
1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Κ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

οι
μαθητές
του
3ου
σχολείου
δεύτερης
ευκαιρίας
Θεσσαλονίκης
και
το
μεταπτυχιακό
δημιουργικής
γραφής
του
Πανεπιστημίου
Δυτικής
Μακεδονίας
ΣΥΖΗΤΟΥΝ
και
 ΓΡΑΦΟΥΝ

Andi
Besnik
Durim

Kleanthi
Kreshnik
Κυριάκος
Λεωνίδας

Nino
Pavlo
Παύλος
Φάνης

Νόρα Αναγνώστου
Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Μαρία Γιαπαλάκη 
Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος

Φιλιώ Μαρινοπούλου
Σοφία Νικολαΐδου
Δημήτρης Σακατζής

Πένυ Φυλακτάκη



2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Κ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

3ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ 



3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Κ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ
 “ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ”



4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Κ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 



5

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Κ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΩΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ3.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ4.

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΤΩΧΟΣ5.

ΑΤΙΤΛΟ6.

ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Η ΚΟΠΕΛΑ7.

ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ8.

Ο ΠΟΝΟΣ10.

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ11.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ...12.

του Andi

του Besnik

του Kleanthi

του Kreshnik

του Κυριάκου

του Pavlo

του Durim

6 

9 - 14

15 - 27

29 - 33

35 - 39

41 - 47

49 - 51

57 - 63

65 - 74

75 - 78

2. “δεν ξέρω ελληνικά...” 7

ΑΤΙΤΛΟ9.
του Λεωνίδα

 53 - 56 



6

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Κ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Μια ακόμη «ανάσα κοινωνίας και ζωής» στους μαθητές μας!

Μια ακόμη «δημιουργικής γραφής»  συνέχεια και τη φετινή σχολική χρονιά!

 «Θεατρικός λόγος» μέσα από θεατρικά έργα και τραγούδια περιελάμβανε η συνεργασία  
του μεταπτυχιακού «Δημιουργικής Γραφής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  και του σχολείου μας. 

Εξαιρετικές  οι προσπάθειες  γραφής των εγκλείστων μαθητών μας. 

Συγκινητικές οι ιστορίες - βιώματα ζωής,  που κατέγραψαν στα θεατρικά τους κείμενα και τα τραγούδια.

Αγαπητοί μας Τριαντάφυλλε, Μαρία,  Σοφία, Παναγιώτη, Νόρα, Πένυ και Δημήτρη 
κάνατε  για άλλη μια φορά την υπέρβαση και δώσατε το δικαίωμα στο όνειρο στην ομάδα σας! 

Φιλιώ Μαρινοπούλου
Διευθύντρια του 3ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης
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   Οι ιστορίες που θα διαβάσετε εδώ δεν θα υπήρχαν, 
αν για δεύτερη χρονιά 

το μεταπτυχιακό «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας,   
με επιστημονικά υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, 

δεν υλοποιούσε τη δράση «Δημιουργική γραφή και Εγκλεισμός» 
στο 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Θεσσαλονίκη.

Στο φετινό  εγχείρημα με θέμα «θεατρικός  λόγος» πρωτοστάτησε η Πένυ  Φυλακτάκη.  
Η Σοφία Νικολαΐδου, ο Παναγιώτης Αργυρόπουλος, η  Νόρα Αναγνώστου  

ενέπνευσαν, δίδαξαν, βοήθησαν, διόρθωσαν. 
Και οι μαθητές  αυτού του ιδιαίτερου σχολείου, ο Andi, ο Besnik, ο Durim, ο Kleanthi, ο Kreshnik, 

ο Κυριάκος, ο Λεωνίδας, ο Nino, ο Pavlo, ο Παύλος, ο Φάνης,  γράψανε τις ιστορίες.
Ο  Δημήτρης  Σακατζής  σκηνοθέτησε τα κείμενά τους.  

Ο  Τζων Άκις, ο Σάκης  Λάιος, ο Στέργιος Κουλαξίδης και ο Θωμάς Κοροβίνης, έκαναν τραγούδι τους 
στίχους του Durim. 

Η Βασιλική Αλεξίου,  ο Δημήτρης Σακατζής και η Έλσα Μουρατίδου μελοποίησαν και ερμήνευσαν 
τους στίχους του Besnik, “μια συγνώμη που χρωστάω”.

Η Φιλιώ, πάντα φιλόξενη και αποτελεσματική, φρόντιζε να υπάρχει ό τι χρειαζόταν.

Για μένα κρατώ εικόνες. 
Την Πένυ, θαυματοποιό,  να μετατρέπει τις αφηγήσεις σε διαλόγους.

Τον Andi  να ρωτά «γιατί δεν ήρθε η Πένυ» κάθε φορά που δεν την έβλεπε.
Τη Σοφία να ψιθυρίζει, για να μη διακόψει τον οίστρο, με σεβασμό και συγκίνηση, 
«γράφουνε», όταν φτάσαμε στην τρίτη ώρα, και τα παιδιά συνέχιζαν να γράφουν. 

Χωρίς διάλειμμα.  
Χωρίς τσιγάρο.

Τον Παναγιώτη να εξηγεί τις διαφορές ποίησης και στιχουργικής.    
Τη Νόρα να αναδεικνύει την προφορικότητα του γραπτού λόγου.

Με το Δημήτρη και την Όλγα να διαβάζουμε το παραμύθι που έγραψε ο Besnik  για την κόρη του. 
Να το ηχογραφήσουμε γρήγορα. 

Να της το στείλει…
Τα μαύρα γυαλιά που κρύψανε τα μάτια, μόλις γέμισε την αίθουσα η φωνή του Θωμά

«δεν ξέρω ελληνικά…».
Τον  Andi, τον Besnik, τον Durim, τον Kleanthi,τον  Kreshnik, τον Κυριάκο, το Λεωνίδα, το Nino, τον 

Pavlo, τον Παύλο, το Φάνη,  να διεκδικούν  με τα μολύβια στο χέρι…

Καλή λευτεριά παιδιά.

Μαρία Γιαπαλάκη
συντονίστρια της δράσης

«δεν ξέρω ελληνικά...»
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Του Andi

                 

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΩΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ
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Πρωί, περίπου στις 9.30.  Ο  παππούς ξεκινά για μια ληστεία για να βρει λεφτά  να βγάλει το 
γιό του, που ΅είναι αθώος, από τη φυλακή. Στο καφενείο πίνει τον καφέ του και μονολογεί.

Πιστεύω πως όλα θα πάνε όπως τα έχω στο μυαλό μου. 
Θεέ μου ξέρω ότι κάνω ένα μεγάλο λάθος, αλλά δώσε μου τη δύναμη. 
Ότι κάνω το κάνω για το γιό μου που τον έμπλεξαν κάποια πλουσιόπαιδα. 
Σε ένα φόνο… Φόνο! 
Ο Κώστας μου δε θα πείραζε ποτέ κανέναν. 
Δίνω το λόγο μου, θα σε βγάλω από εκεί μέσα γιέ μου.

Τρεις μήνες πριν, Παρασκευή βράδυ, περίπου 10.30. Ο Κώστας βρίσκεται με το αμάξι του σε 
μια συγκέντρωση αγώνων και επίδειξης μαζί με φίλους.  

Εεε φίλε, θες να πάρεις το αμάξι να κάνεις καμιά επίδειξη;

Κώστα, μπες εσύ στην πίστα και κάνε αυτό με την πόρτα ανοιχτή. 
Αυτό που είχες κάνει την προηγούμενη Παρασκευή.

Ναι ρε Κώστα, μπες στην πίστα και ξετρέλανε μας.

Ρε παιδιά μετά χαράς, αλλά την προηγούμενη Παρασκευή μου πήραν το δίπλωμα. 
Τι θα κάνω αν μας την ξαναπέσουν;
Θα πληρώσω κανα χιλιάρικο πάλι. 
Άσε καλύτερα.

Ο Κώστας ακουμπάει το πόδι του στη ρόδα ενός αμαξιού.  Από κοντά ακούγεται μια φωνή.

Επ, τι κάνεις εκεί στο αμάξι μου;

Τίποτα φίλε. 
Απλά ακούμπησα το πόδι μου. 
Δικό σου είναι το αμάξι;

Ναι. Φύγε τώρα αμέσως.

Φίλε, με ξέρεις και μου μιλάς έτσι;
Μίλα καλύτερα.

Γιατί τι θα μου κάνεις ρε μάγκα;

Ρε φίλε συγνώμη λίγο. 
Πες μου λίγο το όνομά σου.

Έλα ρε φίλε δεν έγινε και τίποτα. ηρεμήστε όλοι σας.

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΩΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΠΑΠΠΟΥΣ:

ΦΙΛΟΣ 1:

ΦΙΛΟΣ 1:

ΦΙΛΟΣ 2:

ΦΙΛΟΣ 2:

ΝΙΚΟΣ:

ΝΙΚΟΣ:

ΝΙΚΟΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:
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Νίκο με λένε. 
Πως δεν έγινε τίποτα ρε φίλε. 
Ο φίλος σας είναι πολύ μαγκάκι…

                  Νίκο ηρέμησε.

Άκου το φίλο σου γιατί μας έπρηξες πάρα μα πάρα πολύ.

Ο καβγάς ανάβει, ξεκινάει μια φασαρία με σκοτωμό. Ο Κώστας παίρνει το αμάξι του και 
τρεις φίλους του κι φεύγουν από εκεί. 

Μέσα στο αμάξι.

Γιατί ρε παιδιά;

Τι γιατί;

Γιατί ανακατευτήκατε. 
Το ήξερα ότι θα κατέληγε σε φασαρία. 
Μακάρι να είναι καλά το παιδί.

Δίκιο έχεις Κώστα. 
Αλλά είδες πως μιλούσε. 
Δεν τον άντεχα άλλο τον βλάκα. χα, χα, χα.

Χα, χα,χα. 
Εγώ το μόνο που έκανα, του έδωσα μια καλή κλωτσιά στα μούτρα.

Ταβέρνα, κοντά στις 11.30.

Άντε παιδιά. 
Ένας ένας έξω. 
Πάω να παρκάρω κι έρχομαι.

Κώστα, εγώ 20 ευρώ έχω.

Καλώς ήρθατε.

Καλώς σας βρήκαμε.

Καθίστε όπου θέλετε κι έρχομαι αμέσως.

Γιατί καθίσατε εδώ ρε παιδιά. 
Γιατί δεν κάτσατε απέναντι από τα κορίτσια;

Από δω ρε Κωστάκο τα βλέπουμε καλύτερα.

ΠΕΤΡΟΣ:

ΦΙΛΟΣ 1:

ΦΙΛΟΣ 2:

ΦΙΛΟΣ 1:

ΦΙΛΟΣ 2:

ΦΙΛΟΣ 2:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:

ΝΙΚΟΣ:

(φίλος του ΝΙΚΟΥ) 
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Τι θα πάρετε φιλαράκια μου;
Τα γνωστά;

Τραγούδι  «ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΩ ΕΝΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙ»

Αστυνομικό τμήμα, 11.50.

Καλησπέρα κ. Αστυνόμε.

Καλησπέρα. 
Τι έχεις να μας πεις για το φόνο αγόρι μου. 
Μη φοβάσαι άλλο. 
Εδώ θα είσαι καλά.

Ευχαριστώ κ. αστυνόμε.

Ηρέμησε και πες μου τι έγινε.

