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Ο Δηµήτρης Γιαννίδης του Αποστόλου και της Ελισάβετ γεννήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη το 19/2/1962. Από το 1988 ζει και εργάζεται 

στην Ιεράπετρα όπου εγκαταστάθηκε µε την σύζυγο του µετά τις 

σπουδές τους στην Αθήνα και έχουν δύο παιδιά την Έλλη και τον 

Κωστή.  

Από τα φοιτητικά του χρόνια ασχολείται µε το ερασιτεχνικό θέατρο 

ως ηθοποιός πρώτα και ως σκηνοθέτης αργότερα. Το «Βάρα Νοµή 

είναι η πρώτη απόπειρα του για ολοκληρωµένο θεατρικό κείµενο. 

Προηγήθηκαν κάποιες διασκευές. Το έργο πρωτοανέβηκε  στην 

σκηνή   από την Θεατρική οµάδα του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου 

Ιεράπετρας  σε σκηνοθεσία του ίδιου. 

 

 

 

 

Το θεατρικό έργο «Βάρα Νοµή” το Δηµήτρη Γιαννίδη διανέµεται 

ελεύθερα στο διαδίκτυο σε µορφή ψηφιακού βιβλίου υπό την αδεία 

Creative Commons BY_NC_ND [Αναφορά Δηµιουργού – Μη 

Εµπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα]  

 

 

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να µεταφέρει το παρόν θεατρικό έργο 

στη σκηνή, παρακαλείται να επικοινωνήσει πρώτα µε το 

συγγραφέα. 

 



Σύνοψη 

Οι ήρωες µας είναι άτοµα της καθηµερινότητας, όπως όλοι εµείς. 

Αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε όλοι, 

ανεργία, χρέη, υποχρεώσεις σε εφορία και ΤΕΒΕ και άλλα πολλά 

που µας έχουν πνίξει τα χρόνια της «κρίσης». Δύο απ αυτούς ο 

Γιώργος και ο Νίκος, µικροµαγαζάτορας ο πρώτος,  άνεργος ο 

δεύτερος προσπαθούν να λύσουν τα προβλήµατα τους µε λαµογιές 

αλλά …  

 

Το «Βάρα Νοµή» είναι µια κωµωδία κοινωνικής και πολιτικής 

σάτιρας. Σχολιάζει τα κακώς κείµενα των πολιτών αλλά και έµµεσα 

της πολιτικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σηµείωµα του συγγραφέα  

 

Είναι  τόλµηµα εκ µέρους µου, έναν ερασιτέχνη του θεάτρου, 

να παρουσιάσω στο θεατρόφιλο κοινό µια αµιγώς δική µου ιστορία, 

που  ανέβηκε στην σκηνή  για πρώτη φορά από την Θεατρική 

Οµάδα Ιεράπετρας σε µια  παραγωγή  του Συλλόγου Φίλων 

Θεάτρου Ιεράπετρας.  

Έγραψα το «Βάρα Νοµή» το 2011 στο αποκορύφωµα της 

κρίσης, ως µια άσκηση θεατρικής γραφής. Έκτοτε πέρασε από 

πολλές αναθεωρήσεις και συµπληρώσεις, ακόµα και λίγο πριν την 

παράσταση, τον Μάρτιο του 2019. Τελευταία αναθεώρηση και 

συµπλήρωση έγινε τον Οκτώβριο του 2020 όταν ξαναδιάβασα το 

κείµενο πριν το στείλω για δηµοσίευση στην σελίδα PlayGRound, 

έναν ιστότοπο που φιλοξενεί ελληνικά θεατρικά έργα, ελεύθερα για 

ανάγνωση. Όσοι είδαν την παράσταση ή έχουν το πρώτο βιβλίο µου, 

που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Ιεράπετρα 21ος αιών, θα 

διαπιστώσουν αρκετές διαφορές σ’ αυτήν εδώ την έκδοση. Το 

κείµενο µου αυτό, εκτίθεται για άλλη µια φορά µπροστά στο 

θεατρόφιλο κοινό και κυρίως, µέσα από αυτόν τον ιστότοπο, σε 

ανθρώπους του θεάτρου.  Εσείς οι αναγνώστες είστε ο τελικός 

κριτής,. Ελπίζω να περάσετε  ευχάριστες στιγµές διαβάζοντας το.  

 

 

 

 

 



Τα πρόσωπα του έργου 

 

Γιώργος: ιδιοκτήτης µικρού µαγαζιού, αεριτζής, χωρίς πολλές 

διασυνδέσεις µε κέντρα εξουσίας, που πάντα ψάχνει το «τέλειο 

κόλπο» για να τα οικονοµήσει, χωρίς να δουλεύει και πολύ.  

Νίκος: Άνεργος, φίλος του Γιώργου, που επηρεάζεται πολύ απ’ 

αυτόν.   

Αντρέας: Καφετζής, ένας συνεπής µέσος αυτοαπασχολούµενος 

εργαζόµενος, συνετός νοικοκύρης και εργατικός. 

Μίνα: Γυναίκα του Γιώργου, εργάζεται µε τον σύζυγο της στο 

µαγαζί, αλλά µάλλον αυτή σηκώνει όλο το βάρος της οικογένειας 

και του µαγαζιού. 

Μαίρη: πρώην κοπέλα του Νίκου. 

Γιαγιά: Ηλικιωµένη πελάτισσα στην τράπεζα, θεόκουφη. 

Ταµίας  σε τράπεζα 

Νεαρή πελάτισσα σε τράπεζα,  

Ηλικιωµένος πελάτης  σε τράπεζα, µε προβλήµατα όρασης. 

Αστυνοµικός Α΄  

Αστυνοµικός Β΄ 

Παρουσιαστής στην τηλεόραση (Βίντεο) 

Ανταποκρίτρια (Βίντεο) 

Φωνή στο τηλέφωνο. ( Ανάλογα µε την επιλογή του σκηνοθέτη, 

µπορεί και να µην χρησιµοποιηθεί)  

 

  



Σκηνή Α΄ 

(Καφενείο, στο βάθος γιγαντοοθόνη που δείχνει τις ειδήσεις -νέα 

µέτρα PSI, χρεοκοπία κλπ. Ο καφετζής, γύρω στα πενήντα, είναι 

µόνος στο τηλέφωνο.) 

 

Καφετζής: 

 …Βάλε λίγο τυρί, λίγη φέτα.. κανένα αγγούρι… Βάλε και µια 

νταµιτζάνα ούζο. Απ’την φτηνή… ξέρεις εσύ. 

 

(Μπαίνει ο Γιώργος ,γύρω στα σαράντα πέντε.) 

 

Γιώργος:  

Μέραα! 

 

Αντρέας:  

Καληµέρα λένε οι άνθρωποι, βαριέσαι να µιλήσεις; 

 

Γιώργος:  

Ούφου! Κέφια έχεις πρωί-πρωί;   

 

Αντρέας: 

 Κατάλαβα! Στραβά σηκώθηκες  σήµερα. 

 

Γιώργος :  

Τι λένε οι ειδήσεις; 

 



Αντρέας:  

Τι θες να λένε, τις ίδιες µαλακίες. Εδώ και δύο χρόνια τώρα, µας 

έχουν πρήξει. Κάποτε εθνικοί µας στόχοι ήταν η ανεξαρτησία, η 

εθνική κυριαρχία, η ανάπτυξη. Τώρα ο µεγάλος εθνικός µας στόχος 

είναι να µην µας διώξουν από το Ευρώ. Ακούς; Ακούω να λες! 

 

Γιώργος:  

Βάλε κανένα ουζάκι. 

 

Αντρέας:  

Πρωί- πρωί; 

 

Γιώργος:  

Tι πρωί, ρε Αντρέα, ρωτάς αν κοιµήθηκα καθόλου; 

 

Αντρέας: 

Πάλι προβλήµατα; 

 

Γιώργος; 

Σάµπως λείπουν και ποτέ; 

 

Αντρέας:  

Τι τρέχει αυτήν τη φορά; 

 

Γιώργος:  

Άσε καλύτερα, δεν έχω διάθεση. 



Αντρέας:   

Αν δεν λες τα προβλήµατα σου, δεν βρίσκεις και λύση. 

 

Γιώργος:  

Έχεις δίκιο. Χρειάζοµαι δέκα χιλιάρικα. Έχεις να µου τα δώσεις; 

 

Αντρέας:  

Για ΔΝΤ µε πέρασες; 

 

Γιώργος:  

Ε, τότε άσε µε στην ησυχία µου! Ο Νίκος δεν ήρθε; 

 

Αντρέας:  

Μπα! Δεν έρχεται τόσο πρωί αυτός. 

 

Γιώργος : 

Θα έρθει. Έχουµε ραντεβού.  

 

Αντρέας:  

Στ’ όνειρό σου τον έβλεπες κι εσύ πρωί-πρωί; Δεν έχετε δουλειές; 

 

Γιώργος:  

Κοίτα συ τη δουλειά σου!!!! Α, να ‘τος! 

(Μπαίνει ο Νίκος φουρκισµένος. Είναι περίπου 35 χρόνων.) 

 



Νίκος: 

Γαµώ τη φάρα µου, γαµώ!! Όλοι οι µαλάκες εδώ µαζεύτηκαν!!   

 

Γιώργος: 

Τι έπαθες και γρυλίζεις; 

 

Νίκος:  

Τι να πάθω, ρε Γιώργο, τι να πάθω;… Και µη χειρότερα να λέµε. 

 

Γιώργος:  

Λέγε ρε και µη µε σκας!  

 

Νίκος:  

Πες µου εσύ, ρε Γιώργο. Κράτος είναι αυτό που έχουµε, γιά 

µπορντέλο;  

 

Γιώργος: 

Ε, αυτό το ξέρουµε, για νέο µας το λες; 

 

Νίκος:(χωρίς να δίνει σηµασία στον άλλο συνεχίζει) 

Η αστυνοµία, σου λένε, είναι για να προστατεύει τον πολίτη! 

Σωστά; 

 

Γιώργος:  

Λάθος! 

 



Νίκος: 

Όχι σε ρωτώ, ρε Γιώργη, σε ρωτώ! Είδες εσύ κανένα όφελος από την 

αστυνοµία και ειδικά από την τροχαία; 

 

Γιώργος:  

Πως, πως!  Φροντίζει να ξοδεύω τα λεφτά µου µε χρήσιµο τρόπο.  

Έτσι δεν τα σπαταλάω άσκοπα, πληρώνω το πρόστιµό µου κι έχω τη 

συνείδηση µου ήσυχη, πως ασκώ το χρέος µου στη χώρα και τον 

Δήµο.  Το είπε άλλωστε και ο Δήµαρχος: « Τα πρόστιµα 

χρησιµοποιούνται προς όφελος του πολίτη και δεν είναι για 

εισπρακτικούς λόγους!»  Μη χέσω! 

 

Νίκος:  

Εσύ µε δουλεύεις, αλλά εγώ µιλάω σοβαρά. 

 

Γιώργος:  

Καλά, καλά!! Θα µου πεις επιτέλους τι έγινε; Και άσε τις φιλοσοφίες 

για αργότερα. 

 

Νίκος: 

Με γράψανε! 

 

Γιώργος:  

Στ’ αρχίδια τους; 

 



Νίκος:  

Σκάσε, ρε µαλάκα! Θα σοβαρευτείς ή να σηκωθώ να φύγω; 

 

Γιώργος:  

Καλά, καλά µη θυµώνεις!! Λέγε, γιατί σε γράψανε; 

 

Νίκος:  

Επειδή πήγαινα, λέει, µε µηχανάκι σε πεζόδροµο. 

 

Γιώργος:  

Ποιο µηχανάκι; 

 

Νίκος:  

Αυτό που έχω. 

 

Γιώργος:  

Πήρες µηχανάκι; 

 

Νίκος:  

Με τι λεφτά, ρε Γιώργο;  Παίζεις και συ µε τον πόνο µου!! 

 

Γιώργος:  

Ε,τότε; 

 

Νίκος: 

Με το ποδήλατο ήµουν, το ηλεκτρικό. Πήγαινα από τον πεζόδροµο 



της παραλίας  να περάσω από την αστυνοµία, για να κατέβω στην 

πλατεία και να κόψω δρόµο για εδώ. Μπροστά στην αστυνοµία, µε 

σταµατάει ένα στουρνάρι µε στολή τροχονόµου. «Ε!!! Πού πας;» µου 

λέει. Εγώ, αντί να του πω: «Τι σε νοιάζει εσένα, ρε µούτρο, έλεγχο 

θα µου κάνεις;» του λέω αφελέστατα: «Στη δουλειά µου πάω, κύριε 

αστυνόµε!». «Με δουλεύεις;» µου λέει. «Όχι» του απαντάω «γιατί να 

σας δουλεύω; Με ρωτήσατε και σας απάντησα!» Τότε µε µια 

ξαφνική κίνηση, τραβάει από την τσέπη του κάτι σαν πιστόλι και το 

χώνει στην µούρη µου. Χέστηκα, δικέ µου!!! «Θα µου την ανάψει 

τώρα» λέω από µέσα µου! « Φύσα!!»  µου λέει αυτός . Εγώ τα παίρνω 

και αρχίζω να φωνάζω «Τι λες, µωρέ τσουτσέκι, που θα µου κάνεις 

αλκοτέστ, µε ποδήλατο και µέσα στην πόλη!» 

 

Γιώργος: 

Αλήθεια; Έτσι του είπες; Τον είπες «τσουτσέκι;» 

 

Νίκος:  

Όχι! Αλλά έπρεπε . Δεν έπρεπε, ρε Γιώργη; 

 

Γιώργος: 

Α, ρε µαλάκα!  Κάθοµαι και σ’ακούω!  

 

Νίκος:  

Τέλος πάντων, φυσάω στο µατσούκι του. Την ώρα εκείνη, έρχεται 

ένας άλλος µπάτσος. «Τι κάνεις εδώ;», λέει στον δικό µου.  

 



Γιώργος:  

Μπράβο οικειότητα, έγινε και δικός σου! 

 

Νίκος: 

Μη µε διακόπτεις και άκου!! «Αλκοτέστ» λέει ο δικός µου. «Σε 

ποδήλατο;» λέει ο άλλος. «Μηχανάκι είναι» λέει ο δικός µου. 

«Ηλεκτρικό ποδήλατο είναι» λέει ο άλλος. «Πού είναι η µπαταρία;» 

λέει ο δικός µου. «Πού είναι το ντεπόζιτο της βενζίνης;» λέει ο 

άλλος. «Ρε παιδιά!!!» τους λέω!! «Να πηγαίνω εγώ και σεις 

διαφωνήστε όσο θέλετε.».  «Εσύ σκάσε» µου λέει ο δικός µου.  «Δεν 

µιλάνε έτσι στους πολίτες, ρε!» του λέει ο άλλος. «Συγνώµη, κύριε!!» 

µου λέει « Έχετε την καλοσύνη να βγάλετε τον σκασµό;». «Με την 

ησυχία σας» τους λέω. «Πήγαινε σε πεζόδροµο µε µηχανάκι» λέει ο 

δικός µου. «Α, τότε αλλάζει το θέµα! Αν πήγαινε σε πεζόδροµο µε 

ποδήλατο, πρέπει να του κόψουµε πρόστιµο» λέει ο άλλος. «Αυτό 

λέω κι εγώ!!» λέει ο δικός µου.    

 

Γιώργος: 

Είδες που τα βρήκανε; 

 

Νίκος: 

Ναι!! Αυτοί τα βρήκανε, εγώ τα έχασα. Τι πίνεις; 

Γιώργος: 

Γάλα Βλάχας εβαπορέ. 

 



Νίκος:  

Α!!! Αντρέα! 

 

Αντρέας: 

Έφτασε!!  

 

Νίκος: 

Πιάσε ένα καραφάκι Βλάχας.  

 

Αντρέας:  

Τι; 

 

Νίκος:  

Τυρί και ψωµί, µη µε κάνεις να τα λέω δύο φορές, γιατί δεν µου 

έµεινε σάλιο. 

Αντρέας: 

Τι λέει αυτός, ρε Γιώργη; Μήπως η ανεργία τον βάρεσε στο κεφάλι; 

 

Γιώργος:  

Δε λες τίποτα. 

