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Σημείωμα του σκηνοθέτη:

Η αποστολή της κωμωδίας είναι να μας κάνει να γελάμε, και η αποστολή της καλής 
κωμωδίας είναι να μας κάνει να γελάμε με αυτά που μας πονάνε.
Οι Αστούρθοι, σε μια συγκυρία όπου συνυπάρχουν η Ελλάδα όπως την ξέραμε, 
και μια Ελλάδα όπου κανείς δεν έχει ιδέα τι του ξημερώνει, σχολιάζουν τις μίζες, 
την ολύμπια αισιοδοξία με την οποία μας βομβάρδιζαν μέχρι χθες, την υπερήφανη 
εκπόρνευση υπό τους ήχους του Ζορμπά, τα αθάνατα γηρατειά χωρίς σύνταξη, τη 
φορολόγηση της αναπνοής και τα μέτρα με τα οποία απαγορεύτηκαν τα τασάκια, 
τη μαφιόζικη εκπαίδευση και την αθεράπευτη ευδιαθεσία των ανθρώπων πριν το 
γκρεμοτσάκισμα. Καλή διασκέδαση λοιπόν και, όπως λέει και ένας χαρακτήρας στην 
παράστασή μας: Καλό κουράγιο!

Κωνσταντίνος Πουλής

Τα κείμενα γράφτηκαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου Συγγραφής Θεατρικού Έργου 
στη γλωσσολογία.



Ανώνυμοι Μιζαδόροι
του Αχιλλέα Τζέμου

Μια ομάδα ανθρώπων που ασκούν ευάρεστα επαγγέλματα (ή μάλλον 
λειτουργήματα) συναντιούνται και μοιράζονται έναν κοινό στόχο, τη λύτρωσή τους 
από «μια ελαφριά ροπή προς τη μίζα», όπως ο εθισμός τους έχει διαγνωσθεί. Κάθε 
απεξάρτηση είναι βέβαια δύσκολη. Σήμερα όμως η νέα Ελλάδα, της εμπιστοσύνης, 
της αλληλεγγύης, της ακεραιότητας και της διαφάνειας, συνδυάζεται με νέες, 
καινοτόμες θεραπευτικές μεθόδους που εξουδετερώνουν όλα τα παλιά κουσούρια. 
Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε; 

Φωνή: Γιώργος Α. Παπανδρέου
Ψυχολόγος: Άννα Γαβαλά
Μπάμπης, λιμενικός: Αντώνης Αντωνίου
Ελισάβετ, γιατρός: Ναταλία Ντάσιου
Επαμεινώνδας, αστυνόμος: Κώστας Κοντολέων
Αθανασία, υπουργός: Κέλλυ Κική
Πάτερ Αμβρόσιος: Αλέξανδρος Κίτνης

(Πέντε καρέκλες βρίσκονται πάνω στη σκηνή. Πέντε άνθρωποι εισέρχονται και 
παίρνουν τις θέσεις τους συζητώντας για καθημερινά πράγματα, ώσπου φτάνει η 
ψυχολόγος.)
Ψ: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας καλωσορίσω όλους εδώ, στη συνάντηση των 
«Ανώνυμων Μιζαδόρων», μιας πρωτοποριακής ιδέας για την επανένταξη των 
επίορκων. Θα πρέπει να νιώθετε ιδιαίτερα τυχεροί που είστε μέρος αυτού του 
προγράμματος που θα σας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Προσοχή όμως! Αυτό θα 
γίνει μόνο αν οι καινοτόμες μέθοδοι θεραπείας που θα ακολουθήσουμε, στεφθούν 
με επιτυχία. Τότε μόνο θα πάρετε το πολυπόθητο πιστοποιητικό μεταμέλειας ώστε 
να επιστρέψετε στις εργασίες σας. Διότι η νέα Ελλάδα χρειάζεται καθαρούς και 
εργατικούς ανθρώπους που θα την πάνε μπροστά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με 
ενθουσιασμό και ένα θερμό χειροκρότημα! (Χειροκροτούν.) Πολύ ωραία! Φτάνει 
τώρα. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να γνωριστούμε μέσα από ένα παιχνίδι. Όποιος 
κρατάει στα χέρια του αυτή τη μπλε ροκάνα της μεταμέλειας θα μας συστήνεται και 
μετά θα τη δίνει στον επόμενο. Πάμε, λοιπόν! (Δίνει τη ροκάνα στον λιμενικό.)
Μ: Μπάμπης. Λιμενικός. (Δίνει τη ροκάνα στη γιατρό.)
Ελ.: Με λένε Ελισάβετ και είμαι ιατρός - χειρουργός. (Περνά τη ροκάνα στον 
αστυνόμο.)
Επ.: Αστυνόμος Επαμεινώνδας. (Δίνει, με τη σειρά του, τη ροκάνα στην υπουργό.)
Α: Αθανασία, υπουργός. (Κρύβει το αντικείμενο στο σακάκι της.)
Ψ: Πολύ ωραία. Τώρα, αν θέλετε, βγάλτε τη ροκάνα από το σακάκι σας και δώστε 



τη στον επόμενο.
Α: Αχ, συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήταν δώρο για την προεκλογική μου εκστρατεία. 
(Επιστρέφει τη ροκάνα στην ψυχολόγο και εκείνη τη δίνει στον παπά.)
Ψ: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. (Στην υπουργό) Εσείς; (Στον παπά)
Π: Πάτερ Αμβρόσιος, υπηρέτης του Θεού. 
Ψ: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που βλέπω μια τόσο ενδιαφέρουσα σύνθεση ανθρώπων, 
από όλες τις τάξεις και τα κοινωνικά στρώματα. Τώρα, ας διηγηθεί ο καθένας στους 
υπόλοιπους τι ήταν αυτό που τον έφερε εδώ, χωρίς ντροπές. Άλλωστε, τι ντροπές 
να έχουμε μεταξύ μας; 
Μ: Εγώ όμως αυτό αισθάνομαι. Ντροπή. Ντροπή και τύψεις. Νιώθω ότι όλοι 
με κοιτούν περίεργα, σαν να ξέρουν: Ο μπακάλης, ο καφετζής, ο μανάβης, ο 
ΠΡΟΠΟτζής, όλοι με κοιτούν. Τις προάλλες είδα και ένα ζητιάνο να με κοιτάει -  ένα 
ζητιάνο τυφλό! Νιώθω σαν κυνηγημένος. Κρύβομαι την ημέρα και κυκλοφορώ μόνο 
τα βράδια, πάω στο αγαπημένο μου κωλάδικο στη Συγγρού να χουφτώσω μερικά 
βυζάκια για να βρω λίγη γαλήνη, αλλά μάταια - ακόμα και αυτά με κοιτούν. Δεν 
αντέχω άλλο! Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Βοηθήστε με. 
Ψ: Εύγε, νεαρέ και γενναίε λιμενικέ! 
Μ: Γιατί να ξέρεις, εγώ πάνω από όλα είμαι ανθρωπιστής. 
Ψ: Τι λες;
Μ: Μάλιστα. Γιατί εγώ τους αγαπάω όλους τους ανθρώπους: και τον άντρα, και τη 
γυναίκα, και το παιδί, και τον πούστη, ακόμη και τον μετανάστη.
Ψ: Πολύ ωραία.
Μ: Αμέ. Η ταρίφα είναι δύο χιλιάρικα το κεφάλι - τρία οι σκούροι και τέσσερα οι πιο 
σκούροι. Και οι Αβγανοί πέντε. Ε, εντάξει, άμα κάτσει και καμιά Ουκρανέζα καλή, τη 
χρεώνεις δέκα και άμα δεν έχει την πηδάς. Όμως αυτά τα κάνουν οι άλλοι, όχι εγώ. 
Εγώ διακρίσεις δεν έκανα ποτέ γιατί είμαι ανθρωπιστής. Εγώ τους χρέωνα όλους το 
ίδιο.
Ψ: Να υποθέσω ότι δεν τους πήδαγες και όλους;
Μ: Θεός φυλάξοι! Τι νομίζεις ότι είμαι, σαν αυτούς τους βρωμιάρηδες από το 
Αβγανιστάν;
Ψ: Αφγανιστάν. Με «φου». 
Μ: Με φου ή με βου, πάλι δέκα πάει το ραντεβού. (Οι υπόλοιποι χειροκροτούν και 
γελούν.) 
Ψ: Ο επόμενος παρακαλώ. 
Ελ.: Εγώ δεν έπρεπε να είμαι εδώ. Ολόκληρη επιστήμονας! Γιατί, αν θέλετε 
να ξέρετε, εγώ είμαι το θύμα. Θύμα σκευωρίας μιας χωριάτας και απένταρης 
σκατόγριας που ήρθε να την εξετάσω, χωρίς ραντεβού, την ώρα του διαλείμματος 
μου, γιατί λέει δεν μπορούσε να αναπνεύσει. 
Ψ: Και εσύ τι έκανες;
Ελ.: Τι να κάνω; Όχι μόνο εμφανίστηκε σε ώρα φαγητού, είχε και τα χέρια άδεια. 



Άδεια! Για να την εξετάσω! Το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που μου έκατσε το λιγκουίνι 
στον λαιμό και στραβοκατάπια. «Ούτε ένα χιλιάρικο;», της λέω, «ούτε ένα χιλιάρικο 
δεν αξίζουν οι υπηρεσίες μου»; Με συγχωρείτε, αλλά μόνο που το σκέφτομαι, 
ταράζομαι.
Ψ: Καταλαβαίνω. Πάρε μερικές ανάσες. (Η Ελισάβετ κάνει μερικές εισπνοές – εκπνοές 
με τη συμπαράσταση της ψυχολόγου.)
Ελ.: Ευχαριστώ. Αν και ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ, κατάφερα να εστιάσω 
πάνω στα κοκκαλιάρικα δάχτυλά της και είδα κάτι να γυαλίζει, να γυαλίζει σαν 
χρυσός. (Στέκεται όρθια, θυμάται τη σκηνή και την αναπαριστά.) Με ένα «are maki» 
της χτυπάω το χέρι, η γριά αντιστέκεται, της ρίχνω μια αγκωνιά και της κάνω 
«σκούπισμα» στο πόδι. Ακόμα αντέχει. Την πιάνω από τον λαιμό, τη σηκώνω, τη 
γυρίζω γύρω – γύρω, με ένα «up chaki» πέφτει κάτω. Της ρίχνω μία στην καρωτίδα, 
της πιάνω το δάχτυλο και αρχίζω να τραβάω το δαχτυλίδι. Μόλις της έβγαλα το 
δαχτυλίδι, η γριά τα κακάρωσε – έτσι αιμόφυρτη, μπροστά μου. 
Π: Την καημένη τη γιαγιούλα. Ζωή σε λόγου μας. Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε.
Ελ.: Τρεις νοσοκόμοι χρειάστηκαν για να την ξεκολλήσουν από πάνω μου.
Ψ: Και το δαχτυλίδι;
Ελ.: Ψεύτικο! (Αποδοκιμασίες)
Π: Σκατά στον τάφο της κωλόγριας! 
Ελ.: Τι να σας λέω, η μια προσβολή πίσω από την άλλη. 
Ψ: Μάλιστα, μάλιστα. Ένα τραγικό περιστατικό. (Χειροκροτούν.) Δώσε τώρα τη 
ροκάνα στον Επαμεινώνδα. Έλα, Επαμεινώνδα, πες μας.
Επ.: (Παίρνει τη ροκάνα.) Την εβδόμη του Μάρτη.
Π: (Ο παπάς τον διακόπτει.) Του Οσίου Λαυρεντίου, μεγάλη η χάρη του! (Κάνει τον 
σταυρό του τρεις φορές.)
Α: Ωχ, ο Λαυρέντης. (Θυμάται ότι ξέχασε να ευχηθεί σε κάποιον Λαυρέντη.)
Επ.: Την εβδόμη του Μάρτη, λοιπόν, μετά το πέρας της υπηρεσίας μου γύρισα σπίτι 
και, πριν δώσω τη στολή στη γυναίκα μου να την πλύνει, έψαξα τις τσέπες μου. Ε, 
και εκεί που έψαχνα βρήκα ένα μάτσο πεντακοσάρικα. (Οι υπόλοιποι ενθουσιάζονται 
και τον κοιτούν με αγωνία.) 
Ψ: Και δεν αναρωτήθηκες από πού ήρθαν τα χρήματα αυτά; 
Επ.: Βέβαια, διενέργησα έρευνα ενδελεχώς και ανέκρινα όλους τους υπόπτους: 
Ρώτησα πρώτα τη γυναίκα μου, «δικά σου είναι, μωρή, αυτά;» της λέω. «Όχι» μου 
λέει. Μετά ανέκρινα και την κόρη μου, «πού τα βρήκες τόσα λεφτά παλιοπορνίδιο;» 
τη ρώτησα. Αλλά ούτε εκείνη ήξερε. Έτσι και εγώ έβγαλα πόρισμα ότι ήταν δικά 
μου. Άλλωστε στη τσέπη μου ήταν. Δεν τα βρήκα σε τσέπη αλλουνού. Τα βρήκα;
Ψ: Σωστά. Και μετά;
Επ.: Μετά πήγα στα μπουζούκια. Πρώτο τραπέζι πίστα και τη λουλουδού απίκο. 
Π: Έλα, ρε μόρτη! Σε ποια;
Επ.: Στανίση. (Όλοι μαζί τραγουδούν «σ’ έχω κάνει Θεό» και ταυτόχρονα ο παπάς 



