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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ηλίας Απ. Λαδιάς γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας το 1956 και 
τέλειωσε εκεί τις γυμνασιακές του σπουδές. Γονείς του ήταν οι Απόστολος 
και η Χρυσούλα Λαδιά το γένος Τόπη και τα αδέλφια του ήταν οι Χρίστος, 
Αθανάσιος και η Μαρία. Σπούδασε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
Θεσσαλονίκης και σε Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Θεάτρου στην Αθήνα. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ομάδας Νέων Ποιητών Θεσσαλίας, Γραμματέας 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Λογοτεχνών, Ειδικός Γραμματέας 
της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Ομά-
δας Πρωτοβουλίας, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών και ιδρυτικό μέλος της. Υπήρξε τακτικό Μέλος της Ακαδημί-
ας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών Κατάνιας Ιταλίας, όπου και έλαβε 
σημαντικές βραβεύσεις. Τιμήθηκε από το Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών, 
από την Επιτροπή Λογοτεχνών Θεά Αθήνα του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Αθηναίων πολλάκις. Του απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο «Αρε-
τής και Τόλμης» για την προσφορά του στα Γράμματα,  από την Δ.Ε.Ε.Λ. 
Το 1991 τιμήθηκε με το 26ο Διεθνές βραβείο της PISTOIA ITALIA, μια 
σημαντική βράβευση, Αση μένιο Μετάλλιο στον 35ο διεθνή θεατρικό 
διαγωνισμό. Η Διεθνής Ακαδημία Φερντιναντέα Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών τον εξέλεξε αντεπιστέλλον Μέλος και Τακτι κό Μέλος No 812. 
Βραβεύτηκε επίσης για την προσφορά του στα Νεοελληνικά Γράμματα 
από το Σύλλογο Χιωτών Αθηνών. 

Τα ποιητικά αποσπάσματα με τίτλο «Ξυπνάτε λαοί κι αγρυπνάτε» και 
«Μάνα της Κατοχής και της ζωής», συμπεριελήφθησαν στον α΄ και β΄ 
τόμο του Πανεπιστημίου της Μονς Βρυξελλών Βελγίου, και αποτελούν 
διδακτέα ύλη από την διαπρεπή Ελληνίδα καθηγήτρια Ισαβέλλα Μαρά-
του-Αργυράκη. Τώρα, σημαδιακά, στην εποχή των πολέμων της Βοσνίας, 
Ρουάντας, η «Μάνα της Κατοχής και της ζωής» μας δίδει το ηθικόν δί-
δαγμα και το ρητόν: Ποτέ πια στρατός κατοχής, ποτέ πια πείνες, κατοχές. 
Ποτέ πια η Μάννα της Ελλάδος της Κατοχής να μη θρηνήσει τα παιδιά 
της όπως και όλες οι μάνες των λαών. Πρωτοπόρα η Παγκόσμια διεθνής 
Κοινότητα, ολόσωμη, να καταδικάζει και να πολεμά για την ειρήνη και 
τα δίκαια των λαών.
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Ο Ηλίας Απ. Λαδιάς είχε καταθέσει τα θεατρικά του έρ γα στο τμήμα 
δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου 

Τα θεατρικά έργα του Ηλία Απ. Λαδιά «Ο βασιλιάς του τίποτα» και 
το «Σύστημα», ανέβηκαν στην Σουηδία το 1999 – 2001, από τη θεατρική 
ομάδα «Cultural �eatre» στην Στοκχόλμη και σε άλλες πόλεις, σε εργο-
στάσια και χώρους, πολιτιστικά στέκια. 

Ακόμα τα ανωτέρω θεατρικά έργα του παίχθηκαν στο Βέλγιο, Βρυξέλ-
λες και σε άλλες πόλεις από την Πολιτιστική Ομάδα Τέχνης, το 1998-1999. 

Κατά το 2003-2004, ανέβηκαν έργα του στο Μιλάνο, Ρώμη, Κατάνια, 
Νάπολη, από την διεθνούς φήμης θεατρική ομάδα «Cultural Techico». Ο 
Ηλίας Λαδιάς εργάσθηκε ως υπάλληλος των κρατικών τηλεπικοινωνιών 
(Ο.Τ.Ε.) από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκε, υπήρξε Ειδικός Συνεργάτης 
των Υπουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας κατά την περίοδο 1990-1993 και 
άφησε τον μάταιο κόσμο την 27-10-2007, ένα χρόνο μετά τον θάνατο της 
αγαπημένης του συζύγου, Νιόβης Σακελλαρίου, Λυρικής καλλιτέχνιδας 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Χρίστος Απ. Λαδιάς 
2017
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ΑΝΗΦΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

Ανηφορίζοντας
την οδό Μασσαλίας

Πνευματικέ σύντροφε
Γιάννη Κουτσοχέρα

ποιητή, κοινωνικέ αγωνιστή
πλάι με την σύντροφο και
αγωνίστρια της ζωής σου

Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα
Ανηφορίζοντας μαζί σου.

με τους πνευματικούς συντρόφους…

Πάνε 6 χρόνια τώρα
μα ήταν σαν χθες

σαν σήμερα
σαν αύριο.

Ανηφορίζοντας την οδό Μασσαλίας
κι ακούγαμε όλοι μαγεμένοι

τον λόγο σου
τον ποιητικό

τον κοινωνικό
τον αγώνα.

Ανηφορίζοντας
μα ήταν σαν χθες

σαν σήμερα
σαν αύριο.

Κι όμως
υπάρχεις ξανά

σαν σήμερα
για πάντα

στην αιωνιότητα.

20/1/2000
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Η ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

«Δώρα λουλούδι
της μοναξιάς μου
ήρθες κοντά μου
προχωράμε μαζί

στα λιβάδια της ελπίδας.

Αν κάποτε θα ’ρθείς
πλάι- πλάι

στο δρόμο της ζωής
θα λαλήσουν
τα αηδόνια

θα γιορτάσουμε
μαζί τη λύτρωση

τη λύτρωση του έρωτα.

Δώρα της ελπίδας
νεράιδα του έρωτα
νεράιδα της αυγής

νεράιδα του λυτρωμού
νεράιδα της ελπίδας

νεράιδα της προσμονής
ήρθες νεράιδα της ελπίδας
ήρθες νεράιδα του έρωτα
ήρθες νεράιδα της αυγής

ήρθες νεράιδα του λυτρωμού
ήρθες νεράιδα της προσμονής

ήρθες νεράιδα της ελπίδας.

Δώρα
της αγάπης

Δώρα
της ελπίδας

Δώρα
του έρωτα

Δώρα
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της αυγής
Δώρα

του λυτρωμού
Δώρα

της προσμονής
έλα κοντά μου
έλα μαζί μου

έρωτα
έρωτα της ελπίδας

έρωτα του λυτρωμού
έρωτα για πάντα

εσύ Δώρα
της ελπίδας

εσύ μού ’δωσες
την ψυχή σου

εσύ μού ’δωσες
το είναι σου

εσύ μου ’δωσες
την καρδιά σου
εσύ μου ’δωσες

την ελπίδα
εσύ μου ’δωσες

το τώρα
εσύ μου ’δωσες

τα πάντα
εσύ Δώρα
της χαράς
εσύ Δώρα
της νίκης.
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Εσύ κι εγώ
Δώρα της ελπίδας

θα μετράμε
τα αστέρια
θα πετούμε

στον ουρανό
θα ταξιδεύουμε

στα ουράνια
μαζί

στα σύννεφα
του έρωτα

Δώρα της ελπίδας.

25.6.1991

LADIAS.indb   20 20/7/18   9:58 πμ



ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 21

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χώρα του Μέγα Αλέξανδρου
καμάρι της Βαλκανικής

απόψε μαζί σου οι Πανέλληνες
κι όλη η ελπίδα

της μάνας όλου του κόσμου
ελπίδα γενεών

ελπίδα του λαού μας
Μάνα Μακεδονία

δεν λύγισες
στων βαρβάρων τις ορδές

δεν κιότεψες
κι ας σε χτυπήσαν

καταιγίδες
Μάνα Μακεδονία

χώρα των γιγάντων
χώρα ημίθεων
χώρα ελληνική

Μάνα Μακεδονία
σε βλέπω

στ’ όνειρό μου
Μακεδονία ξακουστή

του Μέγα Αλέξανδρου
η χώρα

ω θεοί του Ολύμπου
χτυπάτε τα

ψεύτικα βουβάλια
πολεμάμε μαζί σου

Μακεδονία
τα παλληκάρια της

Ελλάδας
τα πνευματικά
βλαστάρια σου

Απόψε Μακεδονία
νεράϊδα της υφηλίου

καταθέτουμε
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μήνυμα αγάπης
και ειρήνης

για όλο τον κόσμο
υψώνουμε τα

στήθη μας
και λέμε όχι

στα ψεύτικα βουβάλια
λέμε όχι βροντερό

Μακεδονία και Ελλάδα
χώρα του Μέγα Αλέξανδρου

χώρα του Πανέλληνα
χώρα όλου του κόσμου.

11/1/1993
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ΟΤΑΝ ΕΙΡΗΝΗ

Όταν σταματήσουν να χτυπάν οι καμπάνες, όταν σταματήσει η νύχτα 
και γίνει μέρα.

Όταν σταματήσουν να ηχούν τα κανόνα, όταν σταματήσουν οι πόλεμοι, 
ειρήνη.

Όταν σταματήσουν να υπάρχουν τα συμφέροντα, όταν φύγουν για 
πάντα οι εξουσίες

Όταν αλλάξει ο κόσμος, όταν ο πλανήτης θα αρχίσει να αγαπά
Ανάσταση ερωτική, κι κόσμος θα γελά, θα τραγουδά,

Θα χαίρεται την ζωή, θα χαίρεται την φύση, την ειρήνη
Θα χαίρεται την αλήθεια, θα χαίρεται την διανόηση, την ειρήνη

Θα χαίρεται για πάντα.

20/2/1992

LADIAS.indb   23 20/7/18   9:58 πμ



LADIAS.indb   24 20/7/18   9:58 πμ



ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
(Ποιητική συλλογή)
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ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΜΑΙ

Στο κάλεσμα σου για μάθηση,
στο κάλεσμά σου για αγάπη,
στο κάλεσμά σου για ειρήνη,

στο κάλεσμα σου για συμπόρευση,

ΓΙΑΤΙ

Να πνίγουν τη ζωή,
να πνίγουν την ειρήνη,

να πνίγουν συνειδήσεις,
να αγοράζουν ανθρώπινες ψυχές,

γιατί…

Η ΝΥΧΤΑ

Η νύχτα, η νεκρική
π’ αντάμωσα το χάρο στα αλώνια σου

να δω νεράιδες, χαρωπός πριγκιποπούλες
κι αγάπες μου του ξεχασμένου καιρού.

Να παλέψω με τη συνείδησή μου,
να πω, νύχτα γενοβόλα τον έρωτα,

τη λύτρωση

ΥΠΟΜΟΝΗ

Υπομονή αγωνιστές της λευτεριάς,
υπομονή αγωνιστές της αλήθειας,
υπομονή αγωνιστές της πατρίδας,

υπομονή αγωνιστές της Χριστιανοσύνης,
υπομονή κι η νίκη θα φανεί.
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Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΑΜΕΣΩΣ

Σ’ αγάπησα αμέσως,
σαν την άνοιξη που διώχνει τον χειμώνα.

Σ’ αγάπησα αμέσως,
σαν την βαρκούλα που σαλπάρει με τ’ άσπρα πανιά.

Σ’ αγάπησα αμέσως,
σαν την ανεμώνα απ’ το πανηγύρι της ζωής.

Σ’ αγάπησα αμέσως,
σαν την άνοιξη που διώχνει το χειμώνα.

ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ

Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη αντίκρισα τον κόσμο.
Είδα μα ξεχώρισα ακόμα τους πραματευτάδες της ειρήνης,

τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες, να πουλάνε τους λαούς σαν 
πρόβατα σωστά. (δις)

Ως πότε πια θα τραυματίζουν την ειρήνη; (τρις)
Ως πότε πια θα πνίγουν συνειδήσεις; (τρις)

Ως πότε πια θα ζούνε σε βάρος των λαών; (τρις)
Ως πότε πια; Ας βροντοφωνάξουμε για τη λευτεριά. (τρις)

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Στα λυγερά μονοπάτια της ζωής διάβηκα,
στα μονοπάτια της ξεχασιάς.

Στου λυτρωμού,
της καρτερίας,
της θλίψης και

της εγκαρτέρησης.
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ΚΑΠΟΙΟ ΔΕΙΛΙΝΟ

Κάποιο δειλινό
πού ’ρθες πλάι μου

μου ’πες κουράγιο για ζωή,
μου ’πες σ’ αγαπώ,
μου ’πες καλημέρα,

ζωή καλημέρα…

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Συγκατάθεση ιδανικών.
Συγκατάθεση για αγώνα.

Συγκατάθεση επανάστασης.
Συγκατάθεση ειρήνης.

Συγκατάθεση πνευματικού αγώνα.

ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΡΑΪΔΑ

Κάποια νεράιδα της ζωής με πλησίασε
δίνοντας ψευτοιδανικά της πρόκλησης

κι όμως σκόρπισε το τίποτα,
το πουθενά

Νεράιδα της ξεχασιάς,
νεράιδα χάρτινη

του ψεύτικου καιρού μας

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Το ταξίδι, τ’ αλαργινό,
το ταξίδι του χωρισμού σταμάτησε.

Το ταξίδι του αποχωρισμού,
το στερνό ταξίδι της λύτρωσης.
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ΠΑΕΙ ΕΦΥΓΕ

Πάει έφυγε η όμορφη νεράιδα.
Το χώμα σκέπασε το τελευταίο χαμόγελο,

το χώμα σκέπασε τις ελπίδες,
το χώμα σκέπασε την ανθρωπίλα,

το χώμα σκεπάζει
τις ψυχές μας.

ΠΟΡΝΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Πόρνες της ζωής, της κοινωνίας.
Πόρνες αστροβολούσες της γλυκιάς χωματίλας.

Πόρνες πλανεύτρες, θελγικές,
Πόρνες ανθρώπινες.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ

Για το τίποτα παλεύεις άνθρωπέ μου,
για δυο μέτρα λευθερωμένης γης,
για λίγη ελευθερία της μοναξιάς.

ΕΡΩΤΑ

Γέμισες το κρεβάτι μου,
έρωτα ατελείωτε,

έρωτα ανθρώπινο, ξεθωριασμένο, προσποιητό θηλυκό της ηδονής,
της ατελείωτης ερωτίλας.
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ΣΚΟΤΩΣΤΕ

Σκοτώστε αθώους,
ποτάμια τα αίματα,
ποτάμια τα δάκρια,

ποτάμια οι στεναγμοί,
ποτάμια οι σκοτωμοί,
ποτάμια ανθρώπινα.

ΕΙΠΑ

Είπα
σταματήστε ρουφιάνοι,

σταματήστε ερπετά,
σταματήστε τιποτένοι,
σταματήστε τα φονικά,

σταματήσε τους σκοτωμούς,
για πάντα.

ΔΑΚΡΥΑ

Δάκρυα χύνετε ανθρώπινοι λαοί,
δάκρυα σκορπίστε,
δάκρυα πονεμένα.
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ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ

Το αμάρτημα της λύτρωσης,
το αμάρτημα το παιδικό,

το αμάρτημα το αθώο έκλεψα.
την κλεψιά για να γεμίσω.
Το αδειανό στομάχι μου,

δικάστε δικαστές,
κριτές του άδικου,

κριτές της κοινωνίας.

ΚΑΠΟΤΕ ΠΕΙΝΟΥΣΑ

Κάποτε πεινούσα
κι έλεγα ν’ αρπάξω ανθρωπίλα,

να αρπάξω την πείνα
να της πω

«γιατί θεέ μου να ’μια κοράκι της κλεψιάς, κοράκι της αρπαγής;»

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ

Το αμάρτημα της λύτρωσης,
το αμάρτημα το παιδικό,
το αμάρτημα το αθώο.

Έκλεψα την κλεψιά,
για να γιομήσω το αδειανό στομάχι μου.

Δικάστε δικαστές,
κριτές του αδίκου,

κριτές της κοινωνίας.
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ΕΝΑ ΔΥΟ ΤΡΙΑ

Ένα, δύο, τρία.
Σύνθημα ανθρωπινό

και τίκ- τακ
ανθρωπινό ξέσπασμα

του τελειωμού.
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ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΣ…

Το αφιερώνω σε όσους υπήρξαν και υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, 
και σε όσους σκοτώθηκαν για την λευτεριά…

Σίμωσε η ώρα σου
τα λασπωμένα μάτια σου

χαμογελούν από συγκίνηση…

Αύριο θα σε σκοτώσουν
γιατί είπες όχι για
την ειρήνη και την

λευτεριά…

Αύριο θα νοιώσουμε
την πίκρα της ζωής

θα πούμε όλοι εμπρός
για ειρήνη, λευτεριά.

Κι ας είσαι ένας
νεκρός χωρίς πομπές βασιλικές

θα είσαι της ειρήνης
ο μπροστάρης μας, δικός μας

οδηγός.

LADIAS.indb   37 20/7/18   9:58 πμ



38 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

ΣΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ

Να τώρα εκόπασε η μαγική
σου φωνή,

για μια στιγμή
ακούστηκαν θεία βιολιά,

αντηχούσε η αθώα σου λαλιά.

Μα φωνή ήταν
η θεία μουσική:
ποιος είμαι γω;
ποιος είσαι συ;

Έλα κοντά μας ω Μοίρα,
τα πεπρωμένα των ανθρώπων.

ΑΝ…

Αν μπορούσα να σκεφτώ
λίγο τούτη τη στιγμή

ψεύτη κόσμε που τραβάς...

Να ένα παιδί
τώρα γεννιέται

μια ελπίδα αυριανή
συ θα γίνεις οδηγός μας

της ειρήνης σύντροφός μας.

ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΙΑ

Χωρίς πουλιά να
κελαηδούν

χωρίς συντρόφους
χωρίς πανιά

καράβι πολυτάξιδο
έλα να πάμε

στην γη των Φοιάκων.

LADIAS.indb   38 20/7/18   9:58 πμ



ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 39

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Το αφιερώνω στους αδελφούς μας Κυπρίους.

Κάνει κρύο
θολό το σκοτάδι

της σιωπής
αδελφέ μου Κύπριε

ένα χαμόγελο
να δέσω το τραύμα σου

μη βαρυγκωμάς
αύριο μαζί θα γιορτάσουμε

την νίκη.

ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

Ξημερώνει πάλι
ο ήλιος γοργά θα ανατείλει
η αυγούλα στη γη κοντεύει

την κουρασμένη σκέψη έμεινε
μόνη μέσα στη νύχτα
το πρωινό μπαίνει στη
ζωή μας, καλημέρα ζωή

προχώρα…
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ΕΛΑΤΕ ΜΑΖI ΜΑΣ

Ελάτε Μούσες
του Δία τα παιδιά
στο όνειρό μου,
όλη τη νύχτα να

τριγυρνάτε
πώς θα ξέρετε

των ανθρώπων την
ορφάνια, βέβηλοι

της ειρήνης στρατοκράτες,
νεκροκρέβατο του κόσμου

γίνηκε η γη.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα δεν ήταν
τότε που μπήξαν

την λόγχη σου Χριστέ μου;
Και σήμερα

την μπήγουν στον
αθώο τον λαό σου

οι μεγάλοι της Δύσης και Ανατολής.
Είναι και τώρα σαν τότε, Χριστέ μου

δήθεν μιλάνε για ειρήνη
κι αυτοί με την πρώτη ευκαιρία

σκοτώνουν την ειρήνη,
οι νταντάδες των λαών.
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Λέτε να ήταν όνειρο ή ψέμα,
είδα νεράιδες, φασουλήδες,κολομπίνες

και αρχοντάδες, βασιλιάδες κι υπηρέτες.
Ήταν όλα μαγικά.

Ξαφνικά ακούστηκε
ένας ήχος

ήταν ένα καναρίνι
που δίνει ήχο μαγικό

στο όνειρό μου
το παιδικό.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Σαν ήρθαν τα Χριστούγεννα
ξανά

κόσμε, γιορτάστε ωσσαννά,
ξανά κι ο φίλος μας

κι ο Νικολής
προσμένουν να γιορτάσουμε

την θεία την χαρά,
την γέννηση του

θεανθρώπου,
που θα ’ρθει να λυτρώσει

τους ανθρώπους.
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ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ

Ωραία που ’ναι
τα στολίδια

που γεμίζουν
των ανθρώπων

τις ζωές
σκορπίζουν καθημερινά

ελπίδα
στων ανθρώπων

τις καρδιές.
Φέρνουν καινούργια

Χάρη, μαγική
μέσα στου

παράδεισου τη ζωή.

Η ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Μα μήπως χάραξε
το δειλινό

πλάι πλάι στα γκρίζα
βουνά

της καινούργιας ελπίδας
για ζωή.

Ταξιδιώτη της προσμονής
για μας χτυπά

η καμπάνα.
Η Ελλάς ανέστη,

ζήτω η χαραυγή της νίκης

LADIAS.indb   42 20/7/18   9:58 πμ



ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 43

ΣΑΝ ΚΑΠΟΤΕ

Σαν κάποτε
και εγώ

θυμάμαι τότε τα παλιά
εκείνα χρόνια,

χρόνια της
παιδικής μας νιότης

ανέμελα με ξεγνοιασιά.
Σήμερα λαέ

ο καθένας μας τραβάμε
το σταυρό του μαρτυρίου

βάστα καημένο Μεσολόγγι,
βάστα.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥ ΟΝΕΙΡΑ

Ήταν μια νύχτα
του χειμώνα φεγγαρόφωτη

στης ζωής την στράτα.
Tώρα σκέπτομαι την γλυκιά
ανάμνηση της παιδικής μου

οπτασίας.
Είχα ονειρευτεί παλάτια

και πανέμορφη βασιλοπούλα
με υπηρέτες και μάγισσες.

Τώρα χάθηκαν τα παραμύθια
και βλέπω σύγχρονες

αμαζόνες πάνω σε σύγχρονα
άλογα με σιδερένια πιστόνια

στην νέα εποχή.
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ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Για κοιτάξτε, παράσταση σωστή
περνάνε οι καβαλαραίοι οι φασουλήδες

με πλάκα τα γαλόνια
οι μουσάτοι

απόκριες είναι ή όχι;
Είναι γιορτή,

χτυπάτε τα ταμπούρλα
και τις σάλπιγγες

περνάνε οι εθνοσωτήρες μας
περνάνε τα καμάρια μας

που μόλις θάρθει η στιγμή
πάλι θα μας πουλήσουν.
Εϊ εϊ λαέ, χιλιοπροδομένε

πρέπει να σε βάλουν
στο δρόμο τους

αθώο πρόβατο επί σφαγή.
Καραδοκούν για καινούριο

ξεπούλημα
οι προστάτες των λαών.
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ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

Για κοιτάξτε πως
φωνάζουν τα αφεντικά των λαών,

κράζουν με οργή
να φυλάξουν τα ανθρώπινα

χωράφια τους
μπας και τους πάρουν

καμιά σπιθαμή
λευθερωμένης γης.

Ξυπνάτε σκλαβωμένοι,
δεν υπάρχουν ιδεολογικοί

παράδεισοι
των αφεντάδων ανατολής και

δύσης
ξυπνάτε λαοί, όλοι μαζί

θα φέρουμε την νίκη.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Εϊ εϊ για ξύπνα ανθρωπάκο,
ξύπνα τη συνείδησή σου

μην τάχα υπόγραψες συνειδητά
την καταδίκη σου.

Έπεσες στην φάκα των βέβηλων εμπόρων
των λαών,

για σήκω πάνω ψηλά,
το κεφάλι σου

προχώρα για έργα ειρηνικά.
Όχι ποτέ άλλο Τσέρνομπιλ,
πρέπει να ζήσουν οι λαοί,

πάλι καραδοκούν οι έμποροι
των λαών να θάψουν την

ειρήνη,
οι νεκροθάφτες των λαών.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Να προσπαθώ να είμαι άνθρωπος,
όχι για να είμαι

άνθρωπος
αλλά πρέπει να αποβάλλω

την ανθρωπίλα
που καθημερινώς μας σαπίζει.

Μα κι αν μπορέσω
κάποτε να γίνω άνθρωπος

θα βροντοφωνάξω
με όλους τους συνανθρώπους

μου,
ζήτω ο άνθρωπος.

Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ

Ήταν άνοιξη
τα δένδρα άνθισαν

δίνοντας μια όψη μαγική.
Ήταν η ματωμένη άνοιξη

και ανθρώπινα κορμιά
σκορπίστηκαν

από τα τανκς της
ελπίδας.
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ΣΑΝ ΧΘΕΣ
Είναι αλήθεια ή ψέμα

στα μονοπάτια της ζωής
όλοι περιπλανιόμαστε

μα σαν χθες ήταν ή τάχα
κανά ψέμα σβήσαν τα σημάδια

της ψυχής μας
σαν πέθανε η τάχα, η δείνα

ηθοποιός
μα με μονομιάς με την

αρχή της φθινοπωρινής βροχούλας
χάθηκαν όλοι

από τον τάφο της
σαν χθες.

ΚΑΠΟΤΕ ΑΓΑΠΟΥΣΑ

Κάποτε αγαπούσα
μια αθώα ύπαρξη,

σωστή πεντάμορφη
μα όμως με τα πρώτα φύλλα

του φθινοπώρου
χάθηκε από την γη,

την πήρε ο Χάροντας
μαζί του κι ακόμα

καρτερώ να ανταμώσουμε
αγαπούλα μου, γλυκιά,

ανάμνηση παλιά.
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Η ΝΤΟΛΛΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Αγαπημένη μου Ντόλλυ,
μου σκόρπισες ελπίδα

και χαρά.
Αγαπημένη μου,

μου ‘δωσες κουράγιο.
Αγαπημένη μου,

χρυσή καρδιά των άστρων
μελωδία των ονείρων,

σκιά των γιγάντων
απλώνεσαι.

Παντού υπάρχεις Ντόλλυ.
Πάμε Αγαπημένη μου,

πάμε στ’ ονείρου
τη ξεχασιά,

νεράιδα της ηδονής,
νεράιδα του ονείρου,

νεράιδα παραμυθένια,
νεράιδα του έρωτα.

Τόλμησε απόψε
να γευτούμε τον έρωτα

και την ζωή.

ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ

Αν τολμήσεις έρωτα
την γλύκα του κορμιού,

της προσμονής,
της ηδονής,
του ονείρου.

του παραμυθιού.
του έρωτα.

Αν τολμήσεις
να γευτείς έρωτα

τις χαρές της ζωής.
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Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Χωρίς την γλύκα
του λωτού,

χωρίς τις Λαιστρυγόνες
καραβοτσακισμένοι ταξιδευτές

σε πελάγη ξεχασμένα.

Ώρα για θάρρος,
για ζωή

γιατί ξεχνιέστε
στους κρυψώνες.

Δεν είναι τα σκοτάδια
παντοτινά

σαν το καράβι
που πολλά δεινά

υποφέρει.
Το βάσανο μεγάλο ερωτικό

μας γέλασες καρδιά.
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ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ

Το αφιερώνω στην δική μου θεά την Νιόβη

Τούτη τη βραδιά
μην κοιμηθείς,

σου στέλνω την αγάπη μου
με το φύσημα του αγέρα.

Μην κλείσεις τα παράθυρα
της καρδιά σου.
Λευκό λουλούδι
πες μου πως ζεις

για μένα.
Το άλογό μου θα καλπάσει

τον απέραντο κάμπο.
Τα δένδρα θα δώσουν

την υπόσχεση
Να περιμένεις.

ΟΜΟΡΦΗ ΒΡΑΔΙΑ

Ωραία απόψε η βραδιά
τον πόθο μου απόψε θέλω

στο μυρωμένο κρίνο.
Γυναίκα πεντάμορφη

να φυτρώσει
να γέψω τον χυμό,

την γλύκα του κορμιού της.
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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ

Δύο χέρια ενώνουν
της νύχτας την σιγαλιά
ορκίζονται για το αύριο

να περπατήσουν πλάι πλάι
στα μονοπάτια της ζωής
με δυο φιλιά υπόσχεση

ξεθωριασμένη πια,
ανάμνηση του χτες.

Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ

Θυμάμαι
στη φτέρη του δάσους

βαδίζαμε πλάι πλάι
αγάπη μου γλυκιά.

Κελαϊδούσαν τα αηδόνια,
τα πόδια μας μουσκεύονταν
από το ασήμι της δροσούλας

με τα χειλάκια τα δειλά
της άγουρης παιδούλας.

ΤΟ ΚΥΜΑ

Πάρε με στην αγκαλιά σου
πολύ μακριά να με πας

μέρα νύχτα να με δέρνεις
στους βράχους του πολυμήχανου Οδυσσέα

άρα νάναι μακριά
για τους ανθρώπους

η Αληθινή Ιθάκη;
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ΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑ

Ήταν μια νύχτα
του φθινοπώρου

μια μαγεμένη νύχτα,
πέρασες δίπλα μου,

κοντά μου,
μου σκόρπισες για λίγο

το χαμόγελο
και μούδωσες ελπίδα

μήπως αλλάξει η δική μου
μα όμως με γέμισες
πίκρα και καημό.

Δεν ήμασταν στον ίδιο τον σταθμό
τα όνειρά μας δεν ταιριάζανε
γιατί ήταν ψεύτικα στολίδια

του καιρού μας.

ΜΟΝΟ ΕΣΥ

Εσύ μου ’δωσες
κάποια ελπίδα για ζωή,

εσύ μου ’δωσες
κάποιο φιλάκι
και μου είπες

σ’ αγαπώ.
Εσύ μου ’δωσες

το αύριο, το σήμερα
εσύ αγάπη μου γλυκιά

συντροφιά τώρα
με την οπτασία
την γλυκιά σου
την λησμονιά

του χθεσινού φιλιού σου
που έφυγες

για ξένη αγκαλιά.
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Η ΕΛΠΙΔΑ

Κάποια ελπίδα γεννιέται
ή τάχα τίποτα;

Μήπως υπάρχει ακόμα
μα προσδοκάμε μόνοι μας

την υστερνή μας την στιγμή
που θάρθει σήμερα ή αύριο ή κάποτε;

Για πάντα
θα μείνουμε ρομαντικοί εραστές

της ζωής μας
εγώ και εσύ πάντα μαζί

στα μονοπάτια της ζωής μας,
εγώ και εσύ θα προχωρήσουμε μαζί

με βάρκα την ελπίδα
στο περιγιάλι της προσμονής.

ΚΑΠΟΤΕ ΑΓΑΠΟΥΣΑ

Κάποτε αγαπούσα
μια αθώα ύπαρξη,

σωστή πεντάμορφη.
Με τα πρώτα φύλλα του φθινοπώρου

χάθηκε από την γη,
την πήρε ο Χάροντας μαζί του

κι ακόμα καρτερώ
να ανταμώσουμε

αγαπούλα μου γλυκιά,
ανάμνηση παλιά.
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ΤΟ ΓΎΡΙΣΜΑ ΣΟΥ

Το γύρισμά σου
γλυκιά όαση
στη σκέψη

της μοναξιάς μου.
Το γύρισμά σου

μια καινούργια σκέψη,
σκέψη του ονείρου
και της ξεχασιάς.

ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ

Σκέπτομαι
την γλυκιά μορφή σου.

Τώρα με συντροφιά
την μοναξιά μου

ο χτύπος του έρωτα
και της μοναξιάς

περπατά στα λιβάδια
της προσμονής
Αγάπη Αιώνια.

ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ

Σ’ αντίκρισα
στο δρόμο

και σκέφτηκα λιγάκι
είδα την νιότη σου

να ’ρχεται κοντά μου
η όμορφη νεράιδα

της ασφάλτου
που χάθηκε αμέσως
σαν οπτασία μαγική.
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΕΛΠΊΔΑΣ

Σαν πέρασες
κοντά μου

σκόρπισες για λίγο
τη χαρά,

μού ’δωσες νόημα
κι ελπίδα για ζωή,

νεράιδα της ζωής μου.
Κι αρπαχτήκαμε δειλά δειλά

για να βαδίσουμε μαζί
τα μονοπάτια της ζωής.

Ο ΕΡΩΤΑΣ

Ο έρωτας,
αυτός ο ατελείωτος έρωτας,

αυτός ο ανθρωπινός,
αυτός ο αληθινός.

Ένας έρωτας
δίχως ιθαγένεια,
δίχως υποκρισία,

δίχως καταφρόνια.

ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΙΝΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στον κόσμο τον μακρινό
θέλω να γέψω το χυμό σου

αγάπη μου.
Τα στοιχειωμένα κάστρα

να διαβώ
νεράιδες πεντάμορφες

να αγναντέψω
κι ομπρός, γενναίοι ομπρός

την πολιτεία την τρανή
να αναστήσω.
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ΟΛΑ ΤΡΙΓΥΡΩ ΜΟΥ

Όλα τριγύρω μου στροβιλίζουν
Μαγικά.

Τώρα θυμάμαι αγάπη μου γλυκιά
τις ώρες, τις στιγμές

που ζήσαμε μαζί.
Σαν πέσει η νύχτα

Θα ’θελα στον ύπνο μου να ζήσω
τον έρωτά μας τον αγνό

κι ας μας χτυπήσουν κεραυνοί
αγάπη μου γλυκειά

οι δρόμοι μας δεν σβήσανε
λατρευτή μου αγάπη,

θα σμίξουμε για πάντα
μαζί.

ΣΑΝ ΠΕΣΕΙ Η ΝΥΧΤΑ

Σαν ρίξει η νύχτα τα σκοτάδια της,
αγάπη μου γλυκειά

πάλι απόψε θα ’μαι μόνος μου
συντροφιά με την ανάμνηση του χτες

για μια ελπίδα αυριανή.
Θα ’μαστε πλάι πλάι
στο δρόμο της ζωής

μα κι αν περάσουνε χειμώνες
θα ’ρθει γρήγορα η άνοιξη

θα κελαηδήσουν πάλι τα αηδόνια,
θα φτιάξουν καινούργιες φωλιές

και θα γιορτάσουμε
μαζί την αγάπη μας.
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ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ

Μην κάποτε σκεφτείς
πως κάποτε μαζί

περάσαμε όμορφες στιγμές
πλάι πλάι στα μονοπάτια

της προσμονής.
Κάναμε όνειρα πολλά

ήταν τα όνειρά μας τα παιδικά,
λέγαμε να φτιάξουμε τον κόσμο

όμορφο και μαγικό
μα χάθηκες από κοντά μου

και γκρέμισες τα όνειρά μου.
Θα σε περιμένω,

μην κάποτε σκεφτείς
και τώρα να ’ρθης στην αγκαλιά μου

συντροφιά με τις ωραίες μας
αναμνήσεις.

ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ένα ηλιόλουστο πρωινό
οι αχτίδες του ήλιου

χτύπησαν την παιδική μου κάμαρα.
Ήταν οι ελπιδοφόρες αχτίνες

με μιας γεννήθηκε ξανά
το μήνυμα της προσμονιάς.

Καλή σου μέρα,
ώρα για αγώνες ειρηνικούς

να φτάσουμε κοντά
στους εραστές της γαλάζιας

θάλασσας.
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ΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑ ΚΑΠΟΤΕ
Κάποτε την αγαπούσα

ήταν το όνειρο της ελπίδας
περπατούσα πλάι πλάι

στα λιβάδια της προσμονής
ήταν ο κόσμος για μένα

αγγελικά πλασμένος.
Κι ήρθε εκείνη η στιγμή
κι έφυγε από κοντά μου
μου σκόρπισε για πάντα

το φαρμάκι
πού ’φυγε για ξένη αγκαλιά.

ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Σαν πέρασες κοντά μου
σκόρπισες για λίγο την χαρά
μού ’δωσες νόημα κι ελπίδα

για ζωή
νεράιδα της ζωής μου

κι αρπαχτήκαμε δειλά - δειλά
για να βαδίσουμε μαζί

τα μονοπάτια της ζωής.

Η ΝΥΧΤΑ

Η νύχτα η νεκρική
π’ αντάμωσα το χάρο.
Στα αλώνια σου να δω

νεράιδες χαρωπές
να παλέψω με τη συνείδησή μου

να πω νύχτα γεννοβόλα
τον έρωτα, τη λύτρωση.
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Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ ΑΜΕΣΩΣ

Σ’ αγάπησα αμέσως
Σαν την άνοιξη

που διώχνει
τον χειμώνα.

Σ’ αγάπησα αμέσως
Σαν την βαρκούλα

που σαλπάρει
με τ’ άσπρα πανιά.

Σ’ αγάπησα αμέσως
Σαν την ανεμώνα
απ’ το πανηγύρι

της ζωής.
Σ’ αγάπησα αμέσως...

ΚΑΠΟΙΟ ΔΕIΛΙΝΟ

Κάποιο δειλινό
Που ’ρθες πλάι μου
μού ’πες κουράγιο

για ζωή
μού ’πες σ’ αγαπώ
μού ’πες καλημέρα

ζωή προχώρα.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

To ταξίδι
Τ’ αλαργινό

Το ταξίδι
Του χωρισμού σταμάτησε

Το ταξίδι του αποχωρισμού
Το στερνό

Το ταξίδι της λύτρωση.
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ΠΑΕΙ ΕΦΥΓΕ

Πάει έφυγε
η όμορφη νεράιδα.
Το χώμα σκέπασε

το τελευταίο χαμόγελο.
Το χώμα σκέπασε

τις ελπίδες.
Το χώμα σκέπασε
την ανθρωπίλα.

Το χώμα σκεπάζει
τις Ψυχές μας.

ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ

Έρωτα
γέμισες το κρεβάτι μου

έρωτα ατελείωτε,
έρωτα ανθρώπινο,

ξεθωριασμένο,
προσποιητό,

θηλυκό της ηδονής,
της ατελείωτης ερωτίλας.
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ΣΑΝ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΜΟΥ

Λευκό λουλούδι
της μοναξιάς και της χαράς μου

φύτρωσες στο κορμί μου,
μεγάλωσες ρουφώντας

την ψυχή μου,
αγάπη αιώνια.

Σαν την μοναξιά μου
την θαλερή

σκοτάδι βαρύ
και μεις προχωράμε

να βρούμε το φως, την
Αλήθεια γλυκιά μου

οπτασία μου ας ζήσουμε μαζί
αιώνια.

Σαν την μοναξιά μου,
είσαι ο ήλιος μου,

ο αέρας, το φως μου,
είσαι μαζί μου για πάντα.

ΕΡΩΤΑ

Έρωτα,
γέμισες τον κόσμο μας.

Έρωτα,
γέμισες την ψυχή μας.

Έρωτα,
γέμισες το είναι μας.

Έρωτα,
ανθρωπινέ

μαζί σου για το αύριο.
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ΦΥΓΕ
Φύγε για πάντα
από κοντά μου

έρωτα της σάρκας,
υποκρίτρια της ηδονής.

Σαν ρίξει η νύχτα
το πέπλο της

φύγε για ταξίδι,
του τελειωμού και της φυγής.

ΜΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑΤΙ

Μου λες γιατί
αγάπη μου

της προδοσίας τα σκαλιά
διαβαίνουμε;
Μου λες γιατί

της κοινωνίας τα σκαλιά
προσπερνούμε;
Μου λες γιατί

καθημερινά στον βούρκο
της ζωής παραμένουμε;

Μου λες γιατί…

ΑΝ Σ’ ΑΓΑΠΟΥΣΑ

Αν σ’ αγαπούσα
για λίγο

θα νοιωθα την πίκρα
της ζωής,

θα νοιωθα ντροπή
για την ζωή,

γιατί προδόθηκα
για πάντα

προδότρα της ζωής...
Αν σ’ αγαπούσα...
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ΣΑΝ ΧΘΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ

Σαν χθες δεν ήταν
αγάπη μου

που έκανε κρύο τσουχτερό.
Σαν χθες δεν ήταν
που αγαπιόμασταν.
Σαν χθες δεν ήταν
που υποσχόμασταν

για το αύριο
μα όλα ξεφτίσαν

με μιας,
άδικος κριτής ο χρόνος

Σαν χθες δεν ήταν
κι ονειρευόμασταν.
Σαν χθες δεν ήταν...

ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ

Σαν την αγάπη μας
μες στου ονείρου το

φτέρωμα
μες το τραγούδι της

χαράς
αγάπη μου,

θα βαδίσουμε,
στην ανηφοριά της
ζωής μαζί αιώνια...
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ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Εξέγερση
για της αγάπης

τον σκοπό.
Εξέγερση για τον έρωτα

τη λύτρωση.
Εξέγερση για πάντα...

ΣΑΝ

Σαν πέσουν πάνω μου
τα βέλη του έρωτα.

Σαν πέσουν
οι αχτίδες του ήλιου

αγάπη μου,
τότε θα πω

νύχτα γέννα απόψε
το πάθος

τον έρωτα...

ΕΑΝ

Εάν κοιτάξω
τα μάτια σου

θα δω το μεγαλείο
του έρωτα,

το μεγαλείο της ζωής.
Εάν κοιτάξω
την ψυχή σου

τότε θα δω
την αλήθεια της

ζωής,
έρωτα ατελείωτε

ανθρωπινέ...
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ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ

Χθες βράδυ
χωρίσαμε.

Χθες βράδυ
σκορπίσαμε.
Χθες βράδυ

σβήσαμε για πάντα.
Χθες βράδυ...

ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΗΤΗΣΑ

Την ευτυχία ζήτησα
αγάπη μου.
Την ευτυχία

έχασα.
Την ευτυχία που
προσμονούσα.

Την ευτυχία της
μοναξιάς...
ΜΟΝΟΣ

Μόνος μου
πάλι απόψε αγάπη μου

με την ανάμνηση
την χθεσινή.
Μόνος μου

πλάι μες της νύχτας
την σιγαλιά.
Μόνος μου...
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Έργο του Κώστα Βαλσάμη, διάσημου γλύπτη Μέλους της Γαλλικής,  
που ευρίσκεται τοποθετημένο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.  

(Φωτογραφία με αφιέρωση του διάσημου γλύπτη:  
«Τιμής ένεκεν στον έξοχο ποιητή Ηλία Λαδιά που τιμά με την ποιοτική ποίησή 

του την Ελλάδα, Κώστας βαλσάμης 24/7/1995).

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Στην Γυναίκα με το χαμόγελο, στην Μάνα της Κατοχής και της ζωής 
την αφιερώνω στον αξέχαστο πατέρα μου Αποστόλη, τον χαμένο αδελφό 
μου Βασίλη, τη μητέρα μου Χρυσούλα, στα αδέλφια μου Χρίστο, Θανάση 
και Μαρία, στη σύζυγό μου Νιόβη, λυρική καλλιτέχνιδα, στην αξέχαστη 
μαθήτρια, 14 χρόνων, Βασιλική Λαδιά, που πρόσφατα χάθηκε και δεν 
πρόλαβε να χαρεί τον κόσμο, στο μεγάλο διάσημο γλύπτη του αιώνα μας, 
Ακαδημαϊκό της Γαλλίας, Κώστα Βαλσάμη, που μου έδωσε την έμπνευση 
να δημιουργήσω την Μάνα της Κατοχής και της ζωής.

ΗΛΙΑΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ
Δεκέμβριος 1996
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ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ß

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Θέλω να ευχαριστήσω τον Μεγάλο διάσημο γλύπτη - μέλος της Γαλλι-
κής Ακαδημίας, Κώστα Βαλσάμη που μου έδωσε την πνευματική ευκαιρία 
να «δημιουργήσω» το θεατροποιητικό μου έργο Μάνα της Κατοχής και 
της ζωής, εμπνευσμένο από την αιώνια Μάνα της Ελλάδος, την κατοχική 
Μάνα, που όπως μου διηγήθηκε, κάποια μέρα της Κατοχής την βρήκε 
σκελετωμένη να κρατά το παιδί της, στο κάρο της Κατοχής. Η ανάμνη-
ση του έργου του λειτουργεί ως ηθικό δίδαγμα, ποτέ πια Ελλάδα να μη 
γνωρίσει κατοχές και πείνες. Πάντα ειρήνη να φωλιάζει στις ψυχές όλων 
των λαών του κόσμου.

ΗΛΙΑΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ
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Η ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Το έργο αυτό, η Μάνα της Κατοχής είναι η προσωπική και καλλιτε-
χνική έκφραση ενός συγκλονιστικού γεγονότος που έζησε ο γλύπτης 
τα χρόνια της Κατοχής. Πρόκειται για την ανώνυμη Ελληνίδα γυναίκα 
που σωριάστηκε σ’ ένα δρόμο του Πειραιά. Την είδε ο καλλιτέχνης ένα 
παγερό πρωινό του Γενάρη του 1941, τα ζοφερά εκείνα χρόνια, αγκαλιά 
με το βρέφος της, που γαντζωμένο στο αποστεγνωμένο στήθος της ζητά 
να κατασιγάσει την πείνα του. Για το έργο αυτό, που εξετέθη στην διε-
θνή έκθεση Ανθρώπινη φόρμα στο Μουσείο του RODIN έγραψαν οι πιο 
ονομαστοί Γάλλοι τεχνοκριτικοί όπως ο R. GOGNAT της εφημερίδας 
Φιγγαρό, Γενικός επιθεωρητής των Καλών Τεχνών της Γαλλίας, ο οποίος 
λέγει: «Αυτό το έργο πρέπει να βρει την θέση του σ’ έναν τόπο για να 
μνημονεύει τη μεγάλη τραγωδία της εποχής μας. Έτσι μέσα στην παθητική 
του αλήθεια το έργο αυτό θα γίνει σύμβολο τοποθετημένο στην πιο ψηλή 
βαθμίδα της γης».

Ο CHARMET, συνεργάτης του LAROUSSE στην εφημερίδα NOUVEAU 
JOURNAL: «...είναι ένα έργο από τα πιο ωραία και τα πιο εντυπωσιακά 
που ενέπνευσε η φρίκη του τελευταίου πολέμου...».

Ο Η. HERRAUT στο AMATEUR D’ART: «...Η τραγική έκφραση είναι 
τόσο έντονη, που δεν μπορεί να κοιτάζει κανείς αυτό το αριστούργημα 
χωρίς ν’ αναστατωθεί, που συγχρόνως σε στυλ απλοποιημένο, γίνεται 
αυτό το άγαλμα Παγκόσμιο σύμβολο...».

Ο MAX GAUTIER του NOUVELLES LITTERATRES: «...Παρ’ όλη την 
λύπη και την φρίκη του δράματος, έχει μια παράδοση και βαθιά ομορφιά 
και θαυμάζω πώς από ένα θέμα τόσο αποτρόπαιον ήταν δυνατόν να δη-
μιουργηθεί ένα έργο καθαράς γλυπτικής, που θέλγει την ευαισθησία...».

Ο GUI DORNAN εις την LIBERATION: «...Όσοι από τους ανώνυμους 
του παρελθόντος εστιγμάτισαν τον πόλεμον θα καταταχθούν στην γραμμή 
των μεγάλων. Από την εποχή των «μακαβρίων χορών» του Μεσαίωνος, 
από την εποχή του Γκαλό έως τον Γκόγια, από την εποχή του Ντομιέ έως 
τον Πικασό κ.λπ., με την σειρά του τώρα ο Βαλσάμης γίνεται πρωτόγονος 
για να μεταχειρισθεί το ταλέντο του ως γλύπτου για το ιδεώδες της ειρήνης 
στην ζωή του ατόμου, που πάντα απειλείται...».

Ο D. CHAVALIER, τεχνοκρίτης εις στο ARTS: «...Το έργον του Βαλ-
σάμη, εκτός από τις πλαστικές αρετές του, είναι η δραματική μαρτυρία 
μιας δοκιμασίας που έζησε και αισθάνθηκε βαθιά και είναι αυτό που δίδει 
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τον έντονο και τρομακτικό χαρακτήρα του. Ο θάνατος συντροφεύεται 
με τη ζωή...».

Επίσης, ο ξακουστός Ρωσογάλλος γλύπτης καθηγητής ZADKINE, όταν 
αντίκρυσε στην έκθεση την «Μάνα της Κατοχής», είπε: «Το έργο αυτό 
με το ασύλληπτο τραγικό του μεγαλείο αποτελεί το γλυπτό του αιώνα».

Ο Κώστας Βαλσάμης γεννήθηκε στην Σύμη (Δωδεκάνησα), σπούδασε 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου και αρίστευσε. Το 
1946 με γαλλική κρατική υποτροφία, για δύο χρόνια, πήγε στο Παρίσι 
όπου παραμένει ως σήμερα. Μπήκε στην Ανωτάτη Εθνική Σχολή Καλών 
Τεχνών του Παρισιού.

Τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο, του απονεμήθηκε η ανώτερη κρατική 
διάκριση ο τίτλος του «Ιππότη των γραμμάτων και τεχνών». Από το 1978 
είναι αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας στο τμήμα της Γλυ-
πτικής. 
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ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Α΄

Μάνα γλυκιά,
Μάνα της Κατοχής,

Μάνα της ζωής
και της ελπίδας,

νεράιδα της αυγής,
του ξεσηκωμού,

λουλούδι της ελπίδας,
έλα κοντά μας

κάθε νύχτα
και μέρα

να σε τριγυρνάμε...
Κοντά στους συντρόφους

που χάθηκαν,
κοντά στους συντρόφους

που αντισταθήκαν,
κοντά στους συντρόφους

που πολέμησαν,
κοντά στους συντρόφους

της ειρήνης,
της ανθισμένης

Άνοιξης,
της λευτεριάς,

του αγώνα,
κοντά στα ανθρώπινα

λιοντάρια...
Κοντά στην χώρα
της δημοκρατίας,
κοντά στην χώρα

των θεών του Ολύμπου...
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής,
ποτέ δεν λύγισες,
ποτέ δεν κιότεψες
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κι ας σε χτύπησαν
των βαρβάρων

οι ορδές
κι ας σε χτύπησαν

καταιγίδες.
Μόνα της Κατοχής

και της Ζωής,
ελπίδα γενεών,

ελπίδα του λαού μας,
ελπίδα

όλου του κόσμου...
Μάνα της Ελλάδας,
Μάνα της Κατοχής,

Μάνα της Ζωής,
σ’ ευγνωμονούνε, σ’ ευγνωμονούνε

τα σημερινά βλαστάρια,
σ’ ευγνωμονούνε

όλοι οι λαοί...
Έλα κοντά μας,
Έλα κοντά μας,

Μάνα της Ελλάδας,
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής
να σου χαμογελάσουμε,

Μάνα, να σου πούμε,
ξημέρωσε Μάνα, ξημέρωσε

κι ανέτειλε ο ήλιος
της λευτεριάς,

ο ήλιος
του άχρωμου δειλινού,

ο ήλιος
κι η ελπίδα

γίνηκε
με μιας,

γίνηκε φως,
γίνηκε λευτεριά,
της Αναστάσεως

λευτεριά...
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Μάνα σκελετωμένη,
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής,
Μάνα δεν ενικήθηκες ποτέ,

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,

Μάνα δεν ενικήθηκες ποτέ
Μάνα της Κατοχής,

και της ζωής
Μάνα δεν ενικήθηκες ποτέ,

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής

ευλαβικά
σε σένα

προσκυνάμε,
ευλαβικά

για σένα υπάρχουμε.
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής
Σ’ αγαπήσαμε

γυναίκα του αγώνα,
Σ’ αγαπήσαμε

γυναίκα της λευτεριάς.
Σαν την Ανεμώνα

της προσμονής
για το αύριο
του αγώνα.

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής
Καθημερινά

θα γιορτάζουμε
την ειρήνη
των λαών,
θα δίνουμε
χαμόγελο
κι ελπίδα

στους σκλαβωμένους,
θα βροντοφωνάξουμε
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ξυπνάτε
λαοί

κι αγρυπνάτε,
χτυπάτε αλύπητα
τους τυράννους
των ανθρώπων,
τους τυράννους
της λευτεριάς.

Έλληνες
κι αδελφοί λαοί

χτυπάτε
τους τυράννους

του πολέμου
της Κατοχής.

Και Σεις
στρατιώτες

των τυράννων,
στρατιώτες
της ντροπής

σκεφθείτε
γιατί

να σκορπάτε
την ορφάνια,
την φτώχεια,

γιατί
να δίνετε
την χαρά

στους εμπόρους
των ψυχών.

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,
σύντροφοι
της ζωής,
χτυπάτε

τους στρατοκράτες
του πολέμου,

χτυπάτε...
σύντροφοι,
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σύντροφοι
του αγώνα,

σύντροφοι χτυπάτε
τους πλουτοκράτες...
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής
πάρε μας κοντά σου

καθημερινά,
να γιορτάζουμε

την νίκη
της ανθισμένης

Άνοιξης,
πολύ μακριά
να μας πας

μέρα - νύχτα
στους βράχους

του πολυμήχανου
Οδυσσέα,

κοντά στην
Αληθινή

Ιθάκη
της λευτεριάς,

του αγώνα,
της ειρήνης.

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,
μια μαγεμένη

νύχτα του φθινοπώρου
ήρθες κοντά μας,

αγωνίσθηκες
ξανά

κοντά στους ήρωες
του Πολυτεχνείου

κοντά στους φοιτητές...
κοντά

στον λαό σου.
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής
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σ’ αγαπήσαμε
ξανά

σαν το φθινόπωρο
που διώχνει
τον χειμώνα,

σαν τον χειμώνα
που διώχνει την άνοιξη

και ξανά
τραβάς

την ανηφόρα
του αγώνα

του λαού μας.
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής
όταν

κάποτε
σταματήσουν

οι πόλεμοι
όταν

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής

σταματήσουν
οι πόλεμοι,

όταν σταματήσουν
οι σκοτωμοί
τότε ειρήνη

θα γενεί,
τότε

θα φέξει
καινούργια μέρα

για την ανθρωπότητα,
όταν

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής

θα ’ρθουν
ειρηνικές μέρες,

θα γιορτάσει
όλη η πλάση,
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τα λουλούδια
θα χορεύουν

τον χορό
της ειρήνης,
θα χορεύουν

τα δένδρα
κι όλη η πλάση

θα γενεί
ένα με

γη και ουρανό.
Τότε θα ’ρθεί

ξανά
το χαμόγελο

στους σκλαβωμένους
ανθρώπους,
το χαμόγελο
της ειρήνης

θα γίνει μέρα
νύχτα

για πάντα
ειρήνη ξακουστή.

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,
καθημερινά

πλάι με την ειρήνη
θα στέλνουμε

με μιας
μήνυμα

ανθρωπινό,
για πάντα

θα στεριώσει
η ειρήνη

στις ψυχές
όλου του κόσμου.

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,

πάντα
να υπηρετείς
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την ειρήνη,
να πολεμάς

τους στρατοκράτες
του πολέμου
για ειρήνη,
ανθρωπιά

ωσάν ελπίδα
ζωής

με ειρηνικές κραυγές
για μια ελπίδα

ζωής
κραυγές αγώνα
για λευτεριά...

Μάννα της Κατοχής
και της ζωής,
ως πότε πια

οι έμποροι των λαών
θα τραυματίζουν

συνειδήσεις.
Ως πότε

πια
θα τραυματίζουν

την ειρήνη;
Ως πότε

πια
θα πνίγουν

συνειδήσεις;
Ως πότε πια

θα ζούνε
σε βάρος των λαών;

Ως πότε
πια

Μάνα της Ελλάδας,
Μάνα της Κατοχής,

και της ζωής
Ως πότε πια;

Ξυπνάτε
λαοί
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κι αγρυπνάτε,
καθημερινά

θα παλεύουμε
για την ειρήνη.

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,
Μάνα όλου
του κόσμου,

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,

φως του κόσμου,
ελπίδα γενεών,

ελπίδα
του λαού μας,

Μάνα της Κατοχής.
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής
ποτέ

δεν λύγισες
στων βαρβάρων

τις ορδές,
ποτέ

δεν κιότεψες
κι ας

σε χτυπήσαν
καταιγίδες.

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,

Μάνα
γιγάντων,
ημίθεων,

Μάνα ελληνική,
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής,
σε σένα υποκλινόμαστε

τα πνευματικά
βλαστάρια σου.

Μάνα του
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Μέγα Αλέξανδρου,
Μάνα του

Πανέλληνα,
Μάνα

όλου του κόσμου.
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής,
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής
κοντά σου

τα παιδιά σου
καθημερινά

δίνουμε
συγκατάθεση

ιδανικών,
συγκατάθεση

αγώνα,
συγκατάθεση

επαναστάσεως,
συγκατάθεση

ειρήνης,
συγκατάθεση
πνευματικού

αγώνα.

LADIAS.indb   83 20/7/18   9:58 πμ



84 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Β΄

Συμπορευόμαστε
στο κάλεσμά σου

για ειρήνη,
συμπορευόμαστε
στο κάλεσμά σου
για συμπόρευση,

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,

γιατί οι τύραννοι
να πνίγουν

τη ζωή,
να πνίγουν
την ειρήνη,
να πνίγουν

συνειδήσεις.
Ως πότε πια

θα τραυματίζουν
την ειρήνη;
Ως πότε πια

θα ζούνε
σε βάρος
των λαών;

Ως πότε πια...
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής...
Οι στρατοκράτες
ρίχνουν ποτάμια

τα αίματα,
ποτάμια

τα δάκρυα,
ποτάμια

οι στεναγμοί,
ποτάμια

οι σκοτωμοί,
ποτάμια

ανθρώπινα,
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σταματήστε
ρουφιάνοι,

σταματήστε
ερπετά,

σταματήστε
τιποτένιοι,

σταματήστε
τα φονικά
για πάντα,
μην άλλα
δάκρυα
χύσετε

ανθρώπινοι
λαοί,

όχι άλλα
δάκρυα

πονεμένα,
ποτέ πια...

Ένα, δύο, τρία
σύνθημα ανθρωπινό,

τικ - τακ
ανθρωπινό
ξέσπασμα

του τελειωμού.
Γιατί να

σκλαβώνουν
τους ανθρώπους,

να πνίγουν
την λευτεριά,

να σκορπίζουν
την ορφάνια,

να σκοτώνουν
την ειρήνη,

οι έμποροι των ψυχών.
Λαέ όλου

του κόσμου
θα υψώσουμε

το λάβαρο
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του αγώνα.
Πάντα μπροστάρη

ποιητή
να θυμάσαι

και να
γράφεις
για την

Μάνα της
Κατοχής
και της

ζωής
ωσάν γυναίκα,

Μάνα της
Κατοχής
και της
ζωής,

την φλογερή
Μάνα,

Μάνα της
Κατοχής
και της
ζωής.

Θα γίνεις «η
γυναίκα με το

χαμόγελο»,
με την
ελπίδα

της ζωής,
Μάνα της
Κατοχής
και της
ζωής.

Θα παλέψουμε
για να

μην
ακουσθεί

κραυγή πόνου,
κραυγή σκοτωμού,
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για να μην
χαρούν ποτέ

τα σκυλιά
της εξουσίας,

για να
ακουσθεί
η κραυγή

ελευθερίας.
Χτυπάτε

παλικάρια
με ορμή,

για να
γκρεμίστε
τα κάστρα

της ντροπής,
τα κάστρα

της σκλαβιάς.
Απόψε
ουρανέ

φεγγοβόλα
της μάχης
της ιερής,
χτυπάτε

παλικάρια,
ανθρώπινα
λιοντάρια
με ορμή,

για να
γκρεμίστε

τα κάστρα της ντροπής
τα κάστρα της σκλαβιάς.

Απόψε
ουρανέ

φεγγοβόλα
στην μάχη
την ιερή,
χτυπάτε

παλικάρια,
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ανθρώπινα
λιοντάρια

κι η λευτεριά
δική σας.
Μάνα της
Κατοχής
και της

ζωής
ηχούν

οι σάλπιγγες,
μας καλούν

για νέους αγώνες
στη χώρα

των ηρώων,
στη χώρα

της δημοκρατίας.
Μάνα της
Κατοχής
και της
ζωής,

το ποίημα
το ηρωικό,
το ποίημα

της αλήθειας,
το ποίημα

της λευτεριάς,
αυτό το

ξέσπασμα
του αγώνα
γεννιέται,

τραγουδιέται
αιώνια...

Μάνα της
Κατοχής
και της
ζωής,

σαν πέσει
το πέπλο
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της νύχτας
στου Ολύμπου

τα βουνά,
των θεών
θεόρατοι

αετοί
τριγυρίζουν

τις ψυχές
των ανθρώπων
να αρπάξουν.

Eλάτε
απόψε

να πάρετε
των ανθρώπων
την ορφάνια,
καταπατητές,
της ειρήνης

στρατοκράτες,
σκορπάτε

καθημερινά
στους λαούς

την δυστυχία.
Μάνα της
Κατοχής
και της
ζωής,
γιατί

στρατιώτη
της ντροπής

εσύ που
ορμάς

με λύσσα
να σκοτώσεις

τον εχθρό σου;
Μην σου είπαν

λόγια τσουχτερά
με μιας

τον συνάνθρωπό σου
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να σκοτώσεις,
γιατί να

σκορπίσεις
πάλι

την ορφάνια;
Γιατί να δώσεις

την χαρά
στους εμπόρους

των ψυχών;
Για σκέψου
με καρδιά,

αυτοί
της πολιτείας
των ισχυρών

αμέσως
μόλις

ο πόλεμος
κοπάσει

θα τρέξουν
οι αγύρτες

ψευτοθεατρίνοι,
θα υψώσουν

την κουρελοσημαία
να παρασύρουν

τον λαό,
ψευτοπαράσημα

θα δώσουν
κι ανδριάντες
της ντροπής.
Θα υψώσουν

ξύπνα
λαέ

και χτύπα
τους τυράννους

της ντροπής,
σε λίγο

θα φανεί
η νίκη
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η λαμπρή.
Μάνα της Ελλάδας.

LADIAS.indb   91 20/7/18   9:58 πμ



92 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Γ΄

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,

σίμωσε
η ώρα σου,

τα λασπωμένα
μάτια σου

χαμογελούν
από συγκίνηση.

Αύριο
θα σε σκοτώσουν

γιατί είπες
όχι

για την ειρήνη
και την λευτεριά.

Αύριο
θα νιώσουμε

την πίκρα
της ζωής,
θα πούμε

όλοι εμπρός
για ειρήνη,
λευτεριά

κι ας είσαι
ένας νεκρός

δίχως πομπές
βασιλικές,

θα είσαι
της ειρήνης

ο μπροστάρης μας,
δικός μας
οδηγός.

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,

να τώρα
ακούσθηκε

η μαγική σου
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φωνή,
για μια στιγμή
ακούσθηκαν
θεία βιολιά,
αντηχούσε
η αθώα σου

λαλιά,
μα φωνή

ήταν
η θεία μουσική.

Ποιος
είμαι ‘γώ;

Ποιος είσαι ‘συ,
έλα κοντά μας.

Ω μοίρα των ανθρώπων,
ελάτε

Μούσες,
του Δία

τα παιδιά
κοντά στην
Μάνα της
Ελλάδας

της Κατοχής
και της ζωής.

Ποτέ
οι βέβηλοι

στρατοκράτες
την ειρήνη

δεν θα
την κάνουν

νεκροκρέβατο
του κόσμου,
Μάνα της
Κατοχής

και της Ζωής.
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ΤΖΟΑΝΝΑ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

ß

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ξεκίνησα γράφοντας τη Τζοάννα, τη γυναίκα με το χαμόγελο, μία ανα-
ζήτηση πνευματική. Τη Τζοάννα, μια σημαδιακή πνευματική πορεία της 
σύγχρονης ποίησής μου, γραμμένη το 1998. Κι όμως, οι ποιητές επιμένουμε 
ακόμα στον ρομαντισμό, στον έρωτα, στον ιδαλγό.
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ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ.

Το έργο Τζοάννα, η γυναίκα με το χαμόγελο, θεατροποίηση του Ηλία 
Απ. Λαδιά, ανοίγει νέο ορίζοντα στην ποίηση που παντρεύεται με το 
θέατρο, για να δώσει παραστατικά την πολύπλευρη εικόνα του έρωτα, 
του ρομαντισμού, του ανθρώπου που πρέπει να μάχεται για ηθικές και 
πνευματικές αξίες.

Χρυσούλα Βαρβέρη-Βάρρα,  
Λογοτέχνης - Τεχνοκριτικός, Πρόεδρος των Διεθνών Φορέων Δ.Ε.ΕΛ.  

Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών,  
Θεά Αθηνά και Αντιναρκωτικού Αγώνα Λογοτεχνών

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το θεατροποιητικό έργο Τζοάννα, η γυναίκα με το χαμόγελο είναι μια 
ακένωτη πηγή ερεθισμάτων για τον έρωτα, την αγάπη, τη ζωή, σε μια επο-
χή που κυριαρχείται από συρρικνώσεις και κατολισθήσεις της κοινωνίας 
μας. Όλο το έργο του είναι ένα μήνυμα αγάπης που απορρέει από την 
ευαίσθητη ψυχή του ποιητή, Ηλία Λαδιά.

Δημήτρης Τσέρτος 
Διδάκτορας φιλοσοφίας, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αθηνών
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ΤΖΟΑΝΝΑ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Α΄

Κορίτσι του χαμόγελου,
ήρθες

κάποια μέρα
του χειμώνα.

Ήρθες
σαν να υπήρχες

από παλιά,
την αυγή

που ανέτειλε
καινούργια μέρα.

Κορίτσι του χαμόγελου
ήρθες

στα ορφανά
χρόνια

της αναζήτησης,
του έρωτα,
του πόθου.

Ήταν όνειρο
το Κορίτσι του χαμόγελου.

Δίψασα·
κοντά σου
για αγάπη
θα γείρω,
κοντά σου

να κοιμηθώ
τον ύπνο του έρωτα,

Τζοάννα
Κορίτσι του χαμόγελου.

Πάντοτε
θαρρώ

πως θα αντικρίζω
την χαρά,
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μια νύχτα με
φεγγάρι

θα σου πω
σ’ αγαπώ.
Γυναίκα με

το χαμόγελο,
ήρθες κάποια

μέρα του χειμώνα,
σ’ αντίκρισα,
σε πόθησα,

σε λαχτάρησα,
σε γύρεψα,

για να βρεθώ
στη ζεστή σου

αγκαλιά.
Δως μου την

χαρά σου,
δως μου

την ψυχή σου,
γυναίκα

με το χαμόγελο.
Τους χειμώνες

διασχίζω
βλέποντας
την γλυκιά
μορφή σου.
Το φιλί σου

μου δίνει
κουράγιο

και καινούργιο χαμόγελο.
Μες της νύχτας τη σιγαλιά,

θα σου παίξω
τη λύρα

του έρωτα,
της ομορφιάς.
Σε λάτρεψα,
σε πόθησα,

ρούφηξα την
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γλύκα του κορμιού σου
μέσα

στα λιμάνια
του ερωτικού
παραδείσου,

Τζοάννα
γυναίκα με το χαμόγελο.

Σ’ αγάπησα
αμέσως,

σαν την άνοιξη
που διώχνει
τον χειμώνα.
Σ’ αγάπησα

αμέσως,
σαν τη βαρκούλα

που σαλπάρει
με τ’ άσπρα πανιά.

Σ’ αγάπησα
αμέσως,

σαν την ανεμώνα
απ’ το πανηγύρι

της ζωής.
Σ’ αγάπησα
αμέσως…
Τζοάννα

γυναίκα με το χαμόγελο,
έρωτά μου

γέμισες
το κρεβάτι μου,

έρωτα ατελείωτε,
έρωτα ανθρωπινέ,

της ατέλειωτης
ηδονής,

της ατέλειωτης
ερωτίλας.

Λευκό λουλούδι
της χαράς μου
φύτρωσες στο
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κορμί μου
ρουφώντας την

ψυχή μου
αγάπη αιώνια

Αληθινή γλυκειά μου
οπτασία

θα ζήσουμε
μαζί αιώνια

Είσαι ο ήλιος μου
ο αέρας μου
το φως μου

Είσαι μαζί μου
για πάντα.

Έρωτα γέμισες
τον κόσμο μας
Έρωτα γέμισες
την ψυχή μας
Έρωτα γέμισες

το είναι μας
Έρωτα ανθρωπινέ

μαζί σου
για το αύριο.

Τζοάννα
κορίτσι με το

χαμόγελο
Σαν την αγάπη μας

μες του ονείρου
το φτέρωμα

μες το τραγούδι
της χαράς

θα βαδίσουμε
στην ανηφοριά

της ζωής
μαζί αιώνια

Σαν να πέσουν
πάνω μου
τα βέλη

του έρωτά σου
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σαν να πέσουν
οι αχτίδες
του ήλιου

τότε θα πω
νύχτα γέννα

απόψε
το πάθος

τον έρωτα...
Σαν κοιτάξω
τα μάτια σου

θα δω
το μεγαλείο
του έρωτα

το μεγαλείο
της ζωής.

Εάν κοιτάξω
την ψυχή σου

τότε θα δω
την αλήθεια

της ζωής,
Έρωτα ατελείωτε

ανθρωπινέ...
Τζοάννα,

γυναίκα με το χαμόγελο,
συνάντησα την ομορφιά

σου
στην γειτονιά

του φεγγαριού,
του θεϊκού τοπίου.

Πες μου
να σου γράψω
λόγια τρυφερά
του ρομαντικού

ποιητή
της αλήθειας,
της αγάπης,
του έρωτα.

Ξαπόστασε,
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πιες λίγο νερό
απ’ το ρυάκι
το γάργαρο
του έρωτα

και της ζωής,
γλυκεία μου οπτασία.

Τζοάννα,
γυναίκα με το χαμόγελο,

ήρθα
στο διάβα του
δρόμου σου
την ώρα που
τ’ αστέρια,
το φεγγάρι

με την λάμψη σου
με το γέλιο σου.
Ήρθα στο διάβα

του δρόμου,
σε καρτερούσα
με ελπιδοφόρα
τα μηνύματα

της καρδιάς σου,
μετρώντας τα

αστέρια,
τα κρίνα,

τα γιασεμιά,
χαϊδεύοντας τον

ήλιο
της αγάπης σου.

Τζοάννα,
γυναίκα με το

χαμόγελο,
μαζί σου

έχει νόημα
η ζωή μου,
το φως σαν

το χαμόγελο.
Έρχομαι
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κοντά σου,
αγκαλιάζω

το ζεστό
πρόσωπό σου,

το χαμόγελό σου.
Τζοάννα,

γυναίκα με το
χαμόγελο,

έρχομαι, γιατί
τίποτα δεν έχει αξία,

μόνο κοντά σου,
για να ζήσουμε
τον έρωτά μας.

Τζοάννα,
γυναίκα με το χαμόγελο,

έρχομαι
στην γλυκιά

οπτασία
του έρωτά μας.

Τζοάννα,
μάτια μου,

γλυκό κορίτσι
της ερωτικής

ζωής μας.
Γεννιέμαι

κάθε στιγμή
μαζί σου.

Τα μάτια του έρωτα
γλυκό κορίτσι

της ανθρώπινης
ύπαρξης…
Τζοάννα

γυναίκα με το χαμόγελο.
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ Β΄

Μεσ’ από το
φως του φεγγαριού

γεννιέται
η αγάπη,
ο έρωτας,

η ζωή
είναι σιμά-σιμά

στ’ απομεσήμερο,
γεννιέται
σαν ήλιος,

σαν αστραπή,
του έρωτα

του παραδείσου,
το ερωτικό

δείλι
της φλογερής
γυναίκας του

έρωτα
Πάρε την

χαρά του έρωτα...
Θα σε πάρω

να γυρίσουμε
παρέα

πλάι στην ακρογιαλιά
του έρωτα

και της ζωής,
στην θάλασσα
που ρουφάει
τ’ ανθρώπινα

κορμιά
του έρωτα.

Όμορφες μέρες
και νύχτες
του έρωτα

ξημέρωσαν.
Τα πουλιά της
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θάλασσας
θα παίξουν

τον ύμνο του
έρωτα

και της ζωής.
Όλα μαζί

θα δώσουν
την ερωτική

συναυλία
μαζί μας.
Τζοάννα,

Κορίτσι του Έρωτα,
Κορίτσι με το χαμόγελο.

Τούτη την
καλοκαιρινή νυχτιά
θα ορκιστούμε για

το αύριο.
Τζοάννα,

ωσάν νέα οπτασία
της αγάπης

βαδίζουμε μαζί
στα μονοπάτια

της ξεχ ατελής λέξη
και της ελπίδας.

Χαρές που βουλιάξανε,
χαρές μου,

ζωή ελπιδοφόρα
η αγάπη μας

κάποια βράδια
του χειμώνα

που ξεχύθηκε
στα μονοπάτια της

Πλάκας με φόντο την Ακρόπολη,
στα μονοπάτια

της ελπίδας.
Να πει η ελπίδα

το φως
γεννοβόλα τον
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Έρωτα και την Ζωή
κοντά στην ελπίδα

του έρωτα.
Κάποια βράδια

του χειμώνα
ανηφόρησα μες
στης Πλάκας τις

ανηφοριές, Τζοάννα,
κοντά στην

ελπίδα
κι ατενίσαμε

μαζί
ελπιδοφόρα

τα νέα σημάδια
του έρωτα

και της ζωής.
Τζοάννα,

Κορίτσι του Έρωτα,
ξεχάσου ψυχή μου,

ξεχάσου
με την μουσική

των πουλιών
με τις ψαρόβαρκες.

Ξεχάσου
με το παιγνίδι

του ήλιου,
ξεχάσου

με τα
ονειρικά σύννεφα

της αγάπης,]
μου.

Πες μου
για την ψυχή σου

γυναίκα με το χαμόγελο,
να γράψω

το τραγούδι σου.
Μίλα μου,

καρδιά μου,
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για την ψυχή σου
που όταν

τις κρύες νύχτες
του χειμώνα
ο καιρός θα
αγριεύει…
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ Γ΄

Θα χτυπά
τις κορφές

των δένδρων,
θα σε σφίγγω

στην αγκαλιά μου
και θα
ρουφώ

το μυρωμένο
άρωμα

της νιότης σου,
το μυρωμένο κρίνο…

Το κατάλευκό
σου

φόρεμα
μ’ ένα περιστέρι

στην αγκαλιά σου
θ’ αγναντεύω
στην πλατεία

των Φιλομούσων
στην ιστορική Πλάκα,

ανηφορίζοντας
μαζί σου

για την Διονυσίου
Αρεοπαγίτου.
Φθάνοντας
στο Θέατρο
του Ηρώδου
του Αττικού,

αγναντεύοντας
απ’ τους αρχαίους

βράχους
της Ακρόπολης

τη νυχτερινή
σύγχρονη Αθήνα,

Αθήνα
του Έρωτα,
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της λευτεριάς,
παίρνοντας

μες την πνοή
του δειλινού

την όψη
του ελπιδοφόρου

φεγγαριού.
Τα λουλούδια
θα λυγίσουν

στο διάβα
της ερωτιάρας

ψυχής σου
προσμένοντάς σε
στο σταυροδρόμι

του έρωτα,
στο σταυροδρόμι

της ελπίδας,
στο σταυροδρόμι

της χαραυγής,
μυρίζοντας

τη μυροβόλα
ερωτική ανάσα

των χειλιών σου,
μες της
αγάπης

τον ερωτικό χορό,
στο ερωτικό

περιβόλι
της καρδιάς σου,

μπαλάντα
του έρωτα

και της ζωής
ερωτικό

λουλούδι,
μοσχομυρισμένο,

να ζωντανέψει
για πάντα
ο έρωτας
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στα χιόνια,
στα βουνά,
η ροδαυγή

ζυγώνει
λουλούδι ερωτικό,

γυναίκα με
το χαμόγελο,

Τζοάννα,
ρουφάς

το κορμί μου
καθημερινά.

Κλωνάρι
του Μαγιού,

Κλωνάρι
της ζωής μου,

τη στράτα
του ερωτικού

πόθου
που με

κύματα ηδονικά
ηρεμείς

την τρικυμία
της ψυχής μου.

Θέλω
να σε αγκαλιάσω

λουλούδι
της Άνοιξης,

λουλούδι
της ζωής,
τραγούδι
της ζωής.

Καρτερούσα
το ερωτικό
μήνυμά σου

σαν Προάγγελος
θεϊκός

μέσ’ απ’ την
ερωτική άνοιξη
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που διώχνει
το χειμώνα,

μέσα
απ’ το σκίρτημα

το ερωτικό.
Κι εσύ

Τζοάννα,
γυναίκα

με το χαμόγελο,
ήρθες

ξαφνικά
σαν ονειρική

φαντασία,
το ερωτικό
κύπελλο
ξεχείλισε

από αγάπη,
από έρωτα

της ερωτικής
ροδαυγής
λαχτάρα.
Ερωτική
αρμονία

τo άρωμά σου.
Σε περίμενα

στην χαραυγή
με την

μελωδία
των πουλιών,

μαζί
να παίζουμε
το παιχνίδι
του έρωτα

και της ζωής,
καλή μου

αγάπη.
Ήταν

τα πρώτα
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λόγια
της γνωριμίας

μας,
στο πρώτο

ραντεβού μας
του έρωτα

και της
ζωής

Ήταν όνειρο
εκείνη

η μορφή σου
κι ήρθε

να γλυκάνει
την ψυχή μου.

Τζοάννα,
γυναίκα με το χαμόγελο,

τα μάτια σου
έλαμπαν

σαν πετράδια
του ουρανού,

τα χέρια
σου

ερωτικά
κι αιθέρια

προκαλώντας μου
ερωτικό
πυρετό,

δίνοντας
στο πρόσωπό σου

λάμψη
θεϊκή,

ερωτική,
Τζοάννα,
γυναίκα

με το χαμόγελο.
Η πλάση
γύρω μας

μύριζε
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ερωτικά
και το

κελάηδημα
των πουλιών

του μαγεμένου
Σαββατόβραδου.

Με νίκησε
η καρδιά σου,

κορίτσι με
το χαμόγελο.
Εσύ βαδίζεις
κρατώντας

το ερωτικό πηδάλιο
στης Αφροδίτης

τον Ιερό Ναό,
προχωράς με

ερωτική λατρεία
στον Ιερό Βωμό

του Έρωτα,
ερωτικό ταξίδι
μας στο όνειρο

πανέμορφο
ερωτικό καράβι

στρωμένο
με τα λουλούδια

του ερωτικού
λιμανιού.
Τζοάννα,

γυναίκα με
το χαμόγελο,

μ’ έκαψε
η φλόγα

της ματιάς
σου.

Κοιμήσου
στην αγκαλιά μου

γλυκά
κι η ζέστη
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του κορμιού μου
θα σε

κοιμίζει
στου έρωτα
την ουράνια

μαγεία,
ερωτική.

αγαπημένη μου
οπτασία,
Τζοάννα,

Κορίτσι του Έρωτα
και της ζωής.
Ωραία απόψε

η βραδιά,
τον πόθο μου
απόψε θέλω

μαζί σου
στο μυρωμένο

κρίνο,
γυναίκα,

ωσάν εσένα
πεντάμορφη
να φυτρώσει,

να γέψω
τον χυμό σου,

την γλύκα
του κορμιού σου,

μαζί
γυναίκα

με το χαμόγελο,
τα δυο χέρια μας

θα ενώσουν
της νύχτας

την σιγαλιά,
θα ορκιστούν

για το
αύριο,

θα περπατήσουν
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πλάι - πλάι
στα μονοπάτια

της ζωής
με δυο φιλιά,

υπόσχεση
αγάπης

και ελπίδας
θα βαδίζουμε

στη Φτέρη
του δάσους,

θα βαδίζουμε
πλάι - πλάι
αγάπη μου

γλυκιά.
θα κελαηδούν

τα αηδόνια,
τα πόδια μας

θα μουσκεύονται
απ’ το ασήμι

της δροσούλας
με τα χειλάκια

τα δειλά
της άγουρης
παιδούλας.
Τζοάννα,
Κορίτσι

με το χαμόγελο,
πάρε με

στην αγκαλιά σου,
πολύ μακριά

να με πας,
μέρα νύχτα

να με σέρνεις
στους βράχους

του πολυμήχανου
Οδυσσέα,

κοντά
στην Αληθινή
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Ιθάκη
του έρωτα

και της ζωής.
Τζοάννα,
κορίτσι

του χαμόγελου,
ήρθες

κάποια
μέρα

του χειμώνα,
ήρθες
σαν

να υπήρχες
από παλιά
την αυγή

που ανέτειλε
καινούργια μέρα,

κορίτσι του χαμόγελου
ήρθες

στα ορφανά
χρόνια

της αναζήτησης
του έρωτα,
του πόθου

ήταν
το όνειρο,

κορίτσι
του χαμόγελου,

δίψασα
κοντά σου,
για αγάπη
θα γείρω

κοντά σου,
να κοιμηθώ

τον ύπνο
του έρωτα,

κορίτσι
του χαμόγελου.
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Τζοάννα,
πάντοτε

θα θαρρώ
πως θα αντικρίζω

την χαρά.
Μια νύχτα
με φεγγάρι
θα σου πω
σ’ αγαπώ,
γυναίκα

με το χαμόγελο.
Ήρθες κάποια

μέρα του χειμώνα,
σ’ αντίκρισα,
σε πόθησα,

σε λαχτάρησα,
σε γύρεψα,

για να βρεθώ
στη ζεστή σου

αγκαλιά.
Δωσ’ μου

την χαρά σου,
δως’ μου

την ψυχή σου,
γυναίκα

με το χαμόγελο,
τους χειμώνες

διασχίζω
βλέποντας
την γλυκιά
μορφή σου.
Το φιλί σου

μου δίνει
κουράγιο

και καινούργιο
χαμόγελο.

Μες της νύχτας
τη σιγαλιά
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θα σου
παίξω

τη λύρα
του έρωτα,

της ομορφιάς.
Σε λάτρεψα,
σε πόθησα,

ρούφηξα
την γλύκα

του κορμιού σου
μέσα

στα λιμάνια
του ερωτικού
Παραδείσου,

Τζοάννα,
γυναίκα

με το χαμόγελο.
Σ’ αγάπησα

αμέσως,
σαν την άνοιξη

που διώχνει
τον χειμώνα.
Σ’ αγάπησα

αμέσως,
σαν την βαρκούλα

που σαλπάρει
με τ’ άσπρα πανιά.

Σ’ αγάπησα
αμέσως,

σαν την ανεμώνα
απ’ το πανηγύρι της ζωής.

Σ’ αγάπησα
αμέσως,

Τζοάννα,
γυναίκα

με το χαμόγελο,
έρωτά μου

γέμισες
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το κρεβάτι μου,
έρωτα

ατελείωτε,
ανθρωπινέ,

της ατέλειωτης
ηδονής,

της ατέλειωτης
ερωτίλας,

λευκό λουλούδι
της χαράς μου.

Φύτρωσες
στο κορμί μου

ρουφώντας
την ψυχή μου,
αγάπη αιώνια,

Αληθινή
γλυκεία μου

οπτασία,
θα ζήσουμε

μαζί
αιώνια.
Είσαι

ο ήλιος μου,
ο αέρας μου,
το φως μου.

Είσαι μαζί μου
για πάντα,

έρωτα γέμισες
τον κόσμο μας.

έρωτα
γέμισες

την ψυχή μας,
έρωτα

γέμισες
το είναι μας,

έρωτα ανθρωπινέ.
Μαζί σου

για το αύριο,
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Τζοάννα,
Κορίτσι με

το χαμόγελο.
Σαν την

αγάπη μας
μες του ονείρου

το φτέρωμα,
μες το τραγούδι

της χαράς
θα βαδίσουμε

στην ανηφόρια
της ζωής,

μαζί
αιώνια.
Σαν θα
πέσουν

πάνω μου
τα βέλη

του έρωτά σου,
σαν πέσουν
οι αχτίδες
του ήλιου,

τότε
θα πω
νύχτα
γέννα
απόψε

το πάθος
τον έρωτα.

Εάν κοιτάξω
τα μάτια σου

θα δω
το μεγαλείο
του έρωτα,
το μεγαλείο

της ζωής.
Εάν κοιτάξω

την ψυχή σου,
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τότε θα δω
την αλήθεια

της ζωής.
Έρωτα

ατελείωτε,
ανθρωπινέ...

Τζοάννα,
γυναίκα

με το χαμόγελο,
συνάντησα την ομορφιά σου

στην γειτονιά
του φεγγαριού,

του θεϊκού τοπίου.
Πες μου

να σου γράψω
λόγια τρυφερά
του ρομαντικού

ποιητή
της αλήθειας,
της αγάπης,
του έρωτα.

Ξαπόστασε,
πιες

λίγο νερό
απ’ το ρυάκι
το γάργαρο
του Έρωτα

και της ζωής,
γλυκεία μου

οπτασία,
Τζοάννα,
γυναίκα

με το χαμόγελο,
ήρθα

στο διάβα
του δρόμου σου

την ώρα
που τ’ αστέρια,
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το φεγγάρι
με την λάμψη σου,

με το γέλιο σου,
ήρθα στο διάβα

του δρόμου,
σε καρτερούσα
με ελπιδοφόρα
τα μηνύματα

της καρδιάς σου,
μετρώντας
τ’ αστέρια,
τα κρίνα,

τα γιασεμιά,
χαϊδεύοντας

τον ήλιο
της αγάπης σου

Τζοάννα,
με το χαμόγελο.
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1994

ß
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Το θεατροποιητικό έργο μου ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ αναφέρεται στην Ιδανική 

Πολιτεία του έρωτα, της αγάπης και των ιδανικών που προσδοκά ο ποιη-
τής στα σύγχρονα οράματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Προσπαθώ 
να εντρυφήσω στο μεγαλείο της ποίησης και των σύγχρονων οραμάτων 
που στέκονται ψηλά και όρθια στις επάλξεις του νεοέλληνα δημιουργού.

Ηλίας Λαδιάς Λογοτέχνης - Τεχνοκριτικός Πρόεδρος της Πολιτιστι-
κής Ομάδας Πρωτοβουλίας Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών. Δ.Ε.Ε.Λ.

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, 02.01.1994
Ο ποιητής και τεχνοκριτικός Ηλίας Λαδιάς, Γενικός Γραμματέας της 

Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών διακρίνεται για την τρυφερό-
τητα και τη λυρική δύναμη της ποίησής του. Είναι ο δημιουργός, που μέσα 
από την ευαίσθητη ψυχή του αναδύεται η ιδανική μορφή του έρωτα και 
της αγάπης, τραγουδά την ζωή με το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος και 
σφραγίζει με την δύναμη της ποιητικής γραφίδας του το πορτραίτο της 
ιδανικής ερωτικής ατμόσφαιρας.

Το έργο του ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ - θεατροποίηση ανοίγει νέο ορίζοντα 
στην ποίηση που παντρεύεται με το θέατρο, για να δώσει παραστατικά 
την πολύπλευρη εικόνα της γυναικείας προσωπικότητας που μάχεται για 
να βρει τον δρόμο της. 

Χρυσούλα Βαρβέρη-Βάρρα 
Λογοτέχνης - Τεχνοκριτικός - Θεατρολόγος,  

Πρόεδρος των Διεθνών Φορέων Δ.Ε.Ε.Λ. «Θεά Αθηνά»  
και Αντιναρκωτικού Αγώνα Λογοτεχνών.

Ο Τεχνοκριτικός Ηλίας Λαδιάς κινείται επιδέξια στην Ιδανική Πολιτεία 
του Έρωτα, κάνει τεχνιέντως συλλογιστικές ακροβασίες στην Αγάπη για 
τον Άνθρωπο, τον έρωτα και την ελευθερία, είναι γεμάτος πάθος, ψυχική 
καλλιέργεια και αγνότητα. Τα στοιχεία του αυτά αντικατοπτρίζονται και 
στην ποίησή του και αναδύονται ως ψυχικά κοιτάσματα στο συνολικό 
του έργο. Έχω την αίσθηση ότι ο Ηλίας Λαδιάς με το ποιητικό του έργο 
ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ κάνει μια σημαντική ανατομία στον ανθρώπινο έρωτα.

Δρ. Τσέρτος Δημήτριος 
Καθηγητής - Πάρεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  

με βαθμό Επίκουρου Καθηγητή 
28 Δεκεμβρίου 1993
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ΦΩΤΕΙΝΟΓΕΝΝΗΤΗ

Καινούρια παράξενη φίλη
η τολμηρή ψυχή σου

απόψε έχει παρέα τη δική μου.
Απρόσμενα και απρόσεκτα την ξέντυσες.

Έβγαλες το αγαπημένο φόρεμα
της λογικής και της περηφάνιας.

Μιλήσαμε για αγνούς
και ειρηνικούς περιπάτους

στο όνομα της αλήθειας
και της αγάπης,

Καλή μου.
Όλες οι ψυχές
είναι έτοιμες

για ομορφιά και απόλαυση.

Είναι κάτι στιγμές
που γεννιώνται

κορίτσι του λυτρωμού,
κορίτσι της προσμονής.

Είναι κάτι νύχτες
που έρχονται στο νου

που ενώνεται το σήμερα
με το αύριο

κορίτσι της ελπίδας,
απόψε θα πιω κρασί

της ξεχασιάς,
να ταξιδέψω μαζί σου

στον Άδη.
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να δω νεράιδες του
κάτω κόσμου,

να δω μαζί σου
τον άλλο κόσμο
του μέλλοντος,

να δω μαζί σου τον έρωτα
την γλύκα του νόστου

και της καρτεριάς,
να δω

την μέρα νύχτα,
το σήμερα,

το αύριο
να προσμένω

να ανέβω ψηλά
στο Άσπρο άλογο,
να πολεμήσω τον

Άδη μαζί σου.
να γίνει ένα

μέρα – νύχτα,
να γίνει ένα

αγάπη – έρωτας,
να φεγγαρώσουμε

την προσμονή
να φεγγαρώσουμε

την σάρκα μας
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με μια φωνή,
φωνή χαράς,

φωνή κραυγής,
φωνή ζωής,

θα ανέβουμε ψηλά
ψηλά,

θα υπάρχουμε,
για πάντα

θα χτίσουμε,
ερωτική φωλιά
κι ο έρωτας θα

γενεί
ωραία πουλάκια

λαμπερά
θα πω ζωή

γεννοβόλα το
όνειρο, την στιγμή

για πάντα.

05.01.1992
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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ TOY ΕΡΩΤΑ

Κορίτσι του έρωτα
απόψε φύτρωσες

στο κορμί μου.
Μυρίζοντας την σάρκα σου

συνυπάρχω στις φλέβες
σου,

στο αίμα σου,
στην αναπνοή σου

κορίτσι του έρωτα
μην στέκεις σιωπηλό

κορίτσι του έρωτα
ήρθες

υπήρχες όμως από παλιά,
σκόρπισες το χαμόγελο,
την άνθηση του έρωτα

νέα οπτασία της αγάπης
κορίτσι του ριζικού.

Έλα απόψε κοντά μου
μέρα νύχτα να

τριγυρνάς στα όνειρά
μου

συντροφιά με τη
νέα οπτασία της αγάπης,

κορίτσι του έρωτα

Νεράιδα
των ονείρων μου,

Νεράιδα
του έρωτα,
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Νεράιδα
της αυγής,

Νεράιδα
της αγάπης,

κορίτσι του έρωτα,
κορίτσι της σιωπής,

κορίτσι του λυτρωμού,
κορίτσι της ελπίδας,

κορίτσι της αστραπής,
κορίτσι λυγερό,

νεράιδα του έρωτα,
νεράιδα της σιωπής,

νεράιδα της αλήθειας,

γλυκό λουλούδι
της χαράς μου.

Κορίτσι του έρωτα γέμισες
την καρδιά μου

σαν πέρασες
από κοντά μου,
μου σκόρπισες

ελπίδα και χαρά,
κορίτσι του έρωτα

Νέα
Οπτασία

Της
Αγάπης,

κορίτσι του έρωτα

23.07.1991
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Θέλω να της μιλήσω
ελεύθερα,

να μιλάω πάντα
ελεύθερα.

