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Εισαγωγή 

 

(Μια φωνή) 

 

Κυρίες, δεσποινίς… και κύριoι ! 

Σας ευχαριστούμε, που ήρθατε στην παράστασή μας. 

Θέλουμε να σας προειδοποιήσουμε, ότι τα όσα θα παρακολουθήσετε, 

δεν έχουν καμιά σχέση με Σας. Τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα σε μια 

από τις χώρες πρώην ολοκληρωτικών καθεστώτων στο μεταβατικό 

στάδιο, αμέσως μετά  το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η κοινότητα μιας 

εθνικής και αυτόχθονης μειονότητας, στην προσπάθεια για την 

αποκατάσταση της ιστορικής της αλήθειας, βάλετε από εθνικιστικά 

πάθη της πλειοψηφίας. Ταυτόχρονα, παλεύει να απαλλάξει τις 

αντιπροσωπευτικές της δομές από τον έλεγχο των κρατικών δομών. 

Κάθε ομοιότητα  είναι εντελώς τυχαία 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση 

και καλή διασκέδαση! 



Σκηνή Ι 

 

(Στο γραφείο του επιτετραμμένου. Ένα όχι ιδιαίτερα επιπλωμένο 

δωμάτιο Φαίνεται το «το εθνικό» σύμβολο-σημαία που δεν είναι μια 

συγκεκριμένη σημαία αλλά μοιάζει με ένα εθνικό σύμβολο) 

 

Επιτετραμμένος:- (μιλάει στο τηλέφωνο)  Ναι, ναι. Είμαι σε κάποιο 

ραντεβού τώρα…..Nα σε πάρω εγώ αργότερα!;…  Ναι!...  Σ΄αυτόν τον 

αριθμό!... (Στον Δωρη) – Συγνώμη…Πρόεδρε,  για τη διακοπή!... (του 

παίρνει το τηλεγράφημα από τα χέρια) - Αυτά διαμηνύσαμε εμείς... στο 

κέντρο. Πιστεύω… δεν έχεις αντιρρήσεις!   

 

Δώρης: - …Ναι!… Άλλα πίστευα… 

 

Επιτετραμμένος:- Σας ξελασπώνει ή όχι;!…Ένας λόγος παραπάνω, 

πιστεύω, για να έχω μια σαφή εικόνα!… για τα Δερβίζια!…   

Πειτε μου λιπον!... Τι συνέβη;   

 

Δώρης: -Ήταν αιφνιδιαστικό!... Και, ….δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. 

 

Επιτετραμμένος:- Μα αυτοί... έμειναν εκεί για περίπου μια ώρα!... 

Έσπασαν τζάμια σπιτιών…. καταστημάτων!... Ξεστόμισαν, ασήκωτες 

εθνικιστές ύβρεις!...Απειλές για βιασμούς γυναικών... και 

διωγμούς!…(Μικρή παύση) - Και μόνο, όταν πήγαν να βεβηλώσουν το 

ναό καταλάβατε!... Μετά δε θα σας έμενε τίποτε!… Τέλος πάντων!... Και 

η αστυνομία;…Γιατί ήρθε τόσο αργά; 

 

Δώρης: - Αυτό, σας είπα!... Πρόκειται καθαρά... για ένα παιχνίδι του 

κρατικού μηχανισμού. 

 

Επιτετρ.:- Μήπως... ειδοποιήθηκε αργά;… 

 

Δώρης: ….. 

 

Επιτετρ:-  Σας το έχουμε πει!... Η προστασία του γραφείου μας... δεν 

αρκεί, όταν δεν το κάνετε εσείς οι ίδιοι!... Ούτε είναι λογικό να ειδοποιάτε 

το γραφείο μας... και να «λησμονάτε» την αστυνομία!… Το κράτος εδώ... 

έχει χρέος να σας προστατεύει!...  

 

Δώρης:- Οι εξελίξεις... έλαβαν μια περίεργη δυναμική!… Εμείς, 

βρεθήκαμε αμήχανοι. Τα πάντα, τα είχαν προετοιμασμένα, "εκείνοι"!...  

 



Επιτετρ:- (Παύση) - Και πώς σκέφτεστε, να αντιμετωπίσετε την 

κατάσταση, που δημιουργήθηκε;  

 

Δώρης:- Τι μπορούμε... να κάνουμε εμείς…! 

 

Επιτετρ:- Συγνώμη! Θα δεχτείτε αυτή την πρόκληση, χωρίς να 

αντιδράσετε;... 

 

Δώρης:-  H αντίδρασή... είναι σίγουρο!... Θα κλιμακώσει την ένταση... 

και το κλίμα ανασφάλειας!... Με αποτέλεσμα: "Να παίξουμε το παιχνίδι, 

των αλλοεθνών!"  

 

Eπιτετρ. – Πώς;... 

 

Δώρης:-  Να σηκωθούμε... να φύγουμε !! 

 

Επιτετρ:- Απεναντίας!... Οι δικοί μας επιμένουν: "Μόνο νεκροί"... θα 

φύγουν από τις εστίες τους!  

Λοιπόν!... Σε όλη αυτή την ιστορία, εσείς, ως πολιτικός και εθνικός 

φορέας... σιωπάτε;!  

 

Δώρης: -Νομίζουμε... ότι αυτό είναι, το πιο σωστό!... 

 

Επιτεταρ.:- Κινείστε…. Όμως! … Στο ίδιο μήκος κύματος, με τους 

φορείς, των αλλοεθνών;!...  

 

Δώρης:- Μα!... Δεν έχουμε στοιχεία, να καταγγείλουμε κάποιον 

συγκεκριμένα! 

 

Επιτετρ.:- Την αστυνομία να καταγγείλετε!... Η οποία... και όταν ήρθε, 

δεν επενέβη!... Δεν έκανε συλλήψεις!…Μετά!... Δηλώσεις θα κάνετε!… 

 

Δώρης:- Εμάς!... Μας συμφέρει πολιτικά... να αντιδράσουμε!... Αλλά ... 

 

Επιτετρεμ.: – Μπράβο!... Μόνο, πολιτικά!...Εθνικά!;… 

 

Δώρης :-  Εθνικά, είπα!... Θα ρίξουμε περισσότερο λάδι στη φωτιά!... Δεν 

θα μας παρασύρει, με τις φιλοδοξίες του, κάποιος ….Σαχίνος! 

 

Επιτετρεμ.:- Κανένας δεν είπε, να ρίξετε λάδι στη φωτιά!... Αλλά το να 

μένεις ουδέτερος... σημαίνει ότι : "Ούτε αντιμετωπίζεις την κατάσταση!... 

Ούτε τη λύνεις." Και όταν, οι εξελίξεις πάρουν το δρόμο τους, όπως τον 



πήραν... Κινδυνεύεις να μείνεις... εντελώς απ΄ έξω!... Μετά, ο Σαχίνος που 

κολλάει….;!  

 

Δώρης:- Ο Σαχίνος;... Είναι, άνθρωπός τους!... Τον έβαλαν, να πουλήσει 

εθνικισμό!... Να ξεσηκώσουν αυτούς, που ξεσήκωσαν, εναντίον μας!… 

 

Επιτετραμ.:- Πάλι ο Σαχίνος, ε;!…. Μήπως προσωποποιείτε την 

υπόθεση;... Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο!  

 

Δώρης:- Η λύση, είναι!... Να σταματήσει, η εκπομπή του Σαχίνου!... Και 

δεν καταλαβαίνω!... Γιατί, δεν παρεμβαίνετε;... 

 

Επιτετρεμ :- Εγώ, δεν καταλαβαίνω!... Γιατί, κρίνετε, τόσο επικίνδυνη μια 

εκπομπή;! 

 

Δώρης:- Θυμίζει, σκουριασμένες ιστορίες!... Εμείς πρέπει να δείξουμε, 

ότι είμαστε αποφασισμένοι, να βαδίσουμε στο Ευρωπαϊκό πνεύμα!...  

 

Επιτετρ.: – Μια στιγμή,  μια στιγμή!... Και ο… Σαχίνος, το ίδιο πράγμα 

λεει!... Απλώς,  επιμένει ότι: "Δεν μπορεί να υπάρξει βέβαιο το σύγχρονο 

μέλλον, αν δεν γνωρίζεις την ιστορία σου!"... 

 

Δώρης:- Αυτό!... Είναι θέμα, παρελθόντος!... Εκεί, θα μείνουμε; 

 

Επιτετρ.:- Και οι σημερινοί φορείς εδώ… επίσημοι και ανεπίσημοι... 

Συνεχίζουν, να παραχαρασουν την ιστορία σας!... Δεν νομίζω ότι 

διαφωνείς;! 

 

Δώρης:- Διαφωνώ!... Στο ότι... δεν έχει σημασία, να καταπιανόμαστε, από 

την ιστορία!... Αλλά να δούμε, με αισιοδοξία, το μέλλον. 

 

Επιτετρ.:- Δεν έχει δίκιο όταν λέει: "Οτι απαιτείται ένα νέο ιδεολόγημα... 

για να απαλλαγούμε, από τις αφομοιωτικές πραχτικές, του ολοκληρωτικού 

καθεστώτος;"...  Δεν είναι αυτός ένας τρόπος: "Να προστατευτεί, η 

ταυτότητά μας,  από…."  Πως το λέει το άλλο;...  

 

Δώρης:- …"Από τις σημερινές συνέπειες, της παγκοσμιοποίησης!"      

 

Επιτετραμ.: – Μπράβο!... Σωστά!... Που το πρόβλημα;... Δεν μιλάει: Ούτε 

για εθνικιστικά μίση και πάθη!... Ούτε για «διακοινοτική» εχθρότητα, που 

τον κατηγορούνε !… 

 



Δώρης:-  Κουραφέξουλα... κουλτουριάρικα του Σαχίνου!... Αυτά!... 

Ανήκουν σε  μεγάλα έθνη!... Και, όχι σε μια μικρή... εθνικη κοινότητα. 

 

Επιτετρ.:- Αλήθεια!... Σας θυμίζω ότι σ’αυτές τις ελάχιστες αναφορές, 

προς το εθνικό κέντρο… απαιτείτε να αντιμετωπιστείτε εδώ…, ως μια 

ισχυρή εθνική κοινότητα!"... Και το λέτε... το σημειώνω αυτό,... μόνο προς 

το εθνικό κέντρο! 

 

Δώρης:- Κύριε επιτετραμμένε!... Εδώ... δεν σου επιτρέπουν, μια πινακίδα 

στην μητρική γλώσσα!... Πώς θα κάνεις μετά, μεγάλη πολιτική; 

 

Επιτετρ:.- Και ξανά εσείς... δεν αντιδράτε!.... 

 

Δώρης:- Τα πράγματα θα μπουν σιγά- σιγά, στο δρόμο τους! Στην 

διαχρονική λογική, του μέλλοντος.  

 

Επιτετρ.: - Τότε!... Πως εξηγείται το γεγονός ότι οι ιδέες του Σαχίνου, 

προκάλεσαν τις έντονες... αλλά αντίθετες αντιδράσεις... στις δύο πλευρές;! 

 

Δώρης:- Η εκπομπή του...πρέπει να κλείσει!... Γιατί, και εσείς, και εμείς 

θα έχουμε, πολλά προβλήματα!... Ή,πείτε μας;... Τι πρέπει, να κάνουμε;! 

 

Επιτετρ.:- Αυτό... μοιάζει μοιρολατρικό!... Όσο για την εκπομπή!... Σας 

είπα: Το θεωρώ, παράτολμο !… Ανέφικτο το αίτημά σας!!  

 

Δώρης :- Τότε!... Κράτιστε τον, σε απόσταση!... Οι δικοί μας πιστεύουν!... 

Οτι έχει, την δική σας, συμπαράσταση!  

 

Επιτετρ:- (πονηρεύεται)- Δεν... σας καταλαβαίνω!...  

 

Δώρης :- Μ΄αυτός!... Σας είπα!...Είναι άνθρωπος των ……  

 

Επιτετρ.:- Των εδω, μυστικών υπηρεσιών;…..  

 

Δώρης:- Διαφορετικά!...  Πως επιτρέπουν οι κρατικές αρχές, μια τέτοια 

εκπομπή; Ενα... τέτοιο σταθμό;  

 

Επιτετρ.:- Γνωρίζω ότι  το καθεστώς, σας διέβρωσε!...  Σας έκανε... 

καχύποπτους!... Μη χρησιμοποιείται, τα ίδια τραύματα... για να 

αλληλοσκοτώνεστε!... Ή, τόσο το χειρότερο!... Να εξασφαλίζετε, την 

επιβίωσή σας. 

 

Δώρης:- Μα!… (Ακούγεται το εσωτερικό τηλέφωνο του επιτετρ)    



 

Επιτετραμ.  (Στο Δώρη)- Μισό λεπτό!…(Στο τηλέφωνο) - Να περιμένει, 

(Στο Δώρη) – Λοιπόν!... Δώσ’τε  εσείς, …εσείς, που  είστε στην κορυφή, 

το παράδειγμα ανοχής και ενότητας!... Διαφορετικά…. σε λίγα χρόνια, δεν 

θα υπάρχετε! 

 

Δώρης:- Εδώ!... πρόκειται... για ένα χειροπιαστό γεγονός!... 

 

Επιτετρ.:- Ποιο;... Την εκπομπή; 

 

Δώρης:- Ναι!... Πώς την επιτρέπουν;! 

 

Επιτετρεμ.:- Μπορούν να  κάνουν... διαφορετικά;  

 

Δώρης:- Τούτο, κράτος;…. 

 

Επιτετρ.:- Ο Σαχίνος!... Ξέρει τι κάνει!... Να!... (παίρνει κάποια χαρτιά) -  

Εχει στείλει επιστολές, με αποδέκτες τους πάντες!... Τους έχει 

ευαισθητοποιήσει... Μέχρι το σημείο... που όταν πρόκειται για την 

κοινότητά μας... αντί να  αναφέρονται στη δράση της επίσημης 

οργάνωσης, της οποίας ηγείσθε... αναφέρονται, στο σταθμό του!... Ενώ 

εσείς!... Ερχεστε σε μένα... και τον κατηγορείται!... 

 

Δώρης: - Δεν το αμφισβήτησε... ποτέ, κανείς!... 

 

Επιτετρ.:- Ούτε... το επιβεβαίωσε, ποτέ!... Κανείς!... Και άκου!... Ο 

φάκελος που μου φέρατε, για  να το αποδείξετε!... Προέκυψε πλαστός! 

 

Δώρης:- Γνωρίζετε!... Αυτά…. δεν είναι εύκολα, πράγματα. 

 

Επιτετρ.:- Τότε;!... Πώς σας είναι εύκολο να σταυρώνετε με την πιο βαριά 

κατηγορία... έναν άνθρωπο;!... Κι'αυτο...με …. κατασκευασμένες, 

πληροφοριες;! 

 

Δώρης:- Νομίζω!... Αρκεί το γεγονός, της εκπομπής! 

 

Επιτετρ.:-(Τον κοιτάει περίεργα) - Πότε θα μου πείτε ποιος σας έδωσε  

τον πλαστό φάκελο, για τον Σαχίνο!…. Πείτε μου!... Για να καταλάβω και 

εγώ, τι συμβαίνει με σας; 

 

Δώρης:- Σας είπα!... Τον είχαμε... από παλιά. 

 



Επιτετρ.:- Και μόλις τον δώσατε σε μένα... το βγάλατε είδηση στον 

τύπο;!... Γιατί, δεν το κάνατε και πιο πριν; 

 

Δώρης: - Ο Σαχίνος... άνοιξε το παιγνίδι... με τα ψευδώνυμα πρακτόρων. 

 

Επιτετρ.:-  Ο Σαχίνος!... Γύρισε  γη και ουρανό …. για  να απαλλαχτεί!... 

Και, τα κατάφερε!... Εσείς;!... Ούτε διαψεύσατε ποτέ, οτι οι δυο 

δημοσιογραφοι... ηταν απο παλια πρακτορες τους!... Ούτε 

διαμαρτυρηθήκατε ποτέ, γι’αυτό.   

 

Δώρης:-  Είναι... προσωπικό θέμα!... Των δημοσιογράφων. 

 

Επιτετρ:- Συνεχίζουν όμως, να εργάζονται... στην εφημερίδα σας!- 

(Μικρή παυση) - Τίποτε άλλο;   

 

Δώρης :- Όχι!... Θα φύγω! 

 

Επιτετρ.:- Πρόεδρε!... Έχω μια πρόταση!... Είναι απέξω, ο Σαχίνος!... Τι 

λες;... Θα ήθελες να κάνουμε μια κουβέντα;... Οι τρεις μας;! 

 

Δώρης:- Ε;… Πρέπει,  να πάω... σ΄ένα άλλο ραντεβού!…Αλλά... θα θέλει, 

εκείνος;!  

 

Επιτετρ. - Άσε εκείνον!... Εσύ τι λες;... Αν θέλει ο Σαχινος... ας πει όχι!... 

Δεν θα ήταν καλύτερα... για σένα;! 

 

Δώρης :- Καλώς!… (μόνος του ) - (κούδουνι του επιτετραμ) 

 

Επιτετρ: - Πες παρακαλώ... στον  κύριο Σαχίνο!... Να περάσει! 

 

Αλέξανδρος:- Γεια  σας!... Τι κάνετε, κύριε επιτετραμμένε;….(απάντηση).  

Τι κάνετε, κύριε γενικέ πρόεδρε;… (Στον επιτετραμμένο). – Βλέπω... έχετε  

παρέα! Μήπως, διέκοψα!... Δε θα το ήθελα!...  

 

Επιτετρ.:-  Ίσια – Ίσια!...  Σκεφτήκαμε... με την δική σου παρέα... η 

κουβέντα θα αποχτούσε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον!... Δεν νομίζω, ότι 

διαφωνείς; … 

 

Αλέξανδρος:- Δεν διαφωνώ να συζητήσουμε!... Άλλη υπόθεση... αν 

διαφωνήσουμε, στις απόψεις μας. 

 

Επιτετρ. :- Πες μας πρώτα!... Τι έγινε... και αποφασίσατε, να ζητήσετε 

ραντεβού;  



 

Αλέξανδρος:- Σωστή ερώτηση!... (Σκέφτεται, θέλει να πει κάτι, κοιτάει 

από το Δώρη) … Να πω την αλήθεια!... Τίποτε, ουσιαστικό!... Απλώς,... 

πέρασα... για να με βλέπουν κάποιοι... ότι περνάω και από τον δικό μας, 

επιτετραμμένο!...  

 

Επιτετρ. :- Θέλεις να πεις;... Μας εκμεταλλεύεσαι;! 

 

Αλέξανδρος:- Όχι!...Μάλλον... σας βοηθάω! 

 

Επιτετρ.:- Για... εξήγησέ το αυτό!... Κάντο, πιο λιανά! 

 

Αλέξ.:- Στο σταθμό μου... Μπαίνουν όλοι οι εκπρόσωποι... των ξένων 

οργανώσεων, στην πόλη μας. Μάλιστα... και αυτοί, που έρχονται από την 

πρωτεύουσα... Εσείς... που είστε οι εκπρόσωποι του εθνικού μας 

κέντρου... Δεν βρήκατε ποτέ το δρόμο!… Αν δεν έρχομαι κι εγώ να σας 

βλέπω... στη χάση και στην πιάση... Τότε;!... 

 

Επιτετρ.:- Αλήθεια!... Δεν σε ρώτησα;... Πώς πάει, ο σταθμός; 

 

Αλέξανδρος:- Έχω την εντύπωση... Κι'εσείς ενδιαφέρεστε κυρίως, για την 

εκπομπή: «Οι ρίζες του τόπου μου»;!... Η, οχι; 

 

Επιτετρ.:-  Δεν θα ήμουν ειλικρινής... αν έλεγα όχι! 

 

Αλέξ.:-Νομίζω... έχετε πλήρη ενημέρωση!... Είναι, μια...  

«ιρεντεντιστική»  εκπομπή!... Ή... δεν είναι έτσι;... Κύριε γενικέ πρόεδρε;! 

 

Επιτετρ.- Κύριε Σαχίνο!... Νομίζω!... Ειρωνευόμενος... δε θα καταφέρετε, 

τίποτε.  

 

Αλέξανδρος:- Κύριε επιτετραμμένε!...Απευθύνθηκα, στον κύριο πρόεδρο. 

 

Δώρης:- Πώς τολμάς, να με συκοφαντείς;... Ή επωφελείσαι... που είμαστε 

στο γραφείο... του κυρίου Επιτετραμμένου;! 

 

Αλέξανδρος:- Γι΄αυτό, χάρηκα!... Που σε είδα, εδώ!... Μάλλον, που αλλού 

μπορεί να σας βρει κανείς!... Όσο για τις συκοφαντίες... δεν μου 

χρειάζεται, το επάγγελμα σας!….. 

 

Δώρης:- Τι θέλεις, από μένα ;! 

 

Αλέξανδρος:- Απλώς!... Να σου πω... δυο λόγια!... 



 

Δώρης:-  Κύριε επιτετραμμένε!… 

 

Επιτετρ.:-  Αλέξανδρε!... Είπαμε!... Να συζητήσουμε!... Οχι, να  

λογομαχήσουμε. 

 

Αλέξανδρος:- Κύριε πρόεδρε!... Σταμάτα, να ρίχνεις την πέτρα... και να 

κρύβεις το χέρι!...  

 

Δώρης:- Δεν, θα μας μάθεις εσύ... τι θα κάνουμε!... Σου φαίνετε ο εαυτόν 

σου, έξυπνος!... Και έμεινες, δίδοντας μαθήματα. 

 

Αλέξανδρος:- Και … κάτι ακόμα!…. Ξέχνα, να λειτουργείς κατά 

παραγγελία!…Κάλια αργά πάρα ποτέ!….. 