χορεύει ζεϊμπέκικο.) Έχει τα καλύτερα μπαλέτα. Ουκρανίας! Κάτι γυναικάρες δύο 
μέτρα.
Μ: Πελάτισσές μου όλες!
Επ.: Έλα, ρε λιμενικέ! Να ανταλλάξουμε τηλέφωνα μετά.
Ψ: Μπράβο, μπράβο, είναι πολύ ωραίο όταν χτίζεται τόσο γρήγορα ένα πνεύμα 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην ομάδα. Πες μας όμως, Επαμεινώνδα, μήπως 
εκείνη την ημέρα είχε προηγηθεί κάποιο άλλο περιστατικό. 
Επ.: Α, ναι. Το πρωί της εβδόμης του Μάρτη είχα υπηρεσία και εκεί που είχα αράξει 
και έβλεπα σε επανάληψη το τούρκικο, κάτι τύποι άρχισαν να τρέχουν προς τα έξω. 
Ψ: Και; Τους ξέρατε τους τύπους αυτούς; Τους είχατε ξαναδεί;
Επ.: Πού να ξέρω μωρέ; Εμένα όλοι αυτοί ίδιοι μου φαίνονται.
Ψ: Και γιατί έτρεχαν αυτοί οι άνθρωποι;
Επ.: Πού να ξέρω; Μάλλον θα βιάζονταν. Άμα δεις κάποιον να τρέχει, μάλλον θα 
βιάζεται. Άμα δεν βιαζόταν δεν θα ’τρεχε. Θα ’τρεχε; 
Ψ: Τελικά μάθατε γιατί βιάζονταν οι κύριοι αυτοί;
Επ.: Μάλλον βρήκαν την πόρτα ανοιχτή. Κάποιος λέει ξέχασε τα κλειδιά επάνω. 
Εντάξει τώρα, αυτά συμβαίνουν καμιά φορά, κλειδώνεις - ξεκλειδώνεις όλη μέρα. 
Άνθρωπος είσαι, θα ξεχαστείς. Δεν θα ξεχαστείς;
Ελ.: Άμα είσαι ηλίθιος! (Ακούγονται επιφωνήματα έκπληξης από τους υπόλοιπους.)
Ψ: Πράγματι, δεν είναι παράλογο.
Επ.: Και τι έγινε δηλαδή που το σκάσανε; Την άλλη μέρα τους ξαναπιάσαμε και, 
εκτός από ξύλο, φάγανε και άλλα πέντε χρόνια. (Γέλια) Και δεν βγάλανε τσιμουδιά. 
(Γέλια)
Π: Σωστός!
Επ.: (Με καμάρι) Ε, τι; Τόσα χρόνια στο Σώμα, έχω ρίξει φάπα να πάει σύννεφο! 
(Γέλια)
Ψ: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Ας περάσουμε στον επόμενο.
Α: Θλίψη και οδυρμός, κύρια ψυχολόγε. Αυτό αισθάνομαι για την αχαριστία του 
ελληνικού λαού. Τόσα χρόνια προσφοράς και αντί για ένα ευχαριστώ, κάθονται και 
ασχολούνται με το πού μένω, αν έχω ένα σπίτι ή πόσα έχω. 
Π: Πόσα έχεις; 
Α: Εξήντα τέσσερα. Και τι δηλαδή; Φταίω εγώ που υπήρξα μια επιτυχημένη 
επιχειρηματίας; Κανείς δεν καταλαβαίνει τις θυσίες που έχω κάνει. Πριν πολιτευτώ 
ήμουν ένας άμεμπτος και ακέραιος χαρακτήρας – τέρας ηθικής.
Ψ: Αλήθεια;
Α: Βεβαίως. Η ανάγκη όμως να προσφέρω στον ελληνικό λαό με έτρωγε σαν 
σαράκι και έτσι μπήκα στην πολιτική. Και από τότε όλα άλλαξαν. Εκεί που καθόμουν 
στο γραφείο μου και εργαζόμουν σκληρά (πότε νομοσχέδια, πότε επιτροπές), 
ερχόντουσαν συνέχεια πολίτες και όλο κάτι μου ζητούσαν – στην αρχή λίγοι, μετά 
περισσότεροι, στο τέλος μιλιούνια. Σαν τις κατσαρίδες είχαν γεμίσει το γραφείο 



μου και δεν μ’ αφήναν να δουλέψω. Τη μια θέλανε διορισμό, την άλλη θέλανε 
φοροαπαλλαγή, την άλλη θέλανε να τους βαφτίσω το παιδί. 
Π: Συγγνώμη, συγγνώμη. Πού βαφτίζετε;
Α: Στον Άγιο Παντελεήμονα, εναλλάξ με τον Γιώργο τον Νταλάρα - μια Κυριακή 
εγώ, μια Κυριακή αυτός. (Στον παπά, και συνεχίζει.) Ε, τι να κάνω κι εγώ; Πήρα μια 
πολύ δύσκολη απόφαση: Κατάλαβα ότι για να με αφήσουν να κάνω τη δουλειά 
μου και να αφήσω πίσω μου έργο διαχρονικό, έπρεπε να λέω σε όλα «ναι», ακόμα 
και αν έπρεπε να παραβιάσω κάθε ηθική μου αρχή. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή! 
Αναγκάστηκα να πω ψέματα, αναγκάστηκα να χρηματιστώ, ακόμα και να χωρίσω 
τον άνδρα μου και να παντρευτώ τον προϊστάμενό του. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ 
θυσίασα ακόμα και τα συναισθήματά μου για το καλό ενός αχάριστου λαού, που 
τώρα αντί να με τιμήσει προσπαθεί να με σταυρώσει. (Χειροκροτούν.)
Π: Η μοίρα του καλού είναι ο σταυρός.
Ψ:  Εσείς, πάτερ, πώς από ’δω;
Π: Εγώ ήρθα για να δώσω και να λάβω συγχώρεση. Γιατί, όπως είπε και ο Κύριος, 
«ο αναμάρτητος πρώτος να μάθει μπαλέτο». (Ξεκαρδίζεται στα γέλια.)
Ψ: Συγχώρεση γιατί;
Π: Για κάτι συμβόλαια ακινήτων, λέει, που δεν ήταν σύμφωνα με τον νόμο. Δεν 
καταλαβαίνουν ότι εγώ υπακούω μόνο στον νόμο του Κυρίου. Και μια που το ’φερε 
η κουβέντα, παιδιά, μήπως ενδιαφέρεται κανείς για ένα οικοπεδάκι στον Υμηττό; 
Καταπράσινο, με θέα όλη την Αθήνα. Έχει και ένα βυζαντινό πέτρινο παρεκκλήσι, 
αλλά αν δεν το χρειάζεστε το γκρεμίζουμε και το κάνουμε μπάρμπεκιου. 
Α: Μπάρμπεκιου, ε; Για πείτε μου, μ’ ενδιαφέρει.
Ψ: Σας παρακαλώ, κύριοι. Δεν είναι ώρα.
Α: Άντε, καλέ, που δεν είναι ώρα.
Π: Κάτσε, ρε ψυχολόγε, μια στιγμή, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. (Γυρνάει στην 
πολιτικό.) Τα δέντρα, αν δεν τα θέλετε, βάζω και τα καίνε.
Α: Δεν τα θέλουμε!
Ψ:  Σας παρακαλώ είπα!
Π: Και το καλύτερο δεν σας το είπα ακόμα. Θα το περάσουμε σαν δωρεά στη 
Μονή Καισαριανής και όχι μόνο δεν θα έχει «πόθεν έσχες» αλλά θα πάρετε και 
φοροαπαλλαγή. Εγγυημένα. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Στην αγορά με φωνάζουν 
«πάτερ Αμβρόσιο, που στα φορολογικά δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο». (Γέλια)
Ψ: Αρκετά! Αφού γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, έχω να σας πω κάτι πολύ  
σημαντικό. Δεν είστε ούτε κακοί ούτε ανήθικοι. Όχι. Έχετε μόνο μια ελαφριά ροπή 
προς τη μίζα. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί μέσα από νέες καινοτόμες θεραπευτικές 
πρακτικές η νόσος αντιμετωπίζεται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ενθουσιασμό 
και με άλλο ένα θερμό χειροκρότημα! (Χειροκροτούν.) Θα ξεκινήσουμε με την 
πρώτη θεραπευτική μέθοδο: Πάρτε θέσεις πίσω από αυτήν εδώ τη γραμμή για να 
κάνουμε την πρώτη άσκηση. (Ο παπάς παρεξηγεί και αρχίζει να κάνει διατάσεις.) Θα 



τοποθετήσω εδώ αυτό το πορτοφόλι που έχει μέσα 20.000 ευρώ.
Α: Τι; (Όλοι αρχίζουν να σπρώχνονται, η υπουργός περνά τη γραμμή.)
Μ: Με χτύπησε!
Ελ.: Θέατρο κάνει, αυτός ξεκίνησε.
Ψ: Κυρία υπουργέ, πίσω από τη γραμμή!
Α: Αχ, συγγνώμη αλλά, βρε Νώντα μου, (Στον αστυνόμο) έχω ένα λεκέ. Πού τον 
έκανα εγώ αυτόν τον λεκέ; (Του δείχνει τα οπίσθιά της, ο αστυνόμος χαζεύει, ξεχνιέται 
και η υπουργός του παίρνει τη θέση.)
Ψ: Θα σβήσω τα φώτα...
Π: Σβήσ’ τα ευλογημένη!
Ψ: Θα σβήσω τα φώτα για λίγο, και όταν τα ανάψω πάλι, και δούμε τα λεφτά αυτά 
ανέγγιχτα στη θέση τους, θα βιώσουμε όλοι μαζί την έκσταση που απορρέει από τη 
νίκη  της τιμιότητας επί της διαφθοράς. (Σβήνει τα φώτα. Ακούγονται ποδοβολητά 
και χτυπήματα. Ανάβει το φως και είναι όλοι σωριασμένοι κάτω, ο ένας πάνω στον 
άλλο. Το πορτοφόλι δεν υπάρχει πια.) Όχι, όχι. Μα πού πήγαν τα λεφτά; Πάτερ; 
Επαμεινώνδα; Υπουργέ; Μπάμπη; Γιατρέ; Δεν πέτυχε αυτή, πάμε στην επόμενη 
άσκηση. Μπάμπη, βλέπω ότι είσαι έτοιμος.
Μ: Έτοιμος είμαι!
Ψ: Θα κάνουμε μια αναπαράσταση. Θα μας βοηθήσει η υπουργός, η οποία θα κάνει 
τη Σβετλάνα, μια μετανάστρια χωρίς χαρτιά που θέλει να περάσει τα σύνορα. Θα 
μας βοηθήσει και ο πάτερ ο οποίος θα κάνει τη φωνή της συνείδησης. Μπάμπη, 
πρέπει να τα καταφέρεις! Σβετλάνα, μπες.
Α: Μπήκα.
Μ: Έχεις χαρτιά; 
Α: Χαρτιά δεν έχει. (Με ξενική προφορά)
Μ: Απέλαση!
Σ: Όχι απέλαση, έχει 1000 ευρώ.
Μ: Όχι, όχι, τα χαρτιά.
Α: 2000 ευρώ.
Π: Μην τα πάρεις, Μπάμπη!
Μ: Απέλαση!
Α: 3000 ευρώ.
Μ: Ένα εσύ, δύο εγώ; (Προτείνει στον παπά.) 
Π: Όχι!
Μ: Δύο εσύ, ένα εγώ; (Στον παπά)
Π:  Όχι! Άγιος ο Θεός, Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά!
Μ: (Στη Σβετλάνα) Όχι δεν θα τα πάρω. Απέλαση (βάλε κάτι παραπάνω).
Α: 3000 ευρώ και ένα Σαββατοκύριακο μαζί μου.
Π:  Πάτερ ημών, πάτερ ημών, πάτερ ημών!
Μ: Γάμα τον παπά, όχι μην τα πάρεις τα λεφτά. (Μιλάει στον εαυτό του, σαν 



δαιμονισμένος.)
Π: Χριστός ανέστη, Χριστός Ανέστη!
Μ: Σκίσ’ τους τον κώλο, μην είσαι μαλάκας.
Α: 3000 ευρώ και δύο σαββατοκύριακα, Μπάμπης.
Μ: Και θα τη γαμήσω και θα της τα πάρω! (Την πηδάει.)
Ψ: Μπάμπη! Μπάμπη! Τι έκανες;
Μ: Τί έκανα;
Ψ: Νόμιζα ότι ήσουν έτοιμος.
Μ: Έτοιμος ήμουν! (Φεύγει από τη σκηνή.)
Ψ: Δεν το πιστεύω, ούτε αυτή η μέθοδος δούλεψε. (Η ψυχολόγος κάθεται σε 
μια γωνία και κλαίει, οι υπόλοιποι μαζεύονται και συγκεντρώνουν ό,τι διαθέτουν 
στο καλυμμαύχι του παπά για να τη δωροδοκήσουν. Ο παπάς αναλαμβάνει τις 
διαπραγματεύσεις και οι υπόλοιποι αποχωρούν από τη σκηνή.)
Π: (Στην ψυχολόγο) Σας στενοχωρήσαμε, γι’ αυτό ως δείγμα ευγνωμοσύνης σας 
δίνουμε αυτό το δωράκι, να βάλετε αυτή την υπογραφή στα χαρτιά μας και να 
γυρίσουμε όλοι στις δουλειές μας. Μεροκαματιάρηδες άνθρωποι είμαστε και εμείς. 
Τι νομίζετε;
Ψ: Μα, δεν δουλεύει έτσι το πρόγραμμα.
Π: Ελάτε τώρα που δεν δουλεύει έτσι το πρόγραμμα. Αν δεν τα πάρετε εσείς, θα τα 
πάρει κάποιος άλλος.
Ψ: Μα, για τι ποσό μιλάμε;
Π: Το ποσό είναι μέσα στο καπέλο και δώρο το γουνάκι της υπουργού.
Ψ: Μα, είναι πολλά τα κεφάλια!
Π: Το μόνο που μπορώ να κάνω επιπλέον είναι να σας σβήσει καμιά κλήση ο 
αστυνόμος, και να σας δώσω και ένα οικοπεδάκι που έχω στον Μαραθώνα (50 
στρέμματα). 
Ψ: Είναι κοντά στη θάλασσα;
Π: Αν είναι; Ένα βήμα κάνετε και πατάτε παραλία, χρειάζεστε πετσέτα. 
Ψ: Ε, τότε αλλάζει το πράγμα! (Δέχεται τη δωροδοκία. Σβήνουν τα φώτα.)



Ολυμπιακή φλόγα
της Έρρικας Φουντούλη

13 Αυγούστου 2004. Στους εσωτερικούς χώρους του Ο.Α.Κ.Α., λίγες ώρες πριν 
από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, μια χορεύτρια προβάρει τα 
βήματα των προγόνων της και ετοιμάζεται να συμβάλει και εκείνη στην επιστροφή 
των Αγώνων στη γενέτειρά τους. Ταυτόχρονα, ένας άλλος, λιγότερο ευλύγιστος, 
εθελοντής δηλητηριάζει την ιστορική στιγμή με σενάρια που θέλουν τον σχεδιασμό 
της όλης διοργάνωσης επιπόλαιο και το ολυμπιακό κόστος αβάσταχτο. Όλα αυτά 
λίγο προτού μπούμε στη χρυσή περίοδο της χώρας μας.

