχίσατε κανονικά όμως…  
Κάτια  
Ε… όχι αλλά τα λέγαμε… Γιατί αργήσατε; 
Κορίτσι Α  
Εγώ… έμπλεξα μ’ έναν ηλίθιο – είδα κι έπαθα να μ’ αφήσει ήσυχη... Πήγε 
να πουλήσει και νταηλίκι... α σιχτίρ... 
Κορίτσι Β  
Στη μάνα μου είχα πάει – στο νοσοκομείο… Είχε κίνηση…  
Μαρία  
Πώς είναι η μάνα σου; 
Κορίτσι Β  
Τα ίδια κι αδιόρθωτα… Να τελειώνει θέλει… Να ησυχάσει κι αυτή κι 
εγώ…  
Μαρία      
Στην περίπτωσή της είναι το καλύτερο. Πώς είσαι εσύ; 
Κορίτσι Β  
Πώς να ‘μαι – τα χάλια μου… Τη βλέπω και δεν ξέρω τι μου γίνεται και 
τι να κάνω… Δε θ’ αντέξει για πολύ έτσι κι αλλιώς... Τότε να δω πως θα 
‘μαι…  
Κορίτσι Γ  
Τι να δεις – τα ίδια και χειρότερα θα ‘σαι… Μόνο που δε θα τρέχεις… . 
 
(Κάποια φέρνει ένα δίσκο καφέδες) 
 
Μαρία  
(παίρνει καφέ)…  Ευχαριστώ… (κοιτάζει το ρολόι της)… Δεν πάτε να 
ξυπνήσετε και την Πόπη – οκτώμιση πήγε…  
Μαρίκα     
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Θα πάω εγώ…  (φεύγει) 
Μαρία  
(στα κορίτσια γενικώς)... Λοιπόν; άλλα «νέα»…; 
Κορίτσι Α  
Τα δικά μου... τα ίδια… Πότε πέφτει μαύρο, πότε πέφτει άσπρο… πότε 
πέφτει ξύλο… 
Μαρία  
Το σήκωσε πάλι το χεράκι του ο λεγάμενος..; 
Κορίτσι Α   
Ε… ψιλοπράγματα... Δεν είναι κακός ο Μάκης μου… (θλιμμένα) Αν δεν 
ήταν άρρωστος θα ‘χαμε παντρευτεί. Μπορεί να ‘χαμε και παιδιά – αλλά 
τι να σου κάνει… άτιμο πράγμα η πρέζα… πολύ άτιμο…  
Μαρία      
Πόσα χρόνια είναι μπλεγμένος είπαμε…; 
Κορίτσι Α  
Από δεκάξι…  λογάριασε – κι έφτασε πια τα τριάντα…  Όμως παίρνει 
καθαρή, τους ξέρει όλους στη πιάτσα και δεν το ρίχνουνε… Γι αυτό τη 
σκαπουλάρουμε – τι νομίζεις…  
Μαρία      
Είχες πει πως κάποτε δοκίμασε να μπει σε πρόγραμμα… Σε κάποια 
κοινότητα…  
Κορίτσι Α    
Είχε κάνει αίτηση πριν χρόνια – αλλά πού... Πολύς ο κόσμος στην ουρά 
κι η νύχτα εύκολα σε καταπίνει... Βλέπεις δεν είμαστε και «ακραία 
φαινόμενα» εμείς – τις ενέσεις τις αποφύγαμε…  Α… τα προσέχει αυτά ο 
Μάκης μου... 
 
(Ακούγεται η Φωνή της Μαρίκας να ουρλιάζει) 
 
Μαρίκα 
Βοήθειααα…  βοήθειααα…  Μαρίαα…  Βαγγέλη... Κάτια... Ας έρθει 
κάποιος…  Για τ’ όνομα του Θεού… .Βοήθειααα... 
 
(Σηκώνονται θορυβημένες – τρέχουν – μουσική – τα φώτα σβήνουν)  
                       
Τέλος της εικόνας  
                    
                    
 
 



 

                 

Εικόνα 3η 
 

(Πρωί της επόμενης μέρας. Φωτίζεται το «θεραπευτήριο» – ο Αργύρης 
στο τηλέφωνο με την ατζέντα ανοιχτή. Μπαίνει η Μαρία – χλωμή και 
κουρασμένη με τα ίδια ρούχα της προηγούμενης σκηνής – κάθεται) 
 
Αργύρης  
Καταλαβαίνω – αλλά μόνο την άλλη βδομάδα μπορώ να ξεκλέψω μια 
ώρα… Αν θέλεις το κανονίζουμε από τώρα… Εντάξει λοιπόν, τα λέμε την 
Τετάρτη… Έλα…  Γεια χαρά… (κλείνει – γυρίζει στη Μαρία - ανήσυχα)… 
Κορίτσι μου…; (Η Μαρία βάζει τα κλάματα – κρύβει το πρόσωπο στα 
χέρια – την  πλησιάζει – την αγκαλιάζει – την οδηγεί στον καναπέ – 
κάθεται δίπλα της) Μαρία τι συμβαίνει…; Τι έπαθες…; (παύση μικρή)… 
Τουλάχιστον είναι καλά το παιδί…; Ο άντρας σου…;  
 
(Η Μαρία κουνάει το κεφάλι καταφατικά – της δίνει χαρτομάντιλο) 
 
Μαρία  
Σκοτώσανε την Πόπη…  
Αργύρης  
(τα χάνει) Τι…;; 
Μαρία  
Σκοτώσανε την Πόπη..! 
Αργύρης  
Πόπη…;; 
Μαρία  
Η κοπελίτσα που είχε έρθει πριν λίγο καιρό – τη θυμάσαι..; Κείνη που 
ζήτησε να πηγαίνω στο ξενοδοχείο στην Ομόνοια – για να «βοηθήσω» 
εκείνη και τις φίλες της; Θυμάσαι…; 
Αργύρης  
Το πρεζάκι..; 
Μαρία  
Το πρεζάκι…  Τέλος…  
Αργύρης  
Σκάρτη δόση…; 
Μαρία      
Τη σκοτώσανε Αργύρη… Τη στραγγαλίσανε… Την πνίξανε πάνω σ’ ένα 
κρεβάτι… Και το είδα… Την είδα…! 
Αργύρης   
Αν είναι δυνατόν...!!! Ελα... πιές λίγο νερό… Έλα να κάνουμ’ ένα 
τσιγάρο… (βάζει νερό – βγάζει τσιγάρα – ανάβει – της δίνει το ένα)  
Ησύχασε – όσο γίνεται…  Και πες μου τι συνέβη…  
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Μαρία  
Τι να ησυχάσω κι από πού ν’ αρχίσω…  Όταν ήρθε η κοπέλα και με 
βρήκε… Θυμάσαι…;; Την είχα συμπαθήσει πολύ… Σου τα ‘χα πει και 
είπες να μην μπλέξω… Αχ… βρε Αργύρη…  Δεν ξέρεις πόσο δίκιο είχες… 
ή πόσο άδικο…  
Αργύρης  
Φυσικά και θυμάμαι - αλλά δεν έχει σημασία αυτό τώρα... Πες μου τι 
έγινε... Πως...;; 
Μαρία  
Είχα πάει για την τακτική μας συνάντηση χθες το βράδυ... Μαζεύτηκαν 
όλες – η Πόπη έλειπε… Την ψάξαμε… Και τη βρήκαμε στο κρεβάτι 
στραγγαλισμένη και μισόγυμνη… Όπως στις ταινίες... Όπως στις ταινίες 
π’ ανάθεμά με... Όπως στις ταινίες…  
Αργύρης 
(αμήχανα) Τραγικό... και μετά...;; 
Μαρία      
Μετά... ήρθε η αστυνομία… Μας πήρανε στο τμήμα για κατάθεση… Από 
κει έρχομαι – κι ακόμα δε μπορώ να το πιστέψω... 
Αργύρης   
Φυσικά – φαντάζομαι…  μεγάλο σoκ…  
Μαρία  
(αφηρημένα) Σα να το ‘ξερε…  σα να το περίμενε… Όταν ήρθε να με βρει 
είχε τόση αγωνία… Όλο «μέσα την κόλαση είμαστε» έλεγε… Όλο «δεν 
ξέρω τι μου ξημερώνει» έλεγε… Κι εγώ… (καγχάζει) 
Αργύρης  
Κι εσύ..; Τι εσύ…; 
Μαρία  
Σκατά εγώ…  Ερωτήσεις κοινότυπες κι απαντήσεις με τους τύπους και 
την ψυχραιμία μου… «Ένα – ένα να τα δούμε κι αν θέλεις να φύγεις στο 
χέρι σου είναι – και θα βρούμε που θα πας και πως να συνεχίσεις...» 
Τόσο απλά το έβλεπα και τέτοια έξυπνα της έλεγα... Και το κορίτσι 
βρισκότανε μπλεγμένο στο χειρότερο βούρκο... Και τη φάγανε…! 
Καταλαβαίνεις…;; 
Αργύρης    
Δεν είμαι σίγουρος – προσπαθώ…  Πάντως… δε βλέπω τι άλλο θα 
μπορούσες να κάνεις – και μη διανοηθείς να μου πεις πως είναι δική σου 
η ευθύνη και το «λάθος»...!!! 
Μαρία  
Τι σου λέω τώρα και τι να καταλάβεις – μήπως έχω καταλάβει εγώ...; 
Αργύρης  
Για να τα δούμε – όπως πάντα ένα – ένα και σιγά – σιγά… Και κατ’ 
αρχήν: τι είπε η Αστυνομία..; Έχουν ιδέα ποιος το έκανε…; 



 

                 

Μαρία  
Μόνο υποθέσεις… Μπορεί κάποιος τυχαίος – ανώμαλος «πελάτης», 
μπορεί και τα κυκλώματα της πιάτσας... Αλλά... μπορεί κι ο φίλος της – 
αν και λείπει εδώ και λίγες μέρες… Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται, θα 
κάνουν λέει έρευνες. Ο αξιωματικός πάντως δεν εντυπωσιάστηκε 
ιδιαίτερα – με ειρωνεύτηκε κιόλας…  (μιμείται) «Δεν ξέρετε σε τι κόσμο 
ζείτε κυρία μου...; Έχουμε δει κι αν έχουμε δει τέτοια εμείς...»  
Αργύρης  
Ε… καλά είπε βρε Μαρία – αυτός και βέβαια θα ‘χει δει. Στο είπα τότε 
που ήρθε – το θυμάμαι... Να μην μπλέξεις…  
Μαρία  
Ναι… το είπες – βέβαια το είπες – μα εγώ… δε μετανιώνω που 
«έμπλεξα»… Εντάξει – ανορθόδοξο ήταν από την αρχή και το ήξερα. 
Ίσως και αντιδεοντολογικό - δεν κάνεις «ομάδα» στα ξενοδοχεία της 
Ομόνοιας κι ύστερα για σούπα και σουβλάκι στην αγορά…  Όμως... αν 
έβλεπες πως ανταποκρίνονταν όλες... Πως κρεμαστήκανε πάνω μου και 
πως σταθήκανε χθες η μία με την άλλη...  Άσ’ τα Αργύρη – εκεί είναι η 
πραγματική ανάγκη... κι η πιο βαθιά πληγή... 
Αργύρης  
Δεν είναι απλά πράγματα αυτά Μαρία και ξέρεις καλά τους λόγους…  
Που να πας και τι να «προσφέρεις»…; Πώς…; Είναι δυνατόν να τα 
βάλεις με τα κυκλώματα και τους νταβατζήδες…; Από που ν’ αρχίσεις – 
ολόκληρο σύστημα είναι…  
Μαρία      
Προσπάθησα να την αποφύγω το ξέρεις – όμως με παρακάλεσε τόσο 
πολύ… Όλες τους το θέλανε και με καλύψανε – είπαν πως κάνουμε 
μαθήματα για καλλυντικά και βάψιμο... Εσύ με ξέρεις, πάντα μ’ άρεσε η 
πρόκληση – τι να τις κάνω τις θεωρίες...; Αν δε μπορείς ν’ αγγίξεις την 
πραγματική ανάγκη τότε όλα είναι σκέτα λόγια... Άχρηστα, κούφια κι 
αδειανά…  Αν τις έβλεπες... Αν έβλεπες πόση ανάγκη έχουν να πιαστούν 
από κάπου, να βρουν μια διέξοδο… Μια ελπίδα πως κάτι μπορεί ν’ 
αλλάξει…  
Αργύρης  
Δεν την υποτιμώ εγώ αυτήν την ανάγκη Μαρία – όμως… μπορείς 
πραγματικά να την καλύψεις…; Αντέχεις…; Εκεί είναι το ρίσκο – και 
τελικά μεγαλύτερο απ’ ότι φαντάστηκες... Λυπάμαι... Ακόμα και για 
μένα είναι οδυνηρό, πόσο μάλλον για σένα...  
Μαρία  
Δεν ξέρω – δε μπορώ άλλο τώρα – είμαι κουρασμένη… Πολύ 
κουρασμένη... 
Αργύρης  
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Ναι… βέβαια… φυσικά… Πρέπει να πας κάποια στιγμή και στο σπίτι 
σου... 
Μαρία  
Δε νομίζω…  Δε θέλω…  
Αργύρης    
Ο Αντρέας..; Ξέρει τί έγινε;  
Μαρία     
Του τηλεφώνησα κι έβαλε τις φωνές… «Που πας και μπερδεύεσαι» κι 
αυτός… Δε θέλω να τον δω τώρα… ούτε να του μιλήσω…  
Αργύρης  
Και τι θα κάνεις – έτσι θα μείνεις; Πρέπει να ξεκουραστείς... Ν’ 
αλλάξεις… να συνέλθεις…  
Μαρία  
(καγχάζει)…  Να συνέλθω…! Χα…! Ακριβώς…! Ακριβώς αυτό θα κάνω..! 
Θα συν-έλθω… Θα πάω μαζί τους…! 
Αργύρης    
Πως το εννοούμε αυτό…; 
Μαρία  
Μαζί τους Αργύρη… Με τα κορίτσια Αργύρη… Μόνο μαζί τους μπορώ να 
συνέλθω πια…! Έτσι το «εννοούμε» αυτό…  
Αργύρης  
Θες να πεις πως… θα ξαναπάς εκεί…; 
Μαρία  
Ακριβώς…! 
Αργύρης  
Ησύχασε βρε παιδί μου – δεν είναι αντίδραση αυτή… Άντε λίγο σπίτι 
σου - να κάνεις ένα μπάνιο, να φας κάτι και να ξεκουραστείς… Να 
καθαρίσει ο νους σου και να δεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα... Κι 
ύστερα... αποφασίζεις…  
Μαρία  
Ύστερα…; Πότε «ύστερα»…; Όταν θα βρούνε και καμιά δεύτερη Πόπη 
πνιγμένη και μισόγυμνη; Αχ…  Αργύρη…  Αν έβλεπες το φόβο τους… Αν 
είχες δει τον πόνο και την απελπισία τους όπως την είδα εγώ όλες αυτές 
τις εβδομάδες... Αν μπορούσα να στο δείξω… Κι όλο χαχανίζουν – σα για 
να κρύβονται από τον ίδιο τους τον εαυτό…  Άστα – εκεί μονάχα μπορώ 
να πάω... Μόνο μαζί τους θα συν-έλθω. Καλώς κακώς… τώρα πια... 
«έμπλεξα»…  
Αργύρης  
Δε θα μπορέσεις να βοηθήσεις όμως αν εμπλέκεσαι τόσο πολύ με τα 
δικά σου συναισθήματα…  Το ξέρεις αυτό…  
Μαρία      



 

                 

Σωστά… Τη θεωρία την ξέρω – όμως εδώ και κάτι ώρες έχουμε ξεφύγει 
απ΄ αυτούς τους κανόνες – τους έχουν αλλάξει τα γεγονότα… Δε θα 
μπορώ να βοηθήσω αν δεν «εμπλέκομαι» με τα δικά μου συναισθήματα 
– κι από σίδερο δεν είμαι και δε θέλω να γίνω…! Είκοσι πέντε χρόνων η 
κοπέλα και χάθηκε… Άδικα..! Βάρβαρα…! Σ’ όλη της τη ζωή τη βιάζανε… 
Όλη της τη ζωή κυνηγημένη – κι εγώ, να μην «… εμπλέκομαι 
συναισθηματικά – γιατί... δε βοηθάει»… Στο διάολο…! Εμπλέκομαι…! 
Και πολύ μάλιστα…! Κι ας κάνω λάθος – δε μ’ ενδιαφέρει…! Που να 
πάω..; Στο σπιτάκι μου…; Για ύπνο…;;; Να ζητήσω συγνώμη κι απ’ τον 
Αντρέα – που έμπλεξα και δεν πρόλαβα να του φτιάξω ένα πιάτο φαί… 
Να της ανάψω κι ένα κερί στα σαράντα - και…  πάπαλααα…!!! Και… 
οπωσδήποτε…  να πάψω να τα βλέπω τα κορίτσια – μην ξαναμπλέξω 
κιόλας ε..; Είναι και αντιδεοντολογικό… Κι ας βρούνε κότσια να τα 
βγάλουν πέρα με τα κυκλώματα, ας βρούνε μόνες τους τρόπο να 
φύγουν από κει μέσα…  
Όλο και κάπου θα βρουν να πάνε – μεγάλα κορίτσια είναι στο κάτω – 
κάτω – ναι..;;  
Αργύρης  
Όχι βρε Μαρία μου, εγώ δε σου λέω να τις παρατήσεις… Κυρίως τώρα 
πια – ούτε πρέπει ούτε μπορείς και το ξέρω... Όμως ηρέμησε…! 
Χρειάζεται να το ισορροπήσεις πρώτα. Είναι «σοκ» δυνατό και δεν 
πρέπει να σε κυριαρχήσει – το καταλαβαίνεις αυτό… Ελπίζω…  
Μαρία  
Μαζί τους μόνο θα ισορροπήσω – το ξέρω... Γι’ αυτό δε θέλω να πάω 
πουθενά αλλού…  Μόνον έτσι θα συνέλθω τώρα…  
Αργύρης  
(έντονα) Πάρε λίγη απόσταση όμως…!! Ταυτίζεσαι…!! Δεν κάνει…  
Μαρία  
(χαλαρώνει) Έχεις δίκιο…  Αυτό… δεν κάνει και δε βοηθάει… Όμως με 
καταλαβαίνεις…  Πρέπει κάτι να κάνω…! 
Αργύρης  
Σύμφωνοι κορίτσι μου…  Να το κάνεις… Αλλά όχι τώρα – δε γίνεται 
τώρα… Χρειάζεσαι ισορροπία – για να μπορείς να το κάνεις αυτό το 
«κάτι»… .Κι αύριο μέρα είναι…  
Μαρία      
Δίκιο έχεις… Όμως δε θέλω να γυρίσω στο σπίτι, δε θα την αντέξω τη 
γκρίνια του Αντρέα τώρα – θα βριστούμε αν μου πει το παραμικρό. 
Αργύρης  
Να τον προλάβεις και να του εξηγήσεις εσύ – στο κάτω – κάτω 
δικαιούται να ξέρει τι συμβαίνει... Λίγα λόγια και θα καταλάβει πως 
χρειάζεσαι να ξεκουραστείς τώρα – αυτό και τίποτ’ άλλο… Οι 
συζητήσεις και οι γνώμες αργότερα... 
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Μαρία  
Δεν έχω κουράγιο αυτή τη στιγμή Αργύρη, θα ξαπλώσω λίγο μέσα και 
βλέπουμε… Μετά… έτσι κι αλλιώς θα πάω πάλι στο ξενοδοχείο... 
Αργύρης  
Όπως νομίζεις, τι άλλο να πω; Αν έτσι αισθάνεσαι έτσι είναι... Πάμε 
όμως πρώτα να φάμε κάτι…  Να πάρεις και λίγο καθαρό αέρα, να 
στυλωθείς…  
Μαρία  
(σηκώνεται απότομα) Ναι…  Αέρα… Αυτό χρειάζομαι… Αέρα… Καθαρό 
αέρα…  
 
(Φεύγουν. Τα φώτα χαμηλώνουν – μουσική γέφυρα. Από την εσωτερική 
πόρτα μπαίνει η Κατίνα με τον κουβά – στέκεται κοιτάζοντας τη πόρτα – 
προχωρά αργά προς τον πίνακα – μονολογεί) 
 
Κατίνα  
Πως την είπες τις προάλλες αυτήν τη ζωγραφιά Μαρία …;; Ο Έρωτας… 
ε…;; Χα…! …  Και... η Ψυχή…!!!.... Χα χα χα… Ααααχ… Που υπάρχει αυτός 
ο κόσμος Μαρία...;;; Που τους βρίσκεις εσύ αυτούς τους δυο...;; Στον 
κόσμο που ξέρω εγώ… όλα «έρωτα» τα βαφτίζουν Μαρία... Κι έτσι... σου 
κλέβουν την Ψυχή... 
 
(Τα φώτα σβήνουν) 
 
Τέλος της εικόνας 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                            



 

                 

Εικόνα 4η 
 
(Απόγευμα της ίδιας μέρας. Φωτίζεται το ξενοδοχείο – οι κοπέλες είναι 
μαζεμένες – ντυμένες απλά και με σκούρα χρώματα – κάθονται. 
 Η «Ε» κοιμάται σε μια πολυθρόνα – οι άλλες αμίλητες – στο τραπέζι 
μπουκάλια κονιάκ και καφέδες – Μπαίνει ο Βαγγέλης) 
 
Βαγγέλης    
Δε θα πάτε για ύπνο πια..; 
Κάτια   
(απότομα) Όχι. Δε θα πάμε. 
Βαγγέλης   
Καλά ντε…  Δε σε βρίσαμε. 
Κάτια  
Άει παράτα με κι εσύ. 
Μαρίκα     
Έλα… δε σου φταίει ο Βαγγέλης τώρα…  
Κορίτσι Α   
Καλά σου λέει. 
Κάτια   
Δε με παρατάτε όλοι..; 
Κορίτσι Β   
Άντε σταματήστε…  Ντροπή…! 
Βαγγέλης   
Να φέρω κανένα σουβλάκι; 
Κορίτσι Γ   
Στρυχνίνη να φέρεις…  
Βαγγέλης     
Δεν πήρες αρκετή απ’ το πρωί ομορφούλα μου; 
Κορίτσι Γ    
Όση και να πάρω σήμερα λίγη θα ‘ναι…  
 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει η Μαρία – ο Βαγγέλης τη χαιρετά 
γνέφοντας και πάει πίσω απ΄ το γκισέ – οι κοπέλες κάνουν χώρο να 
κάτσει) 
 
Μαρία   
Ήρθα κι εγώ…  
Κάτια   
Καλά έκανες... Σε σκεφτόμουν…  Πως είσαι…;; 
Μαρία   
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Πώς να ‘μαι…  Λίγο πιο ψύχραιμη… όσο μπορώ… Κουβέντιασα λίγο με 
τον Αργύρη… . Φάγαμε και κάτι…  Εσείς; 
Μαρίκα   
Εμείς… Ε… ήπιαμε και κάτι… . 
Μαρία  
Το βλέπω…  Τον Πηνειό και το Βόσπορο ήπιατε…  
Κορίτσι Δ   
Και τ’ άντερα και τα συκώτια…  (σηκώνει το ποτήρι)… Άντ’ εβίβα…  
Κορίτσι Α   
Σταμάτα μωρή πια…  Είναι ώρα για καφέ λέω…  
Κορίτσι Δ   
Και δεν πα να λες…  Ότι θέλεις λες…  
Κορίτσι Α  
Κόφ’ το μωρή λέμε… Φέσι είσαι…  
Κορίτσι Δ  
Ε και..; 
Κορίτσι Α  
Δε γουστάρω να σε κουβαλάω …  Άντε να κοιμηθείς…  
Κορίτσι Δ  
Μη με κουβαλάς…  ποιος είπε να με κουβαλάς…  
Κορίτσι Β  
Καλά σου λέει – για κουβάλημα είσαι… (σηκώνει το ποτήρι) Άντε…  να 
πιούμε κι αυτό…  Τελευταίο.. .Και σήκω λέμε… πάμε πάνω να πέσουμε 
λίγο…  Λιώμα είμαι… . 
Κορίτσι Δ  
Δεν πάω…  Δε γουστάρω να κοιμηθώ είπα…  
Κορίτσι Β  
Έλα μωρέ… μόνο λίγο… για παρέα…  (παύση – σιγά)…  Έλα… Φοβάμαι 
μόνη μου…  
Κορίτσι Δ  
(ανασηκώνεται) Ε…; 
Κορίτσι Α  
Πήγαινε λέμε βρε παιδί μου… Μόνο για παρέα να πας…  Ορίστε, πάρε 
και τη μπουκάλα μη σου λείψει…  Ωχουουου. 
Κορίτσι Δ    
Καλά… αφού με βαρεθήκατε…  Άντε… πάμε…  
 
(Τα κορίτσια Β και Δ φεύγουν από την εσωτερική πόρτα) 
 
Μαρία  
Φοβάστε; 
Κάτια  



 

                 

