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Η Κατερίνα Λουκίδου γεννήθηκε το 1976 στη Γερµανία και µεγάλωσε 

στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Νοµική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήµης του 

Πανεπιστηµόυ Αθηνών. Είναι απόφοιτη του κύκλου εξειδίκευσης του 

Εργαστηρίου Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία. 

Το µονόπρακτό της Τσι Ταϊ come back παρουσιάστηκε στο κοινό το 2008 

στο θέατρο Αργώ. Το 2016 το έργο της Στον αγαπηµένο µας συνάδελφο 

και φίλο ανέβηκε στην Αθηναϊκή Σκηνή και στο θέατρο Απόλλων της 

Σύρου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Vakxikon.  

Το 2019 δηµιούργησε την ιστοσελίδα loukidou.gr, στην οποία διαθέτει 

ελεύθερα προς ανάγνωση όλα της τα έργα. Είναι συνιδρύτρια του 

playGRound. Από το 2005 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

	

Επικοινωνία: loukikat@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
Το θεατρικό έργο Τόκιο 1974 της Κατερίνας Λουκίδου διανέµεται 
ελεύθερα στο διαδίκτυο σε µορφή ψηφιακού βιβλίου υπό άδεια Creative 
Commons BY_NC_ND 
[Αναφορά Δηµιουργού – Μη Εµπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα] 
 
Για κάθε µεταποίηση, θεατρική παράσταση και κάθε άµεση ή έµµεση 
κερδοσκοπική χρήση, απαιτείται συναίνεση της συγγραφέως. 
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Η Μαρία Κάλλας µια ώρα πριν από την τελευταία της παράσταση 

στο Τόκιο, το 1974. Με τον αγαπηµένο της συνεργάτη και την Ακίνα, 

την κοπέλα των παρασκηνίων. Η Μαρία Κάλλας γνωρίζει πως η 

φωνή της φθίνει όµως οφείλει να τραγουδήσει. Προσπαθεί να 

αποφασίσει αν θα βγει στη σκηνή και δέχεται µια απρόσµενη 

παρέµβαση από την Τόσκα, η οποία θα της θυµίσει την θεϊκή της 

φύση. Θα βρει τον τρόπο να ξεφύγει από τις προσδοκίες των άλλων 

και του εαυτού της; Μια ιστορία αποθέωσης. 

 

 

 

Πρόσωπα  

Μαρία Κάλλας 

 Ακίνα 

 Τζιουζέπε Ντι Στέφανο 

 

Χώρος 

Τα παρασκήνια της Όπερας του Τόκιο, το καµαρίνι της Μαρίας 

Κάλλας 
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1. 

(Η Κάλλας βρίσκεται στο καµαρίνι της, στην Όπερα του Τόκιο, λίγο 

πριν από τη µεγάλη συναυλία. Στο καµαρίνι µπαινοβγαίνει µία 

βοηθός, η Ακίνα, η οποία φέρνει τα λουλούδια. Η Κάλλας δεν είναι 

ντυµένη. Κοιτάει το κουστούµι της και κοιτιέται στον καθρέφτη.  

Μπαίνει µέσα η Ακίνα µε λουλούδια.) 

 

ΑΚΙΝΑ: Κι άλλα λουλούδια για εσάς. 

(Η Κάλλας δεν απαντάει.) 

ΑΚΙΝΑ: Θα τα αφήσω εδώ πάνω, εάν δεν σας πειράζει. 

(Η Κάλλας της κάνει ένα νόηµα ότι «εντάξει».) 

ΑΚΙΝΑ: Δεν έχει καθόλου χώρο. 

ΚΑΛΛΑΣ: Πέταξε αυτά. (Δείχνει κάποια λουλούδια) Ήρθαν το πρωί. 

ΑΚΙΝΑ: Μάλιστα. (H Aκίνα τα παίρνει, τα κοιτάει, τα µυρίζει.) 

ΑΚΙΝΑ: Τι όµορφοι κρίνοι!  

ΚΑΛΛΑΣ: Μαράθηκαν πια. 

ΑΚΙΝΑ: Έκλεισαν επειδή είναι απόγευµα. Το πρωί θα ξανανοίξουν. 

ΚΑΛΛΑΣ: Το πρωί δεν θα είµαι πια εδώ. 

ΑΚΙΝΑ: Συγγνώµη. 

ΚΑΛΛΑΣ: Είσαι νέα. Πώς σε λένε; 

ΑΚΙΝΑ: Ακίνα. 
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ΚΑΛΛΑΣ: Και τι σηµαίνει αυτό στην όµορφη χώρα σας; 

ΑΚΙΝΑ: Άνοιξη... και λουλούδι.. και τα δύο. Άλλωστε, το ένα χωρίς 

το άλλο δεν γίνεται.  

ΚΑΛΛΑΣ: Κι άλλα λουλούδια λοιπόν. 

ΑΚΙΝΑ: Πρέπει να έχετε λάβει ολόκληρα λιβάδια ανθισµένα στη 

ζωή σας. 

ΚΑΛΛΑΣ: Λιβάδια, κάµπους και πλαγιές. Πάρτα τα εσύ, αν τα 

θέλεις. 

ΑΚΙΝΑ: Θα πάω να φέρω ένα ακόµα βάζο. (Κάνει δουλειές στο 

καµαρίνι.) Ανυποµονώ να σας δω να ντύνεστε. 

ΚΑΛΛΑΣ: ΑΝ ντυθώ... 

(Η Ακίνα πάει έξω και η Κάλλας ξαπλώνει σε έναν καναπέ. Διαβάζει 

µια εφηµερίδα. Σε λίγο, µπαίνει µέσα η Ακίνα. Βάζει τους κρίνους σε 

ένα άλλο βάζo.)  

ΑΚΙΝΑ: Είναι υπέροχος ρόλος η Μαντάµα Μπατερφλάι. Σας 

ταιριάζει πάρα πολύ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Βρίσκεις; 

ΑΚΙΝΑ: Ναι. 

ΚΑΛΛΑΣ: Το δικό µου το όνοµα το ξέρεις; 

ΑΚΙΝΑ: Φυσικά. 

ΚΑΛΛΑΣ: Κι όµως. Εµπρός. Ρωτά µε το όνοµά µου. 
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ΑΚΙΝΑ: Πώς είναι το όνοµά σας; 

ΚΑΛΛΑΣ: Μαρία Άννα Σοφία Σεσίλια. 

ΑΚΙΝΑ: Μαρία Άννα Σοφία Σεσίλια. Τι θα πει αυτό; 

ΚΑΛΛΑΣ: Τίποτα. Μόνο το Σοφία θα πει σοφία. 

ΑΚΙΝΑ: Έχετε ένα υπέροχο όνοµα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Μην είσαι ψεύτικη, σε παρακαλώ. Να είσαι ευγενική, 

αλλά όχι ψεύτικη.  

ΑΚΙΝΑ: Σας πηγαίνει. Έχει µια µουσικότητα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Και τι ξέρεις εσύ από µουσικότητα; 

ΑΚΙΝΑ: Kάτι ξέρω κι εγώ... 

ΚΑΛΛΑΣ: Ήµουν δώδεκα χρονών όταν τραγούδησα για πρώτη 

φορά Μαντάµα Μπατερφλάι. «Un bel di vedremo»... ούτε που ήξερα 

τι πάει να πει τότε να περιµένεις έναν άνδρα.  Αλλά ένιωθα το 

ρυθµό των λέξεων. Η µουσική των λέξεων µε καθοδηγούσε.  

ΑΚΙΝΑ: Είναι υπέροχη άρια. 

ΚΑΛΛΑΣ: Έχεις µάθει πολλά αγαπητή µου εδώ. 

ΑΚΙΝΑ: Ανυποµονώ να σας ακούσω να την ερµηνεύετε. Πριν δυο 

χρόνια που έµαθα ότι έρχεστε, δεν το πίστευα. Δυο χρόνια 

παρακαλάω, όταν έρθετε, να µε αφήσουν να γίνω η προσωπική σας 

βοηθός. Να σκουπίζω το καµαρίνι. Να φέρνω λουλούδια. Να 

βρίσκοµαι γύρω σας και να σας βλέπω να ετοιµάζεστε να 
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υποδυθείτε τη Μαντάµα Μπατερφλάι. Και σήµερα αυτό το όνειρο 

γίνεται πραγµατικότητα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Μόνο που δεν µε βλέπεις να ετοιµάζοµαι. 

ΑΚΙΝΑ: Εσείς ξέρετε καλύτερα πότε πρέπει να γίνει τι. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ετοιµασία δεν είναι µόνο το ντύσιµο, αγαπητή µου. 

ΑΚΙΝΑ: Είµαι σίγουρη. 

ΚΑΛΛΑΣ: Το ξέρετε ότι µου θυµίζεις κάτι που δεν µπορώ να 

προσδιορίσω; 

ΑΚΙΝΑ: Αλήθεια; 

ΚΑΛΛΑΣ: Σε παρακολουθώ όλη την εβδοµάδα, αλλά δεν µπόρεσα 

να καταλάβω τι είναι. Νιώθω µια έντονη οικειότητα µαζί σου σαν 

να έχουµε ξανασυναντηθεί.  Ο Τζιουζέπε µου λέει ότι την 

προηγούµενη φορά που ήρθα στο Τόκιο ήσουν µωρό. Μου λέει ότι 

τρελάθηκα. Αλλά εγώ επιµένω. 

ΑΚΙΝΑ: Με κολακεύετε. 

ΚΑΛΛΑΣ: Είναι και αυτοί οι πονοκέφαλοι, που δεν µε αφήνουν να 

σκεφτώ... 

ΑΚΙΝΑ: Δεν είστε καλά; 

ΚΑΛΛΑΣ: Τους έχω όλη την εβδοµάδα. Με κυριεύουν, σχεδόν 

ανακατεύοµαι. 

ΑΚΙΝΑ: Θέλετε να φωνάξω κάποιον; 
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ΚΑΛΛΑΣ: Να ξέρεις όµως ότι θα το βρω. Μπορεί να µη βρίσκω την 

άκρη σε πολλά πράγµατα, αλλά µέχρι να περάσει αυτή η ώρα θα 

βρω τι ακριβώς µου θυµίζεις. 
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2.  

(Η πόρτα χτυπάει. Ανοίγει και µπαίνει ο Ντι Στέφανο ντυµένος µε το 

κοστούµι του.) 

 

ΚΑΛΛΑΣ: Πίπο amore, πού κατάλαβες ότι λέγαµε για σένα; 

(Ο Τζιουζέπε της φιλάει το χέρι.) 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τι λέγατε amore; Πάλι λες πονηρές ιστορίες σε 

ξένους; 

ΚΑΛΛΑΣ: Αλίµονο, τα µυστικά µας θα τα πάρουµε στον τάφο µας. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Πάω στο µακιγιάζ, ήρθα να σε πάρω. 

ΚΑΛΛΑΣ: Έλα να σου συστήσω την Ακίνα. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία... 

ΚΑΛΛΑΣ: Πεπίνο, άντε πάλι. Αυτό το άγχος σου θα σε σκοτώσει. 

Ακίνα, βάλτου κάτι να πιει. Προτιµάει το ουίσκι. 

(Ο Τζιουζέπε κάνει νόηµα ότι δεν θέλει, γιατί θα επηρεάσει τη φωνή 

του.) 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Σε µία ώρα πρέπει να βγούµε στην σκηνή. Κι εσύ... 

ΚΑΛΛΑΣ: (Στην Ακίνα.) Είκοσι τρία χρόνια. Κάθε φορά η ίδια 

ιστορία. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Κάθε φορά αργείς και περισσότερο.  

