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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Πριν την παρουσίαση της εργασίας µου θα ήθελα να αναφερθώ στους λόγους που µε 

οδήγησαν να επιλέξω αυτό το αντικείµενο. Το τµήµα µας παρόλο που ειδικεύεται στην επιστήµη 

και την τέχνη της µουσικής όπως δηλώνει και ο τίτλος του µας δίνει την ευκαιρία να έρθουµε σε 

επαφή και µε τις παραστατικές τέχνες γεγονός που δεν συµβαίνει µε τα άλλα τρία µουσικολογικά 

τµήµατα. Για αυτό το λόγο θεωρώ πως το τµήµα µας είναι πιο καλλιτεχνικό. Μου δόθηκε λοιπόν η 

δυνατότητα να έρθω σε επαφή µε αυτά τα µαθήµατα τα οποία διδάσκονται κατά κύριο λόγο από 

την κυρία ∆ιακουµοπούλου και τον κύριο Ευκλείδη και να ανακαλύψω πως το θέατρο είναι µία 

τέχνη µε την οποία µε ενδιαφέρει να ασχοληθώ συνδυαστικά µε τη µουσική. Είναι η πρώτη φορά 

που πραγµατοποιείται µια τέτοια πτυχιακή στο τµήµα ωστόσο ελπίζω πως δεν θα είναι και η 

τελευταία. 

 Η πρώτη σκέψη πριν την έναρξη της εργασίας µου ήταν η σκηνοθεσία και η παραγωγή µιας 

θεατρικής παράστασης. Ωστόσο θέλησα να δοκιµαστώ και στη συγγραφή γιατί αποτελεί και αυτή 

µια µεγάλη µου αγάπη -µαζί µε τη µουσική-  και επίσης θεώρησα πως αυτό θα µε διευκόλυνε και 

στη σκηνοθεσία. 

 Η δοµή της εργασίας µου βασίζεται στην αριστοτελική “Ποιητική”. Είναι χωρισµένη σε δύο 

µέρη. Το πρώτο είναι το “Κατά το ποσόν” στο οποίο αναλύουµε τα πραγµατολογικά στοιχεία της 

παράστασης και το δεύτερο το “Κατά το ποιόν” στο οποίο αναλύουµε τα εννοιολογικά στοιχεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟΝ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

 Πριν την παράθεση της υπόθεσης πρέπει να αναφέρω πως το έργο είναι σπονδυλωτό. 

∆ηλαδή διαφορετικές ιστορίες εξελίσσονται κάτω από µία κοινή συνθήκη. Στην περίπτωση αυτή η 

συνθήκη είναι µία τηλεοπτική εκποµπή και οι τέσσερις καλεσµένοι είναι το κέντρο αναφοράς της 

κάθε ιστορίας. Και οι τέσσερις ιστορίες είναι διαφορετικές µεταξύ τους ωστόσο και οι τέσσερις 

σχετίζονται µε τις προσωπικές σχέσεις. Η πλοκή του έργου είναι η εξής: Ο παρουσιαστής και η 

εκποµπή TVΜΕΣΣΙΑΣ υπόσχονται στους τηλεθεατές λύση στα προβλήµατά τους. Για οτιδήποτε 

τους απασχολεί έχουν την απάντηση. Έτσι εκεί πηγαίνουν άνθρωποι που όπως όλοι µας 

αγωνίζονται µε την καθηµερινότητά τους. Αγωνίζονται µε τον έρωτα, µε τους φόβους τους και 

άλλοι λίγο πιο ασυνήθιστοι µε την τελειότητά τους. Ο παρουσιαστής υπόσχεται λύσεις µόνο όµως 

αφού οι ήρωες µπορέσουν να περάσουν κάποιες δοκιµασίες. Οι δοκιµασίες όµως δεν είναι τόσο 

εύκολες όσο νοµίζουν. Θα καταφέρουν άραγε να τις περάσουν; 
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ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Πριν περάσουµε στο έργο αυτό καθεαυτό δουλέψαµε αυτοσχεδιαστικά. Οι πρωταγωνιστές 

γνώριζαν την κεντρική ιδέα και τους χαρακτήρες και αυτοσχεδίαζαν πάνω σε δικά τους λόγια και 

σκηνές µέσα από κάποιες δραστηριότητες που τους έδωσα. Οι δραστηριότητες είναι οι εξής: 

 

1. Παρουσίαση έργου. Μίλησα στους ηθοποιούς για την υπόθεση (σε γενικά πλαίσια) και τα 

πρόσωπα του έργου 

2. Χωρισµός οµάδων και αναπαράσταση εικόνας-φωτογραφίας. Οι ηθοποιοί χωρίστηκαν σε οµάδες 

και µας παρουσίασαν σε παγωµένες εικόνες δικές τους αναπαραστάσεις όλων των σκηνών. Τις 

δραστηριότητες µε τις παγωµένες εικόνες τις εµπλουτίσαµε µε δύο τρόπους. Με το “διάβασµα της 

σκέψης” όπου ένας από τους ηθοποιούς που δεν συµµετέχει στην οµάδα που παρουσιάζει την 

εικόνα, σηκώνεται και “διαβάζει” τη σκέψη του ηθοποιού που συµµετέχει στην εικόνα. Ο άλλος 

τρόπος είναι ο τρόπος του γλυπτού όπου κάποιος από τους ηθοποιούς που δεν συµµετέχει στην 

παγωµένη εικόνα σηκώνεται και διαµορφώνει τα σώµατα των ηθοποιών που συµµετέχουν. 

3. Χαρακτηρισµός προσώπων. Οι ηθοποιοί έγραψαν σε ένα χαρτί τι πιστεύουν για τους ήρωες του 

έργου 

4. Παρουσίαση υπάρχουσας σκηνής αυτοσχεδιαστικά (µε ή χωρίς λόγια) σε οµάδες. Οι ηθοποιοί 

πήραν µια εικόνα από το έργο και αυτοσχεδίασαν µε δικές τους ιδέες πάνω σε αυτήν  

5. Αυτοσχεδιασµός πάνω σε µια δικιά τους δοκιµασία. Οι ηθοποιοί έπρεπε να σκεφτούν µια δικιά 

τους δοκιµασία και να µας την αναπαραστήσουν 

6. ∆ίνουµε ένα ζευγάρι εννοιών στους ηθοποιούς και ζητάµε να µας αυτοσχεδιάσουν ότι νοµίζουν 

πάνω σ αυτές. ∆εν είναι απαραίτητο να αυτοσχεδιάσουν κάτι σχετικά µε το έργο. Οι έννοιες ήταν: 

ευτυχία- διαφηµίσεις και τηλεόραση-γυναίκες 

7. ∆ιανοµή από τους ίδιους τους ηθοποιούς. Ο κάθε ηθοποιός προτείνει για όλους τους ρόλους από 

δύο άτοµα ανάµεσα σε αυτά και τον εαυτό του. 

8. Απόδοση σκηνών µε ψεύτικη γλώσσα (κορακίστικα). Οι ηθοποιοί αποδίδουν τη σκηνή µε λόγια 

που δεν είναι πραγµατικά. 

9. Υπερκείµενο και κρίσιµη στιγµή. Ζητάµε από τους ηθοποιούς να κοιτάξουν πίσω από το ρόλο. 

Ζητάµε να µας γράψουν πως φαντάζονται τη ζωή των ηρώων πριν να πάνε στην εκποµπή. Αυτό 

ονοµάζεται υπερκείµενο. Έπειτα τους ζητάµε να γράψουν την κρίσιµη στιγµή, το βάπτισµα των 

ηρώων. Τι ήταν δηλαδή αυτό που τους έσπρωξε στο να απευθυνθούν στην εκποµπή. 

10. Ζητάµε από τους ηθοποιούς να διαβάσουν όλοι την κρίσιµη στιγµή όλων και µετά να µας τα 

αποδώσουν αυτοσχεδιαστικά. 



11. Απόδοση των συναισθηµάτων των ηρώων πριν την κρίσιµη στιγµή και µετά. Οι ηθοποιοί δεν θα 

µας δείξουν τι συµβαίνει αλλά µόνο µια στιγµή του πως ήταν η ζωή των ηρώων χαρούµενη πριν την 

κρίσιµη στιγµή και πως είναι η ζωή και τι αισθάνονται µετά την κρίσιµη στιγµή. 

12. Αφήγηση παρελθόντος και παντοµιµική αναπαράσταση. Αφηγούµαστε το παρελθόν του κάθε 

ήρωα και εκείνη τη στιγµή οι ηθοποιοί αποδίδουν τα λόγια που λέµε χωρίς να γνωρίζουν το 

κείµενο. Απλά αντιδρούν στα λόγια που ακούν εκείνη τη στιγµή. 

13. ∆ίνουµε µια συνθήκη. Οι πρωταγωνιστές συναντιούνται πριν την έναρξη της εκποµπής και µετά 

το τέλος της. Τι λένε ο ένας στον άλλον? Πως εξηγούν τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την 

απόφαση? Τι συµβουλή δίνουν ο ένας στον άλλον? Πως αισθάνονται για όλο αυτό κλπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 

 

 Αρχικά θα µιλήσω για τη σκηνοθετική γραµµή που ακολουθήσαµε για όλο το έργο και 

αργότερα θα αναφερθώ στα σκηνοθετικά τεχνάσµατα που χρησιµοποιήσαµε για τον κάθε ηθοποιό. 

 

 Η δοµή του έργου είναι η εξής: Ανάµνηση από το παρελθόν του ήρωα- ∆οκιµασία- Κρίση 

και ετυµηγορία της δοκιµασίας- Τραγούδι. 

  

 Πριν την παρουσίαση του ήρωα βλέπουµε ένα “βίντεο” στο οποίο φαίνονται το παρελθόν 

του και οι λόγοι που τον οδήγησαν να έρθει στην εκποµπή. Η αναπαράσταση του βίντεο γίνεται ως 

εξής: έχουµε ηχογραφήσει την αφήγηση του παρελθόντος και οι ηθοποιοί το ακούνε ενώ είναι στη 

σκηνή και αποδίδουν την αφήγηση µε παντοµίµα. Πέρα από την αφήγηση και τους διαλόγους που 

υπάρχουν στην ηχογράφηση έχουµε βάλει και µουσική η οποία προάγει και ντύνει κατάλληλα την 

ατµόσφαιρα του έργου. 

 

 Μετά την αναφορά του παρελθόντος και την παντοµίµα ακολουθεί η παρουσίαση του ήρωα 

και η δοκιµασία του. Το κοινό και ο παρουσιαστής της εκποµπής ακούν τον ήρωα να διηγείται την 

ιστορία και τα προβλήµατά του. Ο παρουσιαστής ακούγοντας τον αποφασίζει ποια θα είναι η 

δοκιµασία του. Οι δοκιµασίες όµως δεν είναι τόσο εύκολες. Κάθε δοκιµασία είναι στην ουσία µια 

παγίδα. Ο παρουσιαστής καταλαβαίνει ποιο είναι το αδύνατο σηµείο του κάθε χαρακτήρα και 

προσπαθεί να τον χτυπήσει εκεί που πονάει περισσότερο.  

 

 Η κρίση σχετικά µε το αν καλεσµένος έχει περάσει την δοκιµασία έρχεται µε το τέλος της 

κάθε δοκιµασίας. Οι ήρωες αδυνατούν να φέρουν εις πέρας αυτά που τους ζητάει ο παρουσιαστής. 

Στην ουσία πρόκειται για ένα προτετελεσµένο γεγονός. Το κοινό µπορεί να καταλάβει από την αρχή 

ακόµα της δοκιµασίας πως οι ήρωες δεν θα καταφέρουν να κάνουν αυτά που τους έχει ζητήσει ο 

“TVΜΕΣΣΙΑΣ”. Ο παρουσιαστής φέρνει τους ήρωες αντιµέτωπους µε όλα αυτά που φοβούνται και 

τους ζητάει να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους. Κανένας από τους ήρωες όµως δεν µπορεί να κάνει 

την υπέρβαση και έτσι όλοι οδηγούνται σιγά-σιγά στην αποτυχία. 

 

 Το τραγούδι έρχεται µε το τέλος της κάθε δοκιµασίας και πριν την έναρξη της επόµενης. 

Ουσιαστικά αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των σκηνών. Την ώρα του τραγουδιού είτε η δράση είναι 

παγωµένη ή απούσα είτε διαδραµατίζονται διάφορα γεγονότα στη σκηνή τα οποία αντικατοπτρίζουν 

το περιεχόµενό του. 



ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΗΘΟΠΟΙΟ- ΡΟΛΟ 

 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Υποδεικνύοντας αργή και δηκτική οµιλία επιτυγχάνει τη διεισδυτική 

απόδοση του νοήµατος όπου παράλληλα είναι υπαινικτική. Έχει αποφευχθεί η ακατάπαυστη οµιλία 

διότι είναι σαφές ότι ο TVΜΕΣΣΙΑΣ δεν πάσχει από κάποια µορφή υστερίας. Η υπερβολική 

κινησιολογία στην ερµηνεία δεν υποδηλώνει µια πληθωρική προσωπικότητα. Αντιθέτως οι συχνές 

διατάσεις των χεριών φανερώνουν την ανάγκη επιβολής του εξουσιαστή TVΜΕΣΣΙΑ. Οι κινήσεις 

του TVΜΕΣΣΙΑ όπως και η οµιλία, ακόµα και τα βλέµµατα αναβλύζουν κυνισµό και περιφρόνηση 

για τους καλεσµένους του αλλά και για το ίδιο το κοινό. Πέρα από αυτό ο ηθοποιός δηλώνει µέσα 

από όλη του την ερµηνεία τη σιγουριά που νιώθει ο Παρουσιαστής για τον εαυτό του και την 

επιβολή του στους άλλους. 

