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Ξέρξης 

 

Το έργο γράφτηκε στα πλαίσια της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής 

του Θεάτρου Πορεία (περίοδος 2020-21) με εισηγητές τους Θανάση Τριαρίδη 

και Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. 

 

 

Εικόνα εξωφύλλου: Ανάγλυφη παράσταση του Ξέρξη Α΄ της Περσίας, που 

βρέθηκε στην Περσέπολη. 

 

 

 

Το  θεατρικό έργο Ξέρξης  της Μαρίας Δριμή διανέμεται ελεύθερα στο 

διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακού βιβλίου υπό άδεια Creative Commons 

BY_NC_ND  

 

[Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα] 

 

 

Το παρόν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα, τα ονόματα και οι 

καταστάσεις είναι φανταστικά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι συμπτωματική 

και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μεταφέρει τo παρόν θεατρικό έργο στη 

σκηνή, παρακαλείται να επικοινωνήσει πρώτα με τη συγγραφέα. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el?fbclid=IwAR2AAIplYxCj3U_MhgspHQtpt0lL2ijzQZJzlD-cZth_sV-4ghe29-usnIc
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el?fbclid=IwAR2AAIplYxCj3U_MhgspHQtpt0lL2ijzQZJzlD-cZth_sV-4ghe29-usnIc
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
Η Μαρία Δριμή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι ιατρός Παθολόγος-

Εντατικολόγος  και εργάζεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΕΣΥ. 

Είναι πτυχιούχος Φιλολογίας ΕΚΠΑ με κατεύθυνση Μεσαιωνικής και 

Νεοελληνικής Φιλολογίας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια δημιουργικής 

γραφής. Διηγήματά της έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και έχουν 

διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Τα θεατρικά της έργα Εν τόπω 

χλοερώ, Ούριος άνεμος και Από έδρας κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Το 

θεατρικό της έργο Όλες εκείνες οι εικόνες (2020) απέσπασε 3ο βραβείο στον 

διαγωνισμό «Σε κλειστό κύκλο» της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου. 

Email:  maria.drimi@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932768188 
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Στον Θανάση Τριαρίδη                                                                
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Πείτε μου πείτε μου γιατρέ 

τι στερεό αντίδοτο προτείνετε 

για σώματα που υγραίνονται τις νύχτες 

κι απομένουν  

μέχρι δακρύων υγρά 

ως το πρωί; 

 

Γιάννης Βαρβέρης 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Μίνα (60): δικηγόρος, ελεύθερη, σέξι, δείχνει πολύ νεότερη 

Κλειώ (58): συνταξιούχος καθηγήτρια αγγλικών και επίδοξη συγγραφέας 

Φαίη (55): δερματολόγος με ιατρείο στο Κολωνάκι, τρεις φορές χήρα 

Μαίρη (49): μοδίστρα, διαζευγμένη με δύο κόρες 

Αλκιβιάδης (Άλκης) Γεμιστός (48): πωλητής του Ξέρξη  

 

ΣΚΗΝΙΚΟ 

 Το καθιστικό της Μίνας, ένα καλόγουστο περιβάλλον με σύγχρονες 

μινιμαλιστικές τάσεις και μια αίσθηση λιτής πολυτέλειας. 

 

Στο έργο ακούγονται τα τραγούδια: 

 Forever and ever-Demis Roussos (1973) 

 Rasputin -Boney M (1978)  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τέσσερις γυναίκες έχουν μαζευτεί στο σπίτι της μιας από αυτές για να 

γιορτάσουν τα εξηκοστά της γενέθλια. Η Μίνα, η εορτάζουσα, είναι δικηγόρος. 

Της αρέσουν οι νεότεροι άντρες και τα ακριβά αυτοκίνητα. Η Κλειώ είναι 

συνταξιούχος καθηγήτρια αγγλικών, έχει ανάπηρο σύζυγο και γιο που κάνει 

body building. Στον ελεύθερο χρόνο της παρακολουθεί μαθήματα 

δημιουργικής γραφής και πιστεύει ότι προσεχώς θα γίνει μεγάλη συγγραφέας. 

Η Φαίη είναι δερματολόγος με ιατρείο στο Κολωνάκι. Την τραβάνε οι πολύ 

σκληροί άντρες, που συνήθως έχουν προβλήματα με τον νόμο. Είναι τρεις 
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φορές χήρα. Η Μαίρη είναι μοδίστρα. Ράβει στο δικό της εργαστήριο και έχει 

αρκετή πελατεία. Είναι διαζευγμένη και έχει δύο κόρες στην εφηβεία. 

Η Μίνα έχει ετοιμάσει μια έκπληξη για τις φίλες της, ένα ξεχωριστό 

δώρο, που θα αναστατώσει αναπάντεχα τις ζωές όλων τους. 
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

[Η Μίνα γιορτάζει τα γενέθλιά της μαζί με τις φίλες της. Οι τέσσερις γυναίκες 

κάθονται γύρω από το τραπέζι. Έχουν τελειώσει το φαγητό και πίνουν κρασί 

συζητώντας]. 

ΜΙΝΑ: «Εξήντα;» με ρωτάει. Έχει μείνει κάγκελο. Τα μάτια του έχουν 

πεταχτεί από τις κόγχες τους. «Σε μια βδομάδα» του λέω. 

ΦΑΙΗ: Και; 

ΜΙΝΑ: Με φίλησε. 

ΜΑΙΡΗ: Στο στόμα; 

ΜΙΝΑ: Όχι, στο κούτελο! Για να μου δώσει την ευχή του! 

ΚΛΕΙΩ: Ρε Μαίρη, τι ερώτηση είναι αυτή; (στη Μίνα) Δηλαδή, εντάξει; 

ΜΙΝΑ: Τρελή είσαι; 

ΦΑΙΗ: Γιατί; Δε λέει; 

ΜΙΝΑ: Κακός δεν είναι… Όμως είναι λίγο… 

ΚΛΕΙΩ: Σαχλός; 

ΜΑΙΡΗ: Κοντός; 

ΦΑΙΗ: Μαλάκας; 

ΜΙΝΑ: Ψευδός. Ναι, είναι ψευδός. Δεν λέει καλά το ρο. 

ΚΛΕΙΩ: Αυτό κρύβει ευφυΐα. Και ο… 

ΜΙΝΑ: Έλεος πάλι με τον Δημοσθένη! Το έχουμε εμπεδώσει. Καμία σχέση ο 

περί ου με τον Δημοσθένη. 

ΚΛΕΙΩ: Κι ο Στρατής δεν ψεύδιζε; Όμως κρατήσατε μαζί τόσον καιρό… 
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ΜΙΝΑ: Οι πλάτες του με κράτησαν, όχι ο ίδιος ο Θτρατήθ. Αυτές οι 

πλατάρες… Σαν κυματοθραύστες. Με σκέπαζαν ολόκληρη. Έπνιγαν και το 

«θίγμα» του. 

ΦΑΙΗ: Κι ο Μάρκος δεν μιλούσε καθαρά. 

ΜΙΝΑ: Πού τον θυμήθηκες αυτόν; Tον είχα σχεδόν ξεχάσει.  

ΜΑΙΡΗ: Δεν είναι αδικία; Εσύ να έχεις τόσους ώστε να ξεχνάς κι εγώ να μη 

θυμάμαι ούτε πώς είναι ένας. 

ΜΙΝΑ: Και τι κάνεις γι’ αυτό; 

ΜΑΙΡΗ: Τι να κάνω; 

ΦΑΙΗ: Να ξεστραβωθείς, Μαίρη μου! Να δεις τι περνάει δίπλα σου. Η ζωή 

δεν είναι μόνο γαζί και στρίφωμα. 

ΜΑΙΡΗ: Με το γαζί και το στρίφωμα τρώω. 

ΜΙΝΑ: Αυτό το φαΐ είναι μόνο για χόρταση. Αν θέλεις να γευτείς, πρέπει να 

ψάξεις και το άλλο… φαΐ. 

ΚΛΕΙΩ: Much work and no play makes Jack a dull boy. 

ΜΑΙΡΗ: Μίλησε και η Οξφόρδη. 

ΦΑΙΗ: Σκέψου ότι το λένε μέχρι και οι ξενέρωτοι οι Άγγλοι. 

[Μικρή σιωπή] 

ΚΛΕΙΩ: Ακούστε τι μου είπε χθες το καμάρι μου… Έρχεται και πιάνει το 

μπράτσο μου. Να, έτσι. (πιάνει το μπράτσο της Μίνας) Και μου λέει: «Clio,…» 

ΜΙΝΑ: Έτσι σε φωνάζει τώρα; 

ΚΛΕΙΩ: Ναι. Το’ κοψε το Κλειώ. Μου ταιριάζει, λέει, περισσότερο το Clio. 

Αυτό το παιδί… Ποτέ δεν με είπε μαμά. Βέβαια, και οι μαθητές μου madam 

Clio με φώναζαν. 
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ΦΑΙΗ: Πες παρακάτω… 

ΚΛΕΙΩ: Μου λέει λοιπόν: «Clio, αν δεν σφίξεις λίγο, θα γεράσεις πριν την 

ώρα σου». 

ΜΙΝΑ: Καλά λέει το παιδί. Να γραφτείς σε γυμναστήριο. 

ΚΛΕΙΩ: Να τι μου έλειπε! Ακριβώς αυτό. Με δουλεύεις; Αρκετά γυμνάζομαι 

με τον Θόδωρο. Ξέρεις τι γυμναστική είναι κάθε μέρα  να τον σηκώνω από το 

κρεβάτι, να τον βάζω στη μπανιέρα, να τον πλένω και μετά πάλι πίσω στο 

κρεβάτι, να τον ντύνω και μετά στην πολυθρόνα και μετά… 

ΜΙΝΑ: Φτάνει. Κουράστηκα και μόνο που τ’ ακούω. 

ΜΑΙΡΗ: Πώς είναι; 

ΚΛΕΙΩ: Σκέτο βαρίδι. Αγκυλωμένος ο μισός. Τζάμπα τόσες 

φυσικοθεραπείες. Όμως το χειρότερο είναι άλλο… 

ΦΑΙΗ: Τι; 

ΚΛΕΙΩ: Θέλει. 

ΜΙΝΑ: Μη μου πεις… 

ΚΛΕΙΩ: Τουλάχιστον στο μυαλό του. 

ΜΙΝΑ: Όταν ήταν καλά, το εργαλείο το είχε στο ράφι για ξεσκόνισμα. Τώρα 

το θυμήθηκε; 

ΚΛΕΙΩ: Άστα. Παλεύει μερική ώρα κι όταν βλέπει ότι δεν μπορεί, κλαίει σαν 

μικρό παιδί. 

ΜΑΙΡΗ: Τον καημένο… Κι εσύ; 

ΚΛΕΙΩ: Του λέω ότι δεν με νοιάζει. Ότι το σεξ δεν είναι ο μοναδικός 

προορισμός του ανθρώπου πάνω στη γη. 

ΜΙΝΑ: Δεν είναι; 
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ΜΑΙΡΗ: Όχι, Μίνα. Για τον πολύ κόσμο δεν είναι. Ιδιαίτερα στις ηλικίες μας. 

ΜΙΝΑ: Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Τι σχέση έχει η ηλικία με το σεξ;  

ΚΛΕΙΩ: Η διαφωνία σου είναι διαχρονική και έμπρακτη! (γελάει) 

ΦΑΙΗ: Κι εγώ ψηφίζω Μίνα. 

ΜΑΙΡΗ: Εσύ, Φαίη, καλύτερα να απέχεις από το άθλημα, μπας και γλιτώσει 

κανένας άντρας! Τρεις φορές χήρα, δεν χόρτασες; 

ΦΑΙΗ: Δεν εννοούσα γάμο. 

ΚΛΕΙΩ: Να κάτσεις στ’ αυγά σου λέω εγώ… Γιατί όταν δεν κάθεσαι, τραβάς 

σαν μαγνήτης όλους τους γκάνγκστερς και στο τέλος την πληρώνουμε εμείς! 

ΦΑΙΗ: (γελώντας) Πότε την πληρώσατε; 

ΜΑΙΡΗ: Κάθε φορά που σε μαζεύουμε κομμάτια. 

ΚΛΕΙΩ: Θέλεις να μνημονεύσω τους μακαρίτες; Τον Σεργκέι που κοιμόταν 

αγκαλιά με τη βότκα; Τον Αντώνη που τον γαζώσανε οι μπράβοι της 

παραλιακής; Ή τον Μήτσο που είχε εφοδιάσει με ηρωίνη όλες τις φυλακές της 

επικράτειας;  

ΦΑΙΗ: Ομολογώ ότι ήμουν λίγο άτυχη στους συζύγους. Όμως έχω κάνει και 

καλές σχέσεις. 

ΚΛΕΙΩ: Εγώ πάντως, αν μου εμπιστευόσουν τη ζωή σου, θα έγραφα best 

seller. 

ΦΑΙΗ: Go ahead, Clio! 

ΜΙΝΑ: Φαίη, μη μασάς! Είσαι στον σωστό δρόμο. 

ΜΑΙΡΗ: Ναι. Και συγκεκριμένα στην οδό Σολωμού, στη γειτονιά μου. 

ΦΑΙΗ: Ποια είναι η οδός Σολωμού; 
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ΜΙΝΑ: Τον δρόμο των φυλακών Κορυδαλλού εννοεί. Ασ’ τες να λένε, Φαίη. 

(σηκώνει το μπουκάλι με το κρασί) Κορίτσια, να το τελειώσουμε για να φέρω την 

τούρτα! 

[Η Μίνα γεμίζει όλα τα ποτήρια]. 

ΚΛΕΙΩ:  (σηκώνει το ποτήρι της) Να ζήσει η πιο σέξι, η πιο fit, η πιο 

ακαταμάχητη φιλενάδα μας! Μίνα, να έχεις πάντα τους καλύτερους γκόμενους 

μέχρι τα βαθιά γεράματα. 

ΜΙΝΑ: Δεν θέλω γεράματα, ούτε βαθιά ούτε ρηχά! Από την ευχή σου κρατάω 

μόνο τους γκόμενους. 

ΦΑΙΗ: Να τα χιλιάσεις, κορίτσι μου, και να είσαι θεάρα, όπως τώρα. 

ΜΑΙΡΗ: Να είσαι ευτυχισμένη, Μίνα μου. Και να έχεις ό, τι ποθείς. 

ΜΙΝΑ: Αυτή είναι ευχή! Ό, τι ποθώ. Και να είμαστε πάντα όλες μαζί, όπως 

τώρα, όπως τότε στο Παρίσι… 

ΦΑΙΗ: Θυμάστε; 

ΜΑΙΡΗ: Την Παναγία των Παρισίων… 

ΜΙΝΑ: Τα μπιστρό στο Καρτιέ Λατέν… Τη βόλτα δίπλα στον Σηκουάνα…  

ΚΛΕΙΩ: Και τους πάγκους με τα παλιά βιβλία… 

ΦΑΙΗ: Θυμάσαι τι είχες πληρώσει στο αεροδρόμιο για τις αποσκευές; Ο 

αρχηγός του γκρουπ τράβαγε τα μαλλιά του. Ας μην γούσταρε τη Μίνα και θα 

σου έλεγα εγώ…  

[Τραγουδούν όλες μαζί με τα ποτήρια υψωμένα] 

“Α Pariiiiis…”  

ΜΙΝΑ: Άσπρο πάτο! Και πάω για την τούρτα! 

[Οι γυναίκες αδειάζουν τα ποτήρια τους]. 
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ΜΑΙΡΗ: Να δω πώς θα βρω απόψε την κλειδαριά μου τόσο που ήπιαμε… 

ΜΙΝΑ: Άντε μήπως κατά λάθος δοκιμάσεις άλλη και έχεις κανένα τυχερό. 

ΜΑΙΡΗ: Ποια να το χάσει για να το βρω εγώ; 

ΦΑΙΗ: Έλα, ρε βλάκα! Σταμάτα να σκέπτεσαι έτσι… 

[Η Μίνα σηκώνεται. Αρχίζει να μαζεύει τα πιάτα]. 

ΜΑΙΡΗ: Θα σε βοηθήσω. 

[Η Μαίρη σηκώνεται και μαζεύει τα υπόλοιπα πιατικά. Η Μίνα και η Μαίρη 

αποχωρούν. Μένουν στο τραπέζι η Φαίη και η Κλειώ]. 

ΦΑΙΗ: Βασανίζεσαι, ε; 

ΚΛΕΙΩ: Δεν θέλω να παραπονιέμαι. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. 

Ευτυχώς, έχω το γράψιμο που με κρατάει. 

ΦΑΙΗ: Πώς τα πας; 

ΚΛΕΙΩ: Άρχισα σεμινάρια με τον Ελευθεριάδη. 