 

Δώρης:- Είναι όλα συκοφαντίες !... Κύριε επιτετραμμένε!... Δεν περίμενα, 

να μου στήνατε παγίδα!... Θα διαμαρτυρηθώ, γι΄αυτό!….. . (σηκώνετε να 

φύγει) 

 

Αλέξανδρος:- Αυτός είσαι!... Αυτό, είναι το μπόι σου!... Όπου σε χωράει, 

απειλείς!... Όπου δε σε χωράει, δαγκώνεις!… 

 

Επιτετρ.: - Πρόεδρε!... Καθίστε, παρακαλώ!... Κύριε Σαχίνο!... 

Ηρέμισε!...(Του προεδρου) -  Δεν, σου έστησε κανείς... καμιά παγίδα!... 

Πρώτον!... Το ραντεβού αυτή την ώρα, το ζητήσατε σήμερα το πρωί!... 

Ενώ με τον κύριο Σαχίνο, ήταν κλεισμένο πριν τρεις ημέρες.  

 

Δώρης:- Και θα πρέπει, να ανεχτώ αυτά... που κάθεστε και ακούτε 

κι΄εσείς;!  

 

Επιτετρ.: Δεύτερον!... Μπορείτε να θυμηθείτε... τι μου λέγατε, πριν έρθει 

ο κ. Σαχίνος;...  Η, να σας τα θυμίσω, εγώ; 

 

Δώρης:- Νομίζω!... Μιλούσα, στον κύριο επιτετραμμένο!….. 

 

Επιτετρ.:- Είπα!... Θυμηθείτε,!… Τέλος πάντων!... Αλέξανδρε!... 

Μπορούμε να μιλήσουμε πιο ψύχραιμα;… Δεν πρέπει να  βγάζουμε γενικά 

συμπεράσματα... από μερικά λάθη!... Γιατί δημιουργούμε, λάθος εικόνα! 

 

Αλέξ.:- Μπορείτε!... Να είστε λίγο, πιο συγκεκριμένος; 

 



Επιτετρ.:- Ασφαλώς!... Δεν είναι αλήθεια, πως το εθνικό κέντρο... δεν 

ενδιαφέρεται για σας, εδώ!... Αλλο... αν πρέπει να κάνει περισσότερα!... 

Τόσο το χειρότερο,  μπορεί να πει κανείς... ότι σας θέλει διασπασμένους. 

 

Δώρης:- Εμείς ομως,… Δεν ξέρουμε να λέμε ένα ευχαριστώ!... 

 

Αλέξανδρος:- Θα πρέπει, πρώτα εσείς!... Και μετά οι άλλοι, κύριε 

πρόεδρε... να καταλάβετε: - Αλλο είναι το χρέος... Και  άλλο η χάρη!... Και 

το εθνικό μας κέντρο,  έχει  πολλά χρέη, απέναντί μας!...  Εσείς όμως!... 

Μάθατε απ'έξω το παραμύθι, να λέτε ευχαριστώ... για τα ψυχουλα!  

 

Επιτετρ:- Ας... μην είμαστε... και εκμηδενιστές;! 

 

Δώρης:- Αυτό λέω!... Και μας βλέπουν μετά!... Σαν το κόκκινο, πανί. 

 

Αλέξανδρος:- Δυστυχώς …. Αυτούς που τα λένε έξω από τα δόντια!…  

 

Δώρης:- Κύριε, Σαχίνο!... Η επίθεση... είναι καλό όπλο... και για άμυνα! 

 

Αλέξανδρος:- Τι θέλετε, να πείτε;  

 

Δώρης :-  Εσείς!...Δεν νιώθετε... καμιά ευθύνη;...  

 

Αλέξανδρος:- Ναι!… Δεν ασχολήθηκα, όσο θα έπρεπε, με τον πολιτικό 

σας στρουθοκαμηλισμό!... Την εθνική σας, μειοδοσία! 

 

Δώρης:- Δεν νομίζω, ότι μας λυπήθηκες ;! 

 

Αλέξ.:-  Όχι!... Απλώς σεβάστηκα τις αρχές μου!...  

 

Δώρης:- Α!… Εχουμε κι΄αρχές;!  

 

Αλέξ.:- Ασφαλώς... και έχω!... Διαφέρουν όμως, από τις δικές σου!... 

Γιατί, δεν αφορούν, τα προσωπικά μου συμφέροντα. 

 

Δώρης:- Αν, είχατε αρχές!... Και λίγο, περισσότερο λογική... δεν, θα 

προκαλούσατε... επιπλέον προβλήματα, στους δικούς μας. 

 

Αλεξ. – Το να διδάσκεις στα αδέλφια σου... εθνική αξιοπρέπεια!... 

Περηφάνια!...  Δεν τους ανοίγεις, προβλήματα!... Προβλήματα, με 

ιστορικές συνέπειες, είναι η  εσκεμμένη αδιαφορία σας!... 

 

Δώρης:- Θα μας κρίνει... η ιστορία. 



 

Αλέξανδρος:-  Κάποια πράγματα... κρίνονται καθημερινά!... Αν θέλεις να 

το επιβεβαιώσεις!... Πήγαινε στα Δερβίζια... αυτές τις μέρες!... Εκεί να 

δεις, πόσα απίδια χωράει ο σάκος!... Και μην μου κρύβεσαι, στον 

επιτετραμμένο! Η… σε κάποια άλλα, γραφεία!   

 

Δώρης:- (προσβεβλημένος) - Για να προστατέψω, την κοινότητά μας... θα 

κάνω, ότι είναι δυνατό!... Και δεν θα πάρω την άδεια, κανενός! 

 

Αλέξ.:- Σιγά, τον εθνάρχη 

 

Επιτετρεμ :- Σας παρακαλώ!... Δεν είμαστε, άσπονδοι αντίπαλοι!... Κύριε 

Σαχίνο!... Μη ξεχνάτε, το δόγμα σας... "Οι πραγματικοί μας αντίπαλοι... 

δεν είμαστε εμείς."... Πρέπει να καταλάβετε!... Προέχει, η ενότητα. 

 

Αλέξανδρος:- Ποια ενότητα;!... Μπορεί να υπάρξει ενότητα όταν δεν 

κρινόμαστε... από την εθνική συνείδηση;... Όταν, τα ιδεολογικά πιστεύω... 

αντικατέστησαν, τα εθνικά ;!  

 

Δώρης :- Μα!... Δεν εκπροσωπεί, η οργάνωσή μας... τα εθνικά ιδεώδη;  

 

Αλέξανδρος: - Μη μπερδεύετε, παρακαλώ... την εθνική συνείδηση... με 

τα δικά σας, ιδεολογικά... μάλλον συμφεροντολογικά, πιστεύω!  

 

Δώρης: - Ξεστομίζετε... πολύ βαριές κουβέντες!... Και... Θα φέρετε, 

ευθύνη! 

 

Αλέξ.:- Την ευθύνη, φέρετε εσείς, που τα πράττετε!... Και... όχι εμείς, που 

τα καταγγέλουμε!... Εσείς, ξεχάσατε!... Πως το αίμα... νερό δεν γίνεται!...  

 

Δώρης:- Όχι!... Ξέρουμε!…Η αδελφική μαχαιριά... γιατρειά, δεν έχει! 

 

Αλέξ.:- Τότε!... Γιατί συμμαχείτε, με τους πραγματικούς μας 

αντιπάλους;... Ε;   ….Κι' ενάντια, σε όσους από μας... διαφωνούμε μαζί 

σας!...     

 

Δώρης:- Όσοι... δεν συμμερίζονται, τους δικούς μας αγώνες... δεν μπορεί 

να ανήκουν, στο έθνος μας!... 

 

Αλέξανδρ.:-  Αλήθεια, ….Πρόεδρε;!... Για ποιους  αγώνες μιλάτε;  

 

Δώρης:- Γι΄ αυτούς!... Που δίνουμε... καθημερινά. 

 



Αλέξανδρος:- Τις γενικολογίες,  για "ωραίους αγώνες"... και "ιερά εθνικά 

δίκαια;"...  Που μας διδάσκουν ….να κρύβουμε, την ταυτότητά μας... για 

να επιβιώσουμε!... 

 

Δώρης:- Εμείς!... Τα λέμε γι΄ αυτούς, που θέλουν να τα δουν... και 

ακούσουν! 

 

Αλέξανδρος:-!...  Που μας  αφαιρούν την ισοτιμία ... την, ισοκρατία... την 

εθνική αξιοπρέπεια !... 

 

Δώρης:- Κύριε επιτετραμμένε!... Πως του επιτρέπετε, να μιλάει κατ΄αυτόν 

τον τρόπο; 

 

Αλέξανδρος:- Δεν νομίζω… να χρειάζεται, άδεια, για να πούμε τις 

αλήθειες;!... Ή μήπως έχετε, αντίθετη άποψη,κύριε επιτετραμμένε;! 

 

Επιτετραμ.- Κύριε Σαχίνο!... Είπαμε!... Θα μιλήσουμε ψύχραιμα για να 

μπορέσουμε, να συνεννοηθούμε!... Παρακαλώ!... Περισσότερη, 

εγκράτεια!   

 

Αλέξανδρος: - Έχω παρατηρήσει κάτι και δεν νομίζω, να παρεξηγηθείτε.  

 

Επίτετρ.- Περισσότερη εγκράτεια!... Μπορεί... να έχεις δίκιο!... Αλλά ο 

τρόπος του λέγειν... αξίζει συχνά, περισσότερο από το δικό σου δίκιο!   

 

Αλέξανδρος:- Στη διάσπασή μας, εσείς, δηλώνετε ότι….δεν μπορείτε να 

παρέμβετε στα εσωτερικά μας. Μόλις εμείς, πάμε να βρούμε μια λύση 

ενότητας... εσείς...  

 

Επιτετρ. – Νομίζω!... Το πας… πολύ μακριά! 

 

Αλέξανδρος:-  Ό τοπος μας!... Κυριε επιτετραμενε!...Εχει πολλά 

αγκάθια!... Οι εκπροσωποι, του εθνικου μας κεντρου, για να μη τους μπει 

κάποιο... και τους χαλάσει την καριέρα!...  

 

Επιτεταρ.:-  (νευριάζει ) – Σαχίνο!...  

 

Αλέξανδρος:- Μπορώ,….. να συνεχίσω; 

 

Επιτεταρ.:- Καλά θα ήταν... να μη άρχιζες!  

 

Αλέξανδρος - Όπως θέλετε! 

 



Επιτεταρ.:-Κύριε, Σαχίνο!...Είσαι πολύ δύσκολος, να έχεις υποστηρικτές. 

 

Αλέξανδρος Μήπως, έχω άδικο;...Εκείνο, που σας νοιάζει περισσότερο, 

είναι: "Να μη ταραχτούν εδώ τα νερά!"... Και, εκείνο που ενδιαφέρει... 

τους δικούς μας ηγέτες... είναι... (δείχνει τον Δώρη) - "Να σας κολακεύουν 

στο κέντρο σας!"… Με, το αζημίωτο ασφαλώς!...  Η γενική κατάσταση;...  

Κάθε πέρυσι... και καλύτερα!…. 

 

Δώρης :-  Αυτό!... Είναι προσβολή!... (Βγαίνει)  

 

Αλέξανδρος:- Μη, προσβάλλεστε!... κ. Λουδι!... 

 

Επιτετρ.-  Μαλιστα!...Κ. Σαχίνο!... Ήσουν, αρκετά κατανοητός!... Αν δεν 

έχεις κάτι άλλο….. 

 

Αλέξανδρος:- Να πω την αλήθεια!...  

 

Επιτετρ.:- Θέλεις κάτι; 

 

Αλέξανδρος:- Ναι!... Όχι όμως... χάρες απ΄ αυτές, που νομίζετε.  

 

Επιτετρ. :- Σ’ ακούω! 

 

Αλέξανδρος:- Μου ζήτησαν οι ΟΣΕΔΕΣ!...  Το υλικό, των τεσσάρων, 

τελευταίων εκπομπών!... Πριν, τα επεισόδια στα Δερβίζια!...   

 

Επιτετρ.: - Από μένα τι ζητάς ; 

 

Αλέξανδρος:- Να με βοηθούσατε, με έναν μεταφραστή. Δεν εμπιστεύομαι 

τους μεταφραστές τους  

 

Επιτετρ.: -Να τα δώσουμε στην!... Ιδιαιτέρα, μου! 

 

Αλέξανδρος:- Ούτε σ΄αυτήν... έχω εμπιστοσύνη!... Εφόσον δεν είναι από 

τα μέρη μας!... Χρειάζεται ...πολύ προσεγμένη δουλειά!... Και 

ταυτόχρονα... γρήγορη. 

 

Επιτετρ. :- Μα, δεν καταλαβαίνω!...Γιατί; ... 

 

Αλέξανδρος:- Μου είπαν… με την εκπομπή... θα ασχοληθεί ο 

εισαγγελέας!... Θέλουν να έχουν... μια δική τους αντικειμενική, άποψη. 

 

Επιτετραμ.:- Μέχρι εδώ... έφθασε η δουλειά;… 



 

Αλέξανδρος.:- Τι να κάνουμε!... Μαθημένα τα βουνά, από χιόνια! 

 

Επιτετρ.:- Καλά!... Άσε,…Θα το συζητήσω!... Και θα χεις, απάντηση. 

 

Αλέξανδρος: - Κατάλαβα!… Βλέπετε!... Πρέπει να βγαίνεις που και που, 

μέχρι εδώ!... Να πιστεύουν οι άλλοι... ότι, το εθνικό κέντρο... μας 

συμπαραστέκεται!   

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 



Σκηνή ΙΙ 

 

(Σπίτι του Αλέξανδρου Σαχίνου. Ένα απλό σπίτι με επίσης έκδηλο το 

χρώμα του εθνικού συμβόλου. Ακούγεται κουδούνι. Η Ρούλα διαβάζει μια 

πρόσκληση που της έδωσε η Ντίνα) 

 

Ρούλα:- Έλα!... Κάθισε!... Σε είδα κουμπιασμένη, προηγουμένως. Όλο και 

κάτι μου κρύβεις εσύ... πονηρούλα!... (διαβάζει την πρόσκληση)- Μπα!... 

Σε  δεξίωση του επιτετραμμένου... το ζεύγος Σαχίνο;…. Πώς συνέβηκε 

αυτό;!…    

 

Ντίνα:-  Είναι κάτι κακό, ή ... απίθανο;! 

 

Ρούλα:-  Είναι ξανά... κάτι δικό σου!.. Σέβεται βλέπω, τις ομορφιές... ο 

Επιτετραμμένος ! 

 

Ντίνα:-  Δεν με παρατάς, Ρούλα! Απλώς... σκέφτηκα να σας σμίξω με τους 

άλλους!... Να βγεις και εσύ λίγο στην πιάτσα!  

 

Ρούλα:-  Γιατί δεν το είπες, στον Αλέξανδρο;... Τόσα και τόσα λέτε μαζί!... 

Φορές – φορές, δεν το κρύβω!... Ζηλεύω!   

 

Ντίνα:- Ζηλεύεις;!… Ωραία!... Ζήλεψε και εσύ. 

 

Ρούλα:-  Αστεία κάνω!... Ειλικρινά χαίρομαι!... Στον πόλεμο που άνοιξε 

με όλους ο Αλέξανδρος, έχει και κάποιον, να πει μια κουβέντα. 

 

Ντίνα:- Ο Αλέξανδρος!... Κάπου, τα θέλει μόνος του! 

 

Ρούλα:- Αυτά, του λέω κι΄ εγώ. Πες του κάτι κι΄ εσύ! Εσένα, μπορεί να 

σ΄ακούσει. 

 

Ντίνα:- Αχ! Έχει έναν εγωισμό, που σε σκοτώνει! Καχύποπτος! Ακόμα... 

και τα ρούχα του δεν τα εμπιστεύεται! 

 

Ρούλα:- Θα τρελαθώ!... Θα μ΄ αφήσει στους δρόμους! 

 

Ντίνα:- Τι στους δρόμους, τι εδώ μέσα, κλεισμένη, ένα και το ίδιο... δεν 

είναι; 

 

Ρούλα:- Ε, ένας λόγος είναι αυτός!… 

 

Ντίνα:- Εμένα, μου λες;! 



 

Ρούλα:- Εσύ;... Μια χαρά είσαι! Με τη ζωή που κάνεις;! Θα βρεις και 

κάποιον, να παντρευτείς. 

 

Ντίνα:- Δεν με καταλαβαίνει, πλέον κανείς!… Κανείς δεν καταλαβαίνει 

πως καθημερινά μεγαλώνει μέσα μου ένα κενό!... Ένα χάος, που… μια 

μέρα, θα με καταπιεί! 

 

Ρούλα:- Σταμάτα, Ντινάκι!… Με βάζεις και μένα... σε δύσκολη θέση. 

 

Ντίνα:- Τι, πρόβλημα έχεις εσύ;  

 

Ρούλα:- Ξεχνάς;!... Παντρεύτηκες τον Μιχάλη... από πείσμα! … Για να… 

εκδικηθείς…. τον Αλέξανδρο! 

 

Ντίνα:- Και;... Τώρα λένε, τα έχω, μαζί του!… 

 

Ρούλα:-  Εντάξει!... Εφόσον, δεν σε παρεξηγώ εγώ;... Τι σε μέλει;  

 

Ντίνα:- Να πω την αλήθεια;... (Παυση) - Φορές – φορές δεν μπορώ να 

ξεπεράσω,τον Αλέξανδρο!… Δεν μπορώ να το πιστέψω, πως σ΄ αγαπούσε 

τόσο πολύ!... 

 

Ρούλα:-  Άσε!…. Πάλι τα ίδια!….  Ήταν ένα κακό πείσμα! 

 

Ντίνα:- Όλα πιστεύω, είχαν τότε ένα πείσμα!... Και ο γάμος σου, και ο 

γάμος του Δώρη.   

 

Ρούλα:-  Τι έχεις τελευταία κι'είσαι κολλημένη... όλο στα περασμένα;! 

Ό,τι έγινε, έγινε! 

 

Ντίνα:- Εσύ Ρούλα, συμβιβάστηκες, με την τύχη σου. Ο Αλέξανδρος, 

είναι για σένα όλος ο κόσμος!... Εγώ και ο Δώρης... παντρευτήκαμε, 

χωρίσαμε. Τώρα... προσπαθούμε... να είμαστε ξανά, όλοι φίλοι. 

 

Ρούλα:-  Φίλοι... και εχθροί! 

 

Ντίνα:- Ρούλα!... Ξέρω!... Εσύ δεν το δέχεσαι!... Εγώ όμως, είμαι 

σίγουρη!... Η έχθρα μεταξύ του Δώρη... και του Αλέξανδρου, δεν είναι 

απλώς, πολιτική!  

 

Ρούλα:-  Σου το είπα, τόσες φορές!... Δεν τραβάει άλλο, αυτό το κουπί. 

 



Ντίνα:- Και εγώ, στο ξανάλεω!... Έχει δίκιο, που θέλει να σε δει. Θα σου 

εξηγήσει κάποια πράγματα, που, και εγώ τα θεωρώ, σημαντικά! 

 

Ρούλα:-  Να βρεθώ, με τον Δώρη;... Να μου εξηγήσει;!...Τρελάθηκες;!… 

Την αλήθεια, την ξέρω μόνη μου.  Μετά!... Αλλάζει τίποτε, στη ζωή μου;!   

 

Ντίνα:-  Κάνεις λάθος!... Για κάποια πράγματα, έχει μετανιώσει! 

 

Ρούλα:-  Όχι!... Όσο και να μετανιώσει!... Δεν μπορεί, να επανορθώσει!... 

Η αγάπη, μια φορά δοκιμάζεται!... Όπως το γυαλί !…  

 

Ντίνα:- Μη μ΄αντιγράφεις! 

 

Ρούλα:- Ο έρωτάς του!... Δοκιμάσθηκε τότε. Με παράτησε!...Έχασα  το 

παιδί μου!... (συγκινείται) Και δε θα δω ποτέ... την χαρά, της μάνας.  

 

Ντίνα: Ρούλα;!... Συγνώμη!... Δεν θέλω, να σε πληγώσω!... Απλώς... 

νομίζω… 

 

Ρούλα:-  Το ένστικτο της γυναίκας μου λέει, πως κάτι κακό κρύβουν όλα 

αυτά!... Κάπου θέλουν, να μπλέξουν τον Αλέξανδρο! 

 

Ντίνα :- Η εξήγηση... κάποιων πραγμάτων!... Δεν σημαίνει μπλέξιμο!... 

Κι' υστερα από τόσα χρόνια, θα πρέπει και εσύ να τα δεις διαφορετικά τα 

πράγματα!... Ακόμα και τον Αλέξανδρο!… 

 

Ρούλα:- Ο Αλέξανδρος!... Μπορεί να πλήγωσε εσένα!… Για μένα δεν 

ήταν απλώς, ότι μ΄ αγαπούσε!… Όταν όλοι με έδειχναν με το δάχτυλο!... 

Μου έγινε σύζυγος!... Μάνα!... Αδερφή!... Πατέρας!...  

 

Ντίνα:-  Ναι!... Αλλά μη ξεχνάς!...  Είσαι κι΄ εσύ, γυναίκα.  

 

Ρούλα:- Ναι!... Είμαι και εγώ, γυναίκα!... Έχω, τα παράπονα μου!... Με 

βασανίζει, η θέση του Αλέξαντρου!… Βλέπω!... Έχει βάλει τους πάντες, 

απέναντι!... Και εκείνοι που τον στηρίζουν!... Φοβούνται να του σταθούν 

δίπλα!...  

 

Ντίνα:-  Εδώ είναι το λάθος σου!... Ο Αλέξανδρος σ έχει σκλαβώσει;... 