Στέφανος: Αντώνης Αντωνίου
Έλλη: Κέλλυ Κική
Άλλοι εθελοντές: Αλέξανδρος Κίτνης, Φίλιππος Λούβαρης

(Ο Στέφανος βρίσκεται στη σκηνή κάνοντας διάφορες αγγαρείες στο πλαίσιο των 
oλυμπιακών προετοιμασιών. Η φωνή της Έλλης ακούγεται από τα παρασκήνια.)
Ε: (Φωνάζει.) Στέφανε; Στέφανε; (Καμία απάντηση) Πού στο καλό είναι αυτός ο 
άνθρωπος όταν τον χρειάζεσαι; Ρε Στέφανε; 
Σ: Έλα, έλα, εδώ είμαι.
Ε: Πού στο διάολο είσαι τόση ώρα; Μου ’χει βγει το λαρύγγι να φωνάζω! 
Σ: Άσε με, ρε Έλλη, κι εσύ τώρα, τόση ώρα μαζεύω έξω τις μαλακίες που ρίξανε. 
Χορευτές, σου λέει μετά! Με ένα χάμπουργκερ στο χέρι είναι, και είναι και γύφτοι, 
όλη η κέτσαπ στο πάτωμα κι εγώ από πίσω να καθαρίζω.
Ε: Ναι, αλλά έχω να κάνω ζέσταμα. Άντε, βάλε ένα χεράκι τώρα.
Σ: Ωχου, πώς κάνεις έτσι; 
Ε: Ε, όχι και πώς κάνω έτσι. Αλλά βέβαια τι σε νοιάζει εσένα; Εσύ χορεύεις; 
Σ: Ευκαιρία βρήκες να μου το ξαναχτυπήσεις. Δεν μου φτάνει που κάνω όλη τη 
χαμαλοδουλειά, αρχίδια, μύδια.
Ε: Ε, μην είσαι παραπονιάρης τώρα. Ok, μπορεί να μην πέρασες την οντισιόν, αλλά 
και αυτό που κάνεις είναι εξίσου σημαντικό. Ε;
Σ: (Ειρωνικά) Ναι, πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει να αμφιβάλλω λίγο με 
όλα αυτά περί Ολυμπιακών.
Ε: Αμφιβάλλεις; Ως προς τι αμφιβάλλεις; Είναι το μεγαλύτερο γεγονός όλων των 
εποχών και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Θα έπρεπε να είσαι περήφανος! 
Σ: Για ποιο λόγο; Κοντέψαμε να πάθουμε ηλίαση μέσα στο λιοπύρι για να έρθουμε 
εδώ σήμερα να τρέχουμε.
Ε: Ναι, ταλαιπωρία, άλλα άξιζε τον κόπο. 
Σ: Μαλακίες μού φαίνονται εμένα.
Ε: Ε, όχι και μαλακίες, Στεφανάκο μου. Οι Ολυμπιακοί επιτέλους επιστρέφουν στη 
γενέτειρα τους. Δεν είναι απλά μια αθλητική διοργάνωση. Προς το παρόν, πιάσε εσύ 



εδώ τώρα να τραβηχτώ λίγο.
Σ: Τι να πιάσω; 
Ε: Το πόδι μου. (Βάζει με δύναμη το πόδι της πάνω του.) 
Σ: Σιγά μάνα μου, πονάω.
Ε: Flex – point, flex – point! (Επαναλαμβάνει.) 
Σ: (Ξεφυσώντας, σκύβει κάτω και βάζει η Έλλη το πόδι της πάνω του.) Εγώ πάντως 
έχω μια απορία.
Ε: Τι απορία; 
Σ: Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά; 
Ε: Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς ακριβώς, αλλά σήμερα γυρίζουμε πίσω στο 1896. 
Σ: Στην πτώχευση; 
Ε: Όχι, παιδί μου, στους Ολυμπιακούς! Μα, δεν το βλέπεις; Εμείς θα μεταφέρουμε 
το ολυμπιακό πνεύμα σε όλον τον κόσμο. Εμείς θα γίνουμε το κέντρο διακίνησης 
πνεύματος και πολιτισμού.
Σ: Να κόψεις τα αναβολικά, σε πειράζουν.
Ε: Τι εννοείς; (Αλλάζει πόδι για τις διατάσεις.) 
Σ: Παίρνε τα μισά. Δεν μου λες; Τι θα γίνουν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις; Πού θα 
πάνε; 
Ε: Παιδάκι μου, υπάρχει ειδική επιτροπή ακινήτων που θα αξιοποιήσει όλες τις 
εγκαταστάσεις. Αυτά είναι επένδυση για το μέλλον, Στέφανε, δεν είναι παίξε γέλασε.
Σ: (Ειρωνικά) Αλήθεια;
Ε: Μη σου πω για το ολυμπιακό χωριό, όπου θα γίνει χώρος στέγασης 10.000 
ανθρώπων και παράλληλα θα έχει εστιατόρια, χώρους διοίκησης, παρκινγκ, 
εμπορικά κέντρα, τράπεζες.
Σ: Στον κώλο μας θα τα βάλουμε, στο λέω.
Ε: Καλά – καλά, κορόιδευε, αλλά όταν δεις μετά μια αλλαγμένη Αττική, με τα 
πάρκα της, το πράσινο της, τα λοιπά της, να δω με τι μούτρα θα μιλάς μετά. 
(Αλλάζουν άσκηση, κάθονται στο πάτωμα αντικριστά, ενώνουν χέρια και πόδια και 
«κωπηλατούν».) 
Σ: Και μετά ξύπνησες!
Ε: Αμάν, ρε Στέφανε, με τη μιζέρια σου. Μπορείς για μια φορά να μην είσαι τόσο 
επιφυλακτικός;
Σ: Μα, τελευταία στιγμή τα φτιάξαμε όλα. Θα τα χρυσοπληρώσουμε στο τέλος. 
(Βγάζει μια κραυγή.) Σιγά, παιδάκι μου, θα με ξεπατώσεις. Πάει η μέση μου. Το κρακ 
το άκουσες; 
Ε: (Γελάει και τον κοροϊδεύει.) Τι έγινε, Στεφανάκο μου; Τραβηχτήκαμε; Ούτε μια 
άσκηση δεν μπορείς να κάνεις και μου ’θελες να χορέψεις κιόλας, τρομάρα σου. 
(Τον βοηθάει να σηκωθεί.) Έλα, γεράκο! 
Σ: Θα σου ‘λεγα τώρα καμιά κουβέντα. Ποιος θα τα πληρώσει, ρε, όλα αυτά 
μελλοντικά; Ο μαλάκας! Και αν έχουμε να τα πληρώσουμε. Όλα αυτά τα κτίρια, 



τα γήπεδα, το ολυμπιακό χωριό, για ερείπια τα βλέπω. Κανείς δεν θα ασχοληθεί. 
(Παίρνει τον καφέ του και αρχίζει να σιδερώνει την ελληνική σημαία.) 
Ε: Ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας να έγραφες. Μα πού τα βρίσκεις και τα 
σκέφτεσαι όλα αυτά ήθελα να ’ξερα. Πρόσεχε μη σου ξεφύγει τίποτα. Κολλαριστή 
να την κάνεις, ναι; Τελικά, μάλλον σε πείραξε πολύ που κόπηκες στην οντισιόν.
Σ: Πάλι μου το χτυπάς, πάλι.
Ε: Όχι, καλό μου, αλλά δεν σε πίεσε κανείς για να έρθεις εδώ. Μόνος σου 
δήλωσες συμμετοχή ως εθελοντής και ήσουν από τους ενθουσιασμένους που θα 
συμμετέχουν στην τελετή έναρξης, αλλά δεν στάθηκες τυχερός και σ’ έκοψαν. Και 
τώρα αντί να ’σαι με εμάς που θα χορέψουμε, κάθεσαι και μιζεριάζεις.
Σ: Ναι, ρε, γιατί εγώ δεν έχω βύσμα, όπως εσύ που…
Ε: Στέφανε! Τα λόγια σου! 
Σ: Ναι, τα λόγια μου σε πείραξαν τώρα. Τις βλακείες που μου αραδιάζεις εσύ τόση 
ώρα τις σκέφτηκες πολύ για να τις ξεφουρνίσεις; (Σιδερώνει.) 
Ε: Έχεις ξενερώσει που δεν θα συμμετέχεις όπως θα ήθελες, γι’ αυτό κράζεις τόση ώρα.
Σ: Hello, hello!
Ε: Σύνελθε, παιδάκι μου, «hello» και «hello»! Είναι το μεγαλύτερο γεγονός όλων των 
εποχών, παιδί μου. Θα τρέξουν όλα τα μεγάλα αστέρια του αθλητισμού, ο Κεντέρης, 
η Θάνου... 
Σ: Αλήθεια, πού είναι αυτοί; Αργήσανε.
Ε: Θα ’χουν κανένα πρόβλημα με το μηχανάκι πάλι.
Σ: Αχ, αυτά τα μηχανάκια. (Επανέρχεται στο θέμα.) Καλύτερα να παίρναμε το 
μουντιάλ. 
Ε: Έλα, τώρα! Τις πιστεύεις αυτές τις βλακείες που λες; 
Σ: Ναι, τις πιστεύω... 
Ε: Κι αν τις πιστεύεις γιατί είσαι εδώ; 
Σ: Έλα, ντε! Γιατί είμαι εγώ εδώ;
Ε: Τι; 
Σ: Γιατί είμαι εγώ εδώ; (Κοιτάει τον καφέ του.) Γιατί πίνω καφέ; Εγώ δεν πίνω καφέ!
Ε: Συνέχεια πίνεις καφέ εσύ.
Σ: Είμαι εγώ εθελοντής; Γιατί είμαι εθελοντής; Θα χρεοκοπήσουμε, ρε! 20 δις. μέσα 
θα μπούμε! Κι εγώ είμαι εθελοντής στο χρέος; Εγώ; Εθελοντής; Το ΔΝΤ θα έρθει, το 
ΔΝΤ! (Η Έλλη τον κοιτά απορημένη, όταν δύο άλλοι εθελοντές – ψυχίατροι έρχονται, 
του περνούν ζουρλομανδύα και τον βγάζουν από τη σκηνή.)
Ε: (Με στόμφο) Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στη Χρυσή Περίοδο της χώρας μας. Από 
’δω και πέρα, όλος ο κόσμος θα μιλάει για μας. Διοργανώνουμε τους Ολυμπιακούς, 
το σηκώσαμε το τιμημένο, εγώ σας λέω ότι μέχρι και την Eurovision θα πάρουμε. 
Όλοι θα υποκλίνονται στην Ελλάδα! Αφεθείτε! Αφεθείτε στη μαγεία του ολυμπιακού 
πνεύματος, αφεθείτε στο «ωραίο, το μεγάλο, το αληθινό»!
(Σβήνουν τα φώτα.)



«Σταυραετοί»
της Νατάσας Κολομβότσου

Στον κήπο του 23ου Κ.Α.Π.Η. τα σκαφτικά εργαλεία παίρνουν φωτιά και μια άλλη 
διάσταση δίνεται τώρα στο γνωστό παιδικό παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού». 
Οι «Σταυραετοί», τα τιμημένα γηρατειά της χώρας, δεν γονατίζουν μπροστά στις 
προσταγές της Γερμανίδας επιτρόπου Βίλχελμ Ρίνα. Λυγίζουν για λίγο, αλλά 
ορθώνονται ξανά κατοχυρώνοντας τελικά ισόβια σύμβαση εργασίας με το ελληνικό 
δημόσιο και μπορούν πια να κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία. Τι σημαίνει όμως 
«ισόβια» στην περίπτωση της τρίτης ηλικίας;

Βίλχελμ Ρίνα: Αγγελική Νικολαΐδη
Σωτήρης: Χρίστος Καρλαύτης
Τάκης: Αλέξανδρος Κίτνης
Νίκος: Δημήτρης Κουσιουρής
Πηνελόπη: Ειρήνη Κουτουρούσιου

(Τέσσερις ηλικιωμένοι εισέρχονται στη σκηνή βαστώντας σκαφτικά εργαλεία. Τους 
διακόπτει η Βίλχελμ Ρίνα.)
Β: Βρίσκομαι εδώ ως επίτιμος εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ήρθα για να 
εποπτεύσω το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα συνταξιοδότησης,  σύμφωνα με το ΦΕΚ 
αρ. 5/2011, με τίτλο «κυνήγι θησαυρού», ξεκινώντας από το πρώτο στοιχείο του 
παιχνιδιού που είναι ο κήπος του 23ου Κ.Α.Π.Η.
Όλοι: (Οι ηλικιωμένοι) «Σταυραετοί», 23ο Κ.Α.Π.Η.
Β: Έχω εξειδικευτεί στο περίφημο Freie Universität Berlin, σε θέματα της τρίτης 
ηλικίας. Το όνομά μου είναι Βίλχελμ Ρίνα και έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι ο 
χρόνος έχει ήδη ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα. Τικ – τακ, τικ – τακ, τικ – τακ.
Σ: Άντε, παιδιά. Σκάβετε!
Π: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Ν: Σκάψε – σκάψε, άντε να δούμε τι θα βρούμε με τα χαΐρια τους.
Π: Πονάει και η πλατούλα μου, κύριε Νίκο μου.
Τ: Συγνώμη, έχουμε κι άλλο; 
Ν: Πολύ δρόμο κυρ-Τάκη μου, με αυτούς τους αχαΐρευτους που μπλέξαμε. Σκάβε!
Τ: Ποιος; 
Σ: Έχουμε και τον κυρ-Τάκη με το αλτσχάιμερ.
Β: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει περάσει τόση ώρα και δεν βλέπω καμία πρόοδο. 
Είστε όλοι τεμπέληδες, «PIGS», και χαραμοφάηδες. 
Π: Τι λέτε, κυρία Ρίνα μου; Δεν βλέπετε τον κόπο μας;
Σ: Υπομονή, παιδιά. Σε λίγο, θα τελειώσουν οι βρούβες, οι γόπες και οι τσίχλες και 
θα φτάσουμε στον θησαυρό.