 

Νίκος:  

Φέρε ένα καραφάκι τώρα και άσε τις πολιτικές αναλύσεις. 

 

Αντρέας:   

Να φέρω και κάνα µεζέ; 



Νίκος:  

Ναι!! Σολωµό ψητό στα κάρβουνα και χαβιάρι σαλάτα. Δεν πας στο 

διάολο, που παίζεις µε τον πόνο µου!!! 

 

Αντρέας: 

 Καλά ντε, µην φουρκίζεσαι! Δεν σε είπα και ψωριάρη. 

 

Νίκος: 

Σου το λέω, θα το κλείσεις το µαγαζί, αν δεν πάψεις να λες 

µαλακίες . 

 

Αντρέας:  

Μωρέ θα το κλείσω, για να γλυτώσω από πειναλέους πελάτες σαν 

και σας. Θα µου το κλείσει, που θα µου το κλείσει, η εφορία.  

 

Γιώργος: 

Έχεις µπλεξίµατα µε την εφορία;  

 

Αντρέας:  

Αν έχω, λέει!!! Μου ήρθε η περαίωση και µου ζητάνε τέσσερα  

χιλιάρικα. Ρωτάς, ρε φίλε, πού θα τα βρω και µου στέλνεις το 

ραβασάκι; 

 

Νίκος:  

Εσύ τους ψήφισες, καλά να πάθεις!! 

 



Αντρέας:  

Που να µου κοπούν τα χέρια, αν τους ξαναψηφίσω. 

 

Γιώργος:  

Μην ανησυχείς θα ξαναφυτρώσουν , όπως και την προηγούµενη 

φορά, που έλεγες τα ίδια.  

(φεύγει ο καφετζής) 

 

Νίκος:  

Ωχ, αµάν, Θεέ µου! 

 

Γιώργος:  

Τι έπαθες πάλι; 

 

Νίκος:  

Πάω να σκάσω . Όλα µου πάνε στραβά, τίποτα δεν µου κάθεται 

σωστά. 

 

Γιώργος:  

Για λέγε! 

 

Νίκος: 

Να! Πήγα και βρήκα την Λόλα, που να της κοπεί η ανάσα και άντρα 

να µη βρίσκει να την πηδήξει. Η λυσσάρα, η βρώµα!  

 



Γιώργος:  

Σιγά, πολλή φόρα πήρες. Ποια είναι αυτή η Λόλα; Είναι ωραία 

τουλάχιστον;  

 

Νίκος: 

Όχι, ρε! Σα πατσαβούρα είναι. Αν έχεις πολλές καύλες, σκέψου τη 

Λόλα και θα σου πέσει αµέσως. 

 

Γιώργος:  

Άσε τις µαλακίες και λέγε. Ποια είναι αυτή η Λόλα; Γιατί πήγες να 

τη δεις και γιατί τη βρίζεις τώρα; 

 

Αντρέας:(που στο µεταξύ έχει φέρει το καραφάκι) 

Τη γραµµατέα του βουλευτή λες; 

 

Νίκος:  

Γι’ αυτή την σκρόφα λέω. 

 

Αντρέας:  

Τι σου έκανε και την βρίζεις; 

 

Νίκος:  

Μ’ έσβησε, µε διέλυσε!! Μ’ έπιασε απ’ τον λαιµό και µε βάρεσε 

χάµω σαν το χταπόδι. Να, τι µου ‘κανε!! 

 

Γιώργος: 



Σιγά, ρε παραµυθά! Πώς τα έκανε όλα αυτά; 

 

Νίκος:  

Πώς; Μόνο µε µια λέξη!!! 

 

Αντρέας:  

Με µια λέξη; 

 

Νίκος:  

Ναι, µε µία λέξη! 

 

 Γιώργος:  

Αρχίσαµε πάλι τις µπούρδες. 

 

Νίκος:  

Λέγε, εσύ!! Εγώ όµως έχω ξοφλήσει. 

 

Αντρέας:  

Λέγε, ρε και θα µας σκάσεις. Ποια ήταν αυτή η λέξη, που σήκωσε 

εκατό κιλά και τα χτύπησε χάµω σαν το χταπόδι; 

 

Νίκος: 

«Δυστυχώς» 

 

 Γιώργος: 

Λέγε, ρε µαλάκα, και έχω και δουλειές. 



Νίκος:  

Η λέξη λέω… 

 

Αντρέας: 

Ε, τι η λέξη; 

 

Νίκος:  

Δυστυχώς! 

 

Αντρέας:  

Τι δυστυχώς, ρε!! Θα µας πεις ή όχι; 

 

Νίκος:  

Τι σου λέω; 

 

Αντρέας:  

Τι µου λες; 

 

Νίκος:  

Η λέξη, που µε χτύπησε κάτω σαν χταπόδι, ήταν το «δυστυχώς». 

 

Αντρέας: 

Α; 

 

Νίκος: 

Με σκότωσε, µε διέλυσε, µε… 



Αντρέας: (στον Γιώργο.) 

Εγώ, δεν καταλαβαίνω γρι . Εσύ βγάζεις άκρη; 

 

Γιώργος:(Γνέφει ,«όχι» και κάνει κίνηση «µαλακία») 

 

Νίκος:  

Περίµενε και θα καταλάβεις. Μπαίνω, που λέτε στο γραφείο του 

βουλευτή  µε ένα χαµόγελο, ναα!! Τύφλα να έχουν οι ηθοποιοί στις 

παιδικές παραστάσεις. Έδειχνα και τα 22 δόντια που έχω. Μόλις µε 

βλέπει η σκρόφα, πριν προλάβω να ανοίξω το στόµα µου, κοπανάει 

ένα «Δυστυχώς», που µου ήρθε ο ουρανός σφοντύλι. 

«Δυστυχώς »  µου λέει, και κόπηκαν τα φτερά µου. Διαλύθηκε το 

σύµπαν µου. Κουφάθηκα!  

 

Αντρέας:  

Κουφάθηκες; 

 

Νίκος: 

Ναι! Κουφάθηκα.  Από ‘κει και πέρα δεν άκουγα τίποτα. Αυτή έλεγε, 

έλεγε, αλλά εγώ δεν άκουγα τίποτα. Ή µάλλον άκουγα µέσες 

άκρες, – υπουργός- ΑΣΕΠ- οικονοµική κρίση – ίσως τον άλλο µήνα ή 

χρόνο, δεν θυµάµαι τώρα. 

 

Γιώργος:  

Τον άλλο αιώνα, θα είπε. 

 



Νίκος: 

Έφυγα απ’ το γραφείο σα χεσµένος. Λες και κουβάλαγα στο βρακί 

µου όλα τα σκατά του κόσµου. 

Γιώργος:  

Μέσα στο κεφάλι  σου τα έχεις τα σκατά. 

 

Αντρέας: 

Αφήστε την σκατολογία και πες µας, τι ήταν αυτό το «δυστυχώς». 

 

Γιώργος:  

Α, καλά! Προφανώς, ο µαλάκας πήγε για ρουσφέτι, για να τον 

διορίσουν.   

 

Αντρέας:  

Μάλιστα! Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, να σου πούµε εµείς που 

ξέρουµε;; 

 

Νίκος:  

«Σίγουρα!!» µου είπε η σκρόφα «Σίγουρα, ο υπουργός δεν µου 

χαλάει χατίρι. Ό,τι πω εγώ γίνεται, πριν ακόµα το πω» µού ‘λεγε.    

 

Γιώργος:  

Γιατί, µωρέ να σε διορίσουν; Σάµπως έχεις ψήφους, να τους 

εξασφαλίσεις; 

 



Νίκος:  

Όχι, αλλά είχα ένα δυνατό όπλο που χρειαζόταν η σκρόφα. Που να 

µείνει αγάµητη στην υπόλοιπη ζωή της!  

 

Γιώργος:(Αρχίζει να γελάει τρελά). 

Τώρα κατάλαβα. Χα χα χα!! Την κουτούπωσες, έ; Χαχαχα!!! 

 

Νίκος:  

Ναι, ρε µαλάκα, τι γελάς; 

 

Γιώργος :  

Αµ, έτσι εξηγείται!! Χαχαχα!  

 

Νίκος:  

Τι έτσι εξηγείται; 

 

Γιώργος:  

Που δεν σε διορίσανε. 

 

Νίκος:  

Γιατί; 

 

Γιώργος:  

Δεν την ικανοποίησες, γι’ αυτό δεν σε διόρισε.  

 



Νίκος:  

Δε γαµιέσαι, ρε µαλάκα. 

 

Αντρέας:  

Χαχαχα! 

 

Γιώργος:  

Χαχαχα! Κοίτα ρε, έναν γόη που ήθελε να διοριστεί, παριστάνοντας 

τον  

ζιγκολό.  

 

Αντρέας:  

Χαχαχα! Αν ήταν να διορίζεται όποιος πηδάει, το πήδηµα  θα ήταν 

δηµόσιο λειτούργηµα. 

 

Γιώργος: 

Είπαµε είναι µπουρντέλο το δηµόσιο, όχι όµως και έτσι!!   

 

Νίκος:  

Γελάτε εσείς, αλλά εγώ καταστράφηκα.  Μια ελπίδα είχα και αυτή 

πάει.  

 

Αντρέας : 

Έλα, έλα µην απελπίζεσαι!  Έχει ο Θεός.  

(Πάει στον πάγκο του.) 

 



Γιώργος : 

Ο Θεός έχει, εµείς δεν έχουµε. 

 

Νίκος : 

Εσύ τι έκανες; Βρήκες τα λεφτά που χρειάζεσαι;    

 

Γιώργος:  

Ναι. 

 

Νίκος: (Που δεν το περίµενε). 

Βρήκες; 

 

Γιώργος:  

Ναι, βρήκα. 

 

Νίκος:  

Για λέγε. 

 

Γιώργος:  

Έχω ένα σχέδιο, που θα µας σώσει και τους δύο. 

 

Νίκος:  

Α, κατάλαβα. Πάλι τα ίδια θα έχουµε. 

 



Γιώργος:  

Το έχω σκεφτεί πολύ διεξοδικά. Αυτό το σχέδιο, είναι η µοναδική 

µας ευκαιρία να ορθοποδήσουµε.  

 

Νίκος:  

Δηλαδή; 

 

Γιώργος: 

Θα σου πω, αλλά να µη µας ακούνε. 

 

Νίκος:  

Γιατί; 

 

Γιώργος:  

Για να µην µας κλέψουν την ιδέα. 

 

Νίκος:  

Ποια ιδέα;  

 

Γιώργος:  

Περίµενε και θα σου πω. 

 

Νίκος:  

Μην είναι και αυτή σαν την άλλη; 

 



Γιώργος:  

Τι εννοείς; 

 

Νίκος:  

Ξέρεις εσύ. 

 

Αντρέας:(Από τον πάγκο του.)  

Τι ψιθυρίζετε εσείς εκεί;   

 

Γιώργος : 

Τι να ψιθυρίζουµε, ρε συ; Τι θέλεις να κάνουµε, να γκαρίζουµε; 

 

Αντρέας : 

Ε, όχι δα!! Το λέω, για να ακούω κι εγώ. Να περνάει η ώρα. 

 

Γιώργος : 

Έλα δω να κάτσεις. Να κουβεντιάζουµε σαν άνθρωποι. 

 

Αντρέας:  

Έχω και δουλειές! 

 

Γιώργος : 

Ε, άσε µας τότε στην ησυχία µας. 

 

Αντρέας: 

Έχεις µου φαίνεται νεύρα.  



Γιώργος: 

Είναι να µην έχω στις µέρες που ζούµε;  (στον Νίκο χαµηλόφωνα) 

Άλλαξε θέµα, θα σου πω µετά. 

 

Νίκος:(Δυνατά) 

Λες πράγµατι, να βίασε ο Στρος Καν την καµαριέρα; (χαµηλόφωνα 

στον Γιώργο) Να πάµε αλλού να µου πεις.  Γιατί θα σκάσω από την 

περιέργεια µου. 

Γιώργος :(Δυνατά) 

Δεν ξέρω αν τη βίασε ή όχι, το σίγουρο είναι πως έπιασαν οι 

κατάρες των Ελλήνων!! (Χαµηλόφωνα) Μη βιάζεσαι θα µας 

υποψιαστεί.   

 

Αντρέας:  

Σίγουρα τον παγιδεύσανε. 

 

Γιώργος: 

Με τόσους σε όλο τον κόσµο που τον καταριούνται, δεν χρειάζεται 

κανείς να τον παγιδεύσει. (Ο Αντρέας βγαίνει στην αποθήκη.) 

 

Νίκος : 

Δεν µου λες!!! Γιατί, να µη µας ακούσει; Καµιά µαλακία θα είναι η 

ιδέα σου. 

 



Γιώργος: 

Απεναντίας, είναι θαυµάσια ιδέα! Και αν θέλεις να ξέρεις, είναι η 

τελευταία µας ελπίδα για να βγούµε από το αδιέξοδο.  

Νίκος: 

Το ίδιο έλεγες και την άλλη φορά. 

 

Γιώργος: 

Γιατί, τι είχε η ιδέα µου; Αν δεν κώλωνες, τώρα θα ήµασταν 

µατσωµένοι. Τόσοι και τόσοι που άνοιξαν Κέντρα Κατάρτισης, τι 

περισσότερο έχουν από µας; 

 

Νίκος:  

Τι θα καταρτίζαµε, ρε συ, τον κόσµο;  

 

Γιώργος: 

Γιατί οι άλλοι, τι τον καταρτίζουν; 

 

Νίκος:  

Δεν ξέρω, αλλά… 

 

Γιώργος: 

Τέλος πάντων! Έτσι κι αλλιώς, πέταξε τώρα το πουλί. 

 

Νίκος:  

Ναι! Τώρα θα είχαµε λύσει το πρόβληµα µας. Θα ήµασταν στη 

φυλακή και δεν θα αγωνιούσαµε για δουλειά, για χρέη κτλ. 



Γιώργος: 

Καλά, µαλάκας είσαι; Είδες κανέναν να µπαίνει φυλακή από τέτοια 

κόλπα; Το ‘πε και ο Θόδωρος: «Μαζί τα φάγαµε». Τι εννοούσε;  

 

Νίκος:  

Δίνεις ακόµα σηµασία στις µαλακίες των πολιτικών; 

 

Γιώργος: 

Να σου πω εγώ, τι εννοούσε. Πως µόνο κάτι µαλάκες σαν εσένα και 

µένα δεν φάγανε, οι άλλοι, οι έξυπνοι τα κονόµησαν για τα καλά. 

Νίκος:  

Καλά, µ’ αυτό το πλευρό να κοιµάσαι εσύ.  

(µπαίνει ο Αντρέας) 

 

Γιώργος:(στον Νίκο χαµηλόφωνα) 

Πρόσεχε τώρα τι θα πεις.  (στον καφετζή) Ρε συ Αντρέα, δεν ανοίγεις 

την φωνή της τηλεόρασης να µερακλωθούµε λίγο; 

 

Αντρέας : 

 Έγινεε!! 

(µπαίνει δυνατά η µουσική. Ο Γιώργος εξηγεί στον Νίκο το σχέδιο του. 

Οι θεατές δεν ακούνε τίποτα, παρά µόνο µια κραυγή που ξεφεύγει 

από τον Νίκο) 

 

Νίκος:  



Τιιι; Δεν είσαι µε τα καλά σου!! 

(σηκώνεται και φεύγει. Ο Αντρέας  χαµηλώνει την µουσική)  

 

Αντρέας:  

Τι έπαθε πάλι αυτός; 

 

Γιώργος:  

Τίποτα, έχει τις µαύρες του. 

 

Ανδρέας:  

Σου το είπα εγώ, τον έχει βαρέσει η ανεργία στο κεφάλι. 

 

Γιώργος:  

Η αγαµία τον βάρεσε.  

(κουνούν και οι δύο το κεφάλι. Δυναµώνει πάλι η µουσική) 

 

                     Τέλος Α΄ σκηνής 

 

 

 

  

  



                                                      Σκηνή  Β΄ 

 

(Σπίτι του Γιώργου . Στο σαλόνι η  Μίνα , η γυναίκα του Γιώργου, 

σφουγγαρίζει. Χτυπάει η πόρτα.) 

