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Σκηνή
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Σύνοψη

Η μανιασμένη συνάντηση, σ’ ένα σημείο του χρόνου, 
του Ορέστη που επιστρέφει, και της Θάλειας που φεύ-
γει. Ο αναπόφευκτος και τραυματικός χωρισμός δυο 
μυθικά δυνατών ανθρώπων, που η ζωή, ίσως κι οι 
θεοί, φαίνεται να τους κινούν σ’ αντίθετη κατεύθυνση. 

Κι ανάμεσά τους, ο κοινός τους φίλος, ο αβέβαιος μα κι ο 
σοφός, ο ανθρώπινος Χάρης, ο χορός. Που βρίσκεται μέσα 
στη δίνη της μεγάλης επιστροφής του ύστερου Οδυσσέα 
(Ορέστης) και της αέναης πορείας του Αλέξανδρου (Θά-
λεια). Που επιχειρεί να μεσολαβήσει, να δαμάσει και να 
συμφιλιώσει τη συμπαντική ορμή των τροχιών τους. Που 
καταφέρνει, μόνος αυτός, να λύσει το αίνιγμα της βροχής. 

Πάμε  κι  ερχόμαστε. Φεύγουμε κι επιστρέφουμε. Σαν 
τους θεούς. Στον κύκλο της ζωής, στη σκιά του ήλιου.
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ΠΡΑΞΗ 1
Σκηνή 1

Βρισκόμαστε στο σαλόνι του σπιτιού του ΟΡΈΣΤΗ. 
Υπάρχει ακαταστασία. Φαίνεται ένας καναπές 
όπου κάθεται ο ΟΡΈΣΤΗΣ. ∆είχνει κουρασμένος, 
αφηρημένος αλλά και γαληνεμένος. Απέναντι του 
υπάρχει μια τζαμαρία. Σε ένα τραπεζάκι δίπλα του 
φαίνονται κουτιά από χάπια κι ένα μισογεμάτο πο-
τήρι. Ένα ρολόι φαίνεται στον τοίχο. Είναι σταματη-
μένο, δε δουλεύει. Στο κέντρο του δωματίου υπάρ-
χει ένα τραπέζι και δυο καρέκλες. Σε μια γωνιά του 
μεγάλου χώρου φαίνεται μια μικρή κουζίνα. ∆ια-
κρίνονται κάποια ράφια με τρόφιμα κι ένα γκαζάκι 
για καφέ. Κάποιος κτυπά την πόρτα. Ο ΟΡΈΣΤΗΣ 
μένει ακίνητος. Νέος χτύπος στην πόρτα. Καμιά 
κίνηση ξανά. Μετά από λίγο ακούγεται το κλει-
δί να γυρίζει. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ο ΧΆΡΗΣ.
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ΧΆΡΗΣ

(στέκεται, κοιτά ευθεία μπροστά, το 
προφίλ του Ορέστη)

∆ε μου ανοίγεις;

ΟΡΈΣΤΗΣ

(γυρίζει για μια στιγμή το βλέμμα 
του, βλέπει το Χάρη. Επιστρέφει 
μετά το βλέμμα στην αρχική θέση)

Αφού έχεις κλειδί... γιατί χτυπάς;

ΧΆΡΗΣ

(τον πλησιάζει, έρχεται μπροστά και 
στέκεται ανάμεσα στο παράθυρο 
και τον Ορέστη)

Έχω κλειδί ναι. Αλλά... για μια ώρα ανάγκης. Σκέφτηκα 
δε θα ‘ταν διακριτικό να έμπαινα χωρίς να χτυπήσω. 

(κοιτά το σταματημένο ρολόι. Μιλά 
με ελαφρά ειρωνεία)

Μάλλον πρέπει να φτιάξεις και το ρολόι σου.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(κοιτά το ρολόι, κουνά το κεφάλι, 
χαμογελά)
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Γιατί Χάρη, φοβήθηκες μη διακόψεις κάτι και δε μπή-
κες; Έλα... κάτσε. 

(ο Χάρης πλησιάζει μια καρέκλα, 
μετά αλλάζει γνώμη, πάει κάθεται 
δίπλα του, γυρίζει το κεφάλι, τον 
κοιτά)

ΧΆΡΗΣ

Προτιμούσα να μου ανοίξεις ο ίδιος. Ίσως γι’ αυτό χτύ-
πησα. Ξέρω ότι δε θα διέκοπτα κάτι. 

Πώς είσαι σήμερα;

ΟΡΈΣΤΗΣ

(μιλά αργά)

Καλά είμαι, καλύτερα.

