
1 
 

Γιάννη Καλατζόπουλου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΟ ΖΑΦΕΙΡΙ ΤΟΥ ΚΑΣΜΙΡ 

ΚωμωΒία 
 

 

 

 



2 
 

Ο Γιάννης Καλαντζόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Από 
μικρός στον κινηματογράφο και στο θέατρο για παιδιά, έγινε 
γνωστός σαν «παιδί-θαύμα». Στο θέατρο των ενηλίκων έπαιξε 
σημαντικούς ρόλους παιδιών, με δασκάλους και σκηνοθέτες τον 
Αλέξη Μινωτή, τον Κάρολο Κουν, τον Βασίλη ∆ιαμαντόπουλο, τον 
Ντίνο ∆ημόπουλο, την Κα Κατερίνα κ.ά. Τέλειωσε την ∆ραματική 
Σχολή παράλληλα με το Γυμνάσιο, με δασκάλους τον Γρηγόρη 
Βαφιά, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, τον Κώστα Μπάκα, την Ελένη 
Ζαφειρίου, την Βέρα Ζαβιτσιάνου, την Όλγα Τουρνάκη, τον Λάμπρο 
Κωστόπουλο, τον ∆ημήτρη Κωνσταντινίδη και τον Κωστή 
Μεραναίο. Τέλειωσε την Πάντειο (1973) και τη Νομική Αθηνών 
(1976). Παρακολούθησε μαθήματα σκηνοθεσίας θεάτρου στην 
Accademia Nazionale d'Arte Drammatica και θεατρολογίας στο 
Πανεπιστήμιο «La Sapienza» της Ρώμης (1985-87) με δασκάλους τους 
Άλντο Τριόμφο, Λούκα Ρονκόνι, Ντάριο Φο, Βιτόριο Γκάσμαν, 
Φερούτσο Μαρόττι, Μόνικα Βίτι κ.ά. 
Ως επαγγελματίας ηθοποιός εργάστηκε  στους θιάσους Μυράτ-
Ζουμπουλάκη, Μάνου Κατράκη, Έλλης Λαμπέτη, Εθνικό Θέατρο,  
ΚΘΒΕ, Θέατρο Στοά του Θαν. Παπαγεωργίου, Θεατρική Σκηνή του 
Αντώνη Αντωνίου, θίασο Γ. Κιμούλη, «Μυθωδία» (Σκαφίδας-
Χανιωτάκης), «Αγγέλων Βήμα», θέατρο ΟΛΒΙΟ, στα ∆ΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κρήτης, Λάρισας, Βέροιας, Κοζάνης, καθώς 
και σε πολλές ομάδες και συνεταιρικούς θιάσους (Θέατρο του Λαού, 
Ελεύθεροι Καλλιτέχνες, Θέατρο του ∆ρόμου, Θέατρο της Νιότης, 
Ομάδα Σύγχρονης Τέχνης κ.ά.). Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 80 
παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, στο ΚΘΒΕ, στα ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης, 
Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Κέρκυρας, Καβάλας, Κοζάνης και Βέροιας, 
καθώς και σε πολλούς ιδιωτικούς ή συνεταιρικούς θιάσους. Από το 
1982 μέχρι το 2005 διηύθυνε την Ομάδα Σύγχρονης Τέχνης, στο 
πλαίσιο της οποίας λειτούργησε και η Παιδική Αυλαία. ∆ιετέλεσε 
πρόεδρος του ΣΕΗ (1990-92), διευθυντής στο Παιδικό Στέκι του 
Εθνικού Θεάτρου (2003-2004), πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου 
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Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους και της Eπιτροπής του ΥΠΠΟ 
για τα Kρατικά Bραβεία παιδικού θεατρικού έργου. Έχει 
διασκευάσει για παιδιά, έργα του Αριστοφάνη, του Σαίξπηρ, του 
Μολιέρου, του Ίψεν, του Λόρκα, του Μπρεχτ κ.ά. Έχει εκδώσει τα 
βιβλία:  
«Τα ρούχα του βασιλιά» - Θέατρο (Καστανιώτης). 
«Γιαννάκης: το παιδί-θαύμα» - Μυθιστόρημα (Καστανιώτης).  
"Αριστοφάνη ΟΡΝΙΘΕΣ-ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΤΡΑΧΟΙ" - ∆ιασκευές και 
οδηγίες για σχολικές παραστάσεις (Καστανιώτης). 
«Οδός Θεάτρου» - Θεωρητικά σημειώματα (Αιγόκερως). 
«Τι να σου πω Σουλτάνα μου» - ∆ιηγήματα (Αιγόκερως). 
«Θέατρο για παιδιά και… έξυπνους μεγάλους» - ∆ιασκευές 
κλασικών έργων για παιδικό κοινό, 4 βιβλία (Φίλντισι). 
“Candelaio”, κωμωδία του Τζορντάνο Μπρούνο –μετάφραση και 
σχόλια (Αιγόκερως). 
 
 

 
 
 
 
Το θεατρικό έργο TO ZAΦEIΡΙ ΤΟΥ ΚΑΣΜΙΡ του Γιάννη Καλαντζόπουλου 
διανέμεται ελεύθερα στο διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακού βιβλίου υπό άδεια 
Creative Commons BY_NC_ND [Αναφορά ∆ημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – 
Όχι Παράγωγα Έργα] Για κάθε μεταποίηση, θεατρικη ́παράσταση και κάθε 
άμεση ή έμμεση κερδοσκοπική χρήση, απαιτείται συναίνεση του συγγραφέα. 
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Περίληψη 
 
Ο Κωνσταντίνος αγαπάει τη Ζωή και περνάει υπέροχα μαζί της. 
Αλλά και η Ζωή είναι πολύ ευτυχισμένη με τον Κωνσταντίνο και 
όλα θα ήταν μια χαρά, αν δεν υπήρχε το Ζαφείρι του Κασμίρ. 
Ο Πέτρος είναι ο καλύτερος φίλος του Κωνσταντίνου και της Ζωής, 
οι οποίοι είναι επίσης πολύ δεμένοι μαζί του. Οι τρεις φίλοι 
χαίρονται το σήμερα, ζουν την κάθε τους στιγμή με χιούμορ και 
ανεμελιά και τίποτα δεν θα σκίαζε τις σχέσεις τους, αν δεν υπήρχε 
το Ζαφείρι του Κασμίρ. 
Ο Αλέξανδρος είναι τρελά ερωτευμένος με τον Πέτρο, που κι αυτός 
δεν κάνει βήμα χωρίς τον Αλέξανδρο, θα αποτελούσαν δηλαδή το 
ιδανικό ομόφυλο ζευγάρι, αν δεν υπήρχε το Ζαφείρι του Κασμίρ. 
Ο Κώστας, ο παππούς του Κωνσταντίνου, αγαπάει όλο τον κόσμο 
κι ας μην είναι όπως ακριβώς τον ονειρεύτηκε. Βλέπετε, ο παππούς 
του Κωνσταντίνου είναι ο μόνος που ΞΕΡΕΙ τι είναι το Ζαφείρι του 
Κασμίρ… 
 

Το έργο παίχτηκε το 2019 στο θέατρο OLVIO, σε σκηνοθεσία του 
συγγραφέα, σκηνικά – Κοστούμια Έλλης Εμπεδοκλή, μουσική 
επιμέλεια Μελίσσας Κωτσάκη, φωτισμούς Νίκου Βούλγαρη, και 
βοηθούς σκηνοθέτη τις Μαρία Συμεωνίδου και Λήδα Μεϊντάνη.  
Έπαιζαν: Στέλιος Γούτης (Παππούς), ∆ημήτρης Μαύρος (Πέτρος), 
Μάνος Γαλανής (Κωνσταντίνος), ∆έσποινα Γιώτη (Ζωή), Τάσος 
Τσώνης (Αλέξανδρος). 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (35-40 ετών) 

ΖΩΗ, γυναίκα του (30-35 ετών) 

ΠΕΤΡΟΣ, φίλος τους (40-45 ετών) 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, «σχέση» του Πέτρου (20 ετών) 

ΠΑΠΠΟΥΣ του Κων/νου (95 ετών) 

 
1. (Φωτίζεται ο Πέτρος στο προσκήνιο) 

ΠΕΤΡΟΣ:     
Κυρίες και Κύριοι, καλησπέρα σας. Μια εντελώς άγνωστη αλλά 
πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία θέλω να σας αφηγηθώ. Πρόκειται για 
την ιστορία ενός πολύτιμου λίθου, ενός ζαφειριού για την ακρίβεια, 
που βρέθηκε  πριν από δύο περίπου αιώνες στο μακρινό Κασμίρ. 
Συγχωρέστε με όμως, πριν μπούμε στο κυρίως  θέμα μας –δηλαδή 
στην εξιστόρηση όλων των περιστατικών που έχουν να κάνουν με 
την απίστευτη περιπέτεια αυτής της μπλε πετρούλας, κρίνω 
αναγκαίο να σας πω λίγα λόγια περί Κασμίρ. Συνοπτικά, μην 
ανησυχείτε. 
Λοιπόν: Το Κασμίρ είναι ένα κρατίδιο κάπου στα Ιμαλάια, μεταξύ 
Ινδίας, Πακιστάν και Κίνας. Η Ινδία στην ουσία κατέχει το μισό, το 
άλλο μισό το έχει «απελευθερώσει» και το κρατάει το Πακιστάν, 
διεκδικεί ένα κομμάτι και  η Κίνα, χαμός! Το Κασμίρ συνορεύει λίγο 
και με το Αφγανιστάν… Για την ακρίβεια, μια στενή λωρίδα από 
Αφγανιστάν χώνεται ανάμεσα στο Κασμίρ και το Τατζικιστάν -προς 
βοράν. Κάπου εκεί κοντά είναι και το Νεπάλ και το Θιβέτ… Θα 
μπορούσα τώρα να έχω εδώ κι ένα χάρτη της περιοχής και να σας  
τα δείχνω όλα αυτά ή, ακόμα καλύτερα, μια οθόνη που είναι και 
πιο… 
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Τέλος πάντων, ο σκηνοθέτης το σκέφτηκε, το συζητήσαμε στην 
πρόβα πολλές φορές, αλλά τελικά αποφάσισε –δηλαδή όλοι μαζί 
αποφασίσαμε, να μη δεσμεύσουμε τόσο  ασφυκτικά τη φαντασία 
σας. Να σας αφήσουμε σε μια ηθελημένη ασάφεια, «τόσο - όσο».  
∆εν έχει άλλωστε και ιδιαίτερη σημασία το πού ακριβώς βρίσκεται 
το εξωτικό Κασμίρ. Αρκεί να θυμάστε ότι είναι ψηλά, στους 
πρόποδες των Ιμαλαΐων - κάπου στα δυό χιλιάδες μέτρα, γεμάτο 
σύννεφα, χιόνια, τρεχούμενα νερά, φιλόξενους μουσουλμάνους 
βοσκούς, αυστηρούς Ινδούς στρατιώτες στο νότο και πιο αυστηρούς 
Πακιστανούς στο βορά, ξύλινα σπιτάκια, πολύχρωμα λουλούδια και 
απέραντες χασισοφυτείες –νόμιμες παρακαλώ! Εγώ προσωπικά δεν 
έχω πάει αλλά ένα φιλικό ζευγάρι που έκαναν εκεί μήνα του 
μέλιτος –δηλαδή όχι και μήνα, πέντε μέρες πήγανε με γκρουπ, και 
όταν γύρισαν μας κάλεσαν ένα βράδυ στο σπίτι τους εμένα και… 
και ένα άτομο που τα είχαμε τότε, και μας έδειξαν χιλιάδες 
φωτογραφίες, βιντεάκια που είχαν τραβήξει με τα κινητά… 
Και μετά τις καθιερωμένες πίτσες και τις μπίρες κάναμε κι ένα-δυό 
τσιγάρα, εντάξει, μη φανταστείτε, από τρεις τζούρες το άτομο μας 
ήρθε. 
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι - ΜΟΥΣΙΚΗ. 
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2.  (Στο σαλόνι του Κω/νου και  της Ζωής)  
 

ΖΩΗ:           
Κι εκείνο τον άλλονα ρε μωρό μου, πώς τον έλεγαν θυμάσαι;Είχε 
ένα αστείο όνομα, κάπως σαν… σαν το ρύζι το… κάπως σαν 
«Μπασμάτ», κάπως έτσι τον έλεγαν.   
                                 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (Παίζοντας με το κινητό του):   
Σιγά να μη τον λέγανε και Καρολίνα.     
                                              
ΖΩΗ:             
Ε, πώς τον λέγανε; 
                                                                                                                                                                                         
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
∆ε θυμάμαι ρε Ζωή, κάπως έτσι.   
                                                                                                                        
ΖΩΗ:           
Τέλος πάντων. Αυτός λοιπόν είχε μια πίπα ρε παιδιά πολύ 
μυστήρια, μια πίπα μιλάμε κάπως… πώς να σας την περιγράψω, δεν 
περιγράφεται ρε μαλάκα αυτή η πίπα, ήτανε σαν… όχι σαν τις δικές 
μας τις κανονικές…      
                        
ΠΕΤΡΟΣ:      
Πίπα λέγοντας;  
 
ΖΩΗ:             
Αυτές ρε συ που καπνίζουμε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Όχι, γιατί είναι και οι άλλες. 
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ΖΩΗ:            
‘Νταξ… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (Πάντα σκαλίζοντας το κινητό):   
Άσ’ τονε μωρέ το μαλάκα… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Ρωτάω ρε ηλίθιε, τι πίπα; Αυτές που βάζεις μέσα το τσιγάρο και 
ρουφάς ή τις άλλες που βάζεις καπνό; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
…Και πάλι ρουφάς. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Παρακαλώ; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Και πάλι ρουφάς λέω. Είτε τσιγάρο βάλεις είτε καπνό,  την πίπα 
γενικώς, τη ρουφάς. 
 