 

Μίνα:  

Α, Μαίρη! Εσύ είσαι; Έλα µέσα. 

 

Μαίρη: 

Τι γίνεται; Πώς πάει; 

 

Μίνα:  

Ας τα λέµε καλά. Εσύ ; 

 

Μαίρη:  

Τα ίδια. Για την ώρα. 

 

Μίνα:  

Τι εννοείς; 

 

Μαίρη: 

Να! Ακούγεται, ότι θα κλείσει το σούπερ µάρκετ.  

 

Μίνα:  

Ωχ! Αυτό σου έλειπε τώρα. Να µείνεις πάλι άνεργη. Καλύτερα από 

τώρα να αρχίσεις να ψάχνεις για δουλειά. 



Μαίρη:  

Ψάχνω ήδη, κλείσει δεν κλείσει το σούπερ µάρκετ. Με τα τετράωρα 

που µε έχουν εκεί, ο µισθός δεν φτάνει ούτε για τσιγάρα. 

 

Μίνα:  

Τι να σου πω, ρε Μαίρη!! Σάµπως η δική µας κατάσταση είναι 

καλύτερη;  

 

Μαίρη:  

Τι τρέχει; 

 

Μίνα: 

 Έχουµε καθυστερήσει τη δόση της τράπεζας και αρχίσανε πάλι να 

µε ζαλίζουν στα τηλέφωνα. 

 

Μαίρη :  

Α, κατάλαβα!! Οι εισπρακτικές εταιρίες ε;  

 

Μίνα: 

Εκβιαστικές δεν τις λες καλύτερα; Δεν σε αφήνουν σε ησυχία!! 

 

Μαίρη:  

Δεν πάει καλά το µαγαζί; 

 

Μίνα:  

Τι να σου πω, Μαίρη µου; Δεν είναι µόνο που έχει πέσει ο τζίρος µας 



κατακόρυφα, είναι που είχαµε χρεωθεί για να το ανακαινίσουµε. 

Βλέπεις τότε πήγαιναν καλά οι δουλειές και είπαµε πως, αν το 

ανακαινίζαµε θα ήταν καλύτερα!  

 

Μαίρη:  

Βέβαια µετά ήρθε η κρίση, περικοπές µισθών, απολύσεις, ανεργία, 

πού να βρει ο κόσµος λεφτά να ψωνίσει;  

 

Μίνα: 

Έτσι είναι, όπως τα λες. Μαίρη!! Και τι θα κάνετε τώρα;  

 

Μαίρη:     

Λέω κι εγώ να βρω καµιά δουλειά, έστω τετράωρη. Αλλά δεν µπορώ 

να εµπιστευτώ το µαγαζί στον δικό µου, τον  αχαΐρευτο. Λείπω για 

λίγο, να µαγειρέψω και τα βρίσκω µπάχαλο στο µαγαζί. Άσε που 

αυτός, είναι ικανός να το κλείσει και να πάει για κανένα τάβλι!!  

 

Μαίρη:  

Ε, δε νοµίζω να είναι και τόσο ανεύθυνος.  

 

Μίνα:  

Άκου που σου λέω!! 

 

Μαίρη:  

Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς, είναι δύσκολο σήµερα κανείς να βρει 

δουλειά… Ακούσατε για τη διάρρηξη που έγινε παρακάτω; 



Μίνα:  

Μπα; Πότε; 

 

Μαίρη:  

Χτες το βράδυ. Μπήκανε, λέει, στο σπίτι τη νύχτα, την ώρα που 

κοιµότανε οι ιδιοκτήτες. 

 

Μίνα:  

Και; 

 

Μαίρη:  

Α! Τίποτα! Βρήκαν κάνα δύο κατοστάρικα, τα πήρανε και φύγανε.  

 

Μίνα:  

Φτηνά τη γλυτώσανε!  

 

Μαίρη:  

Δε λες τίποτα!! Θα µπορούσαν να τους σκοτώσουν! 

 

Μίνα: 

Έλα τώρα, υπερβολές.  Λεφτά ψάχνανε, τα βρήκανε και φύγανε.  

 

Μαίρη: 

Και αν ξυπνούσαν οι άνθρωποι; 

 



Μίνα:  

Τι να σου πω! Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάνεις πως κοιµάσαι!  

 

Μαίρη:  

Εύκολο να το λες. Εγώ θα πανικοβαλλόµουν.  

 

Μίνα:  

Τι να πω! Είναι να µη σου τύχει.  

 

Μαίρη: 

Με τόση ανεργία που υπάρχει, νοµίζω πως πολλοί θα θέλουν να 

κάνουν διαρρήξεις. Δεν πάνε τουλάχιστον  να ληστέψουν καµία 

τράπεζα. Να µας αφήσουν εµάς ήσυχους!! 

(την ώρα εκείνη µπαίνει ο Γιώργος. Ακούει τις τελευταίες λέξεις και 

τα χάνει.)  

 

Γιώργος:  

Τι λέτε εσείς; 

 

Μίνα:  

Να! Η Μαίρη µου έλεγε για τις διαρρήξεις που έγιναν στη γειτονιά.  

 

Γιώργος:  

Α! Έγιναν πολλές;  

 



Μαίρη:  

Όχι, καλέ! Θεόςφυλάξει! Μόνο µία.  

 

Γιώργος:  

Έτσι όπως το είπατε. Κανένας λαθροµετανάστης θα είναι.  

 

Μαίρη: 

Τώρα είναι µόδα να τα ρίχνουµε όλα στους µετανάστες. Σάµπως οι 

δικοί µας είναι άγιοι!!! Τέλος πάντων, εγώ να πηγαίνω. Θα αργήσω 

για την δουλειά.  

(ο Γιώργος παίρνει µια εφηµερίδα και κάθεται στον καναπέ) 

 

Μίνα: (την ώρα που ξεπροβοδίζει την Μαίρη)  

Τι έγινε µε τον προκοµµένο σου;  

 

Μαίρη:  

Τι θες να γίνει!  

 

Μίνα:  

Να τα ξαναφτιάξετε, να τι θέλω!!  

 

Μαίρη:  

Δε βαριέσαι!! Τελείωσε αυτή η ιστορία. 

 

Μίνα:  

Δέκα χρόνια σχέση, την πετάτε έτσι απλά;  



Μαίρη:  

Τι θες να γίνει, αφού δεν µπορούµε. Τέλος πάντων, θα αργήσω στη 

δουλειά.  

(Η Μαίρη φεύγει. Ο Γιώργος ανοίγει την τηλεόραση που δείχνει 

ειδήσεις -µέτρα , µέτρα, µέτρα! Η Μίνα συνεχίζει να σκουπίζει.)  

 

Μίνα : 

Σήκωσε τα πόδια σου!  

 

Γιώργος :(Τα σηκώνει) 

Ουφ! 

 

Μίνα:  

Τηλεόραση θα δεις ή εφηµερίδα θα διαβάζεις; 

 

Γιώργος:  

Τι ; 

 

Μίνα:  

Λέω, αν δεν βλέπεις τηλεόραση, κλείσε την.  

 

Γιώργος :  

Α! (κλείνει την τηλεόραση). 

 

Μίνα : 

Πότε θα φτιάξεις την πρίζα; 



Γιώργος:  

Ποια πρίζα; 

 

Μίνα : 

Δεν σου είπα χτες, πως ξεχαρβαλώθηκε η πρίζα που βάζω το σίδερο; 

 

Γιώργος: 

Α, ναι! Θα το δω! Αργότερα! 

 

Μίνα:  

Κατάλαβα! Θα µείνει έτσι . Θα πάθει κανένα παιδί ηλεκτροπληξία 

και τότε θα σου πω εγώ!! 

 

Γιώργος:  

Μα τι κάθεσαι και λες τώρα, γιατί να πάθουν ηλεκτροπληξία; Μωρά 

παιδιά είναι ή χαζά; 

 

Μίνα:  

Ο διάολος πολλά ποδάρια έχει. 

 

Γιώργος:  

Θα το φτιάξω, είπα!! Αµάν! 

 

Μίνα:  

Και χτες, το ίδιο είπες. 

 



Γιώργος:  

Αµάν, βρε Μίνα, µου χεις φάει τα σωθικά!  

 

Μίνα:  

 Εγώ σου έχω φάει τα σωθικά, εγώ; Ή εσύ που µε ‘χεις σα δούλα. 

Δεν φτάνει που δουλεύω στο µαγαζί και έχω και τις δουλειές του 

σπιτιού, εσύ δεν κάνεις τίποτα!! Στο µαγαζί δεν πατάς, στο σπίτι 

κάθεσαι σαν πασάς… 

 

Γιώργος: 

Εντάξει, εντάξει!! Μην αρχίζεις πάλι! (σηκώνεται και πάει να φτιάξει  

την πρίζα) Πού είναι το κατσαβίδι; 

 

Μίνα: 

Εδώ! Από χτες το έχεις παρατηµένο.  

 

Γιώργος:  

Η πένσα; 

 

Μίνα:  

Τι θα την κάνεις την πένσα στην πρίζα; 

 

Γιώργος: Α!  

(µικρή σιωπή, ενώ ο Γιώργος φτιάχνει την πρίζα) 

 



Μίνα:  

Πήρανε από την τράπεζα. 

 

Γιώργος: (ενώ φτιάχνει την πρίζα) 

Τι τους είπες; 

 

Μίνα:  

Τι να τους πω; 

 

Γιώργος: (ενώ φτιάχνει την πρίζα.) 

Να τους έλεγες στο τέλος του µήνα. 

 

Μίνα : 

Εµένα µου λες!! Και πού θα τα βρούµε στο τέλος του µήνα; 

 

Γιώργος :(ενώ φτιάχνει την πρίζα)  

Βάρα νοµή! 

 

Μίνα :  

Τι; 

 

Γιώργος:   

Ορίστε, τελείωσα! Μια χαρά είναι τώρα.  

 



Μίνα:  

Ελπίζω να το έφτιαξες ανθρωπινά και όχι τσαπατσούλικα, όπως 

συνηθίζεις. Αν φύγει σε δύο µέρες, θα το ξαναφτιάξεις. 

 

Γιώργος: (ξανακοιτάζει την πρίζα) 

Μια χαρά είναι, ούτε µάστορας δεν θα µπορούσε να την φτιάξει 

έτσι. 

 

Μίνα: 

Εµένα µου λες;Τι ‘ναι πάλι αυτή  η «βάρα νοµή» που λες; 

 

Γιώργος: 

Κάποτε οι Αµερικάνοι, πριν γίνουν οι ιµπεριαλιστές που είναι 

σήµερα, αποφασίσανε να επέµβουν στις Φιλιππίνες, δεν θυµάµαι 

τώρα το λόγο.   

 

Μίνα:  

Τι σχέση έχει τώρα αυτό µε την τράπεζα; 

 

Γιώργος: 

Περίµενε και θα δεις! Μη βιάζεσαι. Λοιπόν, φορτώσανε τα άλογα 

τους στα πλοία , καθώς δεν είχανε ακόµα τανκς και τέτοια, και 

ξεκινήσανε για τις Φιλιππίνες. Ξέρεις που είναι οι Φιλιππίνες; 

 

Μίνα: 

Κάπου στην Ασία; 



Γιώργος: 

Ναι, νησιωτικό κράτος στον Ινδικό Ωκεανό.  

 

Μίνα: 

Στον Ειρηνικό, αγράµµατε! 

 

Γιώργος: 

Κι αυτοί φαίνεται δεν ήξεραν ακριβώς που είναι, και στα µισά του 

δρόµου τους τελείωσε ο σανός. Τα άλογα πεινούσαν και ήταν 

ανήσυχα. Το πλοίο κινδύνευε . Τότε ο πλοίαρχος διέταξε: « Βάρα 

νοµή!!» « Μα πλοίαρχε» του λέει ο µούτσος. «Κάνε αυτό που σου 

λέω» λέει ο καπετάνιος…  

 

Μίνα: 

Στάσου, στάσου!!Δεν µπορώ να σε παρακολουθήσω. Εξακολουθώ 

να µην καταλαβαίνω! Τι σηµαίνει «βάρα νοµή»; Τι σχέση έχει µε το 

σανό; 

 

Γιώργος: 

Αµάν, βρε Μίνα κι εσύ! Δεν ξέρεις τίποτα από στρατό; 

 

Μίνα:  

Ναι, πέρασε πολύς καιρός, από τότε που πήγα φαντάρος και δεν 

θυµάµαι! Είσαι µε τα καλά σου; Πού να ξέρω από στρατό;  

 



Γιώργος: 

Καλά, καλά!! (µόνος προς το κοινό) Γυναίκες! Πα, πα, πα!  

Τέλος πάντων. Στο στρατό για κάθε δουλειά που κάνουν παίζουν 

την τροµπέτα. Τα πρωινά για προσκλητήριο, το µεσηµέρι για 

συσσίτιο κτλ.  Ε, όταν θα τάιζαν τα ζώα, τους έπαιζαν την τροµπέτα 

που σήµαινε, πως έπρεπε να ταϊστούν τα άλογα.  

 

Μίνα:   

Μάλιστα, κατάλαβα! Για συνέχισε, να δω πού το πας; 

 

Γιώργος:  

Πού είχα µείνει; Μου έκανες σκατά την ιστορία. 

 

Μίνα: 

Στον µούτσο.  

 

Γιώργος:  

Α, ναι! «Μα καπετάνιε, δεν έχουµε σανό»  λέει ο µούτσος… 

 

Μίνα:  

Το είπες αυτό. 

 

Γιώργος:  

«Κάνε αυτό που σου λέω!» λέει ο καπετάνιος. 

 



Μίνα: 

Και αυτό το είπες. 

 

Γιώργος:  

Είπα πως τα άλογα ηρέµησαν; 

Μίνα: 

Ε, αυτό δεν το είπες. 

 

Γιώργος: 

Έτσι λοιπόν!! Ακούνε τα άλογα τον ήχο της τροµπέτας και ηρεµούν. 

Σε λίγο όµως, τα άλογα αρχίζουν πάλι την φασαρία. Ο πλοίαρχος 

διατάζει πάλι «Βάρα νοµή!!». Ακούνε πάλι τα άλογα την τροµπέτα 

και ησυχάζουν. Είχαν συνδυάσει τον ήχο µε την τροφή τους και 

νόµιζαν πως θα τα ταΐσουν και ηρεµούσαν. Όταν αργούσε το φαΐ, 

πάλι διαµαρτύρονταν. Ξανά η τροµπέτα.  Έτσι το πλοίο έφτασε 

στον προορισµό του. Έτσι θα κάνεις κι εσύ! Θα υπόσχεσαι µέχρι 

τέλος του µήνα. Μετά, την άλλη βδοµάδα, στις δεκαπέντε και πάει 

λέγοντας…  Μέχρι να βρούµε λεφτά, να τους πληρώσουµε.   

 

Μίνα: 

Αυτό κάνουν οι πολιτικοί µαζί µας, χρόνια τώρα. 

 

Γιώργος: 

Είδες; Το ίδιο θα κάνουµε τώρα κι εµείς.  

 



Μίνα: 

Και πού θα τα βρούµε; 

 

Γιώργος: 

Ε; 

 

Μίνα: 

Τα λεφτά, λέω!! Πού θα τα βρούµε; 

 

Γιώργος:  

Σου είπα, η θεία µου είναι άρρωστη και όπου να ‘ναι τα τινάζει. 

 

Μίνα:  

Καλά,αυτό το ακούω χρόνια τώρα. Αυτή θα µας θάψει όλους. Γιατί 

δεν της ζητάς µια προκαταβολή; 

 

Γιώργος: 

Σου είπα! Καλύτερα να της ζητήσεις την ψυχή της, παρά λεφτά. Μια 

φορά που της ζήτησα, άρχισε να µου κλαίγεται τόσο που λίγο έλειψε  

να της δώσω εγώ λεφτά. 

 

Μίνα: 

Πού ξέρεις πως έχει λεφτά; 

 

Γιώργος: 

Έχει, το ξέρω!! 



