
για παππούδες  
       και γιαγιάδες

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος 
Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης 
μεταξύ των Γενεών 2012, η 
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Πολύ συχνά η γήρανση αντιμετωπίζεται 
τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό 
επίπεδο ως απειλή και όχι ως επίτευγμα. 
Οι εργαζόμενοι που ηλικιακά φτάνουν να 
δικαιούνται σύνταξη θεωρούνται βάρος για 
τους πιο νέους εργαζομένους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (Στατιστική 
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η μέση ηλι-
κία στην Ε.Ε. είναι 39,8 έτη, ενώ έως το 2060 η 
μέση ηλικία των πολιτών της Ε.Ε. αναμένεται να 
φτάσει στα 47,2 έτη. Το ποσοστό των ατόμων ηλι-
κίας από 65 ετών και άνω αναμένεται να φτάσει 
σχεδόν στο 30% του 
συνολικού πληθυ-
σμού της Ε.Ε. έως το 
2060 (αντί για ποσο-
στό 16% το 2010).
Και όμως, σήμερα η 
υγεία των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας 
τείνει να είναι πολύ 
καλύτερη από αυτή των προηγούμενων γενεών. 
Επίσης, οι νεότεροι σε ηλικία μπορεί να επωφε-
ληθούν από τις πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες 
των γηραιότερων. Το κλειδί για να αντιμετωπίσου-
με το πρόβλημα της γήρανσης είναι να παραμεί-
νουμε ενεργοί.
Η διαγενεακή αλληλεγγύη είναι εξαιρετικά σημα-
ντική ειδικά στη σημερινή εποχή που τα κοινωνι-
κο-οικονομικά συστήματα περνούν κρίση. 
Παράδειγμα για το πώς μπορούν να συνεργαστούν 
άριστα οι διαφορετικές γενιές αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η 
οποία λόγω της αλλαγής των μηχανημάτων της και 
της ελλιπούς κατάρτισης των μεγαλύτερων σε ηλικία 
υπαλλήλων προχώρησε σε μαζικές απολύσεις / πρό-
ωρες συνταξιοδοτήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν μέσα 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αποσύρει μεγά-
λο αριθμό αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας από την 
αγορά λόγω τεχνικών προβλημάτων (ζημιά πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ).
Σκέφτηκαν λοιπόν να καλέσουν τους παλιούς 
υπαλλήλους και να ζητήσουν τη γνώμη τους. Όταν 
ρώτησαν έναν συνταξιούχο για ποιο λόγο πιστεύει 
πως δεν πήγε καλά η νέα γενιά αυτοκινήτων, απά-
ντησε: «Εγώ δεν γνωρίζω από νέες τεχνολογίες... 
εγώ το αυτοκίνητο πρέπει να το ακούσω για να 
σας πω τι βλάβη έχει». Από εκείνη τη μέρα η εται-
ρεία προσέλαβε συνταξιούχους ως μέντορες δίπλα 
στους νεότερους. 
Πρόκειται για μια τρανταχτή απόδειξη του πώς 
μπορούν να προκύψουν πραγματικά υπέροχες συ-
νεργασίες, με εξαιρετικά αποτελέσματα, όταν οι 
νέοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους γηραιό-
τερους.

LINK:
http://europa.eu/
ey2012/ey2012.
jsp?langId=el

εισαγωγή 
2012: Ευρωπαϊκό Έτος  
Ενεργού Γήρανσης και  
Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών
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Τα μονόπρακτα που ακολουθούν 
δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της δράσης 
Δρώμενα για την αλληλεγγύη των γενεών 
από την θεατρική ομάδα ΑΒΙΣΤΑ ΘΕΑΤΡΟ. 

Τέσσερις ιστορίες με κεντρικούς ήρωες ανθρώ-
πους της τρίτης ηλικίας και θέμα τις σχέσεις τους 
με άτομα άλλης ηλικίας: 
Η Μάρθα ζει σ’ ένα γηροκομείο, γνωρίζεται σ’ 
ένα λεωφορείο μ’ έναν έφηβο, το Βασίλη. Ανάμε-
σά τους ξεκινάει μια βαθιά φιλία, προσφέροντας ο 
ένας στον άλλον τις γνώσεις της ηλικίας του. 
Ο Απόστολος, ένας δύστροπος άντρας, χωρισμέ-
νος, με προβλήματα υγείας, αρνείται να δεχτεί την 

οικιακή βοηθό που του φέρνει ο γιος του. Αλλά 
στην πορεία συνειδητοποιεί ότι δεν είναι ο μόνος 
που έχει προβλήματα και μόνο με τη συντροφικό-
τητα μπορεί να πορευτεί κανείς στη ζωή. 
Ο Γεράσιμος, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, διεκ-
δικεί τη χαρά της δημιουργικότητας μέσα από το 
επάγγελμά του. 
Ο Μιχάλης, έχοντας συνηθίσει να ζει μόνος πολλά 
χρόνια, αναγκάζεται να φιλοξενήσει τη νύφη του 
και τον εγγονό του όταν η οικονομική κρίση τους 
το επιβάλει. Ένα πάρε-δώσε ανάμεσα σε τρεις γε-
νιές, όπου ο καθένας διδάσκει και διδάσκεται μα-
θήματα ζωής, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς. Αυτό είναι 
το μήνυμα του έργου.   

Τις ιστορίες συνοδεύουν μια σειρά από δραστη-
ριότητες πάνω στο θέμα της ενεργού γήρανσης, 
της αλληλεγγύης των γενεών, και πιο ειδικά, πάνω 
στα θέματα που θέτουν τα 4 μονόπρακτα. Ένα μέ-
ρος των δραστηριοτήτων αφορούν έρευνα, δημι-
ουργική γραφή, θέματα προς συζήτηση και ένα 
μέρος αφορά θεατρικές δραστηριότητες. Επίσης 
προτείνονται ταινίες, ντοκιμαντέρ και βιβλία που 
πραγματεύονται το συγκεκριμένο θέμα. 

Μαρία Κατριβέ
Θεατρολόγος,  
εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής

Ένα πάρε-δώσε
ανάμεσα σε τρεις γενιές, όπου ο 
καθένας διδάσκει και διδάσκεται 
μαθήματα ζωής, αλληλεγγύης, 
ανθρωπιάς.  
Αυτό είναι το μήνυμα του έργου.

«Ιστορίες για παππούδες  
και γιαγιάδες»
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Σ’ ένα λεωφορείο. Ένας νεαρός κάθεται. Μπαίνει 
μια ηλικιωμένη κυρία. Στέκεται όρθια από πάνω 
του. Ο νεαρός την κοιτάζει. Η κυρία του χαμογε-
λάει.

ΝΕΑΡΟΣ-Άντε έλα πες το! Σα δε ντρέπεσαι αγόρι 
μου να βλέπεις μια ηλικιωμένη κυρία και να μη ση-
κώνεσαι! Αλλά βέβαια. Έτσι είναι η σημερινή νεο-
λαία. Δεν έχει τρόπους! Δεν είναι όπως κάποτε που 
τα παιδιά σέβονταν τους μεγαλύτερους!
ΜΑΡΘΑ-Δεν είπα τίποτα.

Ο νεαρός στρέφει αλλού το βλέμμα, αλλά μετά 
από λίγο την ξανακοιτάζει.

ΝΕΑΡΟΣ - Δε θέλετε να καθίσετε;
ΜΑΡΘΑ -Φυσικά και θέλω. Αλλά δεν υπάρχει 
κενή θέση. Αν αδειάσει θα καθίσω. 
ΝΕΑΡΟΣ -Γιατί δε μου ζητάτε να σας δώσω τη 
θέση μου;
ΜΑΡΘΑ -Απ’ ότι κατάλαβα δε θέλετε να μου τη 
δώσετε.
ΝΕΑΡΟΣ -Αν ήθελα θα μου τη ζητούσατε;
ΜΑΡΘΑ - Ποτέ.
ΝΕΑΡΟΣ -Γιατί;
ΜΑΡΘΑ -Γιατί αγαπητέ μου, μπορεί κάποτε οι νέοι 
να είχαν περισσότερους τρόπους, αλλά αυτό που 
χρόνια παλέψαμε να κερδίσουμε είναι η έκφρα-
ση της προσωπικής ελευθερίας και το δικαίωμα 
να εκφράζει κανείς δημόσια την άποψή του και να 
έχει τον απόλυτο έλεγχο των λόγων και των πρά-
ξεων του. Το να μου δώσεις τη θέση σου έχει αξία 
μόνο αν το αποφασίσεις εσύ μόνος σου, κρίνοντας 
ότι εγώ τη χρειάζομαι περισσότερο από σένα και 
όχι με το να στο επιβάλω εγώ με τη γλυκιά και ευ-
γενική παράκλησή μου, που κατά βάθος, δεν θα 
έχει καμιά διαφορά από τον αγενή τρόπο που πε-
ριέγραψες πριν. Γιατί, ναι, αυτό που περιέγραψες 
πριν ήταν αγενές και δυστυχώς πολλοί ηλικιωμέ-
νοι είναι αγενείς παρόλο που στα νιάτα τους έμα-
θαν περισσότερους τρόπους.
Εξάλλου εδώ κατεβαίνω. Μένω στο γηροκομείο 
εδώ κοντά. Καλό μεσημέρι.

Η κυρία κατεβαίνει από το λεωφορείο. 

ΝΕΑΡΟΣ – (στο κοινό) Έτσι γνώρισα την κυρία 
Μάρθα. Και αυτή ήταν η αρχή μιας υπέροχης φι-
λίας. Α, και ξέχασα να σας συστηθώ. Είμαι ο Βασί-
λης και είμαι μαθητής Λυκείου. Θα μου πείτε τώρα 
πως μπορεί να γίνει κάποιος της ηλικίας μου φίλος 
με μια κυρία, που θα μπορούσε να ήταν γιαγιά του. 
Η Μάρθα δεν ήταν μια οποιαδήποτε γιαγιά. Ήταν 
η Σούπερ-Γιαγιά!

Επόμενη μέρα. Πάλι στο λεωφορείο. Ο νεαρός κά-
θεται. Μπαίνει η κυρία. Μια θέση είναι άδεια δίπλα 
του. Κάθεται.

