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Τίτλος: 

 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΓΑΣΣΩΝ  

 
 
 
1 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ   
 

Καλοκαίρι. 

Μέσα στο ασανσέρ της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αττικής 
στέκονται ΕΞΙ καταϊδρωµένοι ΑΝΔΡΕΣ της Αντιτροµοκρατικής 
Υπηρεσίας µε πλήρη εξοπλισµό (όπλα, full face, µαύρες 
στολές, αλεξίσφαιρα γιλέκα). Ένας ΕΒΔΟΜΟΣ είναι ντυµένος µε 
πολιτικά.  

Το ασανσέρ φτάνει στο υπόγειο 2.  

Η πόρτα ανοίγει και οι ΕΞΙ ΑΝΔΡΕΣ µε τη στολή προχωρούν 
προς ένα άσπρο βαν. Ανοίγουν την πίσω πόρτα, µπαίνουν µέσα 
και παίρνουν τις θέσεις τους.  

Ο ΕΒΔΟΜΟΣ µε τα πολιτικά πηγαίνει στη θέση του οδηγού. 
Σκουπίζει τον ιδρώτα από το µέτωπό του και βάζει µπρος.  

Το βαν ανεβαίνει τη στριφογυριστή ράµπα του πάρκινγκ της 
Γ.Α.Δ.Α. και φτάνει στην έξοδο.  

Εκτυφλωτικό µεσηµεριανό φως χτυπάει το πρόσωπο του ΟΔΗΓΟΥ.   

 
Τίτλος πάνω στην εικόνα: 

 
ΑΘΗΝΑ, 2006 

 
 
2 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.   
 

Ένας έρηµος δρόµος στο κέντρο της πόλης γεµάτος πολυώροφες 
πολυκατοικίες.  

Είναι το µεσηµέρι µιας πολύ ζεστής µέρας και δεν κυκλοφορεί 
ψυχή. Οι κάδοι σκουπιδιών δεν έχουν αδειαστεί για µέρες και 
τα σκουπίδια χύνονται στην άσφαλτο που αστράφτει. Tα 
περιστέρια έχουν καταλάβει το οδόστρωµα.  

Το αστυνοµικό βαν µπαίνει µε ταχύτητα στον δρόµο και τα 
περιστέρια πετάγονται στον ουρανό.  

Το βαν σταµατάει στη µέση του δρόµου και η πίσω πόρτα 
ανοίγει. Οι ΕΞΙ ΑΝΔΡΕΣ µε τις στολές βγαίνουν από το βαν.  

ΕΝΑΣ από τους ΑΝΔΡΕΣ δείχνει αθόρυβα στους άλλους την 
είσοδο µιας πολυκατοικίας και ΟΛΟΙ προχωρούν προς τα κει.  
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3 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.  
 

΄Ενα περιστέρι έχει µπλεχτεί στη σκούρη κουρτίνα της 
µπαλκονόπορτας ενός διαµερίσµατος.  

Ένας ολόγυµνος και καταϊδρωµένος από τη ζέστη ΝΕΑΡΟΣ 
πηγαίνει στη µπαλκονόπορτα για να το ελευθερώσει. Κοιτάζει 
κάτω στο δρόµο και βλέπει το αστυνοµικό βαν παρκαρισµένο 
µπροστά στην πολυκατοικία.  

Τρέχει πανικόβλητος µέσα στο σκοτεινό διαµέρισµα και 
αρχίζει να κάνει σήµατα σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΑΡΟΥΣ και ΜΙΑ 
ΜΙΣΟΓΥΜΝΗ ΚΟΠΕΛΑ που κοιµάται στον καναπέ.  

Ψιθυρίζοντας τροµαγµένοι, οι ΝΕΑΡΟΙ φοράνε ό,τι βρουν 
µπροστά τους και αρχίζουν να µαζεύουν όλες τις ηλεκτρονικές 
συσκευές από το διαµέρισµα. Παίρνουν σφυριά και αρχίζουν να 
σπάνε τα λάπτοπ και τους σκληρούς τους δίσκους. ΕΝΑΣ ΝΕΑΡΟΣ 
αρπάζει έναν υπολογιστή και τον πετάει από το παράθυρο του 
φωταγωγού.  

 

 

4 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.  
 

Ο ήσυχος διάδροµος της πολυκατοικίας είναι λουσµένος στο  
φως.  

Ακούγεται ο υπολογιστής να σπάει στον φωταγωγό.  

Μετά, τα βήµατα των ΑΝΔΡΩΝ της Αντιτροµοκρατικής που 
ανεβαίνουν τις σκάλες.  

Οι ΑΝΔΡΕΣ µπαίνουν αθόρυβα στο διάδροµο, µε τα όπλα στα 
χέρια και τις full-face µάσκες κατεβασµένες.  

Παρατάσσονται δεξιά κι αριστερά από την εξώπορτα ενός 
διαµερίσµατος.  

Ο ΕΝΑΣ βγάζει τον σιδερολοστό και µε το σήµα του ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 
του, σπάει την πόρτα του διαµερίσµατος και ΟΛΟΙ µπουκάρουν 
µέσα.  

Ακούγονται κραυγές, κλωτσιές, σπασίµατα και τροµερά 
βρισίδια από το εσωτερικό του διαµερίσµατος. Η ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΕΛΑ 
ουρλιάζει σαν κάποιος να την τραβάει µε δύναµη από τα 
µαλλιά.  

 

 

5 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.  
 

Ησυχία.  

Το ασανσέρ φτάνει στον 5ο όροφο της Γενικής Αστυνοµικής 
Διεύθυνσης Αττικής. Μια γυναικεία ηχογραφηµένη φωνή 
ανακοινώνει ‘Πέµπτος Όροφος’ στα ελληνικά και τα αγγλικά. 
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Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ, µια αθλητική αστυνοµικός γύρω στα 30 µε καστανά 
µαλλιά πιασµένα κώτσο, βγαίνει από το ασανσέρ. Φοράει ψηλά 
τακούνια και ένα στενό, ακριβό γκρι ταγέρ. 

Περπατάει σταθερά στον διάδροµο προσπαθώντας να κρύψει τη 
νευρικότητά της. Περνάει µπροστά από µια σειρά ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 
µε τους ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ τους που περιµένουν όρθιοι ή καθιστοί σε 
πάγκους στο διάδροµο, και ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ που τη χαιρετούν µε 
σεβασµό. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ δείχνει πιο σίγουρη τώρα. Βλέπει στους 
τοίχους τα µεγάλα καδραρισµένα πόστερ από τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του 2004 και χαµογελάει στραβά.  

Ανοίγει την πόρτα που γράφει ‘ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ’ 
και µπαίνει µέσα.   

   

 

6 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ.   
 

Σ’ ένα δωµάτιο ανακρίσεων µε νέον φώτα στο ταβάνι, ΔΥΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ δέρνουν ένα ΝΕΑΡΟ ΑΝΔΡΑ που είναι δεµένος 
πισθάγκωνα µε χειροπέδες σε µια καρέκλα, µε µια µάλλινη 
κουκούλα στο κεφάλι χωρίς τρύπες στα µάτια.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ µπαίνει στο δωµάτιο και οι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
σταµατούν.  

  

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Καλησπέρα. 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 1 

Καλησπέρα. 

  

Ο ΝΕΑΡΟΣ µε την κουκούλα ακούει τη γυναικεία φωνή και 
στρέφεται προς το µέρος της.  

Μια παύση. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάνει νόηµα στον ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ να του 
βγάλει την κουκούλα.  

Η κουκούλα σηκώνεται και τα βλέφαρα ενος ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΟΥ  
ΑΓΟΡΙΟΥ τρεµοπαίζουν καθώς προσπαθεί να συνηθίσει το δυνατό 
ηλεκτρικό φως του δωµατίου: είναι ο έφηβος που είδε το βαν 
της αστυνοµίας από τη µπαλκονόπορτα. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ξαφνιάζεται από την ηλικία του, αλλά προσπαθεί 
να µην το δείξει.  

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ πίσω από το ΑΓΟΡΙ την κοιτάζει και σηκώνει 
τους ώµους σαν να λέει ‘τι να κάνουµε’.  

  

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στο ΑΓΟΡΙ).  
Και τι τάξη πας εσύ; 
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Το ΑΓΟΡΙ µαζεύει µια ροχάλα και φτύνει προς το µέρος της. 

Το δεξί του µάτι είναι πρησµένο και κατακόκκινο από τις 
µπουνιές.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ στέκεται ήρεµα απέναντί του. 

Μια παύση.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΟΚ… Πώς θες να ξεκινήσουµε; Μήπως θες 
να µας πεις κάτι ‘πολιτικό’; Έχεις να 
µας κάνεις κάποια ‘δήλωση΄;  
 

ΑΓΟΡΙ  

Άντε γαµήσου.  

 

Μια παύση.   

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Μήπως να ξαναρχίσουµε εγώ κι εσύ; Τι 
λες;  

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει µέσα στην τσάντα της. Βγάζει ένα πακέτο 
καραµέλες-ζελεδάκια για παιδιά. Τρώει µία και µετά βάζει το 
πακέτο στο τραπέζι µπροστα στο ΑΓΟΡΙ.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Μασουλώντας).  
Θες µία; Είναι γαµάτες.  
 

Το ΑΓΟΡΙ την κοιτάζει άφωνο.  

 

 

7 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ Γ.Α.Δ.Α..  
 

Λίγες ώρες µετά.  

Πίσω από την κλειστή τζαµένια πόρτα του γραφείου του 
Αρχηγού της Αντιτροµοκρατικής, ο χαρακτηριστικά κοντός 
ΑΡΧΗΓΟΣ, στέκεται όρθιος πίσω από το γραφείο του και 
παλεύει να συµµαζέψει τα χαρτιά του για να ακουµπήσει την 
αποµαγνητοφώνηση της ανάκρισης που του έχει φέρει η 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάθεται σε µια δερµάτινη πολυθρόνα απέναντί του. 
Kουνάει νευρικά το πόδι της.    



 

 6 

 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Θα υπογράψουν µαζί σου και ο Βαγγέλης 
και ο Παπαδηµητρίου που ήταν µέσα. 
Δεν θά’σαι µόνη σου.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Αν αλλάξεις την κατάθεσή του τώρα, σε 
τρεις µήνες όταν θα πάµε στο 
δικαστήριο και θα µαζεύουν στοιχεία 
εναντίον µας, δεν θα µας πιστεύει 
κανείς. Όλη µας η αξιοπιστία θα πάει 
περίπατο.   
 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Θα µας κλάσουν τ’ αρχίδια. Είναι 
δεκαπέντε χρονών κι εγώ εξήντα. Έλα 
ρε Ελισάβετ, δεν χρειάζεται ν’ 
ανακαλύψουµε την Αµερική εδώ, ξέρεις 
πώς πάει, τελείωνε…  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ναι, επειδή όντως ξέρω πώς πάει, γι’ 
αυτό άκου να σου πω πώς θα πάει και 
στο µέλλον. Ή θα φερθούµε τώρα µε 
δικαιοσύνη σ’ αυτά τα παιδιά, ή σε 
µερικά χρόνια εγώ θα κάνω περιπολία 
για τροµοκράτες στα δηµοτικά, κι εσύ 
θα µου φέρνεις τα εγγόνια σου να τα 
κάνω ασφαλίτες. 

 

Μια παύση. 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Να σου πω.  
(Την κοιτάζει εκνευρισµένος). 
Κοίτα µε όταν σου µιλάω.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Σε κοιτάω. 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Χρειάζοµαι δίπλα µου µόνο ανθρώπους 
που να µπορώ να εµπιστευτώ.  
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Βγάζει από το συρτάρι έναν φάκελο µε µια σειρά τυπωµένες 
φωτογραφίες. Τις δίνει στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ.  

  

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Αυτές τις βρήκαµε στον υπολογιστή 
τους.  

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σκύβει µπροστά και παίρνει τις φωτογραφίες: σε 
όλες τις φωτογραφίες που είναι τραβηγµένες από µακριά µε 
τηλεφακό, βλέπει τον εαυτό της να κάνει τζόγκινγκ στο 
Καλλιµάρµαρο. Ένα ξανθό αγόρι γύρω στα 5, ο ΓΙΟΣ της, 
παίζει παραδίπλα στο στίβο.   

 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Ο γιος σου δεν είναι;  
 

Μια παύση. 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Από την εµπειρία µου θα έλεγα ότι 
αυτά τα γλυκά παιδιά για τα οποία 
ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ, σ’ έχουν βρει 
και σ’ έχουνε κάνει στόχο.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει ξανά και ξανά τις φωτογραφίες 
προσπαθώντας να καταλάβει τι συµβαίνει.  

 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

(Δείχνει ένα από τα χαρτιά στο 
γραφείο του).  
Αν βγεις µπροστά στη δίκη και 
υποστηρίξεις ότι αυτό είναι η 
οµολογία τους, µπορώ να σε 
προστατέψω. Αλλιώς θα πρότεινα να 
φύγεις από την Αθήνα για λίγο. Και 
από την υπηρεσία, εννοώ.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ καταλαβαίνει ότι τη διώχνουν.  

  

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Εκτός αν προτιµάς να σε στείλω πίσω 
στο οργανωµένο. Να κάνεις παρέα µε 
τους συµπατριώτες σου τους Πολωνούς.  

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ δεν πιστεύει στ’ αυτιά της.  
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ΑΡΧΗΓΟΣ 

Μιλάς και τη γλώσσα.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σηκώνεται, αφήνει τις φωτογραφίες στο γραφείο, 
και πηγαίνει προς την πόρτα. 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Άκουσα ότι ο διοικητής στο Μεσολόγγι 
είναι έτοιµος να πάρει σύνταξη. Δεν 
έχει πολύ σχέση µε το επίπεδο σπουδών 
σου, αλλά πες µου αν ενδιαφέρεσαι.  

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανοίγει το στόµα της για να πει κάτι χοντρό, 
αλλά ο ΑΡΧΗΓΟΣ την κόβει χαµογελώντας ζεστά. 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

Πάρε µε τηλέφωνο βασικά. 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανοίγει την πόρτα του γραφείου και βγαίνει.  

 

 

8 / ΕΣΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 5ος ΟΡΟΦΟΣ Γ.Α.Δ.Α.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ περπατά πίσω προς τα ασανσέρ του πέµπτου ορόφου. 
Ο διάδροµος είναι σχεδόν άδειος πια. Ο περισσότερος κόσµος 
έχει φύγει.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ περνάει µπροστά από τις καδραρισµένες αφίσες των 
Ολυµπιακών του 2004.  

Μπαίνει στο ασανσέρ. Οι πόρτες κλείνουν πίσω της. Είναι 
µόνη της.  

Έχει παγιδευτεί. Είναι έτοιµη να βάλει τα κλάµατα από την 
οργή της, αλλά καταφέρνει να συγκρατηθεί.  

 

 

9 / ΕΣΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ  
 

Στο δωµάτιο ανακρίσεων, το ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΙ κάθεται 
ήσυχα στο τραπέζι δίπλα στους ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ. Τα χέρια 
του είναι δεµένα µε χειροπέδες µπροστά, και το ΑΓΟΡΙ 
καπνίζει µε δυσκολία ένα τσιγάρο που του έδωσαν οι 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ.  

Οι ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ µιλάνε σιγά µεταξύ τους.  
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Το ΑΓΟΡΙ κρατάει κλειστά τα µάτια του γιατί και τα δύο του 
βλέφαρα είναι τόσο πρησµένα από τις µπουνιές που δεν 
µπορούν να ανοίξουν.  

 

ΑΓΟΡΙ 

Και τότε έγινε σεισµός µεγάλος.  

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

(Γυρνάει προς το ΑΓΟΡΙ).  
Τι λες;  

 

ΑΓΟΡΙ  

Και τότε έγινε σεισµός µεγάλος, τόσο 
µεγάλος που κουνήθηκαν τα θεµέλια της 
φυλακής και άνοιξαν οι πόρτες. Και τα 
δεσµά των φυλακισµένων λύθηκαν.  
(Ανοίγει το ένα του µάτι).  
Κι ο δεσµοφύλακας ξύπνησε, κι όταν 
είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, 
έβγαλε το σπαθί του κι ήθελε να 
σκοτωθεί.  
 

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ γυρνάει στον ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ του και χασκογελάνε, 
λίγο αµήχανοι. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Eίναι της Θεολογικής το παιδί.  

 

Οι ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ σκάνε στα γέλια.    

 

 

10 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΘΑΛΑΣΣΑ  
 

Στον σκοτεινό βυθό, µια ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ παλεύει απεγνωσµένα 
να βγει έξω από τα κατακόκκινα νερά να πάρει ανάσα. Όταν τα 
καταφέρνει και βγάζει το κεφάλι της στην επιφάνεια, αφροί 
λερωµένοι από αίµα τη χτυπάνε στο πρόσωπο, και η ΓΥΝΑΙΚΑ 
βρίσκεται περιτριγυρισµένη από σώµατα γεµάτα πληγές που 
χτυπιούνται µε δύναµη µεταξύ τους. Παντού ακούγονται φωνές 
ανθρώπων που ουρλιάζουν και ζητούν βοήθεια.  

ΚΑΠΟΙΟΣ την ξανατραβάει βίαια κάτω από το νερό και η 
ΓΥΝΑΙΚΑ χωρίς να έχει προλάβει να πάρει ανάσα, παλεύει να 
ξεφύγει για να ξαναβγεί στην επιφάνεια.  

Οι φωνές των ανθρώπων δεν ακούγονται πια: µόνο ο υπόκωφος 
χτύπος των σωµάτων µέσα στα κατακόκκινα νερά µε τις πληγές 
τους που χάσκουν.  
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11 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ.  
 

Η ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ της προηγούµενης σκηνής τινάζεται βιαία από 
τον ύπνο, καταϊδρωµένη και χλωµή: είναι η ΡΙΤΑ, γύρω στα 
30. Έξω από το νερό,  φαίνεται κάπως παχουλή.   

Οι βαριές κουρτίνες της κρεβατοκάµαρας είναι κλειστές και 
το δωµάτιο είναι κατασκότεινο. Ένα ξυπνητήρι αρχίζει να 
χτυπά.  

Με το χέρι της ακόµα να τρέµει από τον εφιάλτη, η ΡΙΤΑ 
γυρνάει και κλείνει το ξυπνητήρι. Πιάνει ένα µπουκάλι νερό 
από το κοµοδίνο και πίνει.  

Ψάχνει κάτω από τα σεντόνια και βρίσκει το τηλεκοντρόλ. 
Ανοίγει µια µικρή τηλεόραση για να έχει παρέα.    

Από την τηλεόραση, αρχίζει να ακούγεται το voice over ενός 
αγγλικού ντοκιµαντέρ.   

 

ΑΓΓΛΙΚΟ VOICE OVER ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

…Κάντε µια βόλτα γύρω από τη 
λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου και 
είναι πολύ πιθανό να συναντήσετε ένα 
χέλι…  
 

 

12 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
 

Ήχος ελικοπτέρου και ειδυλλιακές εικόνες στυλ ‘Discovery 
channel’ από τις µεγάλες εκτάσεις των ακίνητων νερών της 
λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου που γυαλίζουν κάτω από το φως 
του ήλιου. Στις όχθες της λίµνης, µεγάλα δέντρα, ευκάλυπτοι 
και ιτιές που γέρνουν ήρεµα τα κλαδιά τους µέσα στα νερά.  

 

ΑΓΓΛΙΚΟ VOICE OVER 

…Μπορεί να σκεφτείτε ότι γεννήθηκε 
και µεγάλωσε εδώ, ακόµα και ότι θα 
πεθάνει εδώ. Αλλά θα κάνετε λάθος. 
Ετοιµαστείτε να ακούσετε το απίθανο 
ταξίδι του χελιού του Μεσολογγίου…   
 
 

Τίτλος πάνω στην εικόνα:  

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 

 

Ακούγεται ήχος τηλεφώνου.  
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Μετά, η φωνή ενός εφήβου.  

 

ΕΦΗΒΟΣ (OFF) 

Μαµά!… 

 

 

13 / EΣΩΤ. ΞΗΜ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Ένας ξανθός δεκαπεντάχρονος έφηβος κάθεται στον καναπέ και 
παρακολουθεί το αγγλικό ντοκιµαντέρ: είναι ο γιος της 
Ελισάβετ, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ.  Το τραπέζι του σαλονιού µπροστά του 
είναι γεµάτο πιάτα και ποτήρια µε το πρωινό του, τετράδια 
ζωγραφικής και µολύβια σχεδίου. 

 

ΑΓΓΛΙΚΟ VOICE OVER  

…Αλλά τι είναι το Μεσολόγγι; Ποια 
είναι η ιστορία αυτής της µικρής 
παραθαλάσσιας πόλης στην δυτική 
Ελλάδα, για την οποία οι ντόπιοι 
είναι τόσο περήφανοι;… 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

(Φωνάζει προς τα πάνω). 
Μαµά!  

 

ΑΓΓΛΙΚΟ VOICE OVER 

…Είναι η πόλη που ενέπνευσε τον λόρδο 
Βύρωνα, τον Ντελακρουά και τόσους 
άλλους ροµαντικούς στην Ευρώπη και 
την Αµερική τον 19ο αιώνα, όταν οι 
κάτοικοί της αποφάσισαν να 
λιµοκτονήσουν για να διατηρήσουν την 
ελευθερία τους κατά τη διάρκεια της 
πολιορκίας της πόλης από την 
πανίσχυρη Οθωµανική αυτοκρατορία…  
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

(Φωνάζει).  
Μαµά, έχει το Μεσολόγγι στην 
τηλεόραση!…  

 

 

Στον πάνω όροφο, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ξυπνάει από τη φωνή του γιου 
της και ανάβει το πορτατίφ.  

Τα µαλλιά της είναι έντονα βαµµένα ξανθά µε µαύρη ρίζα και 
το σώµα της είναι πιο γυµνασµένο και στεγνό απ’ ό,τι παλιά. 
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Τα δέκα χρόνια που έχουν περάσει έχουν αφήσει στο πρόσωπό 
της µια σκληρή έκφραση που µερικές φορές την κάνει να 
δείχνει κάπως άσχηµη.   

