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Περίληψη 

1ο μέρος 
 

Βρισκόμαστε κάπου στην Ανατολή. Στο παλάτι του πασά. Ενός πλούσιου 
και κακομαθημένου άντρα, ο οποίος βαριέται και έχει αϋπνίες τα τελευταία 

χρόνια, με αποτέλεσμα, να σκοτώνει κάθε μέρα κι από μία κοπέλα στο χαρέμι 
του.  
Η Ζεχρά, μία πανέξυπνη χανούμισσα, η οποία τον παντρεύτηκε για ένα βράδυ 

και θα θανατωθεί την επομένη ημέρα, όπως συνηθίζει ο πασάς να κάνει, 
σκέφτεται ένα σχέδιο, ώστε να παρατείνει το θάνατό της και να γλιτώσει τον 
εαυτό της αλλά και τις υπόλοιπες κοπέλες. Μετά από ένα χορό κι αφού 

μαθαίνει ότι ο πασάς υποφέρει από αϋπνίες, τον διαβεβαιώνει ότι μετά από τις 
ιστορίες που έχει να του διηγηθεί, εκείνος θα κοιμάται σαν πουλάκι. Έτσι και 

γίνεται λοιπόν. Η Ζεχρά ξεκινά να διηγείται την ιστορία της Σταχτοπούτας... 
[ήρωες από το Χίλιες και μία νύχτες] 
 Μέσω της διήγησης, μεταφερόμαστε στο παλάτι της Αφροξυλάνθης, της 

κακιάς θείας της Σταχτοπούτας, όπου μαζί με τις δυο της κόρες, φέρονται 
άσχημα και παιδεύουν το άτυχο κορίτσι. Έτσι λοιπόν, όταν μάνα και κόρες 
φεύγουν για το χορό του πρίγκιπα, η Σταχτοπούτα απελπισμένη εύχεται να 

πεθάνει. Τότε εμφανίζεται μπροστά της ένα τζίνι, που της λέει ότι θα της 
πραγματοποιήσει μια ευχή, αρκεί να της πει τι ακριβώς λείπει στη ζωή της... 

[ήρωες από τη Σταχτοπούτα και το λυχνάρι του Αλαντιν] 
 Η ιστορία της Ζεχρά θα σταματήσει κάπου εδώ, υποτίθεται ότι έχουν 
περάσει πολλές μέρες, γιατί ο πασάς ξεράθηκε στον ύπνο χωρίς σταματημό. 

Μπαίνει όμως έξαλλη η μητέρα του που του έχει αδυναμία γιατί είναι 
μοναχοπαίδι και απειλεί τη Ζεχρά ότι θα τη σκοτώσει γιατί κάτι έκανε στο 

γιόκα της και κοιμάται συνέχεια. Η Ζεχρά, μια και είναι πανέξυπνη, γυρνάει το 
παιχνίδι της και προσπαθεί αυτή τη φορά να ξεγελάσει τη Σουλτάνα που κι 
εκείνη έχει πρόβλημα με νεύρα και αϋπνίες. Της λέει λοιπόν ότι της θυμίζει 

πολύ την κακιά μητριά. Η Σουλτάνα ενθουσιάζεται και ζητάει από τη Ζεχρά να 
της πει την ιστορία της. Κι έτσι περνάμε στην επόμενη ιστορία, αυτή της 
Χιονάτης με τη μητριά... 

 Η μητριά είναι μέσα στα νεύρα, αφενός γιατί δεν είναι πλέον η 
ομορφότερη στον κόσμο και δεν το αντέχει, αφετέρου, ένας ένας εξαφανίζονται 

από το παλάτι της και την αφήνουν μονάχη. Μέχρι κι ο καθρέφτης της την 
παράτησε... Έχει καλέσει λοιπόν, μια διάσημη χαρτορίχτρα – καφετζού να της 
πει τι πρόκειται να γίνει στο παρόν και στο μέλλον της. Η Χιονάτη, που 

περιμένει τη φίλη της την Πεντάμορφη, πίνει κι εκείνη το καφεδάκι της, ο 
οποίος όμως, πέφτει στα χέρια της μητριάς και φυσικά τον δίνει κατευθείαν 

στην καφετζού να τον ερμηνεύσει. Η καφετζού με τη σειρά της βλέπει στον 
καφέ επτά μικρόσωμους άντρες να είναι γύρω από τη Χιονάτη αλλά κι ένα 
πρίγκιπα από πάνω της να τη φιλάει. Η μητριά φυσικά εξοργίζεται γιατί η ίδια 

δεν έχει κανέναν άντρα να την αγαπάει... Έτσι θολώνει το μυαλό της και 
σκέφτεται να τη σκοτώσει απ΄ τη ζήλεια της... Παράλληλα, έρχεται και η 
Πεντάμορφη, μια εγωκεντρική και πανέμορφη κοπέλα που τη νοιάζει μόνο ο 

εαυτός της και η ομορφιά της. Είναι έξαλλη με τον πατέρα της, γιατί μετά από 
ένα λάθος που έκανε εκείνος, αναγκάζεται να παντρευτεί το γνωστό Τέρας του 
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παραμυθιού. Δεν τη νοιάζει που έχει χρυσή καρδιά, αλλά το ότι θα τη συζητάει 
ο κόσμος... [ήρωες από τη Χιονάτη και την Πεντάμορφη και το τέρας] 

 
 

2ο μέρος 
 

Σ αυτό το δεύτερο μέρος μεταφερόμαστε σε εξωτερικό περιβάλλον, που γίνεται 

με κάποια παγκάκια. Εδώ έχουμε το «δρόμο της συνείδησης». Είναι ο 
«δρόμος» δηλαδή που κάποιοι απ τους ήρωες συνειδητοποιούν κι 
αναρωτιούνται μήπως τα πράγματα τελικά δεν είναι έτσι όπως τα χουν στο 

μυαλό τους... Η συνειδητοποίηση γίνεται μέσω του τζίνι και του μαγικού 
καθρέφτη όπου τους βοηθούν να καταλάβουν ότι ο εγωκεντρισμός, ο 

ναρκισσισμός, ο φθόνος, η αδιαφορία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και άλλα, 
αλλά πάνω απ όλα η απουσία αγάπης, οδηγεί στη δυστυχία των ίδιων αλλά και 
των γύρω τους... [το δεύτερο μέρος είναι το πιο συναισθηματικό και το 

πιο σοβαρό σε μηνύματα και η μετάβαση από το πρώτο μέρος που ναι 
μεν είναι κωμικό αλλά περνάει τα προβλήματα, γίνεται ομαλά]... 

 
 

3ο μέρος 

[τελευταίο] 
 

Έχει περάσει λίγος καιρός και ο πασάς είναι ευτυχισμένος κοντά στη Ζεχρά 

ενώ όχι μόνο δεν έχει θανατωθεί καμία κοπέλα από τότε, αλλά αντίθετα τις 
προσέχει και τις φροντίζει όλες σαν αδερφές του. Η Σουλτάνα, είναι 

ευτυχισμένη μόνο και μόνο επειδή βλέπει το γιο της να είναι ευτυχισμένος! 
Ωστόσο, οι ιστορίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και παρόλο που η Ζεχρά πεθαίνει 
πια απ τη νύστα, ο πασάς και η Σουλτάνα θέλουν να μάθουν το τέλος τους. 

Έτσι λοιπόν εκείνη, ξεκινάει πάλι την αφήγηση για να ολοκληρώσει τις ιστορίες 
της. 
 

➢ Η Σταχτοπούτα βρίσκεται στο σαλόνι κι απ την κούραση κοιμάται στον 
καναπέ. Μπαίνει η θεία της η οποία δείχνει άλλος άνθρωπος και φανερά 

μετανιωμένη για την προηγούμενη κακιά συμπεριφορά της. Της ζητάει 
λοιπόν να της διαβάσει από τις όμορφες ιστορίες και να κάνουν παρέα, 
ενώ της λέει ότι δε χρειάζεται να κάνει δουλειές πια γιατί τις έχουν 

αναλάβει οι κόρες της που έχουν ξετρελαθεί με την ιδέα, αφού μέχρι 
πριν λίγο, πέθαιναν απ τη βαρεμάρα τους... Κι έτσι, η Σταχτοπούτα 

βρίσκει σιγά σιγά την οικογενειακή αγάπη μέσα σ αυτό το σπίτι κι 
αισθάνεται όμορφα... 

➢ Η κακιά μητριά βρίσκεται πια μόνη της στο παλάτι, το οποίο είναι 

βρώμικο, δεν υπάρχει κανείς να της μαγειρέψει και η ίδια μέσα στη 
μοναξιά της δε ξέρει τι να κάνει, ενώ πεινάει πάρα πολύ. Έρχεται η 
Χιονάτη με μια βαλίτσα και της λέει ότι θα πάει να δουλέψει στους επτά 

νάνους που ζητάνε κοπέλα για να τους καθαρίζει και να τους μαγειρεύει, 
μια και αισθάνεται ανεπιθύμητη στο παλάτι της μητριάς. Στο χέρι της 

κρατάει ένα μήλο για το δρόμο αλλά η μητριά το λιμπίζεται απ την πείνα 
της κι έτσι η Χιονάτη της το προσφέρει. Η μηριά από τη βουλιμία της το 
τρώει γρήγορα, όμως... πνίγεται και η Χιονάτη της σώζει τη ζωή. Η 
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μητριά συνειδητοποιεί πόσο λάθος έκανε μαζί της, πόσο άδικα της 
φερόταν ενώ εκείνη της έσωσε τη ζωή. Της προτείνει να ζήσουν μαζί και 

υπόσχεται ότι θα αλλάξει αρκεί να της δείξει πώς είναι η αγάπη. Η 
Χιονάτη συμφωνεί και μάλιστα την προσκαλεί να πάνε μαζί στο γάμο της 

Πεντάμορφης με το βασιλόπουλο, το οποίο πια στα μάτια της 
Πεντάμορφης φαντάζει πανέμορφος μια και τον αγάπησε για τη χρυσή 
του καρδιά... 

 
Κι αφού έχουν τελειώσει οι αφηγήσεις και η Ζεχρά πια δεν κινδυνεύει ούτε 
η ίδια αλλά ούτε και καμία άλλη κοπέλα απ το χαρέμι, ενώ έχει αγαπήσει 

κι αυτή με τη σειρά της τον πασά, ζητάει μία και μόνο χάρη! ΝΑ την 
αφήσουν να κοιμηθεί ... γιατί υποφέρει από «Χίλιες και μία νύΣτες»!!! 

 
Μια παραμυθένια κωμωδία που ναι μεν χρησιμοποιεί ήρωες παραμυθιών, 
ωστόσο έχουν πολλά κοινά σημεία με τους σύγχρονους ανθρώπους. Θέλει 

να δείξει, ότι στην ουσία δεν υπάρχουν μαγικοί καθρέφτες, ούτε τζίνι που 
πραγματοποιούν ευχές. Μόνο η αγάπη κάνει μαγικά πράγματα κι αν την 

έχεις στην καρδιά σου και τη μοιράζεις απλόχερα και στους γύρω σου, τότε 
θα γίνεις ευτυχισμένος... 

Μ.Κ. 
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Πρόσωπα Του Έργου 
14 γυναίκες – 1 άντρας 

 
 

1. Ζεχρά 
2. Εσμέ 
3. Αϊσέ 

4. Πασάς 
5. Σταχτοπούτα 
6. Αφροξυλάνθη 

7. Κόρη 1 
8. Κόρη 2 

9. Τζίνι 
10. Σουλτάνα 
11. Κακιά μητριά 

12. Χιονάτη 
13. Καθρέφτης 

14. Καλομοίρα 
15. Πεντάμορφη 
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 

Σκηνή 1η 

Ζεχρά ... 

