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Η Ειέλε εκερηδίδοσ γελλήζεθε ζηε 
Θεζζαιολίθε ηο 1976. 

Είλαη δηδάθηωρ Λογοηετλίας ηοσ Ιολίοσ Παλεπηζηεκίοσ 
Αρθεηά κσζηζηορεκαηηθά θαη ζεαηρηθά ηες έργα έτοσλ δεκοζηεσηεί 
ειεθηροληθά ζηο δηαδίθησο θαη έτοσλ αλεβεί από ζεαηρηθές οκάδες 

ζε Ειιάδα θαη Κύπρο 
Αρζρογραθεί ζε ιογοηετληθά περηοδηθά, ζηελ εθεκερίδα 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, θαζώς θαη ζηο Παγθόζκηο Φόροσκ Δηαλόεζες  
 

 

 

Πνηεηηθέο ζπιινγέο-Μπζηζηνξήκαηα-Θεαηξηθά έξγα ζηηο 
ειεθηξνληθέο ζειίδεο: 

 
http://www.elenisemer.blogspot.gr/ 

http://www.seeleni.blogspot.gr/ 
http://www.etp.gr 

http://www.wif.gr/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elenisemer.blogspot.gr/
http://www.seeleni.blogspot.gr/
http://www.etp.gr/
http://www.wif.gr/
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«εκείσκα ηεο ζπγγξαθέσο» 
 
 
Όηαλ ν Θεόο δελ ππάξρεη, όια επηηξέπνληαη. Αιιά, κήπσο, 
θαη όηαλ ν Θεόο ππάξρεη, επίζεο, όια λα επηηξέπνληαη;  
 
Ο Θεόο, έλα πηώκα κέζα ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ, θάλεη ηε 
ςπρή ηνπ λα είλαη θξίκα θαη ηε δσή λα κνηάδεη κε εμηιαζκό. Ο 
΄΄Θάλαηνο ηνπ Θενύ΄΄ ηνπ Νίηζε έξρεηαη θαη επαλέξρεηαη ζην 
πξνζθήλην, θαζεκεξηλά, καδί κε ην θαηλόκελν ηνπ 
νινθιεξσηηζκνύ ζε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ – ηδενινγηθέο, 
πνιηηηθέο, θνηλσληθέο. Δλόο νινθιεξσηηθνύ, καδηθνύ 
πνγθξόκ. 
 
Ση είλαη ην «άηνκν» ζηελ επνρή καο; Έρεη ζπλείδεζε; 
Απνιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ; Σελ απηνλνκία ηνπ; Ή, 
απιώο, ππνηάζζεηαη ζηνπο λόκνπο ελόο πεπξσκέλνπ, κέρξη 
λα εμνλησζεί ελ ηέιεη; Γηαζέηεη κηα ζέιεζε πνπ λα δηαθξίλεηαη 
από ηε ινγηθή θαη είλαη ηθαλόο ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο λα ηε 
πξνζδηνξίζεη; 
 
Αλ απνζαξθώζνπκε ηνλ Θεό από ηνλ θόζκν, ηόηε ην Καιό ζα 
απνηειεί έλλνηα πνπ ζα δηαθεύγεη πάληα, κε κόληκε ηελ 
επσδό κηαο κάηαηεο αληίζηαζεο. Από ηελ άιιε, ε ελζάξθσζε 
ηνπ Θενύ ζηελ θνηλσλία ησλ αλζξώπσλ νδήγεζε, όπσο 
απέδεημε ε Ιζηνξία, ζηε βαξβαξόηεηα, ηνπο ζξεζθεπηηθνύο 
πνιέκνπο, ην θαλαηηζκό, ηελ άθξαηε ππνθξηζία θαη 
ηππνιαηξία.  
 
Έρνπκε, ινηπόλ, λα θάλνπκε κε έλα ζηνίρεκα; Να 
αληηζηαζνύκε ζηελ Ιζηνξία θαη ηε Θενθξαηία; Καη κε πνηνλ 
ηξόπν;  
 
Σα κέιε ηεο ΄΄Δηαηξείαο ησλ παληαρνύ καγεκέλσλ ηεο γεο΄΄ 
έρνπλ ην δηθό ηνπο Νόκν θαη ζ’ απηόλ αλαθέξνληαη. αλ κηα 
αξρέγνλε θιεξνλνκηά ηνπ ρζεο, ηνπ ζήκεξα, ηνπ αύξην 
δηαθπιάηηνπλ πηζηά ηνλ Νόκν απηό ηεο ζπζηαζκέλεο αγάπεο. 
 
Όηαλ έγξαςα ην κπζηζηόξεκα «Πνγθξόκ» θαη κεηά πνπ ην 
δηαζθεύαζα ζε ζεαηξηθό έξγν, απηόλ ηνλ Νόκν ηεο ζπζίαο 
είρα θαη εμαθνινπζώ λα έρσ ζην κπαιό κνπ..                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                     Διέλε Β. εκεξηδίδνπ 
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ΣΑ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
 

1.      ΚΤΡΗΑ ΔΛΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ (Γηεπζύληξηα ηνπ Πξώηνπ 
Διιεληθνύ Γπκλάζηνπ Ναππιίνπ) 

 
2.      Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 
 
3.      ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Καζεγεηήο Καιιηηερληθώλ ζην 

Πξώην Διιεληθό Γπκλάζην Ναππιίνπ) 
 

4.       ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ (Κόξε ηεο Κπξίαο Έιζαο 
Νηθεθόξνπ) 

 
5.       ΚΤΡΗΟ ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ (Καζεγεηήο Θενινγίαο ζην 

Πξώην Διιεληθό Γπκλάζην Ναππιίνπ) 
 

6.        ΚΑΣΔΡΗΝΑ (Μαζήηξηα ηνπ Πξώηνπ Διιεληθνύ 
Γπκλάζηνπ Ναππιίνπ) 

 
7.         ΜΑΘΖΣΖ (ηνπ Πξώηνπ Διιεληθνύ Γπκλάζηνπ 

Ναππιίνπ) 
 

8.         ΑΝΣΗΓΟΝΖ (Κνπέια ηνπ θάζηξνπ) 
 

9.         ΟΡΔΣΖ (Άληξαο ηνπ θάζηξνπ) 
 

10. ΔΤΣΤΥΗΑ (Ζ γπλαηθεία εμώθνζκε θηγνύξα ηνπ 
θάζηξνπ) 
 

11. ΦΗΛΗΠΠΟ (Νένο από ηελ νκήγπξε ηνπ θάζηξνπ) 
 

12. ΑΛΚΖΣΖ (δεκνζηνγξάθνο) 
 

13. ΞΔΝΟΓΟΥΟ (Νεαξή θνπέια) 
 

14. ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ (ην «ΒΔΣΗΑΡΗΟ» ηνπ 
θάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζηάο) 

 
15. ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

 
16. ΥΟΡΟ ΜΑΚΑΡΔΜΔΝΧΝ 
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ΠΡΧΣΖ ΠΡΑΞΖ 

 
 
ΚΖΝΖ 1 
 
 

(Μηα νκάδα λέσλ εηζέξρνληαη ζηε ζθελή ππό κνξθή ρνξνύ 
αξραίαο ηξαγσδίαο. Φνξάλε ζύγρξνλα ξνύρα θαη ζηα ρέξηα 
ηνπο θξαηάλε άιινη θηλεηά ηειέθσλα, άιινη tablet, άιινη i-
pad. Αιαιάδνπλ ηε ιέμε «ΠΟΓΚΡΟΜ», θαζώο πξνρσξάλε θαη 
παίξλνπλ ζέζε, ζαλ ζε νξρήζηξα αξραίνπ ζεάηξνπ. Νένη θαη 
λέεο, γύξσ ζηα ηξηάληα, απαγγέινπλ ξπζκηθά θαη εθ 
πεξηηξνπήο) 
 
ΝΔΑ: «Όιε ε ζύγρξνλε θνηλσλία είλαη ζεκειησκέλε πάλσ 
ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηεξάζηησλ καδώλ ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο από κηα κεδακηλή κεηνςεθία πιεζπζκνύ!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!» 
 
ΝΔΟ: «Ο δνύινο πνπ έλησζε ηε δνπιεία ηνπ θαη μεζεθώζεθε 
ζηελ πάιε γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, παύεη θηόιαο θαηά ην 
ήκηζπ λα είλαη δνύινο!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!» 
 
ΝΔΑ: «ήκεξα, επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ 
ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ, ζηε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη 
ηεο βηνηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο, κήπσο είκαζηε πην κόλνη 
από πνηέ;» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!» 
 
ΝΔΟ: «Οη λένη άλζξσπνη, αιιά όρη κόλνλ απηνί, αδπλαηνύλ 
λα δηαβάζνπλ ηνλ θόζκν καο! Φάρλνπλ γηα αδηέμνδα, ζπρλά 
ζηα ηπθιά, θαζώο νη παξαδνζηαθέο αμίεο γθξεκίδνληαη θαη ζηε 
ζέζε ηνπο δελ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θάηη λέν!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!» 
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ΝΔΑ: «Οη ςπρνιόγνη θαη νη εηδηθνί κηινύλ γηα ηελ επνρή καο, 
σο επνρή απνζέσζεο ηνπ λαξθηζζηζκνύ! θιεξή επνρή … 
Γηα όινπο καο!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: (Όινη καδί) «ΠΟΓΚΡΟΜ!» 
 
ΝΔΑ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε καδηθή! Μία ιέμε αηνκηθή!» 
 
ΝΔΟ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε εζσζηξέθεηαο! Μία ιέμε 
εμσζηξέθεηαο!» 
 
ΝΔΑ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε ζπκθνξάο! Μία ιέμε κνλαμηάο!» 
 
ΝΔΟ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε ηξαγειαθηθήο επαλαζηαηηθόηεηαο! 
Μία ιέμε ζθιεξήο καηαηόηεηαο!» 
 
ΝΔΑ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε αλύπαξθηνπ βσκνύ! Μία ιέμε 
αδεηαλνύ ζηαπξνύ!» 
 
ΝΔΟ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε ηνπ ρζεο, ηνπ ζήκεξα, ηνπ αύξην!» 
 
ΝΔΑ: «Πνγθξόκ! Μία ιέμε ηνπ πάληα!»     
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ΚΖΝΖ 2 
 
 
(Βξηζθόκαζηε ζην Ναύπιην. Έλα ηξηώξνθν, λενθιαζηθό 
θηίξην, κε αεησκαηηθή απόιεμε ζην ύςνο ηεο ζηέγεο θαη 
παξαζηάδεο κε επίθξαλα ζηηο γσλίεο ηνπ, είλαη ην Πξώην 
Διιεληθό Γπκλάζην ηνπ ειεύζεξνπ θξάηνπο. Έλαο λένο, γύξσ 
ζηα ηξηάληα, ν Πέηξνο Φξαληδήο, παξνπζηάδεηαη ελώπηνλ ηεο 
Γηεπζύληξηαο, Κπξίαο Έιζαο Νηθεθόξνπ, γηα λα αλαιάβεη 
θαζήθνληα σο λενδηόξηζηνο Καζεγεηήο Καιώλ Σερλώλ) 
 
 
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: «Κύξηε Φξαληδή, κπνξείηε λα πεξάζεηε. Ζ 
Γηεπζύληξηα, Κπξία Έιζα Νηθεθόξνπ, ζαο πεξηκέλεη» 
 
(ην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο. Η Κπξία Νηθεθόξνπ, ώξηκε, 
γνεηεπηηθή, θνξώληαο γπαιηά κε θνκςό ζθειεηό. Καζηζκέλε 
ζην γξαθείν ηεο δέρεηαη ην λεαξό θαζεγεηή) 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Καιώο καο ήξζαηε. Μάιινλ, πξέπεη λα 
είλαη ε πξώηε θνξά πνπ εξγάδεζηε, σο θαζεγεηήο, ζε 
ζρνιείν. Δίζηε πνιύ λένο … Σν ζρνιείν καο θαηαζθεπάζηεθε 
ην 1833 θαη ιεηηνύξγεζε σο ην Πξώην Γπκλάζην ηνπ ηόηε 
ειεύζεξνπ Διιεληθνύ θξάηνπο ζην Ναύπιην. Δζείο … 
Αζελαίνο δελ είζηε; Σέινο πάλησλ. Να κελ ζαο θνπξάδσ κε 
ηζηνξηθά ζηνηρεία. Θα πεξηνξηζηώ απιά ζην παξάπνλό κνπ. 
Αληί ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα πξνλνήζεη λα καο ζηείιεη έλαλ 
καζεκαηηθό … Έλαλ θπζηθό … Έλαλ βηνιόγν … Δεε! Όπσο 
βιέπεηε, ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηηο θαιιηηερληθέο 
επαηζζεζίεο ησλ καζεηώλ καο! Μαο έζηεηιε ηνλ Κύξην … Σνλ 
Κύξην … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πέηξνο Φξαληδήο! Υάξεθα πνιύ!» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «σζηά! Σνλ Κύξην Πέηξν Φξαληδή! Με 
κε παξεμεγείηε … Καηαιαβαίλεηε … Έλαο καζεκαηηθόο … 
Έλαο θπζηθόο … Έλαο βηνιόγνο … Δίλαη αιιηώο … Πώο λα ην 
θάλνπκε … Καηαιαβαίλεηε … Με κε παξεμεγείηε …» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη νη έζραηνη έζνληαη πξώηνη, Κπξία 
Νηθεθόξνπ. Απηά πνπ θαίλνληαη ηειεπηαία ζηηο 
πξνηεξαηόηεηέο καο, θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα γίλνπλ πξώηα» 
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ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Να γίλνπλ πξώηα … Μκκκ … Πνύ λα 
γίλνπλ πξώηα, Κύξηε Φξαληδή; Μνπ ην εμεγείηε ιηγάθη, ζαο 
παξαθαιώ;» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Να γίλνπλ πξώηα … ην κπαιό … Σε ςπρή … 
Σν ζώκα καο … » 
 
(εθώλεηαη από ην γξαθείν ηεο κε ιηθληζηό βεκαηηζκό. 
Πιεζηάδεη ην λέν θαη κε ζηγαλή, ιάγλα θσλή) 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Απηό … Κύξηε Φξαληδή … Μνπ ην ιέηε 
σο απεηιή; Ή από ζπλαδεξθηθό ελδηαθέξνλ;» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα, θπζηθά, από ζπλαδεξθηθό ελδηαθέξνλ, 
Κπξία Νηθεθόξνπ!» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (Μηθξή παύζε) «Πνιύ θαιά. Μπνξείηε λα 
πεγαίλεηε. Δύρνκαη θαιή αξρή ζην έξγν ζαο. αο δόζεθε ην 
πξόγξακκα γηα λα μεθηλήζεηε» 
 
(Ο λεαξόο θαζεγεηήο ησλ θαιιηηερληθώλ εηνηκάδεηαη λα 
απνρσξήζεη από ην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο. Δθείλε ηνλ 
ζηακαηάεη ηε ηειεπηαία ζηηγκή) 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Αλ κνπ επηηξέπεηε … Δίζηε ειεύζεξνο, 
Κύξηε Φξαληδή;» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μάιηζηα, Κπξία Νηθεθόξνπ» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση ζα ιέγαηε αλ εξρόζαζηαλ, ζήκεξα ην 
βξάδπ, ζην ζπίηη κνπ γηα κηα ζπδήηεζε πεξί … Πεξί ηέρλεο!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ δηεύζπλζή ζαο;» 
 
(Η Κπξία Νηθεθόξνπ, ζ’ έλα κηθξό ραξηάθη, ζεκεηώλεη ηε 
δηεύζπλζε ηεο νηθίαο ηεο θαη ην δίλεη ζην λεαξό θαζεγεηή) 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Λνηπόλ … ηηο ελληά, Κύξηε Φξαληδή … 
Θα ζαο πεξηκέλσ … Με κε απνγνεηεύζεηε … » 
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ΚΖΝΖ 3 
 
 
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο) 
 
(’ έλαλ θαλαπέ, ε πελεληαπεληάρξνλε Κπξία Νηθεθόξνπ θαη 
ν ηξηαληάρξνλνο Πέηξνο Φξαληδήο ζπλεπξίζθνληαη εξσηηθά. Η 
ζθελή είλαη ηιαξνηξαγηθή 
Δθείλε ηξαβάεη παζηαζκέλα ηα καιιηά ηνπ λεαξνύ θαζεγεηή, 
γξαηδνπλώληαο ηνλ αλειέεηα ζηε πιάηε, ελώ εθείλνο 
πξνζπαζεί, θπξηνιεθηηθά, λα μεθύγεη από ηα λύρηα θαη ην 
εξσηηθό ληειίξην ηεο δηεπζύληξηάο ηνπ 
ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ 
Ο Πέηξνο Φξαληδήο, αλ θαη «παγηδεπκέλνο» ζην πινύζην – 
θαηά ηα άιια – ζηήζνο ηεο Κπξίαο Νηθεθόξνπ, ζπλδηαιέγεηαη 
κε ηνλ ρνξό ησλ λέσλ παηδηώλ) 
 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Ση λα ‘θαλα; Μνπ ην δήηεζε! Ή, κάιινλ, όρη! Σν 
απαίηεζε! Πείηε κνπ, ζαο παξαθαιώ! Ση λα ‘θαλα;» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Πνγθξόκ! Πνγθξόκ!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Πώο λα μεθύγεη θαλείο από ηηο καθξηέο 
δαγθάλεο ησλ πνδηώλ ηεο; Καη ηα βαζαληζηήξηά ηεο; Όρη! 
Πείηε κνπ!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Πνγθξόκ! Πνγθξόκ!» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (Μέζα ζηελ εξσηηθή ηεο δάιε, θσλάδεη) 
«..Γόμα θαη Σηκή ζηνλ Έξσηα!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Έξσηα! … Έξσηα! … Σηκή! … Γόμα! 
… Σηκή! … Έξσηα! … Έξσηα! … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: (Φσλάδεη δπλαηά θαη απηόο) «..Ζ αλεξγία ζ’ 
εμνληώλεη! Ζ πόιε ζνπ ζ’ εμνληώλεη! Ζ νηθνγέλεηά ζνπ ζ’ 
εμνληώλεη! Ζ δηεπζύληξηά ζνπ ζ’ εμνληώλεη!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «’ εμνληώλεη! ’ εμνληώλεη! 
Πνγθξόκ!» 
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ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (παξαιεξώληαο) «..Αγόξη κνπ! Δμόλησζέ 
κε!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: (Αγθνκαρώληαο) «..Γη’ απηό ζαο ιέσ, Κύξηνη! 
Πνγθξόκ! Πνγθξόκ!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Αζώνο θη έλνρνο καδί! Μέζα ζηελ 
άγξηα ζπλείδεζή ζνπ! Αζώνο θη έλνρνο καδί! Μέζα ζηελ 
άγξηα ζπλείδεζή ζνπ!» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (ηε θνξύθσζε ηνπ εξσηηθνύ πάζνπο) 
«..Πεζαίλσ!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: (ηε θνξύθσζε ηεο ηξαγηθόηεηάο ηνπ) 
«..Πεζαίλσ!» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Πνηεηή ησλ Πάλησλ! Πεο καο! Γείμε 
καο! ώζε καο! Απειεπζέξσζέ καο!»  
 