Ν: Κάτι νομίζω ότι ακούω.
Σ: Ναι, ναι. Κάτι ξύλινο ακούω.
Τ: Τι ξύλινο; 
Β: Έχετε πέντε λεπτά ακόμα, γουρούνια.
Σ: Γονατίστε να δούμε τι βρήκαμε! (Ο Νίκος σκύβει και προσπαθεί να βγάλει κάτι από 
το χώμα.)
Π: Τι ωραία που έχετε γονατίσει, κύριε Νίκο μου!
Σ: Άντε, κυρ-Νίκο, τι βρήκαμε; 
Ν: Τι είναι πάλι αυτό; Ένα παλιοκούτι. 
Π: Αυτή είναι η σύνταξη; Καθαρίστε το λίγο.
Β: Ανοίξτε το, λοιπόν! Χάνετε χρόνο.
Τ: Μα τι είναι αυτό που βλέπω;
Σ: Εγώ θα το ανοίξω.
Π: Αχ, βλέπω λεφτά, ρούχα, κραγιόν, κότερα, σπα, ξενοδοχεία, τη Μύκονο, τον 
Γαλάτη…
Ν: Μη χαίρεσαι ακόμα, κυρά Πηνελόπη. Τι να περιμένουμε δεν ξέρω πια, δεν ξέρω. 
Β: Μπράβο σας, κύριοι! Μόλις φέρατε εις πέρας την πρώτη δοκιμασία.
Όλοι: «Σταυραετοί», 23ο Κ.Α.Π.Η.!
Β: Όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να φτάσετε στον θησαυρό, ή αλλιώς (για 
όσους δεν έχουν ακόμη καταλάβει) στη σύνταξη, υπάρχουν σε αυτό εδώ το χαρτί.
Τ: Θησαυρός; Κάτσε να βρω τα μακρινά μου. (Ψάχνει τα γυαλιά του.)
Σ: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα;
Π: Άντε, γιατί δεν με βαστούν τα ποδαράκια μου.
Β: Ωραία, λοιπόν, διαβάζω.
Τ: (Αρχίζει να τρέμει.) Τρέμουν τα πόδια μου. (Ο Σωτήρης και η Πηνελόπη τον 
στηρίζουν.)
Ν: Πού μας κατάντησαν, αδέλφια μου! Και τι άλλο θα δούμε ακόμα δεν ξέρω.
Π: Αχ, πείτε τα, κυρ-Νίκο μου. 
Β: Αφού ολοκληρώσατε την πρώτη δοκιμασία, ήρθε η ώρα για τη δεύτερη 
δοκιμασία. Θα πρέπει να απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα: «Ποιος είναι ο 
τραγουδιστής του συγκροτήματος “The Killers”;». 
Τ: Ο Μπράντον Ρίτσαρντ Φλάουερς. (Τον κοιτούν όλοι με απορία.)
Π: Μπαρδόν; 
Σ: Αλήθεια,  κυρ-Τάκη, τον γνωρίζετε;
Τ: Ναι, έχει εξοχικό στα Καμένα Βούρλα. Δίπλα - δίπλα είμαστε. Πριν από είκοσι 
χρόνια ερχόταν με τον πατέρα του. Μια φορά του είχα δώσει πατατόσπορο, απ’ τον 
καλό. 
Π: Αχ, αυτή είναι η απάντηση; Πείτε μας να χαρείτε!
Β: Μπράβο, η απάντηση είναι σωστή. Το παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού» δεν 
τελείωσε, όμως. Σειρά έχει η τρίτη δοκιμασία, με τίτλο «τα καθίσματα». Θα την 



περάσει ο κυρ-Τάκης, που βρήκε την απάντηση.
Τ: Ποια απάντηση; 
Β: Αυτή η δοκιμασία, «τα καθίσματα», διεξάγεται με βαθύ κάθισμα που πρέπει να 
επαναληφθεί τρεις φορές. 
Τ: Τρεις φορές, ε; Τι;
Β: Ακριβώς. Πρέπει να καθίσεις και να σηκωθείς τρεις φορές από αυτήν την 
καρέκλα. Αν τα καταφέρεις, θα πάρεις την πολυπόθητη σύνταξη.
Β: Ένα! (Ο κυρ-Τάκης τα καταφέρνει με μεγάλη δυσκολία. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη 
φορά, αλλά τώρα δυσκολεύεται επικίνδυνα.) 
Π: Καλέ, τι γίνεται εκεί; (Η Πηνελόπη δείχνει προς το κοινό και η Βίλχελμ Ρίνα γυρίζει 
να δει τι συμβαίνει. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιποι ηλικιωμένοι σηκώνουν τον κυρ-Τάκη από 
την καρέκλα. Όταν γυρνάει ξανά το βλέμμα της βλέπει τον κυρ-Τάκη να έχει σηκωθεί 
από την καρέκλα.) Δύο! (Ο κυρ-Τάκης, κάθεται στην καρέκλα και τον παίρνει ο ύπνος. 
Τον ξυπνάει η φωνή της Βίλχελμ Ρίνα.)
Β: Κυρ-Τάκη, καθίσματα!
Τ: Ξαναήρθαν οι Γερμανοί, μωρέ; (Θυμάται τι πρέπει να κάνει και προσπαθεί να 
σηκωθεί από την καρέκλα. Δυσκολεύεται πολύ, αλλά τελικά τα καταφέρνει.)
Όλοι: (Οι ηλικιωμένοι.) Τρία! «Σταυραετοί», 23ο Κ.Α.Π.Η.!
Σ: Σας ανακοινώνω εκ μέρους όλων των διαγωνιζόμενων ότι η δοκιμασία, χάρη 
στον κύριο Τάκη, του Κλεομένη και της Ιωάννας, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ΦΕΚ. (Στο μεταξύ, ο κυρ-Τάκης έχει καθίσει ξανά στην καρέκλα, σε 
άσχημη κατάσταση, αυτή τη φορά για να ξαποστάσει.)
Β: Η δοκιμασία ολοκληρώθηκε σωστά. Συγχαρητήρια σε όλους σας.
Όλοι: (Οι ηλικιωμένοι) «Σταυραετοί», 23ο Κ.Α.Π.Η.! (Ο κυρ-Τάκης ξεψυχά φωνάζοντας 
το σύνθημα του Κ.Α.Π.Η.)
Β: Πλέον είμαι στην ευτυχή θέση να σας ανακοινώσω ότι ο τυχερός, που θα 
παραλάβει τη σύνταξη, είναι ο κύριος Τάκης Χαρχάλης. Θα υπογράψει ισόβια 
σύμβαση εργασίας με το ελληνικό δημόσιο και θα κερδίζει 145,62  ευρώ τον μήνα - 
για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη Ελλάδα! Ευχαριστώ, και καλό κουράγιο! 
(Σηκώνουν τον κυρ-Τάκη από την καρέκλα και τον κουβαλούν εκτός σκηνής. Σβήνουν 
τα φώτα.)



Εισπνοή – εκπνοή 
της Ελενας Παπακωνσταντίνου

Η εφοριακός δεν μασάει κουτόχορτο, και έτσι οι προσπάθειες του κυρίου 
Μπαλονάκη να φοροδιαφύγει θα πέσουν στο κενό. Τα νέα μέτρα απαιτούν πολίτες 
ευσυνείδητους, που δεν θα αναπνέουν αλόγιστα, δεν θα ζυγίζουν υπερβολικά, δεν 
θα ροχαλίζουν τα βράδια, και, αν χρειαστεί, δεν θα έχουν αντίρρηση να κόψουν το 
σεξ. Διότι οι μικρές χαρές της ζωής είναι πάντοτε εκεί για να τις απολαύσει κανείς, 
αρκεί νωρίτερα να έχει καταθέσει το ποσό που του αναλογεί στο πράσινο ταμείο.  

Μπαλονάκης: Φίλιππος Λούβαρης
Εφοριακός (Σούλα Κωστοπούλου): Ειρήνη Κουτουρούσιου
Ρίτσα: Σοφία Διαμαντέα
Παντελής: «Παντελής»

(Η εφοριακός κάνει υπολογισμούς μανιωδώς και γελάει χαιρέκακα. Χτυπάει το 
τηλέφωνο.)
Ε: Ναι. Έλα, μαμά. Καλά είμαι. Εδώ στην εφορία. Ο Γιαννάκης μου τι κάνει; Έπλυνε 
τα χέρια του; Έφαγε καλά; Τα γιουβαρλάκια βγήκαν καλά; Δώσ’ τον μου, ναι. Γεια 
σου, μαμά. Γεια σου. 
Μ: Καλημέρα σας. (Η εφοριακός τον αγνοεί και εξακολουθεί να μιλάει στο τηλέφωνο.) 
Καλημέρα σας. Είστε η κυρία Κωστοπούλου;
Ε: (Γλυκά) Έλα, Γιαννάκη μου. Τι κάνει το αγόρι μου; Πώς πήγε το σχολείο σήμερα; 
Πόσα «μπράβο» πήρες σήμερα από τη δασκάλα; Πόσα; Μπράβο, μπράβο! Σε 
αφήνω τώρα, και το απόγευμα που θα γυρίσω σπίτι θα παίξουμε το αγαπημένο 
σου παιχνίδι. Ναι, το ΣΔΟΕ. Εσύ θα μου βάζεις πρόστιμο, εγώ δεν θα έχω να το 
πληρώσω και μετά εσύ θα με καις με τσιγάρα, ναι. (Γέλιο) Γεια σου, αγόρι μου.
Μ: Καλημέρα σας. Είστε η κυρία Κωστοπούλου;
Ε: (Νευριασμένα) Ναι, κύριε. Η κυρία Κωστοπούλου είμαι. «Είστε η κυρία 
Κωστοπούλου» και «είστε η κυρία Κωστοπούλου», μας ζαλίσατε από το πρωί! Τι 
θέλετε;
Μ: Έχω έρθει για την τριμηνιαία δήλωση εισπνοής - εκπνοής.
Ε: Πείτε μου τον Α.Φ.Μ. σας.
Μ: 121212120 (Καθυστερεί πολύ, δυσκολεύεται να θυμηθεί τον αριθμό.)
Ε: Αφού δεν τον θυμάστε, γράψτε τον σ’ ένα χαρτάκι! Μάλιστα. Δημήτριος 
Μπαλονάκης;
Μ: Ναι, εγώ είμαι αυτός.
Ε: Δήλωση και ταυτότητα.
Μ: Ορίστε. (Δίνει τη δήλωση και την ταυτότητά του.) Ξέρετε, εγώ όλον τον αέρα 
που εισπνέω και εκπνέω τον εμφανίζω, μέχρι και το τελευταίο εκατοστόμετρο. Στα 



αφορολόγητα όρια είμαι, μη με βλέπετε έτσι, πληθωρικό - καμία σχέση. Εγώ στη 
ζωή μου ποτέ δεν εισέπνευσα από το στόμα, μόνο από τη μύτη απαρέγκλιτα και 
πάντα ελεγχόμενα, με μέτρο, πολύ συντηρητικά. 
Ε: Αυτό θα το δούμε.
Μ: Μα, σας λέω όλη την αλήθεια. Εγώ έχω να χασμουρηθώ από πέρυσι, τη στιγμή 
που οι μισοί Έλληνες ροχαλίζουν σαν τα βόδια. 
Ε: Δώστε μου τη δήλωσή σας, κύριέ μου. (Κοιτάει τη δήλωση.) Μάλιστα, εδώ 
είμαστε. Γράφετε στην Α΄ στήλη ότι ζυγίζετε 122 κιλά;
Μ: Ναι, είμαι σε δίαιτα.
Ε: Για να δηλώνετε εσείς 122 κιλά, σίγουρα θα ζυγίζετε πάνω από 140. Όλοι οι 
χοντροί κρύβουν. Ανεβείτε στη ζυγαριά! (Ο Μπαλονάκης ανεβαίνει φοβισμένος.)
Μ: (Διστακτικά) Στη ζυγαριά;
Ε: Ε πού; Στη γεφυροπλάστιγγα; 145 κιλά; 
Μ: Μα, πώς; Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Πώς έγινε αυτό; Εγώ νιώθω σαν πούπουλο.
Ε: Και τότε γιατί ζυγίζεις σαν μπαούλο;
Μ: Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Ε: Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει: Τρως, τρως πολύ και μάλιστα με δόλο. Ενώ ξέρεις 
ότι τρώγοντας παχαίνεις και επιβαρύνεις την ατμόσφαιρα, εσύ δεν σταματάς. 
Συνεχίζεις να τρως και καταβροχθίζεις ό,τι βρεθεί μπροστά σου.
Μ: Εντάξει, τρώω - από το άγχος όμως. 
Ε: Λοιπόν, για να καλύπτεσαι από το αφορολόγητο όριο, θα πρέπει να εισπνέεις 145 
κιλά επί 1.87,50 ίσον… (Βλέπει το αποτέλεσμα των υπολογισμών.) Πρέπει να εισπνέεις 
μέχρι 500 κυβικά εκατοστόμετρα οξυγόνου και να εκπνέεις μέχρι 100 κυβικά 
εκατοστόμετρα διοξειδίου του άνθρακα την ημέρα. Καλά μέχρι εδώ;
Μ: Μόνο καλά; Εγώ ούτε τα μισά δεν φτάνω. 
Ε: Σου φαίνομαι να μασάω κουτόχορτο; Οι παραβάτες θα έχουν πολύ αυστηρές 
κυρώσεις. Τα πρόστιμα είναι τεράστια! Θα σε σκίσω, θα σε πατήσω κάτω, το 
κατάλαβες; Θα κρατηθείς για έλεγχο.
Μ: Τι σημαίνει αυτό;
Ε: Σημαίνει ότι η κλινική σου εικόνα είναι πάρα, μα πάρα πολύ κακή. Υπάρχουν 
βάσιμες ενδείξεις ότι παραβαίνεις τον νόμο. Όλα τα νούμερα στη δήλωσή σου είναι 
ψευδή. Λες και εμείς είμαστε ηλίθιοι εδώ μέσα και δεν θα σας παίρναμε χαμπάρι. 
Θα γίνει έλεγχος. Ρίτσα! (Φωνάζει τη βοηθό της.)
Μ: Εννοείτε αυτήν την καινούργια διαδικασία;
Ε: Ακριβώς, θα πρέπει να σε υποβάλλω σε μέτρηση εισπνοής - εκπνοής από τα 
μηχανήματά μας. Ρίτσα, Ρίτσα!
Μ: Αφήστε με να φύγω, σας παρακαλώ. Δεν έβλαψα κανέναν. 
Ρ: Με φωνάξατε;
Ε: (Στον Μπαλονάκη) Να, εδώ η συνάδελφος θα βοηθήσει στη διαδικασία.
Ρ: Πω, πω, φούσκας που είναι αυτός! Ποιος ξέρει πόσο αέρα καταπίνει ο βούβαλος!



