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Σν ζεκείσκα ηεο ζπγγξαθέσο
Ννκίδσ όηη ν άλζξσπνο είλαη ην πην ζιηκκέλν είδνο πάλσ ζην πιαλήηε.
Ζ ζιίςε ηνπ ηνλ ζπλνδεύεη κέρξη ην ζάλαηό ηνπ. Γελ ηνλ αθήλεη ζε
εζπρία νύηε ιεπηό. Έξρεηαη θαη μαλάξρεηαη, ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ζηε δσή ηνπ, πξνζβάιινληαο αθόκε θαη ηηο πην
επηπρηζκέλεο, ζεσξεηηθά, ζηηγκέο ηνπ. Γηαηί, όκσο;
Από ηόηε πνπ ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ ύπαξμή καο, όινη κάο ιέλε λα
θνηηάκε κπξνζηά, λα αηελίδνπκε, κε αηζηνδνμία, ην κέιινλ. Έηζη, κέζα
ζην παηδηθό καο κπαιό, ε δσή ζρεκαηνπνηείηαη ζε κηα αηέξκνλε επζεία
γξακκή.
Καη, ηόηε, ε αλεκειηά παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζηελ αγσλία. Ζ επζεία
γξακκή δελ είλαη αηειείσηε, αιιά πεπεξαζκέλε! Πνιύ πεπεξαζκέλε,
κάιηζηα! Καη ην αύξην; Τπάξρεη αύξην, ζη’ αιήζεηα, ή, κνλάρα, έλα ρζεο;
ηνπο άιινπο κπνξνύκε λα ιέκε ςέκαηα. ηνλ εαπηό καο, όρη.
Ο θάξνο δέλεηαη κε ηελ αλζξώπηλε κνίξα, κε ην θζαξηό πεπεξαζκέλν
γίγλεζζαη, όπνπ όια θηλνύληαη, κέζα ζηε θπζηθή θίλεζε θαη
αλαδίπισζε, γηα λα νδεγήζνπλ, ηειηθώο, ζην «έγθιεκα», ζην
ππαξμηαθό δξάκα ηνπ αλζξώπνπ, ηε ιήζε. ην πέηξηλν θάξν έρεη
ζηνηρεηώζεη ην «θάληαζκα» ηνπ, λέν-αθηρζέληνο ζην λεζί, λεαξνύ
άληξα, εδώ θαη ρξόληα. Μήπσο, όκσο, θαη ην δηθό καο; ..
΄΄πγρώξεζε θαη αγάπε΄΄ ζα ηνπ πεη ν ηεξέαο γηα λα μνξθίζεη ην θαθό
πνπ βιέπεη λα έξρεηαη ζην λεζί
΄΄Οη θάξνη δελ θηαίλε ζε ηίπνηα΄΄ ζα πεη ε Σάληα, ζε κηα απνζηξνθή ηνπ
ιόγνπ, ζπλνκηιώληαο κε ην λέν άληξα
΄΄Πάξε από ην λεζί απηό πνπ ζνπ αλήθεη θαη κεηά θύγε΄΄ ιέεη, κε ηε ζεηξά
ηεο, ε θνπέια ηνπ κπαξ
΄΄Μελ αιιάδεηο ηα ζρέδηα ζνπ. Ό,ηη είλαη λα θάλεηο, θάλε ην γξήγνξα΄΄ ζα
ζπκπιεξώζεη ε Σάληα, νπιίδνληαο, θαη απηή, ην ρέξη ηνπ άληξα γηα ην
θόλν ζην Κόθθηλν ζπίηη
Κη εζείο, όκσο, νπιίζαηε ην δηθό κνπ ρέξη. Γελ κε εκπνδίζαηε.
Αληηζέησο, κε πξνηξέςαηε ζε απηό ην εγρείξεκα. Κη έηζη, γηλόκαζηε καδί
«ζπλέλνρνη» ζηελ ίδηα απνηξόπαηα πξάμε αγάπεο..
Διέλε εκεξηδίδνπ
Θεζζαινλίθε 2014
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ΠΡΑΞΖ ΠΡΩΣΖ
ΚΖΝΖ 1
(Νεζί
Υεηκώλαο
Αγέξσρνο, άγξππλνο, θνπξληαζκέλνο ζηελ αγθαιηά ησλ βξάρσλ
νξζώλεη ην πέηξηλν αλάζηεκά ηνπ ν θάξνο
Έλα κηθξό δύζβαην κνλνπάηη νδεγεί ζε κηα κνλαδηθή εμώπνξηα
ηνλ εζσηεξηθό ρώξν, από ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο, πξνβάιινπλ δύν
δσκάηηα
ην έλα βιέπνπκε έλα ζηδεξέλην κνλό θξεβάηη θαη ζην άιιν κία εζηία γηα
ην καγείξεκα
ηνπο
ιηζόθηηζηνπο
ζνβαηηζκέλνπο
ηνίρνπο
μερσξίδνπλ
ηα
ζθνπξόρξσκα θνπθσηά θαη ηζνκεγέζε αγθσλάξηα, ελώ κηα θπθιηθή
ζθάια αλόδνπ, κε ζθελνεηδή ζθαινπάηηα, θαηαιήγεη ζε έλαλ κεηαιιηθό
θισβό κε ην θσηνζηάζην
Ο θάξνο δείρλεη εγθαηαιειεηκκέλνο θαη ζε θαθή θαηάζηαζε
Μηα παιηά ζόκπα θαίεη ζην δσκάηην πνπ κνηάδεη κε ππλνδσκάηην
Η βξνρή ρηππάεη κε καλία πάλσ ζην ηδάκη
Έλαο γνεηεπηηθόο, κειαγρνιηθόο λένο άληξαο ζηέθεηαη ζην παξάζπξν,
θνηηάδνληαο ηε δπλαηή βξνρή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Πξνο ην θνηλό) «Πώο λα είλαη, άξαγε, ν ρεηκώλαο ζην
λεζί; … Δρζέο, είρα ζπλάληεζε κε ην δήκαξρν θαη ην ηνπηθό δεκνηηθό
ζπκβνύιην. Σνπο έδεημα ηε κειέηε πνπ εθπόλεζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ θζνξώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζην θάξν. Με θάπνηεο παξεκβάζεηο, ν
θάξνο ζα απνθηήζεη έλα πην ιεηηνπξγηθό θαη θηιηθό πξνθίι γηα ηνπο
αλζξώπνπο πνπ ζα ζειήζνπλ λα ηνλ επηζθεθζνύλ … Να πεξάζνπλ
ιίγεο κέξεο … Δδώ. Ο δήκαξρνο ρακνγέιαζε, κεηά από ιίγν, θαη κνπ
είπε κε ηε λεζηώηηθε πξνθνξά ηνπ:
- Αλ θαη λένο, θαίλεηαη όηη θόβεη ην κπαινπδάθη ζνπ! Θα ην
πξνρσξήζνπκε ην ζρέδηό ζνπ! Μελ αλεζπρείο!
»Ο δήκαξρνο … Ο δήκαξρνο έρεη κνλίκσο έλα ρακόγειν ζηα ρείιε.
Κνηηάδνληαο, όκσο, βαζηά, κέζα ζηα κάηηα ηνπ, απηό πνπ βιέπεηο ζε
θάλεη λα ζέιεηο λα ζηξέςεηο ην πξόζσπό ζνπ αιινύ, γηα λα κελ ην
αθήζεηο λα εηζρσξήζεη κέζα ζηε ςπρή ζνπ θαη ηε ιεειαηήζεη.
Πξνζπνηήζεθα, ινηπόλ, θαη εγώ όηη έκεηλα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο από ηε
ζπλάληεζε θαη ηε γεληθή απνδνρή πνπ είρε ε κειέηε κνπ. Μνπ δήηεζαλ,
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θάζε δεθαπέληε κέξεο, λα ηνπο ελεκεξώλσ γηα ηε πνξεία ησλ εξγαζηώλ
ζην θάξν, θαζώο θαη γηα ηηο επαθέο κνπ κε πξόζσπα πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα
κνπ θαλνύλ ρξήζηκα (αλαζηελαγκόο) Έλα είδνο
αλαθνξάο, δειαδή … Πξνο ηνπο αλσηέξνπο κνπ …»
(Ο λένο άληξαο θάζεηαη, ηώξα, ζ’ έλα ζηξνγγπιό ηξαπεδάθη
παξαδνζηαθνύ θαθελείνπ
Ο θαθεηδήο, έλαο ςειόο γεξνδεκέλνο άληξαο, γύξσ ζηα πελήληα, ηνπ
θέξλεη θαθέ
Μαηηά δηαπεξαζηηθή θαη πεξίεξγε, θσλή ζηεληόξεηα
Οη ιηγνζηνί ζακώλεο ηνπ θαθελείνπ θνηηάδνπλ θη απηνί κε πεξηέξγεηα θαη
απνξία ηνλ «μέλν»)
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Δίζαη μέλνο ζηα κέξε καο, παιηθάξη κνπ;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη. Ήξζα ερζέο»
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Σνπξίζηαο; Σνπξίζηαο; Σν λεζί καο, άιισζηε,
πξνζθέξεηαη θαη γηα ρεηκεξηλό ηνπξηζκό. Έρεη νκνξθηέο! Ηζηνξία!
Παξάδνζε!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ακήραλα) «..Ήξζα γηα δνπιεηά. Δίκαη αξρηηέθηνλαο. Ζ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπ λεζηνύ ζαο δεηνύζε αξρηηέθηνλα γηα λα
εξγαζηεί ζ’ έλα πξόγξακκα αλαπαιαίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ
θάξνπ πνπ είλαη ιίγν έμσ από ην ρσξηό. Θα κείλσ ζην θάξν
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο κήλεο … »
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Γειαδή … ιν ηνλ ρεηκώλα ζα ηνλ πεξάζεηο ζην
θάξν;(!)»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη»
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Μεγάιε απόθαζε, γηε κνπ! Υαξά ζην θνπξάγην ζνπ! Καη
είζαη θαη λέν παηδί! Σν ρεηκώλα … Ο θάξνο κπξίδεη … Θάλαην»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «..Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ θάξσλ είλαη θάηη πνπ κε
ελδηαθέξεη. Κάπνηε ε Τπεξεζία απαζρνινύζε αξθεηνύο θαξνθύιαθεο.
ήκεξα … Οη θάξνη έρνπλ εξεκώζεη θαη … Αξγνπεζαίλνπλ»
ΚΑΦΔΣΕΖ: «Γειαδή, αγόξη κνπ, ζα αλαζηήζεηο ηνπο θάξνπο καο; Απηό
κνπ ιεο; Γηαηί έρνπκε θαη πνιινύο! ην ιέσ λα ην μέξεηο!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ακήραλα) «..ρη όινπο. Θα έξζνπλ θαη άιινη κεραληθνί
θαη αξρηηέθηνλεο ζην λεζί ζαο»
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ΚΑΦΔΣΕΖ: (ηξαληαρηό γέιην) «Γελ πεηξάδεη! Γελ πεηξάδεη! Ζ αξρή είλαη
ην ήκηζπ ηνπ παληόο! Έηζη ιέσ εγώ γηα όια ηα πξάγκαηα ζηε δσή,
παιηθάξη κνπ! πκθσλείο;»
(Ο θαθεηδήο απνρσξεί, πεξήθαλνο θαη θακαξσηόο, κε ην δίζθν ζην ρέξη
Ο λένο άληξαο πεγαίλεη πξνο ην παξάζπξν, πάιη, θαη θνηηάδεη ηε δπλαηή
βξνρή
Αθνύκε ηνλ άγξην άλεκν λα ζθπξίδεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Πξνο ην θνηλό) «..Άλαςα ηε ζόκπα γηα λα κε μπιηάζσ,
