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Η Λίλα Παντελίδου γεννήθηκε το 1993 στη Δράμα. Είναι απόφοιτη του 
τμήματος  Ελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ  και της Ανώτερης Δραματικής 

Σχολής Ανδρέας Βουτσινάς. 

 

 

Το έργο γράφτηκε στα πλαίσια της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής 
του Θεάτρου Πορεία (Οκτώβριος 2020 – Μάιος 2021) με εισηγητές τους 

Θανάση Τριαρίδη, Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και Μάνο Κουνουγάκη. 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6981157792 
Email: lila_drama@hotmail.com 
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στο διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακού βιβλίου υπό άδεια Creative Commons 
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Τα πρόσωπα 

 

Αργυρώ (γύρω στα 70) 

Βασίλης (γύρω στα 35) 

Μάγδα  (γύρω  στα 30) 

Άρτζι (18 ετών) 

 

 

 

*** 

 

 

Περίληψη 

 

Η εβδομηντάχρονη Αργυρώ ζει με τα δύο παπαγαλάκια της σε μία 
γκαρσονιέρα στο κέντρο της Αθήνας. Αγαπημένη της ασχολία είναι να κάνει 
αποτρίχωση το μουστάκι της με αυτοκόλλητα αγίων και να κρυφακούει τις 

σεξουαλικές επιδόσεις του διπλανού ζευγαριού. Ένα μεσημέρι, ενώ η Αργυρώ 
είναι έτοιμη για την καθιερωμένη της ρουτίνα,  από το διπλανό  διαμέρισμα 
ακούγεται μια κραυγή. Προκειμένου να μάθει τι συμβαίνει, μεταμφιέζεται σε 
μοναχή που κάνει έρανο και τους χτυπά το κουδούνι. Η γνωριμία της με το 

ζευγάρι και ο ερχομός ενός μωρού θα της αλλάξουν ριζικά τη ζωή. 
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                                                ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Σκηνή 1 

Ο σκηνικός χώρος είναι το εσωτερικό ενός εκκεντρικού σαλονιού. Ένας πράσινος 
βελούδινος καναπές με μωβ μαξιλάρια. Εμπριμέ κουρτίνες και μια μεγάλη βιτρίνα με 
πορσελάνινες κούπες. Η εικόνα του Αγίου Φανουρίου στον τοίχο και δίπλα της ένα 
κλουβί με δύο παπαγάλους.  

Η Αργυρώ, φορά μια λαχανί σατέν ρόμπα και κάθεται πλάτη στο κοινό. Κοιτιέται στον 
καθρέφτη και βγάζει το ρολά με προσοχή από το κεφάλι της. Ακούγεται το απολυτίκιο 
της σύλληψης της Αγίας Άννης από το ραδιοφωνάκι. Η Αργυρώ ψέλνει παράφωνα.  

 

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ψέλνει: Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης 
εἰσακούων Θεός, παρ᾽ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα. 

Σταματά απότομα. 

Τι ώρα είναι τρελόπαιδα; (Κοιτά το ρολόι στον τοίχο.) Δώδεκα παρά τέταρτο. 
Έχουμε ακόμα. Ακούς Λάκη; (Στον παπαγάλο της.) Έχουμε ακόμα λέω. Ε, που 
να ακούς εσύ. Το μυαλό σου στο πουλί του Τάκη.  

(Γυρνά στο κοινό.) Ότι θα έπεφτα πάνω σε ζευγάρι ομοφυλόφιλων παπαγάλων, 
δεν το περίμενα ποτές μου. 

Αλλά… Ποτές μη λες ποτές που λέγει και ο σοφός ο κοσμάκης. Άβυσσος η 
ψυχή του πτηνού Τάκη μου. Ο έρως μήτε φύλο κοιτά μήτε και ηλικία. Διότι, τι 
θες να με πεις δηλαδής; Ότι η Σάρα στα ενενήντα της τα χρόνια περίμενε πως 
θα πιάσει παιδί με τον Αβραάμ; Γεροντοέρωτες  πουλάκι μου. Σα να το βλέπω 
το έργο. Μεσημέρι θα ‘τανε. Θα μέτρησαν το ζάχαρο, ύστερα θα πλάγιασαν 
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στο κρεβάτι. Λίγο θα κυλίστηκαν από δω λίγο θα ακουμπήχτηκαν από εκεί και 
τέλος. Τους ήρθε ο ακάλεστος μουσαφίρης. Ισαάκ με το όνομα. Μεγάλη η 
χάρη του. Πάντως εμένα, καθόλου δε με πειράζει Τάκη μου, τι κάνει ο καθείς 
στο κρεβάτι του. Έτσι κι αλλιώς, το δικό μου το καλούδι το χω βαλσαμώσει 
προ πολλού. 

(Τρέχει στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου.) 

Άγιε μου Φανούριε, σχώρα με ! Πάλι αμάρτησα και έγινα αθυρόστομη! Δεν το 
κάνω επίτηδες η ρουφιάνα, μου ξεφεύγουν.  Από το πρωί σκούπισα, ξεσκόνισα, 
είπα και δύο πάτερ ημών μαζί με τον καφέ, τι άλλο να κάνω; Έχει κολλήσει 
απάνω στο κεφάλι μου μια ανησυχία σαν τσιμπούρι. Λες να με τριγυρνάει ο 
έξω αποδώ; Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.  

Ε, με έχει φάει και η μοναξιά εδώ που τα λέμε. Τόσο μόνη, δεν πρέπει να 
ένιωθε ούτε η Εύα στον Παράδεισο. Εκείνη τουλάχιστον είχε τον ακαμάτη τον 
Μάκη της για συντροφιά. Ναι μωρέ Λάκη, τον Αδάμ λέω. Λες να είχε και άλλο 
αίσθημα και να μη το ‘χαμε πάρει είδηση; Ξεροκέφαλο πουλί που είσαι! 

Και συ ρε Τάκη μου, γιατί παρεξηγιέσαι βρε κουτό; Είπα εγώ ότι δεν είστε 
καλή παρέα; Σας αλλάζω εγώ εσάς βρε; Απλώς να, λέγω και καμιά χαζομάρα 
να περνά η ώρα. Σάματις λέγω και ποτές τίποτε σοβαρό;  

Άγιε μου Φανούριε, όλο σε παρεξηγήσεις μπλέκω πως τα καταφέρνω; Σε πήρα 
όμως και σένα από τα μούτρα. Να με συγχωράς. Πες μου. 

 (Πηγαίνει στο συρτάρι και βγάζει μερικά αυτοκολλητάκια αγίων, με πλάτη στο κοινό, 
τα κολλάει στο πιγούνι της.)  

Τι κάνεις. Πως τα περνάς. Τι νέα από τη γειτονιά των αγίων; Τι να μου πεις και 
συ φαντάζομαι. Όλο χάρες σας ζητάμε, θα έχετε τρελαθεί. Αχόρταγα 
πλάσματα είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Κακιά φάρα. Ο ένας θέλει το ένα, ο 
άλλος θέλει το άλλο. Ε, πόσα θαύματα να προλάβεις  και συ σε μια μέρα 
καημένε μου; Μεγάλη η χάρη σου γιαβράκι  μου σκοτώνεσαι στη δουλειά.  

(Γυρνά στο κοινό με κολλημένα τα αυτοκόλλητα στο πιγούνι.) 

Πάντως το δικό σας το επάγγελμα είναι πολύ δύσκολο. Κάνετε πολλές θυσίες 
εδώ που τα λέμε. Όλη μέρα τρέχεις για τους άλλους και που χρόνος για σένα; 
Κοίτα, και συνεχώς χωμένος μέσα στα απολυτίκια και τα προσκυνήματα δεν 
είναι καλό πράμα. Θα πάθεις τίποτα. Φιλικά στο λέω μη με παρεξηγάς. Επειδή 
σε νοιάζομαι στα λέγω. Θες και την παρέα σου. Θες και το ταβερνάκι σου. 
Ένα κομμωτήριο, ένα κάτι βρε αδερφέ! Καλά, για δεσμό ερωτικό, δεν το 
συζητώ καν. Πρέπει να είστε και σεις, από αυτούς τους στερημένους. Πως του 
λένε να δεις. Α! ναι, τους φουλ ταιμ τζομπ. (Γελάει πονηρά μόνη της.) 
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Είδες  πως το μιλάω το Εγγλέζικο η ρουφιάνα; To έλεγε τις προάλλες μια 
κοπελιά στο σούπερ μάρκετ. Καθότανε μπροστά στο πάγκο με τα μανάβικά 
και μιλούσε με μια άλλη τσούπρα. Εγώ περίμενα τη σειρά μου για να βάλω 
πατάτες. Ε, ναι Τάκη τις άκουγα! Τι να έκανα; Nα τις έλεγα στάκα να φιμώσω 
τα αυτιά μου και συνεχίζεται; «Δεν αντέχω άλλο.» Έτσι της έλεγε. «Τον άντρα 
μου έχω να τον δω ένα μήνα. Σου έχω πει πως προσπαθούμε να κάνουμε παιδί. 
Δεν πάει άλλο με αυτό το φουλ ταιμ τζομπ! Έχουμε και ανάγκες.» 
Εκείνη τη στιγμή, πως κρατήθηκα η ρουφιάνα και δεν την έπιασα από την 
τούφα της που πεταγότανε, να την χώσω μέσα στο καφάσι με τα πορτοκάλια 
και να της φωνάξω: «Γιατί μωρή, εμείς τόσα χρόνια που είμαστε μονίμως σε 
κατάσταση φουλ ταιμ τζομπ, χωρίς άντρα, πως αντέχουμε;» 

Με τούτα και με κείνα, θυμήθηκα πάλι εκείνη την αρχαία την πριγκηπέσα. Πως 
την λέγανε να δεις. Α, ναι την Πηνελόπη. Σκέψου αυτήν. Δέκα χρόνια περίμενε 
τον άλλον, χωρίς να δει χαρά στα σκέλια της. Φαντάσου το φουλ ταιμ τζομπ 
της, πρέπει να βαρούσε κόκκινο. Μα, δεν την έκοβε  να σκεφτεί ότι ο καλός 
της ξενοπηδούσε;  Βασιλιάς της Ιθάκης  κατά τα άλλα. Να τα χέσω και τα 
αξιώματα τους  και όλα. Καλό μούτρο και του λόγου του. Είχε και παιδί. Τον 
Τηλεμόναχο. Ντροπή του. Να με συγχωρεί η χάρη σου άγιε μου, άντρας είσαι 
και συ αλλά η φάρα σας είναι άτιμη! Αφού ώρες, ώρες απορώ ο Λάκης πως 
τακίμιασε με τον Τάκη;  Δύο άντρες μαζί πως βγάζουν άκρη;  Δε βαριέσαι… 
Εδώ γαμάν  αρσενικούς και συ γυρεύεις νύφη. 

(Τρέχει στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου και πέφτει στα γόνατα.) 

 

Άγιε μου! Σχώρα με! Πάλι έβρισα η ρουφιάνα. Τι να κάνω; Mου ξεφεύγουν. 
Έχω πάθει ακράτεια στο βρισίδι. Πάντως να σου πω κάτι μεταξύ μας ; Έχω 
παρατηρήσει κάτι. Οι περισσότερες βρισιές  βγαίνουν μόνο σε άρρεν. Αυτό 
είναι τυχαίο πιστεύεις;  Πάντως  εγώ, εάν γνώριζα αυτόν που εφηύρε τις βρισιές, 
θα τον φιλούσα στο στόμα τον ρουφιάνο και θα του ‘λεγα συγχαρητήρια του 
πασά μου, διότι τις σεβόταν τις γυναίκες. Δεν έβγαζε κακολογίες και άσχημες 
λέξεις σε θηλυκό λίγο είναι; Έχεις ακούσει εσύ ποτές να λένε «για δείτε ρε μια 
μαλακ…»   

Απότομη παύση. 

Δε θα το πω άγιε. Θα κρατηθώ. (κοιτώντας  την  εικόνα.) 

( Γυρνά απότομα στους παπαγάλους.) 

