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ΥΠΟΘΕΣΗ 
 
«Ο Στίκας» είναι ένα μικρό, θεατρικό έργο σε πέντε καρέ. 
Έτσι επιτυγχάνονται οι ανταποκρίσεις με τη φωτογραφική 
ακολουθία που διανθίζει το κείμενο. Η υπόθεση αφορά την 
είδηση του θανάτου του εργάτη Στίκα και τη δοκιμασία της 
γυναίκας του, καθώς πασχίζει να τιμήσει τα ήθη και τις 
παραδόσεις. Δεν είναι η λύπη που δοκιμάζει την Αλκυόνη 
του έργου, είναι η ζωή και η επιβίωση και η ανάγκη τους. 
Και όλες οι ρέουσες εκείνες δυνάμεις που πλάθουν τους 
ήρωες των μικρών, επαρχιακών επών και σπάνε τις καρ-
διές μας. 
Ο Στίκας σκοτώνεται. Όλοι διστάζουν να αποκαλύψουν 
στην γυναίκα του Αλκυόνη την αλήθεια για το φριχτό 
γεγονός. Της λένε ψέματα. Όμως απ΄ όλους την αλήθεια θα 
τη γυρέψει η ίδια αρνούμενη να πεθάνει μαζί με όσα 
χάθηκαν. Αρνούμενη ν΄ αποδεχτεί τις επιταγές της ελλη-
νικής, επαρχιακής κοινωνίας. Η Αλκυόνη που αναχωρεί με 
το φορτίο της νιότης και των ονείρων. 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Πρόσωπο της γειτονιάς Το αιώνιο, 
τρίτο πρόσωπο που ζει στα σπίτια μας, προσέχει τα παιδιά 
μας. Σημείο σταθερό των ημερών μας και δεκανίκι μας. 
ΑΛΚΥΟΝΗ: Νεαρή γυναίκα, ατημέλητη μα με όμορφα 
χαρακτηριστικά και ολοφάνερο σφρίγος. Είναι η γυναίκα 
του Στίκα. 
ΑΝΤΡΑΣ: Ο πατέρας της Αλκυόνης.   
ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ο ρόλος της 
ξεπερνά αυτόν του αφηγητή, αφού όσα περιλαμβάνει το 
θεατρικό έργο συνιστούν βιωματικά στοιχεία της ίδιας. Η 
παρουσία της μεταθέτει τους θεατές στο παρόν. Είναι 
υπενθύμιση. 
ΗΛΙΑΣ: Ο άνδρας της κυρίας Καίτης, εργάτης. Γνωρίζει για 
το θάνατο του Στίκα. Μα είναι πράγματα που δεν λέγονται, 
πράγματα κραυγαλέα απ΄ την ίδια τους τη λύπη. 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: Γυναίκα του Ηλία.  
ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Μια παρουσία φυσική και αθωότερη 
όλων. Κόρη του Στίκα και  της Αλκυόνης. 
ΜΑΝΑ: Αντιπροσωπεύει τον κόσμο εκείνο που απορρίπτει 
η Αλκυόνη. Μια ολόκληρη, σκληρή παράδοση θανάτων και 
αντοχών. Είναι η μητέρα του Στίκα. Ενσαρκώνεται από το 
ίδιο πρόσωπο με την Αφηγήτρια. 
ΕΡΓΑΤΗΣ & ΕΡΓΑΤΗΣ Β΄ 
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ΧΩΡΟΣ 
 
Το δράμα εκτυλίσσεται σε ατμόσφαιρα μικρού δρόμου. 
Ανάλογη αίσθηση η φτώχεια και η ανέχεια του σπιτιού της 
Αλκυόνης. 
 

ΧΡΟΝΟΣ 
 
Τέτοια δράματα συμβαίνουν πάντα. 
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(Μια γυναικεία μορφή, σε ρόλο αφηγητή ή σαν κάποιος που 
‘χει ζήσει όσα πρόκειται να διηγηθεί, φωτίζεται πάνω στη 
σκηνή. Μιλά με τρυφερότητα.) 
-ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Η τελευταία σκηνή που θυμάμαι είναι ν΄ 
αφήνουμε τα Μέγαρα πίσω μας. Δεν ξανάπαμε ποτέ τ΄ 
όνομα Στίκας. Λέγαμε πατέρας καμιά φορά, μας κοίταζε η 
μάνα μου αγριεμένη και σταματούσαμε. Ο Στίκας έλεγε, με 
γυρισμένη την πλάτη στο πλυσταριό είναι λόφος γεμάτος 
καμίνια. Αμμοχάλικο, σκληρή ζωή, έλεγε. 
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ΚΑΡΕ ΠΡΩΤΟ 
(τ΄ όνειρο των χρυσανθέμων) 