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ απνρσξεί, ζηγά-ζηγά, από ηε 
ζθελή) 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: (Ιθεηεπηηθά θαη απεγλσζκέλα) «Πνηεηή ησλ 
Πάλησλ! Πεο κνπ! Γείμε κνπ! ώζε κε! Απειεπζέξσζέ κε! 
(Ξέπλνα) Απειεπζέξσζέ κε … Απειεπζέξσζέ κε … 
Απειεπζέξσζέ κε … » 
 

(Πξνζπαζεί λα απνδεζκεπζεί από ηα ρέξηα ηεο καηλάδαο 
δηεπζύληξηάο ηνπ θαη ησλ βαθρηθώλ θξαπγώλ ηεο) 
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ΚΖΝΖ 4 
 
 
(Ο Κύξηνο Καπεηαλάθεο, Κξεηηθόο ζηε θαηαγσγή, θαζεγεηήο 
ζενινγηθώλ ζην Πξώην Διιεληθό Γπκλάζην Ναππιίνπ, επί έηε 
πνιιά, θάλεη θήξπγκα ρξεζηνήζεηαο ζην λεαξό θαζεγεηή, 
Πέηξν Φξαληδή) 
 
 
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «..θήγθεο θαη κέιηζζεο είλαη νη άλζξσπνη, 
Κύξηε Φξαληδή! Αλαθαηεκέλνη νη θαθνί κε ηνπο θαινύο! αο ην 
ιέσ εθ πείξαο, αγαπεηέ κνπ! Χο εξγάηεο ησλ Θενινγηθώλ 
Γξακκάησλ, επί ηξηάληα ζπλαπηά έηε, ζ’ απηό ην ηζηνξηθό 
γπκλάζην! Καη επεηδήο νη πνιινί έρνπλε θεληξί θαη νη ιίγνη 
βγάδνπλε κέιη, ν θόζκνο παξνπζηάδεη ηνύηε ηελ αθαηάζηαηε 
ηελ όςε, όληαο αλάπνδνο, βξσκηζκέλνο από αίκαηα θη από 
αδηθήκαηα, Κύξηε Φξαληδή!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έρεηε δίθην, Κύξηε Καπεηαλάθε!» 
 
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Δζείο δηδάζθεηε ηε Σέρλε, λεαξέ κνπ! 
Δκείο, νη ζενιόγνη, βιέπνπκε ην Θεό, σο έλα ζπλερέο 
γίγλεζζαη! (Ξεξνβήρεη θαη θνξδώλεηαη) Ο Γεκηνπξγόο καο! Ο 
Γεκηνπξγόο καο, Κύξηε Φξαληδή, δελ είλαη δεκηνπξγόο 
γεσκεηξηθώλ αιεζεηώλ θαη ηάμεσο ησλ ζηνηρείσλ! Δίλαη Θεόο 
αγάπεο θαη παξεγνξηάο γηα ηελ αζιηόηεηα ησλ 
ζπλαλζξώπσλ καο, Κύξηε Φξαληδή! πκθσλείηε, αγαπεηέ 
κνπ;» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα ηη ιέηε! Απνιύησο!» 
 
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Πνιιέο νη ακαξηίεο! Πνιιέο νη ακαξηίεο, 
λεαξέ κνπ! Καη πιήηηνπλ όιεο ηηο ειηθίεο θαη θαξδηέο! Να … 
Αο πνύκε … Ζ δηθή ζαο γεληά, Κύξηε Φξαληδή! Φιεξηάξεη 
ζπζηεκαηηθά κε ηελ ακαξηία! Πνλεξή! εμνπαιηθή! 
Πξνθιεηηθή! Αληαγσληζηηθή!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: (Ξύλνληαο ην κέησπό ηνπ) «Πνιύ πηζαλόλ … 
Πνιύ πηζαλόλ … » 
 
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Ο άλζξσπνο, λεαξέ Κύξηε Φξαληδή, έρεη 
ηελ αλάγθε λα θξεκαζηεί από θάπνπ! Αθόκε θαη από ην 
παξάινγν! Γείηε, όκσο, από ηη πξάγκαηα θξέκεηαη ν 
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ζύγρξνλνο λένο! Από ηα λαξθσηηθά! Δεεε … Καη από ην ζεμ! 
Ναη, Κύξηε Φξαληδή! Σν ζεμ έρεη κπεη αθόκε θαη κέζα ζην 
γπκλάζηό καο! Αλ έρεηε ην Θεό ζαο!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίλαη ιππεξό! Γελ έρσ ιόγηα!» 
 
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Απηό πνπ κε ιππεί, όκσο, αθόκε 
πεξηζζόηεξν, Κύξηε Φξαληδή, μέξεηε ηη είλαη; Οη παξά θύζηλ 
εξσηηθέο ζρέζεηο! … » 
 
(Η δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ, Κπξία Έιζα Νηθεθόξνπ, 
εκθαλίδεηαη μαθληθά θαη δηαθόπηεη ην «θήξπγκα» ηνπ Κπξίνπ 
Καπεηαλάθε) 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Αλ κνπ επηηξέπεηε, Κύξηε Καπεηαλάθε, 
ζα ζαο πάξσ, γηα ιίγν, ηνλ Κύξην Φξαληδή. Υξεηάδεηαη λα ηνλ 
ελεκεξώζσ γηα θάηη πνπ ηνλ αθνξά ηδηαηηέξσο. πγρσξέζηε 
κε, αγαπεηέ κνπ» 
 
ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ: «Χ! αο παξαθαιώ! αο παξαθαιώ, Κπξία 
Γηεπζύληξηα! (ππόθιηζε κπξνζηά ζηε Κπξία Νηθεθόξνπ θαη 
απνρώξεζε) Παξαθαιώ … Παξαθαιώ, αγαπεηή κνπ … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Οπθ! Γελ κνπ είρεο πεη ηίπνηα! Έηζη είλαη απηόο 
πάληα; Με πήξε κνλόηεξκα! Κόληεςε λα ζπάζεη ην θεθάιη 
κνπ από ηνλ πνλνθέθαιν!» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γπζηπρώο, κόλν ζ’ έλα λέν, όπσο εζύ, 
κπνξεί λα θάλεη ην θήξπγκά ηνπ. Δκείο, νύηε πνπ ηνλ αθνύκε, 
γιπθηέ κνπ!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Με ζεσξείο αθειή;» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ε ζεσξώ παηδί … » (Υάδηα θαη θηιηά 
ζην λεαξό εξαζηή ηεο) 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έιζα … Έιζα … Θα καο δνύλε … » 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ήκεξα ην βξάδπ … Θα ζε πεξηκέλσ 
ζην ζπίηη κνπ … Σελ ίδηα ώξα … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έιζα … Μήπσο … » 
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ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ζοο … Γελ αθνύσ ηίπνηα … ηηο ελληά 
… Μελ αξγήζεηο, κσξό κνπ … » 
 
(Σνλ ζθίγγεη ζηελ αγθαιηά ηεο, ελώ ν λένο άληξαο ληώζεη 
αδύλακνο λα αληηδξάζεη) 
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ΚΖΝΖ 5 
 
 
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Άιινη 
θνξάλε ηε ηήβελλν ηνπ δηθαζηή θαη άιινη έρνπλ ζηα καιιηά 
ηνπο ζηεθάλη ειηάο. Απαγγέινπλ, ζαλ αξραίνο ρνξόο, εθ 
πεξηηξνπήο) 
 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Γελ έρεη ζεκαζία, αλ είκαζηε αζώνη 
ή έλνρνη. εκαζία έρεη λα κε βξεζνύκε ζηε ζέζε ηνπ 
ππόπηνπ. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί κόλν αλ πξνιάβνπκε λα 
γίλνπκε εκείο νη δηθαζηέο ηνπ εαπηνύ καο. Θέινπκε, όκσο, λα 
δνύκε ηνλ εαπηό καο; 
 
»Αλ ζέιεηο λα δεηο ηηο Μπθήλεο, θινγεξέ πξνζθπλεηή, ζθύςε. 
Ζ πόιε είλαη βνπιηαγκέλε. Ζ Μπθήλα είλαη ππνγεηνύπνιε. 
Δπινγία ζηα ρώκαηα πνπ ηε θύιαμαλ απ’ ηνπο αλζξώπνπο 
ηεο θη απ’ ηε καλία ηεο θαηαζηξνθήο ηνπο 
 
»Τπάξρεη ε κλήκε. Έλα είδνο ππαξμηαθήο αλαδήηεζεο. Ση 
ζπκβαίλεη, όκσο, όηαλ όια βγνπλ από ηε πνξεία ηνπο; 
 
(Απνρσξώληαο από ηε ζθελή)  
 
»Αξξώζηηα! Αξξώζηηα! Αξξώζηηα! … »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΡΑΞΖ 

 
 
ΚΖΝΖ 1 
 
 
(Ο λεαξόο θαζεγεηήο, Πέηξνο Φξαληδήο, πξνζπαζεί λα 
δηδάμεη ζηε ηάμε. Σα θνξίηζηα, όκσο, ηνλ θνηηάδνπλ πνλεξά 
θαη ραζθνγεινύλ, ελώ ηα αγόξηα ρακνγεινύλ εηξσληθά κε 
αληαγσληζηηθή δηάζεζε. Έλα θνξίηζη, ε Καηεξίλα, ηξαβάεη 
πξνθιεηηθά ηε θνύζηα ηεο πξνο ηα επάλσ, αθήλνληαο 
αθάιππηνπο ηνπο θαινζρεκαηηζκέλνπο κεξνύο ηεο. Η ηάμε 
μεζπάεη ζε γέιηα θαη πνιύβνπα κνπξκνπξεηά) 
 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Ζζπρία! Ζζπρία, είπα! Ση ζπκβαίλεη, Καηεξίλα; 
Έρεηο θάπνηα αληίζεηε γλώκε ζ’ απηά πνπ ιέσ;» 
 
ΚΑΣΔΡΗΝΑ: (Υακνγειώληαο πξνθιεηηθά) «Όρη, Κύξηε. Απιά … 
Να … θεθηόκνπλ … Απηνί νη βπδαληηλνί θαιιηηέρλεο … 
Πνιιέο ακαξηίεο είραλ, βξε παηδί κνπ!» 
 
(Η ηάμε μεζπάεη ζε γέιηα) 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «.. Ζζπρία! Δζύ, Καηεξίλα; Πηζηεύεηο όηη έρεηο 
ακαξηίεο;» 
 
ΚΑΣΔΡΗΝΑ: (ηηλάδνληαο ηα καιιηά ηεο πξνο ηα πίζσ) «Δ! 
Πνηνο μέξεη! Μπνξεί θαη λα έρσ θαη εγώ! Άλζξσπνο είκαη!» 
 
(Η ηάμε μεζπάεη, πάιη, ζε γέιηα. Ο λεαξόο θαζεγεηήο 
πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηε ςπρξαηκία ηνπ) 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «ηε βπδαληηλή ηέρλε, Καηεξίλα, ν άλζξσπνο 
πξνζπαζεί λα θξεκαζηεί από ην Θείν … » 
 
ΚΑΣΔΡΗΝΑ: «Κη εγώ από θάπνπ πξνζπαζώ λα θξεκαζηώ, ε 
θαθνκνίξα, αιιά έια πνπ δελ κνπ ην επηηξέπνπλ νη 
πεξηζηάζεηο! Θείεο θαη κε!» 
 
(Γέιηα από ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Έλαο καζεηήο πεηάγεηαη θαη 
θσλάδεη) 
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ΜΑΘΖΣΖ: «Α, ξε, Καηεξίλα! Ση ζνπ έκειιε λα πάζεηο από 
εθείλε ηε μηλή, ηε Νηθεθόξνπ!» 
 
 
(Υηππάεη ην θνπδνύλη. Οη καζεηέο, ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ηελ 
άδεηα ηνπ θαζεγεηή ηνπο, θεύγνπλ ηξέρνληαο. Ο λεαξόο 
θαζεγεηήο, έμσ θξελώλ, αλαδεηάεη ηε δηεπζύληξηα, Κπξία 
Έιζα Νηθεθόξνπ. Δθείλε εκθαλίδεηαη, κεηά από ιίγν, ζηε 
ζθελή) 
 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση ζπκβαίλεη, Πέηξν; Μ’ έςαρλεο;» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη … » 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση έρεηο; Γηαηί είζαη θαηαθόθθηλνο; Έγηλε 
θάηη κε ηα παηδηά ζηε ηάμε;» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ση λα έγηλε, δειαδή;» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γελ μέξσ! Δζύ ζα κνπ πεηο!» 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίλαη ζαλ λα κηιάσ ζε ληνπβάξηα! Δίλαη, 
ηειείσο, απεηζάξρεηα απηά ηα παηδηά!» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Δζύ είζαη πην παηδί από απηά ηα 
παηδηά, γιπθηέ κνπ … Έια … » (Υάδηα θαη θηιηά ζην λεαξό 
εξαζηή ηεο) 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Απηό λα κελ ην μαλαπείο, Έιζα! Καηάιαβεο! 
Γελ είκαη παηδί!» (επηδίδεηαη ζε εξσηηθέο πεξηπηύμεηο, ελώ ε 
Κπξία Έιζα Νηθεθόξνπ δπζαλαζρεηεί) 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ηακάηα, Πέηξν … ηακάηα … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γηαηί; Φνβάζαη λα κε καο δνύλε ηα παηδηά θαη νη 
ζπλάδειθνη; Αθνύ ηα μέξνπλ όια! Ση λνκίδεηο; Σν Ναύπιην δελ 
είλαη Αζήλα! Πνιιά βξάδηα κε έρνπλ δεη λα κπαίλσ ζην ζπίηη 
ζνπ θαη, κεηά από ώξεο, λα βγαίλσ! Όινη ην γλσξίδνπλ, 
Έιζα! Όινη!» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ηακάηα, Πέηξν … ηακάηα … 
Δπηηέινπο! Ση έρεηο πάζεη!» 
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ΦΡΑΝΣΕΖ: (αλ θεξαπλνβνιεκέλνο, ζηακαηάεη) «Θεέ κνπ … 
Πώο είλαη δπλαηόλ; … Δζύ … Δγώ … » 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Όια είλαη δπλαηά, Πέηξν … Όια 
επηηξέπνληαη … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη … Όρη … Γελ επηηξέπνληαη όια … » 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση ζνπ ζπκβαίλεη, Πέηξν; … Δίζαη 
δηαθνξεηηθόο ζήκεξα … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Κη εζύ είζαη δηαθνξεηηθή ζήκεξα, Έιζα … » 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ξέξεηο … Γελ ζνπ κίιεζα, πνηέ, γηα ην 
παξειζόλ κνπ … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ση λόεκα ζα είρε; …» 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Έρεηο δίθην … Γελ ζα είρε θαλέλα 
απνιύησο λόεκα … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Να κε κνπ πεηο, ηόηε, ηίπνηα … » 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ούηε ηε ιέμε … ’ αγαπώ; … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη … Ούηε θαη απηή … ’ εκάο, απηή ε ιέμε δελ 
ρσξάεη … » 
 
ΚΤΡΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «’ αγαπώ, Πέηξν … » 
 
ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη, Έιζα … Γελ κ’ αγαπάο … Ούηε εγώ ζ’ 
αγαπώ … » 
 
 
(Η Κπξία Νηθεθόξνπ θάλεη κηα απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα λα 
θξαηήζεη ην λεαξό εξαζηή ηεο, αιιά εθείλνο απνδεζκεύεηαη 
από ηα ρέξηα ηεο θαη, ζαλ αιαθηαζκέλνο, ηξέρεη λα ζσζεί) 
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ΚΖΝΖ 2 
 
 
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Φνξάλε 
κπινπδάθηα κε έλαλ ζηαπξό κπξνζηά ζην ζηήζνο. 
Απαγγέινπλ εθ πεξηηξνπήο) 
 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Ζ κεγάιε ζηαπξνθνξία πνπ ζα 
θέξεη ζηνλ ηόπν ηε θάζαξζε θαη ηελ εμπγίαλζε άξρηζε! Πνην 
είλαη, όκσο, ην βαζύηεξν λόεκα ηεο επγεληθήο απηήο 
πξνζπάζεηαο, ηεο αέλαεο πάιεο κε ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνύ, 
ηεο ιπηξσηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο θάζαξζεο, ησλ 
ζπκβνιηθώλ πξνεθηάζεσλ ελόο ηέηνηνπ ρξένπο; 
 
»ε κηα επνρή ππόγεηαο εμάπισζεο ηνπ θαθνύ, δηραζκνύ ηεο 
αλζξώπηλεο ηαπηόηεηαο, απνδόκεζεο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο 
πξαγκαηηθόηεηαο, πνηα είλαη ε κόλε ειπίδα ζσηεξίαο, εθηόο 
από ηε ζπζία; 
 
ΝΔΟ: (Φσλάδνληαο δπλαηά) «αλ έηνηκνο από θαηξό! αλ 
ζαξξαιένο!» 
 
