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ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 

Ένα κομμάτι ουρανού, Λιβάνης, 2007

Για παιδιά

Ο Πρασινοπασχαλιάς,  
Λιβάνης, 2005

Η φαντασμένη τριανταφυλλιά 
Λιβάνης, 2005

Το αστεράκι που έπεσε στη γη, 
Λιβάνης, 2007

Η μαργαριταρένια πολιτεία,  
Λιβάνης, 2007

Χαρούλης, το χελιδόνι του χειμώνα, 
Διάπλαση, 2013

Η επίθεση της Σφήκας,  
Διάπλαση, 2014

Ένα ευτυχισμένο βασίλειο,  
Διάπλαση, 2014

Οι λαμπάδες που επαναστάτησαν, 
Διάπλαση, 2014

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν:

Το σταυροδρόμι των ψυχών, 2009

Πόσο κοστίζει η βροχή;, 2010

Μερσέντες Χιλ, 2010

Ο λύκος της μοναξιάς, 2011

Οι αγγελιαφόροι του πεπρωμένου, 
2011

Οι τρεις υποσχέσεις, 2012

Το σπίτι των σκιών, 2013

Το κελάρι της ντροπής, 2014

Τα δάκρυα του Θεού, 2015

Το μάτι του βοριά, 2015

Μάντεψε ποιος θα φύγει απόψε, 2015

Η γυναίκα της σοφίτας, 2015

Ο γιος της βροχής, 2015

Οι δαίμονες δεν έχουν όνομα, 2016

Μην πυροβολείτε τη νύφη, 2016

Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου, 2016

Το φιλί του δράκου, 2016

Χιόνι στη φωτιά, 2017

Έρωτας σε λάθος χρόνο, 2017

Άντρες; Ευχαριστώ, δε θα πάρω!, 2017

Επιστροφή στον Παράδεισο, 2017

Προδομένο φεγγάρι, 2018

Όταν τα αστέρια ραγίζουν, 2018

Οι πολυθρόνες των δράκων, 2018

Ραγισμένο είδωλο, 2020

Το παιχνίδι του Νάνου, 2021

Για ένα μπουκάλι φθηνό κρασί, 2022

Πίσω από κλειδωμένες καρδιές, 2022

Για παιδιά

Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι, 
2011

Μπόινγκ, το θαρραλέο αεροπλανάκι, 
2012

Το κόκκινο λεωφορείο (σε 
συνεργασία με τη Χριστίνα 
Μπαλτζή), 2020

Φέλγκα η πυγολαμπίδα, 2020

Τα μπισκοτάκια που ζωντάνεψαν, 
2020
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Αφιερωμένο σε ανθρώπους  
που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο,  

βίωσαν τον ρατσισμό, επειδή γεννήθηκαν  
με διαφορετικό χρώμα επιδερμίδας… 
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Υπάρχει ένα είδος πεταλούδας που επιβιώνει και τον χειμώνα 
και ζει στην Αμερική. Είναι μαύρη, με γαλάζιες μικρές βούλες 
γύρω από τα φτερά, που καταλήγουν σε ένα περίγραμμα λευ-
κού/μπεζ χρώματος. Το επιστημονικό της όνομα είναι Nymphalis 
antiopa. Αν τις δείτε να πετούν όλες μαζί είναι ένα από τα πιο 
όμορφα θεάματα, που υπάρχουν. Είναι ένα ισχυρό ιπτάμενο, 
που θεωρείται σύμβολο δύναμης και μερικές φορές κατά τη με-
τανάστευση βρίσκεται σε περιοχές μακριά από τη συνηθισμέ-
νη του εμβέλεια. Αυτές οι πεταλούδες έχουν διάρκεια ζωής από 
11 έως 12 μήνες.
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ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΛΙΝΟΡ ΜΙΛΛΕΡ 
54 ετών, γκρίζα μαλλιά, λεπτή, αριστοκρατική,  
πρώην ωραία κοπέλα, καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο

ΕΛΙΝΟΡ 
16 ετών, ξανθό, όμορφο, κορίτσι

ΧΑΡΡΙΕΤ ΜΙΛΛΕΡ 
28 ετών, συμπαθητική, αριστοκρατική

ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΜΙΛΛΕΡ 
35 ετών, κομψός, αριστοκρατικός, αυστηρός

ΕΡΝΕΣΤ ΜΙΛΛΕΡ 
33 ετών, γοητευτικός, αριστοκρατικός, πολύ ευγενικός

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ 
22 ετών, μιγάς, με πράσινα μάτια πολύ εντυπωσιακή

ΤΟΜΑΣ ΣΜΙΘ 
22 ετών και 60 ετών μιγάς, εντυπωσιακός και ψηλός

Τον ρόλο του Τόμας Σμιθ, νέου και ώριμου άντρα, 
μπορεί να τον παίξει ο ίδιος ηθοποιός, με το ανάλογο 
μακιγιάζ και περούκα.
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Λίγα λόγια από τη συγγραφέα

Κάθε φορά που εκδίδεται ένα νέο έργο μου, συνηθίζω να το 
προλογίζω, ανοίγοντας την καρδιά μου στους αναγνώστες και 
προσπαθώντας να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον περισσότερο, 
σε πιο προσωπικό επίπεδο. Το υπό ανάγνωση βιβλίο ανήκει 
στην κατηγορία «θεατρικό έργο», έτοιμο να ανεβεί στη σκηνή, 
περιέχοντας σκηνοθετική και σκηνογραφική άποψη, όπως και 
τον λόγο για τον οποίο γράφτηκε και τα ηθικά συμπεράσματα 
που συνάγονται. 

