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 ΧΩΡΟΙ – σκηνικό,   κοστούμια   εποχής

  Σπίτι   Δημήτρη                             Σπίτι  Ανθούλας

ΠΡΟΣΩΠΑ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΖΟΖΕΦΙΝΑ  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ  μητέρα Δημήτρη
ΕΛΕΝΗ  φίλη της  Ζοζεφίνας
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  πατέρας της Ανθούλας
ΑΝΘΟΥΛΑ  20 χρόνων
ΦΩΤΕΙΝΗ μητέρα της Ανθούλας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  25 χρόνων
ΚΑΣΣΙΑΝΗ  φίλη της Φωτεινής
ΑΡΕΤΗ φίλη της Ανθούλας
ΜΕΝΙΟΣ  «μπακαλόγατος» του Βασιλόπουλου, καμπούρης άσχημος
ΜΑΡΟΥΣΩ  φτωχή γυναίκα μητέρα της Αγγελίνας
ΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   κομματάρχης του Βασιλόπουλου
ΑΓΓΕΛΙΝΑ κόρη της Μαρουσώς  22 χρονη μοδίστρα
ΑΛΕΒΙΖΟΣ  ΓΙΩΡΓΗΣ καπετάνιος 35άρης
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΑΡΧΗΣ

       Η Ανθούλα  και  ο Δημήτρης, γνωρίστηκαν  μια  μέρα  στο  Λεμονοδάσος όπου
είχαν τα χτήματά τους οι γονείς τους κι ανάμεσά  τους  αναπτύχθηκε  ένας  δυνατός
έρωτας.  Οι οικογένειές τους ήταν εύπορες γιατί την εποχή εκείνη, 1875, τα λεμόνια
ισοδυναμούσαν με χρυσάφι, κι είχαν πολλά λεμονόδεντρα. Ο πατέρας της Ανθούλας,
Γιάννης Βασιλόπουλος,  ήταν και έμπορος και είχε μεγαλύτερη  οικονομική  ευμάρεια.
Παράλληλα πολιτευόταν, ήταν υποψήφιος βουλευτής.
     Ετσι  όταν στις δυο  οικογένειες   έγινε γνωστός ο έρωτας των παιδιών, δεν
υπήρξαν πολλές αντιρρήσεις, παρά το γεγονός ότι τότε ο πατέρας αποφάσιζε με ποιον
θα παντρέψει  την κόρη  του. Ετσι  ο Βασιλόπουλος αντιμετώπισε το θέμα  με
σκεπτικισμό, αλλά θετικά. Γιατί παράλληλα  την κόρη του  ζητούσε να παντρευτεί  και
ένας 35χρονος καραβοκύρης,  ο Γιώργης  Αλεβίζος από την Υδρα, και έψαχνε να βρει
τον καλύτερο  σύζυγο για αυτήν.
    Όμως τα  πράγματα  άρχισαν να πηγαίνουν στραβά  για τους δύο  νέους του
Πόρου.
                                      ( Η συνέχεια   στο  έργο)



ΠΡΑΞΗ  ΠΡΩΤΗ

Σκηνή  1  στο  σπίτι του Δημήτρη

ΕΛΕΝΗ: Ώστε προχωράει  το πράμα;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Τι να σου πω;….. Ο Δημήτρης μου,  μου είπε  πως αγαπιούνται
πολύ.. Ξέρω κι εγώ….. Είναι και τι θα πει ο πατέρας της…. Ξέρεις  οι
πατεράδες  δε συχωράνε  τον έρωτα  της κόρης τους….  Θέλουν να την
παντρέψουν  μ όποιον θέλουν εκείνοι…
ΕΛΕΝΗ: Δίκιο έχεις, μα ο Δημήτρης  σου  δεν είναι όποιος κι όποιος….Χίλια
δέντρα λεμονιές έχετε, που βγάζουν χρυσάφι….  Το  λεμόνι  έχει  μεγάλη αξία.
Ομορφος, λεβέντης, καλός….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Κι η Ανθούλα, εκτός από πλούσια, είναι καλή, όμορφη, σοβαρή και
θετική  κοπέλα… Αλλά  να, ο Βασιλόπουλος  μεγαλοπιάνεται……
ΕΛΕΝΗ:  Σωστά τα λες…. Ο πατέρας του  πρόβατα έβοσκε….. Ερχόταν από το
Βαλτέτσι κι έμεναν σε καλύβα  από σάϊσμα  όλο το χειμώνα   στην Αδέρα…...
Είναι λέει αριστοκράτης…… Τώρα από πού κι ως πού δεν ξέρω… Αλλά να, τελικά
κατάφεραν να ριζώσουν εδώ και να προκόψουν…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Πάντως σήμερα έχουν πολλά λεφτά, σπίτια, χτήματα, μαγαζιά……
ΕΛΕΝΗ: Και πάει και για βουλευτής…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Καθένας  κάνει  ότι  πιστεύει…..
ΕΛΕΝΗ: Ενώ εσείς Ζοζεφίνα είσαστε παλιά Ποριώτικη  οικογένεια, με ιστορία,
με αγωνιστές του 21…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Δε λέω   Ελένη μου…. Αλλά τι να τα κάνεις αυτά….Δε μετράνε
σήμερα…. Μετράει  το χρήμα….. Ποιος έχει περισσότερα!…….
ΕΛΕΝΗ: Ε….. και σεις  έχετε τον τρόπο σας. Δεν είσαστε δα και φτωχοί;……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: (Με σκέψη)  Δεν ξέρω……. Μακάρι να ευτυχήσει ο γιος μου. Αν
την αγαπάει, να την  πάρει  και να ευτυχήσει……..
ΕΛΕΝΗ: Ε… αφού αγαπιούνται  κάτι  θα γίνει…… αλήθεια που γνωρίστηκαν;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:…..  Δεν ξέρω ακριβώς….. απ’ ότι μούπε ο γιος μου …. Στο
Λεμονοδάσος…. Στα χτήματα…. Εκεί πρωτοσυναντήθηκαν  κι αντάλλαξαν
ματιές….Μετά  από καιρό  αντάμωσαν   σ ένα πανηγύρι  και μίλησαν για λίγο. Ο
έρωτας φούντωσε  κι άρχισαν να συναντιόνται  κρυφά…. Ο έρωτας  σήμερα,
1878, είναι απαγορευμένο πράμα βλέπεις…… Μόνο τα προξενιά επιτρέπονται….
Κι εμείς  από προξενιό δεν παντρευτήκαμε;
ΕΛΕΝΗ: Ναι,  μα δε χάσαμε……. Προξενιό, μετά ήρθε ο έρωτας……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Αν τη συμπάθεια, την κατανόηση, τη συμφωνία  τη λες εσύ
έρωτα……τι να σου πω;  Ο έρωτας, Ελένη μου,  πρέπει νάρχεται μόνος του και
πρώτος….. γι αυτό και το θεωρώ  καλή τύχη  για το γιο  μου,  αν τελικά
καταλήξει σε γάμο. Δεν υπάρχει  καλύτερο πράμα νάχεις έναν άντρα ή μια
γυναίκα να σ αγαπάει, κι όχι να σε ανέχεται…… Τότε  η ψυχή σου  πλημμυρίζει
από χαρά, από ευτυχία, από ικανοποίηση…… Αλλιώς  όλα είναι συμβατικά……
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ΕΛΕΝΗ: Σωστά  τα λες… μα στον καιρό μας, γίνεται η ανάγκη φιλοτιμία……όμως
αλλιώς είναι να αγαπήσεις κάποιον  και να τον παντρευτείς…. Κι αλλιώς να
παντρευτείς κάποιον και να προσπαθήσεις να τον αγαπήσεις…. Γίνεται να
αγαπήσεις   κατά παραγγελία; Δε γίνεται! Πρέπει  να σούρθει. Υπάρχουν
βέβαια  και ελάχιστες εξαιρέσεις που γίνεται….Αλλά στις περισσότερες
περιπτώσεις  βάζεις το κεφάλι κάτω  και  λες αυτός είναι, πάει και τελείωσε.
Η…… κοιτάς πότε θα λείψει ο άντρας σου να ξεπορτίσεις ή να φέρεις το φίλο
μέσα….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Εμ αυτό  σου λέω….. Εγώ αν είχα  κόρη θα της έλεγα: Τον είδες
παιδί μου, σ αρέσει, τον αγαπάς, πάρτον…..
ΕΛΕΝΗ:  Τα λες αυτά  γιατί έχεις γιο. Αν είχες κόρη όμως;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Το ίδιο θάλεγα και τότε. Νάσαι  σίγουρη. Αυτό πιστεύω, αυτό
λέω…
ΕΛΕΝΗ: Δηλαδή εσύ  που παντρεύτηκες με προξενιό, δεν τον αγάπησες τον
άντρα σου;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Χμ…… δεν ξέρεις  και πολλά για μας. Λοιπόν άκου: Εγώ με το
Μανώλη γνωριζόμαστε, όταν έγινε αυτό που λες προξενιό. Κι όχι μόνο
γνωριζόμαστε, αλλά είμαστε έτοιμοι  να μιλήσουμε ο ένας στον άλλο για αγάπη.
Αλλά μας πρόλαβαν. Μου είπε ο μακαρίτης ο πατέρας μου «αυτόν θα πάρεις»,
και μόνο που δεν πήδηξα  από τη χαρά μου. Αλλά τόκρυψα…. Γιατί  που ξέρεις
τι  θα γινόταν…. Μπορεί να μετάνιωνε….. Και μετά….
ΕΛΕΝΗ: Ησουν  μικρή, αλλά πονηρούλα:……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ο σκοπός αγιάζει  τα μέσα….. Αλλά να δούμε  τι θα πει ο
Βασιλόπουλος  στην κόρη του!......

Σκηνή 2 στο σπίτι του Βασιλόπουλου – Ανθούλας.

ΓΙΑΝΝΗΣ (πατέρας της Ανθούλας, αρκετά σοβαρός, ίσως θυμωμένος) : Δεν
ξέρω….δεν ξέρω…. Εγώ είμαι  προοδευτικός άνθρωπος….. αλλά όχι κι έτσι….οι
άλλοι  δεν είναι….  Τι να βγω και να πω; Η κόρη μου  αγαπάει κάποιον  και
την παντρεύω; Δε…. γίνεται;  Είναι  ντροπή…..
ΑΝΘΟΥΛΑ: Μα πατέρα……. Ας πούμε ότι έγινε  προξενιό….. Ας βάλουμε
κάποιον να το κάνει…….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μου  βάζεις δύσκολα προβλήματα……. Επειτα  χρωστάω μια
απάντηση  στο  Γιώργη Αλεβίζο  από την Υδρα….. Πλοιοκτήτης, καραβοκύρης,
καπετάνιος, νοικοκύρης άνθρωπος, από μεγάλη οικογένεια….. Τι να του πω;
Όταν  σε ζήτησε δεν ήξερα…. Ηξερα;  Επειτα  όλοι οι συγγενείς του εδώ, θα
με ψηφίσουν. Κι εγώ θέλω να βγω βουλευτής….
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Δηλαδή θα θυσιάσεις εμένα για το βουλευτιλίκι;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είπα  βρε παιδί μου τέτοιο πράμα…. Αλλά να, θέλω να πάρεις
τον καλύτερο….. Εν τάξει σ αρέσει ο Δημήτρης…. Δε λέω, καλός  είναι, αρκετά
ευκατάστατος, έχουν μεγάλο χτήμα…. Αλλά κι ο Γιώργης είναι καλύτερος……
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ΑΝΘΟΥΛΑ (λίγο θυμωμένη): Ετσι νομίζεις…… Μα εγώ δεν τον θέλω. Γι αυτό
σου λέω. Αν θέλεις την ευτυχία μου, πες στο Γιώργη  ότι με είχες τάξει
αλλού, και  μετά βάλε  κάποιον  να κάνει δήθεν προξενιά για το Δημήτρη.
Τόσοι και τόσοι  το κάνουν  για να ξεπεράσουν  αυτή  τη συνήθεια. Δεν  το
κάνουν  μόνο  εκείνες που   υπάρχει  στη μέση εγκυμοσύνη…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: (Μπαίνοντας) Για ποια εγκυμοσύνη μιλάτε;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Να, εδώ, η κόρη σου μου αναπτύσσει τις θεωρίες της……
ΦΩΤΕΙΝΗ: Ποιες θεωρίες;….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Του έλεγα για το Δημήτρη μητέρα……Να  κάνουμε  ένα δήθεν
προξενιό  για το Δημήτρη….
ΦΩΤΕΙΝΗ: (που ξέρει περισσότερα)  Ααααα, έλεγα κι εγώ…… Ε Γιάννη μου,
δε λέει  και τίποτα κακό το κορίτσι!…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μα  εγώ έδωσα το λόγο μου στον Αλεβίζο…..  Αν αρνηθώ θα
πούνε ότι δεν  έχω λόγο!......
ΑΝΘΟΥΛΑ: (χολωμένη), Εδωσες το λόγο  σου, αλλά ούτε που με σκέφτηκες
πατέρα!......
ΓΙΑΝΝΗΣ: Να σου πω, πολύ αέρα πήρες, που ακούστηκε  να  υψώνουν φωνή
τα κορίτσια. (Οργισμένος). Θα τα πούμε άλλη ώρα, αφού σκεφτώ…. Φεύγω
τώρα γιατί με περιμένουν οι πολιτικοί μου φίλοι (φεύγει).
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μην τον εξαγριώνεις….. σιγά-σιγά, με το μαλακό…… δεν τον
βλέπεις ότι είναι τρελαμένος με τις εκλογές;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Μα δεν του είπα τίποτα μητέρα….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Δεν ξέρω….. στον καιρό μας τα κορίτσια έπαιρναν αυτόν που έλεγε
ο πατέρας τους…….Τώρα….. οι συνήθειες  αλλάζουν….. Αλλά  όχι όλα
απότομα…  Θέλει  σειρά το πράμα……
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Εσεις μητέρα μπορεί  να θέλατε  ένα σύζυγο, απλά, κι έναν
άντρα, εγώ θέλω έναν άντρα που να τον αγαπάω  και να μ αγαπάει…
ΦΩΤΕΙΝΗ: Ακου, εγώ σε συμμερίζομαι, αλλά μη γίνεσαι και ξεδιάντροπη…… Θα
δούμε….. θα τον πείσουμε….. Θα τα κανονίσει  με τον Αλεβίζο…. Ασε να
περάσουν οι εκλογές….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Τώρα μάλιστα!…. Θα το κουβεντιάσουμε  μετά ένα χρόνο!....
Σωθήκαμε!…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Γιατί  βιάζεσαι να παντρευτείς; Σου ξεσήκωσε τα μυαλά ο
Δημήτρης;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Ποιος Δημήτρης καλέ, ο άνθρωπος δεν είπε  τίποτα….. Η
συζήτηση  άρχισε επειδή  τον  πιέζει ο Αλεβίζος.
ΦΩΤΕΙΝΗ:  Ξέρω κι εγώ…. Ασε να το δούμε  σιγά-σιγά… Πάντως εγώ είμαι
με το μέρος σου….αλλά να μη βιάζεσαι…. Τώρα φεύγω, πάω  να ψωνίσω κάτι
πριν κλείσουν τα μαγαζιά…… ( Φεύγει, η Ανθούλα μένει μόνη, κοιτάζει γύρω
μετά παίρνει ένα βιβλίο).
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Σκηνή 3 στο σπίτι του Βασιλόπουλου – Ανθούλας.