(Ο ρνξόο ησλ παηδηώλ απνρσξεί, ζηγά-ζηγά, από ηε ζθελή) 
 
ΝΔΑ: (Φσλάδνληαο δπλαηά) «αλ έηνηκε από θαηξό! αλ 
ζαξξαιέα!… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

ΚΖΝΖ 3 
 
 
(Ο Πέηξνο Φξαληδήο θάζεηαη, κέζα ζηε λύρηα, ζ’ έλα παγθάθη. 
Με ζθπθηό ην βιέκκα, βηώλεη ηελ απόιπηε ππαξμηαθή κνλαμηά. 
Ξαθληθά, αθνύγεηαη κηα γιπθηά θσλή λα ηνλ θαιεί: ΄΄ Δάλ 
δεηάο κηα δηέμνδν ζηε δσή ζνπ, έια καδί καο΄΄.  ηε ζθελή 
εκθαλίδεηαη κηα γιπθηά, λέα θνπέια, κε θνληά καιιηά, ε Μάγηα 
Νηθεθόξνπ, θόξε ηεο δηεπζύληξηαο, Κπξίαο Έιζαο 
Νηθεθόξνπ. Ο λεαξόο θαζεγεηήο ηαξάδεηαη ζην άθνπζκα 
απηήο ηεο θσλήο) 
 
(Υακειόο θσηηζκόο)   
 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (Δπαλαιακβάλνληαο γηα δεύηεξε θνξά) 
«Δάλ δεηάο κηα δηέμνδν ζηε δσή ζνπ, έια καδί καο … » 
 
(Η ζθελή θσηίδεηαη) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνηα είζαη; Γελ ζε μέξσ!» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Δίκαη ε θόξε ηεο Νηθεθόξνπ. Με 
ηαξάδεζαη, Πέηξν. Δγώ ζε μέξσ. Καηαιαβαίλσ ηη πεξλάο. 
Άιισζηε θαη ζε κέλα ην ίδην έθαλε όια απηά ηα ρξόληα. 
Πξνζπαζνύζε λα κε εμνληώζεη κε ηνλ ηξόπν ηεο. Να κε θάλεη 
ππνρείξηό ηεο. Γελ ηελ άθεζα, όκσο. Καη απηό, δελ κνπ ην 
ζπγρώξεζε πνηέ … Δίρα κηα ζθαζίια! Πξηλ από ιίγν, ηνλ 
«ζρόιαζα» θαη ηνλ θέξβεξν πνπ κνπ είρε βξεη γηα άληξα. 
Έλαλ παξόκνην θέξβεξν είρε θαη απηή ζην πιάη ηεο, πξηλ 
ρεξέςεη. Γη’ απηό θαη βξήθε εζέλα ηώξα. Δζύ είζαη ην 
εμηιαζηήξην ζύκα ηεο. Ο εμηιαζκόο ηεο! Θα ζε ραξεί θαη κεηά 
ζα ζε εμνληώζεη! Πίζηεςέ κε! Οη δηαζηξνθέο ηελ έθαλαλ κηα 
δαηκνληθή ύπαξμε!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ:  «Μα … Γελ έρνπκε πηα … Θέισ λα πσ 
… Υσξίζακε κε ηε κεηέξα ζνπ» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Έηζη λνκίδεηο! Από απηή ηε γπλαίθα δελ 
ρσξίδεηο πνηέ! Δίλαη ζαλ Δξηλύα! ε θπλεγάεη όπνπ θαη αλ 
παο θαη, όηαλ ζε βξεη … ε εμνληώλεη!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πώο; Με πνηνλ ηξόπν;»  
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ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Όηαλ πιάγηαδεο καδί ηεο, δελ 
θαηάιαβεο πσο ε αγάπε θαη ε ηξπθεξόηεηα είλαη άγλσζηεο 
έλλνηεο γηα εθείλε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίζαη ζθιεξή κε ηε κεηέξα ζνπ. ’ 
απηό ην ζέκα, δελ έθηαηγε κνλάρα απηή. Ούηε εγώ ηεο έδσζα 
αγάπε θαη ηξπθεξόηεηα. Όια ήηαλ έλαο εγσηζκόο. Απ’ ηελ 
αξρή …» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γελ ηεο έδσζεο, γηαηί, πνιύ απιά, δελ 
ζε άθεζε λα ηεο δώζεηο!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μπνξεί θαη λα ‘λαη έηζη όπσο ην ιεο…» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Λνηπόλ; Θα έξζεηο καδί καο, Πέηξν;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνύ;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «ην θάζηξν, θπζηθά! ήκεξα έρνπκε ηε 
θαζηεξσκέλε καο ζπλάληεζε! Θα είλαη όινη εθεί!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γελ μέξσ θαλ ην όλνκά ζνπ! Με 
παξαθνινπζείο κέζα ζηε λύρηα! Μνπ ιεο λα έξζσ καδί ζαο! 
Με πνηνπο λα ζπλαληεζώ θαη γηαηί;(!) Γελ είλαη παξάμελα όια 
απηά;(!)» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Παξάμελα; … Δκέλα δελ κνπ θαίλεηαη 
ηίπνηα παξάμελν. Μηα ζπλάληεζε είλαη ζην θάζηξν. Γελ 
θαηαιαβαίλσ ηη ην παξάμελν ππάξρεη!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μηα ζπλάληεζε ζην θάζηξν! Με 
πνηνπο;(!)» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Με ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο καο! Κάζε 
παλζέιελν ζπλαληηόκαζηε ζην θάζηξν. Πξόθεηηαη γηα ην 
νινλύθηην ξαληεβνύ καο. Όια γίλνληαη, πάληα, κε ηνλ ίδην 
ηξόπν θαη ε απγή κάο βξίζθεη λα θνηηάκε ην Ναύπιην από 
ςειά … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ Δηαηξεία; … » 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Α! Πώο ηε ιέλε; ΄΄Οη παληαρνύ 
καγεκέλνη ηεο γεο΄΄!» 
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ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μαγεκέλνη; … Από ηη;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Μα από ηελ ειεπζεξία! Από ηη άιιν! … 
Γώζε κνπ ην ρέξη ζνπ, Πέηξν. Με θνβάζαη. Όια είλαη πνιύ 
πην απιά απ’ όζν θαίλνληαη. Υξεηάδνληαη, απιά, θαξδηά … 
Καη κπαιό» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πεο κνπ, ηνπιάρηζηνλ, ην όλνκά 
ζνπ…» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Μάγηα» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μάγηα … Θα αλεβνύκε όια απηά ηα 
ζθαιηά κέζα ζηε λύρηα; …  Γελ είλαη ηξέια;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Καη άιια ηόζα, αλ ρξεηαζηεί. Σν 
θεγγάξη ζα θσηίδεη ην δξόκν καο. Μελ αλεζπρείο, Πέηξν» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «η’ αιήζεηα … Δίλαη, όπσο ιέλε, 
ελληαθόζηα ελελήληα ελληά ηα ζθαιηά, γηα λα θηάζεηο … ην 
θάζηξν;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ση ζεκαζία έρεη πόζα είλαη … Γελ μέξσ 
λα ζνπ πσ ... Αλ θαη … Μηα θνξά πνπ ηα κέηξεζα … Θπκάκαη 
όηη ηα βξήθα ιηγόηεξα … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ληγόηεξα; …»  

 

ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «..Οη ζπλαληήζεηο ησλ κειώλ ζην 
θάζηξν γίλνληαη, θάζε θνξά, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ. Γη’ 
απηό ην ιόγν, αλάκεζά καο, ππάξρεη πάληνηε άθξαηε 
κπζηηθόηεηα θαη επιαβηθή πξνζήισζε ζ’ απηό πνπ θάλνπκε. 
Ζ Δηαηξεία καο ιεηηνπξγεί κε βάζε έλα πνιύ απζηεξό 
θαηαζηαηηθό θαη νη ζθνπνί ηεο είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλνη. 
Κάζε ακέιεηα από κέξνπο ησλ κειώλ κπνξεί λα επηθέξεη 
βιαβεξέο θαη επηδήκηεο, γηα ηελ Δηαηξεία, ζπλέπεηεο. Γη’ απηό, 
απαηηνύκε από θάζε κπεκέλν λα επηδεηθλύεη ηδηαίηεξε 
ζύλεζε»  
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνηνο ν ιόγνο;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Ζ Δηαηξεία καο είλαη νιηγνκειήο. ΄΄Οη 
παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄ είλαη ειάρηζηνη. Οη 



 22 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη αγλννύλ ηελ ύπαξμή ηεο. Απηό είλαη 
επηύρεκα γηα καο. Αλ θαη … Γελ παύεη, ηαπηόρξνλα, λα είλαη 
θαη ιππεξό … ΄΄Οη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄ είλαη 
ηαγκέλνη γηα ηε ζπζία. Αληηζέησο, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 
ζηνλ θόζκν δελ ζέινπλ λα ζπζηάζνπλ ηίπνηα από ηε δσή 
ηνπο. Ούηε θαλ ηνλ ρξόλν ηνπο! Σνπο αξθεί λα μππλάλε ην 
πξσί θαη λα θνηκνύληαη ην βξάδπ. Γηα ηνπο καγεκέλνπο, όκσο, 
ε θάζε κέξα είλαη κνλαδηθή. Ζ κεγαιύηεξε ειπίδα ηνπο είλαη ε 
απώιεηα ηεο ειπίδαο. Απηό είλαη, εμάιινπ, πνπ ηνπο 
απειεπζεξώλεη θαη από όια ηα δεζκά ηεο επίγεηαο πιάλεο 
ζηε δσή … »  
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίλαη πιάλε λα ειπίδεη θαλείο ζηε δσή 
ηνπ;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Δίλαη πιάλε λα επελδύεη θαλείο ζην 
αύξην θαη λα κε δεη ην ζήκεξα. Γελ ππάξρεη ρξόλνο … Γη’ 
απηό, θαη κόιηο ηειεηώλεη θάζε ζπλάληεζή καο ζην θάζηξν, 
απνραηξεηηδόκαζηε κεηαμύ καο, γηαηί κπνξεί ηελ επόκελε 
θνξά …» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Κάπνην κέινο … Να κελ δεη;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: (Μηθξή παύζε) «..Δδώ νη δξόκνη καο 
ρσξίδνπλ, Πέηξν … Θα ζπλερίζεηο κόλνο ζνπ ηε δηαδξνκή. 
Λίγα κόιηο κέηξα ζε ρσξίδνπλ από ηε πύιε ηνπ θάζηξνπ γηα 
λα ηε δηαβείο. Ο κπεκέλνο, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό καο, 
πξέπεη λα πεξάζεη κόλνο ηνπ ηε πύιε. Δθεί ζε πεξηκέλνπλ νη 
καγεκέλνη … Φάμε λα ηνπο βξεηο. Να ζπκάζαη όηη δελ πξέπεη 
λα θύγεηο από ην θάζηξν, παξά κνλάρα ην μεκέξσκα. Όηαλ 
ζα έρεηο ζπλαληεζεί θαη κε ην ηειεπηαίν κέινο ηεο Δηαηξείαο 
καο … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη … Πνύ ζα μέξσ πνην είλαη ην 
ηειεπηαίν κέινο απηήο ηεο Δηαηξείαο;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γελ ζα δπζθνιεπηείο λα ην θαηαιάβεηο. 
Σν ηειεπηαίν κέινο είλαη, πάληα, απηό πνπ αλαζέηεη θαη ηελ 
απνζηνιή … » (Απνρσξεί, ζηγά-ζηγά, από ηε ζθελή) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Σελ απνζηνιή; … Μάγηα! Μάγηα! 
ηάζνπ κηα ζηηγκή! Πνύ παο; Πόηε ζα ζε μαλαδώ;» 
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ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Θα ζπλαληεζνύκε, κόιηο θέξεηο ζε 
πέξαο ηελ απνζηνιή ζνπ. Καιή ηύρε, Πέηξν Φξαληδή. ε 
ιίγν, ζα είζαη θαη εζύ έλαο από ηνπο καγεκέλνπο ηεο γεο!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μάγηα! Μάγηα! Πεξίκελε! Με θεύγεηο! 
Γηαηί … Γηαηί λα ζέισ λα ζπλαληεζώ … Με ηνπο καγεκέλνπο;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Γηαηί απηό ήζειεο πάληνηε, Πέηξν. αλ 
έηνηκνο από θαηξό … αλ ζαξξαιένο … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη πνύ μέξεηο εζύ ηη, πξαγκαηηθά, 
ζέισ εγώ;(!) Σώξα, δειαδή;(!) ηα ιίγα ιεπηά πνπ κηιήζακε, 
ην θαηάιαβεο;(!)» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «Θέιεηο λα δεηο δσληαλόο ή πεζακέλνο;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη αλ δελ πάσ;» 
 
ΜΑΓΗΑ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ: «..Δίλαη θάπνην πνπιί πνπ έρεη ιακπεξά, 
ρξσκαηηζηά θηεξά … Μέλεη ζ’ έλα θινπβί θιεηζκέλν γηα 
θάκπνζν θαηξό … Κάπνηα ζηηγκή, ην θινπβί αλνίγεη θαη 
εθείλν πεηάεη ςειά … Δίλαη γηα λα πεηάεη ςειά … Όηαλ θύγεη, 
ην θινπβί θαληάδεη, ηόηε, αθόκε πην άδεην γηα εθείλα πνπ 
απέκεηλαλ λα ην θνηηάδνπλ  … Όπνην, όκσο, από ηα άιια 
πνπιηά ην αγαπνύζε αιεζηλά, παύεη λα ιππάηαη … Καη 
ραίξεηαη γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ …» 
 
(Απνρσξεί από ηε ζθελή, αθήλνληαο κόλν ην λεαξό 
θαζεγεηή) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καιή αληάκσζε, Μάγηα Νηθεθόξνπ!» 
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ΚΖΝΖ 4 
 
 
 
(ηε ζθελή εηζέξρεηαη ν ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ. Κξαηάλε 
ζηα ρέξηα ηνπο αλακκέλα θεξηά, θσηίδνληαο κε απηά ην 
ζθνηάδη. Κάλνπλ έλαλ θινηό γύξσ από ην λεαξό θαζεγεηή. 
Έλαο λένο θαη κία λέα απαγγέινπλ, ξπζκηθά, εθ πεξηηξνπήο) 
 
 
ΝΔΟ: «Πξέπεη λα µπνξνύµε θάζε ηόζν λα μαπνζηάζνπκε 
από ηελ αιήζεηα µέζα ζην µε-αιεζηλό, αιιηώο ε αιήζεηα ζα 
µαο γίλεη βαξεηή, αλήκπνξε θαη άλνζηε»          
 
ΝΔΑ: «παξαθηηθέο αλζξώπηλεο αιήζεηεο, βίνη ειάζζνλεο ζε 
πξόζσπα εµβιεµαηηθά, ζθξαγηζµέλα από ην πεπξσµέλν 
ηνπο»         
 
ΝΔΟ: «Άλζξσπνη ηαπεηλνί, άλζξσπνη αζήµαληνη, άλζξσπνη 
πνπ δελ εθπιήξσζαλ ηα όλεηξά ηνπο, πνπ δελ θαηόξζσζαλ 
πνηέ λα νξζώζνπλ ην αλάζηεµά ηνπο, όζν ήηαλ δσληαλνί, 
αληηθεηµεληθά µεδαµηλνί, πνπ, θαζώο βαδίδνπλ, όµσο, πξνο ην 
ζάλαην, γίλνληαη ζεµαληηθνί. Έλα παξάμελν θσηνζηέθαλν 
πιαηζηώλεη ηε θεθαιή ηνπο θαη ηνπο θάλεη λα µνηάδνπλ µε 
εηνηµνζάλαηνπο αγίνπο»          
 
ΝΔΑ: «Απηό ην δπλαηό θάξµαθν πνπ µαο θάλεη λ’ αγαπάµε 
ό,ηη µαο ζπληξίβεη θαη πνπ γελλά ηελ ειπίδα ζ’ έλαλ, ρσξίο 
δηέμνδν, θόζµν … Απηό ην μαθληθό άιµα πνπ θάλεη ηα πάληα 
λα αιιάδνπλ θαη, σζηόζν, λα µέλνπλ πάληα ίδηα … Να’ λαη, 
άξαγε, ην µπζηηθό ησλ ΄΄παληαρνύ µαγεµέλσλ ηεο γεο΄΄;» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ! ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ! 
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ! Ή … ΘΑΝΑΣΟ!» 
 
 
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ απνρσξεί από ηε ζθελή, 
αθήλνληαο ηνλ Πέηξν Φξαληδή κόλν ηνπ) 
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ΚΖΝΖ 5 
 
 
(Υακειόο θσηηζκόο) 
 
(Βιέπνπκε ηε πύιε ηνπ θάζηξνπ. Ο Πέηξνο Φξαληδήο ηε 
δηαβαίλεη. Έλα δπλαηό θσο πξνβνιέα, ζαλ αησξνύκελεο 
δξνζνζηαιίδεο, πέθηεη επάλσ ηνπ θαη ηνλ ηπθιώλεη. 
Πξνρσξάεη απνθαζηζηηθά, κέρξη πνπ αθνύεη έλαλ ακπδξό 
ήρν. Η ζθελή αξρίδεη λα θσηίδεηαη θαη βιέπνπκε ζε κηα άθξε, 
θαζηζκέλε ζε πέηξηλα ζθαινπάηηα, κηα λεαξή θνπέια. Έρεη 
ζηα γόλαηά ηεο έλαλ θνξεηό ππνινγηζηή θαη ρηππάεη γξήγνξα 
ηα πιήθηξα ηνπ)   
 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Πιεζηάδνληαο) «Καιεζπέξα, 
δεζπνηλίο… »   
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Υσξίο λα μαθληαζηεί θαζόινπ) 
«Καιεζπέξα ζαο, Κύξηε» (πλερίδεη λα πιεθηξνινγεί 
αηάξαρε)   
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ:  «Ξέξεηο … Μόιηο ηώξα έθηαζα ζην 
θάζηξν …  Δίζαη ε πξώηε πνπ ζπλαληώ … »  
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: « Α …  Μάιηζηα … Φάρλεηε, κήπσο, 
θάπνηνλ; Μπνξώ λα βνεζήζσ ζε θάηη;»  
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δ … Δίµαη µέινο ηεο Δηαηξείαο …  
Έγηλα πξηλ από ιίγε ώξα …  Ήξζα λα γλσξίζσ ηνπο 
ππόινηπνπο … »  
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δηαηξεία; Γελ μέξσ λα ππάξρεη 
θακηά Δηαηξεία εδώ πέξα. πγγλώµε, αιιά ίζσο είλαη 
πξνηηκόηεξν λα ξσηήζεηε θάπνηνλ πνπ λα γλσξίδεη θαιύηεξα 
από εµέλα. Δγώ, πάλησο, δελ είκαη κέινο θακηάο Δηαηξείαο! 
Απηό είλαη ην µόλν ζίγνπξν!» 
 
 ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα …  Ζ Μάγηα Νηθεθόξνπ µνύ είπε 
όηη … Δδώ … ην θάζηξν … Κάζε πνπ έρεη παλζέιελν … »  
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Μάγηα Νηθεθόξνπ; … Λππάµαη, 
αιιά δελ µνπ ιέεη θάηη απηό ην όλνµα. Μάιινλ, απ’ ό,ηη 
θαίλεηαη, δελ µπνξώ λα ζαο βνεζήζσ, Κύξηε»      
   
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Νεπξηθά) «πγγλώµε, δεζπνηλίο, εάλ 
γίλνµαη ελνριεηηθόο, αιιά, ζη’ αιήζεηα, δελ ππάξρεη θάπνηα 
Δηαηξεία µε ηελ νλνµαζία ΄΄Οη παληαρνύ µαγεµέλνη ηεο γεο΄΄, 
πνπ νξγαλώλεη, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα, 
ζπγθεληξώζεηο ζην θάζηξν;»  
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Γειάεη) «΄΄Οη παληαρνύ µαγεµέλνη 
ηεο γεο΄΄! Δίλαη όλνµα Δηαηξείαο απηό; Πξαγµαηηθά, ην βξίζθσ 
πνιύ πξσηόηππν θαη άθξσο πνηεηηθό! … Με θάλαηε θαη 
γέιαζα! … Πξέπεη λα ζαο πσ όηη, από ραξαθηήξα, είµαη πνιύ 
ξεαιίζηξηα γηα λα αλήθσ ζε µηα Δηαηξεία µαγεµέλσλ! Με ηη 
πξάγµα λα µαγεπηώ άιισζηε! Με ηελ επνρή µνπ; θιεξή 
επνρή! Γελ βξίζθεηε; Γελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα παληαρνύ 
µαγεµέλνπο!» (Γειάεη)   
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Απνγνεηεπκέλνο) «Λππάµαη πνπ ζαο 
δηέθνςα από ηελ εξγαζία ζαο … αο επραξηζηώ, πάλησο, γηα 
ην ρξόλν ζαο. Καιό βξάδπ»  
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (εθώλεηαη από ηα ζθαινπάηηα πνπ 
θαζόηαλ) «..Μηα ζηηγµή, παξαθαιώ! Εεηώ ζπγγλώµε αλ 
θάλεθα αγελήο, πξηλ από ιίγν. Γηα λα ην ιέηε εζείο, ζίγνπξα 
ζα ππάξρεη µηα ηέηνηα Δηαηξεία. Απιώο, εγώ αγλνώ ηελ 
ύπαξμή ηεο. Δπηηξέςηε µνπ λα ζαο πάσ θάπνπ πνπ µπνξεί 
λα ζαο βνεζήζνπλ»   
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Πξνρσξάλε καδί) «Μέλεηο … Μέλεηο 
θαηξό ζην θάζηξν;»  
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Φπζηθά. Δίµαη ππνρξεσµέλε» 
 
 ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Τπνρξεσµέλε; …  Γηαηί; Από πνηνλ;»   
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Χ! Σν θάζηξν είλαη θνµµάηη ηεο 
δσήο µαο! Γελ µπνξνύµε λα ην απαξλεζνύµε!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη ηη θάλεηο εδώ; Αζρνιείζαη µε θάηη;»   
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Μα! Με ηελ κειέηε αζθαιώο! … 
Απηέο ηηο εµέξεο, εθπνλώ µηα έξεπλα πάλσ ζην µνληέιν ηνπ 
ηδαληθνύ αλζξώπνπ. Πξόθεηηαη, πξαγµαηηθά, γηα µηα πνιύ 
ελδηαθέξνπζα µειέηε. Έρσ εθπιαγεί µε ηα πνξίζµαηά ηεο. 
Δίλαη ηξνµεξό – δελ βξίζθεηαη; Να ζθηαγξαθείο ην µνληέιν 
ηνπ ηδαληθνύ αλζξώπνπ! Σνπ ηέιεηνπ όληνο! Πνιιέο θνξέο, 
µάιηζηα, αηζζάλνµαη ηόζν γνεηεπµέλε µ’ απηό. Σν θέξλσ 
µπξνζηά µνπ. Σν ηνπνζεηώ πάλσ ζηελ, πγξώλ θξπζηάιισλ, 
νζόλε µνπ, θαη ηξέµσ ζύγθνξµε! Άιινηε, πάιη, δελ µνπ αξθεί 
απηό µνλάρα. Σόηε, ζπλνµηιώ µαδί ηνπ µε µηα γιώζζα από 
µαθξνεληνιέο δηθήο µνπ επηλόεζεο. Να! Πξηλ λα έξζεηε, γηα 
παξάδεηγµα, ηνπ µηινύζα γηα ηα µειινληηθά µνπ ζρέδηα θαη 
εθείλν µ’ άθνπγε µε πξνζνρή! Γελ µε δηέθνςε νύηε ιεπηό! 
Σέηνηα θαηαλόεζε! – ην θαληάδεζηε; Σόζν δηεπξπκέλν 
πλεύµα! Σώξα, ζθέθηνµαη λα επεθηείλσ ηελ έξεπλά µνπ θαη λα 
πξνζεγγίζσ θαη ηνλ ζπλαηζζεµαηηθό ηνπ θόζµν. Απηό θαη αλ 
είλαη µαγεία! Ννµίδσ όηη δελ ζα µπνξώ νύηε ηα πιήθηξα λα 
αγγίμσ απ’ ηε ζπγθίλεζε! Ο ηδαληθόο µνπ άλζξσπνο, πάλησο, 
πξέπεη ήδε λα έρεη αγγίμεη ηα δηθά µνπ ζπλαηζζήµαηα, γηαηί 
όηαλ είµαη ζηελνρσξεκέλε, µε θνηηάδεη πεξίιππνο …  Αρ! Ση 
λα ζαο ιέσ!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δηιηθξηλά, δελ ήμεξα όηη ππάξρεη 
ηδαληθόο άλζξσπνο!»  
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Απηόο πνπ θαηαζθεύαζα εγώ, είλαη 
όλησο ηδαληθόο!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη ηη είλαη απηό πνπ ηνλ θάλεη 
ηδαληθό;» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Αρνύ! Δίλαη ηόζα πνιιά! Από πνύ 
ζέιεηε λα αξρίζσ! … Ζ δηαθξηηηθόηεηά ηνπ, όηαλ µε θνηηάδεη. Ζ 
αηαξαμία ηνπ, όηαλ ηνπ µηιάσ. Ζ επγέλεηά ηνπ, όηαλ ηνπ 
εθµπζηεξεύνµαη πξνζσπηθά µνπ µπζηηθά. Ζ αλσηεξόηεηά 
ηνπ, όηαλ δεηάσ ηε γλώµε ηνπ γηα πξνβιήµαηα πνπ 
αληηµεησπίδσ … Πηζηέςηε µε! Δίλαη ηόζα πνιιά, πνπ θνβάµαη 
όηη όιν θαη θάηη ζα μεράζσ λα ζαο αλαθέξσ!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «ε βιέπσ πνιύ ηθαλνπνηεµέλε κε ηνλ 
ηδαληθό ζνπ άλζξσπν. Δπηπρηζµέλε, ζα ηνιµνύζα λα πσ!» 
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δίµαη όλησο πνιύ επηπρηζµέλε, 
Κύξηε!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Φαληάδνµαη όηη είλαη πνιύ σξαίν, µέζα 
ζηε βαβνύξα θαη ηε δάιε ηεο εµέξαο, λα ζνπ θξαηάεη 
ζπληξνθηά έλα ηέηνην ζπάλην νλ»   
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Μηθξή παύζε) «Ξέξεηε … Σελ 
εµέξα δελ µνπ µηιάεη ν Άλζξσπόο κνπ … Μόλν ηε λύρηα …  
Καη µόλν εδώ … ην θάζηξν … »  
  
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γηαηί; … » 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Γελ γλσξίδσ …  Δλώ ην νλ είλαη 
ηόζν ηέιεην, ε γιώζζα πνπ επηλόεζα θαίλεηαη, µάιινλ, πσο 
είλαη αηειήο. Γελ επηηξέπεη ηηο ζπλνµηιίεο ηελ εµέξα. Μόλν 
εδώ, γύξσ απ’ απηά ηα ηείρε, ηε λύρηα, µπνξνύµε θαη 
βξίζθνπµε ν έλαο ηνλ άιιν ... Έθαλα πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα 
λα βειηηώζσ απηή ηε γιώζζα, αιιά λνµίδσ όηη είλαη µάηαηνο 
θόπνο … Κάπνηε απηό µε πείξαδε … »   
   
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Σεο πηάλεη ην ρέξη κε θαηαλόεζε) «Απηό 
πνπ δεµηνύξγεζεο είλαη πνιύ όµνξθν … Καη εθείλν πνπ ην 
θάλεη λα θαληάδεη αθόµε πην ζπάλην, είλαη ην γεγνλόο όηη δεη 
µόλν ηε λύρηα … » 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ναη …  Έηζη λνµίδσ θαη εγώ … 
Φσηίδεηαη, όµσο, από ην θσο ησλ πξνβνιέσλ ηνπ θάζηξνπ! 
(Γειάλε θαη νη δύν) … Φηάζακε! ’ απηό ην θειί πνπ βιέπεηε 
απέλαληη, είλαη ην πξόζσπν πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε 
απηό πνπ ςάρλεηε.  Αληίν. Υάξεθα πνιύ γηα ηε γλσξηµία καο»  
 
(ην βάζνο δηαθξίλεηαη έλα θαγθειόθξαρην θειί λα θσηίδεηαη 
αρλά από ην θσο ελόο θεξηνύ) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «ηάζνπ, ζε παξαθαιώ! Γελ ζα µνπ 
πεηο ην όλνµά ζνπ; Ούηε θαλ ζπζηεζήθαµε ηόζε ώξα πνπ 
µηιάµε!» 
 
ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Αληηγόλε …  » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ωξαίν όλνµα …  Καη ην πξόζσπν πνπ 
ζα ζπλαληήζσ;» 
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ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Λππάµαη, αιιά δελ μέξσ ην όλνµά 
ηνπ. Γπζηπρώο, είµαζηε ηόζνη πνιινί ζην θάζηξν. Άιισζηε, 
ηη λόεµα έρνπλ ηα νλόκαηα; …» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «’ επραξηζηώ, Αληηγόλε. Σν δηθό κνπ 
όλνµα είλαη Πέηξνο. Υάξεθα θη εγώ γηα ηε γλσξηµία µαο» 
 
(Η Αληηγόλε απνρσξεί από ηε ζθελή, αθήλνληαο κόλν ηνλ 
Πέηξν Φξαληδή. Ξαθληθά, ηα θάγθεια ηνπ θειηνύ 
εμαθαλίδνληαη θαη ζηε ζθελή εηζέξρεηαη έλαο άληξαο, γύξσ 
ζηα πελήληα, κε κνξθή αζθεηηθή, ζηξνγγπιά γπαιηά, 
θξαηώληαο ζηα ρέξηα ηνπ έλαλ νγθώδε ηόκν. Πξνρσξάεη, κε 
ζθπθηό ην θεθάιη, όιν πξνζήισζε ζηηο ζειίδεο ηνπ έξγνπ. 
Υσξίο λα δεη ην λεαξό θαζεγεηή, πέθηεη επάλσ ηνπ) 
 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Χ!»   
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «πγγλώκε! Γελ θηαίηε εζείο!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Απζηεξά) «Ση ζέιεηε, Κύξηε; Πνηνο 
είζηε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Θέισ ηε βνήζεηά ζαο …» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Σε βνήζεηά κνπ!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γπξεύσ ηα κέιε κηαο Δηαηξείαο κε ηελ 
νλνκαζία ΄΄νη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄ …»  
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «΄΄Οη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο 
γεο΄΄;(!) Πξαγκαηηθά, κε μαθληάζαηε, έηζη όπσο απξνζδόθεηα 
εκθαληζηήθαηε κπξνζηά κνπ, Κύξηε! Πνηνο είζηε; Γελ λνκίδσ 
λα έρνπκε γλσξηζηεί ζην παξειζόλ!» 
  
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Με ζπγρσξείηε, εάλ ζαο δηέθνςα από 
απηό πνπ κε ηόζε πξνζνρή κειεηνύζαηε, αιιά είλαη αλάγθε 
λα ζπλαληεζώ, πξηλ έξζεη ην μεκέξσκα, κε όζα πεξηζζόηεξα 
κέιε κπνξώ απηήο ηεο Δηαηξείαο πνπ ζαο πξναλέθεξα» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Αθνύζηε, Κύξηε! Σν κέξνο ζην 
νπνίν βξίζθεζηε είλαη έλαο πνιύ ηδηαίηεξνο ρώξνο, πνπ 
αλήθεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ ππνθαηλόκελν! Όπσο 



 30 

θαηαιαβαίλεηε, ινηπόλ, ζα ήηαλ αλόεην – θαη ζαλ ζθέςε 
αθόκε – λα απνηειώ εγώ κέινο απηήο ηεο Δηαηξείαο! Δεε … 
Ούηε θαη ζπκάκαη πώο κνπ ηελ είπαηε!». 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «΄΄Οη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄ !» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Α! Μάιηζηα! Τπέξνρα! Έλαο 
πξώελ επηζηήκνλαο θαη λπλ έλζεξκνο κειεηεηήο 
θηινζνθηθώλ θεηκέλσλ, λα αλήθεη ζε κηα ζπείξα καγεκέλσλ! 
Απηό θαη αλ είλαη ην πην παξάινγν πνπ έρσ αθνύζεη πνηέ!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Αγαπεηέ κνπ, Κύξηε! Γηαηί 
εθλεπξίδεζηε; Δίλαη, ζη’ αιήζεηα, ηόζν παξάινγν λα είλαη 
θαλείο καγεκέλνο; έβνκαη απόιπηα ην γεγνλόο όηη δελ 
αλήθεηε ζ’ απηή ηελ Δηαηξεία - πνπ εζείο απνθαιέζαηε πξηλ 
από ιίγν ζπείξα. Δύρνκαη λα ήηαλ κνλάρα έλα ιεθηηθό 
αηόπεκα από κέξνπο ζαο. Χζηόζν, νθείιεηε λα ζεβαζηείηε 
θαη εζείο, κε ηε ζεηξά ζαο, ην γεγνλόο όηη εγώ, αληηζέησο, 
αλήθσ ζ’ απηή ηελ Δηαηξεία!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Μηθξή παύζε – πεξηεξγάδεηαη ηνλ 
λεαξό) «..Ση επαγγέιιεζζε, Κύξηε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καζεγεηήο Καιώλ Σερλώλ!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Υρκκ … Σν θαληάζηεθα! Απηή είλαη 
ε βαζηθή δηαθνξά ηεο Σέρλεο από ηελ Δπηζηήκε. Δζείο 
παζηάδεζηε κε καγείεο θαη όια ηα ζπλαθή, ελώ εκείο ηα 
έρνπκε, πιένλ, μεπεξάζεη όια απηά αλεπηζηξεπηί!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίζηε επηζηήκνλαο;» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δξγαδόκνπλ γηα ρξόληα σο 
Μνξηαθόο Βηνιόγνο … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη ηώξα; Ση είλαη απηό πνπ ζαο θέξλεη 
ζην θάζηξν;» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Μα! … Μα! … Αγαπεηέ κνπ! Ση 
εξώηεζε! Ζ κειέηε, θπζηθά!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ κειέηε;» 
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ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ζ κειέηε! Γηαηί ζαο θαίλεηαη ηόζν 
παξάμελν; Θέισ λα εληξπθήζσ πάλσ ζηηο έλλνηεο ηνπ 
κπζηηθηζκνύ! Να βηώζσ όιε ηελ ππαξμηαθή απειεπζέξσζε 
πνπ θέξλεη απηή ε θάζαξζε! Ζ πιήξεο απάξλεζε ηνπ 
βαζηιείνπ ησλ δεκηνπξγεκέλσλ πξαγκάησλ! Απηόο ν 
εζσηεξηθόο εμαγληζκόο! … Ννκίδσ όηη είλαη πην πάλσ απ’ όια 
ζηε δσή καο!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δπηηξέςηε κνπ, κε όιν ην ζεβαζκό, λα 
ζαο πσ όηη κνπ ζπκίδεηε ζθεπηηθηζηή εξεκίηε!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Απηό λα κελ ην μαλαπείηε πνηέ! Μ’ 
αθνύηε; Ννκίδσ, κάιηζηα, όηη γηα ιόγνπο πνπ ππαγνξεύεη ε 
επγέλεηα, έρεηε ρξένο λα αλαθαιέζεηε, εδώ θαη ηώξα! … Δγώ 
εξεκίηεο! Δγώ πνπ, κέρξη ζήκεξα, είρα σο αληηθείκελό κνπ 
ηνλ Άλζξσπν!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ο Άλζξσπνο δελ είλαη αληηθείκελν, 
Κύξηε! Πνιύ πεξηζζόηεξν δε, αληηθείκελό ζαο! Χζηόζν, είκαη 
πξόζπκνο λα αλαθαιέζσ, γηα ιόγνπο επγελείαο, αθνύ κνπ ην 
δεηάηε!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δίκαη … Δίκαη, ηνπιάρηζηνλ, είθνζη 
θαη παξαπάλσ ρξόληα κεγαιύηεξόο ζαο! Καη κόλν γη’ απηό, ζα 
έπξεπε λα είζηε πην πξνζερηηθόο ζηηο εθθξάζεηο ζαο, λεαξέ 
κνπ, θαη λα επηδεηθλύεηε ιηγόηεξε αιαδνλεία γηα ηελ ειηθία 
ζαο!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γελ λνκίδσ όηη πξόθεηηαη πεξί 
αιαδνλείαο ην λα πξεζβεύεη θαλείο κηα άπνςε γηα ηα 
πξάγκαηα θαη ηνλ θόζκν!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Όηαλ ηελ εθθξάδεη κε θνκςό θαη 
δηαθξηηηθό ηξόπν, λαη! ίγνπξα, όκσο, όρη κε ηνλ ηξόπν πνπ 
ηελ εθθξάδεηε εζείο!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Μηθξή παύζε – θαηεβάδεη ην θεθάιη) 
«Με παξεμεγήζαηε, Κύξηε … Λππάκαη, πξαγκαηηθά, εάλ, κέζα 
ζ’ απηά ηα ιίγα ιεπηά ηεο ζπλνκηιίαο καο, ζαο έγηλα ηόζν, κα 
ηόζν αληηπαζεηηθόο ... Ζ αιήζεηα είλαη όηη είκαη ηαξαγκέλνο … 
Δάλ ζαο εθκπζηεξεπηώ ηη κνπ ζπλέβε, πξηλ από ιίγεο ώξεο, 
θνβάκαη όηη, πέξα από αληηπαζεηηθό, ζα κε πεξάζεηε θαη γηα 
ηξειό … Χζηόζν … Θα ήζεια λα κε αθνύζεηε, κε όζε 