Μουσική … φώτα …χορογραφία γυναικών 

Βρισκόμαστε στο παλάτι του πασά. Δεξιά βρίσκεται το ανάκλιντρο του πασά, ένα σκαλιστό 

τραπεζάκι που έχει έναν ναργιλέ επάνω, ένα μεγάλο κομπολόι και ένα μπολ με σταφύλια. 

Μπροστά και πλάι ένα υφασμάτινο σκαμπό με χρυσό ύφασμα. Ο πασάς είναι ξαπλωμένος στο 

ανάκλιντρο πίνοντας το κρασί του, κάνοντας τον ναργιλέ του ήρεμος …. Και απολαμβάνοντας 

το χορό των γυναικών... Μόλις τελειώσει ο χορός, δύο από τα κορίτσια, ετοιμάζονται να 

φύγουν γρήγορα γιατί φοβούνται, ωστόσο, η τρίτη της παρέας, η πιο γενναία και έξυπνη, η 

Ζεχρά, τις σταματάει. Ο πασάς δεν τους δίνει σημασία και συνεχίζει τα δικά του... 

Ζεχρά 

Για πού το βάλατε κορίτσια; Πάμε να του κάνουμε παρέα να τον διασκεδάσουμε 

λίγο ή θα μας πετάξει στη θάλασσα να μας φάνε τα σκυλόψαρα; 

Εσμέ 

Ζεχρά, δεν μπορώ! Τρέμουν τα πόδια μου! 

Αϊσέ 

Ούτε εγώ μπορώ! Νομίζω πως θα λιποθυμήσω! 

Ζεχρά 

Θες να λιποθυμήσεις με την ησυχία σου στα παρασκήνια; Αϊσέ! Πρέπει να 

ευχαριστήσουμε τον πασά μας. Όσο τον κρατάμε απασχολημένο, τόσο ξεχνάει! 

Εσμέ 

Πώς μπορείς και είσαι τόσο ψύχραιμη; Το ξημέρωμα θα σε σκοτώσει και σένα, όπως 

έχει κάνε και με τόσες άλλες κοπέλες… Ααααα, δεν μπορώ! Και μόνο στη σκέψη, μου 

ρχεται να φαρμακωθώ, να γλυτώσω από τούτο το μαρτύριο! Εφημερεύει άραγε 

κανένα φαρμακείο;;; 

Ζεχρά 

Κορίτσια, μην ανησυχείτε! ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να σκοτώσει καμία από εμάς! 

Έχω σχέδιο! 
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Αϊσέ 

`Η σχέδιο έχεις ή εκεί στο χαμάμ έχεις εισπνεύσει πολύ ευκάλυπτο κι έχεις 

μαστουρώσει! 

Ο πασάς τις βλέπει που μουρμουράνε μεταξύ τους κι ενοχλείται… 

Πασάς 

Γυναίκες! Τι μουρμουράτε εκεί; Θα με ψυχαγωγήσετε ή θα φωνάξω να σας πετάξουν 

από το γκρεμό;;; Άντε, γιατί αρχίζω και βαριέμαι πάλι!!! 

Η Αϊσέ και η Εσμέ φοβούνται ενώ η Ζεχρά δεν πτοείται και του απαντάει… 

Ζεχρά 

Ναι, πασά μου, αμέσως! Απλά, να, λέγαμε για σένα, ε και ξεχαστήκαμε! 

Οι άλλες δύο παραξενεύονται με τη φίλη τους και της λένε χαμηλόφωνα… 

Αϊσέ.  

Τι λες Ζεχρά; Τρελάθηκες;;;; 

Εσμέ 

Α ωραία! Μόλις σιγουρέψαμε το θάνατό μας!!! 

Πασάς 

Μπα;;;; και τι λέγατε δηλαδή για μένα;  Προσέξτε γυναίκες όμως! Έτσι και λέγατε 

άσχημα λόγια, θα σας κόψω με τη χατζάρα μου στα τέσσερα και θα σας δώσω τροφή 

για σκύλους! 

Ο πασάς ψάχνει γύρω για τη χατζάρα του… 

Πασάς 

Λέμε τώρα… ΑΝ είχα χατζάρα … και σκύλους … Λοιπόν; Τι λέγατε για την αφεντιά 

μου ;;;; 

Η Ζεχρά πλησιάζει λίγο προς το μέρος του και κάνει νόημα και στις άλλες να πλησιάσουν κι 

εκείνες. Η Αϊσέ και η Εσμέ, πιάνονται χέρι – χέρι και προχωράνε δειλά… 

Ζεχρά 

Ε να πασά μου. Καταρχήν, λέγαμε … πόσο όμορφος άντρας είσαι! 

Αϊσέ + Εσμέ 

Τι λέγαμε λέει;;;;; 

Ο πασάς κολακεύεται… 

Πασάς 

Ωωωω, ναι! Η αλήθεια είναι ότι είμαι ομορφάντρας! Μου το λέει και η μάνα μου!  
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Αϊσέ + Εσμέ 

Η κουκουβάγια! 

Ζεχρά 

Κατά δεύτερον, λέγαμε πόσο δυνατός και γενναίος είσαι! 

Ο πασάς κολακεύεται περισσότερο… 

Πασάς 

Ωωωωωω ναι, κι αυτό είναι αλήθεια! Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι φέτος γράφτηκα στο 

γυμναστήριο και πάω μία φορά … το μήνα!!! Κοιτάξτε ποντίκια!!! 

Ο πασάς κάνει κινήσεις για να δείξει τα μπράτσα του και οι δυο γυναίκες σχολιάζουν… 

Αϊσέ +Εσμέ 

Σα χάμστερ!!! 

Ζεχρά 

Και κατά τρίτον, λέγαμε πόσο σωστός και δίκαιος είσαι! 

Αϊσέ + Εσμέ 

Ε είσαι για δέσιμο!!! 

Πασάς 

Εεεεε;;; Ναι, ναι, το χω κι αυτό! Είμαι πάντα σωστός και δίκαιος. Θα κάνετε όμως 

κάτι για μένα ή θα σας πετάξω στους κροκόδειλους που δεν έχουν φάει το βραδινό 

τους; … Λέμε τώρα, αν είχα κροκόδειλους! 

Ζεχρά 

Μα και βέβαια πασά μου! Και μάλιστα, έχουμε ετοιμάσει μια φοβερή ιστορία, ειδικά 

για εσένα μόνο! 

Εσμέ 

Θα την ξεμαλλιάσω! 

Αισέ 

Θα της κόψω τη γλώσσα απ τη ρίζα! 

Πασάς 

Ε χάιντε τότε γυναίκες! Τι καθυστερείτε;;;! Ξέρετε ότι βαριέμαι εύκολα. Κι όταν 

βαριέμαι, πρέπει να κάνω κάτι για να … ΣΚΟΤΩΣΩ την ώρα μου [με υπονοούμενο]... 

 

Οι δυο κοπέλες πάλι τρομάζουν με τα λόγια του πασά, ενώ η Ζεχρά ούτε που δίνει σημασία… 
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Ζεχρά 

Αμέσως αφέντη! … Κορίτσια, ελάτε μαζί μου! 

Οι τρεις γυναίκες πάνε λίγο πιο κει… 

Αϊσέ 

Εντάξει, είσαι τρελή. Δεν υπάρχει αμφιβολία! ΠΟΙΑ ιστορία ετοιμάσαμε; Την τύφλα 

μας δεν ξέρουμε!!! 

Εσμέ 

Μία ελπίδα είχαμε να ζήσουμε μια μέρα παραπάνω και με τις βλακείες σου, θα 

πεθάνουμε μια ώρα αρχύτερα! 

Ζεχρά 

Κορίτσια! Σταματήστε τη γκρίνια!!! Ακολουθείστε τα λόγια μου και να είστε 

σίγουρες ότι μέχρι να ξημερώσει, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά… Πάμε 

τώρα να μαγέψουμε τον πασά μας! 

Αϊσέ 

Μα τον Αλάχ, δε βάζεις μυαλό! Εγώ πάω μέσα! Βγάλ’ τα πέρα μόνη σου! 

Εσμέ 

Θα ρθω κι εγώ μαζί σου Αϊσέ! Η φίλη μας έχει σαλέψει αν νομίζει ότι θα 

ξεγελάσουμε τον πασά!   

Πασάς  

Δε μου λέτε γυναίκες! Ποια από εσάς παντρεύτηκα σήμερα, γιατί δε θυμάμαι; 

Ζεχρά 

Εμένα αφέντη! 

Πασάς 

Α ωραία! Έλαεσύεδώ κοντά μου τότε και οι άλλες δύο πηγαίνετε μέσα να φάτε και 

να ξεκουραστείτε! 

Ζ+Α+Ε 

Μάλιστα αφέντη! 

Η Ζεχρά πάει να φύγει και τη σταματάνε οι άλλες δύο που πάλι έχουν αρχίσει να φοβούνται ... 

Εσμέ 

Τι θα κάνεις Ζεχρά; Αυτός αύριο το πρωί θα βάλει να σε σκοτώσουν! 
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Αϊσέ 

Είναι η τελευταία φορά που σε βλέπουμε... Κρίμα... είσαι τόσο νέα και όμορφη... 

Ζεχρά 

Καταρχήν, κρατάμε το «νέα και όμορφη»!!! Κατά δεύτερον, σταματήστε το δράμα, 

γιατί το έργο είναι κωμωδία και δεν παίζουμε στα «δίδυμα φεγγάρια»!!! Και κατά 

τρίτον, το μόνο που θα γίνει αύριο το πρωί είναι ... 

Τις διακόπτει ο πασάς... 

Πασάς 

Γυναίκες τι θα γίνει; Θα το ξενυχτίσουμε με τη φλυαρία σας;;;; Βαριέμαι λέμε!!! 

Ζεχρά 

Έρχομαι αφέντη. Φάε λίγα σταφύλια, που βοηθάνε και στο έντερο κι έφτασα!!! 

Ο πασάς κοιτάζει τα σταφύλια, τα παίρνει στο χέρι του κι αρχίζει να τρώει με ευχαρίστηση 

Εσμέ 

Τι θα γίνει αύριο το πρωί;;;; 

Αϊσέ 

Θα μας πεις ή θα μας σκάσεις;;; 

Ζεχρά 

Ο πασάς θα κοιμάται σαν πουλάκι κι εγώ θα πίνω αρωματικό τσάι μαζί σας στο 

χαμάμ! 

Οι δύο γυναίκες [Αϊσέ και Εσμέ] κοιτάζονται με απορία και καταλήγουν 

Εσμέ + Αϊσέ 

Ε είσαι για δέσιμο! 

Εσμέ 

Πάμε μέσα Αϊσέ να προσευχηθούμε, γιατί μ αυτή εδώ, δεν έχουμε ελπίδες! 

Αϊσέ 

Ναι, πάμε, μήπως μας λυπηθεί ο Αλλάχ και δε μας διαλέξει αύριο για γυναίκα του ο 

πασάς... Ζεχρά, χάρηκα για τη γνωριμία κορίτσι μου! Χρειάζεσαι επίσημα ψυχίατρο, 

αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνεις! 

Η Ζεχρά γελάει με τις φίλες της και πάει προς τον πασά ενώ εκείνες φεύγουν απ τη σκηνή 

σχολιάζοντας χαμηλόφωνα 

Αϊσέ 

Ωωωω Αλλάχ, Αλλάχ, βάλε το χεράκι σου να μη γίνει κάνα κακό... 
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Εσμέ 

Αλλάχ, δε βάζεις καλύτερα και τα δύο σου χεράκια, γιατί βλέπω να κόβουν τα δικά 

μας;;;;; 

Και φεύγουν ... Η Ζεχρά πλησιάζει τον πασά 

Πασάς 

Μη σας αφήσουν μόνες σας εσάς τις γυναίκες, θα μιλάτε μέχρι να αλλάξει ο χρόνος!. 