Δίπλα της, κοιµάται γυµνός ένας ΑΝΔΡΑΣ γύρω στα 50.  

Αρχίζει να χτυπάει το κινητό της τηλέφωνο. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ το 
σηκώνει.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ναι; 
 

 Καθαρίζει το λαιµό της και µισακούει τι της λένε.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στο τηλέφωνο).  
Στον ύπνο σου µ’ έβλεπες ρε πούστη 
πρωί-πρωί; Έρχοµαι- 
 

Κλείνει το τηλέφωνο και κρύβει το πρόσωπό της στα χέρια 
της.  

Γυρνάει στον ΑΝΔΡΑ δίπλα της και τον ξυπνάει.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Βασίλη… 

 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ πάει µισοκοιµισµένος να την αγκαλιάσει, αλλά 
κοιτάζει το ρολόι του και σταµατάει.   

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Σκατά.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Έχεις βάρδια;  
 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Σε µια ώρα. 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει τον ΒΑΣΙΛΗ που σηκώνεται βιαστικά από 
το κρεβάτι και αρχίζει να φοράει τα ρούχα του: το σώµα του 
είναι δυνατό και καλοσχηµατισµένο, παρά τα λίγα παραπάνω 
κιλά της ηλικίας στην κοιλιά. 
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Στον κάτω όροφο, στο σαλόνι, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ βλέπει το 
ντοκιµαντέρ στην τηλεόραση, µασουλώντας το πρωινό που 
έφτιαξε πρόχειρα µόνος του.  

 

VOICE OVER  

Αλλά ας επιστρέψουµε στο σήµερα και 
στην πιο διάσηµη γαστριµαργική 
λιχουδιά τής πόλης. Μια απίστευτη 
παραξενιά της φύσης. Αυτό το κάπως 
άσχηµο, αλλά απόλυτα συναρπαστικό 
προϊστορικό πλάσµα: το χέλι. 
  

Η τηλεόραση µπροστά του γεµίζει µε πλάνα από χέλια. 

 

Στην κρεβατοκάµαρα, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ αποφασίζει να σηκωθεί από το 
κρεβάτι.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πάω για µπάνιο.  

 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ κλείνει τη ζώνη του και κοιτάζει τον κώλο της ενώ 
προχωράει γυµνή προς το ντους.    

 

 

14 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ.   
 

Μια custom-made XT µηχανή αλλάζει απότοµα ταχύτητες και 
γκαζώνει νευρικά στον δρόµο παράλληλα προς τη λιµνοθάλασσα 
του Μεσολογγίου. Έχει ακόµα αρκετό σκοτάδι και τα φώτα της 
µηχανής είναι ανοιχτά. Η λιµνοθάλασσα στα δεξιά µοιάζει µε 
έναν ακίνητο, σκοτεινό βάλτο.  

Η οδηγός της µηχανής είναι η ΡΙΤΑ. Φοράει ένα µαύρο κράνος, 
αθλητικά και ένα δερµάτινο περφέκτο που γράφει στην πλάτη 
µε τη γραµµατοσειρά της κοκα-κόλα «Tender». Τα δάχτυλά της 
που είναι τραχιά από τη δουλειά, είναι γεµάτα φτηνά 
δαχτυλίδια Harley Davidson.   

 

 

15 / EΣΩΤ. ΞΗΜ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ   
 

Στο µπάνιο, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ στέκεται µε τα µάτια κλειστά κάτω 
από το ντους. 

Στο σαλόνι, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ παρακολουθεί µε αυξανόµενο 
ενδιαφέρον το ντοκιµαντέρ. 
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ΑΓΓΛΙΚΟ VOICE OVER 

…Τα χέλια εκεί που ζουν την 
ευτυχισµένη τους ζωή στα νερά της 
λίµνης, ξαφνικά την εγκαταλείπουν για 
να ξεκινήσουν το ταξίδι της ζωής 
τους, προς ένα προορισµό που για 
αιώνες παρέµενε ένα µυστήριο. Είναι η 
σεξουαλική ωριµότητα που προκαλεί τη 
µετανάστευσή τους. Νιώθουν την ανάγκη 
να αναπαραχθούν…  
 

Η οθόνη της τηλεόρασης γεµίζει µε λίγο σιχαµερές 3D 
γραφικές αναπαραστάσεις των σταδίων µεταµόρφωσης του 
σώµατος του χελιού. 

 

ΑΓΓΛΙΚΟ VOICE OVER  

…Καθώς εγκαταλείπουν τα οικεία νερά 
της λιµνης και µπαίνουν στην 
απεραντοσύνη της θάλασσας και του 
ωκεανού, τα µάτια τους διαστέλλονται, 
το χρώµα του δέρµατός τους αλλάζει, 
τα σπλάχνα τους αποσυντίθενται γιατί 
δεν λαµβάνουν τροφή, και ο πρωκτός 
τους συσφίγγεται για να περιορίσουν 
την απώλεια υγρών από το σώµα τους… 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ σηκώνεται αηδιασµένος από τις τελευταίες εικόνες 
τού ντοκιµαντέρ και πηγαίνει προς την κουζίνα. 

 

ΑΓΓΛΙΚΟ VOICE OVER  

…Είναι πραγµατικά συναρπαστικές όλες 
αυτές οι αλλαγές στο σώµα τους όταν 
µεταναστεύουν!  
 
 
 

16 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΙΒΑΡΙ.   
 

Η ΡΙΤΑ παρκάρει τη µηχανή της στο πάρκινγκ µιας µεγάλης 
βιοµηχανικης µονάδας συσκευασίας χελιών και ψαριών.  

ΕΡΓΑΤΕΣ βγαίνουν από τον κυρίως χώρο του εργοστασίου, 
κουβαλώντας κιβώτια µε ψάρια. Τα φορτώνουν σε µια σειρά 
παρκαρισµένα µίνι-βαν µε την επωνυµία πολυτελών 
εστιατορίων.  

Η ΡΙΤΑ προχωρά προς την είσοδο ενός παράπλευρου κτιρίου.  

Περπατώντας, κοιτάζει ένα µικρό ιδιωτικό ελικοφόρο 
αεροπλάνο που στέκεται µε τη µηχανή του αναµµένη. ΕΡΓΑΤΕΣ 
ολοκληρώνουν το φόρτωµά του. Πάνω στο αεροπλάνο, το σήµα 
της εταιρίας: ‘GR-EELS’. Ο 40χρονος ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ του ιβαριού 
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το πλησιάζει προσεχτικά και δίνει στον ΠΙΛΟΤΟ ένα 
τιµολόγιο.    

Η ΡΙΤΑ κοιτάζει το αεροπλάνο να αποµακρύνεται µε θόρυβο 
στον µικρό διάδροµο απογείωσης και να σηκώνεται στον 
ουρανό. Μετά γυρνά, ανοίγει την πόρτα του κτιρίου και 
µπαίνει σ’ ένα σκοτεινό διάδροµο.  

Φτάνει στα αποδυτήρια και µπαίνει µέσα. Τα αποδυτήρια είναι 
άδεια. Η ΡΙΤΑ ανοίγει το ερµάριό της και βγάζει τις 
γαλότσες και τη φόρµα εργασίας της. 

Αρχίζει να ντύνεται, αλλά σταµατάει.  

 

 

17 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΟΥΡΑΝΟΣ 
 

Το µικρό αεροπλάνο µε το λογότυπο ‘GR-EELS’ πετάει ήσυχα 
στον λαµπερό ουρανό.  

 

 

18 / EΣΩΤ. ΞΗΜ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ κατεβαίνει τις σκάλες, ντυµένος κανονικά. Βλέπει 
τον ΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ που πηγαίνει προς την κουζίνα και του 
ρίχνει ένα πατρικό χαστουκάκι.  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Τι έγινε Δηµητράκης; Δεν έχεις 
σχολείο; 
 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ δεν απαντάει και συνεχίζει προς την κουζίνα.  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ δεν του δίνει σηµασία και προσπαθώντας να 
κουµπώσει το ακριβό ρολόι στον καρπό του, φεύγει από το 
σπίτι.   

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κατεβαίνει τις σκάλες τυλιγµένη µε µια τεράστια 
πετσέτα. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Δηµήτρη;  
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ την ακούει από την κουζίνα, αλλά δεν της 
απαντάει.  
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19 / ΕΣΩΤ. ΞΗΜ. ΙΒΑΡΙ   
 

Στα αποδυτήρια, η ΡΙΤΑ έχει µείνει µε τα εσώρουχα. Αρχίζει 
να φοράει µια φαρδιά πλαστική φόρµα εργασίας.  

Η πόρτα της τουαλέτας των αποδυτηρίων ανοίγει και βγαίνει 
µια γυναίκα γύρω στα 35, µισοντυµένη και µε µια κόκκινη 
µπαντάνα στο κεφάλι σαν τον Axl Rose, τον τραγουδιστή των 
Guns’n’Roses: είναι η ΑΞΕΛ.  

 

ΑΞΕΛ 

Ρε µαλάκα είναι η δεύτερη φορά που 
µού’ρχεται περίοδος αυτόν τον µήνα.  
Λες να φταίνε τα σκατόνερα που 
βουτάµε; Εσύ;  

 

Η ΡΙΤΑ σηκώνει τους ώµους. Έχει βάλει τη φόρµα εργασίας και 
προσπαθεί να την κουµπώσει στην πλάτη. 

Η ΑΞΕΛ την βοηθάει.  

 

ΑΞΕΛ 

Τοπ µόντελ. 

 

Η ΡΙΤΑ κουνάει το κεφάλι της σαν να συµφωνεί. Μετά ρεύεται 
δυνατά.  

Η ΑΞΕΛ ρεύεται κι αυτή και γελάνε.  

Η ΡΙΤΑ παίρνει τις γαλότσες της και αρχίζει να τις φοράει.  

Η ΑΞΕΛ βγάζει από την τσάντα της µια πολαρόιντ στην οποία η 
ΙΔΙΑ και µια ΠΑΡΕΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΩΝ ΣΟΥΗΔΩΝ τσουγκρίζουν 
θριαµβευτικά µεγάλα ποτήρια µπύρας και κάνουν το σήµα της 
νίκης. 

 

ΑΞΕΛ 

Ήρθε µια παρέα Σουηδών στο µαγαζί 
χτες. Έχουν έρθει και κάνουν µε το 
κότερο γύρο στα νησιά του Ιονίου. 
Κοίτα, είχαν και πολαρόιντ. 
Υπεργαµάτο; Μου είπαν να πάω µαζί 
τους, κότερο κι έτσι.   
 

ΡΙΤΑ 

Θα πας; 
 

ΑΞΕΛ 

Μπα, δεν είµαι σίγουρη. Πρέπει να 
κάνω τα νύχια µου πρώτα.  
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Γελάνε κοιτάζοντας τα κατασκασµένα από τη δουλειά τραχιά 
χέρια τους. 

Η ΡΙΤΑ ανοίγει την πόρτα και βγαίνει από τα αποδυτήρια. 
Διασχίζει τον διάδροµο και βγαίνει έξω.   

Το δυνατό πρωινό φως τη χτυπάει στο πρόσωπο ενώ περπατά 
προς τον κυρίως χώρο του εργοστασίου.  

Ανοίγει µια µεγάλη σιδερένια πόρτα και µπαίνει στο κεντρικό 
υπόστεγο: µεγάλα βιοµηχανικά νέον φώτα κρέµονται από τους 
τσίγκους της οροφής. ΕΡΓΑΤΕΣ στέκονται όρθιοι µπροστά σε 
µεγάλες δεξαµενές νερού. Πιάνουν ψάρια και χέλια µέσα από 
τις δεξαµενές και τα τοποθετούν µέσα σε πλαστικά κιβώτια 
γεµάτα πάγο.  

Η ΡΙΤΑ παίρνει τη θέση της δίπλα σ’ εναν ΝΕΑΡΟ ΕΡΓΑΤΗ 
µπροστά από µία δεξαµενή και αρχίζει να δουλεύει.    

 

 

20 / ΕΣΩΤ. ΠΡΩΙ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
 

Η τηλεόραση είναι ανοιχτή στο σαλόνι σε µια πρωινή 
ενηµερωτική εκποµπή. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πίνει τον καφέ της 
τυλιγµένη στην πετσέτα.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ έρχεται και κάθεται δίπλα της. Προσπαθεί να 
στριµώξει τα µολύβια του και τα µπλοκ ζωγραφικής του σε µια 
σχολική τσάντα που γράφει ‘PRINCE OF NEW YORK’.  

Μια παύση.   

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Μαµά; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι; 

 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ διστάζει. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ τον τραβάει προς το µέρος 
της και τον παίρνει τρυφερά αγκαλιά.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πες ρε… 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Σου φαίνεται ότι η ζωγραφική είναι 
µόνο για αδερφές; 
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι; Όχι… 
Όχι ρε συ! 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σκέφτεται το θέµα.  

 

 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Μερικοί άνθρωποι τό’χουν! 
Ζωγραφίζουν. Ξέρεις. Βλέπουν τον 
κόσµο αλλιώς. Βλέπουν τα πράγµατα 
όµορφα.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πίνει µια γουλιά καφέ απόλυτα ευχαριστηµένη µε 
την απάντησή της.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ παραµένει µάλλον προβληµατισµένος. 

 

 

 21 / ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ. HM. ΙΒΑΡΙ.  
 

Η ΡΙΤΑ, απορροφηµένη στη δουλειά της, στέκεται δίπλα σ’έναν 
ΝΕΑΡΟ ΕΡΓΑΤΗ µπροστά σ’ έναν ψηλό πάγκο εργασίας.  Το 
πάτωµα κάτω από τον πάγκο, είναι γεµάτο εντόσθια ψαριών, 
βρωµιές και αίµατα.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ δείχνει νά’ναι µάλλον καινούργιος στη 
δουλειά και είναι πολύ άγαρµπος µε τα µαχαίρια. Κοιτάζει 
σαν χαµένος τα χέρια της ΡΙΤΑΣ που µε µεγάλη ταχύτητα και 
ικανότητα καθαρίζει, φιλετάρει και ξαντεριάζει ψάρια και 
χέλια µε ειδικά µαχαίρια. 

 

ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 

(Της δείχνει ένα µαχαίρι).  
Για τα χέλια, το 2, ε; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι, το 2. Το 2 για τα χέλια, το 1 
για τους κέφαλους, το 3 για τα 
λαβράκια. Αλλιώς καταστρέφεις το 
δέρµα. 

 

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ περνάει από πίσω τους και ο ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
κάνει σαν µαθητής που κρύβει ότι δεν ξέρει την άσκηση.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 

(Προσπαθώντας άτσαλα ν’ ανοίξει ένα 
χέλι).  
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Τι µου χορεύεις, µωρή κλασοπατάτα 
σερπαντίνα…  
 

ΡΙΤΑ 

Δεν χορεύει.  
 

ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 

Τι;  
 

ΡΙΤΑ 

Είναι ψόφιο.  
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ κοιτάζει τη ΡΙΤΑ σαν να είναι τελείως 
ηλίθια.  

Αποφασίζει να µην ασχοληθεί άλλο µαζί της.  

Απηυδισµένος πετάει το στραβοκοµµένο, διαλυµένο χέλι στο 
πάτωµα.  

Η ΡΙΤΑ το µαζεύει µαζί µε τ’ άλλα εντόσθια και σκουπίδια 
και τα πετάει σ’ ένα καφάσι.  

Παίρνει το καφάσι και βγαίνει έξω από το κεντρικό υπόστεγο 
για να το πετάξει στους κάδους.   

Μόλις βγαίνει στο προαύλιο, την πλησιάζει ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ. Στο 
µπράτσο του, ένα τατουάζ γράφει το όνοµα της αλβανικής 
πόλης ‘SHKOEDR’.  

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Έχει έρθει ο Μανόλης.   
 

Η ΡΙΤΑ ανατριχιάζει σαν να την έχει διαπεράσει ρεύµα, αλλά 
συνεχίζει προς τους σκουπιδοτενεκέδες. Κοιτάζει λίγα µέτρα 
µακριά προς το πάρκινγκ και βλέπει τον ΜΑΝΟΛΗ (λίγο πριν τα 
40) να στέκεται όρθιος δίπλα στη φανταχτερή µαύρη Αlpha 
Romeo GT καµπριολέ του. Είναι όµορφος, λεπτός, τα µαλλιά 
του είναι κάπως ανάκατα, τα µάτια του γυαλίζουν και είναι 
κοµµένα από το ξενύχτι. Φοράει ένα γυαλιστερό σκούρο µοβ 
Tom Ford κοστούµι.  

Η ΡΙΤΑ πετάει το καφάσι µε τα έντερα στον κάδο. 

Σκουπίζει τα χέρια της στη φόρµα της και προχωράει προς το 
µέρος του.    

Από την άλλη µεριά, ο ΜΑΝΟΛΗΣ την πλησιάζει κι εκείνος.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Τι έγινε;  
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ΡΙΤΑ 

… 

   

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Έχεις τίποτα για µένα αγάπη µου;  
Να πέσω γλυκά να κοιµηθώ να σ’ 
ονειρεύοµαι; Ξέχασα το ‘’σταφ’’ στο 
µαγαζί. 
 

Η ΡΙΤΑ βάζει το χέρι της µέσα από τη φόρµα στην τσέπη του 
παντελονιού της και βγάζει ένα σακουλάκι µε µαριχουάνα. Του 
το δίνει.   

  

ΜΑΝΟΛΗΣ 

(Της δείχνει το σακουλάκι και µετά 
τον ΕΡΓΟΔΗΓΟ που στέκεται στην είσοδο 
του κτιρίου πίσω και τους κοιτάζει).  
Αλβανικό;  
 

ΡΙΤΑ 

Αλβανικό.  
 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Έλα το βράδι στο µαγαζί. Να σε δω 
λίγο. Να βγεις και λίγο έξω. Έτσι γι’ 
αλλαγή… 
 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ πάει να φύγει προς το αµάξι του, αλλά γυρνάει 
τελευταία στιγµή µε ένα πλατύ χαµόγελο προς το µέρος της.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Κοίτα τι βρήκα ρε συ. Θα τό’ψαχνες. 

 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ βγάζει από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του 
ένα εισιτήριο αεροπλάνου και της το δείχνει.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

(Διαβάζει). 
 «Ρίτα Ντίνια. Destination: Miami, 
Florida.» 
(Την κοιτάζει εξεταστικά). 
Ουάου.  
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ΡΙΤΑ 

… 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Την κάνουµε σιγά-σιγά, ε; 
 

ΡΙΤΑ 

… 
 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ βάζει το εισιτήριο πίσω στην τσέπη του. 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Ρε συ ξέρεις τι λέω; Λέω, αυτή η 
µαλακία κατάσχεται. Ξανατύπωσέ το. 
 

Μπαίνει στο αµάξι του και φεύγει.  

Η ΡΙΤΑ παρακολουθεί το αµάξι του ΜΑΝΟΛΗ να φεύγει µε 
ταχύτητα από την κεντρική είσοδο του ιβαριού.  

Επιστρέφει στη δουλειά της. Τα µάτια της είναι υγρά από το 
θυµό.   

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ την πλησιάζει για να της µιλήσει, αλλά εκείνη 
δεν του δίνει σηµασία.  

 

 

22 / ΕΞΩΤ-ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ντυµένη µε ένα εξαιρετικά στενό τζιν, ψηλά 
τακούνια και χρυσά αξεσουάρ περπατάει στο δρόµο. Τρώει µε 
βουλιµία ένα ντόνατ γεµάτο ζάχαρη.   

Φτάνει στην είσοδο του Αστυνοµικού Τµήµατος Μεσολογγίου. Ο 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ στην είσοδο µόλις τη βλέπει, της βαράει 
προσοχή.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Ξερά).  
Δε γαµιέσαι κι εσύ πρωί-πρωί… 

 

Ανοίγει την τσάντα της και βγάζει ένα ζευγάρι µεγάλα σκούρα 
γυαλιά ηλίου και τα φοράει πριν µπει µέσα.  

Το αστυνοµικό τµήµα είναι ήδη γεµάτο ΚΟΣΜΟ που περιµένει σε 
ουρές ή κάθεται, αγρότες µε τις γυναίκες τους και 
συνταξιούχους που γκρινιάζουν για τους χρόνους αναµονής για 
να βγάλουν ταυτότητες ή να πάρουν ένα χαρτί από την 
αστυνοµία.    
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Η είσοδος της ΕΛΙΣΑΒΕΤ προκαλεί ένα κύµα αναστάτωσης και 
διαµαρτυριών. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ τους αγνοεί και προχωρά ίσια προς 
το γραφείο της που γράφει στην πόρτα ‘ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΧΑΝΟΦΣΚΙ – 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ’. ΄ 

Μια ΓΙΑΓΙΑ µε ένα ΜΩΡΟ που κλαίει, θέλει οπωσδήποτε να της 
µιλήσει και την παίρνει από πίσω. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ προλαβαίνει να κλείσει την πόρτα αφήνοντας τη 
ΓΙΑΓΙΑ έξω στο διάδροµο. Χωρίς να βγάλει την τσάντα από τον 
ώµο της και φορώντας τα γυαλιά της ηλίου, πηγαίνει πάνω απ’ 
το γραφείο της.   

Πάνω στο γραφείο, βλέπει ένα ανοιχτό ντοσιέ µε φωτογραφίες 
συλληφθέντων από το 2000 µέχρι σήµερα: όλες οι εθνικότητες, 
όλα τα γένη, όλες οι ηλικίες, µοχθηρά πρόσωπα και 
αποσβολωµένα πρόσωπα την ώρα της φωτογράφισης, χτυπηµένα 
και µη, είναι απλωµένα πάνω στο γραφείο της. 

Η ΓΙΑΓΙΑ µε το ΜΩΡΟ που κλαίει ανοίγει την πόρτα χωρίς να 
χτυπήσει, αποφασισµένη να µιλήσει στην Κυρία Διοικητή.  

