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1. Μια τρύα στον τοίχο
Πρόσωα
Ματίνα:

σαράντα πέντε ετών, χήρα

Λαρίσσα:

δεκατριών χρονών κορίτσι,
ανιψιά της Ματίνας
και
θυγατέρα του Τάσου

Τάσος:

σαράντα χρονών, χωρισµένος,
πατέρας της Λαρίσσας και
αδερφός της Ματίνας

Ζάντρα:

πρώην σύζυγος του Τάσου και
µητέρα της Λαρίσσας

Μένιος:

ο φίλος της Ζάντρας

Καίτη

συµµαθήτρια της Λαρίσσας

Ντίνος

συµµαθητής της Λαρίσσας

Αντιγόνη

µητέρα της Καίτης

Νοσοκόµος Α’
Αστυνόµος
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Σκηνή ρώτη
(συµµαθήτρια της Λαρίσσας την λησιάζει
χαµογελώντας) Γεια σου Λαρίσσα!

Καίτη:

Λαρίσσα: Γεια σου.
Καίτη: (την κοιτάζει ερίεργα) Τι κάνεις;
Λαρίσσα: Καλά, καλά… κι εσύ;
Καίτη: Κι εγώ… δηλαδή είµαι καλά… Όλα καλά λοιπόν.
Λαρίσσα: Ναι… γιατί; (χωρίς να εριµένει για την

αάντηση, εξακολουθεί να µιλά κατειληµµένη αό
άγχος ενώ ταυτόχρονα αοµακρύνεται αό την Καίτη)
Αλλά, πρέπει να πηγαίνω! Θα τα πούµε άλλη φορά… Γεια
σου!
Καίτη: (αµήχανη την κοιτάζει ου αοµακρύνεται:)
O.k., Γεια σου!
Ντίνος: (φωνάζει αό µακριά:) Καίτη, Καίτη, στάσου!

Η Καίτη εριµένει ένα λετό. Ο Ντίνος βιάζεται κοντά
της.
Ντίνος: Γεια σου!
Καίτη: Γεια σου… Ντίνο!
Ντίνος: Τι έπαθε αυτή;
Καίτη: Χµ; Η Λαρίσσα; ∆εν ξέρω.
Ντίνος: Κι εσύ… λες και δεν περίµενες να µε δεις!
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Καίτη:
Συγγνώµη, αλλά να… αναρωτιέµαι για τη
Λαρίσσα!

Ο Ντίνος της ροτείνει τσιγάρο.
Καίτη: ∆ε νοµίζεις ότι το παρακάνεις;
Ντίνος: Γιατί; απαγορεύεται;
Καίτη: Ε ναι!.. Είναι σα να γράφεις στα παλιά σου
παπούτσια, τον καθηγητή που περιδιαβάζει στην αυλή του
σχολείου.
Ντίνος: Είµαι δεκατεσσάρων χρονών ξέρεις…
Καίτη: (γελάει µελαγχολικά) Μιλάς λες κι είσαι
τριαντάρης. Να ήταν και καλό για την υγεία σου, θα έλεγα:
εντάξει. Θα ταχτοποιήσει τους πνεύµονές σου, πρόσεχε!
Το ξέρουν οι δικοί σου ότι καπνίζεις;
Ντίνος: Έλα τώρα, τι κάνω;
µόδας;

∆ε βλέπεις πως είναι της

Καίτη: Βρες άλλες δικαιολογίες Ντίνο. Είσαι ένας νεαρός
µαθητής του Γυµνασίου που προσπαθεί να φανεί
ανεξάρτητος και… πιο άντρας, αν µπορεί ποτέ να
ισχυριστεί κανείς ότι το τσιγάρο είναι ένδειξη ανδρισµού!
Εξάλλου πετάς τα χρήµατα των γονιών σου!
Ντίνος: Να ‘τα µας! Έλα τώρα παιδί µου! Άσε τα
µαθήµατα! Μα όλες οι γυναίκες ίδιες είσαστε τελικά:
περίεργα όντα!
Καίτη:
Εντάξει. Γεια σου λοιπόν και ελπίζω να
ικανοποιήθηκες µε τα τελευταία που είπες!
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Η Καίτη αοµακρύνεται βιαστικά, αφήνοντας τον Ντίνο
ν’ αναρωτιέται.
Ντίνος: Τι σου είναι το θηλυκό γένος!
κινήσαµε κι αλλού καταλήξαµε.

Από αλλού

Λαρίσσα: Γεια σου Ντίνο!
Ντίνος: Α, η Λαρίσσα! Από πού ξεφύτρωσες εσύ; ∆εν
είχες φύγει βιαστικά από το σχολείο; Ξαναγύρισες λοιπόν!
Τα νέα σου!
Λαρίσσα: Βγήκα µια στιγµή και γύρισα. Αυτό είναι όλο.
Ντίνος: Ραντεβουδάκι; ραντεβουδάκι;
Λαρίσσα: (κοκκινίζοντας) Σε παρακαλώ!
Ντίνος: Εντάξει καταλαβαίνω.
Λαρίσσα: ∆ε νοµίζω, αλλά άστο.
Ντίνος: Ναι, ας µη χαλάµε τις καρδιές µας µε
λεπτοµέρειες.
Λαρίσσα: Μα κάνεις λάθος Ντίνο! ∆εν πρόκειται για
ραντεβού, µίλησα για λίγο µε µια φίλη της θείας µου.
Ντίνος: Πολύ κρυφό έτσι;
Λαρίσσα: ∆εν ξέρω τι εννοείς Ντίνο, όµως πρέπει να
πηγαίνω. Πάω να πάρω την τσάντα µου. Θ’ αργήσω να
πάω στο σπίτι µου, αν καθίσω λίγο ακόµα µαζί σου. Γεια
σου λοιπόν!
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Ντίνος: (γελώντας άντα ονηρά) Γεια, γεια… (γελάει
και συµληρώνει µιλώντας µόνος του) «Πρέπει να δω
ποιον συναντά, επιτέλους!»

Σκηνή δεύτερη
Καίτη: Ναι µαµά! Είδα σου λέω, τη Λαρίσσα κι άλλες
φορές, να συναντά µία κυρία της ηλικίας σου και να µιλάνε
προσεκτικά, λες και φοβούνται κάτι… κάποιον… δεν ξέρω.
Άκουσε, θα σου πω κι άλλο ένα περιστατικό, για να
καταλάβεις: πρόσφατα στο σχολείο, πριν µια-δυο µέρες,
µιλούσα µε τον Ντίνο -το συµµαθητή µου- για την
παράξενη συµπεριφορά της Λαρίσσας. Μου είπε ότι τον
παραξενεύει η προσεκτική συµπεριφορά της και τα
σύντοµα σκασιαρχεία της στο τέλος της τάξης. Είπε
λοιπόν ότι τελικά την παρακολούθησε: και ότι την είδε να
συναντιέται µε µια άγνωστη, που ήταν ολοφάνερο ότι την
περίµενε. Καταλαβαίνεις; Πρόκειται για κοινό µυστικό.
………………………………………………………..
Ντίνος: «Απόρησα γιατί περίµενα να δω ένα αγόρι στη
θέση της γυναίκας. Οι δυο τους µίλησαν για λίγη ώρα και
πριν να χωρίσουν φιλήθηκαν. Και ενώ η Λαρίσσα
βιάστηκε πίσω στο σχολείο, η κυρία αποµακρύνθηκε
γρήγορα από τον τόπο συνάντησης. Αναρωτιέµαι τι
κρύβουν; Ρώτησα τη Λαρίσσα και είπε ότι είναι φίλη της».
………………………………………………………..
Καίτη: Η αλήθεια µαµά είναι ότι η Λαρίσσα έχει αλλάξει
κάπως, τελευταία. Φαίνεται φοβισµένη. Κάποια παιδιά
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είπαν ότι η άγνωστη γυναίκα που συναντά, ίσως να είναι η
µητέρα της.
Αντιγόνη: Μα τι είναι όλα αυτά; και µη χειρότερα…
Καίτη: Άκουσε! Την ηµέρα που συζητούσαµε γι’ αυτό,
πέσαµε πάνω τους. Προφανώς είχαν αλλάξει την ώρα της
συνάντησής τους ίσως και εξαιτίας µας. «Σωπάστε καλέ!»
είπα τροµαγµένη. Περάσαµε ωστόσο δίπλα τους λέγοντας
µια καλησπέρα. Η Λαρίσσα κατακοκκίνισε, αλλά µας
χαιρέτησε, όµοια και η άγνωστη».
Αντιγόνη: Κακό αυτό. Ποια είναι άραγε η κυρία που
συναντάει; Μήπως είναι αλήθεια η µάνα της; Έχει γούστο!
Κι αν είναι, τότε γιατί όλη αυτή η µυστικότητα; Το
κοριτσάκι έχει πατέρα, έχει οικογένεια. Να µην µπλεχτεί
σε κάποια βρωµο – δουλειά, αυτό µόνο. Ποιον µπορείς να
εµπιστευτείς αυτές τις µέρες;
Καίτη: (ανατριχιάζοντας) It’s scary!
Αντιγόνη: Πρέπει να τηλεφωνήσω στη Ματίνα. Έχω µια κάποια σχέση µαζί της, ώστε να δικαιολογήσω την
επέµβασή µου σε µια τόσο προσωπική υπόθεση.
(Σκέφτεται µια στιγµή κι ύστερα λέει αοφασιστικά) Θα
το κάνω για το καλό της Λαρίσσας. Πρέπει, πρέπει να της
µιλήσω. Οι κρυφές δουλειές είναι πάντα ύποπτες. Αν ήταν
κάτι σωστό –αν αυτή η γυναίκα ήταν η µάνα της- θα
πήγαινε στο σπίτι τους. Μπορείς να µου περιγράψεις αυτή
την κυρία;
Καίτη: Ναι. Ή µάλλον, νοµίζω ότι µπορώ να µιλήσω
κάπως γενικά για την εµφάνισή της (Η Αντιγόνη
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εριµένει): είναι ξανθιά, µετρίου αναστήµατος, µάλλον
αδύνατη, και… έχει ανοιχτόχρωµα µάτια.
Αντιγόνη: Χµ!.. Εντάξει. Θα µιλήσω µε τη Ματίνα, ν’
ακούσω τι έχει να πει, σχετικά µε αυτό.

Σκηνή τρίτη
Ματίνα: (µιλά στο τηλέφωνο) Ευχαριστώ πολύ για το
ενδιαφέρον σου, Αντιγόνη µου. Ναι, ναι, αναµφίβολα…
Ευχαριστώ πολύ.

Χαιρετιούνται. Η Ματίνα γνωρίζει, ροβληµατίζεται
αό όλα όσα ακούει.
Ματίνα: Πρέπει να κάνω πολλά περισσότερα αυτή τη
φορά. ∆εν µε ακούει η µικρή. Οι προειδοποιήσεις µου
δεν έπιασαν τόπο. ∆οκιµάζει, έχει περιέργεια, κυρίως
όµως πόνο, κι εκείνη που λέει ότι είναι µάνα της και την
αγαπάει, µόνο την αλήθεια δεν της λέει. Πρέπει να φανώ
αποφασιστική για το καλό της.

Φωνάζει τη Λαρίσσα και σε ελάχιστο χρόνο, Ματίνα
και Λαρίσσα κάθονται στην µικρή κουζινο-τραεζαρία
και µιλάνε µε σχετική ένταση.
Ματίνα: ∆εν έχεις εκλογές κορίτσι µου.
λοιπόν να την αποφεύγεις.

Να µάθεις

Λαρίσσα: Μα…
Ματίνα: Όχι «µα»! Να µάθεις, είπα. Ξέρω τι συµβαίνει.
Τα γνωρίζω όλα τα καµώµατά σας, της… -άσε… δε
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χρειάζεται όνοµα εδώ- και τα δικά σου! Οι µαθητές του
σχολείου σας βλέπουν, οι γονείς τους σας βλέπουν και η
γλώσσα πάει ροδάνι. Είναι από ανησυχία, είναι από
περιέργεια δεν το ξέρω. Τα λόγια τους έφτασαν στ’ αυτιά
µου και…
Λαρίσσα: Από πού τα έµαθες θείτσα µου;
Ματίνα: Παιδάκι µου δεν έχει σηµασία αυτό. Αυτοί που
µου µήνυσαν είναι καλοί οικογενειάρχες που ενδιαφέρονται
για το καλό σου και της οικογενείας σου και τους
ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους. Κατάλαβέ το αυτό!
Λαρίσσα: Τα ξέρει και ο µπαµπάς µου αυτά;
Ματίνα: Εσύ τι λες;

Η Λαρίσσα την κοιτάζει στεναχωρηµένη.
Λαρίσσα: Και τι θα πρέπει να κάνω θείτσα µου; Ούτε και
να την χαιρετάω, όταν µε χαιρετάει;
Ματίνα: Τι να κάνουµε; Η καληµέρα είναι του Θεού, δε
λέω. Αλλά όχι πολλά µαζί της. Αν πρέπει, ν’ αλλάζεις
ακόµα και το δρόµο. Γιατί πίσω από τα φανερά υπάρχουν
και τα δύσκολα, που είναι κρυφά µέχρι να βγούνε στη φόρα
και τότε αλοίµονό µας.
(αναστατωµένη, µε φωνή ου τρέµει και
έτοιµη να κλάψει) Μα θεία µου, γιατί µου µιλάς έτσι; «ν’
αλλάζω δρόµο!» Ξέχασες πως είναι η µητέρα µου; Ξέρεις
πως µου έλειψε. Είναι κακό να θέλω να την γνωρίσω;
Λαρίσσα:
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Ματίνα: Εσένα σου έλειψε, εκείνης όµως δεν της έλειψες!
Γιατί αν ήθελε πραγµατικά να σε γνωρίσει από την αρχή,
θα ερχόταν σε επαφή µαζί µας και δε θα έκανε κρυφοδουλειές. Το θεωρείς έντιµο αυτό που κάνει; (Φανερά

συγχυσµένη η Ματίνα, σταµατάει, κοιτάζει το ταβάνι,
κάνει το σταυρό της και αναστενάζει) Αχ Θεέ µου! πώς
µιλάω έτσι σ’ ένα παιδί δεκατριών χρονών;

Η Λαρίσσα µε µάτια ου γυαλίζουν αό τα δάκρυα και
φανερά αόµακρη κοιτάζει τα ακροδάχτυλά της ου τα
λέκει-ξελέκει και ειµένει να τα κοιτάζει.
Ματίνα: Λοιπόν;
Λαρίσσα: Λοιπόν; (σκέφτεται λίγο) Ε… εντάξει!
Ματίνα: Τι εντάξει;
Λαρίσσα: (έντονα) Ε, εντάξει! Θα κάνω αυτό που θέλεις!
Ματίνα: Καταλαβαίνεις και συµφωνείς ή απλά κοιτάς να
ξεµπερδέψεις µαζί µου;
Λαρίσσα: (µαλακά) Όχι θεία µου, συµφωνώ, αν και δεν
καταλαβαίνω πολλά πράγµατα.
Ματίνα: Φτάνει να θυµάσαι πάντα ότι σ’ αγαπούµε πολύ ο
πατέρας σου κι εγώ, για να θέλουµε να σε στεναχωρούµε.
Όλα αυτά είναι µόνο για το καλό σου! Άλλωστε ο χρόνος
θα το αποδείξει.
Λαρίσσα: Μπορώ να φύγω τώρα;
Ματίνα: Ναι, και να θυµάσαι αυτά που είπαµε. Έτσι;
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Λαρίσσα: Ναι θεία!

Η Λαρίσσα: φεύγει, η Ματίνα ιάνει το τηλέφωνο,
ληκτρολογεί και µιλάει.
Ματίνα: Τάσο, µιλήσαµε. Της είπα. Θέλει όµως λίγο
µελέτη το πράγµα. Το παιδί µας είναι καλό, αλλά
εκείνη… είναι µια χαµένη. ∆εν ξέρουµε λοιπόν τι θα
κάνει, για να συνεχίσει να βλέπει το παιδί.
Τάσος: ∆εν πρέπει να τη συναντά καθόλου. Σ’ αυτό
επιµένω.
Ματίνα: Με το µαλακό Τάσο µου. Το παιδί πρέπει να
καταλάβει ότι είναι για το καλό του. Αλλιώς θα έχουµε
προβλήµατα.
Τάσος: Πρέπει και να φοβάται, σου λέω. Καλύτερα να
φοβάται αυτή, παρά εµείς. Φύλαγε τα ρούχα σου, να έχεις
τα µισά.
Ματίνα: Άκουσέ µε λίγο, αδερφέ µου. Οφείλουµε να
µιλήσουµε στη Λαρίσσα ανοιχτά, χωρίς προσχήµατα. Να
καταλάβει, γιατί αλλιώς µπορεί και να µας θεωρήσει
εχθρούς της και να καταφύγει στην Ζάντρα, που θα την
καταστρέψει αναµφίβολα. Απορώ που παρουσιάστηκε
ύστερα από τόσα χρόνια. Γιατί άραγε;
Τάσος: Στοιχηµατίζω πως κάτι έχει στο µυαλό της.
Ανησυχώ λοιπόν πολύ για την ακεραιότητα του παιδιού.
Ματίνα: Έλα µην κάνεις έτσι. Κάτι θα σκεφτούµε και θα
ενεργήσουµε όσο πιο γρήγορα µπορούµε.
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Τάσος: Η Ζάντρα δεν έχει πολύ µυαλό. Είναι επιπόλαια
και αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει δυστυχώς. Εντάξει
κλείνω τώρα. Θα τα πούµε από κοντά.

Η Ματίνα σηκώνεται, ανοίγει µία ντουλάα τραβά βάζα
του καφέ και της ζάχαρης. Ενεργοοιεί τον βραστήρα
νερού και ενώ τα κάνει αυτά µουρµουρίζει κουνώντας το
κεφάλι της.
Ματίνα: ∆ες που µπλέξαµε πάλι µε τη Ζάντρα! Κάτι µού
‘λεγε πάντα µέσα µου πως θα ξαναφανεί και θα επιχειρήσει
κάτι µε το παιδί. Καηµένε Τάσο! ∆εν το είχες ψάξει καλά.
Την πήρες γιατί ήταν χαριτωµένη, την επιπολαιότητα που
της χρεώνεις σήµερα, ούτε καν την είχες πιάσει. Τι να
κάνω τώρα εγώ η κακοµοίρα; Στην ηλικία µου µία χαρά
έχω µόνο: αυτό το παιδί! Εγώ έγινα µάνα του κι όµως…
(κλαίει σιγανά και σκουίζει τα µάτια της ) Έτσι είναι,
έτσι είναι!

Σκηνή τέταρτη
Λαρίσσα: Ζάντρα, δε µου αρέσει να συναντιόµαστε σαν
ένοχες, λες κι αυτό που κάνουµε είναι κακό, ή ότι
συναντιόµαστε για να κάνουµε κάτι κακό. Αν το µάθει η
θεία Ματίνα θα στεναχωρηθεί πολύ γι’ αυτή την
συµπεριφορά µου.
Ζάντρα: Ποτέ δεν της άρεσα!

Η Ζάντρα γελάει σαν τρελή, ενώ η Λαρίσσα την
αρακολουθεί αραξενεµένη.
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Λαρίσσα: ∆εν ξέρω γιατί µιλάς έτσι, αλλά θα πρέπει να
ξέρεις ότι ο πατέρας µου και η θεία Ματίνα είναι καλοί
άνθρωποι, µε µεγάλη καρδιά. ∆εν είναι σωστό να
βλεπόµαστε έτσι. Αφού είσαι η µητέρα µου, τότε µπορείς
να έρθεις στο σπίτι µας και να µιλήσεις µε την οικογένειά
µου.
Ζάντρα: Κάνε λίγη υποµονή. Όλα θα γίνουν. Σιγά-σιγά
όλα θα µπούνε στη θέση τους. Γνωρίζω καλά και τον
πατέρα σου και τη Ματίνα.
Λαρίσσα: (την κοιτάζει καχύοτα) Τι εννοείς;

∆εν την ακούει. Σα να µιλάει µόνη της
Ζάντρα: Τον αγάπησα τον Τάσο. Ξέρω τι άνθρωπος
είναι. Αυστηρός! ∆ε θα µε συγχωρήσει ποτέ για το κακό
που σας έκανα.
Λαρίσσα: Είµαι βέβαια ότι κάνεις λάθος. Ο πατέρας µου
είναι καλός άνθρωπος και δίκαιος. Ίσως και να µη θέλεις
να καταλάβεις. Τον αγαπάω κι αγαπώ και τη θεία Ματίνα
γιατί µ’ αγαπάει. Είναι η µητέρα που δεν είχα για δέκα
χρόνια. Με µεγάλωσε, καταλαβαίνεις; Έδωσε τη ζωή της
για µένα.

Η Ζάντρα δε θέλει ν’ ακούσει άλλα. Μιλάει αότοµα.
Ζάντρα: Καλά-καλά φύγε τώρα… και πρόσεχε.

