κθνοκεςία: Κωνςταντίνοσ Ρουλισ
Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Χρφςα Τςαρτςαφλι
χζδια: Νίκοσ ουμπάκθσ
Επιμζλεια Προγράμματοσ: Σοφία όδου
χεδιαςμόσ αφίςασ: Βαςίλθσ Μφτικασ

Ευχαριςτοφμε τθν Κυριακι Φακίνου και τθν Ελζνθ
Καραπάνου για τθ βοικεια ςτα κουςτοφμια.
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Ο ΒΑΙΛΙΑ, Η ΚΑΡΑΦΛΟΓΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΑΣΑΡΑΜΕΝΟ
ΦΛΑΟΤΣΟ
τθσ Χρφςασ Σςαρτςαφλι
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ΡΟΣΩΡΑ:
Βαςιλιάσ: Χρίςτοσ Καρλαφτθσ
Γελωτοποιόσ: Σοφία Σταλιά
Χωριατοποφλα: θγοφλα Σιαπλαοφρα
Ελεονόρα: Μαρία Ρετροποφλου
Βιολζτα: Κυριακι Κίτςου
Μθτριά: Γιάννθσ Γιόγκεηασ
Ο Βαςιλιάσ κάκεται μελαγχολικόσ και μαδάει μια μαργαρίτα.
Βαςιλιάσ: Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά...
Γελωτοποιόσ: Τι γίνεται; Καμία εξζλιξθ;
Βαςιλιάσ: Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά... Αααχ!
Γελωτοποιόσ: Ράει κι αυτι θ μαργαρίτα... Τηίφοσ και με
δαφτθ... Ζχετε μαδιςει όλουσ τουσ κιπουσ, Εξοχότατε.
Μαργαρίτεσ, ηουμποφλια, κρινάκια, πετοφνιεσ... Δεν ζχετε
αφιςει τίποτα όρκιο. Πλοσ ο τόποσ είναι γεμάτοσ κοτςάνια.
Σε λίγο κα πιάςετε να μαδάτε και τα κοτόπουλα... (Παίηει
ζναν ςφντομο ςκοπό ςτθ φλογζρα του και τραγουδά.) Μια
κότα ςτρουμπουλι, μια κάταςπρθ πουλάδα...
Βαςιλιάσ: Αααχ! Ράψε... Μθ μου τθ κυμίηεισ... Ιταν ςαν
άγγελοσ χκεσ που τάιηε τισ κοτοφλεσ τθσ... Ρουλ, πουλ, πουλ,
πουλ, πουλ, πουλ. Δεν κα 'ρκει, κα το δεισ...
Γελωτοποιόσ: Ζλεοσ πια, Εξοχότατε! Τζτοιο αρπακτικό, πϊσ
τθν πατιςατε ζτςι; Με μια κοινι χωριατοποφλα; Ροιοσ;
Εςείσ! Ο φόβοσ και ο τρόμοσ όλων! Ρου δεν ςασ ξζφευγε
κθλυκό... Να ςασ αντιςτζκεται τϊρα εςάσ αυτό το
απολειφάδι... Και να μθν τολμάτε να τθν αγγίξετε... Ροφ
ακοφςτθκε; Ο Μεγαλειότατοσ μοναχά να κοιτάηει! Να τον
αφινει χαρμάνθ, ςαν τον τελευταίο χαφτομοφνθ, θ
ςιγανοπαπαδιά!
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Βαςιλιάσ: Σκαςμόσ, είπα. Δεν ζχω όρεξθ να ακοφω τισ
εξυπνάδεσ ςου απόψε... Ααχ... Μα που είναι; Γιατί αργεί;
Γελωτοποιόσ: Ναι, δεν κα μιλάμε κιόλασ! Ξεροςταλιάηουμε
τόςεσ ϊρεσ να περιμζνουμε πότε κα ξεπροβάλει θ
κρυφοπουτανίτςα από τουσ πζρα κάμπουσ κι εδϊ δεν λζει
να φανεί οφτε κθλυκιά κάμπια... Μιπωσ να πθγαίναμε,
Υψθλότατε; Είναι αργά, δεν πρόκειται να ζρκει…
Βαςιλιάσ: Δεν ζχουμε να πάμε πουκενά! Βοφλωςε το
επιτζλουσ μθ δεισ τα ραδίκια ανάποδα!
Γελωτοποιόσ: Σπουδαία τα λάχανα, Εξοχότατε! Ρολφ
μαλακάκο ςασ βρίςκω τελευταία ςτισ απειλζσ ςασ...
Βαςιλιάσ: Μαλακάκο;
Γελωτοποιόσ: Μαλακάκο! Ζχετε χάςει τθ φόρμα ςασ! Ράνε
αυτά που ξζραμε! Εςείσ άλλοτε, με τόςα που ςασ ςοφρνω,
κα με τςουρουφλίηατε ςε καυτό λάδι να χοροπθδάω ςαν το
ψάρι ςτο τθγάνι, κα με παςαλείβατε με μζλια και ςορόπια
και κα με κλείνατε ηωντανό ςε κανζνα κιβοφρι, να με
ευχαριςτθκοφν καλφτερα τα ςκουλικια... Ωραίεσ εποχζσ...
Τϊρα όμωσ... Αχ, ςτον βρόντο τα λζω ο ζρμοσ! Ε, λοιπόν,
Εξοχότατε, να δείτε που τθν ψυλλιάςτθκε τθ δουλειά το
τυρόγαλο γι' αυτό δεν ζρχεται... Ξζρετε, ο λαόσ βοά: χαςάπθ
ςασ ανεβάηει, χαςάπθ ςασ κατεβάηει...
Βαςιλιάσ: Χαςάπθ; Χαςάπθ; Ε, όχι και χαςάπθσ εγϊ; Τα
πάντα γίνονται ιςυχα κι αναίμακτα. Πλεσ κοιμόντουςαν ςαν
τα πουλάκια εκείνθ τθν ϊρα...
Γελωτοποιόσ: Ναι, θ αλικεια είναι πωσ τισ πιάνετε ςτον
φπνο...
Βαςιλιάσ: ...καμιά τουσ ποτζ δεν κατάλαβε τίποτα. Φεφγουν
τριςευτυχιςμζνεσ. Εγϊ τουσ χαρίηω αυτό που όλεσ τουσ
επικυμοφν : το “για πάντα”. Πταν με το καλό ανοίξει το
μουςείο κι αντιλθφκοφν όλοι το ζργο που με τόςθ
ευαιςκθςία ετοιμάηω, οι μελλοντικζσ γενιζσ κα με
ευγνωμονοφν! Κα περιδιαβαίνουν ςτισ αίκουςεσ και κα
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καυμάηουν ατόφιεσ όλεσ αυτζσ τισ καλλονζσ, ςτο απόγειο
τθσ ομορφιάσ τουσ και ςτθν πιο ζνδοξθ ςτιγμι τουσ!
Κατευκείαν από το κρεβάτι του Μεγαλειότατου...
Γελωτοποιόσ: ...αυςτθρά καλλιτεχνικά κριτιρια...
Βαςιλιάσ: Οι ερωμζνεσ του Βαςιλιά ςε πλιρθ παράταξθ. Πχι
όποιεσ κι όποιεσ... Τισ αγάπθςα! Σκίρτθςα! Κι όλεσ τουσ μία
και μία! Φεγγαροπρόςωπεσ,, λιογζννθτεσ,
ςφιχτομουνοπαινεμζνεσ, βυηομπαλόςτραφτεσ...
Γελωτοποιόσ: ...γουρλομάτεσ, ςαπιοκϊλεσ, κουτςοδόντεσ...
Βαςιλιάσ: ...γιατί κι αυτζσ δεν ζχουν ψυχι; Ε, όχι και
χαςάπθσ! Ροιοσ ζχει μεγαλφτερθ ευαιςκθςία από εμζνα;
Γελωτοποιόσ: Δθλαδι τισ ξεπαςτρεφετε και τισ βαλςαμϊνετε
από ευαιςκθςία, για τισ γενιζσ που κα 'ρκουν;
Βαςιλιάσ: Ε, για τι άλλο; Είναι το βάλςαμο τθσ ψυχισ μου...
Θμερεφω...
Γελωτοποιόσ: Ροφ και να αγριεφατε; Ωω, Μεγαλειότατε,
ςφρμα, καταφτάνει το βλαχαδερό...
Μπαίνει θ χωριατοποφλα τραγουδϊντασ.
Βαςιλιάσ: Χαίρε, νφμφθ!
Γελωτοποιόσ: Οι μελλοκάνατοι ςε χαιρετοφν...
Χωριατοποφλα: Εξοχότατε...! Τα ςζβθ μου. Τι κάνετε εςείσ
εδϊ;
Βαςιλιάσ: Σασ το είχα πει πωσ κα ςασ περιμζνω. Ιρκατε,
λοιπόν... Φοβόμουν πωσ δεν κα φανείτε ςιμερα...
Χωριατοποφλα: Εε, εγϊ ιρκα απλϊσ για να μάςω μερικά
προςανάμματα για τθ φωτιά, Υψωλότατε.
Γελωτοποιόσ: Κι εμείσ για προςανάμματα ιρκαμε...
Βαςιλιάσ: Σκαςμόσ, γελοίε, βλάκα! Εςείσ, γλυκιά μου, δεν
κάνει να χαλάτε τα όμορφα χεράκια ςασ με τζτοιεσ άχαρεσ
δουλειζσ. Είμαςτε εμείσ εδϊ. Κουνιςου, άχρθςτε, εμπρόσ
μάηευε. Θ δεςποινίσ περιμζνει.
Γελωτοποιόσ: Ε, ρε μπελά που βρικαμε μ' ετοφτθ!
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Χωριατοποφλα: Ω, μα να μθ ςασ βάηω ςε κόπο, Υψωλότατε.
Εγϊ δεν...
Γελωτοποιόσ: (Μαηεφοντασ κλαδιά.) Τα κοτςάνια απ' τισ
μαργαρίτεσ κάνουν;
Βαςιλιάσ: Βοφλωςε το και μάηευε, γιατί τθν επόμενθ φορά
που κα θχιςει θ φλογζρα ςου κα είναι επειδι κα ζχεισ
εντερικά! Ελάτε κοντά, αγαπθμζνθ μου. Μθ φοβάςτε.
Χωριατοποφλα: Σασ παρακαλϊ, Βαςιλιά μου, ξεχάςτε ό,τι
ζχετε βάλει με τον νου ςασ. Εγϊ δεν μπορϊ, δεν μπορϊ...
Στο χωριό ακοφγονται τρομερά πράγματα για ςασ. Φρικτά!
Βαςιλιάσ: Ζτςι, ε; Και ςαν τι λζνε δθλαδι;
Χωριατοποφλα: Ω, και μόνο που το ςκζφτομαι
ανταριάηομαι... Να, κοιτάξτε, Υψωλότατε, τςουτςοφριαςα...
Βαςιλιάσ: ...τςουτςοφ τι;
Χωριατοποφλα: Εε, να λζνε πωσ είςτε κάπωσ... ...πϊσ να το
πω... ...πϊσ να το πω; ...ε, να κάπωσ τριχωτόσ...
Βαςιλιάσ: Τριχωτόσ; Είναι αυτό τριχωτό;
Γελωτοποιόσ: Τρίχα και κακό!
Βαςιλιάσ: Πταν ςου κόψω τθ γλϊςςα από τθ ρίηα, να δω
πϊσ κα κελαθδάσ... Μθν ακοφτε αυτόν τον άκλιο, ομορφιά
μου! Ρρόκειται απλϊσ για φτθνζσ διαδόςεισ... Δεν ξζρω πϊσ
φτάςανε ςτα ωραία ςασ αυτάκια τζτοια μαντάτα... Ο κόςμοσ
είναι κακόσ, αγαπθμζνθ μου. Ρειναλζοι και κουρελιδεσ που
τολμάνε να με πιάνουν ςτο ςτόμα τουσ... Φτωχοδιάβολοι!
Είναι τόςο δφςκολθ θ ηωι του Βαςιλιά, καλι μου. Πλοι ςε
φκονοφν!
Χωριατοποφλα: Ναι, μα μια ςυγχωριανι μου που ςασ είχε
ανταμϊςει παλιότερα ςτο ποτάμι...
Βαςιλιάσ: Ασ μθ μιλάμε για το παρελκόν... Άλλωςτε καμία,
από όςεσ περάςαν από τθ ηωι μου, δεν είχε τθν παραμικρι
ςθμαςία για μζνα. Ενϊ εςείσ! Εςείσ είςτε το κάτι άλλο,
δεςποςφνθ! Μαηί ςασ γίνομαι άλλοσ άνκρωποσ! Γίνομαι
ποιθτισ! Γίνομαι Βάρδοσ! α βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν
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Ικάκθ, να εφχεςαι νάναι μακρφσ ο δρόμοσ... Δικό μου! Χκεσ
το απόγευμα το ζγραψα... Αλικεια ζχετε πάει Λκάκθ;
Χωριατοποφλα: Πχι.