Ήταν 4 παιδιά που ήρθαν στο ικεα με ένα πεζω106 με πινακίδες ΙΖΥ2353. 
Κατέβηκαν και οι 4 από το αμάξι κι ένας από αυτούς πήγε κοντά στο αμάξι του 
Νίκου κι ακούμπησε το πόδι του στη ρόδα…  

Κι ακούμπησε το πόδι του στη ρόδα. Και ύστερα τι έγινε;

Ύστερα άρχισε μια φασαρία. 
Τον χτυπούσε συνέχεια ένας από αυτούς. 
Συγκεκριμένα αυτός που είχε το πεζώ το 106. 

Βενζινάδικο, γύρω στις 2:30. O Κώστας και οι φίλοι του σταματούν για να βάλουν βενζίνη.

Καλησπέρα σας.

Καλησπέρα. 
Πόσο να βάλω;

Βάλε 5 ευρώ.

Θα μας φτάσουν 5 ευρώ ρε Κωστάκο;

Εκεί που βάζουν βενζίνη τους περικυκλώνουν περιπολικά και μηχανές της αστυνομίας.

Τί έγινε;
Τί θέλετε;

Ποιός είσαι εσύ;

ΠΕΤΡΟΣ:

ΠΕΤΡΟΣ:

ΠΕΤΡΟΣ:

ΠΕΤΡΟΣ:

ΦΙΛΟΣ 1:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΚΩΣΤΑΣ:

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ:

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΗΣ:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:
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Ο Κώστας.

Συλλαμβάνεσαι.

Του περνούν χειροπέδες και τον βάζουν μέσα στο περιπολικό για να τον πάνε φυλακή

Επιστροφή στο σήμερα, πρωί, περίπου στις 9.30.  Ο  παππούς ξεκινά για μια ληστεία για να 
βρει λεφτά  να βγάλει το γιό του, που είναι αθώος, από τη φυλακή. Χτυπά το κινητό του.

Ναι ποιος είναις 
Έλα κορούλα μου. 
Στο καφενείο είμαι. 
Ναι ακούω. 
Πως είπες; 
Αλήθεια; 
Ναι, έρχομαι αμέσως.

Ο παππούς επιστρέφει στο σπίτι.

Κορούλα μου, πως έγινε αυτό το θαύμα;

Ο δικηγόρος τα κατάφερε!
Βρήκε στοιχεία και ένα βίντεο που δείχνει πως ακριβώς έγιναν όλα.

Δόξα το Θεό! Που είναι ο Κώστας;

Έρχεται με το τρένο.

Δηλαδή τον άφησαν ελεύθερο;

Ναι πατέρα μου.

Τώρα μπορώ να πεθάνω ήσυχος.

ΚΩΣΤΑΣ:

ΠΑΠΠΟΥΣ:

ΠΑΠΠΟΥΣ:

ΚΟΡΗ:

ΚΟΡΗ:

ΚΟΡΗ:

ΠΑΠΠΟΥΣ:

ΠΑΠΠΟΥΣ:

ΠΑΠΠΟΥΣ:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:
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Besnik
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Τα τελευταία εκατό χρόνια ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ, προς το καλό αλλά 
ταυτόχρονα και προς το κακό. Υπάρχουνε άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τους φτωχούς 

και γενικώς τις φτωχές χώρες για να πλουτίσουν οι ίδιοι και ο καημένος αυτός ο κόσμος 
να μένει πίσω απ’ όλους τους υπόλοιπους και να μην μπορεί ποτέ να προχωρήσει μπροστά. 
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα πάντα και δεν ξέρουν και τι έχουνε, όμως υπάρχουνε κι 

άλλοι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Για παράδειγμα ο κόσμος της Αφρικής, τους οποίους 
εγώ προσωπικά τους αγαπώ, τους συμπαθά και τους λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω τις 

συνθήκες ζωής τους. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ταξιδέψουνε σα μετανάστες 
μακριά από τους αγαπημένους τους και να πάνε σε χώρες όπου δεν ξέρουνε κανέναν και 
δεν τους περιμένει κανείς. Και όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που τους συμβαίνουν 

πρέπει να τα περνάνε μόνοι τους, χωρίς καμιά στήριξη από κανέναν. Θα ήθελα πολύ με αυτό 
που έγραψα να ευαισθητοποιηθεί λίγο ο κόσμος και να γυρίσει τα μάτια προς αυτά τα παιδιά 

και ο καθένας μας να βοηθήσει όσο μπορεί.
Ευχαριστώ

NICK

Του Besnik

Σκηνοθεσία:                                         Δημήτρης Σακατζής

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά)  
                 
ΠΕΛΑΤΗΣ                                     Δημήτρης          

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                Besnik   
               
ΠΑΤΕΡΑΣ                                     Durim                    

ΓΙΩΡΓΟΣ                                      Nino    
                 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                          Όλγα                      

ΟΥΣΜΑΝ                                      Alban    
                  
ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ - ΑΦΕΝΤΙΚΟ      Sokol 

ΜΑΝΑ                                           Φιλιώ

 
στα ταξίμια                                     Αντώνης   

Μετανάστης
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Στο σπίτι του Ουσμάν, στην Αφρική. Η μάνα μαγειρεύει σε ένα μεγάλο τσουκάλι και ο 
πατέρας σκαλίζει ένα ξύλο. Ακούγεται το Samburu Ethnic Music (οι ανδρικές φωνές)

Μάνα, πατέρα, περνάμε πολύ δύσκολα οικονομικά. 
Δεν την παλεύω άλλο έτσι. 
Δεν μπορώ να μας βλέπω σ’ αυτή την κατάσταση. 
Χωρίς σπίτι, χωρίς φαγητό, χωρίς μέλλον. 
Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να μεταναστέψω στον Καναδά για ένα καλύτερο μέλλον.
Έτσι θα βοηθήσω κι εσάς. 
Κι αν όλα πάνε καλά, θα πάρω κι εσάς εκεί πέρα κάποια στιγμή.

Τι λες τώρα αγόρι μου;
Τρελάθηκες; 
Πως θα πας σε μια χώρα που δεν ξέρεις κανέναν. 
Που θα τρως;
Που θα μένεις;
Κι αν δε βρεις δουλειά, τι θα κάνεις; 
Κι εμείς εδώ, τι θα κάνουμε χωρίς εσένα; 
Μας σκέφτεσαι καθόλου;

Κοίτα μάνα, όλα καλά θα πάνε. Πίστεψέ με. 
Και δουλειά θα βρω και θα σας παίρνω συνέχεια τηλέφωνα να μην 
στενοχωριέστε. 
Και πολύ σύντομα θα ανταμώσουμε όλοι μαζί εκεί που θα πάω.

Καλά όλα αυτά αγόρι μου αλλά δεν ξέρεις πως είναι η ξενιτειά. 
Μπορεί να μην είναι όλα τόσο απλά που τα λες. 
Μπορεί τα πράγματα να είναι πιο δύσκολα. 
Εγώ θα έλεγα να μείνεις εδώ μαζί μας.
Να ζήσουμε με τα λίγα που έχουμε. 
Κι έτσι τουλάχιστον είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε μαζί.

Πατέρα το έχω πάρει απόφαση. 
Σε παρακαλώ μη μου πηγαίνετε κόντρα. 
Κατά βάθος κι εσείς θέλετε μια καλύτερη ζωή αλλά δεν το λέτε, για να μη 
στενοχωριέμαι εγώ. 
Γι’ αυτό δώστε μου την ευχή σας και μια σφιχτή αγκαλιά και αφήστε με να κάνω 
αυτό που πραγματικά θέλω.

Αγόρι μου άκου τον πατέρα σου. 
Κάτι ξέρει και στα λέει.

Μετανάστης

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΠΑΤΕΡΑΣ:

ΜΑΝΑ:

ΜΑΝΑ:
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ΟΥΣΜΑΝ:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΠΑΤΕΡΑΣ:

ΠΑΤΕΡΑΣ:

Μάνα σε παρακαλώ. 
Δεν είμαι μικρός πια. 
Ξέρω τι κάνω. 
Μη μου πας κόντρα.

Τι να πω αγόρι μου. 
Αφού επιμένεις, έχεις την ευχή μου. Και ο θεός να είναι μαζί σου.

Πατέρα;

Τι να πω αγόρι μου κι εγώ. 
Δεν θέλω να σου πηγαίνω κόντρα όπως είπες κι εσύ. 
Μεγάλος είσαι πια και ξέρεις τι κάνεις. 
Οπότε αυτό που μου απομένει, είναι να σου ευχηθώ καλό ταξίδι και ο θεός μαζί 
σου και μακάρι να καταφέρεις όλα αυτά που θέλεις.

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και σας υπόσχομαι ότι όλα θα πάνε καλά.

Πότε με το καλό θα φύγεις;            

Λέω να φύγω αύριο πατέρα.

Γυναίκα, ετοίμασε τα πράγματα του παιδιού και πες και στους συγγενείς μας να 
μαζευτούμε να το γιορτάσουμε το βράδυ.

Ακούγεται η συνέχεια από το Samburu Ethnic Music (οι γυναικείες φωνές)

Στο αεροδρόμιο

Καλημέρα.

Καλημέρα κύριε.

Που θέλετε να ταξιδέψετε κύριε;

Στο Μόντρεαλ, στον Καναδά, κύριε.

Χρήματα έχετε μαζί σας.

Ναι κύριε. 
Έχω. 
Έχω και συγγενείς εκεί πέρα. 
Κάτι ξαδέλφια.

Ευχαριστούμε που διαλέξατε την εταιρία μας για να ταξιδέψετε. 
Καλό ταξίδι.

ΟΥΣΜΑΝ:

ΠΑΤΕΡΑΣ:

ΜΑΝΑ:

ΟΥΣΜΑΝ:
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Σας ευχαριστώ πολύ κύριε.

Φτάνει στο Μόντρεαλ, βρίσκει ένα μικρό σπιτάκι και βγαίνει να ψάξει δουλειά. Πρώτα 
πηγαίνει σε ένα μαγαζάκι κοντά στο σπίτι του.

Καλημέρα σας κύριε.

Καλημέρα. 
Πως μπορώ να σας βοηθήσω;

Ψάχνω δουλειά κύριε. 
Μήπως χρειάζεστε κάποιον για να σας βοηθά στο μαγαζί;

Κύριε συγνώμη. 
Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε;

Βεβαίως.
Έρχομαι. 

Παιδί μου περίμενε μισό λεπτό. 
Επανέρχομαι να το συζητήσουμε.

Θεούλη μου είπε να το συζητήσουμε. 
Δεν μου είπε «όχι δεν χρειάζομαι άτομο».
Έχω ελπίδες να με προσλάβει.

Μετά από πέντε λεπτά

Τι λέγαμε; 
Α, ναι δουλειά ψάχνεις. 
Πες μου παιδί μου τι ξέρεις να κάνεις;
Δούλεψες ποτέ ταμείο;

Κοιτάξτε κύριε, να πω την αλήθεια δεν έχω δουλέψει ποτέ σε κάποιο ταμείο. 
Αλλά ξέρω καλά να κάνω υπολογισμούς, είμαι ειλικρινής και ευγενικός.
Έχω μεγάλη ανάγκη για δουλειά και πιστεύω θα τα καταφέρω. 
Αν θέλετε, δώστε μου μια ευκαιρία.
Δοκιμάστε με 2-3 μέρες και ας μην πληρωθώ. 
Δεν υπάρχει πρόβλημα.

Tι να σου πω παιδί μου. 
Καλό παιδί φαίνεσαι. 
Δεν έχω τόσο μεγάλη ανάγκη αλλά πιστεύω μπορώ να σου δώσω μια ευκαιρία. 