ΑΚΙΝΑ: Η κυρία δεν αισθάνεται καλά. 
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ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Σώπα! Περίεργο! (Γελάει.) Τι είναι αυτή τη φορά; 

ΚΑΛΛΑΣ: Ο πονοκέφαλος δεν έφυγε, αµόρε. Και ζαλίζοµαι κι έχω ... 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: ...ένα πόνο στο στήθος. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ποτέ δεν µε παίρνεις στα σοβαρά. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ποτέ δεν είσαι σοβαρά. 

ΚΑΛΛΑΣ: Αλήθεια αµόρε, σήµερα είναι διαφορετικά. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: (Στην Ακίνα.) Φώναξε το γιατρό! 

ΚΑΛΛΑΣ: Όχι γιατρό! Δεν θέλω γιατρό. Δεν τους εµπιστεύοµαι.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Σιγά µην τους εµπιστευόσουν. 

(Η Κάλλας σηκώνεται, αλλά ζαλίζεται και ξανακάθεται.) 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: (Στην Ακίνα.) Φώναξέ τον. Κάπου πρέπει να 

τελειώσει αυτό.  

ΑΚΙΝΑ: Θα κάνω ό, τι µου πει η κυρία.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: (Κοιτάει γύρω.) Όλο λουλούδια... Αυτά σε ζαλίζουν. 

Ούτε να αναπνεύσεις δεν µπορείς εδώ µέσα µε τόσα λουλούδια. 

Παίρνουν όλο το οξυγόνο. 

ΚΑΛΛΑΣ: (Στην Ακίνα) Ζηλεύει, πάντα ζήλευε. (Στον Ντι Στέφανο) 

Θέλεις να σου χαρίσω µερικά; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: (στην Ακίνα): Βγάλε µερικά έξω. Τώρα!  

ΚΑΛΛΑΣ: Μην ταράζεσαι, καλέ µου. 

ΑΚΙΝΑ: Ξαπλώστε µε τα πόδια ψηλά. Θα σας βοηθήσει. 
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(Η Κάλλας ξαπλώνει. Η Ακίνα αρχίζει και βγάζει λουλούδια έξω. Ο 

Ντι Στέφανο βάζει να πιει.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Θυµάσαι Ντι Στέφανο την προηγούµενη φορά που 

ήµασταν εδώ; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Πέρασαν τόσα χρόνια... 

ΚΑΛΛΑΣ: Παιδιά ήµασταν και οι δύο. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ήταν άνοιξη τότε, θυµάσαι τις αµυγδαλιές; 

ΚΑΛΛΑΣ: Κερασιές ήταν. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Σου είχαν γεµίσει το δωµάτιο του ξενοδοχείου 

µικρά άσπρα άνθη. 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν ήθελα να φύγω. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Θυµάσαι που είχαµε βγει σε εκείνο το εστιατόριο;  

ΚΑΛΛΑΣ: Με το ωµό ψάρι... 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Που ο Αµερικανός πρέσβης σε είχε στριµώξει κι εσύ 

βαρέθηκες να του µιλάς. Και σταµάτησες ξαφνικά τελείως και του 

είχες πει ότι µόλις τελείωσε ο χρόνος που είχες σήµερα για να 

µιλήσεις και τώρα πρέπει να κάνεις...  

ΚΑΛΛΑΣ: ...Αφωνία! (Γελάνε.) Δεν έπρεπε να του το κάνω αυτό..  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Δεν θα ήσουν εσύ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Κι ούτε εσύ θα ήσουν εσύ, αν δεν αγχωνόσουν έτσι για το 

κάθε τι. 
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ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Δεν ήµουν πάντα έτσι και το ξέρεις. Ιδίως πριν από 

δέκα οκτώ χρόνια. Ήταν τόσο παλιά και ήµασταν τόσο ανέµελοι και 

οι δύο.  

ΚΑΛΛΑΣ: Το µόνο που µας απασχολούσε ήταν η τέχνη. Και οι 

φωνές µας. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τι ξέραµε τότε. Μόνο να τραγουδάµε. 

ΚΑΛΛΑΣ: Γιατί, τώρα τι µάθαµε; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Θυµάµαι όταν σε πρωτογνώρισα...  

ΚΑΛΛΑΣ: Amore a prima vista. 

T: Είπα «τώρα βρήκα τη σύντροφό µου στο τραγούδι για πάντα». 

ΚΑΛΛΑΣ: Κι εγώ είπα «βρήκα επιτέλους un amico». 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τόσα χρόνια... 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεµένοι µε δεσµούς ιταλο-ελληνικούς. Αυτό θα πει 

δέσιµο. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Δράµα Μαρία, µόνο οι Ιταλοί και οι Έλληνες το 

χουν στο αίµα τους. La tragedia. 

ΚΑΛΛΑΣ: Όλοι οι άνθρωποι ζούµε τραγωδίες, Τζιoυζέπε. Μόνο που 

εµείς τις ζούµε διπλά.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Λες να φταίµε εµείς γι αυτά που µας συµβαίνουν; 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν ξέρω, αµόρε. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τουλάχιστον έχουµε την παρέα των ηρώων µας. 
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ΚΑΛΛΑΣ: Μόνο αυτοί τραβάνε περισσότερα. Μόνο αυτοί µας 

καταλαβαίνουν. 

(Ο Ντι Στέφανο κοιτάει το ρολόι του.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Σταµάτα να κοιτάς το ρολόι, amore. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Περνάει η ώρα, tesoro. 

(Μπαίνει µέσα η Ακίνα.) 

ΑΚΙΝΑ: Άδειασε σχεδόν το δωµάτιο, κυρία. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, Ακίνα.  

ΑΚΙΝΑ: Είναι καλύτερα τώρα;  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Πολύ καλύτερα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Εµένα δεν πρέπει να ρωτήσετε; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Πώς είσαι λοιπόν; 

ΑΚΙΝΑ: Είστε καλύτερα; 

ΚΑΛΛΑΣ: Όχι.  
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3. 

 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία, έλα τώρα! Τόση ώρα χαριεντίζεσαι και 

γελάς! 

ΚΑΛΛΑΣ: Αρκούν νοµίζεις δυο λεπτά χαλάρωσης για να 

τραγουδήσω; 

ΑΚΙΝΑ: Θέλετε να δοκιµάσετε να σηκωθείτε; 

(Η Κάλλας σηκώνεται.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Ορίστε. (Κοιτάει στον καθρέφτη). Κοίτα όψη. Σας 

φαίνοµαι καλά; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Περδίκι! 

ΚΑΛΛΑΣ: Πίπο, σταµάτα.  Το βλέπεις κι εσύ. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τι βλέπω, δηλαδή; 

ΚΑΛΛΑΣ: Πόσο κοµµένη είµαι. (Στην Ακίνα.) Ακίνα, σε παρακαλώ, 

φώναξέ µου το Διευθυντή της ορχήστρας. 

ΑΚΙΝΑ: Όπως θέλετε. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: (Στην Ακίνα.) Δεν θα πας πουθενά. (Στην Κάλλας.) 

Έχεις τρελαθεί; Τι καπρίτσια είναι αυτά; 

ΚΑΛΛΑΣ: Καθόλου. Θα ήµουν τρελή αν έβγαινα στη σκηνή µε 

τέτοια αδυναµία. Σε παρακαλώ Τζιουζέπε... φοβάµαι ότι πρέπει να 

ακυρώσουµε τη συναυλία. 
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ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Την τελευταία µας συναυλία; Να µην κλείσουµε 

την περιοδεία; Μαρία, σε παρακαλώ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τζιουζέπε, δεν µπορώ.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Επειδή δεν σου αρέσει η όψη σου; Βάλε λίγο ρουζ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τι σε πειράζει να την ακυρώσουµε; Το έχουµε ξανακάνει. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Την τελευταία µας παράσταση, ποτέ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Γιατί δεν έγινε ποτέ; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Και εν πάση περιπτώσει είναι τελευταία στιγµή. 

Τρία τέταρτα πριν βγούµε στη σκηνή. Δεν γίνονται έτσι οι 

ακυρώσεις, Μαρία. Αν δεν ήσουν καλά, ας το έλεγες νωρίτερα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τζιουζέπε, είµαι καλλιτέχνης. Ξέρω πολύ καλά πότε 

µπορώ να ανέβω στη σκηνή και πότε όχι. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Κι εγώ σε ξέρω τόσα χρόνια και βλέπω πολύ καλά 

ότι δεν έχεις τίποτα. 

ΚΑΛΛΑΣ: (Στην Ακίνα.) Δεν έχουν ακυρωθεί εδώ συναυλίες ποτέ; 

ΑΚΙΝΑ: Κάποιες φορές. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Πόση ώρα πριν ειδοποιούν οι καλλιτέχνες; 

ΑΚΙΝΑ: Δεν ξέρω. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Εγώ υπέγραψα το συµβόλαιο. Και ξέρω ότι εάν 

ακυρώσουµε τώρα τη συναυλία,  όχι µόνο δεν θα πάρουµε την 

αµοιβή µας, αλλά θα πρέπει να πληρώσουµε και στην όπερα τα 

µισά χρήµατα από αυτά που θα παίρναµε. 
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ΚΑΛΛΑΣ: Τι σηµασία έχουν τα χρήµατα; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ξέρεις πολύ καλά τι σηµασία έχουν, τουλάχιστον 

για µένα. 

ΑΚΙΝΑ: Θέλετε να φωνάξω το Διευθυντή; 

(Η Κάλλας και ο Ντι Στέφανο απαντάνε ταυτόχρονα.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Ναι. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ:  Όχι.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Άσε µε, Μαρία να πάρω το γιατρό σου. Το δικό σου 

γιατρό. Πού είναι το τηλέφωνο; 

(Η Ακίνα του δείχνει. Ο Ντι Στέφανο παίρνει τηλέφωνο και συνοµιλεί 

µε ένα γιατρό.) 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ναι; Παρακαλώ εδώ Ντι Στέφανο. Τι κάνετε γιατρέ; 

Συγγνώµη για την ώρα, ξέρω ότι είναι πολύ ακατάλληλη στο 

Λονδίνο...  Σας ευχαριστώ. Ναι, έχουµε µια αδιαθεσία και η Μαρία 

ανησυχεί. Όχι για τη φωνή της. Μια αδυναµία µάλλον. Και ένα 

πόνο στο στήθος από ό,τι λέει. Φοβάται ότι δεν µπορεί να βγει 

απόψε στη σκηνή. Όχι, δεν θέλει να δει το γιατρό της όπερας, µόνο 

εσάς εµπιστεύεται. Να σας τη δώσω; 

(Η Κάλλας του κάνει νόηµα «όχι».) 

Σε λίγο. Δεν πήρε τίποτα όχι. Πυρετό; Δεν φαίνεται να έχει. (Πιάνει 

το µέτωπό της.) Δροσερή είναι. Πίεση; Όχι, δεν πήραµε. Να µετρήσω 

τους παλµούς της; Με το ρολόι; Πώς γίνεται αυτό; Στο λεπτό; 

Μάλιστα. Θα το κάνω και θα σας ξαναπάρω. 
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ΚΑΛΛΑΣ: Μη µε πλησιάζεις. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία, τι λες; Για σένα το κάνω. Να δω πως είσαι. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: (Στην Ακίνα.) Ακίνα, άσε µας σε παρακαλώ λίγο 

µόνους. 