ΖΩΗ:            
‘Νταξ, το τερματίσατε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Ναι αλλά αυτή που της βάζεις καπνό, τη λένε τσιμπούκι.  
Αν δεν απατώμαι. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Απατάσαι, διότι τη λένε και πίπα. Αναλόγως. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Αναλόγως τι; 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Αναλόγως ρε μωρό μου. Ποιος μιλάει,  ποιος την κρατάει… Ο 
Σέρλοκ Χολμς πι-χί. Τι θα πούμε ότι καπνίζει, τσιμπούκι; Όχι 
βέβαια, τρε μπανάλ! Πίπα! 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Σωστό κι αυτό. (Στη Ζωή) Λοιπόν; 
 
ΖΩΗ (ψυχρά):  
Τελειώσατε, να τα μαζέψω;  
 
(Αρχίζει να μαζεύει τα απομεινάρια από τις πίτσες και τις μπίρες). 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Έλα τώρα ρε Ζωή… Τι, τύπου στράβωσες δηλαδή; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αφοσιωμένος στο κινητό):  
Άσ’ τη μπίρα μου κάτω. 
 
ΖΩΗ:           
Εσύ Άλεξ; Να φέρω άλλη μία; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Ρε φιλενάδα, τι έγινε; ‘Ντάξει, κουβέντα κάνουμε,  
θα πούμε και καμιά μαλακία… 
 
ΖΩΗ:            
Πετράκη άραξε, δε γουστάρω. Θα πιεις άλλη μπίρα;   
(Βγαίνει με τα άδεια πιάτα προς την κουζίνα) 
 
ΠΕΤΡΟΣ (Στον Κωνσταντίνο):  
Τι την έπιασε ρε συ; 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Πού ξέρω; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Γυναίκα σου νομίζω δεν είναι ; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
∆εν είναι γυναίκα μου. Είναι απλά γυναίκα. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Τς, νάτα… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Εσύ πάλι τι ζόρι τραβάς; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Τίποτα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Πώς τίποτα; Ακούστηκε ένα απαξιωτικό  «τς, νάτα»  ή μου φάνηκε; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:       
Ακούστηκε. Και συγγνώμη κιόλας αλλά άμα είναι ν’ αρχίσετε τα 
σεξιστικά, ή να μου το πείτε να φύγω, ή θα με ακούτε να λέω ενίοτε 
και κανένα απαξιωτικό «τς, νάτα». Κομπλέ; Σόρυ κιόλας  
Κωνσταντίνε μου, δε σε ξέρω και πολύ καλά, μόλις προ ολίγου 
γνωριστήκαμε, αλλά έχω ένα θεματάκι μ’ αυτά όπως κατάλαβες 
και… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (Χαμογελώντας):  
Α μπα, τίποτα… Αλλά με ποια «αυτά» τό ’χεις το θεματάκι; 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Με τα στερεότυπα: οι γυναίκες είναι έτσι, οι άντρες είναι 
γιουβέτσι… ∆ε μπορώ, ταράζομαι. Σόρυ κιόλας, έτσι; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Άλλος από ’δω… Πάτε καλά ρε σεις; Όχι, πάτε καλά; Άμα είναι να 
μη μπορούμε ούτε να μιλήσουμε, καλύτερα να μη συναντιόμαστε. 
Να κάθεται ο καθένας σπιτάκι του να βλέπει ταινίες και να παίζει 
κάντι-κρας. Να πάρουμε κι από ένα σκυλί που δε μιλάει, να το 
βγάζουμε βόλτα δυο φορές την ημέρα, νά ’χουμε κι ένα σακουλάκι 
για τα σκατά του -από άμυλο πατάτας, αυτοδιασπώμενο- και νά 
’μαστε ωραίοι και ζωόφιλοι και οικολόγοι. (Παύση)  
Τι κάναμε δηλαδή; Ρωτήσαμε αν αυτός εκεί ο τύπος, ο Ιμαλάϊος, 
έστριβε τσιγαριλίκι και το έκανε με πίπα, ή αν στούμπωνε τη 
φούντα μέσα στο τσιμπούκι του. Μια απλή διευκρίνιση ζητήσαμε, 
από λαογραφικό ενδιαφέρον και μόνο. ∆ε σκοτώσαμε κανέναν. 
 
ΖΩΗ (Φέρνοντας καθαρά σταχτοδοχεία):  
Έχουμε μήλα, θέλετε; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Αχ ναι, εγώ ένα μηλαράκι θα το πάρω. Στην κουζίνα είναι; 
 
ΖΩΗ:            
Έλα, πάμε μαζί. (Βγαίνουν) 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Φέρτε κι από δω κανένα… Καθαρισμένο! 
 
ΠΕΤΡΟΣ (Μετά από παύση):  
Σοβαρά τώρα; Χαλάστηκε που ρώτησα για το είδος της πίπας; Άσε 
ρε μαλάκα το κινητό να πούμε καμιά κουβέντα… 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ (Κολλημένος):  
Τώρα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Ρε Κωνσταντίνε… Αηδία έχεις καταντήσει, το ξέρεις; Απ’ την ώρα 
που ήρθαμε δεν έχεις σηκώσει  κεφάλι.  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Από πριν έρθετε. (Παύση) Να σου  πω… Αυτός ο Άλεξ τι… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Τι «τι»; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Τύπου γκόμενος και καλά ή… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Βγες απ’ το φου-μπου να σου πω. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (Κλείνοντάς το):  
Πωωω… Λύσσαξες! Ορίστε, βγήκα, λέγε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Τι ακριβώς;  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Τι παίζει με το εν λόγω άτομο.  
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Πολύ καλό παιδί. 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Μπράβο του. Οπότε;  
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Κάνουμε παρέα. (Προς την κουζίνα, φωνάζει) Αργείτε; Ν’ 
ανησυχήσουμε; 
 
ΑΛΕΞ (Από μέσα):  
Μισό… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Και νοικοκύρης! Θα φέρει τώρα καμιά πιατέλα με τα μήλα κομμένα 
σε σχήμα τριαντάφυλλου και σερβιρισμένα υπερπαραγωγή. Με 
μέλι, κανέλα και τρούφα σοκολάτας -σε φάση «μάστερ σεφ»!  
  
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Άμα βρει πιατέλα.  
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Γιατί, θες να πεις ότι τρούφα σοκολάτας έχετε;  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Πιατέλα πάντως δεν έχουμε. Θα μου πεις ρε μαλάκα; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τι να σου πω παιδάκι μου; Τά ’χουμε. Πέντε μέρες. Όχι, έξι. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Α, καλά…  
 
 (Μπαίνει ο Αλέξανδρος με μήλα κομμένα πάνω σ’ ένα κομμάτι  
χαρτί κουζίνας. Πίσω του η Ζωή με οδοντογλυφίδες)  
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Έχω εντοπίσει στα ΙΚΕΑ μια πιατελίτσα πολύ γαμάτη. Την επόμενη 
φορά που θα μας καλέσετε… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τι σέρβις είν’ αυτό ρε Άλεξ, ρεζίλι μ’ έκανες!   
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:      
Σκάσε! Μ’ έφερες στους νιόπαντρους με άδεια χέρια…    
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Και δηλαδή μια ώρα στην κουζίνα έκοβες ένα μήλο και το άπλωνες  
πάνω στη χαρτοπετσέτα; Όχι, για να καταλάβω δηλαδή.   
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Πρώτον τα μήλα είναι τρία. Και  δεύτερον δεν πρόκειται περί 
χαρτοπετσέτας αλλά περί ωραιοτάτου χαρτιού κουζίνας με υπέροχα 
σχέδια. 
 
ΖΩΗ:           
Του έλεγα για το ζαφείρι. 
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι - ΜΟΥΣΙΚΗ. 
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3.  (Φωτίζεται η Ζωή στο προσκήνιο) 
 
ΖΩΗ:          
Τα πιο ακριβά ζαφείρια είναι του Κασμίρ. Εξορύσσονται όμως και 
αλλού. Μαδαγασκάρη, Καμπότζη, Αυστραλία… Υπάρχουν και 
τεχνητά αλλά καμία σχέση. Αυτό που δίνει στο ζαφείρι το έντονο 
μπλε χρώμα του, είναι οι μικρές ποσότητες σιδήρου και τιτανίου που 
περιέχει. Όσο πιο πολύς ο σίδηρος, τόσο πιο βαθύ μπλε το ζαφείρι. 
Οι αρχαίοι Πέρσες το ονόμαζαν «ουράνια πέτρα» και πίστευαν ότι η 
Γη στηρίζεται πάνω σ’ ένα γιγάντιο ζαφείρι, που καθρεφτίζεται 
στον ουρανό και του δίνει το χρώμα του. Πολύ ποιητικό -δε βρίσκετε;  
Το πιο διάσημο κόσμημα με ζαφείρι είναι το δαχτυλίδι αρραβώνων 
της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Οβάλ ζαφείρι Κεϋλάνης, πλαισιωμένο 
με διαμάντια. Πρόκειται για το ίδιο δαχτυλίδι που χάρισε ο 
πρίγκιπας Ουίλιαμ στην Κέιτ Μίντλετον! Έχετε ακούσει για τις 
«γενέθλιες πέτρες»; Το ζαφείρι είναι η γενέθλια πέτρα του 
Σεπτεμβρίου και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το ότι εγώ έχω 
γεννηθεί 12 Σεπτεμβρίου. Ε, ναι, Παρθένος. Αλλά με Τοξότη  -
υπ’όψιν!.. Οι θεωρίες για τις γενέθλιες πέτρες είναι πανάρχαιες. 
Λέγεται ότι ξεκίνησαν από την πανοπλία του Ααρών -του αδελφού 
του Μωυσή-η οποία πανοπλία είχε πάνω της δώδεκα πολύτιμους 
λίθους, έναν για κάθε φυλή του Ισραήλ. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι 
για τις θεραπευτικές ιδιότητες των γενεθλίων πετρών. Ας πούμε: 
Φορώντας πάνω σου έναν πολύτιμο λίθο κατά τη διάρκεια του μήνα 
που αντιπροσωπεύει, αρρώστια δε σε πιάνει.  
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι. 
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4. (Στο σπίτι του Κω/νου και  της Ζωής)  

ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Μαλακίες. Η μάνα μου το φόραγε χειμώνα-καλοκαίρι, κι όλο 
άρρωστη ήτανε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Πρέπει να το πιστεύεις. Άμα δεν το πιστεύεις δε σε πιάνει. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:                
Ισχύει. Όπως και με το μάτι. 
 
ΖΩΗ:             
Η μάνα σου δεν πίστευε ούτε στ’ άντερά της.  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Σ’ αγαπούσε πολύ. 
 
ΖΩΗ:             
Άλλο αυτό. Είπα εγώ πως δε μ’ αγαπούσε;  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Όταν της είπα πως θέλω να σε παντρευτώ, με κοίταξε μία, και μετά 
στο καπάκι το βγάζει απ’ το δάχτυλό  της και μου λέει «δώσ’ της το». 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Καλά, είναι τέλειο μιλάμε! Να το δω λίγο;  (Η Ζωή του το δίνει, το 
φοράει στο μικρό δάχτυλο) Μου πάει, μου πάει; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Μην του βάζετε ιδέες, θα με τρέχει στα Ιμαλάϊα. 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Και μετά από κανα μήνα πέθανε. 
 
(Παύση. Ο Άλεξ επιστρέφει το δαχτυλίδι στη Ζωή) 
 
ΖΩΗ:           
Κι αυτηνής, η πεθερά της τής το είχε δώσει.  
 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Για λέγε… 
 
(Ακούγεται το χαρακτηριστικό «ντιν» ότι έχει έρθει μήνυμα στο 
inbox του face book. Όλοι κοιτάζουν αστραπιαία τα κινητά τους. 
Είναι του Άλεξ) 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Μισό… (το κοιτάζει, χαμογελάει) Τώρα λέγε! 
 