Βαςιλιάσ: Σεπτζμβρθ να πάτε που φεφγει ο πολφσ ο κόςμοσ
κι αδειάηουν οι παραλίεσ... Εγϊ πθγαίνω και κάνω
γυμνιςμό...
Χωριατοποφλα: Ααχ, Βαςιλιά μου, τα λζτε τόςο ωραία! Με
κάνετε και κοκκινίηω... Κα ικελα τόςο πολφ να ςασ
πιςτζψω... Φοβάμαι όμωσ μθ με γελάςετε...
Βαςιλιάσ: Να ςε γελάςω εγϊ, ηωγραφιά μου; Εγϊ πίνω νερό
ςτα παςουμάκια ςου! Ρεσ μου, τι κζλεισ να κάνω για να ςου
αποδείξω τα αιςκιματα μου; Ηιτα μου ό,τι κεσ και κα το
'χεισ! Κεσ να παλζψω με τουσ δράκουσ; Κεσ να πνίξω τουσ
βατράχουσ;
Χωριατοποφλα: Τουσ βατράχουσ, ναι!
Βαςιλιάσ: Ζνα ζνα κα τα πνίξω τα μπακακάκια ανάςκελα.
Γελωτοποιόσ: Ψόφια πράγματα...
Χωριατοποφλα: Ωω, εγϊ, Υψωλότατε, ποτζ δεν κα
τολμοφςα να…
Βαςιλιάσ: Π,τι κεσ, είπα...
Χωριατοποφλα: Εε, Υψωλότατε, ξζρετε... να, εμείσ ςτο χωριό
μασ ζχουμε ζνα ζκιμο: όταν ζνα παλικάρι...
Γελωτοποιόσ: ...ςαν τα κρφα τα νερά...
Χωριατοποφλα: ...όταν, λοιπόν, ζνα παλικάρι ερωτεφεται
μια κοπζλα, τότε εκείνθ, για να ςιγουρευτεί ότι είναι άξιοσ
για άντρασ τθσ, τον δοκιμάηει.
Γελωτοποιόσ: Πταν λεσ τον δοκιμάηει...;
Βαςιλιάσ: Σκαςμόσ, ηϊον! Πταν λεσ τον δοκιμάηει...;
Χωριατοποφλα: Είναι ζνα ζκιμο που κρατάει απ' τουσ
παπποφδεσ μασ: ο γαμπρόσ βγάηει τα παποφτςια του κι θ
κοπζλα τοφ δζνει μ' ζνα μαντιλι τισ πατοφςεσ. Φςτερα με μια
βίτςα, τον γαργαλάει και τον χτυπάει ςτα γυμνά του
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πόδαρια. Ζτςι, αν ο λεγάμενοσ αντζξει, καταλαβαίνει πωσ
είναι άξιοσ για 'κείνθ.
Γελωτοποιόσ: Ε καλά, φωνάηει το πράμα!
Χωριατοποφλα: Λοιπόν, Υψωλότατζ μου, κα κάνατε κάτι
τζτοιο για μζνα;
Βαςιλιάσ: Θ αλικεια είναι πωσ είμαι λιγάκι ευαίςκθτοσ ςτισ
πατουςίτςεσ, μα δεν μπορϊ να ςου αρνθκϊ τίποτα,
ομορφιά μου. (κατ’ ιδίαν) Θα ςε βαλςαμϊςω, ποφ κα μου
πασ! Ω, μα πωσ βρζκθκαν αυτζσ οι πολυκρόνεσ μζςα ςτο
άγριο δάςοσ;
Ο Βαςιλιάσ κάκεται ςτθν πολυκρόνα κι θ χωριατοποφλα του
βγάηει τα παποφτςια, λφνει το μαντιλι από τα μαλλιά τθσ και
δζνει τα δυο του πόδια μεταξφ τουσ.
Γελωτοποιόσ: Ε, ρε γλζντια, Εξοχότατε! Κυςία γίνεςαι για τισ
μελλοντικζσ γενιζσ! Να μθν είναι από μια μεριά κι θ
Βαςιλομιτωρ να ςε καμαρϊςει! Ράντωσ από βίτςεσ άλλο
τίποτα. Στισ ζχω διαλεγμζνεσ μία μία…
Βαςιλιάσ: Κα με πονζςεισ πολφ, γλυκιά μου;
Χωριατοποφλα: Ζτςι το κζλει το ζκιμο, Υψωλότατε...
Η χωριατοποφλα με μια βζργα αρχίηει να γαργαλάει τον
Βαςιλιά ςτισ πατοφςεσ.
Βαςιλιάσ: Αααχ, μθ, μθ... Αααχ, ςταμάτα, δεν αντζχω άλλο...
Η χωριατοποφλα ςυνεχίηει πιο ζντονα.
Βαςιλιάσ: Μθ, μθ, δεν μπορϊ. Γαργαλιζμαι. Μθ... Αχ...
Γελωτοποιόσ: Αγάντα, Εξοχότατε! Αγάντα!
Βαςιλιάσ: Ααχ! Ααχ! Ααχ!
Χωριατοποφλα: Αχ, ελάτε, Βαςιλιά μου, εςείσ που είςτε
τόςο, μα τόςο πολφ γενναίοσ!
Αρχίηει να τον χτυπάει ελαφρά.
Βαςιλιάσ: Αααχ! Αααχ! Τι μαρτφριο είναι αυτό;
Γελωτοποιόσ: Αα, δεν αντζχω να κοιτάηω άλλο, Εξοχότατε...
Το κζαμα παραείναι γελοίο ακόμθ και για ζναν
γελωτοποιό...
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Βαςιλιάσ: Ααχ! Σταμάτα λιγάκι... Σταμάτα, να πάρω μιαν
ανάςα!
Η χωριατοποφλα ςταματά κι ο Βαςιλιάσ παίρνει μερικζσ
ανάςεσ. Σθ ςτιγμι εκείνθ μπαίνουν δυο νεαρζσ
κακωςπρζπει κοπζλεσ. Πίςω τουσ ακολουκεί μια γυναίκα.
Μθτριά: Ρροχωράτε. Εδϊ είναι... Κι όπωσ είπαμε... Σασ κζλω
ςοβαρζσ!
Βιολζτα: Μείνετε ιςυχθ, μανοφλα...
Ελεονόρα: Μα τι ςυμβαίνει; Γιατί είναι δεμζνοσ; Και ποια
είναι αυτι με τθ βζργα; Μιπωσ μασ πρόλαβε καμιά άλλθ;
Μθτριά: Στακείτε εκεί που είςτε. (τζκονται παράμερα και
παρατθροφν τον Βαςιλιά και τθ χωριατοποφλα.)
Ο Γελωτοποιόσ βλζπει τισ γυναίκεσ και ειδοποιεί τον Βαςιλιά.
Γελωτοποιόσ: Ω, Εξοχότατε, καλϊσ τα δεχτικατε...
Κοντοηυγϊνει κι άλλθ εκλεκτι πελατεία... Να ςασ δω τϊρα
πωσ κα δικαιολογιςετε αυτά τα ρεηιλίκια...
Βαςιλιάσ: Ωχ... Ωχ... Ωχ...
Ο Βαςιλιάσ προςπακεί να λυκεί αλλά δυςκολεφεται.
Χωριατοποφλα: Μα τι κάνετε, Υψωλότατε, δεν τελειϊςαμε
ακόμθ...
Βαςιλιάσ: Υπομονι, αγαπθμζνθ μου, όλα ςτθν ϊρα τουσ,
τϊρα με καλεί το κακικον... Δεν λφνεται κι αυτό το ρθμάδι...
Χωριατοποφλα: Μα...
Οι τρεισ γυναίκεσ πλθςιάηουν τον Βαςιλιά.
Ελεονόρα: Τα ςζβθ μασ, Εξοχότατε!
Βαςιλιάσ: Ροιεσ είςτε εςείσ;
Βιολζτα: Εγϊ είμαι θ Βιολζτα, αγάπθ.
Ελεονόρα: Κι εγϊ θ Ελεονόρα.
Μθτριά: Συγχωριςτε μασ για τθν ενόχλθςθ, Εκλαμπρότατε.
Από το παλάτι μάσ είπαν πωσ κα ςασ βροφμε εδϊ. Τα
κορίτςια ικελαν πολφ να ςασ γνωρίςουν από κοντά. Σασ
καυμάηουν τόςο!
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Γελωτοποιόσ: Για δεσ, για δεσ! Δυο ακϊεσ κοραςίδεσ με
κοτςίδεσ! Και μια καραφλομαντάμ!
Μθτριά: Ξζρετε, Υψθλότατε, πιραμε το κάρροσ να ζρκουμε
να ςασ ςυναντιςουμε... τα κορίτςια μασ είναι πια ςε θλικία
γάμου... Ζχουν κι οι δυο τουσ άψογθ μόρφωςθ κι ανατροφι.
Θ μικρι, θ Ελεονόρα, με αυτά τα βελοφδινα χεράκια κάνει
υπζροχα εργόχειρα. Κι θ Βιολζτα μασ είναι εξαίρετθ ςτο
φλάουτο...
Γελωτοποιόσ: Xμ, Ψολίςτ, Εξοχότατε! Ρολφ ενδιαφζρον!
Μθτριά: ...αγαποφν κι οι δυο τουσ πολφ τθν τζχνθ...
Γνωρίηουμε ότι είςτε λάτρθσ του ωραίου γι' αυτό ιρκαμε ςε
ςασ... Μιπωσ εςείσ μπορείτε να βοθκιςετε να ζχουν μια
καλι τφχθ…
Γελωτοποιόσ: Τφχθ βουνό…
Βαςιλιάσ: Βεβαίωσ, κυρία μου. Υποχρζωςισ μου να φροντίηω
προςωπικϊσ τζτοια άξια κορίτςια... Για να ςασ δω όμωσ λίγο
καλφτερα. Ελάτε κοντά μου, γλυκιά μου. (Κάνει νόθμα ςτθν
Ελεονόρα.)
Χωριατοποφλα: “Γλυκιά μου”;
Γελωτοποιόσ: Ωχ, ωχ, το νου ςασ, Εξοχότατε... κρατάει
μαγκοφρα...
Βαςιλιάσ: Για ζλα κανε μια ςτροφι να ςε δω καλά καλά...
Η Ελεονόρα χορεφει και πζφτει πάνω ςτον βαςιλιά.
Γελωτοποιόσ: Ρω πω! Τι ςκζρτςο! Τι χάρθ! Λιγϊςαμε
κοπελιά...
Ελεονόρα: Ωωω με ςυγχωρείτε, Μεγαλειότατε. Εε, ζχω πολφ
άγχοσ...
Γελωτοποιόσ: Μθ ςκασ, με λίγο βαλςάμωμα κα ςτρϊςεισ...
Μθτριά: Μθν τθν παρεξθγείτε, Υψθλότατε, είναι ντροπαλό
το χρυςό μου!
Βαςιλιάσ: Πχι, όχι, μθν ανθςυχείτε. Δεν παρεξθγϊ εγϊ... Το
βλζπω το κορίτςι... Ζχει προοπτικζσ... Για να δοφμε και τθν
άλλθ.
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Μθτριά: Ζλα, Βιολζτα μου. Ρλθςίαςε να ςε καμαρϊςει ο
Εξοχότατοσ!
Η Βιολζτα ζχει πολφ αζρα κι αυτοπεποίκθςθ.
Βαςιλιάσ: Ρω πω, μια ςουςουράδα! Εςφ είςαι που παίηεισ
φλάουτο, είπαμε;
Βιολζτα: Μάλιςτα, αγάπθ...
Χωριατοποφλα: Μμμμ, ςιγά τθν πζρδικα που περπατεί
λεβζντικα...
Γελωτοποιόσ: Κοίτα χολι θ αγακοβιόλα!
Μθτριά: Ρϊσ εκφράηεςτε ζτςι, κυρία μου; Και τζλοσ πάντων
ποια είςτε και γιατί ζχετε δεμζνο τον Υψθλότατό μασ;
Βαςιλιάσ: Εεε, θ δεςποινίσ εφαρμόηει μια εναλλακτικι
κεραπεία ςτισ πατουςίτςεσ μου. Απελευκερϊνει τα τςάκρα
μου... Ξζρετε, τα πάντα ξεκινάνε από τισ πατουςίτςεσ...