Μαζί για πάντα
σ’ ελεύθερο χώρο

και χρόνο
και με τις ψυχές μας
αγνές και εράσμιες
παντού και πάντα

θα μιλάμε ελεύθερα

Ας πιούμε απ’ την ίδια
κούπα

παλιό κρασί αγνό
κι ας μοιραστούμε
το ψωμί στα δυο
και το τσιγάρο

ας το καπνίσουμε
κι αυτό μαζί

Μόνο εσύ, γυναίκα
με το χαμόγελο
εσύ μού ’δωσες
κάποια ελπίδα

για ζωή.
Εσύ μού ’δωσες

φιλί
και μου είπες

σ’ αγαπώ.
Εσύ μού ’δωσες

το αύριο, το σήμερα.
Εσύ αγάπη μου γλυκιά

συντροφιά τώρα
με την οπτασία
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την γλυκιά σου
την λησμονιά

του χθεσινού φιλιού σου
θα έρθω μια μέρα

μαζί σου γυναίκα με
το χαμόγελο,

θα πιούμε ξανά
και με χαμόγελο

ας ενώσουμε τα χέρια
σφιχτά

Με αγάπη και
ειλικρίνεια

δίχως εγωισμό
και προκατάληψη

θα ενώσουμε
τα χείλη μας σφιχτά
στο λευκό το χρώμα.
Σ’ αγάπησα γυναίκα

με το χαμόγελο.
Σαν την άνοιξη
που διώχνει τον

χειμώνα.
Σ’ αγάπησα

γυναίκα με το χαμόγελο.
Σαν την βαρκούλα

που σαλπάρει
με τ’ άσπρα πανιά.

Σ’ αγάπησα
σαν την Ανεμώνα
απ’ το πανηγύρι

της ζωής.
Σ’ αγάπησα.

Ας ορκιστούμε
την Άνοιξη και τον

χειμώνα.
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Μα το καλοκαίρι ο ήλιος
θα μας χαιρετήσει

ξανά στο λευκό
πεζούλι της αυγής

θα δούμε την
αγνότητα του ήλιου
γιατί oι ψυχές μας

είναι ίδιες.
Ήρθες έρωτα

γέμισες τον κόσμο μας,
ήρθες έρωτα

γέμισες το είναι μας,
ήρθες έρωτα
Ανθρωπινέ

μαζί σου για το αύριο
κι η δύναμη του ήλιου

θα μας οδηγήσει
εσύ κι εγώ με
το χαμόγελο

Μοιρασμένη χαρά είναι
διπλή χαρά

εσύ κι εγώ θα μετράμε
τα κύματα του Αιγαίου.
Κοίταξέ με στα μάτια

αγκάλιασέ με, φίλησέ με
μίλα μου με τα γλυκά σου

χείλη
πες μου σ’ αγαπώ,
σ’ αγαπώ για τη γη

τον αέρα, τον ουρανό, τη
θάλασσα.
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Σαν την Αγάπη μας
γυναίκα με το χαμόγελο

μες το τραγούδι
της χαράς

φώλιασε μέσα μας
έρωτα

που δεν γνωρίσαμε
ποτέ,

θέλω να γνωρίσω την
ψυχή σου γυναίκα με το χαμόγελο

να σου πω
σ’ αγαπώ,
να σου πω

πως η ψυχή σου
είναι δική μου ψυχή

Αγάπη αιώνια.

Μάιος 1991
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Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Μεσάνυχτα του γιού του έρωτα
Μεσάνυχτα προχωρημένα

ξεφύτρωσε ο γλυκός θάνατος
του ύπνου, ο θάνατος της

άσπρης, μωβ, σταχτιάς ατμόσφαιρας
του παλληκαριού πού ’μενε

απόψε δίχως ταίρι, δίχως σύντροφο
ερωτικό μες της ζωής

τη χίμαιρα.
Μεσάνυχτα

του γιού του έρωτα
στην πόλη τη βουβή που
μόνο θλίψη απόψε κερνά

το γιό του έρωτα.
Μεσάνυχτα,

η πόλη στενάζει
από τον ύπνο, τον λήθαργο

των ανθρώπων,
τον λήθαργο των βουητών,

χωρίς να κελαηδούν τα αηδόνια
να σκούζουν οι πέρδικες
να κελαηδούν μόνο τα

ψεύτικα πουλιά της συνείδησης
τα ψεύτικα χαμόγελα

της νύχτας.
Μεσάνυχτα του γιού του

Έρωτα, που κουλουριάζεται για τη
χαμένη αγάπη, την
ξεχασμένη από της
νύχτας τη σιγαλιά.

Μεσάνυχτα του γιού του
έρωτα και το μυαλό του

καλπάζει,
καλπάζει τη σκούρα άσφαλτο

της ανθρωπίλας προχωρά
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στα σύννεφα, ουρλιάζει με τ’ άλογό
του χτυπώντας με τα γκέμια,
ουρλιάζοντας προστάζει την

μαγεμένη νύχτα, κόρη
της Αφροδίτης.

Κατέβα, φανερώσου,
έλα

απόψε τα μεσάνυχτα κόρη
της Αφροδίτης, σκαρφάλωσε
το άλογό μας της ασφάλτου

να πάμε ψηλά στα
μαρμαρένια σύννεφα,

να πάμε ψηλά.
Μεσάνυχτα γιέ του

Έρωτα,
η Μαρία της Κυριακής πέθανε

το χαμόγελο,
η ελπίδα,
η νύχτα,

κόρη της Αφροδίτης.
Μεσάνυχτα

Του γιού του έρωτα

25.05.1992
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ΛΕΥΚΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

Λευκό
Λουλούδι

της μοναξιάς μου
ήρθες κοντά μου,
προχωράμε μαζί

στα λιβάδια της ελπίδας

Αν κάποτε θα ’ρθεις
πλάι - πλάι

στο δρόμο της ζωής
θα λαλήσουν
τα αηδόνια,

θα γιορτάσουμε
μαζί τη λύτρωση,

τη λύτρωση του έρωτα

νεράιδα του έρωτα,
νεράιδα της αυγής,

νεράιδα του λυτρωμού,
νεράιδα της ελπίδας,

νεράιδα της προσμονής,

ήρθες νεράιδα της ελπίδας,
ήρθες νεράιδα του έρωτα,
ήρθες νεράιδα της αυγής,

ήρθες νεράιδα του λυτρωμού,
ήρθες νεράιδα της προσμονής,

ήρθες νεράιδα της ελπίδας,
Λευκό Λουλούδι

της αγάπης,
της ελπίδας,
του έρωτα,
της αυγής,

του λυτρωμού,
της προσμονής,
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έλα κοντά μου
έρωτα,

έρωτα της ελπίδας,
έρωτα του λυτρωμού,

έρωτα για πάντα
της ελπίδας.

Eσύ μού ’δωσες
την ψυχή σου,
εσύ μού ’δωσες

το είναι σου,
εσύ μού ’δωσες
την καρδιά σου,
εσύ μού ’δωσες

την ελπίδα,
εσύ μού ’δωσες

το τώρα,
εσύ μού ’δωσες

τα πάντα,
εσύ λευκό λουλούδι

τη χαρά,
εσύ

την νίκη.

Εσύ κι εγώ,
λευκό λουλούδι

θα μετράμε
τα αστέρια,
θα πετούμε

στον ουρανό,
θα ταξιδεύουμε

στα ουράνια
μαζί

στα σύννεφα
του έρωτα
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Μα και κάθε μια είναι ξεχωριστή
και μόνη

Εκεί φωλιάζει η ελευθερία!
Η πραγματική και τέλεια αυτή

αίσθηση, που όταν την ανακαλύψει
κανείς δεν φοβάται να ταξιδεύει

μαζί της στο άπειρο!
Δεν νοιώθει μόνος.

Θες να γνωρίσεις την δική μου,
είπες ψυχή είναι δική σου.

Μα... πως τολμάς καλή μου φίλη
Πως τολμάς να περιορίζεις αυτό

το πανέμορφο περιστέρι στις ταπεινές
κι ανθρώπινες ανάγκες;

Είναι λες, το ανθρώπινο κορμί
το ομορφότερο ρούχο για την ψυχή μας;

Δεν θυμάμαι να το έχω φορέσει.
Δώσε μου χρόνο —

Δεν ξέρω πόσο χρειάζεται μια ψυχή σαν
την δική μου να προσαρμοστεί σ’ αυτό

το στενό και άβολο σώμα.
Μπορεί και να μην τα καταφέρει.

Το χαμόγελο γι’ απόψε χάθηκε.
Η τρομαγμένη ψυχή, τo ’κανε δάκρυ.

ποιος ξέρει; Ίσως να είναι το ίδιο.
Αύριο, μπορεί να δω πως ξαναφάνηκες

και να ευγνωμονώ τον Ήλιο!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗ ΦΑΛΑΓΚΑ

ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΜΕΡΑ ΦΙΛΕ ΣΤΡΑΤΗ

Τούτη τη μέρα
Συναχθήκαμε στο σπίτι σου
στο Κέντρο το Πνευματικό

για τη Μέρα του ποιητή Καβάφη
και του Διονύση Σολωμού.

Τούτη τη μέρα
είμαστε κοντά σου

συμμαχητή μας, Αθάνατε Στρατή
καλούμε τη νύχτα το πνεύμα σου

φίλε Στρατή, πλάι στη γλυκιά
μητέρα σου.

Στεκόμαστε όλοι
οι πνευματικοί σου σύντροφοι.

Τούτη τη μέρα, φίλε Στρατή
μαζί με τη «φρυκτωρία» του Νίκου Δανδή

κι αν δεν σε γνωρίσαμε
τις μέρες της νιότης σου
βλαστάρι της Άνδρου,

στεκόμαστε περήφανοι
πλάι στο πνεύμα σου.

Στρατή Φαλαγκά έφυγες νωρίς
απ’ τον γήινο τον κόσμο,

όμως υπάρχεις γύρω μας, ανάμεσά μας
κάθε χρονιά θα σε τιμάμε,

κάθε χρονιά θα μιλάμε για τα
δίκαια τα πνευματικά, θα μιλάμε

πέρα ως πέρα. Υπάρχεις
Στρατή Φαλαγκά,

Αθάνατος για πάντα.

12.10.1992
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Εμπνευσμένο από το τιτάνιο έργο γλυπτικής «Μάνα της Κατοχής» που 
ευρίσκεται εις το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών του διάσημου γλύπτη Ακαδη-
μαϊκού της Γαλλίας Κώστα Βαλσάμη.

Μάνα γλυκιά,
Μάνα της κατοχής,

Μάνα της ζωής,
και της ελπίδας.

Σαν πέσει η νύχτα
και ρίξει τα σκοτάδια της,

τότε θα ’ρθείς, θα φανερώσεις
τα σημάδια της φτώχειας,

της ανέχειας,
της κατοχής των βαρβάρων.

Μάνα έλα απόψε
στ’ όνειρό μας

ξαποστάσου, ξαποστάσου
για λίγο πιες λίγο

νερό απ’ το ρυάκι το
γάργαρο, πιες λίγο νερό

ξαπόστασε κι αφουγκράσου
Μάνα τα παιδιά σου

Μάνα τα βλαστάρια σου
σ’ ευγνωμονούνε, σ’ ευγνωμονούνε

τα σημερινά βλαστάρια,
σ’ ευγνωμονούνε Μάνα της

Κατοχής και της ζωής,
σ’ ευγνωμονούνε όλοι οι λαοί,

Μάνα της κατοχής
ποτέ δεν λύγισες,

ποτέ δεν σκλαβώθηκες,
ποτέ δεν κιότεψες,

κι ας ’πέσαν αστροπελέκια
και κεραυνοί,

κι ας ’πέσαν των βαρβάρων
οι ορδές
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κι ας ’πέσαν οι τύραννοι
και κατασπάραξαν

την σάρκα σου
κι ας άφησαν σκελετωμένη

Μάνα της Ελλάδας,
Μάνα της Κατοχής,

Μάνα της ζωής.
Έλα κοντά μας,
Έλα κοντά μας,

Μάνα της Ελλάδας,
Μάνα της Κατοχής,

να σου χαμογελάσουμε.
Μάνα να σου πούμε

Ξημέρωσε, Μάννα ξημέρωσε
κι ανέτειλε ο ήλιος,

της λευτεριάς ο ήλιος,
του άχρωμου δειλινού

ο ήλιος κι η ελπίδα
γίνηκε με μιας γίνηκε φως,

γίνηκε λευτεριά, της
Αναστάσεως λευτεριά.
Μάνα σκελετωμένη,
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής,
Μάνα δεν ενικήθηκες

ποτέ,
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής,
Μάνα δεν ενικήθηκες

ποτέ,
Μάνα της Κατοχής

και της ζωής,
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Μάνα της Κατοχής
και της ζωής,
Μάνα κι ας

σε χτύπησαν οι καταιγίδες
των δυνατών,

Μάνα της Κατοχής
και της ζωής.

Ευλαβικά, σε σένα
προσκυνάμε ευλαβικά, για

σένα υπάρχουμε.

Μεταφράστηκε στα Γαλλικά και εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μονς Βελγίου 
από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ισαβέλλα Μαράτου-Αργυράκη
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ΞΥΠΝΑΤΕ ΛΑΟΙ ΚΙ ΑΓΡΥΠΝΑΤΕ

Ξυπνάτε λαοί κι αγρυπνάτε.
Έλληνες κι αδερφοί Τούρκοι

Ως πότε πια οι έμποροι
των Εθνών θα τραυματίζουν

την ειρήνη.
Ως πότε πια

θα πνίγουν συνειδήσεις.
Ως πότε πια

οι έμποροι των ψυχών
θα ζούνε σε βάρος

των λαών.
Ως πότε πια...

Ως πότε πια Έλληνες κι αδερφοί Τούρκοι
οι ψευτοπραματευτάδες

οι κόλακες αρχοντάδες μας
θα πουλάνε την ειρήνη,

Ως πότε πια.
Ξυπνάτε λαοί κι αγρυπνάτε
Καθημερινά να γιορτάζουμε

την ειρήνη
θα γενούμε οι στρατιώτες

της ειρήνης,
θα κάνουμε τα

στήθη μας ασπίδα της ζωής,
θα δώσουμε χαμόγελο

κι ελπίδα στους λαούς μας.
Έλληνες κι αδελφοί Τούρκοι

θα βροντοφωνάξουμε
όλοι μαζί

την νίκη την λαμπρή.
Έλληνες κι αδελφοί Τούρκοι

θα πανηγυρίζουμε
την νίκη της ειρήνης,

της Ανθισμένης Άνοιξης,
τη ζωντανή μας νιότη.
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Έλληνες κι αδελφοί Τούρκοι
θα προσμένουμε το αύριο.

Αγάπη και ελπίδα
θα φωλιάσει

στις ψυχές μας,
ο ήλιος κάποτε

θα σταματήσει να γελά,
θα προσδοκά τη λύτρωση.

Να τώρα ακούγονται
οι ήχοι απ’ το υπερπέραν,

Έλληνες κι αδελφοί Τούρκοι,
τα νέα σημάδια της

ειρήνης θα ξεπροβάλουν,
θα σημάνει η καμπάνα

κι όλοι μαζί κι αδελφωμένοι
θα πούμε

ήταν εικόνα θεϊκή
η προσδοκία του ζωοδότη

ήλιου
θα ξεπληρωθεί κι αμέσως

θα γενεί Ελλάδα και
Τουρκία πατρίδες

λευτεριάς και ειρήνης
υπάρξεις μαγικές κι

ονειρεμένες,
Έλληνες κι αδελφοί Τούρκοι

και σεις Στρατιώτες
της ντροπής,

σκεφθείτε απόψε λογικά
με μιας τον συνάνθρωπό σας

να σκοτώνετε.
Γιατί να σκορπίσετε πάλι

την ορφάνια;
Γιατί να δώσετε τη χαρά

στους εμπόρους των ψυχών;
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Ξυπνάτε λαοί κι αγρυπνάτε,
χτυπάτε τους τυράννους

του πολέμου με ορμή,
Έλληνες κι αδελφοί Τούρκοι.

Απόψε τούτη τη νύχτα
πνευματικοί μου σύντροφοι

της ζωής θα υψώσουμε
τα τείχη,

Ανθρώπινη αλυσίδα
να γενεί για να νικήσει

πάλι η ειρήνη.
Χτυπάτε σύντροφοι της ζωής

τους στρατοκράτες
του πολέμου.

Χτυπάτε παλικάρια
για να γκρεμίσετε

τα κάστρα της ντροπής,
τα κάστρα της σκλαβιάς.

Σίμωσε η ώρα.
Απόψε ουρανέ

φεγγοβόλα.
Στην μάχη την ιερή

χτυπάτε παλληκάρια,
ανθρώπινα λιοντάρια

κι η λευτεριά
δική σας.

Φάνηκε το σάλπισμα
ειρήνης κι ανθρωπιάς.

Ξυπνάτε λαοί
κι αγρυπνάτε

αυτό το ποίημα της
λευτεριάς

Έλληνες κι αδελφοί Τούρκοι,
αυτό το μήνυμα του
αγώνα το ειρηνικό
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γεννιέται, θα
τραγουδιέται αιώνια.

23.07.1992
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χώρα του Μέγα Αλέξανδρου,
καμάρι της Βαλκανικής

απόψε μαζί σου οι Πανέλληνες
κι όλη η ελπίδα

της μάνας όλου του κόσμου.
Μάνα Μακεδονία,

φως του κόσμου
ελπίδα γενεών,

ελπίδα του λαού μας,
Μάνα Μακεδονία

δεν λύγισες
στων βαρβάρων τις ορδές,

δεν κιότεψες
κι ας σε χτυπήσαν

καταιγίδες,
Μάνα Μακεδονία

χώρα γιγάντων,
χώρα ημίθεων,
χώρα ελληνική,

Μάνα Μακεδονία.
Σε βλέπω

στ’ όνειρό μου
Μακεδονία ξακουστή

του Μέγα Αλέξανδρου
η χώρα.

Ω θεοί του Ολύμπου
χτυπάτε τα

ψεύτικα βουβάλια,
πολεμάμε μαζί σου

Μακεδονία
τα παλληκάρια της

Ελλάδας
τα πνευματικά,
βλαστάρια σου.

Απόψε Μακεδονία
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νεράιδα της υφηλίου
καταθέτουμε

μήνυμα αγάπης
και ειρήνης

για όλο τον κόσμο,
υψώνουμε τα

στήθη μας
και λέμε όχι

στα ψεύτικα βουβάλια,
λέμε όχι βροντερό

Μακεδονία και Ελλάδα
χώρα του Μέγα Αλέξανδρου,

χώρα του Πανέλληνα,
χώρα όλου του κόσμου.
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ΠΟΛΕΜΑ ΘΕΑΤΡΙΝΕ

Απόσπασμα ποιητικό από το θεατρικό μου έργο ΠΟΛΕΜΑ ΘΕΑΤΡΙΝΕ 
1991.

ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ

Σαν μπήκα
στης ζωής την βιοπάλη
αντίκρυσα τον κόσμο,

είδα μα ξεχώρισα ακόμα
τους πραγματευτάδες της ειρήνης,

τους κόλακες,
πανούργους αρχοντάδες μας να πουλάνε τους λαούς μας

σαν πρόβατα σωστά.
Ως πότε πια

θα τραυματίζουν την ειρήνη;
Ως πότε πια

θα πνίγουν συνειδήσεις;
Ως πότε πια

θα ζούνε σε βάρος των λαών;
Ως πότε πια...
Είμαστε εμείς,

Τα παιδιά της προσμονής,
Τα παιδιά της ειρήνης,
πάντα θα παλεύουμε

για της ειρήνης
τον άγιο σκοπό.

Πολέμα θεατρίνε.
Εμείς οι νέοι
της ειρήνης,

πάντα θα σηκώνουμε
της ειρήνης
την σημαία

για το καλό όλου του κόσμου,
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πάντα πρωτοπόροι.
Τα παιδιά

της ειρήνης...
είμαστε εμείς,

τα παιδιά της προσμονής.
Τα παιδιά της ειρήνης
πάντα θα παλεύουμε

για της ειρήνης
τον άγιο σκοπό,

Πολέμα θεατρίνε.
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TINA

Περνάει από δίπλα σου
η αγάπη

— δεν την θωράς.
Περνάει από δίπλα σου

η ελπίδα,
την πετάς.

Περνάει από πάνω σου
η ζωή...

και την φτύνεις
Γιατί; Τί ψάχνεις να βρεις;
Στρατιώτες μπροστά σε

στρατηγό; ή χρήματα και δόξα;
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ΜΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑΤΙ

Μου λες γιατί
της προδοσίας τα σκαλιά

διαβαίνουμε;
Μου λες γιατί

της κοινωνίας τα σκαλιά
προσπερνούμε;

Μου λες γιατί καθημερινά στον βούρκο της ζωής παραμένουμε;
Μου λες γιατί

τα στοιχειωμένα κάστρα διαβαίνουμε;
Μου λες γιατί;
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«Δεν έχω μάνα, δεν έχω ελπίδα 
δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα»

ß

ΑΘΗΝΑ  
1995
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Εισαγωγή:  (Ακούγεται μουσική υπόκρουση). 
 Τραγουδώντας ένας άνθρωπος του λαού μπαίνει στην αυ-

λαία. 
ΠΟΛΙΤΗΣ-ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ: Απόψε λέω να σαλπάρω για λιμάνια ξένα να φύγω 

μακριά από την Ελλάδα, να πάω στο φεγγάρι ψηλά, ψηλά. 
Μια ζωή «παιδεύομαι» για το τίποτα. Μεγάλωσα για την πα-
τρίδα, υπηρέτησα την πατρίδα, πολέμησα για την πατρίδα, 
δούλεψα για την πατρίδα, έκανα παιδιά για την πατρίδα και 
τώρα η πατρίδα θα μας πετάξει στο δρόμο μια για πάντα. 
Τώρα, που ’ρχεται χειμώνας, νισάφι πια, θα πουντιάσουμε 
όλη η οικογένεια γιατί ……γιατί…. γιατί…. γιατί… γιατί…. 
γιατί…. γιατί…. γιατί… γιατί… φεύγω, θα φύγω από την 
Ελλάδα, φεύγω. 

 (Αποχωρεί από την σκηνή τραγουδώντας) 
 (Ανοίγει η αυλαία με την σκηνή έξω από το τσαντίρι του 

Πολίτη- τσιγγάνου όπου διαδραματίζονται τα ακόλουθα. Ο 
Πολίτης- τσιγγάνος έχει ανέβει στην σκεπή του τσαντιριού κι 
απειλεί να αυτοκτονήσει αν δεν αποχωρήσουν τα συνεργεία 
κατεδάφισης του αρμόδιου φορέα.) 

ΠΟΛΙΤΗΣ-ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ: Αν δεν φύγετε από το καλύβι μου θα πέσω κάτω, θα 
αυτοκτονήσω, φύγετε από το σπίτι μου (δυνατά). 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ:  (κρατώντας μια ντουντούκα στο χέρι). Κατέβα κάτω, κατέ-
βα κάτω Χριστιανέ μου, θα το συζητήσουμε. Κατέβα κάτω, 
κατέβα κάτω. 

ΠΟΛΙΤΗΣ-ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ: Όχι ποτέ… ποτέ… να φύγετε από δω. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ:  Κατέβα κάτω, κατέβα κάτω, άνθρωπέ μου. Τα μηχανήματα 

θα το γκρεμίσουν το σπίτι και θα σε πλακώσουν τα μπάζα. 
ΠΟΛΙΤΗΣ-ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ: Όχι ποτέ, ποτέ, ποτέ. 

(Τα μηχανήματα προχωρούν, κατεδαφίζουν ένα μέρος του 
σπιτιού. Πλησιάζουν στο ύψος του Πολίτη- τσιγγάνου)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Γρήγορα, κατέβα! Θα σε πλακώσουν τα μπάζα. Γρήγορα, 
κατέβα!

ΠΟΛΙΤΗΣ-ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ: (Τραγουδώντας) Δεν έχω μάνα, δεν έχω ελπίδα, δεν 
θα με κλάψη καμιά πατρίδα…. 
(Ο Πολίτης- τσιγγάνος πέφτει από ψηλά κάτω και αυτο-
κτονεί. Ακούγονται κραυγές, κλάματα, οδυρμοί από ομάδα 
τσιγγάνων που περικυκλώνουν το γκρεμισμένο τσαντίρι). 
(Μουσική υπόκρουση μερικών λεπτών με συνοδεία λαού- 
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μπαλέτου με κωμικά- δραματικά δρώμενα.)
Εισαγωγή με την εμφάνιση ενός Κομπέρ που μας βάζει στην 
υπόθεση του έργου. 

ΚΟΜΠΕΡ-(ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ): Γεια σας φίλοι θεατές. Εγώ πήρα το ρόλο του 
πολέμα θεατρίνε για να σας βάλω στο πετσί του έργου να σας 
βάλω στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, στην αποστολή 
του θεατρικού έργου που πρέπει να λειτουργεί, κάνοντας 
θέατρο ειρήνης, μηνύματος αντιπολεμικού για το καλό όλου 
του κόσμου, που θέλει την ειρήνη να φωλιάσει μέσα μας. 

Απαγγέλει έναν στίχο με τίτλο: 

ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ
Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη κι αντίκρυσα τον κόσμο, 
είδα μα ξεχώρισα ακόμα, τους πραγματευτάδες της ειρήνης, 
τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες μας, να πουλάνε τους
λαούς μας σαν πρόβατα σωστά. 
Ως πότε πια
θα τραυματίζουν την ειρήνη 
Ως πότε πια 
θα πνίγουν συνειδήσεις 
Ως πότε πια
θα ζούνε σε βάρος των λαών 
Ως πότε πια…… (πολλές φορές)

(Ανοίγει η αυλαία και εισέρχεται όλο ο θίασος τραγουδώντας): 

ΣΤΙΧΟΣ 1ος

 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
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 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

Επανάληψη του 1ου στίχου 
 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε 
 για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό 
 Πολέμα θεατρίνε

(Αποχωρεί ο θίασος και μπαίνει στην σκηνή ο γέρο Νικολής (γέρο Κου-
ρελής) σ’ ένα δάσος.)
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Μπα, τι γυρεύεις εσύ νεαρέ στο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Κάτσε, κάτσε κάτω παππούλη να ξαποστάσεις εδώ στο δέ-

ντρο κάτω, κάτσε παππούλη…. 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Ευχαριστώ παιδί μου, ευχαριστώ (και κάθεται). Είμαι ο γέρο 

Νικολής, να εκεί κάτω κάθομαι, στη σκιά του «πράσινου 
δάσους» βγήκα για λίγο έξω και χάθηκα, μα ξαφνικά ακούω 
κάθε βράδυ φωνές, κραυγές απελπισίας, ανθρώπους που 
ζουν στον πανικό και στη φρίκη του πολέμου, τώρα πέρασαν 
τα χρόνια και παραβλέπω παιδί μου… 

ΚΩΣΤΑΣ:  Τι λες παππού; Ο κόσμος φαίνεται ωραίος και ανθρώπινος…. 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Μα δεν ξέρεις παιδί μου ακόμη τη ζωή, έτσι ήμουνα κι εγώ 

κάποτε με όνειρα γιομάτα και ελπίδες, μα του πολέμου η 
φρίκη μου αχρήστευσε το πόδι μου, και σέρνομαι χρόνια 
σαν της άδικης κατάρας ερπετό έρημος και μόνος. Έτσι είναι 
ο κόσμος παιδί μου, άδικος κριτής και σκληρός. Άμα λίγο 
πάρεις την κάτω βόλτα, τότε δεν σου δίνει κανένας σημασία, 
σε ξεχνάνε όλοι, όλοι…. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Δεν βαριέσαι παππούλη… 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Έτσι είναι παιδί μου, ακόμα κι οι λαοί, τόσοι λαοί στενάζουν 

από τον ζυγό της υποτέλειας και της τυραννίας, δεν βλέπεις; 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΑΡΟΣ: Μα οι λαοί δεν είναι λεύτεροι παππού; 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Όχι παιδί μου, είναι σκλαβωμένοι. Φτιάξανε τα θανατερά 

όπλα για να σκοτώσουν την ειρήνη, σκορπάνε καθημερινά 
την δυστυχία, σκορπάνε την φτώχεια, την εξαθλίωση, την 
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ταπείνωση, την σκλαβιά. Έτσι είναι παιδί μου, πνίγουν και 
σκοτώνουν καθημερινά την «ειρήνη» του κοσμάκη, πνίγουν 
τη φωνή του κάθε καταπιεσμένου…  

ΚΩΣΤΑΣ:  Μα στο σχολείο παππού μου, μας τα ’μαθαν αλλιώς. Ότι 
πολεμάμε για την ελευθερία. 

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Ψέματα, μεγάλα ψέματα παιδί μου αυτά. Οι άρχοντες ψευ-
τοπανούργοι, δολοπλόκοι της εξουσίας, είναι οι αγύρτες 
πολεμοκάπηλοι, ψευτοθεατρίνοι. Αυτοί αμέσως σκορπάνε 
την δυστυχία, οι μαυραγορίτες των αθώων ψυχών. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Έτσι τα λες παππούλη. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα… 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Η αλήθεια, η πικρή αλήθεια παιδί μου. Η μέρα ανατέλλει 

ροδοκόκκινη με τον ήλιο μα αργότερα σκεπάζουν τον ήλιο 
τα σύννεφα και βρέχει, βρέχει παιδί μου στις ψυχές των αν-
θρώπων, το μίσος και όχι η καλοσύνη, η πολεμοκαπηλία και 
όχι η ειρήνη, γιατί; 

ΚΩΣΤΑΣ:  Γιατί μας κρύβουν όπως λες παππούλη την αλήθεια; 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Για τα «συμφέροντα των λίγων» και να καταπνίγουν τους 

πολλούς. 
ΚΩΣΤΑΣ:  Είσαι σοφός, μεγάλος σοφός παππούλη μου. Πρώτη φορά 

ακούω τέτοια πράγματα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί κι από 
τώρα μας ξεχωρίζουν ακόμα και οι άνθρωποι της εξουσίας. 
Πάνε μπροστά και ο λαός από πίσω τελευταίος…

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Μπράβο νεαρέ μου, έτσι είναι η κοινωνία. Τον λαό έτσι τον 
θέλουν, να τον έχουν πίσω, πάντα τελευταίο κομπάρσο όλων 
των γεγονότων. Του δίνουν «ψευτοπαράσημα» και στήνουν 
«ανδριάντες της ντροπής» για να γελάσουν τον λαουτζίκο, 
να απαλύνουν τα τραύματα από τις ψυχές και τους θανατε-
ρούς σκοτωμούς. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Παππού, παππού Νικολή πέρασε η ώρα. Πάω σιγά- σιγά. 
Επειδή νύχτωσε, πιο μονοπάτι του δάσους να πάρω για να 
πάω γρήγορα σπίτι μου;

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Εκεί κάτω, το μεσαίο, «Το μονοπάτι της ειρήνης», όπως το 
ονόμασα εγώ παιδί μου. Καλή αντάμωση. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Γεια σου, γεια παππού. Να ’σαι καλά. (κι απομακρύνεται 
σιγοτραγουδώντας. Εισέρχεται ο θίασος εντός της σκηνής 
τραγουδώντας). 
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ΣΤΙΧΟΣ 1ος

 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

και επανάληψη τον 1ο στίχο

Μετά από λίγο καιρό ο νεαρός Κώστας συναντιέται με ένα φίλο του …. 
σε μια παιδική αλάνα….
ΚΩΣΤΑΣ:  Γεια σας παιδιά, τι κάνετε; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Καλά είμαστε Κώστα. Τι μάθαμε; Προχθές είχες καυγάδες 

με τους δικούς σου… 
ΚΩΣΤΑΣ:  Και που το ’μαθες; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Μου το ‘πε η κυρά Βασιλική, η γειτόνισσά σου. Γιατί Κώστα; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Να που λέτε παιδιά, ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Πε-

ριπλανιόμουν στο πράσινο δάσος και ξαφνικά συνάντησα 
ένα γεράκο, τον γέρο Νικολή όπως τον λέγανε. Τα ’παμε, μα 
πέρασε η ώρα και άργησα να πάω σπίτι. Αυτό ήταν όλο….

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι λες; Και τι λέγατε εκείνη την ημέρα; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Πολλά και χρήσιμα. Είναι ένας σοφός άνθρωπος παιδιά. 

Σοφός άνθρωπος σας λέω. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Κι εσύ, Κώστα πίστεψες αυτά που σου είπε ένας άγνωστος 

στο πράσινο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Μα είναι σωστά και δίκαια αυτά που μου είπε.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Φαίνεται πως σε μάγεψε ο Γέρο Νικολής, Κώστα. 
ΚΩΣΤΑΣ:  Πάνω απ’ όλα για τον κόσμο τον ψεύτικο, για τους ισχυρούς 

που αφεντεύουν τον κόσμο. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι λες Κώστα μου; Εμείς διαβάζουμε στο σχολείο και μαθαί-
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νουμε τα πράγματα. Τις προάλλες ο δάσκαλος μου είπε να 
μην ακούμε τους έξω τι λένε. Κι είχε δίκιο. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Κάνεις λάθος Βαγγέλη. Αυτοί ευλογούν το άδικο και τα σπα-
θιά και τους πολέμους. Μα όχι, ο λαός δεν θέλει πόλεμο, δεν 
θέλει αφέντες. Να όπως λέγαν παλιά και τώρα, πίσω απ’ αυτά 
κρύβονται άλλα συμφέροντα, αλλά, μεγάλα συμφέροντα. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Αυτά που λες είναι ψέματα Κώστα. Κι αν θες να μάθεις για 
καλά, άκουσέ με. Μην ακούς αυτά τα παραμύθια του κάθε 
τυχόντα. Κοίτα να δεις, εγώ που είμαι μεγαλύτερός σου και 
συγγενής σου, ένα πράγμα σου λέω, μην τους πολυδίνεις 
σημασία. Εμείς ανήκουμε αλλού, πιο ψηλά, στους λίγους 
νοικοκυραίους της πόλης και συμφέρον μας είναι να μην 
ξεσηκώνεται ο κοσμάκης με τέτοιες αρλούμπες γιατί κιν-
δυνεύουμε, κατάλαβες; Γιατί αν ξεσηκωθούνε οι εργάτες 
στα κτήματά μας, τι γίνεται; Εμάς μας προορίζουν για να 
σπουδάσουμε, κατάλαβες; Κι έπειτα να αναλάβουμε το βιός 
μας, τώρα κατάλαβες Κώστα; 

ΚΩΣΤΑΣ:  Εγώ είμαι με το λαό και όχι με την εξουσία. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πάψε, πάψε, μην φωνάζεις και μας ακούσει κανένας. Τις 

παλαβομάρες κράτα τες, μην τα λες αλλού αυτά, κατάλαβες; 
Αει! Αυτού του ’στριψε! Κώστα, παρ’ το μια κι έξω. Αυτά δεν 
μας συμφέρουν ποτέ των ποτών! Θα καταστρέφεις τον εαυτό 
σου και τίποτ’ άλλο. Τέτοιοι σαν και δαύτους ή σαπίζουν 
στις φυλακές και καλά τους κάνουν ή γυρνάνε μισότρελοι, 
παλαβοί σαν τον Γέρο Νικολή. Κατάλαβες Κώστα; Όλα αυτά 
μπορεί να ’ναι καλά στη θεωρία αλλά στην πράξη αλλάζουν. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Όχι, όχι. Ποτέ δεν αλλάζουν. Πάντα στα παλιά χρόνια πο-
λεμούσαν όπως και σήμερα τους επαναστάτες μα όσο κι αν 
τους πολεμάνε τόσο φουντώνουν οι ιδέες. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Παναγία μου, πάει, τώρα αυτόν τον χάνουμε. 
ΚΩΣΤΑΣ:  Κι εσύ έλα μαζί μου με τις νέες ιδέες για μια καλύτερη κοι-

νωνία. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πάω… φεύγω Κώστα, φεύγω γρήγορα. 

Απομακρύνεται αφήνοντας μόνο τον νεαρό Κώστα απορροφημένο στην 
σκέψη του. 

Στη σκηνή του θεάτρου εισέρχεται όλος ο θίασος τραγουδώντας. 
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ΣΤΙΧΟΣ 1ος

 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

πάλι επαναλαμβάνεται ο 1ος στίχος

 κλείνοντας την Αυλαία. 

Τέλος 1ης πράξης

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση με συνοδεία μπαλέτου- λαού με κωμικά- 
δραματικά δρώμενα). 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βρισκόμαστε στην αρχή της απριλιανής δικτατορίας, όπου λαμβάνουν 
χώρα διάφορα γεγονότα της εποχής εκείνης. Σ’ αυτήν την περίοδο δρα ο 
ήρωας- φοιτητής, ώσπου στο τέλος θυσιάζεται για τον αγώνα.

Είναι σούρουπο και σε κάποια λαϊκή γειτονιά ακούγεται το χτύπημα πόρ-
τας. (Τακ, τακ, τακ.) 

Ακούγεται μια τρεμάμενη φωνή. 
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Βαγγέλη, Βαγγέλη. Άνοιξε γρήγορα, γρήγορα (πιο δυνατά. 

Ακούγονται βήματα και ανοίγεται η πόρτα από μέσα). 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι συμβαίνει Θανάση; Σε βλέπω αναστατωμένο. Τι; 
ΘΑΝΑΣΗΣ:  (Σπρώχνοντας την πόρτα γρήγορα μπαίνει μέσα). Μην φω-

νάζεις. Έλα πιο μέσα να σου εξηγήσω. 
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Είσαι καλά; 
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Κλείδωσε καλά την πόρτα, με κυνηγάνε. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Α, κατάλαβα. Πάλι μπλεξίματα με δαύτους. (Κι απομακρύνε-

ται. Κλειδώνει καλά την πόρτα και πλησιάζει τον φίλο του).
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Δώσε μου τίποτα παλιόρουχα να αλλάξω, γιατί οι μπάσταρ-

δοι έχουν ζώσει την περιοχή κι όπου να ’ναι θα κοπιάσουν κι 
εδώ. Έπιασαν τον Αποστόλη χθες βράδυ στη διαδήλωση και 
κυνηγάνε κι εμένα. Φαίνεται το καρφί τους «ο συνταξιούχος» 
με κάρφωσε. Χθες βράδυ ήρθαν σπίτι μου και εγώ το ’σκασα 
από το παραθυράκι της τουαλέτας. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι λες βρε! Τους άθλιους! Τώρα ψάχνουν και στα σπίτι για 
τα καλά βλέπω. 

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Και μη χειρότερα. Δως μου τα ρούχα κι αν σου πουν τίποτα 
για χθες βράδυ να πεις ότι διαβάζαμε μαζί και τα λοιπά, 
ξέρεις. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Περίμενε λίγο. (Απομακρύνεται φέρνοντας άλλα ρούχα και 
του τα δίνει). 

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Να, πάρε τηλέφωνο στη Ρούλα να ‘ρθει κι αυτή για άλλοθι. 
(Του δίνει το νούμερο του τηλεφώνου. Το παίρνει και απο-
μακρύνεται προς το τηλέφωνο όπου και παίρνει το νούμερο. 
Ακούγεται μια γυναικεία φωνή.)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ρούλα, έλα γρήγορα σπίτι μου. Είναι εδώ ο Βαγγέλης. Έλα 
τώρα γρήγορα, θα σου εξηγήσω, είναι μεγάλη ανάγκη. 

ΡΟΥΛΑ:  Έρχομαι, αμέσως έρχομαι. (Και κλείνει αμέσως το τηλέφωνο, 
ντύνεται, βγαίνει έξω από το σπίτι της και παρακολουθείται 
στενά από τους αστυνομικούς. Αλλά εν τω μεταξύ στο δια-
μέρισμα των φοιτητών συμβαίνουν άλλα πράγματα.) 

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Εντάξει Βαγγέλη, το κανόνισα. Ναι, τώρα είμαι έτοιμος, πάω 
στην τουαλέτα. (Ακούγονται δυνατοί χτύποι πόρτας.) 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πλάκωσαν κιόλας τα σκυλιά, πήγαινε μέσα Θανάση. (Ο 
Βαγγέλης απομακρύνεται, ενώ ο Θανάσης πλησιάζει προς 
την πόρτα που τραντάζει από τους κραδασμούς που ολοένα 
γίνονται δυνατότεροι.) Ποιος είναι παρακαλώ; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Άνοίξτε ρε σεις, γρήγορα μη σας φάω τ ’άντερα, ανοίξτε. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πιο σιγά, πιο σιγά. Θα σπάσετε την πόρτα. Θα σας ανοίξω. 

(Τους ανοίγει, οι δυο Αστυνομικοί ορμάνε μέσα σε θράσος 
και αυτοσυστήνονται.) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Μίλτος, της Ασφάλειας κι από δω ο υπαστυνόμος. 
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι θέλετε κύριοι; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Χα, χα, χα, χα! Βρε συ, το σκατόπαιδο μας δουλεύει κιόλας, 

μας κάνει την αθώα περιστερά. Χα, χα, χα, χα, χα ρε συ άει 
στο διάολο κωλόπαιδο. Για πες μας, ο άλλος που πήγε; 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ποιος άλλος; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Α, θα μας σκάσει τούτος. Ρε βοηθέ, για ξηγήσου του του 

τσόγλανου. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: (Τον πλησιάζει και του δίνει μια δυνατή σφαλιάρα κι ο φοι-

τητής σωριάζεται κάτω.) Να, για να μάθεις να ξερνάς γρή-
γορα. Χε, χε, χε, χεχε. (Χαμογελώντας) Ρε προϊστάμενε να 
του σπάσω τη μούρη να δει, το…. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Σήκωσε το κωλόπαιδο. Ξέρω εγώ τι θέλουν. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Στο τέλος θα νικήσει ο λαός. Καταραμένοι, σκουλήκια , θα… 

(Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση και δέχεται γροθιά 
από τον Αστυνόμο Β.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: Να για να μάθεις να ξερνάς. Κι άλλη, σκατόπαιδο. (Ακούγε-
ται ένα ‘ωχ’ από το Βαγγέλη και πέφτει κάτω ξερός). 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Σιγά ρε, τον θέλουμε να μιλήσει το καθήκι. Σήκωσέ τον και 
βάλτον στην καρέκλα. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Άνανδροι, τι θέλετε; (δυνατά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Το παιδί θα λύσει τη γλώσσα του, που είναι ο άλλος; Ότι και 

να κάνετε θα σας λιώσουμε. (Ακούγεται μια φωνή) 
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Εδώ είμαι, τι θέλετε; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Α, το πουλάκι μου, εδώ είναι και δεν μιλάει. 
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Σαν τι; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Τι; Τον κακό σου τον καιρό, για προχώρα βοηθέ, εσύ ξέρεις. 

(Τον πλησιάζει ο Αστυνομικός και του περνάει τις χειροπέ-
δες.)

ΘΑΝΑΣΗΣ:  (Διαμαρτύρεται) Γιατί, τι έκανα, γιατί; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Για τα χθεσινά που κάνατε ρε παλιόπαιδα, άντε προχώρα 

γρήγορα, προχώρα ρε. (Ο Αστυνομικός γυρνά και λέει του 
Βαγγέλη) Όσο για σένα, καινούργιο βλαστάρι, τώρα που σε 
ανακαλύψαμε θα ’ρθεις το μεσημέρι στις δώδεκα στο γρα-
φείο μου να γνωριστούμε καλύτερα και κοίταξε, μην κάνεις 
καμιά κουταμάρα, αλλοίμονό σου απ’ έξω δικοί μου θα σε 
προσέχουν, τώρα πλύσου, σκουπίσου κι όπως τα ’παμε.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  (Δεν απαντά) 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Πάμε υπαστυνόμε, πάμε. Πιάσαμε μεγάλο κελεπούρι σή-
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μερα. Εσύ τομάρι, πάρε την κάρτα μου, όπως σου τα ’πα. Ό, 
τι ξέρεις θα τα ξεράσεις. (Απομακρύνονται με τον Θανάση 
δεμένο τραβώντας τον. Η πόρτα κλείνει με τον Βαγγέλη 
απορροφημένο και σκεπτικό για τα συμβάντα της ημέρας). 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Βρισκόμαστε σε κάποιο καφενείο της Αθήνας, παρακολουθούμε τους 
Αστυνομικούς να συνομιλούν μεταξύ τους. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Δε βλέπεις ρε υπαστυνόμε, τα καθήκια πάλι μαζεύτηκαν. 

Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: Έχεις δίκιο προϊστάμενε, θέλουν πάτημα τα…. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Τι να σου κάνω, μαθαίνουν γράμματα βλέπεις. Δε λένε να 

βάλουν μυαλό, δεν διαβάζουν τίποτα, αυριανοί επιστήμονες 
σου λένε και δεν σκαμπάζουν τίποτα. Αφού στο είπα εγώ, 
τώρα που θα αναλάβει ο πατριώτης μου υπουργός δημοσίας 
τάξεως θα τον επισκεφθώ και θα του τα πω όλα αναλυτικά. 
Όχι άλλη ελευθερία στα αλητόπαιδα, σφίξιμο και πάλι σφίξι-
μο. Α, ρε υπαστυνόμε, που είναι τα παλιά χρόνια. Σεβασμός 
δεν υπάρχει σήμερα. Τις προάλλες που πήγα στην πατρίδα 
μου είδα κάτι ύποπτα στοιχεία που στάμπαρα, κάτι χθεσι-
νά μπάσταρδα. Δεν μου μιλάνε, με αποφεύγουν μερικά απ’ 
αυτά. Αλλά εδώ τα ’χω, αν δεν τα πιάσω να μη με λένε Μίλτο. 
Όλοι είναι ύποπτα φίδια τρομερά. Κατάλαβες, ο Παπαδό-
πουλος, νοικοκύρης άνθρωπος, ήρθε να βάλει κάποια τάξη 
στον τόπο μας και τίποτα αυτοί, τον δικό τους χαβά. Βούρ-
δουλα θέλουν όλοι σου λέω, να βάλουν μυαλό, κατάλαβες;

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: Από το στόμα σου και στου θεού τ’ αυτί, έτσι είναι. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Εμένα που με βλέπεις σε λίγο και καιρό θα γίνω αρχηγός. 

Τότε θα τρέμετε όλοι, θα βελάζουν όλοι, σου λέω όλοι. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: Μπράβο, μπράβο. Θα τους λιανίσουμε. Προχώρα προϊστά-

μενε, μαζί σου κι ο υπασπιστής σου.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Πάμε τώρα και τσιμουδιά όπως είπαμε. Πάμε και θα τα 

περιποιηθούμε τα παλιόπαιδα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: Πάμε, κι έχουμε το φιλαράκο που πιάσαμε σήμερα. Χα, 

χα, χα, χα, χα, το ξεχάσαμε. Πάμε κι όπου να ’ναι θα τον 
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περιποιούνται οι δικοί μας με το παραπάνω για να μας τα 
ξεράσουν όλα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Πάμε 

(Απομακρύνονται, ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω ακούγεται ο χτύπος μιας 
πόρτας και μια τρεμάμενη φωνή). 
ΡΟΥΛΑ:  Ανοίξτε, εγώ είμαι, η Ρούλα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  (Πλησιάζει προς την πόρτα) Μπες μέσα Ρούλα να σου πω τι 

έγινε. 
ΡΟΥΛΑ:  Να, τώρα πιο κάτω είδα δύο τομάρια να σέρνουν τον Θανάση 

και κατάλαβα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ναι τα κτήνη, τα ανθρωπόμορφα τέρατα. Βάλθηκαν να μας 

ξεκάνουν μα δεν θα τα καταφέρουν. 
ΡΟΥΛΑ:  Πρέπει να προσέχουμε πολύ. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ευτυχώς που άργησες λιγάκι. Αν ερχόσουν πιο γρήγορα 

θα σε γράπωναν οι άτιμοι για ύποπτη. Πήραν το Θανάση 
κι εμένα μου ’δωσαν την κάρτα τους να τους επισκεφθώ το 
μεσημέρι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν πάω θα με ανακρίνουν 
και θα με φυλακίσουν με ψεύτικες κατηγορίες. Αν δεν πάω 
πρέπει να φύγω. Θα φύγω, θα κρυφτώ σε κάτι φιλαράκια 
μέχρι να περάσει η μπόρα. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις; 

ΡΟΥΛΑ:  Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Αλλά εγώ τα ’χω χαμένα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Έλα μαζί μου αν θέλεις να τη βγάλουμε λιγάκι παρέα. Ο Θα-

νάσης είναι σκληρό καρύδι, δεν θα μιλήσει. Έτσι κι αλλιώς 
είναι λίγα τα ψωμιά τους. 

ΡΟΥΛΑ:  Έχεις δίκιο. Καλύτερα έτσι. Γι’ αυτό αν πας κι εσύ για ανά-
κριση είναι χειρότερα για την ομάδα μας. Θα μας πιάσουν 
όλους κι έτσι… 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Μην τα σκέφτεσαι, όλα θα πάνε καλά. 
ΡΟΥΛΑ:  Πάω και θα σε δω το βράδυ στο «καφενεδάκι» μας. Πάω κι 

όλα θα πάνε βολικά. (Απομακρύνεται) 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Στο καλό, στο καλό και να προσέχεις. (Της κλείνει την πόρ-

τα). 

(Η φοιτήτρια Ρούλα συναντιέται με έναν συμφοιτητή της στο «καφενε-
δάκι».) 
ΡΟΥΛΑ:  Μάθατε τι έγινε σήμερα; Οι μπάσταρδοι ’πιάσαν το Θανάση.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Τι λες βρε, τα καθάρματα. Τώρα πρέπει όλοι να προσέχουμε. 
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ΡΟΥΛΑ:  Ναι, πρέπει να προσέχουμε πολύ. Γιατί ο «συνταχιούχος» το 
καρφί τους φαίνεται κάνει καλά τη δουλειά του. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Ρούλα, κάνανε μπλόκο και στον Πειραιά, στη γειτονιά του 
Τέλη. Μα δε βρήκαν τίποτα ευτυχώς. 

ΡΟΥΛΑ:  Τι λες και προς τα ’κει πήγε η χάρη τους; 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Ναι, να τους προσέχουμε όλους. Ρούλα, αύριο το βράδυ στις 

9 έχουμε συγκέντρωση στο «υπόγειο». Κοίτα ειδοποίησε και 
τους άλλους. 

ΡΟΥΛΑ:  Ναι, μα πρέπει να κάνουμε κάτι για τον Θανάση. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Τι λες τώρα Ρούλα. Ο Θανάσης είναι σκληρό καρύδι, δεν θα 

μιλήσει. 
ΡΟΥΛΑ:  Ναι, αλλά θα πιάσουν κι άλλους απ’ την ομάδα μας και τότε; 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Να σου πω Ρούλα, τα νέα πράγματα έχουν χάσει το έλεγχο, 

τελειώνουν τώρα τα ψωμιά τους. 
ΡΟΥΛΑ:  Καλά νέα αυτά. Φάνηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Ναι, μεταδίδεται σ’ όλο τον κόσμο. Μιλάνε τώρα για μεγάλο 

ξεσηκωμό, για εξέγερση. 
ΡΟΥΛΑ:  Έτσι πρέπει. Ως πότε πια οι τύραννοι θα πίνουν το αίμα μας. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Θα σβήσουν, θα μιλήσει ο λαός; 
ΡΟΥΛΑ:  Πιο σιγά, πιο σιγά. Κάτι βλέπω εκεί κάτω δίπλα στο μπαρ. 

Εκείνος εκεί κάνει πως διαβάζει εφημερίδα, έχει καρφωμένα 
τα μάτια του κατά δω. Εσύ τις λες; 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Τι λες; 
ΡΟΥΛΑ:  Ναι, κάτι κατάλαβα από την αρχή. Μα κοίτα, τώρα πλησιάζει 

προς το τηλέφωνο, γι’ αυτό πάμε σιγά, σιγά, χωρίς να μας 
πάρει χαμπάρι. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Όχι, θα πρέπει να τον σπάσω στο ξύλο, το καθήκι. 
ΡΟΥΛΑ:  Κάτσε φρόνιμα. Σταμάτα. Αν τον χτυπήσεις ο καφετζής θα 

ειδοποιήσει τους χαφιέδες του και τότε δε θα μπορούμε να 
κινούμαστε άνετα. Όπως ξέρεις, πιο κάτω έχουμε το «τυπο-
γραφείο» και δεν πρέπει να χαλάσει η περιοχή μας.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Έχεις δίκιο. Φεύγω πρώτα εγώ και έπειτα εσύ. Γρήγορα. Θα 
σε περιμένω πιο κάτω στη γωνία με τη μηχανή. Απόψε έχουμε 
πολύ δουλειά για τα φασιστόμουτρα. Πάω. 

(Απομακρύνεται από το μαγαζί και χάνεται σαν αόρατη σιλουέτα.)

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση συνοδεία λαού- μπαλέτου με κωμικά 
δραματικά δρώμενα). 
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ΣΚΗΝΗ 3η

(Αλλά στα κρατητήρια της ασφάλειας Αθηνών η ανάκριση του φοιτητή 
Θανάση έχει αρχίσει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Για σταματήσετε ρε σεις. Αφήστε, θα τον αναλάβω εγώ. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: Έγινε προϊστάμενε. Θα τον κάνεις να κελαηδήσει καλά. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Για σήκω επάνω παλιόπαιδο. 
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Ό, τι σου είπα, σου είπα. Δεν ξέρω τίποτ’ άλλο. Για περισσό-

τερες πληροφορίες να ρωτήσεις τους χαφιέδες σου. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Δεν τα ’μαθες καλά. Δεν φταίτε εσείς, οι άλλοι φταίνε που 

σας χαϊδεύουνε τόσα χρόνια. (Τον σηκώνει από τον γιακά 
με δύναμη επάνω και του ρίχνει μια γονατιά στο στομάχι) 
Να για να μάθεις. Για να μη μιλάς ωραία για τα όργανα του 
έθνους που κοπιάζουν μέρα νύχτα για μια Ελλάδα μεγάλη. 

ΘΑΝΑΣΗΣ:  (Σωριάζεται χάμω και σφαδάζει από τους πόνους). Μπά-
σταρδοι, τελειώνουν τα ψωμιά σας, ο λαός ξύπνησε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Αστυνόμε, φέρε τον γίγαντα από μέσα, να τον περιποιηθεί 
για τα καλά. Αμάν πια δεν παίρνει με το καλό αυτός. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: (Απομακρύνεται προς την πόρτα, αλλά σε λίγο χτυπάει το 
τηλέφωνο. Ακούγεται μια φωνή.) Από το αρχηγείο, να σας 
συνδέσω με τον στρατηγό, μισό λεπτό. 

(ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ):  Πώς πάνε οι ανακρίσεις; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Τα σέβη μου στρατηγέ μου. Όλα πάνε καλά. Πιάσαμε έναν 

από την ομάδα τους που πήγαν να διαταράξουν την ησυχία. 
Όλα πάνε καλά στρατηγέ μου, όλα ελέγχονται από τους 
δικούς μας. 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ:  Μπράβο παιδιά, να κάνετε καλή δουλειά. Χθες είχαμε μια 
σύσκεψη με τον σωτήρα του έθνους μας. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Θα περάσω αύριο από το στρατηγείο υπαρχηγέ μας. Θα 
φέρω όλους τους φακέλους και θα σας ενημερώσω πλήρως. 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Εντάξει αστυνόμε. Όπως τα είπαμε θα μιλήσω στους δικούς 
μας και το καθήκον και την αφοσίωσή σας. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. (Κλείνει τη γραμμή. Εν τω 
μεταξύ στο γραφείο έχει μπει ο βασανιστής.) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Χα, χα! Αστυνόμε αυτός είναι ο σκληρός χα, χα (πιά-
νει το Θανάση, τον σηκώνει όρθιο.) Για κελάηδησε λιγάκι, τι 
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ήθελες προχθές στην διαδήλωση; Που είναι τα γραφεία σας; 
ΘΑΝΑΣΗΣ:  (Δεν του απαντά.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Δεν θυμάσαι; (Τον πιάνει από τα μαλλιά και τα τρα-

βά. Του δίνει μια δυνατή γροθιά κι άλλη μια κλωτσιά στα 
καλάμια και ακούγεται το σαρκαστικό χαμόγελο). Χα, χα! 
(τον σηκώνει πάλι από πάνω και είναι καταματωμένος από 
τα χτυπήματα.) 

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Δε θα σας πω τίποτε, πάρτε το χαμπάρι, ότι και να μου κάνετε. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: (Βγάζει μια τανάλια από την τσέπη του και την δείχνει 

στο Θανάση.) Για ξέρνα ρε, γιατί θα σου βγάλω τα νύχια 
ένα ένα. 

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Δολοφόνοι, θα τα πληρώσετε όλα αυτά. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: (Του πιάνει το χέρι και με την τανάλια. Ακούγονται 

βήματα και η πόρτα χτυπάει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Ποιος ηλίθιος μας διακόπτει στην καλύτερη φάση. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Κυρ Αστυνόμε, πιάσαμε τα άλλα δύο κελεπούρια που ήτανε 

μαζί με τον μπάσταρδο, τι να τους κάνουμε αυτούς; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Στο διάολο ηλίθιε. Δεν ξέρεις τη δουλειά σου; Βάλτους στο 

κελί χωριστά τον έναν από τον άλλον και θα τους περιποι-
ηθούμε αυτούς. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Στις διαταγές σου κυρ Αστυνόμε, τους πιάσαμε γιατί ήτανε 
έτοιμοι να την κοπανήσουν. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Φύγετε τώρα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Εντάξει Αστυνόμε. (Φεύγει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: (Γελάει) Χα, χα! Απόψε θα έχουμε μεγάλα νταβαντούρια 

(πάει στο Θανάση.) Εσένα μιλάω. Τώρα που πιάσαμε και 
τα φιλαράκια σου την βάψανε για τα καλά τα πουλάκια μας 
(τρίβει την κοιλιά του.) Εσύ ρε κολοφοιτητή, κατάγεσαι από 
καλό τζάκι. Τι θέλεις και μπερδεύεσαι με αυτά τα λιγούρια; 
Σήμερα σου λένε άλλα, αύριο θα σου πουν διαφορετικά και 
βάλε. Τι την ψάχνεις την δουλειά; Κονομιμένος είσαι. Θα 
βγεις καλός δικηγοράκος, θα οικονομάς λεφτά με ουρά. Οι 
δικοί σου είναι μέσα στο κύκλωμα. Άστα αυτά για τους άλ-
λους τους νηστικούς. 

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Εγώ είμαι με το λαό και όχι με τους χαφιέδες. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Ρε το μαλακισμένο, κάνει και κήρυγμα. Ρε σεις, χωνέψτε το. 

Θα σας σακατέψουμε για τα καλά. Εμείς θα είμαστε απάνω 
για πάντα. 
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ΘΑΝΑΣΗΣ:  Είσαστε γελασμένοι. Όλη η Ελλάδα αγωνίζεται, η δημοκρα-
τία θα… (Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση του και 
δέχεται γροθιά από τον Αστυνόμο Α.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Κτήνος, ζώον. Άστο διάολο, για να καταλάβεις εσύ και οι 
μπάσταρδοι οι δικοί σου ότι δεν παίζουμε. Ρε γίγαντα, που 
θα πάει, θα τα ξεράσει. Τράβα στο άλλο γραφείο. Να, πάρε 
τους μπλε φακέλους που έχουν μέσα τις δηλώσεις. Στο τέλος, 
τέλος θα φτιάξουμε μια πλαστή και θα τη δείξουμε στους 
άλλους μπας και την πατήσουνε ότι την υπόγραψε τούτος. 
Πάρτε τον και αυτόν από δω για να μην τον βλέπω και μου 
ανακατεύουν τ’ άντερα. Όπως είπαμε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: (Σηκώνει τον Θανάση, τον τραβάει σέρνοντας προς 
τα έξω, όμως ακούγεται ο χτύπος του τηλεφώνου και ο Αστυ-
νόμος Α σηκώνει το τηλέφωνο.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Ποιος είναι; (μια φωνή) Αστυνόμε, γίνονται σοβαρά επει-
σόδια εκεί κάτω. Πάρε όλους τους άντρες κάτω και κατέβα 
για έλεγχο. Είμαστε όλες οι δυνάμεις κάτω αλλά κάτι συμ-
βαίνει. Κατάλαβες; Είμαι ο Χρήστος και μυρίζομαι ότι κάτι 
δεν πάει καλά. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Τι λες ρε Χριστάκι; Μη φοβάσαι. Θα τους τσακώσουμε αυ-
τούς. Τώρα κατεβαίνουμε. (Φεύγουν αμέσως από την Ασφά-
λεια και κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο.)

(Σε μια γωνιά της Πατησίων ο Αστυνόμος Μίλτος συνομιλεί με τον αστυ-
νόμο Β.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Ρε αστυνόμε, για κοίτα ρε. Οι μπάσταρδοι καταλάβανε 

το Πολυτεχνείο. Εσύ τι λες; Θα καθίσουμε εδώ να κάνουμε 
τους ήρωες; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: Έχεις δίκιο προϊστάμενε. Τι μας ενδιαφέρει εμάς τώρα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Μπράβο. Μπήκες στο νόημα. Θα την κοπανήσουμε κι ότι 

γίνει ας γίνει. Εμάς πάντα μας χρειάζονται όλοι κι απάνω και 
οι κάτω. Εμείς θα φτιάξουμε αυτό το κράτος, το κολοχανίο; 
Σήμερα αυτοί, αύριο οι άλλοι και τρέχα γύρευε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β: Ωραία. Δεν πάμε στον «Λευτέρη» να πιούμε τα ούζα μας. 
Εμείς να είμαστε καλά κι από ’δώ πάνε οι άλλοι. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α: Σε παραδέχομαι ρε τσίφτη. Γιατί είσαι σ’ όλα μέσα. Πάμε 
ρε, πάμε. 

(Απομακρύνονται από τα συμβάντα. Πάνε αμέσως για το ουζερί του «Λευ-
τέρη». Ακολουθεί μουσική εμφυλίου πολέμου.)
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Τέλος 2ης πράξης

Είσοδο στη σκηνή του θεάτρου. Ο θίασος που τραγουδάει τους στίχους. 

1 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

Επανάληψη 1ου στίχου. 

(Αποχωρεί ο θίασος και ο Κομπέρ λυπητερά κλείνει την αυλαία της δεύ-
τερης πράξης με τον παρακάτω στίχο.)

ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ
Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη αντίκρισα τον κόσμο, 
Είδα μα ξεχώρισα ακόμα τους πραγματευτάδες της ειρήνης, 
Τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες μας να πουλάνε 
Τους λαούς μας σαν πρόβατα. 
Ως πότε πια. 
Θα τραυματίζουν την ειρήνη
Ως πότε πια 
Θα πνίγουν συνειδήσεις 
Ως πότε πια 
Θα ζούνε σε βάρος των λαών. 
 Ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως 
πότε πια, ως πότε πια; 

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση με συνοδεία λαού- Μπαλέτου με κωμικά- 
δραματικά δρώμενα.)
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Εισαγωγή με την εμφάνιση ενός Κομπέρ που μας βάζει στην υπόθεση 
του έργου. 
ΚΟΜΠΕΡ-Closhar: Γεια σας φίλοι θεατές. Εγώ πήρα το ρόλο του πολέμα θε-

ατρίνε για να σας βάλω στο πετσί του έργου να σας βάλω 
στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, στην αποστολή του 
θεατρικού έργου που πρέπει να λειτουργεί, κάνοντας θέατρο 
ειρήνης, μηνύματος αντιπολεμικού για το καλό όλου του 
κόσμου, που θέλει την ειρήνη να φωλιάσει μέσα μας. 

Απαγγέλει έναν στίχο με τίτλο: 
ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ

Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη κι αντίκρυσα τον κόσμο, 
είδα μα ξεχώρισα ακόμα, τους πραγματευτάδες της ειρήνης, 
τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες μας, να πουλάνε τους
λαούς μας σαν πρόβατα σωστά. 
Ως πότε πια
θα τραυματίζουν την ειρήνη 
Ως πότε πια 
θα πνίγουν συνειδήσεις 
Ως πότε πια
θα ζούνε σε βάρος των λαών 
Ως πότε πια…… (πολλές φορές)

(Ανοίγει η αυλαία και εισέρχεται όλο ο θίασος τραγουδώντας): 

ΣΤΙΧΟΣ 1ος

 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
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 Πολέμα θεατρίνε

Επανάληψη του 1ου στίχου 
 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε 
 για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό 
 Πολέμα θεατρίνε

(Αποχωρεί ο θίασος και μπαίνει στην σκηνή ο γέρο Νικολής (γέρο Κου-
ρελής) σ’ ένα δάσος.)
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ- clochar: Μπα, τι γυρεύεις εσύ νεαρέ στο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ- clochar: Κάτσε, κάτσε κάτω παππούλη να ξαποστάσεις εδώ στο 

δέντρο κάτω, κάτσε παππούλη…. 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ- clochar: Ευχαριστώ παιδί μου, ευχαριστώ (και κάθεται). Είμαι ο 

γέρο Νικολής, να εκεί κάτω κάθομαι, στη σκιά του «πράσινου 
δάσους» βγήκα για λίγο έξω και χάθηκα, μα ξαφνικά ακούω 
κάθε βράδυ φωνές, κραυγές απελπισίας, ανθρώπους που 
ζουν στον πανικό και στη φρίκη του πολέμου, τώρα πέρασαν 
τα χρόνια και παραβλέπω παιδί μου… 

ΚΩΣΤΑΣ- clochar: Τι λες παππού; Ο κόσμος φαίνεται ωραίος και ανθρώπινος…. 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ- clochar: Μα δεν ξέρεις παιδί μου ακόμη τη ζωή, έτσι ήμουνα κι 

εγώ κάποτε με όνειρα γιομάτα και ελπίδες, μα του πολέμου 
η φρίκη μου αχρήστευσε το πόδι μου, και σέρνομαι χρόνια 
σαν της άδικης κατάρας ερπετό έρημος και μόνος. Έτσι είναι 
ο κόσμος παιδί μου, άδικος κριτής και σκληρός. Άμα λίγο 
πάρεις την κάτω βόλτα, τότε δεν σου δίνει κανένας σημασία, 
σε ξεχνάνε όλοι, όλοι…. 

ΚΩΣΤΑΣ- clochar: Δεν βαριέσαι παππούλη… 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ- clochar: Έτσι είναι παιδί μου, ακόμα κι οι λαοί, τόσοι λαοί 

στενάζουν από τον ζυγό της υποτέλειας και της τυραννίας, 
δεν βλέπεις; 

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΑΡΟΣ- clochar: Μα οι λαοί δεν είναι λεύτεροι παππού; 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ- clochar: Όχι παιδί μου, είναι σκλαβωμένοι. Φτιάξανε τα θανα-

τερά όπλα για να σκοτώσουν την ειρήνη, σκορπάνε καθημε-
ρινά την δυστυχία, σκορπάνε την φτώχεια, την εξαθλίωση, 
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την ταπείνωση, την σκλαβιά. Έτσι είναι παιδί μου, πνίγουν 
και σκοτώνουν καθημερινά την «ειρήνη» του κοσμάκη, πνί-
γουν τη φωνή του κάθε καταπιεσμένου… 

ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Μα στο σχολείο παππού μου, μας τα ’μαθαν αλλιώς. Ότι 
πολεμάμε για την ελευθερία. 

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-closhar: Ψέματα, μεγάλα ψέματα παιδί μου αυτά. Οι άρχοντες 
ψευτοπανούργοι, δολοπλόκοι της εξουσίας, είναι οι αγύρτες 
πολεμοκάπηλοι, ψευτοθεατρίνοι. Αυτοί αμέσως σκορπάνε 
την δυστυχία, οι μαυραγορίτες των αθώων ψυχών. 

ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Έτσι τα λες παππούλη. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα… 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-closhar: Η αλήθεια, η πικρή αλήθεια παιδί μου. Η μέρα ανα-

τέλλει ροδοκόκκινη με τον ήλιο μα αργότερα σκεπάζουν τον 
ήλιο τα σύννεφα και βρέχει, βρέχει παιδί μου στις ψυχές των 
ανθρώπων, το μίσος και όχι η καλοσύνη, η πολεμοκαπηλία 
και όχι η ειρήνη, γιατί; 

ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Γιατί μας κρύβουν όπως λες παππούλη την αλήθεια; 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-closhar: Για τα «συμφέροντα των λίγων» και να καταπνίγουν 

τους πολλούς. 
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Είσαι σοφός, μεγάλος σοφός παππούλη μου. Πρώτη φορά 

ακούω τέτοια πράγματα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί κι από 
τώρα μας ξεχωρίζουν ακόμα και οι άνθρωποι της εξουσίας. 
Πάνε μπροστά και ο λαός από πίσω τελευταίος…

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-closhar: Μπράβο νεαρέ μου, έτσι είναι η κοινωνία. Τον λαό έτσι 
τον θέλουν, να τον έχουν πίσω, πάντα τελευταίο κομπάρσο 
όλων των γεγονότων. Του δίνουν «ψευτοπαράσημα» και 
στήνουν «ανδριάντες της ντροπής» για να γελάσουν τον 
λαουτζίκο, να απαλύνουν τα τραύματα από τις ψυχές και 
τους θανατερούς σκοτωμούς. 

ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Παππού, παππού Νικολή πέρασε η ώρα. Πάω σιγά- σιγά. 
Επειδή νύχτωσε, πιο μονοπάτι του δάσους να πάρω για να 
πάω γρήγορα σπίτι μου;

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-closhar: Εκεί κάτω, το μεσαίο, «Το μονοπάτι της ειρήνης», όπως 
το ονόμασα εγώ παιδί μου. Καλή αντάμωση. 

ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Γεια σου, γεια παππού. Να ’σαι καλά. (κι απομακρύνεται 
σιγοτραγουδώντας. Εισέρχεται ο θίασος εντός της σκηνής 
τραγουδώντας). 

1 Είμαστε εμείς 
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 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

και επανάληψη τον 1ο στίχο

Μετά από λίγο καιρό ο νεαρός Κώστας συναντιέται με ένα φίλο του …. 
σε μια παιδική αλάνα….
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ-closhar: Καλά είμαστε Κώστα. Τι μάθαμε; Προχθές είχες καυγάδες 

με τους δικούς σου… 
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Και που το ’μαθες; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ-closhar: Μου το ‘πε η κυρά Βασιλική, η γειτόνισσά σου. Γιατί 

Κώστα; 
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Να που λέτε παιδιά, ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Πε-

ριπλανιόμουν στο πράσινο δάσος και ξαφνικά συνάντησα 
ένα γεράκο, τον γέρο Νικολή όπως τον λέγανε. Τα ’παμε, μα 
πέρασε η ώρα και άργησα να πάω σπίτι. Αυτό ήταν όλο….

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Τι λες; Και τι λέγατε εκείνη την ημέρα; 
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Πολλά και χρήσιμα. Είναι ένας σοφός άνθρωπος παιδιά. 

Σοφός άνθρωπος σας λέω. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Κι εσύ, Κώστα πίστεψες αυτά που σου είπε ένας άγνωστος 

στο πράσινο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Μα είναι σωστά και δίκαια αυτά που μου είπε.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Φαίνεται πως σε μάγεψε ο Γέρο Νικολής, Κώστα. 
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Πάνω απ’ όλα για τον κόσμο τον ψεύτικο, για τους ισχυρούς 

που αφεντεύουν τον κόσμο. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Τι λες Κώστα μου; Εμείς διαβάζουμε στο σχολείο και μα-

θαίνουμε τα πράγματα. Τις προάλλες ο δάσκαλος μου είπε 
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να μην ακούμε τους έξω τι λένε. Κι είχε δίκιο. 
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Κάνεις λάθος Βαγγέλη. Αυτοί ευλογούν το άδικο και τα σπα-

θιά και τους πολέμους. Μα όχι, ο λαός δεν θέλει πόλεμο, δεν 
θέλει αφέντες. Να όπως λέγαν παλιά και τώρα, πίσω απ’ αυτά 
κρύβονται άλλα συμφέροντα, αλλά, μεγάλα συμφέροντα. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Αυτά που λες είναι ψέματα Κώστα. Κι αν θες να μάθεις 
για καλά, άκουσέ με. Μην ακούς αυτά τα παραμύθια του 
κάθε τυχόντα. Κοίτα να δεις, εγώ που είμαι μεγαλύτερός 
σου και συγγενής σου, σου, ένα πράγμα σου λέω, μην τους 
πολυδίνεις σημασία. Εμείς ανήκουμε αλλού, πιο ψηλά, στους 
λίγους νοικοκυραίους της πόλης και συμφέρον μας είναι να 
μην ξεσηκώνεται ο κοσμάκης με τέτοιες αρλούμπες γιατί 
κινδυνεύουμε, κατάλαβες; Γιατί αν ξεσηκωθούνε οι εργάτες 
στα κτήματά μας, τι γίνεται; Εμάς μας προορίζουν για να 
σπουδάσουμε, κατάλαβες; Κι έπειτα να αναλάβουμε το βιός 
μας, τώρα κατάλαβες Κώστα; 

ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Εγώ είμαι με το λαό και όχι με την εξουσία. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Πάψε, πάψε, μην φωνάζεις και μας ακούσει κανένας. Τις 

παλαβομάρες κράτα τες, μην τα λες αλλού αυτά, κατάλαβες; 
Αει! Αυτού του ’στριψε! Κώστα, παρ’ το μια κι έξω. Αυτά δεν 
μας συμφέρουν ποτέ των ποτών! Θα καταστρέφεις τον εαυτό 
σου και τίποτ’ άλλο. Τέτοιοι σαν και δαύτους ή σαπίζουν 
στις φυλακές και καλά τους κάνουν ή γυρνάνε μισότρελοι, 
παλαβοί σαν τον Γέρο Νικολή. Κατάλαβες Κώστα; Όλα αυτά 
μπορεί να ’ναι καλά στη θεωρία αλλά στην πράξη αλλάζουν. 

ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Όχι, όχι. Ποτέ δεν αλλάζουν. Πάντα στα παλιά χρόνια πο-
λεμούσαν όπως και σήμερα τους επαναστάτες μα όσο κι αν 
τους πολεμάνε τόσο φουντώνουν οι ιδέες. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Παναγία μου, πάει, τώρα αυτόν τον χάνουμε. 
ΚΩΣΤΑΣ-closhar: Κι εσύ έλα μαζί μου με τις νέες ιδέες για μια καλύτερη κοι-

νωνία. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Πάω… φεύγω Κώστα, φεύγω γρήγορα. 

(Απομακρύνεται αφήνοντας μόνο τον νεαρό Κώστα απορροφημένο στην 
σκέψη του.) 

(Στη σκηνή του θεάτρου εισέρχεται όλος ο θίασος τραγουδώντας.) 

1 Είμαστε εμείς 

LADIAS.indb   179 20/7/18   9:58 πμ



180 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε
 πάλι επαναλαμβάνεται ο 1ος στίχος

κλείνοντας την Αυλαία. 

Τέλος 1ης πράξης

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση με συνοδεία μπαλέτου- λαού με κωμικά- 
δραματικά δρώμενα). 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βρισκόμαστε στην αρχή της απριλιανής δικτατορίας, όπου λαμβάνουν 
χώρα διάφορα γεγονότα της εποχής εκείνης. Σ’ αυτήν την περίοδο δρα ο 
ήρωας- φοιτητής, ώσπου στο τέλος θυσιάζεται για τον αγώνα.

Είναι σούρουπο και σε κάποια λαϊκή γειτονιά ακούγεται το χτύπημα πόρ-
τας. (Τακ, τακ, τακ.) 

Ακούγεται μια τρεμάμενη φωνή. 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Βαγγέλη, Βαγγέλη. Άνοιξε γρήγορα, γρήγορα (πιο δυνατά. 

Ακούγονται βήματα και ανοίγεται η πόρτα από μέσα). 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Τι συμβαίνει Θανάση; Σε βλέπω αναστατωμένο. Τι; 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: (Σπρώχνοντας την πόρτα γρήγορα μπαίνει μέσα). Μην 

φωνάζεις. Έλα πιο μέσα να σου εξηγήσω. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Είσαι καλά; 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Κλείδωσε καλά την πόρτα, με κυνηγάνε. 
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Α, κατάλαβα. Πάλι μπλεξίματα με δαύτους. (Κι απομακρύ-
νεται. Κλειδώνει καλά την πόρτα και πλησιάζει τον φίλο του).

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Δώσε μου τίποτα παλιόρουχα να αλλάξω, γιατί οι μπάσταρ-
δοι έχουν ζώσει την περιοχή κι όπου να ’ναι θα κοπιάσουν κι 
εδώ. Έπιασαν τον Αποστόλη χθες βράδυ στη διαδήλωση και 
κυνηγάνε κι εμένα. Φαίνεται το καρφί τους «ο συνταξιούχος» 
με κάρφωσε. Χθες βράδυ ήρθαν σπίτι μου και εγώ το ’σκασα 
από το παραθυράκι της τουαλέτας. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Τι λες βρε! Τους άθλιους! Τώρα ψάχνουν και στα σπίτι για 
τα καλά βλέπω. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Και μη χειρότερα. Δως μου τα ρούχα κι αν σου πουν τίπο-
τα για χθες βράδυ να πεις ότι διαβάζαμε μαζί και τα λοιπά, 
ξέρεις. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Περίμενε λίγο. (Απομακρύνεται φέρνοντας άλλα ρούχα 
και του τα δίνει). 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Να, πάρε τηλέφωνο στη Ρούλα να ‘ρθει κι αυτή για άλλοθι. 
(Του δίνει το νούμερο του τηλεφώνου. Το παίρνει κι απομα-
κρύνεται προς το τηλέφωνο όπου και παίρνει το νούμερο. 
Ακούγεται μια γυναικεία φωνή.)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Ρούλα, έλα γρήγορα σπίτι μου. Είναι εδώ ο Βαγγέλης. Έλα 
τώρα γρήγορα, θα σου εξηγήσω, είναι μεγάλη ανάγκη. 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Έρχομαι, αμέσως έρχομαι. (Και κλείνει αμέσως το τηλέφωνο, 
ντύνεται, βγαίνει έξω από το σπίτι της και παρακολουθείται 
στενά από τους αστυνομικούς. Αλλά εν τω μεταξύ στο δια-
μέρισμα των φοιτητών συμβαίνουν άλλα πράγματα.) 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Εντάξει Βαγγέλη, το κανόνισα. Ναι, τώρα είμαι έτοιμος, 
πάω στην τουαλέτα. (Ακούγονται δυνατοί χτύποι πόρτας.) 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Πλάκωσαν κιόλας τα σκυλιά, πήγαινε μέσα Θανάση. (Ο 
Βαγγέλης απομακρύνεται, ενώ ο Θανάσης πλησιάζει προς 
την πόρτα που τραντάζει από τους κραδασμούς που ολοένα 
γίνονται δυνατότεροι.) Ποιος είναι παρακαλώ; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Άνοίξτε ρε σεις, γρήγορα μη σας φάω τ ’άντερα, ανοίξτε. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Πιο σιγά, πιο σιγά. Θα σπάσετε την πόρτα. Θα σας ανοίξω. 

(Τους ανοίγει, οι δυο Αστυνομικοί ορμάνε μέσα σε θράσος 
και αυτοσυστήνονται.) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Μίλτος, της Ασφάλειας κι από δω ο υπαστυνόμος. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Τι θέλετε κύριοι; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α -closhar: Χα, χα, χα, χα! Βρε συ, το σκατόπαιδο μας δουλεύει 
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κιόλας, μας κάνει την αθώα περιστερά. Χα, χα, χα, χα, χα ρε 
συ άει στο διάολο κωλόπαιδο. Για πες μας, ο άλλος που πήγε; 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Ποιος άλλος; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Α, θα μας σκάσει τούτος. Ρε βοηθέ, για ξηγήσου του 

του τσόγλανου. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: (Τον πλησιάζει και του δίνει μια δυνατή σφαλιάρα κι 

ο φοιτητής σωριάζεται κάτω.) Να, για να μάθεις να ξερνάς 
γρήγορα. Χε, χε, χε, χεχε. (Χαμογελώντας) Ρε προϊστάμενε 
να του σπάσω τη μούρη να δει, το…. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Σήκωσε το κωλόπαιδο. Ξέρω εγώ τι θέλουν. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Στο τέλος θα νικήσει ο λαός. Καταραμένοι, σκουλήκια , 

θα… (Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση και δέχεται 
γροθιά από τον Αστυνόμο Β.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Να για να μάθεις να ξερνάς. Κι άλλη, σκατόπαιδο. 
(Ακούγεται ένα ‘ωχ’ από το Βαγγέλη και πέφτει κάτω ξερός). 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Σιγά ρε, τον θέλουμε να μιλήσει το καθήκι. Σήκωσέ 
τον και βάλτον στην καρέκλα. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Άνανδροι, τι θέλετε; (δυνατά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Το παιδί θα λύσει τη γλώσσα του, που είναι ο άλλος; 

Ότι και να κάνετε θα σας λιώσουμε. (Ακούγεται μια φωνή) 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Εδώ είμαι, τι θέλετε; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Α, το πουλάκι μου, εδώ είναι και δεν μιλάει. 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Σαν τι; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Τι; Τον κακό σου τον καιρό, για προχώρα βοηθέ, εσύ 

ξέρεις. (Τον πλησιάζει ο Αστυνομικός και του περνάει τις 
χειροπέδες.)

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: (Διαμαρτύρεται) Γιατί, τι έκανα, γιατί; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Για τα χθεσινά που κάνατε ρε παλιόπαιδα, άντε προ-

χώρα γρήγορα, προχώρα ρε. (Ο Αστυνομικός γυρνά και λέει 
του Βαγγέλη) Όσο για σένα, καινούργιο βλαστάρι, τώρα 
που σε ανακαλύψαμε θα ’ρθεις το μεσημέρι στις δώδεκα 
στο γραφείο μου να γνωριστούμε καλύτερα και κοίταξε, μην 
κάνεις καμιά κουταμάρα, αλλοίμονό σου απ’ έξω δικοί μου 
θα σε προσέχουν, τώρα πλύσου, σκουπίσου κι όπως τα ’παμε.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: (Δεν απαντά) 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Πάμε υπαστυνόμε, πάμε. Πιάσαμε μεγάλο κελεπούρι 

σήμερα. Εσύ τομάρι, πάρε την κάρτα μου, όπως σου τα ’πα. 
Ό, τι ξέρεις θα τα ξεράσεις. (Απομακρύνονται με τον Θανά-
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ση δεμένο τραβώντας τον. Η πόρτα κλείνει με τον Βαγγέλη 
απορροφημένο και σκεπτικό για τα συμβάντα της ημέρας). 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Βρισκόμαστε σε κάποιο καφενείο της Αθήνας, παρακολουθούμε τους 
Αστυνομικούς να συνομιλούν μεταξύ τους. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Δε βλέπεις ρε υπαστυνόμε, τα καθήκια πάλι μαζεύτη-

καν. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Έχεις δίκιο προϊστάμενε, θέλουν πάτημα τα…. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Τι να σου κάνω, μαθαίνουν γράμματα βλέπεις. Δε 

λένε να βάλουν μυαλό, δεν διαβάζουν τίποτα, αυριανοί επι-
στήμονες σου λένε και δεν σκαμπάζουν τίποτα. Αφού στο 
είπα εγώ, τώρα που θα αναλάβει ο πατριώτης μου υπουργός 
δημοσίας τάξεως θα τον επισκεφθώ και θα του τα πω όλα 
αναλυτικά. Όχι άλλη ελευθερία στα αλητόπαιδα, σφίξιμο 
και πάλι σφίξιμο. Α, ρε υπαστυνόμε, που είναι τα παλιά χρό-
νια. Σεβασμός δεν υπάρχει σήμερα. Τις προάλλες που πήγα 
στην πατρίδα μου είδα κάτι ύποπτα στοιχεία που στάμπαρα, 
κάτι χθεσινά μπάσταρδα. Δεν μου μιλάνε, με αποφεύγουν 
μερικά απ’ αυτά. Αλλά εδώ τα ’χω, αν δεν τα πιάσω να μη με 
λένε Μίλτο. Όλοι είναι ύποπτα φίδια τρομερά. Κατάλαβες, 
ο Παπαδόπουλος, νοικοκύρης άνθρωπος, ήρθε να βάλει 
κάποια τάξη στον τόπο μας και τίποτα αυτοί, τον δικό τους 
χαβά. Βούρδουλα θέλουν όλοι σου λέω, να βάλουν μυαλό, 
κατάλαβες;

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Από το στόμα σου και στου θεού τ’ αυτί, έτσι είναι. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Εμένα που με βλέπεις σε λίγο και καιρό θα γίνω αρχη-

γός. Τότε θα τρέμετε όλοι, θα βελάζουν όλοι, σου λέω όλοι. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Μπράβο, μπράβο. Θα τους λιανίσουμε. Προχώρα προ-

ϊστάμενε, μαζί σου κι ο υπασπιστής σου.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Πάμε τώρα και τσιμουδιά όπως είπαμε. Πάμε και θα 

τα περιποιηθούμε τα παλιόπαιδα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Πάμε, κι έχουμε το φιλαράκο που πιάσαμε σήμερα. 

Χα, χα, χα, χα, χα, το ξεχάσαμε. Πάμε κι όπου να ’ναι θα τον 
περιποιούνται οι δικοί μας με το παραπάνω για να μας τα 
ξεράσουν όλα. 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Πάμε 

(Απομακρύνονται, ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω ακούγεται ο χτύπος μιας 
πόρτας και μια τρεμάμενη φωνή). 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Ανοίξτε, εγώ είμαι, η Ρούλα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: (Πλησιάζει προς την πόρτα) Μπες μέσα Ρούλα να σου πω 

τι έγινε. 
ΡΟΥΛΑ- clashar: Να, τώρα πιο κάτω είδα δύο τομάρια να σέρνουν τον Θανάση 

και κατάλαβα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Ναι τα κτήνη, τα ανθρωπόμορφα τέρατα. Βάλθηκαν να 

μας ξεκάνουν μα δεν θα τα καταφέρουν. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Πρέπει να προσέχουμε πολύ. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Ευτυχώς που άργησες λιγάκι. Αν ερχόσουν πιο γρήγορα 

θα σε γράπωναν οι άτιμοι για ύποπτη. Πήραν το Θανάση 
κι εμένα μου ’δωσαν την κάρτα τους να τους επισκεφθώ το 
μεσημέρι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν πάω θα με ανακρίνουν 
και θα με φυλακίσουν με ψεύτικες κατηγορίες. Αν δεν πάω 
πρέπει να φύγω. Θα φύγω, θα κρυφτώ σε κάτι φιλαράκια 
μέχρι να περάσει η μπόρα. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις; 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Αλλά εγώ τα ’χω χαμένα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Έλα μαζί μου αν θέλεις να τη βγάλουμε λιγάκι παρέα. Ο 

Θανάσης είναι σκληρό καρύδι, δεν θα μιλήσει. Έτσι κι αλλιώς 
είναι λίγα τα ψωμιά τους. 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Έχεις δίκιο. Καλύτερα έτσι. Γι’ αυτό αν πας κι εσύ για ανάκριση 
είναι χειρότερα για την ομάδα μας. Θα μας πιάσουν όλους 
κι έτσι… 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Μην τα σκέφτεσαι, όλα θα πάνε καλά. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Πάω και θα σε δω το βράδυ στο «καφενεδάκι» μας. Πάω κι 

όλα θα πάνε βολικά. (Απομακρύνεται) 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Στο καλό, στο καλό και να προσέχεις. (Της κλείνει την 

πόρτα). 

(Η φοιτήτρια Ρούλα συναντιέται με έναν συμφοιτητή της στο «καφενε-
δάκι».) 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Μάθατε τι έγινε σήμερα; Οι μπάσταρδοι ’πιάσαν το Θανάση.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Τι λες βρε, τα καθάρματα. Τώρα πρέπει όλοι να προσέ-

χουμε. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Ναι, πρέπει να προσέχουμε πολύ. Γιατί ο «συνταχιούχος» το 

καρφί τους φαίνεται κάνει καλά τη δουλειά του. 
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ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Ρούλα, κάνανε μπλόκο και στον Πειραιά, στη γειτονιά του 
Τέλη. Μα δε βρήκαν τίποτα ευτυχώς. 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Τι λες και προς τα ’κει πήγε η χάρη τους; 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Ναι, να τους προσέχουμε όλους. Ρούλα, αύριο το βράδυ 

στις 9 έχουμε συγκέντρωση στο «υπόγειο». Κοίτα ειδοποίησε 
και τους άλλους. 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Ναι, μα πρέπει να κάνουμε κάτι για τον Θανάση. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Τι λες τώρα Ρούλα. Ο Θανάσης είναι σκληρό καρύδι, δεν 

θα μιλήσει. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Ναι, αλλά θα πιάσουν κι άλλους απ’ την ομάδα μας και τότε; 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Να σου πω Ρούλα, τα νέα πράγματα έχουν χάσει το έλεγχο, 

τελειώνουν τώρα τα ψωμιά τους. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Καλά νέα αυτά. Φάνηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Ναι, μεταδίδεται σ’ όλο τον κόσμο. Μιλάνε τώρα για με-

γάλο ξεσηκωμό, για εξέγερση. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Έτσι πρέπει. Ως πότε πια οι τύραννοι θα πίνουν το αίμα μας. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Θα σβήσουν, θα μιλήσει ο λαός; 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Πιο σιγά, πιο σιγά. Κάτι βλέπω εκεί κάτω δίπλα στο μπαρ. 

Εκείνος εκεί κάνει πως διαβάζει εφημερίδα, έχει καρφωμένα 
τα μάτια του κατά δω. Εσύ τις λες; 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Τι λες; 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Ναι, κάτι κατάλαβα από την αρχή. Μα κοίτα, τώρα πλησιάζει 

προς το τηλέφωνο, γι’ αυτό πάμε σιγά, σιγά, χωρίς να μας 
πάρει χαμπάρι. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Όχι, θα πρέπει να τον σπάσω στο ξύλο, το καθήκι. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Κάτσε φρόνιμα. Σταμάτα. Αν τον χτυπήσεις ο καφετζής θα 

ειδοποιήσει τους χαφιέδες του και τότε δε θα μπορούμε να 
κινούμαστε άνετα. Όπως ξέρεις, πιο κάτω έχουμε το «τυπο-
γραφείο» και δεν πρέπει να χαλάσει η περιοχή μας.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Έχεις δίκιο. Φεύγω πρώτα εγώ και έπειτα εσύ. Γρήγορα. 
Θα σε περιμένω πιο κάτω στη γωνία με τη μηχανή. Απόψε 
έχουμε πολύ δουλειά για τα φασιστόμουτρα. Πάω. 

(Απομακρύνεται από το μαγαζί και χάνεται σαν αόρατη σιλουέτα.)

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση συνοδεία λαού- μπαλέτου με κωμικά 
δραματικά δρώμενα). 
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ΣΚΗΝΗ 3η

(Αλλά στα κρατητήρια της ασφάλειας Αθηνών η ανάκριση του φοιτητή 
Θανάση έχει αρχίσει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Για σταματήσετε ρε σεις. Αφήστε, θα τον αναλάβω εγώ. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Έγινε προϊστάμενε. Θα τον κάνεις να κελαηδήσει καλά. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Για σήκω επάνω παλιόπαιδο. 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Ό, τι σου είπα, σου είπα. Δεν ξέρω τίποτ’ άλλο. Για περισ-

σότερες πληροφορίες να ρωτήσεις τους χαφιέδες σου. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Δεν τα ’μαθες καλά. Δεν φταίτε εσείς, οι άλλοι φταίνε 

που σας χαϊδεύουνε τόσα χρόνια. (Τον σηκώνει από τον για-
κά με δύναμη επάνω και του ρίχνει μια γονατιά στο στομάχι) 
Να για να μάθεις. Για να μη μιλάς ωραία για τα όργανα του 
έθνους που κοπιάζουν μέρα νύχτα για μια Ελλάδα μεγάλη. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: (Σωριάζεται χάμω και σφαδάζει από τους πόνους). Μπά-
σταρδοι, τελειώνουν τα ψωμιά σας, ο λαός ξύπνησε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Αστυνόμε, φέρε τον γίγαντα από μέσα, να τον περι-
ποιηθεί για τα καλά. Αμάν πια δεν παίρνει με το καλό αυτός. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: (Απομακρύνεται προς την πόρτα, αλλά σε λίγο χτυπάει 
το τηλέφωνο. Ακούγεται μια φωνή.) Από το αρχηγείο, να σας 
συνδέσω με τον στρατηγό, μισό λεπτό. 

(ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ): Πώς πάνε οι ανακρίσεις; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Τα σέβη μου στρατηγέ μου. Όλα πάνε καλά. Πιάσαμε 

έναν από την ομάδα τους που πήγαν να διαταράξουν την 
ησυχία. Όλα πάνε καλά στρατηγέ μου, όλα ελέγχονται από 
τους δικούς μας. 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ-closhar: Μπράβο παιδιά, να κάνετε καλή δουλειά. Χθες είχαμε 
μια σύσκεψη με τον σωτήρα του έθνους μας. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Θα περάσω αύριο από το στρατηγείο υπαρχηγέ μας. 
Θα φέρω όλους τους φακέλους και θα σας ενημερώσω πλή-
ρως. 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ-closhar: Εντάξει αστυνόμε. Όπως τα είπαμε θα μιλήσω στους 
δικούς μας και το καθήκον και την αφοσίωσή σας. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. (Κλείνει τη γραμμή. Εν 
τω μεταξύ στο γραφείο έχει μπει ο βασανιστής.) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: Χα, χα! Αστυνόμε αυτός είναι ο σκληρός χα, 
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χα (πιάνει το Θανάση, τον σηκώνει όρθιο.) Για κελάηδησε 
λιγάκι, τι ήθελες προχθές στην διαδήλωση; Που είναι τα 
γραφεία σας; 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: (Δεν του απαντά.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: Δεν θυμάσαι; (Τον πιάνει από τα μαλλιά και 

τα τραβά. Του δίνει μια δυνατή γροθιά κι άλλη μια κλωτσιά 
στα καλάμια και ακούγεται το σαρκαστικό χαμόγελο). Χα, 
χα! (τον σηκώνει πάλι από πάνω και είναι καταματωμένος 
από τα χτυπήματα.) 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Δε θα σας πω τίποτε, πάρτε το χαμπάρι, ότι και να μου 
κάνετε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: (Βγάζει μια τανάλια από την τσέπη του και την 
δείχνει στο Θανάση.) Για ξέρνα ρε, γιατί θα σου βγάλω τα 
νύχια ένα ένα. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Δολοφόνοι, θα τα πληρώσετε όλα αυτά. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: (Του πιάνει το χέρι και με την τανάλια. Ακού-

γονται βήματα και η πόρτα χτυπάει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ποιος ηλίθιος μας διακόπτει στην καλύτερη φάση. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-closhar: Κυρ Αστυνόμε, πιάσαμε τα άλλα δύο κελεπούρια που 

ήτανε μαζί με τον μπάσταρδο, τι να τους κάνουμε αυτούς; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Στο διάολο ηλίθιε. Δεν ξέρεις τη δουλειά σου; Βάλ-

τους στο κελί χωριστά τον έναν από τον άλλον και θα τους 
περιποιηθούμε αυτούς. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-closhar: Στις διαταγές σου κυρ Αστυνόμε, τους πιάσαμε γιατί 
ήτανε έτοιμοι να την κοπανήσουν. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Φύγετε τώρα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-closhar: Εντάξει Αστυνόμε. (Φεύγει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: (Γελάει) Χα, χα! Απόψε θα έχουμε μεγάλα νταβαντού-

ρια (πάει στο Θανάση.) Εσένα μιλάω. Τώρα που πιάσαμε και 
τα φιλαράκια σου την βάψανε για τα καλά τα πουλάκια μας 
(τρίβει την κοιλιά του.) Εσύ ρε κολοφοιτητή, κατάγεσαι από 
καλό τζάκι. Τι θέλεις και μπερδεύεσαι με αυτά τα λιγούρια; 
Σήμερα σου λένε άλλα, αύριο θα σου πουν διαφορετικά και 
βάλε. Τι την ψάχνεις την δουλειά; Κονομιμένος είσαι. Θα 
βγεις καλός δικηγοράκος, θα οικονομάς λεφτά με ουρά. Οι 
δικοί σου είναι μέσα στο κύκλωμα. Άστα αυτά για τους άλ-
λους τους νηστικούς. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Εγώ είμαι με το λαό και όχι με τους χαφιέδες. 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ρε το μαλακισμένο, κάνει και κήρυγμα. Ρε σεις, χωνέψ-
τε το. Θα σας σακατέψουμε για τα καλά. Εμείς θα είμαστε 
απάνω για πάντα. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Είσαστε γελασμένοι. Όλη η Ελλάδα αγωνίζεται, η δημο-
κρατία θα… (Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση του 
και δέχεται γροθιά από τον Αστυνόμο Α.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Κτήνος, ζώον. Άστο διάολο, για να καταλάβεις εσύ 
και οι μπάσταρδοι οι δικοί σου ότι δεν παίζουμε. Ρε γίγαντα, 
που θα πάει, θα τα ξεράσει. Τράβα στο άλλο γραφείο. Να, 
πάρε τους μπλε φακέλους που έχουν μέσα τις δηλώσεις. Στο 
τέλος, τέλος θα φτιάξουμε μια πλαστή και θα τη δείξουμε 
στους άλλους μπας και την πατήσουνε ότι την υπόγραψε 
τούτος. Πάρτε τον και αυτόν από δω για να μην τον βλέπω 
και μου ανακατεύουν τ’ άντερα. Όπως είπαμε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: (Σηκώνει τον Θανάση, τον τραβάει σέρνοντας 
προς τα έξω, όμως ακούγεται ο χτύπος του τηλεφώνου και 
ο Αστυνόμος Α σηκώνει το τηλέφωνο.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ποιος είναι; (μια φωνή) Αστυνόμε, γίνονται σοβαρά 
επεισόδια εκεί κάτω. Πάρε όλους τους άντρες κάτω και κα-
τέβα για έλεγχο. Είμαστε όλες οι δυνάμεις κάτω αλλά κάτι 
συμβαίνει. Κατάλαβες; Είμαι ο Χρήστος και μυρίζομαι ότι 
κάτι δεν πάει καλά. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Τι λες ρε Χριστάκι; Μη φοβάσαι. Θα τους τσακώσου-
με αυτούς. Τώρα κατεβαίνουμε. (Φεύγουν αμέσως από την 
Ασφάλεια και κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο.)

(Σε μια γωνιά της Πατησίων ο Αστυνόμος Μίλτος συνομιλεί με τον αστυ-
νόμο Β.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ρε αστυνόμε, για κοίτα ρε. Οι μπάσταρδοι καταλάβανε 

το Πολυτεχνείο. Εσύ τι λες; Θα καθίσουμε εδώ να κάνουμε 
τους ήρωες; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Έχεις δίκιο προϊστάμενε. Τι μας ενδιαφέρει εμάς τώρα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Μπράβο. Μπήκες στο νόημα. Θα την κοπανήσουμε 

κι ότι γίνει ας γίνει. Εμάς πάντα μας χρειάζονται όλοι κι 
απάνω και οι κάτω. Εμείς θα φτιάξουμε αυτό το κράτος, το 
κολοχανίο; Σήμερα αυτοί, αύριο οι άλλοι και τρέχα γύρευε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Ωραία. Δεν πάμε στον «Λευτέρη» να πιούμε τα ούζα 
μας. Εμείς να είμαστε καλά κι από ’δώ πάνε οι άλλοι. 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Σε παραδέχομαι ρε τσίφτη. Γιατί είσαι σ’ όλα μέσα. 
Πάμε ρε, πάμε. 

(Απομακρύνονται από τα συμβάντα. Πάνε αμέσως για το ουζερί του «Λευ-
τέρη». Ακολουθεί μουσική εμφυλίου πολέμου.)

Τέλος 2ης πράξης

Είσοδο στη σκηνή του θεάτρου. Ο θίασος που τραγουδάει τους στίχους. 

1 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

Επανάληψη 1ου στίχου. 

(Αποχωρεί ο θίασος και ο Κομπέρ λυπητερά κλείνει την αυλαία της δεύ-
τερης πράξης με τον παρακάτω στίχο.)

ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ

Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη αντίκρισα τον κόσμο, 
Είδα μα ξεχώρισα ακόμα τους πραγματευτάδες της ειρήνης, 
Τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες μας να πουλάνε 
Τους λαούς μας σαν πρόβατα. 
Ως πότε πια. 
Θα τραυματίζουν την ειρήνη
Ως πότε πια 
Θα πνίγουν συνειδήσεις 
Ως πότε πια 
Θα ζούνε σε βάρος των λαών. 
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 Ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως 
πότε πια, ως πότε πια; 

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση με συνοδεία λαού- Μπαλέτου με κωμικά- 
δραματικά δρώμενα.)
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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

ΑΘΗΝΑ 1994

LADIAS.indb   191 20/7/18   9:58 πμ



LADIAS.indb   192 20/7/18   9:58 πμ



ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 193

Εισαγωγή με την εμφάνιση ενός Κομπέρ που μας βάζει στην υπόθεση 
του έργου. 
ΚΟΜΠΕΡ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Γεια σας φίλοι θεατές. Εγώ πήρα το ρόλο του πολέμα 

θεατρίνε για να σας βάλω στο πετσί του έργου να σας βάλω 
στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, στην αποστολή του 
θεατρικού έργου που πρέπει να λειτουργεί, κάνοντας θέατρο 
ειρήνης, μηνύματος αντιπολεμικού για το καλό όλου του 
κόσμου, που θέλει την ειρήνη να φωλιάσει μέσα μας. 

Απαγγέλει έναν στίχο με τίτλο: 

ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ
Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη κι αντίκρυσα τον κόσμο, 
είδα μα ξεχώρισα ακόμα, τους πραγματευτάδες της ειρήνης, 
τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες μας, να πουλάνε τους
λαούς μας σαν πρόβατα σωστά. 
Ως πότε πια
θα τραυματίζουν την ειρήνη 
Ως πότε πια 
θα πνίγουν συνειδήσεις 
Ως πότε πια
θα ζούνε σε βάρος των λαών 
Ως πότε πια…… (πολλές φορές)

(Ανοίγει η αυλαία και εισέρχεται όλο ο θίασος τραγουδώντας): 

ΣΤΙΧΟΣ 1ος

 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
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 Πολέμα θεατρίνε

Επανάληψη του 1ου στίχου 
 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε 
 για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό 
 Πολέμα θεατρίνε

(Αποχωρεί ο θίασος και μπαίνει στην σκηνή ο γέρο Νικολής (γέρο Κου-
ρελής) σ’ ένα δάσος.)
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μπα, τι γυρεύεις εσύ νεαρέ στο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Κάτσε, κάτσε κάτω παππούλη να ξαποστάσεις εδώ στο 

δέντρο κάτω, κάτσε παππούλη…. 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ευχαριστώ παιδί μου, ευχαριστώ (και κάθεται). Είμαι 

ο γέρο Νικολής, να εκεί κάτω κάθομαι, στη σκιά του «πρά-
σινου δάσους» βγήκα για λίγο έξω και χάθηκα, μα ξαφνικά 
ακούω κάθε βράδυ φωνές, κραυγές απελπισίας, ανθρώπους 
που ζουν στον πανικό και στη φρίκη του πολέμου, τώρα 
πέρασαν τα χρόνια και παραβλέπω παιδί μου… 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Τι λες παππού; Ο κόσμος φαίνεται ωραίος και ανθρώ-
πινος…. 

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μα δεν ξέρεις παιδί μου ακόμη τη ζωή, έτσι ήμουνα 
κι εγώ κάποτε με όνειρα γιομάτα και ελπίδες, μα του πολέμου 
η φρίκη μου αχρήστευσε το πόδι μου, και σέρνομαι χρόνια 
σαν της άδικης κατάρας ερπετό έρημος και μόνος. Έτσι είναι 
ο κόσμος παιδί μου, άδικος κριτής και σκληρός. Άμα λίγο 
πάρεις την κάτω βόλτα, τότε δεν σου δίνει κανένας σημασία, 
σε ξεχνάνε όλοι, όλοι…. 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Δεν βαριέσαι παππούλη… 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έτσι είναι παιδί μου, ακόμα κι οι λαοί, τόσοι λαοί 

στενάζουν από τον ζυγό της υποτέλειας και της τυραννίας, 
δεν βλέπεις; 

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΑΡΟΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Μα οι λαοί δεν είναι λεύτεροι παππού; 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Όχι παιδί μου, είναι σκλαβωμένοι. Φτιάξανε τα 

θανατερά όπλα για να σκοτώσουν την ειρήνη, σκορπάνε 
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καθημερινά την δυστυχία, σκορπάνε την φτώχεια, την εξα-
θλίωση, την ταπείνωση, την σκλαβιά. Έτσι είναι παιδί μου, 
πνίγουν και σκοτώνουν καθημερινά την «ειρήνη» του κο-
σμάκη, πνίγουν τη φωνή του κάθε καταπιεσμένου… 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Μα στο σχολείο παππού μου, μας τα ’μαθαν αλλιώς. 
Ότι πολεμάμε για την ελευθερία. 

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ψέματα, μεγάλα ψέματα παιδί μου αυτά. Οι άρ-
χοντες ψευτοπανούργοι, δολοπλόκοι της εξουσίας, είναι 
οι αγύρτες πολεμοκάπηλοι, ψευτοθεατρίνοι. Αυτοί αμέσως 
σκορπάνε την δυστυχία, οι μαυραγορίτες των αθώων ψυχών. 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Έτσι τα λες παππούλη. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από 
μένα… 

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Η αλήθεια, η πικρή αλήθεια παιδί μου. Η μέρα ανα-
τέλλει ροδοκόκκινη με τον ήλιο μα αργότερα σκεπάζουν τον 
ήλιο τα σύννεφα και βρέχει, βρέχει παιδί μου στις ψυχές των 
ανθρώπων, το μίσος και όχι η καλοσύνη, η πολεμοκαπηλία 
και όχι η ειρήνη, γιατί; 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Γιατί μας κρύβουν όπως λες παππούλη την αλήθεια; 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Για τα «συμφέροντα των λίγων» και να καταπνίγουν 

τους πολλούς. 
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Είσαι σοφός, μεγάλος σοφός παππούλη μου. Πρώτη 

φορά ακούω τέτοια πράγματα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί 
κι από τώρα μας ξεχωρίζουν ακόμα και οι άνθρωποι της 
εξουσίας. Πάνε μπροστά και ο λαός από πίσω τελευταίος…

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μπράβο νεαρέ μου, έτσι είναι η κοινωνία. Τον λαό 
έτσι τον θέλουν, να τον έχουν πίσω, πάντα τελευταίο κο-
μπάρσο όλων των γεγονότων. Του δίνουν «ψευτοπαράσημα» 
και στήνουν «ανδριάντες της ντροπής» για να γελάσουν τον 
λαουτζίκο, να απαλύνουν τα τραύματα από τις ψυχές και 
τους θανατερούς σκοτωμούς. 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Παππού, παππού Νικολή πέρασε η ώρα. Πάω σιγά- 
σιγά. Επειδή νύχτωσε, πιο μονοπάτι του δάσους να πάρω 
για να πάω γρήγορα σπίτι μου;

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Εκεί κάτω, το μεσαίο, «Το μονοπάτι της ειρήνης», 
όπως το ονόμασα εγώ παιδί μου. Καλή αντάμωση. 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ: Γεια σου, γεια παππού. Να ’σαι καλά. (κι απομακρύνεται 
σιγοτραγουδώντας. Εισέρχεται ο θίασος εντός της σκηνής 
τραγουδώντας). 
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1 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

και επανάληψη τον 1ο στίχο

Μετά από λίγο καιρό ο νεαρός Κώστας συναντιέται με ένα φίλο του …. 
σε μια παιδική αλάνα….
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Καλά είμαστε Κώστα. Τι μάθαμε; Προχθές είχες καυ-

γάδες με τους δικούς σου… 
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Και που το ’μαθες; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Μου το ‘πε η κυρά Βασιλική, η γειτόνισσά σου. Γιατί 

Κώστα; 
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Να που λέτε παιδιά, ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Πε-

ριπλανιόμουν στο πράσινο δάσος και ξαφνικά συνάντησα 
ένα γεράκο, τον γέρο Νικολή όπως τον λέγανε. Τα ’παμε, μα 
πέρασε η ώρα και άργησα να πάω σπίτι. Αυτό ήταν όλο….

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι λες; Και τι λέγατε εκείνη την ημέρα; 
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πολλά και χρήσιμα. Είναι ένας σοφός άνθρωπος παιδιά. 

Σοφός άνθρωπος σας λέω. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Κι εσύ, Κώστα πίστεψες αυτά που σου είπε ένας άγνω-

στος στο πράσινο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Μα είναι σωστά και δίκαια αυτά που μου είπε.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Φαίνεται πως σε μάγεψε ο Γέρο Νικολής, Κώστα. 
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πάνω απ’ όλα για τον κόσμο τον ψεύτικο, για τους ισχυ-

ρούς που αφεντεύουν τον κόσμο. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι λες Κώστα μου; Εμείς διαβάζουμε στο σχολείο και 
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μαθαίνουμε τα πράγματα. Τις προάλλες ο δάσκαλος μου 
είπε να μην ακούμε τους έξω τι λένε. Κι είχε δίκιο. 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Κάνεις λάθος Βαγγέλη. Αυτοί ευλογούν το άδικο και τα 
σπαθιά και τους πολέμους. Μα όχι, ο λαός δεν θέλει πό-
λεμο, δεν θέλει αφέντες. Να όπως λέγαν παλιά και τώρα, 
πίσω απ’ αυτά κρύβονται άλλα συμφέροντα, αλλά, μεγάλα 
συμφέροντα. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Αυτά που λες είναι ψέματα Κώστα. Κι αν θες να μάθεις 
για καλά, άκουσέ με. Μην ακούς αυτά τα παραμύθια του 
κάθε τυχόντα. Κοίτα να δεις, εγώ που είμαι μεγαλύτερός 
σου και συγγενής σου, ένα πράγμα σου λέω, μην τους πο-
λυδίνεις σημασία. Εμείς ανήκουμε αλλού, πιο ψηλά, στους 
λίγους νοικοκυραίους της πόλης και συμφέρον μας είναι να 
μην ξεσηκώνεται ο κοσμάκης με τέτοιες αρλούμπες γιατί 
κινδυνεύουμε, κατάλαβες; Γιατί αν ξεσηκωθούνε οι εργάτες 
στα κτήματά μας, τι γίνεται; Εμάς μας προορίζουν για να 
σπουδάσουμε, κατάλαβες; Κι έπειτα να αναλάβουμε το βιός 
μας, τώρα κατάλαβες Κώστα; 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Εγώ είμαι με το λαό και όχι με την εξουσία. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πάψε, πάψε, μην φωνάζεις και μας ακούσει κανένας. Τις 

παλαβομάρες κράτα τες, μην τα λες αλλού αυτά, κατάλαβες; 
Αει! Αυτού του ’στριψε! Κώστα, παρ’ το μια κι έξω. Αυτά δεν 
μας συμφέρουν ποτέ των ποτών! Θα καταστρέφεις τον εαυτό 
σου και τίποτ’ άλλο. Τέτοιοι σαν και δαύτους ή σαπίζουν 
στις φυλακές και καλά τους κάνουν ή γυρνάνε μισότρελοι, 
παλαβοί σαν τον Γέρο Νικολή. Κατάλαβες Κώστα; Όλα αυτά 
μπορεί να ’ναι καλά στη θεωρία αλλά στην πράξη αλλάζουν. 

ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Όχι, όχι. Ποτέ δεν αλλάζουν. Πάντα στα παλιά χρόνια 
πολεμούσαν όπως και σήμερα τους επαναστάτες μα όσο κι 
αν τους πολεμάνε τόσο φουντώνουν οι ιδέες. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Παναγία μου, πάει, τώρα αυτόν τον χάνουμε. 
ΚΩΣΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Κι εσύ έλα μαζί μου με τις νέες ιδέες για μια καλύτερη 

κοινωνία. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πάω… φεύγω Κώστα, φεύγω γρήγορα. 

(Απομακρύνεται αφήνοντας μόνο τον νεαρό Κώστα απορροφημένο στην 
σκέψη του.) 

(Στη σκηνή του θεάτρου εισέρχεται όλος ο θίασος τραγουδώντας.) 
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1 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

πάλι επαναλαμβάνεται ο 1ος στίχος

κλείνοντας την Αυλαία. 

Τέλος 1ης πράξης

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση με συνοδεία μπαλέτου- λαού με κωμικά- 
δραματικά δρώμενα). 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βρισκόμαστε στην αρχή της απριλιανής δικτατορίας, όπου λαμβάνουν 
χώρα διάφορα γεγονότα της εποχής εκείνης. Σ’ αυτήν την περίοδο δρα ο 
ήρωας- φοιτητής, ώσπου στο τέλος θυσιάζεται για τον αγώνα.

Είναι σούρουπο και σε κάποια λαϊκή γειτονιά ακούγεται το χτύπημα πόρ-
τας. (Τακ, τακ, τακ.) 

Ακούγεται μια τρεμάμενη φωνή. 
ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Βαγγέλη, Βαγγέλη. Άνοιξε γρήγορα, γρήγορα (πιο δυ-

νατά. Ακούγονται βήματα και ανοίγεται η πόρτα από μέσα). 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι συμβαίνει Θανάση; Σε βλέπω αναστατωμένο. Τι; 
ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Σπρώχνοντας την πόρτα γρήγορα μπαίνει μέσα). Μην 

φωνάζεις. Έλα πιο μέσα να σου εξηγήσω. 
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Είσαι καλά; 
ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Κλείδωσε καλά την πόρτα, με κυνηγάνε. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Α, κατάλαβα. Πάλι μπλεξίματα με δαύτους. (Κι απο-

μακρύνεται. Κλειδώνει καλά την πόρτα και πλησιάζει τον 
φίλο του).

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Δώσε μου τίποτα παλιόρουχα να αλλάξω, γιατί οι μπά-
σταρδοι έχουν ζώσει την περιοχή κι όπου να ’ναι θα κο-
πιάσουν κι εδώ. Έπιασαν τον Αποστόλη χθες βράδυ στη 
διαδήλωση και κυνηγάνε κι εμένα. Φαίνεται το καρφί τους 
«ο συνταξιούχος» με κάρφωσε. Χθες βράδυ ήρθαν σπίτι μου 
και εγώ το ’σκασα από το παραθυράκι της τουαλέτας. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι λες βρε! Τους άθλιους! Τώρα ψάχνουν και στα σπίτι 
για τα καλά βλέπω. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Και μη χειρότερα. Δως μου τα ρούχα κι αν σου πουν 
τίποτα για χθες βράδυ να πεις ότι διαβάζαμε μαζί και τα 
λοιπά, ξέρεις. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Περίμενε λίγο. (Απομακρύνεται φέρνοντας άλλα ρούχα 
και του τα δίνει). 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Να, πάρε τηλέφωνο στη Ρούλα να ‘ρθει κι αυτή για 
άλλοθι. (Του δίνει το νούμερο του τηλεφώνου. Το παίρνει 
κι απομακρύνεται προς το τηλέφωνο όπου και παίρνει το 
νούμερο. Ακούγεται μια γυναικεία φωνή.)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ρούλα, έλα γρήγορα σπίτι μου. Είναι εδώ ο Βαγγέλης. 
Έλα τώρα γρήγορα, θα σου εξηγήσω, είναι μεγάλη ανάγκη. 

ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Έρχομαι, αμέσως έρχομαι. (Και κλείνει αμέσως το τηλέφωνο, 
ντύνεται, βγαίνει έξω από το σπίτι της και παρακολουθείται 
στενά από τους αστυνομικούς. Αλλά εν τω μεταξύ στο δια-
μέρισμα των φοιτητών συμβαίνουν άλλα πράγματα.) 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Εντάξει Βαγγέλη, το κανόνισα. Ναι, τώρα είμαι έτοιμος, 
πάω στην τουαλέτα. (Ακούγονται δυνατοί χτύποι πόρτας.)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πλάκωσαν κιόλας τα σκυλιά, πήγαινε μέσα Θανάση. (Ο 
Βαγγέλης απομακρύνεται, ενώ ο Θανάσης πλησιάζει προς 
την πόρτα που τραντάζει από τους κραδασμούς που ολοένα 
γίνονται δυνατότεροι.) Ποιος είναι παρακαλώ; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Άνοίξτε ρε σεις, γρήγορα μη σας φάω τ ’άντερα, 
ανοίξτε. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πιο σιγά, πιο σιγά. Θα σπάσετε την πόρτα. Θα σας 
ανοίξω. (Τους ανοίγει, οι δυο Αστυνομικοί ορμάνε μέσα σε 
θράσος και αυτοσυστήνονται.) 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Μίλτος, της Ασφάλειας κι από δω ο υπαστυνόμος. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι θέλετε κύριοι; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Χα, χα, χα, χα! Βρε συ, το σκατόπαιδο μας δουλεύει 

κιόλας, μας κάνει την αθώα περιστερά. Χα, χα, χα, χα, χα ρε 
συ άει στο διάολο κωλόπαιδο. Για πες μας, ο άλλος που πήγε; 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ποιος άλλος; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Α, θα μας σκάσει τούτος. Ρε βοηθέ, για ξηγήσου 

του του τσόγλανου. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Τον πλησιάζει και του δίνει μια δυνατή σφαλιάρα 

κι ο φοιτητής σωριάζεται κάτω.) Να, για να μάθεις να ξερνάς 
γρήγορα. Χε, χε, χε, χεχε. (Χαμογελώντας) Ρε προϊστάμενε 
να του σπάσω τη μούρη να δει, το…. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Σήκωσε το κωλόπαιδο. Ξέρω εγώ τι θέλουν. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Στο τέλος θα νικήσει ο λαός. Καταραμένοι, σκουλήκια, 

θα… (Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση και δέχεται 
γροθιά από τον Αστυνόμο Β.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: Να για να μάθεις να ξερνάς. Κι άλλη, σκατόπαιδο. 
(Ακούγεται ένα ‘ωχ’ από το Βαγγέλη και πέφτει κάτω ξερός). 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Σιγά ρε, τον θέλουμε να μιλήσει το καθήκι. Σήκωσέ 
τον και βάλτον στην καρέκλα. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Άνανδροι, τι θέλετε; (δυνατά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Το παιδί θα λύσει τη γλώσσα του, που είναι ο άλλος; 

Ότι και να κάνετε θα σας λιώσουμε. (Ακούγεται μια φωνή) 
ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Εδώ είμαι, τι θέλετε; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Α, το πουλάκι μου, εδώ είναι και δεν μιλάει. 
ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Σαν τι; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι; Τον κακό σου τον καιρό, για προχώρα βοηθέ, 

εσύ ξέρεις. (Τον πλησιάζει ο Αστυνομικός και του περνάει 
τις χειροπέδες.)

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Διαμαρτύρεται) Γιατί, τι έκανα, γιατί; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Για τα χθεσινά που κάνατε ρε παλιόπαιδα, άντε 

προχώρα γρήγορα, προχώρα ρε. (Ο Αστυνομικός γυρνά και 
λέει του Βαγγέλη) Όσο για σένα, καινούργιο βλαστάρι, τώρα 
που σε ανακαλύψαμε θα ’ρθεις το μεσημέρι στις δώδεκα στο 
γραφείο μου να γνωριστούμε καλύτερα και κοίταξε, μην κά-
νεις καμιά κουταμάρα, αλλοίμονό σου απ’ έξω δικοί μου θα 
σε προσέχουν, τώρα πλύσου, σκουπίσου κι όπως τα ’παμε.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Δεν απαντά) 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πάμε υπαστυνόμε, πάμε. Πιάσαμε μεγάλο κελεπούρι 
σήμερα. Εσύ τομάρι, πάρε την κάρτα μου, όπως σου τα ’πα. 
Ό, τι ξέρεις θα τα ξεράσεις. (Απομακρύνονται με τον Θανά-
ση δεμένο τραβώντας τον. Η πόρτα κλείνει με τον Βαγγέλη 
απορροφημένο και σκεπτικό για τα συμβάντα της ημέρας). 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Βρισκόμαστε σε κάποιο καφενείο της Αθήνας, παρακολουθούμε τους 
Αστυνομικούς να συνομιλούν μεταξύ τους. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Δε βλέπεις ρε υπαστυνόμε, τα καθήκια πάλι μαζεύ-

τηκαν. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: Έχεις δίκιο προϊστάμενε, θέλουν πάτημα τα…. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι να σου κάνω, μαθαίνουν γράμματα βλέπεις. Δε 

λένε να βάλουν μυαλό, δεν διαβάζουν τίποτα, αυριανοί επι-
στήμονες σου λένε και δεν σκαμπάζουν τίποτα. Αφού στο 
είπα εγώ, τώρα που θα αναλάβει ο πατριώτης μου υπουργός 
δημοσίας τάξεως θα τον επισκεφθώ και θα του τα πω όλα 
αναλυτικά. Όχι άλλη ελευθερία στα αλητόπαιδα, σφίξιμο 
και πάλι σφίξιμο. Α, ρε υπαστυνόμε, που είναι τα παλιά χρό-
νια. Σεβασμός δεν υπάρχει σήμερα. Τις προάλλες που πήγα 
στην πατρίδα μου είδα κάτι ύποπτα στοιχεία που στάμπαρα, 
κάτι χθεσινά μπάσταρδα. Δεν μου μιλάνε, με αποφεύγουν 
μερικά απ’ αυτά. Αλλά εδώ τα ’χω, αν δεν τα πιάσω να μη με 
λένε Μίλτο. Όλοι είναι ύποπτα φίδια τρομερά. Κατάλαβες, 
ο Παπαδόπουλος, νοικοκύρης άνθρωπος, ήρθε να βάλει 
κάποια τάξη στον τόπο μας και τίποτα αυτοί, τον δικό τους 
χαβά. Βούρδουλα θέλουν όλοι σου λέω, να βάλουν μυαλό, 
κατάλαβες;

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: Από το στόμα σου και στου θεού τ’ αυτί, έτσι είναι. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Εμένα που με βλέπεις σε λίγο και καιρό θα γίνω αρ-

χηγός. Τότε θα τρέμετε όλοι, θα βελάζουν όλοι, σου λέω όλοι. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: Μπράβο, μπράβο. Θα τους λιανίσουμε. Προχώρα 

προϊστάμενε, μαζί σου κι ο υπασπιστής σου.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πάμε τώρα και τσιμουδιά όπως είπαμε. Πάμε και 

θα τα περιποιηθούμε τα παλιόπαιδα. 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πάμε, κι έχουμε το φιλαράκο που πιάσαμε σήμερα. 
Χα, χα, χα, χα, χα, το ξεχάσαμε. Πάμε κι όπου να ’ναι θα τον 
περιποιούνται οι δικοί μας με το παραπάνω για να μας τα 
ξεράσουν όλα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Πάμε 

(Απομακρύνονται, ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω ακούγεται ο χτύπος μιας 
πόρτας και μια τρεμάμενη φωνή). 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Ανοίξτε, εγώ είμαι, η Ρούλα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Πλησιάζει προς την πόρτα) Μπες μέσα Ρούλα να σου 

πω τι έγινε. 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Να, τώρα πιο κάτω είδα δύο τομάρια να σέρνουν τον 

Θανάση και κατάλαβα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ναι τα κτήνη, τα ανθρωπόμορφα τέρατα. Βάλθηκαν να 

μας ξεκάνουν μα δεν θα τα καταφέρουν. 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Πρέπει να προσέχουμε πολύ. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ευτυχώς που άργησες λιγάκι. Αν ερχόσουν πιο γρήγορα 

θα σε γράπωναν οι άτιμοι για ύποπτη. Πήραν το Θανάση 
κι εμένα μου ’δωσαν την κάρτα τους να τους επισκεφθώ το 
μεσημέρι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν πάω θα με ανακρίνουν 
και θα με φυλακίσουν με ψεύτικες κατηγορίες. Αν δεν πάω 
πρέπει να φύγω. Θα φύγω, θα κρυφτώ σε κάτι φιλαράκια 
μέχρι να περάσει η μπόρα. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις; 

ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Αλλά εγώ τα ’χω χαμένα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Έλα μαζί μου αν θέλεις να τη βγάλουμε λιγάκι παρέα. Ο 

Θανάσης είναι σκληρό καρύδι, δεν θα μιλήσει. Έτσι κι αλλιώς 
είναι λίγα τα ψωμιά τους. 

ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Έχεις δίκιο. Καλύτερα έτσι. Γι’ αυτό αν πας κι εσύ για ανά-
κριση είναι χειρότερα για την ομάδα μας. Θα μας πιάσουν 
όλους κι έτσι… 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Μην τα σκέφτεσαι, όλα θα πάνε καλά. 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Πάω και θα σε δω το βράδυ στο «καφενεδάκι» μας. Πάω 

κι όλα θα πάνε βολικά. (Απομακρύνεται) 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Στο καλό, στο καλό και να προσέχεις. (Της κλείνει την 

πόρτα). 

(Η φοιτήτρια Ρούλα συναντιέται με έναν συμφοιτητή της στο «καφενε-
δάκι».) 
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ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Μάθατε τι έγινε σήμερα; Οι μπάσταρδοι ’πιάσαν το Θα-
νάση.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι λες βρε, τα καθάρματα. Τώρα πρέπει όλοι να προ-
σέχουμε. 

ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Ναι, πρέπει να προσέχουμε πολύ. Γιατί ο «συνταχιούχος» 
το καρφί τους φαίνεται κάνει καλά τη δουλειά του. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ρούλα, κάνανε μπλόκο και στον Πειραιά, στη γειτονιά 
του Τέλη. Μα δε βρήκαν τίποτα ευτυχώς. 

ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Τι λες και προς τα ’κει πήγε η χάρη τους; 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ναι, να τους προσέχουμε όλους. Ρούλα, αύριο το βράδυ 

στις 9 έχουμε συγκέντρωση στο «υπόγειο». Κοίτα ειδοποίησε 
και τους άλλους. 

ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Ναι, μα πρέπει να κάνουμε κάτι για τον Θανάση. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι λες τώρα Ρούλα. Ο Θανάσης είναι σκληρό καρύδι, 

δεν θα μιλήσει. 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Ναι, αλλά θα πιάσουν κι άλλους απ’ την ομάδα μας και 

τότε; 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Να σου πω Ρούλα, τα νέα πράγματα έχουν χάσει το 

έλεγχο, τελειώνουν τώρα τα ψωμιά τους. 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Καλά νέα αυτά. Φάνηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ναι, μεταδίδεται σ’ όλο τον κόσμο. Μιλάνε τώρα για 

μεγάλο ξεσηκωμό, για εξέγερση. 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Έτσι πρέπει. Ως πότε πια οι τύραννοι θα πίνουν το αίμα 

μας. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Θα σβήσουν, θα μιλήσει ο λαός; 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Πιο σιγά, πιο σιγά. Κάτι βλέπω εκεί κάτω δίπλα στο μπαρ. 

Εκείνος εκεί κάνει πως διαβάζει εφημερίδα, έχει καρφωμένα 
τα μάτια του κατά δω. Εσύ τις λες; 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι λες; 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Ναι, κάτι κατάλαβα από την αρχή. Μα κοίτα, τώρα πλη-

σιάζει προς το τηλέφωνο, γι’ αυτό πάμε σιγά, σιγά, χωρίς να 
μας πάρει χαμπάρι. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Όχι, θα πρέπει να τον σπάσω στο ξύλο, το καθήκι. 
ΡΟΥΛΑ-ΑΡΧΑΙΟΣ Α: Κάτσε φρόνιμα. Σταμάτα. Αν τον χτυπήσεις ο καφετζής 

θα ειδοποιήσει τους χαφιέδες του και τότε δε θα μπορούμε 
να κινούμαστε άνετα. Όπως ξέρεις, πιο κάτω έχουμε το «τυ-
πογραφείο» και δεν πρέπει να χαλάσει η περιοχή μας.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Έχεις δίκιο. Φεύγω πρώτα εγώ και έπειτα εσύ. Γρήγορα. 
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Θα σε περιμένω πιο κάτω στη γωνία με τη μηχανή. Απόψε 
έχουμε πολύ δουλειά για τα φασιστόμουτρα. Πάω. 

(Απομακρύνεται από το μαγαζί και χάνεται σαν αόρατη σιλουέτα.)

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση συνοδεία λαού- μπαλέτου με κωμικά 
δραματικά δρώμενα). 

ΣΚΗΝΗ 3η

(Αλλά στα κρατητήρια της ασφάλειας Αθηνών η ανάκριση του φοιτητή 
Θανάση έχει αρχίσει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Για σταματήσετε ρε σεις. Αφήστε, θα τον αναλάβω 

εγώ. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: Έγινε προϊστάμενε. Θα τον κάνεις να κελαηδήσει 

καλά. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Για σήκω επάνω παλιόπαιδο. 
ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ό, τι σου είπα, σου είπα. Δεν ξέρω τίποτ’ άλλο. Για πε-

ρισσότερες πληροφορίες να ρωτήσεις τους χαφιέδες σου. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Δεν τα ’μαθες καλά. Δεν φταίτε εσείς, οι άλλοι φταίνε 

που σας χαϊδεύουνε τόσα χρόνια. (Τον σηκώνει από τον για-
κά με δύναμη επάνω και του ρίχνει μια γονατιά στο στομάχι) 
Να για να μάθεις. Για να μη μιλάς ωραία για τα όργανα του 
έθνους που κοπιάζουν μέρα νύχτα για μια Ελλάδα μεγάλη. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Σωριάζεται χάμω και σφαδάζει από τους πόνους). Μπά-
σταρδοι, τελειώνουν τα ψωμιά σας, ο λαός ξύπνησε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Αστυνόμε, φέρε τον γίγαντα από μέσα, να τον περι-
ποιηθεί για τα καλά. Αμάν πια δεν παίρνει με το καλό αυτός. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Απομακρύνεται προς την πόρτα, αλλά σε λίγο χτυ-
πάει το τηλέφωνο. Ακούγεται μια φωνή.) Από το αρχηγείο, 
να σας συνδέσω με τον στρατηγό, μισό λεπτό. 

(ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ): Πώς πάνε οι ανακρίσεις; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τα σέβη μου στρατηγέ μου. Όλα πάνε καλά. Πιά-

σαμε έναν από την ομάδα τους που πήγαν να διαταράξουν 
την ησυχία. Όλα πάνε καλά στρατηγέ μου, όλα ελέγχονται 
από τους δικούς μας. 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Μπράβο παιδιά, να κάνετε καλή δουλειά. Χθες είχαμε 
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μια σύσκεψη με τον σωτήρα του έθνους μας. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Θα περάσω αύριο από το στρατηγείο υπαρχηγέ 

μας. Θα φέρω όλους τους φακέλους και θα σας ενημερώσω 
πλήρως. 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Εντάξει αστυνόμε. Όπως τα είπαμε θα μιλήσω στους 
δικούς μας και το καθήκον και την αφοσίωσή σας. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. (Κλείνει τη γραμμή. Εν 
τω μεταξύ στο γραφείο έχει μπει ο βασανιστής.) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Χα, χα! Αστυνόμε αυτός είναι ο σκληρός χα, 
χα (πιάνει το Θανάση, τον σηκώνει όρθιο.) Για κελάηδησε 
λιγάκι, τι ήθελες προχθές στην διαδήλωση; Που είναι τα 
γραφεία σας; 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Δεν του απαντά.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Δεν θυμάσαι; (Τον πιάνει από τα μαλλιά και 

τα τραβά. Του δίνει μια δυνατή γροθιά κι άλλη μια κλωτσιά 
στα καλάμια και ακούγεται το σαρκαστικό χαμόγελο). Χα, 
χα! (τον σηκώνει πάλι από πάνω και είναι καταματωμένος 
από τα χτυπήματα.) 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Δε θα σας πω τίποτε, πάρτε το χαμπάρι, ότι και να μου 
κάνετε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Βγάζει μια τανάλια από την τσέπη του και 
την δείχνει στο Θανάση.) Για ξέρνα ρε, γιατί θα σου βγάλω 
τα νύχια ένα ένα. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Δολοφόνοι, θα τα πληρώσετε όλα αυτά. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Του πιάνει το χέρι και με την τανάλια. Ακού-

γονται βήματα και η πόρτα χτυπάει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ποιος ηλίθιος μας διακόπτει στην καλύτερη φάση. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Κυρ Αστυνόμε, πιάσαμε τα άλλα δύο κελεπούρια 

που ήτανε μαζί με τον μπάσταρδο, τι να τους κάνουμε αυ-
τούς; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Στο διάολο ηλίθιε. Δεν ξέρεις τη δουλειά σου; Βάλ-
τους στο κελί χωριστά τον έναν από τον άλλον και θα τους 
περιποιηθούμε αυτούς. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Στις διαταγές σου κυρ Αστυνόμε, τους πιάσαμε γιατί 
ήτανε έτοιμοι να την κοπανήσουν. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Φύγετε τώρα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Εντάξει Αστυνόμε. (Φεύγει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Γελάει) Χα, χα! Απόψε θα έχουμε μεγάλα νταβα-
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ντούρια (πάει στο Θανάση.) Εσένα μιλάω. Τώρα που πιάσαμε 
και τα φιλαράκια σου την βάψανε για τα καλά τα πουλάκια 
μας (τρίβει την κοιλιά του.) Εσύ ρε κολοφοιτητή, κατάγεσαι 
από καλό τζάκι. Τι θέλεις και μπερδεύεσαι με αυτά τα λιγού-
ρια; Σήμερα σου λένε άλλα, αύριο θα σου πουν διαφορετικά 
και βάλε. Τι την ψάχνεις την δουλειά; Κονομιμένος είσαι. 
Θα βγεις καλός δικηγοράκος, θα οικονομάς λεφτά με ουρά. 
Οι δικοί σου είναι μέσα στο κύκλωμα. Άστα αυτά για τους 
άλλους τους νηστικούς. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Εγώ είμαι με το λαό και όχι με τους χαφιέδες. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ρε το μαλακισμένο, κάνει και κήρυγμα. Ρε σεις, 

χωνέψτε το. Θα σας σακατέψουμε για τα καλά. Εμείς θα 
είμαστε απάνω για πάντα. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: Είσαστε γελασμένοι. Όλη η Ελλάδα αγωνίζεται, η δη-
μοκρατία θα… (Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση του 
και δέχεται γροθιά από τον Αστυνόμο Α.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Κτήνος, ζώον. Άστο διάολο, για να καταλάβεις εσύ 
και οι μπάσταρδοι οι δικοί σου ότι δεν παίζουμε. Ρε γίγαντα, 
που θα πάει, θα τα ξεράσει. Τράβα στο άλλο γραφείο. Να, 
πάρε τους μπλε φακέλους που έχουν μέσα τις δηλώσεις. Στο 
τέλος, τέλος θα φτιάξουμε μια πλαστή και θα τη δείξουμε 
στους άλλους μπας και την πατήσουνε ότι την υπόγραψε 
τούτος. Πάρτε τον και αυτόν από δω για να μην τον βλέπω 
και μου ανακατεύουν τ’ άντερα. Όπως είπαμε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΣ: (Σηκώνει τον Θανάση, τον τραβάει σέρνο-
ντας προς τα έξω, όμως ακούγεται ο χτύπος του τηλεφώνου 
και ο Αστυνόμος Α σηκώνει το τηλέφωνο.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ποιος είναι; (μια φωνή) Αστυνόμε, γίνονται σοβαρά 
επεισόδια εκεί κάτω. Πάρε όλους τους άντρες κάτω και κα-
τέβα για έλεγχο. Είμαστε όλες οι δυνάμεις κάτω αλλά κάτι 
συμβαίνει. Κατάλαβες; Είμαι ο Χρήστος και μυρίζομαι ότι 
κάτι δεν πάει καλά. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Τι λες ρε Χριστάκι; Μη φοβάσαι. Θα τους τσακώ-
σουμε αυτούς. Τώρα κατεβαίνουμε. (Φεύγουν αμέσως από 
την Ασφάλεια και κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο.)

(Σε μια γωνιά της Πατησίων ο Αστυνόμος Μίλτος συνομιλεί με τον αστυ-
νόμο Β.)
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ρε αστυνόμε, για κοίτα ρε. Οι μπάσταρδοι κατα-
λάβανε το Πολυτεχνείο. Εσύ τι λες; Θα καθίσουμε εδώ να 
κάνουμε τους ήρωες; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: Έχεις δίκιο προϊστάμενε. Τι μας ενδιαφέρει εμάς 
τώρα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Μπράβο. Μπήκες στο νόημα. Θα την κοπανήσου-
με κι ότι γίνει ας γίνει. Εμάς πάντα μας χρειάζονται όλοι κι 
απάνω και οι κάτω. Εμείς θα φτιάξουμε αυτό το κράτος, το 
κολοχανίο; Σήμερα αυτοί, αύριο οι άλλοι και τρέχα γύρευε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-ΑΡΧΑΙΟΣ: Ωραία. Δεν πάμε στον «Λευτέρη» να πιούμε τα ούζα 
μας. Εμείς να είμαστε καλά κι από ’δώ πάνε οι άλλοι. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-ΑΡΧΑΙΟΣ: Σε παραδέχομαι ρε τσίφτη. Γιατί είσαι σ’ όλα μέσα. 
Πάμε ρε, πάμε. 

(Απομακρύνονται από τα συμβάντα. Πάνε αμέσως για το ουζερί του «Λευ-
τέρη». Ακολουθεί μουσική εμφυλίου πολέμου.)

Τέλος 2ης πράξης

Είσοδο στη σκηνή του θεάτρου. Ο θίασος που τραγουδάει τους στίχους. 

1 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 Τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 Την σημαία 
 Για το καλό όλου του κόσμου 
 Πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

Επανάληψη 1ου στίχου. 

(Αποχωρεί ο θίασος και ο Κομπέρ λυπητερά κλείνει την αυλαία της δεύ-
τερης πράξης με τον παρακάτω στίχο.)
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ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ
Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη αντίκρισα τον κόσμο, 
Είδα μα ξεχώρισα ακόμα τους πραγματευτάδες της ειρήνης, 
Τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες μας να πουλάνε 
Τους λαούς μας σαν πρόβατα. 
Ως πότε πια. 
Θα τραυματίζουν την ειρήνη
Ως πότε πια 
Θα πνίγουν συνειδήσεις 
Ως πότε πια 
Θα ζούνε σε βάρος των λαών. 
 Ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως 
πότε πια, ως πότε πια; 

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση με συνοδεία λαού- Μπαλέτου με κωμικά- 
δραματικά δρώμενα.)
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Εισαγωγή με την εμφάνιση ενός Κομπέρ που μας βάζει στην υπόθεση 
του έργου. 
ΚΟΜΠΕΡ: Γεια σας φίλοι θεατές. Εγώ πήρα το ρόλο του πολέμα θεατρίνε 

για να σας βάλω στο πετσί του έργου να σας βάλω στην αλήθεια, 
στην πραγματικότητα, στην αποστολή του θεατρικού έργου που 
πρέπει να λειτουργεί, κάνοντας θέατρο ειρήνης, μηνύματος αντι-
πολεμικού για το καλό όλου του κόσμου, που θέλει την ειρήνη να 
φωλιάσει μέσα μας. 

Απαγγέλει έναν στίχο με τίτλο: 
ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ

Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη κι αντίκρυσα τον κόσμο, 
είδα μα ξεχώρισα ακόμα, τους πραγματευτάδες της ειρήνης, 
τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες μας, να πουλάνε τους
λαούς μας σαν πρόβατα σωστά. 
Ως πότε πια
θα τραυματίζουν την ειρήνη 
Ως πότε πια 
θα πνίγουν συνειδήσεις 
Ως πότε πια
θα ζούνε σε βάρος των λαών 
Ως πότε πια…… (πολλές φορές)

(Ανοίγει η αυλαία και εισέρχεται όλο ο θίασος τραγουδώντας): 

ΣΤΙΧΟΣ 1ος

ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕ
 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 την σημαία 
 για το καλό όλου του κόσμου 
 πάντα πρωτοπόροι 
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 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

Επανάληψη του 1ου στίχου 
 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 πάντα θα παλεύουμε 
 για της ειρήνης 
 τον άγιο σκοπό 
 Πολέμα θεατρίνε

(Αποχωρεί ο θίασος και μπαίνει στην σκηνή ο γέρο Νικολής (γέρο Κου-
ρελής) σ’ ένα δάσος.)
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Μπα, τι γυρεύεις εσύ νεαρέ στο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Κάτσε, κάτσε κάτω παππούλη να ξαποστάσεις εδώ στο δέ-

ντρο κάτω, κάτσε παππούλη…. 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Ευχαριστώ παιδί μου, ευχαριστώ (και κάθεται). Είμαι ο γέρο 

Νικολής, να εκεί κάτω κάθομαι, στη σκιά του «πράσινου 
δάσους» βγήκα για λίγο έξω και χάθηκα, μα ξαφνικά ακούω 
κάθε βράδυ φωνές, κραυγές απελπισίας, ανθρώπους που 
ζουν στον πανικό και στη φρίκη του πολέμου, τώρα πέρασαν 
τα χρόνια και παραβλέπω παιδί μου… 

ΚΩΣΤΑΣ:  Τι λες παππού; Ο κόσμος φαίνεται ωραίος και ανθρώπινος…. 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Μα δεν ξέρεις παιδί μου ακόμη τη ζωή, έτσι ήμουνα κι εγώ 

κάποτε με όνειρα γιομάτα και ελπίδες, μα του πολέμου η 
φρίκη μου αχρήστευσε το πόδι μου, και σέρνομαι χρόνια 
σαν της άδικης κατάρας ερπετό έρημος και μόνος. Έτσι είναι 
ο κόσμος παιδί μου, άδικος κριτής και σκληρός. Άμα λίγο 
πάρεις την κάτω βόλτα, τότε δεν σου δίνει κανένας σημασία, 
σε ξεχνάνε όλοι, όλοι…. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Δεν βαριέσαι παππούλη… 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Έτσι είναι παιδί μου, ακόμα κι οι λαοί, τόσοι λαοί στενάζουν 

από τον ζυγό της υποτέλειας και της τυραννίας, δεν βλέπεις; 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΑΡΟΣ: Μα οι λαοί δεν είναι λεύτεροι παππού; 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Όχι παιδί μου, είναι σκλαβωμένοι. Φτιάξανε τα θανατερά 

όπλα για να σκοτώσουν την ειρήνη, σκορπάνε καθημερινά 
την δυστυχία, σκορπάνε την φτώχεια, την εξαθλίωση, την 
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ταπείνωση, την σκλαβιά. Έτσι είναι παιδί μου, πνίγουν και 
σκοτώνουν καθημερινά την «ειρήνη» του κοσμάκη, πνίγουν 
τη φωνή του κάθε καταπιεσμένου… 

ΚΩΣΤΑΣ:  Μα στο σχολείο παππού μου, μας τα ’μαθαν αλλιώς. Ότι 
πολεμάμε για την ελευθερία. 

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Ψέματα, μεγάλα ψέματα παιδί μου αυτά. Οι άρχοντες 
ψευτοπανούργοι, δολοπλόκοι της εξουσίας, είναι οι αγύρτες 
πολεμοκάπηλοι, ψευτοθεατρίνοι. Αυτοί αμέσως σκορπάνε 
την δυστυχία, οι μαυραγορίτες των αθώων ψυχών. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Έτσι τα λες παππούλη. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα… 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Η αλήθεια, η πικρή αλήθεια παιδί μου. Η μέρα ανατέλλει 

ροδοκόκκινη με τον ήλιο μα αργότερα σκεπάζουν τον ήλιο 
τα σύννεφα και βρέχει, βρέχει παιδί μου στις ψυχές των αν-
θρώπων, το μίσος και όχι η καλοσύνη, η πολεμοκαπηλία και 
όχι η ειρήνη, γιατί; 

ΚΩΣΤΑΣ:  Γιατί μας κρύβουν όπως λες παππούλη την αλήθεια; 
ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Για τα «συμφέροντα των λίγων» και να καταπνίγουν τους 

πολλούς. 
ΚΩΣΤΑΣ:  Είσαι σοφός, μεγάλος σοφός παππούλη μου. Πρώτη φορά 

ακούω τέτοια πράγματα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί κι από 
τώρα μας ξεχωρίζουν οι άνθρωποι της εξουσίας. Πάνε μπρο-
στά και ο λαός από πίσω τελευταίος…

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Μπράβο νεαρέ μου, έτσι είναι η κοινωνία. Τον λαό έτσι τον 
θέλουν, να τον έχουν πίσω, πάντα τελευταίο κομπάρσο όλων 
των γεγονότων. Του δίνουν «ψευτοπαράσημα» και στήνουν 
«ανδριάντες της ντροπής» για να γελάσουν τον λαουτζίκο, 
να απαλύνουν τα τραύματα από τις ψυχές και τους θανατε-
ρούς σκοτωμούς. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Παππού, παππού Νικολή πέρασε η ώρα. Πάω σιγά- σιγά. 
Επειδή νύχτωσε, πιο μονοπάτι του δάσους να πάρω για να 
πάω γρήγορα σπίτι μου;

ΓΕΡΟ ΝΙΚΟΛΗΣ: Εκεί κάτω, το μεσαίο, «Το μονοπάτι της ειρήνης», όπως το 
ονόμασα εγώ παιδί μου. Καλή αντάμωση. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Γεια σου, γεια παππού. Να ’σαι καλά. (κι απομακρύνεται 
σιγοτραγουδώντας. Εισέρχεται ο θίασος εντός της σκηνής 
τραγουδώντας). 
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ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕ

1 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 Τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 Την σημαία 
 Για το καλό όλου του κόσμου 
 Πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

και επανάληψη 1ου στίχου. 

Μετά από λίγο καιρό ο νεαρός Κώστας συναντιέται με ένα φίλο του …. 
σε μια παιδική αλάνα….
ΚΩΣΤΑΣ:  Γεια σας παιδιά, τι κάνετε; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Καλά είμαστε Κώστα. Τι μάθαμε; Προχθές είχες καυγάδες 

με τους δικούς σου…
ΚΩΣΤΑΣ:  Και που το ’μαθες; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Μου το ‘πε η κυρά Βασιλική, η γειτόνισσά σου. Γιατί Κώστα; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Να που λέτε παιδιά, ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Πε-

ριπλανιόμουν στο πράσινο δάσος και ξαφνικά συνάντησα 
ένα γεράκο, τον γέρο Νικολή όπως τον λέγανε. Τα ’παμε, μα 
πέρασε η ώρα και άργησα να πάω σπίτι. Αυτό ήταν όλο….

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι λες; Και τι λέγατε εκείνη την ημέρα; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Πολλά και χρήσιμα. Είναι ένας σοφός άνθρωπος παιδιά. 

Σοφός άνθρωπος σας λέω.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Κι εσύ, Κώστα πίστεψες αυτά που σου είπε ένας άγνωστος 

στο πράσινο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Μα είναι σωστά και δίκαια αυτά που μου είπε.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Φαίνεται πως σε μάγεψε ο Γέρο Νικολής, Κώστα. 
ΚΩΣΤΑΣ:  Πάνω απ’ όλα για τον κόσμο τον ψεύτικο, για τους ισχυρούς 

που αφεντεύουν τον κόσμο. 
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι λες Κώστα μου; Εμείς διαβάζουμε στο σχολείο και μαθαί-
νουμε τα πράγματα. Τις προάλλες ο δάσκαλος μου είπε να 
μην ακούμε τους έξω τι λένε. Κι είχε δίκιο. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Κάνεις λάθος Βαγγέλη. Αυτοί ευλογούν το άδικο και τα σπα-
θιά και τους πολέμους. Μα όχι, ο λαός δεν θέλει πόλεμο, δεν 
θέλει αφέντες. Να όπως λέγαν παλιά και τώρα, πίσω απ’ αυτά 
κρύβονται άλλα συμφέροντα, αλλά, μεγάλα συμφέροντα. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Αυτά που λες είναι ψέματα Κώστα. Κι αν θες να μάθεις για 
καλά, άκουσέ με. Μην ακούς αυτά τα παραμύθια του κάθε 
τυχόντα. Κοίτα να δεις, εγώ που είμαι μεγαλύτερός σου και 
συγγενής σου, ένα πράγμα σου λέω, μην τους πολυδίνεις 
σημασία. Εμείς ανήκουμε αλλού, πιο ψηλά, στους λίγους 
νοικοκυραίους της πόλης και συμφέρον μας είναι να μην 
ξεσηκώνεται ο κοσμάκης με τέτοιες αρλούμπες γιατί κιν-
δυνεύουμε, κατάλαβες; Γιατί αν ξεσηκωθούνε οι εργάτες 
στα κτήματά μας, τι γίνεται; Εμάς μας προορίζουν για να 
σπουδάσουμε, κατάλαβες; Κι έπειτα να αναλάβουμε το βιός 
μας, τώρα κατάλαβες Κώστα; 

ΚΩΣΤΑΣ:  Εγώ είμαι με το λαό και όχι με την εξουσία. (σιγή μερικών 
λεπτών)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πάψε, πάψε, μην φωνάζεις και μας ακούσει κανένας. Τις 
παλαβομάρες κράτα τες, μην τα λες αλλού αυτά, κατάλαβες; 
Αει! Αυτού του ’στριψε! Κώστα, παρ’ το μια κι έξω. Αυτά δεν 
μας συμφέρουν ποτέ των ποτών! Θα καταστρέφεις τον εαυτό 
σου και τίποτ’ άλλο. Τέτοιοι σαν και δαύτους ή σαπίζουν 
στις φυλακές και καλά τους κάνουν ή γυρνάνε μισότρελοι, 
παλαβοί σαν τον Γέρο Νικολή. Κατάλαβες Κώστα; Όλα αυτά 
μπορεί να ’ναι καλά στη θεωρία αλλά στην πράξη αλλάζουν. 

ΚΩΣΤΑΣ:  Όχι, όχι. Ποτέ δεν αλλάζουν. Πάντα στα παλιά χρόνια πο-
λεμούσαν όπως και σήμερα τους επαναστάτες μα όσο κι αν 
τους πολεμάνε τόσο φουντώνουν οι ιδέες. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Παναγία μου, πάει, τώρα αυτόν τον χάνουμε. 
ΚΩΣΤΑΣ:  Κι εσύ έλα μαζί μου με τις νέες ιδέες για μια καλύτερη κοι-

νωνία. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πάω… φεύγω Κώστα, φεύγω γρήγορα. 

(Απομακρύνεται αφήνοντας μόνο τον νεαρό Κώστα απορροφημένο στην 
σκέψη του.) 
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(Στη σκηνή του θεάτρου εισέρχεται όλος ο θίασος τραγουδώντας.) 

ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕ

1 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 Τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 Την σημαία 
 Για το καλό όλου του κόσμου 
 Πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

πάλι επαναλαμβάνεται ο 1ος στίχος

κλείνοντας την Αυλαία. 

Τέλος 1ης πράξης

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση με συνοδεία μπαλέτου- λαού με κωμικά- 
δραματικά δρώμενα). 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βρισκόμαστε στην αρχή της απριλιανής δικτατορίας, όπου λαμβάνουν 

χώρα διάφορα γεγονότα της εποχής εκείνης. Σ’ αυτήν την περίοδο δρα ο 
ήρωας- φοιτητής, ώσπου στο τέλος θυσιάζεται για τον αγώνα.

Είναι σούρουπο και σε κάποια λαϊκή γειτονιά ακούγεται το χτύπημα 
πόρτας. (Τακ, τακ, τακ.) 

Ακούγεται μια τρεμάμενη φωνή. 
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ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Βαγγέλη, Βαγγέλη. Άνοιξε γρήγορα, γρήγορα (πιο δυνατά. 
Ακούγονται βήματα και ανοίγεται η πόρτα από μέσα). 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Τι συμβαίνει Θανάση; Σε βλέπω αναστατωμένο. Τι; 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: (Σπρώχνοντας την πόρτα γρήγορα μπαίνει μέσα). Μην 

φωνάζεις. Έλα πιο μέσα να σου εξηγήσω. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Είσαι καλά; 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Κλείδωσε καλά την πόρτα, με κυνηγάνε. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Α, κατάλαβα. Πάλι μπλεξίματα με δαύτους. (Κι απομακρύ-

νεται. Κλειδώνει καλά την πόρτα και πλησιάζει τον φίλο του).
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Δώσε μου τίποτα παλιόρουχα να αλλάξω, γιατί οι μπάσταρ-

δοι έχουν ζώσει την περιοχή κι όπου να ’ναι θα κοπιάσουν κι 
εδώ. Έπιασαν τον Αποστόλη χθες βράδυ στη διαδήλωση και 
κυνηγάνε κι εμένα. Φαίνεται το καρφί τους «ο συνταξιούχος» 
με κάρφωσε. Χθες βράδυ ήρθαν σπίτι μου και εγώ το ’σκασα 
από το παραθυράκι της τουαλέτας. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Τι λες βρε! Τους άθλιους! Τώρα ψάχνουν και στα σπίτι για 
τα καλά βλέπω. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Και μη χειρότερα. Δως μου τα ρούχα κι αν σου πουν τίπο-
τα για χθες βράδυ να πεις ότι διαβάζαμε μαζί και τα λοιπά, 
ξέρεις. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Περίμενε λίγο. (Απομακρύνεται φέρνοντας άλλα ρούχα 
και του τα δίνει). 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Να, πάρε τηλέφωνο στη Ρούλα να ‘ρθει κι αυτή για άλλοθι. 
(Του δίνει το νούμερο του τηλεφώνου. Το παίρνει κι απομα-
κρύνεται προς το τηλέφωνο όπου και παίρνει το νούμερο. 
Ακούγεται μια γυναικεία φωνή.)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Ρούλα, έλα γρήγορα σπίτι μου. Είναι εδώ ο Βαγγέλης. Έλα 
τώρα γρήγορα, θα σου εξηγήσω, είναι μεγάλη ανάγκη. 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Έρχομαι, αμέσως έρχομαι. (Και κλείνει αμέσως το τηλέφωνο, 
ντύνεται, βγαίνει έξω από το σπίτι της και παρακολουθείται 
στενά από τους αστυνομικούς. Αλλά εν τω μεταξύ στο δια-
μέρισμα των φοιτητών συμβαίνουν άλλα πράγματα.) 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Εντάξει Βαγγέλη, το κανόνισα. Ναι, τώρα είμαι έτοιμος, 
πάω στην τουαλέτα. (Ακούγονται δυνατοί χτύποι πόρτας.) 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Πλάκωσαν κιόλας τα σκυλιά, πήγαινε μέσα Θανάση. (Ο 
Βαγγέλης απομακρύνεται, ενώ ο Θανάσης πλησιάζει προς 
την πόρτα που τραντάζει από τους κραδασμούς που ολοένα 
γίνονται δυνατότεροι.) Ποιος είναι παρακαλώ; 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Άνοίξτε ρε σεις, γρήγορα μη σας φάω τ ’άντερα, ανοίξτε. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Πιο σιγά, πιο σιγά. Θα σπάσετε την πόρτα. Θα σας ανοίξω. 

(Τους ανοίγει, οι δυο Αστυνομικοί ορμάνε μέσα σε θράσος 
και αυτοσυστήνονται.) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Μίλτος, της Ασφάλειας κι από δω ο υπαστυνόμος. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Τι θέλετε κύριοι; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α -closhar: Χα, χα, χα, χα! Βρε συ, το σκατόπαιδο μας δουλεύει 

κιόλας, μας κάνει την αθώα περιστερά. Χα, χα, χα, χα, χα ρε 
συ άει στο διάολο κωλόπαιδο. Για πες μας, ο άλλος που πήγε; 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Ποιος άλλος; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Α, θα μας σκάσει τούτος. Ρε βοηθέ, για ξηγήσου του 

του τσόγλανου. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: (Τον πλησιάζει και του δίνει μια δυνατή σφαλιάρα κι 

ο φοιτητής σωριάζεται κάτω.) Να, για να μάθεις να ξερνάς 
γρήγορα. Χε, χε, χε, χεχε. (Χαμογελώντας) Ρε προϊστάμενε 
να του σπάσω τη μούρη να δει, το…. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Σήκωσε το κωλόπαιδο. Ξέρω εγώ τι θέλουν. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Στο τέλος θα νικήσει ο λαός. Καταραμένοι, σκουλήκια , 

θα… (Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση και δέχεται 
γροθιά από τον Αστυνόμο Β.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Να για να μάθεις να ξερνάς. Κι άλλη, σκατόπαιδο. 
(Ακούγεται ένα ‘ωχ’ από το Βαγγέλη και πέφτει κάτω ξερός). 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Σιγά ρε, τον θέλουμε να μιλήσει το καθήκι. Σήκωσέ 
τον και βάλτον στην καρέκλα. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Άνανδροι, τι θέλετε; (δυνατά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Το παιδί θα λύσει τη γλώσσα του, που είναι ο άλλος; 

Ότι και να κάνετε θα σας λιώσουμε. (Ακούγεται μια φωνή) 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Εδώ είμαι, τι θέλετε; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Α, το πουλάκι μου, εδώ είναι και δεν μιλάει. 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Σαν τι; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Τι; Τον κακό σου τον καιρό, για προχώρα βοηθέ, εσύ 

ξέρεις. (Τον πλησιάζει ο Αστυνομικός και του περνάει τις 
χειροπέδες.)

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: (Διαμαρτύρεται) Γιατί, τι έκανα, γιατί; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Για τα χθεσινά που κάνατε ρε παλιόπαιδα, άντε προ-

χώρα γρήγορα, προχώρα ρε. (Ο Αστυνομικός γυρνά και λέει 
του Βαγγέλη) Όσο για σένα, καινούργιο βλαστάρι, τώρα 
που σε ανακαλύψαμε θα ’ρθεις το μεσημέρι στις δώδεκα 
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στο γραφείο μου να γνωριστούμε καλύτερα και κοίταξε, μην 
κάνεις καμιά κουταμάρα, αλλοίμονό σου απ’ έξω δικοί μου 
θα σε προσέχουν, τώρα πλύσου, σκουπίσου κι όπως τα ’παμε.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: (Δεν απαντά) 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Πάμε υπαστυνόμε, πάμε. Πιάσαμε μεγάλο κελεπούρι 

σήμερα. Εσύ τομάρι, πάρε την κάρτα μου, όπως σου τα ’πα. 
Ό, τι ξέρεις θα τα ξεράσεις. (Απομακρύνονται με τον Θανά-
ση δεμένο τραβώντας τον. Η πόρτα κλείνει με τον Βαγγέλη 
απορροφημένο και σκεπτικό για τα συμβάντα της ημέρας). 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Βρισκόμαστε σε κάποιο καφενείο της Αθήνας, παρακολουθούμε τους 
Αστυνομικούς να συνομιλούν μεταξύ τους. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Δε βλέπεις ρε υπαστυνόμε, τα καθήκια πάλι μαζεύτη-

καν. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Έχεις δίκιο προϊστάμενε, θέλουν πάτημα τα…. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Τι να σου κάνω, μαθαίνουν γράμματα βλέπεις. Δε 

λένε να βάλουν μυαλό, δεν διαβάζουν τίποτα, αυριανοί επι-
στήμονες σου λένε και δεν σκαμπάζουν τίποτα. Αφού στο 
είπα εγώ, τώρα που θα αναλάβει ο πατριώτης μου υπουργός 
δημοσίας τάξεως θα τον επισκεφθώ και θα του τα πω όλα 
αναλυτικά. Όχι άλλη ελευθερία στα αλητόπαιδα, σφίξιμο 
και πάλι σφίξιμο. Α, ρε υπαστυνόμε, που είναι τα παλιά χρό-
νια. Σεβασμός δεν υπάρχει σήμερα. Τις προάλλες που πήγα 
στην πατρίδα μου είδα κάτι ύποπτα στοιχεία που στάμπαρα, 
κάτι χθεσινά μπάσταρδα. Δεν μου μιλάνε, με αποφεύγουν 
μερικά απ’ αυτά. Αλλά εδώ τα ’χω, αν δεν τα πιάσω να μη με 
λένε Μίλτο. Όλοι είναι ύποπτα φίδια τρομερά. Κατάλαβες, 
ο Παπαδόπουλος, νοικοκύρης άνθρωπος, ήρθε να βάλει 
κάποια τάξη στον τόπο μας και τίποτα αυτοί, τον δικό τους 
χαβά. Βούρδουλα θέλουν όλοι σου λέω, να βάλουν μυαλό, 
κατάλαβες;

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Από το στόμα σου και στου θεού τ’ αυτί, έτσι είναι. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Εμένα που με βλέπεις σε λίγο και καιρό θα γίνω αρχη-

γός. Τότε θα τρέμετε όλοι, θα βελάζουν όλοι, σου λέω όλοι. 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Μπράβο, μπράβο. Θα τους λιανίσουμε. Προχώρα 
προϊστάμενε, μαζί σου κι ο υπασπιστής σου.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Πάμε τώρα και τσιμουδιά όπως είπαμε. Πάμε και θα 
τα περιποιηθούμε τα παλιόπαιδα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Πάμε, κι έχουμε το φιλαράκο που πιάσαμε σήμερα. 
Χα, χα, χα, χα, χα, το ξεχάσαμε. Πάμε κι όπου να ’ναι θα τον 
περιποιούνται οι δικοί μας με το παραπάνω για να μας τα 
ξεράσουν όλα.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Πάμε 

(Απομακρύνονται, ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω ακούγεται ο χτύπος μιας 
πόρτας και μια τρεμάμενη φωνή). 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Ανοίξτε, εγώ είμαι, η Ρούλα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: (Πλησιάζει προς την πόρτα) Μπες μέσα Ρούλα να σου πω τι 

έγινε. ΡΟΥΛΑ- clashar: Να, τώρα πιο κάτω είδα δύο τομάρια 
να σέρνουν τον Θανάση και κατάλαβα. ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: 
Ναι τα κτήνη, τα ανθρωπόμορφα τέρατα. Βάλθηκαν να μας 
ξεκάνουν μα δεν θα τα καταφέρουν. 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Πρέπει να προσέχουμε πολύ. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Ευτυχώς που άργησες λιγάκι. Αν ερχόσουν πιο γρήγορα 

θα σε γράπωναν οι άτιμοι για ύποπτη. Πήραν το Θανάση 
κι εμένα μου ’δωσαν την κάρτα τους να τους επισκεφθώ το 
μεσημέρι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν πάω θα με ανακρίνουν 
και θα με φυλακίσουν με ψεύτικες κατηγορίες. Αν δεν πάω 
πρέπει να φύγω. Θα φύγω, θα κρυφτώ σε κάτι φιλαράκια 
μέχρι να περάσει η μπόρα. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις; 

ΡΟΥΛΑ-closhar:  Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Αλλά εγώ τα ’χω χαμένα. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Έλα μαζί μου αν θέλεις να τη βγάλουμε λιγάκι παρέα. Ο 

Θανάσης είναι σκληρό καρύδι, δεν θα μιλήσει. Έτσι κι αλλιώς 
είναι λίγα τα ψωμιά τους. 

ΡΟΥΛΑ-closhar:  Έχεις δίκιο. Καλύτερα έτσι. Γι’ αυτό αν πας κι εσύ για ανά-
κριση είναι χειρότερα για την ομάδα μας. Θα μας πιάσουν 
όλους κι έτσι… 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Μην τα σκέφτεσαι, όλα θα πάνε καλά. 
ΡΟΥΛΑ-closhar:  Πάω και θα σε δω το βράδυ στο «καφενεδάκι» μας. Πάω κι 

όλα θα πάνε βολικά. (Απομακρύνεται) 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-closhar: Στο καλό, στο καλό και να προσέχεις. (Της κλείνει την 

πόρτα). 
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(Η φοιτήτρια Ρούλα συναντιέται με έναν συμφοιτητή της στο «καφενε-
δάκι».) 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Μάθατε τι έγινε σήμερα; Οι μπάσταρδοι ’πιάσαν το Θανάση.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Τι λες βρε, τα καθάρματα. Τώρα πρέπει όλοι να προσέ-

χουμε. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Ναι, πρέπει να προσέχουμε πολύ. Γιατί ο «συνταχιούχος» το 

καρφί τους φαίνεται κάνει καλά τη δουλειά του. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Ρούλα, κάνανε μπλόκο και στον Πειραιά, στη γειτονιά του 

Τέλη. Μα δε βρήκαν τίποτα ευτυχώς. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Τι λες και προς τα ’κει πήγε η χάρη τους; 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Ναι, να τους προσέχουμε όλους. Ρούλα, αύριο το βράδυ 

στις 9 έχουμε συγκέντρωση στο «υπόγειο». Κοίτα ειδοποίησε 
και τους άλλους. 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Ναι, μα πρέπει να κάνουμε κάτι για τον Θανάση. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Τι λες τώρα Ρούλα. Ο Θανάσης είναι σκληρό καρύδι, δεν 

θα μιλήσει. ΡΟΥΛΑ-closhar: Ναι, αλλά θα πιάσουν κι άλλους 
απ’ την ομάδα μας και τότε; 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Να σου πω Ρούλα, τα νέα πράγματα έχουν χάσει το έλεγχο, 
τελειώνουν τώρα τα ψωμιά τους. 

ΡΟΥΛΑ-closhar: Καλά νέα αυτά. Φάνηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Ναι, μεταδίδεται σ’ όλο τον κόσμο. Μιλάνε τώρα για με-

γάλο ξεσηκωμό, για εξέγερση. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Έτσι πρέπει. Ως πότε πια οι τύραννοι θα πίνουν το αίμα μας. 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Θα σβήσουν, θα μιλήσει ο λαός; 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Πιο σιγά, πιο σιγά. Κάτι βλέπω εκεί κάτω δίπλα στο μπαρ. 

Εκείνος εκεί κάνει πως διαβάζει εφημερίδα, έχει καρφωμένα 
τα μάτια του κατά δω. Εσύ τις λες; 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Τι λες; 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Ναι, κάτι κατάλαβα από την αρχή. Μα κοίτα, τώρα πλησιάζει 

προς το τηλέφωνο, γι’ αυτό πάμε σιγά, σιγά, χωρίς να μας 
πάρει χαμπάρι. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Όχι, θα πρέπει να τον σπάσω στο ξύλο, το καθήκι. 
ΡΟΥΛΑ-closhar: Κάτσε φρόνιμα. Σταμάτα. Αν τον χτυπήσεις ο καφετζής θα 

ειδοποιήσει τους χαφιέδες του και τότε δε θα μπορούμε να 
κινούμαστε άνετα. Όπως ξέρεις, πιο κάτω έχουμε το «τυπο-
γραφείο» και δεν πρέπει να χαλάσει η περιοχή μας.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ-closhar: Έχεις δίκιο. Φεύγω πρώτα εγώ και έπειτα εσύ. Γρήγορα. 
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Θα σε περιμένω πιο κάτω στη γωνία με τη μηχανή. Απόψε 
έχουμε πολύ δουλειά για τα φασιστόμουτρα. Πάω. 

(Απομακρύνεται από το μαγαζί και χάνεται σαν αόρατη σιλουέτα.)

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση συνοδεία λαού- μπαλέτου με κωμικά 
δραματικά δρώμενα). 

ΣΚΗΝΗ 3η

(Αλλά στα κρατητήρια της ασφάλειας Αθηνών η ανάκριση του φοιτητή 
Θανάση έχει αρχίσει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Για σταματήσετε ρε σεις. Αφήστε, θα τον αναλάβω εγώ. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Έγινε προϊστάμενε. Θα τον κάνεις να κελαηδήσει καλά. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Για σήκω επάνω παλιόπαιδο. 
ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Ό, τι σου είπα, σου είπα. Δεν ξέρω τίποτ’ άλλο. Για περισ-

σότερες πληροφορίες να ρωτήσεις τους χαφιέδες σου. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Δεν τα ’μαθες καλά. Δεν φταίτε εσείς, οι άλλοι 

φταίνε που σας χαϊδεύουνε τόσα χρόνια. (Τον σηκώνει από 
τον γιακά με δύναμη επάνω και του ρίχνει μια γονατιά στο 
στομάχι) Να για να μάθεις. Για να μη μιλάς ωραία για τα 
όργανα του έθνους που κοπιάζουν μέρα νύχτα για μια Ελ-
λάδα μεγάλη. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: (Σωριάζεται χάμω και σφαδάζει από τους πόνους). Μπά-
σταρδοι, τελειώνουν τα ψωμιά σας, ο λαός ξύπνησε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Αστυνόμε, φέρε τον γίγαντα από μέσα, να τον περι-
ποιηθεί για τα καλά. Αμάν πια δεν παίρνει με το καλό αυτός. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: (Απομακρύνεται προς την πόρτα, αλλά σε λίγο χτυπάει 
το τηλέφωνο. Ακούγεται μια φωνή.) Από το αρχηγείο, να σας 
συνδέσω με τον στρατηγό, μισό λεπτό. 

(ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ): Πώς πάνε οι ανακρίσεις; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Τα σέβη μου στρατηγέ μου. Όλα πάνε καλά. Πιάσαμε 

έναν από την ομάδα τους που πήγαν να διαταράξουν την 
ησυχία. Όλα πάνε καλά στρατηγέ μου, όλα ελέγχονται από 
τους δικούς μας. 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ-closhar: Μπράβο παιδιά, να κάνετε καλή δουλειά. Χθες είχαμε 
μια σύσκεψη με τον σωτήρα του έθνους μας. 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Θα περάσω αύριο από το στρατηγείο υπαρχηγέ μας. 
Θα φέρω όλους τους φακέλους και θα σας ενημερώσω πλή-
ρως. 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ-closhar: Εντάξει αστυνόμε. Όπως τα είπαμε θα μιλήσω στους 
δικούς μας και το καθήκον και την αφοσίωσή σας. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. (Κλείνει τη γραμμή. Εν 
τω μεταξύ στο γραφείο έχει μπει ο βασανιστής.) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: Χα, χα! Αστυνόμε αυτός είναι ο σκληρός χα, 
χα (πιάνει το Θανάση, τον σηκώνει όρθιο.) Για κελάηδησε 
λιγάκι, τι ήθελες προχθές στην διαδήλωση; Που είναι τα 
γραφεία σας; 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: (Δεν του απαντά.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: Δεν θυμάσαι; (Τον πιάνει από τα μαλλιά και 

τα τραβά. Του δίνει μια δυνατή γροθιά κι άλλη μια κλωτσιά 
στα καλάμια και ακούγεται το σαρκαστικό χαμόγελο). Χα, 
χα! (τον σηκώνει πάλι από πάνω και είναι καταματωμένος 
από τα χτυπήματα.) 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Δε θα σας πω τίποτε, πάρτε το χαμπάρι, ότι και να μου 
κάνετε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: (Βγάζει μια τανάλια από την τσέπη του και την 
δείχνει στο Θανάση.) Για ξέρνα ρε, γιατί θα σου βγάλω τα 
νύχια ένα ένα.

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Δολοφόνοι, θα τα πληρώσετε όλα αυτά. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: (Του πιάνει το χέρι και με την τανάλια. Ακού-

γονται βήματα και η πόρτα χτυπάει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ποιος ηλίθιος μας διακόπτει στην καλύτερη φάση. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-closhar: Κυρ Αστυνόμε, πιάσαμε τα άλλα δύο κελεπούρια που 

ήτανε μαζί με τον μπάσταρδο, τι να τους κάνουμε αυτούς; 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Στο διάολο ηλίθιε. Δεν ξέρεις τη δουλειά σου; Βάλ-

τους στο κελί χωριστά τον έναν από τον άλλον και θα τους 
περιποιηθούμε αυτούς. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-closhar: Στις διαταγές σου κυρ Αστυνόμε, τους πιάσαμε γιατί 
ήτανε έτοιμοινα την κοπανήσουν. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Φύγετε τώρα. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-closhar: Εντάξει Αστυνόμε. (Φεύγει.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: (Γελάει) Χα, χα! Απόψε θα έχουμε μεγάλα νταβαντού-

ρια (πάει στο Θανάση.) Εσένα μιλάω. Τώρα που πιάσαμε και 
τα φιλαράκια σου την βάψανε για τα καλά τα πουλάκια μας 
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(τρίβει την κοιλιά του.) Εσύ ρε κολοφοιτητή, κατάγεσαι από 
καλό τζάκι. Τι θέλεις και μπερδεύεσαι με αυτά τα λιγούρια; 
Σήμερα σου λένε άλλα, αύριο θα σου πουν διαφορετικά και 
βάλε. Τι την ψάχνεις την δουλειά; Κονομιμένος είσαι. Θα 
βγεις καλός δικηγοράκος, θα οικονομάς λεφτά με ουρά. Οι 
δικοί σου είναι μέσα στο κύκλωμα. Άστα αυτά για τους άλ-
λους τους νηστικούς. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Εγώ είμαι με το λαό και όχι με τους χαφιέδες. (σιγή μερικών 
λεπτών)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ρε το μαλακισμένο, κάνει και κήρυγμα. Ρε σεις, χωνέψ-
τε το. Θα σας σακατέψουμε για τα καλά. Εμείς θα είμαστε 
απάνω για πάντα. 

ΘΑΝΑΣΗΣ-closhar: Είσαστε γελασμένοι. Όλη η Ελλάδα αγωνίζεται, η δημο-
κρατία θα… (Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση του 
και δέχεται γροθιά από τον Αστυνόμο Α.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Κτήνος, ζώον. Άστο διάολο, για να καταλάβεις εσύ και 
οι μπάσταρδοι οι δικοί σου ότι δεν παίζουμε. Ρε γίγαντα, που 
θα πάει, θα τα ξεράσει. Τράβα στο άλλο γραφείο. Να, πάρε 
τους μπλε φακέλους που έχουν μέσα τις δηλώσεις. Στο τέλος, 
τέλος θα φτιάξουμε μια πλαστή και θα τη δείξουμε στους 
άλλους μπας και την πατήσουνε ότι την υπόγραψε τούτος. 
Πάρτε τον και αυτόν από δω για να μην τον βλέπω και μου 
ανακατεύουν τ’ άντερα. Όπως είπαμε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ-closhar: (Σηκώνει τον Θανάση, τον τραβάει σέρνοντας 
προς τα έξω, όμως ακούγεται ο χτύπος του τηλεφώνου και 
ο Αστυνόμος Α σηκώνει το τηλέφωνο.)

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ποιος είναι; (μια φωνή) Αστυνόμε, γίνονται σοβαρά 
επεισόδια εκεί κάτω. Πάρε όλους τους άντρες κάτω και κα-
τέβα για έλεγχο. Είμαστε όλες οι δυνάμεις κάτω αλλά κάτι 
συμβαίνει. Κατάλαβες; Είμαι ο Χρήστος και μυρίζομαι ότι 
κάτι δεν πάει καλά. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Τι λες ρε Χριστάκι; Μη φοβάσαι. Θα τους τσακώσου-
με αυτούς. Τώρα κατεβαίνουμε. (Φεύγουν αμέσως από την 
Ασφάλεια και κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο.)

(Σε μια γωνιά της Πατησίων ο Αστυνόμος Μίλτος συνομιλεί με τον αστυ-
νόμο Β.)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Ρε αστυνόμε, για κοίτα ρε. Οι μπάσταρδοι καταλάβανε 
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το Πολυτεχνείο. Εσύ τι λες; Θα καθίσουμε εδώ να κάνουμε 
τους ήρωες; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Έχεις δίκιο προϊστάμενε. Τι μας ενδιαφέρει εμάς 
τώρα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Μπράβο. Μπήκες στο νόημα. Θα την κοπανήσου-
με κι ότι γίνει ας γίνει. Εμάς πάντα μας χρειάζονται όλοι κι 
απάνω και οι κάτω. Εμείς θα φτιάξουμε αυτό το κράτος, το 
κολοχανίο; Σήμερα αυτοί, αύριο οι άλλοι και τρέχα γύρευε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β-closhar: Ωραία. Δεν πάμε στον «Λευτέρη» να πιούμε τα 
ούζα μας. Εμείς να είμαστε καλά κι από ’δώ πάνε οι άλλοι. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-closhar: Σε παραδέχομαι ρε τσίφτη. Γιατί είσαι σ’ όλα μέσα. 
Πάμε ρε, πάμε. 

(Απομακρύνονται από τα συμβάντα. Πάνε αμέσως για το ουζερί του «Λευ-
τέρη». Ακολουθεί μουσική εμφυλίου πολέμου.)

Τέλος 2ης πράξης

Είσοδο στη σκηνή του θεάτρου. Ο θίασος που τραγουδάει τους στίχους. 

ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕ

1 Είμαστε εμείς 
 Τα παιδιά της προσμονής 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης 
 Τον άγιο σκοπό. 
 Πολέμα θεατρίνε. 

2 Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
 Πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
 Την σημαία 
 Για το καλό όλου του κόσμου 
 Πάντα πρωτοπόροι 
 Τα παιδιά της ειρήνης 
 Πολέμα θεατρίνε

Επανάληψη 1ου στίχου. 

(Αποχωρεί ο θίασος και ο Κομπέρ λυπητερά κλείνει την αυλαία της δεύ-
τερης πράξης με τον παρακάτω στίχο.)
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ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ
Σαν μπήκα στης ζωής την βιοπάλη αντίκρισα τον κόσμο, 
Είδα μα ξεχώρισα ακόμα τους πραγματευτάδες της ειρήνης, 
Τους κόλακες πανούργους αρχοντάδες μας να πουλάνε 
Τους λαούς μας σαν πρόβατα. 
Ως πότε πια. 
Θα τραυματίζουν την ειρήνη
Ως πότε πια 
Θα πνίγουν συνειδήσεις 
Ως πότε πια 
Θα ζούνε σε βάρος των λαών. 
 Ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως 
πότε πια, ως πότε πια; 

(Ακούγεται μουσική υπόκρουση με συνοδεία λαού- Μπαλέτου με κωμικά- 
δραματικά δρώμενα.)

Εισέρχεται ο θίασος τραγουδώντας «Που πάμε σύντροφε». Ακολουθεί η 
σκηνή του συντρόφου με τον ταξιτζή. 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε μέρα σύντροφε. Φτιάξανε τις 

γραμμές, τις λωρίδες. Κατάλαβες, είναι όλα μέχρι να φάνε, 
κατάλαβες; 

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Τίποτα δεν φτιάξανε. Έρχονται, οι μεν έρχονται οι δε τώρα 
ασχολούνται με την φωτογραφία, τη Δημητρούλα, κατάλα-
βες… 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Αυτά είναι όλα φτιαχτά για να κοιμάται ο κόσμος. 
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ

Ο Βασιλιάς του τίποτα
Η Βασίλισσα του τίποτα
Η Πριγκίπισσα του τίποτα
Ο Πρίγκιπας του τίποτα
Υπηρέτης Α΄
Υπηρέτης Β΄
Γελωτοποιός
Μαντατοφόρος
Πρίγκιπας της Κολάσεως

Το έργο βασίζεται στην περίοδο του Μεσαίωνα, χωρίς να υπήρχε ποτέ 
το βασίλειο του «ΤΙΠΟΤΑ». διακωμωδείται και γελοιοποιείται η μοναρχία, 
ωσάν δράμα και κωμωδία συνάμα αλληγορικά.
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΚΗΝΗ 1η

Εικόνα του παλατιού του Βασιλείου του ΤΙΠΟΤΑ, όπου ακούγονται οι 
σάλπιγγες και η φωνή του Υπηρέτη Α΄.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ Α΄: (χτυπώντας το ραβδί): Ησυχία, παρακαλώ! Εισέρχονται στην 

αίθουσα του θρόνου ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Τίποτα... 
Ησυχία, παρακαλώ...

(Περνάνε λίγα λεπτά, ακούγεται μουσική υπόκρουση. Εισέρχονται ο βα-
σιλιάς και η βασίλισσα).
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Κάθεται στο θρόνο με τη βασίλισσα, απευθυνόμενος 

σ’ αυτήν): Αγαπημένη μου βασίλισσα, φως των ματιών μου, 
ο Πρίγκιπας της Κολάσεως, συνωμοτεί για να μας πάρουν 
το βασίλειο του Τίποτα να μας καθυποτάξουν...

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Βασιλιά μου, κορώνα μου, πρέπει να υποστηρίξουμε 
τα συμφέροντα του Τίποτα πάση θυσία, με ιδρώτα και αίμα... 
Θα πολεμήσει η οικογένειά μας, με νύχια και δόντια...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Θα πολεμήσει ο λαός και η οικογένειά μας, όλοι μαζί 
εναντίον του Πρίγκιπα της Κολάσεως. Θα τον συντρίψουμε 
μια για πάντα.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Βασιλιά μου, τί τάχα να γυρεύει ο αθεόφοβος Πρί-
γκιπας της Κολάσεως; Τί να τρέχει στο λογισμό του;...

(Ακούγονται περπατησιές ανθρώπων και εισέρχεται ο πρίγκιπας με την 
πριγκίπισσα του βασιλείου του Τίποτα).
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Πατέρα και μητέρα (υψώνοντας το σπαθί του), σας 

ορκίζομαι εγώ, με τα ίδια μου τα χέρια θα κομματιάσω τον 
Πρίγκιπα της Κολάσεως. Εγώ, ο γιος σας...

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (πέφτοντας στην αγκαλιά της μητέρας της): Μητέρα 
τί συμβαίνει; Τι;...

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Τίποτα, παιδιά μου, μη φοβάστε. Έχουμε χρήματα, 
χρυσάφι, στρατό, θα τον συγυρίσουμε τον αχρείο, θα...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Απευθυνόμενος στα παιδιά του κατευθύνεται προς 
το θρόνο του και κάθεται): Τίποτα, μα τίποτα, παιδιά μου, 
δε συμβαίνει. Μην ανησυχείτε, θα τον συντρίψω με τα ίδια 
μου τα χέρια…

LADIAS.indb   230 20/7/18   9:58 πμ



ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 231

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Πάτε, παιδιά μου, για ύπνο και μην ανησυχείτε. Όλα 
θα πάνε μια χαρά.

(Ακούγονται βήματα ανθρώπου και εισέρχεται ο Μαντατοφόρος).
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ: Πολυχρονεμένε μου βασιλιά και βασίλισσα, πρίγκιπες 

μου, πω, πω τί συμφορά έγινε! (Πλησιάζοντας σκύβει στο 
βασιλιά).

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Τί γίνηκε, Μαντατοφόρε; Τί;
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ: Βασιλιά μου, χτύπησε πάλι στο χωριό του βασιλείου μας 

ο πρίγκιπας της κολάσεως, κατέστρεψε τις σοδιές, τους αν-
θρώπους, πήρε ομήρους...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Απευθυνόμενος προς τον Υπηρέτη Β΄): Τρέξε γρή-
γορα με το φτερωτό άλογο. Τρέξε και έλα να μας πεις τα 
καθέκαστα. Τρέξε...

ΥΠΗΡΕΤΗΣ Β΄: (Υποκλινόμενος στο βασιλιά του Τίποτα): Τρέχω, τρέχω, 
βασιλιά μου. (Και απομακρύνεται).

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Απευθυνόμενος στα παιδιά του): Πάτε, παιδιά μου, 
πάτε να κοιμηθείτε, πάτε κι εγώ με τη βασίλισσα θα νοια-
στούμε, μη φοβάστε. Τίποτα δε φοβίζει την οικογένειά μας, 
τα συμφέροντα μας...

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOΥ ΤΙΠΟΤΑ: Πάμε, βασιλιά μου, και κορώνα του βασιλείου μας. 
Πάμε παιδιά μου, πάμε.

(Απομακρύνονται η βασίλισσα με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα).
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Σκουλήκι, αχρείε, αν σου πάει, έλα τώρα, τώρα φα-

νερώσου... Φανερώσου και θα δεις. Θα σου πω εγώ, ο πανί-
σχυρος βασιλιάς του Τίποτα, ο...

(Ακούγονται βαριά βήματα και θόρυβος, κρότος). 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Μη, βασιλιά μου, μην προκαλείς. Λένε πως ο πρίγκι-

πας της Κολάσεως είναι πολύ ισχυρός...
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Εγώ δε φοβάμαι τίποτα... τίποτα πια. Είμαι ο βασιλιάς 

του Τίποτα... Ο εξουσιαστής όλων των υπηκόων του Τίποτα...

(Ακούγονται βαριά βήματα και θόρυβος, κρότος... ισχυρός. Αίφνης παρου-
σιάζεται ένα σύννεφο βαρύ, πλησιάζοντας προς τη σκηνή, που σιγά-σιγά, 
όσο πάει και ξεκαθαρίζει, παίρνοντας το σύννεφο, σιγά-σιγά ανθρώπινη 
υπόσταση πλησιάζοντας το βασιλιά και τη βασίλισσα του ΤΙΠΟΤΑ).
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Ήρθα κοντά σας και τώρα, βασιλιά και βασίλισσα 
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του Τίποτα, ήρθε η ώρα να λογοδοτήσετε για τις πράξεις 
σας. Ως πρίγκιπας της Κολάσεως απολογηθείτε, ανθρώπινα 
τέρατα. Χα, χα, χα, χα. Χαμογελώντας το μεγάλο καζάνι της 
κολάσεως σας περιμένει, χρυσά μου πιτσουνάκια. (τρίβοντας 
τα χέρια του). Απολογηθείτε, λοιπόν... (αγριεύοντας).

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Απευθυνόμενη προς το βασιλιά του Τίποτα): Βασιλιά 
μου, κορώνα μου, πού ξεφύτρωσε αυτός; Βγάλε το σπαθί σου 
και κομμάτιασέ τον, κομμάτιασέ τον, πανάθεμά τον.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Δε γλιτώνει από εμένα, δε γλιτώνει...

