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Λυσιστράτη εν Γλώσση
και μια γυναίκα-για-όλες-τις-εποχές 

για την εποχή μας
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Το όνομα «Λυσιστράτη»  βγαίνει  απο το  «λύσις» και το «στρατός» και άρα σημαίνει 
«εκείνη που προκαλεί διάλυση του στρατού». Η Λυσιστράτη ήταν ηρωϊδα κωμωδίας του 
περίφημου Αριστοφάνη. Είχε συλλάβει την ιδέα οτι ο μακροχρόνιος πόλεμος μεταξύ 
Αθηναίων και Σπαρτιατών, θα μπορούσε να τελειώσει αν οι γυναίκες των πολεμιστών 
και των δύο παρατάξεων αποφάσιζαν να μην εκτελούν τα συζυγικά τους καθήκοντα αν 
οι άντρες τους δεν σταματούσαν τον πόλεμο. Βέβαια, την απόφαση αυτή δυσκολεύονταν 
να την βάλουν σε εφαρμογή και οι ίδιες οι γυναίκες κι έτσι η κωμωδία περιέλαβε και τον 
συναγωνισμό του κάθε άντρα με  τη γυναίκα του και της κάθε γυναίκας με τον άντρα της  
για το ποιός θα άντεχε στην αποχή παραπάνω.....Ας δούμε τώρα τι θα μας ενέπνεε η 
Λυσιστράτη για τις σύγχρονες διαμάχες αν είχε ξαναγεννηθεί στην Γλώσσα. Πρώτα
απ’όλα, ακόμα κι αν η νουνά της την είχε βαφτίσει «Λυσιστράτη», το χαϊδευτικό 
Γλωσσιώτικο όνομά της θα ήταν «το Λυσιστρατώ» ή «το Λυσιστρατάκι» αφού π.χ. τις 
Ελισσάβετ και τις Ευγενίες  τις λένε «το Λισσαβώ» ή «το Λισσαβάκι» και «το Βγενιώ» ή 
«το Βγενάκι». Ακόμα πιο χαιδευτικά θα την λέγανε «Λυσ’στρατώ» ή «Λυσ’στρατάκι». 
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Λυσ’στρατάκι

ΠΡΑΞΗ 1

Απο οθόνη τελλάρο , με στυλ Χατζηνικολάου και φωνή Σιόμπολου, ο εξάγγελος (Σταύρος)λέει:

«Εκεί ψηλά στ’Αφγανισταν με τις βαθειές σπηλιές του
οι Αμερικάνοι βάλτωσαν κι είναι για άντε χέστους.

Μοίρα σκληρή τους έρριξε εδώ πρίν τρία χρόνια
οι ζέστες τους αφάνισαν τους ρήμαξαν τα χιόνια.
Κι όσο να πείς για το Ιράκ μ’όλο το σόκ και δέος

οι καουμπόϋδες έκατσαν στων ανταρτών το 
(εδώ ο Σταύρος αντι να το πει, γουρλώνει απλώς τα μάτια , και φερνει τις σελιδες του 
μπροστα στα γυαλιά  του που πρέπει ναναι χωρις φακους για να μπορει να τριψει τα

ματια του με τα δαχτυλα να «περνανε» μεσα απ’τους φακους)
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Και στο υπουργείο τσαμπουκά ο Ράμσφελντ τάχει φτύσει
και μόνος του παραμιλά για νάβρει κάποια λύση.

Προγούλια σαν και του μπουλντόγκ του κρέμονται με χάρη
μα ξάφνου η ΣΙΑ τούστειλε ωραίο παλληκάρι.

Κρατά, λάπ-τόπ, ακουστικά, κοριούς, γουώκμαν και λάμπει
κι όλο χαρά  τηλεφωνεί να βρεί γραμμή για  νάμπει».

Παναγιώτης:
(Φοράει ακουστικά και μιλάει σε κινητό αφου προηγουμένως εψαχνε πυρετωδώς τα 

νουμερα στο καντραν)
«Τα σέβη μου κύριε υπουργέ, ψάχνατε τον Μπιν Λάντεν;

Η  ΣΙΑ τον εντόπισε, δεν είμαστε άντε-άντε.
Στη Σκόπελο απο Γκρης μεριά τον βρήκαμε στη Γλώσσα

χαλάλι τα δολλάρια των ερευνών τα τόσα.
Είναι λιγνός, μαυριδερός, ψηλός και όχι νάνος

κι όλους τους παραμύθιασε πως λέγεται Μπουζάνος
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(Εμφανιζεται ξαφνικά και το εσωτερικο ενος Γλωσσιώτικου σπιτιου, στην κουζινα (να 
χωραει αρκετους) ο Γιωργος (ο μεγάλος, της Β λυκειου) πινει το γαλα του (ή καφέ) και 
βλέπει τηλεόραση , η μαμα του (Αργυρουλα) μαγειρευει κι ο παπους του (Βασίλης) 
λαγοκοιμαται ακουμπώντας   στο μπαστουνι του. Του Γιωργου του φεύγει απ’τα γελια το 
γαλα (ή ο καφές) απ’το στόμα και σκουπίζεται ξεκαρδισμένος.

Γιώργος:-Μαμά, παπού, Μαρίνα , οι Αμερικάνοι βρήκαν τον Μπιν Λαντεν . Ο Νικος 
ειναι . Βιβα  Μπουζαντεν. Μετά τον Τσε Γκουεβάρα εσύ και μετά από σενα το χάος.

Αργυρούλα:-Της Θεοδοσίας ο Νικος; Ο δικος μας; Ο Γλωσσιωτης; Μαρίίνα! Μαρίίνα! 
Που είσαι αρή; Δεν τ’άκουσες τα νέα; Οι Αμερικάνοι λέν οτι  ο Νίκος της Δοσίας ειναι ο 
Μπιν Λάντεν. .
Μαρίνα:- Κι εμένα τι με νοιάζει τι λέει η τρέλλα του καθεμιανού; Για ν’άκουω κοτσάνες 
έβαλα το ξυπνητήρι ή για να  κάνω επανάληψη  για το διαγωνισμα  χημεία που θα μας 
βάλει ο Κούκι σημερα.
Αργυρούλα:-Ναρθω εκει να σου πω εγω τι σε νοιαζει και τι δεν σε νοιαζει. Τρέξε αρή 
στον πατέρα σου στο λούκι να του πείς να παραγγείλει στον ξάδελφό μου το μαραγκο 
μια ταμπέλλα που να γραφει για το σουβλατζιδικο. «Το στέκι του Μπιν Μπουζαντεν» 
Ακομα εδω εισαι; Τρέχα.
Γιώργος:-Και να μην τρεχει στον δρομο δεν πειραζει. Ώσπου να την κανει ξαδελφος σου 
την ταμπελλα  θαχουν βρει καμμια δεκαριά Μπιν Λαντεν ακομα. Στην κουνια που 
παραγγειλες για μενα οταν ημουν ακομα αγεννητος την αδελφη μου κουναγες, οχι εμενα 
Εγω πηγα στα νηπια  μεχρι να την φερει.
Παπούς:- Να μη λεει «Το στέκι του Μπιν Μπουζάντεν». Να λέει «Το λημερι του Μπιν 
Μπουζαντεν». Οι λήσταρχοι δεν εχουν στεκια , λημερια εχουν. 
Αργυρούλα:- Αυτα να τα πεις στον άλλο σου το γιο που τουδωσες λεφτα ν’ανοιξει και 
κεινος σουβλακια . Εδω κανω εγω κουμαντο που ηταν προικα μου το μαγαζι να μην 
πληρωνουμε νοικι.
Παπούς:- Αυτα να τα πεις στο γιο μου που σ’αφηνει να του κανεις κουμαντο . Οχι σε 
μενα 
Αργυρούλα:-Ρε αντε να διαβασεις για το διαγωνισμα που θα σου βαλει ο Άγιος Πέτρος 
όπου ναναι μη πα και δεν μπεις στις Πανελληνιες για τον Παραδεισο.
Παπούς:- Εσύ να πας στον Αγιο Πέτρο. Εγω θα κατσω εδω να ριξω εξω και το ΙΚΑ και 
τον ΟΓΑ , γαμώ τα ταμεία τους. Φεύγω εγω τωρα; Τώρα  που θα πλακωσουν κι οι 
Αμερικανοι κι ο τουρισμος κι οι τουριστριες με τα μινι και τα μπικινι; Αααχ, νωρις 
γεννηθηκαμε εμεις, δεν ειχε μινι τοτε που ειμασταν νεοι. Άργησε κι αυτος ο Μπιν 
Λαντεν να μας φερει τουριστριες.
Αργυρούλα:-Μην κολάζεσαι κακομοίρη μου και σ’ακούει ο Αγιος Πέτρος.
Παπούς:-Ο Αγιος Πέτρος ειναι άντρας και με καταλαβαινει. Δεν σκεφτεται σαν και  
σενα.
Γιώργος:- Πλακα εχετε μα κατσε να παω να μοιρασω τα γραμματα να συζητησω τα νεα 
και με το χωριο. Ε, ρε γλεντια! Για να δουμε τι άλλο λενε. Μα πώς τους ήρθε; Α! Θα 
νομίσανε τα ντενεκέδια του για Μολότωφ.

(Παιρνει τον ταχυδρομικο σακκο και τον φοραει. Τα υπολοιπα της τηλεόρασης τα βλεπει 
ορθιος απ’την πορτα)
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Ο Παναγιωτης συνεχιζει:
Αφού τον Λάντεν βρηκαμε  και δεν μπορεί να φύγει

ας δείξουμε πολιτισμό κι ευγένεια ουκ ολίγη.
Τα δύσκολα τελείωσαν ας κανουμε όσους κόπους
χρειάζονται να δείξουμε πως έχουμε και τρόπους.

Πρώτα θα δούμε αν το νησί κρύβει και Ευρωπαίους
κι αφου τους εντοπίσουμε τους βάζουμε κορέους.

Μ’αυτούς θα συνεργάζεται κι όχι με συμπατριώτες,
αυτοί θα καρφωνόντουσαν. Ψάχνουμε και  Γλωσσιώτες».

Σταύρος-Χατζηνικολάου(με φωνή Σιόμπολου πάλι):
«Λαγωνικά του Έσελον με τα ακουστικά τους

δυό Γάλλους εντοπίσανε και τον Γερμαναρά τους.
Τον Μάρκ τον Χέλντ με την κυρά, τον Μπέν με το σκυλάκι

που τούχε βγάλει κι όνομα τόλεγε Μητσοτάκη».
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(Εχει ερθει κι η Μαρίνα μεσα και χτυπιουνται ολοι απο τα γελια , μαζι κι ο παπούς 
που αντι να χτυπαει τις πατουσες του στο πατωμα χτυπαει την μαγκουρα γιατι εχει 

ρευματισμους. Η Αργυρούλα κουναει και μια κουταλα καθως γελάει)

Ο Σταυρος-Χατζηνικολάου (με φωνή Σιόμπολου πάντα ) συνεχίζει:
«Θ’αρχίσει η ανάκριση και στους ξενομερίτες
Γιατί στη Γλώσσα ήρθανε να γίνουνε πολίτες;

Γιατί στο λόφο του Τακάν βάλανε Καλλιθιώτη; 
Δεν βρήκανε να βάλουνε νησιώτη και Γλωσσιώτη;»

Γιάννης Λαγουδάκης:
«Να σας το πω με ποίηση που εμαθα στο Λουτρακι 

Κι αφου δεν με συστησατε  με λενε Λαγουδάκη
Στην Καλλιθέα με δυο δουλειές  εβγαζα τ’αντερα μου

Μα ουτε που φτουραγανε καθολου τα λεφτα μου
Και τοτε μουρθε ενα τσαφ ολόκληρη ιστορία 
πως οποιος στην Αθηνα ζει ποτε δεν θαχει μία

Πολλες εκει βρισκεις δουλειές για να πληρωνεις χρεη 
Μα απ’την πολλη σου τη δουλεια δεν εισαι σαν τον μπεη
Σαν τον γκασμα εισαι ολημερις το βραδυ ζαπινγκ μονο

Και σκεφτεσαι τα νιατα σου που φευγουνε με πονο
Και που να δεις  πρασινο ή μπλέ; Κολιάτσου ή Κουκάκι;

Οι Βαρκιζες κι οι Κηφισιες ειναι για Μποδοσακη.
Στη Γλώσσα στο μπαλκονι σου σαν βγεις  οταν βραδιασει 

Ενα εικοσάρι φραπεδιά  σε έκανε Ωνάση.
Ετσι έβγαλα συμπερασμα πως οι πρωτευουσιανοι

ειναι οι Γλωσσιώτες , στην Αθην’ οποιος θα μεινει χανει».

Αργυρούλα:- Μαλέ-μαλέ! Δεν είμαστε καλά. Ο Γιώργος της Αντιγόνης! Καλε ολοι οι 
Γλωσσιώτες φίρμες θα γινουμε;

Παπους:- Πάω στο καφενειο. Σημερα θαχει πολλη πλακα η κουβεντα. Τα χάνω εγώ 
κατι τέτια; 

Ο Σταυρος-Χατζηνικολάου (με φωνή Σιόμπολου πάντα ) συνεχίζει:
«Ύποπτοι κι οι καθηγητές και τα διδάγματά τους: 

Γιατί στην  Γλώσσα ήρθανε να πούν το μάθημά τους;»

(Η Μαρινα χτυπιέται απ΄τα γέλια , κουνωντα το χερι στο στυλ «Δεν μπορω άλλο» και 
φωναζοντας «καλε ποιος τρομοκρατης; Ο φιλόλογός μας ειναι» Η Αργυρούλα λέει: 

«Ο κυρ Μιχάλης δεν ειναι που μουδωσε προχτες τον έλεγχο σου;Λιγο φευγατος ειναι 
αλλά καλος άνθρωπος. Βλέπω και την γυναικα του στον Τζιμη που ψωνιζουμε. 

Απέναντι απ’του Νικου του Αγγελέτου δεν μενει τώρα; Παλιά δεν μένανε εκει ψηλά 
στης Βαγγελίτσας της Σιδέρη απέναντι απ’του Σταματίου; »



12

Μιχάλης:
«Στη Γλώσσα ένας φίλος μου έκανε τουρισμό

κι έβγαλε άλμπουμ ολόκληρο κι αυτο χοντρό-χοντρό.
Φωτογραφία που έβγαλε να βλέπεις και να μενεις

ήτανε μια που τράβηξε απ’της Φανερωμένης. 
Έδειχνε ένα συννεφο που πέρναγε μπροστά του

έτρεχε άσπρο φωτεινό και πήγαινε πιο κάτω 
σαν κουνελάκι ζωντανο πούψαχνε την φωλιά του.

Όρνιθες μου εθύμισε απ’τον  Αριστοφάνη
όπου σε χώρα μαγική ζούσαν κι είχαν σεργιάνι 

πουλιά που ήταν ελεύθερα κανείς να μην τα πιάνει.
Ζούσαν πάνω απ’τα σύννεφα κι απ’την αδρεναλίνη 
όπου δεν τάφτανε η βουή του κόσμου κι η τοξίνη.
Παράθυρα με Κοσκωτά , Τράγκα , Κακαουνάκη 

δεν τάραζαν την ομορφιά , την ζωή και την αγάπη.
Αυτό μου ήρθε σαν φλασιά κι είδα πως εκει πανω

σε δυο λεπτά θα πήγαινα απ’το σπίτι στη δουλειά μου.
Θα ακουγα και θάλεγα ωραίες καλημέρες 

μα στην Αθήνα αχρηστες οι ώρες και οι μέρες 
θα έφευγαν στο στρίμωγμα και στα λεωφορεία 

στην μπέμπελη που θάβγαζα μες στην ορθοστασία.
Καλά το λέγαν μερικοί που λέν’  πως στην Αθήνα
βρίσκεις δουλειές ναχεις λεφτα μα είσαι καραντίνα

σαν σκλάβοι με δυό-τρείς δουλειές ολοι εκει καταφέρνουν  
να παίρνουν όσα δεν χρειάζονται όσοι εκεί δεν μένουν»

Λαγουδάκης:
«..Καλά, καλά το πιάσαμε ποιητή και κουλτουριάρη
πως φαύλος κύκλος απειλεί στις πόλεις να σε πάρει. 

Μα εξήγα μου πώς έπεισες την σύζυγο για τόσα 
εγώ δεν είχα πρόβλημα παντρεύτηκα στην Γλώσσα»

Μιχάλης: 
«Αυτό ήταν το πιο εύκολο, λέω «γυναίκα, πάμε;» 
και μόλις Γλώσσα άκουσε λέει «Αμήν ξεκινάμε» 

Ακουγεται ξαφνικά  πολυ δυνατά (σαν  υπόκρουση έκλαμψης στο εσωτερικό του 
μυαλού του Χατζηνικολάου, αντιστοιχη του τσαφ και της φλασιάς των 

προηγουμενων δυο Αθηναίων  )  ο στίχος του Πάριου 
«Πάάμε , πάμε να φύγουμε απο δω και μη ρωτας που πάμε. Πάάμε!»

Ο Χατζηνικολάου σηκώνεται όρθιος  (μεχρι τωρα ήταν γονατιστος πισω απ’το τραπεζάκι 
για να φαινεται το κεφαλ ι του μεσα στην οθονη-κιβωτιο )και βλέπουμε οτι γυρω απο το 

κεφάλι του ειναι η τηλεόραση στην οποία έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε. Προσπαθεί να 
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απαλλαγεί τραβώντας την σαν πουλόβερ  μα δεν βγαίνει κι αντι αυτού της δινει κεφαλια 
τουλάχιστον να ξεπροβαλλει προς τα μπρός το κεφαλι του κι ας την φοράει μετά  κολλάρο, 
ακούγεται συγχρονισμένα ήχος τζαμιού να σπαει και ξεπροβαλλει το κεφαλι του (η όψη 

του κουτιου που χρησιμοποιήθηκε ήταν απο πλαστικό όπως πρότεινε η Κατερίνα η εκ των 
καθηγητ.ων)

Ο Σταυρος-Χατζηνικολάου φωνάζει:
«Ζήλεψαααα! Αυτοί εχουν χρόνο δικό τους-κατάδικό τους γαμω την καταδίκη μου. 

Θέλω το βράδυ να ψαρεύω , να κανω πυροφάνι,  θελω ξιφίες στη σκάρα κι οχι 
διαξιφισμούς στα τηλεοπτικά παράθυρα. Πάάμε»

Γιάννης/Μιχάλης/ Σταυρος(τραγουδουν χορεύοντας αγκαλιασμενοι).  
http://www.youtube.com/watch?v=PctAepLJolE&feature=related

Να μπορουσα στα συννεφα ναχα ενα βενζινάδικο
Και δικο μου να ενιωθα ναχα χρονο κατάδικο

Τα μυαλα μου στη θεση τους κι οχι σαν σε τρελλάδικο.

Το κατωθι μονος του ο Σταυρος-Χατζηνικολάου:

Θελω τη ζωη μου και όχι το γυαλι
σπάω την Τι-Βι
για να ξαναχαρω

όλα μου τα ονειρα να ζησουνε ξανα
παιρνω τα βουνα

πάνω απ’τα σύννεφα

(Βγαζει τελικα και το κολλαρο, το πεταει κατω  και το κλωτσαει εκτος σκηνης)

(Ολοι μαζί πάλι συνεχίζουν)
Να λησμονήσω μπορεί στην πολη παλι να πάω,
γραμματια ναχω ξανα και ποτε να μη ξοφλάω,

νοικια , κοινοχρηστα δανεια και τρεχα βρες για παρκαρισμα
λες και σε μουτζωσε ο Θεος και ναχεις στενο μαρκαρισμα.

Ααααααααααααααααααααααααααα
(στο χορό προστίθενται και  αλληλομούντζες Μιχαλη και Γιαννη να μη βασκαθουν  
(αυτο καλυτερα να λειπει γιατι δεν ειναι προφανές οτι ειναι για να μη βασκαθουν. 
Μα να υπαρχει    αυτομούντζα του Χατζηνικολάου που ετρωγε τετοιο λουκι σαν 

μουντζωμενος απ’τον Θεο και ύστερα  να του κάνουν οι άλλοι δυο  χειραψίες στον 
αέρα όλοι για το καλώς ήρθε)
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ΠΡΑΞΗ 2
Ανοιγει η αυλαια ακουγεται Άσιμος (το «καταρρεω» στη αρχή του (δηλαδή  στο αργό  του 
μερος) και σταματαει εκει) κι ο Μπουζανος αναδύεται (αργά) απ’τον καδο (σπρωχνοντας το 
καπακι  με το κεφάλι)  με το κασετόφωνο και με ετοιμο φραπέ ( ο λόγος που αναδύεται αργά 
δεν ειναι τελετουργικος αλλά πρακτικός,  ειναι για να μη χυθεί η φραπεδιά που βαρεσε εντος 
καδου)    ακουμπαει κατω φραπέ ακ ικασετόφωνο , ανατανύζεται (ακουγεται ο στιχος I woke
up this morning (απ’το «three little birds http://www.youtube.com/watch?v=LanCLS_hIo4» του Μπομπ 
Μαρλεϋ), καθεται ακουμπωντας  στον καδο και κοιταει την Βασω  οπως ο Διογενης τον 
Μεγαλεξαντρο) Ισως όμως ναχουμε γειρει τον καδο και να  ανοιγει το καπακι σαν πορτα και 
μετα να τον γυριζει και να τον τσουλάει 

Βάσω:
-Εσυ εισαι οΜπουζάνος λοιπόν; 

Σταμάτης:
-Παρων κι αξουριστος. Εσυ τι διδασκεις;
Β:-Γιατι; Διδασκεις κι εσυ;
Σ:-Ναι, ποίηση, αλλα μη το πεις σε κανεναν.
Β:-Γιατί;
Σ:-Θα με καταγγειλουν στην εφορία  και θα μουρθουν οι Ραμπο να μου βάλουν ταμειακή 
να μου φορολογουν οσες μπυρες με κερναει ο κοσμος.
Β:-Μήπως εσυ εισαι η ΣΔΟΕ που φορολογεις τον κοσμο σε μπυρες;
Σ:-Ολόκληρο χωριο δεν μπορει να θρεψει εναν πεζοδρομιακό φιλόσοφο;
Β:-Ναι αλλα παντα ο ιδιος να φιλοσοφεί; Να πιασουν ολοι οι κατοικοι σειρα και να τους 
τρεφουν οι υπολοιποι ενα μηνα τον καθενα, όλοι  να ξεκουραζονται και να φιλοσοφούν  
καθε τοσο. Η να βαλουν λαχειο κι οποιος κερδιζει να ταχει ενα μηνα δωρεαν ολα κι 
οποιος εχει τον ληγοντα δωρεαν μονο τα τσιγαρα.
Σ:-Ανατρεπτικες ιδεες για το καθεστως. 
Β:-Εννοείς για το καθεστως των αραχτών;
Σ:-Θα μας κλεψεις την πελατεια αν τα πολυλές όλα αυτα. Δεν αράζεις κι εσύ καλύτερα;
Β:-Δεν μου λές καλύτερα ενα ποιημα απ’αυτα που διδασκεις; 
Σ:-Θα σου πω ενα που αν και γραφτηκε την δεκαετία των νεόπλουτων  εγινε επικαιρο με 
το συνταξιοδοτικο και με τις παιδικες τροφες τώρα τον καιρο των νεόπτωχων. Τους 
συνταξιούχους  δεν θελουν να τους ξαποστειλουν μια ωρα αρχητερα για να μη πεσουν 
εξω τα ταμεια; Στα παιδια δεν θελουν να πουλανε οσο γινεται πιο πολλες βιταμινες, 
δηθεν που ειναι στην αναπτυξη αλλά κατα βαθος για κερδος; Οι νεοπλουτες δεν τοχουν 
ριξει στα μποντυλαϊν και στις σαουνες; Ακου πως ταχει πει η ποίηση:             

Ποντικοφάρμακο για τους μεγάλους και μουρουνέλαιο για τα παιδιά
κι έπλεξες σώβρακα για τους φαντάρους και θυσιάστηκες πατριωτικά.

Σου στέλνω μήνυμα μ’ένα τάμ-τάμ
να μαγειρεύεις με βιτάμ

ήσουνα γόησσα κι έκανες μπάμ 
και γώ σε ψάχνω στα χαμάμ

Μια  διαδήλωση δέκα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα στη διαπασών
χιλιάδες δίποδα με μαγνητόφωνα κι έχουν λουστεί με την ιδια λοσιόν. 

Ξεπουληθήκαμε  στο Γιουσουρούμ 
για ένα κουστούμ’ για ένα κουστούμ’

όλο φιγούρα και παρατατζούμ 
μ’ένα κουστούμ’ μ’ένα κουστούμ’
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Ω εποχή μου θυμίζεις τον Καίσαρα κι οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν
κι όσο γερνώ περπατώ με τα τέσσερα τα τροχοφόρα με προσπερνούν.

Μας εκτελουνε με σφαίρες ντούμ-ντούμ
κι εμάς το μυαλό μας στο παρατατζούμ.

Ξεπουληθήκαμε  στο Γιουσουρούμ 
για ένα κουστούμ’ για ένα κουστούμ’

Β:-Πολύ απαισιόδοξος ο ποιητής σου.
Σ:-Έχει  γράψει και πιο απαισιόδοξα. 
Β:-Σαν πόσο πιο απαισιόδοξα δηλαδή;
Σ: Μόνο ενας σεισμός μας σωζει φοβερός κατακλυσμός,

μαϊντανός να γίνουν όλα να σωθεί ο πολιτισμός.
Β: -Κανα αισιόδοξο , έτσι για δείγμα;
Σ:                                          Ενθάδε κείμεθα ώ ξείν αγγέλειν 

κι απολωλότες είμεθα απ’την αγέλην.
Β:-Αα! Εσύ είσαι πραγματικά ειδικός στον Άσιμο. Ξέρεις κι άλλα ποιήματά του;
Σ:                              Και οι θεοί σαν πείθονται όταν υπάρχει ανάγκα

για πόλεμο δεν έκανα ποτέ μου εγώ τον μάγκα
και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα.