ΧΆΡΗΣ

(μαλακώνει το ύφος του)

Χαίρομαι που τ’ ακούω... μήπως θέλεις να σου φτιάξω 
να φας κάτι; 

ΟΡΈΣΤΗΣ

Όχι, δε θέλω κάτι. Σ’ ευχαριστώ. Με είδες αδύναμο ε; 
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ΧΆΡΗΣ

Όχι δεν είναι αυτό...

ΟΡΈΣΤΗΣ

∆εν πεινάω, όχι. Αν θες αργότερα, πάμε μια βόλτα, αυτό 
μόνο θα ‘θελα.

ΧΆΡΗΣ

Ασφαλώς και θα πάμε. Εξάλλου και στην κλινική μάς 
είπανε ότι θα σου κάνει καλό να περπατάς.

ΟΡΈΣΤΗΣ

Να περπατάω, ναι... έτσι είπαν στην κλινική... να περπα-
τάω...

(κουνά το κεφάλι, γυρίζει κοιτά το 
Χάρη, μιλά απότομα)

Πότε θα μπορέσω να δουλέψω πάλι, να ζήσω ξανά... 
είμαι τόσο πολύ μακρυά απ’ όλ’ αυτά, δε νομίζεις; Πότε 
θα φτάσω σ’ όλα αυτά...περπατώντας;

ΧΆΡΗΣ

(τον κοιτά, απαντά με σιγουριά)

Θα τον περπατήσεις το δρόμο... όσο μακρύς και να ‘ναι. 
Κάθε μέρα είσαι και καλύτερα. Συνέχεια βελτιώνεσαι. 
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Αυτό είναι το σημαντικό.

(τον κοιτά σκεφτικά)

Τα πήρες όλα τα χάπια σήμερα;

Ίσως είναι κι ώρα να ξεκινήσεις τη θεραπεία σου. Νομί-
ζω είσαι πια έτοιμος.

ΟΡΈΣΤΗΣ

Είναι μακρύς ο δρόμος. Καλά το είπες. Και πρέπει να 
τον περπατήσω όλο.

Πρέπει να επιστρέψω...

ΧΆΡΗΣ

(τον καθησυχάζει, του μιλά με σι-
γουριά)

Ασφαλώς και θα επιστρέψεις. Και στη δουλειά θα επι-
στρέψεις και στη ζωή και σ’ όλα τ’ άλλα.

ΟΡΈΣΤΗΣ

Τα πήρα, όλα, μην ανησυχείς...

...Τα χάπια 

Και θα βάλω μπρος και την θεραπεία, ναι!
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(αλλάζει ύφος, δείχνει να λυγίζει)

∆εν ξέρω πώς να σ’ ευχαριστήσω...

ΧΆΡΗΣ

(ο Χάρης τον κοιτά μ’ έκπληξη, του 
απαντά, τον καθησυχάζει)

∆εν υπάρχει τίποτα για να μ’ ευχαριστήσεις. Σε ξανα-
βρήκα, ξαναβρεθήκαμε, αυτό είναι που μετράει...

Εγώ πρέπει να σ’ ευχαριστήσω φίλε μου!

ΟΡΈΣΤΗΣ

(αργά)

Ξαναβρεθήκαμε, καλά το λες! Χάθηκα σε δρόμους 
άγνωστους, σκοτεινούς, για καιρό. Τώρα όμως ξανα-
βρεθήκαμε. Μ’ άρεσε όπως το ‘πες. Ξαναβρεθήκαμε!

(τον κοιτά)

Πριν όμως ξαναβρεθούμε... εσύ στεκόσουν δίπλα μου. 
Κι ας μη σ’ έβλεπα πάντα εγώ...

(κάτι σαν να θυμάται, ταράζεται)

Και τώρα που ξαναβρεθήκαμε, εγώ... εγώ είμαι πια πολύ 
πίσω. ∆ες εσύ, οικογένεια, δουλειά, φίλους... Εγώ δεν 
έχω τίποτα, ερείπιο, εξαντλημένος. Μόνο εσένα έχω. 
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(κοιτά προς την πόρτα)

Να μπαίνεις λοιπόν, να μπαίνεις χωρίς να χτυπάς το 
κουδούνι Χάρη, να μπαίνεις σε παρακαλώ...

ΧΆΡΗΣ

(χαμογελά, μιλά νοσταλγικά, ενθαρ-
ρυντικά)

Kι όμως... δεν είναι έτσι! Η σπίθα, μέρα με τη μέρα δυ-
ναμώνει. Η λάμψη σου αρχίζει να θυμίζει...