Ρε Λάκη; Τι μούτρα είναι αυτά ρε Λάκη; Ρε Τάκη; Τι του έκανες ρε αλήτη του 
παιδιού και δε μιλιέται; Ρε Λάκη δε πιστεύω να… Καλά ρε εμένα φοβάσαι;  Ρε 
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μανούλα μου, πρώτη φορά με βλέπεις με το αυτοκόλλητο στο μούσι; Αφού 
κάθε βδομάδα κάνω αποτρίχωση το μουστάκι ρε μούτρο. (Τραβά το 
αυτοκόλλητο.) Αουτς! Πολύ τρίχα έχω η ρουφιάνα. Που τη βρίσκω τόση ρε 
ευλογημένε!  Θυμάσαι, εκείνο το τέρας το αρχαίο της Ύδρας, που του κόβανε 
ένα κεφάλι και φυτρώνανε  ξοπίσω του άλλα δέκα; Έτσι είναι και η τρίχες μου. 
Βγάζω μία και ξαμολιούνται άλλες δέκα. (Γελάει μόνη της.)  

Ρε Λάκη, λες ο Χριστός που έκανε θαύματα και πολλαπλασίαζε τα ψάρια και 
τα καρβέλια για τον κοσμάκη, να πολλαπλασιάζει τώρα και τις τρίχες στο 
πιγούνι μου; ( Ξεκαρδίζεται.) 

Πάντως, να ναι καλά οι άγιοι μας, που γιορτάζουν κάθε βδομάδα και φέρνει η 
εκκλησίτσα μας τα αυτοκολλητάκια τους.  

(Βγάζει ένα ακόμα αυτοκόλλητο.)  Άιτς!  Μεγάλη η χάρη σας, όπου κι αν είστε, αν 
με ακούτε, σας ευχαριστώ.  Και σεις και τα αυτοκόλλητα σας, με σώσατε από 
πολλά. Τι καλά, ρε Λάκη, να ‘τανε  οι άνθρωποι σαν τις τρίχες λέει ε; Να 
χάνεις έναν, να φυτρώνει άλλος. 

( Ακούγονται βήματα από το διπλανό διαμέρισμα.) 

Αμάν , αμάν , αμάν!  (Τρέχει και κολλάει αυτί στον τοίχο.) Τι ήταν αυτός ο 
θόρυβος ; Λέτε να αρχίσουν νωρίτερα απόψε; Τί ώρα είναι ρε Λάκη; Μισό 
λεπτό να πάω να πάρω το ψηλό το ποτήρι, με το χαμηλό δεν ακούγονται όλες 
οι λεπτομέρειες. Τι κοιτά ρε Τάκη, τι κοιτά; Σάματις εσύ δεν κρυφακούς; Τι 
θες να πεις δηλαδής; ‘Oτι κάθομαι κάθε μέρα μόνη μου, στήνω αυτί και ακούω 
τους διπλανούς  που…(Δε προλαβαίνει να ολοκληρώσει. Χτυπά το τηλέφωνο.) 

ΣΚΗΝΗ 2 

Χτυπά τηλέφωνο. 

Ποιος μπήχτης είναι τώρα; Στο καλύτερο απάνω με κόβετε.( Πηγαίνει 
νευριασμένη στο τηλέφωνο.) 

Εμπρός. Λέγετε; Ναι; Bρε δε μου τραβάς μια τσάρκα στο διάβολο.(Το κλείνει 
απότομα.) 

Να με συγχωρεί η χάρη σου άγιε, αλλά με παίρνουν τηλέφωνο και δε με 
μιλάνε. Τι είμαι εγώ; Καμιά μπέμπα να κάνετε  φάρσες; Τραβάτε ρε να 
πειράξετε καμιά κοπελούδα  με κοντή  φουστίτσα και  κοκκινάδι στα χείλια και 
αφήστε τη σκατόγρια ήσυχη να κλωσάει τα αυγά της. Μόνη. Ολομόναχη. 

 

Μικρή Σιωπή. Η Αργυρώ κοιτά το κοινό και μοιάζει να χάνεται. Κάθεται στον καναπέ, 
ανάβει τσιγάρο και ξεροβήχει. 
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Καμιά φορά ξέρεις τι σκέφτομαι ρε Λάκη;  Ότι θα πεθάνω και δε θα υπάρχει 
ψυχή να με κλάψει. Άκλαυτη θα πάω η ρουφιάνα. Για να μη μιλήσω καλύτερα 
για το θάψιμο. Μέσα σε καμιά σακούλα σούπερ μάρκετ θα με βάλουν, σε 
εκείνες  τις  χάρτινες  ναι , τις πως τις λένε, τις οικολογικές  και θα με πετάξουν 
σε καμιά χωματερή να με φάνε τα σκυλιά. Μια σκατόγρια τυλιγμένη σα 
λαδόκολλα σε μια χάρτινη τσαντούλα, το φαντάζεσαι; (Βουρκώνει) 

Δε βαριέσαι. Τουλάχιστον δε θα μολύνω το περιβάλλον. Θα φάνε καλά τα 
σκουλήκια. Κάτι είναι και αυτό. 

Ακούγεται πάλι θόρυβος από το διπλανό διαμέρισμα. Η Αργυρώ πετάγεται όρθια. 

Που να μου πάρει ο διάολος τον πατέρα, ξεχάστηκα. Καλά ρε γιατί δε μιλάτε; 
Τι ώρα είναι; (Κοιτά ρολόι.) Αμάν, αμάν, αμάν ! Πέρασε η ώρα, ρε Τάκη γιατί 
δε μιλάς; Χάσαμε δύο λεπτά αγώνα! 

 (Τρέχει στον τοίχο με αναμμένο το τσιγάρο στο στόμα και κολλάει το αυτί της μαζί με 
ένα ποτήρι)  

Εδώ σας έχω πουλάκια μου, για πάμε να δούμε το σημερινό σας σκορ. 
Χρονόμετρο. Κράτα χρόνο Τάκη. 60, 59, 58… Τώρα λογικά της χαϊδεύει το 
στήθος και της ψιθυρίζει στο αυτί πόσο πολύ την αγαπάει. 55, 54, 53 αυτή 
χασκογελάει σαν οσία Παρθένα και του κάνει παράπονα για τα αξύριστα της 
πόδια. Αχ, εσύ είσαι μια κοκόνα! Αυτός  ετοιμάζει το πεδίο και γυαλίζει την 
περιοχή. Όρμα παιχταρά μου μη μας λυπάσαι! 42,41, 40…  Οπλίζει, 
σημαδεύει και… αυτό ήταν! ΜΠΗΚΕ! ΜΠΗΚΕΕΕΕ! ( Πανηγυρίζει.) Τι 
γκολάρα ήταν αυτή αγόρι μου σήμερα! Ύμνος!  Τάκη κρατάς χρόνο ρε; Της, 
την άναψε  καλά την λαμπάδα σήμερα.  Πλησιάζουμε στην Ανάσταση. Ε, ναι 
ρε Λάκη μου τόσο γρήγορα, τι ρωτάς και συ; Για ένα Χριστός Ανέστη πήγανε 
οι άνθρωποι, δε θα διαβάσουν και τα δώδεκα ευαγγέλια! Αχ, άκου. Συνεχίζει ο 
αμαρτωλός, άκου τον, άκου τον.  Καλά πάμε για κύπελλο απόψε. 23,22,21… 
Ωχ, ωχ πονάει λέει. Μη το πονάς το κορίτσι ρε αλήτη. (Χτυπά τον τοίχο.) 

Τι κάνει , τι κάνει , τι κάνει; Γελάει; Βρε τη Μαγδαληνή. Άκου γέλιο η 
ρουφιάνα. Να, να άκου τώρα το κρεσέντο της. Το ακούς; Στα ψέματα το κάνει. 
Όταν το άλφα, στο τέλος του οργασμού,  κρατάει πάνω από τρία δεύτερα, 
σημαίνει ότι ο πόθος είναι ψεύτικος. Εμένα να ακούς.    Έλα, Τάκη, έλα, 
φύγαμε για το τέλος. Πάμε για το Χριστός Ανέστη τώρα. Κοντεύουμε. 
(Τραγουδιστά.) Ανάσταση Χριστού θεασάμενη.   Μέτρα μαζί μου : 10, 9, 8, 7, 
δώσε λίγο ακόμα παλικάρι μου μπορείς! Πάμε για πυροτέχνημα. 6, 5 , 4 
πλησιάζει έρχεται, έρχεται,  έρχεται ! ( Κλείνει τα μάτια και ετοιμάζεται να 
πανηγυρίσει)  3,2,1……………..  
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ΣΚΗΝΗ 3 

( Από το διπλανό διαμέρισμα ακούγεται μια γυναικεία κραυγή. Η Αργυρώ ανοίγει 
σοκαρισμένη τα μάτια της και βρίσκεται σε βουβό πανικό.Κοιτά τον τοίχο με απορία.  
Έπειτα κάνει ένα νεύμα απελπισίας στους παπαγάλους της. Όλα τα συναισθήματα 
διαγράφονται στο πρόσωπο της. Κάνει το σταυρό της και πλησιάζει το κοινό… ) 

Κοίτα να δεις που δε θα τη φάνε τη μαγειρίτσα απόψε. Μα αποκλείεται! Αφού 
κάθε μέρα, ίδια ώρα, ίδιο μέρος αυτοί οι δύο… Δε γίνονται αυτά! Έλα Χριστέ 
και Παναγιά. Λες να τσούγκρισαν τα απ’ αυτά τους; Σε λίγο θα με κάνουνε να 
πιστέψω πως…  

(Ξαφνικός τρόμος.) 

Λες να έγινε αυτό…Που βρίσκονται οι εραστές να βγάλουν τα μάτια τους και 
τελικά αντί να πνίξουν το κουνέλι, πνίγουν την κοπελιά τους; Άγιε μου 
Φανούριε, σώσον ελέησον! Αντιλαβού; Αντιλαβού και σώσον ελέησον!  

Αστυνομία Τάκη! Που είναι το τηλέφωνο; (Τρέχει στο τηλέφωνο.) 

Τώρα θα δεις κτήνος, θα σε καταγγείλω! Τι νόμιζες  ρε χασάπη; ‘Oτι θα σε 
αφήσω να σφάζεις έτσι τις κοπέλες; Από εμένα θα το βρεις αλήτη! Πως παίρνω 
τώρα το 100; 

(Όσο μιλά, βγάζει από την τσέπη της ένα αυτοκόλλητο αγίου και ξεκινά μέσα σε πανικό 
της και πάλι την αποτρίχωση.) 

Λογικά πατάς το ένα και μετά μηδέν και ξανά μηδέν. Δεν τα πήγαινα καλά με 
τα μαθηματικά η ρουφιάνα ποτές μου! Στο σχολειό μόνο πρόσθεση έμαθα. 
Να μου πεις την αφαίρεση μου τη δίδαξε η ζωή. Σε όλα μείον ήμουν πάντα. 

Παίρνω τώρα αμέσως τηλέφωνο. 

Ξαφνική αναλαμπή. 

 Όχι, όχι δε γίνεται να πάρω. Έχω τράβαλα με το μπατσικό. Λες να με 
θυμούνται; Σάματις  ξεχνιέμαι εύκολα εγώ… 

( Ακούγεται η πόρτα του διπλανού διαμερίσματος να κλείνει και έπειτα ένα γυναικείο 
κλάμα, η Αργυρώ τρομάζει και κολλάει πάλι το αυτί της στον τοίχο.) 