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΗΣ- ΒΟΗΘΟΣ: Πρόκειται για ένα καταπιεσµένο άτοµο, απόλυτα 

υποταγµένο στον παρουσιαστή. Καθ όλη τη διάρκεια του έργου βλέπουµε πως δεν παίρνει καµία 

πρωτοβουλία και το µόνο που κάνει είναι να εκτελεί τις διαταγές του TVΜΕΣΣΙΑ.  Θέλοντας να 

αντικατοπτρίσουµε αυτά τα συναισθήµατα στον ηθοποιό και στον ρόλο χρησιµοποιήσαµε δύο 

τεχνάσµατα. Το ένα είναι η συνεχής µίµηση των κινήσεων του παρουσιαστή. Ο Βοηθός σε όλο το 

έργο µιµείται ακριβώς όλες τις κινήσεις του Παρουσιαστή και γίνεται η σκιά του. Στο κάτω- κάτω 

αυτό είναι στην πραγµατικότητα, ένας άνθρωπος που τον υπηρετεί πιστά στο κάθε του βήµα. Το 

δεύτερο τέχνασµα είναι ότι ο Βοηθός µένει βουβός σε όλη τη διάρκεια του έργου. Βλέπουµε έτσι 

πως δεν προβάλλει καµία αντίσταση και παραδίνεται αµαχητί στον Παρουσιαστή και στο σύστηµα 

που υποστηρίζει. 

 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ- ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Με στοµφώδεις κινήσεις αποδόθηκε η ατµόσφαιρα 

παραµυθιού. Ο πρίγκιπας φαντάζει ως έκπτωτος από τις σελίδες µιας εικονογραφηµένης ιστορίας. 

Η ποµπώδης κινησιολογία παραπέµπει σε τύπο γκροτέσκο αλλά και παράλληλα αποδεικνύει την 

απόγνωση του ήρωα. Ο συγκεκριµένος χαρακτήρας διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους µε όλους 

τους τρόπους. Η ενδυµασία του, ο τρόπος οµιλίας, οι απόψεις που εκφράζει τον τοποθετούν σε µια 

διαφορετική ατµόσφαιρα από τα καθηµερινά προβλήµατα που φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι 

υπόλοιποι ήρωες. Ο πρίγκιπας φαίνεται να γαντζώνεται από τα σκηνικά αντικείµενα (σπαθί, 

καρέκλα, µουστάκι, κοµπολόι) τα οποία χρησιµοποιεί είτε για τη δοκιµασία είτε στην αρχή στην 

παρουσίαση του χαρακτήρα του. Με αυτόν τον τρόπο θέλουµε να τονίσουµε ακόµα περισσότερο 

την απόγνωση του η οποία τον κάνει να πιστεύει πως η ενασχόληση του µε τα αντικείµενα και όχι η 

προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει τον χαρακτήρα του θα τον κάνουν επιτέλους αγαπητό από τις 



γυναίκες.  

 

ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΥΡΤΩ- ΣΤΑΡ: Προκειµένου να αποκτήσει έναν χαρακτήρα πιο “µπλαζέ” 

παραλλάξαµε την προφορά ενός συµφώνου, συγκεκριµένα του συµφώνου σίγµα (“σ”). Η Σταρ 

όπως και ο πρίγκιπας αποτελούν χαρακτήρες γκροτέσκους και περισσότερο συµβολικούς 

καταστάσεων παρά πραγµατικούς. Έτσι και η Σταρ µέσα από πληθωρική κινησιολογία προβάλλει 

έναν εαυτό φιλάρεσκο και ίσως λίγο ρηχό. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ που χρησιµοποιούµε για τη 

Σταρ όπως και το γεγονός ότι η ηθοποιός ασχολείται µε τα µαλλιά της παραπέµπουν στο σύγχρονο 

lifestyle που θέλει τις γυναίκες να να υπηρετούν ένα συγκεκριµένο µοντέλο εµφάνισης και 

συµπεριφοράς. Η Σταρ επίσης δεν διστάζει να αναφέρει συχνά τα χρήµατα τα οποία παίζουν 

καταλυτικό ρόλο για την προσωπικότητά της. 

 

ΑΛΤΙΝΤΑΣΙΩΤΗ ΠΟΠΗ- ΚΟΠΕΛΑ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Η κοπέλα που φοβάται 

τις διαφηµίσεις είναι ένα διαρκώς καταπιεζόµενο άτοµο στην εξωδραµατική αλλά και στην επί 

σκηνής ζωή της. Η σκηνική της παρουσία δηλώνει άτοµο διαρκώς απολογούµενο, ενοχικό και 

ανικανοποίητο. Η ανασφαλής και φοβισµένη όψη της θα αντικατασταθεί από τον καταγγελτικό 

µονόλογο όπου απαιτεί τροποποίηση του ερµηνευτικού ύφους. ∆ηλαδή ο άβουλος και άτονος 

χαρακτήρας θα δώσει τη θέση του σε µία υψηλών τόνων κατά πρόσωπο αναφορά. Μέσα από το 

µονόλογο θα πρέπει να δούµε όλες τις αποχρώσεις των συναισθηµάτων που τρέφει απέναντι στις 

διαφηµίσεις. Ξεκινώντας µε ένα συνεπαρµένο και εκστασιασµένο τόνο στη φωνή σιγά- σιγά θα 

οδηγηθεί σε ένα diminuendo το οποίο θα αποκαλύπτει και τα πραγµατικά συναισθήµατά της 

απέναντι στις διαφηµίσεις και την αναγκαστική ευτυχία. 

 

ΜΠΟΡΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ- ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Η Ερωτευµένη µη έχοντας επίγνωση της 

πραγµατικότητας κινείται µεταξύ ρεαλισµού και µη πραγµατικού έχοντας διαµορφώσει στο µυαλό 

της µια ονειρική συνθήκη δεσµού. Η απουσία ανταπόκρισης στο ερωτικό µοντέλο που έχει πλάσει 

την οδηγεί στην απόγνωση. Το αίσθηµα της παραίτησης και της απόγνωσης ορίζει τη σκηνική 

εικόνα της ηθοποιού η οποία µε µέσο το βλέµµα κατευθύνεται άλλοτε στο πάτωµα, άλλοτε στο 

κοινό και άλλοτε στον TVΜΕΣΣΙΑ. Η Ερωτευµένη εκπέµπει κάτι “άρρωστο” για αυτό εξάλλου και 

ο Παρουσιαστής της προτείνει ως λύση τη λοβοτοµή. Η απουσία βλεµµατικής επαφής και η 

γρήγορη αποδοχή της λοβοτοµής ενισχύουν αυτό το αρρωστηµένο συναίσθηµα. 

 

 

 



ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

 

 Για την ενδυµατολογία ανατρέξαµε στην γκαρνταρόµπα των ηθοποιών και επιλέξαµε ρούχα 

δικά τους εκτός από την περίπτωση του πρίγκιπα που χρειάστηκε στολή. Παρακάτω θα αναφέρω τα 

ρούχα των κεντρικών ρόλων αλλά και των υπόλοιπων χαρακτήρων µε τους οποίους σχετίζονται οι 

ήρωες 

 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Για τον πρίγκιπα ο οποίος είναι ένα συµβολικό πρόσωπο  θα χρειαστεί στολή 

πρίγκιπα, στέµµα και σπαθί. Αργότερα ο πρίγκιπας θα απαρνηθεί την ταυτότητά του βγάζοντας τα 

ρούχα που τον χαρακτηρίζουν για να γίνει κι αυτός ένας κοινός θνητός 

 

ΣΤΑΡ: Για την Σταρ φόρεµα και πουκάµισο σε έντονα χρώµατα καθώς και πολλά αξεσουάρ 

(κοσµήµατα) τα οποία θα υποδηλώνουν µια γυναίκα προσεγµένη που ασχολείται περισσότερο µε 

την εικόνα της παρά µε την προσωπικότητά της 

 

ΚΟΠΕΛΑ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Για την κοπέλα που φοβάται τις διαφηµίσεις 

ρούχα που θα παραπέµπουν σε κάτι παιδικό (ίσως κάποιο φόρεµα ή κάποια µπλούζα µε στάµπα και 

τζιν). Παρόλο που η κοπέλα πλέον είναι ενήλικη µε τις ενδυµατολογικές προτιµήσεις θέλουµε να 

δηλώσουµε πως ακόµα τη στιγµατίζουν τα παιδικά της τραύµατα 

 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Η ερωτευµένη πενθεί για τον χαµένο της έρωτα και τη χαµένη ζωή που είχε δίπλα 

στον αγαπηµένο της. Για αυτό το λόγο επιλέξαµε να φοράει µαύρα τα οποία θα αντικατοπτρίζουν 

τον πόνο της 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Η επιλογή της ενδυµατολογίας του Παρουσιαστή κρίθηκε µε βάση δύο 

παράγοντες. Αφενός ο παρουσιαστής θέλει να είναι ανώτερος σε σχέση µε τους καλεσµένους 

αφετέρου κρατάει µια υποκριτική στάση απέναντι σε αυτούς και στο κοινό παριστάνοντας τον 

άνθρωπο που τον ενδιαφέρουν τα προβλήµατα του κόσµου. Οπότε επιλέξαµε µαύρο σακάκι και 

παντελόνι και άσπρο πουκάµισο ανοιχτό χωρίς γραβάτα το οποίο παραπέµπει σε κάτι πιο 

συνηθισµένο και καθηµερινό. Στη τσέπη του σακακιού υπάρχει µαντήλι µε το οποίο ο 

παρουσιαστής σκουπίζει τα δάκρυά του 

 

ΒΟΗΘΟΣ: Ο βοηθός φαίνεται να είναι κατώτερος από τον Παρουσιαστή κυρίως αλλά και από τους 

καλεσµένους. Οπότε θα επιλέξουµε µια τελείως συνηθισµένη ίσως και ατηµέλητη ενδυµασία µε 



ένα απλό µακό µπλουζάκι και ένα τζιν ίσως σκισµένο 

 

ΙΣΙ∆ΩΡΑ: Ένα µαύρο φόρεµα  

 

ΚΟΠΕΛΕΣ ΓΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΑ: Πρώτη κοπέλα φόρεµα η δεύτερη πιο σοβαρή µαύρο 

παντελόνι και πουκάµισο 

 

ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΣΤΑΡ: Παντελόνι, γόβες και µια µπλούζα µε ασύµµετρο µήκος και πολλά αξεσουάρ 

 

ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: Τζιν, άσπρο πουκάµισο, φουλάρι, γυαλιά ηλίου, καπέλο 

 

MANAGER: Μαύρο φόρεµα 

 

ΜΗΤΕΡΑ: Ένα φόρεµα που παραπέµπει σε µεγαλύτερη ηλικία 

 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μαύρο παντελόνι και καρό πουλόβερ 

 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ: Μαύρο παντελόνι, µαύρο πουκάµισο 

 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΓΑΠΗ: Φόρεµα 

 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ: Φούστα και ταγέρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΑ- ΣΚΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

 Για την σκηνογραφία της σκηνής στηριχθήκαµε σε µια ιδέα της Ασπασίας Ιωάννου και για 

την υλοποίησή της επιµελήθηκε όλη η οµάδα. Φροντίσαµε να διακοσµήσουµε τη σκηνή µε τέτοιον 

τρόπο ώστε να παραπέµπει σε στούντιο τηλεόρασης. Χρησιµοποιήσαµε µια µεγάλη αφίσα του 

παρουσιαστή επεξεργασµένη σε στυλ αγιογραφίας και χρυσές µπάλες και νότες να κρέµονται από 

το ταβάνι σε ασύµµετρα µήκη και να πλαισιώνουν τη φωτογραφία. Ωστόσο χρειαστήκαµε για την 

κάθε σκηνή κάποια σκηνικά αντικείµενα τα οποία παραθέτω σε µία λίστα 

 

Χαρτόνι για την υπόδειξη χειροκροτήµατος στο κοινό 

Καρτέλες που κρατάει ο παρουσιαστής 

Μαντήλι για τον πρίγκιπα 

Σπαθί 

Μαργαρίτα 

Καρέκλα 

Κοµπολόι 

Μουστάκι 

Τσάντα 

Λεφτά 

Γυαλιά ηλίου 

Αναπτήρας 

Πακέτο τσιγάρα 

Πακέτο χαπιών 

Συσκευασία Μερέντας 

∆ίσκος 

Ποτήρια 

Πιστόλι 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΩΤΑ 

 

 Τα φώτα αλλάζουν σύµφωνα µε τη σκηνοθετική διάρθρωση του έργου και υποδηλώνουν 

την εναλλαγή σκηνών και τραγουδιστικών µερών. Στην προβολή της ανάµνησης, στη δοκιµασία, 

στην κρίση και στο τραγούδι. ∆ιαφοροποιήσεις στο φωτισµό θα υπάρχουν και στους µονολόγους 

των ηθοποιών. Στο φινάλε τα φώτα χαµηλώνουν και στη σκηνή όπου οι ήρωες ξεσπούν στον 

παρουσιαστή αναβοσβήνουν πολύ γρήγορα. Στο τέλος κλείνουν για να ξανανοίξουν αφού ακουστεί 

ο πυροβολισµός. Ο Βοηθός έρχεται  µπροστά στην σκηνή κρατώντας ένα τηλεκοντρόλ. Πατάει το 

κουµπί και εκείνη τη στιγµή τα φώτα κλείνουν σαν να έχει κλείσει µια τηλεόραση 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

 Η µουσική είναι πρωτότυπη και εµπνευσµένη από το έργο. Κάθε τραγούδι σχετίζεται µε τον 

ήρωα και την ιστορία που προηγήθηκε. Η µουσική εµπλουτίζει τα κενά ανάµεσα στις σκηνές , 

απαλύνει την ατµόσφαιρα της προηγούµενης σκηνής και ετοιµάζει τον θεατή για την επόµενη. 

 Πέρα από την ζωντανή µουσική όµως χρησιµοποιήσαµε και ηχογραφηµένη για τα σηµεία 

των αναµνήσεων και για κάποιες σκηνές στο έργο. Παραθέτω µία λίστα από την ηχογραφηµένη 

µουσική που χρησιµοποιήσαµε. 

 

Carmina Burana- O Fortuna- Carl Orff 

Τίτλοι αρχής από το σίριαλ “Λάµψη” 

Τίτλοι αρχής από το σίριαλ “Τόλµη και γοητεία” 

Αποσπάσµατα διαφηµίσεων 

Waltz, Opus 69- Chopin 

Om Du Mφter Varg- Detektivbyrεn  

Showbiz- Muse 

Uprising- Muse 

 

 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ- ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ 

 

 Λόγω των συχνών αλλαγών των ηθοποιών οι κοµµώσεις και το µακιγιάζ είναι έτσι 

διαµορφωµένα ώστε να εξυπηρετούν τις γρήγορες εναλλαγές στη σκηνή 

 



ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΙΟΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ι∆ΕΑΣ ΚΑΘΕ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Ακολουθεί ανάλυση της κεντρικής ιδέας και των χαρακτήρων της κάθε ιστορίας και στη 

συνέχεια ανάλυση της κεντρικής ιδέας όλου του έργου. 