ΝΕΑΡΟΣ - Καλημέρα. Αν δεν ήταν άδεια η θέση 
θα σας έδινα τη δική μου.
ΜΑΡΘΑ - Τυχερός ήσουν.
ΝΕΑΡΟΣ -Συγνώμη για χτες. Δε μιλάω πάντα έτσι. 
Είχα τα νεύρα μου.
ΜΑΡΘΑ -Όλοι τα έχουμε μερικές φορές.
ΝΕΑΡΟΣ -Εγώ τελευταία τα έχω συχνά. Η μάνα 
μου δε μ’ αντέχει άλλο.
ΜΑΡΘΑ -Φυσικά και σ’ αντέχει. Μάνα σου είναι.
ΝΕΑΡΟΣ -Είναι λέει η εφηβεία.
ΜΑΡΘΑ -Τώρα είναι η εφηβεία, αύριο θα είναι 
κάτι άλλο. Ο άνθρωπος περνάει πολλές αλλαγές 
στη ζωή του και σε κάθε πέρασμα, τα νεύρα του 
είναι «κρόσσια». Που να δεις εγώ όταν άρχισα να 
μπαίνω στην τρίτη ηλικία. Μέχρι να καταλάβεις τι 
σου συμβαίνει, νομίζεις ότι γκρεμίζεται ο κόσμος 
γύρω σου.
ΝΕΑΡΟΣ -(στο κοινό)Μιλούσε τόσο γλυκά, τόσο 
ήρεμα. Λες και είχε όλη τη γνώση του κόσμου 
μέσα στο κεφάλι της. Ενώ το δικό μου ήταν ένα 
μπερδεμένο κουβάρι που δεν ήξερες που αρχίζει 
και που τελειώνει. Και από κρόσσια, άλλο τίποτα.
ΜΑΡΘΑ -Και μην ξεχνάς όλα τα προβλήματα που 
έχει κι αυτή στο μυαλό της.
ΝΕΑΡΟΣ -Τσακωνόμαστε σχεδόν καθημερινά. 
Άσπρο εγώ, μαύρο αυτή.
ΜΑΡΘΑ -Υπάρχει κι ένα ωραιότατο χρώμα, το 
γκρι. Είχα ένα παλτό κάποτε γκρι σουρί, εξαιρετι-
κής ποιότητας ύφασμα, το είχα αγοράσει από την 

Μάρθα

«Ιστορίες για 
παππούδες 
και γιαγιάδες»

της Μαρίας Κατριβέ
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Ερμού, δεν υπάρχουν πια τέτοια ρούχα…Όταν έχα-
σα τον άντρα μου έπαψα να το φοράω. Σα να πέ-
θανε κι αυτό μαζί του. Και μετά χάθηκε. Δε θυμά-
μαι που βρίσκεται πια.
ΝΕΑΡΟΣ -Φοβάται λέει μη με χάσει.
ΜΑΡΘΑ -Σκοπεύεις να φύγεις;
ΝΕΑΡΟΣ -Που να πάω; Καμιά φορά μου’ ρχεται 
ν’ ανοίξω την πόρτα και να εξαφανιστώ. Αλλά δεν 
είναι αυτό που θέλω. Το μόνο που θέλω είναι την 
ησυχία μου.
ΜΑΡΘΑ -Προσπάθησες ποτέ να της μιλήσεις;
ΝΕΑΡΟΣ -Με τη μαμά μου δε μιλάμε. Φωνάζου-
με. Έχει γίνει πια συνήθεια. Δεν ξέρω αν μπορεί 
ν’ αλλάξει.
ΜΑΡΘΑ -Καλά. Μπορεί. Όλα αλλάζουν. Προς το 
παρόν όμως θα μιλάς μαζί μου. Με μια συμφωνία.
ΝΕΑΡΟΣ -(στο κοινό) Και η Μάρθα μου έθεσε 
τον όρο της για να μπορώ να τη συναντάω όπο-
τε θέλω και να βγάζω τα εσώψυχά μου. Εκτός 
από καλή ομιλήτρια, ήταν και καλή ακροάτρια, σε 
άκουγε με υπομονή, χωρίς να διακόπτει, χωρίς να 
βιάζεται να πει αυτό που είχε στο κεφάλι της. Φαί-
νεται όλα αυτά τα χρόνια που είχε πάνω της την 
έκαναν πιο σοφή. Ήταν σα να τα ήξερε όλα. Όλα 
εκτός από ένα. Κι αυτό το ένα ήθελε να της το 
μάθω εγώ.
ΜΑΡΘΑ -Θέλω να μάθω αυτό το ρημάδι. Θέλω να 
μάθω να σερφάρω στο διαδίκτυο!
ΝΕΑΡΟΣ - (στο κοινό) Άρχισα να πηγαίνω στο γη-
ροκομείο για τα μαθήματα. Πρώτη φορά μπαίνω 
σε γηροκομείο. Περίεργα είναι. Είναι σα σχολείο 
από την ανάποδη. Δηλαδή, όπως στο σχολείο έχει 
όλο παιδιά και μερικούς δασκάλους, έτσι και εδώ 
έχει όλο γέρους και μερικούς νοσοκόμους. Η Μάρ-
θα ήρθε να μείνει εδώ λίγο μετά που πέθανε ο 
άντρας της. Παιδιά δεν είχε, κι απ’ το να είναι μόνη 
της προτίμησε το γηροκομείο για να έχει παρέα. 
Και φροντίδα.
Η Μάρθα ήταν 76 χρονών. Δεν γνώρισα παππού-
δες και γιαγιάδες και τα 76 μου φαινόταν πάντα 
μια ηλικία τεράστια, σχεδόν ανύπαρκτη. Νόμιζα 
ότι αν κάποιος κατά τύχη έφτανε στα 76, ήταν πια 
ανήμπορος σ’ ένα κρεβάτι χωρίς να μιλάει και να 
κουνιέται. Η Μάρθα, καμία  σχέση. Αγόρασε έναν 
υπολογιστή με κάποιες οικονομίες και τα μαθήμα-
τα ξεκίνησαν. Ήταν ενθουσιασμένη. Λες και έπεφτε 
πια και το τελευταίο οχυρό της γνώσης. 

Βλέπουμε τη Μάρθα μπροστά σ’ έναν υπολογιστή. 
Ο Βασίλης της εξηγεί κάποια πράγματα. Γεμάτη εν-
θουσιασμό πατάει διάφορα πλήκτρα.

ΜΑΡΘΑ -Tώρα, θα γκουγκλάρουμε;
ΝΕΑΡΟΣ -Έβαλες ίντερνετ; 
ΜΑΡΘΑ -Ε ναι, δε μου είπες να κάνω τη σύνδε-
ση για να κάνουμε τα μαθήματα; Δεν έκανα καλά;
ΝΕΑΡΟΣ -Πολύ καλά έκανες! 
ΝΕΑΡΟΣ -Η Μάρθα ήταν δημοσιογράφος. Έζησε 
μια έντονη ζωή με πολλά ταξίδια, γνώρισε ανθρώ-
πους, ήταν παρούσα σε σημαντικές στιγμές της 
ιστορίας.
Και τώρα, έμελλε εγώ, ο ταπεινός Βασίλης, να της 

προσφέρω αυτή την ύστατη γνώση που τόσο της 
έλειπε.
Εκείνη που είχε φρικάρει με την όλη φάση ήταν η 
μαμά μου. Φυσικά άρχισα να αργώ ακόμα περισ-
σότερο μετά το σχολείο και έβαζε με το νου της τα 
χειρότερα. Κι όταν αποφάσισα να της πω την αλή-
θεια, τότε είναι που φρίκαρε εντελώς.
«Τι δουλειά έχεις εσύ στα γηροκομεία; Είναι φυ-
σιολογικά πράγματα αυτά για ένα παιδί της ηλι-
κίας σου;»
«Και τι είναι φυσιολογικό για την ηλικία μου ρε 
μάνα;»
«Τέλος πάντων» υποχώρησε στο τέλος. « Τουλάχι-

στον δεν είναι αυτοί οι αλήτες του σχολείου σου.»
Ο καιρός κυλούσε όμορφα. Μέχρι τη στιγμή που 
ξέσπασε η συμφορά.

Στο γηροκομείο. Ο Βασίλης φτάνει, αφήνει την 
τσάντα του. Η Μάρθα τον περιμένει. Είναι μελαγ-
χολική. Δεν έχει κέφια.

ΝΕΑΡΟΣ -Καλησπέρα.

«
...Το να μου 
δώσεις τη θέση 
σου έχει αξία 
μόνο αν το 
αποφασίσεις 
εσύ μόνος σου, 
κρίνοντας ότι 
εγώ τη χρειά-
ζομαι περισσό-
τερο από σένα 
και όχι με το να 
στο επιβάλω 
εγώ με τη γλυ-
κιά και ευγενι-
κή παράκλησή 
μου...

»
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ΜΑΡΘΑ -Καλησπέρα.
ΝΕΑΡΟΣ -Πώς πάει;
ΜΑΡΘΑ -Ήταν και καλύτερα.
ΝΕΑΡΟΣ -Έγινε κάτι;
ΜΑΡΘΑ -Το γηροκομείο κλείνει.
ΝΕΑΡΟΣ -Γιατί;
ΜΑΡΘΑ -Έλλειψη πόρων. 
ΝΕΑΡΟΣ -Δεν πληρώνετε;
ΜΑΡΘΑ -Ναι, πως όλη μου σχεδόν τη σύνταξη 
δίνω. Κι εγώ και όλοι οι άλλοι. Αλλά τα υπόλοι-
πα τα βάζει ο Δήμος. Γι’ αυτό μπορεί και δέχεται 
χαμηλοσυνταξιούχους από τους οποίους δεν κρα-
τάει όλη τη σύνταξη αλλά τους αφήνει ένα σεβα-
στό ποσό να το διαχειρίζονται μόνοι τους. Θέλω να 
έχω χρήματα στην τσέπη μου, γι’ αυτό ήρθα εδώ. 
Αλλιώς δε θα είχα να πάρω τον υπολογιστή. 
ΝΕΑΡΟΣ -Και τώρα;
ΜΑΡΘΑ -Τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης δε 
μπορούν λένε να το συντηρούν άλλο και θα το 
κλείσουν.

ΝΕΑΡΟΣ -Κι εσείς τι θα γίνετε;
ΜΑΡΘΑ -Θα πάμε αλλού. 
ΝΕΑΡΟΣ -Που; 
ΜΑΡΘΑ -Ε, που πάει κανείς στην ηλικία μας; 

Δείχνει προς τα πάνω.

ΝΕΑΡΟΣ -Σιγά. Αυτό δε γίνεται. Πρέπει να διαμαρ-
τυρηθούμε. Να παλέψουμε. Να ενεργοποιήσουμε 
την κοινή γνώμη. Να κάνουμε κατάληψη!
ΜΑΡΘΑ -Δεν είναι κακή ιδέα. Ας το κάνουμε κι αυτό.
ΝΕΑΡΟΣ -Το είπε λίγο αδιάφορα. Είχε στηθεί πολ-
λές φορές στη ζωή της με πλακάτ και πανό στο 
δρόμο, σε πορείες και διαδηλώσεις, μ’ ένα κασ-
σετοφωνάκι στο χέρι να κρατάει σημειώσεις ή να 
παλεύει για να αλλάξει τον κόσμο. Και ήξερε πλέ-
ον πολύ καλά πόσο δύσκολο ήταν να γίνει αυτό. 
Ωστόσο δεν τσάκισε το νεανικό ενθουσιασμό μου, 
την πίστη μου σ’ ένα καλύτερο κόσμο. Και πείθο-

ντας και τους άλλους οργανώσαμε μια σούπερ κα-
τάληψη. Οι ένοικοι έφεραν συγγενείς τους, οι νο-
σοκόμοι φίλους, μέχρι κι εγώ κατάφερα μερικά 
παιδιά από το σχολείο να έρθουν. Παραξενεύτη-
καν στην αρχή, αλλά μετά επικράτησε το «όπου 
κατάληψη και νταβαντούρι μέσα κι εμείς». Η Μάρ-
θα έψαξε και κάτι παλιούς γνωστούς από τα ΜΜΕ 
και είχαμε και την ανάλογη δημοσιότητα. 
Η αλήθεια είναι ότι για ένα μικρό, συνοικιακό γη-
ροκομείο, τον στριμώξαμε το Δήμο αρκετά. Και η 
απάντηση ήρθε άμεσα.

