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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

Γραφείο Σιαπατώρη στα σκοτάδια.  Σιαπατώρης κάθεται στο γραφείο του αλλά δεν 

φαίνεται.  Ακούγονται χτυπήµατα στην πόρτα.  Καµία απάντηση.  Χτυπήµατα ξανά, η 

πόρτα ανοίγει κάποιος µπαίνει στο γραφείο.  Η Λούλα.   

ΛΟΥΛΑ 

Καλησπέρα… Γεια σας….Είναι κανείς εδώ;   

(Ακούγεται ο ήχος αναπτήρα που ανάβει η φλόγα φωτίζει το δωµάτιο. Τσαφ).   

ΛΟΥΛΑ 

(Τροµάζει πολύ) 

Αχ, µπα σε καλό σας, µε τροµάξατε.  Γιατί κάθεστε έτσι στα σκοτάδια; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Ανάβει ένα-δυο κεριά) 

Γιατί δεν έχει φως. 

ΛΟΥΛΑ 

Και γιατί δεν έχει; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Γιατί το κόψανε.     

ΛΟΥΛΑ 

Και γιατί το κόψανε;   
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Γιατί δεν το πλήρωσα. 

ΛΟΥΛΑ 

(Έκπληκτη) 

Και γιατί δεν το πληρώσατε; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Γιατί προς ώρας δεν υπάρχει µία.   

ΛΟΥΛΑ 

Και γιατί δεν υπάρχει µία… ε, συγγνώµη θέλω να πω, εργάζεστε, είστε 

ενεργός;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Γελά κοροϊδευτικά) 

Φυσικά κυρία µου.  Δεν υπάρχει µία γιατί οι πελάτες µου δεν µε πληρώνουν 

όχι γιατί δεν έχω πελάτες.  Καθίστε.   

(Δείχνει µια καρέκλα µπροστά στο γραφείο του) 

ΛΟΥΛΑ 

Προτιµώ όρθια.   

(Σκέφτεται λίγο).   

Η κρίση ε;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Η κρίση τι; 

ΛΟΥΛΑ 

Που δεν σας πληρώνουν οι πελάτες. 
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Μισοί δεν έχουν και µισοί είναι λαµόγια, έτσι πάει πάντα.  Καθίστε.   

ΛΟΥΛΑ 

Δεν ξέρω αν θα µείνω.  Αχ, µπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό σας παρακαλώ.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Όχι. 

ΛΟΥΛΑ 

Μη µου πείτε το κόψανε κι αυτό;  

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Όχι κυρία µου, το έχω κλείσει εγώ γιατί έσπασε ένας σωλήνας και θα 

πληµµυρίσουµε, καταλάβατε;   

ΛΟΥΛΑ 

Και γιατί δεν τον φτιάχνετε το σωλήνα; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Γιατί δεν ξέρω από υδραυλικά. 

ΛΟΥΛΑ 

(Αρχίζει και εκνευρίζεται).  

Και γιατί τέλος πάντων δεν φωνάζετε τον υδραυλικό;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Γιατί υδραυλικό που να δουλεύει δωρεάν δεν ξέρω.  Καθίστε όµως µην 

κάθεστε όρθια.   

ΛΟΥΛΑ 

P  5



Δεν νοµίζω ότι θα µείνω.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Όπως επιθυµείτε, αλλά µιας και µπήκατε γιατί µπήκατε;   

ΛΟΥΛΑ 

Γιατί σας σύστησε κάποιος σε µένα.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ποιος; 

ΛΟΥΛΑ 

Η φίλη µου η Φανή Δούκα.  Ακούστε δεν αισθάνοµαι και πολύ καλά… θα 

φύγω.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Αν περιµένετε θα πάω απέναντι στο καφέ να σας φέρω νερό, δεν ήξερα ότι 

ήταν τόσο σοβαρό, συγγνώµη.  Μπορώ βέβαια να πεταχτώ και στην τουαλέτα που 

είναι στο τέρµα του διαδρόµου και να σας βάλω από εκεί… αν δεν έχετε πρόβληµα.   

ΛΟΥΛΑ 

Δεν θέλω να φύγω αλλά ετούτο εδώ µε ξεπερνάει. Η Φανή µου είπε… θέλω 

να πω η Φανή µου είπε ότι είστε ο καλύτερος, εγώ έρχοµαι και βλέπω… αυτό που 

βλέπω.   

(Αποκαµωµένη κάθεται στην καρέκλα) 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Α, τώρα κατάλαβα.  Το νερό είναι για χάπια.  Πρέπει να πάρετε τα χάπια σας 

έτσι δεν είναι;  Μια στιγµή να σας φέρω.   

(Σηκώνεται) 
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ΛΟΥΛΑ 

(Χάνει ξαφνικά την υποµονή της και φωνάζει) 

Δεν θέλω νερό.  Καθίστε.   

(Ο Χαρίλαος συµµορφώνεται) 

Είστε ο δικηγόρος Χαρίλαος Σιαπατώρης;  Που χειρίστηκε το διαζύγιο της 

Φανής Δούκα µε τον Μενέλαο Μακρή;  Τα ονόµατα αυτά σας θυµίζουν τίποτε;  Φανή 

και Μενέλαος.  Κράµερ εναντίον Κράµερ;  Η Φανή είναι φίλη µου, αυτή σας 

σύστησε.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Ξεκαρδίζεται σε ένα υστερικό γέλιο που από µόνο του µπορεί να κάνει το 

θεατή να γελάσει).   

Η Φανή, η Φανούλα.  Κι ο Μένιος ο µάγκας, ο καραµπουζουκλής.  Ο κύριος 

Μακρής.  Πέθανα στα γέλια, το ωραιότερο διαζύγιο της ζωής µου.   

(Ξαναγελάει υστερικά και σταµατά απότοµα) 

Εσείς γιατί είστε εδώ; 

ΛΟΥΛΑ 

(Ξεσπάει σε γελοίο κλάµα) 

Γιατί θέλω να χωρίσω.   

(Σταµατά, βγάζει µαντηλάκι και σκουπίζει µάτια και µύτη) 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Να χωρίσετε, καλά θα κάνετε.   

ΛΟΥΛΑ 

Τι λέτε κύριε;  Εγώ ξέρω ότι οι δικηγόροι προσπαθούν να κάνουν τα ζευγάρια 

να τα ξαναβρούν.   

(Σταµατά απότοµα σαν κάτι να σκέφτηκε) 

Γιατί το λέτε αυτό;  Ξέρετε τον άντρα µου;  Ξέρετε τα αίσχη του;   
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Όχι γιατί να τον ξέρω.  Ξέρω όµως ότι ο γάµος είναι µια µαλακία.   

ΛΟΥΛΑ 

Αλήθεια λέτε ότι δεν ξέρετε τον άντρα µου;  Εµένα δεν µε αναγνωρίσατε;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Γιατί να σας αναγνωρίσω κυρία µου;  Είστε κάποια διάσηµη;  Ηθοποιός;  

Τραγουδίστρια;  Παρουσιάστρια;  Ε, λοιπόν εγώ τηλεόραση δεν βλέπω.   

(Σκέφτεται λίγο) 

Ούτε και έχω λεφτά για θέατρα και κλαµπ.  Για µπείτε στο ψητό γιατί έχω και 

άλλες δουλειές που µε περιµένουν.  Θέλετε να χωρίσετε είπατε.  Πολύ ωραία.  Είστε 

στο κατάλληλο µέρος και µιλάτε µε τον κατάλληλο άνθρωπο.  Για ρωτήστε τη φίλη 

σας τη Φανή, για ρωτήστε τη.  Εδώ Μακρής εκεί Μακρής, που είναι ο Μακρής;  Πάει 

ο Μακρής.   

(Ξεκαρδίζεται) 

Για ένα κοµµένο ρεύµα, να πούµε και επειδή δεν θα πάρετε τα χάπια σας 

ακριβώς στην ώρα σας θέλετε να φύγετε… ε, σας παρακαλώ πια.  Μιας και µιλάµε γι’ 

αυτό όλα σχεδόν τα χάπια βγαίνουν και διαλυόµενα στο στόµα πια.  Ούτε νερό, ούτε 

τίποτε.  Κοστίζουν λίγο παραπάνω αλλά … τη δουλειά τους την κάνουν.  Από ότι 

βλέπω δεν είστε και της ένδειας… 

ΛΟΥΛΑ 

(Απορηµένη) 

Τι λέτε;  Τι χάπια;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Ειρωνικά) 

Τι χάπια;  Ποιο διαζύγιο; Ποιος άντρας;   

(Φυσιολογικά) 
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Ακούστε κυρία µου για να έχουµε καλά ξεµπερδέµατα.  Ο Σύλλογος µας 

ορίζει τις ελάχιστες αµοιβές µας.  Ογδόντα ευρώ.  Ορίστε, ογδόντα ευρουλάκια εν τη 

παλάµη µου και ούτω βοήσοµε τα περί διαζυγίου σας από εδώ και πέρα, ε µα πιά.   

ΛΟΥΛΑ 

(Ενοχληµένη) 

Αλίµονο για ποια µε περάσατε;   

(Βγάζει και του δίνει εκατό ευρώ).   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Τα παίρνει δεν δίνει ρέστα) 

Εντάξει.  Σας αναλαµβάνω.  Πείτε µου τώρα ποιον θα χωρίσουµε και τι θέλετε 

να του κάνουµε;   

ΛΟΥΛΑ 

Δεν ξέρω… 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Τι δεν ξέρετε κυρία µου, δεν ξέρετε ποιον θέλετε να χωρίσετε;   

ΛΟΥΛΑ  

Αυτό το ξέρω.  Υπάρχουν όµως δυο τρία προβληµατάκια.  Το πρώτο 

πρόβληµα είναι ότι ο άντρας µου δεν το ξέρει.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Τι; 

ΛΟΥΛΑ 

Δεν του το έχω πει.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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Κανένα πρόβληµα.  Αν δεν µπορείτε να του το πείτε θα το µάθει από µένα.  

Παρακάτω.   

ΛΟΥΛΑ 

Το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι το περιβάλλον σας … το γραφείο σας, εσείς, 

να…  πώς να το πω είναι λίγο περίεργα. Αλλιώς σας φανταζόµουν.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Με νόηµα) 

Φίλη της Φανής δεν είπατε;  Εδώ Μακρής, εκεί Μακρής, που είναι ο Μακρής;   

ΛΟΥΛΑ 

(Το υπονοούµενο πιάνει.  Μικρή παύση) 

Ναι συγγνώµη, έχετε δίκιο.  Η Φανή ορκίζεται στο όνοµά σας.  Ναι, της έχω 

τυφλή εµπιστοσύνη της Φανής.  Υπάρχει όµως και το τρίτο πρόβληµα.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ποιο είναι αυτό; 

ΛΟΥΛΑ 

Να. Ο άντρας µου είναι .  Είναι.  Είναι κάπως επώνυµος.  Δηλαδή τι κάπως, 

πολύ.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ποιος είναι επιτέλους ο άντρας σας κυρία µου, ο Καρανταµάρογλου που 

παίζει σέντερ µπακ στο Φωστήρα είναι;   

ΛΟΥΛΑ 

Ποιος;  

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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(Ξεσπάει πάλι στο γελοίο χαρακτηριστικό του γέλιο) 

Τίποτε, µια χαριτωµενιά έκανα, ο Φωστήρας πάντως είναι η οµαδάρα µου.   

ΛΟΥΛΑ 

Ο άντρας µου είναι….. 

(Διστάζει) 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ναι, είναι ο… 

(Την ενθαρρύνει) 

ΛΟΥΛΑ 

Ο…. 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Πες το κοπέλα µου ο   … 

ΛΟΥΛΑ  

Ο πρωθυπουργός.   

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

(Σπίτι Λούλας).     

ΛΟΥΛΑ 

Τι να σου πω βρε Φανή µου, κάνω δεύτερες σκέψεις. 

ΦΑΝΗ 
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Τι εννοείς αγάπη µου; 

ΛΟΥΛΑ 

Για το πώς χειριζόµαστε το όλο θέµα.  Δεν θα ήταν προτιµότερο να το κάνω όπως 

κάθε φυσιολογική γυναίκα.  Να τον αντιµετωπίσω η ίδια, να του δείξω τα αίσχη του 

και να του πω τελειώσαµε φιλαράκι.  Τέλος, finite, the end.   

ΦΑΝΗ 

Τι λες Λούλα µου.  Για να σε τουµπάρει µετά;  Για να σου πει αυτό που λένε όλοι.  

(Μιµείται) 

 Αγάπη µου, δεν είναι αυτό που νοµίζεις.   

(Φυσιολογικά) 

Εδώ η απάτη πρέπει να ξεπλυθεί µε αίµα.  Θέλεις εσύ να λερώσεις τα χεράκια σου µε 

αίµα;  Για αυτό υπάρχει ο Σιαπατώρης καρδιά µου.  Μπαµ και κάτω.  Έτσι έκανε και 

µε τον Μακρή.  Το κτήνος ήταν ανυποψίαστο.  Πήγε ο Σιαπατώρης και τον βρήκε στο 

νοσοκοµείο.  Μπαµ και κάτω. Πάρε να έχεις κτήνος.  Μετά ο Μακρής όταν µε είδε 

ήταν ήδη στο καναβάτσο.  Τι µπορούσε να µου πει;  Μόνο συγγνώµες.  Δεν τις 

δεχόµαστε κύριε, του είπα.  Όπως µε είχε συµβουλεύσει ο Σιαπατώρης.  Πληθυντικός 

από εδώ και πέρα µε τον αλήτη Λούλα µου.  Εµείς.  Εγώ και ο δικηγόρος.  Έτσι 

γίνεται σε κάθε πολιτισµένη χώρα πια.  Επιθυµούµε να σας χωρίσουµε κύριε, είπε ο 

Σιαπατώρης του Μακρή.  Κάνετε λάθος του απάντησε το κτήνος εδώ είναι η 

χειρουργική για την ψυχιατρική στον τέταρτο.  Λίγα λεπτά αργότερα ο Σιαπατώρης 

τον είχε στα γόνατα.  Φτου σου γύφτο.   

ΛΟΥΛΑ 

Δεν ξέρω Φανή µου, δεν ξέρω.  Από τη µια δεν θα βρω ποτέ τη δύναµη να το κάνω 

µόνη µου, µε ξέρω, θα µε τουµπάρει, θα ξεφύγει, θα σκαρφιστεί κάτι και θα µε πείσει 

ότι δεν είναι αυτό που νοµίζω αλλά κάτι άλλο, από την άλλη όµως… είσαι σίγουρη 

για αυτόν τον δικηγόρο;   

ΦΑΝΗ 
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Μόνο σίγουρη; Σιγουρότατη. Κόβω το σβέρκο µου Χριστιανή µου.  

ΛΟΥΛΑ 

Να.  Μου φάνηκε λίγο περίεργος.  Δηλαδή τι λίγο, πολύ.   

ΦΑΝΗ 

Τι λες αγάπη µου.  Ο άνθρωπος είναι ιδιοφυία.  Ο Μακρής το φυσάει και δεν 

κρυώνει.  Όλα εις βάρος του βγήκανε.  Χάρη στο Σιαπατώρη Λούλα µου. Σου το 

υπογράφω δεν υπάρχει καλύτερος.   

ΛΟΥΛΑ 

Ναι αλλά µε εσένα χρειάστηκε να ανακαλύψει αυτός τις βρωµιές του Μακρή, εδώ τις 

έχω ανακαλύψει εγώ µόνη µου Φανή µου.  Στο πιάτο του το δίνω του δικηγόρου σου, 

στο πιάτο που να µην έσωνα και κοιτούσα εκείνο το καταραµένο το χαρτί Φανή µου.   

(Ξεσπά σε κλάµατα) 

ΦΑΝΗ 

Μείνε ήσυχη φιλενάδα.  Ο Σιαπατώρης θα βρει και άλλα.  Γιατί υπάρχουν και άλλα 

είµαι σίγουρη.  Τα πάντα όλα θα βρει.  Και όταν θα τα έχει όλα στα χέρια του, τότε 

µόνο… µπαµ θα χτυπήσει.  Και τότε του πρόεδρου θα του έρθει ο ουρανός σφοντύλι.  

Όπως και στο Μακρή.  Ξέρεις αγάπη µου πόσος είναι ο µισθός του πρωθυπουργού;  

Ξέρεις πόσα θα του πάρει ο Σιαπατώρης;  Ξεχνάς πόσα µου δίνει εµένα το κάθαρµα ο 

Μακρής;  Η προσβολή ξεπλένεται µόνο µε αίµα.  Αίµα Λούλα µου και ο Σιαπατώρης 

είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ξεκάνει τον εραστή του ονείρου και το 

λαγουδάκι του µια και καλή.   

ΛΟΥΛΑ 

Το κτήνος, το κάθαρµα, ο διεφθαρµένος, ο τιποτένιος… ακούς Τζενάκι-Λαγουδάκι.  

Τζενάκι λαγουδάκι και πρόεδρος.  Ακούς εκεί ο ξεφτίλας.  Χρησιµοποιεί το όνοµα 

πρόεδρος για το προφίλ του στο φέισµπουκ.  Φανή µου, µα πόσο µαλάκας είναι ο 
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τύπος και έχει βάλει και τη φωτογραφεία του τότε στο Βόλο που χαιρετά τα πλήθη, 

ήµουν δίπλα του τότε Φανή µου, το κάθαρµα, τον αλήτη… 

ΦΑΝΗ 

Ίδιος ο Μακρής αγάπη µου, ολόιδιος.  Ξεχνάς τον Μακρή.  Γιατρός ήταν το δικό του 

το όνοµα και των άλλων που ξέρουµε  Τουρκάλα, Μεγάλα Μπαλκόνια και Χαζοπούτα.   