Τι; 
Κορίτσι Α   
Ε... Όσο να ‘ναι…  
Μαρίκα  
Ε…  βέβαια…  
Μαρία  
Ποιόν...; 
Μαρίκα  
Τι ποιόν; 
Μαρία  
Φοβάσαι κάποιον συγκεκριμένα Μαρίκα…;; Κάτια…;; (στις άλλες)… 
Εσείς…;; 
Κορίτσι Γ   
Έναν…;; Χιλιάδες…! 
Μαρία  
Δηλαδή; 
Κορίτσι Γ  
Όλους τους φοβάμαι πια Μαρία…  Όλους…  Τους «πελάτες», τους 
«προστάτες», τους «εμπόρους»…  Τους «μπάτσους»... Ακόμα και τον 
εαυτό μου φοβάμαι. Την απελπισία μου... Κατάλαβες…;; 
Μαρία  
Ναι, βέβαια κατάλαβα… Όμως για την Πόπη - φοβάσαι κάποιον 
συγκεκριμένο…; Πηγαίνει κάπου ο νους σου…;  
Κορίτσι Γ  
Στημένο ήτανε…! Με δύο ανέβηκε προχθές - της τη στήσανε και την 
πάτησε σαν το ζώον…  Για τα φράγκα - μην της ξεμείνει ο μορφονιός 
από φράγκα και λείψει η δόση... Τρομάρα της - τον αγαπούσε κιόλας… 
Κι έχει πέντε μέρες να φανεί, όλη νύχτα τον έψαχνε στα στέκια η 
αστυνομία…  Γύρευε που θα τα τρώει τα μεροκάματα της 
συχωρεμένης… Ουουου…  
Κάτια  
(θλιμμένα) Αλήθεια…  Ούτε για το φονικό δε θα ξέρει ακόμη…  
Κορίτσι Α  
(έντονα) Εκτός κι αν ξέρει καλύτερα απ’ όλους… Εκτός κι αν έχει λόγους 
να ‘ναι άφαντος… ε..; 
Μαρίκα  
Δεν το πιστεύω αυτό εγώ, ο Νάσος δεν είναι φονιάς... Άλλο πρεζάκι 
άλλο φονιάς - και μάλιστα τέτοιο φονικό…  Σ’ ανώμαλο πελάτη έπεσε η 
Πόπη - κι αλίμονο μας άμα δεν το βρούνε… Όλες θα μας σφάξει ο 
δράκος…  
Κάτια  
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Να σας σφάξει…! Αν είναι να συνεχίσετε καλά θα σας κάνει… Εγώ…  
τέλος…! Τέλος…! Τώρα…! 
Μαρία  
Τι είπες...;  
Κάτια  
Είπα τέλος Μαρία – και το εννοώ…!! Προτιμώ ν’ αυτοκτονήσω – 
κανένας «δράκος» δε θα ‘χει τη χαρά να με σκοτώσει εμένα… Τα 
καταφέρνω και μόνη μου…  
Μαρία   
Α…  εκεί πήγαινε το «τέλος»;... Κι είπα να χαρώ…  
Κάτια  
Μπορεί – δεν ξέρω που πάει το «τέλος»…  Μπορεί να μην αντέξω και να 
την κάνω…  Όμως η πρέζα κι η “ πελατεία”…  Από σήμερα τέλος…! 
Μαρία     
Θα ‘θελα τόσο πολύ να το εννοείς… Τόσο πολύ…  

 
(Τα κορίτσια πλησιάζουν την Κάτια – σηκώνονται μία - μία με αργή 
παντομίμα και χορευτικά βήματα - μπαίνει ανάλογη μουσική) 
 
Κορίτσι Α 
Τέλος είπες…;; Είπες «τέλος»… .;;; Τέλειωσε σήμερα μου λες – σα να 
‘τανε παιχνίδι… Ήταν μονάχα ένα παιχνίδι λες…;; 
Κορίτσι Γ  
Τέλος…; Είπες τέλος…; Τέλειωσε σήμερα μου λες ετούτο το παιχνίδι…; 
Δεν ήτανε παιχνίδι λες…; 
             
(Μπαίνουν οι Β’ και Δ’ από την έσω πόρτα) 
 
Κορίτσια Β και Δ  
Τέλος…  είπαν τέλος…; Παιχνίδι ήταν και τέλειωσε… Ποιος έπαιζε 
παιχνίδι…;  
 
(Το Κορίτσι Ε ξυπνάει – σηκώνεται με τον ίδιο τρόπο – πάει στέκεται 
μαζί τους) 
 
Κορίτσι Ε           
Ποιό παιχνίδι και ποιο τέλος… Ποιος ο παίκτης – που ο διαιτητής..; 
 
(Σκορπίζουν με αργά χορευτικά βήματα στο δωμάτιο – μουσική ανάλογη. 
Σηκώνουν το κάλυμμα μιας πολυθρόνας το ρίχνουν στο κέντρο της  
σκηνής και πετούν μέσα– τασάκια – ποτήρια – μαξιλάρια . Η Κάτια, η  
Μαρίκα κι η Μαρία στέκονται όρθιες στην άκρη, και κοιτούν, ο Βαγγέλης  



 

                 

παρακολουθεί πίσω από το γκισέ. Τα κορίτσια συγκεντρώνονται γύρω  
από τα μαζεμένα πράγματα και χορεύουν κυκλικά, τραγουδώντας πότε η  
μια πότε η άλλη σε αργό ή έντονο ρυθμό ανάλογα με τη μουσική) 
 
Ποιός έχει φτιάξει τους κανόνες 
ποιός όρισε το νικητή 
Ποιος θα σου δώσει σήμα λήξης  
πως θα γυρίσεις στην αρχή 
Και πως θα βγεις απ’ το παιχνίδι 
Και που να βρεις και τον εχθρό 
Που θες να βάλεις την τελεία  
σε ποιον δικό σου «εαυτό» 
 
Τέλος – τέλος – τέλειον – θα κλείσει αυτός ο κύκλος 
Θα φύγει αυτό το φονικό – θα σκοτωθεί κι ο λύκος…  
Στάχτη θα γίνει ο φονιάς κι αέρας το κορίτσι 
Καινούργιος ‘Ηλιος αύριο - θα βγει από τη Δύση 
       
Τέλος – τέλος τέλειον – θ’ αλλάξουμε τα πάντα 
Θ’ αλλάξει ο κόσμος κι η ζωή – θα κάψουμε το πτώμα. 
Θα ξημερώσει αύριο – καινούργια μέρα λέμε…  
Όνειρα έλα να πουλάς – κι εμείς να σου τα κλαίμε…  
 
Τέλος – τέλος – τέλειον – δε θα ‘ναι πια «πελάτης» 
Θα θάψουμε το δράκουλα - θα φύγει κι ο προστάτης 
Θα φύγει ο λύκος ο κακός – Λύκαινες θα γενούμε 
Θα ξημερώσει αύριο – κι εμείς θ’ αναστηθούμε…  

 
Τέλος – τέλος – τέλειον – εμείς εδώ φονιάδες. 
Ξέχνα το δρόμο – ξέχασε τους αγαπητικούς σου 
Ξέχνα τους μπάτσους – ξέχασε τους μαύρους κυνηγούς σου 
Και τέλειωνε – τελείωνε – κομμένο πια το ψέμα 
άρρωστες φλέβες και βρωμιά και παγωμένο αίμα 
Κι αν είναι να ‘ρθεις σφύρα μου – θα ψάξω και για σένα 
που έψαχνες για όνειρο σ’ εκείνο τ’ άδειο βλέμμα 
Ανήμπορη κι ανήξερη – έτρεχες να προλάβεις  
απ’ το λαιμό σου ένα σκοινί τώρα θα παραλάβεις  
    
Τέλος – Τέλος – Τέλειον – και κύκλος ήταν όλα 
Κύκλωμα όλοι από παντού – κανόνισε να φύγεις 
Εκεί ‘ναι ο θάνατος να πας - και λες πως θα ξεφύγεις…  
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Τέλος τώρα…; Τέλειον…; 
 
(Η μουσική σταματάει απότομα – απότομα χαμηλώνουν τα φώτα            
προβολέας στο κορίτσι Ε – που συνεχίζει σε πρόζα) 
 
Κορίτσι E      
Πώς θα βγεις απ’ αυτό το παιχνίδι Κάτια…; Πού θα πας…; Πώς θα 
ζήσεις…; Πώς θα ντυθείς – πώς θα ζεσταθείς…; Πώς να φτιάξεις μια ζωή 
αληθινή…; Θα καταφέρεις να ξεφύγεις νομίζεις – ε…; Πιστεύεις πως θα 
σ’ αφήσουν…!! Χαμένο από χέρι το παιχνίδι σου Κάτια…  
Στα μέτρα του δράκου ο κόσμος … Κ ι εσύ… δε μετράς…  
 
(Τα φώτα σβήνουν) 
                       
Τέλος της Α’ Πράξης 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



 

                 

ΠΡΑΞΗ Β’ 
                       
Εικόνα 1η 
 
(Πρωί - δυο μέρες αργότερα. Φωτίζεται το θεραπευτήριο –ακούγεται 
κουδούνι. Από την εσωτερική πόρτα έρχεται ο Αργύρης – ανοίγει – 
μπαίνει ο Βαγγέλης – στέκονται όρθιοι κοντά στη πόρτα) 
 
Βαγγέλης  
(αμήχανα) Καλημέρα σας…  
Αργύρης   
(αμήχανα) Καλημέρα…  ;; 
Βαγγέλης  
Την κυρία Μαρία ήθελα… την ψυχολόγο…   
Αργύρης   
Αυτή τη στιγμή δεν είν’ εδώ… Έχετε ραντεβού; 
Βαγγέλης   
Όχι - όχι… Ο Βαγγέλης είμαι – απ’ το ξενοδοχείο…  
Αργύρης   
Βαγγέλης...;; Το ξενοδοχείο;;; 
Βαγγέλης   
Στην Ομόνοια… ..Δεν ξέρετε…; 
Αργύρης    
Ναι…  βεβαίως ξέρω…  (προχωρούν προς τα μέσα) Καθίστε… Την έχετε 
ειδοποιήσει πως θα περάσετε..; 
Βαγγέλης   
Μπορεί – η Κάτια είπε θα της τηλεφωνήσει… Εκείνη μου ‘δωσε τη 
διεύθυνση…  
Αργύρης   
Θα ‘ταν καλύτερα να τηλεφωνήσετε ο ίδιος – τώρα μπορεί να ήρθατε 
άδικα…  
Βαγγέλης   
Θα περιμένω, δεν πειράζει... Πρέπει να τη δω..  
Αργύρης   
Καθίστε... θα δοκιμάσω να τη βρω εγώ…  
 
(Πηγαίνει στο τηλέφωνο - παίρνει νούμερο – ακούγεται η φωνή του 
Νίκου) 
 
Φωνή  
Λέγετε…  
Αργύρης  
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Νικόλα…; 
Φωνή  
Παρών…! 
Αργύρης   
Τι κάνεις παιδί μου – ο Αργύρης είμαι… Ήθελα τη Μαρία…  
Φωνή  
Στο “και πέντε” – μόλις έφυγε και σου ‘ρχεται…  Κάποιος πήρε 
στο κινητό, αλαφιάστηκε ως συνήθως κι έφυγε τρέχοντας…  
Αργύρης  
Ωραία…  Ευχαριστώ… Δε θ’ αργήσει λοιπόν… Εσύ τι κάνεις – πώς πάει 
το σχολείο…; 
Φωνή  
Αυτό πάει – εγώ δεν το πάω…  αλλά τέλος πάντων, υπομένω… Κάτι 
μήνες μείνανε και φτου ξελεφτερία...! Επιτέλους τε-λει-ώ-νει...!!!  
Αργύρης   
Άντε βρε… καλή λευτεριά…  Γεια χαρά…  
Φωνή  
Γεια σου κι εσένα… Γεια… (κλείνουν) 
Αργύρης   
(στο Βαγγέλη) Ειδοποιήθηκε… έρχεται ... 
Βαγγέλης   
Ωραία…! Ευτυχώς…  
Αργύρης   
Συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο…; 
Βαγγέλης   
Ναι, βέβαια... δε θα ενοχλούσαμε αλλιώς…  
Αργύρης   
Δεν πειράζει… Τι τρέχει…; 
Βαγγέλης    
Δεν ξέρω ακριβώς ακόμα – χτες βράδυ ήρθε πάλι η αστυνομία…  
Ξέρετε…  Μάθατε για το φονικό…  
Αργύρης   
Φυσικά…  Όλ’ η Ελλάδα το έμαθε…  
Βαγγέλης   
Ναι… σωστά... Ε…  το σφραγίσανε το δωμάτιο… Φυσικά πελάτης δεν 
ήρθε κανείς – ούτε και τα κορίτσια βγήκανε... Φοβούνται… Η αστυνομία 
ζήτησε και δεύτερη κατάθεση. Ψάχνουνε το Νάσο – τον αγαπητικό της 
συχωρεμένης… Έχει εξαφανιστεί – πουθενά δε φάνηκε. Και τώρα πια 
θα το ‘χει μάθει... 
Αργύρης   
Και τη Μαρία… τί τη θέλεις …;; 
Βαγγέλης   



 

                 

Τα κορίτσια είναι αλαφιασμένα και με το δίκιο τους... Κι εγώ βέβαια – 
δεν είμαι και τόσο αναίσθητος... Χρειαζόμαστε τη γνώμη της – πρέπει να 
της μιλήσω... Να την ειδοποιήσω κιόλας – θα της ζητήσουν να ξαναπάει 
για κατάθεση. Να είναι προετοιμασμένη... 
Αργύρης   
Μάλιστα…  (με υποψία)… Εσύ τον είδες αυτόν που πήγε με την 
κοπέλα…; Αυτόν τον «πελάτη» εννοώ; 
Βαγγέλης   
Τι να δω – σάμπως θυμάμαι τόσοι που μπαινοβγαίνουν κάθε βράδυ…  
Αργύρης   
Σωστά… Και μάλλον... δε ζητάς ούτε ταυτότητα – αν και…θα ‘πρεπε… ε; 
Βαγγέλης   
Ε, όχι βέβαια – αυτό μας έλειπε… Δε δουλεύουν έτσι αυτά. (αλλάζει 
ύφος) Μη νομίζεις πως δεν ξέρω τι δουλειά κάνω... Όμως στην πιάτσα 
έχει και χειρότερα – εγώ δεν είμαι καρχαρίας, τα πονάω τα κορίτσια 
μου... Ψυχούλες είναι κι ας βρεθήκανε στο δρόμο... Τι να τους κάνεις – 
αρρώστια η πρέζα κι η νύχτα άτιμη... Κι επικίνδυνη…  
Αργύρης   
Σωστά…  Και με το φονικό φοβήθηκες ακόμα κι εσύ και 
δικαιολογημένα… Έχεις καμιά ιδέα όμως ποιος να το ‘κανε..; 
Κυκλώματα ή «τυχαίος» ανώμαλος..; Ή μήπως τελικά ο φίλος της…; 
Βαγγέλης   
Μπα…  ο Νάσος δε νομίζω…  Όμως θα μπλέξει στα σίγουρα, πρεζάκι και 
να μην μπλέξει λίγο πολύ δε γίνεται… Ποιος να το ‘κανε… άστα… Και να 
ήξερα δε θα μίλαγα…  
 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει η Μαρία) 
 
Μαρία   
Ήρθες Βαγγέλη; 
Βαγγέλης   
Ήρθα … Τι να έκανα…  Ήρθα. 
Μαρία   
Εντάξει, καλά έκανες... Μου είπε η Κάτια για την αστυνομία και πως 
είναι κάτι να μου πεις... Τι συνέβη; 
Βαγγέλης   
Αυτά έλεγα και στον κύριο από δω…  Τ’ όνομά σας…; 
Αργύρης   
Αργύρης... 
Βαγγέλης   
Χάρηκα πολύ…  Στον κύριο Αργύρη…  
Αργύρης   
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Εγώ... πάω να βάλω κανέναν καφέ... 
Μαρία   
Ναι μπράβο... να βάλεις... 
Αργύρης    
(στο Βαγγέλη) Θα πιεις ένα καφέ; 
Βαγγέλης   
Ευχαρίστως…  σκέτο... Ευχαριστώ…  
Αργύρης   
Πάω λοιπόν... να τα πείτε κιόλας… (φεύγει από την εσωτερική πόρτα) 
Μαρία   
Ναι… σωστά…  (στο Βαγγέλη)…  Λοιπόν…; 
Βαγγέλης   
Τα κορίτσια είπανε να μιλήσω μαζί σου... Έχω κι εγώ στενοχωρηθεί 
πολύ κυρία Μαρία – μη κοιτάς που δε μιλάω… Τις πονάω όλες εγώ… Και 
το μαγαζί μου βέβαια…  
Μαρία   
(καγχάζει) Το… «μαγαζί» σου ε…; 
Βαγγέλης   
(ένοχα) Το ξέρω, δεν είναι σωστή δουλειά…  Όμως τώρα πια αυτό είναι 
– κι έτσι που γίναμε δεν ξέρω και τι θα το κάνω…  
Μαρία   
Άλλος είναι ο λόγος που ήρθες εδώ και κοίτα να είσαι ειλικρινής μαζί 
μου Βαγγέλη…  Δύο μέρες μετά το φονικό δεν έρχεσαι βέβαια να 
ρωτήσεις εμένα τι να κάνεις με το ξενοδοχείο… Τι θέλεις..; Τι συμβαίνει 
– την αλήθεια θέλω…  
Βαγγέλης   
Ήρθε και με βρήκε ο Νάσος…  
Μαρία   
Ο φίλος της; 
Βαγγέλης   
Σσςςςς…  ναι.. ο φίλος της…  Ήρθε κρυφά, φοβάται… Η αστυνομία δεν 
τον έχει βρει ακόμα – μου τηλεφώνησε και ζήτησε να τον κρύψω για 
λίγο, μέχρι να δει τι θα κάνει. το είπα και στην Κάτια – μόνο αυτή το 
ξέρει αλλά μάλλον δε μπορούσε να σου μιλήσει… Είπε να σε βρω να μου 
πεις τη γνώμη σου – καταλαβαίνεις, μη βρούμε κι άλλον μπελά... Η 
αστυνομία πάει κι έρχεται κι ο Νάσος είναι αθώος λέει... Όλο κλαίει και 
χτυπιέται, σε μαύρο χάλι είναι… Θα τον ενοχοποιήσουν λέει και δεν έχει 
άδικο – το πιο εύκολο είναι... Πρεζάκι – τόσα χρόνια στην            
παρανομία... Αμέσως θα το βγάλουν ένοχο κι ας μην είναι…  
Μαρία  
(καχύποπτα) Είσαι σίγουρος πως δεν είναι; 
Βαγγέλης   



 

                 

Τι να σου πω…  Απ’ όσο καταλαβαίνω ναι… Όταν έγινε το κακό είχε 
τρεις – τέσσερις μέρες να φανεί, είχε πάει επαρχία να ψωνίσει… Ξέρεις… 
φούντες και τα σχετικά…  
Μαρία   
(σαρκαστικά) Ε... Κι αν δεν ξέρω… μαθαίνω…  
Βαγγέλης   
Ε…  Δεν ήταν ο Νάσος λοιπόν…  
Μαρία   
Ο ίδιος ίσως όχι – όμως μπορεί να είχε βάλει άλλους να το κάνουν…  Δε 
μπορεί…;;; 
Βαγγέλης   
Όχι κυρά Μαρία μου, δεν το πιστεύω αυτό…  Δεν είχε λόγο άλλωστε – 
έτρωγε κι έπινε από την Πόπη, ο άνθρωπός του ήτανε... Να τον έβλεπες 
το πρωί, σαν το χαρτί το χρώμα του… Κυκλωμένος είναι και φοβάται – 
αλλά την έκλαψε σα μωρό… Δυο ώρες μου δάγκωνε τον ώμο ο 
κακομοίρης… Το λυπήθηκα…  
Μαρία  
(μαλακά) Που είναι τώρα…  
Βαγγέλης   
Κρύβεται σ’ ένα μπαρ που έχει κλείσει από καιρό, λίγο πιο κάτω από 
μας. Δε θα βγει προτού βραδιάσει… Η Κάτια είπε να κάνουμε ότι πεις 
εσύ – μπορείς να βοηθήσεις να βρούμε μιαν άκρη λέει, να γλιτώσει και 
το παιδί, μη το μπλέξουνε άδικα… Πρεζάκι βέβαια, χαμένο κορμί, αλλά 
φονιάς δεν είναι – εγώ τον πιστεύω… Κυνηγημένο αγρίμι κι αυτός, είναι 
κρίμα – κι εγώ δε θέλω κι άλλο στο λαιμό μου... Μη νομίζεις πως δε μου 
στοίχισε μένα η Πόπη…  Ακόμα δε μπορώ να το πιστέψω κι όλα θολά τα 
βλέπω από προχτές... 
Μαρία   
(σκεφτική )… Καταλαβαίνω… Καταλαβαίνω Βαγγέλη… (μπαίνει ο 
Αργύρης)… Καταλαβαίνω…  
Αργύρης  
Ορίστε ο καφές … (δίνει στο Βαγγέλη μια κούπα – κάθεται ) 
Μαρία  
Ζήτησες τη γνώμη μου Βαγγέλη…  Και θα στην πω… (Ο Βαγγέλης κάνει 
νοήματα δείχνοντας τον Αργύρη)… Όμως χρειάζομαι κι εγώ τη γνώμη 
του συνεργάτη μου… Και για να μην ανησυχείς, να σου πω πως, ο 
Αργύρης, εκτός που είναι πολύ εχέμυθος…  είναι και…   
Βαγγέλης  
Τι είναι..; 
Μαρία   
Εχέμυθος… Της εμπιστοσύνης, πως το λένε… 
Βαγγέλης   
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Ε… άμα εμπιστεύεστε εσείς… Μόνο μην μπλέξουμε…  
Μαρία  
Τι παραπάνω μπλέξιμο να πάθεις; Μόνο άμα βγάλεις την αλήθεια στον 
αέρα θα ξεμπλέξεις Βαγγέλη. Μόνον έτσι…  
Αργύρης  
(ήρεμα στη Μαρία) Ήθελες κάτι να μου πεις; 
Μαρία  
Ήθελα. Τη γνώμη σου κατ’ αρχήν. Γύρισε ο φίλος της Πόπης, ο Νάσος. 
Βρήκε το Βαγγέλη και μιλήσανε - λέει πως είναι αθώος. Η αστυνομία 
τον ψάχνει κι αυτός κρύβεται γιατί φοβάται πως θα του φορτώσουνε 
το φονικό χωρίς πολλά ψαξίματα…  Πρεζάκι είναι, παράνομος είναι – 
εύκολος στόχος για όλους… (στο Βαγγέλη) Κάπως έτσι δεν είναι…; 
 
(Ο Βαγγέλης γνέφει καταφατικά – ο Αργύρης σηκώνεται, τον πλησιάζει 
και στέκεται μπροστά του. Ο Βαγγέλης σηκώνεται επίσης – στέκονται ο 
ένας απέναντι στον άλλο) 
 
Αργύρης  
Τι θέλεις από μας..; Τι θέλεις από τη Μαρία…; 
Βαγγέλης    
Δεν ξέρω τι να σας πω – μήπως ξέρω κι εγώ τι θέλω…;; Εγώ... μέχρι 
προχθές νόμιζα πως είναι αισθητικός η κυρία Μαρία και τις μαθαίνει να 
βάφονται. Τώρα πια δεν ξέρω τι να σκεφτώ – αλλά τα κορίτσια μόνο 
εσάς εμπιστεύονται… Τι θέλουμε...;; Τη γνώμη σας… Τη βοήθειά σας… 
Να βρούμε μια λύση σωστή, να δούμε τι θα γίνει και με το Νάσο. Να 
βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ…  Εσείς ξέρετε καλύτερα τους τρόπους και 
τους νόμους – μπορείτε να βοηθήσετε αν θέλετε… Μπορείτε…  αν 
θέλετε…  
Αργύρης  
(στη Μαρία)…  Στο είπα…  Θα μπλέξεις... 
Μαρία  
(έντονα) Θέλουμε...;; 
Αργύρης   
Δεν ξέρω... θα δούμε... Έτσι κι αλλιώς αυταπάτες μην έχετε, πολύ λίγα 
πράγματα μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ο Νάσος φυσικά πρέπει να πάει 
στην αστυνομία – αμέσως κι από μόνος του… Να καταθέσει, να κοιτάξει 
και για δικηγόρο. Ύστερα βλέπουμε... Αν ρωτήσουν τη γνώμη μας – της 
Μαρίας δηλαδή - θα την πούμε... Κι αν ο Νάσος χρειάζεται κάποιον να το 
στηρίξει ψυχολογικά... τότε... μπορεί να ‘ρθω κι εγώ για να 
συζητήσουμε... 
Μαρία   



 

                 

Πράγματι Βαγγέλη, ο Νάσος δεν έχει άλλη λύση – πρέπει να πάει στην 
αστυνομία και μάλιστα το συντομότερο. Θα κοιτάξω να το δω, να του 
μιλήσω – και αναλόγως… ίσως να κουβεντιάσει με τον Αργύρη πριν 
πάει για κατάθεση, να είναι προετοιμασμένος κι αν είναι αθώος να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του…  (στον Αργύρη)…  Ε..; 
Αργύρης  
(στο Βαγγέλη) Πρεζάκι είναι είπες..; Ενέσεις χτυπάει;  
Βαγγέλης   
Πρεζάκι, όμως δεν τρυπιέται – με τις μυτιές βολεύονται όλοι τους… 
Νομίζουν πως έτσι φυλάγονται και ξεφεύγουν απ’ τον κίνδυνο... 
Πλακώνονται βέβαια στα χάπια και στα ξύδια και στα χασίσια…  Δεν 
ξέρουνε τι λένε καμιά φορά…   
Αργύρης   
Κάνει και το βαποράκι…;; 
Βαγγέλης   
Ε… τι το ψάχνεις...; Όλ’ αυτά στο ίδιο τσουβάλι είναι... Πάρε – δώσε είναι 
η νύχτα…  Πότε πάρε – πότε δώσε…   
Αργύρης  
(στη Μαρία)…  Που πας βρε παιδί μου…; Πώς να βοηθήσεις..; Στην 
ουτοπία βρίσκεσαι – πώς να στο πω; 
Μαρία  
Το ξέρω είπαμε…! Όπου κι αν βρίσκομαι – δε μπορώ να κάνω πίσω 
πια… Φονικό είναι Αργύρη – κι ένα φονικό μπορεί ν’ αλλάξει πολλά… 
Όσο μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω… Κι ας αποτύχω… (στο Βαγγέλη) 
Άντε…  σήκω… .Πάμε στο ξενοδοχείο – να δω και τα κορίτσια, να δω και 
το Νάσο… Κι ύστερα…  βλέπουμε και την αστυνομία…   
 
(Παίρνει αποφασιστικά τη ζακέτα της – ο Βαγγέλης ακολουθεί – 
βγαίνουν με νεύμα χαιρετισμού – ο Αργύρης στέκεται μπροστά στον 
πίνακα και ξεσπάει σε πικρό γέλιο – χαμηλώνουν τα φώτα ) 
 
Τέλος της εικόνας 
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Εικόνα 2η 
 
(Φωτίζεται το ξενοδοχείο . Η Κάτια και η Μαρίκα κάθονται στο καναπέ. 
Είναι ντυμένες πολύ απλά – μπλουτζίν και μπλουζάκι – καπνίζουν) 
 
Κάτια 
Το νου σου – και κουβέντα πουθενά… Πρώτα να δούμε τι θα πει η 
Μαρία…  
Μαρίκα   
Το είπαμε βρε πουλάκι μου, ηρέμησε… Δεν προλαβαίνω και να ‘θελα… 
όπου να ‘ναι θα ‘ρθει…  
Κάτια   
Καλά, το ξέρω… από αγωνία γκρινιάζω – δεν καταλαβαίνεις…; 
           
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνουν ο Βαγγέλης κι η Μαρία) 
 
Μαρίκα   
Επί τέλους…!! 
Κάτια   
Ήρθες...; Αχ βρε Μαρία…! Ήρθες…! 
Μαρία      
Και βέβαια ήρθα…  Τι..; φοβόσουν πως δε θα ‘ρθω…; Πώς δε θα 
ενδιαφερθώ άλλο… ε…; 
Κάτια   
Δε θα ‘χες κι άδικο, σε μπλέξαμε άσχημα μωρέ… Το ξέρω – δεν το ξέρω..; 
Μαρία   
Όταν ήρθα εδώ, ήξερα που ερχόμουν Κάτια…  
Κάτια       
(κάθονται) Καλά… ήξερες… αλλά ως εκεί δε φανταζόσουν... Έλα τώρα 
να δούμε τι θα κάνουμε…  
Μαρία  
(στη Μαρίκα) Πως είσαι Μαρικάκι; Λίγο καλύτερα; 
Μαρίκα   
Όταν δεν κοιμάμαι καλά είμαι…  
Μαρία      
Δηλαδή…; 
Μαρίκα     
Δηλαδή…  Μόλις κλείσω τα μάτια μου τη βλέπω εφιάλτη – και ξυπνάω 
στα μαύρα χάλια μου… 
Μαρία   
Θα πάρει χρόνο Μαρίκα – το είπαμε αυτό… Ήσουν και μόνη σου όταν τη 
βρήκες... 