 

Μίνα: 

Πού το ξέρεις; 

 

Γιώργος: 

Βρε, Μίνα!! Τι ψάχνεις τώρα, δεν µε πιστεύεις; 

 

Μίνα: 

Τι να σε πιστέψω, λες και καµιά αλήθεια; 

 

Γιώργος: 

Δεν θυµάσαι που έλεγε ο πατέρας µου, ότι αυτή η παλιόγρια θα 

ψοφήσει πάνω στις λίρες; 

 

Μίνα:  

Ναι, όσα είχε αυτός, θα έχει και η θεία σου. 

 

Γιώργος: 

Αυτή είναι άλλο! Είχε άντρα έµπορο στο χάλι της Πόλης, έτσι 

έλεγαν την λαχαναγορά. Και αυτοί όσο να ‘ναι κέρδιζαν πολλά. Άσε 

που και οι δύο τους ήταν τσιγκούνηδες! Έκαναν το σκατό τους 

παξιµάδι και έκαναν τις οικονοµίες τους λίρες. Μου φαίνεται πως 

δεν έκαναν παιδιά, για να µην ξοδευτούν. 

 



Μίνα:  

Τόσα χρόνια που ζει θα τα έχει ξοδέψει. Πόσα χρόνια είναι που 

πέθανε ο θείος σου;  

 

Γιώργος:  

Πάνω από είκοσι. Αλλά αυτά δεν τελειώνουν σου λένε. 

 

Μίνα:  

Θα δούµε! Ο πατέρας σου δεν την χώνευε. Αδελφή του ήταν; 

 

Γιώργος: 

Όχι! Αδελφή της µάνας µου ήταν. Ο πατέρας µου δεν την χώνευε 

γιατί, όποτε χρειάστηκε τη βοήθεια τους, του την αρνήθηκαν. Θεός 

συγχωρέσ’τον.   (χτυπάει το τηλέφωνο) 

 

Μίνα:  

Παρακαλώ; ( ακολουθεί συνοµιλία. Η «φωνή» µπορεί να ακούγεται, 

αλλά µπορεί και όχι) 

 

Φωνή:   

Την κυρία Ασηµίνα Γεωργίου, παρακαλώ! 

 

Μίνα:  

Η ίδια…  

 



Φωνή:  

Ευτυχία Χαραλαµπίδου λέγοµαι, κυρία Γεωργίου, και σας παίρνω 

από την εταιρία Σι Μπι Ες εκ µέρους της τράπεζας Πάρτα, µε 

αριθµό µητρώου 31,για την δόση του δανείου σας που βρίσκεται σε 

καθυστέρηση. 

 

Μίνα:  

Ναι… ξέρετε… είχαµε µια δυσκολία… 

 

Φωνή:  

Καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να καταθέσετε αύριο.  

 

Μίνα:  

Αδύνατον! Δεν µπορούµε αύριο… 

 

Φωνή:   

Κυρία µου, βάση της σύµβασης σας, πρέπει να πληρώνετε… 

(ο Γιώργος κάνει σήµατα σαν να λέει: «Πες στο τέλος του µήνα») 

 

Μίνα:  

Μέχρι τέλος του µήνα…  

 

Φωνή:   

Δεν µε καταλάβατε, πρέπει να την καταθέσετε αύριο.  

 



Μίνα:  

Δεν µπορούµε τώρα… 

 

Φωνή:  

Η τράπεζα σας χρεώνει µε τόκους υπερηµερίας και δεν σας 

συµφέρει. 

 

Μίνα:  

Ναι! Το ξέρω! Αλλά τι να κάνουµε… 

 

Φωνή:  

Όπως σας είπα, δεν σας συµφέρει και επιπλέον µπορεί η τράπεζα 

να λάβει δικαστικά µέτρα. 

 

Μίνα:  

Ναι, καταλαβαίνω!! Αλλά…  

 

Φωνή:   

Πρέπει λοιπόν αύριο, να καταθέσετε τη δόση.  

 

Μίνα:  

Και τι θέλεις να κάνω, κοπελιά µου, να τα γεννήσω ή να κάνω 

πιάτσα  στην Συγγρού. Δεν έχουµε τώρα σου είπα. ..  

 

Φωνή:   

Αυτό είναι δικό σας θέµα. Εµάς µας ενδιαφέρει, να τα καταθέσετε.  



Μίνα:  

Μα σου είπα …  

 

Φωνή:   

Να τα δανειστείτε από κάπου… 

 

Μίνα:  

Ε, άι στο διάολο. (χτυπάει το τηλέφωνο κάτω) 

 

Γιώργος: 

Τι σου είπε; 

 

Μίνα: 

Τι να µου πει ; Δεν άκουγες: Μ’ έπρηξε!! Πρέπει και πρέπει!! Άι στο 

διάολο και εσύ και η τράπεζα σου!!  (ξαναπαίρνει την σφουγγαρίστρα 

και σφουγγαρίζει µε µανία.  Χτυπάει η πόρτα. Η Μίνα πάει να 

ανοίξει) 

 

Γιώργος: 

Ποιος είναι; 

 

Μίνα: (απ’ έξω)  

Ο προκοµµένος, ο φίλος σου!  

 

Γιώργος: 

Α! Νίκο, έλα µέσα! Έλα, κάτσε! 



Μίνα:( τον παίρνει από τα µούτρα) 

Τι έγινες εσύ; Γιατί χώρισες µε την Μαίρη;  

 

Νίκος: (σηκώνει τους ώµους του) 

 

Μίνα: 

Έτσι είστε εσείς οι άντρες, άχρηστοι!! Δέκα χρόνια τραβολογάς το 

κορίτσι και τώρα το παρατάς. 

 

Νίκος: (συνεσταλµένα) 

Δεν την παράτησα εγώ! 

 

Μίνα: 

Αυτή σε παράτησε; 

 

Νίκος: 

Όχι.  

 

Μίνα: 

Τι τότε; Θα µε τρελάνεις εσύ! 

 

Νίκος: 

Τι να κάναµε, ρε Μίνα;  Άνεργος εγώ, µε τετράωρη εργασία σε 

σούπερ µάρκετ αυτή, πώς θα παντρευόµασταν;  Ποιος θα µας 

συντηρούσε; Ο πατέρας της ή ο πατέρας µου; Χώρια που του κόψανε 

και τον µισθό και δεν µπορεί πια, ούτε εµένα, να βοηθά. 



Μίνα: 

Άχρηστοί είστε! Άχρηστοι, όλο βλακείες κάνετε κι εσύ κι ο φίλος σου 

από εδώ!!  (πηγαίνει στην κουζίνα) 

 

Νίκος: 

Τι έχει αυτή; Της το είπες; 

 

Γιώργος: 

Είσαι µε τα καλά σου; 

 

Νίκος: 

Ε! Γιατί έχει τα νεύρα της; Έχει τα ρούχα της; 

 

Γιώργος: 

Πήρανε πάλι από την τράπεζα και την πρήξανε. 

 

Νίκος: 

Α!  

 

Μίνα: 

Να σας φτιάξω καφέ ή θέλετε κάτι άλλο; 

 

Γιώργος: 

Θα σου έλεγα τώρα τι θέλουµε, αλλά άστο καλύτερα. 

 



Νίκος: 

Μην κάνεις κόπο. 

 

Μίνα:   

Ναι, η ευγένεια σε µάρανε, θέλεις ή δεν θέλεις καφέ. 

 

Γιώργος: 

Φτιάξε µας κανένα φραπεδάκι.  (φεύγει η Μίνα) 

 

Νίκος: 

Ρε συ, σκεφτόµουνα αυτό που µου είπες , αλλά… 

 

Γιώργος:  

Τι αλλά ,ρε µαλάκα, τι αλλά! Είναι το τέλειο σχέδιο.  

 

Νίκος: 

Θα µας πιάσουν! 

 

Γιώργος: 

Πόσους έχουν πιάσει µέχρι τώρα; 

 

Νίκος: 

Με την γκαντεµιά που µας κατέχει, εµάς θα µας πιάσουν.  

 

Γιώργος: 

Τι το γουρσουζεύεις, ρε! Έχω σκεφτεί όλες τις λεπτοµέρειες.  



Νίκος: 

Για πες.  

 

Γιώργος:  

Σκάσε, έρχεται! (πιο δυνατά) «Τις λεπτοµέρειες»  µου λέει «θα στις 

εξηγήσω, όταν έρθεις!!» 

 

Μίνα: (φέρνει τους καφέδες) 

Τι λέτε; 

 

Γιώργος: 

Να! Του έλεγα για τον δικηγόρο της θείας µου, που µε πήρε 

τηλέφωνο. 

 

Μίνα: 

Πότε έγινε αυτό; 

 

Γιώργος: 

Α! Δεν στο είπα, ε; Σήµερα πήρε στη δουλειά. 

 

Μίνα: 

Και τι ήθελε; 

 

Γιώργος: 

Α! Εγώ τον είχα πάρει και δεν τον βρήκα. Είχα αφήσει  µήνυµα στην 

γραµµατέα του και µε πήρε πίσω. 



Μίνα: 

 Εσύ τι τον ήθελες; 

 

Γιώργος: 

Α! Η θεία µου µε πήρε και µου ζήτησε να τον πάρω. Να 

µεσολαβήσει για να µπει στο γηροκοµείο, γιατί δεν µπορεί πια να 

αυτοεξυπηρετηθεί.    

 

Μίνα: 

Και πότε περίµενες να µου τα πεις όλα αυτά; 

 

Γιώργος: 

Να, µωρέ! Είµαι ζαλισµένος µε όλη αυτή την κατάσταση και 

ξεχάστηκα . Είχα την εντύπωση πως σου το ‘πα. 

 

Μίνα: 

Δεν είµαστε καλά, τα έχεις χάσει για τα καλά µου φαίνεται. Τελικά 

τι έγινε; 

 

Γιώργος: 

Να! Μου είπε πως θα ασχοληθεί. Πρέπει να πάω κι εγώ στην 

Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα µου πει τις λεπτοµέρειες. Να µάθω κι 

εγώ τα περιουσιακά στοιχεία της θείας µου. 

 

Μίνα: 

Μα τι λες τώρα! Εδώ χανόµαστε κι εσύ ετοιµάζεσαι για ταξίδια; Και 



αντί να το συζητήσεις µαζί µου, το συζητάς µε τον Νίκο; Μήπως 

είστε εραστές;  (Νίκος και Γιώργος που ήταν τετ α τετ , τραβιούνται) 

 

Γιώργος: 

Τι λες τώρα; Και βέβαια θα το συζητήσουµε. Πάντως και µένα µου 

φαίνεται καλή ιδέα, να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Μην νοµίζει η 

θεία µου, ότι την παραµελώ. Έχω να πάω µερικά χρόνια. 

Μίνα:(φεύγει προς την κουζίνα µουρµουρίζοντας) 

Ναι, και σε αποκληρώσει.. 

 

Νίκος: 

Τι είναι όλα αυτά ; Ποιος δικηγόρος, ποια θεία; 

 

Μίνα:  (βγάζει το κεφάλι από την κουζίνα) 

Και πότε λες να πας;  

 

Γιώργος: (στον Νίκο) 

Σκάσε, θα µας ακούσει!! (στην Μίνα) Δεν ξέρω ακόµα, θα δούµε.  (Η 

Μίνα µπαίνει ξανά στην κουζίνα) 

 

Νίκος:   

Έλα, λέγε. 

 

Γιώργος:  

Ετοιµάζω το άλλοθι µας.  Σκάσε, και θα σου εξηγήσω! Μόνο µην 

µας ακούει. 



Νίκος: 

Δεν µας ακούει, λέγε. 

Γιώργος: 

Της είπα, πως η θεία µου έχει πολλά λεφτά και πως αν πεθάνει, θα 

την κληρονοµήσω.  

 

Νίκος: 

Όντως έχει λεφτά; 

 

Γιώργος:  

Τι να έχει, ρε. Τα λεφτά που της άφησε ο θείος, τα έφαγε στους 

γιατρούς. Τρεις εγχειρίσεις έχει κάνει και θέλει να κάνει κι άλλη. 

Θέλει να ζήσει διακόσια χρόνια. Γι’ αυτό µε πήρε τηλέφωνο. 

 

Νίκος:  

Ο δικηγόρος; 

 

Γιώργος:  

Ποιος δικηγόρος; 

 

Νίκος: 

Δεν είπες πως σε πήρε ο δικηγόρος της; 

 

Γιώργος: 

Ντιπ µπουµπούνας είσαι, ρε φίλε; Έτσι είπα στη Μίνα. Να δώσω 

κύρος στον ισχυρισµό µου. Κατάλαβες τώρα; 



Νίκος: 

Ναι! Κατάλαβα! Πως δεν κατάλαβα! Οι συνηθισµένες µαλακίες σου. 

Τηλέφωνο σε πήρε κανείς ή και αυτό είναι µούσι; 

 

Γιώργος: 

Η ίδια µε πήρε, για να µου ζητήσει λεφτά να κάνει την εγχείριση. 

Δεν της έµειναν, λέει, της ίδιας. 

 

Νίκος:  

Τώρα σώθηκε, η καηµένη! 

Γιώργος:  

 

Της είπα να πουλήσει το σπίτι που µένει και να µπει στο γηροκοµείο 

και µε διαολόστειλε.  

 

Νίκος:  

Και µε το δίκιο της. Τώρα τι θα κάνεις; 

 

Γιώργος:  

Τι θα πει, τι θα κάνω;  Θα της πούµε πως θα πάω να τη δω στην 

Πόλη. 

 

Νίκος: 

Της θείας; 

 



Γιώργος:  

Ποιάς θείας, µωρέ ηλίθιε; Της Μίνας… σους έρχεται! Άλλαξε θέµα. 

 

Νίκος: 

Λες πράγµατι να βίασε ο Στρος Καν την καµαριέρα; 

 

Γιώργος: 

Τι να σου πω; Με τόσες κατάρες που έχει φάει! (η Μίνα µπαίνει µέσα) 

 

Μίνα:  

Πάλι για πηδήµατα µιλάτε; (παίρνει κάτι  και φεύγει) 

 

Γιώργος: (τον µουντζώνει) 

Να, µαλάκα! Άλλο θέµα δεν ξέρεις; 

 

Νίκος:  

Τι να σου πω! Αυτό µου ήρθε. 

 

Γιώργος:  

Σου λείπει το πήδηµα και όλο τον Στρος Καν και την καµαριέρα 

σκέφτεσαι, µου φαίνεται. 

 

Νίκος:  

Δεν µου λείπει. 

 



Γιώργος:  

Τι δεν σου λείπει; 

 

Νίκος:  

Αυτό που µόλις είπες. Έχω την Λόλα, την ξέχασες; 

 

Γιώργος:  

Καλά, εσύ δεν είπες πως είναι σα πατσαβούρα; 

Νίκος:  

Είναι καλύτερα από την χήρα µε τα πέντε ορφανά. 

 

Γιώργος: (πάλι τον µουντζώνει) 

Να, µαλάκα! 

 

Νίκος:  

Άσε τις µαλακίες και λέγε για το σχέδιο σου να δω, πού το πας; 

 

Γιώργος:  

Κάτσε να βάλω την τηλεόραση. Μη στήσει αυτί και µας ακούσει. 

(βάζει την τηλεόραση. Μουσικό πρόγραµµα. Οι δύο τους συζητάνε. Το 

κοινό δεν τους ακούει) 

 

 

    Τέλος Β΄  Σκηνής 

 

  



Σκηνή Γ΄ 

(Στο καφενείο της πρώτης πράξης. Ο καφετζής στο τηλέφωνο.) 

 

Αντρέας:  

Έλα Αλέξη! Ο Αντρέας είµαι... ναι, ναι στο καφενείο! Ετοιµάζοµαι 

για το βράδυ… Έλα να σου πω… ξέρω δεν είναι εποχές καλές, αλλά 

να… µπορείς να διευκολύνεις; Κανά χιλιάρικο και θα στο επιστρέψω 

σ’ ένα µήνα… αν µπορείς! … Ναι, καταλαβαίνω… Μην το συζητάς, 

ξέρω ξέρω… Όχι για όνοµα του Θεού, δεν το θέτω ως ανταπόδοση  

στη βοήθεια που σου προσέφερα κάποτε.  Αν είναι δυνατόν! Με 

ξέρεις. Απλώς στριµώχθηκα και δεν ξέρω τι να κάνω… Όχι, όχι δεν 

θέλω να µπλεχτώ µε τράπεζες… βλέπω κι αυτούς που το έκαναν… 

τέλος πάντων, τα λέµε!  (Κλείνει το τηλέφωνο. Ακουµπάει στον 

πάγκο, κρατάει το κεφάλι του.Μπαίνειη Μαίρη. Κοιτάζει δεξιά 

αριστερά σαν να ψάχνει κάποιον.) 