(Η Ανθούλα  διαβάζει  το βιβλίο. Μπαίνει σιγά-σιγά ο Δημήτρης. Τον βλέπει
και με έκπληξη, τρόμο και χαρά μαζί).
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Χαρά μου (τον αγκαλιάζει)….. Ηρθες  εδώ;……πρώτη φορά το
κάνεις….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν άντεχα άλλο,  έχω μέρες να σε δω……
ΑΝΘΟΥΛΑ:   Δε φοβήθηκες μη σε  δουν;  Θα εκτεθούμε και δεν  είναι
καιρός…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (Πειστικά)  Ωωωω…μη φοβάσαι…. Ήρθα από πάνω, από τη
μάντρα,  αλλά για να φτάσω εκεί, είδα κι έπαθα!….
ΑΝΘΟΥΛΑ:( Με ανησυχία) Τι έγινε , δηλαδή;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (χαμογελώντας)….Τίποτα  το σοβαρό……να όπως πήδηξα τη
μάντρα, έπεσα μέσα σ ένα κοτέτσι  κι άρχισαν οι κότες  να
κακαρίζουν……(γελούν). Λίγο ακόμα και θα μ΄έπαιρναν  χαμπάρι……
ΑΝΘΟΥΛΑ: Ναι….κάτι άκουσα  πριν λίγο….. Το  κοτέτσι του Μπαγιώκου…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Και μόλις έφυγε κι μάνα σου μπήκα…….
ΑΝΘΟΥΛΑ: (Τον αγκαλιάζει)  Κι εγώ σε είχα λαχταρήσει….. καλά έκανες…..
Ηθελα πολύ  να σε δω …. Κάθισε. (Κάθονται κάπου)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μην έρθει κανείς;
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Κάτσε για λίγο…. Αν έρθει κάποιος θα βγεις από την πίσω πόρτα.
Για  πες μου τα νέα σου…. (του χαϊδεύει τα μαλλιά).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Όλα καλά…μόνο που μου λείπεις  εσύ!
ΑΝΘΟΥΛΑ: Και μένα μου λείπεις!……. Κι έχω και τον Αλεβίζο να πιέζει τον
πατέρα μου…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Αλήθεια τι έγινε μ αυτόν; Δε φαντάζομαι να τον πάρεις;….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Χαζούλης  είσαι…… Σ αλλάζω εγώ εσένα;  Ούτε συζήτηση….
Καλύτερα να πεθάνω….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μεγάλα λόγια….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Μεγάλα λόγια…..αλλά δεν τα λέω για σένα, τα λέω για μένα…….
Θέλω νάμαι ευτυχισμένη, και ευτυχισμένη είμαι μόνο κοντά σου…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Αγαπημένη μου…….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Δε με κατάλαβες τόσον καιρό;… Θέλω εγώ κάποιον άλλο εκτός από
σένα;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Κι αν σε πιέσουν;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Δε θα με πιέσει κανείς, νάσαι σίγουρος…..αλλά ξέρεις αγάπη μου,
φοβάμαι μην έρθει κανείς, ιδιαίτερα  ο πατέρας μου…. Δε θέλω να δώσω
δικαίωμα….. θέλω  να συμφωνήσει ειρηνικά…… Γι αυτό σε παρακαλώ φύγε, όσο
κι αν μου λείπεις…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καλά…. Φεύγω…. Αλλά  θάμαι με τη σκέψη δίπλα σου, κοντά σου
(σηκώνονται, τα χέρια  τους λύνονται σιγά-σιγά και φεύγει. Εκείνη του στέλνει
με το χέρι ένα φιλί).
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ΠΡΑΞΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ

Σκηνή 1 στο σπίτι Βασιλόπουλου - Ανθούλας

    ( Ο Γιάννης Βασιλόπουλος και η γυναίκα του Φωτεινή  συζητούν)

ΦΩΤΕΙΝΗ: Και πως τη  λένε  αυτή  την αρρώστια  που χτυπάει  τα δέντρα;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Κομμίωση σου είπα….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Και τι ακριβώς γίνεται;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Βγάζουν κάτι  σα μέλι και σιγά-σιγά ξεραίνονται…
ΦΩΤΕΙΝΗ: Και είναι  καιρός  που άρχισε να τα χτυπάει;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ και  ένα μήνα. Πρωτοφανερώθηκε  στο Δαμαλά…
ΦΩΤΕΙΝΗ: Και τι μπορεί να κάνει;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι μπορεί να κάνει; Να ξεράνει όλο το Λεμονοδάσος! Βγαίνει πρώτα
κάτι σαν μέλι, που δείχνει ότι έχει χαλάσει ο οργανισμός του φυτού, μετά
κιτρινίζουν τα φύλλα  και τελικά  το φυτό ξεραίνεται γιατί δεν τρέφεται σωστά.
ΦΩΤΕΙΝΗ: Κι έχει απλωθεί πολύ;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Αρκετά…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Θεός φυλάξει…….
     ( Μπαίνει η Κασσιανή φίλη τους, ολίγον κουτσομπόλα)
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Τα μάθατε; τα μάθατε;  ( οι άλλοι κοιτάζουν με απορία, εκείνη
συνεχίζει). Πέθανε ο Μανώλης Καρακατσάνης……   (Οι άλλοι ξαφνιάζονται)
ΓΙΑΝΝΗΣ: Καλά, πώς , από τί;
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Ετσι ξαφνικά, κάτι τον έπιασε στο λαιμό  ένα πνίξιμο…  και πάει,
τελείωσε μπροστά μάτια της γυναίκας του, της Ζοζεφίνας, και του γιου του,
του Δημήτρη……
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μα  πότε έγινε,  εγώ τον είδα το πρωϊ  από μακριά…….
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Πριν μισή ώρα….. Είχε πάει, λέει, στο Λεμονοδάσος, στο χτήμα
του…. Εκεί   κάποια  στιγμή του ξεπετάχτηκε μπροστά ένα τεράστιο φίδι.
Εκείνος ψύχραιμος, όπως είπε στη γυναίκα του  πριν πεθάνει, πήρε ένα ξινιάρι
και το σκότωσε…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ε, και λοιπόν;
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Εκείνο το φίδι, λένε, ήταν μαγεμένο και κανείς δεν έπρεπε να το
σκοτώσει. Γιατί άμα το σκότωνε,  θα πέθαινε….. Και να που πέθανε!….
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Σαχλαμάρες….. καμιά συγκοπή  θάπαθε….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μην το λες Γιάννη μου, όλα υπάρχουν…….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ελα ρε φωτεινή και σύ, πιστεύεις αυτές τις  αηδίες……..
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Δεν τα λέω εγώ, όλος ο κόσμος το ήξερε…….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Αηδίες λένε……ρε Κασσιανή……
ΦΩΤΕΙΝΗ: Το θέμα είναι ότι πέθανε  ο άνθρωπος, Θεός  σχωρέστον…..(είπε
κι έκανε το σταυρό της).
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Ακόμη έμαθα ότι τόχε πει στη Ζοζεφίνα, τη γυναίκα του, ότι άμα
το απαντούσε θα το σκότωνε.  Κι ότι εκείνη τον είχε παρακαλέσει να μην το
κάνει….. Αλλά τόκανε….. Και να!.....
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ΓΙΑΝΝΗΣ: Μοιρολάτρισσα  η Ζοζεφίνα!…….
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Εγώ, σα φίλοι που είμαστε ήρθα να σας το πω, για να ξέρετε. Δε
θα κάτσω, έχω δουλειά…..Ζωή σε λόγου μας…..(φεύγει).
ΦΩΤΕΙΝΗ: Να  το μάθει τώρα η μικρή!…….. θα στενοχωρηθεί πολύ…. (Ο
Γιάννης κουνάει το κεφάλι του).
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι να κάνουμε;  Όλα  τα κανονίζει ο Θεός!...... Θα
στενοχωρηθεί, θα της περάσει. Τι να της κάνω εγώ. Εγώ φταίω… Δε λέω, ο
Μανώλης ήταν γνωστός μας, όχι βέβαια  φίλος, αλλά γνωστός. Κι ήταν καλός
άνθρωπος. Όπως καλό παιδί είναι κι ο γιος του……
ΦΩΤΕΙΝΗ: Δε θέλεις όμως να τον πάρει η κόρη μας…….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι δε θέλω…. Σου είπα έδωσα το λόγο μου  στον Αλεβίζο….. που
είναι και κομματικός μου φίλος…. Αμα περάσουν οι εκλογές βλέπουμε…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Οι εκλογές!…… το  χαβά σου εσύ…..
       (Μπαίνει η Ανθούλα)
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Πάλι για τις εκλογές μιλάτε;
      (Γιάννης αφού σκέφτεται  λίγο)
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ελα παιδί μου κάθισε…..(σκέψη)….θα σου πω κάτι  που ίσως σε
στενοχωρήσει. Όμως πρέπει να δείξεις  ψυχραιμία και αντοχή. Ξαφνικά, το
απόγευμα, πέθανε ο πατέρας του Δημήτρη Καρακατσάνη…….
      ( Στο άκουσμα  αυτό  η Ανθούλα ταράζεται, και τρέχει στο δωμάτιό της .
Ο Γιάννης κοιτάζει  τη γυναίκα του  σκεπτικός).
ΦΩΤΕΙΝΗ: Θα της στοιχίσει της  άμοιρης…… αλλά τι να κάνουμε;…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ε ναι, θα σκέφτεται το Δημήτρη….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Γι αυτό  προς το παρόν να μην της μιλάς για τον Αλεβίζο….
ΓΙΑΝΝΗΣ: (αόριστα) Καλά, καλά….. Αλλωστε  εδώ και  δυο μήνες από τότε
που το πρωτοσυζητήσαμε  με την Ανθούλα   δεν της έχω ξαναπεί τίποτα.
Αλλωστε τώρα  εμένα  με απασχολούν, και θα με απασχολήσουν, οι εκλογές…
ΦΩΤΕΙΝΗ: Οι  εκλογές….. Αμάν αυτές οι εκλογές!....

                                       ΑΥΛΑΙΑ
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ΠΡΑΞΗ   ΤΡΙΤΗ

Σκηνή 1 στο σπίτι  του Δημήτρη
(Ο Δημήτρης και η μητέρα του συζητούν)

ΖΟΖΕΦΙΝΑ:Πάει κιόλας ένας μήνας από το χαμό του πατέρα  σου. Και σα να
μην έφτανε  αυτό το μεγάλο κακό, ξεράθηκαν κι οι λεμονιές μας. Όλα τα κακά
μαζί…… Τι θα κάνουμε Δημήτρη;  Πως θα ζήσουμε;…… Αυτά που έχουμε θα
τελειώσουνε……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Κουράγιο μάνα,  θα δούμε….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Τι να δούμε;….. Οσοι χάσανε τις λεμονιές τους  φεύγουν στον
Πειραιά και την Αθήνα να βρούνε δουλειά να ζήσουν….. Εμείς τι θα κάνουμε;…
Εσύ που είσαι νέος…….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι θέλεις να φύγουμε  και μεις; Θα δούμε τι θα γίνει; Εχει ο
Θεός…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ο θεός έχει….. Εμείς δε θάχουμε σε λίγο…… Αλλά ξέρω, δε
θέλεις να φύγουμε από τον Πόρο γιατί θέλεις νάσαι κοντά στην Ανθούλα….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μα τι λες τώρα;…..δεν είναι αυτό, θα τα βολέψουμε, στην
ανάγκη θα δουλέψω κάπου….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Κάπου; Πού; Από αφεντικό, εργάτης;…… Τουλάχιστο κάπου που
δε μας ξέρουν είναι αλλιώς…… Εδώ αν δουλέψεις εργάτης  κανείς δε θα σε
υπολογίζει…. Ακόμη και η Ανθούλα θα σε δει αλλιώς….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν είναι τέτοιο κορίτσι……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Δεν είναι, αλλά θα γίνει…. Θα την κάνουν  οι γονείς της, ο
πατέρας της, το περιβάλλον της, η ίδια η ζωή. Οσο ήσουν και συ κάποιος ήταν
αλλιώς. Τώρα φτωχό  πως θα σε βλέπει; Το  σκέφτηκες. Την είδες, μίλησες
μαζί της;…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Όχι, δε μιλήσαμε  για τέτοια ζητήματα. Αλλά δεν είδα κάποια
αλλαγή στη συμπεριφορά της….Την αγαπάω και μ αγαπάει….. Αλλά γιατί
στενοχωριέσαι…. Ξεράθηκαν οι λεμονιές, μα το χτήμα τόχουμε…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Τι να το κάνουμε  ξερό το χτήμα;…. Οι λεμονιές είχαν την
αξία…..και τα  λεμόνια έφερναν τον πλούτο……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Να το πουλήσουμε  και να κάνουμε κάτι άλλο….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Να  το πουλήσουμε….. Και ποιος να το πάρει;….. Και να το κάνει
τι; Ολοι για τον ίδιο σκοπό τα είχαν αυτά τα χτήματα…… (Μετά σα να τις ήρθε
μια φωτεινή ιδέα)…..Ασε…. θα δω το Βασιλόπουλο, θα του μιλήσω……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Να του πεις τι;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Ασε ξέρω εγώ  τι θα του πω……..

Σκηνή 2 στο σπίτι  του Βασιλόπουλου

 ( Καθισμένοι ο  Βασιλόπουλος  και η Ζοζεφίνα)

ΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν  σ ακούω Ζοζεφίνα…                                     7



ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Ακουσε Γιάννη. Από καιρό σκόπευα να στείλω προξενιά του γιου
μου  για την κόρη σου. Ξέρεις πως αγαπιούνται. Όμως τα θλιβερά γεγονότα
μας πρόλαβαν. Ετσι το κάνω τώρα….
ΓΙΑΝΝΗΣ: (πικρόχολα)  Το κάνεις  τώρα  ε;  Στην κατάσταση  που
βρισκόσαστε; Ακουσε Ζοζεφίνα. Αν ερχόσουν  τότε ίσως….αν κι είχα δώσει το
λόγο μου αλλού. Μα τώρα….. Αλλάξανε πολύ τα πράγματα βλέπεις…… Αν με
βλέπετε εσύ κι ο γιο σου σα σανίδα σωτηρίας….. ξέχνα το….. Δε δέχομαι
καμιά συζήτηση…. Επειτα, σου είπα έχω δώσει το λόγο μου αλλού….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Επιμένεις;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι  σου λέω, ξέχνα  το….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Και για την κόρη σου δε νοιάζεσαι;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Νοιάζομαι, γι αυτό  και σ απαντάω έτσι….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Κι αν πονέσει;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σαχλαμάρες……Παιδιάστικα πράγματα….. Θα τα  ξεχάσει…. Δε θέλω
να σε προσβάλω, αλλά εσείς τώρα δεν είσαστε όπως πριν….ε να λέμε και την
αλήθεια….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ναι αυτό είναι αλήθεια. Όπως αλήθεια είναι ότι  η κόρη σου
αγαπάει το γιο μου. Κι αυτός βέβαια την αγαπάει. Κι ίσως μ αυτή  σου την
απόφαση  της κάνεις κακό…..
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Μπα, τι κακό,  σαν καταλάβει, δε θα τη νοιάξει καθόλου… Επειτα
κι εγώ θα την περιορίσω να μην έχουν επαφή, να ξεχαστεί  το πράμα……
Αγάπες  τώρα….. Εμείς παλιά από αγάπη παντρευόμαστε;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Όχι  πάντα, αλλά αν υπήρχε  και αγάπη, έρωτας, δε θάταν
καλύτερα; Κι όταν υπήρχε απαγορευμένη  αγάπη  δε  δημιουργήθηκαν δράματα;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις Ζοζεφίνα; Να με τρομάξεις ήρθες;
να μ απειλήσεις;  Δε φοβάμαι  εγώ……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Τίποτα απ όλα αυτά. Ηρθα να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο,
για μια αλήθεια που, είμαι σίγουρη, μας καίει και τους δυο. Οσο για τη σημερινή
οικονομική μας κατάσταση, θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν ήθελες και συ. Εσύ
δεν έπαθες τόση ζημιά. Μετά έχεις και τα μαγαζιά. Ο Δημήτρης θα ξαναφύτευε
το χτήμα, θα σε  βοηθούσε  και σένα…… Κι η κόρη  σου θα γινόταν
ευτυχισμένη…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Δε μπορωωωώ, έχω δώσει το λόγο  μου αλλού. Και, κοίτα, πες
στο γιο σου να μην ενοχλεί την κόρη μου… την οποία θα περιορίσω…
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Είναι η τελευταία σου κουβέντα;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, η τελευταία!…
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: (περήφανα) Καλά! Καλά!  Ο  χρόνος θα δείξει…  ( και φεύγει. Ο
Γιάννης βηματίζει νευρικά. Μπαίνει η Ανθούλα).
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Ααα, εδώ είσαι συ…… Ξέρεις  ποια ήταν εδώ; Η πάρα  τόσο
πεθερά σου…
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Και τι ήθελε;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Να δώσω τη συγκατάθεσή μου να σας παντρέψω. Χμ. Δε βλέπουν
τα χάλια τους….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Μη μιλάς τόσο εγωϊστικά  πατέρα… Είχαν ένα σωρό ατυχίες……..
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Δε φταίω εγώ….. Εγώ ενδιαφέρομαι για το παιδί μου……         8