Ο Δήμαρχος κάνει δημόσια δήλωση: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ-Μα είναι όλο μια παρεξήγηση. Ο Δή-
μος μας ποτέ δεν είχε την πρόθεση να κλείσει το 
γηροκομείο. Οικονομικές δυσκολίες υπάρχουν, 
αυτό είναι αλήθεια. Και ναι, υπήρξε η σκέψη να 
γίνουν περικοπές στο προσωπικό και στους τρο-
φίμους ή να αυξηθεί η συνδρομή τους. Πρόκειται 
όμως μόνο για προτάσεις και όχι για αποφάσεις. 
Αυτό για το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω τους 
ενδιαφερόμενους είναι ότι δε γίνεται κανένας λό-
γος για οριστικό κλείσιμο.
ΝΕΑΡΟΣ -Θρίαμβος! Ολοκληρωτικός θρίαμβος! 
Η Μάρθα ήταν ενθουσιασμένη. Λες και μίκρυνε 
ξαφνικά δέκα χρόνια. Το γιορτάσαμε μ’ ένα μεγά-
λο πάρτι. Τα ήπιαμε κανονικά. Εκείνη τσάι κι εγώ 
κόκα κόλα.

Σκηνή του πάρτι.

ΝΕΑΡΟΣ -Πέρασαν αρκετές μέρες μέχρι να ξανα-
πάω. Είχα εξετάσεις και είχα υποσχεθεί στη μαμά 
μου ότι θα περάσω όλα τα μαθήματα και θα πάρω 
και καλούς βαθμούς. Την τελευταία μέρα των εξε-
τάσεων πέρασα να δω τη Μάρθα. Δεν ήταν πουθε-
νά. Πήγα στο δωμάτιό της. Ήταν άδειο. Το κρεβάτι 
στρωμένο και τα πράγματά της έλειπαν. Ένοιωσα 
ένα μούδιασμα από πάνω μέχρι κάτω. 

Μία  νοσοκόμα έρχεται και δίνει στο Βασίλη ένα 
γράμμα. 
ΝΕΑΡΟΣ -Τι συμβαίνει; Που είναι η κυρία που έμε-

«
...Μη λυπάσαι 

για τίποτα, μη 

σταματάς ν’ 

αγωνίζεσαι, 

μην ξεχνάς 

ποτέ όσα 

έζησες και ν’ 

αναζητάς πάντα 

τη γνώση. Η 

γνώση είναι το 

κλειδί για την 

αιωνιότητα. ..»
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νε εδώ;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ-Η κ. Μάρθα;
ΝΕΑΡΟΣ -Ναι.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ-Είστε ο Βασίλης;
ΝΕΑΡΟΣ -Ναι.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ-Άφησε αυτό για σας. (του δίνει ένα 
φάκελο. 

Ο Βασίλης βγάζει από μέσα ένα γράμμα και δια-
βάζει.)

«Αγαπητέ Βασίλη, 
Όταν διαβάζεις αυτές τις γραμμές θα είμαι 
ήδη μακριά. 
Αποφάσισα ότι είναι καιρός να γνωρίσω τον 
κόσμο και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μου πά-
ρει αυτό, μπορεί και για πάντα.
Η γνωριμία μας ήταν για μένα μια απ’ τις 
πιο ευτυχισμένες στιγμές της μακρόχρο-
νης ζωής μου. Ήξερα ότι όσο ζεις μαθαίνεις, 
αλλά μαζί σου το πραγματοποίησα. Μη λυ-
πάσαι για τίποτα, μη σταματάς ν’ αγωνίζε-
σαι, μην ξεχνάς ποτέ όσα έζησες και ν’ ανα-
ζητάς πάντα τη γνώση. Η γνώση είναι το 
κλειδί για την αιωνιότητα. Όσο για μένα, ελ-
πίζω κάποτε να ξαναβρεθούμε με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο. 

Με αγάπη,
Η φίλη σου Μάρθα»

Ο Βασίλης διπλώνει το γράμμα και πάει να φύγει. 
Μια γυναίκα μπαίνει βιαστικά και πέφτει πάνω του.

ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ-Ω, συγκνώμη!
ΝΕΑΡΟΣ-Εγώ συγνώμη. Ήμουν αφηρημένος.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Εγκώ πρέπει αφήσει βιογκραφικό. 
Μήπως ξέρεις που να πάω;
ΝΕΑΡΟΣ -Όχι, λυπάμαι. Για ρώτα εκεί στη γραμ-
ματεία. 
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Εκεί;
ΝΕΑΡΟΣ - Ναι, στην πόρτα δεξιά.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Εφκαριστώ.

Φεύγουν. Αλλαγή σκηνικού

«
Τίποτα, τα ίδια. 

Τρώει, πίνει, 

κοιμάται, δε 

μου μιλάει. Και 

κοιτάει…έτσι.»

Ένας ηλικιωμένος κύριος κάθεται σε πολυθρόνα 
και κοιτάζει με απλανές βλέμμα. Μια γυναίκα έρ-
χεται και αφήνει δίπλα του στο τραπεζάκι ένα δί-
σκο με κάτι φαγώσιμο. Φεύγει. Ο άντρας παίρνει 
αυτό που του άφησε, το τρώει κοιτάζοντας πάντα 
με απλανές βλέμμα. Η γυναίκα ξαναέρχεται, παίρ-
νει το δίσκο και αφήνει ένα ποτήρι νερό κι ένα πο-
τηράκι με χάπια. Φεύγει. Ο άντρας καταπίνει τα χά-
πια, πίνει το νερό και συνεχίζει να κοιτάζει το κενό. 
Η γυναίκα ξαναέρχεται, παίρνει το ποτηράκι, αφή-
νοντας το ποτήρι του νερού, ρίχνει στα πόδια του 
μια κουβέρτα και ξαναφεύγει. Ο άντρας κλείνει τα 
μάτια και γέρνει πίσω στην καρέκλα του.
Ένας νέος άντρας μπαίνει στο δωμάτιο και μιλά 
σιγά με τη γυναίκα στην άλλη γωνία. Η γυναίκα μι-
λάει με σπαστή προφορά.

ΓΙΟΣ-Πως πήγε σήμερα;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Τίποτα, τα ίδια. Τρώει, πίνει, κοιμά-
ται, δε μου μιλάει. Και κοιτάει…έτσι.
ΓΙΟΣ-Υπομονή. Σου είπα από την αρχή ότι δε θα 
είναι εύκολο.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Το ξέρω. Αμ κάνω υπομονή, δεν 
κάνω; Την έχω ανάγκη τη δουλειά. Έψαξα…και που 
δεν έψαξα. Σε νοσοκομεία πήγα, σε κλινικές, σε γη-
ροκομεία πήγα, τίποτα, δεν υπάρχει ντουλειά που-
θενά.  Αν εσύ κύριος ευχαριστημένος…εγκώ τη 
θέλω τη δουλειά.
ΓΙΟΣ -Ευχαριστημένος είμαι. Καθαρή είσαι, φα-
γητό δεν του λείπει, τα φάρμακά του τα παίρνει. 
Αφού και ο γιατρός που τον εξέτασε είπε ότι από 
υγεία ποτέ δεν ήταν καλύτερα. Αν δεν ήταν και 
έτσι μουλαρωμένος… Τώρα όμως εσύ πήγαινε να 
ξεκουραστείς. Θα περιμένω να ξυπνήσει.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Καλό βράδυ!
Η γυναίκα φεύγει. Ο γέρος ανοίγει τα μάτια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-Έφυγε αυτή;
ΓΙΟΣ -Αυτή έχει όνομα πατέρα. Τη λένε Γκέρ-
τρουντ. Πόσο δύσκολο σου είναι να το μάθεις;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Όνομα είναι αυτό; Σα βρισιά ακού-
γεται. Μπερδεύεται η γλώσσα μου.
ΓΙΟΣ -Μπορείς να τη φωνάζεις και Γκέρυ. Είναι πιο 
εύκολο.

Απόστολος
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με το πρωινό και τα χάπια του. Τα ακουμπάει στο 
τραπέζι. Καθώς πάει να φύγει πέφτει κάτω λιπόθυ-
μη. Ο γέρος την κοιτάζει αμήχανα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-Ε! Καλέ! Εσύ! Τι κάνεις εκεί; Σήκω 
πάνω. Ψιτ!
Η γυναίκα μένει ασάλευτη.
Γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό;

Κοιτάζει γύρω του ψάχνοντας για το τηλέφωνο. 
Δεν το βλέπει κάπου. Σηκώνεται και περπατάει 
προς το μέρος της. Σκύβει, της πιάνει το σφυγμό. Η 
γυναίκα σιγά-σιγά συνέρχεται. Κάθεται κάτω, βά-
ζει το κεφάλι της στα πόδια του και της δίνει απα-
λά χαστούκια. Εκείνη ανοίγει τα μάτια και αναση-
κώνεται.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Είσαι καλύτερα;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Ναι, είμαι εντάξει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Με κατατρόμαξες.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Συγνώμη δεν το ήθελα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Έπεσες ξερή στα καλά καθούμενα.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Συγνώμη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Είσαι καλά τώρα;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Ναι.

Σηκώνονται.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Κάτσε σε μια καρέκλα μην ξανα-
ζαλιστείς.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Όχι είμαι καλά. Πάω κάνω δου-
λειές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Δε χρειάζεται. Άσε μην ξαναζαλι-
στείς. Καλύτερα να ξαπλώσεις λίγο. Οι δουλειές 
μπορεί να περιμένουν.

Η γυναίκα κάνει να φύγει γυρίζει διστακτικά.

ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Μην το πείτε στο γιο σας. Παρακα-
λώ. Μη με διώξει. Έχω ανάγκη δουλέψει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Θα κάνουμε μια συμφωνία. Εγώ δε 
θα πω στο γιο μου ότι λιποθύμησες κι εσύ δε θα 
του πεις ότι σήμερα θα παραγγείλω να φάω σου-
βλάκια. Μιας και δε μπορείς να μαγειρέψεις. Σύμ-

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Δε σκοπεύω να τη φωνάξω καθό-
λου. Μα που ακούστηκε να μου φέρεις Ολλανδέζα! 
Και σ’ αυτό ανάποδος είσαι!
ΓΙΟΣ -Τι να κάνουμε πατέρα. Οι Ελληνίδες δε φρο-
ντίζουν πια ηλικιωμένους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Τις Ελληνίδες εγώ όμως καταλα-
βαίνω. Με την ξένη πως θα συνεννοηθώ; Άκου 
Ολλανδέζα! Που ακούστηκε! Να με νταντεύει στα 
γεράματα η μικρή Ολλανδέζα! Σε λίγο θα μας κου-
βαλήσει και την αγελάδα της να την αρμέγει στην 
κουζίνα!
ΓΙΟΣ -Μ’ αρέσει που δε χάνεις ποτέ το χιούμορ 
σου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Αχ, μου’ χει απομείνει και τίποτ’ 
άλλο;
ΓΙΟΣ -Γιατί, δεν έχεις τα παιδιά σου, τα εγγόνια 
σου; Σου είπαμε να έρθεις να μείνεις μαζί μας, δε 
θες. Να πας σε γηροκομείο, δε θες. Ε πως θα γίνει; 
Κάποιος πρέπει να είναι μαζί σου να σε προσέχει. 
Δε μπορούμε να παρατήσουμε τις δουλειές μας και 
να σε κανακεύουμε όλη μέρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Να με νοιαζόσαστε, αυτό θέλω. 
Μου φέρατε μια ξένη μέσα στο ίδιο μου το σπίτι.
ΓΙΟΣ -Να τη γνωρίσεις για να πάψει να είναι ξένη. 
Άνθρωπος είναι. Πες της μια κουβέντα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Αποκλείεται.
ΓΙΟΣ -Απορώ πως αντέχει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Αυτό θέλω. Να μην αντέχει και να 
φύγει. 
ΓΙΟΣ -Αυτό να μην το εύχεσαι. Γιατί τότε τα πράγ-
ματα θα είναι πολύ χειρότερα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Με απειλείς;
ΓΙΟΣ -Σε προειδοποιώ. Άλλαξε μυαλά για να είσαι 
κι εσύ καλά και εμείς οι υπόλοιποι.