Έστω!... Στοργικά!... Δεν σου έχει επιτρέψει, όμως να δεις τίποτε, πέρα 

απ΄ αυτόν!... Γι’ αυτό σου λέω!... Εγώ!... ο, Δώρης, θέλουμε να σε 

βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε ακόμη... και τον Αλέξανδρο. 

 



Ρούλα:- Παράτα  με!...  Σε παρακαλώ!...  Δεν την θέλω,  τη βοήθεια του 

Δώρη!…  

 

Ντίνα:- (Παύση) – Υπάρχει όμως! ….Τουλάχιστον μια ιστορία, την οποία, 

οφείλεις να γνωρίσεις. 

 

Ρούλα:- Καμιά ιστορία, δεν υπάρχει!...(Παύση) - Θα μου πεις για το 

θάνατο του πατέρα;!… Έχω πάρει τελευταία, το μήνυμα!... Κάτι 

….παίζεται!…  

 

Ντίνα:- Παίχτηκε!…Τότε!…Ο Αλέξανδρος, μπορούσε να σου μιλήσει, 

….αν ήθελε!… 

 

Ρούλα:- Τώρα θα μου μιλήσει... ο κύριος Λουδής;!  

 

Ντίνα:- Αυτό σου λέω!... Έχει αλλάξει,!….   

 

Ρούλα:- Όχι….!!  Συνεχίζει να διακατέχεται  από το σύνδρομο 

κατωτερότητας!... Όλες τις ικανότητές του!... Τις ενεργοποιεί, για να  

εκδικηθεί μέχρι καταστροφή, τους αντιπάλους του!  

 

Ντίνα:- Είσαι πολύ άδικη, μαζί του! 

 

Ρούλα:- Ο Αλέξανδρος είναι τώρα ο επόμενος στόχος του!....  Και …για 

να το πετύχει…. Νιώθω ... ότι  θέλει να χρησιμοποιήσει εμένα!... Δεν θα 

του κάνω, τη χάρη! 

 

Ντίνα:- Κρίμα!...  

 

Ρούλα:- Ντίνα!... Πραγματικά!... Δεν σε καταλαβαίνω!... Που το πάς!; 

….(Παύση) Να σου πω;!... Μήπως τα ίδια λες... και στον Αλέξανδρο... και 

τελευταία δεν μιλιέται!;  

           

Ντίνα:- Δεν έχει ανάγκη... να του τα πει κανένας!…   

 

Ρούλα:- Αυτό, το κουφό τώρα;!…Τι θα πει: "Δεν έχει, ανάγκη;" Δλδ... τα 

ξέρει;!  

 

Ντίνα:- (σιωπή) 

 

Ρούλα:- Έλα!... Γιατί δεν μιλάς;!  

 

Ντίνα:-  Τι, να πω;! 



 

Ρούλα:- Να πεις στα ίσια!... Αυτό που ξέρεις;! 

 

Ντίνα:- Δεν ξέρω!...Θα τα μπερδέψω, περισσότερο!...Και δεν το 

θέλω!…Ο, Δώρης… 

   

Ρούλα:- Πάντα, η ίδια!... Πάς τον άλλο μέχρι την πηγή!... Και νερό,……! 

(αρνητική κίνηση)    

 

Ντίνα:- (Προσέχει το ρολόι ) – Μπο, μπο!... Πάει αργά!... Πρέπει να φύγω. 

Έλα σ΄ αφήνω τώρα... και τα λέμε.  

 

Ρούλα:- Να τα πούμε!... Γιατί οχι!... Αυτή την κουβέντα όμως, δεν θέλω 

να μου την ανοίξεις ξανά!… Ξέρεις;... Με αηδιάζουν, αυτά τα 

κουφά!…Γεια σου!   

 

(Μεγάλη...παύση...Ανήσυχη και ταραγμένη) 

 

 Που το πάει τώρα αυτή, η κοπέλα;! Τι θέλει από μένα;!  Ό,τι  θέλει 

σ΄αυτόν τον κόσμο τα έχει! Με το Δώρη, χάνεται, μέρες ολόκληρες, στο 

εξωτερικό!..   

 Όχι!... Δεν ξέχασα!... Και με τον Αλέξανδρο!... Χάνεται, ώρες στο 

σταθμό….. Τι λένε κάθε τόσο;... (αναστενάζει) - Οι πρώτοι έρωτες ... δεν 

λησμονιούνται!.. Είναι, σαν το παλιό κρασί, λένε!... Με τη διαφορά!... Αν 

δεν σε μεθύσει!... Θα σε εκδικηθεί!...  

 Όπως φαίνεται!... Και η προσωπική σου ζωή, Ρούλα, έχει δυο 

όψεις!... Όπως το νόμισμα!... Την πραγματικότητα που εσύ ζεις!... Και το 

μέτρο, που σου επιβάλουν οι άλλοι!...  

 (Παύση) - Μήπως έχω γίνει ένα χάνι και δεν το έχω καταλάβει ;…. 

Μήπως ….πρέπει, να ανοίξω κι εγώ τα  πανιά μου;… Να  γίνω λίγο Άγιος 

Θωμάς;… Όχι!… Με τίποτε!…. Ο Αλέξανδρος, δε θα μου κάνει ποτέ 

τέτοιο κακό!… 

 

(Μπαίνει ο Αλέξανδρος!... Δεν του μιλάει αλλά τον κοιτάζει περίεργα ) 

 

Αλέξανδρος: (Την προσέχει) - Ρούλα;... Τι έχεις, κοπέλα μου;!... Συνέβη 

κάτι; ! 

 

Ρούλα:  - Όχι!... Τίποτε !....  

 

Αλέξανδρος: - … (Κουνάει το κεφάλι) – Έλα!... 

 



Ρούλα: - Τίποτα, σου λέω!... Τι μπορεί, να έχει ένας άνθρωπος... 

κλεισμένος όλη την ημέρα!…   

 

Αλέξανδρος: - Πέρασε απ΄ εδώ... η Ντίνα;… 

 

Ρούλα: - Όταν, δεν σε βρίσκει στο σταθμό!... Έρχεται να σε βρει, εδώ!.... 

(Παύση) – Πως, το κατάλαβες;... Της έπιασες, το άρωμα;... Ε; 

 

Αλέξανδρος:- (μόνος του) - Δεν με βρήκε;!... Περίεργο!…Εγώ, δεν έφυγα 

από κει ούτε λεπτό!...  

 

Ρούλα:-  Κάτι, σου είπα!... 

 

Αλέξανδρος:  Ε;... Α, ναι!... Να πω την αλήθεια, ναι!... 

 

Ρούλα:-Μπα;... Καινούργιο, αυτό;…. 

 

Αλέξανδρος: -Δε σε καταλαβαίνω;! Σε πειράζει; 

 

Ρούλα: - Γιατί; Θα της πεις, να μη το φοράει όταν έρχεται απ’ εδώ;! 

 

Αλέξανδρος: - (Μόνος του) -  Έπιασε! Καλό, ή κακό αυτό;!... (Στη Ρούλα) 

- Ρούλα; (περιμένει) - Να το πιστέψω;…Βλέπω... σαράκι;   

 

Ρούλα:-Εγώ;... Όχι!... Μήπως ….εσύ; Τελευταία … 

 

Αλέξανδρος:- (Πηγαίνει πολύ κοντά) – Ρούλα! Εγώ, επιμένω, γιατί το 

πιστεύω! Εσύ διαφέρεις από τις άλλες γυναίκες!... Όσο για μένα! Είμαι 

εδώ!... Δίπλα σου!... Και, δεν χρειάζεται να βάλεις κερί στ΄αυτιά. Τι έγινε;! 

 

Ρούλα: -(Αναστενάζει) - Τίποτε, τίποτε! Είμαι όλη μέρα εδώ, 

κλεισμένη!... Μετά!...Αυτά, που συμβαίνουν γύρω μας, με κάνουν πότε – 

πότε, να βλέπω τα πάντα... διαφορετικά !  

 

Αλέξανδρος:- Προς το μαύρο;... Και την Ντίνα! 

 

Ρούλα: - Να πω….την πικρή αλήθεια;…. Τελευταία, δεν μ΄αρέσει. 

 

Αλέξανδρος:  Τι ζηλεύεις; Μη μου πεις;!  

  

Ρούλα: -  (Τον κοιτάει περίεργα) -  Όχι ακόμα!…Αλλά, ψάχνει κάτι 

περίεργα! 

 



Αλέξανδρος: - Εντάξει, αγάπη μου! Κάπου – κάπου, γίνετε κουραστική. 

(κρεμάει το σακάκι και πηγαίνει στο τραπέζι όπου είναι πολλά χαρτιά). - 

Είχαμε τίποτε σήμερα; 

 

Ρούλα: - (Αναστενάζει με πολύ νόημα).-  Πάρα πολλά... και πολλά 

τηλεφωνήματα. 

 

Αλέξανδρος: - Ετοίμασες τίποτε, για μετάδοση; 

 

Ρούλα: - Όχι!... Μου έφαγε αρκετή ώρα η Ντίνα!... Μετά, τα περισσότερα, 

είναι ανώνυμα. Δεν λένε κάτι που σε συγκινεί, που σε εντυπωσιάζει…. 

Είναι στο ίδιο στυλ.  Λες και τα γράφει ένα χέρι.  

 

Αλέξανδρος:- Τυποποιημένες φράσεις!... Καθεστωτικό, προϊόν. 

 

Ρούλα:-  Νομίζω,  αυτό είναι με ενδιαφέρον  

 

Αλέξανδρος: -  Α!... Ο μπάρμπα Σταύρος! Μου είπε ότι γράφει και ένα 

ιστορικό βιβλίο για την περιοχή του.  

 

Ρούλα:- Διάβασε, διάβασε!... Και πες μετά, ότι δεν έχω δίκιο! 

 

Αλέξανδρος: (διαβάζει) - Άντε μπάρμπα Σταύρο!... Το πας για αρχηγός, 

βλεπω! 

 

Ρούλα:- Δεν νομίζεις, πως είναι παρατραβηγμένοι αυτοί οι 

παραλληλισμοί;... Δεν δίνουμε αφορμή, να μας κατηγορήσουν, ότι 

υποκινούμε τον αλυτρωτισμό;….   

 

Αλέξανδρος: Εντάξει!  Ωραίος ο δάσκαλος!... Ε;… Με συγκίνησε! Κοίτα!  

 

Ρούλα:- Τι να σου πω;... Τελευταία πας πολύ μακριά!... Βλέπω,  να μ’ 

αφήνεις, στους δρόμους. 

 

Αλέξανδρος:- Μη φοβάσαι! Παρά τις περασμένες άνοιξες, προκαλείς 

ακόμα,  ενδιαφέρον ! 

 

Ρούλα:-   Αυτό; Πως σου' ρθε, τώρα;! 

 

Αλέξανδρος: -Απλά! Έμμεση κολακεία!... Απαραίτητη για μια γυναίκα, η 

οποία έχει δείξει ότι δεν τις αρέσει, να την κολακεύουν ανοιχτά. 

 

Ρουλά:- (Με νόημα) - Κατάλαβα ! 



 

Αλέξανδρος: Είχαμε τίποτε, για τα Δερβίζια;... 

 

Ρούλα:-  Πολλά,...αλλά…. καμιά ενδιαφέρουσα πληροφορία.  

 

Αλέξανδρος: (Διαβαζει)... Μάλιστα!... 

 

Ρούλα: - Κάπου με φοβίζει αυτή η κόντρα. Κι αν πράγματι, μπει στη μέση 

ο εισαγγελέας!... Θα έχουμε, μεγάλα ντράβαλα. 

 

Αλέξανδρος: - Βλέπω, το δημοσίευμα σ΄ αυτή την ψευτοφυλλάδα, 

φώλιασε  για τα καλά το φόβο μέσα σου. Τι δουλειά έχει ο εισαγγελέας, 

με μια ραδιοφωνική εκπομπή;!…  

 

Ρούλα: - Μετά γιατί λες ψέματα;... Για να με καθησυχάσεις;! 

 

Αλέξανδρος: Εγω;! Σου ειπα ψεματα;! Γιατι; 

 

Ρούλα:- Γιατί πας, στο δικηγόρο; 

 

Αλέξανδρος: - Έτσι πες μου! Όχι μόνο που βρεθήκαμε τυχαία, αλλά στο 

δικηγόρο, αγάπη μου, πας, όπως και στο γιατρό! Όχι μόνο όταν έχεις 

ανάγκη. Μισό!… (διαβάζει) -  Ωραία… !  

(Μεγαλη παυση) 

 

Ρούλα: – (Αφού σκέφτεται περνώντας στα χέρια τα γράμματα των 

ακροατών) -  Τι θα κάνεις; Θα τα μεταδόσεις; 

 

Αλέξανδρος: - Γιατί ρωτάς; 

 

Ρούλα: - Σου είπα! Θέλω να είσαι, λίγο επιφυλακτικός. ….Βλέπω ακόμα 

και τους δικούς μας, μας αποφεύγουν! … Δε θέλουν να μας μιλήσουν 

δημόσια!... Μήπως και τους δει κάποιος. 

 

Αλέξανδρος:- Καθεστωτικό σύνδρομο! Πάμε παρακάτω ! 

 

Ρούλα: -Αλέξανδρε!... Κάπου μπερδευόμαστε!... Βλέπω, τα άνω κάτω!... 

Δεν μ΄αφήνουν ήσυχη... με παλιές ιστορίες!... Οι άνθρωποι που κάποτε 

αγαπήσαμε και μισήσαμε, αντί να μας είναι μακριά, τους έχουμε απέναντι 

και μεταξύ μας!... Μου ζωντανεύουν ιστορίες, που με τρομάζουν 

περισσότερο απ΄τότε. 

 



Αλέξανδρος:- (μόνος του) – Ρούλα, ίσον... Αχίλλειον πτέρνα. Αυτό 

είναι;... ή…;!   Άσε!… Θα πρέπει, να ξετυλιχτεί κι άλλο το κουβάρι... για 

να καταλάβω που το πάνε!... Η Ρούλα πάντως, μπήκε για τα καλά στο 

παιχνίδι!... Έτσι, το Ντινάκι!... Θα με πιστέψει!…  

 Τι να σου κάνω Ρούλα μου;!…Τα έχει η ζωή αυτά. Σημασία έχει... 

να μη, υποφέρεις πολύ!….  

(Στη Ρούλα που επιστρέφει) Θέλω να πιστεύω... πρόκειται για ανθρώπινη 

αδυναμία!... Το κάθε δύσκολο παρόν αναβιώνει όλες τις δύσκολες στιγμές 

του παρελθόντος….  

 

Ρούλα:-  (Τον διακόπτει) -  Είδες που λέει;... Ούτε στον παράδεισο, 

μόνος!... Ύστερα, πνιγόμαστε, στα χρέη! 

  

Αλέξανδρος: - Και εγώ... βλέπω …να μη θέλεις να μου κρατάς πλέον τα 

χέρια σ'αυτά … τα θολά… τα λασπόνερα!... Όπως, λέει και το τραγούδι. 

Καλά!...Όλα αυτά τα γράμματα,…. τα τηλεφωνήματα!... Δεν σου λένε 

τίποτε;!... Σου είπα!... Έχε μου εμπιστοσύνη. Όλα θα πάνε καλά!... Λίγο 

υπομονή, ακόμα! 

 

Ρούλα:- Με σκοτώνει, η σιωπή των δικών μας!... Και δεν ξέρω, πόσο 

μπορώ να αντέξω, σ΄αυτή την πίεση. Δεν έχεις στο πλευρό σου!... Ούτε 

τον επιτετραμμένο. 

 

Αλέξανδρος:- Δεν τον έχομε... και εναντίον μας. Οι άλλοι, αυτοί που εσύ 

φοβάσαι, πιστεύουν... ότι τον έχουμε στο πλευρό!... Όποτε!… 

 

Ρούλα:- Γιατί Θεε μου;!... Μόνο εμείς... πρέπει να είμαστε πάντα, στο 

στόχαστρο... και των μεν και των δε;  

 

Αλέξανδρος:- Γιατί;!... Αυτόν τον δρόμο διαλέξαμε. Και αν 

λιγοψυχήσουμε!... Μας περιμένει οδοστρωτήρας!... Ανεξάρτητα, σε ποιον 

ανήκει!   (Σχεδόν μόνος του) - Δεν έχεις άδικο σ΄αυτό!... Όμως, δεν έχουμε 

άλλη επιλογή.  

(ακούγεται το τηλέφωνο – το σηκώνει η Ρούλα) 

 

Ρούλα:- Πρακαλώ;… Ναι, ναι!…Ποιος, τον ζητεί παρακαλώ!…Μισό 

λεπτό!…(στον Αλέξανδρο) - Από το γραφείο μάρκετινγκ, της εταιρίας  

ΚΑΛΕ. 

 

Αλέξανδρος:- Εμπρός!.. Ω!... Τι κάνετε, κύριε προϊστάμενε;! Στις εντολές 

σας!... Σας ακούω!....   Δεν μου έχετε και τόσο ευχάριστα νέα!;  Για μας 

δεν είναι;…Πες τα! … Συγνώμη;!...  Σου είπε ο πρόεδρος, ότι η νέα 

συμφωνία...ακυρώνεται;… Δεν καταλαβαίνω!;...  Εμείς!... Μόλις προχθές, 



συμφωνήσαμε!... Είναι εκεί;... Μπορώ να του μιλήσω;...  Ναι!… 

Κατάλαβα!... Θα περάσω αύριο, να τον δω! Με τις παλιές διαφημίσεις, 

συνεχίζω ταχτικά;... Το γνωρίζω!... Αλλά εφόσον, σου είπε να μου το 

αναγγείλεις... Νόμισα, ότι άλλαξε κάτι. Βλέπεις τα πράγματα!... 

Εξελίσσονται σήμερα... με μεγάλη ταχύτητα!... Και είναι πολύπλοκα, στις 

εξαρτίσεις τους!... Έλαβα το μήνυμα, κύριε προϊστάμενε!... Καλή σας 

ημέρα! 

 

Ρούλα:- Εκείνο, …που, σου έλεγα! 

 

Αλέξανδρος: Ναι!…. Άρχισαν τα όργανα... να παίζουν !.....  

 

ΤΕΛΟΣ 

 

  



Σκηνή ΙΙΙ. 

 

(ένα γραφείο) 

 

(Πρόεδρος Ασφάλειας και Τάξης , Σύμβουλός του, Απεσταλμένος από 

το κέντρο). 

 

Σύμβουλος:- Η εφορία!... Δεν βρήκε στα χαρτιά του καμιά παρατυπία και 

ουδεμία, οικονομική υποχρέωση προς το κράτος!... Έκθεση των 

συνεργατών μας αμφισβητεί το γεγονός ότι είναι βυθισμένος, σε χρέη! 

Πολλοί άνθρωποι ομογενείς του, του δίνουν χρήματα. Μεταξύ αυτών είναι 

και επιχειρήσεις!... Από προχθές, ζητήσαμε: Εμπορικές επιχειρήσεις, που 

χαίρουν την κρατική εύνοια, να σταματήσουν να του χορηγούν, 

διαφημίσεις.  

 

Απεσταλμένος:- Αυτό σημαίνει , είναι απομονωμένος!... Κύριε πρόεδρε!; 

 

Πρόεδρος:- Ξέρετε!... Κάτι…. δεν πάει καλά στις προβλέψεις!... Αν τα 

πράγματα, θα ήταν διαφορετικά… δεν θα ζητούσαμε, την βοήθεια του 

κέντρου. 

 

Απεσταλμένος :- Δεν, θα το επαναλάβω!... Δεν ήρθα επειδή το ζητήσατε 

εσείς!... Με έστειλε!... Η κυβέρνηση!…Προσωπικά, ο Πρωθυπουργός!... 

Οι αντιδράσεις, οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών... είναι 

καταπέλτης!... Να εύχεστε που δεν αντέδρασαν έντονα, οι δικοί 

τους!…(Παυση) -  Έπρεπε, να μη υπήρχε… αυτή η εκπομπή! 

  

Πρόεδρος:-  Δεν περιμέναμε τέτοιες διαστάσεις! 

 

Απεσταλμένος :- Ομολογώ!... Μας παραπληροφορήσατε!  

 

Πρόεδρος:-  Για να πετύχει η οδηγία μεθόδευσης,... κατευνασμού των 

εθνικών τους φρονημάτων, …εκθέσαμε, σαν πολύ τους πολιτικούς τους 

εκπροσώπους!.... Τότε άρχισε κι'αυτη, η εκπομπή.   

 

Απεσταλμένος:- Πόσον καιρό έχει; 

 

Πρόεδρος:- Ούτε... τρεις μήνες. Ο, "κυριος Σαχινος", άρπαξε τη σημαία 

εθνικισμού, κατηγορώντας, την άλλη πλευρά τους…για μειοδοσία . 

 

Σύμβουλος:- Ναι έτσι ξεκίνησε. Εκεινος, ανήκει στην ομάδα των 

ασυμβίβαστων εθνικιστών. 

 



Πρόεδρος:- Είναι, επίσης γεγονός, ότι η απαλλαγή της οργάνωσής τους 

από τις εθνικές προσδοκίες.... καλλιέργησε κατάλληλο έδαφος για τον 

Σαχινο!...  

  

Απεσταλμένος:- Πρόεδρε!... Δεν αντέχω την λογική, για κάθε αποτυχία, 

να επικαλούμαστε, άλλους!... Τι θέλεις να πεις; 

 

Πρόεδρος:- Ό, τι έλεγε, η οδηγία!... Για να αμβλύνονταν το εθνικό τους 

φρόνημα χρειάστηκαν οικονομικά ανταλλάγματα, θέσεις στο δημόσιο με 

λεφτά, κερδισμένες δημοπρασίες... Και άλλα κρατικά προνόμια και 

παραχωρήσεις!…  

 

Απεσταλμένος:- Κατάλαβα!... Εκτεθήκατε, στην εξαγορά...!. Ε; 

Θα μου πείτε τελικά;... Γιατί επιτρέψατε, να σας ξεφύγει η κατάσταση από 

τα χέρια; 

 

Σύμβουλος :- Μετά, απ΄τα επεισόδια, στα Δερβίζια!... Οι εθνικόφρονες!... 