Άγιε μου Φανούριε, Θαύμα! Ακούς; Θαύμα! Ζει το κορίτσι! Κλαίει! Δεν την 
σκότωσε o δράκος. Λες να τη χτύπησε;  

 

Πηγαίνει στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου και γονατίζει… 
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Πάντως αγαπημένε μου άγιε, εδώ που τα λέμε… Πάλι καλά που δεν την 
σκότωσε. Mε έβγαλε και από τη δύσκολη θέση δηλαδής. Να πήγαινα στους 
μπάτσους να πω τι; Ότι κρυφακούω τα αίσχη τους; Καλά όχι ότι είναι έγκλημα 
να κρυφακούς, αλλά αμαρτία είναι. Αλλά ποιος ζει χωρίς αμαρτίες; Μέχρι και 
ο Χριστός αμάρτησε και ερωτεύτηκε την Μαρία την Μαγδαληνή, και μη μου 
πεις όχι, γιατί τα ξέρω όλα τα κουτσομπολιά της εποχής σου. Για να μη 
μιλήσω καλύτερα για τους αγίους σαν και του λόγου σου : O Άγιος 
Κωνσταντίνος , μεγάλη η χάρη του, σκότωσε το γιο του και τη δεύτερη του την 
γυναίκα. Πάλι γυναίκα την πλήρωσε. Τρομάρα του. Τον φωνάζανε και Μέγα 
αλλά μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, που κάνεις άγιους τους 
δολοφόνους. Έπρεπε να ζούσαν στα χρόνια μας αυτοί ρε. Εκεί να δεις. Όλες οι 
φυλακές Κορυδαλλού θα γέμιζαν αγίους.  Τον Αϊ Γιώργη πάλι που τον πας; 
Μεγάλη η χάρη του, δε λέω, καλό παιδί αλλά καθόλου φιλόζωο.  Σκότωσε τον 
δράκο! Τι του έφταιγε το καημένο το ζωντανό μου λες; Και δε ξέραμε εάν 
ήταν και προστατευόμενο είδος σαν αυτή τη χελώνα, την πως τη λένε να δεις, 
α! ναι, τη ρακέτα- ρακέτα.   Γι’ αυτό, λοιπόν, καλέ μου άγιε, μη μου κουνάς το 
δάχτυλο λέγοντας μου πως είμαι αμαρτωλή γιατί και συ καλή μουσίτσα 
φαίνεσαι. Στα βιβλία μου, λέγει για την αφεντιά σου πως δεν γνωρίζουν τίποτες 
για την καταγωγή και τη ζωή σου, διότι τάχαμου όλα τα στοιχεία χάθηκαν σε 
καιρούς ανωμαλίας. Που πάει να πει ότι κάτι ανώμαλο γινότανε τότες και ποιος 
ξέρει εάν συμμετείχες και συ. Τι; Ποια βιβλία τα λένε αυτά; Σιγά να μη σου 
αποκαλύψω τις πηγές μου. Μην είσαι αδιάκριτος. Εγώ σε ρωτάω ποιος έρχεται 
και σου κάνει τάματα;  

Μικρή Σιωπή 

Μόνη γυναίκα είμαι Άγιε! Τι να κάνω; Είμαι ολομόναχη… 

(Ξαφνική αναλαμπή)  

Ολομόναχη; Δηλαδή μοναχή; Μοναχή! Μου έδωσες τέλεια ιδέα. Είμαι 
μοναχή. Αγόρι μου. Χίλια ευχαριστώ. 

Ψέλνει κοιτώντας τον άγιο 

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος; 

 

Σβήνουν αργά τα φώτα. Τέλος πρώτου μέρους.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΣΚΗΝΗ 4 

Όταν η σκηνή φωτιστεί, βλέπουμε την Αργυρώ να κοιτιέται και πάλι στον καθρέφτη με 
πλάτη στο κοινό. Φορά μία μαύρη καμπαρντίνα, μαύρη μαντίλα και μαύρα γυαλιά ηλίου. 
Αυτή τη φορά ψέλνει μόνη της χωρίς μουσική συνοδεία. 

Ψέλνει : Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται·  τοῦΛάκη γὰρ καὶ του Τάκη 
εἰσακούων Θεός, παρ᾽ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα. 

ΑΡΓΥΡΩ 

 (Γυρνά στο κοινό.) 

Λάκη, Τάκη να είστε φρόνιμα μωρά μου, η μαμά θα επιστρέψει σύντομα.  

Έχω να εκτελέσω ένα κοινωνικό έργο τώρα.  

(Πηγαίνει στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου και την βγάζει από τον τοίχο.) 

Και τώρα αγαπημένε μου άγιε, θα πάμε μια βόλτα τα δυο μας. Μη φανταστείς, 
όχι πολύ μακριά. Στους δίπλα θα πεταχτούμε. Ε, να μη μάθουμε τι έγινε; Θα 
σκάσω η ρουφιάνα! Όχι , όχι, όχι δε λέμε τέτοιες λέξεις! Τώρα πια, είμαι μια 
μοναχή. Η μοναχή Αργυρώ που νοιάζεται για κοινό καλό. Αμήν.  

(Κάνει το σταυρό της και βγαίνει.) 

 

 

ΣΚΗΝΗ 5 

Έξω από το σπίτι των διπλανών. Η Αργυρώ χτυπά το κουδούνι κρατώντας την εικόνα 
του Αγίου Φανουρίου. Μετά από λίγο, της ανοίγει ένας άντρας, φορώντας ροζ πουά 
μπουρνούζι. Δείχνει αρκετά νευρικός. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Καλησπέρα τεκνό μου. Εεε, τέκνον μου.  

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Καλησπέρα.(Την κοιτά καχύποπτα.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

Πως μου είστε; Πολύ ωραίο ντύσιμο, σας πάει φοβερά.Είναι και καλής 
ποιότητας βλέπω.(Κάνει να αγγίξει το μπουρνούζι.) 
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ΒΑΣΙΛΗΣ 

(Ενοχλημένος τραβιέται πίσω.) 

Μη, μη με αγγίζετε. Μόλις βγήκα από τα μπάνιο. Θέλετε κάτι; 

ΑΡΓΥΡΩ 

Με συγχωρείτε. Δε σας συστήθηκα. Είμαι η μοναχή Αργυρώ. Έρχομαι από το 
μοναστήρι του Αγίου Φανουρίου, (Δείχνει την εικόνα.) μεγάλη η χάρη του! Θα 
σας καλησπέριζε και ο άγιος, αλλά δε σας γνωρίζει ακόμα τόσο καλά, για να 
αρχίσει από τώρα τα θαύματα! (Γελάει.) 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Α, κατάλαβα. Είστε από αυτές που… Ευχαριστώ πολύ δεν ενδιαφέρομαι. 
(Κάνει να της κλείσει την πόρτα.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δε σας είπα ακόμα το σκοπό της επισκέψεως μου. 
Κρατά τε λίγο τον άγιο; ( Tου πετά την εικόνα.) Ιδού! Πουλάμε αυτά τα 
αυτοκόλλητα με σκοπό να μαζέψουμε χρήματα για να χτιστεί ένα εικονοστάσι 
με ψηφιακές εικόνες αγίων. Η τελευταία λέξη της μόδας. Σε λίγο θα το 
διαθέτουν όλες οι εκκλησίες. Σκέψου, να πας να προσκυνήσεις την εικόνα της 
Παναγίας της  Εικοσιφοίνισσας για παράδειγμα, και επί της ευκαιρίας να 
χαιρετάς με ένα μόνο κλικ και άλλους τόσους αγίους! Τρομερό; Ρίξτε μια 
ματιά στη συλλογή με τα αυτοκολλητάκια μας. Έχουμε ποικιλία από Άγιο 
Λαυρέντιο μέχρι Αγιά Μαρίνα και βάλε. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Τζάμπα χάνετε το χρόνο σας. Μην τα αραδιάζετε άδικα.( Της δίνει ευγενικά 
πίσω την εικόνα και σκουπίζει πάνω στο μπουρνούζι τα χέρια του.) Αυτά είναι για 
τους πιστούς της εκκλησίας σας, εγώ δεν.( Κάνει να κλείσει την πόρτα.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

Γιατί δεν είστε εσείς πιστός; (Του δίνει ξανά απότομα την εικόνα.) Τι θέλετε 
δηλαδή; Nα πεθάνετε και να σας θυμούνται οι δικοί σας ως ένα άπιστο 
Θωμά;Κακώς. Έχετε όλα τα φόντα για να γίνετε ένας πιστός, αγαπητός 
Ιωάννης.  Και τώρα που σας βλέπω σα να μου τον θυμίζετε και λίγο. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Σας  τον θυμίζω; O παππούς μου, ξέρετε, μου έλεγε ότι μοιάζω με τον Ιωάννη 
Καποδίστρια. Το όνειρο του ήταν να με καμαρώσει πρωθυπουργό. Με αυτό 
τον καημό έφυγε. Τέλος πάντων. Πήγαινε σε παρακαλώ. Δε με ενδιαφέρουν 
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καθόλου οι χριστιανικές σου απόψεις. Για να μη σου και τίποτα χειρότερο. 
Έχω πολλά ράμματα για τη γούνα σας. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Για τη δικιά μου προσωπικά; 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Για της συνομοταξίας σου γενικά. Σας ξέρω καλά εσάς. Είστε κάτι κακοποιά 
στοιχεία. Κάτι λαμόγια που παριστάνετε τις μοναχές και εξαπατάτε τον αθώο 
λαό. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Καλέ ποιος εξαπατά; Άκουσον, άκουσον τι λέει. Δε ντρέπεστε να μιλάτε έτσι 
μπροστά σε ολόκληρο άγιο; 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε και οι οπαδοί της εκκλησίας σας. Μου το 
παίζετε φιλεύσπλαχνοι και είστε βουτηγμένοι στην αμαρτία. Νοιάζεστε εσείς 
πραγματικά για τον κόσμο ρε; Μόνο την τσέπη σας κοιτάτε.  

 

AΡΓΥΡΩ 

Καλέ ποιος σας αραδιάζει τέτοια αισχρά ψέματα; Ο άγιος Πέτρος τα ακούει 
όλα και τα καταγράφει αυτά που λέτε. Κάθε κουβέντα σου, σε απομακρύνει και 
ένα βήμα μακριά από τον Παράδεισο. Γι’ αυτό σου λέω:Tα λίγα λόγια ζάχαρη 
και τα καθόλου μέλι.  

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μόνο που εμένα καθόλου δε με μέλλει τι άποψη έχει ο άγιος Πέτρος για μένα. 
Έχω πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθώ. (Πάει να της κλείσει την 
πόρτα.) 

ΑΡΓΥΡΩ  (σπρώχνει την πόρτα.) 

Γι’ αυτά ακριβώς τα προβλήματα θέλουμε να μας μιλήσετε. Πείτε μου τέκνον 
μου, τι σας απασχολεί; 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Έλα σε παρακαλώ, που θες να σου πω και για τα προσωπικά μου. Μα τι θες 
επιτέλους για να φύγεις; Λεφτά; Δεν έχω μία! (Δείχνει τις τσέπες του 
μπουρνουζιού.) 
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ΑΡΓΥΡΩ 

Νομίζω πως με έχετε παρεξηγήσει. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Και να είχα δηλαδή σιγά να μη σου έδινα. Δουλεύω όλη μέρα σαν το σκυλί για 
ένα πιάτο φαΐ και έρχεστε εσείς και ζητάτε τα λεφτά των κόπων μου. Εμένα 
ποιος θα με πληρώσει που τρέχω σαν τον μαλάκα όλη μέρα και δεν έχω χρόνο 
να ξύσω το κεφάλι μου; 

ΑΡΓΥΡΩ 

 Εδώ σε βρίσκω λίγο υπερβολικό. Ο Χριστός δηλαδή που ήταν και μεσσίας, 
και δάσκαλος, και  θεραπευτής, και θαυματουργός πως τα προλάβαινε όλα; Και 
δεν έπαιρνε ούτε μισό αργύριο για τις υπηρεσίες του. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Ρε πόσο πιο ωμά θες να στο πω για να το καταλάβεις; Δε με νοιάζει η 
θρησκεία σου. Δεν πιστεύω σε αυτά. Είμαι άθεος. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ε, πες βρε αγόρι μου ότι είσαι κομμουνιστής να συνεννοηθούμε! Θα σου πω 
ένα μυστικό. Και εγώ κορίτσι του λαού είμαι. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Λοιπόν τέλος. Η υπομονή μου εξαντλήθηκε.Πάρτε αυτό και πηγαίνετε. (Της 
δίνει ξανά την εικόνα και σκουπίζει πάνω στο μπουρνούζι τα χέρια του.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

«Αυτό» λες τον άγιο;  Αίσχος! Τώρα θα δεις. (Του πατάει το πόδι, τον σπρώχνει 
και μπαίνει με τη βία στο σπίτι.) 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Τι κάνετε κυρία μου ; Που πάτε; Δεν έχετε σκουπίσει καν τα παπούτσια σας! 
Πως μπαίνετε έτσι μέσα στο σπίτι μου; Θα με αναγκάσετε να φωνάξω την 
αστυνομία. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ο θεός είναι πάνω από τους μπάτσους και τα βλέπει όλα! Δε φοβόμαστε 
κανένανε. (Προτάσσει την εικόνα του Αγίου Φανουρίου.) 
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ΣΚΗΝΗ 6 

 

Μέσα στο διαμέρισμα του ζευγαριού. Ένα διπλό στρώμα στο πάτωμα και πεταμένα 
κουτάκια προφυλακτικών τριγύρω. Η Αργυρώ βγάζει τα γυαλιά της και κοιτάζει γύρω 
της. Πιάνει ένα κουτάκι προφυλακτικών από το πάτωμα και το περιεργάζεται.  