 

ΓΙΑΓΙΑ 

Κυρία διοικητά, είναι ανεπίτρεπτο 
αυτό το πράγµα, περιµένουµε εδώ έξω 
από τις 7 το πρωί –  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ χωρίς να της απαντήσει, βάζει γρήγορα τις 
φωτογραφίες πίσω στο ντοσιέ και παίρνει το ντοσιέ µαζί της, 
την προσπερνά µε δυσκολία γιατί της έχει φράξει την πόρτα 
και ξαναβγαίνει στον διάδροµο.  

 

ΓΙΑΓΙΑ 

Μη µου γυρίζεις την πλάτη εµένα 
Κοχανόφσκι, δε σε φοβάµαι!…   

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρνάει και τής ρίχνει ένα γρήγορο περιφρονητικό 
βλέµµα. Διασχίζει τον διάδροµο προς την αντίστροφη 
κατεύθυνση, ανοίγει µια πόρτα που γράφει ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ και 
µπαίνει µέσα.  

 

Ησυχία. Στα αποδυτήρια, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ µε τα βρακιά 
αλλάζουν για να πιάσουν βάρδια.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Δείχνει σε έναν από τους 
αστυνοµικούς το ντοσιέ µε τις 
φωτογραφίες).  
Μήτσο, τι δουλειά έχουν αυτά στο 
γραφείο µου; 
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Ο αστυνοµικός ΜΗΤΣΟΣ, ο µόνος που είναι τσίτσιδος, 
µαυρισµένος και µε έντονο το σηµάδι του µαγιό, την 
πλησιάζει καλύπτοντας µε το µπλουζάκι του τ’ αχαµνά του. 

 

ΜΗΤΣΟΣ 

(Μ’ ένα στραβό χαµόγελο). 
Δικά µου είναι. Εγώ τ’ άφησα.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ήσουν στο γραφείο µου; 
 

ΜΗΤΣΟΣ 

Ναι, γινόταν χαµός χτες, ήθελα να 
µελετήσω και ήταν πιο ήσυχα στο 
γραφείο σας. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Να ‘µελετήσεις’; 
 

ΜΗΤΣΟΣ 

Ναι… 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι µελετούσες; 
 

ΜΗΤΣΟΣ 

Φάτσες. Τις φάτσες στους φακέλους.  
Νοµίζω µπορώ να καταλάβω τους σάπιους 
µόνο απ’ τη φάτσα.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Κληρονοµικό χάρισµα, φαντάζοµαι.  
 

ΜΗΤΣΟΣ 

(Την κοιτάζει καλά-καλά).  
Όχι, παίζει κάτι παράξενο µε τις 
φάτσες τους. Τη νιώθεις στο στοµάχι 
τη σαπίλα και θες να ξεράσεις. Είναι 
στο DNA τους.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Λοιπόν, άκου, Μήτσο, τι σού’τυχε 
σήµερα. Σήµερα είναι η µέρα σου. 
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Του δίνει το ντοσιέ, ο ΜΗΤΣΟΣ µπερδεύεται και πάει να του 
πέσει η µπλούζα απ’ τ’ αχαµνά.  Οι άλλοι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ πίσω 
χασκογελάνε. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Σού’χω διακόσιες φάτσες έξω που 
περιµένουν να εξασκήσεις το νέο σου 
ταλέντο. Κι όταν γυρίσω, να µου πεις 
ποιους να χώσω µέσα, εντάξει αγόρι 
µου;  
 

Ο ΜΗΤΣΟΣ την κοιτάζει περιφρονητικά. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάνει σήµα 
στον πιο ΝΕΑΡΟ και ΟΜΟΡΦΟ από τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ που έχει 
βάλει ήδη τη στολή του, να την ακολουθήσει.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βγαίνουν από τα 
αποδυτήρια και διασχίζουν τον διάδροµο ανάµεσα στις 
διαµαρτυρίες του κόσµου που περιµένει.  

 

 

23 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΣΤΟ ΙΒΑΡΙ 
 

Διάλειµµα για φαγητό, και ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ανάµεσά τους η 
ΡΙΤΑ, η ΑΞΕΛ και ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ τρώνε στην τραπεζαρία.  

Οι ΕΡΓΑΤΕΣ πειράζουν την ΑΞΕΛ την οποία θεωρούν λεσβία, τη 
φωνάζουν «Άξελ» από τον Axl Rose και της µιλάνε πάντα στο 
αρσενικό γένος.  

H AΞΕΛ προσπαθεί να βάλει τα κέρµατα στο µηχάνηµα µε τις 
κόκα-κόλες.  

 

ΕΡΓΑΤΗΣ 

Ρε µαλάκα Άξελ, βάρα το ρε πούστη να 
µη στα φάει. Δώσ’ του.   

 

Η ΑΞΕΛ αρχίζει να κλωτσάει το µηχάνηµα χωρίς ιδιαίτερη 
επιτυχία.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 

Ρίχ’του ρε. Μη το λυπάσαι. Τι άντρας 
είσαι συ;  

 

Οι ΕΡΓΑΤΕΣ γελάνε.  

Η ΑΞΕΛ δίνει µια δυνατή στο µηχάνηµα και παίρνει την κόκα-
κόλα της.  

Κάθεται θριαµβευτικά απέναντι από τη ΡΙΤΑ που τρώει 
µηχανικά.  
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Τρώγοντας µε λαιµαργία, η ΑΞΕΛ προσέχει ότι η ΡΙΤΑ έχει 
χάσει τελείως το κέφι της.  

Τα γέλια από τους ΕΡΓΑΤΕΣ και οι κουβέντες αρχίζουν να 
σβήνουν.  

Η ΡΙΤΑ είναι αφηρηµένη. 

 

Ακούγεται λαχάνιασµα.  

 

 

24 / ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΑΠΟΘΗΚΗ  
 

Η ΡΙΤΑ είναι ξαπλωµένη σ’ ένα τραπέζι στη µέση µιας µεγάλης 
άδειας αποθήκης. Είναι λαχανιασµένη και το βλέµµα της είναι 
αλαφιασµένο. Η κοιλιά της είναι ανοιγµένη σαν να της κάνουν  
εγχείρηση και το τραπέζι έχει ξεραµένα αίµατα.  

Χιλιάδες µικρές ρέπλικες ενός νέου άνδρα σε µέγεθος 
εντόµου, σκαρφαλώνουν πάνω στα τειχώµατα της κοιλιάς της 
και πηδούν έξω στο τραπέζι και στο πάτωµα: είναι όλοι ο 
ΜΑΝΟΛΗΣ.  

 

Ακούγεται ένα δυνατό κουδούνι.  

 

 

25 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΣΤΟ ΙΒΑΡΙ   
 

Χτυπάει το κουδούνι για να επιστρέψουν οι ΕΡΓΑΤΕΣ στην 
εργασία τους.  

Η ΡΙΤΑ συνέρχεται. Μαζεύει το πηρούνι και το πιάτο της και 
τα αφήνει στα καφάσια που πάνε για πλύσιµο. Η ΑΞΕΛ την 
ακολουθεί.  

Βγαίνουν στον διάδροµο για να επιστρέψουν στις δουλειές 
τους.  

Ενώ περπατάνε, η ΑΞΕΛ της ρίχνει µια κωλιά για να της 
ανεβάσει το κέφι.  

Μετά, την αγκαλιάζει από τον ώµο να περπατήσουν µαζί.  

Βγάζει από την τσέπη της ένα πακέτο τσίχλες.  

 

ΑΞΕΛ 

Τσιχλίτσα; 
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26 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ στη θέση του συνοδηγού.  

Δίπλα της, Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ οδηγεί άσκοπα στους 
επαρχιακούς δρόµους έξω από το Μεσολόγγι.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει έξω από το παράθυρο: απέραντες εκτάσεις 
µε χωράφια σπαρµένα βαµβάκι και ξένοι εργάτες που δουλεύουν 
κάτω από τον ήλιο.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Έχω τροµερό άγχος κυρία διοικητά…  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Δεν έκανες τα µαθήµατά σου; 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Όχι, διάβασα. Νοµίζω είµαι έτοιµος.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πότε είναι οι εξετάσεις; 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Σε δυο βδοµάδες.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Για λέγε… Θες να σε διαβάσω; 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

(Χαµογελάει ντροπαλά και 
κατακοκκινίζει).  
Τι; Να πω; Σε σας;  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Λέγε ρε… Σ’ ακούω.  
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

(Λέει παπαγαλία το µάθηµα).  
«Ένα εκσυγχρονισµένο αστυνοµικό σώµα 
χρειάζεται τα απαραίτητα εργαλεία για 
να µορφώσει τους αξιωµατικούς και τα 
µέλη των ειδικών µονάδων που ανήκουν 
σε αυτό, επάνω σε θέµατα αµυντικών 
τακτικών, αυτοάµυνας, συµπλοκής σώµα 
µε σώµα σε περιπτώσεις περιορισµένου 
χώρου που το περίστροφο δεν είναι 
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δυνατόν ή δεν πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί. Χτίζοντας και 
εκπαιδεύοντας έναν µαχητή εξ 
ολοκλήρου κι όχι απλώς έναν τεχνίτη 
στα όπλα, πυροβόλα, γκλοµπς, κλπ…» 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει έξω από το παράθυρο: τα χωράφια έχουν 
τελειώσει, κι έχει αρχίσει η µεγάλη πεδιάδα γύρω από τη 
λιµνοθάλασσα. Άγρια γελάδια κυκλοφορούν ελεύθερα ανάµεσα 
στα ροζ φλαµίνγκο που τσιµπολογούν στους βάλτους.    

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

«Είναι ουσιώδες να δηµιουργηθεί ένας 
νέος ευγενικός αστυνοµικός ο οποίος 
τη στιγµή που θα παραστεί ανάγκη θα 
έχει τη δυνατότητα να µετατρέπεται σε 
έναν αποφασιστικό και επιθετικό 
µαχητή ικανό να ανταπεξέλθει σε 
απαιτητικές και επικίνδυνες 
καταστάσεις.»  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Καλά τα λες…    
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

«Κάποιον που θα ανταποκριθεί µε τον 
κατάλληλο τρόπο χωρίς χρήση 
υπερβολικής βίας, αλλά µε εξαιρετική 
ικανότητα να λύσει οποιοδήποτε 
πρόβληµα…»  
(Κολλάει, σκέφτεται.)  
«…Οποιοδήποτε πρόβληµα. Είτε αυτό 
συµπεριλαµβάνει την προστασία των 
συναδέλφων του είτε πολιτών.» 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Διασκεδάζει).  
Μπράβο ρε Αϊνστάιν!  
 

Ακούγεται ο ήχος µηνύµατος στο i-phone της ΕΛΙΣΑΒΕΤ.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ το βγάζει από τη τσάντα της παραµερίζοντας το 
περίστροφό της και το ανοίγει.  

Είναι από ‘ΓΙΑΤΡΟΣ’ µε φωτογραφία του ΒΑΣΙΛΗ.   

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανοίγει το µήνυµα. Το µήνυµα γράφει:  

 

«Ήσουν καύλα χτες το βράδι!!!  
Θα τα πούµε στο δείπνο στις 8 ;-) »  
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Από κάτω βρίσκει συνηµµένο ένα βιντεάκι.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βάζει τα ακουστικά και πατάει το play. 

Στο βίντεο βλέπει το ξανθό κεφάλι µιας γυναίκας που παίρνει 
πίπα από έναν άνδρα. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ συνειδητοποιεί ότι είναι η 
ίδια και το σώµα του άνδρα είναι ο ΒΑΣΙΛΗΣ.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγάζει τα ακουστικά, κλείνει το τηλέφωνο και το 
ξαναβάζει στη τσάντα.  

Φοράει τα γυαλιά της ηλίου και κοιτάζει έξω από το 
παράθυρο. 

 

 

27 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΒΑΡΙ 
 

Η ΡΙΤΑ έχει τελειώσει τη βάρδια.  

Στο γραφείο της εισόδου του ιβαριού οι ΕΡΓΑΤΕΣ µε τα 
κανονικά τους ρούχα περιµένουν κουρασµένοι ο ένας πίσω από 
τον άλλον. 

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ καθισµένος στο γραφείο του, τους βάζει έναν-
έναν να υπογράψουν και τους δίνει έναν φάκελο µε τα λεφτά 
τους.  

Η ΡΙΤΑ υπογράφει και κοιτάζει τον ΕΡΓΟΔΗΓΟ που της δίνει τα 
χρήµατα.  

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Λήγει η σύµβασή σου τον άλλο µήνα. Θα 
συνεχίσεις;  
 

ΡΙΤΑ 

Να σου πω σε µια βδοµάδα;  
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Όπως θες.   

 

Η ΡΙΤΑ δεν θέλει να της πιάσει την κουβέντα και φεύγει από 
το γραφείο του.  

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ απογοητεύεται.  
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28 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 
 

Στο περιπολικό, την ΕΛΙΣΑΒΕΤ την έχει πάρει ο ύπνος 
ακουµπισµένη στο παράθυρο του συνοδηγού. Ο ήλιος τη χτυπάει 
στο πρόσωπο.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ οδηγεί προσεκτικά, προσέχοντας 
να µην την ξυπνήσει.  

 

 

29 / ΕΞΩΤ-ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
 

Η ΡΙΤΑ παρκάρει τη µηχανή της στο προαύλιο της νεοκλασσικής 
µητρόπολης του Μεσολογγίου.  

Μπαίνει στη σκοτεινή και δροσερή εκκλησία.  

Πηγαίνει στο ντουλάπι δίπλα στο παγκάρι µε τα κεριά και 
παίρνει τους κουβάδες και τα βετέξ της.  

 

 

30 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
 

Η ΡΙΤΑ καθαρίζει µε ένα βετέξ τα σηµάδια από τα κραγιόν 
στις εικόνες.  

Στον κεντρικό χώρο της εκκλησίας, ένας ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ µιλάει 
σε µια οµάδα ΔΕΚΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.  

Σ’ ένα µικρό γραφείο πίσω τους, µια συνεδεδεµένη τηλεόραση 
παίζει ένα ταξιδιωτικό ντοκιµαντέρ για τους Άγιους Τόπους.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

(Δείχνει στην οθόνη).  
…Και µε το θέληµα του Θεού, µετά την 
Ιερουσαλήµ, 6 ώρα το απόγευµα τα 
λεωφορεία θα µας αφήσουν στη Ναζαρέτ.  

 

ΔΥΟ από τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ σταυροκοπιούνται.  

Μια ΓΥΝΑΙΚΑ δείχνει στη ΦΙΛΗ της το καινούργιο της 
διαβατήριο και γελάνε µε τη φωτογραφία.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Α µπράβο – να σας ρωτήσω: διαβατήρια 
έχετε όλες;  

 

Οι ΓΥΝΑΙΚΕΣ λένε ναι. Μια γυναίκα σηκώνει το χέρι.  
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ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Δεν µε αφήνει να βγάλω πάτερ ο άντρας 
µου… Λέει ότι είναι επικίνδυνα εκεί 
και µου έχει κρύψει την ταυτότητα.  
 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 

Θα τη βρεις καλέ… Ψάξε λίγο καλά! Για 
όνοµα του Θεού, πού να την έχει 
βάλει;   
 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 

Νοµίζει θα τον παρατήσω! 
  

Στον κυρίως χώρο, η ΡΙΤΑ µισακούει τις φωνές και τα γέλια. 

Είναι αφηρηµένη. 

  

 

31 / ΕΞΩΤ. ΠΡΩΙ. ΦΑΤΝΗ ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ  
 

Ο ΙΩΣΗΦ, γύρω στα 30, ξυπνάει και βλέπει δίπλα του τον 
νεογέννητο µικρό ΧΡΙΣΤΟ.  

Η ΠΑΝΑΓΙΑ, γύρω στα 16, τον θηλάζει. Και οι ΤΡΕΙΣ είναι 
σκεπασµένοι µε κόκκινες και µπλε κουβέρτες στα χρώµατα του 
πίνακα του Μποτιτσέλλι. 

Ο ΙΩΣΗΦ ακουµπάει το µάγουλο του µωρού µε το δάχτυλό του 
που έχει µαυρισµένα νύχια και είναι κατασκαµµένο από τις 
δουλειές και η ΠΑΝΑΓΙΑ χαµογελάει.  

Ο ΙΩΣΗΦ βγαίνει από τα σκεπάσµατα και φοράει ένα βρώµικο 
τζιν παντελόνι. Γύρω τους, ξανθά βόδια µασουλάνε σανό και 
χήνες τρέχουν πέρα-δώθε.  

Ο ΙΩΣΗΦ βγαίνει από τη φάτνη που δεν είναι παρά µια 
µισοτελειωµένη τσιµεντένια αποθήκη που έχει µετατραπεί σε 
στάβλο. 

Είναι ξυπόλητος και πατάει προσεχτικά στα βάτα για να µην 
τον τσιµπήσουν τα αγκάθια. 

Πηγαίνει πίσω από τον στάβλο για να κατουρήσει. Ενώ 
κατουράει βλέπει τον ήλιο να εµφανίζεται πίσω από έναν 
λόφο. Ο ουρανός είναι τόσο χρυσαφής που είναι σαν άγγελοι 
να τον διασχίζουν πετώντας. 

Ο ΙΩΣΗΦ κουµπώνει το φερµουάρ του και επιστρέφει στη 
µπροστινή πλευρά του στάβλου.  

Αυτή τη φορά βλέπει ΤΡΕΙΣ ΑΝΔΡΕΣ, έναν λευκό, έναν αφρικανό 
και έναν ασιάτη να στέκονται γονατιστοί µπροστά στην πόρτα: 
είναι οι ΜΑΓΟΙ.  

Ο λευκός ΜΑΓΟΣ ανοίγει την κάπα του και βγάζει από µέσα ένα 
µεγάλο φορητό διπλό κασετόφωνο της δεκαετίας του ’80.  
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Πατάει το play και η Τίνα Τάρνερ τραγουδάει δραµατικά πως 
«Ι’ve been loving you a little too long, please don’t make 
me stop now...»  

Ο Αφρικανός ΜΑΓΟΣ σηκώνει το χέρι του και δείχνει στον 
ΙΩΣΗΦ έναν χωµατόδροµο που οδηγεί µακριά, πέρα στον 
ορίζοντα.  

Ο ΙΩΣΗΦ καταλαβαίνει πως αυτός είναι ο δρόµος που πρέπει να 
ακολουθήσει µε την οικογένειά του, και λυπάται. 

 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ (OFF) 

Ρίτα… 

 

    

 32 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

 

Το τραγούδι κόβεται. 
 

Η ΡΙΤΑ έχει αφαιρεθεί δίπλα σε µια εικόνα. Από πάνω της 
στέκεται, ο ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ. Πίσω, οι ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
µαζεύουν τα πράγµατά τους.   

 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ  

Προσεύχεσαι; 
 

ΡΙΤΑ 

Προσπαθώ. Ξεκινάω αλλά µετά σταµατώ 
γιατί αρχίζω να βρίζω. Μάλλον δεν 
κάνω κάτι σωστά.  
 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Δεν ξέρω άνθρωπο που να µην 
προσεύχεται σωστά. 
 

ΡΙΤΑ 

Ξέρω εγώ. 
 

O ΙΕΡΕΑΣ κάθεται δίπλα της και της δίνει ένα µάτσο µε 
χρήµατα.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Για το µήνα. 

 

Η ΡΙΤΑ παίρνει τα χρήµατα και τα βάζει στην τσέπη της. 
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ΡΙΤΑ 

Μερικές φορές σκέφτοµαι ότι δεν είναι 
ο Θεός που κυβερνάει τον κόσµο. 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Αν όχι, τότε ποιος; 
 

ΡΙΤΑ 

Πράµατα… Διάφορα… Βλέπω συχνά αυτό το 
όνειρο, να στο πω; 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Φυσικά. 
 

ΡΙΤΑ 

Βγαίνω από µια θάλασσα κατακόκκινη 
από το αίµα. Και δεν µπορώ να κουνήσω 
τα χέρια µου. Και τα πόδια µου είναι 
βαριά. Είναι σα να κολύµπησα πολύ. 
Και βγαίνω στην παραλία και βλέπω 
ανθρώπους και είµαι χαρούµενη που 
βλέπω ανθρώπους. «Εντάξει» ανθρώπους, 
καλούς, της Κυριακής… Έχουν έρθει 
όλοι στην παραλία. Αλλά εγώ δεν ακούω 
τίποτα, κανέναν ήχο ανθρώπινο. Και 
συνειδητοποιώ ότι όλοι είναι νεκροί. 
Και περπατάω ανάµεσά τους. Κι ανάµεσά 
τους ακούω µια λέξη. 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Τι λέξη; Βρισιά; 
 

ΡΙΤΑ 

Όχι. Μια φωνή που λέει ‘κι άλλο’. ‘Κι 
άλλο’. Και µετά ξυπνάω.  
 

Μια παύση. Ο ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ σκέφτεται.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Το κακό υπάρχει. Είναι δίπλα µας, 
µέσα µας και µας βασανίζει. Αλλά δεν 
είναι αθάνατο. Αυτή είναι η διαφορά 
µε τον Θεό. Όταν αναστηθούµε, το κακό 
δεν θα αναστηθεί µαζί µας. Στην 
αιωνιότητα, το κακό δεν θα µπορεί πια 
να µας αγγίξει.  
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ΡΙΤΑ 

(Κυριολεκτικά).  
Είπατε ότι το κακό δεν θα αναστηθεί. 
Είστε σίγουρος; 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Ναι. Θα το δεις. Δεν θ’ αναστηθεί. 
Ακόµα κι αν αυτή τη στιγµή σου 
φαίνεται ότι κυβερνάει τον κόσµο.  

 

Πίσω από τη ΡΙΤΑ, η πόρτα της µητρόπολης ανοίγει και 
µπαίνει µια ΓΥΝΑΙΚΑ. Τη συνοδεύει ο ΜΑΝΟΛΗΣ που είναι τώρα 
ντυµένος πιο απλά. Μπαίνουν µαζί στην εκκλησία και 
προχωρούν προς τις εικόνες. Κάποιες από τις ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ που ετοιµάζονται για το ταξίδι στην Ιερουσαλήµ, 
στέκονται ακόµα παραδίπλα.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ βλέπει την ΓΥΝΑΙΚΑ και τον ΜΑΝΟΛΗ και γυρνά 
στη ΡΙΤΑ που είναι µπροστά του σαν χαµένη.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Ήρθε η µαµά σου µε τον αδελφό σου.  
 