 

                 

Κάτια  
Ήτανε και φιλενάδες…  
Μαρία   
Πόσο μάλλον…  ’Όλοι χρειαζόμαστε χρόνο… Να καταλαγιάσει λίγο η 
κατάσταση…  
Μαρίκα     
Ναι… να καταλαγιάσει... Νόμιζα… Δεν είμαι καλά... (στην Κάτια)… 
Ζαλίζομαι... 
Μαρία      
Δώσ’ της ένα χάπι, Κάτια… Μόνο ένα όμως – και με καφέ… Στο λόγο σου 
δε θα πιεις τίποτ’ άλλο και δε θα πάρεις δεύτερο αν δεν περάσουνε 
τρεις ώρες… Σύμφωνοι..; 
Μαρίκα  
Καλά…   
Κάτια  
Πάω να φέρω... 
Μαρίκα     
Την πρέζα δεν την έχω αγγίξει από χθες – κι όσες πήρα προχθές μισές 
ήτανε…  Δεν άντεχα όμως – μέσα στα μάτια μου συνέχεια η εικόνα της 
και δεν το μπορώ…  (κλαίει) 
Μαρία      
(την κρατάει) Χειρότερα θα γίνεται με το ναρκωτικό Μαρίκα... Είναι σα 
να ξύνεις την πληγή και ποτέ δε θα κλείσει... 
Βαγγέλης  
(σηκώνεται αναστενάζοντας) Πάω για καφέδες…  
 
(Ο Βαγγέλης φεύγει – μπαίνει από τη σκάλα η Κάτια – η Μαρίκα 
σκουπίζει το πρόσωπό της και παίρνει το χαπάκι που της δίνει) 
 
Κάτια   
Φάνηκε ο Νάσος…  
Μαρία   
Το ξέρω – μου τα ‘πε ο Βαγγέλης. Εσύ τον είδες; 
Κάτια   
Μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Του είπα να πάρει τα πόδια του και να ‘ρθει... 
Μαρία   
Καλά έκανες. Τι αποφάσισε..; 
Κάτια       
Φοβάται αλλά θα ‘ρθει. Το ξέρει πως θα ‘σαι κι εσύ, του το είπα. Όπου 
να ‘ναι θα φανεί…  
Μαρία   
Εσύ… πιστεύεις πραγματικά πως είναι αθώος…; 
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Κάτια       
Ναι, άλλωστε δεν είχε και λόγο... Μπορεί να της τα ‘παιρνε και να την 
πλάκωνε άμα ήτανε χαρμάνης, όμως ήταν ο άνθρωπός του... Ούτε που 
θυμάμαι πόσα χρόνια ήτανε μαζί. Κι έπειτα έλειπε… Δε γίνεται να ήρθε 
και να μην τον είδαμε…  
Μαρία  
Γίνεται όμως να είχε βάλει άλλους να το κάνουν…  
Μαρίκα  
(αποφασιστικά) Να σου πω εγώ: Μπλεγμένη ήτανε η μακαρίτισσα…! 
Με άλλους… Αυτοί τη φάγανε…!  

 
(Η Μαρία και η Κάτια την κοιτούν κατάπληκτες) 
 
Μαρίκα  
Ξέρω τι σου λέω... Στην αρχή δεν πήγε ο νους μου, ύστερα όμως 
θυμήθηκα κάτι μισόλογα και κατάλαβα – μην κοιτάς που κάνω τη χαζή 
και δε μιλάω… Της την είχε πέσει από καιρό ένας από κείνους τους 
ατσίδες που το παίζουνε κυριλέ και της φούσκωνε τα μυαλά να την 
πάρει στη Μέση Ανατολή…  Λεφτά με ουρά οι σεΐχηδες, ευκαιρία κι 
αλλιώτικη ζωή... Το ‘φαγε το δόλωμα στην αρχή, της γυάλισε κι ο τύπος 
– βλέπεις ο Νάσος το ‘παιζε αντράκι ζόρικο ενώ ο άλλος την έπιασε με 
τις γλύκες… Ήτανε και νόστιμος… Μετά όμως τις γνώρισε και κάνα δυο 
άλλους και το ψιλιάστηκε πως είχε πέσει σε κύκλωμα…  Τότε ήτανε που 
ήρθε και σε βρήκε – αυτοί τη φάγανε Μαρία…  Κατάλαβε κι αρνήθηκε – 
όμως τους ήξερε πια και φοβηθήκανε φαίνεται να μην τους δώσει. Δεν 
είναι πρεζόνια και βαποράκια κι αντράκια της συμφοράς αυτοί – είναι 
κύκλωμα διεθνές και μεγάλο…  Έχουνε και ρωσίδες και τραβεστί κι ό,τι 
άλλο βάλει ο νους σου…  
Μαρία  
(έκπληκτη) Ε…;;;  
Κάτια  
Ώστε… γι αυτό…! Γι αυτό ήτανε σα χαμένη τόσους μήνες – κι όλο 
αλαφιασμένη ερχότανε… Α… τη βλαμμένη…! Α … την ηλίθια…! Ααχ… 
την καημένη…  
Μαρίκα  
Γι αυτό…! Ούτε σ’ εμένα δεν τα είπε στην αρχή – μετά που ήρθε η Μαρία 
άρχισε τα μισόλογα… Ε…  λίγο – λίγο κατάλαβα…  Αυτοί τη φάγανε 
Μαρία – και πρέπει να φυλαχτούμε…  Κανείς μη μάθει ότι τα ξέρω και 
τα υποψιάζομαι…  Ακούς…; Κανείς…! 
Μαρία     
Είναι δυνατόν..; Είναι ποτέ δυνατόν..; 
Κάτια   



 

                 

(ειρωνικά) ...Ποιο απ’ όλα…; Το κύκλωμα το… «διεθνές»…; Ο φόνος…; Ή 
τα σκλαβοπάζαρα…; 
Μαρία     
Το να μην μάθει κανείς – και προπαντός η αστυνομία – για όλ’ αυτά 
Κάτια… Κατ’ αρχήν αυτό αναρωτιέμαι αν είναι δυνατόν… Γιατί βέβαια 
σωστό ΔΕΝ είναι..! 
Κάτια      
Σωστό..; Τι είναι «σωστό» για να ‘ναι κι αυτό...;; Ποιος θα την 
προστατέψει τη Μαρίκα αν ανοίξει το στόμα της – η αστυνομία…; Ας 
γελάσω…! Ποιος θα προστατέψει κι εσένα ακόμη – ή νομίζεις πως 
«αυτοί» το χάψανε το παραμύθι πως είσαι τάχα αισθητικός…; Τη 
φοβηθήκανε πως θα μιλήσει – σ’ εσένα θα μίλαγε – γι’ αυτό  ήρθε και σε 
βρήκε... Τώρα καταλαβαίνω γιατί επέμενε τόσο πολύ… Πόσα χρόνια 
συζητάμε πως να καθαρίσουμε από το δρόμο και την πρέζα – όλες το 
θέλαμε και καμιά δεν έκανε τίποτα ποτέ... Και ξαφνικά τρελάθηκε... «να 
ξεφύγουμε και να γλιτώσουμε» έλεγε συνέχεια... Τον είχε νοιώσει τον 
κίνδυνο... 
Μαρία      
Ναι… τώρα εξηγούνται πολλά για τη συμπεριφορά της… Για την 
επιμονή της, για όσα μου είπε στην αρχή… Όμως δε γίνεται να τα 
κρύψεις όλ’ αυτά Μαρίκα – είσαι ήδη εκτεθειμένη…  Είμαστε όλες 
εκτεθειμένες σ’ αυτόν τον κίνδυνο – δεν το βλέπετε..; 
Μαρίκα     
Φυσικά και το βλέπω – γι’ αυτό δεν είπα τίποτα μέχρι τώρα σε 
κανέναν…! Γι αυτό πρέπει να το βουλώσουμε όλες…! 
Μαρία      
Αντιθέτως…! Αντιθέτως εντελώς…  Πρέπει να το αποκαλύψουμε… Να 
το φωνάξουμε…  Να το ξεφωνίσουμε…! 
Μαρίκα     
Δε θα προλάβουμε… Θα μας φάνε…! 
Μαρία      
Κι εγώ σου λέω πως θα προλάβουμε μια χαρά και θα τους φάμε εμείς 
προτού το πάρεις είδηση…  
Κάτια  
Δεν έχεις ιδέα από τέτοιες δουλειές Μαρία… Η ίδια η αστυνομία μπορεί 
να είναι μέσα εκεί…  Η ίδια η αστυνομία…  
Μαρία       
Ε, δε θα είναι κι ολόκληρη η αστυνομία, Κάτια…  Ίσως να ‘ναι μερικοί, 
σύμφωνοι – όμως δε γίνεται να τ’ αφήσουμε «έτσι», δεν είναι δυνατόν. 
Εγώ τουλάχιστον, τώρα που το ξέρω δε μπορώ να μην το καταγγείλω...! 
Πρέπει να βρούμε τον τρόπο – και να φροντίσουμε να είμαστε 
ασφαλείς... Πρέπει να βοηθήσετε σε ότι χρειαστεί – κι εσείς κι ο Νάσος 
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κι ο Βαγγέλης…  Και τα κορίτσια κι όποιος άλλος μπορεί…  Μόνη σου… 
δε μπορείς να κάνεις τίποτα, όμως αν είμαστε πολλοί…  Αν όλοι 
ξέρουμε…;; Αν όλοι μπορούμε να τους ξεσκεπάσουμε – κι αν είμαστε 
αποφασισμένοι να το κάνουμε…  Τι θα κάνουν…; Δε θα μας σκοτώσουν 
όλους βέβαια…  
Μαρίκα  
(συλλογισμένα) Λες…; Λες μωρέ..;;; 
Μαρία     
Λέω μωρέ…! Και λέω να μην πάει χαμένη κι η θυσία του κοριτσιού…  Θα 
τρίζουνε τα κόκαλά της – δεν κάνει να μείνουν ατιμώρητοι…!! Δεν το 
σηκώνει η ψυχή μου…! 
Κάτια      
Δεν ξέρω... ίσως να ‘χεις δίκιο… Αν είμαστε όλοι μαζί…  
 
(Ανοίγει η πόρτα- μπαίνουν ο Νάσος και ο Χρήστος ) 
 
Μαρία      
Να και τα παιδιά… Εγώ… είμαι η Μαρία… (απλώνει το χέρι) 
Νάσος      
Κι εγώ ο Νάσος…  Ευχαριστώ που ήρθατε… και συγνώμη... 
Μαρία      
Συγνώμη; για πιο πράγμα; 
Νάσος  
Ε…  τόσο που σας αναστατώσαμε…  
Μαρία     
Ήθελα να έρθω και να σε γνωρίσω... (στο Χρήστο)… Εσύ… θα είσαι ο 
Χρήστος υποθέτω…  
Χρήστος  
(αμήχανα) Ναι…  Χαίρετε…  
Μαρία  
Επίσης… δεν κάθεστε...; 
 
(Κάθονται – σχετικά σιωπηλοί – αμήχανοι) 
 
Μαρία  
Λοιπόν; 
Νάσος  
Λοιπόν…  
Χρήστος  
Τι λοιπόν και λοιπόν – τα πράγματα είναι σοβαρά…  
Μαρία  
Πράγματι…  Και δύσκολα…  



 

                 

Νάσος  
(έντονα στη Μαρία) Τι να κάνω; 
Μαρία  
Ο Βαγγέλης πήγε από ώρα για καφέδες… Χρειάζεται ένας καφές για να 
το κουβεντιάσουμε αυτό…  
Νάσος   
Βέβαια…  Κι ένα κονιακάκι…  
Μαρία      
Αυτό... να τ’ αφήσεις για σήμερα… Σταγόνα να μην πιείς – αλλά και 
τίποτ’ άλλο να μην πάρεις. Αν είναι να πας για κατάθεση πρέπει να ‘σαι 
καθαρός και νηφάλιος... 
 
(Μπαίνει ο Βαγγέλης με χάρτινο τελάρο και πλαστικά ποτήρια) 
 
Βαγγέλης  
Να ‘μαι κι εγώ – παραφύλαγα να ‘ρθείτε… Μη σας έχει πάρει ξωπίσω 
και κανείς…  
Μαρία  
Βαγγέλης Μποντ…  Κάθισε…  

 
(Κάθεται – μοιράζει τα ποτήρια –παύση) 
 
Μαρία          
Λοιπόν; 
Νάσος  
Λοιπόν…  εγώ... ξέρετε… Σας είπε ο Βαγγέλης…  ε;  
Μαρία      
Κι ο Βαγγέλης μου είπε…  Κι η Μαρίκα μου είπε…  Κι εσένα 
περιμένω να μου πεις…  
Νάσος     
Τι να πω – δε μπορώ να το πιστέψω… Δεν τη σκότωσα εγώ – στ’ 
ορκίζομαι…  Εγώ... την αγαπούσα τη μακαρίτισσα…  Με πιστεύεις; 
Μαρία      
Σε πιστεύω. 
Νάσος  
Η αστυνομία όμως..; Θα με πιστέψει…; 
Μαρία      
Θα σε πιστέψει…  Γιατί…  η Μαρίκα θα τους πει ποιος το έκανε… Ή 
τουλάχιστον ποιος έβαλε να το κάνουν…  
Νάσος     
Αλήθεια..; Τι..; Ξέρεις κάτι εσύ ; Ξέρεις ποιος ήτανε…; Γιατί;  
Μαρίκα     
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Σκλαβοπάζαρο Νάσο… Κάτι τύποι με πάρε-δώσε στη Μέση Ανατολή… 
Λίγα μου ‘χε πει – αλλά καταλαβαίνεις… Την είχε διπλαρώσει ένας από 
δαύτους και της έταζε τη μεγάλη ζωή. Αυτοί το κάνανε – είμαι σίγουρη...  
Αρνήθηκε να φύγει – και τους ήξερε… Θα ψιλιαστήκανε και τα πήγαινε-
έλα με τη Μαρία και φοβήθηκαν… Μην τους δώσει…  
Νάσος     
(με ύφος – συλλογισμένο)…  Ώστε έτσι… Α…  το κάθαρμα…  Α… το 
φονιά… .Α… αα… (σηκώνεται – βολτάρει αναστατωμένος) Ξέρω ποιος 
είναι…! Ξέρω που να μην έσωνα… ξέρω…!!! (στη Μαρία )… .Πρεζάκι 
είμαι μαντάμ… .δεν είμαι φονιάς ούτε μεγαλέμπορας…  Όμως τώρα θα 
γίνω… Θα τον σκοτώσω…! Τ’ ορκίζομαι…  Αν είναι αυτό που 
υποψιάζομαι θα τον σκοτώσω…! Τα κόκαλά του θα φάω…  
Μαρία  
Και…  τι υποψιάζεσαι...; Να ξέρουμε κι εμείς…  
Νάσος      
Ό χ ι…  ό χ ι…  ό χ ι … να μην ξέρετε… Να μην μάθετε… Να μην 
μπλεχτείτε…  Μόνος μου θα πάω στην αστυνομία… Και θα τους 
καθαρίσω… .Θα τους διαλύσω… Ξέρω εγώ… Ξέρω τώρα…  (ανεβάζει 
τον τόνο) Θα τους διαλύσω, μ’ ακούς…! Κι ας με φάνε..! Ας με 
σκοτώσουν οι αλήτες… (στο Χρήστο)…  Κατάλαβες…; 
Χρήστος  
(μουδιασμένα) Υποψιάζομαι – όμως ήρεμα… Μαζί θα πάμε… Μαζί σου 
θα ‘ρθω…  
Νάσος  
(έντονα – απότομα)…  Μαζί τους να κάτσεις – εγώ θα πάω μόνος μου…  
Να μείνεις εδώ με το Βαγγέλη και τα κορίτσια…  Και να φωνάξεις και 
τους άλλους… Να μην τις αφήσετε μόνες τους…  
 
(Χτυπάει το κινητό της Μαρίας – ακούγεται η φωνή του Αργύρη ) 

 
Μαρία  
Λέγετε.. 
Φωνή Αργύρη  
Έλα… εγώ είμαι… Που βρίσκεσαι; 
Μαρία  
Στο ξενοδοχείο – κι ότι σε σκεφτόμουν… Αν μπορούσες να ‘ρθεις - 
χρειάζομαι οπωσδήποτε τη συμβουλή σου…  Μπορείς; 
Φωνή Αργύρη   
Εννοείς... αμέσως τώρα; 
Μαρία  
Ναι... τώρα..! Κάνε ότι μπορείς κι έλα… Θα σου εξηγήσω… Σε 
παρακαλώ… προσπάθησε…  



 

                 

Φωνή Αργύρη   
Καλώς… θα έρθω… ακυρώθηκαν τυχαία δυο ραντεβού – οπότε 
εντάξει…  Πού ακριβώς είναι…; 
Μαρία   
Στην Αθηνάς… Μόλις στρίψεις απ’ την Ομόνοια θα το δεις…  
Φωνή Αργύρη   
ΟΚ.… Τα λέμε σε λίγο… Γεια… ( κλείνουν) 
Μαρία  
(στο Νάσο)… Καλύτερα να περιμένεις τον Αργύρη να μιλήσετε…  Ίσως 
δεχτεί να έρθει μαζί σου…  
Νάσος  
Ποιος είναι αυτός; 
Βαγγέλης  
Ψυχίατρος… Πολύ εντάξει κύριος… το γνώρισα…  
Μαρία     
Συνεργάτης μου είναι και φίλος καλός… Όχι ακριβώς ψυχίατρος – αλλά 
έχει ασχοληθεί με ανάλογα θέματα… Μπορεί να σε βοηθήσει πολύ…  
 
(Η εξωτερική πόρτα ανοίγει – μπαίνουν δυο νεαροί – ο Α και ο Β) 
 
Νέος Α  
(στο Νάσο) Σαν τα χιόνια, μάγκα μου – όλ’ η Ελλάδα σε ψάχνει…  
Νέος Β   
Τι κάνεις εσύ εδώ ρε – ήρθες για να σε μαζέψουνε…;.. 
Νάσος      
Έννοια σου και δε θα μαζέψουνε αυτοί εμένα… Εγώ θα τους μαζέψω…  
Χρήστος   
Δεν ξέρουμε ακόμα πως – αλλά… λέμε... 
Νέος Α   
Ο Νάσος θα μαζέψει την Αστυνομία…; 
Χρήστος   
Ο Νάσος θα πάει στην αστυνομία για να μαζέψουνε κάποιους… Δε λέμε 
ακόμα ποιούς…  
Νέος Α   
Τους ξέρεις…; 
Νάσος       
Τους κατάλαβα…! 
Νέος Β   
Θα σε φάνε λάχανο μάγκα μου… Πρόσεχε … Βούλωσ’ το – και να μη λες 
ότι σου ’ρχεται… Ξέρεις τι τους κάνουνε στη πιάτσα τους ρουφιάνους…  
Νάσος   
Δε θα γίνω ρουφιάνος… Φονιάς θα γίνω… …  
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Μαρία   
Καλά – για την ώρα ησύχασε…  (στους νέους)… Δεν κάθεστε κι εσείς – 
κερνάμε και καφέ…  
 
(Οι δύο την κοιτούν παραξενεμένοι) 
 
Νέος Α  
Παρακαλώ… Η κυρία..; 
Μαρίκα  
Φίλη μας... Η Μαρία – είναι ψυχολόγος… . 
Νέος Α  
Ψυχολόγος ; Χα, χα… Και τι κάνετε εδώ; Ψυχανάλυση…; 
Μαρία  
Είμαι εκτός υπηρεσίας… Σκέτη παρέα κάνω… . 
Νέος Β      
Ωραία παρέα βρήκατε… αυτές τις μέρες ειδικά…  
Μαρία      
Αυτές τις μέρες ίσως όχι, όμως συχνά κάνουμε καλή παρέα με τα 
κορίτσια… και με την Πόπη φυσικά. 
(Ανοίγει η εξωτερική πόρτα – μπαίνουν και οι άλλοι τρεις νέοι – ο Γ, ο Δ 
και ο Ε ) 
Νέος Γ  
(στο Νάσο) Ήρθες τελικά…; Και είσαι έξω ακόμα …; 
Νέος Δ  
Για μνημόσυνο μαζευτήκατε…; ( στην Κάτια)…  Η κυρία..;  
Κάτια  
Η Μαρία… είναι φίλη μας…  
Νέος Ε      
Κουράγιο μάγκα μου… .Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους 
λεβέντες… λεβέντη μου... 
Νάσος      
Κόφτε το ρε ζωντόβολα – δεν πάω φυλακή εγώ… Εγώ θα τους κλείσω – 
άλλοι είναι οι φονιάδες – και τους κατάλαβα...  (στον Ε)... Τους ξέρω… 
και θα τους διαλύσω …  
Νέος Ε  
Ώπα ρε φίλε… Μια κουβέντα είπαμε…  
Νάσος  
Να μη λες κουβέντες στον αέρα…  
Μαρία  
Την ξέρατε όλοι την Πόπη… ε; 
Νέος Α  
Ε... βέβαια τη ξέραμε…  



 

                 

Νέος Ε      
Όλοι γνωριζόμαστε εδώ μέσα…  
Κάτια  
Τι ψαρεύεις τώρα – φυσικά και την ξέρανε… Κι όλοι φοβούνται μέχρι να 
βρεθεί ποιος έκανε το φονικό…  
Μαρία   
Δηλαδή…; Ξέρετε ποιος έκανε το φονικό; 
Κάτια  
Ακόμα κι αν υποψιάζονται…  κανείς δε θα σου πει…  
Νέος Α  
(στην Κάτια) Δεν το βουλώνεις – που ψάχνεις για μπελάδες…;;  

 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει ο Αργύρης – η Μαρία πάει κοντά του) 
 
Μαρία  
Από δω ο Αργύρης παιδιά …  φίλος και συνεργάτης μου… Νάσο … για 
σένα του ζήτησα να ‘ρθει… .Αν είναι να πας στην αστυνομία να μην πας 
μόνος σου… Θα χρειαστείς φυσικά και δικηγόρο – αλλά πρέπει να πάς 
το συντομότερο κι ο Αργύρης μπορεί να δώσει μια πρώτη γνώμη… Δε 
θα ‘ναι το ίδιο αν είσαι μόνος σου…  
 
(Μπαίνει ο Βαγγέλης με καφέδες) 
 
Βαγγέλης  
(στον Αργύρη) Περάστε… περάστε… Έφερα καφέ…  
Αργύρης  
Εγώ δε θέλω τώρα, ευχαριστώ… (στο Νάσο) Είσαι ο φίλος της κοπέλας 
που σκοτώσανε – σωστά; 
Νάσος  
Που να μην έσωνα…  
Αργύρης  
Υποθέτουμε πως λες αλήθεια και δεν είσαι ο ένοχος... Υποψιάζεσαι 
ποιος μπορεί να το έκανε; 
Νάσος  
Υποψιάζομαι… και πολύ... Είπε δυο κουβέντες η Μαρίκα και κατάλαβα… 
Είμαι σχεδόν σίγουρος... 
Αργύρης  
(κοφτά) Θέλω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως… Που θα μπορούσαμε να 
πάμε..; 
Μαρία   
Που μπορούν να μιλήσουν ιδιαιτέρως, Βαγγέλη; 
Βαγγέλης  
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(βγάζει ένα κλειδί)…  Ανεβείτε στον πρώτο, στο 102… Είναι καθαρό…  
Αργύρης   
Έλα… . 
 