(Και βγάζει το σπαθί από τη θήκη του και ορμά εναντίον του πρίγκιπα 
της Κολάσεως).
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Για πλησίασε ανθρώπινο σκουλήκι, ανθρώπινο 

ερπετό, και θα μετανιώσεις πικρά. Θα μετανιώσεις πικρά... 
(πλησιάζοντας κατά κει).

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Πλησιάζοντας): Κάνε την τελευταία ευχή σου.

(Αρχίζει η ξιφομαχία. Ο βασιλιάς του Τίποτα ξιφουλκεί με τον πρίγκιπα 
της Κολάσεως και σε μια φάση ο βασιλιάς του Τίποτα χάνει το σπαθί του 
από το χέρι και πέφτει στο πάτωμα).
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: (Χαμογελώντας και σημαδεύοντάς τον): Και τώρα, 

βασιλιά του Τίποτα, χα, χα, χα, είσαι ένα τίποτα, σκέτο τί-
ποτα... ένα σκέτο χάλια. Χα, χα, χα... Φώναξε τώρα κοντά 
σου τη βασίλισσα σαν τη βασίλισσα του αέρα. Χα, χα, χα...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Έλα, έλα κοντά μου βασίλισσά μου. Έλα, αυτός ο 
κολασμένος δεν αστειεύεται, δεν...

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Τί λες, βασιλιά μου, γιατί δεν πολεμάς, γιατί παραδό-
θηκες; Για τη ζωούλα σου, ε, να έλθω κοντά σας; Εσύ είσαι το 
παλικάρι της φακής, το παλικάρι που παραδόθηκε, και θες 
κι εγώ, τώρα, να παραδοθώ αμαχητί... Ντροπή, ντροπή σου, 
για το βασίλειό μας και θέλεις τώρα να παραδοθώ αμαχητί, 
γιατί; Γιατί;

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Έλα, κυρά μου, έλα γρήγορα. Έλα, γιατί θα σε...
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Παλιάνθρωπε, ξεδιάντροπε, ποιος είσαι συ που με 

διατάζεις; Ποιος είσαι συ, ποιος;...
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: (Χαμογελώντας): Είμαι τώρα ο εξουσιαστής σας. 

Ο άρχων του σκότους, ο πρίγκιπας της Κολάσεως, ο...
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Τί ζητάς από ‘μάς, ξωτικό του κερατά; Τί ζητάς από 
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μένα, τι βασίλισσά μου; Τί ζητάς, τί θέλεις να σου δώσουμε; 
Πλούτη, χωράφια, σπίτια, χρυσό, διαμάντια, ζαφείρια; Τί 
θέλεις, λοιπόν, να σου δώσουμε και να μας αφήσεις λεύτε-
ρους, ξωτικό;

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Βασιλιά του Τίποτα, είσαι ένα τίποτα, μα τίποτα 
τώρα πια. Τώρα εκεί που θα πάμε, δεν περνάνε αυτά τα πλού-
τια, δεν περνάνε, δεν περνάνε. (Σαρκαστικά). Τόσα χρόνια, 
εσύ και η βασίλισσά σου, θα πληρώσετε για ό,τι κάνατε...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Εκλιπαρώντας τον): Πρίγκιπά μου, πρίγκιπα της 
Κολάσεως, τί θέλεις και θα το κάνουμε. Πες μας τί θέλεις 
και θα το κάνουμε. Τί θέλεις;

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Υποταγή, υποταγή, βασιλιά μου και βασίλισσα του 
Τίποτα. Όλοι οι αμαρτωλοί υπήκοοί μου δηλώνουν υποταγή 
και μόνο, τίποτα άλλο, στον πρίγκιπα της Κολάσεως. Εγώ, 
από ’δώ και τώρα θα κανονίζω για την τύχη σας, τη ζωή σας, 
τα πάντα, σιχαμερά σκουλήκια της εξουσίας του Τίποτα, που 
τώρα πια δε θα περνά η εξουσία σας.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Μη, έλεος... έλεος. Λυπηθείτε μας...
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Μη με εκλιπαρείτε, θα πληρώσετε γι’ αυτά που 

κάνατε στο λαό σας για όλα, για όλα... Ο πρίγκιπας της Κο-
λάσεως εκτελεί το καθήκον του και μόνο το καθήκον του 
προς τον άρχοντα του σκότους, τον άρχοντα της κολάσεως...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Μα είμαι ο βασιλιάς και η βασίλισσα...
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Τώρα δεν είσθε τίποτα, μα τίποτα. Ένα μηδενικό 

από το τίποτα, ένα πλην... (Χαμογελώντας). Χωνέψτε το. 
Ξέρετε τώρα τί σας περιμένει;

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Σαστισμένοι): Τί, τί μας περιμένει; Τί;
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Τα καζάνια, τα μεγάλα καζάνια, που βράζουν, 

σιγοβράζουν, (χαμογελώντας), χέε, χέε, χέε, με καυτά πρα-
ματάκια, ωραία πραματάκια, λεβεντιές μου, λεβεντιές μου... 
Βασιλικά καζάνια για σας, βασιλικά...

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Και τα πλούτη μας, πάνε κι αυτά. Πάνε τα συμφέ-
ροντά μας.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Όλα θα τα χάσετε, όλα θα τα χάσετε, όλα, όλα, 
όλα...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Λυπήσου μας, εμείς εκπροσωπούμε το σύστημα, την 
τάξη, το κράτος, εμείς...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Σάπιοι, τρισάθλιοι δημιουργοί, σάπιοι κουφιοκέ-
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φαλοι, ελεεινοί. Το σύστημα θα διαλυθεί, θα καταστραφεί.
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Χωρίς εμάς τί θα γίνει η κοινωνία του τίποτα, η κοι-

νωνία, η κοινωνία...
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Και τώρα ετοιμασθείτε και τώρα θα πάτε βρωμερά 

σκουλήκια στο καζάνι, στο πυρ το εξώτερον, στο πυρ της 
ιστορίας, θα σας ξεπλύνει το καζάνι της ιστορίας, της βρω-
μερής ανθρωπίλας, που σας ταιριάζει, που σας ταιριάζει μια 
για πάντα, τιποτένια σκουλήκια της εξουσίας του βασιλείου 
του Τίποτα, του βασιλείου που θα εξαφανισθεί μια για πάντα. 
Θάνατος στους τυράννους, θάνατος στους εκμεταλλευτές 
της δυστυχίας, του ανθρώπινου πόνου, που σκορπίσατε, 
τιποτένια σκουλήκια... Εμπρός, λοιπόν, προχωράτε. Ηχείτε 
σάλπιγγες της κολάσεως και υποδεχθείτε τους.

(Ακούγονται σάλπιγγες της κολάσεως, κλείνει το σκηνικό και ανοίγει μετά 
από μουσική υπόκρουση στη Δεύτερη Σκηνή).

ΣΚΗΝΗ 2η 

Εικόνα της Κολάσεως με τα καζάνια της Ιστορίας και τον πρίγκιπα της 
Κολάσεως να ανακατεύει τα καζάνια με τις φωτιές και τον «βασιλιά» και 
τη «βασίλισσα» του Τίποτα να ακολουθούν τον πρίγκιπα της Κολάσεως.
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ (Γελώντας): Χα, χα. Φτάσαμε, πουλάκια μου, και 

τώρα πέστε μου ποια είναι η τελευταία σας επιθυμία.
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Γιατί πρίγκιπα της Κολάσεως θα μας ρίξεις στα καζά-

νια; Γιατί κατηγορούμαστε;
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Κατηγορείστε γιατί εκατοντάδες χρόνια, εσείς και 

η δυναστεία σας, καταληστεύσατε το λαό σας, σκοτώσατε 
εκατοντάδες υπηκόους σας, με την καλογερίστικη γλώσσα 
σας με τα μεσαιωνικά τερατώδη δικαστήριά σας. Καταδικά-
σατε χιλιάδες, μυριάδες αθώων γυναικόπαιδων, σάτυροι του 
ανθρώπινου είδους, έμποροι της ανηθικότητας, σοδομιστές, 
αιμομίκτες, δολοφόνοι συνειδήσεων, ιμπεριαλιστές στρατο-
κράτες, δολοπλόκοι, αιμοσταγείς νεοτύραννοι του μεσαίωνα, 
ήπιατε σταγόνα-σταγόνα το αίμα του λαού σας με τη λαϊκή 
σας εξουσία, υποκείμενα της ανθρωπότητας, κατηγορείσθε 
θεομπαίχτες, γρανάζια του συστήματος ενάντια στα ανθρώ-
πινα συμφέροντα για την ψυχική και ηθική χρεοκόπηση του 
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ανθρώπου του βασιλείου σας, του Τίποτα, του βασιλείου της 
ανηθικότητας, κατηγορείσθε...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Εμείς οι βασιλιάδες, ελέω Θεού και ανθρώπων, μπο-
ρούμε να κάνουμε ό,τι νομίζουμε...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Κάνετε λάθος, εγκληματίες. Ελέω μεν του Θεού 
εγκληματείτε, χωρίς να δίνετε λογαριασμό σε κανένα...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Ελέω Θεού. Ναι, έτσι πρέπει να λειτουργεί το βασίλειο 
του Τίποτα μέσα...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ (Γελώντας): Χε, χε, χε. Έτσι θέλετε να δουλεύει το 
σύστημα, απατεώνες του συστήματος...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Το σύστημα είμαστε εμείς και ο λαός ακολουθεί το 
σύστημα...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Δηλαδή κατηγορούμενοι ομολογείτε για το κα-
τασκευασμένο σύστημά σας. Ομολογείτε τη συμμετοχή σας 
στο αιώνιο κατασκευασμένο σύστημά σας της εξουσίας σας.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Εμείς είμαστε η εξουσία…
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Η εξουσία είναι ο λαός, τιποτένιοι. Ο λαός...
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Ο λαός είμαστε εμείς οι βασιλιάδες με τα βασίλειά μας.
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Τα βασίλειά σας θα διαλυθούν μια για πάντα απ’ 

τον πλανήτη. Μια για πάντα...
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Ποτέ... Ποτέ...
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Φονιάδες των λαών γαλαζοαίματοι, αιματορου-

φήχτρες αθώων πλασμάτων, ήρθε η ώρα σας να πληρώσετε, 
να τιμωρηθείτε για παραδειγματισμό μια για πάντα να τε-
λειώνουμε με το σάπιο καθεστώς των βασιλιάδων φονιάδων.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Με ύφος τρελού): Είμαι ο βασιλιάς του Τίποτα, είμαι 
ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς της οικουμέ-
νης, ο βασιλιάς...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Χε, χε, χε. Πάει, βασιλιά μου, σού ’στριψε μια βίδα 
από ’δω, μια βίδα από ’κει, μια βίδα παραπέρα. Τώρα δεν 
είσαι ο βασιλιάς του Τίποτα, είσαι ένα τίποτα. Ένα σκουπίδι 
του τίποτα. Πλανητάρχης είναι ο άρχων της Κολάσεως, σ’ αυ-
τόν υπακούμε όλοι μας, όλοι μας. Χώνεψέ το. Χε, χε, χε, χε...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Έλεος, πρίγκιπά μου, έλεος. Ό,τι θέλεις να μας ζητή-
σεις, έλεος...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Δεν υπάρχει έλεος, θα πληρώσετε για όλα, για όλα. 
Προχωρήστε, προχωρήστε για τα καζάνια της Κολάσεως, για 
τα καζάνια της Κολάσεως, γρήγορα, γρήγορα.
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ΣΚΗΝΗ 3η

Πλησιάζοντας στα καζάνια της Κολάσεως, ο πρίγκιπας της Κολάσεως 
του λέει:
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Μια στιγμή, βασιλιά μου, βασιλιά του Τίποτα, 

υπάρχει μια ελπίδα για σένα, μια ελπίδα μοναδική, αν αρ-
νηθείς μερικά πράγματα, τότε...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: (Ρωτώντας τον με αγωνία): Τότε τί; Τί θα γίνει αν 
αρνηθώ...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Αν αρνηθείς, βασιλιά μου, τα ταπεινά σου συμφέ-
ροντα, αν αρνηθείς τα πλούτη, τα παλάτια σου, τα διαμάντια 
σου, τα χρυσαφικά σου, όλα τα πλούτη σου, τότε μπορεί να 
συγχωρεθείς από τον Αρχηγό μας, τότε δε θα πας στα κα-
ζάνια της Κολάσεως...

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Αυτά ποτέ, ποτέ των ποτών. Εμείς εκπροσωπούμε τα 
συμφέροντα, το κεφάλαιο, τους κεφαλαιοκράτες. Αυτός είναι 
ο λαός μας, τα όργανα της εξουσίας...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Τότε, βασιλιά μου ξεροκέφαλε, για να γλιτώσεις 
το τομάρι σου, τη γυναικούλα σου και το σόι σου, πρέπει να 
υποταγείς, αλλιώς κάνε την προσευχή σου, την τελευταία 
σου επιθυμία σου περιμένουν τα καζάνια, που θα βράζεις, 
θα βράζεις μήνες, χρόνια, αιώνες, εσύ και το σινάφι σου των 
συμφερόντων, θα βράζεις πλάι στα μαντρόσκυλα της εξου-
σίας σαν και του λόγου σου.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Μια στιγμή, μια στιγμή να το σκεφτώ λιγάκι, λιγάκι...
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Τί κάνεις, προσπαθείς να κερδίσεις λίγο χρόνο, 

φουκαρά μου δε γλιτώνεις, δε γλιτώνεις με τίποτα, με τίποτα, 
βασιλιά του Τίποτα. Κατάλαβέ το, είσαι τώρα, ένα τίποτα, 
ένα μηδενικό. Θα σε πατάξουμε μια για πάντα, θα σε συντρί-
ψουμε εσένα και το σόι σου. Βασιλιάδες, βασιλιάδες, ήρθε 
το τέλος σας, το τέλος σας μια για πάντα, σκουλήκια του 
κερατά, ανθρωπόμορφα τέρατα, βρυκόλακες που ρουφάτε 
το αίμα των αθώων, το αίμα των φτωχών, των αδυνάτων. 
Προχώρα άτιμο ερπετό της κοσμικής εξουσίας και τώρα 
ακόμα αμετανόητο κάθαρμα, ακόμα σκέφτεσαι τα συμφέ-
ροντά σου, τώρα στα τελευταία της γήινης ζωής σου, τώρα 
σου χρειάζεται σκληρή τιμωρία στα καζάνια, στα καζάνια 
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προχώρα άτιμο σκουλήκι. Προχώρα... (Και σπρώχνοντάς τον 
προχωρώντας ακούγεται σιγά-σιγά ο θόρυβος, ο κρότος από 
τα καζάνια της Κολάσεως. Σιγά-σιγά η σκηνή γεμίζει από 
θολά σύννεφα, που πυκνώνουν την αυλαία...).

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ: Μη λυπηθείτε με, έλεος, έλεος...
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ: Προχώρα... Προχώρα...

Κλείνει η αυλαία με μουσική υπόκρουση που διαρκεί λίγα λεπτά. Μικρό 
διάλειμμα.

ΣΚΗΝΗ 4η

Σκηνή εσωτερικού της Κολάσεως, όπου εισέρχονται σιγά-σιγά οι διά-
βολοι της Κολάσεως, μεταμφιεσμένοι να σέρνουν το χορό τραγουδώντας 
και χορεύοντας, συνάμα, ρυθμικά.

ΧΟΡΟΣ:
Είμαστε εμείς

τα παιδιά του διαβόλου.
Είμαστε εμείς

τα παιδιά του κάτω Κόσμου.
Είμαστε εμείς

τα παιδιά
της προσμονής.

Είμαστε εμείς
μόνος δρόμος

ο ιερός.
Ελάτε δίπλα μας

λιοντάρια της Κολάσεως
πάντα να πολεμάμε

ενάντια στα συμφέροντα
τα ποταπά,

να βαδίσουμε
πάντα

στη νίκη την ιερή.
Είμαστε εμείς

τραγουδιστάδες
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του διαβόλου,
ήρθε ο καιρός
να διώχνουμε

τα μεγάλα
τα συμφέροντα,

δεν μας τρομάζουν
οι βασιλιάδες,

οι κηφήνες,
εμείς θα προχωρήσουμε

μπροστά.
Είμαστε εμείς
του διαβόλου

τα παιδιά.
Είμαστε εμείς

πάντα
κόντρα

στα συμφέροντα,
κόντρα

σας εξουσίες,
στους συνωμότες
τους σιωπηρούς,

ασπίδα μας
η δικαιοσύνη

του δίκιου
πάντα
η φωνή

να ακουσθεί
ενάντια

στα ποταπά συμφέροντα.
Τώρα εμείς
πολεμάμε

τώρα στη γραμμή
του ξεσηκωμού

όπως πάντα
και τώρα
νικητές

θα είμαστε
εμείς
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τα παιδιά
του διαβόλου.

Η σκηνή κλείνει με μουσική υπόκρουση.

ΣΚΗΝΗ 5η

Ανοίγει η αυλαία μετά τη μουσική. Εισέρχεται ο Χορός που τραγουδά...

ΧΟΡΟΣ:

Να
και τώρα

Βασιλιά του Τίποτα
ήρθε

η ώρα σου
να πληρώσεις,
να πληρώσεις,
να πληρώσεις.

Να τώρα
Βασιλιά του Τίποτα.

Να τώρα
στάσου
γενναία

τιποτένιε
Βασιλιά

του Τίποτα.
Να τώρα

ήρθε η ώρα σου
να πληρώσεις,
να πληρώσεις,
να πληρώσεις.

Να τώρα,
Να τώρα,
Να τώρα,

Τώρα

LADIAS.indb   239 20/7/18   9:58 πμ



240 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

στον Κάτω
Κόσμο

θα μάθεις
Βασιλιά

του Τίποτα,
Βασιλιά

της δυστυχίας,
Βασιλιά

του πόνου,
Βασιλιά
τύραννε

του ανθρώπου.
Να τώρα

στον Κάτω
Κόσμο

θα μάθεις
Βασιλιά

του Τίποτα,
Βασιλιά

της δυστυχίας,
Βασιλιά του πόνου,

Βασιλιά
τύραννε

του ανθρώπου.
Να τώρα

στον Κάτω
Κόσμο

θα μάθεις
Βασιλιά

του Τίποτα,
Βασιλιά

της δυστυχίας,
Βασιλιά

του πόνου,
Βασιλιά
τύραννε

του ανθρώπου.
Να τώρα
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στον Κάτω
Κόσμο

θα μάθεις
Βασιλιά

του Τίποτα,
Βασιλιά

της δυστυχίας,
Βασιλιά

του πόνου,
Βασιλιά
τύραννε

του ανθρώπου.
Να τώρα

στον Κάτω
Κόσμο.

Να
και τώρα
Βασιλιά

του Τίποτα
ήρθε η ώρα σου
να πληρώσεις,
να πληρώσεις,
να πληρώσεις.

Να τώρα
Βασιλιά

του Τίποτα.
Να τώρα

ήρθε
η ώρα σου

να πληρώσεις,
να πληρώσεις.

Να τώρα
Βασιλιά

του Τίποτα.
Να τώρα

ήρθε
η ώρα σου

να πληρώσεις,
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να πληρώσεις.
Να τώρα
Βασιλιά

του Τίποτα,
Βασιλιά

της δυστυχίας,
Βασιλιά

του ανθρώπινου
πόνου,
Βασιλιά

του Τίποτα
θα διαβείς

το σκοτάδι,
το σκοτάδι,
το σκοτάδι

της Κολάσεως,
η φωτιά

δεν φοβάται
τo ατσάλι
θα διαβείς
του Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά,
τιποτένιο
σκουλήκι

της εξουσίας
θα διαβείς
του Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά
σιχαμερό
ερπετό

της εξουσίας,
Βασιλιά

του Τίποτα
θα διαβείς

του Κάτω Κόσμου
τα σκαλιά,
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τιποτένιο
σκουλήκι

της εξουσίας,
θα διαβείς
του Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά
θα υποφέρεις,

θα πεινάς,
θα διψάς,

θα υποφέρεις,
θα πεινάς,
θα διψάς,
θα διαβείς
του Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά,
τιποτένιο
σκουλήκι

της εξουσίας
θα διαβείς
του Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά
θα υποφέρεις,

θα πεινάς,
θα διψάς,

θα υποφέρεις,
θα διαβείς
του Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά
θα υποφέρεις,

θα πεινάς,
θα διψάς,

θα υποφέρεις,
θα διαβείς
του Κάτω
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Κόσμου
τα σκαλιά
θα διαβείς
του Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά
θα διαβείς
του Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά
θα υποφέρεις,

θα διψάς,
θα υποφέρεις

στου Κάτω
Κόσμου

τα σκαλιά.
Βασιλιά

του Τίποτα
τώρα
είσαι

ένα τίποτα.
Βασιλιά

του Τίποτα
ήσουνα ένα

τίποτα.
Βασιλιά

του Τίποτα
ήσουνα

ένα
τίποτα.
Βασιλιά

του Τίποτα
τώρα
είσαι

ένα τίποτα.
Βασιλιά

του Τίποτα
είσαι
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ένα τίποτα.
Βασιλιά

του Τίποτα
ήσουνα

ένα τίποτα.
Βασιλιά

του Τίποτα
ήρθε

η ώρα σου,
ήρθε

η ώρα σου
η ώρα σου
η ώρα σου

Βασιλιά του
Τίποτα.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διάλειμμα ολίγων λεπτών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΚΗΝΗ 1η

Εισέρχεται ο Χορός τραγουδώντας με κίνηση.

ΧΟΡΟΣ:
Να λαοί

όλου του κόσμου
διδαχθείτε

απ’ τον βασιλιά
του τίποτα
που τίποτα

δεν είναι πια...
Να λαοί

όλου του κόσμου
διδαχθείτε
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απ’ τον βασιλιά
που χάθηκε
που τίποτα

δεν είναι πια...
Ξυπνάτε

κι αγρυπνάτε
λαοί

όλου του
κόσμου,

λαοί
παλέψτε
ειρηνικά

να μην υπάρχουν
βασιλιάδες
του τίποτα,
βασιλιάδες

εκμεταλλευτές
της δυστυχίας.

Να λαοί
όλου του κόσμου

διδαχθείτε
γιατί τώρα

πια
παλέψτε

λαοί
κόντρα

στα συστήματα
τα δεσποτικά

κόντρα
στ’ αφεντικά,

κόντρα
στους συνωμότες,

κόντρα
στα συστήματα,

κόντρα
στους βασιλιάδες

του τίποτα,
χτυπάτε
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τους τυράννους
του

ανθρώπινου πόνου.
Να λαοί

όλου του κόσμου
διδαχθείτε

απ’ την
ιστορία

την ανθρώπινη.
Θάψτε

λαοί
τους τυράννους

του πολέμου
σαν τον
χειμώνα

που διώχνει
το φθινόπωρο,

διώξτε
τους τυράννους

και τότε
θα τραβάτε

λαοί
όλου του κόσμου

τον δρόμο
τον ανηφορικό,

τον δρόμο
τον ειρηνικό,

τον δρόμο
του αγώνα μας,

τον δρόμο
του λαού μας
και παλέψτε

κοντά
στους

συντρόφους
του λαού μας

που
αντιστάθηκαν,
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παλέψτε κοντά
στους συντρόφους

της οικουμένης,
παλέψτε

κοντά
στους λαούς

της οικουμένης.
Βασιλιά

του τίποτα,
στρατιωτάκι
του μίσους.

Βασιλιά
του τίποτα
άδικε κριτή

του κατεστημένου,
μολυβένιο
ανθρωπάκι
σου ’δώσαν

δύναμη
να υπηρετείς
τους αδίκους

και
τους ισχυρούς.
Στρατιωτάκι
του μίσους,

βασιλιά
του τίποτα,

στρατοκράτη
του πολέμου,
ντενεκεδένιε

εξωμότη
της ψεύτικης συνείδησης.

Βασιλιά
του τίποτα,
ανθρώπινο
κουφάρι,
ελεεινέ

δυνάστη,
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ντροπή
για την

ανθρωπότητα,
αίμα

ανθρώπινο
πίνετε

ανθρώπινα
τέρατα,

πολεμοκάπηλοι
εξωμότες.
Ως πότε

πια
ψευτοπραματευτάδες,

κόλακες
αρχοντάδες
της ψευτιάς
θα πουλάτε
την ειρήνη!

Ως πότε
πια

να σκορπάτε
την ορφάνια!

Ως πότε
πια

στρατιώτες
της ντροπής

χτυπάτε
παλικάρια

για να
γκρεμίσετε
τα κάστρα

της ντροπής,
τα κάστρα

της σκλαβιάς.
Ως πότε

πια
θα πνίγετε

συνειδήσεις!
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Ως πότε
πια

ανθρώπινα κουφάρια,
Βασιλιά

του τίποτα,
στρατιώτη

της ντροπής.
Ως πότε πια

θα τραυματίζετε
την ειρήνη!
Ως πότε πια
θα πνίγετε

συνειδήσεις!
Ως πότε πια

θα σκοτώνετε
αθώους,
ποτάμια

τα αίματα,
ποτάμια

τα δάκρυα,
ποτάμια

οι στεναγμοί,
ποτάμια

οι σκοτωμοί,
ποτάμια

ανθρώπινα,
σταματήστε
τα φονικά.

Ένα, δύο, τρία
σύνθημα ανθρωπινό

τικ - τακ
ανθρωπινό
ξέσπασμα

του τελειωμού
Ως πότε

πια
τα βρώμικα
σπαθιά σας
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να ξεσκίζουν
τη σάρκα

των ανθρώπων
γιομάτα

αίμα ανθρώπινο
να πνίγετε
τη λευτεριά

να σκορπάτε
την ορφάνια!

Ως πότε
πια

τα σκυλιά
της εξουσίας

θα σκοτώνουν
την κραυγή

της ελευθερίας
Βασιλιά

της εξουσίας,
στρατιωτάκι
του μίσους,
άδικο κριτή

της κοινωνίας.
Εν-δυο, εν-δυο

περνάει ο στρατός
του βασιλιά
του τίποτα,
ο στρατός

των ανθρώπων
εναντίον

των ανθρώπων
σαν σφυρίξει
ο γαλονάς,

θα ορμήσουν
οι καβαλαραίοι,
οι φασουλήδες

οι άσπροι
θα σκοτώσουν
τους μαύρους
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στα όπλα,
στα όπλα
πατριώτες

πλησιάζουν τα σκυλιά
της εξουσίας.

Εμπρός
γενναίοι

πολεμιστές
σαρώστε

τους στρατιώτες
της εξουσίας,

για σένα
στρατιώτη

της ντροπής
για σκέψου

απόψε λογικά
μη σού ’μαθαν
το ποίημά σου

λαθεμένα,
εσύ που
ορμάς

με λύσσα
να σκοτώσεις

τον εχθρό σου.
Ως πότε πια

βασιλιά
του τίποτα

θα σκοτώνετε
αθώους,
ποτάμια

τα αίματα,
ποτάμια

τα δάκρυα,
ποτάμια

οι στεναγμοί.
Ως πότε πια

Βασιλιά
του τίποτα,
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Βασιλιά
του μίσους,
της αδικίας,

θα σκοτώνετε
αθώους
ποτάμια

τα αίματα,
ποτάμια

οι σκοτωμοί,
θα ρουφάτε

αίμα ανθρώπινο
ως πότε πια
το πανάθλιο
σύστημά σας
θα σκοτώνει

την ανθρωπότητα,
θα μολύνει

την ανθρώπινη
οντότητα.

Ως πότε πια
δολοφόνοι

αθώων ψυχών
θα υπάρχετε!

Ως πότε
πια;

Εμπρός
γενναίοι

πολεμιστές
της ειρήνης,
προχωρήστε
για τη νίκη
τη λαμπρή.

Ως πότε
πια

νεκροθάφτες
των λαών

θα υπάρχετε!
Ως πότε
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δούλοι
του συστήματος,

βασιλιάδες,
ραγιάδες

του συμφέροντος,
θα υπάρχετε!

Ως πότε
πια

θα τραυματίζετε
την ειρήνη,
θα πνίγετε

συνειδήσεις!
Ως πότε

πια
ποτάμια

τα αίματα,
ποτάμια

οι σκοτωμοί.
Ως πότε

θα ρουφάτε
το αίμα

το ανθρωπινό!
Εν-δυο, εν-δυο

περνάει ο στρατός
του βασιλιά
του τίποτα,
ο στρατός

των ανθρώπων
εναντίον

των ανθρώπων.
Σαν σφυρίξει

ο γαλονάς
θα ορμήσουν

οι καβαλαραίοι,
οι φασουλήδες,

οι άσπροι
θα σκοτώσουν
τους μαύρους.
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Στα όπλα,
στα όπλα

πατριώτες,
πλησιάζουν
τα σκυλιά

της εξουσίας.
Εμπρός
γενναίοι

πολεμιστές,
σαρώστε

τους στρατιώτες
της ντροπής.

Εν-δυο, εν-δυο
περνάει

ο στρατός
του βασιλιά
του τίποτα,
ο στρατός

των ανθρώπων
εναντίον

των ανθρώπων.
Σαν σφυρίξει
ο γαλονάς,

θα ορμήσουν
οι καβαλαραίοι
οι φασουλήδες,

οι άσπροι
θα σκοτώσουν τους μαύρους.

Στα όπλα,
στα όπλα

πατριώτες,
πλησιάζουν
τα σκυλιά

της εξουσίας.
Εμπρός
γενναίοι

πολεμιστές,
σαρώστε
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τους στρατιώτες
της ντροπής.

Να λαοί
όλου του κόσμου,

διδαχθείτε
απ’ τον
βασιλιά

του τίποτα,
που τίποτα

δεν είναι
πια.

Να λαοί
όλου

του κόσμου
διδαχθείτε

απ’ το βασιλιά
που χάθηκε,
που τίποτα

δεν είναι πια.
Ξυπνάτε

κι αγρυπνάτε
λαοί

όλου του
κόσμου

λαοί
παλέψτε
ειρηνικά
να μην

υπάρχουν
βασιλιάδες
του τίποτα,
βασιλιάδες

εκμεταλλευτές
της δυστυχίας,

του ανθρώπινου πόνου.
Να

λαοί
όλου του κόσμου,
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διδαχθείτε,
γιατί τώρα

πια
παλέψτε

λαοί
κόντρα

στα συστήματα
τα δεσποτικά,

κόντρα
στ’ αφεντικά,

κόντρα
στους συνωμότες,

κόντρα,
κόντρα

στα συστήματα,
στους βασιλιάδες

του τίποτα,
χτυπάτε

τους τυράννους
του ανθρώπινου

πόνου.
Να λαοί

όλου του κόσμου,
διδαχθείτε

απ’ την ιστορία
την ανθρώπινη,

θάψτε,
λαοί

τους τυράννους
του πολέμου

σαν τον
χειμώνα

που διώχνει
το φθινόπωρο

διώξτε
τους τυράννους

και τότε
θα τραβάτε,
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λαοί
όλου του κόσμου,

το δρόμο
τον ειρηνικό,

το δρόμο
του αγώνα μας,
του λαού μας
και παλέψτε

κοντά
στους συντρόφους

του λαού μας
που αντισταθήκαν,

παλέψτε
κοντά

στους συντρόφους
της οικουμένης.

Βασιλιά
του τίποτα,

στρατιωτάκι
του μίσους,

βασιλιά
του τίποτα,
άδικε κριτή

του κατεστημένου,
μολυβένιο
ανθρωπάκι
σου ’δώσαν

δύναμη
να υπηρετείς
τους αδίκους

και τους
ισχυρούς.

Στρατιωτάκι
του μίσους,

Βασιλιά
του τίποτα,

στρατοκράτη
του πολέμου,
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ντενεκεδένιε
εξωμότη

της ψεύτικης
συνείδησης,

Βασιλιά
του τίποτα,
ανθρώπινο
κουφάρι,
ελεεινέ

δυνάστη,
ντροπή
για την

ανθρωπότητα,
αίμα

ανθρώπινο
πίνετε

ανθρώπινα
τέρατα,

πολεμοκάπηλοι
εξωμότες.
Ως πότε

πια
ψευτοπραγματάδες,

κόλακες,
αρχοντάδες
της ψευτιάς
θα πουλάτε
την ειρήνη!

Ως πότε
πια

να σκορπάτε
την ορφάνια!

Ως πότε
πια

να σκορπάτε
την ορφάνια!

Ως πότε
πια
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στρατιώτες
της ντροπής

χτυπάτε
παλικάρια

για να
γκρεμίστε
τα κάστρα

της ντροπής,
τα κάστρα

της σκλαβιάς.
Ως πότε

πια
θα τραυματίζετε

την ειρήνη!
Ως πότε

πια
θα πνίγετε

συνειδήσεις!
Ως πότε

πια
ανθρώπινα
κουφάρια,

Βασιλιά
του τίποτα,
στρατιώτη

της ντροπής.
Ως πότε πια

θα τραυματίζετε
την ειρήνη!
Ως πότε πια
θα πνίγετε,
ως πότε πια

θα σκοτώνετε
αθώους!
Να λαοί

όλου του κόσμου,
διδαχθείτε

απ’ τον βασιλιά
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του τίποτα,
που τίποτα

δεν είναι πια...
Να λαοί

όλου του κόσμου,
διδαχθείτε

απ’ τον βασιλιά
που χάθηκε
που τίποτα

δεν είναι πια.
Ξυπνάτε λαοί
κι αγρυπνάτε,

λαοί
όλου του
κόσμου
παλέψτε
ειρηνικά

να μην υπάρχουν
Βασιλιάδες
του τίποτα,
Βασιλιάδες

εκμεταλλευτές
της δυστυχίας.

Να λαοί
όλου του κόσμου

διδαχθείτε,
γιατί τώρα

πια
παλέψτε

λαοί
κόντρα

στα συστήματα
τα δεσποτικά,

κόντρα
στ’ αφεντικά,

κόντρα
στους συνωμότες,

κόντρα
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στα συστήματα,
κόντρα

στους βασιλιάδες
του τίποτα,

χτυπάτε
τους τυράννους
του ανθρώπινου

πόνου.
Να λαοί

όλου του κόσμου,
διδαχθείτε

απ’ την ιστορία
την ανθρώπινη,

θάψτε,
λαοί

τους τυράννους
του πολέμου,

σαν τον
χειμώνα

που διώχνει
το φθινόπωρο,

διώξτε τους
τυράννους

και τότε
θα τραβάτε,
λαοί όλου

του κόσμου,
το δρόμο

τον ανηφορικό,
το δρόμο

τον ειρηνικό,
το δρόμο

του αγώνα μας,
τo δρόμο

του λαού μας
και παλέψτε
κοντά μας

στους
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συντρόφους μας,
του λαού μας

που αντισταθήκαν,
παλέψτε κοντά

στους συντρόφους
της οικουμένης,

παλέψτε
κοντά

στους λαούς
της οικουμένης.

Βασιλιά
του τίποτα,

στρατιωτάκι
του μίσους,

Βασιλιά
του τίποτα,
άδικε κριτή

του κατεστημένου,
μολυβένιο
ανθρωπάκι
σου ’δώσαν

δύναμη
να υπηρετείς
τους αδίκους

και τους
ισχυρούς.

Στρατιωτάκι
του μίσους,

Βασιλιά
του τίποτα,

στρατοκράτη
του πολέμου,
ντενεκεδένιε

εξωμότη
της ψεύτικης
συνείδησης,

Βασιλιά
του τίποτα,
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ανθρώπινο
κουφάρι,
ελεεινέ

δυνάστη,
ντροπή
για την

ανθρωπότητα,
αίμα

ανθρωπινό
πίνετε

ανθρώπινα
τέρατα,

πολεμοκάπηλους
εξωμότες.

Ως πότε πια
ψευτοπραγματευτάδες

κόλακες,
αρχοντάδες μας

της ψευτιάς
θα πουλάτε
την ειρήνη!

Ως πάτε
πια

να σκορπάτε
την ορφάνια!

Ως πότε
πια

στρατιώτες
της ντροπής

χτυπάτε
παλικάρια

για να γκρεμίστε
τα κάστρα

της ντροπής,
τα κάστρα

της σκλαβιάς.
Ως πότε πια

θα τραυματίζετε
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την ειρήνη!
Ως πότε πια
θα πνίγετε

συνειδήσεις!
Ως πότε πια

ανθρώπινα κουφάρια
θα πουλάτε
την ειρήνη!
Ως πότε πια
στρατιώτες
της ντροπής

χτυπάτε
παλικάρια,
ανθρώπινα
λιοντάρια

για να
γκρεμίστε
τα κάστρα

της ντροπής,
τα κάστρα

της σκλαβιάς,
παλέψτε

κοντά
στους συντρόφους μας,

τους λαούς μας
της οικουμένης,

Βασιλιά
του τίποτα,

στρατιωτάκι
του μίσους,

Βασιλιά
του τίποτα,

άδικε
κριτή

ταυ κατεστημένου,
μολυβένιο

ανθρωπάκι,
σου ’δώσαν
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δύναμη
να υπηρετείς
τους αδίκους

και τους
ισχυρούς,
χτυπάτε

παλικάρια
ανθρώπινα
λιοντάρια,

Βασιλιά
του τίποτα

τώρα
είσαι

ένα τίποτα,
Βασιλιά

του τίποτα
ήσουνα ένα

τίποτα,
Βασιλιά

του τίποτα
είσαι

ένα τίποτα,
Βασιλιά

του τίποτα
ήρθε

η ώρα σου.
Βασιλιά

του τίποτα
είσαι

ένα τίποτα,
στρατιώτη

της ντροπής
σταματήστε
τα φονικά

ένα, δυο, τρία
σύνθημα

ανθρωπινό
τικ - τακ
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ανθρωπινό
ξέσπασμα

του τελειωμού.
Ως πότε

πια
τα βρώμικα
σπαθιά σας

να ξεσκίζουν
τη σάρκα

των ανθρώπων,
γιομάτα

αίμα
ανθρώπινο
να πνίγετε

τη λευτεριά,
να σκορπάτε
την ορφάνια.

Ως πότε
πια

τα σκυλιά
της εξουσίας

θα σκοτώνουν
την κραυγή

της ελευθερίας!
Ως πότε

πια
θα σκοτώνετε

αθώους,
ποτάμια

τα αίματα,
ποτάμια

τα δάκρυα,
ποτάμια

οι σκοτωμοί,
ποτάμια

οι στεναγμοί,
ποτάμια

οι σκοτωμοί,
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ποτάμια
ανθρώπινα.

Να λαοί
όλου του
κόσμου

διδαχθείτε
απ’ την
ιστορία

την ανθρώπινη,
θάψτε
λαοί

τους τυράννους
του πολέμου

σαν τον
χειμώνα

που διώχνει
το φθινόπωρο,

διώξτε
τους τυράννους

του πολέμου
και τότε

θα τραβάτε
λαοί όλου

του κόσμου
το δρόμο

τον ανηφορικό,
το δρόμο

τον ειρηνικό,
το δρόμο

του αγώνα μας,
το δρόμο

του λαού μας
και παλέψτε

ειρηνικά
να μην

υπάρχουν
βασιλιάδες
του τίποτα,
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βασιλιάδες
εκμεταλλευτές
της δυστυχίας.

Να λαοί
όλου του κόσμου

διδαχθείτε
γιατί τώρα

πια
να μην υπάρχουν

βασιλιάδες
του τίποτα,
βασιλιάδες

εκμεταλλευτές
της δυστυχίας.

Να λαοί
όλου του κόσμου

διδαχθείτε
γιατί τώρα

πια
παλέψτε

λαοί
κόντρα

στα συστήματα
τα δεσποτικά,

κόντρα
στα αφεντικά,

κόντρα
στους συνωμότες,

κόντρα
στα συστήματα,

κόντρα
στους βασιλιάδες

του τίποτα,
χτυπάτε

τους τυράννους
του ανθρώπινου

πόνου.
Να λαοί
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όλου του κόσμου
διδαχθείτε

απ’ την ιστορία
την ανθρώπινη,

θάψτε
λαοί

τους τυράννους
του πολέμου

σαν τον χειμώνα
που διώχνει

το φθινόπωρο
διώξτε

τους τυράννους
και τότε

θα τραβάτε
λαοί όλου

του κόσμου
το δρόμο

τον ανηφορικό,
το δρόμο

τον ειρηνικό,
το δρόμο

του αγώνα μας
το δρόμο

του λαού μας
και παλέψτε

όλου του
κόσμου
υψώστε

ανθρώπινη
σημαία,

γκρεμίστε
τα κάστρα

της ντροπής,
τα κάστρα

της σκλαβιάς
βασιλιά

του τίποτα
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τώρα πια
και πάντα
θα είσαι

ένα τίποτα
βασιλιά

της τιποτένιας
εξουσίας,
βασιλιά

του τίποτα,
βασιλιάδες

εκμεταλλευτές
της δυστυχίας.

Να λαοί
όλου του
κόσμου

διδαχθείτε
γιατί τώρα

πια.
Ως πότε

θα σκοτώνετε
αθώους,
ποτάμια

τα αίματα,
ποτάμια

τα δάκρυα,
ποτάμια

οι σκοτωμοί,
ποτάμια

οι στεναγμοί,
ποτάμια

oι σκοτωμοί,
ποτάμια

ανθρώπινα.
Να λαοί
όλου του
κόσμου

διδαχθείτε
απ’ την
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ιστορία
την ανθρώπινη.

Θάψτε
λαοί

τους τυράννους
του πολέμου

σαν τον χειμώνα
που διώχνει

το φθινόπωρο,
σταματήστε
τα φονικά

ανθρώπινα
τέρατα.

Ένα, δύο, τρία
σύνθημα

ανθρωπινό,
τικ - τακ

ανθρωπινό
ξέσπασμα

του τελειωμού.
Ως πότε

πια
τα βρώμικα

σπαθιά
να ξεσκίζουν

τη σάρκα
των ανθρώπων

γιομάτα
αίμα

ανθρώπινο
να πνίγετε

τη λευτεριά,
να σκορπάτε
την ορφάνια.
Ως ποτέ πια

τα σκυλιά
της εξουσίας

θα σκοτώνουν
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την κραυγή
της ελευθερίας,

σταματήστε
τα φονικά.

Να λαοί
όλου του κόσμου

διδαχθείτε
απ’ το βασιλιά

του τίποτα
που τίποτα

δεν είναι πια.
Να λαοί

όλου του κόσμου
διδαχθείτε

απ’ το βασιλιά
που τίποτα

δεν είναι πια.
Ξυπνάτε λαοί
κι αγρυπνάτε

λαοί
όλoυ του
κόσμου

διδαχθείτε απ’ τον
βασιλιά

του τίποτα
που τίποτα
δεν είναι.

πια.
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ß

ΑΘΗΝΑ 2003
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Το θεατρικό μου έργο Το σύστημα το αφιερώνω στον θείο μου Αθανάσιο 
Τόπη, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το 1944 στο Μέτσοβο, μαζί 
με άλλους συμπατριώτες του, στη θέση «Κακούρου».

Σ’ αυτούς τους Έλληνες πατριώτες, που αντιστάθηκαν στον κατακτητή, 
που ζούνε αθάνατα σήμερα και πάντα σε όλους τους αιώνες, παράδειγμα 
προς μίμηση, ενάντια στο «σύστημα», που όλο και πιο γρήγορα σήμερα 
απλώνεται και σφίγγει το ανθρώπινο κορμί της παγκόσμιας κοινωνίας.

Ηλίας Aπ. Λαδιάς
Λογοτέχνης - Τεχνοκριτικός 

Ιανουάριος 2003
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Από την παρουσίαση της 21ης Μαΐου 2000 στην Αίθουσα του Δ.Σ. 
του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων, του θεατρικού έργου «Ο 
βασιλιάς του τίποτα» Ηλία Απ. Λαδιά, που διακρίνεται στο κέντρο της 
φωτογραφίας, διακρίνονται ο ακαδημαϊκός της Γαλλίας γλύπτης, Κώ-
στας Βαλσάμης, ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, πρώην Νομάρχης 
Φθιώτιδος και Κορίνθου Dr. Χρίστος Λαδιάς, η διεθνούς φήμης mezzo 
soprano Νιόβη-Σακελλαρίου-Λαδιά, πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυ-
ρικής Σκηνής, ο ηθοποιός-καλλιτεχνικός διευθυντής του επτανησιακού 
θεάτρου Δημήτρης Πετράτος, ο ηθοποιός-ποιητής Δημήτρης Κατσιμάνης, 
η soprano Καλλιόπη Καφετζή, πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, η πρόεδρος της Π.Ε.Λ. Βίβιαν Γιαννούδη-Αυγερινού, οι ζωγράφοι 
Μανώλης Γραβαρίας, Ιωάννα Κωστακοπούλου Κατραβά, ο πρόεδρος του 
Σπιτιού Ευρώπης, καθηγητής-ερευνητής Α’ Βασίλειος Πετρόπουλος της 
Ακαδημίας Αθηνών, η λογοτέχνιδα Βασιλική Λεονταρίτου και ο ηθοποι-
ός-δημοσιογράφος και λογοτέχνης Αγαμέμνων. Συμμετείχε ο πρόεδρος 
του ΔΗΚΟ και του Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, Χρήστος Ανα-
γνώστου, ο καθηγητής ιστορικός Θανάσης Μπατζής και ο λογοτέχνης 
ιστορικός-εκδότης Ευάγγελος Ρόζος.
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Βρυξέλλες, 18/10/2000

Αρ. πρωτ. 36

Κύριο
Ηλία Λαδιά
51, Σόλωνος
106 72 Αθήνα-Ελλάδα

Αξιότιμε κύριε Λαδιά,
Το νέο βιβλίο σας «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ», καταχωρισθέν 

στον κατάλογο της ελληνικής πτέρυγας της δανειστικής βιβλιοθήκης 
του I.S.T.I., τίθεται στη διάθεση σπουδαστών απ’ όλη την Ευρώπη, προ-
κειμένου να δώσει φως από τα φώτα σας.

Εγκάρδια συγχαρητήρια για την όσο λαμπρή και συνεχή παρουσία σας 
στα Νεοελληνικά μας Γράμματα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Ισαβέλλα Μαράτου-Αργυράκη 

Υπεύθυνη της Νεοελληνικής 
στο I.S.T.I. Βρυξελλών και στο Κρατικό 

Πανεπιστήμιο της Mons Hainaut

Το Σύστημα

Ηλία Απ. Λαδιά
Το Σύστημα, το θεατρικό μου έργο στο 2003 μ.Χ., έρχεται να σηματο-

δοτήσει, να προφητεύσει ίσως, το τέλος κάποιου «συστήματος» προς την 
τρίτη χιλιετία 2000 μ.Χ.-3000 μ.Χ.; ή την απαρχή ενός νέου συστήματος; 
-πολυεθνικού-πολυμορφικού, σκοταδιστικού για την ανθρωπότητα. Τούτο 
το έργο θα παλέψει ακόμα για μια καλύτερη μέρα για την ανθρωπότητα, 
χωρίς πείνες, πολέμους.

ΑΘΗΝΑ, Ιανουάριος 2003

© Copyright Ηλίας Απ. Λαδιάς 
Λογοτέχνης - Τεχνοκριτικός 
Θεατρικός συγγραφέας 
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

Η εκτέλεση
Σκηνή εξωτερική στη θέση Κακούρου στο Μέτσοβο. Μπροστά στο 

εκτελεστικό απόσπασμα, Έλληνες πατριώτες, 1944, ακούγονται στα γερ-
μανικά διαταγές.

Επί σκοπόν, επί σκοπόν... Λίγα δευτερόλεπτα πριν τον πυροβολισμό 
ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος, από Έλληνες πατριώτες.

Σε γνωρίζω
από την όψη
που με βιά
μετράει τη γη
Σε γνωρίζω...

Ακούγονται ριπές πολυβόλων...
(φωνές πατριωτών)
η Ελλάδα ζει
ζήτω η Ελλάδα,
ζήτω, ζήτω...

Και με μιας ανθρώπινα κορμιά σωριάζονται καταγής...

Πρωτοψάλτης

(Με συνοδεία) σκηνικό νεκρώσιμης ακολουθίας με φέρετρο μαύρο.
Ακούγεται ψαλμωδία: Δεύτε τελευταίον ασπασμόν, δώμεν αδελφοί τω 

θανόντι, ευχαριστούντες θεώ, ούτος γαρ εξέλιπεν της συγγένειας αυτόν 
και προς τάφον επείγεται, ουκ έτι φροντίζων τα της ματαιότητας και πο-
λυμόχθου σαρκός, που νυν συγγενείτε και φίλοι, άρτι χωριζόμεθα οίπερ 
αναπαύσεως κύριος εξώμεθα... (πολλάκις)

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Εικόνα αποβάθρας λιμανιού που αποβιβάζονται επιβάτες εξόριστοι από 
τη Μακρόνησο (Ακούγεται μουσική υπόκρουση)
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πατέρα, εδώ είμαι, πατέρα.
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ΚΩΣΤΑΣ:  Γιε μου, τι κάνεις, πώς πέρασες χωρίς εμένα τόσον καιρό (τον 
αγκαλιάζει);

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πατέρα, πώς είσαι;
ΚΩΣΤΑΣ:  Τώρα παιδί μου αρχίζει άλλος αγώνας για το λαό, η πάλη 

των συντρόφων για ένα καινούργιο αύριο, ένα καινούργιο 
μέλλον για το λαό μας, για τους συντρόφους. Τώρα θα πάμε 
προς τα μπροστά, όχι πισωγυρίσματα. Βαγγέλης: Τά ’μαθες 
τα νέα, τελείωσα το Πανεπιστήμιο... θα πάρω το χαρτί και 
μετά θα...

ΚΩΣΤΑΣ:  Μπράβο παιδί μου, τούτος ο τόπος χρειάζεται γερά μυαλά 
με γνώσεις για να κτυπήσει το «κεφάλαιο», να ξυπνήσει το 
λαό, να ξυπνήσει την προδομένη φωνή του Έλληνα...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πατέρα, αγωνίστηκες όπως και οι άλλοι σύντροφοι για να 
αλλάξουμε τα πράγματα, για μια κοινωνία καλύτερη, τα Πα-
νεπιστήμια βράζουν, ο λαός καταπιέζεται τώρα...

ΚΩΣΤΑΣ:  Πάμε παιδί μου, πάμε...

Απομακρύνονται από την αποβάθρα του σταθμού.

Ακολουθεί μουσική υπόκρουση και εισέρχεται στη σκηνή ο θίασος, τρα-
γουδώντας το «Πού πάμε σύντροφε;».

Εικόνα ενός καφενείου της Αθήνας, ακούγονται φωνές θαμώνων...
ΘΑΜΩΝΑΣ Α΄: Κυρ Παναγιώτη, κυρ Παναγιώτη, τα νέα τα μάθατε, γύρισαν 

οι εξόριστοι σήμερα, κερνάω εγώ τα παιδιά, κέρασέ τα...
ΚΑΦΕΤΖΗΣ:  Έγινε πατριώτη, τι θα πάρετε παιδιά;
ΘΑΜΩΝΑΣ Β΄:  Μια ποικιλία, τα ούζα τα σχετικά, κατάλαβες, εγώ τώρα...
ΚΑΦΕΤΖΗΣ:  Έγινε, έγινε... (Έφυγε ο μικρός και απομακρύνεται).
ΘΑΜΩΝΑΣ Α΄: Τι λες, γύρισαν οι δικοί σου; Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, 

δεν βαριέσαι. Έφυγε ο Μανωλιός και θα αλλάξει τα ρούχα 
αλλιώς, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, εμείς εργάτες είμαστε, 
εργατάκια, τι να αλλάξει στην ψωροκώσταινα, τι να αλλάξει;

ΘΑΜΩΝΑΣ Β΄:  Τι λες τώρα εργαζόμενε σύντροφε; Κάτι θα γίνει, κάτι θα 
λάμψει σύντροφε για μας, μια ελπίδα υπάρχει ακόμα, για 
καλύτερο μεροκάματο, καλύτερη παιδεία, καλύτερα νοσο-
κομεία...

ΘΑΜΩΝΑΣ Β΄:  Μην φωνάζεις, μην φωνάζεις, ακόμα δεν φύγανε οι «ασφα-
λίτες», τις προάλλες ακόμα κάποιον τσιμπήσανε για εξακρί-
βωση ταυτότητας, δεν ξέρεις, έχω ακόμα μικρά παιδιά, μην 
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φωνάζεις, δεν ξέρεις τι γίνεται...
ΘΑΜΩΝΑΣ Α΄: Γιατί φοβάσαι: Ακόμα σκύβεις το κεφάλι, γιατί; Συνειδητά 

υπηρετείς τους αντιδραστικούς με το φόβο σου...
ΘΑΜΩΝΑΣ Β΄:  Δεν ξέρεις, μπας και...
ΘΑΜΩΝΑΣ Α΄:  Μα...
ΚΑΦΕΤΖΗΣ:  Γιατί φωνάζετε; Δεν ξέρετε; Θα μου καταστρέψετε το μαγαζί, 

δεν θέλω πάρε-δώσε με αστυνομίες και τα τοιαύτα...
ΘΑΜΩΝΑΣ Α΄:  Μια ζωή θα σκύβετε το κεφάλι; Ραγιάδες θα είστε; Ο λαός 

τώρα θα ξυπνήσει, θα διώξει τη χούντα, τώρα θα...
ΘΑΜΩΝΑΣ Β΄:  Άει πάει αυτός, θα μας καταστρέψει, πάει... Φεύγω... (απο-

μακρύνεται)
ΚΑΦΕΤΖΗΣ:  Είδες... είδες τι κάνεις; Μου διώχνεις τον κόσμο. Βρε, τρως 

τίποτα από εκεί και λυσσάς; Εγώ δεν ασχολούμαι μ’ αυτά, 
με τίποτα...

ΘΑΜΩΝΑΣ Α΄:  Έλα, στα πληρώνω τα κερασμένα, μην φοβάσαι, ξύπνα, ξύπνα 
λίγο, ξυπνάτε όλοι σύντροφοι, σύντροφοι, άνθρωποι του 
λαού είμαστε, ο καπιταλισμός πρέπει να κτυπηθεί, να...

ΚΑΦΕΤΖΗΣ:  Α! Χριστιανέ μου, πλήρωσέ με κι άσε μας ήσυχους με τα 
κουραφέξαλα αυτά... Τώρα πια αμάν οι λεφτάδες θα μας 
κουμαντάρουν μια ζωή; Δεν ξέρεις, το μεγάλο ψάρι τρώει το 
μικρό. Έτσι μού ’λεγε κι ο πατέρας μου, θεός σχωρέσ’ τον... 
Έτσι λένε και οι παπάδες, είσθε αντίχριστοι, είσθε...

ΘΑΜΩΝΑΣ Α΄:  Αυτά είναι λόγια των μεγάλων παπάδων, γιατί έχουν τσι-
φλίκια, περιουσίες, συμφέροντα... μεγάλα συμφέροντα. Ο 
Χριστός είπε να μοιραζόμαστε.

ΚΑΦΕΤΖΗΣ:  Χριστιανέ μου, μετανόησε, ο Χριστός θα σε συγχωρήσει.
ΘΑΜΩΝΑΣ Α΄:  Σύντροφε, άλλαξε τακτική, άλλαξε... προς το καλύτερο οι 

γενιές πάνε, μπροστά, μπροστά...

(Πολλές φορές) «Πού πάμε σύντροφε».

Κλείνει η σκηνή με μουσική υπόκρουση.

ΣΚΗΝΗ 1η

Ανθρωποφύλακας: (Βάρδια 2-10. Εισέρχεται ο θίασος τραγουδώντας «Πού 
πάμε σύντροφε»). Βρέχει πολύ έξω συνάδελφε, γλιστράει...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Γεια σου συνάδελφε.
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ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τι έγινε, τι έγινε; (χαμογελώντας)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Γεια σου, γεια σου...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Γεια σου, γεια σου, συνάδελφε, σύντροφε...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Τι έγινε, τι έγινε, πήρες εκεί τηλέφωνο;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ναι, πήρα στην υπηρεσία και ρώτησα για τα χαρτιά 

κείνα...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Τι λες, ποιος είναι ο δικηγόρος για κείνη την υπόθεση;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Έτσι μου είπαν, εκείνος είναι.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Ευχαριστώ συνάδελφε, ευχαριστώ συνάδελφε, ευχαριστώ 

συνάδελφε (τετράκις, χαζοχαρούμενα).
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τι κάνεις, συνάδελφε;
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Τι γίνεται κυρ Ανθρωποφύλακα; Τι γίνεται;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Δικιά σου η πορτοκαλάδα, εσύ την άφησες συνάδελφε, 

σύντροφε;
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ναι, πιες την. Καλή είναι. Θέλει λίγο ανακάτεμα, 

έτσι εδώ… (πλησιάζει και την ανακατεύει).
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Μα συνάδελφε, συνάδελφε, άστηνε, δεν... δεν... δεν...
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Πάω επάνω, φεύγω.
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Συνάδελφε, πας απάνω; Πάρε το χαρτί στον 5ο, δώσε 

κι αυτό το χαρτί στον...
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Άφησέ το επάνω στο γραφείο, θα το δώσω αργό-

τερα...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Γεια σου συνάδελφε, ευχαριστώ.
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Άντε γεια, φεύγω, φεύγω για λιμάνια ξένα. Με πονά-

ει το στομάχι, έχω κάτι πόνους, όλο άγχος αδελφάκι μου, όλο 
άγχος, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει το μεροκάματο...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, μη στενοχωριέσαι. Σήμε-
ρα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, ματαιότης ματαιοτήτων, τα 
πάντα ματαιότης, δεν (τραυλίζοντας) δεν... δεν... δεν... δεν... 
δεν... δεν... δεν... δεν...

ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Όλες οι... άσε να μην πω, κονομημένες, όλες οι... , 
όλες οι... κονομημένες..., όλες οι κονομημένες..., άσε να μην 
πω..., όλες οι..., κατάλαβες σύντροφε...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ρε συνάδελφε, πάρε κι αυτήν την τσάντα, την ξέχασαν 
εδώ, τώρα δω... δεν... άσε να μην πω...

ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Α! να μην ξεχάσω, μού ’πε ο Γιάννης, βάλε κείνα τα 
χαρτιά μέσα στο βιβλίο, μέσα στο βιβλίο...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Πήγαινε, πήγαινε, φωνάζει ο διευθυντής... Φωνάζει ο 

LADIAS.indb   283 20/7/18   9:58 πμ



284 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

διευθυντής... φωνάζει ο διευθυντής...
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Σύντροφε, σύντροφε, πάω, φεύγω, πάω, φεύγω... Α! 

μισό λεπτό ξέχασα, ξέχασα, άμα περάσει η Λιλίκα, φώναξέ 
με, φώναξέ με, βάλε φωνή, φωνή, φωνή, κατάλαβες; Μου 
χρωστάει πολλά, πολλά η... άσε να μην πω τίποτα...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: (Σιγοψιθυρίζοντας και σφυρίζοντας) Ολυμπιακάρα ρε, 
ολυμπιακάρα και πάσης Ελλάδος, ρε Λεωνίδα θρύλος σου 
λέω, άμα σου λέω...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΡΑΣ: Ρε αυτός μας δουλεύει, μια μέρα Ολυμπιακός, μια μέρα 
Παναθηναϊκός, στο Μήτσο λέει ΠΑΟΚ και τα τέτοια, Κομο-
τηνή και τα τέτοια και τα τέτοια (σιγοψιθυρίζοντας) απόψε 
κουρέλες, θα σας σκίσουμε τη γάτα ρε καφετζή... ρε καφετζή 
δεν μιλάς, δεν μιλάς... δεν μιλάς...

ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ρε αυτοί είναι άρρωστοι, ρε Παναθηναϊκάρους θα 
σας κάνουμε, θα σας κάνουμε κλύσμα, ρε... ρε... θα φάτε 
καλά, θα δείτε... (αδελφάρες) να... (ασχημονώντας).

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Σιγά ρε σεις μη φωνάζετε, τώρα όπου να ’ναι θα κατέβει 
ο διευθυντής... ο διευθυντής...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Άστους να κουρεύονται, το πρωτάθλημα είναι του Ολυ-
μπιακού ρε...

ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Άστε με να φύγω ρε... ρε σεις μην μου ανάβετε τα 
λαμπάκια... Παναθηναϊκάρα ρε σεις...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Μην φωνάζετε ρε σεις, θα μας μεταθέσουνε... θα μας 
μεταθέσουνε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: (τραυλίζοντας) Στα... στα... στα...
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Μη ρε μα... τι να σου πω... τσαπέλες σύκα καλέ... 

σύκα... κρυφοαδελφάρες να (μορφάζοντας) να πάρετε τα... 
τα... τα...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Θα σας γράψω στο βιβλίο, μη φωνάζετε ρε σεις, θα 
κατέβει ο διευθυντής, ο... ο...

Ακούγεται το ασανσέρ να κατεβαίνει...

Βγαίνει ένας υπάλληλος...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Α΄: Τι φωνάζετε ρε, ακούγεστε στον 3ο όροφο, ρε σεις, θα 

κατέβει ο διευθυντής.
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Φύγετε ρε σεις, φύγετε ρε σεις, ρε σεις.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Μην φοβάστε τίποτα ρε, εγώ είμαι προϊστάμενος ρε, μην 
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φοβάστε, ολυμπιακάρα, θρύλος, θρύλος, θρύλος ολέ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Α΄: Πάει, αυτουνού του ’στριψε, ρε βαζέλες, θα σας κανονίσει 

η ΑΕΚ, Αεκάρα, η πρώτη, τώρα θα φτιάξει ομάδα, πρώτη, 
πρώτη, Αεκάρα.

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Πάει, όλους σας έστριψε, δουλέψετε ρε, δουλέψετε, όλο 
κοπάνα και ομάδες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Θρύλος ολέ, ολέ, ολέ... φεύγω... φεύγω... θα σας κομμα-
τιάσουμε την Κυριακή.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Α΄: Καλά, καλά... ελάτε με την όπισθεν παλιοχανουμάκια, 
Αεκάρα ρε, Αεκάρα.

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ρε σεις, σήμερα βαλθήκατε να εκτονωθείτε, ρε θα κα-
τέβει ο διευθυντής.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Α΄: Μας τα πρήζεις με τον διευθυντή. Και τι έγινε, να κατέβει, 
να κατέβει και τι έγινε;

ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Πάει το μεροκάματο, με σας τα κονόμησα σήμερα, 
άντε να μην σας...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Έλα εδώ ρε, φεύγεις, δεν μιλάς. Εσύ με ποιον είσαι, είσαι 
«κρυφή» και μας δουλεύεις όλους εδώ πέρα. Α! να μας χαθείς, 
με ποιον είσαι μωρή;

ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ου να μου χαθείτε, κοθώνια, εδώ καράβια χάνο-
νται κι αυτοί το παίζουν, το παίζουν το όργανο, κατάλαβες, 
σύντροφε; Εδώ πεινάμε, πεινάμε... κι αυτοί την ομάδα τους.

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: (τραγουδώντας, χορεύοντας) Οι μάγκες δεν υπάρχουν 
πια, τους πάτησε το τρένο, σε λαϊκή στεκότανε, ο χάρος και 
πουλιότανε και μια γριά, γριά του αγοράζει μια οκά... Οι 
μάγκες δεν υπάρχουν πια...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Α! αυτός ο χωριάτης πάει, σάλταρε, σάλταρε...
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: (χορεύοντας) ώπα, ώπα, σου χορεύω και του το ’πα, 

το κορμάκι το φιδίσο, να το δω και λίγο ίσιο, χόρεψε στην 
αγκαλιά μου, χόρεψε αγαπούλα μου, πούλα μου, χανούμισ-
σα, μού ’μοιασες και σού ’μοιασα, ώπα, ώπα, ώπα, ώπα, ώπα, 
ώπα, αδελφάρες θα ποθάνετε, ρε σεις θα ποθάνετε, ρε σεις...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Τι γίνετε ρε σεις, σας έστριψε, πάει, πάει, εδώ θέλει αγιασμό 
ο τόπος, πάει... πάει...

Σε λίγο μπαίνει στο ισόγειο-φυλάκιο η υπάλληλος Φρόσω.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΡΟΣΩ: Γεια σας συνάδελφοι. Τί κάνετε εδώ;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Γεια σας κυρία Φρόσω, τι κάνετε σήμερα; Είσαι κοκέτα 
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πρώτη, κούκλα, τέρμα, μανεκέν, σκίζεις συναδέλφισσα, είσαι 
και η πρώτη, φτου να μην σε ματιάσω.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΡΟΣΩ: Κοίτα ρε, μας δουλεύει ο ποιητής.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Σου γυάλισε η συναδέλφισσα. Ρε αυτός μας δουλεύει, 

μόλις την είδε την... μας την πέταξε...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ρε σεις, δεν βλέπετε, η καλύτερη συνάδελφος, η Φρόσω, 

η Αλέκα... τέρμα... τέρμα...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΡΟΣΩ: Άντε, πάτε στις δουλειές σας, τέρμα, γρήγορα.
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Η συνάδελφος... συνάδελφος τέρμα, άντε να φύγετε, 

δεν καταλαβαίνετε; Θα κατέβει ο...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Ο διευθυντής. Είδατε, το βρήκα. Ο ποιητής μας δουλεύει 

όλους, όλο παραμύθια και κομπλιμέντα και ο πρώτος γυναι-
κοκατακτητής, τα ’μαθα, τα ’μαθα, όλο μανεκέν, ηθοποιίνες, 
τραγουδίστριες και τα κόλπα, καλλιτέχνισσες. Είδες κυρία 
συναδέλφισσα, παραμύθια σου λέω, μεγάλος θεατρίνος σου 
λέω, μεγάλος θεατρίνος, άμα σου λέω ’γω.

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Σιγά ρε ολυμπιακάκια, θα μας βγάλεις και καζανόβα. 
Ρε σεις, τον πιστεύετε;

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Δηλαδή θα μας πεις τώρα μούσι η δουλειά. Άσε ρε, άσε 
ρε ποιητή, μια ζωή βέρα Αθηναίοι, Πειραιώτες και θα μας 
δουλέψεις τώρα. Τώρα πια σε μάθαμε ρε, σε μάθαμε και σένα 
τώρα...

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΡΟΣΩ: Α! τώρα ο ποιητής είναι εντάξει...
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Α! ώστε έτσι βρε ποιητή, δεν μας τα λες καλά. Είδες 

η συνάδελφος, είδες;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Είδες συναδέλφισσα, είδες συναδέλφισσα, και μετά σου 

λένε συνάδελφοι, συνάδελφοι. Άκου εκεί, συνάδελφοι. Ρε 
σεις, ξέρετε τι θα πει συνάδελφοι, αδελφοί + συν, συν και 
αδελφοί, ρε σεις, ρε οκτώ (8) ώρες είσαστε μαζί με τα αδέλφια 
σας, σύντροφοι.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΡΟΣΩ: Έτσι είναι συνάδελφοι, θα πει σύντροφος...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Α! τώρα μας ψιλοδουλεύει και η συναδέλφισσα, ποια; Η 

συναδέλφισσα. Καταλαβαίνετε ο...

Σε λίγο εισέρχεται ο συνάδελφος Παναθηναϊκάκιας.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑΚΙΑΣ: Πιο σιγά, πιο σιγά, μην φωνάζετε, ακούγεστε ως απάνω...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Καλώς τον κύριο συνάδελφο Παναθηναϊκάκια, καλώς 

τονε.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Καλώς την νε μωρέ, να τη κι αυτή, βρε κουρέλες, σας ξέ-
σκισε η Πόρτο ρε 5-0 και στην έδρα σας, ου να μου χαθείτε, 
κουρέλες, βαζέλες...

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑΚΙΑΣ: Σιγά ρε, σιγά, για να σας δούμε κι εσάς τι θα κάνετε;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: (εισέρχεται και αυτός μέσα) Καλώς τους 

μωρέ, καλώς τους, κύριε Παναθηναϊκάκια, κύριε συνάδελφε...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Κύριε...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Κύριε συνάδελφε, πες σύντροφε... (ακούγεται μια φωνή).
ΘΥΡΩΡΟΣ: ……..
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Άστον μωρέ να φωνάζει, μη δίνεις καμία σημασία, καμία. 

Κρυφοαδελφάρα θα είναι, ξεφωνίζει γιατί του σηκώθηκαν 
τα αμορτισέρ, τα πισινά...

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΡΟΣΩ: Καλά, μα δεν ντρέπεται λίγο, δεν σέβεται τους συ-
ναδέλφους ντιπ, κατά ντιπ, τους φύλακες, τους θυρωρούς, 
τους συναδέλφους θυρωρούς; Κατάλαβες; Πάει, χάλασε ο 
κόσμος, πάει... (Απομακρύνεται προς το ασανσέρ).

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Είδατε ρε συναδέλφισσα; Να κορίτσι, να μάλαμα...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΚΙΑΣ: Καλά ρε, ποιος είναι αυτός; Ρε, μα τι μάπας είναι, ρε...
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑΚΙΑΣ: Κανένας Ολυμπιακάκιας θα είναι...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: (σφυρίζοντας, απευθυνόμενος προς εισερχόμενο συνά-

δελφο) Σύντροφε, τι έγινε ρε; Τι έγινε, τι γράφει το χαρτί εκεί 
έξω; Μου είπαν οι συνάδελφοι, πέθανε κανένας...

ΚΑΦΕΤΖΗΣ: (αφηρημένα) Ποιος πέθανε;... Θα ’ναι κάποια συναδέλφισσα 
μου είπανε... (Απομακρύνονται οι συνάδελφοι).

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τι έγινε ρε συνάδελφε; Τι άφησες στο τραπέζι, καφέ 
αντί χυμό πορτοκάλι...

ΚΑΦΕΤΖΗΣ: Καλά μωρέ, τι έγινε;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τι έγινε; Καμιά προαγωγή, καμιά μετάθεση;
ΚΑΦΕΤΖΗΣ: Μπα! Έμαθες τίποτα;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Προαγωγή τίποτα, προαγωγή γιοκ, κατάλαβες; Κατά-

λαβες; Τίποτα.
ΚΑΦΕΤΖΗΣ: Τίποτα, κανένας γενικός διευθυντής, γενικών καθηκόντων... 

γενικών κονομησιών... γενικών... γενικών... και τρέχα γύ-
ρευε. Ρε άμα δεν είσαι στα κόλπα, στα κυκλώματα, ρε... ρε... 
δεν γίνεται τίποτα στην κωλοκοινωνία. Εγώ έχω διπλώμα-
τα, παπλώματα, μα τίποτα, τίποτα. Ρε καφετζής γεννήθηκα, 
καφετζής θα πεθάνω ρε... Κατάλαβες σύντροφε; Σύντροφε, 
το σύστημα...
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ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Άστα να πάνε ρε, άστα να πάνε. Πάλι καλά που τρώμε 
ένα ξεροκόμματο και δόξα τω Θεώ, υγεία ρε, υγεία κι όλα τα 
άλλα... Ξέρεις, οι προαγωγές τελείωσαν, χρήματα γιοκ, αυ-
ξήσεις γιοκ, ξεπούλημα τώρα, το μαγαζί θα το ξεπουλήσουν, 
το βάζουν στο χρηματιστήριο για ξεπούλημα, ρε σύντροφε...

ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Βρε συ, τις προάλλες έβλεπα μια κουρσάρα, μια 
αμαξάρα...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τι λες ρε σύντροφε...
ΚΑΦΕΤΖΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Κανένα πρόβλημα, αδελφάκι μου. Ήταν μέσα ένας 

ωραίος, ένας ωραίος, ωρέ με ένα πούρο αδελφάκι μου μισό 
μέτρο και πουφ-πουφ ο χοντρός. Νάσου ξάπλα μια πιτσιρίκα 
με κάτι πράματα. Ρε, πότε θα μας πέσει το ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, 
Ξυστό κι όλες οι μαλακίες, σύντροφε...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τι λες βρε αδελφάκι μου, ρε σύντροφε, αχ βρε άτιμη 
κοινωνία...

(κλείνει η αυλαία, μπαίνοντας ο θίασος, τραγουδώντας, χορεύοντας λα-
τινοαμερικάνικα τραγούδια)

ΣΚΗΝΗ 2η
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: (μπαίνοντας ένας συνάδελφος) Τι έγινε, ρε συνάδελφε; 

Ποιος πέθανε εκεί έξω...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Συνάδελφε, κοίταξε, τα πράγματα θα τα πάρει μια συνά-

δελφος από τον τέταρτο... Τα τηλέφωνα αυτά ένας άλλος 
θα τα πάρει για να τα φτιάξει κι αυτά, ο πες τον μωρέ, δεν 
τον θυμάμαι, ο ψηλός απ’ τον πέμπτο, ο προϊστάμενος ντε...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Α! κατάλαβα, μην κουράζεσαι. Συνάδελφε μην κουράζε-
σαι, οι μισοί είναι προϊστάμενοι κι οι άλλοι μισοί υφιστάμενοι 
των προϊσταμένων...

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Α! κατάλαβα. το σύστημα βλέπεις τώρα, άμα το πουλήσουν 
θα δεις, θα σε λένε θυρωρό σύντροφε...

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Βρε δεν παν’ να... λέω γω. Ρε συ δεν θυμάσαι, εδώ τόσα 
χρόνια παύσαν... πως την λεν, τη συναδέλφισσα που πέθανε 
ρε... ρε τι προϊστάμενος είσαι, ρε πάει, χάλασε...

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Δεν θυμάμαι, τ’ όνομα δεν μού ’ρχεται...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Σφίξου ρε, σφίξου να μην σου φύγει, ρε σφίξου ρε...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Κανένα πρόβλημα συνάδελφε. Ρε συνάδελφε, πώς αδυνά-

τισες, πώς...
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ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Δίαιτα ρε, γυμναστική και άγιος ο Θεός...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Μπας και πήγες στο γιατρό στο Κολωνάκι, στον κομπογιαν-

νίτη απ’ το Βέλγιο ρε; Εκεί πήγαν όλες οι φίρμες σύντροφε...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Μπα, όχι ρε...
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Και το βράδυ τι τρως; Τι;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Φρούτα και τίποτα γιαούρτια.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Άντε γεια, καλή βάρδια, γεια... (απομακρύνεται)

Σε λίγο μπαίνει ένας κύριος
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Το όνομά σας παρακαλώ;
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Πώς... Καπουρλής.
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: ...αριθμός ταυτότητας...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Βρε σεις, τι τα θέλετε όλα αυτά;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Α! καλά...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Στον 5ο πάω, στον διευθυντή.
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Το δεξιό ασανσέρ, το δεξιό ασανσέρ...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Καλά ντε... καλά ντε... ζόρικοι είστε εσείς εδώ. Ξέρεις ποιος 

είμαι εγώ, εγώ ξέρεις;
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Το ψωμί μας βγάζουμε κύριε, τη φασουλάδα μας... (σε 

λίγο μπαίνει μέσα άλλος συνάδελφος)
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Κύριε συνάδελφε, πώς πας; Καλά είσαι; Πώς πάει το 

πόδι;
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ: Καλύτερα...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τι έγινε, την πήρες εκείνη την αναρρωτική;
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ: Α! μπα. Τώρα θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε στις σχολές, 

κατάλαβες... κι έπειτα...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Δεν βαριέσαι ρε συνάδελφε, να ’σαι καλά, δεν βαριέσαι...
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ: Γεια σου συνάδελφε, γεια σου σύντροφε, γεια...
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΑΣ: Γεια, γεια σύντροφε∙ να μας θυμάσαι...

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Πού πάμε σύντροφε»

(τραγουδώντας ο θίασος)
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΚΗΝΗ 1η 

Εισαγωγή με την εμφάνιση ενός Κομπέρ, που μας βάζει στην υπόθεση 
του έργου.
ΚΟΜΠΕΡ:  Γεια σας φίλοι μου θεατές. Εγώ πήρα το ρόλο του πολέμα 

θεατρίνε, για να σας βάλω στο πετσί του έργου, να σας βάλω 
στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, στην αποστολή του 
θεατρικού έργου που πρέπει να λειτουργεί, κάνοντας θέατρο 
ειρήνης, μηνύματος αντιπολεμικού για το καλό όλου του 
κόσμου, που θέλει ειρήνη να φωλιάσει μέσα μας.

Απαγγέλει έναν στίχο με τίτλο: «ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ»
Σαν μπήκα στης ζωής τη βιοπάλη αντίκρυσα τον κόσμο, είδα μα ξεχώ-

ρισα ακόμα, τους πραγματευτάδες της ειρήνης, τους κόλακες πανούργους 
αρχοντάδες μας να πουλάνε τους λαούς μας σαν πρόβατα σωστά.

Ως πότε πια
θα τραυματίζουν την ειρήνη.
Ως πότε πια
θα πνίγουν συνειδήσεις.
Ως πότε πια
θα ζούνε σε βάρος των λαών.
Ως πότε πια... (πολλές φορές)

Ανοίγει η αυλαία και εισέρχεται όλος ο θίασος τραγουδώντας: 

«ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ»

Στίχος 1ος 
Είμαστε εμείς 
τα παιδιά της προσμονής 
Τα παιδιά της ειρήνης 
πάντα παλεύουμε για της ειρήνης 
τον άγιο σκοπό.
Πολέμα σύντροφε.
Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
τη σημαία
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για το καλό όλου του κόσμου 
πάντα πρωτοπόροι 
τα παιδιά της ειρήνης.
Πολέμα σύντροφε.

Επανάληψη 1ου στίχου 
Είμαστε εμείς 
τα παιδιά της προσμονής, 
τα παιδιά της ειρήνης 
πάντα θα παλεύουμε 
για της ειρήνης 
τον άγιο σκοπό.
Πολέμα σύντροφε.

Αποχωρεί ο θίασος και μπαίνει στη σκηνή ο γέρο Νικολής (γέρο Κουρε-
λής) σ’ ένα δάσος.
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Μπα, τι γυρεύεις εσύ νεαρέ στο δάσος; 
ΚΩΣΤΑΣ:  Κάτσε, κάτσε κάτω παππούλη να ξαποστάσεις εδώ στο δέ-

ντρο κάτω, κάτσε παππούλη...
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Ευχαριστώ παιδί μου, ευχαριστώ (κάθεται) Είμαι ο γερο-Νι-

κολής, να εκεί κάτω κάθομαι, στη σκιά του Πράσινου Δάσους. 
Βγήκα για λίγο έξω και χάθηκα. Μα ξαφνικά ακούω κάθε 
βράδυ φωνές, κραυγές απελπισίας, ανθρώπους που ζουν 
στον πανικό και στη φρίκη του πολέμου, τώρα πέρασαν τα 
χρόνια και παραβλέπω παιδί μου...

ΚΩΣΤΑΣ:  Τι λες παππού, ο κόσμος φαίνεται ωραίος και ανθρώπινος...
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Μα δεν ξέρεις παιδί μου ακόμα τη ζωή. Έτσι ήμουνα κι εγώ 

κάποτε με όνειρα γιομάτα και ελπίδες, μα του πολέμου η 
φρίκη μου αχρήστευσε το πόδι μου και σέρνομαι χρόνια σαν 
της άδικης κατάρας ερπετό, έρημος και μόνος. Έτσι είναι 
ο κόσμος παιδί μου, άδικος κριτής και σκληρός. Άμα λίγο 
πάρεις την κάτω βόλτα, τότε δεν σου δίνει κανένας σημασία, 
σε ξεχνάνε όλοι, όλοι...

ΚΩΣΤΑΣ:  Δεν βαριέσαι παππούλη...
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Έτσι είναι παιδί μου, ακόμα και οι λαοί, τόσοι λαοί στενάζουν 

από το ζυγό της υποτέλειας και της τυραννίας, δεν βλέπεις...
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΑΡΟΣ: Μα οι λαοί δεν είναι λεύτεροι παππού;
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ:  Όχι παιδί μου, είναι σκλαβωμένοι. Φτιάξανε τα θανατερά 
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όπλα για να σκοτώσουν την ειρήνη, σκορπάνε καθημερι-
νά τη δυστυχία, σκορπάνε τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την 
ταπείνωση, τη σκλαβιά. Έτσι είναι παιδί μου, πνίγουν και 
σκοτώνουν καθημερινά την «ειρήνη» του κοσμάκη, πνίγουν 
τη φωνή του κάθε καταπιεσμένου...

ΚΩΣΤΑΣ:  Μα στο σχολείο, παππού μου, μας τα ’μαθαν αλλιώς, ότι 
πολεμάμε για την ελευθερία.

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Ψέματα, μεγάλα ψέματα παιδί μου αυτά. Οι άρχοντες ψευ-
τοπανούργοι, δολοπλόκοι της εξουσίας είναι οι αγύρτες, 
πολεμοκάπηλοι, ψευτοθεατρίνοι, αυτοί αμέσως σκορπάνε 
τη δυστυχία, οι μαυραγορίτες των αθώων ψυχών.

ΚΩΣΤΑΣ:  Έτσι τα λες παππούλη εσύ, τα ξέρεις καλύτερα από μένα...
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Η αλήθεια, η πικρή αλήθεια παιδί μου. Η μέρα ανατέλλει 

ροδοκόκκινη με τον ήλιο, μα αργότερα σκεπάζουν τον ήλιο 
τα σύννεφα και βρέχει, βρέχει παιδί μου στις ψυχές των αν-
θρώπων, το μίσος και όχι η καλοσύνη, η πολεμοκαπηλία και 
όχι η ειρήνη, γιατί;

ΚΩΣΤΑΣ:  Γιατί μας κρύβουν όπως λες παππούλη την αλήθεια...
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Για τα «συμφέροντα των λίγων» και για να καταπνίγουν 

τους πολλούς.
ΚΩΣΤΑΣ:  Είσαι σοφός, μεγάλος σοφός παππούλη μου. Πρώτη φορά 

ακούω τέτοια πράγματα, τώρα καταλαβαίνω γιατί κι από 
τώρα μας ξεχωρίζουν ακόμα και οι άνθρωποι της εξουσίας 
πάνε μπροστά και ο λαός από πίσω τελευταίος...

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Μπράβο νεαρέ μου, έτσι είναι η κοινωνία, το λαό έτσι τον 
θέλουν, να τον έχουν πίσω πάντα τελευταίο κομπάρσο όλων 
των γεγονότων, του δίνουν «ψευτοπαράσημα» και στήνουν 
«ανδριάντες της ντροπής» για να γελάσουν τον λαουτζίκο, 
να απαλύνουν τα τραύματα από τις ψυχές και τους θανατε-
ρούς σκοτωμούς.

ΚΩΣΤΑΣ:  Παππού, παππού Νικολή, πέρασε η ώρα, πάω σιγά-σιγά, 
ποιό μονοπάτι να πάρω για να πάω γρήγορα σπίτι μου γιατί 
νύχτωσε;

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ: Εκεί κάτω, το μεσαίο, «το μονοπάτι της ειρήνης», όπως το 
ονόμασα εγώ παιδί μου και καλή αντάμωση.

ΚΩΣΤΑΣ:  Γεια σου, γεια παππού, να ’σαι καλά (απομακρύνεται σι-
γοτραγουδώντας. Εισέρχεται ο θίασος εντός της σκηνής 
τραγουδώντας «ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ»).
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Εμείς είμαστε
τα παιδιά της προσμονής
τα παιδιά της ειρήνης
πάντα θα παλεύουμε για της ειρήνης
τον άγιο σκοπό.
Πολέμα σύντροφε.

Εμείς οι νέοι της ειρήνης 
πάντα θα σηκώνουμε της ειρήνης 
τη σημαία
για το καλό του κόσμου 
πάντα πρωτοπόροι 
τα παιδιά της ειρήνης.
Πολέμα σύντροφε.

και επανάληψη τον 1ο στίχο

Μετά από λίγο καιρό ο νεαρός Κώστας συναντιέται με ένα φίλο του... σε 
μια παιδική αλάνα...
ΚΩΣΤΑΣ:  Γεια σας παιδιά, τι κάνετε;...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Καλά είμαστε Κώστα. Τι μάθαμε; Προχτές είχες καυγάδες 

με τους δικούς σου.
ΚΩΣΤΑΣ:  Και που το ’μαθες;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Μου το ’πε η κυρά Βασιλική, η γειτόνισσά σου. Γιατί Κώστα;
ΚΩΣΤΑΣ:  Να που λέτε παιδιά, ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Περι-

πλανιόμασταν στο Πράσινο Δάσος και ξαφνικά συνάντησα 
ένα γεράκο το «γερο-Νικολή», όπως τον λέγανε, τα ’παμε, 
μα πέρασε η ώρα και άργησα να πάω σπίτι, κι αυτό ήταν όλο.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι λες; Και τι λέγατε εκείνη την ημέρα;
ΚΩΣΤΑΣ:  Πολλά και χρήσιμα, είναι ένας σοφός άνθρωπος παιδιά, 

σοφός άνθρωπος σας λέω.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Και συ Κώστα πίστεψες ότι σου είπε ένας «άγνωστος» στο 

Πράσινο Δάσος;
ΚΩΣΤΑΣ:  Μα είναι σωστά και δίκαια αυτά;
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Φαίνεται πως σε μάγεψε εκείνος Κώστα.
ΚΩΣΤΑΣ:  Πάνω απ’ όλα για τον Κόσμο τον ψεύτικο, για τους ισχυρούς 

που αφεντεύουν τον κόσμο.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι λες Κώστα μου, εμείς διαβάζουμε στο σχολείο και μαθαί-

νουμε τα πράγματα. Τις προάλλες ο δάσκαλος μου είπε ότι 
να μην ακούμε τους έξω τι λένε κι είχε δίκιο.
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ΚΩΣΤΑΣ:  Κάνεις λάθος Βαγγέλη, αυτοί βλογάνε το άδικο και τα σπαθιά 
και τους πολέμους. Μα όχι, ο λαός δεν θέλει πόλεμο, δεν 
θέλει αφέντες. Να, όπως ’λέγαν παλιά και τώρα, πίσω απ’ 
αυτά κρύβονται άλλα συμφέροντα, άλλα μεγάλα...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Αυτά που λες είναι ψέματα Κώστα κι αν θες να μάθεις για 
καλά, άκουσέ με. Μην ακούς αυτά τα παραμύθια του κάθε 
τυχόντα. Κοίτα να δεις εγώ που ’μαι μεγαλύτερός σου και 
συγγενής σου, σου λέω ότι εμάς, ό,τι και να ’ναι Κώστα, ένα 
πράγμα σου λέω, μην τους πολυδίνεις σημασία, εμείς «ανή-
κουμε» αλλού, πιο ψηλά, στους λίγους νοικοκυραίους της 
πόλης και συμφέρον μας είναι να μην ξεσηκώνεται ο «κοσμά-
κης» με τέτοιες ερλούμπες γιατί κινδυνεύουμε, κατάλαβες; 
Γιατί αν ξεσηκωθούν οι εργάτες στα κτήματά μας τι γίνεται; 
Εμάς μας προορίζουν για να σπουδάσουμε, κατάλαβες; Κι 
έπειτα να αναλάβουμε το βιος μας, τώρα κατάλαβες Κώστα;

ΚΩΣΤΑΣ:  Εγώ είμαι με το «λαό» κι όχι με την «εξουσία» (σιγή μερικών 
λεπτών).

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πάψε, πάψε, μην φωνάζεις και μας ακούσει κανένας, τις 
παλαβομάρες κράτα τες, μην τα λες αλλού αυτά, κατάλαβες; 
Άει! Αυτουνού του ’στριψε... Κώστα, πάρ’ το μια κι έξω, αυτά 
δεν μας συμφέρουν «ποτέ των ποτών», θα καταστρέψεις τον 
εαυτό σου και τίποτε άλλο. Τέτοιοι σαν δαύτους ή σαπίζουν 
στις φυλακές -και καλά τους κάνουν- ή γυρνάνε μισότρελοι, 
παλαβοί, σαν το Γερο-Νικολή. Κατάλαβες Κώστα, όλα αυτά 
μπορεί να ’ναι καλά στη θεωρία, αλλά στην πράξη αλλάζουν.

ΚΩΣΤΑΣ:  Όχι, όχι, ποτέ δεν αλλάζουν, πάντα στα παλιά χρόνια πο-
λεμούσαν όπως και σήμερα τους «επαναστάτες», μα όσο κι 
αν τους πολεμάνε, τόσο φουντώνουν οι ιδέες.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Παναγιά μου, πάει, τώρα αυτόν τον χάνουμε...
ΚΩΣΤΑΣ:  Κι εσύ έλα μαζί μου με τις νέες ιδέες για μια καλύτερη κοι-

νωνία...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πάω... φεύγω Κώστα, φεύγω γρήγορα.

Απομακρύνεται, αφήνοντας μόνο το νεαρό Κώστα, απορροφημένο στη 
σκέψη του.

Στη σκηνή του θεάτρου εισέρχεται όλος ο θίασος τραγουδώντας το «ΠΟΥ 
ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ»
Κλείνοντας η αυλαία.
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ΣΚΗΝΗ 2η 

Ευρισκόμεθα στην αρχή της απριλιανής δικτατορίας, όπου παίρνουν μέρος 
διάφορα γεγονότα της εποχής εκείνης. Σ’ αυτήν την περίοδο κινείται ο 
ήρωας φοιτητής, όπου στο τέλος θυσιάζεται για την υπόθεση του αγώνα. 
Είναι σούρουπο και σε κάποια λαϊκή γειτονιά ακούγεται το χτύπημα κά-
ποιας πόρτας... τακ, τακ, τακ.

Ακούγεται μια τρεμάμενη φωνή.
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Βαγγέλη, Βαγγέλη, άνοιξε γρήγορα, γρήγορα (πιο δυνατά. 

Ακούγονται βήματα και ανοίγεται η πόρτα από μέσα).
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι συμβαίνει Θανάση; Σε βλέπω αναστατωμένο. Τι...
ΘΑΝΑΣΗΣ:  (Σπρώχνοντας την πόρτα γρήγορα μπαίνει μέσα...) Μην 

φωνάζεις, έλα πιο μέσα να σου εξηγήσω... 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Είσαι καλά;
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Κλείδωσε καλά την πόρτα, με κυνηγάνε... 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Α! κατάλαβα, πάλι μπλεξίματα με δαύτους...

(Απομακρύνεται. Κλειδώνει καλά την πόρτα και πλησιάζει το φίλο του).
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Δώσ’ μου τίποτα παλιόρουχα να αλλάξω, γιατί οι μπάσταρδοι 

έχουν ζώσει την περιοχή, κι όπου να ’ναι θα κοπιάσουν κι 
εδώ... Πιάσαν τον Αποστόλη χθες βράδυ στη διαδήλωση και 
κυνηγάνε κι εμένα. Φαίνεται το καρφί τους, ο συνταξιούχος 
με κάρφωσε. Χθες βράδυ ήρθαν σπίτι μου και εγώ το ’σκασα 
από το παραθυράκι της τουαλέτας.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι λες βρε, τους άθλιους. Τώρα ψάχνουν και στα σπίτια για 
τα καλά βλέπω.

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Και μη χειρότερα, δως μου τα ρούχα κι αν σου πουν τίποτα 
για χθες βράδυ να πεις ότι διαβάσαμε μαζί και τα λοιπά, 
ξέρεις...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Περίμενε λίγο... (Απομακρύνεται φέρνοντας άλλα ρούχα και 
του τα δίνει).

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Να, πάρε τηλέφωνο στη Ρούλα, να ’ρθει κι αυτή για άλλοθι 
(του δίνει το νούμερο τον τηλεφώνου. Το παίρνει κι απομα-
κρύνεται προς το τηλέφωνο, όπου και παίρνει το νούμερο, 
ακούγεται μια γυναικεία φωνή).

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ρούλα, έλα γρήγορα σπίτι μου. Έλα τώρα, γρήγορα. Θα σου 
εξηγήσω, είναι μεγάλη ανάγκη.

ΡΟΥΛΑ:  Έρχομαι, αμέσως έρχομαι (Κλείνει το τηλέφωνο, ντύνεται, 
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βγαίνει έξω από το σπίτι της και παρακολουθείται στενά από 
τους αστυνομικούς. Αλλά στο μεταξύ στο διαμέρισμα των 
φοιτητών συμβαίνουν άλλα πράγματα).

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Εντάξει Βαγγέλη, τα κανόνισα. Ναι, τώρα είμαι έτοιμος, πάω 
στην τουαλέτα (Ακούγονται δυνατοί χτύποι πόρτας).

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πλάκωσαν κιόλας τα σκυλιά, πήγαινε μέσα Θανάση. (Ο Βαγ-
γέλης απομακρύνεται ενώ ο Θανάσης πλησιάζει προς την 
πόρτα, που τραντάζεται από τους κραδασμούς που ολοένα 
γίνονται δυνατότεροι).