 32 

πεξηζζόηεξε θαηαλόεζε θαη ζπγθαηάβαζε δηαζέηεηε. Θα ζαο 
ήκνπλ επγλώκσλ … » 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «αο αθνύσ ινηπόλ!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίκαη ηξηάληα ρξνλώλ … Πξηλ από 
ιίγνπο κήλεο, ήξζα εδώ, ζ’ απηή ηε πόιε, σο θαζεγεηήο 
Καιώλ Σερλώλ … Άθεζα ην ζπίηη κνπ ζηελ Αζήλα, 
εγθαηέιεηςα ηα πινύηε κνπ, ηηο αλέζεηο κνπ θαη ηνλ παηέξα 
κνπ θαη έθπγα, γηαηί έλησζα εγθισβηζκέλνο … Ζ κεηέξα κνπ, 
ό,ηη πνιπηηκόηεξν είρα, πέζαλε. Ο παηέξαο κνπ 
μαλαπαληξεύηεθε. Γελ κπνξνύζα λα βιέπσ κηα άιιε γπλαίθα 
ζηε ζέζε ηεο κεηέξαο κνπ … Ζ κεηέξα κνπ, Κύξηε, ήηαλ 
ινγνηέρλεο. Ήηαλ έλα αγγειηθό πιάζκα, κε κηα εύζξαπζηε, 
επαίζζεηε ςπρή, πνπ ε αξξώζηηα ηελ έθαλε λα θαληάδεη 
αθόκε πην ζπάληα …. Ο παηέξαο κνπ, απ’ ηελ άιιε πιεπξά, 
έλαο ςπρξόο νξζνινγηζηήο επηρεηξεκαηίαο, κε πνιύ 
επηιεθηηθέο επαηζζεζίεο. Γνεηεία θαη ρξήκα – νη δύν ζεόηεηεο 
πνπ ιάηξεπε αλέθαζελ … Πξηλ από ιίγεο ώξεο, βγήθα από 
έλα κπαξ όπνπ είρα πάεη λα πησ έλα πνηό κε κηα απίζηεπηα 
αληαξή παξέα θαη, πξνρσξώληαο κέζα ζηε λύρηα γηα λα 
επηζηξέςσ ζην ζπίηη κνπ, ζθεθηόκνπλ όηη απηό πνπ δεηάσ 
δηαθαώο από ηε δσή κνπ θαη δελ ην βξίζθσ είλαη κηα δηέμνδνο 
… Ναη, Κύξηέ κνπ, θαιά ην αθνύζαηε! Μηα δηέμνδνο! Μηα 
δηέμνδνο από όια όζα κε πλίγνπλ! … Πόζν «αθξηβή» είλαη 
απηή ε δηέμνδνο ζηε δσή καο, Κύξηε! … Γελ ζπκθσλείηε; … 
Καη ηόηε! Να ζνπ ην ζαύκα! Δκθαλίζηεθε, σο δηα καγείαο, 
κπξνζηά κνπ κηα λεαξή θνπέια, κε ην όλνκα Μάγηα 
Νηθεθόξνπ, θαη κνπ δήηεζε λα ηελ αθνινπζήζσ κέζα ζηε 
λύρηα γηα λα αλεβνύκε ηα ελληαθόζηα ελελήληα ελληά 
ζθαινπάηηα θαη λα θηάζνπκε εδώ, ζην θάζηξν! Μνπ 
ππνζρέζεθε όηη απηή ηε δηέμνδν πνπ αλαδεηώ, ζα ηε βξσ ζ’ 
απηό ην κέξνο. Μνπ είπε αθόκε … Θεέ κνπ πόζν ληξέπνκαη! 
Όηη, θάζε πνπ έρεη παλζέιελν, ζπλεδξηάδεη κηα Δηαηξεία, κε 
ηελ νλνκαζία ΄΄νη παληαρνύ καγεκέλνη ηεο γεο΄΄, θαη ηα κέιε 
ηεο ζα κε βνεζήζνπλ, πξηλ έξζεη ην μεκέξσκα … Δίκαη 
απειπηζκέλνο, Κύξηε … Γη’ απηό ζαο κίιεζα έηζη … Δίκαη 
απειπηζκέλνο θαη ρακέλνο κέζα ζ’ απηό ην θάζηξν … 
Αλίθαλνο λα βξσ … Σελ επηπρία κνπ … » 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (Πεξπαηώληαο πάλσ-θάησ ζηε 
ζθελή θαη κνλνινγώληαο) «Σελ επηπρία … Σελ επηπρία … Όια 
θαίλνληαη ήξεκα, κέρξη ηελ εκέξα ή, κάιινλ, ηε λύρηα ηνπ 
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πξώηνπ παξάμελνπ ζαλάηνπ … Καη θαζώο ν έλαο ζάλαηνο 
αθνινπζεί ηνλ άιιν … Σα όλεηξα κπιέθνληαη κε ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα … Σν παξειζόλ εηζβάιιεη ζην παξόλ … Ζ 
λύρηα θαιύπηεη ηελ εκέξα … Όηαλ ζηε δσή ζνπ βαδίδεηο ζηα 
όξηα, θάπνηα ζηηγκή ζα πέζεηο! … Όηαλ παίδεηο κε ηε θσηηά, 
θάπνηα ζηηγκή ζα θαείο! … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … Ση ιέηε, Κύξηε; Γελ ζαο 
θαηαιαβαίλσ» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (πλερίδνληαο ην κνλόινγό ηνπ) 
«Πώο γίλεηαη λα ππάξρεη λνζηαιγία γηα θάηη πνπ δελ 
γλσξίζακε; … Κάζε ζπλαίζζεκα αγθηζηξώλεηαη ζ’ έλα 
εγθόζκην αληηθείκελν, πξαγκαηηθό ή θαληαζηηθό … Δπηπιένλ, 
αλ δελ γλσξίζακε ην αιεζηλό, πώο μέξνπκε πσο ηα εγθόζκηα 
είλαη ςεύηηθα; … Αρ! Σν μέξνπκε, γηαηί ληώζνπκε έλα θελό πνπ 
πνηέ δελ πιεξώλεηαη! Έλαλ πόλν πνπ πνηέ δελ 
ζεξαπεύεηαη!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … Ση είλαη όια απηά; Δπηηέινπο! Θα 
κνπ εμεγήζεηε;» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (ηακαηάεη) «..Με θνβάζηε, θίιε κνπ. 
Όρη, δελ ηξειάζεθα. Καηαλνώ απόιπηα ην πξόβιεκά ζαο θαη 
ζαο επραξηζηώ από ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ γη’ απηή ηελ 
αλεπηηήδεπηε θαη εηιηθξηλή εμνκνιόγεζή ζαο. Ννκίδσ πσο 
είλαη ζην ρέξη κνπ, σο έλα βαζκό βέβαηα, λα ζαο βνεζήζσ. 
Άιισζηε, εζείο κνπ δείμαηε ην δξόκν, ρξεζηκνπνηώληαο ηε 
ιέμε … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Σε ιέμε;» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δπηπρία … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη ινηπόλ;» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Καη, ινηπόλ, λεαξέ κνπ, ζα ζαο 
βνεζήζσ! Απηό δελ επηζπκείηε εμάιινπ; Ννκίδσ πσο μέξσ ην 
πξόζσπν πνπ πξέπεη λα ζπλαληήζεηε ζην θάζηξν …» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Θέιεηε λα πείηε όηη είλαη κέινο … Σεο 
Δηαηξείαο ησλ καγεκέλσλ;(!)» 
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ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ναη … Ναη … Ζξεκήζηε. Αθξηβώο, 
απηό ζέισ λα πσ» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Πηάλεη κε ζέξκε ηα ρέξηα ηνπ άληξα) 
«Μα! Απηό είλαη ππέξνρν! Καηαπιεθηηθό! Χ! αο επραξηζηώ, 
θαιέ κνπ Κύξηε! αο επραξηζηώ πνιύ! Γελ μέξεηε ην θαιό πνπ 
κνπ θάλεηε!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Με βηάδεζηε! Με βηάδεζηε, λεαξέ 
κνπ! … Πξηλ ζαο ζηείισ εθεί, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ 
θάπνηα πξάγκαηα πξνεγνπκέλσο» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όπσο;» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δίζηε … Δίζηε πξόζπκνο λα 
απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο κνπ;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Απνιύησο! Ρσηήζηε κε ό,ηη ζέιεηε!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Χξαία ινηπόλ» (Αξρίδεη λα 
πξνρσξάεη, πάιη, πάλσ-θάησ ζηε ζθελή, ρξνλνηξηβώληαο) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Γηα όλνκα ηνπ Θενύ, Κύξηε! Με κε 
θξαηάηε άιιν ζε αγσλία!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: (ηακαηάεη) «..Πξηλ έξζεηε ζην 
θάζηξν, κήπσο δηαπξάμαηε θάπνηα πξάμε πνπ ζαο βαξαίλεη; 
Κάπνηα αλήζηθε – όπσο ιέκε - πξάμε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίρα εξσηηθέο ζρέζεηο κε ηε 
δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν δηδάζθσ … Μηα γπλαίθα 
θαηά πνιύ κεγαιύηεξή κνπ ζηελ ειηθία …» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ήηαλ δηθή ζαο επηζπκία λα ζπκβεί 
απηό ή εθείλε ζαο πξνθάιεζε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ννκίδσ πσο απηό πνπ κε παξαθίλεζε 
ήηαλ ν εγσηζκόο κνπ … Απηό ην άγξην ζεξίν πνπ ηξέθεη ν 
θαζέλαο κέζα ηνπ» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Παίξλαηε ηθαλνπνίεζε από απηό ην 
δεζκό;» 
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ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη! Όρη, γηα ην Θεό! Κάζε κέξα, 
αηζζαλόκνπλ όιν θαη πην άδεηνο! Λεο θαη ε ςπρή κνπ είρε 
αξρίζεη λα ζπξξηθλώλεηαη … Να γεκίδεη ξπηίδεο … Να 
εμνληώλεηαη» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Δθείλε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γελ μέξσ ηη έλησζε εθείλε …» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «αο πεξλάεη από ην κπαιό όηη θαη 
εθείλε δελ πεξλνύζε θαιά καδί ζαο; Όηη ηελ εμνληώλαηε θαη 
εζείο κε ηνλ ηξόπν ζαο;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίρα θαηαληήζεη κηα δηαζηξνθή, κηα 
εκκνλή ζην κπαιό ηεο … Όιεο νη εκκνλέο κάο εμνληώλνπλ, 
αξγά ή γξήγνξα – δελ λνκίδεηε;» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Σε γνήηεπε, κνλάρα, ην λεαληθό 
θνξκί ζαο; Απηό κνπ ιέηε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Αζθαιώο. Γελ πίζηεςα πνηέ όηη ε 
ζρέζε καο ζηεξίρζεθε ζηελ αγάπε. Σελ εμνπζίαδα θαη κε 
εμνπζίαδε ζσκαηηθά. Σίπνηα παξαπάλσ» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Υκκκ … Μα, γη’ απηό, αγαπεηέ κνπ, 
δελ ζπλαληεζήθαηε κε ηελ επηπρία!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πηζαλόλ … » 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «ήκεξα, επνκέλσο, αλαθαιύςαηε 
ην θάξκαθν!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γειαδή …» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Αθνύζηε. Αθνύζηε, θίιε κνπ. Ο 
Νίηζε έιεγε όηη ε αιήζεηα είλαη έλα ιάζνο. Έλα ιάζνο 
απαξαίηεην, όκσο, γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ην 
αλζξώπηλν γέλνο. Ζ εζηθή δελ είλαη παξά όςεηο απηνύ ηνπ 
ιάζνπο. Απηό πνπ ζαο ρξεηάδεηαη εζάο δελ είλαη έλαο θώδηθαο 
εζηθήο, αιιά θάηη πνπ ζα ζαο πάεη παξαπέξα! Κάηη πνπ ζα 
ζαο θάλεη λα πεηάμεηε καθξηά από ηνλ θόζκν απηό ηεο 
απηαπάηεο! Σνπ εγσηζκνύ! Σεο καηαηνδνμίαο! Κάηη πνπ ζα 
ζαο απειεπζεξώζεη! Πνπ ζα ζαο δώζεη θηεξά θαη ζα θάλεη ην 
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θινπβί λα αλνίμεη γηα εζάο, γηα λα πεηάμεηε ςειά κε ηα 
πνιύρξσκα θηεξά ζαο! Να πεξάζεηε κέζα θη από ην 
ηειεπηαίν θξάγκα ηνπ νπξαλνύ! Γελ ζέιεηε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη … Καη πώο ζα γίλεη απηό; Φαληάδεη 
αθαηόξζσην!» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Με ηε ιεζκνληά … Καη ηελ 
αλάκλεζε … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Με ηε ιεζκνληά θαη ηελ αλάκλεζε; … 
Γελ ζαο θαηαιαβαίλσ» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Ξεράζηε απηό πνπ δελ είζηε … Καη 
ζπκεζείηε απηό πνπ, όλησο, είζηε …» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα … »  
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Γελ έρσ άιιν ρξόλν ζηε δηάζεζή 
κνπ, δπζηπρώο ... Σν πξόζσπν βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή 
πιεπξά ηνπ θάζηξνπ. Δθ δηακέηξνπ αληίζεηα από εδώ πνπ 
βξηζθόκαζηε» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Κύξηε … » 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Όρη! Όρη! Με θάλεηε ην ιάζνο λα κε 
ξσηήζεηε ην όλνκά ηεο! Πνηέ κε ξσηάηε νλόκαηα πξνζώπσλ 
ζ’ έλα θάζηξν! Δζείο ζα ηα αλαθαιύςεηε! … Καιή ηύρε, λεαξέ 
κνπ. Φαίλεζηε θαη είζηε θαιό παηδί …» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη … Αλ ξσηνύζα λα κάζσ, 
ηνπιάρηζηνλ, ην δηθό ζαο όλνκα;» 
 
ΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΤ: «Οξέζηεο … (Γέξλεη ην βιέκκα ηνπ 
ζηηο ζειίδεο ηνπ νγθώδνπο ηόκνπ πνπ δηάβαδε ζηελ αξρή – 
κνλνινγεί – ην θειί απνθηάεη θαη, πάιη, θάγθεια)  Καη κέλα … 
Κάπνηεο Δξηλύεο κ’ έθεξαλ εδώ … Γηα λα δσ ηηο λύρηεο κνπ … 
ην θάζηξν … » 
 

 
 

(Απιαία) 
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ΣΡΗΣΖ ΠΡΑΞΖ 

 
 
ΚΖΝΖ 1 
 
 
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Κξαηάλε 
ζηα ρέξηα ηνπο μόαλα ηεο Διιεληθήο αξραηόηεηαο, κε ηα 
θεθάιηα αξραίσλ ζεώλ: ηεο Αζελάο, ηνπ Απόιισλα, ηνπ 
Γηόλπζνπ, πνπ ηα θξαδαίλνπλ. Νένη θαη λέεο απαγγέινπλ 
ξπζκηθά θαη εθ πεξηηξνπήο) 
 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Όιεο νη αλαµθηζβήηεηεο αιήζεηεο 
είλαη ζηείξεο. Μέζα ζ’ έλα θόζµν όπνπ ηα πάληα είλαη 
δεδνµέλα θαη ηίπνηα δελ εμεγείηαη, ε γνληµόηεηα µηαο αμίαο ή 
µηαο µεηαθπζηθήο είλαη µηα θελή, από πεξηερόµελν, έλλνηα. 
Δίλαη ε µνίξα ηεο δσήο θαη, ίζσο, ην µεγαιείν ηεο, λα 
πξνζθέξεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο θαη λα µελ πηζηνπνηεί 
θαµία...        
 
»Ζ θαηάθηεζε ή ην παηρλίδη, ε άπεηξε αγάπε ή ε παξάινγε 
επαλάζηαζε – λα µε ηη δηαηεξεί ν άλζξσπνο ηελ αμηνπξέπεηά 
ηνπ ζ’ έλαλ πόιεµν πνπ ηνλ έρεη ράζεη πξνηνύ θαλ αξρίζεη. 
Σέρλε θαη µόλν Σέρλε!  Έρνπµε ηε Σέρλε γηα λα µελ 
πεζάλνπµε από ηελ αιήζεηα! Ζ ύπαξμε είλαη ςέµα θαη είλαη 
αηώληα ... 
        