Κέρδισαν, έδαφος! 

 

Απεσταλμ.:- Αυτό σημαίνει, πως δεν πρόκειται, ούτε για ένα άτομο, ούτε 

για μια εκπομπή. Αλλά για ένα καλλιεργημένο κλίμα,που απλώς, περίμενε 

μια σπίθα. Τότε!... Γιατί συνηγορήσατε, στην εκδοχή των επεισοδίων!... 

Γιατί απορρίψατε, τις άλλες δυο;... Ή... εκείνες χρειάζονταν, χρόνο και 

κόπο;... Ενώ εσείς, βιαζόσασταν, για  γαλόνια;!….  

 

Πρόεδρος:- Όχι!... Ήταν δοκιμασμένη!... Μετά, προσφέρονταν στο 

ακέριο... η εκπομπή του Σαχίνου. Σκεφτήκαμε, με ένα σμπάρο... δυο 

τρυγόνια!... Και θα εξουδετερώναμε τον Σαχίνο... ανοίγοντας  καλύτερα, 

το δρόμο των δικών μας... και θα πετυχαίναμε το κλίμα ανασφάλειας... με 

τα Δερβίζια. 

  

Απεσταλμ.:- Δειχθήκατε ανίκανοι!... Μας παρασύρατε και εμάς!... Το 

κέντρο, όχι απλώς δεν θέλει προβλήματα μ΄ αυτή την κοινότητα, αλλά την 

θέλει, και αυτό έχει περισσότερη σημασία,… μόνο, τυπικά υπαρκτή!...  

 

Πρόεδρος:- Νομίζω... δεν πρέπει, να υπερβάλουμε!... Στο τέλος–τέλος, 

μια εκπομπή είναι, την οποία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα την 

κλείσουμε. 

 

Σύμβουλος:- Μετά, με την εκπομπή αυτή, πετύχαμε, κάτι πολύ 

σημαντικό!... Ενισχύσαμε την κόντρα, μεταξύ τους!... 

 



Απεσταλμ.:- (Τον προσέχει) Αυτό, αν, πράγματι δεν υπάρχει σύμπνοια 

μεταξύ τους…είναι θετικό!... Μπορούμε... να το εκμεταλλευτούμε! 

 

Πρόεδρος :- Ναι!... Ως, ένα σημείο, ομως.  

 

Απεσταλ.:- Δλδ; 

 

Πρόεδρος: - Μετά από τα επεισόδια!... Είναι δύσκολο να φωνάζουν "οι 

δικοί μας"!... Καταλαβαίνετε, για ποιους σας λέω!... Για συνύπαρξη και 

ευρωπαϊκό πνεύμα!... Διότι, θα φέρουμε τους πάντες εναντίον τους!... Και 

τότε, θα χάσουμε, εντελώς το παιχνίδι. 

 

Απεσταλμένος:- Δεν είναι δυνατόν!... Πάντα η μειοψηφία είναι η πρώτη 

ενδιαφερόμενη για ειρηνική συνύπαρξη. 

 

Πρόεδρος: - Το δοκιμάσαμε, κι'αυτο!... Ο Σαχίνος!... Τους επιτέθηκε πολύ 

άγρια. Τους κατηγορησε... για εξαγορα!... Μας έκαψε μάλιστα, δυο 

συνεργάτες μας δημοσιογράφους στην επίσημη εφημερίδα, της 

οργάνωσης τους. 

 

Απεσταλμένος:- Και εσείς; Το διασκεδάζατε;! 

 

Πρόεδρος:- Είδαμε!... Το κλίμα γύρω του... ηλεκτριζότανε!... Και ο 

Σαχίνος!... Αποχτούσε ηγετική μορφή... Σε περίπτωση που συνεχίζαμε με 

τα έκτροπα, αν και υπό πλήρη έλεγχο, ήταν σαν να ρίχναμε λάδι στη 

φωτιά...  

 

Απεσταλμένος :- (Παύση) – Από... πού αντλεί, τόση δύναμη ο Σαχίνος;! 

 

Πρόεδρος:- Λένε!... Είναι μια μηχανή!... Όταν διάβασα μεταφρασμένα, τα 

υλικά των πρώτων εκπομπών,... νόμισα πως υπήρχε πίσω του ολόκληρο 

τημ!... Δεν μπορείς να φανταστείς... τη δύναμη του λόγου του! Για καθετί 

που λέει έχει περισσότερα... από τρία επιχειρήματα!... Η ομιλία του!... Εχει 

ένα περίεργο, τολμηρό ύφος. Ενώ, δεν ξέρεις τη γλώσσα τους, σε 

αναγκάζει να τον ακούσεις.  

 

Απεσταλμένος:-  (μόνος του)…. Τον γνωρίζω!… (Πρόεδρος και 

σύμβουλός τον κοιτούν ξαφνιασμένοι) ….  Ο... Επιτετραμμένος τους;... Τι 

στάση κρατάει;... 

 

Πρόεδρος:- Δεν έχουμε, μια σαφή εικόνα .  

 

Απεσταλμένος:- Δλδ; 



 

Σύμβουλος:- Εγώ νομίζω... όλα τα κακά!... απ΄εκεί έρχονται ! 

 

Πρόεδρος:- Βάλαμε... τους ανθρώπους μας!... Του ζήτησαν, οδηγίες!... 

Καταλαβαίνετε!... Για την στάση που πρέπει να κρατήσει η οργάνωση, 

απέναντι στο Σαχίνο;... Εκείνος  ομως!...  

 

Απεσταλμένος:-  Κατάλαβα!... Δεν έχει….κάνα παλιό, κόλλημα; 

 

Πρόεδρος:- Όχι! 

 

Απεσταλμένος:- Τι θα πει, "όχι";... Το κοινό, πιστεύει αυτό, που ακούει!... 

Αν η "πηγή της δύναμής του"... δει ότι δεν είναι καθαρός... τότε αλλάζουν, 

τα πράγματα!…. (κάνει σήμα, ότι θα του κοπεί η στήριξη) 

 

Σύμβουλος:- Λέτε για τον, επιτετραμμένο τους;…. 

 

Πρόεδρος:- Σερβίρομε εκεί ένα ενοχοποιητικό, φάκελο!... Ο Σαχινος 

όμως!... απέδειξε... ότι ήταν, πλαστός. 

 

Απεσταλμένος: -Πως, είναι δυνατόν;... Τόσο χαϊβάνια, είστε ;…. 

 

Πρόεδρος:-Είχε πραγματικούς φακέλους!... Της ίδιας περιόδου!... Και μια 

απλή αντιπαράθεση!…. 

 

Απεσταλμένος:- Θα με τρελάνετε;!... Που τους βρήκε;.... Μη μου πείτε 

ότι έχει ικανότερο δίχτυο από σας!... Γιατί τότε!... Θα σας απολύσω, 

όλους! 

 

Πρόεδρος:- Στις ταραχές!... Κατά την κατάρρευση, του καθεστώτος!... 

Ή... γνώριζε τη σημασία τους, … ή κάποιος, τον δασκάλεψε.  

 

Σύμβουλος:- Πιθανόν, το δεύτερο. 

 

Πρόεδρος:- Μ'αυτο το υλικό μας έκαψε τους δυο, συνεργάτες!... Και δεν 

ξέρουμε, τι άλλο κρατάει στα χέρια του! 

 

Απεσταλμένος : Μάλιστα!... Κατάλαβα!... Τα καταφέρατε!... Μια χαρά!... 

Μια ολόκληρη κρατική μηχανή, δεν μπορεί να βρει την άκρη ενός, 

ανθρώπου! 

 

Σύμβουλος:- Από τότε, που, αυτή η μηχανή, έπαψε να τσακίζει, κόκαλα!... 

Δεν έχει πλέον, δύναμη! 



 

Απεσταλμένος:-  Οι ξένοι, παρατηρητές;… 

 

Πρόεδρος: - Άλλο μπέρδεμα... κι'αυτοι. 

 

Σύμβουλος:- Αυτοί, του σήκωσαν περισσότερο τα μυαλά.  

 

Πρόεδρος:- Τρεις και λίγο, …είναι στο σταθμό του!... Δεν υπάρχει 

εκδήλωση για τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, που να μην είναι 

ομιλητής!... Ξέρει καλά τι θέλουν να ακούν οι ξένοι και κάθε φορά θα βρει 

κάτι καινούργιο να πει. 

 

Απεσταλμένος:- Και, δεν τον αντικρούετε; 

 

Σύμβουλος:- Αυτός, … μόνο με την παλιά ακούει!    

 

Απεσταλμένος:- Και;!... Τι σκέφτεστε να κάνετε;! 

 

Πρόεδρος:- (Σιωπή)................ 

 

Σύμβουλος:- Εγώ!... Έχω μερικές προτάσεις!... Αλλά... 

 

Πρόεδρος:- Σε παρακαλώ!... Σαν πολλά δεν είπες σήμερα; 

 

Απεσταλμένος :- Άστον!... Να εκφραστεί !… 

 

Σύμβουλος:-  Μια σκέψη!... Είναι…. 

 

Απεσταλμένος:- Σ΄ακούω! 

 

Σύμβουλος:- Να… τον ενοχοποιήσουμε! 

 

Απεσταλμένος :- Πώς;! 

 

 Σύμβουλος:-  Πώς;!... Με, ναρκωτικά!... Οχι;!... Όπλα;!…Κάτι 

τέτοιο...δλδ. 

 

Απεσταλμένος: - Άλλο! 

 

Σύμβουλος: - Υπάρχουν!... Πιο άμεσοι και αποτελεσματικοί, τρόποι.  

 

Απεσταλμένος:- Δλδ ;! 

 



Πρόεδρος:-  Αυτά!... Δεν γίνονται! 

 

Απεσταλμένος:- Λέγε!... Ακούω! 

 

Σύμβουλος:- Τόσα δυστυχήματα γίνονται στους δρόμους!... Λάθη στα 

νοσοκομεία!… 

 

Απεσταλμένος:- Επειδή, δεν έχετε καταλάβει καλά... το στόχο των 

αντιπάλων μας, δεν μπορείτε να βρείτε αποτελεσματικά μέσα!... 

Ποια είναι, η όλη ιδέα του Σαχίνου;... Τι ζητάει αυτός;....  

Θέλει οι ομογενείς του, να φτιάξουν ένα νέο ιδεολόγημα. Που…θα τους 

εξασφαλίζει την τόνωση... της εθνικής τους υπόστασης.  

Λοιπον!...Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εκτός, από τον γνωστό από, τα 

αρχαία χρόνια: – Η αντιπαράθεση!... "Εμείς"!... και οι "ξένοι"!...   

Για να πετύχει αυτό το δόγμα, απαιτούνται ήρωες και σύμβολα!... Να 

συσπειρώνουν τους "εμείς"!... κατά των "ξένων"!... Δλδ!... κατά ημών!...  

Από το καθεστώς κληρονόμησαν!... Μόνο, γκρεμισμένους βάθρους!... 

Χωρίς είδωλα και σύμβολα!....! 

Σήμερα όμως, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η κάθε αιχμηρή 

αντιμετώπιση του Σαχίνου!... τον μετατρέπει σε ένα ζωντανό... ισχυρό, 

σύμβολο! Τότε θα γίνουν!... Πιο επικίνδυνοι !... (σιωπή) 

Οι πληροφορίες από το κέντρο λένε ότι μπορεί να κάνουν εκείνοι το ίδιο 

πράγμα!...... Δλδ προβοκάτσια!....  

Πιθανόν!... Να μη τους χρειάζεται πλέον, ζωντανός.  Νεκρός τους ωφελεί 

πολύ περισσότερο!... Θα είναι, σύμβολο, το οποίο θα επικαλούνται, όποτε 

θέλουν, για να μας εκβιάζουν. Γι΄ αυτό, τα μάτια σας, δεκατέσσερα!.... 

 Χρειάζεται να εξουδετερωθεί η εκπομπή του!... Όχι ωμός...εκείνος!...  

Εκείνος, πρέπει να απομυθοποιηθεί και υποβαθμιστεί!......... 

Μετά!... Το πρόβλημά, δεν είναι αυτό, καθεαυτό!.... Πολλοί απ΄αυτούς, 

αρχίζουν και ψάχνουν την ιστορία τους!... Γράφουν βιβλία, για τον 

πολιτισμό τους. Αποδεικνύουν ότι είναι κληρονόμοι, του αρχαίου 

πολιτισμού του έθνους τους. Αποδεικνύουν και αυτό προσέξτε το 

καλά!...Οτι εμείς, είμαστε!... Οι βάρβαροι!… 

 

Σύμβουλος:- Άρα!... Έχω δίκιο!... Μόνο ο βούρδουλας!... Τους στρώνει 

αυτούς! 

 

Απεσταλμένος:- (δείχνει τον Σύμβουλο) - Οι ιδέες του, αποχτούν έδαφος, 

όταν πρώτα, καταφέρεται να τον απαξιώσετε!... Όταν δείξετε!...ότι αυτά 

που λέει, δεν τα πιστεύει, ο ίδιος!... Τα κάνει, για να κρύψει κάτι άλλο!... 

Οικονομικά συμφέροντα... Ή…κάτι, που το κοινό ηθικό, δεν το σηκώνει! 

 



Σύμβουλος :- Συγνώμη!... Επειδή τους γνωρίζω καλά, τόσα χρόνια!... Θα 

επιμείνω στα απλά... και πρακτικά μέτρα! 

 

Απεσταλμένος:-  Θα πρέπει επίσης, να αποφύγετε, τους φανατισμούς!  

Δεν χρειάζεται να φαίνεται, πως... η πλειοψηφία φοβάται την μειοψηφία! 

Χρειάζεται να νιώθουν ελεύθεροι. Είπα! Να νιώθουν!... Όσον είναι 

ελεύθερος ένας άνθρωπος, τόσο, μειώνονται τα αντανακλαστικά 

διατήρησης της συλλογικής του ταυτότητας. 

 

Πρόεδρος:-  Κύριε, Κρόι!... Έχουμε σκεφτεί!... Κάτι άλλο! 

 

Απεσταλμένος:- Να... τ΄ ακούσω! 

 

Πρόεδρος:- (Στο σύμβουλο) - Μας αφήνεις δυο λεπτά μόνους! 

 

Σύμβουλος: - (βγαίνει) 

 

Απεσταλμένος :- Πες μου!...  

 

Πρόεδρος: - Ο Σαχίνος, … έχει παντρευτεί την κόρη ενός υψολόβαθμου 

πρώην στελέχους του καθεστώτος!... Εκείνη, … ερωτεύονταν, ένα φίλο 

του!... Προηγήθηκε μια περίεργη, εγκυμοσύνη. Ο Σαχίνος, την 

παντρεύτηκε!... Αφού εκείνη, απόβαλε το παιδί και ο  φίλος του την 

παράτησε!... Είναι σήμερα... ο σκληρότερος πολιτικός του αντίπαλος. 

 

Απεσταλμένος:- Δεν καταλαβα!... Τίποτε.  (Χτυπάει η πόρτα) 

 

Η γραμματέας:- Κύριε, Κρόι!... Απλώς, να σας θυμίσω, το ραντεβού σας! 

 

Πρόεδρος: -  Ένα,…ικογενειακό σκάνδαλο... με πρωταγωνιστές, πρώην 

εραστές και πρώην στενούς φίλους. Σήμερα, στα μαχαίρια,... στα απέναντι 

στρατόπεδα. 

 

Απεσταλμένος:- Θα περιμένω, έκθεσή σου! 

 

ΤΕΛΟΣ 

 



Σκηνή  ΙV 

 

(Σπίτι του Σαχίνου) 

 

Ρούλα:- Ντίνα!... Εκείνα τα γεγονότα, …είναι τόσο βαθιά σκαλισμένα 

μέσα μου, που δεν μπορεί να μου ξεφύγει, ούτε μια λεπτομέρεια!...  

 

Ντίνα :- Ρούλα!... άκουσέ με! Ο πατέρα σου ζήτησε επίμονα την έκτρωση, 

αφού πρώτα…. μίλησε με τον Αλέξανδρο!... Εκείνος!... Ναι!... Δέχτηκε να 

σε παντρευτεί!... Υπό τον όρο της έκτρωσης!... Αυτό εξαγρίωσε …. το 

Δώρη. 

 

Ρούλα:- (αναστενάζει) - Δεν με πείθεις!... Είναι αλήθεια!... Μετά την 

εξαφάνιση του Δώρη, … ο Αλέξανδρος αποτέλεσε τη λύση!  

 

Ντίνα:- Αν, δεν έμπαινε στη μέση... ο Αλέξανδρος, όλα θα ήταν 

διαφορετικά!... Και  για  σένα!...Και …. για μένα. Τι τα θέλεις…  

 

Ρούλα:- (με έντονη αντίδραση) – Ντίνα!... Τι έχεις  και ανοίγεις κάθε 

φορά... αυτή την κουβέντα;... Ακόμα δεν συμβιβάστηκες;...Όντως!... Ο 

Αλέξανδρος, μπορούσε εκείνες τις στιγμές, να έρθει καταπάνω σου. Εμ!... 

Δεν ήρθε!... Μ΄αγαπούσε!… Τι θελεις λοιπον;! 

 

Ντίνα :-  Να μάθεις την αλήθεια!…. Ο Αλέξανδρος, σ΄αγαπούσε! Δεν το 

κρύβω! Όμως, μετά απ όσα συνέβησαν, ο έρωτας του μετατράπηκε σε 

εγωισμό, σε οικτρό, σε εκδίκηση! 

 Αυτό, πρέπει να καταλάβεις... και να δεις τα πράγματα, ρεαλιστικά.   

 Ο Δώρης! Ζει το δικό του τραύμα, απ΄ αυτή την ιστορία. Ο γάμος 

του στη συνέχεια, ξέρεις, δεν τράβηξε!... Μαζί σου, θέλει τώρα να κάνει... 

ένα είδος εξομολόγησης. Θέλει να έχει τη συνείδησή του, ήσυχη. 

 

Ρούλα:- Καταλαβαίνεις;!…Λες ασυνάρτιστα πράγματα!... Σ΄απαγορεύω 

να μιλάς, κατ΄αυτόν, τον τρόπο. Και, το καλό που σου θέλω. Θα έχεις την 

καλημέρα μου, αν δε μπάσεις ξανά την μύτη στην οικογένειά μου. 

 

Ντίνα:- Ξέρεις τι συμβαίνει με την προβατίνα, που την χτυπάει ο λύκος;Αν 

τύχει ο λύκος να φοβηθεί και το βάλει στα πόδια η προβατίνα πάει πίσω 

από τον θύτη της! 

  

Ρούλα : -  Ντίνα!... Δεν μπορούσα να σε φανταστώ, ποτέ  έτσι! Ως  ένα … 

 

Ντίνα:- Τέρας!... Πες το!...(Παυση) -  Έψαξες ποτέ να μάθεις, γιατί 

πέθανε, ο πατέρας σου;! 



 

Ρούλα :- Θα ταράξεις και τα κόκαλά του, τώρα;!!  

 

Ντίνα :-  Όλοι ξέρουν, πως κρέμασε το κεφάλι, μόλις έμαθε, ότι δεν θα 

κάνεις παιδιά!... Αρρώστησε και πέθανε!... Από απροσεξία!  Ε λοιπον, δεν 

είναι, έτσι! 

 

Ρούλα:-  Που, το πας;!... Είσαι με τα καλά σου;!! 

 

Ντίνα:-  Πριν πάει νοσοκομείο ο μακαρίτης, συναντήθηκε, με το Δώρη. 

Του είπε, ότι είχε κάνει λάθος!... Και, ο,τι ήταν ανθρώπινο, θα 

επανορθώνονταν. 

 

Ρούλα :- Πρέπει να σταματήσεις, τώρα! 

 

Ντίνα :-  Και δεν πέθανε, απλώς, …από απροσεξία της νοσοκόμας!...   

 

Ρούλα: - Είσαι, τρελή!... Πάς, να μου κάνεις κακό!! 

 

Ντίνα:- Είμαι φίλη σου!... Και θέλω να ξυπνήσεις!.... Δεν θέλω να ζεις... 

με ψευδαισθήσεις! 

 

Ρούλα:- Οχι! Δεν έχεις δίκιο! Αλλα και σάμπως νάχεις, δεν έχει κανένα 

νόημα! Σταμάτα!! 

 

Ντίνα:- Στο δικαστήριο!... Άκουσες τη νοσοκόμα;... Κάποιος αφαίρεσε το 

σωλήνα από τον ορό …..  

 

Ρούλα:- Και μετά;! 

 

Ντίνα:- Τουλάχιστον, εσύ έπρεπε, να αναζητούσες αυτόν τον "καποιο"!... 

Τότε, θα μάθαινες και τους λόγους, γιατί το έκανε και την αλήθεια του 

δράματος, που πέρασες... και συνεχίζεις να ζεις.  

 

Ρούλα:- Φτάνει!... (κουδούνι) - Σε παρακαλώ! Μη πεις τίποτα απ'όλα 

αυτά... στον Αλέξανδρο! Άσε με να ζήσω…στο όνειρό μου! Στην, μοίρα 

μου.  

 

Ντίνα:- (με ύφος νικητή) – Χε!... Δεν κατάλαβες, βλέπω! Αλλά θα 

φθάσουμε μέχρι να βάλεις το χέρι, στην πληγή. Τώρα, ας περιμένομε τον 

σωτήρα σου και φωστήρα μας. Η λύσσα εξαφανίζεται, αφού ψοφήσει ο 

σκύλος! 

 



Αλέξανδρος:-  Ω!… Να τα... τα κορίτσια μας! Δεν είναι όμως, χαρούμενα! 