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ:

ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ:

ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ:

ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ:

ΟΥΣΜΑΝ:

(πετάγεται)

(προς τον Ουσμάν) 

(μουρμουρίζει)
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Κι αν όλα πάνε καλά θα σε προσλάβω. 
Καιρός να αράξω κι εγώ γιατί είμαι μεγάλος πια και η ηλικία κάνει τα δικά της.

Δηλαδή με δέχεστε;

Ξεκινάς από σήμερα και βλέπουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. 
Υπόσχομαι να μη σας απογοητεύσω.

Αυτό θα φανεί στη συνέχεια.

Μετά πέντε μέρες.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αφεντικό.

Χα, χα, χα.

Γιατί γελάτε αφεντικό;

Πρώτη φορά με λέει κάποιος αφεντικό. 
Και μου φαίνεται πολύ περίεργο. 
Καλό αυτό. 
Μου άρεσε. 
Πάω να αράξω τώρα. 
Άντε καλή συνέχεια. 

χα, χα, χα. Άκου αφεντικό στα 85 μου!

Τρεις μήνες αργότερα στο μαγαζί που δουλεύει ο Ουσμάν μπαίνει να ψωνίσει μια όμορφη 
κοπέλα. Η Κατερίνα.

Καλημέρα.

καλημέρα πως μπορώ να σε βοηθήσω;

Μερικά τσιπς θα ήθελα.

Ορίστε. 
Εδώ τα έχω. 
Νοίκιασες κανένα καλό έργο, γι’ αυτό τα θες τα τσιπς;

Ναι. Καλά το κατάλαβες.

Ποιό έργο είναι;

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ:

ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

(φεύγοντας  μουρμουρίζει)
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Χάρι Πότερ.

Α, ωραία. 
Ορίστε και τα τσιπς σου.

Ευχαριστώ.

Εγώ ευχαριστώ. 

Συγνώμη να σε ρωτήσω κάτι;

Ναι.

Τρείς μήνες τώρα ψωνίζεις από εδώ και δεν ξέρω το όνομά σου. 
Πως σε λένε;

Κατερίνα. 
Εσένα;

Ωραίο όνομα έχεις. 
Μοιάζει με τη γορντερίνα. 
Εμένα Ουσμάν με λένε.

Χάρηκα.

Κι εγώ. 
Πάρα πολύ. 
Μάλιστα σκεφτόμουν μήπως θα ήθελες να βγαίναμε για κανα καφέ μαζί. 
Θα ήθελα να σε γνωρίσω καλύτερα. 
Αν το θέλεις κι εσύ βέβαια.

Μμμ. Θα το σκεφτώ.

Οκ. Θα περιμένω.

Καλή σου μέρα.

Επίσης.

Απόψε στις 9 στην απέναντι καφετέρια.

Η Κατερίνα φεύγει και κλείνει πίσω της την πόρτα. Ο Ουσμαν καταχαρούμενος τραγουδά.
….
Εν τω μεταξύ όλη αυτή την ώρα το αφεντικό είναι σε μια γωνία του μαγαζιού και τακτοποιεί 
εμπορεύματα. Πλησιάζει τον Ουσμάν.

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

(φεύγοντας η Κατερίνα την ρωτά) 

(όταν φτάνει στην πόρτα) 
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Την τσίμπησες την πιτσιρίκα, πιτσιρίκο;

Όχι δεν την πείραξα. 
Το ορκίζομαι.

Χα, χα, χα. 
Δεν εννοώ ότι την πείραξες. 
Εννοώ ότι την κατάφερες να τη βγάλεις έξω για καφέ. 
Κοίτα να την προσέχεις. 
Είναι η εγγονή της κυρά Λένης. 
Μιας καλής γειτόνισσάς μου.

Ναι αφεντικό. 
Θα προσέχω.

Έλα, πήγαινε σπίτι να ετοιμαστείς. 
Θα προσέχω εγώ το μαγαζί.

Μα αφεντικό…

Έλα έλα, δεν πειράζει. 
Ήμουν κι εγώ κάποτε νέος.

9 η ώρα στην καφετέρια.

Καλησπέρα. 
Τι κάνεις καλά είσαι;

Καλά είμαι. 
Εσύ;

Μια χαρά είμαι κι εγώ. 
Σ’ ευχαριστώ πολύ που ήρθες.

Παρακαλώ.

Μετά από λίγη ώρα μπλα-μπλα

Κοίτα Κατερίνα, σε βλέπω τόσο καιρό. 
Μου αρέσεις πολύ και θα ήθελα να γίνεις η κοπέλα μου.

Βασικά κι εμένα μου αρέσεις. 
Κι εγώ θα ήθελα να είμαι η κοπέλα σου.

Κι εδώ φιλιούνται παθιασμένα κι έτσι γίνανε ζευγαράκι.

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:
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5 μήνες αργότερα, στην ίδια καφετέρια Ο Ουσμάν και η Κατερίνα συζητούν. Μπαίνει μέσα 
ο Γιώργος ένας γοητευτικός άντρας, συχνός πελάτης της καφετέριας, κάθεται στο διπλανό 
τραπέζι και κοιτάζει συνέχεια την Κατερίνα.

Τι παιδί είναι αυτό μάαανα μου!

Μου αρέσει αυτός ο τύπος και ο τρόπος που με φλερτάρει.

Ο Ουσμάν πηγαίνει τουαλέτα.

Γεια σου. 
Τι κάνεις ομορφούλα;

Καλά είμαι. 
Εσύ;

Πολύ καλά. 
Τώρα που σε βλέπω, ακόμα καλύτερα. 
Τι κουκλάρα που είσαι παιδί μου.

Χα, χα, χα. Ευχαριστώ.

Ο Ουσμάν επιστρέφει και ακούει αυτά που λέει ο Γιώργος στην Κατερίνα.

Φίλε, έχεις κανένα πρόβλημα;

Όχι. 
Μήπως έχεις εσύ;

Γύρνα από την άλλη και κοίτα τη δουλειά σου. 
Όπως βλέπεις η κοπέλα συνοδεύεται.

Χαχα. Σιγά το συνοδό.

Σε ποιόν μιλάς έτσι ρε;
Και τον αρπάζει από το λαιμό.

Αχ, πως μ’ αρέσει όταν μαλώνουν οι άντρες για μένα! 

Έλα μωρό μου. 
Ηρέμησε. πως κάνεις έτσι. 
Δεν κάνει τίποτα κακό ο άνθρωπος.

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΓΙΩΡΓΟΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

(στο κοινό) 

(στο κοινό) 

(στο κοινό) 

(στον Ουσμάν) 
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Έλα τώρα κι εσύ που κάθεσαι και του μιλάς. 
Τον υποστηρίζεις κιόλας.
Και μπαμ το βαράει το Γιώργο.

Εγώ φεύγω. 
Γεια. 
Δεν θέλω ένα βίαιο αγόρι.

Στο σπίτι της Κατερίνας, 5 ώρες μετά. Πόρτα τακ τακ τακ.

Τι θες εδώ;

Ήρθα να μιλήσουμε λίγο. 
Μπορώ να περάσω;

Για λίγο μόνο.

Κοίτα, θέλω να σου ζητήσω συγνώμη γι αυτό που έγινε στην καφετέρια και σε 
παρακαλώ να μη μου κρατήσεις κακία. 
Ξέρω ότι τα έκανα θάλασσα. 
Ξέρω ότι φέρθηκα σα βλάκας και για αυτό είμαι εδώ. 
Να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις.

Κοίτα Ουσμάν. 
Εγώ σε συγχωρώ. 
Αλλά με αυτό που έκανες μου έδωσες να καταλάβω ότι είσαι βίαιο άτομο. 
Κι εγώ δε θέλω δίπλα μου κάποιον που φέρεται έτσι. 
Και πραγματικά δε θέλω να το συζητήσουμε. 
Έχω θυμώσει πάρα πολύ. 
Γι’ αυτό φύγε σε παρακαλώ γιατί θέλω να μείνω μόνη και να σκεφτώ κάποια 
πράγματα.

Δηλαδή χωρίζουμε;

Δεν ξέρω. 
Σου είπα θέλω να σκεφτώ.

Να σκεφτείς τι;
Να χωρίσουμε ή όχι;

Δεν ξέρω σου λέω. 
Φύγε σε παρακαλώ.

Με χωρίζεις δηλαδή. 
Εγώ αυτό καταλαβαίνω.

Όπως θες πάρτο. 

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:
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Φύγε τώρα σε παρακαλώ.

Καλά. 
Αφού θες τόσο πολύ να φύγω, φεύγω. 
Λυπάμαι πολύ για όλα. 
Καλό βράδυ.

Καλό βράδυ.

Ο Ουσμάν κλείνεται στο σπίτι του. Δεν πηγαίνει στη δουλειά. Μετά από δυο βδομάδες 
αποφασίζει να πάει. Εν τω μεταξύ δεν έχει κανένα νέο από την Κατερίνα.

Καλημέρα αφεντικό.

Καλώς τον. 
Που ήσουνα εσύ τόσες μέρες;

Είχα κάτι προβλήματα αφεντικό.

Τι προβλήματα;

Κάτι δικά μου. 
Προσωπικά.

Ήσουνα άρρωστος; 
Ήσουνα στο νοσοκομείο;

Όχι αφεντικό. 
Σπίτι και καθόμουνα.

Δηλαδή εσύ κάθεσαι σπίτι σου κι εγώ δουλεύω μόνος και περιμένω εσένα ενώ σε 
πληρώνω και πολύ καλά μάλιστα αγόρι μου;
Τα προβλήματα προβλήματα και η δουλεία δουλειά. 
Λυπάμαι αλλά πρέπει να σε διώξω.

Μα αφεντικό σε παρακαλώ.

Λυπάμαι αγόρι μου, δεν είναι η δουλειά έτσι όπως νομίζεις εσύ. 
Ορίστε και τα μεροκάματα σου και να πας στο καλό. 
Και κοίτα να συμμορφωθείς αν θες να επιβιώσεις εδώ.

Καλά αφεντικό, φεύγω κι ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για μένα όσο δούλευα 
εδώ.

ΟΥΣΜΑΝ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:
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Ξανά πίσω στο σπίτι το ακατάστατο ο ΟΥΣΜΑΝ μόνος, απογοητευμένος και 
στενοχωρημένος, σκέφτεται συνέχεια την Κατερίνα και περιμένειμε αγωνία με το κινητό στο 
χέρι μπας και τον πάρει τηλέφωνο. Χτυπάει το κινητό τιριρι-τιριρι-τιριρι-τιριρι.

Ναι; Κατερίνα;

Γεια σου αγόρι μου. 
Η μάνα σου είμαι. 
Δεν είμαι η Κατερίνα. 
Πως είσαι;

Καλά μάνα. 
Εσύ πως είσα; 
Ο μπαμπάς καλά είναι; 
Ο μικρός μου αδελφός πως είναι;
Άρχισε να περπατάει;

Καλά είμαστε όλοι αγόρι μου. 
Και σε σκεφτόμαστε συνέχεια. 
Και ναι άρχισε να περπατάει ο μικρός. 
Τρέχει μάλιστα. 
Και λέει το όνομά σου συνέχεια.

Χαίρομαι που είστε όλοι καλά.

Και τι έχεις εσύ;
 Δε σε ακούω καλά.

Τίποτα δεν έχω μάνα. 
Απλώς λίγο γριπωμένος.

Παιδί μου μάνα σου είμαι. 
Ξέρω πότε είσαι άρρωστος και πότε σε βασανίζει κάτι. 
Τι σε βασανίζει εσένα;
Πες το στη μάνα, σου τι έχεις; 
Μήπως μάλωσες με την Κατερίνα;

Όχι μάνα, δεν μαλώσαμε. 
Όλα καλά είναι. 
Απλώς είμαι λίγο άρρωστος σου λέω. 
Κλείσε τώρα μάνα. 
Έπεσε η μπαταρία μου. 
Θα σας πάρω εγώ αργότερα. 
Άντε χαιρετίσματα σε όλους. 
Και να μου φιλήσεις το μικρό.