ΛΟΥΛΑ 

(Σκεπτική) 

Ο Μενέλαος ήταν χειρουργός, η Τουρκάλα ήταν από την Πόλη, η Μεγάλα 

Μπαλκόνια τα είχε όντως… µεγάλα, τη Χαζοπούτα δεν καταλαβαίνω.   

ΦΑΝΗ 

Πούτα στα ισπανικά είναι η πουτάνα καρδιά µου.   

ΛΟΥΛΑ 

Τι µου λες;  Και ήταν όντως χαζή;   

ΦΑΝΗ 

Το έπαιζε χαζή, γιατί έτσι τις θέλουν χρυσή µου.  Χαζές και πρόθυµες.  Να µην 

δηµιουργούν και προβλήµατα βλέπεις… 

ΛΟΥΛΑ 

Τουλάχιστον ο δικός µου έχει µόνο µία πούτα, αυτή την τσούλα τη Τζένη την πουτα-

γραµµατέα του.  Αλλά έχεις δίκιο, µας το παίζει χαζή, αχ ναι κυρία Λούλα, αχ τι 

ωραία ιδέα κυρία Λούλα, αχ εσείς έπρεπε να είσαστε στην κυβέρνηση κυρία Λούλα.  

ΦΑΝΗ 

Για τη Τζένη ξέρουµε µέχρι τώρα χρυσή µου… περίµενε να δεις τι άλλο θα βρει ο 

Σιαπατώρης περίµενε…. 
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ΛΟΥΛΑ 

Μου φτάνει η σχέση του µε αυτό το… πουτανί.  Το τσουλάκι.  Γραµµατέας του λέει. 

Με πτυχία από Αµερικές.  Σκατά να φάει.  Θα έπρεπε να το είχα καταλάβει νωρίτερα 

Φανή µου.  Πολύ σοβαρή έδειχνε. Σοβαρή σε βαθµό αφέλειας.  Χαζοπούτα και αυτή.  

Αυτές είναι που τα απλώνουν όπου βρουν Φανή µου, αυτές.  Και εγώ η αγαθιάρα να 

κοιµάµαι στα χαµοµήλια.  Λούλα να µε φωνάζεις κι εγώ Τζένη σκέτο θα σε λέω, της 

είπα εδώ και καιρό.  Εγώ η ίδια της άνοιξα την πόρτα της σκρόφας Φανή µου.   

ΦΑΝΗ 

Σκρόφα ναι, αυτό είναι.  Να σου πω.  Έδωσες το φάκελο στον Σιαπατώρη; 

ΛΟΥΛΑ 

Τα πάντα.   

ΦΑΝΗ 

Τα πάντα µέχρι χτες.  Γιατί σίγουρα υπάρχει συνέχεια.  Έµπα να δούµε…. 

ΛΟΥΛΑ 

Δεν µπορώ Φανή µου.  Δεν το αντέχω.   

ΦΑΝΗ 

Βρε έµπα που σου λέω.  Όσο πιο πολλά δεις τόσο πιο µεγάλη η φωτιά που θα ξεράσει 

το ηφαίστειο φιλενάδα.  Μην τύχει και τον λυπηθείς, δεν είναι αυτοί για λύπηση.   

(Πιάνει την Λούλα από το ΄χέρι και την τραβάει προς εκεί που βρίσκεται ένας 

υπολογιστής) 

(Εκεί πληκτρολογούν κάτι και στη συνέχεια διαβάζουν) 

ΦΑΝΗ 

Ποιος είπαµε ότι είναι ο κωδικός της; 
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ΛΟΥΛΑ 

Που να τον θυµάµαι απέξω, είναι εξάλλου τόσο γελοίος.  Έχω όµως στη τσέπη µου 

εκείνο το καταραµένο χαρτί, που της έπεσε εκείνη την καταραµένη µέρα και το οποίο 

ο διάολος Φανή µου µε έβαλε να το σηκώσω και να το διαβάσω.   

ΦΑΝΗ 

Όχι ο διάολος Λούλα µου, ο φύλακας άγγελός σου.   

ΛΟΥΛΑ 

Να πάρε το.   

ΦΑΝΗ 

Λοιπόν για να δούµε…. 

(Διαβάζει) 

Μωρό σου άνοιξα λογαριασµό facebook,  Καλά, καλά, να εδώ είναι.   Όνοµα χρήστη: 

tzenaki-lagoudaki@gmail.com, Κωδικός: tzenakilovesproedros1122016.   

Νάτο,  µπήκαµε.  

(Μικρή παύση) 

Έλα να δούµε.   

ΛΟΥΛΑ 

Διάβασε εσύ δυνατά, µου είναι πιο εύκολο. 

ΦΑΝΗ 

Jennaki-lagoudaki:  

Μ αγαπάς όσο εγώ εσένα µωλάκι µου;  

Proedros: 

Πολύ λαγουδάκι µου.  

Jennaki-lagoudaki:  

Και θα µου κάνεις πάλι εκείνο που µου έκανες προχτές στη Βουλή που µ αλέσει;  
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Proedros: 

Ότι θέλεις κι όπου θέλεις εσύ ζαργάνα µου.   

Jennaki-lagoudaki:  

Εσύ τώλα θα µου πεις τι σου αλέσει να σου κάνω; 

Proedros: 

Εµένα µου αλέσει... να µου γλείφεις τις πατουσίτσες αλεπουδάκι µου. 

Jennaki-lagoudaki:  

Όπως τότε στο κάθισµα της µερσεντές; 

Proedros: 

Ναι, πάνω στο δέρµα µωρό µου ατελείωτο, αχ δεν βλέπω την ώρα να σε ξαπλώσω και 

πάλι εκεί.   

ΛΟΥΛΑ 

Σταµάτα.  Έλεος.  Δεν µπορώ πια, µου έρχεται να ξεράσω.   

ΦΑΝΗ 

(Συµµορφώνεται) 

Έχεις δίκιο είναι αηδιαστικό.  Και αυτός ο τύπος κυβερνά τη χώρα… τι να πει κανείς. 

ΛΟΥΛΑ 

Α, εδώ θα µαλώσουµε.  Ο καλύτερος που είχαµε ποτέ είναι.   

ΦΑΝΗ 

Τι λες µωρή βλαµµένη; 

ΛΟΥΛΑ 

Είναι.  Συµφωνεί και ο Σιαπατώρης.  Άλλο µου είπε το ντιριντάχτα και άλλο το αµάν-

αµάν .  Έτσι µου είπε.   

ΦΑΝΗ 
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Αυτός που θέλει να του γλείψει το λαγουδάκι τις πατουσίτσες του εννοείς, ότι είναι ο 

καλύτερος… 

ΛΟΥΛΑ 

Σταµάτα.  Ο άντρας που είµαι δεκατρία χρόνια µαζί του είναι ο καλύτερος 

πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει από τη µεταπολίτευση και µετά.  Μακράν.  Το 

ξέρω από πρώτο χέρι κι όλος ο κόσµος το ξέρει.  Όσο για τις πατουσίτσες και τα 

άλλα που της έγραφε στα προηγούµενα, τον έχει αποβλακώσει η κάργια, δεν το 

βλέπεις.  Είναι εθνική ανάγκη να αποκαλυφτούν τα σηµεία και τα τέρατα καλή µου 

δεν το βλέπεις;  Να ντραπεί και να τη χωρίσει, να τη διώξει, να ελευθερωθεί κι ο 

ίδιος, να σωθεί έτσι η χώρα…. 

ΦΑΝΗ 

Μη µου πεις ότι σκέφτεσαι να µην χωρίσεις εσύ… 

ΛΟΥΛΑ 

Όχι αυτό πάει και τελείωσε. Τέτοια απάτη εγώ δεν του τη συγχωρώ.   

(Κλάµατα ξανά) 

Θέλω να πεθάνω, ανάθεµα τη µέρα που κέρδισε τις εσωκοµµατικές εκλογές, από τότε 

άρχισαν όλα.  Τότε τη συνάντησε την καργιόλα.  Τότε.   

ΦΑΝΗ 

Ας πρόσεχε µωρό µου.  Τώρα ας αντιµετωπίσει τα κοφτερά δόντια του Σιαπατώρη.  

Αυτό του αξίζει.  Όπως έστρωσε ας κοιµηθεί.  Άτιµε Μακρή πώς τόλµησες;  Άτιµε 

Μακρή θα πεθάνεις. 

ΛΟΥΛΑ 

Τι σχέση έχει ο Μακρής; 

ΦΑΝΗ 

Όλοι τους Μακρήδες είναι αγάπη µου.   

P  18



ΛΟΥΛΑ 

Ε, α να χαθούν όλοι τους τότε.   

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

(Γραφείο Σιαπατώρη.  Μέρα. Σιαπατώρης τηλεφωνεί) 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Τηλεφωνεί) 

Έλα µπρος, ΔΕΗ εκεί;  Τι;  Γιατί παίρνω µε απόκρυψη;  Γιατί έτσι γουστάρω κύριε, 

λογαριασµό θα σας δώσω.  Καλά, λάθος, γιατί βρίζετε κύριε.  Σιαπατώρης 

Δικηγόρος… πως;  Τι θα πει γνώρισες τη φωνή µου;  Εσύ έχεις θράσος, τενεκέ.  Τι; 

Σιγά το αδίκηµα, α, να χαθείς γεροχρουσούζη, αι σιχτίρ.  Το κλείνει.   

(Μονολογεί) 

Ποιόν πήρα; 

(Κοιτάζει ξανά το νούµερο) 

Μαλάκα! Πήρα εκείνον τον αντίδικο που έχασε σκύλο, σπίτι και αυτοκίνητα και 

ήθελε να µε δείρει, αµάν µα καλά γιατί ακουγόταν τόσο γέρος;   

(Ξανατηλεφωνεί) 

Έλα µπρος ΔΕΗ εκεί;  Ωραία.  Ακούστε κυρία µου, µου έχετε κόψει το ρεύµα…σε 

ποιο νούµερο;  Και γιατί δεν µε συνδέετε εσείς…ναι, ναι….έκλεισε η κάργια.   

(Μονολογεί) 

Ποιο νούµερο να µου είπε άραγε;   

(Προσπαθεί να θυµηθεί, παίρνει αυτό που θυµάται) 

Έλα µπρος ΔΕΗ εκεί;  Α λάθος συγγνώµη.  Α, να σας πω, µήπως ξέρετε το τηλέφωνο 

της ΔΕΗ;  Δεν σας δουλεύω κύριε, µοιάζει µε το δικό σας, άντε ένα δύο ψηφία να 

είναι διαφορετικά.  Τι;  Κρετίνος είσαι και φαίνεσαι ρε, ακούς… κρετίνος µε Βήτα 

κεφαλαίο.  Τι;  Βλάκας, βλάκας, κρετίνος θα πει βλάκας, ελληνική λέξη ηµιµαθές και 

αγενές τοµάρι.  Αι σιχτίρ και εσύ.   

(Μονολογεί) 

Γαµώ τα καντήλια µου για κράτος πρωί-πρωί.   
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(Τηλεφωνεί ξανά) 

(Αλλάζει τη φωνή σαν να µιλά ευπατρίδης Ακαδηµαϊκός).  

Ναι, καληµέρα σας.  Συγγνώµη για την ενόχληση αλλά προσπαθώ να έρθω σε επαφή 

µε έναν εκπρόσωπο της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού και δεν είµαι σίγουρος 

αν έχω το σωστό νούµερο…ΔΕΗ ναι. Α…. 

(Αλλάζει αµέσως τη φωνή στην κανονική του) 

(Μονολογεί) 

Μαλάκα, πήρα το κανονικό. 

(Μιλά στο τηλέφωνο ξανά) 

Ακούστε κυρία µου, µου έχετε παρανόµως κόψει το ρεύµα.  Αριθµό τι;  Που να ξέρω 

εγώ τον αριθµό παροχής;  Όχι δεν έχω παλιούς λογαριασµούς, δεν µαζεύω χαρτούρα.  

Τι θα πει δεν µπορείτε, να σας δώσω όνοµα, επίθετο και διεύθυνση, τι θα πει δεν 

µπορείτε χωρίς τον αριθµό παροχής.  Σιαπατώρης Δικηγόρος… πώς;  Που να 

θυµάµαι εγώ αν έχω πληρώσει, δεν ασχολούµαι µε τέτοια, εδώ χειρίζοµαι υποθέσεις 

που αφορούν στον ίδιον τον πρωθυπουργό.  Τι; Ακούστε κυρία µου αν είχα χρόνο να 

περάσω από τη ΔΕΗ δεν θα σας έπαιρνα τηλέφωνο, ακούστε, ακούστε.  Υπάρχει 

εντολή από πολύ ψηλά.  Πόσο ψηλά;   Χα, υπάρχει µαµζέλ εντολή του ίδιου του 

πρωθυπουργού, σας είπα ασχολούµαι µε υποθέσεις του.  Δικηγόρος Σιαπατώρης 

Παρασκευοπούλου 15, 2ος όροφος.  Φυσικά και υπάρχει εντολή από τον 

πρωθυπουργό.   

(Γελάει πονηρά) 

Ωραία να περιµένω…Ναι εδώ είµαι.  Μπράβο, αυτό ήταν  άµεσο δεν περίµενα 

σχεδόν καθόλου.  Μπράβο σας.  Τι θα πει έχετε δύο εντολές να ασχοληθείτε µε την 

υπόθεσή µου, από ποιον είναι η δεύτερη;  Από τον Αβραάµ Πάπα; Μα καλά κυρία 

µου µε δουλεύετε σα δεν ντρέπεστε… καλά κάνω και παίρνω από απόκρυψη τι σας 

νοιάζει…εσείς ποια είστε, δώστε µου τώρα αµέσως τα στοιχεία σας.  Ποια στοιχεία 

σας;  το όνοµά σας, εγώ σας έδωσα το δικό µου.  Πως µε είπες µόλις τώρα, πως µε 

αποκάλεσες;  Α να χαθείς µωρή γαλότσα, αν έχεις τσίπα δώσε µου το όνοµά σου 

µωρή βλαχάρα αλλά δεν φταις εσύ… µπα… µωρέ τι µας λες;  Το ΚΤΕΛ φταίει που 

σας κατέβασε γίδια..  Εσύ είσαι βλάκας, βλάκας µε περικεφαλαία, είσαι Κρετίνα µε 

το Κάππα κεφαλαίο.  
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(Κλείνει και ξεκαρδίζεται µε το υστερικό του γέλιο) 

(Ο Χαρίλαος διαθέτει smart phone.  Βάζει το τραγούδι ο Χαρίλαος από τα άσπρα 

χώµατα του Βιολάρη και ρίχνει µόνος του µια ζεµπεκιά) 

(Μονολογεί) 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Τώρα που πήρα δύναµη αρχίζει το γλέντι.   

(Τηλεφωνεί) 

Έλα υπηρεσία καταλόγου εκεί;  Γιατί ρε παιδάκι µου χρεώνεται τόσα πολλά;  Πως;  Ε 

καλά υπάλληλος είσαι το ξέρω, αλλά υπάλληλος ο ένας, υπάλληλος ο άλλος, 

υπάλληλος κι εγώ…. 

(Ξεκαρδίζεται µε το υστερικό του γέλιο) 

Είναι ένα ανέκδοτο… ή κάτι σαν ανέκδοτο.  Λοιπόν µε παρακολουθείς, θα σου το πω 

και µετά θα σου ζητήσω τι θέλω, να σε µπάσω και λίγο στο κλίµα για να µην πέσεις 

ξερός, δεν µου λες παιδί µου πως είπες το όνοµά σου; Τι πάει να πει θέση 123 βρε 

παιδάκι µου πες µου ένα όνοµα.  Έλα βρε παιδί µου πες ένα όνοµα…σιγά το ξέρω ότι 

γράφει µε το λεπτό, λεφτά εδώ έχουµε να φάνε κι οι κότες…πως; Μα Ιουλία είναι 

γυναικείο όνοµα.  Ωχ συγγνώµη κορίτσι µου αλλά έχεις λίγο βραχνή φωνή…να σου 

πω εδώ µου θυµίζει ένα άλλο ανέκδοτο µε του Ολυµπιακούς αγώνες, να σου το πω κι 

αυτό;   Ωραία. Πως;  Εµένα µε λένε Χαρίλαο, Χαρίλαος Σιαπατώρης δικηγόρος, θα 

ακούσεις για µένα σύντοµα αν δεν έχεις ήδη ακούσει.  Καλά δεν πειράζει που δεν 

έχεις, λοιπόν άκου.  Πάει ένα παλιό γυµνάσιο τις παλιές µέρες ηµερήσια εκδροµή και 

επιστρέφουν.  Εκεί έχει γίνει µατσάκι µε πιάνεις; µπάλα, η τελευταία τάξη µε την 

προτελευταία, µε πιάνεις;  Ωραία.  Στο λεωφορείο µέσα γίνεται ο χαµός.  Γιατί ρε 

µαλάκα δεν µου έδωσες πάσα, άντε ρε µαλάκα φύγε από δω, ξέρεις τώρα τα παιδιά.  

Στο λεωφορείο µέσα οι καθηγητές και ο ίδιος ο γυµνασιάρχης, ένας συντηρητικός 

τύπος θεολόγος.  Σηκώνεται λοιπόν ένας καθηγητής χοντρός µε χοντρή φωνή και λέει 

στα παιδιά.  Α, για να σα πω,  Μαλάκας ο ένας, µαλάκας ο άλλος, µαλάκας κι εγώ και 
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δείχνει τον εαυτό του µαλάκας και ο κύριος γυµνασιάρχης και δείχνει το 

γυµνασιάρχη…. 