Η Λαρίσσα αραξενεύεται. Η Ζάντρα την αγκαλιάζει
και τη φιλάει.
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Σκηνή έµτη
Μένιος: Τι έγινε µε τη µικρή; Πως πάει η σχέση;
Ζάντρα: Είναι πολύ δύσκολη. Κολληµένη στον πατέρα
της και στη θεία της.
Μένιος: ∆ιάβολε! Μάνα της είσαι. ∆εν µπορείς να την
πείσεις για τα αισθήµατά σου; Πώς θα γίνει το πράγµα;
(ειρωνικά, αειλητικά) Αν θέλεις τις δόσεις σου… πρέπει
να κάνεις τα αδύνατα δυνατά να την καταφέρεις να σε
ακολουθήσει.
Ζάντρα: (ανήσυχη) Ναι Μένιο, το ξέρω και προσπαθώ.
Μη νοµίζεις ότι ενεργώ διαφορετικά από τη συµφωνία µας!

Ο Μένιος την λησιάζει χαµογελώντας, την ιάνει και
τη σηκώνει. Την αφήνει ύστερα να ατήσει το άτωµα
και την αγκαλιάζει. Εκείνη τρέµει αό φόβο και οργή
ου άδικα ασχίζει να κρύψει. Εκείνος ροσαθεί να
την καλοιάσει.
Μένιος: Έλα τώρα, ξέρεις πόσο σ’ αγαπάω! Είσαι πάντα
το κορίτσι που θυσίασε ακόµα και την κόρη της για µένα
(ειρωνικά). ∆εν το ξεχνώ. (σοβαρεύεται) Όµως τη
χρειαζόµαστε τη µικρή. Πώς θα αποσπάσουµε τα
χρήµατα που χρειαζόµαστε χωρίς αυτή. Θα την έχεις µαζί
σου, θα τη βλέπεις καθηµερινά, θα την χαίρεσαι και
κανένας δε θα υποψιάζεται ότι κρύβεστε, και περισσότερο
από όλους η κόρη σου.
Ζάντρα: (φοβισµένη) Ναι αλλά αυτό καλείται απαγωγή,
και είναι έγκληµα.
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Μένιος: (ειρωνικά) Σιγά το έγκληµα… µάνα της είσαι!
Μόλις την καταφέρεις να σε ακολουθήσει, θα φύγετε
µακριά από εδώ. Ποιος άλλωστε µπορεί να παρεξηγήσει
µια µητέρα που έχει απαγάγει το παιδί της; Άλλωστε… το
παιδί είναι και αρκετά µεγάλο, έτσι; Φέρει κι αυτό κάποιες
ευθύνες έ; Εκούσια σε ακολούθησε! Έτσι; Αυτό λοιπόν
είναι το δύσκολο: να την πείσεις να σε ακολουθήσει
εθελοντικά και επίσης να την κάνεις να το χωνέψει πως ότι
κάνεις είναι για το καλό της, µόνο.
Ζάντρα: (µε αρρωστηµένο ύφος) Ναι Μένιο, θα
προσπαθήσω… Νοµίζω ότι δε θ’ αργήσω να τα καταφέρω.

Σκηνή έκτη
Ματίνα: Άργησες Λαρίσσα!
Λαρίσσα: Το ξέρω. Αργήσαµε λιγάκι να βγούµε από την
αίθουσα.
Ματίνα: Να σε πιστέψω;
Λαρίσσα: (κοκκινίζοντας) Τι να πω θεία µου;

Η Λαρίσσα βγαίνει κάοια στιγµή αό την
κουζινοτραεζαρία και η Ματίνα µιλά στον εαυτό της:
Ματίνα: «Έµαθες να κρύβεσαι κοριτσάκι και τι να κάνω;
Όλοι έχουν τα δικαιώµατά τους: εσύ, ο πατέρας σου, η
µάνα σου. Μόνο εγώ δεν έχω… η θεία σου. Καρφώθηκα
στο ρόλο ετούτο, και όχι τυχαία. Ούτε να σε µαλώνω
µπορώ, κακόµοιρο! ∆ε µου πάει το στόµα. Και ποιος
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ξέρει πού θα καταλήξει ετούτη η ιστορία των συναντήσεών
σου µε τη Ζάντρα».

Μαίνει ο Τάσος στην κουζινο-τραεζαρία και η
Λαρίσσα, ακολουθεί.
Τάσος: Μόνη σου µιλάς Ματίνα;
Ματίνα: Ε, κάτι δικά µου… σκέφτοµαι! αευθύνεται στη
Μελίσσα) Έλα κορίτσι µου, πήγαινε να αλλάξεις και να
ετοιµάσουµε για το δείπνο.

Λαρίσσα: Ναι θεία, αµέσως.
Η Λαρίσσα φεύγει.
Ματίνα: Εσύ πότε ήρθες; Ούτε που άκουσα την πόρτα ν’
ανοίγει.
Τάσος: Πώς να µ’ ακούσεις; Ήρθα από την πίσω πόρτα.
(ηγαίνει κοντά της και της µιλά εµιστευτικά) Άκουσε:
παρακολούθησα τη µικρή και δεν ήθελα να γίνω
αντιληπτός.

Η Ματίνα δαγκώνεται. ∆εν µιλά.
Τάσος: Πες κάτι! Ξέρω ότι διαφωνείς. Άκουσε: Η
Ζάντρα είναι µπλεγµένη µε κακοποιό. ∆εν θα την αφήσω
να καταστρέψει το παιδί µου. Καταλαβαίνεις; Ζω µόνο γι’
αυτό το παιδί. ∆εν θα επιτρέψω να το καταστρέψουν… και
θα δώσω ότι µπορώ στον αγώνα µου εναντίον τους!
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Ματίνα: Αχ, πόσο σε καταλαβαίνω. Όµως µην ξεχνάς
Τάσο µου, ότι είναι η µάνα της. Πώς θα µπορέσει να κάνει
κακό στο ίδιο το παιδί της; Ίσως κιόλας να µετάνιωσε και
να θέλει να επανασυνδεθεί µε το παιδί… και µε σένα. ∆εν
είναι απίθανο. Είναι; Άλλωστε έχει νοµικά δικαιώµατα, αν
το επιδιώξει αυτό, και πιστεύω ότι ίσως και να της επιτραπεί
να βλέπει τη µικρή ή και να την παίρνει και µαζί της όπως
συµβαίνει µε τα χωρισµένα αντρόγυνα όταν έχουν παιδιά.
Τάσος: Ναι, ναι… Αλλά εµείς δεν είµαστε απλά
χωρισµένοι. Η κυρία αυτή εγκατέλειψε την οικογενειακή
στέγη εγκαταλείποντας το παιδί της, για να φύγει µ’ άλλον
άντρα. Και τι άντρα!
Ματίνα: (κουνά το κεφάλι της) Ναι, σωστά, έχεις δίκιο!
όµως…
Τάσος: (θυµωµένος τώρα ια) ∆εν υπάρχει «όµως»! Έναν
αλητήριο, έναν σεσηµασµένο ναρκοµανή, κι ας το ήξερε.
Είχε δοκιµάσει το φρούτο από πριν… κι έτσι τη βόλευε να
φύγει. Πού παιδί, πού άντρα, πού σπίτι; Τίποτα δεν
υπολόγισε. Κι εγώ ο… -άσε…-, εγώ ο µαλ..ας, την είχα
αγαπήσει τόσο πολύ που πίστεψα πως µπορούσα να
συνετίσω το «τρελό µυαλουδάκι της». Έτσι πίστευα!
Τώρα… κύττα που φτάσαµε!
Ματίνα: (ανήσυχη) Συγκρατήσου αδερφέ µου!
Τάσος: Όλα θα µπορούσαν να της συγχωρεθούν Ματίνα,
όλα, εκτός από ένα: την εγκατάλειψη του νηπίου κοριτσιού
της (η φωνή του σάει). Είναι πολύ άρρωστη η γυναίκα.
Και τώρα, βάζω στοίχηµα ότι υπάρχει άλλος λόγος πίσω
από την προσπάθειά της να τραβήξει το παιδί κοντά της.
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Αυτό είναι που µε σφάζει. ∆εν το λυπάται, που ήδη
κατέστρεψε την ηρεµία του, αλλά επιχειρεί να σπρώξει την
οικογένειά µας στα άκρα. Πόλεµο θέλει; Πόλεµο θα
κάνουµε! Παλιοθήλυκο! Αν την είχα εδώ µπροστά µου θα
την έπνιγα, µα τω Θεώ.
Ματίνα: (αναστατωµένη) Σιώπα Τάσο µου, να χαρείς!
Θα σ’ ακούσει το παιδί!
Τάσος: Γιατί; ∆ιαφωνείς µε αυτά που λέω;
Ματίνα: Όχι! Κάθε άλλο! έχεις κάθε δίκιο να είσαι
εξοργισµένος. Όµως, µάνα της είναι, και ίσως τώρα πια να
έχει και νοµικά δικαιώµατα στο παιδί. Και το παιδί
µεγάλωσε και ίσως να µπορεί να ζητήσει µόνο του να
βλέπει τη µάνα του. Τι να πω;
Τάσος: Κάνεις λάθος. Τι νοµικά δικαιώµατα κάθεσαι και
λες; Το εγκατέλειψε το παιδί. Το δικαστήριο δε θα της
επιτρέψει ποτέ την κηδεµονία του. Και ξέρεις γιατί; Γιατί
ζει µε αυτόν τον παράνοµο, τον ναρκοµανή και δεν
αµφιβάλλω ότι εξακολουθεί να είναι ναρκοµανής και η ίδια.
Έπρεπε να τη δεις, τα χάλια της έχει.
Ματίνα: Καταλαβαίνω την οργή σου και τους φόβους
σου, γιατί παρόµοια αισθάνοµαι κι εγώ.
Τάσος: Τότε τι κάθεσαι και µου λες; Αν τολµήσει να κάνει
κάτι «νοµικά» θα µε βρει µπροστά της. Αλλά δε θα
τολµήσει, το ξέρω αυτό. Έχει έναν χάλια φίλο… τα
είπαµε… Φτάνει…
Ματίνα: Αδερφέ µου, το ξέρεις πως είµαι πάντα µαζί σου.
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Τάσος: Τι θα πει στον εισαγγελέα, ε; «κύριε Εισαγγελέα
µου το αγαπάω το παιδί µου και το θέλω κοντά µου»;
Έτσι νοµίζεις γίνονται αυτά; «Πώς κυρία Ζάντρα µου;
Έτσι το παίρνεις το παιδάκι από έναν νοικοκύρη, έναν
έντιµο πατέρα, που κάνει τα πάντα για το παιδί του, και το
βάζεις σε οίκο ανοχής;
Ματίνα: (ανικόβλητη τώρα) Σιώπα για τ’ όνοµα του
θεού Τάσο µου! Θα µας µισήσει το κοριτσάκι µας αν
ακούσει πώς µιλάµε… και τότε, ίσως αποφασίσει να το
σκάσει µε τη Ζάντρα κι ας είναι όποια κι αν είναι! ∆εν
ξέρει τίποτα απ’ όλα αυτά, ούτε και µπορεί να τα καταλάβει
στην ηλικία της!
Τάσος: Ναι καλά! ∆εν της αρέσαµε της κυρίας Ζάντρας
γιατί είχαµε ηθικούς κανόνες -όπως οι περισσότεροι
έντιµοι οικογενειάρχες- και µε το που τους πήρε χαµπάρι,
επαναστάτησε και το έσκασε µε τον παλιάνθρωπο, τον
Μένιο!

Ο Τάσος τρέµει αό τον θυµό του. Η Ματίνα
ροσαθεί να τον ηρεµήσει.
Ματίνα: Έλα Τάσο µου… ∆ε σου κάνει καλό να το
σκέφτεσαι έτσι το πράγµα!
Τάσος: Και πώς πρέπει να το σκέφτοµαι; Τι πρέπει να
κάνω; ∆ιαζύγιο πήρα! Τι άλλο µπορούσα να κάνω για να
προστατέψω όλους εµάς, την οικογένειά µας;
Ματίνα: Έχει δίκιο Τάσο µου! Τι µπορώ να πω; Έχεις όλα
τα δίκια του κόσµου! Όµως πρέπει να βρεις τη Ζάντρα, να
της µιλήσεις ήρεµα και έξυπνα, να την ψαρέψεις και να
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βολιδοσκοπήσεις τους σκοπούς της. Ταυτόχρονα να
µιλήσεις και στο παιδί µε µειλίχιο τρόπο. Έτσι ώστε να
µην οξυνθούν οι σχέσεις µας και συγκριθούν κάποια στιγµή
µε την συµπεριφορά της ασθενικής Ζάντρας. Να µη
δηµιουργηθεί πρόβληµα και το παιδί στραφεί εναντίον µας.
Είναι πολύ λεπτά αυτά τα θέµατα.
Τάσος: Είναι, και όπως λες κι εσύ δε στοχεύω να
ανακατέψω το κράτος αυτή τη φορά. Έτσι, ναι, συµφωνώ
µε όλα όσα λες. Σίγουρα αυτή τη φορά θα την κάνω τη
δουλειά, µόνος µου. ∆ε θα διακινδυνέψω την ηρεµία µας ή
την ευτυχία µας. Το παιδί µου δεν µπορούσε να βρει
ικανότερη µάνα από εσένα, αδερφή µου. Σου χρωστώ
ευγνωµοσύνη για όλα όσα κάνεις για µας, εµένα και το
παιδί µου! Είσαι η καλύτερη µάνα για το παιδί µου και
είσαι γιατί το κοριτσάκι µας εξελίχθηκε σε καλό, υπάκουο,
ευγενικό και εργατικό παιδί.
Ματίνα: Όλα οφείλονται στην αγάπη, Τάσο µου!
Προχώρα λοιπόν στην κατεύθυνση που διάλεξες. Να
θυµάσαι όµως πως η µάνα όποια κι αν είναι, ότι κι αν είναι,
αγαπάει το παιδί της. Έτσι νοµίζω και για τη Ζάντρα.
Μπορεί απλά να θέλει να τη βλέπει. Θα το ψάξεις…
Βέβαια καλά θα ήταν να µην είχαν συµβεί όλα αυτά τα
τραγικά. Την είχες κάνει γυναίκα σου. Λάθος εκλογή Τάσο
µου. ∆εν ταιριάζατε καθόλου, µα την αλήθεια. Η γυναίκα
δεν ήταν φτιαγµένη για τέτοιο ζέψιµο, για συζυγική
συµβίωση. Τέλος πάντων, τώρα να δούµε πώς θα
εξελιχτούν τα πράγµατα.
Τάσος: Ματίνα σε παρακαλώ! ∆ε µου χρειάζονται όλα
αυτά, τώρα!
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Ματίνα: Συγχώρεσέ µε, όµως πολύ µε πικραίνει αυτή η
ιστορία. Μπήκαµε σε έναν άλλο κύκλο διαφθοράς: της
Ζάντρας και του φίλου της!

Η Λαρίσσα ακούει τη συζήτησή τους άθελά της και
µουρµουρίζει.
Λαρίσσα: «Πάλι για τη Ζάντρα µιλάνε, τη µάνα µου. ∆εν
ξέρουν την πραγµατικότητα, ούτε και τη σχέση µας
Κάποια στιγµή πρέπει όλα να δουν το φως. ∆εν έχουν ιδέα
για την πραγµατικότητα. Είµαι ίσως µικρή αλλά όχι τόσο
µικρή ώστε να µην καταλαβαίνω. Πώς ο πατέρας µου δεν
µπορεί να δει;»
…………………………………………………
«Ζάντρα: Τον αγάπησα τον πατέρα σου. Έκανα ένα
λάθος. Αν και το µετάνιωσα, δεν µπορώ να πλησιάσω τον
Τάσο ούτε και να του µιλήσω. Φοβάµαι. Ανέκαθεν ήταν
αυστηρός! ∆εν τον µισώ… τον αγαπάω… γι αυτό µου
φτάνει που βλεπόµαστε έστω και κλεφτά…
Λαρίσσα: Γιατί το έκανες αυτό Ζάντρα;
Ζάντρα: Ποιο απ’ όλα;
Λαρίσσα: Να… άφησες τον µπαµπά! Και…

Η Ζάντρα µε την ακατανόητη συµεριφορά της
εκλήσσει τη µικρή.
Ζάντρα: Ήµουν κούφια και ανόητη. Μετάνιωσα, αλλά
ήταν πλέον αργά!
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Λαρίσσα:
Και τι θα γίνει τώρα; Πρέπει να δεις τον
µπαµπά µου. Να του εξηγήσεις, να του πεις ότι µου είπες
κι εµένα: ότι λυπάσαι για όλα, ότι µετάνιωσες και ότι τον
αγαπάς, του ζητάς συγγνώµη, και ότι θέλεις να είµαστε όλοι
µαζί!
Ζάντρα: Τα σκέφτηκα όλα αυτά, αλλά να… δεν µπορώ
και να ταπεινωθώ! Τον φοβάµαι τον Τάσο!
Λαρίσσα: Μα γιατί; Τι σου έκανε; Ο µπαµπάς µου είναι
καλός άνθρωπος!
Ζάντρα: Ναι… ίσως! Τι µου έκανε; Τίποτα, αλλά να,
τώρα… φοβάµαι τα χειρότερα!

Η Λαρίσσα αγχώνεται.
Λαρίσσα: Ο µπαµπάς µου δεν είναι αγροίκος, αλλά
δίκαιος και καλός! Κάντο λοιπόν για χάρη µου.
Ζάντρα: Εντάξει. Άσε να το σκεφτώ λιγάκι.

Αγκαλιάζει τη Λαρίσσα ου είναι κάως ειφυλακτική
αέναντί της και τη φιλά στα µαλλιά.
Ζάντρα: Αχ, τι έκανα! Να µεγαλώνεις µακριά µου, να
κουβαλάω την απέχθεια του Τάσου και επιπλέον να σε
κάνω να υποφέρεις µε το άρρωστο πια παιχνίδι των
µυστικών µας συναντήσεων (κλείνει τα µάτια και
ψιθυρίζει). Αχ, παιδί µου!
Λαρίσσα: Έλα Ζάντρα, µην κάνεις έτσι, θ’ αρρωστήσεις
και θα ‘ναι χειρότερα, ξέρεις. Πρέπει να φύγω για να µην
αργήσω πάλι και η Ματίνα αρχίσει να µε ρωτάει για τα
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‘γιατί’ και ‘τα πώς’. Η αλήθεια είναι ότι η Ματίνα δε µε
µαλώνει, θέλει µονάχα να µην αργώ, για να µη
στεναχωριέται ο µπαµπάς µου. Θέλω να ξέρεις ότι τον
αγαπώ πολύ τον πατέρα µου. Ξέρει ότι συναντιόµαστε, και
φοβάται, σε φοβάται! Έλα, γεια σου!
Ζάντρα: Εντάξει θα σε δω µεθαύριο.
Λαρίσσα: Γιατί όχι αύριο;
Ζάντρα: Έχω κάποια δουλειά.
Λαρίσσα: Εντάξει, µεθαύριο µετά από το σχολείο, εδώ
πάλι.

Αοµακρύνονται αό το σηµείο συνάντησής τους και
ρος διαφορετική κατεύθυνση.
…………………………………………………………
Τάσος: (µαλακά) Για έλα εδώ Λαρίσσα! Ακούω ότι
έρχεσαι κάπως αργά από το σχολείο. Συµβαίνει κάτι που
πρέπει να το ξέρω;
Λαρίσσα: (στεναχωρηµένα) Ναι µπαµπά. Βλέπω τη
Ζάντρα στα γρήγορα. Θα σου το έλεγα κάποια στιγµή.
∆ε θα σου το κρατούσα µυστικό, να το ξέρεις.