Κάτσε κάτω! 

Ζεχρά 

Πώς είναι τα σταφύλια αφέντη; 

Πασάς 

Ζουμερά και φρέσκα όπως εσύ! 

Ζεχρά 

Καλά, πείτε μας κάτι που δεν ξέρουμε! 

Πασάς 

Το στόμα σου όμως, τρέχει πιο γρήγορα απ όσο θα πρεπε! Πώς σε λένε; 

Ζεχρά 

Με φωνάζουν Ζεχρά αφέντη και είμαι η σύζυγός σουγι απόψε... 

Πασάς 

Ναι, ναι, σωστά Βεχρά. 

Ζεχρά 

Ζεχρά αφέντη, όχι Βεχρά! 

Πασάς 

Καλά, πώς κάνεις έτσι για ένα γράμμα; Δε μου λες όμως. Πώς θέλεις να περάσεις το 

τελευταίο βράδυ της ζωής σου; Ξέρεις ότι είμαι σωστός και δίκαιος, άλλωστε το είπες 

κι εσύ, οπότε θα σου κάνω όποιο χατίρι μου ζητήσεις! 

Ζεχρά 

Άμα δεν είσαι εσύ σωστός και δίκαιος, τότε ποιος θα είναι;;;; Ο Σωκράτης;;;; Το 

τελευταίο μου βράδυ αφέντη, θα ήθελα να το αφιερώσω στη διασκέδαση και στην 

ψυχαγωγία της αφεντιάς σου! 
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Πασάς  

Ωωωω! Μα είσαι λοιπόν τόσο καλή; Δε σε νοιάζει που αύριο θα πεθάνεις όπως τόσες 

άλλες νύφες; 

 

Ζεχρά 

Άντε καλέ. Ούτε που μου πέρασε απ το μυαλό!  Πάνω απ όλα μ ενδιαφέρει να είναι 

καλά ο αφέντης μου! 

Πασάς 

Πραγματικά, με εκπλήσσει η καλοσύνη, η τιμιότητα και η ειλικρίνειά σου! 

Ζεχρά[χαμηλόφωνα στο κοινό] 

Εδώ εκπλήσσει εμένα, δεν θα εκπλήσσει εσένα;;;; ... Ναι, ναι, πασά μου, τα χω όλα αυτά 

που λες, συν του ότι είμαι μια κουκλάρα! 

Πασάς  

Ότι είσαι, είσαι Μεχρά! 

Ζεχρά 

Ζεχρά πασά μου, όχι Μεχρά! 

Πασάς 

Λεπτομέρειες! Έτσι κι αλλιώς, από αύριο δε θα σου χρειάζεται το όνομα! 

Ζεχρά 

Όρκο μην πάρεις! ... Μα μη χάνουμε καιρό όμως! Τι θα μπορούσα να κάνω για να 

περάσουν ευχάριστα οι ώρες σου; ...  

Πασάς 

Τι να σου πω. Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχω αϋπνίες εδώ και χρόνια 

και δεν μπορώ να κοιμηθώ... Έχω δοκιμάσει τα πάντα, μα δε γίνεται τίποτα... Είμαι 

καταραμένος... 

Ζεχρά 

Ααααα! Μη μου στεναχωριέσαι και σου ανέβει το ουρικό οξύ! Έχω εγώ μια 

καταπληκτική ιδέα! 

Πασάς 

Για ρίξ’ τη! 

Ζεχρά 
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Θα σου διηγηθώ μια ιστορία, τόσο ενδιαφέρουσα και τόσο συναρπαστική, που στο 

τέλος της θα κοιμάσαι σαν πουλάκι για ώρες! 

 

 

Πασάς 

Πφφφφ. Καλά... Αυτά μας τα παν κι άλλοι... Δεν υπάρχει σωτηρία ... έχω δοκιμάσει 

βελονισμό, υπνωτισμό, εξορκισμό, αγιασμό, αθλητισμό, ψυχαναγκασμό, χωρισμό, 

ψεκασμό ... 

Ζεχρά 

Θα το ολοκληρώσεις κάπου ή να ανάψω τσιγάρο;;; 

Πασάς 

... και γυμνισμό!! Τίποτα όμως... Το μάτι γαρίδα! 

Ζεχρά 

Λοιπόν, αφέντη. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια κι εσύ είσαι πλούσιος! Απλά άφησέ 

με να σου διηγηθώ την ιστορία και να σαι σίγουρος ότι μετά από αυτή, θα είσαι ένας 

άλλος, ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος! 

Πασάς 

Τι να σου πω Λεχρά... 

Ζεχρά 

ΖΕΧΡΑ!!! 

Πασάς 

Πού θα πάει; Θα το μάθω! Πάντως να ξέρεις πως τα λόγια σου μου δίνουν μια 

σιγουριά και μια εμπιστοσύνη, που όμοιά τους δεν έχω ξαναδεί! ... Σ ακούω λοιπόν 

ΖΕΧΡΑ! Ξεκίνα... 

Ζεχρά[στο κοινό] 

Τουλάχιστον έμαθε το όνομά μου σωστά! ...  

 

Η Ζεχρά του βάζει κρασί στο ποτήρι του ενώ του λέει παράλληλα... 

 

Ζεχρά 
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Βολέψου πασά μου και αφέσου στη μαγεία της ιστορίας μας... Κλείσε τα μάτια σου 

και απόλαυσε το κρασί σου σε συνδυασμό με τη μελωδική μου φωνή... 

 

Και καθώς ο πασάς βολεύεται και κλείνει τα μάτια η Ζεχρά, βγάζει απ το μπούστο της ένα 

μικρό μπουκαλάκι με ένα υγρό μέσα και το ρίχνει στο κρασί του πασά όπου και του το δίνει. 

Κάνει νόημα με το χέρι της στην ηχοληψία ...  μουσική... τα φώτα αλλάζουν και 

χαμηλώνουν... Η Ζεχρά βάζει το ποτήρι στο χέρι του πασά και αρχίζει τη διήγησή της... 

 

Ζεχρά 

Κάποτε, σ’ ένα μέρος μακρινό από δω, ζούσε μια πολύ όμορφη κοπέλα, που ήταν 

όμως πολύ φτωχή... η μοίρα της είχε φερθεί σκληρά... δούλευε ως υπηρέτρια σ ΄ ένα 

πλούσιο σπίτι όπου εκεί έμεναν η κακιά θεία της με τις δυο κακομαθημένες κόρες της 

... Το άτυχο αυτό κορίτσι λοιπόν ...  

 

Η μουσική δυναμώνει... τα φώτα κλείνουν και αλλάζουμε χώρο και σκηνικό... 

 

Σκηνή 2η 

Σταχτοπούτα … 

 

Μουσική … Βρισκόμαστε στο ακατάστατο σαλόνι της θείας Αφροξυλάνθης. Η ανιψιά της, η 

Σταχτοπούτα την οποία φιλοξενεί, μια και οι γονείς της δε ζουν, κάνει δουλειές, προσπαθώντας 

να φέρει σε τάξη το – συνέχεια – ακατάστατο σπίτι. Καθώς η Σταχτοπούτα συμμαζεύει, κοιτάζει 

λίγο γύρω – γύρω να δει αν είναι μόνη της. Βγάζει ένα μικρό βιβλιαράκι απ την τσέπη της 

ποδιάς της, κάθεται στον καναπέ και το ανοίγει... αρχίζει να διαβάζει ... Σταματάει … 

αναστενάζει... αλλάζει σελίδα... μετά από λίγο μπαίνει μέσα η θεία της. Είναι βαμμένη, 

ντυμένη καλά και πολύ περιποιημένη... Χαμηλώνει η μουσική... 

Αφροξυλάνθη 

Σταχτοπούτα!!! Σταχτοπούτα!!! 

Η Σταχτοπούτα τινάζεται πάνω απότομα γιατί τρομάζει 

Σταχτοπούτα 

Μάλιστα θεία Αφροξυλάνθη! 
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Αφροξυλάνθη 

Τι κάνεις εκεί; Πάλι διαβάζεις παραμύθια κι αηδίες;  

Σταχτοπούτα 

Όχι, όχι, θεία Αφροξυλάνθη. Να, απλά κάθισα λίγο να ξεκουραστώ που πονάει η 

μέση μου απ τις δουλειές...  

Αφροξυλάνθη 

ΑΝ πονάει η μέση σου, να βάλεις θερμοφόρα ΑΦΟΥ κάνεις πρώτα ΟΛΕΣ τις 

δουλειές που έχεις! Τελείωσες από δω; Θέλω να αναπαυτώ λίγο με την ησυχία μου 

προτού πάω στο χορό!  

Σταχτοπούτα 

Έχω να ξεσκονίσω, να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω! Γιατί δεν πάτε στην κάμαρή 

σας; 

Αφροξυλάνθη 

Δε θα μου πεις ΕΣΥ τι να κάνω! Άσε που στο δωμάτιό μου είναι οι κόρες μου μέσα 

εδώ και τρεις ώρες και διαλέγουν ρούχα! Θέλουν να είναι οι πιο όμορφες σήμερα, 

πράγμα που δεν το βλέπω βέβαια, στο χορό του πρίγκιπα, ο οποίος θα ανακοινώσει 

απόψε κάτι πολύ σημαντικό! Προφανώς τησύντροφοπου θα παντρευτεί το χρυσό 

μου! 

Σταχτοπούτα 

Ααααααχ, ο πρίγκιπας… Έχω ακούσει ότι είναι τόσο καλός και όμορφος... Θεία, 

μήπως θα μπορούσα να έρθω κι εγώ στο χορό απόψε; 

Η θεία ξεσπάει σε δυνατά γέλια 

Αφροξυλάνθη 

Κοίτα... Ομορφιά μπορεί να ΜΗΝ έχεις, λεφτά μπορεί να ΜΗΝ έχεις, στον ήλιο 

μοίρα μπορεί να ΜΗΝ έχεις, αλλά σίγουρα χιούμορ ΕΧΕΙΣ!!! Πρώτον: ΔΕΝ είσαι 

καλεσμένη στο χορό! Δεύτερον: Είσαι μια ασήμαντη χωριατοπούλα που η θέση σου 

είναι μέσα στο σπίτι να κάνεις δουλειές και τίποτε άλλο! Και τρίτον ... 

Σταχτοπούτα [φανερά λυπημένη] 

Και τρίτον; 

Αφροξυλάνθη 

Εεεεεε, πάντα υπάρχει ένα τρίτον, αλλά δεν το χω αυτή τη στιγμή! 
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Εκείνη την ώρα μπαίνουν μέσα οι δύο της κόρες, κρατώντας στα χέρια τους ένα σωρό 

φορέματα. Δείχνουν θυμωμένες και αγχωμένες. 

Κόρη 1 

Άσε, το’ χω εγώ μαμά. Και τρίτον, ποταπή ξαδέρφη, στο χορό θα πάνε απόψε μόνο 

πραγματικές πριγκίπισσες, που σημαίνει, πλούσιες και όμορφες! Δηλαδή, καμία 

σχέση με σένα! 

 

Αφροξυλάνθη 

Καλά, για ομορφιά μην πάρεις κι όρκο εσύ! Έχετε πάρει και οι δύο απ το σόι του 

πατέρα σας κι είστε να σας κλαίνε οι ρέγκες! 