(Ξεκαρδίζεται) 

…όλοι µαλάκες.  Με πιάνεις;   

(Παύση) 

Δεν γελάς άρα δεν µε πιάνεις, άκου όµως το άλλο µε τους Ολυµπιακούς.  Όταν πήγε η 

οµάδα της κολύµβησης της Ανατολικής τότε Γερµανίας… ξέρεις για την Ανατολική 

Γερµανία, πόσο χρονών είσαι;  Α, ωραία, ξέρεις.  Όταν λοιπόν πήγαν στον Καναδά 

για να πάρουν µέρος στους αγώνες του Μόντρεαλ, λέει ένας Καναδός προπονητής 

στον Γερµανό προπονητή.  Ρε φίλε πολύ χοντρή φωνή δεν έχουν οι κολυµβήτριές 

σου;  Και του απαντάει ο Γερµανός.  Α, άκου να σου πω συνάδελφε, εδώ τις φέραµε 

να κολυµπήσουν και όχι να τραγουδήσουν… 

(Ξεκαρδίζεται) 

Πάλι δεν γελάς Ιουλία και συµπεραίνω ότι ούτε αυτό το έπιασες.  Πως;  Ντόµπα, 

Ιουλία ήταν τίγκα στη ντόµπα τα κοράσια.  Πως;  Τι λέει το πρώτο ανέκδοτο;  Ε, το 

πρώτο δεν εξηγείται ρε Ιουλία ή γελάς ή δεν γελάς.  Λοιπόν άκου κοπέλα µου γιατί ο 

χρόνος τρέχει και εσείς χρεώνεται κερατιάτικα µε το λεπτό, άκου…   

(Παύση για να δώσει έµφαση σε αυτό που θα ζητήσει) 

Θέλω να µιλήσω µε τον πρωθυπουργό.  Πώς;  Τι πάει να πει αµέσως; Με δουλεύεις 

τώρα.  Πως;  Το γραφείο του πρωθυπουργού;  έχεις το νούµερο;  Ναι γράφω.  

210-6711000.  Μα αυτό δεν το περίµενα, µα εσύ είσαι φοβερή …και ας µην έχεις 

αίσθηση του χιούµορ Ιουλία µου είσαι φοβερή.  Γειά σου και να έχεις µια όµορφη 

µέρα.  Πώς;  Δεν είσαι κορίτσι και δεν σε λένε Ιουλία;  Α να χαθείς ρε, χιούµορ το λες 

εσύ αυτό.   

(Κλείνει) 

(Μονολογεί) 

Δεν το πιστεύω, ήταν τελικά τόσο εύκολο.  Πω, πω χρειάζοµαι κι άλλη µια τζούρα  

(Ξαναβάζει το τραγούδι και χορεύει) 

 

(Εισβάλει κυριολεκτικά στο γραφείο η Μάντυ αιώνια µνηστή του Σιαπατώρη) 
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ΜΑΝΤΥ 

Προς τι τα τόσα κέφια Χαρίλαε; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Έκπληκτος, σταµατάει τη µουσική και σοβαρεύεται) 

Μωρό, τι εκπληξάρα ήταν αυτή.   

ΜΑΝΤΥ 

Ξέρεις τι µέρα είναι σήµερα Χαρίλαε;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Τετάρτη. 

ΜΑΝΤΥ 

Παρασκευή είναι αλλά δεν ρωτάω ακριβώς αυτό, ρωτάω αν θυµάσαι για σήµερα το 

βράδυ.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Τι είναι σήµερα το βράδυ; 

ΜΑΝΤΥ 

(Εξοργισµένη) 

Χαρίλαε, για τελευταία φορά.  Σήµερα είναι τα γενέθλια της µαµάς. Χαρίλαε σήµερα 

είναι η τελευταία σου ευκαιρία.  Ορκίζοµαι σε ότι έχω ιερό.  Αν δεν έρθεις σήµερα το 

βράδυ εµείς οι δύο τελειώσαµε.  Από µικρή στην οικογένειά µου θυµάµαι πόσο 

σηµαντική µέρα ήταν τα γενέθλια της µαµάς.  Σήµερα ο µπαµπάς έχει κλείσει τραπέζι 

στο Φροντιέρ.  Ο µπαµπάς τέτοιου είδους µαγαζιά τα µισεί αλλά θέλει να κάνει το 

χατίρι της µαµάς, µε πιάνεις;  Θα είναι τα τρία αδέλφια µου µε τις συζύγους τους 

Χαρίλαε.  Ούτε γουστάρω να είµαι µαζί τους αλλά ούτε κι εκείνοι µε εµένα Χαρίλαε 

αλλά θα πάµε όλοι και θα δείξουµε τον καλύτερο εαυτό µας γιατί σήµερα είναι τα 
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γενέθλια της µαµάς Χαρίλαε.  Με πιάνεις ξανά;  Το ίδιο θα κάνεις κι εσύ Χαρίλαε.  

Αν δεν το κάνεις εµείς οι δύο τελειώσαµε.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Μα εµείς ρε µωρό δεν είµαστε παντρεµένοι.   

ΜΑΝΤΥ 

Και ούτε θα υπάρξουµε ποτέ Χαρίλαε γιατί είσαι ένα ρεµάλι και µισό το οποίο ο 

έρωτάς µου, η τύφλωση πες καλύτερα δεν µου επιτρέπει να το στείλω στα τσακίδια 

αλλά… πρόσεξε το αλλά, Χαρίλαε.  Σήµερα θα έρθεις στην ώρα σου, εννιά η ώρα 

ακριβώς, θα είσαι καλά ντυµένος, θα φοράς κοστούµι και γραβάτα και θα κρατάς και 

το δώρο που θα σου πω για τη µαµά.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Μωρό στενεύοµαι λίγο οικονοµικά ξέρεις.   

ΜΑΝΤΥ 

Γι’ αυτό θα σου αφήσω εδώ εκατό ευρώ , το δώρο που θα πάρεις κάνει 94,87.  

Συνεννοήθηκα µε τη µπουτικού, ορίστε η κάρτα µε τη διεύθυνση.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Μωρό, άσε και κάτι να έχω καβάντζα, αυτές έτσι λένε στα τηλέφωνα και µετά πας 

εκεί σου λένε κάτι άλλο και σε κάνουν ρεζίλι, ξέρω εγώ.   

ΜΑΝΤΥ 

Την τύφλα σου ξέρεις Χαρίλαε, δεν ξέρεις καν για ποια γυναίκα µιλάµε… 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Καλά αλλά…ρε µωρό, όλα αυτά χωρίς φιλάκι;   
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ΜΑΝΤΥ 

(Πλησιάζει συγκαταβατικά) 

Χαρίλαε σε προειδοποιώ… 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Τη φιλά πεταχτά στα χείλη) 

Τι στόµα είναι αυτό µωράκι µου, έλα κάτσε λίγο αγκαλίτσα… 

ΜΑΝΤΥ 

(Τραβιέται) 

Έχω ραντεβού στο κοµµωτήριο και έχω αργήσει.  Χαρίλαε σε προειδοποιώ, δεν 

αστειεύοµαι.  Στην οικογένεια µας τα γενέθλια της µαµάς είναι γιορτή ιερή.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Θα είµαι µωρό µου, θα είµαι, ο λόγος του Χαρίλαου είναι σπαθί.  Και µετά, αχ τι 

φαντάζοµαι κουκλάρα µου για το µετά… έτσι όπως θα είσαι ντυµένη µε τα καλά σου, 

µετά µωράκι µου, αχ µετά…. 

ΜΑΝΤΥ 

Μετά … όλα µα όλα θα εξαρτηθούν από τη συµπεριφορά σου Χαρίλαε, όσο για το 

σπαθί λόγο σου άσε καλύτερα, δεν θέλω να συγχιστώ. 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Χα.  Εγώ µωρό χειρίζοµαι υπόθεση του πρωθυπουργού.  Μάλιστα του Θωµά Γονατά 

το πρωθυπουργού της Ελλάδος.  Μου έκατσε κάτι µεγάλο µωρό αλλά δεν µπορώ να 

σου πω περισσότερα, χρειάζεται εχεµύθεια καταλαβαίνεις…  

ΜΑΝΤΥ 

Ναι κι εγώ σε πίστεψα…παραµυθά εκ συστήµατος.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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Να µε πιστέψεις.  Μεγάλη υπόθεση µωρό.  Θα κάνει πάταγο και θα κονοµήσουµε.  

Με χρυσά κουτάλια θα φάµε µπέιµπι.  Αλλά… µιας και περί χρηµάτων ο λόγος, αυτοί 

οι κοπρίτες στη ΔΕΗ το έκοψαν πάλι και νερό δεν έχει γιατί τρέχει και ο µαλάκας ο 

Σάκης ο υδραυλικός νοµίζει ότι είναι καρδιοχειρούργος …στάξε τίποτε ρε µωρό και 

ξέρεις θα σου τα δώσω διπλά και τριπλά, ξέρεις το λόγο του Χαρίλαου ρε µωρό.  Ένα 

µου δίνεις εµένα δέκα σου δίνω, ξέρεις τώρα… 

ΜΑΝΤΥ 

Τι;  Πάλι τα ίδια;  Δεν σε πιστεύω ρε.  Χαρίλαε σύνελθε.  Σύνελθε γιατί … τέλος 

πάντων σήµερα η προτεραιότητα είναι άλλη.  Να πάρε εκατό, διακόσια, δεν έχω 

άλλα, θέλω και για το κοµµωτήριο, αλλά, αλλά…. Χαρίλαε σε προειδοποιώ, αν δεν 

έλθεις απόψε….τέλος.  Θάνατος Χαρίλαε, γιατί και ο χωρισµός Χαρίλαε, θάνατος 

είναι.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Θα έρθω ρε µωρό, αφού σου είπα.  Και άσε τους χωρισµούς ρε µωρό και τους 

θανάτους, ο µόνος θάνατος µανάρι µου είσαι εσύ, έλα λίγο εδώ καναρίνι µου…. 

ΜΑΝΤΥ 

Κόφτο.  Σου είπα έχω αργήσει.    

(Φεύγει φτάνει στην πόρτα την σταµατάει η φωνή του Χαρίλαου) 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ρε µωρό στο κοµµωτήριο δεν παίρνουν κάρτες; 

ΜΑΝΤΥ 

Ε και; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ε, δεν πληρώνεις µε κάρτα να µου αφήσεις και τα υπόλοιπα… 
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ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

(Γραφείο Πρωθυπουργού. Παραµονές κρίσιµης ψήφου εµπιστοσύνης) 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Δεν µου τα λες καλά Γιώργο.   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

(Έχει µια ιδιαίτερη και χαρακτηριστική φωνή) 

131 σίγουρους.  20 µπορεί ναι µπορεί και όχι, 8 σίγουρα όχι.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Ποιοι είναι οι 8; 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Οι γνωστοί. 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Και ο Άλκης µαζί τους; 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Ναι κι ο Άλκης 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Στην Τζένη) 

Πάρε µου τον Άλκη τώρα. 

(Στον Μπάχρα) 

Πάµε τώρα στους είκοσι. 
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ΜΠΑΧΡΑΣ 

Θα έλεγα 14 θα ψηφίσουν στο τέλος ναι, 3 δεν ξέρω και 3 µάλλον όχι.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

131+14=145+3=148. Δεν βγαίνει.  Θέλουµε σίγουρα τους δεν ξέρω και εγώ λέω και 

κάποιον από τους µάλλον όχι 

ΤΖΕΝΗ 

Δεν απαντά ο Άλκης 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Στη Τζένη) 

Α, τον αχάριστο.  Πάρε τον πάλι.  Αν δεν τον βρεις πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα του. 

(Στον Μπάχρα) 

 Δώσε µου τη λίστα.  

(Την παίρνει από τα χέρια του Μπάχρα και τη διαβάζει) 

(Στον Μπάχρα) 

Γιατί έχεις τον Κυριαζή στους µάλλον όχι, δεν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω.. 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Έκανε δηλώσεις σήµερα το πρωί σε τοπικό κανάλι. 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Τι;  Που είναι τώρα;   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Στο εξοχικό του στους Άγιους Θεοδώρους.  Του µίλησα το πρωί ο ίδιος.  Μην 

επιχειρήσουµε να τον πάρουµε λέει, θα τα έχει όλα κλειστά µέχρι την ψηφοφορία.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 
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Δεν είναι δυνατόν.  Ο Βασίλης ο Κυριαζής;  Μπορεί ο Βασίλης ο Κυριαζής να µη 

συνειδητοποιεί τις συνέπειες;  Τζένη κάλεσε τον Ορέστη να έρθει αµέσως εδώ.  Εν 

τω µεταξύ πάρε µου τηλέφωνο όλους όσοι είναι στη λίστα.   

(Παύση) 

ΤΖΕΝΗ 

Ούτε η γυναίκα του Άλκη το σηκώνει.  Συνεχίζω στους υπόλοιπους, ο Ορέστης 

ανεβαίνει.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Να πάρει η ευχή να πάρει, πώς άλλαξαν έτσι γρήγορα τα πράγµατα, µήπως δεν 

έπρεπε να καλέσω για ψήφο εµπιστοσύνης;   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Θωµά, έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις, µην κάνεις δεύτερες σκέψεις.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Έτσι πιστεύω κι εγώ, απλώς δεν περίµενα τόσο γρήγορες και µεγάλες ανατροπές, 

υποτίµησα φαίνεται τη δύναµη της συκοφαντίας στη σηµερινή κοινωνία µας.    

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Βγαίνω να µιλήσω στα κανάλια και επανέρχοµαι.   

(Στο βάθος της σκηνής η Τζένη τηλεφωνεί.  Με επιτυχίες και αποτυχίες.  Σε κάθε 

επιτυχία, δίνει το τηλέφωνο στο Γονατά ο οποίος συνοµιλεί.  Εν τω µεταξύ ο Μπάχρας, 

πλησιάζει στη σκηνή τους θεατές στη θέση των οποίων υποτίθεται βρίσκονται οι 

κάµερες  και δίνει τη συνέντευξή του µε τη χαρακτηριστική του φωνή).   

ΜΠΑΧΡΑΣ 
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Τον τελευταίο καιρό γίναµε όλοι µάρτυρες µιας καταιγίδας φηµών και σχολίων 

εκπορευόµενων από ποικίλα αντιπολιτευτικά χαλκεία.  Εντός και εκτός της χώρας 

µας.  Το µόνο που κατάφεραν ήταν να δηµιουργήσουν ένα νοσηρό κλίµα το οποίο αν 

το αφήσουµε να συνεχιστεί θα δηλητηριάσει τον πολιτικό µας βίο.  Η µόνη λύση ήταν 

να θέσει ο πρωθυπουργός όλους µας ενώπιων των συνταγµατικών µας ευθυνών.  Το 

αποτέλεσµα της ψηφοφορίας θα τον δικαιώσει, δεν έχω καµία αµφιβολία περί τούτου.  

Σας ευχαριστώ.    

(Τελειώνει και ενώνεται µε τη Τζένη και τον Γονατά οι οποίοι πλησιάζουν προς το 

κέντρο της σκηνής). 

(Μπαίνει στη σκηνή ο Ορέστης) 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Στον Ορέστη) 

Ορέστη θυµάσαι που είναι το σπίτι του Κυριαζή στους Άγιους Θεόδωρους;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Το θυµάµαι πρόεδρε.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Θα πάρεις τη Τζένη και θα πάτε εκεί µε το δικό σου αυτοκίνητο.  Όσα ξοδέψεις για 

διόδια και βενζίνη θα σου τα δώσει η Τζένη.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Στη Τζένη) 

Τζένη µου, θα πας στο σπίτι του Κυριαζή, θα τον βρεις, θα µε πάρεις τηλέφωνο και 

θα µου τον δώσεις να του µιλήσω. Έτσι δεν µπορεί να αρνηθεί.  Μετά να γυρίσετε 

αµέσως πίσω και θα σας πω που να πάτε.   

ΤΖΕΝΗ 

Ωραία.   
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ΟΡΕΣΤΗΣ 

Πρόεδρε να πάρουµε και κανένα καφέ, κανένα σάντουιτς;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Με απορία και εκνευρισµό) 

Ρε µεγάλε, πριν τον Κυριαζή θες να σταµατήσεις για καφέ; 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Δεν κατάλαβα, τι πάµε να κάνουµε στον Κυριαζή;   

ΤΖΕΝΗ 

(Τραβάει τον Ορέστη διακριτικά) 

Έλα πάµε, θα σου πω στο δρόµο.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Υπακούει, φεύγουν, καθώς φεύγουν λέει…) 

Μετά τον Κυριαζή µπορούµε;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Εκνευρισµένος πολύ) 

Ορέστη φύγε θα τα ακούσεις εσύ. 

ΤΖΕΝΗ 

(Επιτακτικά στον Ορέστη) 

Σταµάτα.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Στον Γονατά) 

Εντάξει πρόεδρε, αφού ξέρεις, εγώ για σένα και στη φωτιά.   

(Ψιθυρίζει στη Τζένη) 
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Μωρό µου, αφέντρα µου…καταλαβαίνεις εσύ γιατί έκανα αίτηση για έξτρα τάιµ έτσι 

δεν είναι; Δεν το έπιασες µωρό µου; Μη µου πεις µωράκι µου ότι δεν το έπιασες; 

ΤΖΕΝΗ 

(Ακόµη πιο επιτακτικά) 

Σταµάτα είπα, πάµε.   

(Λίγο πριν εξέλθουν ο Ορέστης την τσιµπά στα οπίσθια.  Η Τζένη τινάζεται σαν να την 

χτύπησε ρεύµα) 

ΤΖΕΝΗ 

Ορέστη κόφτο.  Ορέστη σου έχω πεις ότι αν µας δει κανείς θα σε σκοτώσω… 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τζενάκι µου, λαγουδάκι µου εσύ, αχ…αχ… 

(Μένουν Μπάχρας και Γονατάς) 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Φεύγω, έχω συνέντευξη στην Τσαγκαράτου, µετά έχω συνάντηση στα γραφεία του 

κόµµατος, θα είµαστε σε επαφή.  Και που είσαι Θωµά, µην χάνεις την ψυχραιµία σου 

στο τέλος θα δικαιωθούµε, λίγοι παράλογοι µπορεί να βρεθούν τόσοι πολλοί όµως το 

θεωρώ απίθανο.  Δύναµη, αδελφέ, δύναµη και θα είµαστε σε τηλεφωνική επαφή.   