Ο Τάσος κοκκινίζει.
Τάσος: ∆εν είσαι ευτυχισµένη µαζί µου, θέλεις τον
απαγορευµένο καρπό!
Λαρίσσα: (ρωτάει µε έκληξη) Τον απαγορευµένο
καρπό; Μπαµπά! Ξέχασες ότι η Ζάντρα είναι η µαµά µου;
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Και να ξέρεις µπαµπά, ότι είναι τόσο µεγάλο το κακό που
είστε χωρισµένοι, που περισσεύει να µου λες ότι δεν πρέπει
να τη συναντώ. Είµαστε τόσες ώρες µαζί, ενώ µε τη
Ζάντρα το πολύ-πολύ δεκαπέντε λεπτά κι αυτό όχι κάθε
µέρα. Και δεν είναι κρίµα καλέ µπαµπά η µαµά µου; Εσύ
που είσαι τόσο γενναιόδωρος, γιατί δεν µπορείς να τη
συγχωρήσεις;
Τάσος: (ολύ στεναχωρηµένος, αναστενάζει) ∆ε θα
ήθελα να σε στεναχωρήσω παιδί µου, αλλά όπως γνωρίζεις,
η Ζάντρα ήταν εκείνη που µας εγκατέλειψε κι όχι εµείς τη
Ζάντρα. Μας εγκατέλειψε: εµένα που την αγαπούσα κι
εσένα το µωρό της, µόλις τριών χρόνων. Ξέρεις πολλές
µάνες να εγκαταλείπουν τα αγγελουδάκια τους για έναν
άντρα; Το έκανε για έναν ξένο, έναν αλήτη. Συγγνώµη
παιδί µου, αλλ’ αυτό δεν µπορώ να της το συγχωρέσω.
Πήραµε διαζύγιο βέβαια, ο νόµος υποστήριξε εµένα εξάλλου τι τα θες, αυτή δεν ενδιαφερόταν για εµάς!
Λαρίσσα: Όµως σου υπόσχοµαι µπαµπά πως η Ζάντρα
άλλαξε. Λέει πως σ’ αγαπάει και ότι θα ήθελε να τρέξει για
να σου ζητήσει συγγνώµη, αλλά να… σε φοβάται, λέει.
Τάσος: Τι ειρωνεία! Φοβάται ο λύκος το πρόβατο; ∆ε
θέλω να συζητάω µε το παιδί µου που είναι µόνο
δεκατριών, για τέτοια πράγµατα. Ξέρεις πόσα χρόνια
έκανε να σε δει; δέκα ολόκληρα χρόνια! Τι έγινε στο
µεσοδιάστηµα; έπαθε αµνησία; (γελάει ειρωνικά) Ε,
όχι… φαίνεται της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι ο… Τι θα
πρέπει να κάνουµε εµείς τώρα; Να συγχωρέσουµε την
επανάστασή της ενηλίκου που ωρίµασε τελικά –αν ωρίµασε
και δεν συµβαίνει κάτι το ύπουλο!...
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Η Λαρίσσα τον κοιτάζει λυηµένη. Ο Τάσος σηκώνεται
και την αίρνει αό το χέρι και άνε στον καναέ. ∆εν
αφήνει το χέρι της ενώ της µιλάει.
Τάσος: Άκουσε Λαρίσσα µου. Το ∆ικαστήριο που
εκδίκασε την υπόθεσή µας, µας παραχώρησε όλα τα
δικαιώµατα που έχουµε. Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε.
∆εν είναι τουλάχιστον περίεργο το ότι εµφανίζεται ξαφνικά,
ενώ ζει στην ίδια πόλη µ’ εµάς όλα αυτά τα χρόνια, και
επιδιώκει µία όλο και περισσότερο στενότερη σχέση;
Λαρίσσα: Είπε ότι συνέβησαν πολλά στη ζωή της. Ότι
ήταν πολύ άτυχη.
Τάσος: Τι να πει; Από λόγια είναι η πρώτη!
Λαρίσσα: Είπε ότι κάποτε βρέθηκε σε µια φωτιά.
Τάσος: Μάλιστα!
Μελίσσα: Είδα ένα µεγάλο σηµάδι στο µπράτσο της. Τη
ρώτησα να µάθω.
Τάσος: Και;
Λαρίσσα: Να… Έτσι µου είπε ότι βρέθηκε σε µια φωτιά,
ύστερα, όταν είχατε χωρίσει.
Τάσος: Και λοιπόν; Κάνει ότι µπορεί για να συγκινήσει,
η…
Λαρίσσα: ∆εν ξέρω τίποτα άλλο µπαµπά.
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Τάσος: Θα σου πω εγώ: Ο φίλος της µεθούσε και έπαιρνε
ναρκωτικά. Αυτός έβαλε φωτιά στο µαγαζί µπροστά από
το σπίτι, για να πάρει την αποζηµίωση από την ασφάλεια.
Λαρίσσα: Εσύ πώς τα ξέρεις όλ’ αυτά µπαµπά; Αφού λες
ότι δεν ήξερες ούτε πού βρισκόταν!
Τάσος: Από τις εφηµερίδες. Είναι κακός ο άνθρωπός της,
‘µούτρο’ -έτσι λένε- αλλά είδες; δεν τον άφησε, τον άφησε;
Λαρίσσα: Λέει ότι αυτός ο άντρας την απειλεί πως αν
τολµήσει κάτι τέτοιο θα της κάνει µεγάλο κακό.
Τάσος: (οργισµένος) Μάλιστα! Σου τα είπε κι αυτά.
Σκέτο φίδι! Και τελικά, τα κατάφερε και έτσι τώρα ζητάει
να επανέλθουν όλα στη θέση τους όπως πριν 10 χρόνια! Ε,
όχι! αυτό δεν µπορεί να γίνει.

Ο Τάσος ιάνει το κεφάλι του.
αρακολουθεί ανήσυχη.

Η Λαρίσσα τον

Τάσος: Ματίνα, για έλα λίγο εδώ σε παρακαλώ!
Ματίνα: (τρέχοντας) Ναι Τάσο µου!
Τάσος: Η Λαρίσσα θα πάει για ύπνο…

Το κοριτσάκι σηκώνεται ανόρεχτα, αµίλητο. Η Ματίνα
τον αρακολουθεί µε την αυστηρότητα ζωγραφισµένη
στο ρόσωο. ∆εν κάθεται µαζί του, αρά ακολουθεί
τη µικρή στο δωµάτιό της. Κλείνει ίσω της την όρτα.
Ματίνα: Έλα Λαρίσσα µου… Αχ, δεν αντέχω άλλο!
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Πλησιάζει τη Λαρίσσα ου έχει καθίσει στο κρεβάτι της
και αφού κάθεται δίλα της, ερνάει το µράτσο της
στους ώµους της µε τρυφερότητα. Η Λαρίσσα είναι
σιωηλή, δεν αντιδρά.
Ματίνα: Μάτια µου, ξέρεις πόσο σε αγαπάµε. Έτσι;
Νοµίζω λοιπόν πως εσύ κι εγώ πρέπει να µιλήσουµε σα
γυναίκες. Θέλω να ξέρεις πως δε θέλω να σε στεναχωρώ
µήτε στιγµή, αλλά το κάνω εξαιτίας αυτών που συµβαίνουν.
Ούτε και θέλω να κατηγορώ τη µητέρα σου, που
καταλαβαίνω ότι καίγεσαι να τη γνωρίσεις καλύτερα.
Λαρίσσα: Αυτό είναι αλήθεια, θεία Ματίνα.
Ματίνα: ∆εν την έζησες, δεν την γνωρίζεις κι όµως τώρα
ύστερα από δέκα συναπτά χρόνια, που µας κόστισαν, µας
πόνεσαν και περισσότερο εσένα, έρχεται -αφού πρώτα έχει
ψάξει- σε βρίσκει και κατορθώνει να σε πείσει, ότι πέρα
από το γεγονός ότι είναι η φυσική σου µητέρα -δυστυχώς
αυτό µόνο είναι- σε αγαπάει, κι εσύ, όπως είναι φυσικό, την
πιστεύεις. Την πίστεψες πολύ εύκολα παιδί µου, γιατί το
ήθελες, κι είναι το µόνο φυσικό. Όµως…
Λαρίσσα: (την διακότει αγχωµένη) Μα είναι η µητέρα
µου Ματίνα! Μου έδειξε την ταυτότητά της, την άδεια
οδήγησης, το Medicare card, φωτογραφία µου στο
αµαξάκι µου µε τον µπαµπά και µαζί της –την έχουµε κι
εµείς, είµαι βέβαια ότι κάπου την είδα αυτή τη
φωτογραφία.
Ματίνα: Στοιχηµατίζω ότι σου ζήτησε να µην αποκαλύψεις
σε κανένα για τις συναντήσεις σας. Αυτό, όπως
καταλαβαίνεις, είναι κακό από µόνο του.
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Λαρίσσα: Μα θείτσα µου…
Ματίνα: Άκουσέ µε µάτια µου, σου το είπα ήδη ότι σε
καταλαβαίνω! Όµως για να είµαστε δίκαιοι, σωστοί
άνθρωποι πρέπει να πούµε ότι ο πατέρας σου, σου είπε όλη
την αλήθεια. Μπορεί η Ζάντρα να µην είναι κακός
άνθρωπος, αποδείχτηκε όµως αδύνατη, άβουλη, σε σηµείο
να εγκαταλείψει το σπλάχνο της, τον άντρα της, το σπιτικό
της. Όλα για έναν ξένο, που όπως αποδείχτηκε υπήρξε και
η καταστροφή της τελικά. Ο Τάσος όµως, δεν κοίταξε
άλλο θηλυκό παιδί µου. Εσύ είσαι η γυναίκα της ζωής του
κι εσένα θέλει να σε δει να εξελίσσεσαι σε αξιόλογη νέα
γυναίκα. Όσο για µένα, προτίµησα να σε µεγαλώσω, να
γίνω η µάνα που δεν είχες και να σου αφιερώσω τη ζωή
µου… Είσαι το αστέρι µου και η ευτυχία σου είναι και
δική µου. Είσαι το µονάκριβό µου, το παιδί µου κι ας µην
σε γέννησα.

Τα µάτια της Ματίνας υγραίνονται. Είναι ολύ
συγκινηµένη. Η Λαρίσσα την αγκαλιάζει και τη φιλάει.
Λαρίσσα: Αχ, θείτσα µου σ’ αγαπάω καλύτερα κι από
µάνα µου, να το ξέρεις…
Ματίνα: (συγκινηµένη) Το ξέρω, το ξέρω. Όµως δεν
ήµουν εγώ και ο πατέρας σου µόνοι, που θεωρήσαµε τη
Ζάντρα ακατάλληλη για το καλό σου. Το δικαστήριο τα
ζύγισε από δω, τα ζύγισε από εκεί κι αποφάσισε οµόφωνα
ότι χάνει κάθε δικαίωµα να σε έχει. Έπαιρνε επιβλαβείς
ουσίες (κοµπιάζει) και συζούσε µ’ ένα ξένο, έχοντας
εγκαταλείψει τα πάντα πίσω της. Αυτή ήταν που δήλωσε
στο δικαστήριο ότι αν ξαναζούσε την ίδια περίοδο, θα
έπραττε ακριβώς ότι είχε ήδη πράξει. Καηµένε Τάσο!
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Λαρίσσα: Μα θείτσα µου λέει ότι άλλαξε…
Ματίνα: Άλλαξε! Όχι δα! Τώρα έρχεται πίσω και κάνει
κρυφο-δουλειές, γιατί είναι βέβαιο ότι τίποτα δεν άλλαξε
στη ζωή της. Θα δεις. Θα φανεί το πράγµα. Αλήθεια
λυπάµαι πολύ που η Ζάντρα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε
να είναι. ∆ε θέλω να την στερηθείς, όµως -είναι σχεδόν
βέβαιο- το δικαστήριο θα της απαγορέψει κάθε επαφή µαζί
σου, αν πληροφορηθεί για τις ενέργειές της. ∆ε νοµίζω ότι
άλλαξε κάτι στη ζωή της. ∆ε µιλώ πολύ, δε λέω τι αλήθεια
σκέφτοµαι, κάνω πως δεν καταλαβαίνω, ακόµη και τη
Ζάντρα υπερασπίζοµαι στον αδερφό µου –άδικα βέβαιαγια να µην κάνω τα πράγµατα χειρότερα. Όµως θα φανεί η
αλήθεια παιδί µου. Χρειαζόµαστε λίγο χρόνο, λίγη
υποµονή και περισσότερο από όλους, εσύ παιδί µου!
Λαρίσσα: Άλλαξε θείτσα µου, άλλαξε σου λέω! Το είπε
πολύ σοβαρά, αλήθεια σου λέω!

Η Ματίνα κουνάει το κεφάλι της, µε λύη. ∆ε µιλάει.
Λαρίσσα: Το είπε πολλές φορές, είπε και για το µπαµπά,
και για σένα, τα καλύτερα λόγια.
Ματίνα: Άκουσε Λαρίσσα µου, έχω µια σκέψη.
Λαρίσσα: (αγωνιά) Ναι, θείτσα µου;
Ματίνα: Άκουσέ µε µάτια µου: όταν ξαναδείς τη Ζάντρα,
πες της ότι θέλω να τη συναντήσω µαζί σου. Θέλω να τη
δω, να της µιλήσω, να δω ποια είναι αλήθεια σήµερα και
ύστερα από τόσα χρόνια.
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Λαρίσσα: Εντάξει Θείτσα µου, ελπίζω να δεχτεί. Και
γιατί όχι; Αν µ’ αγαπάει όπως λέει, θα µου κάνει το χατίρι,
δε νοµίζεις;
Ματίνα: Ναι, βέβαια, συµφωνώ µαζί σου. Είναι για καλό,
αυτό ξέρω εγώ.

Σκηνή έβδοµη
Λαρίσσα: Γεια σου Ζάντρα!
Ζάντρα: (την αγκαλιάζει) Λαρίσσα µου, σε βλέπω
σκεφτική. Συµβαίνει κάτι;
Λαρίσσα: Ναι, η θεία Ματίνα θέλει να σε δει και να
µιλήσετε.
Ζάντρα: (αναστατωµένη, ροσαθεί) Αν πρέπει, γιατί
όχι;
Λαρίσσα: (ευχαριστηµένη, µιλά βιαστικά) Σ’ ευχαριστώ
Ζάντρα! Είναι πολύ σπουδαίο να µιλήσετε µε τη θεία µου,
ξέρεις. Θα µπορούσαµε να συναντηθούµε µαζί της…
σήµερα; Τώρα;
Ζάντρα: (ανικόβλητη) Τώρα; Αυτή τη στιγµή; Έτσι
απρόοπτα;
Λαρίσσα: (µε άγχος) Ναι, τώρα, τι πειράζει; Η θεία µυ
είναι απέναντι στο πάρκο, µονάχα δύο λεπτά µακριά µας
και µας περιµένει (χαµογελά αδέξια).
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Ζάντρα: (µιλά σιγανά, είναι κατακόκκινη) Καλά, αφού
πρέπει!

∆ιασχίζουν το δρόµο, ερνούν αέναντι στο άρκο,
χαρούµενη η Λαρίσσα µροστά, αγχωµένη η Ζάντρα,
ίσω. Η Ματίνα εριµένει σε αγκάκι του άρκου,
µροστά και σε ολύ µικρή αόσταση αό το δρόµο.
Σηκώνεται µόλις λησιάζουν. Χαιρετιούνται. Η
Ματίνα µε αγωνία καρφώνει τα µάτια της στη Ζάντρα
και εκείνη χαµηλώνει το βλέµµα της φοβισµένη.
Ματίνα: (αλά) Κάθισε Ζάντρα. Πώς είσαι λοιπόν;
Ζάντρα: Καλά κι εσύ;
Ματίνα: Καλά είµαι. Εργάζεσαι κάπου εδώ κοντά;
Ζάντρα: Όχι αυτή τη στιγµή. Εργαζόµουν σε µία
καφετερία αλλά έκλεισε το µαγαζί και…
Ματίνα: Εδώ κοντά;
Ζάντρα: Όχι, στην πόλη.
Ματίνα: Έχεις άντρα, παιδιά;
Ζάντρα: Όχι βέβαια! (αάντησε ζωηρά)
Ματίνα: Πού ήσουν όλον αυτόν τον καιρό;
Ζάντρα: Εδώ, στο Σύδνεϋ, πού αλλού; Ζω στα ∆υτικά
προάστια.
Ματίνα: Νοικιάζεις;
Ζάντρα: Ναι.
35

Η Λαρίσσα ου αρακολουθεί µε αγωνία αυτή τη
συζήτηση, ροαισθάνεται ότι η συµεριφορά της
Ζάντρας συνεάγεται εξελίξεις.
Ματίνα: Πώς βολεύεσαι χωρίς εργασία αυτή την περίοδο;
Ζάντρα: Ε… παίρνω το επίδοµα ανεργίας για λίγο, ώσπου
να βρω κάτι.

Τα χέρια της Ζάντρας τρέµουν και φαίνεται. Ιδρώνει.
Η Λαρίσσα την κοιτάζει ερωτηµατικά και η Ματίνα
ανησυχεί.
Ματίνα: Σου συµβαίνει κάτι; Μήπως είσαι άρρωστη;
Ζάντρα: (σκέφτεται δυνατά) Πρέπει να φύγω! Ξέρετε…
πρέπει να πηγαίνω τώρα!
Ματίνα: ∆ε φαίνεσαι καλά παιδί µου! Εδώ λίγο πιο κάτω,
υπάρχει ένα καλό Coffee Shop. Πάµε να πιούµε έναν
καφέ και ένα νερό για να συνέλθεις, κι ύστερα φεύγεις.
Ζάντρα: ∆εν µπορώ, πρέπει να πηγαίνω, έχω ραντεβού µε
την κοµµώτριά µου.
Λαρίσσα: Έλα Ζάντρα µου, µην κάνεις έτσι! (Παίρνει µε

θάρρος το τηλέφωνο της Ματίνας
και της το
ροσφέρει) Να, πάρε το τηλέφωνο της Θείας Ματίνας και
τηλεφώνησέ της!
Ζάντρα: Όχι, δεν µπορώ! Μη µε πιέζετε παρακαλώ,
αλήθεια, πρέπει να φύγω!
Λαρίσσα: Μα… έχουµε δεν έχουµε δέκα λεπτά, αφότου
ήρθαµε εδώ, Ζάντρα!
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Ζάντρα: (αγριεύει) ∆ε γίνεται είπα!

Τρέµει, τα µάτια της λάµουν αράξενα, καθώς οι
κόρες τους έχουν διασταλεί, και το στόµα της χάσκει
ανοιχτό.
Ματίνα: (είµονα λέον) Έχει δίκιο το κοριτσάκι σου
Ζάντρα! Φαίνεσαι άρρωστη! Να καλέσουµε βοήθεια!
Ζάντρα: Όχι, όχι, εκνευρισµένη µόνο είµαι!
Ματίνα: Γιατί; Σε ενοχλούµε µήπως;
Ζάντρα: (ενώ ειχειρεί να σηκωθεί µουρµουρίζει)
Αφήστε µε… αφήστε µε!

Σωριάζεται στο αγκάκι. Έχει σχεδόν χάσει τις
αισθήσεις της. Η Λαρίσσα βγάζει µία κραυγή φόβου
και η Ματίνα τηλεφωνεί στο Α’ Βοηθειών. Και ενώ της
κάνουν αέρα και της δίνουν µικρά µατσάκια στο
ρόσωο, καταφτάνει το ασθενοφόρο.
Νοσοκόµος Α’: (ρωτάει τη Ματίνα και τη Λαρίσσα)
Γνωστή σας η… κυρία;
Ματίνα: (ααντά γρήγορα) Όχι ακριβώς, τη γνωρίσαµε
εδώ στο πάρκο. Τι νοµίζετε ότι της συµβαίνει;

Ο Νοσοκόµος κουνάει το κεφάλι του ερίεργα. Εκείνη
τη στιγµή έρχεται και η αστυνοµία.
Αστυνόµος: Γεια σας παιδιά.

Οι δύο νοσοκόµοι τον χαιρετούν.
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Αστυνόµος: Τι έχουµε εδώ;
Νοσοκόµος Α’: Υπόθεση ναρκωτικών, φοβάµαι.
Αστυνόµος: Γνωστή, γνωστή;
Νοσοκόµος Α’: Ε.. Ναι…, έτυχε! ∆εν ξέρω όµως πώς
βρέθηκε εδώ. ∆ύο-τρείς φορές –πρόσφατα-, τη βρήκαµε
µέσα ή έξω από νυκτερινά κέντρα, σε άλλη όµως περιοχή.

Η Λαρίσσα σφιγµένη στο λευρό της Ματίνας
τροµοκρατηµένη, αρακολουθεί µαζί της τη διαδικασία
της ετοιµασίας, για την αοχώρηση του ασθενοφόρου
στο Νοσοκοµείο. Ο Αστυνοµικός γράφει κάοια
ράγµατα και αοχωρεί χαιρετώντας τους δύο
Νοσοκόµους.
Αστυνόµος: Ευχαριστώ παιδιά για την πληροφόρηση.

Οι δύο νοσοκόµοι ηδούν στο ασθενοφόρο ο ένας στο
τιµόνι και ο άλλος στην καρότσα µε την ασθενή, και
αοχωρούν µε κατεύθυνση το λησιέστερο νοσοκοµείο.
Η Ματίνα έχει αγκαλιάσει τη Λαρίσσα ου κλαίει βουβά
τρέµοντας και της µιλάει τρυφερά.
Ματίνα: Πόσο λυπάµαι µάτια µου, που έπρεπε να πιεις το
πικρό ποτήρι της πραγµατικότητας του κόσµου της
Ζάντρας. Θέλω να ξέρεις ότι ήλπιζα για κάτι διαφορετικό
από αυτό που µαρτυρήσαµε σήµερα. Είναι ευλογία αυτή η
αποκάλυψη τελικά, σε σχέση µε τη σωτηρία σου, παιδί µου.
Είσαι µικρή και αθώα και είναι δύσκολο να αντιληφθείς τι
κρύβει µέσα του ο άνθρωπος, ακόµη και όταν πρόκειται
για την ίδια τη µητέρα σου. Τελικά, µπορεί να πει κανείς
ότι αιτία της συµπεριφοράς της Ζάντρας ανέκαθεν, υπήρξε
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η χρήση ναρκωτικών. Άνθρωποι σαν τη Ζάντρα δε ζουν
πολύ και τραβούν στο γκρεµό τους ανθρώπους που τους
αγαπούν. Ποιος ξέρει τι ήθελε από σένα! ∆οξάζω το Θεό
που δεν πρόλαβε να σε µπλέξει!