ΑΝΘΟΥΛΑ: Αν αυτό το λες ενδιαφέρον, τότε…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σιωπή αναιδέστατη…. Λοιπόν…. Από δω και πέρα σου απαγορεύω
να τον ξαναδείς  και να του ξαναμιλήσεις…. Και μόλις περάσουν οι εκλογές  σε
μερικούς  μήνες από τώρα, θα κλείσω οριστικά τη συμφωνία μου  με τον
Αλεβίζο, και θα γίνει ο γάμος….
     (Η Ανθούλα, κουνάει το κεφάλι της, με το δικό της νόημα)

Σκηνή 3 στο σπίτι του Δημήτρη

ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Αυτά που λες είπαμε με το Βασιλόπουλο…. Αλλά…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μην στενοχωριέσαι  μάνα. Θα πάμε στον Πειραιά  λίγο  καιρό,
θα δουλέψω και θα  ξαναφτιάξουμε το χτήμα….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Θα δουλέψω  κι εγώ παιδί μου. Εμαθα  μικρή κοπτική-ραπτική.
Κάπου θα βρω μια καλή  δουλειά…… Εχει  ο  Θεός….. (μικρή παύση)…. Και με
το κορίτσι τι θα κάνεις;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν ξέρω μάνα…… Το μόνο  που ξέρω  ότι την αγαπάω…. Θα της
μιλήσω…… Αν θέλει να περιμένει……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Αμα σ αγαπάει θα περιμένει……. Και θα βρεθεί   λύση….. Εκτός αν
την πιέσει ο πατέρας της  να παντρευτεί  κάποιον  άλλο……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μην κακομελετάς μάνα…… Αν και δεν πιστεύω ότι θα δεχόταν
κάτι τέτοιο  η Ανθούλα…. Θα τη δω και θα της μιλήσω…. (Μπαίνει η Ελένη).
ΕΛΕΝΗ:  Τι νέα ρε παιδιά;….. άκουσα  ότι θα φύγετε στον Περαία…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: (Με θλίψη)  Τι να κάνουμε Ελένη μου…. Όπως  ήρθαν τα
πράγματα, κάτι πρέπει να κάνουμε…..
ΕΛΕΝΗ: Ναι, κάτι  πρέπει να κάνετε, δε μπορείτε  να μείνετε με σταυρωμένα
χέρια………..Και  η κοπέλα; Τι θα γίνει με την κοπέλα;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:   Αυτό  θα το δούμε μετά. Τώρα πρέπει να ξαναβρούμε  τη
σειρά μας….
ΕΛΕΝΗ:  Ε, έτσι  πρέπει….τώρα  ποιος  ξέρει  τι θα λέει  κι αυτή…..και
κυρίως ο πατέρας της…….ο ψευτοαριστοκράτης …
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Να σου πω Ελένη, ότι και νάναι, εγώ δε θέλω  χαρακτηρισμούς
για κανέναν. Καθένας  ας κάνει κουμάντο  με το κεφάλι του….
ΕΛΕΝΗ: Καλά ντε, μια κουβέντα  είπα…… Επειτα  δεν έγινε ακόμα συμπέθερός
σου…… Κι όπως φαίνεται ……….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καλά θα κάνεις  κυρά – Λένη να μην ανακατεύεσαι…. Ασε να τα
βρούμε  μόνοι μας……
ΕΛΕΝΗ: Όπως θέλετε…. Αλλά να έλεγα μήπως μπορέσω και  σας βοηθήσω  σ
αυτό το   θέμα….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Να κάνεις  τι δηλαδή;
ΕΛΕΝΗ: Να  πάω  να τον βρω, να του μιλήσω για τα παιδιά…. Ισως
κατάφερνα κάτι….  Μου χρωστάει  μια παλιά  υποχρέωση…… Όταν  κείνα τα
χρόνια  ήθελε  τη Φωτεινή, εγώ, πιτσιρίκα τότε, τους  πήγαινα τα μηνύματα…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ασε   Ελένη μου, μην ανακατεύεσαι….. Εμείς θα προχωρήσουμε
την πορεία μας. Θα πάμε στον Πειραιά….θα κοιτάξουμε να δουλέψουμε, να
βγάλουμε χρήματα, να ξαναφτιάξουμε το χτήμα, και βλέπουμε…..               9



Αν ως τότε διατηρηθεί η αγάπη  των  παιδιών, το συζητάμε….. Ισως είναι μια
ευκαιρία  να δοκιμαστεί  αυτή  η αγάπη!……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δε χρειάζεται δοκιμή μάνα, είμαι  σίγουρος….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Μην είσαι για τίποτα σίγουρος γιε μου, ο χρόνος, οι καταστάσεις
αλλάζουν  τους ανθρώπους, τις σκέψεις τους τα αισθήματά  τους, Ασε να
κυλήσει  ο χρόνος…. Όπως και νάναι θάναι για καλό……
ΕΛΕΝΗ: Εχει δίκιο η μάνα σου, τότε όλα θάναι πιο σίγουρα……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Εγώ δεν το βλέπω έτσι, αλλά πρώτα απ  όλα πρέπει να
ξαναφτιάξουμε  τη ζωή μας….. Τότε θα μπορώ κι εγώ να μιλήσω αλλιώς στην
Ανθούλα…. Τώρα τι  να της υποσχεθώ;……

Σκηνή 4 στο σπίτι του Βασιλόπουλου

( Ανθούλα συζητάει με τη φίλη της  την Αρετή)

ΑΝΘΟΥΛΑ: Εγώ Αρετή μου  δεν πρόκειται να παντρευτώ κανέναν άλλο εκτός
από  το Δημήτρη…  Οσο κι αν επιμένει  ο πατέρας μου…..Θα προτιμήσω να πάω
καλόγρια, και να σκοτωθώ ακόμη, να πνιγώ, παρά  πάρω οποιονδήποτε  άλλο….
ΑΡΕΤΗ: Ελα μη λες τρομαχτικά λόγια…..
ΑΝΘΟΥΛΑ: Αλήθεια σου λέω….. ότι λέω το πιστεύω βαθιά…… Μωρέ θα τα
κατάφερνα…. Αλλά να , ήρθαν  αυτές οι ατυχίες  του Δημήτρη….. Και δε μπορώ
να μιλήσω  τώρα….. Όμως δε θα το βάλω κάτω……..
ΑΡΕΤΗ: Τι να σου πω….. κάνει ότι καταλαβαίνεις, αφού τον αγαπάς….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Αν τον αγαπάω λέει…. Και τώρα που περνάει δύσκολες  στιγμές……
περισσότερο, γιατί παλεύει….και του αξίζει….
ΑΡΕΤΗ:  Πραγματικά,  παλεύει  σα μεγάλος  άντρας, κι ας είναι 25 χρόνων….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Παλεύει και θα τα καταφέρει, το πιστεύω…… Όμως εγώ θέλω να
τον έχω  κοντά  μου…..αλλά δε γίνεται…. Τώρα ο πατέρας μου, μου απαγόρεψε
και να βγαίνω,  τελείως…… Μετά αυτός ετοιμάζεται  να φύγει στον Πειραιά…..
Δε με νοιάζει  και τόσο αυτό, γιατί είναι  για καλό του. Και δε φοβάμαι  μη με
ξεχάσει , γιατί είμαι σίγουρη πως μ αγαπάει σταθερά…. Αλλά  όμως δε  θα
πάψει να μου  λείπει… Κι αν φύγει,  περισσότερο!….. Γιατί δε θάχω την ευκαιρία
να τον δω ούτε από μακριά, δρόμο……
ΑΡΕΤΗ: Ε θα κάνεις  υπομονή……
ΑΝΘΟΥΛΑ: Φυσικά  και θα κάνω…. Θα ονειρεύομαι τις γλυκές  στιγμές που
είμαστε μαζί και θα περνάει ο καιρός….. Και που θα πάει….. Θάρθει μια μέρα
που  θα  μπορούμε να μιλήσουμε αλλιώτικα….. Ω   Θε  μου…. Πότε θάρθει
εκείνη η ημέρα που θα γίνω γυναίκα του….
ΑΡΕΤΗ: Θάρθει  λες;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Εγώ το προσδοκάω…. Κι αυτή η σκέψη  με κάνει  ζω, ζω  την
κάθε μέρα, την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή……
    (χτύπημα διακριτικό στην πόρτα και εμφανίζεται ο Μένιος, ο υπάλληλος του
πατέρα της).
ΜΕΝΙΟΣ:( κουνάει  ένα χαρτί) Κυρά…..
    ( Η Ανθούλα σηκώνεται και το πάει προς το μέρος του)                   10



ΑΝΘΟΥΛΑ: Καλέ  μου Μένιο ( το παίρνει και φιλάει) Αν  δεν ήσουν  και συ……
να φέρνεις τα μηνύματα…
ΜΕΝΙΟΣ: (ενώ η Ανθούλα  διαβάζει μέσα της).  Εγώ κυρά σ αγαπάω….όχι
βέβαια  όπως ο Δημήτρης, αλλά μια φορά σ αγαπάω…. Και το Δημήτρη  τον
αγαπάω…..
ΑΡΕΤΗ: Τι σου γράφει;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Πως μ αγαπάει και με πρώτη ευκαιρία  θάρθει να μιλήσουμε……
Αφού εγώ δε μπορώ να ξεφύγω…. Θάρθει  εκείνος……
     (Ακούγονται βήματα  και η Ανθούλα κρύβει το σημείωμα  στο κορσάζ  της.
Μπαίνει ο Βασιλόπουλος).
ΓΙΑΝΝΗΣ: (βλέποντας το Μένιο). Τι θέλεις  εσύ  εδώ; Γιατί δεν είσαι στο
μαγαζί;
ΜΕΝΙΟΣ: Σε έψαχνα  αφεντικό…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Με έψαχνες;…… τι με ήθελες;…….
ΜΕΝΙΟΣ: (Ψάχνει στο μυαλό του μια δικαιολογία) Να  αφεντικοοοό,… σε ζήτησε
ο τέτοιος……, ο Κώστας…., όχι ο Θανάσης……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος μωρέ, τρελάθηκες;
ΜΕΝΙΟΣ: Ναι, ναι, ο Θανάσης ο Παλιούρας…. Κι ήρθα να σου το πω…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί μωρέ ήταν επείγον;…..
ΜΕΝΙΟΣ: Δεν πήγα εγώ αφεντικό….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι δεν πήγες……
ΜΕΝΙΟΣ: Είπες  πήγον….αν πήγα δηλαδή….. δεν πήγα… αυτός ήρθε….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είπα  πήγες,  είπα  επείγον… δηλαδή  ήταν ανάγκη  νάρθεις
αμέσως;
ΜΕΝΙΟΣ: Όχι, δεν ήταν ανάγκη…. Μου είπε άμα  σε δω…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τότε γιατί ήρθες αμέσως;
ΜΕΝΙΟΣ: Για να σου πάρω  τα συχαρίκια  αφεντικό…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ποια συχαρίκια, βρε αει στο διάολο. Ποια  συχαρίκια,  έγινε
τίποτα;
ΜΕΝΙΟΣ:  Ναι έγινε, μου είπε…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι σου είπε, λέγε, μ έσκασες!
ΜΕΝΙΟΣ: Μου είπε  ότι  συζητάνε  για σένα,  ότι θα  γίνεις υποψήφιος
βουλευτής.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπα, βρε άει στο διάβολο. Αυτό το ξέραμε. Αυτό ήρθες να μου
πεις;
ΜΕΝΙΟΣ:  Ναι….. Εγωωωωώ  τώρα τόμαθα…..και χάρηκα τόσο πολύ  που
έτρεξα  να στο πω….  Αλλά εσύ είσαι  γνώμων…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι γνώμων, βρε κακομούτσουνε;
ΜΕΝΙΟΣ: Με βρίζεις αφεντικό;….  να, πως το λένε,  δεν αναγνωρίζεις τίποτα,
κι εγώ χάρηκα  τόσο (οι  κοπέλες γελούν).
ΓΙΑΝΝΗΣ: Βρε άντε φύγε από δω, πήγαινε γρήγορα  στο μαγαζί….
ΜΕΝΙΟΣ: Καλά  αφεντικό…… Κι εγώ που χάρηκα, ενώ εσύ δε χάρηκες που
χάρηκα….. Ετσι θα βγεις βουλευτής;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Βρε φύγε σου λέω….. (Ο Μένιος φεύγει-στην Αρετή) Τι γίνεται
Αρετούλα, όλα καλά, τι κάνει η οικογένειά σου…..Νάρχεσαι, νάρχεσαι…..    11



Γιατί η καημένη η Ανθούλα είναι  λίγο άρρωστη αυτό τον καιρό και δε μπορεί
νάρχεται…
ΑΡΕΤΗ:  Καλά  είμαστε όλοι….. Ναι,  ξέρωωωωω, η Ανθούλα είναι πολύ
άρρωστη…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Με ειρωνεύεσαι;…..
ΑΡΕΤΗ: Καθόλου….Να, μου το είπε κι η ίδια…..Ε Ανθούλα……. (Η άλλη γνέφει
ναι χαμογελώντας).
ΓΙΑΝΝΗΣ: Αααα, είπα κι εγώ…… γιατί εγώ  ξέρεις σε εκτιμάω πολύ. Και σένα
και την οικογένειά σου…
ΑΡΕΤΗ: Και μεις….. όλοι σας εκτιμάμε  Κύριε  Γιάννη,  αμφιβάλλετε;….
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Όχι,  ξέρω ότι είστε φίλοι μου  και  θα με ψηφίσετε….. Αλήθεια,
πες στον πατέρα σου  να κάνει από τώρα  ότι μπορεί……..
ΑΡΕΤΗ: Φυσικά και θα του το πω….. Όμως να μη μου στενοχωρείται την
Ανθούλα…..
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Εγώ τη στενοχωρώ… Η Ανθούλα ότι θέλει τόχει…. Ε … Ανθούλα;…
ΑΡΕΤΗ: Δεν εννοώ…. Για ότι θέλει…. Εννοώ αυτά που δε θέλει……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Για στάσου ρε παιδάκι μου…… τι  θες να πεις;….. είναι κάτι που δε
θέλει  η Ανθούλα……. Σούπε  τίποτα;……
ΑΡΕΤΗ:…… Μπα……όχι….. Δε μούπε…. Αλλά να, έτσι λέω….μιας κι είσαστε ο
πατέρας της…… Μετά εσείς ξέρετε καλύτερα…….