Καλά αγόρι μου. 

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΜΑΝΑ:

ΜΑΝΑ:

ΜΑΝΑ:

ΜΑΝΑ:

ΜΑΝΑ:
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Να προσέχεις. 
Και θα περιμένω τηλεφώνημά σου.

Ναι μάνα. Καλό βράδυ.

Καλό βράδυ.

Το κλείνει.

Πώς να πω στη μάνα μου ότι είμαι χάλια γιατί χώρισα. 
Πώς να της πω ότι έχασα και τη δουλειά μου. 
Πώς να της πω ότι είμαι ένας χαμένος πια. 
Ότι οι υποσχέσεις μου, ότι θα είμαι καλό παιδί, θα δουλέψω, θα μαζέψω λεφτά και 
θα τους φέρω όλους εδώ, ότι όλα αυτά τελικά είναι μια χαμένη υπόθεση. 
Αυτά να της πω; 
Όχι δεν μπορώ να τη στενοχωρήσω, να την πληγώσω τόσο πολύ. 
Έχει δίκιο το αφεντικό μου. 
Πρέπει να κάτσω να συμμορφωθώ αν θέλω να επιβιώσω και να καταφέρω όλα 
αυτά που θέλω.

ΟΥΣΜΑΝ:

ΟΥΣΜΑΝ:

ΜΑΝΑ:

(στο κοινό) 
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Του Durim

Συνθέτες του «δεν ξέρω ελληνικά»:                           Τζων Άκις
                                                                                       Σάκης Λάιος

Ερμηνευτής:                                                                 Θωμάς Κοροβίνης          

Μπουζούκι -  Μπαγλαμάς:                                           Στέργιος Κουλαξίδης

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΤΩΧΟΣ

Θέλω να σας πω ότι η ιστορία αυτή έχει συμβεί στη ζωή. Είναι αληθινή. Και να σας 
ευχαριστήσω που την παρακολουθήσατε.

Durim
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Στην αυλή του σχολείου. Ο Xharxh και ο Hysen είναι δυο φίλοι κολλητοί που μεγάλωσαν 
μαζί. 

HYSEN ξέρεις ότι σε συμπαθώ πολύ.

Κι εγώ XHARXH.

Να ξέρεις ότι θα είσαι φίλος μου για πάντα και δεν θα σε ξεχάσω.

XHARXH κι εγώ θα σ’ έχω πάντα στην καρδιά.

Ότι και να γίνει πάντα θα είμαι μαζί σου.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο ρούχων.   Ο Xharxh έχει το εργοστάσιο 
και δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Ο Hysen πάντα δίπλα του τον βοηθάει όποτε έχει 
προβλήματα στη δουλειά, γιατί ο Hysen έχει μεγάλη παρέα. 

Hysen καλημέρα. 
Πως είσαι σήμερα;

Καλά είμαι Xharxh. 
Γιατί με ρωτάς περίεργα;

Όχι δεν έχω τίποτα. Μόνο που θέλω να σου πω να βγούμε για φαί και θέλω να 
πάρεις και την παρέα σου, γιατί όσες φορές είχα προβλήματα, αυτοί έχουν βρεθεί 
κοντά μου.

Ντάξει Xharxh. 
Έγινε. 

Στο δρόμο. Η αστυνομία συλλαμβάνει τον  Hysen γιατί έμπλεξε με ναρκωτικά.

Πες μου ρε, που τα βρήκες τα ναρκωτικά;

Τα είδα σε ένα χωράφι πεταμένα και τα πήρα.

Άστα αυτά τα σάπια. 
Πες μου την αλήθεια.

Την αλήθεια λέω.

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΤΩΧΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:
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Στη φυλακή.  Ο Hysen είναι μέσα. Ο Xharxh έχει έρθει να τον επισκεφτεί.

Ήρθες;

Φυσικά.  
Είσαι ο καλύτερος μου φίλος, πως μπορώ να σε παρατήσω; 
Μόνο εσένα εμπιστεύομαι.

Τί θα κάνω, πως θα βγω από εδώ μέσα;

Μην ανησυχείς.  
Μίλησα με το δικηγόρο μου για να βγεις από τη φυλακή.

Δεν ξέρω πώς να σ’ ευχαριστήσω.

Ντάξει. 
Δεν χρειάζεται. 
Αλλά κανόνισε να μην κάνεις καμιά άλλη μαλακία.

Έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Φτάσαμε.  
Θυμάσαι τί πρέπει να πεις;

Θυμάμαι.

Πάρε κι αυτά

Τί είναι αυτά;

Λεφτά, αφού ξέρω ότι δεν έχεις.

Δε θέλω λεφτά. 
Έχω.

Σε παρακαλώ πάρτα.  
Το ξέρω ότι δεν έχεις και ντρέπεσαι να μου το πεις.

Κοίτα.
Ντρέπομαι γι’ αυτά που έγιναν. 
Δεν ήθελα να σε βάλω κι εσένα σε δύσκολη θέση.

Μη στενοχωριέσαι. 
Εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου. 
Θυμάσαι όταν ήμασταν μικρά. 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ.

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

XHARXH:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:
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XHARXH:

XHARXH:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

HYSEN:

Ευχαριστώ. 
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Ο XHARXH φεύγει και ο HYSEN μένει μόνος. Ακούγεται το τραγούδι «δεν ξέρω ελληνικά». 

ΜΙΛΑΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ
ΜΕΣ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΝΕΚΡΟΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΕΡΕΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΦΟΡΑ
ΖΗΤΑΩ ΠΟΛΥ ΣΥΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΜΑ
ΠΟΥ ΠΟΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΟΧΙ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ
ΤΟ ΕΧΩ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΕΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΑΘΗ
ΟΧΙ ΝΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ
ΣΑΝ ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΡΟΠΙΔΕΣ
ΜΕ ΠΟΝΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ
ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΖΟΥΝ ΔΑΚΡΥΑ
ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΒΡΑΔΥΑ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΑΘΩ
ΚΑΙ ΟΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΕΔΩ ΘΑ ΤΟΝ ΓΡΑΦΩ.

 
Πέντε χρόνια μετά, στην έξοδο της φυλακής. Ο Hysen βγαίνει. Ο Xharxh τον περιμένει 
απέξω με το αυτοκίνητο του.

Xharxh μου έλλειψες πολύ! 
Δεν το σκέφτηκα  ότι θα με περίμενες απ’ έξω! 

Hysen, χαίρομαι που σε βλέπω πάλι εδώ μπροστά μου. 
Έλα, πάμε να πιούμε ένα ποτό.

Καλά να πάμε αφού το θες, αλλά με την ησυχία μας. 
Να ξέρεις, κάθε μέρα που ήμουν μέσα, εσένα σκεφτόμουν.

Hysen, εσύ ξέρεις ότι εγώ δεν είχα ποτέ αδελφό κι εσένα σε έχω δει σαν αδελφό, 
όχι σαν φίλο.

Κι εγώ έτσι σε έχω. 
Κι έτσι θα σ’ έχω για όλη μου τη ζωή.
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Του Kleanthi

       

Άτιτλο

 Τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι αγάπη
Δείξτε τους τι είναι αυτό το πράγμα

Αν τους το δείξετε σωστά 
θα χαρείτε

Αν τους το δείξετε λάθος
Θα λυπηθείτε.

Kleanthi
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Στο δωμάτιο της ΑΛΕΞΙΑΣ, βράδυ. Η ΑΛΕΞΙΑ είναι οκτώ χρονών. Ο ΜΠΑΜΠΑΣ της τη βάζει 
για ύπνο.

Καληνύχτα γλυκό μου κοριτσάκι.

Μπαμπά, δεν έχω ύπνο. 
Πες μου ένα παραμύθι να κοιμηθώ. 
Όχι όμως τα ίδια και τα ίδια.  
Κάτι καινούργιο που να μην έχω ξανακούσει.

Παραμύθι... 
Θυμήθηκα ένα. 
Ένα που μου έλεγε και μένα η γιαγιά σου για να κοιμηθώ όταν ήμουνα μικρός. 
Άκου λοιπόν: 
Δυο γιοί θεό είχαν για πατέρα. Τα δυο αδέλφια ορκίστηκαν προστάτες του 
λαού να γίνουν. Στον έναν – τον Τομόρ – δώσανε το σπαθί και στον άλλον – τον 
Σπιράγκ – το ρόπαλο.  Σε κάθε πόλεμο και μάχη πρώτοι ήταν ώσπου μπροστά 
τους φάνηκε λευκοντυμένη η ξανθομαλλούσα. Τα μάτια τους πιο όμορφη δεν 
είχαν δει ποτέ. Έρωτας βαρύς τους νίκησε… Αψήφησαν τον όρκο τους κι η έχθρα 
μπήκε ανάμεσά τους.  Άφησαν έρμαιο το λαό στην τύχη του. Κονταροχτυπήθηκαν 
και ο πόλεμος ξεκίνησε.  Όμως και οι δυο αθάνατοι γεννήθηκαν γι αυτό κι αυτός 
ο πόλεμος τελειωμό δε θα χε.  Ο πατέρας τους αυτό το είδε και τους καταράστηκε 
να μη βρεθούν ποτέ ξανά μαζί, γι αυτό και τα σώματά τους βουνά τρανά 
γενήκαν.  Η λυγερή λευκοντυμένη τον πόνο δεν αντέχει, στα γόνατα προσπέφτει 
παρακαλώντας τους θεούς το σώμα της κάστρο να γενεί.  Ατέλειωτα τα δάκρυά 
της για αιώνες… πλημμύρισαν τους κάμπους και τις λαγκαδιές.  Τη λυπηθήκαν οι 
θεοί και όρισαν τα πικρά της δάκρυα ποτάμι να γενούν.  Ο Τομάρις στην Ανατολή 
κι ο Σπιράγος στη Δύση, στη φύλαξή τους πάντα έχουν το δακρυσμένο κάστρο. 
Άντε ύπνο τώρα.

Η ΑΛΕΞΙΑ του δίνει ένα φιλί και γυρνάει πλευρό για να κοιμηθεί.  Ο ΜΠΑΜΠΑΣ βγαίνει σιγά 
σιγά από το δωμάτιο ενώ ακούγονται οι τέσσερις εποχές του Vivaldi.

Το επόμενο πρωί, η ΑΛΕΞΙΑ ξύπνησε και βλέπει ένα πορτρέτο κρεμασμένο στον τοίχο του 
δωματίου της.  

Γιατί εγώ δεν έχω ένα πορτρέτο;
   
Πηγαίνει με τις πυτζάμες της στο εργαστήρι ζωγραφικής του ΜΠΑΜΠΑ.  Ο ΜΠΑΜΠΑΣ 
καθαρίζει τα πινέλα του και ετοιμάζει έναν καινούργιο καμβά.
 
Τί κάνεις εδώ τέτοια ώρα; 
Είναι ακόμα πολύ νωρίς!

Άτιτλο

ΜΠΑΜΠΑΣ:

ΜΠΑΜΠΑΣ:

ΜΠΑΜΠΑΣ:

ΑΛΕΞΙΑ:

ΑΛΕΞΙΑ:
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Μπαμπά, ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ!

Ναι χρυσό μου. 
Κι εγώ σε αγαπώ πολύ.

Tο ξέρω. 
Αλλά αν σου ζητήσω κάτι θα μου το κάνεις;

Ότι θέλει το κορίτσι μου.