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ποιος είναι παρακαλώ;
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α΄: Ανοίξτε ρε σεις γρήγορα, μη σας φάω τ’ άντερα, ανοίξτε.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Πιο σιγά, πιο σιγά, θα σπάσετε την πόρτα... θα σας ανοίξω. 

(Τους ανοίγει, οι δύο αστυνομικοί ορμάνε μέσα με θράσος 
και αυτοσυστήνονται).

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Μίλτος, της Ασφάλειας κι από εδώ ο βοηθός μου.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Τι θέλετε, κύριοι;
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Χα, χα, χα, χα, βρε συ, το σκατόπαιδο μας δουλεύει κιόλας, 

μας κάνει την αθώα περιστερά, χα, χα, χα, χα. Ρε συ άει στο 
διάολο κωλόπαιδο, για πες μας ο άλλος που πήγε;

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ποιος άλλος;
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: (Τον πλησιάζει και του δίνει μια δυνατή σφαλιάρα κι ο 

φοιτητής σωριάζεται χάμω) Να, για να μάθεις να ξερνάς 
γρήγορα... Χε, χε, χε, χε, χε (χαμογελώντας). 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Ρε προϊστάμενε, να του σπάσω τη μούρη να δει, το...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Σήκωσε το κωλόπαιδο, ξέρω εγώ τι θέλουν.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Στο τέλος θα νικήσει ο λαός, καταραμένοι. Σκουλήκια θα... 

(δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση και δέχεται άλλη 
γροθιά από τον αστυνόμο Β΄).

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Να, για να μάθεις να ξερνάς κι άλλη, σκατόπαιδο (Ακού-
γεται ένα ωχ από τον Βαγγέλη και πέφτει κάτω ξερός).

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Σιγά ρε, τον θέλουμε. Να μιλήσει το καθήκι. Σήκωσε τον 
και βάλτον στην καρέκλα.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Άνανδροι, τι θέλετε... (δυνατά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Το παιδί θα λύσει τη γλώσσα του, που είναι ο άλλος; Ό,τι 

και να κάνετε θα σας λιώσουμε. (Ακούγεται μια φωνή)
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Εδώ είμαι, τι θέλετε;
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A΄: Α! το πουλάκι μου, εδώ είναι και δεν μιλάει...
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Σαν τι...
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τι; Τον κακό σου τον καιρό. Για προχώρα, βοηθέ εσύ ξέρεις 
(τον πλησιάζει ο Αστυνομικός και του περνάει τις χειροπέ-
δες).

ΘΑΝΑΣΗΣ:  (Διαμαρτύρεται) Γιατί, τι έκανα, γιατί;
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Για τα χτεσινά που κάνατε ρε παλιόπαιδα. Άντε προχώρα 

γρήγορα, προχώρα ρε (ο Αστυνομικός γυρνά και απευθύνε-
ται προς το Βαγγέλη). Όσο για σένα καινούργιο βλαστάρι, 
τώρα που σε ανακαλύψαμε, θα ’ρθεις το μεσημέρι στις δώδε-
κα στο γραφείο μου να γνωριστούμε καλύτερα, και κοίταξε 
μην κάνεις καμία κουταμάρα, αλίμονο σου, απ’ έξω δικοί μου 
θα σε προσέχουν. Τώρα πλύσου, σκουπίσου κι όπως είπαμε.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  (Δεν απαντά).
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Πάμε βοηθέ, πάμε, πιάσαμε μεγάλο κελεπούρι σήμερα. 

Εσύ τομάρι πάρε την κάρτα μου, όπως σου τα ’πα, ό,τι ξέρεις 
θα τα ξεράσεις...

(Απομακρύνεται με τον Θανάση δεμένος τραβώντας τον. Η πόρτα κλείνει 
με τον Βαγγέλη απορροφημένο και σκεπτικό για τα συμβάντα της ημέρας).

ΣΚΗΝΗ 3η 

Σε κάποιο καφενείο της Αθήνας, οι Αστυνομικοί συνομιλούν μεταξύ τους.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Δεν βλέπεις ρε βοηθέ, τα καθίκια πάλι μαζεύτηκαν, δεν 

βάζουν μυαλό με τίποτα...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Έχεις δίκιο προϊστάμενε, θέλουν πάτημα τα...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τι να σου κάνω, μαθαίνουν γράμματα βλέπεις... Δεν λεν να 

βάλουν μυαλό, δεν διαβάζουν τίποτα, αυριανοί επιστήμονες 
σου λένε και δεν σκαμπάζουν τίποτα, μα δεν στο ’πα εγώ, 
τώρα που θα αναλάβει ο πατριώτης μου υπουργός δημόσιας 
τάξεως, θα τον επισκεφτώ, και θα του τα πω νέτα-σκέτα. Όχι 
άλλη ελευθερία στα αλητόπαιδα, σφίξιμο και πάλι σφίξιμο. 
Α ρε βοηθέ, που ’ναι τα χρόνια τα παλιά, σέβας δεν υπάρχει 
σήμερα τίποτα. Τις προάλλες που πήγα στην πατρίδα μου 
είδα κάτι ύποπτα στοιχεία που στάμπαρα, κάτι χθεσινά μπά-
σταρδα, δεν μου μιλάνε, με αποφεύγουν μερικά από δαύτα, 
αλλά εδώ τα ’χω, άμα τα πιάσω θα τα τους ρουφήξω το ζουμί, 
να μην με λένε Μίλτο. Κατάλαβες, όλοι είναι ύποπτα φίδια, 
τρομερά. Κατάλαβες, ο Παπαδόπουλος νοικοκύρης άνθρω-
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πος ήλθε να βάλει κάποια τάξη στον τόπο μας και τίποτα, 
αυτοί τον δικό τους χαβά, έτσι θέλουν βούρδουλα, όλοι σου 
λέω, όλοι, να βάλουν μυαλό, κατάλαβες...

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Από το στόμα σου και στου Θεού τ’ αυτί, έτσι είναι...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Εμένα που με βλέπεις σε λίγο καιρό θα γίνω αρχηγός και 

τότε τρέμετε όλοι, θα βελάζουν όλοι σου λέω, όλοι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Μπράβο, μπράβο, θα τους λιανίσουμε. Προχώρα προϊστά-

μενε, μαζί σου κι ο υπασπιστής σου.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Πάμε τώρα και τσιμουδιά, όπως είπαμε, πάμε και θα τα 

περιποιηθούμε... τα παλιόπαιδα...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Πάμε, κι έχουμε το φιλαράκο που πιάσαμε σήμερα, χα, χα, 

χα, χα, το ξεχάσαμε. Πάμε κι όπου να ’ναι θα τον περιποιού-
νται οι δικοί μας με το παραπάνω για να μας τα ξεράσει όλα.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Πάμε... (Απομακρύνονται ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω 
ακούγεται ο χτύπος μιας πόρτας και μια τρεμάμενη φωνή).

ΡΟΥΛΑ:  Ανοίξτε, εγώ είμαι, η Ρούλα...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  (Πλησιάζει την πόρτα) Μπες μέσα Ρούλα, να σου πω τι έγινε...
ΡΟΥΛΑ:  Να, τώρα πιο κάτω είδα δυο τομάρια να σέρνουν τον Θανάση 

και κατάλαβα.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ναι τα κτήνη, τα ανθρωπόμορφα τέρατα, βάλθηκαν να μας 

ξεκάνουν, μα δεν θα τα καταφέρουν.
ΡΟΥΛΑ:  Πρέπει να προσέχουμε πολύ.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Ευτυχώς που άργησες λιγάκι. Αν ερχόσουν πιο γρήγορα θα 

σε γράπωναν οι άτιμοι για ύποπτη. Πήραν τον Θανάση κι 
εμένα μου ’δώσαν την κάρτα τους να τους επισκεφτώ το με-
σημέρι. Δεν ξέρω τι να κάνω, αν πάω θα με ανακρίνουν και 
θα με φυλακίσουν με ψεύτικες κατηγορίες, αν δε πάω πρέπει 
να φύγω. Θα φύγω να κρυφτώ σε κάτι φιλαράκια, μέχρι να 
περάσει η μπόρα, εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις;

ΡΟΥΛΑ:  Το καλύτερο που θα κάνεις, αλλά τα ‘χω χαμένα...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Έλα μαζί μου αν θέλεις, να την βγάλουμε λιγάκι, Ο Θανάσης 

είναι σκληρό καρύδι, δεν θα «μιλήσει», έτσι κι αλλιώς είναι 
λίγα τα ψωμιά τους.

ΡΟΥΛΑ:  Έχεις δίκιο, καλύτερα έτσι, γι’ αυτό αν πας κι εσύ για ανάκριση 
είναι χειρότερα για την «ομάδα μας», θα μας πιάσουν όλους 
κι έτσι...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Μην τα σκέφτεσαι, όλα θα πάνε καλά.
ΡΟΥΛΑ:  Πάω και θα σε δω το βράδυ στο «καφενεδάκι μας», πάω κι 
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όλα θα πάνε βολικά. (Απομακρύνεται)
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Στο καλό, στο καλό και να προσέχεις (της κλείνει την πόρτα).

Η φοιτήτρια Ρούλα συναντιέται με έναν συμφοιτητή της στο «καφενε-
δάκι».
ΡΟΥΛΑ:  Τα μάθατε τι έγινε σήμερα, οι μπάσταρδοι ’πιάσαν τον Θα-

νάση.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Τι λες βρε! Τα καθάρματα. Τώρα πρέπει όλοι να προσέχουμε.
ΡΟΥΛΑ:  Ναι, πρέπει να προσέχουμε πολύ γιατί ο «συνταξιούχος», 

το καρφί τους, κάνει καλά τη δουλειά του.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Ρούλα, κάνανε μπλόκο και στον Πειραιά, στη γειτονιά του 

Τέλη, μα δεν βρήκαν ευτυχώς τίποτα...
ΡΟΥΛΑ:  Τι λες; Και προς τα κει πήγε η χάρη τους.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Ναι, να τους προσέχουμε όλους, Ρούλα αύριο το βράδυ στις 

9 έχουμε συγκέντρωση στο «υπόγειο». Κοίτα, ειδοποίησε και 
τους άλλους...

ΡΟΥΛΑ:  Ναι, μα πρέπει να κάνουμε κάτι για τον «Θανάση».
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Τι λες τώρα Ρούλα, ο «Θανάσης» είναι σκληρό καρύδι, δεν 

θα μιλήσει.
ΡΟΥΛΑ:  Ναι, αλλά θα πιάσουν κι άλλους από την ομάδα μας, και 

τότε;
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Να σου πω Ρούλα τα νέα πράγματα έχουν χάσει τον έλεγχο, 

τελειώνουν τα ψωμιά τους.
ΡΟΥΛΑ:  Καλά νέα αυτά, δείχνουν και οι τελευταίες εξελίξεις.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Ναι, μεταδίδεται σ’ όλον τον κόσμο, μιλάνε τώρα για μεγάλο 

ξεσηκωμό, για εξέγερση.
ΡΟΥΛΑ:  Έτσι πρέπει, ως πότε πια οι τύραννοι θα πίνουν το αίμα μας...
ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Θα σβήσουν θα μιλήσει ο λαός...
ΡΟΥΛΑ:  Πιο σιγά, πιο σιγά, κάτι βλέπω εκεί κάτω δίπλα στο μπαρ, 

εκείνος εκεί κάνει πως διαβάζει εφημερίδα, έχει καρφωμένα 
τα «μάτια του» κατά δω, εσύ τι λες;

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Τι λες;
ΡΟΥΛΑ:  Ναι, κάτι κατάλαβα από την αρχή, μα κοίτα, τώρα πλησιάζει 

προς το τηλέφωνο, γι’ αυτό πάμε σιγά-σιγά, χωρίς να μας 
πάρει χαμπάρι...

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:  Όχι, θα πρέπει να τον «σπάσω» στο ξύλο το καθήκι...
ΡΟΥΛΑ:  Κάτσε φρόνιμα, σταμάτα, αν τον χτυπήσεις, ο καφετζής θα 

ειδοποιήσει τους χαφιέδες του, και τότε δεν θα μπορούμε να 
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κινούμαστε άνετα, όπως ξέρεις πιο κάτω έχουμε το «τυπο-
γραφείο», και δεν πρέπει να χαλάσει η «περιοχή μας»...

Φοιτητής:  Έχεις δίκιο. Φεύγω πρώτα εγώ, και έπειτα εσύ. Γρήγορα, θα σε 
περιμένω πιο κάτω στην γωνία με τη μηχανή, απόψε έχουμε 
πολύ «δουλειά» για τα «φασιστόμουτρα», πάω...

(Απομακρύνεται από το μαγαζί και χάνεται σαν αόρατη σιλουέτα) 

ΣΚΗΝΗ 4η 

Αλλά! Στα κρατητήρια της Ασφάλειας Αθηνών η ανάκριση του φοιτητή 
Θανάση έχει αρχίσει.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Γιατί σταματήστε ρε σεις; Αφήστε, θα τον αναλάβω εγώ.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Έγινε προϊστάμενε, θα τον κάνεις να κελαηδήσει καλά.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Για σήκω επάνω παλιόπαιδο.
ΘΑΝΑΣΗΣ:  Ό,τι σου είπα, σου είπα. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, για περισσό-

τερες πληροφορίες να ρωτήσεις τους χαφιέδες σου.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Δεν έμαθες για τα καλά, δεν φταίτε εσείς, οι άλλοι φταί-

νε, όπου σας χαϊδεύουνε τόσα χρόνια (και τον σηκώνει από 
τον γιακά με δύναμη επάνω και του ρίχνει μια γονατιά στο 
στομάχι). Να, για να μάθεις για να μη μιλάς ωραία για τα 
όργανα του έθνους, που κοπιάζουν μέρα νύχτα για μια Ελ-
λάδα μεγάλη.

ΘΑΝΑΣΗΣ:  (Σωριάζεται χάμω και σφαδάζει από τους πόνους). Μπά-
σταρδοι, τελειώνουν τα ψωμιά σας, ο λαός ξύπνησε...

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Βοηθέ, φέρε τον γίγαντα από μέσα. Να τον περιποιηθεί για 
τα καλά. Αμάν πια, δεν παίρνει με το καλό αυτός.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: (Απομακρύνεται προς την πόρτα, αλλά σε λίγο χτυπάει 
το τηλέφωνο. Ακούγεται μια φωνή Από το αρχηγείο, να σας 
συνδέσω με τον στρατηγό, μισό λεπτό... (ο αρχηγός ρωτάει 
τον αστυνόμο Α΄) Πώς πάνε οι ανακρίσεις;

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τα σέβη μου στρατηγέ μου. Όλα πάνε καλά, πιάσαμε έναν 
από την ομάδα τους που πήγαν να διαταράξουν την ησυ-
χία, όλα πάνε καλά στρατηγέ μου, όλα ελέγχονται από τους 
δικούς μας.

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ:  Μπράβο παιδιά, να κάνετε καλή δουλειά, χτες είχαμε μια 
σύσκεψη με τον σωτήρα του έθνους μας.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Θα περάσω αύριο από το στρατηγείο υπαρχηγέ μας, θα 
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φέρω όλους τους φακέλους και θα σας ενημερώσω πλήρως.
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ:  Εντάξει αστυνόμε, όπως τα είπαμε, θα μιλήσω στους δικούς 

μας για το καθήκον και την αφοσίωσή σας.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ (κλείνει τη γραμμή. Στο μεταξύ 

στο γραφείο έχει μπει ο βασανιστής).
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Χα, χα, Αστυνόμε αυτός είναι ο σκληρός, χα, χα 

(τον πιάνει και τον σηκώνει όρθιο και του λέει) Για κελάη-
δησε λιγάκι, τι ήθελες προχτές στη διαδήλωση, που είναι τα 
γραφεία σας;

ΘΑΝΑΣΗΣ:  (δεν του απαντά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Δεν θυμάσαι; (Τον πιάνει από τα μαλλιά και τα 

τραβά, του δίνει μια δυνατή γροθιά και άλλη μια κλωτσιά 
στα καλάμια και ακούγεται το σαρκαστικό χαμόγελο), χα, χα 
(τον σηκώνει πάλι από πάνω κι όπως είναι καταματωμένος 
ο Θανάσης από τα κτυπήματα, του λέει).

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Δεν θα σας πω τίποτε, πάρτε το χαμπάρι, ό,τι και αν με κά-
νετε.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: (Βγάζει μια τανάλια από την τσέπη του και την 
δείχνει στον Θανάση) Για ξέρνα ρε, γιατί θα σου βγάλω τα 
νύχια ένα-ένα.

ΘΑΝΑΣΗΣ: Δολοφόνοι, θα τα πληρώσετε όλα αυτά.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Του πιάνει το χέρι και με την τανάλια, αλλά ακού-

γονται βήματα και η πόρτα χτυπά.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Ποιος ηλίθιος μας διακόπτει στην καλύτερη φάση...
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:  Κυρ Αστυνόμε, πιάσαμε τα άλλα δύο κελεπούρια που ήτανε 

μαζί με τον μπάσταρδο, τι να τους κάνουμε αυτούς;
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Στο διάολο ηλίθιοι, δεν ξέρετε τη δουλειά σας; Βάλτους 

στο κελί χωριστά τον έναν από τον άλλον, και θα τους πε-
ριποιηθούμε αυτούς.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Στις διαταγές σου κυρ Αστυνόμε, τους πιάσαμε γιατί ήτανε 
έτοιμοι να την κοπανήσουν.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Φύγετε τώρα.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Εντάξει Αστυνόμε (φεύγει και απομακρύνεται από την πόρ-

τα).
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: (Γελάει) Χα, χα! Απόψε θα έχουμε μεγάλα νταβαντούρια 

(πάει στον Θανάση). Εσένα μιλάω. Τώρα που πιάσαμε και 
τα φιλαράκια σου, την βάψατε για τα καλά, τα πουλάκια μας 
(και τρίβει την κοιλιά του). Εσύ ρε κωλοφοιτητή κατάγεσαι 
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από καλό τζάκι, τι θέλεις και μπερδεύεσαι με αυτά τα λιγού-
ρια. Σήμερα σου λένε άλλα, αύριο θα σου πουν διαφορετικά 
και βάλε. Τι την ψάχνεις τη δουλειά; Κονομημένος είσαι, θα 
βγεις καλός δικηγόρος, θα οικονομάς λεφτά με ουρά, οι δικοί 
σου «είναι μέσα στο κύκλωμα». Άστα αυτά για τους άλλους, 
τους νηστικούς.

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Εγώ είμαι με το λαό και όχι με τους χαφιέδες (σιγή μερικών 
λεπτών).

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Ρε το μαλακισμένο, μας κάνει και κήρυγμα. Ρε σεις χωνέψ-
τε το, θα σας σακατέψουμε για τα καλά «εμείς θα είμαστε 
απάνω για πάντα».

ΘΑΝΑΣΗΣ:  Είσαστε γελασμένοι, όλη η Ελλάδα αγωνίζεται, η δημοκρατία 
θα... (δεν προλαβαίνει τη φράση του και δέχεται γροθιά από 
τον Αστυνόμο Α΄).

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Κτήνος, ζώον, άει στο διάβολο, για να καταλάβεις εσύ, και 
οι μπάσταρδοι οι δικοί σου ότι δεν παίζουμε. Ρε γίγαντα, που 
θα πάει, θα τα ξεράσει, τράβα στο άλλο γραφείο. (απευ-
θυνόμενος στον Αστυνόμο Γίγαντα) Να, πάρε τους μπλε 
φακέλους που έχουν μέσα τις δηλώσεις, στο τέλος-τέλος 
θα φτιάξουμε μια πλαστή και θα τη δείξουμε στους άλλους 
μπας και την πατήσουνε οι άλλοι ότι την υπέγραψε τούτος. 
Πάρτε τον και αυτόν από δω για να μην τον βλέπω και μου 
ανακατεύουν τ’ άντερα όπως τα είπαμε...

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ: (Σηκώνει τον Θανάση, τον τραβάει σέρνοντας 
προς τα έξω, όμως ακούγεται ο κτύπος του τηλεφώνου και 
ο Αστυνόμος Α΄ σηκώνει το τηλέφωνο).

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Ποιος είναι;...
ΜΙΑ ΦΩΝΗ: Αστυνόμε, γίνονται κάτι χοντρά επεισόδια εκεί κάτω, πάρε 

όλη τη δύναμη κάτω και κατέβα για έλεγχο, είμαστε όλες οι 
δυνάμεις κάτω, αλλά κάτι συμβαίνει... Κατάλαβες, είμαι ο 
Χρήστος, κάτι μυρίζομαι, σαν κάτι δεν πάει καλά.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τι λες ρε Χρηστάκι, μη φοβάσαι θα τους τσακώσουμε αυ-
τούς, τώρα κατεβαίνουμε...

Φεύγουν από την Ασφάλεια γραμμή για το Πολυτεχνείο… Σε μια γωνιά 
της Πατησίων, ο Αστυνόμος Μίλτος συνομιλεί με το βοηθό του...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Ρε βοηθέ, για κοίτα ρε οι μπάσταρδοι, καταλάβανε το Πολυ-

τεχνείο, εσύ τι λες, θα καθίσουμε εδώ να κάνουμε τον ήρωα;
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Έχεις δίκιο προϊστάμενε. Τι μας ενδιαφέρει εμάς τώρα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Μπράβο, μπήκες στο νόημα, θα την κοπανήσουμε κι ό,τι 

γίνει ας γίνει, εμάς πάντα μας χρειάζονται όλοι κι οι απάνω 
και οι κάτω, εμείς θα φτιάξουμε αυτό το κράτος το κωλοχα-
νείο; Σήμερα αυτοί, αύριο οι άλλοι, και τρέχα γύρευε.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Ωραία, δεν πάμε στον «Λευτέρη» να πιούμε τα ούζα μας; 
Εμείς να είμαστε καλά κι εδώ πάνε οι άλλοι.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Σε παραδέχομαι ρε τσίφτη. Γιατί είσαι σε όλα τα μέσα, 
πάμε ρε, πάμε...

Απομακρύνονται από τα συμβάντα, πάνε γραμμή για το ουζερί του «Λευ-
τέρη».

Είσοδος στη σκηνή του θεάτρου ο θίασος, που τραγουδάει τους στίχους 
«ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕ».

Αποχωρεί ο θίασος και ο Κομπέρ λυπητερά κλείνει την αυλαία της τέταρ-
της πράξης με το στίχο ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ.

Σαν μπήκα στης ζωής τη βιοπάλη, αντίκρυσα τον κόσμο, είδα μα ξεχώρι-
σα ακόμα, τους πραγματευτάδες της ειρήνης, τους κόλακες πανούργους 
αρχοντάδες μας να πουλάνε τους λαούς μας σαν πρόβατα σωστά.

Ως πότε πια
θα τραυματίζουν την ειρήνη;
Ως πότε πια 
θα πνίγουν συνειδήσεις;
Ως πότε πια
θα ζούνε σε βάρος των λαών;
Ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, ως πότε πια, 
ως πότε πια, ως πότε πια;
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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ 1η

Εισέρχεται ο θίασος τραγουδώντας «Πού πάμε σύντροφε».

Ακολουθεί η σκηνή του συντρόφου με τον ταξιτζή.
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε μέρα σύντροφε, φτιάξανε τις 

γραμμές, τις λωρίδες. Κατάλαβες, είναι όλα μέχρι να φάνε, 
κατάλαβες;

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Τίποτα δεν φτιάξανε, έρχονται οι μεν, έρχονται οι δε, τώρα 
ασχολιούνται με την φωτογραφία, την Δημητρούλα, κατά-
λαβες;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Αυτά είναι όλα φτιαχτά, για να κοιμάται ο κόσμος να πούμε.
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Πρώτα-πρώτα αυτό είναι φτιαχτό. Πρώτα πουλούσε 5.000 

φύλλα, τώρα πούλησε πολλά. Κατάλαβες σύντροφε, μας 
δουλεύουνε. Τώρα ασχολιούνται με τα μπούτια. Κατάλα-
βες;... κατάλαβες ρε πατριώτη, κωλολαός, δεν ξυπνά με τί-
ποτε...

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Τώρα πάει κονόμησε, τώρα ασχολούνται μ’ αυτήν, ασχολού-
νται οι μαύροι, άσπροι, κίτρινοι. Τώρα παίζουν μπιλιάρδο 
στην πλάτη μας, στον λαουτζίκο. Κοίτα ρε σύντροφε τι κά-
νουν εκεί. Ο ένας σκάβει στο συνεργείο και δέκα κοιτάνε, 
κατάλαβες σύντροφε; Το «σύστημα», ένας δουλεύει και άλλοι 
δέκα κοιτάνε, κατάλαβες σύντροφε; Τους βάλανε τα κόμματα 
που κυβερνάνε και κυβέρνησαν αυτό το ρημάδι, κατάλαβες; 
άλλοι έχουν προσόντα, πτυχία, κι άλλοι κοιτάνε...

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Σιγά-σιγά εκεί, ντούρου-ντούρου την πλατεία Κουμουνδού-
ρου, δεν έχω μάννα, δεν έχω ελπίδα, δεν θα με κλάψει καμιά 
πατρίδα, έλα ρε μαύρε, πιάσε δεξιά-αριστερά, θα πατήσεις 
κανέναν...

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Ωραία, τώρα κοίτα ο μάπας πέρασε με κόκκινο, ο μάπας, 
αυτό το κομμάτι όλοι κοιτάνε...

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Τι είναι αυτός, κούρεψε το μούσι κι άφησε κοτσίδα, βρε που...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Να τον πάρεις για γαμπρό αυτόν, ωραίος είναι...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Να του δώσεις μια και να ψάχνεται...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Κοίτα κει, Αλβανοί, Τούρκοι, Κινέζοι, όλοι εδώ σύντροφε, 

τους έφεραν όλους τώρα.
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ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Το σύστημα, όλους τους φέρανε τους κλεφτοκοτάδες, λω-
ποδύτες, όλα τα αποβράσματα, τους φέραν να φτιάξουν την 
Ελλάδα, τώρα... δεν βλέπεις τι γίνεται, φτώχεια, εγκληματι-
κότητα, τι γίνεται... σύντροφε...

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Δεν βλέπεις τι γίνεται, ωραίο σπίτι, παλιό, παραδοσιακό, 
τώρα το φτιάξανε «μπουρδέλο», κατάλαβες, το σύστημα 
σύντροφε...

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Έτσι, κοίτα αυτήν την μαλάκω, έχει το τηλέφωνο στο στόμα... 
Έβαλε το δάχτυλο...

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Κοίταξε τι γίνεται, δωδεκάμισι η ώρα μεσημέρι... και φορ-
τώνεσαι και δω, πλατεία Κουμουνδούρου, Ακρόπολη, πότε 
θα φτάσουμε στη δουλειά μας;

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Φορτώνεσαι κι εδώ γαμώτο, όλες οι φυλές μαζευτήκανε εδώ, 
κάνας Έλληνας ρε παιδιά, εδώ τίποτα...

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Δεν υπάρχει τίποτα...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Έλληνας, τι να τον κάνεις τον Έλληνα, μέσα σε μια δεκαετία 

θα γίνουμε όλοι μαύροι, κίτρινοι. Τι να τον κάνεις τον Έλληνα 
σύντροφε, οι λεφτάδες τα κανονίζουν...

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Τι έγινε, το χάλασαν το ξενοδοχείο, το χάλασαν, το ‘φτιαξαν 
μπουρδέλο κι αυτό...

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Α, το ήξερα χρόνια αυτό, ήταν καλό ξενοδοχείο, οικογενει-
ακό, τώρα το φτιάξανε.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Έτσι τα κονομάνε τώρα, μια ζωή θα την πληρώνουμε...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  (φωνάζοντας) Έλα δω ρε πατριώτη, έλα δω ρε...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Θα πάρεις ξυστά, θα τα ’κονομήσεις μ’ αυτά, μας κοροϊδεύει 

το σύστημα...
ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ: Πάρτε, πάρτε κύριοι, θα τα οικονομήσετε, θα...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Μη μας δουλεύεις, δώσε ένα χιλιάρικο μπας και τα...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Πιστεύεις στα παραμύθια, στις ψεύτικες ελπίδες του συστή-

ματος;
ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ: Σιγά ρε, σιγά κύριος, να ζήσουμε κι εμείς.
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Έλα δώσ’ τα, γρήγορα, θα ανάψει το φανάρι, γρήγορα ρε, 

γρήγορα... (ακούγονται κορναρίσματα)
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Άντε, νυχτώσαμε, νυχτώσαμε...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Γρήγορα, γιατί άναψε το φανάρι, γρήγορα...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Έλα ρε...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Έλα, πάρ’ τα ρε... δώσε...
ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ: Καλή τύχη ρε πατριώτες, Έλα, πάρτε...
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ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Άντε, σε καλή μεριά, καλά κέρδη βρε, μια ώρα να δώσει το 
λαχείο, τόση ώρα ήθελε να του φάει το πεντοχίλιαρο.

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Βρε δεν βαριέσαι, τώρα άμα πιάσαμε, πιάσαμε.
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Μια καινούργια μέρα θα’ ρθει όταν αλλάξει το σύστημα 

σύντροφε, τότε...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Για να δούμε, εγώ δεν πιστεύω σε κανέναν, κανέναν...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Δεν ξέρεις τόσες καταστάσεις τι κάνανε; Τίποτα... Λαχεία, 

λοταρίες, ψεύτικες ελπίδες και τίποτα, τίποτα άλλο...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Πατρίδα, ρε πατρίδα. Πάνε όλοι, τώρα ψάχνουμε να βρούμε 

κάποιον εθνοσωτήρα, να μας σώσει, κατάλαβες σύντροφε; 
Κατάλαβες τώρα τον μαλάκα μας τον βρίσκουν οι Αμερικα-
νοί και οι Ευρωπαίοι, το σύστημα, κατάλαβες, κατάλαβες;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Τι έγινε τώρα, πιάσαμε τίποτα στο ξυστό;
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Παπάρια, πάει το χιλιάρικο...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Δεν στα ‘λεγα εγώ; Τίποτα!
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Δεν βαριέσαι, τα βουνά είναι μαθημένα από τα χιόνια, δεν 

βαριέσαι... Τα χρονάκια μου τα ‘χω μισοφάει, δεν...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Αυτός που ’βγάλε το ξυστό τα ’κονομάει, κατάλαβες; Πουλάει 

παραμύθι, ελπίδες, αφού υπάρχουν κορόιδα.
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Δες μήπως και κερδίσεις.
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Και η ζωή παραμύθι.
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Έτσι είναι, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Κι ο Ωνάσης τα ’κονόμησε, πέθανε κι αυτός, δεν βαριέσαι...
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Πάει, πέθανε. Όλοι θα πεθάνουμε, άντε να την σπρώξουμε 

τη ζωή εδώ...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Να την σπρώξουμε προς τα μπρος, προς τα μπρος, για αλ-

λαγή, καλύτερες μέρες για ψωμί-δουλειά-λευτεριά, χωρίς 
ξένους προστάτες.

ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Σαν να τα λες καλά, πατριώτη. Έτσι πρέπει να ‘ναι για μας 
τους εργαζόμενους... Φτάσαμε πατριώτη, εδώ στο Ζάππειο, 
στη μικρή Βουλή των συνταξιούχων, εδώ είμαστε πατριώτη...

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Να ’σαι καλά, να ’σαι καλά. Πάντα μπροστά προοδευτικά.
ΤΑΞΙΤΖΗΣ:  Γεια σου, γεια σου πατριώτη, γεια και καλή τύχη…
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ:  Γεια σου σύντροφε, γεια... (Απομακρύνεται).
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ΠΡΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ: (Με συνοδεία) ...Δεύτε τελευταίον ασπασμόν, δώμεν 
αδελφοί τω θανόντι, ευχαριστούντες Θεώ, ούτος γαρ εξέλι-
πεν της συγγένειας αυτόν και προς τάφον επείγεται, ουκ έτι 
φροντίζων τα της ματαιότητος και πολυμόχθου σαρκός, που 
νυν συγγενείς τε και φίλοι άρτιοι χωριζόμεθα οίπερ αναπαύ-
σεως Κύριος ευξώμεθα... (Πολλάκις).

Σκηνή Πρώτη. Εισέρχεται ο θίασος τραγουδώντας το «ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΥ-
ΝΤΡΟΦΕ» πολλάκις και κλείνει η αυλαία του θεάτρου.

ΤΕΛΟΣ
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ: 
1) Κομπέρ
2) Μπουσίνα
3) Μπλερίνα
4) Αθναρίνα 
5) Κλιντίνα
6) Αρχιθαλαμηπόλος Α΄ 
7) Ρουφίνσκυ 
8) Κομμώτρια 
9) Αρχιδικαστίνα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ
1Η Σκηνή: Κομπέρ – εισαγωγή, τραγουδώντας, παρουσιάζοντας 
τις αδελφές Μπαρμπούτσογλου. 
2η Σκηνή: Το Δικαστήριο της συνείδησης. 
3η Σκηνή: Επαφές τρίτου τύπου Κλιντίνας – 
γραμματέας Ρουφίνσκυ. 
4η Σκηνή: Το κομμωτήριο της Κλιντίνας και της Μπουσίνας. 
5η Σκηνή: Η συνάντηση των αδελφών Μπαρμπούτσογλου. 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – Διάλειμμα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ
6η Σκηνή: Εισαγωγή του Κομπέρ με όλον τον θίασο, 
σιγοτραγουδώντας. 
Οι έξυπνες βόμβες της Μπουσίνας. 
7η Σκηνή: Κουαρτέτο Μπουσίνας – Κλιντίνας – 
Μπλερίνας – Αθναρίνας. 
8η Σκηνή: Το τέλος της παγκοσμιοποίησης – εξαφάνιση Μπουσίνας,
Μπλερίνας, Κλιντίνας, Αθναρίνας, εκσφενδονίζοντας στα ουράνια.

ΤΕΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Σωτήριον Έτος 2069 μ.Χ.

Εισαγωγή Μουσικής του έργου, Εμφανίζεται ο Κομπέρ στη σκηνή.

Κομπέρ: 
Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, με μεγάλη χαρά σας καλωσορί-
ζουμε στο international καμπαρέ μας «Οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου», οι 
διεθνώς φημισμένες κοσμοκρατόρισσες, οι ξεπεσμένες, ο πλανηταρχίδης 
Μπουσίνα, και τα πλανηταδάκια του, Κλιντίνα, Μπλερίνα, Αθναρίνα, η 
διεθνώς καταξιωμένη Ρουφίνσκυ, ladies and gentlemen, η μεγάλη ατραξι-
όν, οι πρώτες αδελφές ψυχές, οι αδελφές Μπαρμπούτσογλου είναι κοντά 
μας, σε λίγο, σε λίγο, οι Ρουφίνσκυ Airways, οι πρώτες στο είδος τους 
αεροπορικές γραμμές θα τις εκτοξεύσουν κοντά μας, κρατηθείτε γερά, 
εντός ολίγου αφικνείται η Μπουσίνα, η πιο σέξι κοκότα, το πιο σέξουαλ 
πλάσμα του κόσμου, 2069 μ.Χ. η Μπουσίνα… 

σβήνουν τα φώτα…

Ακούγεται ένας κρότος δυνατός. Ανοίγουν τα φώτα κι ο Κομπέρ…

Κομπέρ:
Να την, θαυμάστε την. Η Μπουσίνα 2069 μ.Χ. η τέως πλανητάρχισσα, η …

Μπουσίνα: 
(πεσμένη κάτω σηκώνεται σιγά – σιγά…)
Αχ, αχ, καλέ μου ’σπασε ο πάτος, ο πάτος. Καλέ αχ, αχ ωχ, ωχ, ωχ, πονάω 
(κουτσαίνοντας). Και τσούζει, τσούζει ο πωπός μου. Καλέ αγοράκι μου, 
έλα κατά δω, έλα κατά δω. 

Κομπέρ: 
Τι πάθατε Μπουσίνα, τι πάθατε σήμερα έχουμε 2069 μ.Χ. Πώς ξεφύτρωσες 
εσύ εδώ μωρή, πώς ξεφύτρωσες; 

Μπουσίνα: 
Τι να σου πω και τι να σου διηγηθώ. Δεν με θυμάσαι καλέ; Ποια ήμουν 
εγώ; Η Μπουσίνα η τέως πλανητάρχισσα. Να μόλις πέθανα, αντί να πάω 
στον Παράδεισο με ’στείλαν εδώ, με μεταμόρφωσαν την δόλια, με πήγαν 
στο 2069 μ.Χ. 
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Κομπέρ: 
Καλά σου ’κάναν, σου άρεσε πολύ η ανωμαλία. Έκανες πολέμους, σου 
άρεσε το 69, γι’ αυτό σε ’φέραν… 

Μπουσίνα:
Και τώρα που θα ’μαι γυναίκα θα χορτάσω τους άντρες, άντρες θέλω εδώ 
και τώρα, άντρες… (και σιγοτραγουδάει). 
Άντρες θέλω τώρα, εδώ και 
τώρα, να μεθάω, να τα 
κοπανάω, θέλω άντρες, 
άντρες να ξεχνάω, 
τις βόμβες που ’χω ρίξει, 
άντρες να ξεχνάω, 
άντρες, άντρες, άντρες 
(λυσσασμένα) 
θέλω πολλούς άντρες, 
άσπρους, μαύρους, κίτρινους, 
θέλω άντρες, άντρες, 
ψηλούς, καστανούς, χοντρούς, 
κοντούς, δυνατούς. 
Θέλω άντρες, άντρες, 
θέλω μεραρχίες, 
θέλω πεζοναύτες, 
ναύτες, αεροπόρους, 
πεζικάριους. 
Θέλω άντρες, 
θέλω άντρες,
να τους παίζω, 
σαν τις χάντρες… 
Αχ, αχ, θέλω
όλονε τον στόλο 
Ειρηνικού και Μεσογείου 
θέλω άντρες (τρεις φορές)

Κομπέρ:
Α, Α! αυτηνής της έστριψε
για καλά της σεξουλιάρας. 
Πάω, πάω σιγά, γιατί δεν αντέχω, δεν την αντέχω. 
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Μπουσίνα: 
Ψιτ, έλα πιο δω αγοράκι, δεν είναι ωραία; 
Κοίτα γάμπα (κοιτάζοντας προς το κοινό)…
Ε, τι λέτε, ωραία, ωραία …
Εσύ τις λες νεαρέ εκεί κάτω; (σ’ έναν θεατή). 
Είδες γάμπα, μέση, κορμοστασιά; Θα σου δώσω το κινητό μου νεαρέ. 
Γράψε… 090-69,69,69,69,69,69,69,69,69,69

Κομπέρ:
Απόψε κολλήσαμε στο 69. Έπεσε μεγάλη ανωμαλία… 
Πάω, πάω γιατί… 

Μπουσίνα: 
Άντε στα τσακίδια, ξενέρωτο να κάνουμε τη δουλειά μας… 
Α, τι λέγαμε; 090, 69 … 
Αχ, τι μέλι έχει αυτός ο αριθμός… 
Α! Για κοίτα κατά δω εσύ παίδαρε, α δεν είσαι μόνος σου, συνοδεύεσαι 
καλέ μου με την κυρία … 
Γράψε παίδαρέ μου το τηλέφωνό μου…
090,69,69 …. 
Τι λες; Δεν μου μιλάς ε; Ντροπαλό αγοράκι θα σου δείξω εγώ, θα … 
(ακούγεται ήχος κινητού τηλεφώνου δυνατός). 
Εμπρός, εμπρός… Ποιος είναι καλέ; Ποιος; Ποιος; Α! Το κινητό μου βαράει, 
εμπρός χρυσό μου (το σηκώνει)…
Αλόου, άλοου, εμπρός… 
Μιλάτε βρε, ποιος είναι; Ποιος είναι καλέ; 
Εμπρός, α στο διάβολο… 
Μιλάτε καλέ… 
Μιλάτε καλέ… 
μιλάτε και δεν θα χάσετε, η παλιά η κότα έχει το ζουμί… εμπρός… εμπρός… 
Ακούγεται μια φωνή… 
(βραδύγλωσση) 

Ναύτης:
Η κυρία Μπουσίνα, η κυρία 
Η κυ – κυ – κυ – ρία 
Μπου – Μπου – Μπου – Μπου 
Μπου – Μπου – Μπου 
σί – σί – σί – σί – σί 
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σί – σί – σί – σί, 
να – να – να – να – να; 

Μπουσίνα: 
Να και ξερός βλαμμένο. 
Ποιος είσαι, ποιος είσαι παίδαρε, παίδαρέ μου; 
(λιγωμένα) 

Ναύτης:
Νά - νά – νά – νά – να 
νά – νά … 

Μπουσίνα:
Να και την τύφλα σου… Τι θέλεις βρε, βρε γυναίκα θέλεις; 
Γυναίκα σεξουάλα; 

Ναύτης: 
Γιές Μπου – Μπου – Μπου – 
Μπου – Μπου – 
σίνα μου. 

Μπουσίνα: 
Και πόσοι είστε; 

Ναύτης: 
Ε – γώ, ε – γώ, ε – γώ, 
έ – έ – έ – έ – έ 
έμεινα απ΄ όλη την 
Α – Α – Α – Α – Α – Α – Α …

Μπουσίνα: 
Ακόμα στο Α έμεινες. Τι λες μπρέ; 
Απ’ την Αμερική. Και τι έγινε; Βούλιαξε η Αμερική; Βούλιαξε όταν έφυγα 
εγώ; … εγώ… 

Ναύτης: 
Γι – Γι – Γιες…
εγώ και, και, και, 
και, και, 
69, 69, 69, 69, 69, 69
69, 69, 69, 69, 69, 69… 
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Μπουσίνα: 
Με τρέλανες, με τρέλανες στο 69… 
(ξερογλύφοντας)
Τρελαίνομαι για 69, 
Πες κι άλλο 69, 
κι άλλο… 

Ναύτης: 
69, 69, 69, 69, 69, 69, 
α, α, α, α, α, α, α, α, α… 

Μπουσίνα: 
Πες το, πες το και λιγώνομαι…
Πες το…

Ναύτης:
69, 69, αρά – αρά – …
αρά – αρά – αρά - …
αράπηδες…

Μπουσίνα:
Καλέ, πώς θα τους πάρω; 
69 αράπηδες κι ένας κεκές. 69 αράπηδες 
που να χωρέσουνε; 
Που να… 

Ναύτης:
69, 69

Μπουσίνα:
Κατάλαβα, να ’ρθήτε καλέ, 
να ’ρθήτε, καλά θα περάσετε. 
Έχουμε κι άλλες κοπέλες. 
Κι όλους εσάς θα σας πάρω… 
Όλους, όλους, όλους, 
όλους, όλους, όλους 
(λυσσασμένα) χορεύοντας… 
Αχ τι καλά, τι καλά, 
τι καλά… 
(τραγουδώντας) … 
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Άντρες θέλω τώρα, εδώ και 
τώρα, να μεθάω, να τα 
κοπανάω, θέλω άντρες, 
άντρες να ξεχνάω, 
τις βόμβες που ’χω ρίξει, 
άντρες να ξεχνάω, 
άντρες, άντρες, άντρες 
(λυσσασμένα) 
θέλω πολλούς άντρες, 
άσπρους, μαύρους, κίτρινους, 
θέλω άντρες, άντρες, 
ψηλούς, καστανούς, χοντρούς, 
κοντούς, δυνατούς. 
Θέλω άντρες, άντρες, 
θέλω μεραρχίες, 
θέλω πεζοναύτες, 
ναύτες, αεροπόρους, 
πεζικάριους. 
Θέλω άντρες, 
θέλω άντρες,
να τους παίζω, 
σαν τις χάντρες… 
Αχ, αχ, θέλω
όλονε τον στόλο 
Ειρηνικού και Μεσογείου 
θέλω άντρες (τρεις φορές)

(Ακούγεται άλλος κρότος 
και εκσφενδονίζονται στη σκηνή
και τα υπόλοιπα αστέρια 
του καμπαρέ, οι αδελφές Μπαρμπούτσογλου… )

Μπουσίνα: (φωνάζοντας)
Μπλερίνα, ινγκλέζα, αλανιάρα…
Ψηλή κοκότα… 

Μπλερίνα:
Παρών Μπουσίνα, παρών, παρών, παρών… 

Αθναρίνα:
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Κι εγώ καλέ τώρα έφτασα, 
τώρα, τώρα… 

Κλιντίνα: 
Παρών, παρών η Κλιντίνα εδώ, 
εδώ καλέ 
(και σηκώνει το χεράκι της)

Μπουσίνα:
Είναι όλα εδώ… 
καλέ είναι… 

Ρουφίνσκυ: 
Εδώ και εγώ καλέ …
καλέ η γραμματέας Ρουφίνσκυ, 
καλέ … 

Μπουσίνα:
Σιγά καλέ, μάθαν 
πως πλακωνόμαστε εδώ 
και θα πλακώσουν όλες
οι φυλές… 
Σιγά καλέ … 
Και τώρα όλες 
θα ζυγιστούμε να πούμε 
τον Ύμνο του Καμπαρέ 
«οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου»
Δυνατά, δυνατά 
και σεξουαλικά… 
Άντρες θέλω τώρα, εδώ και 
τώρα, να μεθάω, να τα 
κοπανάω, θέλω άντρες, 
άντρες να ξεχνάω, 
τις βόμβες που ’χω ρίξει, 
άντρες να ξεχνάω, 
άντρες, άντρες, άντρες 
(λυσσασμένα) 
θέλω πολλούς άντρες, 
άσπρους, μαύρους, κίτρινους, 
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θέλω άντρες, άντρες, 
ψηλούς, καστανούς, χοντρούς, 
κοντούς και δυνατούς. 
Θέλω άντρες, άντρες, 
θέλω μεραρχίες, 
θέλω πεζοναύτες, 
ναύτες, αεροπόρους, 
πεζικάριους. 
Θέλω άντρες, 
θέλω άντρες,
να τους παίζω, 
σαν τις χάντρες… 
Αχ, αχ, θέλω
όλονε τον στόλο 
Ειρηνικού και Μεσογείου 
θέλω άντρες (τρεις φορές) 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Ακούγεται μουσική υπόκρουση του έργου
Σκηνή του Δικαστηρίου της συνείδησης. Ακούγεται μουσική. 
Εισαγωγή, οι κατηγορούμενες ευρίσκονται στο εδώλιον. 
Εκείνη την στιγμή εισέρχεται η Αρχιδικαστίνα. 

Αρχιδικαστίνα: 
Εγερθήτε παρακαλώ, εγερθήτε… όλοι σηκώνονται επάνω… 

Μπουσίνα: 
Όχι, εγώ δεν σηκώνομαι, δεν σηκώνομαι καλέ. Τζά, τζά Αρχιδικαστίνα, 
καλέ εγώ είμαι η Μπουσίνα … 

Αρχιδικαστίνα: 
Για σήκω εσύ εκεί κάτω να μην κατέβω και θα σου βγάλω τα μαλλιά τρί-
χα – τρίχα. 

Μπουσίνα:
Καλέ, καλέ. Καλέ, καλέ
Θα σηκωθώ… θα … 
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Αρχιδικαστίνα: 
Τότε καθίστε όλες κάτω 
ξεκωλιάρες του κερατά … 
Καθίστε κάτω … 
Κάτω γρήγορα … 
(και κάθονται κάτω)

Αρχιδικαστίνα: 
Σωτήριον έτος 2069 μ.Χ. εν ονόματι του Δικαστηρίου της συνείδησης των 
πολιτών, άρχεται η συνεδρίασις. 
Άρχεται είπα (δυνατά). 

Μπουσίνα: 
Καλά ντε, γιατί φωνάζεις;
Σ΄ ακούσαμε … 

Αρχιδικαστίνα: 
Άκου να δεις Μπουσίνα, προκαταβολικά το Δικαστήριο σου επιβάλλει 
100 ξυλιές και 500 επικύψεις στο λεπτό. 

Μπουσίνα:
Μα κυρία… 

Αρχιδικαστίνα:
Όπως είπαμε προκαταβολικά 
αυτά κατάλαβες; …
Πάμε παρακάτω, 
Μπουσίνα… 

Μπουσίνα: 
Παρών

Αρχιδικαστίνα:
Μπλερίνα, Αθναρίνα, Κλιντίνα, Ρουφίνσκυ… 
Ακούγονται όλες με μια δυνατή φωνή
Παρών…

Αρχιδικαστίνα: 
Καλά σας άκουσα… 
Σήμερα δικάζεσθε για τα εγκλήματα που διαπράξατε 
όταν ήσασθαν στην εξουσία…
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όταν…. 
όταν… επιτεθήκατε στους λαούς… 
και εγκληματήσατε βάσει των άρθρων των … 
και λοιπά και τα λοιπά… 
και τα λοιπά, 
και τα λοιπά…
Τι έχετε να πείτε κατά σειρά, 
Μπουσίνα, Μπλερίνα, 
Αθναρίνα, Κλιντίνα, Ρουφίνσκυ… 
Μία – μία χωριστά… 

Μπουσίνα: 
Α εγώ, να σου πω 
όταν ήμουν άντρας, ο μπαμπάς μου 
μου ’λεγε τι να κάνω, 
τι να πω, να κάνω πολέμους, 
να σκοτώνω, να βομβαρδίζω, 
εγώ είμαι ένα άκακο παιδάκι, τόσο δα
τζά, τζά, τζά 
χαζοχαρούμενα 
τζά, τζά, τζά 
ο μπαμπάς μου, τα συμβούλια, 
και οι χρηματοδότες, αδελφές, 
εταιρείες πετρελαίων και 
μεγιστάνων μου ’λεγαν τι να κάνω, 
αυτοί τα κανόνιζαν, 
αυτοί με χαρτζιλίκωναν από μικρό
κι όταν έγινα Πλανηταρχίδης Α΄ 
μετά τον μπαμπά μου 
(χαζοχαρούμενα)
αυτοί φρόντιζαν για μένα, 
αυτοί με φρόντιζαν, 
εγώ φτιαχνόμουνα με μέικαπ, 
και με ’βγάζαν στην τηλεόραση, 
για να κάνουν αυτά ο μπαμπάς μου 
και οι συνεταίροι μας.
Κατάλαβες; κατάλαβες; κατάλαβες; κατάλαβες;
κατάλαβες; κατάλαβες; κατάλαβες; κατάλαβες;
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(χαζοχαρούμενα)
Αυτοί, αυτοί τα κανόνιζαν όλα… 

Αρχιδικαστίνα: 
Σκασμός, σκασμός. 
Το καθυστερημένο μου κάνεις ε; 
Το… 

Μπουσίνα: 
Καλέ εμένα μου άρεσαν οι άντρες. Καλέ, καλέ
(ξεφωνισμένα) 
Δεν αντέχω άλλο, 
δεν αντέχω η καημένη
και θέλω να γίνω έγκυος, 
έστω και με κλωνοποίηση. 
Θέλω να γίνω μητέρα, 
Να νοιώσω την μητρική στοργή 
(τραγουδιστά με μουσική)
Άντρες θέλω τώρα, εδώ και 
τώρα, να μεθάω, να τα 
κοπανάω, θέλω άντρες, 
άντρες να ξεχνάω, 
τις βόμβες που ’χω ρίξει, 
άντρες να ξεχνάω, 
άντρες, άντρες, άντρες 
(λυσσασμένα) 
θέλω πολλούς άντρες, 
άσπρους, μαύρους, κίτρινους, 
θέλω άντρες, άντρες, 
ψηλούς, καστανούς, χοντρούς, 
κοντούς και δυνατούς. 
Θέλω άντρες, άντρες, 
θέλω μεραρχίες, 
θέλω πεζοναύτες, 
ναύτες, αεροπόρους, 
πεζικάριους. 
Θέλω άντρες, 
θέλω άντρες,
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να τους παίζω, 
σαν τις χάντρες… 
Αχ, αχ, θέλω
όλονε τον στόλο 
Ειρηνικού και Μεσογείου 
θέλω άντρες (τρεις φορές) 

Αρχιδικαστίνα: 
Α! Α! Α! Μα δεν υποφέρεσαι με τίποτα
Σταμάτα πια!
Σταμάτα… 
Τελειώσαμε με σένα. 
Δεν θέλω κουβέντα πια! 
Σκασμός, σκασμός. 
Να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους κατά σειρά.
Μπλερίνα, Αθναρίνα, Κλιντίνα, Ρουφίνσκυ, 
μία – μία, 
Συνεχίστε, συνεχίστε είπα… 

Μπλερίνα:
Α! Να σας πω κυρία Δικαστίνα, 
εγώ σαν εγγλέζα που είμαι 
δεν έκανα τίποτα, μα τίποτα 
για τους πολέμους, 
για τα εγκλήματα που λέτε. 
Εγώ δεν έκανα τίποτα, 
Μόνο ακολουθούσα την Μπουσίνα. 
Μόνο την ακολουθούσα, 
γιατί την αγαπούσα, την αγαπούσα καλέ
πολύ την αγαπούσα… 

Αρχιδικαστίνα:
Και η τόσο μεγάλη αγάπη σας 
σας έφερε κατά δω; 

Μπλερίνα:
Την αγαπούσα και την αγαπώ
για πάντα εμείς οι δυο. 
Κάποια μέρα θα παρθούμε, 
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καλέ για τα καλά
θα παρθούμε για πάντα, 
για πάντα … 

Αρχιδικαστίνα:
Φτάνει πια, τελειώσαμε με σένα, 
τώρα οι υπόλοιπες. 
Να προσέλθει ο τέως πλανηταρχίδης, 
η σέξυ Κλιντίνα… 

Κλιντίνα:
Παρούσα καλέ, παρούσα
εγώ ήμουν μια ειρηνικιά, 
μια τόσο ειρηνικιά εξουσία. 
Είχα επαφή με όλον τον κόσμο… 

Αρχιδικαστίνα:
Από επαφές… αλλά καλά 
Εσένα η Ρουφίνσκυ σε χάλασε…
ή ήσουν χαλασμένη 
από πολύ παλιά;

Κλιντίνα:
Να σας πω εμένα μου άρεσαν 
από πολύ παλιά οι ανωμαλίες.
Τα ρουφηχτά. Ρουφούσα το σαξόφωνο,
κι έβγαζα σεξουαλικούς στίχους,
στίχους τύπου Ρουφίνσκυ, 
Ρουφίνσκυ, Ρουφίσνκυ 
(ξεφωνυχτά) 
ρου, ρου, ρου
ρούφα τράβα
ρούφα – ρούφα
ααχ και πιο βαθιά
στο μεδούλι, στο μεδούλι, 
α, αχ και πόσο 
μ’ άρεσαν, πόσο…

Αρχιδικαστίνα:
Μωρή ανώμαλη, σταμάτα πια
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γιατί μας διεγείρεις όλους, 
αμάν πια, με τρελλάνατε, σκασμένες.
Και είμαι και γυναίκα του Θεού, 
αμάν πια διεστραμμένες, 
κολλασμένες, φτάνει πια, 
φτάνει πια… 

Κλιντίνα:
Κι έμαθα τώρα κάτι κόλπα, 
κάτι κόλπα, που κανένας δεν τα ξέρει, 
ζήτω οι ρουφήχτρες, 
ζήτω οι αρπάχτρες, 
ζήτω οι ναύτες, 
ζήτω ο στόλος, όλος και μισός και 
και όλους, κι ας γυρίζω τώρα 
ξυπόλητη τα βράδια στα πάρκα,
και ψάχνω τους παίδαρους, 
μα κάτι παίδαρους, 
μπουκιά και συχώριο, 
κάτι παίδαρους μούρλια… 

Αρχιδικαστίνα:
Επί της ουσίας Κλιντίνα

Κλιντίνα: 
Εγώ έκανα ειρηνικό πόλεμο, 
για το καλό των γιάνκηδων, 
για το καλό των μπίζνεσμαν και μπίζνεσγουμαν, 
ε να μην σκουριάζουν και τα όπλα, 
να ξοδεύονται… 

Αρχιδικαστίνα:
Τα ίδια αδιόρθωτη και συ κόρη της παρανοϊκής εξουσίας, 
Το μάθαμε το παραμύθι σας… 

Κλιντίνα: 
Μα…

Αρχιδικαστίνα: 
Μα και ξεμά. 
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Σηκωθείτε και οι υπόλοιπες, 
να τα πείτε να τελειώνετε, 
είσθε όλες ένοχες… 

Αθναρίνα: 
Εγώ κυρία Πρόεδρε, τους ακολούθησα, 
για το καλό της Ευρώπης,
για το καλό… 

Αρχιδικαστίνα: 
Σιωπή υποκρίτρια, 
πήγες να επωφεληθείς … 

Αθναρίνα: 
Εγώ ποτέ, 
εμένα μου άρεσαν οι επαφές 
(ξύνοντας το μουστάκι της). 

Αρχιδικαστίνα: 
Για κοιτάξτε μια διεστραμμένη 
με το μουστάκι της… 

Αθναρίνα:
Με τρώει το μουστάκι μου, 
να μην το ξύσω;… 

Αρχιδικαστίνα: 
Α! Κατάλαβα, 
τα ξυσίματα εσένα σε ’φαγαν, 
μωρή κάτσε κάτω, 
είπα κάτσε κάτω… 

Αθναρίνα: 
Αχ, αχ, κάθομαι… 

Αρχιδικαστίνα: 
Άντε να προσέλθει και η Ρουφίνσκυ, 
να τελειώνουμε, να τελειώνουμε… 
Ρουφίνσκυ 
(φωνάζοντας) 
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Ρουφίνσκυ:
Παρών, παρών Προεδρίνα.
Παρών (βάζοντας το δάχτυλο στο στόμα της). 
Και σήμερα, τι ωραία μέρα, 
Τσινγκολελέτα, τσινγκολελέτα, 
σήμερα 2069, έχω 
κάτι …

Αρχιδικαστίνα:
Βγάλε το δάχτυλό σου από το στόμα, 
μωρή βγάλτο το δάχτυλο, 
σκασμένο… 

Ρουφίνσκυ: 
Μα με τρώνε τα χειλάκια μου, 
με τρώνε … 

Αρχιδικαστίνα: 
Άντε ρούφα τα, 
να δούμε τι θα καταλάβεις. 
Κατάλαβες γιατί κατηγορείσαι; 

Ρουφίνσκυ:
Εγώ καλέ γραμματέας ήμουνα, 
ρουφήγματα έκανα και τίποτα άλλο … 
ρουφήγματα, ρουμπινέ 
και μου άρεσε πολύ η Κλιντίνα, 
παραλίγο να γινόμαστε ζευγάρι, 
το ζευγάρι της χρονιάς …

Αρχιδικαστίνα: 
Τι έχεις άλλο να πεις; 

Ρουφίνσκυ: 
Εγώ είμαι ένα άκακο πλάσμα, 
μόνο ρουφήγματα κάνω, 
μόνο ρουφήγματα … 

Αρχιδικαστίνα: 
Και πώς σ’ έφεραν; 
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Ποιός σ’ έφερε; 

Ρουφίνσκυ:
Εγώ ήρθα μόνη μου εθελοντικά, 
να βοηθήσω την Κλιντίνα 
γιατί την αγαπάω, 
ακόμα … ακόμα, 
θα είμαστε για πάντα μαζί, 
για πάντα … 

Αρχιδικαστίνα: 
Σκασμός, τελειώσαμε και με σένα… 
Ακούγεται μια φωνή (όλες μαζί)
Είμαστε αθώες, είμαστε αθώες! 

Αρχιδικαστίνα:
Εμένα μου λέτε, 
σαν τις παρθένες κόρες, 
σαν… 
Ακούστε, όλες είσθε ένοχες, 
γι’ αυτό θα παραμείνετε 
ισόβια εδώ στο Καμπαρέ 
Οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου 
(κτυπώντας το έδρανο). 
Λύεται η συνεδρίαση. 
Απομακρύνεται η Αρχιδικαστίνα 
και η κομπανία, όλες μαζί, 
κλείνουν την σκηνή, 
τραγουδώντας … 

Μπουσίνα: 
Έλα μαέστρο, 
παίξε μας το καλαματιανό μας, 
τον εθνικό ύμνο μας. 
Παίξε μαέστρο, 
Ανάντι … 
(και μπαίνουν στον χορό 
και στο τραγούδι). 
Άντρες θέλω τώρα, εδώ και 
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τώρα, να μεθάω, να τα 
κοπανάω, θέλω άντρες, 
άντρες να ξεχνάω, 
τις βόμβες που΄ χω ρίξει, 
άντρες να ξεχνάω, 
άντρες, άντρες, άντρες 
(λυσσασμένα) 
θέλω πολλούς άντρες, 
άσπρους, μαύρους, κίτρινους, 
θέλω άντρες, άντρες, 
ψηλούς, καστανούς, χοντρούς, 
κοντούς και δυνατούς. 
Θέλω άντρες, άντρες, 
θέλω μεραρχίες, 
θέλω πεζοναύτες, 
ναύτες, αεροπόρους, 
πεζικάριους. 
Θέλω άντρες, 
θέλω άντρες,
να τους παίζω, 
σαν τις χάντρες… 
Αχ, αχ, θέλω
όλονε τον στόλο 
Ειρηνικού και Μεσογείου 
θέλω άντρες (τρεις φορές).

ΣΚΗΝΗ 3η

Ακούγεται μουσική υπόκρουση του έργου 
Εικόνα του Λευκού Οίκου των παρθένων. 
Ακούγεται ο χτύπος της πόρτας… 

Μπουσίνα: 
Άνοιξε Αρχιθαλαμηπόλε, 
Άνοιξε, περιμένω την αγάπη μου. 
Την ….
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Αρχιθαλαμηπόλος:
Μα, μάλιστα εξοχώτατε, 
θα ανοίξω, να φορέσω την κυλότα μου, 
την …

Μπουσίνα:
Ντύσου γαϊδάρα, ντύσου
γρήγορα, θέλω γυναίκες, 
θέλω άντρες απ’ όλα
θέλω όλους, όλονε τον στόλο, 
όλους, άσπρους, μαύρους, 
όλους τους θέλω μέσα μου, 
μια ζωή την έχουμε, μια ζωή
σαν κότα, κότα, κοκότα, 
άνοιξε παίδαρε, άνοιξε,
άνοιξε πέτρα να διαβώ, 
να διαβώ τους παραδείσους, 
να διαβώ… 
Ανοίγει η πόρτα και εισέρχεται η Ρουφίνσκυ… 

Ρουφίνσκυ:
Αχ, αχ άντρακλά μου, 
σεξουλιάρη μου, κοκότα μου, 
τι κάνεις εδώ με τον Αρχιθαλαμηπόλο;
Τι κάνεις με απατάς; Με απατάς;
Θα πέσω απ’ τον ουρανοξύστη, 
στον Ποταμό των Παρθένων… 

Κλιντίνα: 
Μη Ρουφίνσκυ, Ρούφυ, Ρού, 
Ρούφυ, τζά, τζά καλή μου,
να παίζαμε τις κουμπάρες καλέ, 
έλα και συ να παίξουμε καλέ, 
να παίξουμε… 

Ρουφίνσκυ:
Ποτέ, ποτέ, 
να φύγει αυτή, δεν τη θέλω. 
Αν δεν φύγει θα τη σκοτώσω, 
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θα τη σκοτώσω… 

Κλιντίνα: 
Σταμάτα ξεκωλιάρα, 
έλα κατά δω να παίξουμε, 
τσινγκολελέτα, τσινγκολελέτα …

Ρουφίνσκυ:
Καλέ θα δούμε, θα δούμε, 
κάτσε να σβήσουμε
τα φώτα, τα φώτα 
και να τραγουδήσουμε
τον Εθνικό Ύμνο του Καμπαρέ
Οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου 
(σβήνουν τα φώτα)
Ανοίγουν ξανά 
Παίζοντας, τραγουδώντας 
Άντρες θέλω τώρα, εδώ και 
τώρα, να μεθάω, να τα 
κοπανάω, θέλω άντρες, 
άντρες να ξεχνάω, 
τις βόμβες που ’χω ρίξει, 
άντρες να ξεχνάω, 
άντρες, άντρες, άντρες 
(λυσσασμένα) 
θέλω πολλούς άντρες, 
άσπρους, μαύρους, κίτρινους, 
θέλω άντρες, άντρες, 
ψηλούς, καστανούς, χοντρούς, 
κοντούς και δυνατούς. 
Θέλω άντρες, άντρες, 
θέλω μεραρχίες, 
θέλω πεζοναύτες, 
ναύτες, αεροπόρους, 
πεζικάριους. 
Θέλω άντρες, 
θέλω άντρες,
να τους παίζω, 
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σαν τις χάντρες… 
Αχ, αχ, θέλω
όλονε τον στόλο 
Ειρηνικού και Μεσογείου 
θέλω άντρες (τρεις φορές)

ΣΚΗΝΗ 4η 

Ακούγεται μουσική υπόκρουση του έργου
Κομμωτήριο του Καμπαρέ Οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου, 
όπου συναντιώνται η Κλιντίνα και η Μπουσίνα.

Μπουσίνα:
Αρχιθαλαμηπόλε Α΄ 
έλα να με φτιάξεις. 
Τα μαλλιά μου καλέ, περμανάντ, 
καλέ περμανάντ, 
τα μαλλιά μου. 
Καλέ… 
Πλησιάζει η Κλιντίνα φορτσάτη … 

Κλιντίνα:
Καλέ μ’ εμένα είχε ραντεβού, 
θα μου πάρεις 
την σειρά μου. 

Αρχιθαλαμηπόλος Α΄: 
Ησυχάστε καλέ
(κουνώντας τα χεράκια του).
Ησυχάστε καλέ, καλέ, 
πολιτισμένα και χθες το βράδυ, 
που λέτε κορίτσια, 
είδα άσχημο όνειρο… 

Μπουσίνα: 
Τι είδες καλέ;
Τι είδες;… 

Αρχιθαλαμηπόλος Α΄:
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Να καλέ κορίτσια μου, 
το ναυτάκι, ο Τζίμης, 
να με απατά, καλέ κορίτσια, 
να με απατά… 

Κλιντίνα: 
Α τον παλιάνθρωπο, 
να σε απατά.

Αρχιθαλαμηπόλος Α΄:
Να πηγαίνει με ποιους, 
με την παλιά μου αγάπη, 
τον Τζίμη, τον Ναύτη, 
θα τον σκοτώσω άμα τον δω, 
θα τον …

Κλιντίνα:
Α παπα, χάλασε ο κόσμος, 
χάλασε ο κόσμος… 

Αρχιθαλαμηπόλος Α΄: 
Άντε να σας πάρω 
τώρα και τις δύο, 
να τελειώνουμε, 
να ….

Μπουσίνα:
Εμένα θα πάρεις πρώτα, 
εμένα… 

Κλιντίνα: 
Όχι καλέ. Εμένα, 
εμένα, γιατί βιάζομαι… 

Αρχιθαλαμηπόλος Α΄:
Και το ’πα εγώ, 
κάτι δεν θα πάει καλά, 
το ’δα εγώ το όνειρο… 
το όνειρο… 

LADIAS.indb   333 20/7/18   9:58 πμ



334 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

Μπουσίνα:
Να τελειώνουμε, εμένα θα πάρει, 
τέρμα … 

Κλιντίνα:
Τώρα θα σου πω εγώ, 
μωρή ξεδοντιάρα, 
ρουφήχτρα του κερατά …
(και ορμάει)
Να για να μάθεις, 
να κι άλλη, 
κι άλλη, να … 

Μπουσίνα: 
Αχ, αχ, με διέλυσε αυτή η λυσσάρα, 
πονάω, πονάω, πονάω, 
καλέ, πονάω τόσο πολύ … 

Αρχιθαλαμηπόλος Α΄: 
Για σταματήστε … 
(και πάνω στην φασαρία τρώει μια τσαντιά)…
ωχ, ωχ, ωχ, λυσσάρες, 
σταματήστε βρε… 
(και βγάζει μια σφυρίχτρα και σφυρίζει)…
σε μια στιγμή επικρατεί ησυχία, 
πέφτει εναλλασσόμενος φωτισμός, σκιές, 
ολίγων λεπτών και 
ο καυγάς συνεχίζεται …

ΣΚΗΝΗ 5η 

Αλλά ενώ συνεχίζει ο καυγάς και οι αλλαλαγμοί, 
εισέρχονται στη σκηνή, η Αθναρίνα και η Ρουφίνσκυ… 
και συμπληρώνεται το καρέ 
Οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου

Αθναρίνα:
Σταματήστε καλέ, σταματήστε 
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γελάει όλη η Ευρώπη, η Αμερική 
κι όλος ο κόσμος με τα χάλια σας, 
ακόμα καλέ, 
μας βλέπουν κι οι Αρειανοί, 
κι όλος ο πλανήτης …

Μπλερίνα: 
Δεν φταίω εγώ, 
αυτή άρχισε πρώτη,
να μου πάρη τη σειρά, 
ακούς εκεί… 

Ρουφίνσκυ:
Ησυχάστε και ηρεμήστε 
γιατί θα μας εξαφανίσουν τελείως από δω … 
Καταλάβατε ησυχάστε… 
Και τώρα να παίξουμε όλες μαζί το τραγούδι μας, 
του καμπαρέ μας οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου
σαν καλές παρθένες, 
σαν καλά κοριτσάκια… 
αμήν …
σύρτε το χορό και το τραγούδι … 
Άντρες θέλω τώρα, εδώ και 
τώρα, να μεθάω, να τα 
κοπανάω, θέλω άντρες, 
άντρες να ξεχνάω, 
τις βόμβες που ’χω ρίξει, 
άντρες να ξεχνάω, 
άντρες, άντρες, άντρες 
(λυσσασμένα) 
θέλω πολλούς άντρες, 
άσπρους, μαύρους, κίτρινους, 
θέλω άντρες, άντρες, 
ψηλούς, καστανούς, χοντρούς, 
κοντούς και δυνατούς. 
Θέλω άντρες, άντρες, 
θέλω μεραρχίες, 
θέλω πεζοναύτες, 
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ναύτες, αεροπόρους, 
πεζικάριους. 
Θέλω άντρες, 
θέλω άντρες,
να τους παίζω, 
σαν τις χάντρες… 
Αχ, αχ, θέλω
όλονε τον στόλο 
Ειρηνικού και Μεσογείου 
θέλω άντρες (τρεις φορές) 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΣΚΗΝΗ 6η 

Ακούγεται μουσική υπόκρουση του έργου. 
Ο Κομπέρ εισέρχεται στην σκηνή. 

Κομπέρ:
Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, το πρώτο καμπαρέ του κόσμου 
οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου, απόψε το 2069 μ.Χ. γιορτάζει μαζί σας, 
ξεφαντώνουν η Μπουσίνα, η Κλιντίνα, η Μπλερίνα, η Ρουφίνσκυ, τα 
μεγάλα αστέρια είναι μαζί σας…
μαζί σας να χορέψουμε, 
να τραγουδήσουμε … 
να θυμηθούμε τα παλιά 
μια και σήμερα … 
η Γιορτή είναι μεγάλη, 
με τα αστέρια μας. 
Τα αστέρια της 
Παγκοσμιοποίησης, 
τα αστέρια της εξουσίας, 
απόψε είναι εδώ … 
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Μπουσίνα:
Είμαι εδώ, 
σας αγαπώ όλους …

Κλιντίνα: 
Κι εγώ είμαι εδώ… 
Είμαι κοντά σας...
Σας λατρεύω… 
Σας … 

Αθναρίνα: 
Καλέ εμένα με ξεχάσατε;
Είμαι κι εγώ Ευρωπαία,
όμορφη και ωραία 
και βασιλικιά … 

Μπλερίνα:
Κι εγώ καλέ είμαι εδώ, 
κοντά σας, είμαι λίγο αμερικάνα, 
λίγο ινγκλέζα, 
λίγο βασιλικιά… 
Tutti Fruti 
Balamuti 

Ρουφίνσκυ: 
Γειά σας, γειά σας 
και χαρά σας, 
είμαι η πρώτη ρουφήχτρα 
του Καμπαρέ, 
η πιο σεξουλιάρα, 
Ρούφυ – Ρούφυ, 
τα πίνω όλα μονορούφι. 

Κομπέρ:
Κορίτσια, καλέ
αρχίζει το ξεφάντωμα, 
το ξεσάλωμα, 
όλες μαζί, 
όλες ενωμένες…
όλες σφιχτά…
όλες αγκαλιά, 
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κάντε μιαν ευχή, 
όλες, όλες, 
avanti maestro, 
avanti maestro,
avanti … 
συνεχίζει το γλέντι, 
με τον Ύμνο του Cabaret
Οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου.
Άντρες θέλω τώρα, εδώ και 
τώρα, να μεθάμε, να τα 
κοπανάμε, θέλω άντρες, 
άντρες να ξεχνάμε, 
τις βόμβες που ’χουμε ρίξει, 
άντρες να ξεχνάμε, 
άντρες, άντρες, άντρες 
(λυσσασμένα) 
θέλουμε πολλούς άντρες, 
άσπρους, μαύρους, κίτρινους, 
θέλουμε άντρες, άντρες, 
ψηλούς, καστανούς, χοντρούς, 
κοντούς και δυνατούς. 
Θέλουμε άντρες, άντρες, 
θέλουμε μεραρχίες, 
θέλουμε πεζοναύτες, 
ναύτες, αεροπόρους, 
πεζικάριους. 
Θέλουμε άντρες, 
θέλουμε άντρες,
να τους παίζουμε, 
σαν τις χάντρες… 
Αχ, αχ, θέλουμε
όλονε τον στόλο 
Ειρηνικού και Μεσογείου 
θέλουμε άντρες 
(τρεις φορές)

ΤΕΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ß

Ήταν μια από τις μαγεμένες νύχτες του καλοκαιριού, το πλοίο διέσχιζε 
το στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης, ήταν μια γλυκιά νύχτα 
χωρίς φεγγάρι.

Μόνος μου στην πρύμνη του καραβιού, με το γλυκό φύσημα του αγέρα 
να χτυπάει το κορμί μου με σκέψεις ονειροπόλες των 20 Μαΐων. Ξαφνικά, 
μία γυναικεία σιλουέτα προβάλλει προσπερνώντας πλάι-πλάι στέκοντας 
πιο κάτω, μία ξανθιά ύπαρξη σαν τις νεράιδες του γιαλού, θέλησα να πέσω 
στα πόδια της, να κάνουμε ατέλειωτη συντροφιά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις κανείς τα χάνει, και τα έχασα!
− Δεσποινίς! φώναξα τι θαυμάσια νύχτα!...
− Ναι, είναι πολύ ωραία μ’ αρέσει πολύ στης νύχτας την σιγαλιά, ήρε-

μα, να νιώθω τη φύση.
− Θα ’χετε, δεσποινίς μου ένα όνομα που να ταιριάζει με την θεά φύση, 

να συνοδεύει την γλυκιά νύχτα του καλοκαιριού, ένα όνομα που η μουσική 
του να θυμίζει τα αηδόνια, ένα όνομα...

− Με λένε Νιόβη.
− Το φανταζόμουν, Νιόβη! Τι όνομα! Τι θεϊκή μελωδία!...
− Ευχαριστώ...
− Θα ‘πρεπε να πάμε να πιούμε κάτι αν...
− Μα...
Πλησίασα περισσότερο και κάθισα κοντά της.
− Να, κοιτάξτε ένα βιβλίο καλό - της είπα-, είναι η «Ελληνική Μυθο-

λογία» με τους θεούς της και τα γεγονότα της εποχής...
− Πώς! είπε η Νιόβη, μιλάτε για τους Αρχαίους θεούς μας, ενώ εγώ 

και οι θνητοί είμαστε απόψε στο στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης.
− Βλέπετε δεσποινίς αυτήν την κοιλάδα που χάνεται εκεί κάτω, ανά-

μεσα σε δυο βουνά; Τέτοια ώρα ο Αριστέας ο γιός του Απόλλωνα και της 
Κίρκης μαζεύει τα κοπάδια του.

− Τι ωραία που τα περιγράφετε, νιώθω κι εγώ σαν τους κατοίκους του 
Ολύμπου...
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− Ναι, θεά να ’σαι τώρα του ολύμπιου Δία, είσαι πολύ όμορφη. Για 
πού πηγαίνετε;

− Για την Αθήνα, με κατεύθυνση τους Δελφούς...
− Τι σύμπτωση, κι εγώ εκεί πηγαίνω...
− Οι Δελφοί έχουν σχέση με τις σπουδές μου, σπουδάζω αρχαιολογία...
− Θαυμάσια δεσποινίς μου. Με λένε Ηλία και είμαι ένας σύγχρονος 

αγγελιοφόρος των θεών του Ολύμπου, λάτρης της αρχαιότητας. Ας κά-
νουμε την δέηση στον Ποσειδώνα να ’χει καλή θάλασσα για το ταξίδι 
μας, στον Ασκληπιό να διώξει κάθε αρρώστια από πάνω μας και στον 
Απόλλωνα να παίξει λύρα απόψε στον ύπνο μας.

− Και ’σεις; τί κάνετε στην Ελλάδα;
− Ζωγράφος στο επάγγελμα. Τι θειική σύμπτωση να πάμε για τους 

Δελφούς. Εγώ θέλω να ζωγραφίσω τις Αρχαιότητες, πρόκειται το θέμα να 
ταιριάζει με τους Δελφούς.

− Α, ώστε πηγαίνετε να ζωγραφίσετε τη βαλβίδα την ώρα που οι νύμ-
φες την μεταμορφώνουν σε πηγή ή τον Άδωνι όταν φεύγει για το τελευταίο 
του κυνήγι;

− Η Ελλάδα μα βέβαια τα λιβάδια, οι λόφοι, η αρχαία, που ζωγράφισαν 
ο Καράτζιο, ο Προυντόν, να παριστάνουν τον έρωτα να νικά τον Πάνα 
και τον Ζέφυρο να αρπάζει την ψυχή.

− Θα ζωγραφίσεις τον Απόλλωνα σ’ όλη την δόξα του, ενθρονισμένο 
στον ομφαλό της γης, με τη λύρα στο χέρι και τη δάφνη στο άλλο;

− Ναι, θα τον ζωγραφίσω.
− Μα τώρα θα φύγω, αύριο το πρωί θα σε ξαναδώ, χάρηκα.
− Και εγώ (χαιρετώντας την). Καληνύχτα δική μου θεά...
Απομακρύνθηκε κι εγώ βάδισα για την κουκέτα μου όπου αργότερα 

κοιμήθηκα.
Την επομένη φθάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Η δεσποινίς Νιόβη 

στεκόταν αμίλητη στην πλώρη του πλοίου, έστρεφε το βλέμμα της στο 
γεμάτο ζωή λιμάνι του Πειραιά, ήταν ακόμη στην γέφυρα όταν άλλοι 
συνεπιβάτες μας είχαν φθάσει στα κτίρια του τελωνείου.

Πλησιάζω κοντά της.
− Θα κατέβουμε τώρα;
− Ναι πάμε...
Συνεχίσαμε στην προκυμαία. Πετούσα από την χαρά μου και ανυπο-

μονούσα πότε ν’ ανοίξω την βαλίτσα με τα πινέλα μου. Δεν είχα καμιά 
αμφιβολία για την Νιόβη, μάταια έψαχνε με τα μάτια της τις οικοδομές 
σαν πελώριους γίγαντες να απλώνονται γύρω μας, χωρίς να δει τον τοίχο 
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του Κόνωνος και το ιερό του Ασκληπιού, έβλεπε αλλόκοτα τοπία από 
μπετόν και σίδερα φτιαγμένα.

Μίλησε η Νιόβη.
− Μα πρέπει να φύγουμε από εδώ, αυτά είναι τα μοντέρνα φκιασίδια, 

απομεινάρια ξεχασμένα του παλιού καλού καιρού...
Η πραγματική Ελλάδα στέκει τώρα στους Δελφούς.
Πήραμε το αυτοκίνητο και συνεχίσαμε για τον σταθμό Λαρίσης.
Διασχίσαμε πολλές συνοικίες, ένας μοντέρνος κόσμος απλώνονταν 

γύρω μας αφήνοντας τα σημάδια του πολιτισμού μας και της τεχνολογίας.
− Να, φώναξε, Ηλία η Νιόβη, ο Παρθενώνας! φέρνοντας το χέρι κοντά 

μου. Φάνταζε μπροστά μας σαν ερείπιο του ξεχασμένου καιρού με μια 
ομορφιά, ανάερη, ελαφράδα μεταξύ ουρανού και γης σαν το μάρμαρο 
να ‘χε χάσει το βάρος του δυο χιλιάδες χρόνια κάτω από τον Αττικό ήλιο.

− Να, μου είπε, διακρίνω τις στήλες του, βλέπω το στυλοβάτη του. Ο 
Παρθενώνας το αιώνιο σύμβολο της ανθρωπότητος.

Σαν να μην καταλάβαμε απορροφημένοι κι οι δύο φθάσαμε στον σταθ-
μό Λαρίσης, κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο, βγάλαμε εισιτήρια για τους 
Δελφούς και επιβιβαστήκαμε στο τραίνο.

Ο καιρός ήταν καλός. Μπήκαμε στο βαγόνι μας, το άρμα του θεού 
Ήλιου σέρνοντας από τον Αίθω, φλέγω, Τυρόειν, και τον Ηώειν φέρνοντάς 
με, με κάποια θέρμη κοντά στην Νιόβη, προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω 
όλες τις τέχνες του έρωτα. Της μιλούσα συνεχώς για τις γυναίκες που 
αγάπησε ο Δίας παραλληλίζοντας την Νιόβη με τις πεντάμορφες Ευρώπη, 
Δανάη, Ιώ και Λήδα...

− Ναι, νοιώθω πολύ ωραία έτσι που μου τα λες, είπε η Νιόβη...
− Αυτά τα διδάσκουν σήμερα στα παιδιά όλου του κόσμου. Σήμερα 

τα συναντάμε στις διακοσμήσεις των κήπων αφήνοντας την σφραγίδα 
τους στην παγκόσμια κουλτούρα, τον δυνατό σύγχρονο άνθρωπο τον 
λένε Ηρακλή, και τον ωραίο Άδωνι. Τα σχολεία δανείζονται τ’ όνομα του 
άλσους όπου δίδασκε ο Αριστοτέλης, λέγονται λύκεια, ζούμε ανάμεσα σε 
παλιά και νέα εποχή, ακόμα κι ο έρωτας...

− Ξέρω πως μπορεί να μας χτυπήσουν τα βέλη του έρωτα, είπε η Νιόβη.
Σ’ αυτό το διάστημα το τραίνο κυλούσε σιγά-σιγά, μπαίνοντας σε αν-

θισμένους κάμπους. Το άρωμα των αγρών πλημμυρούσε ανάμεσά μας, 
ανακαλύπταμε την ελληνική θεά φύση, τί μαγεία. Ήμουν γεμάτος χαρά, 
ήθελα να σφίξω το χέρι της Νιόβης ανάμεσα στο δικό μου. Αμέσως ένιωσα 
να στεριώνουν οι ερωτικοί πόθοι του καλοκαιριού...

Ξαφνικά ακούγεται μια φωνή.
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− Φθάσαμε στη Βοιωτία.
− Σοβαρά τι λες, είπα.
− Βέβαια, αποκρίθηκε η Νιόβη θα μου πεις πώς ο Ησίοδος και ο Πίν-

δαρος αν και υπήρξαν Βοιωτοί πάντως είναι πολύ μεγάλοι. Ναι ο πατέρας 
του Ησίοδου ήταν Αιολείς, και ο πατέρας του Πινδάρου Δωριεύς, οι δύο 
ποιητές όμως γεννήθηκαν στην Βοιωτία.

− Ευχαριστώ για την ενημέρωση Νιόβη, της είπα. Ευτυχισμένοι όσοι 
μπορούν να ζήσουν μια ζωή αφιερωμένη στην πνευματική δουλειά και 
στη χαρά του έρωτα.

Κοίταξα τη Νιόβη. Τα μαύρα μάτια της υψωμένα στον ουρανό, φαίνο-
νταν να διαβάζουν σελίδα-σελίδα τα βιβλία που είχε αντλήσει τις γνώσεις 
της. Τη Βοιωτία που διασχίζαμε την ζωντάνευε δεν ξέρω σύμφωνα με 
ποιες Αθηναϊκές σάτιρες που πηγάζανε από τους παράλληλους βίους του 
Πλουτάρχου, ήταν πολύ όμορφη.

Το τραίνο σταμάτησε για λίγο στην Θήβα, στην χώρα του Πελοπίδα 
και του Επαμεινώνδα...

Αφήσαμε το τραίνο στο σταθμό της Λειβαδιάς περπατώντας στην 
πλατεία. Η Νιόβη ρωτούσε τους ντόπιους ποιο δρόμο θα πάρουμε για το 
ξενοδοχείο, φθάσαμε πήραμε το γεύμα μας και πέσαμε για ύπνο.

Την επομένη συνεχίσαμε με το λεωφορείο για τους Δελφούς μέσω 
Αμφίσσης. Περνούσαμε από ελαιώνες όπου έβοσκαν τα αρνιά. Τα δένδρα 
ήταν εύρωστα και ελεύθερα ανεπτυγμένα τόσο ώστε τα κλωνάρια με τα 
ασημένια φύλλα τους σχημάτιζαν δάσος ολόκληρο...

− Αυτά τα τοπία μπορούν να σε εμπνεύσουν για να ζωγραφίσεις (είπε 
η Νιόβη).

− Έχεις δίκιο αυτή η διάφανη σκιά στολισμένη με κίτρινες μαργαρίτες...
− Θα είναι ένας πολύ ωραίος πίνακας, μια όμορφη μαζούχτρα από 

λουλούδια με τα μαύρα μαλλιά της. Tην πεδιάδα αυτή πλημμυρισμένη 
από τις στρατιές του Φιλίππου στο δεύτερο ιερό πόλεμο, τον βασιλιά 
της Μακεδονίας να δέχεται τους αντιπροσώπους των Αμφικτυονικών 
συνεδρίων, τη μάχη της Χαιρωνείας...

− Τα λουλούδια αυτά, είπε η Νιόβη είναι σαν τα αισθήματα που νιώθω 
σαν να ταξιδεύω πολύ μακριά, ριζώνω σ’ ένα βράχο που οι ρίζες του αγκα-
λιάζουν την τόσο σκληρή πέτρα, μεγαλώνουν, ανθίζουν, αναγκάζοντας 
έτσι την ολόξερη πέτρα να χαμογελάσει και να αρνηθεί την φύση της.

− Να, φτάνουμε στους Δελφούς, είπα. Τι τόπος..., τι ομορφιά... Και ‘συ 
αγάπη μου μπρος σε τόση ομορφιά είσαι μια λαμπερή αχτίδα, βλέπεις ψηλά 
τους αητούς να διαγράφουν κύκλους γύρω από το χωριό, είναι μοναδικοί!...
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Ναι, η τοποθεσία των Δελφών έχει κάτι το μυστηριώδες. Το μεγαλείο 
και τον τρόμο του θεού. Φθάσαμε επιτέλους στους Δελφούς. Τι τρομερή 
σκηνογραφία για τον καλοκαιρινό έρωτά μου! Μονοπάτια γλιστρούσαν 
στις πλαγιές του βουνού, άλλα χάνονταν στους αγρούς και άλλα τραβού-
σαν κάτω από τις ελιές.

Μέσα από τις ολόδροσες πηγές ανάβλυζε άφθονο και γάργαρο νερό, 
με τις αφθονίες των λουλουδιών που τις περιτριγύριζαν. Η πιο γραφική 
εικόνα μιας πηγής που στάλαζε σταγόνα-σταγόνα στην είσοδο μιας χα-
ράδρας που το νερό της σιγά-σιγά γέμιζε μια γούβα σκαμμένη στο βράχο. 
Αμέσως φθάνοντας στους Δελφούς βαδίσαμε για το ξενοδοχείο, αφού 
καταλύσαμε, αργότερα συνεχίσαμε με τα πόδια μαζί με την Νιόβη προς 
τα θεία τοπία. Έβγαλα τα χαρτιά και τα χρώματά μου, ζωγράφιζα με εν-
θουσιασμό. Μέσα στους πίνακές μου το γραφικό σύγχρονο χωριουδάκι, 
πότε το προαύλιο ενός καφενείου με τα ψάθινα καθίσματά του, πότε ένα 
χασάπικο με τα αρνιά κρεμασμένα στα τσιγκέλια, ακόμα και τη γαλάζια 
πρόσοψη του ξενοδοχείου μας... 

Το ωραίο περιβάλλον στους Δελφούς με συνάρπαζε, τα μικρά του κα-
φενεία με τους γραφικούς θαμώνες με μύησαν να πίνω το δροσερό ούζο, 
ανακαλύπτοντας μια ευχάριστη επιθυμία για ονειροπόληση.

Ο αέρας αντιλαλούσε από τα κουδούνια των κοπαδιών που έβοσκαν 
στις πλαγιές του βουνού κι ένιωθα τρυφερά αισθήματα για την αγαπη-
μένη μου Νιόβη. Θα παράσερνα σκεφτόμουν, αυτήν προς τους αγρούς 
κρατώντας την χέρι-χέρι, τότε θα την έπιανα από τη μέση και θα την σή-
κωνα ψηλά. Ναι ένιωθα στα χέρια μου το κορμί της, να μού λεγε το όνομά 
μου, να μου ορκιζόταν αιώνια μια αιώνια αγάπη. Μα όλα αυτά μείνανε 
στην σκέψη μου, γιατί η Νιόβη ύστερα από δυο μέρες αναχώρησε για την 
Θεσσαλονίκη.

Ήταν μια ανάμνηση του χθες, γλυκιά μου οπτασία, συντροφιά με τη 
θύμηση, κομμάτι πια από την ζωή μου της γλυκιάς νιότης, αγκαλιά με τη 
ζεστασιά του χθεσινού φιλιού της, με ‘κείνο το στερνό αντίο. Καλή τύχη, 
Νιόβη.
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ΠΡΟΔΟΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ

ß

Ο Νικολής το πήρε πια απόφαση πως να φύγει από το Νεραϊδοχώρι το 
χωριό του, από τα γίδια και την στάνη, να πάει σε μεγάλη πολιτεία, 
μπας και δει άσπρη μέρα κι από βοσκός να γίνει κάτι καλλίτερο.

Ένας εικοσάχρονος νέος, ο Νικολής, με μακριά πόδια, μακριές παλά-
μες, μαύρα μαλλιά με μικρό μουστάκι, ήταν το παλληκάρι του χωρίου με 
εβδομήντα έξι σπίτια κρεμασμένα στον πράσινο λόφο.

Ο Νικολής, έβαλε πλώρη για την πρωτεύουσα, με την ανατολή του 
ήλιου, ο δάσκαλος του χωριού του ’δωσε μια μισοχαλασμένη βαλίτσα και 
ένα γράμμα για έναν συγχωριανό τους που ζει στην Πρωτεύουσα.

Ξεκίνησε για τον σταθμό του τραίνου παίρνοντας κατεύθυνση για 
την Αθήνα. Στο βαγόνι του Νικολή μια αρχοντική κυρία κοιτούσε από 
το παράθυρο του τραίνου, ο Νικολής έριξε πάνω της το βλέμμα του με 
αμηχανία. Το τραίνο σταμάτησε για λίγο σε ένα σταθμό και ξεκίνησε πάλι.

Ο Νικολής βασάνιζε το μυαλό του νάναι απ’ την Πρωτεύουσα, ναι 
έτσι θάναι προς τα κεί θα πηγαίνει. Ενώ τη χάζευε, η κυρία κατέβηκε 
στον επόμενο σταθμό. Το τραίνο κυλούσε σιγά-σιγά για την Αθήνα με τις 
ονειροπολήσεις του Νικολή τρώγοντας έτσι τον χρόνο. Ξαφνικά, χωρίς να 
καταλάβει, αφού ήταν απορροφημένος ακούει τα λόγια από τα μεγάφωνα 
«οι επιβάτες για την Αθήνα να ετοιμάζονται, παρακαλώ». Κατέβηκε από 
το τραίνο, διέσχισε τον διάδρομο του σταθμού βγάζοντας από την τσέπη 
του την διεύθυνση που του έδωσε ο δάσκαλος του χωριού για τον κουρέα 
συμπατριώτη τους.

Μπήκε σ’ ένα ταξί (δίνοντας την διεύθυνση στον οδηγό).
− Ε! πατριώτη, για καταδώ με πηγαίνεις; Εδώ που γράφει το χαρτί;...
− Α! νεοφερμένος στην πρωτεύουσα, πώς με το συμπάθιο, α! ναι Πε-

ρικλέους... ναι θα σε πάω, από πού έρχεσαι, πατριωτάκι;
− Είμαι ο Νικολής από το Νεραϊδοχώρι.
− Τι λες! Είναι μεγάλο το χωριό σου Νικολή;
− Ίσα με εβδομήντα έξι σπίτια και 150 νοματαίους...
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Με την συζήτηση φτάσανε στην οδό Περικλέους, στο σπίτι του συ-
μπατριώτη του, του κουρέα.