Μ: Συγνώμη, αυτή θα με μετρήσει; Αυτή με έβρισε, με αποκάλεσε βούβαλο. Είναι 
σωστό τώρα αυτό;
Ε: Δεν έχετε καταλάβει. Εμάς σκοπός και καθήκον μας είναι να σε κάνουμε να 
σκέφτεσαι σαν Έλληνας και να σταματήσεις να σκέφτεσαι σαν Μπαλονάκης. 
Μ: Αφού έτσι με λένε. 
Ρ: Τι είπες ρε; Μας αντιμιλάς;
Ε: Εννοώ ότι πρέπει πάνω απ’ όλα να αισθάνεσαι και να φέρεσαι σαν πατριώτης. 
Όταν το καταφέρεις αυτό, όσο πιο πολλούς φόρους θα πληρώνεις, τόσο πιο 
όμορφα θα νιώθεις. 
Μ: Λέτε; Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Εγώ μόνο το έντυπο της δήλωσης που 
βλέπω, ψυχοπλακώνομαι.
Ε: Μπαλονάκη, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Η κατάστασή σου είναι πολύ άσχημη. 
Τα ψωμιά σου είναι μετρημένα. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη φάση ελέγχου. Η 
συνάδελφος Ρίτσα θα σας κάνει κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις για το ιστορικό 
σας. Ξεκινήστε, παρακαλώ.
Ρ: Πείτε μου, κύριε Μπαλονάκη, αναπνέετε πριν σκεφτείτε ή πρώτα σκέφτεστε και 
μετά αναπνέετε;
Μ: Ποτέ δεν αναπνέω χωρίς να το σκεφτώ.
Ρ: Ποια είναι η γνώμη σας για τα νέα μέτρα περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε 
κλειστούς δημοσίους χώρους;
Μ: Που απαγορεύτηκαν τα τασάκια λέτε; Πρωτοποριακός νόμος. Είμαστε πολύ 
μπροστά! Να μου το θυμηθείτε, αυτός που τον σκέφτηκε θα βραβευτεί μια μέρα.
Ρ: Πολύ ωραία. Πείτε μου τώρα, κύριε Μπαλονάκη. Αερίζεστε; 
Μ: Ορίστε;
Ρ: Κουφός είστε; Αερίζεστε; Αν ναι, πόσο συχνά;
Μ: Ε, μη φανταστείτε κιόλας, σπανίως.
Ρ: Όταν αερίζεστε τι διάρκεια έχουν; 
Μ: Δεν θα μιλούσα για διάρκεια, συνήθως είναι πιο… «κομπολογάτες».
Ρ: Μου είπατε, λοιπόν: Αναπνέετε προσεκτικά, αερίζεστε σπάνια. Σεξάκι; Πόσο 
συχνά, με τι διάρκεια, με τι ένταση, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο;
Μ: Από τότε που παντρεύτηκα τη γυναίκα μου (πάνε τρία χρόνια τώρα), δεν την έχω 
αγγίξει. 
Ε: Παραμύθια μας πουλάς; Εδώ γράφεις ότι έχεις παιδί πέντε μηνών.
Μ: Να σας πω, αυτό και εμένα με έχει προβληματίσει. 
Ρ: Μάλιστα, αυνανίζεστε;
Μ: Τι να κάνω λέει;
Ρ: Τον παίζετε;
Μ: Ε, τώρα… Ε…
Ρ: Ναι.
Μ: Όχι! Προς Θεού! Όχι! Ποτέ! Απλά, να… Καμιά φορά, χωρίς να το θέλω, με τη 



μπουγάδα της γειτόνισσας.
Ρ: Εντάξει, κυρία Σούλα, τέλος με το ιστορικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη 
δοκιμασία για την τελική μέτρηση με το μηχάνημα.
Ε: Μπαλονάκη, περνάμε τώρα στη δεύτερη φάση. Θα πρέπει να αποβάλεις όλο τον 
αέρα που έχεις στα πνευμόνια σου. 
Μ: Να τον αμολήσω τώρα εδώ, επί τόπου; 
Ε: Όχι, Μπαλονάκη! Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι; Θα φυσήξεις στους ειδικούς 
αποθηκευτικούς μας χώρους. (Η Ρίτσα, με την βοήθεια του Παντελή, του δίνει 
μπαλόνια και ο Μπαλονάκης φυσάει.) 
Ρ: Κοίτα τι απόβλητο αφήνει η καταβόθρα!
Ε: Ρίτσα, σύνδεσε τον κύριο Μπαλονάκη με το μηχάνημα.
Ρ: Μάλιστα, κυρία Σούλα. (Του βάζει στο στόμα έναν αναπνευστήρα που συνδέεται με 
καλώδια. Ο Μπαλονάκης φυσάει και κάποια στιγμή το μηχάνημα βγάζει δυνατό ήχο. Οι 
δύο γυναίκες πανηγυρίζουν.)
Ρ: Κυρία Σούλα, είστε φανταστική! Όλους τους πιάνετε! 
Ε: Λοιπόν, κύριε Μπαλονάκη: Το πρόστιμο που καλείστε να πληρώσετε ανέρχεται 
στις 50.000 ευρώ.
Μ: Μα, πώς; Δεν έχω. Πού να τα βρω;
Ε: Όχι εσείς. Η γυναίκα σας, το παιδί σας, κάποιος συγγενής… Εσείς από μεθαύριο 
θα βρίσκεστε στην εξορία, σε μία από τις βραχονησίδες μας. Μέχρι τουλάχιστον να 
αποπληρωθεί το πρόστιμο. 
Ρ: Το μαγιό σου μην ξεχάσεις να πάρεις!
Ε: Και μη στενοχωριέσαι, τα λεφτά σου θα πάνε στα πράσινα ταμεία.
(Σβήνουν τα φώτα.)



Αλιεία για αρχάριους
της Βίκυς Γαβαλά

Ένας ευσυνείδητος, οραματιστής φοιτητής ιχθυοκαλλιέργειας σε κάποιο ΤΕΙ της 
περιφέρειας υποβάλλει υποψηφιότητα για διδακτορική διατριβή. Στην πορεία του, 
θα αντιμετωπίσει παραδόσεις αναλλοίωτες από το πέρασμα των χρόνων, άγραφους 
ακαδημαϊκούς νόμους και τον αδέκαστο πρόεδρο του τμήματος, ο οποίος θα του 
δώσει ραντεβού στο γνωστό μέρος τη γνωστή ώρα καλώντας τον να κάνει μια πολύ 
δύσκολη επιλογή, να αποφασίσει σε ποια οικογένεια ανήκει.

Στράτος Καστελάνος: Αλέξανδρος Κίτνης
Αναστάσης: Αντώνης Αντωνίου
Μανωλόπουλος: Φίλιππος Λούβαρης
Κατερίνα Καστελάνου: Αγγελική Νικολαϊδη

(Στη σκηνή βλέπουμε τον Στράτο Καστελάνο, πρόεδρο του τμήματος, να παίζει με τον 
Βίτο, τον αγαπημένο του τάρανδο, ώσπου στη σκηνή εισέρχονται ο Αναστάσης και ο 
Μανωλόπουλος.)
Α: Ήρθε.
Σ: Πες του να περάσει.
Μ: Τα σέβη μου, κύριε Καστελάνε. (Χειροφίλημα.)
Σ: Σ’ ακούω. Ζήτησες να με δεις επειγόντως πριν δέκα μέρες. Τι μπορώ να κάνω για 
σένα;
Μ: (Βιαστικά) Ξέρετε τον απεριόριστο θαυμασμό και την εκτίμηση που τρέφω για 
το πρόσωπό σας. Ήμουν πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής του έργου σας. Γνωρίζετε 
καλά την κατάστασή μου. Όποτε χρειάστηκε, ήμουν πάντοτε εδώ για σας – ακόμα 
και τότε που κάποιοι είχαν γράψει έξω από το γραφείο σας «ο Καστελάνος τον 
παίρνει». Πιστεύω σε αυτό που πρεσβεύετε, δεν ξέρω αν το έκανα σαφές όλα αυτά 
τα χρόνια.
Σ: Πού θες να καταλήξεις;
Μ: Η εργασία μου, κύριε, για τους υδάτινους πόρους… Με κόψατε! 
Σ: Έχεις παράπονα, Μανωλόπουλε; Να το προσέξεις αυτό. (Πετάει κάτω την εργασία, 
ο Μανωλόπουλος κάνει να τη μαζέψει, ο Στράτος Καστελάνος του πατάει το πόδι, ο 
Μανωλόπουλος βογγάει, ο Αναστάσης του τρυπάει το αυτί με ένα συρραπτικό.)
Α: Πάρε κι ένα σκουλαρικάκι να μας θυμάσαι!
Σ: Τι θα έλεγες να την αφήσουμε εκεί προς το παρόν; Έτσι, μπράβο! Και μην 
ακουμπάς την καρέκλα μου! Είναι δερμάτινη, την είχε φέρει ο πατέρας μου, όταν 
ήταν εκείνος πρόεδρος του τμήματος. Ευγενής άνθρωπος, με τρόπους! Εσένα ο 
πατέρας σου δεν σου έμαθε τρόπους; 
Μ: Πώς, κύριε! Μου έμαθε, βεβαίως μου έμαθε.



Σ: Σου έμαθε. Μανωλόπουλε, έχεις δει τον Όλυμπο συννεφιασμένο; 
Μ: Όχι, κύριε. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου στον Όλυμπο.
Α: Δεν χιονίζει μόνο, αστράφτει κιόλας!
Μ: Συγνώμη, συγνώμη, δεν ξέρω τι με έπιασε. Έχετε δίκιο. Δυο εβδομάδες 
ξενύχτησα, κύριε. Είναι το θέμα μου οι υδάτινοι πόροι. Θέλω να κάνω διδακτορικό. 
Μα, να μου βάλετε τέσσερα; Ο Αρσένης, που δεν έχει ιδέα, πήρε εννιά.
Σ: Μπα; Έτσι έκανε ο Αρσένης, ε; Και τον δίνεις έτσι στεγνά; Είστε τσακωμένοι 
μήπως;
Μ: Όχι, κύριε, τι με νοιάζει για τον Αρσένη; Η δική μου η εργασία με νοιάζει.
Σ: Το γραπτό του Αρσένη το διόρθωσε η κυρία Καστελάνου, η αξιότιμη γυναίκα μου. 
Έχεις κάποιο παράπονο; Την αμφισβητείς;
Μ: Όχι, κύριε. Όχι, κανένα.
Σ: Μάλιστα, Μανωλόπουλε. Και τι θες να κάνεις είπες; Διδακτορικό; Πέρασαν τόσα 
χρόνια από τότε που μπήκες στη σχολή;
Μ: Ναι, κύριε. Ναι, κύριε.
Σ: Καλό παιδί φαίνεσαι, Μανωλόπουλε. Από πού είσαι;
Μ: Είμαι, κύριε. Από τα Γιαννιτσά, κύριε.
Σ: Υπέροχη πόλη τα Γιαννιτσά. Ωραία τυριά έχετε εκεί. Θα σε έχω υπόψη μου, παιδί 
μου. Πήγαινε.
Μ: Και η εργασία μου, κύριε;
Σ: (Στον Αναστάση) Η εργασία του! (Στον Μανωλόπουλο) Πήγαινε στη βιβλιογραφία - 
στο κάπα. Τι λέει; 
Μ: (Φοβισμένα) Καραπάνος Θεόδωρος, «Διαχείριση υδάτινων πόρων».
Σ: Και από κάτω;
Μ: Καστελάνος Ευστράτιος, «Αλιεία για αρχάριους». (Ο Αναστάσης και ο Στράτος 
Καστελάνος τον χτυπούν.)
Σ: Από κάτω, Μανωλόπουλε; Δεύτερος, Μανωλόπουλε; Δεν σ’ άρεσε το βιβλίο μου; 
Καλύτερο είναι του Καραπάνου, δηλαδή; Τον ξέρεις εσύ τον Καραπάνο; Σε διδάσκει; 
Σε προσέχει, όπως εγώ; Τι σου έχει τάξει ο Καραπάνος; Δημοσιεύσεις; Συνέδρια; Τι;
Μ: Όχι, όχι, κύριε. Όχι.
Σ: Ώστε δεν τον ξέρεις τον Καραπάνο. Τον ξέρω εγώ καλά. Αν σε πλησίαζε, θα μου 
το έλεγες, δεν θα μου το έλεγες; Τι δουλειά έχουν οι της Αθήνας μ’ εμάς, ε; Δεν 
είναι δικοί μας άνθρωποι.
Μ: Συγγνώμη, κύριε Καστελάνε. 
Σ: Γιατί το έκανες αυτό, Μανωλόπουλε; Γιατί με απογοήτευσες;
Μ: Το πήγα αλφαβητικά, κύριε.
Σ: Μάλιστα, αλφαβητικά. (Κλοτσάει μια στοίβα με βιβλία.) Μιας και είσαι τόσο καλός 
στην αλφάβητο, βάλ’ τα μου με τη σειρά.
Μ: Τι εννοείτε;
Σ: Αλφαβητικά, Μανωλόπουλε! Πρώτα το «α»!



Α: Μετά το «βου»! Μετά;
Μ: Το «γου». 
Α: Μπράβο. Αετός είσαι!
(Ο Μανωλόπουλος αρχίζει την ταξινόμηση, ο Αναστάσης τον επιβλέπει και η Κατερίνα 
Καστελάνου εισέρχεται στη σκηνή.)
Κ: Στράτο, έχουμε πρόβλημα: Η κόρη μας…
Σ: Η Φανούλα; Το καμάρι μας; Τι έκανε πάλι;
Κ: Πέρασε στα βιβλία το ταξίδι μας στις Μπαχάμες ως εκπαιδευτικό.
Σ: Ε, και;
Κ: Τι «ε, και»; Κάνουν ελέγχους!
Σ: Το ζώον! Πες ότι μελετήθηκαν οι υδάτινοι πόροι στις Μπαχάμες. Ναι, ναι. Υπάρχει 
κακοδιαχείριση υδάτινων πόρων λόγω φτώχειας. Φτωχοί δεν είναι εκεί;
Κ: Ξέρω ’γω;  
Σ: Εσύ δεν πήγες με την κόρη σου; 
Κ: Ε, ήμασταν στο σπα, δεν βγήκαμε έξω.
Σ: Ηλίθιες κι οι δύο! Καλά, όταν τελειώσουμε, δώσ’ τη στον Μανωλόπουλο να 
τη φτιάξει: «Μελέτη υδάτινων πόρων και ανθρώπινου δυναμικού στις νήσους 
Μπαχάμες. Η νέα τάξη πραγμάτων». Και, να σου πω, μαζέψου λίγο με τις 
βαθμολογίες. Ποιος είναι αυτός ο Αρσένης;
Κ: Δικός μου είναι. Το βράδυ θες να σου φτιάξω στιφάδο; (Ο Στράτος Καστελάνος 
προβληματίζεται.)
Σ: (Μαφιόζικα) Παπουτσάκια. (Η Κατερίνα Καστελάνου αποχωρεί, ο Στράτος 
πλησιάζει τους άλλους δύο και βρίσκει τα βιβλία ταξινομημένα. Απευθύνεται στον 
Μανωλόπουλο.) Έτσι, μπράβο. Να ξέρεις, εγώ τους φίλους μου τους προσέχω, όταν 
με προσέχουν και αυτοί.
Μ: Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ. (Χειροφίλημα)
Σ: Κάθισε, Μανωλόπουλε. Κάθισε. 
Μ: Πού να καθίσω, κύριε;
Σ: (Του δείχνει τη δερμάτινη καρέκλα του.) Εδώ. Δεν σ’ αρέσει αυτή η καρέκλα; (Ο 
Μανωλόπουλος κάθεται.) Και, για πες μας, Μανωλόπουλε, πώς σου φαίνεται το 
τμήμα μας;
Μ: Πολύ μου αρέσει, κύριε. Ξέρετε, εγώ ανέκαθεν είχα πάθος με τις 
ιχθυοκαλλιέργειες. Λίγο έξω από τα Γιαννιτσά υπάρχει ένα πολύ όμορφο 
χωριουδάκι, το Παλαίφυτο. Όταν ήμουν μικρός υπήρχε εκεί μία τεχνητή λίμνη. Με 
πήγαινε ο πατέρας μου κάθε Σάββατο για ψάρεμα…
Σ: (Τον διακόπτει.) Μπράβο στον μπαμπά, λοιπόν. Και είπες ότι θέλεις να κάνεις 
διδακτορικό;
Μ: Ναι, κύριε. 
Σ: Μανωλόπουλε, παιδί μου, θα σου πω μια ιστορία. Τον βλέπεις τον Βίτο; 
Τον βρήκα στην κρύα Νορβηγία, όταν πήγα για το δικό μου διδακτορικό στη 



