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Στις 29 Ιουνίου 2019, 

η Γκαϊανέ Καζαρτζιάν, «παράνοµη» αποκλειστική νοσοκόµα, 

πήδηξε κυνηγηµένη από το παράθυρο του πρώτου ορόφου 

της Β’ Παθολογικής του Νοσοκοµείου Νίκαιας και σκοτώθηκε. 

 

Το έργο αφιερώνεται στη µνήµη της. 
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Περίληψη 

 

 

Στο δωµάτιο ενός νοσοκοµείου ο Κώστας, εβδοµήντα χρονών, βαριά 

άρρωστος, περιµένει µε λαχτάρα την αποκλειστική του νοσοκόµα, 

Γκαϊανέ, να έρθει κρυφά για να τον συντροφεύσει στις τελευταίες 

του στιγµές. Η λαθραία τους συνάντηση, η οικειότητα της σχέσης 

τους και η αγωνία της τελευταίας νύχτας θα οδηγήσει και τους δύο 

να ανακαλύψουν µια άλλη τους υπόσταση, που φαντάζει πιο 

αυθεντική και απελευθερωτική. Τα πρόσωπα και τα γεγονότα, η 

πραγµατικότητα και η φαντασία, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και η 

Γκαϊανέ παίρνουν µέρος σε ένα ονειρικό πάρτυ εξόδου. 

 

 

Σηµείωση: Το έργο είναι εµπνευσµένο από το θάνατο της Γκαϊανέ 

Καζαρτζιάν. Ωστόσο οι χαρακτήρες και η πλοκή του έργου είναι 

προϊόν µυθοπλασίας. 
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Πρόσωπα 

 

Κώστας 

Γκαϊανέ  

Νοσοκόµα  

Στέφανος 

 

 

Στο δωµάτιο ενός δηµόσιου νοσοκοµείου. Είναι βράδυ και έχει σκοτάδι. 

Ένας ασθενής, ο Κώστας, βρίσκεται στο ένα από τα δύο κρεβάτια του 

δωµατίου, κατάκοιτος, µε ορό. Είναι ανήσυχος, περιµένει κάτι, 

ανοιγοκλείνει την τηλεόραση. Ανοίγει η πόρτα και µπαίνει µέσα 

κλεφτά η Γκαϊανέ, αρµενικής καταγωγής. 

 

Γκαϊανέ: Κύριε Κώστα; 

Κώστας: (χαµηλόφωνα, αδύναµα.) Γρήγορα, µπες µέσα και κλείσε 

την πόρτα! (Η Γκαϊανέ κλείνει την πόρτα πίσω της.) Δεν σε είδε 

κανείς; 

Γκαϊανέ: Όχι, νοµίζω όχι. Δηλαδή... (Πάει να ανάψει το φως.) 

Κώστας: Μην ανάβεις ακόµα.  Έλα εδώ.  
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Η Γκαϊανέ τον πλησιάζει.  

Κώστας: Πες µου, περίµενες να κατέβει η ψηλή µε τους δίσκους; 

Γκαϊανέ: Ναι. Περίµενα στο ισόγειο και µόλις την είδα να 

κατεβαίνει, ήρθα. 

Κώστας: Και δεν σε είδε καµιά άλλη; 

Γκαϊανέ: Νοµίζω όχι. Ανέβηκα από τις σκάλες για να τις αποφύγω. 

Κώστας: Και το γόνατό σου; 

Γκαϊανέ: Πονάει, αλλά δεν πειράζει. 

Κώστας: Εποµένως, ήρθες µετά την ψηλή.  

Γκαϊανέ: Ναι. 

Κώστας: Καλά έκανες. Αυτή είναι η τελευταία που περνάει. Μην την 

πατήσουµε όπως τις προάλλες...  Άναψε τώρα το φως. 

Η Γκαϊανέ ανοίγει το φως. 

 Γκαϊανέ: Πονάς σήµερα; 

Κώστας: Όχι περισσότερο από χθες. Μη σου πω και λίγο λιγότερο.  

Γκαϊανέ: Αυτό είναι καλό. 

Κώστας: Ή ύποπτο. 

Η Γκαίανέ κοιτάει τους ορούς. 

Γκαϊανέ: Σου έβαλαν κι άλλα φάρµακα; 

Κώστας: Της παρηγοριάς. 



6 
 

Γκαϊανέ: Δεν είπαν θα σ’ αφήσουν µόνο αυτό για τον πόνο; 

Κώστας: Έτσι είχαν πει. Αλλά το παλεύουν ακόµη.  

Γκαϊανέ: Εκείνη η γιατρέσσα πολύ σε φροντίζει. 

Κώστας: Δεν µπορεί να µε αποχωριστεί. 

Γκαϊανέ: Τι είπε; 

Κώστας: Έλα Γκαϊανέ, µη ρωτάς βλακείες. Εσύ κι εγώ ξέρουµε. 

Πόσο καιρό είµαι εδώ µέσα; 

Γκαϊανέ: Από το Φεβρουάριο. 

Κώστας: Πόσοι πέρασαν από αυτό το κρεβάτι; (Δείχνει το κρεβάτι 

δίπλα του.) 

Γκαϊανέ:  Τρεις. Τέσσερις. Ξέχασα τον καηµένο τον κυρ’ Σπύρο.  

Κώστας: Πού πήγαν όλοι αυτοί; (Η Γκαϊανέ δεν απαντά.) Λίγο πριν 

πάει εκεί που πήγε ο καηµένος ο κυρ’ Σπύρος, οι γιατροί του είπαν 

αυτά που µου είπαν κι εµένα σήµερα.  

Γκαϊανέ: Δηλαδή; 

Κώστας: Τι δηλαδή; Ότι γίνονται και θαύµατα, ότι ο Θεός 

αποφασίζει... τέτοια. 

Γκαϊανέ: Ο Θεός είναι µεγάλος. 

Κώστας: Αηδίες Γκαϊανέ, ούτε εσύ δεν τα πιστεύεις αυτά. Δε µου λες, 

εκείνη η ξανθιά µε τα στραβά τα δόντια που ήταν; 
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Γκαϊανέ: Δεν την είδα κάτω. 

Κώστας: Δεν της ξεφεύγει τίποτα. Μήπως έκοβε βόλτες; 

Γκαϊανέ: Δεν ξέρω. Αλλά...  

Κώστας: Τι «αλλά»; 

Γκαϊανέ: Ο διάδροµος ήταν άδειος. Όµως λίγο πριν µπω στο 

δωµάτιο άκουσα ασανσέρ να σταµατά σε όροφό µας. Δεν ξέρω 

ποιος βγήκε, δεν ξέρω αν µε είδαν, συνέχισα να περπατάω, δεν 

γύρισα να κοιτάξω.  

Κώστας: Άκουσες τις πόρτες να ανοίγουν; 

Γκαϊανέ: Δεν πρόσεξα. 

Κώστας: Άκουσες βήµατα; 

Γκαϊανέ: Όχι. 

Κώστας: Ούτε εγώ.  

Γκαϊανέ: Σκέφτηκα µήπως ήταν η κόρη της κυρίας Γεωργίας στο 

πρώτο δωµάτιο. Καµιά φορά έρχεται αργά από δουλειά της. 

Κώστας: Αν ήταν πάντως νοσοκόµα, θα την καταλαβαίναµε. 

Κάνουν πολύ θόρυβο.  

Γκαϊανέ: Όταν µε βλέπουν. 

(Γελάνε.)  



8 
 

Κώστας: Τελειώνουν τα βάσανά µας Γκαϊανέ. Πληθαίνουν τα 

σβηστά κεριά µου. 

Γκαϊανέ: Ωχου, σταµάτα κύριε Κώστα. 

Κώστας: Άκου που σου λέω. Σύντοµα θα γλιτώσεις και από αυτές 

και από εµένα.  

Γκαϊανέ: Τι ώρα είναι; 

Κώστας: Έντεκα. Δεν έχουµε πολλή ώρα, στις έξι έρχονται οι 

σκνίπες. 

Γκαϊανέ: Οι ποιες; 

Κώστας: Αυτές µε τις σύριγγες που παίρνουν το αίµα. Έτσι τις λέω.  

Η Γκαϊανέ γελάει. 

Γκαϊανέ: Ωραίο το κοτόπουλο σήµερα; 

Κώστας: Πού το ξέρεις ότι είχε κοτόπουλο; 

Γκαϊανέ: Είναι Πέµπτη βράδυ.  

Κώστας: Σήµερα άργησε, µου το έφερε σχεδόν κρύο. 

Γκαϊανέ: Το έφαγες; (Ο Κώστας δεν απαντά.) Δεν είχες όρεξη πάλι; 

Κώστας: Ποιος είχε ποτέ όρεξη για κοτόπουλο µε φιδέ; 

Γκαϊανέ: Εµένα µ’αρέσει. Αυτό τι είναι; (Κοιτάει το γλυκό) 

Κώστας: Κερνάω κοµπόστα. 

Γκαϊανέ: Ευχαριστώ. (Παίρνει την κοµπόστα και τρώει).  
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Κώστας: Να ‘σαι καλά Γκαϊανέ. Μου έφτιαξες το κέφι. Τρεις µέρες 

χωρίς εσένα ξέχασα πώς είναι να µη σε λυπούνται. Γι αυτό σε 

κάλεσα.  

Γκαϊανέ: Κι εµένα τρεις µέρες δεν µε κέρασε κανένας τίποτα. Γι 

αυτό ήρθα. 

(Του πιάνει το χέρι.) 

 

Γκαϊανέ: Τι θέλεις να κάνουµε; Πονάς κάπου;  

Κώστας: Όχι. 

Γκαϊανέ: Θέλεις να σε τρίψω; 

Κώστας:  Θέλω να κατουρήσω. 

Η Γκαϊνέ ανασηκώνει την κουβέρτα για να ελέγξει τι συµβαίνει. 

Γκαϊανέ: Πού είναι καθετήρας; 

Κώστας: Τους είπα να µου τον βγάλουν. Με ενοχλούσε. 

Γκαϊανέ: Να σε βοηθήσω να πας σε µπάνιο; 

Κώστας: Δεν θέλω. Σηκώθηκα πριν. 

Γκαϊανέ: Αν σηκωθείς πριν, θα σηκωθείς και τώρα. 

Κώστας: Αν “σηκώθηκες πριν”. Σηκώνοµαι, σηκώθηκα, θα σηκωθώ. 

Μάθε επιτέλους τον αόριστο.  

Γκαϊανέ: Αν σηκώθηκες πριν, θα σηκωθείς και τώρα. 
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Κώστας: Θα σηκωθώ όταν υπάρχει λόγος. Φέρε µου τώρα την 

πάπια.  

Η Γκαϊανέ του φέρνει µια πάπια από το µπάνιο. Ο Κώστας κατουράει. 

Η Γκαϊανέ πάει να την αδειάσει. 

Γκαϊανέ: Από πότε έχεις να κατουρήσεις; 

Κώστας: Από χθες το βράδυ. 

Γκαϊανέ: Σήµερα καθόλου; 

Κώστας: Όχι. 

Γκαϊανέ: Γιατί; 

Κώστας: Δεν ξέρω. Δεν µου ήρθε. 

Γκαϊανέ: Και σου ήρθε µόλις µε είδες; 

Η Γκαϊανέ πάει πάλι στο µπάνιο.  

Κώστας: Πού πας; 

Γκαϊανέ: Θα σου κάνω ένα µπάνιο και θα σου αλλάξω πυτζάµες. 

Κώστας: Μάλιστα. 

Γκαϊανέ: Με πληρώνεις, κάτι πρέπει να κάνω. 

Κώστας: Θα µπορούσες να µου πεις καθαρά ότι βρωµάω. 

Η Γκαϊανέ βγαίνει από το µπάνιο κουβαλώντας µε µια λεκάνη και ένα 

σφουγγάρι. Του βγάζει το πουκάµισο της πυτζάµας και αρχίζει να τον 

τρίβει µε το σφουγγάρι. 
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Γκαϊανέ: Τι έκανες σήµερα; Ήρθε κανείς να σε δει; 

Κώστας: Ήρθε να µε δει ένας φοιτητής µου.  