Ο Μπάχρας φεύγει. Ο Γονατάς απευθύνεται στο κοινό και µονολογεί.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Τι αµαρτίες πληρώνω θεέ µου.  

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 

(Γραφείο Σιαπατώρη.  Σιαπατώρης τηλεφωνεί) 
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Έλα µπρος γραφείο πρωθυπουργού εκεί;  Τι θα ήθελα;  Ένα γύρο µε πίτα χωρίς 

κρεµµύδι µε µπόλικη ντοµάτα και ότι άλλο βάζετε.  Ναι….  ναι… το έκλεισε.   

(Ξανατηλεφωνεί) 

(Περιµένει, το κλείνει και ξαναδοκιµάζει) 

Ναι. Γιατί µου το κλείσατε προηγουµένως κυρία µου, είµαι πολίτης αυτής της χώρας 

και δεν θα µου κλείνετε εµένα το τηλέφωνο στα µούτρα κυρία µου, δεν είναι αυτή η 

αποστολή σας.  Πώς;  Μα τι θέλετε να σας πω όταν µε ρωτάτε τι θα ήθελα;  Να 

µιλήσω µε τον πρωθυπουργό  θέλω, τι άλλο; Ακούστε κυρία µου µια σωστή σας 

ερώτηση θα ήταν τι µπορώ να κάνω για εσάς κύριε,  αυτό απαιτεί η ευγένεια όχι τι 

θέλω σαν να µου κάνετε χάρη.  Ούτε κι εγώ έχω χρόνο για χάσιµο κυρία µου και για 

να έχουµε καλό ρώτηµα ποια είστε, εγώ είµαι ο καλών και είµαι ο Χαρίλαος 

Σιαπατώρης, δικηγόρος, εσείς ποια είστε δώστε µου τα στοιχεία σας.  Πως;  

Χρυσοχόου Ειρήνη.  Ωραίο όνοµα έχετε αλλά µιας και το επίθετό σας παραπέµπει σε 

επάγγελµα γνωρίζετε ότι ο πρώτος εξάδελφος του παππού µου ήταν ονοµαστός 

χρυσοχόος στην Πόλη;  Α καλά δεν πειράζει.  Ακούστε κυρία Χρυσοχόου θέλω να 

µιλήσω µε τον πρωθυπουργό. Με τον πρόεδρο, πώς τον λέτε, µε τον αξιότιµο κύριο 

Θωµά Γονατά, τον πρωθυπουργό της χώρας.  Τον θέλω για ζήτηµα αυστηρώς 

προσωπικό κυρία µου.  Απασχοληµένος;  Ε και εγώ για δουλειά τον θέλω.  Ψήφο 

εµπιστοσύνης;  Που να βρεθεί η εµπιστοσύνη σήµερα κυρία µου χα, χα, ναι, ναι…. 

Επιµένετε να µε ρωτάτε αν σας κοροϊδεύω.  Φάρσες, ποιες φάρσες κυρία 

Χρυσοχόου… ακούστε δεν έχω όρεξη για τις ιδιορρυθµίες σας γιατί είστε πολύ 

ιδιόρρυθµη ξέρετε, αν και έχετε αγγελική φωνή,  ε, λοιπόν, θέλω να µιλήσω στον 

πρωθυπουργό τελεία και παύλα.  Ωραία το άκουσα ότι είναι απασχοληµένος, να 

αφήσω τότε το τηλέφωνό µου να µε πάρει.  Τι θα πει δεν δουλεύει έτσι το σύστηµα, 

πως δουλεύει δηλαδή;  Φαξ;  Γιατί να στείλω φαξ;  Τι να έχει το φαξ;  Λεπτοµερή 

περιγραφή του αιτήµατός µου και τότε κάποιος συνεργάτης του πρωθυπουργού θα 

επικοινωνήσει µαζί µου;  Μα καλά µε περνάτε για αφελή δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.  

Και ο πιο ηλίθιος ξέρει ότι δεν θα µε πάρετε ποτέ.  Τι θα πει είστε πολιτική 

υπάλληλος;  Υπάλληλος ο ένας, υπάλληλος ο άλλος, υπάλληλος κι εγώ… (γελά) 
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τίποτε είναι η παραλλαγή ενός αγαπηµένου µου ανεκδότου, αν δεν ήµουν τόσο 

βιαστικός θα σας το έλεγα.  Όχι δεν θέλω τον αριθµό του φαξ τι να τον κάνω να πάρω 

µέρος στο παιχνίδι σας;  Σας λέω όµως κυρία µου και η κλήση µας για την ασφάλειά 

σας καταγράφεται… όχι αστείο έκανα, καλαµπούρι, πως το λένε, µε τι να την 

καταγράψω.  Σε δικηγόρο απευθύνεστε µαντάµ τι ποινικές κυρώσεις µου 

τσαµπουνάτε… σας λέω όµως ότι το ζήτηµα είναι επείγον και δεν χωράει 

καθυστερήσεις.  Όχι δεν αφορά στην ασφάλεια του πρωθυπουργού… ποιόν να πάρω; 

την αστυνοµία; µα καλά είστε εντελώς γκάου-γκαγκάου.  Γιατί εκνευρίζεστε, θα 

ήθελα να µάθω γιατί χάνετε την ψυχραιµία σας; Όλη η χώρα µπορεί να ασχολείται µε 

την ψήφο εµπιστοσύνης όπως λέτε εκτός από τον Χαρίλαο Σιαπατώρη, ο οποίος 

κυρία Χρυσοχόου, ασχολείται µε ζητήµατα υψίστης σηµασίας και όχι τσάκα τσούκες 

για να περνά η ώρα.  Αντίο και σε εσάς, δεν περίµενα κάτι καλύτερο από το ελληνικό 

δηµόσιο, ναι και εσείς να έχετε µια καλή ηµέρα.  Γεια και χαρά σας. 

(Κλείνει) 

(Μονολογεί) 

Αι σιχτίρ.  Δηµόσιο σου λέει ο άλλος.  Και ο άλλος είναι λέει απασχοληµένος µε την 

ψήφο εµπιστοσύνης, γιατί αν δεν ήταν θα µου µίλαγε. Ουστ κοπρίτες, ουστ, για το 

Τζενάκι-λαγουδάκι έχετε ώρα για τον καηµένο τον πολίτη αυτής της χώρας όχι.  

Νοµίζει τώρα αυτή η Κλοκλό ότι θα µε κάνει να αισθανθώ άσχηµα που δεν πήρα 

πρέφα για αυτή την ψήφο εµπιστοσύνης… πάντως καλά θα έκανα να µάθαινα και 

κάτι, µπας και µε πιάσει αδιάβαστο η πρωθυπουργίνα.   

(Πάει και ανοίγει ένα παλιό ραδιόφωνο που έχει στο γραφείο του.  Πέφτει πάνω στις 

δηλώσεις του Μπάχρα.  Τις ακούει) 

ΜΠΑΧΡΑΣ-VOICE OVER 

Τον τελευταίο καιρό γίναµε όλοι µάρτυρες µιας καταιγίδας φηµών και σχολίων 

εκπορευόµενων από ποικίλα αντιπολιτευτικά χαλκεία.  Εντός και εκτός της χώρας 

µας.  Το µόνο που κατάφεραν ήταν να δηµιουργήσουν ένα νοσηρό κλίµα το οποίο αν 

το αφήσουµε να συνεχιστεί θα δηλητηριάσει τον πολιτικό µας βίο.  Η µόνη λύση ήταν 

να θέσει ο πρωθυπουργός όλους µας ενώπιων των συνταγµατικών µας ευθυνών.  Το 
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αποτέλεσµα της ψηφοφορίας θα τον δικαιώσει, δεν έχω καµία αµφιβολία περί τούτου.  

Σας ευχαριστώ.    

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Μουτζώνει το ραδιόφωνο) 

Να, µπαγλαµά.  Φήµες και σχόλια, ε;  Φήµες και σχόλια τα λαγουδάκια και ο 

ερωτύλος πρωθυπουργός, µη χέσω υποκριτές…  

(Μιµείται τον Μπάχρα και τη χαρακτηριστική του φωνή) 

Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας θα τον δικαιώσει, δεν έχω καµία αµφιβολία περί 

τούτου.  Σας ευχαριστώ.   

(Ξαναµουτζώνει το ραδιόφωνο) 

Πάρτα να µην σου τα χρωστάω.  Αχρείδη.   

(Ξαφνικά µένει ακίνητος και γουρλώνει τα µάτια  γιατί του έρχεται η ιδέα ) 

Αυτό είναι πως δεν το σκέφτηκα.   

(Τρέχει και τηλεφωνεί).   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ –µιµούµενος τέλεια τη φωνή του Μπάχρα.   

Έλα ποιος είναι, εσείς είστε κυρία Χρυσοχόου, ναι ο υπουργός ο Μπάχρας είµαι 

Ειρήνη µου, ε σας αναγνώρισα έχετε χαρακτηριστική φωνή.  Ναι ακούστε τι έπαθα, 

έπεσε το κινητό µου και έσπασε και … εδώ τώρα παίρνω από έναν καλό κύριο, ναι 

σύνδεσέ µε σε παρακαλώ µε το Θωµά, είναι επείγον, είναι για την ψήφο 

εµπιστοσύνης ξέρεις, πως;  Με ποιόν θα µε συνδέσεις µε τη Τζένη;  Ναι , ναι µπράβο 

µε αυτή να µα συνδέσεις.  Ναι περιµένω.  

(Περιµένει) 

Έλα ποιος, εσύ είσαι Τζένη παιδί µου.  Ναι εγώ είµαι.  Ναι Γιώργος Μπάχρας τώρα 

θυµήθηκα το όνοµα…ε, συγγνώµη ήθελα να πω ο Γιώργος είµαι δώσε µου λίγο το 

Θωµά…ναι περιµένω.   

(Περιµένει) 

Έλα Θωµά   

(Βουλώνει το ακουστικό µε την παλάµη του , κοιτάζει το κοινό και µονολογεί) 

Δεν το πιστεύω.   
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(Επιστρέφει στη συνδιάλεξη) 

Έλα Θωµά, εδώ γίνονται τέρατα και σηµεία.  Δεν µπορώ να σου πω τώρα γιατί µου 

έσπασε το κινητό και…  τηλεφωνώ από εδώ από έναν καλό  κύριο… Δεν έχει 

σηµασία Θωµά, άκου  Υπάρχει ένας τύπος δικηγόρος, Σιαπατώρης λέγεται, Χαρίλαος 

Σιαπατώρης, ναι, είναι δικός µας άνθρωπος Θωµά.  Αυτός ο δικηγόρος θα µας λύσει 

όλα µας τα προβλήµατα, ναι…ναι πήγα από το κόµµα, αλλά άκου… ναι και τη 

συνέντευξη την έδωσα, άκου βρε άνθρωπε… ναι και τους είκοσι έχουµε και τους 

τριάντα και τους σαράντα… τι;  Γιατί να µου στρίψει;  Μα εσύ είπες είκοσι και εγώ 

λέω τριάντα και ακόµη παραπάνω.  Τι λες;  Έχουµε και τον Κυριαζή;  Ε ποιος τον 

χέζει ρε Θωµά τον Κυριαζή εδώ σου µιλώ για τον Σιαπατώρη τον Χαρίλαο 

καηµένε… ναι αυτός τους ξέρει όλους και όλα…τι εννοείς ακούγοµαι περίεργα… τι;  

Σου µοιάζουν περίεργα αυτά που σου λέω;… Άκου, Θωµά ο χρόνος τρέχει δεν θα 

προσπαθήσω τώρα να σου αποδείξω ότι δεν είµαι περίεργος… άκου… λοιπόν, να 

βρούµε ένα µέρος να τον συναντήσεις αυτόν τον Σιαπατώρη εκεί θα σου λύσει όλα 

σου τα προβλήµατα.  Ποιο µέρος; Που να ξέρω εγώ βρε Θωµά ποιο µέρος; Ένα 

διακριτικό µέρος.   Α στάσου µου ήρθε µια ιδέα.  Ξέρεις ένα εστιατόριο το Φροντιέρ;  

Ναι αυτό.  Εκεί θα συναντηθούµε µε αυτόν τον Σιαπατώρη.  Να φάµε και µαζί του 

βρε Θωµά, καλός άνθρωπος.  Ναι εγώ λέω εννιά η ώρα να είσαι εκεί.  Ε καλά έλα 

δέκα.  Έλα έντεκα βρε παιδάκι µου δεν θα τα χαλάσουµε τώρα.  Που’ σαι Θωµά, 

Σιαπατώρης είπαµε, Χαρίλαος.  Έλα πρέπει να κλείσω τώρα.  Τι 151 λες ρε Θωµά, 

εδώ σου µιλάω για εκατό εξήντα και βάλε.  Πως είναι αδύνατον… τίποτε δεν είναι 

αδύνατον… φυσικά και είµαι στα καλά µου…άµα δεις αυτόν τον Σιαπατώρη τα λέµε.  

Ε, αφού σου λέω βρε Θωµά.  Έντεκα η ώρα στο Φροντιέρ θα πάψουν όλες σου οι 

έγνοιες.  Έλα γεια σου, πρέπει να κλείσω τώρα.   

(Κλείνει και ξεκαρδίζεται µε το χαρακτηριστικό του γέλιο) 

(Μονολογεί) 

Μαλάκα.  Με ένα σµπάρο δυο τρυγόνια, ας τολµήσει να µε ξαναπεί ψεύτη η Μάντη.     

(Τηλεφωνεί ξανά) 

(Αφήνει µήνυµα στον τηλεφωνητή της Μάντυ) 

Έλα µωρό.  Το βράδυ ετοιµάσου για µεγάλες γνωριµίες.  Δώρο στη µαµά από µένα.  

Το βράδυ θα σας γνωρίσω τον πρωθυπουργό Θωµά Γονατά.   
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ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 

(Σπίτι Γονατά) 

ΛΟΥΛΑ 

Πω, πω τι έκανα, έχω τύψεις 

ΦΑΝΗ 

Και κερατού και δαρµένη, που λένε.   

ΛΟΥΛΑ 

Εδώ η χώρα καίγεται και εγώ ασχολούµαι….όλα όµως έγινα τόσο γρήγορα… δεν 

κατάλαβα πως… 

ΦΑΝΗ 

Τι λες καηµένη;  Τι σχέση έχει η ψήφος εµπιστοσύνης µε το ότι σε απατά ο Θωµάς;  

ΛΟΥΛΑ 

Δεν έχει αλλά ένας χωρισµός πώς να το κάνουµε θα τον επηρεάσει , τώρα πρέπει να 

φανεί δυνατός.   

ΦΑΝΗ 

Μη φοβάσαι έχει αυτός το λαγουδάκι του να τον στηρίζει δεν σε χρειάζεται εσένα 

καλή µου, έτσι έκανε και ο Μακρής.   

ΛΟΥΛΑ 

Α, τον άτιµο , α την καριόλα, θα µπορούσαµε όµως να περιµένουµε λίγο Φανή µου.   

ΦΑΝΗ 

Νοµίζεις ότι ο Σιαπατώρης δεν ξέρει τη δουλειά του;  Ξέρει αυτός πότε θα πάει να 

τον βρει, είτε ως πρωθυπουργό είτε ως πρώην πρωθυπουργό.   
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ΛΟΥΛΑ 

Τι λες Φανή;  Λες ότι θα πέσει η κυβέρνηση;   

ΦΑΝΗ 

Εγώ πολιτικός δεν είµαι αλλά από ότι άκουσα στις τηλεοράσεις τα κουκιά δεν 

βγαίνουν Λούλα µου. 

ΛΟΥΛΑ 

Λάθος βγαίνουν… και αν θέλεις να ξέρεις µε η χωρίς Τζένη, η θέση µου αυτές τις 

στιγµές είναι να βρίσκοµαι δίπλα στον άντρα µου και πρωθυπουργό της χώρας…. 

ΦΑΝΗ 

Ενώ εκείνος θα γλύφει τα πατουσάκια από το λαγουδάκι του στα δερµάτινα 

καθίσµατα της µερσεντές.   

ΛΟΥΛΑ 

(Κλάµα γελοίο) 

Αχ έχεις δίκιο, αχ δεν ξέρω τι να κάνω…. 

(Σοβαρεύεται απότοµα) 

Παρόλα αυτά ο Σιαπατώρης πρέπει να περιµένει.  Αυτό επιτάσσει το εθνικό µας 

καθήκον.  Θα τον πάρω αµέσως.   

(Τηλεφωνεί από το κινητό της) 

Περίεργο η κλήση δεν είναι εφικτή. Θα τον πάρω στο σταθερό του… 

(Τηλεφωνεί ) 

Το ίδιο. Ούτε και σε αυτό το νούµερο είναι εφικτή.   

ΦΑΝΗ 

Μην σε πιάνει υστερία, ξέρει ο Σιαπατώρης το τι και το πώς και το πότε, εξάλλου 

αυτές τις ώρες ακόµη και αν ήθελε πως θα µπορούσε να τον πλησιάσει βρε Λούλα 

µου, ο άνθρωπος είναι µέρα νύχτα στο Μαξίµου κι στο γραφείο του στη βουλή.   
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ΛΟΥΛΑ 

Έχεις δίκιο γιατί όµως δεν απαντά ο Σιαπατώρης;   

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ 

(Γραφείο Σιαπατώρη) 

(Τηλεφωνεί) 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Έλα Σάκη.  Να σου πω ρε συ, πότε θα έρθεις να φτιάξεις αυτόν τον κωλο-σωλήνα ρε 

φίλε;  Ποια λεφτά λες ρε Σάκη, τι παπαριές είναι αυτές, πότε σε άφησε ο Χαρίλαος ο 

Σιαπατώρης απλήρωτο για να σε αφήσει και τώρα…ναι, ναι.   