(Η Κάλλας της γνέφει «ναι» και η Ακίνα φεύγει.) 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Έχεις ανέβει στη σκηνή µε πυρετό, µε σπασµένο 

πλευρό, όταν όλοι σου λέγαµε ότι θα καταστρέψεις τη φωνή και την 

υγεία σου. Θυµάσαι τότε που ήσουν µια εβδοµάδα στο κρεβάτι µε 

κατάθλιψη και σηκώθηκες για µία ώρα να µας δώσεις την καλύτερη 

Αΐντα της ζωή σου; Τίποτα δεν σε κρατάει, Μαρία. Η σκηνή σε 

ξαναζωντανεύει. Τι έπαθες τώρα; 

ΚΑΛΛΑΣ: Τίποτα. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Κατάθλιψη πάλι;  

ΚΑΛΛΑΣ: Όχι. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ε, τότε τι; Έκανα κάτι που σε πείραξε; 

ΚΑΛΛΑΣ: Αχ Πεπίνο... τι καλά θα ήταν τα πράγµατα, αν κάποιες 

φορές απλά µε πίστευες χωρίς να ρωτάς 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τι συµβαίνει; 

ΚΑΛΛΑΣ: Μακάρι να έκανα όντως κάπου -κάπου αφωνία. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τι σχέση έχει τώρα αυτό; 

ΚΑΛΛΑΣ: Μεγάλη σχέση. Δεν είναι αδιαθεσία, αµόρε. Είναι το 

άλλο. 
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ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ποιο άλλο; 

ΚΑΛΛΑΣ: Το χειρότερο. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Θα µε σκάσεις Μαρία, τι έχεις;  

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν είναι κάτι που έχω. Είναι κάτι που δεν έχω πια. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τι δεν έχεις; 

ΚΑΛΛΑΣ: Φωνή.   
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4.  

(Ο Ντι Στέφανο γελάει.) 

 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Αυτό ήταν; Αυτό; Αχ, µε κοψοχόλιασες!  

ΚΑΛΛΑΣ: Γιατί γελάς; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μα είναι για γέλια αυτό που ακούω. Ακούς εκεί 

«δεν έχεις φωνή». Η ωραιότερη φωνή που ακούστηκε ποτέ στην 

όπερα.  

ΚΑΛΛΑΣ: Κουράστηκε. Η φωνή που ήξερες, πάει πια. Έχει 

κουραστεί. Δεν µπορεί να βγάλει τις νότες που έβγαζε. Και το ακούς 

κι εσύ. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαζί σου είµαι πάνω στη σκηνή και σ’ ακούω. Στο 

έχω πει κι άλλη φορά. Είσαι η πιο ταλαντούχα ντίβα µε την οποία 

έχω τραγουδήσει. Η όπερα δεν είναι µόνο νότες. Είναι θέατρο, είναι 

µεταφορά συναισθηµάτων. Κι εσύ είσαι η µόνη που µπορείς να το 

κάνεις. Είσαι µεστή αισθήµατος.  

ΚΑΛΛΑΣ: Και παραφωνίας. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Αν δεν πιστεύεις εµένα, διάβασε κριτικές. Ορίστε. 

Πού τις έχεις; Κάπου τις έχεις, δεν είναι δυνατόν. Εσύ κρατάς 

οτιδήποτε γράφεται για σένα. 

(Η Κάλλας του δείχνει ένα ντουλαπάκι και ο Ντι Στέφανο τις 

βρίσκει.) 
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ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Corriere de la Sera: «Πανηγυρική υποδοχή στο 

αστέρι της la scala στο Πεκίνο. Το κοινό της όπερας χειροκρότησε 

όρθιο επί 15 λεπτά για την καταπληκτική της ερµηνεία....». 

ΚΑΛΛΑΣ: Μα τι θα έλεγε η Corierre; Ήταν εδώ;  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Guardian: «Συγκλονίζει τα πλήθη η υψίφωνος 

Μαρία Κάλλας στην τελευταία της περιοδεία µε τον Τζιουζέπε Ντι 

Στέφανο στη Άπω Ανατολή...» 

ΚΑΛΛΑΣ: Γενικότητες, γενικότητες... 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Telegraph: «Δυο χρόνια περίµενε µε αγωνία το 

Πεκίνο την γνωστή υψίφωνο, Μαρία Κάλλας να ερµηνεύσει τους 

ρόλους που την έκαναν γνωστή µε το µοναδικό της αισθαντικό 

τρόπο. Το κοινό της δεν απογοητεύθηκε και αυτό φάνηκε από το 

παρατεταµένο χειροκρότηµα....» 

ΚΑΛΛΑΣ: Αυτοί αντιγράφουν τους άλλους δύο. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μα τι θέλεις πια;  

ΚΑΛΛΑΣ: Για ψάξε λίγο στους Τimes. 

(Ο Ντι Στέφανο ψάχνει. Η Κάλλας τη βγάζει από το µανίκι της.) 

Εδώ την έχω. Άκου: «Απογοητεύουν τους φιλότεχνους η Μαρία 

Κάλλας και ο Τζιουζέπε Ντι Στέφανο στις εµφανίσεις τους στην 

τελευταία τους περιοδεία στην Άπω Ανατολή. Παρότι ο µύθος τους 

προηγείται, είναι σαφές ότι η φωνή της αλλοτινής “Divina” δεν 

θυµίζει σε τίποτα τις εποχές της Σκάλα του Μιλάνο και αυτό 

επιβεβαιώνεται µε κάθε νέα εµφάνισή της. Όσο και να προσπαθεί, 
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όσο και αν καταφέρνει να εµπλουτίζει τις ερµηνείες της µε 

συναίσθηµα που τελικά σε παρασέρνει, φαίνεται ότι για αυτό το 

αηδόνι, έρχεται σιγά - σιγά το ξηµέρωµα. Η φωνή του αρχίζει και 

σβήνει. Κρίµα, κρίµα, κρίµα». 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Έλα τώρα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τίποτα που δεν ήξερα. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μια κριτική είναι. Μια κακή κριτική. 

ΚΑΛΛΑΣ: Μια δίκαιη κριτική. Δεν µπορώ να βγω να τους 

επιβεβαιώσω, Πίπο. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Δεν θα επιβεβαιώσεις τίποτα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Νοµίζεις δεν το ακούω; Δεν καταλαβαίνω το λαρύγγι 

µου, όταν δεν µπορεί να πιάσει όλες τις νότες;  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Το ακούς µόνο εσύ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Επειδή προσπαθώ να το καλύψω. Μια απέλπιδα 

προσπάθεια να καλύψω τη φωνή µε την έκφραση. Όµως, όσο και να 

θέλω, είµαι τραγουδίστρια, όχι ηθοποιός. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Είσαι µία Divina.  Aυτό είσαι. Ο κόσµος σε λατρεύει. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ήµουν. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Είσαι όποιος ρόλος υποδύεσαι. Προσφέρεις ρίγη 

συγκίνησης µε την ερµηνεία σου. Έρχονται από την άλλη άκρη του 

κόσµου για να σε ακούσουν να τραγουδάς. Υποκλίνονται στο 

ταλέντο σου. Και µία νότα να µην πιάσεις, τι πειράζει; Άσε την κάθε 
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πικρόχολη κριτικό στην Times να λέει ό, τι θέλει. Έχει ζήσει ποτέ 

τον παλµό του κοινού σου;  

ΚΑΛΛΑΣ: Εγώ ξέρω τι  µπορούσα να δώσω και τι δίνω τώρα. «Η 

φωνή το αηδονιού άρχισε να σβήνει. Κρίµα… κρίµα… κρίµα...». 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ:  Αηδίες, αηδίες, αηδίες! 

ΚΑΛΛΑΣ: Καθόλου αηδίες να καταλαβαίνει κανείς µέχρι που 

µπορεί να φτάσει.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μια µατιά στο κοινό σου κι όλα περνάνε. 

ΚΑΛΛΑΣ: Και ακόµα δεν σου διάβασα ολόκληρη την κριτική... 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τι εννοείς; Τι άλλο λέει; 

ΚΑΛΛΑΣ: (Συνεχίζει να διαβάζει.) «Όσο για τον Ντι Στέφανο, η 

κουρασµένη του φωνή µας ταλαιπωρεί ακόµα περισσότερο δίπλα σε 

µια πρωταγωνίστρια, που αδυνατεί πια να τον καλύψει...». 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μάλιστα. Κι αυτό το πιστεύεις; 

ΚΑΛΛΑΣ: Εσύ τι νοµίζεις; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Επηρεάζεσαι τόσο εύκολα, Μαρία. Πρώτα για τον 

εαυτό σου, τώρα και για µένα. Αν είναι κουρασµένη η φωνή µου, 

γιατί τόσο καιρό να µη µου το πεις; 

ΚΑΛΛΑΣ: Ο καθένας παλεύει µε τη δική του. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Δεν θα δώσω συνέχεια. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε 

άλλο από τον πανικό που σε πιάνει κάθε φορά πριν βγεις στη 

σκηνή. Μια κλείνει η φωνή σου, µια παθαίνεις κρίση πανικού, µια 
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δεν σου αρέσει η κόµµωση, µια µαλώνεις µε την αµπιγιέζ, µια 

θυµάσαι ότι µισείς την ηρωίδα που υποδύεσαι, κατάλαβέ το. Έχεις 

τρακ. Τρακ, Μαρία, εσύ, η σοπράνο του αιώνα.  

ΚΑΛΛΑΣ: Πάντα έχω τρακ και το ξέρω. Αλλά σήµερα... 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Σήµερα τίποτα. Σήµερα θέλεις να µείνεις λίγο 

µόνη, να σκεφτείς κάτι άλλο και θα σου περάσει. Αλλά πρώτα θα 

έχεις τρελάνει εµένα.  

ΚΑΛΛΑΣ: Πεπίνο... 

(Της δίνει ένα φιλί.) 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Σ’ αφήνω να συνέλθεις, amore και πάω να 

διορθώσω το µακιγιάζ µου.  

(Φεύγει από το καµαρίνι της εκνευρισµένος.) 
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5. 

(Χτυπάει η πόρτα. Η Ακίνα µπαίνει πάλι στο δωµάτιο.) 

 

ΑΚΙΝΑ: Πώς είστε; Είστε λίγο καλύτερα; 

ΚΑΛΛΑΣ: Νάτο πάλι. Κάθε φορά που σε βλέπω, µου έρχεται το 

αίσθηµα ότι σε ξέρω καλά.  

ΑΚΙΝΑ: Με έχετε δει πολλές φορές. 

ΚΑΛΛΑΣ: Πρέπει να το ψάξω, κάτι σηµαίνει.  

ΑΚΙΝΑ: Νιώθετε καλύτερα; 

ΚΑΛΛΑΣ: Πες µου για τη ζωή σου, Ακίνα. Πού γεννήθηκες; 

ΑΚΙΝΑ: Σε ένα χωριό όχι πολύ µακριά από το Τόκιο. 

ΚΑΛΛΑΣ: Πόσα χρόνια δουλεύεις στην όπερα;  

ΑΚΙΝΑ: Δέκα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ακίνα, µη µου λες ψέµατα, έχω µιλήσει µε το Διευθυντή. 

Είµαι πολύ προσεκτική για το ποιος µπαίνει µαζί µου στα 

καµαρίνια. Μου είπε ότι είσαι εδώ µόλις έξι χρόνια. 

ΑΚΙΝΑ: Το είπε για να µε προστατέψει. 

ΚΑΛΛΑΣ: Από τι; 

ΑΚΙΝΑ: Είναι µια περίεργη ιστορία η ζωή µου. Θέλετε πραγµατικά 

να την ακούσετε; 
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ΚΑΛΛΑΣ: Χρειάζοµαι επειγόντως να απασχολήσω το µυαλό µου µε 

κάτι άλλο, εκτός από την πραγµατικότητα. 

ΑΚΙΝΑ: Αν σας βοηθάει... Δεν λεγόµουν πάντα Ακίνα και δεν 

δούλευα πάντα στα καµαρίνια. Κρύβοµαι. 

ΚΑΛΛΑΣ: Από ποιον; 

ΑΚΙΝΑ: Από κάποιον πολύ ισχυρό που µε ψάχνει.  

ΚΑΛΛΑΣ: Για ποιο λόγο; 

ΑΚΙΝΑ: Για να µε εκδικηθεί. Εµένα και τον Άκιο. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ποιος είναι ο Άκιο; 

ΑΚΙΝΑ: Ο αρραβωνιαστικός µου. 

ΚΑΛΛΑΣ: Μια ιστορία έρωτα και εκδίκησης. Κάθισε, θέλω να µου 

την πεις από την αρχή. 