Γκαϊανέ: Ποιος;  

Κώστας: Ο Στέφανος. 

Γκαϊανέ: Μελαχροινό αγόρι που έρχεται;  

Κώστας: Τόση εντύπωση σου έκανε; 

Γκαϊανέ: Που κάθεστε µε τις ώρες. 

Κώστας: Έχει πρόβληµα µε τη διατριβή του. Από τότε που 

συνταξιοδοτήθηκα και τον ανέλαβε άλλος συνάδελφος, δεν µπορεί 

να την προχωρήσει. Θέλει να τη διακόψει. 

Γκαϊανέ: Ποια; 

Κώστας: Τη διδακτορική του µελέτη. 

Γκαϊανέ: Θέλει να γίνει καθηγητής σαν εσένα; 

Κώστας: Ελπίζω πως όχι. 

Γκαϊανέ: Γιατί κύριε Κώστα; 

Κώστας: Ας µη ξοδέψει τη ζωή του στα βιβλία και τα συνέδρια. 

Γκαϊανέ: Εσύ δηλαδή αυτό έκανες; 

Κώστας: Διαβάζει, διαβάζει πολύ. Δεν θα το βρει έτσι. 

Γκαϊανέ: Τι να βρει; 

Κώστας: Αυτό που έψαχνα κι εγώ. 
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Γκαϊανέ: Το ίδιο ψάχνει; 

Κώστας: Ναι. 

Η Γκαϊανέ τελειώνει µε τον κορµό του Κώστα, τον βοηθάει να βάλει το 

πουκάµισο της καινούριας πυτζάµας και συνεχίζει µε τα πόδια. 

Γκαϊανέ: Και τι διαβάζει; 

Κώστας: Μελετά την ποίηση που αναφέρεται στην ελληνιστική 

περίοδο. 

Γκαϊανέ: Δηλαδή; 

Κώστας: Τη γλώσσα. Είναι φιλόλογος. 

Γκαϊανέ: Και του είπες να τα παρατήσει; 

Κώστας: Όχι. 

Γκαϊανέ: Αλλά; 

Κώστας: Του είπα να δώσει µια ευκαιρία στον Σουλιόπουλο. Ότι δεν 

έχουµε όλοι οι καθηγητές την ίδια προσέγγιση στα πράγµατα. Του 

µίλησα για την οµορφιά της µαθητείας. 

Γκαϊανέ: Και θα συνεχίσει δηλαδή; 

Κώστας: Μου είπε ότι δεν µπορεί να µιλήσει µε άλλον έτσι όπως 

µιλάει µε εµένα. Aισθάνεται, λέει, ότι µόνο εγώ τον καταλαβαίνω. 

Αναγκάστηκα να του πω την πρόβλεψη των γιατρών. 

Γκαϊανέ: Και τι έκανε; 
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Κώστας: Έκλαψε.  

Γκαϊανέ: Όµορφα θα κλαίει το παλικάρι αυτό. 

Κώστας: Είναι φτιαγµένο το µάγουλό του για δάκρυα. 

Γκαϊανέ: Σαν πατέρα θα σε έχει. 

Ο Κώστας δυσανασχετεί και η Γκαϊανέ γελάει, σαν να τον κοροϊδεύει. 

Του φοράει το κάτω µέρος της πυτζάµας.   

Κώστας: Ο Σουλιόπουλος θα τον πνίξει στα βιβλία. 

Γκαϊανέ: Τι άλλο να κάνει; 

Κώστας: Θα του γράψω µια επιστολή. Θα του πω πως η ορµή του 

Στέφανου δεν πρέπει να καλουπώνεται. 

Γκαϊανέ: Θα ξανάρθει να σε δει; 

Κώστας: Σίγουρα. Αν προλάβει.  

Η Γκαϊανέ τακτοποιεί τα πράγµατα πριν τα πάει στο µπάνιο.  

Γκαϊανέ: Μια µέρα ολόκληρη και καµία εδώ µέσα δεν πρόσεξε ότι 

δεν κατούρησες.  

Κώστας: Δεν είναι ο Στέφανος για να τον φάνε τα βιβλία.  

 

 Η Γκαϊανέ τον κοιτάει ντυµένο. 

 

Γκαϊανέ: Όµορφος είσαι µε καθαρές πυτζάµες. 
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Κώστας: Εντάξει, εντάξει. Πες µου τώρα, έφερες αυτό που σου 

ζήτησα; 

Γκαϊανέ: Το ποιο; 

Κώστας: Γκαϊανέ, µε δουλεύεις; 

Γκαϊανέ: Εγώ δεν είµαι για τέτοια κύριε Κώστα. 

Κώστας: Καλά, βγάλτο τώρα. 

Γκαϊανέ: Πού ξέρεις αν έφερα; 

Κώστας: Βγάλτο λέµε, πού το χεις; Στην τσάντα; 

Η Γκαϊανέ γνέφει «ναι». Βγάζει ένα σακουλάκι και του το δίνει.  

Γκαϊανέ: Τόσα φάρµακα παίρνεις, τι το θες αυτό;  

Κώστας: Αυτό είναι για το µυαλό.  

Γκαϊανέ: Μη σε πειράξει. 

Κώστας: Μακάρι.  

Ο Κώστας βγάζει από το σακουλάκι µια τούφα καπνό και στρίβει ένα 

τσιγάρο µε χασίς. Το ανάβει. 

Κώστας: Σε έχω σπρώξει στην παρανοµία. 

Γκαϊανέ: Κάτσε, περίµενε. Βρωµοκοπάει. 

Ανοίγει το παράθυρο. 

Κώστας: Φοβάσαι µη µας πιάσουν; 
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Γκαϊανέ: Εσένα τι να σου κάνουν; Άρρωστος είσαι. Εγώ έχω σίγουρη 

την απέλαση.  

Κώστας: Δεν θα σε πιάσουν. 

Γκαϊανέ: Έτσι λες εσύ. 

Κώστας: Στο υπόσχοµαι. Με πιστεύεις; 

Γκαϊανέ: Ναι. 

Κώστας: (Της προσφέρει χασίς.) Θέλεις λίγο; 

Γκαϊανέ: Όχι. 

Κώστας: Πόσο καιρό γνωριζόµαστε Γκαϊανέ; 

Γκαϊανέ: Δεν θυµάσαι; 

Κώστας: Εγώ θυµάµαι. Εσύ; 

Γκαϊανέ: Κι εγώ. 

Κώστας: Είσαι σίγουρη; 

Γκαϊανέ: Δεν ξεχνάω τίποτα. 

Κώστας: Τι σου είχα πει την πρώτη φορά που σε είδα; 

Γκαϊανέ: «Το µόνο που θέλω είναι να βάζεις άρθρα πριν από τα 

ουσιαστικά.» 

Κώστας: (Γελάει) Όχι αυτό.  

Γκαϊανέ: Εγώ αυτό θυµάµαι. 

Κώστας: Σου είπα ότι κάπου έχουµε ξανασυναντηθεί. 
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Γκαϊανέ: Ναι. Αλλά δεν µου είπες που. 

Κώστας: Θέλω να το βρεις µόνη σου. Θέλω σήµερα µέχρι να φύγεις 

να το έχεις βρει. 

Γκαϊανέ: Τι παιχνίδι είναι αυτό; 

Κώστας: Θα δεις. Θα προσπαθήσεις; 

Γκαϊανέ: Εντάξει. 

Κώστας: Πάρε µια τζούρα Γκαϊανέ, έτσι για την παρέα.  

Γκαϊανέ: Αποκλείεται. 

Κώστας: Δεν µε εµπιστεύεσαι; 

Γκαϊανέ: Καθόλου.  

Κώστας: Τότε πες µου ένα παραµύθι από τη χώρα σου. Είναι η 

κατάλληλη στιγµή για να ταξιδέψω. 

Γκαϊανέ: Τι παραµύθι; 

Κώστας: Μια ιστορία, όποια θες.  

Γκαϊανέ: Έχουµε πολλές ιστορίες στη χώρα µου. 

Κώστας: Διάλεξε µία. 

Γκαϊανέ: Θες να σου πω για τον Καύκασο; Για τον ήχο από τις 

αλυσίδες του Προµηθέα που ακούµε σε πόλη µου;  

Κώστας: Θέλω µια για πεθαµένους. 

Γκαϊανέ: Γιατί; 
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Κώστας: Θέλω να ξέρω πού πηγαίνουν.  

Γκαϊανέ: (Σκέφτεται) Πηγαίνουν σε κρυφή χώρα. 

Κώστας: Κρυφή χώρα;  

Γκαϊανέ: Είναι ένα παραµύθι που λέµε στη Σόρτσα.  

Κώστας: Πού είναι αυτό; 

Γκαϊανέ: Χωριό µητέρας µου. Εκεί πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Είναι 

δίπλα σε λίµνη και κάναµε µπάνιο. Εγώ όχι, φοβάµαι νερό. Ακόµα 

και εδώ, δεν µπαίνω σχεδόν ποτέ µέχρι λαιµό σε θάλασσα. Όµορφο 

χωριό. Όµως οι κάτοικοί του φεύγουν. Οι νέοι πηγαίνουν σε πόλη, 

όπως πήγαν οι γονείς µου. Για να βρουν δουλειά. Οι γέροι και οι 

άρρωστοι φεύγουν κι αυτοί. Πηγαίνουν αλλού για να πεθάνουν.  

Κώστας: Να πεθάνουν; Γιατί; 

Γκαϊανέ: Φοβούνται ότι αν πεθάνουν σε Σόρτσα θα εξαφανιστούν.  

Κώστας: Πώς θα εξαφανιστούν; 

Γκαϊανέ: Σε Σόρτσα υπάρχει ένας µύθος που λέει ότι λίγο πριν 

πεθάνουν οι άνθρωποι, µπορούν να δουν τη γέφυρα. 

Κώστας: Ποια γέφυρα; 

Γκαϊανέ: Τη γέφυρα που οδηγεί σε κρυφή χώρα. Οι άνθρωποι 

σηκώνονται ανεβαίνουν σε γέφυρα και περνάνε απέναντι. Κι 

εξαφανίζονται από αυτή τη γη.  
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Κώστας: Και γιατί φεύγουν; Δεν θέλουν να περάσουν στην κρυφή 

χώρα; 

Γκαϊανέ: Όχι. 

Κώστας: Γιατί; 

Της τείνει το τσιγάρο. Η Γκαϊανέ παίρνει µια τζούρα διστακτικά. 

Βήχει λίγο. Παύση. Του το δίνει πίσω. 

Γκαϊανέ: Γιατί δεν ξέρουν τι θα βρουν εκεί. 

Κώστας: Πώς λέγεται η χώρα αυτή; 

Γκαϊανέ: Δεν έχει όνοµα. 

Κώστας: Τόσοι ποιητές στη χώρα σου και δεν έχετε βρει ένα όνοµα;  

Γκαϊανέ: Μόνο σε χωριό µου λέµε αυτό το µύθο. (Του παίρνει το 

τσιγάρο από το στόµα.) Αρκετά µε αυτό. Μήπως να κοιµόσουνα 

τώρα; 

Κώστας: Τώρα που άρχισα να νιώθω καλύτερα;  

Γκαϊανέ: Είµαι κι εγώ κουρασµένη. 

Κώστας: Γκαϊανέ, θέλω να έχεις στο µυαλό σου ένα πράγµα. 

Γκαϊανέ: Τι πράγµα; 

Κώστας: Μπορεί να µην έχουµε ξανασυναντηθεί σε αυτή τη ζωή, 

αλλά σε κάποια άλλη.  

Γκαϊανέ: Καλά. Θα έχω στο µυαλό µου. 
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Η Γκαίανέ κάνει αέρα για να φύγει η µυρωδιά και µετά πηγαίνει να 

κλείσει το παράθυρο. 

 

Κώστας: Τι βλέπεις έξω; 

Γκαϊανέ: Σκοτάδι. 

Κώστας: Έλα Γκαϊανέ, πες µου τι βλέπεις. 

Γκαϊανέ: Κτίρια παντού µε φωτισµένα δωµάτια. 