− Άντε γεια σου Νικολή και καλή τύχη εδώ. Να προσέχεις. Δεν είναι 
Νεραϊδοχώρι. Τα μάτια σου δεκατέσσερα στους πρωτευουσιάνους.

− Ευχαριστώ πατριώτη, γεια... (τον χαιρέτησε και ανέβηκε μερικά σκα-
λοπάτια του σπιτιού της οδού Περικλεούς, χτύπησε την πόρτα και σε λίγο 
ακούστηκε μια φωνή):

− Παρακαλώ ποιος...
− Ο Νικολής από το Νεραϊδοχώρι...
− Ο Νικολής, το παιδί που μου έγραψε ο δάσκαλος. (η πόρτα ανοίγει 

κι ένας μεσήλικας άνδρας ξεπροβάλλει)
− Καλώς μας ήρθες Νικολή. Μπράβο λεβέντες που βγάζει το χωριό 

μας. Έλα μέσα, κόπιασε στο αρχοντικό μου. Κάτσε κάτω ορέ Νικολή... (ο 
Νικολής κάθεται, σε λίγο έρχεται η γυναίκα του κουρέα, η Διαμάντω).

− Η γυναίκα μου η Διαμάντω Νικολή, δεν την θυμάσαι;
− Α ναι, στα βαφτίσια του Διακομανώλη θυμάμαι. Χαιρετισμούς από 

τον δάσκαλο...
− Σαν τί να κάνει ο ξάδελφός μου, τί χαμπέρια Νικολή; (είπε η Δια-

μάντω).
− Καλά είναι, σε χαιρετάει εσένα και όλη τη φαμίλια σας.
− Ευχαριστώ Νικολή (του είπε ο κουρέας). Τώρα εγώ θα πλυθώ. Εσύ 

Νικολή ξάπλωσε στο κρεβάτι μέσα να ξαποστάσεις με την ησυχία σου σ’ 
αυτό το δωμάτιο, σαν στο σπίτι σου.

− Ξεκουράσου Νικολή. (του είπε και η Διαμάντω)
Ο Νικολής απομακρύνθηκε προς το δωμάτιο, πέφτοντας για ύπνο. Την 

άλλη μέρα, ο κουρέας του εξήγησε πως δεν πάνε καλά οι δουλειές και έτσι 
του ’δωσε μια διεύθυνση να πάει να δουλέψει υπηρέτης σε ένα αρχοντικό.

− Ευχαριστώ κυρ- κουρέα μου για όλα. Θα πάω κατά κει. Γεια σας 
πατριώτες.

− Γεια σου Νικολή, (του είπε η Διαμάντω και ο κουρέας) να σε ξανα-
δούμε από δω να μη σε χάσουμε.

Τους χαιρέτησε ο Νικολής και έφυγε. Πήρε ένα ταξί και γραμμή για το 
αρχοντικό. Αργότερα βρέθηκε στην βίλλα «Ερμιόνη» ένα διώροφο κομψό 
κτίριο τριγυρισμένο από πλούσια καρποφόρα δένδρα.

Το τσοπανάκι του Νεραϊδοχωριού ανάσανε για λίγο βλέποντας την 
θεά φύση να προβάλλει γύρω του. Κατέβηκε από το ταξί και πλησίασε 
την πόρτα του εξοχικού σπιτιού ένα γεροντάκο κηπουρό, του εξήγησε 
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το λόγο της επίσκεψής του και ο γεροντάκος τον οδήγησε στην μεγάλη 
σάλα του αρχοντικού.

− Από δω Νικολή. (του είπε ο κηπουρός)
Πλησίασε στο εσωτερικό και είδε μια αρχοντική γυναίκα ίσα με τα 

σαράντα χρόνια χρονών με φούστα μακριά, μια γυναίκα με όλη την λε-
βεντιά της.

Αυτή τον κοίταξε με καλοσύνη και του είπε.
− Είσαι ο Νικολής;
− Ναι, κυρία μου. (είπε δειλά-δειλά)
− Μου τηλεφώνησε σχετικά...
− Ναι, για δουλεία, κυρία μου...
− Μάλιστα, Νικολή. Σε παίρνω για 12.000 δρχ. μισθό, δωμάτιο δικό 

σου και φαγητό. Λοιπόν Νικολή, τώρα θα πας με την Τζένη να σου δείξει 
το δωμάτιό σου, θα βγάλεις τα ρούχα και θα φορέσεις μια άλλη στολή 
καθαρή, και όταν θα είσαι έτοιμος θα έρθεις να σου εξηγήσω τα καθήκοντά 
σου, είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρεις πολύ καλά.

Ο Νικολής, ξυρίστηκε, ντύθηκε με την ολοκαίνουργια άσπρη στολή 
του και εμφανίστηκε στην κυρία του...

− Μπράβο, Νικολή (του είπε η κυρία), τώρα θα σου πω τα καθήκοντά 
σου. Έπειτα, τον ενημέρωσε για τα καθήκοντά του. 

Με τις εξηγήσεις και με δουλειές του σπιτιού πέρασε η ημέρα, νύ-
χτωσε. Ο Νικολής ετοιμάσθηκε να πέσει για ύπνο. Κάθισε στον πέτρινο 
πάγκο και χάζευε με τον χτύπο του μεγάλου ωρολογιού που κρεμόταν 
από ψηλά. Με τους χτύπους τικ-τακ περνούσαν τα λεπτά γρήγορα. 
Σηκώνεται αργότερα και βαδίζει για την πόρτα υπηρεσίας. Ο Νικολής 
κατεβαίνει τα σκαλοπάτια του υπογείου, ξάφνου ακούει κάποια βογγητά 
στο τέλος του διαδρόμου...

Πλησιάζει προσεκτικά και βλέπει την κυρία του αγκαλιά με έναν άν-
δρα. Όσο ο άνδρας ξεντυνόταν με το ένα χέρι και το άλλο θώπευε τα 
στήθη της κυρίας του παρακολουθούσε μια ερωτική περίπτυξη πρώτου 
μεγέθους. Αφού ξεντύθηκαν, ο άνδρας όρμησε πάνω της με δύναμη και 
αυτή σπάραξε πάλι ηδονικά. Ο Νικολής έκπληκτος παρακολουθούσε 
ακούγοντας τα συνεχή ουρλιάγματα. Τι άλλο ήθελε ο Νικολής. Πετούσε 
με την φαντασία του, κρατούσε αγκαλιά την γυναίκα με το θερμό κορμί 
της. Αυτό το ωραίο θέαμα ήταν μοναδικό για το πεινασμένο μυαλό του 
Νικολή. Την άγγιζε με τα χέρια του, την σεργιανούσε με τα χείλη του. Το 
ζευγάρι ξανά συνέχιζε μια καινούργια σκηνή, ουρλιάζοντας σαν άγριες 
ματωμένες τίγρεις διψώντας για περισσότερο έρωτα. Μα το θέαμα του 
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Νικολή έλαβε άδοξο τέλος. Το ζευγάρι τον αντιλαμβάνεται και η κυρία 
του τον ξεφώνισε άγρια.

− Κτήνος Νικολή! Τόση ώρα κάθεσαι και μας κοιτάς ε; Απολύεσαι τώρα 
σήκω και φύγε από το σπίτι μου...

Ο Νικολής μη απαντώντας στην κυρία του προχώρησε για το δωμάτιό 
του. Πήρε τα ρούχα του και απομακρύνθηκε από την βίλλα. Το δροσε-
ρό αεράκι του Καλοκαιριού τον χτύπησε στο πρόσωπό του, βαδίζοντας 
προς άγνωστη κατεύθυνση. Αργότερα βρίσκει ένα ταξί μπαίνει μέσα με 
προορισμό το σταθμό του τραίνου. Μα το τελευταίο τραίνο έχει φύγει και 
αναγκάζεται να κάτσει στα παγκάκια του σταθμού.

Ήταν μια από τις ατέλειωτες νύχτες του Καλοκαιριού, με το φεγγάρι 
από ψηλά να δίνει μια άλλη παραμυθένια όψη στην άβολη νύχτα. Στο 
μυαλό του περιστρεφόταν όλη η διαδρομή από το χωριό μέχρι τώρα, το 
χωριό του με το μικρό καφενεδάκι, με τις λιγοστές καρέκλες του, και τους 
θαμώνες του να πίνουν ούζο.

− Ε, Νικολή, είπε μέσα του. Τι την θέλεις την πρωτεύουσα με τους σά-
πιους ανθρώπους της. Καλά μου τα ‘λεγαν οι σοφοί γερόντοι στο χωριό. 
Πάει, Νικολή, χάλασε ο κόσμος στην πρωτεύουσα. Βαλθήκαν να χαλάσουν 
κι εμάς, είχαν δίκιο. 

Τώρα το ταξίδι τον είχε διδάξει πολλά, τα όνειρά του στην πρωτεύου-
σα χαθήκαν γιατί είναι ψεύτικα στολίδια του μοντέρνου καιρού μας, του 
εκφυλισμένου. Βάστα Νικολή, βάστα καημένε Νικολή, (είπε μέσα του). Τα 
λεπτά, οι ώρες, του φαίνονταν ατέλειωτα...

Νύχτα φεγγαρόφωτη, στην πόλη των ψεύτικων γλόμπων που δεν δί-
νουν το αληθινό φως της ψυχής τους. Στο μυαλό του το δάσος του χωριού 
χάνεται στα φυλλώματα των δένδρων, η σελήνη τον συντρόφευε, βάδιζε 
με κανονικό ρυθμό, σε κάθε βρύση στεκόταν, σε κάθε ρυάκι αφουγκριό-
ταν. Αχ... ακούγονταν ακόμη οι σπαραγμοί της κυρίας του, που θέριευαν 
σιγά-σιγά δίνοντας έναν τρομερό εφιάλτη, βλέποντας ακόμα νεράιδες 
ολόγυμνες να λούζονται στη λίμνη της σιωπής και της ερημιάς. Τώρα 
γύρισε την πλάτη του στην βρώμικη ζωή της πρωτεύουσας. Θα πρέπει να 
λογοδοτήσει με την συνείδησή του. Μέσα του ξύπνησε η λογική. Μέσα 
στο φως της ψυχής του βγαίνουν τα λόγια των σοφών γερόντων, τόση 
πίκρα, τόσος πόνος, ποιος να τον παρηγορήσει, ποιος να σταθεί δίπλα 
του να του δώσει να καταλάβει;

Ε! Νικολή, πάει ο κόσμος, χάθηκε. Χάθηκε, προχώρα, Νικολή, προχώρα 
μόνος σου θα νικήσεις την συνείδησή σου.

Ο ίσιος δρόμος οδηγεί στο Νεραϊδοχώρι. Συνεχίζεται μακριά στον 
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ορίζοντα. Φαίνεται το χωράφι με τα σιτάρια, μια θεία όαση πάνω στα 
φυλλώματα των δένδρων, ο Παράδεισος του Νικολή. Να τώρα φαίνεται 
η πλατεία του χωριού, Νικολή, αυτός ο αθώος τόπος σου ταιριάζει.

Ο Νικολής δεν χασομερούσε στα καφενεία, πέρναγε έτσι μόνος του 
κάπου-κάπου χαζεύοντας με τους θαμώνες, πότε μιλώντας και πότε κάπου 
κάπου οι πατριώτες του τον κερνούσαν κανένα ουζάκι. Αυτή ήταν η ζωή 
του Νικολή, ο δικός του κόσμος, αθώα, αγγελικά πλασμένος με το κοπάδι 
των ζώων και τα σκυλιά του. Με αυτά μιλούσε, αυτά χάιδευε, αυτά πίστευε 
και εμπιστευόταν στην αθωότητά τους, είχε δική του γλώσσα με αυτά...

Έξω στην αυλή με το νερό που έπεφτε από τον ουρανό ξέπλενε την 
σαπίλα του κόσμου. Κάθε τόσο, σκεφτόταν τώρα ο Νικολής, πιο κάτω το 
γαύγισμα του σκύλου σαν να δίνει κάποιο μήνυμα, είναι η ζωή της νύχτας 
χωρίς τις ψεύτικες βιτρίνες που αντίκρισε στην πρωτεύουσα. Ο ύπνος δεν 
τον παίρνει τώρα, εκείνος αναζητάει τις δυνάμεις του με καθαρή συνεί-
δηση. Θυμάται τις ώρες που αντίκρισε στην «ψεύτικη βίλλα». Ο σκύλος 
έπαψε να ουρλιάζει, δεν ακούγεται τίποτα μέσα στης νύχτας την σιγαλιά.

Ο Νικολής κοιμήθηκε στο παγκάκι του σταθμού απόψε, μονάχος του 
με αυτήν την οπτασία την γλυκιά, συντροφιά με την μοναξιά…
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΟΙΟΠΡΙΚΟ  
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ß

Μια ωραία ημέρα, την 15ην Σεπτεμβρίου 1989, η Ένωσις Ελλήνων 
Λοτοτεχνών πραγματοποίησε την προγραμματισθείσαν επίσκεψιν, 
επικεφαλής του Προέδρου της Ενώσεως Τεχνοκρατικού Νικολάου 

Στασινοπούλου, της γενικής γραμματέως Ροζίτας Κωνσταντίνου, του 
Αντιπροέδρου της, κυρίου Θεολόγου, του υποφαινομένου της εξελεγκτι-
κής επιτροπής, Ηλία Λαδιά, καθώς και άλλων μελών της ενώσεώς μας με 
μοναδικό κύριο σκοπό την τελετή και βράβευση της Αγίας Ηγουμένης 
Ευγενίας Κλειδαρά του Αγίου Ραφαήλ Μυτιλήνης. 

Αναχωρώντας με την Ολυμπιακή, το μπόινγκ της διέσχισε γρήγορα 
τους γαλάζιους ουρανούς του Αιγαίου. Στιγμές για σκέψεις, ονειροπόληση, 
επαφή με τον ουρανό μη σκέπτοντας τον «κάτω κόσμο» της πρωτεύουσας, 
τους άγχους και της επιβίωσης, φθάσαμε εις την ακριτική νήσο Λέσβο 
με προορισμό το ιερό μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ Καρυών Μυτιλήνης. 

Μας καλωσόρισε με αγάπη η ψυχή του Μοναστηρίου, η μητερούλα 
του Αγίου Ραφαήλ, Ηγουμένη Ευγενία Κλειδαρά. 

Περνώντας μια ήσυχη βραδιά κοντά στο Άγιο μοναστήρι προσκυ-
νώντας το Άγιος σκήνωμα καθώς πραγματοποιούσαμε περιήγηση στο 
μοναστήρι, κλείνοντας τη βραδιά μας με δείπνο. 

Ξημερώνοντας, περιηγηθήκαμε συνοδεία του προέδρου μας Νικολάου 
Στασινόπουλου το Κάστρο της Μυτιλήνης, το Μοναστήρι των Αγίων Τα-
ξιαρχών με την πολυτελή παράδοσή του, επιστρέψαμε εις την περιοχή της 
Παναγιούδας, όπου συμφάγαμε όλη η αποστολή της Ενώσεως τρώγοντας 
και τραγουδώντας ένα ωραίο μεσημεριανό σε μια ειδυλλιακή παραλία της 
Παναγιούδας, επιστρέφοντας εις το Άγιο Μοναστήριο, απ’ όπου το από-
γευμα άρχισε η τελετή απονομής της Ανωτάτης διακρίσεως εις την Αγίαν 
ηγουμένην Ευγενίαν Κλειδαρά διά το τεράστιο πνευματικό της έργο που 
απαρτίζεται από 38 βιβλία και ακολούθησε η απονομή διπλώματος διά 
το έργον της «Η πνευματική Λέσβος», παρουσία των Αρχών της πόλεως, 
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του σεβαστού ιερατείου και των μελών της Ενώσεως, από τον Πρόεδρο 
της Ενώσεως, Λογοτέχνη Τεχνοκριτικό Νικόλαο Στασινόπουλο. 

Ακολούθησε γεύμα και την επομένην επιτροπή διά Αθήνα. 
Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές για την ελληνική Λογοτεχνία και 

την Χριστιανοσύνη. Βραβεύτηκε μια από τις Αγίες πνευματικές μορφές 
της ορθοδοξίας, η άξια πνευματική συνοδοιπόρος μας, μέλος της Λογοτε-
χνικής οικογένειας μας, ένα άξιο τέκνο της Χριστιανοσύνης, η ηγουμένη 
Ευγενία Κλειδαρά Καρυών Αγίου Ραφαήλ, η πνευματική μορφή της ειρή-
νης, της δημιουργίας των αγίων συγκροτημάτων του αγίου Μοναστηρίου, 
η ψυχή του αγίου τόπου της ακριτικής Μυτιλήνης εκεί που στέκει η αγία 
μορφή του Μοναστηρίου, ψηλά στην κορφή της πλαγιάς και υψώνει τα 
τείχη της Χριστιανοσύνης πολύ ψηλά, πιο ψηλά κι απ’ τον ουρανό και λέει 
όχι, όχι εις τους εχθρούς της πατρίδας μας. Λέει όχι στις ξενόδουλες και 
ύπουλες εκθέσεις των βαρβάρων, λέει όχι μια για πάντα. 

Ορθώνει ψηλά την γαλάζια μας σημαία. 
Προχώρα Αγία μητερούλα μας, μαζί σου τα άξια τέκνα της πνευματικής 

Ελλάδος, τα άγια τέκνα της Ελλάδος μαζί σου για του Θεού την Πίστην 
την αγία και της Ελλάδος την ελευθερία, εμείς μαζί σου θα υψώσουμε την 
σημαία της Χριστιανοσύνης, την αγία σημαία. Θα προχωρήσουμε μετά τις 
ώρες γαλήνης που μας χάρισε η αγιότητά του μητερούλα Ευγενία, τις ώρες 
πνευματικής ευφορίας, τις ώρες της Χριστιανοσύνης. Αγία μητερούλα σε 
ακολουθούμε. Μαζί σου, μαζί σου για πάντα στα άγια και άξια βήματά 
σου, θα σ’ έχουμε οδηγό μας πάντοτε. 

ΗΛΙΑ ΛΑΔΙΑΣ
15/9/1989
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

(Ακούγεται μουσική)

(Κρατώντας το κινητό τηλέφωνο)
ΜΑΚΗΣ:  Πατέρα, βρήκα την γυναίκα της ζωής μου πατέρα...
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (Με αγωνία) Τί έγινε, τί έγινε παιδί μου; Τί βρήκες παιδί μου;
ΜΑΚΗΣ:  Πατέρα, βρήκα τη γυναίκα της ζωής μου, τη βρήκα, τη βρήκα, 

κουκλάρα, μανεκέν πατέρα, μανεκέν…
ΠΑΤΕΡΑΣ:  Μπράβο παιδί μου, μπράβο παιδί μου, μπράβο....
ΜΑΚΗΣ:  Είναι περίπτωση, περίπτωση. 
ΠΑΤΕΡΑΣ:  Άντε καλά στέφανα, καλά στέφανα.
ΜΑΚΗΣ:  Πάω, φεύγω πατέρα, φεύγω για το ραντεβού, το ραντεβού 

πάνω… φεύγω θα αργήσω...
ΠΑΤΕΡΑΣ:  Πήγαινε παιδί μου, στο καλό, στο καλό...

(κλείνει η σκηνή)

Ακούγεται μουσική - εισαγωγή για την επόμενη σκηνή του  έργου.

Ο Μάκης παίρνει από το κινητό του την αρραβωνιάρα των «γνωριμιών».
ΜΑΚΗΣ: Εμπρός, εμπρός, έλα Καλλιόπη, έλα Καλλιόπη, τώρα μίλησα με 

τον πατέρα μου τα κανόνισα όλα, τα κανόνισα.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Τι λες Μάκη μου, Μάκη μου, Μακούλη μου, αγόρι μου, αγο-

ράρα μου μπράβο, μπράβο, λαμπρά, τώρα θα παρθούμε οι 
δύο μας...

ΜΑΚΗΣ:  Είδες που σου τα ’λεγα, είδες όλα θα πάνε ρολόι, όλα θα πάνε 
ρολόι, κατάλαβες, κατάλαβες, κατάλαβες, κατάλαβες;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Μάκη μου είδες οι «τηλεγνωριμίες» να ’νε καλά οι άνθρωποι, 
οι άνθρωποι με ένα τηλέφωνο μπαμ και κάτω, μπαμ και κάτω. 
Μακούλη μου στο γάμο μας να τους καλέσουμε, να τους 
καλέσουμε τους τηλεφωνάκηδες, κάνουν εθνικό έργο, έργο 
για την πατρίδα, την θρησκεία και την οικογένεια, για την 
Ελλάδα ρε γαμώτο, για την Ελλάδα. Ζήτω οι τηλεγνωριμίες, 
ζήτω το έθνος, ζήτω και πάλι ζήτω και πάλι ζήτω μας.

ΜΑΚΗΣ:  Ζήτω! Βρήκα εσένα Καλλιόπη, την γυναίκα της ζωής μου, 
ζήτω! Ζήτω η βουλή, ζήτω τα κόμματα και τα αποκόμματα, 
ζήτω όλοι... ζήτω!
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Μάκη μου, Μακούλη μου, τα ξέρεις αγάπη μου, τα ξέρεις 
έχω γερή προίκα αγόρι μου γερή...

ΜΑΚΗΣ:  Μπράβο Καλλιοπάκι μου, να ’χεις, να ’χεις γερή προίκα και 
γερή τρύπα, ένας είναι ο Μάκης απ’ τα Τρίκαλα, ένας είναι 
ο Μάκης, ο παίδαρος, ένα είναι ο...

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Μάκη μου, Μακούλη μου, άμα παντρευτούμε αγόρι μου, θα 
πάμε να κάτσουμε στο Κολωνάκι, στο Κολωνάκι αγόρι μου, 
στο…

ΜΑΚΗΣ:  Όπου θέλει η κοπελάρα μου, η Καλλιοπάρα μου, ό,τι θέλει 
η γαλιάντρα μου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Πάω τώρα, πάω τώρα να σινιαριστώ για να ’μαι φρέσκια, 
φρέσκια το βράδυ κατάλαβες, κατάλαβες, κατάλαβες...

ΜΑΚΗΣ:  Τράβα μανάρα μου κι εγώ έχω κάτι δουλειές, θα τα πούμε 
το βράδυ, το βράδυ θα ’ρθω να σε πάρω...

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Πάω Μάκη μου, θέλω να φορέσεις το θαλασσί κουστούμι 
αγόρι μου να ’σαι ο πρώτος παίδαρος, κατάλαβες, κατάλα-
βες, κατάλαβες... 

ΜΑΚΗΣ:  Ό,τι θέλει η Καλλιοπάρα μου, χαλί να γίνω να με πατήσεις, 
χαλί σου είπα, χαλί, όλα για σένα αστέρι μου, καμάρι μου 
όλα για σένα. Όλα.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Μου, μου, μου, δίνω γλυκά φιλάκια στο αγόρι μου, γλυκά 
φιλάκια γλυκάρα μου, γλυκάρα μου, γλυκάρα μου, μου, μου 
και πάλι μου...

(Κλείνει η σκηνή - Ακούγεται Μουσική εισαγωγή για την επόμενη σκηνή 
του έργου)

Σκηνή Καφενείου - Ουζερί 
«Ο Μαύρος Γάτος»

Ο Μάκης πλησιάζει στο καφενείο - ουζερί ο «Μαύρος Γάτος»
ΜΑΚΗΣ:  Γεια, γεια χαραντάν! Γεια σου ρε Γάτε, τι γίνεται τί χαμπάρια;
ΓΑΤΟΣ:  Βρε, βρε λεβεντιές σήμερα, βρε, βρε σαν τα χιόνια, τί απέγινες 

εσύ ρε ψυχή...
ΜΑΚΗΣ:  Άσε τα πολλά λόγια ρε γάτα μου κι έχουμε εξελίξεις, εξελίξεις 

ρε Γάτε. Φέρε ένα γλυκό καφέ για τους γλυκούς άνδρες και 
βλέπουμε και βλέπουμε...

ΓΑΤΟΣ:  Μπα, νέα κόλπα βρε, το κατάλαβα εγώ. Ωραίον το πρόσω-
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πον δηλαδή να πούμε, ντελικάτον, σικάτον και τα τοιαύτα; 
Βρε σήμερα πρέπει να ’χεις μεγάλο φάρδος ρε παιδάκι μου, 
μαγαζάτορας και όλα τα κόλπα και μου τυχαίνουν όλο λού-
μπες, λούμπες βρε αδελφάκι μου.

ΜΑΚΗΣ:  Σιγά ρε, σιγά ρε μην φωνάζεις ρε, θα μας πάρει χαμπάρι η 
γειτονιά σου λέω, η γειτονιά ρε γάτα μου, γατάκι μου, φέρε 
τον καφέ και τα λέμε, και τα...

ΓΑΤΟΣ:  Πάω ρε μόρτη μου, φεύγω και έρχομαι. Γουστάρω επόμενο 
επεισόδιο, δυνατό, τραγανό, σεξουαλικό, πάω Μάκη μου 
πάω κι εδώ είμαι εγώ, καμάρι μου, καμάρι της περιοχής... 
Πάω… 

ΜΑΚΗΣ:  Άντε στο καλό βρε αδελφάκι μου άντε να συγκεντρωθώ, 
να σινιαριστώ και θα περάσει το πρόσωπον, το πρόσωπον, 
η γκομενάρα με τα μπικικίνια αδελφάκι μου κι είχαμε κάτι 
κεσάτια τελευταία, κάτι κεσάτια, άντε βαγγελίστρα μου κάνε 
το θαύμα σου να ξελασπώσουμε να...

(Ακούγεται ήχος κινητού τηλεφώνου)
ΜΑΚΗΣ:  Εμπρός, εμπρός Μάκης εμπρός 

(κλείνει η γραμμή).
ΜΑΚΗΣ:  Έλα μυστήριε δεν μιλάς, άει... μην μου τη σπάτε σήμερα...

(Ακούγεται πάλι ήχος κινητού τηλεφώνου)
ΜΑΚΗΣ:  Εμπρός, εμπρός έλα πουλάκι μου δεν μιλάς... εμπρός
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Έλα αγάπη μου, αγαπούλα μου εγώ είμαι η Καλλιόπη, η Καλ-

λιοπίτσα σου εδώ κοντά είμαι ψωνίζω κι έρχομαι, κι έρχομαι 
Μακούλη μου. Έχω μαζί και την μαμάκα μου, την μαμάκα 
μου, σου ’ρχομαι αγάπη μου, σου ’ρχομαι.

ΜΑΚΗΣ:  (κάπως χαμένα) Μα τί, ναι, τί είπες με την μαμάκα σου, 
Καλλιοπάκι μου τι...

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Ναι θέλει πολύ να σε γνωρίσει αγάπη μου, αγαπούλα μου, 
Μακούλη μου.

ΜΑΚΗΣ:  Εντάξει βρε πουλάκι μου, φέρτην, φέρτην... 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Ερχόμαστε, ερχόμαστε, μου, μου, μου, φιλάκια μωρό μου, 

φιλάκια. (κλείνει το τηλέφωνο).
ΜΑΚΗΣ:  Βρε, βρε η μαμάκα της μας έλειπε, η μαμάκα της. (πλησιάζει 

ο καφετζής Γάτος)
ΓΑΤΟΣ:  Τί έγινε ρε Μάκη, πάλι κι άλλο τηλέφωνο, τί έχουμε... 
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ΜΑΚΗΣ:  Εξελίξεις, εξελίξεις μεγάλες εξελίξεις...
ΓΑΤΟΣ:  Για λέγε, για λέγε.
ΜΑΚΗΣ:  Μην βιάζεσαι γάτε μου, γατάκι μου και θα δεις, και θα δεις. 

Να κατά φωνή, έρχονται, έρχονται, να πλησιάζουν τα πρό-
σωπα, τα πρόσωπα…

ΓΑΤΟΣ:  Μπράβο, μπράβο ρε Μάκη μου καλώς τα δέχτηκες, καλώς 
τα δέχτηκες…

ΜΑΚΗΣ:  Άντε πήγαινε και θα σε φωνάξω, θα...
ΓΑΤΟΣ:  Πω, πω εξελίξεις, πω, πω...
ΜΑΚΗΣ:  Χε, χε, έπεσαν τα θύματα χε, χε (σιγοτραγουδώντας) Είμαι 

πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως, είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, 
βεβαίως.

 Χε, χε, χε, χε, χε, χε.
 Τα βούρλα την πάτησαν εισαγωγές-εξαγωγές. 
 Χε, χε, χε, χε, χε.

(Ακούγονται φωνές από το βάθος του διαδρόμου και πλησιάζει η υποψή-
φια νύφη Καλλιόπη με την μητέρα της).
ΜΑΚΗΣ:  (Χαρούμενα) Βρε, βρε καλώς τα μου, καλώς τα μου, Καλλι-

οπίτσα μου, Καλλιοπίτσα μου, καλώς ήρθες να το φιλήσω 
εγώ (και πλησιάζει φιλώντας την...).

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Να αγαπούλα μου πήγαμε για κάτι ψώνια και περάσαμε από 
δω, αγάπη μου η μαμάκα μου η Ζωζώ.

ΜΑΚΗΣ:  (ευγενικά, υποκλίνοντας) Τα σέβη μου κυρία μου, τα σέβη 
μου μαμά μου...

ΖΩΖΩ: Τι ευγενικός νέος, τι λαμπρός...
ΜΑΚΗΣ:  Το κατά δύναμη μητερούλα μου, μητερούλα μου 
ΖΩΖΩ:  (μπαίνοντας στο ψητό) Γαμπρέ, με τί ασχολείσθε, παρακαλώ; 
ΜΑΚΗΣ:  Εισαγωγές-Εξαγωγές μαντάμ. Εισαγωγές-εξαγωγές.
ΖΩΖΩ:  Λαμπρά...
ΜΑΚΗΣ:  Εισάγωμεν και εξάγωμεν για το καλό της πατρίδας μαντάμ. 

Πάντα για το καλό της πατρίδος, για την οικονομίαν, για...
ΖΩΖΩ:  Έτσι και ο αντρούλης μου δουλεύει, για την πατρίδα
ΜΑΚΗΣ:  Όλοι μαζί μαντάμ, όλοι σπρώχνουμε αυτήν την πατρίδα, 

όλοι σπρώχνουμε.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Έλα αγαπούλα μου, έλα να παραγγείλουμε κάτι...
ΜΑΚΗΣ:  Γκαρσόν, Γκαρσόν, παρακαλώ. (Δεν ακούγεται τίποτα).
ΜΑΚΗΣ:  (φωνάζοντας δυνατά) Κύριε Μαγαζάτορα, Κύριε Γάτε μου.
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ΓΑΤΟΣ:  (πλησιάζοντας) Παρακαλώ, παρακαλώ, τι θα πάρετε, τι;
ΜΑΚΗΣ:  Φέρε τα μεζεδίκλια μας, τα ούζα μας και τα λοιπά, και τα 

λοιπά.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Εγώ θέλω ένα ουίσκι παρακαλώ...
ΖΩΖΩ: Κι εγώ ένα λικέρ, ένα λικέρ.
ΓΑΤΟΣ:  Καλά, καλά, κύριε Μάκη μου να σας πω, να σας... 
ΜΑΚΗΣ:  Γάτε μου, εμείς θα τα πούμε αργότερα... αργότερα κατάλαβες.
ΓΑΤΟΣ:  Εντάξει, εντάξει φεύγω και χάρηκα, χάρηκα πολύ κυρίες μου.
ΜΑΚΗΣ:  Στο καλό, στο καλό φίλε μου...Λοιπόν τι λέγαμε, τι λέγαμε 

α ναι, τι ψωνίσατε...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Α να κάτι ψιλοπράγματα, κάτι ψιλοπράγματα για το σπίτι 

αγάπη μου. Να, ψώνισα κάτι για σένα, για σένα (ανοίγει ένα 
κουτί και βγάζει ένα δακτυλίδι). Να αγάπη μου αυτό είναι 
δώρο για σένα...

ΜΑΚΗΣ:  Μα γιατί αγάπη μου δεν ήταν ανάγκη τώρα, ξοδεύτηκες.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Φόρεσέ το αγαπούλα μου, φόρεσέ το λεφτά έχουμε, έχουμε 

φόρεσέ το.
ΜΑΚΗΣ:  (φορώντας το) Ευχαριστώ, ευχαριστώ γι’ αυτό, εγώ θα σου 

πάρω... 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: (φιλώντας τον) Τώρα αγαπούλα μου αρραβωνιαστήκαμε, 

αρραβωνιαστήκαμε, αρραβωνιάρη μου.
ΜΑΚΗΣ:  Σιγά-σιγά με το μαλακό, με το μαλακό.
ΖΩΖΩ:  Συγχαρητήρια γαμπρούλη μου. Συγχαρητήρια, παίρνεις το 

πιο καλό κορίτσι της Αθήνας.
ΜΑΚΗΣ:  Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ήρθαν όλα ξαφνικά, τόσο ξαφνικά 

τόσο...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Τα κινητά τηλέφωνα, τα κινητά αυτά μας ’φέραν τόσο κοντά.
ΜΑΚΗΣ:  Τα κινητά, ναι τα κινητά. Ζήτω η κινητή τηλεφωνία, ζήτω 

και πάλι ζήτω, παίρνεις το 090 και τα λοιπά, και τα λοιπά, 
και νάτο το Καλλιοπάκι μου, το Καλλιοπάκι μου. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: (χτυπά το κινητό τηλέφωνό της) Εμπρός, εμπρός, έλα μπα-
μπάκα μου, εδώ είμαστε με τον Μάκη μου και την μαμά. 
Ναι θέλεις τίποτα; Ναι, πάρε να μιλήσεις με τον Μάκη μου 
(δίνοντας το κινητό τηλέφωνο στον Μάκη).

ΜΑΚΗΣ:  Ναι εμπρός. Ναι μπαμπά, είμαι ο Μάκης, τί κάνετε μπαμπά, 
εδώ είμαι με την Καλλιόπη και την μαμά. Α ναι, ναι θα γνω-
ριστούμε μπαμπά, να μόλις τελειώσω κάτι δουλειές κάτι… 
ευχαριστώ, πάρε την Καλλιόπη.
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ: (παίρνοντας το τηλέφωνο) Ναι, ναι θα τα πούμε στο σπίτι, 
στο σπίτι μπαμπάκα μου.

ΜΑΚΗΣ:  Εντάξει όλα αγαπούλα μου ο Μάκης είναι ντερβίσης. (εισέρ-
χεται ο μαγαζάτορας).

ΓΑΤΟΣ:  Έφτασε. Εδώ είναι ο Γάτος, άντε κύριε Μάκη μου, καλά στέ-
φανα.

ΜΑΚΗΣ:  Σιγά-σιγά ρε γάτα μου με το μαλακό, με το μαλακό... 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Ναι αγαπούλα μου, όλα είναι κανονισμένα, κανονισμένα.
ΖΩΖΩ:  Άντε παιδιά μου να ευτυχίσετε, να ευτυχίσετε.
ΜΑΚΗΣ:  Αμήν... όλα ρολόι θα πάνε όλα ρολόι.

(Ακούγεται χτύπος κινητού τηλεφώνου του Μάκη). 
ΜΑΚΗΣ:  Εμπρός, εμπρός, εμπρός, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι ελά-

τε κύριε Επαμεινώνδα μου εσείς είσθε... Τι έγινε η δουλειά; 
εντάξει, εντάξει, ναι καλά θα δούμε, ο Μάκης είναι σπαθί, 
σπαθί σας λέω, ντάμα κούπα... Τέρμα σου λέω.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Τι είναι Μάκη μου, δουλειές, δουλειές;
ΜΑΚΗΣ:  Δουλειές με φούντες, αγαπούλα μου, με φούντες... άμα σου 

λέω. Εμπρός…. Εμπρός… Έκλεισε ο Επαμεινώνδας...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Μην στενοχωριέσαι αγάπη μου, μην στενοχωριέσαι έχουμε 

πολλά λεφτά πολλά...
ΜΑΚΗΣ:  Μα τι λες αγαπούλα μου, ο Μάκης είναι γάτος, μεγάλος 

γάτος (δυνατά φωνάζοντας)  

(πλησιάζει ο Γάτος, ο μαγαζάτορας)
ΓΑΤΟΣ:  Με φώναξες Μάκη μου, με φώναξες.
ΜΑΚΗΣ:  Όχι ρε Γάτε μου, δεν σε φώναξα. Ένας γάτος υπάρχει στο 

παζάρι, μόνο ένας γάτος υπάρχει, υπάρχουν κι άλλοι.
ΓΑΤΟΣ:  Καλά Μάκη μου, είπα κι εγώ. Γάτος είμαι κι εγώ, γάτος είμαι 

κι εγώ.
ΜΑΚΗΣ:  Άντε πήγαινε κι άμα σε θέλουμε θα σε φωνάξουμε.
ΓΑΤΟΣ:  (απομακρύνεται σιγοτραγουδώντας) Οι μάγκες δεν υπάρ-

χουν πια, τους πάτησε το τραίνο.
ΜΑΚΗΣ:  Για κοιτάτε βρε, μας προέκυψε κι ο Γάτος τσάμπα μάγκας, 

για κοιτάτε...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Αγαπούλα μου εμείς να πηγαίνουμε… να πηγαίνουμε και 

το βράδυ σε περιμένουμε στο σπίτι, να σε δει κι ο μπαμπάς, 
αγαπούλα μου. Να πάρε και την διεύθυνση του σπιτιού μας, 
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να. (και του δίνει την διεύθυνση), Να σε φιλήσω Μάκη μου, 
(και τον φιλάει ζουμερά).

ΜΑΚΗΣ:  Εντάξει, θα τα πούμε το βράδυ, το βράδυ.
ΖΩΖΩ:  Σε χαιρετώ κι εγώ αντρούλη μου, σε χαιρετώ.
ΜΑΚΗΣ:  (αποχαιρετώντας) Στο καλό, στο καλό, καλό κατευόδιο (απο-

μακρύνονται)

Ακούγεται μουσική που συνοδεύει την επόμενη σκηνή του έργου

Ανοίγει η σκηνή και εισέρχεται ο καφετζής (Γάτος)
ΓΑΤΟΣ:  Μπράβο ρε Μάκη μου, μπράβο ρε!
ΜΑΚΗΣ:  Σιγά-σιγά. Αδελφέ μου άνοιξε η τύχη, γάτε μου ωραίον το 

πρόσωπον.
ΓΑΤΟΣ:  Αστέρι σου λέω, αστέρι. Από όβολα πώς πάει;
ΜΑΚΗΣ:  Χρήμα αδελφάκι μου, χρήμα με ουρά, με ουρά κολυμπάμε, 

κολυμπάμε αδελφάκι μου στα βαθιά, πολύ βαθιά...
ΓΑΤΟΣ:  Το γοργόν και χάριν έχειν Μάκη μου, άμα οικονομηθείς, 

μη μας ξεχάσεις ρε Μάκη μου κι εμάς. Να μας βρεις κι εμάς 
κάνα κονομημένο γυναικάκι, να ξελασπώσουμε… να ξελα-
σπώσουμε...

ΜΑΚΗΣ:  Γάτε μου ακούμπα πάνω απάνω μου, απάνω μου. Άμα προ-
χωράει ο Μάκης, προχωράει κι ο Γάτος.

ΓΑΤΟΣ:  Απ’ το στόμα σου και στου Θεού τ’ αυτί...
ΜΑΚΗΣ:  Άμα μιλάει ο Μάκης είναι σπαθί, σπαθί...
ΓΑΤΟΣ:  Μάκη μου είσαι...
ΜΑΚΗΣ:  Άντε πάω τώρα γάτε μου και που ’σαι, τις παραγγελίες τις 

σημερινές γράφτες, γράφ’ τες αδελφάκι μου. Μα και ξε μα, 
γράφτα γάτε μου, θα τα εισπράξεις όλα σούμα, σούμα.

ΓΑΤΟΣ:  Καλά Μάκη μου, καλά να πας, καλά να βολευτώ κι εγώ...
ΜΑΚΗΣ:  Όλα θα πάνε ρολόι. ρολόι.
ΓΑΤΟΣ:  Αμήν Παναγιά μου, αμήν. Πώς πάνε οι εισαγωγές-εξαγωγές 

Μάκη μου... 
ΜΑΚΗΣ:  Εισαγωγές-εξαγωγές (γελώντας, χοροπηδώντας) α, το ξέχα-

σα, θα φύγω τώρα. Έχω κάτι δουλείες και θα τα ξανακούμε, 
α, χα, χα, χα, εισαγωγές-εξαγωγές καλά που μου το θύμησες 
τις μπίζνες βρε αδελφάκι μου, εισαγωγές-εξαγωγές, α, χα, χα, 
χα, χα!

ΓΑΤΟΣ:  Τώρα τι ανάγκη έχεις, ας ειν’ καλά το γυναικάκι σου. Ας ειν’ 
καλά...
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ΜΑΚΗΣ:  Μπράβο ρε Γάτε μου, γατάκι μου, παίρνει στροφές η κεφάλα 
σου. Μπράβο γάτε μου, παίρνεις στροφές. Μ’ όποιον δάσκα-
λο θα κάτσεις...

ΓΑΤΟΣ:  Προχώρα Μάκη μου, προχώρα...
ΜΑΚΗΣ:  Δεν σου τα ’πα, την σήμερον ημέραν στην Ελλάδαν δουλεύει 

η κομπίνα, μόνον η κομπίνα... λίγο μόστρα κι απάνω τα πή-
ραμε κι αράξαμε, κι αράξαμε, ζήτω τα κινητά τηλέφωνα 090 
και τα λοιπά και τα λοιπά. Γνωριμίες, σύγχρονα πράγματα, 
πατάς ένα, δύο, τρία, πολλά κουμπάκια και τσουπ, τσουπ, 
βγαίνει το πρόσωπον, το πρόσωπον.

ΓΑΤΟΣ:  Έτσι είναι τσουπ, τσουπ, πατάς τα κουμπιά και βγαίνει το 
πρόσωπον...

ΜΑΚΗΣ:  (χαμογελαστά) Το πρόσωπον, χε, χε, χε, χε ζήτω η κινητή 
τηλεφωνία…

ΓΑΤΟΣ:  Ζήτω το 090, 090 και τα λοιπά και τα λοιπά, πατάς ένα κουμπί, 
και βγαίνει μια χοντρή, πατάς πολλά κουμπιά και βγαίνουν 
αγγελούδια, μανούλια, πω, πω εξελίξεις, πω πω εξελίξεις...

ΜΑΚΗΣ:  Είδες, είδες πάω τώρα κι όπως τα ‘παμε, να κρατάς σημειώ-
σεις, να κρατάς σημειώσεις όποιος με ζητήσει, έχω πείρα... 
μεγάλη πείρα...

ΓΑΤΟΣ:  Έγινε, έγινε αφεντικό, μεγάλε Μάκη μου στο καλό, στο καλό.
ΜΑΚΗΣ:  Γεια και πάλι γεια. (απομακρύνεται κλείνοντας η σκηνή)

Εικόνα λαϊκού μαγαζιού όπου εισέρχεται ο Μάκης…

και κάθεται στα πρώτα τραπέζια
ΜΑΚΗΣ:  Χε, χε, χε, ’πέσαν τα κορόιδα, τα θύματα, χε, χε, χε. (φωνάζει) 

Σερβιτόρος, σερβιτόρος, ρε πατριώτη δεν ακούς βρε; 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:  (πλησιάζει) Καλώς τον κύριο Μάκη μου, καλώς τον πατριώτη 

μου, πως πάν’ τα κέφια;
ΜΑΚΗΣ:  Μια χαρά αδελφέ μου, μια χαρά οι εισαγωγές-εξαγωγές σκί-

ζουν, κατάλαβες;
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:  Τέτοια να ακούω κύριε Μάκη μου, τέτοια. Είσαι το καμάρι 

μας. Τέτοια...
ΜΑΚΗΣ:  Κοίταξε πατριώτη μου, πέρασε το «πρόσωπον» η καινούργια 

τραγουδίστρια του Κέντρου, άμα περάσει κατά δω στείλ’ 
τηνε, κατάλαβες; Κατάλαβες πατριώτη; Απόψε έχω κέφια, 
μεγάλα κέφια...
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ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:  Έγινε, έγινε κύριε Μάκη μου, έγινε θα πάρεις τίποτα κύριε 
Μάκη μου, κύριε Μάκη μου...

ΜΑΚΗΣ:  Τα γνωστά. Φέρε μια μπουκάλα σκάτς. και τα φρουτικά και 
ξεκινάμε και ξεκινάμε...

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:  Έγινε, έγινε κύριε Μάκη μου, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο;
ΜΑΚΗΣ:  Και μην το ξεχάσω αδελφέ, μην το ξεχάσω, πες του μαέστρο 

να ρίξει μερικά δυνατά τραγουδάκια για καμιά στροφή να 
φέρουμε, κατάλαβες, κατάλαβες;

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:  Εντάξει πατριώτη, εντάξει... φεύγω.
ΜΑΚΗΣ:  (τρίβοντας τα χέρια του) Απόψε θα καεί το πελεκούδι. Βαγ-

γελίστρα μου, μεγάλο το όνομά σου, ήρθε η «καλή μου» θα 
τα οικονομήσουμε γερά, ζήτω η κινητή τηλεφωνία, ζήτω τα 
090 και τα λοιπά και τα λοιπά, ζήτω όλα ζήτω η Ελλάς, ζήτω 
το έθνος, ζήτω όλα, όλα.

(πλησιάζει η φίλη του η τραγουδίστρια)
ΜΑΚΗΣ:  Βρε, βρε σαν τα ψηλά βουνά, καλώς την Σούλα, τί κάνεις 

μανάρι μου, τί κάνεις αστέρι μου...
ΣΟΥΛΑ:  Μπα, απόψε έχει κεσάτια το αγόρι μου, μεγάλα κεσάτια. Τι 

έγινε; Ανοίξαμε καμιά τράπεζα, ανέβηκαν οι μετοχές Μάκη 
μου τι...;

ΜΑΚΗΣ:  (γελώντας) Χε, χε, χε. Αστέρι μου, δουλειές, μεγάλες δουλειές 
αστέρι μου, εισαγωγές-εξαγωγές σου λέω, δουλειές κανόνια, 
χε, χε, χε, κανόνια του Ναβαρόνε.

(πλησιάζει ο σερβιτόρος)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:  Ήρθα Μάκη μου, τα ποτά, τα φρουτικά, τίποτα άλλο; 
ΜΑΚΗΣ:  Τίποτα πατριώτη μου, φύγε και θα σε φωνάξω.
ΣΟΥΛΑ:  Φέρε μου και μένα το ποσό μου σερβιτόρε...
ΜΑΚΗΣ:  Ό,τι θέλει η Σούλα μου, το αστέρι μου, φέρε για την κυρία 

Σούλα το πρώτο αστέρι του μαγαζιού.
ΣΟΥΛΑ:  Κόφ’ την την πλάκα βρε Μάκη μου, τί κομπίνα σκάρωσες 

πάλι; Θα πάμε πάλι για τα βαθιά για τα πολύ βαθιά. 
ΜΑΚΗΣ:  Σκασμός, σκασμός, φαρμακόγλωσσα, ο Μάκης είναι «καθα-

ρός», εισαγωγές-εξαγωγές, χε, χε, χε.
ΣΟΥΛΑ:  Ασ’ την πλάκα, μην με δουλεύεις άλλο. Ασ’ την πλάκα…
ΜΑΚΗΣ:  Ο Μάκης είναι σπαθί, σπαθί σου λέω, βέρυ νταμπλ, κόφτο 

να μην πέσει καμία φάπα, κατάλαβες, κατάλαβες...
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ΣΟΥΛΑ:  Α, μην μ’ αγριεύεις εμένα εγώ είμαι απ’ τα καμίνια του Πει-
ραιά, μην μ’ αγριεύεις εμένα να μην τα κάνω λίμπα. 

ΜΑΚΗΣ:  Ηρέμησε αστέρι μου (χαϊδεύοντάς την) ηρέμησε, μην γίνουμε 
νούμερο στο μαγαζί, ηρέμησε γαλιάντρα μου, γαλιάντρα 
μου...

ΣΟΥΛΑ:  Τώρα πέσαμε στις γλύκες... στις γλύκες, τι θα γίνει με μας ρε 
Μάκη μου; Θα βγούμε στη σύνταξη οι δύο μας, στη σύνταξη 
βρε Μάκη μου. Τρως, πίνεις από μένα και μετά στρίβεις ,τι 
θα γίνει με τους δύο μας;

ΜΑΚΗΣ:  Όλα θα πάνε ρολόι, όλα θα πάνε ρολόι, ρολόι σου λέω. Ο 
Μάκης είναι σπαθί, σπαθί σου λέω, μόλις τελειώσω την με-
γάλη «δουλειά» τ’ αρπάξαμε, μην τον είδατε τον Μάκη, μην 
τον είδατε. Ο Μάκης δουλεύει για τα δύο μας, για τα δύο 
μας, σου λέω. Έπεσε το θύμα, το θύμα. Τα πήραμε, φύγαμε 
κατάλαβες, κατάλαβες; 

ΣΟΥΛΑ:  Κατάλαβα, πάλι σκάρωσες κομπίνα βρε αθεόφοβο; Μην με 
μπλέξεις και μένα... γιατί...

ΜΑΚΗΣ:  Τί στενοχωριέσαι μανάρι μου; Τα πήραμε... καπνός... Ευρώπα, 
Αμέρικα, Αυστράλια, όπου θέλει το μανάρι μου. Μετά θα 
παντρευτούμε, θα σε κάνω βασίλισσα, βασίλισσα της νύχτας, 
πρώτη τραγουδίστρια, πριμαντόνα, με δικό σου κέντρο και 
με χρυσά γράμματα, «Σούλα» το πρώτο αστέρι των μπου-
ζουκιών, κατάλαβες, κατάλαβες;

ΣΟΥΛΑ:  Κατάλαβα, κατάλαβα πάλι θα σου φέρνω τσιγάρα στην φυ-
λακή, κατάλαβα πάλι θα περιμένω πολλά τέρμινα για τον 
Μάκη μου. Βρε τρομάρα μου που έμπλεξα, που έμπλεξα η 
χριστιανή, στον «Καζανόβα της αρπαχτής». 

ΜΑΚΗΣ:  Γιατί, δεν σου αρέσω; Θα σου βρω ένα λόρδο από την Αγγλία, 
θέλεις να σου βρω;

ΣΟΥΛΑ:  Κόφ’ την την πλάκα βρε στρώσου, στρώσου. Τόσα παιδιά 
γνώρισες στην φυλακή, βγήκανε τακτοποιήθηκαν μια χαρά 
με τις δουλίτσες τους, εσύ τίποτα, εκεί...

ΜΑΚΗΣ:  Εγώ έχω μυαλό, έχω μυαλό, μεγάλα σχέδια, χε, χε, χε, εισα-
γωγές-εξαγωγές...

ΣΟΥΛΑ:  Τρομάρα σου, τρομάρα σου πάντα ο ίδιος, ο ίδιος.
ΜΑΚΗΣ:  Τα μεγάλα «μυαλά» γεννιόνται μια φορά, μια φορά, κατά-

λαβες, κατάλαβες;
ΣΟΥΛΑ:  Πάω τώρα. Θα βγω στην πίστα, τα λέμε ξανά, τα λέμε. Στρώ-
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σου, στρώσου.
ΜΑΚΗΣ:  Στο καλό πήγαινε αστέρι μου και όλα θα...
ΣΟΥΛΑ:  Καλά, τα λέμε αργότερα, τα λέμε.
ΜΑΚΗΣ:  Α κοίτα εκείνα τα μάγκικα που ’δωσα παραγγελία να τα πεις 

εσύ αστέρι μου, εσύ...
ΣΟΥΛΑ:  Φιλάκια, φιλάκια, Καζανόβα μου, φιλάκια... (απομακρύνεται 

συνεχίζοντας το λαϊκό πρόγραμμα.)
ΜΑΚΗΣ:  Ε ρε μάνα μου τι έχει να γίνει απόψε, θα καεί το πελεκούδι, 

το πελεκούδι βαγγελίστρα μου... (πλησιάζει προς την λαϊκή 
κομπανία, δίνει ένα δεκαχίλιαρο και λέει) Να μαέστρο παίξε 
για τον Μάκη, παραγγελία μαέστρο μου, για πάρτη μου.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ: Έγινε ό,τι θέλει ο Μάκης, το καμάρι μας, «μεγάλε» τί γου-
στάρει η ψυχή σου.

ΜΑΚΗΣ:  Παίξε μαέστρο μου στα Τρίκαλα τα δύο στενά, ξεκινάμε, στα 
Τρίκαλα τα δύο στενά, ζήτω η πατρίδα μας και πάλι ζήτω και 
πάλι ζήτω...

ΜΑΕΣΤΡΟΣ: Πάμε παιδιά «στα Τρίκαλα τα δύο στενά» όπατις.

(ξεκινάει η κομπανία και ο Μάκης λικνίζεται, χοροπηδώντας, μονολο-
γώντας)
ΜΑΚΗΣ:  Όπα, όπα και πάλι όπα, να ζήσουν τα μαγκάκια Αθηνών και 

περιχώρων...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ: Όπα τις όπα τις «ρίχτα» Μάκη και ξαναρίχτα.
ΜΑΚΗΣ:  Να ζήσουν τα μαγκάκια Τρικάλων και Περιχώρων. 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ: Ρίχτα πατριώτη μαζί σου και η κομπανία μας όπα, όπα. 
ΜΑΚΗΣ:  Που ’σαι μανούλα μου να με καμαρώσεις, να δεις λεβεντιές 

απόψε, σκοτώσανε τον Σακαφλιά, το πιο ντερβίσικο παιδί, 
το κλαίμε όλοι μαζί, αχ κακούργα κοινωνία, τα ντερβίσια δεν 
πεθαίνουν ποτέ, που ’σαι μάγκα Σακαφλιά με τα ωραία σου, 
τα μέα σου, τα γυναικάκια σου, και τα λοιπά, και τα λοιπά…

(διάλειμμα μουσικής λαϊκής πανδαισίας) 

(πλησιάζει ένας μεθυσμένος θαμώνας)
ΜΠΑΜΠΗΣ: Κάνε πιο πέρα ρε, να χορέψω κι εγώ.
ΜΑΚΗΣ:  Τί είπες ρε μπαγλαμά; Ο «Μάκης» να κάνει πιο πέρα; Ρε να 

πεις στην μάνα σου παλιόγυφτε, γραβατάκια της δεκάρας, 
βρε ουστ απ’ δω...

ΜΠΑΜΠΗΣ: Ποιον λες ουστ ξέρει ρε ποιος είμαι εγώ ρε....
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ΜΑΚΗΣ: Ποιος είσαι μωρή...
ΜΠΑΜΠΗΣ: (σπρώχνοντάς τον) Ρε θα πεθάνεις πρόωρα, πρόωρα, σκάψε 

τον λάκκο σου, εγώ είμαι ρε ο Μπάμπης ο Περαιώτης. Ρε θα 
σε σουγιαδιάσω ρε κουνούπι, ξαφανίσου από την πίστα να 
μην σε... 

(πλησιάζοντας προς τον Μάκη ξανά...)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ: Σιγά ρε παιδιά με το μαλακό, θα μας χαλάσετε το μαγαζί, ρε 

το μαγαζί, πάει το μεροκάματο ησυχάστε κύριοι παρακαλώ… 
πολιτισμένα…

ΜΑΚΗΣ:  Τί λες ρε πατριώτη; Αυτός με έσπρωξε προηγουμένως. Ποιον 
τον «Μάκη»; (δίνει μια του Μπάμπη, κι αρχίζει ο καυγάς)

ΜΑΚΗΣ:  Να ρε Περαιώτη μας πουλάς μαγκιές, να πάρε κι άλλη φάπα, 
κι άλλη φάπα, να για να μάθεις άλλη φορά να μην μας την 
βγαίνεις ρε καριόλη, ρε...

ΜΠΑΜΠΗΣ: Ωχ, ωχ, βρε μόμολο θα δεις (βγάζοντας έναν σουγιά, ανοί-
γοντας τον ανεμίζει στον αέρα).

ΜΑΚΗΣ:  Για πλησίασε θα φας καλά, καλά. (πλησιάζοντας η Σούλα η 
τραγουδίστρια του μαγαζιού)

ΣΟΥΛΑ:  Σιγά βρες ’σείς να μην σφαχτείτε, σταματήστε. Μάκη μου 
σταμάτα, σταμάτα κι εσύ βρε, θα σφαχτείτε για το τίποτα, 
για το τίποτα, άντε κάντε πέρα κι οι δύο.

ΜΑΚΗΣ:  Άσε ρε Σούλα θα τον κανονίσω τον τζιτζιφιόγκο μας πουλάει 
μούρη στην «περιοχή μας» ακούς εκεί «στην περιοχή μας».

ΜΠΑΜΠΗΣ: Κάνε πίσω μόμολο γιατί θα σου φάω τ’ άντερα ρε. Ακούς ρε; 
Πάρε την «κότα σου» και στρίβε ρε, στρίβε ακούς;

ΜΑΚΗΣ:  Βρε χαζοπεραιώτη, σε μένα μιλάς ρε τον απόφοιτο του «Κο-
ρυδαλλού» ρε...

ΜΠΑΜΠΗΣ: Σιγά το σκληρό μαγκάκι ρε σιγά. (κι ορμάει προς τον Μάκη 
φωνάζοντας) Θα σε φτιάξω εγώ, θα σε φτιάξω χαλκομανία. 

ΣΟΥΛΑ:  Μη σταματήστε βρε ’σείς θα σκοτωθείτε τζάμπα 
ΜΑΚΗΣ: Έλα ρε Περαιώτη θα φας καλά, καλά.

(αρχίζει ξανά τρικούβερτος καυγάς για ένα 5λέπτο, καρέκλες, τραπέζια, 
τραπεζομάντηλα, ταξιδεύουν στον αέρα, μπουνιές, κλωτσιές, συνεχίζονται 
μέχρι που ακούγεται μια φωνή.)

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Για σταματήστε, για σταματήστε κύριοι εδώ 
δεν είναι ζούγκλα, για σταματήστε. (πιο δυνατά) Τι γίνεται εδώ; Τι το 
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κάνατε εδώ; Θα σας πάω όλους στο Τμήμα, όλους.

(κλείνει η σκηνή)

Τέλος Α’ επεισοδίου
της τηλεοπτικής σειράς

«Πατέρα βρήκα την γυναίκα της ζωής μου»
του Ηλία Απ. Λαδιά
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Το Παλικάρι της Κλεφτουριάς

Του Ηλία Απ. Λαδιά, Λογοτέχνη – Τεχνοκριτικού – Θεατρικού Συγ-
γραφέα – Σεναριογράφου. Η σειρά αυτή θα απαρτίζεται από 36 επεισόδια. 

Η τηλεοπτική σειρά Το Παλικάρι της Κλεφτουριάς αναφέρεται στην 
εποχή της ληστοκρατίας στην Ελλάδα, βασίζεται σε πραγματικά γεγο-
νότα και πρόσωπα που έλαβαν μέρος, είναι μια ηθογραφία αυτής με τα 
πρόσωπα και τους ήρωές της. Μιας εποχής με τους ιδικούς της ηθικούς 
κανόνες, τα μίση, τα πάθη, τον έρωτα και το δράμα της. 

Απρίλιος 2002
Ηλίας Απ. Λαδιάς
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤ

ΣΚΗΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΚΙΟ-
ΝΑΣ
ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ: Πάμε κορίτσια, άρχισε το γλέντι…

ΑΦΗΓΗΣΗ

Μία ομάδα κοριτσιών, βαδίζοντας κατέλαβαν το κέντρο της πλατείας 
του χωριού σέρνοντας τον χορό. Το σπίτι του τσέλιγκα Βαρδουνιώτη 
απέστειλε την πεντάμορφη Δάφνη, μία ψιλόλιγνη με μαύρα φρύδια, το 
αρχοντικό του Δημητρέλου ενός πρώην δημάρχου έστειλε την Βασιλική 
με τα τρελά μάτια, η Λενιώ του Λαμπράκη, ενός πρώην εφόρου και τέλος 
ξεχωρίζει η Αγγελική, η κόρη του Παπά Γιάννη… 

Ο χορός συνεχίζεται, και στο καφενείο “η ωραία Ρούμελη”, μια παρέα 
παλικαριών συζητάει έντονα τα πράγματα του χωριού…

ΝΤΕΛΗΣ:  Πώς παν απόψε τα κέφια ορέ παιδιά;
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Φέτο καλά πήγε η σοδειά, θα βγάλουμε καλές παράδες. 

Μα Ντελή σε κοιτάζω, δεν έχεις κέφια…
ΝΤΕΛΗΣ:  Απόψε έχω ντέρτια, μεγάλα ντέρτια, αχ βρε…
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Κάτσε φρόνιμα Ντελή, σαν τι τρώγεσαι. Σαν δεν σε θέλει η 

Αγγέλω μη σκοτίζεσαι, πάρ’ το πια απόφαση, δεν σε θέλει…
ΝΤΕΛΗΣ:  Εγώ στη ζωή μου μια φορά αγάπησα, και το ’πα το ντέρτι μου, 

και το ’μαθε όλο το χωριό. Το προξενικό μου το ’κοψε κι αν 
δεν τολμούν να γελάσουν μπρος μου γελούνε πίσω μου … 
με ποιόν; Τον Βασίλη τον Ντελή. Αχ άτιμη γυναίκα, θα μου 
το πληρώσεις αυτό…

ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Σκέψου καλά μωρέ, σάλεψαν τα λογικά σου; 
ΝΤΕΛΗΣ:  Μωρέ παιδιά το ’πα και το ξανά μα το ’πα. Θα την κάνω 

την τρέλα σήμερα (απευθύνοντας προς τον μαγαζάτορα), 
φέρε κρασί απόψε ρε Καστανιώτη, εγώ πλερώνω, πιέτε μωρέ 
αδέλφια φάτε και ξαναματαφάτε, εγώ πλερώνω… 

ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Κάτσε καλά ορέ Βασίλη… 
ΝΤΕΛΗΣ:  Πιέστε, απόψε θα το κάψουμε… εγέλασε μαζί μου. Θα γε-
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λάσω κι εγώ μαζί της, μ’ ερεζίλεψε πρέπει να την ρεζιλέψω 
κι αφού δεν θέλει να γεννή γυναίκα μου… το αποφάσισα θα 
την “φιλήσω”… 

ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Τι θα κάνεις μωρέ, ξεκούτιασες πας να…
ΝΤΕΛΗΣ:  Άσε με ορέ. Τώρα θα δείτε 

(Σηκώνεται απότομα βαδίζοντας προς τον χορό… πλησιάζει τους μουσι-
κούς δίνοντας μερικά φλουριά).
ΝΤΕΛΗΣ:  Να ορέ γύφτο πάρε και παίξε…
ΜΟΥΣΙΚΟΣ:  Μα… 

(Σταματάει ο χορός).
ΝΤΕΛΗΣ:  Παίξε ορέ μη σου φάω τ’ άντερα…

(Ξαναρχίζει ο χορός, ο Ντελής απομακρύνεται από τον μουσικό και βαδίζει 
προς το μέρος της Αγγέλως αρπάζοντας την Αγγέλω από το μπράτσο.)
ΑΓΓΕΛΩ:  Μη άσε με…
ΝΤΕΛΗΣ:  Προχώρα ορέ (και την σπρώχνει, την φιλά). Να για να μάθεις 

να περιφρονείς εμένα, τον Βασίλη τον Ντελή. 
ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ: Α τον άτιμο, τι έκανε…
ΝΤΕΛΗΣ:  (Απευθύνοντας προς τους μουσικούς) Κοπρόσκυλα παίξτε 

πιο δυνατά…

(Τον πλησιάζει ο φίλος του Δυοβουνιώτης).
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Τι συμβαίνει μωρέ, τι βλέπουν τα μάτια μου με ποια χο-

ρεύεις Ντελή;
ΝΤΕΛΗΣ:  Άσε με ορέ Δυοβουνιώτη, το ’πα και το ’κανα το κέφι μου. 
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Σάλεψαν τα λογικά σου;

(ακούγεται μια φωνή, είναι του ξαδέλφου της Αγγέλως)…
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Σκοτώστε τον ορέ χωριανοί. Να με συμπαθάτε, τι κακό γίνηκε 

τώρα, κακούργε Ντελή θα το πληρώσεις αυτό που ’κανες. 

(Τραβιέται πλάγια η Αγγέλω, ο Ντελής τραβάει την πιστόλα του και τρα-
βάει ίσια για το κοντινό βουναλάκι ρίχνει μια μπαταριά και προκαλώντας 
τους συγχωριανούς του βγάζει μια δυνατή φωνή).
ΝΤΕΛΗΣ:  Έννοια σας και θα σας σιάξω εγώ, αλλοίμονό σας κακομοίρη-

δες ξέρετε με ποιόν τα βάζετε; Έπρεπε να με σκοτώνατε και 
δεν το κάνατε, τώρα σκάφτε τον λάκκο σας και καρτεράτε 
με. Έλα ορέ φίλε μου Δυοβουνιώτη, να ’σαι κοντά, πλάι μου, 
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πάμε ορέ Δυοβουνιώτη πιο πάνω.

(Προχωρούν ακόμα πιο πάνω στην πλαγιά του βουνού πίσω ακούγοντας 
βλασφήμιες και όρκους για εκδίκηση. Όλοι μελετάνε την προσβολή που 
γίνηκε, μια φωνή ακούγεται) 
ΦΩΝΗ:  Να τον σκοτώσουμε τον άτιμο, εμπρός όλοι…

(Οι γνώμες διχάζονται ανάλογα με τη συγγένεια των δύο προσώπων και 
τις συμπάθειες… Μέσα στην σύγχυση αυτή ακούγεται ένας καινούργιος 
κρότος μιας πιστόλας. Αυτό δίνει την τελευταία αφορμή για την σύρραξη 
που ακολουθεί και γενικεύεται παίρνοντας αρκετό χρόνο… τραυματίζο-
ντας πολλούς χωρικούς που ταμπουρωθήκανε στις δύο αντιμαχόμενες 
πλευρές). 

Αλλά στο σπίτι του Ντελή φτάνουν τα πρώτα μαντάτα.

ΚΑΤ

ΣΚΗΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (στο σπίτι του Ντελή) 

ΧΩΡΙΚΟΣ:  Τα ’μαθες τα καθέκαστα κυρ Θανάση, τι γίνηκε στο πανηγύρι.
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Σαν τι γίνηκε;
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Ο γιός σου “φίλησε” στο χορό την Αγγέλω του Πάπα Γιάννη 

και γίνηκε μεγάλος σαματάς, τραυματίστηκαν πολλοί χω-
ριανοί γέροντα, μετά τον τσακωμό, ο γιόκας σου δεν έδωσε 
σημεία ζωής, άνοιξε η γη και τον κατάπιε… 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Το παιδί μου! Πάμε μαζί για την πλατεία μην λες τίποτε 
στην γυναίκα μου πάμε, πάμε… 

(απομακρύνονται από το δωμάτιο). 

ΣΚΗΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Εικόνα με την πλατεία του χωριού. Ο πατέρας του Ντελή έχει φθάσει 
μαζί με το συγχωριανό του έξω από το καφενείο “η ωραία Ρούμελη” όπου 
υπάρχουν λίγοι συγχωριανοί, που ακόμη συζητάνε τα γεγονότα… 

ΧΩΡΙΚΟΣ:  Καλώς τον γέροντα, άρχοντά μου, τα ’μαθες…
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: (Διακόπτοντάς τον) Ξέρω… ανησυχώ για τον γιό μου, 

κατά που πήγε;
ΧΩΡΙΚΟΣ: Ύστερα από αυτό κανένας δεν ξέρει κατά που πήγε… ωχ 

αυτές οι στιγμές…
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Θα πάω τώρα. Αν τον δει κανένας σας, πέστε του να ’ρθει 
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σπίτι…
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Εντάξει γέροντα τράβα, τράβα στο καλό…
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Ευχαριστώ χωριανοί (φεύγοντας για το σπίτι του).

ΣΚΗΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (Στο σπίτι του Ντελή)
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Κυρ – Θανάση τι νέα έχεις για τον γιό σου; 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Ύστερα από την τρέλα που έκαμε ποιος ξέρει το φύσημά 

του… Ήπιε, μέθυσε και απάνω στο μεθύσι του μας έβαλε 
φωτιά που μας καίει…

ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Μήπως πήγε στην αδελφή του; 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Δεν νομίζω, δεν τάχει καλά με τον γαμπρό μου.
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Σαν τι να ’γινε; 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Ανησυχώ… 

(Ακούγονται βήματα και κτύπημα της πόρτας).
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ:  Ποιος είναι; 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: (βαδίζοντας προς την πόρτα)

Ανοίγοντάς την ξεπροβάλει κάποιος.
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ:  (φεύγοντας) Άντε γεια κυρ Θανάση και καλά μαντάτα.
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Στο καλό παιδί μου, στο καλό. (κλείνοντας την πόρτα)

ΚΑΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (Στο σπίτι του Ντελή)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Κάτσε κάτω πατριώτη να ξαποστάσεις.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Καλώς σε βρήκα κυρ Ντελή μου. (κάθεται). 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Από πούθε έρχεσαι;
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Από το Λιδωρίκι. 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Για πούθε ταξιδεύεις;
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Για τα Σάλωνα. Κάποια δουλειά έχω κει, κάτι πράγματα έχω 

να αγοράσω και σαν βρήκα την περίσταση πήρα απόφαση 
και έκανα το ταξίδι κατά δω. 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Σαν τι χρωστάω την επίσκεψή σου ορέ πατριώτη;
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Τώρα θα μάθεις κυρ – Θανάση. Έχεις δύο ώρες καιρό να 

μαζέψεις έξι χιλιάδες δραχμές ή σε χρυσάφι, και με ένα άν-
θρωπο της εμπιστοσύνης σου να τα στείλεις στο Μαυρόρεμα 
που θα τις καρτερή ο Καπετάν Οδυσσέας ο Μαυροδήμος. 
Έχεις ακόμα δύο ώρες καιρό να πας να συνεννοηθείς με τον 
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Πάπα Γιάννη και να τον ρωτήσεις αν θα δώσει την κόρη του 
την Αγγέλω γυναίκα στον γιό σου τον Βασίλη, γι’ αυτό το 
δεύτερο που σου είπα ενδιαφέρεται πολύ ο γιός σου και σε 
παρακαλεί να του στείλεις απάντηση. Για το πρώτο, για τις 
χιλιάδες δηλαδή ενδιαφέρεται ο Καπετάν Οδυσσέας. Σήκω 
λοιπόν και μη χάνεις καιρό. 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Άνθρωπε του Θεού, ο Οδυσσέας Μαυροδήμος είναι λή-
σταρχος, τι σχέση έχει με τον γιό μου;

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Α, δεν σου το είπα, να στο πω. Τον γιό σου χθες το βράδυ τον 
πιάσαμε όμηρο και το ’παμε αν δεν μας δώσεις τα λεφτά, του 
γιόκα σου θα του κόψουμε το κεφάλι και θα στο στείλουμε 
πεσκέσι. 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Δεν μου λες πατριώτη, αν ήρθες εδώ να γελάσεις μαζί 
μου, άσχημη ώρα διάλεξες για να το κάνεις. Αν ο γιός μου 
πάλι σ’ έστειλε εδώ για να δει πόσο τον αγαπώ, να του πεις 
ότι είναι πολύ αναίσθητος και ότι δεν μπορεί να κρίνει την 
σοβαρότητα των περιστάσεων.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Κυρ – Θανάση εμένα με στείλανε αφού πρώτα με πιάσανε 
όμηρο γι’ αυτή την δουλειά. Ο Καπετάν Οδυσσέας Μαυρο-
δήμος, χθες το βράδυ πέτυχε τον γιό σου στο δρόμο, που 
έφευγε φοβισμένος, τον γνώρισε ένας από τους ανθρώπους 
του που έχει πατέρα πλούσιο. 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Μα είναι αλήθεια όλα αυτά;
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Αλήθεια. Α ναι, ο γιός σου κυρ – Θανάση μου, φαίνεται πως 

είναι ερωτευμένος με κάποια όμορφη εδώ που τη λένε Αγ-
γέλω, μα πολύ ερωτευμένος. Γι’ αυτό σαν έμαθε πως θα ’ρθω 
να σ’ ανταμώσω, έπεσε στα πόδια μου και με παρακάλεσε 
να σου πω να κάνεις κάποια συνεννόηση με τον Παπά, τον 
πατέρα της Αγγέλως, να σου δώσουν μια απάντηση οριστική. 
Θα του την δώσουν για γυναίκα του ή όχι; Αν ναι θα γυρίσει 
στο χωριό του, αν όχι να πάρει τα μάτια του και να πάει να 
ζήσει αλλού και όπου πάει θα σου γράψει που θα βρίσκεται 
για να ξέρη η αφεντιά σου. 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Έχει δίκιο το παιδί. Εσύ κάνε μου τη χάρη, μείνε εδώ απέξω 
από το σπίτι μου. Έλα σε μια ώρα πατριώτη, και θα τα ’χω 
όλα έτοιμα. Γεια τώρα. Όπως είπαμε.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Εντάξει κυρ – Θανάση, όπως είπαμε.
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(Και βαδίζει προς την πόρτα όπου την κλείνει ο πατέρας Ντελής).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Στο σπίτι του Παπά Γιάννη ακούγεται το κτύπημα της πόρτας. Πλησιάζει 
ο Παπά Γιάννης και ανοίγει την πόρτα).

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Παπά μου και εγώ και συ έχουμε την ίδια λύπη μέσα μας. 
Η ευτυχία των οικογενειών μας καταστράφηκε σε μία στιγμή 
τρέλας και πιοτού. Ο γιός μου σου έκανε δύο μεγάλα κακά. 
Επρόσβαλε την αγιοσύνη σου και την κόρη σου και τώρα 
εσπάραξε την ψυχή μου. Από τα ψες κλαίω. Αυτά τα σκέ-
φθηκα πολύ κι ήρθα να σου πω παπά μου ότι έγινε – έγινε, 
περασμένα ξεχασμένα. Γνωστικός είσαι σαν φρόνιμοι και 
σαν νοικοκυραίοι ας δώσουμε τα χέρια μας, ας τα αρραβω-
νιάσουμε κι ας τα παντρέψουμε. 

ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ: Χωρατεύεσαι κυρ – Θανάση, ή σοβαρά μιλάς; 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Σου μιλάω σταράτα.
ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι μου είπες να… 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Να παντρέψουμε τα παιδιά μας.
ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι εγώ ο Παπά Γιάννης, να δώσω την κόρη μου, την Αγγέλω 

για γυναίκα στον γιό σου, τι… 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Ναι, αυτό είναι το φρονιμότερο και το λογικότερο. 
ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ: Και θέλεις τώρα να σου δώσω απάντηση; 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Ναι παπά μου, αν ήξερες με τι λαχτάρα περιμένω την 

απάντηση.
ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ: (τρομαγμένος) Αν θα πάει η Γη απάνω κι ο ουρανός έλθει 

κάτω, τότε και εγώ θα δώσω την κόρη μου στον κακούργο 
τον γιό σου, αυτή είναι η απάντησή μου… 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Παπά μου για συλλογίσου λίγο. 
ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρ – Θανάση μου, την κόρη μου δεν σου την δίνω, γύρνα 

σπίτι και άσε μας ήσυχους. 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Σαν τι να λες παπούλη;
ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ: Χριστιανέ μου… 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Το λες σε μένα, ένα πατέρα, παπάς άνθρωπος. Παπάς 

που διδάσκει τους άλλους να ’ναι λογικοί, αντί συγνώμης 
τι δίνεις μαχαίραν; 

ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ: (Νευριασμένος) Έξω από το σπίτι μου αντίχριστε, κουβέντες 
πια δεν έχω μαζί σου, έξω.
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(τον διώχνει). 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: (Φεύγοντας) Παπά μου, ο Θεός να σε κρίνει.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Στο σπίτι του Ντελή, στο προαύλιο, ο πατέρας του Ντελή συνομιλεί με 
τον επισκέπτη).
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Σε δύο ώρες ένας άνθρωπός μου θα φέρει στο Μαυρόρεμα 

τα λύτρα για τον γιό μου και πες στον γιό μου τον Βασίλη, 
ότι ο γάμος του με την Αγγέλω δεν γίνεται, γιατί δεν θέλουν 
οι δικοί της. Ας πάει να κάτσει αλλού. Δως του κι αυτό το 
χαρτζιλίκι για τα έξοδά του, πάρε και συ αυτό το ρολόγι για 
πεσκέσι. 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Μωρέ γέρο μου, είσαι λυπημένος για τα λύτρα; 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Όχι.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Τότε γιατί; 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Για την Αγγέλω, γι’ αυτή ο γεροξεκούτης θα τα πληρώσει 

όλα μαζεμένα. Άντε τώρα, γεια σου και να προσέχεις τον 
Βασίλη. Γεια σου πατριώτη (φεύγοντας). 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:  Γεια και καλή τύχη γέροντα…

(απομακρύνεται).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Ενώ γίνονται όλα αυτά, σε ένα σταυροδρόμι του χωριού, ένα ζευγάρι 
νεαρών συζητάει έντονα).

ΔΑΦΝΗ:  Κυριάκο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Δάφνη μου…
ΔΑΦΝΗ:  Πότε γύρισες στο χωριό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Αυτή την στιγμή.
ΔΑΦΝΗ:  Άργησες πολύ, άργησες να γυρίσεις Κυριάκο μου. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Άργησα οχτώ μέρες. Μονάχα σκεφτόμουν εσένα, δεν μπο-

ρούσα να ησυχάσω.
ΔΑΦΝΗ:  Ψευτιές ήτανε. Δεν ήτανε αλήθειες. Ναι, τις ημέρες αυτές 

που έλειπες, έμαθα ότι ο Παπά Γιάννης, και κείνος του κα-
λοφάνηκε να σε κάνει γαμβρό του, για να ξεπλύνει το κακό 
που τον βρήκε.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Μα τι είναι αυτά που λες Δάφνη μου;
ΔΑΦΝΗ:  Αλήθεια τα συμφώνησαν, κι εκείνη μα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Τι είπες; 
ΔΑΦΝΗ:  Ο Θεός να σε φυλάξει. Αφού τα συμφώνησαν αποφάσισαν 

να περιμένουν να ’ρθεις. Πήγες απ’ το σπίτι σου;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Όχι ακόμη.
ΔΑΦΝΗ:  Κυριάκο μου, μόλις πας σπίτι, ο πατέρας σου θα σου το πει. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Τι θα μου πει;
ΔΑΦΝΗ:  Ότι θα σε παντρέψει με την Αγγέλω του παπά. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Ο πατέρας μου…
ΔΑΦΝΗ:  Ησύχασε, η Αγγέλω του παπά είναι φιλημένη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Τι λες;
ΔΑΦΝΗ:  Ναι. Εψές το βράδυ την ώρα του χορού, έπεσεν επάνω και 

την αγκάλιασε και την φίλησε ο Βασίλης ο Ντελής. Ρίχτηκαν 
να τον σκοτώσουν το παλιοτόμαρο… Καλύτερα έτσι για μας 
αγάπη μου. Τώρα άργησα. Αύριο αγάπη μου. Το βράδυ θα 
’ρθεις όπως είπαμε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Ναι βέβαια.
ΔΑΦΝΗ:  Μη χτυπήσεις το παράθυρο. Σαν βρω ευκαιρία θα ’ρθω μόνη 

μου. 

(Ξάφνου ακούγονται πυροβολισμοί)
ΔΑΦΝΗ:  Παναγιά μου, τι τρέχει;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ:  Κάπου έπιασε φωτιά, κοίταξε φαίνονται φωτιές στο βάθος.
ΔΑΦΝΗ:  Φωτιά, είναι το σπίτι του Ντελή…

(Και απομακρύνονται προς το μέρος της φωτιάς, όπου βασιλεύει πανικός 
και τρόμος σε όλο το χωριό).

ΚΑΤ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Το σπίτι του Ντελή και η αποθήκη του έχουν αρπάξει για τα καλά. {Πλή-
θος συγχωριανών του έχουν τρέξει για βοήθεια, μα προς μάτην. Τα λιγοστά 
μέσα που διαθέτουν δεν αποδίδουν. Τώρα ακούγονται οι φωνές του κυρ 
– Θανάση Ντελή μέσα από τις φλόγες)….
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Βοήθεια, σώστε με Χριστιανοί, βοήθεια.
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Τον καημένο τον γέρο, να του ρίξουν ένα σχοινί. Θα καεί.
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ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Χριστιανοί μου καίγομαι…
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Να του βάλουμε μια σκάλα να κατέβει, κάτι πρέπει να κά-

νουμε. Βρε τον δύστυχο τον Θανάση. Τι συμφορά είναι αυτή. 
Τι κάνετε μωρέ; Αφήνετε τον άνθρωπο να καεί;. Θάρρος, 
φώναξε Θανάση. Θάρρος, θα σωθείς. 

ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ: Πάει, θα καεί αυτός. 

Αα.. αα.. αα (Μια φωνή ακούγεται μέσα από το σπίτι. Είναι του Θανάση 
του Ντελή που υποβασταζόμενος από τον Δυοβουνιώτη βγαίνουν μέσα 
από τις φλόγες…).
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Κυρ – Θανάση, φθηνά την γλυτώσαμε.
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Παιδί μου, ο Θεός να σου δώσει πολλά για το καλό 

που μου ’κανες. 
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Κυρ Θανάση το χρέος μου, ελάτε βοηθάτε κι άλλο χριστια-

νοί να σβήσουμε τη φωτιά.
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Α, καθάρματα. Θα μου το πληρώσετε ακριβά αυτό.
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Ησύχασε κυρ Ντελή. Θα σε πάω στον γιατρό στην πόλη.

(αρπάζοντάς τον στην πλάτη του τραυματισμένο, αναχωρεί με ένα ζώο 
για την πόλη).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Βρισκόμαστε στο πανύψηλο βουνό της Γκιώνας στο λησταρχείο). 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΕΛΗΣ: Να με συγχωράτε αλλά αυτό δεν θα περάσει έτσι.
ΛΗΣΤΗΣ:  Και τι σκοπεύεις να κάνης ορέ Βασίλη.
ΝΤΕΛΗΣ:  Να δω μου, στέκετε αυτό
ΛΗΣΤΗΣ:  Ησύχασε, ότι θέλεις θα στο κάνω.
ΝΤΕΛΗΣ:  Να, μόλις πας στο χωριό, το βράδυ θα σου δώσω να κολλή-

σεις αυτό το χαρτί στο σπίτι της Αγγέλως χωρίς το ζημίωμά 
σου. Να πάρε αυτό το οικογενειακό κειμήλιο. Ατόφιο χρυσό. 
Παρ’ το για πεσκέσι…

ΛΗΣΤΗΣ:  Εντάξει Ντελή, φτιάξ’ το και θα το πάρω αργότερα. (απομα-
κρύνεται).

ΝΤΕΛΗΣ:  Καταραμένοι, θα μου το πληρώσετε αυτό. Φυλαχτήτε. Κα-
κομοίρηδες…
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Ο παπά – Γιάννης ευρίσκεται στο κατώφλι του σπιτιού του, διαβάζοντας 
ένα χαρτί που βρήκε κολλημένο στην πόρτα του που γράφει:

Εγώ ο Βασίλης ο Ντελής προς εσένα τον παπά – Γιάννη.
Η κόρη σου η Αγγέλω από σήμερα είναι δική μου. Αν τολμήσεις να σκε-

φθείς να την αρραβωνιάσεις ή να την παντρέψεις με κανένα δικό μας ή 
ξένο, θα σφάξω τον γαμβρό μπροστά στα μάτια σας, θα ρημάξω τα πρόβατά 
σας, θα ξεριζώσω τα δέντρα σας, θα κάψω τις θύμωνιές σου. Ή εμένα θα 
πάρει ή κανέναν άλλον. Γιατί έτσι το θέλω εγώ. Κάποιοι δικοί σου συγγενείς 
έβαλαν φωτιά και έκαψαν το σπίτι μας. Παρ’ ολίγο να κάψουν τον πατέρα 
μου. Τους έμαθα όλους. Ήταν δώδεκα. Έναν κι έναν τώρα τους ξέρω. Πριν 
περάσει ένας μήνας κι οι δώδεκα θα είναι σκοτωμένοι και εσύ παλιόπαπα 
που πρόσβαλες τον πατέρα μου, αλλοίμονο σου. Εκατό κεφάλια να ’χεις, 
θα σου τα κόψω και τα εκατό.

Αυτά και καλή αντάμωση.
Βασίλης Ντελής.

ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Σίγουρα θα τρελάθηκε αυτός ο ευλογημένος.
ΑΓΓΕΛΩ:  (Πλησιάζοντας) Τι νέα;
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Για διάβασε εδώ να δεις. (της δίνει να το διαβάσει. Το δια-

βάζει και αφού τελειώνει λέει:) 
ΑΓΓΕΛΩ:  Α, τον άτιμο, αφού με πρόσβαλε, έρχεται τώρα να με φοβε-

ρίσει ο κακομοίρης. Δεν ξέρεις καλά την Αγγέλω του παπά. 
Την Κυριακή θέλουν να γίνουν οι γάμοι μου με τον Κυριάκο 
τον Λαμπρινό.

ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Να μου ζήσης μωρέ Άγγελέ μου, λεβέντισσα. Πάω να μιλήσω 
για το συμπεθεριό και να τελειώσω…

ΑΓΓΕΛΩ:  (Παίρνοντας και σχίζοντας την προκήρυξη) Άτιμε, όπως ξέ-
σχισα το χαρτί αυτό, έτσι θα ξεσχίσω και την μαύρη σου καρ-
διά την στιγμή που θα τολμήσεις να παρουσιασθείς μπροστά 
μου…

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Στο σπίτι του Λαμπρινού ακούγεται κτύπος πόρτας)
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι κάνεις ευλογημένε Λαμπρινέ;
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ:  Πολλά τα έτη παπούλη. Πως με το καλό από δω;
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Την ευχή μου τέκνο μου.
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ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ:  Ευχαριστώ άγιε.
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Εκείνα που μιλήσαμε, Λαμπρινέ.
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ:  Α, ναι παπά μου. Μη λυπηθεί για αυτά που θα σου πω. Καλή 

και άξια η Αγγέλω, όμορφη και ζηλευτή. Εγώ την Αγγέλω 
δεν θα την παντρευτώ. Φωτιά να πέσει και να με κάψει. Την 
Αγγέλω την θεωρώ τίμια και ηθική. Όμως δεν φταίει αυτή. Το 
ριζικό της φταίει, η κακιά στιγμή. Ο Ντελής όσο ζει αυτός… 
Εγώ παπά μου σε συμβουλεύω δωσ’ την σ’ αυτόν τώρα γιατί 
θα είναι πολύ αργά. Θα γεννούν φονικά. 

ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Ποτέ. Ποτέ αυτόν. Είναι οριστική η απάντησή σου;
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ:  Οριστική παπά μου.
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Γεια σου λοιπόν… (φεύγει).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Στο σπίτι του παπά – Γιάννη. Ο Παπά – Γιάννης ανοίγει την πόρτα του 
σπιτιού του και εισέρχεται στο δωμάτιο…) 
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν σε θέλει ο...
ΑΓΓΕΛΩ:  Ποιος πατέρα;
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Ο Κυριάκος ο Λαμπρινός.
ΑΓΓΕΛΩ:  Γιατί πατέρα;
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί σε έχει φιλημένη ο Βασίλης ο Ντελής.
ΑΓΓΕΛΩ:  Σου το είπε ο ίδιος;
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ο ίδιος. Αγαπάει την Δάφνη του Βαρδουνιώτη.
ΑΓΓΕΛΩ:  Ανάθεμά τον, εμένα περιφρονεί, εμένα; Που αν ήθελα έβα-

ζα όλα τα παλικάρια του χωριού να σφαγούν μπροστά στα 
μάτια μου; Εμένα έδιωξες αναθεματισμένε Ντελή, τέτοιο 
μεγάλο κακό που μου ’κανες θα στο ξεπληρώσω. Το πώς δεν 
το ξέρω. Μα να μη με λεν Αγγέλω αν δεν στο ξεπληρώσω 
άτιμε.

(άρχισε να κλαίει). 
ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Υπομονή κορίτσι μου, κι αν δεν είναι ο Κυριάκος ο Λαμπρι-

νός, θα είναι κάποιος άλλος. Δόξα σοι ο Θεός δεν έχασες 
την ομορφιά σου. Κάνε υπομονή ευλογημένο τέκνο μου. 
Υπομονή.
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ΚΑΤ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Ενώ διαδραματίζονται αυτά τα γεγονότα εις το Μαυρόρεμα μια τοποθε-
σία έξω από το χωριό και κοντά στο λημέρι του Μαυροδήμου, γνωστού 
αρχιλήσταρχου της περιοχής, φθάνει ο απεσταλμένος του πατέρα του 
Ντελή με τα λύτρα, για την απελευθέρωση του Βασίλη Ντελή).
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Αργήσατε πολύ, γιατί ορέ πατριώτη;
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Ήταν να μην αργήσω Καπετάν Οδυσσέα Μαυροδήμο. Πρά-

ματα και θάματα γινήκαν στο χωριό απόψε.
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Τον παρά τον έφερες;
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Ναι, πάρ’ τον. (Και του δίνει ένα σακούλι). 
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Έτσι μπράβο. Αυτό με ενδιαφέρει. Τ’ άλλα όχι. 

Τώρα Βασίλη Ντελή είσαι ελεύθερος να πας όπου θέλεις.
ΝΤΕΛΗΣ:  Εντάξει Καπετάνιο, μα πατριώτη πες μου τι γίνηκε στο χωριό;
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Πολλά και διάφορα. Πρώτα – πρώτα, ο πατέρας σου πήγε 

στον παπά – Γιάννη για το προξενικό σου και ο τραγόπαπας 
τον έδιωξε κακήν κακώς, κατάλαβες…

ΝΤΕΛΗΣ:  Θα μου το πληρώσει αυτό, και οι άλλοι που μου ’καψαν το 
σπίτι. Τους έστειλες μαντάτο πατριώτη; 

ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Βασίλη Ντελή, είπα είσαι ελεύθερος.
ΝΤΕΛΗΣ:  Άκουσα Καπετάνιο, δεν πάω πουθενά.
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Δεν πας πουθενά;
ΝΤΕΛΗΣ:  Αυτό είναι.
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Και τί θα κάνεις;
ΝΤΕΛΗΣ:  Θα μείνω μαζί σας.
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Μαζί μας;
ΝΤΕΛΗΣ:  Μαζί σας, ναι γιατί παράξενο σας φαίνεται;
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Και περισσότερο από παράξενο. Και τι θα κάνεις, 

που θα μείνεις μαζί μας;
ΝΤΕΛΗΣ: Θα γίνω και εγώ ληστής.
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Τι λες ληστής;
ΝΤΕΛΗΣ:  Ληστής Βέβαια.
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Γιατί νοικοκυρόπαιδο, γιατί θέλεις στα καλά κα-

θούμενα, χωρίς λόγο και αφορμή να γίνεις ληστής; 
ΝΤΕΛΗΣ:  Πρώτα – πρώτα, για να βγάλω τις έξι χιλιάδες που πήρατε 

από τον πατέρα μου και να του στείλω πίσω κι έπειτα έχω 
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λογαριασμούς με τον παπά – Γιάννη που δεν θέλει να μου 
δώσει την Αγγέλω γυναίκα μου και έπειτα με το συγγενολόι 
της Αγγέλως που ’βαλε φωτιά στο σπίτι μας και λίγο έλλειψε 
να κάψει τον πατέρα μου. Έπειτα τα ’χω με τα παλιοτόμαρα 
τους πατριώτες μου, επειδή φίλησα την Αγγέλω πήγαν να με 
σκοτώσουν. Όλα αυτά Καπετάν Μαυροδήμο θέλουν ξεκαθά-
ρισμα, γι’ αυτό κι εγώ θα μείνω μαζί σας ληστής. Μια φορά 
καρδιές θα κάψω, χήρες θα μαυροντύσω μανάδες, θα κάνω 
να κλάψουν και τάφους θ’ ανοίξω. Αλλοίμονο σας και ξανά 
μανά αλλοίμονο σας κακομοίρηδες. Έτσι ξέρει να κάνει τις 
δουλειές του ο Βασίλης ο Ντελής. Με διώξατε από το χωριό 
μου και ήρθα και ’γω στα βουνά. Άνδρα της Αγγέλως δεν με 
θέλατε, καλόν άνθρωπο δεν με θέλατε. Πολύ καλά λοιπόν. 
Γίνομαι κι εγώ ληστής κι ανοίχτε τώρα τα δευτέρια σας να 
ανοίξω και ’γω τα δικά μου και να λογαριαστούμε. 

ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Μωρέ Ντελή σωστά μιλάς.
ΝΤΕΛΗΣ:  Σωστά κι αποφασισμένα, Καπετάν Μαυροδήμο. Δεν πάω 

πουθενά. 
ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ: Όχι μωρέ λεβέντη, να μην πας πουθενά να μείνεις 

μαζί μας να γίνεις ληστής, πρωτοπαλήκαρό μου. Σήμερα κι 
αύριο θα γίνεις ο λήσταρχος. Το λεν τα κότσια σου παλικάρι 
μου…

(Τότε προχώρησε λίγο μπροστά ο Ντελής κι είπε στον χωρικό απεσταλ-
μένο του πατέρα του:)
ΝΤΕΛΗΣ:  Γύρισε μονάχος στο χωριό, πήγαινε στον πατέρα μου και 

πες του να μην καρτερεί τον γιό του. Πες του να μη λυπηθεί 
γι’ αυτό που κάνω και να μη φοβηθεί κανένα. Να του πεις 
πως σε λίγες μέρες θα τους σιάξω όλους αρχίζοντας από 
τον παπά – Γιάννη και τους συγγενείς του. Να του πεις πως 
αργότερα θα του γράψω νέα. Άντε τώρα πήγαινε στο καλό, 
κι όπως τα είπαμε. 

(Ο χωρικός απομακρύνθηκε δίχως να βγάλει λέξη μόνο που είπε μέσα του)
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Μεγάλος που είσαι Κύριέ μου. Όλα τα περίμενα, αλλά τον 

Βασίλη τον Ντελή ληστή και μάλιστα πρωτοπαλίκαρο του 
Μαυροδήμου, ποτέ μα ποτέ δεν το περίμενα. Ο γιός του 
Θανάση του Ντελή. Μεγάλος είσαι Κύριέ μου.

LADIAS.indb   388 20/7/18   9:58 πμ



ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 389

(και έφυγε για το χωριό για να αναγγείλει τα καθέκαστα στον πατέρα 
του Ντελή).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

(Ένας χωρικός στο σπίτι του Ντελή και εξιστορεί τα γεγονότα στον πατέρα 
του Ντελή)
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Αυτά που λες κυρ Θανάση μου, ο γιός σου τώρα βγήκε στο 

κουρμπέτι.
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Τ’ ακούς πατριώτη; Λέξη μη βγάλεις από το στόμα σου 

προς το παρόν. Τι λες ακόμα δεν το ’χω χωνέψει. 
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Έτσι είπα κι εγώ. Ο Βασίλης το αρχοντόπαιδο. Κι όμως έτσι 

είναι γέροντα, κι ο Καπετάν Μαυροδήμος τον βάφτισε πρω-
τοπαλίκαρό του…

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΤΕΛΗΣ: Άντε τώρα. Πήγαινε στο καλό και άσε με στον πόνο μου.
ΧΩΡΙΚΟΣ:  Γεια σου κυρ Θανάση. Κουράγιο και υπομονή. Γεια και καλό 

κουράγιο. 

(απομακρύνεται κλείνοντας την πόρτα, μα βάζοντας σε πολλές σκέψεις 
τον κυρ Θανάση τον Ντελή)…

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 
ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΑΔΙΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Αγάπης Συντρίμμια

Του Ηλία Απ. Λαδιά, Λογοτέχνη – Τεχνοκριτικού, Θεατρικού Συγ-
γραφέα – Σεναριογράφου, Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Επιστημών 
– Γραμμάτων και Τεχνών Κατάνια Ιταλίας Νο 812.

Η τηλεοπτική σειρά Αγάπης Συντρίμμια θα απαρτίζεται από 65 συ-
νολικά επεισόδια. Είναι κοινωνική σειρά της μεταπολεμικής Ελλάδας με 
ιστορία αγάπης, μίσους, εκδίκησης στα κοινωνικά γίγνεσθαι, με υψηλά 
νοήματα, στην εποχή της μετανάστευσης των ελπίδων μιας γενιάς για 
καλύτερο αύριο, της Αγάπης Συντρίμμια.

Οκτώβριος 2002 Ηλίας Απ. Λαδιάς
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

Δεκαετία του 1960.
Σε μια επαρχιακή πόλη, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, στο σιδηροδρομικό 

σταθμό ακούγονται φωνές επιβατών ... Πλησιάζει ο Βαγγέλης στην παρέα 
του αποχαιρετώντας τους .... (Ακούγεται μουσική εισαγωγή του έργου.)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Γεια σας φιλαράκια, γεια σας .... θα ’ρθω πάλι, θα ξανάρθω.
ΚΩΣΤΑΣ:  Στο καλό να πας, μη μας ξεχάσεις μη μας ....
ΒΑΓΓΕΛΗΣ:  Εγώ ποτέ, ποτέ. Να προσέχετε την μάνα μου, την Φωτεινή, 

κι όπως σας είπα θα προκόψω γρήγορα, γρήγορα.
ΚΩΣΤΑΣ: (Δακρύζοντας) Βρε παλιοσειρά, μόλις πας γράψε μας αμέ-

σως, να πας στον ξάδελφό μου στο Μόναχο, να πας να σε 
βολέψει, αυτός έχει δικό του εστιατόριο, έχει γνωριμίες. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Σ’ ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ. Α, και συ μάνα μου, να σε απο-
χαιρετήσω να....

ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Παιδάκι μου μονάκριβο ξανασκέψου το, ξανασκέψου το.. 
παιδάκι μου, κι εδώ θα φτιάξουν τα πράγματα, θα....

ΒΑΓΓΕΛΗΣ: (Αγκαλιάζοντάς την) Μην στενοχωριέσαι μάνα, όλα θα 
φτιάξουν γρήγορα θα ξανάρθω πίσω, δημιουργημένος... θα 
φτιάξουν όλα Μάννα, όλα.

ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Μοναχογιέ μου, να δεις άμα δεν παν καλά οι δουλειές σου 
μην διστάσεις να γυρίσεις παιδί μου ...

(Ακούγεται το σφύριγμα του τραίνου που εισέρχεται στον σταθμό και η 
φωνή του σταθμάρχη)...

Οι επιβάτες για Λάρισα, Θεσσαλονίκη, εξωτερικό να επιβιβάζονται πα-
ρακαλώ.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Μάνα σ’ αποχαιρετώ, Κώστα πες και στα άλλα τα παιδιά θα 

γυρίσω και πάντα....
ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Παιδάκι μου να προσέχεις, να προσέχεις, να μου γράφεις 

και να τηλεφωνάς όταν είναι ανάγκη....
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Γεια σας, γεια σας και να προσέχετε την Μάνα μου, και την 

Φωτεινή την αρραβωνιάρα μου.
ΚΩΣΤΑΣ:  Καλό ταξίδι να’ χεις..

LADIAS.indb   394 20/7/18   9:58 πμ



ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 395

ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Γεια σου Μάνα μου (φιλώντας την).  
Γεια σου Μαννούλα μου, γεια σας παιδιά .... 

(απομακρύνεται για το βαγόνι που μέσα απ’ αυτό τους αποχαιρετά. Το 
τραίνο σιγοσφυρίζει και απομακρύνεται.)

Εν τω μεταξύ στην ταβέρνα ο Χασούρας το γλέντι ξεφαντώνει για τον 
αποχαιρετισμό του Βαγγέλη.
ΚΩΣΤΑΣ:  Πιέτε βρε και ξαναπιέτε. Κερνάω εγώ απόψε για το φιλαράκι 

μας τον Βαγγέλη, που έφυγε για την Γερμανία, για το Μόναχο 
(φωνάζοντας) Βρε Χασούρα, έλα δω ρε μαγαζάτορα, έλα εδώ 
ρε Χασούρα....

ΧΑΣΟΥΡΑΣ: (πλησιάζοντας) Τι φωνάζεις ρε καλόπαιδο τι θέλεις ε; Εγώ 
είμαι το αφεντικό, δεν θέλω φωνές δεν ....

ΚΩΣΤΑΣ:  Βρε Χασούρα, το φιλαράκι μας «η σειρά μου» ντε, έφυγε για 
το Μόναχο, την Γερμανία, το σκλαβοπάζαρο...

ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Τι λες βρε Κώστα, βρε το φιλαράκι μας. Μοναχογιός και 
τα βρόντησε κι έφυγε κι αυτός, εγώ εδώ με την Φώτω την 
γυναίκα μου, ακόμα να ξεκολλήσουμε ακόμα.

ΚΩΣΤΑΣ:  Κοίτα, κέρασε το μαγαζί. Απόψε κερνάω και κοίτα βάλε κάνα 
τραγούδι το Καζατζίδη να ξεδώσουμε βρε .....

ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Εντάξει βρε καλόπαιδο, αλλά μόλις περάσει η ώρα να του 
δίνετε μην έχουμε φασαρίες και τιποτα τραβήγματα με τους 
ασφαλίτες, κατάλαβες; Τις προάλλες κάποιος μας «κάρφω-
σε» κι ακόμα τραβιόμαστε, κατάλαβες; Ακόμα τραβιόμαστε.

ΚΩΣΤΑΣ: Μην στενοχωριέσαι βρε Χασούρα, μην στενοχωριέσαι... Φέρε 
και τιποτα μεζέδες (φωνάζοντας κάποιον που μπαίνει). Βρε 
Βασίλη, βρε Βασίλη, πέρνα από δω βρε φιλαράκι μου.

ΒΑΣΙΛΗΣ: Βρε, βρε τι γίνεσαι βρε ξάδελφε; Τι έμαθα κερνάς, το μαγαζί, 
τι έγινε, έγινες Ωνάσης; Τι έγινε; 

ΚΩΣΤΑΣ: Κάτσε βρε πιες, φάε, δεν τα ’μαθες; Ο Βαγγέλης έφυγε για 
την Γερμανία.

ΒΑΣΙΛΗΣ: Τι λες, σώπα... ρε μοναχογιός και τα βρόντηξε;
ΚΩΣΤΑΣ: Είδες στα ’πα εγώ, στα ’πα, να πάμε. Τώρα θα τά ’χαμε κο-

νομήσει, το καλοκαίρι θα ’ρχόμασταν εδώ στα Τρίκαλα, στο 
παζάρι κονομημένοι με μερσεντές. Κατάλαβες, κατάλαβες. 
Τις προάλλες ήρθε, ποιός, ποιός, ποιος; Ο Ντάβλας, από την 
Καλαμπάκα και να δεις μια μερσεντάρα, πέντε μέτρα, πέντε 
μέτρα, κατάλαβες.
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ΒΑΣΙΛΗΣ: Σώπα βρε τώρα, με ’φτιαξες. Βρε Χασούρα φέρε πράμα να 
φάμε, να πιούμε βρε. 

ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Εντάξει καλόπαιδα, έρχομαι (βάζοντας μουσική στο Τζουκ-
Μποξ.

ΚΩΣΤΑΣ: Αυτό είναι, πιες ρε Βασίλη, πιες ρε Βασίλη.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Στην υγειά μας ρε, στην υγειά μας, να πάνε κάτω τα φαρμάκια 

ντε, τα φαρμάκια.
ΚΩΣΤΑΣ: Πιες ρε φιλαράκο στην υγειά του Βαγγέλη, να ’ναι καλά να 

’ναι καλά.
ΒΑΣΙΛΗΣ: Αυτό είναι ρε Κώστα σήκω να χορέψουμε ντε, να χορέψουμε.
ΚΩΣΤΑΣ: Ναι, τώρα μερακλώθηκα. Όπα... (σηκώνονται από το τραπέζι 

με τον Βασίλη και τ’ άλλα τα παιδιά, Όπα.., πες τα Στέλιο, 
πες τα, πες τα....

ΘΑΜΩΝΑΣ: Μπράβο βρε παλικάρι, μπράβο βρε σακαφλιά, βρε μάγκα 
μου θα το κάψουμε απόψε...

ΚΩΣΤΑΣ: Αυτό είναι, απόψε θα καεί το πελεκούδι.
 Θα καεί το πελεκούδι.
 Βάλτο πιο δυνατά βρε Χασούρα, πλερώνουμε, πλερώνουμε...
ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Άααλλλααα..... Χορεύοντας. 
ΚΩΣΤΑΣ: Σιγά βρε παιδιά, σιγά βρε, θα πλακώσουν οι χωροφυλάκοι... 

Μην φοβάσαι βρε, μην φοβάσαι...
ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Εμένα μου λέτε εγώ θα ’χω τα τραβήγματα .... 

(ο χορός συνεχίζεται, εξελίσσεται ο χορός, όμως ακούγονται βήματα που 
μπαίνουν στο μαγαζί του «Χασούρα», δύο κύριοι με πολιτικά. Πλησιάζο-
ντας τον μαγαζάτορα αγριεμένοι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Πιο σιγά το Τζούκ-μπόξ, πιο σιγά...
ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, εδώ είναι το μαγαζί μου.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Ααα! Κοίταξε να δεις εδώ, Αστυνόμος Μπέκος, κοίτα να 

δεις, να συνεργάζεσαι με μας, γιατι θα στο κλείσω το μαγαζί...
ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Μα κυρ-Αστυνόμε μου....
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τέρμα το Τζουκ-μποξ, χαμήλωσε γιατι κάνουνε παράπονα 

οι πέριξ. Κατάλαβες τώρα; Μην κάνεις τον κουτό, κοίταξε 
και συμμάζεψε εκείνα τα παλιόπαιδα που χορεύουν, θα στο 
κλείσουν το μαγαζί, η ώρα κοντεύει μεσάνυχτα και το γλε-
ντάτε ακόμα σα δεν ντρέπεστε...

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Καλά κυρ-Αστυνόμε μου και θα τα κανονίσω, θα τα ....
 (Απευθυνόμενος προς το βοηθό του)
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 Κοίτα Σάκη, τράβα το τζουκ-μποξ και κλείστο, κλείστο να 
μην τους μαζέψω όλους, όλους.

 Μάλιστα προϊστάμενε, μάλιστα πάω.....

(Απομακρύνεται προς το τζουκ-μποξ και το κλείνει βιαίως).
(Ακολουθεί μια βουβαμάρα και οι θαμώνες αγανακτισμένοι διαμαρτύρο-
νται και πρώτος – πρώτος ο Κώστας...)
(απευθυνόμενος προς τον μαγαζάτορα Χασούρα, φωνάζοντας δυνατά).
ΚΩΣΤΑΣ: Χασούρας, Χασούρας, βρε Χασούρα, έλα γρήγορα κατά δω. 

Τι τρέχει ρε μουτράκλα, τι τρέχει; Ποιός έκλεισε την μουσική 
τώρα που μπήκαμε στα κέφια. 

 (Δεν ακούγεται απάντηση από τον Χασούρα).
 Βρε τον μάπα τον Χασούρα, βουβάθηκε βρε Χασούρα, Χα-

σούρα, βάλε γρήγορα το Τζου-μπόξ. 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Για κοιτάξτε Καλόπαιδα, το γλέντι τελείωσε, μαζέψτε τα 

και φύγετε για το καλό σας...
ΒΑΣΙΛΗΣ: Τι μας λες, ρε γραβατάκια, ποιός είσαι συ ρε που θα μας 

κόψεις το γλέντι; Άκου να δεις βάλτο μπρος το μηχάνημα 
γιατι....

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Γιατί; Καθίστε κάτω να μην σας μπουζουριάσω. Εδώ αστυ-
νομία, ασφάλεια να κι ο αστυνόμος. εδώ κύριε Προϊστάμενε, 
για ελάτε κατά δω, έχουμε κάτι μαγκάκια εδώ....

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Έρχομαι, έρχομαι (πλησιάζει)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ β΄: Να τα παιδιά εδώ διαμαρτύρονται που τους χαλάσαμε το 

γλέντι, το γλέντι (χαμογελώντας).
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Α....Το γλέντι. Α, τα παλικαράκια από δω. Να ’χουμε καλό 

ρώτημα, ποιοί είστε σεις; Ταυτότητα έχετε μαζί σας, Ταυτό-
τητα.

ΚΩΣΤΑΣ: Τι συμβαίνει Κυρ-Αστυνόμε, τι κάνουμε, το ψιλογλεντάμε, 
το ψιλογλεντάμε μια και το φιλαράκι μας ο Βαγγέλης τις 
καπουλάρησε ντε για τα ξένα είπαμε να το τσούξουμε...

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Καλά ντε βρε παλικάρια, μα η ώρα πέρασε από δώδεκα, 
ενοχλείτε τους γειτόνους και παραπονιούνται. 

ΚΩΣΤΑΣ: Εντάξει κυρ-Αστυνόμε θα τα χαμηλώσουμε τα μουσικά, όμως 
σε παρακαλούμε κάτσε και συ στην παρέα μας δεν «δαγκώ-
νουμε», τίποτα παράνομο τιποτα το γλεντάκι μας.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Καλά, καλά θα το δούμε (απευθυνόμενος) προς τον βοηθό 
του, έλα κατά δω βρε βοηθέ, έλα ....
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Ήρθα κυρ-Αστυνόμε στις διαταγές...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Για φώναξε τον «Χασούρα» να’ ρθει δω γρήγορα, γρήγο-

ρα...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Αμέσως κ. προϊστάμενε (φωνάζοντας)...
 Χασούρας, Χασούρας, έλα δω γρήγορα.
ΧΑΣΟΥΡΑΣ: (Φοβισμένος)  

Έφθασα (πλησιάζοντας). Έφθασα αστυνόμε μου... Τι με θέ-
λετε;

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Άκου να δεις. Κοίτα, βάλτο το τζουκ-μποξ στα σιγανά, 
στα σιγανά και σε κάνα μισάωρο και κάτι ψιλά διαλύστε το 
ήσυχα, ήσυχα κατάλαβες, κατάλαβες; Άντε να μην σας πάρει 
ο διάβολος και σας σηκώσει εδώ , άντε... 

ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Εντάξει κυρ Αστυνόμε μου, να ’σαι καλά ο θεός να σου δίνει 
υγεία και προαγωγές ...

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Άντε πήγαινε κι όπως είπαμε Χασούρα όπως...
ΧΑΣΟΥΑΡΑΣ: Ότι λέει ο αστυνόμος μας, ότι λέει ο νόμος ο ... 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Άντε στο καλό και πρόσεχε άλλη φορά, πρόσεχε...
ΧΑΣΟΥΡΑΣ: Κατάλαβα, κατάλαβα.... στο σιγανό και μετά δρόμο ...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: (ζόρικα) Πήγαινε, πήγαινε τώρα πήγαινε να μην το μετα-

νιώσω ....
ΚΩΣΤΑΣ: Κυρ – Αστυνόμε μας, Κυρ – Αστυνόμε μας, μαζί με τον βοηθό 

σας κοπιάστε στο τραπέζι μας, κοπιάστε....
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Καλά, καλά ντε πάμε βρε βοηθέ να γλεντήσουμε και μεις 

λίγο. Υπηρεσία, υπηρεσία και τιποτα άλλο, τιποτα άλλο. 
Άντε να το ρίξουμε και λίγο έξω, μπας και πέσουν έξω τα 
καράβια μας ...Δε βαριέσαι βρε αδελφέ, δε βαριέσαι, πάμε 
κατά κει, πάμε...

ΚΩΣΤΑΣ: Μπράβο κυρ-Αστυνόμε να σε χαιρόμαστε, να σε χαιρόμα-
στε... Βρε καλόπαιδα πάμε να κάτσουμε, τι λέτε βρε, πάμε να 
κάτσουμε; ( απομακρύνονται προς τα τραπέζια του γλεντιού, 
και κάθονται). 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τι λέτε ο Βαγγέλης της Κυρά-Βασιλικής έφυγε για το 
Μόναχο;

ΚΩΣΤΑΣ: Αυτός κυρ-Αστυνόμε μου, «ο αρραβωνιάρης», το φιλαράκι 
μας... Γιατι δεν εύρισκε τακτική δουλειά, λίγο από δω, λίγο 
από κει.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τι να κάνει το παιδί, μεγάλη απόφαση. Κι μένα το παιδί 
μου τελειώνει το Λύκειο, μετά τι να κάνουμε βρε παιδιά, άμα 
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δεν το «σπρώξω» στο Δημόσιο τι να κάνω; Θέλει να πάει 
να σπουδάσει στην Γερμανία, πού να τα βρω τόσα λεφτά; 
Η γυναίκα μου δεν δουλεύει, εγώ πώς να τα βγάλω πέρα, 
ενοίκια, έξοδα....

ΚΩΣΤΑΣ: Έχεις δίκιο κυρ-Αστυνόμε, εμείς παιδιά του λαού είμαστε, μην 
κυνηγάς τον κόσμο, τον λαουτζίκο. Βίβα κυρ-Αστυνόμε και 
βοηθέ, άντε να πάνε κάτω τα φαρμάκια, όλα να πάνε κατά 
διαόλου.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Βίβα παλικάρια, πιες και συ βρε βοηθέ, πιές...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Στην υγειά σας παιδιά και του κυρ Αστυνόμου και του 

Βαγγέλη, να ’ναι καλά εκεί που πήγε το παιδί, να ’ναι καλά...
ΚΩΣΤΑΣ: Στην υγειά σας, στην υγειά σας κυρ-Αστυνόμε, να σε ρωτή-

σουμε κάτι εμπιστευτικά; Τι έγινε τις προάλλες με το ξαδερ-
φάκι μου τον Στέφανο; Τον Στέφανο......

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Αστ’ αυτά Κώστα, τιποτα το σοβαρό, α.. κοίτα που το ’φερε 
η κουβέντα. Πρόσεχε να μην πεις τιποτα σε κανένα και βρού-
με κανά μπελά, τον πιάσανε στην Αθήνα στην διαδήλωση 
στο Πανεπιστήμιο με κάτι χαρτιά, προκηρύξεις αναρχικές. 
Κοίτα μιας και είναι ξαδερφάκι σου, να προσέχει. Άμα τον 
ξανατσακώσουμε θα βρει τον μπελά του, του την χαρίσαμε 
μια, δυό. Κοίτα, μετά θα ’χει σοβαρά τραβήγματα κατάλαβες; 

ΚΩΣΤΑΣ: Α.. καλά που μου τα πες. Να του πω κανα δύο κουβέντες, 
κανα....

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Μπράβο παλικάρι μου. Άμα θα ’ρχόσουν στην Αστυνο-
μία, μορφωμένο παιδί, θα ’χες εξέλιξη, μεγάλη εξέλιξη. Για 
σκέψου το παλικάρι μου, για σκέψου το...

ΚΩΣΤΑΣ: Καλά κυρ-Αστυνόμε μου, θα δούμε, θα δούμε...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Θα φας σίγουρο (ψωμί). το Δημόσιο Κώστα μου, μια και 

πού ’σαι λεβέντης δύο μέτρα, δύο μέτρα, να οι καλές γυναί-
κες με χρήμα ουρά, με χρήμα, κατάλαβες; 

ΚΩΣΤΑΣ: Τι λες κυρ-Αστυνόμε μου, θα το ξανασκεφτώ... (Ακούγεται 
φωνή).

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Για ρίξε μια βόλτα βρε βοηθέ, τι τρέχει, τι θέλει εκεί ο δικός 
μας, και μας φωνάζει;

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Πάω, πάω κυρ – Αστυνόμε πάω (κι απομακρύνεται). 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Κι όπως τα ’παμε καλόπαδο, σίγουρη δουλειά, καλή πα-

ντρειά, καλό βόλεμα. Η πατρίδα μας χρειάζεται, όποιος κι αν 
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είναι επάνω Κυβέρνηση, κατάλαβες; Κατάλαβες, κατάλαβες, 
πάντα ζήτω το Έθνος, ζήτω η Πατρίς, ζήτω ο Βασιλιάς...

ΚΩΣΤΑΣ: Κατάλαβα βρέξει χιονίσει που λεν, η καραβάνα γεμίζει.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Έτσι, η καραβάνα γιομάτη κι εδώ παν οι άλλοι. 
ΚΩΣΤΑΣ: Θα περάσω απ’ το γραφείο κυρ-Αστυνόμε θα...

(Ακούγονται βήματα κι ο βοηθός του πλησιάζει...)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Κυρ-Αστυνόμε, πάμε με ειδοποίησε ο δικός μας, έγιναν 

κάτι φασαρίες στις φυλακές.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τι λες βρε, τι λες; Μπας και την «κοπάνησε» κανένας, τι 

έγινε; Τι έγινε:
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄: Δεν ξέρω τιποτα, πήραμε το σήμα και πάμε να δούμε....
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Προχώρα μπροστά κι έρχομαι κι έρχομαι.
ΚΩΣΤΑΣ: Τι συμβαίνει κυρ-Αστυνόμε μου, τι....
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Τιποτα Κώστα μου, τιποτα κωλοφασαρίες... θα τους σιάξω 

εγώ, θα τους .... Κώστα μου φεύγω κι όπως είπαμε, σε λίγο 
διαλύστε το αγόρι μου και πέρνα από το γραφείο.

ΚΩΣΤΑΣ: Ότι πείτε κυρ-Αστυνόμε, ότι προστάζει ο νόμος, η πατρίς, ο 
βασιλιάς.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Έτσι μπράβο παιδάκι μου, ο θεός της Ελλάδας μ’ έστειλε 
κατά δω. Πάω τώρα κι όπως τα ’παμε.

ΚΩΣΤΑΣ: Στην ευχή του Θεού, του Θεού κυρ-Αστυνόμε...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄: Γεια παλικάρια να ’στε καλά, καληνύχτα, καλή νύχτα (κι 

απομακρύνεται).

(Ακούγεται μουσική του έργου).

Όμως στο βαγόνι του τραίνου που πηγαίνει στο Μόναχο ο Βαγγέλης, 
συνομιλεί με τους συνεπιβάτες του...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Τι λέτε πατριώτες, ώστε έτσι και σεις πάτε για Γερμανία... για 

κοίτα τι σύμπτωση...
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Έτσι είναι τα πράματα φίλε μου, πώς σε λένε...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Βαγγέλης απ’ τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Στα Τρίκαλα στα δύο 

στενά που λένε...
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Β΄: Τι λες; Εγώ που λες πατριώτη μπήκα από την Λάρισα, δεν 

με πήρες χαμπάρι, κοιμόσουνα...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: (Αφηρημένα) Α, ναι ναι έχεις δίκιο.. Κοιμόμουνα κι ονειρευ-

όμουνα...
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ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Πως την αυγή παντρευόσουνα.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Που το ξέρεις; Που;
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Έτσι που λέει ο λόγος, ο λόγος, πατριώτη μου.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι, έτσι είναι, τυχαία αλλά το βρήκες...
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Με το καλό, με το καλό...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Τώρα που εγώ πάω στο Μοναχο, εκεί έχω κάτι γνωστούς 

πού ’χουν εστιατόριο και μόλις ψιλοβολευτώ θα ’ρθει κι η 
αρραβωνιάρα μου...

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ:  Εγώ πάω για το Ντύσελντορφ που λες Βαγγέλη. Λιγάκι δύ-
σκολα τα πράγματα, αλλά θέλει προσοχή. Εγώ μόλις πιάσω 
κι άλλα φράγκα θα τις καπουλάρω, θα κατέβω πάλι πατρίδα 
να ανοίξω κάνα μαγαζάκι, οτιδήποτε, να βγαίνει το καρβέλι, 
αλλά προσοχή, θέλει οικονομία, σφίξιμο... γιατι αλλιώς δεν 
κάνουμε τιποτε, σφίξιμο κι όχι σπατάλες.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Έτσι είναι τα καθέκαστα... θέλει...
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Έτσι για να γυρίσουμε πίσω με φράγκα, αλλιώς....
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Θα μας φάει η μαρμάγκα, σ’ ευχαριστώ πατριώτη, σ’ ευχα-

ριστώ...
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Φαίνεσαι λογικό παλικάρι κι όχι πολλά ανοίγματα, όχι....
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Κατάλαβα, πολλά νταβαντούρια, πολλά....
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Έτσι πατριώτη, η ξενιτιά είναι γερό μανίκι, γερό μανίκι σου 

λέω. Οι γερμαναράδες μας βλέπουν μ’ άλλο μάτι, μ’ άλλο, 
κατάλαβες; 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι πατριώτη στον πόλεμο τρώγαμε κλωτσιές, βασανισμούς, 
τώρα τα ίδια πράματα, μας σκότωναν στον πόλεμο, τώρα...

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Τώρα μας βλέπουν σαν σκλαβάκια, σαν μαύρους, κατά-
μαυρους...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται ...
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Φτου κι απ’ την αρχή. Η Ελλάδα όμως φίλε μου ποτέ δεν 

πεθαίνει...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Έτσι είναι ποτέ δεν πεθαίνει.
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Οι δικοί μας με αγωνία μας περιμένουν ξανά, ξανά ...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Που λες, τώρα να ξαπλάρουμε πάλι γιατι είναι μακρινό το 

ταξίδι.
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ Α΄: Έχει δίκιο να ξαπλάρουμε και τα ξαναλέμε, Τα ξαναλέμε...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Αυτό είναι, καλόν υπνάκο κι έχει ο Θεός έχει... Τα λέμε μετά, 

τα λέμε...
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(Ακούγεται μουσική του έργου)

Προσπαθώντας να κοιμηθούν, το τραίνο διασχίζει την κοιλάδα των Τε-
μπών, πηγαίνοντας για την Κατερίνη – Θεσσαλονίκη. Ενώ στο σπίτι της 
αρραβωνιάρας του Βαγγέλη συμβαίνουν άλλα καθέκαστα....

ΦΩΤΕΙΝΗ: Τα ’μαθες μητέρα; Ο Βαγγέλης έφυγε το απόγευμα για το 
Μόναχο.

ΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Τι λες παιδάκι μου, τι λες έτσι ξαφνικά, έτσι...
ΦΩΤΕΙΝΗ: Γιατι μητέρα, γιατι πήγε για καλύτερα μητέρα, μόλις πιάσει 

χρήματα θα γυρίσει να παντρευτούμε...
ΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Εμένα μου λες παιδάκι μου. Βρε το παλιόπαιδο έτσι κάνει 

ο κόσμος, ο κόσμος παιδάκι μου αρραβωνιάζεται και μετά 
εδώ παν οι άλλοι.

ΦΩΤΕΙΝΗ: Τι λες μητέρα, ο Βαγγέλης νοιάζεται για μένα πολύ, μ’ αγα-
πάει, θα παντρευτούμε, θα....

ΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Θα και θα. Αρραβωνιαστήκατε, μας εξέθεσε και μετά έγινε 
καπνός, καπνός. Τι να κάνει στην Γερμανία. Κι εδώ είχαμε 
σπίτι, χωραφάκια θα πάλευε κι εδώ. Τώρα άντε βρες τον. Σ’ 
αφήνει αρραβωνιασμένη και τρέχει στην Γερμανία. Καλά, 
γιατί δεν μας το ’λεγε προηγουμένως, γιατί; 

ΦΩΤΕΙΝΗ: Εμένα μου τα ’πε, εγώ....
ΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Τι λες παλικόριτσο, μου τα ’κρυβες. Άντε τώρα, σύρε βρες 

τον...
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μην ανησυχείς μητέρα, μην ανησυχείς...
ΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Μα γιατί σ’ αρραβωνιάστηκε και γιατί δε σε πήρε μαζί του, 

μαζί του.
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μόλις βολευτεί θα παντρευτούμε...
ΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Για να δούμε τρως κουτόχορτο κόρη μου. Άμα πάει εκεί δεν 

ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρεις...
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μην ανησυχείς μητέρα, όλα θα γίνουν και ο γάμος και όλα... 

θα δεις.
ΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Θα το δούμε παιδί μου, θα το δούμε.
ΦΩΤΕΙΝΗ: Έλα μητέρα μου να σε φιλήσω, να πάμε για ύπνο γιατί αύριο 

έχουμε δουλειά στο εργοστάσιο πρωΐ-πρωΐ.
ΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Α, το ξέχασα παιδί μου, καλόν ύπνο, καλόν ύπνο.

(Την φιλά στο μέτωπο).
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ΦΩΤΕΙΝΗ: Καληνύχτα μητέρα, καληνύχτα.

Τέλος πρώτου επεισοδίου της τηλεοπτικής σειράς
Του Ηλία Απ. Λαδιά
Αγάπης Συντρίμια
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
LA ΝΟΝΝΑ  
ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΚΟΣΑ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ» 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1999-2000

Συνεχίζεται για τρίτη θεατρική χρονιά η θεατρική επιτυχία του Αρ-
γεντινού συγγραφέα Ρομπέρτο Κόσα LA ΝΟΝΝΑ, με την πολύ καλή 
σκηνοθεσία του Β. Νικολαΐδη, και σε πρωταγωνιστική θεατρική απόδοση 
του καταξιωμένου κωμικού - σε έργο με δραματική υπόθεση Δημήτρη 
Πιατά. Ένας ρόλος- σταθμός στη θεατρική καριέρα του, με τη δική του 
θεατρική γκάμα «δημιουργεί» τις καταστάσεις της LA ΝΟΝΝΑ, στο οποίο 
η αργεντίνικη αστική τάξη δημιουργεί την εικόνα της.

Μαζί με τον Πιατά ο έξοχος ηθοποιός Κώστας Τζούμας, που συμβάλλει 
με το παίξιμό του στη δημιουργική παράσταση, η Λύδια Λένωση καλή στο 
ρόλο της, και ο Κώστςα Μεσσάρης, που συνθέτει ποιοτικά την άριστη 
εικόνα της παράστασης. 

Παρακολουθήσαμε μια ακόμα θεατρική επιτυχία του Δημήτρη Πιατά 
στο θέατρο «Πολύτεχνο», που δημιουργήθηκε και λειτουργεί τις τρεις 
τελευταίες θεατρικές σεζόν και πάντα προσφέρει στο ποιοτικό θέατρο.

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ  
ΤΟΥ ΓΚΑΕΤΑΝΟ ΝΤΟΝΙΤΣΕΤΙ  
ΑΝΝΑ ΜΠΟΛΕΝΑ  
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟ «ΟΛΥΜΠΙΑ»  
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000

Ανέβηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή η όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτι 
Άννα Μπολένα, μία από τις καλύτερες μουσικές δραματουργίες, σε πολύ 
καλή σκηνοθεσία του Βασίλη Νικολαΐδη, που συνάρπασε το κοινό με 
ωραίες θεατρικές εικόνες, που η μία διαδεχόταν την άλλη. Σπάνια σκη-
νοθεσία συνάρπασε το θεατή. Η ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
συγκλόνισε το κοινό με τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Άλκη Μπαλ-
τά, που μας μάγεψε με τα μουσικά δρώμενα του έργου μιας όπερας, που 
με θείους μουσικούς ήχους, μας οδηγούσαν στα μουσικά μονοπάτια του 
έργου. Την εξαίσια μουσική εικόνα συμπλήρωνε η χορωδία της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, η οποία συμπλήρωνε τα συνολικά μουσικά δρώμενα 
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της Άννα Μπολένα, με άριστη μουσική απόδοση υπό τη διεύθυνση της 
κυρίας Φ. Παλαμήδη.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές του έργου, καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέ-
χνες: Δριβάλα, Χατζιάνο, Πάντος, Δρακοπούλου και ο διεθνούς φήμης 
μπάσος Δημήτρης Καβράκος, συνέθεταν την εξαίσια μουσική άποψη της 
Άννα Μπολένα, και μας ταξίδευαν στα μουσικά ουράνια του μουσικού 
δράματος, στο οποίο η ηρωίδα θυσιάζεται στο βωμό του θανάτου για να 
ανέλθει στο θρόνο του Ερρίκου του Η’ η ερωμένη του.

Ένα εξαίρετο μουσικό σύνολο των ερμηνευτών, μια θεατρική μουσική 
παράσταση που ανέβασε η Εθνική Λυρική Σκηνή, αντάξια του διεθνούς 
μουσικού δραματολογίου.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ 
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ 
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ 
(ΥΠΟΓΕΙΟ) 
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1999

Μία από τις σπάνιες παραστάσεις- χρονικό στην πορεία του Μεγάλου 
Δασκάλου της θεατρικής τέχνης Καρόλου Κουν, το αριστούργημα του 
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ Βασιλιάς Ληρ σε πάρα πολύ καλή θεατρική απόδο-
ση-μετάφραση του Διονύση Καψάλη και άριστη θεατρική σκηνοθεσία 
του Γιώργου Λαζάνη, Κυριολεκτικά ο Γιώργος Λαζάνης ως Βασιλιάς Ληρ 
παλεύει δημιουργώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό της παράστασης, την 
αληθινή σαιξπηρική δραματική μορφή του έργου δίνοντας τον αληθινό 
διονυσιασμό της ύψιστης μορφής δραματικής δραματουργίας αφήνοντας 
άφωνους τους θεατές με την άριστη ερμηνεία και τους θεϊκούς στίχους 
του Σαίξπηρ.

Ο Γιώργος Λαζάνης μετουσιώνεται στο δραματικό ρόλο του βασιλιά 
Ληρ, συμμετέχοντας με το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι της εξουσίας και 
της τρέλας, συνάμα δημιουργεί το παιχνίδι της θεατρικής μοίρας του ήρωα, 
τον κατευθύνει μαγικά από την αρχή ίσα με το τέλος βγάζοντας διονυ-
σιακή ευποιία θεατρικής απόδοσης. Ο πρωταγωνιστής Γιώργος Λαζάνης 
μαζί με την έξοχη συμπρωταγωνίστρια Κάτια Γέρου, την Κορδέλια μαζί 
με τους άλλους συντελεστές, τον Τρελό, Δημήτρη Οικονόμου, προσθέ-
τουν στη θεατρική εικόνα τη φιλοσοφία-αλήθεια στη θετική γλώσσα του 

LADIAS.indb   408 20/7/18   9:58 πμ



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 409

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Το συνολικό θεματικό έργο συμπληρώνουν επάξια με 
το περίφημο παίξιμό τους ο Γλώστερ, Γιάννης Δεγαΐτης, ο Κεντ, Περικλής 
Καρακωνσταντόγλου, η Γονερίλη, Νίνη Βοσνιακού, η Ρεγάνη, Γιάννα Μα-
λακατέ, ο Ώλμπανυ, Παντελής Παπαδόπουλος, ο Κορνουάλης, Κώστας 
Μπάσης, ο Δούκας της Βουργουνδίας, Πέτρος Λαγάτης, ο βασιλιάς της 
Γαλλίας, Αλέξης Σαρρηγιανίδης, ο Εδμόνδος Χρήστος Λούλης, ο Έντγκαρ, 
Νίκος Αρβανίτης, ο Όσβαλντ, Χρήστος Ασλανίδης, σημαντικοί ερμηνευ-
τές που δίνουν στη θεατρική παράσταση την αληθινή θετική λάμψη στον 
αξεπέραστο και παγκόσμιας μορφής θεατρικό έργο Βασιλιάς Ληρ.

Θα ήθελα να σταθώ στην ερμηνεία της πρωταγωνίστριας Κάτιας Γέρου, 
της Κορδέλιας, σημαδιακής σημαντικότατης θεατρικής μορφής του έργου. 
Η Κάτια Γέρου δημιουργεί το ρόλο της Κορδέλιας, που αντιστέκεται στα 
συμφέροντα του θρόνου του Ληρ, δεν συμμετέχει στη μοιρασιά, αλλά στο 
τέλος «σώζει» και δικαιώνει με την κοινωνική της πράξη τον πατέρα της 
από τα δεινά της εξουσίας και τα συμφέροντα του θρόνου. 

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ 
ΓΕΡΜΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000

Το θεατρικό αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Γέρμα ανέ-
βασε η Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου με μεγάλη επιτυχία, σε 
σκηνοθεσία του καταξιωμένου σκηνοθέτη - ηθοποιού Κώστα Τσιάνου, 
δίνοντας στο θεατρικό κοινό τις εξαίσιες θεατρικές εικόνες του δραμα-
τουργήματος. Ένα σύγχρονο ανέβασμα με ποιοτικές εξάρσεις σε καλή 
μετάφραση της Τζένης Μαστοράκη, σκηνικά-κοστούμια I. Παπαντωνίου, 
πολύ καλά για τις ανάγκες του έργου και ωραία μουσική επένδυση από 
τον Γ. Χριστιανάκη και την εξαίσια χορογραφία του…

Η διανομή των ρόλων συντέλεσε στην άριστη απόδοση του έργου. Η 
καταξιωμένη με πολλές θεατρικές- κινηματογραφικές επιτυχίες πρωτα-
γωνίστρια Μάρθα Βούρτση, με την άφθαστη ερμηνεία της, σταθμός στα 
θεατρικά δρώμενα. Επίσης, η Λυδία Κονιόρδου, με πολύ καλή ερμηνεία, 
και η Μάρω Κωνσταντάρου, με το ποιοτικό παίξιμό της, και ο Στέλιος Κυ-
ριακίδης με άριστη ερμηνεία, έδεσαν το συνολικό παίξιμο του δραματικού 
έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σταθμός στα παγκόσμια θεατρικά 
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χρονικά, που μας δίνει καθημερινά την αιώνια ανθρώπινη σύγκρουση 
κοντά στη λογική και το παράλογο, στη λογική και το ένστικτο κοντά 
στη λογική και το πάθος.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚ ΜΑΡΜΠΕΡ  
ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΟΡΝ»  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000

Σε άριστη μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του πρωταγωνιστή 
Σταμάτη Φασουλή, που μαζί με την Πέμη Ζούνη, τον Σταύρο Ζαλμά 
και τη Μαρία Πρωτόπαπα, παρουσίασαν τη μεγάλη θεατρική επιτυχία 
του ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα Πάτρικ Μάρμπερ, Εξ επαφής. 
Σύγχρονο, κοινωνικό, μοντέρνο έργο, εφάμιλλο του 20ού αιώνα, δροσερό, 
καυτό, που γίνεται ακανθώδες. Ταυτοχρόνως συναντάμε την καλή και την 
κακή ανθρώπινη πλευρά, το άσπρο-μαύρο, το συναγωνισμό του αρσενικού 
και του θηλυκού, που στο τέλος φεύγει από τη ζωή των δύο ζευγαριών. Η 
Άλις (Μαρία Πρωτόπαπα), κλείνοντας δραματικά το γαϊτανάκι του έρωτα, 
της ευτυχίας, της δυστυχίας. Κυρίαρχος και πρωταγωνιστικός σύνδεσμος, 
μοναδικός κρίκος, ο Σταμάτης Φασουλής, ο αληθινός, ο πραγματικός ερ-
μηνευτής, που από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό αφήνει άναυδους 
τους θεατές. Ο Λάρυ, ο γιατρός, (Σταμάτης Φασουλής), συνθέτει, με την 
άριστη υποκριτική εμφάνιση και το σκηνοθετικό δέσιμο το μεγαλείο και 
τη μεγαλουργία του θεατρικού έργου. Άλλοτε τρυφερός, άλλοτε καυστι-
κός, άλλοτε αληθινός, διεκδικώντας τις δύο ηρωίδες του έργου, την Άννα 
(Πέμη Ζούνη) και την Άλις (Μαρία Πρωτόπαπα), σ’ ένα ατελείωτο παιχνίδι 
στο οποίο παίζει, χάνει, κερδίζει, ρισκάρει. Παρακολουθούμε ατελείω-
τες στιγμές ερμηνείας, ζεστής ανθρώπινης δημιουργίας, που στο τέλος 
κορυφώνεται. Συμπληρώνοντας τη θεατρική εικόνα, η πρωταγωνίστρια 
του έργου η διανοουμένη Άννα (Πέμη Ζούνη), μπαίνοντας στη σκηνή 
ερωτεύεται, χάνει, κερδίζει το ερωτικό και ανθρώπινο παιχνίδι της μοίρας, 
που με άνετο παίξιμό της γίνεται κυρίαρχος του ρόλου συμπορεύεται μ’ 
αυτόν, κερδίζοντας μία μεγάλη θεατρική επιτυχία ακόμα.

Ο Νταν (Σταύρος Ζαλμάς), μπαίνοντας δυναμικά, αγαπά, παίζει αν-
θρώπινα, διεκδικητικά, με τον δικό του γρήγορο, βάρβαρο τρόπο και διεκ-
δικεί τη ζωή και τις δύο γυναίκες που αγαπά. Κυριεύεται από το ανθρώπινο 
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πάθος, το ερωτικό, προσπαθώντας να κερδίσει πάντα, μα η ανθρώπινη 
μοίρα και ο χρόνος δεν τον δικαιώνει χάνοντας την πραγματικότητα που 
δεν την βλέπει. Έξοχη ερμηνεία, που συμπληρώνει την άριστη θεατρική 
παρουσίαση του έργου.

Η Άλις (Μαρία Πρωτόπαπα), με πάρα πολύ καλή ερμηνεία, μπαίνει 
γρήγορα στο πετσί του ρόλου της. Η καλλιτέχνις με την αληθινή πραγ-
ματικότητα της θεατρικής της μοίρας-ύπαρξης θέλει να πάρει τη θέση της 
στην ανθρώπινη μοίρα, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα που δεν 
συγχωρεί τους «παραστρατημένους», μα όμως η μοίρα της, η πορεία της 
μεγαλουργεί. Όμως στο τέλος φεύγει από τη ζωή. Η Μαρία Πρωτόπαπα, 
με τη δυναμική της ερμηνεία και την αλήθεια του ρόλου της δημιουργεί 
και συμπορεύεται στο Εξ επαφής του Πάτρικ Μάλμπερ.

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗ 
Η αυλή των Θαυμάτων 
ΘΕΑΤΡΟ «ΒΕΑΚΗ» 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1998-1999

Σηματοδοτώντας τη σύγχρονη πορεία στο Νεοελληνικό θέατρό μας, 
συνεχίζοντας προφητικά τους στόχους του πολιτιστικά-κοινωνικά και αν-
θρώπινα ο Ακαδημαϊκός - Λογοτέχνης Ιάκωβος Καμπανέλλης, δίδοντας τη 
συνέχεια με το μνημειώδες θεατρικό του έργο Η αυλή των θαυμάτων. Εκεί 
παρελαύνει η μεταπολεμική σύγχρονη Ελλάδα με τους χαρακτήρες της, 
τους τύπους της σύγχρονης αστικής τάξης, που διαμορφώνεται μέσα από 
την ουσία και την αποστολή του, τo μήνυμα της «Αυλής των θαυμάτων» 
του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Η αυλή των θαυμάτων λειτουργεί καταλυτικά στους ήρωες του έργου, 
που ανέβηκε στο θέατρο «Βεάκη» με μεγάλη επιτυχία και φανέρωσε την 
καλή πορεία του Νεοελληνικού θεάτρου μας.

Με την άριστη σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου και την άφθαστη υπο-
κριτική ερμηνεία του, ζωντάνεψε, μέχρι το τελευταίο λεπτό την παράστα-
ση, αφήνοντας άφωνους τους θεατές καθηλωμένους, αναβαθμισμένους 
από τη διανοουμενίστικη δομή του σύγχρονου Νεοελληνικού θεάτρου.

Επίσης, με την πολύ καλή ερμηνεία της πρωταγωνίστριας Μάρθας 
Βούρτση, που δημιουργεί στο έργο με τα δικά της ερμηνευτικά χαρίσματα 
και την Φιλαρέτη Κομνηνού, προσθέτοντας [αξία] στο συνολικό παίξιμο 
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του έργου. Επίσης, και οι υπόλοιποι συμπρωταγωνιστές ηθοποιοί δώσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους στην ερμηνεία τους. 

Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα έργο που μεταφέρει μηνύματα 
κοινωνικού γίγνεσθαι του συνειδητοποιημένου πολίτη. 

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ  
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΡΕΫΝΟΛΝΤΣ 
ΜΟΪΡΑ ΜΠΟΥΦΙΝΙ  
ΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ»  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000

Το σύγχρονο θεατρικό δράμα της Άννας Ρέυνολντς, Μόιρα Μπουφίνι 
με την άριστη σκηνοθεσία της Μάγιας Λυμπεροπούλου, με πολύ καλή 
μετάφραση του διανοούμενου Μάριου Πλωρίτη και καλά σκηνικά του 
Γιώργου Πάτσα ανέβασε η πρωταγωνίστρια του θεάτρου Κάτια Δανδουλά-
κη, με τη μεγάλη θεατρική της πείρα και κατάρτιση. Απολαύσαμε από την 
αρχή μέχρι το τέλος της θεατρικής παράστασης το μεγαλείο του θεάτρου 
και την αρίστη υποκριτική της θέση στη σκηνή του θεάτρου.

Η Κάτια Δανδουλάκη, με το πλούσιο και πληθωρικό ταλέντο της μας 
ταξίδεψε σε εικόνες μαγικές κι ονειρεμένες, στην ιστορία της σύγχρονης 
Μήδειας που συνυπάρχει πάντα μέσα μας το καλό και το κακό, συνυπάρχει 
το ανθρώπινο ένστικτο, που γίνεται συνάμα θηριώδες και εκρήγνυνται.

Η Κάτια Δανδουλάκη συνυπάρχει μέσα στο πετσί του ρόλου της, δί-
δοντας εκφράσεις δημιουργικές στο ρόλο της, αφήνοντας τους θεατές 
καθηλωμένους δίδοντας μια άλλη πλευρά στα θεατρικά γίγνεσθαι, μια 
άλλη θεατρική εικόνα του γίγνεσθαι και του κόσμου, που συγκρούεται 
το χθες με το σήμερα, το κακό με το κακό του ανθρώπινου χαρακτήρα. Η 
Κάτια Δανδουλάκη, πρόσθεσε ακόμη μια τεράστια επιτυχία στην πορεία 
του Νεοελληνικού θεάτρου.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΩΝ PETER NADAS - LASZLO VIDOVSKY  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Ζωή Λάσκαρη - Απόστολος Γκλέτσος 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000

Στο θέατρο Αθηνών ανέβηκε το θεατρικό έργο των PETER NADAS 
- LASZLO VIDOVSZKY Συνάντηση, σε έξοχη απόδοση-μετάφραση Αλε-
ξάνδρου Λέρτα, και με θαυμάσια σκηνοθετική απόδοση του διεθνώς κα-
ταξιωμένου σκηνοθέτη διανοουμένου Ανδρέα Βουτσινά, που χρόνια τώρα 
στον πνευματικό θεατρικό χώρο της Ελλάδος δημιουργεί έξοχα, ζωντανά 
και πλάθει με την εξαίσια τεχνική δομή και κατάρτιση τους ήρωες του θεα-
τρικού προσκήνιου, ζωντανεύοντας το θεατρικό μήνυμα της Συνάντησης.

Στη σκηνοθετική δομή αέρινη και δαντελένια μέχρι το τελευταίο λεπτό 
του έργου ο Ανδρέας Βουτσινάς διαπερνά με σωστή ακρίβεια τις ατάκες 
του έργου μέχρι τo τέλος αφήνοντας άναυδο το θεατρικό κοινό. Πλουτίζο-
ντας τη θεατρική απόδοση με τις έξοχες καλλιτέχνιδες, τη Θάλεια Αθανίτη 
στο πιάνο, την Κορίνα Παπαδοδήμα στο βιολί, την Ήβη Παπαθανασίου 
στο βιολοντσέλο, ξεκουράζει το θεατή για τη συνέχεια του θεατρικού αρι-
στουργήματος, που συντελείται με τους στυλοβάτες πρωταγωνιστές του 
έργου τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία μας μεταφέρει στην εξαίσια και ύψιστη 
θεατρική απόδοση της πνευματικότητας του έργου Συνάντηση, με τα 
άριστα νοήματα και τους διαλόγους. Εύκολα ο θεατής απογειώνεται με 
πλήρη σαφήνεια στη θεατρική απόδοση του έργου. Η Ζωή Λάσκαρη προ-
σθέτει ακόμα μια τεράστια θεατρική δημιουργία στον ελληνικό θεατρικό 
χώρο, δρα από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου καταλυτικά αφήνοντας 
άφωνο τον θεατή, που περιμένει, καθώς ξετυλίγεται το έργο, τις ατάκες 
με προσοχή και αγωνία, δημιουργεί την πραγματική εικόνα της μαγείας 
των θεάτρων, που μέσα απ’ αυτό δημιουργεί παραγωγικά.

Ο Απόστολος Γκλέτσος, συμπρωταγωνιστής με έναν δικό του ιδιαίτερο 
δυναμικό τρόπο δίνει υψηλά νοήματα θεατρικής τέχνης, μπαίνοντας στην 
υπόθεση του έργου, συμπορεύεται με τη Ζωή Λάσκαρη στη Συνάντηση 
της θεατρικής πορείας και δημιουργίας του έργου. Δίνει τη δική του θεα-
τρική άποψη και θαυμάσια θεατρική δημιουργία. Ο Απόστολος Γκλέτσος 
συνάμα δημιουργεί το δικό του ρόλο, μέχρι το τέλος της παράστασης.

LADIAS.indb   413 20/7/18   9:58 πμ



414 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΡΙΑΛΔΗ 
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ - ΣΤΡΙΝΜΠΕΡΓΚ - ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ

Στη θεατρική πρεμιέρα του Πειραματικού Θεάτρου της Μαριέττας 
Ριάλδη, στις 3 Φεβρουάριου 2000, παρακολουθήσαμε, την παράσταση 
σταθμός Συνομιλία Μπέργκμαν - Στρίνμπεργκ - Σιμόν ντε Μπωβουάρ. 
Με την πολύ καλή σκηνοθεσία, θεατρική απόδοση και άριστη ερμηνεία 
της Μαριέττας Ριάλδη, με τη συνολική δραματουργική κατεύθυνσή της, 
ξετυλίχθηκε μπροστά μας η πολύ καλή ερμηνεία του Γιώργου Γεωγλερή 
που συντέλεσε στο συνολικό δέσιμο και στο παίξιμο των συμπρωταγωνι-
στριών του, της Ματίνας Καρρά, της Έφη Ροδίτη και της Νίτας Παγώνη, 
που συμπλήρωσαν με τέχνη και μπρίο την παράσταση.

Τα θεατρικά κείμενα των Μπέργκμαν, Στρίνμπεργκ, Σιμόν ντε Μπω-
βουάρ, Παπαδιαμάντη, Μαριέττας Ριάλδη, Καβάφη, Κάρολ Τζόυς Οουτς, 
Κικής Δημουλά, Κάλβου, Έφης Ροδίτη και Νίτας Παγώνη, συμπληρώνουν 
αρμονικά τη μαγική εικόνα του συνόλου της παράστασης. Η παράσταση 
κλείνει με το πνευματικό «μανιφέστο» της Μαριέττας Ριάλδη και του 
Πειραματικού Θεάτρου, του οποίου ο πνευματικός στόχος παραμένει 
πρωτοπόρος, μαχητικός, υψηλός, στα ιδανικά της πνευματικής επανά-
στασης, ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και την πνευματική παρακμή 
και κατάπτωση της παγκόσμιας διανόησης.

Η παράσταση αυτή θεωρείται πρωτοπόρα με την καθοδήγηση αλλά 
και το σωστό πνευματικό προσανατολισμό του διανοουμένου-καλλιτέχνη 
ακροατή του «ενεργού πολίτη» της μαχόμενης πνευματικής πολιτείας 
και διανόησης.

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΕΪ ΝΙΚΟΛΑΓΙΕΒΙΤΣ ΑΡΜΠΟΥΖΩΦ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1999-2000

Μέσα από τις σελίδες της παγκόσμιας θεατρικής δραματουργίας, 
φωτίζει ο Σοβιετικός συγγραφέας Αλεξέι Νικολάγιεβιτς Αρμπούζωφ, το 
τελευταίο θεατρικό έργο που ανέβασε, με μεγάλη θεατρική επιτυχία, το 
«Θέατρο Καισαριανής», τη Φθινοπωρινή ιστορία, στην πολύ καλή μετά-
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φραση -θεατρική απόδοση του Κώστα Κοτζιά, αρίστη σκηνοθεσία, φωτι-
σμούς του Γιώργου Ρεμούνδου, ωραία σκηνικά της Νίκης Περδίκα και τη 
συγκλονιστική μουσική απόδοση του έργου από τον Τάσο Καρακατσάνη. 
Το ρόλο της Κατιούσας Βασίλιβνας ενσάρκωσε η Άννα Φόνσου, καθιε-
ρωμένη πρωταγωνίστρια, που με σημαντικές ποιοτικές πάντα ερμηνείες, 
σημάδεψε ιστορικά την πορεία του Νεοελληνικού θεάτρου και κινηματο-
γράφου. Η Άννα Φόνσου, με τη θαυμάσια ερμηνεία της, που από το πρώτο 
μέχρι το τελευταίο λεπτό της θεατρικής παράστασης έδωσε, με τη δική της 
ερμηνεία, τις πραγματικές διακυμάνσεις του ρόλου της, άλλοτε τρυφερή, 
άλλοτε ανθρώπινη, άλλοτε δραματική, που συνεπαίρνει το θεατή, χωρίς 
να ανασάνει, που μαζί της ζει την Φθινοπωρινή ιστορία, ζει την εποχή του 
υπαρκτού πραγματικού σοσιαλισμού στο μεγαλείο του.

Ακόμα συμβαδίζει ερωτικά, τρυφερά και δένεται συναισθηματικά μαζί 
στο διάβα της ζωής με τον συμπρωταγωνιστή της Αλεξέι Νικολάγιεβιτς, 
Γιάννη Καρατζόγιαννη, που συνυπάρχει ζωντανά μαζί της. «Ο ιατρός του 
θεραπευτηρίου» δένεται μαζί της «θεατρικά» απ’ την αρχή ίσα με το τέλος 
της παράστασης, προσπαθώντας μέσα απ’ το μεγαλείο της Φθινοπωρινής 
ιστορίας να λειτουργήσει πνευματικά με την Κατιούσα Βασίλιβνα, Άννα 
Φόνσου, πολύ καλή θεατρική γκάμα, αλλά και με τηλεοπτικές εμφανίσεις 
ο Γιάννης Καρατζόγιαννης, δημιουργεί το ρόλο του με τη δική του θεα-
τρική προσωπικότητα.

Το «Θέατρο Καισαριανής», συνεχίζοντας την προσφορά του στην 
ελληνική θεατρική δραματουργία στα θεατρικά ελληνικά δρώμενα, σημα-
τοδοτεί την πορεία του με το έργο του Αλεξέι Νικολάγιεβιτς Αρμπούζωφ 
Φθινοπωρινή ερμηνεία, με την Άννα Φόνσου, στην πνευματική συμπό-
ρευση. Στην συνέχεια, μετά από την δική της συμβολή στα περιφερειακά 
επαρχιακά θέατρα των Αθηνών και της Ελλάδας, αλλά ακόμα και στην 
προσφορά της στο «Σπίτι του ηθοποιού», απόμαχου της θεατρικής ζωής.

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΜΠΑΛΕΤΟ ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΥΩΝ 
ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΡΜΕΝ 
SOLO FOR TWO 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000

Μέσα από την πολύχρονη προσφορά του το Μεγάρου Μουσικής, 
προσφέρει τα μέγιστα στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πατρίδας μας. Το 
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μπαλέτο της Όπερας της Λυών παρουσίασε, με μεγάλη επιτυχία τις Χίλιες 
και μία Κάρμεν σε χορογραφία Ματς Εκ, με τους πολύ καλούς χορευτές 
και σολίστες Αντώνη Φωνιαδάκη, Μ. Πλζάκοβα και Γιουνάλ Πικ. Μία από 
τις καλύτερες χορευτικές παραστάσεις, με έξυπνα μπασίματα στη σκηνή 
και πολύ καλή θεατρική σκηνική και χορευτική παρουσία συνολικά.

Το μπαλέτο της Όπερας της Λυών, διεθνής χορευτική παραγωγή, 
βασισμένη στη δική της χορευτική δομή από τον διεθνή καταξιωμένο 
χορογράφο Μας Εκ, ο οποίος δίνει μια άλλη διάσταση στα διεθνή χορευ-
τικά δρώμενα με Τις χίλιες και μία Κάρμεν. Δημιούργησε μια χορευτική 
πανδαισία, ονειρική, άφθαστης τελειότητας. Όσοι βρεθήκαμε στο μέγαρο 
εκείνη τη βραδιά είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια ακόμα 
διεθνή καλλιτεχνική παρουσία του Μεγάρου Μουσικής.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ 

ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ

Μία από τις μοναδικές ελληνικές προσωπικότητες που διέπρεψαν στην 
Ελλάδα, και σ’ όλον τον κόσμο, θεωρείται ο μουσικοσυνθέτης Γιάννης 
Σπάρτακος. Ο Σπάρτακος καταγράφηκε στο βιβλίο ρεκόρ των GUINNES 
«1996» στην σελίδα 157 για την πρώτη ελληνική διεθνή παγκόσμια επιτυ-
χία του «1951», Θα σε πάρω να φύγουμε, με τίτλο Greek Bolero, παγκόσμια 
επιτυχία του διάσημου Γιάννη Σπάρτακου, με τους διάσημους Τζέι Όγκαστ, 
Χοζέ Μελίς, Ξεβιέτ Κουγκάτ και απετέλεσε την μουσική υπόκρουση της 
ταινίας Chicago Gyncicate,. Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης Γιάννης Σπάρ-
τακος, δημιούργησε μεγάλες μουσικές επιτυχίες, όπως τα Θα γυρίσεις 
ξανά, Πιτσιρίκα μου είναι μέλι, Αγάπη μου πού νάσαι, Αν είχατε τα μάτια τα 
δικά μου, Ένα φιλάκι να σούδινα ένα φιλάκι, Είσαι ο κλέφτης της καρδιάς 
μου, Τόσα λόγια και λοιπά τα οποία τραγούδησαν οι Ρένα Βλαχοπούλου, 
Κώστας Μανιατάκης, Ηρώ Χαντά, Τάκης Χόρν, Νανά Σκιαδά, 

Με συνθέσεις του Γιάννη Σπάρτακου ξεκίνησαν οι Γιοβάννα, Γιάννης 
Βογιατζής, Αλέκα Κανελλίδου. Μέχρι το 1952 ο Γιάννης Σπάρτακος συ-
νοδευόμενος από την Ρένα Βλαχοπούλου, δημιούργησε την ορχήστρα 
στο Μπροντγουέη Νέας Υόρκης «Sato Madrit στους 58 δρόμους της 
Νέας Υόρκης.

Στο ελληνικό μουσικό θέατρο δημιούργησε αξέχαστες επιτυχίες τις 
οποίες καταγράφω.
Θέατρο Πάνθεον 1941. 

Η Ρένα Βλαχοπούλου ερμηνεύει για πρώτη φορά συνθέσεις τζαζ, όπως 
Όταν σκοτεινιάζει και Το φιλί που χθες μου έδωσες στο στόμα.
Θέατρο ΡΕΞ 1942.

Μουσική κωμωδία Φάντασμα του Μετροπόλ πρώτοι διδάξαντες Τάκης 
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Χόρν, Νανά Σκιαδά Τόσα λόγια.
Δημήτρης Μυράτ, Μαρίκα Παπαδοπούλου Είσαι ο κλέφτης της καρ-

διάς μου.
Θέατρο Περοκέ, 1943

Επιθεώρηση των Αλέκου Σακελλάριου Χρ. Γιαννακόπουλου Τα ίδια 
Παντελάκη μου, Αγάπη μου πού νάσαι, πρώτος ερμηνευτής Κώστας Μα-
νιατάκης.
Θέατρο Περοκέ, 1943.

Ένα φιλάκι να σούδινα, πρώτοι διδάξαντες Ηρώ Χαντά, Κώστας Μα-
νιατάκης.
Θέατρο Περοκέ 1943 - καλοκαίρι 

Επιθεώρηση Δημήτρη Γιανουκάκη, Ο κόσμος παρεφρόνησε, Ένα γλυκό 
σου νανούρισμα
Θέατρο Μακέδου 1943 - χειμώνας.

Θίασος «Ηρώ Χαντά», «Γιάννης Σπάρτακος» θεατρικό έργο Αν κυβερ-
νούσαν οι γυναίκες του Γιώργου Γιαννακόπουλου.

Κύριο μοτίβο «η λήθη», πρώτος διδάξας Βάγγος Μαράς.
«Σινέ Νειούς», Θέατρο «Άστορ», Σταδίου 1944

Κινηματογράφος και στο τέλος του φιλμ άνοιγε η αυλαία όπου παρου-
σιάζονταν ο Γιάννης Σπάρτακος με μεγάλη ορχήστρα τζαζ. Συμμετείχαν 
η αφρόκρεμα των μουσικών της εποχής, Ρένας Βλαχοπούλου, Βάγγος 
Μαράς, Σμαρούλα Γιούλη, Γιάννης Γκιωνάκης, Τάκης Μηλιάδης, Καζής και 
χορευτική ατραξιόν, είδος βαριετέ με κύριο πρωταγωνιστή την ορχήστρα 
τζαζ, όπως μπούκι - μπούκι, σουϊνγ. Ο πόλεμος τελείωσε εκείνο το διά-
στημα και την ημέρα της απελευθέρωσης των Αθηνών βγήκε η ορχήστρα 
του Θιάσου και έπαιζε στο δρόμο. Κύριο τραγούδι ήταν το θρυλικό πλέον 
Θα σε πάρω να φύγουμε. 
Θέατρο Ούφα (Κυβέλης), οδός Μητροπόλεως, 1944

Επιθεώρηση, Σακελλάριου -Γιαννακόπουλου WELCOME Θίασος Άν-
νας-Μαρίας Καλουτά. Κύριο τραγούδι Θα σε πάρω να φύγουμε. Στη συνέ-
χεια ο Γιάννης Σπάρτακος αναχωρεί για διεθνή περιοδεία με συνεργάτιδα 
την Ρένα Βλαχοπούλου. 
Κέντρο ΤΑΞΙΜ, Κωνσταντινούπολη 1946

Μπελεντιέ Καζινοσού, Διεθνές κοινό, (Μεγάλη επιτυχία) επόμενος 
σταθμός Λίβανος Αλ.., Βηρυττός, επόμενο συμβόλαιο.
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Αίγυπτος, Κάϊρο, Κέντρο «AUBERGE LES PYRAMIDES» «Αλεξάν-
δρεια» «CARLTON» 
Θέατρο Πάρκ, Περσία -Τεχεράνη, 1947 

Στο Κάϊρο και στην Τεχεράνη, προσεκλήθημεν για συναυλία στο 
ανάκτορο του Φαρούκ και στην Τεχεράνη στο ανάκτορο του Σάχη της 
Περσίας. Επειδή έλειπε η πριγκίπισσα Ασράφ για φιλανθρωπικό σκοπό, 
παρακάλεσε η πριγκίπισσα τον έλληνα στην Τεχεράνη, να κάνει ειδική 
εμφάνιση στην ελληνική Πρεσβεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι την επομένη 
το μεσημέρι προσεκλήθη, ο Γιάννης Σπάρτακος και η Ρένα Βλαχοπούλου 
στην Στρατιωτική Λέσχη, όπου τα σερβίτσια ήταν όλα από χρυσό.
1947 Λίβανος.

Αναχώρηση με το πλοίο τύπου LIBERTY για Αμερική, Νέα Υόρκη.
Χειμώνας: Προσκεκλημένος του διάσημου θεατρικού manager LOU 

LESLI Αντικειμενικός σκοπός καινούργιο μιούζικαλ στο Μπρόντγουέι, 
με πρώτα ονόματα RENA AND STRATOS» Σόου.

Ευτυχώς είχε την τύχη ο Γιάννης Σπάρτακος να ακούει σε ραδιοφωνική 
εκπομπή, ταξιδεύοντας με την Ρένα Βλαχοπούλου στο Τολίγο... Οχάϊο 
την σύνθεση του Θα σε πάνω να φύγουμε να την παίξει ο πιο διάσημος 
σ’ όλο τον κόσμο διευθυντής ορχήστρας Xaviet Cugat με τον τίτλο �e 
Greek Boleros.
1951

Η Ρένα Βλαχοπούλου επιστρέφει στην Αθήνα και ο Γιάννης Σπάρτακος 
συνεχίζει στην Νέα Υόρκη ως διευθυντής ορχήστρας στο πασίγνωστο 
Chareaux Madrit.
1952.

Ο Γιάννης Σπάρτακος από τον γαμπρό του κύριο Χρήστο Καρελλά, 
Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης, έλαβε τηλεγράφημα ότι απεβίωσε 
η μητέρα του. Επιστρέφει στην Αθήνα. Ο Γιάννης Σπάρτακος δεν έμεινε 
και πολύ στην Αθήνα γιατί ο αξέχαστος δημοσιογράφος Γιάννης Φερμά-
νογλου της εφημερίδας Βραδυνής συνένωσε τον μαέστρο σε μια ραδιο-
φωνική εκπομπή με την διάσημη βεντέτα Ροζίτα Σερράνο, το αηδόνι της 
Χιλής, όπου αυτή η εκπομπή ήταν η αιτία να ξεκινήσουμε μια περιοδεία 
από Κονσέρτα σε όλη την Ευρώπη 1952 - 1957, αλλά το 1954 υπήρχε ένα 
κενό όπου παρακάλεσαν την Ροζίτα Σεράνο να διαθέσει τον μαέστρο 
Σπάρτακο για μερικές βδομάδες στο Die Insel Club.

Στο διάστημα αυτό ο Αριστοτέλης ΩΝΑΣΗΣ είχε έρθει στο Αμβούργο 
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για να παραγγείλει τάνκερ μεγάλης χωρητικότητος και εκ παραλλήλου το 
ιδιωτικό γιώτ Χριστίνα, όπου ο Σπάρτακος ήτανε επίσημα προσκεκλημ-
μένος από το Κίελο προς το Μόντε Κάρλο. Η επαφή με τον Ωνάση δεν 
τελείωσε γιατί ο Σπάρτακος έμεινε όλο το καλοκαίρι στον Πύργο τους 
στο Cup D’ Andipes, όπου εκεί γνώρισε προσωπικά όλους τους V.I.P’s. 
όλου του κόσμου. 
1957

Eπιστροφή στην Αθήνα αναλαμβάνει να επενδύσει με έμψυχο υλικό 
τα αστέρια της Γλυφάδας, τραγούδι Νανά Μούσχουρη, Νίκος Αντωνίου.
1959 Γ΄ Βραβείο Φεστιβάλ Τραγουδιού King George Hotel, του Α΄ Φεστι-
βάλ της Αθήνας με τον Γιάννη Βογιατζή το τραγούδι Εσένα.

Στίχοι Αλέκου Λιδωρίκη, Α΄ βραβείο Χατζηδάκης, Κάπου υπάρχει η 
αγάπη μου, Νανά Μούσχουρη – β΄ βραβείο, Πλέσσας Αστέρι - Αστεράκι 
Νανά Μούσχουρη.

Συνεργασία με την εταιρεία δίσκων ΦΙΝΤΕΛΙΤΥ όπου έχει αρκετούς 
δίσκους, Ρένα Βλαχοπούλου, Γιάννης Βογιατζής, Ζωϊτσα Κουρούκλη, 
Αλέκα Κανελίδου.
1962 Τατόϊ, στην ..... του Ν. Βερνίκου ως SOLO PIANO.

Παρ’ ότι η μεγάλη επιτυχία δεν συνεχίστηκε, 1963, 1964, έμεινε στο Λος 
Άντζελες, Καλιφόρνια. Επιστρέφοντας στην Αθήνα δέχθηκε να παίξει στο 
Κέντρο «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ» στο Επταπύργιο, με συνεργάτες την Βέτα Προέδο-
ρυ, Λήδα (κόρη της Δανάης), Τώνης Στρατής, Αθηνά Ζαχαροπούλου, εκεί 
γνώρισε την σύζυγό του Αφρούλα Λιάρου, που του χάρισε μια κορούλα 
την Τζίνα Σπάρτακου, Αρχισυντάκτη του περιοδικού COSMOPOLITAN.
1967 Eπιστρέφει στην Αθήνα και συνεργάζεται ως διευθυντής ορχήστρας 
11 χρόνια στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ.

1978. Συνεργασία με το Κέντρο Amadeus Καστέλλα του Φωτάκου και 
ξενοδοχείο ΙΝΤΕRCONTINENTAL επί δύο συνεχή χρόνια.

Συνεχίζει στο ΚΕΝΤΡΟ PRESEΑUX της οδού Ακαδημίας μέχρι το 1995.
Στη συνέχεια βραβεύτηκε από τον Δήμο Νέας Σμύρνης και του απονε-

μήθηκε Χρυσό μετάλλιο, από το Δήμο Αθηναίων έλαβε το μετάλλιο της 
πόλεως Αθηνών, LIONS Αθηνών, συναυλίες Αγάπης ΚΑΠΗ Ν. Σμύρνης.
1984. Θέατρο Λυκαβητός Συναυλία για τα 50 χρόνια, Γιάννης Σπάρτα-
κος, αποθέωσις του κοινού με ερμηνευτάς την Ρένα Βλαχοπούλου, Αλέκα 
Κανελίδου, Γιάννης Βογιατζής, Κλειώ Δενάρδου, Άντζελα Ζήλεια, Μπέσυ 
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Αργυράκη, Γιώργος Σωτηρόπουλος.
Βραβεύσεις, εταιρεία Θεατρικών συγραφέων, Σύλλογος Ελλήνων Λο-

γοτεχνών, ροταριανός όμιλος Αθηνών.
2000 Θέατρο ΠΑΡΚ, Αλλοίμονο στους Νέους, Αλέκου Σακελλάριου, Χρή-
στου Πανακόπουλου, 

Μουσική, τραγούδια Μάνου Χατζηδάκι, Σουγιούλ - Γιαννίδη, Γιάννη 
Σπάρτακου.

Δισκογραφία C.D.
2001 Εταιρεία Universal
Γιάννης Σπάρτακος 70 Χρόνια Τζαζ.
Βιβλιογραφία: Χρυσές Μουσικές Σελίδες
Μουσικός Οίκος Πιανίσιμο.
Γιάννης Σπάρτακος

Το παρόν Βιογραφικό πολιτιστικό σημείωμα του Μαέστρου  
Γιάννη Σπάρτακου συντάχθηκε από τον Ηλία Απ. Λαδιά,  

Λογοτέχνη - Τεχνοκριτικό.
Αθήνα, Ιούνιος 2001
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ιωάννα Κωστακοπούλου γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας. Σπούδα-
σε ζωγραφική και διακοσμητική δίπλα στους Π. Τέτση και Π. Μοσχίδη. 
Το 1968 παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στη σχολή BEAUXNY 
ARTS του Παρισιού.

Πραγματοποίησε ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής· στην Αθήνα το 1976- 
1978, το 1980 και το 1983 και στον Πειραιά το 1982, το 1990, το 1993, το 
1997 και το 1999. 

Βραβεύτηκε από το Δήμο Αθηναίων και από την Academie Internatio-
nale de Lutece του Παρισιού το 1986 με το Medaille d’ or. 

ΚΡΙΤΙΚΗ
Η Ιωάννα Κωστακοπούλου καταφέρνει να αποδίδει, μ’ έναν δικό της 

ρεαλιστικό τρόπο τα θέματα που την ενδιαφέρουν, πλουτίζοντάς τα με 
μια καταπληκτική χρωματική φρεσκάδα.

Συνθέτει με σκέψη τα αξιόλογα έργα της, που το χαρακτηριστικό τους 
είναι η μεγάλη ευαισθησία, προσόν του αληθινού ζωγράφου.

Παρίσι 23.3.1983
Κώστας Βαλσάμης
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΥΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ - MEZZO SOPRANO 
ΤΗΣ ΝΙΟΒΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Θεωρείται από τις σπουδαιότερες λυρικές καλλιτέχνιδες της Ελλά-
δας, που διέπρεψε στην Εθνική Λυρική Σκηνή και πρωταγωνίστησε στο 
Βαφτιστικό του Σακελλαρίδη, στην οπερέτα Χώρα του Μειδιάματος στα 
Παραμυθία του Όφμαν του Όφενμπαχ, στο θέατρο Ηρώδου Αττικού με 
την ένατη Συμφωνία του Μπετόβεν με διευθυντή το Γερμανό μαέστρο 
Καρλμπούμ, στον Ριγκολέτο στο ρόλο της Μανταλένας, στην Καβαλερία 
Ρουστικάνα στο ρόλο της Λόλας, στην Κάρμεν του Μπιζέ, στη Μπατερ-
φλάυ στο ρόλο της Σουτζούκι, στο Μάνα και Γιος, στο Το βασιλόπουλο, 
στο Της Άρτας το Γιοφύρι του Μανώλη Καλομοίρη, υπό τη διεύθυνση των 
μαέστρων Μανώλη Καλομοίρη, Παρίδη, Καρύδη, Ευαγγελάτου. 

Αποφοίτησε από το Ωδείο Καλομοίρη «Εθνικό Ωδείο», μετά από 7ετείς 
σπουδές και πήρε δίπλωμα μονωδίας «Άριστα» παμψηφεί και Α΄ βραβείον. 
Συνέχισε τις σπουδές στο Σάλτσμπουργκ Αυστρίας και στο Παρίσι και με-
λέτησε σύγχρονους κλασσικούς του παγκόσμιου διεθνούς δραματολογίου. 
Εν συνεχεία πήγε στην Ιταλία και σπούδασε 5 χρόνια στη Μουσική Ακα-
δημία της SANTA SICILIA DI ROMA Ρώμη και πήρε το Α΄ βραβείο της 
Ακαδημίας PRIMO PREMIO. Έπαιξε στα ιταλικά μελοδραματικά θέατρα 
και συνέχισε την καριέρα της ως σολίστ στην Εθνική Λυρική Σκηνή και 
εν συνεχεία, από το 1970 μέχρι το 1992, συνέχισε με ρεσιτάλ - περιοδείες 
στην Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Αφρική, στις πρωτεύουσες των κρατών 
μεγάλων πόλεων, συγκεκριμένα Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Τορόντο, Πα-
ρίσι, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Πρετόρια, Γιοχάνεσμπουργκ, 
Αλεξάνδρεια, Πορτ Ελίζαμπεθ, Χαρτούμ... Στα μεγάλα λυρικά θέατρα 
Κάρνεγκυ Χωλ, Γουίντμορ Χωλ...

Από τις 3 Ιουλίου 1956 είναι μέλος και ιδρύτρια του Σ.Η.Μ.Ο. (Σω-
ματείου Ηθοποιών Μελοδράματος Οπερέτας), του θεάτρου «Ολύμπια» 
των πρωτεργατών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οι Μιρέιγ Φλερύ, πρω-
ταγωνίστρια και καθηγήτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και η Μαρίκα 
Καλφοπούλου, υπήρξαν οι καθηγήτριές της.

Σήμερα, τιμητικά συμμετέχει στο Καλλιτεχνικό Συμβούλιο του Αμερι-
κάνικου Κολλεγίου και στις πτυχιακές εξετάσεις του Εθνικού Ωδείου ως 
σύμβουλος - Εθνικό Ωδείο Παγκρατίου.
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Στην περίοδο που πρωταγωνίστησε στην Εθνική Λυρική Σκηνή πήρε 
τις καλύτερες τεχνοκριτικές της εποχής του Μαμάκη καθώς και άλλων 
κορυφαίων της Τέχνης.

Ακόμα, στα ρεσιτάλ-περιοδείες του εξωτερικού ερμήνευσε Έλληνες 
και ξένους διάσημους καλλιτέχνες: Μπιζέ, Μπετόβεν, Μίκη Θεοδωράκη, 
Χατζιδάκη, Σακελλαρίδη και άλλους κορυφαίους της Λυρικής Τέχνης.

Τιμήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Καλών Τεχνών 
του Τμήματος Μουσικής. Το 1999 έλαβε με τιμητική σύνταξη για την 
προσφορά της στα μουσικά δρώμενα της Ελλάδος και στο εξωτερικό.

Το παρόν βιογραφικό πολιτιστικό σημείωμα της Νιόβης Σακελλαρίου, 
Λυρικής καλλιτέχνιδας - MEZZO SOPRANO, συντάχθηκε και κατατέ-
θηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ηλία Aπ. Λαδιά, Λογοτέχνη 
- Τεχνοκριτικό.
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Wigmore Hall London
Saturday 25 February 1978
at 3 pm

NIOVI SAKELLARIOU
CONTRALTO
(LYRIC STAGE OF ATHENS)

PIANO

Mr. JOHN FRISER

TICKETS FROM: £3.00, £2.50, £1.50, £1.00
All bookable in advance from WIGMORE HALL 
Box Office 935 2141

Programme

AMARILLI GIULO CACCINI
VERGIN TUTT’AMOR FR. DURANTE
CHANCON TRISTE HENRI DUPARC
L’INVITATION AU VOYAGE
MIGNON (Opera) ROMANCE THOMAS
CARMEN (Opera) ROMANCE G. BIZET
IL TROVATORE (Opera) VERDI
E TANTO CEPERICOL CHIO WOLF FERRARI
RΙSPETTO WOLF FERRARI
DOS CANTARES POPULARES FERN. OBBRANDOS

INTERVAL
ANASTASIA TH. KARIOTAKIS
TO NANOURISMA G. KASASSOGLOU
SERENATA G. GEORGIADES
4 GREEK SONGS (Popular) MAURICE RAVEL
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With Compliments and best wishes 
From
N. J. PATERAS SONS LTD. (SHIPBROKERS).
OLYMPIC AIRWAYS.
HARRY F. DEMETRIOU.
NICHOLAS BROTHERS (TRAVEL) LTD.
EPIROTIKI LINES
CHIOS NAVIGATION CO. LTD.
CYPRUS, 213 Regent Street, London.

Printed by PYGMALION PRESS LTD. 42 ARLINGTON ROAD 
LONDON NW1 Tel. 387 7742
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

Τις σελίδες της ιστορίας της ελληνικής Λογοτεχνίας κοσμεί μια από 
τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της ελληνικής διανόησης, ο Διονύσιος 
Σολωμός, ποιητής με εθνική αλλά και παγκόσμια εμβέλεια. 

Με το έργου του σφράγισε την πνευματική ζωή κατά την διάρκεια 
του 19ου αιώνα και πρόσφερε ποιητικά έργα αθάνατα μέσα από τα οποία 
παρελαύνει η αναγέννηση και η απελευθέρωση ενός μεγάλου έθνους, 
του έθνους των ελλήνων. Οι έλληνες, αποτινάζοντας τον τουρκικό ζυγό, 
δημιουργούν το νεοελληνικό ελληνικό κράτος μετά από τέσσερεις αιώνες 
τουρκικής σκλαβιάς. Ο Διονύσιος Σολωμός αποτέλεσε έναν από τους 
μεγάλους πνευματικούς οδηγούς του έθνους μας. 

Το έργο του περικλείει την ελληνική ιστορία σηματοδοτώντας τους 
προσανατολισμούς του. Με σεβασμό υποκλινόμαστε στο μεγαλείο του 
εκτιμώντας βαθύτατα την προσφορά του, προσφορά δημιουργική, πολι-
τιστική, παραγωγική, εθνική. 

Στρεφόμαστε στο έργο του για να αντλήσουμε την δύναμη εκείνη που 
θα μας βοηθήσει για να γίνουμε πιο μεγάλοι, πιο σπουδαίοι, πιο σημαντι-
κοί. Προσωπικά οφείλω πολλά στην ποίησή του, η οποία με ενέπνευσε 
στην πνευματική μου πορεία, τα ιδανικά, οι αξίες και τα οράματά του γα-
λούχησαν το έργο του. Πιστεύω ότι κρατούμε επάξια την σκυτάλη του και 
ότι ο 20ο αιώνας διαθέτει πνευματικούς αγωνιστές έτοιμους να πατάξουν 
εκ των έσω εκ των έξω κάθε ξένη πνευματική επιβολή. 

1798- 1857
Κλείσε την ψυχή του στην Ελλάδα και θα αισθανθείς μέσα σου να 

λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου. 
Διονύσιος Σολωμός

Ο εθνικός μας ποιητής, του οποίοι οι πρώτοι δάσκαλοι του στην Ζά-
κυνθο ήταν ο Ν. Κασιμάτης και ο Αντώνιος Μαρτελάος. Ο χαρακτήρας 
και η μόρφωση που πήρε από τον Ιταλό δάσκαλό του αββά Σάβτο Ρόσση 
που είχε πάει εκεί σαν πολιτισμός πρόσφυγας. Αργότερα στην Ιταλία 
σπουδάζει Νομικά και φιλολογία, αλλά ο Σολωμός τελικά αφιερώνεται 
στην καλύτερη τέχνη των επιστημών, την ποίηση, όπου γνωρίζεται με 
τους ποιητές Μοντάνι, Ζόρτι, Μόντι, Παρίνη και τον Ούγκο Φώσκολο. 

Ο Σολωμός επιστρέφει στην πατρίδα του, μελετάει την ομιλούμενη 
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γλωσσα και την Γραμματική της. Διαβάζει τα έργα του Θεόκριου, των 
αρχαίων κλασικών, του Πλάτωνα και Θουκυδίδη, των Αλεξανδρινών, των 
Ρωμαϊκών χρόνων και των βυζαντινών. Ο αγώνας του 1821 τον ενέπνευσε 
και τον Μάιο του 1823 γράφει τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν. Ο ύμνος, απο-
τελούμενος από 158 τετράστιχα τυπώθηκε το 1824 στο Μεσολόγγι, μαζί με 
την συλλογή των δημοτικών τραγουδιών, από τον Γάλλο φιλόλογο Φωρι-
έλ. Ο Σπυρίδων Τρικούπης πήρε τον εθνικό μας Ύμνο για να τον διαβάσει 
ανέκδοτο ακόμα εις τον Λόρδο Βύρωνα μα δεν πρόλαβε. Ο φιλέλληνας 
ποιητής είχε κλείσει τα μάτια του. Τον μελοποίησε ο Νικόλαος Μάντζαρος, 
αργότερα μελοποίησε και τα ποιήματά του Σολωμού Η Φαρμακωμένη, τις 
δύο πρώτες στροφές του Ύμνου εις Μπάυρον, Η αυγούλα, Η Ξανθούλα, Η 
ευρυκόμη, Άκου εν όνειρο ψυχή μου, Άνθια θυμούμαι πέφτανε και άλλα. 

Το 1864 με την κάθοδο του Βασιλικά Γεωργίου του Α΄ καθιερώθηκε ο 
Ύμνος εις την Ελευθερίαν σαν Εθνικός μας Ύμνος. Τότε ενώθηκαν και τα 
Επτάνησα με την Ελλάδα. 

Το 1825 γράφει το λυρικό ποίημα Εις τον θάνατον του Λόρδου Μπάυρον 
και το αριστοτεχνικό εξάστιχο Η καταστροφή των Ψαρών, Τον όρκο του 
Μάρκου Μποτσαρη, τους Ελεύθερους Μπότσαρη, τους Ελεύθερους Πολι-
ορκημένους και τα λυρικά ποιήματα Η Ξανθούλα, ο Πόρφυρας, ο Λάμπρος, 
η Φαρμακωμένη, Εις κόρην η οποία ανετρέφετο εις μοναστήρι και άλλα. 

Η ποίησή του μπορεί να διαιρεθεί στη ζακυνθινή περίοδο, στα πατρι-
ωτικά ποιήματα, στην εποχή που έμεινε στην Κέρκυρα, τα σατιρικά του. 
Το σύνολο του ποιητικού έργου του Σολωμού εκδόθηκε από τον Ιάκωβο 
Πολυλά. 

Τα έργα του αν και λίγα ποσοτικά θεωρούνται ισάξια, ακόμα και ανώ-
τερα των λυρικών ποιητών της Ευρώπης. Τη σολωμική ποίηση μελέτησαν 
ο Νικόλαος Τωμαδάκης, ο Λίνος Πολίτης, ο Γεώργιος Ζώρας, ο Κώστας 
Καιροφύλας, ο Κώστας Παπανικολάου και πολλοί άλλοι. Ο εθνικός βάρ-
δος ξεψύχησε στις 9 Φεβρουαρίου του 1815 ψιθυρίζοντας, «φως το χέρι, 
φως το πόδι κι όλα γύρο σου είναι φως». 

Ο Παλαμάς για τον Σολωμό είπε: 
Δεν ξέρω αν βρίσκεται γι’ άλλη λογοτεχνία ποιητής μ’ έργα έτσι λιγο-

στά κι έτσι μισοκάμωτα όμοια γερός και πλούσιος και σημαντικός σαν τον 
Σολωμό. 

Θα ακούσουμε τον Εθνικό μας ύμνο. (Ακολουθεί η Απαγγελία). 
Το Μεσολόγγι έπεσε την άνοιξη. Ο ποιητής παρασταίνει την φύση με 

στοχασμό. Η ωραιότητα της φύσεως που περιτριγυρίζει τους πολιορκη-
μένους να κρατήσουν την [….] .

LADIAS.indb   430 20/7/18   9:58 πμ



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 431

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

Δευτέρα 19/12/1994

Αξιότιμοι εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου, διοργανωτές, πνευ-
ματικοί μας σύντροφοι, 

η αποψινή βραδιά για τους κορυφαίους πνευματικούς δημιουργούς 
είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα αναφερθώ στο πολυποίκιλο και δημιουργι-
κό- πνευματικό έργο του Γιάννη Ρίτσου, που όμως ακόμα ανταποκρίνεται 
στον κοινωνικό προβληματισμό της μεταπολεμικής γενιάς και της γενιάς 
της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. 

Ο κοινωνικός προβληματισμός του σύγχρονοι επαναστάτη- δημι-
ουργού αντανακλά την ιδεολογία του συνειδητοποιημένου πολίτη της 
μαχόμενης ποίησης και συνάμα της λογοτεχνίας μας. Ακόμα δε στον 
θεατρικό και πεζό λόγο, συναντάμε την ιδιομορφία της ποιητικής και 
θεματικής μορφής του «συνειδέναι» και μέσα απ’ αυτήν ο Γιάννης Ρίτσος 
διεισδύει από την ανθρώπινη μαχητική παρουσία πλούσια, πολύπλοκη 
και ελπιδοφόρα. Μέσα από την ενεργητική και μαχητική λογοτεχνική και 
αγωνιστική πορεία καταξιώνει τα λογοτεχνικά «γίγνεσθαι» και προβάλλει 
την πνευματική Ελλάδα στην παγκόσμια κουλτούρα. 

Στο συνολικό έργο του ο προβληματισμός συναντά την μορφή του 
ιδανικού πεπρωμένου στην αισθητική αξιολόγηση της πνευματικής ιδι-
ομορφίας, τη φιλοσοφική άποψη και την αισθητική τους προβολή. Από 
την αισθητική λογοτεχνική άποψη προσπαθεί και πετυχαίνει να δώσει 
καθάρια μορφή στα βιώματα, στην αντίθετη άποψη, για τα κατεστημένα 
για να φθάσει στα υψηλά νοήματα της ζωής, αντιπαλεύοντας την καθε-
στηκυία τάξη και τα απάνθρωπα συμφέροντα της αστικής τάξης. Τρυφερά 
ερωτικός και συνάμα οραματιστής του αύριο, αντιπαλεύει για τα δίκαια 
και τα οράματα ενάντια στο κοινωνικό κατεστημένο, για να πλησιάσει 
τους στόχους της ανθρώπινης ιδανικά μορφής. 

Το θέμα ζωής- θανάτου- ύπαρξης ποιητικής στο έργο του Γιάννης 
Ρίτσου αναζητάει την ύπαρξη – δικαίωση του ανθρώπου μέσα από την 
ύπαρξη- συνείδηση του ατόμου στην σύγχρονη κοινωνία, όπου αναλύο-
ντας την ιδεαλιστική μορφή μέσα από την ύπαρξη του, γίνεται και μετου-
σιώνεται στην υπαρξιακή θεώρηση. 

Ο Γιάννης Ρίτσος αποτελεί τον μεγάλο φωτοδότη των ελληνικών γραμ-
μάτων δείχνοντας τους ορίζοντες, τα όρια, τις δυνατότητες και την δύναμη 
του νεοελληνικού πολιτισμού. Στέκεται στις επάλξεις των λαϊκών και κοι-
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νωνικών αγώνων και δίνει τη μάχη της τιμής και του καθήκοντος μέσα από 
στίχους που αποτελούν κορυφαίες εξάρσεις του νεοελληνικού πνεύματος. 