ΦΑΙΗ: Αυτόν που έχει γράψει το Σκούφος με πολλά χρώματα; 

ΚΛΕΙΩ: Το έχεις διαβάσει; 

ΦΑΙΗ: Το διάβαζε μια ασθενής μου στο ιατρείο. Δεν το άφηνε ούτε για να 

την εξετάσω. 

ΚΛΕΙΩ: Ο Στέφανος είναι συγκλονιστικός. Και ως συγγραφέας και ως… 

[Μπαίνει η Μίνα κρατώντας την τούρτα] 

ΜΙΝΑ: Ποιος είναι συγκλονιστικός; (αφήνει την τούρτα στο τραπέζι) 

ΦΑΙΗ: (πειραχτικά) Ο νέος μέντωρ της Κλειούς. 

ΚΛΕΙΩ: Ο Στέφανος Ελευθεριάδης. Ο δάσκαλός μου στη δημιουργική 

γραφή. 
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ΜΙΝΑ: Κάνεις μαθήματα με τον Στεφανάκο; 

ΚΛΕΙΩ: Τον ξέρεις; 

ΜΙΝΑ: Πολύ καλά. 

ΚΛΕΙΩ: Από πού; 

ΜΙΝΑ: Μεγάλη ιστορία. 

ΚΛΕΙΩ: Πες μου… 

ΜΙΝΑ: Άλλη φορά. Βαριέμαι τώρα… Εξάλλου δεν είναι τίποτα σπουδαίο. 

Ελάτε να κόψουμε την τούρτα! 

[Ανάβει δύο κεριά, ένα 6 και ένα 0. Οι γυναίκες τραγουδούν]. 

«Να ζήσεις, Ασημίνα, και χρόνια πολλά, 

Μεγάλη να γίνεις με ombre μαλλιά, 

Στο σεξ να κερδίζεις και να’ χεις πολλούς 

Να πέφτουν στα πόδια σου σαν τους τρελούς  

Χρόνια πολλάααα!!!».  

[Η Μίνα σβήνει τα κεράκια. Οι γυναίκες χειροκροτούν και τη φιλάνε με τη σειρά]. 

ΜΙΝΑ: Είμαι τόσο τυχερή που σας έχω… Δεν θα σας άλλαζα ούτε με χίλιους 

άνδρες… 

ΦΑΙΗ: (πονηρά) Λες αλήθεια, ρε μαλάκα; 

ΤΕΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

[Οι φίλες έχουν τελειώσει με την τούρτα]. 

ΦΑΙΗ: Μμμμμ…. Η σοκολάτα είναι απόδειξη ότι υπάρχει θεός! 

ΜΙΝΑ: Ξέρατε ότι ανεβάζει και τη libido; 

ΚΛΕΙΩ: Για σένα που έχεις έλλειψη… 

ΜΑΙΡΗ: Να ανοίξουμε τα δώρα; 

ΜΙΝΑ: Ναι! Πάω να τα φέρω. 

[Η Μίνα αποχωρεί για λίγο και επιστρέφει με τρία δέματα. Αρχίζει να ανοίγει το ένα]. 

ΦΑΙΗ: Αυτό είναι  το δικό μου. 

[Το δέμα περιέχει ένα σετ από κρέμες προσώπου]. 

ΜΙΝΑ: Είναι η καινούρια σειρά με το έλαιο αργκάν; 

ΦΑΙΗ: Και όχι μόνο. Περιέχει και υαλουρονικό και λευκή παιώνια. Ο ορός 

επίσης είναι θαυματουργός. Δυο σταγόνες κάνουν το δέρμα να δείχνει 

ξεκούραστο, σα να έχεις κοιμηθεί οκτώ ώρες. 

ΜΙΝΑ: Τι ωραία! Θα τον φοράω στο δικαστήριο. Να λάμπω στις αγορεύσεις. 

[Πιάνει το επόμενο πακέτο]. Βιβλίo! Σίγουρα η Κλειώ. 

ΚΛΕΙΩ: Πάντα. 

ΜΙΝΑ: Άσε να μαντέψω. Σίγουρα Ρώσος! Όμως όχι Ντοστογιέφσκι. Δεν 

συμπληρώσαμε τα άπαντά του στα περσινά γενέθλια; 

ΚΛΕΙΩ: (γελάει) Οι Ρώσοι είναι μεγάλοι. Μέγιστοι. Και υπάρχουν τόσοι 

άλλοι… 

ΦΑΙΗ: (στη Μίνα) Σε βλέπω να βγάζεις την επόμενη δεκαετία με Τολστόι. 

ΜΙΝΑ: Έχω διαβάσει την «Άννα Καρένινα».  
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ΦΑΙΗ: Και, να φανταστώ, ταυτίστηκες. Εκεί που ερωτεύεται τον νεαρό 

ευγενή… 

ΚΛΕΙΩ: Τον κόμη Βρόνσκι! Όμως Τολστόι δεν είναι μόνο η Άννα Καρένινα. 

ΜΑΙΡΗ: Εγώ έχω δει την ταινία! 

ΦΑΙΗ: Θεός ο Τζουντ Λο! 

ΜΙΝΑ: Και ο μικρούλης που έκανε τον Βρόνσκι ήταν κούκλος. 

ΚΛΕΙΩ: (στη Μίνα) Ωραία, λοιπόν. Έκλεισε. Τολστόι για την επόμενη 

δεκαετία. 

ΜΙΝΑ: Μια κουβέντα είπα, καλέ. Μην τη δένεις κόμπο. (ξεδιπλώνει το 

περιτύλιγμα του βιβλίου). Τι είναι; 

ΚΛΕΙΩ: Φέτος είπα να πρωτοτυπήσω. 

ΜΙΝΑ: Πέρσες. Μμμμ… (το ξεφυλλίζει) Η τραγωδία του Αισχύλου; 

ΚΛΕΙΩ: Όχι. Είναι ένα μνημειώδες ιστορικό δοκίμιο για το γένος των 

Περσών. Από την αρχαιότητα έως σήμερα. Δεν ήμουν πολύ σίγουρη ότι θα σε 

ενδιέφερε, όμως είναι ένα βιβλίο που έχει συζητηθεί. 

ΜΙΝΑ: Και βέβαια μ’ ενδιαφέρει! 

ΦΑΙΗ: (πονηρά) Γνώρισες κανέναν Πέρση; 

ΜΙΝΑ: Όχι ακριβώς. Ή μάλλον… Μπορεί και να γνώρισα κάποιον… 

ΚΛΕΙΩ: Bingo! Με το δώρο μου έβγαλα είδηση! 

ΜΑΙΡΗ:  (στη Μίνα) Και γιατί, βρε χαζό, δεν είπες τίποτα; 

ΜΙΝΑ: Θα τον γνωρίσετε κι εσείς, όταν έρθει η ώρα. 

ΦΑΙΗ: Πότε θα έρθει η ώρα; 

ΜΙΝΑ: Δεν θ’ αργήσει. Για να δούμε και το δώρο της Μαίρης! 
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[Ανοίγει το τελευταίο δέμα και βγάζει ένα μεταξωτό μαντίλι]. 

ΜΙΝΑ: Άχουυυ! Τι υπέροχο! Τι χρώματα! 

ΜΑΙΡΗ: Σου  αρέσει; 

ΜΙΝΑ: Είναι τέλειο! Κάτσε να σου φέρω ένα κέρμα. 

ΜΑΙΡΗ: Για να μη χωρίσουμε; Δεν χωρίζουμε εμείς, μωρό μου! 

[Η Μίνα φεύγει για λίγο. Ακούγεται το κουδούνι της πόρτας].  

ΦΑΙΗ: (συνωμοτικά) Ποιος να είναι; Περιμένει κάποιον; 

ΚΛΕΙΩ: (γελώντας) Λέτε να είναι ο Πέρσης; 

[Μπαίνει βιαστική η Μίνα. Δίνει το κέρμα στη Μαίρη]. 

ΜΙΝΑ: Κορίτσια, τώρα η δική μου έκπληξη! 

[Οι γυναίκες κοιτάζονται μεταξύ τους με απορία. Η Μίνα ανοίγει την πόρτα και μπαίνει 

ο Αλκιβιάδης Γεμιστός. Φοράει κοστούμι και μια πολύχρωμη γραβάτα. Κρατάει μια 

μεγάλη σακούλα που γράφει Forever and ever]. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα σας, κυρίες μου. 

ΜΙΝΑ: Καλησπέρα, κύριε… 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Γεμιστός. Αλκιβιάδης Γεμιστός. 

ΜΙΝΑ: (του δίνει το χέρι της) Χαίρω πολύ, κύριε Γεμιστέ. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (παίρνει το χέρι της και το φιλάει με θεατρικό τρόπο) Παρακαλώ 

θερμά, να με λέτε Αλκιβιάδη. 

ΜΙΝΑ: Εντάξει, Αλκιβιάδη. (φλερτάροντας) Πόσο ωραίο όνομα! Είμαι η Μίνα. 

Μαζί μιλήσαμε. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μάλιστα. Και οι άλλες ωραίες κυρίες; 

ΜΙΝΑ: Kολλητές μου. Να σας συστήσω: η Φαίη, η Μαίρη και η Κλειώ. 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Τι πιο ωραίο από το να με 

περιστοιχίζουν  γοητευτικές κυρίες! 

ΜΙΝΑ: Κάτσε, Αλκιβιάδη. 

[Ο Γεμιστός κάθεται στον καναπέ. Οι γυναίκες βολεύονται σε καρέκλες]. 

ΦΑΙΗ: Μίνα, έχουμε χάσει κάτι; 

ΜΙΝΑ: Ο Αλκιβιάδης δουλεύει για την εταιρεία Forever and ever. 

ΜΑΙΡΗ: Α! Η πρώτη μου ραπτομηχανή! 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Αλήθεια; Ράβετε; 

ΜΙΝΑ: Δεν υπάρχει μοδίστρα σαν τη Μαίρη στον κόσμο όλο. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μπράβο! Η εταιρεία μας ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 με 

ραπτομηχανές και μίξερ. Σιγά σιγά απλώθηκε σε ένα μεγάλο φάσμα οικιακών 

μικροσυσκευών. Από σκουπάκια μέχρι δραπανοκατσάβιδα. 

ΜΙΝΑ: Ο Αλκιβιάδης θα μας δείξει σήμερα μία από αυτές τις συσκευές. 

ΦΑΙΗ: Επίδειξη κανόνισες τη μέρα των γενεθλίων σου; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Έχετε γενέθλια, κυρία Μίνα; Χρόνια πολλά! 

ΜΙΝΑ: Μίνα σκέτο. Ναι. Και είπα να κάνω ένα δώρο σε όλες μας. Για τη 

φιλία μας. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Η φιλία των γυναικών είναι ζηλευτή για εμάς τους άνδρες. 

Κυρίες μου, η φίλη σας έχει επιλέξει ένα υπέροχο δώρο για εσάς και για τον 

εαυτό της. 

ΦΑΙΗ: Το σκουπάκι που ρουφάει ανέπαφα τη σκόνη; 

ΜΙΝΑ: Ποιο σκουπάκι, πουλάκι μου… Κάτι πολύ καλύτερο. 

[Ο Γεμιστός αρχίζει να ανοίγει τη μία συσκευασία]. 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Πρόκειται για τον Ξέρξη. 

ΚΛΕΙΩ: Νάτος ο Πέρσης! 

ΜΙΝΑ: Ακριβώς. 

 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Δεν τους έχετε πει τίποτα; 

 ΜΙΝΑ:  Όχι. Τι έκπληξη θα ήταν; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ωραία λοιπόν! [βγάζει από το κουτί έναν δονητή] Κυρίες μου, 

έχω την τιμή να σας παρουσιάσω το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας Forever 

and ever: τον δονητή Ξέρξη. 

[Σιωπή. Οι γυναίκες έχουν μείνει αποσβολωμένες να κοιτάνε το μηχάνημα]. 

ΜΑΙΡΗ: Αλήθεια τώρα; 

ΚΛΕΙΩ: Δεν το πιστεύω! 

ΦΑΙΗ: Τι γίνεται, ρε μ…… 

ΜΙΝΑ: Σσσσς… Ας αφήσουμε τον Αλκιβιάδη να μας δείξει τον Ξέρξη του. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Τον Ξέρξη σας. 

ΚΛΕΙΩ:  (στη Μίνα) Δηλαδή… πήρες δονητές για όλες μας; 

ΜΙΝΑ: Ήθελα να σας κάνω ένα πρωτότυπο δώρο. 

ΜΑΙΡΗ: Και το κατάφερες. Για την ακρίβεια, το τερμάτισες. 

ΦΑΙΗ: Πάψτε επιτέλους! Πες, Αλκιβιάδη. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (κρατώντας τον Ξέρξη) Ο Ξέρξης είναι ένας δονητής νέας 

γενιάς. Κοιτάξτε τι όμορφος που είναι! Έχει ανατομικό σχήμα, είναι one-size, 

όμως μπορείτε να επιλέξετε βαθμούς διόγκωσης… από αυτόν τον κρυφό 

διακόπτη… (δείχνει ένα σημείο πάνω στον δονητή). Βάλτε το χέρι σας  εδώ. 
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[Ο Αλκιβιάδης πλησιάζει τον δονητή προς τη Μίνα. Εκείνη βάζει το χέρι της στο 

σημείο που δείχνει ο Αλκιβιάδης. Μία μία οι γυναίκες βάζουν όλες το χέρι τους στο 

σημείο].  

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Κυκλοφορεί με τρεις βαθμούς σκληρότητας: μαλακός, 

μέτριος και σκληρός. 

ΜΑΙΡΗ: Οι δικοί μας τι είναι; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Έχετε ξαναχρησιμοποιήσει δονητή; 

ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ: Όχι… 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Το φαντάστηκα. Γι’ αυτό σας έφερα τους μαλακούς. Από κει 

ξεκινάμε και με τον καιρό μπορείτε να αυξήσετε τη σκληρότητα.  

ΜΙΝΑ: Με τους σκληρούς είναι… μεγαλύτερη η απόλαυση; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Όχι, απαραίτητα. Μπορεί να προκαλέσουν πόνο σε άμαθο 

κόλπο. 

ΜΑΙΡΗ: Τι κομψά που το είπατε… Άμαθος κόλπος.  Όπως ο δικός μου. 

ΜΙΝΑ: Σσσσς…. Έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Δεν πειράζει, κυρίες μου. Είναι φυσικό να έχετε απορίες. Γι’ 

αυτό είμαι εδώ. Για να σας τις λύσω. Θέλω να αισθάνεστε άνετα. Πείτε ότι 

είμαι ο γιατρός σας. Ή ο ψυχαναλυτής σας. 

ΜΙΝΑ: Καλύτερα στο τέλος της παρουσίασης οι ερωτήσεις. 

ΚΛΕΙΩ: Δευτερολογία θα επιτρέψεις; Μίνα, δεν είσαι στο δικαστήριο! 

ΦΑΙΗ: Επιτέλους, θα σταματήσετε ν’ ακούσουμε; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (χαϊδεύοντας με τα δάχτυλά του διάφορα σημεία πάνω στον δονητή) 

Ο Ξέρξης είναι ανατομικά σχεδιασμένος. Μετά την είσοδο στον κόλπο, 
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έρχεται σε επαφή με το σημείο G. (ξεροβήχει) Να μη ρωτήσω αν γνωρίζετε το 

σημείο G. 

[Ο Αλκιβιάδης τις κοιτάζει μία μία ερωτηματικά]. 

ΜΙΝΑ: Εννοείται. 

ΚΛΕΙΩ: Γλυκιά ανάμνηση. 

ΜΑΙΡΗ: (γελάει) Από διηγήσεις. 

ΦΑΙΗ: To σημείο Γκρέφενμπεργκ. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Αλήθεια; Έτσι λέγεται; 

ΦΑΙΗ: Ναι. Από τον Γερμανό γυναικολόγο που το ανακάλυψε. 

ΜΙΝΑ: (στον Αλκιβιάδη) Η Φαίη είναι γιατρός. Δερματολόγος. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (στη Φαίη) Ω! Εσείς μάλλον ξέρετε περισσότερα από μένα. 

ΦΑΙΗ: Συνεχίστε. Είστε τόσο επεξηγηματικός. Μου θυμίζετε τον καθηγητή 

της ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (συνεχίζει να χαϊδεύει τον Ξέρξη) Μόλις λοιπόν ο Ξέρξης βρει 

το σημείο G… 

ΚΛΕΙΩ: Ο μόνος αρσενικός που το ψάχνει… 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (γελάει) Διακρίνω συσσωρευμένα παράπονα… Ο Ξέρξης 

λοιπόν αρχίζει να δονείται σε επαφή με το σημείο G. Και εδώ είναι το 

χαρακτηριστικό που τον διακρίνει από τους υπόλοιπους δονητές. (πλησιάζει τον 

δονητή σε καθεμιά ξεχωριστά) Τι βλέπετε εδώ; 

ΜΑΙΡΗ: Ένα κουμπάκι. 