 
(Φέγγει μια είσοδος στη σκηνή. Δυο γυναίκες, μια μεγα-
λύτερη και ένα κορίτσι ντυμένες χοντρά. Η μεγάλη κάτι 
γυρεύει στις τσέπες της. Μοιάζει σαν να ‘χει χάσει κάτι.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Πρόσεχε! Τα μάτια σου δεκατέσσερα! Τ΄ αυλά-
κια αυτά είναι επικίνδυνα, να θυμάσαι! 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Θα με βοηθήσεις μητέρα; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Σταμάτα να με παρακαλάς και έλα κοντά μου. 
Από ‘δω έτσι μπράβο. Αλίμονο αν πέσει κανείς σ΄ αυτά τα 
στόματα. Πήγανε και σηκώσανε σπίτια σε τέτοια σκληρά 
μέρη. Να θυμάσαι... 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Θα θυμάμαι μητέρα, πες μου και θα 
θυμάμαι. Όπως τους νομούς, τις πόλεις. Πάτρα του δήμου 
Πατρέων, Κόρινθος, Αθήνα, Ελευσίνα. Γνωρίζω και ξένα 
μέρη, θες να σου πω μητέρα; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Μπράβο καλό μου. Όταν έρθει ο πατέρας να 
τις απαριθμήσεις όλες. Μία μία, έτσι καλό μου; 
(Το κορίτσι τραβιέται για να κόψει το πιο όμορφο, κατακόκ-
κινο λουλούδι.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: (αυστηρά) Έλα πλάι μου! Τι καμώματα είναι 
αυτά μες στη νύχτα!  
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Μα έχεις δει μητέρα πιο όμορφο κόκ-
κινο; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Αν ήταν εδώ τώρα θα σε τιμωρούσε όπως σου 
αξίζει. Όμως εκείνος ξημερώνεται στα καφενεία και μας 
αφήνει να ζούμε σε τούτο τ΄ άθλιο μέρος! Ο Στίκας, με τ΄ 
όνομα! (ειρωνικά) 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Ποιον δεν αγαπάς μητέρα; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Απ΄ αύριο θα επιστρέφουμε μόλις πέσει ο 
ήλιος. Θα γυρίζουμε νωρίτερα, ακούς; 
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-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Θα ‘χει γυρίσει ο πατέρας; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Το καλό που σου θέλω να μην μας περιμένει! 
Άκου δω, ξέρεις τι πράματα λένε για τις γυναίκες που 
παραμελούν τους άντρες τους; Πως δεν είναι άξιες, ακούς, 
πως κάνουν μονάχα για καλοπέραση. Το βραδινό, η φωτιά 
όλα τούτα είναι γυναικείες δουλειές και αν δεν περάσουν 
απ΄ τα χέρια σου, τότε το ‘χασες το σπίτι σου, ρημάχτηκε, 
ακούς! Έλα από δω, στάσου ν΄ ανοίξω. 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Πες μου πάλι τ΄ όνειρο μάνα. Μ΄ όλα τα 
μυστικά του, να χαρείς! 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Σώθηκε τ΄ όνειρο. Βιάσου, προχώρα να δούμε 
τι κάνει εκείνος ο αδερφός σου. Πάει ώρα που τον αφήσαμε 
και όλο φοβάμαι πως θα πέσει στη φωτιά, θε μου! 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Μονάχα μια φορά μάνα, για το χατίρι 
μου. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: (σαν χαμένη, κοιτά το κενό και τα μάτια της 
παίρνουν να λάμπουν) Θυμάμαι όλο και λιγότερα. Πάει 
νέρωσε τ΄ όνειρο, έγινε λάδι. Μονάχα δεν μπορώ να λησμο-
νήσω εκείνη τη μυρωδιά χρυσανθέμων. Να, τώρα δα ξα-
νάρχεται το ίδιο δυναμωμένη! Λένε τα λουλούδια είναι 
θάνατος. 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Έχει στην ποδιά σου! Κοίτα, είναι σαν 
ζωντανά και πώς σ΄ ομορφαίνουν μάνα! 
(Οι δυο γυναίκες χάνονται μες στο σπίτι. Ανάβει ένα μικρό 
φως.) 
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ΚΑΡΕ ΔΕΥΤΕΡΟ 
(όπως κρατιέται η φωτιά) 