Τι πάθατε πάλι;  

 

Ρούλα :-  Μια χαρά, είμαστε!   

 

Αλέξανδρος:- Εσείς!... Μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε! Ντίνα, 

για πες μου!…. 

 

Ντίνα:- Πράγματι!... Τίποτε!... Να... η Ρούλα!... Νομίζει, ότι όλος ο 

κόσμος, είναι οι τέσσερις τοίχοι!...  

 

Ρούλα:- (παίρνει τα φλιτζάνια του καφέ και πάει να φύγει) – Μη, την 

ακούς!  

 

Αλέξανδρος:- (Στη Ρούλα ) - Δεν θα μου κάνεις και μένα, έναν καφέ! 

 

Ρούλα :- Αμέ!...Γιατί οχι!  

 

Αλέξανδρος:- Τι, της είπες ξανά;.... Όλο ζιζάνια, της βάζεις! 

 

Ντίνα:- Δεν ξέρω! Ανοίξαμε κάτι παλιές ιστορίες!... Και νευρίασε!... Δεν 

το πίστευα, να έχει μείνει, τόσο πίσω!  

 

Αλέξανδρος:- Τα ματάκια σου, βλέπουν κόσμο και κοσμάκη, μωράκι 

μου!... Ολο, μου νιοτεύεις και τσαχπινεύεις!  

 

Ντίνα:- Τέλος πάντων! Είσαι ζηλιάρης! Αφού ξέρεις, μόνο δικιά σου 

είμαι! 

 

Αλέξανδρος:- Ναι;... Μα, βιάζεσαι πολύ!... Και θα τα κάνεις, θάλασσα!... 

Πες μου, πριν έρθει η άλλη. Αληθεύει ότι ο Δώρης, θα δει τον Πρόεδρο 

και τον φίλο μας από την Πρωτεύουσα; 

 

Ντίνα:- Δεν, σε καταλαβαίνω! 

 

Αλέξανδρος:- Όχι!... Κάποια άλλη πηγή, δεν μου το επιβεβαίωσε. 

 

Ντίνα:- Άρα;!... Δεν, μου έχεις εμπιστοσύνη! 

 

Αλέξανδρος:- Σε παρακαλώ! Δεν ξέρω τι έχεις τελευταία;! Όλο χάνεις την 

ψυχραιμία σου! 

 



Ντίνα: - Άκουσε, Αλέξανδρε! Ξέρεις πολύ καλά, γιατί το κάνω!.. Δεν 

αντέχω όμως …να με αμφισβητείς συνεχώς!... Ποτέ μου δεν σου είπα 

ψέματα! 

 

Αλέξανδρος: -(Την κοιτάει  με προσοχή) – Ντίνα!... Νομίζω,μόνη σου 

αμφιβάλεις! Και αυτό με κάνει πότε – πότε να διερωτάμαι, "για την 

άσβηστη φλόγα στην καρδιά σου" !! (μεσολαβεί ησυχία) 

 

Ντίνα:- Ο Δώρης, έμαθε για το ραντεβού σου μαζί τους! Και πάει 

κατευθείαν,  στον επιτετραμμένο. Να είσαι σίγουρος, θα σε καλέσει. Το 

έφερες, το κασετόφωνο;  

 

Αλέξανδρος:- Στο είπε, ο ίδιος; 

 

Ντίνα:- Όχι! Με ρώτησε ο επιτετραμμένος. Ήξερε ότι βρίσκεται στην 

πόλη, ο  Κρόι και ότι ήσασταν, συμφοιτητές. 

 

Αλέξανδρος:- Περίεργο! Ποιος του το σφύριξε;! (ανοίγει το κασετόφωνο) 

– Να! Αυτό είναι!... Και μη μου λες , δεν σου έχω εμπιστοσύνη. 

 

Ντίνα:- Ενεργοποιείται, μόνο του; 

 

Αλέξανδρος:-  Πατάς αυτό το κουμπάκι εδώ!  

 

Ντίνα:- Έχε μου, εμπιστοσύνη! 

 

Αλέξανδρος:- Ξέρω, τι μπορείς να κάνεις!  Γι΄αυτό, σε θέλω!...  

(Μπαίνει η Ρούλα με τον καφέ ο φόβος μήπως έχει ακούσει την τελευταία 

πρόταση σαστίζει όλους και δίνει την αφορμή για το τέλος)  

 

Ρούλα:- Ορίστε!... Έβαλα και λίγο γάλα. 

 

Αλεξανδρος:- Ωραία! 

 

Ντίνα:- Εγώ, θα πρέπει, να φύγω ! 

 

Αλέξανδρ.:- Κάθισε λίγο ακόμα!... Τώρα που ήρθα εγώ, θα φύγεις;! 

 

Ντίνα:- (κοιτάει από τη Ρούλα. Εκείνη έχει σκύψει το κεφάλι δεν μιλάει) 

– Άσε!... Μια άλλη φορά.  

 

Αλέξανδρος: Καλά!...Όπως θέλεις! (Την ξεπροβοδάει και κάτι της λέει)  

 



Ρούλα:- Αλέξανδρε!... Μη νομίσεις! Δεν σκέφτομαι, τίποτε κακό! Η 

Ντίνα, πρέπει να μείνει, λίγο περισσότερο, μακριά. 

 

Αλέξανδρος: Από εμένα;!  

 

Ρούλα:- Και τους δυο μας. 

 

Αλέξανδρος: Ρούλα! Καταλαβαίνω, αλλά, μη δείχνεις πως έχεις μείνει 

πίσω! Άσε!... Εχει κι'αυτή, το ρόλο της! 

 

Ρούλα:-  Ξέρεις;... Τελευταία νιώθω να δημιουργούμε αποστάσεις! Κάπου 

βλέπω πως, δεν με χρειάζεσαι! Πως, δεν μπορώ να σε βοηθήσω!… Δεν 

ξέρω! 

 

Αλέξανδρ.: Ρούλα! Σου είπα, γλυκιά μου! Εχε μου, εμπιστοσύνη! 

 

Ρούλα:- Νομίζω!... Τώρα, σ’έχω εγώ, περισσότερο ανάγκη, πάρα η 

εκπομπή. 

 

Αλέξανδρος: - Πρέπει να γίνεις πιο δυνατή! Ξέρεις;!... Στο δρόμο που  

μπήκα…δεν μπορώ, να κάνω πίσω! Μπορεί να είναι, ένα παιχνίδι. Αλλά 

τα παιχνίδια σήμερα, παίζονται, με σύγχρονους όρους. 

 

Ρούλα:-  Αλέξανδρε!... Δεν, στο κρύβω!.... Φοβάμαι, πολύ!Ολοένα,  που 

είμαι μόνη, …ετοιμάζουμε να στα πω…όλα όσα νιώθω. Μόλις αρχίζω, να 

συζητάω μαζί σου, …. δεν καταλαβαίνω, πώς μου τα κάνεις άνω κάτω; 

 

Αλέξανδρος: Δεν είναι κάτι σοβαρό, γι΄αυτό. ΄Η, είναι κάτι σαν ομίχλη, 

που το φτιάχνει η μοναξιά... και τη διαλύει αμέσως, ο ήλιος. 

 

Ρούλα:-  Τόσα πράγματα ακούμε και βλέπουμε τελευταία. Είμαι εντελώς 

μόνη στον κόσμο!... Και, η αίσθηση, ότι σε χάνω, έστω και για λογαριασμό 

της εκπομπή, δεν μπορώ να την αντέξω.      

          

ΤΕΛΟΣ 



Σκηνή V 

 

( Στο ίδιο γραφείο με την IΙΙ σκηνή) 

 

Απεσταλμένος:- Νομίζω, η επιλογή της εισαγγελέα, …απαιτεί, 

προσοχή!... Είναι δίκοπο, μαχαίρι. 

 

Πρόεδρος: - Τα σκεφτήκαμε όλα!... Τσουρέκι... και μάστιγιο …! 

 

Η γραμματέας:- Ο κύριος Σαχίνος,  ήρθε. 

 

Πρόεδρος:- Να, περιμένει!  

 

Απεσταλμένος:- (Σήμα να περάσει) 

 

Πρόεδρος:- Α!... Ναι!...Είναι στην ώρα του!... 

 (σιωπή μπαίνει  ο Αλέξανδρος) 

 

Αλέξανδρος:- (Με απορία) -Γεια Σας!... Τι κάνετε, κύριε Κρόι;... Την 

Εισαγγελέα περίμενα,… όχι εσάς;!  

 

Απεσταλμένος:- Τι κάνεις Αλέξανδρε!... Χρόνια και ζαμάνια, έχουμε να 

ειδωθούμε. 

 

Αλέξανδρος:- Τα έχει η ζωή, αυτά. Που να βρεθούμε;... Εμείς εδώ, με τον 

πρόεδρο, ανθρωποι, της περιφέρειας, βλεπεις. Εσεις, στην πρωτεύουσα. 

 

Απεσταλμένος:-Δεν άλλαξες, καθόλου ! 

 

Αλέξανδρος:-  Εσεις, εσεις, δεν άλλαξατε!.... Ακομα, το ιδιο υφος, εχετε ! 

 

Πρόεδρος :- Γνωρίζεστε, … εσείς οι δυο!  

 

Απεσταλμένος:- Τα καλύτερα χρόνια της ζωής, τα περάσαμε μαζί ! Φίλοι! 

Μετά, χαθήκαμε!  

 

Αλέξανδρος:- Από το πανεπιστήμιο δειχνατε, ότι θα φτανατε ψηλά!... Την 

ίδια δουλειά κάνετε ακόμα;! 

 

Απεσταλμένος:- Χωρίς πληθυντικούς, παρακαλω! Σημασία έχει, να 

κάνεις μια δουλειά. Εσύ, κάποτε μπλέχτηκες, με την πολιτική! Τώρα 

πληροφορήθηκα, έχεις ανοίξει ένα σταθμό. Συνεχίζεις γενικώς να είσαι 

ανήσυχο πνεύμα;! 



 

Πρόεδρος:- Κρίμα, όμως! Οι δικοί του δεν τον παραπάνε!... Καταναλώνει 

όλες τις ενέργειές του, για να αποδείξει, ότι έχει δίκιο. Τον παρέσυρε το 

κλίμα της περιφέρειας, βλέπεις.  

 

Αλέξανδρος: – Εχουμε χαλάσει… την ησυχία, του Προέδρου. (Με νόημα) 

Ταράξαμε τάξη….και ασφάλεια.  

 

Πρόεδρος:- Αλέξανδρε! Δεν  χρειάζονται παρεξηγήσεις, σε μια ….φιλική 

συνάντηση! 

  

Αλέξανδρος: -Η παρουσία…του, κυρίου Κρόι, και της εισαγγελέας, 

…πιστεύω, την κάνει πιο φιλική!! 

 

Απεσταλμένος:- Συγνώμη! Δεν γνωρίζω, τον αντικείμενο της συζήτησης. 

Μάλλον... πρέπει να φύγω!... (ετοιμάζετε να βγει) 

 

Πρόεδρος:- Συγνώμη, κύριε Κρόι!... Δεν είπαμε, τέτοιο πράγμα. Ίσα – 

ίσα!... Είστε και φίλοι!… 

 

Απεσταλμένος:- Δεν πειράζει!... Τα λέμε μετά!… 

 

Αλέξανδρος:- Κύριε Κρόι!... Μπορείς, να μείνεις! Θα τ΄ακούσεις και από 

πρώτο χέρι. 

 

Απεσταλμένος:- (Του απλώνει το χέρι κάνοντας ότι δεν κατάλαβε).- Τι 

λες; Θα πιούμε μετά, ένα καφέ στην περιοχή σου; Μου είπαν, ότι έχει καλά 

μαγαζιά. 

 

Αλέξανδρος:.- Γιατί όχι!... Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Έχω εκεί 

πολλούς γνωστούς και φίλους! Θα μας πνίξουν στα κεράσματα! Φοβαμαι, 

θα μας μεθύσουν!  

 

Απεσταλμένος:- (καταλαβαίνει τα υπονοούμενα, αλλά τα ξεπερνάει με 

χαμόγελο, λέει όμως με νόημα) - Θα τα πούμε! Θα τα πούμε, ξανά! 

(Βγαίνει) 

 

Πρόεδρος:-  (Ύστερα από λίγο) – Κάθισε!… Δεν ήθελα να αρχίζαμε, με 

μπιχτιές . 

 

Αλέξανδρος:. –Γιατί, το λέτε αυτό;! 

 



Πρόεδρος:-  Πράγματι! Δεν έχω καμιά, κακή πρόθεση! Πρέπει να το 

γνωρίζεις. Γι΄αυτό απέφυγα βλέπεις... και τα γραφεία μου.  

 

Αλέξανδρος: Γιατί!... Μου τα λέτε όλα αυτά; 

 

Πτρόεδρος:- Δεν ήταν ανάγκη, να μιλούσατε, όλο υπονοούμενα, στον 

κύριο Κρόι. Ειλικρινά, θα είχε φύγει. Απλώς άκουσε την γραμματέα και 

θέλησε, να σε ανταμώσει!... Βλέπετε! Η δουλειά μας είναι λεπτή και 

παρεξηγημένη. …Δεν μπορούν να μας καταλάβουν, ούτε οι φίλοι. 

 

Αλέξανδρος:- Πράγματι!... Πολλές φορές,… είναι να σας λυπάται  

κανείς!  

 

Πρόεδρος:- Αλέξανδρε!... Ακουσε με, καλά!Η κάθε ειρωνεία, δεν 

βοηθάει, σε τίποτε. Είμαι ανοιχτός μαζί σου. Θέλω να βρούμε μια λύση!  

 

Αλέξανδρος:- Μη μου πείτε;... Για το Μέσο-Ανατολικό; !… 

 

Πρόεδρος:-Για την εκπομπή σου! Θέλω να συζητήσουμε! Και κόψε, τις 

ειρωνείες!  

 

Αλέξανδρος:- Και, αν δεν τα βρουμε;... Θα μας βοηθήσει, η εισαγγελέας;!  

 

Πρόεδρος: - Η Φρέντα;... Δεν έρχεται εδώ ως εισαγγελέας, …αλλά, ως 

γνωστη. Και των δύο μας. Να εξηγήσει, αν χρειαστεί, που κολλάει, νομικά 

το θέμα. 

 

Αλέξανδρος :- Κατάλαβα! 

 

Πρόεδρος:- Άκουσε, Αλέξανδρε!... Από πολλούς δικούς μου, αλλά και 

από σας, καταφθάνουν ανησυχητικά μηνύματα. Σε κατηγορούν…για την 

έξαρση τελευταία, εθνικιστικών ενεργειών…. 

  

Αλέξανδρος:- Μπα!... Πως το εξηγείτε που τέτοια μηνύματα φθάνουν 

ακριβώς σε σας;! Ενώ σε μένα… εντελώς τα αντίθετα;! 

 

Πρόεδρος:- Αυτό, σας πειράζει;... Ή η ουσία, του θέματος; 

 

Αλέξανδρος:- Η ουσία!... Κύριε πρόεδρε.  

 

Πρόεδρος:- Δεν καταλαβαίνω;... Τι θέλετε, να κάνετε;... (Παύση) - Εμείς 

εδώ, …ζούμε ειρηνικά, χωρίς προβλήματα τέτοιου είδους!... Εργαζόμαστε 



μαζί. Μάλιστα, παντρευτήκαμε μαζί!...  Χωρίς προκαταλήψεις!... Αυτό 

δεν είναι και το πνεύμα της σύγχρονης εποχής;! 

 

Αλέξανδρος:- Μην… βιάζεστε! Πρώτον. Δεν είμαι κατά αυτού του 

πνεύματος! Απεναντίας!Θέλω να το προωθήσω. Όμως, υπό ίσες, 

προϋποθέσεις. 

 

Πρόεδρος:- Τι... θέλεις να πεις;! 

 

Αλέξανδρος:- Απλώς!... Οτι δεν μπορεί, να υπάρξει σύγχρονο πνεύμα, 

διατηρώντας τους όρους και την λογική του ολοκληρωτικού καθεστώτος 

Προπάντων προς μια ομάδα διαφορετικής εθνότητας.  

 

Πρόεδρος:- Νομίζω!... Το καθεστώς ήταν αρκετά ευνοϊκό, για σας! 

 

Αλέξανδρος:-Και... καταπιεστικό, για σας;!  

 

Πρόεδρος: -Η ιστορική πραγματικότητα γι΄αυτό μιλάει! 

 

Αλέξανδρος :- Εγώ, έχω αντίθετη άποψη!... Το καθεστώς για σας 

παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα!... Σε εμάς, μαζί, με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, μας αλλοίωνε την εθνική ταυτότητα! Διπλό το κακό, 

λοιπόν!...  

 

Πρόεδρος:-  Και γω λέω, ότι το καθεστώς εφάρμοζε απέναντί σας, θετική 

διάκριση. Τα προνόμιά σας σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό ήταν 

ασύγκριτα.  

 

Αλέξανδρος:- Κύριε πρόεδρε!... Και εσύ, και εγώ, μάθαμε από τα θρανία 

του σχολείου, πως δε μπορεί να υπάρχει κανείς κοινωνικά, χωρίς την 

ταυτότητά του. Τόσο το περισσότερο... ένα σύνολο, διαφορετικής 

εθνότητας σε μια πλειοψηφία!... Όταν, το αναγκάζεις, να αρνηθεί, να, 

αγνοήσει, να διαστρεβλώσει, να απωθήσει... ή έστω, να αμβλύνει την 

εθνικότητά του…. ως όρο για να μπορέσουν τα μέλη του να επιβιώσουν!... 

Αυτό σημαίνει αφομοίωση και όχι, θετική διάκριση! 

 

Πρόεδρος:- Είχατε σχολεία στην μητρική γλώσσα, παρακαλω!... 

 

Αλέξανδρος :- Για να μαθαίναμε, ακομα και σε εκείνες τις λίγες, ώρες, όχι 

την αγάπη για την πατρίδα μας, αλλά την αγάπη για την ιδεολογία του 

καθεστώτος! Μαθαίναμε ότι δεν είμαστε αντάξιοι κληρονόμοι του 

λαμπρού πολιτισμού μας, αλλά κουβαλημενοι, κολιγοι!  

 



Πρόεδρος:- Αυτά είναι προβλήματα, τα οποία πρέπει να κρίνουν, οι 

ιστορικοί!... Δεν έχει γιατί εμείς να μολύνουμε…το φιλικό κλίμα!  

 

Αλέξανδρος:- Η ιστορία αυτού του τόπου έχει κριθεί. Απλώς… εσείς δεν 

την αποδέχεστε! Συνεπώς, κάθε προσπάθεια, να ακουστεί η αλήθεια, 

προσκρούει, σε αντιδράσεις που εκδηλώνουν, φόβο και εθνικιστικές 

ενέργειες!  

 

Πρόεδρος:- Νομίζω ότι ήρθες εδώ προκατειλημμένος!... Δεν μπορείς, να 

ρυθμίσεις την σύγχρονη συμπεριφορά, μιας κοινότητας στηριζόμενος, 

στην ιστορία!... 

 

Αλέξανδρος:- Η ιστορία!... Η ιστορια...και ο πολιτισμός, είναι αυτά που 

καθορίζουν την συλλογική συμπεριφορά μιας κοινότητας και ενός έθνους 

στα κρίσιμα σταυροδρόμια της ιστορίας του μέλλοντος. Η εποχή μας, είναι 

ένα τέτοιο σταυροδρόμι. Γι΄αυτό υπάρχει, τόσο φόβος!  

 

Πρόεδρος:- Συγνώμη!... Γιατί είδος, φόβου μιλάς;... Και, ποιους θα πρέπει 

να αντιμετωπίσουμε;! Δε νομίζεις ότι το πάς σαν πολύ μακριά;...  

 

Αλέξανδρος:- Τότε!... Πείτε μου εσείς, γιατί και ποιους φοβίζουν οι 

πινακίδες, γραμμένες στην μητρική μας γλώσσα;!... Γιατί γράφονται τόσα 

αντεθνικά συνθήματα εναντίον μας;!... Γιατί τόσα δημοσιεύματα, 

επικαλούμενα μια πλαστογραφημενη ιστορία μας;... Γιατί τα τελευταία 

έκτροπα και τόσα μα, τοσα άλλα, γιατί;!! 

 

Πρόεδρος:- Ηρέμισε, λίγο! Για πες μου. Σε τελική ανάλυση, ποιον 

συμφέρει; Ποιον εξυπηρετεί ένα τέτοιο κλίμα;  

 

Αλέξανδρος:- Την αλήθεια και την συνύπαρξη, στο σύγχρονο πνεύμα της 

παγκοσμιοποίησης. 

 

Πρόεδρος:- Συγνώμη!... Μήπως σας καθοδηγούν έμμονες ιδέες;! 

 

Αλέξανδρος:- Πολιτισμικά και εθνικά η κοινότητά μας, δεν θα μπορέσει 

να αντεπεξέλθει, αν δεν γνωρίσει τον πραγματικό της πολιτισμό. 

 

Πρόεδρος :- Μήπως!... Είστε ταυτόχρονα και αντιφατικός;! 

 

Αλέξανδρος:- Που, βρίσκεται την αντίφαση, παρακαλώ:! 

 



Πρόεδρος:-  Μιλάς ταυτόχρονα… για ένα "κοινό" πολιτισμικό, 

υπόστρωμα;... Ή αυτό το κάνεις για κατανάλωση; Μονο, όταν 

απευθύνεσαι, σε μας; 

 

Αλέξανδρος:- Με λυπεί!... Μου γεννά και χαμόγελο, η χρήση του όρου: 

"Εμείς" και "Εσείς"!. Ένας επιστήμονας –από την πόλης μας!... μου είπε, 

πριν λίγους μήνες: "Εμείς" και "Εσείς", αγαπιόμαστε στο ίδιο ύψους, 

μίσους! Είναι, μια παλιά πικρή αλήθεια!... Το πρώτο δεν αρνείται την 

ύπαρξη κοινού πολιτιστικού υποστρώματος. Το δεύτερο, δεν το 

επιβεβαιώνει!   