 

Αντρέας:  

Έλα κόρη µου, θέλεις κάτι; 

 

Μαίρη:  

Ε! Μήπως πέρασε ο Νίκος απ’ εδώ;  

 



Αντρέας:  

Όχι, κόρη µου, δεν τον είδα σήµερα. Είχατε ραντεβού; 

 

Μαίρη:  

Α, όχι! Απλώς…  Ευχαριστώ. (Πιάνει το κινητό της να τηλεφωνήσει. 

Το κλείνει. Εκείνη την ώρα µπαίνει ο Νίκος) 

 

Νίκος:  

Γεια!  

 

Μαίρη:  

Γεια!  

(διστακτικοί και οι δύο) 

 

Νίκος: 

Τι κάνεις;  

 

Μαίρη:  

Καλά! Εσύ; 

(Ο Νίκος σηκώνει τους ώµους)  

 



Μαίρη:  

Βρήκες δουλειά;  

 

Νίκος: 

Όχι, αλλά… 

 

Μαίρη:  

Σ’ ένα ξυλουργείο θέλουν εργάτες.  

 

Νίκος: 

Ε! Σε τέτοιες δουλειές θέλουν ξένους.  

 

Μαίρη:  

Όχι! Θα προτιµηθούν Έλληνες, λέει η αγγελία. Να, δες!  Πήγα κι 

εγώ, αλλά ήθελαν άντρες. Γι’ αυτό σου τηλεφωνούσα αλλά το έχεις 

κλειστό.  

 

Νίκος: 

Μου χάλασε! 

 



Μαίρη:  

Τι; 

Νίκος: 

Το κινητό, λέω! Μου χάλασε.  

 

Μαίρη: 

Θα πας για τη δουλειά; 

 

Νίκος: 

Θα κάνουµε µια δουλειά µε τον Γιώργο. 

 

Μαίρη:  

Με το Γιώργο; Τι δουλειά να κάνεις µε τον Γιώργο;  Μη µπλέξεις µ’ 

αυτόν, σε παρακαλώ! 

 

Νίκος: 

Μαίρη, ξέχασες µου φαίνεται, πως χωρίσαµε. Δεν θα µου πεις εσύ, 

τι θα κάνω.  

 

Μαίρη: (θυµωµένη) 

Κάνε ότι θέλεις, τι µε νοιάζει εµένα!(φεύγει) 



Νίκος: 

Μαίρη!  

 

Μαίρη:  

Τι; 

 

Νίκος: Τίποτα! 

(φεύγει η Μαίρη. Ο Νίκος κάθεται  σ’ ένα τραπέζι σκεφτικός) 

 

Αντρέας:  

Να σου φέρω κάτι;  (ο Νίκος σηκώνεται απότοµα και φεύγει) Τι 

πάθανε σήµερα αυτοί; Αχ, τα νιάτα! 

(µπαίνει ο Γιώργος) 

 

Γιώργος:  

Γιατί τρέχει αυτός;  

 

Ανδρέας: 

Πού να ξέρω κι εγώ; Μαζί σας θα ασχολούµαι; 

 



Γιώργος:   

Σήµερα βλέπω εσύ έχεις τα νεύρα σου.  

 

Ανδρέας: 

Με συγχωρείς. Μάλλον τρέχει πίσω από την Μαίρη. Λίγο πριν ήταν 

εδώ. Να σου φέρω κάτι;  

 

Γιώργος:  

Ξέρεις… 

 

Ανδρέας: 

Ξέρω, ξέρω. Δεν θα έχεις λεφτά.  

 

Γιώργος:  

Όχι δεν είναι αυτό. Αύριο φεύγω για Κωνσταντινούπολη και δεν 

πρέπει να…. Ξέρεις. Πρέπει να κάνω οικονοµίες … Τα λεφτά είναι 

λίγα. Όταν γυρίσω όµως, θα το κάψουµε.  

 

Ανδρέας: 

Ναι! Σίγουρα. 

 



Γιώργος:  

Σίγουρα, σου λέω. Γι αυτό πάω Κωνσταντινούπολη. Έχω να παίρνω 

κάτι λεφτά.  

 

Ανδρέας: 

Τι; Καµιά κληρονοµιά; 

 

Γιώργος:  

Ε, όχι ακόµα! Αλλά θα πάρω καµιά προκαταβολή. Δεν θα αργήσει 

να έρθει και η κληρονοµιά.  

 

Ανδρέας: 

Η θεία σου µου είχες πει, έ; Λες να πάρεις αρκετά; 

 

Γιώργος:   

Έτσι λέω. Η θεία µ’ αγαπάει και δεν θα µου χαλάσει χατίρι. 

Άλλωστε δεν έχει κανέναν άλλο στη ζωή 

 

Ανδρέας:  

Ρε σύ, Γιώργο, αν πάρεις τα λεφτά που λες, µπορείς να µου 

δανείσεις κανένα χιλιάρικο ; Θα στο επιστρέψω σ’ ένα µήνα. 

 



Γιώργος:  

Γιατί όχι, ρε Αντρέα; Τι φίλοι είµαστε; Πες, πως έγινε.  

 

Ανδρέας: 

Γεια σου, ρε Γιώργο!! Δεν ξέρεις τι ανακούφιση µου φέρνεις. Κάτσε 

να σου βάλω ένα ουζάκι.  (του βάζει το ούζο κι έρχεται και κάθεται 

µαζί του)  

 

Ανδρέας: 

Με συγκίνησες, ρε µπαγάσα!! Ούτε συγγενείς, ούτε άτοµα που είχα 

ευεργετήσει στο παρελθόν, δεν δέχτηκαν να βοηθήσουν. Είχα 

απελπιστεί. Εσύ όµως! Έχεις χρυσή καρδιά, ρε µπαγάσα. Σ’ 

ευχαριστώ.  

 

Γιώργος:  

Μην το συζητάς, δεν αξίζει τον κόπο. Τι είναι ένα χιλιάρικο;  

 

Ανδρέας: 

Μην το λες!  Οι καιροί είναι δύσκολοι, δεν ξέρει κανείς από πού να 

κρατηθεί.  Από ποιον να ζητήσει βοήθεια. Από συγγενή, από φίλο ή 

από κάποιον που του χρωστάει χάρη; Συγγενής δεν υπάρχει. Μόνο 

συµφέρον. Φίλος µε την έννοια φίλου, σπάνια. Γεµίσαµε φίλους στο 

φέϊσµπουκ! Στην πραγµατική ζωή όµως;  



Γιώργος:  

Δε βαριέσαι!  

(ο Αντρέας συνεχίζει λες και δεν άκουσε τον Γιώργο. Αναστενάζει) 

Ανδρέας:  

Είχα κι εγώ κάποτε έναν πραγµατικό φίλο, τον Ορέστη. Αν ζούσε 

αυτός!  

Γιώργος:  

Δεν µας έχεις πει ποτέ γι’ αυτόν.  

Ανδρέας:  

Μαζί ξεκινήσαµε, σε άλλες, δύσκολες εποχές. Σαλεπιτζής αυτός, 

καστανάς εγώ. Κάθε πρωί συναντιόµασταν, τα λέγαµε για λίγο κι 

ύστερα τραβάγαµε για το µεροκάµατο. Εγώ κατάφερα κι έφτιαξα 

αυτή την τρύπα. Αυτός έµεινε στο δρόµο, αλλά τα έβγαζε πέρα και 

συντηρούσε την οικογένεια του. Εγώ συνέχιζα να τον συναντώ κάθε 

µέρα, να πιω το σαλέπι µου, να πούµε δυο κουβέντες και να έρθω να 

ανοίξω το µαγαζί. Ένα πρωινό  δεν τον  βρήκα στο συνηθισµένο του 

πόστο. Δεν ανησύχησα! Κάτι θα του έτυχε, σκέφτηκα! Αλλά δεν 

άργησε να φτάσει το κακό µαντάτο. Τον βρήκανε µισοπεθαµένο µες 

στο χιόνι, δίπλα από τις γραµµές του ηλεκτρικού. Είχε κολλήσει η 

ρόδα του καροτσιού στο χιόνι και στην προσπάθεια του να το 

ξεκολλήσει, έπεσε κάτω και δεν ξανασηκώθηκε. Ο Θεός να τον 

συγχωρέσει.  (αναστενάζει και βάζει λίγο ποτό να πιει)  

 



Γιώργος:  

Θλιβερή ιστορία. Γιατί την θυµήθηκες τώρα:; 

 

Ανδρέας:  

Θα σου πω! Όταν πέθανε ο φίλος µου, θεώρησα υποχρέωση µου, να 

προσέχω την γυναίκα του και τον γιο του τον Αλέξη. Τους βοήθησα 

όπως µπορούσα, άλλοτε οικονοµικά, άλλοτε ηθικά. Η κυρά 

Σµαράγδω  ξενόπλενε, για να µεγαλώσει τον γιο της.Ο Αλέξης ήταν 

ταλαντούχο παιδί. Του άρεσε να βγάζει φωτογραφίες. Τον 

ενθάρρυνα να συνεχίσει. Είχα έναν πελάτη φωτογράφο, πήγα και 

τον βρήκα. Τον παρακάλεσα να τον πάρει κοντά του, να µάθει την 

τέχνη. Σύντοµα  έγινε σπουδαίος φωτογράφος και άρχισε να έχει 

συνεργασίες µε περιοδικά µεγάλης κυκλοφορίας. Οι φωτογραφίες 

του βρίσκονταν παντού. Ήρθε και µε βρήκε. «Νοµίζω» µου είπε « 

πως ήρθε η ώρα να ανοίξω δικό µου µαγαζί!». Ήταν εποχές που δεν 

µπορούσες να πάρεις εύκολα δάνεια από τράπεζες. Είχαν ψηλό 

επιτόκιο και σε ξεσκονίζανε, µέχρι να στο δώσουν. Κι ο Αλέξης είχε 

ζητήσει δάνειο, αλλά του το απορρίψανε. Εγώ είχα ένα κοµπόδεµα 

τότε. Ευχαρίστως του το έδωσα και άνοιξε το µαγαζί του. Δεν του 

ζήτησα ποτέ, να µου το εξοφλήσει. Αυτός φυσικά µου τα εξόφλησε 

σιγά σιγά µε τα χρόνια. Αλλά το ποσό σε τόσες δόσεις και µάλιστα 

άτακτες εκµηδενίστηκε. Αλλά, χαλάλι!! Δεν παραπονέθηκα ποτέ.      

(µένει σκεφτικός για λίγο). Μέχρι τώρα!  

 



Γιώργος:  

Γιατί τώρα;  

 

Ανδρέας: (χαµογελάει πικρά)  

Του ζήτησα αυτό το χιλιάρικο που ζήτησα κι από σένα.  

 

Γιώργος:  

Και δεν σου το έδωσε;  

 

Ανδρέας: 

Μου είπε, να πάω σε τράπεζα. Τώρα που εγώ έχω την ανάγκη του, 

µου είπε να πάω σε τράπεζα. Τι του ζήτησα; Ένα ψωροχιλιάρικο.  

Δεν έχει, µου είπε! Δύσκολοι καιροί, µου είπε!! (φουντώνει σαν να 

µιλάει στον Αλέξη) Χέστηκα αν είναι δύσκολοι καιροί, ρε. Αφού 

έχεις, ρε αλητήριε, βρε αχάριστε!! Σε µένα το χρωστάς αυτό που 

είσαι σήµερα!! (ηρεµεί)  Γι’ αυτό σου λέω, δεν είναι λίγο πράµα αυτό 

που κάνεις. Με σώζεις!! Θα σου χρωστώ για πάντα ευγνωµοσύνη! 

(εκείνη την ώρα µπαίνει ο Νίκος και ακούει τις τελευταίες κουβέντες. 

Στον Γιώργο)  

 

Νίκος:  

Τι λέτε; Του τα είπες κι αυτού;  

 



Γιώργος:  

Σκάσε, ρε! Χαζός είσαι; Τι να του πω;  

 

Νίκος:  

Και τι λέει πως θα τον σώσεις;  

 

Γιώργος:  

Του υποσχέθηκα να τον δανείσω. 

 

Νίκος:  

Α, κατάλαβα. Ακόµα δεν τα είδαµε και…  

 

Γιώργος:  

Θα τα δούµε και µην το γρουσουζεύεις. Αρκεί εσύ, να είσαι 

σταθερός στην απόφαση σου. 

 

Νίκος:  

Δεν ξέρω, βρε Γιώργο! Φοβάµαι. Μήπως να το ξανασκεφτούµε; 

 

Γιώργος:  

Τρελάθηκες; Όλα είναι έτοιµα. Αύριο φεύγουµε. Δεν µου λες, µήπως 

έµπλεξες πάλι µε την Μαίρη και σου γύρισε τα µυαλά; 



Νίκος: 

 Ό… όχι… 

 

Γιώργος: (µε πανικό) 

Δεν νοµίζω να της είπες τίποτα.   

 

Νίκος: 

Όχι! Όχι! Μην ανησυχείς. Δεν είµαι τόσο χαζός.  

 

Γιώργος: 

Τότε;  

 

Νίκος:  

Τέλος πάντων. Πάµε και ο Θεός βοηθός.  

 

Γιώργος:  

Α, έτσι µπράβο! Έτσι σε θέλω. Αισιόδοξο και όλα θα πάνε καλά.  

 

Νίκος:  

Μακάρι.  

Τέλος  Γ΄ σκηνής 



Σκηνή Δ΄ 

(µια τράπεζα , δύο πελάτες µια ηλικιωµένη και µια νέα  γυναίκα 

κάθονται στις καρέκλες, ο ταµίας ξεφυλλίζει έγγραφα)  

 

Γιαγιά: 

Μη µε ρωτάς σε τι χάλια είναι τα νοσοκοµεία µας! Χτες πήγα να µε 

εξετάσουν γιατί είχα ένα πόνο στο στήθος. Με το που πάω, η 

αίθουσα αναµονής ήταν γεµάτη. Λέω σ’ έναν νέο να µου δώσει τη 

θέση του και κάθοµαι.Α, πολύ ευγενικό παιδί δε λέω, αµέσως 

σηκώθηκε. Δε θυµάµαι τι µε είπε πως έχει  και ήταν στο νοσοκοµείο. 

Τέλος πάντων τι έλεγα;  Α ναι!  Με είχαν και περίµενα, αν έχεις το 

Θεό σου, µέχρι τις τρεις το απόγευµα. Τέλος πάντων, µη στα 

πολυλογώ, στις τρεις µε πήρανε αίµα.  «Που είναι ο γιατρός;» ρωτάω 

την νοσοκόµα, και τι θέλεις να µε πει!! «Πήγε για ψωµί!» Ακούς! 

Πήγε για ψωµί!  Εγώ να πεθαίνω κι αυτός να πάει για ψωµί. Με 

ξαναβγάλανε έξω και περίµενα άλλη µια ώρα. Δεν είχε µείνει 

κανείς στην αίθουσα αναµονής. Ούτε ένας για να πούµε δυο 

λογάκια. Κι εγώ σηκώθηκα κι έφυγα.  Προχτές στην εφορία… 

(η νεαρή σηκώνεται να πάει στο ταµείο) 

 

Ταµίας:  

Μια στιγµή κυρία µου, να τελειώσω τη δουλειά µου και θα σας 

καλέσω. 

 



Νεαρή: 

Ναι!! Από την πολλή δουλειά έβγαλε ο κώλος σου κάλο. 

(η νεαρή  κάθεται στη θέση της απρόθυµα. Είναι εκνευρισµένη. 