ΜΙΝΑ: Ένα λαμπάκι. 

ΦΑΙΗ: Ένα φωτοκύτταρο. 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ακριβώς! Ένα φωτοκύτταρο. Τελικά οι γιατροί όντως τα 

ξέρουν όλα. Αυτό το φωτοκύτταρο ανιχνεύει τη ροή αίματος στα αγγεία του 

κόλπου. Και-προσέξτε με-συντονίζει τον ρυθμό δόνησης με την ταχύτητα ροής 

του αίματος. 

ΜΙΝΑ: Τι σημαίνει αυτό; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Καθώς η σεξουαλική διέγερση αυξάνεται, τα αγγεία του 

κόλπου διαστέλλονται και γεμίζουν αίμα. Το φωτοκύτταρο βλέπει αυτή τη 

μεγάλη ροή αίματος και ρυθμίζει τη συχνότητα της δόνησης, μέχρι το σημείο 

που η ροή αίματος γίνεται μέγιστη.  

ΦΑΙΗ: Δεν είναι απλά έξυπνος. Είναι δονητής-διάνοια. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ακριβώς. Θα το καταλάβετε από τις πρώτες φορές. Θα δείτε 

πόσο απολαυστική και ταυτόχρονα απλή είναι η χρήση του. Και βέβαια, είναι 

εύκολος στο καθάρισμα. Τον περνάτε με ένα βρεγμένο πανάκι ή για καλύτερη 

υγιεινή με τα ειδικά καθαριστικά μαντιλάκια της εταιρείας.  

ΜΙΝΑ: Υπάρχουν στο εμπόριο; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Για ό, τι χρειαστείτε, καλείτε εμένα προσωπικά. (βγάζει από 

την τσέπη του κάρτες και μοιράζει στις γυναίκες) Ορίστε, η κάρτα μου. Υπάρχουν 

και άλλα αξεσουάρ για τον Ξέρξη: θήκη φύλαξης, αδιάβροχα προφυλακτικά 

για χρήση μέσα στο νερό… 

ΚΛΕΙΩ: Μέσα… στο νερό; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Βέβαια. Στη μπανιέρα, στη θάλασσα, στη βροχή… 

Οπουδήποτε θα μπορούσατε να έχετε επαφή με έναν άντρα, μπορείτε και με 

τον Ξέρξη. 

ΜΑΙΡΗ: Για δες ο Ξέρξης… 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Στόχος της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ο Ξέρξης ως 

απαραίτητο αξεσουάρ της σύγχρονης γυναίκας. Κάτι σαν την οδοντόβουρτσα, 

το πιστολάκι μαλλιών… 

ΜΙΝΑ: (τον διακόπτει) Και γιατί πήρε αυτό το όνομα; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Σύμφωνα με την ιστορία, ο Ξέρξης ήταν σεξουαλικά πολύ 

δραστήριος. Είχε δεκαεπτά συζύγους και αρκετές δεκάδες παιδιά. 

ΜΑΙΡΗ: Τότε καλά τον είπατε Ξέρξη τον δονητή σας. Δεν πιστεύω τόσο 

έξυπνος που είναι να μας… σκαρώσει και κανένα παιδί; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (γελάει) Όχι… Από αυτή την άποψη είναι απολύτως 

ακίνδυνος. 

ΜΙΝΑ: Ωραία. Αλκιβιάδη, έχεις να μας πεις τίποτα άλλο; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Να υπογραμμίσω τη μεγάλη αυτονομία της μπαταρίας. 

Εβδομήντα δύο ώρες. Σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε… 

ΦΑΙΗ: Να ταξιδέψουμε δονούμενες aller-retour στην Αμερική! 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (γελάει) Γιατί όχι; Ακόμα κι αυτό μπορεί να συμβεί. 

(σηκώνεται να φύγει) Κυρίες μου,  θα δείτε ότι θ’ αλλάξει εντελώς η διάθεσή σας. 

Και η ζωή σας γενικότερα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. 

ΜΙΝΑ: Αλκιβιάδη, ευχαριστούμε. Ήσουν πολύ κατατοπιστικός. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από τη δουλειά μου. 

ΜΙΝΑ: Την κάνεις πολύ καλά όμως.  

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Κυρίες μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και ό, τι 

χρειαστείτε μη διστάσετε. Ένα τηλεφώνημα και σας βρίσκω τη λύση. 

(τραγουδάει) Εver and ever, forever and ever/You’ll be the one… 

[Οι γυναίκες στέκονται στην πόρτα και τον χαιρετούν. Δείχνουν στενοχωρημένες που 

φεύγει]. 
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ΦΑΙΗ: Γεια σου, Αλκιβιάδη. 

ΚΛΕΙΩ: Ευχαριστούμε. 

ΜΑΙΡΗ: Εις το επανιδείν. 

[Η Μίνα κλείνει την πόρτα. Οι άλλες τρεις γυναίκες περιεργάζονται τα κουτιά. Ο ένας 

Ξέρξης έχει μείνει με το ανοιχτό κουτί του πάνω στον καναπέ. Η Μίνα κάθεται στον 

καναπέ, τον βγάζει από το κουτί και τον χαϊδεύει]. 

ΜΙΝΑ: Δεν είναι συμπαθητικός; 

ΜΑΙΡΗ: Ο Αλκιβιάδης;  

ΜΙΝΑ: Ποιος Αλκιβιάδης… Ο Ξέρξης. Κοιτάξτε το  μαναράκι μου… 

ΜΑΙΡΗ: Αν δεν είχες γενέθλια, θα σε άρχιζα στις σφαλιάρες! 

ΚΛΕΙΩ: Εδώ που τα λέμε, φιλενάδα, σε περιπέτειες πας να μας βάλεις… 

ΦΑΙΗ: Ρε κορίτσια, πώς κάνετε έτσι; Ας το δοκιμάσουμε. Τι έχουμε να 

χάσουμε; Εξάλλου, είναι best seller. Κάτι θα ξέρουν τόσες γυναίκες σε όλο τον 

κόσμο… 

ΚΛΕΙΩ: Ξέρεις τι μου θυμίζεις; Την αγγλική παροιμία: Eat shit. One million 

flies can’t be wrong. 

ΦΑΙΗ: Clio, shut up! 

ΜΑΙΡΗ: Τι σημαίνει; 

ΚΛΕΙΩ: Φάτε σκατά. Δεν μπορεί ένα εκατομμύριο μύγες να κάνουν λάθος. 

MINA: Λοιπόν, λοιπόν! Πρόταση για συνάντηση. Να βρεθούμε πάλι εδώ σε 

δεκαπέντε μέρες, να πιούμε κρασάκι και να τα πούμε από κοντά. Να δούμε αν 

το δώρο μου έπιασε τόπο. Θα δεχτώ και σφαλιάρες! Πάντως, ανεξάρτητα από 

το αποτέλεσμα, να ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ! 

ΤΕΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

[Δεκαπέντε μέρες μετά, οι τέσσερις γυναίκες συζητούν. Ένα μπουκάλι κρασί βρίσκεται 

πάνω στο τραπέζι. Από καιρό σε καιρό γεμίζουν τα ποτήρια τους]. 

ΜΑΙΡΗ: Δίσταζα. Τον είχα κρύψει στο βάθος της ντουλάπας. Άνοιγα, δήθεν 

ότι τακτοποιώ τα ρούχα, και… 

ΜΙΝΑ: Σου’ κλεινε το μάτι μέσα από τις καπαρντίνες και τα φορέματα. 

ΚΛΕΙΩ: Κοροϊδεύεις, αλλά κι εγώ στη ντουλάπα τον έχω. 

ΦΑΙΗ: Να του βάζετε και ναφθαλίνη. Μην τον φάει ο σκόρος. 

ΜΑΙΡΗ: Δεν ξέρετε πώς είναι με τα παιδιά. Οι μικρές ψαχουλεύουν τα ρούχα 

μου. Βουτάνε μπλούζες, παντελόνια, τώρα τελευταία και βρακιά. 

ΜΙΝΑ: Φοράνε… δικά σου βρακιά; 

ΜΑΙΡΗ: Έχω κάτι στριγκάκια σουβενίρ. Φαντάζεστε όμως να πέσουν πάνω 

στον Ξέρξη; 

ΜΙΝΑ: Αυτό λέγεται ενηλικίωση. 

ΚΛΕΙΩ: Αν τον βρει ο δικός μου, θα με κάνει βούκινο στους φίλους του. Άσε 

που μπορεί να τον δείξει στον πατέρα του. Κι ο Θόδωρος δεν θ’ αντέξει 

δεύτερο εγκεφαλικό. 

ΜΙΝΑ: Εγώ που δεν έχω να τον κρύψω από κανένα, (πονηρά) τουλάχιστον 

αυτόν τον καιρό, τον έχω στο κομοδίνο μου. Σα μπιμπελό. Όταν γυρίζω από 

το δικαστήριο, γεμίζω τη μπανιέρα με νερό και άλατα ευκαλύπτου, ανάβω κάτι 

ρεσουδάκια, μπαίνω μέσα με τον Ξέρξη και… stairway to heaven. 

ΦΑΙΗ: Του φοράς το προφυλακτικό μέσα στο νερό; 

ΜΙΝΑ: Αν το θυμηθώ… 

ΜΑΙΡΗ: Πρέπει. Θα σου χαλάσει. 
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ΜΙΝΑ: Σιγά. 

ΜΑΙΡΗ: Το είπε ο Αλκιβιάδης. 

ΜΙΝΑ: Πότε; 

ΚΛΕΙΩ: Κάτι δεν είχε πει στην παρουσίαση; 

ΜΑΙΡΗ: Μου το είπε και στο τηλέφωνο. 

ΦΑΙΗ: Του τηλεφώνησες; 

ΜΑΙΡΗ: Δεν ήξερα αν το απλό πρόγραμμα… πώς το λένε… 

ΚΛΕΙΩ: Προσομοίωση. 

ΜΑΙΡΗ: …αν η προσομοίωση μπορεί να γίνει στο νερό. 

ΦΑΙΗ: Κι εσύ στη μπανιέρα με τον Ξέρξη; 

ΜΑΙΡΗ: Στο σπίτι μας, το μπάνιο είναι το μόνο μέρος για απομόνωση. 

ΚΛΕΙΩ: Δεν διαμαρτύρονται οι μικρές που αργείς; 

ΜΑΙΡΗ: Τους λέω ότι έχω εξάψεις λόγω εμμηνόπαυσης κι ότι με 

ανακουφίζουν τα συχνά ντους. 

ΚΛΕΙΩ: Μεγαλοφυές. Θα το δοκιμάσω. 

ΦΑΙΗ: Εγώ πάντως την προσομοίωση τη βαριέμαι. 

ΜΙΝΑ: Κι εγώ. Αυτό το έχεις και μ’ έναν οποιοδήποτε άντρα. Οι έξυπνες 

λειτουργίες είναι το φόρτε του Ξέρξη. 

ΦΑΙΗ: Πραγματικά. Αυτές που αξιοποιούν την ευστοχία του. (γελάει) 

Στοχεύσατε σημείο G και…. ζβιιινννκκκ!!!  

ΜΑΙΡΗ: Δηλαδή… λες ότι ο Ξέρξης είναι καλύτερος από τους κανονικούς 

άντρες; 

ΜΙΝΑ: Από πολλούς σίγουρα. 
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ΦΑΙΗ: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο άντρας δεν είναι μόνο το πουλί του. 

Είναι τα χείλη του, η φωνή του, τα μπράτσα του, το στέρνο του… 

ΜΙΝΑ: …οι πλάτες… σαν κυματοθραύστες… 

ΦΑΙΗ: …τα μακριά τριχωτά πόδια… 

ΜΙΝΑ: …τα σφιχτά κωλομέρια… 

ΚΛΕΙΩ: Σταματήστε! Άρχισα να φουντώνω και δεν έχω μαζί μου τον Ξέρξη. 

ΜΙΝΑ: Κακώς. Να πάρεις τη θήκη μεταφοράς. 

ΜΑΙΡΗ: Κι εγώ θέλω. Έλεγα να ράψω μία. Όμως καλύτερα να 

παραγγείλουμε στον Αλκιβιάδη. 

ΦΑΙΗ: Λύσσαξες με τον Αλκιβιάδη! 

ΜΙΝΑ: Ασ’ την μπας και της κλείσει το μάτι και κανένας άλλος εκτός από τον 

Ξέρξη… 

ΜΑΙΡΗ: (αναστενάζει) Μακάρι… 

ΜΙΝΑ: Είπες μακάρι; 

ΜΑΙΡΗ: Ναι. 

ΦΑΙΗ: Ρε μαλάκα, το νιώθεις πως αλλάζεις; 

ΜΑΙΡΗ: Ναι. Μάλλον. 

ΜΙΝΑ: (χειροκροτάει) Μπράβο! Το ξύπνημα της Μαίρης. 

ΚΛΕΙΩ: Κι εγώ νιώθω διαφορετική. Γράφω καλύτερα. 

ΦΑΙΗ: Σε όλες τις γυναίκες ο Ξέρξης ξυπνάει τον κόλπο. Στην Κλειώ 

ξύπνησε την πένα. 

ΚΛΕΙΩ: Ξυπνώντας ο κόλπος παρασέρνει και την πένα. 

ΜΙΝΑ: Γκραν σουξέ ο Ξέρξης! Το δώρο της χρονιάς. 
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ΦΑΙΗ: Της δεκαετίας! 

ΚΛΕΙΩ: Forever and ever… Θυμάστε το τραγουδάκι του Ντέμη Ρούσσου; 

ΜΑΙΡΗ: Αυτό που μουρμούριζε ο Αλκιβιάδης; 

[Τραγουδούν όλες μαζί και τσουγκρίζουν τα ποτήρια] 

«Ever and ever forever and ever / You' ll be the one  

That shines on me / Like the morning sun…..» 

ΤΕΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

[Η Μίνα και η Φαίη στον καναπέ της Μίνας]. 

ΜΙΝΑ: Σίγουρα δεν θα τρέχω πάλι στη ΓΑΔΑ και στα κακουργιοδικεία;  

ΦΑΙΗ: Μην το γκαντεμιάζεις! 

ΜΙΝΑ: Απλώς θυμάμαι… 

ΦΑΙΗ: Να ξεχάσεις! Όπως ξέχασα κι εγώ, κι ας ήταν και σύζυγοί μου. 

ΜΙΝΑ: Τι να ξεχάσω, ρε Φαίη; Που έβγαινα από τη δικαστήριο του Σεργκέι 

και με περίμενε ο Ρώσος μαφιόζος στη γωνία με το μαχαίρι για να πουλήσω τη 

δίκη; Πού πήγαινα στη φυλακή να μιλήσω με τον Αντώνη και στο γυρισμό 

έβρισκα τα λάστιχά μου ξεφούσκωτα και το παρμπρίζ λερωμένο, τη μία με 

σκατά, την άλλη με αυγά, στο τέλος με μπογιές… 

ΦΑΙΗ: Σταμάτα, μωρέ. Νιώθω άσχημα. 

ΜΙΝΑ: Σου τα θυμίζω για να προσέχεις. 

ΦΑΙΗ: Άμα γνωρίσεις τον Μπάμπη, θα σου φύγει κάθε ανησυχία. 

ΜΙΝΑ: Ελπίζω αυτή τη φορά όχι πίσω από τα κάγκελα. 

ΦΑΙΗ: Έχει ένα σώμα…  

ΜΙΝΑ: Πού γνωριστήκατε; 

ΦΑΙΗ: Στο καινούριο γυμναστήριο. Σου’ πα να’ ρθεις. 

ΜΙΝΑ: Μου πέφτει μακριά. 

ΦΑΙΗ: Έβγαινα από τις pilates κι εκείνος από τα μηχανήματα. Κατά λάθος 

με σκούντηξε και μου’ πεσε το στρωματάκι.  

ΜΙΝΑ: Και το’ πιασε και σου το έδωσε. Τι κλισέ! 

ΦΑΙΗ: Ξέρεις πόσο γυμνασμένος είναι; 
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ΜΙΝΑ: Το κάνατε; 

ΦΑΙΗ: Δυόμισι φορές. 

ΜΙΝΑ: Τι πάει να δυόμισι; 

ΦΑΙΗ: Την πρώτη φορά έχυσε πριν προλάβει να μπει… 

ΜΙΝΑ: Πρωτάρης είναι; Μικρός; 

ΦΑΙΗ: Στην ηλικία μου. 

ΜΙΝΑ: Τότε είναι άτσαλος. 

ΦΑΙΗ: Μόνο την πρώτη φορά. Τις άλλες ήταν… πορθητής! 

ΜΙΝΑ: Γι’ αυτό, πουλάκι μου, λάμπεις… 

ΦΑΙΗ: Την έχω πατήσει. 