 

 Αρχικά θα ήθελα να πω πως έχω επιλέξει συνειδητά να µη δώσω όνοµα σε κανέναν από 

τους ήρωες µου (πέρα από τον πρίγκιπα ο οποίος έχει µια συµβολική διάσταση και το όνοµα είναι  

απλά ένα τυπικό αλλά απαραίτητο στοιχείο της ταυτότητας του). Είναι µια τακτική που 

χρησιµοποιώ συχνά όταν γράφω ιστορίες. Ο λόγος που δεν ονοµατίζω κανέναν από τους 

χαρακτήρες είναι γιατί πιστεύω πως µε αυτόν τον τρόπο ο θεατής ή ο αναγνώστης του έργου θα 

µπορέσει να ταυτιστεί πιο εύκολα µε τους ήρωες. Το όνοµα κάνει το πρόσωπο πιο συγκεκριµένο 

και ίσως να το διαφοροποιεί από το κοινό ενώ εγώ θέλω ο θεατής να δει -όσο είναι δυνατόν αυτό 

φυσικά και όσο αντιπροσωπεύει και τον ίδιο- τον εαυτό του µέσα από αυτές τις ιστορίες και αυτούς 

τους χαρακτήρες. Ένας δεύτερος λόγος που δεν αναφέρεται το όνοµα των ηρώων είναι γιατί τα 

θέµατα που πραγµατεύοµαι στο έργο είναι έννοιες και συναισθήµατα που απασχολούν όλους τους 

ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή οποιονδήποτε άλλων κοινωνικών συµβάσεων. Ο έρωτας, 

η φιλία, η οικογένεια είναι θέµατα που µας αφορούν όλους. Έτσι η ερωτευµένη κοπέλα για 

παράδειγµα στην τέταρτη ιστορία θα µπορούσε να είναι εγώ, η αδερφή µου ή ο καλύτερός µου 

φίλος µιας και όλοι βιώνουµε παρόµοιες καταστάσεις και συναισθήµατα.  

  

 Η πρώτη ιστορία αφορά έναν πρίγκιπα. Όπως ανέφερα και πιο πάνω ο πρίγκιπας είναι ένα 

συµβολικό πρόσωπο. Σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό που µε απασχόλησε σε αυτήν την ιστορία είναι οι 

σχέσεις των δύο φύλων και το κατά πόσο ισχύει η πεποίθηση που θέλει εµάς τις γυναίκες να 

απορρίπτουµε τα “καλά παιδιά” για τα “κακά παιδιά”. Είναι αλήθεια πως ένας άντρας µε λιγότερη 

ευγένεια, τρόπους και αµφιβόλου ποιότητας χαρακτήρα είναι πιο γοητευτικός από έναν άντρα µε 

πραγµατικό ενδιαφέρον για τη γυναίκα που έχει δίπλα του;  

 Ο πρίγκιπας φαίνεται να είναι “πολύ καλός για να είναι αληθινός”. Κι ωστόσο δεν έχει βρει 

ακόµα την δική του πριγκίπισσα. Συναντά συνεχώς την απόρριψη από τις γυναίκες παρόλο που 

κάνει τα πάντα για να τις ικανοποιήσει. Το αποκορύφωµα είναι η σχέση του µε την Ισιδώρα η οποία 

τον κοροϊδεύει µε απώτερο σκοπό να σπαταλήσει την περιουσία του µε τον άντρα µε τον οποίο 

είναι κρυφά αρραβωνιασµένη. Γιατί ένας άντρας που υποστηρίζει πως θα κάνει τα πάντα για την 

αγαπηµένη του δεν µπορεί να βρει µια γυναίκα να τον αγαπήσει για αυτό που είναι; 

 Πιστεύω πως οι άνθρωποι -άσχετα αν οι άντρες υποστηρίζουν πως αυτό συµβαίνει κυρίως 



σε εµάς τις γυναίκες- συχνά τείνουν να απορρίπτουν ανθρώπους που δείχνουν να τους αγαπούν 

γιατί ίσως το παίρνουν ως δεδοµένο. Ίσως να µην µας αρέσει τόσο η σιγουριά και η ασφάλεια που 

µας προσφέρει ένας σύντροφος. Ίσως να µας εξιτάρει περισσότερο η αµφιβολία και το γεγονός ότι 

ένας άνθρωπος είναι συναισθηµατικά µη διαθέσιµος και πρέπει να κάνουµε εµείς προσπάθεια για 

να τον κερδίσουµε. Όλοι µας αναζητάµε κάποιον να µας αγαπήσει. Είναι όµως σίγουρα ένας 

πρίγκιπας ή µια πριγκίπισσα αυτό που θέλουµε; Ή µήπως µια αδιέξοδη και µπερδεµένη κατάσταση 

µας ικανοποιεί περισσότερο; 

 Ένας δεύτερος προβληµατισµός σχετικά µε αυτή την ιστορία είναι οι ταµπέλες “καλό” και 

“κακό” παιδί, “πρίγκιπας” και “κωλόπαιδο”. Ο πρίγκιπας φαίνεται να είναι εγκλωβισµένος στην 

εικόνα του ευγενικού, ονειρικού ιππότη µε το άσπρο άλογο. Κι όταν στη δοκιµασία προσπαθεί να 

ξεφύγει από αυτή την εικόνα και να γίνει το “κωλόπαιδο” -το οποίο υποτίθεται πως γοητεύει τις 

γυναίκες- ξανασυναντάει την απόρριψη. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι γιατί και στις δύο 

περιπτώσεις ο πρίγκιπας διαλέγει τα άκρα. Το να αποκαλείς την κοπέλα σου “εκτυφλωτικό αστέρι” 

είναι κάτι το οποίο ίσως να µη γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία των γυναικών. Το ίδιο θα συµβεί 

και αν την αποκαλέσεις “γουστόζικο γκοµενάκι”.  

 Ίσως τελικά να µην ενδιαφέρει τόσο τον πρίγκιπα το πως θα προσεγγίσει τη γυναίκα που 

έχει δίπλα του όσο τον ενδιαφέρει να είναι αυτό που νοµίζει πως θέλουν οι γυναίκες. Ένας 

ευγενικός ιππότης. Φαίνεται να επιµένει στις ταµπέλες και τα κοινωνικά στερεότυπα του “καλού” 

και του “κακού” και να χάνει την πραγµατική ουσία της σχέσης. Ο πρίγκιπας προτιµά να µη 

ρισκάρει να δείξει τον πραγµατικό του εαυτό και κρατάει µια αψεγάδιαστη εικόνα και µ αυτήν 

προσπαθεί να πλησιάσει τους άλλους ανθρώπους και συγκεκριµένα τις γυναίκες. Η αψεγάδιαστη 

εικόνα όµως έχει κάποτε ηµεροµηνία λήξης ενώ η αλήθεια του κάθε ανθρώπου δεν λήγει ποτέ.  

  

 Η δεύτερη ιστορία αφορά µία Σταρ που δεν έχει πραγµατικούς φίλους και αναγκάζεται να 

νοικιάζει. ∆υστυχώς όσο κι αν ακούγεται παράλογο αυτό είναι κάτι που συµβαίνει στ αλήθεια. Πριν 

δύο χρόνια είχα παρακολουθήσει ένα σεµινάριο ψυχολογίας στο οποίο ένας εισηγητής αναφέρθηκε 

σε αυτήν την περίπτωση. Πλέον οι σταρς της βιοµηχανίας του κινηµατογράφου ή της µουσικής δεν 

νοικιάζουν τον έρωτα αλλά τη φιλία. Νοικιάζουν την ανθρώπινη επαφή κι αυτό που θεωρείται το 

πλέον φυσικό για µας τους “κοινούς θνητούς”: την αγάπη και τη χαρά να ξέρεις πως ένας φίλος 

είναι πάντα δίπλα σου για να σε ακούσει και να σε στηρίξει.  

 Η Σταρ είναι κι αυτή όπως ο πρίγκιπας εγκλωβισµένη σε µια εικόνα. Την εικόνα µιας 

επιτυχηµένης, πλούσιας και διάσηµης γυναίκας. ∆εν αναφέρω πουθενά την ιδιότητα η οποία την 

έχει κάνει διάσηµη (για παράδειγµα αν είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός ή κάτι άλλο). Είναι ένα 

ακόµη προϊόν της τηλεόρασης και του σύγχρονου lifestyle κι έχει κερδίσει µεγάλη αναγνώριση 



χωρίς να έχει επιδείξει κάποιο συγκεκριµένο ταλέντο και χωρίς κάποιο επίτευγµα ανάλογο της 

φήµης της. Ωστόσο φαίνεται να διαθέτει όλα όσα ονειρευόµαστε όλοι οι άνθρωποι µε πρώτο από 

όλα τα χρήµατα.  

 Η Σταρ απευθύνεται στον “TVΜΕΣΣΙΑ” µε σκοπό να βρει αληθινούς φίλους. Αφενός την 

έχει κουράσει η υποκρισία και η προδοσία, αφετέρου δεν θέλει να ξοδεύει άλλο τα χρήµατά της τα 

οποία φαίνεται πως είναι η µεγαλύτερη αγάπη της. Η δοκιµασία που θα πρέπει να περάσει είναι να 

ακούσει πως πραγµατικά σκέφτονται για εκείνη οι άνθρωποι που έχει γύρω της. Οι άνθρωποι που 

πληρώνει για να σκέφτονται έτσι όπως θέλει αυτή. Η αλήθεια δεν είναι τόσο ευχάριστη για τη Σταρ 

γιατί αποδεικνύεται πως δεν είναι καθόλου συµπαθής στους ανθρώπους που έχει κοντά της. 

Φαίνεται ξεκάθαρα πως όλοι την αντιπαθούν και ο µόνος λόγος που δείχνουν ο αντίθετο είναι τα 

χρήµατα που τους προσφέρει.  

 Η Σταρ διακόπτει τη δοκιµασία γιατί δεν µπορεί να ακούει άλλο τα κακόβουλα σχόλια 

εναντίον της. Λέει στον παρουσιαστή της εκποµπής “ Ξέρετε... δεν µπορώ να ακούσω άλλες 

δηλώσεις. Ειλικρινά µε έχουν κάνει χάλια. Φέρτε µου την αληθινή φίλη που χρειάζοµαι και φεύγω”. 

Με αυτή τη δήλωση µπορούµε να καταλάβουµε πως η Σταρ για άλλη µια φορά δεν είναι έτοιµη να 

αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα και να χτίσει µια σχέση βασισµένη στην ειλικρίνεια. Περιµένει  

να έρθει η “αληθινή φίλη” ως δια µαγείας, χωρίς να φαίνεται πρόθυµη να κάνει κάτι κι εκείνη για 

αυτό. Ίσως η Σταρ περιµένει και θέλει ακόµα µια φίλη η οποία θα φέρεται και θα µιλάει όπως 

εκείνες που πλήρωνε µε τη διαφορά ότι αυτή θα είναι ειλικρινής και το κυριότερο δεν θα απαιτεί 

χρήµατα. Ίσως δεν την ενδιαφέρει µια ειλικρινή σχέση επί της ουσίας. 

 Είναι σίγουρα επίπονη η αλήθεια κάποιες φορές. Όλοι µας θέλουµε πάντα να ακούµε καλά 

σχόλια, να βιώνουµε το θαυµασµό και την αγάπη των γύρω µας. Πόσο εύκολο όµως είναι να 

ακούµε την ειλικρινή άποψη των ανθρώπων που έχουµε γύρω µας όταν ξέρουµε ότι αυτή η αλήθεια 

ενδέχεται να µας πονέσει κάποιες φορές; Και αν είναι δύσκολο για εµάς πόσο πιο δύσκολο θα είναι 

για ένα άτοµο όπως η Σταρ του TVΜΕΣΣΙΑ η οποία έχει συνηθίσει στον θαυµασµό και τα 

κολακευτικά σχόλια των άλλων; 

 Για άλλη µια φορά έρχεται στην επιφάνεια το ρίσκο το οποίο πρέπει να αναλάβουµε. Πρέπει 

να δεχτούµε πως οι άλλοι δεν θα είναι πάντα καλοί απέναντί µας ούτε θα “χαϊδεύουν” τα αυτιά µας 

και πως η πραγµατική φιλία στηρίζεται στην ειλικρίνεια και όχι στις κολακείες.  

 

 Ενώ τα δύο προηγούµενα πρόσωπα ήταν συµβολικά και αντιπροσώπευαν υπάρχουσες 

στερεότυπες καταστάσεις, στην τρίτη ιστορία συναντάµε για πρώτη φορά στο έργο µια κοπέλα µε 

πιο “πραγµατικό” χαρακτήρα. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας φοβάται τις διαφηµίσεις. Την 

ψεύτικη ευτυχία που βλέπει µέσα από αυτές τις εικόνες. Πρόκειται για µια κοπέλα µε πολλές 



ανασφάλειες και φόβους.  

 Η κοπέλα προσπαθεί να βρει την ισορροπία ανάµεσα στην αναγκαστική ευτυχία που 

προβάλλουν τα Μέσα και την πραγµατική ζωή η οποία δεν είναι τόσο ειδυλλιακή. Έχει 

απογοητευτεί γιατί βλέπει πως όλα αυτά που της παρουσιάζουν – το βούτυρο που φέρνει την 

οικογένεια κοντά, την κολόνια που σου βρίσκει τον έρωτα της ζωής σου- στην ουσία είναι µια 

ψευδαίσθηση. Και αν είναι ψέµατα το απορρυπαντικό για τα ρούχα που φαίνεται να καθαρίζει 

ακόµα και τον πιο δύσκολο λεκέ, πόσο αληθινή µπορεί να είναι µία φίλη που υποστηρίζει πως την 

αγαπάει στ αλήθεια; Πηγαίνει στην εκποµπή και ζητάει από τον παρουσιαστή να τη βοηθήσει να 

ξεπεράσει αυτή τη φοβία.  