Κόρη 2 

Αχ μανούλα, τώρα που είπες ρέγκες!  Εχω ένα φούσκωμα απ το μεσημέρι που έφαγα 

δυο πιάτα και δεν μου κουμπώνει το φόρεμα! Τι θα κάνω;;;; 

Αφροξυλάνθη 

ΔΙΑΙΤΑ!!! Άχρηστες! Όλη μέρα τρώτε! Δεν κάνετε και τίποτα άλλο!  

Κόρη 1 

Αυτή φταίει [δείχνει τη Σταχτοπούτα], που μαγειρεύει ωραία και τρώμε από δυο πιάτα! 

Σταχτοπούτα [χαμηλόφωνα στο κοινό] 

Τρία, αλλά ποιος μετράει! 

Κόρη 2 

Εννοείται πως φταίει αυτή! Αν δεν ήταν η Σταχτοπούτα, εγώ αυτή τη στιγμή θα 

έμπαινα σ αυτό το υπέροχο φόρεμα [δείχνει ένα απ τα φορέματα που κρατά στα χέρια της, 

πέντε νούμερα μικρότερο]! 

Κόρη 1 

Επίτηδες το κάνει, για να μας παχύνει! Δεν εξηγείται αλλιώς! Επειδή μας ζηλεύει και 

θέλει να πάρει αυτή τη θέση μας! 

Σταχτοπούτα 

Μα τι λέτε; Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, πέρα από όλα όσα μου ζητάτε! Εσείς πεινάτε 

συνέχεια! 

Κόρη 2 

Άκου γλώσσα! Μαμά την ακούς τι λέει;  
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Η μαμά δείχνει να σκέφτεται κάτι ... 

Κόρη 2 

Μαμά! Μαμάαααααα! Πού έχεις το μυαλό σου; 

Αφροξυλάνθη 

Απλά σκέφτομαι, μήπως έγινε λάθος στο μαιευτήριο και μου έδωσαν λάθος παιδιά! 

Δεν εξηγείται αλλιώς! 

 

Κόρη 1 

Μα βρε μαμά... 

Κόρη 2 

Μα βρε μαμά ... 

Αφροξυλάνθη 

Μαμούνια και σκουλήκια! ΠΑΨΤΕ και οι δύο! Θα μου σπάσει η πούδρα και ήδη έχω 

βάλει τρία στρώματα στο πρόσωπό μου! Λοιπόν, για να τελειώνουμε! Εσύ! 

[απευθύνεται στην κόρη 1].Ποιο φόρεμα θα φορέσεις; 

Κόρη 1 [κοιτάζει τα φορέματα που κρατά στα χέρια της] 

Εεεεε ... δεν ξέρω! 

Αφροξυλάνθη 

Και πότε ήξερες! Εσύ; [απευθύνεται στην κόρη 2] 

Κόρη 2 

Εεεε ... δε νομίζω να μου μπαίνει κανένα απ αυτά... [δείχνει τα φορέματα που κρατά στα 

χέρια της] 

Αφροξυλάνθη 

Θα ξεμαλλιαστώ η γυναίκα κι έχω δώσει μια περιουσία στον κομμωτή μου! 

Σταχτοπούτα 

Μπορώ να σας πω μια ιδέα; 

Μάνα + κόρες 

ΟΧΙ!!! 

Σταχτοπούτα 

Απλά ήθελα ... 

Μάνα+κόρες 

ΚΛΕΙΣ’ΤΟ! 
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Σταχτοπούτα 

Καλά... συγνώμη... 

Μάνα+κόρες 

ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ! 

 

 

 

Αφροξυλάνθη 

Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά όλες σας! Πάω να φρεσκαριστώ μια στάλα και να 

πάρω την πρόσκληση για το χορό. Εσείς, θα έρθετε όπως είστε. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι 

και να φορέσετε, τα ίδια χάλια θα είστε! 

Κόρη1+Κόρη2 

Μαααααα... 

Αφροξυλάνθη 

Μαμούνια λέμε! Είπα! Κι εσύ Σταχτοπούτα. Όσο εμείς θα λείπουμε, εσύ θα κάνεις 

γενική σε όλο το σπίτι, θα γυαλίσεις τα ασημικά, θα μαγειρέψεις τουλάχιστον δύο 

φαγητά και τρία γλυκά, γιατί αύριο, πολύ πιθανόν να έρθει ο πρίγκιπας στο σπίτι 

μας να ζητήσει το χέρι της μίας από τις δύο κόρες μου! 

Κόρη 1 

Αχ μανούλα, το λες αλήθεια; 

Κόρη 2 

Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί ο πρίγκιπας μία από εμάς; 

Αφροξυλάνθη 

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση έτσι όπως είστε, αλλά ευτυχώς έχει λίγη μυωπία ο 

άνθρωπος, έχω πάρει μαζί μου και κάτι φίλτρα να του ρίξω στο ποτό, ε βάλτε και το 

μπλα - μπλα μου, ... όλο και κάτι μπορεί να γίνει! 

 

Οι κόρες ουρλιάζουν απ τη χαρά τους, η μάνα κλείνει τα αυτιά της απ τη φασαρία και η 

Σταχτοπούτα κλαίει... μουσική... η μάνα φεύγει προς τα μέσα... οι κόρες πανηγυρίζουν ...  

χορεύουν γύρω απ τη Σταχτοπούτα κοροϊδεύοντάς τη... παίρνουν το βιβλίο της απ την τσέπη 

της ποδίτσας της και το πετάνε... είναι ένα είδος χορογραφίας όλο αυτό... όταν τελειώσει, 
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χαμηλώνει η μουσική... οι δύο κόρες, γυρίζοντας γύρω από εκείνη, της μιλάνε με κακία, πολύ 

κοντά της... 

 

Κόρη 1 

Δεν πρόκειται ποτέ να παντρευτείς έναν πρίγκιπα όπως εμείς! 

Κόρη 2 

Το μόνο που θα κάνεις στη ζωή σου, είναι να καθαρίζεις τις βρωμιές των άλλων! 

 

Κόρη 1 

Θα είσαι πάντα φτωχή και μέσα στις στάχτες! 

Κόρη 2[κοροϊδεύοντάς τη] 

Στα-χτο-πού-τα! Στα-χτο-πού-τα! 

Κόρη 1 

Στα-χτο-πού-τα! Στα-χτο-πού-τα! 

Οι δύο κόρες την κοροϊδεύουν δυνατά γύρω της φωνάζοντας το όνομά της. Η Σταχτοπούτα 

κλείνει τα αυτιά της 

Σταχτοπούτα 

Σταματήστε! 

Εκείνες συνεχίζουν... 

Κόρη 2  

Στα-χτο-πού-τα! Στα-χτο-πού-τα! 

Κόρη 1 

Στα-χτο-πού-τα! Στα-χτο-πού-τα! 

Μπαίνει η μητέρα τους 

Αφροξυλάνθη 

Τι συμβαίνει εδώ; 

Οι κόρες μαζεύονται ενώ η Σταχτοπούτα σκουπίζει διακριτικά τα δάκρυά της 

Κόρη 1 

Α, τίποτα, τίποτα… απλά… 

Κόρη 2 

… απλά παίζαμε λίγο με την … ξαδέρφη μας! 

Αφροξυλάνθη[κοιτάζοντας απελπισμένη το κοινό] 
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Άμα λέω εγώ ότι τα παιδιά μου είναι ζαβά!!!  Μπρος! Κόρες! Ξεκουβαλάτε! Πάμε! Ο 

χορός θα έχει αρχίσει και θα μας φάνε το γαμπρό!!! 

Οι κόρες αγχώνονται 

Κόρη 1 

Πάμε, πάμε!!! 

Κόρη 2 

Φύγαμε καλέ!!! 

Και πάνε να φύγουν με τα φορέματα στα χέρια. Τις βλέπει η μάνα και φρικάρει… 

Αφροξυλάνθη 

Πού πάτε βρε ξεμυαλισμένες με τα φορέματα στο χέρι;;;; Βρε θα με πεθάνετε πριν της 

ώρας μου νέα γυναίκα!!! 

Οι κόρες βλέπουν τα φορέματα που κρατούν και χωρίς δεύτερη σκέψη τα πετάνε πάνω στη 

Σταχτοπούτα … φεύγουν απ τη σκηνή μάνα και κόρες… μουσική… η Σταχτοπούτα βλέπει τα 

φορέματα, χαϊδεύει το όμορφο ύφασμά τους, βάζει έτσι από πάνω κάποιο σαν να το φοράει, 

κάνει μια στροφή, θυμώνει, τα πετάει… ψάχνει για το βιβλιαράκι της, το μαζεύει, κάθεται στον 

καναπέ στεναχωρημένη… μονολογεί… η  μουσική χαμηλώνει λίγο… 

Σταχτοπούτα 

Είναι άδικη η ζωή… Θέλω να πεθάνω… θέλω να πεθάνω… 

Η μουσική δυναμώνει… πετάει στην άκρη με θυμό το βιβλιαράκι της κι αρχίζει να κλαίει… η 

μουσική δυναμώνει… τα φώτα χαμηλώνουν… εκεί στην άκρη που είναι πεταμένο το βιβλίο, 

εμφανίζεται ένα τζίνι με τζιν παντελόνι και μακό μπλουζάκι λευκό… βλέπει τη Σταχτοπούτα 

που κλαίει. Πλησιάζει και της χαϊδεύει στα μαλλιά. Η Σταχτοπούτα τρομάζει πολύ και βγάζει 

μια κραυγή! 

Σταχτοπούτα 

Αααα! Δεν είπαμε να πεθάνω κι από ανακοπή καρδιάς!!! Ποια είσαι εσύ; Πώς 

μπήκες μέσα; Τι θέλεις; Πώς σε λένε; 

Τζίνι[μοντέρνο και μαγκιόρικο] 

Κάτσε βρε κουκλίτσα μου με τις ερωτήσεις σου! Μία - μία! Καταρχήν, με φωνάζουν 

Τζίνι! 

Σταχτοπούτα 

Γιατί σε φωνάζουν τζίνι;;;; 

Τζίνι 
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Γιατί φοράω τζιν!!! 

Σταχτοπούτα 

Α! Πολύ περίεργο το όνομά σου! 

Τζίνι 

Ναι, γιατί εσένα που σε φωνάζουν Σταχτοπούτα ας πούμε, σου φαίνεται πιο 

φυσιολογικό! 

 

 

Σταχτοπούτα 

Δεν έχεις άδικο… αλλά δεν είναι αυτό το όνομά μου… έτσι με φωνάζουν η θεία μου 

και οι ξαδέρφες μου… δεν ξέρω καν πως με λένε… 

Τζίνι 

Ναι, εντάξει κουκλίτσα μου. Μην αρχίσουμε πάλι τις κλάψες! Πότε θα καταλάβετε 

όλοι εδώ μέσα στο καστ ότι το έργο είναι ΚΩΜΩΔΙΑ;;; Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι 

φτώχια κι εσύ είσαι πάμπτωχη! Ήρθα να σε βοηθήσω! 

Σταχτοπούτα 

Εμένα; Γιατί; 

Τζίνι 

Πωωωω ρε φίλε, αυτό το κορίτσι και οι ερωτήσεις του. Λοιπόν, εξηγούμαι για να μην 

παρεξηγούμαι! Είμαι ένα τζίνι μοντέρνο και κουλ και εμφανίζομαι κάθε φορά σε 

εκείνον που θα πει την πρόταση «θέλω να πεθάνω»!  

Σταχτοπούτα 

Αχ, αλήθεια λες;;; 

Τζίνι 

Τι να σου πω βρε κουκλίτσα μου. Τουλάχιστον έτσι γράφει το σενάριο! Λοιπόν, 

λοιπόν! Θα σου πραγματοποιήσω μία και μοναδική ευχή!  