Θέλω ένα πορτρέτο! 
Δικό μου!

Το θέλεις πολύ;.

Ναι, το θέλω.

Θα το κάνουμε τώρα.

Ευχαριστώ μπαμπά!

Τον φιλάει και βγαίνει χορεύοντας στους ήχους του τραγουδιού

Ταξίδι είναι ο δρόμος σου
Κι απόλαυση με χρώμα τα γύρω τοπία
Κι όσο διψάς για ομορφιά
Αλήθεια στα χείλη σου… αυτή η δική σου ουτοπία

Πελώριο ύψος τα όνειρά σου
Στα πόδια σου ο κόσμος μικρή σταγόνα
Μα μοναξιά υπάρχει και για σένα
Για μια αγκαλιά θα συνεχίζεις κάθε αγώνα

Ήρεμες θάλασσες θα σε χαϊδεύουν
Ως και οι φουρτούνες φέρνουν δώρα για να αντέχεις
Κι όταν παράλια τα δίχτυα σου θα ρίχνεις
Θ’ αναπολείς στιγμές… ό,τι κατάφερες μ’ αξία να προσέχεις

Κι εγώ που αγαπώ κάθε ταξίδι σου
Άσε με να είμαι εκεί σε κάθε βήμα μες το χρόνο
Η απλότητα των λόγων και των έργων μου
Μες στην ψυχή σου και στο μυαλό σου να παίρνουν κάθε πόνο

Εγώ για σένα
Άσε με να γίνω
Άσε με να μείνω

ΜΠΑΜΠΑΣ:

ΜΠΑΜΠΑΣ:

ΜΠΑΜΠΑΣ:

ΜΠΑΜΠΑΣ:

ΑΛΕΞΙΑ:

ΑΛΕΞΙΑ:

ΑΛΕΞΙΑ:

ΑΛΕΞΙΑ:

ΑΛΕΞΙΑ:
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Άσε με να δίνω
Άσε με να σβήνω
Της αγάπης σου εγώ γλυκός κατακτητής
Εγώ για σένα
Εγώ για σένα
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Του Kreshnik

Σκηνοθεσία:                          Δημήτρης Σακατζής

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά)  
                 
ΑΝΤΡΑΣ                          Andi                                                  

ΓΥΝΑΙΚΑ                        Όλγα   

ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Η ΚΟΠΕΛΑ

Όταν υπάρχει ζήλια ανάμεσα στο ζευγάρι δημιουργούνται πάρα πολλά 
προβλήματα και το ζευγάρι μαλώνει.

 

Kreshnik
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Μ’ αγαπάς;

Έχει σημασία;

Ναι!

Τι ναι! 
Δεν ξέρω…

Είσαι χαζή;

Γιατί μιλάς όταν δεν ξέρεις;

Εγώ νόμιζα…

Μη νομίζεις τίποτα.

Και γιατί είσαι μαζί μου;

Περνάω καλά;

Τότε δεν έχουμε τίποτα να πούμε.

Κάνε ότι νομίζεις.

Χωρίζουμε, δεν πάει άλλο.

Όχι.

Τι όχι.

Δεν θα χωρίσουμε.

Τι θες να πεις;

Σ’ αγαπώ ρε βλάκα!

Και γιατί μιλάς χαζομάρες!

Δεν ξέρω. 
Ήθελα να δω τι θα κάνεις!

Χωρίζουμε. 
Τέλος.

ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Η ΚΟΠΕΛΑ

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:
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Τι λες;

Αυτό που άκουσες.

Το εννοείς αυτό που λες;

Ναι.

Σ’ ΑΓΑΠΩ!

Δε με νοιάζει πια αν μ’ αγαπάς ή όχι.

Όπως καταλαβαίνεις.

Θα το σκεφτώ.

Τι να σκεφτείς.

Μη σε νοιάζει.

Κι εγώ τι να κάνω;

Δεν ξέρω.

Και γιατί είσαι μαζί μου;

Περνάω καλά!

Είσαι βλάκας!

Ευχαριστώ ρε ηλίθια!

Ακούγεται το «δε φεύγω» του Χατζηγιάννη.

Λίγα χρόνια αργότερα

Έφυγε πάλι ο άντρας μου. 
Λέει ότι πάει στη δουλειά.  
Αλήθεια όμως μου λέει, ή με κοροϊδεύει και γυρνάει με άλλες; 
Θα σκάσω από τη ζήλια μου. 
Τί να κάνω; 
Να τον παρακολουθήσω ή να του στήσω παγίδα; 
Το βρήκα τί θα κάνω!  
Θα φύγω και θα τον αφήσω ένα διάστημα για να δω αν θα με ακολουθήσει.

Καλησπέρα! 

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:
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ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

Τί κάνεις αγάπη μου;

Θα φύγω. 
Χωρίζουμε. 
Σε παρατάω.

Τι λες; 
Πλάκα μου κάνεις;

Όχι! 
Δεν κάνω καθόλου πλάκα. 
Φεύγω!

Ωραία. 
Φεύγεις, αλλά μην ξαναγυρίσεις πίσω.

Ούτε να το σκεφτείς, ότι θα γυρίσω πίσω!

Ένα μήνα μετά. Ο ΑΝΤΡΑΣ είναι στο σπίτι.  Ακούγεται το κλειδί στην πόρτα.  Μπαίνει μέσα η 
ΓΥΝΑΙΚΑ.

Γεια!

Τί κάνεις εσύ εδώ;

Εδώ μένω.

Δεν μπορείς να σηκώνεσαι να φεύγεις και να γυρνάς ένα μήνα μετά σα να μην 
είχε γίνει τίποτα. 
Χωρίζουμε, δεν πάει άλλο.

Όχι.

Τι όχι.

Δεν θα χωρίσουμε.

Τι θες να πεις;

Σ’ αγαπώ ρε βλάκα!

Και γιατί μιλάς χαζομάρες!

Δεν ξέρω. 
Ήθελα να δω τι θα κάνεις!
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Χωρίζουμε.
Τέλος.

Τι λες;

Αυτό που άκουσες.

Το εννοείς αυτό που λες;

Ναι.

Σ’ ΑΓΑΠΩ!

Δε με νοιάζει πια αν μ’ αγαπάς ή όχι.

Όπως καταλαβαίνεις.

Θα το σκεφτώ.

Τι να σκεφτείς.

Μη σε νοιάζει.

Κι εγώ τι να κάνω;

Δεν ξέρω. 
Φύγε

Αυτή τρέχει μέσα στην κρεβατοκάμαρα.
Ο ΑΝΤΡΑΣ βρίζει ασταμάτητα, σπάει ότι βρίσκει μπροστά του και αναρωτιέται 

‘Εφυγε από το σπίτι και που πήγε; 
Που έμεινε; 
Αυτή η χαζή δεν έχει κανέναν εδώ!

Φωνάζει στη γυναίκα του να βγει έξω. Φοβισμένη βγαίνει έξω 

Που πήγες όταν έφυγες από εδώ;

Πήγα σε μια φίλη μου

Και γιατί γύρισες πίσω

Γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα 

Γιατί έφυγες

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:
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ΑΝΤΡΑΣ:

ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΓΥΝΑΙΚΑ: Γιατί είμαι χαζή. 
Γι αυτό

Πες μου το γιατί

Γιατί είμαι ζηλιάρα. 
Έτσι καλά ντυμένος, κάθε μέρα και πιο όμορφος. 
Νόμιζα ότι βγαίνεις με άλλη. 

Ακούγεται το «δε φεύγω» του Χατζηγιάννη.
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Του Κυριάκου

       

ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
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Στη βιτρίνα ενός φωτογραφείου, βράδυ.  Οι φωτογραφίες μιλούν μεταξύ τους.

Τί κάνεις;

Βαριέμαι.

Τί να κάνουμε για να περάσει η ώρα;

Το βρήκα. 
Κάθε φωτογραφία κρύβει και μια ιστορία.  
Θέλεις να κάνουμε διαγωνισμό ποια έχει την καλύτερη ιστορία;

Σύμφωνοι!

Αρχίζουν να αφηγούνται

Με λένε μουτζούρη. Έχω ντυθεί γι αυτή τη φωτογραφία. Μετά από αυτό, θα πέσω 
για ύπνο και μετά από δυο ώρες θα πάω για καφέ στην καφετέρια. Ύστερα από 
ένα καλό μεσημεριανό θα ξεκουραστώ και θα ετοιμαστώ για την δουλειά. Τώρα  
όμως ετοιμάστηκα για τη φωτογράφηση αυτή. τη φωτογραφία θα την πάω για 
κορνίζα και για αντίγραφα. Ο κύριος που φωτογραφίζει, εμένα έχει και άλλους 
δυο ή τρεις πελάτες προς το παρόν. Δυο άτομα κρατάνε ένα φως και ένα άτομο 
μια λάμπα. Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη. Σε λίγο καιρό θα εμφανιστούν οι 
έγχρωμες. Προς το παρόν έχω λίγα χρήματα ακόμα και με αυτά θα περιμένω για 
να βγω και σε έγχρωμη.

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ: 
Γεια… εμείς εδώ στη φωτογραφία κάνουμε διαφήμιση τα ωρολόγια μας. 
Μόλις συγχρονίσουμε τα ωρολόγιά μας θα πάμε πάλι για δουλειά. 
Και κάτι ακόμα. 
Ο κύριος στο γραφείο, που δεν φαίνεται, το ωρολόι του πάει πίσω. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ: 
Εγώ νόμιζα ότι θα έπαιρνα συνέντευξη ποδοσφαίρου, ο αγώνας μόλις άρχισε. 
Ο διαιτητής σφυρά για έναρξη ημιχρόνου. 
Άργησα από τον τύπο του γραφείου.

ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 
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Του Λεωνίδα
         

Άτιτλο
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Στο γυμναστήριο. Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ προπονεί το ΝΙΚΟ.

Αυτός ο αθλητής πηγαίνει γυμναστήριο για να κάνει το σώμα του, να φουσκώσει 
τα μπράτσα του. 
Γιατί; 
Για να τρομάξει τους ανθρώπους και να δείξει ότι είναι ο πιο δυνατός απ’ όλους 
και έχει ένα ύφος, λες και λέει κοιτάξτε με, είμαι τέρας. 
Προσέξτε μη σας ορμήξω, την βάψατε. 
Μην έρχεστε κοντά μου.

Δείξε μου πώς να σφίξω το σώμα μου πιο πολύ. 
Για να φανώ πιο τρομακτικός σωματαράς.

Εντάξει. 
Πιο ωραίος απ’ όλους είσαι. 
Πόσο άλλο να σφίξεις; 
Αφού δε βγαίνουν άλλο τα μπράτσα σου. 
Μόνο γράμμωση έχεις. 
Τι να σου κάνω; 
Να πάρω την τρόμπα για να σου τα φουσκώσω;
Θέλεις κι άλλο να γυμναστείς; 
Για να φουσκώσεις;

Πάω να κάνω κι άλλα βάρη.

Ο ΝΙΚΟΣ φεύγει.

(στο κοινό) 
Ήταν πολύ χάλια. 
Δηλαδή να σας πω τον έβλεπα έξω με φίλους. 
Ήταν πολύ αδύνατος. 
Τα παιδιά τον κορόιδευαν. 
Παίζανε με τα νεύρα του. 
Επειδή αυτοί ήταν γεμάτοι του λέγανε « ρε φίλε πότε θα βάλεις τα κιλά σου» και 
αυτός όμως έλεγε σε όλους «θα έρθει μέρα που δε θα με γνωρίζετε. Θα το δείτε.» 
Και μια μέρα έκατσα και σκέφτηκα. 
Γιατί να μην το βοηθήσω; 
Και τον έπιασα στον δρόμο όταν περπατούσε.