...εκείνη την παλιά. 

ΟΡΈΣΤΗΣ

Η λάμψη μου, ναι...

ΧΆΡΗΣ

(αποφασιστικά)

Ναι Ορέστη, ναι! Σιγά, σιγά... επανέρχεσαι... 

Τη λάμψη σου, τη θυμάμαι και τώρα... καμιά φορά με 
θαυμασμό. 

ΟΡΈΣΤΗΣ

Με θαυμασμό λοιπόν...
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ΧΆΡΗΣ

(σηκώνεται, κοιτά προς το παράθυ-
ρο, μεσολαβεί μια παύση)

Πήρες άλλους δρόμους, ασημάδευτους. Ήσουν σκληρός 
στη ζωή σου... πολύ σκληρός. Σε θαυμάζαμε όμως, όλοι, 
και περισσότερο απ’ όλους εγώ. Ίσως σε ζήλευα και 
λιγάκι. 

ΟΡΈΣΤΗΣ

(κουνάει το κεφάλι, το ήρεμο ύφος 
γίνεται θλιμμένο)

Η λάμψη, η λάμψη που μου φέρνει η σπίθα μου...

(απότομα μετά και δυνατά)

Κι αφού ήταν τόσο μεγάλη η λάμψη μου... γιατί έφυγε 
Χάρη, γιατί έφυγε; 

ΧΆΡΗΣ

(γυρίζει, τον κοιτάει)

∆εν ξέρω... κι ίσως να μη βρεις απάντηση. Ίσως έτσι να 
πορευτείς. Χωρίς απάντηση σ’ αυτό που ρωτάς...

(τραβάει το βλέμμα, σαν κάτι να 
σκέφτεται)

Σε έπνιγαν πολλά. Πράγματα που εμάς, τους άλλους, θα 
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μας έκαναν ευτυχισμένους, εσύ ήθελες να τους ξεφύ-
γεις. Προκαλούσες συνέχεια τη μοίρα σου!

(τον κοιτάει)

Ποιος ξέρει τι είδε κι έφυγε...Σου το εύχομαι...όχι μόνο 
να πάρεις απάντηση σ’ αυτό που ρωτάς... 

...μα και να τη βρεις ξανά

ΟΡΈΣΤΗΣ

Η λάμψη, η λάμψη μου...

(πικρά)

∆εν είχα πάντα λάμψη, όμως. Υπήρξα σκληρός, όπως το 
είπες. Κι έχεις δίκιο... Τι να πρωτοθυμηθώ...

Τόσο κακό που έκανα παλιότερα στη ζωή μου, αυτό πώς 
το μετράς; Πού ήταν η λάμψη μου τότε;

ΧΆΡΗΣ

(πλησιάζει, κάθεται)

Ήταν η ανεξέλεγκτη δύναμη που είχες. Γι’ αυτό έγιναν 
αυτά που λες. ∆εν τα ‘θελες πραγματικά, δεν το καταλά-
βαινες καν το κακό που έκανες. 

...Πέρασαν όμως, πέρασαν τώρα, επέστρεψες πια, επέ-
στρεψες για τα καλά.
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Και πλήρωσες, τράβηξες τόσα τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια. Έγινες κουρέλι, γονάτισες, υπέφερες, από κλι-
νική σε κλινική. Βασανίστηκες, πλήρωσες για τα παλιά. 
Τώρα πάει πέρασε. Πέρασαν αυτά... επέστρεψες.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(κουνάει το κεφάλι)

∆εν επέστρεψα Χάρη...

Αν δεν τη βρω, δεν επέστρεψα πουθενά. Στο δρόμο 
είμαι ακόμη.

(κοιτάει επιτακτικά προς τη μεριά 
του, τον πιάνει στα μπράτσα)

Πρέπει να τη βρω, πρέπει να με βοηθήσεις να τη βρω. 
Μόνο έτσι θα επιστρέψω! Μόνο αυτό σου ζητώ!

ΧΆΡΗΣ

(κουνάει το κεφάλι, μετά απομα-
κρύνεται, σηκώνεται, περπατά στο 
δωμάτιο, στέκεται με την πλάτη 
στον Ορέστη. Περνά λίγη ώρα)

Έχω νέα...

ΟΡΈΣΤΗΣ

(σηκώνει το βλέμμα σιγά σιγά)
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Έχεις νέα;... Τι νέα;

ΧΆΡΗΣ

(γυρίζει, τον κοιτά)

Έχω νέα για τη Θάλεια. 