ην πξώην βξάδπ. Σν πάησκα κπξίδεη έληνλα ρισξίλε. Πόζν ζα ήζεια λα
αλνίμσ ην παξάζπξν λα κπεη ιίγνο θαζαξόο αέξαο! κσο … Βξνρή …
Πώο λα είλαη, άξαγε, ν ρεηκώλαο ζην λεζί; Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ε
πγξαζία ζε πεξνληάδεη ηνπο θξύνπο κήλεο … Αύξην, ζθνπεύσ λα
λνηθηάζσ έλα κηθξό απηνθίλεην γηα λα κπνξώ εύθνια λα κεηαβαίλσ ζηε
Υώξα θαη λα ζπλαληηέκαη κε ηνλ δήκαξρν θαη ηνπο ηνπηθνύο
παξάγνληεο...»
(Ξαπιώλεη θαη ζθεπάδεηαη,
κέρξη ην θεθάιη, κε ηηο θνπβέξηεο
Σνπξηνπξίδεη γηα ιίγα ιεπηά
Ξαθληθά, πεηάγεηαη έληξνκνο απ’ ην ζηδεξέλην θξεβάηη
ε κηα άθξε ηεο ζθελήο θσηίδεηαη έλα κπαξάθη
Μηα θνπέια πνπ θάλεη θνλζνκαζηόλ πιεζηάδεη ηνλ λέν άληξα ζην
θξεβάηη ηνπ
Δξσηηθό θηιί)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (πλεζηαικέλα) «Πώο ζε ιέλε; Πεο κνπ ην όλνκά ζνπ…»
Ζ ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΜΠΑΡ: «..Γπλαίθεο ζαλ εκέλα δελ έρνπλ όλνκα. Θα
έπξεπε λα ην μέξεηο απηό»
(Απιώλεη ην ρέξη ηεο γηα λα ηελ πιεξώζεη
Παίξλεη ηα ρξήκαηα από ηνλ λέν άληξα
θαη απνρσξεί από ηε ζθελή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Κάζεηαη ζην θξεβάηη κειαγρνιηθόο) «..Πέξαζαλ, ήδε,
δπν βδνκάδεο πνπ δσ θαη αλαπλέσ ζην λεζί, όπσο έλα παηδί πνπ θάλεη
ηα πξώηα ηνπ βήκαηα ζηνλ θόζκν …
Δρζέο ην βξάδπ, άλνημα ηε πόξηα ηνπ ελόο θαη κνλαδηθνύ κπαξ πνπ
βξήθα λα ιεηηνπξγεί ζηε Υώξα θαη κπήθα κέζα. Μεηά ην δεύηεξν πνηό,
κε πιεζίαζε κηα θνπέια πνπ θαηλόηαλ όηη έθαλε θνλζνκαζηόλ. Ση
ηξαγηθή εηξσλεία! Να θάλεηο θνλζνκαζηόλ ζ’ έλα κπαξ ζρεδόλ άδεην!
Μνπ δήηεζε λα έξζεη ζην θάξν. ηε καηηά ηεο ππήξρε θάηη επίκνλν,
ζρεδόλ ηθεηεπηηθό. ηαλ ηειεηώζακε, άπισζε επηδεηθηηθόηαηα ην ρέξη
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ηεο θαη κνπ δήηεζε λα ηελ πιεξώζσ … Γελ κνπ είπε νύηε θαλ ην όλνκά
ηεο …
(εθώλεηαη όξζηνο) Έλαο θξύνο αέξαο κε ρηύπεζε θαηεπζείαλ ζην
πξόζσπν, βγαίλνληαο ιηγάθη έμσ, γηα λα αλαπλεύζσ…
Σα πόδηα κνπ ζηακάηεζαλ ζηελ άθξε ηνπ θηγθιηδώκαηνο ... Έλα
ζθνπξηαζκέλν θάγθειν ήηαλ ην κόλν πνπ κε ρώξηδε από ηε ζάιαζζα
θαη ηα θνθηεξά βξάρηα …
Σν έπηαζα ζθηρηά, θαη κε ηα δπν κνπ ρέξηα, αθνπκπώληαο ην κέησπό
κνπ πάλσ ζηε παγσκέλε επηθάλεηά ηνπ. Καη εθεί … Κάησ από έλαλ
νπξαλό ρσξίο αζηέξηα … Έθιαςα κε ιπγκνύο»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2
(θνηάδη ζηε ζθελή
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα,
ρσξίο λα ηνλ βιέπνπκε)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Καηαηξεγκέλνο από όιε ηε θνηλσλία.
Παξαηεκέλνο από όινπο, δηθνύο κνπ θαη θίινπο, νη νπνίνη δελ
ηνικνύζαλε λα κε πιεζηάζνπλε. Θεσξεκέλνο από όινπο, ζαλ
ηξειόο...»
(Η ζθελή θσηίδεηαη
Δκθαλίδεηαη ε ςειή θαη
γεξνδεκέλε θηγνύξα ελόο ηεξέα
Κάζεηαη ζ’ έλα ηξαπεδάθη, πίλνληαο νύδν
πλνκηιεί κε ηνλ λέν άληξα
Αθνύκε κόλν ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα
Γελ ηνλ βιέπνπκε επί ζθελήο)
ΗΔΡΔΑ: «Πώο πάλε νη δνπιεηέο ζην θάξν, παηδί κνπ; Δίζαη
επραξηζηεκέλνο από ηε ζπλεξγαζία ζνπ κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ
καο; Γελ είκαζηε θαη εύθνιε θάξα! Πξέπεη λα ζην πσ!»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: (ρσξίο λα θαίλεηαη επί ζθελήο) «Δίκαη
αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο, Πάηεξ, από ηε πνξεία ησλ πξαγκάησλ»
ΗΔΡΔΑ: «θέθηεζαη λα κείλεηο θαηξό ζην λεζί καο;»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «ιν ην ρεηκώλα»
ΗΔΡΔΑ: «Αζελαίνο είζαη;»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Ναη»
ΗΔΡΔΑ: «Άθνπ, παηδί κνπ. Μαζαίλσ γηα ζέλα ζηνπο ζηελνύο θύθινπο
ηνπ λεζηνύ καο. πγρώξεζέ κε, παιηθάξη κνπ, αιιά έλαο ηεξέαο δελ
αθήλεη εύθνια ην θαιό λα ηνλ πξνζπεξάζεη, ρσξίο λα ην αγγίμεη! Ήζεια
λα ζε γλσξίζσ, εδώ θαη κέξεο. Λνηπόλ! Μάιινλ, πξέπεη λα ζνπ πσ
θάπνηα πξάγκαηα, γηα λα μέξεηο κε ηη αλζξώπνπο έρεηο λα θάλεηο! Οη
άλζξσπνη ηνπ λεζηνύ καο μερσξίδνπλ γηα ηελ επζηξνθία ηνπο, ην
εκπνξηθό ηνπο κπαιό, ηε θαπαηζνζύλε θαη ην ρηνύκνξ ηνπο! Ξέξνπλ λα
δέρνληαη εμίζνπ ηα πεηξάγκαηα, όπσο θαη λα ηα θάλνπλ κε
αξηζηνηερληθό ηξόπν. Δίλαη αδηαλόεην λα θαηεβεί θάπνηνο ζηελ αγνξά,
ζην ιηζόζηξσην ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ λεζηνύ, θαη λα κελ ηνλ
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πεηξάμνπλ νη θίινη ηνπ ή λα κελ πεηξάμεη θαλέλαλ απηόο! Σν αληίζεην ζα
ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςε θαη αηηία γηα λα ςαρζεί θάπνηνο!» (ηξαληαρηό
γέιην)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: (δηζηαθηηθά) «Πάηεξ … Γηαηί ζην λεζί
κηιάλε, δηαξθώο, γηα θαληάζκαηα;»
ΗΔΡΔΑ: (ηαξαγκέλνο) «Γηα θαληάζκαηα; … Μκκκ … Αιήζεηα; … Γηα
θαληάζκαηα; …Ίζσο … Ίζσο γηαηί, παηδί κνπ, ν άλζξσπνο πιάζηεθε
από ην Θεό γηα λα έρεη Κνηλσλία καδί Σνπ. Έραζε, όκσο, απηή ηε
Κνηλσλία. Έηζη, έπιαζε δηθνύο ηνπ ζενύο. Φαληάζκαηα ηεο αιεζείαο …
Δίλαη, όκσο, κεγάιν πξόβιεκα, όηαλ θαλείο ιαηξεύεη, αληί γηα ηελ
αιήζεηα, ηα θαληάζκαηα, παιηθάξη κνπ!»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: (ζπκσκέλα) «Πάηεξ! Πώο είλαη δπλαηόλ λα
κηιάηε γηα επηθνηλσλία θαη ζρέζε κε ην Θεό, όηαλ ην λεζί ρηππήζεθε
από ηηο θαθνηπρίεο ηόζεο θνξέο! πίηηα θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο!
Άλζξσπνη ζθεπάζηεθαλ θάησ από ηόλνπο ραιαζκάησλ! Πόλνο θαη
θελό ήηαλ ηα κόλα πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν ρξόλνο, νη ζεηζκνί θαη νη
πόιεκνη! ια απηά ηα θνπθάξηα ησλ ζπηηηώλ, πνπ κνηάδνπλ κε
θαληάζκαηα, δελ είλαη ινγηθό λα δεηνύλ εθδίθεζε γηα ηνλ άδηθν ρακό
ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο αιιά θαη ην δηθό ηνπο;(!) (θσλάδνληαο δπλαηά)
Δθδίθεζε!»
ΗΔΡΔΑ: (ηαξαγκέλνο) «Δθδίθεζε; … Μα … Ζξέκεζε, παηδί κνπ.
Ζξέκεζε. ιεο νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θηλνύληαη κέζα ζην Θείν
κεηαθπζηθό ζρέδην. Πξνέξρνληαη από ηηο Βνπιέο ηνπ Κπξίνπ καο …»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «..Από ηηο Βνπιέο ηνπ Κπξίνπ καο!»
ΗΔΡΔΑ: (Μηθξή παύζε) «Υκκκ … Γελ ζέισ λα ζε κεηαπείζσ, γηε κνπ,
αιιά … Σν λεζί καο μαλαρηίζηεθε πάλσ ζε γεξά ζεκέιηα. Ο πόλνο, ε
απόγλσζε θαη ν ζξήλνο κάο έθεξαλ πην θνληά. Μαο έλσζαλ θάησ από
έλαλ θνηλό ζηόρν:
Να βξνύκε ηε δύλακε θαη λα μαλαθηηάμνπκε, καδί κε ηα ζπίηηα καο, θαη
ηε δσή καο από ηελ αξρή. Πίζσ από θάζε ράιαζκα, θξύβεηαη ε ειπίδα
γηα ην κέιινλ. Καη, κηα ηέηνηα ειπίδα, δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα
εθδίθεζε, παηδί κνπ … (Μηθξή παύζε)
Σέινο πάλησλ! Γελ είλαη ώξα γηα θεξύγκαηα! ην λεζί βγάδνπκε έλα
εμαηξεηηθό, δπλαηό θξαζί πνπ ιεηηνπξγεί, κε όιε ηνπ ηελ αμία, ζαλ νίλνο
θαη πλεύκα! πνηε έρεηο ρξόλν θαη δηάζεζε, έια ζην ζπίηη κνπ λα ην
δνθηκάζνπκε! νπ ππόζρνκαη όηη δελ ζα ράζεηο, παιηθάξη κνπ!»
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Καη εζείο … Δδώ … ην θάξν … Δίζηε
εππξόζδεθηνο, Πάηεξ…»