Σταχτοπούτα 

Τι; Και δε θέλεις κάτι για αντάλλαγμα; 

Τζίνι 

Απολύτως τίποτα! Κάνω το καλό και το ρίχνω στο γιαλό! Λοιπόν, ρίξε την ευχή 

γιατί έχουμε και δουλειές! Στις διαταγές σου! 
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Το τζίνι κάνει μια υπόκλιση κα παίρνει μια πόζα. Η Σταχτοπούτα σκέφτεται, απορεί και δεν 

ξέρει τι να ζητήσει. Σηκώνεται, πάει πάνω – κάτω αγχωμένη 

Τζίνι 

Βρε κοριτσάκι μου, τσίσα σου θες; Σταμάτα τα πέρα δώθε! 

Σταχτοπούτα 

Αγχώθηκα! Δεν ξέρω τι να ζητήσω!!! Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω! 

Τζίνι [κοιτάζοντας το κοινό] 

Υπάρχει καμιά γυναίκα ας πούμε που ξέρει τι θέλει;;; … Άσε με να σε βοηθήσω. Πες 

μου τρία πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για εσένα! 

Σταχτοπούτα 

Εεεεεεε…. Ο σεβασμός! 

Τζίνι 

Σωστή! Άλλο! 

Σταχτοπούτα 

Εεεε…. Η δικαιοσύνη! 

Τζίνι 

Καλά το πας! Κι άλλο ένα; 

Σταχτοπούτα 

Εεεεε … έρωτας! … όχι! …. Χρήματα! …. Όχι, όχι! … εεε … δόξα!!! …. Ούτε!!! … 

εεεε… Ομορφιά! … μπαααα… 

Τζίνι 

Να παραγγείλω ποτό ή το χεις;;;  

Σταχτοπούτα 

Οικογένεια! Ναι, αυτό! Οικογένεια!!! Ποτέ μου δεν ένιωσα την οικογενειακή 

αγάπη... 

Τζίνι 

Σε βρίσκω κουλ! Λοιπόν. Φτιάξε μία ευχή με αυτά τα στοιχεία μέσα κι εγώ θα στην 

πραγματοποιήσω, αφού πρώτα όμως… 

Σταχτοπούτα 

Αφού πρώτα όμως;;;; 

Τζίνι 
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Έρθεις μαζί μου! 

Σταχτοπούτα 

Πού να έρθω μαζί σου; Και τι θα κάνω; Ααααα, εγώ απλά είμαι μια κοπέλα, μέσα 

στη στάχτη, που όλο πλένει, μαγειρεύει και συγυρίζει. Είμαι άχρηστη… 

Τζίνι 

Μιλάμε από αυτοπεποίθηση σκίζεις! Άκου με Σταχτοπούτα μου. Είσαι μια κοπέλα 

πολύ όμορφη, γεμάτη καλοσύνη, ευγένεια, με μια χρυσή καρδιά! 

Σταχτοπούτα 

Ωωωωω! Το λες αλήθεια; 

 

Τζίνι 

Τι να σου πω βρε κουκλίτσα μου. Ετσι λέει το σενάριο!!! Συνεχίζω!!! Θα σε πάρω μαζί 

μου εκεί που θα πάω. Δε χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μόνο να δεις θέλω... 

Σταχτοπούτα 

Δεν καταλαβαίνω τι μου λες… αν και ακούγεται τρομακτικό όλο αυτό…  

Τζίνι 

Δε χρειάζεται να καταλάβεις ... αρκεί να ...  

 

Η μουσική δυναμώνει… τα φώτα χαμηλώνουν, σβήνουν και το σκηνικό αλλάζει… 

 
 

Σκηνή Τρίτη 
 

Σουλτάνα... 

 

Μουσική...  ανάβουν τα φώτα στο πρώτο σκηνικό, στο χαρέμι. Ακούγεται ροχαλητό του πασά, 

αλλά ο ίδιος δεν είναι εκεί! Ο καναπές είναι άδειος. Η Ζεχρά πίνει κρασί και τρώει σταφύλια, 

άνετη αν και χασμουριέται απ την κούραση! Μπαίνει μέσα έξαλλη η σουλτάνα, η μητέρα του 

πασά! 

Σουλτάνα 

Ετοιμάσου να σε φάνε οι κροκόδειλοι! 

Η Ζεχρά βλέπει την έξαλλη σουλτάνα, αλλά δεν πτοείται και απαντάει άνετη… 

Ζεχρά 
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Δεν έχετε κροκόδειλους! 

Σουλτάνα 

Δεν έχουμε;;;; Ε τότε θα σε ρίξω στα σκυλιά!!! 

Ζεχρά 

Ούτε κι απ αυτά έχετε! 

Σουλτάνα 

Ούτε απ αυτά έχουμε; Ε τι στο δαίμονα έχουμε τότε;;; 

Ζεχρά 

Ένα χάμστερ στο κλουβί του και αυτό βαριέται που ζει! Σταφυλάκι θέλετε Σουλτάνα 

μου;;;; Κάνει καλό στο νευρικό σύστημα! 

Σουλτάνα 

Τι έκανες στο γιόκα μου; Τι του έριξες στο ποτό; Τι κάνει τάβλα στο κρεβάτι του 

τόσες μέρες ;;; Φαρμάκωσες το παιδί μου άτιμη;;;; Θα σου κόψω το λαρύγγι!!! 

Ζεχρά 

Μη συγχύζεστε καλέ! Θα κάνετε ρυτίδες!!! Εγώ απλά του αφηγήθηκα μια ιστορία κι 

εκείνος κοιμήθηκε σαν πουλάκι! 

Ακούγεται το ηχητικό του ροχαλίσματος 

Σουλτάνα 

Έτσι κοιμάται ο βροντόσαυρος κοπέλα μου, όχι το πουλάκι! Τέλος πάντων! Σίγουρα 

δεν έκανες κάτι στον κανακάρη μου;;;; `Έτσι και πάθει κάτι το αγόρι μου, θα 

φαρμακωθώ! Αφού σε τεμαχίσω σε είκοσι ίσα μέρη!!! Δεν έχω άλλον στον κόσμο!  

Ζεχρά 

Πολλά θρίλερ βλέπετε! Και συγνώμη που το λέω κιόλας, αλλά μου φαίνεστε πολύ 

στην τσίτα!  

Σουλτάνα 

Δε φταίω εγώ παιδάκι μου. Η κλιμακτήριος και οι ορμόνες μου!!! Το νευρικό μου 

σύστημα δεν πάει καλά. Άσε που έχω αϋπνίες! Για να μην πω ότι έχω πάρει και κιλά! 

Να σκάσω είμαι!!! 

Ζεχρά 

Σας καταλαβαίνω…  

Σουλτάνα 
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Έχω δοκιμάσει τα πάντα… δε γίνεται τίποτα!Δοκίμασα εθελοντισμό, μαζοχισμό, 

σαδισμό, προσκοπισμό, βανδαλισμό, χρησμό … 

Ζεχρά 

Θα το ολοκληρώσετε κάπου ή να παραγγείλω κάνα κεμπάπ;;;; 

Σουλτάνα 

Και γυμνισμό! Τίποτα, σου λέω, τίποτα! Αφού σκέφτομαι να καλέσω μια καφετζού, 

μια χαρτορίχτρα, κάτι τέλος πάντων, να μου πει τη μοίρα μου! 

Ζεχρά 

Αχ, τώρα που είπατε χαρτορίχτρα τι μου θυμίσατε! Θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε και 

θα βρείτε την υγειά σας! 

 

Σουλτάνα 

Μπααααα; Και ποια είσαι ΕΣΥ που θα μου πεις τι θα κάνω ΕΓΩ;;; 

Ζεχρά 

Είμαι η Ζεχρά, αφέντρα μου, η σύζυγος του γιου σας, κι έχω σκοπό να σας κάνω να 

νιώσετε και πάλι ωραία, μα κυρίως να βρείτε την ηρεμία, τη γαλήνη και τη 

διάθεσήσας για ύπνο και ξεκούραση! Είναι υποχρέωσή μου να υπηρετώ τον άντρα 

μου και την πεθερά μου! Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι έκανα το γιο σας να κοιμηθεί! 

Σουλτάνα [σκεπτική] 

Χμμμμμ… δεν έχεις άδικο Ψεχρά… 

Ζεχρά 

Αντε πάλι! Ζεχρά, Σουλτάνα μου, όχι Ψεχρά! 

Σουλτάνα 

Έλα καημένη, δεν σε είπαμε και καμπούρα! … Η αλήθεια είναι,ότι ο γιόκας μου, το 

βλαστάρι μου, το μπουμπούκι μου, ο πασάκος μου, κοιμάται τόσες  μέρες … κάτι 

που είχε χρόνια να κάνει… βέβαια δε σκότωσε τις γυναίκες απ το χαρέμι όπως 

συνήθιζε το πουλάκι μου κάθε πρωί με τον καφέ του, αλλά … 

Ζεχρά 

… αλλά ας βουτάει κάνα παξιμάδι στον καφέ του το πρωί από το να σκοτώνει αθώα 

πλάσματα! Εξάλλου, το θέμα μας εδώ είναι να γίνετε ΕΣΕΙΣ καλά! 

Η σουλτάνα παραξενεύεται με την … «καλοσύνη» της Ζεχρά 
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Σουλτάνα 

Μα είσαι αλήθεια τόσο καλή και συμπονετική όσο δείχνουν τα λόγια σου; Συνήθως 

οι νύφες δε χωνεύουν τις πεθερές και το αντίστροφο! 

Ζεχρά 

Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον ψυχίατρό μου για σιγουριά και θα σας πω! Λοιπόν, τα 

πολλά λόγια είναι φτώχεια κι εσείς είστε ζάμπλουτη! Απλά αφήστε με να σας 

διηγηθώ μία και μόνο ιστορία και να είστε σίγουρη ότι μετά από αυτή, δε θα 

αναγνωρίζετε τον εαυτό σας!  

Σουλτάνα 

Τι να σου πω Νεφρά… 

Ζεχρά 

ΖΕΧΡΑ, αφέντρα μου, ΖΕ-ΧΡΑ!!! 

Σουλτάνα 

Ναι μωρέ, απλά με πονάνε λίγο τα νεφρά μου σήμερα! 

Ζεχρά 

Ααααα, τότε χρειάζεστε ... ΥΓΡΑ!!! Ξαπλώστε αναπαυτικά στον καναπέ, κλείστε τα 

μάτια σας, πιείτε αυτό το κρασί κι απολαύστε την ιστορία που θα σας πω… 

Σουλτάνα 

Αααααα, ωραιότατα! Αρχίζω και σε συμπαθώ σιγά – σιγά Ζεχράκι μου!!! 

Ζεχρά 

Και πολύ καλά κάνετε Σουλτάνα μου! 

Μουσική … Τα φώτα χαμηλώνουν… Η Σουλτάνα κλείνει τα  μάτια… Η Ζεχρά βάζει κρασί 

στο ποτήρι, ρίχνει και λίγο απ αυτό που έχει στο μπουκαλάκι της, το δίνει στο χέρι της 

αφέντρας και αρχίζει την αφήγηση…  

Ζεχρά 

`Ηταν κάποτε που λέτε, σ ένα μέρος πολύ μακρινό από δω, μια πολύ όμορφη και 

δυναμική γυναίκα! Σαν κι εσάς ένα πράγμα! Παρόλο που είχε ό,τι επιθυμούσε στη 

ζωή της, δεν ήταν ευτυχισμένη. Σας εσάς ένα πράγμα! Ήταν συνέχεια μέσα στα 

νεύρα, είχε αϋπνίες και δεν μπορούσε με τίποτα να βρει τη γαλήνη στη ζωή της… 

Σαν εσάς ένα πράγμα! Είχε δοκιμάσει τα πάντα… μα και πάλι …  
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Η  μουσική δυναμώνει… τα φώτα στο σκηνικό σβήνουν… Ανάβουν σιγά – σιγά τα φώτα στο 

άλλο σκηνικό…  

 

Σκηνή Τέταρτη 

Μητριά... 

