
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 15 JANUARY 2020 31Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΚΟΥΛΑ: (Κοιτάζοντας τον ΤΑΚΗ.) Ασφαλώς τώρα εί-
ναι η καλύτερη ώρα. Γιά πέσ’ τα και του φίλου σου 
αυτά που σε βασανίζουν.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Ωστε είναι κάτι που σε βασανίζει; Τί εί-
ναι, για λέγε µας;
ΤΑΚΗΣ: Μα, βρε Μιχάλη, στο Θεό που πιστεύεις, 
γίνονται αυτά τα πράγµατα;
ΜΙΧΑΛΗΣ: ∆ηλαδή τι συζητάµε τόσον καιρό... σα-
πουνόφουσκες; Εσύ Κούλα τι λες;
ΚΟΥΛΑ: Εγώ αν γινότανε θα πήγαινα τώρα κιόλας. 
Μα θέλει ρώτηµα, βρε Μιχάλη; Εσύ Μαρία τί λες;
ΜΑΡΙΑ: Εγώ ξέρω ότι το επίδοµα έρχεται κάθε δε-
καπενθήµερο, ένα χρόνο τώρα χωρίς διακοπή... Για 
σύνταξη δεν ξέρω, αλλά όλοι λένε ότι τυπικές διαδι-
κασίες υπολείπονται.
ΤΑΚΗΣ: Μα, Μιχάλη, σοβαρολογείς; Υπόγραψες δή-
λωση ανικανότητας;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Τάκη, µας δουλεύεις τώρα;
ΤΑΚΗΣ: Α! ‘Οχι φίλε µου... Αλλά το βλέπω σαν 
αστείο.
ΜΑΡΙΑ: (Σηκώνεται.) Να δω τι κάνουν τα παιδιά. 
Νοµίζω θα ήταν καλύτερα να τους στρώσουµε τραπέζι 
να φάνε εκεί στο δωµάτιο της Αρετής που έχει και 
µπαλκόνι γιατί ο πατέρας ίσως αργήσει.
(Σηκώνεται και η Κούλα. Ο Τάκης στριφογυρίζει το πο-
τήρι µε το ουίσκυ στο χέρι του. Τα λόγια του βγαίνουν 
σιγά-σιγά και µασηµένα.)
ΤΑΚΗΣ: Μιχάλη, εγώ δεν τα βλέπω τόσο εύκολα 
τα πράγµατα. Τώρα, εσύ, πως τα βλέπεις τόσο απλά, 
τόσο αθώα, δεν µπορώ να καταλάβω...
ΜΙΧΑΛΗΣ: ‘Αφησε να ‘ρθουν και οι γυναίκες. Πά-
ντως η Κούλα, βλέπω συµφωνεί απόλυτα µαζί µου.
ΤΑΚΗΣ: Η Κούλα... Η Κούλα πιάνεται πολύ εύκολα 
από µια ιδέα γρήγορου ξελαφρώµατος και γρήγορου 
πλουτισµού. Αν ήταν δυνατόν να κάνει ο,τιδήποτε 
για να βρεθεί στις µέρες πριν την καταστροφή... Μα, 
δυστυχώς, δεν γίνεται. Σιγά-σιγά θα ξαναβάλουµε τη 
ζωή µας σε µια σειρά.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Τί σειρά βρε άνθρωπε µου; Τί σειρά; 
∆ουλεύεις ένα µαγαζί, απ’ ό,τι έµαθα, δώδεκα ώρες 
την ηµέρα και την «κρέµα» την τρώει ο Καστελλορι-
ζιός. Είναι ζήτηµα εάν εσύ µε τη Κούλα µαζί κάνετε 
µια καλή γουέντζα’...
ΤΑΚΗΣ: Γιατί λίγα είναι;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Λίγα δεν είναι. Μα αν πάθει κάτι ο ένας 
σας και χρειαστείς εργάτης; Τότε τι γίνεται; Τι µένει; 
Τίποτα!