Β: -Μου είπαν τα παιδιά ότι ήσασταν φίλοι με τον Άσιμο όταν ζούσε. Πώς κι έτσι; Δείξε 
μου τον φίλο σου να σου πώ ποιός είσαι; Ή τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται; Ή απλώς 
και των δύο σας  το όνομα ήταν  Νικόλας;  Ή ήθελες ναχεις φίλο διάσημο κι ας τον 
λέγαν Άσιμο; 
Σ: -Ααπ, κυρά καθηγήτρια εδώ σε πιάνω αδιάβαστη. Το Άσιμος τόγραφε το σι με γιώτα , 
όχι με ήτα. Δεν εχει σχέση με  άσημους και  διάσημους. Εννοούσε οτι ουτε σίμωνε 
κανέναν  ουτε  τον σίμωνε κανένας. Κανένας σιμά, κανένας κοντά. Μπήκες;
Β:-Ααα! Γηράσκω αεί διδασκόμενη. Εσύ κάνεις μάθημα και σε καθηγητές, όχι μόνο σε 
μαθητές. Ειλικρινά τώρα τόμαθα Συγγνώμη για την παρεξήγηση.
Σ:-Συγχωρεμένη. Κάτσε ν’αλλαξω κασέττα να ρίξω μια γυροβολιά να ηρεμήσω που  
παραλίγο να με συγχύσεις.
Ο Σταμάτης ρίχνει δυο γυροβολιές με τον εξής στίχο του Άσιμου (απο Λεονάρδου):

Θ’απολύσω κι όποιον με περγελάει 
και άμα ξεμεθύσω σας λέω και γκουντ-μπάϋ)

Σ: -Λοιπόν; Πως με γνωρισες; Ειπαν  τιποτε τα παιδια  για τη γενειαδα μου; Απ’τα γενεια 
με γνώρισες;
Β: -Όχι απο τον κάδο. Δίδασκα για τον Διογενη και τα παιδια με ρωτησαν «Δηλαδή 
κυρία ο Διογένης Μπουζάνος ήτανε; Εκεινος τσουλαγε το πιθαρι και όπου ήθελε το 
σταματαγε και κοιμοταν.  Ο Μπουζανος τσουλαει τον καδο με τις ροδες κι οπου θελει 
φτιαχνει σπιτι
Σ :-Εσεις θα μου το κλεισετε το σπιτι. Μεχρι και φορο ιδιοκατοικησης θα με βαλουν να 
πληρωσω αν ακουστουν αυτα. Για να μη πώ και Φι-Πι-Α αν θεωρηθουν  κάδος και 
πιθάρια ως τροχόσπιτα. Ειδος πολυτελείας σου λέει ο άλλος απ’την ζήλεια του. Κι ο 
Κυριάκος γι’αυτό τ’άφησε το μηχανάκι και πηγαίνει με το γάϊδαρο και κάνει το κλάξον 
με το στόμα στις γωνίες.
Β:-Δηλαδή πώς το κάνει το κλάξον;
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Σ:- Ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε.
Β:-Να δω τι άλλο θα μάθω στην Γλώσσα μ’αυτά που ακούω.
Σ:-Δηλαδή γίνεσαι Γλωσσομαθής;
Β:- Όχι, Γλωσσοπαθής γίνομαι. 
Β:- Χαχά! Πλάκα έχεις. Απ’ότι κατάλαβα είσαι φιλόλογος.  Πες μου  τι ποιήματα 
διδασκεις αυτο τον καιρό.
Β:- Την σονάτα του σεληνόφωτος. Την έχεις διαβασει;
Σ:-Όχι, μούχει απαγορέψει ο γιατρός τα σέλινα γιατι με πειραζουν στην υγεία   
Β:-Τον κάδο πώς και στον έδωσε ο Δήμος;
Σ:-Τιμής ένεκεν.  Στον Ανδρέα για την ψυχαγωγία που προσφέρει με το ραδιοφωνικό 
σταθμό απένειμε ο Δημος καρέκλα που ανεβαινει ανηφόρες και σε μένα απένειμε για το 
κασετόφωνο και για τα στιχάκια τον κάδο σκουπιδιών. Έβαλε το χεράκι του κι ο Πάτερ 
Αλέξιος που είπε στην εκκλησία οτι η δωρεάν  μουσικη  που προσφέρω είναι υψηλής 
ποιότητος κ ι ετσι μισοαστεία-μισοσοβαρά απέκτησα τροχόσπιτο. Τροχόσπιτο απ’τον 
τόπο σου κι ας ειναι καδος του Δήμου. 
Β:-Όπως λένε «Αντίντας απ’τον τόπο σου κι ας είναι Ελβιέλλα»;
Σ:- Ααα! Εσύ είσαι δικό μας παιδί. Τι να σου απονείμω τιμης ένεκεν; Έχω ένα 
εικοσάρικο απ΄τον καιρό της χούντας . Έχει και πουλάδα  Να στο δώσω  μήπως έχει  
γίνει συλλεκτικό κομμάτι;
Β:-Μπά; Πώς και το κράτησες;
Σ:- Για να λέω σε όσους δεν με χωνεύουν οτι ήμουν χουντικός για να μη χωνευουν και 
την χουντα.    
Β:-Α!, εχεις δική σου  πατέντα και στο  σαμποτάζ  βλέπω.  Να  σου απονειμω τότε και 
γω  μια φρατζόλα για να λέμε «ψωμί-στιχάκια-ψυχαγωγία» όπως λέγανε τότε «ψωμί-
παιδεία-ελευθερία»;
Σ:- Δεν το κάνεις μια μπύρα καλύτερα;
Β:-Πες στη Ματούλα να τη γραψει στο λογαριασμό μου
Σ: -Γράψε  μια μπύρα  και βάλε μια υπογραφή στο χέρι μου να με πιστέψει.
Β: -Αυτο ειναι το νέο τραπεζικό σύστημα αναλήψεων;. Χερι επιταγή. Τύφλα ναχει ο 
Διας. Μη ξεχαστείς και  πλυνεις το χέρι σου πριν εξαργυρώσεις τη μπύρα.
Σ:-Με τόσες επιταγές που δέχομαι ολη μέρα δεν χωράνε στο χέρι μου και τις γράφουνε  
παντού. Όλη μέρα με γράφουν πατόκορφα.Τους λέω «Σιγά ρε παιδια , ενας-ένας , ή θα 
πρέπει να τις πιω όλες μαζί ή δεν θα μπορω να κανω μπανιο μη τις σβησω αν μου 
αφηνετε αυτογραφα ολοι μαζί»
Β: -Καλά, ε;! Εσυ εδωσες μια νεα διασταση στην φραση «Εγω τα λεφτα ταχω γραμμενα»
Σ:-Αν δεν ήσουνα γυναίκα θα σούλεγα που γράφω κατι επιταγές
Β: -Ποιές επιταγές δηλαδή εχεις γραμμενες εκει;
Σ:-Αυτές που εχουν μεγάλο ποσό γιατί δεν στις δινει κανεις χωρις να θελει κατι, και 
μάλιστα  κατι οχι καλό. Είναι σαν τους χορηγούς των βουλευτών στις προεκλογικές 
εκστρατείες. Για να μη μπλέξω και γω με διαπλεκόμενα, κρατώ το ποσον που θέλω για 
μια μπύρα και ύστερα επιστρέφω ρέστα.   
Β:-Ξερεις τι ειχε πει ο Γκαντι για τον Δυτικο πολιτισμό;
Σ:-Όχι, ξερω τι ειχε πει ο Νταλάρας
Β:-Ο Νταλάρας; Τι ειχε πει;
Σ:-Πώς τάχεις έτσι μοιρασμέ-,ντουνιά ψευτοπολιτισμέ.
Β:-Πού τόπε; Σε συνεντευξη; 
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Σ:-Όχι, στο εφτα νομά- σ’ενα δωμά-
Β:-Ααα, εσύ το κασετόφωνο τόχεις για σχολείο
Σ:-Πές μου τι είπε ο Γκάντι να μαθαινω κι εγώ τίποτε.
Β:-Τον ρωτησαν τι γνώμη εχει για τον Δυτικο πολιτισμο και είπε οτι θαταν καλη ιδεα να 
δημιουργηθει γιατι δεν υπαρχει.
Σ: -Με στείλατε τώρα κι εσύ κι ο Γκάντι. Πώς σε λένε;
Β:-Ειρήνη
Σ:-Αν μας ακουγαν οι Αμερικανοι θα νόμιζαν οτι ειναι συνθηματικό το ονομα για να 
κανουμε τρομοκρατια
Β:-Ναι, λόξυγγα θα πάθαιναν αν μας άκουγαν. 

Εν τω μεταξύ ακουγεται ο Παναγιώτης να μονολογει με λόξυγγα:
«Που σου γαμώτο.(Χικ) Πώς με (χικ)  κατάλαβαν (χικ) Παμπόνηροι οι 
τρομοκρατες(χικ) . Και σιγουρα συνθηματικο (χικ)  ειναι το ονομα Ειρήνη , οχι 
πραγματικό. Και το οτι με καταλαβαν αποδεικνυει  την ενοχή τους . Αλλιως γιατι να 
με (χικ) υποπτευθουν;  

Β:-Πως τα καταφεραν να τους τρομοκρατει η Ειρήνη αντι ο πολεμος;
Σ:-Οσο βομβαρδιζαν απο ψηλα και δεν σκοτωνονταν το βαφτισαν  πολεμο για να λενε 
οτι νικησαν. Τωρα που κατεβηκαν και σκοτωνονται το βαφτισαν ειρηνη για να μη λενε 
οτι νικηθηκαν και να λενε οτι τους σκοτώνουν οι πολεμοχαρεις γιατι οι ιδιοι ειναι 
ειρηνιστές..
-Αν σ’είχα μαθητη θα σούβαζα εικοσι.  Για ολα εχεις απαντησεις;
-Εξαρταται απ’τις ερωτησεις. Βαλε μου διαγωνισμα να δουμε.
-Πως και δεν εφυγες να πας για φρικιο στα Εξαρχεια; Ή στο Νεπάλ ή στο Κατμαντού;
-Ακουσα για δύο Γάλλους που τα ψάχνανε αυτά τα θέματα και που θεώρησαν την 
Γλώσσα σαν ενεργειακό κέντρο του κόσμου και φτιάξανε ένα Παρθενώνα στην Πούντα , 
κι είπα «τρελλος είμαι να πηγαινω αλλού αν αυτοι που ψάχνουνε τέτοια πράγματα 
έρχονται εδώ;».
Β:-Δηλαδή εισαι και ενεργοποιημενος θα μας  πεις τωρα; 
Σ:- Ναι, σκέτος Μεξικάνος κασκαντέρ που λένε. Λοιπον; Το πέρασα το διαγώνισμα;  
Β:-Χμμ. Εκ πρωτης όψεως ναι.  Θα το ξανασκεφτώ όμως.  Ή εχεις ολες τις απαντησεις 
ή μου γλιστρας σαν χελι. 

Εν τω μεταξύ όλα αυτά ο τρελλοπράκτορας της ΣΙΑ (ο Παναγιώτης)
τα παρακολουθεί:

Παναγιώτης:
-Δεν μπορω να βγαλω συμπερασμα , που το παει  ο Μπιν Λαντεν, σιγουρα παντως ζει με 
ελεημοσυνες για να ξεκαρφωνεται που ειναι δισεκατομμυριουχος. Και σιγουρα δεν ειναι 
σύμπτωση που ο Μαρκ με την γυναικα του ηταν μπροστά στους Πύργους. 
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Και το Μπεν σίγουρα ειναι για ξεκάρφωμα. Απ’το Μπιν θα βγαινει. Τι άλλο θα 
μπορούσε ναναι το Μπεν; Μπεν Χουρ; Και τον σκύλο γιατι τον ειπε Μητσοτακι;
Γιαπωνεζικο ακουγεται, σχεδόν Καβασάκι, ή μάλλον Ναγκασάκι. Ααα! Θαναι απο 
αυτους που θελουν αντιποινα για την Χιροσιμα. Συμμαχοι των Γιαπωνεζων δεν  ηταν οι 
Γερμανοι στον πόλεμο; Και ποιος ειναι αυτος ο Γκαντι; Σιγουρα κανας Μπιν Γκαντεν  
θαναι κι αυτος. Σιγα μην ειναι αυτος που βγαζει τα πλυντηρια Καντι. Κι ο λόξυγγας που 
έπαθα πριν λίγο δειχνει οτι με παρακολουθεί και με εχει στο μυαλό του. Όλα 
διασταυρωνονται. Κάπου θα κανει το μοιραιο λάθος και θα ξεσκεπαστει εντελώς. Αν και 
τι ανάγκη έχουμε απο άλλες αποδείξεις;  Αυτα που βρηκε και του αρεσαν απο Νταλάρα  
για τον   πολιτισμο δειχνουν το ποιον του. Και τι  σόϊ άνθρωπος ειναι καποιος που δεν 
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θελει να ζει με τον Αμερικανικο τροπο ζωη;. Ολα αυτα μου θυμιζουν και κεινον τον δικο 
μας τον βομβιστη, τον Γιουναμπόμπερ. Πολλες αναλογιες βλεπω. Εκεινος ενω ηταν 
καθηγητης πανεπιστημιου εφυγε για να ζησει σε καλύβα χωρις ηλεκτρικό. Εκεινος  ηταν 
μαθηματικος Αυτος ειναι φιλοσοφος. Η  μορφωση και το μυαλο δεν κρυβονται, πρεπει 
να μας οδηγησει στα οπλα μαζικης καταστροφης. Αλλά και οπλα να μη βρουμε σαμπως 
δεν ειναι μαζικη καταστροφη αυτο που κανουνε αυτοι οι δυο; Βαζουν ποιηματα-βομβες 
που θα αλλοιωσουν τον Αμερικανικο τροπο ζωης.

Σταμάτης: - Εχω ακουσει κι εγω μια ατακα του Γκαντι
Βάσω:-Για ριχτην
Σ: -Τον ρωτησαν γιατι οι Ινδοί δεν θελουν τον εγγλεζικο τροπο ζωης κι αυτος ειπε οτι για 
να ζησουν με Εγγλεζικο τροπο ζωής 50 εκατομμυρια Εγγλεζοι επρεπε να υποδουλωσουν 
ενα δισεκατομυριο Ινδους. Για να ζήσουν με εγγλεζικο τροπο ζωης ενα δισεκατομμυριο 
Ινδοί ποσα δισεκατομμυρια ανθρωπους επρεπε να υποδουλωσουνε;10 πλανήτες σαν τη 
γη έπρεπε να βρουνε και να υποδουλώσουνε.

Παναγιώτης: 
Ααααα! Νατα μας! Μα  ποιος ειμαι;!!! Καλά τους καταλαβα.  Και για τον Αμερικανικο 
τροπο ζωης τετοια θα λενε! Να δεις που θα προτιμουν και τα σουβλάκια απ’το 
ΜακΝτοναλντ και απ’τα χαμπουργκερ. Και κεινος ο Γάλλος που περισυ στη Γαλλία 
εκαψε το Μακ Ντοναλντ, οταν ηταν στην Αμερικη στο Μπερκλεϋ δεν σπουδαζε; Δηλαδή 
εκει που ηταν κι ο Γιουναμπομπερ ο βομβιστης. Κι ο Μπουζαντεν όλο στα 
σουβλατζιδικα δεν αραζει; Μια στον Κόλλια , μια στο λουκι. Ε. Θα μου πεις οτι πρεπει 
να βεβαιωθουμε. Ε, δεν την αντεχουμε την αβεβαιοτητα, κακό είναι; Θα ρισκαρουμε 
τωρα την ζωη μας και την ζωη των παιδιων μας κορωνα γραμματα; Ανευθυνοι ειμαστε 
να τα  θεωρούμε  όλα συμπτωση;  Πρεπει να στειλουμε στρατευματα εκει και μυστικους 
και φανερους , να γινουν συλλήψεις. Ανακρισεις. Και δικους μας να στείλουμε και 
συμμαχους απ’την Ευρωπη, Βρετανους, Ιταλους Ισπανους,  άλλοι σύμμαχοι δεν μας 
καθονται.

Β:-Σε ειχα διακόψει σε καποιο κομματι που άρχιζε στο  κασετοφωνο.

(Αρχιζει το γρηγορο . στο στιχο «ελεύθερέ μου ερωτα πονάς,...
(Περναει ο Λαγουδάκης και κανουν στρακα με τα χερια ημιχορευτικα) 
........αϊντε ξεκαθαρισε λοιπον 
Ερχονται κι αλλοι και στο στιχο «ενας αλλα λεων κι ολοι εσεις τυρια , θεε μου πού τη 
βρηκα τοση λεβεντια...» Ο Μπουζάντεν δείχνει τον εαυτο του στα πρωτάκια που εχουν 

σχολάσει και περνανε καμποσα μαζι.  
«Αυτο ειναι ! Πού τη βρήκα τόση λεβεντιά;! Μουντζώστες με  να μη βασκαθώ»

(Τα πρωτάκια  τον μουτζωνουν ολα μαζι)
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-Ευχαριστω παιδια με τοσες μουντζες θα κανω καιρο να ξαναματιαστω Αν ειναι  η ίδια η 
Γλώσσα να με Γλωσσοφαει πάρτε μου και κανα  κανα σκορδο απ’τη Νεκταρία, θα μου 

χρειαστεί.
Ρένα (της Τερέζας):

-Η Νεκταρία έκλεισε για μεσημερι. Να πάω στο  μπαμπά μου στο φαρμακείο να σου 
φέρω   χάπια σκόρδου ή δεν πιάνουν για το μάτιασμα;

Σ:- Άμα κάνουν και για μαγείρεμα καλά είναι.

Ακουγεται «Κατακατακατακαταρρεω  κι αλλο πλεον δεν μπορω , θα ερωτευθω τον 
Παπανδρεου τον Ποπαϋ και τον Ζορρο...»
http://www.youtube.com/watch?v=A3VDBRwzTME

Ο Λαγουδάκης λέει τραγουδιστα:
«Κατουκατουκατου κατου ριεμαι κι αλλο πλεον δεν μπορω, θα το καταβρεξω ολο το 

λούκι, το φαμακείο και το σχολειό»
και πιανοντας τα μαγαζια του φευγει τρέχοντας.

Ο Μπουζαντεν απαντα τραγουδιστα :
«Θα βρεχεις  ως το συνεταιρισμο».

Νίνα (της Ματούλας):
-Ο Λαγουδάκης έγινε λαγός

Τριανταφύλλου (η μικρη αδελφη της Δέσποινας και της  Έλλης)
-Άρα πήρε προαγωγή.
Γιώργος (Μαντάς):

-Ναι , λες να πάρει κι αυξηση; 
Φίλιππος (της α):

-Αν του πούμε συγχαρητήρια πουγινε λαγός και πηρε αύξηση λες να  κεράσει;
Ολα τα πρωτάκια μαζι:

Ζήτω ο  Μπιν Μπουζαντεν! Ζήτω ο Μπιν Μπουζαντεν!

Παναγιώτης:
-Παει αυτο ηταν , τωρα βεβαιωθηκα, τον ξερουν οτι ειναι ο Μπιν Λαντεν και τον λενε 
Μπιν Μπουζαντεν για ξεκαρφωμα.Από μικρό  κι απο τρελλό μαθαινεις την αλήθεια. Τον 
καρφωσαν τα πρωτάκια πέραν πάσης αμφιβολιας.  Η Γλώσσα κανει υποθαλψη 
τρομοκρατιας. Θα στείλουμε στρατο. Εδω δεν αντεχαμε την αβεβαιοτητα και θα 
ανεχτουμε την βεβαιοτητα οτι ειναι τρομοκρατες; Και τοχει κοψει τ’ονομα για να 
κρυβεται αλλά εγω ειμαι παλιος. Δεν με ξεγελανε εμενα τα συνθηματικα Τι Μπιν Λαντεν 
τι Μπιν  Γκάντεν τι Μπιν Μπουζαντεν! Μα ποιος ειμαι; Ε,ρε προαγωγη που θα παρω αν 
δεί ο υπουργός τι ιδεες κατεβαζω!
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Λάκης ως Ράμσφελντ:
(στον τοίχο έχει κάδρο τον εαυτό του σαν την παρακάτω φωτο)

-Έψαξες να βρεις τι σημαινει το ονομα του; Μηπως ειναι κανα συνθημα το Μπουζανος;
- Σημαινει Θεϊκος.
-Ώπα, νατο που καρφωθηκε μονος του. Φανατικος Μουσουλμανος δεν ειναι; 
-Ναι αλλα ειναι Πολωνικιά λεξη.
–Τωρα μπερδευτηκα , οι Πολωνοι ειναι συμμαχοι μας . Ααα, πονηρος αυτος αλλα εγω 
πιο πονηρος, επιτηδες τοβαλε Πολωνέζικο για ξεκαρφωμα. Άλλωστε οι πεποιθησεις του 
τα λεν ολα.  Ακους εκει δεν του αρεζε ο βρεττανικος τροπος ζωής, ουτε ο Αμερικανικος!. 
Φως φανάρι. Γιατι εκαναν στεκι  μπροστα στο σουβλατζιδικο που ανοιξε στο λούκι; 
Σίγουρα προτιμανε τα σουβλακια απο τα χαμπουργκερ και θεωρουν τον Μακ Ντοναλντ 
εισβολεα. Eιναι οπισθοδρομικοί και δεν  θελουν την προοδο. Ετσι κι   εκεινος ο Γαλλος 
που μουπες που ενω σπουδασε στην Αμερικη ο αχάριστος   έκαψε το φαστφουνταδικο 
του ΜακΝτοναλντ στο χωριο του στη Γαλλια.  Ααα! Μα τι λεω, ας μην παω μακρια και 
η Ελλαδα ειχε τρομοκρατη σουβλατζη. Τον εχω δει με τα ματια μου στην τηλεόραση μια 
φορά πουχα παει διακοπες στην Ελλαδα. Ενας σουβλατζής κοτσιδακιας και 
μουστακαλης. Κατά τ’άλλα ωραίς τύπος,  μου θυμίζει τον εαυτό μου. Τον ειχαν κανει κι 
εργο. Εκεινο το τραγουδι της αντιστασης των σουβλατζήδων να δεις πώς το λεγανε:
(Ψάχνει στο Λάπ-τοπ και βρίσκει   Κωστα Μονάχο και τον ακούει χορεύοντας με κοφτές 
και βαρυμάγκικες κινησεις σαν του Παυλου Κοντογιαννιδη στην επιθεώρηση «Βουλη 
Καλλιγραφίας» Επισης βαζει και λιγο κινήσεις μποξέρ που ο Ράμσφελντ όντως ειναι)

http://www.youtube.com/watch?v=m8oCmzONiW8

Όμως εγώώ , ναι, ναι μωρο μου εγώώ
δεν προκειται με τιποτε να αντικατασταθω

γιατι εσύύ ,ναίαί, ναι μωρο μου εσύύ
αμα θα λειπω θα με θελεις πιο πολυ. 

Για τα σουβλακια τολεγαν και για τα κοκορετσια και τις γαρδουμπες, αμα τα 
κοψουνε θα τους λειπουν και θα τα θελουν πιο πολυ

(Μεχρι να φτασει στο τέλος του τραγουδιού αφριζει απ΄την τρελλα και την τσαντιλα και 
την στριμαρα και καθως σταματαει τον χορό ξαναπαιρνει (αργα και τελετουργικα σαν 
Νιντζα που βαζει τη σπαθα στην θηκη) την πόζα  πουχει στην γελοια φωτογραφια στον 
τοιχο λες και τουχει αρεσει τοσο πολυ εκεινος  ο εαυτος του που θελει να τον μιμειται, 

να τον φτασει να τον διατηρει να του κανει συντηρηση κλπκλπ)
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ΠΡΑΞΗ 3

Γεμιζει στρατο το νησι, Αμερικανους , Αγγλους, Ισπανους Ιταλους «θι θενιορ» «σι 
σινιορινα» «ο  γιες» «ο γιεα»  κλπ. με  στολές παραλλαγής  και με πολιτικά.....(Ποια 

παιδια παιζουν; Και τα ξανθα και τα ψηλα και τα αγγλομαθη. Τα μελαχροινα λενε τα «θι 
θενιορ» στο σεργιανι κλπ )

Σκηνικά: Ειμαστε στην κουζινα της Αργυρούλας η οποια λειπει.
Ελένη:

-Πωω-πω! Μαρίνα, απ΄τον καιρό που ειμασταν κι εμεις μαθητριες και καναμε 
συνελευσεις ειχαμε να να μαζευτούμε τοσες μαζι.  

Μαρίνα:
-Θα ψηφίσουμε καμμια φορά; Θα γυρίσει η μαννα μου απ’τα σουβλάκια και θα  θελει να 
ψηφίσει και κεινη.

Λένα:
-Απ’το πολυ το μπλά-μπλά ξέχασα τι ψηφίζουμε. Μπορει να μου πει καποια απο πού 

ξεκινησαμε και πού φτασαμε; 
Νικολέττα:

-Όσες ήρθαμε απο Αθήνα κι ειμαστε φοιτήτριες μεταφέρουμε τι λένε οι κομματικές 
νεολαίες προς τους νεους και τις νέες της Γλώσσας που βρισκονται υπο κατοχη. Να 
απομονώνουν ολοι οι κατοικοι της Γλώσσας τα στρατευματα κατοχής και ιδιως τους 
Αμερικανους και να τους αποκαλουνε γελαδαρηδες τώρα που χάσαμε πάσαν ιδέαν για 
τους καουμπόϋδες που θαυμαζαμε κάποτε στα γουέστερν. Κι εμεις οι γυναίκες να τους 
εχουμε σε απόσταση μη μας πουν και προδοτισσες.

Έλλη:
-Όμως εμείς που δεν πήγαμε σε κομματικές νεολαίες  τα βλέπουμε αλλιώς.Ή 
τουλάχιστον εγώ τα βλέπω αλλιώς κι αν δεν εκφράζω και τις άλλες Γλωσσιώτισσες ας με 
διαψεύσουν. Τόσες φορές που έρχονταν Δανεζάκια στο Έλιος και Κυπριωτάκια στη 
Γλώσσα όταν είμασταν ακόμη μαθήτριες θα θεωρούσαμε αδιανόητο να βάλουμε τέτιους 



23

αφύσικους περιορισμούς και λουκέττα κι αλυσσιδες στην καρδιά μας. Εκ του φυσικού 
γινονταν ειδύλλια καθε φορα που  γινονταν  και εκ του φυσικου μας περναγαν υστερα αν 
μας περναγαν. Οχι επειδη  είχαμε κριτήρια κομματικά και εθνικιστικά και επαγγελματικά 
και ταξικά και ξέρω-γώ τι άλλο. Τώρα θα απομονώσουμε στη γωνία κάποια αγόρια 
επειδή ειναι Αμερικανάκια ή φανταράκια ακόμα κι αν σαν αγόρια και σαν ανθρώπους 
τους παραδεχόμαστε; Όχι. Αν ερωτευτούμε κάποιον κι αν μας ερωτευτεί εγω λέω να του 
πούμε: «Κοιτα  να δεις,  εγω αλυσσιδες στην καρδιά μου δεν βαζω. Μ’αρέσεις. Δεν το 
κρύβω ουτε απ’τον εαυτο μου ούτε απο σένα. Μα ακόμη κι αν μ’αρέσεις παρα πολυ δεν  
τα φτιαχνω μαζί σου όσο είσαι ρομποτάκι του κάθε ψευτόμαγκα , ψευτοάντρα αρχηγού. 
Διάβασες τι έλεγε σε μια εφημερίδα εκεινος ο γερος Γάλλος στρατηγός του ΝΑΤΟ; «Δεν 
καταλαβαίνω τι σοϊ στρατιώτες είναι αυτοί που βομβαρδίζουν απο τόσο ψηλά που να 
μην εχουν απώλειες. Δηλαδή δεν πιστευουν σ’αυτό που κάνουν αρκετά για να ρισκάρουν 
τη ζωή τους και οι ίδιοι;  Στα νιάτα μου στην σχολή Ευελπίδων οι δάσκαλοί μας 
στρατιωτικοί μας έλεγαν οτι άνθρωπος που ειναι προθυμος να σκοτωσει εν ονοματι 
σκοπού για τον οποίο δεν ειναι διατεθειμενος να ρισκαρει να σκοτωθει είναι 
εγκληματίας, όχι στρατιώτης.  Ακόμα κι αν σ’ερωτευτώ λοιπον δεν θα υπακούσω την 
καρδιά μου όσο είσαι άλλος ένας ένας απο τους  ψευτοάντρες. Δεν φανταζομαι ναχεις 
και παράπονο»

Μάχη:
-Μα βαλτή  ήταν η νουνά σου η φιλόλογος ή προφήτισσα που σ’έβγαλε Λυσιστράτη; 
Όνομα και πράμα προέκυψες βρε Λυσ’στρατάκι. Κορίτσια θυμάστε την άλλη την 
φιλόλογο , την Αναγνώστου που μας έλεγε στις πρόβες της Λυσιστράτης  οτι το όνομα 
αυτο βγαινει απο το «λύσις» και το «στρατός», δηλαδή είναι αυτή που ειναι σαν να λέει 
στο στρατό «Τους ζυγούς λύσατε»; Κορίτσια εγώ προτείνω ένα χειροκρότημα για την 
δικιά μας την Λυσιστράτη και μετά, αν η ψηφοφορία ειναι υπερ της πρότασής της, να 
ορκιστούμε όπως τότε που ορκιζόμασταν στις πρόβες»

Μάγδα:
-Κι εγώ προτείνω αν φτάσουμε με το καλό στον όρκο να τον κανουμε τραγουδιστά για 
να τον θυμόμαστε όπως τα τραγουδια και να μην τον ξεχνάμε. Κι εχω να προτείνω και 
την μελωδία ναναι όπως στο Χριστινακι που μου φαίνεται πως τόχε γραψει εκεινος ο 
ποιητής ο Παπαστεφάνου πουχε έρθει τοτε που είμασταν μαθήτριες με κεινη την ομάδα 
που μας μάθαινε  πως να κανουμε ραδιοφωνο. Θυμάστε; Και τώρα το χειροκρότημα που 
είπαμε.

ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΑΙ

Η ΑΥΛΑΙΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ 
(υποτίθεται για ψηφοφορία και για συνταξη και εκμαθηση τραγουδιου όρκου)

Ελένη:
-Ομόφωνα λοιπόν. Τι ωραία! Είμαστε όλες έτοιμες; Τον μάθαμε  τον όρκο να τον 
τραγουδήσουμε; 

Όλες μαζί:
ΝΑΙΑΙΑΙ!
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Δέσποινα (στη μελωδία απ’το «Χριστινάκι»):
10 κοριτσια της παντρειας το Λυσ’στρατώ αρχηγίνα

συνέδριο στην κουζινα
ειχαμε ιδεα φαεινή και  βαλαμε μεράκι

να σωσουμε κοσμάκη

(το παραπανω τετραστιχο πρωτα μονη η Δέσποινα , τα παρακατω τετραστιχα όλες μαζι. 
Με το που αρχιζουν να επαναλαμβανουνε σηκωνουν το αριστερο χερι γροθια αλλά βαζουν 
το άλλο στην καρδια τους. Και η Δεσποινα τωρα τοποθετει τα χερια της , το προηγουμενο  

τετραστιχο δεν ηταν ακομη ορκος)

(Τα παρακατω όλες μαζι)

Λουκετο δεν θα βαλουμε στα συναισθήματά μας 
στο σωμα στα μυαλα μας

στρατιώτη αν αγαπησουμε  αν ειναι  παλληκαρι 
κι ας ειναι γελαδαρης

Μα για να γινει αντρας σωστος κι οχι κουραδοριχτης
και για να ειναι τσιφτης

βομβες να παψει να πετα απ τ’ουρανου τα υψη
και να σκορπα τη θλιψη 

Παιρνουμε ορκο φοβερο πως το κορμι θα δωσουμε 
στον ερωτα θα ενδωσουμε

μονο αν οι καουμποϋδες σηκωσουνε κεφαλι 
και γινουν πια μεγαλοι

στον γελαδάρη πρόεδρο να βγαλουνε τη γλωσσα 
όπως τη βγάζει η Γλώσσα

στη Γλωσσα γινετε ανθρωποι , στη Γλωσσα γινετ’ αντρες 
αν τωρα ειστε καλιαντρες 

Οσοι ετσι αντρες γινετε δεν θαστε πια  χαμενοι
θα ειστε ευτυχισμενοι

Βουτιες στην Αρμενοπετρα στης θαλασσας τα βαθη
και στου ερωτα τα παθη

Ηλιος και ψαροντούφεκο αντι απ’τα υψη βόμβες 
μαγκιές για άντρες-τρόμπες

Όπως παρατηρησε η άλλη εκ των καθηγητων  Κατερίνα εδω λειπει διστιχο και όπως
παρατηρησε  καλυτερο ειναι να διορθωθει με το να κανει η Δέσποινα πως διακοπτει 

τον ορκο (π.χ. δαγκωνοντας και λιγο τα χειλια της σαν να μετανιωσε για την 
αθυροστομια ολωνών τους (και της ιδιας, στο στυλ «πω-πω τι ειπαμε! Μήπως το 
παρακάναμε;»)  και σαν να τις μαλλωνει λιγακι) προσθετοντας και το παρακατω 

τετραστιχο σαν αφιερωση στην Λυσιστρατη το οποιο δεν χρειάζεται ναναι με το ένα  
χερι στην καρδια και τ’άλλο υψωμενο.