»Δθείλν πνπ µέλεη είλαη έλα πεπξσµέλν, πνπ ε µόλε ηνπ 
έθβαζε απνβαίλεη µνηξαία. Δθηόο από απηή ηε µνλαδηθή µνίξα 
ηνπ ζαλάηνπ, όια, ραξά ή επηπρία, είλαη ειεπζεξία. Γελ 
αλερόµαζηε άιιν ηε ζετθή µπζνινγία πνπ δηαζθεδάδεη θαη 
ηπθιώλεη!  Εεηάµε ην πξόζσπν! Σν ζρήµα! Σν δξάµα ηεο γεο! 
Όπνπ ζπλππάξρνπλ µηα δύζθνιε ζύλεζε θαη έλα πάζνο, 
ρσξίο επαύξηνλ …»    
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ΚΖΝΖ 2 
 
 
 
(Ο Πέηξνο Φξαληδήο πεξπαηάεη µέζα ζηα πγξά, ζθνηεηλά 
ζνθάθηα ηνπ θάζηξνπ θαη ν ήρνο από ηα δηζηαθηηθά βήµαηά 
ηνπ ζπγρξσηίδεηαη µε ηνπο δπλαηνύο ρηύπνπο ηεο θαξδηάο 
ηνπ…  Όια, μαθληθά, γίλνληαη δηάθαλα µπξνζηά ζηα µάηηα ηνπ 
από ηελ εύζξαπζηε ράξε κηαο κνξθήο, αξρέγνλεο, 
κειαγρνιηθήο θαη, ζπλάκα, δπλαηήο. Έλαο θόζµνο 
εύζξαπζηεο ηειεηόηεηαο παξνπζηάδεηαη αζθίαζηνο ζηε 
θσηεηλόηεηα ηνπ θόληνπ ηνπ, πνπ θέξλεη ζην λνπ ην ρξπζαθή 
θόλην ζξεζθεπηηθνύ έξγνπ. Ο λεαξόο άληξαο θνηηάδεη 
αζάιεπηνο ηελ «εμώθνζκε», ζαλ καγηθή, γπλαηθεία κνξθή ηνπ 
θάζηξνπ, ελώ εθείλε κηιάεη ζε κηα λεαληθή νµήγπξε. Σν όλνκα 
απηήο .. Δπηπρία) 
 
 
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Παηδηά … Ο άιινο πίλαθαο ηνπ ξνδαινύ αγνξηνύ 
µε ην ηξηαληαθπιιέλην δέξµα, πνπ πξνζθέξεη ζηνλ 
παξαηεξεηή έλα θαιάζη θξνύηα, βξίζθεηαη ζε νμεία αληίζεζε 
µε ηνλ θάησρξν Βάθρν, όπσο µπνξείηε λα ην δηαπηζηώζεηε 
θαη µόλνη ζαο. Σαπηόρξνλα, όµσο, εξσηνηξνπεί µε ην ζεαηή, 
πξνζθέξνληαο ηελ αηζζεζηαθή απόιαπζε µηαο 
λενλαηνπξαιηζηηθήο ηέρλεο … » 
 
ΦΗΛΗΠΠΟ: «Ννµίδσ όηη ηα ζθηεξά µάηηα ηνπ έρνπλ θάηη από 
ηελ νλεηξηθή ράξε ηνπ Σδνξηδόλε … » 
 
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Πνιύ ζσζηά, Φίιηππε. Θα έιεγα, επίζεο, όηη ην 
ίδην ην αγόξη, έηζη όπσο απνηππώλεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ 
Καξαβάηδν, µε ηα µαιιηά αλαθαηεµέλα από ηνλ αέξα, ηα ρείιε 
µηζάλνηρηα, µεηαδίδεη µηα αίζζεζε αµεζόηεηαο, 
απαζαλαηηζµέλν ζε µηα θεπγαιέα ζηηγµή. Σν άζπξν ηνπ 
ρηηώλην γιηζηξάεη από ηνλ ώµν, µε ηξόπν πνπ θέξλεη αόξηζηα 
ζην λνπ µαο αξραίν γιππηό ... Αιιά, αο δνύµε παηδηά, θαη ηνλ 
άιιν πίλαθα ηνπ Καξαβάηδν, απηόλ πνπ θηινηέρλεζε γηα ηνλ 
Νηει Μόληε ην 1595. Ολνµάδεηαη ΄΄Οη µνπζηθνί΄΄. Βιέπεηε ηελ 
επραξίζηεζε πνπ έλησζε ν θαιιηηέρλεο µαο γηα ηνλ 
εθιεπηπζµέλν θόζµν ηεο απιήο; Λνηπόλ, γηα λα ζαο αθνύζσ! 
Ση ζα µνπ ιέγαηε γη’ απηόλ ηνλ πίλαθα; Γείηε ηα µάηηα ηνπ 
ιανπηηέξε πώο γπαιίδνπλ! Γελ είλαη πγξά; Απηή ε θνθθηλάδα 
ησλ ρεηιηώλ ηνπ! Σν εδππαζέο θόθθηλν ηνπ βαξηνύ µπξνθάξ 
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µαλδύα ηνπ! Απηό ην έξγν θέξλεη µπξνο ζηα µάηηα µαο έλαλ 
θόζµν πξαγµαηηθό ή θαληαζηηθό; Μαγηθό;» 
 
(Ο Πέηξνο Φξαληδήο, εθζηαζηαζκέλνο από ηε ζθελή, 
πιεζηάδεη αθόκε πην θνληά ηε λεαληθή ζπληξνθηά) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Ο πίλαθαο απηόο ηνπ Καξαβάηδν είλαη 
έλαο πίλαθαο αηζζεζηαθόο, πνπ δύζθνια µπνξεί θαλείο λα 
ηνλ μεράζεη, µε ζέµα ηε δύλαµε ηεο µνπζηθήο λα δηεγείξεη ηελ 
εξσηηθή επηζπµία θαη λα εθθξάδεη ην αλζξώπηλν πάζνο … » 
   
(Η λεαληθή νµήγπξε ηαξάδεηαη ζην άθνπζµα απηώλ ησλ 
ιέμεσλ. Γπξλάεη απόηνµα πξνο ην µέξνο ηνπ λεαξνύ θαζεγεηή 
θαιιηηερληθώλ. Δθείλνο πεξλάεη µέζα από ηνλ αλζξώπηλν 
«θινηό» θαη ζηέθεηαη ζην θέληξν απηήο ηεο αξραίαο ηξαγηθήο 
«νξρήζηξαο». Σώξα πηα ν «πξσηαγσληζηήο» ηεο δξαµαηηθήο 
ζύλζεζεο είλαη ν Πέηξνο Φξαληδήο. Η «θαζµαηηθή» παξνπζία 
ηεο «εμώθνζκεο» γπλαηθείαο παξνπζίαο, πνπ επηηείλεηαη από 
ην ιαµπξό θσο ζην πξόζσπό ηεο, πιαηζησµέλν θαη από ηα 
θπµαηηζηά µαιιηά ηεο, έξρεηαη ζε νμεία αληίζεζε µε ηα γήηλα 
αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ µαζεηώλ ηεο θαη ηεο δνθεξήο 
εηθόλαο πνπ παξνπζηάδεη ην θάζηξν. Έλα ζθνηεηλό 
θσηνζηέθαλν, πίζσ από ην θεθάιη ηεο, ξίρλεη όιν ην 
µεγαιόπξεπν θσο ηνπ πάλσ ζηηο δσέο ησλ λέσλ παηδηώλ θαη 
ηνπ Πέηξνπ Φξαληδή) 
   
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «..ε όια ηα έξγα ηνπ Καξαβάηδν, ε 
έµθαζε δίλεηαη ζηνλ αλζξώπηλν πόλν …  Δζσηεξηθό …  
πγθξαηεµέλν …  Αιιά αθαηαµάρεην … » 
   
(Η γπλαίθα, πνπ ζηέθεηαη όξζηα απέλαληί ηνπ, κε ηηο 
µειαγρνιηθέο ζθέςεηο ηεο, ηε βαζηά πεξηζπιινγή θαη ην 
θαηαρζόλην παηρλίδηζµα ηεο ζθηάο ζην αηζζαληηθό πξόζσπό 
ηεο, γίλεηαη ην θσο πνπ κνηάδεη λα μερύλεηαη από έλα αόξαην 
παξάζπξν, δεµηνπξγώληαο µηα αίζζεζε «ζετθνύ µπζηεξίνπ») 
   
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Καιώο καο ήξζεο, όκνξθε λέε. ε πεξηµέλαµε. Σα 
έξγα ηνπ Καξαβάηδν απνηεινύλ, γηα ζήµεξα, ην ζέµα ηεο 
ζπλεδξίαο ησλ µειώλ ηεο Δηαηξείαο µαο. Καη …  Απ’ ό,ηη 
θαίλεηαη …  Σν έξγν ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ δσγξάθνπ ζνύ 
είλαη γλσζηό» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Σν όλνκά κνπ είλαη Πέηξνο Φξαληδήο» 
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ΔΤΣΤΥΗΑ: «Γελ ρξεηάδεηαη! Γελ ρξεηάδεηαη! Σα νλόµαηα δελ 
έρνπλ θαµηά ζέζε αλάµεζά µαο νύηε νη ηαπηόηεηεο επίζεο. 
Απηό πνπ µεηξάεη, θάζε θνξά, είλαη …  » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ση πξάγµα; … » 
 
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Ζ Απνζηνιή … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ Απνζηνιή; …  » 
   
(Η γπλαίθα ζηξέθεη έλα γύξσ ην βιέµµα ηεο θαη θνηηάδεη ηα 
αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα. Υηππάεη, δπν-ηξεηο θνξέο, δσεξά, ηα 
ρέξηα ηεο) 
   
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Φηάλεη, παηδηά! Σειεηώζαµε!» 
   
(Η λεαληθή νµήγπξε ζθνξπάεη ζηνπο δαηδαιώδεηο δηαδξόµνπο 
ηνπ θάζηξνπ. Απνκέλνπλ ε Δπηπρία κε ηνλ Πέηξν.  Δθείλε 
ζεθώλεη από θάησ έλα µεηαμέλην ζάιη. Σν ξίρλεη επάλσ ηεο, 
ζθεπάδνληαο ηνπο γπµλνύο ηεο ώµνπο) 
   
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Αύξην, θεύγσ γηα ηε Μνλεµβαζηά …  Θα µε 
ζπλαληήζεηο εθεί …  Γελ έρνπµε πνιύ ρξόλν ζηε δηάζεζή µαο, 
Πέηξν …  » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα …  » 
 
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Πέηξν!  Πεξίµελεο ηόζα ρξόληα γηα λα έξζεη απηή ε 
ζηηγµή! Με ηε ραιάο! εβάζνπ, ηνπιάρηζηνλ, ηα πεξηζζόηεξα 
ρξόληα δσήο πνπ ζεθώλσ ζηε πιάηε µνπ από εζέλα. Απηά … 
Με θάπνηνλ ηξόπν, αο ιεηηνπξγήζνπλ σο εγγύεζε θαη αο 
ηνλώζνπλ ην αίζζεµα εµπηζηνζύλεο πξνο ην πξόζσπό µνπ 
… Γελ ζα ζνπ πσ ην όλνµά µνπ …  Μόλν όηαλ έξζεη ε ώξα …  
Καιή αληάµσζε» 
   
(Με αξγό βεµαηηζµό, ε γπλαίθα-Δπηπρία, αθήλεη ηνλ Πέηξν 
Φξαληδή, άθσλν θαη καγεκέλν. Σν γιπθό εµίθσο, από έλα 
ιπθαπγέο, αξρίζεη λα θσηίδεη, ζηγά-ζηγά, ηελ αλαηνιηθή 
πιεπξά ηνπ θάζηξνπ. Θπκάηαη ηα ιόγηα πνπ ηνπ είρε πεη ε 
Μάγηα θαη αλαθσλεί) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: Μάγηα Νηθεθόξνπ! … Ήξζε ην 
μεκέξσκα!» 
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ΚΖΝΖ 3 
 
 
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη ζηε ζθελή. Φνξάλε 
ιεπθνύο ρηηώλεο θαη θξαηάλε αλακκέλεο δάδεο. Νέεο θαη λένη 
απαγγέινπλ ξπζκηθά θαη εθ πεξηηξνπήο)   
 
 
ΝΔΑ: «Βιέπσ ηνλ Γνλ Ενπάλ ζ’ έλα θειί ηζπαληθώλ 
µνλαζηεξηώλ, ραµέλσλ πάλσ ζε θάπνην ιόθν. Καη αλ 
θνηηάδεη θάηη, δελ είλαη ηα θαληάζµαηα ησλ πεξαζµέλσλ 
εξώησλ, µα ίζσο από µηα θινγηζµέλε πνιεµίζηξα λ’ 
αληηθξίδεη θάπνηα ζησπειή ηζπαληθή πεδηάδα, ππέξνρε θαη 
άςπρε γε, ζηελ νπνία αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ. Ναη, 
βξίζθεηαη ζ’ απηή ηε µειαγρνιηθή θαη θσηεηλή εηθόλα πνπ 
πξέπεη λα δηαηεξεζεί. Σν ηειεπηαίν ηέινο, αλαπόθεπθην αιιά 
πνηέ πνζεηό, ην ηειεπηαίν ηέινο είλαη αμηνπεξηθξόλεην …»        
 
ΝΔΟ: «Δπινγεµέλνη όζνη έρνπλ αίµα θαη µπαιό έηζη θαιά 
ζπληαηξηαζµέλα πνπ λα µε γίλνληαη θιάνπην ζηα δάρηπια ηεο 
ηύρεο λα ηξαγνπδάλε ην ζθνπό πνπ ηεο αξέζεη. Δθείλν πνπ 
έρεη ζεµαζία δελ είλαη ε αηώληα δσή, αιιά ε αηώληα 
δσληάληα…»        
 
ΝΔΑ: «Σν λα δηαιέμεηο αλάµεζα ζηνλ νπξαλό θαη ζε µηα γεινία 
πίζηε, λα παξαηηεζείο από ηελ αησληόηεηα ή λα αθνζησζείο 
ζην Θεό, είλαη ε αηώληα ηξαγσδία όπνπ πξέπεη λα πάξεηο 
ζέζε…» 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «Σν όλνκά ζνπ γπλαίθα … ΔΤΣΤΥΗΑ! 
ΔΤΣΤΥΗΑ! …» 
 
(Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ απνρσξεί από ηε ζθελή)              
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ΚΖΝΖ 4 
 
 
 
(Βξηζθόκαζηε ζηε Μνλεκβαζηά. Ο Πέηξνο Φξαληδήο θάζεηαη ζ’ 
έλα πέηξηλν πεδνύιη κηαο µηθξήο πιαηείαο. Φέξλεη ζην λνπ ηνπ 
ηελ Δπηπρία, ηελ εμώθνζκε γπλαηθεία θηγνύξα ηνπ θάζηξνπ. 
Σόηε, ην όξακα απηήο εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ)   
 
 
ΔΤΣΤΥΗΑ: «..ηε Μνλεκβαζηά, Πέηξν, λα ζπµάζαη όηη έρεηο 
µόλν ηα πόδηα ζνπ. Καλέλαο νδεγόο δελ πξόθεηηαη λα ζνπ ηε 
δείμεη. Σν µόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα αθνινπζήζεηο ηα 
βήµαηά ζνπ. Θα ληώζεηο µόλνο ζνπ ηε µαγεία ηεο λα ζε 
ηπιίγεη ...» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνύ ζα ζε βξσ;»  
 
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Πνύ ζα µε βξεηο; … Μα! Φπζηθά ζ’ απηή ηε 
θαληαζηηθή πόιε! Μέζα ζηα ηείρε ηεο … Σηο πνιεµίζηξεο … 
Σα θαλόληα … Σα παιηά αξρνληηθά … Σηο εθθιεζίεο µε ηα 
μεθηηζµέλα ληνπβάξηα … Σηο ραµειέο θάµαξεο µε ηηο 
µηζνγθξεµηζµέλεο ζθάιεο … Αλάµεζα ζε Βπδαληηλνύο, 
Φξάγθνπο, Δλεηνύο, Σνύξθνπο θαη ηα ρλάξηα πνπ άθεζαλ 
πάλσ ζην ρώµα ηεο … Με ην ζνύξνππν, ην ηνπίν πιεζηάδεη 
πεξηζζόηεξν ζην µεζαησληθό παξειζόλ ηνπ.  Δθεί …  ηα 
ραιάζµαηα ηνπ θάζηξνπ …  Όηαλ ζα βγεηο ζ’ έλα μέθσην … 
Θα ζε πεξηµέλσ, Πέηξν …»     
 
(Σν όξακα ηεο Δπηπρίαο ράλεηαη. Βιέπνπκε, ηώξα, έλα 
βελεηζηάληθν μελώλα. ηε, κεζαησληθνύ ηύπνπ, πόξηα ηνπ 
ππάξρεη µηα αθίζα αλαξηεµέλε. Αλαγγέιιεη ην ζέµα µηαο 
δηεµεξίδαο πνπ ζα αθνινπζήζεη:     
 

«ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΜΠΔΡΙΑΛΙΜΟ ΤΠΑΡΥΔΙ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ!    
ΑΤΣΟΝΑΡΚΩΝΟΜΑΣΔ!    
Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΥΣΤΠΑΔΙ ΣΗ ΠΟΡΣΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ!    
Α    Α Ν Σ Ι  Σ Α Θ Ο Τ Μ Δ !!!»    
 