Φεύγει. 
Την άλλη μέρα το πρωί. Ο ηλικιωμένος άντρας 
πάλι καθισμένος στην πολυθρόνα με το ίδιο απλα-
νές βλέμμα. Μπαίνει η Γκέρυ κρατώντας το δίσκο 

«
...Γιατί, δεν 

έχεις τα παιδιά 

σου, τα εγγόνια 

σου; Σου είπα-

με να έρθεις 

να μείνεις μαζί 

μας, δε θες. 

Να πας σε 

γηροκομείο, δε 

θες. Ε πως θα 

γίνει; Κάποιος 

πρέπει να είναι 

μαζί σου να σε 

προσέχει. Δε 

μπορούμε να 

παρατήσουμε 

τις δουλειές 

μας και να σε 

κανακεύουμε 

όλη μέρα...»
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στη μέση …πολύ δύσκολο.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Η γυναίκα σου;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Η γυναίκα μου τράβηξε κι αυτή το 
δρόμο της. Χρόνια τώρα. Τι τα θες; Μάλλον δεν εί-
μαι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου.
Δεν πειράζει όμως. Η μοναξιά έχει τα μειονεκτήμα-
τά της, από την άλλη όμως έχεις την ησυχία σου. 
Εγώ έχω τακτοποιήσει τους λογαριασμούς μου με 
τη ζωή και απολαμβάνω την ηρεμία των γηρα-
τειών μου. 
Και ξαφνικά, μια μέρα, έτσι στα καλά καθούμε-
να, αυτός που μέχρι πριν λίγο τον μάλωνες γιατί 
πήρε κακό βαθμό στο σχολείο ή έσκισε το παντε-
λόνι του με το ποδήλατο, αυτός που του έκοβες 
το χαρτζιλίκι επειδή αντιμίλησε στη μάνα του και 
του σκούπιζες το στόμα από τις σοκολάτες, έρχεται 
και σου λέει «Δε μπορείς να φροντίσεις μόνος σου 
τον εαυτό σου. Θα έρθει ένας άνθρωπος να μέ-
νει στο σπίτι σου, ένας ξένος, που θα ανακατεύε-
ται στα πόδια σου και θα σου κουμαντάρει τη ζωή. 
Χωρίς παρεξήγηση. Έτυχε αυτή να ήσουν εσύ. Έλα 

στη θέση μου. Καταλαβαίνεις;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Καταλαβαίνω. Πως δεν καταλα-
βαίνω! Εσύ έχεις ανάγκη εμένα κι εγώ εσένα!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Φέρε μου να φάω το βραδινό μου. 
Ένα γιαούρτι με μια κουταλιά γλυκό βύσσινο και 
μια φρυγανιά. Το αγαπημένο μου.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Δεν το ήξερα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Τώρα το ξέρεις. Και για πρωινό 
θέλω ένα παξιμάδι με τον καφέ μου. Να πάρεις 
πολλά παξιμάδια από το σούπερ μάρκετ, να μην 
ξεμείνουμε. Πάντα πρέπει να είναι γεμάτα τα ντου-
λάπια της κουζίνας. Και γλυκό βύσσινο μην ξεχά-
σεις. Νομίζω πως τελειώνει. Κοίταξέ το.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Μάλιστα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Αύριο θα έχει καλό καιρό. Θα πάμε 
βόλτα με το τραμ. Στη θάλασσα. Μαζί. Θα δεις θα 
σ’ αρέσει.

Παύση.

φωνοι;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Σύμφωνοι.

Μετά από μερικές ώρες. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Είσαι καλά τώρα;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Ναι, καλά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Μου έφερες το φάρμακό μου;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Ναι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Το βραδινό;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Ναι, το ροζ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Ωραία. Φέρ’ το.

Του δίνει το χαπάκι. Το καταπίνει.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Πόσα χρόνια ζεις στην Ελλάδα;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Πέντε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Μόνο; Μιλάς καλά ελληνικά για 
τόσο λίγο.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Πριν δούλευα σε μια δασκάλα  και 
με έμαθε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Ήρθες για να δουλέψεις;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Ήρθα για τον καιρό. Στην Ολλαν-
δία, κρύο. Εδώ ήλιος. Κι εγώ, ευαίσθητη υγεία. 
Χρειαζόμουν ζέστη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Ναι εδώ στην Ελλάδα έχει ήλιο, ζέ-
στη σχεδόν πάντα. Στις καρδιές δεν έχει πάντα.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Όχι, είστε καλοί άνθρωποι. Δεν 
έχω παράπονο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Έπρεπε να ήσουν στην Ελλά-
δα πριν από πενήντα χρόνια. Εδώ στην γειτονιά 
μας, τα σπίτια ήταν όλα μονοκατοικίες. Χτίζονταν 
στη μέση του οικοπέδου και γύρω-γύρω φυτεύ-
αμε δέντρα και λουλούδια. Το χειμώνα πρόβαλαν 
οι λεμονιές, οι πορτοκαλιές και οι μανταρινιές. Την 
άνοιξη κυριαρχούσαν τα λουλούδια, οι πασχαλιές, 
οι τριανταφυλλιές. Όλη η βλάστηση ήταν μια παν-
δαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Συναγωνιζόμα-
σταν ποιος θα έχει στον κήπο του τα περισσότε-
ρα και ομορφότερα τριαντάφυλλα. Θυμάμαι ένας 
γείτονας προσπαθούσε με διάφορες διασταυρώ-
σεις να φτιάξει μαύρο τριαντάφυλλο. Περπατού-
σες ανάμεσα σ’ αυτούς τους κήπους και άνοιγε η 
καρδιά σου. Τότε έπρεπε να ζούσες στην Ελλάδα.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Κι εμείς έχουμε όμορφα λουλού-
δια στην πατρίδα μου. Η μαμά μου λάτρευε τα 
λουλούδια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Ζει;
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ - Όχι πια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Παιδιά έχεις; Άντρα; 
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ - Είχα έναν άντρα, αλλά σκοτώθη-
κε με αυτοκίνητο. Παιδιά δεν έκανα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Ευλογία τα παιδιά, αλλά και καη-
μός.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Γιος δικός σου πολύ καλός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Τρομάρα του! Πήρε μια γυναίκα 
που τον σέρνει απ’ τη μύτη.
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Σ’ αγαπάει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Η αγάπη κοπέλα μου δεν αρκεί πά-
ντα. Τα παιδιά μεγαλώνουν και τραβάνε το δρόμο 
τους. Άλλα θέλουν αυτά, άλλα εμείς. Άλλα πιστεύ-
ουν αυτά, άλλα εμείς. Και πως θα τα βρούμε κάπου 

«
...Η αγάπη κο-

πέλα μου δεν 

αρκεί πάντα. Τα 

παιδιά μεγαλώ-

νουν και τρα-

βάνε το δρόμο 

τους. Άλλα 

θέλουν αυτά, 

άλλα εμείς. 

Άλλα πιστεύουν 

αυτά, άλλα 

εμείς. Και πως 

θα τα βρούμε 

κάπου στη 

μέση …πολύ 

δύσκολο...»
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Ένα γραφείο. Ο γιος της προηγούμενης ιστορίας 
μιλάει στο τηλέφωνο.

ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Αφού σου λέω τους έχω πα-
ραγγείλει. Τι θα του πω; Δε γίνονται αυτά τα πράγ-
ματα! Είναι παλιός συνεργάτης. Χρόνια! Πιο ακρι-
βός αλλά έχει καλή ποιότητα. Α, πώς θα γίνει! 
Πρώτα η ποιότητα. Τελείωσε! Δεν το συζητώ. Πες 
ότι τους πήραμε κιόλας. Μα θα επιστρέψω τους 
ηλιακούς θερμοσίφωνες; Είμαστε με τα καλά μας; 
Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα, σου λέω τους έχω πα-
ραγγείλει. Γεια! (κλείνει το τηλέφωνο)
Αγγελική! Αγγελική!

(μπαίνει μια κοπέλα)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Εδώ είμαι.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ -Αν ξαναπάρει ο Αθανασίου, 
λείπω.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Μάλιστα κ. Δερβισόπουλε!
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ -Και τέλειωσε μ’ αυτά τα τιμο-
λόγια όσο μπορείς πιο γρήγορα. Θα είμαι στο γρα-
φείο μου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Αν σας ζητήσει κάποιος άλλος;
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ -Αναλόγως. Πες μου και θα 
δούμε.

Φεύγει.
Η κοπέλα κάθεται και τακτοποιεί τα τιμολόγια. 
Μπαίνει ένας κύριος γύρω στα 60 κάπως διστακτι-
κά. Ξεροβήχει. Η κοπέλα σηκώνει τα μάτια.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Παρακαλώ;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-Καλημέρα σας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Καλημέρα. Σε τι μπορώ να σας εξυπη-
ρετήσω;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Θα ήθελα να δω τον κ. Δερβισόπουλο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Ποιος τον ζητεί;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Παύλου. Γεράσιμος Παύλου. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Έχετε ραντεβού;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –Μάλιστα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Είστε πελάτης;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Όχι είμαι λογιστής. Ήρθα για τη 
θέση.

ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ -Όταν ήμουν μικρή πήγαινα εκδρο-
μή με τη μαμά μου, το μπαμπά μου, στη θάλασ-
σα. Ξεκινούσαμε πρωί-πρωί. Η μαμά μου έπαιρνε 
ένα μεγάλο καλάθι και έβαζε μέσα πολλά-πολλά 
φαγητά. Όταν έφτανε το λεωφορείο στη θάλασσα 
πεταγόμουν πρώτη έξω και ο μπαμπάς μου φώ-
ναζε: «Γκέρυ μη φεύγεις μόνη σου! Περίμενέ μας!» 
και έτρεχαν να με προλάβουν. Λαχανιασμένοι φτά-
ναμε στην αμμουδιά και στρώναμε την κουβέρτα 
μας. Εγώ έτρεχα πάλι και βουτούσα τα πόδια μου 
στη θάλασσα. «Πρόσεξε Γκέρυ μη βρέξεις τα ρού-
χα σου! Δεν έχουμε άλλα!» Κι εγώ πάντα τα έβρε-
χα γιατί ήξερα ότι η μαμά πάντα είχε μια αλλαξιά 
ρούχα μαζί της. Και μετά έτρεχα στην άμμο, έτρε-
χα, έτρεχα σα να ήθελα να φτάσω στην άκρη του 
κόσμου. Και μια φορά που ήτανε να πάμε στη θά-
λασσα δεν πήγαμε. Γιατί αρρώστησα και πήγαμε 
στο νοσοκομείο. Και από τότε πήγαινα πιο πολύ 
στο νοσοκομείο, παρά στη θάλασσα.

Παύση.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Αύριο όμως θα πάμε. Και θα’ χου-
με και μια αλλαξιά μήπως βρέξεις τα ρούχα σου.