(Φεύγουν προς τη σκάλα) 
 
Κάτια  
(στη Μαρία ) Και τώρα…; 
Μαρία  
Τι τώρα…; 
Κάτια  
Τι κάνουμε…; 
Μαρία  
Περιμένουμε…   
Μαρίκα     
Τι περιμένουμε αλήθεια; Τι περιμένεις να βγει Μαρία ; 
Μαρία   
Δεν ξέρω… Να δω τι θα ‘ναι αυτό που θα βγει… Εγώ... ούτε το Νάσο  
ξέρω, ούτε τα κυκλώματα… Το μόνο που ξέρω είναι πως για όλους κάτι 
θ’ αλλάξει... Θα χρειαστεί χρόνο, μα θ’ αλλάξει. Να είστε σίγουροι γι 
αυτό … 

 
(Μπαίνει μουσική οι «νέοι» αρχίζουν να σηκώνονται με παντομίμα και 
ρυθμό) 
 
Νέος Α  
Τι θ’ αλλάξει – ποιος θ’ αλλάξει… Όνειρα βλέπει παράξενα… . 
Νέος Β  
Ποιον ν’ αλλάξει…  πως να τον αλλάξει… Όνειρα φτιάχνει παράξενα.. 
Νέος Γ  
Πώς βρέθηκες εδώ – και παιχνίδια μου παίζεις παράξενα…  
Νέος Δ  
Πώς ήρθες ως εδώ – να μου μιλάς τώρα τόσο παράξενα. 
Νέος Ε  
Σ’ αρέσει να ονειρεύεσαι… Ν’ αλλάζεις την αλήθεια…  
Νέος Δ     
Σ’ αρέσει να παιδεύεσαι… Ν’ αλλάζεις τη συνήθεια…  
Νέος Γ     
Δεν ξεχωρίζεις στ’ όνειρο πράγματα, καταστάσεις  
Νέος Β     
Κορμιά νεκρά είναι όλοι εδώ… κι αυτό πως να τ’ αλλάξεις…; 
Νέος Α    



 

                 

Κοίτα καλά – κατάλαβε… Τι έχεις για ν’ αλλάξεις…  
 
(Η Μαρία στέκεται απέναντί τους – η Κάτια, η Μαρίκα, ο Χρήστος και ο 
Βαγγέλης σηκώνονται επίσης και στέκονται σε διάφορες γωνιές της 
σκηνής – οι κοπέλες πίσω απ’ τη Μαρία.) 
 
Μαρία  
Νεκρά κορμιά λες αυτές τις γυναίκες…; Νεκρό κορμί λογαριάζεις τον 
εαυτό σου…; Αδύνατο ν’ αλλάξουν τα πράγματα λες…; Αυτό είναι η 
αλήθεια σου…; Αυτό πιστεύεις…;;; Έτσι «νομίζεις»…;;; 
 
(Αργά και τραγουδιστά, ένας-ένας ρυθμικά) 
 
Έτσι…  Έτσι... Έτσι... 
Χωρίς αλλιώς κι αλλιώτικα 
Χωρίς χαζές ελπίδες…  
Όνειρα δες στον ύπνο σου…  
και κρύβουνε παγίδες. 
Όνειρα δες κυρά Μαριώ…  
Μα ξέρε το: Δε φτάνει 
Ν’ αλλάξεις τούτο το χαμό; 
Να λύσεις την πλεκτάνη; 
Να πάψω εγώ να σέρνομαι; 
Να πάψω να σωπαίνω; 
Να γίνω αλλιώτικος εγώ; 
Κι αν θέλω – δε μαθαίνω… . 
 
(Γυρνούν χορευτικά, στη σκηνή – τραβούν ο ένας τον άλλο λέγοντας κάθε 
τόσο το ‘’αλλιώτικος’’ σε διάφορους τόνους) 
 
Νέος Α  
Αλλιώτικος; 
Νέος Β  
Αλλιώτικος; 
Νέος Γ  
Αλλιώτικος; 
Νέος Δ  
Αλλιώτικος; 
Μαρία  
Αλλιώτικος…! 
Μαρίκα – Κάτια  
(μαζί) Αλλιώτικος…!! 
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(Μαζεύονται στο κέντρο έχουν τραβήξει στη μέση, το Χρήστο που 
στέκεται αμήχανος στο κέντρο της σκηνής – η μουσική σταματά απότομα 
– ο Χρήστος ‘’απευθύνεται’’ στο κοινό – ή στο ‘’κενό’’) 
 
Χρήστος  
Αλλιώτικος;…; Εγώ αλλιώτικος;; Εγώ…; Αλλιώτικος; 
 
(Κλείνουν τα φώτα) 
 
Τέλος της εικόνας 
                         
                          
                    
                           



 

                 

Εικόνα 3η 
 
(Το απόγευμα της επόμενης μέρας. Το σκηνικό στο θεραπευτήριο. Η 
Κατίνα να σφουγγαρίζει – χτυπάει το τηλέφωνο – φωνή γυναικεία) 
 
Κατίνα   
Παρακαλώ; 
Φωνή      
Ο κύριος Αντωνίου παρακαλώ; 
Κατίνα  
Δεν έχει έρθει ακόμα…  Αν θέλετε αφήστε τ’ όνομά σας… θα του το πω…  
Φωνή      
Η Μαρία μήπως...; 
Κατίνα  
Όχι… όχι… η καθαρίστρια είμαι… Δεν είν’ εδώ κανείς τους…  
Φωνή      
(απότομα) Καλά… Θα ξαναπάρω…  
 
(Κλείνει απότομα – μπαίνουν η Μαρία με τον Αργύρη) 
 
Μαρία  
Καλησπέρα Κατίνα μου...  
Αργύρης  
Γεια σου Κατίνα – Κατερίνα…  
Κατίνα   
Καλησπέρα σας... Προ ολίγου πήρε μια κυρία… δεν είπε όμως όνομα…  
Αργύρης    
Δεν πειράζει, καλύτερα… Ας ξαναπάρει…  Τι κάνεις; 
Κατίνα   
Καλά… καλούτσικα… Εσείς..; Κουρασμένους σας βλέπω… Τρεχάματα 
έχετε, ε; 
Μαρία  
Πράγματι… (στον Αργύρη) Πως είσαι…; 
Αργύρης  
Έτοιμος για ύπνο και πρέπει ν’ ακυρώσεις τ’ αυριανά ραντεβού… 
Αντέχεις…; 
Μαρία  
Και βέβαια – να πας να ξεκουραστείς και θα τα βολέψω… Σ’ ευχαριστώ 
τόσο πολύ που ήρθες… Σ’ ευχαριστώ και για την Πόπη – για τη μνήμη 
της… Ο Νάσος βγήκε άλλος άνθρωπος απ’ τη συζήτηση μαζί σου – όλοι 
τον είδαμε… Μέχρι κι η αστυνομία έδωσε βάση σ’ αυτά που κατέθεσε… 
Μάγος είσαι…! Άντε όμως τώρα… Ξεκούραση... 
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(Την αγκαλιάζει – την κρατάει λίγο - φεύγει) 
 
Μαρία  
Τι κάνεις εσύ..; καλά – ή... από τα ίδια...; 
Κατίνα   
Καλούτσικα, Μαρία μου… Καλούτσικα… Η Πολυξένη μου βρήκε 
δουλειά… Θα στα πω καμιά άλλη μέρα όμως – σε βλέπω κουρασμένη κι 
εσένα… Άντε να ξεκουραστείς…  
Μαρία   
Είμαι πράγματι κουρασμένη – θα κάνω μερικά τηλεφωνήματα και θα 
φύγω… .Τέλειωσες; 
Κατίνα   
Ναι… από σας τελείωσα, πάω στο διπλανό και θα φύγω κι εγώ… Να 
ξεκουραστείς Μαρία μου και να μη στεναχωριέσαι... Έμαθα που 
μπλέξατε με το φονικό… Να προσέχεις…  
Μαρία   
Προσέχω Κατίνα μου… Όσο μπορώ... 
 
(Η Κατίνα φεύγει – μπαίνει ελαφρά μουσική – η Μαρία βολτάρει στο 
δωμάτιο και τελικά στέκεται μπροστά στο κάδρο… ) 
 
Μαρία  
Ο Έρωτας!… Χμμ… και η Ψυχή!… Χμμ… (καγχάζει). Ο Έρωτας…;;; . Και η 
Ψυχή…;;; (σα να της ήρθε μια ιδέα πηγαίνει πιο κοντά στον πίνακα) 
Λες…;;;;... (ενθουσιασμένη) Ωραία λοιπόν…! Ο Έρωτας…! Και…  η 
Ψυχή…!!  
 
(Γυρίζει αποφασιστικά προς το τηλέφωνο – το σηκώνει κι ακούγεται το 
σήμα – σβήνουν τα φώτα – μουσική γέφυρα) 

 
Τέλος της εικόνας 
 
                



 

                 

Εικόνα 4η 
 
(Δυο μέρες αργότερα. Φωτίζεται το ξενοδοχείο- ο Νάσος και ο Βαγγέλης 
κάθονται και συζητούν πίνοντας καφέ) 
 
Βαγγέλης    
Και τώρα; Τι γίνεται παρακάτω; 
Νάσος   
Τώρα, είμαστε σ’ επιφυλακή… Ότι ήξερα κι ότι υποψιάζομαι το είπα. 
Σύσταση να μην κυκλοφορώ πολύ – το «παρών» μια φορά την 
εβδομάδα στο τμήμα, κάθε μέρα τηλεφώνημα στο διοικητή κι αν έχω 
κάτι νεότερο να τους ενημερώσω… Τους το ‘πα – θα κοιτάξω να μάθω 
και να βοηθήσω όπως μπορώ… Είμαι αποφασισμένος Βαγγέλη – δε θ’ 
αφήσω να ξεφύγουν…  Θα τα φάω τα καθάρματα…  
Βαγγέλης   
Ήρεμα όμως και προσεκτικά… Μην έχουμε κι άλλα…  
Νάσος      
Ας είναι καλά ο Αργύρης και καταφέρνω να είμαι και ήρεμα και 
προσεκτικά… Ας είν’ καλά ο μάγκας…  
Βαγγέλης   
Ναι... ξύπνιος... Λίγα λόγια – και καθαρά…  
Νάσος   
Μωρέ… είν’ αυτός… Ούτε που κατάλαβα πως του είπα όσα είπα... Σε 
κανέναν δεν έχω ξανοιχτεί έτσι… Ποτέ…  
 
(Μπαίνει η Μαρία κρατώντας ένα μεγάλο τυλιγμένο κάδρο – ο Βαγγέλης 
σηκώνεται να τη βοηθήσει – το ακουμπάει σε μια γωνιά – κάθονται) 
 
Βαγγέλης   
Καλώς τήνε… .Τι κουβαλάς εκεί;…  
Μαρία   
Καλημέρα… Καλημέρα, Νάσο…  
Νάσος   
Καλημέρα σας…  
Μαρία      
Έχουμε νεώτερα από την αστυνομία; 
Νάσος      
Όχι ακόμα... Ερευνούν… Είμαι στη «διάθεσή» τους, δίνω το «παρών» και 
δεν κυκλοφορώ και πολύ… Όρεξη που την είχα δηλαδή…  
Μαρία      
Ευχαριστημένος…; 
Νάσος   
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Ε… όσο γίνεται… Ξαλαφρωμένος είμαι πάντως – ας είναι καλά ο 
Αργύρης… Σ’ ευχαριστώ που τον έφερες… Σας ευχαριστώ πολύ και τους 
δύο…  Για όλα…  
Μαρία   
Να ‘σαι καλά… παρακαλώ…  Εσύ τι γίνεσαι Βαγγέλη; 
Βαγγέλης   
Τι να γίνομαι… Φύλλο δεν κουνιέται… Τα κορίτσια δεν βγαίνουν 
πουθενά κι οι μάγκες μαζεύονται σαν τις κότες… Καφενείο θ’ ανοίξουμε 
στο τέλος μου φαίνεται…  
Μαρία   
Δεν είναι κακή ιδέα… Μες από κάτι τέτοιες τραγωδίες γίνονται κι οι 
μεγαλύτερες αλλαγές…  
Βαγγέλης   
Δεν ξέρω για αλλαγές – αλλά αδεκαρίες... οπωσδήποτε...  
Μαρία      
Θα στρώσει κι αυτό – με άλλον τρόπο ίσως... Αλλαγμένο κι αυτό… Και 
μια και μιλάμε… για «αλλαγές»… Λέω ν’ αλλάξουμε λίγο τη 
διακόσμηση… Τι λες κι εσύ…; 
Βαγγέλης   
Την… ποια…; 
Μαρία  
Τη διακόσμηση…  Γι αυτό…  σου έφερα ένα δωράκι – έλα να το δεις… 
Να βρούμε κι ένα γερό καρφί να το κρεμάσουμε…  

 
(Σηκώνεται κι ανοίγει το κάδρο – Έρως και Ψυχή) 
 
Βαγγέλης   
Τι είν’ αυτό..; Αυτό…  εδώ..; 
Νάσος  
Τούτο δω μόνο έλειπε από δω μέσα… Και μάλιστα τώρα…  
Μαρία  
Πράγματι – τούτο δω έλειπε…  Τούτο δω μας λείπει…! Ειδικά εδώ 
μέσα… Κρέμασε το τώρα – κάπου να φαίνεται καλά… Να το βλέπουν 
όλοι…  
 
(Ο Βαγγέλης την κοιτάζει παραξενεμένος – ο Νάσος σηκώνεται, το 
παίρνει και το ακουμπάει σε μια καρέκλα – το κοιτάζει ) 
 
Νάσος   
Τι είναι αυτό…; Γιατί το ‘φερες…; 
Μαρία  
Ο Έρωτας και η Ψυχή…! Δεν το ‘χεις ξαναδεί…; 



 

                 

Νάσος  
Το ‘χω... στους πλανόδιους και στις βιτρίνες... Γιατί το ‘φερες; 
Μαρία  
Για να αλλάξει η ατμόσφαιρα… Για να το «βλέπει» η Ψυχή της Πόπης 
και να ησυχάζει… .Κι άμα το βλέπετε κι εσείς… που ξέρεις… Μπορεί να 
ησυχάσει σιγά – σιγά κι η δικιά σας η ψυχή. 
Νάσος     
Η δικιά μου θα ησυχάσει μόνο όταν θα δω στα σίδερα το φονιά και την 
παρέα του… Τότε μόνο…  
Μαρία  
Ε... ως τότε μπορείς να το κοιτάς για να παίρνεις κουράγιο και να κάνεις 
υπομονή… . Άλλωστε… όλοι χρειαζόμαστε μια αλλαγή…  δε σ’ αρέσει…; 
Νάσος   
Καλό είναι – δε λέω… Όμως εδώ μέσα…;; Δεν ταιριάζει… 
Μαρία  
Τα έργα τέχνης ταιριάζουν παντού… Κι αν είναι και μεγάλης τέχνης 
τότε αλλάζουν και τα πάντα γύρω τους… Μια χαρά θα ταιριάξει… μην 
ανησυχείς… 
  
(Ο Βαγγέλης κατεβάζει ένα από τα κάδρα, το κρύβει στο γκισέ, και 
κρεμάει στη θέση του τον πίνακα – στέκονται, τον κοιτούν – μπαίνει 
χαμηλά μουσική) 
 
Βαγγέλης  
Ο Έρωτας είπες..; Και η Ψυχή…; 
Μαρία  
Ακριβώς! Ο Έρωτας είπα … και η Ψυχή…  
Νάσος     
Τι να σου κάνει εδώ μέσα ο Έρωτας και η Ψυχή...; Εδώ... μένει μόνο η 
πρέζα, η βρωμιά κι η αστυνομία… Όσους έρωτες και να κρεμάσεις... οι 
ψυχές έχουνε πάει κατά διαόλου από καιρό... 
Μαρία      
Γι’ αυτό τον έφερα τον πίνακα Νάσο... Να τις καλέσουμε – για να 
γυρίσουν και να τις ξαναβρείτε… Άλλωστε... αυτοί που έρχονται, είναι 
συνήθως αυτοί που θα προσκαλέσεις… Αυτό προσπάθησε να κάνει κι η 
Πόπη... 
Νάσος  
(πλησιάζει τον πίνακα) Δεν ξέρω…  για να το λες εσύ… . Μπορεί να ‘χεις 
και δίκιο… 
  
(Δυναμώνει η μουσική – ο Νάσος γυρίζει προς την εσωτερική σκάλα – 
κοιτάζει – πλησιάζει καγχάζοντας) 
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Νάσος    
Α… .ρε Ποπάκι… Ποιος «Έρωτας»… Και... που η «Ψυχή»…  

 
(Τα φώτα σβήνουν) 

 
Τέλος της Β’ Πράξης 



 

                 

ΠΡΑΞΗ Γ’ 
                              
Εικόνα 1η 
 
(Δύο βδομάδες αργότερα. Φωτίζεται το θεραπευτήριο – μπαίνει η Μαρία 
με το Νίκο – Η Μαρία κρατάει ένα μεγάλο ντοσιέ και ο Νίκος μια κιθάρα – 
την ακουμπάει κάπου – κάθεται – η Μαρία φουριόζα πηγαίνει στο 
τηλέφωνο – πατάει το κουμπί – ακούγεται ο τηλεφωνητής) 
 
Φωνή γυναικεία  
Αργύρη, η Λιάνα είμαι, πήρα ν ‘ακυρώσω τη συνάντηση της Δευτέρας, 
θα σε πάρω να κανονίσουμε άλλη μέρα. Κάτι έτυχε – θα στα πω… Έλα, 
γεια χαρά… Θα ξαναπάρω… (κλείνει – ακούγεται ο ανάλογος ήχος) 
 
 Μαρία  
(στον τηλεφωνητή) Έτσι μπράβο… ακυρώστε και τίποτα να πάρει κι 
αυτός μια ανάσα…  
Φωνή αντρική    
Αργύρη γεια – Γιώργος… Κάτι έτυχε και δε θα μπορέσω να ‘ρθω τη 
Δευτέρα… Θα σε πάρω να κανονίσουμε… Άντε γεια…  
 Μαρία     
Μωρέ μπράβο… Άλλος ένας ν’ ακυρώσει και θα το πάρει το ρεπό ο 
Αργύρης τη Δευτέρα… Ένας Θεός κι εγώ ξέρουμε πόσο το χρειάζεται… . 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει η Πολυξένη με κουβά και 
σφουγγαρίστρα – η Μαρία σηκώνεται ) 
 
Μαρία     Καλημέρα… Είστε η…; 
Πολυξένη  
Καλημέρα... η κόρη της κυρά – Κατίνας είμαι… Μου ζήτησε να ‘ρθω στη 
θέση της σήμερα… Ήταν χάλια και δε μπορούσε... 
Μαρία      
Ααα… πως χαίρομαι που σε γνωρίζω – έχω ακούσει τόσα πολλά για 
σένα…  Πολύ σε καμαρώνει η μάνα σου – και δίκιο έχει απ’ ότι βλέπω... 
Κουκλίτσα...! Έλα να κάτσουμε... 
Πολυξένη  
Ευχαριστώ πολύ… Εσείς θα είστε η κυρία Μαρία… ε; 
Μαρία  
Ακριβώς… κι από ‘δω ο γιός μου… ο Νίκος… . 
 
(Ο Νίκος πλησιάζει – γνέφει χαιρετισμό – την κοιτάζει μ’ ενδιαφέρον) 
 
Νίκος  
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Γεια... χμ... ε... τα ίδια κάνει κι η μάνα μου…  
Πολυξένη  
(αμήχανα) Ναι.. ε... Χαίρω πολύ …  (πιάνει απότομα τον κουβά) Να 
πηγαίνω για τις δουλειές τώρα…  
Μαρία  
Κάτσε ντε… Πάρε μια ανάσα – να σε δούμε λίγο... Γιατί δεν ήρθε η 
Κατίνα… (ανήσυχη) Συμβαίνει κάτι…; 
Πολυξένη  
(μαζεμένα) Δεν ήταν και πολύ καλά… . 
Μαρία  
(υποψιασμένη)… Δηλαδή...; Τι έχει..; 
Πολυξένη  
Έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της... πονούσε, είχε και ζάλη… Σάββατο 
σήμερα – εγώ δε δούλευα και μου ζήτησε να ‘ρθω… Να μη χαθεί το 
μεροκάματο…  
Μαρία      
Καταλαβαίνω… Και… δε μου λες… Μόνη της έπεσε...; 
Πολυξένη  
(απότομα) Τι εννοείτε; 
Μαρία  
(στο Νίκο)… Δεν πάς μέσα – να φτιάξεις κανέναν καφέ Νίκο μου…  Άντε 
να κεράσουμε και την κοπέλα…  
Πολυξένη  
Όχι εγώ… ευχαριστώ… δεν προφταίνω.. 
Μαρία     
Καλά… φτιάξε τον εσύ – κι άμα δε θέλει δεν πίνει… (το σπρώχνει 
μαλακά) Άντε… άντε παιδί μου… 
  
(Ο Νίκος φεύγει από την εσωτερική πόρτα – η Μαρία καθίζει την 
Πολυξένη στον καναπέ) 
 
Μαρία  
Λοιπόν…  μόνη της έπεσε η μάνα σου; Ή… τη σπρώξανε…  
Πολυξένη  
(απότομα) Τι θέλετε να πείτε…; 
Μαρία  
Θέλω να μάθω αν τη χτύπησε πάλι ο πατέρας σου…  
Πολυξένη   
Δεν είναι πατέρας μου..! 
Μαρία   
(έκπληκτη) … Ορίστε…; 
Πολυξένη  



 

                 

(ειρωνικά) Δεν το ξέρατε…; 
Μαρία  
(αμήχανα) Όχι… αυτό δεν το ήξερα… . 
Πολυξένη  
(σηκώνεται) Τώρα το μάθατε… Κι αφού ξέρετε απ’ ότι βλέπω τα 
υπόλοιπα… καταλαβαίνετε… Όχι… δεν έπεσε μόνη της… Εκείνος τη 
χτύπησε - και την έβρισε και την έσπρωξε… Και δε μπορεί να κουνηθεί 
και ζαλίζεται… Κι ούτε ιδέα να την πάω σ’ ένα γιατρό - θα με τσακίσει κι 
εμένα... Εντάξει τώρα...; Να πάω για το σφουγγάρισμα…; 
Μαρία  
(κάνει να την αγκαλιάσει) Αχ.. βρε κοριτσάκι μου… αχ…  
Πολυξένη  
(τη σπρώχνει) Αχ και βαχ… αφήστε με ήσυχη… Δεν ξέρω τι σας λέει η 
μάνα μου – όμως εγώ δε σας ξέρω και δε θέλω να μιλάω γι’ αυτά… 
Άντε… να τελειώνω θέλω μόνο…  
Μαρία     Καλά… θα τελειώνεις, δίκιο έχεις και να με συγχωρείς, αλλά με 
τη μάνα σου γνωριζόμαστε καλά…   
Πολλά τα κουβεντιάζουμε και τα ξέρω – την έχω δει πολλές φορές 
χτυπημένη…  
Πολυξένη   
Ε…  δεν είναι δύσκολο αυτό… Όλ’ η γειτονιά την έχει δει χτυπημένη…  
Μαρία  
Χμ… αλήθεια… Όμως εγώ της έχω πει πολλές φορές πως κάτι πρέπει να 
κάνει για να σταματήσει αυτό… Δε μπορεί κι εσύ να μεγαλώνεις μέσα σ’ 
αυτήν την κατάσταση... Είναι τύχη που σε γνώρισα σήμερα – δε 
φαντάζεσαι πόσο συχνά σε σκέφτομαι… Πρέπει ν’ αντιδράσετε…  
Εσύ τουλάχιστον – αφού εκείνη δε μπορεί…  
Πολυξένη   
Εμένα δε μ’ αγγίζει… Πότε πότε αν με πετύχει καμιά ξώφαλτση…  
Κλειδώνομαι…  
Μαρία  
Πότε-πότε και καμιά «ξώφαλτση»...! Χα...! Λίγο είναι…;; Να κλειδώνεσαι 
– ολόκληρη γυναίκα…;;; Ούτε να γίνονται κάνει – ούτε και να τα βλέπεις 
…  
Πολυξένη  
Τι να κάνω..; δυο βδομάδες είναι που βρήκα δουλειά – όταν μαζέψω 
κανένα φράγκο θα φύγω… Θα πάω κάπου μοναχή μου…  Όμως μέχρι 
τότε… (δείχνει τον κουβά) 
Μαρία  
Άστο το σφουγγάρισμα τώρα – κι έλα να δούμε τι θα κάνουμε με τη 
μάνα σου… Εσύ φαίνεσαι πιο δυναμική, πιο αποφασιστική... Κι εγώ... 
έχω δει πολλά μαζεμένα τελευταία …  
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(Μπαίνει ο Νίκος – μοιράζει καφέδες – κάθεται) 
 
Νίκος  
Ορίστε… Μέτριος... Με τα χεράκια μου…  
Πολυξένη  
(γελάει και παίρνει τον καφέ) Ευχαριστώ…  
Μαρία  
Μια ηλικία έχετε με το Νίκο μου – φέτος τελειώνει κι αυτός… Συχνά τα 
λέμε με τη μάνα σου…  
Πολυξένη   
Το ξέρω… Κι εμένα μου λέει συχνά για σας… .Έχω ακούσει…  
Νίκος  
Εμένα πάλι…  κανείς δε μου λέει τίποτα… ούτε για σας…  
Μαρία  
Ε… τι να σου πω … μήπως κάθεσαι ν’ ακούσεις…  Άλλωστε… αυτά είναι 
δικά μας… Μαμαδίστικα... 
Νίκος      
Ναι ξέρω… (στην Πολυξένη) Τι θα κάνεις μετά..; Πανελλήνιες..; 
Πολυξένη   
Α … μπα – ήδη έπιασα δουλειά σε μια εταιρεία, τηλεφωνήτρια... Μπορεί 
και να μην καταφέρω καν να το τελειώσω φέτος… Θα δω… Ίσως του 
χρόνου - νυχτερινό…   
Μαρία  
Ζωγραφίζεις όμως μου έλεγε η Κατίνα…  
Πολυξένη  
Ε τώρα – ζωγραφίζω… Η ώρα να περνάει… . 
Νίκος  
(μ’ ενδιαφέρον) Τι ζωγραφίζεις...; Λάδια;  
Πολυξένη  
Ότι βγει…  Λάδια βέβαια και μουσαμάδες όχι – δεν περισσεύουνε λεφτά 
για τέτοια… Νερομπογιές όμως… σκιτσάκια… ε… για την πλάκα μου…  
Μαρία      
Η τέχνη είναι για τη ζωή σου και να μην τ’ αφήσεις αυτό παιδί μου – μην 
ακούς το ψέμα για «δουλειά» και μεροκάματο σίγουρο... Ποτέ δεν είναι 
σίγουρο – και σου τρώει τη ζωή αν δεν είναι αυτό που αγαπάς... 
Πολυξένη  
Ε... δεν έχω τέτοια περιθώρια εγώ – για την ώρα τουλάχιστον... 
(σηκώνεται) Πρέπει να βγάλουμε και το μεροκάματο... Ευχαριστώ για 
τον καφέ... 
Μαρία  