Η ΡΙΤΑ γυρίζει και βλέπει τη ΜΗΤΕΡΑ της. Πίσω της ο 
ΜΑΝΟΛΗΣ.  

Σηκώνεται και πηγαίνει προς το µέρος τους.  

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ κουβεντιάζει χαµογελαστός µε τις ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ που φαίνεται να τον συµπαθούν πολύ που φροντίζει 
τη µητέρα του.  

 

ΡΙΤΑ 

Μαµά; 

 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΡΙΤΑΣ γυρίζει προς το µέρος της. Την κοιτάει 
σαν να µην την αναγνωρίζει.  

 

ΡΙΤΑ 

Εγώ είµαι µαµά, η Ρίτα.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

(Στη ΜΗΤΕΡΑ του).  
Βλέπεις που δε σού’πα ψέµατα; Αφού 
έχεις κόρη, στό’πα.  
(Δείχνει τη ΡΙΤΑ).  
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Νά τη, δεν τη θυµάσαι;  
 

Η ΜΗΤΕΡΑ δείχνει νά’ναι σε σύγχυση.  

Η ΡΙΤΑ περιµένει να την αναγνωρίσει.  

 

ΜΗΤΕΡΑ 

(Στη ΡΙΤΑ, πολύ τυπικά, σαν σε 
κάποιον που βλέπει πρώτη φορά). 
Χαίρετε. 
 

ΡΙΤΑ 

Γεια.  
 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ 

(Στη ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΑΝΟΛΗ).  
Καλέ η κόρη σου είναι, Μαρίνα! Δεν 
την γνωρίζεις; Η κόρη σου!  
 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ κοιτάζει τις εικόνες. Δείχνουν ανίσχυρες και ο 
ΜΑΝΟΛΗΣ χαµογελάει περιφρονητικά. Σκουπίζει ένα λεκέ που 
ξέφυγε στη ΡΙΤΑ και γυρίζει προς το µέρος της.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Πρέπει να έρχεσαι πιο συχνά απ’ το 
σπίτι. Αλλιώς µην περιµένεις να σε 
θυµάται.  
 

ΜΗΤΕΡΑ 

(Πιάνει τον ΜΑΝΟΛΗ από το µπράτσο). 
Θέλω να πάµε σπίτι τώρα.  
(Στη ΡΙΤΑ).  
Καλησπέρα.  
 

 ΜΑΝΟΛΗΣ 

(Στη ΡΙΤΑ). Τα λέµε το βράδι.  

 

Παίρνει τη µαµά του και προχωρούν προς την έξοδο.  

Η ΡΙΤΑ µένει να στέκεται στη µέση της εκκλησίας. 
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33 / ΕΞΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  
 

Η ΡΙΤΑ οδηγεί τη µηχανή της µέσα στην πόλη. Φοράει το 
κράνος της.  

 

 

34 / ΕΞΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΑΛΑΝΑ.   
 

Το περιπολικό έχει κάνει στην άκρη µπροστά στο σπίτι του 
Λόρδου Βύρωνα που έχει µετατραπεί σε µουσείο. Μια οµάδα 
παιδιών παίζει ποδόσφαιρο σε µια µεγάλη αλάνα γύρω από το 
άσχηµο άγαλµα του Λόρδου Βύρωνα. 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ κάθεται στη θέση του οδηγού 
δίπλα στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ που κοιµάται.  

Με µια ξαφνική κίνηση, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ξυπνάει και ανοίγει τα 
µάτια της. Είναι ζαλισµένη.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Γαµώ την τρέλα µου.    

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Καλησπέρα. 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει από το παράθυρο προς τα παιδιά που 
παίζουν ποδόσφαιρο.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Εύθυµη).  
Είδα το πιο παράξενο όνειρο.  
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Μπορώ να σας πάω σπίτι, αν θέλετε. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Όχι άστο, γάµησέ το, θα περπατήσω. 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανοίγει την πόρτα του περιπολικού και βγαίνει.  

Περπατάει πάνω στα τακούνια της προς τα παιδιά που παίζουν 
ποδόσφαιρο. 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ την παρακολουθεί από τη θέση 
του οδηγού.  
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Η µπάλα φεύγει έξω από το γήπεδο και ένα ΠΑΙΔΙ τρέχει 
ξωπίσω της να την πιάσει.   

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ τρέχει να την προλάβει. Μόλις τη φτάνει, πατάει 
πάνω της και περιµένει το ΠΑΙΔΙ να την φτάσει.  

 

ΠΑΙΔΙ 

 Τη µπάλα, κυρία!  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Χασκογελώντας).  
Τη µπάλα; Ποιά µπάλα;  
 

Το ΠΑΙΔΙ πάει να της πάρει τη µπάλα, αλλά η ΕΛΙΣΑΒΕΤ του 
κάνει προσποίηση και τον αποφεύγει. 

 

 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Παίζοντας και καταδιασκεδάζοντας).  
Έλα ρε παπάρα! Τι κάθεσαι εκεί σα 
λάχανο; 
 

Το ΠΑΙΔΙ χαµογελάει και ξαναπροσπαθεί να τη µαρκάρει, αλλά 
η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πάλι καταφέρνει να τον αποφύγει. Παίρνει τη 
µπάλα στο ένα χέρι και τη σηκώνει ψηλά.  

Το ΠΑΙΔΙ πηδάει για να την πιάσει αλλά είναι ακόµα πολύ 
µικρό και δεν τη φτάνει.  

 

ΠΑΙΔΙ 

Ελάτε καλέ κυρία, µην είστε τέτοια, 
δώστε την µπάλα να παίξουµε…  

   

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πετάει την µπάλα πίσω προς τα άλλα ΠΑΙΔΙΑ. Το 
ΠΑΙΔΙ την παρατάει και τρέχει ξωπίσω από την µπάλα του.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ, πολύ ευχαριστηµένη µε τα κατορθώµατά της, 
συνεχίζει τον δρόµο της.  

 

 

35 / ΕΞΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
 

Η µηχανή της Ρίτας είναι παρκαρισµένη στο προαύλιο ενός 
µπλοκ µε εργατικές πολυκατοικίες. Γύρω από το µπλοκ, στο 
ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο, κακοχτισµένες µονοκατοικίες και 
παραπήγµατα µε αυλές που µένουν τσιγγάνοι. Στις αυλές και 
στο δρόµο, παίζουν ΠΑΙΔΙΑ.  
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Από ένα παράθυρο µιας εργατικής πολυκατοικίας, βλέπουµε το 
εσωτερικό της κουζίνας ενός µικρού διαµερίσµατος: η ΡΙΤΑ 
βράζει νερό για να φτιάξει τσάι. 

Κοιτάζει απέναντί της στον τοίχο της κουζίνας µια 
φωτογραφία: είναι αυτή και η µαµά της αγκαλιασµένες. Η µαµά 
γελάει και η Ρίτα δείχνει χαρούµενη.  

Η ΡΙΤΑ βάζει τα κλάµατα. 

Σηκώνεται όρθια προσπαθώντας να σταµατήσει τους λυγµούς 
της.  

Είναι αδύνατον.  

 

 

 36 / ΕΣΩΤ. ΣΟΥΡΟΥΠΟ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΝΟΛΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΙ  
 

Σ’ ένα δωµάτιο µε ξύλινους τοίχους, ο ΜΑΝΟΛΗΣ κάθεται µόνος 
του στο κρεβάτι.  

Πατάει το play στον υπολογιστή του που είναι συνδεδεµένος 
µε µια τηλεόραση.  

Ένα βίντεο αρχίζει να παίζει.  

 

 

36 / ΒΙΝΤΕΟ  
 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ που είναι ο οπερατέρ της κάµερας, παίρνει τον 
φακό από το πρόσωπό του και τραβάει ένα ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΕΡΙ που 
κλείνει µια σιδερένια πόρτα.  

Η κάµερα γυρνάει και βρίσκει τη ΡΙΤΑ να κάθεται πάνω σ’ ένα 
τραπέζι σε µια σκοτεινή αποθήκη.   

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Αισθάνεσαι ότι είσαι φυσιολογική; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Ότι έχεις γίνει ένα φυσιολογικό 
άτοµο; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι. 
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ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Είσαι ευχαριστηµένη από τη ζωή σου; 
 

ΡΙΤΑ 

Όχι.  
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Σ’ αρέσει να δουλεύεις στα σκατά στα 
χέλια; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Νιώθεις ότι οι φιλοδοξίες σου έγιναν 
πραγµατικότητα; 
 

ΡΙΤΑ 

… 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Ότι η δουλειά σου σου ανοίγει 
‘άπειρες προοπτικές’; 
 

ΡΙΤΑ 

… 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Έχεις φίλους; Σου µιλάει κάνας 
άνθρωπος; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι.  
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Κάνα γκόµενο έχεις; 
 

ΡΙΤΑ 

Όχι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Νιώθεις έξυπνη; 
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ΡΙΤΑ 

Όχι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Ικανή; 
 

ΡΙΤΑ 

Όχι.  
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Σέξι;  
 

ΡΙΤΑ 

… 
 
 

 37 / ΕΣΩΤ.  ΣΟΥΡΟΥΠΟ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΝΟΛΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΙ. -(ΣΥΝ.) 
  

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ βλέπει το βίντεο.  

Ακούγεται από µέσα η φωνή της ΜΗΤΕΡΑΣ του.  

 

ΜΗΤΕΡΑ (off)  

Μανόλη; 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Έρχοµαι! 

 

Πατάει το ‘repeat’ στο βίντεο και ανεβάζει το volume.  

Bγαίνει από το δωµάτιό του και κλειδώνει την πόρτα πίσω 
του.  

Η φωνή του και η φωνή της Ρίτας συνεχίζουν να ακούγονται.  

 

Στην κουζίνα, η ΜΗΤΕΡΑ βάζει φαγητό στο τραπέζι.  

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ κάθεται. Η ΜΗΤΕΡΑ κάθεται απέναντί του. Οι φωνές 
του Μανόλη και της Ρίτας στο βίντεο συνεχίζουν να 
ακούγονται από το δωµάτιο, αλλά η ΜΗΤΕΡΑ δεν δείχνει να 
τους δίνει σηµασία. 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ βγάζει έναν αναπτήρα και ανάβει ένα κερί ενώ 
αρχίζουν να τρώνε.  
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ΜΗΤΕΡΑ 

Θέλω να µε πας στην εκκλησία µια µέρα 
που να µην είναι εκεί όλοι αυτοί οι 
παράξενοι άνθρωποι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

ΟΚ… 
 

ΜΗΤΕΡΑ 

Θέλω να είµαι µόνη µου. Έχω να 
συζητήσω κάποια σοβαρά θέµατα µε τον 
Θεό.  
 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Σοβαρά θέµατα; Τι είδους σοβαρά 
θέµατα; 

 

Μια παύση. 

 

ΜΗΤΕΡΑ 

Η ζωή µου βγάζει λιγότερο νόηµα απ’ 
ό,τι θα έπρεπε.  

 

 

38 / ΕΞΩΤ. ΔΡΟΜΟΣ KAI ΚΛΑΜΠ ‘THE RING’ - ΝΥΧΤΑ 
 

Είναι νύχτα και η ΡΙΤΑ περπατάει στον πεζόδροµο στο κέντρο 
της παλιάς πόλης που σφύζει από νυχτερινή ζωή. 

Ανοίγει δρόµο µέσα από τον κόσµο και φτάνει στην είσοδο του 
κλαµπ THE RING.  

Μια ΠΑΡΕΑ από ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙΑ προσπαθούν να 
αποσπάσουν την προσοχή του φουσκωτού ΠΟΡΤΙΕΡΗ για να µπουν 
στο κλαµπ.  

Ένα ΟΧΤΑΧΡΟΝΟ ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙ από µακριά, τού κάνει 
αντιπερισπασµό φωνάζοντας «Άντε γαµήσου, ρε παλιόπουστα! 
Σανµπούτ σουκάρ µωρή λούγκρα!». Ο ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ κινείται προς 
το µέρος του, ενώ τα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΣΙΓΓΑΝΑΚΙΑ µπουκάρουν µέσα 
στο κλαµπ.  

Ο ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ τα παρατάει απηυδισµένος και γυρνάει στη ΡΙΤΑ 
που περιµένει στη είσοδο.  

 

ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ 

Καλώς τη Ρίτα… 
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Της ανοίγει την πόρτα να µπει κάνοντάς της νόηµα ότι δεν 
χρειάζεται να πληρώσει. 

Η ΡΙΤΑ µπαίνει στον σκοτεινό διάδροµο του RING. Στον τοίχο, 
από τη µια µεριά µια ταπετσαρία µε µια ζούγκλα και από την 
άλλη φωτογραφίες της Naomi Watts και της σατανικής Σαµσάρα 
από το αµερικάνικο ριµέικ του ‘Τhe Ring’ σε σκηνοθεσία Γκορ 
Βερµπίνσκι.  

Η µουσική, ένα βαρύ ροκ-τσιφετέλι, δυναµώνει καθώς η ΡΙΤΑ 
πλησιάζει στον κυρίως χώρο του µαγαζιού.  

Όλα λειτουργούν κανονικά παρότι το µαγαζί δεν είναι γεµάτο: 
µηχανήµατα καπνού, στρόµπο φώτα, το µηχάνηµα που  εκτοξεύει 
κάθε τόσο πακέτα χαρτοπετσέτες από το ταβάνι. 

Mια ΤΣΙΓΓΑΝΑ γύρω στα 16 που δουλεύει στο µαγαζί και 
πουλάει λουλούδια, βλέπει τη ΡΙΤΑ, την πλησιάζει και της 
µιλάει στ’ αυτί.    

Μετά, την πηγαίνει σ’ ένα τραπέζι µπροστά στην πίστα όπου 
κάθεται µια ΠΑΡΕΑ ΝΕΑΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Η ΡΙΤΑ φαίνεται να µην 
τους πολυξέρει.  

 

ΤΣΙΓΓΑΝΑ 

Παιδιά αυτή είναι η Ρίτα… 
Η αδελφή του Μανόλη… 
   

Οι ΝΕΑΡΟΙ και οι ΝΕΑΡΕΣ τη χαιρετούν. Κανείς δεν είναι πάνω 
από 20 ετών και η ΡΙΤΑ αισθάνεται άβολα. Βλέπει ότι στο 
διπλανό τραπέζι κάθεται ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ µε µια παρέα που είναι 
µόνο ΑΝΔΡΕΣ. 

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ χαίρεται πολύ που τη βλέπει, σηκώνεται από το 
τραπέζι του και πηγαίνει να τη χαιρετήσει. Σκύβει και τη 
φιλάει στο µάγουλο.  

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Έλα ρε κοριτσάρα! Με τα µπουστάκια 
σου, τα ωραία σου! Έξω απ’ τα σκατά!  
(Σκάει στα γέλια).  

 

Η ΡΙΤΑ γελάει κι αυτή. 

Τα φώτα σβήνουν: έχει έρθει η ώρα να βγει ο βασικός 
τραγουδιστής.  

Οι ΘΑΜΩΝΕΣ αρχίζουν τις φωνές, τα σφυρίγµατα και τα 
χειροκροτήµατα. 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

(Στη ΡΙΤΑ).  
Μας πιάσανε –  
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Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ επιστρέφει στο τραπέζι του. Η ΡΙΤΑ µένει στο 
τραπέζι των φοιτητών.  

Από τα καµαρίνια βγαίνει ο ΜΑΝΟΛΗΣ τραγουδώντας a capella 
το «Αν είσαι η αγάπη» του Πλούταρχου. Χαµογελώντας στο 
κοινό δίνει το σήµα στην ορχήστρα του να ξεκινήσει. Βλέπει 
τη ΡΙΤΑ στο τραπέζι των ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Της χαµογελάει και λέει:  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Καλησπέρα! Καλησπέρα σε όλους! 

 

Προσέχει την παρέα του ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ και των ΦΙΛΩΝ του που 
κάθονται παραδίπλα και χαµογελώντας σαρκαστικά λέει προς το 
µέρος τους:  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Mirembrema djema! 
(‘Καλησπέρα παιδιά’, στα Αλβανικά) 

 

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ τού κάνει κωλοδάχτυλο από το τραπέζι του και η 
ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ σκάει στα γέλια. 

Ενώ ο ΜΑΝΟΛΗΣ τραγουδάει, µια ΝΕΑΡΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ αρπάζει τη 
ΡΙΤΑ από τον ώµο να τραγουδήσουνε µαζί. 

Η ΡΙΤΑ δεν συµµετέχει. Γυρνάει και κοιτάζει τη ΝΕΑΡΗ 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ κατά πρόσωπο.  

 

ΡΙΤΑ 

Μου πήρε το εισιτήριο. 
 

ΝΕΑΡΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

Τι; 
 

ΡΙΤΑ 

Ο αδελφός µου µου πήρε το εισιτήριο.  
 

Η ΝΕΑΡΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ δεν καταλαβαίνει καθόλου τι της λέει. 
Γυρνάει στη ΦΙΛΗ της και της κάνει µια µούτα.  

 

ΝΕΑΡΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

WTF?  

 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ τραγουδάει.  
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Όλοι τον αγαπούν. 

  

 

39 / ΕΞΩΤ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΥΧΤΑ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο γιος της ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ περπατάνε σ’ ένα 
σκοτεινό δρόµο ανάµεσα σε µια σειρά ακριβές, νεόπλουτες 
µονοκατοικίες σ’ ένα προάστιο του Μεσολογγίου.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ είναι βαµµένη για βράδι, φοράει µια λεοπαρδαλέ 
µίνι φούστα και ψηλά τακούνια.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ περπατάει δίπλα της, σκυφτός.  

 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Γιορτάζει κανείς; Γιατί πάµε;  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πάµε γιατί µας κάλεσαν. 
 

Συνεχίζουν να περπατάνε σιωπηλοί.  

Σκυλιά αρχίζουν να τους γαβγίζουν καθώς περνάνε µπροστά από 
µια αυλή. 

 

 

40 / ΕΞΩΤ.-ΕΣΩΤ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ – ΝΥΧΤΑ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ανοίγουν την πόρτα της αυλής του 
σπιτιού του Βασίλη και µπαίνουν στον κήπο: το σπίτι µπροστά 
τους, είναι ένα ροζ διώροφο ‘παλάτι’ µε σοφίτες µε 
στρογγυλά παράθυρα. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ περπατάνε στο γκαζόν προς την 
εξώπορτα. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ παίρνει µια βαθιά ανάσα, στρώνει τη φούστα της 
και χτυπάει το κουδούνι. 

Ανοίγει η ΦΑΙΗ, γύρω στα 35, έγκυος 7 µηνών. Πίσω της, 
στέκεται ο ΒΑΣΙΛΗΣ.  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Καλώς τους… 
 

ΦΑΙΗ 

Τι κάνετε; Καλωσήρθατε… 
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Γεια σου Φαίη… Βασίλη…  
(Φιλιούνται σταυρωτά. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ της 
χαµογελάει πονηρά). 
 

ΦΑΙΗ 

Δηµητράκη… Τι ωραία που ήρθες κι εσύ…   
 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

(Δίνει ακόµα ένα πατρικό χαστουκάκι 
στον ΔΗΜΗΤΡΗ και του κλείνει το 
µάτι).   
Πού’σαι ρε µούτρο;  
 

Μπαίνουν στο σαλόνι που δείχνει σαν να έχει βγει από 
περιοδικό διακόσµισης. Ένα µοντέρνο cd-player παίζει 
προκλασική µουσική. 

Ένα ΝΕΑΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ και ΔΥΟ ΑΝΤΡΕΣ γύρω στα 40 έχουν ήδη 
φτάσει για το δείπνο. Οι ΔΥΟ ΑΝΤΡΕΣ µοιάζουν πάρα πολύ 
µεταξύ τους σαν δίδυµοι, ο ένας όµως φοράει κοστούµι και ο 
άλλος αγροτικά ρούχα: είναι ο τοπικος ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ και ο 
ΑΔΕΛΦΟΣ του.  

 

ΦΑΙΗ 

Βασίλη, πες στα παιδιά να κατέβουν, 
είµαστε έτοιµοι. 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

(Φωνάζει).  
Κωνσταντίνε!! Αλέξανδρε!! 
 

ΦΑΙΗ 

Ελισάβετ, θέλεις ένα ουίσκι τώρα, 
πριν ξεκινήσουµε; 
 ` 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Γνέφει θετικά). 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟFF)  

(Φωνή δεκάχρονου).   
Έρχοµαι ρε µπαµπά!  
 

ΦΑΙΗ 

(Δίνει ένα ποτήρι ουίσκι στην 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ και την πηγαίνει να τη 
συστήσει στο ΖΕΥΓΑΡΙ).  
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Να σας συστήσω, έχει έρθει ο αδερφός 
µου από την Αθήνα µε την κοπέλα του. 
Τάκη, είναι η φίλη µας η Ελισάβετ, 
είναι η διοικητής της αστυνοµίας, 
πρόσεξε κρατάει όπλο, δεν κάνω πλάκα, 
πρέπει να περάσει καλά, αλλιώς θα µας 
ρίξει… 
(Χαζογελάει µόνη της).  
  

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

(Στον ΤΑΚΗ και την ΚΟΠΕΛΑ του).  
Χαίρω πολύ.  
 

ΦΑΙΗ 

(Στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ).  
Τον αντιεισαγγελέα µας, τον συνήθη 
ύποπτο γείτονα, φυσικά τον ξέρεις.   
 

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ σηκώνεται από το τραπέζι και κάνει 
χειραψία µε την ΕΛΙΣΑΒΕΤ. 

  

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τον ξέρω, πράγµατι. 
 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Καλησπέρα, Ελισάβετ, τι ωραία 
έκπληξη, δεν περίµενα να σε δω εδώ. 
(Στον ΔΗΜΗΤΡΗ).  
Κοτζάµ παλικάρι βρε είναι αυτός. Πόσο 
τον έκανες ρε Ελισάβετ; Στα δώδεκα;  
 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ σηκώνεται από τον καναπέ και πλησιάζει την 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Δείχνει λίγο µεγαλύτερος από τον Αντιεισαγγελέα, 
λίγο ‘αργός’ και δεν µιλάει ποτέ. Τείνει το χέρι του προς 
την ΕΛΙΣΑΒΕΤ για να τη χαιρετήσει.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Γεια σου, Μιχάλη.  