 
(Τα παιδιά μες στο μικρό σαλόνι. Η Αλκυόνη όλο κάτι 
φροντίζει. Το σπίτι είναι φτωχικό, φτωχό από σκηνικά και 
απ΄ αγάπη) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Πλύνε τα χέρια του αδελφού σου. 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Να μείνουμε λίγο ακόμα ξύπνιοι μητέρα; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Και βέβαια όχι! Ο πατέρας σας θ’ αργήσει 
απόψε. Θα τον φέρουν οι άλλοι. Μ’ αργότερα. Τώρα κάνε 
ότι σου λέω. 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Είναι άρρωστος ο πατέρας; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Πάψε! Όλο ερωτήσεις είσαι απόψε! Πήγαινε 
πλύσου και φρόντισε τον αδερφό σου, έτσι καλό μου; 
(Γλυκαίνει και δείχνει πόσο νοιάζεται το παιδί ενώ φρο-
ντίζει τη φωτιά.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Αναθεματισμένη φωτιά! Τόση ώρα, τι να σου 
κάνει και αυτό το έρμο το κάρβουνο! Μυρτώ; 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Ναι μητέρα... 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Σήκωσε ετούτο το καλό κάρβουνο. Έλα και 
δεν φτάνω ίσαμε εκεί! Πρόσεχε μην το σπάσεις! Έτσι 
μπράβο! Πες ένα μυστικό που ακόμη δεν το ‘χεις απαντήσει 
και ρίξτο στη φωτιά. Έλα Μυρτώ! 
(Ακούγονται βήματα. Η Αλκυόνη ταράζεται. Κοιτάζει όλο 
αγωνία. Ένας ηλικιωμένος άντρας μπαίνει στο σπίτι. Είναι 
παγωμένος και χαμογελαστός.) 
-ΑΝΤΡΑΣ: Καλησπέρα! Να δείτε μια γλυκιά βραδιά που ‘χει 
απόψε! Άφησα κάμποσους με το βαγόνι. Περιμένει ακόμη 
ένα δρομολόγιο κάτω στο λόφο. Δως μου κάτι να ζεσταθώ. 
(Η Αλκυόνη χάνεται μες στο σπίτι. Επιστρέφει προσφέρο-
ντάς του λίγο απ΄ το πιοτό του αντρός της.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Να, πιες το να ζεσταθείς μια στάλα! Γλυκιά 
βραδιά να σου τύχει! Τον είδες πουθενά πατέρα; 
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-ΑΝΤΡΑΣ: Νομίζω τον πήρε το μάτι μου στο καφενείο. 
Χαρτόπαιζε Αλκυόνη. (γελά ειρωνικά) Δεν παίρνει αυτός 
κόρη μου από ίσιο δρόμο. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Αν τον δεις... 
-ΑΝΤΡΑΣ: Καλύτερα όχι παιδί μου. Δεν βαστάω να τον 
αντικρίζω μεθυσμένο να τρεκλίζει στους δρόμους, να 
λησμονεί το σπίτι του. Μ΄ αν τον δω, λοιπόν, θα τον στείλω 
πίσω Αλκυόνη. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Να ξέρεις όλοι τον εκτιμούν τον Στίκα.  
-ΑΝΤΡΑΣ: (ενοχλημένος) Εντάξει Αλκυόνη. Λοιπόν φεύγω 
τώρα. Να μου φιλήσεις τα παιδιά. Μην σου σβήσει η φωτιά, 
ακούς! Να, πάρε δυο τρία καλά κάρβουνα. Την άλλη φορά 
θα σου ξαναφέρω, καλά; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Σ΄ ευχαριστώ πατέρα.  
-ΑΝΤΡΑΣ: Γεια σου κόρη μου! 
(Ακούγεται το βαγόνι που σέρνεται αργά. Σε λίγο χάνεται και 
αυτό. Η Αλκυόνη γονατίζει εμπρός στη φωτιά. Είναι όπως 
πάντα ένας άνθρωπος πολύ λυπημένος.) 
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ΚΑΡΕ ΤΡΙΤΟ 
(Παλιός χορός) 