Το Εννέα χρόνια σιωπής είχε γραφτεί πριν από την εμφάνι-
ση του Covid19, με σκοπό να ανεβεί σε θεατρική σκηνή. Θα μπο-
ρούσα να το κάνω λογοτεχνικό μυθιστόρημα, με μεγαλύτερη 
ανάλυση, δράση και γεγονότα, όμως ήθελα να δοκιμάσω τις δυ-
νάμεις μου και στη θεατρική συγγραφή. Παράλληλα, περίπου 
την ίδια εποχή, συγγράφηκαν και άλλα δύο θεατρικά έργα, με 
τίτλο Πίσω από κλειδωμένες καρδιές και Για ένα μπουκάλι φθη-
νό κρασί. Με το που ολοκληρώθηκαν και τα τρία θεατρικά, άρ-
χισα να ψάχνω κάποιον παραγωγό που θα ήθελε να τα ανεβά-
σει στη σκηνή. 

Δυστυχώς ο θεατρικός χώρος στην Ελλάδα είναι πολύ «κλει-
στός» και, αν δεν είσαι δοκιμασμένος θεατρικός συγγραφέας, 
οι πόρτες δεν ανοίγουν εύκολα, μια και ο εκάστοτε παραγωγός 
δε ρισκάρει να επενδύσει τα χρήματά του σε θεατρικό συγγρα-
φέα που δεν είναι γνωστός και δεν έχει κάνει επιτυχίες. Πέρα 
από αυτό, υπάρχουν τα λεγόμενα θεατρικά κυκλώματα ηθο-
ποιών, που ελέγχουν τον χώρο και κινούν τα νήματα, προωθώ-
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ντας δικούς τους ανθρώπους και συμφέροντα. Η αλήθεια είναι 
ότι δεν προσπάθησα και πολύ, πρώτον επειδή έγραφα συνέχεια 
μυθιστορηματικά βιβλία και δεν είχα τον χρόνο που θα ήθελα 
για να ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα. Επίσης, δεν είναι στη 
φύση μου να «ενοχλώ» εύκολα ανθρώπους που δε γνωρίζω, 
ώστε να μου ανοιχτούν κάποιες πόρτες. Στην Ελλάδα, το θεα-
τρικό ρεπερτόριο, ειδικά δραμάτων, ακολουθεί την πεπατημένη 
οδό, δηλαδή ανεβαίνουν συνήθως παραστάσεις που βασίζονται 
σε χιλιοανεβασμένα έργα μεγάλων δραματικών δημιουργών, 
όπως των Χένρικ Ίψεν, Τενεσί Ουίλιαμς, Μπέρτολτ Μπρεχτ, 
Αντόν Τσέχοφ και τόσο πολλών, όπου, μέσα από τους ρόλους 
των ηρώων τους, καταξιώνεται ένας ηθοποιός ως μεγάλος και 
ικανός να υπηρετήσει το θέατρο. Όμως, έτσι όπως επαναλαμ-
βάνονται συνεχώς οι κλασικές παραστάσεις, δίχως θεατρικά 
ανεβάσματα με νέα έργα, νέων συγγραφέων, έχουμε φτάσει στο 
σημείο να πηγαίνουμε στο θέατρο όχι για το έργο, το οποίο έχου-
με ξαναδεί, αλλά να δούμε αν ερμηνεύουν επάξια τους ρόλους 
οι ηθοποιοί ή όχι. Εκείνο που λείπει στη θεατρική σκηνή της Ελ-
λάδας είναι άπαιχτα κοινωνικά δράματα, που στην πλειονότη-
τά τους βασίζονται οι μεγάλες θεατρικές και διαχρονικές επι-
τυχίες της σκηνής. Δυστυχώς δεν έχω δει τα τελευταία χρόνια 
ένα πρωτοεμφανιζόμενο έργο, Έλληνα θεατρικού συγγραφέα, 
που να με συγκλονίσει με τη δυναμική του. Και ενώ οι νέες κω-
μωδίες στις θεατρικές παραστάσεις αφθονούν, τα νέα κοινωνι-
κά δράματα είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, όπως προανέφε-
ρα, οι Έλληνες ηθοποιοί να δοκιμάζονται στο κοινό μέσα από 
επαναλαμβανόμενες κλασικές θεατρικές επιτυχίες. Εν ολίγοις, 
υπάρχει έλλειψη νέου θεατρικού ρεπερτορίου. 

Από την άλλη, οι θεατρικοί παραγωγοί, δεν αναζητούν νέα έρ-
γα και βασίζονται περισσότερο σε θεατρικές επαναλήψεις. Ίσως 
είναι ο λόγος που η πλειονότητα των θεατών είναι ώριμης ηλικίας, 
η νεολαία προτιμά τις κινηματογραφικές ταινίες, που μπορεί και 
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να τις κατεβάσει δωρεάν στο ίντερνετ, και θα έλεγα περιφρονεί 
το θέατρο. Το θέμα είναι να πείσεις ένα νέο παιδί να επιλέξει μό-
νο του να πάει στο θέατρο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να του ξυ-
πνήσεις το ενδιαφέρον με τη θεματολογία του έργου, μαζί και τα 
συναισθήματά του. Τότε μόνο θα το ευχαριστηθεί.