Κάθεται µακριά από τη γιαγιά)   

 

Γιαγιά: (στη νέα) 

Κι εσείς τη σύνταξη θα πάρετε; 

 

Νεαρή: 

Εγώ σύνταξη; Δεν είµαστε καλά! 

 

Γιαγιά:  

Κι εγώ! Θέλω να πάρω ένα δώρο για τα γενέθλια της εγγονής µου. 

Τα παπούτσια σας είναι καινούργια; 

 

Νεαρή: 

(που δεν θέλει να πιάσει κουβέντα). Τι είναι τούτη πάλι σήµερα! 

(σηκώνεται απότοµα και πάει στο ταµείο. Την ώρα εκείνη χτυπά το 

τηλέφωνο της τράπεζας. Ο ταµίας το σηκώνει, η νέα  γυρίζει στη θέση 

της θυµωµένη.) 

 

Ταµίας:(στο τηλέφωνο).  

Ναι, αγάπη µου!! Κι εγώ σε σκέφτοµαι!  (στέλνει φιλιά)  Μτςµτς! 

Ανυποµονώ να βρεθώ στην αγκαλιά σου… Σε µισή ώρα σχολάω… 

πού θα βρεθούµε; … ανυποµονώ…  



(η ηλικιωµένη που καθόταν λίγο παραπέρα, αλλάζει θέση κι έρχεται 

στην διπλανή καρέκλα µε την νέα κι αρχίζει να επεξεργάζεται το 

µπουφάν της. Η νέα πετάγεται και πάει στο ταµείο) 

 

Νεαρή: 

Μα επιτέλους, άνθρωπε µου! 

 

Ταµίας:  

Ένα λεπτό κυρία µου, ένα λεπτό! Βλέπετε µιλάω στο τηλέφωνο. 

Είναι θέµα της υπηρεσίας. 

(η νέα ξανακάθεται µακριά από την γριά)  

 

Ταµίας: 

Τίποτα, αγάπη µου!! Μια παράξενη πελάτισσα. Λοιπόν σ’ αφήνω 

τώρα, µη µε δείρει κιόλας. Ναι αγάπη µου φιλιά µµµµτς … κι εγώ. 

(η γριά ξαναπάει κοντά στην νέα.  Έχει βάλει στόχο το µπουφάν της) 

 

Γιαγιά:  

Από πού το πήρες αυτό; 

 

Ταµίας: 

Ο επόµενος!!! 

 

Νεαρή: 

Επιτέλους! Έφαγα όλη τη µέρα µου να περιµένω. 

 



Ταµίας: 

Τι να σας κάνω κυρία µου, πώς να προλάβω τόσο κόσµο; 

 

Νεαρή: 

(κοιτάζει πίσω της να δει και δεν έχει πολύ κόσµο. Ειρωνικά) 

Μα είναι δυνατόν, να εξυπηρετεί µόνο ένας ταµίας τόσο κόσµο. 

 

Ταµίας: 

Έλα ντε! Αυτό αναρωτιέµαι κι εγώ, αλλά βλέπεται η 

ανασυγκρότηση της τράπεζας απαιτούσε µείωση προσωπικού.  

 

Νεαρή: 

Αυτό δεν είναι ανασυγκρότηση, διάλυση είναι. Τέλος πάντων, θέλω 

να πληρώσω το ΕΜΦΙΑ και τη ΔΕΗ.   

(εκείνη την ώρα µπαίνει ένας ηλικιωµένος  στην τράπεζα. Φαίνεται να 

µην βλέπει καλά. Προχωράει προς το ταµείο προσπαθώντας να δει 

ποιο νούµερο εξυπηρετείται και πέφτει πάνω στην νέα)  

 

Νεαρή: 

Αααχ! 

 

Ηλικιωµένος :  

Ω! Με συγχωρείτε! 

 

Νεαρή: 

Πρόσεχε άνθρωπε µου, πού πας! 



Ηλικιωµένος :  

Ναι, µε συγχωρείτε! Το νούµερο της σειράς ήθελα να δω. 

 

Νεαρή: 

Καθίστε απέναντι. Από εκεί φαίνεται. 

(ο πελάτης οπισθοχωρεί προς τις καρέκλες, αλλά συνεχίζει να 

κοιτάζει τον πίνακα µε το νούµερο. Γυρνάει και κοιτάζει την καρέκλα 

που είναι άδεια και κάθεται ακριβώς πίσω του, όπου κάθεται η 

ηλικιωµένη)  

 

Γιαγιά: 

Αααα! 

 

Ηλικιωµένος : (πετάγεται) 

Ω! Με συγχωρείτε.  

 

Γιαγιά: 

Είσαι καλά άνθρωπε µου; Όλες οι καρέκλες είναι άδειες,  πάνω µου 

βρήκες να καθίσεις;  

 

Ηλικιωµένος :  

Με συγχωρείτε! Δεν βλέπω ξέρετε καλά. 

 

Γιαγιά : 

Εσύ θέλεις γυαλιά, όχι εγώ!!  

 



Ηλικιωµένος :  

Έχετε δίκιο, αλλά µου σπάσανε. Θα πάω να πάρω άλλα, µόλις πάρω 

τη σύνταξη. 

 

Γιαγιά: 

Στην τάξη θα πας; Καθηγητής είσαι; 

 

Ηλικιωµένος :  

Όχι, µαθητής. Τι λέει η γυναίκα!!!  

 

Γιαγιά: 

Ο άντρας µου ήταν συνταξιούχος διπλωµάτης.  Πέρσι πέθανε.  

 

Ηλικιωµένος :  

Ο Θεός να αναπάψει τη ψυχή του.  

 

Γιαγιά: 

Ανάθεµά την την ψηλή, µου έκαψε την καρδιά. Τόλµησε να έρθει 

και στην κηδεία. Πως κρατήθηκα και δεν τη ξεµάλλιασα την άτιµη.  

 

Ηλικιωµένος : (καταλαβαίνοντας πως δεν ακούει, φωναχτά) 

Για ποια ψηλή µου λες. Δεν καταλαβαίνω. 

 

Γιαγιά: 

Μη φωνάζεις καλέ, δεν είµαι κουφή.  Για την ψηλή που ρώτησες, 

λέω!! Την ερωµένη του άντρα µου.  



Ηλικιωµένος :  (πιο σιγά) 

Δεν είπα ψηλή, ψυχή είπα.  

 

Γιαγιά:(αγριεµένη) 

Έχεις δίκιο, έπρεπε να την χτυπήσω. Αλλά έννοια σου, αν την 

ξαναδώ, θα δει αυτή!! 

(ο πελάτης κοιτάζει γύρω του και προσπαθεί να διακρίνει αν υπάρχει 

άλλος στην τράπεζα. Δεν βλέπει)  

 

Ηλικιωµένος :  

Δεν βλέπω την µύτη µου. Πού να ρωτήσω;(στη γριά) Τι νούµερο 

είναι; 

 

Γιαγιά: 

Νούµερο είναι βέβαια! Την ξέρει όλη η Καλαµαριά.  

 

Ηλικιωµένος : (δεν την αφήνει να συνεχίσει) 

Για το ταµείο λέω, τι νούµερο έχει;  (δείχνει κατά τον πίνακα. Η γριά 

καταλαβαίνει.)  

 

Γιαγιά: 

312. Μετά είµαι εγώ, µετά εσύ. Δεν έχει άλλους, σε λίγο κλείνουν. 

 

Υπάλληλος: 

Ο επόµενος; 

 



Γιαγιά:(πλησιάζει στο ταµείο, δίνει το βιβλιάριο της στον υπάλληλο) 

Να δεις σε παρακαλώ, παιδί µου, αν µπήκε η σύνταξη; 

 

Υπάλληλος :  

Ναι, γιαγιά! Μπήκε. Θέλεις να κάνεις ανάληψη; 

 

Γιαγιά:  

Ναι, παιδί µου λειψή είναι! Αλλά τι να κάνω; Π’ ανάθεµα τους, κακό 

χρόνο να’ χουν που µας την κόψανε.  Αλλά τι να κάνω, πρέπει να 

πάρω δώρο στην εγγονή µου. Έχει γενέθλια. 

 

Υπάλληλος : 

Να σας ζήσει! 

 

Γιαγιά:  

Α, όχι!  Δεν µε το ζήτησε αυτή.  Αυτή είναι καλό παιδί , δεν ζητάει 

ποτέ. Βέβαια εκείνο το ρεµάλι που έµπλεξε, θα µπορούσε. Τέλος 

πάντων, τι λέγαµε; 

 

Υπάλληλος : 

Πόσα να σας βγάλω. 

 

Γιαγιά: 

Ποιος Γάλλος καλέ, Έλληνας είναι.  Σας είπε πως είναι Γάλλος ; Α, 

τον απατεώνα! 

 



Υπάλληλος: 

Μα τι λέει, Θεέ µου. Θα µας τρελάνει. Για ποιο Γάλλο, µε λες, 

γιαγιά; 

Γιαγιά: 

Την γνωρίζετε την εγγονή µου; Πολύ καλό κορίτσι, αλλά έµπλεξε µ’ 

ένα ρεµάλι, τι να σας λέω, Θεός φυλάξει!!  

 

Υπάλληλος : 

 Δεν πειράζει, γιαγιά! Αυτό που έχει σηµασία  είναι να είναι 

ευτυχισµένοι!  

 

Γιαγιά: 

Α, άκουσε να σε πω! Δεν είναι τρόπος να µιλάς αυτός. Αυτοί µπορεί 

να µε έχουν χεσµένη,  αλλά δεν είναι ευγενικό να µου το λες µε 

τέτοιο τρόπο.  

 

Υπάλληλος: 

 Θεός φυλάξει, γιαγιά! Δεν είπα «χεσµένη».  Ευτυχισµένοι είπα!!!  

 

Γιαγιά :  

Α! Πώς να είναι ευτυχισµένη, µε τον Κουασιµόδο που έµπλεξε. 

 

Υπάλληλος: 

Αν είναι καλό παιδί, η εξωτερική εµφάνιση τι  σε νοιάζει;  

 



Γιαγιά: 

Του µοιάζει, πως δεν του µοιάζει!! Ολόιδιος είναι, κακοµούτσουνος 

σαν το Κουασιµόδο. Τι του ζήλεψε, Θεέ µου, κορίτσι δύο µέτρα. Το 

µπόι του,  που είναι  κοντοπίθαρος  ή την οµορφιά του;  

Υπάλληλος :  

Τι λέει, Θεέ µου! 

 

Γιαγιά:  

Έχεις δίκιο, παιδί µου, όλο βλακείες λέει. Πα, πα, πα!! Αν ανοίξει το 

στόµα του, δεν ξέρει τι λέει. Άσε που είναι τσεβδός.  

 

Ηλικιωµένος :  

Άντε γιαγιά, µην αργείς! Έχουµε και δουλειές. 

 

Γιαγιά:  

Παλιές είναι, παιδί µου, αλλά τι να κάνω, αυτές έχω. 

 

Υπάλληλος :(φωναχτά) 

Πόσα λεφτά να σας βγάλω; 

 

Γιαγιά:  

Μη φωνάζεις, παιδί µου, δεν είµαι κουφή. 

 

Υπάλληλος : (χαµηλόφωνα) 

Σίγουρα τα έχεις χάσει για τα καλά! 

 



Γιαγιά:  

Ποιο γκαλά; Της πρεσβείας; Αχ!! Πού το θυµήθηκες τώρα; Τι ωραία 

που είχαµε περάσει…  

 

Υπάλληλος :(φωναχτά) 

Πόσα λεφτά θέλεις επιτέλους; 

 

Ηλικιωµένος :  

Άντε επιτέλους, τελειώνετε!! Κοίτα ‘κει ραθυµία!! Τι θα γίνει, εδώ θα 

ξεχειµωνιάσουµε;… 

(την ώρα εκείνη µπαίνουν στην τράπεζα δύο κουκουλοφόροι , 

φωνάζουν ταυτόχρονα µε τον γέρο) 

 

Κουκουλοφόροι:  

Ληστεία!!!!  

 

Γιαγιά:   

Άκουσε παιδί µου, αν είσαι και παπάς µε την αράδα σου θα πας. 

 

Κουκουλοφόρος Α΄: 

Ληστεία, λέω!!! Δεν ακούς;; 

 

Ηλικιωµένος :  

Τώρα µάλιστα!! 

 



Γιαγιά:  

Νηστεία από τώρα;  

 

Κουκουλοφόρος  Α΄ :  

(βάζει το όπλο στη µούρη της) 

Γιαγιά:  

Ααα! (λιποθυµάει) 

 

Κουκουλοφόρος Β΄ : 

(τρέχει και πιάνει τη γιαγιά) 

 

Κουκουλοφόρος Α΄:  

Όλοι κάτω!!! 

(ενώ όλοι ξαπλώνουν κάτω πάει να ξαπλώσει και ο κουκ. Β’)  

 

Κουκ. Α΄: 

 Όχι εσύ, βρε ηλίθιε!!! Δώσε την τσάντα στον ταµία να τη γεµίσει!! 

 

Κουκ. Β΄: (που φαίνεται να τα έχει χαµένα) 

Ποιο ταµία; 

 

Κουκ. Α΄:  

Σήκω πάνω εσύ, γιατί στην άναψα!!! 

(ενώ ο ταµίας σηκώνεται, το όπλο του Κουκ. Α’ εκπυρσοκροτεί. Στην 

συνέχεια του πέφτει από το χέρι. Ο ταµίας δευτερόλεπτα µένει 

όρθιος και µετά πέφτει. Ο Κουκ. Α΄ µένει αποσβολωµένος. Ο Κουκ. 



Β΄πέφτει και αυτός.  Ακούγονται  σειρήνες περιπολικού που πλησιάζει 

. Ο Κουκ Α΄ το βάζει στα πόδια) 

 

Κουκ. Β΄:(που συνέρχεται) 

Γιώργο, περίµενε!!! (Σηκώνεται, παίρνει το όπλο που είχε πέσει κάτω 

και ακολουθεί τον πρώτο.) 

   

 

Τέλος  σκηνής Δ΄ 

 

  



Σκηνή Ε΄ 

(Στο καφενείο της πρώτης πράξης. Ο Γιώργος κοιµάται 

ακουµπισµένος στο τραπέζι. Μπαίνουν δύο αστυνοµικοί.) 

 

Αστυνόµος Α΄:  

Κοίτα τον µαλάκα που κοιµάται! 

 

Αστυνόµος Β΄: 

Τώρα θα δει αυτός!! (Βγάζει το γκλοπ του και το βαράει πάνω στο 

τραπέζι) Ξύπνα, ρε! Για ξενοδοχείο το πέρασες το µαγαζί; 

(ο Γιώργος πετάγεται)  

 

Γιώργος :  

Τι; Τι; 

(όσο διαδραµατίζονται αυτά µπαίνει ο καφετζής και αλλάζει το 

σκηνικό. Ο Μπάγκος στην µέση σαν έδρα δικαστηρίου)  

 

Αστυνόµος Α΄:  

Κοίτα τι ρωτάει!!!  

 

Αστυνόµος Β΄:   

Ρωτάς, ρε; Δολοφόνε! 

 

Αστυνόµος Α΄:  

Γιατί ρε τον σκότωσες; Τι σου έκανε;  

 



Αστυνόµος Β΄:   

Δεν σκέφτηκες, αν έχει οικογένεια; Ε; Παιδιά;… 

 

Αστυνόµος Α΄:   

Μάνα.. Πατέρα… 

 

Αστυνόµος Β΄:   

Λέγε, ρε! 

 

Γιώργος:  

Εγώ… δεν… δεν το ήθελα. 

 

Αστυνόµος Α΄:  

Δεν το ήθελες; Και πώς πέθανε ρε ο άνθρωπος: Έµφραγµα έπαθε; 

 

Γιώργος: 

 Ο… Όχι, τον πυροβόλησα!!  

 

Αστυνόµος Β΄:   

Τότε τι µας λες «δεν το ήθελα»; Το ήθελες και το παρά ήθελες. 

 

Αστυνόµος Α΄:  

Δεν τη γλυτώνεις την κρεµάλα. 

 

Αστυνόµος Β΄:   

Τουφεκισµό θέλεις εσύ!!  



Γιώργος:  

Όχι, όχι!! Δεν… 

 

Αστυνόµος Α΄:  

Σκάσε και κάτσε κάτω, ρε! 