 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Κυρία Καίτη, κυρία Καίτη! (επιμένει) Κυρία 
Καίτη! 
(Μια άλλη γυναίκα ξεπροβάλλει στο μικρό παράθυρο.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Συγχωρέστε με. Γυρεύω την κυρία Καίτη. 
Εσείς είστε; 
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Η κυρία Καίτη έχει πάει με τους 
άλλους στις σωρούς. Εσείς ποια είστε; Για να σας δω... Μα 
ναι! Η κυρία Αλκυόνη, απ΄ το σπίτι στις γραμμές! 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Καλά τότε. Θα επιστρέψω αργότερα. Άμα τη 
δείτε... Ναι η κυρά Αλκυόνη του Στίκα είμαι.  
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Η κυρία Καίτη θα επιστρέψει σε 
λίγο. Σταθείτε να την περιμένετε. Δεν θ΄ αργήσει. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Ω μας σας απασχολώ τέτοια ώρα! Καλύτερα 
να πηγαίνω. 
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Σταθείτε! Θα ‘βγαινα έξω να σας 
χαιρετήσω. Μα ο μικρός της Καίτης καίγεται εδώ και μέρες 
στον πυρετό. Δεν λέει να πέσει και η δόλια ανησυχεί πως 
κάτι κακό... 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Θεός φυλάξοι! Μακριά απ΄ όλους τους ανθρώ-
πους τέτοιες ώρες κακιές! Περαστικά στο παιδί. Να ‘ναι 
περαστικά. 
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Να δώσει ο θεός κυρά Αλκυόνη μου! 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Είναι δύσκολος ετούτος ο χειμώνας. Πέρσι 
ήταν πιο ήμερος. Φέτος η παγωνιά κράτησε περισσότερο. 
Και με το μηνιάτικο κομμένο και αυτό δεν κατορθώνεις να 
ζεσταθείς, να ζήσεις. Τα παιδιά θε μου φύλαγέ τα πάνω απ΄ 
όλα! 
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-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Θαρρώ πως αυτή που βαδίζει πέρα 
στο δρόμο είναι η Καίτη. Θα μου πείτε πώς την αναγνω-
ρίζω; (γελά) Πονά η κακομοίρα, πράγματα της ηλικίας 
βλέπετε. Πάει καιρός που ταλαιπωρείται από κακούς 
πόνους. Σταθείτε να την φωνάξω! Καίτη, Καίτη! 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Τι καλά που ‘ρθε! Έχω αφήσει βλέπετε τα 
παιδιά μόνα. Η μεγάλη μου η κόρη, είμαι περήφανη γι’ 
αυτήν, προσέχει μα είναι παιδί. Και εγώ φοβάμαι πως 
εκείνος ο μικρός θα μπορούσε να πέσει στη φωτιά, καταλα-
βαίνετε. 
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Μακριά από μας τέτοιες συμφορές! 
(Η κυρία Καίτη φθάνει εμπρός απ΄ το παράθυρο. Είναι 
κουρασμένη. Με το ζόρι σέρνει το κουφάρι της. Εντούτοις 
μοιάζει πολύ νέα ακόμη.) 
-ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: (όλο αγωνία) Πες μου το παιδί, το παιδί 
πώς είναι; Έπεσε ο πυρετός; Δεν βρήκα τον ιατρό στην 
πόλη. Μου είπαν πως θα ‘ρθει το απόγευμα. Θα τον 
γυρέψω ξανά.  
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: (παρηγορεί την κυρία Καίτη) Σώπα 
να χαρείς. Όλα θα πάνε καλά. Ο ιατρός θα φανεί από δω. 
Μόνο κάτσε να σε βοηθήσω με το συμμάζεμα. 
-ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: Είχε κάτι μεγάλες σωρούς σήμερα! Να δεις, 
ίσαμε εκεί πάνω! (δείχνει με τα χέρια της) Άμα δεν ήταν η 
βροχή θα μαζεύαμε κάρβουνο για όλο το χειμώνα και δεν 
θα χρειαζόταν κάθε τόσο να κάνουμε επικίνδυνα κόλπα. 
Όλος το τόπος ήταν βρεγμένος. Όμως κατόρθωσα να 
μαζέψω κάμποσο. Από κάτω χαμηλά που δεν περνάνε τα 
νερά. 
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: (χαμογελαστή) Να σας συστήσω την 
κυρά Αλκυόνη. Είναι του Στίκα απ΄ το σπίτι των γραμμών. 
-ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: Καλώς ορίσατε! Μου φάνηκε πως είδα τον 
Στίκα στο καφενείο. Τα ‘πινε με τους εργάτες της νυχτερι-
νής βάρδιας.  
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-ΑΛΚΥΟΝΗ: (ντροπιασμένη) Να ‘στε καλά που μου το λέτε! 
Η αλήθεια είναι πως... 
-ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: Μην νιώθετε άσχημα. Ο δικός μου συχνά 
επιστρέφει το χάραμα, βρώμικος, αναίσθητος απ΄ το πιοτό. 
Τέτοιες συνήθειες χαλούν τη ζωή μας. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Και είναι και τα παιδιά που τον ζητάνε 
συνέχεια. Έχουν τόσο καημό να μείνει λιγάκι μαζί τους. Και 
όμως αυτός δεν νοιάζεται. Δεν τα συλλογίζεται τα παιδιά 
του. 
-ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: (την παρηγορεί) Σωπάστε. Μην χαλάνε την 
καρδιά σας. Η ζωή του άντρα είναι ευκολότερη, έτσι δεν 
είναι; Αλίμονο σε εμάς κυρά Αλκυόνη που εξαντλούμε τη 
ζωή μας σ΄ αυτήν την ασχήμια. 
(Η κυρία Καίτη στρέφεται στο βάθος του δρόμου. Κάποιος 
γνωστός πλησιάζει.) 
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Μου φαίνεται πως έρχεται ο Ηλίας. 
Έρχεται με τα παιδιά απ΄ την ασφάλεια. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Ξεχωρίζεις τον Στίκα; 
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: (με δισταγμό) Θα ‘μεινε λιγάκι 
ακόμη. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα! Ένα ποτό 
ακόμη, μια ιστορία. 
-ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: (όλο αγωνία) Θέλω να δω το παιδί μου. 
-ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: Στάσου! Πλύσου κομμάτι. Είσαι 
ολόκληρη από κάρβουνο. 
-ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: Έχεις δίκιο. (στρέφεται με χαμόγελο στην 
Αλκυόνη) Κυρά Αλκυόνη μου χάρηκα ιδιαιτέρως για τη 
γνωριμία! Ελάτε καμιά φορά να παίξουν τα παιδιά. Να μην 
μένουν και αυτά μόνα. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Και εγώ κυρία Καίτη μου. Όσο για τα παιδιά 
θα το κανονίσουμε. Άμα μπει η άνοιξη θα τ΄ αφήνουμε 
ευκολότερα στις αυλές. Τώρα παραμονεύει το κρύο. 
(Ο άντρας έχει πλησιάσει τώρα. Είναι η Ηλίας, ο άντρα της 
κυρίας Καίτης που έρχεται απ΄ το καφενείο. Προς στιγμή 
διστάζει. Χαμογελά επιτηδευμένα.) 
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-ΗΛΙΑΣ: Καλησπέρα σας! (βγάζει το κασκέτο του) 
-ΚΥΡΙΑ ΚΑΙΤΗ: Ηλία γνωρίζεις την Αλκυόνη του Στίκα; Ο 
πατέρας της είναι εδώ και χρόνια ο μηχανοδηγός στο 
βαγόνι. 
-ΗΛΙΑΣ: Μα και βέβαια! Τα λέμε καμιά φορά με τον γέρο. 
Δεν μιλά πολύ μα όταν έρθει στο κέφι διηγείται όπως 
κανείς ιστορίες ετούτου του τόπου. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Συγχωρέστε μου ετούτη την αργοπορία. 
Γύρευα τον Στίκα και πήρα το θάρρος, να βλέπετε, 
χρειάζονται οι άνθρωποι στη ζωή μας, δεν νομίζετε; 
-ΗΛΙΑΣ: Καταλαβαίνω. Νόμιζα πως τον άφησα πίσω μας. 
Κάπου θα στάθηκε. (αμήχανος) Ο Στίκας όπου να ‘ναι θα 
φανεί. Ει, κοιτάξτε τι γίνηκε εκείνος ο Στίκας! 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Νιώθω τόσο άσχημα! Σας έβαλα σε κόπο, σας 
αναστάτωσα. Και έχετε άρρωστο το παιδί, θε μου πώς 
κατάντησα έτσι απόψε! 
-ΗΛΙΑΣ: Θα πάω εγώ ο ίδιος να δω, περιμένετε. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Μην μπαίνετε στον κόπο, να χαρείτε! 
-ΗΛΙΑΣ: Κανένας κόπος, στ΄ αλήθεια. Ο Στίκας είναι καλός 
φίλος. Τίμιος και καλός φίλος. (κομπιάζει και φεύγει 
γρήγορα) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Να πηγαίνω λοιπόν και εγώ. (χαιρετά και 
χάνεται αμήχανη) 
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ΚΑΡΕ ΤΕΤΑΡΤΟ 
(Ιστορίες γυναικών) 