Ναναι καλα το Λυσ’στρατώ Λυσ’στράτη Λυστρατακι 
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τ’αγριμι το ελαφακι 
αυτη ολες μας εβγαλε τετοια ωραια χαρη

της Γλωσσας το καμαρι
(Πρωτα μονη η Δέσποινα ενω τα άλλα κορίτσια φιλανε την Έλλη , μετά το 

επαναλαμβανουνε ολες μαζί ενω την φιλάει κι η Δέσποινα

ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ

(Αν δεν βρεθει ο Γιώργος ο Μαριδάκις να τον παιξω εγώ τον Ουδεπώποτα)
Τραπεζάκι καφενειου, οι αλλοι δυο ταχουν ήδη πιει τα τσιπουρά τους, του Ουδεπώποτα το 

ποτηρι ειναι αθικτο, νευρικος δεν καθεται καν, αγορευει ορθιος. Ο Λαγουδάκης κι ο 
Μιχάλης καθονται καιτον ακουνε πινοντας

Ουδεπώποτας:
-Μας εκθετουν διπλά . Και δεν μετράω καν το πόσο εκθέτουν εμένα προσωπικά σαν 
Ουδεπωποταρχη που δεν μπορεί να επιβαλλει τάξιν και ηθικήν. Αφ’ενός  εκθετουν  το 
χωριό μας σε κινδυνους με τους τσαμπουκαδες τους να ξεχεζουν τους Αμερικανους 
δημοσια και να τους βγαζουν γλωσσα,  αφ’ετέρου μας εκθετουν σαν άντρες με το που 
τους καθονται λες και δεν υπαρχουν Γλωσσιωτες ή γενικότερα  Ελληνες λεβεντες για τα 
γουστα τους.

Μιχάλης:
-Ουδεπώποτα φάσκεις και αντιφάσκεις. Αποφάσισε αν με αυτά που μας λές θέλεις να 
πεις κατι υπερ των Αμερικανών ή εναντίον.

Λαγουδακης:
-Ουδεπωποτάκο, αποφασισε επιτέλους. Με τι απ’όλα μας εκθετουν; Με το που τους 
καθονται ή με το που δεν τους καθονται; Στόκανα λιανά ή να στο κάνω και λιανότερα;

Ουδεπώποτας:
-Εσεις τα λετε αυτα επειδη ειστε ξενοι. Δικα μας ειναι τα κοριτσια , εμεις τα ποναμε κι 
εμας εκθετουν.

Μαρία: (που ειναι περαστικη, σταματάει και τους τα λέει στο ορθιο)
-Τι του λέτε του φιλολόγου μας κυριε δημαρχε; Τι ξένοι και σαχλαμάρες; Εμεις τους 
καθηγητες μας  τους αγαπαμε.

Ουδεπώποτας:
-Αυτα τα λετε για να σας βαλουν βαθμο.

Λαγουδακης:
-Καλά ρε Ουδεπωποτάκο αγόρι μου , σ’έχει βαρέσει στο κεφάλι το τσίπουρο που δεν 
ήπιες. Ποιο βαθμό ρε άνθρωπέ μου; Εδω και τρία χρόνια τοχει παρει το απολυτηριο το 
κορίτσι.
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Μιχάλης:
-Να σου εξηγήσω Ουδεπώποτα

Λαγουδακης:
-Όχι. Εγω θα του εξηγήσω. Εσύ θα τον αρχίσεις στην ποίηση και στα κουλτουριάρικα 
και δεν θα καταλάβει Χριστό. Κάτσε κάτω Ουδεπωποτακο.

(Του δίνει τη θέση του και σηκωνεται   ενω ταυτοχρονα ο Μιχάλης δινει την θεση του στην 
Μαρία ήρεμα και χωρίς λόγια και παει και της φερνει  πορτοκαλαδα)

Ο Λαγουδάκης συνεχίζει:
-Λοιπόν: Αντι να λες οτι τα κοριτσια μας εκθετουν αφ’ενός  με τον ωραίο τον 
τσαμπουκα τους  αφ’ετέρου  με τον ερωτα, να σκεφτείς οτι  ειναι λεβεντιες στα ερωτικα 
αφ’ενός επειδή ειναι τσαμπουκαλούδες και δεν  καθονται σε ψευτόμαγκες και αφ’ετέρου 
επειδή δεν ειναι ξενέρωτες να παιρνουν γραμμή απ’τα κόμματα στο θέμα αυτό αλλά 
κανουν οτι τους πεί η καρδιά τους.

Ουδεπώποτας:
-Κατα βάθος εμεις οι τρείς κάπου ψιλοακουμπαμε, κι εγω θάθελα να τοχω πει αυτο.

Λαγουδακης:
-Ε, αν συφωνουν ενας νορμάλ όπως εγώ , ένας κουλτουριάρης όπως αυτός κι ένας
ξενέρωτος όπως εσυ κάποιο δικιο θάχουνε. Ειναι υπερκομματικη η επιτροπή.

Ουδεπώποτας:
-Δεν έληξε το θέμα όμως. Μακάρι ναχε λήξει αλλά και κατι άλλο με απασχολεί. 
Δυσκολεύομαι να το πώ όμως. Κατά βάθος εξ αρχής η διαφωνιία μου ενέκειτο εις... Τι 
να σας πω τώρα δεν το βλέπετε και μονοι  σας . Εσυ Μαρία δεν το βλέπεις;

Μαρία (προς Μιχάλη):
-Κύριε δεν του λέτε να το πεί μ’ένα τραγούδι  μήπως και του βγεί καλύτερα; Εμάς έτσι 
μας λέγατε να κάνουμε αν  ειχαμε πρόβλημε έκφρασης όταν γράφαμε έκθεση και η 
συνταγή πάντα έπιανε.

Μιχάλης:
-Τι να του το ξαναπώ; Του τόπες εσύ. Έλα ρε Ουδεπώποτα. Αν δεν σου βγαινει με δικα 
σου λογια βρες ένα τραγουδι που να το λέει. 

(Προς Μαρία χαμογελαστά: Το θυμάσαι, ε;) 
Ουδεπώποτας(σιγοτραγουδώντας):

-Μμ-μμμμμ-μμμμμχμ μάλιστα , όντως βγαινει καλυτερα ετσι τραγουδιστα. Όντως κάνεις 
για φιλόλογος.

Λαγουδάκης:
-Λοιπον λισεν εβρυμπαντυ. Ο Ουδεπώποτας θα εκφραστεί

Ουδεπώποτας:
(στο ρυθμο του παλιου κατοχικου τραγουδιου 

προς τα κορίτσια που εν τω μεταξυ έχουν μαζευτεί και τους κοιτάνε)

Λυσιστράτες τινος θαναι τα παιδιά;
Λυσιστράτες τινος θαναι τα παιδιά;

Αν το ενα λεει σι και το αλλο λεει γιες
θα μας παρουν όλους  μας με τις κλωτσιές.
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Τα κορίτσια απαντούν στην ίδια μελωδία:
(τραγουδώντας και χορεύοντας. Η Έλλη στη μέση τραγουδάει μεν αλλά αντι χορού κουνάει 

τα χέρια της σαν να επιχειρηματολογεί ή σαν να ακολουθεί με παντομιμα το νόημα των 
στίχων)

Τονα ας ειναι Ελληνα λεβενταρά
τ’άλλο ας ειναι Κύπριου χορευταρά

τ’αλλο ας ειναι  γελαδάρη
μονο αν ειναι παλληκαρι

κι όχι κότα όλο ψευτικη μαγκιά.

(Εν τω μεταξύ ερχονται και τα Αμερικανακια. Τα κορίτσια συνεχιζουν απευθυνόμενα σε 
αυτούς τωρα με παντομιμες χορευτικες για 

το νοημα παλι (π.χ στο ουστ)
Κορίτσια:

Μεις τους θελουμε τον Κλίντον και τον Μπους
αν ποτε τους σοβαρεψουν αλλιώς ουστ.

Αν μας κάνουνε τον μάγκα
θα τους φάει η μαρμάγκα

και πιο αντρες θατανε αν ηταν πουστ’

Τα Αμερικανακια τραγουδανε:
(χορευοντας αλλα και θυμιζοντας στρατιωτες σε παρέλαση ή σε στρατιωτικές ασκησεις 

π.χ.βαθέα καθισματα, πουσαπς, τροχαδακια κλπ )

Δεν ειμαστε ολοι Κλίντον ουτε Μπους
δωστε μας μια ευκαιρια πριν το ουστ

μη βαρατε κι όλο δόσ’του
ποιος στραβος δεν θελ’το φώς του

μας την εφεραν δεν φταίμε γουη’β μπην γιουζντ

Κορίτσια:
Καλα ντε μα δεν σας ειπαμ’ και καμπουρ’

οκεϋ σορρυ ειστε λεβεντες αϊντε βουρ
αϊντε παμε για μπανακι

και στη Γλιστρα στο Λουτράκι
κι ας του πεσ’ του διοικητη σας  όλη η μουρ’

Τα Αμερικανακια τραγουδανε με παλαμακια και ξαφνικά εχουν φορεσει μαυρα γυαλια 
, εχουν εγκαταλειψει ντουφεκια κι εχουν βγαλει απ’τα στρατιωτικά σακκιδια  

ψαροντουφεκα, , ρακέτες, αντι-ηλιακα, γουωκμαν κλπ

Ιφ γιου’ρ χαππυ εντ γιου νοου ιτ κλαπ γιορ χαντς
κι οποια θελ’ας παρ’την αδεια απ’τη μαν’τς

μαθαμε και τα Γλωσσωτ’κα
δεν τα λέμε πια καουμπόϋκα
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βρε τι παθαμε εμεις οι γελαδάρ’ς
Γιούπι γιάγια γιούπι γιούπι γιάγια

Γιούπι γιάγια γιούπι γιούπι για
Εμφανιζεται η  Αργυρούλα και τους τραγουδά συνοφρυωμένη κι άγρια και με τα χέρια 

στη μέση, κυρίως  πρόςτον Γιώργο  που πλεύριζε την Μαρίνα: 
Της γιαγιας σου και της θειας σου

της μαμας σου κι αντε χασου
αν γερακι τους  το παιξεις φουκαρά.

Ο Γιώργος βλέποντας κι ακούγοντάς την τιναζεται προς τα πίσω και κανει νόημα στην 
Μαρίνα να τηλεφωνηθούνε:

Κλεινει για μια στιγμη η αυλαια υπο τους ηχους της οργανικης εισαγωγης του «απόψε 
στις ακρογιαλιές» του Τσιτσάνη, οταν ξανανοιγει εχουν βγαλει μερικοι τα χιτωνια και 

επισης κρατανε  βατραχοπεδιλα, αναπνευστηρες κασσετοφωνα και μπαλλες. Ναναι και ο 
Αλεξαντρος με στολη και να κραταει λουκανικα 

και μια ψηστιέρα.

Κατευθειαν μετα χορευονται επι σκηνης τα εξης:
(Ολοι μαζι χασαποσεβικο. Υπαρχει ενα μικρο διαστημα που τα «Αμερικανακια» κανουν 

αδεξια βηματα μα αμεσως μαθαινουν κοιταζοντας)
http://www.wahtsontv.co.uk/video/youtube/id/2a0ikm5lYV0

Αποψε στις ακρογυαλιές 
αντιλαλουν διπλοπεννιές

Έλα κοντα μας φιλε να τα πιείς 
κι απ’τα ωραία μας να τρελλαθεις.

¨Ελα να μαθεις πώς ειν’η ζωή
κι όλα τα ωραία μεχρι το πρωϊ

http://www.youtube.com/watch?v=iZWV4lkjEQ4&feature=related (στο 3:38))

(Ξαφνικα αλλαζει η μουσικη σε Αμερικανικη και κανουν τα κοριτσια πως δεν ξερουν 
αλλά αμεσως κοιτανε και μαθαινουν)

1)Σπηντυ Γκονζαλες
2) Μποσσα Νοβα μπέϊμπυ

http://www.youtube.com/watch?v=iALGml0BQoI , http://www.youtube.com/watch?v=PxHs7OMZcWM

Ακουγεται φωνή της Αργυρουλας:
-Μαρίνα, ειδες τον παπού σου;

Μαρινα:-Στην καφετέρια στην παραλία δεν ειναι; 
(Κλεινει –ανοιγει η αυλαία και εχουν κανει κυκλο γυρω του και τον κρυβουν  τα 

Αμερικανακια)

Αργυρούλα:
(περαστικη με κατι λουκανικα και με τον Αλεξαντρο που τα κρατάει κι αυτός):

-Μα κρυφτηκε; Που πηγε;

Ακουγεται το τραγουδι: 
http://www.youtube.com/watch?v=HrOwgufbUjI

Χορέψετε-χορέψετε παπούτσια μη λυπαστε
φτανει που ξεκουράζονται την ωρα που κοιμαστε 
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Δόστε του χορού να πάει
τουτ’η γης θα μασ’ε φάει.

Τουτ’η γης που την πατουμε
όλοι μέσα θε’να μπούμε 

Ο Θανάσης του πιάνει την άκρη απ’το μπαστουνι όπως πιανουν μαντηλι στον χορο και 
χορευει.  Ο παπους νιωθει ετσι σαν να χορευει κι αυτος και ακολουθει τον ρυθμα 

καθιστος με τα ποδια επι τοπου Εν τω μεταξυ  κοιτάει τον Θανάση  η Έλλη-Λυσιστράτη 
και την κοιτάει κι αυτός 

Πεντε πεντε δεκα δεκα δεκα ανεβαινω τα σκαλια 
για τα δυο σου ματια για τις δυο φωτιες
που οταν με κοιταζουν νιωθω μαχαιριές

http://www.youtube.com/watch?v=iwa16wgIU88&feature=related

(Το χορευουν χοροπηδηχτα οι Αμερικανοι και κοιταζουν τα κοριτσια και 
σταυροκοιουνται γιατι τετοιος χορος δεν υπαρχει)

Ύστερα ακουγεται το τραγουδι:
Oh darling save the last dance for me

http://www.youtube.com/watch?v=n-XQ26KePUQ

(Το χορευουν μεταξυ τους τα κοριτσια και κοιταζονται τα Αμερικανακια και πανε και τις 
χτυπανε μαλακα στην πλατη να το χορεψουν μαζι τους κι οχι μεταξυ τους)

(Χωρις ν’αλλαξουν ταιρι το χορευουν μπλουζ)
Ζε τ’αιμ, μουα νον-πλυ

http://www.youtube.com/watch?v=x2C98G-9rJk
Μετά ακουγεται το εξής σαν υποκρουση σε καυγαδακια που κανουν σε παντομιμα η 

Κική με τον Φουντα στα οποια πότε της κανει τον σκληρό και τον αγκαλιαζει απο 
πισω να τον μαλακωσει ενω εκεινος σταυρωνει τα χερια στο στηθος του 

μουτρωμένος και πότε εκεινος την παρακαλάει γονατιστός και τραβώντας τα μαλλια 
του. Κανουν   κι οτι άλλο τους ερθει σαν παντομιμα καυγα και συμφιλιωσης

(Αφορμη για τον καυγα; Ο Φουντας προτεινε το οτι δεν την αφησε να τον φιλησει στο 
μπλουζ γιατι χτύπησε το κινητο του. Οπότε η Κική τουρριξε χαστουκι και του πεταξε το 
κινητό λέγοντας «Ετσι τόχετε στο χωριο σου; Αφηνετε το γαμο να πατε για πουρναρια;») 

http://www.youtube.com/watch?v=-kOIXEi3AaA

Κι απόψε ξαναρχίσαμε
το ίδιο καυγαδάκι,
το ίδιο καυγαδάκι,

Σήκω εσύ να κάτσω εγώ
σώπα εσύ να πώ εγώ
φύγε σύ να μείνω εγώ
και το βιολί βιολάκι.

Καυγαδάκι-καυγαδάκι
ο έρωτας δεν ζεί

πρέπει να χωρίσουμε
δεν κάνουμε μαζί.

Τα ξαναβρισκουν , συνεχιζεται το μπλουζ
Ακουγεται η φωνη της Αργυρούλας

Μαρίίνα, που είσαι αρήή;
Μπαίνει το  ρεφραιν του τραγουδιύ: http://www.youtube.com/watch?v=ZzFVyBFTzIw&feature=related

Η μάννα σου ειναι τρελλή
και σε κλειδώνει μοναχή
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σαν θέλω νάρθω στην κάμαρή σου
μου ρίχνεις μεταξωτό σκοινι

και κλειδωμενους μας βλέπει η νύχτα
μας βλέπουν τ’άστρα κι η χαραυγή

.
Η Κικη και η  Μαρίνα ριχνουν στον Φουντα και στον Γιωργο σκοινια να σκαρφαλωσουν 

σε μπαλκονια. 
Ο Μίλτος  ριχνει  συνθηματικά βοτσαλα στο παραθυρο της Μαριας με το αντιστοιχο 

Αμερικανικο τραγούδι
Knock three times on the ceiling if you want me

http://www.youtube.com/watch?v=Yii1ufTyOWs&feature=related

(Χορευονται σαν ροκ τα εξης τρια γρηγορα)
1)Και το βραδυ το βραδακι 

εισαι σπίρτο π’ανάβει φωτιά 
και με καιει σαν κλαδάκι 

ως το χάραμα μες στην νυχτιά
(Τα πράγματα σοβαρεύουν, κορίτσια από νυχτερινά παράθυρα ριχνουν σκοινιά να

σκαρφαλώσουν οι φίλοι τους)
2)Τουτι Φρουτι

3)Τζώνυ μπη Γκουντ
http://www.youtube.com/watch?v=jLXR5WsHTWY , http://www.youtube.com/watch?v=Kew3Xx6e8-I&feature=related

Μετά η Κική και η Μαρίνα που τυχαίνει και έχουν ταυτοχρονα τα γενέθλιά τους
γιορτάζουν που γίνονται 16 χρονων.Σβήνουν το κερακι με νουμερο 16 στην τουρτα 
τους η καθεμια και για φαρσα στους  Γιώργο  και Φουντα ανοιγουν αγκαλια και κει 

που ερχονται εκεινοι τρεχατοι αγκαλιαζονται η μια με την αλλη για ευχη και 
αγκαλιάζουν εκεινοι τον αερα.Ο Φουντας βγαζει απ΄τη τσεπη κασεττα αφιερωση κι 

ακουμε το «Σουήτ σιξτήν» http://www.youtube.com/watch?v=zzY28Unb3v0 (Τα παιδιά συνέστησαν να 
δινει και λουλούδι)

Αργυρούλα προς παπού:
-Εσυ που ησουν και μεταναστης στην Αμερική, πες μου τι λέει; 

Παπούς:
-Γλυκά 16.  

Αργυρούλα:
-Μμμ, τι ρομαντικό! Να του το ζητησεις να γραψουμε να το παιζουμε και στο 

σουβλατζιδικο. Στη δικια μας το άλλο το γαϊδουρι δεν εκανε αφιερωση; Λουλουδια δεν 
εχουν στην Αγελαδία; Τα φάγαν οι αγελάδες; 

Παπούς:
- Για κοιτα εκει . Αυτο δεν κανει;

Ο Γιωργος εκεινη την στιγμη βγάζει απ’το αμπεχωνο λουλουδι,  βαζει κασεττα κι 
ακουγεται:

«You’re sixteen you’re beautiful and you’re mine»
Αργυρούλα:

-Α, τον καϋμενο, τον παρεξηγησα. Να μου πεις τι λέει.
Παπούς:

-Είσαι δεκαεξαρα, εισαι ομορφη κι εισαι δικια μου
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Αργυρούλα:
-Τον κακό του τον καιρό να του πεις. Οι δεκαεξάρες έχουν να διαβασουν για τις 
πανελληνιες  και για την ενισχυτικη και για το φροντιστήριο και για τα αγγλικα τους.

Παπούς:
-Όλα μαζί τα θυμήθηκες; Μια χαρα της τα μαθαινει τα Αγγλικα ο Τζώρτζυ-μπόϋ κι ας 
ειναι Αμερικανικα. Κι εχει κι ιδιο ονομα σαν τον δικο μας το Γιώργο, 
σαν αδελφια δεν μοιαζουν; 

Αργυρούλα:
-Ήρθε ο κόπανος να την ζητήσει απ’την μαννα της; Ορφανη ειναι; Ακους εκει 
δεκαεξάρα , όμορφη και δικιά του! Ας τολμήσει και κεινο το σκοινι που βρηκα στο 
ντουλαπι της κορης μου της προκομενης στο λαιμο θα του το βαλω να τον κρεμασω σαν 
μπουγάδα, ακους εκει δεκαεξι χρονων να θελει να ριξει σκοινιά η ξεμυαλισμενη. Εμενα 
ο γιος σου με σκαλα μ’έκλεψε, οχι με σκοινι.

Παπούς:
-Πώς κανεις έτσι; Στο Τεξας σκοινια ριχνουνε, με το λασο τα πιανουνε τα γελάδια.

Αργυρούλα:
-Γελάδα ειναι η  κορη μου; Γελάδα να πει  τη μαννα του. Τι με κοιτας; Όταν μ’εκλεβε ο 
γιος σου δεν ειχα αρχισει ακομα να τρωω γιατι τα φαγια της μαννας μου δεν μ’άρεσαν. 
Υστερα που μαγειρευα εγω παχυναμε κι ο γιος σου κι εγω. Αν δεν σ’άρεσαν τα φαγια 
μου θα πήγαινες  στην άλλη σου την νυφη να μενεις. Αν τρών κι η νυφη κι ο γαμπρός 
τσιμουδιά ο πεθερός.

Παπούς:
-Και δεν είπα και τίποτα. Φαντασου ναλεγα κιολας.

Αργυρούλα:
-Αυτο σουλειπε , να πεις κιολας. Ωχ. Τι θελει κι ερχεται κατα δω; Λες να ζήλεψε το 
λουκάνικο; Δεν έχουν  λουκάνικα στην Αμερικη;

Γιώργος (με ξενική προφορά):
-Χρονια πολλα , να την χαιρεστε.

Αργυρούλα:
(με δηθεν ξενικη προφορα για να τον ειρωνευτεί):

-Εμεις να την χαιρόμαστε. Εσύ να  μην την παραχαίρεσαι γιατι θα σε πάρει και θα σε 
σηκώσει κανας ανεμοστρόβιλος σαν εκεινους πουχετε στην χώρα σου την Αγελαδία.

Γιώργος (με ξενική προφορά):
-Μπορώ να σας αφιερώσω ένα τραγούδι;

Αργυρούλα:
-Εμένα;! Τι τραγούδι;

Ο Γιώργος της βαζει κασέττα κι ακουγεται το εξής 
ενω της δινει κι ανθοδεσμη που έκρυβε:

http://www.youtube.com/watch?v=Y-Hck8RDajY&feature=relmfu

Λουλούδι μου, λουλουδι μυριστό και ρόδο μυρωδάτο
στην μάννα σου θαρθώ

στην μαννα σου, στη μαννα σου θαρθώ
να πάρω την ευχη της και το ταιρι π’αγαπώ.

Αργυρούλα (πολυ χαρούμενη):
-Αχ, καλέ τι ευγενικός! Ίδιος ο Σχοινάς που έκανε πρόταση γαμου  στην Γαρμπή 
δημοσίως εκει στην εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά. Αγόρι μου να σε φιλήσω. Έλα να 
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φας κανα-δυο-τρία-τέσσερα  λουκανικα. Αρέσουν  στην μαμα σου τα λουκανικα να σου 
δωσω να της πας; Πότε εχεις άδεια να τα πας στην συμπεθέρα;

Παπούς:
-Απο κει που θα του διναμε δωρεάν  σχοινια να κρεμαστει τώρα τον καναμε και Σχοινα. 
Καλο κι αυτο. Πρόοδος. Τότε με την Αμερικανική βοήθεια δέναμε τα σκυλιά με τα 
λουκάνικα, τώρα με την Αμερικανική κατοχή δένουμε με τα λουκανικα Αμερικάνες 
συμπεθέρες. Τι είπα πάλι ο πούστης! ΄Εγραψα. 
Σε φίλμ εμφανίζεται ο παπούς  να πηγαίνει παρέες κοριτσιών και φαντάρων για βαρκάδες 

και βουτιές με υπόκρουση στροφών της «μπαλλάντας του  Αντρίκου»
http://www.youtube.com/watch?v=Cwp-dcX75LA&feature=related

Τα μεσημέρια τα ζεστά
τη βάρκα παίρναμε τ’Αντρέα
γιά να μας πάει στ’ανοιχτά
όλες μαζί  τρελλή παρέα.

Η Κατερίνα, η Ζωή,
τ’Αντίγονάκι , η Ζηνοβία,

ώ τι χαρούμενη ζωή
χτυπάς φτωχή καρδιά με βία.
χτυπάς φτωχή καρδιά με βία.

Ο Γιώργος, ο Φούντας κι ο Μίλτος παίρνουν άδεια. Στέκονται με στολή και βαλιτσα. Τους 
αγκαλιαζουν πίσω τους η Μαρίνα, η Κική και η Μαρία. Ο Γιωργος φοράειι και μια 

αρμαθιά λουκάνικα (ποτε  τα φοράει λοξά ποτε σαν γιρλαντα στο λαιμο).
Ακουγεται το εξής τραγούδι:

http://www.youtube.com/watch?v=FAimvPAv63M

Τωρα που πας στην ξενιτειά 
πουλί θα γίνω του Νοτιά 
γρήγορα να σ’ανταμώσω

και να σου  δώσω το σταυρό 
που μου παράγγειλες να βρω 

δαχτυλίδι να σου δώσω. 
Ήσουν κυπαρίσσι

της αυλης αγαπημένο, 
ποιός θα μου χαρίσει 
το φιλί που περιμένω
στο μικρό ακρογιάλι 

καρτερώ να μούρθεις πάλι
σαν μικρό χαρούμενο πουλί.

Κλεινει και ξανανοιγει η αυλαια, επιστρέφουν , κρατουν τις ιδιες βαλιτσες, ο Γιωργος 
κρατάει κατι (ένα κακτο) απ’την συμπεθέρα  τα κοριτσια τους τους αγκαλιαζουν ενω 

ακουγεται το εξης τραγουδι:
http://www.youtube.com/watch?v=vDpTWkPVCa0&feature=related

Στρώσε το στρώμα σου για δυο για σένα και για μένα 
να αγαπηθούμε απ’την αρχή ναναι όλα αναστημενα.



33

ΠΡΑΞΗ 4

Παγκάκι στην πλατεία , η Κική συζητάει με την Βαγγέλίτσα.

Κική:
-Εγώ μόλις είδα πώς τον κοίταξε τον ψηλό η Λυσιστράτη ήμουνα σίγουρη πως  της 
άρεσε πολυ. Δεν είχε ξανακοιταξει αγόρι έτσι. Ε, μόλις είδα πώς την κοιταξε και κεινος 
είπα οτι τα δικα τους τα κουφέτα θα τα φαμε όλες πριν απ’τα δικά μας.