ΑΚΙΝΑ: Όσα σας πω θα πρέπει να µην τα πείτε αλλού, γιατί η ζωή 

µου κινδυνεύει.  

ΚΑΛΛΑΣ: Αλίµονο, έχω τόσα µυστικά να αποκαλύψω, αν χρειαστεί, 

που θα φυλάξω το δικό σου.  

ΑΚΙΝΑ: Θα µπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι πριν από δέκα 

χρόνια ήµουν µια ανερχόµενη σοπράνο; Ότι είχα αποφοιτήσει στα 

δεκαέξι µου µε άριστα από το ωδείο του κράτους και ότι έπαιρνα 

µέρος στις παραστάσεις αυτής εδώ της όπερας; Όχι, θα µου πείτε. Κι 

όµως, είχα µεγάλο ταλέντο, έλεγαν κάποιοι και το όνοµά µου είχε 

αρχίσει να ακούγεται στους κύκλους της τέχνης στη χώρα. Όµως η 
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πίεση της απόδοσης και της τελειότητας, ήταν κάτι που δεν άντεχα, 

αν δεν είχα µια διέξοδο. Κι έτσι, ανακάλυψα το σιντριβάνι. Ένα 

σιντριβάνι µε χρυσόψαρα δίπλα σε έναν πέτρινο δράκο στο πίσω 

µέρος του κτιρίου, σε ένα δροµάκι που δεν το ξέρει κανείς. Εκεί 

πήγαινα κάθε φορά που ήθελα να ξεφύγω. Καθόµουν και 

παρατηρούσα τα χρυσόψαρα να κολυµπάνε γύρω - γύρω, 

φυλακισµένα, αλλά αστραφτερά. Έτσι ηρεµούσα. Όµως δεν ήµουν η 

µόνη που το είχα ανακαλύψει. Μια µέρα, συνάντησα εκεί τον Άκιο, 

που ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών και ερχόταν για να 

ζωγραφίσει. Τον µάγευαν οι ήχοι της πρόβας.  

Όµως, δεν ήταν µόνο καλλιτέχνης, ήταν και µέλος του 

Ζενγκακούρεν. Έχετε ακούσει ποτέ τι είναι αυτό; µια οµάδα 

φοιτητών που µάχεται ενάντια στις αποφάσεις της κυβέρνησης. 

Μου µιλούσε για τον άδικο πόλεµο στο Βιετνάµ, για τη συνθήκη 

Ασφαλείας µε την Αµερική. Πρώτη φορά άκουγα τέτοια πράγµατα. 

Με µάγεψε η αγάπη του για τη δικαιοσύνη, οι ιδέες του. Αρχίσαµε 

να συναντιόµαστε εκεί κάθε µέρα και µετά κάθε νύχτα. Τότε ήταν 

που πήρε µέρος στο κίνηµα του Ζενκιότο, µαζί µε εκατοντάδες 

χιλιάδες φοιτητές. Κατέλαβαν και τα Πανεπιστήµια σε όλη τη χώρα 

κι έστησαν οδοφράγµατα για να µην µπορεί να µπει η Αστυνοµία. 

Διεκδικούσαν ειρήνη, έναν καλύτερο κόσµο, καταλαβαίνετε; 

Μια µέρα βγήκε από το Πανεπιστήµιο για να µε δει και, καθώς 

γύριζε, τον συνέλαβε η αστυνοµία. Για δύο µήνες δεν άκουσε 

κανένας τίποτα γι αυτόν. Είχα τρελαθεί από αγωνία. Είχα ένα θείο 

δικαστή, ξάδελφο της µητέρας µου σε ανώτερη θέση. Την έβαλα να 

µου κλείσει ένα ραντεβού µαζί του. Με δέχθηκε στο γραφείο του. 
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Μου έδειξε µια φωτογραφία του Άκιο στη φυλακή, έδειχνε 

άρρωστος. Τον παρακάλεσα να κάνει ό,τι µπορεί για να τον 

βοηθήσει κι αυτός µου είπε να περάσω το βράδυ από το σπίτι του 

για να το συζητήσουµε µε διακριτικότητα. Πήγα λίγο φοβισµένη, 

αλλά σκέφτηκα ότι µπορεί να το έκανε για το καλό µου, γιατί µε 

αγαπούσε. Όταν ήµουν παιδί, τον θυµάµαι να µε καθίζει στα 

γόνατά του και να µε παρακαλάει να του πω ένα τραγούδι. Πόσο 

ανόητη. Ο θείος, µου είπε ξεκάθαρα ότι αν ήθελα ο αναρχικός φίλος 

µου να έχει έστω και µια ελπίδα να βγει από τη φυλακή, θα έπρεπε 

να κοιµηθώ µαζί του. Αρνήθηκα κι αυτός µου επιτέθηκε και µε 

στρίµωξε άγρια σε µία γωνία. Εµένα, το «µικρό του αηδονάκι». Τότε 

κατάφερα και έπιασα ένα βάζο από τη βιβλιοθήκη, ιµάρι ήταν 

θυµάµαι, και τον χτύπησα στο κεφάλι. Έσπασε πάνω του σε χίλια 

κοµµάτια. Έπεσε κάτω κι εγώ έφυγα τρέχοντας χωρίς να κοιτάξω 

πίσω. Ήρθα εδώ και τα είπα όλα στον Διευθυντή. Αυτός, µου 

πρότεινε να αλλάξω ταυτότητα για να µη µε βρει η αστυνοµία και ο 

θείος µου και µε έβαλε να δουλέψω στα παρασκήνια. Οι συνάδελφοί 

µου συµφώνησαν όλοι να µε καλύψουν. Έτσι, βρέθηκα εδώ. Το 

όνοµα της σοπράνο χάθηκε για πάντα µαζί µε την καριέρα της, τη 

φωνή της και το βλέµµα της. Κι έγινα αυτή που βλέπετε µπροστά 

σας. 

ΚΑΛΛΑΣ: Γλυκιά µου Ακίνα. Πού να φανταστώ... Κι ο φίλος σου; 

ΑΚΙΝΑ: Δεν ξέρω πια που βρίσκεται.  

ΚΑΛΛΑΣ: Και είσαι ακόµη ερωτευµένη µαζί του; 

ΑΚΙΝΑ: Περιµένω κάθε µέρα να ακούσω νέα του. 
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ΚΑΛΛΑΣ: Ο έρωτας κινεί τον κόσµο, Ακίνα. Είναι ο µόνος λόγος 

που τραγουδάω, ο µόνος λόγος που υπάρχει τέχνη. 

ΑΚΙΝΑ: Πιστεύετε ότι θα τον ξαναδώ ποτέ;  

ΚΑΛΛΑΣ: Όσο υπάρχει ελπίδα,  θα πρέπει να την απολαµβάνεις. 
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6. 

(Ο Ντι Στέφανο µπαίνει στο καµαρίνι.) 

 

ΚΑΛΛΑΣ: Πίπο, πέρασε τόση ώρα; Ξεχαστήκαµε... 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τι έγινε, Μαρία; Συνήλθες; 

ΚΑΛΛΑΣ: Τζιουζέπε, δεν µπορώ να βγω στη σκηνή. Λυπάµαι πολύ. 

Το ξέρεις ότι δεν έχω φωνή. Στο είπα όταν µου ζήτησες να κάνουµε 

την περιοδεία αυτή κι εσύ επέµενες. Με άκουσες χθες στην πρόβα. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Σε άκουσα, ναι. Και παραξενεύτηκα που ζόρισες 

τόσο τη φωνή σου. Αλλά τώρα το καταλαβαίνω. Το έκανες επίτηδες 

Μαρία, ευελπιστούσες σε µια λαρυγγίτιδα, κάτι που να σε 

δικαιολογήσει να µη βγεις σήµερα στη σκηνή. Γιατί δεν θέλεις να 

βγεις.  

ΚΑΛΛΑΣ: Αλίµονο, τι σκέφτεσαι για µένα; Τόσες φορές έχουµε 

δουλέψει µαζί και το ξέρεις. Δεν διαχωρίζω την παράσταση από την 

πρόβα. Τα δίνω όλα, όσο και να µε µαλώνει ο µαέστρο. Αλλά δεν 

µπορώ αλλιώς. Κι εσύ δεν µπορείς αλλιώς, Πίπο. Τι έπαθες τώρα και 

κάνεις σαν να µη γνωριζόµαστε; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μα δεν σε αναγνωρίζω. Η φίλη µου, η παρτενέρ µου 

στη σκηνή, η ερωµένη µου, Μαρία, σε έχω δει σε όλες σου τις 

στιγµές. Και τώρα δεν καταλαβαίνω τι συµβαίνει. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τζιουζέπε, ξέρεις ότι την περιοδεία την κάνω για σένα. 
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ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Για µένα; Ας γελάσω! Την κάνεις γιατί δεν αντέχεις 

χωρίς το κοινό σου. Τα χειροκροτήµατα, οι εκδηλώσεις λατρείας... 

είσαι εθισµένη Μαρία, δεν αντέχεις χωρίς αυτά. 

ΚΑΛΛΑΣ: Αλήθεια; Γιατί τότε µε πήγες στο Νοσοκοµείο στο 

Μιλάνο να δω τη Λουκία; Γιατί µου µίλησες για τις ακριβές 

χηµειοθεραπείες της; Γιατί µου είπες ότι η µόνη ευκαιρία να ζήσει η 

κόρη σου είναι να συνεχίσει τις θεραπείες της εκεί;  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Γιατί είναι αλήθεια, Μαρία! Κι εσύ είσαι φίλη µου. 

Σου είπα το πρόβληµά µου. 

ΚΑΛΛΑΣ: Για να µε επηρεάσεις, Τζιουζέπε, να µε κάνεις να πειστώ 

να έρθω µαζί σου σε µια ακόµα περιοδεία. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Να επηρεάσω εσένα; Εσύ κάνεις µόνο ό,τι θέλεις 

και όποτε το θέλεις. Δεν µπορείς να χειραγωγηθείς, Μαρία. 

Σταµάτα να το παίζεις οσιοµάρτυρας. 

ΚΑΛΛΑΣ: Γιατί τότε άλλαξα γνώµη µόνο όταν είδα τη Λουκία στο 

Νοσοκοµείο; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Γιατί ζήλεψες. Την προσοχή που της έδινα. Την 

προσοχή που έχεις αρχίσει να χάνεις. Από τον Αρίστο, από µένα και 

από το κοινό σου. 

ΚΑΛΛΑΣ: Πίπο, τι λες; Όταν είδα το παιδί να λιώνει, την 

αγαπηµένη σου Λουκία, κλονίστηκα. Την ξέρω από µωρό. 

Σκέφτηκα, τι νόηµα έχουν η φήµη και τα χρήµατα µπροστά στην 

αµείλικτη αρρώστια; Και είπα ότι θα ξεπεράσω όλες µου τις φοβίες 
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και τις αναστολές, προκειµένου να βοηθήσω κι εγώ όπως µπορώ να 

γίνει καλά.   

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Και τώρα κάνεις πίσω. 

ΚΑΛΛΑΣ: Γιατί αυτή δεν είναι περιοδεία, είναι καταστροφή. 

Πηγαίνει όλο και χειρότερα. Κάθε φορά που εµφανίζοµαι κάτι από 

τον κόσµο µου χάνεται. Ένα κοµµατάκι από τον καθρέφτη µου 

σπάει. Και σήµερα νοµίζω ότι θα σπάσει ολοκληρωτικά.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ποτέ δεν ήσουν καλή στις µεταφορές, Μαρία. 

Καθρέφτη, µόνο τον καθρέφτη σου βλέπεις. Το είδωλό σου. Εσένα. 