 
(Η άγνωστη γυναίκα κάνει δουλειές στο εσωτερικό του 
σπιτιού.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Η φωτιά, το βραδινό, τα παιδιά. Θε μου τα 
παιδιά! Και το καλό του πανωφόρι! Θα το ζητήσει και ένας 
θεός ξέρει τι λένε για τις γυναίκες που δεν φροντίζουν τους 
άντρες τους. Όμως όχι. Τα κορίτσια του Στίκα είναι από 
μετάξι, παλεύουν στα ίσα τις βροχές, τις γονατίζει ένα 
γεμάτο φεγγάρι. Τα κορίτσια του Στίκα ήταν κάποτε πολύ-
τιμα πετράδια. (κοιτάζεται προς στιγμή σ΄ ένα κομμάτι 
καθρέφτη) Τώρα χάνονται τα κορίτσια μες στο στόμα του 
καιρού, δίχως προσευχή τα κορίτσια του Στίκα με τα 
μεταξένια πρόσωπα. Πόσα χρόνια δαπανήθηκαν, πόσα 
πρόσωπα ανάβουν και σβήνουν μες στη νύχτα, φλεγόμενα 
πρόσωπα. Τα κορίτσια του Στίκα περνούν καλοκαίρια και 
χειμώνες πάνω στο σταυρό.  
(Εμφανίζεται το μικρό κορίτσι.) 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Ήρθε ο πατέρας; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Δεν θ΄ αργήσει. Πήγαινε απάνω και ο πατέρας 
θα ‘ρθει να σου φορέσει ένα φιλί και τ΄ άστρα στα μαλλιά 
σου. Ναι καλό μου; 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Θα μου χαρίσεις ένα χρυσάνθεμο; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Τι καμώματα είναι αυτά! Μπα σε καλό σου! 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Ένα μονάχα μάνα, ένα. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: (η Αλκυόνη φτιάχνει ένα από χαρτί) Την πρώ-
τη φορά ο Στίκας μου χάρισε το πιο όμορφο μπουκέτο από 
χρυσάνθεμα που ‘χεις δει ποτέ. Ο πατέρας σου πάντα 
μεριμνούσε για τέτοια πράγματα. Πήγαινε τώρα. Να, κράτα 
το χρυσάνθεμό σου. Και να θυμάσαι πως τα κορίτσια του 
Στίκα μπορούν να ξελογιαστούν με λίγα χρυσάνθεμα. 
Μπορούν ακόμη να χαλάσουν και τη ζωή τους για λίγα λου-
λούδια.  
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ΚΑΡΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
(Φεύγοντας για τα Μέγαρα) 