  

Μετά τη χειραψεία, Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ κάνει 
µεταβολή και επιστρέφει πίσω στον καναπέ.   

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

(Στέκεται στην άκρη της σκάλας και 
φωνάζει προς τα πάνω).  



 

 46 

Κωνσταντίνε, θα σου γαµήσω ό,τι έχεις 
και δεν έχεις, κατέβα! 
 

Η ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ 

(Στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ και τον 
ΑΝΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ).  
Επισκεφτήκαµε τη λιµνοθάλασσα το 
απόγευµα. Τι ωραία που ήταν, ε Τάκη; 
 

ΤΑΚΗΣ 

Ναι, αυτό είπαµε. Πόσο όµορφη είναι 
αυτή η χώρα που ζούµε και δεν το 
εκτιµάµε…   
 

Μια ΓΡΙΑ µε µια νυχτικιά διασχίζει το σαλόνι κρατώντας ένα 
πιατάκι.  

  

ΦΑΙΗ 

Μητέρα σας παρακαλώ, θα σας φέρω εγώ 
φαγητό, πηγαίνετε µέσα! 
 

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ και ο ΑΔΕΛΦΟΣ του παρακολουθούν τη ΓΡΙΑ 
που σιωπηλή επιστρέφει στο δωµατιάκι της και κλείνει την 
πόρτα.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ παίρνει το ουίσκυ της και αρχίζει να πίνει.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ παίρνει τη θέση του στην τραπεζαρία.  

 

Λίγο αργότερα, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ο ΒΑΣΙΛΗΣ, η ΦΑΙΗ, 
τα δύο ΠΑΙΔΙΑ τους, ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ µε τον ΑΔΕΛΦΟ του, ο 
ΤΑΚΗΣ και η ΦΙΛΗ του, τρώνε στην τραπεζαρία. Το τραπέζι 
είναι γεµάτο µικρά-µικρά πιατάκια, κοµµένα λαχανικά και 
ψαρικά.  

ΟΛΟΙ µιλάνε ταυτόχρονα ενώ ακούγεται προκλασική µουσική.   

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

(Στον ΤΑΚΗ, τον ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ και 
την ΕΛΙΣΑΒΕΤ).  
Ρε συ, είχα γαµηθεί τόσα χρόνια µε το 
ΕΣΥ, ένα εκατοµµύριο γαστρεντρολόγοι 
να προσπαθούµε να ανοίξουµε ιατρείο 
στην Αθήνα, και γύρισα πίσω στο 
πατρικό µου και µου φιλάνε το χέρι…  
 

ΦΑΙΗ 

(Στη ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ και στον ΑΔΕΛΦΟ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ).  
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Εγώ όταν ήρθα εδώ στην αρχή 
απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Δεν είχα 
τίποτα από αυτά που είχα συνηθίσει να 
κάνω. Από αυτά που αγαπούσα. Όταν 
τελείωσα τη δραµατική, είπαµε µε το 
Βασίλη να κάνουµε την οικογένειά µας 
αµέσως, και δεν το µετανιώνω… 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

(Γελώντας).  
Πίπες σου παίρνουνε για ένα 
κωλοδάχτυλο!…  
 

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ γελάει και ο ΒΑΣΙΛΗΣ παίρνει κι άλλο 
θάρρος.  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Έχουν ανάγκη εδώ.  
(Στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ).  
Όλοι πεινάνε ρε. Ψωµόλυσσα… 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πίνει πολύ και τρώει ελάχιστα. 

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Φίλε Τάκη, ξέρεις πώς τη φωνάζουνε 
εδώ την κυρία διοικητή; ‘Κόκκινη 
Ελισάβετ’ τη λένε. Ξέρεις γιατί; 
Είναι µισή Πολωνέζα, τη λένε 
Κοχανόφσκι στο επώνυµο και την έχουν 
για κοµµουνίστρια…  
(Γελάει). 

 

ΤΑΚΗΣ 

Είστε από οικογένεια αριστερών που 
πήγε στην Πολωνία στον εµφύλιο; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Όχι. Είµαστε δεξιοί όλο το σόι.  
 

ΤΑΚΗΣ 

… 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ο πατέρας µου έφυγε από το Κιέλτσε το 
80. Ήρθε στην Ελλάδα και παντρεύτηκε 
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µια Ελληνίδα στη Χαλκιδική για να τη 
βαράει όλη µέρα. Τη µάνα µου.    
 

ΤΑΚΗΣ 

(Προσπαθεί να ξαναφέρει τη συζήτηση 
σε κάτι πιο άνετο).  
Ζουνε οι γονείς σας; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Δεν έχω ιδέα.  
 

Ο ΤΑΚΗΣ µένει άφωνος από την απάντηση της ΕΛΙΣΑΒΕΤ και 
κάνει µια προσπάθεια να χαµογελάσει. Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 
κάνει έναν περιφρονητικό µορφασµό. 

Η ΦΑΙΗ έχει πιάσει µονότερµα τη ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ και συνεχίζει 
να µιλάει όλη αυτή την ώρα.  

 

ΦΑΙΗ 

…Αλλά ακόµα αισθάνοµαι ξένη εδώ, δεν 
ξέρω αν µε καταλαβαίνεις… Ο Τάκης τα 
ξέρει… Και δεν έχει να κάνει µε το 
µέρος ή τους ανθρώπους, µε τον εαυτό 
µου νοµίζω έχει να κάνει… Κάτι που 
έχω βαθιά στην καρδιά µου… 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ που κάθεται δίπλα στο µουγκό ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ τον σκουντάει µε τον αγκώνα και τού δείχνει 
την οθόνη του ipad του. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Αυτό το app το ξέρεις;  
 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ σκύβει πάνω από το ipad που 
κρατάει στα χέρια του ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

‘I can speak’ το λένε. Αυτοί που το 
φτιάξανε πήραν βραβείο. Για πάτα…  
 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ αρχίζει να πατάει κάτι 
εικονίδια στο ipad του ΔΗΜΗΤΡΗ.  

 

Ι-PAD 

«Banana»… «I love you»… «Banana»… 
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ΦΑΙΗ 

(Στη ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ). 
Τέλος πάντων… Τώρα µε το καινούργιο 
µας µωρό όµως άρχισα να το σκέφτοµαι: 
θα γίνουν ποτέ τα όνειρά µου 
πραγµατικότητα;  
 

 Ι-PAD 

«Banana»… «Hello»…  

 

ΦΑΙΗ 

Γιατί η ζωή είναι σαν ένα ψάρι.  
(Σηκώνει τα χέρια της και σχηµατίζει 
στον αέρα το περίγραµµα ενός ψαριού 
από την ουρά προς το κεφάλι). 
Ξεκινάει πολύ-πολύ µικρή εκεί στην 
ουρά. Μετά κάποια στιγµή ανοίγει στη 
ράχη… 
 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ γλιστράει το χέρι του κάτω από το τραπέζι και 
χαϊδεύει το εσωτερικό των µηρών της ΕΛΙΣΑΒΕΤ.  

 

ΦΑΙΗ 

…Και µετά στενεύει πάλι. Αλλά όταν 
είναι ανοιχτή πρέπει νά’σαι εκεί για 
την απολαύσεις. Να τη χαρείς µε όλη 
σου την καρδιά. Και να δώσεις στους 
άλλους ανθρώπους αυτό που έχεις να 
προσφέρεις… 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

(Στη ΦΑΙΗ).  
Έπεσε το wi-fi;  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σπρώχνει το χέρι του ΒΑΣΙΛΗ και κάνει νευρικά µε 
θόρυβο πίσω την καρέκλα της.  

Η ΦΑΙΗ σταµατάει να µιλάει. 

Μια άβολη παύση. 

 

ΦΑΙΗ 

Ελισάβετ είσ’ εντάξει; Όλα καλά; 
 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

(Στη ΦΑΙΗ, δείχνοντας την ΕΛΙΣΑΒΕΤ).  
Μην ανησυχείς! Έπεσε σήµα από την 
Αντιτροµοκρατική!  
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(Γελάει δυνατά µαζί µε τον ΑΔΕΛΦΟ του 
για να καλύψουν το ΒΑΣΙΛΗ που έχει 
πάρει ένα ηλίθιο ύφος). 
 

ΦΑΙΗ 

Ορίστε; Τι έγινε; 

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

(Χαχανίζοντας).  
Θυµήθηκαν την Ελισάβετ ρε συ! 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Μισογελάει κρύα. Στον 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ).  
Ναι, όντως. Μένω αξέχαστη.  
 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Ελισάβετ µου, µπορεί να σε έχασε η 
τροµοκρατία, αλλά σε κέρδισε ο έρωτας 
για την επαρχία. Κάτσε να σου βάλω 
ένα ακόµα.  
(Της βάζει ένα ουίσκι).  
Όταν πρωτοείχε έρθει στην πόλη η 
Ελισάβετ, όλο µου έλεγε να µιλήσω 
στον έναν και στον άλλον, σε κόσµο 
που ξέρω στην Αθήνα να την πάρουν 
πίσω. Αλλά τώρα όχι πια. Τώρα 
βολεύτηκε εδώ.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πίνει µια γουλιά από το ουίσκι της. Μια παύση.  

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Αυτό είναι το καλό µε τα µικρά µέρη. 
Όλοι βρίσκουν την πραγµατική τους 
θέση. 
(Ξαναγεµίζει το ποτήρι της ΕΛΙΣΑΒΕΤ).  
Πίνεις έτσι, δεν αστειεύεσαι… 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Κάνω ό,τι µπορώ.  
 
 
 

41 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ περπατάνε µακριά από το σπίτι του 
Βασίλη µέσα στη νύχτα.  
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Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σταµατάει. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ στέκεται κι αυτός.    

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πήγαινε σπίτι. Θά’ρθω µετά, δεν θ’ 
αργήσω.   
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πεινάω. Δεν έφαγα τίποτα. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Βγάζει ένα εικοσάευρο και του το 
δίνει).  
Πάρε αυτό. Παράγγειλε.   
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ παίρνει τα λεφτά και φεύγει προς τη µία 
κατεύθυνση.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ προς την άλλη. 

 

 

42 / ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΚΛΑΜΠ ‘THE RING’   
 

Στο κλαµπ THE RING το κέφι έχει χτυπήσει κόκκινο.  

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ είναι στην πίστα ανάµεσα στον κόσµο που 
τραγουδάει, χορεύει και του πετάει λουλούδια.   

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

(Τελειώνει το τραγούδι και µιλάει στο 
µικρόφωνο).  
Δεν είναι για όλους τα µεγάλα 
ταξίδια, κυρίες και κύριοι! 
Και κανένα ταξίδι µικρό ή µεγάλο δεν 
είναι τόσο σηµαντικό όσο η αγάπη.  
Είναι σήµερα εδώ στο µαγαζί η αδελφή 
µου, ο πιο αγαπηµένος µου άνθρωπος 
που είναι για µένα και µάνα και 
αδελφή και ήµουν γι’ αυτήν και 
αδελφός και πατέρας… Το κορίτσι αυτό 
που όταν γεννήθηκε µού φώτισε τον 
κόσµο. Ρίτα, έλα πάνω µωρό µου!  
Πάµε µαζί όπως παλιά τώρα που 
αποφάσισες να µείνεις µαζί µας εδώ 
στο Μεσολόγγι…  
 

Η ΡΙΤΑ δε σηκώνεται από την καρέκλα.  

Αµηχανία στον κόσµο. 
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ΜΑΝΟΛΗΣ 

Έλα Ρίτα… Όπως παλιά. 
 

Η ΡΙΤΑ σηκώνεται από την καρέκλα.  

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ γυρνάει στην ορχήστρα και κάνει σήµα ‘Πάµε!’   

Η ΡΙΤΑ τον πλησιάζει στην πίστα και ο ΜΑΝΟΛΗΣ την παίρνει 
αγκαλιά.   

 

ΜΑΝΟΛΗΣ & ΡΙΤΑ 

(Τραγουδούν µαζί).  
Μα όταν είµαι αγάπη µου µαζί σου  
Στην αυλή του Παραδείσου, 
Κάπου ανάµεσα στ’ αστέρια 
Στη φωλιά απ’ τα δυο σου χέρια 
Και κουρνιάζω σαν σπουργίτι 
Τίποτ’ άλλο δεν µου λείπει 
Τίποτ’ άλλο δε ζητάω 
Θε µου πόσο σ’ αγαπάω 
Και τα βλέφαρά µου κλείνω 
Και προσεύχοµαι να µείνω 
Για πάντα εδώ… 

 

Η ΡΙΤΑ δε λέει τους τελευταίους δύο στίχους, βγαίνει από 
την αγκαλιά του ΜΑΝΟΛΗ και κατεβαίνει από την πίστα.   

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ την αφήνει να κατέβει. Είναι συγκινηµένος.  

Οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ από κάτω τραγουδάνε. 

Η ΡΙΤΑ επιστρέφει στο τραπέζι τους.    

  

 

43 / ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ  
 

Η ΦΑΙΗ είναι µόνη της στην κουζίνα και καθαρίζει τα πιάτα.  

Πετάει τα αποφάγια στα σκυλιά του κτήµατος.  

Μπαίνει ο ΒΑΣΙΛΗΣ µε µια πιατέλα.  

 

ΦΑΙΗ 

Μην την ξαναφέρεις εδώ.  

 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ κοντοστέκεται, µετά αφήνει την πιατέλα στο 
νιπτήρα.  
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ΦΑΙΗ  

Και αν ξανακαλέσεις τον µουγκό, να 
του πεις να κάνει µπάνιο πριν έρθει 
από τις στάνες.   
 
  

44 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ περπατάει µόνος του προς το σπίτι. Ανατριχιάζει 
από το κρύο.  

Φτάνει στην εξώπορτα του σπιτιού τους. 

Βγάζει το κλειδί από την τσέπη του και το βάζει στην 
κλειδαριά. 

Ένα κορνάρισµα διακόπτει την ησυχία.   

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ γυρνάει ξαφνιασµένος και βλέπει ένα ψηλό 
µοντέρνο αγροτικό αυτοκίνητο µε µεγάλα φώτα να περιµένει 
έξω στο δρόµο.  

Βάζει το κλειδί πίσω στην τσέπη του και πηγαίνει προς το 
αµάξι.  

Πλησιάζοντας, βλέπει τον ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ στη θέση του 
συνοδηγού και τον ΑΔΕΛΦΟ του πίσω απ’ το τιµόνι. Η µηχανή 
του αµαξιού είναι αναµµένη.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.  

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Μόνος σου είσαι; Πού’ν’ η µαµά σου; 
Ξεπόρτισε;  
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Βγήκε έξω. 
 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Α… 
 
 

Μια παύση.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ βάζει αµήχανα τα χέρια στις τσέπες.  

Κοιτάζει να δει αν είναι κανείς γύρω.  

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ   

Ο αδελφός µου σε ήθελε. Του άρεσε 
πολύ κάτι που τού ’δειξες στο κινητό…  
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Στο ipad.  
 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Στο ipad. Και µου είπε να σου πω αν 
µπορείς να πας να του το δείξεις 
παραπάνω. Πώς δουλεύει. Μπορείς; 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Ναι.  
 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Ξέρεις πού είναι το κτήµα; 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Ναι, ξέρω…  

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Ε πέρνα αύριο να του το δείξεις, 
εντάξει αγόρι µου;  
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΟΚ.  
 
 

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ γνέφει καταφατικά.  

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ χαµογελάει ευχαριστηµένος στον 
ΔΗΜΗΤΡΗ και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ανταποδίδει αµήχανα µε κάτι σαν 
‘χάι5’.  

Από τη θέση του οδηγού, ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
επαναλαµβάνει το ‘χάι5’. 

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ διασκεδάζει.    

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Μιλάς καθόλου πολωνέζικα; Σου 
µαθαίνει η µάνα σου; 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

(Γνέφει αρνητικά). 
Όχι… Γιατί;   
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ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Τίποτα. Από περίεργεια. Άντε, καλό 
βράδι. Και φρόνιµα εδώ µόνος σου µες 
τα σκοτάδια. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Καληνύχτα.   

 

Το αµάξι φεύγει µες στη νύχτα.    

 

 

45 / ΕΣΩΤ. ΜΙΝΙ-ΜΑΡΚΕΤ - ΝΥΧΤΑ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ µπαίνει σ’ ένα µίνι-µάρκετ.  

Μια ΓΡΙΑ που κάθεται πίσω από το ταµείο, την κοιτάζει καλά-
καλά απ’ την κορφή µέχρι τα νύχια.   

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Καλησπέρα.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πιάνει ένα µικρό µπουκάλι ουίσκυ και πέντε 
σοκολάτες και τα ακουµπάει στο ταµείο.  

Η ΓΡΙΑ την κοιτάζει.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Συµβαίνει τίποτα; 
 

Η ΓΡΙΑ χτυπάει το ουίσκι και τις σοκολάτες στη µηχανή και 
της δίνει την απόδειξη.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανοίγει την τσάντα της, βάζει µέσα τις σοκολάτες 
και µετά κάνει ότι ψάχνει για λεφτά.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Θα στα φέρω αύριο.  
 

Η ΓΡΙΑ την κοιτάζει ανέκφραστη.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ παίρνει το ουίσκι από το ταµείο και φεύγει.  
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46 / ΕΣΩΤ.–ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ‘THE RING΄ 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ καπνίζοντας και πίνοντας από το ουίσκι της, 
περπατάει σ’ ένα δρόµο µε µπαρ γεµάτα κόσµο.  

Φτάνει στην είσοδο του ΤΗΕ RING όπου στέκεται ο ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ. 
Tο πρόγραµµα έχει τελειώσει και οι θαµώνες βγαίνουν από το 
µαγαζί.  

Κρατώντας το µπουκάλι ουίσκι της, πάει να µπει µεθυσµένη 
στο κλαµπ.  

 

ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ 

Κλείσαµε, σχολάσαµε, κυρία διοικητά. 
Δεν µπορώ να σας αφήσω µέσα. Τά’χουµε 
ξαναπεί αυτά…  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι λες µωρέ µαλάκα κι εσύ… Κάνε άκρη…  
 

Ο ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ σιωπηλά βάζει το σώµα του µπροστά στην είσοδο, 
κλείνοντάς της τον δρόµο. 

 

Στο εσωτερικό, η ΡΙΤΑ και ο ΜΑΝΟΛΗΣ διασχίζουν τον διάδροµο 
του RING για να βγουν έξω. Ο ΜΑΝΟΛΗΣ έχει τη ΡΙΤΑ αγκαλιά. 

Οι ΝΕΑΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ τους ακολουθούν, φωνάζοντας ρυθµικά ‘Πα-
ρα-λί-α! Πα-ρα-λί-α!’.  

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ και οι ΦΙΛΟΙ του προσπαθούν να τους προλάβουν. 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Ρίτα! Ρίτα, περίµενε ρε συ να σου πω…  
 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ τραβολογάει τη ΡΙΤΑ προς την έξοδο. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
προσπαθεί να βγάλει άκρη µε τον ΠΟΡΤΙΕΡΗ να την αφήσει να 
µπει µέσα. Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ φωνάζει στη ΡΙΤΑ.  

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Έλα µαζί µας, Ρίτα!  

   

Καθώς η ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ βγαίνει από το κλαµπ, µια 
ΝΕΑΡΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ πέφτει κατά λάθος πάνω στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Η 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ χάνει την ισοτρροπία της και πέφτει κάτω στο 
πεζοδρόµιο. Το µπουκάλι µε το ουίσκι της σπάει. 

Η ΡΙΤΑ γυρνάει και βλέπει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ πεσµένη κάτω, ενώ 
τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ τους πιάνει νευρικό γέλιο, όπως και την ΠΑΡΕΑ 
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ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ που έρχεται από πίσω τους. Η ΝΕΑΡΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ  
δεν κρατιέται κι αρχίζει να γελάει κι αυτή.  

Ο ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ προσπαθεί να βοηθήσει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ να σηκωθεί.  

 

ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ 

Ελάτε, κυρία διοικητά, σηκωθείτε… 
Είστε µεθυσµένη, καλύτερα να πάτε 
σπίτι σας… 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάνει µια κίνηση στον ΠΟΡΤΙΕΡΗ να την αφήσει. 
Μπορεί να σηκωθεί µόνη της.  

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ, η ΡΙΤΑ και οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ πηγαίνουν όλοι µαζί προς 
τα παρκαρισµένα αµάξια.  

Η ΡΙΤΑ βγαίνει από την αγκαλιά του ΜΑΝΟΛΗ, γυρνάει και 
κοιτάζει πίσω την ΕΛΙΣΑΒΕΤ: έχει σηκωθεί όρθια και 
ταπεινωµένη καθαρίζει τα ρούχα της.  

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ επιβιβάζει όλους τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ στο κάµπριο αµάξι 
του.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Ρίτα!  

 

Η ΡΙΤΑ γυρνά και προχωρά προς το µέρος τους. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ αποµακρύνεται από το ΤΗΕ RING παραπατώντας από 
το µεθύσι και το πέσιµο, προς την άλλη πλευρά του δρόµου.  

 

 

47 / EΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. MΠΑΡ ‘HOLY CITY SALOON’  
 

H ΕΛΙΣΑΒΕΤ µπαίνει στο ροκ µπαρ του Μεσολογγίου, το HOLY 
CITY SALOON. Είναι πολύ αργά και γύρω στο µαγαζί κάθονται 
λιγοστοί ντόπιοι, κυρίως άντρες. Όλοι καπνίζουν και η 
ατµόσφαιρα είναι αποπνικτική.   

Η ΑΞΕΛ είναι πίσω από τη µπάρα µε τη µπαντάνα στο κεφάλι, 
ένα ανεκδιήγητο φούτερ και µια τζιν σαλοπέτ.  