Κανένας άλλος δεν χωράει στα σχέδιά σου. Μόνο εσύ. Πες µου, 

Μαρία, αγαπάς όντως τη Λουκία; 

ΚΑΛΛΑΣ: Σαν κόρη µου. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Το ξέρεις ότι κάθε εµφάνισή µου παρατείνει τη ζωή 

της; Το ξέρεις ότι σε κάθε χειροκρότηµα σκέφτοµαι «Θεέ µου, σε 

ευχαριστώ, κέρδισα ένα µήνα ακόµη».  

ΚΑΛΛΑΣ: Κι εγώ κάθε φορά που βγαίνω, αναρωτιέµαι πόσος 

χρόνος µου µένει. Πόσο καιρό ακόµη θα είµαι η ντίβα, αυτή που 

όλοι λατρεύουν, αυτή που όλοι δοξάζουν και αποζητούν στις παρέες 

τους. Είναι δύσκολη η ζωή µου, Τζιουζέπε και το ξέρεις. Μοναχική. 

Δούλεψα πολύ για να δηµιουργήσω τον κόσµο µου. Είναι 

µαταιόδοξος, είναι πρόσκαιρος, είναι όµως δικός µου. Κι αυτός ο 

κόσµος θα καταστραφεί αν τραγουδήσω. Το ξέρω, το βλέπω, το 

αισθάνοµαι.   

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Όλα τα πράγµατα κάποτε τελειώνουν. 



	 32	

ΚΑΛΛΑΣ: Και τι αποµένει; Για µένα τίποτα. Θα είµαι µια µόνη 

θλιµµένη Ντίβα, χωρίς αγάπη, χωρίς παιδιά, που θα θυµίζω κάποια 

που κάποτε ήταν διάσηµη. Έχασα πολλά πράγµατα και ανθρώπους 

µέχρι τώρα, Πίπο. Σε παρακαλώ, άσε µου αυτό. Άσε να τελειώσω 

την καριέρα µου µε αξιοπρέπεια και όχι µε µαταιοδοξία. 
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7. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία µου, amore, αγαπηµένο µου πλάσµα, τι λες; 

Ποιος θα τολµήσει ποτέ να σε ξεχάσει; ποιος θα σβήσει από µέσα 

του τη φωνή και τις ερµηνείες σου; Μαρία, εσύ είσαι η Ντίβα που ο 

κόσµος θα λατρεύει για πάντα. Δεν έχεις τίποτα λες... Κι όµως έχεις 

ζήσει αυτά που άλλοι δεν θα ζήσουν σε δέκα ζωές. Έχεις γυρίσει τον 

κόσµο, έχεις γνωρίσει τους πιο σπουδαίους ανθρώπους, τους πιο 

φωτισµένους, είναι µια έντονη, γεµάτη ζωή αυτή που ζεις. Δεν 

σβήνουν οι εµπειρίες. Ούτε οι άνθρωποι σβήνουν. Μόνο αν 

πεθάνουν, όπως θα πεθάνει η Λουκία, ένα µικρό κορίτσι που δεν 

έχει ζήσει ακόµα τίποτα, θα χαθεί για πάντα, θα φάει το χώµα το 

µικρό µου αγγελάκι. 

ΚΑΛΛΑΣ: Μη συγκινείσαι, Τζουζέπε. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Δεν µου έχει µείνει τίποτα από χρήµατα και το 

ξέρεις. Από εσένα εξαρτόµαστε κι εγώ και η Λουκία. Είµαστε ένα, 

Μαρία. Δεν σ’αρέσει που είµαστε ένα; Ενωµένοι στη ζωή και στη 

µοίρα. Πάντα σε σένα έτρεχα. Κι εσύ σε µένα. Κι όταν ο κόσµος σου 

τελειώσει, εγώ θα είµαι εδώ και θα σε περιµένω, ακόµα πιο άξιος να 

είµαι δίπλα σου. 

(Τη φιλάει. Η Κάλλας φεύγει από το φιλί του.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Και γιατί δεν έχεις να πληρώσεις, Πίπο; Τόσα χρήµατα 

έχεις βγάλει τόσα χρόνια. Αλλά δεν κρατιόσουν, amore. Τα έπαιξες, 

τα ήπιες, τα κάπνισες, τα έφαγες όλα σε γυναίκες. Σισελιάνος 

βέρος! «Τη ζωή πρέπει να την απολαµβάνουµε», µου έλεγες. 

Θυµάσαι; Ποτέ σου δεν σκέφτηκες τη δύσκολη στιγµή, ποτέ σου δεν 
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σκέφτηκες τη φωνή σου που έχανες, τους ανθρώπους που είχες 

γύρω σου. Και τώρα, περιµένεις από εµένα να διορθώσω όλα σου τα 

σφάλµατα εις βάρος µου; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Περιµένω να µου σταθείς, όπως σου στάθηκα κι 

εγώ στις δυσκολίες σου. 

ΚΑΛΛΑΣ: Εγώ δεν προκάλεσα τις δυσκολίες µου, εγώ το µόνο που 

έκανα είναι να δουλεύω και να ερωτεύοµαι. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Τον κατάλληλο άνθρωπο. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ήµουν ευτυχισµένη µαζί του. Έστω και για όσο κράτησε. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Και ποιος µάζεψε τα κοµµάτια σου όταν ο Αρίστος 

προτίµησε κάποια άλλη; 

ΚΑΛΛΑΣ: Εσύ. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Γιατί σ’ αγαπώ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Αν µ’ αγαπάς, ελευθέρωσέ µε. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Κι εσύ αν µ’ αγαπάς, βοήθησέ µε. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ήρθες και µου χάρισες έρωτα στην πιο ευάλωτή µου 

φάση. Σου το είπα και τότε. Είσαι όµορφος, είσαι γοητευτικός και σ’ 

αγαπώ. Όµως ως εκεί. Μην περιµένεις να αφιερώσω τη ζωή µου σε 

σένα. Είναι ήδη σπαταληµένη.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Είναι ήδη σπαταληµένη στον εαυτό σου. Είσαι µια 

εγωίστρια Μαρία, εγωκεντρική και ψυχρή. Γι αυτό κανένας δεν 

µπόρεσε ποτέ να µείνει µαζί σου. Δεν αγαπάς. Νοµίζεις ότι αγαπάς. 
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Όµως αυτό που κάνεις, είναι να ψάχνεις τους ρόλους σου στις 

σχέσεις σου µε τους άλλους. Να προετοιµάζεσαι για παραστάσεις.  

ΚΑΛΛΑΣ: Αυτό βλέπεις σε µένα; (Γελάει.) Τόσο λίγο κράτησε ο 

θαυµασµός σου;  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Το βλέπω τώρα και ήµουν τυφλός που δεν το 

έβλεπα από πάντα. Νόµιζα ότι ήσουν ευαίσθητη, γι αυτό 

αντιδρούσες πολλές φορές απρόβλεπτα. Όµως η ευαισθησία σου 

δεν είναι τίποτε άλλο από έναν τρόπο να χειραγωγείς τους πάντες. 

Να κάνεις το δικό σου. Νάρκισσος είσαι Μαρία. Μια θεά που 

ερωτεύτηκε τον εαυτό της. 

ΚΑΛΛΑΣ: Κι εσύ ένας άχρηστος χαβαλετζής, που από τύχη βρέθηκε 

στην όπερα. Για πανηγύρια ήσουν και τώρα δεν είσαι πια ούτε γι 

αυτά. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ναι, εµπρός αποµάκρυνέ µε κι εµένα, τον τελευταίο 

φίλο που σου έµεινε. Για να µείνεις µόνη µέσα στη δόξα σου και να 

πεθάνεις κάποια στιγµή από την ψυχρή σου καρδιά. Γιατί η καρδιά 

σου είναι τόσο σκληρή, που θα σπάσει, Μαρία, θα θρυµµατιστεί κι 

εσύ θα σβήσεις χωρίς κανέναν στο πλευρό σου. 

ΚΑΛΛΑΣ: Αρχίσαµε τις σισελιάνικες κατάρες Πίπο; Κι εσύ θα φας 

ξύλο, πολύ ξύλο από κάποιον που θα έχεις εκνευρίσει. Και θα 

πεθάνεις από τα τραύµατά σου και θα καταλάβεις ότι δεν πρέπει να 

εκµεταλλεύεσαι τους ανθρώπους. 
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ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Όµως δεν θα έχω σκοτώσει κανέναν. Σε αντίθεση 

µε σένα, που καταστρέφεις όποιον βρίσκεται κοντά σου. Εµένα, την 

Λουκία και τόσους άλλους. 

ΚΑΛΛΑΣ: Στο διάολο, Πίπο! Ποτέ µου δεν κατέστρεψα κανέναν. 

Μόνο αυτούς που θέλουν να µε κερδίσουν κάτι από µένα. Mόνος 

σου έφερες σ’αυτή τη θέση τον εαυτό σου και την κόρη σου. Στο 

διάολο και η φιλία σου και ο έρωτάς σου, που διαρκούν µόνο µέχρι 

να σε δυσαρεστήσω. Εξαφανίσου από το καµαρίνι µου, εδώ και 

τώρα.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία, εγώ... 

ΚΑΛΛΑΣ: Φύγε από µπροστά µου! Εξαφανίσου! 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ευχαρίστως! 

(Ο Τζιουζέπε φεύγει, βροντώντας πίσω του την πόρτα.) 
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8. 

ΑΚΙΝΑ: Είστε καλά; Τρέµετε. Ηρεµήστε...Ηρεµήστε! 

(Η Κάλλας δεν απαντά.) 

ΑΚΙΝΑ: Θέλετε λίγο νερό; Ποτό; Να φωνάξω κάποιον;  

ΚΑΛΛΑΣ: Τι να κάνω; Τι πρέπει να κάνω; Ακίνα, πρέπει να µου πεις 

τι πρέπει να κάνω. 

ΑΚΙΝΑ: Εγώ δεν µπορώ να σας πω τίποτα. Πρέπει να ηρεµήσετε. 

ΚΑΛΛΑΣ: Να ηρεµήσω; από πότε η ηρεµία είναι καλός σύµβουλος; 

Όταν ηρεµήσω, θα τα ξεχάσω όλα.  

ΑΚΙΝΑ: Θα σκέφτεστε πιο καθαρά. 

ΚΑΛΛΑΣ: Είναι µεγάλο το δίληµµα για να σκεφτώ καθαρά. Από τη 

µία, η ζωή µου. Από την άλλη, η ζωή ενός κοριτσιού που αγαπώ. 

ΑΚΙΝΑ: Η ψυχή σας ξέρει τι θα κάνετε. Tι είναι σηµαντικό. 

ΚΑΛΛΑΣ: Αν ήξερα, δεν θα είχαµε φτάσει ως εδώ. 

ΑΚΙΝΑ: Κι όµως ξέρετε. Προσπαθήστε να φανταστείτε την επόµενη 

µισή ώρα. Την επόµενη µέρα. Όλοι µας µπορούµε να το κάνουµε. 

Όλοι ξέρουµε τι θα γίνει. 

ΚΑΛΛΑΣ: Πώς µπορώ να ξέρω αν η Λουκία θα ζήσει ή θα πεθάνει; 

πώς µπορώ να ξέρω τι θα αποφασίσω; πώς µπορούσες εσύ να ξέρεις 

ότι ο θείος σου θα ρίχνονταν να σε βιάσει; πώς µπορούσες να ξέρεις 

ότι θα τον σκοτώσεις;  

ΑΚΙΝΑ: Κι όµως µπορούσα.  
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ΚΑΛΛΑΣ: Δεν µπορούσες. 