Σκηνή όγδοη
Μένιος: Όχι µόνο δεν ακολούθησες τις συµβουλές µου
αλλά έκανες και την τρελή για να αποφύγεις τις
υποχρεώσεις σου απέναντί µου. Από σήµερα αλλάζει ο
συνεταιρισµός µας. Τη θέση σου δίπλα µου θα την πάρει η
Λίζα κι εσύ τη δική της. ∆εν χρειάζεται να πούµε τίποτα
περισσότερο…
Ζάντρα: ∆εν µπορείς να µου το κάνεις αυτό.
Μένιος: (ειρωνικά) Γιατί;
Ζάντρα: Κατέστρεψα το σπίτι µου για σένα, έγινα ρεµάλι
µε τα ναρκωτικά και τώρα θέλεις να µε καταστρέψεις
ολοσχερώς γιατί δεν έλαβα µέρος στο βρώµικο παιχνίδι
εναντίον των ανθρώπων που κοίταξαν µέχρι σήµερα το
παιδί µου;
Μένιος: Βούλωσέ το επιτέλους! Σε ανέχτηκα τόσα
χρόνια… Μου χρωστάς, ακούς; Μου χρωστάς!

Ο Μένιος χτυάει τη γροθιά του θυµωµένος στον τοίχο
ου αδύνατος καθώς είναι, τρυάει.
Ζάντρα: (τον κοιτάζει φοβισµένη) Α! Μια τρύπα στον
τοίχο! Άνοιξες µια τρύπα στον τοίχο! Αχ, Μη!.. Μη!..
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Ο Μένιος ου βλέει τον φόβο της γελάει σαρκαστικά.
Ξαφνικά την κοιτάζει µε µίσος. Μουγκρίζει.
Μένιος: Παλιοθήλυκο, δεν είδες τίποτα ακόµη! Όπως
πας… κάποια στιγµή σίγουρα θ’ ανοίξω και µια τρύπα
στο... κεφάλι σου!
Ξεσάει σε τρελό γέλιο.. Η Ζάντρα τον κοιτάζει µε την

αηδία ζωγραφισµένη στο ρόσωο και ξαφνικά ηρεµεί.
Ανοίγει ψύχραιµα την τσάντα της και σε ανύοτο
χρόνο τεντώνει το µράτσο της µε το ολισµένο χέρι.
Σηµαδεύει τον Μένιο ου αρακολουθεί τις κινήσεις
της άλαλος. Ακούγονται αανωτοί υροβολισµοί. Ο
Μένιος έφτει στο άτωµα. Η Ζάντρα ροχωρεί αργά
στο τηλέφωνο, σχηµατίζει ένα νούµερο στο καντράν το
σηκώνει και τηλεφωνεί.
Ζάντρα:
Εµπρός! Αστυνοµία; Μόλις εκτέλεσα τον
εκβιαστή µου! Λέγοµαι Ζάντρα…

Σκηνή ένατη
Τάσος: Γεια σου Ματίνα. Η Λαρίσσα είναι εδώ;
Ματίνα: Ναι αµέ! Από εκείνη την ηµέρα στο πάρκο, όχι
µόνο έρχεται ενωρίς, αλλά είναι και πολύ ήρεµη. Εντάξει,
δε λέει πολλά. Είναι ακόµα σοκαρισµένη από το τραγικό
επεισόδιο µε τη Ζάντρα. Αυτό είναι βέβαιο!
Τάσος: Είναι ευτύχηµα που προλάβαµε ή µάλλον η τύχη
υπήρξε ευνοϊκή απέναντί µας! Ματίνα, άκουσέ µε: διάβασα
κάτι αποτρόπαιο στην σηµερινή εφηµερίδα και βούλιαξε η
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καρδιά µου. Η Ζάντρα δεν πρόλαβε να βγει από το
Νοσοκοµείο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, και πάνω σε
ένα βίαιο καβγά µε τον φίλο της, τον πυροβόλησε και τον
σκότωσε σε αυτοάµυνα, προς τις απειλές του. Άκου και το
χειρότερο: Αυτός έκανε εκβιασµούς για να βγάζει χρήµατα
και ήταν επίσης ανακατεµένος µε την παιδεραστία. Ακούς;
Τι να σου πω, τι να σου πω; Πω, πω! µε πιάνει πανικός,
κρυάδα στους σπόνδυλους και που το σκέφτοµαι µόνο: το
παιδί µας µόλις που γλύτωσε από τα χέρια τους,
καταλαβαίνεις;
Ματίνα: Τι εγκληµατικά µυαλά! Αχ, Θεέ µου, πώς να
προστατέψουµε το παιδί µας απ’ αυτό το νέο κακό; Πώς
να της εξηγήσουµε; Πρόκειται για τη µητέρα της, άσχετα
µε το ποιόν της!

Αργά, σέρνοντας σχεδόν τα βήµατά της, µαίνει στην
κουζινο - τραεζαρία η Λαρίσσα, χλωµή, µε µάτια
κλαµµένα. Μιλά µε αλλοιωµένη φωνή.
Λαρίσσα: Τα άκουσα όλα µπαµπά και θεία Ματίνα. Αλλά
µη φοβάστε, είµαι αρκετά µεγάλη για να ξεχωρίζω το καλό
από το κακό.

Ο Τάσσος και η Ματίνα µε µάτια υγρά και µε ανοιχτές
αγκαλιές τρέχουν ρος το µέρος της.
Τάσος: Έλα Λαρίσσα µου. Ο Θεός σε φύλαξε, µας
φύλαξε όλους από την καταστροφή. Πίστεψέ µας παιδί
µου, µας πονάει για τη Ζάντρα, αλλά η γυναίκα ήταν
χαµένη από την αρχή.
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Ματίνα: Ναι, παιδί µου, τα είχαµε πει και άλλοτε.
Τάσος: Είχε διαλέξει την παρανοµία από ανάγκη. Είπε
ότι είχε αγαπήσει παράφορα και δεν µπορούσε να ζήσει
µαζί µας. Είχε επιλέξει άλλο δρόµο. Μακριά από εµάς
παιδί µου! Λυπάµαι που δεν έχεις τη µητέρα που άξιζες,
όπως όλα τα παιδιά του κόσµου, αλλά είσαι ευλογηµένη
που έχεις τη θεία Ματίνα και έναν πατέρα που σε λατρεύει
κυριολεκτικά. Μπορεί να είµαι ακόµα νέος, αλλά ύστερα
από το ζεµάτισµα που πήρα, δεν έχω σκοπό ν’ αλλάξω
ζωή.

Η Λαρίσσα αγκαλιάζει τον ατέρα της και ύστερα τη
Ματίνα.
Λαρίσσα: Μπαµπά, θεία µου, το ξέρω, το νιώθω βαθιά
µέσα µου, πως είµαι το πιο τυχερό κορίτσι του κόσµου!
∆εν ξέρω πώς αλλιώς να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου!
Σας ευχαριστώ… σας ευχαριστώ για την αγάπη σας.

Τα δάκρυα έχουν την τιµητική τους!

Τέλος
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2. Ασύστολοι Άνεµοι
Πρόσωα
Περικλής: ο πενηνταπεντάρης σύζυγος της Μαντώς και
πατέρας του Φώντα και της Αντιγόνης
Μαντώ: σύζυγος του Περικλή γύρω στα σαράντα πέντε
Φώντας: φοιτητής
Αντιγόνη: υπάλληλος Εταιρείας, στα 26
Ασηµίνα: υπάλληλος Εταιρείας, στα 26
Leslie Miller: διευθύνουσα τµήµατος στην Εταιρεία Vox,
όπου εργάζονται οι Ασηµίνα και Αντιγόνη, στα σαράντα
Πωλ: αρραβωνιαστικός της Ασηµίνας
Σόνια και Ντόνα: υπάλληλοι της Εταιρείας όπως
παραπάνω στα 30 τους
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Πρώτη Πράξη
Σκηνή ρώτη
Στο καθιστικό του Περικλή και της Μαντώς.
Περικλής: Τι διάβολο έγινε; Λες και ξάφνου άνοιξε το
ασκί του Αιόλου και µας σύρανε οι ασύστολοι άνεµοί του!
Φώντας: Ποιος είναι πάλι ο Αίολος dad;
Περικλής: Ο Αίολος ε; Καλά γιε µου, τι Έλληνας είσαι
εσύ να µην ξέρεις το Θεό των Ανέµων; ∆εν σας τα έµαθαν
αυτά στο ελληνικό σχολείο που πηγαίνεις;
Φώντας: Α, ναι, ώρα κατάλαβα! Μιλάς για την ελληνική
µυθολογία, dad, έτσι;
Περικλής: Χµ… ναι! Τι να πω; Τόσο πολύ ενδιαφέρεσαι
για την πολιτιστική κληρονοµιά µας, που ούτε και τους
αρχαίους Έλληνες Θεούς γνωρίζεις!
Φώντας: Τι να πω µπαµπά; Eίσαι brain washed!
Περικλής: Κάνε παιδιά να δεις προκοπή, λέει ο άλλος!
Κάθε φορά που λέω κάτι που είτε δεν to ξέρεις, είτε δεν to
καταλαβαίνεις, γίνεσαι ασεβής. Πώς µιλάς έτσι στον
πατέρα σου παιδί µου;
Φώντας: Συγγνώµη πατέρα! Μα… λεπτολογείς. ∆εν το
εννόησα όπως το συνέλαβες.
Περικλής: Ναι, ναι, ξέρω. Απαρνήθηκα την πατρίδα µου
για καλύτερα και το σπίτι µου κατέληξε σε είδος Βαβέλ!
Καλά να πάθω!
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Φώντας: Oh, I give up, πατέρα! Τι είναι πάλι ετούτο; But
who cares? I’m going to my room, anyway!
Περικλής: Πολύ καλά θα κάνεις! Άκου τον που ρωτάει «Τι
είναι πάλι ετούτο;»
Μαντώ: Έλα Περικλή µου! Σαν τα κοκόρια αρπάζεστε
πατέρας και γιος. Πότε επιτέλους θα επικρατήσει ανακωχή
ανάµεσά σας;
Περικλής: Έτσι ε; Μα δε βλέπεις ότι δεν καταλαβαίνουµε
ο ένας τον άλλο;
Μαντώ: Να µη λέµε πάλι τα ίδια άντρα µου!
Περικλής: Όχι θα σου τα πω εγώ… έτσι για να µη
νοµίζεις ότι είµαι κανένα τούβλο!
Μαντώ: Άντε να τα ξαναπούµε!
Περικλής: Τα παιδιά µας… δεν καταλαβαίνουν, όχι γιατί
δε το θέλουν, αλλά γιατί τα σχολεία µας δεν είναι
οργανωµένα όπως πρέπει! Τα στέλνουµε να µάθουν καλά
ελληνικά, αλλά όπως µπαίνουν, έτσι βγαίνουν…
Μαντώ: Έχεις δίκιο σ’ αυτό!
Περικλής: ∆εν τελείωσα (µε ύφος ρήτορα). Ατυχώς
βέβαια, γιατί άλλοι -όπως οι Ιάπωνες- πάνε καλύτερα από
εµάς στη διδασκαλία της γλώσσας τους, στους foreigners
στο Σύδνεϋ και αλλού. Ακόµα και τα παιδιά µας
µαθαίνουν τη γλώσσα τους στα γρήγορα, παρόλο που οι
γονείς τους δεν µιλούν τα Ιαπωνικά στο σπίτι τους! Το
κατάλαβες;
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Μαντώ: Ναι βέβαια! Να συµπληρώσουµε όµως εδώ, ότι
παρά τα εµπόδια, στην ελληνική οικογένεια θα ισχύσει η
καθόλα ελληνική πίστη ότι ο γιος θα ξεπεράσει τον πατέρα!
Περικλής: (ου δεν την ακούει λέον, ξαφνικά της
δείχνει ηµερήσια ελληνική εφηµερίδα) Τη διάβασες τη
ρηµάδα;
Μαντώ: (ειρωνικά) Τι να την κάνω, αν είναι ρηµάδα;
Περικλής: Αν όχι σε τίποτα άλλο, στο κουτσοµπολιό
πρωτεύει!
Μαντώ: Γνωστό, γνωστό! Λοιπόν;
Περικλής: Και τι δε λέει! Τι χάλια έχουµε επιτέλους;
Πόση κακοµοιριά, ζήλεια, κακία µπορεί να κουβαλά ένας
άνθρωπος µέσα του;
Μαντώ: (ερίεργη)Τι διαβάζεις;
Περικλής: (δεν ααντά, αρά συνεχίζει) Πώς δε
βουλιάζουµε από τόσο µεγάλα κρίµατα;
Μαντώ: Επιτέλους Περικλή, ή εξήγησε στον συνοµιλητή
σου τι εννοείς, ή σταµάτα να κάνεις παρατηρήσεις ή
δηλώσεις! Ή µήπως… να φύγω;
Περικλής: Μαντώ, παιδί µου, τι φταίω εγώ αν δεν ανοίγεις
ποτέ σου ελληνική εφηµερίδα;
Μαντώ: (µε αράονο) Εάν την αφήσεις από τα χέρια
σου, ίσως και να µπορέσω να της ρίξω µια µατιά, τελικά!

46

Περικλής: (την κοιτάζει αφ’ υψηλού) Νοµίζεις; Εγώ λέω
ότι δεν βρίσκεις καιρό να ρίξεις µια µατιά.
Μαντώ: Εντάξει. Πες µου τότε εσύ, τι λέει τέλος πάντων,
αντί να µαλώνουµε.
Περικλής: Για να τσατιστώ ακόµα περισσότερο;

Η Μαντώ λησιάζει κάθεται δίλα του σιωηλή και
κοιτάζει την εφηµερίδα ου βαστά.
Περικλής: (ροτείνει την εφηµερίδα του στη Μαντώ)
Ορίστε, διάβασε! (αναστενάζει κουρασµένα). Είναι
γεµάτη ορνιθο-σκαλίσµατα και µαργαριτάρια αξιοπρεπών
συµπολιτών µας!

Η Μαντώ την αίρνει ήσυχα και διαβάζει.
Μαντώ: Χµ… είναι εξακριβωµένο. Ένας-δύο…
εκπροσωπούν την ελληνική διάνοια… και κάποιοι άλλοι…
κυβερνούν το κοπάδι. Όλοι γίνονται πιόνια στη σκακιέρα
των τελευταίων. Βασιλιάς, βασίλισσα, αξιωµατούχοι,
στρατιώτες…

Ο Περικλής σκέτεται ενώ η Μαντώ ξεφυλλίζει αργά
την εφηµερίδα.
Περικλής: ∆ιάβασες; Ο δαίµονας έχυσε πάλι το
δηλητήριό του. Τι µίζερος άνθρωπος. Θα πρέπει να είναι
πολύ δυστυχισµένος! Πώς αλλιώς εξηγείται η τόση κακία
του;
Μαντώ: (ειρωνικά) Μάλλον ευτυχισµένος, για τη µιζέρια
που σκορπά γύρω του, είναι.
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Περικλής: Αποδεικνύεται!
Μαντώ: Και µη νοµίζεις ότι δεν πληρώνεται γι’ αυτά που
γράφει. Έτσι; Ισχύει το ελληνικό: κάνε µου, να σου κάνω!
Από κυκλώµατα…, άλλο τίποτα τελικά!
Περικλής: Αλήθεια, πώς επιτρέπεται από τη διεύθυνση της
εφηµερίδας να περνούν στο αναγνωστικό κοινό, τέτοιου
είδους εκφράσεις!
Μαντώ: Κουτσοµπολεύει συγκεκριµένα άτοµα, που από
ότι άκουσα, ούτε καν τα γνωρίζει.
Περικλής: ∆εν έχει οικογένεια αυτός; Πώς θα του άρεσε
κάποιος να διέσυρε ένα από τα δικά του πρόσωπα;
Μαντώ: Χµ! Ονοµάζει πρόσωπα κιόλας, ο άθλιος!
Περικλής: Μην είσαι αφελής! Ξέρει τι κάνει ο αλήτης.
∆εν περιορίζεται σε αοριστίες αλλά στιλετίζει πρόσωπα µε
κάποιο αντάλλαγµα. Λερώνει ο βρωµιάρης γιατί πίσω του
κρύβονται πρόσωπα µε κάποια δήθεν ανώτερη θέση…
Κοιτάζει κι αυτός πώς να βολευτεί καλύτερα. Άλλοι λοιπόν
οι ηθικοί αυτουργοί και άλλοι οι εκτελεστές… Εκτελεστής
είναι. «Ισχύει κι εδώ το ελληνικό σύστηµα», γι αυτό και θα
πάµε κατά διαόλου ως παροικία, παρόµοια µε τους
συµπατριώτες µας πίσω στην πατρίδα.
Μαντώ: Ηear, hear…
Περικλής: Το κακό είναι ότι δεν προσβάλλει απλά κάποια
πρόσωπα, αλλά ότι εξαιτίας της κατινίστικης κλίκας πίσω
του, κακο-χαρακτηρίζεται η ελληνική παροικία. Ξέρεις τι
λένε οι εχθροί µας;
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Μαντώ: Υποθέτω!
Περικλής: (συνεχίζει θυµωµένος) «οι Έλληνες τρώγονται
και εδώ, όπως και στην Ελλάδα! Είναι το DNA τους!»
Τρίβουν λοιπόν τα χέρια τους µε ικανοποίηση. Γιατί όταν
τρωγόµαστε, χάνουµε τους στόχους µας και διατρίβουµε
σε διαβολιές ή άλλου είδους κρίµατα, που µας ζηµιώνουν.
Μαντώ: Έχεις δίκιο, αλλά ηρέµησε, δεν ανακαλύψαµε κάτι
νέο. Έτσι ήταν, είναι και… άσε!
Περικλής: (εκνευρισµένος) Παρά την κοροϊδία που µας
πατάνε -µε το δίκιο τους τελικά- δεν µαθαίνουµε!
Μαντώ: (γελάει) Φταίει µήπως το όνοµά του…
Βρωµίδης;
Περικλής: Γρυλλίδης, Γρυλλίδης!
Μαντώ: Ε… και το… Βρωµίδης του πάει γάντι! Όνοµα
και πράµα! Χρησιµοποιεί -για την άτυχη συµπατριώτισσά
µας τα λέει τελικά-, τον εθνικό ραδιοσταθµό σε ώρες
υψηλής ακροαµατικότητας, για να κάνει Business! Ποιος;
Εκείνος που η «κόρος του Αυγία» θα χλόµιαζε στον
οχετό του λαρυγγιού του!
Περικλής: Να είσαι βέβαια ότι θα ήθελε πάρα πολύ να
πάρει µια θέση στον εθνικό ραδιοσταθµό, που πρόγραµµά
του, κατηγορεί. Είπαµε: κάνει για να του κάνουν,
εξυπηρετεί για να εξυπηρετείται!
Μαντώ: Αν γλυτώσει κάποιος από τη Σκύλα θα πέσει στη
Χάρυβδη τελικά! Πέντε άνθρωποι αξίζουν όλοι κι όλοι
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στην παροικία και άλλοι πέντε από τους ανάξιους
κοιτάζουν πώς και πώς να τους κατατροπώσουν.
Περικλής: Τι να σου πω γυναίκα, καµιά φορά σκέφτοµαι
πως ίσως είναι καλύτερα που τα παιδιά µας δεν
σκαµπάζουν πολύ από τις γελοιότητες του DNA µας: τα
οξύµωρα πάθη µας, που δηµιουργούν τις διαφορές µας, τις
κλίκες µας, τις συµφεροντολογικές µας πολιτικές
πεποιθήσεις, τις διαφορές µας στο εκκλησιαστικό… και
πάει λέγοντας!
Μαντώ: (εκνευρισµένη στο έακρο τώρα) Ποιος είπε
ότι προσπαθούµε να κάνουµε τη ζωή µας πιο ουσιαστική;
Πάντως οι Έλληνες… ακολουθούν το αντίθετο ρεύµα! Μα
είναι σχιζοφρενικό!
Περικλής: (την κοιτάζει αραξενεµένος)
ηρέµησε… αν κι αυτά που λες, πολύ καλά τα λες!

Έλα

Μαντώ: ∆εν κόβουµε τις εφηµερίδες άντρα µου; Να µην
ακούµε και το ραδιόφωνό τους κι ας το πληρώσαµε τελικά;
Απλά για να τους δείξουµε -ως κοινό πλέον- ότι
διαφωνούµε µε το σινάφι τους, για τις αχαρακτήριστες
θέσεις που παίρνουν απέναντί µας.
Περικλής: Χµ! µας καταστρέφουν οι µπαγάσηδες και
µένουν και ατιµώρητοι! Ναι, θα ηρεµίσουµε αν δεν
ακούµε αυτόν τον… Βρωµίδη, τον Γρυλλίδη… διάβολε,
όπως κι αν τον λένε!
Μαντώ: Έτσι! Αν δεν αγοράζουµε τις εφηµερίδες τους,
και δεν τους ακούµε στο ραδιόφωνό τους, δεν µπορούν και
να µας κατασπαράξουν.
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Περικλής: Εντάξει, έγινε. Θα κόψουµε την εφηµερίδα και
το σταθµό της, και θα ηρεµήσουµε!