ΜΙΝΑ: (συνωμοτικά) Να σου πω κι εγώ κάτι; 

ΦΑΙΗ: Για λέγε… 

ΜΙΝΑ: Γνώρισα κι εγώ κάποιον. 

ΦΑΙΗ: Άντε, ρε μαλάκα! Κι αντί να μου το πεις  από την πόρτα, έκανες 

αναδρομή στις μεγάλες δίκες της ζωής μου. Πώς είναι; 

ΜΙΝΑ: Γκριζομάλλης. 

ΦΑΙΗ: Επιτέλους! Τα’ φτιαξες κι εσύ μία φορά με συνομήλικο. 

ΜΙΝΑ: Σαρανταπέντε είναι, αλλά γκριζάρισε πρόωρα. Πράσινα μάτια. Ένα κι 

ενενήντα. 

ΦΑΙΗ: Τι δουλειά κάνει; 

ΜΙΝΑ: Υπεύθυνος πωλήσεων στην αντιπροσωπεία της BMW. 

ΦΑΙΗ: Ουάου! 
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ΜΙΝΑ: Πήγα ν’ αλλάξω ψυγείο και… 

ΦΑΙΗ: Σου φρέσκαρε και τον κινητήρα! Πότε θα τον γνωρίσουμε; 

ΜΙΝΑ: Σύντομα. Επίσης… λέω να πάρω καινούριο αυτοκίνητο. 

ΦΑΙΗ: Αυτό, που κάθε φορά που αλλάζεις άντρα, αλλάζεις κι αυτοκίνητο με 

ξεπερνάει. Μα η BMW σου είναι σχεδόν καινούρια. 

ΜΙΝΑ: Ε, όχι και καινούρια. Τα’ χει τα χιλιόμετρά της.  

ΦΑΙΗ: Τι χιλιόμετρα έχει; Παντού με το Σμαρτάκι πας. Εξάλλου τι τη θες τη 

λιμουζίνα; Μόνη σου είσαι. 

ΜΙΝΑ: Το μεγάλο αυτοκίνητο είναι άλλο πράγμα. 

ΦΑΙΗ: Μεγάλα αυτοκίνητα, μικροί άντρες. 

ΜΙΝΑ: Ακριβώς. Το μεδούλι της ζωής. 

[Σιωπή]. 

ΦΑΙΗ: Ο Ξέρξης; 

ΜΙΝΑ: Ο Ξέρξης τι; 

ΦΑΙΗ: Τον βάζεις καθόλου; 

ΜΙΝΑ: Σχεδόν κάθε μέρα. Στο μπάνιο. Εκτός αν βιάζομαι πολύ. Και άσχετα 

από τον Στάθη. 

ΦΑΙΗ: Στάθη τον λένε;  (μικρή παύση) Κι εγώ τον συνήθισα τον Ξέρξη. Αν δεν 

τον βάλω μια μέρα, κάτι μου λείπει. Επίσης… ξέρεις κάτι; 

ΜΙΝΑ: Τι; 

ΦΑΙΗ: Από τη μέρα που μου τον χάρισες, λες και ήρθε τούμπα η ζωή μου. 

Προς το καλύτερο. 

ΜΙΝΑ: Κι εμένα, ρε παιδί μου. 
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[Ακούγεται κουδούνι. Η Μίνα σηκώνεται ν’ ανοίξει. Μπαίνει η Μαίρη. Είναι ντυμένη 

πολύ ωραία, χτενισμένη και μακιγιαρισμένη].  

ΜΑΙΡΗ: Γεια σας!  

[Η Μαίρη φιλάει πρώτα τη Μίνα και μετά τη Φαίη]. 

ΦΑΙΗ: Ουάου! Για γύρνα μία να σε δω! 

[Η Μαίρη γυρίζει μία φορά]. 

ΦΑΙΗ: Κάτι κάνεις εσύ! 

ΜΑΙΡΗ: Τι κάνω; 

ΜΙΝΑ: Εννοεί, το κάνεις.  

ΜΑΙΡΗ: Με τον Ξέρξη. 

ΦΑΙΗ: Άσε τα σάπια. Μόνο από τον Ξέρξη λάμπεις έτσι; 

ΜΑΙΡΗ: Προς το παρόν…  

ΦΑΙΗ: Προς το μέλλον; 

ΜΙΝΑ: Μαίρη, πες την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Με πάθος! 

ΜΑΙΡΗ: Υπάρχει κάποιος… Να κάτσω και θα σας πω. 

[Η Μαίρη κάθεται]. 

ΜΙΝΑ: Να πιούμε κάτι ή να περιμένουμε και την Κλειώ; 

ΦΑΙΗ: Ας την περιμένουμε. Θ’ αργήσει η Οξφόρδη; 

ΜΙΝΑ: Είχε συνάντηση με τον Ελευθεριάδη. 

ΦΑΙΗ: Τι είδους συνάντηση; 

ΜΙΝΑ: «Συγγραφικής ανατροφοδότησης». Αυτό μου είπε. 
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ΦΑΙΗ: Έτσι λέγεται στο σινάφι των συγγραφέων το ξενοκοίταγμα; Κάτσε να’ 

ρθει και θα δεις! 

ΜΙΝΑ: Για… λέγε, Μαιρούλα… 

ΜΑΙΡΗ: Θ’ αρχίσω μια συνεργασία με την «Αμάλθεια». 

ΦΑΙΗ: Τα σούπερ-μάρκετ; 

ΜΑΙΡΗ: Ναι. Θα φτιάξω τις καινούριες στολές. Για όλα τα υποκαταστήματα. 

ΦΑΙΗ: Τέλεια! 

ΜΑΙΡΗ: Έτσι λέω κι εγώ. Αρκετή δουλειά, αλλά καλά λεφτά. 

ΦΑΙΗ: Τι στολή; 

ΜΑΙΡΗ: Φαρδιά κοντομάνικη μπλούζα. 

ΜΙΝΑ: (πονηρά) Είναι μόνο αυτό; 

ΜΑΙΡΗ: Ναι. Από κάτω φοράει καθένας ό, τι θέλει. 

ΜΙΝΑ: Σκοτίστηκα για τη στολή του «Αμάλθεια»! Εννοώ, δεν τρέχει τίποτα 

άλλο; 

ΜΑΙΡΗ: (γελάει) Ε… κάτι τρέχει… 

ΦΑΙΗ: Λέγε, μωρή… Μας γκάστρωσες! 

ΜΑΙΡΗ: Ο προϊστάμενος προσωπικού… 

ΜΙΝΑ: Ναι… 

ΜΑΙΡΗ: Μου ζήτησε να βγούμε! 

ΦΑΙΗ: Γιούπιιιιιι!... (χειροκροτάει) Λεπτομέρειες, παρακαλώ! 

ΜΑΙΡΗ: Πενηντάρης… Χωρισμένος… Ευγενικός. 

ΜΙΝΑ: Ψηλός; 
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ΜΑΙΡΗ: Στο ύψος μου. 

ΦΑΙΗ: Μαλλιά έχει; 

ΜΑΙΡΗ: Όσα χρειάζονται για να μην πιάνεται για φαλακρός. 

ΜΙΝΑ: Πότε θα βγείτε; 

ΜΑΙΡΗ: Μάλλον το Σάββατο. Το βράδυ. Θα πάμε για φαγητό. Δεν είναι 

σίγουρο όμως. 

ΦΑΙΗ: Γαμάτα! 

ΜΑΙΡΗ: Ναι. Όμως… έχω τόσο άγχος! 

ΦΑΙΗ: Γιατί; 

ΜΑΙΡΗ: Φοβάμαι μήπως δεν… 

ΜΙΝΑ: … του σηκωθεί; 

ΜΑΙΡΗ: Μήπως δεν του αρέσω. 

ΦΑΙΗ: Μόνο αν είναι πούστης. Είσαι κουκλάρα, το ξέρεις; 

ΜΑΙΡΗ: Κι αν δεν του αρέσω… μετά; Πάει τόσος καιρός από τότε που… 

εννοώ με κανονικό άνδρα. Μόνο με τον Ξέρξη… 

ΜΙΝΑ: Το σεξ δεν ξεχνιέται.  

ΦΑΙΗ: Οι οδηγίες είναι γραμμένες στα εγκεφαλικά κύτταρα.  

ΜΑΙΡΗ: Κι αν διστάσω; Κι αν δεν μου αρέσει; 

ΜΙΝΑ: Κι αν, κι αν, κι αν… Πιες λίγο κρασάκι παραπάνω. 

ΜΑΙΡΗ: Κι αν ζαλιστώ και τα χαλάσω όλα; 

ΦΑΙΗ: Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεσαι.  

[Ακούγεται το κουδούνι]. 
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ΜΙΝΑ: Να και η Βιρτζίνια Γουλφ. (σηκώνεται ν’ ανοίξει) 

[Μπαίνει η Κλειώ. Κρατάει μια μεγάλη τσάντα, ξεχειλισμένη από χαρτιά]. 

ΚΛΕΙΩ: Hi, girls!  

ΦΑΙΗ: Τι κουβαλάς εκεί; Τα άπαντα του Ελευθεριάδη; 

ΚΛΕΙΩ: Τα χειρόγραφά μου. 

ΜΙΝΑ: Τι κάνει ο Στεφανάκος; 

ΚΛΕΙΩ: Γιατί δεν μου είπες ότι είχατε δεσμό; 

ΜΙΝΑ: «Δεσμό»… Σιγά! Έτσι το χαρακτήρισε; Πηδηχτήκαμε πέντε-έξι 

φορές ένα καλοκαίρι στη Σίφνο. Εγώ ήμουν ακόμα ασκούμενη κι εκείνος 

έγραφε κάτι… ο Θεός να τα κάνει διηγήματα. 

ΦΑΙΗ: Σε… ανατροφοδότησε; 

ΚΛΕΙΩ: Τι εννοείς; 

ΦΑΙΗ: Στη συγγραφή… (γελάει) 

ΜΙΝΑ: Σε πήδηξε; 

ΚΛΕΙΩ: (αυστηρά) Μίνα! 

ΜΙΝΑ: Δηλαδή, τι είπατε στη… συγγραφική ανατροφοδότηση; 

ΚΛΕΙΩ: Για το βιβλίο μου. 

ΜΑΙΡΗ: Το τέλειωσες; 

ΚΛΕΙΩ: Θα εκδοθώ, κορίτσια! Ο Στέφανος μού βρήκε εκδότη! 

[Χειροκροτούν όλες μαζί]. 

ΜΙΝΑ: Τελικά, απόψε θα γιορτάσουμε! 

ΦΑΙΗ: Δεν το πιστεύω! Άλλαξαν οι ζωές μας. 
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ΚΛΕΙΩ: Έχω χάσει κάτι; 

ΜΙΝΑ: Εν τάχει: εγώ βρήκα γκόμενο και αλλάζω αυτοκίνητο, η Φαίη επίσης 

βρήκε γκόμενο, η Μαίρη ψήνει ένα γκόμενο και έκλεισε καλή δουλειά. Κι εσύ 

βρήκες εκδότη. Και ίσως και γκόμενο! 

ΚΛΕΙΩ: Αυτό μην το ξαναπείς. Όσο υπάρχει ο Θόδωρος, δεν πέφτω σε 

κανενός το κρεβάτι. Έχω τον Ξέρξη. Μόνο στους πάγκους των βιβλιοπωλείων 

θέλω να ριχτώ. 

ΦΑΙΗ: Περί ορέξεως… 

ΜΙΝΑ: Πάω να φέρω το κρασί. Απόψε θα πιούμε για…  

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΙΣ ΜΑΖΙ:… τον Ξέρξη! 

ΜΙΝΑ: Για τον Ξέρξη, λοιπόν! 

[Γελάνε όλες μαζί. Η Μίνα σηκώνεται να φέρει το κρασί]. 

ΤΕΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 

[Οι τέσσερις γυναίκες μαζεμένες στο σπίτι της Μίνας. Είναι άβαφες κι αχτένιστες και 

φοράνε τις πιζάμες τους]. 

ΜΙΝΑ: (αναστενάζει) Ευτυχώς που είστε μαζί μου απόψε. Πάντα έχω περίεργη 

διάθεση τέτοιες μέρες. 

ΚΛΕΙΩ: Όλοι μελαγχολούν στα γενέθλιά τους. Είσαι η μόνη που μελαγχολείς 

στις εθνικές επετείους. 

ΜΙΝΑ: Αναλογίζομαι πόσο ασήμαντες είναι οι δικές μας ζωές μπροστά σε 

αυτές των ηρώων. 

ΦΑΙΗ: Δεν σ’ έχω ξαναδεί έτσι στα είκοσι χρόνια που γνωριζόμαστε. 

ΜΙΝΑ: Δεν είμαι καλά. 

ΜΑΙΡΗ: (την αγκαλιάζει) Γιατί, Μίνα μου; Τι σου συμβαίνει; 

[Η Μίνα σκεπάζει το πρόσωπό της και βάζει τα κλάματα. Κλαίει σπαραχτικά, με 

λυγμούς. Την πλησιάζει και η Κλειώ. Την χαϊδεύουν και οι δύο]. 

ΚΛΕΙΩ: Εγώ την καταλαβαίνω. Κι εγώ μελαγχολώ όταν διαβάζω 

Ντοστογιέφσκι. Σκέπτομαι: «πόσο μεγάλος ήταν και τι έμεινε από αυτόν;» 

ΦΑΙΗ: Ε, πώς… Το «Έγκλημα και τιμωρία».  

ΜΙΝΑ: (με λυγμούς) Οι «Αδελφοί Καραμάζωφ».  

ΚΛΕΙΩ: Ναι. Και οι «Δαιμονισμένοι» και ο «Ηλίθιος». Όμως τι χάρηκε ο ίδιος 

ο Φιοντόρ από τη ζωή του; Δίκες, φυλακές, εξορία… 

ΦΑΙΗ: Τώρα που είπες φυλακές… Αυτές τις μέρες σκέφτομαι συνεχώς τους 

μακαρίτες. Πολύ έντονα. Τόσο που λέω να κάνω ένα τρισάγιο. Και για τους 

τρεις μαζί. 
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ΜΑΙΡΗ: Φυσικό είναι να τους θυμάσαι έντονα. Τους παντρεύτηκες. Γίνατε 

ένα. 

ΜΙΝΑ: (σκουπίζει τα μάτια της) Επί τρία. 

ΦΑΙΗ: Λέω μέσα μου… Αν είχα κάνει ένα παιδί… 

ΜΙΝΑ: Αλήθεια; Με ποιον από τους τρεις; Με τον Σεργκέι που θα του’ δινε 

βότκα με το μπιμπερό; Με τον Αντώνη; Να το βάφτιζαν οι νονοί της νύχτας; 

Ή με τον Μήτσο που θα παραγέμιζε τις πάνες με ηρωίνη; 

ΦΑΙΗ: Κι όμως… (ξεσπάει σε λυγμούς) Τρεις γάμοι και τι κατάλαβα; Εκείνοι 

μακαρίτες κι εγώ… 

ΚΛΕΙΩ: Ο Μπάμπης; 

ΦΑΙΗ: Δεν λέω, με τον Μπάμπη καλά είμαστε… Απλώς τώρα τελευταία έχω 

μέσα μου ένα… πώς να το πω… 

ΚΛΕΙΩ: Μούχρωμα. 

ΦΑΙΗ: Μια σκοτεινιά. Ένα ασήκωτο βάρος.  

ΜΑΙΡΗ: Κι εγώ το ίδιο. Κάθομαι να ράψω και γεμίζει το μυαλό μου μαύρες 

σκέψεις. Ότι κάτι θα πάθουν τα κορίτσια, ότι θα τις κακομεταχειριστούν, ότι θ’ 

αρρωστήσουν... (βάζει τα κλάματα) 

[Η Μίνα την αγκαλιάζει]. 

ΜΑΙΡΗ: Ξέρετε τι με ηρεμεί μόνο; 

ΜΙΝΑ: Το σεξ. 

ΜΑΙΡΗ: Ο Ξέρξης. Τον βάζω και μετά νιώθω καλύτερα. Όμως αυτό δεν 

κρατάει πολύ. Ξανακυλάω στη μαυρίλα. 

ΚΛΕΙΩ: Κι εγώ μία από τα ίδια. Γράφω και μουσκεύω τα χαρτιά με δάκρυα. 

Στην αρχή κλαίω για τους χαρακτήρες που σκαρώνω. Μετά κοιτάζω τον 
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Θόδωρο, σακατεμένο στην πολυθρόνα του, και ματώνει η ψυχή μου. Πού 

πήγαν όλα εκείνα τα ανέμελα χρόνια; Οι εκδρομές μας; Τα πάρτι στην 

παραλία; 

ΦΑΙΗ: Περνάει ο γαμημένος ο καιρός. 