ΑΚΙΝΑ: Κι όµως µπορούσα. Πήγα σπίτι του γι αυτό το σκοπό. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τι εννοείς; 

ΑΚΙΝΑ: Δεν σας είπα όλη την αλήθεια. Ήξερα από την αρχή ότι ο 

θείος µου θα µου πρότεινε να κοιµηθώ µαζί του.  Με έβλεπε και 

ξερογλείφονταν στο γραφείο του. Όταν µε κάλεσε στο σπίτι του για 

να συζητήσουµε, γνώριζε ότι κι εγώ και ο Άκιο εξαρτιόµασταν από 

αυτόν. Κι εγώ πήγα, γνωρίζοντας. Έβαλα ό, τι πιο όµορφο είχα, 

χτένισα τα µαλλιά µου εκατό φορές για να γυαλίσουν και βάφτηκα 

σαν να πήγαινα να συναντήσω τον µεγάλο µου έρωτα. Αλλά όση 

ώρα αφιέρωσα στην εµφάνισή µου, αφιέρωσα και στο να ακονίσω το 

πιο κοφτερό µου µαχαίρι. Ένα µαχαίρι κουζίνας, από αυτά που 

χωρίζουµε το κρέας από το κόκκαλο.  Το έβαλα στη ζώνη µου. Είπα, 

δεν ξέρεις ποτέ. Κι όµως έπρεπε να ξέρω. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ακίνα, τι θες να µου πεις; 

ΑΚΙΝΑ: Θα σας τα πω, γιατί εσάς σας εµπιστεύοµαι. Θα σας τα πω, 

γιατί είστε η µόνη που µπορείτε να καταλάβετε.  Για να 

ελευθερωθώ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τι έκανες; 

ΑΚΙΝΑ: Πήγα σπίτι του και του έδωσα µια ευκαιρία. Την ευκαιρία 

να µην µε εκβιάσει. Όµως αυτός ήταν τόσο χαρούµενος µε την ιδέα 

ότι µε είχε παγιδευµένη που δεν µπορούσε ούτε τα προσχήµατα να 

κρατήσει. Κι εκεί ήταν που έπρεπε να αποφασίσω. Τι ήταν πιο 

σηµαντικό για µένα; Να ενδώσω σε έναν άθλιο γέρο για να κερδίσω 



	 39	

πίσω τον Άκιο ή να τον αποτρέψω για πάντα να καταστρέφει τις 

ζωές των ανθρώπων;  Το κατάλαβε ότι ήµουν σε αδιέξοδο. Με 

πρόσταξε να του δώσω ένα φιλί. Και τότε κατάλαβα ότι ήξερα τι θα 

κάνω. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ένα φιλί;  

ΑΚΙΝΑ: Περίµενα να µε πλησιάσει. Του χαµογέλασα. Τον άφησα να 

έρθει προς τα µένα ή µήπως πήγα εγώ προς αυτόν χαµογελώντας; 

Τα µάτια του έλαµπαν. Και τα δικά µου επίσης. Πρέπει να 

απογοητεύτηκε λίγο, βλέποντας τον ενθουσιασµό µου. Με κοίταξε 

λίγο περίεργα, αλλά ήµουν πολύ όµορφη για να καθίσει να το 

σκεφτεί παραπάνω. Τον τράβηξα προς τα εµένα και τον αγκάλιασα. 

Τον φίλησα στο στόµα. Το φιλί του ήταν ζεστό και τρυφερό µαζί, 

πατρικό και ερωτικό. Τον ένιωσα να ερεθίζεται και, αλίµονο, 

ερεθίστηκα κι εγώ. Πανικοβλήθηκα και φάνηκε να χαίρεται. Και 

µετά σκέφτηκα: «Ηρέµησε. Ηρέµησε για να σκεφτείς καθαρά». Και 

ηρέµησα. Τον χάιδεψα µε το αριστερό µου χέρι στο µάγουλό και µε 

το δεξί, έµπηξα στην καρδιά του το µαχαίρι µου. Αργά και 

συγκεντρωµένα, σαν να ξεκοκαλίζω µοσχάρι, καταλαβαίνετε; 

ένιωσα το µαχαίρι να περνάει το στέρνο του και να µπήγεται στην 

καρδιά του. Και µετά ένιωσα το ζεστό του αίµα πάνω µου. Ήταν µια 

υπέροχη αίσθηση ελευθερίας. Του είπα... «αυτό είναι το φιλί µου»! 

(H Kάλλας αρχίζει να αναγνωρίζει το σκηνικό της Τόσκα. Τραγουδάει 

το αντίστοιχο κοµµάτι από την σκηνή που η Τόσκα σκοτώνει τον 

Σκάρπια.) 

ΚΑΛΛΑΣ: “Questo è il mio bacio!"  
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ΑΚΙΝΑ: Έπεσε κάτω έκπληκτος και µελανιασµένος. Φώναζε 

βοήθεια. Φώναζε ότι πεθαίνει. Χάρηκα. Τον ρώτησα αν πνίγεται στο 

αίµα του. 

ΚΑΛΛΑΣ: “Ti soffoca il sangue?” 

A: Και µετά µε πληµµύρισε ο θυµός. Κάθισα από πάνω του και 

φώναζα: Να πεθάνεις! Να πεθάνεις! Να πεθάνεις! 

ΚΑΛΛΑΣ: “Μori! Mori! Mori!” 

ΑΚΙΝΑ: Όταν πήρε την τελευταία του πνοή σκέφτηκα: «Πέθανε. 

Και τώρα τον συγχωρώ». 

ΚΑΛΛΑΣ: “Ε ora lo perdono.”  

ΑΚΙΝΑ: Το ήξερα από πριν, σας ορκίζοµαι. Και δεν σταµάτησα. Το 

ήξερα από τη στιγµή που µπήκα σπίτι του. Και δεν έφυγα. Ήθελα 

να τον σκοτώσω, δεν είχα άλλη επιλογή. Και τώρα το σκέφτοµαι 

συνέχεια, σκέφτοµαι το φιλί του, πρόδωσα τον Άκιο, είναι το µόνο 

που σκέφτοµαι, τον Άκιο και τον θείο, τη στιγµή της ηδονής του 

φιλιού και του φόνου. Κι ελπίζω κάποιος να µε συγχωρήσει, ελπίζω 

εσείς να µε συγχωρήσετε γι αυτό που έκανα. Δεν το χω πει σε 

άλλον, δεν ξέρω τι µε έπιασε, εγώ... απλά ήθελα να σας βοηθήσω να 

αποφασίσετε... Να δείτε αυτό που θέλετε, ακόµη κι αν είναι κάτι 

που θα σας καταστρέψει για πάντα. Πείτε µου ότι µε συγχωρείτε, 

πείτε µου τι σκέφτεστε! Τι σκέφτεστε; 

K: “Questo è il bacio di Tosca…” 

A: Δεν ξέρω ιταλικά. 
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ΚΑΛΛΑΣ: Αυτό είναι το φιλί της Τόσκα. 

ΑΚΙΝΑ: Με καταλαβαίνετε; 

(Η Κάλλας πέφτει στα γόνατα µπροστά στην Ακίνα.) 

Τώρα κατάλαβα από πού σε γνωρίζω. Σε έχω υποδυθεί, έχω υπάρξει 

εσύ, σε έχω ζήσει στα κόκαλά µου, στο αίµα µου, στο δέρµα µου, 

Τόσκα. 

(Παύση.) 

ΑΚΙΝΑ: Δεν… είµαι η Τόσκα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Το ξέρω ότι είσαι εσύ και φοβάσαι. Μη φοβάσαι Τόσκα. 

Έχω σκοτώσει τον Σκάρπια τριάντα φορές πάνω στη σκηνή και 

αµέτρητες στην πρόβα. Ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις. Ξέρω πώς 

ένιωθες, όταν του έµπηγες το µαχαίρι. Και λίγο πιο πριν. Ξέρω 

ακριβώς τι εννοείς. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώµη για τη 

δύναµή σου. Πάντα σε θαύµαζα γι αυτήν. Θεέ µου, τώρα 

καταλαβαίνω γιατί ήρθες. Ήρθες να µε βοηθήσεις. Μόνο εσύ 

µπορούσες.  

ΑΚΙΝΑ: Δεν είµαι η Τόσκα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Όλα τα σηµάδια µου το έδειξαν. Βοήθησέ µε, σε 

παρακαλώ βοήθησέ µε. Δεν θα σε αποκαλύψω. 

ΑΚΙΝΑ: Είµαι µια γυναίκα σε απόγνωση. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ο χαµός του έρωτά σου, η δυστυχία σου, η δύναµή σου σε 

έκαναν αθάνατη.  
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(Παύση. Η Ακίνα αλλάζει έκφραση, γίνεται Τόσκα.) 

ΑΚΙΝΑ: Όχι µόνο εµένα, Μαρία.  
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9. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τι εννοείς; 

ΑΚΙΝΑ: Νοµίζεις ότι είσαι απλά η καλύτερη υψίφωνος στον 

κόσµο… 

ΚΑΛΛΑΣ: Εγώ ποτέ δεν είπα... 

ΑΚΙΝΑ: Είσαι πολλά περισσότερα από αυτό. Η φωνή σου είναι 

µαγική, αλλά όχι µεταφορικά, όπως νοµίζεις. 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν καταλαβαίνω. 

ΑΚΙΝΑ: Πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα εγώ ότι η φωνή σου 

έχει τη δύναµη να δώσει ζωή ή θάνατο; 

ΚΑΛΛΑΣ: Ο Ντι Στέφανο σε έβαλε; Αυτά µου έλεγε κι αυτός. 

ΑΚΙΝΑ: Θα καταλάβεις σύντοµα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τόσκα, τη φωνή µου, όση δύναµη και να είχε, 

κυριολεκτικά και µεταφορικά, την έχω πια ξοδέψει. Είναι µια 

κουρασµένη φωνή κοντά σε µια κουρασµένη καρδιά. 

ΑΚΙΝΑ: Πόσους ρόλους έχεις υποδυθεί; Πόσες ηρωίδες;  

ΚΑΛΛΑΣ: Αµέτρητες. 

ΑΚΙΝΑ: Με τέτοια πειστικότητα που ο κόσµος ολόκληρος 

υποκλίθηκε στο ταλέντο σου. Πώς νοµίζεις ότι το κατάφερες αυτό; 

ΚΑΛΛΑΣ: Με σκληρή δουλειά. Με το να τα δίνω όλα. 

ΑΚΙΝΑ: Αρκεί αυτό νοµίζεις;  
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ΚΑΛΛΑΣ: Όχι. Τις ένιωθα όλες τις ηρωίδες. 

ΑΚΙΝΑ: Πώς τις ένιωθες;  

ΚΑΛΛΑΣ: Ποτέ µου δεν κατάλαβα ακριβώς.  

ΑΚΙΝΑ: Πού έψαχνες για να τις βρεις; 

ΚΑΛΛΑΣ: Στη φωνή µου. 

ΑΚΙΝΑ: Και πού αλλού; 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν ξέρω. 

ΑΚΙΝΑ: Πάνω στη σκηνή ποια ήσουν; Πού ήταν η Μαρία Άννα 

Σοφία Σεσίλια; 

ΚΑΛΛΑΣ: Ήµουν αυτή που υποδυόµουν, καµία άλλη.  

ΑΚΙΝΑ: Αυτό πρέπει να καταλάβεις. Ότι αυτές τις ηρωίδες τις είχες 

µέσα σου.  

ΚΑΛΛΑΣ: (Γελάει.) Τις είχα µέσα µου... Και τι µ’ αυτό;  

ΑΚΙΝΑ: Αυτή είναι η διαφορά σου µε τους θνητούς.  Αυτό µπορεί να 

το κάνει µόνο µια άλλη ηρωίδα.  

ΚΑΛΛΑΣ: Εγώ; Εγώ δεν έχω τίποτα ηρωικό επάνω µου. Ακούω µια 

λανθασµένη νότα και µπορεί να λιποθυµήσω. Βλέπω το φίλο µου 

συντετριµµένο και σκέφτοµαι να δώσω τέλος στη ζωή µου. 

ΑΚΙΝΑ: Νοµίζεις ότι µπορείς να µε κοροϊδέψεις, Μαρία; 

ΚΑΛΛΑΣ: Όχι εσένα.  
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ΑΚΙΝΑ: Ποτέ δεν θα λιποθυµούσες για µια νότα. Ποτέ δεν θα 

αυτοκτονούσες για κάποιον άλλο. Κι ας το φοβάσαι.  