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ανακατεμένος ο ερχόμενος. (Κοιτά με περιέργεια το κουτί.) Τα καλά βλέπω 
χρησιμοποιείτε, τα ακριβά.  Για να βγάλεις τσάρκα το όργανο σου έχεις 
φράγκα, αλλά για να στηρίξεις τον άγιο ούτε μία. Ντροπή σου! 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Άστο κάτω. (Της τα αρπάζει βίαια.) Γιατί τους αλλάζετε θέση; Περάστε τώρα 
έξω! 

ΑΡΓΥΡΩ 

Είσαι πολύ ακατάδεκτος. Δεν έχεις ακούσει ότι στα αρχαία τα χρόνια τους 
ξένους τους προστάτευε ο Δίας; Ο θεός σε φύλαξε και δεν έχουμε ακόμα 
δωδεκάθεο.  

ΒΑΣΙΛΗΣ 

(Τον πιάνει νευρικό ξύσιμο στο κεφάλι) 

Ορίστε. Είδες τι έκανες τώρα; Με έπιασε πάλι κρίση. Λοιπόν ή φεύγεις τώρα 
αμέσως ή καλώ την αστυνομία.  

ΑΡΓΥΡΩ 

 Tώρα θα τακιμιάσεις  και  με τους μπάτσους; Άντε λούφαξε σε παρακαλώ 
πολύ. Μου ξεσηκώθηκες κιόλας. Γι αυτό ξύνεται το κεφάλι σου. Θέλει να βγει 
μέσα από τα μυαλά σου η επανάσταση και δε μπορεί! 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Τι λέτε κυρία μου; Αυτό είναι ψυχολογικό στρες. Ξηροδερμία. Από μικρό 
παιδί το χω. Στο σχολείο με έπιανε, όταν μου ζητούσε η δασκάλα να πω την 
προπαίδεια του επτά. Αχ, γιατί σας τα λέω αυτά και δε σας έχω πετάξει ακόμα 
έξω; 

ΑΡΓΥΡΩ ( Τον αγνοεί και εξακολουθεί να περιεργάζεται το κουτί των 
προφυλακτικών.) 
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Στα χρόνια μου πάντως δεν είχαμε τέτοια! Καλή ανακάλυψη. Δε βοηθούν 
βέβαια να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αλλά δε μπορούμε να 
τα έχουμε και όλα δικά μας. 

ΒΑΣΙΛΗΣ  (Της τα παίρνει από το χέρι.) 

Ας τα κάτω. Με ποιο δικαίωμα εισχωρείς στον ιδιωτικό μου χώρο γαμώτο! 

ΑΡΓΥΡΩ 

Σιγά την εισχώρηση! Πολύ  νευρικό σε βλέπω. Τι συμβαίνει εδώ μέσα; ΄Λέγε 
που την έχεις κρύψει; Tη χτύπησες; Που είναι η κοπέλα; 

Την ίδια στιγμή, βγαίνει η Μάγδα γυμνή από το μπάνιο.  

ΜΑΓΔΑ 

Αγάπη, έκανα πλύσεις με χλιαρό νερό ελπίζω να το πρόλαβα. (Βλέπει την 
Αργυρώ , βγάζει μια κραυγή τρόμου. Ο Βασίλης, ταράσσεται , τρέχει στον διακόπτη και 
αρχίζει να αναβοσβήνει το φως.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

(Παρατηρεί τη Μάγδα από πάνω μέχρι κάτω.) 

Κατά  φωνή! Καταπληκτική δουλειά αποτρίχωσης. 

ΜΑΓΔΑ (Καλύπτει τα επίμαχα σημεία.) 

Ποια είναι αυτή; Tι θέλει; 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ο δρόμος του θεού με οδήγησε στο σπιτικό σας. 

ΜΑΓΔΑ 

Αγάπη τι λέει; 

ΑΡΓΥΡΩ 

Καλέ, η μοναχή Αργυρώ είμαι, Βρε σύστησε με στην κοπέλα σου να ξέρει να 
μη παρεξηγεί. Κοπέλα σου έτσι; Καλά τα λέω; 

ΒΑΣΙΛΗΣ (Αναβοσβήνει εμμονικά το φως.) 

Είναι μια τρελή. 

AΡΓΥΡΩ 

Ωραίος τρόπος να μιλάτε για τους μουσαφίρηδες σας.  
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ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μπήκε σπίτι μας με το ζόρι. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Σπίτι σας ακούω. Στεφανωμένη την έχεις; 

ΜΑΓΔΑ 

Με το ζόρι; Πως με το ζόρι; Μήπως είναι κλέφτρα; (Τρομαγμένη.) 

AΡΓΥΡΩ 

Ε, όχι και κλέφτρα δεσποινίς μου! Εγώ μήτε λουλούδι από επιτάφιο έχω κλέψει 
στη ζωή μου.  

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Είναι τρελή σου λέω. Μια απατεώνισσα. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Για μάζεψε τα λόγια σου. Και σταμάτα να αναβοσβήνεις το φως. Θα πάθω 
αρρυθμίες. Από τη μονή Αγίου Φανουρίου έρχομαι κοπέλα μου, πουλάω αυτά 
τα αυτοκολλητάκια. Κάνουμε έρανο για να χτιστεί ένα ψηφιακό εικονοστάσι 
αγίων. 

 

ΜΑΓΔΑ 

Α, είστε έμπορος. Άντε βρε τζάμπα τρόμαξα. Τι ωραία!  Μήπως έχετε και 
μαγνητάκια; 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Ρε Μάγδα με δουλεύεις ; 

ΜΑΓΔΑ 

Γιατί ρε αγάπη μου μπορεί να βρω κάτι που να μου αρέσει. Να τη στηρίξουμε 
τη γυναίκα, κρίμα είναι. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

 Έλεος με την καταναλωτική σου μανία. Λες και μας πέφτουν από το ταβάνι τα 
λεφτά. Όλο μαλακίες. (Σταματά να αναβοσβήνει τα φώτα, ωστόσο το δάχτυλο του 
παραμένει κολλημένο στον διακόπτη.) 
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ΜΑΓΔΑ 

Ε, όχι και μαλακίες. Συγχωρέστε τον. Όταν αγχώνεται γίνεται λίγο αυθάδης. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Κάνε δουλειά σου δε παρεξηγώ. Έχω ακούσει εγώ. Να ακούσεις εσύ βρισίδι 
που πέφτει σε ουρά για δωρεάν κόλλυβα, να σε πέσει το σαγόνι. Τώρα που το 
σκέφτομαι, πολύ τυχερή η Παναγιά που ο Ιησούς αναστήθηκε. Ξέρεις τι έξοδα 
γλίτωσε; 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Ναι σιγά μη δώσω λογαριασμό για το πως θα μιλάω μέσα στο σπίτι μου.  

ΜΑΓΔΑ 

Το σπίτι σου είναι και σπίτι μου. Πότε επιτέλους θα καταλάβεις ότι δεν είσαι 
μόνος σου εδώ μέσα; 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Ναι, πες μας τώρα ότι έχεις και παράπονα. Τι σου λείπει δηλαδή; 

ΜΑΓΔΑ 

Μου λείπει να κάνω αυτό που θέλω χωρίς να χρειάζεται να σε ακούω να 
γκρινιάζεις πάνω από το κεφάλι μου. Για δείξτε μου κυρία Αργυρώ την 
πραγμάτια σας. Εμένα ο αγαπημένος μου άγιος, είναι εκείνος που έδωσε στη 
Μαρία το κρίνο. Πολύ ποιητικό.  

ΑΡΓΥΡΩ 

Εκείνος ήταν αρχάγγελος. Ο Γαβριήλ. Μεγάλη η χάρη του. (Κάνει σταυρό.) 

ΜΑΓΔΑ 

Μεγάλη, μεγάλη. (Κάνει και αυτή σταυρό.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

 Αλλά δε βαριέσαι! Δε κολλάμε στους τύπους. Το καλύτερο παιδί ήταν πάντως. 
Το λοιπόν. Εσένα κούκλα μου, θα σου ταίριαζε ένα αυτοκόλλητο με τον άγιο 
Ακύλα και την αγία Πρίσκιλλα. Μεγάλη η χάρη τους. Είναι ιερό ζευγάρι. 
Φόρα τους μπας και σε φωτίσουν και επιλέξεις σωστό ταίρι. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Γιατί εγώ δεν είμαι σωστό ταίρι; Δεν κατάλαβα. 
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ΑΡΓΥΡΩ 

Για εσένα αγόρι μου θα επιλέξουμε μια αγία Γοργονία, μεγάλη η χάρη της. 
Αυτή ήταν καλή στο να θεραπεύει τον κοσμάκη. Το λοιπόν, πάρε μία. (Βγάζει 
ένα αυτοκόλλητο και του το κολλάει στο μέτωπο.) Κόλλα την στο κούτελο σου και 
παρακάλα να σωθείς! 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Έχεις ξεφύγει τελείως. (Το βγάζει και το σκίζει. Αρχίζει να ξύνεται και πάλι.) Πάω 
να πάρω το αγχολυτικό μου, μέχρι να γυρίσω να έχεις ξεκουμπιστεί ειδάλλως 
σου ορκίζομαι… 

ΑΡΓΥΡΩ 

Καλέ, μην ορκίζεσαι είναι αμαρτία! 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Σου υπόσχομαι πως θα σε πάρουν σηκωτή από δω μέσα. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Α, να χαθείς που με απειλείς κιόλας. Βαραββά!  

 

ΣΚΗΝΗ 7  

Ο άντρας πηγαίνει νευριασμένος στο άλλο δωμάτιο. Η Μάγδα συζητά με την Αργυρώ. 

ΑΡΓΥΡΩ  

Γιατί έτσι αυτό το παιδί. Κρίμας που δεν αγαπάει αλλήλους. 

ΜΑΓΔΑ 

Αχ, μη του δίνετε σημασία. Κάθε μέρα αυτά έχουμε. Δεν είναι κακός μωρέ 
απλά είναι λίγο ιδιότροπος. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Δε μου λες. Μήπως αυτές τις ιδιοτροπίες  τις ξεσπά απάνω σου; 

ΜΑΓΔΑ 

Πάνω μου; 

ΒΑΣΙΛΗΣ (Φωνάζει από μέσα.) 

Μάγδα είδες  τα χάπια μου; 
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ΜΑΓΔΑ (Φωνάζει.) 

Στο ντουλαπάκι μωρό μου, είναι στο δεξί φύλλο. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ( Βγαίνει έξαλλος) 

Γιατί τους άλλαξες θέση; Στο αριστερό τα βάζω πάντα. Σου είπα δε θέλω να 
μου πειράζουν τα πράγματα γαμώτο! (Τρέχει και πάλι να αναβοσβήσει το φως.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

Άρχισε πάλι η ακολουθία των Φώτων. 

ΜΑΓΔΑ 

Γιατί να μη πειράζω τα πράγματα σου; Φοβάσαι μήπως βρω κάτι που δεν 
πρέπει; 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μην αρχίζεις πάλι με τις υστερίες σου. 

ΜΑΓΔΑ 

Τις δικές μου ή τις δικές σου; 

ΑΡΓΥΡΩ 

Κάπου εδώ νομίζω ότι εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.  Ξεκινήσατε να 
λέτε τα προσωπικά σας και δε το βρίσκω σωστό να είμαστε παρόντες. (Κάνει να 
φύγει και γυρνά απότομα.) Εκτός και αν χρειάζεστε την βοήθεια μας. Ο Χριστός 
είπε ο έχων δύο χιτώνες να δώσει το δεύτερο. Εμείς χιτώνες δεν έχουμε αλλά 
από περίσσιο ενδιαφέρον, δόξα το θεό σφύζουμε. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Να πάρεις δρόμο γρήγορα και πάρε και αυτό που κουβαλάς .( Της δίνει την 
εικόνα του Αγίου Φανουρίου.)  

ΑΡΓΥΡΩ 

«Αυτό»  είπες  πάλι τον άγιο;  

Κάνει να του πατήσει το πόδι, ο άντρας αποφεύγει το χτύπημα και την πιάνει από τα 
χέρια. Σε μια προσπάθεια της να ξεφύγει, της πέφτει η μαντήλα και αποκαλύπτεται η 
πραγματική της ταυτότητα. 