(Μονολογεί) 

Το έκλεισε το µαλακισµένο.  Ωχ, τι γίνεται;  Νεκρό.  Δεν το έκλεισε.  Λες να χάλασε;  

(Κουνάει το τηλέφωνο πέρα-δώθε).  

Λες να το κόψανε;  Το κόψανε γαµώτο, να δεις το κόψανε και αυτό.   

(Παίρνει το κινητό του και τηλεφωνεί) 

Έλα ρε Σάκη, οι µαλάκες έκοψαν το τηλέφωνο ρε το πιστεύεις;  Τι;  Πώς θα σε 

πληρώσω αφού δεν έχω να πληρώσω ούτε το τηλέφωνο; Καλά αµφισβητείς το λόγο 

µου;  Τι θα πει απλά αµφιβάλεις;  Ακόµη δεν βγήκες από το αυγό σου Σάκη και λες 

σε δικηγόρο του διαµετρήµατός µου, ότι απλά αµφιβάλεις;  Τι εννοείς σου χρωστάω 

ήδη;  Ωραία, πόσα είναι βάλε τα όλα στη σούµα Σάκη. Εγώ ότι µου πεις θα το δεχτώ, 

ακόµη και αν είναι χρέωση καρδιοχειρουργού Σάκη.  Τι να κάνω;  Να σου δώσω 

πρώτα αυτά που σου χρωστάω; Δηλαδή θες να µε ξευτιλίσεις Σάκη έτσι;   Άντε γειά 

Σάκη, δεν έχουµε ανάγκη τας υπηρεσίας σας κύριε, άντε γειά µη ρίξω καµιά 

χριστοπαναγία, άντε γεια ρε.   

(Το κλείνει) 
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(Μονολογεί) 

Που πάει ρε ο κόσµος µας;  Ο Σάκης ρε που τον έβαζα τζάµπα στο γήπεδο τώρα µας 

το παίζει βαρύς και ασήκωτος.  Με σύγχυσε το κωλόπαιδο.   

(Παύση) 

Έχω ανάγκη από την τραγουδάρα µου τώρα να ανέβω λίγο.   

(Προσπαθεί αν βάλει τα τραγούδι). 

Γαµώτο ξέχασα ότι δεν έχω πια ίντερνετ.  Θα κλέψω από τον απέναντι.   

(Πηγαίνει στο υποτιθέµενο παράθυρο του γραφείου του, βγάζει το κινητό έξω και 

κοιτάζει να δει αν έχει σήµα.  Κάτι κάνει και το κινητό του πέφτει στο δρόµο) 

Γαµώ τη γκαντεµιά µου γαµώ.  Α, ρε εγκληµατία υδραυλικέ εσύ φταις.  Βαµπίρ που 

πίνεις το αίµα του κοσµάκη.  Από σένα ρε ξεκίνησε η γκαντεµιά σήµερα. Από σένα ρε 

αλήτη.   

(Ακούγεται µια φωνή από τον κάτω όροφο) 

ΦΩΝΗ 

Χαρίλαε πήρε ο Σάκης ο υδραυλικός, δεν απαντάς στα τηλέφωνα λέει, θα έρθει λέει 

µόλις σκολάσει να σου φτιάξει τη βλάβη αλλά είναι η τελευταία φορά λέει.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ευχαριστώ ρε συ.   

(Γυρίζει στο κοινό) 

Μπράβο ρε Σάκη παλληκάρι, µπράβο ρε λεβεντόπαιδο, α ρε Σάκη πάντα έλεγα εγώ 

ότι είσαι κιµπάρης ρε.  Ο Σάκης ρε, τίµιο παιδί, καλά έκανα που τον έβαζα τζάµπα να 

δει το Φωστήρα όταν ήταν µικρός.  Γεια σου Σάκη τσίφτη και καραµπουζουκλή.   

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 

(Γραφείο Πρωθυπουργού. Απόγευµα προς βράδυ.  Γονατάς έχει τηλεφωνική συνοµιλία 

µε Μπάχρα.  Μπάχρας σε κάποιο µέρος) 
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ΓΟΝΑΤΑΣ 

Που χάθηκες ρε Γιώργο όλη µέρα; 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Έχω καλά νέα Θωµά µου, ακόµη δεν µπορώ να πω πολύ καλά , αλλά σίγουρα καλά.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Λέγε. 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

145 σίγουρα ναι.  Τα ίσως είναι πέντε µε έξι.  Βέβαια άλλο πέντε άλλο έξι.  Επίσης τα 

όχι δεν είναι τόσο σίγουρα όχι.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Αυτά είναι καλά νέα.  Μήπως µπορώ να κάνω κάτι εγώ;   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Όχι Θωµά, σου το έγραψα και στο µήνυµα.  Μίλησα στο κόµµα για αυτό.  Ο αρχηγός 

Θωµά δεν παρακαλάει, χαράζει πορεία και οι υπόλοιποι ακολουθούν.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Μα δεν πρόκειται να παρακαλέσω Γιώργο, να συζητήσω έχω σκοπό.   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Σε αυτή τη φάση Θωµά κανείς δεν θα το δει έτσι, κακό θα κάνεις παρά καλό.  Εσύ 

τραβάς µπροστά και θεωρείς αυτονόητο ότι θα σε ακολουθήσουν.  Τις συζητήσεις τις 

κάνω εγώ και… όπως βλέπεις αποδίδουν.  Θα τρέξω και άλλο, έχω ήδη κάνει τα 

απαραίτητα ραντεβού…Ωχ, Θωµά, ξέχασα το δεύτερο κινητό στο γραφείο και µένω 

συνέχεια από µπαταρία…δεν έχω και καλό σήµα… 
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ΓΟΝΑΤΑΣ 

Αυτό µε το Φροντιέρ και αυτόν τον δικηγόρο ισχύει; 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Δεν σε άκουσα τι είπες;  Δεν έχω καλώ σήµα εδώ και τελειώνει και η µπαταρία.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Φωνάζει περισσότερο). 

Το ραντεβού στις 11.00 στο Φροντιέρ ισχύει;   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Το Φροντιέρ το εστιατόριο;  Σε χάνω ρε Θωµά.  Τι είπες;  11.00 η ώρα στο Φροντιέρ; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Ναι, αν ισχύει, αν θα µας ωφελείσει ρωτάω.   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Ωραία ιδέα.  Μέχρι τις 11.00 θα έχω ελπίζω καλά νέα, το Φροντιέρ είναι ότι πρέπει, 

εντάξει… ναι, ναι…  γαµώτο έµεινα από µπαταρία.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Έκλεισε. 

ΤΖΕΝΗ 

Τι είπε; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Είµαστε σε καλό δρόµο λέει, αλλά έχει πρόβληµα µε το κινητό του.   

ΤΖΕΝΗ 

Αυτό µε τον δικηγόρο ισχύει;   
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ΓΟΝΑΤΑ 

Ναι, αυτό τον άκουσα να λέει είναι µια ωραία ιδέα… άρα Τζένη πάρε τηλέφωνο το 

Φροντιέρ και κάνε κράτηση για τις 11.00 

ΤΖΕΝΗ 

Θα έρθει και η γυναίκα σας;  

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Όχι βρε Τζενάκι µου, τι δουλειά έχει η Λούλα τώρα.  Εσύ κι εγώ, ο Γιώργος, αυτός ο 

δικηγόρος, άντε και µια δυο θέσεις καβάτζα κλείσε για έξι άτοµα.   

ΤΖΕΝΗ 

Θα µας πάει ο Ορέστης;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Ναι, βεβαίως ξέχασα.  Θα φάει και ο Ορέστης µαζί µας, ο Ορέστης είναι ο πιο πιστός 

µας άνθρωπος.  Κλείσε για παραπάνω κλείσε για οκτώ, δεν πρόκειται να µας πουν 

τίποτε.   

ΤΖΕΝΗ 

Ωραία , παίρνω τον Ορέστη.  

(Πηγαίνει παραπέρα ώστε να µην την ακούσει κανείς και τηλεφωνεί στον Ορέστη) 

ΤΖΕΝΗ 

Μωρό µου, θες τα καλά νέα πρώτα ή τα κακά;  Ωραία τα κακά.  Δεν το βλέπω για 

σήµερα, θα είµαστε εδώ µέχρι το βράδυ.  Τα καλά είναι ότι 11.00 θα πάµε όλοι µαζί 

στο Φροντιέρ.  Ναι στο εστιατόριο.  Ναι θέλει να µας πας εσύ … θα φάµε όλοι µαζί 

και θα σε νοιώθω δίπλα µου και µετά … µετά πονηρό αγόρι θα πάµε τον πρόεδρο 

σπίτι του και θα µείνει ο άλλος πρόεδρος µε το λαγουδάκι του.   
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(Μικρή Παύση, έντονη αλλαγή διάθεσης) 

Τι εννοείς λεκέ;  Στο πίσω κάθισµα;  Πότε έγινε αυτό;  Και τώρα;  Θα προλάβεις;  Τι 

είναι αυτό το πλυντήριο;  Είναι γνωστός σου;  Δέκα και µισή το πολύ να όµως πρέπει 

να είσαι εδώ.  Εντάξει ζουζούνι µου άµα λες εσύ θα προλάβεις, τότε εγώ είµαι 

σίγουρη ότι θα προλάβεις.  Σ’ αγαπώ προεδρούλη µου.  Όχι δεν µπήκα φέις, θα µπω 

όµως.  Μπάι µπέιµπι.   

ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ 

(Δρόµος.  Γύρω στις οκτώ και µισή το απόγευµα.  Ο Σιαπατώρης έχει παραβιάσει τον 

κόκκινο σηµατοδότη και έχει τρακάρει την προεδρική  µερσεντές µε µόνο οδηγό τον 

Ορέστη ο οποίος είναι καθοδόν για το πλυντήριο αυτοκινήτων) 

(Ακούγεται κρότος από τρακάρισµα) 

(Περνάει χρόνος).   

ΟΡΕΣΤΗΣ-VOICE OVER 

Δεν βλέπεις ρε εγκληµατία.  Γαµώ την τύχη µου γαµώ.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ-VOICE OVER 

Ηρεµήστε κύριε.   

(Ακούγονται κόρνες) 

ΟΡΕΣΤΗΣ-VOICE OVER 

Πάµε πιο κει να µην εµποδίζουµε.  Πώ-πω µου έκανε µεγάλη ζηµιά ο µαλάκας.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ-VOICE OVER 

Το δικό µου δεν κινείται καθόλου, έλα βοήθα λίγο να σπρώξουµε.   
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(Μπαίνουν Ορέστης κι Χαρίλαος στη σκηνή) 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Θες να µας σκοτώσεις ρε φιλε, δεν βλέπεις ότι πέρασες µε κόκκινο ρε, µα είσαι 

τελείως… 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Βαθύ πορτοκαλί που κοκκίνιζε θα έλεγα εγώ αν ήθελα να ήµουν ακριβής κύριε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Μας δουλεύεις ρε, τι βαθύ πορτοκαλί, κατακόκκινο ήταν, δεν σε πιστεύω ρε γαµώτο 

την ατυχία µου γαµώ.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Σας παρακαλώ κύριε να µου απευθύνεστε στον πληθυντικό όπως κι εγώ.  Το ότι είστε 

λεφτάς φαίνεται από το αυτοκίνητο που οδηγείτε.  Εσείς Μερσεντές κι εγώ Ζάσταβα 

όλοι θα ζήσουµε όµως κύριε κι εσείς µε τα πολλά κι εµείς µε τα λίγα, αλλά ου 

δύνασαι θεόν πιστεύσαι και Μαµωνάν.  Με εννοείτε.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Όχι ρε δεν σε εννοώ.  Ξέρεις ρε σε ποιανού το αυτοκίνητο έπεσες πάνω;  

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Μιµείται κάποιον τυπικό Ελληνάρα) 

Ξέρεις ρε ποιος είµαι εγώ;  Ξέρεις ποιος είµαι εγώ;   

(Επανέρχεται στην κανονική του φωνή) 

Ποιος είστε κύριε, ένα από τα δισεκατοµµύρια ελλόγων, υποτίθεται, διπόδων είστε.  

Σε ένα πλανήτη του οποίου ο γαλαξίας έχει δισεκατοµµύρια ήλιους, σε ένα σύµπαν 

µε δισεκατοµµύρια γαλαξίες…   
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ΟΡΕΣΤΗΣ 

Με δουλεύεις ρε; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Όπα, µη συνεχίζεις το ρε, γιατί η υποµονή µου εξαντλείται.  Ρε εσύ, ρε κι εγώ, ενικό 

εσύ ενικό κι εγώ, έτσι;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ζητάς και τα ρέστα, αντί να ζητήσεις συγγνώµη;  

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Βαθύ κοκκινίζον πορτοκαλί.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Αυτά να τα πεις στην τροχαία.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Γιατί να ανακατέψουµε την τροχαία κύριε.  Εσείς, ας πούµε τα έχετε όλα εντάξει, 

ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, ασφάλεια; 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Την πήρα ήδη, έρχονται.  Ξέρεις σε ποιανού το αυτοκίνητο έπεσες πάνω;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Επιµένεις βλέπω; 

ΟΡΕΣΤΗΣ  

Ξέρεις; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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Όχι δεν ξέρω, άντε πες το.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Στο αυτοκίνητο του πρωθυπουργού.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Αµάν, µε κυνηγάει ο πρωθυπουργός, µία η γυναίκα του πρωθυπουργού , την άλλη το 

αυτοκίνητο… ξέρεις φίλε µου µε ποιόν έχω ραντεβού σε δυόµιση περίπου ώρες; 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ποια γυναίκα του πρωθυπουργού λες;  Σε κυνηγάει εσένα η γυναίκα του 

πρωθυπουργού; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Όχι δεν είπα καθόλου αυτό και από ότι βλέπω θα έχουµε πρόβληµα κατανόησης και 

συνεννόησης ακόµη και των βασικών.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τότε τι είπες;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Σε ρώτησα αν ξέρεις µε ποιον έχω σε λίγο ραντεβού.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Όχι που να ξέρω µε ποιον έχεις ραντεβού; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Με τον πρωθυπουργό. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τι έκανε λέει; 
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Με τον πρωθυπουργό Θωµά Γονατά.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Με δουλεύεις… 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Αµάν πια µε αυτή την ερώτηση αν σε δουλεύω.  Ε λοιπόν όχι δεν σε δουλεύω.   

(Εκείνη τη στιγµή χτυπά το κινητό του Ορέστη) 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Στον Χαρίλαο) 

Μισό. 

(Στο τηλέφωνο) 

Έλα µωράκι µου, δεν θα το πιστέψεις τι έπαθα;  Άκου λαγουδάκι µου άκου πρώτα τι 

έπαθα και µετά µου λες για το φέισµπουκ.  Με τράκαρε ένας µαλάκας.   

(Στο άκουσµα της λέξης λαγουδάκι ο Χαρίλαος γουρλώνει τα µάτια, στο άκουσµα της 

λέξης µαλάκας ο Χαρίλαος ξεροβήχει) 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Μονολογεί) 

Λαγουδάκι;  Μερσεντές;  Πρωθυπουργός;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ναι τη µερσεντές.  Πάει είναι να έρθει η οδική βοήθεια, δεν τσουλάει το αυτοκίνητο;  

Με τράκαρε στο πλάι.  Ναι καλά είµαι λαγουδάκι µου καλά µην ανησυχείς.  Πες το 

στον πρόεδρο λαγουδάκι µου φοβάµαι δεν µπορώ να είµαι στην ώρα µου, µπορώ 

όµως να κανονίσω να έρθει εκεί φίλος ταξιτζής να σας πάει.  Θα έρθω και εγώ 

λαγουδάκι µόλις ξεµπλέξω µε το αυτοκίνητο.   
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Με ποιον µιλάς;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Στο Χαρίλαο) 

Εσένα τι σε νοιάζει;   

 (Στη Τζένη) 

Τι έγινε µε το φέισµπουκ;  Όχι µανάρι µου δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα ποιος 

µπορεί να µπήκε στο λογαριασµό σου; Όχι σου λέω… 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ξέρω µε ποιον µιλάς.  Μιλάς µε το Τζενάκι-λαγουδάκι, έτσι δεν είναι;  Μιλάς µε τη 

γραµµατέα του πρωθυπουργού.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Του έρχεται ταµπλάς) 

Τι;  Πώς;  Ποιος είσαι ρε φίλε;   

(Στη Τζένη) 

Κλείσε µωρό, εδώ γίνονται σηµεία και τέρατα, µας την πέσανε.  Κλείσε σου λέω, θα 

τα ξεκαθαρίσω τώρα αµέσως και θα σε πάρω.  Με το καλό ή το άγριο θα τα 

ξεκαθαρίσω. 