Βαγγελίτσα:
-Εγώ το ένιωσα ακόμη πιο νωρίς. Ειδα τον παπού της Μαρίνας  που φαινοταν ποσο 
θάθελε να χορεύει όπως στα νιατα του και δεν μπορούσε . Ειδα τον ψηλό να τον κοιτάει  
και να τουρχεται η ιδέα να του πιασει το μπαστουνι και να χορευει ο ιδιος για να νιωθει ο 
παπους οτι χορευει κι εκεινος έστω μονο με το μπαστουνι. Είπα απο μεσα μου: Τελικα 
δικιο έχει η Λυσιστρατη, δεν ειναι όλοι οι Αμερικανοι σαν τον Μπους. Αυτος  φαινεται 
ναχει χρυση καρδια . Έπρεπε να τον εβλεπε η Λυσιστρατη. Και χορευει κι ωραια  Κι 
ωσπου να τα σκεφτω αυτα οι δυο τους κοιταζονταν κιολας. Αληθεια μπορεις  να μου πεις 
πώς μερακλωσε τόσο με Ελληνικο τραγουδι; 

Κική:
-Α! Ρώτησα τον  φιλόλογό μας και είπε οτι τετιο βιολι πουχε εκεινο το τραγουδι εχουν 
και τα καουμπόϋκα τραγουδια κι ετσι του θυμιζε και την πατριδα του.

Βαγγελίτσα:
-Καλα λες  Και στα γουεστερν  εχει  τέτοια μοουσικη οταν δειχνει  κανα γλεντι.

Κική:
-Για φαντασου, να δουμε και τον Λουκυ Λουκ να χορευει μπάλλο. Μα πού πήγαν τα 
άλλα κορίτσια; Αργήσανε. Πάμε να τα βρούμε.

Βαγγελίτσα:
-A! Μην ξεχάσω. Θέλω οπωσδήποτε να μου φερεις την κασέττα που σου χάρισε ο 
Τζώννυ σου να την γραψω. Φοβερός τύπος ο Τζώννυ σου. Θάσαι σίγουρα πολύ 
ευτυχισμένη. Φτού-φτού-φτού-σας  μη σας ματιάσω Τίποτε να μην αλλάξει ποτέ στην 
ζωή σας. Ειχατε φοβερη πλακα τοτε που τουριξες τη σφαλιαρα που δεν σ’αφησε να τον 
φιλησεις για να απαντησει στο κινητό.

Τραπεζάκι στην πλατεία, ουϊσκυ και πορτοκαλάδα, συζητάει ο Πιτσάς (με στολη 
διοικητή Αμερικανού) με τον Ουδεπώποτα:

Διοικητής:
-Αα, έχετε ωραία χώρα μιστερ ποποτέϊτο κι ας έχετε δύσκολα ονόματα. Αλλά το πιο 
ωραίο είναι άλλο στην χώρα σας. Όταν ειχα έρθει πριν απο χρόνια στην χώρα σας  
σαν στρατιωτικος ακολουθος δεν τοχα καταλάβει γιατι απ’τη μια κοιταγα την 
καριέρα, απ’ την άλλη διαβαζα να μαθω Ελληνικά που μου φαίνονταν  δύσκολα κι 
ολο παρέα με καθηγητές έκανα και μάθαινα μονο για αρχαίους Έλληνες. Κι έτσι δεν 
σας ειχα καταλαβει τι τύποι ειστε . Ποποτέϊτο ειστε  μεγάλοι χαβαλέδες.

(Εν τω μεταξυ έχει πλησιάσει η Δήμητρα που ήταν περαστική)
Δήμητρα:

-Κύριε Δήμαρχε να σας πω κάτι;
Ο Ουδεπώποταςσηκώνεται και πάει στο μερος της 

(αφου πει «εξκιούζ μη» στον Διοικητη)
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Ουδεπώποτας:
-Ναι παιδί μου, σε ακούω

Δήμητρα:
-Γιατί λέει εσάς ποποτέϊτο; Ποτέϊτο στην πατρίδα του δεν λένε τις πατάτες; Αυτός ειναι 
σαν πατάτα, όχι εσείς. Είπε ο γάϊδαρος τον πετεινό κεφάλα; Γιατί τον αφήνετε να σας 
προσβαλλει;

Ουδεπώποτας:
-Αυτό είναι το λιγότερο. Άλλα είναι τα χειρότερα που λέει. Ας το υποστούμε κι αυτό.

Επιστρέφει στον διοικητή
-Τι λέγαμε; Α! Θα λέγατε  ποιό βρίσκετε σαν το  πιο ωραίο πράγμα στην χώρα μας.

Διοικητής: 
-Είναι που σαν γκομενιάρηδες είστε όχι απλώς άνετοι μα αδίστακτοι. Ψυχροί εκτελεστές.

Ουδεπώποτας:
-Πώς; Δεν είμαστε καλά Περί των προσώπων μας ομιλείτε κύριε;

Διοικητής:
-Έλα, έλα, άστα αυτά. Αυτά με την τάξη και την ηθική μόνο εσύ τα λές και σ’έχουνε 
όλοι για ψώνιο και για ξενέρωτο.Δεν τάμαθα πώς την βγάζετε; Απο δώ η γυναίκα μου 
απο δώ το αίσθημα μου. Αυτό το σλόγκαν να το κανετε εθνικό σας ύμνο.

Ουδεπώποτας:
-Δεν σας επιτρέπω να κάνετε τέτιες υποδειξεις για τον εθνικό μας ύμνο

.
(Η Δήμητρα φευγει και του κανει νόημα για τον διοικητή σαν να λέει «αϊντε-αϊντεεε» 

κι ο Ουδεπώποτας τρέχει και της λέει «Είδες τι εννοούσα οτι λέει και χειρότερα;»)
Διοικητής:

-Έλα ρε τώρα; Μεταξύ ανδρών; Αφού είστε γκομενιάρηδες. Πώς να το κανουμε; Κι 
ούτε κρύβεστε απ΄τις γυναίκες σας . Μαγκιά σας.

Ουδεπώποτας:
-Μα τι λετε κύριε; Νομίζετε πως η συναισθηματική μας ζωή εξαντλειται απο αυτές τις 
παιδαιριώδεις υπεραπλουστευσεις; Τις ανωριμότητες; Μας προσβαλλετε.

Διοικητής:
-Γιατί σας προσβάλλω; Κομπλιμεντο σας κάνω. Εγώ έτσι σας πάω. Μεράκλωσα με τα 
φανταράκια μου που τόριξαν στον έρωτα κι είπα να ρίξω ένα τηλέφωνο στην πατρίδα , 
εννοώ την δικιά μου πατρίδα, τα στεϊτς. Εκει έχω και σύζυγο έχω και αίσθημα. Νεαρή 
φοιτήτρια Της λέω οτι είμαι χωρισμένος. Αλά τώρα που είδα εσας που είστε άνετοι είπα 
να τις φέρω και τις δυο εδώ και να μη κρύβομαι . Θα τις δείχνω στα φανταράκια μου και 
θα λέω «απο δώ η γυναίκα μου απο δώ το αίσθημα μου» και θα καμαρώνω σαν γύφτικο 
σκεπάρνι. Πολύ μου άρεσε αυτή η έκφραση που έχετε. Γύφτικο σκεπάρνι. Τζιπσι 
σκεππερς.Χαχαχα! Φαντάστικ! .

Ουδεπώποτας:
-Μήπως ζηλέψατε τα φανταράκια σας που στην ηλικία τους ήσασταν καριερίστας και 
επειδή  δεν ησασταν τσαχπίνης  στον καιρό σας τότε που σας έπαιρνε  και αντι να 
καταλαβετε οτι καθε ψάρι στον καιρό του γινατε κομπλεξικός κι επειδή δεν έχετε και το 
«γνώθι σαυτον» θέλετε να τους πείτε «εχω κι εγω μπαρμπα σουγια»; Βλέπετε έχουμε κι 
άλλες εκφρασεις. Οχι μονο «απο δω η γυναικα μου απο δώ το αίσθημά μου» ουτε μονο 
«καμαρωνω σαν γύφτικο σκεπαρνι».
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Διοικητής:
-Εεπ! Φαινομαι για κομπλεξικός; Επειδή εσύ είσαι ξενέρωτος νομίζεις οτι και οι 
συμπατριώτες σου ειναι σαν και σενα;

Ουδεπώποτας:
-Ρωτηστε και τον Μιχάλη τον καθηγητή  που μιλουσατε τις προάλλες .

Διοικητής:
-Σιγά μην ρωτήσω τον κουλτουριάρη, την Αρσακειάδα. Κουλτουριάρης αυτός , 
ξενερωτος εσύ, τάμαθα τα παρατσουκλια σας , έννοια σου.Εγώ είμα πιο Έλληνας απο 
εσάς. Απο δώ η γυναίκα μου απο δω το αίσθημα μου. Φαντάστικ .Και τ’άλλο το 
σκυλαδικο πώς τόλεγε να δεις. Α! «Το ν’απατας την σύζυγο αυτο ειναι δεδομενο, το 
ν’απατας  τον εραστη που τοχεις δει γραμμενο». Γουσταρω. Έλληνας φανατικος ειμαι.

Ουδεπώποτας:
- Πώπώώώ! Εγώ φοβόμουνα οτι με τα σαχλοτράγουδα αυτα θα εκτεθούμε διεθνώς. Μα 
εδώ έγινε χειρότερη παρενεργεια. Παραπλευρες απωλειες θα θρηνησουμε. Τουτος δω 
εχει μυαλο νηπίου σε σώμα γίγαντα. Κυριε διοικητά , η μονη έκφρασή μας εδω που σας 
ταιριάζει ειναι μια  άλλη: «Μωραινει κύριος ον βούλεται απωλέσαι». Εμεις κυριε 
διοικητα αυτα τα τραγουδια ταχουμε για να πειραζουμε ο ένας τον άλλο, άσε που ακομη 
και το σκυλάδικο το αλλάξατε όπως σας συμφερει. Εμεις πειραζόμαστε γιατι διαθέτουμε 
την κοινη λογική και ξερουμε οτι ο άλλος δεν θα τα πάρει τοις μετρητοις και μαλιστα 
σαν διδαγματα. Άλλο η ζωή κι άλλο τα σκωπτικα τραγούδια. Θα βρεθείτε προ 
εκπλήξεως. Μην φέρνετε απ’την Αμερική τις γυναίκες σας. Ή τουλαχιστον όχι και τις 
δύο. Ή έστω όχι και τις δυο ταυτόχρονα. Τα κάνατε όπως τα κάνατε, αφήστε έτσι και 
μην τα χειροτερευετε. Μη θιγετε τα κακώς κειμενα. Όσο τα ανακατώνεις τα σκατά τόσο 
βρωμάνε. Μ’αυτα που θα προκαλεσετε θα χτυπατε το κεφαλι σας στον τοίχο. Θα φατε τα 
μουτρα σας. Θα τραβατε τα μαλλιά σας και σεις κι  όλοι αυτοί που  θα πάρετε στο λαιμο 
σας. Αν και με την παχυδερμία  που σας δέρνει μονο τους άλλους θα πάρετε στο λαιμο 
σας . Εσεις τι να παθετε;. Τέλος παντων «στου κουφου την πόρτα όσο θέλεις βρόντα»

Διοικητής:
-Καλά, καλά, τις τέλειωσες όλες τις παροιμίες που ξέρεις ή θα μου πεις κι άλλες;

Ουδεπώποτας:
-Θα πω μια  ακομα κι έκλεισα ως σύμβουλος ζευγαριών: 
Στου κουφου την πόρτα πάρ’την πόρτα και φύγε.

Διοικητής:
-Α! Πριν φύγεις. Η γυναικα μου και το αίσθημα μου έρχονται σήμερα στη Σκιάθο με το 
ίδιο αεροπλάνο. Αλλά δεν γνωρίζονται . Εδώ θα γνωριστουν. Αύριο που έχετε χορό στην 
πλατεία θα στις γνωρίσω και σένα. Απο δω η γυναικα μου απο δω το αίσθημά μου. 
Χαχαχα! Φανταστικ!

ΑΥΛΑΙΑ ΚΛΕΙΝΕΙ  ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ

Ακουγεται το μουσικο μερος του « Μεσα απ’τα γλυκά σου μάτια τρέχει αθάνατο νερό
(και σου ζήτησα λιγάκι και δεν μούδωσες να πιώ»)  Όλα τα παιδια , Έλληνες και ξενοι,

χορεύουν. Χορεύει μαζί και η Άννα Μαρία που ειναι το «αίσθημα» του διοικητή. 
Σ’ένα τραπεζάκι κάθεται ο διοικητής καμαρωτός και δίπλα του η γυναικα του, η 

Ρόζα.Πλησιάζει κι ο Ουδεπώποτας.



36

Διοικητής:
-This is my wife Rosa. This is popotato.

Ουδεπώποτας (βγάζονας και το καπέλλο κατα τη χειραψία, φυσικά):
-How do you do Rosa? Welcome to Greece and to Glossa. Just call me John.

Rosa:
-How do you do John? Greece and Glossa are fantastic!

Διοικητής:
-Πές πως δεν ξερεις καλά Αγγλικα για να μιλαμε στα ελληνικα ελευθερα μεχρι να τα 
μαθει κ ι  η γυναικα μου, ελπιζω να μην ενδιαφερθει καθολου  να τα μαθει.

Ουδεπώποτας:
-Σε φώτισε ο Θεός τελικα και δεν της γνώρισες το αίσθημά σου ή σας λυπήθηκε ο Θεός 
κι έχασε το αίσθημά σου το αεροπλάνο;

Διοικητής:
-Όχι, ήρθε και το αίσθημα. Εκει είναι και χορεύει.

(Δειχνει με τα μάτια την Άννα Μαρία, βλέπει το Γιώργο (τον μεγάλο, τον γιο της 
Αργυρούλας τον ταχυδρόμο) να χορευει μαζί της, σαστιζει και τιναζεται )

http://www.youtube.com/watch?v=yy4g70DNx70

«Μεσα απ΄τα γλυκα σου ματια τρεχει αθανατο νερο
Και σου ζήτησα λιγάκι και δεν μουδωσες να πιω»

Διοικητής:
-Ο μάϊ Γκαντ, ποιός είναι αυτός που την διπλαρωσε;

Ουδεπώποτας:
-Ο Γιώργος ο ταχυδρόμος.

Διοικητής:
-Επικίνδυνος για το αίσθημα μου.

Ουδεπώποτας:
-Επικίνδυνος και για τις δυο είσαι συ με τα μυαλά που κουβαλάς. Ο άνθρωπος για κόρη 
σου θα την πήρε κ ι αν της την πεσει κι αν της αρεσει γιατι να μην του ανταποκριθει οταν 
ξεπερασει  την κεραμίδα που της ερριξες σημερα;

Διοικητής:
-Με μενα εισαι ή μ’αυτον; Τι τοπικιστές που είστε ρε παιδί μου εδω πέρα. Κοιτα σε 
ποιους παμε να μαθουμε την παγκοσμιοποίηση!

Ουδεπώποτας:
-Κοιτα εκπροσωπο που βρηκε η παγκοσμιοποιηση  να την βγαλει ασπροπροσωπη!

Διοικητής:
-Βλέπεις πώς την κοιτάει; Λες να διπλαρώσει και την γυναικα μου;

Ουδεπώποτας:
-Όλοι τρελλοι για τα σίδερα σαν και σενα νομιζεις πως ειναι; Αμα θέλει να την πεσει 
στην μια γιατι να  κοιτάει την άλλη; Αλλοιθωρος ειναι;

Διοικητής:
-Ρε ξερω εγώ τι λέω! Δεν λενε «ο ταχυδρόμος χτυπάει παντα δυο φορες»;

Ουδεπώποτας:
-Αϊντάάά! Εσυ δεν φτανει που εισαι για τα σίδερα , νομιζεις πως ξερεις και τι λες!Τώρα 
κατάλαβα κακομοιρη μου. Απ’τις ταινιες του Χολλυγουντ τάμαθες τα αισθηματικά.
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Γι’αυτό εισαι αλλού γι’αλλού. Και τι έκαναν τα παιδια ρε Χριστιανέ μου; Απλώς
χορευουν και κοιταζονται. Εσύ γιατι σαλτάρεις; Φαντασου να κανανε και τίποτε!
Δηλαδή τότε τι θακανες; Θα δαγκωνες λαρύγγια;

Διοικητής:
-Επι της ουσίας. Αν σε ρωτησει όταν ερθει τι λεει το τραγουδι μην της πεις. Είπαμε. Πες
πως δεν ξερεις καλα Αγγλικα. Μην ακουσει τι σημαινει «Μεσα απ΄τα γλυκα σου ματια 
τρεχει αθανατο νερο»

Ουδεπώποτας:
-Σαμπως εμένα και τον στιχουργο θα περιμενει να της εξηγησουμε; Δεν βλέπει πως  
κοιταει τα ματια της ο ταχυδρομος;

Rosa:
What does the song say?

Διοικητής:
-Ουτε αυτης μην της πεις τι λεει το τραγουδι. Ξαναπές πως δεν ξερεις καλα Αγγλικα.  

Ουδεπώποτας:
-Το τραγουδι λεει αυτό που δεν ξερει να πει ο άντρας σου ουτε σε σενα ουτε στο 
αίσθημά του but I can’t say it in English

Rosa:
Oh never mind

Ο χορος συνεχιζει με καποιον επομενο στιχο του ιδιου τραγουδιου που λεει 
«Όποιος θελει ν’αγαπησει πρέπει ναχει υπομονη 

να του μπηγουν το μαχαιρι και να λεει πως δεν πονει».
Διοικητής:

-Τωρα πού κολλαει αυτο; Μαχαιρια , υπομονη,  έρωτας;
Ουδεπώποτας:

-Το κεφάλι σου κολλαει πανάσχετε. Ακούς εκει πού κολλαει! Με σένα κολλάει και σου 
λέει γιατι ουτε την γυνιακα σου ξερεις ν’αγαπήσεις ουτε το αίσθημα σου. Ήθελες ναχεις 
και δυο γυναικες τρομαρα σου! Ουτε γιά μισή δεν εισαι.

Rosa:
John, do you have Greek rock? Can I dance before I learn Greek dances?

Ουδεπώποτας:
-Παιδιά η  κυρία, Ρόζα τη λενε,  ρωταει αν υπαρχει ελληνικό ροκ γιατι θελει να χορεψει    
αλλά δεν εχει μαθει ακομα ελληνικους χορους αφου μολις ήρθε. Δεν θα την 
καλωσορισουμε;

Φίλιππας:
-Θα της βάλω εγώ σωστό κομματι να χορέψει Ελληνικό ρόκ
Βαζει Μητροπανο και χορευει ο ίδιος τους εξης στιχους:

http://www.youtube.com/watch?v=D3ZVjgulZG8

«Το ροκ το Ελληνικό ειναι ζεϊμπέκικο
που το χορευεις σταυρωμενος στο κενο.

Το ροκ το Ελληνικό ειναι ζεϊμπέκικο
δική μας σκάλα σε δικό μας ουρανό»

Γονατίζουν διάφορα παιδιά γύρω απ’το Φίλιππα και του βαρανε παλαμάκια. Η Ρόζα τους 
βλέπει και γονατίζει να κανει το ίδιο αλλά ο Φίλιππας την πιανει απ’το χέρι και την 
σηκωνει και γονατιζει ο ίδιος να της βαρέσει αυτος παλαμάκια. Εκεινη αρχίζει να 
χορευει με συγκεντρωση και σαν ναξερε απο χρονια ζεϊμπέκικο.
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Διοικητής:
-Μα πότε τόμαθε;
Ουδεπώποτας:

-δεν χρειατηε να το μαθει. Απλώς την εκφραζει.
Διοικητής:

-Σε τι να την εκφρασει το Ελληνικό ρόκ; Κενά, σταυρωμενοι, fucking bullshit!
Ουδεπώποτας:

-Δεν βλέπεις το χάλι σου το μαύρο που θα πεις και fucking bullshit! Ακούς εκει πού την 
εκφράζει! Σταυρωμένη στο κενό δεν χορεύει ρε;  Τώρα μόλις δεν την σταυρωσες με  
τέτιο  κερατο; Κενό δεν είνα και το κεφάλι σου και η  καρδιά σου; Κι έχεις και τα 
μούτρα να ρωτάς; 

Διοικητής:
-Αυτο δεν το καταλαβαίνω.

Ουδεπώποτας:
-Τώρα κάτι μας είπες! Σαμπως καταλαβαίνεις  και τίποτε άλλο.

Ύστερα Αμερικανοι κι Έλληνες βαρανε παλαμάκια στον Γιαννακη να χορέψει 
ζεϊμπέκικο (το «ειμαι άντρας και το κεφι μου θα κανω»

http://www.youtube.com/watch?v=sas4D1uf24M )

Διοικητής:
-Αυτο μάλιστα , το καταλαβαινω

Ουδεπώποτας:
-Τρια πουλακια καθονταν στου Διακου το ταμπουρι, ο Γιαννακης κακομοιρη μου πιο
πολυ μυαλό εχει απο σενα.

Διοικητής:
-Σε βαρεθηκα και σενα και τις παροιμιες σου

Ουδεπώποτας:
-Εγώ φταιω που σου μιλάω

ΑΥΛΑΙΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΙ ΟΤΑΝ ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΙ ΑΠΟ 

ΞΕΝΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΚΡΕΜΑΣΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Εμφανιζεται ο διοικητης κρατωντας μια μαυρη σακκούλα/κουκουλα. Ειναι όλοι επι 
σκηνης . Ακομη και τα παιδακια. Καποιοι φανταροι Αμερικανοι κρατανε και οπλα.

Διοικητής(δειχνοντας την σακκούλα):
-Δεν σας ρωταω αν ξερετε τι ειναι αυτο. Σιγουρα ξερετε αφου τηλεοραση κι εφημεριδες 
ολοι παρακολουθείτε. Σ’όποιον συλλαμβάνεται στο Ιρακ ως πιθανός τρομοκράτης το 
φοράνε αυτο συνεχεια . Απ’το Ιρακ ως το Γκουανταναμο. Σε σας επειδη ειμαι γνωστης 
και θαυμαστης των αρχαίων Ελληνων  θα κανω μια εξαιρεση και δεν θα σας προσβαλλω 
φορωντας σ’όσους συλλαμβανω αυτην την τοσο ατιμωτική σακκούλα.Αυτ για να δειτε τι 
διοικητη έχετε .Αλλα όπως σας βοηθαω εγώ  θα με βοηθησετε κι εσεις . Επειδη ξερω οτι 
στην προσφατη ιστορια σας , το ’40, τετοια σακκούλα, αλλά με τρύπες για να βλέπουν, 
φοράγανε οι χαφιεδες κι οι ρουφιανοι  σας  γι’αυτο μονο στα καρφια σας θα δινω τετιες 
σακκουλες να δειχνουν τους τρομοκρατες χωρις να καρφωνονται. Κι επειδή δεν θελω να 
φοβαστε αμα ρουφιανεψετε οτι θα διαρρευσω τα ονοματα σας για να σας σκοτωσουν και 
να μην παρετε την επικηρυξη γι’αυτο τα λεφτα τα δινω προκαταβολη κι ουτε θα ρωτάω
να μου λετε ποιοι ειστε. Κι εγω με σακκουλα θα σας δω.. Δεν θελω το δικα σας ονομα , 
το ονομα των τρομοκρατων που θα καταδωσετε θελω. Ξηγιέμαι καλά; Συμφωνία κυρίων.

Μιχάλης:
-Τον ζουρλομανδύα πώς τον γλίτωσες στην πατρίδα σου; Εκτός κι αν ειστε όλοι μουρλοί 
και δεν σε πήρανε χαμπαρι απο πού χανεις.

Διοικητής:
-Προφεσσορ, δεν περίμενα απο σενα τέτοια λόγια. Εγω να σε συμπαθω και να σε θεωρω 
φίλο και συ να ατιμαζεις  κι εμένα και την χώρα μου!

Μιχάλης:
-Για να σε ατιμασω πρέπει πρωτα να ξερεις τι θα πει τιμη. Εσυ ετσι που δεν το  ξερεις, 
ατιμαζεις οτι ομαδα σε περιεχει. Και την οικογενεια σου, και τον στρατο σου, και την 
πατριδα σου και την ανθρωποτητα ολη. Φερε δω την σακκούλα που κρατας. Κι αυτη την 
ατιμαζεις. Βρε ηλιθιε τι χρειαζεται για να καταλαβεις οτι αυτη ατιμαζει εσας κι οχι τους 
Ιρακινους; Σ’αυτους τιμη κανετε όταν τους την φορατε.

(Παρενθεση:
Eίναι αυτονοητο οτι τα οσα γραφονται κι εδω και παντου δεν ειναι για να 
μαθευτουν απ’έξω αλλά απλώς για να δωσουν το γενικο νοημα που με δικα του 
λογια θα μεταφερει καθε ερμηνευτης, αφ’ενος επαναδιηγουμενος αυτο  σαν να τοχε 
ακουσει  προφορικα και να τολεγες σε καποιο φιλο του (πιθανως προσθετοντας ή 
αφαιρωντας κατι) αφ’ετερου απλοποιωντας το αφου οι κινησεις και εκφρασεις 
καθιστουν πολλες απ’τις λεξεις περιττες. Π.χ. Ο Μιχαλης απλως ειπε «Ρε φερε εδω 
τη σακκούλα να μην την προσβαλλεις που την πιανεις. Αυτη η σακκουλα τιμή ειναι 
για τους Ιρακινους, μονο για σας ειναι προσβοληε ειναι». Κι ολη την οργη την εδειξε 
με την κινηση που του αρπαξε την σακκουλα)

Διοικητής:
-Προφεσσορ ξερεις τι μπορω να σου κανω;
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Μιχάλης:
-Μπορεις να μου τα ...Ασε να μη λεω τετια λόγια μπροστα σε μαθητες και μαθητριες. 
Εσυ με την μανία που εχεις με τις εκφρασεις καταλαβες. Μπορεις να μου κανεις και 
τιποτε άλλο;

Διοικητής:
-Προφεσσορ ειλικρινα θα στενοχωρηθώ. Ηπιαμε κι ένα κρασί μαζι που λεει ο λόγος.

Μιχάλης:
- Κι αυτο το ατίμασες.και το κρασι, και το ποτηρι και το μαγαζι , οτι πιανεις σκατα 
γινεται.

Διοικητής:
-Προφεσσορ, σφιχτηκε το στομαχι μου. Τέτοιο μισος! Μου φαινεται οτι ενας λυγμος 
ανεβαινει στο λαιμο μου.

Μιχάλης:
-Κλανιά ειναι . Αλλα επειδη η μουρη σου μοιαζει με κώλο δεν ξερει απο που να βγει.

Διοικητής:
-Γουάάάάτ;!!!! Πιαστε τον σαν-οβ-ε-μπιτς μη φυγει!

Μιχάλης:
-Σιγα ρε όρνιο μη φυγω. Γιατι να φυγω; Εσενα θα φοβηθώ  ή τη σακκούλα σου; Αφου 
την σακκουλα την έχω γραμμενη εκει που γραφω και σενα. Κατσε να τη φορεσω μονος 
μου μη μου κουραστειτε κι εσυ και τα ρομποτακια σου.

Την φοραει. Την ξαναβγαζει
«Κατσε να την βαλω απ΄την άλλη μερια που δεν εχει τρυπες να μη σε βλεπω . Παλιατσε. 

Καραγκιοζη»

Ο διοικητης δαγκωνει τις γροθιές του, φωναζει για τα χαπια του, πεφτει η αυλαια. 
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ΠΡΑΞΗ 5

Σκηνικα φυλακής
Ο Μιχάλης κι ο Λαγουδακης  μιλανε καθισμενοι απενατι χωρισμενοι απο συρμα.

Ο Μιχαλης φοραει κουκουλα και χειροπεδες δεμενες πισω.

Μιχάλης:
-Πώς και σ’αφησαν και μπήκες; Ποιος ήταν στην βάρδια;

Λαγουδακης:
Ο ψηλός

Μιχάλης:
-Α, γι’αυτο. Μη τον παρουμε στο λαιμό μας 

Λαγουδακης:
-Μπα, κατι μου λεει οτι τον εχει στο ματι έτσι κι αλλιώς ο κωλομουρης. Καλα τον ειπες 
Ειχε σουξε Και οι Αμερικανοι ετσι τον λενε τωρα Ass-face. Τουμεινε. Απο τοτε που 
καταλαβε οτι οι φανταροι του τα καψουρευτηκαν τα κοριτσια μας και δεν καναν τα 
κοκκορια όπως αυτος δεν  χωνευει  όσους ταφτιαξαν με Ελληνιδες. Τους βλέπω όλους  
αυτους να τους τρωει η μαρμαγκα. Ασε πια τους Έλληνες που χορεψαν με  τις γυναικες 
του, τρομαρα του που τοπαιξε και σεϊχης.

Μιχάλης:
-Όπως κα ναχει χαιρομαι που σε βλέπω. Ή μάλλον που σε ακούω. Πώς να σε δω με την 
σακούλα;

Λαγουδακης:
-Ήθελα να σου πώ...

Ο Μιχάλης τον διακόπτει:
-Ναί, ξέρω τι ήθελες να μου πείς. Οτι μονο για κόντρες στα λόγια είμαι κι οτι κακώς 
έκανα και πιάστηκα νωρίς αντι να κάτσω να μαθω να φτιαχνω βόμβες και νάχω δράση.