μετανάστευση του κόκκινου σολομού. Τον βρήκα πίσω από κάτι θάμνους. Ήταν 
ορφανός, ταλαιπωρημένος, γεμάτος αίματα και κρυωμένος. Τον μάζεψα, τον πήγα 
στο ξενοδοχείο που έμενα και του έδωσα λίγο σανό, λίγη βρώμη και Amita που 
είχε περισσέψει από το πρωινό. Και έτσι αναγεννήθηκε. Τον έφερα μαζί μου, τον 
έβαλα στο τμήμα και σήμερα είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει - στη θέση του 
στο εργαστήριο ωοτοκίας ρέγγας. Αυτό, Μανωλόπουλε, θα πει οικογένεια. Εσύ έχεις 
οικογένεια;
Μ: Βέβαια. Έχω, κύριε, τον αδελφό μου που είναι στο πτυχίο τώρα – στο τμήμα μας 
και αυτός. (Ο Στράτος Καστελάνος κάνει νόημα στον Αναστάση, ο οποίος φεύγει και 
επιστρέφει με την εργασία του αδελφού Μανωλόπουλου.)
Σ: Η οικογένεια είναι ο πυρήνας της κοινωνίας. Δύο πράγματα είναι σημαντικά σε 
αυτόν τον κόσμο: η οικογένεια και η θρησκεία. Πιστεύεις στον Θεό, παιδί μου;
Μ: Μάλιστα, κύριε Καστελάνε.
Σ: Μανωλόπουλε, μ’ αρέσεις. Έχεις αρχές και αρχίδια. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές 
ιδιότητες σε έναν άντρα. Πρέπει να σου πω ότι σκεφτόμαστε σοβαρά τις 
πιθανότητες της εισαγωγής σου στη δική μας μικρή κοινότητα. Αλλά πού ξέρω ότι 
είσαι οικογένεια; Είσαι; 
Μ: Δεν ξέρω.
Σ: Ποιος ξέρει, Μανωλόπουλε; Ο Αναστάσης; Ξέρεις εσύ, Αναστάση; 
Α: Όχι. Πού να ξέρω;
Σ: (Στον Μανωλόπουλο) Έχεις βαθμολογήσει ποτέ; 
Μ: (Με σοβαρό ύφος) Όχι, κύριε, αλλά είμαι έτοιμος. Θεωρώ πως θα είμαι  δίκαιος 
και ακριβής.
Σ: (Του δίνει την εργασία του αδελφού του.) Τι λες γι’ αυτήν;
Μ: (Ρίχνει μια γρήγορη ματιά στο εξώφυλλο.) Μα, αυτή είναι του αδελφού μου, κύριε. 
Είναι η διπλωματική του. Θέλετε να τη βαθμολογήσω;
Σ: (Απειλητικά) Δώσ’ του να καταλάβει.
Μ: Τι θα πει αυτό; (Ο Στράτος τού σφίγγει τον λαιμό.) Όχι, το αυχενικό μου!
Σ: Θα πει, Μανωλόπουλε, ότι εγώ είμαι εδώ κι εσύ είσαι εκεί. (Δείχνει την εργασία).
Μ: (Πανικόβλητος) Κι ο Αναστάσης;
Σ: Άσε τον Αναστάση. Οικογένεια, Μανωλόπουλε, δεν είπαμε; Φά-μι-λι. Εδώ είναι η 
δική μου οικογένεια. Εκεί είναι η δική σου. Σε ποια ανήκεις;
Μ: Και στις δύο. Και στις δυο.
Σ: Δεν γίνεται, αγόρι μου. (Ο Αναστάσης πλησιάζει τον Μανωλόπουλο με το 
συρραπτικό και τον απειλεί ότι θα τον τρυπήσει στους όρχεις.) Πρέπει να διαλέξεις.
Μ: Πώς; Τι εννοείτε; Δεν πιστεύω να εννοείτε... 
Σ: Ναι, αμέ.
Μ: Να τον κόψω; Μα δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Είναι αδελφός μου.
Σ: Μανωλόπουλε, τις αρχές σου τις βλέπω. Τα αρχίδια πότε θα τα δω; (Ο Αναστάσης 
αρχίζει να τον τρυπάει.)



Μ: Εντάξει, πέντε. (Με πόνο)
Σ:  Θέλω να δω αρχίδια!
Μ: Τέσσερα.
Σ: Αρχίδια δεν βλέπω και πολύ στενοχωριέμαι. (Ο Αναστάσης εξακολουθεί να τρυπάει 
τον Μανωλόπουλο.)
Μ: Τρία.
Σ: Παπάρια, ρε! Ούμπαλα, μπαλάκια, αμελέτητα, αχαμνά! 
Μ: Δύο.
Σ: Αυτός είσαι, αγόρι μου! Αναστάση, ο νέος μας υποψήφιος διδάκτορας! (Στον 
Μανωλόπουλο) Καλωσόρισες στη φαμίλια μας!
Μ: Μα, κύριε καθηγητά… 
Σ: «Πατέρα», Μανωλόπουλε. «Πατέρα», είσαι στην οικογένεια τώρα!
(Οι τρεις τους αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Σβήνουν τα φώτα.)



Jetlag Airways
του Γιάννη Κεντρωτά

Ένα μοναδικό υπερθέαμα με γρήγορα αεροπλάνα, όμορφα κορίτσια και επικίνδυνες 
σκηνές δράσης. Ένας ύμνος στην «καλή πρόθεση» και μια φιλότιμη προσπάθεια να 
επαναπροσδιοριστεί η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη συνείδηση του 
Έλληνα πολίτη. Σε μια τέτοια υπερατλαντική πτήση, κατά τη διάρκεια της οποίας 
προσφέρεται σπιτικό βερμούτ συνοδευόμενο από εξαιρετικής ποιότητας αράπικα 
φιστίκια, το ερώτημα μοιάζει ρητορικό: «Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα 
χαμόγελο;».

Άνδρας α΄: Χρίστος Καρλαύτης
Αεροσυνοδός α΄: Κέλλυ Κική
Γυναίκα α΄: Ειρήνη Κουτουρούσιου
Μίμης: Δημήτρης Κουσιουρής
Αεροσυνοδός β΄: Σοφία Διαμαντέα 
Γυναίκα β΄: Άννα Γαβαλά
Άνδρας β΄: Αλέξανδρος Κίτνης
Υπόλοιποι επιβάτες: Κώστας Κοντολέων, Έρρικα Φουντούλη, Ναταλία Ντάσιου 

(Ένας επιβάτης τραγουδά και οι υπόλοιποι τον κοιτούν απορημένοι, ώσπου η μία 
αεροσυνοδός κάνει την πρώτη ανακοίνωση.)
Κυρίες και κύριοι, αυτήν τη στιγμή προσπαθούμε να πετάξουμε πάνω από τις 
Άνδεις. Ο καιρός είναι θαυμάσιος και η θερμοκρασία εδάφους είναι στους 38 
βαθμούς Κελσίου. Μόλις χάσαμε τον κινητήρα του σκάφους. Με ενθουσιασμό 
σάς ανακοινώνουμε ότι αν καταφέρουμε να κρατήσουμε το σκάφος στον αέρα 
για ακόμα δέκα λεπτά και επτά δευτερόλεπτα, τότε η εταιρεία μας θα καταρρίψει 
το ρεκόρ των 100.000 πτητικών ωρών χωρίς πολύνεκρο ατύχημα. Και έτσι, θα 
αποκτήσει το τιμητικό «Χρυσό πούπουλο», ένα βραβείο που μόνο τρεις εταιρείες 
κατέχουν μέχρι στιγμής. Jetlag Airways. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα 
χαμόγελο;
Γυν. α΄: Κύριε, βάλτε τη ζώνη σας. Πέφτουμε.
Αν. α΄: Παρακαλώ, αγάπη;
Γυν. α΄: Το αεροπλάνο μπαίνει σε διαδικασία βίαιης προσεδάφισης.
Αν. α΄: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντοτε κατά της βίας.
Γυν. α΄: Είπαν ότι το αεροπλάνο πέφτει, κύριε. 
Αν. α΄: Και εγώ σας λέω ότι σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα, ο ήλιος λάμπει. Είχα 
χρόνια να δω τόσο φως!
Γυν. α΄: Δεν είναι φως. Δεν οξυγονώνεται ο εγκέφαλός σας. Πρέπει να φορέσετε τη 
μάσκα σας.



Αν. α΄: Μάσκες φορούν μόνο οι υποκριτές. Πoτέ στη ζωή μου δεν υπήρξα 
υποκριτής. Πάντοτε έλεγα αυτό που πίστευα. Και πιστεύω ότι πρέπει να χάσετε τρία 
με τέσσερα κιλά.
Γυν. α΄: Χριστέ μου, σε λίγα λεπτά δεν θα υπάρχει καθόλου οξυγόνο!
Αν. α΄: Αν όμως όλοι φυτεύαμε από ένα δεντράκι στον κήπο μας…
Γυν. α΄: Θα πεθάνουμε! Είπαν ότι χάσαμε τον κινητήρα.
Αν. α΄: Δεν μπορούμε να κερδίζουμε συνεχώς. 
Γυν. α΄: Μα, χάσαμε τον κινητήρα.
Αν. α΄: Έχουμε τον άλλο.
Γυν. α΄: Το σκάφος είναι μονοκινητήριο, απ’ όσο γνωρίζω.
Αν. α΄: Ε, τότε είναι θαύμα!
Γυν. α΄: Ορίστε;
Αν. α΄: Είναι θαύμα της μηχανικής πώς ένα τόσο βαρύ αντικείμενο μπορεί να ίπταται 
με μόνο έναν κινητήρα. Πραγματικά, είναι ασύλληπτο πού έχει φτάσει η τεχνολογία.
Γυν. α΄: Αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας πω: Δεν πετάμε, πέφτουμε!
Αν. α΄: Ακόμα και με τα ψεγάδια του, συνεχίζει να είναι αξιοθαύμαστο.
Γυν. α΄: Σε λίγα λεπτά όλα θα τελειώσουν…
Αν. α΄: Κυρία μου, αυτήν τη στιγμή είμαι τόσο ευτυχισμένος που τίποτε, μα τίποτε 
δεν μπορεί να με ρίξει - ούτε μια μικρή κακοτυχία στο ταξίδι μου. Δεν κρατιέμαι, θα 
σας τα δείξω! (Βάζει το χέρι του σε μια σακούλα και βγάζει ένα ζευγάρι σουβέρ.) Είναι 
τα πιο όμορφα σουβέρ στον κόσμο. Τα βρήκα στα duty free. Ταιριάζουν τέλεια στο 
χαμηλό τραπεζάκι στο χολ.
Μ: Να προσέχετε. Έχει γεμίσει η αγορά κινέζικα. Βάζω στοίχημα ότι και ο κινητήρας 
που χάλασε κινέζικος είναι.
Αερ. β΄: Κύριέ μου, σας διαβεβαιώνω ότι ο κινητήρας μας είναι ευρωπαϊκός.
Μ: Καλά, καλά. Να μου το θυμηθείτε, οι Κινέζοι σε λίγα χρόνια θα κατακτήσουν 
τον κόσμο. Όχι μόνο αυξάνονται αυτοί, αλλά μειώνουν ύπουλα και εμάς με τους 
ελαττωματικούς κινητήρες  και το μεταλλαγμένο ρύζι τους.
Γυν. β΄: Αμάν πια, βρε Μίμη, με την ξενοφοβία σου. Η Ελλάδα δηλαδή βγάζει 
καλύτερους κινητήρες; Καλύτερο ρύζι;
Μ: Οι Έλληνες ό,τι κάνουν το κάνουν καλύτερα.
Γυν. β΄: Σαν τι, δηλαδή;
Αν. α΄: Η φέτα! Η ελληνική φέτα είναι η καλύτερη φέτα στον κόσμο. Καταπληκτικό, 
λευκό τυρί. 
Μ: Σωστά! Σαφώς καλύτερη από την κινέζικη.
Γυν. α΄: Θεέ μου, τι θα απογίνουμε; (Στην αεροσυνοδό β΄) Δεσποινίς, έχετε νέα από 
τη βλάβη; 
Αερ. β΄: Ευτυχώς, δεν έχουμε κάτι νέο. Η κατάσταση παραμένει σταθερή. (Στον 
άνδρα α΄) Κύριέ μου, φορέστε τη ζώνη σας. Δεν είναι εικόνα αυτή. 
Γυν. α΄: Τι σημασία έχει; Αφού δεν έχουμε καμία ελπίδα… 



Αερ. β΄: Φυσικά και έχει σημασία. Αν διαμελιστείτε, θα φανεί άσχημο για την 
εταιρεία μας. Σας παρακαλώ, συμμορφωθείτε με τις οδηγίες που σας έχουμε δώσει. 
Ανακοίνωση: Το ρεκόρ και το «Χρυσό πούπουλο» απέχουν μόλις εφτά λεπτά. 
Οι πιλότοι μας κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουμε όλοι μάρτυρες σε αυτήν τη 
μεγαλειώδη στιγμή της παγκόσμιας αεροπλοΐας. Θα σας παρακαλούσαμε να 
προσφέρετε ό,τι μπορείτε ώστε ο ομαδικός τάφος που θα ανεγερθεί στα κεντρικά 
γραφεία της Jetlag Airways, στη Βόννη, να είναι τόσο εντυπωσιακός όσο σας αξίζει.. 
Θα θέλαμε, επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι το γεύμα σήμερα περιλαμβάνει ορτύκι 
στιφάδο με πουρέ από γλυκιά πατάτα, καθώς και ότι το δεξί φτερό του σκάφους 
παρουσιάζει μεγάλη αστάθεια. Jetlag Airways. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από 
ένα χαμόγελο; 
Αερ. β΄: Μετρητά ή πιστωτική;
Γυν. α΄: Παρακαλώ;
Αερ. β΄: Με τι θα θέλατε να μας πληρώσετε;
Γυν. α΄: Δεν πληρώνω τίποτα. Εγώ θέλω να ταφώ στο Ζευγολατιό.
Αερ. β΄: Δυστυχώς, αυτό δεν είναι εφικτό. Στον ομαδικό τάφο, για να είναι 
ομαδικός, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι.
Μ: Εγώ θα πληρώσω με μετρητά. Μια θέση μπαίνοντας δεξιά, παρακαλώ.
Γυν. β΄: Κι εγώ. Μπαίνοντας, στο βάθος αριστερά.
Γυν. α΄: Μα τι λέτε, τρελαθήκατε; Τι νομίζετε ότι κάνετε, κράτηση στα «Village»; Δεν 
φτάνει που θα πεθάνουμε μ’ αυτό το σαράβαλο, θα πληρώσουμε κι από πάνω;
Αερ. β΄: Έχω μία τελευταία θέση στο κεντρικό διάζωμα δίπλα στους πιλότους.
(Οι υπόλοιποι τσακώνονται για το ποιος θα προλάβει να πάρει τη θέση.)
Γυν. α΄: Σταματήστε! Είστε όλοι τρελοί!
Αερ. β΄: Σας παρακαλώ, μη φωνάζετε. Και μην κάνετε περιττές κινήσεις. Θέλετε να 
είστε εσείς η αιτία που δεν θα τα καταφέρουμε;
Γυν. α΄: Σε λίγο θα πεθάνω, δεν θα ξαναδώ τον άντρα μου, τα παιδάκια μου, τι με 
νοιάζει εμένα αν θα τα καταφέρετε;
Αερ. β΄: Καταφέρουμε! Νομίζετε ότι αυτή την προσπάθεια την κάνουμε για εμάς, για 
την εταιρεία μας;
Γυν. α΄: Όχι;
Αερ. β΄: Όχι, βέβαια! Θα σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε με το 
χέρι στην καρδιά. Θέλετε να πεθάνετε απλά ή να πεθάνετε σαν ηρωίδα;
Γυν. α΄: Αυτές είναι οι επιλογές μου;
Αερ. β΄: Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το προνόμιο να επιλέγουν. 
Γυν. α΄: Μα, έχει σημασία;
Αερ. β΄: Αν έχει; Κυρία μου, η Jetlag Airways είναι μια πολυεθνική εταιρεία που 
απασχολεί παγκοσμίως 25.000 προσωπικό. Αν δεν τα καταφέρουμε, τότε η μετοχή 
της θα πέσει κατακόρυφα. Αν χρεοκοπήσει η εταιρεία μας, 25.000 προσωπικό επί 
τέσσερα μέλη των οικογενειών τους ίσον 100.000 άνθρωποι στον δρόμο, χωρίς φαΐ 