Σκηνή 5 στο σπίτι του Δημήτρη

    ( Η Ζοζεφίνα  έχει δεχτεί επίσκεψη της Μαρουσώς, μιας φτωχιάς γυναίκας)

ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Λοιπόν Μαρουσώ, για λέγε, πως με θυμήθηκες  μετά από τόσο
καιρό;
ΜΑΡΟΥΣΩ: Θα στα πω σύντομα και σταράτα Ζοζεφίνα. Όπως μιλάγαμε μικρές
που είμασταν φίλες. Όπως ξέρεις έχω μια κόρη, την Αγγελίνα. Η Αγγελίνα μου
λοιπόν, συμπαθεί το γιο σου το Δημήτρη. Βέβαια  εκείνος δεν ξέρει τίποτα.
Είσαι η πρώτη που το μαθαίνεις… Τον συμπαθεί  από καιρό. Αλλά δεν τόλμαγα
να σου πω  τίποτα γιατί είμαστε φτωχοί. Ψαράς ο μακαρίτης ο άντρας μου
βλέπεις…. Τώρα, όμως, τα πράγματα άλλαξαν, κατεβήκατε και σεις  πιο
χαμηλά….. Κι ίσως μπορέσουμε να συνεννοηθούμε….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Άλλο και τούτο!…. Ε…. αυτό δεν το περίμενα!  Πως σαν φτωχύνω
θα δεχόμενα προξενιά για το γιο  μου……
ΜΑΡΟΥΣΩ: Σου είπα, ήρθα τώρα  γιατί είμαστε   κάπως ίσοι….. Μετά  η κόρη
μου δεν είναι του πεταμά του. Εχει  το σπιτάκι της, έχει την τέχνη της, καλή
μοδιστρούλα είναι,  ε……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Δεν στην κατηγόρησα  Μαρουσώ….. δε θα τόκανα ποτέ και για
καμιά κοπέλα, όποια κι αν ήταν….. Όμως….. Όμως  δεν είναι καιρός  για τέτοια
πράγματα…  Εμείς  αποφασίσαμε να φύγουμε στον Πειραιά…. Ποιος ξέρει  τι θα
συναντήσουμε  στον Πειραιά, τι θα απογίνουμε…..
ΜΑΡΟΥΣΩ: Μα δε βιαζόμαστε….
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ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Τώρα δε μπορώ να πάρω  τέτοιες αποφάσεις…. Μετά τι θα πει ο
Δημήτρης;……
ΜΑΡΟΥΣΩ: Τι να πει ο Δημήτρης;  Αμα  θέλεις εσύ…….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Ε πως; Κοτζάμ  άντρας είναι…… Μπορώ  να μην τον ρωτήσω;
Μετά έχει τα σχέδιά του….. θέλει να δουλέψει….. να προκόψει……Να του μιλήσω
εγώ τώρα για παντρειές;…….
ΜΑΡΟΥΣΩ:  Αυτό  είναι, ή γιατί κάτι άλλο  έχει στο νου του;…..Γιατί κάτι
συζητάνε στη γειτονιά,  για την κόρη του Βασιλόπουλου  τάχα……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: (δήθεν με έκπληξη)  Του Βασιλόπουλου;…… Α μπα….. δεν  ξέρουμε
τίποτα…… Κουτσομπολιά…..
ΜΑΡΟΥΣΩ: Κουτσομπολιά, αλήθεια, ούτε που θα θέλει να τον ακούσει  τώρα ο
Βασιλόπουλος……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:….  Δεν ξέρω τι λες…..Αλλά πάντως  δεν είναι καιρός να
συζητήσουμε  τέτοια πράματα, τέτοιες  ώρες…….
ΜΑΡΟΥΣΩ:( σηκώνεται) …..Εγώ μια φορά  στο είπα….. Σκεφθείτε  το…. Κι αν
το αποφασίσετε  εδώ είμαστε…. Θα μας δώσει μεγάλη χαρά…. Και σε μένα και
στην κόρη μου….. Καλή σου ώρα (φεύγει)…
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Στο καλό…. Στο καλό…..
    ( Αμέσως  μετά μπαίνει ο Δημήτρης)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Επισκέψεις  είχες μάνα;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: (Χαμογελώντας) Ναι…. Και νάξερες τι ήθελε….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι ήθελε, για πες μου;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Να σε παντρέψω, λέει, με την κόρη της….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: …Την Αγγελίνα;…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ναι….. σ  αρέσει;……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μμμμμμμ….. ναι, μ αρέσει…… είναι πολύ όμορφη κοπέλα,
χαριτωμένη.
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Δηλαδή μπορεί;…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν κατάλαβες….. είπα μ αρέσει…. Αλλά δεν την αγαπάω….. Εγώ
αγαπάω  την Ανθούλα…… Όμως έτσι όπως έχουν  έρθει τα πράγματα…..
δύσκολα όλα….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Δηλαδή δε θέλεις να το σκεφτείς  καθόλου;…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι λες μάνα;……  Τι να σκεφτώ;…… Εγώ το μόνο που σκέφτομαι
είναι να κερδίσω τη ζωή,  και να πάρω   την Ανθούλα…. Αν με θέλει και
κείνη…. Που με θέλει…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Καλά, καλά παιδί μου.  Ετσι σε ρώτησα, για να ξέρω τι να
απαντήσω….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Γιατί περιμένει απάντηση;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Όχι ακριβώς…. Είπε  πως θα δεχόταν με χαρά τη συμφωνία
σου…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  (Με κάποιο εγωϊσμό αφού τον θέλουν πολλές). Καλά, καλά
βάλτη στα υπ όψιν……  Εγώ πριν φύγω  θα μιλήσω με την Ανθούλα….μόλις βρω
ευκαιρία….. Θα δω τη σκέφτεται, μετά απ όσα μας έτυχαν, θα  της πω να με
περιμένει…….
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Σκηνή 6 στο σπίτι του Βασιλόπουλου

   ( Η Ανθούλα  μόνη στο δωμάτιο. Μπαίνει με προφύλαξη ο Δημήτρης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ανθούλα…..
   (γυρίζει και τον βλέπει)
ΑΝΘΟΥΛΑ: Δημήτρη, αγάπη μου… (αγκαλιάζονται).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Εξακολουθείς να μ αγαπάς μετά απ  όσα μούτυχαν;
(απομακρύνεται λίγο).
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Μα τι λες;  Εγώ  το Δημήτρη αγάπησα, όχι τις λεμονιές!.... Κι
αυτός υπάρχει… κι είναι εδώ;…..(Αλλάζει  έκφραση)  Το μόνο που με
στενοχώρησε είναι ο θάνατος του πατέρα  σου γιατί θα λυπήθηκες εσύ
πολύ…..Δεν είχα την ευκαιρία να στο πω πιο πριν… από κοντά και μονάχοι μας…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (κατεβάζοντας λίγο το κεφάλι) Ναι  ήταν αναπάντεχο….. Τι να
κάνουμε όμως….Πάει…. εκείνος  έφυγε… Ας μη μιλάμε γι αυτό…….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Όπως θέλεις καλέ μου…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Πες μου, πες μου  πως τα περνάς……
ΑΝΘΟΥΛΑ: Αστα…. Δύσκολα…. Ο πατέρας μου  με έχει περιορίσει…..αλλά τι
να κάνω;… Κάνω υπομονή….. σε σκέφτομαι  με χαρά  και περιμένω….. Επειτα
είναι και κείνος ο Αλεβίζος που τούχει κολλήσει…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Ο Αλεβίζος…….ο  πλούσιος καραβοκύρης!....
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Μη  σ απασχολεί γλυκέ μου,  εγώ δε  νοιάζομαι γι αυτόν…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Δε νοιάζεσαι ε; Νοιάζεται  όμως ο πατέρας σου…. Κι αυτό είναι
που με προβληματίζει  περισσότερο….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Γιατί σε προβληματίζει;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Να εγώ φτώχυνα… εκείνος…..
ΑΝΘΟΥΛΑ: Μα τι λες Δημήτρη μου;  Αυτά μπορούν να συμβούν στον καθένα….
Εγώ εσένα  θέλω…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Ξέρω κι εγώ….. Μήπως μετανιώσεις αργότερα….. Μετά θα
χρειαστεί να περιμένεις  να ξαναφτιάξω τι ζωή μου…. Γι αυτό,……..
σκεφτόμουνα, μήπως θάπρεπε  να ακολουθήσει καθένας το δρόμο  του;
ΑΝΘΟΥΛΑ (Ξαφνιασμένη). Μα  τι λες Δημήτρη;…. Τρελάθηκες;…… Μπορώ εγώ
να ζήσω χωρίς εσένα….. Ξεχνάς ότι είμαι  κι όλας γυναίκα  σου…… Μόνο  το
στεφάνι μένει…… και το ίδιο σπίτι…..  Τι είναι αυτά   σκέφτεσαι;….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν τα  ξεχνάω……Αντίθετα   τα θυμάμαι   και
προβληματίζομαι…. Σε θέλω  κοντά  μου…… Σε  βλέπω  που τα αντιμετωπίζεις
όλα  με τόση  υπομονή, με καρτερία, τόση  που με  προβληματίζει, μοιάζει να
μη σε νοιάζει….
ΑΝΘΟΥΛΑ: ( Τρυφερά) Χαζέ…… Είμαι σίγουρη για  αυτό  που νοιώθω, είμαι
σίγουρη για σένα…..κι όσο  κι αν θέλω κάτι….. μπορώ  να περιμένω… Είναι
πολύ γλυκιά  αυτή  η προσμονή!....  Γιατί σου δίνει ελπίδα  κι η ελπίδα σου
δίνει  ζωή……. Προσδοκάς…. Κι όσο  προσδοκάς  τόσο φουντώνει η αγάπη  μέσα
σου, και βλέπεις ότι θάναι  πολύ  πιο   μεγάλη η  ευτυχία  όταν  η προσδοκία
σου γίνει πραγματικότητα. Θάναι  κάτι πολύ  μεγάλο, πολύ δυνατό, πολύ
ωραίο…                                                                            14



Δε με νοιάζει  να ζήσω μόνο  το σήμερα, θέλω  και το αύριο, το μεθαύριο……..
Σ αγαπάω  βαθιά …… δεν είμαι  τρελά ερωτευμένη,  με πάθος. Ο  τρελός
έρωτας  είναι αρρώστια….. θολώνει το μυαλό  και δεν ξέρεις τι κάνεις… Πολλές
φορές   κάνεις  παράλογα  πράματα,  κάνεις λάθη….. Κι εγώ δεν τα θέλω όλα
αυτά…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: με γεμίζεις  χαρά με όσα  μου  λες…. Γιατί σκεφτόμουνα  να σου
πω να περιμένεις…… δεν ξέρω πόσο……αλλά…….
ΑΝΘΟΥΛΑ:   Δε χρειάζεται  καλέ μου να μου  πεις τίποτα…. Όλα αυτά τα
καταλαβαίνω μόνη μου….. Μπορεί στην αρχή της γνωριμίας  μας να  ήθελα κι
εγώ να βρισκόμαστε  μαζί όσο πιο συχνά  μπορούσαμε, αλλά τώρα  που ήρθε η
επιβεβαίωση της  αγάπης μας, δεν ανησυχώ, δεν  αγωνιώ,  δε βιάζομαι….
Θέλω την κάθε ώρα, την κάθε  στιγμή να τη ζω συνειδητά…. Όχι κάτω από μια
ερωτική  παρόρμηση…. Κατά  τη γνώμη μου  αυτό είναι το τέλειο…… Αυτό  δίνει
διάρκεια….. Να λαχταράς  και να μπορείς  να περιμένεις…… χωρίς να
πικραίνεσαι, χωρίς να αγωνιάς,…… να αντιδράς  με λογική  και γνώση….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Αφού είναι  έτσι….νοιώθω  διπλά χαρούμενος….. Γιατί  θα
μπορέσω κι εγώ  να κοιτάξω  τις  δουλειές   μου, να κοιτάξω το μέλλον  μου,
το μέλλον μας… χωρίς  ξεχωριστούς προβληματισμούς για την αγάπη μας……
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Ναι καλέ μου,  προχώρα  και μην προβληματίζεσαι  για μένα…
Εγώ ξέρω….. Και θάμαι κοντά  σου  με την ψυχή και το μυαλό. ( Ενώ του
χαϊδεύει  τα μαλλιά, μπαίνει ο πατέρας  της).
ΓΙΑΝΝΗΣ: ( Εξαγριωμένος  από αυτά άκουσε και είδε).  Μπα……. Άρχίσαμε να
μπαίνουμε  και στα ξένα σπίτια  τώρα, σαν τους κλέφτες;  Εξω από δω.
   ( Ο Δημήτρης κοιτάζει αλλά δεν αντιδρα)
ΑΝΘΟΥΛΑ: Μα πατέρα…..
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Σκασμός εσύ….. Εξω από δω…. Πριν  μπορεί να ήσουνα  κάποιος…
τώρα δεν είσαι……  ( Ο Δημήτρης και πάλι δεν αντιδρά δε θέλει να δώσει αιτία
για περισσότερα)  Εξω από το σπίτι μου…..
ΑΝΘΟΥΛΑ: Πατεεεέρα!......Πήγαινε Δημήτρη…. Θα εξηγήσω εγώ στον πατέρα
μου…. (Ο Δημήτρης φεύγει).
ΓΙΑΝΝΗΣ: ….. Τι να μου εξηγήσεις;….. τόλμησες και  τον έμπασες  μέσα στο
σπίτι μου, τον ξεβράκωτο;….. Ποιος ξέρει πόσες φορές τόχεις κάνει ακόμη…….
ΑΝΘΟΥΛΑ: (Ψυχραιμη) Πατέρα…… δεν τόχαμε συζητήσει…. Δεν το είχες
αποκλείσει……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Είχαμε κάνει μια κουβέντα…… Τίποτα παραπάνω…. Και σούχω πει
πως έχω δώσει το λόγο αλλού….. Αλλά να μου τον βάζεις  και στο σπίτι πάει
πολύ…… Κι αν τότε δεχόμουνα μια κουβέντα…… τώρα  που έμεινε απένταρος  δε
δέχομαι  καμία  συζήτηση……
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Επειδή είχε μια ατυχία…. Δεν έγινε  από ανικανότητα!….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Όμως  έγινε……
ΑΝΘΟΥΛΑ: Κι οι σκούνες, τα καϊκια  του Αλεβίζου  μπορεί να βουλιάξουν…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό δε μπορεί  να γίνει….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Γιατί δε μπορεί να γίνει;  Εχει  κάνει  συμφωνία  με το Θεό;….
ΓΙΑΝΝΗΣ ( Αμήχανα)  Δεν ξέρω,… έχει πολλά,  έπειτα και καλός καπετάνιος…
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ΑΝΘΟΥΛΑ:  Μα δεν τα κυβερνάει  ο ίδιος…. Έχει άλλους… ποιος ξέρει τι  θα
κάνουν αυτοί;  Τι θάλασσες θα βρούνε;……Τι θα τους τύχει……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ξέρω….. Μα αυτός  αποκλείεται…… Στη κατάσταση  που ήρθε…
αποκλείω  κάθε συζήτηση.
ΑΝΘΟΥΛΑ:  (Με αποφασιστικότητα ) Ακουσε πατέρα…… Όπως  ξέρεις  η
αγνότητα  του κοριτσιού στην εποχή μας  είναι κάτι πολύ  σημαντικό. Και
φαντάζομαι  ότι  σε ενδιαφέρει… σε  ενδιαφέρει  μόνο για την τιμή και την
υπόληψή σου, τίποτα παραπάνω…. Τι θάλεγε λοιπόν αν ο καλός σου Αλεβίζος
μάθαινε, διαπίστωνε, ότι είμαι  δοσμένη στο Δημήτρη, ότι είμαι ήδη  γυναίκα
του;
    ( Ο  Γιάννης  ταράζεται και της  ρίχνει ένα χαστούκι).
ΓΙΑΝΝΗΣ:   Ετσι ε΄….. ξεδιάντροπη…… ξέπεσες ως εκεί……..(τραβάει τα
μαλλιά του) Συμφορά  μου…. Ρεντίκολο θα γίνω…… ( Μετά σκέφτεται)… Μα μου
λες αλήθεια;…..
ΑΝΘΟΥΛΑ: (Σκέφτεται να τον προβληματίσει)  Μμμμμμ…… μπορεί……
ΓΙΑΝΝΗΣ: ( Που θέλει να μη τρωθεί η αξιοπρέπειά  του )…… Δε  μπορεί,  δε
λες αλήθεια…..  Δε λέει  εύκολα ένα κορίτσι, τη σήμερον ημέρα, τέτοια
πράγματα  τόσο  εύκολα…..  Δε μπορεί…. Μου λες ψέματα για να μην επιμένω
για τον Αλεβίζο….  Ε  λοιπόν,  σ αφήνω  να σκεφτείς  την ημερομηνία  που θα
παντρευτείς τον Αλεβίζο…… Κι αν αποδειχτούν  αλήθεια αυτά που μου λες, και
τραυματιστεί  η τιμή μου και  η υπόληψή μου, θα σε κρεμάσω!
       (Δεν προλαβαίνει  να τελειώσει τις απειλές  του και μπαίνει ο
κομματάρχης  του ο Κώστας Νάκης).
ΚΩΣΤΑΣ:  Καλησπέρα…….Ποιον  θα κρεμάσεις  και γιατί;
ΓΙΑΝΝΗΣ: (Μασάει  τα λόγια  του)  Εεεε, να εδώ, κάτι λέγαμε  με την κόρη
μου…. Εσύ τι νέα….. Πάμε καλά, τι νέα έχεις…. Αυξάνονται  οι ψηφοφόροι
μου;
ΚΩΣΤΑΣ: Τι να σου πω;…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ε…. ρε Κώστα, τι κομματάρχη  σ έχω,   δεν είπαμε να πας σ  όλα
τα χωριά να μάθεις;… Εγώ τώρα  δεν προλαβαίνω….. Θα καλλιεργήσεις εσύ το
κλίμα κι εγώ θα πάω  αργότερα…..
ΚΩΣΤΑΣ:  Εγώ για άλλο  ήρθα τώρα…… Απόψε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο
Δήμαρχος, ο Σπύρος Καραμάνος, εισηγήθηκε να αγοράσουν  20.000 νέες
λεμονιές με έξοδα του Δήμου.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Και τι θα πει αυτό;
ΚΩΣΤΑΣ:  Θα πει  ότι  θα τα δώσει  σ αυτούς  που τους ξεράθηκαν, ανάλογα
με πόσα  είχαν, και με τα στρέμματα, και το Λεμονοδάσος θα ξαναγίνει……