ΖΩΗ:           
Η πεθερά της πεθεράς μου ήτανε… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: (Στον Κων/νο):  
Η γιαγιά σου να υποθέσω; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: 
Ε ναι, η μάνα του πατέρα μου. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Μη με εκθέτεις ρε Άλεξ. Αφού σου λέει η πεθερά της πεθεράς της; 
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ΖΩΗ:             
Ήτανε Σμυρνιά.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: (Στον Πέτρο):  
Γιατί, δε θα μπορούσε να είναι πι χι από άλλο γάμο; Τύπου μητριά 
κι έτσι; 
 
ΖΩΗ:            
Να συνεχίσω; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Κάτσε ρε Ζωή, κάτσε γιατί θα μας τρελάνει το άτομο. Και μητριά να 
ήτανε ρε καμένε, η μάνα του πάλι πεθερά δε θα την είχε; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Τελειώνετε ρε μαλάκες, κανονική γιαγιά μου ήτανε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Οκέι, δεν ξαναμιλάω, συνέχισε κούκλα μου και σόρυ για τη διακοπή. 
 
ΖΩΗ:             
Τίποτα. Λοιπόν: ο Κωνσταντίνος έχει έναν πατέρα -τον Παναγιώτη, 
που είχε μια γυναίκα -την Χριστίνα, την πεθερά μου τη συχωρεμένη. 
Εντάξει; Αυτή που μού χάρισε το δαχτυλίδι με το ζαφείρι. Καλά; 
Τώρα: Πού  το βρήκε η Χριστίνα το δαχτυλίδι με το ζαφείρι; Της το 
είχε χαρίσει η πεθερά της όταν παντρεύτηκε τον Παναγιώτη -τον 
πατέρα του Κωνσταντίνου. Ωραία; Αυτή λοιπόν η πεθερά της 
πεθεράς μου, που ήτανε γιαγιά του Κωνσταντίνου, είχε έρθει στην 
Ελλάδα μικρό κοριτσάκι, τότε με τους πρόσφυγες, με την τέτοια… 
την… 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ανταλλαγή των πληθυσμών; 
  
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Μικρασιατική καταστροφή. 
 
ΖΩΗ:              
Α γεια σου. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα με τους γονείς της και 
μένανε σε κάτι παράγκες  –εντάξει;    
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Στον Πειραιά. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
∆αχτυλίδι δε βλέπω. 
 
ΖΩΗ:              
Μη βιάζεσαι. Φτώχεια, πείνα, κακομοιριά… τους λέγανε 
τουρκόσπορους οι άλλοι και δεν τους θέλανε –τα ξέρετε αυτά οκέι; 
Αλλά!.. Υπήρχε ένα «αλλά» στην  οικογένεια. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Είχαν ένα δαχτυλίδι αμύθητης αξίας. 
 
ΖΩΗ:             
Προτρέχεις. ∆εν είχανε να φάνε λέμε. Άμα είχανε δαχτυλίδι  
αμύθητης αξίας θα το πούλαγαν και… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Α, μην το λες. Υπάρχουν άτομα που είναι κολλημένα ρε παιδί μου –
ξέρεις τι εννοώ… Ψωμολυσσάνε που λέει ο λόγος αλλά εκεί! Είναι 
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οικογενειακό κειμήλιο σου λέει, έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. 
∆εν το πουλάω, δεν το πουλάω, πάει και τελείωσε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ: 
Συγνώμη, καλά κάνουνε. Πού βλέπεις το πρόβλημα; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ρε Πέτρο, τι έχεις πάθει μαζί μου σήμερα; Μας ακούνε και τα παιδιά   
και ποιος ξέρει τι θα σκέφτονται… Είπα εγώ πως είναι πρόβλημα;  
 
ΠΕΤΡΟΣ: 
Ο-κέι, δεν είπες τη λέξη «πρόβλημα», αλλά ο τρόπος που το 
διατύπωσες… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Αχ δε μπορώ, συγχύστηκα, θα καπνίσω … (Ανάβει τσιγάρο). 
 
ΖΩΗ:             
Η γιαγιά του Κωνσταντίνου πάντως δεν είχε τέτοιο κόλλημα. Άμα 
το είχε από τότε το δαχτυλίδι θα το είχε πουλήσει γιατί πέρασε 
πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Φυλακές, εξορίες… Πες τα εσύ ρε μωρό 
μου, που τα ξέρεις καλύτερα! 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Πες τα εσύ ρε μωρό της! 
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι - ΜΟΥΣΙΚΗ. 
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5. (Φωτίζεται ο Κων/νος στο προσκήνιο) 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Η γιαγιά μου η Αναστασία, είχε γεννηθεί σ’ ένα χωριό της 
Μικρασίας. Αϊδίνι, Αϊβαλί… -θα σας γελάσω. Πάντως από «Αϊ» 
αρχίζει… Τέλος πάντων, δεν τό ’χω τώρα. Ήρθε μωρό από ’κεί, και 
μένανε με τους δικούς της κάπου στον Πειραιά. ∆ραπετσώνα, 
Κερατσίνι…-πάλι θα σας γελάσω. Πάντως μια γειτονιά με «τσου» 
μέσα.  Κερατσίνι μάλλον. Όχι, ∆ραπετσώνα. Ναι, ∆ραπετσώνα, 
σίγουρα. Ή μήπως… Στις παράγκες μένανε πάντως και τραβήξανε 
πολλά στην αρχή. Σιγά-σιγά ορθοποδήσανε, δουλεύανε όλοι και τα 
φέρνανε βόλτα… Η γιαγιά μου ήτανε πολύ ωραία στα νιάτα της… 
∆ούλευε σ’ ένα εργοστάσιο και ο τέτοιος, ο… δε θυμάμαι τώρα, ο 
εργοστασιάρχης ή ο προσωπάρχης… πάντως κάποιος ανώτερος και 
φραγκάτος ήθελε να την παντρευτεί. Αλλά αυτή βλέπεις είχε 
καψουρευτεί τον παππού μου που ήτανε οικοδόμος και πολύ 
παιδαράς. Ζει ακόμα να φανταστείς! Κοντεύει εκατό και περπατάει  
κάθε μέρα τρία χιλιόμετρα. Και το μυαλό του ξουράφι!  
Αυτός λοιπόν ο παππούς μου, ο Κώστας ο οικοδόμος, ήτανε σε μια 
οργάνωση -ΕΠΟΝ αν θυμάμαι καλά, και την έβαλε μέσα και τη 
γιαγιά μου, και μοιράζανε στην Κατοχή κάτι προκηρύξεις, γράφανε 
συνθήματα, τέτοια. Τους κυνηγούσανε οι Γερμανοί αλλά σιγά μην 
κωλώσουνε, ήτανε αλλιώς οι άνθρωποι τότε λέει ο παππούς μου, 
«τη ζωή μας δεν την λογαριάζαμε». Κι η γιαγιά μου η Αναστασία, κι 
αυτή όλο κάτι τέτοια μου έλεγε όσο ζούσε, «πρέπει νά ’χεις ιδανικά 
Κωστάκη», κι εγώ τσαντιζόμουνα που μ’ έλεγε «Κωστάκη» και της 
έλεγα «Κωνσταντίνο με λένε ρε γιαγιά» κι αυτή κούναγε το κεφάλι 
της κι έλεγε «Αυτό σε μάρανε». Κάποια στιγμή λοιπόν, 
παντρευτήκανε μέσα στην Κατοχή. Το Κόμμα λέει τους πάντρεψε 
για να τους στείλει σε κάποια αποστολή. Έπρεπε νά ’ναι αντρόγυνο  
για να μη δίνουνε υποψίες και καλά. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω 
πώς ακριβώς, χωρίσανε. ∆ηλαδή… χωρίσανε λέγοντας,  δεν 
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τσακωθήκανε ρε παιδί μου, όπως τώρα… «με κεράτωσες, 
χωρίζουμε»… ή ξέρω κι εγώ «σε βαρέθηκα και άντε γεια». 
Χωρίσανε… πώς το λένε… αναγκαστικά. Ο παππούς, τον 
κυνηγήσανε λέει και βρέθηκε πολιτικός πρόσφυγας στην… στην 
τέτοια, στην Ουγγαρία νομίζω. Ή στην Πολωνία; Σε μια ανατολική 
χώρα τέλος πάντων, κουμμουνιστική. Και η γιαγιά μου η 
Αναστασία, έγκυος στον πατέρα μου, έμεινε Ελλάδα χωρίς να… 
 
(Χτυπάει το κινητό του, το σηκώνει και επιστρέφει στο σαλόνι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

6. (Στο σπίτι του Κων/νου και της Ζωής) 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Έλα… Τι;… Πότε ρε μαλάκα;… Τώρα; Πας καλά ρε συ, ξέρεις τι ώρα 
είναι; (Στη Ζωή) Ο Αντώνης.  
  
ΠΕΤΡΟΣ:     
Α, πες του νά ’ρθει. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Είναι λέει στο «Barracuda» και να πάμε λέει. (Στο κινητό) Ρε συ, 
αράζουμε χαλαρά και… Τι; …Όχι, έχει έρθει ο Πέτρος μ’ ένα φίλο 
του…  
 
ΖΩΗ:            
∆εν πάω πουθενά πες του, βαριέμαι. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Πάρ’ τηνα. (Της δίνει το κινητό)  
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Μήπως να πηγαίναμε; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Ξέχνα το. 
 
ΖΩΗ (Στο κινητό): 
Ξέχνα το… Ξέχνα το Αντώνη… Γιατί νυστάζω ρε πουλάκι μου, τι 
γιατί;… Ήρθε ο Πέτρος μ’ ένα φίλο του από νωρίς και… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Πες του νά ’ρθει. 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Σσσσς…  
 
ΠΕΤΡΟΣ: 
Και να φέρει κι ό,τι έχει! 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Σσσσς…  
 
ΖΩΗ:            
Λοιπόν… Άσ’ το ρε Αντώνη, δεν ψήνομαι σου λέω… Θα την 
πέσουμε για ύπνο ρε συ σε λίγο… Και τα παιδιά να, τώρα 
φεύγανε… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: (Σιγά):  
Μας διώχνει ή μου φάνηκε; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Σκάσε. 
 
ΖΩΗ:            
Πάρ’ τον… (∆ίνει το κινητό στον Πέτρο) 
 
ΠΕΤΡΟΣ (Στο κινητό):  
Έλα… Ποιοι άλλοι είναι; …Έσκασε καθόλου ο «Χοντρός»;…Είπε 
τίποτα;… Καλά, μπορεί πιο μετά να περάσω… Ε, δεν ξέρω ρε 
μαλάκα, άμα φύγετε… δε θα σας βρω γιατί θα έχετε φύγει… Εκτός 
και δε φύγετε… οπότε θα σας βρω. …Ε, άμα δεν έρθω, θα δείτε πως 
δεν ήρθα και θα φύγετε, οπότε δε θα σας βρω… Ένας φίλος, δεν τον 
ξέρεις… (Γελάει) Αντώνη, τελείωνε… Καλώς… Μπάι, φιλάκια…  
(Κλείνει και δίνει το κινητό στον Κων/νο. Παύση) 
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ΠΕΤΡΟΣ:     
Λοιπόν; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Τι λοιπόν; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Κάτι έλεγες νομίζω; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Ναι, ε; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Μήπως να την κάνουμε σιγά-σιγά; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Για το σμαράγδι ρε συ δε μας έλεγες; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ζαφείρι, αλλά τα παιδιά νυστάζουνε, δεν άκουσες; 
 
ΖΩΗ (Χασμουριέται):  
Όχι, όχι ρε συ, έτσι το είπα. (Γελάει). 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Ε, άμα νυστάζετε,  άντε σήκω. 
 
ΖΩΗ:            
Καθίστε μωρέ, απλώς βαριόμουνα τώρα να ντύνομαι… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Σίγουρα; Κωνσταντίνε; 
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ΚΩ/ΝΟΣ (Έχει αρχίσει πάλι να παίζει με το κινητό). 
Τι πράμα; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Έλα, πάμε Άλεξ… (Σηκώνεται). 
 