ΤΑΚΗΣ: Και πάλι θα µείνουν δυο-τρία εκατοστάρικα.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Τί είναι µωρέ $200 ή $300 την εβδο-
µάδα; Μια οικογένεια µε σπίτι, µε ενοίκιο, µε δυο 
παιδιά µεγαλωµένα, µε σχολικά έξοδα και λοιπά. Τι 
είναι;
ΤΑΚΗΣ: Το ξέρω και το ξέρεις. ∆εν είναι πόσα κά-
νεις πολλές φορές, αλλά πόσα σου µένουν. Με πόσα 
αρκείσαι;
ΜΙΧΑΛΗΣ: (Με στόµφο.) «Πλούσιος εστιν ο εις ολίγα 
αρκούµενος αυτό εννοείς;
ΤΑΚΗΣ: Ασφαλώς, ‘Οχι σαν την Κούλα που ό,τι κά-
νει η Ποτούλα κοιτάζει. Ας δει, µια φορά, τι πρέπει να 
κάνει εκείνη, τι πρέπει να κάνουµε εµείς.
(Οι γυναίκες µπαίνουν στο δωµάτιο. Μπροστά είναι η 
Κούλα.)
ΚΟΥΛΑ: Κάτι για το όνοµά µου άκουσα...
ΜΙΧΑΛΗΣ: Τίποτα έτσι µιλάγαµε.
ΚΟΥΛΑ: Και τί λέγατε για µένα;
ΤΑΚΗΣ: ‘Ελεγα ότι τώρα τελευταία όλο τις οικονοµη-
µένες κοιτάζεις,
ΚΟΥΛΑ: Και ποια ιδιαίτερα παρακαλώ;
ΤΑΚΗΣ: Να, σήµερα η Ποτούλα ψώνισε ταγέρ, αύ-
ριο θα αγοράσει γούνα. Σήµερα στο σπίτι της βάλανε 
µπαρ, αύριο χτίζουνε πισίνα.
ΚΟΥΛΑ: (Θυµωµένα) Γιατί, µωρέ, ψέµατα είναι;
ΜΙΧΑΛΗΣ: ‘Ελα... έλα αυτά είναι γυναικείες κουβέ-
ντες. Όλες οι γυναίκες το ίδιο είναι.
(Η Μαρία τον κοιτάζει αυστηρά, αλλά δεν µιλάει.)

ΜΙΧΑΛΗΣ: ‘Aκουσε, Τάκη, έπρεπε να πας στο Social 
Security και να είχες δηλωθεί. Εγώ µίλησα του Βα-
σιλάκη κι αυτός µίλησε στο ∆ήµο. Ο γιατρός σε πε-
ριµένει.
ΤΑΚΗΣ: (Με έξαψη.) Τι µε περιµένει; (Γυρίζει και 
τους κοιτά όλους.) Με περιµένει; Πώς µε περιµένει; 
Εγώ δεν είπα σε κανέναν ότι θα πάω. Ποιος είπε ότι 
θα πάω; Ποιος έδωσε το όνοµά µου;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Ησύχασε... ∆εν έδωσε κανένας όνοµα, 
ούτε είπε συγκεκριµένα πράγµατα. Τ’ όνοµά σου δεν 
αναφέρθηκε καθόλου.
ΚΟΥΛΑ: Γιατί µωρέ; Τι έγινε δηλαδή; Μύγα σε τσί-
µπησε;
ΤΑΚΗΣ: (Σηκώνεται όρθιος.) Καθήστε κάτω όλοι πα-
ρακαλώ. Καθήστε και ακούστε µε. (Πιάνει νευρικά το 
µέτωπό του. Ξύνει µε νεύρο τα µαλλιά του µε τα χέ-
ρια του και αρχίζει.) Λοιπόν, ακούστε µε προσεχτικά. 
Αυτά που λέτε για το Ταµείο Ανεργίας και ιδιαίτερα η 
σύνταξη, είναι εκατό τοις εκατό ατιµίες. Ιδίως η σύ-
νταξη είναι µια υπόθεση ζωής και θανάτου. Θα υπο-
γραφτούν τόσα χαρτιά, θα γίνουν τόσες και τόσες κα-
ταθέσεις... υπεύθυνες δηλώσεις, ιατρικές εξετάσεις, 
επίσηµα έγγραφα και λοιπά. Είναι µια τροµερή, µια 
ελεεινή υπόθεση. (‘Ολοι τον ακούνε ανόρεκτα.) Υπο-
γράφεται επίσηµα και δηλώνεται ότι είσαι ανίκανος. 