Λαγουδακης:
-Εισαι καλά ρε πούρθα να σου  πώ τέτιες βλακείες;  Εγώ ήρθα να σου πόσο σε θαυμαζω 
και πόσο βλακεία μου ήταν πούλεγα οτι μάγκας με γυαλιά δεν γινεται κι οτι οι 
κουλτουριαρηδες είναι Αρσακειάδες. Πιο μάγκα απο σενα δεν ξερω.

Μιχάλης:
-Καλά-καλά, κοιτα μη σε πιασει καμια βλακεια και πεις κι εσυ μαγκιές για να σου 
φορεσουν σακουλα. Ένας σε καθε ειδικοτητα  φτανει. Ο καθενας  εχει να προσφερει κατι 
διαφορετικο. Π.χ. αν ακουσουμε μια απειλη απο εναν βλάκα που κατα βαθος τιποτα δεν 
μπορει να μας κανει τοτε εμεις οι δασκαλοι που εχουμε ειδικοτητα να εξηγουμε  τι 
απ’όλα που ακουμε ισχυει και τι δεν ισχύει πρεπει να αποδεικνυουμε οτι οντως τιποτα 
δεν μπορουν να μας κανουνε δινοντας και το παραδειγμα του τι εννοούμε. Εσυ εχεις 
άλλες ειδικοτητες. Αν ολοι είμασταν  δασκαλοι ποιος θα πολεμουσε τους βαρβαρους; Αν 
όλοι πολεμουσαμε με οπλα ποιος θα μας έλεγε σε τι να διαφερουμε απ΄τους βαρβαρους;

Λαγουδακης:
-Καλά, καλά κουλτουριάρη τοβγαλα το ηθικο διδαγμα , μη μου λες κι άλλα.

Μιχάλης:
-Τι διδαγμα έβγαλες;
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Λαγουδακης:
-Καλά εσυ αν  δεν μου βαλεις διαγωνισμα θα σκασεις. Το διδαγμα πουβγαλα ειναι οτι 
μαγκας με γυαλια γινεται. Αλλα εχω και μια απορία.

Μιχάλης:
-Για τις απορίες ειμαστε εμεις οι δάσκαλοι. Ακουω.

Λαγουδακης:
-Κουκούλα με γυαλια γινεται; Ιδου η απορία

Μιχάλης:
-Α, βέβαια. Κι εχεις δυο επιλογες. Απο μεσα ή απο έξω τα γυαλιά. Για μενα το ιδιο κανει 
αφου την τυφλα μου  βλεπω κι ετσι κι αλλιως. Για σας τους  απ’έξω δεν ξερω πως 
φαινονται καλύτερα.

Λαγουδακης:
-Με τα κεφια σου ρε κερατά που δεν σου φευγουν ποτε θυμηθηκα πουχα παραγγελιά απο 
τους μαθητες. Μουπαν οτι εις αναμνηση των μαθηματων  μπλακ-χιουμορ, σου 
αφιερωσανε δυο τραγουδια. Τα μαντεψες κιολας; 

Μιχάλης:
- Το ένα  σιγουρα ειναι το     «Στον άλλο κοσμο που θα πάς». Το άλλο δεν ξερω . Να το 
παρει το ποτάμι.

Ξαφνικα ακουγεται απο ραδιοφωνακι το «Στον άλλο κοσμο που θα πάς» και μπαινει ο 
Θανασης μ’ένα ραδιοφωνακι. http://www.youtube.com/watch?v=YcvvAReQGK8

Θανάσης:
-Χάϊ γκάϊς, ο Αντρέας φαινεται ξερει οτι θαρχόσουνα εδω κι οτι εγω ειχα βαρδια και 
έβαλε αφιέρωση. Ακουστε εχει και συνεχεια είπε:

Ακουγεται το εξης:
http://www.youtube.com/watch?v=IJR5iO9Yk9g,http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=zE5INdF4myk

Ένα κι ενα κανουν δύο πέστε του Μιχάλη αντιο
Δυο κι ενα κανουν τρια τον γραπώσαν τα θηρία

Μιχάλης:
-Χαχαχα! Χάρηκα παρα πολύ που ηρθες αλλα μην ξαναρθεις.. Δωσε στα παιδια φιλιά. 

Πές τους το πέρασαν το μαθημα μπλακ-χιουμορ με άριστα Ψηλέ σ’ευχαριστούμε.
Κλεινει η αυλαια κι ακουγεται η σαν επέλαση εισαγωγη της απο Μαιρη Λιντα 

απόδοσης του «Αν θυμηθεις στ’όνειρό μου», ανοιγουν η αυλαια και εχουν χαμηλώσει 
τα φωτα και καθως αρχιζουν τα λογια βλέπουμε να καθονται στις ιδιες θεσεις  και   με 

το συρμα αναμεσα τους αλλα χωρις κουκουλα και χωρις λογια (μιλανε οι στιχοι) και 
μονο σαν προφιλ ακινητα και να κοιταζονται
η Λυσιστράτη –Έλλη κι ο ψηλος-Θανασης

http://www.youtube.com/watch?v=7Mt5R5Mn5mE

Στην αγκαλια μου κι αποψε σαν αστρο κοιμησου
δεν απομενει στον κοσμο ελπιδα καμια

τωρα που η νυχτα κεντά με φιλιά το κορμι σου
μέτρα τον πονο κι ασε με μονο στην ερημια

Αν θυμηθεις στ’όνειρό μου σε περιμενω ναρθεις
μ’ενα τραγουδι του δρομου ναρθεις στ’ονειρό μου

το καλοκαιρι που λαμπει τ’αστερι στο φως να ντυθεις.
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Ξαναρχιζει η μουσικη επελασης , κλεινει η αυλαια κι οταν ξανανοιξει αμεσως πριν τα 
λογια και παλι (που τα λεει η μαιρη Λιντα άλλη μια φορά) στη θεση του ζευγαριου 

Λυσιστρατη-ψηλος βρισκονται οι Κικη-Φουντας και Μαρία –Μιλτος.

Μα αντι να παμε στο φιναλε της Μαιρης Λιντα ξανακουμε την μουσικη επελασης και 
βλεπουμε τον Γιωργο να τρεχει κι υστερα τον διοικητη να περπαταει βιαστικα μονος 
του. Η Αργυρούλα εκει που μαγειρευει ακουει βοτσαλα στο τζαμι του δωματιου της 

Μαρινας,   παει στο ντουλαπι της κορης της  παιρνει το σκοινι το πεταει απ’το 
παραθυρο , σκαρφαλωνει  ο Γιωργος την βλεπει και τα χανει:

-Εσεις μου ριξατε το σκοινι; 
-Η Μαρίνα ειναι στ’Αγγλικα.
-Τοσο καιρο το ξερατε δηλαδη;
-Αν δεν μου την ειχες ζητησει θα σας τις ειχα βρεξει και στους δυο τοσο πολυ που θα 
σας κρεμαγα στο σκοινι αυτο με μανταλακια να στεγνωσετε.Θα σε ψαχνει  ο χοντρος 
Τζωρτζάκη μου.
-Πού το καταλάβατε;
-Εμ όλους μονος του τους ψαχνει , ποιον βρισκει να εμπιστευτει να διατάξε να σε ψαξει  
ο ένας τον αλλο;. Όλα μονος του τα κανει αφου κι εσεις οι φανταροι του, κωλομουρη τον 
λετε, χεσ-φεϊς πώς τα λετε, εγω δεν εχω παρει λοουερ και δεν ξερω

Χτυπαει η πορτα 

-Κρυψου
-Θα σας μπλέξω
-Σουτ, μη το ξαναπεις αυτο

Ειναι όντως  ο διοικητής 
-Κυρια Αργυρώ Θα κατσω εδω να περιμενω καποιον που νομιζω πως  εδω ερχεται. Δεν 
τον ειδα να μπαινει εδω και λιγη ωρα που τον περιμενω αλλα απ’ότι ειδα άλλη πορτα δεν 
εχετε. Πού αλλου όμως θα παει;  Εδω θαρθει 
-Λουκανικα  να σου βαλω;
-Ευχαριστω που θα μου τα δωσετε, αλλα θα τα φαω στο στρατοπεδο αφου τα ελεγξω 
πρωτα
-Καλα , εγω όμως θα τηγανησω να τα  βρει η κορη μου όπου ναναι θάρθει

Του σπαει η μυτη δεν αντεχει να περιμενει φευγει με μια αρμαθιά λουκάνικα να τα
ελεγξει και  να τα τηγανισει κι αυτος.Η Αργυρούλα λεει στον Γιωργο

-Εσενα πρεπει  να σου  δωσουμε ασυλο πολιτικο κι αφ’νού άσυλο φρενοβλαβών
-Στα πούπουλα τον εχετε. Τουφεξε το λουκανικο
-Ναι, θα τούβαζα και τον κάκτο στο κάθισμα αλλά σιγά μη χαλάσω το δώρο της 
συμπεθέρας μου, δηλαδή της μαμας  σου, για τα μούτρα του, δηλαδή  για να κάνω 
σαμποτάζ στα πισινά του, με το συμπαθειο, καλά τούπε ο κυρ Μιχάλης ν’αγιάσει το 
στόμα του, μούτρα και  πισινά  ίδια ταχει ο κωλομούρ’ς 
-Απο λαιμαργία τελικα σταματησε να με ψαχνει, για να παει να φαει το λουκανικο
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-Εμ γι’αυτο τηγανισα τ’αλλο, για να του σπασει η μυτη να παρει των ομματιων του να 
ξεκουμπιστει.Και για να το φας εσυ βεβαια , η Μαρινα θ’αργησει ακομα
-Πωωπω κόλπο για να τον διωξετε. Ειστε φοβερη κυρια Αργυρώ. Αλλα θα ξαναγυρισει 
αργα ή γρήγορα. Δεν τελειωνει ετσι απλα το πραγμα Να χαιρετησω τη Μαρινα 
ερχομουνα, και σας βεβαια. Σας το ξαναπα, θα  σας μπλέξω
-Και γω σου ξαναπα σουτ, μη το ξαναπεις αυτο, θα με κανεις ρεζιλι στην συμπεθέρα 
μου, τη μανα σου

Ο διοικητης βεβαια δεν χολοσκαει γιατι και να τον κρυψει σαν λιποτακτη  η κυρα Αργυρω 
σκοπευει να την εκβιασει συλλαμβανοντας τον γιο της.Οπότε μασουλαει ανετος τα 
λουκανικα της μαζί με έναν αλλο με πολιτικά  με τον οπιο στα αγγλικά λένε για τον γιο της. 

Ξαναρχιζει η μουσικη επέλασης και τα δυο ζευγαρια προφίλ  που χαιρετιουνται τωρα 
με τα ματια και  με το συρμα αναμεσα τους καθως ακουγονται τα λογια  ειναι ο 

Γιωργος ο ταχυδρομος, ο γιος της Αργυρούλας με την Άννα-Μαρία( το αίσθημα του 
διοικητη) και  ο Φίλιππας  με την Ροζα την γυναικα του διοικητή. Τωρα το τραγουδι 
παει μεχρι το τελος στην σπαρακτικη άρια απ΄την Μαιρη Λιντα σαν την βασιλισσα 
της νυχτας του «Μαγεμενου Αυλού» κι αμεσως μετα βρισκομαστε στο δρομο εξω 

απ’τη φυλακη
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ΠΡΑΞΗ 6

Κάτω απο παραθυρο φυλακής αλλά απ’τη μεριά του δρόμου, όπως ειπαμε,   
συναντιούνται πάλι ο Σταμάτης (ως Μπουζάντεν αλλά όχι ξάπλα ουτε με κάδο. Με 

κασετόφωνο μεν αλλά όρθιος) κι η Βάσω (ως η  Ειρήνη, η φιλόλογος)
Βασω:

-Πραγματικά το καλύτερο τραγούδι  βρήκες για να τους κάνεις καντάδα τώρα που δεν θα 
ξαναϊδωθούν. Αν θυμηθεις στ’όνειρό μου σε περιμενω ναρθείς. Ραντεβού στον ξύπνιο 
τους δεν θα ξανα-υπάρξει. Μόνο στον ύπνο τους πια αν θα ξαναϊδωθούν. Γι’αυτό τους 
τόβαλες; Α! Και για το «δεν απομενει στον κοσμο ελπίδα καμμιά»; Αν και δεν μου 
φαίνεται οτι το λες ετσι απαισιοδοξα που τα λες συνηθως αλλα σαν οτι η μονη ελπίδα 
που μενει στον κοσμο ειναι να συνεχισουν να υπαρχουν άνθρωποι που ναναι ταυτοχρονα 
και ζόρικοι και αγαπησιάρηδες όπως αυτοι. Με σκετα ζόρικους θα γινουμε βάρβαροι και 
με σκετα αγαπησιαρηδες θα μας φανε οι βαρβαροι λαχανο. Σωστά; 

Σταμάτης:
-Σωστά. Ελπίζω  ο στιχος που λεει «τωρα που η νυχτα κεντα με φιλια το κορμι σου» να 
μη σημαινει οτι τα φιλια θαναι σφαιρες κι ο στιχος που λεει «στην αγκαλια μου απόψε 
σαν άστρο κοιμήσου» να μη ειναι αφιέρωση σαν σε κεινα τ’αστέρια που καιγονται  
μπαινοντας στην ατμοσφαιρα.

Βάσω:
-Πώς και δεν στο πηραν το κασετόφωνο; Εδω υποτίθεται οτι ήρθαν για να πιασουν εσένα 
και μονο εσένα δεν πιασανε γιατι καταλαβαν την γκαφα τους αλλά πού να την 
παραδεχθούν που έχουν κι εκλογές.  Σάμπως όταν δεν βρηκαν όπλα μαζικης 
καταστροφης στο Ιρακ φυγανε; Δεν ειναι μονο το πετρελαιο. Ειναι και το γόητρο. Μα τι 
τους κοστιζε να σε πιασουν και σενα;  Για να σε λενε πράκτορα σ’άφησανε ελευθερο;

Σταμάτης:
-Ειναι ξεκάθαρο το γιατί. Μόλις κατάλαβαν οτι δεν ειμαι ο Μπιν Λάντεν είπαν για μενα 
«αφου αυτον οι κατοικοι δεν τον παιρνουν στα σοβαρά κι ουτε ασχολουνται με το τι λενε 
τα τραγουδια που παιζει ας τον αφησουμε για να λεμε οτι ειμαστε υπερ της ελευθερίας 
του λόγου. ¨Ετσι κι αλλιώς δεν τον εχει κανείς για παράδειγμα. Αλλά όσους τους 
παιρνουν σαν παραδειγματα φίδι που τους έφαγε». Κι ετσι χωρίς να το επιδιώξω ουτε να 
μπορω να το αποφυγω, απλώς με το που δεν με πιανουν  τους κανω διαφημιση οτι 
ταχαμου-ταχαμου    σπερνουν την ελευθερία. Όσο τους ξεχεζω και δεν εχω απηχηση θα 
με αφηνουν ελευθερο γαι να αυτοδιαφημιζονται. Είπα για μια στιγμη  να τους διαφημιζω 
ετσι ωστε να τους κανω σαμποταζ κι οσοι δεν με χωνευουν να γινουν εχθροι τους αλλα 
παλι δεν παει η καρδια μου να πω καλο γι’αυτούς. Με τετια παιχνιδια δεν γινεται τιποτε, 
με πορδές δεν βαφονται αυγα που λένε. Το πηρα αποφαση λοιπον να σοβαρεψω γιατι 
έτσι γραφικος που ειχα γινει  μονο για καρτ-ποσταλ και για χαζοτουρισμο κανω. Κι εγω 
για το Γιουσουρουμ και για  τους τουρίστες ειμαι κι ας μην εχω κουστουμ’. Πρέπει να 
βρω κατι πιο σοβαρο αν θελω ν’αντιδρασω.

Βάσω:
-Μπράάβο!  Παραδέχομαι αυτοκριτικη. Μα μη νομίζεις . Όλοι ψαχνόμαστε τι σοβαρό 
υπάρχει να κανουμε.
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Βγαινει πολυ στενοχωρημενηαπο τη φυλακη η Αργυρούλα
Βάσω:

-Κυρα Αργυρώ σ’αφήσανε να δεις τον Γιώργο;
Αργυρούλα:

-Όχι κοριτσιμ’.  Μ’είπαν εκεινος ο γουρλοματης ο διοικητής κι ένας άλλος, φρέσκος, δεν 
τον ξαναειδα απο δώ,  να του πω που ειναι ο γαμπρός μ’ο Αμερικανος, γιατι λιποτακτησε 
λεει,  κι να τσ’πω να τον αφηκει τον Κωνσταντημ’ όλωσδιόλου. Αλλά εγω δεν τσ’ουπα. 
Κι έτσι ουτε να τον δω δεν μ’άφ’κε.   Ποιά είσαι συ; Το Μαρινάκιμ’δεν σ’εχει 
καθηγήτρια; Δεν βλέπω και καλά. Καλησπέρα, δεν χαιρετηθηκαμ’ακόμα. Κι εσυ ο Νίκος 
της Δοσίας δεν εισαι; 

Σταμάτης:
-Ναι, κυρά Αργυρώ , εγώ είμαι.

Αργυρούλα:
-Ειν’καλά η μάννα σ’; Να της πεις να σε χαιρεται αφου σ’έχει. Μ’αφ’νους που 
μπλέξαμ΄δεν ξερεις ουτε τα παιδια σ’αν εχεις.

Σταμάτης:
-Δηλαδή κυρά Αργυρώ πήγε να σ’εκβιασει ο διοικητής με το γιο σου και συ δεν 
μάσησες; Άλλες θάλεγαν οτι δεν θαξεραν αν κι η συμπεθερα τους θακανε το ιδιο και οτι 
γι’αυτο θαπεφταν στον εκβιασμο. Έτσι όμως κανείς δεν θακανε το σωστο ξεκινημα. Εσυ 
πώς σκεφτηκες; 

Αργυρούλα:
-Εγώ ένα ξέρω. Αν εμείς οι συμπεθέρες πουλάγαμε η μια την άλλη ποιό σπιτικό 
θάμεν’όρθιο;. Ξέρουν τα δεκαεξάρια να κρατήσουν σπίτι; Μονο για γλύκες και για 
Πανελλήνιες είναι και για τα απολυτήρια και για τα  λόουερ, πώς τα λέτε. Αν δεν τα 
κάνουν όλα αυτά τώρα πότε θα τα κανουνε; Όταν θάχουν νοικοκυριό δικό τους και 
παιδιά στις κούνιες και πεθερικά και γονιους και γιατρούς  και νοσοκομεία και κόλυβα;  
Φτού-φτού κούφια η ώρα.

Σταμάτης:
-Κυρα Αργυρώ εγώ σου βγάζω όσα καπέλλα έχω  κι όσα δεν έχω. Κατεβάζω  τα ρολά κι 
ως αριστερός κι ως ανάρχας κι ως  φρικιό κι ως χίπυ κι ως πεζοδρομιακός φιλόσοφος.

Αργυρούλα:
-Ρε  τρομάρα να σουρθει, τι πεζοδρομιακός φιλόσοφος και πράσιν’αλογα; Έχει 
πεζοδρόμιο η Γλώσσα; Εδω δεν χωράμε να περάσουμε απ’τον δρόμο, τουλαχιστον όσες  
μαγειρεύουμε της προκοπής και τρώμε κανα πιάτο παραπάνω, θ’ανοίξουμε και 
πεζοδρόμιο για ναχουμε πεζοδρομιακό φιλόσοφο; Από πού θ’ανεβαίνει το ταξί στο 
λούκι;  Αν εχουμε βαλίτσες, με ελικοπτερο θα τις ανεβαζουμε ή εσύ θα τις κουβαλησεις; 

Βάσω:
-Κι εγώ κυρα Αργυρώ το πτυχίο μόνο για κορνίζα θα τόχω. Στα παιδιά αντι για ιστορία 
θα διδάσκω αυτά που είπες για τις συμπεθέρες. Θάπρεπε να σε λένε «γυναίκα-για-όλες-
τις-εποχές για την εποχή μας»  

Αργυρούλα:
-Τι λες κορίτσι μ’; Εγώ αγράμματη γυναικα είμαι. Πώς θα περάσουν τα παιδιά στις 
Πανελλήνιες και στα λόουερ αμα δεν τα μαθεις  και γράμματα και ιστορία και 
θρησκευτικά και γεωγραφία και προπαιδεια κι άλευρα, ξερω-γω πως την λετε εκεινη την 
αλφαβήτα που την κανουν  μαθηματικοι;

Βάσω:
-Τα γράμματα ειναι για να διαβαζεις ιστορία  Όχι για να γράφεις. Εσυ έγραψες ιστορία.
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Xάππυ έντ*: (το αναγγέλει η Βάσω):
Γίνονται εκλογές, ξαναβγαίνει ο Μπους, απελευθερώνουν όλους τους φυλακισμένους οι 
Αμερικάνοι και φεύγουν, όλοι οι παραλογισμοί είχαν έρθει απο διαταγές των ανωτέρων 
στον διοικητή να κάνει  σώνει και καλά ανιτρομοκρατικές ενέργειες για να μη πέσει  η 
μούρη τους κι έχει πολιτικό  κόστος ο Μπούς αμα παραδεχόταν οτι πήγαν για το τίποτα 
εκεί, και μετά τις εκλογές  ο Ράμφελντ απολύει τον παλαβό της ΣΙΑ που πήρε τον 
Μπουζάνο για Μπίν Λάντεν. Τα ειδύλλια συνεχίζονται εξ αποστάσεως με όση  
φυσικότητα  θα συνεχίζονταν αν δεν γινόταν όλα τα τρελλά που έγιναν (δηλαδή 
συνεχίζονται με τηλέφωνα, γράμματα, ταξίδια, γάμοι, χωρίσματα)  Τι έγινε με τις δυο 
γυναίκες του διοικητή; Τώρα που έμαθαν η μιά για την ύπαρξη της άλλης και που 
κατάλαβαν γιατί ήταν έτσι παλαβωμένος (αφ’ενός στο ερωτικό επειδή ήταν καριερίστας  
ως νέος  και δεν χάρηκε τα νιάτα του και τούμεινε κουσούρι, αφ’ετέρου που φυλάκιζε 
αθώους επειδή παλάβωνε με τις διαταγές που τούστελναν) βρίσκουν την εξής 
Σολομώντεια λύση αφού πρώτα συναντηθούν  και πούν  η μια στην άλλη «Βέβαια να του 
κάνουμε την χάρη να έχει δυό , αυτό ποτέ αλλά εσύ τον αγαπάς ακόμα; Αν με άφηνε 
εμένα  θα του επέτρεπες  να γυρίσει κοντά σου;» Απαντάνε και οι δυό «ναί» και του λένε 
οτι ναι μεν τον αγαπάνε και οι δύο αλλά πρέπει να διαλέξει πια. Αυτός  συμβουλεύεται 
τον Ουδεπώποτα και τον καθηγητή και του λένε πως είναι πολύ τυχερός που δεν 
μετάνιωσε πολύ χειρότερα τις βλακείες  που κάνει σε όλα όσα ασχολείται και αυτός 
γυρίζει στην γυναίκα του και η φίλη του αποφασίζει να μείνει λίγο καιρό ακόμα στο νησί 
να νιώσει πιο ήρεμα την ατμόσφαιρα του νησιού στο οποίο τόσο μεγάλο  μπέρδεμα και 
λούκι βρήκε τόσο ειρηνικό τέλος.

ΑΥΛΑΙΑ

Λογω χάππυ έντ η αποχώρηση γίνεται υπο τους ήχους τραγουδιού  ευτυχίας,
ξαναπαίζεται το εξής  μέρος απο την μπαλλάντα του Αντρίκου :

http://www.youtube.com/watch?v=Cwp-dcX75LA&feature=related

Τα μεσημέρια τα ζεστά
τη βάρκα παίρναμε τ’Αντρέα
γιά να μας πάει στ’ανοιχτά
όλες μαζί  τρελλή παρέα.

Η Κατερίνα, η Ζωή,
τ’Αντίγονάκι , η Ζηνοβία,

ώ τι χαρούμενη ζωή
χτυπάς φτωχή καρδιά με βία.
χτυπάς φτωχή καρδιά με βία.

* Χάππυ έντ που ακολουθεί την παράδοση συνταγών για χάππυ εντ που βασίζονται στο να 
αναφέρεται τι θάπρεπε, ή τουλάχιστον θα μπορούσε , να συμβεί αλλά είναι το αντίθετο  απο αυτό 
που, συνήθως, πραγματικά συμβαίνει.

Βιβλιογραφία:
Ανώνυμη παράφραση Οδύσσειας προς πορνοκωμωδία που κυκλοφορεί από δεκαετίες.
Αριστοφάνης: «Λυσιστράτη», «Όρνιθες», «Νεφέλες».
Αριστοφάνης-Σαββόπουλος: «Αχαρνείς»
Καζαντζάκης: «Καπετάν’ Μιχάλης»**
**Αυτή η αναφορά δεν έχει σχέση με το επεισόδιο με τον καθηγητή Μιχάλη αλλά μόνο με το 
επεισόδιο με την στάση της κυρα-Αργυρώς σαν μαμάς: Στο «Καπετάν’ Μιχάλης», σε έναν 
ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων, μια Κρητικιά χωρική εκβιάζεται να πεί πού κρύβεται ένας 
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Ρουμελιώτης εθελοντής  που ήρθε να βοηθήσει. Αν δεν πεί στους Τούρκους πού κρύβεται θα 
σκοτώσουν τον γιό της. Δεν τους λέει και τον σκοτώνουν τον γιό της. Όταν αργότερα την ρωτάνε 
οι γειτόνισες πώς άντεξε η καρδιά της να πάρει τέτοια απόφαση λέει «Ήξερα τι καϋμό θάχε η 
μάννα του Ρουμελώτη». Είχε  ο Καζαντζάκης κάποια αναφορά σε τέτοιο γεγονός για την 
ανθρώπινη φύση  ή αυτό ήταν ένα μυθιστορηματικό εύρημα; Το γεγονός όντως υπήρξε αλλά 
συνέβη στην μάχη της Κρήτης. Οι ανακριτές της Κρητικιάς χωρικής δεν ήταν Τούρκοι αλλά 
Γερμανοί και ο ξένος δεν ήταν Ρουμελιώτης εθελοντής αλλά Βρεττανός κομμάντο. Κοινώς, όπως 
έλεγε ο Καζαντζάκης, «ο λαός δεν διδάσκεται, διδάσκει».  Eν ολίγοις  γυναίκα-για-όλες-τις-
εποχές για την εποχή μας δεν είναι η Λυσιστράτη αλλά η κυρά Αργυρώ. 

Σημείωση: Το έργο αυτό, αντίθετα με τα έργα στους φακέλλους για την γιορτή του Πολυτεχνείου, δεν 
έφτασε ποτέ στην σχολική σκηνή, συν  άλλοις λόγοις και για τον λόγο ότι τα ωράρια απογευματινών 
φροντιστηρίων των 35 μαθητών που έπαιζαν, ποτέ δεν επέτρεψαν την σύγχρονη παρουσία τους στην 
αναγκαία γενική πρόβα αλλά μόνο τις πρόβες επεισόδιο-επεισόδιο. 
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Lysistrata in Langue Island

In the time of the American elections of 2004, in an island of the Aegean, in the schoolyard of
a village a five minutes’ ride from the chapel where Meryl Streep and Pierce Brosnan were
married in “Mamma mia!” the kids are playing a remake, for their time and place, of the
ancient antiwar play “Lysistrata” written by Aristophanes , a famous comic playwright played
and replayed for 25 centuries. Before the kids begin let’s see what is read in the theater
program by their parents and grandparents, and the rest of the village too, who are waiting for
the play to begin seated at the tiers of the yard.

Lysistrata means “Army dissolver” and was the heroine of a comedy by Aristophanes. She had
conceived the idea that the war between Athenians and Spartans could end if the wives of the
combatants of both sides refused to perform their conjugal duties if their husbands did not stop
the war. Of course this was a difficult decision to apply for the women too so it became a contest
between husband and wife in who could hold out longer……….Let’s now see what she could
inspire in us for today’s conflicts if she lived again, but this time here in our village where her
name would become Lys’strato or Lys’strataki like Evgenia becomes Vgenio or Vgenaki.

Translator’s note: At least here, in this village whose name when translated means “tongue island”, let’s
assume that sung things don’t need translation, whatever Greek is sung is immediately understood by
Americans as if it had been sung in English and whatever is sung by Americans is immediately understood
by Greeks as if it had been sung in Greek. Maybe this even extends to verses just recited too, not only to
songs. There we go…
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Lys’strataki

ACT 1
Stavros is seen on a TV screen (in TV’s Hajinikolaou’s style when in police record) saying:

«Up in the heights of Afghan land where caves are dark like pitch
global cowboys are caught in webs that give a growing itch.

Fate had been cruel to them at home, cruel, hard and quite unfair
but now heat waves and snowy winds are more than they can bear.