 

                 

Άστο είπαμε για σήμερα, θα το αναλάβω εγώ το «μεροκάματο». Πρέπει 
να δούμε τι θα γίνει με τη μάνα σου... Χρειάζεται... να τη δει γιατρός... 
Πολυξένη  
(κοιτάζει ανήσυχα προς το Νίκο)… Θα το φροντίσω... Άμα θέλει κι 
εκείνη... 
Μαρία  
(στο Νίκο) Θα φύγεις τώρα Νικόλα μου - έ...; 
Νίκος  
Ναι… θα φύγω – άργησα κιόλας... (στην Πολυξένη) Χάρηκα... κι ελπίζω 
να τα ξαναπούμε... Καλή τύχη με τις ζωγραφιές σου... Ciao μαμά – θα 
‘ρθω να σε πάρω να γυρίσουμε μαζί... (φεύγει) 
Μαρία      
Να ‘ρθεις... Ωραία... Και τώρα. με την ησυχία μας... Λοιπόν, αυτή η 
κατάσταση δε μπορεί να συνεχίζεται, δεν επιτρέπεται ούτε κι από το 
νόμο… Κι εγώ δε μπορώ να τ’ αφήσω έτσι πια… Θέλω να με βοηθήσεις…  
Πολυξένη   
Εγώ...; Τι να κάνω εγώ...;; Τι νομίζεις πως μπορώ να κάνω; 
Μαρία  
Κατ’ αρχήν πρέπει οπωσδήποτε να τη δει γιατρός – αφού ζαλίζεται 
μπορεί να ‘ναι επικίνδυνο... 
Πολυξένη  
Της το ‘πα... Δε θέλει...  
Μαρία  
Θα την υποχρεώσουμε Πολυξένη... Αν είμαστε μαζί θα τη βοηθήσουμε 
να ξεφύγει... 
Πολυξένη  
Δε θέλει μωρέ – τον αγαπάει... Ό,τι και να της κάνει κάθεται, ούτε για 
μένα δε σήκωσε μια φορά κεφάλι... Όλο «σώπα» και «σώπα» – κι από 
πάντα τα ίδια... Και με τον πατέρα μου τα ίδια... 
Μαρία  
Αλήθεια... Τι έχει γίνει με τον πατέρα σου ; Ζει…; 
Πολυξένη  
Με το ζόρι το θυμάμαι – έπεσε από τη σκάλα μεθυσμένος ένα βράδυ και 
σκοτώθηκε - ήμουν έξι – εφτά χρονών... Όλο πιωμένος κι αυτός, κάθε 
τόσο την έδερνε... Κι εμένα με χτυπούσε – αυτό το θυμάμαι... Τούτος 
εδώ τουλάχιστον εμένα δε με πειράζει – μόνο που βρίζει καμιά φορά.. 
Βέβαια κι εγώ προσέχω. Φεύγω... κι όταν είμ’ εκεί κλειδώνομαι...  
Μαρία  
Δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία κι όλο τέτοιες περιπτώσεις μου 
τυχαίνουν. Φαίνεται πως έχει έρθει η εποχή για ν’ αλλάξουνε και 
βγαίνουν στη φόρα... Το ξέρεις πως σε προστατεύει ο νόμος κορίτσι 
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μου...; Το ξέρεις πως ακόμα κι εγώ, που το ξέρω, είμαι παράνομη αν 
σωπαίνω..; 
Πολυξένη  
Τυπικά..; Φυσικά και το ξέρω, δεν είμαι τόσο ανίδεη… Διαβάζω και 
βιβλία κι εφημερίδες… Όμως αυτά είναι τυπικά και στα λόγια…  Ποιος 
θα το σταματήσει…; Η αστυνομία…; Εσύ...; ή... εγώ…; Ακόμα κι αν ήθελε 
η μάνα μου να φύγει, που θα πάει και με τι λεφτά – φράγκο δεν της 
αφήνει... Άσε που θα τη βρει και θα την τσακίσει…! 
Μαρία      
Υπάρχουν κέντρα για κακοποιημένες γυναίκες... Δωρεάν – και να μην 
μπορεί να τη βρει…  Εκατό φορές της το ‘πα…  
Πολυξένη  
Το ξέρω, μου το ‘χει πει.... Τηλεφώνησα μια – δυο φορές... Νομικές 
συμβουλές δωρεάν – και κατά τα άλλα δεν έχει τις προϋποθέσεις – 
εργάζεται λέει… Υπάρχουν και χειρότερα... Οι θέσεις είναι λίγες και τα 
περιστατικά πολλά... 
Μαρία  
(συλλογισμένα) Ναι... σωστά... το ξέρω… Όμως τώρα... έχω μια ιδέα... 
(σηκώνεται – την πιάνει απ’ το χέρι) Έλα... θα πάμε στο σπίτι σου μαζί... 
Έλα και θα σου εξηγήσω... 
 
(Η Πολυξένη την κοιτάζει έκπληκτη – βάζει στην άκρη τον κουβά – την 
ακολουθεί – φεύγουν – τα φώτα σβήνουν) 
                            
Τέλος της εικόνας 



 

                 

Εικόνα 2η 
 
(Αργότερα την ίδια μέρα. Σκηνικό στο ξενοδοχείο. Ο Βαγγέλης στο γκισέ – 
μπαίνουν η Μαρία, η Κατίνα κι η Πολυξένη, που κρατάει μια μικρή 
βαλίτσα) 
 
Μαρία  
Καλησπέρα Βαγγέλη... 
 
(Ο Βαγγέλης σηκώνεται να τις υποδεχτεί παραξενεμένος) 
 
Βαγγέλης  
Καλησπέρα… Περάστε... Περάστε... (ερωτηματικά στη Μαρία) Σας 
συμβαίνει κάτι; 
Μαρία  
Έλα να κάτσουμε... θα σου εξηγήσω... 
Βαγγέλης  
Παρακαλώ... φυσικά... Οι κυρίες; 
 
(Κάθονται – η Κατίνα εμφανώς χάλια) 
 
Μαρία  
Η Κατερίνα κι η Πολυξένη.... Είναι φίλες μου – και θα χρειαστούν τη 
βοήθειά σου... Ή μάλλον... εγώ θα χρειαστώ τη συνεργασία σου... 
Βαγγέλης  
Βαγγέλης – χάρηκα... Βεβαίως... ό,τι ζητήσεις – κι ό,τι μπορώ 
ευχαρίστως... Πολύ ευχαρίστως…  
Μαρία  
Λοιπόν... το ξενοδοχείο, αυτόν τον καιρό έτσι κι αλλιώς δε δουλεύει 
«κανονικά»... Σωστά…; 
Βαγγέλης  
Ε... τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις...; 
Μαρία  
Τα ξέρω... Αφού λοιπόν δε δουλεύεις... Μπορείς να φιλοξενήσεις τις 
κυρίες...; 
Βαγγέλης  
Ευχαρίστως… όμως «εδώ»; Είσαι σίγουρη...;; 
Μαρία       
Ναι... «εδώ» για την ώρα – και βλέπουμε... Γενικότερα, έχω κάποιες ιδέες 
να συζητήσουμε, αλλά θα τα πούμε αργότερα αυτά... Τώρα πρέπει να 
τακτοποιηθούν σ’ ένα δωμάτιο και να βρούμε κι ένα γιατρό. Η Κατερίνα 
δεν είναι και πολύ καλά... 
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(Η Πολυξένη σηκώνεται- περιεργάζεται – στέκεται στον πίνακα – ο 
Βαγγέλης πηγαίνει στο γκισέ – η Κατίνα κάθεται με κλειστά τα μάτια ) 
 
Μαρία  
Πώς είσαι; Ζαλίζεσαι; 
Κατίνα  
Μμ... ναι... Όταν ανοίγω τα μάτια μου... 
Μαρία      
Θα χρειαστεί οπωσδήποτε ακτινογραφία... 
Κατίνα  
Άστα βρε Μαρία μου... Να ξαπλώσω λίγο και θα μου περάσει... Μια δυο 
μέρες... και θα περάσει... 
Μαρία  
Καλά... Άντε να ξαπλώσεις και θα δούμε... 

 
(Ο Βαγγέλης έρχεται με το κλειδί και παίρνει τη βαλίτσα) 
 
Βαγγέλης  
Ελάτε... Στον πρώτο στο 114... Ελάτε... 
 
(Φεύγουν προς τη σκάλα – χτυπάει της Μαρίας το κινητό – φωνή Νίκου) 
 
Μαρία     
Ναι... 
Φωνή Νίκου    
Ωραία με περίμενες στο γραφείο, μαμά... δε λέω... 
Μαρία     
Πω.. ρε..... Με συγχωρείς, βρε Νίκο μου... κάτι σοβαρό παρουσιάστηκε... 
Έμπλεξα.... 
Φωνή Νίκου    
Άντε! Δεν το πιστεύω... Έμπλεξες..; Εσύ…; 
Μαρία         
Ναι – ξέρω... τελευταία το συνηθίζω.... Συγνώμη…!! 
Φωνή Νίκου    
Καλά που το κατάλαβες - πάλι καλά... Να πηγαινοέρχομαι χωρίς λόγο… 
άντε τώρα… 
Μαρία     
Χίλια συγνώμη... είπαμε – δεν πρόλαβα να σε ειδοποιήσω... 
Φωνή Νίκου    
Άντε καλά... Λοιπόν... πάω για το σπίτι... Τι ώρα θα ‘ρθεις..; 
Μαρία    
Ελπίζω να μην αργήσω – αλλά δεν ξέρω κιόλας... 



 

                 

Φωνή Νίκου   
Καλά... κατάλαβα... Άντε… γεια... (κλείνει) 
Μαρία     
Γεια... και... (μονολογεί κοιτάζοντας το κλειστό τηλέφωνο) Δίκιο έχεις... 
αλλά δε μπορούσα να κάνω αλλιώς... 
 
(Μπαίνουν η Κάτια κι η Μαρίκα – βλέπουν τη Μαρία που μονολογεί) 
 
Μαρίκα     
Μόνη σου κουβεντιάζεις Μαρία;; Σ’ έχουμε εντελώς τρελάνει μου 
φαίνεται…   
Μαρία      
Ότι σας σκεφτόμουν... Χρειάζομαι τη βοήθειά σας...  
Κάτια      Εσύ; Τη δική μας…; 
Μαρία     Εγώ – τη δική σας…  
Μαρίκα     
Ό,τι θέλεις... αν μπορούμε... 
Μαρία      
Μπορείτε.... Λοιπόν... έφερα να μείνει στο ξενοδοχείο μια φίλη μου με 
την κόρη της... Είναι πάνω - στο 114…  
Κάτια  
Φίλη σου..; Δική σου φίλη εδώ..; Δεν είμαστε καλά…  
Μαρίκα  
Πλάκα κάνεις…  
Μαρία      
Καθόλου – είναι ειδική περίπτωση... Πρόκειται για κακοποίηση... 
Κάτια       
Δηλαδή; 
Μαρία      
Μια γυναίκα που κακοποιείται απ’ τον άντρα της – κι αυτή τη φορά 
είναι άσχημα… Πολύ άσχημα... 
Κάτια       
Τις τρώει κανονικά - ε; 
Μαρία  
Ναι… Εδώ και χρόνια... 
Κάτια  
Πρεζάκι; 
Μαρία  
Αλκοολικός – αλλά οπωσδήποτε δεν είναι μόνο αυτό η αιτία... Βίαιος 
έτσι κι’ αλλιώς...  
Κάτια   
Ε… όλα τα γουρούνια... 
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Μαρία  
Δεν το εννοώ έτσι εγώ Κάτια... Δε μπαίνουν όλοι οι άνθρωποι σ’ ένα 
τσουβάλι μέσα… 
Κάτια       
Αυτοί που γνώρισα εγώ μπαίνουν... Φαντάζομαι κι αυτοί που γνώρισε η 
φιλενάδα σου... Τέλος πάντων... Γιατί την έφερες εδώ..; Να κρυφτεί..; 
Μαρία  
Κατά κάποιον τρόπο ναι... Έχει μαζί και την κόρη της.... 
Μαρίκα  
Ένα μωρό μας λείπει από ‘δω μέσα... 
Μαρία  
Δεν είναι μωρό, μεγάλη κοπέλα είναι... τελειώνει φέτος το λύκειο... 
Μαρίκα  
Α... είπα και ‘γω... 
Κάτια  
Κι εμείς; Τι θέλεις να κάνουμε; 
Μαρία  
Σε πρώτη φάση να την υποστηρίξετε όσο μπορείτε κι ύστερα 
βλέπουμε... Γενικότερα... έχω μια ιδέα... (στην Κάτια) Για την ακρίβεια... 
προ ημερών… εσύ μου έδωσες μια ιδέα... 
Κάτια  
Εγώ...; 
Μαρία  
Εσύ…  
Κάτια  
Που σημαίνει…; 
Μαρία  
Θυμάσαι την ημέρα που βρήκαμε τη Πόπη; 
Κάτια  
Αν θυμάμαι λέει... 
Μαρία  
Θυμάσαι τι κουβεντιάζαμε πριν...; 
Κάτια  
Πότε πριν…; 
Μαρία  
Θυμάσαι τι λέγαμε κείνη τη μέρα, Κάτια...; 
Μαρίκα  
Θυμάμαι εγώ…! Πολύ καλά θυμάμαι.. και πολύ καλά κατάλαβα... Όμως 
πες το εσύ… Να τ’ ακούσω…! 
Μαρία  



 

                 

Βεβαίως και θα το πω – για να τ’ ακούσετε καλά και οι δυο σας… 
Λοιπόν… Ήθελες να παρηγορήσεις τη Μαρίκα και της είπες πως θα 
κάνετε το ξενοδοχείο «αναρρωτήριο»... Θυμάσαι; 
Κάτια  
Ναι – ε…; είπα τέτοιο πράμα…; 
Μαρία  
Και το είπες – και πολύ καλά το θυμάσαι – και μην μου κάνεις εμένα την 
ανήξερη…  
Κάτια  
(αμήχανα) Τέλος πάντων... παρακάτω... 
Μαρία  
Δε θέλει και πολύ σκέψη το παρακάτω…  Λέω να εφαρμόσουμε την ιδέα 
σου... 
Κάτια  
Δεν είμαστε καλά...! 
Μαρία  
Μια χαρά είμαστε…! Κι ήρθαν έτσι τα πράγματα που μπορούμε να το 
κουβεντιάσουμε με το Βαγγέλη - κι όχι μόνο να τ’ ακούσει αλλά να πει κι 
ευχαριστώ... Κοίτα πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση…! Το ξενοδοχείο δε 
δουλεύει… Καμιά σας δε «δουλεύει» πια – και καμιά σας δε θέλει να τη 
συνεχίσει αυτού του είδους τη «δουλειά»... Σωστά..; 
Κάτια  
Εγώ το δήλωσα…  ΤΕΛΟΣ… Ποτέ ξανά – και κανένας… Δε ξέρω ακόμα τι 
θα κάνω – να περάσει λίγο η μπόρα και θα δω... Έχω κάτι λίγα στη 
καβάτζα για καμιά ψιλή και τα τσιγαράκια μου... Ύστερα… θα δούμε... 
Μαρία  
Να το δούμε από τώρα – κι άκουσε με προσεκτικά… Τι θα λέγατε να… 
«συνεταιριστούμε»…; Κατά κάποιον τρόπο τουλάχιστον…  
Μαρίκα   
Απίθανη… Είσαι απίθανη… Η πιο απίθανη…! (την αγκαλιάζει) Απίθανη... 
(την αφήνει/γυρίζει γύρω – γύρω χορεύοντας)          Απίθανη…   
(τραβάει την Κάτια – τη αγκαλιάζει) Κατάλαβες η απίθανη…;; 
(τραγουδάει) Απίθανη... πολύ γουστάρω κι είσαι απίθανη… Απίθανη…! 
Απίθανη…! Απίθανη..! 
Κάτια  
Σου ‘στριψε μωρέ..; 
Μαρίκα  
Να μου στρίψει βέβαια! (στη Μαρία) Γουστάρω..! Γουστάρω – 
γουστάρω – κι ότι θες θα κάνω...!!!! 
Μαρία   
Αυτό το καταλάβαμε... 
Κατίνα   
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Να καταλάβω κι εγώ…; 
Μαρίκα   
Μη παριστάνεις τη χαζή μωρό μου – μια χαρά κατάλαβες... Μια χαρά! 
Κάτια  
Άει μωρέ... (στη Μαρία) Πως – και σε τι να... συνεταιριστούμε; 
Μαρία  
Μα.... στο «αναρρωτήριο»... Αυτό που θα φτιάξουμε εδώ…! 
Κάτια  
Ποιοί θα το φτιάξουμε – το ξενοδοχείο είναι του Βαγγέλη… Ιδιοκτησία 
εξ’ αδιαιρέτου και κληρονομικό δικαίωμα... 
Μαρία     
Τα τυπικά και τις λεπτομέρειες θα τα βρούμε – κι αν είναι «ιδιοκτησία» 
ακόμα καλύτερα. Άστο σε μένα αυτό… Εσείς… θέλω ν’ αναλάβετε τα 
κορίτσια… . 
Κάτια  
Δηλαδή...;; 
Μαρία  
Να ξεκαθαρίσει κάθε μια τους τι θέλει να κάνει από δω και πέρα…  Αν 
θέλουν ν’ αλλάξουν πραγματικά, αν είναι αποφασισμένες ν’ αφήσουν 
την ηρωίνη και να συμμετέχουν στην προσπάθεια μας… Έχω δει πολλά 
κι εγώ μες από τη δουλειά μου Κάτια – είναι πολλές οι γυναίκες που δεν 
έχουν που να πάνε και πώς να σταθούν στα πόδια τους... Που 
χρειάζονται χώρο, ασφάλεια και συμπαράσταση… Οι κρατικές 
«υπηρεσίες» είναι λίγες και δυσκίνητες – εμείς μπορούμε να το δούμε 
διαφορετικά… Σα «συνεταιρισμό αλληλοβοήθειας» ας πούμε… Ακόμα 
και τ’ αγόρια μπορούν να συμμετέχουν αν θέλουν κι αν είναι  
αποφασισμένοι ν’ αλλάξουν.... Το νταηλίκι συχνά είναι μόνο για να 
μασκαρεύουν το φόβο τους… Τι λες...;; 
Κάτια  
Τι να πω... Ναι... φυσικά... Αλλά… τι θα μπορούσα να κάνω εγώ... δεν 
ξέρω...  
Μαρία  
Μόνη σου τίποτα…  Όλες μαζί – και φυσικά θα είμ’ εδώ κι εγώ... Θα 
βοηθήσει κι ο Αργύρης τον ξέρω καλά εγώ... Μαζί θα τ’ οργανώσουμε - 
και θα το «δουλέψουμε»... 
Μαρίκα  
Απίθανο…  Απίθανο…  Απίθανο…! (τραγουδιστά – κάνει μια βόλτα 
χορευτικά και ξανακάθεται) 
Μαρία  
Κατ’ αρχήν θέλω να τις μαζέψετε όλες και να κουβεντιάσετε… 
.Μοναδική προϋπόθεση είναι να θέλουν να σταματήσουν αυτόν τον 



 

                 

τρόπο ζωής και όλες τις ουσίες… Αρκεί να το θέλουν πραγματικά και να 
είναι αποφασισμένες να προσπαθήσουν…   
Κάτια   
Όλες το θέλουνε Μαρία – το ξέρεις αυτό…  Και καμία δε μπορεί – κι 
αυτό το ξέρεις…  Είναι αρρώστια η πρέζα και δεν κόβεται έτσι εύκολα... 
Μαρία  
Κόβεται πάντως άμα το θέλεις... Κι αν έχεις συμπαράσταση κι ένα 
όνειρο μπροστά σου μέχρι και εύκολο γίνεται... Άλλωστε… τα δικά μας 
«μέτρα» θα είναι ριζικά – γιατί δε θα είναι σαν τα συνηθισμένα και δε 
θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας – ούτε πίσω από τον 
«έλεγχο» κανενός... Με τους δικούς μας κανόνες – και δεν έχω σκοπό να 
κάνω το χωροφύλακα – καθένας θ’ αναλάβει την ευθύνη της θεραπείας 
του με ελεύθερη απόφαση και προσωπική επιλογή...  
Σιγά-σιγά και με σεβασμό στις αντοχές της η κάθε μία... Οι πέντε μυτιές 
δύο – οι δύο μία – η μία καμία... Κι αν σας ενοχλήσει οποιοσδήποτε, 
καταγγελία αμέσως κι ανοιχτά – όχι να φοβάστε και να κρύβεστε από 
τις συμμορίες της πιάτσας... Κι όποιος από τ’ αγόρια θέλει, ας κοπιάσει – 
να βοηθήσει και να «καθαρίσει» κι αυτός…  
Φυσικά θα χρειαστεί να διαμορφωθεί το ξενοδοχείο... Πριν αλλάξει η 
«χρήση» θα πρέπει ν’ αλλάξει «ατμόσφαιρα»... Θα ‘χετε πολύ δουλειά 
μέχρι να οργανωθούμε, είδηση δε θα πάρεις για πότε θα την αφήσετε 
πίσω και την πρέζα και τα «καλά» της. Αρκεί να το θέλετε πραγματικά…   
Κάτια   
Λες – ε…;; Όμως... είναι μόνο αυτό...;; Πως θα τρώμε…; Τι δουλειά θα 
κάνουμε…; Πως θα τη βγάζουμε…; Κι η αστυνομία…;  
Μαρία  
Όλα θα βολευτούν – έχω κι εγώ το σχέδιό μου και να μην ανησυχείς… 
Για την ώρα να μιλήσετε με τα κορίτσια – να δούμε πόσες και ποιες 
θέλουν να είναι μέσα σ’ αυτό το «σχέδιο»... 
Κάτια  
Με το Βαγγέλη μίλησες…; 
Μαρία  
Όχι ακόμα... Ήθελα πρώτα να μιλήσω μαζί σας…  
Κάτια  
Κανονικά… πρώτα έπρεπε να μιλήσεις μαζί του… Δε γίνεται να 
λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο...  
 
(Από τη σκάλα μπαίνει ο Βαγγέλης αναστατωμένος) 
 
Βαγγέλης  
Μαρία.... η φίλη σου... δεν είναι καλά... 
Μαρία      Τι έγινε;  
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Βαγγέλης  
Ζαλιζόταν – στα χέρια σχεδόν την ανέβασα... Την έβαλα να κάτσει και 
παρά λίγο να πέσει απ’ την καρέκλα, στο τέλος έκανε εμετό και μάλλον 
λιποθύμησε... Κι έχει έναν θόρυβο περίεργο η ανάσα της... Χρειάζεται να 
φέρουμε γιατρό... 
               
(Η Μαρία βγάζει το κινητό – παίρνει τηλέφωνο) 
 
Φωνή Αργύρη  
Λέγεται.. 
Μαρία  
Έλα…  Καλησπέρα. 
Φωνή Αργύρη    
Καλώς τη – κι αναρωτιόμουν που είσαι... 
Μαρία  
Στου Βαγγέλη... έχω φέρει εδώ την Κατίνα… Δεν είναι καλά... 
Φωνή Αργύρη  
Στου Βαγγέλη; Η Κατίνα; Πως τα  κατάφερες πάλι; 
Μαρία  
Που να σου εξηγώ – είναι χτυπημένη άσχημα... Ζαλιζόταν και 
λιποθύμησε... Χρειαζόμαστε γιατρό…  
Φωνή Αργύρη Το 166; 
Μαρία  
Με κανέναν τρόπο δε μ’ άφησε – ούτε ν’ ακούσει για νοσοκομείο – 
φοβάται πως θα καταλάβουνε... Είναι άσχημα και δεν ξέρω καν αν είναι 
σωστό να μετακινηθεί... Καλύτερα να τη δει κάποιος πρώτα...  
Φωνή Αργύρη   
ΟΚ – θα τηλεφωνήσω στον Αντώνη να συνεννοηθώ και να ‘ρθει το 
συντομότερο... Θα τα ξαναπούμε… Γεια…  
Μαρία  
Γεια... (κλείνουν – γυρνάει στα κορίτσια) Καταλάβατε τώρα…; 
Κάτια  
(σοβαρά) Καταλάβαμε... Μπορεί και να τη σκότωσε…  
Μαρία  
Ακριβώς… Και δε θα είχε πουθενά να πάει - αν δεν «τύχαινε» το 
«ξενοδοχείο» να είναι ανοιχτό και διαθέσιμο…  
Κάτια  
(θυμωμένα)... ΓΙΑΤΙ...;;;; 
Μαρία  
Μεγάλη αλυσίδα και βαριά τούτο το «ΓΙΑΤΙ» Κάτια... ίσως μια μέρα 
καταφέρω κι εγώ να το εξηγήσω… Όμως αυτό που ενδιαφέρει τώρα 



 

                 

είναι να πάψει... Να κάνουμε κάτι για να σταματήσει να γίνεται... 
Όσο μπορείς εσύ... όσο μπορώ εγώ... Όσο μπορεί ο καθένας από μας... 