ΟΡΈΣΤΗΣ

(σαστισμένος, μεσολαβεί παύση)

∆ηλαδή;

ΧΆΡΗΣ

Στην Αφρική είναι...

ΟΡΈΣΤΗΣ

(γουρλώνει τα μάτια)

Πού;

ΧΆΡΗΣ

Μάλλον δεν έχει πρόθεση να επιστρέψει. Έτσι έμαθα. 
Είναι καλά εκεί. Έχει φτιάξει μια τεράστια καλλιέργεια 
καλαμπόκι. Συνεταιριστική...Παράξενη γυναίκα ήταν κι 
αυτή... γι’ αυτό φαίνεται ταιριάξατε όπως κι όσο ταιριά-
ξατε.

Λέγεται ότι οι μαύροι εκεί κάτω τη λατρεύουν. Σαν θεά.
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ΟΡΈΣΤΗΣ

(γεμάτος έκπληξη, μιλά αργά)

Πόσο καιρό είναι εκεί;

ΧΆΡΗΣ

Όσα χρόνια λείπει, όσα χρόνια λείπεις.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(αλλάζει ύφος, μιλά απότομα)

Λείπω; ... Εγώ, λείπω;

ΧΆΡΗΣ

∆εν ξέρω τις λεπτομέρειες φίλε μου, φάνηκε σαν να 
φεύγει αυτή, αλλά δε μπορώ να ‘μαι σίγουρος, ... να ‘μαι 
σίγουρος ότι δεν ήσουν εσύ που έφυγες;

ΟΡΈΣΤΗΣ

(τον κοιτά σαστισμένος)

Εγώ να έφυγα Χάρη, το πιστεύεις αυτό; Μπορεί ποτέ να 
έγινε τέτοιο πράγμα;

ΧΆΡΗΣ

(γυρίζει το βλέμμα αλλού)

∆εν ξέρω. Ποτέ δεν κατάλαβα τι στ’ αλήθεια έγινε. ∆εν 
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την ακολούθησες, δεν τη διεκδίκησες καν.

(τον κοιτά)

Γιατί δεν την ακολούθησες αλήθεια; Τι σ’ εμπόδισε;... Ορ-
γίστηκες, μόνο. Έγινες θηρίο. Και σε λίγο βρέθηκες στα 
ψυχιατρεία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί έφυγε, κανείς 
δεν κατάλαβε γιατί δεν προσπάθησες να τη σταματή-
σεις.

∆εν ξέρω τι ακριβώς έγινε, ποιος στ’ αλήθεια έφυγε. 
Κανείς δεν ξέρει.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(κοιτάει στο κενό)

Πού το έμαθες αυτό; Αυτό, για την Αφρική;

ΧΆΡΗΣ

Μια κοινή μας φίλη... Πήγε να τη δει. Γύρισε και μου το 
είπε. ∆εν είχε αντίρρηση η Θάλεια. Της έδωσε μάλιστα 
και το τηλέφωνο της εκεί και την άδεια να μου το δώ-
σει. Έτσι το ‘μαθα...

Φαίνεται σαν να θέλει να χτίσει μια γέφυρα...

Ξέρεις...έχει και παιδί... 

(ο Ορέστης αλλάζει ύφος, δείχνει 
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ταραχή, ο Χάρης το νιώθει, τον κοι-
τά, τον καθησυχάζει)

ΧΆΡΗΣ

Αλλά...ζει μόνη της, έτσι μου είπε η φίλη μου.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(κουνάει το κεφάλι)

Έχει και παιδί λοιπόν... 

Και τι άλλο έμαθες; ∆εν κουράστηκε; ∆ε θέλει να γυρί-
σει;

ΧΆΡΗΣ

(αργά, διστακτικά)

∆εν ήξερε να μου το πει αυτό η γνωστή μου. Πότε της 
έλεγε έτσι, πότε αλλιώς. Σίγουρη δεν ήταν τι θα ‘κανε 
στο τέλος η Θάλεια.

Μίλαγε και για σένα καμιά φορά, έτσι μου είπε. Έδειχνε 
και να σε σκέφτεται καμιά φορά. 

Τίποτα άλλο όμως, αυτό μόνο.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(ήρεμα)
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Πόσο καιρό είναι εκεί; Το έμαθες αυτό;

ΧΆΡΗΣ

(πλησιάζει, κάθεται)

Με ρώτησες ήδη, σου είπα. Λίγο μετά που έφυγες... 
ή που έφυγε... πρέπει να είναι τέσσερα πέντε χρόνια 
τώρα.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(αλλάζει ύφος)

Σα θεά λοιπόν!