(ο Γιώργος κάθεται) 

 

Αστυνόµος Β΄:  

Σήκω πάνω, ρε! Έρχεται  ο δικαστής. 

(µπαίνει ο δικαστής) 

 

Δικαστής: 

Να προσέλθουν οι µάρτυρες!! 

(µπαίνει ο γέρος της τράπεζας)  

 

Ηλικιωµένος:  

Ναι, κύριε δικαστά!! Τον πυροβόλησε εν ψυχρώ. Μετά το έβαλε στα 

πόδια. Εγώ τον κυνήγησα… 

 

Δικαστής: 

Καλά, καλά!! Άλλος. 

(µπαίνει η κουφή γιαγιά) 

 

Δικαστής: 

Τι γνωρίζεται για την υπόθεση; 

 



Γιαγιά:  

Α, δεν ήταν στην θέση εκείνη. Μετά ήρθε! Εγώ ήµουν στο ταµείο να 

πάρω την σύνταξη. Ξέρετε η εγγονή µου είχε γενέθλια. Α, πολύ 

καλό κορίτσι η εγγονή µου, αλλά έµπλεξε µ’ ένα ρεµάλι. Τι να σας 

πω!! 

 

Δικαστής: 

Καλά, καλά! Δεν µας ενδιαφέρουν αυτά . Μείνετε στην υπόθεσή 

µας. Αυτός πυροβόλησε τον ταµία; 

 

Γιαγιά:  

Όχι, καλέ!! Ποια Λαµία; Στην Αθήνα πήγανε. 

 

Δικαστής: 

Μα τι λέει; 

 

Αστυνόµος  Α΄:   

Κουφή είναι, µιλάτε δυνατά. 

 

Δικαστής: 

Α, µάλιστα !!!(δείχνει τον Γιώργο και ρωτά δυνατά)Αυτός σκότωσε 

τον ταµία; 

 

Γιαγιά:  

Ναι, αυτός!! Τον πυροβόλησε.  

 



Δικαστής:  

Ευχαριστώ! Μπορείτε να πηγαίνετε.  

 

Γιαγιά:   

Να πλένεται; Ποιος να πλένεται; 

 

Αστυνόµος Β΄:  

Έλα, γιαγιά!! Θα σου εξηγήσω εγώ.  

 

Γιαγιά:  

Ναι, παιδί µου!! Θα τα πω όλα εδώ.  

 

Δικαστής :Φέρτε τον συνένοχο.  

(ο Αστυνόµος φέρνει τον Νίκο) 

 

Νίκος:  

Δεν φταίω εγώ, κύριε δικαστά!! Αυτός φταίει για όλα!! Εγώ είµαι 

αθώος. Με ξεγέλασε. Εµένα µου είπε, ότι θα πάµε 

Κωνσταντινούπολη. Αυτός σκότωσε τον ταµία. Εγώ δεν έχω καµιά 

συµµετοχή. Αυτός, ναι αυτός, φταίει!!! 

(πετάγεται και η Μαίρη. Με ύφος δικηγόρου) 

 

Μαίρη:  

Ναι, κύριε δικαστά!!! Αυτός είναι ο ένοχος. Ο Νίκος µου είναι αθώος. 

Προτείνω να τον καταδικάσετε µε την εσχάτη των ποινών. Θάνατος! 

(πετάγεται κι η Μίνα) 



Μίνα:  

Ναι, θάνατο!! Έτσι κι αλλιώς είναι άχρηστος. Δεν ωφελεί σε τίποτα. 

Σε κανέναν δεν θα λείψει. Ναι! Θάνατος!!! 

 

Μαίρη:  

Θάνατος! 

 

Νίκος:  

Θάνατος! 

 

Μίνα:  

Θάνατος!  

 

Γιαγιά:  

Θάνατος! 

 

Ηλικιωµένος:  

Θάνατος! 

 

Αστυνόµοι:   

Θάνατος! Θάνατος! 

 

Γιώργος:  

Όχι, όχι, όχι… 

(σκοτάδι) 

Τέλος Ε΄ σκηνής 



Σκηνή Στ΄ 

(Στο καφενείο της πρώτης πράξης, ο Γιώργος κοιµάται στο τραπέζι. 

Ονειρεύεται και φωνάζει «Όχι, όχι!!!» Μπαίνει ο καφετζής.) 

 

Καφετζής:  

Γιώργο, Γιώργο ξύπνα! 

 

Γιώργος:  

Δεν το ήθελα!! 

 

Καφετζής:  

Τι δεν ήθελες;  

 

Γιώργος:  

Τι; 

 

Καφετζής:   

Ονειρευόσουν και φώναζες :«Όχι όχι, δεν το ήθελα!!». Σε άφησα ένα 

λεπτό και σε πήρε ο ύπνος.  

 

Γιώργος:  

Είµαι άυπνος από το ταξίδι. 

 

Καφετζής:  

Γιατί δεν πας να κοιµηθείς; 

 



Γιώργος: 

Περιµένω τον Νίκο. Άνοιξε την τηλεόραση, να ακούσουµε ειδήσεις. 

 

Αντρέας:  

Θέλεις να ακούσεις τα κατορθώµατα της κυβέρνησης ή της τρόικας; 

 

Γιώργος:  

Ν’ ακούσουµε καµιά µαλακία, να περάσει η ώρα. 

 

Παρουσιαστής:( στην τηλεόραση) 

Oι  εκπρόσωποι της τρόικας που συναντήθηκαν µε τον 

πρωθυπουργό, τόνισαν για άλλη µια φορά, την αναγκαιότητα της 

πιστής τήρησης του µνηµονίου για την εκταµίευση της δόσης. Ο κ. 

Πρωθυπουργός τους διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα του 

Ελληνικού λαού να τηρήσει τις δεσµεύσεις του.   

 

Αντρέας: (µουντζώνει την τηλεόραση ) 

Να, µαλάκα!(Αλλάζει κανάλι – αθλητικά) 

 

Γιώργος:  

Μη!! Μην το αλλάζεις. 

 

Αντρέας: 

Άσε µας, ρε Γιώργο, µας έχουν τρελάνει στα ψέµατα και στις 

µπούρδες.  

 



Γιώργος:  

Γύρνα το, γύρνα το!! Κάτι θέλω να δω.  

 

Αντρέας:  

Μυστήριος είσαι, βρε αδελφέ µου!!(βάζει πάλι τις ειδήσεις) 

 

Παρουσιαστής: 

Περιµένουµε λοιπόν τις εξελίξεις από το θρίλερ της εκταµίευσης 

της δόσης. Ας περάσουµε σ’ άλλο θέµα του δελτίου µας. Απόπειρα 

ληστείας πραγµατοποιήθηκε χτες σε υποκατάστηµα τράπεζας στην 

Τούµπα της Θεσσαλονίκης. Δύο ληστές που εισέβαλαν µε όπλα 

στην τράπεζα κι αφού δεν κατάφεραν ν’ αρπάξουν λεφτά, το 

έβαλαν στα πόδια. Η ψυχραιµία του υπαλλήλου της τράπεζας που 

κατόρθωσε και σήµανε συναγερµό, γλύτωσε την τράπεζα. 

Συνδεόµαστε ζωντανά µε την ανταποκρίτρια µας στην 

Θεσσαλονίκη Εύα Ντουβάρη, για να µας πει τις λεπτοµέρειες. Εύα, 

πες µας!! Τι νέα έχετε από την έρευνα για την ληστεία;  

 

Ανταποκρίτρια: 

Οι έρευνες για την αποτυχηµένη ληστεία συνεχίζονται. Απ’ ότι 

φαίνεται η αστυνοµία έχει κάποιο στοιχείο στα χέρια της, για να 

διαλευκάνει την υπόθεση. Σύµφωνα µε διασταυρωµένες 

πληροφορίες µας από πηγές της αστυνοµίας, ο ένας από τους 

ληστές λέγεται Γιώργος. 

 



Γιώργος:  

Ωχ !  

 

Ανταποκρίτρια:  

Μαζί µας έχουµε και έναν αυτόπτη µάρτυρα. (εµφανίζεται στην 

οθόνη ο ταµίας της τράπεζας) Τον ήρωα υπάλληλο που εµπόδισε τη 

ληστεία!! Ελάτε, ελάτε!! Μην ντρέπεστε!! Πείτε  µας τι γνωρίζετε για 

την υπόθεση. 

 

Γιώργος:(απορηµένος) 

Α! 

 

Υπάλληλος: (ντροπαλά )  

Τι… τίποτα!! 

 

Ανταποκρίτρια: 

Πώς τίποτα; Ελάτε, ελάτε! Πείτε µας τα πάντα. Πώς καταφέρατε και 

πατήσατε το συναγερµό; 

 

Υπάλληλος:  

Μα εγώ… 

 

Ανταποκρίτρια:  

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι! Με µια γενναία κίνηση ο ήρωας µας, 

την στιγµή που τον σηµάδευε ο ληστής µε το όπλο του, πάτησε τον 

συναγερµό. 



Υπάλληλος:  

Εγώ.. είχα…  

 

Ανταποκρίτρια: 

Ο ληστής πυροβόλησε, αλλά πανικοβλήθηκε και το έβαλε στα 

πόδια. 

Πείτε µας, πείτε µας! Τι άλλο έγινε; 

 

Υπάλληλος:  

 Εγώ… φοβήθηκα! 

 

Ανταποκρίτρια: 

Ήρθε γρήγορα η αστυνοµία; 

 

Υπάλληλος: 

Ε… ναι … ήρθε… ήρθε η αστυνοµία, εγώ… ήρθε; 

 

Ανταποκρίτρια: 

Αυτά από την Θεσσαλονίκη!! Εύα Ντουβάρη, για τον Σπάι.  

 

Παρουσιαστής: 

Ευχαριστούµε, Εύα!! Περνάµε στο επόµενο θέµα του δελτίου µας. 

Τροχαίο ατύχηµα σηµειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στην εθνική 

οδό Αθηνών-Λαµίας, στο ύψος της Μαλακάσας… 

 



Γιώργος : 

Κλείσε το µωρέ, όλο µαλακίες είναι!! 

 

Αντρέας:(κλείνει την τηλεόραση) 

Στο έλεγα εγώ. 

 

(µπαίνει στο καφενείο ο Νίκος. Κάθεται δίπλα στον Γιώργο. Είναι 

ανήσυχος! Στον Γιώργο, συνωµοτικά) 

 

Νίκος:  

Τι νέα; Άκουσες ειδήσεις;  

 

Γιώργος: 

Ξέρουν το όνοµα µου, ρε µαλάκα!! Ξέρουν το όνοµα µου. Πως έγινε 

αυτό; 

 

Νίκος: … 

 

Γιώργος: 

Σε µέντιουµ πήγανε; Σε χαρτορίχτρα; Τι;  

 

Νίκος: … 

 

Γιώργος: 

Λέγε ρε, µουγκάθηκες;  Πάω να τρελαθώ. Πώς ξέρουν το όνοµά µου; 

( παρατηρεί τον Νίκο που έχει ένοχο ύφος, τον αρπάζει από τον γιακά) 



Μήπως µε πρόδωσες, ρε µαλάκα; 

 

Νίκος: 

Ο… Όχι!! 

 

Γιώργος:  

Αυτό είναι, ρε µαλάκα!! Πήγες και µε πρόδωσες, για να γλυτώσεις 

το τοµάρι σου. Θα σε σκοτώσω, ρε… 

 

Νίκος:  

Όχι, όχι µα το Θεό! 

 

Γιώργος:  

Τότε τι; Λέγε! 

 

Νίκος:  

Δεν ξέρω, µπορεί… 

 

Γιώργος:  

Τι µπορεί; Λέγε, ρε! 

Νίκος : 

Να µπορεί… 

 

Γιώργος:  

Λέγε ρε, θα µε σκάσεις! 

 



Νίκος :  

Μου ξέφυγε! 

 

Γιώργος:(τον αρπάζει πάλι, αυτή την φορά από τον λαιµό) 

Πώς να σου ξέφυγε, ρε µαλάκα.  Κλανιά είναι να σου ξεφύγει;  

 

Αντρέας: 

Ε, ε! Τι γίνεται εκεί: Γιατί τσακώνεστε; 

 

Νίκος : 

 Ε, ε, ε!  

 

Γιώργος: 

Τίποτα, τίποτα!!  (µέσα από τα δόντια του χωρίς να µπορεί να κρύψει 

τον εκνευρισµό του)Τον µαλάκα! 

 

Αντρέας: 

Για πείτε µου και µένα, τι συµβαίνει; 

 

Γιώργος: 

Τίποτα σου είπα!! 

 

Νίκος:  

Να µία παρεξήγηση… 

 



Γιώργος:  

(δεν κρατιέται και επιτίθεται στον Νίκο και τον πλακώνει στις 

σφαλιάρες) 

 

Αντρέας: (µπαίνει στην µέση και τους χωρίζει) 

Σταµάτα, ρε, σταµάτα!! Αν είναι να σκοτωθείτε να πάτε αλλού. 

Αυτό µου έλειπε τώρα, να ρηµάξετε το µαγαζί!! 

(ο Γιώργος ηρεµεί κάθεται στην θέση του) 

 

Αντρέας:  

Λοιπόν… 

 

Γιώργος: (κάνει να µιλήσει, αλλά τελικά σωπαίνει) 

 

Αντρέας:(στον Νίκο) 

Λέγε εσύ, τι του έκανες; 

 

Νίκος:  

Τι… τίποτα! 

 

Αντρέας:  

Πώς τίποτα, αυτός κοντεύει να σε σκοτώσει. 

 

Νίκος: (τα έχει χαµένα, προσπαθεί να βρει µια δικαιολογία) 

Απλώς είπα… 

 



Γιώργος:(που πανικοβάλλεται, τον αρπάζει ξανά και τον σπρώχνει 

λίγο πιο πέρα, πριν προλάβει να αντιδράσει ο Αντρέας. Του ψιθυρίζει)  

Σκάσε, µωρέ µαλάκα!! Θα µας κάψεις . 

 

Αντρέας: 

Ε, ε! Κάτσε κάτω σου λέω, γιατί θα σε δείρω εγώ. 

( έχει κεντριστεί η περιέργεια του )Εσείς, που είστε τόσο κολλητοί, 

κάτι σηµαντικό θα έχει γίνει, για να τσακώνεστε έτσι. Ελάτε πείτε 

µου, θα σκάσω από περιέργεια.   

 

Νίκος:  

Τίποτα, τίποτα! (ο Γιώργος δεν µιλάει)  

 

Αντρέας:  (στον Νίκο ) 

Του ‘φαγες λεφτά; 

 

Νίκος: 

Ο… Όχι! 

Γιώργος: (που είναι ακόµα εκνευρισµένος και δεν σκέπτεται καθαρά) 

Πού να βρω λεφτά, για να µου τα φάει, και συ! 

 

Αντρέας:  

Τότε τι; Θα µε σκάσετε εσείς!  

 



Γιώργος: (που αρχίζει να καταλαβαίνει πως ο Αντρέας θα επιµένει 

και πρέπει να βρει µια δικαιολογία, για να µην τους υποψιαστεί)  

Άσε, ρε Αντρέα!! Είναι προσωπικό. 

 

Αντρέας: 

 Ελάτε τώρα, δεν µε εµπιστεύεστε; Πείτε µου να βοηθήσω κι εγώ. Τι 

φίλοι είµαστε. Οι φίλοι στην δύσκολη στιγµή φαίνονται. 

 

Νίκος: 

Να… 

 

Γιώργος :(που φοβάται µην ξεφύγει κάτι από τον Νίκο) 

 Δεν έχει καθόλου µπέσα. Πήγε και την έπεσε… 

 

Αντρέας : 

 Στην γυναίκα σου; 

 

Γιώργος: (που δεν θέλει να το τραβήξει τόσο) 

Αυτό του ‘λειπε! Την έπεσε στην… Νίκη!  

 

Αντρέας : 

Ποια είναι αυτή; 

 

Γιώργος : 

Η … η γκόµενα µου. 