(Ρίχνει άγρια µατιά στον Χαρίλαο) 

(Κλείνει το τηλέφωνο και βουτά από το πουκάµισο τον Χαρίλαο) 

Για ποιον δουλεύεις ρε;  Τι είσαι; Είσαι χάκερ ρε;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Κάτω τα χέρια σου ρε γορίλα , δεν έχεις συναίσθηση τι κακό έχεις κάνει.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ποιος ρε έχει κάνει κακό, εγώ;   

P  49



ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Καταφέρνει και κατεβάζει τα χέρια του Ορέστη) 

Εσύ ρε κόπανε, που θα πέσει η κυβέρνηση εξ αιτίας σου. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τι µαλακίες είναι αυτές που λες ρε µπάµια. 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Καλά δεν ξέρεις ότι η κυβέρνηση µπορεί να µην πάρει ψήφο εµπιστοσύνης;  Το 

ξέρεις ότι αυτό αν γίνει θα γίνει εξ αιτίας σου;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Εξ αιτίας µου;  Εγώ ρε ανώµαλε τον πρόεδρο τον λατρεύω, εγώ ρε όρθιο µουσείο για 

τον πρόεδρο µπορώ να φάω και σφαίρα, και θα ου πεις εµένα ρε µπαγλαµά ότι θέλω 

να ρίξω τον πρόεδρο;  Ποιος είσαι ρε κακορίζικε; Πες γιατί θα φας µπουκέτο.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Χαρίλαος Σιαπατώρης δικηγόρος και εσύ υποθέτω είσαι αυτός που έχει στο 

φέισµπουκ το όνοµα «πρόεδρος» και φωτογραφία του Γονατά µε τα χέρια ψηλά να 

χαιρετά τα πλήθη. Και είσαι επίσης εσύ που έχεις διάλογο στο φέισµπουκ µε την 

γραµµατέα του πρωθυπουργού κυρία Τζένη µε το όνοµα «Τζενάκι-λαγουδάκι» και ο 

οποίος διάλογος µε κάποιο τρόπο διέρρευσε και νόµισε  όλος ο κόσµος ότι ο 

πρόεδρος είναι ο πραγµατικός πρόεδρος ο Γονατάς και …εγώ τώρα τα κατάλαβα όλα 

γιατί τα έβαλα κάτω και ένα και ένα κάνουν πάντα δύο και γι’ αυτό υποθέτω έγινε και 

αυτή η υπόθεση της λεγόµενης εµπιστοσύνης και όλα τα συναφή.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Είσαι χακερ ρε;  Ποιος είσαι;  Ποιος σε έβαλε;  Για ποιόν δουλεύεις;  Θα σε τσακίσω.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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Όνοµα πρόεδρος, φωτό του προέδρου…  λες να µην τράβηξε την προσοχή της ΕΥΠ, 

ε;  Αφελής µου φαίνεσαι οδηγέ.  Εγώ για την ΕΥΠ δουλεύω φίλε.  Δεν ξέρανε τι και 

πως και νοµίσανε και εκείνοι ότι είναι ο ίδιος ο Γονατάς, µε πιάνεις;  Μετά από 

κάπου διέρρευσε , έτσι δεν γίνεται πάντα;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Ξαφνικά πολύ ταραγµένος) 

ΕΥΠ;  Αµάν…εγώ τον πρόεδρο…αµάν., χάκερ, χάκερ της ΕΥΠ, είχε δίκιο το 

Τζενάκι… αµάν δεν αισθάνοµαι καλά, αµάν… 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ησύχασε όµως.  Αυτός που κρατάει στα χέρια του την δυστυχία µας κρατάει επίσης 

και την ευτυχία µας λένε και στη δική σου περίπτωση ονοµάζεται Χαρίλαος 

Σιαπατώρης και στέκεται µπροστά σου. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Αχ πρόεδρε τι σου έκανα, αχ Τζενάκι µου, αχ εγώ …αν πάθουν κάτι θα σκοτωθώ.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ησύχασε είπα. Όλα είναι ξεκάθαρα στο µυαλό µου και έχω βρει τη λύση.  Αν κάνεις 

ότι σου λέω δεν έχεις να φοβάσαι τίποτε.  Θα φτιάξουµε µαζί σχέδιο. Σχέδιο άριστο 

το οποίο θα εκτελέσουµε και άριστα, µε πιάνεις;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Αλήθεια;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Αλήθεια.  Και πρώτα από όλα να ξεκινήσουµε µε αυτή σου την εµµονή να καλέσεις 

την τροχαία.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 
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Αυτό δεν γίνεται, είναι το αυτοκίνητο του πρωθυπουργού είναι δηµόσια περιουσία.  

Εξάλλου σου είπα, την κάλεσα ήδη, έτσι όφειλα να κάνω.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Χµ, δίκιο έχεις. Για θυµήσου όµως λίγο καλύτερα όταν έρθει η τροχαία τι θα τους 

πεις.  Κόκκινο ή πορτοκαλί.  Ή µήπως εσύ πέρασες µε κόκκινο; 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ε, όχι και έτσι…. 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Καλά-καλά.  Πορτοκαλί όµως έτσι.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Πορτοκαλί.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Μπράβο το παιδί µου το καλό.  Τώρα άκου τι θα κάνουµε.  Μόλις ξεµπλέξουµε µε 

τροχαίες και οδικές ασφάλειες θα πάρουµε ένα ταξί το οποίο θα πληρώσεις εσύ… µε 

παρακολουθείς;  Ωραία, το οποίο λέγω θα πληρώσεις εσύ και θα πάµε στο εστιατόριο 

Φροντιέρ στο οποίο έχω ραντεβού µε τον πρωθυπουργό. Εκεί απλά θα πάρεις 

παράµερα το Τζενάκι και θα του πεις όλη την αλήθεια. Εγώ θα µιλήσω στον πρόεδρο.  

Κανείς άλλος δεν θα το µάθει.  Έτσι ούτε γάτα ούτε ζηµιά.  Θα σου τα εξηγήσω 

λεπτοµερώς.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τι µου λέτε;  Και η ψήφος εµπιστοσύνης;  Αν πέσει η κυβέρνηση;  Εσείς ποιος είστε;  

Είστε καλός ή κακός είστε µε εµάς ή µε τους άλλους.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Σου είπα.  Χαρίλαος Σιαπατώρης.    
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ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τι θα πει Χαρίλαος Σιαπατώρης, θέλω να πω είστε κάτι;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ναι είµαι το νέο σέντερ µπακ στη θέση του Καρανταµάρογλου του Φωστήρα που 

χτύπησε. 

(Ξεκαρδίζεται µε το γνωστό του γέλιο) 

Ποιος θες να είµαι ρε παιδί µου σου είπα δικηγόρος είµαι.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Χτύπησε ο Καρανταµάρογλου;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Μη µου πεις ότι είσαι και εσύ Φωστήρας 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τι άλλο; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Αυτό να µου πεις.  Όχι δεν χτύπησε ο Καρανταµάρογλου…  απλώς έκανα χιούµορ.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ουφ ευτυχώς.  Και τα άλλα όµως;  Θέλω να πω η ψήφος εµπιστοσύνης;  Καλός η 

κακός, µε εµάς η τους άλλους 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Ξεκαρδίζεται πάλι µε το υστερικό του γέλιο χωρίς να µιλήσει, µετά…) 

Άκου ένα καλό.  Πιάνει ένας γορίλας από το λαιµό  έναν κακοµοίρη και του λέει.  

Λέγε ρε είσαι µε εµάς ή τους άλλους.  Λέγε.  Τότε ο κακοµοίρης λέει.  Με εσάς µε 
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εσάς.  Και τότε λέει ο Γορίλας.  Έτσι ε, έ µάθε ότι εµείς είµαστε οι άλλοι, πάρε και 

τούτη πάρε και την άλλη τον κάνει µπαούλο στο ξύλο.   

(Ξεκαρδίζεται ακόµη µια φορά) 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Δεν το έπιασα εγώ είµαι ο γορίλας ή ο κακοµοίρης;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Απογοητευµένος) 

Τελικά ως λαός δεν έχουµε καθόλου την αίσθηση του χιούµορ.  Λοιπόν ούτε το 

πραγµατικό σου όνοµα δεν ξέρω.  

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ορέστης. 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Λοιπόν παιδί µου Ορέστη, εγώ είµαι καλός.  Αποτυχηµένος σίγουρα είµαι, για 

κάποιους, είµαι βέβαιος, ένα παράσιτο είµαι, αλλά ναι…  σε διαβεβαιώ ότι νοιώθω 

και είµαι καλός.  Δεύτερον, είµαι µαζί σας.  Και τρίτον ε µπορεί και να υπερέβαλα και 

λίγο ότι η ψήφος εµπιστοσύνης σχετίζεται µε τις δικές σου δραστηριότητες.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Δηλαδή δεν θα πέσει η κυβέρνηση;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ας ελπίσουµε πως όχι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Κι το Τζενάκι; Αν µαθευτεί ότι την εξέθεσα, καταλαβαίνετε.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
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Το ξέρουµε εσύ, το Τζενάκι, κι εγώ.   Εγώ µετά το γεύµα θα το ξεχάσω µη σου πω ότι 

άρχισα να το ξεχνάω ήδη, ο πρόεδρος όταν µετά του µιλήσω εγώ και καταλάβει από 

τι γλύτωσε θα µας ευγνωµονεί, όσο για το Τζενάκι , τι να σου πω, αυτή είναι δική σου 

αρµοδιότητα να την πείσεις.  Άντε τώρα γιατί περνάει η ώρα και στις έντεκα έχουµε 

το ραντεβού µε τον πρωθυπουργό. Πάρε τροχαίες και οδικέ βοήθειες να 

ξεµπερδεύουµε.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Να πάρω, να πάρω.  Για κάποιο λόγο σας εµπιστεύοµαι κύριε Χαρίλαε.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Με την ένταση και το τράκο και τα έτσι µου φαίνεται ότι είχα και ένα άλλο ραντεβού 

πριν τις έντεκα αλλά δεν µπορώ να θυµηθώ ποιο.  Τι µέρα έχουµε σήµερα Τετάρτη;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

‘Όχι Παρασκευή.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Κάτι µου θυµίζει αυτός ο διάλογος.   

(Σκέπτεται για λίγο) 

Ωχ η Μάντυ. Ωχ τα γενέθλια της µαµάς.  Ωχ ξέχασα το δώρο.  Ωχ ξέχασα το 

κοστούµι. Ωχ και πάλι Ωχ.  Να σου πω δώσε µου λίγο το κινητό σου… 

(Ακούγονται σειρήνες) 

Ωχ πλάκωσαν οι µπάτσοι, για να δούµε τώρα πως θα ξεµπλέξουµε.  Ξέχνα το κινητό 

θα τους προλάβουµε όλους στο Φροντιέρ.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Δίπλωµα και άδεια τουλάχιστον έχετε;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ναι αυτά τα έχω, τα άλλα όµως…. 
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ 

(Εστιατόριο Φροντιέρ) 

(Κάθονται η Τζένη και ο Γονατάς, σε διπλανό τραπέζι κάθεται µόνη η Μάντυ και 

κλαίει.  Οι υπόλοιποι Μπαρκούζοι έχουν τελειώσει το γεύµα τους, έχουν βαρεθεί να 

περιµένουν και έχουν φύγει). 

  

ΜΑΝΤΥ 

(Τηλεφωνεί δεν παίρνει απάντηση και παρατάει το τηλέφωνό της απογοητευµένη) 

(Μονολογεί, ανάµεσα σε λυγµούς και κλάµατα) 

Θάνατος Χαρίλαε, ο χωρισµός είναι θάνατος, σου το είπα Χαρίλαε…κλαψ, κλαψ, η 

µαµά µου είπε εκνευρισµένη «να σε χαίροµαι», Χαρίλαε, τους κράτησα µε τα δόντια 

Χαρίλαε να σε περιµένουν, αλλά στο τέλος µου είπαν νισάφι πια.  Μας έκατσε 

κόµπος το φαγητό Χαρίλαε.  Τέλος Χαρίλαε, εµείς οι δύο τέλος, χωρισµός, θάνατος.  

Κλαψ.  Αγνόησες το τελεσίγραφο Χαρίλαε και τώρα… τώρα αποµένει η εκτέλεση και 

ο θάνατος Χαρίλαε.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Όλα στραβά πάνε σήµερα.  Τράκαρε ο Ορέστης τη µερσεντές, ο Γιώργος χωρίς 

κινητό, αυτός ο δικηγόρος άφαντος.  Πάρε ξανά το Γιώργο βρε Τζένη µου.   

ΤΖΕΝΗ 

(Τηλεφωνεί) 

Το έχει κλειστό.  Ή δεν πιάνει, τι να πω… 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Τι στην ευχή συµβαίνει Τζενάκι µου;  Τα καλά νέα ευτυχώς είναι ότι οι σίγουροι 

πλέον είναι 148, να δες µόλις ήρθε το µήνυµα.   

(Δείχνει στη Τζένη το κινητό του) 
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ΤΖΕΝΗ 

Από τον Μπάχρα;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Όχι ο Μπάχρας είπαµε είναι εξαφανισµένος.   

(Χτυπά κινητό Τζένης) 

ΤΖΕΝΗ 

(Απαντά στο τηλέφωνό της, µετά µιλά στο Γονατά) 

Κύριε Πρόεδρε το αεροπλάνο που µετέφερε τον Γάλλο πρόεδρο στην Αίγυπτο, έκανε 

αναγκαστική προσγείωση στο Βενιζέλος.  Κάποιο πρόβληµα µε τον αυτόµατο πιλότο, 

θα πάρει ώρα να επισκευαστεί.  Ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να σας δει.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Ε, δεν το πιστεύω σήµερα ζούµε το νόµο του Μέρφι.  Είναι καλά ο Φρανσουά;  

Βεβαίως µε πολλή χαρά, θέλω και εγώ να τον δω.  Μια στιγµή Τζενάκι.  Γιατί δεν 

τους λες να έρθουν από εδώ.  Τι µέρα κι αυτή θεέ µου.   

ΤΖΕΝΗ 

Θα το µεταφέρω.   

(Μιλά στο τηλέφωνο, ξανά στο Γονατά) 

Οκ.  Έρχεται.  Είναι µόνος , η σύζυγός του παρέµεινε στο Παρίσι και τους … λοιπούς 

υπουργούς και συνοδούς… δεν ξέρω, µάλλον δεν τους φέρνει, έρχεται µόνος µου 

είπαν.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Ωραία.  Πάρε µου τηλέφωνο τη Λούλα.  Η µάλλον άσε θα την πάρω από το δικό µου. 

(Τηλεφωνεί) 

 (Ένα µέρος της σκηνής φωτίζεται και γίνεται σπίτι Γονατά, παρούσες οι Λούλα και 

Φανή) 
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(Ακολουθεί τηλεφωνική συνοµιλία). 

ΛΟΥΛΑ 

Παρακαλώ. 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Έλα αγάπη µου που είσαι;   

ΛΟΥΛΑ 

Στο σπίτι µου είµαι Θωµά, που θέλεις να είµαι, το ζήτηµα είναι εσύ που είσαι; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Γιατί ακούω πίσω τη φωνή µου, µε έχεις βάλει σε ανοιχτή ακρόαση;   

ΛΟΥΛΑ 

Ναι Θωµά γιατί θέλω να έχω ελεύθερα τα χέρια µου, µαγειρεύω κάτι να φάµε εδώ µε 

τη Φανή. 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Α, είναι και η Φανή εκεί, τέλεια.   

ΛΟΥΛΑ 

Γιατί; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Θα σου πω.  Είµαστε εδώ στο εστιατόριο το Φροντιέρ, το ξέρεις;   

ΛΟΥΛΑ 

Ποιοι είστε εσείς που είστε στο Φροντιέρ Θωµά; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 
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Με τη Τζένη είµαι… 

ΛΟΥΛΑ 

Α, µε τη Τζένη. 

(Γυρίζει στη Φανή) 

Δεν έχει καθόλου τσίπα πια.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Τι είπες δεν σε άκουσα; 

ΛΟΥΛΑ 

Και τι κάνετε εκεί µε τη Τζένη Θωµά;  Θέλεις να µου πεις κάτι Θωµά;  Γι’ αυτό µε 

πήρες; Από το τηλέφωνο θα γίνει Θωµά;  Ε Θωµάκο, Ε προεδράκο;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Λούλα τι παλαβοµάρες είναι αυτές που λες; Άκου όµως γιατί δεν έχουµε καιρό για 

χάσιµο.  Μη µαγειρεύεις, πάρε τη Φανή και διακτινιστείτε στο Φροντιέρ.  

ΛΟΥΛΑ 

Τι πράγµα; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Πάρε τη Φανή και ελάτε όσο πιο γρήγορα µπορείτε στο Φροντιέρ. 

ΛΟΥΛΑ 

Α ώστε τελικά δεν θα γίνει από το τηλέφωνο, τουλάχιστον σε αυτό να σου σφίξω το 

χέρι Θωµά. 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Τι λες αγάπη µου, δεν καταλαβαίνω… να σου πω, έχετε πιεί;  Αν έχετε πιεί να στείλω 

τον Ορέστη να σας πάρει. 
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ΛΟΥΛΑ 

Όχι Θωµά, δεν θα σου κάνω εγώ τη χάρη να πιώ και να µεθύσω για χάρη σου.    

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Λούλα για όνοµα του θεού, τι είναι αυτό, κάποια πλάκα είναι;   

ΛΟΥΛΑ 

Θα έρθουµε Θωµά.  Εντάξει.  Στο Φροντιέρ είπες;  Εντάξει, θα έρθουµε να σας 

αντιµετωπίσουµε όπως ταιριάζει στην παιδεία και την αγωγή µας.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Λούλα δεν ξέρω τι σε έπιασε αλλά δεν µπορώ να συνεννοηθώ, δώσε µου τη Φανή,  

Τώρα.  Α, ξέχασα ότι µε έχεις σε ανοιχτή ακρόαση.  Φανή καλή µου, άκου.  Έκανε 

αναγκαστική προσγείωση το αεροπλάνο του Γάλλου προέδρου στο Βενιζέλος.  Θέλει 

να µε δει και έρχεται στο Φροντιέρ.  Ξέρεις ότι µας συνδέει φιλία µαζί του,  έχεις 

ακούσει υποθέτω την αδυναµία που έχει ο Φρανσουά στο γυναικείο φύλλο.  Φανή 

µου αν είσαι κι εσύ µεθυσµένη να στείλω τον Ορέστη. Εσένα σήµερα σε θέλω 

περισσότερο κι από τη Λούλα να είσαι εδώ.  Γιατί είστε µεν και οι δύο κούκλες αλλά 

η Λούλα είναι η γυναίκα µου ενώ εσύ…καταλαβαίνεις, θα του ανοίξει η καρδιά Φανή 

µου του Φρανσουά.   