ΚΑΛΛΑΣ: Βλέπεις µέσα µου µε µεγάλη ευκολία. 

ΑΚΙΝΑ: Είσαι πολύ πιο δυνατή από όλα αυτά. Είσαι πολύ πιο 

σηµαντική από τη φωνή σου. Οι ρόλοι, η δόξα, ήταν µόνο η αρχή, 

ένας τρόπος να καταλάβεις τις δυνάµεις σου. Δεν υπάρχει λόγος να 

τις σπαταλάς για να είσαι διάσηµη. Μπορείς να τις χρησιµοποιήσεις 

γι’ αυτό που είσαι ταγµένη να κάνεις. Να παίρνεις ζωή. Να δίνεις 

ζωή. Είσαι έτοιµη να γίνεις αθάνατη. 

ΚΑΛΛΑΣ: Αθάνατη εγώ; Δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Δεν ξέρω καν αν 

το θέλω. 

(Η Ακίνα απαγγέλει.) 

ΑΚΙΝΑ: «Ξέρεις, είναι πολύ παράξενο συναίσθηµα να είµαι 

ζωντανός µύθος, ενώ βρίσκοµαι ακόµη στη γη. Ίσως θα ήταν 

καλύτερο αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θαυµάζουν τη φωνή µου, 

αποφάσιζαν να µε θεωρούν αθάνατη µετά το θάνατό µου. Αν 

γινόταν αυτό, θα καθόµουν πάνω σε κάποιο σύννεφο, θα κοίταζα 

κάτω και θα απολάµβανα το θέαµα αντί να κάθοµαι και να 

ανησυχώ αν θα καταφέρω να βγάλω τις ψηλές µου νότες». Το 

θυµάσαι αυτό; 

ΚΑΛΛΑΣ: Είναι η τελευταία µου συνέντευξη.   

ΑΚΙΝΑ: Είσαι έτοιµη. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τι εννοείς; 
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ΑΚΙΝΑ: Μαρία, είσαι ήδη θεά, ηρωίδα, µάγισσα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Εγώ; Με ποιον τρόπο; 

ΑΚΙΝΑ: Μπορείς να δώσεις λύση σε αυτό το δίληµµα. Το µόνο που 

πρέπει να καταλάβεις, είναι το πώς λειτουργεί η φωνή σου.  

ΚΑΛΛΑΣ: Πώς λειτουργεί δηλαδή; 

ΑΚΙΝΑ: Να καταλάβεις ότι η φωνή σου σπάει, επειδή την ώρα που 

τραγουδάς δίνει ζωή στο κορίτσι αυτό που έχεις δέσει µε τη µοίρα 

σου. 

ΚΑΛΛΑΣ: Εµένα; Η φωνή µου σπάει λόγω της Λουκίας; 

ΑΚΙΝΑ: Η φωνή σου απευθύνεται σε αυτόν που έχεις στο µυαλό 

σου. Προσπαθεί να βοηθήσει. Δουλεύει µε αυτό το σκοπό. 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν σπάει επειδή γέρασα; 

ΑΚΙΝΑ: Τώρα έχει τη µεγαλύτερή της δύναµη. Σκέψου λίγο. Πότε 

ήταν η Λουκία στα χειρότερά της; 

ΚΑΛΛΑΣ: Πριν ξεκινήσουµε την περιοδεία. 

ΑΚΙΝΑ: Και τώρα; Πώς είναι τώρα; 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν ξέρω. Νοµίζω καλύτερα. 

ΑΚΙΝΑ: Και πώς είναι η φωνή σου; 

ΚΑΛΛΑΣ: Όλο και πιο εξαντληµένη. 

ΑΚΙΝΑ: Πώς σε φωνάζουν όλοι, Μαρία; 

ΚΑΛΛΑΣ: “La Divina.”  
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AΚΙΝΑ: Μια ερώτηση θα πρέπει να απαντήσεις. Κι αν είσαι όντως 

µια θεά µε τη δύναµη να σώζεις ζωές; Τι θα έκανες, αν σου έλεγα 

ότι όσο χειρότερη είναι η φωνή σου σήµερα, τόσο περισσότερο θα 

βοηθήσεις το κορίτσι; Θα έβγαινες να τραγουδήσεις ή όχι; 
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10. 

ΚΑΛΛΑΣ: «Όσο χειρότερη η φωνή µου...». Έχω µπερδευτεί. Με 

µπερδεύεις. Θέλεις να βγω να στη σκηνή. Αυτό θέλεις, όπως και ο 

Ντι Στέφανο. Μου λέτε ότι είµαι θεά, µε κολακεύετε απλά και µόνο 

γιατί θέλετε κάτι. Όχι, δεν έχω καµία τέτοια δύναµη. Πώς να 

πιστέψω ότι... Αυτά δεν συµβαίνουν στην πραγµατικότητα, µόνο σε 

κάποιο σανίδι όπερας. Ούτε εσύ είσαι η Τόσκα. Πόσο 

κατεστραµµένη µπορεί να είµαι για να πιστέψω κάτι τέτοιο. Πόσο 

αφελής. Η όπερα, αυτό φταίει. Μπαίνει στο δέρµα µας και µας 

αλλάζει. Αχάριστη τέχνη, καταπίνει τις ζωές µας. Εµάς, που την 

υπηρετούµε µε τόση αυτοθυσία. Κάνει ένα µικρό κορίτσι σαν εσένα 

να µεγαλοπιάνεται, να βάζει στο στόµα της τα λόγια µιας άλλης, να 

νοµίζει ότι ζει την ιστορία της, να εύχεται να την έχει ζήσει µόνο και 

µόνο για να βάλει λίγη µαγεία στην ζωή της. Να πάρει λίγο φως 

από τους γύρω της. Σάµπως αυτό δεν κάνουµε όλοι;  

Κι εγώ πόσο µικρή, πόσο γερασµένη, πόσο ανόητη, Θεέ µου, έχει 

τρελαθεί το µυαλό µου από την πίεση. Να πιστέψω έστω και για 

λίγα λεπτά ότι δεν ξόφλησα, ότι δεν γέρασα, ότι αγαπιέµαι, ότι δεν 

θα προδοθώ. Να βγω στη σκηνή και να αντιµετωπίσω την 

κατακραυγή, να καταστραφώ, αυτό που όλοι θέλουν να δουν. Να µε 

ξεσκίσουν ζωντανή σαν τα σκυλιά, αφού µε ρούφηξαν τόσα χρόνια 

να µε µισήσουν, να γυρίσουν σπίτια τους ευχαριστηµένοι που αυτό 

που πίστευαν δεν ήταν αληθινό... Να βρουν µια πιο νέα, πιο 

όµορφη, µε πιο πλούσια φωνή να µε αντικαταστήσει. Και µετά 

έρχεται το χειρότερο. Να µε ξεχάσουν µια για πάντα, να χαθώ, σαν 
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να µην έχω υπάρξει ποτέ. Αυτό θα συµβεί, αυτό που συµβαίνει σε 

όλους. 

(Κοιτάει από το παράθυρο.) 

Να τοι, µαζεύονται, Ακίνα. Περιµένουν τις πόρτες να ανοίξουν. 

Είναι έτοιµοι, παίρνουν τη θέση τους στην αρένα.  

(Αρχίζουν να ακούγονται φωνές από το πλήθος που µπαίνει στην 

πλατεία.) 

Κι όµως... πόσο διαφορετικά µας κάνει να νιώθουµε αυτός ο ναός. 

Το βλέπω στα µάτια σου ότι ζεις αυτό που µου διηγείσαι, το 

πιστεύεις, κάπου βαθιά µέσα σου είσαι η δυνατή αποφασιστική 

πριµαντόνα που µόλις σκότωσες και έµαθες ότι πεθαίνει ο 

αγαπηµένος σου. Το βλέπω και στα µάτια µου, µια σπίθα ακόµη, 

µια ελπίδα ότι είµαι ακόµα εδώ, ότι είµαστε και κάτι ακόµα από 

αυτό που είµαστε, ότι έχουµε µια υπόσταση παράλληλη που 

περιµένει να βγει έξω.  

(Αρχίζουν να ακούγονται φωνές από την πλατεία. Φωνάζουν “Μαρία, 

Μαρία, Divina, Divina”, αναµένοντας την Κάλλας. Η Κάλλας αρχίζει 

και τους ακούει.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Να και οι σειρήνες µου.  

ΑΚΙΝΑ: Μόνο µια θεά λατρεύεται έτσι. 

(Οι θαυµαστές φωνάζουν ρυθµικά.) 
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ΚΑΛΛΑΣ: Με τι ρυθµό τραγουδούν, πώς µπορούν διαφορετικοί 

µεταξύ τους άνθρωποι χωρίς καµία πρόβα να συνθέτουν µια τόσο 

µαγευτική µελωδία. 

ΑΚΙΝΑ: Εσύ το κάνεις αυτό. 

ΚΑΛΛΑΣ:  Γίνονται θαύµατα τελικά; Ζούµε ένα;  

ΑΚΙΝΑ: Ξέχνα της Θεές του Ολύµπου. Οι πραγµατικές θεές 

βασανίζονται και θυσιάζονται για τους ανθρώπους. Και ζουν µέσα 

από αυτούς για τους οποίους θυσιάστηκαν. 

ΚΑΛΛΑΣ: Μόνο αν θυσιαστώ θα µείνω αθάνατη; 

ΑΚΙΝΑ: Αυτό πρέπει εσύ να το απαντήσεις. 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν έχω άλλες απαντήσεις. Ούτε ερωτήσεις. Άκουσα 

τόσα πολλά σήµερα. Όλη µου η ζωή σε µία ώρα. Θέλω να σκεφτώ 

πώς θα τελειώσει αυτή η ώρα. Σε παρακαλώ, άσε µε µόνη.  

(Η Ακίνα φεύγει - η Κάλλας µένει µόνη της.) 
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11. 

ΚΑΛΛΑΣ: Είµαι θεά λοιπόν. Ή µήπως δεν είµαι;  

(Παίρνει τηλέφωνο τον Ντι Στέφανο) 

Πού είσαι, αµόρε; Έλα από εδώ σε παρακαλώ πολύ...Έλα ναι. Έλα. 

(Κάθεται στον καθρέφτη και αρχίζει να βάφεται.) 

Πάντα έκανα το καλύτερο βάψιµο µόνη µου. Ούτε αµπιγιέζ, ούτε 

µακιγιέζ. Μόνη µου. Είµαι θεά, το αποφάσισα. Έχω θεϊκές δυνάµεις. 

(Χτυπάει η πόρτα.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Πέρνα αµόρε! 

(Μπαίνει ο Ντι Στέφανο.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Μα που πήγες; Είπαµε να πας στο διάολο αλλά εσύ το 

πήρες κυριολεκτικά.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία εγώ... 