Σκηνή δεύτερη
Φώντας: Mum... Mum... Πού είσαι;

Εµφανίζεται ο Περικλής
Φώντας: Γεια σου πατέρα!
Περικλής: Έλα καλώς τον!
Φώντας: Τη µάνα µου γυρεύω.
Περικλής: Εντάξει γιε µου, µη φωνάζεις. Η µάνα σου πήγε
στα µαγαζιά. Χµ!.. Νοµίζω!
Φώντας: O.K. Τότε… ίσως και να µπορείς να µε
βοηθήσεις, εσύ.
Περικλής: Εγώ; Σε τι;
Φώντας: Να µου πεις τι γίνεται σήµερα!
Περικλής: Τι γίνεται σήµερα; Πού να ξέρω;
Φώντας: Άκουσα τους φίλους µου στο Πανεπιστήµιο που
έλεγαν, ότι σήµερα είναι οι Πρώτοι Χαιρετισµοί!
Περικλής: Α, Μπράβο! Καλά πάµε, αν οι φίλοι σου
ξέρουν µια τέτοια… «λεπτοµέρεια»! Εγώ… ούτε καν το
ήξερα! Γνωρίζω ότι προηγούνται του Αγίου Πάσχα...
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Βέβαια η µάνα σου τα ξέρει όλα αυτά απ’ έξω κι
ανακατωτά! Πώς της ξέφυγε και δεν είπε τίποτα;
Φώντας: (γελάει) ∆εν ξέρεις; Τι λες τώρα πατέρα,
σοβαρολογείς; ∆εν είσαι Ελληνοχριστιανός;
Περικλής: Τι να σου πω παιδί µου, ψέµατα; Κάτσε να το
ψάξουµε λιγάκι… (σηκώνεται κατευθύνεται ρος τον

τοίχο αέναντί του. Κοιτάζει το ηµερολόγιο και χτυά
το µέτωό του) Φτου! αυτό είναι το αγγλικό. (τρέχει στον
αέναντι τοίχο) Να µωρέ, αυτό εδώ είναι το ελληνικό
ηµερολόγιο.

Ο Φώντας χαµογελάει ειρωνικά καθώς διαβάζει.
Φώντας: Καλά που βρήκες και το ελληνικό ηµερολόγιο
τελικά πατέρα! Έλα τώρα!
Περικλής: Μη µε κοροϊδεύεις. Το ξέρεις πολύ καλά ότι
είµαι πολύ busy εκτός και εντός οίκου!
Φώντας: Εντάξει πατέρα… δε σε κατηγορώ!
Περικλής: Τι… θα ζητήσω και συγγνώµη που δεν
θυµάµαι τέτοια πράγµατα; Σε παρακαλώ! Ναι, εντάξει, µου
διέφυγε, δεν το πήρα χαµπάρι. Και η µάνα σου;
Αναρωτιέµαι πώς και δεν µου είπε τίποτα! Αυτή, είναι
πάντα ενήµερη και… ενηµερώνει κι εµένα.
Φώντας: Λες να το ξέχασε;
Περικλής: Μπα, αυτό αποκλείεται!
Φώντας: Έλα τώρα πατέρα… γιατί πολυλογούµε τόση
ώρα;
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Περικλής: Όχι, αλλά να, τώρα σκέπτοµαι πόσο γρήγορα
περνάει ο καιρός κι εµείς τέλος πάντων. Άστα να πάνε!
Φώντας: Πατέρα! Θα µου πεις κάτι για τους
«Χαιρετισµούς» τελικά ή να το κοιτάξω στον υπολογιστή;
Περικλής: Κάπου έχουµε ένα ωραίο βιβλίο στην ελληνική
και στην αγγλική για την Πεντηκοστή…
Φώντας: (τον διακότει στεναχωρηµένος) Τι είναι πάλι
ετούτο; Τα είπαµε και δεν τα θυµάµαι; Περίεργο!
Περικλής: Κλά, µην κάνεις έτσι! Έχεις πολλά στο µυαλό
σου! Είναι αλήθεια ότι άλλοτε πηγαίναµε περισσότερο στην
εκκλησία. Και… στους Χαιρετισµούς -αν όχι σε όλους, σε
µερικούς πάντως πηγαίναµε. Αλλά κάτσε να έρθει η µάνα
σου, αυτή ξέρει για το βιβλίο.

Ανοίγει η όρτα και ορµά η Μαντώ:
Μαντώ: Γεια σας! Άκου να δεις που ξέχασα να σας πω,
πως σήµερα είναι οι Πρώτοι Χαιρετισµοί!

Πατέρας και γιος κοιτάζονται και ξεσάν στα γέλια. Η
Μαντώ τους κοιτάζει αραξενεµένη.
Μαντώ: Τι… είναι;
Περικλής: Είπα κι εγώ. Πώς είναι δυνατόν!
Μαντώ: (µε φανερή αορία) Ποιο καλέ;
Φώντας: Ρώτησα τον µπαµπά τι είναι οι Χαιρετισµοί και
δεν µπορούσε να µου εξηγήσει. Τώρα όµως που ήρθες
εσύ…
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Μαντώ: (ησυχάζει) Α, κατάλαβα! Τώρα που ήρθα, εγώ, να
σου δώσω το κατάλληλο βιβλίο να το διαβάσεις, για να
µάθεις και να θυµάσαι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος.
Είσαι φοιτητής Πανεπιστηµίου!
Φώντας: Κατάλαβα, µαµά! Είσαι busy!

Σκηνή τρίτη
Φώντας: Καληµέρα Πατέρα!
Περικλής: (διαβάζει εφηµερίδα) Καληµέρα!
Φώντας: Είδα το ∆αγκλή σήµερα, τον καθηγητή. Ήθελα
να τον ρωτήσω για µία εργασία µου. Μου φάνηκε
απόµακρος! Ξέρεις; Τον περιέλαβε µία ελληνική
εφηµερίδα, και… καταλαβαίνεις!
Περικλής: Ξέρω, ξέρω!
Φώντας: ∆εν καταλαβαίνω τίποτα!
Περικλής: Ούτε κι εγώ! ∆ηλαδή…
Φώντας: (διακότει) But dad, δεν είµαστε όλοι Έλληνες;
Περικλής: (ειρωνικά) Είµαστε! Είµαστε και φαινόµαστε!
Φώντας: Είµαστε Έλληνες, αλλά τρωγόµαστε αντί να
είµαστε ενωµένοι σαν µία πυγµή και εποµένως δεν
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατά µας σαν
εθνικότητα, εντός της πολυεθνικής Αυστραλίας. Έτσι;
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Περικλής: Ε, κάπως έτσι! Έχουµε ανίκανους ανθρώπους κι
εδώ που όπως στην Ελλάδα µας, έχουν τρόπους να τα
καταφέρνουν είτε µε τη θέση τους, είτε µε χρήµατα να
εξαγοράζουν κάποιους, να πιέζουν άλλους και άντε να βρεις
άκρη!
Φώντας: Μου τα λένε κάποιοι δικοί µας στο University
και δεν το πιστεύω. Αλήθεια ε;
Περικλής: Αλήθεια λέει; Λαβύρινθος! Είναι και τα
κοµµατικά στη µέση. Ευτυχώς που σπουδάζεις νοµικά
παιδί µου και έτσι θα µπορέσεις να µάθεις της αλεπούς τα
κόλπα και µακάρι να σου είναι αχρείαστα τελικά…
Φώντας: Αν και δε διαβάζω ελληνικές εφηµερίδες κάποιοι
φίλοι που τις διαβάζουν λένε: Greeks sting! Το
συµπεραίνουν από τις εφηµερίδες, όπως εσύ, υποθέτω!
Περικλής: Έλληνες, ε;
Φώντας: Ναι, ναι και διαβάζουν τις ελληνικές εφηµερίδες
και περισσότερο τις αγγλικές σελίδες τους. Πάντως ελπίζω,
that they will not denounce, their greekness! Γράφουν
κάτι λίγα… Ε, να… (δυσκολεύεται)
Περικλής: Να πεις στους φίλους σου να λένε τα
παράπονά
τους
στους
αυτοαποκαλούµενους
δηµοσιογράφους
και
πτυχιούχους
φανταστικών
δηµοσιογραφικών σχολών, των εφηµερίδων που διαβάζουν.
Μπορεί έτσι να τους ξυπνήσουν και να καταλάβουν πως
µαζί µε τη γενιά τους θα πεθάνει και η εφηµερίδα τους, αν
δεν γίνει αντικειµενική και ωφέλιµη για τον ελληνισµό της
µεγάλης αυτής πολιτείας.
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Φώντας: Ακούω που λένε να αφήσουν τους νέους να
γράφουν στις εφηµερίδες πατέρα, να εκφράζουν τις απόψεις
τους, πατέρα.
Περικλής: Να τους τα πείτε και ελπίζω ότι θα βελτιωθεί η
κοινή αντίληψη και θα παραχωρηθεί τόπος στα νιάτα στις
εφηµερίδες όπως και παντού αλλού τελικά.
Φώντας: Νοµίζεις;
Περικλής: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είµαι µπερδεµένος µε
τα καµώµατά τους. Πάντως εσύ γιε µου κοίταξε την
προκοπή σου. Αγάπα τη γλώσσα µας, την κουλτούρα µας
και µη δίνεις σηµασία στα ταπεινά. Η µειονότητά µας,
χόρτασε το ψωµάκι και αφού µεγάλωσε τα παιδιά της τώρα
προχωρά στο µοίρασµα των ιµατίων! Και όπως πάντα το
µοίρασµα της εξουσίας, της θέσης, της επίβλεψης, οδηγεί
στον αλληλοσπαραγµό! Έτσι ότι δεν καταφέρνει η πείνα
και η ένδεια στους Έλληνες το καταφέρνει πάντα η
διχόνοια! Είναι η µοίρα της ελληνικής φυλής, απανταχού!
Πώς το είπαµε; Το DNA µας τελικά!
Φώντας: Είναι πολλά αυτά που δεν ξέρω. Θα µελετήσω
όµως κάποιους σπουδαίους Έλληνες, πραγµατικούς
πατριώτες. Όπως τον Μακρυγιάννη πατέρα, µου έδωσε το
βιβλίο του η µάνα και το έχω πάνω στο γραφείο µου µαζί
µε το βιβλίο της ακολουθίας της Πεντηκοστής, τον Ίωνα
∆ραγούµη και άλλους. Σιγά-σιγά!
Περικλής: (γελάει ικρά) Ο συνδυασµός είναι τέλειος.
Τα πάθη του Χριστού τραβήξανε για αιώνες οι Έλληνες και
τη µόνη προίκα που απόκτησαν είναι ο ανταγωνισµός και η
διχόνοια!
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Φώντας: Πολύ κακό αυτό, dad! Κάτι πολύ µεγάλο θα
πρέπει να γίνει, για να αλλάξει αυτό.
Περικλής: Ναι… Μην ανησυχείς γι’ αυτό. Μάθε εσύ
καλά τα ελληνικά σου κι ας είναι δεύτερη γλώσσα για εσάς
στους Αντίποδες. Είδες τι ελληνικά µιλάει ο Ελληνο –
Αµερικανός Χρίστος Σπύρου;
Φώντας: Ναι το ξέρω µπαµπά.
Περικλής: Μόνο έτσι θα σταµατήσουν να χύνουν το
φαρµάκι τους οι µισέλληνες. Τη γλώσσα µας και τα έθιµά
µας λοιπόν και τα µάτια σου!
Οι αλλόγλωσσοι
χρησιµοποιούν τις λέξεις µας και ούτε που το ξέρουν.
Φώντας: Ναι, και πολλές φορές λένε ότι αυτές
προέρχονται από τα Λατινικά.
Περικλής: (σοβαρά) Έτσι τους λένε έτσι λένε! Ας µην
πάµε πίσω και αρχίσουµε να µιλάµε για τις ρίζες του
Λατινικού, γιατί θα καταλήξουµε πάλι στην ελληνική
γλώσσα και τις διαλέκτους της! Καταλαβαίνεις, έτσι;
Φώντας: Ναι, πατέρα, ναι!

Σκηνή τέταρτη
Είναι βράδυ γύρω στις 9.30µ.µ. Ο Περικλής και ο
Φώντας βρίσκονται στο σαλόνι, όταν εµφανίζεται η
Μαντώ. Ο Περικλής κρατά εφηµερίδα στα χέρια του.
Μαντώ: Γεια σας! Σε καλό σου άντρα µου! ακόµη την
εφηµερίδα κρατάς στα χέρια σου;
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Τη χαιρετούν αλά. Παρατηρεί την ησυχία ου
εικρατεί και ρωτά.
Μαντώ: Τι συµβαίνει παλικάρια; Πολλή ησυχία επικρατεί
εδώ µέσα!
Περικλής: Έλα πες µας για τους Χαιρετισµούς…
Μαντώ: Σώπαινε αµαρτωλέ! Μου κάνεις πλάκα µπροστά
στο γιο µας; Τι να σου πω;
Περικλής: Έλα τώρα Μαντώ! Ρωτάω πώς ήταν; κακό
είναι;
Μαντώ: Έπρεπε να δώσεις το καλό παράδειγµα στο γιο
µας συνοδεύοντάς µε στην εκκλησία.
Φώντας: (κουρασµένα) Με συγχωρείτε… Εγώ θα βγω
για λίγο έξω!
Μαντώ: (αραξενεµένη) Τέτοια ώρα παιδί µου;
Φώντας: Ε… δεν είναι και τόσο αργά!
Μαντώ: (στεναχωρηµένα) ∆εν µπορούσες βέβαια να
έρθεις στην εκκλησία, αλλά για να συναντήσεις κάποια
παρέα… είναι O.k.!
Φώντας: Έλα µαµά, µη θυµώνεις, please! I promise you,
ότι θα είµαι παρών στην Εκκλησία, όλη τη Μεγάλη
Εβδοµάδα µαζί σας, και όχι µε κάποια παρέα! Και ας έχω
και του κόσµου τη µελέτη. Έτσι;
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Περικλής: Ε, καλά λέει το παιδί. Άκου λέει να είναι παρών
και στους Χαιρετισµούς! Ιδίως στους ύµνους της
Κασσιανής! (χαµογελάει ονηρά)
Μαντώ: Σε πληροφορώ ότι η Κασσιανή έγινε οσία γιατί
ήταν αγνή σαν κρίνο, κι αφήστε εσείς οι άντρες το γεγονός
ότι την απέρριψε ο Θεόφιλος! Αυτό έγινε γιατί ήταν
πανέξυπνη, µορφωµένη και από τις απαντήσεις της
κατάλαβε ο αυτοκράτορας το επίπεδό της και φοβήθηκε τη
σύγκριση.
Περικλής: (χαµογελαστά) Εκείνη την εποχή…
Μαντώ: (εκνευρισµένη) Εντάξει, ήταν άλλες εποχές και
όπως ξέρεις η γυναίκα ήταν µάλλον διακοσµητική και
αντικείµενο εκµετάλλευσης. Συµπεριφορές… ίσον…
αποµεινάρια του Ιουδαϊσµού!
Περικλής: (ειραχτικά) Εντάξει, εντάξει µη θυµώνεις!
Μαντώ: (κουρασµένα) Αλλά τι κάθοµαι και µιλάω µαζί
σου για θέµατα που πληγώνουν τον αντρικό σου εγωισµό;
Περικλής: (γελάει) Πω, Πω! Έλεος Μαντώ, ολόκληρη
διάλεξη παρέδωσες!
Μαντώ: Ε, βέβαια κι αυτό ακόµα ενοχλεί. Έτσι είστε
εσείς οι άντρες…

Ο Περικλής σηκώνεται την λησιάζει και τη φιλάει στο
µάγουλο.
Περικλής: (χαϊδευτικά) Έλα τώρα Μαντώ µου… µετά
από τους Χαιρετισµούς και να φιλονικούµε;
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Μαντώ: (χαµογελάει) Ας είναι…
Φώντας: (διακότει αν και διακριτικά) Εντάξει φεύγω,
γεια σας!
Περικλής: Γεια σου και πού είσαι! Όχι τα µεσάνυχτα, έτσι;
Φώντας: Μια δυο ώρες µπαµπά!
Μαντώ: Άκουσες τον πατέρα σου! Και ξέρε το, ότι µια
Πέµπτη -από τις ερχόµενες- θα µε συνοδέψετε και οι δύο
στους Χαιρετισµούς: πατήρ και υιός!
Φώντας: (γελώντας) Και η Αντιγόνη, έτσι;
Μαντώ: Εννοείται!
Φώντας: Καλά, καλά! Γεια σας για τώρα!

Ο Φώντας έχει φύγει.
Περικλής: ∆ύσκολο για το Φώντα βέβαια, γιατί δεν τα
καταλαβαίνει πολλά από αυτά τα…
Μαντώ: (διακότει) Ο ελληνισµός δεν είναι
ολοκληρωµένος όταν δεν συµπεριλαµβάνει και τον
χριστιανισµό!
Περικλής:Γνωστό, όµως ο Φώντας είναι ΑυστραλόςΈλληνας όχι Έλληνας-Αυστραλός!
Μαντώ: Κρίµα! Το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπεις τις
άλλες εθνικότητες, όπως
τους Ιρλανδούς,
για
παράδειγµα.
Περικλής: Πώς δεν τους βλέπω!
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Μαντώ: (συνεχίζει) Είναι Αυστραλοί-Ιρλανδοί αλλά την
ηµέρα του St. Patrick’s κάνουν τις ωραίες εκδηλώσεις τους
όπου κι αν είναι! Άσε πια τους Κινέζους ή και άλλες
εθνικότητες. Γιατί δε λες ότι δεν είµαστε τόσο Έλληνες,
ώστε να κάνουµε και τα παιδιά µας σαν κι εµάς!
Περικλής: (κουρασµένα) ∆εν τα βγάζω πέρα µαζί σου!
Ξέρεις καλά ότι προσπάθησα να κάνω το σωστό για το
χατίρι των παιδιών µας. Ατυχώς οι περιβαλλοντικές
επιρροές είναι δυνατότερες από τις δικές µας.
Ανοίγει η όρτα και µαίνει ο Φώντας.
Μαντώ: Σε καλό σου, γύρισες κιόλας; Τι συµβαίνει;
Φώντας: Τίποτα, άλλαξα γνώµη. Θα κάτσω να µελετήσω,
πάω στο δωµάτιό µου.

Ο Φώντας φεύγει.
Περικλής: Ξέρεις τι κάνει κακό στα παιδιά µας; Οι
φιλονικίες και οι διαφορές µας. Ως Έλληνες, οφείλαµε να
είµαστε το υπόδειγµα στο µωσαϊκό των εθνικοτήτων.
Αντίθετα, τρωγόµαστε µε όλα και για όλα!
Μαντώ: Συµφωνώ. Γιατί λοιπόν τα παιδιά µας ν’
ακολουθήσουν τον ηχηρό τρόπο αυτής της αντίθεσης, τη
στιγµή που οι άλλες εθνικότητες παρουσιάζονται ικανές να
τιθασεύουν τα πάθη τους και να δείχνουν τον καλύτερο
εαυτό τους;
Περικλής: Ναι, έτσι είναι. Εκκλησία… Κοινότητα…
παντού υπάρχει το ίδιο πρόβληµα: η επικράτηση του ενός
στον Ελληνισµό της Αυστραλίας! Είναι και το ΣΑΕ! Ο
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ρόλος του, του φορέα, δεν είναι διαφανής. Κι εδώ τα
χρήµατα καταφθάνουν από την φτωχή Ελλάδα! ∆εν είναι
ντροπή;
Μαντώ: Micro – κοµµατικά! Μακριά από µας! Η
εκκλησία, εκκλησία και η Κοινότητα είδος πολιτιστικού
φορέα µαζί µε το ΣΑΕ –υπάρχει καλή συνεργασία των
δύο- να ενεργεί για όλους αδιακρίτως! ∆εν υπάρχει άλλη
οδός!
Περικλής: Χµ! Έχεις δίκιο, µα τω Θεώ!
Μαντώ: Για να είµαι ειλικρινής, αισθάνοµαι ότι είµαστε
µερίδα ηττηµένων τελικά, και οµολογώ πως περισσότερο
από όλους φοβάµαι τους συµπατριώτες µας.
Περικλής: (µε θαυµασµό) Πέσ’ τα Μαντώ µου!
Μαντώ: (συνεχίζει ακάθεκτη) Τι εικόνα λοιπόν
παρουσιάζουµε στα παιδιά µας µε την µικροψυχία που
επιδεικνύουµε; Πού είναι η υποστήριξη όλων προς τον ένα
και του ενός προς όλους; Φατρίες κοµµατικές και
κυκλώµατα υποστήριξης.
Περικλής: Hear… Hear!..
Μαντώ: (συνεχίζει µε λύη) Επιθέσεις σε άτοµα,
αντιζηλίες, γελοιότητες επιδειξιµανία, και ποικίλα πάθη,
όλα τα καλούδια στις τάξεις των Ελλήνων στους Αντίποδες!
Περικλής: Πεσ’ τα καλή µου! Μαντώ µου, σε χαίροµαι,
µα τω Θεώ. Υπάρχει ποιητικός οίστρος στην κατάθεσή
σου!
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Μαντώ: (δεν τον ακούει) Τι κρίµα!
Περικλής: Είµαι βέβαιος ότι πολλοί είναι εκείνοι που
τρέφουν παρόµοιες απόψεις µε τις δικές µας!
Μαντώ: Άκου: πολλοί ψωρο-φιλόδοξοι φοβούνται µήπως
χάσουν το τραίνο της φήµης στους Αντίποδες, και
στενοχωρούνται µήπως οι ελληνικές εφηµερίδες δεν
δείξουν τη φωτογραφία τους ή γράψουν λεζάντες µε
αναφορές στην αφεντιά τους!
Περικλής: Και οι περίφηµες διαλέξεις µας; Κάποιες δεν
περιέχουν προσωπική άποψη ή κριτική, παρά αντιγραφή
αποσπασµάτων από κάποιο βιβλίο.
Μαντώ: Ναι, ναι!
Περικλής: ∆ε βαριέσαι Μαντώ µου…
Μαντώ: Ναι ξέρω. Τα είπαµε και θα τα ξαναπούµε κάθε
φορά που θα µας πικραίνει κάτι νέο κι ας είναι από τα ίδια.
Περικλής: Ανησυχείς για κάτι και το αισθάνοµαι.
Μαντώ: Ναι, για την Αντιγόνη µας. Καλό κορίτσι, καλή
καρδιά, µεταπτυχιούχος κι ακόµα να βρει κάτι!
Περικλής: Έλα τώρα Μαντώ! Να ήµασταν στην Ελλάδα,
θα ανησυχούσα, εδώ όµως, όχι. Θα έρθει η στιγµή που θα
βρει µία καλή θέση, θα δεις! Μη βιάζεσαι. Εµείς άλλωστε
είµαστε εδώ για να στηρίξουµε τα παιδιά µας.
Μαντώ: Είναι λιγάκι ντροπαλή! Σιχαίνεται τις υποκρισίες
και τα παρακάλια. Ελπίζω να µη χάσει το κουράγιο της.
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Περικλής: Η Αντιγόνη µας είναι δυνατή, δεν τη φοβάµαι.