 

 

Στο παλάτι της κακιάς μητριάς... Είναι όρθια και πάει πάνω – κάτω εκνευρισμένη. Στο χέρι της 

της κρατάει έναν καφέ. Πίνει νευρικά ρουφώντας με δύναμη απ το καλαμάκι! Ο μαγικός 

καθρέφτης είναι στον καναπέ με τα πόδια επάνω στο τραπέζι. Η μητριά προσπαθεί να τον 

καλοπιάσει… και παλεύει να δείχνει γλυκιά… 

 

 

Μητριά 

Καθρεφτάκι μου, τι κάνεις;;;; 

Καθρέφτης 

Υπομονή! 

Μητριά 

Μπράβο το τζαμάκι μου! Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση; 

Καθρέφτης 

Θα πρέπει να απαντήσω σε αυτή; 

Μητριά 

Μα φυσικά! 

Καθρέφτης 

ΟΧΙ! 

Μητριά 

Τι εννοείς «όχι»;;; 

Καθρέφτης 

Τι ακριβώς ΔΕΝ κατάλαβες; Το «Ο» ή το «ΧΙ»;;;; ΟΧΙ, σημαίνει ότι δεν μπορείς να 

μου κάνεις μια ερώτηση! 

Μητριά 

Γιατί; 
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Καθρέφτης 

Γιατί δε θα σου αρέσει η απάντηση και θα με πρήξεις πάλι!!! 

Μητριά 

Όχι, όχι, υπόσχομαι, να είμαι ψύχραιμη και διακριτική, όποια κι αν είναι η 

απάντησή σου! 

Καθρέφτης 

Πού τα πουλάς αυτά βρε μητριά; Τα ίδια είπες και την προηγούμενη φορά όταν σου 

είπα ότι η Χιονάτη είναι η ομορφότερη στον κόσμο κι έβαλες κάτι φωνές, που μου 

ράγισες το τζάμι! Να, ορίστε, ακόμη έχω σημάδι! 

Μητριά 

Αυτά ανήκουν στο παρελθόν γλυκούλι μου κι εξάλλου από τότε παίρνω βαλεριάνα 

και είμαι στα ίσα μου! 

 

Καθρέφτης 

Φαντάσου και να μην έπαιρνες!  

Μητριά 

Θα σου κάνω αύξηση! 

Καθρέφτης 

Nein! 

Μητριά 

Θα σου βάλω χρυσό κάδρο! 

Καθρέφτης 

He! 

Μητριά 

Θα σου δώσω ένα μήνα άδεια! 

Καθρέφτης 

Nope! 

Μητριά 

Θα σε απολύσω με αποζημίωση!  

Καθρέφτης 

Δέχομαι!!! Ρίξε την ερώτηση! 
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Μητριά 

Ουφ, επιτέλους! Με έσκασες! 

Ο καθρέφτης σηκώνεται από τον καναπέ, πηγαίνει απέναντι από τη μητριά… 

Καθρέφτης 

Μητριά, πρόσεχε! Έτσι και βγάλεις την παραμικρή τσιρίδα, έφυγα για ΠΑΝΤΑ!!! 

Σύμφωνοι;;;; 

Η μητριά δεν του δίνει σημασία, αλλά φτιάχνει το είδωλό της στον καθρέφτη 

Μητριά 

Πω – πω πω, κούκλα είμαι η άτιμη. Φτου μου, να μη με ματιάσω!!! 

Φτύνει τον καθρέφτη κι εκείνος σκουπίζεται… 

Μητριά 

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, και μαγικό γυαλί μου… πες μου, ποια είναι η 

ομορφότερη στον κόσμο; Εγώ ή καμιά άλλη;  Να ξέρω, να χαρώ; `Η να πέσω σε 

κατάθλιψη μεγάλη;;; 

Καθρέφτης 

Να πέσεις καλύτερα! 

Μητριά 

Πού να πέσω; 

Καθρέφτης 

Σε κατάθλιψη μεγάλη! 

Μητριά [φορτώνει σιγά – σιγά] 

ΓΙΑΤΙ;;;; 

Καθρέφτης 

Γιατί δεν είσαι εσύ η ομορφότερη στον κόσμο! 

Μητριά 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ;;;; Και ποια στο δαίμονα είναι;;;; 

Καθρέφτης 

Η Χιονάτη! 

Μητριά [έχει φορτώσει πολύ] 

ΠΟΙΑ;;;; Τι λες βρε άχρηστο τζάμι;;; Τι λες βρε καθρέφτη αντίκα;;;; Ανίδεε, ανίκανε, 

ψεύτη … 

Χτυπάει το κουδούνι… 

Καθρέφτης 
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Ως εδώ ήταν! Μυαλό δε βάζεις, γι αυτό κι εγώ την κάνω! Φεύγω και δε θα με 

ξαναδείς ποτέ υστερική μάγισσα! 

Μητριά 

Μη, μη καθρεφτάκι μου. Μη φύγεις! Δεν εννοούσα αυτά που είπα, απλά εγώ… 

Ο Καθρέφτης απομακρύνεται σιγά – σιγά… 

Καθρέφτης 

«ΕΓΩ»! Η αγαπημένη σου λέξη! Φεύγω… Και να ξέρεις. Μια μέρα θα μείνεις μόνη 

σου στη ζωή και δε θα υπάρχει κανείς γύρω σου! 

Ο καθρέφτης φεύγει απ τη σκηνή… Η Μητριά είναι συγχυσμένη… πηγαίνει πάλι 

πάνω – κάτω και ρουφά με μανία τον καφέ της… Μπαίνει η χαρτορίχτρα κεφάτη και 

ζωηρή… Στο χέρι της κρατά μια τράπουλα 

Καθρέφτης 

Έφερανα σου ρίξω τα χαρτιά! 

Μητριά 

Άσε τα χαρτιά και πες μου τον καφέ! 

Η καφετζού παίρνει το καφέ και τον κοιτάζει παραξενευμένη ... μιλάει με τσιγγάνικη προφορά 

Καφετζού 

Ποιον καφέ ακριβώς εννοείς: Τον τριπλό εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο 

μακιάτοκονλάτε, κάραμελ, μόκα, κον πάνα καφέ ο λε, ;;;; 

Μητριά 

Ξέχασες και την κανέλα από πάνω! Ναι, αυτόν! Γιατί δεν κάνει;;;; 

Καφετζού 

Αν θες, θα σου διαβάσω το ... καλαμάκι! Ποιο πολλές ελπίδες έχουμε! Ο καφές κυρά 

μου, για να ερμηνευτεί, θέλει κατακάθι! Έτσι φαίνονται τα σημάδια! 

Μητριά 

Άρα πρέπει να πιω ελληνικό;;; 

Καφετζού 

Σπίρτο είσαι! Ακριβώς! Έναν ελληνικό και μάλιστα βαρβάτο! 

Μητριά 

Αχ Καλομοίρα μου, κι άλλο;;;Έχω πιει ήδη τρεις καφέδες απ το πρωί και το νευρικό 

μου σύστημα έχει γίνει κλωστές για κέντημα! 

Καφετζού 
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Βρε Μαλέφισεντ μάνα μου, θες να κάνουμε προκοπή; Θες να βρούμε τι σε 

απασχολεί, τι θα σε κάνει ευτυχισμένη και τι προβλέπει το μέλλον σου; 

Μητριά 

Και βέβαια θέλω. Άκου ερώτηση! Έτσι όπως είμαι, δεν αντέχω άλλο! Άσε που ένας – 

ένας απ το προσωπικό μου, εξαφανίζονται και στο τέλος θα μείνω μόνη μου σαν την 

καλαμιά στον κάμπο! Να, μόλις έφυγε ο μαγικόςμου παλιοκαθρέφτης! 

Καφετζού 

Ναι, τον είδα. Αυτός μου άνοιξε να μπω. Και μάλιστα ήταν έξαλλος. Γιατί;  

Μητριά 

Γιατί έχει πρεσβυωπία και δε βλέπει καλά! Τον ρώτησα απλά «ποια είναι η 

ομορφότερη στον κόσμο», κι αυτός απάντησε η Χιονάτη!!! Ο άχρηστος! Ο ανίκανος!  

Καφετζού 

Σε βρίσκω λίγο υπερβολική!  Λοιπόν, θα πιεις καφέ να στον πω ή να πάω λαϊκή που 

έχει προσφορά σήμερα στα κλούβια αβγά; 

Μητριά 

Τι τα θες τα κλούβια αβγά; 

Καφετζού 

Κάνω κάτι τελετές βουντού με την πεθερά της ωραίας Κοιμισμένης, μπας και 

ξυπνήσει η νύφη της που κοιμάται 100 χρόνια! Λοιπόν; 

Μητριά 

Εντάξει, εντάξει! Θα πιω! Λύσσαξες! Ποιος θα μου τον κάνει όμως; Το υπηρετικό μου 

προσωπικό είναι όλο εξαφανισμένο! 

Καφετζού 

Γιατί δε λες στη Χιονάτη να σου φτιάξει; 

Μητριά 

Τρελάθηκες; Προτιμώ να πεθάνω από εξάρτηση καφεΐνης!!! Ούτε να τη βλέπω 

μπροστά μου δε θέλω!Άκου η πιο όμορφη στον κόσμο! Χα! 

Καφετζού 

Μα γιατί μάνα μου; Όλοι λένε πόσο καλή είναι ... 

Μητριά 

Θα κρεμαστώ απ τη μηλιά! 
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Καφετζού 

Πόσο όμορφη, γλυκιά και αγνή ... 

Μητριά 

Θα φαρμακωθώ με ποντικοφάρμακο! Σταμάτα! 

Καφετζού 

Πόσο ευγενική και φιλότιμη... 

Μητριά 

Με σκοτώνεις! 

Καφετζού 

Και πόσο την αγαπάνε και τη θαυμάζουν όλοι! 

Μητριά 

Με αποτελείωσες... Φτάνει! 

Καφετζού 

Αααα, για στάσου μια στιγμή,βρε Μαλέφισεντ μάνα μου. Έχω την εντύπωση, νομίζω 

ή μου φαίνεται πως τη ζηλεύεις λίγο; 

 

Η μητριά πετάγεται έξαλλη και παρεξηγημένη πάνω 

Μητριά 

ΕΓΩ; Να ζηλεύω τη Χιονάτη! Ας γελάσω! Χα,χα και χα! ΕΓΩ! Που έχω τα πάντα! 

Ομορφιά, πλούτη, δόξα και μεγαλεία, να ζηλέψω αυτό το ... αυτό το ... 

Εκείνη την ώρα μπαίνει χαρούμενη η Χιονάτη στη σκηνή. Βλέπει τη μητριά της και τρέχει να 

τη φιλήσει. Στο  χέρι της κρατάει ένα φλιτζάνι ελληνικό καφέ 

Χιονάτη 

Καλημέρα μητριούλα μου! 

Μητριά 

Μητριά ΣΚΕΤΟ! 

Χιονάτη 

Καλά! Καλημέρα μητριούλαμου χωρίς τα ούλα! Καλημέρα σας κυρία Καλομοίρα! Τι 

κάνετε; 

Καφετζού 

Καμώνομαι κορίτσι μου! Εσύ πώς είσαι; 

Χιονάτη 
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Αχ πολύ καλά! Η μάλλον πάρα πολύ καλά! Ξύπνησα το πρωί με μια υπέροχη 

διάθεση να κάνω τα πάντα!  