Κάνεις απ’ ό,τι έµαθα Marrowgram. Κάνεις πολλές 
φορές τον άρρωστο και τον τρελό. ‘Ολα αυτά όταν 
αποδειχτούν ψευδή διώκεσαι απ’ το νόµο αµείλικτα... 
Μα τί τη θεωρείτε επιτέλους την Αυστραλία... χώρα 
ηλιθίων; Προς Θεού δεν θα ελέγξουν να βρουν τι κά-
νεις, τί έχεις, τί δεν έχεις; Πώς ζεις; Που δουλεύεις;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Μα, βρε παιδί µου, εσύ...
ΤΑΚΗΣ: Μη µε διακόπτεις σε παρακαλώ!
ΚΟΥΛΑ: Τί σε διακόπτει; Εσύ µιλάς µία ώρα τώρα!
ΤΑΚΗΣ: Μη µε διακόπτετε... Λοιπόν, έλεγα και σας 
το λέω, αυτό είναι µια απάτη πρωτάκουστη. Είναι µια 
απάτη που βγάζει µάτι. (Ακούγονται χτυπήµατα στην 
πόρτα.)
ΜΑΡΙΑ: Ο πατέρας θα είναι.
(Σηκώνεται και του ανοίγει. Μπαίνει µέσα ο γέρος. Μετρί-
ου αναστή αδύνατος, ασπροµάλλης µε κοντό γκρίζο µου-
στάκι και αστραφτερά.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Τι βλέπω; ∆εν φάγατε ακόµη;
ΜΙΧΑΛΗΣ: (Θυµωµένος.) Να τος πάλι! Πώς θα φάµε 
χωρίς εσένα πατέρα.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Ναι, αλλά είναι µία η ώρα.
ΜΑΡΙΑ: Και τί πειράζει;
(Ο Μιχάλης πλησιάζει τον πατέρα του και τον συστήνει.)
ΜΙΧΑΛΗΣ: Λοιπόν, ο πατέρας µου Κίµων. Πατέρα, ο 
φίλος µου Τάκης και η γυναίκα του Κούλα.
ΠΑΤΕΡΑΣ: (∆ίνει το χέρι του.) Να που επιτέλους σε 
γνωρίζω κι από κοντά!
Ο παλιός φίλος του γιου µου, έτσι;
ΤΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Κίµων. Χαίρω πολύ. Και εγώ 
ήθελα να σας γνωρίσω από κοντά, χρόνια τώρα, µι-
λάµε για σας µε το Μιχάλη.
ΚΟΥΛΑ: Κι εγώ χαίρω πολύ. Τί κάνετε; Πώς πάει η 
Αυστραλία;
ΚΙΜΩΝ: Πώς να πάει; Εγώ είµαι «σαν το ψάρι στη 
στεριά.»
ΚΟΥΛΑ: Γιατί το λέτε αυτό;
ΚΙΜΩΝ: Γιατί εµείς οι γεροντότεροι µόνο στην Ελ-
λάδα είµαστε στα «νερά» µας. Εδώ... τί να µε τραβήξει 
εµένα;
ΤΑΚΗΣ: Μην το λέτε αυτό, κύριε Κίµων. Η Αυστρα-
λία είναι ωραία χώρα. Εδώ είναι τα παιδιά σας, τα 
εγγονάκια σας, Τι άλλο θέλετε;
ΚΙΜΩΝ: Εκεί... εκεί τους θέλω. Εκεί µπορώ να τους 
χαρώ. Αλλά... τι σταµατήσατε; Γιατί διακόψατε τη συ-
ζήτησή σας; Συνεχίστε.
(Η Μαρία σηκώνεται και του φέρνει ένα ποτήρι µε παγά-
κια και ρίχνει µέσα ουίσκυ και του το δίνει.)
ΜΙΧΑΛΗΣ: Λοιπόν, τι λέγαµε: Α! ναι συνέχισε Τάκη. 
Νοµίζω δεν εξάντλησος τα επιχειρήµατά σου.