Ο Απόστολος κάθεται στην πολυθρόνα του. Η Γκέ-
ρυ βγαίνοντας, κοντοστέκεται στην πόρτα, διπλώ-
νεται στα δύο σα να νοιώθει έναν έντονο πόνο και 
φεύγει τρεκλίζοντας. 

Το επόμενο πρωί. Η σκηνή άδεια. Ακούγεται το τη-
λέφωνο που χτυπάει πολλές φορές.
Μπαίνει ο Απόστολος και το σηκώνει.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Ναι! Έλα παιδί μου. στην πόρτα μας 
πρόλαβες. Δηλαδή, είχαμε φύγει, εγώ ξαναγύρισα 
να πάρω κάτι. Τι ποιοι; Ποιοι μένουν σ’ αυτό το σπί-
τι; Ακριβώς! Πάλι στο γιατρό; Προχτές πήγα! Στην 
παραλία πάμε! Ναι εγώ με την Γκέρυ. Έχει ανάγκη 
από καθαρό αέρα. Μια χαρά είμαι. Ποτέ δεν ήμουν 
καλύτερα!
Ένα πράγμα θέλω μόνο από σένα. Ζητάς ακόμα 
άτομα για τη δουλειά; Παιδί; Τι παιδί; Παιδί μωρέ 
θα βάλεις να δουλέψει; Α, εννοείς νεαρό. Κι αν δεν 
είναι πολύ νεαρός πειράζει; Να, έχω ένα γνωστό 
μου, το Γεράσιμο. Θέλει  τρία χρόνια να βγει στη 
σύνταξη και τον απέλυσαν. Γιατί; Άμα είναι σωστός 
και τίμιος τι σχέση έχει η ηλικία; Άλλωστε για τρία 
χρόνια σου λέω μέχρι να βγει στη σύνταξη. Θα σου 
τον στείλω να τον δεις! Τελείωσε!

Κλείνει το τηλέφωνο και φεύγει.

Γεράσιμος
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λειωσα. Ναι μεν συνεργάζομαι όπως σου είπα μ’ 
αυτή τη μεγάλη εταιρία, αλλά επειδή οι δουλειές 
είναι πολλές, αρκετές, όλο και κάτι παραπάνω 
χρειάζεται. Κάποιο τιμολογιάκι, κάποιος υπολογι-
σμός, ξέρεις τώρα εσύ. Και βέβαια όσο είσαι εδώ 
στο γραφείο, όλο και κάτι θα κάνεις. Μα ένα τηλέ-
φωνο να σηκώσεις, μια πόρτα ν΄ ανοίξεις, μια τρά-
πεζα να πας. Υπολογιστή χειρίζεσαι;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Όχι.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Δεν πειράζει, αυτά άσ’ τα για 
την Αγγελική.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Η Αγγελική είναι η γραμματέας σας;
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μωρέ, λογίστρια είναι κι αυτή, 
αλλά να, τι τα θες; Αυτές τις μέρες που έχει άδεια η 
γραμματέας μου, έχουν πέσει όλα πάνω της.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Και γραμματέα έχετε λοιπόν και λο-
γίστρια και μεγάλη λογιστική εταιρία … 

ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ- Κοίτα να δεις Γεράσιμε, πόσο 
έχεις ακόμα για τη σύνταξη; Τρία χρόνια; Τα ένση-
μά σου θα τα πάρεις κανονικά, μην έχεις καμία έν-
νοια. Ο μισθός θα είναι λιγάκι μειωμένος, λόγω της 
κρίσης, καταλαβαίνεις. Θα κάτσεις εδώ και τα τρία 
χρονάκια θα περάσουν χωρίς να το πάρεις χαμπά-
ρι. Και μετά θα πας σπιτάκι σου να ξεκουραστείς.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Δε νοιώθω κουρασμένος κ. Δερβι-
σόπουλε. Είμαι απόφοιτος της Ανωτάτης Εμπορι-
κής Σχολής και… (χτυπάει το τηλέφωνο).
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ- Ναι! Έλα ρε Θανάση, τι είναι 
πάλι; Δεν τα’ παμε ρε Θανάση; Μην τα ξαναλέμε. 
Δεν τους αλλάζω τους θερμοσίφωνες. Τι θα πει 
δεν αρέσει στον πελάτη; Άμα δεν του αρέσει να 
πάει να βρει αλλού διαμέρισμα ν’ αγοράσει. Άμα το 
βρει σε τέτοια τιμή σφύρα μου. Κανείς δεν έχει ρί-
ξει τις τιμές όπως εγώ, Θανάση! Εγώ θα βρω αγο-
ραστή να του πεις του δικού σου, αυτός δε θα βρει 
τέτοιο διαμέρισμα, Θανάση! Τι μου λες τώρα; Δε 
γίνονται αυτά τα πράγματα! Οι ηλιακοί μπαίνουν 
όλοι ίδιοι. Δε μπορεί να είναι ο ένας άλλης εταιρίας. 
Έλα τελείωσε το θέμα. Τι; Ναι, ας πάρει να τα πω 
και στον ίδιο. Ναι, ναι Θανάση να με πάρει ο ίδιος. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Ποια θέση;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Του λογιστή.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ- Μα δε ζητάμε λογιστή.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Περίεργο. Μου είπαν ότι εδώ σ’ 
αυτή την εταιρία ψάχνουν επειγόντως για λογιστή.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ- Στην κατασκευαστική εταιρία του κ. 
Δερβισόπουλου;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Μάλιστα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Μήπως τα 
μπερδέψατε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Δε νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει 
αν έγινε λάθος, μη σας ενοχλώ άλλο. Να πηγαίνω. 

Πάει να φύγει αλλά το ξανασκέφτεται και επιστρέφει.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Ωστόσο, θα μπορούσα να δω τον 
ίδιο τον κ. Δερβισόπουλο να μου το πει και ο ίδιος;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Γιατί όχι; Μισό λεπτό μόνο να δω αν 
μπορεί.

Πατάει την ενδοεπικοινωνία.

ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Ναι;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Είναι ένας κύριος Παύλου. Γεράσιμος 
Παύλου. Να σας δει;
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Να περάσει. Ή μάλλον έρχο-
μαι εγώ.

Ο νέος άντρας βγαίνει έξω κρατώντας λογαρια-
σμούς.

-Αγγελική, πήγαινε μια στιγμή στην τράπεζα να 
πληρώσεις αυτούς τους λογαριασμούς.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Μα είπατε να τελειώσω με τα τιμολό-
για πρώτα.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Είπα ξείπα. Τώρα είδα ότι αυ-
τοί λήγουν. Τρέχα!
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Μάλιστα κ. Δερβισόπουλε. Από’ δω ο 
κ. Παύλου που σας είπα. Μάλλον πρόκειται για κά-
ποιο λάθος.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Πήγαινε Αγγελική.

Η κοπέλα φεύγει.

-Καλημέρα. Καθίστε. Σας περίμενα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Μα η κοπέλα μου είπε ότι δε ζητά-
τε λογιστή. Εμένα μου είπαν να έρθω για τη θέση 
του λογιστή.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Τώρα λογιστής, κάτι άλλο, τι 
σημασία έχει. Δουλειά να υπάρχει, ε; Στους και-
ρούς που ζούμε!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Κ. Δερβισόπουλε, χρειαζόσαστε λο-
γιστή ναι ή όχι;
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Κοιτάξτε κ. Παύλου. Να σε 
λέω Γεράσιμο; Κάτσε λοιπόν Γεράσιμε. Εγώ που 
λες έχω μια μεγάλη εταιρία, δόξα τω Θεώ παρά 
την κρίση, υπάρχει ακόμα δουλειά και αντέχουμε. 
Η εταιρία μου λοιπόν συνεργάζεται μ’ ένα μεγάλο 
λογιστικό γραφείο που κρατάει τα βιβλία και είμαι 
γενικά ευχαριστημένος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Τότε εγώ να πηγαίνω.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Περίμενε μη βιάζεσαι. Δεν τέ-

«
Κοίτα να δεις 

Γεράσιμε, πόσο 

έχεις ακόμα 

για τη σύνταξη; 

Τρία χρόνια; 

Τα ένσημά σου 

θα τα πάρεις 

κανονικά, μην 

έχεις καμία 

έννοια. [...] Θα 

κάτσεις εδώ 

και τα τρία χρο-

νάκια θα πε-

ράσουν χωρίς 

να το πάρεις 

χαμπάρι. Και 

μετά θα πας 

σπιτάκι σου να 

ξεκουραστείς.»
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ψάχνοντας τα τιμολόγια στο γραφείο της Αγγελικής 
χωρίς να προσέχει ιδιαίτερα αυτά που λέει.
Που το’ βαλε η Χριστιανή αυτό του πλακά!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Εγώ κ. Δερβισόπουλε είμαι λογιστής, 
είμαι καλός στη δουλειά μου, ποτέ δεν έκανε ούτε 
ένα λάθος κι αυτό ούτε τώρα πρόκειται ν΄ αλλά-
ξει επειδή κοντεύω τα εξήντα. Και δεν είμαι καθό-
λου κουρασμένος. Η πρόθεση μου μάλιστα ήταν να 
βρω μια θέση για περισσότερα χρόνια και να κα-
θυστερήσω τη συνταξιοδότησή μου.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Κάτσε, καινούργιο είναι αυτό. 
Δεν παίρνεις σύνταξη σε τρία χρόνια;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Δικαιούμαι σύνταξη σε τρία χρόνια. Δε 
σημαίνει ότι σκοπεύω να υποβάλω τα χαρτιά μου.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ- (μονολογεί) Πατέρα, αλλιώς 
μου τα’ πες.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –Είπατε  κάτι;
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Όχι τίποτα. Κοίτα να δεις Γερά-
σιμε. Εδώ η κατάσταση έχει όπως σου την περιέ-
γραψα. Εγώ χρειάζομαι έναν άνθρωπο να βοηθά-
ει σε όλα. Αν σ’ αρέσει έχει καλώς. Αν δε σ’ αρέσει 
πάλι, φοβάμαι ότι θα στενοχωρηθεί ο πατέρας μου 
και είναι κρίμα. Αλλά θα πρέπει να του εξηγήσεις κι 
εσύ ότι δε φταίω εγώ γι’ αυτό. Σου ξηγήθηκα όσο 
καλύτερα μπορούσα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Δηλαδή δε ζητούσατε ποτέ λογιστή;
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Ποτέ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Και με δεχτήκατε για χάρη του πα-
τέρα σας;
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Ακριβώς.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Και το μόνο που έχω να κάνω εδώ 
είναι το παιδί για τα θελήματα;
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ- (κάνει μια χειρονομία που 
δείχνει ότι έτσι είναι)

Ο Γεράσιμος μένει για λίγο σκεπτικός.

ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Σκέψου το και μου λες.

Χτυπάει το τηλέφωνο.