For quick results they bombed Iraq , they planned full shock and awe
but when on ground they couldn’t get round the war casualty law
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The minister of tough-shit bull , Rumsfeld, in dissolution
scratches himself from head to toes looking for a solution.

His projects now like a flat tyre show in his hanging cheeks
but a badge-heart from CIA gives him just what he seeks:

Panagiotis wearing headset finds Rumsfeld on the phone and reports:

“Your toughness I pay my respects. Still looking for Bin Ladin?
We have some news at which to jump. We found out where he’s hiding.

In Glossa Skopelos he’s now, translated it’s Tongue Island,
we’re worth our wages, we protect New York, L.A., Long Island.
He’s tall, he’s thin, his skin is dark, to foreigners he’s unknown

to natives he has spread the lie that his name is Buzanow.
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Suddenly we are inside a big Glossa house, in the kitchen, the village postman (played by Yiorgos) is
having coffee , his mom (Argyroula) is cooking, grandpa (Vasilis) is dozing on a chair leaning on a walking
cane, Marina is studying for a chemistry test. At the news about Buzanow Yiorgos’s surprise and sudden

laughter makes the coffee burst out of his mouth.
Yiorgos:-Mom, grandpa, Marina, the Americans have found Bin Laden. It was Nikos.Viva
Buzanden. After Zapata it was Nikos. After Nikos the deluge.
Argyroula: -Theodosia’s Nikos? Our Nikos? Glossa’s Nikos? Mariina! Mariina! Where are
you? Didn’t you hear the news? The Americans say that Theodosia’s Nikos is Bin Laden.
Marina:- And what do I care about everybody’s bullshit? Is that what I set the alarm clock for?
Or to study for today’s chemistry exam?
Argyroula:- If I only come there I’ll show you what you care about and what not. Run to your
father in the souvlaki place and tell him to order to my cousin, the carpenter, a big store sign
writing “Bin Buzanden’s joint”. Still here? Get up and run.
Yiorgos:- OK, just walk, don’t run. By the time mom’s cousin will have the sign ready another
ten bin Ladens’a and doubles will have been located. Mom, the cradle you ordered for me only
rocked Marina, by the time your cousin delivered it I had gone to kindergarten.
Grandpa:-Make it write “Bin Buzanden’s den” not “joint”. Bandits have dens , they have no
joints.
Argyroula:- Say this to your other son to whom you gave money to open a souvlaki place too.
The orders here are given by me who had our store as my dowry so that we don’t pay rent.
Grandpa:-Say this to my son who takes orders from you. Not to me.
Argyroula:- You just go to study for your Saint Peter’s exam to enter Paradise, you’ll be taking
it pretty soon.
Grandpa:- No, you go and meet Saint Peter. I’ll sit around here to make IKA go bankrupt, IKA
and all pension Funds. Why would I leave the place now that tourist girls with minis and bikinis
will be coming from everywhere? Aah ! It was too early that my generation was born, there were
no minis in our days. Either we were too early or this Laden was too late bringing tourists with
bikinis here.
Argyroula:-You’re only making your entrance to Paradise more difficult. Saint Peter heard that.
Grandpa:-Saint Peter is a man and he understands me. He doesn’t think like you.
Yiorgos:- You two are fun but I have to distribute the letters and to discuss the news with the
village. What fun we’re going to have today! Let’s see what else is on TV about all this. But how
did it ever occur to them? Aha! They must have taken his oil cans for Molotof cocktails.
(Τhe rest on TV he sees from the door , standing and having put on his mail bag).

Panagiotis continues:
We cornered him, he cannot leave, and thus we can afford

to display manners quite unlike a bad uncultured lord.
We first checked out if in this isle we could spot Europeans

and now we’ll bug their phones until they spill the needed beans.
These would be people to plot with, darkskins would look like Ladens

too obvious they would be to us, we’ll also check islanders”.
Eschelon hounds with bugs for ears and high-tech sets found out
two plotting French and lo-and-behold a suspect German Kraut.

Mark Held and lady, legal wife, and Ben with suspect dog
with no dog’s name but a premier’s to spread well needed fog”
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Stavros (as Hajinikolau in police record again):
“Interviews and interrogations start on Greeks from other places.

Who could believe what brought them here was Glossa’s hidden graces?
Why an Athenian runs the base , called Yiorgos James Bunny?
Could they not find an islander from Glossa who could run it?”

George (Yiorgos) Bunny (played by his son) answers:
“In Athens I had found two jobs and I could earn big money

but my life was just miserable no one would call it honey.
And then it dawned on me in flash, and without second thought,

that my finances and my life would there keep running short.
You there find jobs to pay for debts and cards to pay for things
that you would never need at all where nature her stuff brings.

At the end of day you just can zap, dead tired like digging ditches
and your youth weeps as both your work and life herself seem bitches.

And where can you see green or blue? In fancy downtown places?
Green suburbs and huts by the sea are rare playing-cards like aces.

In Glossa at your balcony you’re waiting for the moon
and twenty cents of cold or hot coffee make you a tycoon.

To make a lengthy story short I came to the conclusion
that if you want to real be rich Glossa is the solution”

Marina has come in too, they’re all laughing their hearts out, Marina is banging her feet on the floor,
grandpa his cane and Mom is banging a big spoon on a table.

Argyroula:- It’s crazy! This is Yiorgos of Antigoni! Are we all going to become celebrities in
Glossa?

Grandpa:- I’m going to the café. Today’s chat is going to be something else! I wouldn’t miss
it for anything.

Stavros (as Hajinikolau interviews/interrogates one more character with eye-glasses):
Suspect will also be any word and idea or decision

of all school teachers not from there, let’s hear them with precision.
Marina has gone to hysterics from laughter, moving her hand in the style “I can’t take any more laughs,

I’ll die”, she is screaming:

Marina:-Terrorist, my foot! This is our professor of literature!
Argyroula:- Isn’t this mister Mihalis who gave me your grades the other day? He is a little
“somehow” in his mind but he is a good man. I also see his wife in Jimmy’s market when

we do our shopping. Isn’t his house across Nikos Angeletos’? Some years ago he used to live
up there near Faneromeni, at the side of Vangelitsa Sideri’s house.

Mihalis (played by Mihalis who is a studious student and with eye-glasses):
“A traveler and photographer who was my closest friend

once told me Glossa is heavenly and showed me what he meant:
A photograph unlike the ones you see in packs of many
was one that he had shot amazed from the Faneromeni.

It showed a small cloud right in front of him passing like running
to go still lower, white and smooth, humid yet warm and shining,

like rabbit spotted and surprised seeking its nest to hide in.
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Aristophanes’ cloud birds to me all this reminded
where in a heavenly resort some birds to live were guided.
They strolled above adrenalin, toxin and bullshit’s sound
no crappy facts like on TV to breach their life were found.

This hit me like a sudden fit of sizzling inspiration
and I was not even obliged to change my occupation.

In just five minutes, even three, I would go to my school
and all “Good morning”s heard and said would make me already full.

In Athens my hours and my days would pass and feel like waste
in buses filled elbow to chest, running in sweaty haste.

So they were right all those who said that for all things you’re buying
there you become a slave and live in sad grey quarantine”.

George Bunny:
“OK,OK, we got your point you poet and learned scholar
a vicious circle threatens you in Athens for each dollar

but please just now explain to me how your wife said “I’ll come”
my own life’s lady was from here, we met in base Tacan”

Mihalis:
This part was just the easiest of all, I asked her “are you in?”

and when she heard Glossa is the place she said “To pack begin” ”
Stavros as Hajinikolau:

‘I’m JEALOUS! JEAEALOUOUS!! These guys have time of their own. All to themselves. I
want to go fishing, eat swordfish on charcoal not cross swords on TV windows”.

Up to now Stavros-Hazinikolau was seen on TV screen, the TV being on a table, now he rises and we see
that he is a full tall man whose head is in a TV box which he rests on a table every now and then. He tries
to take it out of his head and unable to do this he finally pushes forward and at least he busts the glass
and his head comes out, still having the TV as a collar. Then he joins George Bunny and Mihalis on the
stage and all three of them sing (in the melody of “na borousa sta synnefa naha ena venzinadiko”):

http://www.youtube.com/watch?v=PctAepLJolE&feature=related
If my store was way overcloud,

time for life would at last be found
for the nut-house I’d not be bound

when town vibes would not be around.
I just want my life back alive and not on screen

so just to begin
I break out of that glass.

All my dreams again start as I go to those mounts
returning to my ground
up there way overcloud.

(here Stavros manages to throw away the TV collar and he kicks it off stage)

I might as well just forget about town-life to even wonder,
it’s such a pain in the ass in the free land where I wander.

Rent, loans, cards, gas for the sane and nut
and then run to find a parking lot

as if this bad joke was nothing but
a theater farce played on you by God.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
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ACT 2
Under the sound of slow rock (like in desert scenes of “Paris Texas”) Buzanos, played by Stamatis, slowly
emerges from a big wheeled dustbin which he uses as home. The reason he emerges slowly (by pushing
on the lid with his head) is that he doesn’t want to spill his coffee which he holds in one hand while he
holds his cassette player in the other. He finally lands on the street, he yawns and stretches (now the
music becomes Bob Marley’s verse “I woke up this morning to face the rising sun”(from “Three little

birds” (http://www.youtube.com/watch?v=LanCLS_hIo4 ) then he lies down on the street , head leaning on his
dustbin, and pushes the button of his cassettes player and the slow rock is again heard. Vaso enters and
he’s looking at her from street level like Diogenes was looking at Alexander the Great.

Vaso:
-So you are Buzano?

Stamatis:
-Unshaved but reporting for duty. What do you teach?
V:-You mean you teach too?
S:-Yes, poetry, but don’t tell anybody.
V:-Why?
S:-If the taxmen hear about this they will tax me for the beers people treat me.
V:-Maybe you’re the taxman taxing everybody in beers.
S:-A whole village can’t sustain a sidewalk philosopher?
V:-Yes, but why sustain the same person all the time? All should be taking turns philosophizing
and being sustained to have a break, one month each. Or set a lottery ticket and the winner has a
break and philosophizes and the guys with just lucky last digit just have free beers or cigarettes.
S:-Subversive ideas for the establishment.
V:-You mean the establishment of loafers?
S:-You’re going to take away my clientele if you keep repeating these things. Why don’t do some
loafing yourself instead?
V:-Why don’t you tell me one of the poems that you teach instead?
S:-You want one that was written in the time of the newly rich but turns out to be relevant in the

time of the newly poor too? About social security and pensions and saunas and spas and
multivitamins? Here’s poetry’s version of all that:

Rat poison for pensioners and vitamins for children
mending underwear for soldiers to do patriotic acts

I send you a message on a tam-tam with fax
drop olive oil and cook with Vitamax
you are bewitching et tu es ravissante

I look for you in saunas and in Turkish hamams

One demonstration ten microphones
maximum volume and the lousiest of tones

Thousands of bipeds in the streets hearing walkmans all having washed with the same
savons

We’ve sold ourselves in the city’s bazaar
just for a suit to show off who we are.

My era and age you remind me of Caesar and morituri te salutan
I’m growing older and on fours I start walking but no hitchhike, cars are letting me down

We’ve sold ourselves in the city’s bazaar
just for a suit to show off who we are.

Elephant bullets and we’re the targets they shoot
and we are showing off in our new suit.

V:-Quite a pessimist your poet, don’t you think?
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S:-He has written even more pessimistic lines.
V;-Oh, really? How much more pessimistic can he get?.

S:
Only an earthquake now can save us, a cataclysmic world event
cutting us all thin like parsley to keep away our mankind’s end.

V: -Some trace of optimism just for a change?
S:

Herein we lie in peace, announce to others,
lost from their vulgar herd and from their bothers

V:-Αha! You are a real specialist on Unclose. Do you know more poems of his?
S:

Necessity can’t be escaped even by a real god
I never trust your tough-shit wars neither for good or bad

and not even a water gun I keep in my backyard.
V: -The students told me you used to be friends with Unclose way back when he still lived. How

come? Great minds think alike as the saying goes? Or you just had your first name “Nick” in
common? Or you wanted to be close to a celebrity?

S:-Oops, teacher lady, you haven’t done your homework correctly at this point. His name is
“Unclose” which doesn’t mean unclosed to everyone, to fame etc. It means not close to anyone,
he didn’t want many others to get close to him nor himself get close to many others. Got it now?

V:-Oh! One never stops learning. You can even teach teachers , not just students. Frankly I’ve
only noticed it now that Unclose differs from Unclosed. Sorry.

S:-It’s OK. Just let me change a cassette to dance a couple of rounds to get over some bad vibes
you almost gave me.

Stamatis dances the following two verses of the same poet:
If you mock me I’ll tell you that you’re fired

and when hangover’s over I’ll leave you ungoodbyed
S: -Well, how did you recognize me? Did your students tell you I had a beard?
V: -No, they told me you had a wheeled dustbin. I was teaching about Diogenes and the kids
asked me if he was a Buzanos. The analogy they picked on was that he rolled the big jar in which
he slept anywhere he wanted his house to be and you roll your wheeled dustbin.
S :-You’re definitely going to close down my house. It’s not just house tax I’m going to
have to pay if all this talk gets around. They’ll charge me even a luxury tax. Out of jealousy for
having something like those trailer-houses tourists have for vacations. That’s how my sister’s
husband left his motorbike and took up a donkey again and now honks by mouth before going
around corners.
V:-What you mean he honks by mouth?
S:-E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ee-e!.
V:-I wonder what’s next to learn in Tongue Island!
S:-So are you becoming a polyglot or a polymath?
V:-Rather a Glossopath.
S:- Haha! You are fun. And a literature professor I guess. What poems do you teach
these days?
V:-The Moonlight sonata. Have you read it?
S:-No, moonlight is dangerous to my health.
V:-In what sense?
S:-It makes me visible at night and somebody shot me while I was pushing my bin. When the
school kids saw the bullet holes they said I was shot by Americans and found me names like
DustBin Laden, Bin Buzaden, etc and were paraphrasing the verses of Hajidakis’ “Kemal” to
make limericks about the event and called their verses “The Moonlight Ballad”. Maybe it sounds
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narcissistic but after such a honor to me and my bin I wouldn’t listen to any Moonlight Sonata
whether by composers or by poets.
V:-Who gave you get a wheeled dustbin? Isn’t this model a property of the state?
S:-It was Honorary Award. The village had awarded to Andreas a wheelchair with a motor for the
entertainment that he offers with his broadcasting station, and then to me the village awarded the
wheelbin for the cassette player and the verses. Well, Father Alexis did put a helping hand in that
when he said in the church that the music I offer free of charge is high quality, and thus half-
jokingly half-seriously I found a house. Trailer house from your own village even if it’s a
dustbin.
V:-Like they say «Adidas from your village even if made of car-tire”?
S:- Aaa!! You’re one of us! What can I offer you as honorary award. Do you want a coin from
the junta years. It even has that sign of phoenix regenerated out of his ashes.
V:-How come you kept it?
S:- I tell people who dislike me that I liked the junta and I hope that in this way I make some
people dislike the junta.
Β:-Α!, quite a way of your own for sabotage. May I give you as honorary award a loaf of bread?
So as to say “bread-verses-entertainment” like those days they shouted “bread-education-
freedom”?
S:-Can you rather make it a beer?
V:-OK, tell Mathilde to add it to my account in her kiosk.
S: -Write it on my hand and sign it so that she believes me.
V: -This is the new banking system? Hands as live checks. Don’t forget not to wash your hand
before endorsing the check.
S:-With so many checks written on me all day long I would either end up drunk by drinking all
beers at one sitting or I would never get a chance to take a shower so as not to ruin the checks.
That’s why I keep telling them “Don’t rush, wait for your turn, do not all leave your autographs
on the same day, you’ll all have a chance sooner or later”.
V: -Gee! You brought a new meaning and dimension to the expression “I have written money
off”.
S:-Some checks I do wash off.
V: -Which ones?
S:-Those that are for amounts much bigger than one beer. They’re not given without a goal, and
this means a bad goal. It’s like helping a politician in an election campaign. So if somebody
signs on me an amount that makes him look like a sponsor I drink one beer to his health and give
him back the change. OK, I think I talk too much. I, too, like to hear things. And sure you have
plenty to tell me.
V:-You know what Gandhi had said about Western Civilization?
S:-No. What?
V:-That it would be a good idea because it still doesn’t exist.
S:-Now both you and Gandhi just sent me somewhere else! What was thaaat!!! What’s your
name?
V:-Paz
S:-Paz! That means Peace, doesn’t it? If Americans heard us they would think it’s a code name
used among terrorists like us.
V:-Thus they would get a hiccup. Don’t they say you get a hiccup when somebody far away is
thinking of you?

Panagiotis in CIA wearing his bug headset is heard talking to himself really having a hiccup. “Fuck it.(hic)
How did they get sniff of me? They’re really cunning these terrorists. (hic ) And I really bet
“Paz” is a code name (hic ) not a real name. And having found out about me is evidence for
their guilt (hic ) why would they think about me (hic-hic-hic) otherwise?
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V:-How do they manage to get terrorized by peace and not by war?
S:-When they bombard from the high and they don’t get killed they christen it “war” in order to
say they win. When they land and do get killed they christen it “peace” in order not to say they
lose but that they are peace fighters killed by war-lovers.
V:-If I had you as a student I would give you straight A’s. Do you have answers for everything?
S:-It depends on the questions.
V:-How come you didn’t go to town and become a beatnik?
S:-I heard they meet in towns to think about how to go to villages. I’m already in a village, so
why go at all to those meetings?

Panagiotis:
-I can’t make out what Bin Laden is up to. He sure lives on alms just to hide he’s the
billionaire we’re looking for. And it’s sure no coincidence that years back Mark and his wife had
been photographed in front of our Twin Towers.
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And the German’s name “Ben” is sure a distraction from “Bin”. It must have started as “Bin”
then it went to “Been” and “Bean” like Mister Bean and finally it went completely under cover as
“Ben”. What else could it come from? Ben as in Ben Hur? And why did he call his dog
“Mitsotaki”? ΟΚ, it’s the name of a Greek ex-premier but why choose that particular premier and
not some other premier? Obviously because it sounds as Japanese as can be.It’s almost Kawasaki,
or rather , aha!! Nagasaki, bingo!! He must be one of those who want retaliations for Hiroshima.
Thank God there a re people like me who still remember Pearl Harbor . Weren’t the Japs and the
Krauts allies in the previous war? And who is this Gandi? His full name must be something like
Bin Ganden. He sure doesn’t sell the Candy Laundry machines nor has he any relation to geese
and ganders. What’s good for the Landen is good for the Ganden as the saying goes And the
hiccup I had some minutes ago shows that these guys are spying on me having me on their minds
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all the time. It all checks. At some point he’ll make the fatal mistake that will turn the evidence I
gather into proof. And then I’ll get tenure. But even apart from my own promotion, if you ask me,
I don’t really think we need more proof. What he says about Western Civilization shows quite
well what he is and what he stands for. And, anyway, just what quality of a person is somebody
who doesn’t like the American way of life? This all reminds me that terrorist of ours,
Unabomber. I see so many analogies. That one was a university professor in mathematics, yet
left town to live in a log hut without electricity. This one is not a mathematician but he is a
philosopher, brains and education cannot be hidden . He must lead us to the weapons of mass
destruction. But even if we don’t find weapons, isn’t what these two are discussing a mass
destruction anyway? They set dirty culture bombs full of poems like bacteria that are going to
infect and pollute the American way of life.

In the mean time Stamatis and Vaso just go on

S: -I too have heard a Gandhi gag.
V:-I’m all ears.
S: -They asked him why Indians don’t want to live with the British way of life and he said that
the 50 million British, to live with the British way of life, had to make slaves of one billion
Indians. So if one billion Indians wanted to live with the British way of life how many trillions of
people would they have to make slaves? They would need to discover and enslave about 10
planets of the size of earth.

Panagiotis:
Αhaaa! There we go! I’m something else!!! Who could cheat the fox? I’m sure they say the same
things about the American way of life too. Preferring souvlakis to Mac Donald hamburgers. Τhat
French who last year burned down the MacDonald stand in his village had studied in US , in
Berkeley, which just so happens to be the place where Unabomber taught mathematics.
Linked!:Unabomber-Berkeley Linked!:Berkeley-Frenchman burning Hamburger Stand
Linked!: Hamburger-Souvlaki Linked!: Souvlaki-Bin Buzanden. It all starts to hang together.
The puzzle at last starts to fit. Any further evidence? Should we make certain? Well, should we
tolerate uncertainty? What are we? Irresponsible persons who think everything is a coincidence?
Do we have the right to risk our lives and our children’s lives waiting for foolproof evidence. We
should send troops out there, troops and agents in cover. We must make arrests and
interrogations. Our troops and our allies’ troops. British, Italian, Spanish, that’s it , no other ally
stands by us.
V:-I think I had interrupted a piece of music you were starting on your cassette player.
Stamatis pushes a button and what follows is the fast rock sequel of the beginning piece:

«Oh, free love free love you’re such hurt and pain.....
(George Bunny is passing by and they give each other five (striking/colliding their palms in the
air with noise). The song goes on)

......so do decide at last what you do want”
Others gather , mainly first year high school kids going back home from school.

The song goes on:
«I’m one but a lion, you’re all made of cheese,

God where do I get that from? All that expertise! ...»
Buzanden points to himself in playful pride saying:

“Yes! That’s real me! Where do I get all my graces from? Give me a spit-spit so that people
who are jealous of my life can’t harm me with their bad eye”

The twelve year olds all give him a spit-spit in unison.

Stamatis:- Thanks a lot kids. With all that saliva I can also comb my hair. And, of course, I
can avoid bad eye for a couple of weeks. But just in case, do bring me some garlic from

Nectaria in the green grocery.
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Rena (of Theresa, the pharmacist’s wife): -Nectaria has closed for noon, I think my dad is
still in the drugstore, will garlic pills do for the bad eye?

S:-If they do for cooking then they’re OK
The fast refrain is heard: (melody of http://www.youtube.com/watch?v=A3VDBRwzTME )

“Lapsing-lapsing-lapsing I’m collapsing
and I just can’t take no more

I will fall in love with Bush and Reagan
with Popeye and with Zoro

I want no woman ever anymore!”
George Bunny sings in the same melody:

“Pissing-pissing-I need to go pissing
I can’t hold myself no more

I will wet the whole square and the tavern
a couple of shops and the drugstore

He leaves running crossing his hands over his fly, Buzanden answers him singing:

“Just hold it till in front of your own door”.

Nina (of Mathilde the kiosk owner):
-George Bunny is running like George Rabbit

Dimitra (the young sister of Despina and Ellie):-So he got a promotion.
George the youngest:-You think he’ll get a raise too?

Johnny (the dancer):-If we congratulate him on his promotion from bunny to rabbit you
think he’ll treat us a coke?

All twelve year olds together:
Long live Bin Buzanden! Long live Bin Buzanden!

Panagiotis:
-So that was it! Now everything’s been confirmed beyond any rational doubt! Now I have

proofs that they know it’s Bin Laden and they call him Bin Buzanden to distract us. Glossa
is aiding and abetting terrorists. Oh, yes, there is going to be army there. If we wouldn’t

stand uncertainty we certainly won’t tolerate the certainty that they are terrorists.
Fact:Landen is Bin Landen Fact: Buzanden carries a bin. Fact: Landen, Buzanden and

Gandi all carry an and sound , coding something of course, they must be initials for a
terrorist instruction most probably. My boss will like the way I think. I can’t wait to tell

him of my findings.

Lakis plays Rumsfeld: (on the wall he has a frame with his face as in the following
photo……)
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Lakis-Rumsfeld:-Have you looked up what busanow means? Maybe it’s a code name in some
language.

Panagiotis:-It means “divine”
Lakis-Rumsfeld:-There we go! Muslim fanatics!

Panagiotis:-But it’s a Polish word
Lakis-Rumsfeld:-Now I’m confused. The Polish are our allies. Oh. What am I talking about,

clear as delight, they’re cunning but I’m smarter, he chose a Polish name as a distraction.
Besides, his convictions speak for themselves. Aah, listen to that one! Not liking the British
or American way of life! Clear as daylight! Why do they frequent the souvlaki stand? Of
course they consider MacDonald an invader. Complete backwardness and indifference to
real progress. Like that French you said burned down his village’s MacDonald stand. And

he had even studied in US. Ungrateful guys these terrorists , aren’t; they? No ethics.
Oh!Oh!Oh! Why would I go as far as France? Greeks had their own souvlaki terrorist.

Once I was passing in a half businesss half vacation trip from there and I saw on TV a guy
with a moustache , certainly he was a souvlaki place owner, and he had a pigtail , he

certainly was an anarchist too, and he was singing something like ..let me see.. OK, I even
got it on my lap top, I liked the words but in a context I created for myself, the original

context must have sure been about souvlakis I also liked his body language , it reminded me
of myself”.

His laptop sings, he dances , adding some boxer’s movements since he specializes in box too (does he
specialize in anything else? Just in OSP (office of special plans) and tough-shit gags coming from and
addressed to his fellow-admirers of Al Capone who like Rumsfeld himself are moronic and illiterate

whether they have a Princeton degree like him or not). The (as moronic as he) song is:
http://www.youtube.com/watch?v=m8oCmzONiW8

However I, I, I, oh yeah, I
will never be replaced by anyone in your whole life

because it’s you, you, you, yes babe you,
who will desire me even more when we’re all through.

(He goes back to talking instead of singing)
-They are clearly talking about souvlakis and intestines . If they are to leave all that for

hamburgers they will miss it so much that they will want it even more.

By the time he sings the end of this he is foaming with craze and rage and as he stops dancing and
regains his poise (with movements imitating the body language of Ninjas as they calmly and almost
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ritually put their sword back in its case) he also resumes the posture he has in the ridiculous picture we
saw above and see below and which all this time we see in an expensive frame on the wall as if it

represents his best self which he is trying to emulate, reach, preserve, conserve etc.
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ACT 3
The island is filled up with Americans and allies, British, Spanish, Italians, “thi thenior”, “si seniorina” , “oh
yes” , “oh yeah”, etc in fatigues and in civilian clothes (which boys play? The blond ones and the tall ones;
in the evening walk the blond go like “oh yeah” the dark ones go like “thi thenior” etc)

Setting: We are in the kitchen of Argyroula, the mother of Marina. The mom is absent.

Helen: -Wow! Marina, we haven’s had such a gathering since we were student like you and
held meetings.
Marina: -OK, will we ever vote? My mom will be back from the souvlaki stand and will want us
to let her too vote if we don’t hurry.
Lena:-After so much bla-bla I forgot what we are voting on. Can somebody tell me what we
started from and what we ended up with?
Nikoletta: -Those of us who just came from Athens and study in the university communicate to
you what the political party youths are saying to the young women in Glossa which is under
occupation. They should segregate all the occupation troops , especially if they are Americans,
whom all we inhabitants of Glossa should call cowboys but in a tone that makes clear that it
doesn’t have anything to do with the admiration we had for the cowboys we once were seeing in
westerns. And we, the women, should keep them at a distance or we’ll be seen as traitors.
Lys’strataki (played by Ellie):- But those of us who never entered such political party youths
see things differently. OK, maybe I only speak for myself and don’t represent all women of
Glossa, but let whoever disagrees speak up and say I don’t represent her. So many times so far,
that out village or our next neighbor village were visited by students form Denmark or Cyprus
when we still were in the high school , we would consider as unimaginable to impose such
unnatural limitations and padlocks and chains on our hearts. Idylls would just happen naturally
when they happened or would be forgotten naturally again when they were forgotten. Not
because we had criteria based on profession , nation, social class, political party and I don’t
know what else too. Now shall we discriminate and put in the corner some soldiers just because
they’re Americans even when like men and like persons we do think they do count to us? No,
we shall not out put them in a corner. If we fall in love with someone and if he falls in love with
us I propose we should tell him “Look: I don’t put chains on my heart. I like you. I don’t hide that
either from myself or from you. But even if I like you very much, I won’t propose you nor will I
accept your proposing me as along as you remain the cute little robot of every tough-shit-phony-
macho leader. Did you read what the newspapers write during the NATO bombings of
Yugoslavia about the statements of an old French NATO general? He had said “I do not
understand what kind of soldier is the one who bombs from a height which guarantees no
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casualties. Don’t they believe enough in their own war to be willing to risk their lives? To be
willing to kill without risking getting killed is the definition of the criminal , not of the soldier”
This was the doctrine of Military Academies in the days of the old general’s youth. So even if I
fall in love with you I will not obey my heart as long as you’re one of those phony males who
obey those criminal orders. I guess you don’t complain , do you?”