Στο δρόμο, λίγο καιρό πριν. Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ περπατάει και βλέπει κάποιους να 
ενοχλούν, να κοροιδεύουν το ΝΙΚΟ στο δρόμο και να τον ρίχνουν κάτω.  Τους διώχνει και 

Άτιτλο

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ:

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ:

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΝΙΚΟΣ:

ΝΙΚΟΣ:

(στο κοινό) 
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τον βοηθάει να σηκωθεί.
Γεια σου φίλε. 
Πως σε λένε αν επιτρέπετε; 

Mε λένε Νίκο.

Θέλω να σε ρωτήσω αν θέλεις να έρθεις στο γυμναστήριο. 

Θέλω, μου αρέσει. 
Τώρα ήρθε η σειρά μου. 
Θα δείτε πώς να κοροϊδεύετε τον άλλο τώρα. 
Θα σας κοροϊδεύω εγώ τώρα. 
Με τη σκέψη που γελάγατε θα γελάω εγώ τώρα. Θα γελάω εγώ μαζί σας και να 
δούμε τι θα λέτε τώρα κορόιδα. 
Χάχαχα.

Σε ένα χωριό, έξω από μια σπηλιά που μοιάζει με σπίτι. Ο Νίκος κάθεται και παίζει με τα 
σαλιγκάρια του.  Γύρω του κόσμος που τον φωτογραφίζει.  Ο Γιάννης ο Γυμναστής τον 
βλέπει από μακρυά.

Ο Νίκος μένει σε ένα χωριό κι έχει μια σπηλιά δικιά του. 
Μπορεί να είναι και το σπίτι του. το υπόγειο που του αρέσει να μαζεύει τα 
σαλιγκάρια του γιατί του αρέσει να παίζει μαζί τους. 
Είναι φιλόζωος. 
Μπορεί και να είναι αλλιώς. 
Για παράδειγμα  το χωρίό του μπορεί να είναι φτωχό και να τρώνε τα σαλιγκάρια 
που μαζεύει στο κουτί του από κάποια δάση που παίζουν  τα παιδιά κι αυτός αντί 
να παίζει μαζί τους γυρνά με ένα γυάλινο μπουκάλι  να τα βάζει μέσα και να τα 
πηγαίνει στο σπίτι του στο κουτί του. 
Μπορεί και να κάνει επιχείρηση με αυτά τα σαλιγκάρια. 
Για παράδειγμα να τα μαζεύει και να τα δίνει για κάποια φάρμακα που φτιάχνουν 
και άλλες ουσίες. 
Μπορεί γι αυτό να του είπαν ας σου βγάλουμε μια φωτογραφία.  
Για σένα. 
Διάφορες πόζες. 
Και ο Νίκος χάρηκε και γέλασε και είπε ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Που με βοηθάτε να ζήσω εγώ και η οικογένεια μου.

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ:

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΝΙΚΟΣ:

ΝΙΚΟΣ:

(στο κοινό) 
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Του Pavlo

      

       

Ο ΠΟΝΟΣ

Με πόσο ζόρι χτίζει κάποιος μια οικογένεια και μέσα σε λίγα λεπτά όλα 
τελειώνουν..

 

Pavlo



59

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Κ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Σε μια εκδρομή. Ένας παππούς προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε έναν βράχο.

Ωχ, κουράστηκα σ’ αυτή την εκδρομή. 
Στα νιάτα μου πετούσα. 
Τώρα ήρθε και η ώρα μου. 
Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. 
Ακόμα λίγο μας είπανε κι ανεβήκαμε. 
Λες ν’ ανέβω ή όχι; 
Η παρέα μου τώρα λέει: να ο γέρος δεν μπορεί όλο! 
Αλλά δεν με ξέρουνε καλά. Αυτή την εκδρομή στην ηλικία μου δεν θα μπορούσε 
να την έκανε κανείς. 
Και την κάνω εγώ τώρα…

Θέλεις βοήθεια παππού; 
Έλα πιάσε το χέρι μου. 
Ωπ, ανέβηκες! 
Κάθισε εδώ.  
Αντέχεις;

Φυσικά και αντέχω.  
Ξέρεις τί έχω αντέξει εγώ στη ζωή μου; 
Κάθισε να σου πω μια ιστορία. 
Ξεκινάει 10 χρόνια πριν, στην Αλβανία. 
Εκεί ζούσε μια οικογένεια με αξιοπρέπεια που μεγάλωνε με φτώχια.

 Η κ. ΑΝΝΑ στρώνει τραπέζι.  Μπαίνει μέσα ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ.

Αχ ρε Γιάννη! 
Στρώνω το τραπέζι και τα παιδιά λείπουν συνέχεια.

Μη στενοχωριέσαι. 
Θα πάνε όλα καλά. 
Ηρέμησε λίγο.

Πώς να ηρεμήσω. 
Εσύ ξέρεις τι τραβάγαμε να τους μεγαλώσουμε.

Ηρέμησε. 
Ο θεός θα μας βοηθήσει.

Ο ΠΟΝΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ:

ΠΑΥΛΟΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ:

ΑΝΝΑ:

ΑΝΝΑ:
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ΓΙΟΣ 2:

ΓΙΟΣ 2:

ΚΟΡΗ 1:

ΓΙΟΣ 1:

ΓΙΟΣ 1:

ΓΙΟΣ 3:

ΚΟΡΗ 2:

Μπαίνουν μέσα τα παιδιά τους, τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Κάθονται γύρω από το τραπέζι 

Μάνα, βάλε κάτι να φάμε.

Πάλι θα φας ρε συ. 
Πριν λίγο δεν έφαγες;

Τώρα ήρθατε κι εσείς;

Ναι. γιατί; 
Εσύ που ήσουνα;

Πήγαμε σε μια φίλη μας.

Που ήσασταν παιδιά μου. 
Η ψυχή μου βγήκε με εσάς.

Έχει δίκιο η μάνα σας. 
Γιατί; 
Γιατί να φέρεστε έτσι; 
Τα νύχια μας φάγαμε να σας μεγαλώσουμε. 
Γιατί να μην ήμασταν όπως πριν; 
Ήσυχα και όμορφα;

Ένας χρόνος πέρασε. 
Η οικογένεια δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, λόγω της φτώχιας που είχε εκείνη 
την εποχή. 
Οικονομική κρίση, τι να λέμε, και συζητούσε να μεταναστέψει στην Ελλάδα.

Άννα μου, δεν πάει άλλο εδώ. 
Πρέπει να φεύγουμε για μια καλύτερη ζωή.

Μα τι σ’ έπιασε; 
Που να πάμε; 
Με τι λεφτά; 
Και τα παιδιά;

Γιατί ρε Άννα και που έχεις τα παιδιά τα βλέπεις στο σπίτι;

Καλά, κακά είναι τα παιδιά μας. 
Άσε να τους ρωτήσουμε κι αυτούς. 
Θέλουν; 
Δε θέλουν;

Μπαμπά συμφωνώ απολύτως.

Μάνα, για το καλό μας λέει ο μπαμπάς.

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΑΝΝΑ:

ΑΝΝΑ:

ΑΝΝΑ:

ΠΑΥΛΟΣ:
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ΚΟΡΗ 1:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ:

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΑΝΝΑ:

ΑΝΝΑ:

ΑΝΝΑ:

ΑΝΝΑ:

ΑΝΝΑ:

ΠΑΥΛΟΣ:

Και τα σχολεία μας;

Κάτι θα κάνουμε εκεί που θα πάμε.

Τι θα κάνουμε ρε Γιάννη. 
Θα ξεκινάμε από το Α.

Αν χρειαστεί γιατί όχι. 
Αποφάσισα. 
Θα φεύγουμε.

Στους έξι μήνες η οικογένεια επέστρεψε στην Αλβανία. 
Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι εκεί που πήγαν. 
Όμως την ΑΝΝΑ και το ΓΙΑΝΝΗ πιο πολύ τους προβλημάτιζε που τα παιδιά τους 
έχουν πάρει τον κακό δρόμο.

Κακώς που γυρίσαμε. 
Βλέπεις τι κάνουν τα παιδιά; 
Τα λεφτά που τα βρίσκουν;

Δεν ξέρω τίποτα. και λεφτά έχουνε. 
Και βόλτες βγαίνουνε, και έξω τρων και πίνουν. 
Δεν ξέρω τι να πω.

Ελπίζω ο θεός να μας βοηθήσει.

Κι εγώ έχασα την υπομονή μου εντελώς.

Χτυπάει η πόρτα.  Μπαίνει μέσα ένας ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ.

Καλημέρα σας.  

Καλημέρα. 
Τι μπορώ να σας βοηθήσω;

Συγνώμη που ενοχλώ, αλλά θα ήθελα να σας πω κάτι.  
Κυρία Άννα, όλοι σε σεβόμαστε αλλά τα παιδιά σου πήραν την κόρη μου χθες με 
το ζόρι.  
Πες τους να την γυρίσουν στο σπίτι, αλλιώς θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα.  

Έφυγε  ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ και έμειναν η  ΑΝΝΑ με δάκρυα στα μάτια και  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
στενοχωρημένος να περιμένουν τους γιους τους να γυρίσουν σπίτι.

Θεέ μου θα τρελαθώ. 
Τι έχω κάνει στο θεό και τα φέρνει έτσι; 
Αίμα έβγαλα για τα παιδιά μου.
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Θα τους σκοτώσω με τα δικά μου χέρια μα το θεό.

Μπαίνουν μέσα τα αγόρια

Που ήσασταν που μακάρι να μη σας είχα στη ζωή μου.

Τι έχεις πατέρα. 
Σε βλέπω πολύ χάλια. 
Τι συναίβει;

Τι έχετε; 
Θα μιλήσει κανείς;

Μακάρι να μη σας είχα βγάλει απ την κοιλιά μου.

Τι λες ρε. Τρελλάθηκες; 
Είσαι απίστευτη. 
Εσύ δεν είσαι μάνα. 
Πως τα λες αυτά;

Πως μιλάτε έτσι στη μάνα σας; 
Δε φτάνει που πουλάτε τα κορίτσια του κόσμου;

Μη σας νοιάζει τι κάνουμε εμείς. 
Και να σκάσετε και οι δυο σας.

Τα αγόρια χτυπούν τον ΓΙΑΝΝΗ και την ΑΝΝΑ. 

Τα αγόρια άρχισαν να κάνουν και άλλες πράξεις, σωματεμπορία, ληστείες, 
ναρκωτικά, φόνους, διάφορα… 
Και κανείς δεν μπορούσε να τους σταματήσει. 
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ και Η ΑΝΝΑ δεν άντεξαν. 
Πέθαναν και οι δύο μετά από ένα μήνα.

Στην κηδεία του ΓΙΑΝΝΗ και της ΑΝΝΑΣ.

Ο θεός να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους.

Αυτοί δεν κάνανε τίποτα. παλεύανε πάντα.

Ο παππάς θα έρθει σ αυτό το σπίτι ξανά. 
Ακάνθινο στεφάνι θα βάλει σ’ αυτή την πόρτα.

Δεν μπορώ άλλα. Θα πεθάνω μα το θεό!