Ναι; Έλα βρε κορίτσι μου τι έκανες πάλι; Αφού σου 
έχω πει τι θα λες σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλουν 
να έρθω εγώ; Αμάν βρε Αγγελική, αμάν μια φορά 
να το κάνεις σωστά. Αμάν! Κλείσε, έρχομαι. 
Η Αγγελική. Αστέρι! Μόνο το νύχι ξέρει να δουλεύει σω-
στά. Αν ανοίξεις το συρτάρι όλο μανό θα βρεις. Τέλος 
πάντων. Πρέπει να πάω μέχρι την τράπεζα γιατί τα’ χει 
κάνει θάλασσα. Εσύ σκέψου και μου λες. (φεύγει)

Ο Γεράσιμος μένει μόνος. Σηκώνεται να φύγει, 
αλλά το ξανασκέφτεται. Πηγαίνει και κάθεται στο 
γραφείο. Αρχίζει να κοιτάει τα τιμολόγια και να τα  
ταξινομεί. Ένα το βάζει μόνο του στην άκρη. Παίρ-
νει το κομπιουτεράκι και κάνει πράξεις. Χτυπάει το 
τηλέφωνο. Αφού χτυπήσει αρκετές φορές αποφα-
σίζει να το σηκώσει.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Παρακαλώ; Ο κ. Δερβισόπουλος απου-
σιάζει. Ποιος τον ζητεί; Περί τίνος πρόκειται; Μάλιστα. 
Μάλιστα. Ναι, καταλαβαίνω. Φοβάμαι πως έχει δίκιο. 
Ναι, ναι. Σίγουρα η τιμή είναι λίγο πιο ακριβή.

Έχεις δίκιο, εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά ν’ ανακα-
τεύεσαι. Πες του να πάρει ο ίδιος. Άντε γεια. Κλεί-
νει το τηλέφωνο. Ουφ!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Όπως σας έλεγα, έχω πτυχίο ανώ-
τατης σχολής και εργαζόμουν χρόνια σε μια εται-
ρία, η οποία έκλεισε, κανείς δε με απέλυσε, ούτε 
παραπονέθηκε ποτέ για την απόδοσή μου και την 
επαγγελματική μου ευσυνειδησία και αποτελεσμα-
τικότητα. Εδώ έχω και το βιογραφικό μου.

Βγάζει ένα διπλωμένο χαρτί.

ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ -Έλα τώρα κ. Γεράσιμε, δεν 
είπε κανείς ότι δεν ξέρεις τη δουλειά σου. Αλλά, 
όπως είπες κι εσύ, ούτε υπολογιστή δεν ξέρεις 
να χειρίζεσαι. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. 
Έχουν κάπως εκσυγχρονιστεί. Οι μεγάλες εταιρί-
ες έχουν λογιστές με μεταπτυχιακά σε ειδικά προ-

γράμματα, σπουδές στο εξωτερικό, εξειδικευμέ-
νους σε ειδικά πρότζεκτς…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Που πολλές φορές δεν ξέρουν να κά-
νουν μια απλή πρόσθεση. Έχω γνωρίσει τέτοιους. 
Είχαμε και στην προηγούμενη εταιρία τέτοιους. Γι΄ 
αυτό έπεσε έξω. Ξέρετε πόσα λάθη τέτοιων «εξει-
δικευμένων» έχω διορθώσει εγώ γλιτώνοντας την 
εταιρία από εκατομμύρια… 
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ -Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέμα-
τα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Αλλά βλέπεις, δεν πήγα να μάθω 
εκείνα τα εγγλέζικα, ούτε τον υπολογιστή όταν μου 
είπαν από την εταιρία. Μου κάλυπταν και τα δίδα-
κτρα. «Να πας Γεράσιμε» μου’ λέγε η γυναίκα μου, 
αλλά εγώ δεν την άκουγα. Έκανα βλέπεις τότε και 
εξωτερικές δουλειές. Τότε η δουλειά μας κυνηγού-
σε δεν την κυνηγούσαμε κι εγώ δε μπορούσα ν’ 
αφήσω τίποτα γιατί είχα και τα φροντιστήρια των 
παιδιών, τη δόση του σπιτιού, ό, τι έξτρα, χρειαζό-
τανε. Που καιρός για μαθήματα…
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Και καλά έκανες κ. Γεράσιμε, 
καλά έκανες. Πάνω απ’ όλα τα παιδιά. του μιλάει 

«
...Αλλά βλέπεις, 

δεν πήγα να 

μάθω εκείνα τα 

εγγλέζικα, ούτε 

τον υπολογιστή 

όταν μου είπαν 

από την εταιρία. 

Μου κάλυπταν 

και τα δίδακτρα. 

«Να πας Γερά-

σιμε» μου’ λέγε 

η γυναίκα μου, 

αλλά εγώ δεν 

την άκουγα...»
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Ένας ηλικιωμένος άντρας τακτοποιεί το χώρο (το 
καθιστικό ενός σπιτιού). Δείχνει ανυπομονησία, σα 
να περιμένει κάτι. Μουρμουρίζει παλιά τραγούδια. 
Χτυπάει το κουδούνι. Τρέχει ν’ ανοίξει. Επιστρέφει 
και μαζί του μπαίνουν μια γυναίκα γύρω στα σα-
ράντα κι ένα νέο αγόρι με τσάντες. Είναι λίγο αμή-
χανοι.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Καλώς τους! Από δω περάστε! Καθίστε 
να πάρετε μια ανάσα. Πώς ήταν το ταξίδι σας; Κου-
ραστήκατε; Να φέρω ένα νερό; Κάτι;
ΑΚΗΣ: Έχει κόκα-κόλα;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρωί-πρωί κόκα-κόλα!
ΜΙΧΑΛΗΣ: Εσύ Δήμητρα θέλεις να σου φέρω κάτι;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Όχι, ευχαριστώ τίποτα. Και ούτε ο Άκης 
να πιει κόκα-κόλα. Ένα νερό μια χαρά του είναι.
ΑΚΗΣ: Άσε μας ρε μαμά! Εσύ θα μου πεις τι θα 
πιω!
ΜΙΧΑΛΗΣ (προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύ-
ματα): Έτσι κι αλλιώς δεν έχω κόκα-κόλα. Δε σκέ-
φτηκα να πάρω. Εγώ δεν πίνω βλέπετε…
ΔΗΜΗΤΡΑ: Που είναι τα δωμάτιά μας; 
ΜΙΧΑΛΗΣ: Από δω. Στο τέλος του διαδρόμου. Αρι-
στερά το δικό σου, δεξιά του Άκη. Είναι αντικριστά.
ΑΚΗΣ: Και το δικό σου;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Εγώ θα κοιμάμαι στην τραπεζαρία. Έχω 
ένα ντιβανάκι. Μια χαρά βολεύομαι. Έχω και την 
τηλεόρασή μου…
ΔΗΜΗΤΡΑ: Το μπάνιο;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Το μπάνιο είναι ένα. Όταν πήραμε το 
σπίτι λέγαμε με τη συχωρεμένη τη γυναίκα μου να 
φτιάξουμε κι ένα βεσέ, αλλά ποτέ δεν έγινε. Είναι 
από κει στο διάδρομο, πρώτη πόρτα δεξιά.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Πάμε να φέρουμε τις βαλίτσες.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Να βοηθήσω;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δε χρειάζεται.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Καλά, πάω να φέρω το νερό. (φεύγει)
ΑΚΗΣ: Γιατί μιλάς έτσι απότομα; Δε σου έκανε τί-
ποτα.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δε μιλάω απότομα. Σου φάνηκε.
ΑΚΗΣ: Ναι καλά. (βγαίνουν)

Μετά από λίγες ώρες. Έχουν μόλις τελειώσει το 
μεσημεριανό φαγητό.

Ο Δερβισόπουλος  έχει μπει με την Αγγελική και 
στέκονται στην πόρτα.

Την εγγύηση την έχετε λάβει υπ’ όψη σας; Βέβαια, 
την εγγύηση. Πόσα χρόνια δίνει η μάρκα που μου 
λέτε; Δε σας είπαν; Αυτή που βάζει ο κ. Δερβισό-
πουλος εγώ την ξέρω, την έχω σπίτι μου. Είχα 
αγοράσει το διαμέρισμά μου από τον πατέρα του. 
Σαράντα χρόνια έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Έχου-
με φουλ ζεστό νερό, μεγάλη οικονομία στο ρεύμα 
και ο ηλιακός θηρίο. Δεν έχει πάθει τίποτα. Η κόρη 
μου που έβαλε μια άλλη μάρκα, πιο καινούργια και 
πιο φτηνή σε δέκα χρόνια της είχε τρυπήσει ο θερ-
μοσίφωνας. Ναι, σίγουρα να δείτε πόσα χρόνια δί-
νει εγγύηση, και προσέξτε μη σας ξεγελάσουν. Ναι, 
σας λέω, σαράντα. Η γνώμη μου είναι μην το σκέ-
φτεστε καθόλου. Θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. 
Να’ στε καλά. Καλή σας μέρα. (κλείνει)
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Τι έγινε, το σκέφτηκες; Απ’ ότι 
βλέπω έπιασες κιόλας δουλειά. Δεν κρατιέσαι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Το τιμολόγιο του πλακά που ψάχνατε.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Ξεκινάς από αύριο;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Από μεθαύριο, αν δε σας πειράζει. 
Έχω υποσχεθεί στη γυναίκα μου να πάρουμε ένα 
τραπέζι για τη βεράντα.
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ-Εντάξει από μεθαύριο. Αγγελι-
κή, να σου συστήσω το νέο σου συνάδερφο. Ο Γε-
ράσιμος από μεθαύριο θα δουλεύει μαζί μας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Καλωσορίσατε. (του δίνει το χέρι)
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ- Αγγελικούλα, άσε το Γεράσι-
μο να κάνει εδώ αυτές τις πράξεις στα τιμολόγια κι 
εσύ έχε το νου σου στο τηλέφωνο.
Να του πω δύο λόγια να τον κατατοπίσω λίγο εδώ 
στα του γραφείου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Να φτιάξω καφέ; Πώς τον πίνεις Γε-
ράσιμε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -Μέτριο. Ευχαριστώ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-Εσείς, ξέρω γλυκό σαν πετιμέζι. Πάω!

Η Αγγελική βγαίνει. Ο Γεράσιμος συνεχίζει τις πρά-
ξεις του και ο Δερβισόπουλος τον χτυπάει φιλικά 
στον ώμο. Η Αγγελική επιστρέφει με τους καφέδες 
και τους βοηθάει κι αυτή.

Μιχάλης
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ΑΚΗΣ: Καλά παππού είσαι και ο πρώτος μάγειρας! 
Σούπερ! Που έμαθες να μαγειρεύεις έτσι;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Δούλευα σε μια ταβερνούλα στα νιάτα 
μου, τα καλοκαίρια στο νησί. Εκεί έμαθα. Να, σαν 
κι εσένα ήμουν. Μετά που παντρεύτηκα, όσο ζού-
σε η γιαγιά σου μαγείρευε εκείνη, εξαιρετική μα-
γείρισσα. Τότε δεν έφτιαχνα τίποτα. Τώρα όμως…
ΑΚΗΣ: Η μάνα μου ούτε αβγό δεν ξέρει να βράσει.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Άκη!
ΑΚΗΣ(γελώντας): Πλάκα κάνω. Πόσο εύκολα πα-
ρεξηγείσαι! Αλλά εντάξει δε σε λέμε και Αργυρώ 
Μπαρμπαρήγου. 
ΔΗΜΗΤΡΑ: Άκη!
ΑΚΗΣ: Γιατί; Εσύ δε λες πάντα ότι δε σου αρέσει η 
κουζίνα; Ότι είναι αγγαρεία να μαγειρεύεις και ότι 
αν μπορούσες δε θα μαγείρευες ποτέ; 
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δεν προλάβαινα να μαγειρέψω! Δού-
λευα πάντα πολλές ώρες!
ΑΚΗΣ: Καιρός να ξεκουραστείς.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Τι λες;
ΑΚΗΣ: Χιούμορ μαμά, χιούμορ!
ΜΙΧΑΛΗΣ: Με το σχολείο τι θα κάνετε; Πότε θα 
πάτε να γραφτεί το παιδί;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Αύριο κιόλας. Έχω μιλήσει με το διευ-
θυντή και μας περιμένει. Ευτυχώς είχε θέση στην 
τάξη του και δε θα χρειαστεί να πάει μακριά. 
ΜΙΧΑΛΗΣ: Θέλετε να έρθω μαζί σας;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δε χρειάζεται. Πες μας μόνο πως ακρι-
βώς θα πάμε.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Ναι, φυσικά. Θέλει κανείς γλυκό; Έχω 
κάτι για το καλωσόρισμα.
ΔΗΜΗΤΡΑ- ΑΚΗΣ: Ναι!