Μητριά  

Δε μου λες πουλάκι μου! Αφού έχεις τόση όρεξη, γιατί δεν πας μια βόλτα βαθιά στο 

δάσος μέχρι το βράδυ;;;  Ε, κι άμα χαθείς, μην ανησυχείς! Θα στείλω εγώ το δήμιο να 

σου πάρει το κεφάλι... εεεεε εννοώ να σε πάρει με το άλογό του!  

Χιονάτη 

Αχ, δεν προλαβαίνω! Όπου να ναι θα ρθει η Πεντάμορφη από δω να μου πει τον 

πόνο της!  

Μητριά 

Αααα, δε μας έφτανες εσύ, θα ρθει κι η Πεντάμορφη από δω! Καλλιστεία το κάναμε 

το παλάτι μου! Να σας παραγγείλω μια ... μηλόπιτα να φάτε να ευχαριστηθείτε;;;; 

Χιονάτη 

Α παπαπαπα! Παχαίνουν τα γλυκά και η πολλή ζάχαρη βλάπτει τον οργανισμό! 

Μητριά [απευθύνεται στο κοινό] 

Και η πολλή Χιονάτη βλάπτει το δικό μου!!!  

 

Καφετζού 

Να σου πω βρε μανίτσα μου. Σου είναι εύκολο να φτιάξεις έναν ελληνικό καφέ στη 

μητριά σου που τον θέλω για να της πω το φλιτζάνι;;; 

Μητριά 

ΟΧΙ!!! 

Χιονάτη 

Μα φυσικά! Πάω αμέσως!  

Η Χιονάτη αφήνει τον καφέ της  στη μητριά και φεύγει χαρούμενη... 

Καφετζού 

Πω –πω! Μα είναι στ’ αλήθεια αξιολάτρευτη!!! Φτου, φτου, φτου, να μην την 

ματιάσω! 

Μητριά 

ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΟΥ!!! ... Χρειάζομαι επειγόντως καφέεεεε! Η μια βότκα τέλος πάντων! 
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Πάει να πιει κατά λάθος απ τον καφέ της Χιονάτης, αλλά συνειδητοποιεί ότι δεν είναι δικός της 

και είναι και τελειωμένος! 

Μητριά 

Ωπα! Τι είναι αυτό; Ο καφές της ξενέρωτης;;; Καλομοίρα;;; Θα δεις το φλιτζάνι της 

να μου πεις τι λέει;;; 

Καφετζού 

Τι λες Μαλέφισεντ μάνα μου; Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο, αν δεν είναι μπροστά ο 

ενδιαφερόμενος! 

Μητριά 

Καλά, καλά, θα κοινωνήσω την Κυριακή! Πάρε τώρα τον καφέ και πες μου τι λέει!!! 

Θα σε πληρώσω παραπάνω! 

Καφετζού 

Μααααα ... δεν είναι σωστό... 

Μητριά 

ΠΟΛΛΑ παραπάνω! 

Καφετζού 

Ε, καλά, δεν είναι και τελείως λάθος! Φέρε εδώ τον καφέ!!! 

 

Η καφετζού παίρνει τον καφέ... μουσική... φώτα χαμηλώνουν λίγο... η μητριά είναι σε 

αναμμένα κάρβουνα... η καφετζού βγάζει κάτι επιφωνήματα έκπληξης... 

Καφετζού 

Εεεε όχι... 

Μητριά  

Ε τι ;;;; 

Καφετζού 

Ε δεν το πιστεύω... 

Μητριά 

Ε πίστευε καημένη... αλλά ερεύνα κιόλας! 

Καφετζού 

Μα καλά, με επτά;;;; 

Μητριά  
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Τι επτά; Θανάσιμα αμαρτήματα; Επτά σημάδια; Επτά μέρες της εβδομάδας; Επτά 

κλειδιά; Τι;;;; Λέγε! Με πέθανες! 

Καφετζού 

Ααααα, να κι άλλος! Και μάλιστα με κορώνα στο κεφάλι! 

Μητριά [έξαλλη] 

ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΤΙ ΣΤΟ ΔΑΙΜΟΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ, ΟΧΙ 

ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣΩ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΟΥ!!! 

Καφετζού 

Μαλέφισεντ μάνα μου, σε συμβουλεύω να καθίσεις! 

Μητριά 

Αυτή τη στιγμή κάθομαι σε αναμμένα κάρβουνα, οπότε άσε τις συμβουλές και λέγε!!! 

Τι βλέπεις; 

Καφετζού 

Η Χιονάτη... βρίσκεται σε ένα σπίτι ... με επτά άντρες! 

Μητριά 

Εμείς δεν μπορούμε να σταυρώσουμε έναν και η Χιονάτη έχει επτά;;; Πού; Για να 

δω! 

Η καφετζού της δείχνει τα σύμβολα στον καφέ και μετράει... 

Καφετζού 

Ορίστε! Η Χιονάτη είναι εδώ και οι άντρες είναι εκεί! 1,2,3,4,5,6 και ο έβδομος! 

Μητριά 

Καλέ, ίσα που φαίνονται! 

Καφετζού 

Μάλλον θα είναι κοντοί και οι επτά! Να τος κι ο άλλος με την κορώνα στο κεφάλι! 

Και μάλιστα η Χιονάτη είναι ξαπλωμένη κι εκείνος τη φιλάει!!! 

Μητριά 

Ε θα λωλαθώ!!! Εμάς έχουν να μας φιλήσουν απ τη βάφτισή μας, κι αυτή τη φιλάνε 

άντρες με κορώνες!  

Καφετζού 

Τι να πω... και φαίνεται τόσο γλυκιά... τόσο αθώα... 
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Μητριά 

Αμ τα φαινόμενα απατούν Κακομοίρα! Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι 

Κακομοίρα! 

Καφετζού 

Καλομοίρα καλέ, όχι Κακομοίρα! 

Μητριά 

Σάμπως μας είπες και κάνα καλό καημένη;;; Όλο κακά μας ξεφουρνίζεις! Ώστε έτσι η 

Χιονάτη λοιπόν!  

Εκείνη την ώρα μπαίνει η Χιονάτη με τον ελληνικό καφέ της μητριάς της χαρούμενη όπως 

πάντα 

Χιονάτη 

Άκουσα το όνομά μου; Ορίστε το καφεδάκι σου μητριούλα μου!!! Στην υγειά σου! 

Μητριά 

ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΟΥΛΑ ΛΕΜΕ!!! 

Πίνει μια γουλιά απ τον καφέ της και καίγεται... 

Μητριά 

Έκαψα τα ούλα μου η δόλια!!! 

Χτυπάει το κουδούνι 

Χιονάτη 

Αχ! Ήρθε η Πεντάμορφη! Πάω να ανοίξω! 

Η Χιονάτη φεύγει τρέχοντας, φυσικά μέσα στην καλή χαρά.  

Μητριά 

Μου τη δίνει που είναι πάντα τόσο καλοδιάθετη γαμώτο! Τι χάπια παίρνει και δε 

μας δίνει; 

Καφετζού 

Καλά, άσε τα σχόλια τώρα και πιες γρήγορα τον καφέ σου να στον πω προτού 

έρθουν μέσα αυτές! 

Μητριά 

Ναι, ναι, δίκιο έχεις! 

Η μητριά πίνει μονορούφι τον ελληνικό... 

Μητριά 
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Έλα. Τον τελείωσα! Νομίζω πως έχω πίεση 20 αυτή τη στιγμή και 180 παλμούς με 

τόση καφεΐνη! 

Η καφετζού δεν της δίνει σημασία κι έχει πέσει στη μελέτη του καφέ 

Καφετζού 

Ε μη μου πεις! 

Μητριά 

Ε μήπως να μας πεις εσύ καλύτερα; 

Καφετζού 

Ε δεν το πιστεύω! 

Μητριά 

Αρχίσαμε πάλι!  Θα μου πεις καμιά ώρα;;; Το κεφάλι μου θα σπάσει απ τον 

πονοκέφαλο! 

Καφετζού 

Θα κάνεις φόνο! 

Μητριά 

Αν δεν μου πεις αυτή τη στιγμή τι βλέπεις, θα φονεύσω εσένα! Αααα, έχω 

ταχυκαρδίες!!! 

Καφετζού 

Μαλέφισεντ μάνα μου, το φλιτζάνι το λέει ξεκάθαρα! Θα διαπράξεις έγκλημα!!! Και  

μάλιστα μ’ ένα μήλο! 

 

Μητριά 

ΕΓΩ; Που στη ζωή μου δεν έχω πειράξει κουνούπι;;; 

Καφετζού 

Τη μαγείρισσά σου ποιος την αποκεφάλισε επειδή έκαψε το παστίτσιο; 

Μητριά 

Εεεε; Δεν ξέρω. Ίσως να μπερδεύτηκε η καημένη όταν με ρώτησε τι να κάνει και της 

απάντησα «Δε με νοιάζει. Να κόψεις το λαιμό σου»! 

Καφετζού 

Μάλιστα... Τον κηπουρό ποιος τον έπνιξε στο νερόόταν του’πεσε κατά λάθος ένα 

φυλλαράκι στην πισίνα σου;;;; 
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Μητριά 

Καλέ πού να ξέρω εγώ; Μπορεί να μπερδεύτηκε κι εκείνος όταν μου ζήτησε συγνώμη 

κι εγώ του απάντησα «άι πνίξου»!!! 

Ακούγονται απέξω οι φωνές της Πεντάμορφης [που κλαίει] και της Χιονάτης 

Χιονάτη 

Έλα Πεντάμορφη, μην κάνεις έτσι! 

Πεντάμορφη 

ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΩ!!! ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣ 

Η μητριά και η καφετζού τις ακούνε απέξω... 

Μητριά 

Ωχ! Έρχονται οι σταρ Ελλάς! Πάμε μέσα να μου πεις αναλυτικά τι βλέπεις;;; 

Εξάλλου, θέλω να ξαπλώσω λίγο. Δεν αισθάνομαι καλά. Με βάρεσαν οι καφέδες 

κατακούτελα! Άκου φόνος με μήλο!!! 

Καφετζού 

... Και δε σου πα και το χειρότερο... 

Μητριά 

Υπάρχει και χειρότερο; Να πάρω υπογλώσσιο;;;; 

Καφετζού 

Ναι... εεεε... χμμμμ... θα γίνεις γριά, με καμπούρα, δυο μαύρα δόντια, τεράστια μύτη 

και μια ελιά πάνω της, να, σα θρούμπα! 

 

 

Μητριά [κοιτάζει το κοινό] 

Θα αυτοκτονούσα, αλλά παίζω και σε άλλη σκηνή! Πάμε μέσα! Και κάποιος να 

παραγγείλει κόλλυβα! 

Καφετζού 

Γιατί κόλλυβα;;; 

Μητριά 

Γιατί κάποιος θα τα κακαρώσει σύντομα. Η εγώ, ή εσύ ή η Χιονάτη από κει χάμω! 

Άντε πάμε!!! 
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Και καθώς φεύγουν απ τη μία, απ την άλλη μπαίνουν η Πεντάμορφη [στα χέρια της κρατάει 

ένα κόκκινο τριαντάφυλλο] και από πίσω ακολουθεί η Χιονάτη 

Πεντάμορφη 

Δεν τον μπορώ! Δεν τον αντέχω! Είναι ένας τέρας! 

Χιονάτη 

Έλα βρε Πεντάμορφη, ηρέμησε λίγο. Μην κάνεις έτσι! 