 

Πρόεδρος:- Δεν... σας καταλαβαίνω!  

 

Αλέξανδρος:- Την ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου σημαδεύουν το κοινό 

υπόστρωμα πολιτισμού και η συνεχής διαφοροποίησή του... Η 

διαφοροποίηση, δεν έχει γεωγραφικά, κοινωνικά, εθνολογικά και 

πολιτιστικά όρια!... Μπορείς, να την συναντήσεις και σ΄ ένα άτομο!... Σε 

μια οικογένεια! Γι΄ αυτό και είναι δύσκολη, η διάκριση. Οπως  ευάλωτη η 

περιοχή στις μεταβολές των πολιτιστικών και εθνολογικών 

χαρακτηριστικών.   

 

Πρόεδρος :- Κύριε Σαχίνο!... Νομίζετε ότι, …μου πάει ο ρόλος του 

μαθητή;  

 

Αλέξανδρος:-  Οχι!...Ουτε εμενα ο ρόλος, του δημαγωγού! Ή του στείρου 

ιδεολόγου!    

 

Προεδρος:- Ωραία!... Μπορείτε να μου πείτε: - Ποιος, Σας ανέθεσε, το 

ρόλο, αυτό; 

 

Αλέξανδρος:-  Να την πάρω, ως ερώτηση, του επαγγέλματος; 

 

Πρόεδρος:- Πάρτην,... όπως θέλεις!  

 

Αλέξανδρος:- Ε, λοιπον, δεν πρόκειται για ρόλο!... Προκειται, για 

αποστολή! Του είδους, που δεν αναθέτονται!... Αναλαμβάνονται, κυριε!... 

Αναλαμβανονται, ως χρέος, που υπαγορεύει, η συνείδηση και η ύπαρξή 

σου! 

Για την εκπλήρωσή τους δεν, υπολογίζεις κόστος!... Μα, ουτε θυσίες! 

 

(Χειροκροτήματα της Εισαγγελέα. Μπαίνει) 

  



Εισαγγελέας:- Μπράβο!... Μπράβο!... Ωραία!... Κρίμα, που δεν είστε στο 

μικρόφωνο!... Κριμα!... Που έχετε ακροατές, μόνο δυο σημαντικά άτομα 

του κράτους. 

 

Πρόεδρος:- Φρέντα!.. Ελα!… Μας παραπήρε η συζήτηση!... Ξεχάσαμε να 

σας περιμένουμε. Συζητούσαμε, για την εκπομπή!... Λέγαμε, ότι … 

 

Εισαγγελέα:- Δεν χρειάζεται, κύριε πρόεδρε! Σας παρακολούθησα 

αρκετά! Και νομίζω!... Καλύτερα!... Μπορείτε μάλιστα, να συνεχίσετε! 

 

Αλέξανδρος:-  Έχετε μήπως, τις ίδιες, ερωτήσεις;… 

 

Εισαγγελέα:- Πριν έρθω!... Νόμιζα, ότι η θέση μου... θα ήταν πολύ 

δύσκολη, σε μια τέτοια συζήτηση. Τόσο το περισσότερο, με έναν 

δημοσιογράφο. Και ειδικά με, σας!... Ασε μετά το θέμα, που 

αναπτύσσετε!... 

 

Πρόεδρος:- Φρέντα!... Νομίζω, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, τον 

Αλέξανδρο! Κάπου καβάλησε, το καλάμι. Το καταλαβαίνω! Σημασία 

έχει,…να το καταλάβει, κι' αυτός! Να καταλάβει πρώτα ότι είμαστε εδώ 

για το καλό όλων! Μπορείς, να του υποδείξεις μερικές συμβουλές;  Διότι 

το θέμα είναι λεπτό!... Μπορεί πολύ εύκολα, να γίνει αντικείμενο, του 

νόμου!... 

 

Αλέξανδρος:- Κύριε πρόεδρε!... Η εκπομπή είναι έννομη!... Και στο 

επαγγελματικό, και στο οικονομικό, κομμάτι. Και η Φρέντα ως 

εισαγγελέας… δεν χωράει! 

 

Εισαγγελέα:- Πριν έρθω σκεφτόμουν, πόσο δύσκολα θα ήταν τα 

πράγματα, σε περίπτωση που κάποιος, έστω και ένας, … απ΄αυτούς... που 

πήγαν, να τρομοκρατήσουν, τον κόσμο στα Δερβίζια, μας έκανε, μια 

καταγγελία. Ότι πήγαν εκεί… υποκινούμενοι από την εκπομπή του κυρίου, 

Σαχίνου! 

 

Πρόεδρος:- Φρέντα!... Λίγη ψυχραιμία!…. 

 

Εισαγγελέα:- Δεν χρειάζεται!... Ο κύριος, Σαχίνος…δηλώνει ο ίδιος ότι 

υποκινεί, εθνικιστικά πάθει!... Απ΄ο,τι φαίνεται, θέλει με τον τρόπο αυτό 

να είναι στο κέντρο της προσοχής!... Υπαρξιακά συμπλέγματα, βλέπεις!... 

Ετσι... αν, δεν του χρειαζόμαστε εμείς... συγουρα, του  χρειάζεται, 

ψυχολόγος.  

 



Αλέξανδρος: Δεν, το αφήνουμε αυτό, για το τέλος,... κύρια εισαγγελέα;  

Άκουσα να λέτε για κάποιους, που πήγαν να τρομοκρατήσουν από 

εθνικιστικά πάθη, στα Δερβίζια! Συλλάβατε κάποιον;... Τον ρωτήσατε, 

γιατί πάει εκεί... και ποιος τον έστειλε;! 

 

 Εισαγγελέα:- Χρειάζεται, να το πει κανείς;! Εσύ!... Εσυ τους 

ανάγκασες!... Μ΄αυτά που λες!... Ολη την ημέρα. 

 

Αλέξανδρος:- Τότε!... Γιατί δεν ήρθαν, να καταστρέψουν... τον σταθμό 

μου; ! 

 

Πρόεδρος:- Τι θέλεις να πεις;... Ότι, τους έστειλε, "κάποιος";! 

 

Αλέξανδρος:- Εσείς, το λέτε!....  Και για να το λέτε…..!!!  

 

Εισαγγελέα:- Εγώ!... Δεν ρωτάω πολύ, για τις ειρωνείες σου! 

 

Αλέξανδρος:- Αν….σου έλεγα εγώ, κάποια ονόματα;... Θα τα ανέκρινες;! 

 

Εισαγγελέα:- Τι, υπονοείς;! 

 

Αλέξανδρος:- Αυτό!... Που έχεις, υπόψη σου! 

 

Πρόεδρος:- Μπορείς, να είσαι... πιο συγκεκριμένος; 

 

Αλέξανδρος: - Αν χρειαστεί!... γιατί όχι !  

 Κύρια, εισαγγελέα!... Είστε φίλη!... Με τον εκδότη της εφημερίδας, 

"Εδώ Νότος"... Όχι, ασφαλώς όπως ήμαστε εμείς!... Του μίλησες καμιά 

φορά, γι΄αυτά που γράφει, εις βάρος μας;.... Ή μήπως, δεν αποτελούν τα 

δημοσιεύματα αυτά, εθνική, δυσφήμιση και προσβολή; 

 

Πρόεδρος:- Μα ποιος σου είπε εσένα, τίποτε;... Εδώ, μιλούμε να βρούμε 

μια λύση!... Αν χρειαστεί, θα το κάνουμε, και με τον εκδότη, που λέτε! 

 

Εισαγγελέα:-  Εκείνα, που λέει εκείνος, είναι, ιστορικές αλήθειες.  

 

Αλέξανδρος :- Των ανιπεβεβαίωτων αληθειών!... Της ιστορίας του 

καθεστώτος. 

 

Εισαγγελέα:- Λάθος!... Τα δικά σου, …έχουν μέσα το δηλητήριο!  

 

Αλέξανδρος:- Οι αλήθειες!... Κύρια εισαγγελέα, είναι, οπως οι 

καμπάνες!...Τις ακούνε μονον εκείνοι, που έχουν αφτιά! 



 

Εισαγγελέα:- Βλέπω!... Εσύ δεν έχεις αφτιά, για τις καμπάνες, που 

χτυπούν  γύρω σου! 

 

Αλέξανδρος:- Με, απειλείτε;!! 

 

Πρόεδρος:- Φρέντα!.... 

 

Εισαγγελέα:- Ακόμα!... Και ο τίτλος, της εκπομπής σου!... Είναι 

προκλητικός. Τι θέλεις να πεις!... Με το…. "Οι ρίζες του τόπου μου"; 

 

Αλέξανδρος:- Δεν, το κρύβω!... Και οι δύο λέξεις,… έχουν... συμβολικό 

χαρακτήρα. 

 

Εισαγγελέα:-  Σιγά τα μάρμαρα;  

 

Αλέξανδρος:-  Η πρώτη!... "Οι ρίζες!"... εκδηλώνει την ιδέα των έντονων, 

διαχρονικών και  ολόπλευρων σχέσεων, με τη Γη. 

 

Εισαγγελέα:- Άρα!... Μη λέτε ότι σας κατηγορούν, όταν, σας αποκαλούν 

ιστορικά,… κολίγους. 

 

Αλέξανδρος:- Λάθος!... Κύρια εισαγγελέα!... Δεν εννοούμε το χωράφι!... 

Αλλά, τον τόπο μας!... Όταν το καθεστώς, απαγόρευε σε μας να 

αναφέραμε τον όνομα της πατρίδας μας, όπως και την εθνικότητά μας, οι 

ποιητές μας, εφεύραν, αυτή τη μαγική λέξη, για να συμβολίσουμε την 

ιδιαίτερη, πατρίδα μας!… Κάτι, το οποίο, εμποδιζόμαστε να το 

καταφέρουμε και σήμερα! 

 

Πρόεδρος:- Σαχίνο!... Δεν σε συμφέρει η επιλογή, του αλεξικέραυνου!... 

Συσσωρεύεις, πολλούς κεραυνούς!... Και, δεν θα αντέξεις! 

 

Αλέξανδρος:-  Δεν τελείωσα!... Και μη νομίζετε, ότι θα σταματήσω!...  

 

Πρόεδρος:-  Μη….ξεχνάς!... Η ζωή είναι σύντομη, σε χρόνια. 

 

Αλέξανδρος:-  Τη μετραώ, σε μέρες και μου είναι μεγαλη! 

 

Εισαγγελέας:- Ξέρω!... Ξερω,τι σκέφτεσαι στο πίσω μέρος του κεφαλιού 

σου,… κύριε Σαχίνο!... Γι΄αυτό στο είπα, από την αρχή!... Διέπραξες το 

ποινικό αδίκημα … της υποκίνησης, εθνικών μισών και παθών!... Ξερετε 

μπορεί, να τιμωρηθείς από πρόστιμο, μέχρι και δέκα χρόνια φυλάκιση! 

 



Αλέξανδρος:- Κύρια εισαγγελέα!... Μπορεί να σκέφτομαι στο μπροστινό 

μέρος του κεφαλιού μου κάτι άλλο!... Πιο σημαντικό!... Ή πιο 

επικίνδυνο!... Ακουστε!... Για τα πιστεύω, και τις σκέψεις μου, πλήρωσα 

επί καθεστώτος!... Εσείς όμως, πριν έρθετε εδώ, μπερδέψατε τον σημερινό 

ποινικό κώδικα με εκείνον του χθες!... Οταν εγώ, μιλάω για την ιστορία 

και τον πολιτισμό του τόπου μου, αυτό, δεν υποκινεί εθνικιστικά, φυλετικά 

και θρησκευτικά, μίση και πάθη. Και δεν  μιλάω ποτε, για  άλλους!... 

(φεύγει) 

 

Εισαγγελέας:- Θα βρεθούν!... Θα βρεθουν ράμματα!... Και για τη γούνα 

σου !    

ΤΕΛΟΣ   



Σκηνή VI 

 

(Στο γραφείο του Δώρη. Πρόεδρος Ασφάλειας, Δώρης και Ντίνα. 

Πρόεδρος και Δώρης  κοιτούν σαστισμένοι το κασετόφωνο. 

Ηχογραφούσε και το κατάλαβαν μόλις τελείωσε η κασέτα) 

 

Πρόεδρος: - (Νευριάζει και υποπτέυεται). Κύριε Λουδή.!!! 

 

Δώρης:-  Ειλικρινά  δεν γνώριζα…  Μπήκε… το αυτόματο σύστημα  

ηχογράφησης…..Ντίνα!! 

 

Ντίνα:-  Συγνώμη… Εγώ φταίω!…. Νόμιζα ότι μετά θα γινότανε η 

επεξεργασία  της κασέτας….! 

 

Πρόεδρος:-   (Αναδηπλώνεται) Εντάξει… (Παίρνει το κασετόφωνο προς 

το μέρος του) 

 

Δώρης:-  Πρόεδρε!…Μη μας παρεξηγείται….!!! 

 

Πρόεδρος:-  Καλύτερα, (Κάνει σήμα για αλλαγή της κασέτας)  

Λοιπόν!... Πάμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε …. Και προσοχή …. 

Εντελώς φυσιολογικά!!. 

 

Δώρης :- Ντίνα! 

 

Ντίνα :- Έρχομαι, μισό!... (Μπαίνει) – Παρακαλω, προεδρε!... 

 

Δώρης:- Φέρε μια κασέτα!... 

 

Ντινα:- SONY; 

 

Δωρις:-  Να, ναι!... SONY!... Η ίδια με την δική του. - (Φευγει η Ντινα)... 

 

Πρόεδρος:- Εμ!... Ωραία γκόμενα!... Ε;...   Ξέρεις και διαλέγεις, 

μπαγάσα!…(Παύση) -  Έχω ένα ταξίδι στο εξωτερικό!... Λίγες μέρες 

είναι!...Τι λες;... Να την πάρω, μαζί μου;!   

 

Δώρης:-  (Σαστισμένος, δεν το περίμενε!) - Είναι τσιμπημένος…  ο 

φωστήρας μαζί της!...  Σ΄αυτό, στηρίξαμε, το σχέδιο!... Χωρίς αυτή, 

…είναι όλα, άχρηστα!.... Μπαινοβγαίνει, ξερεις, και στο γραφείο... του 

επιτετραμμένου! … 

 



Πρόεδρος:- Άσε, άσε!... Κατάλαβα!... Τη θέλεις μόνο για λόγο σου!... Ένα 

αστείο έκανα!... (Παίρνει το κασετόφωνο το ανοίγει αφαιρεί την κασέτα 

και την βάζει στην τσέπη)   

 

Δώρης :- Κύριε πρόεδρε!... Η κασέτα πρέπει να μείνει σε μένα! …  

 

Πρόεδρος:- Όχι!... Οχι, ολα δικά σου!... Έχεις, την μικρή, εσύ!...  

 

Δώρης:-  Μα!... Αυτό το υλικό!... Μπορεί,… κάποια μέρα…!   

 

Πρόεδρος:- Γιατί;... Εδώ κομπιάσαμε; Έχε μου εμπιστοσύνη! Η καλή 

συνεργασία, κάνει... τους καλούς φίλους! Σου μπήκε αγκάθι μέχρι τώρα;  

 

Δώρης:-  Μα!... Ξέρεις!... Τα πράγματα…..  

 

Πρόεδρος:- Τα πράγματα λένε!….Είσαι ακόμα, πολύ σημαντικός! Πρέπει 

όμως να δουλεύεις!... Ακομα και όταν… δεν πολύ, σ΄αρέσει! Άλλωστε, 

αυτή είναι, η δουλειά μας! (μπαίνει η Ντίνα και τοποθετεί την κασέτα) 

 

Πρόεδρος:- Είμαστε έτοιμοι!... Αρχίζουμε, με τον καφέ!... 

 

Ντίνα:- (Κάνει σήμα ότι όλα είναι έτοιμα)  

 

Δώρης:- Ορίστε!... Κύριε πρόεδρε!... Καθίστε!  

 

Πρόεδρος:- Ωραίο!... Ωραιο...γραφείο!... Καλύτερο από το δικό μου!... 

Αυτό σημαίνει... να  εργάζεσαι, για, εθνικά θέματα ! 

 

Δώρης:-  Αυτό!... Είναι δικό μου, ιδιωτικό γραφείο, όχι της οργάνωσης. 

 

Πρόεδρος:- Α!... Τι λες;... Δεν το ήξερα! 

 

Δώρης:- Θα, πιείτε κάτι;... 

 

Πρόεδρος:- Ευχαρίστως !... Ενα καφέ!... Και ένα τσίπουρο!...  

 

Δώρης:- Ντίνα!... Καφέ και τσίπουρο, παρακαλώ!... 

 

Προεδρος:- Κοίταξε,  κύριε Λουδή, για να αποφύγω, τις παρεξηγήσεις, 

…δεν θα μείνω, πολύ... Γι΄αυτό, ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα.  

 

Δώρης:- Σας ακούω, μολονότι, ξέρω, το σκοπό, της επίσκεψή σας. 

 



Πρόεδρος:- Το πρόβλημα... αφοράει και τις δύο, πλευρές!... Η εκπομπή, 

του  Σαχίνου, έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα!... Εχει ταράξει σε 

μεγάλο βαθμό, θα ελεγα, την παραδοσιακή, ειρηνική, συμβίωση, μεταξύ 

των δύο κοινοτήτων μας. Πρέπει να κάνουμε, κάτι!... Από κοινού! 

 

Δώρης:- Το καταλαβαίνω!... Και έχετε... απόλυτο δίκιο! 

 

Πρόεδρος:-Το ζητούμενο είναι, να κάνουμε κάτι, πριν... είναι αργά!... 

 

Δώρης:- Εννοείτε, … τον κύριο, Σαχίνο;! 

 

Πρόεδρος:- Το λιγότερο!... Το λιγοτερο, που με νοιάζει!... Το πρόβλημα, 

είναι το εθνικιστικό κλίμα, που καλλιεργεί η εκπομπη του. 

 

Δώρης:.- Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι, μονόπλευρο!.... Αν, δεν υπήρξε, η 

αδράνεια της αστυνομίας, τότε δε θα είχαμε, τις σημερινές, εξελίξεις! 

 

Πρόεδρος:.- Ασφαλώς!... Οι κουκουλοφόροι, έλαβαν το μήνυμα για το τι 

τους περιμένει, σε περίπτωση που το ξανακάνουν. Μη ακούτε τι λένε 

πάνω, κάτω. Μετα, αν προβαίναμε, σε συλλήψεις, θα ερεθίζαμε την 

απ΄εδώ πλευρά. Ο... Σαχίνος όμως, δεν σταματάει. Απεναντίας,... έχει 

ανεβάσει τους τόνους.  

 

Δώρης:- Πρέπει, να μιλήσετε, πρώτα στον ίδιο. Ο σταθμός, η εκπομπή, 

είναι, εδιωτική πρωτοβουλία και ευθύνη, πέρα, από την κοινωνική και την 

εθνική διάσταση... που έχει λάβει,το θέμα. 

 

Πρόεδρος: (αφού προηγήθηκε το περπάτημα της Ντίνας με τους καφέδες 

και τα τσίπουρα) – Στην, υγειάς σας ! 

 

Δώρης :- Στην, υγειά σας, κύριε, πρόεδρε! 

 

Πρόεδρος:- Νομίζω! Δεν έχει τόση σημασία, αν του μίλησα, ή αν θα του 

μιλήσω εγώ. Σημασία έχει να μη μας ξεφύγει, περισσότερο... η κατάσταση 

από τα χέρια. Τα προχθεσινά έκτροπα προμηνύουν χειμώνα. Και για την 

κοινότητά σας, αυτό δεν είναι καλό! Εσείς όμως, σιωπήσατε. 

 

Δώρης:- Κοίταξε!... Η θέση μας, είναι λεπτή και δύσκολη. Δεν 

μπορούσαμε να καταδικάσουμε, μονόπλευρα τα έκτροπα χωρίς να 

καταδικάσουμε, εννοείται με τρόπο και την εκπομπή του Σαχίνου!... Αυτό 

δεν μπορούμε να το κάνουμε! Ύστερα, αυτές, είναι αποφάσεις μας! 

 



Πρόεδρος:.- Συγνώμη! Δε, θα σας υποδείξουμε εμείς τι θα κάνετε!... 

Λέω... ότι αν τοποθετούσασταν δημοσίως, θα βοηθούσατε καλύτερα την 

υπόθεση. 

 

Δώρης:.- Ύστερα, σε πολλά απ΄αυτά που λέει ο Σαχίνος, συμφωνουμε.  

Δεν συμφωνούμε, όμως, με τον τρόπο και το χρόνο που επέλεξε να τα πει!  

Νομίζουμε, προηγούνται άλλα πράγματα, που εξασφαλίζουν,την ειρηνική 

συμβίωση! Την συνεργασία! Αυτος όμως, το έχει πάρει προσωπικά. 

Εκμεταλλεύεται... τη σιωπή μας, για να μας κατηγορήσει. Αλλά και, μόλις 

πούμε κάτι, μας, επιτίθεται σκληρά! 

 

Πρόεδρος:- Να δείξετε ανωτερότητα. Να του μιλήσετε! Θα πρέπει να 

καταλάβει. Αν μπει στη μέση, η εισαγγελέας, θα είναι αργά! 

 

Δώρης:- Μακάρι!...Μακαρι... να μπορούσαμε!... Θα το εκλάβει, ως 

αδυναμία. Και τότε,…ποιος τον σταματάει! 