ΒΑΣΙΛΗΣ 
Εσύ; Εσύ δεν είσαι η γριά  από το διπλανό διαμέρισμα; Σε  έχω πετύχει στο 
ασανσέρ.   
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ΜΑΓΔΑ 
Ναι, ναι αυτή είναι!  Θυμάσαι, που έριχνε κανναβούρι από το παράθυρο της 
και φύτρωσε δέντρο κάνναβης  στην είσοδο της πολυκατοικίας και μας φέρανε 
την αστυνομία για παράνομο εμπόριο ναρκωτικών;  
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

Αν θυμάμαι λέει. Μαζεμένα σου τα έχω. Τι δουλειά έχεις σπίτι μου. Τι θες από 
μένα; 
 
ΜΑΓΔΑ 
Kαι γιατί ντυθήκατε καλόγρια;  
 
ΑΡΓΥΡΩ 
Βρε δε με παρατάτε και οι δυο σας ανισσόροποι. Εγώ άκουσα τη φασαρία και 
ήρθα να δω εάν χρειάζεστε βοήθεια. 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
Τι εννοείς άκουσες; Πως άκουσες; Tι άκουσες; 
 
ΜΑΓΔΑ 
Δηλαδή κρυφάκουσες; 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
Πως ήξερες ότι χρειαζόμαστε βοήθεια; 
 
ΜΑΓΔΑ 
Μοιάζουμε εμείς για άτομα που χρειαζόμαστε βοήθεια; 
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
Μήπως μας παρακολουθείς; O Παύλος σε έστειλε; 
 
AΡΓΥΡΩ 
Ο άγιος Παύλος;  
 
BAΣΙΛΗΣ 
Ο σπιτονοικοκύρης Παύλος.  
 
ΜΑΓΔΑ 
Όχι θεέ μου! Όχι πάλι με τον τρελό.  
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
Πες του, τέλη βδομάδας  θα τα έχει τα χρήματα. Μαζεμένα θα τα πάρει όλα. 
Είμαι λίγο στενά αυτό το διάστημα. Αλλά θα τα δώσω όλα τα νοίκια πες του. 
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ΑΡΓΥΡΩ  (Κάνει την ανήξερη.) 
Καλέ, ναι θα το πω. Να είσαι ήσυχος. 
 
ΜΑΓΔΑ 
Και σου ΄λεγα να πάρουμε το κρατικό λαχείο την Κυριακή, μήπως  και 
σωθούμε. Αφού είδα τους αριθμούς στον ύπνο μου! Ποτέ δε με ακούς. 
 
ΑΡΓΥΡΩ 
Γιατί δεν το ακούς το κορίτσι ρε όταν σου μιλάει; 
 
Δευτερόλεπτα σιωπής. Η Αργυρώ χαμογελά μηχανικά. Ο Βασίλης την κοιτά έντονα. 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
Η πολυκατοικία λέει για εσάς διάφορα. Δεν έδωσα τόσο καιρό σημασία γιατί 
δε με ενδιαφέρουν οι φήμες. Όμως  δε μπορώ να μη σε ρωτήσω.  
 
ΑΡΓΥΡΩ 
Είναι όλα ψέματα. (Ταραγμένη.) 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
Είναι αλήθεια πως είχες κρύψει εκείνο το παιδί σπίτι σου; 
 
ΑΡΓΥΡΩ 
Πάψε  αφορισμένε. 
 
ΜΑΓΔΑ 
Α, ναι. Το παιδί εκείνων ,που μένανε στο σπίτι αυτό, πριν από εμάς. Έχω 
ακούσει πολύ περίεργα πράγματα για τους γονείς του. Ο μπαμπάς του ήταν 
κάπως… αλκοολικός. Έπινε πολύ δηλαδή.  Το παιδί ήταν εφηβάκι. Ο Φοίβος. 
Κάθε πρωί πήγαινε σχολείο με μελανιές στα χέρια. Έπεφτε πάνω στα έπιπλα 
λένε. Βοηθούσε και το μπαμπά στη δουλειά. Μεταφορέας. 
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
Γιατί έκρυβες το παιδί σπίτι σου;  Είσαι επικίνδυνη. Απορώ πως δε σε έχουν 
κλείσει ακόμα σε κανένα ψυχιατρείο. 
 
ΑΡΓΥΡΩ 
Κανένα παιδί δεν έκρυβα. Μαθήματα του έκανα. Το παιδί ήθελε να γίνει 
ψάλτης  και τον μάθαινα τα απολυτίκια της εκκλησίας  μας. 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ 
Θα σου κάνω τη χάρη να μη καλέσω την αστυνομία γιατί σε λυπάμαι. Φύγε και 
μην ενοχλήσεις ξανά την οικογένεια μου και μένα. 
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  (Η Αργυρώ σωπαίνει για μερικά δευτερόλεπτα. Κοιτά τη Μάγδα έντονα στα μάτια. )  
 

      Λίγο πριν βγει από την πόρτα. 
 

ΑΡΓΥΡΩ 

Για να λες οικογένεια «σου» σημαίνει τελικά ότι την έχεις στεφανωμένη ε; 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Βρε άντε μου στο διάολο. Παλιόγρια. 

Κλείνει απότομα την πόρτα. 

 

ΣΚΗΝΗ 8 

Μέσα στο διαμέρισμα της Αργυρώς. Η Αργυρώ ταραγμένη μπαίνει μέσα και κλειδώνει 
την πόρτα. Τρέχει στους παπαγάλους της κρατώντας αγκαλιά την εικόνα του αγίου 
Φανουρίου. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ο κόσμος δεν πάει καλά Λάκη. Σάλεψε. Μα τόση αχαριστία γίνεται; Πας να 
κάνεις  ένα καλό και πέφτεις πάνω σε εξηνταδυό  διαόλους. Νοιάζομαι για τον 
πλησίον κακό είναι; Kαι το έλεγες εσύ, άγιε μου Φανούριε, να μη χώνομαι 
αλλά εγώ που να κάτσω στα αυγά μου η ρουφιάνα. Εάν φωνάξουν τους 
μπάτσους τι κάνουμε Τάκη; Τι να τους πω δηλαδής; Mια φορά με τη χάρισαν 
με τον Φοίβο στη δεύτερη καίγομαι... 

Άραγε τι να κάνει αυτό το παιδί; Λες να με ξέχασε; Άντρας της παντρειάς 
πρέπει να είναι πια. Σαν τον Άγιο Δημήτριο, ένας λεβέντης, δυο μέτρα. Όταν 
ήρθε η αστυνομία και τον πήρε από δω μέσα μόλις που είχε βγάλει λίγο 
χνουδάκι. Μη νομίζεις, εάν έμενε μαζί μου παραπάνω, θα τον μάθαινα την 
αποτρίχωση με τα αυτοκόλλητα, δεν την γλίτωνε. Εκείνο το βράδυ που με 
χτύπησε την πόρτα, ήταν μέσα στα αίματα. ( Βουρκώνει.) Λες και τον βούτηξες 
στη πασχαλινή μπογιά των αυγών. Τον χτύπησε ο πατέρας του και φοβότανε 
να γυρίσει σπίτι. Τι; A, το λόγο δεν τον γνωρίζω. Τον βάραγε συχνά πάντως. 
Εγώ αυτό το παιδί το πόνεσα, γιατί από τη σύλληψη του, το έζησα. Να 
ακούσεις τους γονείς του να κάνουν έρωτα, να σιχαθείς  το πετσί σου. Κάνουν 
έρωτα… Τρόπος του λέγειν κάνουν. Ο πατέρας του έκανε. Η μάνα του ήταν 
διακοσμητική. Δεν υπήρχε στάλα αγάπης. Μόνον εκτόνωση. Όπως πήγαινε 
δηλαδή στην τουαλέτα για να κάνει την ανάγκη του, έτσι πήγαινε και με τη 
γυναίκα του. Κανένα ίχνος στοργής. 
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Μικρή Παύση. 

Σκέφτομαι πως εάν ο Χριστός ζούσε ,θα είχε βγάλει σίγουρα μια παραβολή 
για μένα και το Φοίβο. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όταν βλέπει ένα 
μικρό παιδί να του ζητά βοήθεια… Μισώ το πετσί μου το ίδιο, διότι 
φοβήθηκα και δε το δέχτηκα το παιδί κατευθείαν. Φοβήθηκα. Μισή ώρα το 
είχα να κλαίει έξω από την πόρτα μου και να παρακαλάει για βοήθεια. Κι 
ύστερα λύγισα. Αυτό ήταν. (Σωπαίνει.)  

Η Αργυρώ βγάζει ένα αυτοκόλλητο από την τσέπη της και το κολλά στο πιγούνι.  

Λάκη, Θυμάσαι, εκείνον τον νεαρό, από την Ικαρία, που είχε φτιάξει κάτι 
φτερά από κερί και ήθελε το βλαμμένο να πετάξει, να ανταμώσει τον ήλιο; Και 
του λέγε ο φουκαράς ο πατέρας του «Μη πας πουλάκι μου θα καείς» αλλά 
αυτός εκεί πείσμα! Πέταξε το σκασμένο δεν άκουσε κανένανε και κάηκε! 
(Πέφτει στα γόνατα κλαίγοντας.) Έτσι καίγεται και η δικιά μου η γούνα τώρα 
άγιε, σώσον με την αμαρτωλή.  

 

Ακούγεται να χτυπάει η πόρτα.  

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Αμάν, αμάν, αμάν!   

ΜΑΓΔΑ 

Κυρία Αργυρώ ανοίξτε μου. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Αμάν, αμάν , αμάν! Λάκη, Τάκη σκασμός! μη βγάλετε κιχ. 

ΜΑΓΔΑ 

Ξέρω ότι είστε μέσα. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Που το ξέρεις εσύ μωρή ότι είμαι μέσα; ( Σιγανά.) 

ΜΑΓΔΑ 

Δε θα σας κάνω κακό σας το ορκίζομαι. Μόνη μου είμαι. Ήθελα να σας 
ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Βασίλη. Σας μίλησε άσχημα. 
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ΑΡΓΥΡΩ 

Σιγά να μη σε πιστέψω. Εμπιστοσύνη σε κανένα Τάκη. Μήτε σε σένα τον ίδιο. 
Ο Ιησούς που εμπιστεύτηκε τους ξένους, είδες πως κατέληξε. Στο σταυρό! 

Λίγα δευτερόλεπτα σιωπής. Έπειτα ακούγεται  η γυναίκα να κλαίει. Η Αργυρώ 
ταραγμένη σηκώνεται και τρέχει προς την πόρτα. 

 

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Κλαις; Κλαίει! Άκου την. Άντε πάλι. Γιατί κλαις τώρα ρε κορίτσι μου; Τι σου 
έκανε πάλι αυτό το τέρας; Μη κλαις δε μπορώ να σε ακούω. (Γυρνά στους 
παπαγάλους της.) Να, ακούτε; Kαι η αρχαία η πριγκηπέσα, η Πηνελόπη κάπως 
έτσι θα έκλαιγε όταν ανακάλυψε το κέρατο του ανδρός της… Πόσο τις 
λυπάμαι τις ρουφιάνες. Η ψυχή μου σφίγγεται και με ρχεται πόνος στα στήθια. 
Λίγο είναι ν’ αγαπάς και να σε προδώνει ο άλλος;  Φτάνει πια με τους Ιούδες.  

(Γυρνά και πάλι στους παπαγάλους. Μένει για λίγα λεπτά σιωπηλή.Σα να χάνεται για 
λίγο.) 

Εβδομήντα χρονών έφτασα και ακόμα να τον ξεχάσω. Ήμανε τρυφερούδι και 
άβγαλτο κορίτσι και με μάγεψε με τα λόγια του τα μόρτικα. Τον αγάπησα 
πολύ τον καργιόλη αλλά τι να το κάνεις… Έφυγε με τη Μαρία του στα ξένα. 
Παντρεμένος  με δυο παιδιά. Φυσικά και δεν το ξερα άγιε μου, τι ερωτήσεις 
είναι αυτές; Με έχεις εμένα για ζιζάνιο να φυτρώνω σε ξένα κρεβάτια; Αν 
έμπλεξα ξανά με κάποιον; Τώρα τι ρωτάς βρε άγιε μου και συ, γυναίκα ήμανε 
είχα και ανάγκες. Αλλά όσο και να δοθεί το κορμί, η καρδιά μια φορά 
χαρίζεται και δεν επιστρέφεται ποτές πίσω. Γι’ αυτό σου λέω. Καλύτερα μόνη.  