ΖΩΗ:             
Κάτσε κάτω ρε φίλε… Κωνσταντίνε, άσε τώρα την πλοήγηση και 
λέγε… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Α ναι, σόρυ. Πού είχα μείνει; Ναι… Ο παππούς λοιπόν χάθηκε στις 
χώρες του ανατολικού μπλοκ και η γιαγιά μου η Αναστασία 
μεγάλωσε τον πατέρα μου… τι να λέμε τώρα, γάμησέ τα, μια ζωή 
σαν ασπρόμαυρη ταινία με το Βασιλάκη Καΐλα ένα πράμα! 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Χάλιααα… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Κάθε μέρα-παρά-μέρα στην Ασφάλεια για ανάκριση, έξι μήνες 
εξορία μαζί με τον πατέρα μου -μωρό, μετά… Τέσπα, κάποια στιγμή 
ο γέρος μου μεγάλωσε, έπιασε δουλειά… Γνωρίζει τη μάνα μου, 
παντρεύονται.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Κι ο παππούς εξαφανισμένος ακόμα; 
 
ΖΩΗ:             
Ούτε γράμμα, ούτε γραφή… για πεθαμένο τον είχανε. 
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ΠΕΤΡΟΣ:      
Μαλάκα, τέλειο! 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Ποιο ακριβώς; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:                
Τι τέλειο ρε συ, φρίκη μιλάμε! Α πα πααα… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
‘Ντάξει ρε παιδιά… Να το ζεις, φρίκη -δεν το συζητώ. Αλλά λέμε 
τώρα, σαν ιστορία, καλά! 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Α ναι, σαν ιστορία… Το σενάριο! 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Το γελάς; Πλάκα-πλάκα… 
 
ΖΩΗ:              
Ε, γράψ’ το. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Και ξαφνικά που λες, μετά από τριάντα δύο χρόνια… από το 
πουθενά εμφανίζεται … Ταρα-τα-τααα… Παππούς! 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Θεϊκό; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Το απόλυτο σήριαλ μαλάκα,  ποιο «Γκέιμ οφ Θρόουνς»; Εδώ έχουμε 
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στάνταρ επιτυχιάρα, να σκοτώνονται τα κανάλια ποιο θα το 
πρωτοπάρει. Αλλά θέλει σκηνοθέτη με αρχίδια! Και; 
 
ΖΩΗ:              
Σκάει που λες ο παππούς του, ωραίος, κοτσονάτος και γελαστός σα 
να μην τρέχει τίποτα, αγκαλιάζει τη γιαγιά και της λέει «Γύρισα». 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Και η γιαγιά τι του λέει; Βρε καλώς τον; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Τι να του πει; Αγκαλιές, φιλιά, κλάματα…  
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Με την καμία! Στο σενάριο, η γιαγιά σου θα έχει ξαναπαντρευτεί 
εντωμεταξύ.  Έναν δεξιό.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Όχι «έναν» δεξιό. Θά ’χει παντρευτεί έναν καρα-φασίστα αλλά 
πολύ φραγκάτο μιλάμε, και θα μένει Εκάλη. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Είσαστε νούμερα. Και ο παππούς λοιπόν κάνει έτσι με το καλημέρα 
σας και βγάζει απ’ την τσέπη του το δαχτυλίδι… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Μισό. Θα μας πεις και για το δαχτυλίδι αλλά τώρα έχουμε έμπνευση  
–δε βλέπεις, περίμενε. Η γιαγιά θα έχει παντρευτεί όντως έναν 
καρα-δεξιό, ένα φασιστόμουτρο που πλούτισε στην Κατοχή 
καρφώνοντας Εβραίους στους Γερμανούς.  
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ΖΩΗ:               
Ναι. Αφού πρώτα αποσπούσε την εμπιστοσύνη τους και τους έβαζε  
να υπογράψουν ότι και καλά του παραχωρούν τις περιουσίες τους  
–για να τις προστατέψει υποτίθεται. 
   
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ναι. Σόρυ αλλά αυτό έχει γίνει ταινία –μια αμερικανιά χμ, έτσι κι 
έτσι. Τέσπα, αλλά το κλου στο δικό μας σενάριο θα είναι άλλο: Το 
παιδί του παππού, του κομμουνιστή παππού -προσέχεις; Ο πατέρας 
σου  και καλά, θα είναι γκέι! 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
∆ε με γαμάτε λέω ’γώ… Το παραχέσατε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Σιγά ρε μαλάκα, πώς κάνεις έτσι;  ∆ε σου θίξαμε την ηθική του 
πατέρα σου. Στο σενάριο λέμε. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
∆εν έχει σενάριο. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Γιατί; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Γιατί έτσι. ∆ε σου παραχωρώ τα δικαιώματα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Χέστηκα. Θα πάω να τα ζητήσω κατευθείαν απ’ τον παππού σου. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Τώρα μάλιστα... 
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ΠΕΤΡΟΣ:       
∆εν είπες πως είναι ακόμα ζωντανός; ∆εν πιστεύω νά ’χει πάθει 
Αλτσχάιμερ; 
 
ΖΩΗ:              
 Ποιος, αυτός; Τετρακόσα τά ’χει! Θυμάται να σου πει όλα τα 
Άπαντα του Λένιν απ’ έξω. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
∆εν τα θέλουμε αυτά. Την άδεια για το σενάριο θέλουμε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Ποιοι θέλουμε; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ε; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
∆ε νομίζω να νομίζεις ότι… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Η ιδέα πάντως δική μου ήτανε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Ποια ιδέα; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Η ιδέα να γίνει σενάριο. 
 
ΖΩΗ:               
Ισχύει. 
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ΠΕΤΡΟΣ:        
Τι ισχύει; 
 
ΖΩΗ:               
Ο Άλεξ το είπε πρώτος, το θυμάμαι πολύ καλά. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:      
Κι εγώ το θυμάμαι. Όχι πως δίνω τα δικαιώματα, αλλά… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:         
Έτσι είσαστε;  Άκυρο το σενάριο. ∆εν το κάνω, συνέχισε. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:      
Ε, τι να συνεχίσω; Φτάσαμε στο δαχτυλίδι, δεν έχει άλλο. Ο 
παππούς είχε φέρει μαζί του απ’ την… την… 
 
ΖΩΗ: 
Τασκένδη. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: 
Ναι, ένα δαχτυλίδι –αυτό που φοράει η Ζωή, μ’ ένα ζαφείρι απάνω 
του, μεγάλης αξίας όπως μάθαμε.  
 
ΖΩΗ:               
Αυτό εδώ. Ζαφείρι γνήσιο, από το Κασμίρ παρακαλώ! 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:      
Το χάρισε στη γυναίκα του, στη γιαγιά μου, κι αυτή η κακομοίρα το 
φόρεσε καμιά βδομάδα, και μετά τό ’δωσε στη μάνα μου, που ήταν 
έγκυος. Σε μένα.  
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ΖΩΗ:                
Γι’ αυτό μας τη βάρεσε και πήγαμε στο Κασμίρ. Από… ξέρεις τώρα, 
από… συναισθηματική περιέργεια και καλά. 
 
(Παύση. Ο Πέτρος σηκώνεται, πάει πάνω απ’ την Ζωή, πιάνει το 
χέρι της και κοιτάζει προσεκτικά το δαχτυλίδι) 
 
ΖΩΗ:             
Τι κοιτάς; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
∆εν το κάνω ρε παιδί μου, μπααα… ∆εν το κάνω. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Τώρα τι, σοβαρά μιλάγατε; Για το σενάριο λέω. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Μπα; Το ξανασκεφτήκαμε; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τώρα πέρα από πλάκα, αυτή η ιστορία τα σπάει –εντάξει; Πες ρε 
παιδί μου –λέμε τώρα, ότι δεν είμαστε στην Ελλάδα. Ότι είμαστε 
Αμερική πι χι. Και έχεις αυτό το στόρι στα χέρια σου; Καλά!...    
 
ΖΩΗ:             
∆εν το συζητώ… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Αμέσως μιλάμε. Ένα μέιλ στον Ταραντίνο και πάει, εκτοξεύτηκες. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ζαν Γιμού. 



33 
 

 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τι; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:                        
Του Ταραντίνο δεν του πάει αυτό το θέμα βρε αγάπη μου. Εδώ 
μιλάμε για πολιτικό θρίλερ. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Και δεν του πάει το πολιτικό θρίλερ του Ταραντίνο; Να 
αυτοκτονήσω τώρα ή να σε χτυπήσω πρώτα; 
 
ΖΩΗ:             
Μη μαλώνετε. Αυτό θέλει Ντέιβιντ Λιντς. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Ο-κέι, για Ντέιβιντ Λιντς εγώ κόβω φλέβες, το ξέρεις. Πρόκειται για 
πλάσμα μυθικό, εξωπραγματικό. Αλλά για το συγκεκριμένο, 
πρόσεξε, μόνο για το συγκεκριμένο σενάριο –εντάξει; Νομίζω πως ο 
Ταραντίνο είναι λίγο πιο κοντά. 
 
ΖΩΗ:             
Το The Straight Story  το είδες; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τρεις φορές. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Παιδιά, χελόου… συνέλθετε… «Το ζαφείρι του Κασμίρ» θέλει Κινέζο 
σκηνοθέτη. Θέλει Ζαν Γιμού. Που έχει βιώσει την πολιτιστική 
επανάσταση, που ήταν φοιτητής επί Μάο, και άσε που θα έχει πάει 
σίγουρα και στο Κασμίρ. (Παύση). Τι με κοιτάτε; 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Μαλάκα, έγραψες! 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τι έγραψα; 
 
ΖΩΗ:             
Φοβερός τίτλος! 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ποιος;  
 
ΠΕΤΡΟΣ:   
«Το Ζαφείρι του Κασμίρ»! 
 
ΖΩΗ:            
«Το Ζαφείρι του Κασμίρ».  Η νέα συγκλονιστική δημιουργία του Ζαν 
Γιμού, σε σενάριο Πέτρου ∆ημητρακόπουλου!  Πσσσς… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Καλά, μαλάκα, έγραψες! 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ηρεμήστε ρε σεις, το προφανές είπα.  
 
ΖΩΗ:             
Λίγο τό ’χεις; Το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα,  
είναι να πεις το προφανές. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ναι αλλά να σου πω κάτι; Συγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό το «σε 
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σενάριο Πέτρου ∆ημητρακόπουλου» ’ντάξει… Πάει, τον 
καταρράκωσε τον έρημο τον Ζαν Γιμού. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Καλά σου λέει ρε μαλάκα, πού πας στο Χόλλυγουντ  με τέτοιο 
όνομα; Πέτρος ∆ημητρακόπουλος… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Άσ’  το, τό ’χω: Πήτερ Τζέημσον.  
 
ΖΩΗ:           
Τέλειο, τέλειο! Καλά, Άλεξ μ’ έχεις στείλει μιλάμε! 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τελειώνετε με τις μαλακίες. Σιγά μην αλλάξω όνομα.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Καλά, είσαι σοβαρός; Περιμένεις να κάνεις διεθνή καριέρα ως 
Πέτρος ∆ημητρακόπουλος; Ούτε γι’ αστείο. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Γιατί; Ο Λάνθιμος πώς πήρε Όσκαρ;  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Παιδί μου πας καλά; Τι σχέση έχεις εσύ με… Υπάρχει σύγκριση; 
Άλλο «Λάν-θι-μος», άλλο «∆η-μη-τρα-κό-που-λος». Έξι συλλαβές 
επίθετο; Μέχρι να το πούνε θά’χει τελειώσει η απονομή. Τέλος 
πάντων, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ για το καλό σου το λέω. 
Αλλά δε θα κάτσω να σκάσω κιόλας. Μου αρκεί το ότι δέχτηκες να 
το σκηνοθετήσει ο Ζαν. Αν δεχτεί κι αυτός βέβαια. Γιατί αν θες να 
ξέρεις, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει, θα είναι το όνομα του 
σεναριογράφου. «∆ημητρακόπουλος» θα του πούνε. Και θα θέλεις 
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μετά εσύ να το επαναλάβει αυτό ο Κινέζος; Μη χέσω! (Στον 
Κων/νο) Και καλά, δε μου λες; Ο παππούς σου, κομμουνιστής 
άνθρωπος, πού το βρήκε το δαχτυλίδι; Αυτό λογικά θα πρέπει να 
κάνει μια περιουσία. Το έχετε πάει να σας το εκτιμήσουν; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Εσύ τι λες; 
 
ΖΩΗ:             
Για πες μας, για πόσο το κόβεις; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Εγώ; Πού ξέρω; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Να πω εγώ; 
 
ΖΩΗ:             
Όχι, εσύ ξέρεις. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Εγώ; Ξέρω εγώ πόσο κάνει το δαχτυλίδι το δικό σου; Τρελάθηκες; 
 
ΖΩΗ:             
Ε; ∆ε σού ’χει πει αυτός; (∆είχνει τον Κων/νο). 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Μιλάνε για δαχτυλίδια οι άντρες; Για λέγε ρε Άλεξ… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:                       
Περίμενε! Αχ μωρέ δε μπορώ, φοβάμαι μην πω κανένα ποσό  
τελείως άκυρο…     
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ΖΩΗ:             
Ε καλά, δε σου είπαμε να το αγοράσεις. Έτσι για πλάκα, πόσο λες 
να κάνει;     
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Να πω; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Ε ναι, πες ρε πουλάκι μου. Κι άμα πέσεις μέσα, θα σου κάνω δώρο 
ένα  φίτζετ-σπίνερ.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Πάνω από χίλια; (Οι άλλοι κοιτάζονται χωρίς να απαντούν) 
Μαλάκα, πάνω από χίλια;;; (Παύση) ∆εν το πιστεύω… Πόσο πάνω 
δηλαδή ρε παιδιά; Πολύ πάνω από χίλια; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Έλα, σταματήστε ρε… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Μου κάνουνε πλάκα, έτσι; 
 
ΖΩΗ:             
Μην τον ακούς, συνέχισε, καλά πας… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Χρωματιστό γυαλάκι είν’ αγόρι μου, μην τρελαίνεσαι. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Σταμάτα ρε Κωνσταντίνε… (Στον Άλεξ) Για πες! 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Θα πάθω έμφραγμα… ∆ύο χιλιάδες ευρώ;  
 
ΖΩΗ:              
Ανέβαινε… 
 
ΠΕΤΡΟΣ (Τραγουδάει) :  
Νά το…  Νά το…   τό δα-χτυλίδι… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τρία χιλιάρικα;;; 
 
ΖΩΗ:              
Σσσσς… . μη φωνάζεις! (Συνωμοτικά) Βάλε κι άλλα τόσα…  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: (Μετά από παύση):           
Πλάκα κάνεις! 
 