 Στην πραγµατικότητα βέβαια οι διαφηµίσεις δεν είναι η πραγµατική αιτία από την οποία 

πηγάζουν όλα αυτά τα άσχηµα συναισθήµατα. Πίσω από αυτές κρύβονται η οικογένεια της και η 

ευτυχία που δεν έζησε ποτέ. Οι διαφηµίσεις είναι απλά η µάσκα της φοβίας της. Ένα παιδί που έχει 

βιώσει την απόρριψη από τους ίδιους τους γονείς του πως µπορεί να ανοιχτεί και να πιστέψει ότι θα 

βρει την αγάπη από ένα άλλο άτοµο; Όταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται πως θα την αγαπούσαν 

ανιδιοτελώς και για πάντα δεν κατάφεραν να το κάνουν. Ο παρουσιαστής λέει πως η δοκιµασία που 

θα πρέπει να περάσει θα είναι να πρωταγωνιστήσει η ίδια σε µια διαφήµιση. Συγκεκριµένα της λέει: 

“Ναι να πρωταγωνιστήσετε. Να κάνετε στους άλλους ανθρώπους το ίδιο που κάνουν σε σας οι 

διαφηµίσεις. Να υπόσχεστε ψεύτικη ευτυχία, να κάνετε πλύση εγκεφάλου, να εκµεταλλεύεστε τις 

αδυναµίες των άλλων”. Το αποκορύφωµα έρχεται όταν της ανακοινώνει πως το διαφηµιστικό στο 

οποίο θα πρωταγωνιστήσει θα αναπαριστά την εικόνα µιας ευτυχισµένης οικογένειας. Κάτι που δεν 

έζησε ποτέ εκείνη.  

 Η σύγκρουση εικόνας- πραγµατικότητας που είναι διάχυτη ούτως ή άλλως σε όλο το έργο 

εδώ πέρα κάνει πιο έντονα την εµφάνισή της. Η κοινωνία µας είναι γεµάτη ταµπού, πρότυπα και 

υποκρισία. Συναντήσαµε ήδη το πρότυπο του ιδανικού “πριγκιπικού” συντρόφου, το πρότυπο της 

επιτυχηµένης και απόλυτα εκτεθειµένης γυναίκας στα media οπότε δεν θα µπορούσε να λείπει και 

το πρότυπο της ιδανικής ευτυχισµένης οικογένειας. Η κοινωνία σήµερα προστάζει την τελειότητα 

σε όλους τους τοµείς και µε κάθε κόστος. Η κοπέλα είναι εγκλωβισµένη σε δύο κόσµους. Στον 

πραγµατικό δικό της κόσµο όπου ζει µε τις ανασφάλειες, τους φόβους και τα τραύµατα από το 

παρελθόν και στον κόσµο της σηµερινής κοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που την 

θέλουν αψεγάδιαστη και ευτυχισµένη. Κι ο παρουσιαστής µε αυτή την δοκιµασία τη βάζει 

κατευθείαν στην καρδιά της φοβίας και της απόγνωσής της. Να υποκριθεί την ευτυχισµένη κόρη 

όταν ο λόγος που βρίσκεται σε εκείνη την εκποµπή είναι η άσχηµη οικογενειακή της κατάσταση. 

 Νοµίζω πως σε αυτή τη σκηνή φαίνεται περισσότερο από τις δύο προηγούµενες πόσο 

µεγάλη πίεση δέχονται οι άνθρωποι για να είναι αυτό που θέλει η υπόλοιπη κοινωνία. 



 

 Η τέταρτη ιστορία αφορά µια ερωτευµένη κοπέλα. Ενώ η ιστορία του πρίγκιπα σχετίζεται 

επίσης µε τις ερωτικές σχέσεις δεν είναι αυτός ο κεντρικός της άξονας. Είναι µάλλον περισσότερο η 

αυτογνωσία και η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου µέσα στη σχέση και πως λειτουργεί. Εδώ 

έχουµε να κάνουµε καθαρά µε µια ιστορία ερωτικού πόνου. Η κοπέλα είναι τόσο απελπισµένη από 

το χωρισµό της που δέχεται ακόµα να κάνει και λοβοτοµή προκειµένου να ξεχάσει τον αγαπηµένο 

της.  

 Ο αγαπηµένος της έχει βρει έναν καινούργιο έρωτα και ετοιµάζεται µάλιστα να παντρευτεί. 

Από ότι φαίνεται έχει ξεχάσει τελείως την παλιά του αγάπη. Εκείνη όµως δεν έχει προχωρήσει 

καθόλου στη ζωή της από τότε που χώρισε. Ίσα- ίσα όλα περιστρέφονται ακόµα γύρω από εκείνον. 

Ο παρουσιαστής λέει στην κοπέλα πως η µόνη λύση για να τον ξεχάσει είναι η λοβοτοµή. Κι 

ωστόσο µια τόσο απάνθρωπη λύση έχει µια εξίσου απάνθρωπη δοκιµασία. Η δοκιµασία που 

επιβάλλει στην κοπέλα ο παρουσιαστής είναι να τον βλέπει συνέχεια µε την καινούργια του αγάπη. 

Πόσο επώδυνο µπορεί να είναι αυτό για µια κοπέλα που ακόµα αγαπάει κάποιον που την έχει 

ξεχάσει; Η κατάσταση χειροτερεύει όταν τον ακούει να λέει στην καινούργια του κοπέλα πως η 

παλιά του σχέση δεν ήταν ποτέ τίποτα για εκείνον και πως απλώς περνούσε το χρόνο του µαζί της.  

 Είναι τόσο επώδυνα όλα αυτά και δεν θα ήθελα ούτε κατά διάνοια να είµαι στη θέση αυτής 

της κοπέλας. Πολλοί φίλοι µου -αρχικά και εγώ- βρήκαµε πως το φταίξιµο ανήκει σε αυτόν τον 

άνθρωπο που την πλήγωσε. Ένας φίλος µου µάλιστα υποστηρίζει πως αυτός ο “κακός” άνθρωπος 

την κορόιδεψε. Πόσο δίκαιο όµως είναι να ρίχνουµε σε αυτόν το φταίξιµο και να αφήνουµε άµοιρη 

ευθυνών την ίδια την κοπέλα; Ζει σίγουρα πολύ δύσκολα τι έχει κάνει όµως εκείνη για να 

ξεπεράσει τον πόνο της; 

 Όταν κάποιος αφήνει ένα συναίσθηµα ή έναν άνθρωπο να τον κυριεύσει και να τον 

καθηλώσει είναι επόµενο να πληγωθεί ακόµα κι αν ο άλλος δεν κάνει κάτι τόσο τροµερό. Πόσο 

µάλλον όταν ο άλλος υποστηρίζει στην καινούργια του αγάπη ότι η παλιά του σχέση δεν ήταν 

τίποτα για εκείνον. Η κοπέλα δέχεται τελείως άβουλα και άκριτα τη λοβοτοµή. Ίσως µάλιστα να 

είναι και µια ανακούφιση για εκείνη γιατί δεν θα πονάει πια. Είναι η περίπτωση ανθρώπου που έχει 

αφήσει στην άκρη όλα τα υπόλοιπα στη ζωή της και πενθεί για την χαµένη της αγάπη. Έχει 

µεγαλοποιήσει τόσο πολύ ένα κοινό γεγονός και νοµίζει πως η ζωή της τελειώνει εδώ πέρα. Όση 

συµπάθεια και να δείχνουµε για αυτήν την κοπέλα αρχικά και αντιπάθεια για τον πρώην φίλο της 

δεν µπορούµε σε µια δεύτερη ανάγνωση να µην παραδεχτούµε πως η κοπέλα έχει παραιτηθεί 

τελείως από τη ζωή της και πως η αντίδρασή της είναι κάτι παραπάνω από υπερβολική. 

 Η κοπέλα όπως και οι προηγούµενοι ήρωες ψάχνει επίσης µαγικές λύσεις. Σε αυτήν όµως 

φαίνεται περισσότερο η παραίτηση γιατί ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να βρουν λύσεις για να 



καλυτερέψουν τη ζωή τους αυτή δεν διστάζει να “τερµατίσει” -µε µια πιο ευρεία έννοια του όρου- 

τη ζωή της προκειµένου να µην πονάει.  

 

 Τα άλλα δύο πρόσωπα του έργου είναι ο Παρουσιαστής και ο Βοηθός. 

 Ο Παρουσιαστής είναι η τυπική περίπτωση ενός κυνικού, αλαζονικού και σαδιστή 

ανθρώπου. Αντιµετωπίζει τους καλεσµένους ως θύµατα. ∆εν νιώθει καµία συµπάθεια ή σεβασµό 

για εκείνους και φυσικά αδιαφορεί παντελώς για τα προβλήµατά τους. Οι άνθρωποι αυτοί τον 

ενδιαφέρουν µόνο στο βαθµό όπου µπορούν να ανεβάσουν τα νούµερα της τηλεθέασης του. Για 

εκείνον είναι µιάσµατα και δεν ανέχεται καν να τον ακουµπάνε. 

 Ο Παρουσιαστής είναι η κλασσική υποκριτική τηλεπερσόνα που βλέπουµε τόσο συχνά στις 

µέρες µας. Έχει ένα πλατύ χαµόγελο για τους τηλεθεατές ο πραγµατικός του χαρακτήρας όµως 

φαίνεται στον τρόπο µε τον οποίο φέρεται στον βοηθό. Τον αντιµετωπίζει ως υποτακτικό και 

χαίρεται να του δίνει διαταγές και να τον µειώνει. ∆εν έχει καλύτερα συναισθήµατα για το κοινό 

παρόλο που στην αρχή δείχνει µια ψεύτικη συµπάθεια. Γρήγορα όµως πέφτει και αυτή η µάσκα 

καθώς ούτε και οι τηλεθεατές σηµαίνουν τίποτα για εκείνον. 

 Παρόλο που η εκποµπή ονοµάζεται TVΜΕΣΣΙΑΣ η ουσία αυτού του τίτλου ενσαρκώνεται 

µε τον Παρουσιαστή. Πλέον ζούµε σε µια εποχή που τα Μέσα έχουν θεοποιηθεί και λατρεύονται µε 

θρησκευτική ευλάβεια από τις µάζες. Έτσι αν εξετάσουµε συγκριτικά το θέµα µε την χριστιανική 

θρησκεία εδώ η τηλεόραση έχει γίνει το απόλυτο δόγµα και ο Παρουσιαστής ο Μεσσίας από τον 

οποίο περιµένει ο κόσµος τη σωτηρία του. Μόνο που εδώ έχουµε έναν σκληρό και κακό Μεσσία 

που αντλεί χαρά από το να βλέπει τους άλλους να βασανίζονται. Μπορούµε να σκεφτούµε πως 

είναι αρκετά έξυπνος γιατί καταλαβαίνει το αδύνατο σηµείο των θυµάτων του και τους χτυπάει εκεί 

που πονάνε πιο πολύ. Ο Παρουσιαστής απαιτεί από τα πλήθη να τον προσκυνήσουν και δεν 

πρόκειται να συµβιβαστεί µε τίποτα λιγότερο. 

 

 Ο Βοηθός είναι ένα βουβό πρόσωπο καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Αντιγράφει σαν σκιά 

τον παρουσιαστή σε όλες τις κινήσεις του. Αυτή η συµπεριφορά είναι αρκετά αινιγµατική κι έτσι ο 

Βοηθός µπορεί να ερµηνευτεί ποικιλοτρόπως από το κοινό.  

 Μια άποψη είναι πως ο Βοηθός αντιπροσωπεύει όλους εκείνους τους ανθρώπους που 

δέχονται παθητικά αυτά που τους επιβάλλει η κοινωνία έστω κι αν αυτά δεν τους βρίσκουν 

σύµφωνους ή δεν τους αρέσουν. Είναι ένα πρόσωπο που σιωπεί ενώ είναι στο χέρι του να αλλάξει 

τα πάντα. Προτιµά να κάθεται βολεµένος παρά να πάρει το ρίσκο και να πολεµήσει αυτά που τον 

καταπιέζουν. 

 Για µένα όµως ο Βοηθός είναι ένα πρόσωπο που τελικά κάνει τη διαφορά. Για µένα η 



αλλαγή µπορεί να έρθει χωρίς πολλές τυµπανοκρουσίες και φασαρίες. Πιστεύω πως αν όλοι µας 

κάναµε ένα “κλικ” στο µυαλό µας και αλλάζαµε τη νοοτροπία και τη συµπεριφορά µας πολύ 

σύντοµα θα άλλαζε ολόκληρη η κοινωνία στο σύνολο. Για µένα ο βοηθός είναι ένα πρόσωπο 

σίγουρα µπουχτισµένο από την υπάρχουσα κατάσταση που περιµένει την κατάλληλη στιγµή για να 

πάρει τη ζωή στα χέρια του και να αλλάξει αυτά που δεν του αρέσουν.  

 

 Παρόλο που το έργο αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές ιστορίες το κεντρικό µήνυµά 

του είναι η εποχή της εικόνας και η διαφορά του φαίνεσθαι και του είναι. Προσπαθούµε όλοι τόσο 

σκληρά να ταιριάξουµε στους ρόλους που µας επιβάλει η κοινωνία που πολλές φορές πάµε κόντρα 

σ αυτό που πραγµατικά είµαστε. Η εποχή της εικόνας µας έχει κατακλύσει και δυστυχώς οι 

περισσότεροι από εµάς φαινόµαστε ανίκανοι να αντισταθούµε. Πέρα από αυτό περιµένουµε να 

έρθουν οι λύσεις στα προβλήµατά µας ως δια µαγείας. Περιµένουµε ένα τηλεπαιχνίδι ή ένα reality 

να φέρει στη ζωή µας αυτά που δεν έχουµε το θάρρος να διεκδικήσουµε από µόνοι µας. Κι όλα 

αυτά είναι φαύλος κύκλος γιατί όσο περιµένουµε να σωθούµε από κάτι που επιθυµεί να µας 

κατατροπώσει τόσο η κοινωνία βουλιάζει περισσότερο. Οι ήρωες πρέπει επιτέλους να αποφασίσουν 

να αλλάξουν τις ζωές τους κι έτσι σιγά-σιγά να βοηθήσουν ώστε να αλλάξει όλος ο κόσµος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που µε βοήθησαν για την 

πραγµατοποίηση αυτής παράστασης. Αρχικά τις δύο καθηγήτριες µου. Την κυρία Ρεντζεπέρη, η 

οποία δέχτηκε µε ενθουσιασµό να επιβλέψει αυτή την εργασία, έδειξε εµπιστοσύνη στο εγχείρηµα 

µου και µου έδωσε πλήρη ελευθερία να εκφραστώ καλλιτεχνικά. 