Όταν εμφανίστηκε ο Covid19, τα πάντα νέκρωσαν σε όλο 
τον κόσμο και μαζί έπαυσαν και οι θεατρικές παραστάσεις ή γί-
νονταν πλέον με δυσκολία. Η σκέψη μου για ένα ανέβασμα έρ-
γου, κάτω από αυτές τις συνθήκες, πάγωσε. Το να ανεβαίνει μία 
παράσταση μόνο με εμβολιασμένους θεατές, μη γνωρίζοντας 
αν τα θέατρα θα είναι ανοιχτά και αύριο και το πόσο θα μας 
κρατούσε στα σπίτια μας η επιδημία, ήταν ένας ανασταλτικός 
παράγοντας. Παράλληλα έτρεχα σε γιατρούς διότι ασθένησα 
από το εμβόλιο, παθαίνοντας αυτοάνοσο, και όλα πήγαν πίσω, 
μαζί και το νέο μυθιστόρημα που είχα ξεκινήσει να γράφω. Έτσι 
ανακοίνωσα πως το 2022 δε θα υπάρχει νέα έκδοση.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και ξαφνικά. Λίγο πριν από το 
Πάσχα, άνοιξα τα αρχεία μου και διαβάζοντας το Εννέα χρόνια 
σιωπής σκέφτηκα πως ήταν κρίμα να μένει στο συρτάρι και να 
χαθεί αν μου συνέβαινε κάτι̂  ήθελα να το γνωρίσει το κοινό. Τό-
τε σκέφτηκα να το εκδώσω. Ξέρω πως δε συνηθίζεται να εκδί-
δονται σε μορφή βιβλίου, θεατρικά έργα, αλλά ο τρόπος που 
γράφω τα θεατρικά μου είναι μυθιστορηματικός, με τη διαφο-
ρά ότι έχει περισσότερους διαλόγους. Επικοινώνησα με τον εκ-
δότη μου, του εξέθεσα το σκεπτικό μου και του πρότεινα να εκ-
δοθεί αυτό το παρόν έργο. Ξαφνιάστηκε λιγάκι, όμως δεν το 
απέρριψε και ζήτησε να το διαβάσει, μια και δεν είχε ιδέα πε-
ρί τίνος επρόκειτο. Το διάβασε και η υπεύθυνη έκδοσης, η κυ-
ρία Αγγέλα Σωτηρίου, και με ενημέρωσαν ότι τους άρεσε και 
ότι θα το εξέδιδαν. Χάρηκα, λες και ήμουν πρωτάκι στη συγ-
γραφή, διότι θα ήταν το πρώτο μου θεατρικό βιβλίο και ένιωθα 
πως θα δώσω εξετάσεις ξανά στο αναγνωστικό κοινό. Τους ενη-
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μέρωσα και για άλλα δύο θεατρικά μου που έγιναν αποδεκτά 
και εκείνα. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά τα ευχάριστα, άρχι-
σα να συγγράφω τέταρτο θεατρικό, και μόλις ολοκληρωθεί, θα 
συνεχίσω με το μυθιστόρημα που είχα αφήσει στην άκρη όταν 
ασθένησα, μια και ένα μυθιστόρημα έχει πάρα πολλή δουλειά. 

Ειλικρινά, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που τα έργα μου αυτά 
δε θα μείνουν σε κάποιο σκοτεινό συρτάρι και θα δουν το φως 
της δημοσιότητας φθάνοντας στα χέρια σας. Επιπλέον θα αδη-
μονώ για την κριτική σας, αν άξιζε ή όχι η προσπάθειά μου. Βέ-
βαια, μεγάλη χαρά θα είναι να τα δω ανεβασμένα σε κάποια 
σκηνή. Έχει σημασία να ζωντανέψουν οι ήρωές μου μέσα από 
τα σώματα των ηθοποιών και να δω, τους ήρωές μου, ζωντανούς, 
με το μάτι του θεατή και όχι του δημιουργού. Πιστεύω πως εί-
ναι μεγάλη υπερηφάνεια για έναν συγγραφέα να βιώνει οπτικά 
και ακουστικά όλα αυτά που έγραψε πάνω σε χαρτί και οι φω-
νές των ηρώων του να αποκτούν ηχόχρωμα. 

Δεν ξέρω ακόμη ποια θα είναι η δική σας γνώμη γι’ αυτό το 
συγγραφικό πόνημα, προσωπικά πιστεύω ότι έχω αρκετή πεί-
ρα ώστε να οσμίζομαι τι θέλει να διαβάσει ένας αναγνώστης, 
που θα το κλείσει στην καρδιά του και να το συστήσει και σε 
άλλους αναγνώστες. Η αγάπη μου προς τη συγγραφή, αντί να 
καταλαγιάζει, κάθε χρόνο γίνεται εντονότερη και πλέον τη θεω-
ρώ προσωπική ανάγκη ώστε να υπάρχει ισορροπία στη ζωή μου. 
Η μυθοπλασία αποτελεί τη γυμναστική του μυαλού μου, κρατώ-
ντας με σε εγρήγορση και σε καλή διάθεση. Δεν μπορώ να κά-
θομαι και να μην κάνω τίποτε. Πιστεύω πως είναι ο λόγος που 
με κάνει να νιώθω δυνατή και να έχω αυτή τη νεανική ας πού-
με διάθεση. Μπορεί να με απομονώνει στο σπίτι για μέρες, όμως 
μόνη δε μένω ποτέ, εφόσον περιτριγυρίζομαι από τους ήρωές 
μου, που ο καθένας λέει και πράττει τα δικά του, κι εγώ θα πρέ-
πει να ελέγχω την εκάστοτε συμπεριφορά και να επιφέρω τη δι-
καίωση. Όταν σ’ ένα έργο δεν υπάρχει δικαίωση, ο αναγνώ-
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στης υποφέρει και είναι επιβεβαιωμένο έπειτα από τόσα χρό-
νια συγγραφής. 