ΦΑΝΗ 

(Ακκίζεται) 

Αχ βρε Θωµά µα είµαι χάλια, δώσε µας λίγο χρόνο να φτιαχτώ λιγάκι βρε παιδί µου. 

ΛΟΥΛΑ 

Τι; Ιούδα, Ιούδα Ισκαριώτη.  

ΦΑΝΗ 

Σταµάτα εδώ πρόκειται για ζήτηµα εθνικό 
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ΛΟΥΛΑ 

Δεν σε πιστεύω ρε. 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Τι γίνεται εκεί;  Αρχίζω και ανησυχώ πια.  Τι έχετε πάρει;   

ΦΑΝΗ 

Τίποτε Θωµά µου, τίποτε.  Μην ανησυχείς.  Ερχόµαστε.  Αλλά… δεν είπες ότι είσαι 

εκεί µε τη Τζένη;  Εµάς λοιπόν τι µας θέλεις; Για να µας κάνεις πάσα στο Φρανσουά 

µας θέλεις Θωµά µου; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Εκνευρισµένος) 

‘Έλεος πια, µε πρήξατε.  Η Λούλα είναι η σύζυγός µου και φίλη του Φρανσουά, η 

Τζένη η προσωπική µου γραµµατεύς, εσύ είσαι η µόνη ελεύθερη βρε Φανή .  Έλεος 

πια µε τις ασυναρτησίες, λοιπόν να είστε εδώ όσο πιο γρήγορα µπορείτε. Τέλος.  

Κλείνει. 

ΛΟΥΛΑ 

Α, ώστε το κτήνος σκοπεύει να µας κρατήσει και τις δύο, τον άκουσες;  

ΦΑΝΗ 

Αρχίζω και προβληµατίζοµαι, κάτι άλλο συµβαίνει εδώ Λούλα µου, κάτι που δεν 

µοιάζει καθόλου µε τον Μακρή. 

ΛΟΥΛΑ 

Σε τούµπαρε µε ένα κοµπλιµέντο και µε τη προοπτική να φλερτάρεις τον Γάλλο 

πρόεδρο, δεν σε πιστεύω.   

ΦΑΝΗ 
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Όχι αγάπη µου.  Κάτι άλλο συµβαίνει πίστεψέ µε, αλλά ότι και να συµβαίνει θα το 

ανακαλύψουµε σύντοµα.  Μήπως µας πρόλαβε ο Θωµάς, µήπως θα µας περιµένει 

εκεί µε το δικηγόρο του;  Βάλε ειδήσεις να δούµε αν όντως ήρθε ο Γάλλος… όχι αυτό 

είµαι σίγουρη ότι είναι αλήθεια, µήπως όµως θέλει να τον χρησιµοποιήσει σαν 

πρόσχηµα για να πάµε;  Βούρ για το µπάνιο σου τώρα να φτιαχτούµε λίγο µπας και 

πάει όντως ο µεσιέ Φρανσουά στο Φροντιέρ και δεν τον προλάβουµε και φύγει.  Τα 

υπόλοιπα θα τα µάθουµε επιτόπου.   

(Στο Φροντιέρ) 

(Η Μάντυ σηκώνεται και πλησιάζει το τραπέζι του Γονατά) 

ΜΑΝΤΥ 

(Σκουπίζει τη µύτη της από το κλάµα) 

Με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, Μάντυ Μπαρκούζου.   

(Δίνει το χέρι ο Γονατάς σηκώνεται αµήχανα και την χαιρετά). 

Θα είµαι ειλικρινής, δεν σας ψηφίζουµε, όλη η οικογένεια εννοώ δεν σας ψηφίζουµε, 

αλλά κύριε πρόεδρε συγχωρήστε µε αλλά … αν και γνωρίζω την απάντηση θα ήθελα 

να σας κάνω µια ερώτηση και όπως είµαι εγώ τόσο ειλικρινής µαζί σας να είστε και 

εσείς µαζί µου.  

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Είναι λίγο πιεσµένα τα πράγµατα σήµερα αλλά … αν είστε σύντοµη.   

ΜΑΝΤΥ 

Αχ είναι τόσο γελοίο αλλά θέλω…  ο πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται 

καταλαβαίνεται.  Κλαψ.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Καθίστε κυρία µου, µα γιατί κλαίτε , τι συµβαίνει; 

ΤΖΕΝΗ 
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(Σκουντά τον Γονατά µε νόηµα) 

Κυρία Μαρκούζου όπως σας είπε και ο πρόεδρος είναι µια δύσκολη και γεµάτη νύχτα 

απόψε…  

ΜΑΝΤΥ 

Μπαρκούζου όχι Μαρκούζου. 

ΤΖΕΝΗ  

Με συγχωρείτε αλλά φοβάµαι ότι ο πρόεδρος είναι πολύ απασχοληµένος.   

ΜΑΝΤΥ 

(Αγνοεί τη Τζένη) 

Κύριε πρόεδρε .  

(Παύση, ξεροκαταπίνει) 

Χειρίζεται κάποια υπόθεσή σας κάποιος Χαρίλαος Σιαπατώρης; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

(Έκπληκτος) 

Σιαπατώρης, είπατε;  Ναι αυτό είναι το όνοµα.  Σιαπατώρης.  Χαρίλαος.   

ΤΖΕΝΗ 

(Επιβεβαιώνει) 

Ναι αυτό είναι.   

ΜΑΝΤΥ 

(Έκπληκτη) 

Μα… µα, είναι δυνατόν να είπε αλήθεια;  Εσείς ο πρωθυπουργός της χώρας έχετε 

αναθέσει υπόθεσή σας στον Χαρίλαο Σιαπατώρη;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Εσείς κυρία µου γνωρίζετε το κύριο Σιαπατώρη, γνωρίζετε που βρίσκεται τώρα;   
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ΜΑΝΤΥ 

Φυσικά και τον γνωρίζω κύριε πρόεδρε είµαι η µνηστή του.   

ΤΖΕΝΗ 

(Ανήσυχη) 

Η µνηστή του;  Τι κουφό είναι αυτό τώρα;  Γιατί είστε εδώ κυρία µου;  Θέλετε να µας 

δώσετε κάποιο µήνυµα;  Που είναι ο κύριος Μπάχρας, γιατί δεν απαντά στο κινητό 

του;  Εργάζεστε τελικά για εµάς ή για την αντιπολίτευση κυρία µου;   

ΜΑΝΤΥ 

(Απορηµένη) 

Συγγνώµη τι; 

ΤΖΕΝΗ 

Υπάρχει αυτός ο Σιαπατώρης;  Θα έρθει;  Που βρίσκεται τώρα;  Τι θέλει να µας πει;  

Που είναι ο Μπάχρας, πόσα είναι τα κουκιά αυτή τη στιγµή τέλος πάντων;   

(Πιάνει τη Μάντυ και την ταρακουνάει) 

ΜΑΝΤΥ 

Ωχ έπεσα σε παλαβή.  Κύριε πρόεδρε ποια είναι αυτή;  Η γυναίκα σας δεν είναι,  

γιατί την γνωρίζω από φωτογραφίες; Για ερωµένη σας δεν µοιάζει γιατί µπορείτε και 

πολύ καλύτερα προφανώς.  Μήπως πέσατε θύµα απαγωγής όπως στο µυθιστόρηµα 

του Στίβεν Κίνγκ, Μίζερι;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Τι;   

ΜΑΝΤΥ 

Δεν έχετε διαβάσει το Μίζερι;  Έχετε τουλάχιστον δει την ταινία;   
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ΓΟΝΑΤΑΣ 

Φυσικά και την έχω δει.  Αλλά εδώ δεν έχουµε καµία απαγωγή, η κυρία είναι η 

προσωπική µου γραµµατέας.  Δεν καταλαβαίνω όµως ποια είστε εσείς κυρία µου, και 

τι θέλετε;   

ΜΑΝΤΥ 

Μα σας είπα.  Μάντυ Μπαρκούζου, µνηστή του Χαρίλαου Σιαπατώρη τον οποίον δεν 

έχω καταλάβει ακόµη αν γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε, αν δηλαδή µου είπε και σ αυτό 

ψέµατα ή όχι… είναι πολύ σηµαντικό καταλαβαίνετε… τον γνωρίζετε λοιπόν ή δεν 

τον γνωρίζετε πείτε µου.  Σας παρακαλώ.   

(Εκείνη τη στιγµή µπαίνει ο ασθµαίνων ο Μπάχρας) 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Δεν θα το πιστέψετε τι έγινε.   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Που είσαι ρε Γιώργο, γιατί έχεις το κινητό σου κλειστό, που είναι αυτός ο δικηγόρος 

που µου είπες, πόσα είναι τα κουκιά ρε φίλε, πάω να τρελαθώ από την αγωνία.  

ΜΠΑΧΡΑΣ 

(Σχεδόν σε έκσταση) 

145+6 πόσο µας κάνουν;    

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Ε; 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

145+6 πόσο µας κάνουν;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 
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Μη µου πεις έχουµε 151 σίγουρους; 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Ναι , ναι , ναι. Και προβλέπω κι άλλους κι προβλέπω ότι οι απώλειες θα είναι 

ασήµαντες µπορεί και δύο µάξιµουµ τρείς, ναι σας λέω, ναι , ναι…  

(Γυρίζει προς τη Μάντυ) 

Ποια είναι η κυρία; 

ΤΖΕΝΗ 

Η µνηστή του φίλου σου του Χαρίλαου Σιαπατώρη, που µας είπες.   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

(Με έκδηλη απορία) 

Ποιανού; 

ΤΖΕΝΗ 

Του δικηγόρου που έχει τις λύσεις σε όλα µας τα προβλήµατα, αυτού που τους ξέρει 

όλους, γι’ αυτόν που µας κουβάλησες εδώ πέρα;  

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Ε;   

ΤΖΕΝΗ 

Του δικηγόρου Χαρίλαου Σιαπατώρη. 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Ποιος είναι αυτός;   

ΜΑΝΤΥ 

(Ξεσπάει πάλι σε κλάµατα) 
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Α τον ψεύτη, α τον απατεώνα, α το κτήνος, α τον ξεφτίλα τον άντρα, τέλος, 

χωρισµός, θάνατος.  Θάνατος Χαρίλαε, είσαι νεκρός.   

(Εκείνη τη στιγµή µπαίνουν η Λούλα και η Φανή) 

(Δείχνουν έκπληκτες που βρίσκουν την συγκεκριµένη οµήγυρη) 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Α ήρθαν η γυναίκα µου και η Φανή.  Καλώς τες   

ΛΟΥΛΑ 

Καλώς τες δεν θα πει τίποτε.   

ΦΑΝΗ 

Γεια σου Θωµά, γειά σου Γιώργο.  Ο Γάλλος πρόεδρος δεν ήρθε ακόµη; 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

145+3=148+3=151+4=155, αυτός είναι ο σίγουρος αριθµός πιστεύω, ναι αλλά µπορεί 

να γίνει και 156 και 157. 

ΤΖΕΝΗ 

Καλησπέρα Λούλα, καλησπέρα κυρία Φανή.   

ΛΟΥΛΑ 

(Μιµείται µπίµπο) 

Καλησπέρα Λούλα, καλησπέρα Φανή.   

ΤΖΕΝΗ 

Τι στην ευχή συµβαίνει; Τι πάθατε;   

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Η ευγένεια επιβάλει πρώτα από όλα να σας συστήσω την κυρία…. 
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(Κοιτάζει τη Μάντυ) 

ΜΑΝΤΥ 

Μάντυ Μπαρκούζου, χαίρω πολύ.   

(Η Λούλα και η Φανή ανταλλάσσουν χειραψία µε τη Μάντυ) 

ΛΟΥΛΑ 

Και εσείς για τον Γάλλο πρόεδρο είστε κυρία Μαρκούζου; 

ΜΑΝΤΥ 

Μπαρκούζου µε µπ. 

ΛΟΥΛΑ 

(Μιλάει στη Μάντυ αλλά µε πρόθεση να την ακούσουν οι Θωµάς και Τζένη) 

Ναι µε συγχωρείτε, Μπαρκούζου λοιπόν.  Είστε και εσείς εδώ για τον Γάλλο 

πρόεδρο;  Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχω κάποιες απορίες.  Είδα στις ειδήσεις την 

ώρα που προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Γάλλου προέδρου στο Βενιζέλος και 

συµπεραίνω ότι όταν έγινε η αναγκαστική προσγείωση ο άντρας µου µε τη 

γραµµατέα του ήταν ήδη εδώ, και όταν µιλήσαµε στο τηλέφωνο µου είπε ότι ήταν 

µόνος του µε την γραµµατέα του, µε εννοείται κυρία Μπαρκούζου που το πάω;  Άρα 

το πάω εκεί που πρέπει να πάει… εσείς δεν είσαστε εδώ αλλά ήρθατε µετά, σωστά, 

γιατί αρχικά ήταν εδώ µόνοι ο άντρας µου και η κυρία Ταιπλιάδου, σωστά, όπως να 

υποθέσω ότι µετά ήρθε και ο Γιώργος σωστά, …α µια στιγµή µήπως συνοδεύετε τον 

Γιώργο; 

ΜΑΝΤΥ 

Ποιος είναι ο Γιώργος; 

ΛΟΥΛΑ 

Α µε συγχωρείτε.  Τον κύριο Μπάχρα εννοώ.  Τον υπουργό.   
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ΜΑΝΤΥ 

Όχι δεν τον γνωρίζω τον κύριο, αλλά εγώ ήµουν ήδη εδώ όταν ήρθαν ο σύζυγός σας 

µε την κυρία. 

ΛΟΥΛΑ 

(Με στόµφο) 

Α ώστε ήσασταν ήδη εδώ.  Και τι έκαναν ο άντρα µου µε την κυριά Ταιπλιάδου όταν 

ήρθαν µόνοι τους;  Και εσείς λέτε ότι ήσασταν ήδη εδώ…. Για µια στιγµή ποια είστε; 

ΜΑΝΤΥ 

Σας είπα. Μάντυ Μπαρκούζου 

ΛΟΥΛΑ 

Μου είπατε ναι βέβαια,  αλλά δεν µου είπατε γιατί ήρθατε εδώ, όπως και για τον 

σύζυγό µου και την κυρία Ταιπλιάδου που σας ρώτησα πριν. 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Λούλα τι ερωτήσεις είναι αυτές;  Σταµάτα πια αυτή την αλλόκοτη συµπεριφορά.   

ΛΟΥΛΑ 

Ποια είναι η κυρία Θωµά, µήπως είναι δικηγόρος, µήπως είναι η δικηγόρος σου η 

οποία ήρθε εδώ για να µας ανακοινώσει κάτι και ο Γάλλος πρόεδρος είναι απλώς µια 

ευκαιρία, έ Θωµά, έ.   

ΦΑΝΗ 

Μας πρόλαβε φαίνεται Λούλα µου ο εραστής του ονείρου, ο Σιαπατώρης θα χτυπήσει 

δεύτερος αυτή τη φορά.   

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  

Ποιος;   
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ΜΑΝΤΥ 

Ποιος είπατε;   

ΦΑΝΗ 

Ο δικηγόρος µας ο κύριος Χαρίλαος Σιαπατώρης.   

 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Φανή, δεν το πιστεύω.  Γνωρίζεις τον µυστηριώδη κύριο Σιαπατώρη, πες µας αµέσως 

ποιος είναι;   

ΤΖΕΝΗ 

(Φωνάζει) 

Ναι ποιος είναι αυτός ο τύπος τέλος πάντων; 

ΛΟΥΛΑ 

Τολµάς και υψώνεις και τη φωνή σου;  Σα δεν ντρεπόµαστε λέω εγώ.   

ΤΖΕΝΗ 

Ορίστε;   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Και µε ποιόν τρόπο µπορεί αυτός ο κύριος να ανατρέψει την παρούσα κατάσταση η 

οποία όπως σας λέγω δεν επιθυµούµε καθόλου να ανατραπεί γιατί έγειρε συντριπτικά 

προς το µέρος µας.   

ΜΑΝΤΥ 

Νάτος.  Αυτός είναι ο Σιαπατώρης.  Ο µελλοθάνατος τυπάκος που έρχεται αυτή τη 

στιγµή στο τραπέζι µας µαζί µε αυτόν τον γοητευτικό κύριο είναι ο πρώην µνηστήρας 

µου Χαρίλαος Σιαπατώρης.     
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 (Εκείνη τη στιγµή µπαίνει ο Ορέστης µε τον Χαρίλαο) 

(Ο Χαρίλαος βλέπει όλους να τον κοιτάζουν , βλέπει και την περίεργη σύναξη και 

µονολογεί): 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ο εφιάλτης στο δρόµο µε τις λεύκες.   

(Αρχίζει να ιδρώνει και να ξεσφίγγει το πουκάµισό του) 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ψυχραιµία κύριε Χαρίλαε, ξέρω ότι δεν δείχνει καλό αλλά ας σταθούµε στο σχέδιο. 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

‘Έχεις δίκιο, ας βάλουµε τις προτεραιότητες σωστά και όλα θα ξεκαθαρίσουν.   

(Στρέφεται στη Μάντυ) 

Μωρό µπορώ να σου εξηγήσω. 

ΜΑΝΤΥ 

Δεν θέλω να µου εξηγήσεις τίποτε Χαρίλαε.  Τελείωσες, είσαι ένας τελειωµένος 

κακοµοίρης, η Μάντυ Μπαρκούζου κρατά πάντα το λόγο της.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Κύριε Χαρίλαε, δεν θυµάµαι το σχέδιο να περιελάβανε την κυρία. 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ναι γιατί είναι άσχετη µε την υπόθεση και µέσα στη σκόνη και τον αχό της µάχης… 

την ξέχασα.   