Κώστας: Ο ουρανός; 

Γκαϊανέ: Περίεργος. Λένε θα χιονίσει αυτές τις µέρες. 

Κώστας: Τη θάλασσα µπορείς να τη διακρίνεις; 

Γκαϊανέ: Όχι. 

Κώστας : Πρέπει να εξασκήσεις τις αισθήσεις σου... Εγώ, ας πούµε, 

τη µυρίζω.  

Γκαϊανέ: Δεν έχει θάλασσα εδώ κοντά. 

Κώστας: Αν προσπαθήσεις λίγο θα ακούσεις τη φωνή της, αυτή που 

µας ευφραίνει την καρδιά.  

Γκαϊανέ: Δεν ακούω τίποτα. 

Κώστας: Τότε πρέπει να εξασκήσεις τη φαντασία σου. 

Γκαϊανέ: Φαντασία έχω. 
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Κώστας: Γι αυτό φαντάζεσαι ότι θα γίνω καλά. 

Γκαϊανέ: Μπορεί. 

 

Αφήνει το παράθυρο µισάνοιχτο και γυρνάει προς την πολυθρόνα που 

θα κοιµηθεί. Ξεδιπλώνει µια µικρή κουβέρτα για να σκεπαστεί.  

 

Κώστας: Έτσι έλεγες και στους άλλους; Ότι µπορεί να γίνουν καλά; 

Γκαϊανέ: Ποιους άλλους; 

Κώστας: Αυτούς που είχες πριν από µένα. 

Γκαϊανέ: Πριν από σένα; 

Κώστας: Πόσους ασθενείς φρόντισες; 

Γκαϊανέ: Έλα τώρα να κοιµηθούµε. 

Κώστας: Και πόσοι από αυτούς πέθαναν;  

Γκαϊανέ: Γιατί θέλεις να ξέρεις; 

Κώστας: Κρατάω στατιστικά. 

Γκαϊανέ: Και δηλαδή αν πέθαναν όλοι πρέπει  πεθάνεις κι εσύ; 

Κώστας: Δεν κρατάω στατιστικά για µένα. Για σένα τα κρατάω. 

Γκαϊανέ: Γιατί; 



21 
 

Κώστας: Θέλω να δω πόσους ξεπροβόδισες στο θάνατο. Έχεις δέκα 

χρόνια στην Ελλάδα. Εµένα µε κοιτάς ένα χρόνο. Την µάνα του 

Λάµπρου δυο. Πριν από αυτήν;  

Γκαϊανέ: Θυµάσαι στην κηδεία της είπες στον κύριο Λάµπρο: «Εσύ 

δεν πήρες κληρονοµιά, εγώ όµως κληρονόµησα τη Γκαϊανέ».  

Κώστας: Μην αλλάζεις κουβέντα. 

Γκαϊανέ:  Όλο το ίδιο µε ρωτάς.  

Κώστας: Κι εσύ δεν απαντάς.  

Γκαϊανέ: Δεν έχει σηµασία. 

Κώστας: Έχει για µένα. Λέγε, πόσοι; 

Γκαϊανέ: Ούτε άντρας µου δεν έκανε έτσι. 

Κώστας: Γιατί δεν µου λες; 

Γκαϊανέ: Μείνε ήσυχος, εσύ είσαι ο πιο αγαπηµένος µου. 

(Παύση.) 

Κώστας: Δηλαδή µε φροντίζεις πιο καλά από τον άντρα σου; 

Γκαϊανέ: Αυτό που κάπνισες σου χάλασε τη διάθεση. 

Κώστας: Μου έδωσε διαύγεια. 

Γκαϊανέ: Αφού ξέρεις ότι δεν ήµουν εκεί όταν πέθανε άντρας µου. 

Κώστας: Όταν πέθανε «Ο» άντρας µου. 

Η Γκαϊανέ του φτιάχνει το κρεβάτι, τον σκεπάζει. 
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Γκαϊανέ: Πέσε να κοιµηθούµε. 

Κώστας: Σου έλειψε που δεν τον ξεπροβόδισες; 

Γκαϊανέ: Τι θα πει αυτό; 

Κώστας: Που δεν ήσουν µαζί του στο θάνατο. 

Γκαϊανέ: Τι έχεις πάθει; 

Κώστας: Γι’ αυτό κοιτάς ετοιµοθάνατους;  

Γκαϊανέ: Τι άλλο να κάνω; Αυτοί µόνο µε θέλουν. Είµαι καλή µε 

θάνατο.  

Κώστας: Άρα το παραδέχεσαι, είχες πολλούς. 

Η Γκαϊανέ κοιτάει το µηχάνηµα µε τη µορφίνη. 

Γκαϊανέ: Πάρα πολλούς. Τι πρέπει πατήσω για να κοιµηθείς; 

Κώστας: Ποια φρόντισε τον άντρα σου όταν ήταν στα τελευταία του; 

Γκαϊανέ: Τι σε νοιάζει; 

Κώστας: Νοιάζει εσένα. 

Γκαϊανέ: Καθόλου. 

Κώστας: Ποια ήταν;  

Γκαϊανέ: Μια γυναίκα. 

Κώστας: Τη σκέφτεσαι καθόλου; 

Γκαϊανέ: Έχω άλλα σε κεφάλι µου. 

Κώστας: Τη γνωρίζεις; 
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Γκαϊανέ: Θα φύγω. 

Ο Κώστας την πιάνει από το χέρι. 

Κώστας: Ζηλεύεις που κοιµόταν αυτή στην καρέκλα δίπλα στον 

άντρα σου και όχι εσύ; 

Γκαϊανέ: Αυτά είναι δικά µου πράγµατα. 

Κώστας: Παραδέξου ότι ζηλεύεις. 

Η Γκαϊανέ τινάζεται και απελευθερώνεται από το χέρι του. 

Γκαϊανέ: Άσε µε! Καθόλου δεν ζηλεύω αυτή που κοιµόταν εκεί. 

Αφού ήθελε άλλη, ας είχε άλλη. Δεν ενδιαφέρει εµένα. Και που 

πέθανε, καλά να πάθει. Κι εσύ θα πεθάνεις µόνος. Ακούς; 

Μαζεύει τα πράγµατά της, το παλτό και την τσάντα.  

Κώστας: Τόσο καιρό σε ξέρω και δε µου λες βασικά πράγµατα. 

Γκαϊανέ: Ό,τι θέλω να λέω. 

Ανοίγει την πόρτα και πάει να φύγει. 

Κώστας: Γκαϊανέ, θα πεθάνω σήµερα. 

Γκαϊανέ: Αυτό δεν σηµαίνει να λες ό,τι σου κατέβει. 

Η Γκαϊανέ βγαίνει από το δωµάτιο. Ο Κώστας µένει µόνος.  

Κώστας: Έλα µέσα σε παρακαλώ. Γκαϊανέ! Έλα πίσω! 
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Η Γκαϊανέ µπαίνει µετά από λίγο τροµαγµένη στο δωµάτιο. 

 

Γκαϊανέ: Ασανσέρ. Σταµάτησε στον όροφο. 

(Ακούγονται βήµατα προς το δωµάτιο.) Κάποιος έρχεται! 

Κώστας: Γρήγορα! Στο µπάνιο!  

 

Η Γκαϊανέ τρέχει στο µπάνιο µε τα πράγµατά της.  

Χτυπάει η πόρτα. Μπαίνει µέσα µια νοσοκόµα. 

 

Κώστας: Έτσι µπαίνετε εσείς; Χωρίς να περιµένετε απάντηση; 

Νοσοκόµα: Με ειδοποίησαν από δίπλα. Άκουσαν φωνές, φοβήθηκαν 

ότι έχετε πάθει κάτι. 

Κώστας: Μάλιστα. Είµαι µια χαρά όπως βλέπετε. Μια χαρά για την 

κατάστασή µου δηλαδή. 

Νοσοκόµα: Και οι φωνές; 

Κώστας: Ανάκριση µου κάνετε; 

Νοσοκόµα: Έχετε κάτι να κρύψετε; 

Κώστας: Έβλεπα τηλεόραση. 

Νοσοκόµα: Εσείς ποτέ δεν βλέπετε τηλεόραση. 

Κώστας: Κι εσάς ποτέ δεν σας νοιάζει τι κάνω. 
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Νοσοκόµα: Το παράθυρο; Γιατί είναι ανοιχτό; 

Κώστας: Ήθελα να µυρίσω την θάλασσα. 

Νοσοκόµα: Ποια θάλασσα; 

Η νοσοκόµα κλείνει το παράθυρο. Πηγαίνει να τσεκάρει το µόνιτορ 

της µορφίνης. 

Κώστας: Μπορείτε να µου ανεβάσετε λίγο τη δόση; 

Νοσοκόµα: Πονάτε; 

Κώστας: Δεν µπορώ να κοιµηθώ. 

Νοσοκόµα: Σας την ανέβασα το µεσηµέρι. Δεν επιτρέπεται 

παραπάνω λέει ο γιατρός. Είναι επικίνδυνο. 

Κώστας: Τι µπορεί να πάθω που δεν θα το πάθω ούτως ή άλλως; 

Η νοσοκόµα δεν απαντά. 

Νοσοκόµα: Πώς ανοίξατε το παράθυρο; 

Κώστας: Δεν θυµάµαι, µπορεί και να σηκώθηκα. 

Νοσοκόµα: Α, δεν θυµάστε. 

Κώστας: Ή το έκανε η ψηλή. 

Νοσοκόµα: Ποια ψηλή; 

Κώστας: Αυτή που έρχεται πριν από εσάς. 

Νοσοκόµα: Είστε εδώ τόσο καιρό. Γνωρίζετε τα ονόµατά µας. 

Κώστας: Δεν θυµάµαι πολλά πράγµατα. Άρρωστος άνθρωπος είµαι. 
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Νοσοκόµα: Αν αυτή είναι η «ψηλή», εγώ ποια είµαι; 

Κώστας: Η ξανθιά. 

Νοσοκόµα: Μάλιστα. (Του βγάζει το θερµόµετρο, σηµειώνει τη 

θερµοκρασία). Χρειάζεστε τίποτε άλλο; 

Κώστας: Ησυχία µήπως και µε πιάσει ο ύπνος µέχρι να έρθει η 

επόµενη συνάδελφός σας. 

Η νοσοκόµα πηγαίνει και κλείνει το παράθυρο. Πάει να φύγει και 

βλέπει το τηλεκοντρόλ στο άλλο κρεβάτι. 

Νοσοκόµα: Είστε σίγουρος ότι δεν είναι κάποιος άλλος εδώ; 

Κώστας: Σας είπα. Η µόνη µου συνοµιλία ήταν µε τη θάλασσα. Που 

εσείς δεν βλέπετε.  

Νοσοκόµα: Εκείνη η κυρία, που ήταν εδώ τις προάλλες; 

Κώστας: Ποια κυρία; 

Νοσοκόµα: Ξέρετε ότι απαγορεύονται οι αδήλωτες αποκλειστικές. 

Κώστας: Μου το έχετε επισηµάνει πολλές φορές. 

Νοσοκόµα: Είµαστε αναγκασµένες να τις αναφέρουµε, αν τις 

βρούµε. 

Κώστας: Γιατί; 

Νοσοκόµα: Γιατί έτσι λέει η εγκύκλιος. 

Κώστας: Ουδόλως µε ενδιαφέρει η γραφειοκρατία. 
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Νοσοκόµα: Εµάς, δυστυχώς, µας αναγκάζουν να µας ενδιαφέρει. 

Κώστας: Και µετά τις κυνηγάτε και πέφτουν από τα παράθυρα. Μην 

ανησυχείτε, τα άκουσα όλα σήµερα στην τηλεόραση για εκείνη την 

κακόµοιρη γυναίκα. 

Νοσοκόµα: Δεν έγινε έτσι ακριβώς.  

Κώστας: Εµένα τι µου τα λέτε όλα αυτά; Σε λίγες ώρες µπορεί και 

να µην υπάρχω.  

Νοσοκόµα: Είναι κάποιος στο µπάνιο; 

Ο Κώστας ταράζεται. 