 

Πρόεδρος:- Μια προσπάθεια, πάντως, πρέπει να γίνει. Μπορεί, μπορει να 

συμβάλει σ΄αυτό και ο επιτετραμμένος, σας! 

 

Δώρης:- Καταλαβαίνετε!... Η θέσης σας, δεν μου επιτρέπει, πολλά σχόλια.  

Εκείνο, που μπορώ, να πω είναι ότι... κι'εκείνος, ανησυχεί!... Δεν μπορεί 

όμως... να παρέμβει! 

 

Πρόεδρος:- Το, καταλαβαίνω! Είναι λεπτή...η θέση του! Θα μπορούσατε 

πάντως, να μη επιτρέπατε στο Σαχίνο, να πήγαινε τόσο μακριά! Είναι, ένα 

αξιόλογο, στέλεχος, με ιδιαίτερες, γνώσεις... και ικανότητες. Κριμα!...  

 

Δώρης:- Δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο!... Νομίζουμε, με λίγη 

υπομονή, αποφεύγοντας κυρίως τις αντιπαραθέσεις, θα μπορέσουμε, να 

του δώσουμε ένα  μήνυμα προσέγγισης!  

 

Πρόεδρος: Τέλος! Δεν έχω, τι περισσότερο... να σας πω! Η ανησυχία 

παραμένει. Χαίρομαι, όμως, που είναι, κοινή!... Η εφαρμογή του νόμου, 

είναι, εύκολη υποθεση. Αλλά, … όταν  καταναλωθούν, όλα τα άλλα μέσα. 

(Μικρή παυση) - Χάρηκα ιδιαίτερα, κύριε Λουδή, που ενας, τόσο νέος 

άνθρωπος, σαν και εσάς, διακρίνεται για τόση ωριμότητα και 

ευστρέφεια!... Γεια σας! 

 

Δώρης:- Γεια σας!... Κυριε προεδρε!... ( Η Ντίνα, σταματά την κασέτα) – 

Ούφ!… Σκάσαμε!  

 



Πρόεδρος :- (γελάει) - Και να το είχαμε προετοιμασμένο, τόσο καλά, δεν 

θα πήγαινε! Ήσουν, πραγματικά ωραίος! Για να μη πω, σε ζηλεύω!... 

Γι΄αυτό και το τελευταίο, δεν το είπα τζάμπα!...   

 

Δώρης:- Τι το θέλατε, εκείνο!... Ξεχάσατε;! Από σας, δεν χρειάζονται, 

επαίνοι; 

 

 Πρόεδρος: - Αυτή την κασέτα!... Μπορείτε, να την κρατήσετε!... (γελάει). 

Φροντίστε να την πάρει και ο επιτετραμμένος σας!.... Είναι καλό!... Για 

όλους, μας. 

 

Δώρης:- Πρώτος!... Θα την πάρει, ο Σαχίνος!... Οχι!... Η….Ντίνα!... Ήρθε 

βλέπεις και η σειρά σου!... Δωστη'να!... στον, φωστηρα μας! Εκείνος, 

σίγουρα θα την πάει και στον επιτετραμμένο. 

 

Πρόεδρος:- Ως αντάλλαγμα!... Τι θα εισπράξει, το κουκλι;! 

 

Δώρης:-  Φιλιά!... Θερμά φιλιά!... Αυτή τη φορά, «ο φίλος μας», την 

πάτησε, γερά! Είχε κι΄αυτός, ένα αδύνατο σημείο.  

 

Πρόεδρος:- (Δείνει στην Ντινα... ενα ματσο λεφτα) - Είναι 

ανοιχτομάτης... και δεν το ξέραμε;! 

 

Δώρης:-  Άστο!... Προορίζεται, για έκπληξη!...   

Θα τον εγκαταλείψει, ο μοναδικός υποστηρικτής του!... Η γυναίκα του!... 

Η Ρούλα του!... Μετά;... Πάει περίπατο!... Η εκπομπή, μαζί, με τον 

"κύριο"! Θα είναι ενα παραπεταμένο, κουρέλι!... Με την εγγύηση, του 

έρωτα!... Ο πρώτος έρωτας, έγινε και, για εκείνη,"κρασί, που σε μεθάει!"... 

όποτε, θέλει!... Ε, Ντινα;...  

 

Ντίνα:- Πρόσεξε!... Οπως το λες, …φαίνεται ότι ετοιμάζεσαι!... Να 

ξαναπιείς, από το ίδιο, κρασί!... 

 

Δώρης:.- (Κολακευτικά). Ξέρω!... Ξερω να διακρίνω, …το καλό δόλωμα, 

απ΄την οραία, γκόμενα.  (γελούν) 

 

Πρόεδρος:- Σας συνιστώ ξανά!... Προσοχή!... Η πολύ ευφορία, έχει  

οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια, σε τραγικά λάθη!...  

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Σκηνή VΙΙ 

 

(Στο σπίτι του Σαχίνου) 

 

Αλέξανδρος:-Δεν μπορώ!... Δεν μπορώ, να το πιστέψω!... Η Ρούλα;... Η 

Ρουλα!... Σε ένα τραπέζι, με τον…. Τι, απίστευτο, συνέβηκε;... Να 

αποφασίσει, αυτή!... Να πιει καφέ!... Με τον Λουδή!... Θεε μου!... Η, 

Ρουλα!... Με τον Δώρη!... Το Δώρη...το Λουδή!... Εγώ, φταίω!… Ποιος, 

ομως!... Ε;... Ποιος, της έχωσε, ψήλους στ΄αφτιά;!...(Παυση) -  Η... 

Ντίνα!… Ναι!... Γι’ άλλο πράγμα, της είπα εγώ, ότι βιάζεται!... Και άλλο, 

κατάλαβε αυτή!… Τώρα!... Τι κάνουμε;!... (Παυση) -  Τώρα, ναι!... 

Λουδή!... Κέρδισες!... Κέρδισες!... Τα  πάντα!... Είδες, που λένε!... "Το 

έξυπνο πουλί!... Από την μύτη, πιάνεται;"… Εγώ φταίω!... Μπορούσα, να 

αποφύγω, τα πολα παρε- δοσε... με την Ντίνα!... Ήθελα!... Να αποχτήσω, 

την εμπιστοσύνη της!... Λησμόνησα, όμως…τη Ρούλα.         (Μεγαλη 

παυση) 

Τόσο πολύ, ρε Ρούλα;... Δεν μπορούσες, να μου πεις... κουβέντα;... Να 

καταλάβαινα, κάτι και εγω!… (Παυση) - Λουδή κέρδισες!… Αν θέλει, η 

Ρούλα!… Σου την χαρίζω!... Ο Λουδής!... Τα κατάφερε!...  Μου 

καταστρέψαι... την οικογένεια!… Τώρα ναι Θα μείνει!... Ο 

αδιαμφισβήτητος, ηγέτης!... Θα έχει το κάθε δικαίωμα... να περνει, 

κεφάλια!… Πρώτο, το δικό μου!... Το δικό μου;!... Έτσι κι αλλιώς!... Δεν 

έχει πλεον, καμιά σημασία. (Παυση) - Όχι!... Χρειάζεται, ψυχραιμία!... 

Ίσως!… Δεν νομίζω!... Ναι!... Από τη στιγμή, που η Ρούλα …έφτασε στο 

σημείο... να πιει καφέ, μαζί του;!… Είχα χάσει, το παιχνίδι... και δεν, το 

έιχα καταλάβει!.... Δεν έπρεπε, να άφηνα τα παντα!... Στα χέρια, της 

Ντίνας!... Δεν είχα όμως... και άλλη επιλογή!... Και τώρα;...Θεέ μου!… 

Πόσο μόνος είμαι!… Δεν έχω, κάποιον!... Να πω, μια  κουβέντα!…. 

(Παυση) – Όχι!… Μη βιάζεσαι!… Έμεινε ακόμα!... Ενα, τσιπάκι!… Και 

η υπογραμμένη, αίτηση του Λουδή!...Εθελοντής πράκτορας, ο κυριος!... 

Ε;... Για να απαλλαγεί από τη φυλακή για το θάνατο του πεθερού μου ….Ε! 

….Πεθερού μου είπα;... Δε, γίνεται!…Η κόρη του!... Λύγισε!…Με 

εγκατέλειψε!… Οπως, ο Λουδής εκείνη... 18 χρόνια πριν!… Δεν 

βαριέσαι!... Έκανε, την επιλογή της!… Εδειξε, ότι ήταν κόρη του!…. 

(Χτυπά τον εαυτόν του) – Ξύπνα!… Φτάνει! Εχασες!... Ναι!!... Έχασες, 

στο προσωπικό!…Ο άλλος  πόλεμος!... Δεν κρίθηκε!… 

(Μπαίνει η Ρούλα ) 



 

Αλέξανδρος: (ψύχραιμος όσο μπορεί) – Καλώς, την !… 

 

Ρούλα:-  (Τον βλέπει και τρομάζει) – Αλέξανδρε!… Εσύ!... Εσυ, εδώ; 

 

Αλέξανδρος: Στο, σπίτι μας, …δεν είμαι;.... Έλα!... Τι έχεις;... Ωραίος,... 

ο καφές; 

 

Ρούλα:- Ποιος, καφές;... Δε, σε καταλαβαίνω!… 

 

Αλέξανδρος: -  Ρούλα!... Αν, δεν τον ήθελες,… δεν πήγαινες, να τον 

πιεις!... Σε είδαν, αυτά τα μάτια! 

 

Ρούλα:-  Αλέξανδρε!... Δεν ήθελα…! 

 

Αλέξανδρος: Δεν μου κακοφαίνεται γι΄αυτό!... Δεν με νοιάζει... αν ήπιες 

καφέ με τον Λουδή!... Ούτε γιατί διάλεξες, ένα μαγαζί... που σε είδε, η 

μισή πόλη!... Αυτό, είναι δικό σου πρόβλημα! Μου κακοφαίνεται, διότι, 

δεν μου είπες μίση κουβέντα!.... Δεν, με ρώτησες!... Συνεπώς!... Μου 

έβαλες, ένα μεγάλο, ερωτηματικό!   

 

Ρούλα :- Προσπάθησα, Αλέξανδρε!... Προσπαθησα!... Αλλά εσύ!…Δεν, 

με πρόσεχες!... Στο όλο δράμα, που ζούμε τελευταία, …εγώ, ήμουν!... Δεν 

μιλούσες για τίποτε!... Δεν ήξερα τι μπορεί να συμβεί!... Αστυνομία!... 

Εισαγγελέας!... Αλήτες!... Κουκουλοφόροι... Είχαν φωλιάσει όλοι στο 

μυαλό μου!... Τα πάντα, είχαν πάρει, μια ύποπτη σκιά!... Ζούσα, 

εφιάλτες!... Δεν το κρύβω!... Ακόμα και εσένα, άρχισα, να σε βλέπω, 

διαφορετικά!... Είχεις γίνει, …άλλος άνθρωπος!... Δεν ήξερα, αν είχα 

κάποια άλλη σημασία, … εκτός, από το να σου ετοιμάζω τις εκπομπές... 

και, το φαγητό!…. 

 

Αλέξανδρος: Και πήγες!... Να σε σώσει, εκείνος;!... Ωραία, λύση!… 

 

Ρούλα:- Δεν ξέρω!... Δεν ξερω!... Πως συνέβηκε!…. Νόμιζα!... Θα 

μπορούσα, να μάθω κάτι!... Κατι, …που, δεν ήξερα!… Που, δεν 

ξέρω!…Νόμιζα, …θα μπορούσα, να σε βοηθήσω!......Πιθανόν!... Ηθελα 

να δοκιμάσω... αν υπάρχω!...Αν, μπορω ακόμα, … να σε κάνω, να με 

προσέξεις!…Δεν ξέρω!... Δεν ξερω, τι συμβενει, με μένα!... Τα 

τηλεφωνήματα!... Τα μηνύματά, του!... Ηταν, ένας άλλος εφιάλτης! 

 

Αλέξανδρος: Και;... Δεν μπορούσες, να μου πεις;... Θα τον είχα, 

σκοτώσει! 

 



Ρούλα: -Αυτό, σκέφτηκα!...... Δεν ήθελα!... Η αντιπαλότητα για την 

εκπομπή, …να έπαιρνε, προσωπικό χαρακτήρα. 

 

Αλέξανδρος: -Τα κατάφερες, τώρα;... Η Ντίνα;!.. Τι ρόλο, παιζει; 

 

Ρούλα:-  (δεν μιλάει) 

 

Αλέξανδρος: - Δεν είναι, υποχρεωτικό!... Αν θέλεις, …μπορείς, να 

μιλήσεις. 

 

Ρούλα:-  Καταλαβαίνω!... Εχεις πάρει, τις αποφάσεις!... Δεν έχει πια, 

…καμιά σημασία!... Δεν χρειάζεται…! 

 

Αλέξανδρος: Δεν, έχω πάρει …καμιά, απόφαση! … 

 

Ρούλα:-  Αυτή, επέμενε! 

 

Αλέξανδρος: - Επειδή!... Της το ζήτησε, εκείνος; 

 

Ρούλα:- …… 

 

Αλέξανδρος: -Κάτι, σε ρώτησα! 

 

Ρούλα:-  Εσύ!... Εσυ, πρεπει … να το ξέρεις καλύτερα,!... Εσυ …τη 

μάζευες… όλη την ημέρα, στο σταθμό. 

 

Αλεξ.:-  -Κατάλαβα!... Και;!... Τι ήθελε, από σένα;  

 

Ρούλα :- …… 

 

Αλέξανδρος:.: Είπα!... Αν θέλεις, μπορείς, να μιλήσεις. 

 

Ρούλα:-  Σε, παρακαλώ!... Δεν έχουν, καμιά σημασία πλέον. Όλα έχουν 

τελειώσει! 

 

Αλέξανδρος:- Είπα!... Δεν είναι, υποχρεωτικό!  

 

Ρούλα:-  Μου είπε!... Μετάνιωσε, για όσα έγιναν!... Και …. 

 

Αλέξανδρος:-  Και ;…. 

 

Ρούλα:-  Σε ικετεύω!…Ασεμε!…. Μη, με βασανίζεις άλλο. 

 



Αλέξανδρος:.:- Αυτό, σημαίνει!... Αποφάσεις... έχεις λάβει εσύ. 

 

Ρούλα:- Εγώ;... Ποτέ, δεν το πίστεψα!... Και, ούτε θέλω, να το πιστέψω!... 

Πρέπει, να με καταλάβεις!  

 

Αλέξανδρος: Ναι!...Αλλα...δεν καταλαβαίνω. 

 

Ρούλα:-   Μου, είπε!... Για το θάνατο, του πατέρα….!! ! 

 

Αλέξανδρος: Ότι;….. 

 

Ρούλα:- Ότι!... Δεν πέθανε, φυσιολογικά!... Οτι...υπάρχει κάποιος!…Τον 

οποίο, οφείλω, να βρω!... Αλέξανδρε!... Σε παρακαλώ!... 

 

Αλέξανδρος: Ωστε, ετσι;!... Λοιπον!... Άκου!...Τώρα…. και εγώ… το ίδιο, 

σου συνιστώ!... Εφόσον …δεν έχεις, τι άλλο να κάνεις, γύρισε, …γυρισε, 

πίσω … και ψάξε!... Όπου κι αν φτάσεις, όμως… θα σε περιμένει, ο 

"κυριος"  Λουδής!... Αυτός, πήρε στο λαιμό του την καημένη, τη 

νοσοκόμα!... Τον, εντόπισαν,... αλλά!... σώθηκε!... Σωθηκε...γιατί 

υπέγραψε!... 

 

Ρούλα:-  Τι,… θέλεις να πεις, ότι….. 

 Αλέξανδρος:-  Η νοσοκόμα,… τα εχασε ολα!... Πάει φυλακή!... Και, για 

να μη μιλήσει,... την έκλεισαν, στο τρελάδικο! Μέχρι που πέθανε!.... Τώρα 

ο "κυριος"... έβαλε στόχο, άλλο θύμα!...Εμένα! 

 

Ρούλα:- Καλύτερα, να με είχες σαπίσει!... Θα έβρισκα δυνάμεις, να 

σταθω!...(Παυση) -  Τώρα;!…  

 

Αλέξανδρος: - Ξερω τι να κανω!...Έχω και εγω …τις επιλογές μου! 

 

Ρούλα:-  Αυτό, έβλεπα… από, καιρό!... Ανάμεσα, σε μένα … και την 

εκπομπή σου, επέλεξες, την εκπομπή!... Και εγώ νόμιζα... όλος ο κόσμος 

μου, ήσουν, εσύ!! 

 

Αλέξανδρος: -  Ξανά  βιάζεσαι!... Όντως, … για κάποιο χρονικό 

διάστημα... η εκπομπή, … έγινε η ζωή μου. Λογικό ήταν!... Συμβαίνουν 

αυτα... στη ζωή!... Εσύ δεν άντεξες!... Εσυ, εξαίρεσες τον εαυτόν σου, από 

την δική μου ζωή!... Μάλιστα, στην πιο κρίσιμη στιγμή!... Τότε, … που σε 

είχα, περισσότερο, ανάγκη!...  

 

Ρούλα:-  Μα!... Δεν έγινε, τίποτε!... Στ’ορκίζομαι!   

 



Αλέξανδρος: Τους κλέφτες!... Δεν τους τιμωρούν, για την ποσότητα που 

έκλεψαν!... Αλλά, … για, την πράξη.        

(Μεγάλη παύση) 

 

Ρούλα:-  Τι, θα κάνεις τώρα; 

 

Αλέξανδρος: - Εγώ;... Δεν τελείωσα ακόμα,!.... Εσύ,… είσαι ελεύθερη!... 

Σκεψου... και αποφασίσε!  

ΤΕΛΟΣ   



 

Σκηνή VΙΙΙ 

 (Στούντιο του Σαχίνου . Ξανά έντονα τα εθνικά σύμβολα. Σ’ ένα 

τραπέζι μια οθόνη κομπιούτερ, ένα μίξερ, ένα μικρόφωνο και ο 

Σαχίνος με τα ακουστικά  

Ντίνα έξω από το στούντιο του Αλέξανδρου τηλεφωνεί! ) 

 

Ντίνα:-  Ρούλα!... Ελα!... Ναι, εγώ είμαι!... Όχι!... Οχι!…Δε θα σου 

μιλήσω, από το τηλέφωνο!... (σταματάει). Ξέρεις;.….. Μου είναι, 

δύσκολο!... Αφού επιμένεις!... Να,…τώρα που τελειώνει η εκπομπή, 

πέρασε μια, από το σταθμό!... Τι να κάνεις;!.….. Να δουν, τα μάτια σου,… 

εκείνα, που δεν πιστεύεις, από το στόμα μου!... Δεν μπορεί εκείνος, να σε 

πετάζει, σαν κουρέλι, γιατί ήπιες έναν καφέ, με τον αντίπαλό του!... 

(κλείνει το τηλέφωνο, ηρεμεί, διορθώνεται, ελέγχει το κασετόφωνο και 

μπαίνει χωρίς θόρυβο. Στο στούντιο, ο Αλέξανδρος τη βλέπει και ενώ 

μιλάει τη χαιρετάει.) 

 

Αλέξανδρος:- Λίγα λεπτά, μας απομένουν!... Μέχρι το τέλος, και της 

σημερινής εκπομπής!... Λογικό είναι!... Δεν, θα δεχτούμε, άλλα 

τηλεφωνήματα!.... Άλλωστε, ήταν πάρα πολλά!... Και εμείς!... Και εσείς!... 

Τα είπαμε και σήμερα!... Εξω, από τα δόντια! (μουσική….) 

 

Ντίνα:- (Πηγαίνει κοντά. Του του κλείνει το  μικρόφωνο... Τον φιλάει και 

λέει δείχνοντας, το κασετόφωνο) -  Να!... Εδώ!...Σου έχω, την έκπληξη της 

ζωής σου !      

 

Αλέξανδρος:- Και για να ανακεφαλαιώσουμε!... Γιατί συνεχίζουμε,... να 

έχουμε, πολλά διαζύγια, σήμερα;... Διότι, αλλάξαμε τα λόγια του 

Ευαγγέλιου!..."Οπου είναι η καρδιά μας, … είναι και, ο θησαυρός μας!"  

Οι νέοι, …αλλα, κυρίως οι νέες,… το μετετρεψαν: "Οπου είναι ο 

θησαυρός,... δλδ, τα ….πλούτη!... Πηγαίνει η καρδιά  μας!"  Ενώ, … η 

μεριά, του θησαυρού, … με αυτοπεποίθηση, λέει: "Ας είναι καλά τα 

πλούτη... καρδιές, υπάρχουν πολλές!" (μουσική) - Και για το τέλος!... 

Χορηγός της εκπομπής... τα αναψυκτικά  «ΚΑΛΕ»!  (μουσική ) - Ήταν η 

εκπομπή!… "Πληρώνουμε, τα στραβά του, χθες!"...  Στο, μικρόφωνο!... 

Οπως, κάθε μέρα!... Αυτή, την ώρα!... Ο Σαχίνος... Αλέξανδρος! (μουσική) 

 

Αλέξανδρος :- (Δείχνει χαρά. Αγκαλιάζει την Ντίνα, την στριφογυρίζει  

και αφού την αφήνει )… - Την, έκπληξη θέλω!... Να, την δω!... Και, να 

την, ακούσω!… 

 

Ντίνα:-  Όχι!... Οχι, πριν μου δείξεις!... Πόσο, μ΄αγαπάς. Τόσο καιρό, σε 

περιμένω!... Εσυ όμως, μ΄αποφεύγεις!... Έλα μωρό μου!... Χρόνια τορα, 



…περιμένω, τον ερωτά σου!… Έλα!... (τον αγκαλιάζει. Εχει καταλάβει, 

ότι  παρακολουθεί  η Ρούλα) - Δεν ξέρεις, πόσο ευτυχισμένη, με κάνεις!... 