ΚΑΛΛΑΣ: Έλα να µε βοηθήσεις να βαφτώ. Πώς σου φαίνοµαι; Δεν 

είµαι καλύτερη από κάθε επαγγελµατία; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Είσαι, Μαρία. 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν θα µαντέψεις ποια ήταν πριν λίγο στο καµαρίνι µου. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ποια; 

ΚΑΛΛΑΣ: Και να σου πω δεν θα το πιστέψεις. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Κάποια θαυµάστρια; 
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ΚΑΛΛΑΣ: Η µεγαλύτερη. Η Τόσκα αυτοπροσώπως. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ποια Τόσκα;  

ΚΑΛΛΑΣ: Η γνωστή. Με σάρκα και οστά. Στεκόταν εδώ µπροστά 

µου σου λέω και µου µιλούσε. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Σου στρίψε µου φαίνεται. Και τι σου έλεγε; 

ΚΑΛΛΑΣ: Α, διάφορα. Δικά µας. Μόνο η Τόσκα µπορεί να µε 

καταλάβει. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Έχεις κι εσύ στη φυλακή τον αρραβωνιαστικό σου; 

ΚΑΛΛΑΣ: Πάψε, ανόητε! Έχει µια δύναµη εσωτερική... µην ξεχνάς 

ότι είναι και αυτή µια ντίβα της όπερας. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μάλιστα. Και µιλούσατε για τις καριέρες σας; 

ΚΑΛΛΑΣ: Όχι, µιλούσαµε για το αν θα βγω ή δεν θα βγω στη 

σκηνή. Μου είπε ότι έχω τη δύναµη να κάνω τα πάντα. Κυρίως αυτό 

που θέλει πραγµατικά η ψυχή µου. Και µε έπεισε. Όντως,  έχω αυτή 

τη δύναµη. Και θα το κάνω. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Και τι λέει η ψυχή σου; 

ΚΑΛΛΑΣ: Λέει ότι είµαι µια θέα. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μπράβο στην Τόσκα λοιπόν, όποια και αν ήτανε. 

ΚΑΛΛΑΣ: «Φτωχή Μαρία», θα σκέφτεσαι. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Καθόλου. Εδώ µου λες ότι απέκτησες δύναµη. 



	 53	

ΚΑΛΛΑΣ: Νοµίζεις ότι τρελάθηκα, αλλά δεν θες να µου το πεις, 

επειδή σε βολεύει. 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ποτέ δεν ήσουν και πολύ καλά, οµολογώ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Πώς µπορεί να πίστεψες ότι θα αφήσω τη Λουκία σου 

χωρίς θεραπείες; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία, εγώ... 

ΚΑΛΛΑΣ: Ακόµα και να µην έβγαινα στη σκηνή, θα κάλυπτα όλο 

το κόστος.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία, συγγνώµη 

ΚΑΛΛΑΣ: Είστε η οικογένειά µου τώρα πια. Νερό κι αλάτι.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Αqua e sale. 

ΚΑΛΛΑΣ: Και µ’ αγαπάτε, έτσι δεν είναι; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ολόψυχα. 

ΚΑΛΛΑΣ: Θυµάσαι Τζιουζέπε την προηγούµενη φορά που ήρθαµε 

εδώ, µια µέρα µετά από την πρόβα που µας πήρε ο Μαέστρο και µας 

πήγε σε έναν κήπο µακριά, έξω από την πόλη; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Έχει περάσει πολύς καιρός. 

ΚΑΛΛΑΣ: Εκείνος ο ολάνθιστος κήπος, Απρίλης ήτανε. Με τα 

τρίχρωµα δέντρα. Ροδακινιές, θαρρώ. Να δεις πώς τις λέγανε... 

Κενπεί. Θυµάσαι, αµόρε; Το ίδιο δέντρο έβγαζε τρία χρώµατα άνθη. 

Λευκά, ροζ και κόκκινα. Μου έχει χαραχτεί στη µνήµη αυτός ο 

κήπος. Πολλά χρόνια τον έβλεπα στον ύπνο µου και επιθυµούσα να 
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ξαναπάω, να βρεθώ ανάµεσα στα δέντρα αυτά. Ξέρεις γιατί; Γιατί 

προσφέρουν οµορφιά γενναιόδωρα. Γιατί δεν περιορίστηκαν στο 

χρώµα που ήξεραν καλά να βγάζουν, αλλά έβγαλαν άνθη και σε 

άλλα δύο χρώµατα. Το φαντάζεσαι αυτό στους ανθρώπους; Να 

ήµασταν λέει καλοί όχι σε ένα πράγµα, αλλά σε δύο. Ή σε τρία. Να 

ήµασταν κενπεί. Θα µας άφηναν να ανθίσουµε άραγε; Θα ξοδεύαµε 

όλη την οµορφιά που έχουµε µέσα µας ή θα την κρατούσαµε για τον 

εαυτό µας; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Ειλικρινά, δεν ξέρω σε ποιο πάρκο αναφέρεσαι.  

ΚΑΛΛΑΣ: Από τότε που πάτησα το πόδι µου στο Τόκιο, µου 

τριγυρίζει στο µυαλό. Θέλω να πάµε. Θα µε πας; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Αν καταλάβω ποιο ήταν. 

(Η Κάλλας έχει τελειώσει το βάψιµο και βάζει περούκα.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, αµόρε. Πόση ώρα έχουµε; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Δέκα λεπτά. 

ΚΑΛΛΑΣ: Πώς είµαι; 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μια µικρή θλιµµένη γιαπωνέζα έτοιµη να 

κατακτήσει τους πάντες. 

ΚΑΛΛΑΣ: Φύγε τώρα να ντυθώ. Θα σε δω πάνω. Φώναξέ µου την 

Ακίνα. 

(Ο Ντι Στέφανο της φιλάει τα χέρια.) 

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Μαρία, σ’ ευχαριστώ 
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ΚΑΛΛΑΣ: Κι εγώ σ’ αγαπώ, Τζιουζέπε.  

ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ: Το ήξερα. Συµβαίνει κάθε φορά. Τρακ, Μαρία. Τρακ. 

(Ο Τζιουζέπε φεύγει από το δωµάτιο.) 
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12. 

 (Η Κάλλας βάζει ένα κιµονό. Εκείνη την ώρα µπαίνει µέσα η Ακίνα. 

Το πλήθος συνεχίζει να φωνάζει το όνοµά της.) 

 

ΚΑΛΛΑΣ: Καλώς την. 

ΑΚΙΝΑ: Ντυθήκατε! Είστε υπέροχη! 

ΚΑΛΛΑΣ: Πώς είναι το κιµονό; 

ΑΚΙΝΑ: Να σας βοηθήσω; 

ΚΑΛΛΑΣ: Το έχω δέσει καλά; Έλα να µε βοηθήσεις να δέσω το όµπι. 

(Η Ακίνα τη βοηθάει να δέσει την παραδοσιακή ζώνη.) 

ΑΚΙΝΑ: Ολόσωστα. Tι όµορφο! 

ΚΑΛΛΑΣ: Είναι το αγαπηµένο µου κιµονό της Μαντάµα 

Μπατερφλάι. Τους είπα να το φτιάξουν ανάλαφρο και µοντέρνο, να 

έχω ελευθερία κινήσεων. Και τα oκόµπο µου; Της δείχνει τα 

παπούτσια.) Τους έχω πει να τα κάνουν χαµηλά, σαν απλά 

σανδάλια. Για να µη φαίνοµαι τόσο ψηλή. Και για να µπορώ να 

περπατάω άνετα. 

ΑΚΙΝΑ: Αν σας έβλεπα στο δρόµο, θα έλεγα ότι είστε µια σύγχρονη 

κοµψή γκέισα. Μια χαναµάτσι του Τόκιο. 

ΚΑΛΛΑΣ: Θα υπάρχουν λες κάποιες στο κοινό; 

ΑΚΙΝΑ: Σίγουρα θα ταυτίζονταν µε τον πόνο της Μπατερφλάι. 

Πήρατε τελικά µία απόφαση. 
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ΚΑΛΛΑΣ: Έτσι φαίνεται. 

ΑΚΙΝΑ: Θα είστε υπέροχη, το πλήθος θα σας αποθεώσει, θα δείτε. 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν έχει καµία σηµασία πια το τι θα κάνει το κοινό. Το 

πώς θα τα πάω στη σκηνή γενικότερα. Η σκηνή είναι ο προορισµός. 

Ξέρεις, το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι το ταξίδι. Η πρόβα της 

ψυχής. Και η σηµερινή πήγε πολύ καλά. Βρήκα όλα τα 

συναισθήµατα που θα ζήσει σε λίγο η Μαντάµα Μπατερφλάι. 

Χαρά, ελπίδα, απελπισία, προσδοκία, πόνο, λύτρωση. Τώρα µένει η 

απλή διεκπεραίωση. Το χαρακίρι δίπλα στο παιδί µου, την όπερα.  

ΑΚΙΝΑ: Ακούγεται εξαντλητικό. 

ΚΑΛΛΑΣ: Αλλά απαραίτητο. 

ΑΚΙΝΑ: Χαίροµαι πολύ που αποφασίσατε να το κάνετε. 

(Την βοηθάει να φορέσει την περούκα.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Σ’ ευχαριστώ πολύ, Τόσκα, δεν θα τα κατάφερνα χωρίς τη 

βοήθειά σου. 

ΑΚΙΝΑ: Δεν είµαι η Τόσκα και το ξέρετε. Είµαι... αυτή που είπατε. 

Μια κοπέλα που στη ζωή της η µεγαλύτερη συγκίνηση είναι ότι 

δουλεύει στα παρασκήνια µιας όπερας. Κάπου -κάπου ονειρεύοµαι 

ότι είµαι και κάτι ακόµη. Μάλλον µε µεθούν οι µύθοι και οι 

τραγωδίες. Αυτό µε βοηθάει να συνεχίζω τη ζωή µου. 

ΚΑΛΛΑΣ: Δεν είσαι καθόλου µια απλή κοπέλα. Θυµάσαι, Ακίνα 

που µε ρώτησες για το όνοµά µου; Έχω και ένα ακόµη: Σεσίλια. 

Είναι η προστάτιδα των τεχνών. Έλα εδώ.  
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(Βγάζει από το λαιµό της ένα χρυσό σταυρό και της τον περνάει στο 

δικό της λαιµό.) 

Αυτό είναι για σένα. 

ΑΚΙΝΑ: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η µεγαλύτερη τιµή που µου 

έχουν κάνει ποτέ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Τι θα κάνεις αν δεν εµφανιστεί ο Άκιο; 

ΑΚΙΝΑ: Φαντάζοµαι θα µε πάρει το ποτάµι. Δεν έχουµε Τίβερη, 

αλλά o Σουµίντα είναι εξίσου εντυπωσιακός. Ή, αν βαρεθώ, όλο και 

κάποια άλλη καλλιτέχνης θα έρθει σε λίγο καιρό κι εγώ θα 

προσπαθήσω να τη διασκεδάσω λίγο. Να τη βοηθήσω µε όποιο 

τρόπο µπορώ. 

ΚΑΛΛΑΣ: Ως Τόσκα; 

ΑΚΙΝΑ: Εξαρτάται. Δεν έχουν όλοι την ικανότητα να µε 

αναγνωρίσουν.  

ΚΑΛΛΑΣ: Εγώ σε ευχαριστώ, Ακίνα. Για όλα. Έλα, φύγε τώρα, θέλω 

να συγκεντρωθώ.  

(Η Ακίνα φεύγει. Η πόρτα ανοίγει και ακούγονται οι φωνές του 

πλήθους που φωνάζει την Κάλλας. Η Κάλλας σηκώνει το τηλέφωνο.) 

ΚΑΛΛΑΣ: Παρακαλώ, θα ήθελα ένα ταξί άµεσα στην όπερα του 

Τόκιο. Είναι ανάγκη να έρθετε από πίσω, στην δεξιά πλευρά, στο 

δροµάκι δίπλα από τον πέτρινο δράκο. Θα σας περιµένω κοντά στο 

σιντριβάνι µε τα χρυσόψαρα. Θα µε πάτε στο πάρκο Κογκά στο 

Ιµπαράκι. Αυτό µε τις κενπεϊ. Δεν µε ενδιαφέρει αν έχουν ανθίσει. 
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Να µε περιµένετε όσο και να αργήσω. Θα σας πληρώσω την 

αναµονή. Ευχαριστώ. Όνοµα; Άννα, Σοφία, Σεσίλια 

Καλογεροπούλου.  

 

(Κλείνει το τηλέφωνο. Κλείνει την πόρτα και φεύγει. Ακούγεται σε 

λίγο η ερµηνεία της Κάλλας στο Τόκιο, το 1974. Σκοτάδι. ) 

 