Mahi:- Lys’strataki! Wow! Either your godmother the philologist was a future-seeress or
she made a self-fulfilling prophecy. She gave you the name Lysistrata and you’ve just

turned out what your name says you are. Girls, do you remember that other philologist miss
Catherine, who was telling us in the rehearsals of Lysistrata that this name means “army

dissolver”? I propose an applause for our Lysistrata…
Vangelitsa:-Why did I have to become 23 to realize that Lys’strataki is the diminutive of

Lysistrata?
Mahi:- Because you kept on taking the math and physics options and not the literary ones
when we were students. You interrupted me, what was I saying? Oh: Girls: I propose an

applause for our Lysistrata, and then, if voting turns in favor of her proposal let’s take an
oath like when we were taking the Lysistrata oath in those rehearsals with miss Catherine.
Magda:-And I propose, I mean in case her proposal does take the majority of the votes, to

give that oath in song form so that we don’t forget it like we don’t forget songs. And the
melody to which we shall fit it I think should be the melody of the song “Christinaki”

because it both sounds like “Lys’strataki” and refers to fellow students in a class and also it
was written by that poet who had come to school with that group that showed us how to

make a radio broadcast. Remember? And now the applause we said. It’s overdue.
APPLAUSE

Curtain falls and opens immediately, supposedly for voting and for setting up the oath-song.

Helen:-So that was unanimous. Even you preferred it to political party youths Nikoletta, eh?
Nikoletta:-What you think we are? Male chauvinist women? We’re normal women. With

flesh and blood. Just great! Everyone ready? All of us one hand on our heart the other
raised as fist , I mean those who already learned it by heart. Those who still need to hold

their copy with the lyrics keep it on your raised hand, no big deal if it’s not a fist. The hand
on the heart should be mandatory for all. Ready?

ALL:-YE-E-E-E-E!
(Despoina who always leads the choir gives the tune singing the 1

st
stanza first alone then joined)

THE OATH
http://www.youtube.com/watch?v=ilMq7ftI-1w

Ten women at their marriage time with Lys’strato as their leader
conferred while fixing dinner

a bright idea dawned on them to save the world in their way
a thought like sunny Mayday.

We’ll never use lockers or chains for our hearts and our bodies
we’ll never leave our high days

with soldiers if we fall in love even if they are cowboys
provided they’re men always.

But to see a boy as a man not like a shitbomb thrower
scared shitless to fly lower

he must talk back to chieftain Bush show tongue to such commander
as we do in Tongue Island.

In our island become men in our isle become human
and then deserve a woman.

Those among you who’ll be such men will never be unhappy
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and they will join the party.

Fishing and scuba instead of bombs carefree days and tomorrows
instead of spreading sorrows.

Diving from high into deep sea, into our arms and lovenights
by dark, by moon, by sunlights.

We wish you well our Lys’strato, Lys’strata, Lys’strataki
you made us very happy

you showed the road has not been lost to love’s beloved embraces
and helped out our best graces.

(At the end of the oath they all embrace and hug and kiss Lys’strataki (Ellie). Again Despoina makes the
start).

CURTAIN FOR CHANGE OF SETTING FROM KITCHEN TO VILLAGE SQUARE

Neverado, the head of the village council, whom people call “mayor”, has some objections:

A café table, Neverado’s drink is untouched , he is nervous, and stands up and talks as if giving an
oration. George Bunny and Michael (Mihalis, the teacher) are drinking as they are listening to him:

Neverado:-They doubly expose us. And I don’t even count how much they expose me as a
head of the council for not being able to impose order and ethics. On the one hand they
expose our village to danger by playing tough and talking back to Americans and on the
other hand they expose us as men by not ruling Americans out as if there were no village

men , or Greeks in general, up to their taste.
Michael : -Neverado you are contradicting yourself. Make up your mind if what you want to

say is something in favor of Americans or against.
George Bunny: -My little good boy Neverdo-y decide at last: What do they expose us with?
By ruling them out or by ruling them in? Is that clear enough for you or should I make it

even clearer?
Neverado:-You just think like that because you are not from here, you’re strangers. The

girls belong to us, so it is us who feel for them and it is us whom they expose.
Maria (who was just passing stops and talks to them without sitting down): -Mayor, pl-ea-ea-se!

What are you saying to our teacher?! What strangers and bullshit! We love our teachers.
Neverado: -You just say that to get better grades.

George Bunny:- OK, Neverdo-y my boy. So you can get drunk even without touching your
drink. What grades are you talking about? Don’t you see a whole woman who graduated

three years ago?
Michael:-Let me explain to you Neverado…

George Bunny:-No you won’t . I will do the explaining. You’ll start mentioning poetry and
high culture stuff and he won’t understand a thing. Sit down Neverdo-y:

He stands up and sits Neverado on the chair he stood up from, while Michael sits Maria on Neverado’s
chair and goes to get an orangeade for her:

George Bunny: -So: Instead of saying that your village’s girls expose you with how they play
tough and talk back to Americans and also with how they don’t rule Americans out, why
don’t you say that they are really great both in love matters and in your specialty, ethics,

because they play tough and talk back to tough shit type of men and rule them out but they
also are real women and talk back to graceless instructions from political parties and just

rule in real men that their hearts tells them to rule in.
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Neverado: -We three do touch somewhere, even just lightly. I wish I had said that myself.
George Bunny:- Well, if there’s agreement between a normal man like me, a culture freak
like him and an ethics nerd like you, there must be something right in what they agree on.

The committee is above any single political party.
Neverado:-Yet the issue is not over. I wish it were but something else worries me too. But I
have trouble saying it. At depth what our disagreement consisted in was…Well, what can I

say? Don’t you see for yourselves? You Maria? Don’t you see it?
Maria (to Michael):-Sir, why don’ you tell him to say it with a song just in case it comes out
better? That’s what you used to tell us to do when we had a problem with self-expression

when writing compositions and the recipe always worked.
Michael:-Why repeat it after you said it perfectly? C’mon Neverado, it you can’t get it out

in your own words say it with a song that talks about it.
Michael(turning to Maria and smiling): -So you do remember that , eh?

Neverado: (humming to himself): -Mm, mmmm-mmmmm hm, it’s really coming out better
in singing. OK, you are worth your salary as a literature instructor. Send for the girls, I

want to talk to them.
George Bunny: -OK then. Listen everybody. Neverado is going to express himself. Maria call

your friends, we’ll be waiting.
Neverado (to the girls who have gathered and are looking at them) sings in the tune of an old song
of the German occupation when Greece had been visited by troops from Germany, Italy, Britain, Indies

:

Lysistrata who the dads are going to be?
Lysistrata who the dads are going to be?

If your daughter answers “yes”
and her brother answers “si”

laughing stocks of the whole country we will be

Lysistrata answers in the same melody (and then the girls repeat in chorus):

Let a real Greek be the father of one son
a flamenco dancer be his sister’s dad

for their brother’s dad and father
a cowboy would be no bother

if he’s not a chickenhawk but a real man

(By the time the chorus repeats that the American soldiers come and do hear that . The girls continue
now addressing them and accompanying they lyrics with dance-pantomime expressing the same. Ellie
sometimes just dances with her hands, moving them as if arguing in a speech, sometimes joins dancing)

Girls:
(In the melody of “If you’re happy and you know it clap your hands”)

We could like George Bush or even the whole gang
if they face themselves in mirrors and start crying

if they keep on tough-shit playing
read our lips what we are saying

is that they’d be more of men if they were fangs.

Soldiers (in the same melody):
(dancing in style reminding parades or military training exercises e.g. pushups, frog-leaps etc)

We’re not all like our Bill Clinton or George Bush
please don’t blame us keep in mind that we’ve been used
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please don’t just prepare to fight
if we’re blind then we need sight

and we need a chance to show our hearts are good.

Girls (in the same melody):
OK guys what we’ve just told you is not that bad
we don’t mean to hurt you nor play hard- to-get.

To our beaches let’s go swimming
then to our bars for some drinking,

your commander would allow it but don’t bet.

Soldiers (in the same melody):
(They have suddenly put on sunglasses, have put aside rifles and they have taken out of their army-sacks

fish-rods, frogmen’s shoes, snorkels, bathing suits, tennis rackets, beach-volley balls, cassette players
etc.etc)

If you’re happy and you know it clap your hands
and please take some kind of license from your moms.

Now we have a Glossa accent
and our Texas tone is absent

yet we feel we make proud our true cowboy dads.

(Suddenly Argyroula shows up and sings to them frowned and with fists on her hips, and mainly
addressing her song to George, a soldier who was approaching Marina, her daughter. As we’ll see, phone
numbers are the least they have, since long, exchanged)

Take a good look at me and just read my lips
I can send you back to mom packed just like chips

just don’t see me as a host
if you think you can play boss

and if hawk is your game split and just get lost.

(George gives a startle and jumps back and gestures to Marina that they will speak on telephone)

Then nature takes her way:

The approach between the two groups and the gradual loosening of the mistrust vibrations is better
described through songs and choreography which more or less go as in the following chain of songs:

http://www.wahtsontv.co.uk/video/youtube/id/2a0ikm5lYV0
Tonight let’s reach down to the beach

let’s dance and swim, let’s sing and drink
just join us pal and come it will be fun
the party will be waiting for the sun.

Let’s hear together what night has to say
let’s wait together for another day.

(Same song as once played in a schooyeard party
http://www.youtube.com/watch?v=iZWV4lkjEQ4&feature=related (at 3:38))
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(The curtain falls in the sound of these when it opens again they’re all in bathing suits amd have in hands
rackets and tennis balls or volley balls and cassette players. Alex the fat is holding a grill instead of a
racket and also a chain of sausage links)

They all dance hasaposerviko at the continuation of this (in Greek). For a small while the
Americans make clumsy or wrong steps but immediately they learn by carefully watching the

girls dancing. Suddenly the music changes to American music and then it’s the girls who make
some clumsy and wrong starts but they immediately learn by watching the Americans carefully)

They all dance “Speedy Gonzales” and “Bossa nova baby”
http://www.youtube.com/watch?v=iALGml0BQoI , http://www.youtube.com/watch?v=PxHs7OMZcWM

Argyroula’s voice is heard from a distance shouting to her daughter:
-Marina , have you seen your gran’pa?

Marina:-Isn’t he in the cafeteria on the beach?
(Curtain closes and opens. The soldiers have made a circle around him and are hiding him. He does

speak English, he has been an immigrant in his youth)

Argyroula (passing far from them with a chain of sausages held on the other end by Alex):

- But where did he go? In hiding?
The following song is heard, the soldiers dance it with big jumps as if they had realized what the lyrics
say and the girls look at them in bafflement both because of the coincidence of leaps with lyrics and
because no such dance exists. http://www.youtube.com/watch?v=iwa16wgIU88&feature=related

Five by five I skip stairs, ten by ten I’m flying over walls and floors
for two fires of magic, your two eyes of fire,

one look from them into mine ten stabs of desire.

Rocking boat at sea, rocking near the shore,
flowerpots in the balcony and flowerpots by the door.

Vangelitsa is talking to an intellectual-looking soldier and they seem to be talking about how similar the
songs of all countries are. They’re also looking at each other very warmly.

The following song is heard at the site where the soldiers and the grandpa are:
http://www.youtube.com/watch?v=HrOwgufbUjI

So dance and dance and dance again, for shoes just have no pity
’ts enough for them to take their rest the hours that you’re sleeping.

Dance your steps real hard and kick her
the earth will eat us we won’t eat her.
This same earth we all step on now
we’ll all enter when we go down.

Thanassis who is blond and tall plays a Texan soldier. He grabs the other end of the walking-cane of the
grandpa like the first girls dancing is holding the second’s handkerchief and starts dancing, thus the
grandpa feels as if he himself were dancing too and follows the beat sitting with his feet only. In the

meantime Ellie-Lys’strataki is eyeing Thanassis and he too is eyeing her.

The next song that is heard is :
Oh darling, save the last dance for me http://www.youtube.com/watch?v=n-XQ26KePUQ

The girls start dancing it with each other , the Americans are looking at each other , then they go over to
them and gently pat them on their shoulder to look back, for them to ask them to dance with them not

with each other. Then sticking to the partners that had chosen each other they go on to dance blues
with the following song:

Je t’aime, moi non plus http://www.youtube.com/watch?v=x2C98G-9rJk
The next song is background to a first love quarrel that we witness, between a soldier (Johnny, played

by Yiannis) and a high school student (played by Kike) . On what reason? Yiannis suggested the
following: As they’re dancing blues he attempts to kiss her or touch her a little lower than her back and

waist, she is shy in public and reaches with one hand behind herself to slap (lightly) his hands every
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time they become too bold, suddenly she does decide to kiss him in public ; at that point his cell phone
rings and he, instead of turning it off to reciprocate the kiss, does answer the call, at which points he

slaps him with a very resounding blow sending the cell phone meters away, all soldiers applaud , girls
laugh, he stands at a loss, his phone keeps ringing from the ground, Kike’s eyes are flaming as she is
staring at him flushed with anger, she tells him “Is that how the rules in your village go? Leaving a

wedding party to go dig ditches?” During the following song we see pantomime and body language of
anger, despair, apology, mutual chasing, reconciliation:

http://www.youtube.com/watch?v=-kOIXEi3AaA

Tonight like kids we had again
that quarrel for whatever,
that quarrel for whatever.

You sat enough your turn to stand,
you talked enough now it’s my turn,

now you leave and I remain,
the same old tune forever.

Quarrel one and two and three,
then quarrel four and five,

I can’t stand you, you can’t stand me
our love just can’t survive

Then the blues song and dance are resumed

Argyroula’s voice is heard from a distance shouting to her daughter: - Marina where are youououou?
The refrain of Margarita Margaro is heard: http://www.youtube.com/watch?v=ZzFVyBFTzIw&feature=related

Your mom’s a witch and holds a broom,
she locks you every night in your room,

but then you drop me a silk rope and we know better
than just to weep and cry and just sit in gloom.

When under lock under key we’re found by next dawn
we’re pieces of silent booms.

Kike and Marina are shown (in scenes that supposedly have happened already) throwing ropes to the
soldiers* played by George and by Johnny to come to their rooms. Miltos who also is blond and tall is

also seen under the balcony of Maria , the ex student we saw earlier, throwing pebbles to her window
as a signal for rope throwing , this happening under the sounds of:

Knock three times on the ceiling if you want me
http://www.youtube.com/watch?v=Yii1ufTyOWs&feature=related

Then things get even hotter

(in the melody of http://www.youtube.com/watch?v=oNSzJ7j7KkE )
And at night, yeah!,

warm, dark night, yeah!,
you’re a matchstick that just catches fire,

and you burn me like a twig yeah!,
till next dawn my burned ashes retire.

Then we hear wild parts of:“Tuti fruti” and “Johnny Β. Goode”
http://www.youtube.com/watch?v=jLXR5WsHTWY , http://www.youtube.com/watch?v=Kew3Xx6e8-I&feature=related

(while the scene goes back and forth between beach dancing and under-bedsheet dancing in the
dark bedrooms behind the balcony doors. We end up on the beach:)
Kike and Marina are both having birthdays , they become sixteen. They both blow out candles
writing 16, on a cake. Bystanders applaud, they both play the same prank on Yiannis (Johnny)
and George who are coming running to their open arms but they embrace each other (the two

*Some girls really drop ropes and the boys climb on the stage where e.g. some flower pots on classroom-
desks may represent balconies, unless we combine videotapes of real balcony climbing by the actors.
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girls) instead of their lovers leaving for them just thin air to embrace, then Johnny is giving Kike
a flower and a cassette which they put on a cassette player and it is Chuck Berry’s “Sweet little
sixteen”, http://www.youtube.com/watch?v=zzY28Unb3v0 they kiss and the bystanders applaud.
Argyroula who has by now found the grandpa tells him:
-You used to be an immigrant in US. So maybe you can understand better what the song says, I
can’t make out with all those guitars and drums that cover the music:
Gran’pa:-Sweet little sixteen.
Argyroula:-How romantic! Ask them to give it to us to copy. I will also be playing it in the
souvlaki stand. To our girl that donkey’s ass didn’t make a dedication? No flowers either?
They both come form the same country. In his village the cows have eaten the cowland’s
flowers?
Grandpa:-Take a better look. Isn’t that what he’s doing?
George is taking out of his jacket and gives Marina a flower and a cassette and we hear on
the cassette player:
“You’re sixteen you’re beautiful and you’re mine” http://www.youtube.com/watch?v=Wjy-OMIyXbg

Argyroula:-Oh, poor kid, I took everything all wrong. Tell me what the songs says.
Grandpa: -You’re sixteen you’re beautiful and you’re mine.
Argyroula:-Tell him to drop dead. Sixteen year olds have to study for their entrance exams and
for the coaching school and for their English lessons.
Grandpa: -How come you remembered all of them in one hit. Georgie-boy gives her perfect
English lessons even if he is an American. And he has the same name as our Yiorgos. Aren’t
those two like brothers?
Argyroula:-Has the jerk come to ask for her from her mother? What is she? An orphan? Listen to
that guy! Sixteen , beautiful and his! Let him dare and that rope I found in my daughter’s
wardrobe I’ll pass around his neck and hang him like laundry. Listen to that girl! Sixteen and she
wants to throw ropes, love has scattered her brains all over. To elope with me your son used a
ladder not a rope.
Grandpa:-Why d’you make such a fuss? In Texas they use ropes, not ladders. They use a lasso
to catch cows.
Argyroula:-My daughter ain’t no cow! Let him call his mother a cow. What are you looking at?
When your son threw me the ladder I had not started putting on weight because I didn’t like my
mother’s cooking. When I started to cook we started to put on weight, you son and I. If you
didn’t like my cooking yourself you would be living with your other daughter-in-law. If both the
bride and the groom like to eat , why should a father-in-law have a say?
Grandpa:-And I didn’t even try to say a single thing. Imagine you if I had said something too!
Argyroula:-Imagine you saying something! Oh: What does he want coming here? You think he
smelled the sausages? Don’t they have sausages in America?
George (speaking slowly and word for word to make sure he is understood):
-Many-happy-returns. I-wish-you-enjoy-your daughter-till-she’s-one-hundred.
Argyroula:- (speaking slowly and word for word to parody him):-Right, I-wish-we-enjoy-her,
you-yourself-don’t-enjoy-her-too-much-or-you’ll-be-lifted-by-a-cyclone-like-those-you-have-in-
your-home-country,-Cowland.

George: -May I dedicate a song to you?
Argyroula:- To me? What song?

George starts a cassette player with a song he had ready for her , at the same time offering her a
bouquet of flowers he was hiding. The song is in the melody of Theodorakis’ “Tin kopelia mou

tin lene Lenio” and the stanza he has chosen to play goes like:
http://www.youtube.com/watch?v=Y-Hck8RDajY&feature=relmfu

My heady flo-, my heady flower rose,
my heady rose’s fragrance
I’m coming to your folks
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I’m coming to
I’m coming to your folks

to ask them for their blessing
and my match that I love and want.

Argyroula (very glad):-Oh, how very polite! Just like Denis Roper when he proposed marriage to
Kate Garbie in public in Roula’s talk show. My boy I want to kiss you. Come have a couple of
sausages, or three or four , couples I mean. Does you mom like sausages? They’re my production.
I’ll give you some chains to give her. When are you taking a leave to go to my fellow mother-in-
law?
Grandpa:-Just as we were preparing to give him free of charge some rope for hanging and a
volunteer woman hangman , we suddenly christened him Denis Roper. That’s what I call
progress. At the time of American Aid we were so rich we used sausage chains as dog leashes. At
the time of American occupation we use sausage chains to tie American fellow mother-in-laws.
What a mouthful I said! I wrote history today.

In a film we see the grandpa (whose name is Andrew) taking girls and soldiers to open sea for
dives and swims on his boat while the background music is “The ballad of Andrew”

http://www.youtube.com/watch?v=Cwp-dcX75LA&feature=related
Andrew was sleeping rocked by sea,
cool in the shadow of his tent boat,

breeze just caressed him and his dream
was full of sun and full of girl’s talk.
Hot summer noons Andrew and we,

a crazy bunch in scream and laughter,
we dived and swam in open sea,

never as glad before or after.
Jennifer, Kathryn, Marie and Joey,

Jennifer junior, Jacqueline and Erie,
oh how this life is full of joy,

you dance and beat, poor heart, with hurry,
you dance and beat, poor heart, with hurry.

George, Yiannis and Miltos take a few days’ leave to go to the States. George in the port is wearing two
chains of sausages sometimes around the neck as girdles and sometimes crossed over his chest as a
guerrilla’s bullet straps. They are wearing uniforms and hold suitcases or military sacks. On parting with
Marina, Kike, Maria who are embracing them from behind no words are said , we just choose the
background song to be:

http://www.youtube.com/watch?v=FAimvPAv63M

…You’re for me the little cypress tree
I love in my yard

Who will give to me the kiss I need
and come to my arms?
I’ll be thinking of you

in our secret beach and I’ll wait
for my small and happy little bird…

In a few days they return. George brings as a gift from his mom to Argyroula a cactus flower. Their girls
embrace them face to face. The background song is “Strose to stroma sou gia dyo”:

http://www.youtube.com/watch?v=vDpTWkPVCa0&feature=related

Make up your bedsheets now for two,
for you and me, for me and you,

hold me as I hold you right from start
to feel that love and life are back.
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ACT 4

A bench in the village square, Kike is talking with Maria :

Kike:-When I saw the way Lys’strataki was looking at the tall I was sure she liked him a lot. She
had never looked at a man that way. Well, when he looked back I said to myself that we’re all
going to eat their wedding cake before even ours.
Maria:-I just felt it was coming even earlier. I saw Marina’s grandpa wanting to dance like he
did when he was young but being unable to. Then I saw the tall looking at him and having that
idea of catching ol’Andrew’s walking-cane and dancing himself to make him feel he himself is
dancing , through his cane at least. I said to myself that Lys’strataki was right after all about not
all Americans being like Bush. This one seemed to have a heart of gold. Lys’strataki should have
seen this I thought. And he danced in a fantastic way too. And before I had said this to myself the
two were already looking at each other. By the way, can you explain how an American got so
high on a Greek song.
Kike:-Oh! I asked our philologist, mister Michael, and he said that the violin tunes in that song
are very similar to the violin tunes in Texan music so it must have reminded him his hometown
parties.
Maria:-Sounds right. Now that you mentioned it, I think I too have heard such tunes in some
westerns.
Kike:-Haha! Can you imagine Lucky Luke and the Daltons dancing island music? But where are
the other girls. They’re late. Let’s go find them.
Maria:-Oh! I almost forgot. Please bring me the cassette Johnny made you for your birthday, I
want to make myself a copy. I’m not sixteen like you but every time I hear it I’ll be sixteen
again. Especially if I’m not alone but with my long tall Texan. By the way, you both were terrific
with your Johnny, when you gave him that slap when he picked up the phone as you were kissing
him.

Café table in the village square with whiskey and orangeade. The American commander ( a
sizable blond man like John Goodman) is talking with Neverado.

Commander:-Aah, you have a great country, mister Nobodado, even if your names are
impossible to pronounce. But the best thing in your country is something else. When I had come
to your country as a military attaché years ago I had not realized it because on the one hand I only
had eyes for my career and on the other I was trying to learn Greek so I only met professors and I
only was told about ancient Greeks, so I never got to know you. Nobodado you’re great happy-
go-luckies and…
In the meantime little Dimitra, who was just passing, has approached:

Dimitra:-Mister Mayor can I tell you something?

Neverado, says “excuse me” to the commander, rises and goes to her direction:

Neverado:-Yes my child, I’m listening.
Dimitra:- Did he call you Nobodado? This is almost like potato. He’s the one who’s like a
potato, not you! Is the pot calling the kettle black? Why do you let him insult you?
Neverado:-This is not the worst he says. It’s the least. Let’s gulp this too.

He returns to the commander. Dimitra remains watching them from some distance.
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Neverado:-What were we saying? Oh: You were going to say what is the best thing you find in
our country.
Commander:- The best in you is that as lovers you’re not just easy riders, but relentless. Cold
executioners.
Neverado:-What? Something’s all wrong! Are you talking about our own persons, Sir? You’re
misinformed.
Commander:- Oh, c’mon! It’s only you yourself who takes seriously all this bull about order and
ethics; and everybody thinks of you as a nut for that; and as a freak and killjoy. You think I
didn’t learn the way you lead your lives. You don’t even bother to hide your second lives from
your wives. You go around with that proverbial introduction of yours: “This is my wife; and this
is my love life” (he gestures in the air once to show to the right and once to show to the left
as he introduces two imaginary women on his two sides. He continues:) A great slogan
“This is my wife; and this is my lovelife” You should make it your national anthem
Neverado:-I forbid you to make suggestions about our national anthem

Dimitra leaves after gesturing to him something showing that the commander is all the way
nuts. Neverado runs up to her and tells her:

Neverado: -You see what I meant he says worse.
Dimitra: - Gaaad! Is he what they call a raving lunatic? Even my young sister is not so baby-
like. He speaks like in the cartoons on TV of Saturday morning.
Neverado: -You’d better leave, you saw enough, he’s very boring, he’ll just say more of the
same.
Dimitra: OK, I leave because the bakery might run out of bread and my mom will yell and will
be right. Sorry I told you that you let him insult you. Don’t mind him. He is just crazy. Is he very
unhappy too about something? Did he lose somebody?

Neverado returns to the commander mumbling to himself:
-Did he lose somebody? Himself as young he lost.

Commander:- Come on! Man to man. You are great prickstickers. Why not admit it? And you
don’t hide from your wives. You should be proud of it.
Neverado: -What are you talking about? Do you seriously think that our emotional life is
exhausted by these childish oversimplifications? These immaturities? You’re insulting us.
Commander:- Insulting you? Why? I’m complimenting you. That’s the way I like you to be. I
too got excited like my soldiers who are head over heels in sex and I thought to myself I should
make a couple of phone calls back home, my home country I mean, the States. Back there I have
both a wife and a lovelife. She’s a young student. I’ve told her I’m in the last stages of a divorce.
But now that I saw you, I just thought of bringing over both of my women and stop hiding. I’ll
be showing them to my soldiers and I’ll be saying “This is my wife and this is my lovelife”. And
I’ll be as proud as a gypsy’s lath-hammer. I did appreciate that expression of yours. As proud as a
gypsy’s lath-hammer! Hahaha! Fantastic!
Neverado:-Are you by any chance jealous of your soldiers because in their age you just were a
career man and you did not dilly-dally when it was your time to do that and you could afford it
and then instead of realizing that all fish and fruit must be eaten in their proper season you
became complexic, and because “know thyself ” is not you cup of tea you want to say to your
soldiers “I too carry a gun”. You see we have many other expressions that may help you to see
yourself more clearly. Don’t stick to “This is my wife and this is my love life” and to “as proud as
a gypsy’s lath-hammer”.
Commander:-Hey-hey-hey! Do I look complexic to you? Just because you are a fucklessness
freak and a killjoy , you think your compatriots are like you?
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Neverado:-OK, ask the opinion on the same of Michael the professor with whom you were
talking the other day.
Commander:-You gotta be kidding! Are you telling me I should ask the culture freak? I did hear
what all people call both of you. I’m Greeker than some Greeks like you two. “This is my wife
and this is my lovelife”! Exactly! Fantastic! Aalraaaight! And have you heard the other song? I do
believe in faithfulness though. Like you Greeks. Not you two! I mean real Greeks. I mean the
song “To cheat your husband is routine but would you cheat your lover?” That’s the way! Right
on! I like it! I dig it! I love it! I’m a fanatic Greek.
Neverado:-Oh, my God! I only feared that these silly songs would make international laughing
stocks of us if ever translated or if foreigners learned our language. But now I see there have been
even worse side effects and I fear that with people like you we’ll soon be lamenting collateral
damage. You have an infant’s brain in a giant’s body. I really think that emotionally you have
been arrested at a very early stage of your development. Our only expression for people like you
comes from the Bible “The Lord makes a moron of whom He wants to make perish” if I translate
this right and if you are familiar with the Bible. But my dear, my very dear and dearest
commander, these songs we only use to tease each other or to laugh at ourselves. And we only
tease each other with these songs because we trust our targets do have common sense and will not
take them face value, let alone as teachings of life’s wisdom. Life is one thing and limericks are
another thing. You’ll find yourself in front of the worst kinds of surprise. Don’t bring over from
the States your women. At least not both of them, or at the very least not at the same time. Stick
to good old one-by-one show-off, don’t be that greedy for macho claps. You’ve already made a
bad mess of it, don’t make it worse. Don’t tamper with an already unstable installation. The more
you stir shit the more it stinks. With what you’re going to cause you’ll be banging your head on
the walls. Your mug will get a rub down. You’ll be pulling on your hair and so will the ones
you’ll take down with you; or maybe your folly will only make others pull their hair since you
are both a moron and a pachyderm and so it is difficult to be led to suffering yourself. Anyway,
on a deaf man’s door one can knock for as long as he’s not bored.
Commander:-OK, OK, have you run out of proverbs and idiomatic expressions or there’s still
some more to tell me?
Neverado:-One more and I throw in the towel as married couples counselor: At a deaf man’s
door take the door and walk off.
Commander:-Oh! Before you walk off: My wife and my lovelife come tomorrow on the same
flight to the island across. They’ll take the boat to here in time for the village fete. We’ll be
coming at the time of the dancing. I guess you’ll be here and I’ll introduce them to you. This is
my wife and this is my lovelife. Fantastic! Hahaha! Fantastic!