(Συνέρχεται απότομα.) 

Καλέ το κορίτσι ακόμα κλαίει! Ρεμάλι τώρα θα δεις τι θα σε κάνω αλήτη. 
(Παίρνει την σκούπα και ανοίγει την πόρτα.) 

 

ΣΚΗΝΗ 9 

Η Αργυρώ ανοίγει την πόρτα. Στην είσοδο του σπιτιού κάθεται η γυναίκα μόνη και 
κλαίει.  

ΑΡΓΥΡΩ 

Εδώ σε έχω σατανά. Καλέ. Τι κάνεις εδώ κορίτσι μου; Γιατί κλαις; Σήκω πάνω, 
δεν έχω σκουπίσει κιόλας θα λερωθείς.  



  ΓιΑΓΙΑργυρώ 

26 
 

ΜΑΓΔΑ 

Αφήστε με σας παρακαλώ. Λίγο ακόμα θα κλάψω και θα φύγω.  

ΑΡΓΥΡΩ 

Έλα τουλάχιστον μέσα στο σπίτι, μη κάθεσαι στην ξώπορτα. Ο άλλος ο 
ξύστρας που είναι; 

ΜΑΓΔΑ 

Tον έπιασε κρίση  πάλι. Κάθεται  σπίτι και αναβοσβήνει τα φώτα. Δεν αντέχω 
άλλο.  Δεν είμαι καλά. (Ξεσπάει σε κλάματα.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

Σάματις είναι και κανείς καλά; Δε βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο; Ούτε η 
Δευτέρα παρουσία δε μας σώζει κορίτσι μου. Αλλά να σου πω και κάτι; Eγω 
συνήθισα πλέον και το διασκεδάζω κιόλας. Και ο άγιος Πέτρος να κατέβει, 
δηλαδής, αυτή τη στιγμή και να μου πει «Αργυρούλα, έλα μια τσάρκα στον 
Παράδεισο είναι καλά εδώ πάνω» θα του το αρνηθώ. Χάνεται τέτοιο πανηγύρι;  
Άντε  έμπα μέσα. (Την πιάνει από το χέρι, τη σηκώνει και την βάζει μέσα.) 

Η γυναίκα σκουπίζει τα δάκρυα της και κάθεται στον καναπέ. Η Αργυρώ της δίνει ένα 
ρολό χαρτί υγείας. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Για αρχή, να σου κάνω έναν ελληνικό με τρεις σταγόνες αγιασμό μέσα; Θα 
ηρεμήσεις  κατευθείαν. 

ΜΑΓΔΑ 

Όχι  ευχαριστώ. Δεν πίνω καφέδες. Τους έκοψα μαζί με το Βασίλη. Δε 
μπορούσε να πιει γιατί τον πείραζαν στα νεύρα και έτσι τους έκοψα και γω για 
συμπαράσταση. (Ξεσπά σε κλάματα.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

Έλα σταμάτα τώρα. Τόσο κλάμα δεν πρέπει να έριξε ούτε η Νταϊάνα όταν 
έμαθε για την Καμίλα  βρε κορίτσι μου. Δε μου λες… Μήπως υπάρχει καμιά 
Καμίλα και στην δικιά σας την σχέση; 

ΜΑΓΔΑ 

Η μόνη καμήλα που υπάρχει στη σχέση μας είναι τα τσιγάρα του Βασίλη. 
Camel… Τα βαριά… Δέκα – δέκα τα πακέτα. Θάλαμος αερίων το σπίτι μας. 
Πάφα πούφα κάθε μέρα. (Κλαίει ξανά.) 
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ΑΡΓΥΡΩ 

Αμάν πια αυτός ο Βασιλάκης! Πολύ μερακλής μας βγήκε! Δε μου λες… 
Μήπως… Απλώνει χέρι πάνω σου; 

ΜΑΓΔΑ 

Ε, όταν συνευρισκόμαστε… Στα φυσιολογικά πάντα πλαίσια. (Ντροπαλά.) 

ΑΡΓΥΡΩ 

Δεν εννοώ αυτό μωρή. Μήπως σε χτυπά; 

ΜΑΓΔΑ 

Ο Βασίλης; Εμένα; (Ξεκαρδίζεται.) Αυτός φοβάται να χτυπήσει κουνούπι 
μήπως σπάσει κανένα δάχτυλο, τι μου λέτε τώρα.  

ΑΡΓΥΡΩ 

E, τότες αλλάζει το πράμα.  Γιατί κλαίγεις τότες;  

ΜΑΓΔΑ 

 Απλώς είμαι λίγο αγχωμένη. Ξέρετε…  Είμαι στις γόνιμες μου μέρες. Και 
τώρα υπάρχει 78,33 πιθανότητα να έχω μείνει έγκυος. Μου το έχει πει ο 
γυναικολόγος μου. Έχουμε κάνει τεστ γονιμότητας. Ο Βασίλης μου, είναι πολύ 
καρπερός. Τα σπερματοζωάρια του τρέχουν σαν τρελά. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Τα φαντάζομαι τα ρουφιανάκια. Αγχωμένα θα ναι σαν αυτόν και θα τρέχουν να 
βρουν τρύπα να χωθούν. 

ΜΑΓΔΑ 

Ο Βασίλης δε θέλει να μάθει κανείς ότι έχει σχέση μαζί μου.  

ΑΡΓΥΡΩ 

Γιατί; Λίγη του πέφτεις; 

ΜΑΓΔΑ 

Όχι, όχι. Απλώς ο Βασίλης είναι πολύ κρυψίνους... 

ΑΡΓΥΡΩ 

Αυτό είναι θαλασσινό; Όπως λέμε ιππόκαμπους;  
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ΜΑΓΔΑ  

Όχι, βρε κυρία Αργυρώ! Είναι πως να το πω… Μυστικοπαθής. Δε θέλει κανείς 
να μαθαίνει τι κάνει στην προσωπική του ζωή. Έχει θέμα με αυτό. Δουλεύουμε 
και στην ίδια εταιρεία και καταλαβαίνετε… Δε θέλει τα κουτσομπολιά. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ε, πες μωρή ότι είναι κομπλεξικός να καταλάβω! Να κάτσει καλά πες του. Εδώ 
ολόκληρος Χριστός και δεν έκρυβε την Μαγδαληνή του, και θα μας την κάνει 
τώρα ο Βασιλάκης. 

ΜΑΓΔΑ 

Εάν έχω μείνει έγκυος θα πεθάνω! 

ΑΡΓΥΡΩ 

Κάτσε βρε κορίτσι μου για μισό λεπτό. Αφού μπήκα σπίτι και είδα με τα μάτια 
μου. Φορούσατε τον κατάλληλο εξοπλισμό… 

ΜΑΓΔΑ 

Ναι αλλά έσπασε. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ο εξοπλισμός; 

ΜΑΓΔΑ 

Το προφυλακτικό! 

ΑΡΓΥΡΩ 

Αμάν! Και χύθηκε ο καφές; 

ΜΑΓΔΑ 

Τι θα κάνω θεέ μου. Αν έχω μείνει έγκυος θα αυτοκτονήσω! ( Πιάνει το μαξιλάρι 
του καναπέ και το βάζει στο πρόσωπο της.) 
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ΣΚΗΝΗ 10 

ΑΡΓΥΡΩ 

Μα γιατί να μη θες να κάνεις παιδί; Μα το Χριστό δε μπορώ να σε καταλάβω. 
Όλες οι γυναίκες αυτό δε θέλουν;  

ΜΑΓΔΑ 

Εσύ ήθελες; 

ΑΡΓΥΡΩ 

Εμένα μη με πάρεις ποτές σου σαν παράδειγμα. Μόνον προς αποφυγήν. 

ΜΑΓΔΑ 

Δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο.  

ΑΡΓΥΡΩ 

 Σάματις η Παναγιά ήταν έτοιμη ; Την ρώτησε κανείς εάν θέλει παιδί; Ήρθε ο 
άγγελος, της έδωσε το κρίνο και τέλος, αυτό ήταν. Εσύ τουλάχιστον 
γκαστρώθηκες, αν γκαστρώθηκες,  με τον γλυκό τον τρόπο. 

ΜΑΓΔΑ 

Ένα παιδί είναι ευθύνη. Εγώ δε μπορώ να προσέξω καλά- καλά τον εαυτό μου. 
Δε θέλω να μεγαλώσω.  

ΑΡΓΥΡΩ 

Ε, αυτό δε γίνεται. Μόνο οι πεθαμένοι δε μεγαλώνουν. 

ΜΑΓΔΑ 

Είμαι μοναχοπαίδι. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν τεσσάρων. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Και ο Χριστός μοναχοπαίδι ήταν και μια χαρά τα κατάφερε.  

ΜΑΓΔΑ 

 Οι άνθρωποι με τρομάζουν. Στην δουλειά με λένε χαζή επειδή γελάω εύκολα 
με τα αστεία. Είναι κακό να θες να είσαι καλοπροαίρετη με όλους; 

ΑΡΓΥΡΩ 

Κακό είναι μόνο το κρέας κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Όλα τα υπόλοιπα 
είναι λεπτομέρειες.  
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ΜΑΓΔΑ 

Όλοι με θεωρούν χαζή. Δεν είμαι όμως κυρία Αργυρώ. Εσύ πρέπει να με 
πιστέψεις. Όλα τα καταλαβαίνω. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Βρε και να είσαι που είναι το κακό; Ο καθείς με τον εαυτό του, ό,τι  θέλει ας 
κάνει. Άσε να ψοφήσουμε μία με το καλό, και τότε θα λογαριαστούμε  μια και 
καλή. 

ΜΑΓΔΑ 

Έχετε δίκιο. Δεν πιστεύω στον εαυτό μου. Αυτό φταίει.  Και ο Βασίλης δε 
βοηθά καθόλου. Όλο κάτι έχει να πει, όλο κάτι κάνω λάθος. Έχω κουραστεί. 
Εγώ έμπλεξα μαζί του για να ξεφύγω και τελικά νιώθω χειρότερα. Πνίγομαι. 
Τον αγαπώ πολύ δε λέω. Αλλά είναι πιεστικός με το πρόγραμμα του. Μα θέλει 
να κάνουμε κάθε μέρα έρωτα συγκεκριμένη ώρα. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Σοβαρά μιλάς; (Δήθεν σοκαρισμένη). 

ΜΑΓΔΑ 

Μέχρι και τα λεπτά υπολογίζει. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Σώπα. Κοίτα να δεις χούγια. (Δήθεν σοκαρισμένη.) 

ΜΑΓΔΑ 

Αυτό που ακούτε κυρία Αργυρώ. Εάν δεν κάνουμε έρωτα την  συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, τρελαίνεται. Γίνεται νευρικός και αρχίζει να ανοιγοκλείνει τα 
φώτα. Ξέρετε τι λογαριασμός μας έρχεται κάθε φορά η ΔΕΗ; Μόνο η καριέρα 
του τον νοιάζει. Έχω κουραστεί κυρία Αργυρώ. Γι’ αυτό σας λέω. Το παιδί, αν 
έρθει, μόνο προβλήματα θα μας φέρει.  

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Τι να σου πω ρε κορίτσι μου. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Πάντως να το πετάξετε το 
παιδί, αμαρτία από το θεό θα είναι.  

ΜΑΓΔΑ 

Μα από το να μεγαλώσει μέσα σε μια δυστυχισμένη οικογένεια δεν είναι 
καλύτερα; 
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Μικρή σιωπή. Η Αργυρώ  βγάζει από την τσέπη της ένα αυτοκολλητάκι, το κολλά στο 
πιγούνι και βγάζει μια τρίχα. Η Μάγδα την παρακολουθεί άναυδη. Έπειτα, ανάβει 
τσιγάρο και προσφέρει και στη Μάγδα. Καπνίζουν μαζί.  