 
(Ανοίγει η πόρτα του σπιτιού. Στο σπίτι μπαίνει Η Αλκυόνη. 
Είναι ταραγμένη. Πίσω της εισέρχονται εργάτες. Κρατούν 
στα χέρια τους τη σωρό του άντρα της.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Αφήστε τον εδώ. (δείχνει ένα κενό χώρο μες 
στο μικρό σαλόνι)  
-ΕΡΓΑΤΗΣ: Κανείς δεν γνωρίζει πώς συνέβη. Φύγαμε νωρίς 
το απόγευμα. Ένας δυο, μαζί και ο Στίκας μείνανε να 
φροντίσουν το τελευταίο φορτίο. Ύστερα, κανείς δεν ξέρει 
πώς έγιναν τα πράγματα. 
-ΕΡΓΑΤΗΣ Β: Μαζί του ήταν ακόμη δύο. Χάθηκαν και 
αυτοί. Τους βρήκαμε αγκαλιασμένους. Φόβο που θα 
τράβηξαν οι άμοιροι! 
-ΕΡΓΑΤΗΣ: Τους άλλους δεν τους βγάλαν ακόμη. Έχει 
σκοτάδι πια και οι λάμπες δεν αρκούν. Αύριο πρωί θα τους 
γυρέψουν στις σωρούς με το πρώτο φως.  
-ΕΡΓΑΤΗΣ Β: Θα θέλανε να τους κηδέψουνε μαζί. Οι 
άνθρωποι του εργοστασίου αναλαμβάνουν τα έξοδα. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Σας ευχαριστώ. Κάνατε μεγάλο καλό. Να 
φτιάξω καφέδες, σταθείτε. 
-ΕΡΓΑΤΗΣ Β: Μην μπαίνεις σε κόπο. Θα γυρίσουμε στα 
σπίτια μας. Οι γυναίκες θα έρθουν αργότερα. Να τον 
κλάψεις όπως του πρέπει του Στίκα κυρά Αλκυόνη. Ζωή σε 
λόγου σου και στα παιδιά σου. 
-ΕΡΓΑΤΗΣ: Και σε σας παιδιά.  
(Ένας ένας οι εργάτες φιλούν τον Στίκα και βγαίνουν 
κάνοντας το σταυρό τους. Ακούγονται σειρήνες και από το 
σπίτι φέγγουν τα Μέγαρα.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Μάνα πήγαινε δες άμα κοιμούνται τα παιδιά. 
Η μικρή τον γύρευε από ώρα. 
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-ΜΑΝΑ: (γέρνει στη σωρό και κλαίει) Παιδί μου, παιδάκι 
μου! Ήσουν καλός, καλός σαν ειρήνη. Πόσο θα λείψεις από 
τις ζωές μας, παιδί μου! 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Πάψε! Έχουμε ώρα για θρήνους. Κάνε ησυχία 
να μην ξυπνήσουν τα παιδιά. Κοίτα στην κασέλα, έχει τα 
σάβανα. 
-ΜΑΝΑ: (ψάχνει και μονολογεί θρηνώντας) Παιδί μου, αχ 
παιδί μου! 
ΑΛΚΥΟΝΗ: Και το καλό του το πουκάμισο. Είναι μες στην 
κασέλα και αυτό. (σαν να χάνεται στις σκέψεις της) Θα το 
φορούσε την άλλη Κυριακή στον Κλήδονα που είναι η πιο 
μεγάλη από τις γιορτές και τα κορίτσια μαθαίνουν αυτόν 
που θα πάρουν. Για να τον φέρουν ύστερα στο φορείο, 
ήσυχο, μ΄ ένα σβησμένο χαμόγελο.  
-ΜΑΝΑ: (μοιρολογεί, λέει κάποιο τραγούδι) Θα σου πλέξω 
ένα στεφάνι, με χρυσάνθεμα και κρίνα. Θα σου πλέξω ένα 
στεφάνι για τ΄ άσπρα σου μαλλιά, φτωχέ μου βασιλιά. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: (τον πλένει αργά. Στο πρόσωπο, στο στήθος) 
Θα πουν πέθανε ο Στίκας και θα κατέβουν όλοι. Ο Στίκας 
θα πουν με τ΄ ωραίο παρουσιαστικό που ετάφη στις 
σωρούς. Τώρα θα το λένε στις γειτονιές, θα λένε που πήραν 
τα καμίνια τη ζωή του Στίκα μου, θα κλαίει για τα παιδιά 
του που απέμειναν ορφανά και για τη γυναίκα του που ‘χει 
εμπρός της μια ολόκληρη ζωή και μια ολόκληρη μοναξιά.  
-ΜΑΝΑ: Από τέτοιο στήθος σηκώνονται δέντρα και ολό-
κληρα δάση. Και φέγγει ο τόπος απ΄ τ΄ αναμμένα σου μάτια 
παιδί μου, παιδάκι μου. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Πρωί πρωί τη Δευτέρα θα πάω απ΄ το 
εργοστάσιο. Να γυρέψω το μηνιάτικό του, να δω τι θα μου 
δώσουν, πώς θα μου μιλήσουν. Τον άντρα μου, το στήριγμά 
μου έχασα, δεν μπορεί θα μ΄ ακούσουν, θα με παρηγο-
ρήσουν. Θα πάρω και τη μικρή μαζί μου να πικραθούν για 
τ΄ ορφανό. 
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-ΜΑΝΑ: Πώς μπορείς και μιλάς έτσι τέτοια ώρα! 
Παλιογύναικο, του ‘πα δεν είναι αυτή για σένα Στίκα μου 
αλλά του ‘κανες μάγια, τον θόλωσες. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Φόρεσέ του το πουκάμισο και χτένισέ τον. 
Πάνω να δω τι κάνουν τα παιδιά. Και τσιμουδιά, άκουσες; 
(Ανεβαίνει τη σκάλα.) 
-ΜΑΝΑ: Παιδί μου, παιδάκι μου, ωχ κάτω απ΄ τους 
ασβέστες μωρέ τέτοιος ήλιος! 
(Η μάνα στέκει στο προσκέφαλο του σκοτωμένου γιου της. Ο 
σύντομος διάλογος της Αλκυόνης με την κόρη της που 
ακολουθεί ακούγεται χωρίς να φαίνονται.)  
ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Ήρθε ο πατέρας μάνα; Νομίζω πως 
άκουσα φωνές και βήματα. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Σώπα, δεν ήρθε ακόμη. Είναι στο καφενείο 
μου είπαν. Περνούν καλά άμα αδειάζει ο κόσμος και έπειτα 
κάθονται και θυμούνται με τις ώρες. 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Θα ‘ρθει όμως, έτσι δεν είναι μάνα; Δεν 
θα μας ξεχάσει, πες μου μάνα, έτσι δεν είναι; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Και βέβαια! Πώς να ξεχάσει τη μικρή του, ε! 
Κοιμήσου και αύριο θα πάμε να τον δούμε στο καμίνι. Θα 
χαρεί και μπορεί να φύγει νωρίτερα. Και μετά το 
λεωφορείο για τη Σαλαμίνα και να ‘μαστε αγαπημένοι, 
όπως πρώτα. Ξέρεις πώς τ΄ αγαπάει τα κορίτσια του ο γερό 
Στίκας, ε;. 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Ναι μητέρα, να πάμε, να τον δω, ίσα για 