Πεντάμορφη 

Να μην κάνω έτσι;;;; Πας καλά Χιονοστιβάδα;;;; Εγώ;;;; Μία Πεντάμορφη, να 

παντρευτώ ένα ... ένα ... ένα τέρας και μισό!!! 

Χονάτη 

Μα ο πρίγκιπας κατά βάθος είναι πολύ καλός και ευγενικός!!! 

Πεντάμορφη 

Και τι είμαι εγώ βρε Χιονίστρα, για να ψάξω στο βάθος;;;; Νεκροθάφτης;;; Εγώ είμαι 

μία Πεντάμορφη! Πε-ντά-μορ-φη!!! 

Χιονάτη 

Ναι, εντάξει, το εμπεδώσαμε!!! Και προς ενημέρωση, το όνομά μου είναι 

ΧΙΟΝΑΤΗ!!! 

Πεντάμορφη [που δε δίνει σημασία στα λόγια της Χιονάτης] 

Κι όλα αυτά γιατί;;;; Γιατί ο πατέρας μου ο άμυαλος, έκοψε ένα τριαντάφυλλο απ 

τον κήπο του τέρατος για να μου το κάνει δώρο! 

Χιονάτη 

Εγώ το βρίσκω πολύ ρομαντικό!!! 

 

 

Πεντάμορφη 

Χάθηκε βρε πατέρα να μου φέρεις μια δωροεπιταγήαπ τα ΖΑΡΑ ας πούμε;;;; Πρέπει 

εγώ δηλαδή, μία Πεντάμορφη, να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μ ένα έκτρωμα, 

επειδή εσύ έκοψες ένα παλιοτριαντάφυλλο;;;; Τι λες κι εσύ Χιονόμπαλα;;; 

Χιονάτη 

Λέω πως ο πατέρας σου είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Λέω πως ο πρίγκιπας δεν 

έχει σημασία που δεν είναι όμορφος εξωτερικά! Λέω πως σημασία έχει να είμαστε 



«χίλιες και μία ... νύΣτες» Μαρία Ν Κίτρα 

www.mkitra.com/theatrika  40 

όμορφοι εσωτερικά... και ΤΈΛΟΣ, λέω πως δε θα με πεις ποτέ με το όνομά μου, 

έτσι;;;; 

Πεντάμορφη [έκπληκτη] 

Τι λες  βρε Χιονίστρα;;;; Τι να την κάνεις την εσωτερική ομορφιά αν απέξω είσαι τα 

μαύρα σου τα χάλια;;;; Εγώ π.χ., είμαι πέντε φορές όμορφη, δηλαδή Πεντάμορφη, 

όλοι με θαυμάζουν, με ζηλεύουν και με αγαπάνε γι αυτό! Έχω  χιλιάδες φίλους και 

κάθε μέρα αποκτώ και καινούριους! Πού να σου δείξω και το προφίλ μου στο 

facebook! Καλά, για το Instagram, δεν έχω λόγια!!! Ενώ το Τέρας, που είναι 

πανάσχημος, είναι μόνος του σ ένα παλάτι και δεν έχει κανέναν...  

Χιονάτη [αρχίζει και νευριάζει με τη φίλη της σιγά – σιγά] 

Να σου πω! Μας έχεις πρήξει με την ομορφιά σου!!! Αυτή θα φύγει σε λίγο από πάνω 

σου, κι αν δεν έχεις καλή ψυχή, τότε θα φύγουν και όλοι όσοι σε θαύμαζαν για τα 

κάλλη σου!  

Πεντάμορφη [σοκάρεται...] 

Τιιιι;;;; Αλήθεια λες;;;; Δεν το χα σκεφτεί ποτέ μου... 

Χιονάτη 

Εεεεεελα, και δε σου φαινόταν! Λοιπόν, έχω μια ιδέα!  

Ακούγεται από μέσα η φωνή της μητριάς 

Μητριά 

ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΜΗΛΑ!!! 

Πεντάμορφη 

Τι ιδέα; Να κάνουμε κάνα μποτοξάκι;;;; 

Μητριά 

ΦΩΝΑΞΤΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ!!! 

 

Χιονάτη 

Θα σου πω στο δρόμο! Σήκω! Φεύγουμε! 

Μητριά 

ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΑΑΑΑΑΑΑ!!! 

Πεντάμορφη 

Πού θα πάμε;;;; 
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Χιονάτη 

Στο παλάτι του πρίγκιπα! 

Πεντάμορφη 

Και τι θα κάνουμε εκεί;;;; 

Μητριά 

ΘΑ ΚΑΝΩ ΦΟΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟ!!! 

Χιονάτη 

Θα σου εξηγήσω στο δρόμο! Πάμε!!! 

Και καθώς σηκώνονται να φύγουν.... 

Πεντάμορφη 

Τι έχει πάθει η μητριά σου;;;; 

Μητριά 

ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΩ ΠΟΤΕ ΓΡΙΑ ΜΕ ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΥΤΟΓΚΑ!!! 

Χιονάτη 

Διαβάζει πολλά παραμύθια! Ελα πάμε!!! 

 

Μουσική... φώτα χαμηλώνουν καθώς φεύγουν απ τη σκηνή... και σβήνουν τελείως...  

 

Σκηνή Πέμπτη 

Ανάβουν τα φώτα... Περνάμε στο σκηνικό της Σουλτάνας, η οποία όχι μόνο δεν έχει κοιμηθεί, 

αλλά πίνει το κρασί της, τρώει το σταφύλι της και καπνίζει! Σε αντίθεση με τη Ζεχρά που τα 

χει παίξει απ την κούραση και χασμουριέται συνέχεια... 

Σουλτάνα 

Λοιπόν, λοιπόν, και τι έγινε μετά; Μ έχει φάει η αγωνία!  

Ζεχρά 

Και μένα μ έχει φάει η νύστα ... 

Σουλτάνα 

Αυτή η γυναίκα λοιπόν, η μητριά, πολύ μου μοιάζει! Είναι όμορφη, δυναμική, 

συζητήσιμη, και πάνω απ όλα... 

Ζεχρά 

Μετριόφρων!  
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Σουλτάνα 

Ναι, βρε, και αυτό! Λοιπόν, θα μου πεις τι έγινε παρακάτω ή θα φωνάξω τους 

ευνούχους να σε αρχίσουν στα χαστούκια μέχρι να ξυπνήσεις;;; 

Ζεχρά 

Σιγά μη σπάσουν κάνα νύχι! Αχ, σε παρακαλώ, Σουλτάνα μου, να κάνουμε ένα 

διάλειμμα, να πάω να ξαπλώσω μια στάλα, να ξεπιαστούν και οι θεατές εδώ λίγοκαι 

να γυρίσουμε πάλι για το δεύτερο μέρος;;;; ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΟΙΜΟΣΟΥΝ 

ΜΕ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ!!! 

Σουλτάνα [έξαλλη σηκώνεται επάνω] 

Πώς τολμάς να παρακούς τις επιθυμίες της Σουλτάνας σου;;; Τώρα θα σου δείξω εγώ 

θρασύτατη! Εσμέεεεεεεε;;;;; Αϊσέεεεεεεεεε;;; 

Η Εσμέ και η Αϊσέ μπαίνουν μέσα τρέχοντας και λαχανιασμένες. Κοιτάζουν με απορία τη 

Ζεχρά, κατόπιν τη Σουλτάνα και αγχωμένες μιλάνε μαζί  

Εσμέ +Αϊσέ 

Στις διαταγές σας αφέντρα! 

Σουλτάνα 

Δε μου λέτε, χανουμάκια, ποια απ τις δυο σας θέλει να πεθάνει απόψε; 

Οι δυο κοπέλες σοκάρονται και χωρίς να σκεφτούν, δείχνουν η μία την άλλη και λένε 

ταυτόχρονα 

Εσμέ + Αϊσέ 

Αυτή! 

Σουλτάνα 

Απλά να σας ενημερώσω ότι θα πεθάνετε εξαιτίας της φίλης σας από δω, που 

αρνείται να εκτελέσει τις διαταγές μου! Λοιπόν. Ποια θα πεθάνει απόψε;;; 

Οι δυο κοπέλες κοιτάζουν, δείχνουν τη Ζεχρά και λένε ταυτόχρονα 

Εσμέ + Αϊσέ 

ΑΥΤΗ!!! 

Σουλτάνα 

Πολύ σωστή απόφαση! ΦΡΟΥΡΟΙ!!! 

Η Ζεχρά δε χάνει την ψυχραιμία της όμως... Σηκώνεται πάνω και πλησιάζει πολύ κοντά στο 

πρόσωπο τη Σουλτάνα. Δείχνει [ψεύτικα] έκπληκτη 

Ζεχρά 
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Ιιιιιιιιιιιι! Σουλτάνα τι είναι αυτά κάτω απ τα μάτια  σας;; 

Σουλτάνα 

Τι είναι; Τι μου συμβαίνει;;;; Τι έχω;;; 

Ζεχρά 

ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ!!! 

Σουλτάνα 

ΤΙ ΕΧΩ;;;;; 

Ζεχρά 

Μαύρους κύκλους και μάλιστα τεράστιους! Πώς θα παίξεις στο δεύτερο μέρος 

Σουλτάνα μου;;;;  

Σουλτάνα 

Πώς;;;; 

Ζεχρά 

Αν σε δει η σκηνοθέτης έτσι, δε νομίζω να σε βγάλει στο δεύτερο μέρος!!! Ε; Τι λέτε κι 

εσείς κορίτσια;;; 

Η Εσμέ και η Αϊσέ πλησιάζουν τη Σουλτάνα και μπαίνουν αμέσως στο νόημα 

Εσμέ 

Πω – πω, χάλια είναι! Φαίνονται από πολύ μακριά!!! 

Αϊσέ 

Εμένα μάλιστα, μια φορά που είχα μαύρους κύκλους σε πρόβα, η σκηνοθέτης με 

αντικατέστησε αμέσως με μια άλλη!!! 

Η Σουλτάνα σηκώνεται και πάει πέρα δώθε σκεπτική... μουσική... μετά από λίγο... 

Σουλτάνα 

Λοιπόν! Το αποφάσισα! ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ! 

Ζεχρά 

Τι διάλειμμα;  

 

Σουλτάνα 

Στοματικό διάλυμα!!! Θα κάνουμε διάλειμμα και θα πάω να κοιμηθώ!!! Και μην 

τολμήσει να με ενοχλήσει κανείς!!! 

Ζεχρά 
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Μάλιστα αφέντρα!Ο,τι πείτε! 

Εσμέ 

Στις διαταγές σας αφέντρα! 

Αϊσέ 

Όπως επιθυμείτεε αφέντρα! 

Σουλτάνα 

Έτσι μπράβο! Είναι να μην πάρω απόφαση ΕΓΩ! Είναι να μη δώσω μια διαταγή 

ΕΓΩ!Λοιπόν, αποσυρθείτε στα δωμάτιά σας και μη βγάλετε κιχ, άχνα... αλλιώς θα 

σας ρίξω στα λιοντάρια! 

Κοιτάζονται όλες μεταξύ τους και λένε 

ΟΛΕΣ 

Λέμε τώρα... ΑΝ είχαμε λιοντάρια! 

Η μουσική δυναμώνει... και οι γυναίκες φεύγουν χορεύοντας απ τη σκηνή... Λίγο πριν φύγουν 

η Ζεχρά σταματά τις φίλες της και τους λέει!  

Ζεχρά 

Εσάς τις δύο, θυμίστε μου να σας ξεμαλλιάσω μόλις τελειώσει το έργο!!! 

Φώτα χαμηλώνουν... μουσική δυναμώνει... 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 