Κώστας: Ποιο µπάνιο; 

Νοσοκόµα: Ένα είναι το µπάνιο. 

Κώστας: Ακούστε δεσποινίς. Δεν ξέρω τι γίνεται στο µπάνιο. Αλλά 

καλό θα ήταν να σας ενδιέφερε λίγο πιο πολύ η δική µου υγεία 

παρά το µπάνιο και οι αποκλειστικές.  

Νοσοκόµα: Μου είπατε ότι είστε µια χαρά. 

Κώστας: Κι εσείς µε πιστέψατε; 

Νοσοκόµα: Οι ενδείξεις σας είναι φυσιολογικές. Τι έχετε δηλαδή; 

Κώστας: Πονάω. 

Η Νοσοκόµα κοιτάει την πόρτα του µπάνιου. 

Νοσοκόµα: Αποκλείεται να πονάτε µε τόση µορφίνη. 
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Κώστας: Όµως νιώθω... 

Νοσοκόµα: Τίποτα δε νιώθετε. 

Η Νοσοκόµα πηγαίνει προς το µπάνιο.  

Κώστας: Πού πάτε; Σταθείτε!  

Ο Κ πάει να σηκωθεί από το κρεβάτι και πέφτει κάτω. Η νοσοκόµα 

γυρίζει να τον βοηθήσει. 

Νοσοκόµα: Είστε καλά; Τι κάνατε; Πώς πέσατε; 

Κώστας: Πήγα να σηκωθώ και ζαλίστηκα. 

Νοσοκόµα: Φυσικά και ζαλιστήκατε. Χτυπήσατε; 

Κώστας: Όχι. 

Νοσοκόµα: Είστε σίγουρος; Πονάτε κάπου; Ζαλίζεστε ακόµα; Να 

φωνάξω το γιατρό; 

Κώστας: Όχι, όχι γιατρό, µην τον ξυπνάτε. Δεν χρειάζεται. 

Η νοσοκόµα τον εξετάζει. Τον βοηθάει να ανέβει στο κρεβάτι. 

Νοσοκόµα: Δεν µου φαίνεται να χτυπήσατε. 

Κώστας: Νιώθω καλύτερα.  

Νοσοκόµα: Μα γιατί πήγατε να σηκωθείτε; 

Κώστας: Κάτι ήθελα να σας πω.  

Νοσοκόµα: Τι; 

Κώστας: (απαγγέλει)   
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Σ’ αυτές τες σκοτεινές κάµαρες, που περνώ 

µέρες βαριές, επάνω κάτω τριγυρνώ 

για νά ’βρω τα παράθυρα. 

— Όταν ανοίξει ένα παράθυρο θα ’ναι παρηγορία. — 

Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν µπορώ 

να τά ’βρω. Και καλύτερα ίσως να µην τα βρω. 

Ίσως το φως θα ’ναι µια νέα τυραννία. 

Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγµατα θα δείξει1. 

Νοσοκόµα: Ποιανού είναι; Εσείς το γραψατε; 

Κώστας: Σας άρεσε; 

Νοσοκόµα: Δεν... δεν καταλαβαίνω τα ποίηµατα. Αλλά για να 

απαγγέλετε µάλλον δεν είστε και τόσο άσχηµα. 

Κώστας: Αρκεί που το ακούσατε. Μπορώ τώρα να µείνω λίγο µόνος; 

Νοσοκόµα: Θα φύγω. (Προχωράει λίγο, µετά κοντοστέκεται.) Με 

συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας ταράξω πριν. Αν χρειαστείτε κάτι, 

οτιδήποτε, πατήστε το κουµπί, εντάξει; 

Κώστας: Ναι. 

Νοσοκόµα: Αν θέλετε µπορώ να αφήσω το παράθυρο µισάνοιχτο.  

Κώστας: Ναι, παρακαλώ. 

                                                             
1  Κ.Καβάφης, Τα παράθυρα 
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Η νοσοκόµα πηγαίνει και αφήνει το παράθυρο λίγο ανοιχτό. 

Νοσοκόµα: Θα έρθω να σας δω το πρωί. 

Κώστας: Ευχαριστώ Στέλλα.  

 

Η νοσοκόµα φεύγει από το δωµάτιο. 

Ο Κώστας ανασηκώνεται στο κρεβάτι και φωνάζει τη Γκαϊανέ για να 

βγει από το µπάνιο 

 

Κώστας: (Χαµηλόφωνα) Γαιανή... Γαιανή... 

Η Γκαϊανέ είναι µέσα στο µπάνιο και δεν αποκρίνεται. Ο Κώστας 

µιλάει πιο δυνατά.  

Γαιανή! 

Η Γκαϊανέ ανοίγει σιγά σιγά την πόρτα. 

Γκαϊανέ: Έφυγε; 

Κώστας: Ναι.  

Γκαϊανέ: Τι έκανες; Έπεσες; 

Κώστας: Έπεσα.  

Γκαϊανέ: Γιατί; 

Κώστας: Θα ερχόταν στο µπάνιο.  

Γκαϊανέ: Το έκανες επίτηδες; 
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Κώστας: Θα σε έβρισκε. 

Γκαϊανέ: Είσαι πολύ πονηρός. 

Κώστας: Γι αυτό µ’αγαπάς. Με συγχώρεσες; 

Γκαϊανέ: Ναι. 

Κώστας: Δεν θα µε άφηνες µόνο µου να πεθάνω. 

Γκαϊανέ: Θα µε περίµενες. 

Κώστας: Καλά τα λες.  

Η Γκαϊανέ κάθεται δίπλα του.  

Γκαϊανέ: Πώς µε φώναξες πριν; 

Κώστας: Γαιανή.  

Γκαϊανέ: Ναι, αυτό. 

Κώστας: Ξέχασες το όνοµά σου; 

Γκαϊανέ: Πρώτη φορά µε λες έτσι. 

Κώστας: Έτσι σε φωνάζω από τη στιγµή που σε γνώρισα. Γαιανή 

από τη γαία, τη γη.  

Γκαϊανέ: Πρώτη φορά ακούω αυτό. 

Κώστας: Τα ‘χασες Γαιανή, σου το πα όταν σε γνώρισα. 

Γκαϊανέ: Εσύ µάλλον χτύπησες το κεφάλι σου. 

Κώστας: Μα δεν ξέρω πώς σε αποκαλώ ένα χρόνο; 

Γκαϊανέ: Ποτέ, κανείς δεν είπε εµένα έτσι. 
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Κώστας: Καλά, καλά, τα χω χάσει. Έχεις δίκιο, ποτέ δεν σε φώναξα 

έτσι, τώρα σε φωνάζω. 

Γκαϊανέ: Μ’αρέσει. 

Κώστας: Γιατί έχεις κάτι το γήινο. Εννοώ, το χωµάτινο.  

Γκαϊανέ: Το χωµάτινο; 

Κώστας: Έχεις κάτι από χώµα.  

Γκαϊανέ: Εγώ; 

Κώστας: Αυτό σου είπα όταν σε είδα να στρώνεις το κρεβάτι δίπλα 

µου. Τότε, στο άλλο νοσοκοµείο. 

Γκαϊανέ: Ποιο άλλο νοσοκοµείο;   

Κώστας: Α, εντάξει, εσύ δεν θυµάσαι τίποτα. Έλα, τώρα, βοήθησέ µε 

να σηκωθώ.  

Η Γαιανή τον σηκώνει και τον βοηθάει να καθήσει στο κρεβάτι µε τα 

πόδια στο πάτωµα.  

Γκαϊανέ: Κάτσε λίγο πριν σηκωθείς. 

Κώστας: Πόση ώρα; 

Γκαϊανέ: Δυο, τρία λεπτά. 

Κώστας: Θέλω να ξυριστώ. Φέρε το ξυράφι από εκεί. Κι ένα 

καθρέφτη. 

Γκαϊανέ: Τώρα θα ξυριστείς; 
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Κώστας: Με έπλυνες κι έγινα κοκέτης. 

Γκαϊανέ: Δε θες αύριο; 

Κώστας: Αφού σήµερα θα πεθάνω. 

Η Γκαϊανέ πηγαίνει στην ντουλάπα, φέρνει έναν καθρέφτη. Πηγαίνει 

στην τουαλέτα και φέρνει µια λεκάνη µε νερό, αφρό ξυρίσµατος, µια 

βούρτσα κι ένα ξυραφάκι. Του απλώνει τον αφρό.  

Γκαϊανέ: Κόντρα; 

Κώστας: Φέρε εδώ, θα το κάνω µόνος µου. Κράτα µου τον καθρέφτη. 

Η Γκαϊανέ κρατάει τον καθρέφτη και ο Κώστας απλώνει τον αφρό και 

αρχίζει να ξυρίζεται. 

Γκαϊανέ: Δεν τρέµει χέρι σου; 

Κώστας: Πρώτη φορά είναι τόσο σταθερό. 

Γκαϊανέ: Πρόσεχε µην κοπείς. 

Κώστας: Αυτό το ξυραφάκι που µου έδωσες δεν κόβει τίποτα. 

Γκαϊανέ: Ναι, ε; (γελάει.) 

Κώστας: Με προβληµατίζει λίγο η ιστορία σου από τη Σόρτσα. Είσαι 

σίγουρη ότι είναι αληθινή; 

Γκαϊανέ: Τι θα πει αληθινή; Μια ιστορία είναι. 

Κώστας: Μήπως την έβγαλες από το µυαλό σου; 

Γκαϊανέ: Τι δεν πιστεύεις;  
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Κώστας: Μου φαίνεται περίεργο να φεύγουν οι άνθρωποι από το 

χωριό για να µην πάνε στην κρυφή χώρα. 

Γκαϊανέ: Λένε αν περάσουν γέφυρα θα χαθεί σώµα τους. Κι έτσι 

γίνεται. Στη Σόρτσα δεν υπάρχει νεκροταφείο. 

Κώστας: Δεν είναι καλύτερα να εξαφανιστούν από το να πεθάνουν; 

Γκαϊανέ: Οι άνθρωποι θέλουν να θαφτούν. Θέλουν να έρχονται 

συγγενείς τους και φίλοι τους να αφήνουν λουλούδια. Πού θα τους 

κλαίµε, στην ακτή;  

Κώστας: Θα µε τρελάνεις Γαιανή. Oύτε που µε νοιάζει πού θα µε 

κλάψουνε οι συγγενείς και οι φίλοι.  

Γκαϊανέ: Οι µαθητές σου; 

Κώστας: Ήδη το δέος τους µου είναι κουραστικό. 

Γκαϊανέ: Το δέος; 

Κώστας: Ο επίµονός τους θαυµασµός στο πνεύµα µου, σαν να µην 

είµαι τίποτε άλλο. Μόνο πνεύµα! 

Γκαϊανέ: Κι ο Στέφανος; 

Κώστας: Ο Στέφανος θα ήθελε πολύ να περάσω στην αθανασία. Σε 

αντίθεση µε εσένα, που αν σου έλεγα θα µε θάψουν εκεί κάτω, στο 

παρτέρι του νοσοκοµείου, θα το προτιµούσες. 

Γκαϊανέ: Ναι. 
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Κώστας: Επειδή θα µου άφηνες λουλούδια; 

Γκαϊανέ: Ναι. 

Κώστας: Και επειδή θα µε έκλαιγες; 

Γκαϊανέ: Βεβαίως. 

Κώστας: Και θα έβραζες και κόλυβα. 

Γκαϊανέ: Πέθανε εσύ και εγώ θα κάνω όλα όπως πρέπει.  

Κώστας: Αυτό λέω, µόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. 

Γκαϊανέ: Όλα πρέπει γίνουν σωστά.  

Κώστας: Και εσένα, ποιος θα σε κλάψει; 

Γκαϊανέ: Έλα Χριστός και Παναγιά! Εγώ µια χαρά είµαι, τι ρωτάς 

τώρα. 

Κώστας: Λέω αν! 

Γκαϊανέ: Να µη λες, είναι γουρσουζιά.  

Κώστας: Να λοιπόν που φοβάσαι το Χάρο. 

Γκαϊανέ: Δεν τον φοβάµαι, τον έχω φίλο.  