10

(Η ςειή θηγνύξα ηνπ ηεξέα απνρσξεί
Ο λένο άληξαο εκθαλίδεηαη, ηώξα, ζηε ζθελή
Κάζεηαη, θνπξαζκέλνο, ζην θξεβάηη ηνπ)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «..Δρζέο, γλσξίζηεθα κε ηνλ ηεξέα ηνπ ρσξηνύ. Ήξζε
ζην θάξν αξγά ην απόγεπκα … Σελ ώξα πνπ δύεη ν ήιηνο,
ρξσκαηίδνληαο ηε ζάιαζζα κε έλα έληνλν θόθθηλν ρξώκα. Δίλαη ε
ζηηγκή πνπ όιν ην ζώκα κνπ παξαδίλεηαη ζηε κέζε ελόο γιπθνύ,
νλεηξηθνύ ιήζαξγνπ … Σαξάρηεθα πνιύ βιέπνληάο ηνλ λα πξνβάιιεη,
μαθληθά, κπξνζηά κνπ, κέζα ζην καύξν πεξίβιεκά ηνπ. Δίλαη αιήζεηα
όηη νη ηεξείο δελ κνπ ήηαλ πνηέ ηδηαίηεξα πξνζθηιείο σο κνξθέο.
Έβξηζθα, πάληα, θάηη απσζεηηθό πάλσ ηνπο. Κάηη πνπ αδπλαηνύζα,
όκσο, λα ηνπ δώζσ κηα ππόζηαζε (εθώλεηαη θαη γεκίδεη έλα πνηήξη)
Γέρηεθε λα πηεη έλα πνηεξάθη νύδν καδί κνπ. Τπήξρε κηα άλεζε ζηνπο
ηξόπνπο ηνπ θαη, αλ θαη εθεκέξηνο ηνπ ρσξηνύ, έδεηρλε λα έρεη έλαλ
θνζκνπνιίηηθν αέξα. Έδηλε ηελ εληύπσζε ηνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη
ζπκθηιησζεί κε ην θαθό, κε ηελ ακαξηία, κε ηα πάζε από ηα νπνία
θπξηεύνληαη, ζαλ άγξηα ζεξία, νη άλζξσπνη … Έλαο ηεξέαο έηνηκνο λα
ζπγρσξέζεη θαη όρη λα θαηαδηθάζεη...
Κάπνπ-θάπνπ, ηνλ έβιεπα λα ζεθώλεη ην πνηήξη πεξήθαλα θαη λα
θαηεβάδεη ην νύδν κνλνθνπαληά (εθώλεη ην πνηήξη ηνπ θαη πίλεη) Υσξίο
ηε παξακηθξή ζπζηνιή, ην μαλαγέκηδε ακέζσο …»
(Σν κπαξ θσηίδεηαη ζε κηα άθξε ηεο ζθελήο πάιη
Ο λένο άληξαο δίλεη, ηώξα, ην πνηήξη ηνπ ζηε θνπέια ηνπ κπαξ
Δθείλε ην γεκίδεη κε πνηό
Αιιεινθνηηάδνληαη εξσηηθά)
Ζ ΚΟΠΔΛΑ ΣΟΤ ΜΠΑΡ: «Αύξην … Φεύγσ … Γελ ζα ζε μαλαδώ … Απηό
ην λεζί είλαη πνιύ κηθξό γηα ηα όλεηξά κνπ … Μνηάδεη κε θαξάβη
ηζαθηζκέλν ζηα βξάρηα … Με ηξνκάδεη … Γελ μέξσ πνηνο ζα είλαη ν
επόκελνο ζηαζκόο κνπ … Φαληάδνκαη πσο θαη εζύ δελ γλσξίδεηο …
Πάξε απηό πνπ ζνπ αλήθεη από ην λεζί θαη κεηά θύγε … Θα ζπκάκαη,
πάληα, ηε πξώηε καο λύρηα … Με ζέλα ππήξρε θάηη ην δηαθνξεηηθό …
Θα ζνπ θαλεί γεινίν απηό πνπ ζα ζνπ πσ, αιιά όηαλ έθπγεο, μέζπαζα
ζε ιπγκνύο … Νηξάπεθα ηόζν πνπ ζνπ δήηεζα ρξήκαηα … Δίζαη θαιό
παηδί … Αξθεί λα θνηηάμεη θαλείο ηα κάηηα ζνπ, γηα λα ην δηαπηζηώζεη …
Έρνπλ κηα βαζηά ζιίςε … Σόζν θαηξό δελ είδα ζε θαλελόο άιινπ ηα
κάηηα θάηη παξόκνην … Αηζζάλνκαη όηη δελ είλαη, κνλάρα, πόλνο απηό
πνπ θξύβνπλ κέζα ηνπο …
Δίζαη ηπρεξόο πνπ ζνπ δόζεθε απηό ην βιέκκα γηα λα θνηηάδεηο ηνλ
θόζκν … Να κε ην ράζεηο πνηέ … Καιή ηύρε … Δγώ, κάιινλ, ην έραζα
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απηό ην βιέκκα γηα πάληα …» (θηιί απνραηξεηηζκνύ)
(Η θνπέια ηνπ κπαξ απνρσξεί από ηε ζθελή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Δπηζηξέθεη θαη θάζεηαη ζην θξεβάηη ηνπ) «Μόιηο έθπγε,
ξώηεζα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κπαξ, εάλ ε θαηαγσγή ηεο ήηαλ από ην
λεζί…
- «Κακία ζρέζε» κνπ απάληεζε εθείλνο νξζά-θνθηά «Ήηαλ μέλε»
- «Καη ηόηε; … Πώο θαη βξέζεθε εδώ;» ηνλ ξώηεζα πάιη
- «Γελ μέξσ … Μπνξεί λα ήζειε λα … Να πάξεη θάηη από ην λεζί καο. Να
… Δζύ … Γηα παξάδεηγκα … Γηαηί ήξζεο εδώ; Ήηαλ κόλν ε δνπιεηά πνπ
ζε ηξάβεμε;»
»Σαξάρηεθα. Σν βιέκκα ηνπ κε δηαπέξαζε. Γελ είπα ηίπνηα. Ήπηα ζηα
γξήγνξα ην πνηό κνπ θαη έθπγα, ζαλ θπλεγεκέλνο κέζα ζηε λύρηα, γηα
ην θάξν»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 3
(θνηάδη ζηε ζθελή
Αθνύκε δπλαηέο θσλέο θαη δηαπιεθηηζκνύο
από αίζνπζα ζύζθεςεο δεκαξρηαθνύ ζπκβνπιίνπ
Ξαθληθά, νη θσλέο ζησπνύλ
Κπξηαξρεί ν κειαγρνιηθόο ηόλνο ηεο θσλήο ηνπ λένπ άληξα)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «..Ζ θνηλσλία ησλ αλζξώπσλ. Ζ θνηλσλία
πνπ ρηίδεη από ηελ αξρή ζε γεξά ζεκέιηα ηα ζπίηηα ηεο κεηά από έλαλ
ηξνκεξό ζεηζκό … Μεηά από έλαλ εγθιεκαηηθό πόιεκν … Ζ θνηλσλία
πνπ μππλάεη θαη θνηκάηαη καδί κε ηα όλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ηεο … Ζ
θνηλσλία πνπ παζηάδεηαη από πνκπώδε θαη ερεξά ζπλζήκαηα γηα
ηζόηεηα, αδειθόηεηα, ειεπζεξία … Δίλαη θαη ε θνηλσλία πνπ μέξεη λα
ζηαπξώλεη θαη, ύζηεξα, λα ζηαπξώλεηαη θαη ε ίδηα …»
(Η ζθελή θσηίδεηαη
Ο δήκαξρνο κπαίλεη, ζπλνδεπκέλνο,
από δύν ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηνλ λέν
άληξα πνπ βήρεη πνιύ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Πξώηα ηελ πγεία ζνπ ζα θνηηάο, λεαξέ κνπ, θαη κεηά ην
θάξν! ην είπα θαη ρζεο θαη ζην μαλαιέσ! Ο θαηξόο ζην λεζί καο είλαη
ύπνπινο! Καη, απ’ ό,ηη θαηαιαβαίλσ, εζύ όιν εξσηζκνύο είζαη! Ση λα ην
θάλσ εάλ καο θηηάμεηο ην θάξν θαη αξξσζηήζεηο! κσο … Αο
κηιήζνπκε, ηώξα, ζαλ άληξεο. Γηα πεο κνπ. Βξήθακε θαλέλα θνξηηζάθη
ζην λεζί λα καο θξνληίδεη; … Δ! Καη θαλέλα παξαζηξάηεκα δελ βιάπηεη,
ξε αδειθέ! Με ζπκώλεηο! Έηζη γηα ηα θξύα βξάδηα!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη. Γελ βξήθα»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Δεε! … Σόηε, λεαξέ κνπ, επέηξεςέ κνπ λα ζνπ πσ όηη δελ
λπρηνπεξπαηάο θαη πνιύ ζηα κέξε καο! Γηαθνξεηηθά, όιν θαη ζα
εθηηκνύζεο ηα πξντόληα ηνπ ηόπνπ καο! Πάλησο, ζην ιέσ λα ην μέξεηο!
αλ θαη ηηο δηθέο καο, δελ ζα βξεηο πνπζελά αιινύ ζην πιαλήηε!
Ακαδόλεο! Δθεί πνπ πξέπεη, πξαγκαηηθέο γπλαίθεο! Ζ Σάληα, γηα
παξάδεηγκα! Γύν κέηξα θνπθιάξα! ηαλ ηε βιέπσ απηή ηε γπλαίθα,
αλαζηαηώλνκαη νιόθιεξνο! Καη ηόηε ιέσ από κέζα κνπ: Ση θξίκα, ξε
Θεέ! Γελ είλαη άδηθν λα είλαη … Σέινο πάλησλ.
Μεηά ηε παξάζηαζε, έρνπκε γεύκα. Θα ραξώ λα ζε δσ.
Θα ζνπ ηε γλσξίζσ. Ζ Σάληα είλαη ζεαηξνιόγνο θαη ζθελνζέηεο, κε
ζπνπδέο πάλσ ζην αληηθείκελό ηεο. Θα δεηο! Μπνξείο λα πάξεηο πνιιέο
ηδέεο από ηέηνηνπο αλζξώπνπο. Άιισζηε θαη εζείο, νη αξρηηέθηνλεο,
θαιιηηέρλεο είζηε επί ηεο νπζίαο!» (ηξαληαρηό γέιην)
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(Αθνύγνληαη θσλέο
ηε ζθελή εηζέξρνληαη θαινληπκέλα δεπγάξηα,
γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε παξάζηαζε
Μία ςειή, γνεηεπηηθή γπλαίθα ηξαβάεη
ηε πξνζνρή ηνπ δεκάξρνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Γεηα ζνπ Σάληα! Ση θάλεηο, ςπρή κνπ; Μα, γηα λα ζε δσ! Ση
νκνξθηέο είλαη απηέο, κάηηα κνπ! πνπδαίν έξγν κάο εηνίκαζεο γηα
ζήκεξα, Σάληα κνπ! Οη ΄΄Ηθέηηδεο΄΄! Σξνκεξόο απηόο ν Αηζρύινο! Ωξαία
πξάγκαηα! Ωξαία πξάγκαηα! Μεηά έρνπκε θαη γεύκα! Γελ πηζηεύσ λα
κελ έξζεηο! Σν ηεξπλόλ κεηά ηνπ σθειίκνπ! (γειάεη) Α! Να ζνπ γλσξίζσ
ηνλ λέν καο αξρηηέθηνλα. Έρεη αλαιάβεη λα θάλεη ην θάξν καο θνκςό θαη
ιεηηνπξγηθό!» (γειάεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ζπγθξαηεκέλα) «Υάξεθα πνιύ»
ΣΑΝΗΑ: (ζηνλ ίδην ζπγθξαηεκέλν ηόλν) «Κη εγώ. Πόηε ππνινγίδεηο λα
ηειεηώζεηο; Θα κείλεηο θαηξό ζην λεζί;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα κείλσ όιν ην ρεηκώλα»
ΣΑΝΗΑ: «Έρνπκε, επνκέλσο, ρξόλν κπξνζηά καο. Θα κπνξνύζακε, ζε
θάπνηα επίπεδα, λα ζπλεξγαζηνύκε. Ξέξσ αλζξώπνπο πνπ ζα ήηαλ
πξόζπκνη λα ζε βνεζήζνπλ. Αύξην, ηη θάλεηο; Έια ζην ζπίηη κνπ, κεηά
ηηο επηά, αλ ζέιεηο. Θα είκαη ειεύζεξε»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Έηζη κπξάβν! αο αθήλσ λα ηα πείηε νη δπν ζαο! Θα ζαο
δσ ζην ηξαπέδη, κεηά ηε παξάζηαζε, παηδηά!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ηελ Σάληα) «Θα έξζσ, κεηά ηηο επηά. Δπραξηζηώ πνιύ»
(Μηα θνπέια, κε καθξηά καιιηά, ληπκέλε ζηα καύξα,
έξρεηαη θαη παίξλεη ηε Σάληα,
αγθαιηάδνληάο ηελ από ηνπο ώκνπο
Η ζπκπεξηθνξά ηεο πξνδίδεη εξσηηθή ζύληξνθν
Οη θαιεζκέλνη ζησπνύλ
Υακειόο θσηηζκόο ζηε ζθελή
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα,
ελώ βιέπνπκε ζθελέο από ηελ αξραία ηξαγσδία)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «..θέθηνκαη όηη ίζσο λα κελ είλαη ηπραία ε
επηινγή απηήο ηεο ηξαγσδίαο από ηελ Σάληα. Οη Γαλαήδεο επηζηξέθνπλ
ζην Άξγνο πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ από ηνλ βαζηιηά λα ηνπο
παξαρσξήζεη άζπιν. Κπλεγεκέλεο από ηα μαδέξθηα ηνπο, ηνπ
γλσζηνπνηνύλ όηη εάλ δελ ηηο δώζεη θαηαθύγην ζηε ρώξα ηνπ, ζα
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θξεκαζηνύλ κπξνζηά ηνπ κε ηηο δώλεο πνπ θνξνύλ ζηε κέζε ηνπο.
Ηθεηεύνπλ γηα αγάπε, θαηαλόεζε, απνδνρή. Γίλνληαη, όκσο, θαη απεηιή
πνπ ηαξάδεη ηηο λαξθσκέλεο ζπλεηδήζεηο ηνπ θνηλνύ. Καλέλαο δελ ζέιεη
λα δεη ηηο πιεγέο ηνπο, γηαηί ηνπ ζπκίδνπλ ηηο δηθέο ηνπ πιεγέο. Σα
θνξκηά δεηνύλ απεγλσζκέλα λα μαλαβξνύλ ηελ αζσόηεηά ηνπο. Δίλαη,
όκσο, θνκκαηηαζκέλα. Ο πόλνο ηνπο, απηό ην ηόζν νηθείν ζηνηρείν,
γίλεηαη μέλν ζηα κάηηα ησλ αλζξώπσλ πνπ ηηο θνηηάδνπλ …
Δγώ θνηηάδσ, απιά, ηε θνπέια κε ηα καθξηά καιιηά θαη ηα θαηάκαπξα
ξνύρα λα θάζεηαη δίπια ζηε Σάληα. Δίλαη όκνξθε. Σε ιέλε Αιεμάλδξα …
Δίλαη ε εξσηηθή ηεο ζύληξνθνο
Ζ Σάληα, όκσο, δελ είλαη, απιά, όκνξθε, αιιά … Ωξαία»
(Η παξάζηαζε ηειεηώλεη
Η ζθελή θσηίδεηαη
Οη θαιεζκέλνη ρεηξνθξνηνύλ
Αθνύγνληαη επεπθεκίεο)
- Μπξάβν, Σάληα! Μπξάβν!
(Η Σάληα ππνθιίλεηαη ζπγθηλεκέλε ζην θνηλό)