 Την κυρία ∆ιακουµοπούλου η οποία αποτέλεσε για µένα πηγή έµπνευσης από το έτος που 

την είχα καθηγήτρια. Με βοήθησε στη συγγραφή, στη σκηνοθεσία και χάρη σε κείνη και τη 

στήριξή της ένα όνειρό µου γίνεται πραγµατικότητα.  

 Τους συνεργάτες και συναδέλφους µου οι οποίοι πίστεψαν σε µένα και µε βοήθησαν µε 

όλους τους τρόπους καθώς και τη συµφοιτήτριά µου, πιανίστα Ζωή Παρίση  που µε βοήθησε στην 

εκτέλεση και ερµηνεία των τραγουδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(η σκηνή έχει τη µορφή στούντιο τηλεόρασης. Αρχικά δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πρώτα µπαίνει ο 

βοηθός του παρουσιαστή και µετά ο ίδιος ο παρουσιαστής. Ο βοηθός σηκώνει την ταµπέλα 

“χειροκρότηµα” στο κοινό και τους παρακινεί να χειροκροτήσουν. Ακολουθεί η είσοδος του 

παρουσιαστή. Κρατάει τις απαραίτητες  καρτέλες που κρατάνε όλοι οι παρουσιαστές των reality.) 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι! (απευθύνεται συγκρατηµένα θυµωµένα στον 

βοηθό) Η εκποµπή έχει αρχίσει και δεν έχεις βάλει το κοµµάτι, ζώον! (ο βοηθός κάνει νόηµα και 

τώρα µπαίνει το “Hallelujah” από το “Messiah” του Handel). Έτσι µπράβο. Κυρίες και κύριοι, 

καλώς ορίσατε σε µια ακόµη εκποµπή του TVΜΕΣΣΙΑ. Είµαστε η εκποµπή που φέρνει λύση σε 

όλα σας τα προβλήµατα. Μπορούµε να σας βρούµε χαµένους συγγενείς. Μπορούµε να σας 

χάσουµε τους υπάρχοντες συγγενείς σας αν θέλετε. Μπορούµε να σας µεταµορφώσουµε σε 

τραγουδιστή, µάγειρα και top model. Ταυτόχρονα! Και όλα αυτά φυσικά µε την προϋπόθεση να 

περάσετε κάποιες δοκιµασίες. Στο κάτω-κάτω κάθε ευτυχία έχει ένα τίµηµα σωστά? Ας πάµε όµως 

να γνωρίσουµε τον πρώτο καλεσµένο µας. Ο   πρώτος καλεσµένος µας είναι... (κοιτάζει την 

καρτέλα του γιατί φοβάται µήπως δεν είδε καλά. Μετά απευθύνεται θυµωµένα στο βοηθό). Τι 

βλακείες γράφεις εδώ πέρα; Τι πρίγκιπας και αηδίες είναι αυτές; (εκείνη τη στιγµή ακούει κάποιον 

από το ακουστικό να του µιλάει) πως; Είναι αληθινός πρίγκιπας; Καλά, καλά, συνεχίζω. Κυρίες και 

κύριοι ο πρώτος καλεσµένος µας λοιπόν είναι ένας πρίγκιπας. ∆εν θα σας πω όµως εγώ 

περισσότερα. Θα σας τα πει όλα το βίντεο που ακολουθεί (ακολουθεί αφήγηση και παντοµίµα) 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ: Είναι νέος, ωραίος, ευγενικός, ένας πραγµατικός πρίγκιπας. Στην κυριολεξία. Είναι ο 

πρίγκιπας Λεοπόλδος ο ∆έκατος Τρίτος. Το όνειρο της κάθε γυναίκας. Ή τουλάχιστον έτσι νόµιζε. 

Εδώ και χρόνια µάταια προσπαθεί να βρει µια πριγκίπισσα. Κάνει τα πάντα για τη γυναίκα που έχει 

δίπλα του χωρίς παρόλα αυτά να έχει την ανάλογη ανταπόκριση από εκείνη. Όλες οι αγαπηµένες 

του τον εγκατέλειπαν µέχρι τη µέρα που βρήκε τον έρωτα της ζωής του. Την Ισιδώρα, µια γυναίκα 

η οποία τον αγαπούσε για αυτό που πραγµατικά ήταν. Τη γέµιζε δώρα, της έλεγε καθηµερινά πως 

την αγαπάει κι αυτή δεν παραπονέθηκε ποτέ. Ζούσε µαζί της την απόλυτη ευτυχία. Μέχρι που µια 

Κυριακή- ποιος το περίµενε πως θα ταν Κυριακή- η Ισιδώρα πήγε στο παλάτι και του αποκάλυψε 

την σκληρή αλήθεια.. 

ΙΣΙ∆ΩΡΑ: Λεοπόλδε... 

ΛΕΟΠΟΛ∆ΟΣ: Ουρανέ µου... 

ΙΣΙ∆ΩΡΑ: Λεοπόλδε, πρέπει να σου πω κάτι. ∆εν σ αγαπώ 

ΛΕΟΠΟΛ∆ΟΣ: Πως; 

ΙΣΙ∆ΩΡΑ: ∆εν σ αγαπώ Λεοπόλδε. ∆εν είσαι τίποτα για µένα 



ΛΕΟΠΟΛ∆ΟΣ: Είναι δυνατόν; 

ΙΣΙ∆ΩΡΑ: Είναι Λεοπόλδε. Τόσο καιρό υποκρινόµουν την ερωτευµένη για να σου φάω χρήµατα. Ο 

άντρας που αγαπώ είναι ο Μπάµπης, ο αρραβωνιαστικός µου. Μαζί σου στήσαµε την πλεκτάνη για 

να σε γδάρουµε -οικονοµικά φυσικά, εµείς έχουµε οικολογική συνείδηση- και να φύγουµε για 

πάντα για τη Βραζιλία 

ΛΕΟΠΟΛ∆ΟΣ: ∆ηλαδή αν κατάλαβα καλά εσύ Ισιδώρα δεν µ αγάπησες ποτέ αλλά όλον αυτόν τον 

καιρό ήσουν αρραβωνιασµένη µε κάποιον άλλον µε τον οποίο είχατε σκοπό να µε κοροϊδέψετε και 

να µου φάτε την περιουσία; 

ΙΣΙ∆ΩΡΑ: Καλά το κατάλαβες Λεοπόλδε. Αν µου λείψει κάτι σε σένα αυτό θα είναι η ευστροφία 

σου. Και τώρα φεύγω. Περίµενα να µου γράψεις και το κότερο για να σε εγκαταλείψω. Τώρα που 

έγινε κι αυτό µπορώ επιτέλους να φύγω. Αντίο. Για πάντα...  

ΛΕΟΠΟΛ∆ΟΣ: Ισιδώρα, στάσου... 

Κι έτσι ο πρίγκιπας αφού µάζεψε τα κοµµάτια του επικοινώνησε µε την εκποµπή µας ελπίζοντας να 

βρει την κατάλληλη γυναίκα. Τη γυναίκα που θα παραβλέψει το γεγονός ότι είναι πολύ καλός για να 

είναι αληθινός και θα διαλέξει αυτόν αντί το πολύ γοητευτικό κωλόπαιδο. Θα τα καταφέρει άραγε? 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι πάµε να υποδεχτούµε τον πρίγκιπα 

Λεοπόλδο.(µπαίνει µέσα ο καλεσµένος. Ο βοηθός σηκώνει την ταµπέλα για χειροκρότηµα. Ο 

καλεσµένος είναι ντυµένος πρίγκιπας. Κάνει εντυπωσιακή είσοδο. Μπαίνει µέσα θριαµβευτικά. 

Κρατάει ένα σπαθί. Πλησιάζει τον παρουσιαστή) 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Πρίγκιπας Λεοπόλδος ο ∆έκατος Τρίτος. Τα σέβη µου ευγενικέ κύριε 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Τι σούργελο είναι αυτό; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Σούργελο; ∆εν αντιλαµβάνοµαι τα λεγόµενα σας. Πιστεύω όµως πως η λέξη 

σούργελο πρέπει να είναι ένας πολύ ευγενικός και µεγαλόπρεπος χαρακτηρισµός. Γιατί µόνο τέτοιοι 

χαρακτηρισµοί βγαίνουν από το στόµα ενός αξιοπρεπούς και γενναίου άντρα όπως είστε εσείς. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Εγώ, αξιοπρεπής; (γελώντας) Χα, χα, χα, έχετε πραγµατικά χιούµορ κύριε µου. 

Πείτε µου λοιπόν. Είστε στ αλήθεια πρίγκιπας; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Φυσικά. Όπως είπα και στην αρχή είµαι ο Λεοπόλδος ο ∆έκατος Τρίτος! Κανονικός 

πρίγκιπας µε στέµµα, σπαθί και άσπρο άλογο. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Μάλιστα. Έστω ότι είστε πρίγκιπας. Ποιο είναι το πρόβληµα σας; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Οι γυναίκες 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Οι γυναίκες; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Μάλιστα οι γυναίκες. Οι γυναίκες που αιώνες τώρα υποστηρίζουν πως περιµένουν 

τον γαλάζιο πρίγκιπα µε το άσπρο άλογο. Ή τον χρυσό πρίγκιπα µε το άσπρο άλογο. Αλήθεια γιατί 



επιµένουν τόσο στο να είναι άσπρο το άλογο και δεν τους πειράζει το χρώµα του πρίγκιπα; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Συνεχίστε σας παρακαλώ 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Ζητώ ταπεινά συγνώµη ευγενικέ µου άρχοντα. Έχετε δίκιο, συνεχίζω. Κι ενώ λοιπόν 

οι γυναίκες λένε πως αναζητάνε έναν πρίγκιπα κάθε φορά που εγώ, ο πρίγκιπας Λεοπόλδος ο 

∆έκατος Τρίτος µπαίνω στη ζωή µιας γυναίκας εκείνη µε παρατάει για έναν κοινό θνητό. Η πρώτη 

µου κοπέλα µε παράτησε γιατί την αποκαλούσα “εκτυφλωτικό αστέρι” που δίνει νόηµα στη ζωή 

µου. Τα έφτιαξε µε τον χασάπη της γειτονιάς που την φώναζε “µπριζολάκι του”. Η δεύτερη µε 

χώρισε επειδή της έκανα καντάδες κάθε βράδυ. Τα έφτιαξε µε τον τραγουδιστή του συνοικιακού 

σκυλάδικου “τα µπουζούκια της Μαρία Αντουανέτα”. Κι η Ισιδώρα... (βουρκώνει) ∆εν θέλω να 

µιλήσω για την Ισιδώρα...  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (σαν να απευθύνεται στον κάµεραµαν) Κοντινό αµέσως τώρα, µη χάσουµε το 

δάκρυ. (θυµωµένα στο βοηθό) Κι εσύ ζώον µια καρέκλα κι ένα χαρτοµάντιλο για τον άνθρωπο. 

Έχουν πέραση στο κοινό τα µυξοµάντιλα (ο βοηθός φέρνει στον πρίγκιπα καρέκλα και 

χαρτοµάντιλο) 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ  νεαρέ (φυσάει τη µύτη του) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Το δράµα σας µας άγγιξε πραγµατικά. Όλους τους συνεργάτες µου κι εµένα 

προσωπικά. Πείτε µας, τι ακριβώς θέλετε να κάνουµε για σας; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Θέλω να µου βρείτε την κατάλληλη γυναίκα. Μπορείτε να µου βρείτε µια γυναίκα 

που θα συµβιβαστεί µε έναν άνθρωπο που θα την αγαπάει αληθινά; Κι ας µην έχει την γοητεία του 

κωλόπαιδου 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Φυσικά και µπορούµε. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον TVΜΕΣΣΙΑ. Εσείς 

είστε έτοιµος να περάσετε τη δοκιµασία µας; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Είµαι έτοιµος ακόµη και να πεθάνω για την αληθινή αγάπη 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πολύ ενδιαφέρον. Ίσως µπορούµε να το κάνουµε σε µια άλλη εκποµπή. 

Αφήστε σας παρακαλώ το τηλέφωνό σας στο κοντρόλ όπως θα φεύγετε. Και τώρα η δοκιµασία που  

θα πρέπει να περάσετε είναι η εξής. Για να κερδίσετε την αληθινή αγάπη θα πρέπει να γίνετε σαν 

αυτούς τους άντρες οι οποίοι σας τρώνε τις γυναίκες 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Πως; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Ακριβώς. Θα πρέπει να απαρνηθείτε την πριγκιπική σας καταγωγή, το στέµµα 

σας, το σπαθί σας και να γίνετε ένας δεύτερος Μπάµπης Σουγιάς 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Ναι µα εγώ... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (τον διακόπτει και κάνει νόηµα στον βοηθό του) Απάλλαξε σε παρακαλώ τον 

πρίγκιπα από ότι του είναι περιττό. Φέρτου κι ένα κοµπολόι (ο βοηθός έρχεται και του παίρνει το 

στέµµα το σπαθί και ότι άλλο πριγκιπικό έχει πάνω του. Του δίνει το κοµπολόι). Ωραία, τώρα είστε 



ένας κοινός θνητός κι εσείς. Φέρτε µέσα την πρώτη κοπέλα (µπαίνει µέσα µια κοπέλα κι ο 

πρίγκιπας παίρνει στάση άντρα πολλά βαρύ προσπαθώντας να παίξει αποτυχηµένα τον µάγκα) 

 

ΚΟΠΕΛΑ: Καλησπέρα 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Γεια χαρά νταν (πάει να παίξει το κοµπολόι το οποίο του πέφτει). Τι λέει δικιά µου..; 

ε... δεσποσύνη ήθελα να πω... όχι…δικιά µου, σωστά το είπα... 

ΚΟΠΕΛΑ: Ε... µια χαρά, εσείς; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Κουλαριστά...   