 

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Η μάνα μου γέννησε τέσσερα αρσενικά. Μόλις ήρθα εγώ, το θηλυκό, 
κουράστηκε λέει η κουνέλα και αποφάσισε να με δώσει στη θεια μου να με 
μεγαλώσει. Ήμανε βάρος. Δεν φτάνανε τα φράγκα και για μένα. Το θηλυκό 
βλέπεις  θέλει και προίκα. Μωρέ ας είχα γεννηθεί εγώ Αδάμ και θα σου λεγα 
εσένα. Γεννήθηκα Εύα όμως και τι να κάνω; Βουτηγμένη στην αδικία από 
γεννησιμιού μου η ρουφιάνα.  

ΜΑΓΔΑ 

Δηλαδή είσαι υιοθετημένη; 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ε, τώρα στα ονόματα δεν κολλάω. Πάντως μια φορά από μωρό παιδί, ήξερα 
ότι οι γονείς μου δε με θέλανε. 

ΜΑΓΔΑ 

Μην το λες αυτό. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ε, και πως να το πω. Αφού έτσι είναι. Η μάνα μου έδειχνε ενδιαφέρον για μένα 
κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Με έστελνε κανένα δωράκι. Φτηνιάρικο μη 
φανταστείς. Κάτι αρώματα που βρωμούσαν λιβάνι και κάτι χτενούλες παιδικές. 
Ήταν σα να μου έλεγε  « Κοίτα να προσέχεις την εμφάνιση σου Αργυρώ. Να 
γίνεις όμορφη». Όπως βλέπεις δεν την άκουσα και πολύ σε αυτό. (Γέλιο.) 

ΜΑΓΔΑ 

Και ο μπαμπάς σου; 

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Ο μπαμπάς μου ήταν ένα τηλέφωνο. Κάθε Παρασκευή στις δώδεκα το 
μεσημέρι. «Τι κάνει η μικρή τρώει; Καλά είναι; Σε κουράζει;» 
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 Μια μέρα με πονούσε η κοιλιά και δε πήγα στο σχολειό.  Άκουσα κρυφά τη 
θεία μου να μιλάει μαζί του. 

«Μια χαρά είναι το κορίτσι μας. Μεγαλώνει. Ελάτε καμιά βόλτα να την δείτε. 
Θα χαρεί πολύ. Ολόκληρη κοπέλα έγινε της παντρειάς, ντροπή να μην σας 
έχει γνωρίσει ακόμα.» 

 Η θεία έβγαλε την τελευταία ταινία αποτρίχωσης από το πιγούνι της και 
έκλεισε το τηλέφωνο. Εγώ έτρεξα και κρύφτηκα κάτω από τα σκεπάσματα μου. 
Ύστερα ήρθε στο κρεβάτι, μου χάιδεψε τα μαλλιά και μου είπε πως οι γονείς 
μου θα ερχόντουσαν την Κυριακή να με επισκεφθούν… 

 Δεν ήρθανε ποτέ. Έτσι μαζί με τις τρίχες τις θείας μου, χάθηκε και η 
τελευταία μου ελπίδα να δω τη μάνα μου από κοντά.  

ΜΑΓΔΑ 

Σε πονάει πολύ ε; 

ΑΡΓΥΡΩ 

Η αποτρίχωση; Α, την έχω συνηθίσει πλέον. Ξέρεις από τότες, κάτι έχω πάθει 
και σιχαίνομαι τις τρίχες στο πιγούνι. Μου προκαλούν αηδία. Δε τις μπορώ.  

ΜΑΓΔΑ 

Η απώλεια σε πονάει; 

ΑΡΓΥΡΩ  

Καλέ τι ώρα πήγε; Τον δικό σου τον ξεχάσαμε. Θα έχει φάει τα πλακάκια 
δίπλα… 

ΜΑΓΔΑ 

Δεν πειράζει. Άστον να εκτονωθεί. Δεν τον αντέχω άλλο με τις υστερίες του. 
Θέλω να κάτσω εδώ μαζί σου. Πες μου και άλλα για σένα. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Μωρή για μένα ήρθαμε να μιλήσουμε; Τι θες τώρα να μάθεις δηλαδής; Πότε 
έχασα την παρθενιά μου; 

 

 

ΜΑΓΔΑ 

Αργυρώ, Αλήθεια. Μίλα μου. Το βλέπω ότι έχεις ανάγκη να τα πεις κάπου. 
(Της πιάνει το χέρι) 
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ΑΡΓΥΡΩ 

(Τραβά το χέρι και σηκώνεται απότομα) 

Το μόνο πράγμα που θέλω να σου πω είναι ότι ο Νώε, κάποτες, όταν είχε κάνει 
την κιβωτό του, είχε πάρει μαζί του ένα ζευγάρι από κάθε είδος ζώου. Ένα 
αρσενικό και ένα θηλυκό. Που σημαίνει ότι ήθελε να τα δει να ζευγαρώνουν. 
Που σημαίνει ότι ήθελε να τα δει να κάνουν παιδιά. Αφού λοιπόν, ολόκληρος 
Νώε,  υποστηρίζει την αναπαραγωγή του είδους εσύ γιατί μάτια μου επιμένεις 
να αγαπάς την ταχτική του Ηρώδη; Γιατί θέλετε να σφαγιάσετε τα βρέφη; Και 
στην τελική μπορώ να βοηθήσω και γω… 

ΜΑΓΔΑ 

Τι εννοείς; Δε σε καταλαβαίνω. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Να βοηθήσω ρε μάτια μου. Πως να το πω… Να σας προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου. Μια πόρτα είμαστε άλλωστε. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Κυρία Αργυρώ, το εκτιμώ πολύ αυτό που λέτε, αλλά οικονομικά είμαστε πολύ 
στενά. Δεν έχουμε λεφτά για νταντά. Ο Βασίλης ξεκίνησε κάθε βδομάδα και 
ψυχίατρο επομένως τα έξοδα είναι παραπάνω. Ευχαριστώ πάντως που 
προσφέρθηκες. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Καλέ ποιος μίλησε για φράγκα; Εγώ με το χρήμα είμαι μαλωμένη. Μια 
σύνταξη του κώλου παίρνω. Δεν έχω πολλά να σε δανείσω. Αλλά στην 
χειρότερη μπορώ να σκοτώσω κάτι χρυσαφικά που χω, αντίκες της θειας μου. 

ΜΑΓΔΑ 

Αυτό δε μπορώ να το δεχτώ με τίποτα κυρία Αργυρώ. Καλά, καλά δε 
γνωριζόμαστε και θα σας αφήσω να πληρώσετε και από πάνω; Άσε που δεν 
ξέρω καν αν είμαι έγκυος. (Σηκώνεται να φύγει.)Απορώ γιατί το συζητάμε και 
τόση ώρα. Καλύτερα να πηγαίνω. Ο Βασίλης θα ανησυχεί.  

 

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Μάλιστα. Να πας βέβαια. Δε μπορώ να σε κάνω να δεις με τα δικά μου τα 
μάτια όσο και να επιμένω. Ο καθείς είναι υπεύθυνος για το χάλι του. 
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ΜΑΓΔΑ 

Χάρηκα που τα είπαμε. Να κανονίσουμε ξανά. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Δε θα παραλείψω. 

Η Αργυρώ χαμογελά και της κλείνει την πόρτα. 

 

 

ΣΚΗΝΗ 11 

Η Αργυρώ, κάθεται στον καναπέ. Βγάζει από την τσέπη της τα αυτοκόλλητα αγίων και 
τα σκορπίζει γύρω της. Ανάβει τσιγάρο. Σηκώνεται αργά και κόβει το καλώδιο του 
τηλεφώνου. 

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Αυτό το μαραφέτι, το έχω κάνει να χτυπά κάθε μέρα στις δώδεκα. Φυσικά και 
το έβαλα εγώ να χτυπά Τάκη, δηλαδή όχι εγώ, ο ρουφιάνος που μου το 
πούλησε. Κάτι έκανε με τα κουμπιά και έγινε το τηλέφωνο σαν ξυπνητήρι. 
Χτυπά για να μου θυμίζει την μοναξιά μου. Τι νόμιζες δηλαδής; Ότι τόσο 
καιρό κάποιος με τηλεφωνεί; (Γελάει.)  

Ποιος να με τηλεφωνήσει εμένα μάτια μου; Σε λίγο θα με ξεχάσει και ο θεός. 
Το πολύ, πολύ να μου τηλεφωνήσει ο χάρος να μου κλείσει ραντεβού για το 
μακρύ ταξίδι. 

 

Η Αργυρώ πλησιάζει το κλουβί με τα παπαγαλάκια της. Ανοίγει το πορτάκι του 
κλουβιού και πηγαίνει στο παράθυρο. 

 

ΑΡΓΥΡΩ 

Και τώρα η ώρα τον πουλιών. Άντε Τάκη κάνε εσύ την αρχή γιατί τον Λάκη 
τον βλέπω μουδιασμένο. Να πάτε στο καλό και μη κοιτάξετε πίσω. Χαρά θεού 
έχει έξω, εμπρός πάρτε δρόμο. Θα μετρήσω μέχρι το τρία, το καλό που σας 
θέλω να έχετε φύγει. Ένα, δύο, δύο και τέταρτο, δύο και μισή… Να πάρει 
χαζοπούλια γιατί δε φεύγετε; (Λυγίζει και κλαίει.) 
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Τα χαμε ξηγηθεί από την αρχή, δεν τα χαμε; Δεν είμαι εγώ για πολλά βρε 
μανάρια μου. Έχω ημερομηνία λήξης. (Γίνεται αυστηρή.) Ίσως έπρεπε να είχα 
πάρει χελιδόνια τελικά. Τα δικά μου τα πουλιά τα θέλω αλάνια. Κώλο να μη 
βάζουν κάτω. Να έρχονται να με βλέπουν κάθε Μάρτη και έπειτα δρόμο. Ο 
καθείς στη δουλειά του ακούτε; (Κάνει απότομες κινήσεις για να τα τρομάξει αλλά 
δε φεύγουν) Να σηκωθείτε να φύγετε, ακούτε; Δε σας θέλω πια. Σας βαρέθηκα. 
Με καταντήσατε ίδια με τη μάνα μου. Μια τρελή που διώχνει τα σπλάχνα της. 

Σε παραλήρημα. Η Αργυρώ τραβά την κουρτίνα στην προσπάθεια της να τα διώξει και 
τελικά σωριάζεται. Ακουμπά το κλουβί των πουλιών στο πάτωμα. Ξαπλώνει δίπλα 
τους. Ηρεμεί. 

Είναι κάτι που δε σας έχω πει. Χρόνια το φυλάγω μυστικό. Δε ξέρω και αν 
πρέπει να το πω αλλά εδώ που φτάσαμε θα το πω και ας πάει στην ευχή. Εγώ 
παιδιά δε γέννησα, αλλά ο θεός μου έστειλε εσάς. Σας μπάνισα στη βιτρίνα 
ενός μαγαζιού. Είδη ραπτικής πουλούσε. Μικρά πουλάκια στο κλουβί ήσασταν.  
Σαν ψεύτικα, σαν αυτά που στολίζουμε το Πάσχα. Με κοιτούσατε μέσα στα 
μάτια γεμάτα απορία, λες και είμαι καμιά κλώσα. Δεν άντεξα η ρουφιάνα. 
Μπήκα μέσα και ρώτησα τα ονόματα σας. Δεν είχατε με είπαν. «Πουλιά είναι 
μωρέ, σιγά να μη τους δώσουμε και όνομα. Λες και καταλαβαίνουν»  
Τρελάθηκα! Μα είναι δυνατόν; Πλάσμα χωρίς όνομα γίνεται; Πως το κάνεις 
αυτό; Tόση αδιαφορία για το ζωντανό που μπορεί να ψάχνει να βρει τη ρίζα 
του; Μέχρι και στον ύπνο μου σας είδα εκείνο το βράδυ. Με μιλούσατε με 
μιλιά ανθρώπινη και μου ζητούσατε βοήθεια. Αυτό ήταν. Την επομένη, πήγα 
και τράβηξα μια φασαρία στο μαγαζί, μαζεύτηκε όλη η γειτονιά. Τι βρισίδια 
τους έριξα, Τι ποτήρια έσπασα, ο θεός να με συγχωρέσει. Μέχρι και με 
μηνύσεις με απείλησαν, αλλά εγώ παλικάρι. Ξέρετε τι έκανα; Κλότσησα το 
αφεντικό στα απόκρυφα, πήρα το κλουβί και άρχισα να τρέχω με όση δύναμη 
με είχε απομείνει. Όταν έφτασα στο τέλος του δρόμου και κατάλαβα ότι δεν 
κινδυνεύουμε, κάθισα στο πεζούλι να ξαποστάσω. Εκεί ήταν που ορκίστηκα 
πως θα γίνω μάνα και πατέρας μαζί για σας, και για όλα τα πλάσματα του 
κόσμου που σαν και εμένα κάποιος τα αδίκησε και δε τα νοιάστηκε όσο 
έπρεπε. (Βουρκώνει.) 