λίγο. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Κοιμήσου τώρα, μην ξυπνήσουμε τον αδερφό 
σου. 
(Κατεβαίνει ξανά στη σάλα. Η μάνα έχει ντύσει τον νεκρό 
και μοιρολογεί.) 
-ΜΑΝΑ: Παιδί μου, παιδάκι μου, έχασα τόσους, παιδιά και 
γονιούς και φίλους καλούς. Και τώρα πριν φύγω μου 
φύλαγε να σε δω να κοιμάσαι, παιδί, παιδάκι μου. 
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-ΑΛΚΥΟΝΗ: Φύγε, κάνε πέρα. (τελειώνει το ντύσιμο 
προσεκτικά) Πήγαινε φέρε το καντήλι και το θυμιατό. Και 
την εικόνα του αγίου απ΄ το εικονοστάσι. Άντε, κάνε 
γρήγορα προτού  πλακώσει ο κόσμος. Έτσι όπως κάνεις θα 
μας βρουν απροετοίμαστες και θα πουν μωρέ τι σόι 
γυναίκες είναι τούτες που δεν μερίμνησαν για τον νεκρό! 
Και δεν θα μας χωρεί το χωριό και για τα παιδιά μου, θα 
λένε τα μπάσταρδα που μείνανε με τις παλιογυναίκες. 
Πουθενά δεν θα ‘χει τόπο για μας. Άκουσες; Πήγαινε τώρα! 
-ΜΑΝΑ: Μονάχα το κουφάρι σου λογαριάζεις!  
ΑΛΚΥΟΝΗ:- Πάνω να συγυρίσω και να ετοιμαστώ.  
-ΜΑΝΑ: Εδώ, εδώ να κοιμηθείς και να σου πω τα 
παραμύθια με τα χρυσά φλουριά και τους ωραίους 
ποταμούς που ανθούν τις μυστικές τις ώρες, προτού παιδί 
μου, παιδάκι μου. 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: (φροντίζει στον καθρέφτη την εμφάνισή της) 
Γεια σου λοιπόν Στίκα, ώρα σου καλή. Τώρα θ΄ αγαπάς μια 
Περσεφόνη και θα κοιμάσαι στις φωλιές. Και εγώ, εγώ 
Στίκα που ‘φαγα μια ολόκληρη ζωή σ΄ αυτό το χαμόσπιτο, 
να σε περιμένω, γυναίκα των καμινιών, φτωχή γυναίκα θ΄ 
απομείνω εδώ, σ΄ αυτόν τον τόπο να καταριέμαι τη ζωή 
σου Στίκα και τις απουσίες σου Στίκα, νύχτες ολόκληρες 
και όλες σου τις γενιές. Εγώ το καμίνι Στίκα και η προσευχή 
σου. Θα πουν, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Ο κόσμος τον αγαπού-
σε τον άντρα σου, θα σε στηρίξει, δεν θα χαθείς. Και τα 
παιδιά σου θα ζουν με σεβασμό γιατί ήταν τα παιδιά του 
Στίκα. Όμως, κανείς, κανείς δεν θα πει πώς περνούν τα 
βράδια, πώς σβήνει κανείς τις φωτιές που καίνε μέσα του, . 
Για σένα Στίκα θα πουν. Και εγώ θα καρτεράω εδώ 
σκλαβωμένη, στην άκρη της πόλης, με παύσεις, εξόριστη 
ατέλειωτους χειμώνες, με το φίλο μου σκοτωμένο Στίκα, 
ακούς σκοτωμένο. Ζωή που σταυρώθηκε στα καμίνια, ζωή 
χαμένη σ΄ ασβέστες, θαμμένη στις βροχές, ζωή εξαντλημένη 
που λένε. Θα πάρω τα παιδιά μου και θα φύγω Στίκα.  
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Θα περάσω από μπροστά σου, θα σε φιλήσω και εγώ και 
τα παιδιά μου και θα φύγω Στίκα, μ΄ ακούς Στίκα, θα πάω 
στην πόλη και θα γίνω μια φτηνή, μια του δρόμου,  
θάβοντας για πάντα πράγματα δικά σου, ξεχνώντας τ΄ 
άγγιγμα και τη μυρωδιά και το φιλί σου Στίκα! Είναι 
σκληρό τ΄ άθλημα του ανθρώπου Στίκα, όμως εγώ θα τα 
καταφέρω, ακούς!. 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Μητέρα, με ποιον μιλάς; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Σήκωσε τον αδερφό σου. Φεύγουμε για την 
πόλη. 
-ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ: Μα ο πατέρας; 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Πάμε να τον γυρέψουμε.  
(Το μικρό κορίτσι φεύγει μέσα.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Θα πουν η γυναίκα του Στίκα. Και δεν θα 
ξέρουν πως απ΄ εκείνη μείνανε μόνο νερά, σπασμένοι 
καθρέφτες και λάμψεις παλιές. 
(Η γυναίκα χάνεται απ΄ το δωμάτιο. Ακούγονται βρισιές, η 
μητέρα του νεκρού που τη φωνάζει.) 
-ΑΛΚΥΟΝΗ: Γεια σου Στίκα! (κλαίγοντας) 
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(Στη σκηνή το ίδιο, αρχικό πρόσωπο της γυναίκας που 
αφηγείται.) 
-ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Ζήσαμε δύσκολα. Πρώτα στα Μέγαρα. Εκεί 
πήγα σχολειό. Ύστερα ήρθαν σπουδές, ο θάνατος της 
μάνας μου. Τα βρόντηξα όλα, όπως εκείνη και έφυγα για 
την Αμερική. Έκανα δυο γάμους και παιδιά. Μ΄ αγάπησαν 
και τους αγάπησα πολύ τους άντρες της ζωής μου. Τώρα 
γέρασα. Με το ζόρι τη θυμάμαι τη μάνα μου. Είναι μια 
μορφή ρέουσα πια που φθάρηκε και χάθηκε. Έρχομαι εδώ 
στο παλιό καμίνι στο Στίκα και όλο μιλάω στον πατέρα. 
Δεν αποκρίνεται. Κανείς δεν αποκρίνεται. Το κλείσανε το 
καμίνι. Το εργοστάσιο πήγε στην Ελευσίνα, εδώ ερήμωσε 
το χωριό. Μια στο τόσο ανεβαίνει ο κόσμος στην Αγία 
Αγράμπελη και προσκυνά. Τον Στίκα δεν τον πολυθυμάμαι. 
Μονάχα λίγο που τον είδα να κοιμάται στη μεγάλη σάλα, μ΄ 
ένα πουκάμισο μισάνοιχτο, όπως οι άντρες που χουν κάνει 
έρωτα και αποκοιμιούνται δίχως τίποτε μα τίποτε να 
μπορεί να γκρεμίσει την τόση τους ευτυχία. Εδώ το μέρος 
το λέω Στίκα, λόφο του Στίκα, του πατέρα μου, του δικού 
μου Στίκα. 
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Ο Απόστολος Θηβαίος γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα, 
όπου και διαμένει. Εργάζεται στον τραπεζικό τομέα. Η 
συγγραφή αποτελεί για τον ίδιο μια απόπειρα επικοινω-
νίας. 
 