Μαίνει η Αντιγόνη χαµογελώντας. Η Μαντώ
σηκώνεται χαρούµενη και ο Περικλής τις αρακολουθεί
και τις δύο ικανοοιηµένος.
Αντιγόνη: Γεια σας γονείς!
Περικλής: Καλώς τηνα την πέρδικα!
Μαντώ: Έλα Αντιγόνη µου…
Αντιγόνη: Τι κάνετε;
Περικλής: Μια χαρά. Τα νέα σου! Τι έγινε µε την
Εταιρεία… Vox;
Μαντώ: Ναι, ναι… πεσ’ µας!
Αντιγόνη: Τα νέα µου, εντάξει, καλά είναι. (σοβαρεύεται)
Γνώρισα µία γυναίκα σήµερα, τη Μς. Leslie Miller, one of
the bosses of the Company στο interview. Ήταν στο
panel, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όλοι έδειξαν. ∆ε λέω
όµως τίποτα ακόµα, θα δούµε.
Περικλής: Σου εύχοµαι καλή επιτυχία κοριτσάκι µου.
Πολλές είναι οι εταιρείες που διαφηµίζουν ηλεκτρονικά
προϊόντα. Αν δε σε πάρουν ετούτοι θα σε πάρουν κάποιοι
άλλοι. Πώς ήταν οι άνθρωποι, αυτό θέλω να ξέρω.
Αντιγόνη: Όλοι ίδιοι φαίνονται σε ένα interview, µπαµπά.
Σοβαροί αξιοπρεπείς, ελάχιστα χαµογελαστοί µε ένα
στυλό στο χέρι και ένα Α4 σηµειωµατάριο µπροστά τους.
Καταλαβαίνεις! Σηµασία έχει τι κάνω εγώ, αν εργαστώ
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δίπλα τους και τη στάση θα τηρήσω, έτσι; Ξέρω τη θέση
µου µπαµπά.
Περικλής: ∆ε σε φοβάµαι παιδί µου και γνώσεις έχεις και
ήθος!
Αντιγόνη: (γελώντας) Και… ξέρεις και Hup – Ki – Do,
έτσι;

Γελάνε όλοι µαζί.
Μαντώ: Έτσι που κατάντησε η ζωή όσα περισσότερο
ξέρει κανείς, τόσο το καλύτερο. Να σε ρωτήσω Αντιγόνη
µου, µήπως είδες εκείνη, την Ασηµίνα;
Αντιγόνη: Όχι σήµερα. Όπως ξέρεις ψάχνει ακόµα για
δουλειά.
Μαντώ: Καλό κορίτσι και η Ασηµίνα.
Περικλής: Σιγά Μαντώ µου, όποια κοπέλα κι αν
συναντήσεις, λες το ίδιο!
Μαντώ: Ε, ναι Περικλή µου, γιατί να µην πω τον καλό το
λόγο; Κι εµείς έχουµε θυγατέρα, έτσι;
Περικλής: Ναι Μαντώ µου, αλλά πώς το ξέρεις εσύ ότι
είναι έτσι;

Η Αντιγόνη διακότει ήσυχα τη συζήτηση.
Αντιγόνη: Τι µαγείρεψες µαµά;
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Μαντώ: Φρέσκα φασολάκια, γιαχνί. Τυριά δεν έχω.
Τετάρτη και Παρασκευή θα κρατήσουµε νηστεία όλη την
Πεντηκοστή. Έτσι; Καλό θα µας κάνει!
Αντιγόνη: Πάντα µου άρεσαν τα φρέσκα
µαµά.

φασολάκια

Περικλής: Αντιγόνη, να σε ρωτήσω παιδί µου κάτι;
Αντιγόνη: Βέβαια πατέρα!
Περικλής: Την γνωρίζεις καλά -αυτή την… πώς την
είπαµε;- Ασηµίνα;
Αντιγόνη: Όχι µπαµπά, και καλύτερα να µη µιλάµε για
πρόσωπα που δεν µας αφορούν. Η αλήθεια είναι ότι δεν
γνωριζόµαστε καλά, και απορώ γιατί ήρθε στο σπίτι µας
τρεις φορές!

Εµφανίζεται ο Φώντας.
Φώντας: Γεια σας! Τι γίνεται εδώ; Μήπως συνεδριάζετε;
Αντιγόνη: Πώς το σκέφτηκες αυτό;
Φώντας: (γελάει) Έχετε ύφος! Αντιγόνη τι έγινε µε το…
Αντιγόνη: O.k. I guess!
Φώντας: ∆εν ανησυχώ για σένα… αλλά κι εµείς εδώ τι
είµαστε; Έτσι;
Περικλής: Σωστό!
Αντιγόνη: Μη στεναχωριέστε για µένα. Εσύ πώς πας;
Έχουµε να µιλήσαµε για τα δικά σου couple of days.
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Φώντας: Ναι, είναι αλήθεια… Περιµένω τις διακοπές του
Πάσχα για να κάνω λίγο περισσότερη δουλειά. Έχω να
παραδώσω δύο essays.
Αντιγόνη: Είσαι καλός και σου αρέσει αυτό που κάνεις,
οπόταν όλα καλά!
Φώντας: (κλείνει το µάτι του στην Αντιγόνη και µιλάει
σιγανά) Να σου πω, είδα εκείνη την Ασηµίνα, µέσα σε µία
µαύρη merc..... Οδηγούσε µια φανταχτερή ώριµη γυναίκα.

Η Αντιγόνη δεν του ααντά, αρά σηκώνεται και
ροχωρώντας ρος την µητέρα της λέει:
Αντιγόνη: Μαµά, θα σε βοηθήσω να στρώσεις για το
δείπνο.
Μαντώ: (ευχαριστηµένη) Ναι αµέ!
Φώντας: (κοιτάζει τον ατέρα του σοβαρά) Τι είπα;
Περικλής: Μιλούσες για την… πώς τη λένε; κάτσε να
δεις… την Ασηµίνα;
Φώντας: Ε, ναι!
Περικλής: ∆ε νοµίζω ότι είναι φίλες!
Φώντας: Μπα; Κι εγώ… πώς νόµιζα το αντίθετο;
Περικλής: Same here! Εκείνη, η Ασηµίνα, έδειξε κάποιο
ενδιαφέρον για την Αντιγόνη µας, αλλά η δική µας… δεν
ενδιαφέρεται!
Φώντας: Sorry!
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Περικλής: ∆ε µου λες (σιγανά) εσύ την ξέρεις αυτή την
τσούπρα;
Φώντας: Όχι, πρώτη φορά την είδα όταν ήρθε εδώ για την
Αντιγόνη.
Περικλής: Χµ! Μου φαίνεται ότι δεν της αρέσει της
Αντιγόνης µας ετούτη η… Ασηµίνα! Είδες πώς αντέδρασε
όταν της µίλησε για δαύτη;
Φώντας: Ναι, ναι!

Σκηνή έµτη
Η σκηνή εξελίσσεται σε γραφείο. Μία γυναίκα η κ. L.
Miller ώριµης ηλικίας κάθεται νωχελικά στην
ολυθρόνα της, ίσω αό βαρύ καρυδένιο γραφείο και
κανίζει. Αέναντί της κάθεται µία νέα γυναίκα.
Miller: Μου αρέσεις. Υπάρχει ακόµη ένα άτοµο, ένα άλλο
κορίτσι, και δεν αποκλείεται να σας προσλάβουµε και τις
δύο. Εσύ µπορείς να αρχίσεις αµέσως, αν είσαι ελεύθερη.
Θα εργάζεσαι για µένα, στο desk, έξω από το γραφείο µου.
Ασηµίνα: Ευχαριστώ πολύ. Σας είµαι ευγνώµων.

Η κ. L. Miller σηκώνεται και λησιάζει τη νέα ου
εριµένει στο κάθισµά της ήσυχη. Η φωνή της
ακούγεται αλλοιωµένη τώρα και το ύφος της είναι
καθόλα αράξενο.
κ.Miller: Θα σου δώσω και κλειδί από το γραφείο µου.
Μία ώρα πριν από τη λήξη του ωραρίου σου, θα έρχεσαι
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και θα µε βοηθάς µε την προσωπική µου αλληλογραφία.
Κατάλαβες;
Ασηµίνα: Ναι κυρία Miller.
κ. Miller: Θα κάνουµε τα διαλειµµατάκια µας, θα πίνουµε
κάτι, και...

Χωρίς καµµία ροειδοοίηση της ιάνει µε την
αριστερή αλάµη της το σβέρκο. Η νέα δεν αντιδρά.
κ.Miller: Θα συνεργαστούµε πολύ καλά, είµαι βέβαια.
Ασηµίνα: Ναι κ. Miller.

Ακούγεται χτύηµα στην όρτα του γραφείου, η
κ.Miller ειστρέφει στο κάθισµά της και ααντά:
κ.Miller: Εµπρός!
Αντιγόνη: Καληµέρα σας!
κ.Miller: Καλώς την Αντιγόνη!
σήµερα, αν δεν κάνω λάθος.

Καλή αρχή, άρχισες

Αντιγόνη: Από εχτές... κ. Miller, σας ευχαριστώ...

Πλησιάζει στο γραφείο της και της ροτείνει φάκελλο.
Αντιγόνη: Εδώ εµπεριέχονται οι προτάσεις της Εταιρείας
Βeta Plus, για να τις εξετάσετε.
κ.Miller: Πολύ ωραία! Εσύ, τα εξέτασες όλα αυτά;
Αντιγόνη: Μάλιστα κ. Miller. Στα αντίγραφα που θα
βρείτε µέσα θα δείτε ότι έχω
υπογραµµίσει τις
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παραγράφους κλειδιά και έχω επισηµάνει τα
σχεδιαγράµµατα στα οποία οφείλουµε να επικεντρωθούµε.
κ.Miller: (µε θαυµασµό) Με εκπλήσσεις Αντιγόνη.
Οπωσδήποτε θα τα προσέξω όλα αυτά που είπες και
πιστεύω ότι έτσι θα κατοχυρωθεί και η πρόσληψή σου, ως
επιτυχής.
Αντιγόνη: Το ελπίζω κ. Miller. Με χρειάζεστε για τίποτε
άλλο;
κ.Miller: Όχι, ή µάλλον για ένα λεπτό µονάχα: Να σου
συστήσω µία συνάδελφό σου, την Ασηµίνα.
Αντιγόνη: Γνωριζόµαστε µε την Ασηµίνα, κ. Miller.
(γυρίζει ρος την άντα καθισµένη Ασηµίνα και τη
χαιρετά) Τι κάνεις Ασηµίνα;
Ασηµίνα: Πολύ καλά Αντιγόνη. Συγχαρητήρια για την
πρόσληψή σου στην Εταιρεία!
Αντιγόνη: Ευχαριστώ!
κ.Miller: Είστε συνάδελφοι µε την Ασηµίνα, αγαπητή µου.
Προσλήφθηκε, και από σήµερα θα εξυπηρετεί µεταξύ των
άλλων καθηκόντων της, κι εµένα προσωπικά.
Αντιγόνη: (ολύ σοβαρή) Τα συγχαρητήρια µου,
Ασηµίνα.
Ασηµίνα: Ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη.
κ.Miller: Κάποια στιγµή ίσως και να συνεργαστείτε.
Πάντως είσαι ευπρόσδεκτη να κοπιάζεις που και που στο
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γραφείο µου για κανένα ποτό. Βέβαια θα σε ειδοποιώ, για
το πότε (γελάει ονηρά).
Αντιγόνη: (σοβαρή άντα) Ευχαριστώ. Με χρειάζεστε για
κάτι άλλο; Αν όχι, θα πηγαίνω, καθώς µε περιµένει η
αλληλογραφία κάποιων εταίρων σας.
κ.Miller: (ειρωνικά) Βλέπω πως βιάζεσαι πολύ Αντιγόνη!
Αντιγόνη: (κοκκινίζοντας) Συγχωρείστε µε δε ήθελα να
φανώ αγενής, κάθε άλλο, κ. Miller!
κ.Miller: (µε ύφος ροστατευτικό τώρα) Εντάξει,
εντάξει, θα µιλήσουµε ιδιαίτερα µια άλλη φορά. Μπορείς
να πηγαίνεις τώρα.

Η Αντιγόνη αοχωρεί και η κ. Miller λέει κοιτάζοντας
διαεραστικά την Ασηµίνα:
κ.Miller: Είµαι βέβαια ότι εµείς οι τρεις
συνεργαστούµε περίφηµα. Τι λες εσύ, Ασηµίνα;

θα

Ασηµίνα: (χαµογελά ταεινά) Ότι πείτε εσείς κ. Miller.
κ.Miller: (µε ελαφρά ειρωνεία) Το ήξερα πως θα
συµφωνήσεις σε όλα µαζί µου! Είσαι διπλωµάτισσα!
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∆εύτερη Πράξη
Σκηνή έκτη
Αντιγόνη: Την γνωρίζεις καλά;
Σόνια: Όχι και τόσο καλά! Εγώ εργάζοµαι σε διαφορετικό
τµήµα της Εταιρείας και αφεντικό µου είναι ο κύριος
Forbes. Μη βγει κουβέντα, αλλά λένε ότι είναι homo...

Η Αντιγόνη σκέφτεται.
Σόνια: Αντιγόνη, είσαι Ο.k;
Αντιγόνη: Ναι, ναι... λιγάκι σοκαρισµένη από κάποια
πράγµατα που άκουσα και είδα!
Σόνια: Είπα να µη σε τροµάξω αλλά λένε και για την δική
σου... τη Miller, ότι δηλαδή είναι λέσβια.
Αντιγόνη: Όχι ακριβώς δική µου… Μάλιστα! Πάντως ότι
και να είναι, εγώ βρίσκω ότι φέρνεται πολύ παράξενα,
δηλαδή...

Σταµατά.
Βλέει την Ασηµίνα να έρχεται και
ετοιµάζεται να φύγει, αλλά τελικά δεν ρολαβαίνει.
Σόνια: Εντάξει µωρέ... η αλήθεια είναι ότι σήµερα δεν
γίνονται τέτοιου είδους διακρίσεις, για να µην πω, ότι
άτοµα µε τέτοιες συνήθειες είναι και καλοδεχούµενα
τελικά... Εµείς... απλά να έχουµε τα µάτια µας όχι
δεκατέσσερα, αλλά εικοσιτέσσερα!
Ασηµίνα: (εαναλαµβάνει χαµογελώντας) «Τα µάτια
µας… εικοσιτέσσερα!» Γεια σας...
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Σόνια και Αντιγόνη: Γεια σου, Ασηµίνα...
Ασηµίνα: Τι κάνετε; ∆ιέκοψα κάτι σοβαρό;
Σόνια: Όχι, όχι µιλούσαµε έτσι αόριστα και γενικά... Κι
εσύ; Πώς τη βρίσκεις τη νέα εργασία σου;
Ασηµίνα: Είµαι χαρούµενη που εργάζοµαι για µια
Εταιρεία σαν ετούτη. Η κ. Miller λέει, πως όλο ανεβαίνουν
οι µετοχές της, γεγονός που σηµαίνει περαιτέρω άνοδο και
πρόοδο. Έτσι δεν είναι;
Σόνια: Ναι, βέβαια. Αυτό σηµαίνει και πολλά καλά και
για εµάς που ανήκουµε στο προσωπικό της Εταιρείας,
τελικά. (σηκώνεται) Με συγχωρείτε που σας διακόπτω,
πρέπει όµως να γυρίσω στο γραφείο µου. Θα τα πούµε
σύντοµα και πάλι. Χάρηκα!

Χαιρετιούνται και µένουν µόνες η Ασηµίνα και η
Αντιγόνη.
Ασηµίνα: Ο.k. Τα νέα σου... Αντιγόνη!
Αντιγόνη: Τα νέα µου είναι και δικά σου στο περίπου
βέβαια...
Ασηµίνα: Εγώ πιστεύω ότι σύντοµα θα πάρουµε µία
µικρή αύξηση!
Αντιγόνη: Οι αυξήσεις γίνονται όταν περάσει τουλάχιστον
ένας χρόνος!
Ασηµίνα: (κοκκινίζει) Ναι έχεις δίκιο! Όµως νοµίζω ότι
εµείς θα πάρουµε µία µικρή αύξηση νωρίτερα.
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Αντιγόνη: Τιµής ένεκεν µήπως; ∆εν καταλαβαίνω τι
εννοείς! Είµαστε ταλαντούχες ή κατέχουµε περισσότερα
από ένα πτυχία; Ποιος σου τα είπε όλα αυτά εσένα; ∆εν
µας χρειάζονται τα παραµύθια Ασηµίνα! Οι Εταιρείες δεν
είναι φιλανθρωπικά ιδρύµατα.
Ασηµίνα: (έκληκτη) Άκουσέ την πώς µιλάει! Για να σου
τα λέω αυτά, κάτι ξέρω! Trust me!
Αντιγόνη: Trust you; Αν είναι αλήθεια όλα αυτά, τότε εγώ
προσωπικά θέλω να ξέρω πού οφείλεται αυτή η εύνοια!
Ασηµίνα: Γιατί δεν την ρωτάς µόνη σου;
Αντιγόνη: Ποια να ρωτήσω;
Ασηµίνα: Τη κ.Miller παιδί µου, ποιον άλλον;
Αντιγόνη: Μάλιστα! Γιατί δεν το λες τόση ώρα;
(αναστενάζει) Αυτά τα είπε σε σένα, υποθέτω για σένα.
Εγώ πού χωράω;
Ασηµίνα: Εντάξει! Έτσι µου είπε και έτσι λέω. ∆εν
καταλαβαίνω λοιπόν τι σε πειράζει!
Για µένα το
σπουδαιότερο είναι ότι πετάµε γρήγορα προς τα ψηλά και
µου αρέσει.
Αντιγόνη: Εννοείς, πετάς, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα τι
σηµαίνουν όλα αυτά. By the way… what’s the catch;
Ασηµίνα: Τι εννοείς;
Αντιγόνη: (εκνευρισµένη) Παίζεις µε τα νεύρα µου,
κορίτσι µου, το ξέρεις; Ξέρεις τι λες ή ήπιες κάτι και σου
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ξεφεύγουν όλα αυτά τα ακατανόητα. Ακόµα δεν αρχίσαµε
στην Εταιρεία και µιλάς για αύξηση! That’s a joke, indeed!
Ασηµίνα: Έτσι µου είπε, έτσι λέω!
Αντιγόνη: (µε σκληρό ύφος) Μην επαναλαµβάνεις τα ίδια
σε παρακαλώ! Έλα τώρα, σκέψου και λίγο! Τι θέλει σε
αντάλλαγµα για την προσφορά της; (θυµώνει) Το κόλπο
κορίτσι µου... ποιο είναι το κόλπο;
Ασηµίνα: (εκνευρισµένη) Τι εννοείς; πού πάει το µυαλό
σου;

Η Αντιγόνη χαµογελά υοµονετικά.
Αντιγόνη: Αλήθεια κορίτσι µου, δεν έχεις ακούσει τίποτα
για την κυρία κ.Miller;
Ασηµίνα: Όχι, δεν είµαι βέβαια για τίποτα.
Αντιγόνη: (σκληρά) Μη µασάς τα λόγια σου παιδί µου!
Μη γελοιοποιείσαι, κάνοντας την οσία! Εµένα πάντως να
µε βγάλετε από τον συνεταιρισµό σας Miller και Σία!
Τριανδρίες δε µου χρειάζονται. Είµαι αυτή που είµαι κι αν
δεν κάνω για τη θέση που κατέχω, έχει κι αλλού
πορτοκαλιές που κάνουν...
Ασηµίνα: (συγχισµένη) Άκουσέ την πώς µου µιλάει!
Μόνο η κ.Miller να µην τα µάθει!