Κώστας: Περίεργους φίλους έχεις. 

Γκαίανέ: Είναι ο µόνος που µένει. 

Κώστας: Και γιατί τότε δεν θες να µιλήσουµε για αυτό; 

Γκαϊανέ: Γιατί άλλο εγώ. Εγώ θα είµαι µόνη. Αν φύγεις κι εσύ 

κανένας δεν θα µείνει να µε θυµάται. Να αφήνει λουλούδια. 
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Κώστας: Άρα αν ανοιγόταν µπροστά σου µια γέφυρα για την κρυφή 

χώρα, µπορεί και να την περνούσες.  

Γκαϊανέ: Και ποιον θα βρω εκεί; 

Κώστας: Θα έκανες νέους φίλους. Που δεν θα πέθαιναν ποτέ, δεν θα 

χρειαζόταν να τους κλάψεις. Ούτε να τους ταΐσεις, ούτε να τους 

κάνεις µπάνιο... Πώς θα σου φαινόταν αυτό; 

Γκαϊανέ: Πολύ σοβαρά πήρες παραµύθι. 

Κώστας: Έχει µερικά κενά. 

Γκαϊανέ: Εγώ δεν τα βλέπω. 

Κώστας: Και δηλαδή... δεν µπορούν αυτοί στη Σόρτσα να µην 

περάσουν τη γέφυρα αλλά να πεθάνουν στο σπίτι τους για να 

θαφτούν µε όλες τις τιµές; 

Γκαϊανέ: Όχι βέβαια! Εάν δεις µπροστά στα µάτια σου να ανοίγεται 

η γέφυρα δεν µπορείς να αντισταθείς. Τραβάει εσένα σαν µαγνήτης. 

Κώστας: Μάλιστα. Εµένα πώς µε βλέπεις; Μπορείς να µου 

αντισταθείς; 

Η Γκαϊανέ κατεβάζει τον καθρέφτη που υπήρχε ανάµεσά τους και 

βλέπει ότι ο Κώστας έχει αφήσει ένα παχύ µουστάκι. Η Γκαϊανέ 

γελάει. 

Γκαϊανέ: Πώς σου ήρθε αυτό; Μοιάζεις µε ηθοποιό. 



37 
 

Κώστας: Καλό είναι να πεθαίνουµε υποδυόµενοι τον εαυτό µας. 

 

Της κάνει νόηµα να µαζέψει τα πράγµατα. Η Γκαϊανή τα µαζεύει. 

Πηγαίνει στο µπάνιο. Όταν γυρίζει βλέπει τον Κώστα όρθιο. 

 

Γκαϊανέ: Σηκώθηκες µόνος σου; 

Κώστας: Δεν µπορώ να περιγράψω πόσο όµορφος νιώθω. Σκέψου να 

ήµουν έτσι όλα αυτά τα χρόνια και να µην το ήξερα.  

Αρχίζει και κινείται στο δωµάτιο. Τον σταµατάει ο ορός που συνδέεται 

µε το µηχάνηµα της µορφίνης. Βγάζει τη βελόνα από τη φλέβα. 

Γκαϊανέ: Τι κάνεις;  

Κώστας: Ελευθερώνοµαι. 

Γκαϊανέ: Θα αρχίσεις πάλι να πονάς. 

Κώστας: Θα ναρκωθώ εν φαντασία και λόγω. 

Γκαϊανέ: Θα τρέξει αίµα. 

Η Γκαίανέ τρέχει µε ένα βαµβάκι και του πατάει τη φλέβα. 

Κώστας:  (Βλέπει την αντανάκλασή του στο τζάµι του δωµατίου.) 

Πραγµατικός κούρος. (Πηγαίνει προς το παράθυρο µε τη Γκαϊανέ να 

τον ακολουθεί.) Κοίτα τι γαλήνια τα έρηµα σοκάκια στο ηµίφως. 

Κοίτα τον κόσµο που γυρνάει από την βραδινή έξοδο ή σηκώνεται 
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να πάει στη δουλειά του. Αγαπηµένη πολιτεία. Θα έµνησκα εδώ. Θα 

µε έθλιβε, αλλά θα έµνησκα εδώ, ίσως ακριβώς επειδή θα µε έθλιβε. 

(Ακούγεται µουσική.) Και η µουσική, ακούς τη µουσική από την 

λατέρνα; Έλα να σε χορέψω! 

Γκαϊανέ: Ποια µουσική; 

Αρπάζει τη Γκαϊανέ που του πατάει τη φλέβα και χορεύουνε. 

Κώστας: Έλα, συνεργάσου, δεν χορεύετε στην πατρίδα σου; 

Γκαϊανέ: Δεν είναι σοβαρά αυτά. 

Χορεύουν και γελάνε.  

Κώστας: Γιατί να είµαστε σοβαροί;  

Γκαϊανέ: Καθόλου δεν είσαι. 

Κώστας: Μαζί σου µόνο.  

Γκαϊανέ: Αυτό τώρα είναι κοµπλιµέντο; 

Κώστας: Φαντάσου λέει να ήµουν έτσι ακριβώς σε όλη µου τη ζωή. 

Θα πήγαινε όλη στράφι. Ούτε καριέρα στα γράµµατα, ούτε 

πειθαρχία, ούτε ντροπές. 

Γκαϊανέ: Κι εγώ το ίδιο. Ούτε γριές, ούτε σκάλες, ούτε τουαλέτες 

υπουργείων. 

Κώστας: Εσύ τη ζωή σου την έζησες. Ερωτεύτηκες, έσµιξες µε τον 

άντρα σου. 
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Γκαϊανέ: Έχεις καιρό, µικρός είσαι ακόµη.  

Της κάνει στροφές, γελάνε. Η Γκαϊανέ ζαλίζεται, πάει να πέσει. 

Σταµατάνε κουρασµένοι. 

Γκαϊανέ: Κουράστηκα. 

Κώστας: Εγώ πείνασα, θέλω γλυκό. Φταίει το χόρτο. 

Γκαϊανέ: Τι να σε κάνω τώρα; 

Κώστας: Πού θα βρω; 

Γκαϊανέ: Θα περιµένεις πρωινό, γιαούρτι µε µέλι. 

Κώστας: Δεν µπορώ, θα σκάσω, πίκρισε το στόµα µου. 

Γκαϊανέ: Πιες λίγο νερό.  

Κώστας: Ποιο είναι το αγαπηµένο σου γλυκό; 

Γκαϊανέ: Σταµάτα να σκέφτεσαι για να σου περάσει.  

Κώστας: Ένα που να φτιάχνεις εσύ.   

Γκαϊανέ: Τι ήθελα και σου φαγα την κοµπόστα; 

Κώστας: Γι’ αυτό πρέπει τουλάχιστον να χορτάσεις τη φαντασία 

µου. 

Γκαϊανέ: Τώρα να σου πω την αλήθεια κύριε Κώστα, και τι δεν θα 

δινα για ένα γκάτα.  

Κώστας: Τι είναι αυτό; 



40 
 

Γκαϊανέ: Είναι, να είναι σα να λέµε κέικ ή µπισκότο. Μαλακό. 

Γιορτινό γλυκό. 

Κώστας: Τι έχει µέσα; 

Γκαϊανέ: Βούτηρο, ζάχαρη, κρέµα, κανέλα... 

Κώστας: Τέτοιο θέλω. 

Ο Κώστας πηγαίνει προς την έξοδο. 

Γκαϊανέ: Περίµενε! Πού πας; 

Κώστας: Θα πάω να βρω ένα γκάτα. Ή ένα κανταΐφ.  

Γκαϊανέ: Πας καλά; 

Κώστας: Δικαιούµαι µια τελευταία επιθυµία! 

Γκαϊανέ: Και θα είναι αυτή; 

Κώστας: Τι καλύτερο από το να φύγω µε µια γλυκιά γεύση. 

Γκαϊανέ: Είσαι αδύναµος, µην κυκλοφορείς. 

Κώστας: Αισθάνοµαι πιο δυνατός από ποτέ. 

Γκαϊανέ: Θα δουν εσένα και θα φωνάξουν τις νοσοκόµες να σε 

µαζέψουν. 

Κώστας: Θα προσέχω. 

Γκαϊανέ: Και πού θα πας; Άσε, πάω εγώ να σου φέρω. 

Κώστας: Γιατί εσύ πού θα πας; 

Γκαϊανέ: Ξέρω γω. 
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Κώστας: Πες µου! 

Γκαϊανέ:. Θα πάω στο γέρο στην πίσω µεριά. Αυτός συνήθως δεν το 

τρώει. Θα κοιµάται, όπως πρέπει να κάνεις κι εσύ. Αλλά και να 

ξυπνήσει δεν θα πει τίποτα, µε συµπαθεί. 

Κώστας: Και πού το ξέρεις εσύ; Γαιανή, πες µου, οµολόγησε! Τρως 

απ’ τα γλυκά κι άλλου γέρου; 

Η Γκαϊανέ τον κοιτάει πονηρά. 

Κώστας: Είσαι µια άτιµη, αυτό είσαι. Ήξερα πολύ καλά ποια 

διάλεξα.  

 

Η Γαιανή φεύγει από την πόρτα προσεκτικά. 

Η πόρτα ανοίγει και µπαίνει µέσα ο Στέφανος.  

 

Στέφανος: Κύριε Καθηγητά... 

Ο Κώστας βλέπει τη φιγούρα. 

Κώστας: Ποιος είναι;  

Στέφανος: Εγώ. 

Κώστας: Στέφανε; Εσύ; Βλέπω καλά; Τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ; 

Στέφανος: Δεν ξέρω. 

Κώστας: Πώς µπήκες;  
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Στέφανος: Δεν έφυγα ποτέ από το νοσοκοµείο. Στεκόµουν δίπλα 

στην έξοδο όλη τη µέρα, χωρίς να µπορώ να το κουνήσω από εκεί. 

Ήθελα να έρθω να σας ξαναδώ. Σας το υποσχέθηκα.  

Κώστας: Δεν χρειαζόταν να έρθεις µέσα στη νύχτα. 

Στέφανος: Έτσι έλεγα κι εγώ, όµως δεν µπόρεσα να φύγω. Δεν 

µπορούσα να ξεχάσω αυτά που σας είπε ο γιατρός σήµερα. 

Καθόµουν έξω και κάπνιζα για ώρες. Έλεγα µέσα µου, «κι αν δεν 

σας ξαναδώ; Αν ήταν αυτή η τελευταία φορά που σας είδα»; 

Σκέφτηκα χιλιάδες ερωτήσεις να σας κάνω, χιλιάδες πράγµατα να 

σας πω. Δεν ξέρω πώς πέρασαν οι ώρες, νύχτωσε. Και ξαφνικά είδα 

να έρχονται ασθενοφόρα. Έγινε ένα ατύχηµα, µάλλον µεγάλο. 

Κόσµος πολύς, φωνές, συγγενείς, γιατροί, έτρεχαν όλοι. Κι εκεί, 

ξαφνικά ένιωσα να ξυπνάω. Μέσα στην ένταση βρήκα το θάρρος 

και την ευκαιρία να τρυπώσω πάλι µέσα και να ανέβω στο δωµάτιό 

σας.  

Κώστας: Καπνίζεις; Να κάτι που δεν ήξερα. 

Στέφανος: Μόνο όταν είµαι ταραγµένος. 

Ο Στέφανος βλέπει το µουστάκι. 

Στέφανος: Πώς νιώθετε; Ξυριστήκατε; Αλλάξατε πολύ από το πρωί. 

Φαίνεστε πιο καλά. Πιο ευδιάθετος. 
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Κώστας: Πιο όµορφος; 

Στέφανος: Δεν τόλµησα να το πω. 

Κώστας: Γιατί δεν τόλµησες; 

Στέφανος: Από σεβασµό. 

Κώστας: Είναι τρεις µετά τα µεσάνυχτα. Νοµίζω δεν χωράνε 

επισηµότητες τέτοιες ώρες. 

Στέφανος: Ξεκουραζόσασταν; Σας ενόχλησα; 

Κώστας: Με ενοχλεί να µην βλέπεις τον άνθρωπο πίσω από τον 

καθηγητή. 