ΜΙΝΑ: Και παίρνει μαζί του τις ζωές μας… 

ΚΛΕΙΩ: Οι μαθητές μου; Τριάντα ολόκληρα χρόνια… Πόσα παιδιά, πόσα 

αγόρια και κορίτσια… Πόσα πρόσωπα μες στην αγωνία… Madam Clio, πότε 

βάζουμε present perfect  και πότε present perfect continuous; 

ΜΙΝΑ: Σκέτο αγγούρι αυτό. 

ΦΑΙΗ: Έχεις το παλικάρι σου όμως. Τον αθληταρά σου. Εγώ, ρε μαλάκα, 

ποιον έχω; Εμείς, Μίνα, ποιόν έχουμε; 

ΜΙΝΑ: Εγώ δεν ήθελα παιδί. Σε τι κόσμο να το έφερνα; Σ’ αυτόν που ζούμε 

εμείς; 

ΜΑΙΡΗ: Γιατί, υπάρχει κι άλλος; 

ΜΙΝΑ: Με τόσο έγκλημα; Τόση βία; Πείνα, αρρώστιες; Να περνάει την ίδια 

αγωνία με μας; Γιατί; Για ποιο λόγο; Μόνο το σεξ είναι ένας καλός λόγος, 

αλλά αρκεί; Τελικά, δεν ξέρω. 

ΜΑΙΡΗ: Η ζωή είναι γλυκιά. Έτσι δεν λένε; 

ΜΙΝΑ: Όχι για όλους. Ξέρεις πόσους φτωχοδιαβόλους έχω στείλει στη 

φυλακή, επειδή έπρεπε «σύμφωνα με τον νόμο;» Κακοτυχισμένα παλιόπαιδα 

που ξεψύχησαν στα βρωμοκελιά τους από το ξύλο και τις κακουχίες; Κι από 

την άλλη, στυγνούς εγκληματίες που αθωώθηκαν από τους ίδιους νόμους και 

τριγυρνούν ελεύθεροι εκεί έξω; (μικρή παύση) Ξέρετε τι κατάλαβα όλα αυτά τα 

χρόνια; 

[Οι τρεις φίλες την ακούνε αμίλητες]. 
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ΜΙΝΑ: Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ψευδαίσθηση από την απονομή 

δικαιοσύνης. Η ίδια η ζωή είναι από τη φύση της άδικη. 

[Μεγάλη σιωπή. Κάποιες αναστενάζουν]. 

ΦΑΙΗ: Γιατί, ρε γαμώτο, είμαστε έτσι; 

ΜΙΝΑ: Δεν ξέρω. 

ΜΑΙΡΗ: Νιώθω να βυθίζομαι σε ένα σκοτάδι. Με τραβάει μέσα του. 

ΚΛΕΙΩ: Μόνο ο Ξέρξης θα βοηθούσε. 

ΜΙΝΑ: (πονηρά) Τους έχετε μαζί; 

ΦΑΙΗ: Ναι. 

ΚΛΕΙΩ: Πάντα. 

ΜΑΙΡΗ: Κι εγώ. 

ΜΙΝΑ: Δεν τους φέρνουμε; 

ΦΑΙΗ: Ναι. 

ΜΑΙΡΗ: Γιατί όχι; 

ΚΛΕΙΩ: Άντε να δούμε… 

[Σηκώνονται και αποχωρούν]. 

ΤΕΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 

 [Η Κλειώ και η Φαίη έχουν έρθει στο σπίτι της Μίνας. Η Φαίη έχει ταλαιπωρημένη 

όψη και φαίνεται νυσταγμένη. Η Κλειώ έχει δίπλα της μια τεράστια τσάντα και η Φαίη 

μια μικρότερη]. 

ΚΛΕΙΩ: Δεν σου είπε γιατί τους θέλει πίσω; 

ΜΙΝΑ: Θα μου εξηγήσει από κοντά. 

ΚΛΕΙΩ: Κάτι βρωμάει. Τέτοια μυστικοπάθεια… 

ΜΙΝΑ: Ας δούμε τι έχει να πει. 

ΚΛΕΙΩ: Τι να δούμε, ρε Μίνα; Δεν βλέπεις πώς καταντήσαμε; Σκιάχτρα. 

ΜΙΝΑ: Ε, όχι δα… 

ΚΛΕΙΩ: (με θυμό) Τι όχι; Κοίτα τούτη! (σκουντάει ελαφρά τη Φαίη, που τινάζεται 

σα να ξύπνησε). 

ΦΑΙΗ: Τι είναι, ρε Κλειώ; 

ΚΛΕΙΩ: (στη Φαίη) Αφού δεν μιλάς εσύ, let me do the talking! (στη Μίνα) 

Ξέρεις ότι παίρνει χάπια; 

ΜΙΝΑ: (με ανησυχία) Αλήθεια; 

ΦΑΙΗ: Ναι. 

ΚΛΕΙΩ: (στη Φαιή) Πες και τ’ άλλα. Ότι δεν πας στο ιατρείο. Ότι δεν 

κοιμάσαι.  (έντονα) Μίλα, γαμώτο μου! 

ΜΙΝΑ: (στη Φαίη) Έτσι είναι; 

ΦΑΙΗ: Ναι. Νόμιζα ότι ήταν κάτι περαστικό. Όμως, ρε μαλάκα, κρατάει. 

Βλέπω μια φίλη ψυχίατρο. 

ΜΙΝΑ: Τι να πω… 
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ΚΛΕΙΩ: Συγγνώμη! Να πεις τουλάχιστον αυτό.  

ΦΑΙΗ: Μη, Κλειώ… 

ΚΛΕΙΩ: Φαίη, άσε με! Αν δεν της τα πω, θα σκάσω! 

ΜΙΝΑ: (ήρεμα) Ακούω. 

ΚΛΕΙΩ: Δεν μου πέφτει λόγος τι κάνεις εσύ. Καλά κάνεις και ζεις όπως ζεις. 

Με τη σπιταρόνα σου, τις αυτοκινητάρες σου, τα μειράκια επί κλίνης… 

ΦΑΙΗ: Τα… ποια; 

ΚΛΕΙΩ: (νευριασμένη) Φαίη, οι υποσημειώσεις στο τέλος του βιβλίου.  

ΜΙΝΑ: Εννοεί τους νεαρούς— 

ΚΛΕΙΩ: Εννοώ όλα αυτά που κάνεις για την πάρτη σου. Με γεια σου, με 

χαρά σου. Οι δικές μας ζωές τι σου’ φταιξαν; 

ΜΙΝΑ: Εγώ για καλό… 

ΚΛΕΙΩ: Τι καλό να βγει από ένα μηχάνημα που ξυπνάει ανεκπλήρωτες 

επιθυμίες; Γιατί αυτό έκανε ο Ξέρξης σου! Μας ξύπνησε ζωές που δεν ζήσαμε 

καθόλου ή που δεν ζούμε πια. Το κουτί της Πανδώρας ήταν. 

ΜΙΝΑ: Κλειώ, άσε με να πω κι εγώ μια κουβέντα.  

ΦΑΙΗ: Ασ’ την… 

ΜΙΝΑ: Μόνο καλή πρόθεση είχα. Ήθελα να σας δώσω κάτι που θα σας 

έφερνε απόλαυση. 

ΚΛΕΙΩ: Για σένα η απόλαυση αρχίζει και σταματάει στο σεξ. 

ΜΙΝΑ: Όχι. Όμως είναι και αυτό. 

ΦΑΙΗ: Είναι, ρε γαμώτο. 

ΚΛΕΙΩ: Με άνθρωπο. Όχι μ’ ένα παλούκι που μπαίνει μέσα και κουνιέται.  
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ΜΙΝΑ: Κι εγώ υποφέρω. 

ΚΛΕΙΩ: Εσύ θα το ξεπεράσεις. Με τον επόμενο γκόμενο. Εγώ; Η Μαίρη; Η 

Φαίη; Κοίτα τη Φαίη. Με το ζόρι την ξεκούνησα να έρθει σήμερα μαζί. Ποια; 

Η Φαίη, που δεν μαζευόταν στο σπίτι. 

ΦΑΙΗ: Αλήθεια, ρε πούστη μου… Είχα τόσο καιρό να βγω έξω. Δεν μου 

κάνει αίσθηση. 

ΜΙΝΑ: (συντετριμμένη) Λυπάμαι, κορίτσια… Σας το ξαναλέω. Δεν είχα καμία 

πρόθεση. Αν μου περνούσε από το μυαλό ότι υπήρχε έστω και μία πιθανότητα 

στο εκατομμύριο να πάθουμε ό, τι πάθαμε— 

ΚΛΕΙΩ: Πίστεψες αυτόν τον μαλάκα. Όσο τον θυμάμαι… Τέτοια άνεση… 

Επαγγελματίας ψεύτης. Μαθημένος να κοροϊδεύει τις γυναίκες. Βάζω στοίχημα 

ότι είναι εκ πεποιθήσεως εργένης. Κι αν έχει γυναίκα, το κέρατό της θα έχει 

φτάσει στην Περσία! 

[Η Φαίη αρχίζει να γελάει στην αρχή σιγά και μετά πιο δυνατά]. 

ΚΛΕΙΩ: Τώρα εσύ τι έπαθες; 

ΦΑΙΗ: (μέσα σε γέλια) Δεν ξέρω… Ακούστηκε τόσο αστείο… Κέρατο μέχρι 

την Περσία… 

ΚΛΕΙΩ: (έχοντας μαλακώσει) Μα δεν τον είδατε πώς ήταν; Με τη φανταχτερή 

γραβατούλα του, τα χειροφιλήματα.  Σκέτος δανδής! Κάτι τέτοιοι κάνουν 

θραύση στις γυναίκες. 

ΦΑΙΗ:  Όχι, ρε μαλάκα… Όχι. Με τίποτα. 

ΜΙΝΑ: Ούτε εγώ. 

ΚΛΕΙΩ: (πιο μαλακά, πειραχτικά) Εσύ με τον γιο του ίσως. 

ΦΑΙΗ: Κι εγώ θα ήθελα κάτι σε πιο… αρσενικό. 

ΜΙΝΑ: Να’ χει φάει μερικά χρονάκια, έστω και με αναστολή. 
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ΦΑΙΗ: Το’ πες, το ξανάπες… Φτάνει πια! 

ΜΙΝΑ: Γιατί, ψέματα είναι; Όπου δεις παλιοτόμαρο, πέφτεις με τα μούτρα. 

ΦΑΙΗ: Ε, λοιπόν, να σου πω κάτι; Αυτά τα «παλιοτόμαρα», όπως τους 

χαρακτηρίζεις, είναι οι πραγματικοί άντρες. Βίαιοι, δυνατοί, κατακτητές. Με 

σφίγγουν στην αγκαλιά τους και νιώθω γυναίκα. Με πάνε στα ουράνια, βλέπω 

τους αγγέλους. Με όλους τους άλλους, τους καλούς και νοικοκυρεμένους, 

βαριέμαι. Ξενερώνω. Νιώθω σαν αυτά τα ηλίθια παιδικά παχνίδια, τις 

μπαλαρίνες που γυρνάνε γύρω από τον εαυτό τους μέχρι να σωθεί η μπαταρία. 

ΜΙΝΑ: Τουλάχιστον να με συμβουλεύεσαι όσο είναι καιρός, να σου λέω ποιος 

θα πάει ισόβια και ποιος με αναστολή. Να είσαι κάπως προετοιμασμένη, βρε 

παιδί μου. 

ΚΛΕΙΩ: (στη Μίνα) Εσύ και η Φαίη έχετε μόνο τους εαυτούς σας. Για ρώτα 

εμένα και τη Μαίρη. Ξέρεις ότι κοντεύει να χάσει τη δουλειά με το σούπερ-

μάρκετ; Ότι κάνει λάθη; Λάθη στο ράψιμο η Μαίρη. Που σου έραβε 

ολόκληρο νυφικό μέχρι να ξεφυλλίσεις το δειγματολόγιο. 

ΦΑΙΗ: Γιατί δεν ήρθε κι εκείνη; 

ΜΙΝΑ: Δεν μπορούσε. Θα τον φέρει αύριο. 

ΚΛΕΙΩ: (ψάχνει την τσάντα της) Να σ’ τον δώσω να μη σου τον χρωστάω… 

(βγάζει τον Ξέρξη) Ορίστε! He’s all yours… 

[Αμίλητη η Μίνα παίρνει τον δονητή. Η Φαίη βγάζει κι εκείνη τον δικό της και τον 

δίνει στη Μίνα]. 

ΜΙΝΑ: (λυπημένα, κοιτάζοντας τους δονητές) Αν μπορούσα, θα τους έκαιγα… 

[Τους αφήνει πάνω στο τραπέζι. Οι γυναίκες μένουν για λίγο αμίλητες κοιτάζοντας τους 

δονητές. Η Μίνα είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα]. 

ΜΙΝΑ: Όμως στην αρχή…. 
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ΦΑΙΗ: … ήταν καλά… 

ΚΛΕΙΩ: Ναι, δεν λέω… 

ΦΑΙΗ: Ήταν καλά. 

ΜΙΝΑ: Κι εγώ αυτό— 

ΚΛΕΙΩ: (μαλακά) Εσύ βούλωσ’ το… 

ΜΙΝΑ: (χαϊδευτικά) Τελείως; 

ΚΛΕΙΩ: (πειραχτικά) Τελείως! 

ΜΙΝΑ: Όμως… μ’ αγαπάτε έστω και λίγο; 

ΦΑΙΗ: Εγώ ναι. 

ΜΙΝΑ: (γλυκά) Εσύ δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς… Εσύ, Κλειώ; 

ΚΛΕΙΩ: Θα το… σκεφτώ. 

[Η Μίνα σηκώνεται και παίρνει τους δονητές]. 

ΜΙΝΑ: Αύριο ο Γεμιστός θα λογαριαστεί μαζί μου. Έχετε το λόγο μου ότι 

θα τον χορέψω ντίσκο γι’ αυτά που πάθαμε! 

ΤΕΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ 

[Ο Αλκιβιάδης Γεμιστός με τη Μίνα στο καθιστικό της. Ο Αλκιβιάδης φοράει ένα 

σακάκι που του είναι κάπως στενό]. 

ΜΙΝΑ: Πόσο καιρό το ξέρατε στην εταιρεία; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (τραβώντας το μανίκι που τον ενοχλεί) Όχι πολύ. 

ΜΙΝΑ: Οφείλατε να ενημερώσετε. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Δεν ήταν σίγουρο. Μεμονωμένες περιπτώσεις-- 

ΜΙΝΑ: Άνθρωποι είναι και οι μεμονωμένες περιπτώσεις. Γυναίκες όπως εμείς. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Περιμέναμε να μαζευτούν στοιχεία. 

ΜΙΝΑ: Τώρα; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Είμαστε σίγουροι. 

ΜΙΝΑ: Δηλαδή, για ό, τι πάθαμε φταίει ο Ξέρξης; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Δυνητικά ναι. 

ΜΙΝΑ: Αλκιβιάδη, άσε τους γρίφους. Απάντησέ μου καθαρά: ο Ξέρξης μας 

προκαλεί την κατάθλιψη; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ναι. 

ΜΙΝΑ: Μα πώς; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Προκαλεί εθισμό και εξάρτηση. Γίνεται απαραίτητος στις 

γυναίκες. Θέλουν να τον χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Στα 

μεσοδιαστήματα εμφανίζουν συμπτώματα στέρησης, όπως η κατάθλιψη. 

Γίνονται κάπως σα ναρκομανείς. 

ΜΙΝΑ: Ξερξομανείς. 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μόλις εκδόθηκε η επίσημη οδηγία από την Αμερική, σας 

ειδοποιήσαμε. 

ΜΙΝΑ: Κάπως αργά. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Τι εννοείς; 

ΜΙΝΑ: Η Φαίη ήδη βλέπει ψυχίατρο. Η Κλειώ σταμάτησε να γράφει. Εγώ 

είμαι στα πατώματα. Και η Μαίρη… 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Η μοδίστρα; 

ΜΙΝΑ: Ναι. Κι εκείνη έχει επηρεαστεί. Κάνει λάθη στη δουλειά της. Όπως 

καταλαβαίνεις, ο Ξέρξης στραπατσάρισε τις ζωές όλων μας. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Λυπάμαι. 

ΜΙΝΑ: Τι να την κάνω τη λύπησή σου; Έχασα τις φίλες μου. Ήμαστε είκοσι 

χρόνια μαζί. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μα γιατί; 

ΜΙΝΑ: Με θεωρούν υπεύθυνη. Τις έμπλεξα. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μα ούτε εσύ ήξερες. Κανένας δεν ήξερε. Εξάλλου τον πήρες 

και για σένα. 