ΖΩΗ:             
Τά ’βαλες; Ωραία. Πολλαπλασιασμό ξέρουμε; Επί τρία. 
Τουλάχιστον. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Και κυκλοφορείς χωρίς σεκιούριτι; 
 
ΖΩΗ:              
Ποιος θα σκεφτεί ότι είναι αληθινό; Με βλέπει ο άλλος με τα 
σταράκια και τα σκισμένα τζιν, πού να φανταστεί… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
∆εν το πιστεύω! 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Και πολύ καλά κάνεις. Σε δουλεύουνε κανονικά ρεεε… Τρία ευρώ τα 
πουλάνε οι Κινέζοι στην Ομόνοια -μη μασάς! 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Να το ξαναδώ λίγο; (Η Ζωή του το δίνει). Περιπτέρου πάντως δεν 
είναι. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Ε τότε άντε, δώσε ένα πενηντάρι και πάρ’ το.  
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Τελικά… 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Λοιπόν, λοιπόν, το βρήκα. Να πω; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τελικά εγώ λέω να περάσω απ’ το Barracuda για ένα ποτάκι. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Είναι κόπια. Το αληθινό το έχετε σε θυρίδα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ (Στον Άλεξ) :  
Άντε, σήκω. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Το βρήκα; Λέγε ρε Ζωή, δε θα κοιμηθώ όλη νύχτα. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Θα πάτε Barracuda τελικά; 
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ΠΕΤΡΟΣ:       
Ε ναι, για λίγο. Ε Άλεξ; (Σηκώνεται και ετοιμάζεται). 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τι; Άντε πάμε για ένα ποτάκι… Λοιπόν… Περάσαμε τέλεια! Ζωή 
μου, Κωνσταντίνε, να ζήσετε. (Φιλιά). 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Γειααα… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Φχαριστούμε.  
 
ΖΩΗ (Φιλάει τον Πέτρο):   
Μη χαθούμε, έτσι; (Στον Άλεξ) Χάρηκα. Άντε, καλά να περάσετε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Γεια σου κούκλα μου, χάρηκα. Αν και δεν είσ’ εντάξει τελικά, με 
άφησες μέσ’ στην αβεβαιότητα… Αλλά το αντιπαρέρχομαι. 
 
ΖΩΗ (Γελώντας):  
Τι αβεβαιότητα ρε συ, εννοείται πως είναι ψεύτικο. ∆ηλαδή πώς με 
κόβεις; Θα κυκλοφορούσα μ’ ένα εικοσαχίλιαρο στο μεσαίο 
δάχτυλο; 
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι – ΜΟΥΣΙΚΗ. 

 
 
 
 
 
 



41 
 

7. (Ο Άλεξ στο προσκήνιο) 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:                     
Η ιδέα ήταν του Πέτρου. Θα σε πάω μου λέει να γνωρίσεις μια 
γκόμενα. Πώς σού ’ρθε τώρα αυτό, του λέω. Αφού όπως έχεις 
διαπιστώσει, ουδόλως ενδιαφέρομαι. ∆εν κατάλαβες, μου λέει. ∆ε θα 
σε πάω να την πηδήξεις, μια εκτίμηση θέλω να κάνεις. Α, δε σας 
είπα: τριτοετής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, τομέας 
Ορυκτολογίας και Πετρολογίας. Στο Καποδιστριακό. Ντάξει, 
ψιλοχάλια αλλά -τι να γίνει; Εκεί πέρασα. Και πάλι καλά να λέμε.  
Με τον Πέτρο σ’ ένα πάρτι γνωριστήκαμε, πριν από… Τεσπά, πριν 
από κανα μήνα πάνω-κάτω και… Εντάξει, δεν ήταν αυτό που λες 
«έρωτας με την πρώτη ματιά», πιο πολύ με ξεπέτα έμοιαζε στην 
αρχή αλλά μετά… Τι να πω… αυτό το παιδί έχει όντως κάτι. ∆ε 
μπορώ να το προσδιορίσω επακριβώς… Η ουσία είναι ότι από ένα 
σημείο και μετά, μου ήταν εντελώς αδύνατον να του πω όχι.  
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι. 
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8. (Στο δωμάτιο του Πέτρου) 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
 Όχι! 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Γιατί όχι ρε φίλε; Εσύ δε θά ’χεις καμιά ανάμιξη. Εσύ θα μου πεις 
μόνο αν είναι αληθινό ή μαϊμού.   
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Όχι λέμε. Μην επιμένεις μωρέ... (Παύση). Καλά, σιγά μη σε πίστεψα 
κιόλας…(Παύση). Πλάκα έτσι; Ντάξει, για μια στιγμή μάσησα. Χα 
χα χα… Είπα κι εγώ… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Μη γελάς. Τά ’χω ανάγκη αυτά τα φράγκα. Τα έχω μεγάλη ανάγκη 
μιλάμε… ∆εν έχω άλλη επιλογή, κατάλαβες; Σου μιλάω Άλεξ! 
Κατάλαβες; Νομίζω πως κατάλαβες. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Μα… τη φίλη σου; Την κολλητή σου ρε συ; Θα κλέψεις την κολλητή 
σου; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Χέσε μας ρε Άλεξ με την κολλητή μου και την κολλητή μου! Είπα 
εγώ ποτέ πως είναι κολλητή μου; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τώρα, πριν από πέντε λεπτά το είπες. «Έχει ένα δαχτυλίδι η 
κολλητή μου που κάνει μια περιουσία. Με μια κοτρώνα επάνω σαν 
κολοκυθοκεφτέ»-έτσι ακριβώς μου είπες. 
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ΠΕΤΡΟΣ:    
Ο-κέι, η λέξη «κολλητή» διαγράφεται. Μια γνωστή μου, σου πάει 
καλύτερα; Μη με βασανίζεις ρε αγάπη μου, πάμε αύριο. Μού ’χουνε 
πει εκατό φορές να πάω να δω το καινούργιο τους σπίτι.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
 «Τους»; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Η Ζωή εκτός από δαχτυλίδι έχει κι έναν άντρα.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τώρα μάλιστα. Αρχίζει να γίνεται κάπως πιο ενδιαφέρον. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Σοβαρέψου. Παντρευτήκανε πρόσφατα κι έχω να τους δω απ’ το 
γάμο. Ο Κωνσταντίνος είναι… παίζαμε μπάλα μαζί παλιά.  Από 
μένα τη γνώρισε και…  Τέλος πάντων, με τη Ζωή κάναμε πολύ 
παρέα κάποτε αλλά… Ε, αυτά. Μια χαρά παιδιά είναι κι οι δυό τους, 
απλά τώρα δε βλεπόμαστε  και τόσο συχνά. Ξέρεις πώς είναι άμα 
παντρεύονται μερικοί άνθρωποι.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Όχι, δεν ξέρω. Πώς είναι; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Απομονώνονται κάπως.  Λοιπόν. Να τους πάρω τηλέφωνο; Εγώ 
δηλαδή θα πήγαινα έτσι κι αλλιώς μια απ’ αυτές τις μέρες, οπότε... 
Θα πάμε παρεούλα. Ε; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ως τι ; 
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ΠΕΤΡΟΣ:      
Μην είσαι πρήχτης ρε Άλεξ, τι «ως τι»; Ως φίλοι. Θα πάμε, θα 
κάτσουμε χαλαρά καμιά ωρίτσα -δύο το πολύ, θα πούμε καμιά 
μαλακία να περάσει η ώρα… Κάποια στιγμή εσύ θα πεις «ααα τι 
ωραίο δαχτυλίδι», θα το κοιτάξεις, θα κάνεις πως το φοράς και 
καλά… «Μου πάει, μου πάει;»… ∆ε θα πεις ότι σπουδάζεις αυτή την 
«πώς-τη-λένε» που σπουδάζεις…  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ορυκτολογία. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Ναι, θα πεις κάτι άλλο. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τι άλλο; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Ό,τι θες, ξέρω κι εγώ; Πες μαγειρική, πες θεατρικών σπουδών, πες… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Σχεδιαστής μόδας θα πω που τό ’χω κι απωθημένο. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Μια χαρά. Και μετά που θα φύγουμε, θα μου πεις. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ότι τι; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Αν όντως μπορεί να πιάνει μέχρι και δεκαοχτώ χιλιάρικα στην 
ψύχρα, όπως λέει η… η έτσι… η τέτοια… η κολλητή μου που δεν 
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είναι και τόσο κολλητή μου, και μη μου σπας άλλο τ’ αρχίδια –
εντάξει; Μόνο να το δεις και να μου πεις θέλω από σένα -τίποτ’ 
άλλο. Και μετά το ξεχνάς. Κι άμα θέλεις συνεχίζουμε να κάνουμε 
παρέα, κι άμα πάλι δε θέλεις… τι να πω… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Την έχεις πηδήξει. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Τι;  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Αυτή τη Ζωή λέω. Την πηδούσες παλιά; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Πολύ παλιά. Τι έγινε τώρα, δεν κατάλαβα, μου κάνεις ζήλειες;  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Απλά, προσπαθώ να καταλάβω. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τι να καταλάβεις; Αφού δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μια ώρα μιλάω 
κι εσύ το χαβά σου. Τι να καταλάβεις δηλαδή; ∆ε θα πάθει τίποτα 
σου λέω. Μια μέρα κάπου, κάπως, εντελώς μυστηριωδώς, θα χάσει  
το δαχτυλίδι της. Θα το χάσει! Εσύ δεν έχεις χάσει ποτέ τίποτα; 
Κλειδιά, κινητό, γυαλιά… -τίποτα δε χάνεις εσύ; Θα το χάσει λέμε.  
Θα το ψάξει, δε θα το βρει, θα πάει στην Αστυνομία και θα το 
δηλώσει, οι μπάτσοι θα τη γράψουνε κανονικά στ’ αρχίδια τους και 
τέλος. Θα στενοχωρηθεί, θα κλάψει, θα γίνουνε κώλος με τον 
Κωνσταντίνο που την τρώγεται –και με το δίκιο του δηλαδή… Απ’ 
την πρώτη μέρα της έλεγε να το βάλουνε σε μια θυρίδα, να 
ησυχάσουνε. Ωραία; Θα μαλώσουνε, θα στενοχωρηθούνε, θα το 
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ξεχάσουνε. Και τι έγινε δηλαδή; Μήπως κι αυτοί τό ’χουνε 
πληρώσει;  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Από σαράντα έως διακόσα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ: 
Τι; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Από σαράντα έως διακόσα εκατομμύρια χρόνια κάνει να 
σχηματιστεί ένα κοίτασμα πολύτιμων λίθων. Ζαφείρι είπες είναι; 
 
ΠΕΤΡΟΣ: 
Απ’ τον ουρανό τους έπεσε. ∆ώρο. ∆ώρο της πεθεράς, που της το 
έφερε απ’ τη Ρωσία ένας παππούς που τον είχανε για πεθαμένο και 
τον είχανε ξεχάσει. Και που κι αυτός ποιος ξέρει από ποιον το 
τσούρνεψε πριν από εκατό χιλιάδες χρόνια… Ανεμομαζώματα – 
διαολοσκορπίσματα. Την έχεις ακούσει αυτή την έκφραση;  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
 «Easy come – easy go» το λέμε τώρα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Αυτό. Τι θα χάσουνε δηλαδή; Θα χάσουνε κάτι που έτσι κι  αλλιώς  
δεν το είχανε από πριν -το είχανε; Ο καινούργιος σου φίλος όμως θα 
γλιτώσει από πολλές φασαρίες. ∆εν αξίζει τον κόπο; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τι φασαρίες; 
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ΠΕΤΡΟΣ:      
Τι να σου λέω τώρα… Από φυλακή μέχρι μαχαίρωμα. ∆εν αξίζει τον 
κόπο; (Παύση, πάει πιο κοντά του) ∆εν το αξίζω; 
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι - ΜΟΥΣΙΚΗ. 
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9. (Στο δωμάτιο του Πέτρου.Ο Πέτρος και η Ζωή στο κρεβάτι, 
καπνίζουν) 
 
ΖΩΗ:           
Για λέγε… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
∆εν ξέρω ρε παιδί μου, τελικά μπορεί και να μη θέλω να το κάνω 
αυτό το πράγμα. Ο Κωνσταντίνος είναι φίλος μου.  
 
ΖΩΗ:           
Γιατί, εγώ τι είμαι, εχθρός σου;   
  
ΠΕΤΡΟΣ:    
Ρε Ζωή, έλα στη θέση μου. Είμαι που είμαι μέσ’ στις ενοχές για το…  
γι’ αυτό που κάνουμε τέλος πάντων. Που το συνεχίζουμε. Αλλά 
αυτό που μου ζητάς… Ο-κέι, πες πως αυτό εδώ είναι κάτι που… 
(παύση).  
 
ΖΩΗ:           
Που τι; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Που δε μπορούμε να το ελέγξουμε ούτ’ εσύ ούτ’ εγώ.  
 