Οι άνθρωποι, παρ’ όλη τη σύγχρονη τεχνολογία και τις τα-
χύτητες που διέπουν την καθημερινότητά τους, παραμένουν συ-
ναισθηματικοί και, ευτυχώς, δακρύζουν ακόμη διότι δάκρυ ση-
μαίνει ότι έχω συναίσθημα, πονώ ή χαίρομαι, είμαι ζωντανός. 
Αν χάσουμε την ικανότητά μας να δακρύζουμε σημαίνει πως εί-
μαστε νεκροζώντανοι και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να 
συμβεί. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να γράφω με σκοπό την 
αφύπνιση συναισθημάτων που μπορεί να υπάρχουν αλλά να 
βρίσκονται σε χειμερία νάρκη. Πέρα από αυτό είναι επιτακτι-
κή ανάγκη να περνάω ηθικά διδάγματα, μικρά ή μεγάλα, και αν 
δύναμαι, να αναθεωρούνται στάσεις ζωής ή να αλλάζουν δρό-
μοι που οδηγούν σε αδιέξοδο. Εξάλλου, αυτός πρέπει να είναι 
ο αρχικός σκοπός ενός συγγραφέα, και μετά η δημοφιλία του 
και το οικονομικό όφελος. Οι συγγραφείς, από τον πιο γνωστό 
έως τον λιγότερο γνωστό, έχουν ηθικό χρέος απέναντι στον ανα-
γνώστη να δώσουν τροφή στην ψυχή και στο πνεύμα του και με-
τά να τον διδάξουν, να γίνουν διδάσκαλοι. Για να συμβεί αυτό, 
πρέπει πρώτα να μαθητεύσουν οι ίδιοι μέσα από βιβλία άλλων 
συγγραφέων, μέσα από τη ζωή και τις εμπειρίες τους, γενικά μέ-
σα από τη γνώση. Συγγραφέας δεν είσαι όταν δεν μπορείς να 
διδάξεις. Η λέξη είναι πολύ βαριά και οι συνειδητοποιημένοι 
συγγραφείς γνωρίζουν το βάρος ευθύνης που έχουν στις πλά-
τες τους, οι υπόλοιποι απλά είναι περαστικοί στον χώρο και θα 
ξεχαστούν πολύ γρήγορα. 

Είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά θα γράψω ακό-
μη ένα βιβλίο. Πιστεύω πως, έστω και με λίγα λόγια, έχετε κατα-
λάβει όλα όσα θέλω να περάσω. Το βιβλίο είναι δύναμη που, αν 
την εκμεταλλευτούμε, μόνο καλά μπορεί να επιφέρει στη ζωή 
μας. Οι αναγνώστες κατ’ εξακολούθησιν ξεχωρίζουν αμέσως, διό-
τι έχουν δύναμη στον λόγο και σκέψη και μπορούν να ελέγχουν 
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καλύτερα καταστάσεις. Επίσης έχουν ενσυναίσθηση και εντονό-
τερα συναισθήματα από εκείνους που δε διαβάζουν. Το να γίνο-
νται οι ήρωες ενός βιβλίου κομμάτι της ζωής σου, φίλοι σου και 
να τους αποκαλείς με τα μικρά τους ονόματα είναι το μεγαλύτε-
ρο δώρο που μπορείς εσύ, αναγνώστη, να κάνεις δώρο στον συγ-
γραφέα τους. Έτσι δημιουργείς γέφυρα μεταξύ σας και, έστω και 
νοητά, υπάρχει επικοινωνία. Παίρνεις γνώση από αυτόν, όμως 
παράλληλα του δίνεις αυτό που χρειάζεται περισσότερο. Αγάπη.

Σας ευχαριστώ όλους για αυτή την αγάπη σας, την εισπράτ-
τω κάθε μέρα. 

Θα συνιστούσα να μη διαβάσετε τον «επίλογο» πριν ολοκλη-
ρώσετε την ανάγνωση όλης της υπόθεσης, διότι εκεί, αναλύεται 
η νευραλγική πλευρά της όπου φανερώνονται πράγματα που δεν 
πρέπει να γνωρίζετε προηγουμένως, διαφορετικά θα χάσετε το 
ενδιαφέρον και τις ανατροπές που σας περιμένουν. Ο λόγος που 
γράφτηκε η επεξηγηματική ανάλυση, είναι επειδή επιθυμώ να 
σας μεταφέρω στα πιο απάτητα βάθη, της ψυχής των ηρώων μου 
και τους λόγους που με έκαναν να γράψω αυτό το θεατρικό».