ΧΆΡΗΣ

(επιβεβαιωτικά)

Σα θεά, ναι.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(κουνά το κεφάλι)

Σα θεά!

ΧΆΡΗΣ

(αλλάζει ύφος)

Και κάτι ακόμη φίλε μου.
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ΟΡΈΣΤΗΣ

(τον κοιτά, χωρίς να μιλά)

ΧΆΡΗΣ

Θα πάω να τη δω. Θα κάνω μια εκδρομή, θα μείνω δυο 
τρεις βδομάδες. Θα πάω να τη ρωτήσω. Σκέφτομαι ότι 
όλα αυτά μπορεί να ήταν μια παρεξήγηση, μια τρέλα της 
στιγμής... μια σύγκρουση της δύναμης και της περηφά-
νιας που τόσο περίσσευε και στους δυο σας.

...και που σας ξαπόστειλε σ’ άλλα σημεία του ορίζοντα.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(κουνά το κεφάλι, μιλά αργά, διακο-
πτόμενα)

Θα πας στην Αφρική;

ΧΆΡΗΣ

(νεύει το κεφάλι)

ΟΡΈΣΤΗΣ

Θα πας στην Αφρική λοιπόν...

Να πας Χάρη... να πας... να πας και να της πεις τι τράβη-
ξα και να της πεις κι ότι θέλω να γυρίσω. Σ’ αυτή θέλω 
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να γυρίσω. 

Μακάρι να μπορούσα νά ‘ρθω μαζί σου... Όμως αυτό 
είναι τώρα αδύνατο. Θα γίνει όμως... θα γίνει...

(αλλάζει ύφος)

Σα θεά λοιπόν...

ΧΆΡΗΣ

(απότομα)

Σα θεά ναι! Σε πέντε χρόνια πολλαπλασίασε δέκα φορές 
την παραγωγή το καλαμπόκι. Οι μαύροι έχουν ενθουσι-
αστεί μαζί της, τη λατρεύουν. Και φοβούνται και μην τη 
χάσουν. 

(κοιτάει μακριά)

Οι θεοί έρχονται και φεύγουν. Έτσι λεν εκεί κάτω, έτσι 
λεν ότι ήταν πάντα...

Και φοβούνται μετά μην τη χάσουν.

ΟΡΈΣΤΗΣ

(κουνά το κεφάλι)

Οι θεοί έρχονται και φεύγουν...

(κοιτά το Χάρη)
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Να πας, να πας φίλε μου, να πας και να της πεις ότι 
έρχομαι... επιστρέφω. ∆εν ξέρω αν θέλει να φύγει ή να 
μείνει εκεί κάτω. ∆ε μ’ ενδιαφέρει πες της. Εγώ επι-
στρέφω έτσι να της πεις. Θα ταξιδέψω να τη βρω. 

(χαμογελά)

Ίσως με κάνουν και μένα θεό οι μαύροι.

ΧΆΡΗΣ

Να επιστρέψεις φίλε μου. Να επιστρέψεις. Αυτό προσ-
δοκάω κι εγώ για σένα. Γι’ αυτό και πηγαίνω να τη βρω. 

ΟΡΈΣΤΗΣ

Το τελευταίο, δε θέλω μετά άλλο ταξίδι κανένα. Μέρα 
τη μέρα, βρίσκω τις δυνάμεις που χρειάζομαι.

Θα το κάνω...

ΧΆΡΗΣ

Το καθυστέρησες όμως το ταξίδι αυτό, δε νομίζεις; Κι 
αν δε σε θέλει πια; Κι αν αυτή δε θέλει να γυρίσεις; 

ΟΡΈΣΤΗΣ

(δείχνει μια ταραχή στο λόγο και το 
ερώτημα του Χάρη, μιλά με μεγάλη 
λύπη)
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Αν δε θέλει... αν δε με θέλει... δεν ξέρω αν δε με θέλει...
Το καθυστέρησα, καλά λες, κάτι μ’ εμπόδισε... κάποιος 
εγωισμός... δίκιο έχεις...

(βυθίζει το κεφάλι μες στα χέρια. 
∆είχνει λυπημένος, μετά μιλά αργά 
χωρίς να αλλάξει θέση)

∆εν έχω δυνάμεις σήμερα, ας την αφήσουμε τη βόλτα 
που σου ζήτησα...

Για μια επόμενη μέρα.