Βιολζτα: Αχ ναι, Βαςιλιά μου, το ζχω ακοφςει κι εγϊ! Τθ
γνωρίηω αυτι τθ μζκοδο. Πμωσ μου φάνθκε κάπωσ επϊδυνθ
θ κεραπεία... Σαν να ςασ χτυποφςε, ςαν να ςασ πονοφςε,
ςαν βαςανιςτιριο ζνα πράγμα... Μςωσ θ δεςποινίσ να μθν
ξζρει να τθν εφαρμόςει ςωςτά...
Χωριατοποφλα: Άμα ςου εφαρμόςω μία με τθ βζργα μου κα
ςου πω εγϊ!
Μθτριά: Μα επιτζλουσ, κυρία μου, τι τρόποι είναι αυτοί;
Γελωτοποιόσ: Κανζνα ςζβασ για τον Με-γελοιότατο!
Ελεονόρα: Ω, καλι μασ μθτριοφλα, δεν αξίηει να ςυγχφηεςτε!
Μθν αςχολείςτε μ' αυτιν τθν τιποτζνια;
Χωριατοποφλα: Τιποτζνια; Εμζνα είπεσ τιποτζνια, μαρι;
Μθτριά: Μαρι; Κεζ μου, τι χωριό!
Χωριατοποφλα: Άντε μαρι, καραφλόγρια!
Βιολζτα: Ω, τι ςτόμα, τι καράφ... ε, τι γλϊςςα; Αίςχοσ!
Χωριατοποφλα: Εςφ παίξε το φλάουτο και ςϊπαινε!
Ελεονόρα: Ω, μθ δίνεισ ςθμαςία, αδελφοφλα. Δεν τθ βλζπεισ
τθν καθμενοφλα πωσ είναι... ...βλαχαδερι και πλαδαρι...
Χωριατοποφλα: Μίλθςε και το ηαβό, το πανταλό!
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Ξαφνικά ο Βαςιλιάσ αγριεφει.
Βαςιλιάσ: Σκαςμόσ! Αρκετά πια! Υπθρζτθ, βοικα με να
λυκϊ!
Γελωτοποιόσ: (Έντρομοσ.) Ππωσ διατάξετε, Βαςιλιά μου!
Βαςιλιάσ: Μα επιτζλουσ! Τι πράγματα είναι αυτά; (τθ
χωριατοποφλα.) Ριρπιροφνα μου, ζλα κι εςφ από εδϊ μαηί
με τισ άλλεσ. Για να δοφμε… Λοιπόν, κα επιλζξω μία από
εςάσ να μπει ςτισ προκικεσ του μουςείου μου. Ροια κζλει
να γίνει το βαλςαμάκι μου;
Όλεσ Μαηί: Εγϊ, εγϊ, εγϊ!
Βαςιλιάσ: Τι κζλετε να γίνετε;
Όλεσ Μαηί:Το βαλςαμάκι ςου!
Βαςιλιάσ: (τθ Βιολζτα) Εςφ, πεσ μου τι κεσ να γίνεισ;
Βιολζτα: Κζλω να γίνω το βαλςαμάκι ςου!
Βαςιλιάσ: Ρολφ ωραία! Ζτςι! (τθ χωριατοποφλα)
Ριρπιροφνα μου, εςφ που μυρίηεισ ρίγανθ και κυμάρι, εςφ
που εκπροςωπείσ τθν ελλθνικι φπαικρο. Ράρε μια ωραία
πόηα για μζνα. Γίνε εςφ θ κοτοφλα μου να γίνω εγϊ το
μαφρο πετεινάρι!
Χωριατοποφλα: (Παριςτάνει τθν κότα.) Κο,κο κο, κο!
Βαςιλιάσ: Ααχ! Ζτςι! Σικωςε λίγο τα φτερά! Βαλςαμϊςου!
Ζτςι μπράβο! (τθ Βιολζτα.) Για να δω κι εςζνα. Εςφ γίνε για
μζνα μια Τηιοκόντα, μια Άνοιξθ του Μποτιτςζλι. Να ςε δω να
παίηεισ το φλάουτο! Βαλςαμϊςου!
Η Βιολζτα παίρνει μια ανάλογθ πόηα κι ο Βαςιλιάσ τθ
διορκϊνει.
Βαςιλιάσ: Μμμ, για να δω… Πχι τόςο πολφ. Να λίγο πιο εδϊ,
ζτςι, ζτςι είναι καλφτερα! Άνοιξε λίγο το ςτόμα. Ρεσ
“Χονολουλοφ”. Εφγε! (τθν Ελεονόρα.) Και τϊρα εςφ! όδο
του Λςπαχάν μου! Γκιουλμπαχάρ μου! Γκιοφλμπαςι! Δείξε
μου τι μπορείσ να κάνεισ για μζνα.
Η Ελεονόρα χορεφει.
Βαςιλιάσ: Ζτςι! Χόρεψε! Λικνίςου! Βαλςαμϊςου! Ζξοχα! Και
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τϊρα θ ςειρά ςου, αιςκθςιακι μου καραφλόγρια!
Μθτριά: Μθν πεισ τίποτα! Ξζρεισ, ζχουμε κάτι κοινό εμείσ οι
δυο... Είμαι κι εγϊ τριχωτι! (θκϊνει τθν μπλοφηα τθσ.)
Βαςιλιάσ: Ω, Κεζ! Τι ομορφιά! Κανε μια ςτροφι! Στιςου
ςτον τοίχο! Γφρνα από τθν άλλθ! Ρζταξε κϊλο! Τοφρλωςε!
Σικωςε τθ φοφςτα! Βαλςαμϊςου! Γελωτοποιζ, ζλα εδϊ! Ζλα
να μεταφζρουμε τα βαλςαμάκια μου ςτισ προκικεσ του
μουςείου!
Γελωτοποιόσ: Επιτζλουσ, Βαςιλιά μου, βρικατε τον εαυτό
ςασ! Ελάτε, βαλςαμάκια, πάμε!
Βαςιλιάσ: (Για τθ μθτριά.) Αυτιν άφθςε τθ κα τθ φζρω εγϊ...
Τθσ ζχω μια περίοπτθ κζςθ ςτο μουςείο!
Ο Γελωτοποιόσ μεταφζρει τα κορίτςια ςτο πίςω μζροσ τθσ
ςκθνισ ενϊ ο Βαςιλιάσ αναλαμβάνει να μεταφζρει τθ
μθτριά.
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Κζντρο Αναλυτικισ Παρακολοφκθςθσ Ηλικίων
(Κ.Α.Π.Η.)

τθσ οφίασ Ρόδου
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ΡΟΣΩΡΑ:
Επιςτιμων 1: Νίκοσ ουμπάκθσ
Επιςτιμων 2: θγοφλα Σιαπλαοφρα
Γυναίκα: Κυριακι Κίτςου
φηυγοσ: Γιάννθσ Γιόγκεηασ

Επιςτιμων 2: Κφριε, Κακθγθτά;
(Ο Κακθγθτισ κάνει γιόγκα πάνω ς’ζνα χαλάκι.)
Επιςτιμων 1: Ναι; (Βιχει) Ναι!
Επιςτιμων 2: Το εκνικό ίδρυμα ερευνϊν, εξζδωςε
προκιρυξθ για τθ ςυμμετοχι επιςτθμόνων ςε ζρευνα με
κζμα τθ μελζτθ θλικίων, το γνωρίηατε;
Επιςτιμων 1: Το γνωρίηω! Καλεί εμάσ τουσ επιςτιμονεσ,
εμζνα δθλαδι, να ερευνιςουμε το γιατί οι θλίκιοι ηοφνε
περιςςότερο εν ςυγκρίςει με τουσ πιο ζξυπνουσ ανκρϊπουσ!
Επιτζλουσ, κα ςτρζψουμε τα φϊτα τθσ επιςτθμονικισ
επικαιρότθτασ πάνω μασ, δθλαδι πάνω μου!
Επιςτιμων 2: Ζχετε δίκιο, κφριε Κακθγθτά! Μπορϊ να
εντάξω τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςτθν πτυχιακι μου εργαςία;
Επιςτιμων 1: Ακόμθ δεν αρχίςαμε! Εν καιρϊ, εν καιρϊ! Ροφ
μπορεί άραγε κανείσ να βρει ζνα μάτςο θλικίουσ!;! Σε
καφενεία; Ράρκα; Γιπεδα; Σπίτι ςου; Χαχα!
Επιςτιμων 2: Μποροφμε να βάλουμε μια αγγελία! Τι λζτε;
Επιςτιμων 1: Μαλακία! Δεν νομίηω πωσ είναι καλι ιδζα!
(Χτυπά θ πόρτα.)
Επιςτιμων 1: Ραρακαλϊ;
Γυναίκα: Γεια ςασ!
Επιςτιμων 1: Ωπ ωπ ωπ. Βγάλε τθσ τα παποφτςια! (Η
βοθκόσ τθσ βγάηει τα παποφτςια κι ο κακθγθτισ τθν
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πλθςιάηει με το χαλάκι.) Ανεβείτε, κα ςασ πάω εγϊ. Ξεκινάμε
με το αριςτερό. Σασ ακοφω.
Γυναίκα: Ονομάηομαι Μαίρθ Ραπαςτεφάνου και κα ικελα
τθ βοικειά ςασ για ζνα πολφ ςοβαρό και λεπτό ηιτθμα.
Επιςτιμων 1: Σασ ακοφω! Βάλτε τα πόδια ςασ εδϊ. Μα τι
πόδια είναι αυτά!; Του αδερφοφ ςασ φορζςατε;!
Γυναίκα: Ναι, χαχα! Ζχω τθν εντφπωςθ πωσ ο άντρασ μου
είναι θλίκιοσ!
Επιςτιμων 1: Βάλτε λίγο τα χεράκια ςασ ςτα αυτιά και κάντε
λα λα λα.
Επιςτιμων 1: (Εμπιςτευτικά ςτθ βοθκό του:) Νομίηω, βοθκζ
μου, πωσ τελικά, ιταν πιο εφκολο απ’όςο νομίηαμε! Ο
πρϊτοσ θλίκιοσ μόλισ ζφταςε ςτα χζρια μασ!
Συνεχίςτε παρακαλϊ!
Γυναίκα: (Γνζφει καταφατικά και ςυνεχίηει.) Λα λα λα λα.
Επιςτιμων 1: Πςον αφορά τον ςφηυγό ςασ!
Γυναίκα: Α, μάλιςτα! Κα ικελα να μου δϊςετε κάποιο
ειδικό τεςτ για να το εξακριβϊςω! Δεν κα άντεχα μια τζτοια
ντροπι! Ξζρετε ο κφκλοσ μασ απαρτίηεται από μορφωμζνουσ
ανκρϊπουσ, επιςτιμονεσ, κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων!
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι όνειδοσ κα αποτελοφςε αυτιν θ
αποκάλυψθ! Εγϊ, μια Ραπαςτεφάνου, να ζχω για ςφηυγο
ζναν θλίκιο!
Επιςτιμων 2: Για πείτε μασ κάποια ςυγκεκριμζνα γεγονότα,
που ςασ προκάλεςαν τθν υποψία πωσ ο ςφηυγόσ ςασ πάςχει
από θλικιότθτα.
Γυναίκα: Μάλιςτα! Τισ προάλλεσ για παράδειγμα ιμαςταν
για φαγθτό ςε ζνα πανάκριβο εςτιατόριο ςτθν Κθφιςιά, ςτο
Σουφραηζτ ςυγκεκριμζνα, ςοφφρα-ηετ, ςουφραηετ, δεν ξζρω
αν το γνωρίηετε!
Επιςτιμων 1: Μμμ, όχι!
Γυναίκα: Λογικό, είναι από αυτά που κα πρζπει να είςαι
μζλοσ για να μπεισ! Κι εκεί που ιμαςταν παρζα με τθν κυρία
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Γιαννακάκου, πρόεδρο τθσ ζνωςθσ βενηινοπωλϊν, τον κφριο
Μπεηαντάκο, αντιπρόεδρο του ςωματείου περιπτεροφχων
και ψιλικατηιδων, κι άλλουσ πολλοφσ προζδρουσ κι
αντιπροζδρουσ, ξάφνου, ο ςφηυγόσ μου πιάνει μια μφγα,
ανοίγει το ςτόμα του και τθν καταπίνει! Μα είναι δυνατόν
να ζχεισ μπροςτά ςου καραβίδεσ με χαβιάρι και ραβιόλι με
φουά γκρα και να τρωσ μφγεσ!
Επιςτιμων 1: Φουά γκρα! Με τί;
Γυναίκα: Με ραβιόλι!