ΜΙΝΑ: Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνουμε ποτέ όπως πριν. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Και είχατε τόσο ωραία παρέα… 

ΜΙΝΑ: Μεγάλη ανευθυνότητα. Εταιρεία τόσο παλιά, με τέτοιο κύρος, να μην 

προστατεύσει τους πελάτες της. Έστω και με τις πρώτες ενδείξεις. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (τραβώντας το μανίκι του) Συζητιόταν στις συνεδριάσεις… 

ΜΙΝΑ: (έξαλλη) Δεν με νοιάζει τι συζητούσατε στις συνεδριάσεις! Τι κάνατε με 

νοιάζει. Και δεν κάνατε τίποτα. Αφήσατε τόσες γυναίκες στο έλεος του Ξέρξη! 
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Του πιο βάρβαρου και ύπουλου δονητή!  Όμως, δεν θα τ΄ αφήσω έτσι αυτό. 

Θα σας χορέψω στα δικαστήρια. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Δικαστήρια; (τραβάει πιο δυνατά το μανίκι, με νευρικότητα) 

ΜΙΝΑ: Θα διεκδικήσω αποζημίωση για όλες μας. Για σωματική και ψυχική 

βλάβη. 

[Ο Αλκιβιάδης αρχίζει να τρέμει ελαφρά και τον πιάνει δυνατός λόξυγκας]. 

ΜΙΝΑ: Τι έπαθες, καλέ; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (ανάμεσα σε κύματα λόξυγκα) Τίποτα… Δεν είναι τίποτα… 

[Η Μίνα ξεσπάει σε γέλια. Ο λόξυγκας του Αλκιβιάδη επιτείνεται. Η Μίνα σταματάει 

το γέλιο. Τώρα δείχνει ελαφρώς ανήσυχη]. 

ΜΙΝΑ: Μπα σε καλό σου… Κάτσε να φέρω λίγο νερό. 

[Η Μίνα φεύγει. Ο Αλκιβιάδης παίρνει βαθιές ανάσες. Ενδιάμεσα τραβάει και το 

μανίκι. Η Μίνα επιστρέφει με ένα ποτήρι νερό]. 

 ΜΙΝΑ: Πιες λίγο. 

[Ο Αλκιβιάδης πίνει λίγο και ξαναπαίρνει βαθιές ανάσες. Ο λόξυγκας σταματά]. 

ΜΙΝΑ: Εντάξει; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ναι. 

ΜΙΝΑ: Δεν έχω ξαναδεί τόσο δυνατό λόξυγκα. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Με πιάνει όταν στρεσάρομαι. 

[Του ξανάρχεται ένα κύμα λόξυγκα. Πίνει άλλη μία γουλιά νερό]. 

ΜΙΝΑ: Έχεις δει κανένα γιατρό; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Πολλούς. Είναι ψυχολογικό. Αυτό μου είπαν όλοι. 

ΜΙΝΑ: Και τι κάνεις όταν σε πιάνει; 



49 

 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Υπομονή. Παίρνω βαθιές ανάσες και προσπαθώ να μην το 

σκέφτομαι. 

ΜΙΝΑ: Εγώ σε στρέσαρα, ε; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Όλη αυτή η ιστορία. 

[Σιωπή]. 

ΜΙΝΑ: Είσαι παντρεμένος; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Όοοχιι… (μεμονωμένο κύμα λόξυγκα) 

ΜΙΝΑ: Όμως, φαντάζομαι, θα έχεις κάποια σχέση. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ούτε. 

ΜΙΝΑ: Πώς κι έτσι; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ε… Αυτά είναι τυχερά. 

ΜΙΝΑ: Την τύχη μας την φτιάχνουμε μόνοι μας. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μάλλον δεν ήμουν καλός σε αυτό. 

ΜΙΝΑ: Ειδικά εσύ που, και λόγω αντικειμένου,  είσαι συνεχώς ανάμεσα σε 

γυναίκες… 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Τώρα τελευταία με έβαλαν στους δονητές. Παλιότερα ήμουν 

στα δραπανοκατσάβιδα. 

ΜΙΝΑ: Μήπως είσαι gay; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Όχι! Πώς σου ήρθε; 

ΜΙΝΑ: Με συγχωρείς. Από συνήθεια ρώτησα. Πάντα το κάνω για να μη χάνω 

χρόνο. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Στο σόι των Γεμιστών δεν είχαμε ποτέ κανέναν. 

ΜΙΝΑ: Καλά, ντε. Δεν είναι και κακό. 
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[Μικρή σιωπή] 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Κάθε φορά που μου αρέσει μια γυναίκα, με πιάνει λόξυγκας. 

ΜΙΝΑ: Α, στο καλό! Να φανταστώ ότι σου αρέσω κι εγώ; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Είσαι πολύ γοητευτική. Αλλά ούτε στιγμή δεν σε σκέφτηκα 

έτσι. Με τρόμαξες με το δικαστήριο. 

ΜΙΝΑ: (γελάει) Σε πειράζω. Εξάλλου δεν είσαι καθόλου ο τύπος μου. 

[Σιωπή] 

ΜΙΝΑ: Δηλαδή, είσαι μόνος; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μόνος και άδειος. Ο πιο άδειος στο σόι των Γεμιστών. 

ΜΙΝΑ: Μάλλον κάποια κάποτε σε πλήγωσε πολύ. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Πού το κατάλαβες; 

ΜΙΝΑ: Εκτός από το ποινικό δίκαιο, έχω κι άλλη εξειδίκευση. Γιατί σε 

παράτησε; Γνώρισε άλλον; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Έναν ηθοποιό. 

ΜΙΝΑ: Κατάλαβα. Της απήγγειλε Άμλετ και τη μάγεψε.  

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Την έπιασα να του μιλάει στο τηλέφωνο. «Φως μου», τον 

έλεγε. Εμένα ποτέ δεν με είπε έτσι. 

ΜΙΝΑ: Ηθοποιός σημαίνει φως. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: (με απορία) Τι εννοείς; 

ΜΙΝΑ: Σε πειράζω. Στίχος τραγουδιού είναι. Και δεν ξανάκανες σχέση; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μετά ήρθε ο λόξυγκας. 

[Μικρή σιωπή]. 

ΜΙΝΑ: Οι γονείς σου ζουν; 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Όχι, ευτυχώς. 

ΜΙΝΑ: Γιατί ευτυχώς; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Τους απογοήτευσα. Έφυγαν με τον καημό. 

ΜΙΝΑ: Που δεν παντρεύτηκες; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Η μητέρα μου. Ο πατέρας μου, που δεν έγινα μεγάλος 

οικονομολόγος. Ονειρευόταν να με στείλει έξω για μεταπτυχιακό. Ήταν 

διατεθειμένος να πουλήσει ό, τι είχε και δεν είχε. Ακόμα και το Χάρβαρντ 

ζαχάρωνε. 

ΜΙΝΑ: Στο Χάρβαρντ δεν πάει ο καθένας. Πρέπει να κρατάς από σόι. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Εκείνος έτσι σκεφτόταν. Έκανε όνειρα. Όμως εγώ δεν 

κατάφερα να κάνω πραγματικότητα ούτε ένα απ’ αυτά. Είμαι μια κινούμενη 

αποτυχία. 

ΜΙΝΑ: Μη μιλάς έτσι. Στη δουλειά που κάνεις είσαι καλός. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Σκατά είμαι κι εκεί. Με συγχωρείς! Το δικαστήριο θα πει αν 

είμαι καλός. 

ΜΙΝΑ: Δεν φταις εσύ. Άσε, θα δούμε… 

[Σιωπή. Η Μίνα κοιτάζει το ρολόι της]. 

ΜΙΝΑ: Άργησε. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ποιος; 

ΜΙΝΑ: Η Μαίρη. Θα έρθει να φέρει τον Ξέρξη της. Της Κλειώς και της 

Φαίης τους έχω εδώ. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Δεν πειράζει. Περιμένω. 

ΜΙΝΑ: Θες να σου φτιάξω έναν καφέ; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ:  Όχι, ευχαριστώ. Έχω πιει τρεις από το πρωί. 
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[Ακούγεται το κουδούνι της πόρτας]. 

ΜΙΝΑ: Αυτή θα είναι. 

[Η Μίνα σηκώνεται ν’ ανοίξει. Ο Αλκιβιάδης ξανατραβάει το μανίκι του. Μπαίνει η 

Μαίρη. Κρατάει μια υφασμάτινη θήκη]. 

ΜΙΝΑ: Μαιρούλα μου… Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε από κοντά… Μου 

έλειψες!  

ΜΑΙΡΗ: Κι εμένα! (τη φιλάει) Αλκιβιάδη;  

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Γεια σου, Μαίρη! (της δίνει το χέρι πνίγοντας ένα κύμα λόξυγκα) 

[Κάθονται και οι τρεις]. 

ΜΙΝΑ: Να κάνω καφέ; 

ΜΑΙΡΗ: Δεν θα κάτσω. Έχω πρόβα σε μια πελάτισσα. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μαίρη, ήθελα να ζητήσω κι από σένα συγγνώμη εκ μέρους 

της εταιρείας. 

ΜΑΙΡΗ: Έζησα μια κόλαση. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μου τα είπε η Μίνα. Πάντως η εταιρεία θα σας προσφέρει 

μια μικροσυσκευή της αρεσκείας σας. Σαν ένα μικρό δώρο. 

ΜΙΝΑ:  Θα τα δούμε αυτά, Αλκιβιάδη, εν καιρώ. Περίμενε να φέρω και τους 

άλλους Ξέρξηδες. 

[Η Μίνα φεύγει. Ο Αλκιβιάδης και η Μαίρη κοιτάζονται αμήχανα. Ο Αλκιβιάδης 

τραβάει το μανίκι. Ξαφνικά η  Μαίρη σηκώνεται και πλησιάζει τον Αλκιβιάδη]. 

ΜΑΙΡΗ: Μη! Μην το τραβάς! 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Τι πράγμα; (κύμα λόξυγκα) 

ΜΑΙΡΗ: (πιάνει μια κλωστίτσα στον ώμο του Αλκιβιάδη) Σου έχει φύγει ένα γαζί. 

Αν το τραβάς, θ’ ανοίξει τελείως. 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μου είναι λίγο στενό αυτό το σακάκι. 

[Μπαίνει η Μίνα κρατώντας τους Ξέρξηδες]. 

ΜΙΝΑ: Ορίστε. Στο καλό και στα τσακίδια, Ξέρξηδες. Μας γαμήσατε τις 

ζωές! 

[Δίνει τους Ξέρξηδες στον Αλκιβιάδη. Η Μαίρη δίνει και τον δικό της μέσα στην 

υφασμάτινη θήκη του]. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Τι όμορφη θήκη! Εσύ την έραψες; Μήπως θέλεις να την 

κρατήσεις; 

ΜΑΙΡΗ: Όχι. Δεν θέλω τίποτα που να μου τον θυμίζει. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Καταλαβαίνω. 

ΜΙΝΑ: Φιλενάδα, θα μαζευτούμε καμιά μέρα εδώ; Χαθήκαμε τελείως. 

ΜΑΙΡΗ: Κανονίστε, κι εγώ μέσα. 

ΜΙΝΑ: Ωραία. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Θα κατεβούμε μαζί, Μαίρη; 

ΜΑΙΡΗ: Γιατί όχι; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μίνα, γεια σου. 

[Ο Αλκιβιάδης της δίνει το χέρι του. Η Μίνα και η Μαίρη φιλιούνται]. 

ΜΙΝΑ: Στο καλό. 

[Ο Αλκιβιάδης και η Μαίρη φεύγουν. Η Μίνα κλείνει την πόρτα. Τακτοποιεί λίγο το 

δωμάτιο].                                                 

ΤΕΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 

[Οι τέσσερις φίλες πίνουν καφέ στο σπίτι της Μίνας]. 

ΜΙΝΑ: Επιτέλους! Πόσο μου λείψατε! 

ΚΛΕΙΩ: Σαν αιώνας  μου φάνηκε από την τελευταία φορά που ήμαστε όλες 

μαζί. 

ΦΑΙΗ: Τότε που πλαντάξαμε στο κλάμα. 

ΜΑΙΡΗ: (στη Φαίη) Είσαι καλά, τώρα; 

ΦΑΙΗ: Ναι. Σταμάτησα και τα χάπια. 

ΜΙΝΑ: Μπράβο, μωρό μου! Είχα τέτοιες τύψεις… 

ΚΛΕΙΩ: Τελικά, πού να το’ ξερες κι εσύ… 

ΜΙΝΑ: Δεν το ήξερα, ρε κορίτσια. Ούτε το φανταζόμουν. 

[Μικρή σιωπή] 

ΚΛΕΙΩ: Τι έκανες με τον μίστερ BMW; 

ΜΙΝΑ: Τέλος. 

ΦΑΙΗ: Γιατί, ρε μαλάκα; Πώς; 

ΜΙΝΑ: Θα σας πω, αλλά… ουδέν σχόλιο! 

ΦΑΙΗ: Λέγε. 

ΜΙΝΑ: Τις πρώτες φορές ήταν καλά. Γαμώ τους εραστές! Ακούραστος, 

επιδέξιος… Ο Ξέρξης σε άντρα! 

ΦΑΙΗ: Τι πάθαμε… Κι εγώ τον Ξέρξη έχω πια ως σημείο αναφοράς. 

ΚΛΕΙΩ: Πάψε, να μας πει! 

ΜΙΝΑ: Ένα βράδυ, που ήμαστε στο σπίτι του Στάθη, ήρθε μια πολύ νέα 

γυναίκα. Κουκλάρα! Απόρησα. Ήταν η μόνιμη σχέση του! Ακούτε; Έπαιζαν, 
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λέει, ερωτικά σενάρια και ήθελαν  να δοκιμάσουν το «εκείνος, εκείνη και η 

μαμά της». Γι’ αυτό με πλησίασε ο Στάθης. Του άρεσα, λέει, γιατί είμαι μια 

γοητευτική ηλικιωμένη γυναίκα. Άκου ηλικιωμένη! Σηκώθηκα κι έφυγα κακήν 

κακώς, αφού τους πάτησα ένα ξεγυρισμένο χέσιμο. 

ΦΑΙΗ: Τι μαλάκας! 

ΜΙΝΑ: Άκου η μαμά της! 

[Σιωπή]. 

ΜΙΝΑ: Επίσης, τέρμα οι BMW. Θα πάρω Audi.  

ΚΛΕΙΩ: Η δήλωση της χρονιάς! 

ΦΑΙΗ: Σε πλήγωσε ο μαλάκας. 

ΜΙΝΑ: Όχι. Δεν με πλήγωσε. Χέστηκα. Ας κάτσει με την κουκλίτσα του. 

Σκέτη γλάστρα είναι. Μυαλό κουκούτσι. Όμως ίδιοι είναι όλοι τους. Βλέπουν 

μουνί και τρελαίνονται. Τίποτα άλλο δεν τους νοιάζει. 

ΚΛΕΙΩ: Δεν σ’ έχω ξανακούσει να μιλάς έτσι! 

ΦΑΙΗ: Ξεπέρασε κι εμένα. 

ΜΙΝΑ: Νομίζετε ότι μου αρέσει όλο αυτό; Να ψάχνω για τον ένα και 

μοναδικό; Να νομίζω κάθε φορά ότι βρήκα τον θησαυρό κι αυτός τελικά να 

είναι στάχτες; 

ΜΑΙΡΗ: Τουλάχιστον καταφέρνεις και δεν πληγώνεσαι.  

ΜΙΝΑ: Μακάρι να γέμιζε για λίγο η ψυχή μου, κι ας πληγωνόμουν. Ωραίο 

είναι το σεξ, δεν λέω, αλλά μετά τον οργασμό, δεν μένει τίποτα. Όταν 

κοπάσουν οι ορμόνες, είμαι το ίδιο άδεια, όπως πριν. 

ΚΛΕΙΩ: Κάτι τέτοια συνήθως τα λέω εγώ. Τι σ’ έπιασε εσένα τώρα; 

ΜΙΝΑ: Δεν ξέρω. Τα σκέφτομαι όλα αυτά εδώ και καιρό. 
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ΦΑΙΗ: Δηλαδή, θα το κόψεις το σεξ και θα ψάχνεις τη… συναισθηματική 

ολοκλήρωση; 

ΜΙΝΑ: Δεν είπα αυτό. Όχι κι έτσι. 

 [Μικρή σιωπή] 

ΦΑΙΗ: Εσύ, Clio, τι κάνεις; Θα εκδοθείς ποτέ να σε διαβάσουμε; 

ΚΛΕΙΩ: Αν θέλεις να με διαβάσεις, να σου τα δώσω με αφιέρωση. Δεν 

χρειάζεται να περιμένεις να με βρεις στα βιβλιοπωλεία.  

ΜΙΝΑ: Τι έγινε με τον Στέφανο; 

ΚΛΕΙΩ: Τίποτα. 

ΜΑΙΡΗ: Τι εννοείς τίποτα; 

ΚΛΕΙΩ: Με πούλησε. 

ΜΙΝΑ: Δηλαδή; 

[Χτυπάει το κινητό της Μαίρης. Σηκώνεται απότομα και απομακρύνεται. Παρά λίγο να 

ρίξει τα φλιτζάνια]. 