και στέγη - και το χειρότερο: Δεκάδες δυσαρεστημένοι μέτοχοι με την απογοήτευση 
μιας κακιάς επένδυσης. Τώρα, λοιπόν, σας ξαναρωτάω: Έχει σημασία ή όχι;
Γυν. α΄: Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Σκεφτόμουν απλά ότι θα πεθάνω.
Αν. α΄: (Στη γυναίκα α΄) «Ο εγωισμός είναι παρενέργεια της άγνοιας», το έχω 
τυπωμένο σε μια απίστευτη κούπα που έφερα από το Θιβέτ. 
Αερ. β΄: Μα, πρέπει να πεθάνουμε, αλλιώς η είδηση θα περάσει στα ψιλά. Κανείς 
δεν θα ασχοληθεί με τη βράβευση ενός σκάφους που απλά προσγειώθηκε. Το ότι θα 
πέσουμε είναι μια ευχάριστη συγκυρία.
Ανακοίνωση: Κυρίες και κύριοι, λίγη υπομονή ακόμα. Μένουν μόλις πέντε λεπτά.  
Γνωρίζουμε ότι αυτήν τη στιγμή έχετε ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά θα σας 
παρακαλούσαμε να χαμογελάτε και να κάνετε χαρούμενες συζητήσεις. Θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι το μαύρο κουτί καταγράφει κάθε συνομιλία σας, γι’ αυτό μη 
χρησιμοποιείτε λέξεις όπως «θάνατος», «πεθάνω», «τη γαμήσαμε», «όλα τελείωσαν». 
Αντιθέτως, αποδεκτές είναι φράσεις όπως «μπορώ να έχω λίγη λεμονάδα ακόμα, 
παρακαλώ;», «θα μου φέρετε μερικά ακόμα από τα αράπικα φιστίκια σας;» και άλλα 
τέτοια. Το πλήρωμα του σκάφους θα περάσει τώρα από τα καθίσματά σας, θα σας 
μοιράσει γιορτινά καπελάκια, και έτσι θα γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την ιστορική 
συγκυρία. Jetlag Airways. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα χαμόγελο;
(H αεροσυνοδός β΄ μοιράζει καπελάκια. Οι επιβάτες επιλέγουν αναλόγως και τα 
φορούν.)
Αερ. β΄: Μίκυ ή Γουίνι;  
Γυν. α΄: Μίκυ.
Αερ. β΄: Μίκυ ή Γουίνι; 
Αν. α΄: Γουίνι.
Αερ. β΄: Μίκυ ή Γουίνι; 
Μ: Μίκυ.
Γυν. α΄: Ξαφνικά νιώθω άγχος. Νιώθω ένα βάρος.
Αν. α΄: Μα, γιατί; Δεν υπάρχει λόγος. Φιστικάκι;
Γυν. α΄: Πρέπει να τα καταφέρουμε. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κάνει κάτι 
σημαντικό. Αυτό είναι μια ευκαιρία. Μου δίνεται μια ευκαιρία να γίνω σημαντική. 
Είμαι αρκετά ακίνητη; Ε;
Αν. α΄: Είστε απολύτως ακίνητη. Αν είχα τα πινέλα μου μαζί, θα σας ζωγράφιζα. 
Ξέρετε, ζωγραφίζω. Ερασιτεχνικά. Θα ήθελα να αφοσιωθώ, να δοθώ ολοκληρωτικά 
στην τέχνη, αλλά φοβάμαι μην προδοθώ και πληγωθώ. Το έχει πει, εξάλλου, ο 
μεγάλος Έλληνας ποιητής Ηλίας Φιλέρης: «Αν δοθείς θα πληγωθείς».
Γυν. α΄: Εγώ είχα δοθεί στην οικογένειά μου. Στον άνδρα μου, στα παιδιά μου. Πόσο 
χαζή ήμουν!
Μ: Με συγχωρείτε, πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Δεν μπορώ να κρατηθώ. (Στέκεται 
όρθιος.)
Γυν. α΄: Μα, δεν θα χρειαστεί. Σε δύο λεπτά, αν όλα πάνε καλά, όλοι θα πεθάνουμε. 



Πρέπει να μείνουμε ακίνητοι.
Αερ. β΄: Κύριε, γιατί σηκωθήκατε; Καθίστε, παρακαλώ, αμέσως στη θέση σας. 
Μ: Δεν μπορώ να κάθομαι άλλο, πιάστηκα. Και πρέπει να πάω τουαλέτα.
Αερ. β΄: Μα, σας είπαμε ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Δεν σας το είπαμε; 
Ανακοίνωση:Τους το είπαμε.
Αερ. β΄: Καθίστε, λοιπόν, ξανά στην αναπαυτική σας θέση. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε μια ταινία στην αναδυόμενη tft οθόνη, στην πλάτη του 
μπροστινού καθίσματός σας. Η ψυχαγωγία, ξέρετε, βοηθάει πολλές φορές να 
ξεχάσουμε κάτι που μας απασχολεί.
Μ: Μα δεν μπορώ, νιώθω την ανάγκη να πάω.
Αερ. β΄: Κύριέ μου, σας παρακαλώ. Κάνετε τους υπόλοιπους επιβάτες να νιώθουν 
αμήχανα.
Αν. β΄: Ναι! Κάτσε κάτω, ρε. Εμείς, δηλαδή, είμαστε μαλάκες που μένουμε ακίνητοι; 
Μ: Ναι, ρε, μαλάκας είσαι! Θα σκάσει η φούσκα μου.  Θέλω να κατουρήσω!
Αν. β΄: Και εγώ θέλω να γαμήσω, ρε. Τι πρέπει να κάνω; Να βγάλω έξω τη 
μαλαπέρδα στον διάδρομο και όποιον κώλο βρω να τη σφηνώσω; 
Γυν. α΄: Ακούτε γλώσσα ο αλήτης; Έχουν γεμίσει τα αεροπλάνα από δαύτους. 
Αν. β΄: Θα ξεκινήσω από σένα, φακλάνα!
Αερ. β΄: Σε αυτές τις στιγμές κρίσης η εταιρεία συνιστά, όπως διαβάσατε στο 
φυλλάδιο, τάξη, ηρεμία και ακινησία. Μόνο έτσι βοηθάτε ώστε το σκάφος να 
εκπληρώσει τον στόχο του. 
Μ: Μα πρέπει να πάω τουαλέτα.
Αν. β΄: Άντε πάλι ο Μίμης!
Αερ. β΄: Ακούστε με, σας παρακαλώ. Η εταιρεία δεν θα δώσει συνέχεια στο συμβάν. 
Παρασυρθήκατε έτσι δεν είναι; Παρασυρθήκατε. 
Μ: Ίσως. (Κάθεται.)
Αν. β΄: Κότα ο Μιμάκος! Κότα!
Μ: Δεν θα πέσουμε; Θα τα πούμε κάτω εμείς! (Στην αεροσυνοδό β΄) Ίσως να 
παρασύρθηκα από την κύστη μου. 
Αν. α΄: Η κύστη είναι το τρίτο πιο ύπουλο ανθρώπινο όργανο, μετά την 
σκωληκοειδίτη και τις αμυγδαλές. Και για να είμαι ακριβής, το τέταρτο - αφού οι 
αμυγδαλές είναι δύο! Απίστευτο όργανο η κύστη. Και πολύ χρήσιμο.
Αερ. β΄: Καθίστε τώρα στη θέση σας και ας ελπίσουμε ότι αυτό το μικρό συμβάν δεν 
θα μας στοιχίσει.
Αν. α΄: Δεσποινίς, υπάρχει μήπως ένα δεύτερο σακουλάκι από τα υπέροχα φιστίκια 
σας;
Αερ. β΄: Φυσικά! Φιστίκια υπάρχουν. Θα σας φέρω αμέσως.
Γυν. α΄: Είμαστε ευλογημένοι.
Αν. α΄: Είμαστε, δεν είμαστε;
Γυν. α΄: (Βγάζει μια φωτογραφία.) Τα παιδιά μου… Τα παιδιά μου θα είναι υπερήφανα 



για τη μητέρα τους, ξέρετε.
Αν. α΄: Φυσικά, θα είναι. Κρατήστε τη φωτογραφία στην αγκαλιά σας. Θα είναι πολύ 
όμορφη και συγκινητική εικόνα. 
Γυν. α΄: Λέτε, ε; Και εσείς κρατήστε τα σουβέρ σας. Θα είναι πολύ όμορφο να σας 
βρουν αγκαλιά με τα σουβέρ. Είναι όντως πολύ όμορφα.
Αν. α΄: Δεν είναι; Τα βρήκα στα duty free. Σας το είπα;
Γυν. α΄: Ναι. Και φαίνονται και πρακτικά.
Αν. α΄: Μα, είναι! Θα τα βάλω, όπως σας είπα, στο χαμηλό τραπεζάκι στο χολ. 
Κάθε βράδυ, γυρίζοντας από τη δουλειά, κάνω ένα μπάνιο και φοράω τις πιζάμες 
μου. Παίρνω ένα κρυστάλλινο ποτήρι και το γεμίζω μέχρι τη μέση με το βερμούτ 
που φτιάχνει ο θείος μου. Πολύ ωραίο βερμούτ - για σπιτικό. Μετά, κάθομαι στην 
κουνιστή, ξύλινη καρέκλα δίπλα από το χαμηλό τραπεζάκι. Δεν είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό το χαμηλό τραπεζάκι, αλλά επειδή υπάρχει και ένα ψηλότερο τραπεζάκι στο 
χολ, το ψηλό τραπεζάκι, το άλλο το λέω χαμηλό τραπεζάκι. 
Αν. β΄: Στ’ αρχίδια μας, ρε! Κατσαρόλες μας τα ’χεις κάνει με το «χαμηλό» και το 
«ψηλό τραπεζάκι»!
Αν. α΄: Απλώνω τα πόδια μου και απολαμβάνω το βερμούτ του θείου βλέποντας 
τηλεόραση. Αυτά τα σουβέρ συμπληρώνουν, ή μάλλον ολοκληρώνουν, την τέλεια 
ημέρα μου. 
Γυν. α΄: Σας ζηλεύω. Εγώ πέρασα όλη μου τη ζωή με νεύρα και αμφισβήτηση. Εδώ 
μου ήταν δύσκολο να πιστέψω τις καλές προθέσεις της αεροπορικής εταιρείας. 
Αν. α΄: Μα, έχει καλή πρόθεση η εταιρεία. 
Γυν. α΄: Τώρα; Τώρα, το γνωρίζω.
Ανακοίνωση: Κυρίες και κύριοι, σας ανακοινώνουμε κάτι συναρπαστικό: Το σκάφος 
μόλις πριν από λίγο έχασε και το σύστημα διεύθυνσης. (Χειροκροτήματα.) Αυτό 
σημαίνει ότι το μόνο που μας μένει να κάνουμε πια είναι να σηκωθούμε όρθιοι, 
να φορέσουμε το καλύτερο χαμόγελό μας και ακολουθώντας τα βήματα του 
πληρώματος να χορέψουμε τρελά, καθώς αυτήν τη στιγμή πετάμε πάνω από την 
Κούβα! (Τραγουδούν και χορεύουν όλοι μαζί, ώσπου ακούγεται ο ήχος πρόσκρουσης. 
Σβήνουν τα φώτα.)



Το «σπίτι»
του Γιάννη Κεντρωτά

Η εργατική τάξη κατακτά τη δική της θέση στο θεατρικό σανίδι και καταπιάνεται 
με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος μικροεπιχειρηματίας. 
Η πατέντα, το μεράκι, η τσίπα και πολλές άλλες αγαπημένες ελληνικές αρετές 
αναδεικνύονται σε ένα στιγμιότυπο το οποίο πολλοί από εμάς έχουν ενδεχομένως 
βιώσει στο δικό τους σπίτι – και πιθανότατα στη δουλειά τους. 