Επιςτιμων 1: (προσ τθν επιςτιμονα 2) Σθμείωςζ το, να το
παραγγείλουμε καμιά μζρα,ενδιαφζρον ακοφγεται! Χμμμ, το
ενδεχόμενο, κυρία μου, ο άντρασ ςασ να ζπλθττε κι αντί να
βαροφςε μφγεσ απλϊσ να τισ ζτρωγε, το ςκεφτικατε
κακόλου;! Χαχαχα!
Γυναίκα: Ça suffit! (ςα ςουφί) Αποκλείεται να ςυνζβθ κάτι
τζτοιο!
Επιςτιμων 1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω! Πςον αφορά τθ
μφγα, ιταν χρυςόμυγα ι αλογόμυγα;
Γυναίκα: Μμμμ... να ςκεφτϊ! Αλογόμυγα δεν ιταν ςίγουρα
διότι τρϊγαμε καραβίδεσ! Πχι, όχι, ςίγουρα είχαμε να
κάνουμε με χρυςόμυγα! Εξάλλου, μόνο αυτζσ κα είχαν κζςθ
ςτα ςουαρζ μασ!
Επιςτιμων 1: Αυτό πιςτεφω κι εγϊ ! Ζπειτα, τι ςυνζβθ; Εςείσ
πϊσ αντιδράςατε μετά το ςυμβάν;
Γυναίκα: Ρϊσ να αντιδράςω! Στθν αρχι τα ζχαςα, κοιτοφςα
με τζτοια αθδία το ςτόμα του ςυηφγου μου, κακϊσ θ μυγίςια
φτεροφγα είχε εγκλωβιςτεί ανάμεςα ςτα χείλθ του κι απλϊσ
ξεροκατάπια μια γουλιά Μοζτ, ζκανα τθν αδιάφορθ κι
άρχιςα να προςεφχομαι ςτθ Λουί Βιτόν, ζτςι ϊςτε να μθν
ςχολιαςκεί το ςυμβάν!
Επιςτιμων 1: Σοφι αντίδραςθ! Σε περίπτωςθ που το
ςχολιάηατε, το κζμα κα ζπαιρνε μεγάλεσ διαςτάςεισ!
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Γυναίκα: Αυτό δεν κζλω οφτε να το ςκζφτομαι γιατί κ’
αρχίςω να βγάηω κοκκινίλεσ ςτο πρόςωπο κι θ αιςκθτικόσ
μου λείπει ςτο εξωτερικό! Συηιτθςα το κζμα και με τθν
κολλθτι μου φίλθ, τθ Σιςίλια, κακϊσ δοκιμάηαμε τα
καινοφργια ςυνολάκια που ζφερε θ κυρία Σιςμανόγλου ςτθν
μπουτίκ τθσ ‘’Σερςζ λα Φαμ’’ κι ζχαςε πάςα ιδζα για το
ποιόν του ςυηφγου μου! (Αρχίηει και χτυπά παλαμάκια ςτον
Κακθγθτι, τραγουδϊντασ:) “Ζβαλε ο διαβολάκοσ, τθν ουρά
του πάλι…” ααα, Καποζιρα;
Επιςτιμων 1: Εξυπνοποφλι μου!
Γυναίκα: Συγγνϊμθ, μπερδεφτθκα! Ξζρετε, ο αδερφόσ μου
είναι θχολιπτθσ ςτον Κόκοτα!
Επιςτιμων 1: Στον γιο ι ςτον πατζρα;
Γυναίκα: Στον γιο!
Επιςτιμων 1: Κι εμζνα ο γιοσ μου αρζςει!
Γυναίκα: Ζτςι που λζτε! Είμαι ςε απόγνωςθ!
Επιςτιμων 1: Θρεμιςτε κυρία μου, όλα κα πάνε καλά! Φζρε
λίγο νερό ςτθν κυρία!
Επιςτιμων 2: Μάλιςτα, κφριε κακθγθτά!
Επιςτιμων 1: Να ξζρετε πωσ είςτε ζνα ηωντανό παράδειγμα
αφειδϊλευτθσ κι ανιδιοτελοφσ αγάπθσ!
Γυναίκα: Μα τι ωραία που τα λζτε!
Επιςτιμων 2: Τα λζει πολφ ωραία, είναι αλικεια!
Επιςτιμων 1: Σϊπα εςφ! Δεν μασ είπατε, όμωσ, ο ςφηυγόσ
ςασ τι επαγγζλεται;
Γυναίκα: Ναι, ςωςτά! Ραράλειψίσ μου! Ο ςφηυγόσ μου είναι
γνωςτόσ γιατροδικθγόροσ, ο καλφτεροσ ςτο είδοσ του! Αυτό
άλλωςτε, με τράβθξε ς’ εκείνον!
Επιςτιμων 1: Ρολφ ενδιαφζρον! Ξζρετε, είκιςται, άνκρωποι
υψθλοφ πνευματικοφ επιπζδου ν’ αγγίηουν τα όρια τθσ
θλικιότθτοσ!
Γυναίκα: Μθ μου πείτε! Κινδυνεφω κι εγϊ δθλαδι;!
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Επιςτιμων 1: Πχι, όχι! Δεν κα μποροφςε άλλωςτε, μια
γυναίκα με τθ δικι ςασ φινζτςα να είναι θλίκια! (Αρχίηει και
τθ μυρίηει.) Dior;
Γυναίκα: Φυςικά! Μα τι ζξυπνοσ που είςτε, κφριε κακθγθτά!
Επιςτιμων 1: Σίγουρα τόςο ζξυπνοσ που κα ζπρεπε να
ανθςυχϊ για τα όρια τθσ θλικιότθτοσ που προανζφερα!
Χαχαχα!
Γυναίκα: χαχαχα! Και χιουμορίςτασ!
Επιςτιμων 2: Ξεφφγαμε, όμωσ! Ζχουμε απομακρυνκεί από
το αντικείμενο μελζτθσ μασ! Κφριε κακθγθτά, ςυνζλκετε ςασ
παρακαλϊ! Σκεφτείτε τθν ζρευνά μασ!
Επιςτιμων 1: Σου ζχω πει επανειλθμμζνωσ να μθν
πετάγεςαι ςαν...χωρίσ λόγο! Ασ επανζλκουμε! Ρζραν λοιπόν,
του γεγονότοσ με τθ χρυςόμυγα, ζχετε κάτι άλλο να
προςκζςετε; Κάποιο άλλο ςυμβάν για παράδειγμα, το οποίο
κα μασ βοθκοφςε να βγάλουμε τα ςυμπεράςματά μασ;
Γυναίκα:Θ αλικεια είναι πωσ ζχω και κάτι άλλο να ςασ πω!
Δεν ξζρω όμωσ, αν πρζπει να το κάνω!
Επιςτιμων 1: Μα γιατί; Εδϊ τθροφμε το απόρρθτο όπωσ
κάκε γιατρόσ, επιςτιμονασ και γιατροδικθγόροσ!
Γυναίκα:Ξεπερνά τα όρια τθσ θλικιότθτοσ!
Επιςτιμων 1: Ξεπερνά τα όρια τθσ θλικιότθτοσ;
Γυναίκα: Και φανταςίασ!
Επιςτιμων 1: Και φανταςίασ;
Γυναίκα: Μάλιςτα!
Επιςτιμων 1: Μα για το Κεό, αγαπθτι μου, μθν με κρατάτε
άλλο ςε αγωνία!
Επιςτιμων 2: Και μθν τον κρατάτε γενικϊσ!
Γυναίκα: Είναι κάτι που πραγματικά με ςτενοχωρεί πολφ,
μζχρι και τθ λφςθ του διαηυγίου ςκζφτθκα!
Επιςτιμων 1: Αυτό κα πρζπει να είναι πολφ ςοβαρό!
Γυναίκα: Είναι, γιατρζ μου! Ρροχκζσ, λοιπόν που λζτε,
ετοιμαηόμαςταν για να παρευρεκοφμε ς’ ζνα φιλανκρωπικό
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γκαλά όπου ιμαςταν καλεςμζνοι. Κακϊσ ντυνόμαςταν,
παρατθρϊ πωσ ο ςφηυγόσ μου ενϊ ζχει βάλει το πουκάμιςό
του, ψάχνει για γραβάτα! Στζκομαι αμίλθτθ και τον κοιτάηω!
Οι γραβάτεσ είναι ακριβϊσ μπροςτά του! Σκζφτομαι, λοιπόν
: Μιπωσ ψάχνει για παπιγιόν;! Κυμικθκα όμωσ, πωσ τα
απεχκάνεται! Μετά από λίγο, παίρνει πόηα ςτον κακρζφτθ
και βλζπω πωσ προςπακεί να δζςει το ςτθκοςκόπιό του ςαν
γραβάτα!! Ρακαίνω ςοκ! Του εξθγϊ πωσ είναι το
ςτθκοςκόπιό του κι όχι θ γραβάτα του κι εκείνοσ μου βάηει
τισ φωνζσ! Λζτε, να μθν μπορεί να αντιλθφκεί τισ διαφορζσ
οριςμζνων αντικειμζνων, κι αυτό ν’ αποτελεί ζνα ςφμπτωμα
θλικιότθτοσ;
Επιςτιμων 1: Μμμ, πολφ πικανόν! Συνεχίςτε, παρακαλϊ!
Γυναίκα: Ζτςι που λζτε, μ’ ζπιαςε πονοκζφαλοσ! Μα ζνασ
γιατροδικθγόροσ του λόγου του κα ζπρεπε να είναι πιο
ςχολαςτικόσ με κζματα που αφοροφν τθν εμφάνιςι του!
Ππωσ καταλαβαίνετε, προςποιικθκα αδιακεςία και δεν
πιγαμε ςτθ δεξίωςθ!
Επιςτιμων 1: Οφείλω να ομολογιςω πωσ ζχω διχαςτεί!
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα προλεχκζντα, απαρεγκλίτωσ, ο
ςφηυγόσ ςασ είναι ςε πολφ ςοβαρι κατάςταςθ, μα κάτι
τζτοιο δεν ςυνάδει με τθ κζςθ του ςτθν κοινωνία και το
επάγγελμά του! Κα πρζπει να ζρκει ο ίδιοσ εδϊ και να
μιλιςουμε μαηί του για να διαπιςτϊςουμε και μόνοι μασ
πωσ θ θλικιότθσ δεν κάνει εξαιρζςεισ! Φαίνεται ν’ αποτελεί
τθ μάςτιγα του 21ου αιϊνα!
Γυναίκα: Ενδιαφζρον! Μα τι χαριςματικόσ άνκρωποσ που
είςτε, γιατρζ μου! Κι ο άλλοσ, ο αχαΐρευτοσ ο ςφηυγόσ μου,
ολόκλθροσ γιατροδικθγόροσ, γοθτευτικόσ, να τρϊει μφγεσ,
φορϊντασ μοβ πουκάμιςο με γραβάτα, ςτθκοςκόπιο! Αχ!
Ρολφ ζχω ςτενοχωρθκεί!
Επιςτιμων 1: Μθν κάνετε ζτςι, όλο και κάποια λφςθ κα
βρεκεί! Ρόςο γοθτευτικόσ δθλαδι;
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Γυναίκα: Ρϊσ εςείσ πχ είςτε τζρασ μορφϊςεωσ, εκείνοσ
είναι τζρασ ομορφιάσ!
Επιςτιμων 2: Απλϊσ, κυρία μου, ο ςφηυγόσ ςασ αυτιν τθν
ςτιγμι, δεν μπορεί να αντιλθφκεί τθ ςοβαρότθτα τθσ
κατάςταςισ του! Ριςτεφει πωσ βρίςκεται ςτθν κορυφι ενόσ
ψθλοφ βουνοφ κι όλα από κάτω του φαίνονται μικρά κι
αςιμαντα, χωρίσ να αντιλαμβάνεται πωσ το ίδιο μικρόσ κι
αςιμαντοσ, φαίνεται κι εκείνοσ ςε όςουσ τον βλζπουν από
κάτω! Και δεν το αντιλαμβάνεται, διότι είναι τόςο
ςυνεπθρμζνοσ απϋτο ειδυλλιακό τοπίο γφρω του, κακϊσ θ
φφςθ βρίςκεται ςε οργαςμό, ζνα ανοιξιάτικο πρωινό, όπου
το χϊμα, νωπό από τθ βροχι, μυρίηει ζντονα, οι μαργαρίτεσ
μόλισ ζχουν ξεπεταχτεί, τα δζντρα κουβαλοφν τουσ πρϊτουσ
καρποφσ τουσ κι θ χλόθ γαργαλά τον πιςινό του! Το μόνο
που ακοφει είναι τα καμπανάκια ενόσ κοπαδιοφ αγελάδων
που τυχαίνει να βόςκει εκεί γφρω, κακϊσ το βλζμμα του
ςτζκει απλανζσ ςτθν αχλι που ςκεπάηει τθν πολφβουθ
πρωτεφουςα! Αχ!