ΖΩΗ:           
Κάτι άλλο πήγες να πεις.  Έλα, πες το… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Τι άλλο; 
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ΖΩΗ:            
Ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει κι αυτό. Ε; Αυτό ακριβώς δε 
σκέφτηκες; Πες το ρε μαλάκα, τι το κρατάς; Αυτό δεν πήγες να πεις; 
Αυτό δε σκέφτεσαι απ’ την πρώτη κιόλας φορά που το ξανακάναμε 
μετά το γάμο μου; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Γιατί, εσύ δεν το σκέφτεσαι; 
 
ΖΩΗ:           
Τά ’χουμε ξαναπεί αυτά ρε Πέτρο. Λοιπόν, κοίτα… Με τον 
Κωνσταντίνο είμαστε μια χαρά. Είναι το καλύτερο παιδί του 
κόσμου, εντάξει; Αν το μάθει πως βλεπόμαστε, δε θα κάτσει να το 
κουβεντιάσει, απλά θα φύγει. Ούτε καβγά θα κάνει ούτε τίποτα. Θ’ 
ανοίξει την πόρτα, θα εξαφανιστεί και δε θα τον ξαναδούμε ποτέ 
ούτ’ εγώ ούτ’ εσύ. Τι άλλο να σου πω; Μ’ αγαπάει, τον αγαπάω, 
περνάμε μια χαρά… Αλλά δεν ξέρω τι στο διάολο έχω πάθει με την 
πάρτη σου και…  
Ενοχές; Ένα εκατομμύριο. Ώρες-ώρες σιχαίνομαι τον εαυτό μου γι’ 
αυτό που κάνω, αλλά δε μπορώ να το σταματήσω. Για την ώρα. 
Καμιά φορά λέω από μέσα μου να γινότανε, λέω, να ξυπνήσω ένα 
πρωί και να μη σε σκέφτομαι. Ή ξέρω ’γώ, να με πάρεις και να μου 
πεις πως είσαι πι χι στη Ζανζιβάρη, στου διαόλου τον κώλο. Και 
παντρεύτηκες εκεί μία… Ή έναν –ακόμα καλύτερα… Και πως 
Ελλάδα δεν πρόκειται να ξανάρθεις στον αιώνα τον άπαντα. Να το 
πάρω απόφαση. Άσε που και πάλι δηλαδή, δεν ξέρω πότε θα μου τη 
βάραγε ξαφνικά και θα μ’ έβλεπες μπροστά σου εκεί που -ξέρω ’γώ- 
θα κυνηγούσες αρκούδες και θα σου έλεγα «Πέτροοοο ήρθα! ∆εν 
αντέχω άλλο, πάμε να το κάνουμε τώρα». 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
∆εν έχει. 
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ΖΩΗ:           
Τι δεν έχει; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Αρκούδες στη Ζανζιβάρη. 
 
ΖΩΗ:           
Αυτό έχεις να μου πεις; (Παύση) Αυτό έχεις να μου πεις;  
  
ΠΕΤΡΟΣ:   
Έχω να σου πω ότι είμαστε κι οι δυό απαράδεκτοι. Και πως πρέπει 
κάποια στιγμή να το κόψουμε ’ντάξει; Κι εγώ σε γουστάρω τρελά, με 
βλέπεις πώς κάνω. Αλλά δε γίνεται. Θέλω νά ’ρθω σπίτι σας και δε 
μπορώ. ∆ε θα μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τον Κωνσταντίνο, θα 
νομίζω πως θα καρφωθώ, πως αμέσως θα με διαβάσει και θα μου 
πει «∆ε ντρέπεσαι ρε παλιόπουστα; Ουστ από ’δώ που έχεις και 
μούτρα να μας κάνεις επίσκεψη». Ρε συ… είσαι σίγουρη πως δεν 
έχει ιδέα; 
 
ΖΩΗ:           
Πλάκα κάνεις! Το χέρι του κόβει πως έχουμε τελειώσει εμείς οι δυό, 
πολύ πριν τον γνωρίσω. Ούτε καν… Άσε που…  
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Τι; 
 
ΖΩΗ:           
Ρε παιδί μου, αυτός νομίζει πως εσύ τώρα πια έχεις κατασταλάξει. 
Πως δεν πας με γυναίκες. Το δοκίμασες κι αυτό κάποτε μαζί μου, 
έτσι για να δεις πώς είναι, και αποφάσισες πως τελικά δεν είναι 
αυτή η κλίση σου. Τι είπες τώρα!.. Ούτε μία στο εκατομμύριο!  
Καλά… Ούτε γι’ αστείο! 
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ΠΕΤΡΟΣ:    
∆ε σ’ έχει ρωτήσει ποτέ;  
 
ΖΩΗ:           
Να με ρωτήσει τι πράγμα; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Πώς είναι ρε παιδί μου… ξέρω ’γώ… Πώς νιώθεις τώρα που είμαστε 
απλά φίλοι… και ξέρεις πως είμαι γκέι… και κάποτε τα είχαμε εμείς  
οι δυό και κάναμε σεξ… και τώρα ξέρεις πως αυτά που κάναμε μαζί  
στο κρεβάτι τώρα τα κάνω με άντρες. 
 
ΖΩΗ:            
∆εν καταλαβαίνω. Οι πρώτοι είμαστε ή οι τελευταίοι; Οι μισές μου 
φίλες έχουνε πάει με γκέι. Μη σου πω όλες!(Χτυπάει το κινητό της) 
Μη μιλάς. (Στο κινητό) Έλα ρε… Κιόλας; … Ε ναι κι εγώ τώρα 
φεύγω απ’ το γυμναστήριο όπου νά ’ναι… Μια χαρά ρε συ, άλλο 
πράμα σου λέω, έκανα μισή ωρίτσα διάδρομο χαλαρά και μετά 
όργανα, και τώρα μιλάμε πετάω!... Τι; …Όχι, στ’ αποδυτήρια είμαι 
τώρα, κάνω ένα ντουσάκι κι έρχομαι… …Θες να φέρω κάτι; …Ο-κέι, 
φιλάκια, μπάι. (Κλείνει) (Στον Πέτρο) Μην το πεις! 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Ποιο; 
 
ΖΩΗ:             
Πως είμαι μεγάλη πουτάνα, μην το πεις, το ξέρω.  
 
(Σηκώνεται απ’ το κρεβάτι και κατευθύνεται προς το μπάνιο) 
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ΖΩΗ: 
Λοιπόν, κάνω ένα ντουσάκι κι έφυγα. Μέχρι να βγω σκέψου τι θα 
κάνουμε τελικά. 
 
ΠΕΤΡΟΣ: 
Σχετικά με ποιο πράγμα; 
 
ΖΩΗ:  
Σχετικά μ’ αυτό το γαμημένο το ζαφείρι, εννοείται.(Βγαίνει. Από 
μέσα, γελώντας). Για το άλλο… άσε, μην το σκέφτεσαι και πολύ. Θα 
δείξει.  
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι - ΜΟΥΣΙΚΗ. 
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10. (Ο Πέτρος στο προσκήνιο) 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τώρα εσείς θα λέτε πως αυτά δε γίνονται. Ή μήπως δεν το λέτε; Σας 
πληροφορώ λοιπόν πως, είτε το λέτε είτε δεν το λέτε, γίνονται και 
παραγίνονται. Μόνο κάτι κολλημένοι βασανίζονται ακόμα με τα 
στερεότυπα της σεξουαλικής… «ορθοδοξίας» και δεν τολμούν να 
παραδεχτούν την…-πώς το λέει μια διαφήμιση; Α ναι, την άβυσσο  
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας! Άσε που δεν είναι μόνο 
σεξουαλικό το θέμα. Θέλω να πω… δεν έχει να κάνει μόνο με τις 
επιθυμίες της σάρκας –που κι αυτές άλλωστε είναι όχι μόνο 
απολύτως σεβαστές αλλά και… πώς να το πω… είναι απλά 
ακαταμάχητες. Και όχι μόνο η σάρκα.  
Και το μυαλό, ή αν προτιμάτε, η ψυχή του ανθρώπου ρε παιδί μου 
είναι όντως άβυσσος. Άλλο που την έχουν καταπλακώσει τα μπάζα 
των κοινωνικών προκαταλήψεων αιώνων –για να μην πω χιλιετιών. 
Προκαταλήψεων πάσης φύσεως. Κοινωνικών, θρησκευτικών, ακόμα 
και ψευδο-επιστημονικών. Άποψή μου. Αλλά επειδή είμαι και κατά 
των γενικεύσεων, έστω ότι εσείς διαφωνείτε. ∆ικαίωμά σας. Κάντε 
ό,τι θέλετε, αλλά επιτρέψτε μου κι εμένα να θεωρώ ένα γυναικείο 
κορμί εξίσου ενδιαφέρον μ’ ένα αντρικό. Και στην παρούσα φάση να 
την καταβρίσκω με τον Άλεξ, χωρίς παρ’ όλ’ αυτά να μπορώ να 
απεξαρτηθώ από το καταραμένο και συγχρόνως συναρπαστικό 
συναίσθημα που μου προκαλεί αυτή η «ανήθικη» θέλετε… 
«παράνομη» θέλετε; Πείτε την όπως θέλετε, αλλά εμένα αυτή η 
σχέση με τη γυναίκα του καλύτερου φίλου μου… Ε λοιπόν ναι: 
Εμένα αυτή η ολέθρια σχέση, με ολοκληρώνει.(Χτυπάει το κινητό 
του, το σηκώνει) Έλα Κωνσταντίνε μου… 
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(Φωτίζεται το σαλόνι. Ο Κωνσταντίνος όρθιος μιλάει στο κινητό. 
Η Ζωή στον καναπέ κλαίει βουβά. Ο Πέτρος παραμένει φωτισμένος 
στο προσκήνιο). 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Πού είσαι; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Έλα ρε, τι έγινε; ∆ε σ’ ακούω καλά. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Μπορείς νά ’ρθεις; Είν’ ανάγκη. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Έγινε κάτι; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Ναι. Η Ζωή. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Τι έπαθε; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Τίποτα δεν έπαθε. Λοιπόν, θά ’ρθεις;  
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Πότε, τώρα; Τι έγινε ρε συ, γιατί δε μου λες; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
∆ε μπορώ απ’ το τηλέφωνο. 
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ΠΕΤΡΟΣ:        
Ν’ ανησυχήσω; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Ναι. 
 
(Ο Κων/νος κλείνει το κινητό. Το σαλόνι σκοτεινιάζει. 
Ο Πέτρος μένει στο προσκήνιο σκεπτικός). 
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι - ΜΟΥΣΙΚΗ. 
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11. (Στο σαλόνι τους, ο Κων/νος και η Ζωή καπνίζουν. 
Ο ένας περπατώντας νευρικά πάνω-κάτω, η άλλη καθιστή) 

 
ΖΩΗ:             
Σιγά μην έρθει. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Έρχεται. 
 
ΖΩΗ:             
Στοίχημα πως δε θά ’ρθει. Αυτός τώρα θα νομίζει πως εσύ… Θα 
νομίζει πως εγώ… ποιος ξέρει τι θα νομίζει τώρα αυτός … 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Τι θα νομίζει; (Ακούγεται το κουδούνι της εισόδου της 
πολυκατοικίας). Να τος. Πήγαινε  μέσα. (Στο θυροτηλέφωνο) Ποιος; 
 
ΦΩΝΗ ΠΕΤΡΟΥ (στο θυροτηλέφωνο):  
Πέτρος. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (πατάει το κουμπί για ν’ ανοίξει η εξώπορτα) 
Ανέβα… (Στη Ζωή) Άντε μέσα εσύ. 
 
ΖΩΗ:            
Γιατί να πάω μέσα; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Έτσι. ∆ε θέλω να είσαι μπροστά. 
 
ΖΩΗ (πηγαίνοντας προς την κρεβατοκάμαρα):  
Μπα; Θα του μιλήσεις σαν άντρας προς άντρα;  
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(Η Ζωή βγαίνει, ο Κων/νος ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματος  
και κάθεται. Σε λίγο μπαίνει ο Πέτρος). 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Έλα ρε, τι έγινε; Πού ’ν’ η Ζωή; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Θα σου πω, κάτσε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Πού ’ν’ η Ζωή ρε χαμένε; Είναι καλά; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Έχασε το δαχτυλίδι της. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Τι;  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Της το κλέψανε μάλλον. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
∆εν το πιστεύω! Το ρουμπίνι; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Το ζαφείρι. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Το ζαφείρι; Πώς της το κλέψανε; (Χτυπάει το κινητό του, το κοιτάει  
και κάνει απόρριψη). 
 
 



58 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
∆ε… δεν είναι σίγουρη. Μάλλον στο γυμναστήριο λέει. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Και πού είναι τώρα; (Ο Κων/νος δεν απαντάει) Η Ζωή ρε μαλάκα, 
πού είναι; Είναι καλά; 
 
ΖΩΗ (από μέσα, κλαίγοντας):  
Εδώ είμαι.  
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Ζωή… (κάνει να πάει προς τα μέσα, ο Κων/νος τον σταματάει) Τι 
είναι ρε συ, μαλώσατε; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Θα σου πω, κάτσε κάτω. (Χτυπάει το κινητό του, το κοιτάει και κάνει 
απόρριψη). 
 