Στέφανος: Γιατί; 

Κώστας: Γιατί σηµαίνει ότι κι εγώ πρέπει να σε βλέπω σαν µαθητή 

µου µόνο. 

Ο Στέφανος πλησιάζει τον Κώστα. 

Στέφανος: Χαρήκατε που ξαναήρθα; 

Κώστας: Πολύ.  

Στέφανος: Μου ήταν πολύ δύσκολο να µπω. Αισθανόµουν, δεν 

ξέρω, µια αδυναµία. Όµως ταυτόχρονα και µια ενέργεια, µια 

λαχτάρα. Ότι ξεπερνάω τα όρια µου. Το νιώθω πάντα όταν σας 

επισκέπτοµαι αυτό, όµως τώρα... 

Τον πλησιάζει αρκετά. Ο Κώστας αποµακρύνεται. 
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Κώστας: Για ρώτα µε λοιπόν τα χιλιάδες πράγµατα που ήθελες να 

µε ρωτήσεις. 

Στέφανος: Ναι. Ήθελα... δεν ξέρω. Αυτή τη στιγµή τα χω χάσει... δεν 

µπορώ να θυµηθώ κανένα. 

Κώστας: Πρέπει να µιλήσουµε για τον Σουλιόπουλο. Το σκέφτηκα 

το θέµα σου διεξοδικά. Έλεγα να του γράψω ένα γράµµα, αλλά όχι. 

Θέλω να σου πω κάτι πολύ σηµαντικό και θέλω να µε ακούσεις. 

Θέλω να παρατήσεις τη διατριβή σου, Στέφανε. Ή να την συνεχίσεις 

µε άλλους όρους.  

Στέφανος: Με όποιους όρους µου πείτε. 

Κώστας: Θέλω να ψάξεις αυτό το αίσθηµα που µόλις µου 

περιέγραψες. Όποια εµπειρία, όποιο βιβλίο, όποιον άνθρωπο σου το 

ξυπνάει. Το σώµα σου θα σε καθοδηγήσει. Έτσι ίσως βρεις ό,τι 

ψάχνεις. 

Στέφανος: Και πού ξέρετε τι ψάχνω; 

Κώστας: Και όταν το βρεις, να µην το φοβηθείς. Να το κοιτάξεις 

κατάµουτρα. 

(Του πιάνει το κεφάλι και τον κοιτάει στα µάτια.) Ακούς; Κατάµατα. 

 

Στέφανος: Εσείς; Το κάνετε αυτό; 
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Κώστας: Δυστυχώς όχι όσο συχνά θα έπρεπε. 

Ο Στέφανος τον αγγίζει ελαφρά στο µουστάκι. 

Στέφανος: Πόσο διαφορετικός είστε απόψε.  

Κώστας: Τι εννοείς; 

Στέφανος: Δεν ξέρω. Πάντα όταν σας βλέπω µου µιλάτε για 

συγγραφείς, για ποιητές,  για διάφορα έργα. Κάπως... πατρικά. 

Τώρα µου µιλάτε αλλιώς. Όπως... 

Κώστας: Όπως τι; 

Στέφανος: Όπως θα ήθελα να µου µιλάτε πάντα. 

Κώστας: Γιατί όχι πατρικά; 

Στέφανος: Δηµιουργεί µια απόσταση. 

Κώστας: Εγώ τη δηµιουργώ την απόσταση; 

Στέφανος: Έτσι νοµίζω. Και ο πληθυντικός.  

Κώστας: Εσύ επιµένεις να µου µιλάς στον πληθυντικό. 

Στέφανος: Σήµερα όχι. Μπορώ; 

Ο Στέφανος του αγγίζει ελαφρά τα χείλη µε τα δάχτυλά του. Ο 

Κώστας του πιάνει τα δάχτυλα.. 

Κώστας: Στέφανε... 

Στέφανος: Άφησέ µε να σε ακουµπήσω. 

Κώστας: Στέφανε µήπως µπερδεύεις... 
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Στέφανος: Τίποτα δεν µπερδεύω.  

Κώστας: Η σχέση καθηγητή µε µαθητή... 

Στέφανος: Έχω πολλούς καθηγητές, δεν νιώθω µε όλους έτσι. 

Κώστας: Έτσι πώς; 

Στέφανος: Διαφορετικά. 

(Ο Στέφανος του χαϊδεύει το πρόσωπο.) Κάτι µου έλεγε ότι αυτή τη 

στιγµή, θα µπορούσαµε να έρθουµε πιο κοντά. 

Κώστας: Ίσως.  

Στέφανος: Έχετε καταλάβει τη ζωή µου. 

Ο Στέφανος τον φιλάει απαλά στα µάγουλα, ο Κώστας τον χαϊδεύει 

στο πρόσωπο.  

Κώστας: Τα γρκίζα µάτια σου, τα γνωρίζω από τα εφηβικά µου 

χρόνια. Πώς είναι να φιλάς αυτό το γερασµένο πρόσωπο; 

Ο Στέφανος κοιτάει το µουστάκι. 

Στέφανος:. Είναι πολύ περίεργο... Με αυτό το µουστάκι µοιάζεις 

λίγο µε τον αλεξανδρινό ποιητή. 

Κώστας: Βρίσκεις; 

Στέφανος: Ναι, δεν µπορεί να µην σου πέρασε από το νου ποτέ. Τον 

µελετάς χρόνια. Πώς δεν είχα προσέξει τόσο καιρό την οµοιότητα; 
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Κώστας: Είδες πράγµατα; Κι εγώ δεν την είχα φανταστεί. Το ξύρισα 

για να κάνω κάποια να γελάσει. 

Στέφανος: Να γελάσει; Ποια; 

Κώστας: Η Γαιανή.  

Στέφανος: Ποια είναι αυτή; 

Κώστας: Γκαϊανέ, η κυρία που ερχόταν εδώ τις προάλλες όταν 

έφευγες. Η αποκλειστική µου. 

Στέφανος: Θυµάµαι µια γυναικούλα. 

Κώστας: Καθόλου γυναικούλα. 

Στέφανος: Θέλω να πω, καµία σχέση µε εσένα. 

Κώστας: Επειδή δεν ξέρει τι είναι η ελληνιστική περίοδος; 

Στέφανος: Μιλάει καν ελληνικά; 

Κώστας: Πολύ καλά. Ξεχνάει κάτι άρθρα και τον αόριστο αλλά µόνο 

όταν εκνευρίζεται. Βέβαια εκνευρίζεται εύκολα. Κι όταν 

εκνευρίζεται είναι ακόµα καλύτερη. 

Στέφανος: Έρχεται κάθε µέρα; 

Κώστας: Τηρούµε πρόγραµµα ασφαλείας για να µην την 

εντοπίσουν οι νοσοκόµες. Τρεις φορές την εβδοµάδα. Είµαστε 

οργανωµένοι, κάνουµε και σχεδιαγράµµατα διαφυγής. Οι 

νοσοκόµες την έχουν πιάσει να έρχεται ήδη δυο φορές και έκαναν 
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µεγάλη φασαρία. Όµως είναι µια αυτή... δεν χαµπαριάζει τίποτα. 

Σήµερα µου έφερε... άσε, ας µη σου πω τι µου έφερε. 

Στέφανος: Κι εγώ δεν υπολόγισα τίποτα προκειµένου να σε δω. 

Κώστας: Αν τη βρουν, θα την απελάσουν. Θα πάει σε µια χώρα που 

ό,τι έχει, δεν της ανήκει πια. Μπορεί και να πεθάνει τη στιγµή που 

θα πατήσει το πόδι της εκεί. Κι όµως, έρχεται. 

Στέφανος: Σου είναι τόσο σηµαντική; 

Κώστας: Αν δεν ήταν αυτή, δεν θα µιλούσαµε έτσι τώρα. Δεν 

µπορείς να το καταλάβεις, αλλά είσαι το δώρο της σε εµένα.  

Στέφανος: Πώς γίνεται αυτό; 

Κώστας: Με κάνει και γελάω.  

Στέφανος: Και πώς σχετίζεται µε µένα αυτό; 

Κώστας: Κάνει τους φόβους µου γιορτή. Κάθε φόβο. 

Ο Κώστας και ο Στέφανος αγγίζουν απαλά τα χείλη τους. 

Στέφανος: Της χρωστάω δηλαδή αυτό το φιλί; 

Κώστας: Και οι δυο της το χρωστάµε. 

Στέφανος: Έχει µεγάλη επιρροή πάνω σου.  

Κώστας: Συµβαίνει αυτό όταν φροντίζεις κάποιον. 

Στέφανος: Ή όταν ελπίζεις να έχεις κάποιο όφελος. 

Κώστας: Τι εννοείς; 
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Στέφανος: Εσύ είπες ότι στη χώρα της δεν έχει τίποτα δικό της. 

Μπορεί λοιπόν να χρειάζεται µια ενίσχυση εδώ, στην Ελλάδα. 

Κώστας: Μακάρι να µπορούσα να την ενισχύσω. 

Στέφανος: Θέλεις να µου πεις ότι έρχεται επειδή απλά σε συµπαθεί; 

Κώστας: Τόσο γρήγορα έχασα τη γοητεία µου; 

Στέφανος: Επειδή είναι ερωτευµένη; 

Κώστας: Λες να µε ερωτεύτηκε όσο µε ξεσκάτιζε;  

(Παύση) 

Στέφανος: Με συγχωρείς... Συγνώµη.. Είναι που, απλά... Είχα 

φανταστεί αλλιώς αυτή τη στιγµή.  

Κώστας: Κι εγώ. Θυµάµαι ακόµη το πρόσωπό σου όταν µπήκες στο 

γραφείο µου, πριν από έξι χρόνια. Όταν µου είπες ότι µελετάς την 

ποίηση του Καβάφη, µου κόπηκε η ανάσα. Και κάθε φορά που σε 

έβλεπα, δεν µπορούσα να βγάλω την εικόνα σου από το µυαλό µου 

για µέρες. Κι όµως, τώρα φτάσαµε εδώ, αυτή την ώρα... δεν ξέρω αν 

είναι φόβος, δεν ξέρω αν πέρασε η στιγµή µας. Αλλά το µόνο που 

σκέφτοµαι ξαφνικά, είναι να µπει αυτή, µε το κλεµµένο γλυκό της 

για να δω τα µούτρα της όταν της πω ότι µου πέρασε η όρεξη. (Ο 

Στέφανος δεν µιλά.) Στέφανε δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Είναι 

τόσο όµορφη αυτή η νύχτα. Είναι µε απόλυτη σιγουριά η πιο όµορφη 
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της ζωής µου. Αυτή η νύχτα, η τελευταία, µου χάρισε µια ακόµα 

µικρή ζωή.  

Στέφανος: Χαίροµαι που είµαι κοµµάτι της. 

Κώστας: Άσε µε να τη ζήσω όπως πραγµατικά επιθυµώ. 

Στέφανος: Θα σε αφήσω.  

Κώστας: Και να φύγω χαµογελώντας, ξέροντας ότι ακούµπησα τα 

χείλη σου. Αυτό µου αρκεί. 

Στέφανος: Δηλαδή... λέµε αντίο; 

Ο Στέφανος αρχίζει να δακρύζει.Ο Κώστας του χαϊδεύει τα µαλλιά. 

Κώστας: Κι αν σου έλεγα ότι θα περάσω απλώς µια γέφυρα; 

Στέφανος: Θα σου έλεγα να µε περιµένεις στην άλλη πλευρά. 

Κώστας: Θα σε περιµένω Στέφανέ µου. (Ο Στέφανος κλαίει.) Αλλά 

και να µην έρθεις, θα έχω πάρει αυτά τα δάκρυα µαζί µου. 

(Αγκαλιάζονται.) Φύγε, παιδί µου. (Τον φιλάει στο µέτωπο.) Έχεις 

τόση ζωή µπροστά σου που µου φαίνεται σχεδόν αβάσταχτο.  

Στέφανος: Κώστα...  

Κώστας: Στο καλό.  