Γυναίκα: Μα τι ωραίο αυτό που είπεσ!
Επιςτιμων 2: Ξζρετε, είμαι απόφοιτοσ του τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ.,
του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τϊρα κάνω το μεταπτυχιακό
μου με τον κφριο Κακθγθτι!
Γυναίκα: Συγχαρθτιρια κορίτςι μου!
Επιςτιμων 1: Λοιπόν! Κυρία Ραπαςτεφάνου μου, κα
πρότεινα το εξισ! Ρϊσ κα ςασ φαινόταν να μασ φζρνατε
εδϊ, τον ςφηυγό ςασ, αφινοντάσ τον ςτα χζρια τθσ
επιςτιμθσ;!
Επιςτιμων 2: Να βγάλουμε κι εμείσ ζνα πόριςμα εκ του
ςφνεγγυσ, επιτζλουσ!
Επιςτιμων 1: Εςφ, να βγάλεισ τον ςκαςμό προσ το παρόν! Το
εκ του ςφνεγγυσ κα το βγάλω εγϊ!
Επιςτιμων 2: Δεν κάνω και τίποτα άλλο!
Γυναίκα: Ζχετε δίκιο! Κα του το προτείνω!
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Επιςτιμων 1: Με προβλθματίηει ιδιαιτζρωσ αυτιν θ εμμονι
του με το ςτθκοςκόπιο! Γνωρίηετε μιπωσ αν θ μθτζρα του
τον κιλαςε;!
Γυναίκα: Μα ποφ να το ξζρω και τι ςχζςθ ζχει τζλοσ πάντων,
με το κζμα μασ;!
(Χτυπάει θ πόρτα.)
Επιςτιμων 1: Ραρακαλϊ; Ροιοσ είναι;
φηυγοσ: Κφριοσ Καραγιάννθσ Απόςτολοσ, γιατροδικθγόροσ
παρ’ Αρείω Ράγω!
Επιςτιμων 1: Ο ςφηυγόσ ςασ;
Γυναίκα: Χριςτζ μου! Ο ςφηυγόσ μου! Δεν πρζπει να με βρει
εδϊ! Κρφψτε με κάπου!
Επιςτιμων 1: Να, ξαπλϊςτε εδϊ και κάντε το ςεμζν.
φηυγοσ: Μα κα μου ανοίξετε επιτζλουσ;!
Επιςτιμων 2: Αμζςωσ κφριε Καραγιάννθ!
φηυγοσ: Γεια ςασ!
Επιςτιμων 1: Ωπ, ωπ, τα παποφτςια ςασ! (Πλθςιάηει πάλι με
το χαλάκι.) Ανεβείτε, κα ςασ πάω εγϊ. Μα, πόςα κιλά είςτε;!
φηυγοσ: Ιρκα φαγωμζνοσ, ςυγγνϊμθ!
Επιςτιμων 1: Ρθγαίνετε μόνοσ ςασ τότε!
φηυγοσ: Ζμακα πωσ εδϊ αςχολείςτε με τθν ζρευνα τθσ
θλικιότθτοσ και κα ϋκελα να ηθτιςω τθ βοικειά ςασ.
Επιςτιμων 1: (ςτθ βοθκό του:) Ρερίεργο, ςπάνια κάποιοσ
παραδζχεται πωσ είναι θλίκιοσ. Μάλιςτα! Σε τι κα
μποροφςαμε να φανοφμε χριςιμοι;!
φηυγοσ: Ζχω τθν εντφπωςθ πωσ θ γυναίκα μου πάςχει από
οξεία θλικιότθτα!
Επιςτιμων 2: Ρζςατε ζξω, κφριε κακθγθτά!
Επιςτιμων 1: Κι εςφ κα πζςεισ ςτα πατϊματα του ΟΑΕΔ, αν
ποτζ με ξαναμφιςβθτιςεισ!
Επιςτιμων 2: Μάλιςτα, κφριε κακθγθτά!
φηυγοσ: Μα τι μουρμουράτε ςυνεχϊσ; Δεν είναι και καλι θ
ακοι μου τϊρα τελευταία!
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Επιςτιμων 1: Τίποτα! Θ κοπζλα είναι ς’ζνα πρόγραμμα
βάουτςερ και τελειϊνει όπου να’ναι! Συνεχίςτε παρακαλϊ!
φηυγοσ: Λοιπόν, κα ικελα να μου πείτε, τι κα μποροφςα να
κάνω για να το εξακριβϊςω;
Επιςτιμων 2: Ραρακζςτε μασ, τουσ λόγουσ που ςασ κάνουν
να πιςτεφετε κάτι τζτοιο και κα ςασ ποφμε τθ γνϊμθ μασ.
φηυγοσ: Αναμφιςβιτθτα, θ ςφηυγόσ μου είναι μια κυρία με
Κ κεφαλαίο, αλλά θ πικανότθτα να είναι θλίκιο ζνα
ςυγκεκριμζνο άτομο είναι απολφτωσ ανεξάρτθτθ από
οποιοδιποτε άλλο χαρακτθριςτικό του!
Επιςτιμων 2: Μιπωσ δεν είναι και τόςο θλίκιοσ τελικά;
Επιςτιμων 1: Σουτ, εςφ! Συνεχίςτε παρακαλϊ!
φηυγοσ: Σασ ευχαριςτϊ! Ππωσ ςασ ζλεγα, τρζφω αυτζσ τισ
υποψίεσ καιρό τϊρα!! Δεν γνωρίηω κιόλασ αν θ εν λόγω
πάκθςθ είναι επίκτθτθ! Γεννιζται κανείσ θλίκιοσ ι απλϊσ του
παρουςιάηεται ςτθν πορεία;!
Επιςτιμων 1: Μμμ, καρρϊ πωσ υπάρχουν διάφορεσ
περιπτϊςεισ!
Επιςτιμων 2: Εγϊ πιςτεφω πωσ είναι κζμα γενετικισ!
Επιςτιμων 1: Εξυπνάδεσ! Κζμα γενετικισ είναι. Το κζμα
περί εξωτερικϊν παραγόντων, περιβάλλοντοσ και ψεκαςμϊν
ζχει καταντιςει καραμζλα βουτφρου!
φηυγοσ: Ορκόν! Μα, γιατί βουτφρου ςυγκεκριμζνα;!
Επιςτιμων 1: Γιατί αρζςουν ςε πολλοφσ κι ζχουν ςυνικωσ
ωσ περιτφλιγμα ζνα χρυςό χαρτάκι, κάτι που τισ κάνει να
μοιάηουν πολφτιμεσ!
φηυγοσ: Ρολφ ζξυπνο, κφριε κακθγθτά!
Επιςτιμων 2: Φαίνεται πωσ ςασ ςυμπάκθςε κι αυτόσ
εξίςου!
Επιςτιμων 1: (Βιχει.) Κφριε Καραγιάννθ, ποια είναι ακριβϊσ
θ ειδικότθτά ςασ;
φηυγοσ: Γυναικολόγοσ παρ’ Αρείω Ράγω! Ζχει κάποια
ςθμαςία;
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Επιςτιμων 1: Δεν κα κοινοτοπιςω λζγοντασ πωσ όλα ζχουν
ςθμαςία, απλϊσ κα απαντιςω πωσ ιταν κακαρι
περιζργεια! Ασ μθν χρονοτριβοφμε όμωσ! Δεν μασ
τεκμθριϊςατε, τα ςχετικά με τισ υποψίεσ ςασ!
φηυγοσ: Ναι! Ραρατθρϊ που λεσ γιατρζ μου, τθ ςφηυγό μου
να κάνει πράγματα, τα οποία μασ ηθμιϊνουν αμφοτζρουσ!
Επιςτιμων 1: Δθλαδι;
φηυγοσ: Δθλαδι, και τουσ δφο!
Επιςτιμων 1: Ναι, ςωςτά!
φηυγοσ: Τισ προάλλεσ, για παράδειγμα, ζφερε ςπίτι ζνα
φόρεμα 2 χιλιάδων ευρϊ από μια μπουτίκ, το κοιτάηω και τι
να δω! Ιταν 3 νοφμερα μικρότερο απϋαυτό που φοράει!
Γυναίκα: Εε όχι ρε Απόςτολε, να με λεσ και χοντρι...
φηυγοσ: Μαίρθ;
Γυναίκα: Απόςτολε, αγάπθ μου!
φηυγοσ: Μαίρθ, τι δουλειά ζχεισ εδϊ; Απαιτϊ εξθγιςεισ!
Μαίρθ, ςου μιλάω!
Γυναίκα: Κι εγϊ αγάπθ μου, ςκζφτομαι τι κα ςου απαντιςω!
Για μια ςτιγμι! Εγϊ ιρκα πρϊτθ, οπότε, ΕΣΥ τι κάνεισ εδϊ;
φηυγοσ: Τθν κολοκυκιά κα παίξουμε τϊρα; Ρροςπακείτε να
με παραπλανιςετε, ζτςι δεν είναι; Να μου ρίξετε ςτάχτθ ςτα
μάτια;
Γυναίκα: Πχι, αγάπθ μου, προσ κεοφ!
φηυγοσ: Μίλα τότε, Μαιροφλα! Μίλα κι άςε τισ υπεκφυγζσ!
Γυναίκα: Εντάξει λοιπόν! Κα μετριςω μζχρι το τρία και κα
ποφμε μαηί τον λόγο για τον οποίο ιρκαμε εδϊ, εντάξει;
φηυγοσ: Εντάξει!
Γυναίκα: Ζνα, δφο, δυόμιςθ, τρία!
Μαηί: Ιρκα για να μάκω αν είςαι θλίκια/θλίκιοσ!
Μαηί: Κι εςφ; Κι εγϊ!
φηυγοσ: Δεν το χωρά ο νουσ μου! Ολόκλθροσ
γιατροδικθγόροσ, και να’ ναι θλίκιοσ;
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Γυναίκα: Γιατί εγϊ μπορϊ να το πιςτζψω; Μα να με περνάσ
για χαηι; (ςκουπίηει τθ μφτθ τθσ)
φηυγοσ: Ζλα Μαιροφλα μου, κάτι κα παρεξθγιςαμε! Ράμε
ςπίτι να το…
( Οι επιςτιμονεσ τοφσ ςκοτϊνουν μ’ζνα όπλο.)
Γυναίκα: Χριςτζ μου!
φγυηοσ: Μαίρθ!
( Πζφτουν ςτο πάτωμα. )
Επιςτιμων 2: Μα ιταν ανάγκθ, κφριε Κακθγθτά;!
Επιςτιμων 1: Φυςικά! Θ επιςτιμθ απαιτεί κυςίεσ! Να
πιγαιναν χαμζνα τζτοια μυαλά! Φαντάςου μόνο, τι μυςτικά
ζχουν αυτοί οι εγκζφαλοι να μασ αποκαλφψουν! Τα
ερωτιματα περί θλικιότθτοσ, επιτζλουσ κα βροφνε
απαντιςεισ! Δεν πρζπει να χάνουμε ςτιγμι, ζλα να με
βοθκιςεισ να βγάλουμε τα κεφάλια τουσ!
( Προςπακοφν να βγάλουν τα κεφάλια τουσ. )
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ΓΙΑΣΕΒΙΛ
του Νίκου Ρουμπάκθ
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ΡΟΣΩΡΑ:
Sharon: θγοφλα Σιαπλαοφρα
Angie: Κυριακι Κίτςου
Sharon: Ιταν μια φοβερι κθδεία, Άντηυ.
Angie: Ιταν, Σάρον.
Sharon: Νομίηω μία απ’ τισ καλφτερεσ των τελευταίων ετϊν.
Angie: Βρίςκεισ, Σάρον;
Sharon: Βρίςκω, Άντηυ. Πλθ θ κοινότθτα ιρκε να
αποχαιρετιςει τον αγαπθμζνο μασ
Φρινκ. Πλοι τον αγαποφςαν, τον αγαπθμζνο μασ ςφηυγο.
Angie: Κανείσ όμωσ δεν τον αγαποφςε όςο εμείσ. Κι ο
πατζρασ οκ...
Sharon: Τι ο πατζρασ οκ;
Angie: Κι ο πατζρ οκ, ςτα καλφτερά του. Ακμαιότατοσ.
Sharon: Ακμαιότατοσ. Κρατιζται καλά, Άντηυ.