ΠΕΤΡΟΣ (κάθεται φωνάζοντας):  
Ζωή… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Λοιπόν. Με τη Ζωή τέλος, χωρίζουμε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Γιατί; Επειδή την κλέψανε και καλά;  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Εξ αιτίας σου ρε ηλίθιε! Με χωρίζει. Εξ αιτίας σου.  
 
ΠΕΤΡΟΣ (μετά από παύση):  
∆ε… δεν κατάλαβα… Σου είπε πως… 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Ναι. Μου είπε πως θέλει να χωρίσουμε. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Ζωηηηή… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Άσ’ τηνε…  
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Τι σου είπε δηλαδή; Πως θέλει να χωρίσετε επειδή… (Χτυπάει το 
κινητό του, το κοιτάει και κάνει απόρριψη). Επειδή εγώ κι αυτή… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Ρε Πέτρο, συγκεντρώσου. Τα πράγματα είναι σοβαρά, μην κάνεις  
πλάκα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Συγκεντρωμένος είμαι και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Το ξέρω πως 
είναι σοβαρά τα πράγματα. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Ε τότε τι «εσύ κι αυτή» μου λες; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Α!.. Εεε… Τότε; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Επειδή εσύ κι εγώ. 
 
(Παύση) 
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ΠΕΤΡΟΣ:      
Της το είπες; Γιατί; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Τό ’φερε η κουβέντα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Ποια κουβέντα ρε μαλάκα; Λέγονται αυτά; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Εεεε… πάνω στο σεξ ρε παιδί μου, κάτι κάναμε, κάτι είπαμε… Τέλος 
πάντων, της το είπα. 
 
ΠΕΤΡΟΣ (Προς τα μέσα) :  
Ζωή… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Άσ’ τηνε λέμε τώρα. ∆εν το περίμενε. Της ήρθε τελείως… ∆ε μπορεί 
λέει να το χωνέψει αυτό το πράγμα… ∆εν ξέρει πώς να το 
διαχειριστεί λέει, και…  
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Καλά, κι εσύ γιατί της το είπες ρε μαλάκα; 
 
ΖΩΗ (από μέσα, κλαίγοντας):  
Είσαι και πολύ μαλάκας!.. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Ρε Ζωή… 
 
ΖΩΗ (από μέσα, κλαίγοντας):  
∆εν το λέω σ’ εσένα… 
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ΠΕΤΡΟΣ:       
Ρε Ζωή, πολύ παλιά μιλάμε… 
 
ΖΩΗ (Ορμάει σε κατάσταση υστερίας):  
Σκάσε μαλάκα, σκάσε ρε πούστη, ξεφτιλισμένεεε… (Ο Κων/νος την 
κρατάει). Άσε με, άσε με σου λέω, άσε με να τον ξεσκίσω τον 
καριόλη. (Χτυπάει το κινητό της, το αγνοεί). Άσε με ρε συ να τον 
γαμήσω τον παλιόπουστα που δε φτάνει που είναι πούστης, μας 
έχει γαμήσει και τον άντρα μας από πάνω… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Ζωή, να σου εξηγήσω… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Ζωή ηρέμησε, θα σου εξηγήσουμε… 
 
ΖΩΗ:             
Θα σου πιω το αίμα… 
 
(Καταφέρνει να ξεφύγει απ’ τον Κων/νο και πέφτει πάνω στον 
Πέτρο γρονθοκοπώντας τον, αυτός αμύνεται όπως μπορεί, ο 
Κων/νος πέφτει κι αυτός από πάνω τους –ένα παράξενο 
κωμικοτραγικό σύμπλεγμα, κατά τη διάρκεια του οποίου χτυπάνε 
όλα τα κινητά. Ακούγεται το κουδούνι της εισόδου της 
πολυκατοικίας. Το σύμπλεγμα «παγώνει» και τα κινητά 
σταματάνε). 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Μπορεί να είναι ο Άλεξ. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:   
Ήρθε κι έδεσε! 
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ΖΩΗ:              
Ανοίγω. (Πάει ν’ ανοίξει) 
 
ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Όχι! 
 
ΖΩΗ:            
 Όχι, νά ’ρθει κι αυτός να μάθει με ποιον κοιμάται τα βράδια.  
 
(Ανοίγει χωρίς να ρωτήσει ποιος είναι. Μετά ανοίγει και την πόρτα 
του διαμερίσματος. Κάθονται και οι τρεις, μακριά ο ένας απ’ τον 
άλλον. Παύση. Σε λίγο εμφανίζεται στην πόρτα ο Παππούς). 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Εδώ είσαστε μωρέ; (Μπαίνει διστακτικά). 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Παππού… (σηκώνεται, πάει προς το μέρος του). 
 
ΖΩΗ:              
Φοβερό τάιμινγκ ο παππούς. Παππού, πώς από ’δώ; 
 
ΠΕΤΡΟΣ (σηκώνεται):  
Εγώ να πηγαίνω. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΖΩΗ:  
Κάτσε κάτω. 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Μην έχετε δουλειά;  
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Όχι. 
 
ΖΩΗ (συγχρόνως):  
Ναι. ∆ηλαδή… φεύγαμε και… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (τον καθίζει) :  
Κάτσε, κάτσε παππού. Να σου συστήσω τον… 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Χαίρω πολύ. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Πέτρος. Φίλος των παιδιών.  
 
ΖΩΗ:              
Ναι. Φίλος, φίλος μας, κολλητός μας. Και των δύο κολλητός, 
κατάλαβες παππού; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ (Συνωμοτικά, στον Κων/νο): 
∆ικός μας;  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Ωχ, άρχισε… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Ορίστε; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Και στην Τασκένδη, όλοι δικοί μας ήμαστε. Στην αρχή. Μετά 
γινήκαμε από δυό χωριά. Έχεις πάει στην Τασκένδη Πέτρο; 
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ΠΕΤΡΟΣ:       
Εγώ… όχι, δεν έτυχε. Στην… στην τέτοια είναι νομίζω… στην…  
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Σοβιετική Ένωση. Λαϊκή ∆ημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. 
 
ΠΕΤΡΟΣ: 
Α, μάλιστα. 
 
ΖΩΗ:              
Παππού, θες καφέ, τι θες;  
 
ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Τίποτα. 
 
ΖΩΗ: 
Να σου βάλω ένα χυμό; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Λίγη βότκα βάλε μου, αλλά να μη βάλεις μέσα πάγο ούτε τίποτα να 
μη βάλεις μέσα. Μόνο βότκα βάλε, ακούς; (Ανάβει τσιγάρο). Έτσι 
που λες. (Μένει σκεφτικός). 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Ο Κωνσταντίνος μου έχει πει τα καλύτερα. Είχατε πάει και στην 
τέτοια, στην Πολωνία μου είπε. 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Στην Ουγγαρία, στην αρχή. Μετά μας φέραν εδώ. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Εδώ, στη Νέα Σμύρνη; 
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ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Στην Τασκένδη.  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Μη δίνεις σημασία, καμιά φορά τα μπερδεύει λιγάκι.  
 
ΖΩΗ (του δίνει ένα σφηνάκι βότκα) :  
Ορίστε… 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ (το πίνει μονορούφι):  
Εμείς που λες, οι πολιτικοί πρόσφυγες της Τασκένδης, της Έβδομης 
Πολιτείας, δουλεύαμε μισό χρόνο στο εργοστάσιο, μισό στα 
χωράφια. Βαμπάκια. Άσπρα όλα, κάτασπρα όσο φτάνει το μάτι.  
Και το μαζεύαμε σβέλτα-σβέλτα, να πιάσουμε το πλάνο μας. Είχα 
βγει πρώτος μια χρονιά θυμάμαι. «Ήρωας της σοσιαλιστικής 
συγκομιδής». Μου δώσανε και παράσημο. (Ψάχνει το πέτο του) Πού 
’ν’ το; …εδώ ήτανε, πού πήγε;  Αααχ… Και κάναμε που λες ένα 
γλέντι μέχρι το πρωί στην πλατεία, εκεί να δεις… Τι μπουζούκια, τι 
μπαλαλάικες, ακορντεόν, κιθάρες, ου… Τα πάντα, μάς τα είχανε 
φέρει πλουσιοπάροχα απ’ την καθοδήγηση, και χορεύαν οι 
σύντροφοι και οι συντρόφισσες, μέχρι πρωίας θυμάμαι χορεύαμε 
όλοι, γιατί την άλλη μέρα το πρωί ήτανε Κυριακή που δε δουλεύαμε.   
 
(Χωρίς να σταματήσει να αφηγείται, σηκώνεται, παίρνει το 
μπουκάλι με τη βότκα και κάθεται πιο απόμερα. Συνεχίζει να 
εξιστορεί τις αναμνήσεις του κουτσοπίνοντας, ενώ παράλληλα ο 
Κων/νος, η Ζωή  και ο Πέτρος κουβεντιάζουν χωρίς να τον ακούνε). 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Πλάκα-πλάκα, ούτε κι εγώ δουλεύω αύριο. 
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ΠΕΤΡΟΣ: 
Γιατί, εχθές δούλευες; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: 
Ενώ εσύ ξεκωλώνεσαι στη δουλειά ε; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Μόνο ο καημένος ο Μεμάς δεν είχε έρθει στο γλέντι μας, γιατί είχε 
βλέπεις τη γυναίκα του βαριά άρρωστη και την πήγανε στο 
νοσοκομείο την πήγανε, με το ασθενοφόρο. Τσάμπα όλα εκεί ε; 
Κρατικά. 
 
ΖΩΗ:              
Εγώ πάντως θα ξεκωλωθώ στη δουλειά αύριο στο κομμωτήριο. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Ζωή… Αυτό με τον Κωνσταντίνο έγινε πολύ παλιά. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Πολύ πριν γνωριστούμε. Και μόνο μια φορά. Πες της ρε… 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Είχε πάρει μια γυναίκα από ’κεί ο Μεμάς.  
Να, σα να τη βλέπω μπροστά μου… Πολύ όμορφη γυναίκα σου λέω! 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Μια φορά μόνο, έτσι για πλάκα.  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: 
Για την εμπειρία ρε Ζωή… 
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ΖΩΗ:              
Χέστηκα. Εγώ Κυριακή πακετάρω και τη ∆ευτέρα έφυγα. 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Και δεν ήταν Ουζμπέκα. Ήτανε από το Κασμίρ. Μαχίρα τη λέγανε.  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Ρε Ζωή… 
 
ΖΩΗ:               
Τίποτα, φεύγω! (Βγαίνει προς την κρεβατοκάμαρα) 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:   
Εμείς όμως τη φωνάζαμε Μάχη τη φωνάζαμε, γιατί αυτό το Μαχίρα 
δε μπορούσαμε να το συνηθίσουμε. Και όταν την παίρνανε με το 
ασθενοφόρο του λέει του Μεμά… 
 
ΖΩΗ: (Έρχεται βιαστικά μ’ ένα σακ-βουαγιάζ και αρχίζει να το 
γεμίζει)              
Φεύγω κι άμα με ξαναδείς, να με  χέσεις. 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Όχι! Φεύγω, του λέει, άντρα μου και το ξέρω πως θα πεθάνω μέσα 
στο νοσοκομείο, αλλά εσύ θέλω φυλάξεις το δαχτυλίδι μου με το 
ζαφείρι. Σαν τα μάτια σου να το φυλάξεις γιατί… 
 