 
(Τα φώτα σβήνουν)  
 
Τέλος της εικόνας 
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 Εικόνα 3η 
 

(Λίγες μέρες αργότερα – φωτίζεται το «θεραπευτήριο» – ο Αργύρης και η 
Μαρία κουβεντιάζουν) 
 
Αργύρης  
Δεν είναι τόσο απλό – θα χρειαστεί να ‘σαι συνέχεια εκεί... 
Μαρία  
Θα είμαι – γιατί να μην είμαι – έχω περιπτώσεις που θα μπορούσαν να 
συμμετέχουν και θα τους κάνει και καλό... Τα κορίτσια είναι 
αποφασισμένα κι η Πολυξένη το ‘ χει πάρει πολύ σοβαρά…  Είναι τόσο 
ταλαιπωρημένο αυτό το παιδί... Εχθές μάλιστα με ρωτούσε για σχολές 
ψυχολογίας…  
Αργύρης  
Κοίτα… είναι ωραίο αυτό που σκέφτεστε και μακάρι να πετύχει… Είναι 
όμως και ουτοπικό... Μην το ξεχνάς αυτό – αν και… ποτέ δεν ξέρεις... 
Μαρία  
Ακριβώς... Ποτέ δεν ξέρεις.... 
Αργύρης  
Τ’ αγόρια δε σου κρύβω τα φοβάμαι – λίγο πολύ όλοι τους είναι μέσα 
στα κυκλώματα.. Σε κάθε περίπτωση πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει η 
δολοφονία της Πόπης – και μέχρι τότε, θα φανεί πόσο αποφασισμένα  
είναι τα κορίτσια «σου»… Εγώ… σ’ ότι μπορώ θα βοηθήσω. Το ξέρεις 
αυτό. 
Μαρία  
Το Νάσο να βοηθήσεις. Να του δώσεις μια προοπτική… Δεν είναι 
«χαλασμένο» αυτό το παιδί – κι είναι κρίμα. 
Αργύρης  
Μ’ εμπιστεύτηκε, δε λέω… Καλό είναι αυτό, όμως έχει πολύ δρόμο 
μπροστά του.... Και πολλά τρεχάματα…  
Μαρία  
Τρεχάματα ή όχι, πρέπει κάπου να μένει… Στο ξενοδοχείο είναι βολικά 
και θα βοηθήσει στην ανακαίνιση – το δήλωσε…  Κι όταν θα ‘χει 
ξεμπλέξει με την αστυνομία και το φονικό, θα δούμε...  
 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει ο Νίκος) 
 
Νίκος  
Χαίρετε... 
Αργύρης  
Καλώς τόνε... 
Μαρία  



 

                 

(τον αγκαλιάζει )…  Ήρθες παιδί μου…; 
Νίκος  
Προφανώς… Μαύρα μάτια να σε δούμε ρε μάνα – με ραντεβού και στο 
γραφείο… Νύχτα έρχεσαι, χαράματα φεύγεις... Τι γίνεται…; 
Μαρία  
Θα σου πω – θα σου πω... 
Νίκος  
(κάθεται) Ωραία… να μου πεις... Σ’ ακούω... 
Μαρία  
Να φέρω πρώτα έναν καφέ - ε...; (στον Αργύρη) Θες..; 
Αργύρης  
Και βέβαια... 
Μαρία  
Ωραία…  (φεύγει) 
Νίκος  
(ερωτηματικά στον Αργύρη)... Τι συμβαίνει; 
Αργύρης  
Θα σου εξηγήσει... Όπως πάντα με καινούργιες ιδέες η μάνα σου... 
Βοηθήσανε κι οι συγκυρίες και... καταλαβαίνεις…  
Νίκος  
Δεν καταλαβαίνω – αλλά να ενημερωθώ τουλάχιστον... 
Αργύρης  
Ξέρεις, το φονικό της κοπέλας την επηρέασε πολύ... 
Νίκος  
Φυσικά... αφού πήγε κι έμπλεξε... 
Αργύρης Ναι βέβαια... έμπλεξε… Όμως τα φέρνει καμιά φορά 
παράξενα η ζωή κι αν δε μπλέξεις δεν προχωράς κιόλας... έχει και 
διαίσθηση ιδιαίτερη η Μαρία – λειτουργεί με το ένστικτο και συνήθως 
έχει δίκιο... Μόνο που αυτό... το διαπιστώνουμε πάντα «εκ των 
υστέρων»... 
Νίκος  
Ναι, το ξέρω... Κι ο πατέρας μου το ξέρει κι ας γκρινιάζει... Φαντάζομαι 
θα το ξέρεις – τα τελευταία χρόνια είναι περίεργα μεταξύ τους... Σα να 
μην ταιριάζουνε τα χνώτα τους πια... Σπάνια κάθονται μαζί και σπάνια 
συζητάνε… Μάλλον έτσι θα γίνεται με τα χρόνια... Συχνά το σκέφτομαι 
πως μπορεί απλά να βαρεθήκανε…  
Αργύρης  
Μπορεί... Μπορεί να είναι τόσο απλό και λογικό. Αν δεν έχουν κοινά 
ενδιαφέροντα, τότε... σίγουρα θα βαρεθήκανε…  
 
(Μπαίνει η Μαρία με καφέδες) 
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Μαρία  
Ποιοι βαρεθήκανε; 
Αργύρης  
Γενικά… κάτι λέγαμε... 
Νίκος  
Άσχετο... (σηκώνεται – παίρνει τον καφέ) Λοιπόν…; 
Μαρία  
Λοιπόν… άκου... Την κοπελίτσα που γνώρισες εδώ προ ημερών…; Τη 
θυμάσαι..; 
Νίκος  
(δεικτικά) Τότε που μ’ έστησες…; Τη θυμάμαι... 
Μαρία  
Είπαμε... συγνώμη – αλλά δε γινόταν αλλιώς... Η μητέρα της είχε 
προβλήματα και καλά που το φοβήθηκα και πήγα... Μπορεί και να τη 
χάναμε την καημένη την Κατίνα. 
Νίκος  
(μ’ ενδιαφέρον) Δηλαδή…;;  
Μαρία      
Την είχε χτυπήσει ο άντρας της άσχημα – πολύ άσχημα… Η μικρή με το 
ζόρι μου μίλησε αλλά τελικά ανοίχτηκε και καταφέραμε να την πάμε 
στο νοσοκομείο τη μάνα της. Γι’ αυτό σ’ «έστησα», αλλά η Κατίνα τη 
γλίτωσε και θα γίνει καλά…  Χρειάστηκε να φύγουν απ’ το σπίτι τους 
βέβαια, αλλά... καιρός ήτανε... 
Νίκος  
Μάλιστα... Κι εσύ...; Στο δικό μας σπίτι πότε θα ‘ρθεις..; 
Μαρία  
Έλα βρε Νίκο μου, κάθε μέρα έρχομαι σπίτι… Απλώς πέσανε γεγονότα 
μαζεμένα αυτές τις μέρες κι αργώ... 
Νίκος  
Ε... αν είναι μόνο αυτές τις μέρες... 
Μαρία  
(θυμωμένη) … Τι να με κάνεις στο σπίτι…;  
Να περιμένω να περάσεις πότε συ – πότε ο πατέρας σου…; Εδώ με 
χρειάζονται αλλιώς... Πραγματικά…! 
Νίκος  
Εντάξει ρε μάνα - εγώ για σένα το λέω που κάθε τόσο κουρασμένη κι 
άκεφη σε βλέπω... Εμένα δε με πειράζει – δεν είμαι μπέμπης πια, μια 
χαρά τα βολεύω... Κι ο μπαμπάς... εντάξει... έχει κι αυτός τις δουλειές 
του... 
Μαρία  



 

                 

Ίσως πραγματικά να κουράζομαι, αλλά... αξίζει τον κόπο – και δείξε 
κατανόηση γιατί χρειάζομαι τη βοήθειά σου... Γι’ αυτό σου ζήτησα να 
περάσεις από ‘δω... 
Νίκος  
Τη βοήθειά μου..; Εμένα…  ; 
Μαρία  
Εσένα…  
Νίκος  
Που θα πει...;;; 
Μαρία  
Την Πολυξένη τη θυμάσαι είπαμε... Λοιπόν... θέλω να την «αναλάβεις»…  
Νίκος  
Ορίστε..;; 
Μαρία  
Θέλω να τη γνωρίσεις καλύτερα και να τη βοηθήσεις λίγο ν’ ανοιχτεί… 
Να την πάρεις καμιά βόλτα με την παρέα σου, να μπορέσει να ζήσει κι 
εκείνη λίγο σαν «κανονικό» παιδί... Να τη στηρίξουμε με δύο λόγια... 
Μπορείς…; Θέλεις…; 
Νίκος  
(αμήχανα) … Ε...;;; 
Μαρία  
Γιατί «ε;» - δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις... Ένα παιδί στην ηλικία 
σου είναι, που έχει ζήσει στο φόβο και τη βία... Η μάνα της θα μείνει στο 
νοσοκομείο ένα μήνα τουλάχιστον και στον πατριό της φυσικά δε 
γυρίζει – δε θέλει και δε θα την άφηνα. Ζει στο δωμάτιο ενός 
ξενοδοχείου που μέχρι προχθές ήτανε μπουρδέλο και το βαραίνει κι ένα 
φονικό. Δουλεύει μ’ ένα τιποτένιο μεροκάματο, έχει παρατήσει το 
σχολείο και τις όποιες παρέες της – αν είχε κιόλας – και δεν έχει διάθεση 
για τίποτα... Πόσο θ’ αντέξει χωρίς ένα φίλο...; Έναν άνθρωπο της 
ηλικίας της να πει μια κουβέντα...; Δε γίνεται να κάνει «παρέα» μόνο 
μαζί μου και με τα κορίτσια της Ομόνοιας... Κατάλαβες τώρα…; 
Νίκος  
(αμήχανα) Ναι... βέβαια.. .κατάλαβα... Πω, πω…! 
Μαρία  
Ακριβώς…! Πω, πω…! 
Αργύρης   
Βλέπεις παιδί μου... Καθένας είναι ένας κόσμος ολόκληρος - κι αυτός ο 
κόσμος είναι πολύ βαθιά και πολύ καλά κρυμμένος… «Αντικειμενική» 
και γενική πραγματικότητα, στην ουσία δεν υπάρχει – ποτέ δεν είναι 
ίδια τα «δεδομένα» κι η ζωή του καθενός ορίζεται από «συνθήκες» 
προσωπικές... Δεν καταγράφονται στα βιβλία και τις στατιστικές... 
Νίκος  
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(αμήχανος) Ναι... σωστά…  Πω, ρε το κορίτσι... Εντάξει μάνα... 
Ευχαρίστως... Όμως… πώς να τη βρω…; Τι να κάνω…; 
Μαρία  
Θα πας στο ξενοδοχείο, θα πεις ότι με ψάχνεις και θα κάτσεις να με 
περιμένεις. Κάποια στιγμή θα τη δεις, εκεί μένει και γυρίζει γύρω στις 
πέντε απ΄ τη δουλειά. Την ξέρεις, θα μιλήσετε και τα υπόλοιπα θα 
‘ρθουν απλά και φυσικά... Θα της πεις να πάτε καμιά βόλτα, έναν καφέ 
μέχρι να ‘ρθω και… τέλος πάντων ξέρεις εσύ… Εννοείται να μην 
καταλάβει πως σου είπα το παραμικρό…  
Νίκος  
Ναι.. .εννοείται... Και πότε λες να γίνει αυτό..; 
Μαρία  
Και σήμερα αν μπορείς... Μπορείς; 
Νίκος  
Ε... θα κανονίσω να μπορέσω… Να πάω μετά την κιθάρα...;; 
Μαρία  
Νωρίς τ’ απόγευμα… μια χαρά... ! Στην Αθηνάς είναι – μόλις στρίψεις απ’ 
την Ομόνοια λίγο πιο κάτω θα το δεις... Ελλάς HOTEL…  Και... να ξέρεις... 
είναι πολύτιμη για μας αυτή η βοήθεια αλλά ήμουν και σίγουρη για 
σένα... Και σ’ ευχαριστώ... 
Νίκος  
Καλά... άστα τώρα αυτά – δε θα κάνω και τίποτα σπουδαίο…  Λοιπόν... 
να φεύγω... Θα σε πάρω τηλέφωνο – ή μάλλον... θα σε δω το βράδυ... 
(στον Αργύρη) Έτσι... δε θα βαριόμαστε κιόλας... 
Αργύρης  
Σωστά – και μια χαρά φροντίζει η μάνα σου γι’ αυτό… Κι ίσως εσένα να 
μη σου φαίνεται σπουδαίο – αλλά για τη μικρή μπορεί να Καθορίσει 
ολόκληρη ζωή… Να δημιουργήσει μια εμπειρία – και μιαν «ανάμνηση» 
εμπιστοσύνης για τους ανθρώπους... Δε φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι 
κάτι τέτοιο για τα παιδιά που έχουν ζήσει μες στη βία και το φόβο... Δε 
χρειάζονται πολλά Νικόλα μου για να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να μην 
πνιγεί – μόνο ένα χέρι που αποφάσισες να το απλώσεις... Κάνει διαφορά 
μεγάλη – κι ας μοιάζει ένα τίποτα για σένα…  Στο κάτω – κάτω, τι άλλο 
είναι η ζωή…; Αποφάσεις της στιγμής που γίνονται εμπειρίες κι 
ανάμνηση… Αυτές οι «αναμνήσεις» - να το θυμάσαι... θα είναι πάντα η 
μοναδική σου περιουσία…   
        
(Τα φώτα σβήνουν) 

 
Τέλος της εικόνας 
                           



 

                 

 Εικόνα 4η 
 
(Το ίδιο απόγευμα στο ξενοδοχείο – διάφορα πράγματα στοιβαγμένα – 
σκόρπια ρολά/πινέλα/ κουβάδες για βάψιμο – εμφανές ότι ανακαινίζεται. 
Η Κάτια και η Μαρίκα ντυμένες πολύ απλά – κάθονται – συζητούν) 
 
Κάτια   
Ο Βαγγέλης δε δέχεται κουβέντα – το δωμάτιο της Πόπης δεν ανοίγει 
ούτε γι’ ανακαίνιση… Τέλος. 
Μαρίκα  
Ε, καλά και τι θα κάνει – έτσι θα τ’ αφήσει..; Δεν είναι και σωστό… . 
Κάτια   
Για την ώρα σωστό είναι – κι αργότερα, βλέποντας και κάνοντας. Να 
περάσει, λέει, ο χρόνος... και θα δούμε. 
Μαρίκα  
Ε... καλά... θα περάσει... (αφηρημένα)… Και θα δούμε... 
 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει ο Νίκος. Προχωρά αμήχανα – τα 
κορίτσια τον κοιτούν παραξενεμένα – ενοχλημένες – με νόημα) 
 
Νίκος  
Καλησπέρα 
Κάτια  
(απότομα)…  Ο κύριος...; 
Νίκος  
Παρντόν; 
Κάτια  
Λέω: τι θες…; 
Νίκος  
Τη Μαρία... τη Νικολάου... Είναι εδώ..;  
Κάτια  
(αλλάζει ύφος) Τη Μαρία..; Αυτή τη στιγμή όχι – αλλά μάλλον θα ‘ρθει 
πιο μετά…  (ευγενικά)… Εσείς… ποιος είστε…;  
Νίκος  
Ο γιός της…  Είπα πως θα την εύρισκα εδώ... και πέρασα... 
Κάτια  
(ενθουσιασμένη)…  Πολύ καλά κάνατε... Είμαι η Κάτια... Από δω η 
Μαρίκα... Η μητέρα σου θα ‘ρθει αργότερα.... Δεν πειράζει να σου μιλάω 
στον ενικό, ε; 
Νίκος  
Όχι... φυσικά… Νίκος… .Χάρηκα... Μπορώ να περιμένω…; 
Μαρίκα  
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Και βέβαια να περιμένεις.... Να σε γνωρίσουμε κιόλας – συχνά μιλάει για 
σένα η Μαρία... Σε καμαρώνει πολύ…  
Νίκος  
(αμήχανα) Ναι... αυτό είναι ένα πρόβλημα... 
             
(Οι κοπέλες γελούν) 
 
Κάτια  
Κι εκείνη το ίδιο λέει... Θέλεις καφεδάκι…; Ένα ποτό..; 
Νίκος  
Τίποτα.... Ευχαριστώ... 
Μαρίκα  
(τείνει το πακέτο) Τσιγαράκι…; 
Νίκος  
Ευχαριστώ... Δεν καπνίζω... 
Κάτια   
Δεν έχει ανάγκη από συνήθειες ο άνθρωπος, Μαρίκαααααα... 
Νίκος  
(αμήχανα) Δεν είν’ αυτό – από μικρό μ’ ενοχλούσε εμένα ο καπνός... 
Τώρα βέβαια λιγότερο... αλλά... γενικά δε μ’ αρέσει... 
Μαρίκα  
(ανάβει)…  Άμα σ’ ενοχλεί, να το σβήσω.... 
Νίκος  
Όχι, εντάξει... εσείς καπνίστε… δε με πειράζει... 

 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει η Πολυξένη) 
 
Πολυξένη   
Καλησπέρα... 
Νίκος     
(σηκώνεται)…  Γεια σου... Τι κάνεις…;; 
Πολυξένη  
(ανταποκρίνεται διστακτικά) Γεια…  
Νίκος  
Με θυμάσαι..; 
Πολυξένη  
Φυσικά…  
Νίκος  
Ωραία... Κι εγώ... Τι γίνεσαι…;;  
Κάτια  
Γνωρίζεστε; 
Πολυξένη   



 

                 

Λίγο... είχαμε συναντηθεί στης Μαρίας... (στενάχωρα) Τη μέρα που 
χτύπησε η μάνα μου. 
Μαρίκα  
(απότομα)… Δε χτύπησε…  Χτυπήθηκε. 
Πολυξένη   
Το ίδιο κάνει... 
Μαρίκα  
Δεν κάνει το ίδιο... 
Πολυξένη  
Ώχου... δεν το παρατάς... Μπροστά στον άνθρωπο αυτά θα λέμε..; 
Μαρίκα  
Γιατί όχι; Να μαθαίνει... 
Νίκος  
(στη Πολυξένη) … Πως είναι η μητέρα σου…; 
Μαρίκα  
Στο νοσοκομείο και σε ακινησία.... διάσειση πολύ σοβαρή, δυο 
ραγισμένα πλευρά και κάτι για διάτρηση της σπλήνας είπανε... 
Ελπίζουμε πως δε θα της αφήσει κουσούρι... 
Νίκος  
Λυπάμαι... περαστικά… Εσύ τι κάνεις..; 
Πολυξένη  
Τι να κάνω; Πάω κι έρχομαι... Δουλειά – νοσοκομείο... Κοιτάω να 
ξεκλέψω και κάνα δίωρο να πάω κι απ’ το σχολείο αλλά δεν... Θα το 
παρατήσω μάλλον... 
Νίκος       
Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα καλά θα κάνεις... Μη στεναχωριέσαι και 
δε φεύγει αυτό... και του χρόνου εκεί θα ‘ναι…  
Πολυξένη  
Ναι... ίσως καλύτερα του χρόνου…  (παύση αμηχανίας)  
Κάτια  
Πεινάτε…;; Λέω να παραγγείλουμε κανένα σουβλάκι... 
Μαρίκα  
Ωραία ιδέα... 
Νίκος       
Ότι πεινάω... πεινάω, αλλά θα προτιμούσα να βγω και να το φάω έξω το 
σουβλάκι... Έχετε βλέπω και δουλειές... (στη Πολυξένη) Τι λες..; 
Πολυξένη  
Για πιο πράγμα; 
Νίκος  
Μα... για το «έξω»…  
Πολυξένη  
Ποιο «έξω»…; 
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Νίκος  
Το σουβλάκι, ντε…  Έρχεσαι για σουβλάκι, έξω…; (στις άλλες, 
ευγενικά)… Κι εσείς βέβαια, αν θέλετε... 
Κάτια  
Εμείς... όχι... δε θέλουμε «έξω».... Έχουμε και δουλειές – αν είναι θα 
παραγγείλουμε…  Εσείς όμως να πάτε…  
Πολυξένη  
Που να πάμε; 
Κάτια  
Για σουβλάκι με το Νικολάκη… Να πάρετε και λίγο αέρα…  
Πολυξένη  
(αμήχανα)… Λες; 
Νίκος  
(σηκώνεται – την πιάνει απ’ το χέρι ) Λέω… Και κερνάω…! (στα 
κορίτσια) Τα ξαναλέμε αργότερα… Χάρηκα… Χαίρετε…  
 
(Η Πολυξένη ακολουθεί – βγαίνουν – τα φώτα σβήνουν) 

 
Τέλος της Γ’ Πράξης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
                         



 

                 

ΠΡΑΞΗ Δ’ 
                        
Εικόνα 1η 

 
(Λίγες μέρες αργότερα. Το σκηνικό στο θεραπευτήριο. Ο Νάσος με τον 
Αργύρη κάθονται αντικριστά στις δύο πολυθρόνες – συζητούν) 

 
Αργύρης  
Σημασία έχει εσύ τι θέλεις από ‘δω και πέρα.... 
Νάσος  
(έντονα) Να τον πιάσω στα χέρια μου και να τον γδάρω ζωντανό… 
Αυτό μόνο θέλω…  
Αργύρης  
Το είπαμε αυτό... Το καταλάβαμε – όμως θα μάθεις να κρατιέσαι κι έτσι 
θα γίνουν όλα πιο σωστά…  Με το νόμο – για να ‘χεις αληθινό 
αποτέλεσμα και τη ζωή σου έξω από τη φυλακή… Ελεύθερος… . 
Νάσος  
Σκατά.... την Πόπη δε θα την έχω... Είναι τόσο παράξενο – τώρα που 
έφυγε τη νοιώθω τόσο πολύ...  Όπου περνάω τη σκιά της βλέπω... Δε 
μπορώ να το πιστέψω πως χάθηκε – πως δε θα την ξαναδώ... Δεν 
υπάρχει – καταλαβαίνεις…; 
Αργύρης  
Βαρύ – πολύ βαρύ για σένα... φυσικά το καταλαβαίνω.... Και δύσκολο 
για μένα να σου πω οτιδήποτε…  
 Νάσος  
Να εκδικηθώ για κείνην – αυτό μόνο θέλω... Να τον βρούνε κι αν 
κρατηθώ και τη γλιτώσει απ’ τα χέρια μου να τον δω να λιώνει στη 
φυλακή... Αλλά δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στην αστυνομία... Θα το 
κουκουλώσουνε; 
Αργύρης  
Γιατί να το κουκουλώσουνε…; 
Νάσος  
Μαφία είναι Αργύρη… Και χρήμα έχουνε – και τις άκρες τις ξέρουνε…  
Θα χώσουνε μερικά φραγκοδίφραγκα σε δυο κακόμοιρους μπάτσους 
και θα προλάβουνε να την κάνουνε – ξέρω ‘γω τι σου λέω… Τι τους 
περνάς – πρεζόνια σαν εμένα και τους άλλους ψιλικατζήδες στην 
«πιάτσα» του Βαγγέλη…; Αυτοί... είναι κύκλωμα μεγάλο… Χταπόδι… με 
τα πλοκάμια παντού... 
Αργύρης  
Τι να σου πω – της «πιάτσας» δεν είμαι και δεν τα ξέρω αυτά... Όμως ότι 
και να ‘ναι είναι άνθρωποι – κι οι νόμοι υπάρχουνε για όλους... Ακόμα κι 
οι μαφιόζοι τους φοβούνται... Κι άμα τα «χώσουνε» σε δυο μπάτσους 
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όπως λες, πάντα υπάρχουν οι υπόλοιποι... Όλοι έχουν κρυμμένη μια 
κάποια συνείδηση, ακόμα κι αν αγνοούν την ύπαρξή της...  
Εγώ ξέρεις… πιστεύω πολύ στη Θεία Πρόνοια... Και στη Θεία Δίκη... 
Νάσος  
(καγχάζει) Η θεία Πρόνοια…; Που ήταν η θεία Πρόνοια όταν σκότωναν 
το Ποπάκι…; … Ε..;  
Αργύρης  
Δε θα σ’ αρέσει αυτό που θα σου πω, όμως αφού με ρωτάς θα δοκιμάσω 
να σου εξηγήσω… Λοιπόν εγώ, το «Ποπάκι» δεν το γνώριζα – και για 
μένα ο θάνατός της δεν έχει τον πόνο και τις ενοχές που έχει για σένα… 
Όχι πως δε μ’ αγγίζει, αλλά δε μου προκαλεί τα ίδια συναισθήματα και 
μπορώ να βλέπω τα πράγματα από κάποια απόσταση. Δεν 
επικεντρώνομαι μόνο στο συγκεκριμένο γεγονός... Από τη δική μου 
οπτική γωνία λοιπόν... ο θάνατος της Πόπης, ήταν ακριβώς η 
παρέμβαση της θείας Πρόνοιας... Ή... της θείας Δίκης... 
Νάσος  
Δε σε καταλαβαίνω, γιατρέ... 
Αργύρης  
Δεν είμαι γιατρός είπαμε – κάθε φορά που το λες θα στο θυμίζω... Είσαι 
σίγουρος πως δε με καταλαβαίνεις…; Καθόλου…; 
Νάσος  
Καθόλου ! Πρόνοια και Δίκη και πράσιν’ άλογα… Το Ποπάκι έφυγε με το 
χειρότερο τρόπο κι η θεία σου η Πρόνοια πίσω... δεν τη φέρνει.  
Αργύρης  
Ναι – ε..; (ειρωνικά) … Κι όσο ζούσε το Ποπάκι…; Τι σόι ζωή ζούσε...;; Τι 
σόι ζωή που να θέλει να τη ζει – κι εκείνη κι όλοι σας…;; .Για κοίτα... και 
σκέψου...! Τι είχε κάνει το Ποπάκι…; Είχε μπλέξει με τη Μαφία – το 
ήξερε… Αλλά… έψαξε να βρει έναν άνθρωπο να ενδιαφερθεί – και δε 
φαντάζεσαι πόσο επέμεινε… Έβαλε τα κορίτσια όλα μέσα στην ιστορία 
και με τη Μαρία για συμβουλάτορα... Ν’ αλλάξουν όλα ήθελε το Ποπάκι 
– κι ίσως να γίνεται πραγματικά ν’ αλλάξουν τώρα πια... Μόνο και μόνο 
γιατί εκείνη σκοτώθηκε... Καταλαβαίνεις τώρα μήπως…;  
Νάσος  
(συλλογισμένος)…  Μμμ…; Όχι... ναι... Δεν ξέρω... Ξαναπές το.. 
Αργύρης  
Ποιος ήσουνα εσύ πριν το θάνατο της Πόπης – για σκέψου...  
Δες…! Πόσο σ’ επηρέασε..; Πως…; 
Νάσος  
Ότι μ’ επηρέασε... μ’ επηρέασε... Πολύ…  
Αργύρης  
Πώς…; 
Νάσος   