Η Δήμητρα με το Μιχάλη μόνοι.

ΔΗΜΗΤΡΑ: Ξέρω ότι σου είμαστε βάρος. Δεν είναι 
εύκολο να βρεθείς ξαφνικά με δυο ξένους μέσα 
στο σπίτι σου. Αλλά να ξέρεις ότι είναι κάτι προσω-
ρινό. Μόλις βρω δουλειά θα μετακομίσουμε.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Μα τι είναι αυτά που λες; Δεν είστε ξέ-
νοι. Είσαι η γυναίκα του γιου μου και ο Άκης είναι 
το εγγόνι μου. Το σπίτι να το θεωρείς και δικό σας.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Όλα αυτά τα χρόνια μέναμε πολύ μα-

κριά. Είχαμε τόσες δουλειές! Γι’ αυτό δεν καταφέρ-
ναμε να έρθουμε ποτέ. Αλλά ούτε κι εσύ ερχόσουν. 
Το παιδί δε σε θυμόταν καθόλου.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Έτσι είναι. Όταν υπάρχει απόσταση, χά-
νεις τους δικούς σου ανθρώπους. Κι εγώ δύσκο-
λο να έρθω στην πόλη σας κι εσείς να έρθετε εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Και τώρα…Βρέθηκα χήρα μ’ ένα παιδί, 
αναγκάστηκα να πουλήσω τα πάντα για να πληρω-
θούν τα χρέη, έχασα και τη δουλειά μου και να’ μαι 
σε μια ξένη πόλη να με συντηρεί ο πεθερός μου. 
Πώς θα μπορούσα να νοιώθω;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Σε καταλαβαίνω. Αλλά μη στενοχωριέ-
σαι. Εμένα είναι χαρά μου να σας έχω εδώ. Ένας 
μαγκούφης ήμουν.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Ο Άκης δεν είναι εύκολο παιδί. Και από 
τότε που έχασε και τον πατέρα του, δεν ακούει τί-
ποτα. Φοβάμαι μην μπλέξει πουθενά εδώ πέρα.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. 
ΔΗΜΗΤΡΑ: Εδώ στη γειτονιά πώς είναι;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Ήσυχα, δόξα τω Θεώ. 

Παύση.

ΔΗΜΗΤΡΑ: Όσο για μένα, από αύριο αρχίζω να 
ψάχνω για δουλειά.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Μη βιαστείς. Τακτοποιήσου πρώτα στο 
σπίτι. Ασχολήσου με το παιδί. Γνώρισε την περιο-
χή. Κάνε καμιά βόλτα... Η σύνταξή μου είναι καλή. 
Τα βγάζουμε πέρα.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Έχω μάθει σ’ όλη μου τη ζωή να δου-
λεύω. Δε μπορώ να γίνομαι βάρος.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Τώρα 
προέχει το παιδί. Να πάει στο σχολείο του να τα-
κτοποιηθεί.

Μπαίνει ο Άκης.

ΑΚΗΣ: Μάνα! Τι θα κάνω χωρίς ίντερνετ; Θα λα-
λήσω!
ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρόσεχε πως μιλάς! Δεν είναι υποχρε-
ωμένος ο παππούς σου να έχει ότι θες εσύ. Θα βο-
λευτείς χωρίς ίντερνετ προς το παρόν.
ΑΚΗΣ: Τι λες; Ξέχασέ το! Πως θα επικοινωνώ με 
τα παιδιά; Με τη Βάσια; Είπα ότι θα της στείλω μέιλ 
μόλις φτάσω κι έχουν περάσει κιόλας πόσες ώρες! 
Παππού, έχει κανένα ίντερνετ-καφέ εδώ γύρω;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δεν έχεις να πας πουθενά! Έχουμε να 
τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Δε θα τα κάνω όλα 
μόνη μου.
ΑΚΗΣ: Καλά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Μίλα καλύτερα!
ΑΚΗΣ: Τι κακό είπα δηλαδή;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Έχω μια ιδέα. Να πάω με τον Άκη να 
κάνουμε μερικά ψώνια, ό,τι θέλετε κι εσείς δηλα-
δή, και να ρωτήσουμε μήπως έχει ίντερνετ-καφέ 
κάπου. Εγώ βλέπεις παιδί μου δεν ασχολούμαι με 
τέτοια κι έχω μαύρα μεσάνυχτα. Κι αν βρούμε, κα-
θόμαστε λίγο στέλνεις το μέιλ σου και γυρίζουμε. 
Ε, τι λέτε;
ΑΚΗΣ: Μαζί στο καφέ; Άντε, από καθόλου!
ΔΗΜΗΤΡΑ: Άρχισες ήδη να τον κακομαθαίνεις. Δε 
θα μας βγει σε καλό.

«
...Ξέρω ότι σου 

είμαστε βάρος. 

Δεν είναι εύκολο 

να βρεθείς ξαφ-

νικά με δυο ξέ-

νους μέσα στο 

σπίτι σου. Αλλά 

να ξέρεις ότι εί-

ναι κάτι προ-

σωρινό. Μό-

λις βρω δουλειά 

θα βρούμε δικό 

μας...»
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ΜΙΧΑΛΗΣ: Κόκα κόλα να πάρουμε;

Ο Μιχάλης με τον Άκη στο δρόμο.

ΑΚΗΣ: Ωραία είναι εδώ παππού. Α, να το! Ίντερνετ-
καφέ σχεδόν απέναντι απ’ το σπίτι σου! 
ΜΙΧΑΛΗΣ: Τυχεροί είμαστε.
ΑΚΗΣ: Πάντως αν βάζαμε μια σύνδεση στο σπίτι 
θα ήταν καλύτερα. Και μη νομίζεις ότι είναι ακριβό. 
Τίποτα! Στοιχίζει πολύ λιγότερο απ’ το να
έρχομαι εδώ κάθε μέρα. Γιατί, ξέρεις, με τη Βά-
σια πρέπει να μιλάω κάθε μέρα, αλλιώς φρικάρει.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Η Βάσια είναι το κορίτσι σου;
ΑΚΗΣ: Ε, ναι!
ΜΙΧΑΛΗΣ: Και τώρα που εσύ μένεις αλλού τι θα 
γίνει;
ΑΚΗΣ: Τα έχουμε σκεφτεί όλα. Θα δηλώσουμε 
στην ίδια σχολή και στην ίδια πόλη και θα είμα-
στε μαζί στο Πανεπιστήμιο. Άρα μια χρονιά είναι 
όλη η ιστορία.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Κι αν ο ένας από τους δυο δεν τα κα-
ταφέρει;
ΑΚΗΣ: Παππού μη λες τέτοια, μην το γρουσουζεύ-
εις! Όλα θα πάνε όπως τα θέλουμε. Λοιπόν τι λες; 
Θα βάλουμε ίντερνετ στο σπίτι;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Αν συμφωνεί και η μητέρα σου.
ΑΚΗΣ: Ωχ, πάλι αυτή! Γιατί δηλαδή πρέπει να συμ-
φωνήσει η μητέρα μου; Δικό σου δεν είναι το σπί-
τι; Ό, τι θέλεις δεν κάνεις; Η μάνα μου θα σου πει 
τι θα κάνεις στο σπίτι σου;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Άκη, όταν κάποιοι άνθρωποι μένουν 
μαζί, σέβεται ο ένας τη γνώμη του άλλου. Και κυ-
ρίως σε ό, τι αφορά εσένα. Η μητέρα σου έχει και 
θα έχει τον πρώτο λόγο. Σας φιλοξενώ γιατί είναι 
ανάγκη να το κάνω, αλλά και γιατί το θέλω. Είστε 
οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι. Και θα σας φροντί-
σω όσο καλύτερα μπορώ.
ΑΚΗΣ: Καλά. Σαν τη μάνα μου είσαι κι εσύ. Άντε 
πάμε τώρα.

Προχωρούν προς το καφέ.
Μετά από μερικές μέρες στο σπίτι.
Ο Άκης βλέπει τηλεόραση τρώγοντας απρόσεχτα 
ποπ κορν ή ξηρούς καρπούς, τα οποία πέφτουν 
κάτω. Μπαίνει η Δήμητρα.

ΔΗΜΗΤΡΑ: Πόσες φορές σου έχω πει να μην 
τρως στο σαλόνι;
ΑΚΗΣ: Θα τα μαζέψω.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Όλο αυτό λες και ποτέ δεν το κάνεις. 
Προχθές βρήκα τον παππού σου σκυμμένο στο πά-
τωμα να μαζεύει πατατάκια. Δεν τον λυπάσαι; Είναι 
αυτά για την ηλικία του;
ΑΚΗΣ: Μην τον φοβάσαι τον παππού. Ο παππούς 
είναι ντούρασελ.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με 
προβλήματα υγείας. Δεν αντέχει πολύ. Αν παρα-
κουραστεί δε θ’ αντέξει.
ΑΚΗΣ: Τότε γιατί θες να φύγουμε; Δεν πρέπει να 
μείνουμε να τον προσέχουμε;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Τι;
ΑΚΗΣ: Λέω δεν πρέπει να μείνουμε μαζί του να 

τον προσέχουμε;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Αυτό πιστεύεις; 
ΑΚΗΣ: Δεν ξέρω.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Μήπως θες να μείνεις επειδή ο παπ-
πούς σου κάνει όλα τα χατίρια;
ΑΚΗΣ: Σιγά! Τα δικά σου χατίρια κάνει όχι τα δικά 
μου. Αν δε δώσει την έγκριση η «μανούλα» δε γί-
νεται τίποτα. Λες και είμαι κανένα μωρό.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Ο παππούς σου είναι πολύ εντάξει. 
Αλλά το είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Μόλις βρω 
δουλειά θα ψάξω για σπίτι. Ούτε εμείς να του είμα-
στε βάρος, ούτε…
ΑΚΗΣ: Ούτε αυτός σε μας!
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δεν ήθελα να πω αυτό.
ΑΚΗΣ: Τότε;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δεν είναι εύκολο να δίνει αναφορά 
συνέχεια ο ένας στον άλλον για το τι κάνουμε. Ας 
είμαστε μακριά και αγαπημένοι.

Μπαίνει ο Μιχάλης.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Τι λέτε εσείς οι δύο;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Τίποτα…να λέμε για τη δουλειά που 
βρήκα. Τι είπε ο γιατρός;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Τα ίδια. Προσοχή στο φαγητό και περ-
πάτημα. Και φυσικά να μην κουράζομαι.