Καλή ανάγνωση και περιμένω όπως πάντα τις κριτικές σας 
στο email μου: chrysiidadimoulidou@gmail.com

Στο προφίλ μου στο facebook: Chrysiida Dimoulidou https://
web.facebook.com/chrysiidad/

Στην επίσημη σελίδα μου: Χρυσηίδα Δημουλίδου writer 
https://web.facebook.com/Chrysiida.Dimoulidou/

Στην προσωπική μου ομάδα βιβλίου ΜΑΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΥ-
ΣΗΙΔΑΣ https://web.facebook.com/groups/1968633403155998

Χρυσηίδα Δημουλίδου
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 
ΣΚΗΝΗ 1η

ΧΑΡΡΙΕΤ – ΕΡΝΕΣΤ

Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
Ι995.

Οικία Έλινορ Μίλλερ, απόγευμα. 

Πολυτελής κατοικία, αποικιακού στυλ. Στο κέντρο του σκηνι-
κού, υπάρχει μία δίφυλλη λευκή ξύλινη πόρτα, δεξιά και αρι-
στερά από αυτή τεράστια ψηλά λευκά παράθυρα με δαντελω-
τές λευκές κουρτίνες και παραδίπλα τους, από μία λευκή εσω-
τερική πόρτα, αριστερά της κουζίνας και δεξιά άλλων δωμα-
τίων. Ένας πολυέλαιος κρέμεται από το ταβάνι και υπάρχουν 
πίνακες ζωγραφικής παντού. Οι τοίχοι είναι βαμμένοι στο χρώ-
μα της μέντας και τα έπιπλα είναι ακριβά. Αριστερά υπάρχει 
ένα σαλόνι με τζάκι και στη γωνία κι από πάνω ένας καθρέ-
φτης και δίπλα σε ένα από τα παράθυρα, μια καρέκλα δίπλα 
σε μία άρπα. Δεξιά υπάρχει ένα τραπέζι ροτόντα με τέσσερις 
καρέκλες, όλα αποικιακού στιλ, και δεξιά μία ξύλινη, λευκή, 
σκάλα που οδηγεί στον επάνω όροφο και στη βάση της ένα 
ανοιχτό, ατομικό ασανσέρ, με κάγκελα γύρω γύρω για μετα-
κίνηση αναπηρικού αμαξιδίου. Το κουδούνι της εξώπορτας 
χτυπάει μια φορά, δύο φορές. Η δεξιά μεσόπορτα ανοίγει και 
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μπαίνει βιαστικά η Χάρριετ φορώντας ένα κομψό φόρεμα και 
ανοίγει την πόρτα. Ο Έρνεστ ντυμένος με κοστούμι και γρα-
βάτα κρατώντας μία τσάντα φάκελο μπαίνει στο σαλόνι. 

ΧΑΡΡΙΕΤ
(Ανακουφισμένη) Επιτέλους, Έρνεστ, γιατί άργησες;

ΕΡΝΕΣΤ
(Ακουμπά την τσάντα του πάνω στο τραπέζι και ξεφυσά) Έχω 
και τις δουλειές μου, Χάρριετ, δεν μπορώ να τα προλαβαίνω 
όλα…

ΧΑΡΡΙΕΤ 
Ο Γουίλιαμ, πού είναι; Νόμιζα ότι θα έρθετε μαζί…

ΕΡΝΕΣΤ
Ο αδελφός μας, βρίσκεται με τη Μαίρη, στον γιατρό. Ο 
Έμερσον, ανέβασε πυρετό σήμερα το μεσημέρι κι ας ελπί-
σουμε πως δεν είναι κάτι σοβαρό.

ΧΑΡΡΙΕΤ
Κι αυτή η γυναίκα του, μη φταρνιστεί ο γιος τους και τρέχει 
αμέσως στους γιατρούς. 

ΕΡΝΕΣΤ
Την ξέρεις τώρα τη Μαίρη… του έχει μεγάλη αδυναμία του 
ανιψιού μας όμως μπορεί να είναι κάτι σοβαρό, ποτέ δεν ξέ-
ρεις με τα μικρά παιδιά…

ΧΑΡΡΙΕΤ
Τίποτα σοβαρό δεν έχει το παιδί, βγάζει δοντάκια γι’ αυτό 
ανεβάζει πυρετό…

© Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2022 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022



ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 19

ΕΡΝΕΣΤ
Κι εσύ πού το ξέρεις, είσαι γιατρός;

ΧΑΡΡΙΕΤ
Το ξέρω από τη φίλη μου την Κάρυ. Τα δίδυμά της, ανέβα-
ζαν και τα δυο πυρετό όταν έβγαζαν δοντάκια. Η Μαίρη κά-
ποιες φορές, γίνεται υπερβολική…

ΕΡΝΕΣΤ
Τέλος πάντων, δε βρίσκομαι εδώ να μιλήσω για τη νύφη μας, 
αλλά για τη μητέρα μας. Τι έκανε πάλι και είσαι αναστατω-
μένη από το πρωί;

ΧΑΡΡΙΕΤ
Δε σου είπε ο Γουίλιαμ;

ΕΡΝΕΣΤ
Όχι, μήπως και πρόλαβα να περάσω από το γραφείο να μιλή-
σουμε; Από το πρωί τρέχω στα δικαστήρια να προλάβω τις υπο-
θέσεις της εταιρείας. Πες όμως τώρα, τι έκανε η μητέρα μας;