 

                 

Δεν ξέρω πώς... Τι εννοείς, «πώς»…; 
Αργύρης    
Τι κάνεις αλλιώτικα, τι σκέφτεσαι διαφορετικά..; Τι κάνεις με τη πρέζα, 
με τον εαυτό σου, με τον κόσμο... Τι συμβαίνει μέσα σου...; 
Νάσος  
Ε... βέβαια... όλ’ αλλάξανε. Ακόμα και την πρέζα την έχω αραιώσει 
πολύ... Όμως σ’ αυτό βοήθησες εσύ... 
Αργύρης  
Ο θάνατος της Πόπης βοήθησε – δε θα ερχόσουν εδώ αν δεν είχε συμβεί 
αυτό... Δε θα πέρναγε καν από το νου σου – κι αν σου μιλούσα θα με 
χλεύαζες… Θα έμενες στη συνήθεια και στο ίδιο – πιστεύοντας πως 
μόνο γι’ αυτό είσαι ικανός... Δε γινόταν ν’ αλλάξεις αλλιώς, μόνο ένα σοκ 
δυνατό κι «αδιόρθωτο» σαν το θάνατο μπορούσε να σε ταρακουνήσει 
τόσο... Να σε ξυπνήσει... Κι αυτό… φυσικά δεν ισχύει μόνο για σένα…  
Νάσος   
Θες να πεις... πως η Πόπη... έμπλεξε «επίτηδες»...; Αυτό είναι τρελό – 
πολύ τρελό.... Ακόμα και για μένα... 
Αργύρης  
Θέλω να σου πω με ποιον τρόπο καταλαβαίνω εγώ τη θεία Πρόνοια και 
τη θεία Δίκη... Η Πόπη, πιθανό χωρίς να έχει καμιά συναίσθηση κι 
επίγνωση γι αυτό, προετοίμασε το έδαφος – έτσι ώστε ο θάνατός της ν’ 
αλλάξει τα πράγματα... Σε κάποιο άλλο επίπεδο – σε κάποιον άλλο 
κόσμο πες – υπήρχε μια «Πόπη» που ήξερε τι έκανε... Ίσως να ήξερε και 
τι επρόκειτο να συμβεί... Δεν έχουμε τρόπο για να το αποδείξουμε 
βέβαια αυτό – κι έτσι... ανάλογα με την περίπτωση το αναγνωρίζουμε 
σα θεία Δίκη ή σα θεία Πρόνοια... Κανείς δε θα μπορέσει ποτέ να βάλει 
αυτές τις έννοιες στο «επιστημονικό» του μικροσκόπιο – όμως εδώ κι 
αιώνες οι άνθρωποι τις «βλέπουν» και τις αναγνωρίζουν... Συχνά 
χρειάζεται να περάσει καιρός για να τις καταλάβουμε και ξεχνάμε να 
κάνουμε τον «συνδυασμό», όμως στην περίπτωση μας το θέμα είναι 
ακραίο... Δε νομίζω πως θα το «ξεχάσουμε» εύκολα…  
Νάσος  
Τι να πω... ξέρω ‘γω... Δε θα πήγαινε ποτέ ο νους μου ως εκεί... Αλλά... 
όπως και να ‘ναι, τι να τα κάνω τώρα πια εγώ όλ’ αυτά...;;; Το Ποπάκι δε 
γυρίζει πίσω... Κι αυτό το κάθαρμα πρέπει να βρεθεί και να πληρώσει…! 
Να διαλυθεί… Όλοι να διαλυθούνε…! Να τους διαλύσω θέλω μόνο.... 
Αργύρης  
Σωστά – πολύ σωστά…  Αυτό θέλεις – κι αυτό να θέλεις και να σταθείς 
ψύχραιμα για να τα καταφέρεις. Να κινήσεις Γη και Ουρανό αλλά με το 
νόμο και με τρόπους αποτελεσματικούς – όχι μόνο νταής και 
θυμωμένος... Κι αργότερα... θα δεις πως λειτουργεί η «θεία μου η 
Πρόνοια»... Η παρέμβασή της φαίνεται πάντα λίγο αργότερα... 
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Νάσος  
Στην αστυνομία πάντως με κοιτάνε με μισό μάτι.. .Δε μ’ εμπιστεύονται – 
το ξέρω... Δε θα με είχανε αφήσει αν δεν ήσουν εσύ. Ακόμα με 
υποπτεύονται... 
Αργύρης  
Πολύ φυσικό – ελάχιστα σε ξέρουν και οι «συστάσεις» σου είναι 
πρεζάκι, βαποράκι και νταβατζής... Δεν έχουν λόγους να σ’ 
εμπιστευτούν... 
Νάσος  
(καγχάζει) Ναι... σωστά... Δίκιο έχεις – τι να εμπιστευτούν από μένα... 
Χαμένο κορμί – που λέει κι ο λόγος... 
Αργύρης  
Είσαι; 
Νάσος  
Τι να είμαι; 
Αργύρης  
Χαμένο κορμί... 
Νάσος     Τι θες να πεις..; 
Αργύρης  
Απλώς.... αναρωτιέμαι... Εντάξει – το λέει ο λόγος. Όμως τώρα το είπες 
εσύ…  Κι αναρωτιέμαι πόσο το πιστεύεις... Ίσως και πόσο με προκαλείς 
να το πιστέψω κι εγώ… ή… και η αστυνομία και όλοι οι άλλοι γενικώς…  
Νάσος  
Ε... καλά... τι να προκαλώ... (καγχάζει) Κι αν το πιστεύω... Χμ... ξέρω κι 
εγώ... ίσως... μπορεί και ναι... στο βάθος να το πιστεύω... Ο πατέρας 
μου... μου το ‘λεγε συχνά... Εδώ που τα λέμε... δε θυμάμαι να μου ‘λεγε 
και τίποτ’ άλλο... 
 
(Σηκώνεται απότομα – τα φώτα χαμηλώνουν λίγο – βάζει τα χέρια στις 
τσέπες – βηματίζει γύρω γενικά με αργό βήμα . Ο Αργύρης τον κοιτάζει με 
προσήλωση χωρίς να μιλάει – μπαίνει πολύ χαμηλή μουσική ) 
 
Νάσος  
Όποτε θυμόταν να μου μιλήσει, μ’ έβριζε... κι εμένα και τη μάνα μου... 
Όλα του φταίγανε... όλα λάθος… Στο διάολο... στο διάολο.... στο διάολο... 
έ... με πήρε κι εμένα ο διάολος... Ένας άχρηστος, ένας ανίκανος ήμουν 
πάντα... Κι όταν ήμουν μικρός, κι όταν μεγάλωσα... και στο σχολείο... 
Παντού... Ό,τι κι αν έκανα…  λάθος... ηλίθιο... στραβό... Τη ζωή του 
χαράμιζε μ’ εμάς – συνέχεια το ‘λεγε... Κι εκείνη η μάνα μου, πάντα να τα 
κουκουλώνει... Να προσπαθεί να τον προλάβει – μην τύχει και γυρίσει κι 
είναι το τραπέζι άστρωτο.... Πάντα να τρέχει και ποτέ της δεν έφτανε... 
Παντού μια αφορμή για τη βρισιά του... για τη σφαλιάρα και τη ξεφτίλα 



 

                 

του... Τι να σου κάνει και ‘κείνη....  Τον έβγαλε το καρκίνο τόσα που 
κατάπιε κι ησύχασε... Μην ακούσει η γειτονιά... μην πάθω εγώ... μην 
πάθει εκείνος... Ορίστε... έπαθε ‘κείνη... και χαίρετε... νωρίς-νωρίς... 
Να το σκοτώσω μου ‘ρχότανε που τον έβλεπα να το παίζει στενάχωρος 
και ντέ και καλά στο νεκροταφείο… Τον πούστη, έλεγα, κοίτα που 
κοντεύει να βάλει και τα κλάματα... Στο διάολο, την έφαγε τη 
γυναικούλα... (γυρίζει στον Αργύρη)... Την έφαγε... καταλαβαίνεις;  

 
(Παύση – ο Αργύρης τον ακούει με μεγάλη προσοχή – γνέφει καταφατικά 
– αργά δυναμώνει λίγο η μουσική) 
 
Νάσος 
Την έφαγε... τ η σκότωσε... Με τον τρόπο του τη σκότωσε... Και δε 
μπόρεσα ποτέ να κάνω τίποτα... Τίποτα...! Τίποτα...! Τίποτα...!  

            
 (Κλονίζεται – κλαίει – γονατίζει – ακούγονται μακρινά από 
μαγνητόφωνο συνονθύλευμα ήχων με σπασίματα – φωνές – γδούπους 
κλπ – ο Αργύρης σηκώνεται αμίλητος – αργά πάει και κάθεται κοντά του 
– στο πάτωμα – ακουμπάει το χέρι του στον ώμο – το κλάμα του Νάσου 
δυναμώνει – τα φώτα έχουν ήδη χαμηλώσει αρκετά – αργά σβήνουν οι 
ήχοι – και το κλάμα γίνεται κραυγή που δυναμώνει σε μακρόσυρτο 
ουρλιαχτό) 

 
Τέλος της εικόνας 
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Εικόνα 2η 
 
(Αρκετές μέρες αργότερα. Σκηνικό στο ξενοδοχείο – εμφανώς αλλαγμένο 
– τα κορίτσια όλα μαζεμένα στο τραπέζι συζητούν) 

 
Κορίτσι Α  
Τη βιτρίνα θα τη βάλουμε δεξιά. Θα ρίξουμε και φως στη κολώνα. 
Κούκλα θα γίνει. 
Κορίτσι Β   
Και την είσοδο της σκάλας…; Έτσι θα την αφήσουμε…; 
Κορίτσι Γ   
Να ρίξουμε καφασωτό στο πλάι…  Θα βάλουμε και μια γλάστρα δίπλα 
και θα ‘ναι μια χαρά… Θα κάνει χώρισμα και θα ‘ναι και ωραίο. 
Κάτια  
Να ρωτήσουμε και το Βαγγέλη μήπως αλλάξουμε τη ρεσεψιόν. 
Κορίτσι Δ  
Τι να την κάνουμε πια τη ρεσεψιόν – ταυτότητες θα κρατάμε; 
Κάτια  
Ε... όχι βέβαια... Όμως κάπου πρέπει να ‘χουμε τα κλειδιά για τα 
δωμάτια κι ένα γραφείο…  Αργότερα και ταμείο… Χρειάζεται να δούμε 
και που θα φτιάξουμε το εργαστήρι.... ε; 
Μαρίκα  
Να πω...; Δε θα βαρέσετε... 
Κάτια  
Πες το... 
Μαρίκα  
Το δωμάτιο της Πόπης…! (γενική παύση ) 
Κάτια  
Ε; 
Κορίτσι Α   
Τι…; 
Κορίτσι Β  
Εεε... 
Κορίτσι Δ  
(ενθουσιασμένη) Μα... βέβαια…! 
Κορίτσι Γ  
Δεν είσαι καλά…! 
Μαρίκα  
Γιατί δεν είμαι καλά – μια χαρά είμαι…! Τι άλλο να το κάνουμε το 
δωμάτιο με το φονικό; Τι καλύτερο για τη μνήμη της μωρέ…; 
Κάτια  



 

                 

(σηκώνεται – συλλογισμένη – τις κοιτάζει – στέκεται μπροστά στην 
εσωτερική πόρτα – μπαίνει αργά χαμηλή μουσική) Αλήθεια... Μα την 
αλήθεια.... Τι άλλο καλύτερο για τη μνήμη της.... 

 
(Η Μαρίκα φεύγει απ’ τη σκάλα – όλες σηκώνονται αμίλητες και 
τακτοποιούν διάφορα – Η Κάτια στέκεται στη σκάλα – η Μαρίκα 
επιστρέφει με τη φωτογραφία της Πόπης – την ακουμπάει στο τραπέζι. 
Αργά μαζεύονται όλες γύρω – μπαίνει χαμηλά μουσική) 
 
Μαρίκα  
Κοίτα... Κοίτα Ποπάκι... Κοίτα τι έκανες.... Κοίτα πόσο αλλάζουνε όλα 
εδώ μέσα τώρα που έφυγες... Όλα αλλάζουνε Ποπάκι... Όλα... 
Κάτια  
Εγώ... να ξέρεις... συνέχεια δίπλα μου σε νιώθω…  Κάθε φορά που 
παίρνω μια μυτιά... σαν να ‘ναι ‘ κει το χέρι σου.... και με σταματάει... 
Να ξέρεις... Άμα τα καταφέρουμε... εσύ θα ‘φταις…  
Κορίτσι Α  
Είσαι καλά εκεί ρε φιλενάδα…; Γιατί εμείς... εδώ... κοίτα... Είμαστε πιο 
καλά πια... Κι εγώ... δε θ’ άντεχα να μην είναι ήσυχη η ψυχούλα σου, 
Ποπάκι.... (βάζει τα κλάματα) Δε θ’ άντεχα μωρέ... Δε θ’ άντεχα... 
Κορίτσι Β  
Πως τα καταφέρνεις – και παντού εδώ μέσα εσένα βλέπω πια...;; Πως τα 
κατάφερες έτσι, μωρέ..;;. Έφερες τη Μαρία κι έφυγες... έτσι όπως 
έφυγες... Και τώρα λείπεις…  Την έκανες πα να ‘πει – και κοίτα… κοίτα 
τώρα... Όλ’ αλλάζουνε μωρέ κι εσύ... δεν είσ’ εδώ γαμώ το κέρατό μου…  
 
(Τα φώτα χαμηλώνουν και μπαίνει ανάλογα μουσική) 
 
Κορίτσι Α    
Αχ… κι αν γινόταν να ξυπνήσεις... 
Κορίτσι Δ  
Αχ… κι αν γινόταν να γυρίσεις... 
Κορίτσι Ε  
Αχ… κι αν γινόταν...;;; Και πότε έφυγε στ’ αλήθεια το Ποπάκι..; Κοίτα..! 
Κοιτάξτε…! Τι λαχταρούσε κοίτα…!  
 
(Τις τραβάει μία-μία καθώς μιλάει χτυπώντας ρυθμικά τα δάχτυλα – η 
μουσική γίνεται πιο ρυθμική) 
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Ονειρευόταν κι αναζητούσε 
εφιάλτης ότι ζούσε 
μα κοίτα τώρα – κοίταξε 
Με τα δικά μας μάτια βλέπει 
           
(Κινούνται ρυθμικά – κάθε μία λέει και από ένα στιχάκι με ανάλογη 
μουσική σε χαμηλό τόνο και παίζοντας ρυθμικά με τα δάχτυλα) 
 
Κοίτα... ο δρόμος... άλλος έγινε ο δρόμος... 
Κοίτα.... η βιτρίνα, ζωγραφιές και κρινολίνα.. 
Κοίτα... ο νόμος – του παράνομου ο τρόμος 
Άλλος γίνεται Ποπάκι... 
Φώτα ‘βαλαν στο δρομάκι 
Ζωγραφιές πάνω στους τοίχους 
Και μια γλάστρα στο σκαλί 
Άκου…  Τραγούδια…  
Της φριχτής στιγμής λουλούδια 
Κοίτα…  Τα φώτα…  
Στης βιτρίνας σου την πόρτα... 
Άκου…  Στιχάκια 
Στα καινούρια σου πλακάκια 
Κοίτα…  Οι σειρήνες…  
Να ημερώσουνε τις μνήμες... 
Άκου…  Τ’ αγόρια…  
Όλα γίνανε μαστόρια 
Μοναχά μια ευκαιρία τούτο ζήτησες μονάχα 
πείραμα κι η συμμορία να σωθείς ήθελες τάχα 
                   
Τώρα κοίτα – όλ’ αρχίζουν  
Φως και Νύχτα να σ’ αγγίζουν 
Να μην τρομάζεις – να μη δειλιάζεις 
Στ’ όνειρο να ‘ρχεσαι να μ’ αγκαλιάζεις 
Κοίτα – να βλέπεις… Όλα στ’ όνειρό σου μοιάζουν 
Κοίτα – να ξέρεις… Δίπλα μας εδώ θα είσαι 
Άκου… φωνάζω… Κοίταξε με και σου μοιάζω…  
Άκου…  Μαζί σου… Με τη μαγική Ψυχή σου…  
Κι εσύ μονάχα φωτογραφία 
σκιά στους τοίχους σαν οπτασία 
Κι εσύ μονάχα αχνή ιδέα 
στον κόσμο γύρω στη μοναξιά μου 
στο κρίμα, στ’ άδικο, στα όνειρά μου 
Κι εσύ μονάχα μια κούφια εικόνα 



 

                 

Ν’ αφήνει πίσω της έναν αιώνα 
Ν’ αγγίζεις μάγισσα κάθε στιγμή μου 
Φως μου να γίνεσαι κι ανάστασή μου 

 
(Μαζεύονται γύρω απ’ τη φωτογραφία – τα φώτα σβήνουν) 
 
Τέλος της εικόνας 
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Εικόνα 3η 
 
(Σχεδόν ένα μήνα αργότερα – σκηνικό στο θεραπευτήριο. Η Μαρία και η 
Πολυξένη – η Μαρία μιλάει στο τηλέφωνο με την Κατίνα) 
 
Μαρία  
Θα έρθει να σε πάρει με το Νίκο, εγώ θα περάσω αργότερα, τώρα δε 
μπορώ – έχω δουλειά... 
Φωνή Κατίνας    
Μην το βάζεις σε κόπο το παιδί, βρε Μαρία μου... Θα πάρω ένα ταξί να 
γυρίσω…  
Μαρία  
(κοφτά) Δεν είναι κόπος είπαμε – μια βόλτα θα κάνει παρέα με την 
Πολυξένη... Αμάν πια... 
 
(Από την εξωτερική πόρτα μπαίνει ο Νίκος – γνέφει χαιρετισμό στη 
Μαρία – κάθεται δίπλα στην Πολυξένη) 
 
Μαρία  
(συνεχίζει στο τηλέφωνο) Λοιπόν, θα περιμένεις τα παιδιά... 
Συνεννοηθήκαμε; 
Φωνή Κατίνας  
Εντάξει... θα περιμένω... Αχ βρε Μαρία μου... Σ’ ευχαριστώ για όλα... 
Μαρία  
Παρακαλώ... (ειρωνικά) Ευχαρίστησις μου... Άντε τώρα... Ετοιμάσου... Δε 
θ’ αργήσουνε... 
Φωνή Κατίνας  
Καλά… ευχαριστώ... γεια…  
Μαρία  
Γειααα...  
 
(Κλείνουν – ακούγεται ανάλογος ήχος) 
 
Νίκος   
Όλα εντάξει; 
Μαρία  
Όλα εντάξει…  
Πολυξένη    
Εντάξει... βέβαια…  και δόξα το Θεό…  Τι κάνουμε όμως από ‘δω και 
πέρα..; Αυτ’ είναι ικανή να γυρίσει πίσω…  Πως θα την  κρατήσω άμα 
θέλει να γυρίσει σπίτι; 
Μαρία  



 

                 

Έννοια σου και δε θα θέλει… Όταν έρθει στο ξενοδοχείο και κάτσει λίγο 
στο δωμάτιο θα δει πως είναι πιο καλά... Θα ‘ρθω άλλωστε κι εγώ το 
απόγευμα, μην ανησυχείς, θα τα βολέψουμε... Το ξέρει πως τη γλίτωσε 
στην τρίχα. 
Νίκος    
Έλα, σήκω... πάμε για παγωτό πριν το νοσοκομείο να φας μια 
σοκολατίτσα να ηρεμήσεις... Να ηρεμήσουμε... Έλα λέμε... 
Πολυξένη   
(στη Μαρία) Όλο να ηρεμήσω θέλει... Δεν είμαι ήρεμη μωρέ..; 
Μαρία   
Είσαι..; 
Νίκος   
Δεν είσαι... Όλο στη τσίτα και στο ‘’τι θα γίνει’’ είσαι…  Τίποτα δε θα 
γίνει…! Παγωτάκι και βολτούλα θα γίνει... Άντε μπράβο... 
Πολυξένη    
Από άλλο κόσμο είσαι βρε Νίκο ώρες-ώρες... Δε με καταλαβαίνεις 
καθόλου…; 
Νίκος   
Σε καταλαβαίνω…! Πολύ καλά! (την πιάνει αποφασιστικά απ’ το 
μπράτσο) Ακριβώς επειδή σε καταλαβαίνω... Άντε γεια μαμά... 
Πολυξένη    
Γεια... τα λέμε τ’ απόγευμα... 
Μαρία   
Γειααα... Τ’ απόγευμα... 

 
(Παύση – χαμηλώνουν τα φώτα – μπαίνει μουσική χαμηλά – η Μαρία 
σηκώνεται – ανοίγει την εσωτερική πόρτα – βγάζει έναν κουβά – αρχίζει 
να σφουγγαρίζει – μονολογεί αργά... κομπιάζοντας ) 
  
Μαρία 
Αχ... Κατίνα... τι να κάνεις κι εσύ... Τι καλύτερο ε; Για μένα νομίζεις πιο 
εύκολο ήτανε…; Αν ήξερες μονάχα... Αν ήξερες... 
 
(Τα φώτα χαμηλώνουν- η μουσική κόβεται –η Μαρία ακουμπάει στη 
σφουγγαρίστρα - ακούμε ήχους απ’ το μαγνητόφωνο – βρισιές ανάκατες 
με γδούπους και σκόρπιες κουβέντες – ανάλογα αναβοσβήνει ο φωτισμός 
– Φωνές διάφορες, αντρικές η γυναικείες –ανάμεσα τους οι φωνές της 
Μαρίας και του Αργύρη) 
 
Αντρική  
(ειρωνική) Τρελή είναι γιατρέ μου... Λέει πως τη βιάσαμε.... 
Γυναικεία  
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Να φύγει.. .να φύγει μακριά μου... 
Γυναικεία  
(σιγά) Αφού τα ‘θελες... εσύ τα ‘θελες.. 
Φωνή γιατρού  
Χρειάζεται να της κάνουμε ηλεκτροσόκ – δε θα συνέλθει διαφορετικά... 
Γυναικεία  
Δεν ξέρει τι λέει, γιατρέ μου... από μικρή είχε μια φοβία... Ψέματα... είναι 
όλα ψέματα... 
Φωνή Μαρίας  
Αφήστε την ήσυχη την αδελφή μου πια... Όπως τα λέει είναι... Αφήστε 
την ήσυχη... Αφήστε την... 
Φωνή Αργύρη  
Χρειάζεται να δείξεις ψυχραιμία Μαρία... Μόνο εσένα έχει να στηριχτεί.. 
Φωνή Μαρίας  
Πες μου τι να κάνω.... 
Φωνή γιατρού  
Τρεις φορές την ημέρα – δύο χαπάκια τη φορά... Και σιγά-σιγά θα τα 
ελαττώσουμε. 
Φωνή Αργύρη  
Γνώμη μου αν μπορείς... να την πάρεις να φύγετε... Είναι ενήλικη τώρα 
πια – κι εσύ είσαι δυνατή γυναίκα... Θα τα βγάλετε πέρα – θα βοηθήσει 
κι η ομάδα και θα συνέλθει... Είμαι σίγουρος... 
Φωνή Μαρίας  
Εσύ…;; θα βοηθήσεις…;... 
Φωνή Αργύρη  
Όσο μπορώ... Θα βρούμε κι έναν καλό δικηγόρο... 

 
(Οι φωνές χαμηλώνουν – τα φώτα δυναμώνουν αργά – η Μαρία στέκεται 
με τη σφουγγαρίστρα, κοιτάζοντας στο κενό –μονολογεί) 
 
Μαρία  
Αχ.. βρε Κατίνα... Αχ και να ‘ξερες... (αρχίζει να σφουγγαρίζει – στέκεται 
στον πίνακα ) Ο Έρωτας…! Χμ... αγοραίος και βίαιος και με την Ψυχή 
στραγγαλισμένη... 
 
(Ακούγεται κουδούνι) 
 
Μαρία 
Μισό λεπτό... 

 
(Μαζεύει στην εσωτερική πόρτα τον κουβά και ανοίγει την εξωτερική. 
Μπαίνει ο Νάσος με το Χρήστο) 



 

                 

Μαρία 
Καλώς τους... 
Νάσος  
Δεν αργήσαμε : ε; 
Μαρία  
Όχι... όχι... στην ώρα σας... 
Χρήστος  
(αμήχανα) Χαίρετε…  
Μαρία  
Καθίστε... 
Νάσος  
Ο Αργύρης; 
Μαρία  
Θα ‘ρθει σε λίγο... Καθίστε…   
Χρήστος    
Εδώ είναι που... εργάζεσθε...; 
Μαρία  
Εδώ... Δε σ’ αρέσει...; 
Χρήστος    
Ωραία είναι... Ο Νάσος μου είπε πως θέλετε να μιλήσουμε... 
Μαρία  
Σωστά σου είπε.. .Θέλεις ένα καφέ ; (στο Νάσο) Εσύ; 
Νάσος  
Άσε... Αργότερα... Να ‘ρθει και ο Αργύρης. 
Μαρία  
Όπως αγαπάς... Χρήστο…;  
Χρήστος  
Ε;.. 
Μαρία  
Θέλεις ένα καφέ; 
Χρήστος  
Μπα... δε πειράζει... Αργότερα... 
 