                                      Α Υ Λ Α Ι Α
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ΠΡΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Σκηνή  1   στο σπίτι του Δημήτρη

  ( Ο Δημήτρης συζητά  με τη μάνα  του)

ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ο Θεός παιδί μου δεν αφήνει κανένα να χαθεί……Το είδες και
μόνος σου…. Απάνω που λέγαμε  να ξεριζωθούμε φεύγοντας στον Πειραιά, ήρθε
ο Καραμάνος, και να, πάλι δέντρα  στο χτήμα…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Δόξα τω θεώ μάνα…. Φυτέψαμε  950, τόσα μας έδωσε…. Όλα
μπολιασμένα…..Τα φροντίζουμε  κάθε  μέρα…. Και τι να  σου πω…. Νομίζω πως
κάθε μέρα  μεγαλώνουν όλο και περισσότερο…. Και μαζί τους μεγαλώνουν  και
οι ελπίδες μου…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: (χαμογελώντας) Μεγαλώνουν….μεγαλώνουν βέβαια!…. Αλλά όχι όσο
τα βλέπεις  εσύ, εσύ τα βλέπεις να μεγαλώνουν  γρήγορα, γιατί βιάζεσαι…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι να σου πω, εγώ κάθε πρωϊ που πάω  τα βλέπω και
μεγαλύτερα….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ετσι είναι, τα φυτά μεγαλώνουν τη νύχτα!  Αλλά όχι όσο νομίζεις…
σιγά – σιγά….. θα μεγαλώσουν και θα κάνουν καρπούς……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μακάρι…. Μακάρι νάρθει εκείνη η ώρα  που θα κόψουμε τα
πρώτα λεμόνια, που θα τα μοσχοπουλήσουμε….. που θα ξαναπάρουμε  χρήματα…
τότε μόνο θα ησυχάσω….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Θάρθει παιδί μου…. Αλλά θέλει χρόνο…… όπως θέλει χρόνο και η
αγάπη σου με την Ανθούλα  για να φτάσει  σε γάμο……όλα  έρχονται στην ώρα
τους.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Η  Ανθούλα….. Ας την αυτήν….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Τι, μήπως κι άλλαξες γνώμη;……Γιατί μιλάς έτσι;….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μάνα  ο λύκος την τρίχα αλλάζει όχι τη γνώμη, λένε.  Κι εγώ
είμαι λύκος….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Τότε;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ( κουνάει το κεφάλι του)  Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να γίνω
αντάξιος  του πατέρα της…. Και για να γίνει, αν δεν είναι δύσκολο, θέλει
χρόνο….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: ε…. δε μούλεγες τις προάλλες ότι σε εμπιστεύεται και θα
περιμένει;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ναι, έτσι με διαβεβαίωσε, αλλά βλέπεις είναι κι ο Αλεβίζος,… ο
πατέρας της έδωσε  το λόγο του κι θα θελήσει να τον τηρήσει  πριν τις εκλογές
για να δείξει ότι είναι   σοβαρός άνθρωπος, μπεσαλής, για να τον ψηφίσουν….
Κι ο χρόνος  έτσι στενεύει…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Σώπα  καλέ….. Επειδή θα παντρέψει την κόρη του με τον
Αλεβίζο, θα κερδίσει  και τις εκλογές…. Ο Αλεβίζος  ενδιαφέρεται για τους
Υδραίους…. Τι του κόλλησε  τώρα να πάρει γυναίκα από τον Πόρο…….ποιος
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Την είδε, λέει, στην Υδρα που είχε  πάει με τον πατέρα της, και
τη ζήτησε κατ ευθείαν….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Επιπόλαια  πράματα…..Κι απορώ πως ο πατέρας της σκέφτηκε  να
του τη δώσει…. Και να αποχωριστεί  τη μοναχοκόρη του  στην Υδρα…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Είναι λέει πλούσιος και δε ζητάει και τίποτα. Κι όπως ξέρεις ο
Βασιλόπουλος  είναι φιλοχρήματος…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Εσύ την είδες τελευταία  την Ανθούλα;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Όχι… από τότε με το επεισόδιο με τον πατέρα της, δεν την
είδα…Μόνο κάνα  γράμμα αλλάζουμε  που και που, όταν μπορεί ο Μένιος….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Μα και συ  βρε παιδάκι μου πας και μπαίνεις  στο σπίτι;…… δεν
ξέρεις ότι είναι προσβολή;….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πως αλλιώς να γινόταν μάνα;….Πως θα μιλάγαμε;…… Πού,
Πότε;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ξέρω κι εγώ,  τέλος πάντων….. Θα πάω να κάτσω  καμιά ώρα
στην Ελένη να τα πούμε…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καλά πήγαινε…. Κι εγώ μπορεί να κατεβώ καμιά βόλτα  στα
καφενεία…. ( Φεύγει η μάνα του   κι ο Δημήτρης ταχτοποιεί κάτι).
ΑΓΓΕΛΙΝΑ: (Μπαίνει δειλά). Καλησπέρα Δημήτρη, δεν είναι εδώ η κυρα
Ζοζεφίνα;…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καλησπέρα Αγγελίνα….. πως απ δω;
ΑΓΓΕΛΙΝΑ: Μου είπε  η μητέρα  μου να ρωτήσω κάτι την κυρα Ζοζεφίνα….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (Πονηρεύεται)  Σαν τι δηλαδή….δεν κάνει να το μάθω;
ΑΓΓΕΛΙΝΑ: (δειλά) Κάνει….αλλά….μπορεί να μην ξέρεις……..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ελα κάθισε……κάθισε να τα πούμε  οι δυο μας…….. μια κι εξω….
Για να ξέρεις…….Λοιπόν……. Είσαι όμορφη  κοπέλα,  θα άρεσες στον κάθε
άντρα, σε εκτιμώ πολύ  για το χαρακτήρα σου, για τη σοβαρότητά του……για
όλα. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου, αλλά δεν είναι καιρός μου να
παντρευτώ….. έχω άλλα βάσανα και σχέδια στο νου μου τώρα….
ΑΓΓΕΛΙΝΑ:  Δεν είναι απλό ενδιαφέρον Δημήτρη…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ότι  κι αν είναι το εκτιμώ…. Όμως δεν τόχα  σκεφτεί  ποτέ…..
ΑΓΓΕΛΙΝΑ: Αυτό είναι ή…….
 (Χτύπημα στην πόρτα)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ποιος νάναι;….. Ανοιχτά είναι… περάστε.. (Μπαίνει ένας
άγνωστος  35άρης άνδρας. Είναι ο Αλεβίζος).
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Καλησπέρα σας.  Δε  με γνωρίζεις  ίσως…. Είμαι ο καπταν
Γιώργης ο Αλεβίζος…. Ηθελα να μιλήσουμε….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Όχι…. Δε σας είχα  δει… Καθίστε… Από δω η γειτόνισσά μας η
Αγγελίνα…..( Ο Αλεβίζος  την κοιτάει  ερευνητικά. Εκείνη κάνει μια κίνηση
«χάρηκα» και μετά λέει:).
ΑΓΓΕΛΙΝΑ: Καταλαβαίνω…. Πρέπει να σας αφήσω να μιλήσετε…. Καληνύχτα…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καληνύχτα Αγγελίνα, θα τα ξαναπούμε, πάντως  τα …… βασικά
τα είπαμε!... (Εκείνη δείχνει ότι κατάλαβε  και φεύγει).
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Καληνύχτα φρεγάτα μου….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Λοιπόν, καπταν Γιώργη σ ακούω……..                            18



ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Να με συμπαθάς  για το θάρρος…. Αλλά ήρθα να μιλήσουμε σαν
άντρες….. Θάχεις   ακούσει ότι  ζήτησα  να παντρευτώ την κόρη  του Γιάννη
του Βασιλόπουλου….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Όχι….δεν έτυχε….
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Πάει καλά…. Σου λέω λοιπόν ότι ζήτησα  να παντρευτώ  την κόρη
του Βασιλόπουλου. Εδωσα λόγο μαζί του, αλλά  το πράμα δεν προχωράει….
Εμαθα, τελικά, ότι δεν προχωράει γιατί  εσύ και κείνη…….. (κάνει με τους δυο
δείχτες του  ότι έχουν σχέση)….. κάτι τρέχει δηλαδή μεταξύ σας……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ερευνητικά) Και λοιπόν;……
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Ηθελα να ξέρω πριν κάνω οτιδήποτε….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (χαμογελώντας) Μα πίστεψες  καπταν Γιώργη  πως ότι κι αν είχα
ή έχω, με οποιονδήποτε  θα σου τόλεγα;
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Μη με νομίζεις αφελή  ή και πρόστυχο… Κοντολογής ήθελα να πω,
πως αν μου πεις ότι  κάτι υπάρχει μεταξύ σας…εγώ  δε θα επιμείνω…. Θα
φύγω από η μέση. Εμένα μ άρεσε  και τη ζήτησα…. Από κει και πέρα, αν δεν
είναι  αυτή, θα είναι κάποια  άλλη  που να μ αρέσει…. Κι απ ότι είδα πριν
έχεις  όμορφες γειτόνισσες……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Αααα, τόσο σοβαρό είναι το πράμα;……
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Δε μ απάντησες;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δε θα σ απαντήσω καπταν Γιώργη. Ούτε όχι, ούτε ναι.  Ούτε
ναι,  ούτε όχι….. Όπως και νάταν  δε θα το θεωρούσα σωστό….Γιατί  εγώ να
δίνω πιστοποιητικά αγνότητας  ή όχι για την κάθε  κοπέλα;Σ΄ήξερα και χτες;
ΑΛΕΒΙΖΟΣ:  Κρίμα….. Νόμιζα ότι αυτό θα διευκόλυνε και τους  δυο μας…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Και τους δυο μας γιατί;
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Γιατί   θάφευγα από τη μέση  και θακανες εκείνο που θέλεις…..
Και θάστρεφα  τα μάτια μου  αλλού…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Και τι σ εμποδίζει  να  το κάνεις  και τώρα;….. Εσύ μια γυναίκα
θέλεις….. που να σ αρέσει…. Τι σε νοιάζει, λοιπόν; Σε είδα  πως
γλυκοκοίταζες πριν την Αγγελίνα…..
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: (με χαμόγελο). Με παρεξήγησες νέε μου…. Εγώ  είμαι αρκετά
μεγαλύτερός σου….. Κι όσο νάναι την έχω  ζήσει τη ζωή  μου. Ταξίδια εδώ,
ταξίδια εκεί…. Και τώρα συχνά ταξιδεύω….. Θέλω  να πάρω, λοιπόν, μια
γυναίκα  που να μου είναι αφοσιωμένη. Να μην έχει ούτε παρελθόν, αλλά ούτε
και μέλλον….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Περίεργα πράματα…. Πως θα σου είναι αφοσιωμένη,  πιστή
θέλεις να πεις, αν δε σ αγαπάει;….
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Αυτό άστο στην κρίση μου….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Όπως σ αρέσει…. Εμένα δε με κόφτει….
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Δηλαδή…… δεν έχεις τίποτα να μου πεις;……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Σου απάντησα,  κάνε ότι σ αρέσει……. Πάντως η ερώτησή σου
δε μ άρεσε…..
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Νόμισα  ότι διευκολύνω τα πράγματα…. Μάλλον έκανα λάθος!...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μάλλον……
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Μάλλον κατάλαβα….. Καλό βράδυ….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καληνύχτα…….                                                    19



Σκηνή 2 στο σπίτι του Βασιλόπουλου

ΓΙΑΝΝΗΣ ( Με αγωνία και θυμό μαζί)  Ορίστε.. 10  η  ώρα το βράδυ και  η
Ανθούλα δε  φάνηκε……..και λείπει  από το πρωϊ….που εξαφανίστηκε;…. Στο
θεό σου  Φωτεινή….δεν ξέρεις τίποτα;
ΦΩΤΕΙΝΗ: Όχι Γιάννη μου, στ ορκίζομαι, αν ήξερα δε θα στόλεγα…. Άσε με
και με έχει φάει η αγωνία!……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Την Αρετή τη ρώτησες;  Ξέρει τίποτα;
ΦΩΤΕΙΝΗ (Με απογοήτευση)  Όχι Γιάννη μου δεν ξέρει…. Δε τις είπε
τίποτα…. Το μόνο…. Λες;…..
ΓΙΑΝΝΗΣ:….. Μόνο τι;
ΦΩΤΕΙΝΗ: Το μόνο  που της είχε πει είναι πως αν δεν παντρευόταν το
Δημήτρη, θα κλεινότανε σε Μοναστήρι ή θα σκοτωνόταν…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Θεός φυλάξει……..Θεός φυλάξει……. Λες νάκανε τέτοιο πράμα;….
Καλά έκανα εγώ και ειδοποίησα  τον Αστυνόμο….  Να ψάξει παντού, παντού……
ΦΩΤΕΙΝΗ:  Κακούργεεεεεε….. εσύ φταις , την έφαγες  με  τον Αλεβίζο σου,
το λόγο σου , το πείσμα  σου και το βουλευτιλίκι σου…. Κακούργεεε…(κλαίει).
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μην κακομελετάς  Φωτεινή,  μην κακομελετάς…….
ΦΩΤΕΙΝΗ: (κλαίγοντας)….. Να ξέρεις αν πάθει τίποτα το παιδί μου  θα σου
βγάλω τα μάτια…… αλλά έτσι ήσουνα πάντοτε στραβόξυλο….. Μαύρη ζωή έχω
περάσει  μαζί σου. Και τώρα θα  μαυρίσει περισσότερο……όπως φαίνεται…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σου είπα…..μην κακομελετάς… θα δούμε……
ΦΩΤΕΙΝΗ: Τι να δούμε;…….. Ποτέ άλλοτε δεν τόχε κάνει αυτό…. Ελειπε για
λίγο και ξαναγύριζε….αλλά και πριν μας τόλεγε…… Πάω εκεί… Πάω εδώ…. Τώρα
κάτι κακό συνέβη στο κοριτσάκι μου (κλαίει) Αααααχ….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Πάψε δε μπορώ να σ ακούω….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Καλά τόσο αναίσθητος είσαι;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Αναίσθητος εγώ;  Η ψυχούλα μου το ξέρει….. αλλά τι να κάνω;
Να ουρλιάζω;
ΦΩΤΕΙΝΗ: Δεν  ξέρω, να βγεις να ψάξεις…… Και δεν την είδε κανείς…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Καλά εσύ που ήσουν  όταν έφυγε;….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Δεν  ξέρω ακριβώς….. Εγώ έλειπα από τις 8 στη Δέσποινα την
καπελού, στον Αη Γιώργη. Πήγα κι απ την αγορά, γύρισα  δυο ώρες μετά και
δεν τη  βρήκα εδώ. Τότε ήρθα και σε ειδοποίησα…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Το νου σου  στα καπέλα  εσύ κι όχι στο παιδί σου:….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Τι θέλεις τώρα Γιάννη, να μαλώσουμε, δεν είναι μικρό παιδί,
κοτζάμ γυναίκα είναι πια; Αν κάποιος τη στενοχώρησε αυτός είσαι συ. Μην τα
ρίχνεις σε μένα…..  Εγώ ήμουνα σύμφωνη μαζί της… πάντα συμφωνούσαμε…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γι αυτό προκόψαμε!.....  ( Μπαίνει η Αρετή).
ΑΡΕΤΗ:  Καλησπέρα,  πήρα την άδεια απ τους γονείς μου να ρθώ να μάθω…
Μάθατε τίποτα;…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τα βλέπεις, αυτά είναι κορίτσια, παίρνουν την  άδεια από τους
γονείς τους….                                                                  20