Αοµακρύνεται αφήνοντας την Αντιγόνη να τρέµει αό
το θυµό της.
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Αντιγόνη: Σκασίλα µου! ∆ικό σου κι αυτό το πρόβληµα
καλή µου! (φωνάζει σχεδόν η Αντιγόνη καθώς εκείνη
αοµακρύνεται)
Αντιγόνη: (µιλάει στον εαυτό της) «Θ’ αρχίσω να ψάχνω
κιόλας για άλλη δουλειά. Μέχρι τότε θα κοιτάζω τη
δουλειά µου και θα κάνω την κουφή. Βρωµάει ο τόπος! «

Σκηνή έβδοµη
Στο καθιστικό του Πωλ και της Ασηµίνας
Ασηµίνα: Πωλ τι νοµίζεις;
Πωλ: Τι να σου πω, εσύ ξέρεις τι κάνεις.
Ασηµίνα: Είναι από εκείνες... ξέρεις...
Πωλ: Ε, και λοιπόν;
Ασηµίνα: ∆ε σε νοιάζει που εργάζοµαι κοντά της;
Πωλ: Θα πρέπει; Τι είσαι… µωρό;. ∆εν ξέρεις πώς να
αντιµετωπίσεις µία Λέσβια;
Ασηµίνα: Εγώ σε λατρεύω και τα σκέφτοµαι όλα, αλλά
εσύ!
Πωλ: Τι λες καλέ; Να στεναχωριέµαι που εργάζεσαι δίπλα
σε µια homo; Με δουλεύεις; Υπάρχει φόβος κατά τη
γνώµη σου, µήπως σου ριχτεί; (την κοιτάζει σοβαρά) Βρε
συ! έγινε κάτι και δεν το ξέρω; Σου επιτέθηκε αυτή η…
πώς την είπες;
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Ασηµίνα: Miller.
Πωλ: Ναι αυτή…
Ασηµίνα: Όχι δα! Σου το λέω για να δω τις αντιδράσεις
σου. Της µίλησα ξέρεις για σένα. Της είπα ότι είσαι ένας
ταλαντούχος οικονοµολόγος, και έδειξε ενδιαφέρον, ξέρεις.
Πωλ: Γιατί; Μήπως ενδιαφέρεται να δουλέψουµε
οικογενειακώς για την αφεντιά της; Τι της είπες τελικά, τι
σοφίστηκες;
Ασηµίνα: (µε αράονο) Μα ξέρει ότι είσαι µόνο ο φίλος
µου!
Πωλ: Κι ύστερα;
Ασηµίνα: Ε, να, είπε ότι αν θέλεις, µπορεί και να
βοηθήσει...
Πωλ: Στάσου βρε κορίτσι µου! Σα να µη µας τα λες καλά!
Τι συµβαίνει; Αυτή η... πώς τη λένε; η Miller treats you
like her pet! What is going on, ha?

Η Ασηµίνα σοβαρεύεται. Τον αντιµετωίζει χωρίς να
χαµηλώνει το βλέµµα της.
Ασηµίνα: Άκου να σου πω. Αυτά είναι µυστικά του
επαγγέλµατος. Take it or leave it! O.k.?
Πωλ: (έκληκτος) Yea! I’ve got it! Πώς δεν το
κατάλαβα τόση ώρα; Εσύ έχεις µπει ήδη στο χορό και µε
παίζεις!
Ασηµίνα: Μα Πωλ! Νόµισα ότι…
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Πωλ: (σοκαρισµένος τώρα ια) Ότι… είµαι µα..κας!
Μπράβο! ∆ε µου λες, σου µοιάζω για τέτοιος;
Ασηµίνα: (δεν του ααντάει) Κι εγώ που νόµιζα πως
χάρηκες που έπιασα δουλειά!
Πωλ: (µε ίκρα) Πραγµατικά µε παίρνεις για ηλίθιο!
Ποτέ µου δεν το φαντάστηκα. Πώς δεν είδα αυτή την
πλευρά σου; Κάλιο αργά-παρά ποτέ, υποθέτω! Μορφωµένη
κοπέλα εσύ και να πέφτεις έτσι χαµηλά. Πρέπει να το έχεις
στο αίµα σου!
Ασηµίνα: Πες ότι θες. Βλέπω ότι είµαι ήδη καταδικασµένη
από σένα, οπόταν…
Πωλ: (ειρωνικά) Ναι, τώρα ρίχνε τα κουσούρια σου σε
µένα! Όχι κορίτσι µου, µακριά από µένα!

Σηκώνεται νευριασµένος, αίρνει το σακκάκι του και
κατευθύνεται στην όρτα. Η Ασηµίνα δεν ειχειρεί να
τον σταµατήσει. Όταν έχει κλείσει ίσω του η όρτα,
σηκώνεται αργά, αίρνει το τηλέφωνο και µιλάει:
Ασηµίνα: Λέσλι, hi! Έρχοµαι, θα σε δω σε λίγο λοιπόν!
Ο.k?

Σκηνή όγδοη
Στο καθιστικό του Περικλή και της Μαντώς. Ανοίγει η
εξώορτα και εµφανίζεται η Αντιγόνη.
Αντιγόνη: Γεια σας!
78

Περικλής και Μαντώ: Καλώς την να!
Μαντώ: Έλα κοριτσάκι µου, πώς ήταν η µέρα σου;
Αντιγόνη: Τι να πω µαµά; Γραφείο είναι, κόσµος µπαίνειβγαίνει κι εµείς κάνουµε µια µικρή δουλειά. Υπάλληλος
είµαι, τίποτα το σπουδαίο.
Μαντώ: Μου φαίνεσαι κουρασµένη.
Αντιγόνη: Είµαι.
Περικλής: Και η κ. Miller?
Αντιγόνη: (σαρκαστικά) Κυρία να την κάνει ο Θεός.
Εντάξει, τι να πω; Εγώ κάνω τη δουλειά µου και
πληρώνοµαι. Παραπέρα...
Περικλής: Χµ! Όχι και τόσο κυρία, ε; Θέλεις να το
συζητήσουµε αυτό κάποια στιγµή ή όχι;
Αντιγόνη: ∆εν αξίζει πατέρα. Μαµά πεινάω σαν τον λύκο!
Τι έχουµε να φάµε;
Μαντώ: Το αγαπηµένο σου: σουτζουκάκια, ρύζι, και
χωριάτικη σαλάτα!
Αντιγόνη: Αυτό είναι το καλύτερο νέο της ηµέρας τελικά!
Να σε βοηθήσω λοιπόν;
Μαντώ: Όχι παιδί µου! Πήγαινε να φρεσκαριστείς και εγώ
θα ετοιµάσω.

Η Αντιγόνη φεύγει και ο Περικλής µιλάει στην Μαντώ.
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Περικλής: Ξέρεις κάτι γυναίκα; Τη βλέπω πολύ άκεφη τη
µικρή.
Μαντώ: ∆εν είναι φυσικό ύστερα από τόσες ώρες;
Περικλής: Και ναι και όχι! Άλλο η ακεφιά και άλλο η
κούραση.
Μαντώ: Όχι καλέ, αυτά τα δύο πάνε µαζί. Εγώ βλέπω ότι
δεν κάνει παρέα µε φίλες της όπως πριν, να βγει λιγάκι να
πάει στο σινεµά... τέτοια. Να συναντήσει και κανένα
παλικάρι... έτσι;
Περικλής: Εντάξει µη πολυβιάζεσαι, δεν έχει και καιρό
που άρχισε να εργάζεται. Πρέπει και να συνηθίσει στη νέα
ρουτίνα της ζωής της και ύστερα θα έρθουν και όλα τα
άλλα!
Μαντώ: Υποθέτω! Εντάξει είναι µικρή -δε λέωµάλλον πολύ µικρή για τα δεδοµένα της εποχής της.

και

Περικλής: Η Αντιγόνη µας είναι καλό κορίτσι και έξυπνο.
∆ε µε στεναχωρεί. Κάθε πράγµα στον καιρό του και είµαι
βέβαιος ότι θα βρει το καλό το παλικάρι που θα την κάνει
ευτυχισµένη. ∆εν υπάρχει βιασύνη!
Μαντώ: Ναι... ναι... έτσι όπως τα λες είναι.

Παρουσιάζεται η Αντιγόνη.
Αντιγόνη: (χαµογελά) Μη στεναχωριέστε για τίποτα
γονείς, όλα θα γίνουν όπως θα τα φέρει ο Θεός και µε λίγη
βοήθεια από όλους µας, έτσι;
Γελάνε όλοι µαζί.
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Περικλής: Ξεχάσαµε ότι έχεις εκατό τα εκατό ακοή, ενώ
εµείς…
Αντιγόνη: Έλα τώρα µπαµπά, µια χαρά είστε και τόσο
νέοι! Τι να πούνε οι εξηντάρηδες γονείς, ε;
Μαντώ: Ξέρεις φαίνεται κάποιους, έ;
Αντιγόνη: Και βέβαια µαµά! (σκέφτεται λίγο) Α, δεν σας
είπα. Ο Πωλ, ο αρραβωνιαστικός της Ασηµίνας έπιασε
δουλειά στην Εταιρεία µας.
Μαντώ: Μπα! Είδες τι γίνεται; Είδες τι µπορεί να κάνει
µια γυναίκα;
Και δική της δουλειά και για τον
αρραβωνιαστικό της.
Αντιγόνη: Είπα κάτι τέτοιο;
Περικλής: Εσύ δεν το είπες, όµως κάτι τέτοιο µπορεί να
έχει συµβεί. Πρώτα έπιασε δουλειά η Ασηµίνα και ύστερα
ο Ασηµίνος... Α! συγγνώµη εννοούσα ο Πωλ!

Γελάνε...
Μαντώ: Περικλή, νοµίζω, πως ίσως και να έχεις δίκιο. Κι
εγώ κάτι µυρίζοµαι εδώ. Αυτή η κ. Miller, φαίνεται να έχει
αδυναµία στην Ασηµίνα µας!
Αντιγόνη: Ελάτε τώρα! Ο Πωλ είναι καλός λογιστής, από
ότι γνωρίζω. Εποµένως δεν είναι καθόλου παράξενο ότι
έπιασε δουλειά στα γραφεία της Εταιρείας, ως λογιστής.
Μαντώ: Εντάξει, εντάξει! Προς θεού, δε θέλουµε να
αδικήσουµε κανέναν! Και ποιοι είµαστε εµείς τελικά για να
κρίνουµε; Έτσι; Αλλά ποιος σου το είπε αυτό;
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Αντιγόνη: Ο ίδιος, ο Πωλ. Έπεσα πάνω του στην
καφετερία. ∆εν τον ρώτησα τίποτα. Μου το είπε µόνος του
έτσι στα γρήγορα. Έµαθα περισσότερα από συναδέλφους.
Σχολιάστηκε! Γνωρίζουν και άλλοι ότι η Ασηµίνα είναι
«κολλητή» της Miller! Έτσι τουλάχιστον λένε.
Μαντώ: Έ, τι να κάνουµε;
Περικλής: Μη το λες έτσι αυτό, δεν ακούγεται καλά,
µοιάζει µε παράπονο!
Αντιγόνη: Έχει δίκιο ο µπαµπάς. ∆ική τους δουλειά είναι
τελικά, όλα αυτά.
Μαντώ: Από όσα όµως µας λες, Αντιγόνη µου,
κουτσοµπολεύουν τη σχέση τους µε την συγκεκριµένη
κυρία... Miller!
Αντιγόνη: Είπα ότι σχολιάζεται η σχέση της Ασηµίνας µε
την διευθύντριά µας τη Miller, καθώς είναι γνωστές οι
προτιµήσεις της.
Περικλής: Καταλάβαµε! Εντάξει!
Μαντώ: Αχ, βρε κοριτσάκι µου, πού έπεσες;
Περικλής: Σιγά βρε Μαντώ! Πώς κάνεις έτσι; Είπαµε ότι
έχει τις προτιµήσεις της, όχι ότι ρίχτηκε στην Αντιγόνη
µας!
Αντιγόνη: Έλα τώρα µαµά! Έχει δίκιο ο πατέρας.
Άλλωστε αυτά είναι καθηµερινότητα πλέον. ∆εν τα ξέρεις;
Όπου να πας: γραφεία, εκκλησίες, σχολεία και παντού
τέλος πάντων, διαπιστώνονται και οι αυτού του είδους οι
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σχέσεις. ∆εν είναι ούτε ντροπή ούτε παρανοµία πλέον. Να
είναι καλά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, έτσι; Και τι να γίνει;
∆ική του δουλειά του καθενός, τι του αρέσει να είναι και µε
ποιον να συνδεθεί. Τέλος πάντων δεν µου αρέσει και τόσο
αυτό το θέµα. Είστε και οι γονείς µου τέλος πάντων.
Περικλής: (σκέφτεται) Ναι είναι κάπως… Όµως θα
πρέπει να παραδεχτείς ότι οι αδυναµίες τέτοιου είδους
δηµιουργούν και παραφωνίες: τη στάση τους στον
συνάνθρωπό τους, τα χατίρια, τα αδικήµατα, τις πιέσεις και
τους βιασµούς... Όλα αυτά είναι πράγµατα που πληγώνουν
βαθιά, εξοντωτικά πολλές φορές. Έτσι;
Αντιγόνη: Έχεις δίκιο, µπαµπά. Στον εργασιακό χώρο
µπορεί να αποδειχτούν επιβλαβείς κάποιες σχέσεις και από
τα δύο φύλα και από τις όποιες προτιµήσεις, τέλος πάντων!
Μαντώ: Τελικά, ποιες µπορεί να είναι οι σχέσεις της
Ασηµίνας µε τη Miller κατά τη γνώµη σου;
Αντιγόνη: ∆εν το γνωρίζω. ∆εν γνωρίζω αν οι σχέσεις της
Ασηµίνας µε τη Miller είχαν σχέση και µε την προαγωγή
της τελικά ή και µε τη θέση που ανέλαβε ο Πωλ.
Περικλής: Προαγωγή έ; Αν υπάρχουν ειδικές σχέσεις και
τα προνόµια οφείλονται σε αυτές και όχι στην αξία της
προσφοράς του ατόµου, τότε ναι, βρισκόµαστε µπροστά
σε φαινόµενα εξαθλίωσης!
Πέφτει η σιωή ανάµεσά τους.
Μαντώ: (χαµογελάει ενθαρρυντικά) Κι εµάς τι µας
νοιάζει, µου λέτε; ∆ε θα αφήσουµε το ωραίο µας φαγητό
να κάτσει στραβά στο στοµάχι µας! Έτσι;
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Περικλής: Έτσι γλυκιά µου, έτσι!
Αντιγόνη: Αχ, τι τυχερή που είµαι! Και τέλειους γονείς
έχω και τέλειο δείπνο πώς µε περιµένεις!

Γελούν...

Σκηνή ένατη
Η Σόνια µε την Αντιγόνη κάθονται στην καφετέρια της
Εταιρείας. Κουβεντιάζουν σιγανά.
Σόνια: Τα έµαθες;
Αντιγόνη: Ποια καλέ;
Σόνια: Τις έπιασε το µεγάλο αφεντικό!
Αντιγόνη: (εναγώνια) Μίλα καθαρά. Ποιες έπιασε το
µεγάλο αφεντικό;
Σόνια: Έλα παιδί µου! Τη… Miller και την Ασηµίνα. Σε
στάση... περιωπής! Έτσι;
Αντιγόνη: (αναστατωµένη) Όχι!
Σόνια: ∆εν έχει σηµασία η σχέση τους όσο ο χώρος στον
οποίο διενεργείται, έτσι; Στο γραφείο της µέσα, η
αθεόφοβη!
Αντιγόνη: Θεέ µου, τι ντροπή!
Σόνια: Έτσι λες εσύ!
84

Αντιγόνη: Είναι λίγο παράξενη η Ασηµίνα, αλλά και ο
Πωλ! Πώς µπορεί να είναι ακόµα µαζί; Άρα… νόµιζε ότι η
Ασηµίνα είχε άλλους είδους σχέση µε τη Λέσλι και όχι
αυτή που τελικά αποδείχτηκε.
Σόνια: Χµ! Μπορεί να µην είναι έτσι. Φαίνεται καλό
παλικάρι και ίσως να µην αναρωτήθηκε για τον κατευθείαν
διορισµό της Ασηµίνας από τη Miller. Όπως λες ίσως και
να µην είχε υποψιαστεί τις ιδιαίτερες σχέσεις τους, µέχρι
σήµερα. Θα φανεί!
Αντιγόνη: Ποιος ξέρει τι τρέχει στο µυαλό του καθενός
µας;
Σόνια: Είναι αλήθεια. Αλλά τελικά ούτε και µε νοιάζει.
Αντιγόνη: Και τώρα;
Σόνια: Τι τώρα; ∆εν ξέρω και πολλά, πέρα από το γεγονός
ότι η Miller είναι στο γραφείο της και ότι η Ασηµίνα δεν
φάνηκε καθόλου! Και κάτι ακόµα: άκουσα ότι η Miller
ούτε που νοιάζεται γι’ αυτό που συνέβη. Ίσως γιατί κατέχει
σεβαστό ποσοστό µετοχών της Εταιρείας. Εξάλλου φέρει
σπουδαίο τίτλο, πέρα από το γεγονός ότι είναι και µέλος
του Board της Εταιρείας.

Τις δύο νέες τις λησιάζει µία αό τις αλαιότερες
υαλλήλους της Εταιρείας, η Ντόνα.
Ντόνα: Hi, girls!
Σόνια και Αντιγόνη: Γεια σου Ντόνα.
Σόνια: Τα έµαθες;
85

Ντόνα: Α... αν εννοείς το... νέο... το νέο... της ηµέρας;
Σόνια: (γελάει) Ναι, ναι µωρέ, αυτό! ∆ε βγαίνει εύκολα,
έτσι;
Ντόνα: Sort off... άκουσα ότι η Miller, θα αποχωρήσει
τελικά, ώστε να µη ζηµιωθεί περαιτέρω η Εταιρεία. Πρώτα
βέβαια θα εισπράξει ένα ποσό ύψους… άκουσα έναν
αριθµό πολύ κοντά στο δέκα plus έξι µηδενικά.
Αντιγόνη: Μόνο;
Ντόνα: Το σκάνδαλο όπως περιγράφτηκε στις εφηµερίδες,
δε συµµαζεύεται. Έτσι λοιπόν προκειµένου να συρθεί στα
δικαστήρια, προτίµησε να αρκεστεί σε αυτό το πολύ
µικρότερο τελικά, ποσόν. Καλά βρε κορίτσια, δε διαβάζετε
εφηµερίδες;
Σόνια: Πού να βρούµε τον καιρό Ντόνα µου;
Σκλαβοπούλες της Εταιρείας είµαστε! Eσύ είσαι λίγο
παραπάνω από µας και ευτυχώς που µας καταδέχεσαι, έτσι;
(γελάει)
Αντιγόνη: Λυπάµαι την Ασηµίνα βρε κορίτσια. Είµαι
βέβαια ότι αυτά τα έκανε για να πάρει τη δουλειά.
Σόνια: Άκου Αντιγόνη µου, όλοι έχουµε την ανάγκη της
δουλειάς και του µισθού. Όµως δεν θα πουλήσουµε και τη
ψυχή µας στο διάβολο για δαύτα! Έτσι;
Αντιγόνη: Έχεις δίκιο Σόνια.
Ντόνα: Και είναι και συµπατριώτισσά σου Αντιγόνη,
Ελληνικής καταγωγής!
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Αντιγόνη: Είµαστε αυστραλογεννηµένες τελικά, εδώ
γεννηθήκαµε και εδώ µεγαλώσαµε, και παίζει ρόλο και το
περιβάλλον, έτσι δεν είναι;
Σόνια: Ναι µωρέ, δεν έχει να κάνει και τόσο η καταγωγή!
Όχι πάντα, τουλάχιστον!
Αντιγόνη: Όταν γνωρίζεις ένα πρόσωπο έστω και λίγο, το
παίρνεις κάπως διαφορετικά, κάπως πιο προσωπικά. ∆εν
είχα πολλά µε την Ασηµίνα, όµως κατάλαβα ότι
χρειαζόταν τη δουλειά περισσότερο από µένα.
Ντόνα: Ναι, ίσως. Άκουσα ότι µεγάλωσε µε µία από τις
γιαγιάδες της. Η µητέρα της δούλευε και ο πατέρας της
ήταν φευγάτος. Κακό πολύ κακό, αυτό! Ίσως ο Πωλ ήταν
ο µόνος άνθρωπος που εµπιστευόταν.
∆εν τα ήξερα όλα αυτά. (φαίνεται ολύ
σκεφτική ξαφνικά) Κάποτε που δεν µπορούσα να την
καταλάβω, είχα αποφασίσει να κρατήσω αποστάσεις από
αυτήν. Τώρα µπορώ να ερµηνεύσω κάποια από τα
φερσίµατά της.
Αντιγόνη:

Ντόνα: Όση ανάγκη κι αν είχε, ότι κι αν έφταιγε στη ζωή
της, δεν ήταν ανάγκη να πηγαινοέρχεται στο γραφείο της
ασυνείδητης Miller. ∆εν καταλάβαινε ότι τραβούσε τα
µάτια όλων πάνω της, ώσπου στο τέλος τα καµώµατά της,
τα έφτασαν οι καλοθελητές και στ’ αυτιά του Μεγάλου
Αφεντικού;
Σόνια: Αναρωτιέµαι ποιος τα µετέφερε τελικά στ’ αυτιά
του Cooper!
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Αντιγόνη: Έχει σηµασία τώρα πια; Αυτοί που κάνουν
αυτού του είδους τις µεταφορές δεν είναι δα και έντιµοι!
Ντόνα: (ονηρά) ∆εν ήσουν εσύ λοιπόν!
Αντιγόνη: (ανικόβλητη) Εγώ; Μα ούτε καν γνωρίζω τον
Cooper! ∆εν τον έχω καν συναντήσει, αφότου άρχισα να
εργάζοµαι σ’ αυτή την Εταιρεία. Ούτε καν γνωρίζω πού
βρίσκεται το γραφείο του! Άλλωστε γιατί να έκανα κάτι
τόσο απεχθές;

Η Σόνια και η Ντόνα γελάνε µε τον ανικό της
Αντιγόνης.
Σόνια: Έλα τώρα, σε πειράζει!