(Παύση αμηχανίας) 
 
Μαρία  
Λοιπόν... 
Χρήστος  
Λοιπόν…; 
Νάσος  
Λοιπόοον... 
Μαρία  
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Λοιπόν... Λοιπόν, πράγματι…  ήθελα να μιλήσουμε... Να σε γνωρίσω λίγο 
καλύτερα - έχω ακούσει τόσα πολλά για σένα... 
Χρήστος     
(ενοχλημένος)…  Φαντάζομαι... Έχεις πολλά πάρε δώσε με τη Μαρίκα – 
το ξέρω... Θα μου ‘χει σούρει...  
Μαρία   
Πράγματι... Σου ‘χει «σούρει» κάμποσα... Κακά και καλά... 
Χρήστος   
Και καλά...; 
Μαρία   
Και καλά…! 
Χρήστος   
Αυτό... ε... είναι νέο...! Δεν το περίμενα... 
Μαρία   
Κι όμως... Άλλωστε τόσο καιρό είστε μαζί – κάποιος λόγος θα         
υπάρχει…  
Χρήστος  
(μαζεμένα) Ε... ναι... δεν ξέρω... (απότομα αλλάζει ύφος) Τι θες…; Τι θες 
από μένα..; 
Μαρία  
Αυτή τη στιγμή να κάτσεις να μιλήσουμε…  
Χρήστος    
Τι να πούμε; 
Μαρία  
Για τη Μαρίκα και για σένα. Γι αυτό που γίνεται μετά το φονικό. Για το 
αν σ’ ενδιαφέρει αυτό που γίνεται... 
Χρήστος    
Το φονικό... χμ... τα πάνω κάτω έφερε... Όμως εγώ δεν ξέρω… Τίποτα 
δεν ξέρω – τα είπα και στην αστυνομία, το είπα και του Νάσου... Να 
βοηθήσω – εντάξει - αλλά πως...; Ούτε είδα – ούτε ξέρω... Η Μαρίκα, που 
τα κουβεντιάζανε πολύ λίγα μου λέει – κι απ’ όσα λέει τα μισά πιστεύω... 
Πάντα υπερβολική ήτανε αυτή... Τι ψάχνεις τώρα...; Πάει πια η Πόπη και 
θα ξεχαστεί κι αυτό όπως τόσα και τόσα... Τέλειωσε... Κι εγώ δεν έχω 
καμιά σχέση... 
Μαρία      
Έχεις όμως σχέση με τη Μαρίκα – ναι…; 
Χρήστος    
Έτσι όπως γίναμε ούτε και γι αυτό είμαι σίγουρος... Τώρα τελευταία όλο 
με διώχνει – κι από πριν το φονικό μ’ έδιωχνε... Κι όσο για λεφτά... 
αδέκαρος είμαι – κοντεύει δυο μήνες που δε δουλεύει κανονικά... Τι να 
σου κάνω κι εγώ... κοιτάω αλλού...  
Μαρία  



 

                 

Κοιτάς για καμιά άλλη να τ’ ακουμπάει στη μαγκιά και στην ομορφιά 
σου… ε...;; Αυτό μου λες…;; 
Χρήστος    
(αμήχανα) Ε... όχι κι έτσι αλλά... (αλλάζει απότομα – θυμώνει) Αλλά 
ακόμη κι έτσι... εσένα τι σε νοιάζει..; Έλεγχο θα μου κάνεις…; Κανείς δε 
μου κάνει έλεγχο εμένα μαντάμ... Ορίστε μας... (σηκώνεται απότομα ) 
Μαρία  
Για σένα προσωπικά ουδόλως ενδιαφέρομαι – ούτε έλεγχο να κάνω 
ούτε τίποτα... Δική σου είναι η ζωή κι όπως νομίζεις να τη ζήσεις... Όμως 
η Μαρίκα, αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση – κι εκείνη 
μ’ ενδιαφέρει! Κατάλαβες…; Λοιπόν: θα κάτσεις να μιλήσουμε σοβαρά..; 
Χρήστος   
(ειρωνικά) Κι αν δε κάτσω…; 
Μαρία  
Θ’ αναγκαστώ να σου θυμίσω πως αυτό που κάνεις απαγορεύεται κι 
έχω σκοπό να ζητήσω από την αστυνομία να επέμβει για ν’ αφήσεις την 
κοπέλα ήσυχη… Και μετά το φονικό της Πόπης να είσαι σίγουρος πως 
θα μ’ ακούσουν... Κατάλαβες τώρα;... 
Χρήστος  
(μαζεύεται) Τι θέλεις να πούμε; Τι μπορώ να κάνω εγώ; 
Μαρία  
Σε πρώτη φάση να κάτσεις να κουβεντιάσουμε και ν’ αφήσεις κατά 
μέρος τα νταηλίκια…  Δεν περνάνε εδώ!  
Νάσος   
Αφού το ξέρεις ρε – εδώ είμαστε σε άλλη κατάσταση... Με τη Μαρία και 
τον Αργύρη είναι αλλιώς – τι τσαμπουκάδες πουλάς..; Είμαστε δύσκολα 
– πάρε είδηση και φτύσε και τον κόρφο σου που ασχολείται μαζί σου... 
Χρήστος     
Εγώ δε της ζήτησα τίποτα.... 
Νάσος  
Της ζήτησα εγώ..! Κι η Μαρίκα και τα κορίτσια... (σοβαρά) Κι η Πόπη…! 
Κάτσε κάτω το λοιπόν κι άκου... 
Χρήστος  
(κάθεται)… Καλώς λοιπόν.... Ακούω... 
Μαρία  
Λοιπόοον.... Θέλεις τώρα ένα καφέ;... 
Νάσος      
(σηκώνεται) Μην κάνετε τον κόπο – θα πεταχτώ απέναντι να φέρω απ’ 
το καφενείο... Να πάρω λίγο αέρα και να τα πείτε κι εσείς με την ησυχία 
σας... Να τα πείτε…  σοβαρά... (φεύγει) 
Μαρία  
Ίσως να ‘ναι και καλύτερα οι δυο μας; 
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Χρήστος  
Δεν ξέρω... Τι έχεις να μου πεις…; Ακούω... 
Μαρία  
Ωραία... λοιπόν... Έχεις μιλήσει με τη Μαρίκα τελευταία; 
Χρήστος  
Κάτι λίγο... 
Μαρία  
Και..; 
Χρήστος  
Τι και…; 
Μαρία  
Τι έχετε πει; 
Χρήστος   
Διάφορα... 
Μαρία  
Όπως; 
Χρήστος   
Εγώ θα πω – ή εσύ..; 
Μαρία  
Κι εγώ κι εσύ... Να μάθω κατ’ αρχήν τι ξέρεις για το πανδοχείο και για 
τις αποφάσεις της... 
Χρήστος  
Ε καλά... αποφάσεις... Της πλάκας και της συμφοράς – θα κρατήσουν 
όσο είν’ ακόμα φρέσκο το φονικό... Μετά θα της περάσει και θα ‘ρθει να 
τρίβεται για «σφηνάκια» στο χαρτί... Μην κοιτάς τι λέει τώρα.. 
Μαρία  
Κι αν δεν της περάσει…; Αν είναι αποφασισμένη πράγματι να τα κόψει 
τα «σφηνάκια» στο χαρτί και ν’ αλλάξει – κι αυτή και όλες τους...; Τι 
σκέφτεσαι να κάνεις. .; 
Χρήστος  
Ε... δεν ξέρω…  Δεν το πιστεύω και δεν το ‘χω σκεφτεί... Θα δούμε.... 
Μαρία  
Σου ‘χουν πει τι αποφασίσαμε; 
Χρήστος  
Για ποιο πράγμα; 
Μαρία  
Για το πανδοχείο... 
Χρήστος  
Κάτι λίγα ναι... Θα κάνετε λέει σύλλογο – αν έχω καταλάβει καλά... Δε 
βαριέσαι – τι σόι σύλλογος – και τι θα τρώτε…; Κι εσύ…  με τα σωστά 
σου νομίζεις πως θα τις κόψουν έτσι εύκολα τις μυτιές και τα 



 

                 

χαπάκια...;; Κούνια που σε κούναγε κυρά Μαρία – ιδέαν δεν έχεις μου 
φαίνεται... 
Μαρία  
Έτσι λες…; 
Χρήστος  
Έτσι λέω.... 
Μαρία  
Πάμε στοίχημα…; 
Χρήστος  
(με άλλο ύφος) ‘Αλα... είσαι και τζογαδόρισα... 
Μαρία  
Άμα χρειαστεί... και τζογαδόρισα γίνομαι… . 
Χρήστος  
Τι στοίχημα μωρέ – πως θα κάνετε σύλλογο στην Ομόνοια…; Οι 
πουτάνες θα γίνουνε καλόγριες κι οι μυτιές φασκόμηλο…;; Δεν είμαστε 
καλά...! 
Μαρία  
Μωρέ... πας στοίχημα...;; 
Χρήστος  
Όχι... Τίποτα δεν πάω – την ησυχία μου θέλω... Κάντε ό,τι θέλετε... Μόνο 
ήσυχο αφήστε με... 
Μαρία  
Πολύ ευχαρίστως…! Αρκεί να κάνεις κι εσύ το ίδιο…! Να μας αφήσεις 
ήσυχες… Και…  προ παντός: το Μαρικάκι…  
Χρήστος  
(δεικτικά) Εγώ εσένα δε σ’ ενόχλησα…  Και να μη σε νοιάζει τι κάνει το 
Μαρικάκι! 
Μαρία  
Με νοιάζει και με κόφτει – γιατί το Μαρικάκι μου ζήτησε να με νοιάζει 
και να με κόφτει…! Κι άκου καλά – και διάλεξε : Ή μπαίνεις στο παιχνίδι, 
αλλάζεις, τρόπους και ζωή και βοηθάς – ή την αφήνεις ήσυχη... 
Εξαφανίζεσαι και ξεχνάς πως υπάρχει...! Και μη διανοηθείς ξανά να 
προσπαθήσεις να της πασάρεις πρέζα ή να ζητάς λεφτά και να την 
προκαλείς... Θα σε καταγγείλω και θα σε μαζέψουνε για εμπορία, 
μαστροπεία και όλα τα συναφή – σε προειδοποιώ… 
Συνεννοηθήκαμε…;;;  
Χρήστος   
Μάλιστα... κι εγώ τώρα... αφού δε θα σε πλακώσω στις γρήγορες... τι 
υποτίθεται πως πρέπει να κάνω.... ; 
Μαρία      
Ν’ αποφασίσεις άμεσα – τώρα! – τι απ’ τα δύο θέλεις… Σαφώς – και 
ξεκάθαρα…  Δε θα ρισκάρω την ψυχική της ισορροπία ούτε λεπτό – η 
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Μαρίκα είναι κοντά δυο μήνες μέσα σ’ έναν εφιάλτη που δεν το 
φαντάζεσαι… Το φονικό της Πόπης έδωσε την ευκαιρία σε όλες να 
δούνε τα πράγματα αλλιώς… Να κάνουν μια προσπάθεια για τη ζωή 
τους... Και για σένα είναι ευκαιρία - το παίρνεις ή τ’ αφήνεις… Αν θέλεις 
συνέχισε έτσι... Μείνε με τις... «γρήγορες» – όλο και κάποιος θα βρεθεί 
να σε μαζέψει μια μέρα... Μακριά από τη Μαρίκα όμως… Πολύ μακριά…! 
Αν θέλεις ν’ αλλάξεις κάτι – αν αποφασίσεις να ζήσεις αλλιώς... τότε…  
ευπρόσδεκτος... Όμως θα πρέπει ν’ ανασκουμπωθείς και να βοηθήσεις. 
Και τον εαυτό σου και το σύλλογο... Μ’ εννοείς νομίζω.. 
Χρήστος  
(συλλογισμένα) Να βοηθήσω..; Εγώ…; Πως…; 
Μαρία  
Αποφάσισέ το πρώτα... Κι ύστερα… θα το βρούμε το πώς... 
 
(Ανοίγει η πόρτα – μπαίνουν ο Νάσος κι ο Αργύρης με καφέδες) 
 
Μαρία  
Καλώς τους…  
Αργύρης  
Χαίρετε…  
Νάσος  
Τα λέτε…; 
Χρήστος  
Τα λέμε... 
Αργύρης  
Ωραία... 
Μαρία  
Πράγματι... 
Νάσος  
(στο Χρήστο) Λοιπόν…; 
Χρήστος  
Τι λοιπόν…; 
Νάσος  
Τα είπατε…; 
Χρήστος  
Τα είπαμε…  
Νάσος  
Και…; 
Χρήστος  
Τι και…; 
Νάσος  
Την κολοκυθιά θα παίζουμε ρε…;; Τι είπατε..; Τι λες…; 



 

                 

Χρήστος  
(συλλογισμένος) Είπαμε διάφορα... Δεν ξέρω... Δεν έχω προλάβει να 
σκεφτώ... Ξέρω ‘γω... 
Νάσος   
Να μάθεις... Αυτό που σκέφτονται να κάνουν η Μαρία και τα κορίτσια, 
είναι ευκαιρία για όλους μας... Χίλιες φορές στο ‘χω πει... 
Χρήστος   
Ούτε το πιστεύω - ούτε και το ‘χω καταλάβει...; 
Νάσος  
(στη Μαρία) Δε μιλήσατε... ; 
Μαρία  
Δεν πρόλαβα να μπω σε λεπτομέρειες... Δε ρώτησε άλλωστε... 
Νάσος  
Να σου τα πω γι’ άλλη μια φορά εγώ λοιπόν, τώρα που είναι μπροστά η 
Μαρία κι ο Αργύρης.... Κι αυτή τη φορά δε σε παίρνει να με γράψεις και 
να κάνεις πως δεν άκουσες... Θα φτιάξουν σύλλογο και ξενώνα για τα 
πρεζάκια και τις γυναίκες που ξέρεις... Αυτές που δεν έχουν που να 
πάνε… Αυτές που «τρώνε» τις σφαλιάρες τους και που τους τρώνε κάτι 
έξυπνοι τα λεφτά τους... Ξέρουμε εμείς απ’ αυτά... 
Χρήστος  
(αμήχανα) Δεν ξέρω…  
Νάσος  
Άσ’ τα σάπια – και ξέρεις πολύ καλά… Και λεφτά έφαγες και ξύλο 
έδωσες… Κι όσο για τα πρεζάκια... ξέρεις καλά πως έφτασες ως εδώ – 
μαζί μου μιλάς... Εγώ σε ξέρω… και τόσο σκάρτος δεν είσαι…  
Χρήστος    
Και πως θα γίνουν όλ’ αυτά ρε...; Με τι λεφτά…; (ειρωνικά) Θα πάρετε 
επιχορήγηση…; 
Μαρία      
Χωρίς λεφτά…! Χορηγία του Βαγγέλη και προσωπική εργασία μόνο… 
Στην αρχή τουλάχιστον…  
Νάσος  
Τα κορίτσια έχουν σκεφτεί τρόπους για να βγάλουν και λεφτά. Όχι στο 
πεζοδρόμιο, θα φτιάξουν μόνες τους διάφορα πράγματα και στη 
βιτρίνα στο ισόγειο θα κάνουν μαγαζί. Κι εμείς έχουμε τρόπους – πολλά 
μπορούμε να κάνουμε. Να βοηθήσουμε, αλλά να βρούμε κι ένα δρόμο 
σιγά-σιγά. Εγώ... είμαι μαζί τους Χρήστο - στο είπα... Ο Βαγγέλης 
προσφέρει το ξενοδοχείο και θα βάλει κι ό,τι έχει στην άκρη... Κι ο 
Αργύρης με τη Μαρία είναι δίπλα μας... 
Αργύρης  
Και βέβαια... η Πόπη... 
Χρήστος  
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(τον κοιτάζει παραξενεμένος)…  Η… Πόπη…; 
Νάσος  
Ναι.... η Πόπη…! Καμιά τους δε γυρίζει πίσω μετά το φονικό και πάρ’ το 
είδηση... Τίποτα δε θα ‘ ναι πια όπως πριν... 
Χρήστος  
(αμήχανα) Τίποτα…; (σηκώνονται και στέκονται ο ένας απέναντι στον 
άλλο) Δεν ξέρω.... Δεν ξέρω τι να κάνω... Εγώ... Δεν ξέρω τίποτα να 
κάνω… Να βοηθήσω… αλλά πως…; 
Νάσος  
Αρκεί να θέλεις… Θέλεις…; 
Χρήστος    
Τι να θέλω…; Αν θέλουν να φτιάξουν οι γυναίκες σύλλογο ας φτιάξουν... 
Εγώ... τι να κάνω ; Πως...; 
Νάσος  
Να σταματήσεις τα νταηλίκια... Να ξεκόψεις σιγά-σιγά από την πρέζα – 
και να βοηθήσεις κι εμένα και τη Μαρίκα και όλους μας να ξεφύγουμε 
από το διάολο... Να δεις πως είμαστε μέσα στα σκατά... Και να πάρεις το 
λάστιχο να με βοηθήσεις να καθαρίσουμε... (στον Αργύρη)…  Καλά τα 
λέω…; 
Αργύρης    
Καλύτερα δε γίνεται…! Μου φαίνεται θα σε κρατήσω για βοηθό.... 
 
(Τα φώτα κλείνουν) 
 
Τέλος της εικόνας 
 



 

                 

Εικόνα 4η / Φινάλε 
 
(Τρία χρόνια αργότερα – Το σκηνικό στο ξενοδοχείο, εντελώς αλλαγμένο 
από το αρχικό. Φαίνεται η βιτρίνα με διάφορα διακοσμητικά δίπλα από 
την είσοδο. Δίπλα στη ρεσεψιόν ένα μικρό γραφείο με ταμειακή μηχανή. 
Γλάστρα στην εσωτερική σκάλα, ο καναπές κι οι πολυθρόνες με 
καινούργια καλύμματα, φυτά και λουλούδια διάφορα. Κάτω από τον 
πίνακα ένα ντουλαπάκι σαν κομοδίνο με τη φωτογραφία της Πόπης…  
Σχετικά χαμηλός φωτισμός στο σκηνικό – η Μαρίκα ντυμένη πολύ απλά 
κάθεται στη ρεσεψιόν και μια απ’ τις κοπέλες ντυμένη ανάλογα στο 
ταμείο. Ο προβολέας φωτίζει τον κενό χώρο ανάμεσα στα δύο σκηνικά - 
όπου στέκεται ο Αργύρης και απευθύνεται στο κοινό) 
 
Αργύρης  
Τα χρόνια πέρασαν λοιπόν... Τρία χρόνια σήμερα από το θάνατο της 
Πόπης. Ποτέ μου δεν τη γνώρισα αυτή τη κοπέλα – κι όμως την έχω 
τόσο αγαπήσει μέσα σ’ αυτά τα τρία χρόνια... Κι αν δεν πίστευα στη 
θεία Πρόνοια τα γεγονότα που έζησα μετά το θάνατό της θα μου 
άλλαζαν τα μυαλά... Τρία χρόνια σήμερα – κι όλοι έχουν πάει για την 
εκταφή. Πρώτη φορά θα ζήσουν τέτοιο πράγμα – ούτε ψύλλος στον 
κόρφο τους... Τα κορίτσια κάνανε συμβούλιο και πήραν απόφαση να 
φέρουν τα κόκαλά της εδώ... Ειδικό κουτί της φτιάξανε – μοναχές τους... 
Ξυλόγλυπτο... Αν μπορούσαν θα της έκαναν κι ανακήρυξη... 
«Η οσία Πόπη της οδού Αθηνάς»...  
Χμ... φυσικά δεν έχουν άδικο – κείνο το φονικό άλλαξε όλη τους τη ζωή. 
Λες και πραγματικά η «θεία Πρόνοια» βοηθούσε και πήγανε όλα τόσο 
πρίμα... τόσο στρωτά... Τώρα πια… τους μένουν και λεφτά, έρχονται και 
συνάδελφοι εθελοντικά και βοηθάνε... Προχθές η Κάτια με το Νάσο 
αποφάσισαν να επεκτείνουν την κοινότητα... Θα νοικιάσουν το διπλανό 
κατάστημα με αντάλλαγμα ν’ ανακαινίσουν το σπίτι από πάνω – μια 
διπλοκατοικία οχτώ δωμάτια. Πάνε δύο μήνες που άδειασε το 
τελευταίο... Ο ιδιοκτήτης πέθανε, οι κληρονόμοι το κλείσανε κι οι 
γυναίκες που έμεναν εκεί τ’ αφήσανε το πεζοδρόμιο... δυο απ’ αυτές 
ήρθαν στο σύλλογο και τους βάλαν την ιδέα... Φυσικά η Μαρία 
ενθουσιάστηκε – κι η Πολυξένη το ίδιο... Μεταξύ μας... κι εγώ 
ενθουσιάστηκα.... Πόσο δίκιο είχε κείνη η Πόπη τότε που ήρθε και βρήκε 
τη Μαρία... Συχνά αναρωτιέμαι αν πράγματι το ήξερε... Αν με κάποιον 
παράξενο τρόπο το είχε σχεδιάσει – σ’ ένα επίπεδο πέρα από τ’ 
ανθρώπινα... Πάντως εδώ… (δείχνει το ντουλαπάκι με τη φωτογραφία 
της Πόπης ) θα βάλουνε το «κουτάκι» της... Ο Νάσος και η Κάτια 
φροντίσανε για όλα, πήραν ειδική άδεια κι ούτε θυμάμαι πόσο καιρό 
έτρεχαν με τη γραφειοκρατία... Δεν έχουν άδικο αν με ρωτάς – μετά από 
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τέτοιο φονικό μόνον έτσι θα βρει ανάπαυση η ψυχή της... Όλοι τη 
νιώθουμε να τριγυρνάει εδώ μέσα – κι ας αποφεύγουμε να το 
κουβεντιάζουμε… Κι όλοι ξέρουμε πως «έβαλε το χεράκι της» για να 
γίνει ότι έγινε… Ήταν πραγματικά σαν ένα χέρι μαγικό, που βήμα το 
βήμα τα έβαλε όλα στη θέση τους...  
 
(Τα φώτα δυναμώνουν – μπαίνουν όλοι, Μαρία, Κατίνα, Κάτια, Νάσος, 
Χρήστος, Νίκος, Πολυξένη, Κοπέλες, αγόρια – η Μαρίκα πάει κοντά στο 
Χρήστο – η κοπέλα του γκισέ το ίδιο – μπαίνει χαμηλή μουσική – 
τελετουργικά η Κάτια με το Νάσο ανοίγουν το ντουλάπι – τοποθετούν 
μέσα το κουτί – ανάβουν ένα κερί – στέκονται για λίγο σιωπηλοί) 
 
Κάτια      
Κοίτα...! Κοίτα Ποπάκι... Να μη λες πως δεν άξιζε τον κόπο... 
Μαρίκα     
Άκου…  Μαζί μας θα ‘σαι τώρα πια Ποπάκι... Να μη νοιώσεις ούτε στιγμή 
πως σε ξεχάσαμε.... 
Νάσος     
Κι εκείνοι... Διαλυθήκανε Ποπάκι... Είχανε κάνει πολλά – κι εσύ τους 
ξεμπρόστιασες... Τους κλείσαμε... Κι οι τρεις στα σίδερα και δε θα 
ξαναβγούν... Στ’ ορκίζομαι... 
Χρήστος   
Αλήθεια... Όλα τ’ άλλαξες Ποπάκι.... Ακόμα κι εγώ... αλλιώτικος... Μα 
πόσο αλλιώτικος…   
 
(Η Μαρία φέρνει ένα δίσκο με ποτήρια και κονιάκ, τα γεμίζει παίρνουν 
καθένας από ένα και σκορπίζουν γύρω στο δωμάτιο σιωπηλοί. Ξεκινάει 
αργή μουσική κι ένας – ένας υψώνοντας το ποτήρι γυρίζουν προς τη 
φωτογραφία και πίνουν τελετουργικά. Τελευταίος ο Βαγγέλης 
απευθύνεται στο κοινό ) 
 
Βαγγέλης   
Ίσως ν’ ακούγεται ανόητο... Μπορεί να φαίνεται τρελό... Όμως... δεν 
πίνουμε στη Μνήμη της… Πίνουμε στην Υγειά της... 
 
(Σηκώνει το ποτήρι – τα φώτα χαμηλώνουν – μουσική ανάλογη) 

 

ΤΕΛΟΣ 
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Η Ρένα Κατσάνη γεννήθηκε στην Αθήνα του 1955 κι εργάστηκε 
στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως το 1997. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του '80 ασχολήθηκε με τις εναλλακτικές θεραπείες. 
Σπούδασε συμβουλευτική κι εκπαιδεύτηκε στη σωματική 
(ραϊχική) ψυχοθεραπεία και τις θεραπευτικές πρακτικές των 
σαμάνων της Β. Αμερικής.  
Το 2002 έγραψε μια μικρή σειρά παραμυθιών, η οποία 
κυκλοφόρησε σε ιδιωτική έκδοση με τίτλο "Τα παραμύθια της 
κουκουβάγιας".  
Το 2004 δημιούργησε το Θεατρικό Πολυχώρο Παντομίμα, ο 
οποίος λειτούργησε μέχρι το 2010, στην οδό Κυψέλης 15 (όπου 
σήμερα στεγάζεται το Θέατρο "Τέσσερις Εποχές" του Γιάννη 
Μόρτζου και της Γιούλης Ζήκου). 
Έχει εκδώσει μέσω της σειράς "εν-καινώ" των 24Γραμμάτων την 
τριλογία θεάτρου: "Μεταφυσικές Αποστάσεις" (υπ’ αριθμ. 
σειράς: 14, 23 και 39).  
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