(Οι τρεις γυρίζουν και τον κοιτάνε) 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Γιατί είναι ιερό κειμήλιο. Έτσι ακριβώς του το είπε, αλλά στα 
ρούσικα: «Σβγιατάγια ρελίκβιγια» είναι, του λέει. Και δάκρυσε. 
(Τους κοιτάζει). Ακούτε; Σβγιατάγια ρελίκβιγια!..  (Πίνει) 
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Ήταν ενού Μαχαραγιά που πριν από διακόσα χρόνια 
επαναστάτησε. Ακούς; Επαναστάτησε ο Μαχαραγιάς! Κι ήθελε να 
δώσει στους χωριάτες ψήφο και χωράφια. Σαν το μάθαν οι Εγγλέζοι, 
τον κυνήγησαν να τονε σφάξουν. Τότες μια σκλάβα έπαιξε το 
κεφάλι της κορώνα-γράμματα που λες, και τονε κρύβει στο καλύβι 
της. Της χάρισε ο Μαχαραγιάς το δαχτυλίδι, κι  αυτή μετά στην κόρη 
της, κι έτσι –από μάνα σε κόρη και από πεθερά σε νύφη, έφτασε και 
στη μάνα της Μαχίρας. (Πίνει) Μα ήτανε μουσουλμάνα. Κι όταν 
τους κάψαν το χωριό οι Ινδουιστές, το πήρε η Μαχίρα από το 
δάχτυλο της σκοτωμένης μάνας της το πήρε, και  με τους άλλους 
πρόσφυγες περάσαν τα βουνά και σκόρπισαν στους πέντε ανέμους. 
Έχασε συγγενείς, έχασε πατρίδα, όλα τά ’χασε, αλλά το δαχτυλίδι 
δεν το πούλησε. Το είχε καλά κρυμμένο, και του ψιθύρισε του Μεμά  
την κρυψώνα  στο αυτί του, και την άλλη μέρα πέθανε. (Πίνει).Και 
μετά από δυο-τρία χρόνια, τότε με τις φασαρίες και… τότε με τα 
γεγονότα της Τασκένδης που λένε… Σαν έμαθε ο Μεμάς πως 
παίρνει σειρά για Σιβηρία γιατί… Γιατί τον είχανε στη μπούκα οι 
άλλοι  -δηλαδή όχι «άλλοι», δικοί μας ήτανε κι αυτοί αλλά βλέπεις… 
Ναι… (Πίνει) Ήρθε ένα βράδυ σπίτι μου, αργά, και μου το έδωσε το 
δαχτυλίδι και μου λέει, πάρ’ το σύντροφε Κώστα μου λέει, και κοίτα 
να το χαρίσεις  εκεί που αγαπάς. Εκεί που αξίζει να το χαρίσεις. 
Μην το πουλήσεις, μην το χάσεις, μη σ’ το κλέψουνε. Κακό μεγάλο 
θα σε βρει –ακούς; Κι εσένα και τον κλέφτη -και τον αγοραστή αν 
τύχει και το πουλήσεις. Έτσι ακριβώς μου είπε. Γιατί αυτό το 
δαχτυλίδι λέει, είναι αρχαία κληρονομιά! Κι έχει απάνω του αρχαία 
ευχή κι αρχαία κατάρα. (Πίνει)Τι λες ρε σύντροφε, του λέω, εσύ 
μαρξιστής-λενινιστής, πιστεύεις τέτοια παραμύθια; ∆εν 
αποκρίθηκε. Μονάχα γέλασε βραχνά, μου τό ’βαλε στη χούφτα κι 
έφυγε μέσ’ στο χιόνι. Κι ούτε που τον ξανάδαμε ποτές.  
 
(Κλείνει τα μάτια και μένει ακίνητος στην πολυθρόνα. Οι τρεις 
κοιτάζονται ανήσυχοι. Ο Κων/νος σηκώνεται και πάει κοντά του. 
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Ετοιμάζεται να τον σκουντήσει και να του μιλήσει αλλά δεν 
προλαβαίνει, γιατί στην ανοιχτή εξώπορτα εμφανίζεται ο Άλεξ). 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Χελόου έβρυμπόντυ! 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ (Πετάγεται):  
Πραλετάριι φσεχ στραν σαγιεντινιάετες!  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Έλα, έλα… κάτσε παππού, δεν είναι τίποτα. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Εγώ εδώ κάτι έχω χάσει, έτσι; Γιατί δεν απαντάτε καλέ στα κινητά; 
(Στον Παππού) Χαίρετε. Αλέξανδρος. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:      
Ο παππούς μου που σού ’λεγα.  
Φίλος μας είναι παππού, φίλος του Πέτρου. 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ (σιγά):  
∆ικός μας; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Ε… ννναι… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: (Στη Ζωή):   
Για μένα λένε τώρα; 
 
ΖΩΗ: 
∆ικός μας, δικός μας. 
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ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Και τότες γιατί μιλάει έτσι; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Αααα… Πώς μιλάω καλέ κύριε παππού; Ελληνικά μιλάω.  (Στους 
άλλους) Εδώ κάτι παίζει ή ιδέα μου είναι; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:      
Πού να σου εξηγούμε τώρα, κάτσε κάτω. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ότι τι ρε παιδιά; Τύπου οικογενειακή συγκέντρωση ένα πράμα; Α!.. 
Εσένα πού ’ν’ το δαχτυλίδι  σου; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Αρχαία κληρονομιά. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:    
Το… (βλέπει τον Παππού, σιγά) Της το κλέψανε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Θα πεθάνω!  
 
ΠΑΠΠΟΥΣ (Στις αναμνήσεις του):  
Αρχαία ευχή κι αρχαία κατάρα… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ποιοι της το… (βλέπει τον Παππού)…τέτοιο; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
∆εν ξέρουμε. Και εκτός αυτού, τα παιδιά… 
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ΠΑΠΠΟΥΣ:   
Ήτανε αλλιώς τότες οι ανθρώποι, τη ζωή μας ούτε που τη 
λογαριάζαμε… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τι «τα παιδιά»; 
 
ΖΩΗ:              
Χωρίζουμε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Α! 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Εμάς το Κόμμα μας πάντρεψε. Θυμάσαι Αναστασία; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Μήπως να τον πάμε μέσα να κοιμηθεί; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Άσ’ τονε τον άνθρωπο, τι σε πειράζει; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Όχι μωρέ, απλά λέω… επειδή μιλάει και… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ε, κι εσύ τον ακούς; Εδώ καίγεται το τέτοιο μας!   
(Στη Ζωή) Για λέγε ρε φιλενάδα… 
 
ΖΩΗ:             
Τι να σου λέω τώρα κι εσένα… 
 



72 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Λέγε ρε Ζωή… 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  
Ζωή δεν είναι να κοιτάς μόνο την πάρτη σου, έτσι μας είπε ο 
Καπετάνιος.  
 
ΖΩΗ (στους άλλους δύο):  
Να του τα πω; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Να μου τα πεις βέβαια! 
 
ΖΩΗ:              
Ο Πέτρος τό ’χει κάνει με τον Κωνσταντίνο. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Α! 
 
ΠΕΤΡΟΣ:       
Πολύ παλιά. 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (Στη Ζωή):  
Γιατί, μαζί σου δεν τό ’χει κάνει; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:   
Όχι όπως τώρα που… 
 
ΖΩΗ:               
Ναι ρε μαλάκα. Και να σου πω και κάτι; 
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ΠΑΠΠΟΥΣ: 
 …που ο ένας απαυτώνει τον άλλονα… 
 
ΖΩΗ:               
Με γαμάει ακόμα, εντάξει;  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Α! 
 
ΖΩΗ:               
Και με γαμάει καλύτερα από σένα. Θες κάτι; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:      
Τι; Τι  είπες; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Κωνσταντίνε… 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:   
Εδώ είσαστε μωρέ;   
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Μισό. Μισό, να καταλάβω.  
Είσαστε τρίο, αλλά όχι και πολύ συγχρονισμένο -ένα πράμα;  
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:   
Μην έχετε δουλειά; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Τώρα εξηγούνται όλα μωρή πουτάνα!  
Πηδιέσαι μαζί του κι έχετε κανονίσει να μου φάτε το ζαφείρι. 
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ΖΩΗ:               
Να «σου φάμε»; Γιατί, δικό σου είναι; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Ζωή… 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Πέτρο… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Της μάνας μου δεν ήτανε μωρή καριόλα; 
 
ΖΩΗ:               
Και μου το χάρισε βρε αρχίδι, δε μου το χάρισε; Τώρα είναι δικό μου! 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:   
Και στην Τασκένδη, όλοι δικοί μας ήμαστε στην αρχή.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τώρα αγάπες μου δεν είναι κανενός. Σ’ το κλέψανε, δεν είπες; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (Στον Πέτρο):     
Εσύ το πήρες ρε πρεζάκια;  
Για να καθαρίσεις τα ντίλια σου με τον «Χοντρό»; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:   
Έχεις πάει στην Τασκένδη Πέτρο; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Άσε τις παπαριές ρε Κωνσταντίνε, που θα πάρω εγώ  
το ζαφείρι της γυναίκας σου…  
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ΚΩΝ/ΝΟΣ:      
Εδώ παίρνεις τη γυναίκα μου ρε μαλάκα, το ζαφείρι θα σε χάλαγε;  
 
ΖΩΗ:                
Ας πρόσεχες. 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:    
Λίγη βότκα βάλε μου, αλλά να μη βάλεις μέσα πάγο  
ούτε τίποτα να μη βάλεις μέσα. Μόνο βότκα βάλε, ακούς; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Και να σου πω κι εγώ τώρα κάτι, που είμαι τρίτος; Τέλος πάντων, 
τέταρτος, αλλά τα βλέπω απ’ έξω τα πράγματα; Ποιος μας λέει 
δηλαδή ότι η κλοπή δεν είναι μούφα; Σκηνοθεσία και καλά, για να 
πάρετε την ασφάλεια! Λέω εγώ τώρα… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Ποια ασφάλεια μωρή Λουλού; Ασφαλίζει η Ασφάλεια χωρίς χαρτιά;  
Αυτός το πήρε.  
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Τι χαρτιά; 
 
ΖΩΗ:               
Τίτλους ιδιοκτησίας. Ότι και καλά το έχεις αγοράσει νόμιμα, από 
νόμιμο ιδιοκτήτη, κι είναι δικό σου. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Μάλιστα… χμ… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Κατάλαβες; Πώς να το είχανε ασφαλισμένο;  
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Τι θα λέγανε, το έφερε ο παππούς μας από την Τοσκάνη; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ:   
Τασκένδη. 
 
ΠΕΤΡΟΣ:        
Γουατ έβερ… 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:     
Λοιπόν μάγκες, αφήστε τα σάπια και καθίστε κάτω να ξηγηθούμε. 
 
(Κάθονται όλοι σαν σε συνεδρίαση) 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: (Αυστηρά) 
Έτσι και πουλήσετε το δαχτυλίδι…  (αλλάζει ύφος)  …θέλω τα μισά. 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ :  
Μισό χρόνο στο εργοστάσιο, μισό στα χωράφια δουλεύαμε. 
 
ΖΩΗ : 
Τα μισά; (Μετά από παύση) Το ένα τρίτο. Και διαζύγιο. Ε, Πέτρο; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:    
Και διαζύγιο; Κωνσταντίνε;  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: 
Ο-κέι.  
 
ΖΩΗ: 
Είμαστε σύμφωνοι; 
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ΠΕΤΡΟΣ: 
Τέλος πάντων, σύμφωνοι.  
 
(Οι τρεις τους δίνουν τα χέρια) 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Ώπα, ώπα… Κι εγώ; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ: 
«Ήρωας της σοσιαλιστικής συγκομιδής».  
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Πού κολλάς εσύ; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Πού κολλάω εγώ;  
 
ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Μου δώσανε και παράσημο.  
(Ψάχνει το πέτο του) Πού ’ν’ το; …εδώ ήτανε, πού πήγε;   
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Πάτε καλά; Πού κολλάω εγώ;;; 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Ναι ρε, πού  κολλάς εσύ; 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Τσάμπα όλα εκεί ε; Κρατικά. 
 
ΖΩΗ:            
Αλήθεια, πού κολλάς; Εσύ… 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:               
Εγώ; Να τα ξεράσω όλα τώρα κύριε Πέτρο; Που γαμάς τον καλύτερό 
σου φίλο και την κυρία του καλύτερού σου φίλου, κι εμάς μας είχες 
μόνο για να σου κάνουμε μια εκτιμησούλα; 
 
ΖΩΗ:           
Τι; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:                      
Τριτοετής Ορυκτολογίας στο Καποδιστριακό! Φά’ τηνε!  
 
ΖΩΗ:            
Θα σε σκίσω μωρή αδερφή… 
 
ΠΕΤΡΟΣ:     
Θα μου κλάσεις τ’ αρχίδια, τσούλα… ε τσούλα… 
 
ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Έχεις πάει στην Τασκένδη Πέτρο; 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ:  
Φέρ’ το δαχτυλίδι  μωρή πούστρα, εσύ το έχεις ε; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:                        
Ααααααα…. 
 
(Ξεφωνίζουν όλοι μαζί, έρχονται στα χέρια, κυλιούνται στο πάτωμα,  
ο Πέτρος βγάζει μαχαίρι και η Σκηνή γεμίζει αίματα, ενώ ο 
Παππούς ακίνητος, επαναλαμβάνει σαν κασέτα τον προηγούμενο 
μονόλογο). 
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ΠΑΠΠΟΥΣ:  
…«Σβγιατάγια ρελίκβιγια» του λέει. Και δάκρυσε. Κι έρχεται  ο 
Μεμάς  ένα βράδυ αργά, και μου λέει, πάρ’ το σύντροφε και να το 
χαρίσεις εκεί που αξίζει. Μην το πουλήσεις, μην το χάσεις, μη σ’ το 
κλέψουνε. Κακό μεγάλο θα σε βρει. Γιατί αυτό το δαχτυλίδι είναι 
αρχαία κληρονομιά κι έχει απάνω του αρχαία ευχή κι αρχαία 
κατάρα. Τι λες ρε σύντροφε, του λέω, εσύ μαρξιστής-λενινιστής, 
πιστεύεις τέτοια παραμύθια; ∆εν αποκρίθηκε. Μονάχα γέλασε 
βραχνά, μου το ’βαλε στη χούφτα κι έφυγε μέσ’ στο χιόνι. Κι ούτε 
που τον ξανάδαμε ποτές.  
 
(Η φωνή του χαμηλώνει αργά καθώς, επίσης αργά, χαμηλώνουν τα 
φώτα) 
 
ΣΚΟΤΑ∆Ι - ΜΟΥΣΙΚΗ. 
 
 
 