«
...Τι λες; Ξέχασέ 

το! Πως θα επι-

κοινωνώ με τα 

παιδιά; Με τη Βά-

σια; Είπα ότι θα 

της στείλω μέιλ 

μόλις φτάσω 

κι έχουν περά-

σει κιόλας πόσες 

ώρες! Παππού, 

έχει κανένα 

ίντερνετ-καφέ 

εδώ γύρω;...»
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Η Δήμητρα κοιτάζει τον Άκη με νόημα.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Η δουλειά που βρήκες εντάξει, καλή;
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δεν είναι σαν την παλιά μου, αλλά δεν 
είναι κι άσχημα. Τα χρήματα είναι αρκετά καλά, για 
την εποχή που ζούμε. Φτάνουν να συντηρήσουν 
δυο άτομα. Σε λίγες μέρες αρχίζω να κοιτάω για 
κανένα διαμερισματάκι.
ΜΙΧΑΛΗΣ (σα να νοιώθει ένα σφίξιμο στην καρ-
διά, αλλά προσπαθεί να το κρύψει.): Ε, καλά, περί-
μενε πρώτα να ξεκινήσεις, ν’ αρχίσεις να πληρώ-
νεσαι. Να σιγουρευτείς ότι θα σε κρατήσουν.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Δε νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα.
Παύση. Ο Μιχάλης κοιτάζει αμήχανα τηλεόραση με 
τον Άκη. Γελάνε με αυτό που βλέπουν. Η Δήμητρα 
μένει κάπως μόνη.

ΔΗΜΗΤΡΑ: Μιχαλάκη! (οι δυο άντρες γυρίζουν 
παραξενεμένοι)Άκη! Έλα να με βοηθήσεις να σερ-
βίρουμε. Έχω φτιάξει ένα γιουβέτσι τρέλα! Όχι που 
θα με πεις εμένα κακή μαγείρισσα! Φάε πρώτα το 
γιουβέτσι μου και ύστερα τα λέμε!

Τι θα κάνει η Δήμητρα και ο Άκης; Θα φύγουν; Ή θα 
μείνουν στο σπίτι του Μιχάλη;  Θα προσπαθήσει να 
της αλλάξει γνώμη ο Άκης; Ή ο ίδιος ο Μιχάλης; Ή 
μήπως ένας αστάθμητος παράγοντας θα αποφασί-
σει για το μέλλον των ηρώων μας;

Αποφασίστε εσείς το τέλος της Ιστορίας!
ΤΕΛΟΣ

«
...Μα τι είναι αυτά 

που λες; Δεν εί-

στε ξένοι. Είσαι η 

γυναίκα του γιου 

μου και ο Άκης 

είναι το εγγόνι 

μου. Το σπίτι να 

το θεωρείς και 

δικό σας...»
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δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1η:
Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες 
να καταθέσουν με τη μορφή καταιγισμού ιδεών 
τι γνωρίζουν για την τρίτη ηλικία, τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά τους. Κατά τη διάρκεια της «ιδε-
οθύελλας» σημειώνει στον πίνακα λέξεις-κλειδιά 
πάνω στις οποίες  μπορεί στη συνέχεια να ακολου-
θήσει μια συζήτηση.

Δραστηριότητα 2η:
Ο/η εκπαιδευτικός φτιάχνει στον πίνακα δύο στή-
λες και ζητάει από τα παιδιά να τις γεμίσουν με 
τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σ’ έναν 
έφηβο και έναν ηλικιωμένο. Στη συνέχεια συζητά-
νε τα αποτελέσματα. Ποια χαρακτηριστικά υπερτε-
ρούν; Οι ομοιότητες ή οι διαφορές; Τι κοινά μπορεί 
να βρει ένας άνθρωπος της δικής τους ηλικίας με 
έναν/μια  ηλικιωμένο/νη;

Δραστηριότητα 3η:
Ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές/τριες αν 
γνωρίζουν ανθρώπους τρίτης ηλικίας στο κοντι-
νό τους περιβάλλον, στην οικογένεια, στο σχολείο, 
στη γειτονιά. Τι σχέση έχουν μαζί τους; Τι τους αρέ-
σει σ’ αυτούς και τι τους ενοχλεί; Έπειτα τους ζη-
τάει να φέρουν ένα αντικείμενο δικό τους και με 
αφορμή αυτό το αντικείμενο να φτιάξουν μια φα-
νταστική ιστορία. Η ιστορία αυτή μπορεί στη συνέ-
χεια να δραματοποιηθεί.

Δραστηριότητα 4η:
Σε ποια παραμύθια και μύθους υπάρχουν άτο-
μα τρίτης ηλικίας; Πως συμπεριφέρονται και πως 
δρουν μέσα στην ιστορία; Ποια είναι η σχέση τους 
με τους άλλους ήρωες; Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει 
από τα παιδιά να αφηγηθούν το παραμύθι και να 
το δραματοποιήσουν.

Δραστηριότητα 5η:
Ένας/μια  μαθητής/τρια καλείται να μιμηθεί ένα 
ηλικιωμένο άτομο, τον τρόπο που κινείται, που 
μιλάει. Παρατηρούμε και σχολιάζουμε κατά πόσο 
η μίμηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Έπειτα καλείται κάποιο άλλο παιδί να μιμηθεί έναν 
άνθρωπο μέσης ηλικίας και στη συνέχεια ένα τρίτο 
παιδί καλείται να μιμηθεί έναν έφηβο. Συγκρίνουμε 
και σχολιάζουμε τις τρεις συμπεριφορές. Όποιος 
μαθητής/τρια διαφωνεί με τον τρόπο της μίμησης 
μπορεί να προτείνει κάτι άλλο. Εξέλιξη του ατομι-
κού αυτοσχεδιασμού: τα τρία άτομα συναντιούνται 
και δημιουργούν μια σχέση μεταξύ τους.

Δραστηριότητα 6η:
Παρατηρήστε και συζητήστε στην τάξη την εικόνα 
των ηλικιωμένων όπως αυτή προβάλλεται από τα 
ΜΜΕ (σήριαλ, διαφημίσεις, ειδήσεις, σατιρικές εκ-
πομπές κ.λ.π)

Δραστηριότητα 7η:
Από τις ιστορίες προκύπτουν κάποια θέματα, τα οποία 
μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά σε μια περαιτέρω 
έρευνα και γνώση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) Η Μάρθα στην πρώτη ιστορία είναι δημοσιογρά-
φος. Σε ποια σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ελ-
λάδας και της Ευρώπης θα μπορούσε να έχει πα-
ραβρεθεί ως δημοσιογράφος; Ας κάνουμε μια 
αναδρομή στη σύγχρονη ιστορία υπολογίζοντας 
την ηλικία της κι ας πλάσουμε, με βάση πάντα τα 
πραγματικά γεγονότα, μια φανταστική ιστορία με 
πρωταγωνίστρια τη Μάρθα.

β) Ο Απόστολος παίρνει κάποια φάρμακα σε κα-
θημερινή βάση. Αυτό το κάνουν πολλοί ηλικιω-
μένοι. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι συνήθεις χρό-
νιες ασθένειες από τις οποίες πάσχουν άτομα 
τρίτης ηλικίας; Σε ποιους παράγοντες οφείλο-
νται (κληρονομικοί, τρόπος ζωής κ.λ.π.); Ποιες 
μπορούμε να αποφύγουμε προσέχοντας από 
μικρή ηλικία και ποιες έρχονται αναπόφευκτα 
συνοδεύοντας τα γηρατειά;

γ) Στη δεύτερη ιστορία επίσης, η κυρία που προ-
σέχει τον Απόστολο είναι από την Ολλανδία. 
Τι γνωρίζουμε γι’ αυτή τη χώρα; Τι παραπάνω 
μπορούμε να μάθουμε; Ας αναζητήσουμε πλη-
ροφορίες και φωτογραφίες για την καθημερι-
νή ζωή στην Ολλανδία κι ας τις παρουσιάσουμε 
μέσα στην τάξη.
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βιώνει σε σχέση με τα γεγονότα της ιστορίας.
- Να γράψουν ένα γράμμα που θα έγραφε κά-

ποιος από τους ήρωες.
- Να γράψουν ένα άρθρο εφημερίδας. (π.χ. ένα 

ρεπορτάζ για το κλείσιμο του γηροκομείου)
- Να γράψουν έναν διάλογο με τα πρόσωπα των 

ιστοριών και με εκείνα που δεν εμφανίζονται 
στις ιστορίες. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 
συνδεθεί με την επόμενη.

Δραστηριότητα 9η:
Αυτοσχεδιασμοί με λόγο ή χωρίς βασισμένοι σε δι-
άφορες σκηνές από τις 4 ιστορίες:
- Ένας/μια ηλικιωμένη μπαίνει στο τραμ/λεωφο-

ρείο κλπ. Πως αντιδρούν οι υπόλοιποι επιβάτες; 
Τι απρόοπτο μπορεί να συμβεί;

- Αντίστοιχες σκηνές στην ουρά μιας τράπεζας, σ’ 
ένα κατάστημα κ.λ.π.

- Ας αναπαραστήσουμε τη διαδήλωση για το 
κλείσιμο του γηροκομείου.

- Μια βόλτα στην παραλία.
- Μια μέρα στα επείγοντα ενός νοσοκομείου.
-  Ο Άκης με τον Μιχάλη στο ίντερνετ-καφέ.

δ) Στην τρίτη ιστορία, ο Γεράσιμος κινδυνεύει να 
χάσει τη δουλειά επειδή οι συνθήκες του επαγ-
γέλματός του έχουν αλλάξει. Ποια άλλα επαγ-
γέλματα δυσκολεύεται να ακολουθήσει ένας 
άνθρωπος τρίτης ηλικίας λόγω εξέλιξης της τε-
χνολογίας και άλλων εφαρμογών; Πως αντιμε-
τωπίζεται αυτό;

ε) Θάνατος: Όταν μιλάει κανείς για την προχωρη-
μένη Τρίτη ηλικία δε μπορεί να παραβλέψει το 
θέμα του θανάτου. Μπορεί να γίνει μια συζή-
τηση στην τάξη, στην οποία τα παιδιά να μι-
λήσουν για τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους 
πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στη συνέχεια 
μπορούν να ζωγραφίσουν εικόνες ή να φτιά-
ξουν κολάζ.

Δραστηριότητα 8η:
Δημιουργική γραφή.
Με αφορμή τις ιστορίες οι μαθητές/τριες μπορούν 
να δημιουργήσουν τα δικά τους γραπτά κείμενα. 
Κάποιες προτάσεις είναι οι εξής:
- Να γράψουν το ημερολόγιο κάποιου ήρωα με 

τις βαθύτερες σκέψεις και συναισθήματα που 

Με θέμα την Τρίτη ηλικία και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών:

Ντοκιμαντέρ, ταινίες:
1) «Η Τρίτη ηλικία» ντοκιμαντέρ στην Εκπαιδευτική τηλεόραση 
2) «Τελευταία Ανάμνηση», ταινία μικρού μήκους του Χρήστου Βενετσάνου,  

Τιμητική Διάκριση στο 1ο Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου της Αθήνας 
3) «Τι είναι αυτό;» ταινία για την τρίτη ηλικία, 8ο Δημοτικό Ρόδου

Βιβλία:
1)Ε. Τριβιζά «Οι γιαγιάδες με τα γιο-γιο»
2) Ά. Ζέη «Ο ψεύτης παππούς»

                                      
Η σύλληψη, παραγωγή και εκτέλεση του project Δρώμενα για την αλληλεγγύη των γενεών έγινε 
από την θεατρική ομάδα ΑΒΙΣΤΑ ΘΕΑΤΡΟ και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- 
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.