Πετάω, μωρο μου!... Πετάω, στα σύννεφα!   

 

Αλέξανδρος:- Ντίνα!... Είσαι υπέροχη!... (αγκαλιάζονται ο Αλέξανδρος 

της αφαιρεί το κασετόφωνο και το βάζει στην τσέπη του. Η Ρούλα βλέπει 

τη σκηνή και εισβάλει)   

 

Ρούλα:-  Βρώμα!... Καλύτερα!... Να με είχες, σκοτώσει!... Θεέ μου!... Τι 

κακό σου έκανα, που με τιμώρησες έτσι;... (Πέφτει. Πάει κοντά της ο 

Αλέξανδρος για να την συνεφέρει ) 

 

Αλέξανδρος:- (Στην Ντίνα, ενώ ασχολείται με την Ρούλα) - Σ'αυτην, 

τηλεφωνουσες πρην;... Λοιπον!... Είσαι!... Μια οχιά!   

 

Ντίνα :-  Μπα!... Μέχρι στιγμης!... Σου άρεσαν, οι γλύκες μου!... Τώρα... 

έγινα οχιά;! ΄Η, …μηπως,… τώρα μας πιάσανε, στα πράσα και…! 

 

Αλέξανδρος:- Εξω!... Εξω, απο εδω!...Φύγε, σου ειπα!... Φυγε!... Γιατί θα 

σε σκοτώσω!...   

 

Ντίνα:- Ένας άνθρωπος, που δε γνωρίζει, τον πόνο των άλλων, παρά μόνο, 

τον δικό του, όλα, τα κάνει! 

 

Αλέξανδρος: Πόσο μίσος, Θεέ μου;... Πόσο δηλητήριο, κουβαλάς, μέσα 

σου;...   

 

Ντίνα:- (Στο τηλέφωνο) - Ναι!... Όλα εντάξει!... Σειρά σου, τώρα! (στον 

Αλέξανδρο) - Κουβαλάω τον πόνο... μιας ολόκληρης ζωής!... Μιας ζωης, 

…που εσυ, κατέστρεψες!... Με τον, εγωισμό σου! 

 

Αλέξανδρος:- Το έβλεπα!... Σε είχα, απέναντι!... Περίμενα, να μου κάνεις 

κακό!... Αλλά, όχι αυτή... την προστυχιά!  

 

Ντίνα:- Μη ξεχνάς!... Και εγώ, γνώριζα!... Επαιζες, με τον πόνο μου!... 

Σου άρεσαν οι γλύκες!... Αλλα,… με ηθελες απλα να με εκμεταλλευτείς!... 

Ήθελες… να μ’είχες, καρφί στην αυλή, των άλλων. Τώρα, όμως, … ο 

ρόλος μου, τελείωσε, εδώ! 

 

Αλέξανδρος:- Χάσου, είπα!... Είσαι αλήθεια,… μια σκρόφα!... και ο 

Θεός... ο Θεος...με φώτισε!... Να μη σου ρίξω, ποτέ τα μάτια.     

 



Ντίνα:-  Αλήθεια;... Ποιος, σε πιστεύει, ομως!... Δεν, μου έδωσες εσύ... 

αυτό το κασετόφωνο;...  Δεν, ήθελες εσύ, … αυτή την κασέτα;!... (ζητάει 

το κασετόφωνο και δεν το βρίσκει) 

 

Αλέξανδρος:- Μη το ψάχνεις!... Το έχω, εγώ! 

 

Ντίνα: (Χυμάει πάνω του μα δεν τα καταφέρνει! Σταματάει και ξεσπάει 

στα γέλια) Κράτα το!... Άλλωστε!... Έπρεπε, να στο έδινα, μόνη μου. 

 

Αλέξανδρος:- Μεσ’ το ρόλο... κι'αυτό;... Ε;!    

 

Ντίνα:-   (Φεύγει γελώντας) 

 

Αλέξανδρος:- Πίσω, από τον ήλιο!... (μιλάει στην Ρούλα για να την 

συνεφέρει) 

 

Ρούλα:- Αλέξανδρε!... Συγνώμη!... Δεν ήθελα!... Είμαι, μια χαζή! 

 

Αλέξανδρος:- Εγώ!... Εγω Ρούλα!... Σου ζηταω, συγνώμη!... Δεν είχα, 

άλλη επιλογή! 

 

Ρούλα:- Τα έζησα!.. Τα είδα, όλα, με τα μάτια, μου!... Τ’άκουσα, με τα 

ιδια μου τ’αφτιά!... Τα κατάλαβα, όλα!  

 

Αλέξανδρος:- Ρούλα!... Παίζονταν ένα παιχνίδι!... Και εγώ!... Δεν έπρεπε, 

να χάσω. 

 

Ρούλα:- Πας να χάσεις, όμως … εμένα! (σηκώνεται) 

 

Αλέξανδρος :- Εσένα ….ποτε, δεν θα σ' έχανα!... Πρέπει ομως, να με 

καταλάβεις!  

  

Ρούλα:- Μη ξεχνάς!... Ζω κι εγώ… μαζί σου!...   

 

Αλέξανδρος:-  Εχεις δίκιο!... Κάποια πράγματα… έχω μάθει να τα 

εμπιστεύομαι, μόνο στον εαυτόν μου!... Θέλω, να σε προστατεύω!... Γιατί 

ξέρω!...  

 

Ρούλα:-  Και … εγώ…..!  

 

Αλέξανδρος:-  Οταν είναι να πληρώσω!... Το μεγαλύτερο κόστος!... Το 

πληρωνεις, εσυ!... Υστερα, …γιατί,  δεν μου έλεγες,… τι σου έβαζε, στο 

μυαλό;... 



 

Ρούλα:-  Γιατί και εγώ….  ήθελα να σε προστατέψω …! 

 

Αλέξανδρος:- (τηλέφωνο) … Ναι;! Ποιος;!... Μη βιάζεσαι!…Τό κλεισε!... 

(μόνος του) - Θα σου πω εγώ, βρε τέρας, ποιος έχασε!…. 

 

Ρούλα:- Ποιος ήταν;   

 

Αλέξανδρος:- Ποιος άλλος!... Ποιος, τηλεφώνησε στη σκρόφα, πριν 

φύγει;... Αλλά δεν ξέρει!... Εδώ τον εχω!...  (δείχνει το κασετόφωνο)   

 

ΤΕΛΟΣ 

 

  



Σκηνή ΙΧ 

 

(Στο γραφείο του επιτετραμμένου) 

 

Επιτρ.: (πολύ νευριασμένος) - Κύριε  Σαχίνο!... Σας ρωτώ, για τελευταία 

φορά: Είναι αυθεντικό, αυτό το CD... ή, μήπως, ηλεκτρονικό... 

κατασκεύασμα;... 

 

Αλέξανδρος:- Η επιμονή σας... επιβεβαιώνει την ελάχιστη εμπιστοσύνη 

απέναντί μου... κύριε επιτετραμμένε!... Σας το επαναλαμβάνω!... Δεν έχω, 

άλλη απάντηση! Μου, επιτρέπετε να φύγω, τώρα;! 

 

Επιτρ.: Άκου, Σαχίνο!... Με όλες τις ικανότητές σου... είσαι και εσύ ένας 

ίδιος!... Οπως όλοι σας, εδώ!...  Ξέρεις τι σημαίνει... αυτό το CD;! - Η 

παραίτησή μου... είναι το ελάχιστο που μπορεί να συμβεί!... Στο κέντρο... 

θα σημάνει συναγερμός! …..Πες μου τουλάχιστον!... Πόσες δυνατότητες 

υπάρχουν... να μη το έχουν στα χέρια τους το υλικό αυτό... οι άνθρωποι 

των μυστικών τους υπηρεσιών;! 

 

Αλέξανδρος:- Δεν μπορώ να το ξέρω!... Εκτός... και αν η κασέτα, μπήκε 

πολύ αργά σε λειτουργία.  

 

Επιτρ.: (στο εσωτερικό τηλέφωνο…) - Τι έγινε;... Βρέθηκε  ο κύριος  

Λουδής;  …. Όχι;!... Δεν ξέρω... τι θα κάνετε!... Κινείστε, γη και ουρανό!... 

Τον θέλω τώρα, εδώ! (Στον Αλέξανδρο) – Τελικά... είστε ραγιάδες!... 

Ύπουλοι!... Δειλοί!... Αν είναι δυνατόν;... Ο πρόεδρος μια εθνικής 

οργάνωσης!…  

 

Αλέξανδρος:-  Είναι... δικές σας επιλογές!…. 

 

Επιτρ.: Σαχίνο!... Ασε κατά μέρος, αυτή την στιγμή, τον εγωισμό σου! 

 

Αλέξανδρος:- Συγνώμη!... Εσείς τα βλέπετε τα πράγματα εγωιστικά!... 

Εσείς, τρέμεται τη θέση σας!... Εμείς ομως... πρέπει να δούμε τη ζημιά... 

που γίνεται στον τόπο μας!...  

 

Επιτρ.:- Σαχίνο!... Σε προειδοποιώ!... Επιλέγεις λάθος στιγμές... για να 

πεις τις πικρές σου αλήθειες!... Και όσο μιλάς... ξεχνώ ότι είμαι 

επιτετραμμένος!... Πες μου!... Πως, έπεσε αυτό το υλικό... στα χέρια σου;  

 

Αλέξανδρος:- Σας, εξήγησα!.... Η εκπομπή μου... έπρεπε να κλειστεί!... 

Να απαγορευτεί!... Ή τουλάχιστον... να υποβαθμιστεί!.... Τα δοκίμασαν 

όλα!... Θεώρησαν πιο αποτελεσματικό ομως... τη προσβολή  της ηθικής 



μου αξιοπρέπειας!... Στα μάτια της γυναίκας μου πρωτα... και στη συνέχεια 

του κοινού!... Ως δόλωμα... χρησίμευσε η Ντίνα!...  Μπαινοβγαινει, εδώ 

μέσα... Η κανω λαθος; 

 

Επιτρ.:.:- Γιατί... συγκεκριμένα η Ντίνα; 

 

Αλέξανδρος:- (διστάζει για μια στιγμή)  

 

Επιτρ.: Σας ρωτεισα!... Γιατί; 

 

Αλέξανδρος:- Γιατί... Κάποτε... αρνήθηκα τον έρωτά της!... Από πείσμα 

…., παντρεύτηκε κάποιον άσχετο, … τον οποίο παράτησε λίγο αργότερα... 

Τώρα ταίριασε με το Λουδί  για να με εκδικηθούν …. Ο καθένας για 

λογαριασμό του.  

(Κουδούνι της γραμματέας) 

 

Επιτρ.:- Μια στιγμή!... Ναι;... Να περάσει αμέσως!... Η, Ντίνα βρέθηκε;  

Να ειδοποιηθεί... κι΄ εκείνη! 

(Μπαίνει ο Δώρης) 

Δώρης :- Γεια σας!...  

(Σιωπή) 

 

Δώρης:- Κύριε επιτετραμμένε;... Τρέχει κάτι;…. 

 

Επιτρ.:.- Κύριε πρόεδρε!... Δεν είμαι ανακριτής!... Αλλά,... θα ήθελα να 

μου απαντήσετε... σε κάποιες ερωτήσεις! 

 

Δώρης:- Τι, σκάρωσε ξανά αυτός;! 

 

Επιτρ.: Ακριβώς!... Για να επιβεβαιώσουμε, αυτό που λες. 

 

Δώρης :- Τότε!... Γιατί μου παίρνεις άδεια... κύριε επιτετραμμένε; 

 

Επιτρ.: Γιατί θέλω... να μ΄απαντήσεις με ειλικρίνεια! 

 

Δώρης:-  Αμφιβάλετε... σ'αυτό;! 

 

Επιτρ.: - Αν είναι έτσι... θα με δυσκολέψετε!... Παραταύτα!... Είδατε ποτέ 

τις τελευταίες μέρες... τον τοπικό πρόεδρο των μυστικών υπηρεσιών; 

 

Δώρης:-  (κοιτάζει, τον Αλέξανδρο) – Ναι!...Και δεν νομίζω, ότι αυτό, 

είναι κακό!.. 

 



Επιτρ.: Όχι!... Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο!... Αλλά... αν επιτρέπετε;... 

Μπορείτε να μου πείτε... το περιεχόμενο της συζήτησης;  

 

Δώρης:- Ήταν... μια σύντομη συνάντηση!... Στα πλαίσια της συνεργασίας 

με τις κρατικές δομές... για την αντιμετώπιση, της κατάστασης... που 

δημιουργήθηκε. Που είναι το  κακό;….  

 

Επιτρ. :- Μόνο τόσο, κύριε πρόεδρε;!... 

 

Δώρης:- Γιατί δεν μπαίνετε κατευθείαν... στο ψητό κύριε 

επιτετραμμένε;... Δεν ξέρω τι σου είπε αυτός ο ανώμαλος!... Ο 

σεξομανής!... Εχει ομως μια κασέτα!... Ζητήστε τη... και θα τα μάθετε όλα.   

 

Επιτραμ. :- Πώς το ξέρετε... ότι ο κύριος Σαχίνος... έχει μια κασέτα.  

 

Δώρης:- Μου, τα είπε όλα, η Ντίνα... στην οποία πουλούσε έρωτα!... Την 

έβαλε να  ηχογραφήσει την συνάντηση... μήπως βγάλει λαβράκι!... Ο 

τύπος απ΄εδώ... μόλις είδε την κασέτα, στον ενθουσιασμό του απάνω... 

εκμεταλλευόμενος και την αδυναμία της Ντίνας... της ρίχτηκε. Τον έπιασε 

όμως στα πράσα η γυναίκα του... την οποία χρόνια τώρα... την μετέτρεψε 

σε σκλάβα... Ευτυχώς!... Είδε με τι τέρας είχε να κάνει... και τον 

ξεκούμπησε!... Τώρα... ψαχνει μια σανίδα σωτηρίας... και ποιος ξέρει τι 

σκάρωσε ξανά!.... Δεν βλέπετε κύριε επιτραμμένε... πόσο άσχημα, 

δάγκωσε τη γλώσσα του; 

 

Επιτρ.: - Είσαι σίγουρος;...  Δεν είπατε... τίποτε άλλο; 

 

Δώρης :- Γιατί να σας το κρύψω;... Ξάστερος ουρανός, αστραπή δεν 

φοβάται ! 

 

Επιτρ.: Εύστροφο μυαλό ο αρχηγός μας!... Τόσο να φτιάξει πλεκτάνες και 

παγίδες... όσο και για να βγαίνει από τις καταστάσεις!... Έχετε πάντως 

καλή μνήμη!... Με τον ίδιο τρόπο... περιγράψατε και στο αφεντικό σας... 

την παγίδα που είχες σκαρώσει, μαζί με τη φίλη σου... κατά του Σαχίνου; 

 

Δώρης:- Κύριε επιτετραμμένε!... Μην είστε θύμα... ενός ανισόρροπου... 

και  ραδιούργου! 

 

Επιτρ:-  (βάζει το CD..) - Για  θυμήσου είναι  σωστές οι κουβέντες αυτές 

με  τον κύριο πρόεδρο;!   

  

CD(Π):- Ωραία γκόμενα , ε!;   Ξέρεις και διαλέγεις , μπαγάσα….. Έχω ένα 

ταξίδι  στο εξωτερικό!... Λίγες μέρες είναι!... Τι λες να την πάρω μαζί μου;!   



 

CD(Δ):- …..  Είναι τσιμπημένος και  ο φωστήρας  μαζί της!... Και αυτή... 

έχει κάτι παλιά δανεικά μαζί του!... Σ΄αυτό στηρίξαμε  το σχέδιο!... Χωρίς 

αυτή...  είναι όλα  άχρηστα!... Μετά!...  Μπαινοβγαίνει... στο γραφείο, του 

επιτραμμένου ! 

 

CD(Π):- Άσε!... Ασε!... Κατάλαβα!...  

 

Επιτρ.::-Αρχηγέ, ξύπνα ! Τι λες;... Ανοιχτομάτης ...το αφεντικό σου, ε;  

 

Δώρης:-  (Τα έχει χάσει… κάτι θέλει να πει διαμαρτυρόμενος αλλά δεν  

ολοκληρώνει τίποτε. Λέει μόνο) Περίεργο!… Σ΄αυτά δεν υπήρχε κασέτα!! 

 

Επιτρ.:- Θέλεις να ακούσεις...και πώς  θα παραπλανούσες τον 

επιτετραμμένο... για να παραπληροφορούσε το εθνικό κέντρο;... Ή τις 

οδηγίες... για να έβαζες τους ομογενείς, που δεν ανήκουν ανοιχτά στην 

ομάδα των οπαδών σου... κατά του σταθμού του Σαχίνου;….  

 

CD(Π):. Η κασέτα πρέπει να φθάσει φυσιολογικά  στον Επιτετραμμένο… 

Είναι ευκαιρία …. Να αποκατασταθείς στο εθνικό κέντρο…. 

CD(Δ):.- Έχουμε λάβει τα μέτρα. 

CD(Π):.  Μετά θα μεθοδεύσουμε  τους δικούς Σας κατά του σταθμού του 

Σαχίνου. 

CD(Δ):.  Νομίοζω δεν συμφέρει να το κάνουν οι δικοί μου… θα εκτεθούμε 

χειρότερα. 

CD(Π) : - Οπαδοί του … ασαφαλώς ! 

CD(Δ):.  – Το βλέπω αδύνατο, με τι τρόπο…;! 

CD(Π) : . Μ΄αυτόν ( θόρυβος χρημάτων) έχει και για σένα…. ! 

 

Δώρης:-  Αυτός είναι ο πράκτορας!... Την πρώτη κασέτα... την πήρε ο 

πρόεδρος της ασφάλειας και τάξης... για να μ΄έχει δήθεν εμένα στο χέρι!... 

Αυτός την έδωσε στο Σαχίνο... για να μας εκβιάσει... επειδή τον έπιασε η 

γυναίκα του στα πράσα!… 

 

Επιτρ.:. (Σαστημένος) - Κύριε Σαχίνο!... Ολοι το ίδιο, είστε εδώ πέρα;... 

Γι’ αυτό κόμπιαζες, όταν σε ρωτούσα... αν έχουν την κασέτα οι μυστικές 

τους υπηρεσίες;! 

 

Αλέξανδρος:- (ξεροβήχει για να μιλήσει) 

 

Δώρης:- Δεν σου έρχεται η φωνή ε;... Νόμισες οτι θα τη γλίτωνες;... 

Κάθαρμα! 

 



Αλέξανδρος:- (Πηγαίνει παίρνει το κασετόφωνο) Κύριε, επιτετραμμένε!... 

Μη βιάζεστε!... Το κασετόφωνο αυτό... παράλληλα με την παραδοσιακή 

ηχοληψία... Διαθέτει την δυνατότητα... για τρίωρη ψηφιακή ηχογράφηση. 

Αυτό, δεν  γνώριζαν οι "κύριοι"!... Όπως... πιθανόν δεν γνώριζαν... ότι το 

σύστημα ηχογράφησης και σε κασέτα... μπαίνει μπρος αυτόματα. Το 

διαπίστωσαν απ΄ ό,τι φαίνεται... όταν τελείωσε η κασέτα. Έτσι αφαίρεσαν 

την πρώτη... και έβαλαν τη δεύτερη για την στημένη κουβέντα. Η δεύτερη 

αυτή κασέτα... θα σερβίρονταν σε μένα... για να πλήρωνα τις ερωτικές 

στιγμές της Ντίνας!... Αλλά... και να έφερνα σε σας την στημένη 

κουβέντα!...  

Δεν γνώριζαν όμως... ότι το τσιπάκι έκανε τη δουλειά του ανενόχλητο... 

και τα ηχογραφούσε όλα. 

 

Δώρης :- Είσαι ένα τέρας!... Μας κατάστρεψες, όλους  (οδύρεται …) 

 

Αλέξανδρος:.- (Στο Δώρη) - Σου έχω ακόμα μια έκπληξη… (του δίνει το 

αντίγραφο της αίτησης του για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες).  

 

Δώρης:.- (Κατακεραυνώνεται. Φωνάζει και σκίζει το χαρτί) 

 

Επιτρ.: – Τι ήταν αυτό;… 

 

Δώρης:.- (Στο Αλέξανδρο) - Μέχρι εδώ!… Σε παρακαλώ!... Έλεος! 

 

Αλέξανδρος:.- (Στον Επιτετραμμένο) - Μια παλιά αίτηση 

συνεργασίας!…(Δίνει στον Επιτετραμμένο ένα δεύτερο αντίτυπο) - Έχω 

και το πρωτότυπο!… Μπορεί να σας το μεταφράσει... η γραμματέας!… 

(ακούγετε το κουδούνι της γραμματέας)  

 

Δώρης :- Κύριε επιτετραμμένε!... Χαθήκαμε!! Σας παρακαλώ!... 

Βοηθήστε μας!... Πες μας... τι να κάνουμε τώρα;!  

 

Επιτρ.: Δεν ξέρω... τι θα κάνετε εσείς!... Εγώ!... Ξέρω τι θα κάνω!... Θα 

υποβάλω την παραίτησή μου!...  Πριν όμως... θα κάνω ένα τελευταίο 

έγγραφο... που θα σας απαγορεύει μονίμως... να μπαίνετε στη χώρα μου!... 

Εσύ, …κύριε Σαχίνο!... Μετά, απ’ όλα αυτά... καταλαβαίνω ότι η ζωή 

σου... κινδυνεύει εδώ πέρα!... Αν θέλεις... μπορείς να πάρεις την γυναίκα 

σου... και να ζητήσεις άσυλο, στην Πατρίδα σου. Εσύ, θα αποφασίσεις! 

 

Αλέξανδρος:- Δεν πάω, πουθενά! Εδώ θα μείνω!   

 

ΤΕΛΟΣ 