Η Ντόνα γελάει δυνατά τώρα.
Αντιγόνη: (σοβαρά) Ελπίζω ότι όλο αυτό είναι νευρικό
ξέσπασµα και τίποτα παραπάνω! ∆ε µου χρειάζονται
αυτού του είδους τα αστεία!
Ντόνα: Έλα Αντιγόνη, ένα αστείο ήταν κακόγουστο ίσως.
Συγγνώµη γι αυτό. Ε, είπα να γελάσουµε λίγο. ∆εν πέθανε
κανένας! Άλλωστε η όλη υπόθεση, είναι µια σκέτη βλακεία!
Αντιγόνη: (σοβαρή άντα) Έτσι λες εσύ! Εδώ χάνει το
κύρος και τη δουλειά της διευθύνουσα της Εταιρείας και
αυτή η Εταιρεία, κι εσύ…
Σόνια: (ροσαθεί να αλλάξει το κλίµα) Απορώ όµως
και για την αδιαφορία των δύο γυναικών έναντι του
υπόλοιπου προσωπικού! ∆εν φρόντισαν καν να είναι
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διακριτικές. Ούτε και να το κυµβάλιζαν, δε θα έκανε τόσο
κρότο!
Αντιγόνη: Αναρωτιέµαι για τον Πωλ. Τι άραγε έχει να πει
για όλα αυτά;
Ντόνα: Αυτός φαίνεται Ο.k. ∆ιαφέρει από την Ασηµίνα
τελικά.
Σόνια: ∆ηλαδή;
Ντόνα: ∆εν το ξέρατε ότι πήρε τη δουλειά µόνος του;
Καµία σχέση µε το ζευγάρι Miller-Ασηµίνα.
Αντιγόνη: (το ρόσωό της ξαστερώνει) Α! αυτό είναι
πολύ ευχάριστο (σηκώνεται).
Σόνια: Τι φεύγεις;
Αντιγόνη: ∆ε θα πάµε πίσω στο γραφείο µας;
Ντόνα: Έχει δίκιο η Αντιγόνη. Κι εµείς, κι εµείς, θα σε
ακολουθήσουµε.

Σκηνή δέκατη
Η Αντιγόνη στο σίτι της. Συλλογίζεται φωναχτά.
Αντιγόνη: Την ανόητη! Τόσο πια πορωµένη! Και ο Πωλ,
ήξερε κάτι ή όχι; Πάντως χαίροµαι που πήρε τη δουλειά
στην Εταιρεία, µε το σπαθί του. Μήπως αυτό σηµαίνει και
κάτι περισσότερο; Μήπως δεν είναι µαζί µε την Ασηµίνα
πια;
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Χτυά το τηλέφωνο και το ααντά η Μαντώ.
Κατευθύνεται στην καθισµένη Αντιγόνη, µε το τηλέφωνο
στο χέρι.
Μαντώ: Για σένα...
Αντιγόνη: (ανόρεχτα) Παρακαλώ! (εκλήσσεται) Α!
Πωλ! Γεια σου, ναι... ναι! Τι κάνεις λοιπόν; Ωραία. Πώς;
Πολύ φοβάµαι ότι δεν µπορώ. Λυπάµαι. Ναι, ναι...
Εντάξει, γεια σου!
Μαντώ: (αραξενεµένη) Αχά! για πες µας!
Αντιγόνη: Τι να σου πω µαµά; (µιλάει µόνη της) Oh!
Blast them!
Μαντώ: Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι Αντιγόνη µου;
Αντιγόνη: Μακάρι να µπορούσες µαµά! Ήταν ο Πωλ ο
αρραβωνιαστικός της Ασηµίνας.
Μαντώ: Α! Και τι ήθελε;
Αντιγόνη: Μου ζήτησε να συναντηθούµε. ∆εν έχω ιδέα,
γιατί! Για να είµαι ειλικρινής, αν θέλει να µιλήσουµε για
την «Ασηµίνα του», ούτε θέλω να ξέρω.
Μαντώ: Για την «Ασηµίνα του»; τι σηµαίνει αυτό; Είπε
κάτι τέτοιο;
Αντιγόνη: Όχι, δεν είπε.
Μαντώ: Έγινε κάτι µε την Ασηµίνα;
Αντιγόνη: Όχι, µαµά! Τίποτε δεν έγινε µε την Ασηµίνα!
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Μαντώ: Να µου το έλεγε κάποιος άλλος θα τον πίστευα,
εσένα όχι! ∆εν είσαι καλή στα ψέµατα! Κάθε φορά που δε
θέλεις να µου µιλήσεις για κάτι λες τα ίδια: «τίποτα µαµά!»
Λοιπόν; ∆ε θα µου πεις;
Αντιγόνη: (κουρασµένη) Αλήθεια σου λέω µαµά, είµαι
πολύ κουρασµένη και δε θα ήθελα να µιλήσω για τίποτα!
Μαντώ: Αν τηλεφωνήσει άλλη φορά ο Πωλ, πες του πως
δεν είµαι στο σπίτι.
Μαντώ: Και µη χειρότερα!
Αντιγόνη: Πάω για shower.

Πηγαίνει στη Μαντώ, την αγκαλιάζει και τη φιλάει.
Αντιγόνη: Thanks mum!

Η Μαντώ στέκεται ακίνητη, η Αντιγόνη αοµακρύνεται,
η όρτα ανοίγει και εµφανίζεται ο Περικλής.
Περικλής: Γεια σου γυναικούλα µου!

Φιλιούνται.
Μαντώ: Γεια σου και χαρά σου Περικλή µου!
Περικλής: Πώς ήταν η µέρα σου ως εδώ;
Μαντώ: Καλή υποθέτω. Η δική σου;
Περικλής: Όπως συνήθως! (γελάει χαρούµενος) Ψέµατα
σου λέω.
Μαντώ: (χαµογελώντας εριµένει) Τι τρέχει;
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Περικλής: Το µεγαλύτερο νέο της χρονιάς!
Μαντώ: Έλα, τώρα!
Περικλής: Μάντεψε!
Μαντώ: Χµ! ∆εν µπορώ, δεν ξέρω!
Περικλής: Κράτα την αναπνοή σου! Ο Βρωµίδης… έχασε
στο δικαστήριο… και ξεκουµπίζεται από το Σύδνεϋ!
Μαντώ: (χαρούµενη) Θεέ µου! Απίστευτο! Ευτυχώς που
είµαστε στο Σύδνεϋ και όχι στην Ελλάδα τώρα πια, γιατί
αυτός οπωσδήποτε θα εξακολουθήσει µε τη βωµολοχία
του, στο ραδιόφωνο! Για µας όµως; Αλήθεια είναι Great
Νews!
Περικλής: Ναι… Επιτέλους! Και άκουσα ότι και ο
ιδιοκτήτης τους ραδιόφωνου και της εφηµερίδας τραβιέται
στα δικαστήρια. Αλλά άφησέ τον αυτόν προς το παρόν.
Μαντώ: (τον φιλάει) Να ζήσεις χίλια χρόνια άντρα µου
για τα συχαρίκια! Αχ, ηρέµησα!
Περικλής: (ήρεµα) ∆ε ρώτησα, τα παιδιά, ήρθαν;
Μαντώ: Ναι. Η Αντιγόνη είναι στο µπάνιο και ο Φώντας
κοιτάζει τηλεόραση. Νοµίζω...
Φώντας: (µαίνει ο Φώντας εκνευρισµένος)Έλα τώρα
µαµά, όλο έτσι λες: «κοιτάζει τηλεόραση». Λάθος! ‘Ήµουν
στο δωµάτιό µου, και µελετούσα. Γεια σου µπαµπά.
Περικλής: (γελώντας) Εντάξει... εντάξει Φώντα... Μην
αρπάζεσαι, δεν έγινε και τίποτα! Έλα πες µου τα νέα σου.
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Φώντας: Νέα! Dad... ∆ιάβασες στις εφηµερίδες για το
σκάνδαλο που ξέσπασε στην Εταιρεία όπου εργάζεται η
Αντιγόνη µας;
Περικλής: (ανήσυχος) Σιώπα παιδί µου, µην µας
ακούσουν οι γυναίκες! Κυρίως η µάνα σου. Άσε να τα
µάθει σιγά-σιγά!

Έρχεται η Αντιγόνη.
Φώντας: Λοιπόν sis; Τι γίνεται στην Εταιρεία σας;
Αντιγόνη: Τι γίνεται; Τα συνηθισµένα, υποθέτω.
Φώντας: (σιγανά) Για τα σκάνδαλα που ξέσπασαν σου
µιλάω.
Αντιγόνη: Ποια σκάνδαλα;
Φώντας: Έλα τώρα Αντιγόνη. Είναι στα πρωτοσέλιδα των
εφηµερίδων. Κάποια Miller, χρησιµοποιούσε λέει τη θέση
της για να ψαρεύει νεαρές υπαλλήλους στα δίχτυα της.
Είναι οµοφυλό….
Αντιγόνη: (µε ροσάθεια) ∆ε µε αφορούν αυτά.
Φώντας: Φυσικά... απλά έγινε ντόρος. Να σου πω...
αναφέρεται και κάποια Ασηµίνα. Μήπως πρόκειται για τη
φίλη σου;
Αντιγόνη: Κατ’ αρχήν η Ασηµίνα δεν είναι φίλη µου, αλλά
απλά γνωστή µου και δεύτερον δεν ξέρω αν είναι
µπλεγµένη στο σκάνδαλο αυτό.
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Φώντας: Εντάξει, µη στεναχωριέσαι, είµαι µονάχα ο
αδερφός σου! Έτσι;
Αντιγόνη: Φώντα, πρέπει να ξέρεις ότι δεν µου αρέσει να
σχολιάζω θέµατα αυτού του είδους.
Φώντας: Λες να έπιασε δουλειά µε το κόλπο;
Αντιγόνη: Τι σ’ έπιασε; Σταµάτα να ασχολείσαι µε γελοίες
υποθέσεις!
Φώντας: (συγκρατηµένα) Καλά!..

Σκηνή ενδέκατη
Πωλ: Λυπάµαι και που τη γνώριζα τελικά!
Αντιγόνη: ∆εν καταλαβαίνω το γιατί. Η κοπέλα µπορεί
και να παρασύρθηκε.
Πωλ: Έτσι νοµίζεις;
Αντιγόνη: Έµαθα πως είχε και οικογενειακά προβλήµατα.
Αλήθεια Πωλ, δε βρίσκω γιατί θα πρέπει να σχολούµαι µε
ένα τόσο ξένο προς εµένα θέµα. Λυπάµαι ιδιαίτερα για
σένα γιατί ήταν η αρραβωνιαστικιά σου.
Πωλ: Γιατί νοµίζεις προσπάθησα και άρπαξα τη δουλειά
στην Εταιρεία; Ήθελα να µάθω, καθώς µου είχε πετάξει
κατάµουτρα κάποια υπονοούµενα, ξέρεις. Ήµουν τυχερός,
µα τω Θεώ. Μία διαφήµηση στην εφηµερίδα και το
µεγάλο αφεντικό µε προσέλαβε ως λογιστή για το
λογιστήριο της Εταιρείας. Ναι ήµουν τυχερός. Έτσι
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µπόρεσα και πληροφορήθηκα για τα σούρτα-φέρτα της
Ασηµίνας. Ποτέ µου δεν κατάλαβα το γιατί. Και θέση
µπορούσε να βρει και εγώ τη σεβόµουν σαν άνθρωπο...
Τώρα… Χωρίσαµε και πάει!
Αντιγόνη: (αγχοµένη) Τι να πω Πωλ; Αλήθεια δεν ξέρω τι
να σου πω! Τουλάχιστον έµαθες την αλήθεια και µπόρεσες
και αποµακρύνθηκες εγκαίρως. Έτσι δεν βρέθηκες και εσύ
στο µάτι του κυκλώνα. Είναι πολύ σηµαντικό!
Πωλ: ∆οξάζω το Θεό, σου λέω! Αν δεν είχα κόψει µαζί
της ενωρίς, ποιος ξέρει τι µπερδέµατα θα είχα τώρα.
Αντιγόνη: (στεναχωρηµένη) Μπορώ να κάνω κάτι για
σένα;
Πωλ: Κάνε µου τη χάρη να πιούµε έναν καφέ µαζί. ∆εν
έχω και πολλές γνωριµίες εδώ µέσα. Στο τµήµα που
εργάζοµαι είναι περισσότεροι άντρες και µια-δυο
παντρεµένες κυρίες. Θα χαρώ να σε συνοδέψω στην
καφετέρια της Εταιρείας.
Αντιγόνη: Εντάξει Πωλ. Ευχαριστώ.

Σκηνή δωδέκατη
Μαντώ: Είδα τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ασηµίνας,
τον Πωλ. Τον συνάντησα στην έξοδο από τα γραφεία της
Εταιρείας στο lunch brake.
Μαντώ: Α! τι κάνει αυτός;
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Αντιγόνη: ∆εν το ήξερα ότι το είχαν διαλύσει προ καιρού.
Την είχε πάρει χαµπάρι την Ασηµίνα και τα καµώµατά της
και τέλος η σχέση!
Μαντώ: Μπράβο του! Τι λέει για τα σκάνδαλα;
Αντιγόνη: Ότι είναι τυχερός που αυτός και η Ασηµίνα
είχαν χωρίσει, µόλις αυτή είχε πιάσει δουλειά στο γραφείο
της Miller.
Μαντώ: Κάτι θα ψιλιάστηκε, έτσι;
Αντιγόνη: Γι’ αυτό µάλλον έπιασε δουλειά στην Εταιρεία,
είπε. Έτσι βεβαιώθηκε για τον χαρακτήρα της.
Μαντώ: Κρίµα στο παλικάρι!
Αντιγόνη: Γιατί µαµά; Λείψανε τα θηλυκά από την
οικουµένη ή γιατί είναι λογιστής και καλοπληρώνεται!
Μαντώ: Ε, να έτσι ο άντρας χάνει την πίστη του στη
γυναίκα.
Αντιγόνη: Έλα µαµά, οι άντρες δεν είναι της εποχής σου.
Χωρίζουν µε τη µια και άλλη αναπληρώνει τη θέση της και
στα γρήγορα.
Μαντώ: Έτσι νοµίζεις;
Αντιγόνη: Έτσι είναι!
Μαντώ: Εσύ να δούµε τι θα κάνεις...
Αντιγόνη: Τώρα µάλιστα! Ήρθε και η σειρά µου τελικά!
Μαντώ: (γελάει) Μα γιατί;
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Αντιγόνη: Γιατί; ∆ε µε πήραν τα χρόνια µαµά. Θέλω να
γνωρίσω τη ζωή ως ανεξάρτητη, ενήλικη και κυρίως
ελεύθερη από κάθε είδους υποχρεώσεις, νέα γυναίκα.
Κακό είναι αυτό;
Μαντώ: Έχεις δίκιο κοριτσάκι µου, έχεις δίκιο! ποιος σε
βιάζει να µπεις στις περιπέτειες µιας σχέσης;
Αντιγόνη: Προγραµµατίζω κάτι θαυµάσια πράγµατα
µαµά: ελευθερία, ταξίδια, σπίτι, καινούργιο αυτοκίνητο; Ως
τα τριάντα µαµά, έχει ο θεός!
Μαντώ: Ναι Αντιγόνη µου…

Χτυάει το κουδούνι της εξώορτας.
Μαντώ.

Πηγαίνει η

Πωλ: (ευγενικά) Καλησπέρα σας. Λέγοµαι Πωλ και είµαι
γνωστός της Αντιγόνης. Μπορώ να της µιλήσω, σας
παρακαλώ;
Μαντώ: (έκληκτη) Και βέβαια! Αντιγόνη!..

Η Αντιγόνη αρουσιάζεται αργά και λησιάζει στην
εξώθυρα.
Αντιγόνη: (ήσυχη) Πέρασε µέσα Πωλ! Έλα.
Πωλ: (ντροαλά) Είπα να περάσω για τον καφέ που µου
υποσχέθηκες. Συγγνώµη για την έκπληξη. (Της ροσφέρει
ένα εριοιηµένο κουτί) Έφερα και λίγα γλυκά, για τον
καφέ.
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Αντιγόνη: ∆εν έπρεπε αλήθεια. Μαµά, να σου συστήσω τον
Πωλ. Είναι λογιστής και εργάζεται στην ίδια Εταιρεία µε
µένα.
Μαντώ: Χαίρω πολύ νέε µου! Εµένα θα µου επιτρέψετε.
Χάρηκα και πάλι Πωλ (δίνει το χέρι της).
Πωλ: Μήπως θα ήθελες να βγούµε έξω για έναν καφέ;
Αντιγόνη: Όχι, γιατί έχω κάποιες ετοιµασίες σήµερα
βράδυ. You see φεύγω για το τριήµερο του long
weekend. Θα γυρίσω ∆ευτέρα βράδυ.
Πωλ: (µε ενδιαφέρον) Για πού τελικά;
Αντιγόνη: Blue Mountains... Έχω ανάγκη από ξεκούραση
-την πρώτη αφότου έπιασα δουλειά στην Εταιρεία.
Πωλ: Ενδιαφέρον! Υπάρχουν κάποιες προσφορές;
Αντιγόνη: Ναι, από το Eagle View, etc.
Πωλ: Μπράβο, µπράβο!

Σκηνή δέκατη τρίτη
Η Αντιγόνη στο ξενοδοχείο της. Χτυά το τηλέφωνο
και το σηκώνει.
Αντιγόνη: Hello! Yes... (έκληκτη) Who?
Operator: (ακούγεται ) The gentleman’s name is Paul…
He will be waiting for you, at the reception.
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Η Αντιγόνη σχεδόν θυµωµένη, βάζει ίσω το τηλέφωνο.
Σκέφτεται για λίγο, ύστερα φαίνεται να ηρεµεί και τέλος
χαµογελά…
Αντιγόνη: (µιλάει µόνη της ενώ ετοιµάζεται) «Αυτό πάλι,
πού να το φανταστώ; Εντάξει, δεν πειράζει και τόσο. Ο
άνθρωπος κάνει καλή παρέα και είναι τόσο ευγενικός!
Άλλωστε… ίσως και να ήταν βαρετές τρεις µέρες µοναξιάς.
Για να δούµε! Για να δούµε! Κάτι τρέχει εδώ!»

Ρίχνει µια τελική µατιά στον καθρέφτη, και
ικανοοιηµένη κατευθύνεται στην έξοδο του δωµατίου
της.

Τέλος
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Θέατρο 2010
Περιεχόµενα
Μια τρύα στον Τοίχο

σελ. 5-42

Ασύστολοι Άνεµοι

σελ. 43-99
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Η συγγραφέας Πιίνα ∆. Ιωσηφίδου-Elles
email: pipinaelles@hotmail.com
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Η συγγραφέας του έργου Πιίνα ∆. ΙωσηφίδουElles, ζει και γράφει στο Σύδνεϋ. Αυτό το βιβλίο
είναι το ένα αό τα δύο τελευταία ου
δηµοσιεύτηκαν µαζί το 2010 στο Σύδνεϋ (το άλλο
είναι το οίηµα Ασάλευτη Παρουσία), και
συµεριλαµβάνονται στον κατάλογο των έργων
της ου µε οικίλο εριεχόµενο (µελέτη, οίηση
(δύο στην αγγλική, κάοια στην ελληνική και
στην αγγλική), θέατρο, αιδικό µυθιστόρηµα και
οίηση, αραµύθια (ένα στην αγγλική),
µυθιστόρηµα, νουβέλα), ξεκινούν αό το 1994 ως
τις µέρες µας.
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