Πιάνει το κλουβί και σηκώνεται όρθια. 

Λοιπόν, τέρμα με τις ιστορίες. Ήθελα με λίγα λόγια να σας πω ότι είστε 
υιοθετημένα. Σαν εμένα. Για την ακρίβεια, εσείς πρέπει να είστε και λίγο 
μπάσταρδα, αλλά ας μη κολλάμε στα ονόματα. 

 

Κατεβαίνει από τη σκηνή και περπατά μέσα στο κοινό. 
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Και τώρα που είπα ονόματα. Ξέρετε ποια είναι τα βαφτιστικά σας; Αχιλλέας 
και Πάτροκλος. (Γελάει.) Έτσι σας φώναζα στην αρχή, αλλά μετά, είπα να τα 
κόψω, για να είναι πιο εύκολα στο άκουσμα. Τι είπες Τάκη; Που πάμε; Που να 
ξέρω! Σάματις ο Οδυσσέας όταν ξεκινούσε τα ταξίδια του, ήξερε που θα τον 
βγάλουν; Εγώ δε θέλω περιορισμούς. Η δικιά μας η Ιθάκη είναι χωμένη μέσα 
στα στήθια μας. Τα δικά μου δηλαδή γιατί εσείς είστε και άβυζα. Άντε δρόμο 
γιατί έγινα και φιλόσοφος στα γεράματα. Τι λες Λάκη; Που τους ξέρω όλους 
αυτούς τους αρχαίους; Σιγά να μη σου τα πω και όλα. Κοτσομπόλη. 

Καθώς βγαίνει μέσα από το κοινό, στη σκηνή μπαίνει μια νεαρή κοπέλα που μιλά στο 
κινητό. Φοράει μια μπλούζα ροκ συγκροτήματος και έχει σκουλαρίκι στη μύτη. Περνά 
δίπλα από την Αργυρώ. Μιλάνε χωρίς να κοιτιούνται. Σαν σε όνειρο. 

ΑΡΓΥΡΩ 

Τι ώρα είναι;  

ΑΡΤΖΙ 

Δώσε μου μισό να κοιτάξω. Δώδεκα παρά τέταρτο νταν! 

Η Αργυρώ βγαίνει από τη σκηνή, ψέλνοντας το απολυτίκιο της έναρξης. 

 

 

 

ΣΚΗΝΗ 12 

Το κορίτσι ανεβαίνει στη σκηνή και κοιτάζει το σπίτι της Αργυρώς. Παρατηρεί τα 
έπιπλα, την διακόσμηση. Πιάνει μερικά αυτοκολλητάκια αγίων. Κολλά ένα πάνω της και 
γελάει. Πλησιάζει την εικόνα του Αγίου Φανουρίου, την βγάζει από τον τοίχο και στην 
θέση της βάζει μια φωτογραφία της Αργυρώς. Πηγαίνει στο συρτάρι, το ανοίγει και 
βγάζει μία κασέτα. Την βάζει να παίξει. Είναι ένα βίντεο που δείχνει την Αργυρώ να 
κάθεται στον καναπέ. Το βίντεο, τραβάνε ο Βασίλης και η Μάγδα, των οποίων ακούμε 
μόνο τις φωνές τους : «Έτοιμη; Ξεκινάμε την εγγραφή.»  

ΑΡΓΥΡΩ 

Γράφει αυτό το μαραφέτι; Kαλά φαίνομαι; Ωραία. Αγαπημένη μου βαφτισιμιά. 
Αργυρούλα με το όνομα. Αργυρώ θα την πούμε μου το τάξατε.(Ακούγονται οι 
φωνές  μέσα από το βίντεο της Μάγδας και του Βασίλη « ναι, ναι».) Χρόνια πολλά 
ψυχούλα μου! Σήμερα γίνεσαι δεκαοχτώ. O θεός και όλοι οι άγιοι της 
εκκλησίας μας, να σου δώσουν όσα λαχταράς  και ακόμα περισσότερα. Εάν 
αυτή τη στιγμή παρακολουθείς αυτό το βίντεο,  σημαίνει πως έχω αποδημήσει 
εις Κύριον. Καπούτ η Αργυρώ. Ψόφησε. Ο θεός να με συγχωρέσει που λείπω 
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από τα γενέθλια σου αλλά δεν είμαι Αβραάμ να ζω μέχρι τα 175.  Τώρα 
λοιπόν, που μεγάλωσες  και έγινες ολόκληρη τσούπρα, Βασίλη μην ακούς, 
πρέπει να ακούσεις μερικές συμβουλές από εμένα που είμαι παλιά καραβάνα. 
Έχω ετοιμάσει τις επτά εντολές της νονάς Αργυρώς. Ξέρω. Ο Μωυσής είχε 
βγάλει δέκα αλλά εμένα το μυαλό μου τόσες έκοψε. Ξεκινάμε. Α, οι γονείς σου 
τραβάνε με αυτό το πράμα γιατί εγώ δε τα ξέρω αυτά τα μηχανήματα. Εγώ 
είμαι του λέγειν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μιλάω και λίγο κόσμια διότι δεν 
είμαστε μόνες… Ας είναι!  

Κανόνας πρώτος : Oυκ αφήσεις τους γονείς σου να σε φωνάζουν με χαϊδευτικά 
ονόματα όπως  Ρούλα, Λούλα, Ρέα, Ρία, Αργώ κλπ. Το όνομα σου είναι 
Αργυρώ, γιορτάζεις των Αγίων Αναργύρων -μεγάλη η χάρη τους- και όποιος 
θελήσει να σε φωνάζει αλλιώς, εσύ να μην απαντάς, ακόμα και αν χρειαστεί να 
πεις ψέματα πως είσαι κουφή. 

Κανόνας δεύτερος : Oυκ ερωτευτείς  και πέσεις με τα μούτρα στον πρώτο 
μπαγλαμά που θα σε ξεμυαλίσει. Ελπίζω να μην έχεις χάσει την παρθενιά σου 
πριν τα δεκαοχτώ. Αλλά και αν την έχασες, εύχομαι να πέρασες καλά. Εντάξει 
ρε Βασίλη τι κοιτάς; Να μη το συμβουλέψω το παιδί; To μήλο είναι γλυκό και 
είναι αμαρτωλό. Ολόκληρος Αδάμ μπήκε σε πειρασμό. 

Κανόνας τρίτος  και φαρμακερός: Ουκ επιτρέψεις σε φιλενάδες , γνωστούς και 
συγγενείς, να σε μειώσουν και να σε προσβάλλουν. Κοινώς, να αντιμιλάς! 
Πάντα με ευγένεια και χάρη. Μην πας όμως στο άλλο άκρο και μου γίνεις 
καμιά σεμνότυφη σαν τη μάνα σου. 

Κανόνας τέταρτος : Ουκ αγχώνεσαι και στεναχωριέσαι για πράγματα που 
λύνονται. Η ζωή είναι μικρή τρυφερούδι μου. Μη κοιτάς  τον πατέρα σου που 
αναπνέει άγχος.  Για πότε θα φτάσεις στα χρόνια μου, χαμπάρι δε θα πάρεις. 
Γι’ αυτό μη χάνεις ευκαιρίες βγαίνε έξω. Γλέντα το. Φάτο. Πήδα το. (Κλείνει 
μάτι)  

Σκάσε ρε Βασίλη! Το εμπόδιο της ζωής εννοώ.  

Κανόνας  πέμπτος: Oυκ αμφισβητήσεις τον σοφό και τίμιο πατήρ σου. Καλά 
ρε Βασιλάκη τι σαχλαμάρες είναι αυτές που γράφεις στο παιδί; Αυτό σα να μην 
το άκουσες καλό μου. 

Κανόνας  έκτος: Ουκ αποτριχωθείς με ξυράφια και λοιπά αιχμηρά αντικείμενα. 
Η σωστή αποτρίχωση γίνεται μόνο με αυτοκόλλητα και δη αγίων. Κακομοίρα 
μου, έτσι και δε μου προσέχεις τον Φανούρη μου, θα σηκωθώ από τον τάφο 
και θα σε κυνηγώ.  

Κανόνες έβδομος και τελευταίος: Αν τα φέρει η ζωή έτσι και μείνεις μπακούρι 
σαν τη νονά σου, μη τολμήσεις κακομοίρα μου και λυπηθείς θα σε φτύνω από 
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τον Παράδεισο, γιατί εκεί θα πάω το μόνο σίγουρο. Να περνάς καλά και με 
παρέα  και μόνη σου και να μην έχεις την ανάγκη κανενός. Και μη ξεχνάς, 
υπάρχουν πολλά πουλιά εκεί έξω, μικρά και μεγάλα που σε περιμένουν. (Κλείνει 
πάλι το μάτι πονηρά.) 

 

Ακούγεται η φωνή του Βασίλη ενοχλημένα «Τώρα αυτό το τελευταίο τι το ήθελες;» 

H Αργυρώ θυμώνει και του φωνάζει.  Το βίντεο καταγράφει ένα μικρό καυγά ανάμεσα 
τους όπου η Αργυρώ εξηγεί πως λέγοντας «πουλί» εννοούσε τα πτηνά και όχι κάτι 
πρόστυχο ενώ ο Βασίλης της κάνει επιπλήξεις για αυτά που μαθαίνει στην κόρη του. Η 
Μάγδα προσπαθεί να τους χωρίσει και γελά. Η Άρτζι κλείνει το βίντεο. 

 

ΑΡΤΖΙ 

Καλά οι γέροι μου δεν την παλεύουν καθόλου. Αλλά η νονά, θεάρα! Πολύ 
προχώ. Την πάω με χίλια. (Κοιτά την εικόνα του Αγίου Φανουρίου.)  Εσύ μη με 
κοιτάς έτσι. Ξέρω ότι πέθανε αλλά για μένα είναι ακόμα εδώ. Όχι, όχι δε 
πιστεύω στη ζωή μετά θάνατον. Αυτά είναι βλακείες. Δεν τα πολύ γουστάρω 
αυτά της εκκλησίας. Αλλά το σπίτι της νονάς, είναι γεμάτο από τη φάση της ρε 
γαμώτο. Δεν είναι σα να την νιώθεις τώρα εδώ; Βασικά πιστεύεις στη 
μετενσάρκωση; Αχ, άστο τι σου λέω τώρα δικέ μου. Σόρρυ, μη μου δίνεις 
σημασία, απλώς ήπια και κάτι μπυρόνια πριν και μάλλον με βάρεσαν. Έχω 
όρεξη για βλακείες τώρα. Δε μου λες…  Κανένα αυτοκολλητάκι παίζει;   
Βασικά, έχω μια καλύτερη ιδέα. Ψήνεσαι να δοκιμάσουμε για πλάκα να 
ακούσουμε; Όχι να την ακούσουμε ρε Φανούρη! Είμαι μικρή ακόμα για 
τέτοια μόλις σήμερα έγινα δεκαοχτώ. Να ακούσουμε τους δίπλα λέω. Να 
στήσουμε αυτί ρε! Πω, γουστάρω. Γαμάτη φάση. Τόσο ενθουσιασμό έχω να 
νιώσω από πέρυσι το καλοκαίρι που βάρεσα τατού χέννα στην πλάτη. Μια 
σκυλίτσα που πίνει βότκα από ανθοδοχείο. Έχω φώτο στο κινητό. Θα σου 
δείξω μετά. Σήκω τώρα όμως, να δούμε τι φάση παίζει με τους δίπλα. Έχεις 
δει ποιοι μένουν; Εγώ μια φορά τους πέτυχα στο διάδρομο.  

Σηκώνεται. Παίρνει ένα ποτήρι και κολλάει το αυτί στον τοίχο. Γυρνάει στη 
φωτογραφία της Αργυρώς. Μικρή σιωπή. Η Άρτζι χαμογελά.  

ΑΡΤΖΙ 

Ε, ψιτ, νονάρα, τι ώρα είναι ;   

Σβήνουν τα φώτα. 

Τέλος. 