ΚΟΠΕΛΑ: Ωραία (σιωπή) 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Λοιπόν τι θα γίνει, έτσι στο όρθιο θα τη βγάλουµε; 

ΚΟΠΕΛΑ: Τι εννοείτε; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Εννοώ αυτό που εννοείς.. πότε θα δω τα σεντόνια σου... αν µ εννοείς... (κλείνει και 

το µάτι πονηρά) 

ΚΟΠΕΛΑ: Πως τολµάς παλιάνθρωπε (τον σφαλιαρίζει και φεύγει); 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: (της φωνάζει καθώς φεύγει) Μα πως µίλησα έτσι; ∆εσποσύνη έχετε δίκιο, χίλια 

συγνώµη. Παραφέρθηκα τελείως.. ∆εσποσύνη... (µπαίνουν ο παρουσιαστής και ο βοηθός) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πρίγκηψ, µα πως τα καταφέρατε έτσι; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: ∆εν καταλαβαίνω... όταν το κάνουν οι άλλοι πάντα πιάνει.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πρίγκηψ, επειδή είµαι καλός άνθρωπος θα σας δώσω άλλη µια ευκαιρία. Ο 

βοηθός µου έχει και το κατάλληλο εξάρτηµα που θα σας κάνει ακόµη πιο βαρβάτο άντρα. ∆ώσε 

στον πρίγκιπα το µουστάκι (ο βοηθός πάει και κολλάει στον πρίγκιπα ένα ψεύτικο µουστάκι). 

Τέλεια! Τώρα είστε στ αλήθεια το όνειρο της κάθε γυναίκας. Μην ξεχνάτε να το στρίβετε. Φέρτε 

µέσα τη δεύτερη κοπέλα (µπαίνει µέσα η δεύτερη κοπέλα. Ο πρίγκιπας στρίβει το µουστάκι του) 

 

ΚΟΠΕΛΑ 2: Καλησπέρα 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Σπέρα... 

ΚΟΠΕΛΑ 2: Τι κάνετε; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: ∆εν βλέπεις; Στρίβω το µουστάκι µου 

ΚΟΠΕΛΑ 2: Μάλιστα.. Πολύ ενδιαφέρον.. 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: (ο πρίγκιπας γυρνάει γύρω από την κοπέλα και την παρατηρεί εξεταστικά). Λοιπόν 

εσύ, είσαι γουστόζικο γκοµενάκι. 

ΚΟΠΕΛΑ 2: (θιγµένη) Γκοµενάκι; 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Αµέ. Γουστάρω περπατησιά µαζί σου 

ΚΟΠΕΛΑ 2: Περπατησιά; Ποιος νοµίζεις ότι είσαι σάτυρε; (τον σφαλιαρίζει από το άλλο µάγουλο 



και φεύγει. Μπαίνει µέσα ο παρουσιαστής και ο βοηθός) 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πρίγκιπα µου νοµίζω πως χάσατε 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Μα εγώ, προσπάθησα στ αλήθεια να κάνω αυτά που µου είπατε... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Προφανώς αυτά που κάνατε δεν ήταν αρκετά 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Μα µου είπατε πως αν φερθώ άσχηµα θα βρω την κατάλληλη γυναίκα... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Σας παρακαλώ κύριε! Σας είπα χάσατε. (απευθυνόµενος στο βοηθό) Κι 

εσύ τι κάθεσαι και κοιτάς σα χάνος και τον αφήνεις να µιλάει; Πέταξε τον έξω (ο βοηθός βγάζει 

έξω τον βοηθό. Τραγούδι). Κυρίες και κύριοι. Η επόµενη καλεσµένη µας δεν είναι µια απλή 

καλεσµένη. Είναι µία σταρ. ∆είτε το αφιέρωµα που έχουµε κάνει για εκείνη και θα καταλάβετε 

(ακολουθεί αφήγηση-παντοµίµα) 

 

Είναι διάσηµη. Είναι µία σταρ. Έχει τα πάντα. Λεφτά, δόξα, σπίτια, κοιµάται µε τους ωραιότερους 

άντρες. Της διαφεύγει µόνο µια µικρή λεπτοµέρεια. ∆εν έχει αληθινούς φίλους. Όταν είσαι σταρ δεν 

έχεις χρόνο για φιλίες. Ευτυχώς όµως τα λεφτά τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Με τα λεφτά της 

νοικιάζει φίλους. Νοικιάζει στοργή. Όλα πήγαιναν καλά µέχρι εκείνη την αποφράδα ∆ευτέρα.   Η 

Σταρ την επόµενη βδοµάδα έπρεπε να πάει σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Βγήκε για ψώνια µε τη 

φίλη που είχε για να τη συνοδεύει στην αγορά ρούχων, παπουτσιών και τσάντας. Στη βιτρίνα ενός 

µαγαζιού είδε ένα πολύ ωραίο φόρεµα. 

ΣΤΑΡ: Αχ κοίτα το δεν είναι καταπληκτικό; Ρώτησε τη φίλη της 

ΦΙΛΗ: Όντως είναι τέλειο 

ΣΤΑΡ: Αχ έλα να µπούµε µέσα να το δοκιµάσω 

Οι δύο φίλες µπήκαν στο µαγαζί. Η Σταρ δοκίµασε το φόρεµα. Ήταν στ αλήθεια υπέροχο και την 

έδειχνε ακόµα πιο απαστράπτουσα από ότι είναι ήδη. 

ΣΤΑΡ: ∆εν µου πάει τέλεια; 

ΦΙΛΗ: Για να είµαι ειλικρινής όχι καλή µου.  

ΣΤΑΡ: Όχι; Μα πως είναι δυνατόν να της πει όχι; Αφού εκείνη την πλήρωνε για να της λέει πάντα 

ότι ήθελε να ακούσει 

ΦΙΛΗ: Νοµίζω πως πρέπει να δοκιµάσεις ένα πιο ανοιχτό χρώµα. Αυτό το φόρεµα σου βγάζει µια 

σκοτεινή αύρα 

ΣΤΑΡ: Σκοτεινή αύρα; 

ΦΙΛΗ: Ναι αλλά µην ανησυχείς. Μέχρι την άλλη βδοµάδα έχουµε πολύ χρόνο. Θα βρούµε το 

κατάλληλο φόρεµα.  

Τελικά η Σταρ αγόρασε κάτι άλλο. Μέσα της όµως στεναχωριόταν για το φόρεµα που άφησε πίσω. 



Το είχε ερωτευτεί. Την επόµενη µέρα είχε ραντεβού µε ένα από τους ωραίους άντρες που σας 

ανέφερα πιο πάνω. Ντύθηκε, στολίστηκε και πήγε να τον συναντήσει στο restaurant που συνήθως 

συναντιούνται. Φτάνουν εκεί και τι να δει; Η φίλη επί των αγορών έτρωγε στο ίδιο restaurant και 

µάλιστα φορούσε το φόρεµα που ήθελε η Σταρ. Ακολούθησε µαλλιοτράβηγµα που κάλυψαν όλα τα 

τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Το ίδιο βράδυ αφού γύρισε σπίτι µε ένα τακούνι σπασµένο άνοιξε 

την τηλεόραση της και είδε το σποτ της εκποµπής µας. Κι όπως κάθε έξυπνος άνθρωπος που ξέρει 

το καλό του είναι σήµερα εδώ µαζί µας.  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Κυρίες και κύριο το πιο θερµό σας χειροκρότηµα για να υποδεχτούµε την Σταρ 

(ο βοηθός σηκώνει την καρτέλα “χειροκρότηµα” και η Σταρ µπαίνει στην σκηνή. Ο παρουσιαστής 

απευθύνεται στον βοηθό). Φέρε µια καρέκλα για την γυναίκα άχρηστε. Καλησπέρα. Γοητευµένος 

(φιλάει το χέρι της Σταρ) 

ΣΤΑΡ: Λογικό.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Μα τι στυλ..! Πως είστε αγαπητή µου 

ΣΤΑΡ: Συγχυσµένη, πως να είµαι. Μα καλά δεν ακούσατε την ιστορία µου, τι ρωτάτε? 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Έχετε δίκιο, τι ρωτάω. Φυσικά και την άκουσα και είµαι τροµερά 

αναστατωµένος. Ακούς εκεί η πατσαβούρα να σας παίξει τόσο βρώµικο παιχνίδι 

ΣΤΑΡ: Όχι µόνο αυτό αλλά για µια στιγµή µε έκανε να πιστέψω πως έχω σκοτεινή αύρα. Εγώ! Που 

µε τη λάµψη µου µπορώ να φωτίσω την Εθνική οδό για Θεσσαλονίκη-Αθήνα 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Έξαλλος! Έξαλλος γίνοµαι και µόνο που το σκέφτοµαι. Πείτε µου όµως. Τι 

θέλετε να κάνουµε για σας; Να αποσύρουµε όλα τα ίδια συνολάκια; Να αφήσουµε την πατσαβούρα 

να κυκλοφορεί µόνο µε το βρακί; Να ζητήσουµε από τη ∆ΕΗ να γίνει ο επίσηµος χορηγός σας; 

ΣΤΑΡ: Τίποτα από όλα αυτά. Η επιθυµία µου είναι κάποια άλλη 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πείτε µας, κι εµείς θα την κάνουµε πραγµατικότητα (της ξαναφιλάει το χέρι) 

ΣΤΑΡ: Νοµίζω πως αυτό που θέλω... και ντρέποµαι που το λέω... είναι... πραγµατικοί φίλοι 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (παραξενεµένος και αηδιασµένος) Πραγµατικοί φίλοι; 

ΣΤΑΡ: Ναι... ξέρω... ακούγεται πολύ άσχηµο αλλά τι να κάνω. Ως πότε θα ξοδεύω τα ωραία µου 

χρήµατα στην κάθε αχάριστη. Ξέρετε τα χρήµατα είναι η καλύτερη συντροφιά µου. Από την άλλη... 

είναι και η µόνη συντροφιά µου. Θέλω -όσο άσχηµο κι αν ακούγεται αυτό- να νιώσω την χαρά µιας 

αληθινής φιλίας. Θέλω να βρω έναν άνθρωπο που δεν θα χρειάζεται να του κόβω απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών για να µου πει πως µ αγαπάει.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (κάνοντας πως δακρύζει) Τα λόγια σας, µας συγκίνησαν πραγµατικά. (στο 

βοηθό) Κλάψε ζώον! (ο βοηθός κάνει πως δακρύζει κι αυτός). Θέλω πραγµατικά να σας βοηθήσω. 

Γνωρίζετε ωστόσο τη διαδικασία. Θα πρέπει να περάσετε µια δοκιµασία 



ΣΤΑΡ: ∆εν γίνεται να γίνει µια εξαίρεση για µία σταρ του δικού µου βεληνεκούς; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Κανονικά όχι αλλά... αν δεχτείτε να βγείτε για δείπνο µαζί µου... 

ΣΤΑΡ: (γελώντας αποδοκιµαστικά) Πείτε τη δοκιµασία παρακαλώ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (στο βοηθό που κρυφογελάει) Τι γελάς εσύ βρε άχρηστε... λοιπόν... αφού είναι 

έτσι.... η δοκιµασία σας είναι η εξής. Θέλετε ειλικρίνεια; Ωραία. Τότε θα ακούσετε πως πραγµατικά 

σκέφτονται για σας οι άνθρωποι που έχετε γύρω σας. Αυτοί που πληρώνετε για φίλους σας, ο 

σοφέρ σας, η γυναίκα που σας καθαρίζει, η γραµµατέας σας, όλοι. Άνθρωποι που δεν µπορούν να 

εκφραστούν επειδή τους πληρώνετε για να µην το κάνουν αλλά πιθανότατα αν µπορούσαν θα σας 

έλεγαν κατάµουτρα άκαρδη σκύλα.  

ΣΤΑΡ: Σκύλα εγώ; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Τρόπος του λέγειν. Εσείς αντέχετε να τα ακούσετε; 

ΣΤΑΡ: Φυσικά. Είµαι σίγουρη πως όλοι θα έχουν µόνο καλά να πούνε για µένα. Είµαι αξιαγάπητη 

βλέπετε 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Αλίµονο πως δεν το βλέπω. Πάµε λοιπόν να δούµε τι λέει για σας ο στυλίστας 

σας 

 

(βλέπουµε τον στυλίστα φανταχτερά ντυµένο να µιλάει για τη Σταρ) 

 

ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: Η Σταρ αξιαγάπητη; Ας γελάσω! Ακόµα κι ο Hitler είναι πιο συµπαθής από εκείνη. 

Και οι στιλιστικές της επιλογές; Μαύρο χάλι. Πριν να την αναλάβω ντυνόταν σαν ρακοσυλλέκτρια. 

Η Maria la del Barrio ντυνόταν καλύτερα να φανταστείτε. Ειδικά στην τελευταία της έξοδο το 

αποτέλεσµα ήταν τραγικό. Αλλά που να της το πεις αφού σε έχει εκεί για να της λες αυτά που θέλει 

να ακούει. Και κάτι τελευταίο. Ναι το άσπρο φόρεµα σε δείχνει όντως χοντρή. (υστερικά) ΠΕΤΑΞΕ 

ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! (βρίσκοντας την αυτοκυριαρχία του) Αυτά. Ευχαριστώ 

 

ΣΤΑΡ: Α τον αχρείο. Που τον µάζεψα από τον δρόµο. Αν δεν τον είχα δίπλα µου ακόµα θα έντυνε 

τις κούκλες στα µαγαζιά µε ρούχα  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Κι αυτή ήταν µόνο η αρχή αγαπητή µου. Ακολουθούν δηλώσεις από τη 

manager σας 

ΣΤΑΡ: Α, τέλεια. Η manager µου µε λατρεύει. Θα το δείτε κι εσείς 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πάµε λοιπόν να την ακούσουµε 

 

MANAGER: Καλά το πόσο ηλίθια είναι αυτή η κοπέλα δεν λέγεται. Από τότε που την ανέλαβα 

είµαι κάθε µέρα µε δραµαµίνες και lexotanil για να αντέξω αυτά που λέει. Για ταλέντο δεν το 



συζητώ. Όσο ταλέντο έχουν οι γλάστρες στον κήπο µου άλλο τόσο και λιγότερο έχει αυτή. Πάλι 

καλά που η µακιγιέζ την περνάει στόκο κάθε πρωί και την κάνει όµορφη και βλέπουµε κι εµείς 

κάνα φράγκο. Γιατί αµακιγιάριστη... δεν το συζητώ... ξαδέρφη του Κουασιµόδου. Στο πιο άσχηµο. 