ΦΩΤΕΙΝΗ:  Καλά τώρα…. Όχι Αρετή μου, δε μάθαμε…. Κι όσο πέφτει η νύχτα
τόσο με ζώνουν τα φίδια!…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Για πες μου ρε κοριτσάκι μου;  Δε σου είπε τίποτα; Χτες,
προχτές,  κάποιο σχέδιό της…..
ΑΡΕΤΗ:  Όχι, όχι,….παλιά μου είχε πει ότι αν δεν έπαιρνε το Δημήτρη  θα
κλεινόταν σε μοναστήρι, θα σκοτωνόταν, θα πνιγόταν……κάτι τέτοιο. Αλλά δε
φαντάζομαι  ότι τόλεγε σοβαρά, ότι το πίστευε…. Ήταν σχήμα λόγου που λέμε…
  ( Ο Γιάννης χαϊδεύει νευρικά το κεφάλι του να καθαρίσει από τις σκέψεις)
ΦΩΤΕΙΝΗ: Τα είδες…… τη στενοχώρησες  κι ίσως να τόκανε….
ΑΡΕΤΗ: Σωπάτε καλέ, δεν είναι τόσο επιπόλαιη η κοπέλα……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μήπως ξέρεις κάτι και τα λες αυτά;…..
ΑΡΕΤΗ: Όχι, αν ήξερα θα τόλεγα….. να σας βγάλω από την αγωνία……. Την
ίδια αγωνία έχω και γω….. Αλλά που μπορεί να πήγε;
ΦΩΤΕΙΝΗ: Ελα  ντε, αν κυκλοφορούσε  στο δρόμο δε θα την έβλεπαν, αν
περνούσε με τη βάρκα  απέναντι στη Μπούγια πάλι δε θα την έβλεπαν οι
βαρκάρηδες. Κι αν ακόμη πήγαινε προς το μεγάλο νησί δε θα την έβλεπαν οι
σκοποί του Προγυμναστηρίου,  στο κανάλι, στο  γεφυράκι….
ΑΡΕΤΗ: Φυσικά, αν έβγαινε από τη  Σφαιρία….θα την έβλεπαν…
ΦΩΤΕΙΝΗ: ( τρομαγμένα) Μήπως έπεσε από το βράχο του Καστελιού;
ΓΙΑΝΝΗΣ : Κοιτάξαμε.
ΦΩΤΕΙΝΗ: ΄Η απ το βράχο του Σταυρού;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Κι εκεί κοιτάξαμε;
ΦΩΤΕΙΝΗ: Τότε τι έγινε, άνοιξε η και την κατάπιε; (Μπαίνει η Κασσιανή)
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Καλέ μάθατε τίποτις;….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Όχι Κασσιανή  μου, όχι…
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Κρίμα….. Κι εγώ έλεγα πως θάχετε  μάθει…. Αλλά μη σκάτε…
Αυτή καλέ  θα κλέφτηκε;
ΓΙΑΝΝΗΣ: (Που δεν την χωνεύει) Θα κλέφτηκε;  Με ποιόν;
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Μα με ποιον άλλο;…. Με το Δημήτρη….. Γιατί  με τον
Αλεβίζο….δεν  τον θέλει….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Όλα τα ξέρεις, δε σου ξεφεύγει τίποτα;
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Ε…. όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει…. Αλλωστε  πολλοί το ξέρουν…
ΦΩΤΕΙΝΗ: Αλήθεια  Γιάννη, αυτό δεν το σκεφτήκαμε…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Να κλέφτηκε με το Δημήτρη;….. Μπα, αποκλείεται…. Αυτός ήταν
μέχρι πριν από λίγο στο καφενείο   του   Φάρσα  στην Υπαπαντή και συζήταγε
με τον Πολυχρόνη για κάποιο δάνειο….
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Μπορεί να την πήρε και να την έκρυψε κάπου….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Αν την έκρυψε Γιάννη;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μην είσαι και συ αφελής…. Να την κρύψει να την κάνει τι…..και
μετά πόσο θα την έκρυβε;…..Αυτός την αγαπάει, δε θέλει να τη στενοχωρήσει…
Δεν κάνει τέτοια πράγματα αυτός, ούτε και η μάνα του…. Αυτοί θαρχόντουσαν
στα ίσα  και θα μούλεγαν το και το…… Αποκλείεται….. ( μπαίνει ο Κώστας
Νάκης).
ΚΩΣΤΑΣ: γεια σας… τι έγινε, μάθατε τίποτα;
ΓΙΑΝΝΗΣ: (Απογοητευμένος) Μπα, τίποτα Κώστα…. Εσύ;                     21



ΚΩΣΤΑΣ:  Εγώ το μόνο που έμαθα  ήταν ότι  κάποιος την είδε στις οχτόμισυ
το πρωϊ να περπατάει  στην παραλία, απέναντι  από τα καϊκια, και μετά του
φάνηκε  να τραβάει κατά τους φούρνους  στο στενό της Υπαπαντής….. Αλλά
δεν ήταν και σίγουρος  ότι είναι αυτή…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: (ειρωνικά για τη γυναίκα του).Την ώρα που η κυρία είχε πάει για
καπέλα…. Λοιπόν, τα είπες στον Αστυνόμο;
ΚΩΣΤΑΣ:  Τα είπα…. Φώναξε τους καραβοκύρηδες, τους ρώτησε, αλλά κανείς
δεν είχε δει τίποτα….
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Εφυγε κανά καϊκι το πρωϊ;
ΚΩΣΤΑΣ: Ναι,  του Σπυριδάκη…… που θα γυρίσει μεθαύριο….
ΑΡΕΤΗ: Λέτε νάφυγε  μ αυτό;
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Φως φανάρι που λένε….
ΦΩΤΕΙΝΗ: ( σταυροκοπιέται) Μακάρι νάναι έτσι, να ζει το παιδάκι μου κι ας
είναι όπου θέλει…..
ΚΩΣΤΑΣ: Ο αστυνόμος πήρε τηλέφωνο  τη διοίκηση του Πειραιά. Φώναξαν το
Σπυριδάκη  στη διοίκηση, τον ρώτησαν, αλλά αυτός δεν είχε δει καμία  κοπέλα.
Και την κόρη σου την ξέρει….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Πάει κι αυτή η ελπίδα…   ( Μπαίνει ο αστυνόμος).
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ:  Τίποτα…. Τίποτα…. Τίποτα!… και σπάω το κεφάλι μου τι
έγινε;… Ποιος μπορεί να την κρύβει εδώ στο νησί….. και γιατί;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μήπως πολιτικοί μου αντίπαλοι;
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μα τι λες Γιάννη, για πιο λόγο, άλλωστε οι εκλογές αργούν
ακόμα..
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ:  Είναι πιθανόν … Ολες οι εκλογές  εδώ στον Πόρο, παίρνουν
από νωρίς μεγάλη οξύτητα. Ξεχάσατε τον γερο-Κοριζή που κυνηγούσε  τον
Καραμάνο με την ράβδον…..
ΚΩΣΤΑΣ: Ε…. αυτές ήταν δημοτικές…. Υπήρχαν άλλες αιτίες…. Είχαν
προηγηθεί  βανδαλισμοί της οικίας Κοριζή  από   οπαδούς του Καραμάνου…
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Εγώ πιστεύω ότι καλά λέει ο αστυνόμος. Του τόκαναν  τώρα για
να τον τρομάξουν και να μη βάλει υποψηφιότητα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Είναι μια εκδοχή.. Την οποία  θα εξετάσω. Θα εξετάσω ποιος
μπορεί να έχει συμφέροντα  από μια τέτοια  απαγωγή, θα τον ανακρίνω και θα
σας ενημερώσω το συντομότερο….. Το πράγμα θα δείξει…. (Μπαίνει ο Μένιος)
ΜΕΝΙΟΣ: Αφεντικό ήρθα…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι θέλεις:…..
ΜΕΝΙΟΣ: Να σας πω που είναι η Ανθούλα να μη στενοχωριόσαστε….
ΟΛΟΙ : ( με διαφορετικό  ύψος φωνής) Πού είναι;…
ΜΕΝΙΟΣ: (σκέφτεται)  Είναι;…..
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Λέγε που είναι; Ζει;….
ΜΕΝΙΟΣ: Ζει…ζει….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Δόξασοι ο Θεός Παναγία μου (σταυροκοπιέται).
ΜΕΝΙΟΣ: Δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να ζει….
ΚΑΣΣΙΑΝΗ:  Μήπως την κλέψανε;
ΜΕΝΙΟΣ: Οοοχι…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: (εκνευρισμένος)Εφυγε, πήγε πουθενά, έπεσε στη θάλασσα…..; 22



ΜΕΝΙΟΣ: Ούτε, ούτε….
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: ( Του αγριεύει)  Μίλα καθαρά  γιατί θα σε κλείσω μέσα……
ΜΕΝΙΟΣ: Αμα είναι έτσι…δε  λέω……
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: (τον πιάνει από το μπράτσο και τον κουνάει) Μίλα είπα;
ΜΕΝΙΟΣ: (αφού σκέφτεται)  Μόνο  στην Αρετή θα το  πω, κι  αν θέλει εκείνη
ας σας το πει. Σκύψε ( Της λέει. Η Αρετή  σκύβει, κάτι της λέει στ αυτί και
κείνη βάζει τα γέλια)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Τι σας  είπε δεσποινίς;
ΑΡΕΤΗ: Ότι η Ανθούλα είναι κρυμμένη  στο τσουβάλι… (συνεχίζει να γελάει)
ΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι τρελός ο άνθρωπος!….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Για σώπα Γιάννη μήπως και βρούμε  άκρη…
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Καλέ τι άκρη να βρείτε….. ο άνθρωπος τάχει χαμένα…. Δεν τον
ξέρετε τόσον καιρό που τον έχετε στη δούλεψή σας;
ΚΩΣΤΑΣ: Κάτι θέλει να πει αυτός…Αλλά δεν το λέει….
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: (Τον παίρνει με το καλό) Για πες μας αγόρι μου για το
τσουβάλι…
ΜΕΝΙΟΣ: Να τους πω Αρετή;
ΑΡΕΤΗ: Ναι Μένιο, να τους πεις….
ΜΕΝΙΟΣ: Για όλα;…..
ΑΡΕΤΗ:  Όλα για το τσουβάλι….
ΜΕΝΙΟΣ:  (Παίρνει θάρρος). Λοιπόν… πρωί-πρωί  ήρθε η κυρά Ανθούλα  στο
μαγαζί  μ  ένα τσουβάλι. Μου λέει Μένιο θέλεις να παίξουμε κρυφτό; Της λέω
πρωί-πρωί κυρά  Ανθούλα, δε μπορώ έχω και δουλειά. Μου λέει Μένιο, θα μου
χαλάσεις το χατήρι;…. Ε δε μπορούσα να της το χαλάσω…. Με πήρε πήγαμε πιο
πέρα στο μαγαζί  του Χρυσανθόπουλου που ήταν κι άλλα τσουβάλια  και μου
είπε: Εγώ θα μπω στο τσουβάλι  και συ θα το δέσεις. Μετά θα πας να
κρυφτείς και θα ψάξω να σε βρω…. Εκανα όπως μου είπε, πήγα κρύφτηκα,
περίμενα, περίμενα,  αλλά δεν ήρθε να με βρει…… Μετά από ώρα  γύρισα στου
Χρυσανθόπουλου να τη βρω. Αλλά δεν ήταν εκεί κανένα τσουβάλι…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σας είπα ο άνθρωπος  είναι χαζός….. ή μας δουλεύει…..
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Σιωπή…. Το μυστήριο λύθηκε….. Αλλά πρέπει να βρούμε  το
τσουβάλι…. Που πήγε  το τσουβάλι; Τόκλεισε  ο Χρυσανθόπουλος στο
κατάστημά του ή φορτώθηκε σε κάποιο καίκι, για  Γαλατά, Μέθενα, Αίγινα
Υδρα, Σπέτσες;… Θα δούμε….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Ζωντανή να είναι κι όπου θέλει ας είναι το τσουβάλι Παναγία
μου..
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ:(στο Μένιο) Εσύ θάρθεις μαζί  μου. Εχουμε ανάκριση…..
ΜΕΝΙΟΣ: Τι ήθελα και μίλαγα….. βλέπω να περάσω τη νύχτα παρέα με τους
κοριούς…… (Φεύγουν)

                                                                                 23



Σκηνή 3 στο σπίτι του Δημήτρη

  ( Ο Δημήτρης, η μητέρα του και η Ελένη)

ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Μη στενοχωριέσαι  παιδάκι  μου, κάποιο καπρίτσιο  τους κάνει….
Και να σου πω….  Καλύτερα να τους ταρακουνήσει λίγο….. τους
χρειάζεται…..δηλαδή χρειάζεται  στον πατέρα  της….. Είναι έξυπνο κορίτσι η
Ανθούλα….
ΕΛΕΝΗ: Καλά σου λέει…. Καπρίτσια  τους κάνει επειδή  δε  σε θέλουν…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Το πιστεύω…… αλλά δε θάπρεπε να με ειδοποιήσει…..ότι θα
εξαφανιστεί  για λίγο……. δεν καταλάβαινε πως σαν το μάθω θα
ανησυχήσω;……..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ισως να μη μπορούσε…. Κι έπρεπε να βιαστεί  να το κάνει…..
ΕΛΕΝΗ:  Ισως να  τόκανε και για σένα….να δει αν θα ενδιαφερθείς…..πόσο θα
ανησυχήσεις….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μα μήπως ξέρω που είναι  για να της το πω….
ΕΛΕΝΗ: Θα βρει  τρόπο να το μάθει εκείνη…. Δεν τις ξέρεις τις γυναίκες……
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καλά όλα αυτά….. μα  αν της συνέβη κανένα  κακό;….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Τα κακά νέα μαθαίνονται  γρήγορα γιε μου….. τα καλά αργούν……
ΕΛΕΝΗ: Ακου  τι σου λέει η μάνα  σου, έχει μεγαλύτερη πείρα…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (κουνάει το κεφάλι του)  Ότι και να μου λέτε εσείς, εγώ δε θα
ησυχάσω  αν δε μάθω ότι είναι  καλά….. (Φτάνει και η Κασσιανή).
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Γειτόνισσες, έμαθα νεώτερα  κι ήρθα να σας τα πω…. Λοιπόν….
Όπως είπε  ο τρελο-Μένιος  στον αστυνόμο, πρωί-πρωί  πήγε η Ανθούλα  και
τον βρήκε στο μαγαζί  μ ένα τσουβάλι. Του είπε  να τη βάλει  μέσα  σ αυτό
για να παίξουνε κρυφτό.  Μετά πήγε και κρύφτηκε για να τον βρει. Περίμενε,
περίμενε, αλλά η Ανθούλα  δεν πήγε… Μετά από ώρα  γύρισε στου
Χρυσανθόπουλου. Αλλά δεν ήταν εκεί κανένα τσουβάλι…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ελα Χριστέ και Παναγία….. τι πράματα είναι αυτά;
ΕΛΕΝΗ: Δε σας είπα  κι εγώ ότι κάτι  τους σκάρωσε;….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μα γίνονται αυτά;……. η Ανθούλα είναι σοβαρή κοπέλα……
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Όλα γίνονται παιδί μου…Όλα…….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Μπα,  τρελαμάρες  του Μένιου…….
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Όχι…… Πήγε ο αστυνόμος  στο Χρυσανθόπουλο  και τον ρώτησε.
Του είπε ότι πράγματι,  είχε ετοιμάσει μερικά τσουβάλια με  πυρήνα, τριμμένο
κουκούτσι από ελιές, από το λιτρίβι, για να τα στείλει με το καϊκι του
Σπυριδάκη  Αίγινα και Πειραιά. Οι εργάτες που τους πλήρωσε, του είπαν ότι
φόρτωσαν  εννέα τσουβάλια, ενώ εκείνος θυμόταν ότι είχε ετοιμάσει  οχτώ.
Τότε υπόθεσε ότι είχε κάνει λάθος στο μέτρημα. Αλλά  τώρα φαίνεται πως στο
παραπανίσιο  τσουβάλι  ήταν μέσα η Ανθούλα.
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ακου πράματα….
ΕΛΕΝΗ: Για να  γελάς…..
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Το μόνο που δεν ξέρουνε είναι σε πιο  λιμάνι….ξεφορτώθηκε  η
Ανθούλα…. Στην Αίγινα ή στον Πειραιά…. Κι αν εκεί την πήραν χαμπάρι…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καλά γιατί να το κάνει αυτό;……                                  24



ΕΛΕΝΗ: Ποιος ξέρει….. θάχε  κάποιο  σκοπό;
ΚΑΣΣΙΑΝΗ:….. σίγουρα…. Κάποιο  πονηρό σκοπό…. Θα  μάθουμε….όπως θα
μάθουμε  που κόβει  τώρα τις  βόλτες  της……(Ο Δημήτρης θίγεται).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Εεεεε όχι  και να την κατηγορούμε  κι όλας…….
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: (γελώντας) Χμμμμμ…. Μη στενοχωριέσαι  αγόρι μου, πολλοί
ξέρουν  πόσο νοιάζεσαι  γι αυτήν….. Όμως  αυτή νοιάζεται για σένα;…. Αν
νοιαζόταν δε θάπρεπε να στο πει;……. Μετά δεν την κατηγόρησα…. Μια κοπέλα
μονάχη στην Αίγινα ή στον Πειραιά, θάχει προβλήματα…..πως να κάνουμε;….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Δεν  ξέρω…… δεν το κρύβω  ότι νοιάζομαι…. Όμως άλλο  το ένα
και άλλο  το άλλο… Κι εγώ ξέρω αν νοιάζεται κι αυτή για μένα….. εσένα δε σου
πέφτει λόγος….
ΚΑΣΣΙΑΝΗ: Μωρέ τι είν τούτος; Αψύς…. Πολύ αψύς……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Σε παρακαλώ Κασσιανή, άφησέ τα αυτά είναι προσωπικό μας
θέμα….. Ας  είναι καλά το κορίτσι  και τα άλλα περισσεύουν…..