Θεέ μου πως καταντήσαμε έτσι;

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΙΟΣ 2:

ΓΙΟΣ 1:

ΓΙΟΣ 1:

ΓΙΟΣ 3:

ΑΝΝΑ:

ΠΑΥΛΟΣ:

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ 1: 

ΠΑΠΠΑΣ:

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ 2:

ΚΟΡΗ 1:

ΚΟΡΗ 2:
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ΠΑΥΛΟΣ: Δευτέρα ήταν, το 2005.  
Τα τρία αδέρφια έπιναν καφέ μέσα σε ένα καφενείο. 
Έχουν λεφτά, γυναίκες, ακριβά αμάξια παρκαρισμένα απέξω και δεν τους νοιάζει 
τίποτα.  
Ο πατέρας της κοπέλας που άρπαξαν μπαίνει μέσα στο καφενείο με ένα αυτόματο 
ούζι και τους αποτελειώνει και τους τρείς…
Αναρωτιέμαι εγώ που σου τα λέω, άραγε τα δάκρυα της κ. Άννας τους 
αποτέλειωσαν ή ο πόνος που είχε ο πατέρας για την κόρη του; 
Η μια κόρη της Άννας παντρεύτηκε και η άλλη πέθανε από καρκίνο που 
δημιούργησε ο πόνος της οικογένειας της.  
Και εγώ, που ήμουν κάποτε ο παππούς αυτής της οικογένειας ακόμη ζω.  
Γι’ αυτό σου λέω, πολλά μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος, αν του είναι γραμμένο.

Πάμε να σκαρφαλώσουμε λίγο ακόμα παππού;  
Εγώ θα βοηθάω εσένα και συ εμένα.

ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ:
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ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
(ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ, ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ, ΣΤΙΧΟΙ)
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ΜΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ
Του Besnik

Συνθέτης:                                                                     Βασιλική Αλεξίου
                                                                                       
Ερμηνευτές:                                                                 Δημήτρης Σακατζής 
                                                                          Βασιλική Αλεξίου
                                                                          Έλσα Μουρατίδου 

στα τύμπανα:                                                                Νίκος Ψοφογιώργος

Studio:                                                                          SAKOTURA RECREATION AREA         
 

Μια διαφορετική μέρα από τις άλλες ξημέρωσε .Ο ουρανός μαύρισε
Η χειρότερη περιπέτεια της ζωής μου μόλις άρχισε.

Σπάνε τα παράθυρα κάτω πέφτει η πόρτα
Αστυνομικοί μπουκάρουν με μάσκες και όπλα.

Δεν θα ήμουν πια ελεύθερος χειμώνες καλοκαίρια
Μπροστά στην κορούλα μου έδεσαν τα χέρια.

Ήσουν μικρή, μόλις τριών μηνών
Περίεργη παρακολουθούσες την είσοδο των αστυνομικών.

Με κοίταξες στα μάτια θλιμμένη
Λες και καλά καταλάβαινες ότι κάτι κακό στο μπαμπά συμβαίνει.

Ένα δάκρυ έπεσε από το όμορφό σου ματάκι
Μέρες που ξυπνάς δεν θα είμαι εκεί για να σου φιλάω το μαγουλάκι.

Για πρώτη φορά κατάλαβα το τι θα πει πατέρας
Ήθελα τόσο να σε αγκαλιάσω αλλά δε με άφησε το τέρας.
Αλυσοδεμένος σε φίλησα στα μαλακά σου μαγουλάκια
Όταν με κοίταξες θλιμμένη την καρδιά μου την έκανες χίλια κομματάκια.

Σου είπα πως θα σε αγαπάω και θα σε λατρεύω για όλη μου τη ζωή
Ορκίστηκα πως εμπόδιο στην αγάπη μου για σένα δεν θα είναι κανένα κελί.

Πάει καιρός τώρα που βρίσκομαι κλεισμένος στη φυλακή
Κάθε μέρα που ξυπνάω η πρώτη μου σκέψη είσαι εσύ

Εικοσιτέσσερις ώρες έχει η ημέρα
Τις δεκαοχτώ από αυτές σκέφτομαι εσένα.
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Κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι πως περπατάμε χέρι χέρι
Πως σε πηγαίνω βόλτα στα πιο ωραία μέρη 
και στη θάλασσα κολυμπάμε κάθε καλοκαίρι.

Σκέφτομαι πως σε πηγαίνω το χειμώνα στα χιόνια
Πως πηγαίνουμε στα μαγαζιά για να σου κάνω ψώνια.

Θέλω τόσα πράγματα μωρό μου για σένα να κάνω
Θέλω να βγω από εδώ και ν’ αρχίσω χωρίς λεπτό να χάνω.

Είναι δύσκολα εδώ και η καρδιά μου για σένα πονάει
Είσαι εσύ κορούλα μου Αλεξάνδρα που ζωντανή την κρατάει.

Δεν ζήτησα ποτέ συγνώμη σε κανέναν και ούτε θα ζητάω
Με το κεφάλι ψηλά εδώ μέσα μπήκα και έτσι το κρατάω.

Σε σένα όμως θα το κάνω ζωή μου γιατί πραγματικά στο χρωστάω
Συγνώμη λοιπόν κορούλα μου με το χέρι στην καρδιά σου ζητάω

Συγχώρα με που δεν ήμουν μαζί σου στα πρώτα γενέθλιά σου
Που δεν ήμουν μαζί σου όταν βγήκαν τα δοντάκια σου
Όταν περπάτησες στα ποδαράκια σου
Όταν είπες τις πρώτες σου λέξεις
Συγνώμη που την έλλειψη του πατέρα σου έπρεπε να αντέξεις

Ελπίζω κάποια μέρα να με συγχωρέσεις

Σιγά σιγά αυτό το γράμμα πρέπει να τελειώσω
Σου υπόσχομαι κορούλα μου άλλη φορά δε θα σε πληγώσω.

Εύχομαι στον Θεό και παρακαλώ το Χριστό
Για να σε προσέχουν καλά μέχρι να αποφυλακιστώ.

Δεν θέλω να πάθεις κάτι γιατί θα σκοτωθώ
Αχ ζωή μου να ξερες το πόσο σ’ αγαπώ… το πόσο σ’ αγαπώ…

Ένα τραγούδι
που έγραψα εγώ ο ίδιος για την

Διαμαντένια μου
και βασίλισσα Αλεξάνδρα.

Την αγαπημένη
μου κορούλα
που λατρεύω

τόσο πολύ.
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ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ
Του Durim

Για μια χώρα που γεννήθηκα και μεγάλωσα
Που όλα εκεί τα έμαθα και έμαθα τη γλώσσα
Τη γλώσσα που αγαπώ τόσο πολύ
Που δεν την ξεχνάω με τίποτα στη ζωή
Κι αν πάω κάπου να ζήσω μακριά για πολλά χρόνια
Όπως με μάθαν οι συγγενείς μου να μιλάω ΑΛΒΑΝΙΚΑ 
έτσι θα μάθω εγώ τα εγγόνια
Νόμιζα ότι η ζωή ήταν εύκολη
Όμως όπως πάνε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα
Έφυγα από την χώρα μου να κάνω τη ζωή μου πιο καλύτερα
Που πήγαινα με χαμόγελο στο σχολείο
Που δεν είχα να ντυθώ και έκανε κρύο
Την ημέρα που έγινα δεκαπέντε χρονώ
Πήρα εγώ το δρόμο για να έρθω εδώ
Για να δουλέψω να μαζέψω κάτι χρήματα
Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά
Είχα ψάξει μια δουλειά που ήτανε καλή
Ήρθε ένας έλληνας και μ έβγαλε από κει
Και έτσι πάει η ζωή μου συνέχεια στους δρόμους
Η καρδιά μου ραγισμένη και  γω ζω μέσα στους πόνους
Βλέπω τα παιδιά που είναι στη φυλακή
Και τους λυπάμαι όλους γιατί υποφέρουνε πολύ
Και όταν πάμε δικαστήρια για να μας δικάζουν
Μας βλέπουνε με ρατσισμό και πολλά χρόνια μας βάζουν
Απάντησέ μου τους Αλβανούς γιατί μισείς
Δεν σου μάθανε πως ήσασταν μετανάστες και σεις
Πριν κάποια χρόνια ίσως και γω νάμαι λάθος
Μεγάλε ξύπνα διάβαζε και ψάξτηνα μονάχος. 

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Του Kleanthi

Τα μάτια σου έχουν το γαλάζιο του ουρανού
Το μπλε απ’ τα νερά της θάλασσας
Αλήθεια το ‘κλεψες ή απλόχερα σου το ‘χουν προσφέρει;
Δεν ξέρει κανείς…
Κι η φύση μαζί μου απορεί
Ναι, έχεις μια δύναμη αξιοθαύμαστη…
Κεραυνός… αστραπή… σε ολοκάθαρο ουρανό…
Πώς τρομερό ναυάγιο προκαλείς σε νηνεμία*!
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Αυτή είσαι εσύ…
Εσύ
Και πάντα…

*η νηνεμία  η κατάσταση στη φύση όταν δεν φυσά καθόλου άνεμος
                      Και η θάλασσα είναι σε απόλυτη ηρεμία (λάδι).

Κασσάνδρα 26-5-2014
Του Kleanthi

Η ζωή δώρο μου έκανε
να αγαπώ πραγματικά.
Ένα φεγγάρι χλωμό και 
φωτεινό να λαχταρώ.

Γεμάτο για σένα θα λάμψω
το όμορφο φεγγάρι γλυκά μου μίλησε
και την ψυχή μου όμηρο την πήρε.
Εσύ ψεύτρα, φεγγάρι γεμάτο,
δε μου στάθηκες.
Σιγά σιγά άρχισες να μου λιγοστεύεις.

Η ψυχή μου δε σου έφτανε
Και την καρδιά μου σούδωσα
Όμως εσύ λιγόστευες, λιγόστευες.

Ήρθες ξανά.
Γεμάτη, χλωμή και λαμπερή.
Εγώ φτωχός,
χωρίς ψυχή, χωρίς καρδιά.
Το μάτι μούκλεισες, το χέρι μου άπλωνες.
Φεγγάρι παιχνιδιάρικο. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Του Nino

1.
Στη φυλακή πρωί.

Καλημέρα υπάλληλε.ΣΩΤΗΡΗΣ:
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ΣΩΤΗΡΗΣ:

ΣΩΤΗΡΗΣ:

ΣΩΤΗΡΗΣ:

ΣΩΤΗΡΗΣ:

ΣΩΤΗΡΗΣ:

ΦΥΛΑΚΑΣ:

ΦΥΛΑΚΑΣ:

ΦΥΛΑΚΑΣ:

ΦΥΛΑΚΑΣ:

ΦΥΛΑΚΑΣ:

ΦΥΛΑΚΑΣ:

Τι θέλεις ρε πρεζόνι;

Θέλω να πάω μέχρι το γιατρό ρε γκουγκουλάτσε.

Τι θες να κάνεις πάνω ρε;

Να πάρω τα φάρμακά μου.

Όχι δε θα πας.

Γιατί ρε γκουγκουλάτσε;

Γιατί με αυτά τα μούτρα που έχεις θα τρομάξει η γιατρίνα που είναι πάνω.

Έχεις δει τον εαυτό σου στον καθρέφτη;

Ναι. Γιατί;

Και δεν έσπασε; 
Με τα δικά σου μούτρα όχι μόνο σπάει ο καθρέφτης αλλά πέφτουν και οι τοίχοι 
του σπιτιού.

Δεν θα πας πουθενά. 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ.

2.
Η ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ, 20 χρονών, πρώτη μέρα στη δουλειά. Γυράδικο. 

Αφεντικό, ήρθε κόσμος.

Πάνε κορίτσι μου να πάρεις παραγγελία.

Είναι τρεις που έχουν συμφωνήσει τι πρέπει να κάνουν για να φάνε χωρίς λεφτά γιατί 
κανένας από αυτούς δεν έχει. Είναι ο Έλληνας, ο ΙΤΑΛΟΣ και ο ΑΛΒΑΝΟΣ.