Και τώρα µε συγχωρείτε. Ήρθε η ώρα για το  πρόζακ µου 

 

ΣΤΑΡ: Ηλίθια εγώ; Εγώ; Ηλίθια; Ηλίθια; Εγώ;  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Έχετε δίκιο να συγχύζεστε. Το λέγειν σας µας αποδεικνύει το αντίθετο. Ωστόσο 

πρέπει να σας ξαναπώ πως αυτή είναι η αρχή. Ακολουθούν δηλώσεις του σοφέρ σας, της 

µαγείρισσας, της φίλης που νοικιάζετε για συµβουλές στα γκοµενικά, της... 

ΣΤΑΡ: (τον διακόπτει) Ξέρετε... δεν µπορώ να ακούσω άλλες δηλώσεις. Ειλικρινά µε έχουν κάνει 

χάλια. Φέρτε µου την αληθινή φίλη που χρειάζοµαι και φεύγω 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ∆εν καταλάβατε µου φαίνεται... αν δεν περάσετε τη δοκιµασία δεν µπορείτε να 

πάρετε αυτό που θέλετε 

ΣΤΑΡ: Ναι µα εγώ είµαι µία Σταρ. ∆εν µπορείτε να µου φέρεστε έτσι.. εγώ... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Η εκποµπή µας δεν κάνει διακρίσεις αγαπητή µου. Στον TVΜΕΣΣΙΑ ο µόνος 

σταρ είµαι εγώ. (απευθυνόµενος στον βοηθό) οδήγησε την κυρία στην έξοδο (ο βοηθός την 

πλησιάζει και πάει να την βγάλει έξω) 

ΣΤΑΡ: Πως τολµάς και µε ακουµπάς υποκείµενο. Σας παρακαλώ τη συµπεριφορά είναι αυτή; Θα 

διαµαρτυρηθώ στο ΕΣΡ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πέταξε έξω την κυρία (ο βοηθός την βγάζει έξω. Τραγούδι). Κυρίες και κύριοι 

οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Ετοιµαστείτε να υποδεχτούµε την επόµενη καλεσµένη. ∆εν είναι 

ούτε πριγκίπισσα, ούτε σταρ. Είναι µια κοινή θνητή, όπως εσείς, ή ο άχρηστος ο βοηθός µου. Πάµε 

να δούµε το σχετικό βίντεο (ακολουθεί αφήγηση- παντοµίµα) 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ: ∆ιαφηµίσεις. Τι καταπληκτική εφεύρεση! Πόσοι από µας δεν έχουµε σωθεί στην 

κυριολεξία επειδή διαλέξαµε το σωστό ξεσκονόπανο. Η φίλη µας όµως τρέµει µε την ύπαρξή τους. 

“∆ικαιολογηµένα” θα σκεφτείτε, αν ακούσετε την ιστορία της. Παιδί χωρισµένων γονιών πέρασε 

πολύ δύσκολα χρόνια και όσο οι γονείς της ήταν µαζί και µετά το διαζύγιο. Οι γονείς της µάλωναν 

καθηµερινά και µιλούσαν µε πολύ άσχηµα λόγια ο ένας για τον άλλον. Ένα Σάββατο πρωί είχε 

καθίσει στο τραπέζι κι απολάµβανε το πρωινό της. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Εκείνη τη στιγµή 

µπαίνει η διαφήµιση της µερέντας που ήταν και η αγαπηµένη της. Έδειχνε µια ευτυχισµένη 

οικογένεια, στο τραπέζι µονοιασµένη να τρώει φέτες µε µερέντα. Όλοι φαίνονταν τόσο 

ευτυχισµένοι και τόσο αδύνατοι παράλληλα. Η φίλη µας παρασυρόµενη από το όµορφο κλίµα της 

διαφήµισης και νοµίζοντας πως αυτή είναι η λύση πήρε κάποια χρήµατα από τον κουµπαρά της και 



πήγε στο σούπερ µάρκετ. Είχε την ελπίδα πως ίσως όντως η µερέντα φέρει την οικογένειά της 

κοντά. Γυρίζοντας πίσω βρήκε τους γονείς της πάλι να µαλώνουν. Πλησίασε τον πατέρα της και του 

έδωσε τη µερέντα παίρνοντας το πιο γλυκό της χαµόγελο. Ο πατέρας της νευριασµένος πήρε την 

µερέντα και την πέταξε στο πάτωµα. “Εξαφανίσου αµέσως από µπροστά µου!” της φώναξε 

εξοργισµένος.  Το κορίτσι έφυγε κατατροµαγµένο. Λίγες µέρες αργότερα οι γονείς της, της 

ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν να χωρίσουν. Από τότε οι διαφηµίσεις την πληγώνουν και την 

συνοδεύουν σαν φόβος σε όλη της τη ζωή και σε όλες της τις σχέσεις.. Η φίλη µας δεν µπορεί να 

φοβάται άλλο κάτι το οποίο αποτελεί µεγάλο µέρος της καθηµερινότητας των ανθρώπων και θέλει 

να το ξεπεράσει. Για αυτό άλλωστε ήρθε σε εµάς που θα κάνουµε τα πάντα για να την βοηθήσουµε  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι ένα χειροκρότηµα για τη φίλη µας (θυµωµένα στον βοηθό 

που έχει ξεχαστεί) την ταµπέλα ζώον. Σήκωσε την ταµπέλα (ο βοηθός σηκώνει την ταµπέλα µε το 

χειροκρότηµα) Καλησπέρα.  

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Καλησπέρα 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πως είστε αγαπητή µου; 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Καλά εσείς; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Καλά; Αν είστε καλά τότε τι κάνετε εδώ; Εµείς δεχόµαστε µόνο άτοµα µε 

προβλήµατα (απευθυνόµενος στον βοηθό θυµωµένα). Αυτή δεν είναι η προβληµατική που φοβάται 

τις διαφηµίσεις; ∆εν πιστεύω να έκανες λάθος άχρηστε 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Ε, συγνώµη.. Εγώ είµαι όντως ο άνθρωπος που φοβάται τις διαφηµίσεις 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Α, µάλιστα 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Και θα προτιµούσα τον όρο προβληµατισµένη όχι προβληµατική 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Κρατήστε τις προτιµήσεις για τον εαυτό σας σας παρακαλώ. Λοιπόν πείτε µας 

τώρα. Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ότι φοβάστε τις διαφηµίσεις; 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Ξέρω, δεν ακούγεται και πολύ φυσιολογικό. Πριν βιαστείτε όµως να µε 

χαρακτηρίσετε τρελή σκεφτείτε το λίγο κι εσείς. Φαίνονται τόσο ζωντανές. Θέλω να πω τα τζάµια 

γίνονται πραγµατικά αόρατα µε το AZAX CLORON. ∆εν βλέπετε τον τύπο πως πέφτει κατευθείαν 

πάνω τους; Το VANISH OXI ACTION όντως εξαφανίζει τους λεκέδες στη στιγµή. Στη µπλούζα της 

µαµάς έχει πέσει κραγιόν, φαγητό, µπογιά και τον VANISH µε ένα πέρασµα τα έχει εξολοθρεύσει 

όλα. Χωρίς καν τρίψιµο. Είµαι σίγουρη πως αν βάζαµε από πάνω πετρέλαιο, παγωτό και σκατά 

σκύλου το VANISH OXI ACTION θα τα έβγαζε χωρίς καν να έρθει σε επαφή µε το ρούχο. Χώρια 

για τους 29 κατασκευαστές πλυντηρίου που συνιστούν SKIP. Κι εγώ λογικό δεν είναι να 

παρασυρθώ και να τις πιστέψω; Λογικό δεν είναι να κάθοµαι στη στάση, να βρέχει και να λέω από 

µέσα µου "γιατί να µην έχω ένα red bull να βγάλω φτερά και να πάω σπιτάκι µου"; Λογικό δεν είναι 



να απογοητεύοµαι όταν έχω λουστεί µε όλο το µπουκαλάκι της κολόνιας από την κορφή µέχρι τα 

νύχια και να µην έχω βρει τον έρωτα της ζωής µου; Αφού αυτό µου υποσχέθηκαν πως θα γίνει. 

Αφού µου υποσχέθηκαν πως αν αγοράσω βούτυρο Βιτάµ θα καθόµαστε πάντα όλοι ευτυχισµένοι 

στο τραπέζι. Μου υποσχέθηκαν πως αν αγοράσω τη συγκεκριµένη µάρκα αυτοκινήτου όλα µου τα 

όνειρα θα γίνουν πραγµατικότητα. Κι όµως δεν είναι έτσι. Και τώρα εγώ φοβάµαι. Φοβάµαι να 

ακούσω άλλη µια ψεύτικη υπόσχεση. Να δω άλλη µια ψεύτικη εικόνα ευτυχίας. Να ελπίζω, να 

εµπιστεύοµαι. Να ρισκάρω να πιστέψω πως αυτή η γεύση, αυτή η αφή, αυτή η αίσθηση είναι η 

πόρτα για την ευτυχία µου. Ξέρω, δείχνετε πολύ καλός και ευγενικός. Πως µπορώ όµως να σας 

πιστέψω όταν το swiffer δεν πήρε όλη τη σκόνη από το γραφείο µου. Ξέρω λέτε πως είστε εδώ για 

να µε βοηθήσετε. Πως µπορώ όµως να σας πιστέψω όταν τα τσιγάρα δεν έκαναν τους άλλους να µε 

αγαπήσουν περισσότερο. Πως µπορώ να πιστέψω άλλη µια ψεύτικη υπόσχεση; Πως µπορώ να µην 

φοβάµαι τις διαφηµίσεις; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (γελάει ειρωνικά και κυνικά) Χα χα χα. Μα τι λέτε αγαπητή µου; Είστε αληθινά 

αστεία. Οι διαφηµίσεις... οι διαφηµίσεις είναι µία από τις σηµαντικότερες εφευρέσεις που έχουν 

υπάρξει στην ανθρωπότητα. Ελάτε τώρα... 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Μα... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Αφήστε τα µα και µου! Λοιπόν... θα σας βοηθήσω εγώ να ξεπεράσετε τη φοβία 

σας. Μόνο που θα πρέπει να λάβουµε δραστικά µέτρα. Η δοκιµασία σας θα είναι η εξής. Για να 

σταµατήσετε να φοβάστε τις διαφηµίσεις θα πρέπει να πρωταγωνιστήσετε σε µία 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Να πρωταγωνιστήσω; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Ναι να πρωταγωνιστήσετε. Να κάνετε στους άλλους ανθρώπους το ίδιο που 

κάνουν σε σας οι διαφηµίσεις. Να υπόσχεστε ψεύτικη ευτυχία, να κάνετε πλύση εγκεφάλου, να 

εκµεταλλεύεστε τις αδυναµίες των άλλων  

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: ∆εν µπορώ... δεν µπορώ να το κάνω 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ:  Ελάτε τώρα. Θα δείτε δεν είναι τίποτα. (απευθυνόµενος στον βοηθό του)  

Φώναξε τους άλλους να περάσουν µέσα να µας βοηθήσουν (µπαίνουν µέσα ένας άντρας και µια 

γυναίκα. Κρατούν έναν δίσκο µε πρωινό) θέλουµε να αναπαραστήσετε την ευτυχισµένη οικογένεια. 

Όπως στη διαφήµιση που είδατε κάποτε εσείς. 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Πως είπατε; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Αυτό που ακούσατε 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Ξέρετε... αυτό δεν µπορώ... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Σιωπή είπα. Λοιπόν επανέλαβε µετά από µένα. “Κάθε πρωί εγώ και η 

οικογένεια µου απολαµβάνουµε µαζί το πρωινό” 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: (διστακτικά) Κάθε πρωί εγώ και η οικογένειά µου απολαµβάνουµε µαζί το 



πρωινό 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: “Είναι η καλύτερη στιγµή της ηµέρας” 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Είναι η καλύτερη στιγµή της ηµέρας 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Γιατί δεν χαµογελάς. Έτσι θα δείξεις ευτυχισµένη; 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: ∆εν µπορώ να χαµογελάσω 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Κάνε µια προσπάθεια σε παρακαλώ. ∆εν είναι δύσκολο (η ∆ιαφηµισόπληκτη 

χαµογελάει αχνά). Τέλος πάντων ας πούµε πως κάτι έγινε. Και τώρα θέλω η µητέρα να πει “είµαστε 

τόσο ευτυχισµένοι” 

ΜΗΤΕΡΑ: Είµαστε τόσο ευτυχισµένοι! 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (γελάει) Τέλεια, τέλεια. Και τώρα εσύ θέλω να πεις: «Οι γονείς µου δε µου 

χαλάνε ποτέ χατίρι» 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Οι γονείς µου…οι γονείς µου δε µου χαλάνε ποτέ χατίρι. Μπορούµε να 

σταµατήσουµε τώρα; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Πάνω στο καλύτερο; Όχι βέβαια. Επανέλαβε: Είναι οι καλύτεροι γονείς του 

κόσµου 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: Είναι οι καλύτεροι γονείς του κόσµου 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Και τώρα θέλω ο πατέρας να πιάσει το χέρι της κοπέλας και να πει “είσαι το 

κοριτσάκι µου. Σ αγαπώ τόσο πολύ”  

ΠΑΤΕΡΑΣ: (πιάνει το χέρι της κοπέλας) Είσαι το κοριτσάκι µου. Σ αγα… 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΟΠΛΗΚΤΗ: (πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του αφήνει το χέρι και σηκώνεται 

αναστατωµένη από το τραπέζι) Σας παρακαλώ, σταµατήστε το. ∆εν βλέπετε πως δεν αντέχω άλλο? 

∆εν βλέπετε πως είναι πάνω από τις δυνάµεις µου; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Εντάξει λοιπόν. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πέταξε την έξω (ο βοηθός 

δεν πλησιάζει την κοπέλα. Ο παρουσιαστής θυµώνει) ∆εν άκουσες τι σου είπα; Πέταξε την έξω 

(τελικά ο βοηθός την βγάζει έξω. Τραγούδι). Και τώρα τέρµα τ αστεία. Όσο γελάσατε, γελάσατε. 