                                         Α Υ Λ Α Ι Α
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ΠΡΑΞΗ  ΠΕΜΠΤΗ

Σκηνή  1 στο σπίτι  του  Βασιλόπουλου

    ( Η Ανθούλα  που γύρισε μετά δυο μέρες  συζητά με την Αρετή)

ΑΡΕΤΗ:  Για πες μου λοιπόν, τι έγινε μετά που μπήκες  στο τσουβάλι;…
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Εεε, ήρθαν οι εργάτες, με έβαλαν και μένα στο καϊκι, και μετά
από πέντε ώρες φτάσαμε στον Πειραιά. Για καλή μου τύχη δε με…ξεφόρτωσαν
στην Αίγινα… Αν γινόταν αυτό, θα πήγαινα με άλλο  καϊκι στον Πειραιά……
ΑΡΕΤΗ:  Καλά δεν πείνασες……δεν….δεν….;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Και πείνασα….και……..άστα…..αλλά κρατιόμουνα…..ήθελα  με κάθε
τρόπο να φτάσω στη θεία μου την Ειρήνη, την αδερφή του πατέρα  μου, και να
της μιλήσω,  να της εξηγήσω.  Είναι ανοιχτό μυαλό,  πιο προοδευτική, ζει
χρόνια  στον Πειραιά βλέπεις……Και θα την έβαζα να μιλήσει  στον πατέρα μου.
Την ακούει για της έχει αδυναμία……
ΑΡΕΤΗ:  Τη βρήκες, λοιπόν,  της μίλησες, της εξήγησες…. Και τι σου είπε;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Να γυρίσω στον Πόρο, να κάνω υπομονή και σε δεκαπέντε  μέρες
που θα μπορέσει,  θάρθει να μιλήσει στον πατέρα μου  και είναι σίγουρη ότι θα
τον πείσει…..
ΑΡΕΤΗ: Μήπως σε παραπλανάει;….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Όχι, ότι υποσχεθεί η Θεία  μου, είναι νόμος! Γι αυτό και έκανα τα
δυνατά αδύνατα να πάω να τη  βρω……
ΑΡΕΤΗ: Ναι αλλά εδώ κόντεψες να μας τρελάνεις……
ΑΝΘΟΥΛΑ: Το ξέρω, μα αν σας τόλεγα  πριν, εσένα δηλαδή  ή του Δημήτρη,
θα προσπαθούσατε να με πείσετε να μην το κάνω. Οσο για τους γονείς μου δε
θα μάφηναν να πάω μόνη μου στον Πειραιά…..
ΑΡΕΤΗ: Ο  Δημήτρης τρόμαξε, ανησύχησε πολύ!....
ΑΝΘΟΥΛΑ: Ο καλός μου ο Δημήτρης!.....Μα γι αυτόν τόκανα, και για μένα.
Για τους δυό μας!……
ΑΡΕΤΗ: Ο πατέρας σου τι σου είπε;…. Γκρίνιαξε;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Όχι όσο περίμενα…… γιατί  ησύχασε που γύρισα  σώα και
αβλαβής…. Η μάνα  μου παραπονέθηκε….. μου είπε ότι κόντεψε να πεθάνει από
τη στενοχώρια της…..
ΑΡΕΤΗ: Εεεε, ήταν να μη στενοχωρηθεί  η καημένη…
ΑΝΘΟΥΛΑ: Ναι δε λέω….
ΑΡΕΤΗ: Και τώρα τι σκέπτεσαι να κάνεις;…..
ΑΝΘΟΥΛΑ: Θα  περιμένω  τη θεία  μου, σε δεκαπέντε μέρες…Εκτός αν
αλλάξει κάτι…..
ΑΡΕΤΗ: Και με το Δημήτρη;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Α, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τον δω…… δε θέλω νάρθει εδώ μη
γίνουν κι άλλα  επεισόδια…… Ας είναι καλά ο Μένιος… Θα του πηγαίνει κάνα
μήνυμα…….
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Σκηνή  2 στο σπίτι  του  Δημήτρη

ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Εεεε,  τώρα θα πρέπει να ησύχασες  που ξαναγύρισε στο σπίτι
της… και θα μπορέσεις  να αφοσιωθείς στις δουλειές σου…..τα άλλα θα τα
βρούμε σιγά- σιγά…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ναι μάνα….. ησύχασα…. Αν και δεν είχα κανένα μήνυμά της
ησύχασα…. Αλλά  που θα πάει  θάρθει κι αυτό….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Με το δάνειο από τον Πολυχρόνη τι  έγινε, δε μούπες…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Εντάξει,  μ εμπιστεύεται….θα μου το δώσει….. και δε ζητάει
πολύ τόκο, ψιλοπράματα….. είναι καλός άνθρωπος…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Δεν ξέρω….. να προσέξεις τι θα του  υπογράψεις…… Δεν ξέρεις
καμιά φορά τι γίνεται….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Θα κάνω όπως μου λες….. Και σε λίγες μέρες  θάχουμε και το
μαγαζί μας. Το πρωί εσύ,  το απόγευμα  εγώ….. Μικρό στην αρχή, μα θα
μεγαλώσει….  Πολλοί  μου δείχνουν ότι μας συμπαθούν και θα μας προτιμάνε….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Μακάρι να γίνει όπως  τα λες γιε μου….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Θα γίνει μάνα, το προαισθάνομαι….  (Μπαίνει η Μαρουσώ)
ΜΑΡΟΥΣΩ:  Καλή σας ώρα……
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Καλώς τη Μαρουσώ…… κάτσε….
ΜΑΡΟΥΣΩ: Δε θα καθίσω πολύ….. ήρθα  να πάρω μια απάντηση… αν
σκέφθηκες, αν σκεφθήκατε δηλαδή, μια που είναι εδώ και ο Δημήτρης…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Για την κόρη σου θες να πεις;
ΜΑΡΟΥΣΩ: Αμ γιατί άλλο….αυτό θέλω να τακτοποιήσω  τώρα…… Θέλω  μια
οριστική  απάντηση γιατί έχω  προξενιά…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Αφού έχεις προξενιά γιατί δεν τα δέχεσαι;…. Τι έρχεσαι  σε
μας;..
ΜΑΡΟΥΣΩ: Ερχομαι γιατί μου το ζήτησε  η κόρη μου…. Αλλιώς δε θα
ερχόμουν… μου μίλησες και την άλλη φορά  και κατάλαβα…. Αλλά αφού μου το
ζήτησε εκείνη, ξανάρθα…. Είχε, λέει , μια σύντομη  συζήτηση με το γιο σου που
δεν πρόλαβε να τελειώσει…. Γι αυτό ξανάρθα….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ακουσε κυρά Μαρουσώ…. Ξέρω ότι με τη μάνα μου είσαστε φίλες
από μικρές, αγαπημένες…. Ξέρω, κι έχω την καλύτερη γνώμη για την κόρη σου
την Αγγελίνα, γι αυτό και δε θα μπορούσα να την κοροϊδέψω, όσο κι αν εκείνη
ενδιαφέρεται για μένα…
ΜΑΡΟΥΣΩ:  Αυτό που μου λες σε τιμάει παιδί μου… Όμως σκέψου ότι η
Αγγελίνα σ αγαπάει….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Το σκέφτηκα κυρά Μαρουσώ, όμως δε  μπορώ να  της προσφέρω
τίποτα αφού εγώ σκέφτομαι άλλη, το ξέρεις….
ΜΑΡΟΥΣΩ: Μα μπορεί να μην προχωρήσει  αυτή  η υπόθεση…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν έχει  σημασία…… κι αν δεν προχωρήσει, εγώ δε μπορώ να
κοροϊδέψω ούτε μια στιγμή  την Αγγελίνα….. αυτό πρέπει να το εκτιμήσεις… Τι
να της πω δηλαδή…. Ξέχασα και νοιάζομαι  για σένα;…… δεν είναι αντρίκιο….
Δεν μπορώ να το κάνω…. Πρέπει να καταλάβεις και συ και κείνη…..       27



Τι θα κάνουμε πειράματα;….. Τώρα αν εκείνη, μετά από αυτό, μπορεί  να
συζητάει  για άλλο προξενιό,  τι να σου πω,  εσύ και κείνη ξέρετε. Κυρίως
εκείνη….
ΜΑΡΟΥΣΩ: Να σου πω την αλήθεια, εκείνη δε θέλει….. Λέει πως αν  δε
θέλεις εσύ, πρέπει να αφήσει να περάσει χρόνος για να αλλάξει μέσα της… Εγώ
βιάζομαι περισσότερο  να την αποκαταστήσω… Και είναι ένα καλό προξενιό  αυτό
που μου έγινε….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι να σου πω;…. Κοίτα να μην πάρεις  στο λαιμό σου…..
ΜΑΡΟΥΣΩ: Εγώ  ήθελα  τι δική σας  απάντηση…. Το τι θα κάνουμε εμείς από
κει και πέρα, είναι άλλο θέμα…..

Σκηνή  3 στο σπίτι  του  Βασιλόπουλου

ΦΩΤΕΙΝΗ:   Θάμαθες βέβαια ότι ο γιος της Ζοζεφίνας προοδεύει…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ε τάμαθα, και;
ΦΩΤΕΙΝΗ: Να που την αποπήρες την άλλη  φορά….. Κι αυτήν και το γιο της….
ΓΙΑΝΝΗΣ:   Μα για το καλό του παιδιού  μας, της κόρης μας τόκανα……
ΦΩΤΕΙΝΗ: Το καλό της κόρης μας!…. Ναι, όλο αυτό σκέφτεσαι!  Κοίτα
κακομοίρη μου μη τη στενοχωρήσεις,  δε θα τα πάμε καλά……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι θα κάνεις…. Θα με βάλεις να κοιμάμαι  χώρια;….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Και αυτό…..
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Αν δεν είχα δώσει το λόγο μου…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Ξέχασα,  είναι κι ο λόγος…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σήμερα για ένα λόγο ζούμε…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Κοίτα μη σου βγει σε κακό…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σε τι κακό να μου βγει; Δεν ξέρω λες τι κάνω;
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μάλλον όχι… όταν θέλεις κάτι που θα κάνει το παιδί σου
δυστυχισμένο, όχι…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα μιλάς για έρωτες που  περνάνε…. Το χρήμα μένει……
   ( Χτύπημα στην πόρτα. Ο Γιάννης γυρίζει και βλέπει τον Αλεβίζο)
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Σας  χαιρετώ!....
ΓΙΑΝΝΗΣ:  καλώς τον…. Έλα  Γιώργη πέρασε…… Κάθισε…..
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Δε θα καθίσω…. Ηρθα μόνο  να σου πω ένα λόγο…..ότι έμαθα
πως η κόρη σου  είναι ερωτευμένη  με το Δημήτρη Καρακατσάνη. Κι ότι κι
αυτός, δηλαδή, την αγαπάει…
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Αααα. Κουραφέξαλα….. φήμες… κουτσομπολιά  του  κόσμου, μην τα
λαμβάνεις  υπ όψη σου….Γιώργη μου….
ΑΛΕΒΙΖΟΣ:  Δεν είναι κουτσομπολιά του κόσμου…. Μου το είπε κι ο ίδιος…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Α τον  αχρείο! Τόλμησε και σούπε  τέτοιο  ψέμα…
ΑΛΕΒΙΖΟΣ:  Αντίθετα….. δε μούπε τίποτα…. Ούτε ναι, ούτε  όχι…. Το
επιβεβαίωσε ο τρόπος του.
ΓΙΑΝΝΗΣ: Α, είπα κι εγώ…. Αλλά  μπορεί νάκανες λάθος ρε Γιώργη μου….
Λάθος….
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Όχι δεν έκανα λάθος….. Γι αυτό  παίρνω πίσω  το λόγο που
σούδωσα….                               28



ΓΙΑΝΝΗΣ: Μπράβο  ρε Γιώργη…έτσι παίρνουνε πίσω το λόγο τους  οι άντρες…
Δεν έχεις λόγο ρε;
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Επειδή έχω λόγο, τον παίρνω πίσω…. Εγώ δε θέλω να κάνω μια
γυναίκα, μια κοπέλα, δυστυχισμένη. Ούτε να την έχω σε διλήμματα …. Ούτε να
σκέπτομαι αν θα μου είναι πιστή…. Την περνάω και  15  χρόνια……..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Μα τι λες τώρα, η Ανθούλα μου….
ΑΛΕΒΙΖΟΣ:  Ξέρω τι λέω, αν μια γυναίκα έχει ξεστρατίσει πριν από το γάμο
της με κάποιον, θα ξεστρατίσει και μετά, αφού δε θα  αγαπάει  αυτόν που
παντρεύτηκε…. Κι η κόρη σου αγαπάει το Δημήτρη, δεν πρόκειται να αγαπήσει
εμένα….. Και να τη δώσεις σ αυτόν, όποιος και νάναι….  Του ανήκει….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γιώργη  λες βαριές κουβέντες, και θα σου μιλήσω και εγώ άπρεπα;
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Σέβομαι το  σπίτι σου και δε θέλω να μιλήσω χειρότερα,
καραβίσια….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σαν τι θάλεγες  δηλαδή;….. Για πες μου να μάθω;…
ΑΛΕΒΙΖΟΣ: Θα στο πω καραβίσια για να καταλάβεις….. Δε θέλω να πάρω
γυναίκα από δεύτερο χέρι……  ( Ο Γιάννης οργίζεται)
ΓΙΑΝΝΗΣ: Εξω ρε, έξω από το σπίτι μου….. Εξω…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Γιάννη  ηρέμησε…..ηρέμησε…. Σας παρακαλώ κε Αλεβίζο φύγετε,
και ότι ξέρετε, ότι μάθατε, ότι ειπώθηκε εδώ, ας μείνει μεταξύ μας… Ξέρω ότι
δε θέλετε να κάνετε κακό στο παιδί μου….
ΑΛΕΒΙΖΟΣ (Μετά από σκέψη, ενώ ο Γιάννης τραβάει τα ρούχα του από νεύρα)
Σας το υπόσχομαι κυρία μου… κι εύχομαι ότι καλύτερο στην Ανθούλα…..
Φεύγει…..
   ( Ο Γιάννης πέφτει βαρύς σε μια πολυθρόνα)
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τον παλιάνθρωπο….. να μου προσβάλλει το κορίτσι…….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Αλήθεια δεν είναι;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Αλήθεια ξε αλήθεια  με πρόσβαλε κατάμουτρα… Αυτό μέχρι
μονομαχία σήκωνε…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Σιγά  τώρα…. μονομαχία….. απόφευγε τα επεισόδια  και πας και σε
εκλογές….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Αααα ναι…είναι κι αυτό το ξέχασα…. Βέβαια,  πρέπει να κινηθώ…..
Πρέπει να βγω βουλευτής!......