Έργα του συνιστούν: 
«Νόμισμα στην Όχθη», εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος 
«Πολύχρωμο Θάρρος», θεατρικό παραμύθι, εκδόσεις 
Μιχάλη Σιδέρη 
«Mendizabal», αφήγημα, εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη 
«Οδός Πόλεως, Αριθμός 28», ποιητική συλλογή, εκδόσεις 
Πάτση 
«17», ποιητική συλλογή, εκδόσεις Εκάτη 
«Επίγονοι», Λογοτεχνικά Επίκαιρα, 2011 
«Τα όνειρα της Μαριέλ», 24 Γράμματα, 2012 
«Cubanacan», 24 Γράμματα, 2012 
«Imagine? – τραγούδια από τη δεκαετία του 70», μετά-
φραση (συμμετοχή), 24 Γράμματα, 2014. 
«Δυτικό Μέτωπο», 24 Γράμματα, 2014 
«Παιδικές Ζωγραφιές», 24 Γράμματα, 2014 
«Πέντε ποιήματα του Langston Hughes», μετάφραση, 24 
Γράμματα, 2015 
«Η κίνηση των νημάτων», 24Γράμματα, 2015 
Κείμενά του φιλοξενούνται κατά καιρούς σε λογοτεχνικά 
περιοδικά και ιστοσελίδες. 
 

 

 
 

 



 

 