ΦΑΙΗ: Σιγά, κουκλίτσα μου! Τα γκρέμισες όλα! 

ΜΙΝΑ: Τι έχει αυτή; 

ΚΛΕΙΩ: Είναι κάπως. 

ΦΑΙΗ: Θα φτάσουμε και στη Μαίρη. Για λέγε, Κλειώ! 

ΚΛΕΙΩ: Έσκασε μύτη στο εργαστήριο μια μικρούλα. Του γυάλισε. Μεγάλο 

ταλέντο, λέει γι’ αυτήν αριστερά και δεξιά. Κι αν διαβάσετε τι γλυκανάλατες 

μπούρδες γράφει… 

ΦΑΙΗ: Θα είναι ταλέντο στις πίπες.  

ΜΙΝΑ: Μη σκας. Συνέχισε. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. 
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ΚΛΕΙΩ: Ελπίζω μόνο αυτή η στιγμή να με προλάβει ζωντανή. (γελάει) 

[Η Μαίρη επιστρέφει κοντά τους. Δείχνει αφηρημένη]. 

ΜΙΝΑ: Τι έγινε, Μαιρούλα μας; Εντάξει… το τηλεφώνημα; 

ΜΑΙΡΗ: Ναι. 

ΦΑΙΗ: Όλα καλά; 

ΜΑΙΡΗ: Μάλλον. Εσύ τι κάνεις; 

ΜΙΝΑ: Αλήθεια, Φαίη, τι έγινε μ’ εκείνον τον τύπο; Μπάμπη δεν τον λέγανε; 

ΦΑΙΗ: Δεν θέλω να πω— 

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΙΣ ΜΑΖΙ: Έλα τώρα… Λέγε… 

ΦΑΙΗ: Είναι στη φυλακή. 

ΚΛΕΙΩ: Δεν το πιστεύω. She did it again! 

MINA: Πάλι σε κολεγιόπαιδο έπεσες; 

ΦΑΙΗ: Φαινόταν διαφορετικός. 

ΜΙΝΑ: Έλα που δεν ήταν όμως… 

ΚΛΕΙΩ: Από τότε που δώσαμε τους δονητές, τίποτα δεν πάει καλά… 

ΜΙΝΑ: Μας χτύπησε η κατάρα του Ξέρξη. 

ΦΑΙΗ: Κι εκείνος ο μαλάκας ο Αλκιβιάδης, μπουχός. Ούτε φωνή ούτε 

ακρόαση. 

ΜΙΝΑ: (διστακτικά) Την έχω έτοιμη τη μήνυση. Απλώς δεν έχω προλάβει να 

την υποβάλω. 

[Ξαναχτυπάει το κινητό της Μαίρης. Ξανασηκώνεται και απομακρύνεται]. 

ΜΙΝΑ: Κάτι τρέχει με τούτη. 



58 

 

ΦΑΙΗ: Από την ώρα που ήρθε δεν έχει βγάλει κουβέντα. 

ΚΛΕΙΩ: Κι αυτό το κινητό… 

ΜΙΝΑ: Μπορεί να είναι καμιά ζουρλή πελάτισσα. 

ΦΑΙΗ: Και γιατί να την παίρνει κάθε τόσο; Διαπίστωσε ότι ψηλώνει και 

φοβάται μη βγει κοντό το φόρεμα; 

[Η Μαίρη επιστρέφει]. 

ΜΑΙΡΗ: Ποιο φόρεμα; 

ΜΙΝΑ: Τσίμπησε. 

ΚΛΕΙΩ: Αυτό που ράβεις. 

ΜΑΙΡΗ: Για ποια; 

ΜΙΝΑ: Ξέρω γω; Εσύ θα μας πεις. 

ΜΑΙΡΗ: Δεν ράβω κανένα φόρεμα. 

ΦΑΙΗ: Κανένα σακάκι μήπως; 

ΜΑΙΡΗ: Μόνο το σακάκι του Άλκη που— 

ΚΛΕΙΩ: Ποιανού Άλκη; 

ΜΑΙΡΗ: Του Αλκιβιάδη. 

ΜΙΝΑ: Τι έκανες με το σακάκι του Αλκιβιάδη; 

ΦΑΙΗ: Λέγε, ρε μαλάκα! 

ΜΙΝΑ: Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια! 

ΚΛΕΙΩ: Shut up, girls! Μαίρη, ποιος σε παίρνει τηλέφωνο; 

ΜΑΙΡΗ: (ντροπαλά) Να σας πω; 



59 

 

ΜΙΝΑ: (σα να προσπαθεί να θυμηθεί) Για κάτσε λίγο… (στη Μαίρη) Εκείνο το 

σακάκι που του ήταν στενό; 

ΜΑΙΡΗ: (γελάει ντροπαλά) Ναι. 

ΚΛΕΙΩ: Πολύ in medias res έπεσε και δεν καταλαβαίνω τίποτα. 

ΦΑΙΗ: Δεν μας λέτε και μας; 

ΜΙΝΑ: Τη μέρα που ήρθε ο Αλκιβιάδης να παραλάβει τους Ξέρξηδες, 

φορούσε ένα σακάκι που του ήταν πολύ στενό. 

ΜΑΙΡΗ: Το ένα μανίκι ήταν έτοιμο να ξηλωθεί. 

ΚΛΕΙΩ: Και; 

ΜΑΙΡΗ: Ξηλώθηκε. 

ΜΙΝΑ: Πού; 

ΜΑΙΡΗ: Μέσα στο αυτοκίνητό του. 

ΚΛΕΙΩ: Ω θεοί του Ολύμπου και γίγαντες της παγκόσμιας λογοτεχνίας! Τι 

ακούνε τ’ αυτιά μου; Μπήκατε με τον Αλκιβιάδη στο αυτοκίνητό του; 

ΜΑΙΡΗ: Είχα πρόβα σε μια πελάτισσα. Ήταν στον δρόμο του και 

προσφέρθηκε να με πετάξει. 

ΜΙΝΑ: Και; 

ΜΑΙΡΗ: Με το που μπήκαμε στο αυτοκίνητο και κάνει να βάλει μπρος, 

ακούγεται ένα κρατς! και πάει το μανίκι. Άνοιξε τελείως. 

ΜΙΝΑ: Κι εσύ προσφέρθηκες να του το ράψεις. 

ΜΑΙΡΗ: Μετά έγινε αυτό. 

ΦΑΙΗ: Γιατί, τι έγινε πριν; 

ΜΑΙΡΗ: Τον έπιασε λόξυγκας. 



60 

 

ΜΙΝΑ: Να τα μας… 

ΜΑΙΡΗ: Δεν του σταματούσε με τίποτα. Έπαιρνε και ξανάπαιρνε βαθιές 

ανάσες. Βγήκαμε και πήρε ένα μπουκαλάκι νερό. Τίποτα. Τρανταζόταν 

ολόκληρος. Και τότε ξέρετε τι έκανε; 

ΚΛΕΙΩ: Σε φίλησε. 

ΜΙΝΑ: Τρελή είσαι, παιδάκι μου; Δεν τον είδες πώς ήταν με αυτόν τον 

λόξυγκα. Ούτε να καταπιεί δεν μπορούσε. 

ΦΑΙΗ: Τι έκανε; 

ΜΑΙΡΗ: Έβγαλε έναν Ξέρξη, τον άνοιξε και άρχισε να κάνει μασάζ στον 

λαιμό του. Να εδώ (δείχνει λίγο πάνω από τη μία κλείδα της). 

ΦΑΙΗ: Από κει περνάνε κλάδοι του φρενικού νεύρου. Το νεύρο του 

διαφράγματος. 

ΜΙΝΑ: Αυτό που οι γιατροί τα ξέρετε όλα με σκοτώνει. 

ΜΑΙΡΗ: Του σταμάτησε αμέσως. 

ΚΛΕΙΩ: Να και κάτι που κάνει καλά ο Ξέρξης. 

ΦΑΙΗ: Ε, πώς… Και τα άλλα καλά τα έκανε… 

ΜΙΝΑ:  (στη Μαίρη) Και μετά; 

ΜΑΙΡΗ: Με πήγε στην πελάτισσα, με περίμενε να τελειώσω και ύστερα με 

πέταξε σπίτι μου. 

ΚΛΕΙΩ: Πολλά πετάγματα… 

ΦΑΙΗ: Ήταν κι αυτό στον δρόμο του, να υποθέσω. 

ΜΑΙΡΗ: Περίπου. 

ΜΙΝΑ: Πού ήταν η πελάτισσα; 
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ΜΑΙΡΗ: Στα Πατήσια.  

ΜΙΝΑ: Δηλαδή φύγατε από το Ψυχικό, σε πήγε στα Πατήσια και μετά σε 

γύρισε στον Κορυδαλλό. Εκείνος πού μένει; 

ΜΑΙΡΗ: Στην Καλλιθέα. 

ΚΛΕΙΩ: Αυτό είναι ο γύρος του κόσμου σε ογδόντα ημέρες. 

ΜΙΝΑ: Τα φτιάξατε; 

ΜΑΙΡΗ: Όχι ακριβώς. Όχι από την αρχή. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, τον 

λυπήθηκα. Το μανίκι κρεμόταν. Πώς να έβγαινε έξω ο άνθρωπος; 

ΜΙΝΑ: Να μαντέψω: τον ανέβασες επάνω και τον έραψες. 

ΜΑΙΡΗ: Πώς να τον άφηνα… 

ΚΛΕΙΩ: Το κάνατε κιόλας; 

ΜΑΙΡΗ: Τρελή είσαι; Ήταν τα κορίτσια εκεί. 

ΦΑΙΗ: Τα καημένα! Δεν ξέρουν τι είναι σεξ και θα σοκαριστούν. 

ΜΑΙΡΗ: (γελάει) Του στερέωσα το μανίκι κι έφυγε ο άνθρωπος. 

ΜΙΝΑ: Αυτό ήταν όλο; 

ΜΑΙΡΗ: Αμ, δε. Λυσσάξανε οι μικρές. «Ποιος είναι αυτός, μαμά;» και «γιατί 

είπες ότι πας στη Μίνα;» και διάφορα τέτοια. Μέχρι που πετάει η μεγάλη το 

φοβερό: «Αφού έχεις γκόμενο, τι τον θέλεις τον δονητή;» 

ΦΑΙΗ: Α, τις ρουφιάνες! 

ΜΑΙΡΗ: Φαίνεται πως ψάχνοντας τα ρούχα μου βρήκαν τον Ξέρξη. Όμως 

δεν μου είχαν πει τίποτα! 

ΜΙΝΑ: Τα γλυκούλια! 

ΜΑΙΡΗ: Ήθελα ν’ ανοίξει η γη να με καταπιεί. 
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ΚΛΕΙΩ: Λέτε να τον έχει βρει και ο δικός μου; Καλύτερα να πέσω από τον 

έβδομο. 

ΦΑΙΗ: Και μετά; 

ΜΑΙΡΗ: Αρχίσανε την καζούρα. Και τι συμπαθητικός ο κύριος Άλκης, και να 

καλέσουμε για φαγητό τον κύριο Άλκη, και άλλα τέτοια. 

ΜΙΝΑ: Λοιπόν; Αργεί το κρεβάτι; 

ΜΑΙΡΗ: Τον καλέσαμε για φαγητό. 

ΦΑΙΗ: (στη Μίνα) Πάμε, ρε μαλάκα, αυτό το έργο δεν έχει σεξ. 

ΜΑΙΡΗ: Σκάστε, πια! Ήρθε ο άνθρωπος με τα γλυκά του, τα λουλούδια του. 

Σωστός κύριος! 

ΚΛΕΙΩ: Ελληνικός κινηματογράφος δεκαετίας εξήντα. 

ΜΙΝΑ: Τι περίμενες από τη Μαίρη; Λάνθιμο; 

ΦΑΙΗ: Ρε Μαίρη, μας γκάστρωσες! Το κάνατε; 

ΜΑΙΡΗ: Ε, λοιπόν, ναι! Το κάναμε. 

ΚΛΕΙΩ: Δόξα σοι, κύριε! Θαυμαστά τα έργα σου. 

ΦΑΙΗ: Πώς ήταν; Καλός; Γαμάτος; 

ΜΙΝΑ: Λες κι έχει μέτρο σύγκρισης. 

ΜΑΙΡΗ: Πολύ προσεκτικός… Απαλός… Γλυκός… 

ΦΑΙΗ: Τι προσεκτικός και απαλός, ρε μαλάκα; Σε οδοντίατρο πήγες; 

Οργασμό είχες; 

ΜΑΙΡΗ: Ε, κάτι είχα… 

ΜΙΝΑ: Έχυσες, παιδάκι μου; 

ΜΑΙΡΗ: Ννναιι… Όχι, από την πρώτη φορά. 
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ΜΙΝΑ: Αν τον έπιασε και λόξυγκας, άντε να χύσεις… 

ΜΑΙΡΗ: Τον έπιασε. Λίγο. Στην αρχή. 

ΦΑΙΗ: Και έβγαλε πάλι τον Ξέρξη; 

ΜΑΙΡΗ: Όχι. Αυτή τη φορά πέρασε από μόνος του. 

ΜΙΝΑ: Ωραία, λοιπόν! Να που, τουλάχιστον στη Μαίρη, ο Ξέρξης βγήκε σε 

καλό. 

ΚΛΕΙΩ: Και τώρα; 

ΜΑΙΡΗ: Βγαίνουμε, έρχεται στο σπίτι… Αυτά. 

ΜΙΝΑ: Όσο άνετος και γκομενάκιας έδειχνε με την πρώτη ματιά, τόσο 

μαμούχαλος αποδείχτηκε. 

ΜΑΙΡΗ: Είναι πολύ καλός άνθρωπος. 

ΦΑΙΗ: Έδειχνε ότι κατέχει το άθλημα, όμως τελικά το έβλεπε από την 

εξέδρα. 

ΜΙΝΑ: Και σκεφτείτε ότι πλασάρει δονητές. 

ΜΑΙΡΗ: Α, ναι! Η εταιρεία έβγαλε ένα καινούριο μοντέλο στη θέση του 

Ξέρξη. Τον Ηρακλή. Έχει δώδεκα λειτουργίες. 

ΚΛΕΙΩ: Όσοι και οι άθλοι. 

ΜΑΙΡΗ: Μου τον έχει δείξει. Δεν είναι τόσο έξυπνος όσο ο Ξέρξης. 

ΜΙΝΑ: Τη χορτάσαμε την εξυπνάδα του Ξέρξη. 

[Σιωπή] 

ΦΑΙΗ: Κολπάκια κάνετε; 

ΜΑΙΡΗ: Τι κολπάκια; 
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ΦΑΙΗ: Να, ρε μαλάκα: εσύ και ο Αλκιβιάδης, εσύ και ο Ηρακλής, εσύ με τον 

Αλκιβιάδη και τον Ηρακλή… 

ΚΛΕΙΩ: Κι ο Πάτροκλος ν’ αγναντεύει. 

ΜΙΝΑ: Τι κολπάκια να κάνουν, μωρέ; Ο τύπος είναι εντελώς vanilla. 

ΜΑΙΡΗ: Τι είναι αυτό με τη βανίλια, ρε κορίτσια; Έχω πιάσει και τις μικρές 

να το λένε: Αλκιβιάδης Γεμιστός με βανίλια. 

[Οι άλλες τρεις ξεκαρδίζονται]. 

ΚΛΕΙΩ: (με προφορά) Vanilla είναι κάποιος που είναι standard, ordinary, 

κανονικός. 

ΦΑΙΗ: Προσεκτικός και απαλός, που λέγαμε… 

ΜΑΙΡΗ: Ο Άλκης είναι πολύ καλός άνθρωπος. 

ΜΙΝΑ: (δίνει το σύνθημα τραγουδώντας) Ever and ever… 

ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ: (τραγουδούν) forever and ever/ you’ ll be the one/ that shines 

on me/ like the morning sun… 

ΤΕΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 

[Η Μίνα έχει καλέσει τις φίλες της και τον Αλκιβιάδη Γεμιστό. Κάθονται στο τραπέζι. 

Έχουν τελειώσει το φαγητό και συζητούν πίνοντας κρασί. Ο Αλκιβιάδης είναι ντυμένος 

με φούτερ, πουκάμισο και τζιν. Πλέον τον φωνάζουν Άλκη. Η Κλειώ διαβάζει από ένα 

χειρόγραφο]. 

ΚΛΕΙΩ:  (με στόμφο) «Δεν ήθελε να πλησιάσει την πόρτα, την κοίταζε μοναχά 

από ικανή απόσταση, προσπαθώντας να αποσαφηνίσει τους θορύβους που 

εισχωρούσαν από τους πόρους του ξύλου, να συνθέσει όσα διαδραματίζονταν 

εκεί έξω από τα ΤΙΚ και ΤΑΚ και ΓΚΝΤΟΥΠ και ΜΠΟΥΜ, μια ακολουθία 

βάρβαρων ήχων που έρχονταν να ενωθούν με την οχλοβοή, όμως όλα αυτά 

έφταναν στ’ αυτιά του σβησμένα, όπως ο ρόγχος ενός ετοιμοθάνατου--» 

ΜΑΙΡΗ: Παναγιά μου! 