Angie: Ξζρεισ, αγαποφςε πολφ τον αγαπθμζνο μασ Φρινκ.
Sharon: Αλικεια;
Angie: Βζβαια. Ζπαιηαν κάκε μζρα Μπριτη ςτθ Λζςχθ τθσ
Εκκλθςίασ. Το γνϊριηεσ;
Sharon: Το γνϊριηα, Άντηυ. Και ποιοσ κζρδιηε, ςυνικωσ;
Angie: Μα φυςικά ο πάτερ οκ, Σάρον, με τθ βοικεια του
Κεοφ, όπωσ καταλαβαίνεισ.
Sharon: Χαχαχα… Ρολφ όμορφοσ ςυλλογιςμόσ, “με τθ
βοικεια του Κεοφ”... Ρραγματικά πολφ όμορφοσ... Ο Κεόσ
βοθκάει τουσ πιςτοφσ. Ζτςι δεν λζνε;
Angie: Aκριβϊσ.
Sharon: Κάτςε, τϊρα που το κυμικθκα πάω να φζρω και τα
ροφχα για τον ζρανο. Ξζρεισ ο πάτερ οκ μαηεφει ροφχα για
τα ορφανά τθσ ενορίασ. Να τα ξεδιαλζξουμε… Αλικεια, να
ςε ρωτιςω κάτι, Άντηυ, ακοφγεται πωσ θ Κόλαςθ
μεταφζρκθκε κάπου ςτα περίχωρα. Είναι αλικεια;
Angie: Στο Γιάτεςβιλ.
27

Sharon: Ροφ;
Angie: Στο Γιάτεςβιλ, Σάρον. Θ κόλαςθ βρίςκεται ςτο
οικόπεδο του μπαμπά. Το κράτοσ αγόραςε το οικόπεδο και
το παραχϊρθςε ςτθν εκκλθςία κι θ Εκκλθςία αργότερα, το
δϊριςε ςτθν Κόλαςθ.
Sharon: Υπζροχα. Και για ποιο λόγο;
Angie: Καλφτερεσ εγκαταςτάςεισ. Φρζςκο χϊμα, ςτακερό
υπζδαφοσ κ.τ.λ. κ.τ.λ. Τεχνικά πράγματα, Σάρον.
Sharon: Θ κόλαςθ κοντά ςτθν Εκκλθςία; Ρερίεργο δεν είναι,
Άντηυ;
Angie: Κακόλου. Εξζλιξθ, Σάρον. Αυτό λζγεται εξζλιξθ του
κρθςκευτικοφ κατεςτθμζνου.
Sharon: Τρομερά ενδιαφζρον.
Angie: Κα πρζπει, λζει, να ζχεισ τθν τιμωρία μεσ ςτο πιάτο
ςου αν κεσ να εκτιμιςεισ τθν ελευκερία τθσ βοφλθςθσ. Ζτςι
δεν είναι;
Sharon: Ζτςι είναι. Το βρίςκω αρκετά ελευκεριακό. Ρρζπει ο
άνκρωποσ να επιλζγει. Αλλιϊσ τι νόθμα ζχει αν μιλοφν όλθ
τθ μζρα για το Κεό;
Angie: Τι νόθμα ζχει;
Sharon: Τι νόθμα;
Angie: Αυτό ςε ρωτάω, Σάρον.
Sharon: Δεν ξζρω, Άντηυ.
Angie: Κανζνα, απολφτωσ κανζνα.
Sharon: Κανζνα, Άντηυ, απολφτωσ κανζνα… Αλικεια τι
ζκταςθ είχε το οικόπεδο του μπαμπά;
Angie: Δφο ςτρζμματα και μάλιςτα καλλιεργιςιμα.
Sharon: Χμμμ... Και ποιοσ τα καλλιεργεί;
Angie: Οι κλθρικοί.
Sharon: Οι κλθρικοί;
Angie: Ναι, ζχουν κάνει μια ςυμφωνία με τον διευκφνοντα
ςφμβουλο τθσ Κολάςεωσ και κάκε μινα πθγαίνουν και
κερίηουν τα κρανία των νεκρϊν.
28

Sharon: Μα, τι μου λεσ τϊρα;
Angie: Σου λζω πωσ κάκε μινα κερίηουν τα κρανία των
νεκρϊν κακϊσ και μια ειδικι ποικιλία ςιταριοφ που
φυτρϊνει κοντά ςτθν αποςφνκεςθ. Ζχουν ανοίξει μάλιςτα κι
ζνα ςυνεργατικό παντοπωλείο.
Sharon: Αλικεια;
Angie: Ναι, βζβαια. Εμπορεφονται μακαρόνια και
ςταχτοδοχεία από τεμαχιςμζνα κρανία. Ρολφ χριμα, Σάρον.
Ρολφ χριμα.
Sharon: Ενδιαφζρον. Αρκετά ενδιαφζρον. Κι θ κόλαςθ τι
κερδίηει απ’ όλο αυτό;
Angie: Κερδίηει τισ κραυγζσ των ηωντανϊν.
Sharon: Ρϊσ…;
Angie: Ππωσ το ακοφσ. Πλεσ οι κραυγζσ πόνου και χαράσ,
ςυνικωσ αυτζσ που ξεςτομίηονται ςε υψθλι τονικότθτα,
ολθμερίσ κι ολονυχτίσ βαςανίηουν τα αυτιά των κατοίκων τθσ
Κόλαςθσ. Δεν κοιμοφνται ςχεδόν ποτζ. Διαολεμζνα ζξυπνο;
Sharon: Αυτό πρζπει να είναι τρομερό βάςανο, Άντηυ.
Angie: Είναι. Φυςικά και είναι. Κα ζπρεπε να είναι,
άλλωςτε μιλάμε για τθν κόλαςθ, Σάρον. Καταλαβαίνεισ;
Sharon: Καταλαβαίνω.
Sharon: Σίγουρα είναι ζνα από τα πιο ζξυπνα βαςανιςτιρια
που ςκζφτθκε ο Διάολοσ.
Angie: Ππωσ λζει και θ παροιμία «Ψθλά βουνά...
Sharon: …και κατθφόρα με νεκρά»
Angie: «Ψθλά βουνά, ασ γευματίηεισ μόνοσ.»
ΠΑΤΗ
Sharon: Άντηυ… Άντηυ… Δε μπορϊ να μείνω άλλο ςπίτι.
Καταλαβαίνεισ... Χτεσ ζκλαψα αρκετά. Τρεισ ολόκλθρεσ
ϊρεσ, Άντηυ. Τρεισ ολόκλθρεσ ϊρεσ. Κεωρϊ πωσ είναι καιρόσ
να προχωριςουμε. Ασ αφιςουμε πίςω τον αγαπθμζνο μασ
ςφηυγο, ασ χακεί ςτο παρελκόν.
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Angie: Φυςικά και να προχωριςουμε, Σάρον, φυςικά!
Είμαςτε ακόμα νζεσ. Ασ μθν το βάλουμε κάτω. Είμαςτε
γυναίκεσ που ξεχειλίηουν από χυμοφσ, καταπράςινα άνκθ
που θ φφςθ ηθλεφει τθν ομορφιά τουσ, ςτα μάτια του
Γιάτεςβιλ φαντάηουμε ςαν μια ςελίδα από μυκιςτόρθμα...
Ντοςτογιζφςκι!
Sharon: Μαγιακόφςκι!
Angie: Μα γιατί; Γι' αυτό ςου λζω, Σάρον. Ασ μθν το βάλουμε
κάτω.
Sharon: Ασ μθν το βάλουμε.
Angie: Μπράβο, Σάρον.
Sharon: Σ’ ευχαριςτϊ, Άντηυ. Ασ βαςανιςτεί ςτο Γιάτεςβιλ ο
Φρινκ. Νομίηω πωσ του αξίηει, και ς’ ζνα μινα κα του
κερίςουν το κρανίο. Ο αγαπθμζνοσ μασ ςφηυγοσ κα γίνει
ταςάκι ςε κάποιο τυχαίο τραπζηι του Γιάτεςβιλ.
Angie: Μπουχαχαχαχαχα! Μθ ςτεναχωριζςαι Σάρον. Θ ηωι
τα ζχει αυτά.
Sharon: Δε ςτεναχωριζμαι, Άντηυ, πια, όχι πια... Τουλάχιςτον
κα ακοφει το μοιρολόι τθσ γιαγιάσ.
Angie: Χαχαχα. Βρίςκω.
Sharon: Βρίςκεισ;
Angie: Μόλισ το είπα, Σάρον.
Sharon: Σ’ ευχαριςτϊ, Άντηυ.
Angie: Άλλωςτε το Γιάτεςβιλ, όπωσ μου ζχει πει ο πάτερ
οκ, είναι μια από τισ καλφτερεσ κολάςεισ του κόςμου,
ανταγωνίηεται ςτα ίςα τθν Κόλαςθ του
Λίβρετορ.
Sharon: Φλεγματικά όμορφο. Βρίςκεισ;
Angie: Τι;
Sharon: Το φλεγματικά.
Angie: Βρίςκω. Πμωσ εςφ δε μιλάσ ζτςι, Σάρον.
Sharon: Τι εννοείσ, Άντηυ;
Angie: Σίγουρα θ λζξθ αυτι δεν υπάρχει ςτο λεξιλόγιο ςου.
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Sharon: Ιταν μια από τισ αγαπθμζνεσ του Φρινκ.
Angie: Ορίςτε;
Sharon: Το φλεγματικά ιταν μια από τισ αγαπθμζνεσ του
λζξεισ. Πταν με πιγαινε ςτθ λίμνθ όουτελ...
Angie: ...ςε πιγαινε ςτθ λίμνθ όουτελ;
Sharon: ...μου διάβαηε περίεργεσ λζξεισ από ερωτικζσ
επιςτολζσ. Ρολφ ρομαντικό, δεν βρίςκεισ;
Angie: Κακόλου, Σάρον. Δεν βρίςκω κακόλου.
Sharon: Τι εννοείσ, Άντηυ;
Angie: Αυτό που καταλαβαίνεισ, Σάρον.
Sharon: Τι ζπακεσ, Άντηυ; Μιπωσ ηθλεφεισ;
Angie: Κυμϊνω.
Sharon: Μ’εμζνα;
Angie: Μ’εςζνα, αλλά και μ’αυτόν τον κερατά τον Φρινκ.
Αυτό το κατακάκι του Γιάτεςβιλ!
Sharon: Ρϊσ μιλάσ ζτςι για τον νεκρό ςφηυγό μασ, Άντηυ; Τι
ζπακεσ;
Angie: Να καεί το ςάπιο κουφάρι του, να βαςανιςτεί από
τισ παιδικζσ κραυγζσ και τα ερωτικά βογγθτά των ηευγαριϊν
όλθσ τθσ χϊρασ!
Sharon: Θρζμθςε, Άντηυ. Τι είναι αυτά που ξεςτομίηεισ;
Angie: Σκάςε!
Sharon: Άντηυ, ςε παρακα…
Angie: Σκάςε, είπα, το μόνο που ζκανεσ ιταν να
παραςζρνεισ τον Φρινκ, αυτόν τον άμακο ενιλικα ςε
ερωτικά ραντεβοφ άγνωςτων λζξεων. Είςαι μια κάμπια. Ζνα
ςκουλικι που πίςω από τθν πλάτθ μου ερωτοτροποφςε
δίχωσ εμζνα. Καλά τα είχα καταλάβει λοιπόν, πωσ δίνατε
ραντεβοφ ςτα κρυφά.
Sharon: Ιταν το παιχνίδι μασ. Απλά, το παιχνίδι μασ. Νόμιηα
πωσ το ιξερεσ.
Angie: Ρόρνθ! Είςαι θ πόρνθ του Γιάτεςβιλ, λοιπόν!
Ιμαςταν κι οι δυο παντρεμζνεσ μαηί του, καταλαβαίνεισ τι
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ςθμαίνει αυτό; Καταλαβαίνεισ τι ςθμαίνει; Μάλλον όχι, γιατί
είςαι μια αμόρφωτθ πόρνθ. Ο κόςμοσ μιλάει, Σάρον, κι όταν
αποφαςίςει να μιλιςει το κάνει ςαν βόκροσ.
Sharon: Τι εννοείσ, Άντηυ;
Angie: Ακοφγεται ότι πθδιζςαι με τον πατζρα οκ...
Sharon: Ναι, λοιπόν, πθδιζμαι με τον πατζρα οκ. Και
λοιπόν;
Angie: Απατοφςεσ τον Φρινκ, δθλαδι;
Sharon: Ο Φρινκ γνϊριηε πωσ πθδιζμαι με τον αιδεςιμότατο.