CURTAIN CLOSES AND REOPENS
The musical introduction of “eyes with immortal water” is heard, all the young men, Greek
and foreign are dancing, The “lovelife” of the commander (played by Anne-Marie) is
dancing with the George the village postman (Argyroula’s son, i.e. Marina’s brother). At a
café table , pumped full of pride, the commander is sitting with his wife Rosa. Neverado
comes close, he’s wearing a hat and a necktie for the fete occasion.

Commander:-This is my wife Rosa. This is Nobodado. Maybe his true name is Nopotato, I have
trouble with remembering Greek names.
Neverado, removing his hat during the handshake :
-How do you do Rosa? Welcome to Greece and to Glossa. Just call me John.
Rosa:-How do you do John? Greece and Glossa are fantastic!

A sergeant approaches and talks to Rosa, presumably he already knew her in the States, the commander
whispers to Neverado:
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Commander:-Don’t sound very fluent with English, so that if she asks you for too much
explaining you can say you lack the vocabulary.
Neverado: -Did God illuminate your mind and you didn’t introduce your love life and Rosa to
each other or God took pity on the three of you and made your love life miss her flight?
Commander:-No, my lovelife is here too. She is somewhere there dancing with some soldier.

He turns to see Anne-Marie and seeing her dancing with George he is startled:

Commander:-Oh, my God! Who the hell is that? Is he making a love confession to her through
the eyes , or something?
Neverado: -It’s George the postman.
Commander:-He’s dangerous for my lovelife.
Neverado: -No, it’s you who is dangerous for both women with the kind of brain your carry
around. The kid must have thought she is your daughter and if he does make a love confession to
her and if she likes him why should she not reciprocate after the snowball you just hit her with by
bringing her here on the same flight with your wife?
Commander:-Are you with me or with him in this? Oh, what a narrow parochialism you people
have here! Look who are the people we came to teach globalization to!
Neverado: -Look who is the representative globalization found to prove it’s a serious concept!

Neverado and the commander speak in parallel with the song that the young men are dancing, mainly
during the instrumental part accompanying each verse:

Lyrics:
Through your eyes , your eyes, runs water immortal…

Commander:-You see how he’s looking at her? You think he’ll also make a love confession to
my wife?
Neverado: -What? Just because you’re an imbecile and a lunatic in love matters you think that
everybody is like you? If he fell in love with one woman why should he want to make a love
confession to another? He doesn’t look cross-eyed to you, does he? So what are you talking
about?
Commander:-I know what I’m talking about! Don’t they say that the postman always rings
twice?
Neverado: -Gaaad! Your problem is not just that you should be wearing a straitjacket. It’s also
that you think you know what you’re talking about. Aaah! My poor moron! It’s through
Hollywood films that you have had your emotional maturing ! That’s why you step elsewhere for
elsewhere. Listen my good man: What did the kids do? They’re just dancing and looking at each
other. Why do you freak out? So what would you do be doing if they did do something more?
Would you be biting throats right now?

Lyrics:
…through your eyes runs water immortal

they’re a fountain and a spring…

Commander:-Let’s say something real. If my lovelife asks you what immortal water the song is
talking about don’t tell her what ancient Greeks meant. Just say you do know but you don’t speak
enough English to explain to her.
Neverado: -You think she’ll need me or the poet who wrote the lyrics or the ancients to explain
it to her? Doesn’t she see the way the postman looks into her eyes?

Lyrics:
http://www.youtube.com/watch?v=yy4g70DNx70
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…a spring, a spring, a spring, a spring
and I asked you if I could drink,

and you said that you need a little thinking
said you need a little thinking

said you need some time to think
to think, to think, to think, to think

if it’s me who’ll come to drink
who’ll drink, who’ll drink, who’ll drink, who’ll drink

no you said t’s not me who’ll drink.

Rosa:-What is the immortal water the song the talking about? Just something generally poetic or
some definite thing in Greek mythology?
Commander (whispering):-Don’t explain to her either.
Neverado: -I’ll need to look in the dictionary to find the words to tell you that. Tomorrow maybe.
Rosa:- Tell me just a rough idea…Oh! Never mind.
Neverado:-Roughly the song says all your husband wants to tell you and he still doesn’t know
the words for.
Rosa:- Oh, thank you! You mean husbands in general, or my husband? Do you know him that
well?
Neverado:-I mean your husband.
Rosa:-Oh, John! You did make my day. I mean the next half of it. The previous half was made
by my husband himself.

Lyrics:
All who love, all who love will need some patience

all who love will need some patience
there’s so many things to stand

to stand, to stand, to stand, to stand
need some patience not to bend,

to feel stabs yet to say they are not hurting
feel a stab and say it’s not hurting

yes to say it doesn’t hurt
it hurts, it hurts , it hurts, it hurts

yet to say it doesn’t hurt
they hurt, they hurt, they hurt, they hurt

yet to say they do not hurt.

Commander (mumbling to Neverado):-Quite a word salad. Stabs, love , patience, you name it.
The whole thing doesn’t stick together.
Neverado (mumbling to commander):-It’s your head that doesn’t stick together, you stuck
moron. And the song sticks to your case like glove. And it tells you that you don’t know how to
love either your wife or your love life. Look who thinks of himself as enough for two women
while he is not enough for even half of a woman.
Rosa:-John, is there Greek rock? Can I dance before I learn Greek dances? I mean after this song
finishes of course.

…The song was near its end and finishes…
Neverado (to the Greek among the young men):
-Hey guys, the lady, her name’s Rosa, is asking if there’s Greek rock because she wants to dance
but hasn’t yet learned Greek dances. She’s brand new here. Won’t we welcome her?
Philip: -I know the correct piece of Greek rock she’ll like on such a special day for her:

He puts in the CD-player the following piece and starts dancing it himself:
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http://www.youtube.com/watch?v=D3ZVjgulZG8

Greek rock is to be danced like a zeimbekiko
it’s to be danced when crucified in empty space
Greek rock is to be danced like a zeimbekiko

staircase of ours, heavens of ours, our steps and pace.

Greek young men kneel around Philip to clap rhythmically to accompany his solo zeimbekiko, Rosa
approaches and kneels to do the same, Philip, stops dancing and goes to her, gives her his hand to raise
her and gives her his place in the center of the square to dance solo and he kneels in front of her to clap
along with his other friends kneeling behind him. Rosa starts dancing with a concentration and feeling as
if she had been dancing this for years.

Commander:- I thought she would dance rock. When did she learn this?
Neverado:-She didn’t have to learn it. It just expressed her.
Commander:-You gotta be kidding. What expresses her? Greek rock salads? About empty space
and crucifixions? Fucking bullshit for stupid masochists like those stabs and hurts too.
Neverado:-I’m not kidding. You’ve got to be kidding. Do you seriously believe empty space and
crucifixion don’t express her? Isn’t she dancing crucified in empty space right here and right
now you idiot? Isn’t double-crossing her a crucifixion? And wasn’t it done in front of her? And
even in public? And isn’t the space between your ears empty of brain? And isn’t your heart
empty? And you got the face of calling these verses fucking bullshit? And play unsuspecting of
where it does apply to Rosa dancing?
Commander:-This I do not understand.
Neverado:-What do you mean “this”? Do you have the impression you understand anything else?

Then Greeks and Americans kneel and clap for a small kid , Johnny, who wants to dance zeimbekiko too to
emulate the grownups, and he dances very well. . Rosa likes these vibes too and remains with them to
kneel and clap for little Johnny. The song Philip dedicates to him for fun and which Johnny is dancing goes
like:

“I’m a real man and things will be done in my way”
http://www.youtube.com/watch?v=sas4D1uf24M

Commander:-Oh, yes, this I do understand.
Neverado:-The previous was the Greek version of “Staircase to heaven”. This one is a limerick
song , something like your “macho-macho-macho-man” song. You’re the only person in history
who took this song face value. Even little Johnny knows it’s to pull his leg that Philip chose it.
Commander:-I’m sick and tired of you and your analyses.
Neverado:-I can’t even blame you. It’s only oneself one can blame for talking to idiots. Even
gods are powerless in front of stupidity, as a great man said.
Commander:-Above all I’m sick and tired of your proverbs.
Neverado:-You’re not sick and tired. You’re just sick, period.
Commander:-I was just pulling your leg because you take everything too seriously.
Neverado:- I wish you’re pulling my leg , otherwise you should pull your leg; in the other
direction: out of your mouth into which you’ve been pushing it up to the knee.

CURTAIN FALLS AND WHEN IT REOPENS WE SEE IN THE VILLAGE
SQUARE PHOTOS FROM BOTH GREEK AND FOREIGN NEWSPAPERS WHICH
THE COMMANDED HAS HAD HUNG TO SHOW HOW DEEPLY HE DESPISES
PUBLIC OPINION
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We see the commander walking back and forth in front of the village gathered in the square (they are all
there, even small kids, it’s mandatory. Some soldiers hold guns). He is holding a headbag and shows it
waving it.

Commander:- I don’t ask you if you know what this is. You sure know since you all watch
television and read papers. Whoever is arrested in Iraq as a possible terrorist wears this all the
time. All the way from Abu-Ghraib in Iraq to Guantanamo in nowhere land. To you, just because
I am an admirer of your ancient ancestors, I will make an exception and I will not insult you by
having all arrested wear this so dishonoring bag. I hope you can appreciate the quality of the
commander you have. But just as I help you, you should help me too. Since I do happen to know
that in your recent history , in the ’40s, it was such a bag , with holes for the eyes to see, that was
used by your ruffians , OK since I know your recent history too, I will only give bags to the
ruffians among you so that they can show the terrorists without making themselves known. And
because I don’t want you ruffians to feel afraid that I’m going to leak your names so as to have
you killed before you receive the ruffian reward money, I will give the money as down payment
and I won’t even ask for your name. You’ll be wearing your headbag even when you’re talking to
me. I want the terrorists’ names, not your names. A gentlemen’s agreement, isn’t it?
Michael:-Just how did you escape the strait jacket in your country? Unless you’re all such
loonies and nobody noticed where your brain leaks from.
Commander:-Professor, I did not expect such words from you. I like you and consider you a
friend and you dishonor both me and my country.
Michael:-To feel dishonored you must first know what honor is. And you don’t . So you
dishonor whatever group has you in it. Your family, your army, your country; and the whole
human species. Give me the bag you hold. You dishonor this too. What does it take for an idiot
like you to understabd that this bag dishonors you and not the Iraqis when you put it on them. For
them it’s an honor to suffer this for their country that they love. What do you do to show your
love to your country? Going around with ruffian bags to be told on whom to put shitbags?
Commander:-Professor, you know what I can do to you?
Michael:-I think you only can fart my balls. What do you think you can do to me?
Commander:-Professor, I will be sincerely sorry. We did have a glass of wine or two, didn’t we?
Michael:-You dishonored the glasses too. And the store where we drank them. Whatever you
touch you turn into shit..
Commander:-Professor, my stomach got a cramp. Such hatred! I feel a sob rising in my throat.
Michael:-It’s just a fart but your face looks like an ass so it loses its way not knowing where to
come out from.
Commander:-Whaaaat?!!! Arrest the son of-a-bitch before he leaves
Michael:-Why leave you stupid vulture? Should I be scared of you or of your shitbag? Either of
you two can only do to me what I told you, let me not say that again it in front of my girl
students. Let me put it on myself, newspapers write that you put shit and piss in these bags but
your hands and your little robots’ hands are shittier than shit.
He puts it on, then he removes it saying:
-Oh, shit! It’s not a shitbag , it’s a ruffian’s bag, with no shit but with eye-holes for the ruffian to
see whom to point to. Let me wear it frontside back to at least not see your assface. Clown!
Buffoon!

The commander bites his fists, sends for his pills , the curtain falls.
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ACT 5

A prison’s setting. Michael the teacher and George Bunny are sitting separated by the usual wire net we
see in films in visiting hours of jails. Michael wears a headbag, his arms handcuffed behind.

Michael:- How come they let you in? Who was on shift at the entrance?
Bunny:-The tall.
Michael:-Oh, that’s how. So let’s not get him into trouble.
Bunny:-Something tells me he’s on the suspects’ list of the assface anyway. Oh: that name you
gave him was quite a success. Even the soldiers refer to him as assface by now. It stuck. But
when he realized that his soldiers fell in love with our girls for real and not just to cock around
and boast and play cocksure and macho like he, he can’t stand the ones who date girls. I don’t
foresee a good future for them. Let alone the future of our compatriots who danced with the
women of the sheikh-playing idiot.
Michael:-Anyway, nice to see you; or rather to hear you. How see with a headbag?
Bunny:-What I want to tell you…
Michael (interrupting him):-I know what you want to tell me. That I’m only for word-fights and
that I was wrong getting caught that early instead of sitting down and learning how to make
bombs and have some real action and …
Bunny:-Are you fucking out of your goddam culture freak’s mind, me telling such bull fucking
shit?! Look at him how low he thinks of my level. OK, sorry I got carried away. OK, what I
came to tell you is how much I admire you and that it was very stupid of me to say around that
no man with eye-glasses can be a real guy and that culture-freaks are only as good as ladies for
some men’s jobs. A guy more real than you I do not know.
Michael:-OK-OK, watch how not to get carried away into any emulation of that and get into
word-fights too and get a headbag for that. One per knowhow is enough. Each has something
different to offer. For example if we hear a threat from an idiot who can’t do a thing to us then we
the teachers, whose knowhow is to explain what from the things we hear is or is not valid, have
to prove that the idiot can indeed do nothing to us giving an example of what we mean. You have
other knowhows. If we all were teachers who would do the armed fighting with the barbarians?
And if we all fought with arms only, who would do the explaining of what we differ from the
barbarians in?
Bunny:-OK-OK, culture-freak, I got the point of the preaching and the moral of the story, don’t
tell me more.
Michael:-What was the point you got and the moral you saw?
Bunny:-Aaah! You can’t stand not giving an exam for too long! The point I got and the moral I
saw is that real guys with eye-glasses do exist. I do pass the exam , don’t I? Now: I have a
question.
Michael:-Questions are what we teachers are here for. Ask it:
Bunny:-OK, real guys and eye-glasses can combine. But how can headbags with eye-glasses?
Can they combine?
Michael:-They sure can. And you even have two options. Wearing the glasses inside or outside
the headbag. For the bagged it doesn’t make much of a difference since he can’t see anyway. It’s
for the outsider to say how he looks with the eye-glasses on the outside.
Bunny:-You son-of-a-gun, with your high spirits that never leave you, you did remind me
something I nearly forgot. Your kids, your students I mean, in remembrance of your black-humor
lessons told me they dedicate to you two songs. You already guessed which ones?



89

Michael:-One of them certainly is “For the other world you now depart”. The other I can’t guess.
Spill the beans.
Suddenly “For the other world you now depart” http://www.youtube.com/watch?v=YcvvAReQGK8 is heard on a
radio and Thanassis, the tall who was on shift at the gate shows up with a small radio saying:

Thanassis:-Hi guys, it seems that Andreas of the broadcasting station did know I was on the shift
and that you two would be talking right now and he had a couple of dedications. There goes the
second one:
….
http://www.youtube.com/watch?v=IJR5iO9Yk9g,http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=zE5INdF4myk

What went wrong and Mike was captured?
His thick skull liked to get fractured.

One plus one for us is two,
say to Mike good bye to you.
Two plus one is three for copsters,
Mike’s arrest took top tough monsters.

Now he looks like king Tut’s mummy,
send his jail hard sticks of candy.
He can suck or bang his thick skull,
as he walks behind his thick wall.

One plus one for Mike is two,
say to us good bye to you.
Two plus one is three we’re sorry,
but that’s it for all that story.

Michael:- Hahaha! Great! Just great! I was very glad to see you but don’t come again. Give the
kids kisses and tell them they got straight A’s on the exam on black humor. Tall, we thank you.
Class dismissed.
The curtain falls and the musical introduction of “Into my arms like a star” is heard in its part that sounds
like a melodious background of a cavalry attack, the curtain opens again, the lights are lowered, and as
the lyrics of the music begin we see that in the place of Michael is now Thanassis, but without a headbag,
and in the place of George Bunny, across the wire net, is now Lys’strataki . We hear no words from them ,
we only hear the lyrics, they are only looking at each other, as we are looking at their profiles only.

http://www.youtube.com/watch?v=7Mt5R5Mn5mE
Into my arms like a star fall tonight till you sleep there

there’s no hope left in the world, hopes have left without trace
as night herself now embroiders your body with kisses

pain is no measure, don’t leave our treasure be lost out in space.

If I can’t make it to your dream
then try to make it to mine

I’ll wait to hear you come whistling a streetsong like always
like every summer when starlight is brighter to dress in light’s shine.

The cavalry attack part of the song’s introduction is heard again and the two couples in profile in the
places of Lys’strataki and the tall are Kike with Johnny and Maria with Miltos. But instead of going to the
end of the song we see Marina’s George (her fiancé George, not her brother George) running and the
commander walking in haste by himself. Argyroula is in the kitchen cooking, the cactus-in-a-pot gift is at
the center of the kitchen table, she hears pebbles on the window of Marina’s room, she goes to her
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daughter’s wardrobe, takes the rope and throws it by the window, George climbs and faces her instead of
Marina. He stands speechless and when he speaks he says:

George:-Mrs. Argyroula! It was you who dropped me the rope?
Argyroula:-Marina is in her English class.
George:-So all this time you knew?
Argyroula:-If you had not asked for her from me I would have beaten you both with a wet plank
and stretched you on this to dry. The fatso must be looking for you my Georgie.
George:-How do you know?
Argyroula:-He has to look for everyone by himself. Whom among you soldiers would he trust
asking you to look for each other? He does everything by himself since you too call him…what’s
that you call him? Shitface? Oh! Assface. Sorry for my English, I didn’t go to English school like
Marina, whatever I learn is from the tourists and from you.
A knock is heard

Argyroula:-Hide there.
George:-I’ll get you in trouble.
Argyroula:-Ssh! And never say that again.
It is the commander indeed.
Commander:-Mrs. Argyro. I’ll sit and wait for someone whom I think I saw come. But I didn’t
see him entering while I was watching across the door. And you don’t have another door I
checked. But where else can he go but here?
Argyroula:-Shall I fry sausage links for you?
Commander:-Thank you , but give them to me to take them for a check at the camp first.
Argyroula:-OK, but I’ll fry some anyway for my daughter who’ll be coming any minute now.
Commander:-You’re a great cook Mrs. Argyro, I can’t stand waiting with those smells, give
them to me to take them to the camp and eat them right now.

He leaves with a chain of sausage links in hand

Argyroula (to George who comes out of hiding):-You need political asylum and he needs mental
asylum.
George:-What a nice soft tone you had. And he was lucky with that sausage bunch he got too.
Argyroula:-Soft indeed. Lucky he was for I didn’t want to ruin the gift of my fellow mother-in-
law, to ruin your mother’s gift I mean, for the sake of such a face, or I’d put that cactus on his
seat to sabotage his ass. Quite a mouthful Mr Mihalis the teacher said when he said the assface’s
face and his ass look the same, sorry for the language.
George:-I can’t believe he just gave up looking for me because of his gluttony for the sausages.
Argyroula:-That’s why I fried some in front of him, so that he just can’t stand waiting and hit
the road. And for you to eat it of course. Marina will take her time yet.
George:-You did that on purpose? Wow! You’re something else Mrs. Argyroula! But he’ll come
back sooner or later. This thing can’t end that simply. I was just coming to say goodbye to
Marina, and to you of course. I’ve told you again. I’ll get you into trouble.
Argyroula:-And I’ve told you again to never tell me this thing again, or you’ll make an ass of me
in the eyes of my fellow mother-in-law, your mother.
Of course the reason why the commander in the camp is calmly gulping her sausages down with a new
colleague , dressed in civilian, is , as they two discuss, that they can always arrest her son and blackmail
her to say where she hides her son-in-law.
The cavalry attack part of the song’s introduction is heard again and the two couples in profile that are
good-byeing each other with the eyes and sitting across the wire-net are George the postman with Anne-
Marie, the commander’s lovelife, and Philip with Rosa , the commander’s wife. Now the song goes all the
way to the heart rending aria at its end where the singer’s voice reminds the voice of the Queen of Night
of Mozart’s “The enchanted flute”. Right after that we find ourselves on the street just outside the
prison.
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ACT 6

Below the prison window but on the street side we see meet again Vaso (as Paz, the philologist) and
Stamatis (as Buzanden but with just the cassette player, not with the wheeled dustbin anymore. And he is
standing, not lying , on the street)

Vaso:- You sure found the best song to serenade them with now that they will never see each
other again and they’ll only date in their dreams. Is this how you chose the song? Or was it for the
verse “there’s no hope left in the world, hopes have left without trace”? Although you don’t
sound to me as pessimistic as other times. Is it because you think that there’s still hope in the
world as long as people remain who are both as loving and hard to bend like our friends in there?
With only hard-to-bends we would become barbarians, with only the loving ones the barbarians
would eat us alive. Right?
Stamatis:-Right! But I sure hope the thing that applies to them won’t be anything bullet-like in
the place of the kisses with which night embroiders their bodies; and hope that falling stars are
not omens of jinx.
Vaso:- How come they didn’t take your cassette player from you? They supposedly came to
arrest you and you’re the only one they didn’t arrest. OK, they realized their blunder but how
admit it now, in pre-election period and lose face? After all they didn’t leave Iraq either, when
they didn’t find weapons of mass destruction. And it’s not only oil, it’s also a matter of prestige.
But what did it cost them to arrest you? Was it in order for people to suspect you as an agent of
them that they let you go?
Stamatis:-It’s even simpler. It’s clear why they did that. When they realized I’m not bin Laden
they thought: “Nobody takes him seriously and nobody listens to the lyrics of the songs he plays
on his cassette player either. So let’s let him go away to use him as a proof we’re in favor of
freedom speech. And nobody takes him as an example anyway. But to the ones people do take
as examples we’ll do give hell. Thus without me even trying for it , nor being able to avoid it
either, I have become a living advertisement of what they say about bringing freedom. As long as
I say even the worst things about them and nobody takes me seriously they will keep me free so
as to advertise themselves. I even considered saying good things about them so as to make
enemies of them those who don’t like me, like I was doing with the junta, after it fell of course.
But frankly I can’t bring myself to say a good thing about them, even as sabotage. With such
games nothing can be done; farts are no dye for Easter eggs as the saying goes. So I decided to
get serious because the kind of picturesque personality I had become is only for postcards
addressed to the most frivolous among the tourists. The verse “We’ve sold ourselves in the city’s
bazaar just for a suit to show off who we are” applies to me too, finally. I got to find some other
patent if I do want to react.
Vaso:-Wow! And wow again! What a lucid and honest self critique! But don’t think it’s just you
who’s at a loss about what to do. We’re all on the same boat nowadays in the issue of how to
react in a serious way that does make a difference.

Argyroula comes out of the prison very sad:

Paz:-Mrs. Argyro, did they let you see George?
Argyroula:-No my girl, they didn’t. That commander, the pig-eyed one, and another , a fresh
one, first time I saw him around, wanted me to tell them, where is my son-in-law because he
deserted they say. And if I told them , he said, they would let my George go. But I didn’t tell’em.
So he didn’t even let me see my George. Who are you? Doesn’t my little Marina have you as a
teacher? I can’t see very well in the dark. Good evening, we’re speaking without having said
hello yet. And you? Aren’t you Theodosia’s Nick?
Buzanos:-Yes Mrs. Argyro, that’s who I am.
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Argyroula: -Is your mother well? Tell her to enjoy you as long as she has you; with the kind of
people and the kind of thing we got into, you don’t even know if you do have your own children.
Buzanos:-Mrs. Argyro you mean the commander tried to blackmail you with your son and you
didn’t bite at the bait. Others would say that they couldn’t know if their fellow mother-in-law
would do the same for them and would then submit to the blackmail. But that way nobody would
make the right start. How did you think?
Argyroula: -I know one thing: If we fellow mothers-in-law sold each other out then which
household would not go down the drain? Who would keep homes up? The sixteen year olds?
They only care about exams and dating and necking. And if they don’t do these things now
when will they? When they themselves have houses to look after and babies in cradles to care
about and parents and in-laws to run to hospitals and funerals to prepare? Spit-spit-knock wood!
Buzanos: -Lady, I must admit that compared to you I am not even half of half of a leftist or an
anarchist or a beatnik or a hippy or a sidewalk philosopher.
Argyroula: -Sidewalk philosopher , my foot! What are you talking about? Does Glossa have
sidewalks? The main street is not even wide enough for some of us good cooks who eat one dish
too many and you speak of sidewalks for philosophers to lie on? How would a taxi go uphill if
we had a sidewalk? And without a taxi who would carry suitcases uptown? You?
Paz:-Mrs. Argyroula, I myself will keep my university degree simply as souvenir or as wallpaper.
What I’ll be teaching kids from now on will be things like what you did for your philosophy on
fellow-in-law moms not selling each other out. They should call you “a woman-for-all-seasons
for our season”.
Argyroula:-What are you talking about, my girl? I’m an illiterate woman. How will our kids pass
their exams if you don’t teach them geography and history and how to multiply and alebra, or
whats-its-name, I mean that alphabet done by mathematicians? They have to know letters not to
be illiterate.
Paz:-Letters are needed to read history. Not to write it. Tonight you wrote history.

CURTAIN FOR THE ACTORS TO LEAVE BEFORE THE EPILOGUE THAT FOLLOWS:
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Epilogue: Happy end* announced by Vaso (Paz):
After the American elections and the re-election of Bush, the Americans left everybody alone and
went away peacefully, the prisoners were released, the whole absurd situation had been created
by the insistence of the superiors of the commander to keep the soldiers there and show some
antiterrorist activity because there would be some political cost if they lost face admitting they
had made a mistake, so after Bush was re-elected this didn’t matter anymore, Rumsfeld fired the
CIA hound who had taken Buzanos for Bin Laden. The love affairs went on from a distance as
naturally (phones, letter, trips, marriages, break-ups etc) as they would go on without all the
madness we saw. What about the commander’s women? Learning of each other’s existence and
talking to each other and seeing that both of them really loved him and both really understood
how he had become such an asshole (asshole in wanting two women (and in the open, too!)
because he was such a love-deprived careerist when in his prime, and asshole for acting so
absurdly imprisoning innocent people because his superiors gave him crazy directions to avoid
political cost) they found the following Solomon-ian solution between them: Each said to the
other: “Of course neither of us would do him the favor of staying with him if he wants a second
woman too. But if he leaves me will you let him return to you?” Both said “yes” to this so they
told him they forgave him but he would have to choose. He discussed the matter with his Greek
friends who told him he was a very lucky man to have such a narrow escape for his idiotic
handling of everything he had gotten into. And he returned to his wife. Then his girlfriend
decided to remain in the island for a while to feel more calmly the vibrations of the place where
such a complicated mess had found such a peaceful ending.

CURTAIN
Since there was a happy end people leave the theater under the sound of the following replay:

http://www.youtube.com/watch?v=Cwp-dcX75LA&feature=related

Hot summer noons Andrew and we,
a crazy bunch in scream and laughter,

we dived and swam in open sea,
never as glad before or after.

Jennifer, Kathryn, Marie and Joey,
Jennifer junior, Jacqueline and Erie,

oh how this life is full of joy,
you dance and beat, poor heart, with hurry,
you dance and beat, poor heart, with hurry.

………..
*Translator’s note: Happy at least in the sense of the age old tradition of the recipes for happy end based
on mentioning what should, or at least could, have happened but is exactly the opposite of what,
unfortunately, does, usually, happen.

Bibliography as written on the program:
Aristophanes’ “Lysistrata”, “Birds”, “Clouds”, “Aharnians”, Kazantzakis’ “Captain Michael”.**
**This reference has nothing to do with teacher Michael’s event but only with the event on Argyro’s
stance as a mother’s: In “Captain Michael”, in a revolt of Crete against Turkish occupation, a Cretan
peasant woman is blackmailed to reveal where a volunteer, who came from another part of Greece to help
in the fight, is hiding. If she doesn’t tell the Turks, her son will be killed. She doesn’t tell them and her son
is killed. When asked later how her heart could stand taking this decision she says “I knew what pain I
would cause to the volunteer’s mother”. Does Kazantzakis have a reference on factuals on human nature on
that or is the event fictional? The factual part does exist but it refers to the battle of Crete in the second
world war: The interrogators of the Cretan peasant woman were not Turks but Germans and the volunteer
was a British commando. In brief the “woman-for all-seasons for our season” is Mrs Argyro, not Lysistrata.
Note: This play was first posted in a site with a teacher’s memories from Glossa (the one who would play
Neverado, a fellow teacher would play the commander. The students would play with their real names,
except Vaso and Stamatis , i.e. Paz and Buzanos) but it never reached the school stage (the evening study
schedules of the 35 students involved only allowed act-by act rehearsals but never allowed the
simultaneous presence of all of them in the necessary general rehearsal of the whole event.