Κοιτάει από το παράθυρο. Δεν γυρίζει να τον δει. Ο Στέφανος φεύγει.) 

Κώστας: Εις το επανιδείν.  
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Μπαίνει σε λίγο η Γκαϊανέ στο δωµάτιο. 

 

Κώστας: Ήρθες επιτέλους! Πού να στα λέω... 

Γκαϊανέ: Να κάτσω. Λίγο να κάτσω.  

Κάθεται στο κρεβάτι του. 

Κώστας: Μάντεψε ποιος ήταν πριν λίγο εδώ. 

Γκαϊανέ: Είµαι πολύ κουρασµένη. Μπορώ να ξαπλώσω λίγο; Λίγο, 

για µια στιγµή. 

Ξαπλώνει στο κρεβάτι του. 

Κώστας: Είσαι καλά; Θέλεις λίγο νερό;  

Η Γκαϊανέ γνέφει «ναι» και ο Κώστας τη σερβίρει λίγο νερό. Της 

ανασηκώνει το κεφάλι και το πίνει.  

Κώστας: Γκαϊανέ τι έπαθες; Τι έγινε; Μήπως σε είδε κανείς και σε 

κυνήγησε; (του γνέφει «όχι»). Γιατί είσαι έτσι; 

Γκαϊανέ: Νιώθω εξαντληµένη. 

Κώστας: Από τι; 

Γκαϊανέ: Γιατί όλοι οι άνθρωποι που ξέρω βιάζονται;  

Κώστας: Ποιος βιάζεται; 

Γκαϊανέ: Δεν είναι καλά και φεύγουν από  ζωή µου. 

Κώστας: Τι έγινε; 
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Γκαϊανέ: Δεν µπόρεσα να σου πάρω το γλυκό σου. 

Κώστας: Δεν πειράζει.  

Γκαϊανέ: Δεν είχα ρωτήσει ποτέ όνοµά του. Νόµιζα ότι αν έφευγε 

κάποιος που δεν ήξερα όνοµά του, δεν θα µε πείραζε τόσο. Όµως 

ακόµα και αυτός πέθανε και µε άφησε. 

Κώστας: Ποιος; 

Γκαϊανέ: Αυτός. (Δείχνει προς την πλευρά που ήταν ο γέρος.) 

Κώστας: Ο γέρος στην πίσω πτέρυγα; 

Γκαϊανέ: Ναι. 

(Ο Κώστας της χαϊδεύει τα µαλλιά.) 

Κώστας: Τον είχες δει πολλές φορές; 

Γκαϊανέ: Ήταν µόνος, ο καηµένος. Τον είχα δει από αρχή και όταν 

κοιµόσουν βαθιά, πήγαινα να κάνω κι αυτουνού λίγη παρέα. 

Τίποτα, κάνα τέταρτο. Καµιά φορά δεν έτρωε όλη µέρα και τάιζα 

εγώ. Δεν µιλούσε πολλά. Ξέρω ότι ήταν σαν αστυνόµος. Δεν είχε 

παιδιά. Και δεν είχε κανένα να τον νοιάζεται. Έβλεπα ότι ήταν κάθε 

µέρα πιο χάλια. Αλλά δεν πίστευα... δεν πιστεύω ποτέ ότι... Σήµερα 

µπήκα σε δωµάτιο του και κρεβάτι του ήταν άδειο. Ξέρεις τι 

σηµαίνει αυτό. 

Κώστας: Δεν είναι σίγουρο, µπορεί να τον µετέφεραν αλλού. 
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Γκαϊανέ: Να έχει καλύτερη θέα; Στο διπλανό κρεβάτι ήταν ένας 

κύριος. Καινούργιος. Μου είπε ότι ο γέρος «απεβίωσε» χθες βράδυ. 

Και δεν ήξερε όνοµά του. Κατάλαβες; Πέθανε ο άνθρωπος και δεν 

έµαθα πώς τον λέγανε. Για ποιον να προσευχηθώ. 

Κώστας: Σκέψου τον και θα πιάσει τόπο η προσευχή σου. 

Γκαϊανέ: Λέει ο άπιστος. 

Κώστας: Κάτι ξέρει και ο άπιστος.  

Γκαϊανέ: Καµιά φορά πάλι, ζηλεύω. Λέω, τελείωσαν βάσανά του. 

Έφυγε, δεν χρειάζεται να σκέφτεται πώς θα βγάλει τη µέρα. 

Κώστας: Εσύ αυτό σκέφτεσαι; 

Γκαϊανέ: Καµιά φορά. 

Κώστας: Όταν πεθαίνουµε; 

Γκαϊανέ: Και δεν παίρνετε εµένα µαζί. 

Κώστας: Μην ανησυχείς, θα έρθουν άλλοι µετά από εµάς.  

Γκαϊανέ: Τι εννοείς; 

Κώστας: Δόξα το Θεό ο κόσµος είναι γεµάτος ανθρώπους που 

θέλουν φροντίδα. 

Γκαϊανέ: Κι εµένα ποιος θα µε φροντίσει; 

Κώστας: Εγώ. Τι χρειάζεσαι για να νιώσεις καλύτερα; 

Γκαϊανέ: Λίγο να κάτσω εδώ... Να κλείσω τα µάτια µου. 
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Κώστας: Κλείστα.   

 

Τη σκεπάζει και κάθεται στην πολυθρόνα που καθόταν πριν η 

Γκαϊανε. Συνεχίζει και της χαϊδεύει τα µαλλιά. Της µουρµουράει το 

ρυθµό που έπαιζε η λατέρνα όσο αυτοί χορεύανε. 

 

Κώστας: Γαιανή, αυτός ο άλλος, στο δωµάτιο του γέρου. Σε είδε 

καλά;  

Γκαϊανέ: Πολύ καλά. 

Κώστας: Κατάλαβε λες ότι είσαι αποκλειστική; 

Γκαϊανέ: Δεν ξέρω. Δεν µε νοιάζει. Θέλω µόνο να κοιµηθώ. 

Κώστας: Κοιµήσου και µην ανησυχείς για τίποτα.  

 

Η Γαιανή κοιµάται. Ο Κώστας σηκώνεται και πάει στο παράθυρο. 

Κοιτάει λίγο έξω και κάπου κάπου τη Γαιανή. Κάτι του κεντρίζει το 

ενδιαφέρον έξω από το παράθυρο. Σαν να βλέπει κάτι περίεργο το 

οποίο να µπορεί και να το πιάσει. Ένα φως. Ανοίγει το παράθυρο, 

απλώνει τα χέρια σαν να ψηλαφεί το κενό. Σκύβει λίγο µπροστά, 

τεντώνεται. 
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Χτυπάει η πόρτα. Ανοίγει και µπαίνει µέσα η Νοσοκόµα χωρίς να 

ανάψει το φως του δωµατίου. Ο Κώστας τροµάζει, πηγαίνει δίπλα 

στον ορό. Η Γκαϊανέ δεν κουνιέται, είναι ξαπλωµένη µε το κεφάλι 

προς το παράθυρο, σκεπασµένη σχεδόν ολόκληρη. 

 

Νοσοκόµα: Εγώ είµαι πάλι… Ήµουν στον όροφο και πέρασα πάλι 

να δω πώς είστε.   

Κώστας: Είµαι… µια χαρά.  

Νοσοκόµα: Σας είχα στο µυαλό µου.  

Κώστας: Καλοσύνη σας. 

Νοσοκόµα: Πάλι έχετε ανοιχτό το παράθυρο;  

Κώστας: Ναι. 

Νοσοκόµα: Να το κλείσω; 

 

Κάνει µια κίνηση προς το παράθυρο. Ο Κώστας µπαίνει µπροστά της. 

 

Κώστας: Θα το κλείσω εγώ. 

Νοσοκόµα: Τι κοιτούσατε πριν; 

Κώστας: Πότε πριν; 
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Νοσοκόµα: Σαν να µου φάνηκε όταν µπήκα ότι κοιτούσατε έξω από 

το παράθυρο. Είχατε σκύψει, σαν να προσπαθούσατε να πιάσετε 

κάτι. 

Κώστας: Έπαιρνα αέρα.  

Νοσοκόµα: Κι εγώ ήρθα να σας πάρω την θερµοκρασία. 

Πάει να ανάψει το φως. 

Κώστας: Σας παρακαλώ, µην ανάβετε το φως. Και τη θερµοκρασία... 

µπορούµε να την αφήσουµε;  

Νοσοκόµα: Είναι δουλειά µου να σας φροντίζω.  

Κώστας: Ναι, αλλά περάσατε χωρίς να είναι προγραµµατισµένο. 

Έτσι δεν είναι;  

Νοσοκόµα: Δεν είναι η πρώτη φορά. 

Κώστας: Και µου την είχατε πάρει και πριν. 

Νοσοκόµα: Ναι αλλά... 

Κώστας: Μπορούµε να κάνουµε για µια φορά, µία και µόνη, σαν να 

µην χρειάζεται να ρθείτε; Σαν... να θέλατε να έρθετε, σαν να 

κάνατε τη διαδροµή µε το µυαλό σας… και να ήταν όλα όπως θα 

θέλατε να είναι. Όπως πρέπει. Αλλά χωρίς να µπείτε.  

Νοσοκόµα: Καταλαβαίνω.  
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Κώστας: Θα µου κάνατε αυτή τη µικρή χάρη; Για πρώτη και 

τελευταία φορά. 

Νοσοκόµα: Δεν το συνηθίζω αλλά...   

Κώστας: Θα είστε πολύ κουρασµένη. Έµαθα ότι έγινε ένα µεγάλο 

ατύχηµα και έφεραν εδώ όλους τους τραυµατίες. 

Νοσοκόµα: Ατύχηµα; Και ήρθαν εδώ; Ποιος σας είπε τέτοιο πράγµα; 

Κώστας: Ίσως δεν το µάθατε ακόµη. 

Νοσοκόµα: Δεν εφηµερεύουµε σήµερα. 

Κώστας: (µπερδεµένος) Μάλιστα. Θα κατάλαβα κάτι λάθος. 

Νοσοκόµα: Είµαι όµως πράγµατι κουρασµένη. Ευχαριστώ που το 

προσέξατε. 

Κώστας: Παρακαλώ. 

Νοσοκόµα: Θα σας κάνω αυτή τη µικρή χάρη. Ούτως ή άλλως θα 

έρθω σε λίγο για το αίµα. Εντάξει; Κάντε µου κι εσείς το χατήρι, 

προσπαθήστε να κοιµηθείτε. 

Κώστας: Αυτό ετοιµαζόµουν να κάνω. Καλό σας βράδυ. 

Νοσοκόµα: Σας παει πολύ η καινούργια πυτζάµα.  

 

Η Νοσοκόµα φεύγει από το δωµάτιο. Η Γκαϊανέ σηκώνεται από το 

κρεβάτι.  
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Γκαϊανέ: Τι έγινε; Με είδε; 

Κώστας: Δεν ξέρω.  

Γκαϊανέ: Δεν ήταν τόσο σκοτεινά. 

Κώστας: Όχι. 

Γκαϊανέ: Εσύ είπες ότι δεν ξεφεύγει τίποτα από αυτήν. Δεν είδε ότι 

έβγαλες ορό; Δεν είδε µουστάκι; Ότι κάποιος είναι στο κρεβάτι σου; 

Κώστας: Είχε το µυαλό της αλλού. 

Γκαϊανέ: Πρόσεξε καινούργια πυτζάµα. Ποιος στην έφερε; 

Κώστας: Μπορεί να σε είδε αλλά να µην ήθελε να πει κάτι. 

Γκαϊανέ: Και τώρα θα πάει να ειδοποιήσει τους άλλους. 

Κώστας: Της ζήτησα να µην πει τίποτα πουθενά. Και συµφώνησε.  

Γκαϊανέ: Είσαι σίγουρος ότι κατάλαβες σωστά; 

Κώστας: Ίσως ήθελε να µας δώσει χρόνο. Προλαβαίνεις να φύγεις. 

Να πας να κρυφτείς. 

Γκαϊανέ: Δεν θα φύγω καθόλου σήµερα. 