Angie: Ραρακαλϊ;
Sharon: Ρθδιόμαςταν ςτο δάςοσ.
Angie: Στο Μπίκεμολ;
Sharon: Στο Κίμπερναλ.
Angie: Α μάλιςτα, ςτο Κίμπερναλ.
Sharon: Ναι, πίςω από το κάςτρο Νίλμπερορτ.
Angie:Ξζρω που είναι το δάςοσ Κίμπερναλ, θλίκια πόρνθ.
Αυτό που διαςχίηει κάκετα τον ποταμό Στζβιλαν.
Sharon: Ακριβϊσ. Στα δεξιά ςου, όπωσ κατεβαίνεισ από τον
λόφο Μίκλεςτοουν, ευκεία απζναντι από τα ανάκτορα του
δοφκα του Κίβλερτ. Φςτερα από τθ νθςτεία τθσ Ραραςκευισ,
ενϊ όλοι ζχουν βγει ζξω να διαςκεδάςουν, εμείσ
πθδιόμαςτε με τισ ϊρεσ ςτο νοτιςμζνο χϊμα του Κίμπερναλ
με τα βογγθτά μασ να ακοφγονται ωσ το κολαςμζνο
Γιάτεςβιλ, ςχίηουμε ςτα δφο το πυκνό νζφοσ που κυκλϊνει
τα κορμιά μασ.
Angie: Ρόρνθ!
Sharon: Αποδζχομαι τισ θδονζσ που μασ χάριςε ο Κεόσ,
Άντηυ. “Είναι ευλογία θ θδονι”, μου λζει ςυχνά πυκνά ο
πατζρασ οκ. Ακόμα κι ο Διάολοσ κα ηιλευε τα κολαςμζνα
κορμιά μασ, βουτθγμζνα ςτον ιδρϊτα και τισ πυκνζσ ανάςεσ
του οργαςμοφ. Είμαι ζγκυοσ, Άντηυ.
Η Άντηυ ςκοτϊνει τθ άρον με μια ςακοφλα για τα ψϊνια.
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ΣΟ ΜΑΡΟΤΛΙ
του Νίκου Ρουμπάκθ
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ΡΟΣΩΡΑ:
Α: Νίκοσ ουμπάκθσ
Β: Χρίςτοσ Καρλαφτθσ
Γ: Μαρία Ρετροποφλου
(Οι Α και Β ςταματοφν βίαια τθν Γ , θ οποία είναι περαςτικι
από εκεί. Ο Α τθσ αρπάηει το κινθτό.)
Γ: Βοικεια! Βοικεια!
Α: Δϊςε το τθλζφωνο εδϊ.
Β: Το τθλζφωνο.
Γ: Εεε.
Α: Το τθλζφωνο ρε… (Μιλάει ςτο τθλζφωνο.) Ναι, ναι.
Ραρακαλϊ!
Β: Σκάςε, ςκάςε!
Α: Πχι, κφριε, δεν μπορεί τϊρα, δεν μπορεί. Ναι, μιςό
λεπτό… Ρϊσ λζγεςτε;
Γ: Τι πϊσ λζγομαι;!
Α: Ρϊσ λζγεςτε, το όνομά ςασ!
Γ: Ρερςεφόνθ!
Α: Δεν μπορεί να μιλιςει θ Ρερςεφόνθ τϊρα, κφριε! Τι;
Απ’τα ςτόρια είςτε; Ναι! Σ’όλο το υπνοδωμάτιο κζλετε
ςτόρια;
Γ: Πχι, κφριε, τι είναι αυτά που λζτε; Μόνο ςτα
υπνοδωμάτια!
Α: Μόνο ςτα υπνοδωμάτια! Χειροκίνθτα ι αυτόματα;
Γ: Αυτόματα!
Α: Αυτόματα; Χειροκίνθτα κφριε, τι είμαςτε, κουλοί είμαςτε;
Μάλιςτα! Ναι! Σιμερα το βράδυ! Στισ 12, γιατί τι ζχει θ
ϊρα;! Κα’ναι κάποιοσ ςτο ςπίτι;
34

Γ: Πχι, κφριε, μόνο ο μικρόσ μου γιοσ!
Α: Ρόςο χρονϊν είναι;
Γ: Δφο ετϊν.
Α: Ωραία, είναι βαφτιςμζνοσ ι αβάφτιςτοσ;
Γ: Αβάφτιςτοσ!
Α: Αβάφτιςτοσ! Φωνάξτε αβάφτιςτοσ και κα ςασ ανοίξει!
Ναι! Δεν κατάλαβα, κφριε! Μζχρι τα τζςςερα τα παιδιά,
κατά Φρόυντ, ζχουν πλάςει χαρακτιρα! Βζβαια! Άμα δεν δει
τϊρα να βάηουν ςτόρια, πότε κα δει;! Τι κα γίνει, όλοι
γιατροί κι επιςτιμονεσ κα γίνουν ς’αυτιν τθ χϊρα;!
Μάλιςτα! Μεκαφριο; Πχι, κφριε, μεκαφριο γιατί το μεκαφριο
κα γίνει παραμεκαφριο και μετά κα γίνει ςε μια εδβομάδα
και τα λοιπά, και τα λοιπά! Μάλιςτα! Δεν μπορείτε τϊρα;
Ωραία! Ροια εταιρεία είςτε; Απαλου..,
Απαλου..,Απαλουςφςτεμ! Μάλιςτα, ςιμείωςζ το,
Απαλουςφςτεμ!
Β: Ροφ;
Α: Στο μυαλό ςου, θλίκιε! Μάλιςτα! Κα τα ποφμε αφριο! Κα
περάςουμε από εκεί με τον φίλο μου να το κανονίςουμε!
Να’ςτε καλά, γεια ςασ! (Κλείνει το τθλζφωνο.) Λοιπόν, ποφ
πάτε;
Γ: Σε nail bar.
B. Ροφ;
Γ: Σε nail bar. Για τα νφχια μου.
Α: Μανικιοφρ;
Β: Ρεντικιοφρ;
Γ: Ναι. Ναι.
Α: Για να δω τα νφχια ςασ.
Γ: Ορίςτε.
Β: Τι είναι αυτό;
Γ: Ροιο;
Α: Είναι νφχια αυτά;
Γ: Σι είναι;
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Α: Είναι προςεγμζνα νφχια αυτά, κφρια μου;
Γ: Γι' αυτό πάω ςε nail bar.
Β: Α, γι' αυτό;
Α: Αυτά τα νφχια είναι παραμελθμζνα, τουλάχιςτον δφο
εβδομάδεσ. Γδαρμζνα!
Β: Ξεβαμμζνα!
Α: Ταλαιπωρθμζνα!
Β: Ατθμζλθτα!
Α: Ιταν γαλλικό;
Γ: Ναι!
Α: Και ποφ είναι αυτό το άςπρο, πάνω ψθλά ςτο τζλοσ του
όνυχα;
Γ: Εεεε, ζφυγε.
Β: Αυτό λζμε κι εμείσ. Ζφυγε.
Α: Ζφυγε.
Β: Και μάλιςτα αρκετζσ μζρεσ.
Γ: Ναι, ξζρω.
Α: Ξεράδια. Το αμελείτε τόςο καιρό κι ζρχεςτε τελευταία
ςτιγμι. Ωπ ωπ ωπ…
Β: Τι;
Α: Τον βλζπεισ;
Β: Ροφ, ποφ;
Γ: Σι ζγινε;
Α: Σςςςςςςσ... Κοίτα να δεισ. Βιάηεται ρε. Ρθγαίνει ςτθν Δ’
ΔΟΥ Ακθνϊν! Σιμερα είναι θ τελευταία θμζρα που
πλθρϊνουν τα ςιματα! Ωραία; Είχε δφο μινεσ να πλθρϊςει
τα ςιματα και πθγαίνει τελευταία θμζρα, τον βλζπεισ;!
Γ: Ναι.
ΜΠΑΜ
Γ: ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!
Β: Ράψε ρε. Κα μασ ακοφςει κανζνασ.
Γ: Τι ζκανεσ;
Α: Τον ςκότωςα.
36

Γ: Τα μυαλά του!
Α: Ιταν headshot, κφρια μου. Ζτςι πετάγονται τα μυαλά τουσ
όταν κάνεισ headshot.
Γ: Βοικεια! Βοικεια!
Β: Σκαςμόσ!
Α: Σκαςμόσ! Είςαι τρελι;
Γ: Εγϊ είμαι τρελι; Μόλισ ςκοτϊςατε ζναν άνκρωπο ςτθν
τφχθ.
Α: Δεν τον ςκοτϊςαμε ςτθν τφχθ. Ιταν
αναβλθτικόσ!Καταλαβαίνετε τι ςθμαίνει αυτό;
Γ: Τι;
Α: Σθμαίνει πωσ ιταν ζνασ άνκρωποσ, ο οποίοσ είχε άφθςει
μια δουλειά για τελευταία ςτιγμι, κι ζρχεται τϊρα τελευταία
θμζρα του μθνόσ, να πάει να πλθρϊςει τα ςιματα!
Γ: Ρϊσ είςτε τόςο ςίγουροσ.
Α: Δεν είμαι.
Γ: Και ςκοτϊςατε ζναν άνκρωπο, ζτςι απλά;
Α: Εντάξει, ποτζ, δεν μπορείσ να είςαι ςίγουροσ! Στθ μάχθ
ενάντια ςτθν αναβλθτικότθτα ςίγουρα υπάρχει κι άμαχοσ
πλθκυςμόσ! Γυναικόπαιδα, βενηινοπϊλεισ, περιπτεροφχοι...
Β: Καταλάβατε;
Γ: Πχι.
Β: Είςτε θλίκια.
Γ: Είςτε ψυχαςκενείσ.
Α: Ρροςζξτε πωσ μιλάτε.
Γ: Αφιςτε να φφγω ςασ παρακαλϊ.
Β: Για να πάτε ςτο πεντικιοφρ;
Γ: Ναι. Σασ παρακαλϊ.
Α: Ζχετε ραντεβοφ το βράδυ.
Γ: Ναι.
Β: Με ποιον;
Γ: Με τον διευκυντι μου και το ζχω αναβ…
Α: Ορίςτε;
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Γ: Εεεε.
Β: Το ζχετε αναβάλει;
Γ: Ε ναι, λοιπόν το ζχω αναβάλει. Τι κα κάνετε κα με
ςκοτϊςετε;
Α: Ναι.
Γ: Βοικεια!
Β: Βοφλωςε το.
Α: Είςαι μία από αυτοφσ.
Β: Είςαι ζνα αναβλθτικό κατακάκι τθσ κοινωνίασ.
Α: Είςαι ζνα μικρόβιο.
Γ: Σασ παρακαλϊ.
Η Γ αρπάηει το όπλο από τα χζρια του Α και ςκοτϊνει ζναν
περαςτικό που περνά από δίπλα τουσ.
Β: Σι ζκανεσ;
Α: Είςαι τρελι;
Β: Σκότωςεσ ζναν άνκρωπο.
Α: Μόλισ ςκότωςεσ ζναν άνκρωπο. Κεζ μου, δεν νιϊκω
καλά...
Γ: Δεν τον είδατε πωσ περπατοφςε;
Β: Τι εννοείσ;
Α: Ανακατεφομαι.
Γ: Ρερπατοφςε ςτισ μφτεσ.
Β: Ε και;
Α: Και ςκότωςεσ ζναν άνκρωπο επειδι περπατοφςε ςτισ
μφτεσ;
Β: Είςαι δολοφόνοσ.
Γ: Δεν αντζχω τουσ ανκρϊπουσ που περπατοφν ςτισ μφτεσ.
Α: Μπορεί να είχαν ερεκιςτεί οι φτζρνεσ του.
Γ: Δεν ζχει καμία ςθμαςία. Δεν αντζχω να το βλζπω. Με
τρελαίνει θ εικόνα και μόνο. Ταράηεται το μυαλό μου όταν
βλζπω ανκρϊπουσ να περπατοφν ςτισ μφτεσ των ποδιϊν.
Εςφ!
Β: Τι εγϊ;
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Γ: Ρερπάτα.
Β: Εγϊ;
Γ: Ναι, εςφ περπάτα.
Β: Μα…
Α: Δεν τθν ακοφσ ρε, περπάτα.
Β: Μάλιςτα.
Γ: Το βλζπεισ;
Α: Το βλζπω.
Β: Καταλαβαίνεισ τι εννοϊ;
Α: Ρολφ καλά.
Γ: Σ' ευχαριςτϊ.
Α: Σε παρακαλϊ.
Η Γ ςκοτϊνει τον Β.
Α: Ναι.
Γ: Τι είπεσ;
Α: Ναι.