Λάμπης: Αντώνης Αντωνίου
Αλέξης: Αλέξανδρος Κίτνης
Λόρα: Άννα Γαβαλά

(Βλέπουμε στη σκηνή τον Λάμπη, σύζυγο της Λόρας, να κάνει δουλειές. Χτυπάει το 
κουδούνι και μπαίνει  ο Αλέξης.)
Λ: Καλώς τον. Μη λέω πάλι τα ίδια, βγάζουμε τα παπουτσάκια μας.
Α: Ορίστε;
Λ: Παντόφλες μίας χρήσης. Το ίδιο σημαντικές με τα προφυλακτικά. Πρέπει να 
προσέχω, δεν μπορώ το σπίτι μου να είναι συνεχώς μπουρδέλο. 
Α: Ήρθα για τη Λόρα, για την αγγελία…
Λ: Στην εφημερίδα; Έπιασες εφημερίδα; Για να δω δαχτυλάκια! Δεν βλέπω μαυρίλες.
Α: Η αγγελία ήταν στο ένθετο.
Λ: Δική μου ιδέα! Το μελάνι λερώνει πολύ. Ξέρεις τι άλλο λερώνει πολύ;
Α: Δεν καταλαβαίνω.
Λ: Το σπέρμα. Γι’ αυτό είμαστε προσεχτικοί. Έτσι; Πολύ προσεκτικοί. Ξέρεις πως 
βγαίνει το σπέρμα; 
Α: Με συνεχόμενο ερεθισμό;
Λ: (Φωνάζει.) Λόρα, μωρό μου, ήρθε των 9μ.μ.! (Στον Αλέξη) Δεν βγαίνει με τίποτα, 
γι’ αυτό μακριά από λινά, βαμβακερά και δερμάτινη.
Α: Ποιος είσαι εσύ; Και πού είναι η δεσποινίς Λόρα;
Λ: Ε, όχι και «δεσποινίς»! Κυρία! Οχτώ χρόνια τώρα. (Δείχνει τη βέρα του.) Κορώνα 
στο κεφάλι μου την έχω. Κάνει ένα ντους και έρχεται. 
Α: Είστε ο άντρας της; Συγνώμη, θα έχω έρθει σε λάθος διεύθυνση.
Λ: Όχι, όχι σωστά είσαι.
Α: (Βγάζει ένα χαρτί από την τσέπη του και διαβάζει την αγγελία.) «Παιχνιδιάρα 
φοιτήτρια, πρόθυμη για όλα, σε περιμένει στον…».
Λ: «… Νέο, ανανεωμένο χώρο της. Και αυταρχικό». 
Α:: Με κοροϊδεύετε;
Λ: Αναφέρεσαι στον «ανανεωμένο χώρο»; Πρέπει να σου πω ότι οι κουρτίνες είναι 
ολοκαίνουργιες και σε τρεις μέρες θα έχουμε μια μεταξοτυπία του Φασιανού στον 



αριστερό τοίχο.
Α: Δεν εννοώ αυτό.
Λ: Έχω τρελαθεί στη φασίνα δύο εβδομάδες τώρα. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος σκόνης 
σε όλο το σπίτι. 
Α: Μα… 
Λ: Το πάτωμα; Λαμπίκο. Δική μου ήταν η ιδέα: Έπρεπε από κάπου να κόψουμε 
χρήματα και το στούντιο της Λόρας μάς κόστιζε πολλά. Ξέρεις τι λειτουργικά έξοδα 
έχει ένα μπουρδέλο; 
Α: Όχι.
Λ: Το ενοίκιο; Στα ύψη. Οι καπότες, τα χαρτιά υγείας, τα νερά, ο ΟΤΕ το ίδιο. Η ΔΕΗ; 
Οι γαμημένες οι κόκκινες λάμπες βγαίνουν από 200W και πάνω. Γιατί; Μπουρδέλο 
είχαμε, δεν θέλαμε να πάμε για πυροφάνι. Ούτε μια κόκκινη λάμπα σε λογικά βατ 
δεν μπορείς να βρεις στις μέρες μας. Και τα αξεσουάρ; Το ξέρεις ότι τα μαστίγια τα 
φτιάχνουν από τρίχα καμήλας βουτηγμένη σε καουτσούκ; Ξέρεις γιατί; 
Α: Όχι.
Λ: Μόνο ο μαλάκας που το ανακάλυψε ξέρει, για να μας τα παίρνει. Λυγίσαμε από 
τα έξοδα σου λέω! Και τότε μου ήρθε η ιδέα: Το «σπίτι». Να μεταφέρουμε την 
επιχείρηση εδώ μέχρι να περάσει η κρίση, μέχρι να σταθούμε ξανά στα πόδια μας, 
βρε αδερφέ. Πώς σου ακούγεται; Το «σπίτι». (Στη Λόρα) Μωρουλίνι μου, βγες! (Στον 
Αλέξη) Μήπως θες να ξεκινήσουμε λίγο μαζί;
Α: Ορίστε;
Λ: Εννοώ να σου βάλω λίγο κρασί, μέχρι να έρθει η Λόρα.
Α: Δεν θα κάτσω, είναι πολύ περίεργο για τα γούστα μου.
Λ: Έλα, ρε παλικάρι μου, με τα ταμπού σου. (Η Λόρα μπαίνει στη σκηνή.)
Λόρ.: Καλησπέρα. Είσαι ο Αλέξης, έτσι;
Α: Σίγουρα έχω κάνει λάθος. Φοιτήτρια;
Λ: Χρωστάει δύο μαθήματα στο ΤΕΙ Τρίπολης.
Α: Από πότε;
Λ: Έλα, ρε φίλε, που κολλάς με την ηλικία. Κοίτα κωλαράκι. Κοίτα βυζάκι. (Στη Λόρα) 
Εγώ φεύγω, μωράκι μου. Αν θες κάτι, θα είμαι μέσα.
Α: Όχι, εγώ θα φύγω. Χαιρετώ, συγγνώμη για την ενόχληση.
Λ: Δεν έχεις να πας πουθενά! Αύριο πρέπει να πληρώσω το φροντιστήριο του 
παιδιού. 
Α: Τι; Έχετε και παιδί;
Λ: Την Κική. (Φωνάζει) Κική! (Στον Αλέξη και στη Λόρα) Πάω να δω τι κάνει. Αρχίστε 
εσείς, ε; (Βγαίνει από τη σκηνή.)
Λόρ.: Έλα, κάθισε στον καναπέ. Θα φέρω λίγο κρασί.
Α: Δηλαδή, ο άντρας σου είναι εντάξει με αυτό; Δεν τον πειράζει καθόλου;
Λόρ.: Όχι, αν χρησιμοποιήσουμε τα σουβέρ!
Α: Εννοώ με αυτό που κάνεις, τη δουλειά σου.



Λόρ.: Α, όχι. Ο Λάμπης με έχει στηρίξει πολύ.
Α: Όλα αυτά μού φαίνονται λίγο παράλογα. 
Λόρ.: Σου φαίνεται παράλογο αυτό το κορμί;
Α: Όχι. (Πονηρά) Άφησα τη μαγιονέζα έξω από το ψυγείο!
Λόρ.: Τι;
Α: Δεν έκανα τις ασκήσεις μου στα μαθηματικά!
Λόρ.: Τι;
Α: Λέρωσα τα καστόρινα, λαμπριάτικα παπούτσια μου με το κερί από τη λαμπάδα 
της Ανάστασης! 
Λόρ.: Τι; (Σκέφτεται και μετά του δίνει ένα χαστούκι.)
Α: Αχ, ναι, ναι. Αλλά όχι εκεί! (Η Λόρα τον βαράει στο χέρι.) Ναι, αλλά όχι εκεί. (Της 
δείχνει τα οπίσθιά του. Εκείνη καταλαβαίνει, κάθεται στην καρέκλα, τον ξαπλώνει πάνω 
της και τοποθετεί τα πόδια του στο τραπεζάκι του σαλονιού. Τον χτυπά, ώσπου τους 
διακόπτει ο Λάμπης.)
Λ: Όχι, ρε Άλεξ. Μου γαμείς που μου γαμείς τη γυναίκα, μη μου γαμείς και το 
σεμεδάκι. Σήκωσε τα πόδια σου! Έλα, ρε πούστη μου, ξέβαψε η κάλτσα σου. 
Α: Μα…
Λ: Αλήθεια; Συνθετικές κάλτσες το 2011; Βγάλ’ τες τώρα. 
Α: Αυτό είναι το αυταρχικό που ζήτησα; 
Λόρ.: Έλα, Αλέξη. Αφού θα τα βγάλεις που θα τα βγάλεις όλα, ξεκίνα από τις 
κάλτσες.
Α: Ρε πούστη μου, τι γίνεται εδώ; (Ο Λάμπης τού βγάζει τις κάλτσες και αρχίζει να του 
καθαρίζει τα πόδια.) Μα, τι κάνεις εκεί;
Λ: Κάτι που θα έπρεπε να έχεις κάνεις εσύ προτού έρθεις σε ξένο σπίτι.
Α: Μα, τι πράγματα είναι αυτά; Για να γαμήσω ήρθα, δεν ήρθα για πεντικιούρ!
Λόρ.: Λάμπη, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Πήγαινε μέσα!
Λ: Μα, μωράκι μου, το ξέρεις, έχω τα θέματα μου.
Λόρ.: Λάμπη, μίλησα!
Λ: Εντάξει, εντάξει. Αλλά λίγο σεβασμό. Βάζω κόπο και εγώ σε αυτό το σπίτι. Να 
προσέχετε. (Βγαίνει από τη σκηνή. Ο Αλέξης και η Λόρα αποκτούν ξανά σεξουαλική 
διάθεση, όταν εισέρχεται ξανά ο Λάμπης.) Συγγνώμη, αλλά πηγαίνω για τσιγάρα (να 
σας αφήσω και λίγο μόνους σας), αλλά… 
Λόρ.: Τι είναι πάλι, Λάμπη;
Λ: Να, δεν έχω λεφτά πάνω μου και ήθελα να ρωτήσω αν, λέω «αν», υπάρχει η 
δυνατότητα…
Α: Προκαταβολή; Μου ζητάς προκαταβολή;
Λόρ.: Έλα τώρα, βρε Αλέξη, αφού θα πιάσουν τόπο, το βλέπεις.
Α: (Από στάση τετράποδου) Άντε, να δούμε! (Στον Λάμπη) Στην αριστερή τσέπη!
Λ: Όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις;
Α: Όπως βγαίνεις. 



Λ: Α, ευχαριστώ. Σας αφήνω τώρα, και όπως είπαμε: Τα «βρώμικα» πράγματα δεν 
πρέπει αναγκαστικά να είναι και βρώμικα. 
Λόρ.: Ναι, το είπαμε, Λάμπη μου! (Ο Λάμπης φεύγει.)
Α: Έλα, γρήγορα, πριν ξαναγυρίσει. (Ο Αλέξης και η Λόρα κάνουν «βρώμικα» 
παιχνίδια. Η Κική, η κόρη της Λόρας και του Λάμπη, έρχεται στη σκηνή και τους 
διακοπτεί.)
Κ: Μαμά, πεινάω. Τι θα φάμε; Μαμά, μαμά! (Καμία έκπληξη για το θέαμα)
Α: Παναγιά μου! Συγγνώμη, κορίτσι μου. Δεν κάνω τίποτα με τη μαμά σου.
Λόρ.: Κική, δεν σου έχω πει ότι όταν δουλεύει η μαμά δεν την ενοχλούμε; 
Κ: Ναι, ρε μαμά, αλλά πεινάω. Κοντεύει δέκα η ώρα.
Λόρ.: Να περιμένεις να τελειώσω και θα σου βάλω να φας.
Α: Μα, τι λες στο παιδί; Βάλ’ του να φάει. Εξάλλου, εγώ φεύγω.
Λόρ.: Δεν θα πας πουθενά. (Στην Κική) Κική, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Όταν γυρίσει 
ο μπαμπάς, θα σου φτιάξει τοστ.
Κ: Δεν θέλω να μου φτιάξει τοστ ο μπαμπάς. Κάθεται συνεχώς από πάνω μου και με 
ελέγχει μη ρίξω ψίχουλα.
Λ: (Εισέρχεται αιφνιδιαστικά) Ψίχουλα; Ποιος έριξε ψίχουλα;
Α: Τώρα, δέσαμε. Φεύγω.
Λ: Α, τι ευχάριστη έκπληξη! Όλη η οικογένεια μαζεμένη, ο αγαπημένος μας πελάτης, 
και το σπίτι συγυρισμένο. Μπράβο, μπράβο!
Λόρ.: (Στον Αλέξη) Δεν θα πας πουθενά. Κανείς δεν φεύγει με παράπονο. Είναι κακό 
για τη δουλειά.
Α: Δεν έχω κανένα παράπονο, απλά φεύγω.
Λ: Δεν γίνεται, Αλέξη. Θα τελειώσεις αυτό που άρχισες. 
Α: Φεύγω.
Λ: (Με ύφος απόγνωσης) Σε παρακαλώ, ρε Αλέξη, μη φύγεις. Δεν θα τα βγάλουμε 
πέρα. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα.
Κ: Ναι, κύριε Αλέξη, μη μας γυρίσετε και εσείς την πλάτη.
Λόρ.: Οι καιροί είναι δύσκολοι, Αλέξη. Σε παρακαλώ, γύρνα στο πάτωμα.
Λ.: Πήγαινε στο πάτωμα, Αλέξη.
Κ: Γυρίστε στο πάτωμα, κύριε Αλέξη.
Α: Είστε όλοι τρελοί. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. (Στον Λάμπη) Με 
παρακαλάς να πάω με τη γυναίκα σου;
Λ: Σε ικετεύω.
Κ: Θα το θέλαμε πολύ, κύριε Αλέξη.
Λ: Αλέξη λεβεντόπαιδο, θα σου μιλήσω ειλικρινά. (Παράλληλα, ακούγεται συρτάκι.) 
Δεν μου αρέσει που μπαινοβγαίνουν τόσοι άντρες μέσα στο σπίτι μου. Φέρνουν 
βρωμιές, λάσπες και μικρόβια. Δεν σέβονται ότι όλη την ημέρα είμαι στα τέσσερα 
για να σφουγγαρίσω, να ξεσκονίσω, να γυαλίσω αυτό το σπίτι. Εσύ είσαι όμως 
διαφορετικός. Καταλαβαίνεις το ζόρι μας και δεν μας γυρνάς την πλάτη, γιατί 



βλέπεις το μεράκι και την αγάπη που έχουμε γι’ αυτό το μαγαζάκι. Εγώ, η γυναίκα 
μου και το παιδί μου το εκτιμάμε αυτό, να το ξέρεις. Γύρνα, Αλέξη, στο πάτωμα. 
Α: (Στον Λάμπη) Εντάξει, λοιπόν, θα γυρίσω! Θα κάνω σεξ στη γυναίκα σου επί 
πληρωμή! (Στην Κική) Ναι, καλά κατάλαβες, θα ξεσκίσω τα κωλοβάρδουλα της 
μάνας σου. (Σε όλους) Δεν θα το ευχαριστηθώ, αμφιβάλλω αν θα μπορώ να 
λειτουργήσω, αλλά θα σφίξω τα δόντια και τους γλουτούς μου και θα προσπαθήσω. 
Ανήκω κι εγώ στην εργατική τάξη και ξέρω να σέβομαι το μεροκάματο του 
άλλου. Όχι, δεν θα σας το στερήσω. Χάρη σε μένα, θα βρείτε και αύριο μια ζεστή 
φραντζόλα ψωμί σε αυτό το τραπέζι. Λίγα λίτρα πετρέλαιο για να ζεσταθείτε 
τα κρύα βράδια που έρχονται. Βιβλία, μολύβια και γόμες δεν θα χρειαστεί να 
τα στερηθείτε. Δεν θα καταδικάσω εγώ μια οικογένεια που μοχθεί σε αυτές τις 
δύσκολες ώρες. Γιατί είμαι κι εγώ Έλληνας και νιώθω την κρίση στο πετσί μου. Θα 
βάλω το προφυλακτικό μου και θα τελειώσω αυτό που άρχισα. (Χορεύουν όλοι μαζί 
συρτάκι. Σβήνουν τα φώτα.) 

- ΤΕΛΟΣ –
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