Κώστας: Γιατί; 

Γκαϊανέ: Σου είπα και πριν, δεν µε νοιάζει αν έρθουν. Είναι η 

τελευταία σου νύχτα. Θέλω να σε ξεπρο... πώς το είπες; 

Κώστας: Να µε ξεπροβοδίσεις; 

Γκαϊανέ: Ναι. 
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Κώστας: Εντάξει, σε χόρτασα, φύγε τώρα, θα πεθάνω ήσυχος. 

Γκαϊανέ: Εµένα µου λες;  

Κώστας: Στην ανάγκη, πεθαίνω κι αύριο.  

Η Γκαϊανέ κάθεται στην πολυθρόνα. 

Γκαϊανέ: Δεν πάω πουθενά. 

Κώστας: Αφού σε διώχνω. 

Γκαϊανέ: Δεν κινδυνεύω. 

Κώστας: Τι εννοείς; 

Γκαϊανέ: Δεν κινδυνεύω γιατί δεν µε είδε.  

Κώστας: Μα τώρα δεν έλεγες... 

Γκαϊανέ: Και δεν µε είδε γιατί δεν είµαι εδώ. 

Κώστας: Πώς δεν είσαι εδώ Γαιανή, θα µε τρελάνεις; 

Γκαϊανέ: Με έβγαλες από µυαλό σου µε τη βοήθεια από φάρµακα. 

Κώστας: Τι είναι αυτά που λες; 

Γκαϊανέ: Απόδειξέ µου ότι υπάρχω. 

Κώστας: Θέλεις δηλαδή να σε τσιµπήσω; Ποιος µου άλλαξε τις 

πυτζάµες; Ποιος µε βοήθησε να ξυριστώ; 

Γκαϊανέ: Η ξανθιά. 

Κώστας: Η νοσοκόµα; Ας γελάσω. Αυτή δεν ασχολείται µαζί µου. 

Γκαϊανέ: Γι αυτό και δεν είπε τίποτα που έβγαλες ορό. 
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Κώστας: Λες βλακείες. Επηρεάστηκες από το θάνατο του γέρου.  

Γκαϊανέ: Με έχει δει κανένας άλλος;  

Κώστας: Δεν σε έχουν πιάσει δυο φορές εδώ µέσα; 

Γκαϊανέ: Σήµερα ποιος µε έχει δει; 

Κώστας: Για λίγα δευτερόλεπτα δεν πρόλαβες το Στέφανο. 

Γκαϊανέ: Το Στέφανο; 

Κώστας: Δεν µε άφησες να σου πω ότι ήρθε ο Στέφανος όσο έλειπες 

για το γλυκό. 

Γκαϊανέ: Ο Στέφανος; Τέτοια ώρα; 

Κώστας: Να µου εξοµολογηθεί... 

Η Γκαϊανέ γελάει. 

Γκαϊανέ: Να σου εξοµολογηθεί; (γελάει) Δηλαδή όσο εγώ έλειπα, 

λες ότι ήρθε Στέφανος και είπε αυτό που τόσο καιρό θες να 

ακούσεις; 

Κώστας: Κι εγώ σχεδόν τον έδιωξα. 

Γκαϊανέ: Είσαι σίγουρος ότι τον είδες; Εγώ λέω είναι τόσο αληθινός 

όσο κι εγώ. 

Κώστας: Γαιανή, µη µε µπερδεύεις, ξέρω πολύ καλά ποιον βλέπω 

και ποιον ακουµπάω. Ποιον φιλάω. Έτσι µου ρχεται να τους 

φωνάξω να σε πιάσουν για να πειστείς ότι είσαι εδώ. 
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Γκαϊανέ: Και δεν τους φωνάζεις; Εγώ δεν το κουνάω. 

 

Το φως που υπήρχε έξω από το παράθυρο µπαίνει λίγο περισσότερο 

στο δωµάτιο. Το βλέπει ο Κώστας. 

 

Κώστας: Εντάξει! Με έπιασες Γκαϊανέ. 

Γκαϊανέ: Μπα, ξαναθυµήθηκες το όνοµά µου; 

Κώστας: Δεν το ξέχασα ποτέ. 

Γκαϊανέ: Είπες ότι πάντα φώναζες εµένα Γαιανή. 

Κώστας: Γαιανή σε φώναζα τότε. 

Γκαϊανέ: Πότε; 

Κώστας: Υπήρχε κάποτε ένας ποιητής, ζούσε στην Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου, αλλά ήταν Έλληνας. Για την ακρίβεια, δήλωνε 

«ελληνικός» αλλά ήταν παγκόσµιος. Έγινε πολύ γνωστός και µετά 

αρρώστησε.  

Γκαϊανέ: Καρκίνος; 

Κώστας: Ναι. Εδώ. (Δείχνει το λαιµό του) Και πήγε στο νοσοκοµείο 

να πεθάνει. Εκεί ερχόταν πολλοί να τον δουν, αλλά αυτός δεν 

µπορούσε να µιλήσει και έγραφε σηµειώµατα. Μόνο µε έναν 

άνθρωπο µπορούσε να επικοινωνήσει, τη Γαιανή, µια γριά, 
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ταλαίπωρη γυναίκα που άλλαζε τα σεντόνια στο νοσοκοµείο. Η 

Γαιανή διάβαζε το βλέµµα του. Με µα µατιά του καταλάβαινε αν 

θέλει να σηκωθεί, αν θέλει να του φέρει νερό, να του τρίψει τους 

ώµους ή αν θέλει να ακούσει µια ιστορία. Έτσι τον έπαιρνε ο ύπνος. 

Με τη φωνή της. Και τη µέρα που ο ποιητής κατάλαβε ότι θα 

πεθάνει, την παρακάλεσε να µείνει µαζί του µέχρι το τέλος. Και 

αυτή το έκανε. Έµεινε µαζί του και πέθαναν µαζί, σχεδόν 

ταυτόχρονα. Τόσο είχαν δεθεί. 

Γκαϊανέ: Τι θες να πεις; 

Κώστας: Και τώρα συναντιούνται άλλη µια φορά. 

Γκαϊανέ: Ποιοι; 

Κώστας: Εµείς Γκαϊανέ. Εσύ κι εγώ.  

Γκαϊανέ: Τι θες από µένα; 

Κώστας: Αφού θα µείνεις εδώ θέλω να πάρεις µιαν απόφαση. Σε 

λίγη ώρα θα µας βρουν. Δεν θα καθήσεις να σε συλλάβουν, δεν θα 

το αντέξεις. Θα θελήσεις να δραπετεύσεις (κοιτάει προς το 

παράθυρο). Γι αυτό πρέπει να αποφασίσεις ποια είσαι και πώς θα 

φύγεις. 

Γκαϊανέ: Και µετά; 

Κώστας: Να µε ακολουθήσεις. 
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Ο Κώστας της δείχνει το παράθυρο. Η Γκαϊανέ κοιτάει έξω. 

 

Γκαϊανέ: Χιονίζει! Ξέρεις πόσο καιρό έχω να δω χιόνι; Λέµε χώρα 

µου ότι το χιόνι ξεπλένει ζωή. 

Ξαφνικά στο δωµάτιο µπαίνει περισσότερο φως. 

 

 Κώστας: Κοίτα καλύτερα. Τι βλέπεις;  

Γκαϊανέ: Τα κτίρια απέναντι. 

Κώστας: Και τι άλλο; 

Γκαϊανέ: Βλέπω ένα δρόµο... που δεν ήταν πριν. 

Κώστας: Ξεδιπλώνεται µπροστά στα πόδια µας. Είναι τόσο όµορφη. 

Μυστηριακή. 

Γκαϊανέ: Ξεκινάει από εδώ πάνω... 

Κώστας: Λαµπερή και σκοτεινή ταυτόχρονα, µοναχική και γεµάτη 

υποσχέσεις.  Σαν τα σοκάκια της Αλεξάνδρειας. Δεν µπορείς να δεις 

που καταλήγει, όµως ξέρω ότι είναι ο προορισµός µας. 

Γκαϊανέ: Είναι αυτή;  

Κώστας: Ναι. 

Γκαϊανέ: Η γέφυρα; Μα πώς γίνεται; 
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Κώστας: Είµαστε στην Αλεξάνδρεια και στη Νίκαια και στη Σόρτσα 

και όπου θέλουµε να είµαστε. 

Γκαϊανέ: Και θέλεις αλήθεια να την περάσουµε µαζί; 

Κώστας: Όσο τίποτε άλλο. 

Γκαϊανέ: Ωραία που είναι να ετοιµάζεσαι για ταξίδι µε παρέα. Έχω 

καιρό να κάνω αυτό....Κοντά... ογδόντα πέντε χρόνια. 

Κώστας: Ή ογδόντα επτά. 

Γκαϊανέ: Είσαι καλός µε νούµερα. 

Κώστας: (Την αγκαλιάζει). Γαιανή! Δεν ξέρεις πόσο χαίροµαι! 

Γκαϊανέ: Μια χαρά είπες την ιστορία για τον ποιητή. Όχι όµως και 

γριά. Σαραντατρία ήµουν. 

Κώστας: Ήξερα ότι αυτό θα σε εξαγρίωνε.  

Γκαϊανέ: Γι αυτό το έκανες; 

Κώστας: Το οµολογώ. Σε ευχαριστώ που ήρθες.  

Γκαϊανέ: Αφού µε ζήτησες. 

Κώστας: Πάµε να φύγουµε από δω. Πάµε να ανέβουµε στη γέφυρα. 

Γκαϊανέ: Άσε µε να τη δω λίγο. Είναι γεµάτη µαργαρίτες. Και ακούω 

µουσική... αυτήν χορεύαµε πριν; 

Ακούγεται χαρούµενη, ζωηρή µουσική. 

Κώστας: Αυτή θα χορέψουµε τώρα. 
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Αρχίζουν να κουνιούνται µε τη µουσική. Από έξω ακούγονται βήµατα 

και φωνές. Έρχονται προς το δωµάτιο. Φαίνεται πως η Νοσοκόµα 

προσπαθεί να εµποδίσει κάποιους να µπουν µέσα. 

Κώστας: Ήρθαν. Πάµε Γαιανή! Είναι η ώρα.  

Γκαϊανέ: Ας µπουν! Ευκαιρία να µας δουν! 

Κώστας: Γιατί να µας δουν; 

Γκαϊανέ: Θέλω να µε δουν να πετάω.  

Κώστας: Να πετάς; 

Γκαϊανέ: Θυµάσαι τότε, στο άλλο νοσοκοµείο, εκείνους τους 

χρωµατιστούς; 

Κώστας: Τους ποιους; 

Γκαϊανέ: Τους ανθρώπους µε περίεργα ρούχα. Που ήρθαν στην αυλή 

για να κάνουν εµάς να χαρούµε. Πολλοί άνδρες και µια γυναίκα 

Κώστας: Ένας θίασος.  

Γκαϊανέ: Ανέβαιναν ο ένας σε ώµο του άλλου. Σήκωναν τη γυναίκα 

στον αέρα και αυτή άνοιγε τα χέρια και ήταν σαν πουλί.  

Κώστας: Πλανόδιοι ακροβάτες. 

Γκαϊανέ: Καθίσαµε στο παράθυρο και βλέπαµε.  

Κώστας: Την πετούσαν ψηλά και την έπιαναν. 

Γκαϊανέ: Σαν χωρίς σώµα. 
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Κώστας: Την στροβίλιζαν 

Γκαϊανέ: Είχα ζαλιστεί. Και µετά µου είπες...  

Κώστας: Μα δεν µπορούσα να µιλήσω. 

Γκαϊανέ: Ναι, αλλά µου είπες... 

Κώστας: «Να κάτι που δεν θα κάνουµε ποτέ». 

Γκαϊανέ: Σαν ακροβάτες, αυτό θέλω. Να σηκώσεις εµένα ψηλά. Έτσι 

θα φύγουµε. Θα το κάνεις; 

Κώστας: Έλα να δοκιµάσουµε. 

 

Η Γκαϊανέ παίρνει φόρα και τρέχει προς τον Κώστα που ετοιµάζεται 

να τη σηκώσει ψηλά. 

 

Σκοτάδι 

 

 