Μόλις βλέπει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ, γυρνάει στον χίπστερ DJ που 
είναι µονόχειρας και του ψιθυρίζει ‘Θα ξηµερώσουµε…’.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πηγαίνει και κάθεται µόνη της στη µπάρα. 
Προσπαθεί ν’ ανάψει ένα τσιγάρο. Το χέρι της τρέµει και 
είναι λερωµένο από το πεζοδρόµιο.  

Η ΑΞΕΛ τής φέρνει ένα ποτήρι ουίσκι χωρίς να τη ρωτήσει.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κατεβάζει δυο µεγάλες γουλιές.   
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Όλη µέρα δουλεύεις εσύ ε;  

 

Της δίνει πίσω το ποτήρι και η ΑΞΕΛ το ξαναγεµίζει.  

Ο DJ βάζει µια παλιά µελό ροκ µπαλάντα, σαν το ‘Stranger 
than Kindness’ του Νικ Κέιβ.  

H ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγάζει το κινητό της από την τσάντα της. Ανοίγει 
το φάκελο µε τα µηνύµατα. Με το χέρι της κάνει scroll down 
σε όλα τα µηνύµατα που της έχει στείλει ο ‘ΓΙΑΤΡΟΣ’. Πάει 
να του γράψει ένα µήνυµα, αλλά τελικά αποφασίζει να µην το 
κάνει.  

Ένας ΑΝΔΡΑΣ από πίσω της δείχνει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ, και κάνει 
κοροϊδευτικά στο ΦΙΛΟ του µια κίνηση ότι ‘τα τσούζει 
χοντρά’.   

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ προσέχει ότι η ΑΞΕΛ την παρατηρεί πίσω από τη 
µπάρα. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Ξερά).  
Πώς είσαι έτσι µωρή καριόλα; Τι 
µπαντάνα είναι αυτή;  

 

Η ΑΞΕΛ δεν απαντάει. Μισοχαµογελάει ηλίθια.  

  

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Σα σκατά είσαι. Γίνε άνθρωπος. Δεν 
δείχνεις καν άνθρωπος. Σύνελθε λίγο.   

 

H AΞΕΛ έχει δακρύσει. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πάει να σηκωθεί να µαζέψει 
τα πράγµατά της.   

Η ΑΞΕΛ µαζεύει όλο της το θάρρος, παίρνει µια ανάσα και 
λέει µέσα από τα δόντια της:  

 

ΑΞΕΛ 

Άντε γαµήσου µωρή βρωµοπολωνέζα 
µπεκρού.  

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ της χαµογελάει πονηρά για το θάρρος της να της 
απαντήσει και της κάνει σήµα µε τον αντίχειρα ‘µπράβο!’. 
Εϊναι λιώµα. Μισοκάνει τρία βήµατα και πάει να πέσει.  

Ο ΑΝΔΡΑΣ που την κορόιδευε πάει να την πιάσει.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρνάει και του κάνει σήµα να σταµατήσει και 
µετά µε τα δάχτυλά της σχηµατίζει ένα όπλο.  
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Μπαµ! 

 

Ο ΑΝΔΡΑΣ σταµατάει. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανοίγει την πόρτα του µπαρ και φεύγει.  

 

 

BLACK 

 

 

Ακούγονται η θάλασσα, φωνές και κλάµατα.  

Μετά, η φωνή µιας ΝΕΑΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΣ που µιλάει στο τηλέφωνο.  

 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΟFF)  

Ναι… Με ακούτε; (…) Πρέπει να έρθετε 
αµέσως… (…) Είµαστε στην παραλία στο 
Λούρο… Ελάτε γρήγορα. (…) Με ακούτε; 
(…) Δεν είναι κανείς εδώ, δεν ξέρουµε 
τι να κάνουµε! -    

 

 

48 / ΕΣΩΤ. ΞΗΜ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Χτυπάει το τηλέφωνο. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιµάται πολύ βαριά στον 
καναπέ ντυµένη µε τα ρούχα από το προηγούµενο βράδι. 
Ανασαίνει βαριά.  

   

 

49 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ   
 

Δύο πολύ µάτσο ΖΗΤΑΔΕΣ µε ρέιµπαν καπνίζουν δίπλα στις 
µηχανές τους. Ακούγεται ο ασύρµατος.  

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 

42, 37, Ε-20, πτώµα στην παραλία του 
Λούρου, παρακαλώ όλες οι οµάδες 
σπεύσατε.  
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50 / ΕΣΩΤ. ΞΗΜ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιµάται στον καναπέ. Χτυπάει συνεχώς το 
τηλέφωνο.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (OFF) 

(Από τον πάνω όροφο).  
Ρε µαµά! 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ µισανοίγει τα µάτια της µε δυσκολία.  

 

Στην τουαλέτα του πάνω ορόφου, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ πλένει το πρόσωπό 
του στο νιπτήρα.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

(Φωνάζει). 
Το τηλέφωνο! 

 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ανοίγει το ντουλαπάκι του µπάνιου και βγάζει ένα 
σιρόπι για το βήχα. Το ανοίγει και πίνει το µισό.  

 

 

51 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ  
 

Ακριβώς όπως το προηγούµενο πρωί, η ΡΙΤΑ µε το κράνος 
οδηγεί τη µηχανή της στο στενό επαρχιακό δρόµο προς το 
ιβάρι.   

 
 

52 / ΕΣΩΤ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. ΞΗΜ.  
 

Στο σαλόνι η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σηκώνει το τηλέφωνο.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Καθαρίζει το λαιµό της). 
Ναι; 

 

Στον πάνω όροφο, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ σκουπίζει το στόµα του, βγαίνει 
από την τουαλέτα και πηγαίνει στο δωµάτιό του.  

Ανοίγει τη σχολική του τσάντα και βάζει µέσα το ipad.  
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53 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ.   

 

Η ΦΑΙΗ µε τις πυτζάµες έχει έτοιµο τα αµάξι για να πάει τα 
παιδιά της σχολείο.  

Τα ΠΑΙΔΙΑ έχουν αργήσει και η ΦΑΙΗ τρέχει µέσα στο σπίτι 
φωνάζοντας.  

 

ΦΑΙΗ 

Κωνσταντίνε, Αλέξανδρε, τι θα γίνει; 
Θ’ αργήσουµε πάλι και θα πρέπει να 
τρέχω στη διευθύντρια! 
 

Βγαίνει έξω τραβολογώντας τα ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ. Καθαρίζει βίαια 
τις µύξες του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  

 

ΦΑΙΗ 

Στους γύφτους θα σε πάω, Αλέξανδρε!  

 

 

54 / ΕΣΩΤ. ΞΗΜ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ακούει τι της λένε στο τηλέφωνο ενώ απ’ έξω 
αρχίζει να χτυπάει µια κόρνα αυτοκινήτου. Μισανοίγει την 
κουρτίνα και βλέπει ένα περιπολικό. Κλείνει το τηλέφωνο.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Φωνάζει).  
Δηµήτρη πρέπει να φύγω… 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ(OFF)  

Εντάξει! 

 

 

55 / ΕΞΩΤ.-ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΒΑΡΙ  
 

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ βγαίνει έξω από το γραφείο του κρατώντας µια 
σφουγγαρίστρα.  

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Ρίτα… Σε θέλουν στο τηλέφωνο.  
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Η ΡΙΤΑ δίπλα στην ΑΞΕΛ και ΆΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ, όλοι µε τις 
ολόσωµες φόρµες εργασίας τους, δουλεύουν µέσα στη 
λιµνοθάλασσα. Τα νερά της λίµνης τους φτάνουν ως τη µέση.  

Η ΡΙΤΑ περπατάει µε δυσκολία έξω από το νερό. Οι ΑΛΛΟΙ 
ΕΡΓΑΤΕΣ και η ΑΞΕΛ που έχουν τελειώσει τη δουλειά φορτώνουν 
τα εργαλεία τους σε µια µικρή βοηθητική βάρκα.  

Η ΡΙΤΑ βγαίνει από το νερό και προχωράει προς το γραφείο.  

Ξεκουµπώνει το πάνω µέρος της φόρµας της και το αφήνει να 
κρέµεται γύρω από τη µέση της. 

Μπαίνει στο γραφείο του εργοδηγού.  

Το ακουστικό είναι ακουµπισµένο πάνω στο γραφείο.  

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΌΣ σφουγγαρίζει το πάτωµα στο διπλανό δωµάτιο.   

Στο γραφείο η ΡΙΤΑ σηκώνει το τηλέφωνο.  

 

ΡΙΤΑ 

Ναι;  
 

AΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (OFF) 

Η κυρία Ντίνια, Ρίτα; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι.  
 

Η ΑΞΕΛ µπαίνει στο διπλανό δωµάτιο: αρχίζει να φτιάχνει 
έναν καφέ.  

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (OFF) 

Σας καλούµε από την Αστυνοµική 
Διεύθυνση Μεσολογγίου. 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι… Τι θα θέλατε; 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (OFF) 

Για τον αδελφό σας πρόκειται… 
 

ΡΙΤΑ 

Μάλιστα. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (OFF) 

Είσασταν µαζί χτες το βράδι; 
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ΡΙΤΑ 

Ναι, για ποιο λόγο; Τι έγινε; 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (OFF) 

Βρέθηκε νεκρός. Πριν από λίγη ώρα µας 
τηλεφώνησαν κάποιοι φίλοι του και 
πλέον έχουµε επιβεβαιώσει την 
πληροφορία… 
  

Η αναπνοή της ΡΙΤΑΣ γίνεται βαριά και τα µάτια της γεµίζουν 
δάκρυα.  

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (OFF) 

Λυπάµαι πολύ.  

 

ΡΙΤΑ 

… 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (OFF) 

Συνέβη στην παραλία του Λούρου. Αν 
θέλετε µπορώ να στείλω ένα περιπολικό 
να σας µεταφέρει –  
 
 

Με µια ξαφνική κίνηση, η ΡΙΤΑ χτυπάει µε όλη της της δύναµη 
το µέτωπό της στη σιδερένια γωνία του γραφείου.  

Πέφτει στο πάτωµα. Το πρόσωπό της γεµίζει αίµατα.  

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ και η ΑΞΕΛ ακούνε το γδούπο και τρέχουν από το 
µέσα δωµάτιο.  

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Ρίτα! 

 

Η ΡΙΤΑ είναι πεσµένη στο πάτωµα και αίµα τρέχει από την 
πληγή της. Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ και η ΑΞΕΛ την ανασηκώνουν έντροµοι. 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Το αµάξι, Άξελ… Ρίτα, Ρίτα µ’ ακούς;  

 

Με τη ΡΙΤΑ στα χέρια βγαίνουν στο προαύλιο. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ τρέχουν προς το µέρος τους να δουν τι έγινε.  
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ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

(Σ’ έναν ΕΡΓΑΤΗ – στα Αλβανικά).  
Merrni telefon ne spital! Merrni 
telefon ne spital!  
(Πάρε τηλέφωνο το νοσοκοµείο).    

  

Κάποιοι ΕΡΓΑΤΕΣ βοηθάνε τον ΕΡΓΟΔΗΓΟ και την ΑΞΕΛ να 
ανεβάσουν την ΡΙΤΑ στην καρότσα ενός ντάτσουν που είναι 
φορτωµένο µε τελάρα ψάρια. Την ξαπλώνουν πάνω στα ψάρια. Η 
ΡΙΤΑ χάνει τις αισθήσεις της.  

 

 

56 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΡΟΥ.  
 

Η πόρτα του συνοδηγού ανοίγει και η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγαίνει από το 
περιπολικό που έχει σταµατήσει στο πάρκινγκ ενός κλειστού 
για τη σεζόν µπιτς µπαρ. Φοράει τα γυαλιά ηλίου της και 
κρατάει έναν καφέ.  

Γυρίζει προς την παραλία και από µακριά βλέπει το σώµα του 
ΜΑΝΩΛΗ που κρέµεται από έναν ευκάλυπτο µε µια αλυσίδα 
τυλιγµένη γύρω από τον λαιµό του.  

Της έρχεται αναγούλα, σκύβει να ξεράσει, αλλά συγκρατείται.   

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πω ρε πούστη...  
(Πετάει τον καφέ στην άµµο).  

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Θέλετε βοήθεια κυρία διοικητά; 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ δεν του απαντάει και αρχίζει να περπατάει προς 
το δέντρο. Ζαλίζεται και δυσκολεύεται να περπατήσει µε τα 
ψηλά της τακούνια στην υγρή άµµο.  

Γύρω της, η παραλία του Λούρου µε τα κλειστά µπιτς µπαρ, 
είναι γεµάτη κόσµο: οι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (ανάµεσά τους, οι 
ΖΗΤΑΔΕΣ, ο ΜΗΤΣΟΣ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ), οι 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ από το ασθενοφόρο, η ΣΗΜΑΝΣΗ, ένας 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ και ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ του και όλοι οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ από 
το προηγούµενο βράδυ που τώρα είναι µε τα µαγιό και φούτερ.  

Κοντά στην θάλασσα και γύρω στα τριάντα µέτρα από το 
δέντρο, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βλέπει µια σβησµένη φωτιά που είχαν 
ανάψει οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ το προηγούµενο βράδι. Δίπλα, πεταµένα 
δεξιά κι αριστερά τα ρούχα και τα παπούτσια τους, άδεια 
µπουκάλια και κουτάκια µπύρας και αλκοόλ.  

Ξανακοιτάει τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ και αναγνωρίζει τη ΝΕΑΡΗ 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ που την έσπρωξε το προηγούµενη βραδι: η ΚΟΠΕΛΑ 
κλαίει µε λυγµούς στην αγκαλιά του ΦΙΛΟΥ της.  
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Ο ΜΗΤΣΟΣ βλέπει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ από µακριά και τρέχει προς το 
µέρος της µε ένα γλοιώδες χαµόγελο.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ προσέχει τον ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ και τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ του 
που έχει αρχίσει να την τραβάει φωτογραφίες. Σφυρίζει 
δυνατά στον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ µε τα δάχτυλα στο στόµα. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Του φωνάζει).  
Δε µου λες εσύ; Θες να στη βάλω στον 
κώλο;  
 

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ κατεβάζει αµέσως τη µηχανή και της γυρνάει την 
πλάτη.  

 

ΜΗΤΣΟΣ 

Καληµέρα... Σας ψάχναµε κυρία 
διοικητά.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Για λέγε –  
 

ΜΗΤΣΟΣ 

Εδώ κοιµήθηκαν το βράδι… Ήταν στην 
παρέα τους. Είναι ο τραγουδιστής απ’ 
το RING. Ξύπνησαν και τον βρήκαν 
έτσι. Είναι µισοµεθυσµένοι απ’ το 
πάρτι ακόµα.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Δείχνει τον ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ και τον 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ του). 
Τα παιδιά εσύ τα φώναξες;  
 

ΜΗΤΣΟΣ 

Όχι, τι σχέση έχω εγώ; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Άντε µωρή πούστρα ρωτάς κιόλα. 
Τι είχε πάνω του; Βρήκατε τίποτα; 
Σηµείωµα, πορτοφόλι;   

 

ΜΗΤΣΟΣ 

Σηµείωµα δεν βρήκαµε. Αλλά είχε πάνω 
του αρκετό LSD για να στείλει όλη την 
πόλη. Το πορτοφόλι τό’χει η σήµανση. 
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πούλαγε;  
 

ΜΗΤΣΟΣ  

Κάπου το’χει πάρει το αυτί µου. Για 
όλους κάτι λένε…  
   

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πλησιάζει προς τον ευκάλυπτο. Κοιτάζει έναν-έναν 
τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ που µιλάνε µε τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ.  

Μετά το πτώµα: ο ΜΑΝΩΛΗΣ κρέµεται από ένα κλαρί. Το 
παντελόνι του είναι βρεµένο από κάτουρο. Στο χώµα κάτω από 
τα πόδια του είναι αναποδογυρισµένο ένα πλαστικό τραπέζι.  

Της έρχεται εµετός, αλλά ένα αεράκι φυσάει από τη θάλασσα 
και η ΕΛΙΣΑΒΕΤ στρέφεται προς τα κει για να πάρει ανάσα.    

Ένας ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ έρχεται προς το µέρος της κρατώντας τα 
χαρτιά του.  

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

(Της δίνει ένα φάκελο µε σηµειώσεις). 
Ορίστε.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει τα χαρτιά αλλά δεν µπορεί να διαβάσει 
χωρίς τα γυαλιά πρεσβυωπίας της. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κλείνει τον 
φάκελο.   

  

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τον πούλο. 
 

Γυρίζει προς τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι γίνεται παιδιά;  

 

Οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ την κοιτάζουν άναυδοι. Είναι φοβισµένοι και δεν 
µιλάει κανείς. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρνάει στον ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ.   

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Νίκο, φορτώστε τους και πάµε. 
 

Αρχίζει να περπατά πίσω προς τ’ αµάξια και κάνει νόηµα στον 
ΝΕΑΡΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ να την ακολουθήσει. 
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Οι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ συγκεντρώνουν τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ και τους πάνε 
στα περιπολικά. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει προς τα πίσω και βλέπει τους ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ να κατεβάζουν από το δέντρο το σώµα του ΜΑΝΟΛΗ. 
Μετά, γυρνάει στον ΝΕΑΡΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Έχεις κάνα αποσµητικό µαζί; 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Στο πορτ-µπαγκάζ.  

 

Περπατάνε µαζί προς το περιπολικό.   

 
 

57 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ   
 

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κάθεται στο γραφείο του. Είναι 
προβληµατισµένος.  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ χτυπάει την πόρτα. Την ανοίγει χωρίς να 
περιµένει απάντηση και µπαίνει στο γραφείο του.  

Μια παύση.  

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Τον ξέρατε; Εγώ µόνο στο µαγαζί τον 
είχα δει τον καηµένο… 
 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Από παιδί… Ήταν συµµαθητής µε τον 
αδελφό µου. Ο αδερφός µου πάντα τον 
προστάτευε.  
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κουνάει το κεφάλι της µε κατανόηση.  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Είχε υπέροχη φωνή. Τι κρίµα που δεν 
τα κατάφερε στην Αθήνα.  
  

Μια παύση. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Το είπατε στον αδερφό σας; 
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ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Όχι ακόµα.   
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Να σας αφήσω τότε…  

 

 

58 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάθεται στο γραφείο της. Έχει στα χέρια της τις 
σηµειώσεις του αστυνοµικού. Φοράει τα γυαλιά πρεσβυωπίας 
της και προσπαθεί να συγκεντρωθεί να διαβάσει.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ στέκεται µπροστά από έναν 
ΦΟΙΤΗΤΗ.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Μας είπαν ότι εσύ ξύπνησες πρώτος και 
τον είδες;  
 

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ δεν απαντάει.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Γαµώ την πουτάνα µου, εσύ ξύπνησες 
πρώτος; 
 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 

Ναι. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Και θες να µας πεις ότι κανένας σας 
δεν τον είδε ούτε τον άκουσε να κάνει 
αυτό που έκανε;   
 

Η πόρτα ανοίγει και εµφανίζεται ο αστυνόµος ΜΗΤΣΟΣ.  

 

ΜΗΤΣΟΣ 

Κυρία διοικητά να σας πω λίγο;  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σηκώνεται από το γραφείο και βγαίνει έξω. 
Μισοκλείνει την πόρτα πίσω της. Στον διάδροµο έξω από το 
γραφείο της, οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ κάθονται σε πάγκους περιµένοντας 
να έρθει η σειρά τους να δώσουν κατάθεση.  
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ΜΗΤΣΟΣ 

(Της δείχνει ένα σακουλάκι µε 
κοκαΐνη.)  
Κοιτάτε τι βρήκα.  
 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 

Κυρία διοικητά, είµασταν µεθυσµένοι! 
 

Ο ΜΗΤΣΟΣ βάζει λίγη από την κοκαΐνη στη µύτη του και 
σνιφάρει. Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ που παρακολουθεί την 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ και τον ΜΗΤΣΟ από την µισάνοιχτη πόρτα, επιστρέφει 
στον ΦΟΙΤΗΤΗ 1 που είναι στο γραφείο της ΕΛΙΣΑΒΕΤ.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Τα ναρκωτικά πού τα βρήκατε; 
 

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ δεν απαντάει. Ο ΜΗΤΣΟΣ µπαίνει στο γραφείο, 
προσπερνάει τον ΝΕΑΡΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ και τον αρχίζει στα 
χαστούκια.  

 

ΜΗΤΣΟΣ 

Απάντα ρε µαλακισµένο! Τι κάθεσαι 
εκεί και κοιτάς σαν τη µωρά παρθένο;  
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

(Στο ΜΗΤΣΟ)  
Όπα ρε µαλάκα, τι κάνεις; 
 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 

Θα σας κάνω µήνυση! 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Θα µας κλάσεις τη ζαρντινιέρα.  

 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ κοιτάζει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ άφωνος 
µε την απάντησή της.  

Ο ΜΗΤΣΟΣ τής χαµογελάει µε σεβασµό και φεύγει για το 
διπλανό γραφείο να συνεχίσει την ανάκριση του φοιτητή πάνω 
στον οποίο βρήκε την κοκαΐνη.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πάει να βάλει τα γυαλιά της για να συνεχίσει να 
διαβάζει την αναφορά, αλλά αλλάζει γνώµη. Αφήνει τα γυαλιά 
στο γραφείο και σηκώνεται όρθια. Πηγαίνει προς τον ΦΟΙΤΗΤΗ 
1.   
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Για να δούµε µήπως η γκόµενα σου σε 
βοηθήσει να τα θυµηθείς καλύτερα.  
(Στο ΝΕΑΡΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ).  
Για φέρ’τη πάλι µέσα ρε Βαγγέλη.  
 

Από το µέσα δωµάτιο ακούγεται ο ΜΗΤΣΟΣ να φωνάζει στον 
ΦΟΙΤΗΤΗ 2.  