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΠΡΑΞΖ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΚΖΝΖ 1

(ην ζπίηη ηεο Σάληαο)
ΣΑΝΗΑ: «Βνιέςνπ όπνπ ζέιεηο. Θα θέξσ θάηη λα πηνύµε. Ζ Αιεμάλδξα
ιείπεη. ήµεξα έρεη µάζεµα, µέρξη αξγά ην βξάδπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δξγάδεηαη θάπνπ;»
(Η Σάληα γεκίδεη δπν πνηήξηα κε πνηό)
ΣΑΝΗΑ: «Δίλαη θαζεγήηξηα µνπζηθήο. Παξαδίδεη µαζήµαηα ζην σδείν ηεο
Υώξαο» (Κάζεηαη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο γλσξηζηήθαηε; … ηελ πγεηά ζνπ»
ΣΑΝΗΑ: «ηελ πγεηά ζνπ. Ζ γλσξηµία µαο έγηλε ζηελ Αζήλα. Δθείλν ην
δηάζηεµα, εγώ δνύιεπα ζ’ έλα ζρνιείν, παξαδίδνληαο µαζήµαηα
ζεάηξνπ. ην ίδην ζρνιείν, ε Αιεμάλδξα έθαλε µαζήµαηα µνπζηθήο. Μεηά,
εγώ απνθάζηζα λα επηζηξέςσ ζην ηόπν µνπ, ζην λεζί, θαη λα θάλσ
ζέαηξν γηα ηνπο ζπκπαηξηώηεο κνπ. Δθείλε δέρηεθε λα µε αθνινπζήζεη.
Έηζη απιή ήηαλ ε γλσξηµία µαο» (εθώλεη ην πνηήξη ηεο, γηα λα πηεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ην λεζί … Δίλαη εύθνιν λα δεηο κε κηα γπλαίθα; …»
ΣΑΝΗΑ: «Μκκ … Σν εύθνιν θαη ην δύζθνιν εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη
µόλν από εµάο. Δµείο ην θαζνξίδνπµε. Ξέξεηο … ηε δσή, απηό πνπ
ςάρλνπµε είλαη ε αγάπε. ,ηη θαη λα θάλνπµε, απηόο είλαη ν απώηεξνο
ζηόρνο µαο. Βαδίδνπκε πξνο ηελ αγάπε. Ζ µόλε δηαθνξά είλαη όηη άιινη
παίξλνπλ ηνλ νξζόδνμν δξόµν γηα λα ηε ζπλαληήζνπλ θαη άιινη ηνλ
αλνξζόδνμν. Δγώ, αο πνύµε όηη, πήξα ηνλ αλνξζόδνμν δξόµν, γηα λα
θηάζσ ζην ζηόρν µνπ!» (γειάεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «πγγλώµε … Έγηλα αδηάθξηηνο»
ΣΑΝΗΑ: «Γελ έγηλεο αδηάθξηηνο. Άιισζηε, ραίξνµαη πνπ µε ξσηάο. Σν
αληίζεην ζα µ’ ελνρινύζε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Οη ζπµπαηξηώηεο ζνπ ζε εθηηµάλε θαη ζε αγαπάλε
πνιύ. Γηα ηνλ δήµαξρν, είζαη ζπνπδαία γπλαίθα»
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ΣΑΝΗΑ: «Ζ αγάπε έρεη πνιιά πξόζσπα! Μέρξη θαη ην πξόζσπν ηνπ
δεκάξρνπ! Γελ λνκίδεηο;» (γειάλε θαη νη δύν)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «..θέθηεζαη, θάπνηα µέξα, λα θύγεηο από ην λεζί;»
ΣΑΝΗΑ: «Ζ Αιεμάλδξα είλαη λέα θαη ηαιαληνύρα µνπζηθόο. ηαλ ζα έξζεη
εθείλε ε ώξα, ζα ζθεθηώ ηη ζα θάλσ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίζαη ηπρεξή πνπ ληώζεηο έηζη. Σα έρεηο βξεη µε ηνλ
εαπηό ζνπ. Δίλαη νινθάλεξν»
ΣΑΝΗΑ: «Απηό δελ µπνξείο λα ην πεηο, εάλ δελ έξζεη ην ηέινο. Σν ηέινο
ηα απνθαιύπηεη όια»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σν ηέινο … Σν θνβάζαη ην ηέινο;»
ΣΑΝΗΑ: «Σν θνβάµαη, µέρξη λα δσ ηελ αξρή. Μεηά, θάζε θόβνο
εμαιείθεηαη»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «..Πξηλ από ιίγεο µέξεο, ήξζε λα µε βξεη
ζην θάξν ν εθεµέξηνο ηνπ ρσξηνύ …»
ΣΑΝΗΑ: «Αιήζεηα; … Ση ήζειε;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Να κε γλσξίζεη. Μνπ κηινύζε γηα ην λεζί θαη … Κάπνηα
ζηηγκή, ηνπ είπα όηη νη θάηνηθνη ζπλεζίδνπλ λα µηινύλ γηα θαληάζµαηα.
Σε λύρηα, όηαλ δύεη ν ήιηνο, ηξνµάδνπλ ζηελ ηδέα όηη πξέπεη λα δηαβνύλ
µνλνπάηηα ή δξόµνπο ζθνηεηλνύο … Φνβνύληαη λα πεξάζνπλ δίπια
από εξεηπσµέλα ζπίηηα … Λεο θαη ζην µπαιό ηνπο έρεη ζηνηρεηώζεη ην
θαθό ... Μνπ απάληεζε όηη έλα θάληαζµα ππάξρεη µνλάρα, θαη απηό είλαη
ε αζεΐα. Γηα µέλα, πάιη, ην θάληαζκα είλαη… Ο δεύηεξνο εαπηόο µαο πνπ
δελ µαο αθήλεη λα εξεµήζνπµε πνηέ. Απηόο πνπ βγαίλεη ηηο βξαδηέο θαη
µαο ηξνµάδεη, δείρλνληάο µαο ηελ αιήζεηα µαο …»
ΣΑΝΗΑ: «ε ηξνµάδεη ηόζν πνιύ ε αιήζεηα ζνπ; Ννµίδσ πσο δελ ζα
έπξεπε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί;»
ΣΑΝΗΑ: «Γηαηί είζαη λένο θαη όµνξθνο θαη µπνξείο αθόµε λα δεηάο από
ηε δσή θαη λα παίξλεηο. Σε δηθή ζνπ αιήζεηα δελ ηελ έρεη δηαβξώζεη ην
γήξαο. θέςνπ ην απηό θαη ζα δεηο όηη δελ είλαη θαη ηόζν ηξαγηθά ηα
πξάγµαηα, όζν θαίλνληαη εθ πξώηεο όςεσο … ηαλ ήµνπλ πην λέα,
είρα ηελ αξξσζηεµέλε εληύπσζε όηη ν θόζµνο µνύ ρξσζηνύζε έλα
ζσξό πξάγµαηα θαη απειπηδόµνπλ, όηαλ δηαπίζησλα όηη δελ µνπ ηα
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έδηλε. Σώξα, όµσο, πηζηεύσ όηη θαλείο δελ ρξσζηάεη ζε θαλέλαλ. Σε
πνξεία µαο αθνινπζνύµε όινη νη άλζξσπνη, θαη όζν πην γξήγνξα ηελ
αθνπγθξαζηνύµε θαη ζπµθηιησζνύµε µαδί ηεο, ηόζν ην θαιύηεξν γηα
µαο»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μηιάο ζαλ ηνλ ηεξέα»
ΣΑΝΗΑ: (γειάεη) «Καη λα ζθεθηείο όηη πνηέ δελ ηα πήγαηλα θαιά κε ηνπο
ηεξείο! Μπνξείο, εμάιινπ, λα θαηαιάβεηο ηνλ ιόγν!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μπνξώ» (Μηθξή παύζε)
ΣΑΝΗΑ: «Φαληάδνµαη … Θα αλαξσηηέζαη πώο πεξλάσ ζην λεζί ... Δρζέο
ήξζεο ζην ζέαηξν. Δίδεο όιν απηό ηνλ θόζκν … Πηζηεύεηο όηη νη
πεξηζζόηεξνη έρνπλ ζπκθηιησζεί µε ηνλ εαπηό ηνπο; ηη έρνπλ
θαηαθέξεη λα απνβάινπλ ηνλ εγσηζκό πνπ θξύβνπλ µέζα ηνπο; Αθόµε
θαη έηζη, όκσο, ηίπνηα δελ ηνπο εµπνδίδεη λα έξζνπλ ζε µηα ζεαηξηθή
παξάζηαζε θαη λα απνµαθξπλζνύλ από ην δνθεξό ηνπίν ηνπ µπαινύ
ηνπο γηα δύν ώξεο. Έρνπλ ηελ αλάγθε λα απνµαθξπλζνύλ θαη εγώ έρσ
ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο βνεζήζσ λα ην θάλνπλ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «αλ έλα είδνο πξνζσπηθήο αλαγέλλεζεο;»
ΣΑΝΗΑ: «Μάιινλ, ζαλ έλα είδνο θάζαξζεο. Κάζε θνξά πνπ ηειεηώλεη
έλα έξγν, ληώζσ λα µε ηπιίγεη έλα απέξαλην θελό. Σελ ίδηα ζηηγµή, όκσο,
απηό ην θελό κεηαηξέπεηαη ζ’ έλα αίζζεµα πιεξόηεηαο, όπσο αθξηβώο
θαη ε άξλεζε ηεο άξλεζεο µεηαηξέπεηαη ζε θαηάθαζε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «.. Έρεηο δίθην. Σν ζέαηξν έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ
µπζηηθνύο θώδηθεο»
ΣΑΝΗΑ: «ια είλαη αλάγθε. Απηό λα ζπκάζαη»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Αλάγθε; … Γηα πνην πξάγµα;»
ΣΑΝΗΑ: (Βαζύο αλαζηελαγκόο) «Γηα ιήζε … Γηα ιήζε»
(Σν πξόζσπν ηεο Σάληαο παγώλεη, ζαλ απνλεθξσκέλν
ε κηα γσληά ηεο ζθελήο θσηίδεηαη, πάιη, ην κηθξό κπαξ
Δθεί πεξηκέλεη ε Αιεμάλδξα
Ο λένο άληξαο ζεθώλεηαη θαη ηελ πιεζηάδεη ζην κπαξ
Παξαγγέιλνπλ νη δπν ηνπο πνηό)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καιεζπέξα Αιεμάλδξα»
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Καιεζπέξα … πγγλώµε πνπ ζε έβαια ζηνλ θόπν λα
έξζεηο … Αιιά … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ πεηξάδεη. Ζ Σάληα; …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Έρεη δνπιεηά µε ην έξγν πνπ ζα αλεβάζεη ηνλ επόµελν
ρξόλν»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δζύ; … Με ηα µαζήµαηα ζην σδείν; …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Καιά … Καιά … Ξέξεηο … Ήζεια λα ζνπ δεηήζσ
ζπγγλώκε … Ζ ζηάζε µνπ απέλαληί ζνπ δελ είλαη θαη ε θαιύηεξε. Θα
θαληάδεζαη όηη δελ δηαθέξσ από µηα δηεζηξαµµέλε δειηάξα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μελ είζαη ηόζν ζθιεξή µε ηνλ εαπηό ζνπ. Γελ κνπ
πέξαζε θάηη ηέηνην από ην κπαιό»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Καπλίδεηο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη, επραξηζηώ. Γελ ην ηξαβάεη ν νξγαληζµόο µνπ»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Σν ίδην ιέεη θαη ε Σάληα, θαηά θαηξνύο. Ζ Σάληα … Σέινο
πάλησλ. Αο ηα αθήζνπµε απηά γηα άιιε θνξά … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Έρεη πξνβιήµαηα πγείαο;»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «ρη απηή … Ο παηέξαο ηεο … ηαλ ήηαλ έθεβε, εθείλνο
πέζαλε από θαξθίλν ησλ πλεπµόλσλ. Μνπ έιεγε, πάληνηε, όηη θάπληδε
ζαλ θνπγάξν. Απηό ηε ζεκάδεςε …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση δνπιεηά έθαλε ν παηέξαο ηεο;»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Ήηαλ ρξπζνρόνο
άλζξσπνο, αλ θαη ε Σάληα … »

ζην

λεζί.