ΚΛΕΙΩ: (συνεχίζει απτόητη) «…πάνω στο προχειροστρωμένο κρεβάτι με τα 

λερά κλινοσκεπάσματα και την αποφορά της αρρώστιας-» 

ΜΙΝΑ: Τελεία δεν βάζεις πουθενά; 

ΦΑΙΗ: Άσχετη! Είναι της μόδας τα μακρινάρια. 

ΚΛΕΙΩ: Χρησιμοποιώ μακροπερίοδο λόγο, όπως ο Προυστ, ο 

Σαραμάγκου… 

ΑΛΚΗΣ: Πω πω… Νιώθω αγράμματος. Ποιοι είναι αυτοί; 

ΚΛΕΙΩ: Θεοί της λογοτεχνίας. Ο Σαραμάγκου ήταν Πορτογάλος 

νομπελίστας. Ο Προυστ… (κλείνει τα μάτια και αναστενάζει) Αααχχ… 

«Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο». 

ΜΑΙΡΗ: Αυτό θέλω να διαβάσω. 

ΚΛΕΙΩ: (γελάει) Είναι επτά τόμοι. Ξεκίνα από κάτι μικρότερο. 



66 

 

ΦΑΙΗ: Εγώ αυτούς που γράφουν χωρίς αρχή και τέλος, μία πρόταση όλο το 

βιβλίο, δεν μπορώ να τους διαβάσω. 

ΚΛΕΙΩ: Χρειάζεται εξοικείωση. Και αφοσίωση. Ο εκδότης μου είπε ότι 

διακρίνει στο βιβλίο μου γόνιμες επιρροές από Λάζλο Κρασναχορκάι. 

ΑΛΚΗΣ: Πώς λέγεται το βιβλίο; 

ΚΛΕΙΩ: «Η πόρτα». 

ΜΙΝΑ: Για ποια πόρτα είναι; 

ΦΑΙΗ: Καλά, τίποτα δεν άκουσες; Για τον τύπο που κάθεται πίσω από την 

πόρτα και ακούει τα γκντουπ και μπουμ; 

ΚΛΕΙΩ: Δεν θα σας πω, γιατί θα είναι spoiler. 

ΜΑΙΡΗ: Ανυπομονώ να το διαβάσω. 

ΦΑΙΗ: Μετά τον Προυστ όμως για να έχεις πάρει τις βάσεις… 

ΑΛΚΗΣ: Διάβασέ μας παρακάτω… 

[Η Κλειώ ξαναπιάνει το χειρόγραφο]. 

ΚΛΕΙΩ: «Τη φανταζόταν ξαπλωμένη δίπλα του, ν’ αγκαλιάζει τα ασθενικά του 

μέλη, να τ΄ αγγίζει  με τα χέρια, με το στόμα, με τη γλώσσα της, αυτήν την 

ευέλικτη ρόδινη γλωσσίτσα, σα νεογέννητη οχιά, που άλλοτε χάριζε σ’ εκείνον 

την απόλυτη ηδονή. Είχαν καταντήσει οι ήχοι του έρωτά τους εντελώς 

ανυπόφοροι, σχεδόν του τρυπούσαν τ’ αυτιά, το μυαλό, την καρδιά, αφήνοντάς 

τον αδύναμο, τελειωμένο, πιο ανυπεράσπιστο από τον άνδρα με το σακάτικο 

κορμί που του είχε κλέψει τη γυναίκα της ζωής του. Έδωσε μια δυνατή 

σπρωξιά στην πόρτα και την άνοιξε διάπλατα, αποκαλύπτοντας το θέαμα που 

θα τον έφτανε στα άκρα, στην πράξη που ποτέ δεν είχε διανοηθεί ότι θα 

μπορούσε να κάνει: ήταν σφιχταγκαλιασμένοι σαν ανθρώπινο κουβάρι πάνω 

στο κρεβάτι, τα ασπρουλιάρικα χέρια του στολισμένα με ροδοπέταλα, που 
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είχαν κολλήσει από τον ιδρώτα τους, εκείνη να του λέει «σ’ αγαπώ» με το 

πρόσωπό της γερμένο στο στήθος του, που το τράνταζαν δυνατοί λυγμοί 

όμοιοι με σπασμούς. Ξεκρέμασε από τον ώμο την καραμπίνα και σημάδεψε 

προσεκτικά. Μετά τον πυροβολισμό, ακούστηκε μόνο το τελείωμα από το 

κλάμα εκείνου. Και ύστερα τίποτα». 

[Η Κλειώ αφήνει στο τραπέζι το χειρόγραφο. Οι τρεις άλλες γυναίκες είναι 

δακρυσμένες και αμίλητες. Ο Άλκης αρχίζει να χειροκροτάει. Τον μιμούνται και οι 

γυναίκες]. 

ΑΛΚΗΣ: (χειροκροτώντας δυνατά) Μπράβο, μπράβο! Δεν ξέρω από λογοτεχνία, 

αλλά αυτό το βιβλίο θα θριαμβεύσει. 

ΦΑΙΗ: (στην Κλειώ) Α στο διάλο, ρε μαλάκα… Με έκανες να κλάψω. 

ΜΙΝΑ: Τι ωραία που εκδίδεται η φίλη μας! 

ΦΑΙΗ: (στη Μίνα) Δεν μιλάς όμορφα… 

ΜΑΙΡΗ: Μπράβο, Κλειώ. Είναι υπέροχο. Όμως, ας μην τους σκότωνε… 

ΚΛΕΙΩ: Δεν φταίει ο συγγραφέας. Οι χαρακτήρες τον οδηγούν στην πλοκή. 

ΜΙΝΑ: Ο Στεφανάκος σού τα έμαθε αυτά; 

ΑΛΚΗΣ: (σηκώνει το ποτήρι) Ας πιούμε στην επιτυχία του βιβλίου. 

Καλοτάξιδο, Κλειώ! 

(Τσουγκρίζουν τα ποτήρια και επαναλαμβάνουν την ευχή). 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Καλοτάξιδο! 

[Μικρή σιωπή] 

ΜΙΝΑ: Ποιος να το φανταζόταν… 

ΦΑΙΗ: Τι; 

ΜΙΝΑ: Ότι θα έφτανε αυτή η στιγμή… 
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ΑΛΚΗΣ: Πάντως εγώ από την πρώτη στιγμή που μπήκα σ’ αυτό το σπίτι, είχα 

ένα προαίσθημα. Έτσι όπως σας είδα όλες μαζεμένες… 

ΦΑΙΗ: Σκέφτηκες: «ρε μαλάκα, στον Παράδεισο είμαι»; 

ΑΛΚΗΣ: (γελάει) Δεν θυμάμαι να σκέφτηκα τον Παράδεισο, όμως νομίζω ότι 

τον βρήκα. (αγκαλιάζει τη Μαίρη) 

ΦΑΙΗ: Αυτά τα γλυκανάλατα να μην έλεγες… 

[Μικρή σιωπή] 

ΜΙΝΑ: Μπράβο, ρε κορίτσια. Τουλάχιστον ξανάρθαμε στα ίσα μας. 

ΦΑΙΗ: Εσύ βρήκες τίποτα; 

ΜΙΝΑ: Κάτι βρήκα. Αυτά entre nous.  

ΑΛΚΗΣ: Αν θέλετε, πάω μέσα. 

ΜΙΝΑ: Κάτσε, πουλάκι μου. Πάνω που σε βρήκαμε, να σε χάσουμε… 

[Γελάνε]. 

ΑΛΚΗΣ: (σηκώνεται όρθιος) Τώρα θέλω την προσοχή σας. Έχω να σας κάνω 

δύο σημαντικές προτάσεις. 

ΚΛΕΙΩ: Δύο κιόλας… 

ΑΛΚΗΣ: Όπως ξέρετε, έχω φύγει εδώ και καιρό από την Forever and ever. 

MINA: Και πολύ καλά έκανες. Τους ασυνείδητους. 

ΦΑΙΗ: Σκάστε ν’ ακούσουμε τις προτάσεις. 

ΑΛΚΗΣ: Εδώ και δύο μήνες δουλεύω σε μια εταιρεία που εισάγει ερωτικά 

βοηθήματα αποκλειστικά για γυναίκες. 

ΚΛΕΙΩ: Όχι άλλους δονητές! Εγώ με τον Ξέρξη έκλεισα. 

ΜΑΙΡΗ: Μη βιάζεσαι. Άκου λίγο τι θα πει ο Άλκης. 
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ΑΛΚΗΣ: Η εταιρεία λέγεται For women. Το κορυφαίο προϊόν-- 

ΦΑΙΗ: Κι ο Ξέρξης κορυφαίος δεν ήταν; Με τρομάζουν τα κορυφαία 

προϊόντα. 

ΑΛΚΗΣ: Το best seller της εταιρείας, που κυκλοφορεί πέντε ολόκληρα 

χρόνια χωρίς να υπάρχουν παράπονα από τις πελάτισσες, είναι ο Ρασπούτιν. 

ΚΛΕΙΩ: Αφήσαμε τους Πέρσες και πιάσαμε τους Ρώσους. 

[Ο Άλκης πηγαίνει στον καναπέ, όπου έχει αφήσει την τσάντα του. Βγάζει από μέσα 

έναν δονητή]. 

ΑΛΚΗΣ: Όπως έλεγα, ο Ρασπούτιν είναι πολύ δοκιμασμένος. Και πολύ 

αγαπημένος. Η εταιρεία κυκλοφόρησε την ανανεωμένη του έκδοση με ένα 

μοναδικό χαρακτηριστικό. Μπορείτε να φανταστείτε ποιο; 

ΚΛΕΙΩ: (ειρωνικά) Πλένει και τα πιάτα. 

ΦΑΙΗ: Χύνει. 

ΑΛΚΗΣ: Η Φαίη έπεσε κοντά. 

ΜΙΝΑ: Αυτό με τους γιατρούς… 

ΑΛΚΗΣ: Ο Ρασπούτιν βογγάει. 

[Επιφωνήματα έκπληξης ακούγονται]. 

ΑΛΚΗΣ: Έχει εδώ (δείχνει ένα σημείο πάνω στον δονητή) ένα ενσωματωμένο 

ηχείο. Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο δονητής, ακούγονται ανδρικά βογγητά 

ηδονής. Έτσι η γυναικεία διέγερση μεγιστοποιείται. 

ΚΛΕΙΩ: Άντε πάλι… 

ΦΑΙΗ: Τέρμα τελειωμένοι οι τύποι που σχεδιάζουν δονητές… 

ΜΑΙΡΗ: Ακούστε λίγο. Ας βοηθήσουμε τον Άλκη… 
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ΜΙΝΑ: Εγώ δεν ξαναπαίρνω δονητή, που να μου τον φέρει και ο αρχαίος 

Αλκιβιάδης. Που ήταν και θεογκόμενος… 

ΜΑΙΡΗ: Ο Άλκης δεν λέει να τους χρησιμοποιήσουμε. Να τους 

διαφημίσουμε θέλει. 

ΚΛΕΙΩ: (στη Μαίρη) Να σε δω να κάνεις promotion σε δονητές και ας 

στερέψει η πένα μου για πάντα! 

ΑΛΚΗΣ: Το μόνο που σας ζητάω είναι να συμμετάσχετε στο γύρισμα 

διαφημιστικών clips. 

ΜΙΝΑ: Γιατί δεν βάζετε ηθοποιούς; Οικονομία κάνετε; Ποιον θα πείσουμε 

εμείς; 

ΑΛΚΗΣ: Θέλουμε γυναίκες από την πραγματική ζωή. Στοχεύουμε να 

κάνουμε τον Ρασπούτιν φίλο κάθε γυναίκας. 

ΦΑΙΗ: Κάτι τέτοιες μαλακίες έλεγες και για τον Ξέρξη. 

ΑΛΚΗΣ: Ξεχάστε επιτέλους τον Ξέρξη. 

ΜΙΝΑ: Δεν ξεχνιέται. 

[Ο Άλκης ξαναπηγαίνει στην τσάντα του και βγάζει τρία κουτιά. Δίνει από ένα στη 

Μίνα, στη Φαίη και στην Κλειώ]. 

ΑΛΚΗΣ: Θα σας αφήσω τρεις Ρασπούτιν να τους δείτε με την ησυχία σας και 

χωρίς καμία χρέωση. Τους έχω κρατήσει στ’ όνομά μου. 

ΦΑΙΗ: Η Μαίρη δεν… έχει Ρασπούτιν; 

ΜΑΙΡΗ: Έχω. Στο σπίτι. 

ΚΛΕΙΩ: Θα μπλέξουμε πάλι. 

[Σιωπή. Οι γυναίκες βγάζουν τους δονητές από τα κουτιά και τους περιεργάζονται. 

Καθώς πατούν τα κουμπιά, ακούγονται ανδρικά βογγητά]. 
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ΜΙΝΑ: Πολύ θόρυβο κάνει ετούτος! 

ΑΛΚΗΣ: Αν δεν σου αρέσει, τον βάζεις στο mute. 

[Μικρή σιωπή]. 

ΑΛΚΗΣ: Και τώρα… η δεύτερη πρόταση. 

[Ο Άλκης σηκώνεται και ξαναπάει προς την τσάντα του. Τον πιάνει ελαφρός 

λόξυγκας]. 

ΜΙΝΑ: Κάτι σοβαρό θα πει. 

ΑΛΚΗΣ: (κρατάει ένα μικρό κουτί και το δίνει στη Μαίρη) Μαίρη, θέλω να σου 

ζητήσω να… παντρευτούμε. Κυρίες, ζητώ το χέρι της φίλης σας! 

[Η Μαίρη δείχνει στην αρχή απορία και μετά ενθουσιασμό]. 

ΜΑΙΡΗ: Αλήθεια το λες; 

ΦΑΙΗ: Α στο διάλο, πάλι θα συγκινηθώ. 

[Ο Άλκης αγκαλιάζει τη Μαίρη και φιλιούνται]. 

ΜΙΝΑ: Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Να κάνουμε ένα πάρτι. Σαν εκείνα 

τα παλιά. 

Περιμένετε. Έχω τη μουσική που ταιριάζει. 

[Η Μίνα πηγαίνει στο ηχοσύστημα. Ψάχνει λίγο. Αρχίζει ν’ ακούγεται το “Rasputin” 

των Boney M]. 

ΦΑΙΗ: Πού στο καλό το θυμήθηκες αυτό; 

ΜΙΝΑ: Σηκωθείτε όλοι. Χορό! 

[Ο Άλκης σηκώνει τη Μαίρη και χορεύουν ντίσκο. Οι άλλες τρεις γυναίκες χορεύουν 

κρατώντας ψηλά τους Ρασπούτιν τους. Χορεύουν μερικά λεπτά. Ξαφνικά γίνεται βαθύ 

σκοτάδι και η μουσική σταματάει απότομα. Ακούγονται τα βογγητά των δονητών 

Ρασπούτιν]. 
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ΦΑΙΗ: Τι στο καλό έγινε; 

ΜΙΝΑ: Διακοπή ρεύματος. 

ΜΑΙΡΗ: Τι κρίμα! Πάνω στο τραγούδι. 

ΦΑΙΗ: Δεν βλέπω τη μύτη μου. 

ΜΑΙΡΗ: Ααααχ! 

ΑΛΚΗΣ: Σε πάτησα! Πονάς; 

ΜΑΙΡΗ: Όοοχχιι… 

ΜΙΝΑ: Καθίστε ακίνητοι. Πάω να βρω κεριά. 

ΑΛΚΗΣ: Μια στιγμή! Κρατάτε τους δονητές; 

[Οι γυναίκες απαντούν καταφατικά]. 

ΑΛΚΗΣ: Βάλτε το δάχτυλό σας στο πίσω μέρος. Νιώθετε το κουμπάκι; 

Πατήστε το.  

[Τρία φωτάκια ανάβουν στο σκοτάδι, ενώ ακούγονται τα βογγητά από τους δονητές]. 

ΑΛΚΗΣ: Ξέχασα να σας το πω. Ο Ρασπούτιν έχει και φωτάκι νυκτός. 

[Ακούγονται επιφωνήματα θαυμασμού]. 

ΦΑΙΗ: Μάγκας ο Ρασπούτιν! 

ΚΛΕΙΩ: Πάντα το έλεγα. Οι Ρώσοι είναι μεγάλοι. Μέγιστοι. 

[Αποχωρούν όλοι από τη σκηνή, με τα τρία φωτάκια αναμμένα, ενώ ακούγονται 

βογγητά από τους δονητές].  

ΤΕΛΟΣ 
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