 

ΜΗΤΣΟΣ (OFF) 

Για πες τώρα. Ποιος σας τά’δωσε τα 
ντραγκς ρε; Μίλατε ρε θα πάτε µέσα, 
πέθανε άνθρωπος, το καταλαβαίνεις; 
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ φέρνει µέσα την ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ που 
έσπρωξε το προηγούµενο βράδι την Ελισάβετ έξω από το THE 
RING. Δείχνει τροµοκρατηµένη που τη φωνάζουν για δεύτερη 
φορά. Από το διπλανό γραφείο ακούγεται ο ΜΗΤΣΟΣ να 
ουρλιάζει στον ΦΟΙΤΗΤΗ 2, να τον σπρώχνει και να τον ρίχνει 
πάνω σε κάτι µεταλλικό.  

 

ΜΗΤΣΟΣ (ΟFF) 

Λοιπόν, τέρµα οι µαλακίες!  
 

Από το µέσα δωµάτιο ακούγεται ένα χαστούκι. Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 
µπροστά στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανατριχιάζει σύγκορµη.  

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 2 (ΟFF) 

(Κλαίγοντας).  
Ο Μανόλης! Ο Μανόλης µας τά’δωσε! 
Τά’χε πάρει από το κλαµπ, κοκαΐνη και 
LSD…  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Λοιπόν. Εδώ. Συγκεντρώσου. Να σε 
ρωτήσω κάτι που δε σε ρώτησα πριν. 
Την αδελφή του την ήξερες; Έκανες 
παρέα µαζί της;  
 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

Στο µαγαζί, στο RING την είχα δεί. 
Αλλά µόνο γεια-γεια, δεν είχαµε 
ξαναµιλήσει. Είναι λίγο γκάου. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι εννοείς γκάου; 



 

 71 

 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

Γκάου. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Χαµογελάει στραβά). 
ΟΚ. Ωραία. Πάµε πάλι πίσω. Όταν είπες 
προηγουµένως ότι µαλώνανε, τι 
εννοείς;  
 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

Μαλώνανε. Είµασταν όλοι τύφλα και 
κάποια στιγµή άρχισε να την πειράζει. 
Εγώ νόµιζα ότι µας κάνανε πλάκα.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πλάκα; Τι πλάκα; Θυµάσαι; 
 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

Πλάκα. Αυτή απλά καθόταν εκεί και δεν 
µιλούσε σε κανέναν. Και ο Μανόλης 
άρχισε να λέει ‘Οποιος θέλει να 
πηδήξει την αδελφή µου, να την 
πηδήξει’, τέτοια. Πλάκα… 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Εσύ γέλασες; 
 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

Ναι. Γέλασα. Ήταν αστείο. Αστεία το 
έλεγε. 
(Πάει να βάλει τα κλάµατα).  
Πίναµε και χορεύαµε και µας είπε ο 
Μανόλης να παίξουµε ένα παιχνίδι. Το 
‘ναι ή όχι’. Και ρώτησε: ποιος θέλει 
να γαµήσει την αδελφή µου… Ότι όποιος 
γαµάει την αδελφή του µένει στο 
Μεσολόγγι για πάντα. Κι ότι τον Λόρδο 
Βύρωνα αυτή τον πηδούσε και τέτοια… 
Αστεία. Και µετά η Ρίτα τού έριξε µια 
κουτουλιά. Και άρχισε να τρέχει λίγο 
αίµα από τη µύτη του αλλά αυτός της 
φώναζε ‘Κι άλλο! Κι άλλο!…’ Να τον 
βαρέσει κι άλλο, ότι δεν µάσαγε. Και 
µετά, τέλειωσε. Η Ρίτα ανέβηκε στη 
µηχανή της και έφυγε. Κι εµείς 
βουτήξαµε στη θάλασσα για µπάνιο. 
Πρέπει νά’ταν τρεις, τρισήµιση πια…  
Και µετά µας πήρε ο ύπνος… Δεν ξέρω 
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τι έγινε µετά, τι έπαθε ο Μανόλης, 
αλλά µέχρι εκείνη την ώρα περνούσαµε 
καλά.  
(Βάζει τα κλάµατα).   
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με 
θυµάσαι από χτες το βράδυ;  
 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

Όχι. Πρώτη φορά σας βλέπω.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

ΟΚ.  
(Χαµογελάει περιφρονητικά και γυρίζει 
προς τον ΝΕΑΡΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ).  
Πάρ’την έξω Βαγγέλη.  

 

 

58A / ΕΞΩΤ.-ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΟΣ ΜΕ ΒΟΔΙΑ 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ έχει κατέβει και σπρώχνει µε τα χέρια το 
ποδήλατό του σε έναν κακοτράχαλο αγροτικό δρόµο. Είναι 
αδύνατο να κρατήσει την ισορροπία του πάνω στις κοφτερές 
πέτρες και τις λάσπες.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ φτάνει µε το ποδήλατο στα χέρια στην είσοδο του 
κτήµατος του ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.  

Αφήνει το ποδήλατο στη µάντρα, ανοίγει τη µικρή ξύλινη 
πόρτα και µπαίνει στο κτήµα. Προχωρά προς τον στάβλο. Η 
µεγάλη σιδερένια πόρτα του είναι µισάνοιχτη. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
πλησιάζει λίγο δειλά, προσπαθεί να καταλάβει αν είναι 
κάποιος εκεί.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Καληµέρα!  
 

Στέκεται στη σιδερένια πόρτα του στάβλου. Από µέσα 
ακούγεται µια πνιχτή ανάσα σαν αναφιλητό.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ µπαίνει µέσα κοιτάζοντας δεξιά κι αριστερά. Στον 
τοίχο είναι κρεµασµένο ένα µεγάλο ταϋλανδέζικο ριχτάρι και 
σε ένα τραπεζάκι µπροστά ένας µικρός καθιστός Βούδας.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ βλέπει στο βάθος του στάβλου τα πόδια του 
ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ που κάθεται ξυπόλητος σε ένα 
πάγκο. Είναι κρυµµένος πίσω από µια γελάδα.   
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Καληµέρα. Ήρθα για το ipad.  
 

Aνοίγει την τσάντα του και βγάζει το ipad.  

Πηγαίνει πίσω από την αγελάδα και βλέπει τον ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ σκυφτό, να κλαίει µε αναφιλητά.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Είσαι καλά ρε συ; Σου έφερα το 
ipad... 
 

O ΔΗΜΗΤΡΗΣ τον πλησιάζει κάπως διστακτικά και τον πιάνει 
από τον ώµο. Κάθεται δίπλα του στον πάγκο.  

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ µε µια ξαφνική κίνηση τον 
αγκαλιάζει και αρχίζει να κλαίει στον ώµο του.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ δεν ξέρει πώς ν’ αντιδράσει.  

Νιώθει να πνίγεται καθώς ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ τον 
σφίγγει χωρίς να µπορεί να ελέγξει καθόλου τη δύναµή του.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ τον σπρώχνει µε δύναµη και απεγκλωβίζεται. 
Αφήνοντας το ipad να του πέσει κάτω φεύγει γρήγορα από τον 
στάβλο κατακόκκινος.  

Βγαίνει τρέχοντας από την σιδερένια πόρτα προς την είσοδο 
του κτήµατος.  

Κοιτάζει πίσω του να δει αν τον ακολουθεί ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, αλλά η σιδερένια πόρτα του στάβλου είναι 
όπως την άφησε.  

Στην είσοδο του κτήµατος ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ παίρνει το ποδήλατό του 
και αρχίζει να το σπρώχνει γρήγορα στον λασπωµένο 
χωµατόδροµο.  

 

 

59 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.  
 

Στα επείγοντα του νοσοκοµείου, ο ΒΑΣΙΛΗΣ είναι σκυµµένος 
και ράβει το µέτωπο της ΡΙΤΑΣ που είναι ξαπλωµένη σ’ ένα 
φορείο.  

Τα µάτια της είναι ανοιχτά και το πρόσωπό της είναι γεµάτο 
αίµατα. Της έχουν ξυρίσει τα µαλλιά γύρω από την πληγή και 
είναι κατατροµαγµένη. 

Η ΡΙΤΑ σηκώνει το χέρι της. Κοιτάζει τον ΒΑΣΙΛΗ που της 
ράβει το µέτωπο και µε µια κίνηση προσπαθεί να τον 
σταµατήσει. 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ που είναι δίπλα στον ΒΑΣΙΛΗ, τής 
πιάνει το χέρι και το ακινητοποιεί. Γυρίζει και της 
χαµογελάει: έχει ελαφρύ σύνδροµο Down.   
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Μια ΝΟΣΟΚΟΜΑ µπαίνει µέσα κρατώντας µια σύριγγα.  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ετοιµάζεται να χτυπήσει την ένεση στον πήχυ της 
ΡΙΤΑΣ που αµέσως τραβάει το χέρι της και προσπαθεί να την 
αποφύγει.  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ της κρατάει το χέρι ακίνητο.  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Σου κάνουµε αντιτετανική, εντάξει; 
Μην κουνιέσαι.  

 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ της κάνει την ένεση. Περνάει µια κλωστή από ένα 
γαντζάκι και το θηλυκώνει στην ανοιχτή πληγή της ΡΙΤΑΣ. 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Σε δυο λεπτά θά’χουµε τελειώσει.  
Μην ανησυχείς.  

 

Η ΡΙΤΑ κοιτάζει τον ΒΑΣΙΛΗ, τον ΒΟΗΘΟ και τη ΝΟΣΟΚΟΜΑ, και 
µετά τα µάτια της γυρίζουν ανάποδα και λιποθυµάει.  

 

 

60 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ διασχίζουν τον 
διάδροµο του νοσοκοµείου. Τους ακολουθεί µια ΝΟΣΟΚΟΜΑ. Το 
µπίπερ της ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ χτυπάει και η ΕΛΙΣΑΒΕΤ µιλάει στο 
κινητό της τηλέφωνο.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Εντάξει, Μήτσο… (…) Βρήκες τίποτα; 
(…) Με την ορχήστρα, τις χορεύτριες, 
µίλησες µε όλους; (…) ΟΚ. Τον 
πορτιέρη βρες. Δεν είναι µαλάκας, 
είν’ εντάξει. (…) Μίλα του και πάρε 
µε τηλέφωνο.    
(Κλείνει το τηλέφωνο).    
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βλέπει στο βάθος του διαδρόµου τον 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, τον ΒΑΣΙΛΗ και την ΑΞΕΛ να στέκονται όρθιοι 
έξω από το δωµάτιο της ΡΙΤΑΣ και να µιλάνε. 

Το πρόσωπο της ΕΛΙΣΑΒΕΤ σκληραίνει κοιτάζοντας τον 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. Με µια κίνηση κλείνει το σακάκι της για να 
κρύψει τα ρούχα που φοράει από το προηγούµενο βράδυ.  
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στον ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ και τον ΒΑΣΙΛΗ).  
Καλησπέρα. 
   

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Καλώς την Ελισάβετ… Επιτέλους.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πώς κι από δω;  
 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Ήταν φίλος του αδερφού µου. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στον ΒΑΣΙΛΗ).  
Να µπω;  
 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Ναι, βέβαια. Πέρασε… 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανοίγει την πόρτα και µπαίνει στο δωµάτιο της 
Ρίτας. 

Η ΡΙΤΑ είναι ξαπλωµένη στο κρεβάτι. Δίπλα της ο ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 
µε το σύνδροµο Down ετοιµάζει γάζες κι επιδέσµους για να 
της µπαντάρει τα ράµµατα στο κεφάλι της.  

Πίσω από την ΕΛΙΣΑΒΕΤ ακολουθούν ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, η ΑΞΕΛ, ο ΒΑΣΙΛΗΣ, ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ και η 
ΝΟΣΟΚΟΜΑ.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ συνειδητοποιεί ότι όλοι αυτοί µπήκαν µαζί της 
και γυρνά προς το µέρος τους.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Σε ΟΛΟΥΣ).  
Τι έγινε παιδιά; 
 

Βγαίνουν ΟΛΟΙ έξω εκτός από τον ΒΑΣΙΛΗ και τον 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ που στέκονται κοντά στην πόρτα του δωµατίου.   

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βλέπει τη ΡΙΤΑ να την κοιτάζει από το κρεβάτι: 
τα µάτια της είναι µισόκλειστα από το πρήξιµο που έχει 
προκαλέσει το χτύπηµα.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Καλησπέρα. Είσαι η Ρίτα;  
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ΡΙΤΑ 

Ναι.   
 

Η ΡΙΤΑ κάνει να πιάσει το µέτωπό της, αλλά ο ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ µε 
το σύνδροµο Down της κατεβάζει το χέρι. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει 
τα καταφαγωµένα από τη δουλειά χέρια της ΡΙΤΑΣ, τα βρώµικα 
νύχια και το ξεραµένο αίµα πάνω στα χοντρά Harley-Davidson 
δαχτυλίδια της.   

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πεινάς; Θέλεις να σου φέρουν κάτι να 
φας; 
 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ πηγαίνει στην πόρτα και λέει στη ΝΟΣΟΚΟΜΑ να 
φέρει έναν δίσκο µε φαγητό.  

 

ΡΙΤΑ 

Ευχαριστώ.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Μόλις είσαι καλύτερα πρέπει να 
µιλήσουµε. Είµαι η διοικητής της 
αστυνοµίας.  
 

ΡΙΤΑ 

ΟΚ.   
 

Ο ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ µε το σύνδροµο Down βγάζει ένα ένα τα 
δαχτυλίδια της ΡΙΤΑΣ και µε ένα αντισηπτικό µαντήλι τής 
καθαρίζει τα δάχτυλα. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ αηδιάζει. Κοιτάζει τα κλειστά παράθυρα του 
δωµατίου σαν να θέλει να πάρει αέρα.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Γυρνάει στον ΒΑΣΙΛΗ). Πότε θα την 
αφήσετε;  
 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Γιατί; 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ τον κοιτάζει καλά-καλά.  
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ΡΙΤΑ 

Μπορείτε να πείτε στη µαµά µου να 
έρθει; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Θα της το πούµε.  
 

ΡΙΤΑ 

Ευχαριστώ.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ έχει χλωµιάσει. Αποφασίζει να βγεί από το 
δωµάτιο.  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ και ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ την ακολουθούν. Ανοίγει την 
πόρτα του δωµατίου την ώρα που η ΝΟΣΟΚΟΜΑ και η ΑΞΕΛ 
µπαίνουν µε το δίσκο µε το φαγητό.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στην ΑΞΕΛ, εκνευρισµένη).  
Παντού είσαι ‘συ ε;  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγαίνει από το δωµάτιο της ΡΙΤΑΣ.  

Ανασαίνει µε δυσκολία. Γυρίζει στον ΒΑΣΙΛΗ που στέκεται 
δίπλα της.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Με αδύναµη φωνή).  
Όταν νιώσει καλύτερα, πάρε στο τµήµα 
να µε ειδοποιήσουν.  
 

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ της γνέφει θετικά.  

Μια παύση. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πνίγεται.  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

Ελισάβετ, είσαι εντάξει;  
Είσαι κάτασπρη… 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ δεν του απαντάει. Προσπαθεί να πάρει αέρα. Για 
να µην λιποθυµήσει λυγίζει τα πόδια της και κάθεται σε βαθύ 
κάθισµα.  
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ΒΑΣΙΛΗΣ 

Θα πω στη νοσοκόµα να σου φέρει κάτι… 
Αδερφή! 
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

(Έρχεται γρήγορα από την άλλη µεριά 
του διαδρόµου).  
Είστε καλά κυρία Διοικητά; 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάνει νόηµα σε όλους να αποµακρυνθούν και τελικά 
σηκώνεται όρθια.    

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

(Θέλει να την βοηθήσει).  
Ελισάβετ δεν υπάρχει λόγος να το 
κάνεις αυτό, δεν χρειάζεσαι εδώ, 
πήγαινε να ξεκουραστείς –  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ παραµερίζει τον ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ και ξανανοίγει 
την πόρτα του δωµατίου της ΡΙΤΑΣ.   

Η ΡΙΤΑ έχει αποκοιµηθεί. 

Η ΑΞΕΛ κάθεται δίπλα της µε τον δίσκο του φαγητού στα πόδια 
της. Κοιτάζει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ σαν να της ζητάει συγνώµη που η 
ΡΙΤΑ δεν έχει φάει τίποτα.  

 

ΑΞΕΛ 

Κοιµήθηκε.  

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σκέφτεται.  

Οι βολβοί των µατιών της ΡΙΤΑΣ κουνιούνται κάτω από τα 
βλέφαρα.  

 

 

61 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΑΚΤΗ ΣΤΗ ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ  
 

Το πόδι ενός ΝΕΑΡΟΥ ΑΝΔΡΑ δροσίζεται στα νερά που 
τινάζονται από τη µύτη µιας µικρής ξύλινης βάρκας που 
διασχίζει τη θάλασσα. 

Η βάρκα φτάνει στα ρηχά και ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ πατάει στο 
νερό. Κοιτάζει πίσω του τους ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ και τις ΤΡΕΙΣ 
ΝΕΑΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ που κάθονται στη βάρκα που είναι γεµάτη 
δίχτυα και ψάρια, και προχωρά προς την ακτή. Είναι ο νεαρός 
ΧΡΙΣΤΟΣ.  

Στη στεριά στέκεται και περιµένει ένας 50χρονος ΑΝΔΡΑΣ: 
είναι ο ΙΑΕΙΡΟΣ. Είναι ντυµένος σαν έµπορος ναρκωτικών από 
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τη Φλόριντα. Πίσω του σε µια φανταχτερή κάντιλλακ, δύο ΠΟΛΥ 
ΟΜΟΡΦΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ του Playboy και ΚΟΣΜΟΣ που είναι σαν να 
έχει βγει από κάποιο νυχτερινό κλαµπ.  

Ο ΙΑΕΙΡΟΣ κλαίγοντας πέφτει στα πόδια του ΧΡΙΣΤΟΥ. Τον 
αγκαλιάζει από τους µηρούς και του δείχνει µε το χέρι την 
πόρτα ενός µικρού λασπόσπιτου που είναι πίσω τους.  

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ µπαίνει µέσα στο δροσερό και σκοτεινό εσωτερικό 
του σπιτιού του ΙΑΕΙΡΟΥ.  

Φτάνει σ’ ένα δωµάτιο όπου είναι ξαπλωµένη νεκρή η ΚΟΡΗ ΤΟΥ 
ΙΑΕΙΡΟΥ (γύρω στα 12) στολισµένη µε λουλούδια. 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ κάθεται δίπλα της στο νεκροκρέβατο. Πολύ µαλακά 
σηκώνει το χέρι του και την αγγίζει στο µέτωπο και το 
πρόσωπο.  

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ έχει ανοίξει τα µάτια της και κοιτάζει 
τον ΧΡΙΣΤΟ. Δεν βλέπει καθαρά και σηκώνει το χέρι της να 
τον αγγίξει.  

Μια αλαφιασµένη ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ τρέχει χαρούµενη να φωνάξει τις 
υπόλοιπες ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ για να έρθουν να γιορτάσουν την ΚΟΡΗ 
ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ που γύρισε απ’ τους νεκρούς.  

  

 

62 / ΕΣΩΤ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΗΜ.  
 

Η ΡΙΤΑ ανοίγει τα µάτια της.  

 

 

63 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ είναι στο 
περιπολικό, στον δρόµο που οδηγεί προς το ιβάρι.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ είναι σκυθρωπός και οδηγεί 
αµίλητος.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ είναι κατάχλωµη και σαν να µην την χωράνε τα 
ρούχα της. Βγάζει από την τσάντα της την κοκαΐνη των 
φοιτητών και σνιφάρει.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ κάνει ότι δεν βλέπει.  

 

 

64 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ µπαίνει στο σπίτι και κλειδώνει την πόρτα πίσω 
του. Αφήνει το σακίδιό του στον καναπέ. Είναι ιδρωµένος και 
αλαφιασµένος.  

Ανεβαίνει µε γρήγορα βήµατα στον πάνω όροφο και κλείνεται 
στο µπάνιο.  
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65 / ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΣΤΑΒΛΟΣ ΜΕ ΒΟΔΙΑ  
 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ καθαρίζει και οπλίζει την 
καραµπίνα του.  

Τη βάζει σε ένα µακρόστενο σακίδιο, το περνάει στον ώµο του 
και βγαίνει έξω. Μπαίνει στο µεγάλο αγροτικό αµάξι του που 
είναι παρκαρισµένο απέξω.  

Βάζει µπρος την µηχανή.  

 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (OFF)  

Μιχάλη! 

 

Στην πόρτα του κτήµατος του ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ έχει 
έρθει ένας ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ. Ανοίγει την πόρτα και 
προχωράει προς το αµάξι του ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. 
Φτάνει στο πλάι του αµαξιού.  

  

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ  

Τι γίνεται Μιχάλη; Τά ’κουσα για τον 
Μανόλη… Χριστέ µου… Ήρθα να δω τι 
κάνεις… Πώς είσαι αγόρι µου;  
 

Η κάµερα γυρίζει και πηγαίνει προς τον στάβλο.  

 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ (OFF) 

Τι κρίµα… τι κρίµα… Πώς τό’κανε, πώς 
τό’κανε τέτοιο πράγµα στο εαυτό του…  
 

Μέσα στον σκοτεινό στάβλο, ακούγεται µόνο µια χήνα να 
φωνάζει και να χτυπάει νευρικά τις φτερούγες της. 

Εδώ και κει σταγόνες αίµα.  

Λίγο µετά, µια µεγάλη κηλίδα αίµα και στη µέση µια λευκή 
αγελάδα: είναι νεκρή από µια σφαίρα στο κεφάλι. Τα µάτια 
της κοιτάζουν άδεια.  

 

 

66 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΙΒΑΡΙ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ φτάνουν µε το 
περιπολικό στην είσοδο του ιβαριού.  

Στην τσιµεντένια αυλή, ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ καθαρίζει µε µια µάνικα 
αίµατα και σκουπίδια.  
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Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγαίνει από το περιπολικό και πηγαίνει προς το 
µέρος του. Είναι τσιτωµένη. Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ την 
ακολουθεί. 