Αξθεηά

επαίζζεηνο

ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ηα πήγαηλε θαιά µαδί ηνπ;»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Μάιινλ δελ ηελ έλησζε όζν εθείλε ζα ήζειε. Οη ζρέζεηο
ηνπο ήηαλ πνιύ ηππηθέο. ρεδόλ ζαλ μέλνη … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «πµβαίλεη απηό. Γελ είλαη ζπάλην θαηλόµελν»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Δζύ; … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση εγώ; … »
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Να … Δλλνώ … Με ηνλ παηέξα ζνπ … Δίρεο, αλέθαζελ,
θαιέο ζρέζεηο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ηνλ γλώξηζα … Ήηαλ λαπηηθόο»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Πέζαλε, όηαλ ήζνπλ κηθξόο; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη … Πλίγεθε … »
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Πώο; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ε λαπάγην …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Λππάµαη … Πξέπεη λα ζνπ ζηνίρηζε πνιύ…»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Ζ µεηέξα ηεο; … »
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Ω! Ζ Κπξά Γηνλπζία ηα ’ρεη ηεηξαθόζηα, αλ θαη αξθεηά
γεξαζµέλε πηα! Γιπθηά µάλα! Δπηπρώο, γηα ηε Σάληα, ιεηηνπξγνύζε,
πάληα, ζαλ αληίβαξν. Ζ Σάληα ηήο έρεη ηξνµεξή αδπλαµία. Μεξηθέο
θνξέο … ηαλ ν παηέξαο είλαη … αλ μέλνο …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καηαιαβαίλσ …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: (Μηθξή παύζε) «..Δίλαη αζηείν, αιιά … Σν παηδί ζην µπαξ
µάο έρεη θάεη µε ηα µάηηα ηνπ, ηόζε ώξα! Γελ κε έρεη ζπλεζίζεη, βιέπεηο,
λα θάζνκαη ηεη-α-ηεη κε έλαλ άληξα!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γύζθνιν λα ην απνδερηεί!» (γειάλε)
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Θα αλαξσηηέζαη γηαηί ζνπ δήηεζα λα ζπλαληεζνύκε...
Έρεη λα θάλεη µε ηε Σάληα θαη εζέλα … Θα είµαη εηιηθξηλήο µαδί ζνπ.
Τπάξρεη θάηη επάλσ ζνπ πνπ δεµηνπξγεί µηα αλεμήγεηε ζπγθίλεζε ζηε
Σάληα. Από ηε πξώηε θηόιαο µέξα πνπ γλσξηζηήθαηε, ε Σάληα
παξνπζηάδεη πεξίεξγε ζπµπεξηθνξά. Αξθεί λα ζνπ πσ όηη, κεηά από
εθείλν ην απόγεπκα πνπ ήξζεο ζην ζπίηη καο, απηή δελ έθιεηζε µάηη όιε
ηε λύρηα. Δίλαη αιήζεηα όηη πξνζπάζεζα λα θάλσ µηα ζπδήηεζε µαδί
ηεο, αιιά δελ έρεη δηάζεζε λα πεη ην παξαµηθξό. Γελ μέξσ πώο ερεί ζηα
απηηά ζνπ απηό πνπ ζα πσ, αιιά ε Σάληα είλαη ζύληξνθόο µνπ θαη ηε
λνηάδνκαη. Σελ αλαζηαηώλεηο. Ζ απνξία µνπ είλαη, εάλ απηό γίλεηαη
εζειεκέλα ή άζειά ζνπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση µνπ πξνηείλεηο λα θάλσ;»
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Γελ μέξσ … Γελ µπνξώ λα ζνπ απαγνξεύζσ λα ηε
βιέπεηο … Άιισζηε, νύηε θαη ε ίδηα ζα ήζειε θάηη ηέηνην … Αηζζάλζεθα
απιώο ηελ αλάγθε λα ζνπ ην πσ … Ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη
µέλεηο … ην θάξν … Ζ Σάληα είρε, αλέθαζελ, µηα ηδηαίηεξε ζρέζε µε
ηνπο θάξνπο … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί; … »
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Γελ μέξσ … Γελ µνπ είπε πνηέ … (Μηθξή παύζε) Δίλαη,
όκσο, ώξα λα πεγαίλσ. ε ιίγν ζα επηζηξέςεη από ην ζέαηξν. Θα ζε
παξαθαινύζα λα µελ ηεο πεηο ηίπνηα γηα ηε ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ζα ηεο πσ ηίπνηα. Μείλε ήζπρε»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Γεηα ζνπ ινηπόλ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Αιεμάλδξα …»
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ: «Ναη; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Σίπνηα. Καιό βξάδπ»
(Η Αιεμάλδξα απνρσξεί από ηε ζθελή
Σν πξόζσπν ηεο Σάληαο δσληαλεύεη πάιη
Ο λένο άληξαο θαη εθείλε ζηέθνληαη, ηώξα,
ν έλαο απέλαληη από ηνλ άιιν)
ΣΑΝΗΑ: «Σελ είδεο; … Έηζη δελ είλαη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη …»
ΣΑΝΗΑ: «νπ είπε γηα ηνλ παηέξα κνπ; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηα ηνλ παηέξα ζνπ … Γηα ην θάξν … »
ΣΑΝΗΑ: «Ο θάξνο; … Ση ζρέζε έρεη ν θάξνο! Ο θάξνο δελ θηαίεη ζε
ηίπνηα! … Πνηέ δελ θηαίλε νη θάξνη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Σελ αγθαιηάδεη) «Σόηε… Μίιεζέ κνπ! … Πεο κνπ ηελ
αιήζεηα! … Ση είλαη απηό πνπ ζέιεηο λα μεράζεηο αιιά δελ κπνξείο,
ρξόληα ηώξα! …»
ΣΑΝΗΑ: «Πόζνο θαηξόο µάο έρεη µείλεη; …»
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ μέξσ, Σάληα, αλ κπνξώ λα ην θάλσ … »
ΣΑΝΗΑ: «Καη, βέβαηα, µπνξείο! … Γη’ απηό ήξζεο ζην λεζί! … Μελ
αιιάδεηο ηα ζρέδηά ζνπ! … ,ηη είλαη λα θάλεηο, θάλε ην γξήγνξα! …
Καιελύρηα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σάληα!»
ΣΑΝΗΑ: «Ναη …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Σελ αγθαιηάδεη εξσηηθά θαη ηε θηιάεη) «’ αγαπώ … Απ’
ηε πξώηε ζηηγκή … Δίλαη πάλσ απ’ ηηο δπλάκεηο κνπ»
ΣΑΝΗΑ: «Καη εγώ … Καη εγώ, ζ’ αγαπώ»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2

(θνηάδη ζηε ζθελή
Αθνύκε ηνλ ήρν από δπλαηή βξνρή
θαη ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα,
ρσξίο λα ηνλ βιέπνπκε)

Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Σν θεθάιη κνπ θνληεύεη λα ζπάζεη από
ηνλ πνλνθέθαιν. ηακάηεζα ηξεηο θνξέο ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ.
Αηζζάλνκαη ηελ αλαπλνή κνπ λα βγαίλεη βαξηά κέζα από ην ζηήζνο κνπ.
ρεδόλ αζζκαίλσ. Πόζν ζα ήζεια λα έπεθηα ζ’ έλαλ γιπθό ιήζαξγν θαη
όηαλ μππλνύζα λα κελ ππήξρε ηίπνηα κέζα ζην κπαιό κνπ … ηηο
ζθέςεηο πνπ θάλσ, κέξα θαη λύρηα. Σν ζθνηάδη ηνπ δξόκνπ κε έρεη
ηπιίμεη από όιεο ηηο κεξηέο. Λίγν αθόκα θαη θηάλσ ζην θάξν …
Κνπξάγην … Λίγν αθόκα … Θα ηα θαηαθέξσ … »
(Ο λένο άληξαο εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή
Υακειόο θσηηζκόο
Οπξιηάδεη, πέθηνληαο ζηα γόλαηά ηνπ
θαη μεζπώληαο ζε ιπγκνύο)
»Παηέξα! Λύηξσζέ κε! Λύηξσζέ κε! ε παξαθαιώ!»
(Η ζθελή θσηίδεηαη
Ο εθεκέξηνο ηνπ ρσξηνύ, ηώξα,
καδί κε ην λέν άληξα,
θάζνληαη δίπια ζηε θσηηά
ελόο ηδαθηνύ, πίλνληαο θξαζί,
θαη θνπβεληηάδνπλ)
ΗΔΡΔΑ: «Πεηλάο, παιηθάξη κνπ; Έθαγεο ηίπνηα όιε ηελ εκέξα; Να
εηνηκάζσ θάηη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ρη, Πάηεξ. αο επραξηζηώ. Δίρα αλάγθε από παξέα.
Καη εζείο είζηε ε θαιύηεξε ζπληξνθηά πνπ ζα κπνξνύζα λα έρσ ζην
ρσξηό»
ΗΔΡΔΑ: «Υαίξνκαη πνπ ήξζεο ζην ζπίηη κνπ. Δίλαη δύζθνιν, παηδί κνπ,
λα δεηο ην ρεηκώλα ζην θάξν. Πξαγκαηηθά, κε εμέπιεμε ε απόθαζή ζνπ.
Έρεηο ζέιεζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα. Άλζξσπνο κε ζέιεζε είλαη
άλζξσπνο κε πεηζαξρία θαη εγθξάηεηα. Καη ηα δύν απηά γλσξίζκαηα
είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο αξεηέο πνπ καο έδσζε ν Θεόο … Πηζηεύεηο,
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ζην Θεό, αγόξη κνπ;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ μέξσ … Ννκίδσ πσο λαη … »
ΗΔΡΔΑ: «Γελ ππάξρεη λνκίδσ! Ή πηζηεύεηο ή δελ πηζηεύεηο! Ζ πίζηε δελ
είλαη εκπόξεπκα γηα λα ηε παδαξεύνπκε θαηά πώο καο ζπκθέξεη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα επηζπκνύζα λα πηζηεύσ ζ’ έλαλ Θεό πην … Πην
αλζξώπηλν, ίζσο … Απηόο ν Θεόο … Με ηξνκάδεη … »
ΗΔΡΔΑ: «Μα … Πην αλζξώπηλνο από έλα Θεό πνπ πήξε ζάξθα θαη νζηά
θαη πνπ κίιεζε κε αλζξώπηλε κηιηά;(!) Ο Θεόο, παηδί κνπ, καο
θαηαδέρηεθε! Καηαδέρηεθε ηα πάληα! Αθόκε θαη λα πεζάλεη κε ηνλ πην
αηηκσηηθό από όινπο ηνπο αλζξώπηλνπο ζαλάηνπο! Έλαο ηέηνηνο
θαηαδεθηηθόο Θεόο δελ ζα έπξεπε λα ζε ηξνκάδεη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Με ηξνκάδεη ε ζησπή ηνπ … Σόζν θαθό … Σόζνο
πόλνο …»
ΗΔΡΔΑ: «Μηιάο εγσηζηηθά. Ο άλζξσπνο πνπ κηιάεη κε ηε θαξδηά ηνπ,
κηιάεη ηε γιώζζα ηεο αγάπεο. ηελ απηνζπζία κάο πξνηξέπεη ν Κύξηνο,
όρη ζηελ απηνθαηαζηξνθή! Σν θαθό δελ εμαιείθεηαη. Σν θαιό, όκσο,
ζεξηεύεη, ξηδώλεη όια θαη πην βαζηά κέζα καο! Καη κηα κέξα δίλεη ζην
θαθό ηε ζέζε πνπ ηνπ πξέπεη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Τπάξρεη ηξόπνο λα ζσζνύκε; … »
ΗΔΡΔΑ: «Φπζηθά θαη ππάξρεη»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο; … »
ΗΔΡΔΑ: «Με ηε ζπγρώξεζε … Καη ηελ αγάπε, παηδί κνπ … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καη … Δάλ δελ κπνξέζνπκε πνηέ λα ζπγρσξέζνπκε;
… Να αγαπήζνπκε; … »
ΗΔΡΔΑ: «Σόηε ν δξόκνο ηεο απειπηζίαο ζα είλαη ε κόλε νδόο πνπ ζα
καο πεξηκέλεη γηα λα ηε δηαβνύκε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Δίλαη ώξα λα πεγαίλσ, Πάηεξ … αο
επραξηζηώ γηα ηε ζπληξνθηά … Γηα ην θξαζί … Ο δξόκνο γηα ην θάξν,
όηαλ βξέρεη, γίλεηαη δύζβαηνο … Καιύηεξα λα θηάζσ έγθαηξα …»
ΗΔΡΔΑ: (Βγάδεη κέζα από ηε ηζέπε ηνπ κηα ράξηηλε εηθνλίηζα) «Πάξε
απηή ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο καο. ηαλ ηελ έρεηο καδί ζνπ, θαλέλαο
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δξόκνο δελ είλαη δύζβαηνο ζηε δσή …»
(Ο λένο άληξαο θάλεη κηα θίλεζε λα θηιήζεη ην ρέξη ηνπ ηεξέα. Δθείλνο
ηνπ ρατδεύεη ηα καιιηά)
»Γελ ρξεηάδεηαη, αγόξη κνπ … Γελ ρξεηάδεηαη … ην θαιό λα παο … Να
πξνζέρεηο»
(θνηάδη ζηε ζθελή
Ο ηεξέαο θαη ν λένο άληξαο απνρσξνύλ
Αθνύκε, ηώξα, ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: Γηαηί, άξαγε, ηξνκάδσ ηόζν θαη δελ ηνικάσ
λα πσ ζηνλ εαπηό κνπ θαη ζηνλ ηεξέα ηελ αιήζεηα; …Έλα όλεηξν πνπ
θάλεη ηε λύρηα ηα κάηηα ζνπ λα κνπζθεύνπλ από ηα δάθξπα θη εζύ λα
παιεύεηο … Να αγσλίδεζαη λα θξαηεζείο ζην λαπάγην δσληαλόο … Έλαο
δσληαλόο εμόξηζηνο … Έγθιεηζηνο ζην θάξν … Μέρξη λα έξζεη ην
μεκέξσκα … Καη, ηόηε, κηα λέα αξρή λα ιάκςεη, δίρσο κλήκε … Καη
δίρσο αύξην»
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ΚΖΝΖ 3
(ην θάξν
Βξνρή θαη αέξαο
Φσο από πξνβνιέα απηνθηλήηνπ
πέθηεη επάλσ ζην ηδάκη ηνπ παξαζύξνπ
Γπλαηό θνξλάξηζκα
Ο λένο άληξαο ζεθώλεηαη από ην θξεβάηη θαη θνηηάδεη
Βήρεη πνιύ
Δκθαλή ηα ζεκάδηα θόπσζεο
από ηελ αξξώζηηα)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σάληα!»
(Αξπάδεη ηε θνπβέξηα από ην θξεβάηη ηνπ
Η Σάληα εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή κνύζθεκα από ηε δπλαηή βξνρή
Σε ηπιίγεη κε ηε θνπβέξηα, ελώ εθείλε ηξέκεη από ην θξύν)
»Δίζαη ηξειή! Γελ έπξεπε λα έξζεηο κέζα ζηε λύρηα κ’ απηόλ ηνλ
παιηόθαηξν! Θα κπνξνύζεο λα πάζεηο ηίπνηα ζην δξόκν νινκόλαρε!»
(Σε ηξίβεη γηα λα δεζηαζεί)
ΣΑΝΗΑ: «Γελ κπνξνύζα λα κελ έξζσ λα ζε δσ. Έκαζα από ηνλ
δήκαξρν όηη είζαη άξξσζηνο. Έπξεπε λα δσ αλ ρξεηάδεζαη βνήζεηα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα ζνπ δώζσ λα θνξέζεηο θαζαξέο πηηδάκεο γηα λα
ζηεγλώζνπκε ηα ξνύρα ζνπ»
(Φνξάεη ηηο πηηδάκεο)
ΣΑΝΗΑ: «Έπξεπε λα κνπ πεηο όηη είζαη άξξσζηνο. Αλ δελ κνπ ην έιεγε ν
δήκαξρνο, δελ ζα ήμεξα ηίπνηα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίκαη κηα ραξά ηώξα. Μελ αλεζπρείο. Απιά, δελ είκαη
ζπλεζηζκέλνο ζηελ πγξαζία ηνπ λεζηνύ ζαο»
ΣΑΝΗΑ: «Δίπα ζηελ Αιεμάλδξα όηη ζα πεξάζσ ηε λύρηα ζην θάξν»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ είρεο πξόβα ζήκεξα ζην ζέαηξν;»
ΣΑΝΗΑ: «Δίρα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Φαίλεζαη θνπξαζκέλε, Σάληα. Καιύηεξα
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λα πέζεηο λα θνηκεζείο. Γπζηπρώο, δελ ππάξρεη άιιν θξεβάηη εδώ κέζα.
Δγώ ζα ζηξώζσ ζην πάησκα»
ΣΑΝΗΑ: «Γελ ρξεηάδεηαη … Θα θνηκεζνύκε καδί …»
(Ξαπιώλνπλ καδί ζην θξεβάηη
Υακειώλεη ν θσηηζκόο
Αθνύγνληαη γηα ιίγα ιεπηά νη αλάζεο ηνπο
Σα ζώκαηα αλαδεύνληαη θάησ από ηα ζθεπάζκαηα)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ζπγθηλεκέλνο) «Μνπ αξθεί απηό, Σάληα … Μνπ αξθεί …
’ επραξηζηώ»
ΣΑΝΗΑ: «Πήγαηλε ζην Κόθθηλν ζπίηη … Έθηαζε ν θαηξόο …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σν Κόθθηλν ζπίηη; … Γελ μέξσ πνύ είλαη …»
ΣΑΝΗΑ: «Θα ζνπ πεη ν γεξν-βηβιηνζεθάξηνο ζηε βηβιηνζήθε…»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σάληα … Σάληα … Αγάπε κνπ»

(θνηάδη ζηε ζθελή)
(Απιαία)
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ΠΡΑΞΖ ΣΡΗΣΖ
ΚΖΝΖ 1

(ηε παιηά δεκόζηα βηβιηνζήθε ηνπ λεζηνύ,
ε γξαθηθή θηγνύξα ελόο γέξν-βηβιηνζεθάξηνπ
ζπλνκηιεί κε ηνλ λέν άληξα)

ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Σν θόθθηλν ζπίηη πνπ δεηάο είλαη πνιύ
παιηό. Υηίζηεθε κε μύιν θαη ζνβά. ηαλ θαηαζηξάθεθε όιε ε πεξηνρή
από ην θνβεξό ζεηζκό, εθείλν έκεηλε άζηθην. ’ απηό ην ζπίηη, έδεζε κία
από ηηο πην αξρνληηθέο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνύ. Αλ ηνπο έβιεπεο πξηλ
από ρξόληα, ζίγνπξα ζα δήιεπεο ηα κεγαιεία, ηα πινύηε θαη ηελ
αξρνληηά ηνπο»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί νλνκάζηεθε Κόθθηλν;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Γηαηί έπξεπε λα βξεζεί έλαο ηξόπνο λα
δηαθέξεη από όια ηα άιια ζπίηηα πνπ βξίζθνληαλ θνληά ηνπ. Φαίλεηαη,
όκσο, όηη ην ρξώκα ήηαλ κνηξαίν θαη ζπλάκα πξνθεηηθό, γηαηί ην ζπίηη
ζην ηέινο βάθηεθε θόθθηλν θαη από ην αίκα πνπ ρύζεθε ζηα ζεκέιηα θαη
ζην πεξίβνιό ηνπ …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο έγηλε απηό;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: (Βαζύο αλαζηελαγκόο) «ην ζπίηη βξήθαλ
θαηαθύγην πνιινί Ηηαινί, θπλεγεκέλνη άγξηα από ηνπο αδίζηαθηνπο
Γεξκαλνύο. Ώζπνπ δελ άξγεζε ν δηάνινο λα ζπάζεη ην πόδη ηνπ θαη ην
θαθό ζπλέβε. ε κηα έθνδν πνπ έθαλαλ νη Γεξκαλνί, πηάζηεθαλ όινη νη
έλνηθνη ηνπ ζπηηηνύ ζηε θάθα, εθηόο … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δθηόο; … »
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Δθεί … Κάησ από ηα θώηα ησλ πξνβνιέσλ
ησλ ηάλθο … Σνπο έζηεζαλ ζ’ έλαλ από ηνπο θόθθηλνπο ηνίρνπο ηνπ
ζπηηηνύ … Καη ην αίκα πνπ ζαλ πίδαθαο μεπήδεζε κε νξκή κέζα από ηα
ζηόκαηά ηνπο, έκεηλε αλεμίηειν πάλσ ζην ζνβά, ιεο θαη έπξεπε λα
ζπκίδεη ζε θάζε πεξαζηηθό όηη ην ζπίηη ήηαλ θαη παξακέλεη
θαηαξακέλν…»
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καηαξακέλν; …»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Ση άιιν ζα κπνξνύζε λα είλαη;(!)»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μα … Γελ έθηαηγαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηε
ζπκθνξά πνπ βξήθε ην λεζί!»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «ηαλ βάθεηο ην ζπίηη ζνπ θόθθηλν, πξέπεη λα
πεξηκέλεηο ηηο ζπλέπεηεο, αξγά ή γξήγνξα!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ θαηαιαβαίλσ … »
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Έλα ζπίηη πνπ έγηλε γηα λα μερσξίδεη … Γελ
κπνξεί παξά λα ηνπ ζπκβεί θάηη μερσξηζηό …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ση μερσξηζηό δειαδή;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Δλώ όινη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πίζηεπαλ
όηη ε νηθνγέλεηα είρε μεθιεξηζηεί ... Σν κηθξόηεξν από ηα παηδηά κπόξεζε
θαη μέθπγε κέζα από ηα ρέξηα ηνπ θαηαθηεηή, θξύθηεθε γηα κεξόλπρηα
ζηε ζηέξλα ηνπ ζπηηηνύ θαη, ηειηθά, ζώζεθε. Ίζσο, όκσο, θαη λα κελ
έπξεπε λα ζσζεί …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Γηαηί! Γηαηί! Μα, δελ θαηαιαβαίλεηο ηέινο
πάλησλ! ηαλ ε θαηάξα πέζεη πάλσ ζ’ έλα ζπίηη … Καη έλα κέινο ηνπ
ζπηηηνύ λα ππάξρεη … Απηό είλαη ηθαλό λα ηε ζπλερίζεη! … Δπηηέινπο! Ση
ζέιεηο από απηό ην ζπίηη; Ση δνπιεηά έρεηο θαη αλαθαηεύεζαη κε ηέηνηα
ζπίηηα! Ξέλνο δελ είζαη; Γύξλα ην λεζί καο! Γλώξηζε ηηο νκνξθηέο ηνπ!
Μείλε καθξηά από απηό ην ζπίηη! ε πξνεηδνπνηώ! Σν ζπίηη είλαη
θαηαξακέλν! Σν θαθό έρεη ζηνηρεηώζεη κέζα ηνπ! Μείλε καθξηά από απηό
ην ζπίηη!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καη γηα ην θάξν, ην ίδην ιέλε … ηη είλαη ζηνηρεησκέλνο
… Δίλαη αθαηνίθεην ην ζπίηη ζήκεξα;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «ρη, δελ είλαη …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πνηνο κέλεη ηώξα;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Απηόο πνπ επηβίσζε, γηα λα ζπλερίζεη λα
ζπέξλεη γύξσ ηνπ ηελ ακαξηία θαη ηε ζπκθνξά …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Έθαλε θάπνην έγθιεκα;»
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ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Έγθιεκα; … Πεο ην θαη έηζη … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ ζέιεηε λα κνπ πείηε;»
ΓΔΡΟ-ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΑΡΗΟ: «Ζ βηβιηνζήθε έρεη θιείζεη, εδώ θαη έλα
ηέηαξην. Πξέπεη λα πεγαίλσ. Καιό βξάδπ … (ζέξλεη ηα πόδηα ηνπ,
θνπβαιώληαο ηελ άζιηα θακπνύξα ηνπ)
»..Έλαο θαξνθύιαθαο πνπ κεζνθνπάεη γηα ώξεο, αθήλνληαο ην θάξν
αιιά θαη εθείλν ην κνηξαίν θαξάβη πνπ ζα πεξάζεη κέζα ζηε καληαζκέλε
ζάιαζζα, κηα ρεηκσληάηηθε λύρηα ηνπ Φιεβάξε! … Γελ θάλεη έγθιεκα;
ε ξσηάσ! Έγθιεκα θάλεη! Έγθιεκα! … Γηα κέξεο, ε ζάιαζζα μέβξαδε
όιν πηώκαηα … Θεέ κνπ … Πόζα πηώκαηα, ζηελ αθηή! … Πόζα
πηώκαηα από ην λαπάγην!…»
(Ο γεξν-βηβιηνζεθάξηνο απνρσξεί από ηε ζθελή
Ο λένο άληξαο πέθηεη ζηα γόλαηά ηνπ
Γνεξό θιάκα)