Σκηνή  4 στο σπίτι  του  Δημήτρη

ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Ναι βρε παιδάκι μου, καλά  όλα αυτά για τις δουλειές…. Όμως
θάπρεπε  να δείχνεις  και το ενδιαφέρον σου για την  Ανθούλα….. Τόσες  μέρες
ούτε που την  είδες….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Την είδα μια φορά από  μακριά….. κοιταχτήκαμε  και κείνη
κατάλαβε…
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Ε καλά τώρα….. έτσι κάνουν όσοι  αγαπάνε;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σου είπα…. Δε θέλω να της δημιουργήσω άλλο  πρόβλημα με τον
πατέρα  της…. Αν ήταν εύκολη η κατάσταση θα με είχε ειδοποιήσει  με το
Μένιο…
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Μου φαίνεται έγινες φοβιτσιάρης…..                            29



ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Φοβιτσιάρης εγώ;…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Τώρα που έφυγε  από τη μέση ο Αλεβίζος…… είναι πιο εύκολα τα
πράματα…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι, έφυγε από τη μέση ο Αλεβίζος;….Καλά πώς;… Δε μου είπες
τίποτα…. Δε μου είπες το πολύ σημαντικό!…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Νόμιζα πως το ήξερες….
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (γεμάτος χαρά). Πώς έγινε… δεν ξέρεις; Αυτός αρνήθηκε, πήρε
το λόγο του πίσω ο πατέρας της, πώς;
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Δεν ξέρω ακριβώς….. Λένε ότι  αφού έμαθε το ενδιαφέρον  της
Ανθούλας για σένα, υποχώρησε…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ναι, το ήξερε… είχε έρθει και με βρήκε…Μου τόπε…. Ζήτησε να
του το επιβεβαιώσω… Αλλά  εγώ το αρνήθηκα….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Δε μούπες τίποτα….. Αλλά,  αρνήθηκες;  Γιατί…. Ετσι κάνουν οι
άντρες; Αρνούνται αυτήν που αγαπάνε;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν το αρνήθηκα ακριβώς,  δεν του είπα ούτε ναι, ούτε όχι….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ:  Φαίνεται από τον τρόπο σου εκείνος κατάλαβε περισσότερα  και
σαν πραγματικός άντρας,  έπραξε όπως έπραξε…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ευτυχώς….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Και άκου και το άλλο. Θα παντρευτεί την Αγγελίνα   την κόρη
της Μαρουσώς…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τη είδε εδώ… τη μέρα πούχε έρθει,  ήταν εδώ η Αγγελίνα και
του τη γνώρισα….
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: ( γελώντας) Χωρίς να το θέλεις τούκανες προξενιό που σε
βόλευε…..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Μα καλά η Αγγελίνα  έλεγε ότι…..
ΖΟΖΕΦΙΝΑ: Μην τα ψάχνεις….. καμιά φορά το συμφέρον  νικάει τα δήθεν
αισθήματα…. Τι σε νοιάζει….. Εσύ κοίτα να μιλήσεις με την Ανθούλα, τώρα που
δεν υπάρχει ο Αλεβίζος να προβληματίζει τον πατέρα  της……..

Σκηνή  5 στο σπίτι  του  Βασιλόπουλου

ΓΙΑΝΝΗΣ: Πρέπει να πάω και στα χωριά Φωτεινή…. Αλλά έχω και δουλειές
στα μαγαζιά… Θα πρέπει κάποιες μέρες  να ασχοληθείς και συ μ αυτά…….να με
διευκολύνεις…
ΦΩΤΕΙΝΗ:Να σε  διευκολύνω….. αφού έμπλεξες… να σε διευκολύνω….όσο
θέλεις….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ετσι  μπράβο….. Κι άμα βγω βουλευτής…. που ξέρεις, μπορεί να
γίνω και υπουργός……
ΦΩΤΕΙΝΗ:….ναι  θα φάω με χρυσά κουτάλια!… δε μου χρειάζεται….. Εγώ  δε
φεύγω από το  νησί  μου, από το σπίτι   μου…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Εσύ μη φεύγεις,  εγώ το θέλω, κι άμα  γίνει  θα φύγω….
Θάρχομαι κάθε Σαββατο-κύριακο να σας βλέπω…. Όταν μπορώ δηλαδή…. Γιατί
θα υπάρχουν  κι άλλες υποχρεώσεις,  τελετές…..δεξιώσεις………………………..    30



ΦΩΤΕΙΝΗ: Τρομάρα σου…. Και τα μαγαζιά τι θα τακάνεις… θα κλείσουν;… Κι
άμα φύγεις  από βουλευτής, από υπουργός;….αυτά τα πράματα δεν κρατάνε
πολύ…. Τα πολιτικά  όλο αλλάζουν,  δεν τα βλέπεις;……
ΓΙΑΝΝΗΣ: ω ναι μωρέ είναι  και τα μαγαζιά…. Πως δεν το σκέφτηκα……
(παύση). Ε  θα τα αναλάβεις  εσύ…. Εσύ και η Ανθούλα….. με τους
υπαλλήλους…μέχρι  τώρα σας είχα και καθόσαστε…να δουλέψετε  και λίγο…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Τώρα  σώθηκες…. Μπορούμε  εμείς;………Επειτα  η Ανθούλα κάποια
στιγμή  θα παντρευτεί….θάχει το σπίτι  της, τον άντρα της…..Νάκανες
τουλάχιστον έναν ικανό γαμπρό……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί να παντρευτεί……να κάτσει να βοηθήσει τον πατέρα  της…Αμα
ο πατέρας της γίνει  μεγάλος και τρανός, θάχει κι αυτή το μερτικό της…… Θα
είναι  η κόρη κάποιου  μεγάλου…θα μπορεί να παντρευτεί  σημαντικό
πρόσωπο….μέχρι κυρία των τιμών ανάκτορα του Γεωργίου θα μπορεί να γίνει…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: (Γελώντας) …..κυρία των  τιμών…..τρελάθηκες…..λες και δεν
ξέρεις….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σώπα μωρέ….η δόξα αλλάζει τον άνθρωπο…. Τα αισθήματα  πάνε
περίπατο, γεννιούνται άλλα….
ΦΩΤΕΙΝΗ: Γιάννη, πολλά φαντάζεσαι…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί, λέω κάτι παράλογο;…. Ξέχασες πως με πρόσεχε ο βασιλιάς
Γεώργιος και η Ολγα όταν ερχόντουσαν στη βίλα του Κουμουνδούρου στην
Τροιζήνα και τρώγαμε μαζί…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Θυμάμαι ότι τρώγαμε μαζί, αλλά όχι ότι σε πρόσεχε….. Μετά εσύ
δεν είσαι με τον Κουμουνδούρο  που είναι βασιλικός…..είσαι με τον Τρικούπη….
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Δεν έχει σημασία…..ο  βασιλιάς  έχει επαφές με όλους τους
αρχηγούς… είναι υπεράνω κομμάτων….μπορεί να του πει μια κουβέντα… Μετά,
να το ξέρεις, όλοι οι βασιλιάδες θέλουν νάχουν δικούς τους βουλευτές  σ όλα
τα κόμματα, για να τους κατευθύνουν εκεί που  θέλουν…..
ΦΩΤΕΙΝΗ:  Εγώ δεν ξέρω και πολλά από πολιτική… αλλά με το φτωχό μου το
μυαλό, λέω πως άδικα αγωνίζεσαι….   (Μπαίνει ο Κώστας Νάκης ο κομματάρχης
του).
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ελα ρε Κώστα, τι γίνεται;
ΚΩΣΤΑΣ: Ξέρεις……..έχω άσχημα νέα….. το κόμμα δε δέχτηκε την
υποψηφιότητά σου…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Τι… τι λες;
ΚΩΣΤΑΣ:  Ηρθε χαρτί  στο γραφείο…
ΓΙΑΝΝΗΣ: Και γιατί παρακαλώ δεν τη δέχτηκαν;
ΚΩΣΤΑΣ: Δε γράφει……. Το μόνο που  έμαθα, εξωδίκως, είναι γιατί σε
θεωρούν φιλοβασιλικό….
ΓΙΑΝΝΗΣ: (Εξοργισμένος – δυνατά )  Φιλοβασιλικός εγώ;…… (σκέφτεται)  ναι
δε λέω… έκανα παρέα με τον  Κουμουνδούρο  και το Γεώργιο  στην Τροιζήνα…..
αλλά όχι γιατί τους  πίστευα μέσα μου….
ΚΩΣΤΑΣ: Ετσι διαδίδεται…….
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ψέματα, να μου το αποδείξουν…..                                  31



ΚΩΣΤΑΣ: Ε, τι να σ αποδείξουν,  αυτοί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους… η
επιτροπή  του κόμματος έτσι έκρινε…. Άντε τώρα εσύ να αποδείξεις ότι είναι
αλλιώτικα……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Ετσι ε, φιλοβασιλικός…. Ε λοιπόν θα πάω κι εγώ με τον
Κουμουνδούρο, θα πάω στο Γεώργιο να τον παρακαλέσω….
ΦΩΤΕΙΝΗ:  Εγώ,  με τα λίγα που καταλαβαίνω είναι ότι τότε θα γίνεις
περίγελως της κοινωνίας……
ΓΙΑΝΝΗΣ: Εσύ τι λες ρε Κώστα;
ΚΩΣΤΑΣ: Ετσι είναι, όπως τα λέει η Φωτεινή…… ( Γιάννης βηματίζει νευρικά)
ΑΝΘΟΥΛΑ: (μπαίνοντας) καλημέρα…. Τι καλημέρα δηλαδή…. Γιατί φωνάζεις
πατέρα; Τι έγινε;…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: άσε με και  συ….. εσύ  με τους έρωτές σου κι η μάνα σου με τη
γκρίνια της, με γρουσουζέψατε….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Και τι έγινε…..
ΓΙΑΝΝΗΣ: (σκέψη) Τι  έγινε;…..να, δε με δέχτηκαν  υποψήφιο στο
κόμμα…..Με γρουσουζέψατε!…..
ΦΩΤΕΙΝΗ: Εμείς φταίμε  γι αυτό;…. Ας πήγαινες από την αρχή με το
Κουμουνδούρο……
ΓΙΑΝΝΗΣ: (που πρέπει κάπου να ξεσπάσει).  Ναι, εσύ κι η κόρη σου……
ΑΝΘΟΥΛΑ: Εμείς;…. Εγώ γιατί πατέρα;….
ΓΙΑΝΝΗΣ:  Να, γιατί  έδωσες αφορμή  για κουτσομπολιά,  τα έμαθαν
φαίνεται, και είπαν «αυτή δεν είναι σοβαρή οικογένεια»……. Εμ δεν είναι
είναι….. ( στον Κώστα)  Πάμε ρε Κώστα  στο γραφείο να δούμε τι θα
κάνουμε…(Φεύγουν).
ΦΩΤΕΙΝΗ: Στο καλό… και ψύχραιμα… (στην Ανθούλα)….. Να σου πω  την
αλήθεια καλύτερα που ήρθαν τα πράγματα έτσι……
ΑΝΘΟΥΛΑ: Θα στενοχωρηθεί  ο καημένος….
ΦΩΤΕΙΝΗ:  Θα του περάσει,……καλύτερα  έτσι….να ασχοληθεί με τις δουλειές
του….. κι όχι με τα βουλευτιλίκια……
ΑΝΘΟΥΛΑ: Θα του στοιχίσει γιατί ονειρευόταν λόγους στη Βουλή,
χειροκροτήματα….
ΦΩΤΕΙΝΗ:  Δεν πειράζει, ας του λείψουν…. Δε θα πάθει και τίποτα… τα
ρεζιλίκια θα γλυτώσει….Λοιπόν…. εγώ πάω  στην αγορά, πρόσεχε….. (φεύγει)
ΑΝΘΟΥΛΑ: Εν τάξει μητέρα, θα προσέχω… (σχεδόν ταυτόχρονα μπαίνει η
Αρετή). Α….καλώς την….
ΑΡΕΤΗ: Καλημέρα….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Ελα, κάθισε να μου κάνεις παρέα.(τα δυο κορίτσια κάθονται).
ΑΡΕΤΗ: Όλα καλά;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Τι καλά μωρέ;
ΑΡΕΤΗ: Γιατί τι έγινε;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Γκρίνιες;
ΑΡΕΤΗ: Τι γκρίνιες  δηλαδή;
ΑΝΘΟΥΛΑ: να, τον πατέρα  μου δεν τον δέχτηκαν υποψήφιο στο κόμμα κι έχει
τα μπουρίνια του…..                                                             32



ΑΡΕΤΗ: Ααααα αυτό….. έλεγα κι εγώ…. Μήπως συνέβη κάτι άλλο…. Με το
Δημήτρη…..
ΑΝΘΟΥΛΑ: Όχι,  αυτό.
ΑΡΕΤΗ: Το Δημήτρη τον είδες καθόλου;
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Όχι δυστυχώς…..
ΑΡΕΤΗ:  Και  που βρίσκεται  το ζήτημα;…….
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Σε αναμονή…..Πέρα από το ότι ξέρουμε  πως ενδιαφερόμαστε  ο
ένας για τον άλλο….. τίποτα. Καμία κουβέντα….
ΑΡΕΤΗ: Εεεεε, μη βιάζεσαι… τώρα  που  δεν έχεις να κάνεις  και με τον
Αλεβίζο, όλα θα πάρουν το δρόμο  τους….
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Καλό ή πάλι κακό, ποιος ξέρει;
ΑΡΕΤΗ: Μάλλον καλύτερο…. Θάναι πιο εύκολα τα πράγματα…
ΑΝΘΟΥΛΑ: Ο πατέρας μου είναι Βαλτετσιώτικο κεφάλι, αγύριστο……
ΑΡΕΤΗ: Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει γνώμη…
ΑΝΘΟΥΛΑ: Ναι αλλά πως θα γίνει το πρώτο βήμα… Ισως ο  Δημήτρης, ή η
μάνα  του διστάσουν,  γιατί παλιότερα τους αποπήρε…..
ΑΡΕΤΗ: Να τους ζητήσεις, από κείνον ή από  τη μητέρα σου  να  κινηθούν και
κείνοι….
ΑΝΘΟΥΛΑ:  Τώρα σωθήκαμε!….
ΑΡΕΤΗ: Μην απογοητεύεσαι…. Η αγάπη νικάει τα πάντα….  Και βουνά
μετακινεί…
ΑΝΘΟΥΛΑ: Μα νομίζω πως  αυτό το λένε για την  πίστη…
ΑΡΕΤΗ: Και η αγάπη πίστη είναι….. πιστεύετε  ο ένας τον άλλο… πιστεύετε
βαθιά,  άρρηκτα….Ετσι δεν είναι;….
ΑΝΘΟΥΛΑ:  ναι έτσι…. Δηλαδή  όσον αφορά εμένα… Για το Δημήτρη…
ΑΡΕΤΗ: Τι, έχεις αμφιβολίες;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Όχι  αμφιβολίες…..αλλά να πάει καιρός που δεν έχουμε μιλήσει κι
όσο νάναι…. (χαμογελώντας)  κάπου – κάπου χρειάζεται  μια επιβεβαίωση…..
(Μπαίνει ο Δήμήτρης).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:    Ανθούλα….
ΑΝΘΟΥΛΑ:   Δημήτρη μου  (αγκαλιάζονται και φιλιούνται  για ώρα).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μου έλειψες….
ΑΝΘΟΥΛΑ: Κι εμένα….πολύ….
   Εκεί απάνω γυρίζει ο πατέρας της. Στην αρχή στέκεται βλοσυρός. Μετά
αλλάζει έκφραση.
ΓΙΑΝΝΗΣ: (στην Ανθούλα) Δεν περίμενες να γυρίσω  γρήγορα ε, και τον
έμπασες στο σπίτι;…..
ΑΝΘΟΥΛΑ:….(με χαμηλωμένο κάπως κεφάλι)….Οχι πατέρα…… μόνος του ήρθε….
Μ αγαπάει….. μ αγαπάει  πολύ….
ΓΙΑΝΝΗΣ: (στο Δημήτρη) Την αγαπάς βρε κατεργάρη;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πεθαίνω….
ΓΙΑΝΝΗΣ: (στην Ανθούλα) Εσύ, τον αγαπάς;
ΑΝΘΟΥΛΑ: Θέλει και ρώτημα πατέρα;                 33



ΓΙΑΝΝΗΣ (μετά  από σκέψη). Αντε βρε, είσαι  θαρραλέος, εργατικός, καλός,
τα μαθαίνω, θα προκόψεις….. Πάρτην…. Χάρισμά σου…. Νάχουμε και κάποιο
καλό ανάμεσα σε τόσα κακά που μας συμβαίνουν….
     (Τα παιδιά αγκαλιάζονται –φιλιούνται, η Αρετή χειροκροτεί. Μπαίνει η
Φωτεινή  με ψώνια. Βλέπει  και εκπλήσσεται).
ΦΩΤΕΙΝΗ: Μα τι γίνεται εδώ;
ΓΙΑΝΝΗΣ: Γάμος… Φωτεινή…  γάμος!
ΦΩΤΕΙΝΗ:  (σταυροκοπιέται) Δόξα σοι ο Θεός, Παναγία μου, Δόξα σοι ο
Θεός!......
                ( υπόκρουση το τραγούδι «σήμερα γάμος γίνεται»)

                                ΑΥΛΑΙΑ -  ΤΕΛΟΣ
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