 
Μνλαδηθόο ζακώλαο ηνπ μελώλα µηα θπξία, γύξσ ζηα ζαξάληα 
πέληε, µε απιό, γνεηεπηηθό ζηπι. Καπλίδεη, βπζηζκέλε ζηελ 
αλάγλσζε ελόο βηβιίνπ. Δίλαη µία εθ ησλ εηζεγεηώλ ηεο 
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δηεµεξίδαο, δεκνζηνγξάθνο, κε ην όλνκα Άιθεζηεο. Ο 
μελώλαο παξνπζηάδεη εηθόλα εξεκηάο. Ο Πέηξνο πιεζηάδεη ηελ 
άγλσζηε δεκνζηνγξάθν θαη ζπζηήλεηαη) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πέηξνο … »  
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (εθώλεη ην βιέκκα ηεο από ην βηβιίν θαη 
θνηηάδεη ηνλ Πέηξν Φξαληδή) «Άιθεζηεο … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μόλε;» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Ναη …  Ήξζα από ηελ Αζήλα γηα ηελ 
δηεµεξίδα.  Δίµαη δεµνζηνγξάθνο. Έρσ εηζήγεζε αύξην. 
Δζύ;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δίδα ηελ αθίζα, έμσ ζηε πόξηα ηνπ 
μελώλα. Δγώ είκαη θαζεγεηήο Καιώλ Σερλώλ ζην Ναύπιην. 
Άθεζα ην εθεί θάζηξν µε ηα ελληαθόζηα ελελήληα ελληά 
ζθαινπάηηα θαη ήξζα γηα λα γλσξίζσ απηό ηεο Μνλεκβαζηάο. 
Λέσ λα κείλσ εδώ, ζήκεξα ην βξάδπ» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Γηα αλαςπρή, δειαδή, έρεηο έξζεη;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη …  Πεο ην θη έηζη» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Κάζηζε, αλ ζέιεηο. Μόλνο;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μόλνο …  »   
 
(Η δεκνζηνγξάθνο αθήλεη ην βηβιίν πάλσ ζην ηξαπεδάθη θαη 
γέξλεη λσρειηθά ζηε θαξέθια, αλαζηελάδνληαο)   
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Σειηθά, ην ζέµα ηεο δηεµεξίδαο είλαη 
πνιύ επίθαηξν. Αξρίδσ λα πηζηεύσ όηη επαλέξρεηαη, μαλά θαη 
μαλά, ην ζύλζεµα ηνπ Υόµπο: ΄΄Ο άλζξσπνο γηα ηνλ άλζξσπν 
είλαη ιύθνο΄΄» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Γηαηί ην ιεο απηό;».  
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Μα γηαηί άξαγε! Γηα ηε µνλαμηά ηεο 
επνρήο καο! ην γξαθείν, γηα παξάδεηγµα. Δίµαζηε 
ζπλάδειθνη, εδώ θαη δεθαπέληε ρξόληα. Πόζεο θνξέο έρνπµε 
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βγεη µαδί; Πόηε θάγαµε µαδί; Καη, όµσο, γλσξίδνπµε ν έλαο ηα 
πξνζσπηθά ηνπ άιινπ. Γελ είλαη παξάμελν;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έρεηο δίθην. Δίλαη πνιύ παξάμελν» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Γε δίλνπκε ρξόλν ζηνλ ζπλάλζξσπό 
καο. Κνηλώο, απηνλαξθσλόµαζηε θαη λνµίδνπµε όηη πεξλάµε 
θαιά. Απηό είλαη θαη ην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ: Η κνλαμηά θαη ε 
αδηαθνξία ζε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μπνξνύλ αθόκε λα γελλεζνύλ θηιίεο, 
πηζηεύεηο;» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Γηα λα γελλεζνύλ θηιίεο, όπσο θαη 
έξσηεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη 
επηδηώμεηο. Σώξα, βέβαηα, νη νπζηαζηηθέο επαθέο είλαη 
αθξηβνζώξεηεο. Έηζη, µαζαίλεηο λα παίξλεηο ην ιίγν πνπ 
µπνξνύλε λα ζνπ δώζνπλ, θάζε θνξά, νξηζκέλνη άλζξσπνη. 
Καη … Από ην ιίγν, ίζσο, πξνθύςεη ην πνιύ» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Μηθξή παύζε – Αγγίδεη, δηζηαθηηθά, ην 
ρέξη ηεο) «Δζύ, Άιθεζηεο … Ση µπνξείο λα µνπ δώζεηο;»  
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Γύν µέξεο µόλν …» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «ήµεξα θαη αύξην …» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Ναη … ήµεξα θαη αύξην …»  
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Παληξεµέλε;» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Σν έθαλα θάπνηε. Βιέπεηο …  Πίζηεςα 
όηη ην εµείο µπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο λα «πλίγεηαη» ην εγώ. 
Γπζηπρώο, όµσο …  Γελ ηα θαηάθεξα … Απέηπρα» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Έρεηο ρξόληα πνπ δεηο ρσξηζµέλε;» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Αξθεηά. Δζύ;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δγώ δελ ην έθαλα αθόµε απηό ην 
ηόιµεµα!» 
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ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (Μηθξή παύζε) «Λνηπόλ; … Ση ιεο; … 
Πάκε;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μήπσο βηαδόµαζηε;» 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: «Δίπαµε …  Γύν µέξεο µόλν» 
   
(Φεύγεη πξώηε ε δεκνζηνγξάθνο θαη, ακέζσο κεηά, αθνινπζεί 
ν λεαξόο θαζεγεηήο 
Μπαίλνπλ ζην δσκάηηό ηεο … 
Υακειώλεη ν θσηηζκόο ζηε ζθελή 
Αθνύκε, κνλάρα, ηηο νκηιίεο ηνπο)  
 
ΑΛΚΖΣΖ: «Ση ζεµαζία έρεη εάλ θνηµήζεθα µαδί ζνπ από 
αγάπε ή δίρσο λα ηελ αηζζαλζώ …. Ζ δσή, Πέηξν, δελ είλαη 
κηα µηθξνζθνπηθή πνιηηεία, πεξηζηνηρηζµέλε από ςειά ηείρε, 
ειεθηξνθόξα ζπξµαηνπιέγµαηα, ηάθξνπο, ειεθηξνληθά 
ζπζηήµαηα αζθαιείαο θαη επαλδξσµέλε µε θξνπξνύο εηδηθά 
εθπαηδεπµέλνπο γηα ηε θύιαμε ηέηνησλ ρώξσλ. Σα θάζηξα, 
θάπνηα µέξα, ράλνληαη θαη µαδί ζπµπαξαζύξνπλ θαη ηνπο 
ηειεπηαίνπο βαζηιηάδεο ηνπο. Ζ δσή θνζηίδεη θζελόηεξα. 
Δηδηθά ζε αίµα θαη πόλν …  Αθόµε θαη ην πην αγέξσρν θαη 
επηβιεηηθό θάζηξν – πξόζεμέ ην θαη ζα δεηο – είλαη δηάηξεην, 
έρεη θαη απηό ηα αδύλαηα ζεµεία ηνπ. Γηαηί απηό; Πνιύ απιά 
γηα λα δηαςεπζηνύλ όινη εθείλνη πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηα 
ηείρε ηνπ …  Απηό πνπ έρεη πάληα, ζε όιεο ηηο επνρέο, ηε 
µεγαιύηεξε ζεµαζία είλαη ηα ραιάζµαηα … Σα εξείπηα ηνπ 
θάζηξνπ … »  
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καη γηαηί ην θάζηξν λα πξέπεη πάληα 
λα πέζεη, Άιθεζηεο; Γηαηί θάπνηνη λα πξέπεη λα εθδησρζνύλ 
µέζα από ηα εξείπηά ηνπ;»  
 
ΑΛΚΖΣΖ: «Γηαηί µέζα ζην θάζε ζύµα, θξύβεηαη, πάληα, έλαο 
ζύηεο, γιπθηέ κνπ … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Καιελύρηα … » 
 
ΑΛΚΖΣΖ: «Καιελύρηα … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μ’ αγαπάο, Άιθεζηεο; … » 
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ΑΛΚΖΣΖ: «Γελ μέξσ … Με κε ξσηάο … Ο Αικπέξ Κακύ 
έιεγε όηη ην λ’ αξρίζεηο λα ζθέθηεζαη, ζεκαίλεη πσο άξρηζεο, 
ήδε, λ’ απνθάκεηο …» 
 
 
(Η ζθελή αξρίδεη λα θσηίδεηαη, πάιη, ζηγά-ζηγά 
Ο ρνξόο ησλ λέσλ παηδηώλ εηζέξρεηαη 
Φνξάλε θαξλαβαιίζηηθα ξνύρα θαη θξύβνπλ ηα πξόζσπά 
ηνπο κε κάζθεο. Απαγγέινπλ ξπζκηθά θαη εθ πεξηηξνπήο) 
 
ΥΟΡΟ ΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ: «ηελ άθξε-άθξε ηεο ζεηξάο ησλ 
παξαπεγκάησλ, ζαλ λα είρε απηνεμνξηζηεί, ληξνπηαζκέλνο, 
από όιεο εθείλεο ηηο ιακπξόηεηεο, είδα έλα θησρό 
ζαιηηκπάγθν, ζθπθηό γέξν, ζαξαβαιηαζκέλν, έλα αλζξώπηλν 
εξείπην, αθνπκπηζκέλν κε ηε πιάηε ζε κηα ζαλίδα ηεο 
παξάγθαο ηνπ, αλάκεζα ζε ραιάζκαηα …  
 
»Μηα παξάγθα αζιηόηεξε θη από εθείλε ηνπ πην 
απνθηελσκέλνπ αγξηαλζξώπνπ, πνπ δπν θνκκάηηα από θεξί, 
πνπ έιησλαλ θαη θάπληδαλ, θώηηδαλ αθόκε πνιύ θαιά ην ράιη 
ηεο. Παληνύ ε ραξά, ην θέξδνο, ην γιεληνθόπεκα! Παληνύ ε 
βεβαηόηεηα ηνπ ςσκηνύ γηα ηελ επαύξηνλ! Παληνύ ε μέθξελε 
έθξεμε ηεο δσηηθόηεηαο! Δδώ, όκσο, ε απόιπηε κηδέξηα … Ζ 
κηδέξηα, ε ηξεινληπκέλε – ζαλ έζραην ζπκπιήξσκα ηνπ 
ζηρακεξνύ – κε θσκηθά θνπξέιηα, όπνπ ε έλδεηα, πνιύ 
πεξηζζόηεξν από όζν ε Σέρλε, είρε επηβάιεη ηελ αληίζεζε …  
 
»Γελ γεινύζε, ν θαεκέλνο! Γελ έθιαηγε, δελ ρόξεπε, δελ 
ρεηξνλνκνύζε, δελ θώλαδε, δελ ηξαγνπδνύζε θαλέλα 
ηξαγνύδη, νύηε εύζπκν νύηε αμηνζξήλεην, δελ ηθέηεπε! Ήηαλ 
βνπβόο θη αθίλεηνο. Δίρε απαξλεζεί, είρε παξαηηεζεί. Σν 
πεπξσκέλν ηνπ είρε ζπληειεζζεί. Αιιά, ηη βαζύ, αμέραζην 
βιέκκα πεξηέθεξε πάλσ ζην πιήζνο θαη ηα θώηα, πνπ ην 
θηλνύκελν θύκα ηνπο ζηακαηνύζε ιίγα βήκαηα καθξηά από 
ηελ απσζεηηθή ηνπ αζιηόηεηα …  
 
»Έλησζα ην ιαηκό κνπ λα ζθίγγεηαη απ’ ην ηξνκεξό ρέξη ηεο 
πζηεξίαο θαη κνπ θάλεθε όηη ην βιέκκα κνπ εκπνδηδόηαλ από 
εθείλα ηα αληάξηηθα δάθξπα πνπ δελ ζέινπλ λα θπιήζνπλ … 
Ση λα θάλσ; Ση λόεκα έρεη λα ξσηήζσ ηνλ δύζηπρν πνην 
αμηνζέαην θαη πνην ζαύκα είρε λα επηδείμεη κέζα ζ’ εθείλα ηα 
βξνκεξά ζθνηάδηα, πίζσ απ’ ηε θνπξειηαζκέλε ηνπ θνπξηίλα; 
…  
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»Μα αδηάθνξν αλ είλ’ απηόο ήξσαο, επγελήο ή θαη 
γθξνηέζθνο! Χ Μνύζα! Ση θη αλ θπλεγάεη γεξάθηα, θη αλ 
θαηαδέρεηαη λα θάλεη βόιηεο ζηνπ αθξνβάηε ην ζθνηλί, ηη θη αλ 
πξνθήηεο είλαη, ιατθόο νκηιεηήο ή κπνπινπθηζήο; Πάληνηε 
αθαηάδεθηα απνθεύγνληαο ιηζόζηξσηα πνπ ν δηαβάηεο ηα 
παηεί, πάλσ ζε θνξπθέο πεξήθαλεο ν ίδηνο πεξπαηεί, ή 
πάλσ ζην ζθνηλί ην πξόζηπρν – αιιά πάλησο πάλσ απ’ ηα 
θνύηεια ηνπ πιήζνπο! Απαιιαγκέλνο από ηε βαξύηεηα, 
ρσξίο λα βιέπεη θαζαξά, ζα ‘ρε δηαβεί θαη ηα ζθαιηά ηνπ 
Πηξαλέδη!  
 
»Σν θσο πνπ ηνλ ρηππνύζε έθαλε ην ηζνπινύθη ηνπ λα 
ιάκπεη ζαλ ηελ ππξά κεζ’ ην θακίλη … Πην καθξηά! Πην ςειά! 
Βιέπσ αθόκε ρξεκαηηζηέο κε ηα ρξπζά γπαιηά θαη θξηηηθνύο 
θαη δεζπνηλίδεο θαη θινγεξνύο ξεαιηζηέο! Φειόηεξα! Πην 
καθξηά! Αέξα! Καη γαιάδην! Φηεξά! Φηεξά! Φηεξά!  
 
»Ύζηεξα … Απ’ ην ειεεηλό ηνπ ηθξίσκα, ν θιόνπλ πήδεζε 
ηόζν ςειά … Σόζν ςειά, πνπ έζθηζε ην πάληλν ηαβάλη θάησ 
απ’ ηνλ ήρν ηνπ ηακπνύξινπ θαη ηνπ θόξλνπ … Καη, κε θαξδηά 
αλαισκέλε απ’ ηελ αγάπε, πήγε λα θπιηζηεί κέζα ζη’ αζηέξηα 
ηνπ νπξαλνύ …»  
 
 
(Ο ρνξόο απνρσξεί από ηε ζθελή, βγάδνληαο νη λένη θαη νη 
λέεο ηηο κάζθεο πνπ θνξάλε θαη πεηώληαο ηεο όζν πην ςειά) 
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ΚΖΝΖ 5 
 
 
(Υακειόο θσηηζκόο) 
 
(Αθνύκε ηε θσλή ηνπ Πέηξνπ θαη ηεο Άιθεζηεο από ην 
δσκάηην ηνπ μελώλα) 
 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Γελ αληέρσ ηε ζθιεξόηεηα ηνπ 
ρξόλνπ, Πέηξν … Ο ρξόλνο … Ο ρξόλνο µε πλίγεη … Γελ 
µπνξώ ηόζν ιίγν ρξόλν … Γελ µπνξώ ζε ηόζν ιίγν 
ρξόλν…» 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Σν μέξσ …  Σν μέξσ … Με θιαηο … »   
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Πέηξν … Νηώζεηο ηε θαξδηά µνπ λα 
ρηππάεη; … Πεο µνπ. Σε ληώζεηο;… » 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Σε ληώζσ, Άιθεζηεο … » 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Γηα ζέλα ρηππάεη έηζη … » 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Γελ ζα ζε μεράζσ …»  
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: (Μηθξή παύζε) «Πήγαηλε ζην … 
ΒΔΣΙΑΡΙΟ …» 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Ση είλαη ην ΒΔΣΙΑΡΙΟ; … Πνύ είλαη;» 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Θα κάζεηο … Ρώηεζε θαη ζα ζνπ 
πνύλε … Δρζέο ην βξάδπ, ζε ήζεια πξαγκαηηθά … » 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Κη εγώ ζε ήζεια, Άιθεζηεο … » 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Γελ θνβάκαη, πιένλ, ηίπνηα … » 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ: «Ούηε θη εγώ …» 
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΖ ΑΛΚΖΣΖ: «Αληίν, Πέηξν … » 
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(Η ζθελή αξρίδεη λα θσηίδεηαη) 
 
(Ο λεαξόο θαζεγεηήο, Πέηξνο Φξαληδήο θαη ε μελνδόρνο ηνπ 
μελώλα, κηα λεαξή θνπέια, ζπλδηαιέγνληαη) 
 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «..Θα ήζεια λα επηζθεθζώ ην … Σν 
ΒΔΣΗΑΡΗΟ … Αιιά … Γελ γλσξίδσ πνύ βξίζθεηαη … Μήπσο 
µπνξείο λα κε βνεζήζεηο;» 
 
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Σν ΒΔΣΗΑΡΗΟ;(!) …»  
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη … » 
 
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Μα! … Δίζηε ζίγνπξνο;(!) … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη …» 
 
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Κύξηε Φξαληδή! … Λππάµαη πνπ ζα ζαο ην 
πσ, αιιά απηό δελ είλαη µέξνο γηα θαζσζπξέπεη θπξίνπο, 
όπσο είζηε εζείο! … Σν ΒΔΣΗΑΡΗΟ είλαη έλα πνιύ θαθόθεµν 
µέξνο, πνπ δελ ζα ζαο ζπµβνύιεπα λα ην επηζθεθζείηε!» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα, γηαηί; Ση έρεη;» 
 
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Δίλαη έλαο ηόπνο µηαξόο πνπ, ζαλ 
µνιπζµαηηθή αζζέλεηα, µεηαδίδεηαη ζε όπνηνλ ηνλ επηζθεθζεί. 
Μόιηο θνξέζεηε έλα από ηα είθνζη ρηιηάδεο θνζηνύµηα επνρήο 
πνπ δηαζέηεη, ζα θαηαιάβεηε ηη ελλνώ … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνύ βξίζθεηαη;» 
    
Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «ην πην ςειό ζεµείν ηνπ βξάρνπ … Δθεί 
όπνπ ην ιπθόθσο θάλεη λα θαίλεηαη όηη ν νπξαλόο γέξλεη 
λσρειηθά γηα λα αγγίμεη ηε γε … Αθξηβώο πίζσ από ηα 
ραιάζµαηα ηνπ θάζηξνπ … » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πίζσ από ηα ραιάζµαηα ηνπ θάζηξνπ; 
… (Ολεηξνπνιώληαο) Απηό πνπ έρεη πάληα, ζε όιεο ηηο 
επνρέο, ηε µεγαιύηεξε ζεµαζία είλαη ηα ραιάζµαηα … Σα 
εξείπηα ηνπ θάζηξνπ …» 
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Ζ ΞΔΝΟΓΟΥΟ: «Πίζσ από ηα ραιάζµαηα ηνπ θάζηξνπ 
βξίζθεηαη έλα άζιην ηξνρόζπηην κε έλαλ γέξν … Έλαλ γέξν 
…» 
  
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δπραξηζηώ! Δπραξηζηώ πνιύ! (Μηθξή 
παύζε) Έρεηο σξαία µάηηα! Σν μέξεηο;» 
 
(Ο Πέηξνο θεύγεη ηξέρνληαο, από ηνλ μελώλα, όιν 
ελζνπζηαζκό) 
 
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο – Αιιαγή ζθεληθνύ) 
 
(Βξηζθόκαζηε ζηα εξείπηα ηνπ θάζηξνπ 
Έλα ζαξαβαιηαζκέλν ηξνρόζπηην, κε ηε θσηεηλή επηγξαθή 
ΒΔΣΙΑΡΙΟ λα αλαβνζβήλεη, θαη έλαο γέξν-ζαιηηκπάγθνο, κε 
παξδαιά θνπξέιηα, θάζεηαη, ζησπειόο θαη θαξηθώλεη έλα 
θζαξκέλν, γπαιηζηεξό ξνύρν) 
 
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Φάρλεηο θάηη, λεαξέ κνπ; Ή, κάιινλ 
… Όρη … Άζε κε λα καληέςσ … Σώξα πνπ θνηηάδσ ηα κάηηα 
ζνπ … αλ θάηη λα πνζείο … Κάλσ ιάζνο;» 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Όρη, Κύξηε … Γελ θάλεηε ιάζνο» 
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Πεο κνπ ινηπόλ. Πώο κπνξώ λα ζε 
βνεζήζσ;» 
  
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ζ αιήζεηα είλαη πσο, πάληα, πνζνύζα 
θάηη ην ιαµπξό, Κύξηε, πνπ δελ µπνξνύζα, όκσο, λα 
δηαηππώζσ µε θαµηά ιέμε, νύηε λα ην πξνζδηνξίζσ µέζα ζηε 
ζθέςε µνπ µε θαµηά µνξθή. Κάηη ην κεγαινπξεπέο …»  
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Έλησζεο βαζηά επηζπµία, γηε κνπ;»  
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Ναη! Αλέθαζελ µνπ άξεζαλ ηα ιαµπεξά 
θαη κεγάια πξάγµαηα! Όηαλ ήµνπλ παηδί, µνπ άξεζε λα 
θνηηάδσ ηα θόθθηλα γαιόληα ησλ ππεξεηώλ θαη ηηο θνξδέιεο 
ηνπ ραιηλνύ από ηα άινγά ηνπο. ηεθόµνπλ µε ηηο ώξεο 
µπξνζηά ζηε ζθελή ησλ ζαιηηµπάγθσλ, θνηηώληαο ηα 
θνπζθσµέλα παληειόληα ηνπο θαη ηηο θεληεκέλεο ηνπο 
θνιιαξίλεο. Με εληππσζίαδε, επίζεο, ε ρνξεύηξηα ηνπ 
ζθνηληνύ, µε ηα µαθξηά ηεο ζθνπιαξίθηα πνπ πεγαηλνέξρνληαλ 
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γύξσ απ’ ην θεθάιη ηεο, µε ην ρνληξό θνιηέ ηεο από πεηξάδηα 
πνπ ρηππνύζε πάλσ ζην ζηήζνο ηεο! Με ηη αλήζπρε βνπιηµία 
ηελ παξαηεξνύζα, όηαλ µ’ έλα ζάιην εθηνμεπόηαλ ςειά, 
άγγηδε ζρεδόλ ην ηαβάλη, ελώ ην θόξεµά ηεο, µε ηηο ρξπζέο 
παγέηεο, πεδνύζε µε ζόξπβν θαη θνύζθσλε ζηνλ αέξα! Αρ, 
Κύξηε! Απηά ήηαλ θαη ηα πξώηα πξάγµαηα πνπ αγάπεζα!»   
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: (Μηθξή παύζε) «Θέιεηο λα 
αλαγελλεζείο, λεαξέ µνπ; Να γίλεηο θαη πάιη κηθξόο; Να 
ληώζεηο ηε καγεία; … ήµεξα, δίλνπµε ηε ηειεπηαία µαο 
παξάζηαζε! Αύξην ην ΒΔΣΗΑΡΗΟ ζα πξέπεη λα αλαρσξήζεη, 
γηα λα επηζθεθζεί θαη άιινπο ηόπνπο! Απηά ηα είθνζη ρηιηάδεο 
θνζηνύµηα ηνπ πξέπεη λα ηα θνξέζνπλ θαη άιινη άλζξσπνη! 
Λνηπόλ; Ση ιεο; ήκεξα, έρνπκε … Σελ «Δθηέιεζε ηνπ 
παιηάηζνπ» … Ωο ηδηνθηήηεο ηνπ ΒΔΣΗΑΡΗΟΤ, έρσ ην 
δηθαίσµα ζε έλαλ µόλν, θάζε θνξά, λα δώζσ ηνλ 
πξσηαγσληζηηθό ξόιν. Μ’ αξέζεη ην πξόζσπό ζνπ. Έρεηο 
αλέκεια, καθξηά καιιηά θαη θσηεηλά, κεγάια κάηηα. Ζ θσλή 
ζνπ … Δίλαη βαζηά θαη θαζάξηα … Λνηπόλ; Θέιεηο λα γίλεηο 
εζύ ν «παιηάηζνο» ηεο παξάζηαζήο µαο;»   
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Αλ θαηάιαβα θαιά, Κύξηε … Θέιεηε λα 
γίλσ εγώ ν βαζηιηάο ηεο γεινηόηεηαο;(!) Να θνξέζσ εγώ ην 
ξνύρν ηνπ θιόνπλ;(!)»   
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Με ζπκώλεηο, λεαξέ µνπ, θαη µελ 
ηξνµάδεηο! Άιισζηε, αλ µάζνπµε λα παξαηεξνύµε θαιά ηα 
ξνύρα µαο, ζα δηαπηζηώζνπµε όηη είλαη όια θιννπλίζηηθα 
θνζηνύµηα!»    
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Μα! Δγώ δελ είµαη εζνπνηόο! Πώο είλαη 
δπλαηόλ λα ππνδπζώ έλαλ ηέηνην ξόιν!»  
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Ζξέµεζε, αγόξη µνπ. Ζξέµεζε. Γελ 
ρξεηάδεηαη λα ππνδπζείο ηίπνηα. ηε πξαγµαηηθόηεηα, ην µόλν 
πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα είζαη ν εαπηόο ζνπ. Σίπνηα ιηγόηεξν, 
ηίπνηα πεξηζζόηεξν… » 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πόηε αξρίδεη ε παξάζηαζε;» 
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Έρεη αξρίζεη θηόιαο! Γηα δεο ηνπο! 
Καηαθζάλνπλ από όιεο ηηο κεξηέο ηνπ θάζηξνπ! Καιώο ηνπο! 
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Καιώο ηνπο! Διάηε παηδηά! Διάηε! αο πεξηκέλακε! Ζ 
παξάζηαζή µαο αξρίδεη! … »    
 
(Αληνπαλέηεο θαη Ινπιηέηεο, Λνπδνβίθνη θαη Αξιεθίλνη, 
Σζάξιεζηνλ θαη Μαδνξέηεο, Βπδαληηλνί θαη Αξραίνη Έιιελεο, 
Άγγεινη θαη Πεηξαηέο, πξνρσξάλε ζπληεηαγµέλα θαη, µε βήµα 
αξγό θαη ηειεηνπξγηθό, πξνβάιινπλ πίζσ από ηα εξείπηα ηνπ 
θάζηξνπ. Μία παλδαηζία ρξσµάησλ, αξσµάησλ, επνρώλ θαη 
θνζηνπµηώλ. Απνζηαζηνπνηεµέλνη, ςπρξνί, αθεξεµέλνη, µε 
µηα µεηαθπζηθή αδηαθνξία, µεηαµνξθώλνληαη ζε µεηαζαλάηηα 
πξόζσπα πνπ έρνπλ βγεη από ην «Βαζίιεην ησλ λεθξώλ» - 
ιηπνηάθηεο ηεο επίγεηαο δσήο - γηα λα επηζηξέςνπλ θαη πάιη ζ’ 
απηό. Σα πξόζσπά ηνπο απνγπµλσµέλα από θάζε δσηθόηεηα 
θαη ηα ζώµαηά ηνπο ελδεδπµέλα µε θάζε ινγήο θηινηερλεµέλα 
θνξέµαηα. Έρνπλ θάηη ην δσώδεο επάλσ ηνπο, θάηη πνπ 
ελζηηθησδώο ηνύο θάλεη λα ζπγγελεύνπλ µε άγξηα, αηίζαζα 
ζεξία …  Καη ηόηε μαθληθά … Ο ήρνο ελόο θόξλνπ θαη ελόο 
ηαµπνύξινπ … Καη νη «αδηάθνξεο» απηέο πεξζόλεο ζηξέθνπλ 
όιν ην «ελδηαθέξνλ» ηνπο ε µία πάλσ ζηελ άιιε. Με 
αθξνβαηηθά πεδήµαηα «απνζπώληαη» βίαηα, γηα λα 
«ελσζνύλ», έπεηηα, άγξηα - όµνηεο µε δώα πνπ βαηεύνληαη θαη 
θαθνδεπγαξώλνπλ, όηαλ βξίζθνληαη ζε νρεία. Μπαζηνύληα θαη 
ζπαζηά θαη ξάβδνη ρξπζνί αξρίδνπλ λα πέθηνπλ µε ζόξπβν 
πάλσ ζην ρώµα, εδώ θαη εθεί. Κνζηνύµηα θαη µάζθεο 
πεηάγνληαη θαηαγήο µέζα ζε ιίγα ιεπηά. Μάζθεο! Μάζθεο 
παληνύ πεηαγκέλεο. Καη θνξµηά λα επηδίδνληαη ζε νξγηαζηηθέο 
πξάμεηο. Έλα ζάξθηλν, πνιύπαζν ζύµπιεγµα από ρέξηα, 
πόδηα, θξαπγέο. Αµέζσο µεηά … Καηαθζάλνπλ δνγθιέξ. Καη 
ηξεινί απιηθνί ηνπ Μεζαίσλα. Καη µπνπθόλνη ηεο 
Αλαγέλλεζεο. Καη επηηήδεηνη ρνξεπηέο. Καη θιόνπλ. Καη 
πηεξόηνη. Μηα πεξίεξγε δηέγεξζε θαη έλαο αιιόθνηνο 
εξεζηζµόο ζπλεπαίξλεη ηνλ Πέηξν Φξαληδή. Βγάδεη ηα ξνύρα 
ηνπ θαη µε πάζνο κπαίλεη µέζα ζηε ηξεινληπµέλε απηή 
«ρνξεία» … Όιν ην θσο πέθηεη επάλσ ηνπ) 
 
ΥΟΡΟ ΜΑΚΑΡΔΜΔΝΧΝ: «Ωξαίν θνξµί! Τπέξνρν θνξµί!»  
 
(Οπξιηάδεη ε νµήγπξε, µε ρέξηα πςσκέλα πξνο ηνλ νπξαλό 
θαη ζώµαηα λα γέξλνπλ ζε ζηάζε ηθεζίαο) 
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Νηύζηε ηνλ! Νηύζηε ηνλ!»  
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(ν γεξν-ζαιηηκπάγθνο πξνζηάδεη, θσλάδνληαο δπλαηά θαη 
πεηώληαο ηα ξνύρα ηνπ παιηάηζνπ πνπ θξαηνύζε ζηα ρέξηα 
ηνπ γηα λα ηα θνξέζνπλ ζηνλ Πέηξν Φξαληδή. Βιέπνπκε λα 
ληύλνπλ ην λεαξό άληξα, ελώ αθνύκε ηε θσλή ηνπ)    
 
Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Πνζνύζα αόξηζηα θάηη ην 
ιαµπξό, Κύξηε, πνπ δελ µπνξνύζα λα δηαηππώζσ µε θαµηά 
ιέμε νύηε λα ην πξνζδηνξίζσ µέζα ζηε ζθέςε µνπ µε θαµηά 
µνξθή, αιιά γηα ην νπνίν, εληνύηνηο, έλησζα µηα αδηάιεηπηε 
ζεηηθή επηζπµία. Αλέθαζελ µνπ άξεζαλ ηα ιαµπεξά πξάγµαηα! 
»Σα ξνύρα ηνπ παιηάηζνπ … Απηά ηα ξνύρα, µε ηα νπνία 
ληύλνπλ, ηώξα, ηε γύµληα µνπ ηα ρηιηάδεο ιεπηά θαη 
ρνληξνθνµµέλα δάρηπια, δελ έρνπλ ηίπνηα από ηε µαγεία πνπ 
πόζεζα …  
»Πνύ είλαη ε πηήζε ζη’ αζηέξηα, γέξν ζαιηηµπάγθε, πνπ µνπ 
ππνζρέζεθεο; Πνύ είλαη ην ζθίζηµν ηνπ πάληλνπ ηνίρνπ; Πνύ 
είλαη ην άλνηγµα ηνπ παξαζύξνπ ζην θσο; Πνύ είλαη ε 
αλαγέλλεζε; … Όιε µνπ ε αίγιε, απηό ην θηηαζίδσµα … Σν 
ξηγσηό θνζηνύµη ελόο παιηάηζνπ … Καη απηό ζάπην … Σαγθό, 
ζαλ πνιπθαηξηλή ηξνθή …» 
   
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Κιαηο; … Γηαηί θιαηο, αγόξη µνπ;»  
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: (Ξεζπώληαο) «..Θέισ ηε Κνινµπίλα 
µνπ! Γώζε µνπ πίζσ ηε Κνινµπίλα µνπ! Γώζε µνπ ηελ πίζσ, 
έηζη όπσο µνπ εκθαλίδνληαλ, όηαλ ήκνπλ παηδί, θαη µε 
μεηξέιαλε µε ηε παξάμελε θνξεζηά ηεο θαη µε ηε µπινύδα ηεο! 
Σε ζέισ! Σε ζέισ πίζσ! Δίλαη δηθηά µνπ! Μ’ αθνύο, 
ηξειόγεξε!» 
 
ΓΔΡΟ-ΑΛΣΗΜΠΑΓΚΟ: «Μα … Να ηελ, αγόξη µνπ … Καλέλαο 
δελ ζνπ ηελ πήξε … Δίλαη όιε δηθή ζνπ … »  
 
(Μηα γπλαίθα, ζαλ εμώθνζκε θαη καγηθή, ζηέθεηαη απέλαληη 
από ηνλ Πέηξν Φξαληδή. Δίλαη ε Δπηπρία. Η γπλαηθεία θηγνύξα 
πνπ ζπλάληεζε ηε λύρηα ζην θάζηξν, πξηλ ην μεκέξσκα, 
αλαδεηώληαο ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο ησλ παληαρνύ µαγεµέλσλ 
ηεο γεο) 
   
ΔΤΣΤΥΗΑ: «Να πνπ µε βξήθεο, Πέηξν … Θπµάζαη ηη ζνπ είρα 
πεη, πξηλ θύγεηο γηα ηελ απνζηνιή ζνπ; ηα ραιάζµαηα ηνπ 
θάζηξνπ θαη ηε µαγεπηηθή ζέα απηήο ηεο ζξπιηθήο πνιηηείαο …  
Όηαλ αλαθαιύςεηο ηηο µπζηηθέο ζρέζεηο ησλ ελλνηώλ θαη ηηο 
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πεξπαηήζεηο ζε βάζνο, ζα βγεηο ζ’ έλα άιινπ είδνπο μέθσην 
… Δθεί … Θα ζε πεξηµέλσ… Σώξα … Μπνξώ λα ζνπ πσ ην 
όλνκά κνπ … Δπηπρία»  
 
(Ο Πέηξνο Φξαληδήο πέθηεη ζηελ αγθαιηά ηεο Δπηπρίαο, όιν 
πάζνο θαη πόλν) 
 
ΠΔΣΡΟ ΦΡΑΝΣΕΖ: «Δπηπρία … Δπηπρία … Δίζαη δηθή κνπ! 
… Γηθή κνπ! … » 
 
ΔΤΣΤΥΗΑ: (Σνλ θηιάεη ζην πξόζσπν, ηα καιιηά) «Χ, Πέηξν … 
Πέηξν … Ση όκνξθνο πνπ είζαη!»   
 
 
(Ο αιιόθνηνο «ζίαζνο», ηειηθά, µ’ έλα ζθύξηγκα ηνπ γέξν- 
ζαιηηµπάγθνπ, παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ ην λεαξό θαζεγεηή 
θαιιηηερληθώλ, Πέηξν Φξαληδή, απνζπώληαο ηνλ βίαηα από 
ηελ εξσηηθή αγθαιηά ηεο Δπηπρίαο.  
 
Με νξµή θαη δύλαµε ηνλ ζεθώλεη ςειά ζηα ρέξηα, 
εθηνμεύνληαο ην άζιην ζώµα ηνπ από ηα ραιάζκαηα ηνπ 
θάζηξνπ πξνο ηνλ νπξαλό, θάλνληάο ην λα δηαπεξάζεη, 
ζξηαµβεπηηθά, θαη ηνλ ηειεπηαίν πάληλν ηνίρν πνπ, ηόζν θαηξό, 
νξζώλνληαλ πεηζµαηηθά µπξνζηά ηνπ, αγθαιηάδνληαο ηνλ 
πγξό θόξθν ηεο ζάιαζζαο, ζαλ ηάθν, ζηελ ειεύζεξε πηώζε 
ηνπ..)           
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