 



Αντρέας: 

 Μπα; Από πότε έχεις εσύ γκόµενα; 

 

Γιώργος: 

 Ε, έχω τώρα!! Λογαριασµό θα σου δώσω; 

 

Αντρέας: 

 Εδώ δεν έχεις βρακί να βάλεις στον κώλο σου και έχεις και γκόµενα; 

 

Γιώργος: (θιγµένος)  

Γιατί, ρε φίλε, δεν σου γεµίζω το µάτι; 

 

Αντρέας:  

Τι να σου πω; Θες την αλήθεια, όχι!! 

Γιώργος: 

Α, πάγαινε και συ! 

 

Αντρέας: (στον Νίκο) 

 Εδώ που τα λέµε, και συ δεν είσαι καλύτερος. Τέλος πάντων, δεν 

είναι πράµατα αυτά να τσακώνεστε για γκόµενα. Ιδιαίτερα εσύ που 

είσαι και παντρεµένος. Αν υποθέσουµε, πως υπάρχει πραγµατικά 

γκόµενα και δεν φαντασιώνεστε … 

 

Γιώργος:  

Τι θα πει φαντασιωνόµαστε; Τραβάµε µαλακία παρέα; 

 



Αντρέας:  

Χα, χα! Δεν εννοώ αυτό. Φαντάζοµαι, πως δεν είστε τόσο µαλάκες. 

Εννοώ, αν δεν είναι απλά µια γκόµενα, που την λιγουρεύεστε και οι 

δύο, αλλά δεν τρέχει τίποτα παραπέρα. Έχω ακούσει εγώ ιστορίες 

από δήθεν γόηδες… Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι, 

πως αυτός εδώ προηγείται, που είναι µαγκούφης. Γι αυτό, κάτσε στα 

αυγά σου εσύ και µην χαλάς φιλίες ετών για απερισκεψίες.  

 

Γιώργος: (ανακουφισµένος) 

Τέλος πάντων! 

 

Αντρέας: 

Πάω τώρα στον πάγκο µου, γιατί έχω δουλειά. Πρέπει να ετοιµάσω 

µεζέδες . Το βράδυ έχει αγώνα και ελπίζω να µαζευτεί λίγος κόσµος. 

Μπας και καταφέρω να πληρώσω κανέναν λογαριασµό. Μην 

ξανατσακωθείτε, θα σας πετάξω έξω. 

(φεύγει ο Αντρέας, ο Γιώργος  συνεχίζει να είναι µουτρωµένος) 

 

Νίκος:  

Τι ακριβώς είπε η τηλεόραση; 

 

Γιώργος:… 

 

Νίκος: 

Τώρα δεν µου µιλάς; 

 



Γιώργος:…. 

 

Νίκος:  

Βέβαια, πάντα εγώ φταίω . Τι να κάνω κι εγώ, πανικοβλήθηκα. Με 

άφησες εκεί κι έφυγες. 

 

Γιώργος: … 

 

Νίκος :(που αρχίζει να εκνευρίζεται) 

Δεν φτάνει που µας έβαλες σε µπελάδες, τώρα δεν µου µιλάς; 

 

Γιώργος: 

Τι να σου πω, ρε µαλάκα , που τα έκανες µούσκεµα;  Κοίτα έναν 

άνθρωπο που πήγα και εµπιστεύτηκα. 

 

Νίκος:  

Εγώ φταίω τώρα. Εσύ σκότωσες τον ταµία, εγώ φταίω. 

 

Γιώργος: 

 Σκάσε, µωρέ µαλάκα, θα µας ακούσει… και δεν  σκότωσα κανέναν.  

 

Νίκος:  

Πώς δεν σκότωσες, αφού τον πυροβόλησες. 

 

Γιώργος:  

Τον έδειξε η τηλεόραση. 



Νίκος:  

Ποιον; 

 

Γιώργος:  

Τον Παπαφλέσσα! Ποιον; Τον ταµία φυσικά. 

 

Νίκος:  

Τι µου λες τώρα; 

 

Γιώργος: 

Έδειξαν ρεπορτάζ για την ληστεία και βγάλανε ως αυτόπτη 

µάρτυρα τον ταµία, που πυροβόλησα . Δεν είχε πάθει ούτε 

γρατζουνιά.  

 

Νίκος:  

Πώς έγινε αυτό; 

 

Γιώργος:  

Δεν ξέρω. 

 

Νίκος: Μάλιστα! 

 

Γιώργος: 

Χάρη σε σένα έχουνε, λέει, ένα στοιχείο, που µπορεί να οδηγήσει 

στην διαλεύκανση της υπόθεσης. 

 



Νίκος: (µε τρόµο στα µάτια)  

Ποιο στοιχείο έχουνε; 

 

Γιώργος:(µουντζώνοντας τον) 

Να, µαλάκα!!! 

 

Νίκος:  

Τι; 

 

Γιώργος:  

Το όνοµα µου, ρε µαλάκα!! Το όνοµα µου! 

 

Νίκος:  

Σιγά το στοιχείο! Οι µισοί Έλληνες λέγονται Γιώργος.  Μπορεί να 

υποψιαστούν τον Πρωθυπουργό, αυτός µας ληστεύει καθηµερινά. 

 

Γιώργος: 

 Όρεξη για αστεία έχεις, βλέπω. 

 

Νίκος: 

Εσύ να δεις τι στοιχείο θα είχαν, αν έβρισκαν το όπλο. 

 

Γιώργος:   

Ποιο όπλο;  

 



Νίκος :  

Του Ζορό! Ποιο όπλο, αυτό που πυροβόλησες τον ταµία. 

 

Γιώργος: (αποσβολωµένος) 

Τι απέγινε το όπλο; 

 

Νίκος:  

Τι απέγινε; 

 

Γιώργος: (πανικοβληµένος) 

Πού είναι το όπλο; 

 

Νίκος:  

Δεν ξέρεις; 

 

Γιώργος:  

Όχι! Αυτό το ξέχασα .Τι το έκανα; 

 

Νίκος:  

Σου έπεσε στην τράπεζα. 

 

Γιώργος:(που έχει πανικοβληθεί ) 

Ω, Θεέ µου; Πάει, µας πιάσανε. Τελειώσαµε! 

 

Νίκος:  

Μην ανησυχείς, το πήρα εγώ!! 



Γιώργος:  

Το πήρες ; 

 

Νίκος: 

Ναι, το πήρα!  

 

Γιώργος: 

Πως; Πότε; Λέγε! Τι το έκανες : Πού το έχεις; 

 

Νίκος: 

Σιγά, σιγά! Θα σου πω! 

 

Γιώργος: 

Λέγε, γιατί θα πεθάνω από την αγωνία µου. Πού είναι το όπλο; 

 

Νίκος:  

Στον πάτο του Θερµαϊκού. Το πέταξα στην θάλασσα, µετά που 

έφυγα από την τράπεζα. 

 

Γιώργος:(µε αγωνία) 

Μήπως σε είδε κανείς; 

 

Νίκος: (µε αµφιβολία) 

Δεν νοµίζω!! Ποιος θα προσέξει, τι κάνει κανείς στην παραλία; 

 



Γιώργος:  

Αν το βρουν; 

 

Νίκος:(πάλι διστακτικά) 

Δεν νοµίζω!! Πρόσεξα πως στο σηµείο που το έριξα, δεν φαινόταν ο 

πάτος. 

 

Γιώργος: 

Βρε, βλάκα, αν µετακινηθεί µε τα κύµατα; 

 

Νίκος:  

Αυτό δεν το σκέφτηκα.  

 

Γιώργος: 

Τόσο βλάκας είσαι! 

 

Νίκος:  

Έπρεπε να το αφήσω στην τράπεζα. Τι ήθελες να κάνω, ήµουν 

πανικοβληµένος. Με είχες αφήσει και είχες φύγει. 

Γιώργος: 

Κι εγώ πανικοβλήθηκα! Είχες λιποθυµήσει. Νόµιζα πως σε πιάσανε.   

 

Νίκος:  

Έφυγες και µε άφησες µόνο. Δεν είχα και λεφτά. Όταν έφτασα στο 

σταθµό του τρένου και είδα, πως είχες πάρει τα πράµατα µας από 

την θυρίδα που τα αφήσαµε, τρελάθηκα. Αναγκάστηκα να γυρίσω 



µε οτοστόπ, κουρασµένος, πεινασµένος. Ώσπου να µε πάρει ένας 

φορτηγατζής, περπάτησα τουλάχιστον είκοσι χιλιόµετρα.  Ευτυχώς 

µε πήρε ο φορτηγατζής. 

 

Γιώργος:  

Τι του είπες; 

 

Νίκος:  

Τι ; 

 

Γιώργος:  

Δεν σε ρώτησε, γιατί περπατάς στην εθνική οδό; 

 

Νίκος: 

 Ναι! Του είπα πως µε κλέψανε!! Τις βαλίτσες και το πορτοφόλι µου. 

 

Γιώργος:  

Ελπίζω να µην υποψιάστηκε κάτι! 

 

Νίκος: 

Δεν ξέρω. Ήµουν πολύ ταραγµένος, αλλά το επέδωσε στο ότι µε 

κλέψανε.  Προσπαθούσε να µε παρηγορήσει. 

 

Γιώργος: (κοιτάζει προς τα έξω και χλωµιάζει) 

 Ωχ!  

 



Νίκος: 

 Τι; 

 

Γιώργος:  

Αστυνοµία! 

 

Νίκος: 

Πού; 

 

Γιώργος:  

Έξω από το καφενείο. Μιλάνε στον Κώστα. Ωχ! 

 

Νίκος:  

Τι γίνεται: Δεν τολµώ να κοιτάξω. 

 

Γιώργος :  

Δείχνει προς τα εδώ. 

 

Νίκος: 

Ωχ, Θεούλη µου ! Τι θα κάνουµε τώρα; 

 

Αστυνοµικός Α΄:(µπαίνει µέσα στο καφενείο) 

Καλησπέρα σας! 

(πετάγονται και δύο όρθιοι και σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά) 

 

 



Αστ Α΄:  

Τι πάθατε εσείς; 

(Οι δύο κοιτάζονται, αλλά δεν λένε τίποτα, ούτε και κατεβάζουν τα 

χέρια) 

 

Αστ. Β΄:  

Μάλλον µας δουλεύουν. 

 

Αστ. Α΄:  

Μας δουλεύετε ρε; 

 

Γιώργος: (που συνέρχεται) 

Χε, χε! Ένα αστείο κάναµε, κύριε πόλισµαν ( στον Νίκο που στέκεται 

ακόµα µε τα χέρια ψηλά) Έλα τελείωνε, θα θυµώσουν στο τέλος οι 

κύριοι αστυνοµικοί. 

 

Αστ. Α΄:  

Όρεξη για παιχνίδια έχετε µεσηµεριάτικο; Άντε γιατί απ’ το πρωί 

µας τρέχουν… µην την πληρώσετε εσείς. 

 

Αστ. Β΄:  

Εγώ λέω τους προσαγάγουµε!! Στο τµήµα θα καταλάβουµε, αν µας 

δουλεύουν ή όχι.  

 

Γιώργος:  

Γιατί καλέ, κυρία πόλισµαν; Τι κάναµε για να µας προσαγάγετε; 



Αστ. Β΄:  

Εσείς ξέρετε! Κάτι θα κάνατε, θα το µάθουµε. Τι λες, να τους 

προσαγάγουµε;  

 

Αστ. Α΄:  

Για σταθείτε λίγο παραπέρα, να δούµε! (στην αστυνοµικό, χωρίς να 

ακούνε οι άλλοι ) Σου φαίνονται ύποπτοι αυτοί; 

 

Αστ. Β΄:  

Αλλιώς γιατί να σηκώσουν τα χέρια; 

 

Αστ. Α΄:  

 Εµένα, µαλάκες µου φαίνονται. (πηγαίνει προς τους υπόπτους)  

Ταυτότητες έχετε;  

 

Γιώργος:  

Φυσικά, κυρ-αστυνόµε µου.  

Αστ. Α΄:  

Λοιπόν; (απλώνει το χέρι του και περιµένει) 

 

Γιώργος: 

Λοιπόν; 

 

Αστ. Α΄:  (ουρλιάζει) 

Τις ταυτότητες σας, ρε! (βγάζουν τις ταυτότητες τους πανικόβλητοι 

και τις δίνουν.) Παίζετε µε την υποµονή µου. (παίρνει τις ταυτότητες, 



τις περιεργάζεται λίγο και τις δίνει στην συνάδελφό του και πάει στον 

καφετζή. Του δίνει µια κλήση και τον βάζει να υπογράψει, φεύγοντας)  

Έχετε χάρη που είµαστε πνιγµένοι στη δουλειά, αλλιώς, ήξερα εγώ 

τι χρειάζεστε!! (φεύγει, η αστυνοµικίνα δίνει πίσω τις ταυτότητες 

απογοητευµένη που δεν τους προσήγαγαν. Τους κάνει µια χειρονοµία 

µε δύο δάχτυλα στα µάτια της και µετά τους δείχνει) 

 

Αστ. Β΄:  

Τα µάτια µας θα είναι πάνω σας. Να το ξέρετε! 

 

Νίκος:  

Παραλίγο να την πατήσουµε. 

 

Αντρέας:  

Τι καµώµατα ήταν αυτά; 

 

Γιώργος:  

Τίποτα! Είπαµε να κάνουµε ένα αστειάκι. 

Αντρέας: 

Όρεξη που την έχετε! 

 

Γιώργος:  

Τι θέλανε οι µπάτσοι; 

 



Αντρέας:  

Τίποτα! Μου φέρανε κλήση για δικαστήριο, για το ΤΕΒΕ. 

(ξεσπάει)Έτσι µου ‘ρχεται να πάω να ληστέψω µια τράπεζα. 

(οι δύο φίλοι κοιτάζονται) 

 

Νίκος:(στον Γιώργο) 

Κι εµείς που το επιχειρήσαµε, τι καταλάβαµε; 

 

Γιώργος:  

Σκάσε, θα σ’ ακούσει. 

 

Νίκος: 

Τι θα κάνουµε τώρα; Έτσι θα ζούµε, µε τον φόβο µην µας πιάσουν; 

Άσε που δεν λύσαµε κανένα πρόβληµα µας. Εγώ είµαι άνεργος κι  

εσύ καταχρεωµένος. Θα σου πάρουνε το σπίτι όπου  να’ ναι. 

Εγώ…(σταµατάει την κουβέντα κοιτάζει την τηλεόραση) Ε, Αντρέα!! 

Άνοιξε την φωνή της τηλεόρασης. 

 

Αντρέας: 

 Τι την θέλεις τώρα; Όταν αρχίσει ο αγώνας. 

 

Νίκος:  

Άνοιξε την που σου λέω.  

 

Τηλεόραση : (κανείς µόνος στην κρίση,κτλ.. Ο Νίκος µένει 

σκεπτικός) 



Γιώργος:  

Μην σκας! Κάτι θα βρούµε να κάνουµε.  

 

Νίκος:  

Τι; Εγώ δεν είµαι άλογο να βαρέσεις νοµή και να ησυχάζω. Όταν 

πεινάω, πεινάω και θέλω να φάω. Δεν βολεύοµαι µε τροµπέτες και 

µουσικές.  

Γιώργος: 

Έγνοια σου και έχω σκεφτεί ήδη. Έχω µια ιδέα… 

 

Νίκος : (σηκώνεται απότοµα) 

Να µου λείπουν οι ιδέες σου. Πράγµατι κάτι θα κάνουµε, άλλα όχι 

άλλο τις κουτοπονηριές σου. Πάω να ψάξω για δουλειά. Πάω να δω 

για τη δουλειά που µου είπε η Μαίρη! (πάει να φύγει)Α, ξέχασα!! 

Αύριο έχει συγκέντρωση, θα πάω κι εκεί. Αν δεν έχεις καµιά 

καλύτερη ιδέα και όχι καµιά µαλακία πάλι, σου συνιστώ να ‘ρθεις κι 

εσύ και που ξέρεις, µπορεί και να γυρίσει ο τροχός!  

(βγαίνει και φεύγει. Ο Γιώργος µένει άφωνος. Η τηλεόραση δείχνει 

την µεγαλειώδη διαδήλωση της 5ης Μάη 2010) 

 

 

                            ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

 