ΧΑΡΡΙΕΤ
Έδιωξε πάλι την καινούργια της υπηρεσία και εγώ, Έρ-
νεστ… δεν έχω καμία όρεξη να παριστάνω την καμαριέρα 
της, δεν έχω πια καθόλου χρόνο για τον εαυτό μου… 

ΕΡΝΕΣΤ
(Απορημένος) Μα η καινούργια υπηρεσία της είναι μόνο έναν 
μήνα στο σπίτι και την απέλυσε κιόλας;

ΧΑΡΡΙΕΤ
(Με ένταση) Ούτε μήνα, θες να πεις! 
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ΕΡΝΕΣΤ
Και τι την ενόχλησε αυτή τη φορά;

ΧΑΡΡΙΕΤ
(Σηκώνει αγανακτισμένα τα χέρια στον αέρα) Τα πάντα! Μέ-
χρι χθες, την ενοχλούσαν όλες οι μαύρες υπηρέτριες και δεν 
τις έβαζε σπίτι, μα καθώς φαίνεται, τώρα, την ενοχλούν και 
οι λευκές. Η κυρία Κούπερ, είχε πολύ καλές συστάσεις από 
το γραφείο παροχής υπηρεσιών της κυρίας Τέιλορ και είπα-
με, επιτέλους, αυτή τη φορά, η καινούργια, θα στεριώσει 
σ’ αυτό το σπίτι. Άδικα χαρήκαμε. (Η Χάρριετ πάει κάθεται 
στο τραπέζι και κουνάει απελπισμένα το κεφάλι της) Αλή-
θεια δεν ξέρω πια τι να κάνω μαζί της Έρνεστ, δεν έχω 
πλέον προσωπική ζωή, νιώθω υπηρεσία στο σπίτι της μητέ-
ρας μου. 

ΕΡΝΕΣΤ
(Κάθεται δίπλα της και της πιάνει το χέρι) Ηρέμησε, Χάρριετ, 
θα βρούμε μια καινούργια υπηρεσία…

ΧΑΡΡΙΕΤ
Πάλι θα τη διώξει! Έχει παραξενέψει τόσο πολύ, που είναι 
στιγμές που δεν την αναγνωρίζω… Αυτός είναι ο λόγος που 
ούτε η Μαίρη, ούτε η Νόρα, η μνηστή σου, θέλουν να πατούν 
το πόδι τους εδώ μέσα… Η μητέρα, τις κάνει και νιώθουν πα-
ρείσακτες, ανεπιθύμητες.

ΕΡΝΕΣΤ
Είσαι υπερβολική τώρα… Η μητέρα μας λατρεύει τον μικρό 
Έμερσον και της δίνει μεγάλη χαρά η παρουσία του, πώς να 
μην αγαπά τη Μαίρη που της χάρισε τέτοιο εγγονό… 
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ΧΑΡΡΙΕΤ
Ναι, δε λέω πως δεν αγαπά τον Έμερσον, αλλά επιμένω, τη 
νύφη μας, δεν τη θέλει.

ΣΚΗΝΗ 2η

ΓΟΥΙΛΙΑΜ – ΧΑΡΡΙΕΤ – ΕΡΝΕΣΤ

Το κουδούνι χτυπά και η Χάρριετ πετάγεται από την καρέκλα 
της και ανοίγει την πόρτα. Ο Γουίλιαμ μπαίνει μέσα ντυμένος 
με κοστούμι και γραβάτα.

ΧΑΡΡΙΕΤ 
(Με ενδιαφέρον) Πώς είναι το παιδί, τι σας είπε ο γιατρός;

ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Ανεβάζει πυρετό γιατί βγάζει δοντάκια. Του έδωσε ένα σι-
ροπάκι και τώρα κοιμάται του καλού καιρού. 

ΕΡΝΕΣΤ
Δόξα τω Θεώ και τρομάξαμε.

ΧΑΡΡΙΕΤ
Σ’ το είπα εγώ, πως θα είναι τα δοντάκια του…

ΓΟΥΙΛΙΑΜ 
(Πλησιάζει τον Έρνεστ) Καλημέρα Έρνεστ, όλα καλά με τη 
δικαστική μας υπόθεση;
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ΕΡΝΕΣΤ
Ναι, ευτυχώς τακτοποιήθηκε το θέμα με την αντίπαλη πλευ-
ρά υπέρ μας, φυσικά.

ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Αυτό δα έλειπε να χάναμε έναν τόσο καλό πελάτη από ανοη-
σίες τρίτων… (Κοιτάζει γύρω) Η μητέρα πού είναι;

ΧΑΡΡΙΕΤ
Στην κρεβατοκάμαρά της, θα κατέβει σε λίγο. Σε παρακαλώ 
πολύ, Γουίλιαμ, να μην είσαι επικριτικός μαζί της, δεν έχει τα 
κέφια της σήμερα…

ΓΟΥΙΛΙΑΜ
(Κάθεται στο τραπέζι δίπλα στον αδελφό του και την κοιτάζει 
ειρωνικά) Και πότε τα είχε, για να αποτελεί εξαίρεση η ση-
μερινή μέρα; Και γιατί έδιωξε πάλι την καινούργια υπηρε-
σία της;

ΧΑΡΡΙΕΤ 
Διότι όταν της πήγε το πρωινό της, το ποτήρι νερού, είχε δα-
χτυλιές. 

ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Και αυτός είναι λόγος να τη διώξει; Τα ποτήρια τα πιάνουν 
και αφήνουν δαχτυλιές. Ας ζητούσε άλλο ποτήρι.

ΧΑΡΡΙΕΤ
Λες και δεν την ξέρεις τη μητέρα μας, Γουίλιαμ, θέλει τα πά-
ντα να είναι στην εντέλεια… κι όταν δε βρίσκει κάτι να κά-
νει παρατήρηση, αρρωσταίνει. 

© Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2022 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022



ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 23

ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Και μαζί της αρρωσταίνουμε κι εμείς.

ΧΑΡΡΙΕΤ
Δεν ξέρω πια τι να κάνω, δεν ακούει λέξη όταν προσπαθώ 
να της εξηγήσω πως είναι υπερβολική…

ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Κάτι πρέπει να γίνει, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση… Και 
πέρα από αυτό, εσύ, Χάρριετ, πρέπει να σκέφτεσαι πλέον το 
δικό σου μέλλον, τη δημιουργία οικογένειας και όχι να ντα-
ντεύεις τη μητέρα μας.

ΧΑΡΡΙΕΤ
(Αναστατωμένη πηγαίνει προς την άρπα της και τη χαϊδεύει) 
Ποιο μέλλον Γουίλιαμ; Εγώ, αγαπώ τον Μπέρναρντ, αλλά η 
μητέρα μας ούτε να ακούσει λέξη για γάμο μαζί του…

ΕΡΝΕΣΤ
Ίσως έχει δίκιο, η μητέρα, Χάρριετ… Ο Μπέρναρντ… δε λέω 
πως δεν είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν παύει να είναι ένας 
απλός δάσκαλος μουσικής που δε θα μπορέσει ποτέ να σου 
προσφέρει τη ζωή και τις ανέσεις που είσαι μαθημένη από 
μωρό… 

ΧΑΡΡΙΕΤ 
(Χαμογελά ειρωνικά και τους πλησιάζει ξανά) Δε με ενδια-
φέρουν οι ανέσεις Έρνεστ, έτσι κι αλλιώς ποτέ μου δε συ-
μπάθησα την επίδειξη πλούτου της υψηλής κοινωνίας του 
Τσάρλεστον… Τη θεωρώ υποκριτική και δίχως νόημα. Με 
τον Μπέρναρντ νιώθω ζωντανή κι όταν τον ακούω να παίζει 
πιάνο, αισθάνομαι τόσο μεγάλη γαλήνη… Και παρότι ο πα-
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τέρας, μας άφησε κληρονομιά μια τεράστια περιουσία, ο 
Μπέρναρντ, δε θέλει τίποτε από όλα αυτά!

ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Μην ξεχνάς πως ο πατέρας πέθανε αιφνίδια δίχως να αφή-
σει διαθήκη και δικαιωματικά, όλα, ανήκουν στη μητέρα μας 
κι εκείνη θα κρίνει πώς θα μοιράσει την περιουσία της και 
ποιοι θα είναι ή όχι, οι κληρονόμοι της… Γι’ αυτό, αν θέλεις 
να έχεις μερίδιο, καλύτερα να μην της πας κόντρα.

ΕΡΝΕΣΤ
Συμφωνώ με τον Γουίλιαμ, Χάρριετ... αν κάνεις του κεφα-
λιού σου και παντρευτείς τον Μπέρναρντ, η μητέρα θα σε 
αποκληρώσει. 

ΧΑΡΡΙΕΤ
Και για να μην της πάω κόντρα, πρέπει να ζήσω, όλη μου τη 
ζωή, με κάποιον που δε θέλω και πιθανόν να μην αγαπήσω 
ποτέ; Εγώ δεν είμαι σαν κι εσάς, που επιλέξατε να παντρευ-
τείτε, κορίτσια του κύκλου μας. Έχω το πτυχίο μου ως μου-
σικός άρπας και μπορώ να επιβιώσω…

ΣΚΗΝΗ 3η

ΕΛΙΝΟΡ – ΧΑΡΡΙΕΤ – ΓΟΥΙΛΙΑΜ – ΕΡΝΕΣΤ

Ακούγεται δυνατά η φωνή της Έλινορ, πάνω από το μπαλκό-
νι της σκάλας που φωτίζει τώρα ο προβολέας. 

© Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2022 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022
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ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, 1995. 

Η πενηντατετράχρονη Έλινορ Μίλλερ, γόνος πλούσιας οικογένειας 
και χήρα του πάμπλουτου τραπεζίτη Έμερσον Μίλλερ, είναι ακραία 
ρατσίστρια, σκληρή και ανάλγητη ακόμη και με τα τρία παιδιά της. 
Η Έλινορ, που τα τελευταία οχτώ χρόνια βρίσκεται καθηλωμένη σε 
αναπηρικό αμαξίδιο, ύστερα από ατύχημα, αρνείται να έχει στην 
υπηρεσία της μαύρο υπηρετικό προσωπικό· όμως και οι λευκές υπη
ρέτριές της, μην αντέχοντας την προσβλητική της συμπεριφορά, 
φεύγουν η μία μετά την άλλη. Η κόρη της, Χάρριετ, που έχει ανα
λάβει τη φροντίδα της, υποφέρει αντιλαμβανόμενη ότι η μητέρα της 
τη χρησιμοποιεί ως υπηρεσία της. Ο μεσαίος της γιος, ο Έρνεστ, 
είναι πιο ελαστικός και την ανέχεται, όμως ο πρωτότοκος, ο Γουίλιαμ, 
βρίσκεται σε συνεχή ρήξη μαζί της. Μέχρι που στην έπαυλή της 
εμφανίζεται μια νεαρή μιγάδα, η Βικτόρια, εκλιπαρώντας για εργα
σία. Μην έχοντας άλλη επιλογή, η Έλινορ τη δέχεται δοκιμαστικά. 