 Η κοινωνική αντίληψη είναι χαρακτηριστικό του έργου του Ρίτσου, 
ένα έργο που αποτελεί τιμή για την Ελλάδα διεθνώς και επηρεάζει την 
παγκόσμια λογοτεχνία. Από τον Όμηρο μέχρι το Ρίτσο η ελληνική ποίηση 
παρουσιάζει δύναμη και μοναδική τελειότητα, κρύβοντας μέσα τους ύψι-
στους φιλοσοφικούς στοχασμούς και θέσεις που εξοπλίζουν συνειδήσεις 
στον πόλεμο, ενάντια στην ύλη και στην παρακμή. 

Ο Γιάννης Ρίτσος μένει αθάνατος στην σκέψη μας, σύμμαχος και οδη-
γός στους πνευματικούς αγώνες μας και η αποψινή βραδιά αποτελεί μια 
απόδειξη της συνεχούς επικοινωνίας μας μαζί του. 

Μεγάλε μας δάσκαλε και πνευματικές μας σύντροφε, Γιάννη Ρίτσο, 
απόψε όλοι μας γίναμε μάρτυρες του πνευματικού σου έργου. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Ηλίας Λαδιάς 
Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
19-12-1994
Αντεπιστέλλων Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων,  
Τεχνών Ιταλίας. 
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Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ

Είναι ιδιαίτερη τιμή που ασχολήθηκα με το έργο του μεγάλου ποιητή 
Κώστα Ουράνη, ενός εκ των σημαντικότερων ποιητών.

Ο ποιητής εργάσθηκε πολλά έτη ως δημοσιογράφος, διατελέσας Γε-
νικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Λισσαβώνα, τιμώντας την Ελληνική 
διπλωματία, όπου έγραψε και μελέτησε την ισπανική και πορτογαλική 
λογοτεχνία.

Έγραψε τα κορυφαία έργα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπως: Νο-
σταλγίες, Σαν όνειρα, Μορφαί και τοπία της Ισπανίας, Ταξίδια στην Ελλά-
δα, Γλαυκοί δρόμοι Αδριατική-Μεσόγειος-Αίγυπτος-Παλαιστίνη.

Μέσα απ’ τον ποιητικό δημιουργικό του λόγο, ο ποιητής Κώστας Ουρά-
νης δημιουργεί ένα δημιουργικό πνευματικό οπλοστάσιο της σύγχρονης 
πνευματικής κοινωνίας της Νεοελληνικής μας λογοτεχνίας, που ανθεί 
και μεγαλουργεί.

Κώστας Ουράνης, μια σύγχρονη ποιητική μορφή της Νεοελληνικής 
ποιητικής μεγαλοσύνης. Μεγάλου πνευματικού αναστήματος, κορυφαί-
ος λογοτέχνης που επηρέασε σημαντικά τους σύγχρονους ποιητές και 
τους νεώτερούς του, τη γενιά και του 1920, με την ποιητική του συλλογή 
Νοσταλγίες (1920). Είχε δημοσιεύσει προηγουμένως δύο συλλογές, μία 
άλλη με τον τίτλο Αποδημίες.

Ο Κώστας Ουράνης στα ταξίδια ψάχνει και αναζητά στην αφήγηση 
της ζωής. Από την συνεχή καθημερινή σχολή προσπαθεί να φύγει προς 
την πνευματική λύτρωση. Ταξιδεύει μέσα από τους στίχους του και ανα-
ζητά το κοσμοπολίτικο πνεύμα που αφηγείται, που μένει ανεξίτηλα στη 
σύγχρονη Νεοελληνική λογοτεχνία.

Με τις ταξιδιωτικές του κινήσεις και εντυπώσεις SOLY SOMBRA για 
την Ισπανία, Γλαυκοί δρόμοι για τη Μεσόγειο... που με λυρικό τόνο και 
μεσογειακή μεγαλοπρέπεια δίνει τον ποιητικό λόγο παραστατικά, την 
αλήθεια και τη μεγαλοπρέπεια της ζωής.

ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ 
ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ ΕΝΑ ΠΕΝΘΙΜΟ...
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Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι 
μες την κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος 
στην στερνήν αγωνία μου τη βροχή θε ν’ ακούω
και τον κούφιο τον θόρυβο που ανεβάζει ο δρόμος.

Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι 
μέσα σ’ έπιπλα ξένα και σε σκόρπια βιβλία.
Θα με βρουν στο κρεβάτι μου, θα ναρθεί ο αστυνόμος, 
θα με θάψουν σαν άνθρωπο που δεν έχει ιστορία.

Απ’ τους φίλους που παίζαμε πότε πότε χαρτιά 
θα ρωτήσει κανένας τους έτσι απλά: «Τον Ουράνη 
μην τον είδε κανείς; Έχει μέρες που χάθηκε!...»
Θ’ απαντήσει άλλος παίζοντας: «Μ’ αυτός έχει πεθάνει».

Μια στιγμή θα κοιτάξουνε ο καθένας τον άλλο, 
θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι, 
θε να πουν: «Τ’ είν’ ο άνθρωπος!... Χτες ακόμα εζούσε!» 
και βουβά το παιχνίδι τους θ’ αρχινήσουνε πάλι.

Κάποιος θάναι συνάδελφος στα «ψιλά» που θα γράφει 
πως «προώρως απέθανεν ο Ουράνης στην ξένην, 
νέος γνωστός εις τους κύκλους μας, πούχε κάποτ’ εκδώσει 
συλλογή με ποιήματα πολλά υποσχομένην».

Κι αυτός θάναι ο στερνός της ζωής μου επιτάφιος.
Θα με κλάψουνε βέβαια μόνο οι γέροι γονιοί μου 
και θα κάνουν μνημόσυνο με περίσσιους παπάδες 
όπου θάναι όλοι οι φίλοι μου κ’ ίσως ίσως οι οχτροί μου.

Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι
σε μια κάμαρα ξένη, στο πολύβοο Παρίσι,
και μια Καίτη θαρρώντας πως την ξέχασα γι’ άλλην
θα μου γράψει ένα γράμμα – και νεκρό θα με βρίσει...
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ

Ο Ακαδημαϊκός - Λογοτέχνης Τάσος Αθανασιάδης κοσμεί τις σελίδες 
της ιστορίας της Ελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόκειται για μία από τις μεγα-
λύτερες φυσιογνωμίες της ελληνικής και παγκόσμιας διανόησης, ο συγ-
γραφέας με εθνική και παγκόσμια εμβέλεια. Με το τεράστιο πνευματικό 
έργο του σφραγίζει την πνευματική ζωή του αιώνα μας, προσφέροντας 
έργα αθάνατα, μέσα από τα οποία παρελαύνει η πνευματική αναγέννηση. 
Με πνευματικό οδηγό στα σημαντικά και διδαχτικά έργα του την ποιό-
τητα, τον προσανατολισμό του σύγχρονου δημιουργού, την Χριστιανική 
Ηθική, τα πρότυπα της πνευματικής κοινωνίας, των εθνικών ιδεωδών, τη 
δημιουργική, πολιτιστική προσφορά, παραγωγική και εθνική παρακατα-
θήκη στον Έλληνα αναγνώστη και στην παγκόσμιαν διανόησιν, δημιουργεί 
τα μηνύματα που προβάλλουν τα μέγιστα εθνικά ιδεώδη της πνευματικής 
Ελλάδας και της παγκόσμιας κουλτούρας.

Στο πνευματικό έργο του Ακαδημαϊκού - Λογοτέχνη Τάσου Αθανασιά-
δη, συναντάμε την πραγματική και αισθητική πραγματικότητα, της πνευ-
ματικής προσφοράς, την τέλεια φιλοσοφική άποψη και την πνευματική 
προβολή του ιδανικού πνευματικού λόγου και άποψης. Ο πνευματικός 
του λόγος φτάνει στα υψηλά νοήματα και στην δικαίωση του πνευματικού 
ανθρώπου, μετουσιώνοντας την πνευματική υπαρξιστική θεώρηση της 
πνευματικής συλλογιστικής δείχνοντας τους πνευματικούς ορίζοντες, 
τις δυνατότητες του νεοελληνικού πολιτισμού, που αποτελούν κορυφαίες 
εξάρσεις της «Πλατωνικής Πολιτείας» και ιδεωδών.

Είναι μεγίστη η κοινωνική αντίληψη του πνευματικού του έργου του 
Ακαδημαϊκού - Λογοτέχνη Τάσου Αθανασιάδη, που τα έργα του μεταφρα-
σμένα στο εξωτερικό αποτελούν κόσμημα για την Ελλάδα. Με τα πνευ-
ματικά του πονήματα και τους ύψιστους φιλοσοφικούς του στοχασμούς 
επηρεάζει διεθνώς την παγκόσμια λογοτεχνία.

Μέσα από τα πνευματικά του έργα συνυπάρχουν τα ιδανικά, οι αξίες 
και τα οράματα που γαλούχησαν πνευματικές γενιές και συνεχίζουν να 
συναρπάζουν στους νεώτερους χρόνους και να παίζουν τον πρωτεύοντα 
ρόλο στα πνευματικά δρώμενα της πατρίδος μας.

Το δημιουργικό και πολυποίκιλο πνευματικό και Εθνικό έργο του Ακα-
δημαϊκού - Λογοτέχνη Τάσου Αθανασιάδη ανταποκρίνεται στον πεζό 
λόγο στον ιερό, πνευματικό λόγο, συναντώντας την πλούσια πλοκή της 
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ποιοτικής θεματικής, μέσα από την πνευματική παρουσία πλούσια και 
ελπιδοφόρα, Έτσι, π πνευματικός του λόγος καθάριος δίνει μηνύματα 
πνευματικής προσφοράς. Για τις πνευματικές του διατριβές στον Ντο-
στογιέφσκι και τον Τολστόι, παρακολουθούσαμε με δέος και συγκίνηση 
τον πλούσιο αφηγηματικό του λόγο, παραδίνοντας την λογοτεχνική του 
προσφορά.
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ΒΑΡΒΕΡΗ-ΒΑΡΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μια από τις ξεχωριστές γυναικείες προσωπικότητες του αιώνα μας, μα-
χητική με πλούσιο αγώνα χρόνων στην ενεργή συνδικαλιστική λογοτεχνία 
και στη διανόηση της πατρίδας μας και σ’ όλον τον κόσμο, πολυβραβευμέ-
νη από τις Διεθνείς Ακαδημίες και τα Πανεπιστήμια και τα κέντρα της δι-
εθνής διανόησης. Ιδρύτρια και πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π (Διεθνούς Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών), πρόεδρος της Επιτροπής Αντιναρκωτικού αγώνα 
Λογοτεχνών, ιδρύτρια και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Γραμμάτων 
και Τεχνών Θεά Αθηνά και μα από τις ξεχωριστές προσωπικότητες που με 
δικές τις πρωτοβουλίες πλαισίωσε εκατοντάδες βιβλιοθήκες ιδρυμάτων 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Μαχόμενη, ηγετική προσωπικότητα, έδωσε και δίνει πάντα αγώνες 
πλάι στα αιτήματα των λογοτεχνών, λογοτεχνική σύνταξη και ασφάλιση, 
με δική της πρωτοβουλία. Βοήθησε γνωστούς και άγνωστους λογοτέχνες 
της Αθήνας, της επαρχίας, του εξωτερικού. Βοήθησε στην μετάφραση 
λογοτεχνικών έργων στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού της Μονς, Βρυ-
ξελλών από την δραστήρια και εξαίρετη μεγάλη καθηγήτρια Ισαβέλλα 
Μαράτου, Αργυράκη και σε άλλα πνευματικά κέντρα. Δίνει την λογοτε-
χνική μάχη στην πρώτη γραμμή του λογοτεχνικού αγώνα συνεχίζοντας 
την μεγάλη προσφορά στην νεοελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία, 
βραβευμένη με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της διανόησης 
και της κουλτούρας. Κοντά της γνώρισα την μεγαλύτερη ηγετική και 
πνευματική προσωπικότητα. Μεγάλη τεχνοκριτικός, ποιήτρια, θεατρική 
συγγραφέας που συμπορεύθηκα μαζί της στον δίκαιο και ειρηνικό αγώνα. 

«ΕΝΤΑΣΗ ΣΟΦΩΝ»

Οι σοφοί όλου του κόσμου 
ενίστανται, υποβάλλοντες
παράσημο Διεθνές, 
τον Ανδρόνικο, τον Μέγα. 
για συνήγορους τους έχουν 
Παρθενώνα και Αθήνα
Σαλονίκη και Βεργίνα. 
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Οι Λαοί πια το κατέχουν, 
αν μιλάνε και λαλάνε 
στην Ελλάδα το χρωστάνε! 
Των λαών τα κορμιά 
πολεμούν σθεναρά. 
Τα Σύνορα σπάνε 
την Ζωή κατακτάνε!!!

Σ’ ΑΓΑΠΩ ΕΛΛΑΔΑ

Σκόρπια φύλλα οι αγώνες μου, 
Ο αγέρας του νου μου, 
Ποτάμι αστείρευτο. 
Το κορμί μου, Ναός αναζήτησης
Τα δακτυλα των χεριών μου, 
Αδέλφια πουλιών. 
Σ’ αγαπάω Ελλάδα. 
Μ’ έμαθες να τραγουδώ. 
Να πονώ. 
Και να πεθαίνω Ορθια!
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ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΤΡΟΠΟΣ 
ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΛΕΛΕΚΟΥ ΤΑΤΑΚΗ 

Το συνολικό πνευματικό έργο ζωής της Δέσποινας Λελέκου Τατάκη, 
Κλωθώ, Λάχεσις, Ατροπός, ξεκινά μέσα από πορεία εσωτερικού κοινωνικού 
διαλόγου, λόγου, πράξης λυτρωτικής μέσα από την διαχρονική ανθρωπό-
τητα, στην οποία η γυναίκα παλεύει να φορέσει το προσωπείο της αλήθειας 
και του κοινωνικού αγώνα μιας ιδανικής πολιτείας, του ανθρώπου των 
ιδεών, των ψυχικών αισθημάτων και καταξιώσεων της προσωπικότητας 
της γυναίκας.

Με το έργο της Ατροπός, κουβαλάει την μοίρα της γυναίκας και την 
ιστορική λογοτεχνική πορεία, τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες. Ολό-
κληρο το ελληνικό γένος του πανέλληνα άνδρα- γυναίκα με το φωτεινό 
αστέρι της πνευματικής αναζήτησης. Μέσα από την κοινωνική αντινομία 
της ιερής αποκάλυψης γυναίκας- δημιουργού, η επιστήμων- διανοούμενη 
Δέσποινα Λελέκου - Τατάκη στην Ατροπό έχει ως στόχο ένα ορόσημο. Δεν 
κόβει το νήμα της πνευματικής ζωής. Το αναβαθμίζει, το κάνει λάβαρο 
πνευματικού αγώνα της παγκόσμιας γυναίκας που διψάει για λευτεριά, 
κοινωνική δικαιοσύνη, καταξίωση. Κάνει την γυναικεία μορφή υπέρτατη 
του πολιτισμού φωτισμένη συνείδηση, κορυφώνεται ως τιτάνιο σύνολο, 
εκφραστική της ανθρώπινης μοίρας που υπάρχει στον χρόνο της πνευ-
ματικής μας ιστορίας. Συνυπάρχει πάνω απ’ όλα η δημιουργία της ψυχής 
που κυκλοφορεί, πορεύεται η «γυναικεία ύπαρξη» η «γυναικεία ψυχή». 

Προτείνω τέλος για το μεγάλο και καταξιωμένο πνευματικό της έργο 
να συμμετάσχει στο βραβείο «Νόμπελ Λογοτεχνίας 1994». 

Ηλίας Λαδιάς
14/3/1994
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΒΑΡΙΑ 

Μεταφυσικού ερευνητή - ζωγράφου

Το εικαστικό έργο του Μάνου Γραβαρία, μεταφυσικού ερευνητή, διανο-
ούμενου ζωγράφου, που απαρτίζεται από πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Νοέμβριος 1998, έκθε-
ση συνολική, Αθήνα, Πάτρα, Τρίκαλα, συγκροτείται μια νέα πνευματική 
ανάταση δημιουργίας, προσφέροντας στην τέχνη τα νέα πρωτοποριακά 
ρεύματα. Τον ευχαριστώ για την προσφορά των έργων του.

ΗΛΙΑΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ
Λογοτέχνης - Τεχνοκριτικός

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΒΑΡΙΑΣ 
Μεταφυσικός ερευνητής - ζωγράφος

Ο Μάνος Γραβαρίας γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και μεγάλωσε 
καλλιεργώντας μέσα του, από τα πρώτα χρόνια που συνειδητοποίησε τον 
σκοπό της ύπαρξής του, την αγάπη και την προσφορά στο συνάνθρωπό 
του.

Η καθαρότητα της ψυχής του αντικατοπτρίστηκε αργότερα στους 
πίνακες που ζωγράφισε, στα χρώματα που επέλεξε ο χρωστήρας του για 
να απεικονίσει τη φύση, τους χώρους του εσωτερισμού του και τις ανθρώ-
πινες συχνότητες.

Η επιλογή του είναι παστέλ χρώματα με διαφάνεια και απλότητα αφο-
πλιστική που περνούν κύματα ηρεμίας και γαλήνης στο θεατή, χρώμα-
τα συμβολικά που συνυπάρχουν αρμονικά, άλλοτε ζωηρά με αντιθέσεις 
αποχρώσεων και άλλοτε ανάλαφρα, που δίνουν όμως παλμό και συνοχή 
στο έργο του.

Η φύση, στους πίνακές του, αποδίδεται με τρόπο ιδιόμορφο, λουλούδια 
απροσδιόριστα, μπουκέτα ασαφή αλλά με ζωή, και κίνηση, και χρώματα, 
χρώματα...

Τα έργα του παροτρύνουν τον θεατή να διεισδύσει σ’ έναν κόσμο με-
ταφυσικό, που ανήκει σε μια χρονική διάσταση, ακαθόριστη, να περιπλα-
νηθεί σε ορίζοντες ασαφείς και να προβληματιστεί από φιγούρες «μυστι-
κιστικές» και συνθέσεις που περικλείουν συμβολισμό και «εσωτερική» 
διαδρομή.
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Το αγαπημένο όμως θέμα στη ζωγραφική του είναι η απεικόνιση των 
ανθρώπινων συχνοτήτων. Οι συχνότητες τον απασχόλησαν επί σειρά ετών 
στις μεταφυσικές του αναζητήσεις και το αποτέλεσμα των ερευνών του 
αυτών ήταν το συμπέρασμα ότι… όταν εκπέμπεται η ανθρώπινη ενέργεια 
καταλήγει και σταματά σ’ ένα σημείο που λέγεται στίγμα το οποίο έχει 
πάντα γεωμετρικό σχήμα.

Το σχήμα βέβαια αυτό το αντιλαμβάνονται μετά από νοητική διεργα-
σία, άτομα που διαθέτουν διαμεσότητα.

Τα σχήματα ακριβώς αυτά έχει απεικονίσει ο ζωγράφος στην τρίτη 
σπουδή-ομάδα των έργων του.

Ακολουθούν και άλλες σπουδές, που αποτελούν την εξέλιξη και τη 
λειτουργικότητά του.

Τα έργα του Μάνου Γραβαρία εμφανίζουν έναν «εσωτερισμό» και μια 
«αναζήτηση» στην οποία καλούμεθα να συμμετάσχουμε.

Η παρουσία τους δε και η συντροφιά τους μας περνούν μηνύματα 
ηρεμίας και οπτικής ευχαρίστησης.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΑΔΙΑ
Λογοτέχνη - Τεχνοκριτικού

Προέδρου της Ομάδας Πρωτοβουλίας
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

2 Ιουνίου 1991, 12 π.μ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΗΤΗ 
ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

ΙΣΡΑΗΛ ΧΑΪΜ ΝΑΧΜΑΝ ΜΠΙΑΛΙΚ

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι της Ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα, 
της Ισραηλινής Κοινότητας και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, 
αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Αντώνη Τρίτση για την παραχώρηση της αί-
θουσας του Πνευματικού Κέντρου του αρχαιοτέρου και ιστορικού Δήμου 
της χώρας μας.
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Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω την διεθνή προσωπικότη-
τα του διανοούμενου Ισραηλίτη Λογοτέχνη, Εθνικού Ποιητή του νεωτέρου 
Ισραήλ, ΧΑΪΜ ΝΑΧΜΑΝ ΜΠΙΑΛΙΚ. Είναι μια κοινή προσέγγιση των 
πολιτικών πραγμάτων των δύο Αδελφών κρατών, της Ελλάδος και του 
Ισραήλ. Είναι μια προσέγγιση κοινού πνευματικού αγώνα στην νεωτέρα 
Ιστορία των δύο κρατών.

Στην παρουσίαση αυτή είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να αναλύσω τις 
θέσεις, τις σκέψεις του Εθνικού Ποιητή του Νεωτέρου Ισραήλ ΧΑΪΜ ΝΑΧ-
ΜΑΝ ΜΠΙΑΛΙΚ. Η ποίησή του αγγίζει την εντέλεια και την λυρικότητα. 
Τα αγωνιστικά αισθήματα του Ποιητή διακρίνονται στην Βαθύτητα της 
εκφράσεως και του ανθρωπισμού του. Σε παγκόσμια κλίμακα καταξιώνεται 
στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου και μπαίνει βαθιά, ριζώνει και αγγίζει 
τις ψυχές της ανθρωπότητας σαν ένα κοινό μήνυμα που ορθώνεται στο 
δίκαιο και πνευματικό μας αγώνα.

Η ερωτική του ποίηση αγγίζει την νοσταλγία του έρωτα, του έρωτα 
του ιδανικού, του αληθινού. Τα τραγούδια του φωτός του φωτίζουν την 
λαμπρότητα του ήλιου με πανέμορφες εικόνες και άφθονη ψυχική λυρική 
ποίηση. Οι νεκροί της ερήμου (ΜΕΤΕ ΜΙΛΒΑΡ), η λάμψις (ΖΟΖΑΡ) και ο 
ασκητής (ΑΝΑΤΜΙΑ), ο γύρος της φωτιάς (MAGI LAT A ES), το τραγούδι 
του τρόμου και η εξομολόγηση στον προθάλαμο της Ακαδημίας (AL SAAF 
ΒΕΦ AMIDIAS) αποτελεί την Εβραϊκή Σχολή, που είναι και ταυτόχρονα 
συναγωγή (ΜΠΕΤΕ ΑΜΙΔΡΑΣ).

Η φιλοσοφική αυτή θεώρηση που ενσαρκώνεται στο μεγαλύτερο από 
τα έργα του, στο ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ (MEGITAL A ES) είναι μια πρωτό-
τυπη αλληγορική θεώρηση που συγκλονίζει τις ψυχές των Ισραηλιτών για 
πνευματικό αγώνα, που ο ίδιος ξεκίνησε αλλά δεν έζησε για να δει τους 
πνευματικούς του καρπούς να ενσαρκώνονται στην ίδρυση του κράτους 
του Θεού της Παγκοσμίου ολότητας του θεάρεστου και ευλογημένου 
κράτους του Ισραήλ.

Οι άσβεστοι πόθοι, η ερωτική δίψα για πνευματική ζωή και αγώνα, οι 
πνευματικοί αγώνες, το τεράστιο έργο του καταξίωσε τον ΧΑΪΜ ΝΑΧ-
ΜΑΝ ΜΠΙΑΛΙΚ στην παγκοσμιότητα της σύγχρονης Φιλολογίας ως 
Εθνικό Ποιητή του Νεώτερου Ισραήλ.

Συνεχίζουμε την παρουσίαση με απαγγελία αποσπασμάτων από το 
έργο του…

Με το σημαντικό του έργο έχει κατορθώσει να εκφράσει τη δύναμη και 
το πάθος του 19ου και του 20ού αιώνα, να αποκρυπτογραφήσει την βαθύ-
τερη ουσία των φιλοσοφικών χαρακτηριστικών μιας μεγάλης εποχής και 
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ενός μεγάλου Έθνους. Μιας εποχής με ταχεία ανάπτυξη του πολιτισμού και 
ενός έθνους, του Εβραϊκού, που έχει παίξει κυρίαρχο ρόλο στην ιστορία της 
ανθρωπότητας στα γράμματα, στις τέχνες, στην επιστήμη, στον πολιτισμό. 
Η δύναμη των στίχων της ποίησής του έχει αγκαλιάσει το χρόνο και τις 
διαστάσεις του πολιτισμού μας και αναλύοντάς τους προσφέρει πλήθος 
ερμηνειών και κοινωνικών προσεγγίσεων. Η τέχνη του έχει σταθεί στους 
ορίζοντες του κόσμου μας για να προσανατολίζει και να κατευθύνει τη 
φωτοδότηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του ήλιου, να κατευ-
θύνει τους κοινωνικούς αγώνες της ανθρωπότητας. Ο ΧΑΪΜ ΝΑΧΜΑΝ 
ΜΠΙΑΛΙΚ δεν είναι μόνο ο Εθνικός Ποιητής ενός γιγαντιαίου έθνους, που 
η δράση του έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως, δεν είναι μόνο ο ποιητής της 
Εβραϊκής μεγαλοσύνης, σοφίας και πολιτιστικής δημιουργίας, είναι ένας 
παγκόσμιος διεθνής πνευματικός δημιουργός, του οποίου το έργο πρέπει 
να ανήκει σε όλη την Ανθρωπότητα και η διάδοση του οποίου αποτελεί 
χρέος όλων μας, όλων εκείνων που αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο, 
έναν κόσμο ανεξαρτησίας, δημοκρατίας, ελευθερίας.

Κλείνοντας την ωραία πνευματική μας εκδήλωση πρέπει όλοι μαζί να 
αναφωνήσουμε ζήτω η ποίηση, ζήτω η δημιουργία για πνευματική αναβάθ-
μιση που φέρνει κοντά τις ψυχές των λαών μας. Θέλοντας να συμβάλλει 
πρωτοπόρα η ομάδα πρωτοβουλίας με απόφαση του Δ.Σ. αποφάσισε 
ομόφωνα να ανακηρύξει ως επίτιμο Πρόεδρό της τον Εθνικό Ποιητή του 
Νεωτέρου Ισραήλ, Χαΐμ Ναιχμάν Μπιαλίκ, την ανώτατη διάκριση της 
ομάδας Πρωτοβουλίας, διά την μεγάλη του προσφορά εις την Παγκόσμια 
Λογοτεχνία.

Παρακαλούμε να τιμήσουμε την μνήμη του, τηρώντας σιγή ενός λε-
πτού.

Σας ευχαριστώ.
Μετά το πέρας της διαλέξεως, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από 

τον πρόεδρο της ομάδας Πρωτοβουλίας λογοτέχνη - τεχνοκριτικό στον 
εκπρόσωπο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ 
του Ηλία Απ. Λαδιά

Μέσα απ’ το κορυφαίο ποιητικό έργο του ο Κ. Π. Καβάφης προσπαθεί 
να φέρει στα ίσα την κοινωνική σπουδαιοφάνεια και την ανθρώπινη προ-
σωπική ενοχή των «αδυνάτων». Στον ποιητικό, εκφραστικό λόγο ο Κ. Π. 
Καβάφης προσπαθεί και μέσα από τον εσωτερικό διάλογο που ο μύθος 
γίνεται αλήθεια, πραγματικότητα της εσωτερικής ψυχής του ποιητή και 
του ποιητικού λόγου. 

Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουσθεί 
αόρατος θίασος να περνά
με μουσικές εξαίσιες, με φωνές, 
την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου 
που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρηνήσεις. 
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 
αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει, 
προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις πως ήταν όνειρο, 
πως απατήθηκεν η ακοή σου, 
μάταιες ελπίδες τέτοιες, μην καταδεχθείς. 
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 
σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, 
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο.
Κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ’ όχι 
με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα, 
ως τα τελευταία απόλαυση τους ήχους, 
τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου, 
κι αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που χάνεις. 

Απ’ όλο το ποιητικό έργο υψώνεται ο μεστός κοινωνικός αυτοσαρκα-
σμός, από το κοινωνικό όλον του πνευματικού ανθρώπου και του κοινωνι-
κού ατόμου ως συμπεριφορά στην κοινωνία και την διάσπαση και το πλέγ-
μα των «κατατρεγμένων» της τότε κοινωνίας και σήμερα συνυπάρχουν 
τα μηνύματά του. Η ποίηση του δεν αγγίζει τα ηθικοκοινωνικά γίγνεσθαι 
αλλά ζητήματα πνευματικά που οι χαλεποί καιρό τα λογάριασαν στο πι-
κρό μονοπάτι της κοινωνικής αδικίας, στο ψυχικό πόνο που κατέληξε η 
μοίρα του ανθρώπου που κατάντησε να προσπαθεί να αντιπαλέψει με τις 
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υψηλές ηθικές αξίες του πνευματικού κόσμου και της ηθικής εν Πλατωνική 
Πολιτεία και μέσα απ’ την θεώρηση αυτήν την εγκόσμια πνευματική ζωή 
που οραματίζεται ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης και μέσα απ’ το κοινωνικό 
πάθος που τον κυριεύει σ’ όλες τις εξάρσεις της ζωής του που συνάμα 
γίνεται καθημερινό πάθος και παίρνει την κορύφωση του μέσα απ’ τις 
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. 

Δεν έχει πλοίο για σε, 
δεν έχει οδό,
έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ. 

Εσώψυχα μέσα του ο Κ. Π. Καβάφης κουβαλάει το ριζικό του που 
πολεμάει ίσως να το αλλάξει, ίσως όχι, μα ίσως κάποτε πλησιάσει κοντά 
στην ιδανική Ιθάκη του «πάθους». Ίσως ναι, τα καταφέρει, ίσως δεν τα 
καταφέρει, που μέσα μας όλοι ψάχνουμε αυτήν την «ιδανική Ιθάκη» με 
τους ποιητές μπροστάρηδες. 

Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα 
που πρέπει το μεγάλο ναι 
ή το μεγάλο όχι να πούνε. 

Κ. Π. Καβάφης, η ύπαρξή του δεν κυκλοφορεί άλλοτε με καρδιά γιο-
μάτη πίκρα στην συνεχή κοινωνική τραγωδία- αντινομία της ζωής με την 
ενσάρκωση απ’ τον φιλοσοφικό- σύγχρονο κοινωνικό λόγο του ποιητή 
της Αλεξάνδρειας της χαμένης πατρίδας που δεν χάθηκε, ζει ακόμα και 
σήμερα μέσα από την ποίησή του. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΜΠΟΣΗ 
ΩΣ ΤΟΝ ΕΣΧΑΤΟ ΑΙΩΝΑ

Ως τον έσχατο αιώνα τιτλοφορείται η τελευταία πνευματική εργασία. 
Το μεγάλο και άξιο πνευματικό της έργο το οποίο απαρτίζεται μέχρι σή-
μερα από 19 βιβλία (μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ιστορικά, 
παιδικά μυθιστορήματα, ποίηση και άλλα εξ ίσου σημαντικά λογοτεχνικά 
έργα). Την διακρίνει η αγωνιστικότητά της και η μαχητικότητά της περ-
νώντας τα όρια του φυσικού. Τα κείμενά της, γραμμένα με ολοκληρωμένο 
νόημα και ύφος πρώτης γραμμής του πνευματικού αγώνα ξεχωρίζοντας 
διαχρονικά και δίνοντας το νέο στίγμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

 Η Καμπόση είναι η λογοτεχνική δημιουργός του νέου κόσμου 
ειρηνικά πλασμένου που μάχεται άξια σαν αρχηγός του πνευματικού μας 
αγώνα, ορθώνεται σαν βράχος μπροστά στα κύματα της ξενοκίνητος 
πνευματικής εξαθλίωσης που περνά η χώρα μας. Προσπαθεί και το κατα-
φέρνει συνάμα τα μέγιστα υψώνοντας την ελληνική πνευματικότητα με 
την τελευταία της εργασία που εκδόθηκε το 1988, την ποιητική συλλογή 
Ως τον έσχατο αιώνα σονέτα και χάι κάι καταδιώκεται ποιητικά στον ευ-
ρύτερο πανελλήνιο χώρο με την ωραιότατα στιχουργική της Θεσσαλίας 
της ομορφιάς και του μόχθου, όπως την ονομάζει. Είναι μια καινούργια 
και καταξιωμένη πνευματική όαση που πραγματικά αξίζει η πνευματική 
της δημιουργία να γίνει κτήμα του λαού μας.

ΗΛΙΑΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 1991
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΙΤΟΥ ΕΜΜ. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ

Το πνευματικό έργο του πρώην Μητροπολίτη Παραμυθίας Φιλιατρών 
και Γηρομερίου Τίτου Εμμ. Ματθαιάκη αποτελείται από δύο τόμους, την 
εξομολογητική Α΄ και Β΄. Η εν νοσοκομείοις ποιμαντική διακονία των 
κληρικών, οι προβληματισμοί της συγχρόνου νεανίδος, η εν φυλακαίς 
ποιμαντική διακονία των κληρικών, οι θεολογικαί μελέται, η σχέσις επι-
στήμης και θρησκεία, η βόρειος ήπειρος, οι ιεραί ακολουθίαι των αγίων, 
η ανάλυσις προς Τίτον επιστολήν, αποτελεούν την ιερή Αποκάλυψιν των 
Θεοσοφικών ερμηνειών που δίνονται από τον ιεράρχη ως μια νέα πρωτο-
πορία στα ελληνικά γράμματα. Δίνουν μια νέα θεώρηση των θεοσοφικών 
επιστημονικών θέσεων του ευσεβούς ανθρώπου στην ακλόνητη Χριστια-
νική πίστη και τα νεοελληνικά λογοτεχνικά θεοσοφικά. 

ΗΛ. ΛΑΔΙΑΣ 1991
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ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Το πνευματικό και συγγραφικό έργο του ακαδημαϊκού- λογοτέχνη 
Πέτρου Χάρη, σηματοδοτεί την εθνική του προσφορά στο νεοελληνικό 
γίγνεσθαι, εμπεριέχοντας τον πλούτο και την σοφία του αιώνα μας στο 
τομέα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, συμβαδίζοντας στα ιερά νάματα 
της εν Πλατωνικής Πολιτείας και σκέψεως. 

Ο ακαδημαϊκός- λογοτέχνης Πέτρος Χάρης με τον γραπτό του λόγο 
και τα μηνύματά του στο περιοδικό Νέα Εστία συνεχίζοντας την μεγάλη 
παράδοση και εθνική προσφορά του Γρηγορίου Ξενόπουλου, μεταλα-
μπαδεύοντας τα μέγιστα της ελληνικής και παγκόσμια διανόησης. Ο 
ακαδημαϊκός- λογοτέχνης Πέτρος Χάρης ανταποκρίθηκε στον πολυποί-
κιλο κοινωνικό προβληματισμό της μεταπολεμικής γενιάς και της γενιάς 
της μεταπολιτευτικής λογοτεχνίας. Ο πνευματικός του λόγος αντανακλά 
στην πνευματική ιδεολογία του συνειδητοποιημένου διανοούμενου της 
νεοελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στον πνευματικό του λόγο 
συναντάμε την πνευματική του μορφή, πλούσια, ελπιδοφόρα, η οποία 
μας οδηγεί στα μονοπάτια της Πνευματικής Ελλάδος, στην παγκόσμια 
κουλτούρα. 

Οραματιστής του πνευματικού αύριο, αφήνοντας μεγάλη πνευματική 
προσφορά και πνευματική παρουσία στην Ακαδημία Αθηνών, την οποία 
λάμπρυνε συνεχίζοντας την ιερή παράδοση της Πλατωνικής Πολιτείας 
με την πνευματική του ύπαρξη, μετουσιώνοντας την πνευματική κοινω-
νία στην υπαρξιστική θεώρηση του σύγχρονου πνευματικού δημιουργού 
του αιώνα μας. Με τους ύψιστους φιλοσοφικούς στοχασμούς του και τις 
πνευματικές του επιδιώξεις μένει Αθάνατος στις σκέψεις, οδηγός μας 
στους πνευματικούς αγώνες της Ελλάδας και της παγκόσμιας διανόησης. 

Μέσα από το πνευματικό και πρωτοποριακό έργο του ακαδημαϊκού- 
λογοτέχνη Πέτρου Χάρη δίδεται μια νέα θεώρηση των λογοτεχνικών 
θέσεως της σύγχρονης πνευματικής σκέψης του πνευματικού ανθρώ-
που. Ο φιλοσοφικός του λόγος και στοχασμός εμπεριέχει την σοφία που 
σφραγίζουν το πνευματικό του έργο, την συνέχεια των νέων θέσεων και 
αντιλήψεων του πνεύματος και της διανόησης. Το πνευματικό έργο του 
ακαδημαϊκού- λογοτέχνη Πέτρου Χάρη, με την μαχητική πορεία και τον 
μαχητικό του αγώνα προβάλλοντας τα μέγιστα, όπου γεννώνται η σοφία 
του πνεύματος και η πνευματική και σύγχρονη Ελλάδα. Δίνει το δικό του 

LADIAS.indb   448 20/7/18   9:58 πμ



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 449

πνευματικό πρότυπο φιλοσοφίας της Ελλάδας και σ’ όλη την σύγχρονη 
πνευματική ομήγυρη. 

Το πνευματικό έργο του ακαδημαϊκού- λογοτέχνη Πέτρου Χάρη θα 
παραμείνει αναλλοίωτο στην πνευματική Ελλάδα του χθες, του σήμε-
ρα, του πνευματικού αύριο, δίνοντας στις νεώτερες πνευματικές μορφές 
μηνύματα πνευματικού αγώνα του θεόπνευστου πνευματικού έργου. Η 
πνευματική του παρακαταθήκη μας κατευθύνει στα ιερά νάματα της 
σύγχρονης διανόησης. 

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
[Για τα έργα του Γιώργου Σ. Μάρκου, Καθηγητού –προέδρου-ιδρυτού 

του Μουσείου NOBEL στην Ελλάδα,  
πρόεδρο UNESCO δωδεκαννήσου,  

επίτιμου Προξένου της Ιταλίας για Δωδεκάνησα.]

Ο Καθηγητής Γιώργος Σ. Μάρκου που είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να 
διαβάσω το βιογραφικό, επιστημονικό, διπλωματικό του γίγνεσθαι, είναι 
μια από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες του 21ου αιώνα. Η ταπεινότης 
μου ως εργάτη του πνεύματος και της διανόησης, που επί μακρό χρονικό 
διάστημα προσπαθώ να συλλάβω την μεγάλη μορφή της επιστήμης, της 
διπλωματίας και της σύγχρονης διανόησης, πέρα από την καθημερινή 
πραγματικότητα, ίδρυσε και καθοδηγεί στην Ελλάδα την σύγχρονη έναν 
νέο Παρθενώνα της επιστήμης, της διανόησης και της παγκόσμιας ειρή-
νης, στα διεθνή και παγκόσμια βήματα. Συνάμα, ο καθηγητής Γιώργος Σ. 
Μάρκου οραματίσθηκα και πάντρεψε το όραμα της Αρχαίας Ελλάδας, 
στην συνέχιση των παγκοσμίων προσπαθειών που γράφουν παγκόσμια 
ιστορία. Τα ιδρύματα NOBEL Σουηδίας και Νορβηγίας υπό την καθο-
δήγησιν του Βασιλέα Γουσταύου Β΄ της Σουηδίας και των διάσημων επι-
στημονικών προσωπικοτήτων του Γενικού Γραμματέα καθηγητών Store 
Allen, και του διευθυντού του NOBEL ειρήνης Νορβηγίας καθηγητού 
Geir Lunderstand- Η δύναμη της Μοναξιάς Άλφρεντ Nobel θεατρικό 
έργο σε τρία μέρη, και 21 εικόνες, θεωρείται θεμελιώδες στην παγκόσμια 
επιστημονική και διανόηση, που μέσα από την αφήγηση, τον διάλογο, την 
ιστορική περιπλάνηση, και διήγηση ξεκίνησε το παγκόσμιο όραμα της 
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επιστήμης, της διανόησης, της ειρήνης από τον Άντριετ Αλχσέλ Νόμπελ 
έως τον Άλφρεντ Μπέρνχαρχτ Nobel. Πρόκειται για έργο ένα ασύλληπτο 
σε πλοκή, διήγηση. Είναι η ιστορία των μεγάλων οραματιστών των Nobel 
που εκδόθηκε από το Ελληνικό Μουσείο Nobel το 2003.

Το δεύτερο μνημειώδες και πρωτότυπο έργο του Γιώργου Σ. Μάρκου 
Alfred Nobel. His life and world που προλογίζει ο ηγέτης του σύγχρονου 
Ισραήλ ο Shimon Peres Nobel Peace Prize το 1984. Παρουσιάζει και σκι-
αγραφεί την μεγάλη πορεία, στα παγκόσμια επιστημονικά-κοινωνικά, οι-
κονομικά δρώμενα του Alfred Nobel, την μεγάλη πνευματική δημιουργία, 
στα γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες των βραβείων Nobel, Σουηδίας και 
Νορβηγίας, τον μεγάλο πνευματικό αγώνα του οραματιστή εφευρέτη- και 
την παγκόσμια κοινωνική, επιστημονική προσφορά στον συνάνθρωπο 
όλου του κόσμου και την εδραίωση της ειρήνης. Ο Καθηγητής Γιώργος Σ. 
Μάρκου Πρόεδρος-Ιδρυτής των Μουσείων Nobel στην Ελλάδα, μας έδωσε 
μια πλήρη εικόνα των παγκόσμιων φωτεινών φάρων της ανθρωπότητας.

Πάντα με εκτίμηση και σεβασμό στην
Μεγάλη Ιδέα κύριε Καθηγητά 
Γιώργο Σ. Μάρκου που διακονείτε
Στην επιστήμη στα γράμματα και 
στην ειρήνη.
Ηλίας Απ. Λαδιάς

Αθήνα 24Φεβρουαρίου 2004
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ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ 

ΠΑΝΟ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Από τη διάλεξή του στην Ακαδημία Αθηνών
την 1η Φεβρουαρίου 2000

Ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής Πάνος Λιγομενίδης μετά από σειρά δια-
λέξεων ολοκλήρωσε τον κύκλο των ομιλιών του, στην Ακαδημία Αθηνών 
με τίτλο Τα παράδοξα και τα ανεξήγητα του φυσικού κόσμου μας.

Μέσα από τον κόσμο της φυσικής, του ιδεατού κόσμου και μέσα από 
τη σημασία της κβαντικής φυσικής ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής Πάνος 
Λιγομενίδης, με θέσεις, με επιστημονικές αποδείξεις, πειράματα μας έδειξε 
πώς να κατανοήσουμε τα ανεξήγητα φαινόμενα του φυσικού μας κόσμου, 
που είναι ανεξάντλητα και κεντρίζουν τον παρατηρητή ακόμα και τον 
επιστήμονα-ερευνητή που μάχεται για να προσφέρει με την επιστημονική 
του γνώση και έρευνα στην ανθρωπότητα.

Ο παρατηρητής- ακροατής υπεισέρχεται αμέσως στην ουσία των επι-
στημονικών διαλέξεων, θέσεων, απόψεων της φυσικής, του φυσικού κό-
σμου μας και της κβαντικής φυσικής. Παρατηρούμε την φιλοσοφία του 
σύμπαντος, την αρμονία του, αλλά ακόμα τα μυστήρια και τα ανεξήγητα 
φαινόμενα του φυσικού κόσμου μας.

Ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής Πάνος Λιγομενίδης έδωσε στους ακροατές 
την ολοκληρωμένη εικόνα, με σαφήνεια και επιστημονικές κατευθύνσεις, 
διαφωτίζοντας την έρευνα και τη γνώση στον αχανή και διερευνητέο 
φυσικό κόσμο μας. 
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Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας κ. Ηλίας Λαδιάς, με την πολύχρο-
νη πείρα του στα θεατρικά δρώμενα, μας έδωσε και το πρόσφατο έργο 
του με τον τίτλο «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ». Σ’ αυτό το έργο του καταγράφονται 
γεγονότα και εξελίξεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χρονικής 
περιόδου 1960-1975 περίπου.

Ο σκοπός του θεατρικού έργου -είναι σ’ όλους μας γνωστό- είναι να 
καταγράψει από τη δική του σκοπιά τα γεγονότα που σημαδεύουν ένα 
έθνος ή και απαρτίζουν μια εποχή και ειδικότερα μια κρίσιμη περίοδο.

Η σχέση της ιστορίας και του θεάτρου ανά τους αιώνες υπήρξε άμεση, 
γιατί το θέατρο μεταφέρει στη σκηνή, όλα αυτά που έπαιξαν ρόλο κοινωνι-
κό στην ίδια την πραγματικότητα. Οι βιωμένες καταστάσεις μεταφέρονται, 
έτσι ώστε ο καθημερινός άνθρωπος, αυτός ο πρωταγωνιστής της ζωής 
ν’ αναγνωρίζει τον εαυτό του και να μπορεί να δει και να συμπεραίνει 
τα γεγονότα από μια σχετική απόσταση χρόνου. Του δίνεται η ευκαιρία 
ν’ ανασυντάξει τις σκέψεις του και να κρίνει κατά πόσο συνέτεινε στην 
αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια των εξελισσόμενων ιστορικών στιγμών.

Ο θεατρικός λόγος έχει τη δύναμη να ασκήσει επίδραση στον αυτο-
έλεγχο του θεατή, γιατί όχι μόνο αναφέρεται διεξοδικά και κατανοητά 
στα συμβάντα, αλλά εξετάζει το ανθρώπινο μέτρο και τις συμπεριφορές. 
Δηλαδή το θέατρο βρίσκεται ανάμεσα στην ιστορία και την γραφίδα της 
όπως και όταν αυτή καταγράφει την καθημερινότητα, δηλαδή τις σελίδες 
της αλήθειας τις βιωμένες με πράξεις. Κι όλα αυτά καταλήγουν σε συμπε-
ράσματα, που μέσω του θεατρικού λόγου καταγράφονται πιο εύκολα στις 
ατομικές μνήμες και στην προσωπική ιστορία του καθενός.

Ο θεατρικός λόγος εντείνει το ενδιαφέρον και προκαλεί την περιέργεια 
αλλά δημιουργεί και μια μορφή κριτικής, η οποία ασκεί μεγάλο κοινωνικό 
έλεγχο, επειδή το θέατρο αντικαθρεφτίζει την πραγματικότητα και αυτή 
και μόνο ωσάν φωνή πείθει.

Ο συγγραφέας κ. Ηλίας Λαδιάς σκιαγραφεί αυτή την εποχή -την οποία 
θα διαβάσετε ή θα παρακολουθήσετε- μ’ έναν τρόπο απόλυτα σύμφωνο 
με τους στόχους του. Το έργο ανήκει στις διαβαθμίσεις και τους προβλη-
ματισμούς του «Θεάτρου του παραλόγου» όπου και ερμηνεύεται η θέση 
του απλού ανθρώπου στον σύγχρονο κόσμο που όλα είναι γύρω του 
παράλογα και η λογική έχει παραγκωνισθεί και συνεχώς συγκρούεται με 
τον παραλογισμό. Αυτό το «νέο» σχήμα της λογικής δεν την υποβιβάζει 
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πάντοτε, ούτε την οδηγεί σε απόλυτα αδιέξοδα, γιατί συχνά υπερβαίνει 
τα όρια της λογικής παραδοχής και τα διευρύνει. Κάπου παρουσιάζονται 
νέοι τρόποι σκέψης και νέοι τρόποι αντιμετώπισης. Αλλά και σαν άρνηση 
αποτελεί σημείο αναφοράς ως προς την λογική και την συχνή ακαμψία της. 
Το τυχαίο, το απροσδιόριστο παίζουν κάποιο ρόλο άλλοτε καθοριστικό 
κι άλλοτε αλληγορικό. 

Ως προς την ορολογία του ο κ. Η. Λαδιάς χρησιμοποιεί τυποποιημένες 
προτάσεις και συχνές επαναλήψεις για ν’ αποφύγει τη δραματική λογική 
αλλά και να μην παρατηρηθεί η παντελής έλλειψή της. Αυτή η μορφή του 
έργου ανήκει στο Σουρεαλισμό και στο Υπαρξιακό κίνημα που καθιερώ-
θηκε από το 1950-1970 και πλέον.

Ο συγγραφέας καταφέρνει μεταξύ αστείου και σοβαρού να μας περάσει 
τα μηνύματά του τα σχετικά με το «ΣΥΣΤΗΜΑ», όπως το βλέπει, όπως 
το φαντάζεται και όπως το ζει.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΡΑΧΗ
Λογοτέχνης – Κριτικός
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ. ΗΛΙΑ ΛΑΔΙΑ

Η λογοτεχνία, ως γνωστόν αποτελεί ένα κοινωνικό θεσμό. Χρησι-
μοποιεί τη γλώσσα που είναι ανάλογη με το είδος που καταπιάνεται ο 
συγγραφέας. Κάθε επιμέρους είδος, διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, 
θεατρικό έργο είναι και ένα κοινωνικό δημιούργημα. Γιατί αντικαθρεφτίζει 
την κοινωνία, τη σύγχρονη ή εκείνη που ανήκει σε κάποια ιστορική περί-
οδο. Αναπαριστά τη ζωή, πάντοτε από την οπτική γωνία και την ατομική 
θέση που έχει ο συγγραφέα. Έτσι βρισκόμαστε πάντοτε ανάμεσα στην 
κοινωνική και στην κατά προσέγγιση πραγματικότητα του συγγραφέα. 

Ο ποιητής- θεατρικός συγγραφέας κ. Ηλίας Λαδιάς, διαθέτει ιδιαίτερη 
κλίση προς τον θεατρικό λόγο, απ’ ότι συμπεραίνουμε από το σύνολο του 
έργου του. Αυτό το είδος είναι το κατ’ εξοχής εγγύτερο προς τους συγκε-
κριμένους κοινωνικούς δεσμούς και διατηρεί όχι μόνο στενή σχέση και 
συνεχή παρακολούθηση αλλά και συμβάλλει στη διατήρηση της μνήμης 
της εποχής. Ας προσπαθήσουμε να επισημάνουμε- εν συντομία- την απει-
κόνησης της πραγματικότητας του συγγραφέα από το έργο του. Αμέσως 
διακρίνεις την άμεση κοινωνική λειτουργία που μέσα από τις σελίδες του, 
αποκαλύπτεται καθαρά. 

Η ατομική του θέση και η προσωπική του κρίση περνάει από τα δρώ-
μενα και μάλιστα όχι από την απόσταση του παρατηρητή, αλλά και από 
την καθ’ εαυτή επικοινωνία με τα γεγονότα. Είναι σαν ν’ απαντάει σ’ όλα 
τα τρέχοντα και παρεμβαλλόμενα προβλήματα και να έχει άποψη και 
γνώμη. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η πίεση η εσωτερική του δίνει το έναυσμα 
για να εκφράσει τη θέση ή την αντίθεσή του. Εξ άλλου αυτό το στοιχείο 
είναι πρωτογενές στον θεατρικό λόγο. Γιατί το παιχνίδι του άμεσου και 
του έμμεσου είναι πρωταρχικής σημασίας στον διαλογικό τύπο του λόγου 
ακόμη και στον εσωτερικό διάλογο. 

Καθώς ξετυλίγει την εξιστόρηση του έργου του, διαπιστώνεις ότι προ-
στατεύει μ’ ένα πνεύμα ανθρωπιάς και δικαίου όλα τα θέματα της παρά-
δοσής μας, της πατρίδας μας, των αξιών της, των συμβόλων της. 

Δέχεται και ανέχεται και κάποιες «λογικές» συμβατικότητες και κά-
ποιους φυσικούς νόμους και κάποιους απαραίτητους μύθους. Όλα δηλαδή 
όσο εξασφαλίζουν την διαδοχική εξέλιξης της ζωής. 

Όμως πέρα αυτών αγανακτεί και ορθώνει τον λόγο του μ’ έναν ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικό τρόπο. Τότε χρησιμοποιεί έννοιες καταλυτικές, όπως 
λόγου χάρη ο τίτλος του έργου του «Ο Βασιλιάς του Τίποτα». 
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Θα πεις: Βασιλιά του τίποτα, άδικε κριτή του κατεστημένου, μολυβένιο 
ανθρωπάκι, που σού ’δωσαν δύναμη, να υπηρετείς τους αδίκους και τους 
ισχυρούς… Κι αυτούς τους στίχους τους επαναλαμβάνει με έμφαση. Κι 
όσο ο ποιητής μας τονίζει τα πιστεύω του, τόσο εμείς στρεφόμαστε προς 
τον εσωτερικό του κόσμο και προσπαθούσε να βρούμε τους αισθητικούς 
ατομικούς δεσμού και να τους συγκρίνουμε με τους κοινωνικούς. Πράγ-
ματι, καταλήγουμε στο ότι υπάρχει αλληλεπίδραση και είναι συνδεδεμέ-
νοι μεταξύ τους. Δηλαδή και η κοινωνία επηρεάζει τον συγγραφέα και 
ο συγγραφέας την κοινωνία, οπότε και καταγράφονται οι σχέσεις της 
λογοτεχνίας με τη δεδομένη κοινωνική κατάσταση. 

Ο ποιητής- συγγραφέας κ. Ηλίας Λαδιάς όπως είναι φυσικό κάνει την 
πρώτη κριτική αξιολόγηση που βασίζεται στα ατομικά του ηθικά κριτήρια. 
Μας επισημαίνει το «τι είναι» και το «τι γίνεται», ενώ παράλληλα βρο-
ντοφωνάζει και κηρύττει τι θα ’πρεπε να γίνει και να γίνεται. Θα μας πει: 
«Να λαέ όλου του κόσμου, διδαχθείτε απ’ την ιστορία την ανθρώπινη». Ο 
Ηλίας Λαδιάς δεν εκφράζει- σαν γνήσιος ποιητής- καμία προσωπική του 
εμπειρία, ούτε την ολική αντίληψη που έχει για τη ζωή. Αξιολογεί πχ. τις 
δεδομένες περιόδους- κάποιου χρονικού διαστήματος- και μιλάει γι’ αυτές 
μ’ ένα δικό του κριτήριο- όπως ήδη είπα. Γνωρίζει το βάρος των κοινωνικών 
καταστάσεων και το θεωρεί χρέος του να συμμερισθεί τη θέση αυτή του 
ανθρώπου. Προσπαθεί να μεταδώσει την αλήθεια, η οποία είναι ιστορική 
και κοινωνική. Ξέρει ότι η Λογοτεχνία εμπεριέχει τα πάντα, εξωτερικά και 
εσωτερικά. Απαιτεί όμως την ουσία της πραγματικότητας, αυτή που θα 
περιγραφεί κι από την ιστορία κι από την ανθρώπινη πλευρά. Γιατί η λογο-
τεχνία δεν είναι μόνο ιστορικά γεγονότα, είναι και η ανθρώπινη παρουσία. 
Οι σχέσεις εποχής και αλήθειας ταξινομούνται όχι μόνο στις περιγραφές, 
αλλά κυρίως στην καθ’ εαυτή σχέση Λογοτεχνίας και κοινωνίας. 

Τώρα, θα πω δύο λόγια για τον ποιητή- άνθρωπο Ηλία Λαδιά. 
Ένας από τους μεγάλους κινδύνους των σύγχρονων ποιητών είναι η 

ομαδοποίηση. Δηλαδή, η ίδια ομάδα που ανήκει στον ίδιο ποιητικό κύκλο. 
Αυτή η κατάταξη όχι μόνο δεν διαφοροποιεί αλλά μπορεί και να κατα-
στρέψει τον κάθε ποιητή. Η γνήσια λυρική φυσιογνωμία του ποιητή Ηλία 
Λαδιά, βρίσκεται έξω απ’ αυτούς τους κύκλους. Κι αυτό οφείλεται σε δύο 
κυρίως στοιχεία· πρώτο στην ατμόσφαιρα την εσωτερική που βιώνει με την 
ποιητική λειτουργία και σ’ αυτή συμβάλλει και ο ψυχικός του κόσμος και 
δεύτερον στην κριτική ματιά του που βλέπει και κρίνει καθαρά. Η ατμό-
σφαιρα που βιώνει εσωτερικά, σ’ αυτή τη γνωστή μοναξιά και σιωπή απ’ 
όπου αντλούν οι ποιητές τις ιδέες, τους ήχους και τα χρώματα της ποίησης, 
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καταφέρνει να στέκεται και να εξισορροπεί. Επίσης βρίσκεται κοντά και 
στην πηγή του συναισθήματος. Εκεί αφήνεται ελεύθερος και καθώς αυτό 
ρέει. Εκείνος συντάσσει με λέξεις κάθε μυστικό πέρασμα. Συλλαμβάνει 
και αξιοποιεί και τη δυναμική της συγκίνησης που τον κατακτά. 

Ο χώρος της ποιητικής του δημιουργίας ανήκει στην «καθαρή ποίηση» 
μέσα από την οποία ταξιδεύει ο νους και η αίσθηση του Ηλία Λαδιά. Έως 
λοιπόν να μην του αναγνωρίσουμε τις ποιητικές αρετές της δημιουργίας 
του, όταν τόσες ευαισθησίες και τόσης ευαισθησίας μαζί με την αγνότητα 
συναισθημάτων τον διαπερνούν. Η ποίησή του έχει το χάρισμα του ρυθ-
μικού λόγου που ταυτίζεται με μια μελαγχολική διάθεση που συνεχώς 
εξελίσσεται. Στον ένα στίχο βλέπεις τον έφηβο, στον άλλο την ανδρική 
ωριμότητα. Προσπαθεί να σταθεί εκεί που δεν υπάρχει απογοήτευση. 
Επίσης, κάνει ότι μπορεί για ν’ αποφύγει τις διαψεύσεις της ζωής. 

Στη γυναίκα με το χαμόγελο θα μας πει: 
«Φύτρωσες στον κορμό μου, ρουφώντας την ψυχή μου, αγάπη αιώνια. 

Αληθινή γλυκιά μου οπτασία, θα ζήσουμε μαζί αιώνια. Είσαι ο ήλιος μου, 
ο αέρας μου, το φως μου…». 

Ο κόσμος του είναι γεμάτος αγάπη και στοργή, αλλά και κατανόηση. 
Αυτό τον κρατάει ανέπαφο από τις όποιες απροσδιόριστες καταστάσεις. 
Τον θέλει ωραίο, καθαρό, συναισθηματικό, ρομαντικό, ποιητικό. Κι όλα 
αυτά αντανακλούν στο πηγαίο χαμόγελο καλοσύνης που έχει και μετα-
βάλλεται σε καλοσυνάτο πάντοτε λόγο. 

Τέλος, η ποιητικότητα του όλου έργου του εκπέμπει αναμφισβήτητα 
και μεταδίδεται στο αναγνώστη. Είναι μια εκλεπτυσμένη ευαισθησία μαζί 
με μια έμφυτη ευγένεια. Η δε ποιητική αύρα του είναι πανάλαφρη. 

15.10.2001 Ευαγγελία Μισράχη
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ΗΛΙΑ ΛΑΔΙΑ 
ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ

-ποίηση-
Απλά τα ποιήματα- όπως απλός είναι και στη ζωή του ο Ηλίας Λαδιάς 

που έρχεται με ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ του να μας ζεστάνει την καρδιά μας. 
Πορεύεται, χρόνια τώρα, με συνέπεια και υπευθυνότητα το ευκολο-

διάβατο κι απαιτητικό πνευματικό δρόμο του. Μηνύματα ανθρώπινα 
μεταγγίζουν τα ποιήματα της συλλογής του σε κορυφώσεις του πνεύματός 
του μ’ ελπιδοφόρες ακτίνες φωτός του […] ήλιου της χάριτος του Θεού. 
Τραγουδάει ο ποιητής κρυφές και φανερές στιγμές του, μ’ ανοιξιάτικο 
λόγο που […] το Είναι του σε λυρική εξομολόγηση. 

Έρωτα γέμισες τον κόσμο μας. 
Έρωτα γέμισες την ψυχή μας. 
Έρωτα γέμισες το Είναι μας. 
Έρωτα ανθρώπινε μαζί σου για το Αύριο.»

Ο ποιητής Ηλίας Λαδιάς είναι μακρόπνοος και σε κάποιες ευτυχισμέ-
νες στιγμές αποτυπώνει στον καμβά του λογισμού του εξαίσιες μελωδίες. 
Μουσική, ζεστασιά, έρωτα ακτινοβολούν, όλα τα ανθρώπινα ποιήματά 
του, σε προσέγγιση κατανόησης, συμβολικές προεκτάσεις, ανθρώπινες, 
σε λουλουδιασμένο έρωτα. 

Αξιομνημόνευτη η ποίησή του, χαρακτηρίζεται από εσωτερικισμό που 
κυλάει στις φλέβες μας κελαρυστής βρυσομά[…] πηγής και αγκαλιάζει 
στο διάβα της ζωής με υψηλά νοήματα και πυκνές αλήθειες. 

Το πανανθρώπινο αίσθημα του ‘Έρωτα’ τραγουδάει φλογισμένος με 
ανήκουστο πάθος και τα λόγια του στέκουν. Ποτέ τα λόγια δεν δίνουν 
την αλήθεια όσο πρέπει. Το […] με ανθρώπινη βαθιά αλήθεια, έδωσε με 
τη συλλογή του ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ο ποιητής Ηλίας Λαδιάς. Το καταφέρνει 
περίφημα θαρρείς!... 

Λευτέρης Β. Τζούκας
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COMMUNAUTE FRANCAISE 
UNIVERSITE DE MONS- HAINAUT

ECOLE D’ INTERPRETES INTERNATIONAUX

Mons, le 7-12-1992
Κύριο Ηλία Λαδιά

63, Λεωφόρος Συγγρού 
11745 Αθήνα- Ελλάδα

Κριτική της ποιητικής συλλογής Τα Ερωτικά του κυρίου Ηλία Λα-
διά. Ανακοίνωση.

Η ποιητική συλλογή Τα Ερωτικά είναι ένα αρμονικό σύνολο ποιημά-
των εμπνευσμένων από τον έρωτα, ο οποίος μέσα από καλοδουλεμένους 
ελεύθερους στίχους παίρνει σάρκα και οστά για να μας παρουσιάσει τόσο 
χαρακτηριστικά όλα του τα παιγνίδια και να μας οδηγήσει στους προβλη-
ματισμούς του ποιητή, μέσα από ιστορικές θύμησες και εικόνες αληθινού 
μεγαλείου. 

Πιστεύουμε και ευχόμαστε ο κ. Λαδιά να συνεχίσει την τόσο σημαντική 
του προσφορά στα Νεοελληνικά μας Γράμματα. 

Το ποίημά σας Ξυπνάτε λαοί κι αγρυπνάτε θα αποτελέσει διδακτική ύλη 
στις πανεπιστημιακές μου παραδόσεις γιατί έτυχε του θαυμασμού μου. 

MARATOU- ARGYRAKIS Isabelle 
Professeur de l’ uniiversite’ de Mons
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COMMUNAUTE FRANCAISE 
UNIVERSITE DE MONS- HAINAUT

ECOLE D’ INTERPRETES INTERNATIONAUX

Mons, le 7-12-1992
Κύριο Ηλία Λαδιά

63, Λεωφόρος Συγγρού 
11745 Αθήνα- Ελλάδα 

Απάντηση επιστολής σας 

Αξιότιμε Κύριε Λαδιά, 
Τα θερμά μου συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα της ΑΕΕΛ και εύ-

χομαι καλή επιτυχία στις προσδοκίες της, οι οποίες είναι και δικές μας. 
Το ποίημά σας, το οποίο σε πρώτη ευκαιρία θα μεταφράσω Φύσα θά-

λασσα γαλάζια το βλέπω σαν θαυμάσια προφητική σύνθεση. Εύγε! 
Όσον αφορά την πικρία που εκφράζεται στο γράμμα σας, τη θεωρώ δί-

καιο ξέσπασμα παραπόνων. Όμως, πιστεύω πως η ζωή όλων μας είναι ένας 
αγώνας. Κι εσείς σας εργάτης ακούραστος του πνεύματος δικαιώνεστε με 
την καταξίωσή σας μέσα από την προσφορά σας. Κι οι Γάλλοι συνηθίζουν 
να λένε: C’ est la vie. Αλλά μήπως ο Καβάφης το ίδιο δεν μας λέει! 

Με εκτίμηση 
MARATOU- ARGYRAKIS Isabelle 
Professeur de l’ uniiversite’ de Mons
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ISTI 

a.s.b.l. 

Βρυξέλλες, 18/10/2000
Αρ. πρωτ. 36 Κύριο 
 Ηλία Λαδιά
 51, Σόλωνος 
 106 72 Αθήνα- Ελλάδα

Αξιότιμε Κύριε Ηλία Λαδιά, 

Το νέο σας βιβλίο Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ καταχωρισθέν στον 
κατάλογο της ελληνικής πτέρυγας της Δανειστικής Βιβλβιοιήκης του 
I.S.T.I. τίθεται στη διάθεση σπουδαστών απ’ όλη την Ευρώπη προκειμένου 
να δώσει φως από τα φώτα σας. 

Εγκάρδια συγχαρητήρια για την τόσο λαμπρή και συνεχή παρουσία 
σας στα Νεοελληνικά μας Γράμμαται. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
 Ισαβέλλα Μαράτου- Αργυράκη 
 Υπεύθυνη της Νεοελληνικής στο I.S.T.I. Βρυξελλών 
 και στο κρατικό Πανεπιστήμιο της Mons Hainaut. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  
ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Διάβασα το βιβλίο σας «Μάνα της κατοχής και της ζωής»
Έργο γραμμένο με ευαισθησία και αγάπη. 

….Μάνα της κατοχής
και της ζωής 
να τώρα 
ακούσθηκε 
η μαγική σου 
φωνή 
για μια στιγμή 
ακούσθηκαν 
θεία βιολιά 
αντηχούσε…. 

Η Φωνή της Μάνας… Μαγικός ήχος… φτάνει στα αυτιά μας. Η πα-
ρουσία της δίνει δύναμη στους ανθρώπους.

…. Μάνα γλυκιά 
 Μάνα της κατοχής 
 Μάνα της ζωής 
  και της ελπίδας 
  νεράιδα της αυγής 
  του ξεσηκωμού 
  λουλούδι 
  της ελπίδας
  έλα κοντά μας 
  κάθε νύχτα 
  και μέρα
  να σε τριγυρνάμε… 
  Κοντά στους συντρόφους 
  που χάθηκαν 
  κοντά στους συντρόφους 
  που πολέμησαν 
  κοντά στους συντρόφους 
  της ειρήνης 
  της ανθισμένης 
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  άνοιξης 
  της λευτεριάς 
  του αγώνα 
  κοντά στα ανθρώπινα 
  λιοντάρια… 

Η Μάνα είναι η ελπίδα μας … η καλή μας νεράιδα… Ο ποιητής χρη-
σιμοποιεί όμορφες λέξεις… που ανασταίνουν τις ψυχές… 

Ο συνδυασμός του έργου του Ηλία Λαδιά με την επιλογή του εξωφύλ-
λου που απεικονίζει το αριστουργηματικό δημιούργημα του γλύπτη Κώστα 
Βαλσάμη «ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ» και βρίσκεται στο Α΄ Νεκροταφείο 
Αθηνών έχουν ιδανική ταύτιση. 

Η δουλειά του λογοτέχνη Ηλία Λαδιά συνεχής και ακούραστη. 
Εύχομαι για πολλά- πολλά χρόνια να συνεχίσετε κ. Λαδιά το έργο σας 

και να μας φωτίζεται με τα μηνύματά σας. 

Βασιλική Σαμαρά
30/11/1997
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

για το λογοτεχνικό έργο τον Ηλία Λαδιά, Λογοτέχνη, Τεχνοκριτικού, 
Γεν. Γραμματέα της Διεθνούς Εταιρείας Λογοτεχνών

Το συνολικό λογοτεχνικό έργο: ποίηση, θεατρικά έργα, τεχνοκριτικές 
μελέτες, θεωρούνται υψίστης σημασίας για τα Νεοελληνικά Γράμματα· 
προσφέρουν στο λογοτεχνικό «γίγνεσθαι» και καταξιώνουν αυτόν ως μια 
ενιαία πνευματική μορφή που καταξιώνεται στα διεθνή πανεπιστήμια του 
εξωτερικού και της Ελλάδας.

Διδάκτωρ Δημήτριος Τσέρτος
Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
με βαθμό επίκουρου καθηγητή-
συνεργάτης του Πανεπιστημίου της 
Βενετίας (της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνίας)
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ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΑΔΙΑ

Διαβάζοντας το θεατρικό έργο «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» του καλού φίλου και 
συμπατριώτη μου, λογοτέχνη, τεχνοκριτικού Ηλία Λαδιά, δεν χρειάστηκε 
να δυσκολευτώ ψάχνοντας μέσα από μονοπάτια του λόγου, να βρω κρυμ-
μένα νοήματα και προφητείες. Είναι όλα εκεί μπροστά, ξεφυλλίζοντας 
σελίδα-σελίδα, πιεσμένα μόνο από το ταμπλώ του «συστήματος».

Χειμαρρώδεις σκέψεις και καυστικές εκφράσεις πέφτουν με όλο το 
βάρος και σφυροκοπούν με κρότο έκρηξης το «ταμπλώ» με σκοπό να το 
γκρεμίσουν και να ξεχυθούν με ορμή οι οραματισμοί και οι επαναστατικές 
του διαθέσεις ώστε να έλθει η «λύτρωση» που εκείνος θεωρεί απαραίτητη.

Τα έργα του Ηλία Λαδιά στο σύνολό τους προσφέρουν καταξίωση σ’ 
εκείνον και πνευματική τροφή στους αναγνώστες και εύχομαι να βρουν 
το δρόμο που αξίζουν.

ΖΕΤΤΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
Εκπαιδευτικός, Αθήνα
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ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ποίηση του Ηλία Λαδιά

Ένας ύπνος για τη Μάνα της κατοχής και της ζωής, η ποιητική συλλογή 
του ποιητής Ηλία Λαδιά. Ένα ειδικό αφιέρωμα στην προσφορά της στον 
αγώνα της αντίστασης, στην ώρα της μάχης ενάντια στον κατακτητή. Κι 
ακόμα στο σωματικό και ψυχικό της δώσιμο του αγώνα επιβίωσης των 
παιδιών και της οικογένειας. 

Ο ποιητής το γνωρίζει και το πιστεύει, πως η μάνα είναι ο θεμελιώδης 
λίθος της οικογένειας, της κοινωνίας, του έθνους και της απονέμει όλες 
τις τιμές και τους ύμνους που της πρέπουν. 

Με μεγάλο σεβασμό θα ομολογήσει: 
«Μάνα της κατοχής 
και της ζωής 
σε σένα 
υποκλινόμαστε.»

Υποκλινόμαστε γιατί γνωρίζουμε πόσες θυσίες, πόσα κλάματα, πόσους 
κόπους, πόσους αγώνες έκανες για τη γέννησή μας, για την ανατροφή μας, 
για την παιδεία μας, για την ασφάλειά μας. Για το ζέσταμα των ελπίδων 
μας, για την ενθάρρυνση στους αγώνες αποκατάστασης και στους αγώνες 
των μαχών για ανεξαρτησία και ελευθερία. 

Κι ακόμα, γιατί το πιστεύει και το γνωρίζει, ότι θα σταθεί κοντά μας, 
στους νέους αγώνες των νέων γενεών κι αυτών που αγωνίζονται για την 
ελευθερία της Κύπρου και του ελληνισμού, απανταχού της γης. Στο προ-
σκλητήριο για το μεγαλύτερο όνειρο να υψώσουμε τον ήλιο της Ελλάδας 
στο πιο ψηλό σκαλί της δόξας του κόσμου. 

Ο ποιητής βλέπει πως ο κόσμος πορεύεται στα δίστρατα της αυτο-
καταστροφής κι αντιστέκεται, υπόσχεται νέους αγώνες και θυσίες, στη 
μάνα της κατοχής και της ζωής, πως δεν θα αφήσει και δεν θα αφήσουμε 
τον κόσμο να καταστραφεί. Και κλείνει την ποιητική του κατάθεση με 
τούτους τους στίχους: 

«Πότε οι βέβηλοι 
στρατοκράτες 
της ειρήνης 
δεν θα 
την κάνουν
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νεκροκρέβατο 
του κόσμου
μάνα της
κατοχής και της ζωής.»

Αθήνα, 18.2.1997 ΝΙΚΟΣ ΑΝΩΓΗΣ
 Λογοτέχνης- Κριτικός
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ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ 

Ποίηση του ΗΛΙΑ ΛΑΔΙΑ

«Όλες οι ψυχές
Είναι έτοιμες
Για ομορφιά
Και απόλαυση»

Μ’ αυτά τα όμορφα λόγια μας μιλά για τους ανθρώπους και την έκ-
φραση της ζωής, με όλο τον αυθορμητισμό και την ειλικρίνεια που τον 
διακρίνει ο λογοτέχνης κ. Ηλίας Λαδιάς. 

Την «ομορφιά και την απόλαυση» της ζωής και του έρωτα γενικότερα 
τραγουδά μέσα από τα ποιήματά της ποιητικής συλλογής με τίτλο Χωρίς 
όνομα (εκδόσεις «Νέα Ιθάκη», σελ. 48, Αθήνα 1994). 

Η ποίηση του Ηλίας Λαδιά δεν σε ξεστρατίζει σε προβληματισμού και 
δεν σε κουράζει με δύσκολες και περίπλοκες εκφράσεις. Το ξεχείλισμα της 
ψυχής του και ο κρυφός στιγμιαίος πόθος του, το ερωτικό ζωντάνεμα της 
ψυχής και του σώματος αυθόρμητα γίνεται στίχος και τραγούδι. 

Στο Κορίτσι του έρωτα θα μας πει: 
«Συνυπάρχω στις φλέβες 
σου
στο αίμα σου
στην αναπνοή σου»

Στα πατριωτικά και φιλειρηνικά ποιήματα μας ξεδιπλώνει μια άλλη 
πτυχή του ταλέντου του και μας καλεί σε επαγρύπνηση και σε αγώνες 
για την ειρήνη. 

«Για της ειρήνης
τον άγιο σκοπό
πολέμα θεατρίνε»
θα μας πει χαρακτηριστικά. 

Η ποίηση του Ηλία Λαδιά είναι μια κραυγή κατά του πολέμου και ένα 
κάλεσμα ερωτικό και αιώνιο. 

Νίκος Ανώγης 
Λογοτέχνης 

Σαρωνίδα, 13/8/1994
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LE PALIKARI DE GIONAS  
PAR 

ELIAS LADIAS

Scène Extérieure 
(Image panoramique d’ une fête traditionelle dans la region de Gionas). 

Une fille: Allous, allous les filles, la fête a commence… 

Narration

Un groupe de jeunes filles a pris place, au centre de la place du village, en 
dansant. 

Dapline, la plus belle répresente la maison du berget Varvouniotis, grande 
et mince aux jeux noirs. 

Vasiliki, avec les yeux bizarre vient de la part de la famillie de Dimitrelou 
ex-maire de la region. 

Lenion, la fille de Lampraki, exinspecteur, et à la fin, Aggeliki, “re reine de 
la beautè” fille du prête- Jean. 

La dance continue et au meme temps, dans le café la “Belle Roumeli”, un 
groupe de jeunnes homes discutes les affaires du village. 

DELIS:  Comment va votre bonne humeur ce soir, les garpons? 
DIOVOUNIOTIS:  Cette année, la récolte était bonne, nous allous gagné 

beaucoup de fric, mais Delis, tu me donnes l’ impressioque 
tu n’ es pas dans ton bon état… 

DELIS:  Ah! Ce soir, je suis hors état! 
DIOVOUNIOTIS:  Dis, mon ami ton problem. 
DELIS:  Bon, tu vas noir… 
DIOVOUNIOTIS:  Laisse- tomber, prends- rite une decision,un fairs pas trop 

de soncis, regarde les choses en face, elle véut pas de toi 
Aggelo… 

DELIS:  J’ aú aimé une fois dans ma vie, declarant mon dechirement, 
explicant mes sentiments… tont le village seif maintenant. 
Us gans se monquent de moi, les uns levant, mes antres, 

LADIAS.indb   473 20/7/18   9:59 πμ



474 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

derriere mon dos!... Avee Qui? Amor, Basili, le Deli… Mais 
non, tu va me payer bien, Jemme perfide! 

DYOVOUNIOTIS:  Pense bén mon ami, tu as perdu la tê te! 
DELIS:  Allous les garcons, ce soir je ferai ma folis (se touermant 

vers tavernier), apporte encote du vin, apporte Kastamioti, 
c’ est moi qui paye… burez et mangez encote, c’ est moi qui 
paye… 

DYOVOUNIOTIS:  Reste, calme, mon ami Vasili… 
DELIS:  Burez ce soir, nons aous mette du feu. Elle se mogneit de 

se. Elle un’ a nus tont le honte pas problem, Dellis lui rent 
lé meme pux! Bon! Aggeliki n’ a pas envie de deveniz ma 
femme, ça fair bien! Voi lã ma decision, de l’ aembras ser.

DYOVOUNIOTIS:  (d’ un air ingneté) Tu vas faire une folie, çavapas. Tu as per 
du la tê te, ta… 

DELIS:  Laisse – moi tranquille nous allez noir! (Pressé, précipité, 
il se lése, allant vers la danse, s’ approchant aux muçiciens, 
donnant les petits pieces d’ or)! 

DELIS:  Bon! Prends et jone, mon tzigane (gitan). 
MUSICIEN:  Mais … (la dance s’ avrête). 
DELIS:  Jone, jone encore, sinon je t’ avallerai tes intestins. La dance 

recommence, Delis s’ éloigne du musician, en allant vers la 
belle Angello, en lui prennant son bras. 

ANGELOS:  Non, laisse moi tranquille! 
DELIS:  Avance! (il la ponsse, en l’ embrassant). Il faut que tu 

apprennes de mépriser Vasilis Delis…. 
UN PAYSAN:  Qu’ est – ce qu’ il a fait!!! t
DELIS:  (s’ adressant aux musiciens) Jonez, Jonez plus fout, plus fort 

en wre, chiens de manvaise race! 
(Dryonouniotis, son ami, s’ approche vers lui). 
DRYOVOUNIOTIS:  Delis, avec qui danses tu? Est- ce mes yuex voient bien? 
DELIS: T u vois, mon ami Dryovouniotis, je t’ avais dit et je le ai fait! 
DRYOVOUNIOTIS:  Vraiment tu as pedon la têté! (á ce moment une noix s’ 

approche de loin. C’ est le cousin d’ Angelo). 
PAYSAN:  Tuez le mes amis. Deli criminal, tu payeras chér ponr tes 

actes pardonez- moi quelle manvaise lustoire! (Angela se 
tire à côte, Delis tire son pistoler er prends le chemin vers 
la petite montagne, au meme tempis il laisse un coup de 
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fusil en provocant les gens du village et en sortant un cri 
prefond. 

DELIS:  Ça fait rien. Vous autez votre prix! Certainement, vous 
ignorez arec qui vous aurez á faire. Il fallait me tuer, bon 
vous n’ avez pas pu ke faire maintenant, travailler, preparer 
votre tombre et attendez- moi Viens mon ami Dyovounnioti, 
vieus prés de moi, allons nous Dryonounioti plus haunt… 
(cleminant plus haut à travers la montagne, derriére une série 
des blasphemes et des serments poure une vendeance. Tont 
le monde péffechit sur l’ aggression, une voi approche…) 

VOIX:  Donnous la moit à ce malhonneate allouns tous suivous le, 
tous (les orinions se divisent en deux. L’ un vôté la parenté l’ 
antre la sympathie… Dans cette confusion, voi là un nouveau 
coup de fusil qui donne le clernier motif pour le conflit, 
blessant beauconp des paysans qui se sont tetracher entre 
les deux parties, evidement tont ce la, pren uit beaucont du 
temps). Mais, les premiēres nouvelles se Sont avrivées à la 
maison de Delis. 

SCÈNE EXTÉRIENRE (dans la maison de Delis). 

PAYSAN:  As tu connu les nouvelles Mr. �anasi, ce qui s’ est passé 
dans la fête?

PÈRE de DELIS:  Qu’ est, du’ il y a? 
PAYSAN:  Ton fils “a emlovassé” dans la dance la fille de prêtte Jean, 

Angelo, et alous après cet évenement il y avait un tummulte. 
Beauconp de gens du village se sont blesses mon père, en 
suite ton fils n’ pas donné signes de vie. La terre l’ avalait. 

PÈRE de DELIS:  Mon fils! Allons ensemble á la place, ne dis rien, rien á mia 
femme allons, allons. 

(laissant la chamber) 
SCÈNE INTERIENRE

Image- Place du village. 

Le père de Delis est deza la, accompagné par son compatriot, dehois du 
cafè la “Belle Roumeli”, aù se trourent quelau’ uns des gens du village, 
disxoutant les èvènements. 
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PAYSAN:  Bienvennu, Père et Seigneur de, notre commune, as tu su 
les nouvelles? 

PÈRE de DELIS (interrompant): Le sais… le sais. Je suis inqniète, troublépour 
mon fils, aù est il aller? 

PAYSAN:  Personne ne connait son chémin lui seul sait aù se troure, 
quels moments terribles. 

PÈRE de DELIS:  Si quelqu’ un le voit, dis lui da revenie à la maison. Je sois 
partie maintenant. 

PAYSAN:  D’ accad, d’ accad mon Seigneur sonez calme et en paix….
PÈRE de DELIS:  Merci infiniment à vous tous mes enfants(il prend le chemin 

du retour, en allant à la maison). 
SCÈNE INTERIENRE (à la maison de Delis) 
DYOVOUNIOTIS:  Père �anasi, as tu des nouvelles pont ton fils? 
PÈRE de DELIS:  Qui sait aù l’ a appoité le vent après sa folie! Il a bu, se soúi 

et dans cet état de l’ ivresse, il a mis le feu, une flame qui 
nous brûle! 

DYOVOUNIOTIS:  Est il peut être allé drez sa scene? 
PÈRE:  Le ne pense pas qui’ il est en bonnes relations avec son 

gendre. 
DYOVOUNIOTIS:  Oh il a pu être cache? 
PÈRE de DELIS:  Je suis inquiète … (Pas wuelgues devant la poite…) 
DYOVOYNIOTIS: Qui est? 
PÈRE de DELIS (Allant vers la porte): En ouveant, quelqu’un approche. 
DYOVOYNIOTIS (partant): Bon, Salut mon pére �anasi et Bonnes nouvelles. 
PÈRE de DELIS:  Grand bien vons fasse, mon fils (fermant la porte) 

Fin de A΄ episode. 
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INTERNATIONAL JOURNAL ON WORLD PEACE 
TWO POEMS 

SHE’S GONE 

She’s gone,
�e lovely mermaid!

Earth shrouded
Her last smile.

Earth shrouded
Her dreams.

Earth shrouded
Her humanity.
Earth shrouds
Every soul!...

LAST NIGHT

Last night,
We parted.
Last night,

We scattered.
Last night,

We expired forever.
Last night!...
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20
�e National Library of Poetry

March 4, 1994

Tomorrow You Shall Go…
Your time has come, muddy eyes smile from emotion… Tomorrow

you will be killed because you said “no” in the same of piece
and freedom… Tomorrow we shall feel the bitterness of life

and will all say let’ s go forward for piece, freedom. Even
when dead, without royal processions he will walk ahead of us

as our own leader.
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ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

1) Ποιητική Συλλογή 1983
2) Τα προδωμένα όνειρα (διήγημα) 1984
3) Έρωτας του καλοκαιριού (διήγημα) 1984 
4) Το παλικάρι της Γκιώνας (διήγημα) 1985
5) Πνευματικά μηνύματα (ποίηση) 1987
6) Κραυγές ελευθερίας (ποίηση) 1987
7) Οι αναζητήσεις μου (ποίηση) 1988
8) Τα ερωτικά (ποίηση) 1989
9) Πολέμα Θεατρίνε (θεατρικό έργο) 1991 

10) Χωρίς όνομα (θεατροποιημένο έργο) 1994
11) Κύπρος, αλύτρωτη πατρίδα (Ιστορική μελέτη) 1994 
12) CLOSHAR (θεατρικό έργο) 1994
13) LA POESIE DE LA GRECE CONTEMPORAINE VOLUME (1), 
  Έκδοση Πανεπιστημίου Μονς, μετάφραση «Μάνα της Κατοχής και 

της ζωής», ποιητικό έργο του Ηλία Απ. Λαδιά από την καθηγήτρια 
Ισαβέλλα Μαράτου- Αργυράκη. Μετάφραση στα Γαλλικά. 

14) LA POESIE DE LA GRECE CONTEMPORAINE VOLUME (2), 
  «Ξυπνάτε λαοί και αγρυπνάτε», ποιητικό έργο του Ηλία Απ. Λαδιά 

Από την καθηγήτρια Ισαβέλλα Μαράτου- Αργυράκη. Μετάφραση 
στα Γαλλικά. 1995

15)  Δεν έχω μάνα, δεν έχω ελπίδα, δε θα με κάψει καμιά πατρίδα (θεα-
τρικό έργο) 1995

16) Ύμνοι για την ειρήνη (θεατροποιητικό) 1995
17) Καυτές γραμμές (θεατρικό έργο) 1995
18) Μάνα της Κατοχής και της ζωής (θεατρικό έργο) 1997 
19) Τζοάννα, η γυναίκα με το χαμόγελο (θεατροποιημένο έργο) 1998
20) Ο βασιλιάς του τίποτα (θεατρικό έργο) 1997
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21) Που πάμε σύντροφε (θεατρικό έργο) 1988
22) Μάνα της κατοχής (θεατροποιημένο έργο) 1988 
23) Ο βασιλιάς του τίποτα (θεατροποιημένο έργο) 2000
24) Το σύστημα (θεατρικό εργο) 2003
25) CABARET «Οι Αδελφές Μπαρμπούτσογλου» 2003
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Απόστολος και Χρυσούλα Λαδιά, γονείς του συγγραφέα. Από τους γάμους, 
Τρίκαλα 1950

Τρίκαλα κεντρική πλατεία, 1960. Από αριστερά, Μαρία Λαδιά (αδελφή),  
Ηλίας Λαδιάς, Μαρία Αργυροπούλου
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Τρίκαλα 1965. Η εκκλησία τη Αγίας Φανερωμένης, η συνοικία που μεγάλωσε ο 
συγγραφέας. Κάτω από το φρούριο στα αριστερά διακρίνεται η πατρική 

κατοικία

Ηλίας Λαδιάς και Χρίστος Λαδιάς. Από προσκοπική εκδήλωση, Τρίκαλα 1971
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Ηλίας Λαδιάς, Τρίκαλα 1970, στον Ληθαίο ποταμό

Παρέλαση στα Τρίκαλα 1970. Μπροστά ο μικρός Αεροπρόσκοπος Η. Λαδιάς, 
ακολουθεί ο Αρχηγός και αδελφός του Χ. Λαδιάς.
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Προσκοπική τελετή, Τρίκαλα 1971. Ο Αρχηγός της Ομάδας Χρ. Λαδιάς 
(αδελφός του), περνά τον κρίκο της Υπόσχεσης του Αεροπροσκόπου  

στον Η. Λαδιά

Τρίκαλα 1973 λίγο πριν την Παρέλαση. Από αριστερά, Η. Λαδιάς, Κ. 
Καραμάλης, Αθαν. Λαδιάς (αδελφός του) και καθήμενος ο Δ. Σιαμαντούρας
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Νιόβη Σακελλαρίου-Λαδιά. Φωτογραφία από Λυρική θεατρική παράσταση 
Νέα Υόρκη 1986

Η σύζυγος του συγγραφέα Νιόβη Σακελλαρίου-Λαδιά, λυρική καλλιτέχνης, 
Μετζοσοπράνο. Από εκδήλωση στην Νέα Υόρκη 1988
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Το Δ.Σ. της Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Όπισθεν της Προέδρου Χρ. Βάρα-
Βαρβέρη διακρίνεται στη δεύτερη σειρά ο Η. Λαδιάς, Αθήνα 1988

Ηλίας Απ. Λαδιάς, 1988
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 Ο συγγραφέας ομιλητής σε λογοτεχνική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο  
του Δήμου Αθηναίων, 1990

 Ηλίας Λαδιάς, συνέντευξη στην Τρικαλλινή δημοσιογράφο και γνωστή 
Λογοτέχνιδα Νίκη Καμπόση, Αθήνα 1992.

LADIAS.indb   491 20/7/18   9:59 πμ



492 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

«Αφιερωμένο στον αδελφικό μου φίλο, θεατρικό συγγραφέα, αγωνιστή και 
άνθρωπο Ηλία Λαδιά». Ζήσης Μπάκας, Γλύπτης 1993
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Ο Ηλίας Λαδιάς με τον διενθούς φήμης Γλύπτη Κώστα Βαλσάμη.  
Από εκδήλωση στην Αθήνα, 1994

Σκίτσο που απεικονίζει τον συγγραφέα Η. Λαδιά, 1994
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Ηλίας Λαδιάς, από το ταξίδι στην Ύδρα, 1995

Ο συγγραφέας Η. Λαδιάς με τοην μητέρα του Χρυσούλα Λαδιά,  
Χαλάνδρι, 1995
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Ο συγγραφέας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο και τον 
Υπουργό Πολιτισμού Νίκο Σηφουνάκη, Αθήνα 1996

Από τη μεγάλη Λογοτεχνική εκδήλωση στην Αθήνα, 1997. Ο συγγραφέας στους 
όρθιους τρίτος από αριστερά.
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Ηλίας Λαδιάς, έξωθεν του θεάτρου Ηρώδειον, Αθήνα 1998

Ο Ηλίας Λαδιάς με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Αθήνα 1988

LADIAS.indb   496 20/7/18   9:59 πμ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 497

 Ο συγγραφέας με τον σπουδαίο καλλιτέχνη και Συνθέτη Ζαχαρία Τσίχλα, 
Αθήνα 2004

 Η πίστα του Κέντρου του Φρουρίου Τρικάλων.  
Τρίκαλα 2005, φωτογραφία τραβηγμένη από τον συγγραφέα
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Το παλιό 1ο Δημοτικό Σχολείο που φοίτησε ο Η. Λαδιάς, κάτωθεν του Κάστρου 
των Τρικάλων, 2007

Ο Ηλίας Λαδιάς Τρίκαλα, 2007. Επίσκεψη στο εκκλησάκι του Αγίου 
Παντελεήμονος στην παλαιά γειτονιά του Βαροσιού,  

δίπλα από την πατρική κατοικία
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Ο Ηλίας Λαδιάς Αθήνα, 2007. Έξω από το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών

15ο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων 2008, ΙΠΑ Παντείου.  
Ο συγγραφέας διακρίνεται στο άκρο δεξιά. Διακρίνονται επίσης: Ε. Σταματίου, 
Μ. Μαυραγάνη, Μ. Λαγού, Χρ. Λαδιάς, Κ. Καπετσώνη, Λουκάς Αποστολίδης,  

Ν. Νανούρης
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 Η έκδοση που ήταν αφιερωμένη στον συγγραφέα που έφυγε από τη ζωή.  
Αθήνα 207, τεύχος 18, του Περιοδικού «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός»
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Πάνω: Ηλίας Λαδιάς και Χρίστος Λαδιάς. Από την εκδήλωση, παρουσίασης του 
έργου του Ισραηληνού συγγραφέα Χαΐμ Νάχναμ Μπιαλίκ, από τον Η. Λαδιά. 

Αθήνα 1992. 
Κάτω: Ηλίας Λαδιάς, Αθήνα 2006 μπροστά στο κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών.

LADIAS.indb   525 20/7/18   9:59 πμ



526 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   526 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 527

LADIAS.indb   527 20/7/18   9:59 πμ



528 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   528 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 529

LADIAS.indb   529 20/7/18   9:59 πμ



530 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   530 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 531

LADIAS.indb   531 20/7/18   9:59 πμ



532 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   532 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 533

LADIAS.indb   533 20/7/18   9:59 πμ



534 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   534 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 535

LADIAS.indb   535 20/7/18   9:59 πμ



536 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   536 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 537

LADIAS.indb   537 20/7/18   9:59 πμ



538 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   538 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 539

LADIAS.indb   539 20/7/18   9:59 πμ



540 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   540 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 541

LADIAS.indb   541 20/7/18   9:59 πμ



542 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   542 20/7/18   9:59 πμ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 543

LADIAS.indb   543 20/7/18   9:59 πμ



544 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠ. ΛΑΔΙΑ

LADIAS.indb   544 20/7/18   9:59 πμ