Γ: Είπεσ “ναι”;
Α: Συμφωνϊ.
Γ: Συμφωνείσ;
Α: Απόλυτα.
Γ: Είδεσ που είχα δίκιο.
Α: Το είδα πεντακάκαρα.
Γ: Το όπλο ςασ.
Α: Ε;
Γ: Ορίςτε, το όπλο ςασ.
Α: Α ναι. Ευχαριςτϊ.
Γ: Τίποτα. Γεια ςασ.
Α: Γεια. Γεια.
Γ: Χάρθκα.
Α: Θ χαρά δικιά μου.
Ο Α ςκοτϊνει τθ Γ και φεφγει ςτισ μφτεσ.
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ΠΑΠΑ-ΓΙΓΑΝΣΕ ΣΟΤ ΚΑΣ
τθσ Μαρίασ Περρι
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ΡΟΣΩΡΑ:
Ιγνάτιοσ: Νίκοσ ουμπάκθσ
Μαρία: Κυριακι Κίτςου
εραφείμ: Χρίςτοσ Καρλαφτθσ
Άννα: Μαρία Ρετροποφλου
Διαιτθτισ: θγοφλα Σιαπλαοφρα

Διαιτθτισ: Καλωςορίςατε, ςτον αγϊνα τθσ χρονιάσ! Δφο
μονομάχοι, αιττθτοι, δφο coach αςυναγϊνιςτεσ, αλλά μόνο
ζνασ νικθτισ! Από αριςτερά, βλζπουμε να μπαίνει ο πατζρασ
Λγνάτιοσ από τθν ιερά μονι Αγίου Χαραλάμπουσ. Βοικειά
μασ! Δίπλα του ζχει τθν αδερφι Μαρία!
(μπαίνουν χορεφοντασ.)
Από δεξιά, βλζπουμε να μπαίνει ο πάτερ Σεραφείμ από τθν
ιερά μονι Αγίου Ραντελειμονοσ. Βοικειά μασ, επίςθσ! Και
δίπλα του ζχει τθν αδερφι Άννα!
(μπαίνουν χορεφοντασ)
Διαιτθτισ: Στο ςθμείο αυτό να ςασ υπενκυμίςω τουσ
βαςικοφσ κανόνεσ του ςθμερινοφ μασ αγϊνα!
Απαγορεφονται: 1) το μπουςοφλθμα, 2) οι ςφαλιάρεσ, με τισ
πατοφςεσ 3) οι πιπιλιζσ! Νόμοσ! Καταλάβατε;
Ιγνάτιοσ + εραφείμ: Ναι. Ναι.
Διαιτθτισ: Είμαςτε ζτοιμοι να ξεκινιςουμε;
Ιγνάτιοσ + εραφείμ + Μαρία + Άννα: Ναι! Ναι!
Διαιτθτισ: Στισ γωνιζσ ςασ!
41

Ιγνάτιοσ + εραφείμ + Μαρία + Άννα: Kαι ςτισ δικζσ ςασ!
Μαρία: (Προσ Ιγνάτιο) Κα τουσ κατατροπϊςουμε!
Άννα: (Προσ εραφείμ) Κα τουσ φάμε λάχανο!
Ιγνάτιοσ: (Προσ εραφείμ) Τον Χριςτό και τθν Ραναγιά να
φωνάξεισ ςτο πλευρό ςου, κα τουσ χρειαςτείσ!
Μαρία: Κα ςασ φάμε!
Άννα: Κα ςασ καταβροχκίςουμε!
εραφείμ: Ψαλμ. 35:1 «Κφριε, κρίνε εκείνουσ που με
κατακρίνουν, πολζμθςε όςουσ με πολεμοφν… Ασ νικθκοφν
αυτοί που κζλουν να πάρουν τθ ηωι μου! Ασ γίνουν ςαν το
άχυρο που το ςκορπίηει ο αγζρασ και του Κυρίου ο άγγελοσ
ασ τουσ κυνθγά… Ασ είναι ςκοτεινι κι ολιςκθρι θ πορεία
τουσ…» !
Ιγνάτιοσ: Ψαλμ. 58:7-11 «Σφντριψζ τουσ, Κεζ, τα δόντια μεσ
ςτο ςτόμα τουσ. Σπάςε, Κφριε, τα ςαγόνια των λιονταριϊν.
Μαρία: (Προσ Ιγνάτιο) Μθν ξεχνάτε να ζχετε τα ποδαράκια
ςασ ελαφρϊσ λυγιςμζνα και ςϊμα ευκυτενζσ!
Άννα: (Προσ εραφείμ) Να κυμάςτε να κρατάτε τα χεράκια
ςασ ςε ςτάςθ φφλαξθσ, με τουσ ωμοφλθδεσ ελαφρά
ςθκωμζνουσ!
Διαιτθτισ: Στο ςθμείο αυτό, να ςασ υπενκυμίςω ότι τα
ζςοδα του αποψινοφ αγϊνα, κα διατεκοφν υπζρ
ανεγζρςεωσ ιεράσ μονισ.
Διαιτθτισ: Ο αγϊνασ αρχίηει! Λάβετε κζςεισ! Στισ γωνιζσ
ςασ!
Ιγνάτιοσ + εραφείμ + Μαρία + Άννα: Στισ δικζσ ςασ!
Ιγνάτιοσ: Ζχω το καλφτερο κροςζ!
εραφείμ: Δεν με πιάνει κανζνασ ςτα ντιρζκτ μου!
Μαρία: Τρζμετε!
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Άννα: Χαμζνοι!
Μαρία: (προσ Ιγνάτιο) Ξεςκίςτε του το πετραχιλι και φορζςζ
του το κολάρο!
Άννα: (προσ εραφείμ) Κόψτε τ’ αμελζτθτα και δϊς’τα ςτα
ςκιουράκια μασ να τα φάνε!
εραφείμ: Τα ςκιουράκια, απόψε, κα μείνουν νθςτικά.
Διαιτθτισ: (παίρνοντασ κζςθ ζναρξθσ) Ράμε, ΜΡΟΞ !
(φυρίηει τθν ζναρξθ.)
Ιγνάτιοσ: Τθν ενορία ςου!
εραφείμ: Το ποίμνιό ςου!
Ιγνάτιοσ: Μπινζ!
εραφείμ: Μπίχλα!
Μαρία: Ζλα χτφπα τον! Είςαι μπουλντόηα!
Ιγνάτιοσ: (προσ εραφείμ) Μπουροφχα!
εραφείμ: (προσ Ιγνάτιο) Μπουχζςα!
Άννα: Σπάςε του τα πλευρά!
Ιγνάτιοσ: Κλαπαρχίδα!
εραφείμ: Κλαςομπανιζρα!
Μαρία: Βγάλε του τον ϊμο!
Άννα: Τςάκιςε του το ςαγόνι!
Μαρία: (προσ Άννα) Λθγμζνθ πζςτροφα!
Άννα: (προσ Μαρία) Ξεπουπουλιαςμζνθ λειχινα!
Ιγνάτιοσ: Κα ςτο ξυρίςω το μοφςι, τραγόπαπα, και κα το
πλζξω κοριτςίςτικεσ πλεξοφδεσ!
εραφείμ: Κα ςε κάνω να ςου κάτςει τ’ αντίδωρο ςτο
ςτόμα, αντίχριςτε!
Διαιτθτισ: (ςφυρίηει…) Ζτοιμοι! Ράμε!
Μαρία: (προσ Ιγνάτιο) Μθν κάνετε άςκοπεσ κινιςεισ.
Ρροςζξτε το αριςτερό του ντιρζκτ!
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Άννα: (προσ εραφείμ) Δϊςτε τα όλα, αποφεφγοντασ το δεξί
του κροςζ!
Μαρία: (προσ Ιγνάτιο) Ζλα, να βλζπω να πζφτει τίμιο ξφλο!
Ιγνάτιοσ: Ναι! Ναι!
Διαιτθτισ: Ζτοιμοι;
εραφείμ + Ιγνάτιοσ: ΝΑΛ!ΝΑΛ!
Διαιτθτισ: (ςφυρίηει…) Ζτοιμοι! ΜΡΟΞ !
Άννα: (προσ εραφείμ) Κανζνα ζλεοσ!
Ιγνάτιοσ: (προσ εραφείμ) Μπαγάςα!
εραφείμ: (προσ Ιγνάτιο) Κουφαλίτςα!
Ιγνάτιοσ: Κα κουραςτείσ! Ιδθ τρζμουνε τα ποδαράκια ςου,
αγυμναςτοφλθ μου! Ππου να ‘ναι παίρνω τθ ρεβάνσ!
εραφείμ: Οφτε ςτα πιο τρελά ςασ όνειρα!
Μαρία: Είςτε παρελκόν!!! Χαμπαριάςτε το!
Άννα: Είςτε καμζνα χαρτιά!!! Ράρ’ τε το απόφαςθ. Λιξατε!
Μαρία: Αξιοκρινθτο πουτανάκι!
Άννα: Ξεχαρβαλωμζνθ ςκρόφα!
Διαιτθτισ: (ςφυρίηει επίμονα) Κυρίεσ μου! Κυρίεσ μου! Μθ
χαλάμε τον αγϊνα!
(ςφυρίηει επανζναρξθ) Ράμε! ΜΡΟΞ!
Μαρία: Εκεί! Δϊςτε του εκεί!
Άννα: Κρατάτε αποςτάςεισ και κα λυγίςει!
Μαρία: Επιμείνατε!
Άννα: Μθ μαςάτε!
εραφείμ: Είκε να ςου πζςουν όλα τα δόντια εκτόσ ενόσ,
που κι αυτό να πονάει ςυνζχεια!
Ιγνάτιοσ: Άντε ρε γαμιςου!
εραφείμ: Ο κϊλοσ ςου ροδάνι, να περπατεί να κλάνει!
Μαρία: Ρροςζξτε τουσ καρποφσ ςασ!
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εραφείμ: Να ςε βαςανίηει θ διάρροια!
Ιγνάτιοσ: Να τρζχεισ ςτθν τουαλζτα κάκε τρία λεπτά ι μια
φορά το τρίμθνο!
Μαρία: Και να κρατάτε πάντα το ςϊμα ςασ ίςιο! Ράντα!
Ιγνάτιοσ: Να ςου βραχυκυκλϊςει το βαν και να ςου πάρει
υγραςία το φζρετρο!
εραφείμ: Να ςου χυκοφνε χλωρίνεσ πάνω ςτα Κυριακάτικα
άμφια κι από μωβ να γίνουν ςκατουλί ακαηοφ!
Ιγνάτιοσ: Να ςου ξθλωκεί το πετραχιλι!
εραφείμ: Να ςε καταραςτεί νεωκόροσ και να ςε
προςπεράςει φίδι!
Ιγνάτιοσ: Να χζηεισ και να ξεχνάσ το καπάκι τθσ λεκάνθσ
κλειςτό!
εραφείμ: Να ςε γαμάνε Κινζηοι βουτϊντασ παπάρα ςτθ
μαρζγκα!
Ιγνάτιοσ: Χιροςίμα να ςου γίνει το ζντερο!
(υνταρακτικό φινάλε ωμισ βίασ ςε αργι κίνθςθ)
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Καγκουρόςογο, κζατρο Ραραμυκίασ, 2016
Βαρελόταπεσ, κζατρο «οζσ», 2015
Αλυςίδεσ για κουνοφπια, κζατρο «οζσ», 2014,
κζατρο «Ράνκεον» (Ράτρα) 2015
Αδίςτακτεσ μπαλαρίνεσ, κζατρο «Κάτω από τθ
γζφυρα, 2013
Μυρίηει μπαροφτι, κζατρο «104 Κζντρο Λόγου και
Τζχνθσ», 2012
Η μπαλάντα ενόσ ευαίςκθτου διμιου, «Κζατρο του
Ιλιου» & «Ioannina Street Theater Festival», 2011-2012
Σζρασ θκικισ, κζατρο «Ελεφκερθ Ζκφραςθ», 2011
Οι ΑΣΟφΡΘΟΙ και οι 11 μανιαςμζνεσ ρζγγεσ, κζατρο
«Κάτω από τθ
γζφυρα», 2010
7 μονόπρακτα για το φτάρνιςμα, κζατρο «104
Κζντρο Λόγου και
Τζχνθσ», 2009
7 μονόπρακτα και οφτε ζνασ γάμοσ, κζατρο «Αργϊ»,
2008
Λυςιςτράτθ, κζατρο «Altera Pars», 2007
Μια καςζλα ςτρείδια και Ντα Πόντε, θ τελευταία
φάρςα, κζατρο
«Φοφρνοσ», 2006
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