ΜΑΝΤΥ 

Α ώστε µε ξέχασες Χαρίλαε.  Τώρα θε ξεχάσει εσένα η µάνα σου Χαρίλαε, είµαι 

κόρη Μπαρκούζου εγώ.  Που ήσουν Χαρίλαε;  Που είναι το δώρο Χαρίλαε;  Που 
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είναι το κοστούµι Χαρίλαε; Γιατί είπες ψέµατα ότι είσαι δικηγόρος του 

πρωθυπουργού Χαρίλαε;   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Και πες µου πως µπορείς εσύ να ανατρέψεις το 158;  Ναι, γιατί όχι, στο τέλος µπορεί 

να έχουµε και 158.  Μια στιγµή…  εσύ είσαι µε εµάς ή µε τους άλλους; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Α το γουστάρω αυτό.  Μια στιγµή να σας πω ένα καλό.  Πιάνει µια µέρα ένας γορίλας 

έναν κακοµοίρη… 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Επιτακτικά) 

Κύριε Χαρίλαε.  Προτείνω να γυρίσουµε πίσω στο σχέδιο.     

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Σαν να ξυπνάει) 

Ναι. Σωστά.  Λοιπόν βλέπω έχουµε κάποιες αλλαγές αλλά θα το προσαρµόσουµε.  

Τζενάκι έλα κατά εδώ κάτι θέλει πριβέ να σου πει ο Ορέστης.  Κυρία Λούλα δεν 

περίµενα να σας βρω εδώ αλλά καλύτερα που σας βρίσκω για αυτό λοιπόν για ελάτε 

σε εµένα γιατί έχω εγώ να σας πω κάτι πριβέ.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Πως ξέρετε ποια είναι η Τζένη;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ορέστης είπαµε ή Ηρακλής; 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ορέστης κύριε Χαρίλαε τι πάθατε; 
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Κι εγώ νόµισα Ηρακλής Πουαρώ.  Ξέρω την Μάντυ , ξέρω την κυρία Λούλα ξέρω 

και την κυρία Φανή, οπότε ποια µένει;   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ξέρετε την κυρία Λούλα και την κυρία Φανή; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Κυρία Φανή εδώ Μακρής εκεί Μακρής, που είναι ο Μακρής;   

(Ξεκαρδίζεται) 

ΦΑΝΗ 

Τι; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Ξεκαρδίζεται ελαφρά) 

Πουθενά δεν είναι ο Μακρής. Πάει ο Μακρής.   Αυτό όµως ήταν άσχετο το οµολογώ 

και δεν το είπα απλώς ως καλαµπούρι αλλά για να περηφανευτώ και λίγο, γι’ αυτό 

εσείς µείνετε εκεί που είστε.  Μάντυ περίµενε και εσύ, θα έρθει η ώρα σου τελευταία.  

Κύριε Μπάχρα εγώ είµαι και καλός και µαζί σας.  Κύριε πρόεδρε σας παρακαλώ να 

µου δείξετε µια µικρή ανοχή και εµπιστοσύνη.   

(Δεν κουνιέται κανείς και όλοι τον κοιτούν σαν αποσβολωµένοι) 

ΦΑΝΗ 

Εδώ Μακρής, εκεί Μακρής που είναι ο Μακρής;  Τι θα πει αυτό κύριε Σιαπατώρη;  

Θέλετε να µας δικαιολογηθείτε µήπως γιατί σε τούτη την υπόθεση έρχεστε δεύτερος;    

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Άρα, αν και δεν το θέλω γιατί δεν γουστάρω την τρελή, µπορεί και 158; 
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ΜΑΝΤΥ 

΄Άντε πνίξου απατεώνα.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Δυναµικά) 

Σας παρακαλώ όλους.  Και συγγνώµη που υψώνω τη φωνή µου αλλά εδώ πρόκειται 

για ζήτηµα ζωής και θανάτου.  Κύριε πρόεδρε, το ξέρετε πόσο σας είµαι 

αφοσιωµένος.  Κυρία Λούλα και σε εσάς.  Κυρία Ταιπλιάδου ….ελάτε σας παρακαλώ 

να σας πω.   Σας παρακαλώ όλους κάντε ότι σας ζητά ο κύριος Σιαπατώρης.   

(Η απότοµη έξαρση και ο δραµατικός τόνος του Ορέστη πιάνουν) 

(Στη συνέχεια όλοι δειλά-δειλά συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του Χαρίλαου.  Σε 

µια γωνιά ακούει η Τζένη τις εξηγήσεις του Ορέστη.  Σε µίαν άλλη η Λούλα του 

Χαρίλαου.  Οι υπόλοιποι παραµένουν στο τραπέζι) 

(Τζένη και Λούλα µορφάζουν και αντιδρούν ανάλογα µε τη φάση των εξηγήσεων) 

(‘Όλη την ώρα ακούγεται το τραγούδι «Δεν παίρνω φάρµακα») 

(Κάποτε οι εξηγήσεις τελειώνουν). 

ΛΟΥΛΑ 

Αχ είµαι τόσο ευτυχισµένη.  Κύριε Σιαπατώρη, µας σώσατε.  Μαζί µε εµάς, χωρίς να 

θεωρηθώ υπερφίαλη, θα έλεγα ότι σώσατε τη χώρα.  Θα περάσω από το γραφείο σας 

για την αµοιβή σας.  Όποια και αν είναι.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Τι λέτε κυρία Λούλα;  Ο Χαρίλαος ο Σιαπατώρης να πάρει λεφτά για ζήτηµα 

ερωτικής πλάνης;  Μα για ποιον µε περάσατε;   

ΛΟΥΛΑ 
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Μα επιµένω κύριε Σιαπατώρη, εδώ σας λέω µας σώσατε από την καταστροφή… και 

από ότι γνωρίζω δεν είναι ανθηρά τα οικονοµικά σας.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Σας είπα.  No money for Charilaos.  No argent pour Charilaos.  Kein geld fur 

Charilaos.  No moneda per Charilaos.  Δεν έχ µαµόν για του Χαρίλαου.  Αυτό είναι 

Γιαννιώτικο-πω-πω πετάω. Λοιπόν είχα έναν φίλο από τα Γιάννενα…άσε δεν πρέπει 

τώρα να παρασυρθώ γιατί είναι µεγάλη ιστορία.  Λοιπόν , λοιπόν.  Τελεία και παύλα.  

Οι αρχές είναι αρχές.  Και τώρα πηγαίνετε να εξηγήσετε στον πρόεδρο ο οποίος µας 

κοιτάζει περίεργα για ώρα.   

ΛΟΥΛΑ 

Έτσι µου έρχεται να σας φιλήσω.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ε φιλήστε µε αλλά σας είπα… ο πρόεδρος ήδη κοιτάζει µε γουρλωµένα µάτια.   

ΛΟΥΛΑ 

Δεν πειράζει ας κοιτάζει, θα του εξηγήσω. 

(Δίνει ένα φιλί στον Χαρίλαο και φεύγει) 

(Καθώς φεύγει η Λούλα σταµατά δίπλα στο Χαρίλαο η Τζένη) 

(Η Λούλα λέει κάτι στη Φανή και µετά πηγαίνει και συνοµιλεί µε τον άντρα της) 

ΤΖΕΝΗ   

Υποθέτω θα πρέπει να σας πω κι ευχαριστώ αλλά έχω πρώτα µια ερώτηση αν δεν σας 

πειράζει;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ρωτήστε µε κυρία µου;   

P  75



ΤΖΕΝΗ 

Τι σας οδήγησε να κάνετε χάκιγκ στο λογαριασµό µου; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Βλέπω προφίλ µε φωτογραφία προέδρου, µε το όνοµα πρόεδρος που δεν είναι ο 

πρόεδρος και θα το αφήσω έτσι;  Όχι εγώ, δηλαδή η ΕΥΠ κυρία µου.  Λόγοι εθνικοί 

ασφαλείας.   

ΤΖΕΝΗ 

Εσείς δηλαδή θέλετε να πιστέψω ότι συνεργάζεστε µε την ΕΥΠ; 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Σσσσστ.  Ρωτήστε αύριο τον πρόεδρο κυρία µου.  Ρωτήστε τον ίδιο τον πρόεδρο.   

ΤΖΕΝΗ 

Θα το κάνω κύριε Σιαπατώρη, να είστε σίγουρος θα το κάνω.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Να το κάνετε.   

ΤΖΕΝΗ 

Μια στιγµή… κύριε Σιαπατώρη, µπορώ να σας ρωτήσω γιατί σας φίλησε πριν η 

κυρία Γονατά.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Γιατί πρώτον είµαι όµορφος άντρας και δεύτερον φορώ την αγαπηµένη της κολόνια, 

να…  θέλετε να µου δώσετε κι εσείς ένα φιλάκι … να µε µυρίσετε κιόλας;   

ΤΖΕΝΗ 

Όχι βέβαια.   

 (Η Τζένη δύσπιστη και τσαντισµένη φεύγει) 
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Μάντυ µωρό µου είναι πια ώρα να πάµε στο διπλανό τραπέζι να φάµε και κάτι γιατί 

θα λιποθυµήσω από την πείνα,  να σου κάνω εγώ τις δικές µου πριβέ εξηγήσεις µωρό 

µου.   

ΜΑΝΤΥ 

Άντε χάσου Χαρίλαε.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Τώρα που είπα τόσες φορές τη λέξη πριβέ, ήταν µια φορά ένας κολλητός µου που 

πήγε σε ένα στριπτιζάδικo.  Τον πλησιάζει εκεί µια γκόµενα και του λέει θέλεις ένα 

πριβέ… 

ΜΑΝΤΥ 

Αν και µε εκπλήσσεις το οµολογώ, δεν µε πείθεις Χαρίλαε.  Μια Μπαρκούζου κρατά 

πάντα το λόγο της.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Στο λόγο µου ρε µωρό δεν είναι ανέκδοτο, ο Σάκης ο υδραυλικός µου την είπε την 

ιστορία .  Άκου.  Πήγε λοιπόν ο Σάκης στο στριπτιζάδικο και τον πλησιάζει µια 

γκόµενα…    

ΜΑΝΤΥ 

Σ’ αγαπώ αλλά κουράστηκα πια Χαρίλαε.   

(Εκείνη τη στιγµή γίνεται µια φασαρία και µπαίνει ο Γάλλος πρόεδρος) 

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

Oh Mon Dieu.  Ti peripeteia.  Alla kalo einai…  tha do filous agapimenous 
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(Πλησιάζει και ασπάζεται τον Γονατά) 

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

Thomas poso herome pou se vlepo 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Η χαρά και η τιµή είναι δική µας Φρανσουά.  Έµαθα για την περιπέτειά σου, ευτυχώς 

όλα πήγαν καλά.   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

Nai, provlima me auto-pilot, avrio lene etoimo avion pali. 

(Στρέφεται στη Λούλα) 

Oh mon Dieu Lula.  Ise mia koukla.   

(Χειροφίληµα) 

ΛΟΥΛΑ 

Φρανσουά πόσο χαίροµαι που σε βλέπω.   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

(Στρέφεται προς Φανή) 

Pia ine h orea kiria? 

ΛΟΥΛΑ 

Να σας συστήσω.  Η καλύτερη µου φίλη η κυρία Φανή Δούκα.   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

(Χειροφίληµα Φανή) 

Oh mon Dieu, ma ine optasia 

ΦΑΝΗ 

Αχ κύριε πρόεδρε, αχ κύριε πρόεδρε, µε κολακεύετε… 
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ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

(Στρέφεται στο Μπάχρα) 

George.  Poso xeromai pou se vlepo 

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα κύριε πρόεδρε, παρά τρίχα και θα συναντιόσαστε τώρα 

µε άλλον Έλληνα πρωθυπουργό, δηλαδή θέλω να πω σήµερα δεν θα προλαβαίναµε 

να παραιτηθούµε αλλά κύριε πρόεδρε όπως φαίνεται τα κουκιά βγαίνουν, µπορεί να 

φτάσουµε και τους 156, τροµερό, τροµερό…. 

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

Excuse moi, den katalabeno George, ellhnika moo ochi toso kalo. 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Τι κάθεσαι και λες στον άνθρωπο ρε Γιώργο…  

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Μπορεί και 157, ναι, ναι µπορεί σας λέω η απώλεια να είναι µόνο αυτή η τρελή που 

έτσι κι αλλιώς καλά θα κάνει να µας αδειάσει τη γωνία.   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

(Στρέφεται στη Τζένη) 

Oh mon Dieu , optasia numero 2.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Ξεροβήχει µε νόηµα) 

ΤΖΕΝΗ 

Μα έχουµε γνωριστεί κύριε πρόεδρε.   
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ΓΟΝΑΤΑΣ 

Η γραµµατέας µου η Τζένη είναι Φρανσουά.   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

Oh ma simera ine megali koukla.  Koukla-ra.   

(Χειροφίληµα Τζένη) 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Μουρµουρίζει) 

Μη ρίξω καµία χριστοπαναγία βραδιάτικα.   

ΤΖΕΝΗ 

(Με νάζι) 

Μερσί.   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

(Στρέφεται στη Μάντυ και τον Χαρίλαο) 

I kyria? 

ΤΖΕΝΗ 

Ο κύριος και η κυρία είναι από το διπλανό τραπέζι.   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

(Κοιτάζει τη Μάντυ) 

Ma giati? 

(Κοιτάζει τον Χαρίλαο και … παγώνει) 

Charilaos? 

MANTY 

Πως; 
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ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

Charilaos ise si? 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ρε Φρανσουά.  Ρε, δεν το πιστεύω ο Φρανσουά.  Ρε Φρανσουά εσύ είσαι ο πρόεδρος 

της Γαλλίας; Ρε µπαγάσα έγινες πρόεδρος; 

ΜΑΝΤΥ 

Χαρίλαε, γνωρίζεις τον πρόεδρο της Γαλλίας; 

(Οι υπόλοιποι σχεδόν ταυτόχρονα µιλούν, µε µέγιστη έκπληξη ώστε να δηµιουργηθεί 

πανδαιµόνιο) 

ΤΖΕΝΗ 

Δεν το πιστεύω; 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Εσείς οι δύο γνωρίζεστε;   

ΛΟΥΛΑ 

Γνωρίζει ο Φρανσουά τον κύριο Σιαπατώρη; 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τι λες ρε µεγάλε; 

ΦΑΝΗ 

Τι συµβαίνει εδώ πέρα; Απίστευτο.   

ΜΠΑΧΡΑΣ 

Και 155 να είναι που σας λέω ότι δεν είναι , είναι παραπάνω από 155, είναι για µας 

µια νίκη λαµπρή.   
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ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

(Αγκαλιάζονται µε το Χαρίλαο και µετά λέει στον Γονατά) 

Thimase poy soy ipa, proti gineka mou ellinida? 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Νόµιζα ήταν η δεύτερη…  

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

No.  Proti ellinida, deuteri Gallida, trith ispanida kai tora tetarth gallida.   

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Μπράβο ρε µάγκα.   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

Proti ellhnida, diazigio proto.  Charilaos. Niki emena.  Liberte.  Maitre Charilaos.   

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

Πω-πω. 

ΜΑΝΤΥ 

Χαρίλαε, πως είναι δυνατόν να µην ξέρεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας;  Πώς 

είναι δυνατόν να µην ξέρεις ότι ξέρεις τον πρόεδρο της Γαλλίας;  Που ζεις Χαρίλαε;  

Σε ποιον κόσµο ζεις;  Αχ τι θα κάνω µε εσένα;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Που θες ρε µωρό να ξέρω τι κάνουν όλοι οι πελάτες µου;   

ΜΑΝΤΥ 

Όλοι οι πελάτες σου…. Θα µε τρελάνεις εσύ.   
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

(Στη Μάντυ) 

Ρε µωρό έχεις κανένα ψιλό ή καµιά κάρτα να κεράσουµε το Φρανσουά ένα κρασάκι.  

Μη µας περάσει για τίποτε τσίπηδες.   

ΜΑΝΤΥ 

Μα δεν βλέπεις ότι είναι καλεσµένος του πρωθυπουργού µας;   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Ε ας τους κεράσουµε και αυτούς… σιγά τα ωά.  

ΜΑΝΤΥ 

Τι λες Χαρίλαε, για όνοµα του θεού… 

ΓΟΝΑΤΑΣ 

Όχι.  Είστε καλεσµένοι εσείς στο τραπέζι µας.  Ελάτε σας παρακαλώ, ελάτε.  

ΤΖΕΝΗ 

Τι να έρθουν που είναι ήδη εδώ.  Μπάστακες.   

ΛΟΥΛΑ 

Μα είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε για εσάς κύριε Σιαπατώρη, ελάτε.   

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Μιας και το αναφέρατε κυρία Λούλα, µπορείτε να κάνετε και κάτι ακόµη.   

ΛΟΥΛΑ 

Τι; Μετά χαράς.  

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Να θυµηθεί τα παλιά κι ο Φρανσουά…. 
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(Χτυπά τον Γάλλο πρόεδρο στην πλάτη) 

(Πλησιάζει τη Λούλα και της λέει κάτι στο αυτί) 

ΛΟΥΛΑ 

Μα αν µπορεί να γίνει ευχαρίστως 

(Πλησιάζει τη Τζένη και της λέει κάτι στο αυτί) 

ΤΖΕΝΗ 

(Ενοχληµένη) 

Μα να δω αν γίνεται;  Μπορεί και να µη γίνεται, δεν νοµίζω να έχουν τέτοια εδώ…. 

(Πλησιάζει τον Ορέστη και του λέει κάτι στο αυτί) 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Αµέσως.  Πάω και έρχοµαι.   

(Βγαίνει από τη σκηνή ενώ οι υπόλοιποι κάθονται στο τραπέζι) 

(Ο Ορέστης µετά από λίγο επιστρέφει) 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Έγινε.   

(Αµέσως µετά ακούγεται από τα ηχεία του µαγαζιού το τραγούδι του Χαρίλαου).   

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 

Oh mon dieu, quelle memoires.   

(Ο Χαρίλαος σηκώνεται και χορεύει τη ζειµπεκιά του).   

ΤΕΛΟΣ 

P  84