Ευχαριστώ που διαλέξατε το μαγαζί μας ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΤΕ. 
Τι να σας προσφέρω;

Θέλω να μου φέρεις μια μερίδα γύρο, πατάτες, μαγιονέζα και μια μπύρα.

Η Αντζελίνα παίρνει παραγγελία και από τους άλλους, επειδή έχουν κάτσει ξεχωριστά.

Μετά από μια ώρα.

Συγνώμη, μπορείτε να με πληρώσετε;

Μα τι λες κυρία μου. 

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ:

ΑΦΕΝΤΙΚΟ:

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ:

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ:

ΕΛΛΗΝΑΣ:

ΕΛΛΗΝΑΣ:
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Πριν σε πλήρωσα. 
Αν δεν πιστεύεις ρώτα τον ΙΤΑΛΟ.

Συγνώμη κύριε, μήπως είδατε να με πληρώνει το παιδί;

Μπα, δεν ξέρω γι αυτόν. 
Εγώ πάντως σε πλήρωσα.

Μα τι λες; 
Πότε με πλήρωσες;

Τι; 
Δεν με πιστεύεις; 
Ρώτα τον ΑΛΒΑΝΟ που με είδε να σε πληρώνω.

Συγνώμη κύριε, μήπως είδατε να με πλήρωσε ο κύριος από κει;

Δεν ξέρω για το παιδί, αλλά περιμένω εδώ και τόση ώρα ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΜΟΥ!

3.
Γράφτηκε από τους Nino και Besnik . Α ο Nino. Β ο Besnik. 

Γεια σου Τσίκο. τι λέει?

Γεια σου και σένα. τι τι λέει?

Τι κάνεις ρε άχρηστε?

Α, καλά είμαι. εσύ?

Εγώ καλύτερα.

Τι λες ρε. Που ξέρεις πόσο καλά είμαι και συ είσαι καλύτερα?

Καλύτερα είμαι. Φεύγω ρε αύριο.

Τι φεύγεις? Που πας?

Αποφυλακίζομαι ρε άχρηστε!

‘Αντε ρε. και φεύγεις? Καλά βλάκας είσαι. Εδώ ρε όλα είναι πληρωμένα. Έξω που 
θα βρεις λεφτά ρε? Πως θα τρως? Που θα μένεις?

Άσε μας ρε άχρηστε. Μείνε εσύ εδώ αφού σ’ αρέσει τόσο...

Α:

Β:

Α:
Β:

Α:

Β:

Α:

Β:

Α:

Β:

Α:

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ:

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ:

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ:

ΙΤΑΛΟΣ:

ΙΤΑΛΟΣ:

ΑΛΒΑΝΟΣ:
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Ο ΠΡΕΖΑΚΙΑΣ (ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)
Του Παύλου

Ο Τσίσου ξύπνησε το πρωί
- Που έβαλα την πρεζούλα μου άραγε; Α, ναι. κάτω από το πάπλωμα είναι. Να 
κάνω μια μυτο για να στανιάρω. Αυτό είναι. Τώρα είμαι καλά. Πάω καμμιά βόλτα 
με τη μηχανή. Να κάνω και κανένα μεροκάματο. Δύσκολη η μέρα σήμερα. Δε 
βγαίνει το μεροκάματο, αλλά πρέπει να βρω κανένα φράγκο για να πάρω κανένα 
γραμμάριο πρέζα. Αυτή η τσάντα, παίζει να έχει κάτι μέσα. Θα την πάρω και ότι 
έχει. Πανεύκολο. Είναι η μέρα μου σήμερα. Για να τα μετρήσω. 5000 ευρώ. Πάω 
να πάρω πρέζα και κόκα και θα πάω στο σπίτι. Όλη τη μέρα δε βγήκα από το σπίτι 
μου! Όλο τα ίδια και τα ίδια! Τι θα γίνει μ αυτή την αρρώστια! Πρέπει να πάω σε 
πρόγραμμα και να κόψω αυτά τα ναρκωτικά. Μέχρι πότε θα  συνεχιστεί αυτό το 
πράγμα. Αλλά δεν θα τα κόψω. Θα πεθάνω όπως όλοι οι άλλοι…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Του  Φάνη

Γιατρέ, θα ζήσω για να δω την εγγονή μου;

Θα ζήσετε αγαπημένη μου. 
Αλλά πρέπει να κοιτάξετε να πάτε σε έναν ψυχολόγο, για να μην επιδεινωθεί η 
κατάστασή σας. 

Τον περασμένο χρόνο ήμουνα πάλι σ’ αυτό το νοσοκομείο. 
Ήμουν εδώ γιατί έκανα μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας.

Θα μιλήσω και με τον Μπάμπη για ν’ αλλάξει γνώμη για την κράτησή σας στο 
ψυχιατρείο. 

Ναι γιατρέ, πέστε του ν’ αλλάξει γνώμη. 
Έχω τόσους φίλους και γνωστούς στο άσυλο, αλλά θάλω να πεθάνω χωρίς 
τοίχους γύρω μου.

Εντάξει αγαπημένη μου. Θα κάνω ότι μπορώ. 
Πάρτε αυτό το χάπι τώρα  γιατί είναι ώρα για ύπνο.
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ.

ΓΙΑΤΡΟΣ:

ΓΙΑΤΡΟΣ:

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:

ΓΙΑΤΡΟΣ:
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ΑΦΗΓΗΣΗ
Του Φάνη

Το φθινόπωρο του 1999 ο Μπάμπης είχε πάρει τη μεγαλύτερη απόφαση της ΖΩΗΣ 
του. Μια απόφαση που τον βασάνιζε τα τελευταία 47 χρόνια της ΖΩΗΣ του.
Το όνειρό του από μικρό παιδί, ήταν να βρει τον εαυτό του. Ποιος ήταν και τι 
πραγματικά ήθελε από τη ΖΩΗ του.
Αυτή τη φορά αποφάσισε ότι θα τα καταφέρει. Παρέδωσε τα κλειδιά  του 
διαμερίσματος που νοίκιαζε στο σπιτονοικοκύρη του, πήγε σήκωσε από την 
τράπεζα τις τελευταίες οικονομίες του και ξεκίνησε.
Περπατούσε σκυφτός και σκεφτόταν πόσα είχε περάσει στη ΖΩΗ του. 
Στα 15 του εργάτης σε φάμπρικα. Στα 18 βουτούσε για μαργαριτάρια και στα 
21 κάνει τον πρώτο γάμο. Στα 25 γνωρίζει τον εγκλεισμό όπου και ξεκίνησε να 
διαβάζει και να γράφει.
Στο ένα χέρι κρατούσε ένα σάκο με τους δύο καλύτερούς του φίλους. Ένα 
κοκεράκι 8 μηνών και ένα καναρίνι. Και στο άλλο το ένα και μοναδικό φαγητό που 
είχε. Αυτό των φίλων του.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ …
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ...
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Φίλοι μου,
χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή, την ευγένεια, 
το σεβασμό και τη συνεργασία. Μου δείξατε ότι δεν μας χωρίζουν τοίχοι αλλά 
μια τύχη διαφορετική, που την γράφουμε και την τραγουδάμε μέχρι το επόμενο 
γύρισμά της. Με το καλό. Μαζί. Και όσο πιο δημιουργικά.
Μαζί, όσο μπορώ κι εγώ.

Η ζωή είναι γεμάτη ρόλους, τους οποίους υποδυόμαστε άλλοτε εκούσια κι άλλοτε 
ακούσια. Ρόλοι που αφήνουν κάποτε ανεξίτηλα σημάδια στην ψυχή, φωτεινά 
αλλά και ερεβώδη. Η τέχνη του θεάτρου μας επιτρέπει να περπατήσουμε στους 
δαιδαλώδεις δρόμους αυτών των ρόλων χωρίς το φόβο του ακαριαίου θανάτου. 
Γιατί έτσι κι αλλιώς «απ’ την τέχνη βγαίνουμε πάντα ζωντανοί».

Ξέρω ότι μαζί μπορούμε περισσότερα και καλύτερα απ’ όσα μας επιτρέπουν. Μου 
το αποδείξατε. Κι ένας καφές μας περιμένει.

Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
στα Διαβατά σημαίνει: καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι, γράφουμε λέξεις στο 
χαρτί, φτιάχνουμε ιστορίες απ’ το τίποτα. Οι ήρωές μας έχουν αίμα, σάρκα, κόκαλα. 
Δεν παριστάνουν. Είναι. Κοιταζόμαστε στα μάτια, δεν περιμένουμε με αγωνία το 
διάλειμμα, γράφουμε γιατί έτσι μας αρέσει. Γιατί η συγγραφή είναι ένας τρόπος να 
ονομάζουμε τα πράγματα: τα ερμηνεύουμε, τα κατανοούμε, τα βλέπουμε βαθύτερα. 
Κι αν κάτι μου έμεινε από αυτήν την εμπειρία, είναι οι ώρες που περάσαμε γύρω 
από αυτό το τραπέζι, με τις φωτογραφίες χύμα να διαλέγουμε ήρωες, με την αγωνία 
να γραφτεί η ιστορία τους, να ειπωθούν τα λόγια τους και να ακουστούν δυνατά. 
Γιατί, από την εποχή της σπηλιάς ως σήμερα, αυτό το παρηγορητικό πράγμα είναι η 
λογοτεχνία: μια γιαγιά που λέει ιστορίες. 
Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μου χαρίσατε τις ιστορίες σας.
Είναι  πολύτιμες.

Σοφία
Νικολαΐδου:

Νόρα
Αναγνώστου:

Παναγιώτης
Αργυρόπουλος:

Τριαντάφυλλος
Κωτόπουλος:
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Πένυ
Φυλακτάκη:

Χάρηκα που σας γνώρισα, χάρηκα που συνεργαστήκαμε και σας εύχομαι όπως 
δώσατε ζωή στους ρόλους σας έτσι να δώσετε ζωή και στα όνειρά σας.

 
Πρώτη φορά θα έμπαινα στις φυλακές.  Είπα «ναι» στο πρόγραμμα από περιέργεια.  
Να δω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι πίσω από τα κάγκελα.  Και η περιέργεια έγινε 
έκπληξη, η έκπληξη συγκίνηση, η συγκίνηση λαχτάρα  να αποτυπωθούν όσο το 
δυνατόν καλύτερα στο θεατρικό λόγο οι δημιουργίες τους, οι ήρωες τους, οι 
ιστορίες τους.  Τις φρόντισαν και τις δούλεψαν με μεράκι και επιμονή που πολλοί 
συγγραφείς θα ζήλευαν.  Έφευγα κάθε φορά με ευγνωμοσύνη: για το σεβασμό 
τους στο μάθημα, για το διάλειμμα που συνειδητά έχαναν για να γράφουν,  για την 
αγωνία τους μήπως η ορθογραφία είναι λάθος, για τα τραγούδια ό που «κάτι δεν 
πάει καλά σ’αυτόν τον στίχο», για την ευκολία τους να σκίσουν  όλο το έργο για να 
το γράψουν από την αρχή.  Απελπιστικά πολλές οι φορές που αναρωτήθηκα: «μα τί 
κάνει αυτός εδώ μέσα;» Ο Θεός και η τύχη ξέρουν.  Ελπίζω να σας ξαναδώ.  Έξω.

Besnik,

Andi,

Pavlo,

Durim,

Kreshnik,

Kleanthi,

Κυριάκο,

Λεωνίδα,

Nino,

Παύλο,

Φάνη,

Σας ευχαριστώ.

Δημήτρης
Σακατζής:
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