Στο κάτω-κάτω δεν είναι το γέλιο που σας κάνει να κάθεστε µπροστά στην τηλεόραση σωστά; 

Είναι η δίψα σας για την ανθρώπινη δυστυχία έτσι δεν είναι; Ο πόνος των άλλων είναι η δική σας 

τροφή. Για ποιο λόγο έχουµε γεµίσει µε εκποµπές που προβάλλουν τα προβλήµατα των ανθρώπων; 

Για να ικανοποιούνται οι διαστροφές των ανθρώπων που ρίζωσαν στον καναπέ. Αυτό δε θέλετε 

λοιπόν; Αυτό θα έχετε. ∆υστυχία, πόνο, µιζέρια. Ο TVΜΕΣΣΙΑΣ είναι εδώ για να γεµίζει τις µέρες 

σας µε τους εφιάλτες των άλλων. Η επόµενη καλεσµένη µας θα σας αρέσει πολύ. Είναι µια κοπέλα 

που έχει όλα αυτά που ζητάτε. ∆υστυχία, πόνο, µιζέρια. Πάµε λοιπόν να βουτήξουµε στη δυστυχία 

της (ξεκινάει αφήγηση και παντοµίµα) 

 



ΑΦΗΓΗΣΗ: Έρως ανίκατε µάχαν. Πόση σοφία κρύβει αυτή η φράση... Μαζί µας θα έχουµε µια 

γυναίκα που ηττήθηκε από τη δική της µάχη µε τον έρωτα. Μια γυναίκα που ότι και να κάνει δεν 

µπορεί να ξεχάσει τον αγαπηµένο της. Ο λόγος που βρίσκεται µαζί µας απόψε είναι µια τυχαία 

συνάντηση. Ήταν Σάββατο βράδυ. Ετοιµαζόταν για το πάρτι που έκανε η εταιρία που εργάζεται. 

Μέσα της δεν ήθελε να πάει γιατί ήξερε πως θα ήταν κι εκείνος εκεί και δεν µπορούσε να τον 

αντικρίσει. Τελικά όµως πήγε κι όταν έφτασε έπιασε κουβέντα µε µια συνάδελφο για να περάσει η 

ώρα. Μιλούσαν για άσχετα θέµατα όταν εκείνη ξαφνικά της έδειξε ένα ζευγάρι που χόρευε. Ήταν ο 

πρώην αγαπηµένος της µε την καινούργια του κοπέλα. 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ: Κοίταξε τους. ∆εν είναι πολύ ταιριαστοί; Η καρδιά της κοπέλας βούλιαξε. “Πάρα 

πολύ” κατάφερε να πει 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ: ∆εν είναι καιρό µαζί κι όµως είναι τόσο ερωτευµένοι. Φαίνεται από µακριά  

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Όντως 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ: Κι αυτή είναι τόσο όµορφη. Ψηλή, αδύνατη, καλλίγραµµη . Γνωρίστηκαν σε ένα 

επαγγελµατικό δείπνο. Εργάζεται κι αυτή σε µια εταιρία σαν τη δικιά µας 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Ωραία, απάντησε η κοπέλα προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ: Εκείνος λέει ότι ήταν πολύ στεναχωρηµένος εκείνη την εποχή. Είχε χωρίσει από 

την παλιά του σχέση και η καινούργια του κοπέλα έγινε η σανίδα σωτηρίας του. Αλήθεια εσύ ξέρεις 

ποια ήταν η παλιά του σχέση; Λένε πως είναι κάποια από την εταιρία. 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Όχι, δεν ξέρω ποια είναι είπε ψέµατα η κοπέλα 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ: Και τώρα κοίτα τον. Τόσο ερωτευµένος και τόσο ευτυχισµένος. Και δεν ξέρω αν 

το έµαθες. Σε δύο µήνες τρώµε κουφέτα 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Κουφέτα; 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ: Ναι. Τα παιδιά παντρεύονται 

Η φίλη µας λύγισε. Γύρισε σπίτι της κλαίγοντας. Άνοιξε την τηλεόραση και για καλή της τύχη είδε 

το trailer της εκποµπής µας. Ξέρει πως εµείς έχουµε τη λύση. Κι εµείς είµαστε έτοιµοι να της τη 

δώσουµε. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (στον βοηθό) Φέρτην µέσα. (ο βοηθός φέρνει µέσα την ερωτευµένη κοπέλα. 

Φαίνεται λίγο φοβισµένη). Καλησπέρα δεσποινίς 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Καλησπέρα 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ:  (στον βοηθό) Τι κάθεσαι έτσι; Κάνε νόηµα στους ηλίθιους να χειροκροτήσουν 

(ο βοηθός σηκώνει απρόθυµα την ταµπέλα που γράφει χειροκρότηµα). Λοιπόν πείτε µας. Ποιο 

ακριβώς είναι το πρόβληµά σας; 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Θέλω να ξεχάσω 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Τι να ξεχάσεις; 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Εκείνον 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Εκείνον.. Εκείνος σ έχει ξεχάσει ήδη από ότι καταλαβαίνω σωστά; 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Έτσι φαίνεται. Αυτός µε ξέχασε τόσο εύκολα ενώ εγώ... Έχω κάνει τα πάντα για 

να τον βγάλω από τη ζωή µου και δεν λέει να βγει από την καρδιά µου. Έσκισα όλα του τα 

γράµµατα. Όχι όλα δηλαδή. Κράτησα εκείνο που λέει ότι µ αγαπάει. Πέταξα και τα βιβλία που µου 

χάρισε. Εκτός από εκείνο µε την αφιέρωση. "Στη µεγάλη µου αγάπη". Τι ψεύτης... Όσο και να 

προσπάθησα δεν κατάφερα τίποτα. Ξέρετε εκείνα τα παιδικά τατουάζ αυτοκόλλητα που βγαίνουν 

µε νερό; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Ναι 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Νιώθω σαν να έκανα ένα τέτοιο τατουάζ το οποίο µετατράπηκε σε µόνιµο. Το 

βάζω κάτω από τη βρύση, το τρίβω κι αυτό δεν βγαίνει µε τίποτα. Σας παρακαλώ, βγάλτε το! 

Βγάλτε το από πάνω µου! 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (την αγκαλιάζει) Καταλαβαίνω είναι πολύ λυπηρό αυτό που σου συµβαίνει. 

Έχετε µιλήσει καθόλου από τότε που χωρίσατε; 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Τον πήρα τηλέφωνο την επόµενη µέρα µετά το πάρτι που έµαθα για το γάµο του.  

Μιλήσαµε για το παρελθόν. Εκείνος µου είπε πως µ αγάπησε στ αλήθεια αλλά τώρα τελείωσε. Πως 

εκείνες οι στοίβες γράµµατα που µου έστελνε λέγανε την αλήθεια. Πως είµαι πάρα πολύ σηµαντική 

για εκείνον και δε θέλει να µε χάσει από τη ζωή του επειδή απλά χωρίσαµε κι αυτός παντρεύεται. 

Απλά... Πως οι άνθρωποι καµιά φορά αγαπάνε και µετά ξεχνάνε. Τότε µπορείτε να µου πείτε εγώ 

γιατί δεν ξέχασα; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Φτωχό κορίτσι... Θέλω πολύ να σε βοηθήσω. Στην περίπτωση σου βέβαια η 

λύση είναι πολύ σκληρή. Νοµίζω πως για να τον ξεχάσεις θα πρέπει να κάνεις λοβοτοµή.  

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Λοβοτοµή; Τι είναι η λοβοτοµή; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Λοβοτοµή είναι µια ιατρική µέθοδος σύµφωνα µε την οποία οι µπροστινοί 

λοβοί αποκόπτονται µε χειρουργική επέµβαση από το υπόλοιπο τµήµα του εγκεφάλου. Οι 

µετωπιαίοι λοβοί ελέγχουν τη συνείδηση και τα συναισθήµατά µας. Η λοβοτοµή κατακρίνεται από 

κάποιους γιατί µετά τη θεραπεία πολλοί ασθενείς γίνονταν φυτά.  

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Φυτά? Κι εσείς πιστεύετε πως εγώ... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: (τη διακόπτει) ∆υστυχώς ναι. Νοµίζω πως δεν υπάρχει άλλη λύση στην 

περίπτωσή σας  

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: (χαµογελώντας πικραµένη) Λοβοτοµή... εντάξει λοιπόν... αφού φτάσαµε µέχρι 

εδώ... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Όπως ξέρεις όµως θα πρέπει να περάσεις µια δοκιµασία, 



ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Είµαι διατεθειµένη να κάνω ότι θέλετε 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Τέλεια. Χαίροµαι τόσο πολύ όταν ακούω τους άλλους να µου το λένε. Λοιπόν. 

Η δοκιµασία σου είναι η εξής. Αν θες τη λοβοτοµή θα πρέπει να τον βλέπεις συνέχεια µε την 

καινούργια του αγάπη 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Τι? 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Ακριβώς, ακριβώς (στην σκηνή µπαίνει ένα ζευγάρι και χορεύει βαλς. Είναι ο 

αγαπηµένος µε την καινούργια του κοπέλα. Όση ώρα µιλάει ο παρουσιαστής αυτοί χορεύουν, 

αγκαλιάζονται, πιάνονται χέρι-χέρι, κοιτιούνται βαθιά στα µάτια σαν ερωτευµένοι κλπ). Εσύ δεν 

είπες πως είσαι διατεθειµένη να κάνεις οποιαδήποτε θυσία; 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: Ναι µα.. αυτό... είναι πάνω από τις δυνάµεις µου... εγώ... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Έλα τώρα. Όπως είπα στην αρχή κάθε ευτυχία απαιτεί ένα τίµηµα. Ίσως είναι 

λίγο επίπονο. Ίσως δεν αντέχεις να τους βλέπεις αγκαλιά. Ίσως δεν αντέχεις να τον βλέπεις να λέει 

σε εκείνη πράγµατα που έλεγε σε εσένα. Πονάει να βλέπεις την αγάπη σου στα χέρια µιας άλλης 

αγάπης σωστά; Αν το αντέξεις όµως θα έχεις τη λοβοτοµή που θέλεις (βλέπουµε το ζευγάρι να 

σφίγγει τα χέρια) 

 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ: Σ αγαπώ 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ: Κι εκείνη; 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ: Εκείνη δεν είναι και δεν ήταν ποτέ τίποτα για µένα. Πως µπορείς ακόµα και 

ρωτάς για κείνη; 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ: Νόµιζα πως κάποτε την αγαπούσες. 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ: Όχι. Ποτέ. Πως µπορώ να αγαπήσω κάποια µε την οποία απλά περνάω την ώρα 

µου; 

 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ: (έχει πέσει κάτω και έχει κλείσει τα αυτιά της για να µην ακούει) Σας 

παρακαλώ... δεν µπορώ να το κάνω. Είναι πάνω από τις δυνάµεις µου... σας παρακαλώ... αφήστε 

µε... 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ (φωνάζει θυµωµένα) Πάρτην από δω. Πέταξε την έξω από το στούντιο. Αντί να 

µας ευγνωµονεί που πάµε να τη βοηθήσουµε βγάζει και γλώσσα από πάνω. Ουστ! (ο βοηθός βγάζει 

την κοπέλα έξω από το στούντιο) Φύγετε όλοι από µπροστά µου, µικρά κι ασήµαντα ανθρωπάκια. 

Πόσο λίγοι είστε µπροστά µου, πόσο ανόητοι. Έρχεστε εδώ πέρα έρποντας και φεύγετε νικηµένοι. 

Ποιος µπορεί να νικήσει τον TVΜΕΣΣΙΑ; Ποιος; (ο παρουσιαστής σταµατάει να φωνάζει. Είναι 

λαχανιασµένος. Προσπαθεί να βρει την αυτοκυριαρχία του και τελικά τα καταφέρνει. Φεύγει από 

την σκηνή. Ακολουθεί τραγούδι. Με το τέλος του τραγουδιού οι µουσικοί φεύγουν από τη σκηνή. 



Τώρα η σκηνή είναι άδεια. ∆ύο από τους τέσσερις ήρωες κατεβαίνουν από τις σκάλες του 

αµφιθεάτρου και κατευθύνονται στη σκηνή. Ανεβαίνουν επάνω. Οι δύο άλλοι ήρωες είναι στα 

παρασκήνια και βγαίνουν και αυτοί στη σκηνή. Οι τέσσερις ήρωες προχωράνε στη σκηνή αρχικά 

ψιθυρίζοντας και όσο περνάει η ώρα οι φωνές τους δυναµώνουν σε ένα crescendo. Από πίσω 

ακούγεται µουσική. Μπαίνει ο παρουσιαστής και οι τέσσερις ήρωες παίρνουν θέση γύρω του. 

Γυρίζουν το κεφάλι προς εκείνον. Τον πλησιάζουν και αρχίζουν να φωνάζουν και να τον 

σπρώχνουν. Ξαναµπαίνει η µουσική. Αφού τους βλέπουµε για λίγο να τον κακοµεταχειρίζονται η 

µουσική και τα φώτα κλείνουν. Όταν τα φώτα ανοίξουν οι τέσσερις ήρωες είναι πάνω από τον 

παρουσιαστή ακίνητοι. Βγαίνει ο βοηθός ο οποίος είναι ντυµένος όπως ακριβώς ο παρουσιαστής µε 

κοστούµι και πουκάµισο. Απευθύνεται στο κοινό. Ρωτάει 4 ανθρώπους τυχαία στο κοινό τι θα 

συµβεί στη συνέχεια. Μετά τις απαντήσεις ο βοηθός φεύγει. Τα φώτα ξανακλείνουν. Σε κάποια 

στιγµή ακούγεται ένας πυροβολισµός. Τα φώτα ανοίγουν. Ο παρουσιαστής είναι πεσµένος στο 

πάτωµα. Οι τέσσερις ήρωες είναι κι αυτοί πεσµένοι κάτω και σηκώνονται ένας-ένας σοκαρισµένοι. 

Μπαίνει ο βοηθός. Κρατάει στο ένα χέρι ένα πιστόλι και στο άλλο ένα τηλεκοντρόλ. Περνάει πάνω 

από το πτώµα. Έρχεται στο κέντρο της σκηνής. Λέει: «κυρίες και κύριοι ευχαριστούµε πολύ που 

µας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ». Πατάει το κουµπί του τηλεκοντρόλ. Τα φώτα κλείνουν 

σα να κλείνει µια τηλεόραση. Τέλος) 