Η Βικτόρια, ένα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι, σταδιακά και με τον τρόπο 
της, αγγίζει την πέτρινη καρδιά της κυρίας Μίλλερ, αποκαλύπτοντας 
άθελά της πολύ καλά κρυμμένα μυστικά της, που σοκάρουν όλους 
γύρω της. Ακόμη και την ίδια την κυρία Μίλλερ.

ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 
ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το 2011 βραβεύ
τηκε από τη γενέτειρά της, τις Σέρρες, για 
την προσφορά της στα γράμματα. Τον Ια
νουάριο του 2014, βραβεύτηκε από το λο
γοτεχνικό τμήμα της πρώην Ολυμπιακής 
Αεροπορίας. Το βιβλίο της ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟ-
ΜΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ μεταφράστηκε στα αγγλικά 
και ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ στα βραζιλιάνικα 
και τα τσέχικα, ενώ ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΝΤΡΟ-
ΠΗΣ κυκλοφόρησε στα τουρκικά. Έχει πα
ρακολουθήσει μαθήματα σεναρίου και σε
μινάρια φιλοσοφίας, γράφει σενάρια και 
στίχους και το 2014 έγραψε τα πρώτα τρία 
θεατρικά έργα της: ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 
ΦΘΗΝΟ ΚΡΑΣΙ, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ και ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΙΩΠΗΣ. 
Τα τελευταία δύο χρόνια συνεργάζεται με 
το περιοδικό ΛΟΙΠΟΝ έχοντας δικό της δι
σέλιδο όπου απαντά σε αναγνώστες σε προ
σωπικούς τους προβληματισμούς. Άνθρω
πος προσιτός και ιδιαίτερα κοινωνικός, έχει 
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και της αρέσουν 
πολύ το διάβασμα και η έρευνα. Είναι φα
νατική φιλόζωη και οικολόγος, και θεωρεί ότι 
τα παιδιά είναι η μοναδική ελπίδα για ένα 
ειρηνικό αύριο, αρκεί να γαλουχηθούν σω
στά. Μότο της: σπίτι χωρίς βιβλία, δωμάτιο 
δίχως παράθυρα. Επιθυμία της: να τα προ
λαβαίνει όλα. Στόχος της: να γράφει βιβλία 
που  θα αγαπηθούν. Όνειρό της: να υπάρ
ξουν αγάπη και δικαιω μένοι άνθρωποι. Ευχή 
της: να υπάρχουν ευτυχισμένα και χαρούμε
να παιδιά. Ουτοπία της: να μπορούσε να 
γυρίσει πίσω τον χρόνο και να πετάξει ξανά 
με στολή, με τα φτερά της Ολυμπιακής, δί
πλα στους παλιούς συναδέλφους της…

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συγγραφέα  
μέσω των σελίδων της στο facebook: 
Χρυσηίδα Δημουλίδου Chrysiida Dimoulidou  
& Chrysiida Dimoulidou, και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: chrysiidadimoulidou@gmail.com ››

Η ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στις Σέρρες. Μόλις αποφοίτησε, 
ήρθε στην  Αθήνα και γράφτηκε στη Σχολή 
Αεροσυνοδών, την Α.S.T. Αμέσως μετά 
προσελήφθη στην Ολυμπιακή Αεροπορία 
ως ιπτάμενη συνοδός. Παράλληλα με τη 
δουλειά της, συνεργάστηκε για κάποιο διά
στημα ως δημοσιογράφος με το περιοδικό 
Discomoda In, κάνοντας ρεπορτάζ σε όλο 
τον κόσμο. Το 1997 εξέδωσε το πρώτο της 
βιβλίο από τις Εκδόσεις Λιβάνη. Από το 
2009 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με τις 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπου έχει εκδώσει 
συνολικά 35 έργα για ενηλίκους και παιδιά. 
Όλα της τα βιβλία έχουν γίνει μπεστ σέλερ. 
Ακούραστη, αστείρευτη και αγιάτρευτα 
ερωτευμένη με την πένα, όπως δηλώνει η 
ίδια, ζει πλέον για να γράφει. Για το βιβλίο 
της ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΗ ΝΥΦΗ πήρε 
το Πρώτο Βραβείο Αναγνωστικού Κοινού 
στην Κύπρο, ενώ παράλληλα ήταν υποψή
φια για το ίδιο βραβείο και στην Ελλάδα. 
Για τρεις συνεχόμενες χρονιές ήταν υπο
ψήφια για το βραβείο «Συγγραφέας της 
χρονιάς» του περιοδικού Life & Style.    
Το 2004 βραβεύτηκε από το ΠΟΛΚΕΟΑ, 

ΘΕ ΑΤ ΡΙ ΚΟ Ε ΡΓ Ο

ΧΡΥΣΗΙΔΑ  
ΔΗΜ

ΟΥΛΙΔΟΥ
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