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 2

(θνηάδη ζηε ζθελή
Ήρνη από θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ: «Δίρεο δίθην, Σάληα. Ο γεξν-βηβιηνζεθάξηνο
ήμεξε ηελ ηζηνξία γηα ην Κόθθηλν ζπίηη θαη κνπ ηελ είπε. Σα ζεκέιηα ηνπ
ζπηηηνύ βάθηεθαλ κε αίκα, όπσο θαη ηα ζεκέιηα ηόζσλ άιισλ ζπηηηώλ
ζην λεζί … Σνπ ίδηνπ ηνπ θάξνπ …
Ζ άλνημε ήξζε, αγάπε κνπ. ρη, όκσο, γηα κέλα. Μαδί κε ην θάξν πνπ
ζηέθεη αγέξσρνο, ζηέθεη θαη ε θαξδηά κνπ πεξήθαλα ζιηκκέλε. ’ αγαπώ
… Κη απηό θάλεη ηα πξάγκαηα λα θαληάδνπλ πην εύθνια θαη πην
δύζθνια καδί …»
(Η θσλή ηνπ λένπ άληξα δηαθόπηεηαη
από δπλαηνύο ρηύπνπο ζηε πόξηα ηνπ θάξνπ
Η ζθελή αξρίδεη λα θσηίδεηαη
Η θηγνύξα ηνπ ηεξέα πξνβάιιεη)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πάηεξ! Ση ζέιεηε ζην θάξν ηέηνηα ώξα!»
ΗΔΡΔΑ: «’ έςαρλα από ην πξσί, παηδί κνπ. Πνύ ήζνπλ; Πνύ είρεο
πάεη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Φαίλεζηε αλαζηαησκέλνο. Έγηλε θάηη;»
ΗΔΡΔΑ: «Έκαζα όηη πήγεο ζηε βηβιηνζήθε θαη κίιεζεο κε ην γεξνβηβιηνζεθάξην πνπ θπιάεη ηα βηβιία ηνπ λεζηνύ καο. Δίλαη αιήζεηα
απηό;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ναη. Ήζεια λα κάζσ … »
ΗΔΡΔΑ: «νπ είπε γηα ην Κόθθηλν ζπίηη. Έηζη δελ είλαη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πάηεξ … »
ΗΔΡΔΑ: «Ξέρλα ό,ηη ζνπ είπε απηόο ν γεξν-δαηκνληζκέλνο, παηδί κνπ!
Σν θαθό θαη ε ακαξηία έρνπλ δηαπεξάζεη ηε ςπρή ηνπ θαη έρνπλ θάλεη
ηνπο ώκνπο ηνπ λα γέξλνπλ, ζαλ θισλάξηα ζηνλ άλεκν! Γελ ππάξρεη
θαλέλα ηέηνην ζπίηη! Γελ έγηλε θαλέλα θξηρηό έγθιεκα ζην λεζί καο
πνηέ! ια είλαη ζηελ άξξσζηε θαληαζία ηνπ! Φαληάζκαηα, παηδί κνπ!
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Γελ έπξεπε λα παο λα ηνλ βξεηο! Αο κε ξσηνύζεο πξνεγνπκέλσο!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σν Κόθθηλν ζπίηη ην γλσξίδεη θαη ε Σάληα … »
ΗΔΡΔΑ: «Ζ Σάληα; … »
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ζ ζθελνζέηηδα»
ΗΔΡΔΑ: «Οη άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ θαληαζηώλνληαη πνιιά … Έρνπλ
πιάζεη έλαλ ηδεαηό θόζκν ζην κπαιό ηνπο … Δίλαη θπζηθό … Σέηνηνη
θόζκνη, όκσο, δελ ππάξρνπλ! Σέηνην ζπίηη δελ ππάξρεη! νπ ην ιέσ
εγώ! Γελ κε πηζηεύεηο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ζ πίζηε … Ζ πίζηε είλαη γη’ απηνύο πνπ δελ έρνπλ
ράζεη ηελ ειπίδα ηνπο, Πάηεξ … ρη γηα κέλα πηα»
ΗΔΡΔΑ: «Καη γηαηί όρη θαη γηα ζέλα;(!) Πνηα ειπίδα έρεηο ράζεη εζύ;(!)»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σελ ειπίδα λα … » (Υακειώλεη ην βιέκκα ηνπ)
ΗΔΡΔΑ: «Άθνπ, παιηθάξη κνπ. Ο ρεηκώλαο ζην θάξν είλαη ζθιεξόο. νπ
ην είπα από ηε πξώηε ζηηγκή. Έια εδώ. ην ζπίηη κνπ. Θα ζε
θηινμελήζσ εγώ. Θα κείλνπκε καδί γηα όζν ρξεηαζηεί»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Αλνίγεηε ην ζπίηη ζαο, Πάηεξ, ζε θάπνηνλ πνπ, θαιάθαιά, δελ γλσξίδεηε … Καη καδί θαη ηελ θαξδηά ζαο»
ΗΔΡΔΑ: «Έλλνηα ζνπ θαη έρσ γλσξίζεη πνιινύο ζαλ θαη εζέλα, παηδί
κνπ! Οη άλζξσπνη είλαη ίδηνη … Γελ αιιάδνπλ … Απηό πνπ αιιάδεη είλαη
ε κνξθή ηνπο … Οη ςπρέο ηνπο, όκσο, είλαη ίδηεο … Θέινπλ παξεγνξηά
θαη θξνληίδα … πσο ην παηδί, ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γελ έρσ παηέξα … Ήκνπλ νξθαλόο»
ΗΔΡΔΑ: «Τπάξρεη ν Θεόο. Ο Παηέξαο όισλ καο. Απηόο δελ καο αθήλεη
λα αηζζαλζνύκε, πνηέ, νξθαλνί, αλ κείλνπκε δίπια Σνπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ο παηέξαο κνπ ράζεθε … Μηα ρεηκσληάηηθε λύρηα ηνπ
Φιεβάξε …»
ΗΔΡΔΑ: (Μηθξή παύζε) «Πέζαλε;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πλίγεθε ζε λαπάγην …»
ΗΔΡΔΑ: «Πώο; … Έθηαημε ην πινίν;»
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε – θνηηάδεη έληνλα ηνλ ηεξέα) «Ο
θαξνθύιαθαο …»
ΗΔΡΔΑ: «Ο θαξνθύιαθαο; …» (πξνρσξάεη πξνβιεκαηηζκέλνο πάλσθάησ ζηε ζθελή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Θα κνπ θάλεηε κηα ράξε, Πάηεξ;»
ΗΔΡΔΑ: «,ηη ζέιεηο, παηδί κνπ. ,ηη ζέιεηο. Πεο κνπ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Οη εξγαζίεο ζην θάξν ηειείσζαλ. Οηθνγέλεηεο ή θαη
κνλαρηθνί άλζξσπνη κπνξνύλ λα πεξάζνπλ θάπνηεο κέξεο από ηνλ
ρξόλν ηνπο εθεί … κσο … Καλείο δελ γλσξίδεη απηό πνπ πξέπεη λα
γλσξίδεηε εζείο …»
ΗΔΡΔΑ: «Ση πξάγκα;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ο θάξνο είλαη ζηνηρεησκέλνο, Πάηεξ! … Ήζεια, όιν
απηό ηνλ θαηξό, λα ζαο ην πσ, αιιά δελ έβξηζθα ηα θαηάιιεια ιόγηα»
ΗΔΡΔΑ:«ηνηρεησκέλνο; … Μα … Ση είλαη απηά πνπ ιεο, παηδί κνπ; …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Φαληάζκαηα! … Παληνύ θαληάζκαηα! … έξλνπλ ηα
πόδηα ηνπο! … Μέζα από ηα ζηόκαηά ηνπο βγαίλνπλ αιιόθνηνη,
απξνζδηόξηζηνη ήρνη! … Αθαηαλόεηεο ζπιιαβέο πνπ πξνθέξνληαη από
ηα ζπζπαζκέλα ρείιε ηνπο! … ινη νη λεπξώλεο ηνπ πξνζώπνπ ηνπο
πάιινληαη κε καλία! … Καη από ηα κάηηα ηνπο, λνκίδεηο όηη ζα πεηαρηνύλ
έμσ νη θόγρεο! … Ηθεηεύσ λα θύγνπλ! … Να κε αθήζνπλ ήζπρν! … Καη,
ηόηε … Απηέο νη θσλέο ελώλνληαη … Γηα λα γίλνπλ κία θσλή …»
ΗΔΡΔΑ: «Καη ηη ζνπ ιέεη απηή ε θσλή, αγόξη κνπ;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Να θάλσ κηα αξρή … Γίρσο κλήκε … Καη αύξην»
ΗΔΡΔΑ: (θεπηηθόο) «Κακηά αιιαγή δελ θέξλεη πίζσ απηό πνπ ράζακε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ίζσο λα θέξλεη, όκσο, ηε ιήζε»
ΗΔΡΔΑ: «Θέιεηο λα μεράζεηο; Μόλν κε ηε ζπγρώξεζε γίλεηαη απηό! Έηζη
πξνρσξάεη ν άλζξσπνο ζην αύξην!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Δίλαη αξγά, Πάηεξ. θνηείληαζε γηα ηα
θαιά … Πξέπεη λα θύγεηε»
ΗΔΡΔΑ: «Θα θύγσ, γηε κνπ. Δζύ, όκσο, λα πξνζέρεηο ηνλ εαπηό ζνπ»
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «αο επραξηζηώ γηα όια … Δίζηε θαιόο άλζξσπνο,
Πάηεξ»
ΗΔΡΔΑ: «Να επραξηζηείο ην Θεό. Δγώ δελ έθαλα ηίπνηα. Άθνπ, παηδί
κνπ … Ξέξεηο γηαηί θακηά από ηηο γεληέο πνπ ζα έξζνπλ, δελ ζα μεθύγεη
πνηέ από ηελ αλία θαη ηε ζιίςε ηεο; Γηαηί όια ηα πξόζσπα ηνπ επίγεηνπ
δξάκαηνο ζα ζέινπλ, πάληα, θάηη λα αιιάμνπλ … Καη λα μεράζνπλ…
κσο, ηίπνηα δελ αιιάδεη, ρσξίο ηε Βνύιεζε ηνπ Κπξίνπ καο. Μόλν
Απηόο έρεη ηε δύλακε λα ην θάλεη! Μόλν Απηόο! … Καιελύρηα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «… Σν Κόθθηλν ζπίηη ην είδα ζην όλεηξό κνπ, Πάηεξ …
Καιελύρηα …»
(Ο ηεξέαο απνρσξεί από ηε ζθελή)

(θνηάδη ζηε ζθελή)
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ΚΖΝΖ 3

(θνηάδη ζηε ζθελή
Αθνύκε ηε θσλή ηνπ δεκάξρνπ
Δθθσλεί ιόγν)

Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ: «Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ηεο
παηξίδνο καο αξγνζβήλεη, παξαδνκέλν ζηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ
εγθαηάιεηςε. ήκεξα, αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο, ηα ζεκάδηα θζνξάο
ζηνπο θάξνπο είλαη νξαηά θαη δηα γπκλνύ νθζαικνύ ….
Παξάιιεια κε ην πηινηηθό πξόγξακκα γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπ
θάξνπ ζην λεζί καο, ν Γήκνο καο πξνρώξεζε θαη ζηελ εθπόλεζε ελόο
θηιόδνμνπ ζρεδίνπ, κε ζηόρν ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θάξνπ από ηνλ
θόζκν. Γηα πξώηε θνξά, ζα πεξάζνπλ κέξνο ησλ δηαθνπώλ ηνπο ζην
θάξν πεξίπνπ πελήληα ζηειέρε ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. Καη όρη
κόλνλ! Οη παξαηεξήζεηο ηνπο ζα θαηαγξαθνύλ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζαξκνζηεί απηό ην ζρέδην ζηα κέηξα ησλ πνιηηώλ πνπ επηζπκνύλ
λα επηζθεθζνύλ ηελ νηθεία ηνπ θαξνθύιαθα … Καη λα δήζνπλ, γηα ιίγν,
ηε κνλαρηθή θαη άθξσο πνηεηηθή δσή ηνπ …»
(Αθνύγνληαη ρεηξνθξνηήκαηα
Η ζθελή θσηίδεηαη
Δκθαλίδεηαη ν δήκαξρνο,
κε ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά,
γηα λα αγθαιηάζεη
ηνλ λέν άληξα)
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Σέιεην! Σέιεην ην απνηέιεζκα, λεαξέ κνπ! Έθαλεο πνιύ
θαιή δνπιεηά! Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, δελ πεξίκελα όηη ηόζν γξήγνξα ζα
ηειείσλαλ όια! Ο θάξνο ζα είλαη έλα θόζκεκα, από εδώ θαη ζην εμήο,
γηα ην λεζί! Πνιινί ζα είλαη εθείλνη πνπ ζα ζειήζνπλ λα γίλνπλ
θαξνθύιαθεο! … ’ επραξηζηνύκε γηα ό,ηη έθαλεο γηα εκάο! (Αγθαιηάδεη
ηνλ λέν άληξα) Σώξα, πεο κνπ! Ση ζέιεηο λα θάλνπκε εκείο γηα ζέλα!»
(Μηθξή παύζε)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θέισ λα πξνζέρεηε ηε Σάληα … »
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Μα … Ζ Σάληα είλαη αμηνιάηξεπηε! ινη, ζην λεζί, ηελ
αγαπάκε ηδηαηηέξσο!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μπνξείηε λα ηεο δώζεηε απηό ην γξάκκα, δήκαξρε;»
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ΓΖΜΑΡΥΟ: «Φπζηθά … Φπζηθά, παηδί κνπ …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «αο επραξηζηώ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Ξέξεηο … Θα ζνπ έιεγα λα πξνρσξήζεηο … Αιιά ε Σάληα
… Καηαιαβαίλεηο…»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καηαιαβαίλσ … »
(Μηθξή παύζε)
ΓΖΜΑΡΥΟ: (ζθίγγεη ην ρέξη ηνπ λεαξνύ άληξα) «,ηη ρξεηαζηείο, κε
δηζηάζεηο. Σν λεζί θαη ν δήκνο καο ζα είλαη, πάληα, αλνηρηόο γηα ζέλα.
Πόηε θεύγεηο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Αύξην, ην πξσί. Πξηλ θύγσ, όκσο … (Μηθξή παύζε) Θα
πάσ ζην Κόθθηλν ζπίηη, δήκαξρε…»
ΓΖΜΑΡΥΟ: «πσο επηζπκείο. Μάιινλ … Απ’ ό,ηη θαίλεηαη, είλαη αξγά
γηα λα ζε ζηακαηήζσ» (ν δήκαξρνο απνρσξεί από ηε ζθελή, έληνλα
πξνβιεκαηηζκέλνο)
(Υακειώλεη ν θσηηζκόο
θαη εζηηάδεηαη ζην Κόθθηλν ζπίηη
Γηώξνθν λενθιαζηθό αξρνληηθό
Αθνύγεηαη ην ηξίμηκν πόξηαο πνπ αλνίγεη
ηε ζθελή εκθαλίδεηαη έλαο ειηθησκέλνο άληξαο
Απνζηεσκέλε θηγνύξα, κε ηα ζεκάδηα ηεο
κνλαμηάο γηα ρξόληα)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Ση ζέιεηο εδώ; Πνηνο είζαη; Ση δεηάο;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δίκαη μέλνο. Μνπ έθαλε εληύπσζε ην ζπίηη. Γελ έρσ δεη
άιιν παξόκνην ζ’ νιόθιεξν ην λεζί... πγρώξα κε, γέξν»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Δίκαη άξξσζηνο. Γελ δεηώ ηίπνηε άιιν από
ηελ εζπρία κνπ. Γη’ απηό … Πήγαηλε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μηα ζηηγκή!» (Παξακεξίδεη ηνλ γέξν θαξνθύιαθα)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Δίζαη λένο. Ήξζεο λα θνληαξνρηππεζείο κε
έλαλ γέξν ζαθάηε θαη ηαιαίπσξν;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σα γεξαηεηά γελλνύλ ηνλ νίθην, όηαλ έρνπλ ραζεί όια
ηα ππόινηπα»
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ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Μέλσ ζην θάξν … »
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ήζνπλ θαξνθύιαθαο εθεί, γέξν …»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ηαξαγκέλα) «Ση ζέιεηο από κέλα;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Μηθξή παύζε) «Σνλ παηέξα κνπ …»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Πνηνο είζαη;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Ο γηνο εθείλνπ πνπ έπλημεο … Μηα λύρηα ηνπ
Φιεβάξε…»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Γελ ζπκάκαη θαλέλα λαπάγην! Φύγε από ην
ζπίηη κνπ! νπ είπα όηη είκαη γέξνο θαη άξξσζηνο! Γηαηί δελ κ’ αθήλεηο
ζηελ εζπρία κνπ!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πνηέ δελ ήζνπλ ζηελ εζπρία ζνπ, γέξν! Πνηέ! Ούηε
εγώ εζύραζα πνηέ κνπ!»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Μηθξή παύζε) «Γη’ απηό ήξζεο; Γηα λα πάξεηο
εθδίθεζε; Ση πεξηκέλεηο, ινηπόλ … Δίκαη αλήκπνξνο … Γελ ζα ζνπ
αληηζηαζώ …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Υξεηάζηεθε πνιύο θαηξόο γηα λα ράζσ όιεο ηηο
αληηζηάζεηο κέζα κνπ … Γελ ρξεηάδνκαη ηα ιόγηα ζνπ»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα κε ζβήζεη ην
κίζνο πνπ ζηγνθαίεη ζηε θαξδηά … ’ απηό ην ζεό, πξέπεη θαλείο λα
νξθηζηεί»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Έρσ, ήδε, νξθηζηεί ζ’ απηό ην ζεό! Γη’ απηό, πάςε,
γέξν!»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ηξέθεη ην θνπξαζκέλν βιέκκα ηνπ πάλσ ζην
λέν άληξα – ζησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ησπή)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Σε ηειεπηαία κάρε ηε δίλεη θαλείο κε ηνλ εαπηό
ηνπ … »
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ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Δζύ ην ιεο απηό, γέξν;»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Ναη. Δγώ»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Καη πνηα κάρε έδσζεο εζύ κε ηνλ εαπηό ζνπ;»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Μηθξή παύζε) «Καη λα ζνπ πσ, δελ ζα
θαηαιάβεηο … Ήξζεο απνθαζηζκέλνο ζην λεζί … ,ηη είλαη λα θάλεηο,
θάλε ην γξήγνξα»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (Πξνρσξάεη, ακήραλα θαη λεπξηθά, πάλσ θάησ)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «’ απηά ηα πξάγκαηα, ηνλ πξώην ιόγν έρεη ε
ζέιεζε»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: (ζπκσκέλα) «ηακάηα, γέξν! ηακάηα, ζνπ είπα!»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γλώξηζα ηε Σάληα …»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Γέξλεη ην βιέκκα ηνπ ρακειά-ζησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σε θόξε ζνπ … »
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ησπή)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Σελ αγάπεζα … »
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Βιέκκα θαξθσκέλν ζην θελό)
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «ηαλ ν νπξαλόο δελ γίλεη παηέξαο ζνπ θαη ε γε κάλα,
ε αγάπε γίλεηαη αγθάζη ζηε ςπρή ζνπ πνπ ηε καηώλεη …»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Με ζπλερίδεηο! …»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πώο κπόξεζεο λα ην θάλεηο απηό ζε κέλα θαη ζε
εθείλε; … Πώο! ε ξσηάσ, γέξν! Κνίηαμέ κε! Κνίηαμέ κε ζηα κάηηα!»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Ρίμε ηε ζθαίξα ζνπ! Ση πεξηκέλεηο! Με κε
βαζαλίδεηο άιιν!»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Θα ηε ξίμσ … Αθνύ, πξνεγνπκέλσο, όκσο, κνπ πεηο
θάηη»
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ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: «Ση πξάγκα;»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Πεξίκελεο όηη ζα εξρόκνπλ, κηα κέξα, ζην λεζί;»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (Μηθξή παύζε – βιέκκα ζην θελό) «Σν πεξίκελα
όηη ζα εξρόζνπλ…»
ΝΔΟ ΑΝΣΡΑ: «Γηαηί;»
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (δάθξπα) «Γηαηί …»
(Ππξνβνιηζκόο
Ο γέξνο πέθηεη ζηα γόλαηα)
ΓΔΡΟ-ΦΑΡΟΦΤΛΑΚΑ: (ςπρνξξαγώληαο) «Γηαηί ν θάξνο … Ο θάξνο …
Δίλαη … πγρώξεζέ κε … Δζύ … Καη ε Σάληα … Γηα ην θαθό πνπ ζαο
έθαλα …»
(Ξεςπράεη
Υακειόο θσηηζκόο
Ο λεαξόο άληξαο απνρσξεί παληθόβιεηνο
Η Σάληα κπαίλεη ζηε ζθελή,
θξαηώληαο ην γξάκκα πνπ ηεο έδσζε ν δήκαξρνο
Αθνύκε ηνλ ήρν από ηνλ καληαζκέλν άλεκν
θαη ηε θσλή ηνπ λένπ άληξα, ελώ εθείλε ην δηαβάδεη)
Ζ ΦΩΝΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΝΣΡΑ:
«Αγαπεκέλε κνπ, Σάληα …
Μέξα θαη λύρηα θνηηνύζεο από καθξηά ηνλ πέηξηλν θάξν, ζαλ λα
πεξίκελεο θάηη …
Μέξα θαη λύρηα πεξίκελα ηε ζηηγκή γηα λα έξζσ ζην λεζί θαη λα κείλσ
ζην θάξν …
Ήξζα γηα ην έγθιεκα θη εζύ κε έζηεηιεο ζην Κόθθηλν ζπίηη … Με
βνήζεζεο …
Ο ηεξέαο, ν δήκαξρνο … ινη ζην λεζί … ’ αγαπάλε πνιύ. Γελ
Θέιεζαλ πνηέ λα ζνπ πνύλε ηελ αιήζεηα γηα ηνλ θπζηθό ζνπ παηέξα, αλ
θαη ήμεξαλ ην κπζηηθό ηεο κεηέξαο ζνπ. πσο ην ήμεξεο θη εζύ,
άιισζηε …
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ε κέλα, ν ηεξέαο κίιεζε γηα αγάπε θαη ζπγρώξεζε … ’ εζέλα,
πξνηίκεζε ηε ζησπή θαη ηελ επηείθεηα …
Γελ κπνξέζακε λα ειεπζεξσζνύκε. αλ ζαξάθη, ν πέηξηλνο θάξνο θαη
ην Κόθθηλν ζπίηη θαηέηξσγαλ ηε ςπρή καο, πξηλ γλσξηζηνύκε …
Κη όκσο … Θπκάζαη εθείλε ηε λύρηα; … Ζ βξνρή θαη ν αέξαο ρηππνύζαλ
ην θάξν από όιεο ηηο κεξηέο θαη καδί θαη ηηο δσέο καο … Έγεηξεο επάλσ
ζηε θαξδηά κνπ θη εγώ ζε θξάηεζα ζθηρηά …
Θπκάζαη, Σάληα; … Δθείλε ηε λύρηα … Δκείο … Αγαπεζήθακε …»
(Η Σάληα πέθηεη ζηα γόλαηα,
αγθαιηάδνληαο ην άςπρν ζώκα ηνπ παηέξα ηεο
Φσηίδεηαη, γηα ηειεπηαία θνξά, ν πέηξηλνο θάξνο
Αγέξσρνο θαη επηβιεηηθόο)

(ΑΤΛΑΙΑ)
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