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ κλείνει το νερό.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Είσαι ο Γρηγόρης Μαλάι; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Ναι, εγώ είµαι. Πώς είν’ η Ρίτα, 
είναι καλά; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ήσουν χθες στο µαγαζί µε τη Ρίτα και 
τον αδελφό της; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Ήµουνα, ναι. Πώς έγινε; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πώς έγινε τι; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Πώς τό’κανε ο αδελφός της; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Κρεµάστηκε από ένα δέντρο. Εσύ πώς 
και δεν πήγες µαζί τους στην παραλία; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Δεν πήγα µαζί τους γιατί δεν γούσταρε 
ο αδελφός της που είµασταν µόνο 
Αλβανοί στην παρέα µου.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι; Δεν γούσταρε Αλβανούς; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Όχι. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Βλέπει το τατουάζ SHKOEDR στον 
µπράτσο του).  
Εσύ γουστάρεις Αλβανούς; 
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ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

(Της χαµογελάει στραβά). 
 Έτσι κι έτσι.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Και πού πήγες µετά το µαγαζί; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Ήρθα δω. Εδώ µένω.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Μόνος σου; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Μόνος µου.  
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Μόνος σου; Γκόµενά σου δεν είναι η 
Ρίτα;  
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Όχι δεν είναι γκόµενά µου… 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ποιανού γκόµενα είναι; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Όχι δικιά µου πάντως. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ήσουν µπροστά όταν χτύπησε; 
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Ήµουν στο δίπλα δωµάτιο. Λιποθύµησε 
όταν της είπαν για τον αδελφό της.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΟΚ.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάνει στροφή και πάει προς το περιπολικό.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ την ακολουθεί.  
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ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

(Στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ). 
Στη µάνα τους πήγες;  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρίζει προς το µέρος του. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Όχι. Γιατί;   
 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Το πρωί µου είπε η Ρίτα ότι κοιµήθηκε 
εκεί. 
 

Μια παύση. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει συνοφρυωµένη. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΟΚ.  

 

Μια παύση.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Μπορεί σε ξαναχρειαστούµε. Ξέρουµε 
πού να σε βρούµε.  
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βάζει µπρος και η ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
µπαίνει στο περιπολικό.   

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ξαναρχίζει να καθαρίζει µε τη µάνικα.  

Το περιπολικό σπινιάρει στις λάσπες και τα αίµατα.  

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ αφήνει τη µάνικα, πηγαίνει πίσω από το 
περιπολικό και το σπρώχνει για να ξεκολλήσει.  

Τα λάστιχα του αυτοκινήτου τινάζουν τις λάσπες και τα 
αίµατα.  

 

 

67 / ΕΞΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ στο περιπολικό. 
Είναι σιωπηλοί.   

 

 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι έπαθες εσύ και δεν µιλάς;  
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Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ συνεχίζει να οδηγεί. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάνει 
µια περιφρονητική γκριµάτσα και µισανοίγει το παράθυρο. Ο 
αέρας τής χτυπάει το πρόσωπο.  

 

 

68 / ΕΣΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ 
 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ είναι ξαπλωµένος νεκρός στο φορείο του 
νεκροτοµείου. 

Ησυχία.  

 

 

69 / ΕΞΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ οδηγεί το αγροτικό αυτοκίνητο 
µέσα στον κακοτράχαλο δρόµο. Διασχίζει µε γκάζι την 
ξεραµένη κοίτη ενός ποταµού που είναι γεµάτη στεγνές 
κοτρώνες.  

Ένα βόδι στέκεται στην απέναντι µεριά και του φράζει το 
δρόµο.  

Βγάζοντας έναν οργισµένο ήχο, ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
γυρίζει απότοµα το τιµόνι και µπαίνει σ’ ένα χωράφι για να 
το προσπεράσει.    

Τα µάτια του είναι γεµάτα δάκρυα.  

 

 

70 / ΒΙΝΤΕΟ   
 

Στη συνέχεια του βίντεο που έβλεπε ο Μανόλης µόνος στο 
σπίτι του, η ΡΙΤΑ είναι καθισµένη στο τραπέζι στη µέση του 
στάβλου.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Είσαι ευχαριστηµένη από τα δώρα του 
Θεού στο άτοµό σου; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Πιστεύεις ότι εµένα µου έδωσε 
περισσότερα; 
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ΡΙΤΑ 

Ναι.  
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Με κατηγορείς που η µαµά µε αγαπάει 
περισσότερο από σένα; 
 

ΡΙΤΑ 

Όχι.  
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Έχεις προσέξει ότι, ακόµα και µε 
Αλτσχάιµερ, όταν µε βλέπει 
χαµογελάει, ενώ όταν σε βλέπει 
κατεβάζει τα µούτρα της; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι. 
 
 
 

71 / ΕΞΩΤ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ οδηγεί το µεγάλο του αγροτικό 
αυτοκίνητο µέσα στην πόλη του Μεσολογγίου.  

Κοιτάζει δεξιά κι αριστερά τις νεόπλουτες µονοκατοικίες.  

Μία από αυτές, είναι το σπίτι της Ελισάβετ. 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ κόβει ταχύτητα. 

Πίσω από το αγροτικό του αρχίζουν να µαζεύονται µια σειρά 
από αµάξια. Πηγαίνουν σε ένα γάµο και είναι στολισµένα µε 
λευκές κορδέλες και κορνάρουν ακατάπαυστα. Ένα-ένα τα 
αµάξια προσπερνούν το αγροτικό του ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ γιατί πάει πολύ αργά.  

 

 

72 / ΒΙΝΤΕΟ   

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Το ξέρεις ότι είσαι ίδια η µαµά; 
 

ΡΙΤΑ  

Ναι. 
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ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Ότι είστε φτυστές. 
 

ΡΙΤΑ  

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Ότι είστε το ίδιο αχώνευτες; 
 

ΡΙΤΑ  

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Το ξέρεις ότι έχετε την ίδια µύτη; 
 

ΡΙΤΑ  

Ναι.    

 

 

73 / ΕΣΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ µε το σώβρακο και βρεµένα µαλλιά βγαίνει από το 
µπάνιο και πηγαίνει στην κρεβατοκάµαρα της Ελισάβετ.  

Ανοίγει το κοµοδίνο και παίρνει ένα κλειδί.  

Κατεβαίνει τις σκάλες προς τον πρώτο όροφο.  

Ανοίγει την ντουλάπα-αποθήκη στον διάδροµο µεταξύ σαλονιού 
και κουζίνας. Ψάχνει στο πάνω ντουλάπι πίσω από την 
ηλεκτρική σκούπα. Εκεί είναι τα χαρτιά της Ελισάβετ και ένα 
κουτί. Ανοίγει το κουτί µε το κλειδί. Μέσα στο κουτί, 
βρίσκει πέντε σακουλάκια της αστυνοµίας µε κατασχεµένα 
ναρκωτικά και χάπια.  

 

 

74 / ΕΞΩΤ-ΕΣΩΤ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ & ΣΠΙΤΙ 
  

Το περιπολικό φτάνει στην Τουρλίδα, τον παραδοσιακό 
παραλίµνιο οικισµό µε τα σπίτια µε τις µισοβυθισµένες στα 
νερά της λίµνης αυλές. Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βλέπει ένα-ένα 
τα σπίτια που κανένα δεν έχει αριθµό και προσπαθεί να 
καταλάβει σε ποιο πάνε.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βλέπει ένα ροζ σπίτι και σταµατάει.  
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ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Το ροζ είναι… 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Περίµεν’ εδώ.  
 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Γιατί;  
 

 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Γιατί µου σπας τα νεύρα.   
 

Παίρνει την τσάντα της και κατεβαίνει από το περιπολικό. 
Περπατά προς το σπίτι.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ µπαίνει στην αυλή του ροζ σπιτιού, πατάει στις 
λάσπες και πηγαίνει στην εξώπορτα. Χτυπάει. Καµία απάντηση.  

Ακολουθεί ένα µικρό µονοπάτι που πηγαίνει γύρω-γύρω από το 
σπίτι προς την πίσω αυλή.  

Στην πίσω αυλή, µπροστά σε µια σειρά ευκαλύπτων, η ΜΗΤΕΡΑ 
του Μανόλη και της Ρίτας, µαζεύει τσουκνίδες. Φοράει 
χοντρά, µάλλινα γάντια και κρατάει ένα µαχαιράκι.    

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Καλησπέρα! 
 

Την πλησιάζει. Προσπαθεί να καταλάβει αν ξέρει κάτι για τον 
γιο της.     

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Είµαι φίλη του Μανόλη και της Ρίτας.  
Η µητέρα τους δεν είστε; 
 

ΜΗΤΕΡΑ 

Ναι. 
(Της δείχνει το σπίτι). 
Πήγαινε. Μέσα είναι τα παιδιά… 
(Χαµογελάει). 
Στο δωµάτιό τους…  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ καταλαβαίνει ότι η ΜΗΤΕΡΑ τά’χει χαµένα και δεν 
έχει µάθει τίποτα για τον θάνατο του γιου της.   

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Α, ωραία. Να µπω να τους πω ένα γεια; 
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ΜΗΤΕΡΑ 

Να πας κοπέλα µου.    
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ προχωράει προς την πίσω πόρτα του σπιτιού. 

Ανοίγει τη σίτα και µπαίνει µέσα στο σπίτι.  

Σκουπίζει µε αηδία το χέρι της από τη γλίτσα στο πόµολο.   

Το σπίτι µέσα είναι εξωφρενικά βρώµικο και ακατάστατο. 
Παντού στιβαγµένα περιοδικά, εφηµερίδες, εντοµοκτόνα σπρέι 
και µικροαντικείµενα.  

Συνειδητοποιεί ότι από ένα δωµάτιο µέσα ακούγονται µια 
ανδρική και µια γυναικεία φωνή: 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Αντέχεις να ζεις µε τον εαυτό σου από 
το πρωί µέχρι το βράδι; 
 

ΡΙΤΑ (OFF) 

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Και δεν τον βρίσκεις απίστευτα 
βαρετό; 

 

ΡΙΤΑ (OFF) 

Όχι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Προβλέψιµο; 
 

ΡΙΤΑ (OFF) 

… 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Τρελά ντεκαυλέ; 
 

ΡΙΤΑ (OFF) 

… 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ προχωράει µε προσοχή ανάµεσα απ’ τα στιβαγµένα 
αντικείµενα και τα σκουπίδια προς το µέσα δωµάτιο.  
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Στους τοίχους, φωτογραφίες και αυτόγραφα του Μανόλη, από 
συναυλίες και νυχτερινά µαγαζιά: στις φωτογραφίες, ο 
ΜΑΝΟΛΗΣ είναι πάντα καλοντυµένος και χαµογελάει σφιγµένα. 

Σε µία φωτογραφία από περιοδικό lifestyle της προηγούµενης 
δεκαετίας, κάνει τον Χριστό στο σταυρό µε µια ελληνική 
σηµαία α λα Λάρυ Φλυντ.  

Σε µια άλλη, είναι γυµνός, ξαπλωµένος σ’ ένα ταύρο σε στυλ 
µινωικής τοιχογραφίας.   

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Θέλεις να κάνεις παιδί; 
 

ΡΙΤΑ (ΟFF) 

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Πιστεύεις ότι µπορείς; 
 

ΡΙΤΑ (ΟFF) 

Ναι. 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ φτάνει στην πόρτα του δωµατίου. Οι φωνές τώρα 
ακούγονται πιο καθαρά. Δεν µπορεί να καταλάβει τι 
συµβαίνει.  

Προσπαθεί ν’ ανοίξει την πόρτα, αλλά είναι κλειδωµένη.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Αισθάνεσαι ότι θα είσαι καλή µητέρα; 
 

ΡΙΤΑ (OFF)  

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Καλύτερη από τη δική µας; 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει έξω προς τον κήπο. Πίσω από τη σίτα, η 
ΜΗΤΕΡΑ του Μανόλη και της Ρίτας έχει γυρισµένη την πλάτη 
και µαζεύει τις τσουκνίδες της. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ δίνει µία στην πόρτα, την σπάει και µπαίνει 
µέσα: είναι το δωµάτιο του Μανόλη. Βαµµένο όλο µπλέ, είναι 
παράξενα τακτοποιηµένο και µοιάζει σαν νά’χει σταµατήσει 
ξαφνικά ο χρόνος: ο υπολογιστής στο γραφείο παίζει το 
βίντεο µε τη Ρίτα. Η ένδειξη ‘repeat’ είναι πατηµένη πάνω 
αριστερά στην εικόνα.   
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ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Το καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι 
µε τη θέλησή σου; 
 

 ΡΙΤΑ 

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Ότι δεν σ’ έχει υποχρεώσει κανείς να 
είσαι εδώ. Με µένα. Με τους 
συµµαθητές µας από το σχολείο. Ότι 
όλα αυτά είναι µε την έγκρισή σου.  
 

ΡΙΤΑ 

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Με φοβάσαι;  
 

ΡΙΤΑ 

Όχι. 
 
 

Στο βίντεο, ακούγεται ένα δυνατό γυναικείο νευρικό γέλιο.  

Απ’ έξω, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ακούει ένα αµάξι να παρκάρει µπροστά 
στο σπίτι, την πόρτα του αµαξιού να ανοίγει και να κλείνει, 
και µετά βήµατα.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρνάει προς το παράθυρο και βλέπει πίσω από τις 
κουρτίνες του δωµατίου µια ανδρική φιγούρα να περνάει στο 
µονοπάτι προς την πίσω αυλή.  

Γρήγορα, πατάει το eject στο dvd player και παίρνει το dvd. 
Το dvd γράφει πάνω ‘RITA’S MOVIE’. O υπολογιστής κολλάει.   

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ χώνει το dvd στην τσάντα της.  

Ανοίγει ένα-ένα τα συρτάρια του γραφείου: το πρώτο και το 
δεύτερο είναι άδεια. Στο τρίτο, βλέπει µια πετσέτα. Την 
παραµερίζει: κάτω από την πετσέτα, καλά τακτοποιηµένες 
δεσµίδες µε κατοστάευρα. Κάτω από τα λεφτά, άλλα τρία dvd 
που γράφουν ‘RITA’S MOVIE 2, 3, 4’ και το αεροπορικό 
εισιτήριο της Ρίτας που γράφει «RITA DINIA, ΑΤΗΕΝS-MIAMI».  

 

Έξω στην πίσω αυλή, ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (ο άντρας 
που η ΕΛΙΣΑΒΕΤ είδε από το παράθυρο) βγάζει έναν ήχο για να 
τον προσέξει η ΜΗΤΕΡΑ του Μανόλη και της Ρίτας.  
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Mόλις τον ακούει, η ΜΗΤΕΡΑ γυρνάει προς το µέρος του. 
Δείχνει να µην είναι σίγουρη ποιος είναι. Πηγαίνει προς το 
µέρος του κρατώντας το µαχαιράκι της για τις τσουκνίδες. 
Τον κοιτάζει εξεταστικά.  

 

Στο δωµάτιο του Μανόλη, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πηγαίνει γρήγορα στο 
παράθυρο και παραµερίζει την κουρτίνα: βλέπει τον ΝΕΑΡΟ 
ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ να στέκεται λίγα µέτρα µακριά από το 
περιπολικό όρθιος και να προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται 
στο σπίτι.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κλείνει γρήγορα την κουρτίνα και την πόρτα.  

Στέκεται πάνω από το ανοιχτό συρτάρι µε τα λεφτά.  

Διστάζει. 

Κάθιδρη και µε το νου της στην πόρτα ανοίγει την τσάντα της 
και αρχίζει να χώνει µέσα τις δεσµίδες µε τα λεφτά, τα dvd 
και το εισιτήριο της Ρίτας.  

 

Εξω στην πίσω αυλή, ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ στέκεται 
απέναντι από τη ΜΗΤΕΡΑ της Ρίτας και του Μανόλη.  

 

ΜΗΤΕΡΑ 

Δε µιλάς εσύ; Ξένος είσαι;  
Τι θες; Φαΐ θες; Κάτσε να σου φέρω 
από µέσα…   
 

Προχωράει προς την κουζίνα του σπιτιού. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ την ακολουθεί.  

 

Στο δωµάτιο του Μανόλη, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ σκουπίζει τα αποτυπώµατά 
της από το συρτάρι, βάζει προσεχτικά πίσω στη θέση της την 
πετσέτα και το κλείνει. Προσπαθεί να κλείσει τη τσάντα της, 
αλλά δεν κλείνει καλά γιατί είναι γεµάτη.  

Ανοίγει την πόρτα και βγαίνει στο διάδροµο: βλέπει τη 
ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ και τον ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ να 
µπαίνουν στην κουζίνα. Με µια απότοµη κίνηση κρύβει µε το 
χέρι της το άνοιγµα της τσάντας.   

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Καλησπέρα…  

 

Η ΜΗΤΕΡΑ δεν της δίνει σηµασία και πηγαίνει στην κουζίνα να 
ετοιµάσει φαΐ.  

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ µένει καρφωµένος στην πόρτα. 
Όρθιος, την µπλοκάρει µε το σώµα του.    
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Ψύχραιµα, στον ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ).  
Τι έγινε, Μιχάλη; 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πλησίαζει προς την πόρτα.  

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ δεν παραµερίζει. Τα µάτια του είναι κατακκόνινα 
από το κλάµα.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Να περάσω; 
 

Ο Μιχάλης, ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ µένει ακίνητος για 
λίγο. Μετά παραµερίζει κάνοντας ένα βήµα στο πλάι.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ περνάει έξω.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγαίνει στην πίσω αυλή προσπαθώντας να κρατήσει 
κλειστή την τσάντα της. Γυρνάει και βλέπει τον ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ που την παρακολουθεί προσεχτικά από την 
πόρτα της κουζίνας.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ διασχίζει το µονοπατάκι δίπλα στο σπίτι και 
βγαίνει στο δρόµο. Εκεί, περιµένει όρθιος ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Σχεδόν τού φωνάζει). 
Φύγαµε, πάµε –   

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ φτάνει στο αµάξι, ανοίγει την πόρτα και µπαίνει 
µέσα. Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ την ακολουθεί στο 
περιπολικό.   

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Πού είναι η µάνα τους; Δεν θα την 
πάρουµε µαζί µας;  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Όχι. Τον πούλο…  
 

Βολεύει τη τσάντα της ανάµεσα στα πόδια της.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ κάθεται στη θέση του οδηγού. Δεν 
ξεκινάει.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ νευρική, γυρνάει και τον κοιτάει.  
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Τι θα γίνει; Θα φύγουµε;  
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βάζει µπρος και ξεκινάει. Οδηγεί 
σιωπηλός.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγάζει το σακουλάκι µε την κόκα και σνιφάρει. 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ αυτή τη φορά δεν κάνει ότι δεν βλέπει.   

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Κυρία διοικητά δεν θέλω νά’ρχοµαι 
άλλο µαζί σας.  
 

Μια παύση.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Είστε πάντα έτοιµη για το χειρότερο. 
Κι εγώ το µόνο που θέλω είναι να δώσω 
τις εξετάσεις µου και να φύγω από δω 
πέρα.  

 

Ο ήλιος δύει πίσω τους.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει µπροστά. Δεν έχει τίποτα να απαντήσει. 
Η τσάντα είναι µισάνοιχτη ανάµεσα στα πόδια της.   

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ οδηγεί σιωπηλός.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βλέπει ένα ταξί που έρχεται από την αντίθετη 
κατεύθυνση. Γυρίζει και αρχίζει να πατάει ξανά και ξανά την 
κόρνα του περιπολικού ανάµεσα από τα χέρια του ΝΕΑΡΟΥ 
ΟΜΟΡΦΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ που οδηγεί. Το ταξί κόβει ταχύτητα.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Τι στον π–  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Σταµάτα το αµάξι. 
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ φρενάρει απότοµα.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ παίρνει την τσάντα της και κατεβαίνει από το 
περιπολικό.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

Δεν θα µου ξαναµιλήσεις έτσι! 
Κατάλαβες;  
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Διασχίζει τον δρόµο και µπαίνει µέσα στο ταξί που την 
περιµένει.  

 

 

75 / ΕΞΩΤ.-ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
 

Στον πάνω όροφο, Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ είναι ξαπλωµένος στο κρεβάτι. 
Είναι κάθιδρος, άσπρος σαν πανί και τρέµει. Ακούει ένα 
αµάξι να παρκάρει απ’ έξω. Κατευθείαν, βάζει τα ακουστικά 
του κινητού του στ’ αυτιά και σκεπάζεται σαν να κοιµάται.  

 

Στον δρόµο, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πληρώνει τον οδηγό και κατεβαίνει 
από το ταξί. 

Περπατάει προς το σπίτι της.  

Το ταξί φεύγει.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ανοίγει την εξώπορτα. 

Μπαίνει στο σπίτι της και ανάβει τα φώτα.  

Πηγαίνει στην κουζίνα χωρίς να βγάλει το σακάκι και την 
τσάντα της. Παίρνει ένα ποτήρι από τον πάγκο και βάζει ένα 
ουίσκι. Πίνει γρήγορα δυο µεγάλες γουλιές.  

Ανεβαίνει τις σκάλες προς τον πάνω όροφο.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Δηµήτρη;  
 

Μισανοίγει την πόρτα του δωµατίου του γιου της: ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
κάνει ότι κοιµάται στο κρεβάτι του φορώντας τα ακουστικά 
του κινητού.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κλείνει την πόρτα και επιστρέφει κάτω στο 
σαλόνι. Πίνει άλλη µια γουλιά απ’ το ουίσκι.   

Ανοίγει την τσάντα της και την αδειάζει πάνω στο τραπέζι: 
δεσµίδες χρήµατα, το σακουλάκι µε την κόκα από την 
ανάκριση, το όπλο της, το εισιτήριο της Ρίτας, τα dvd και 
το κινητό της.  

Παίρνει ένα από τα dvd και το βάζει στο dvd player. Πατάει 
το play και κάθεται στον καναπέ. Αρχίζει να µετράει τα 
χρήµατα: είναι πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ. Της φεύγει ένα 
χαµόγελο, αλλά προσπαθεί να µην αφήσει τη χαρά της να 
χαλάσει τη συγκέντρωσή της στο τι πρέπει να κάνει.   

Το dvd ξεκινά µε θόρυβο στην τηλεόραση. 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ  
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Δυο-τρία τυχαία πλάνα από χωράφια.  

 

 

ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που βλέπει. 
Φτιάχνει δυο γραµµές κόκα και τις σνιφάρει. Πίνει µια 
γουλιά ακόµα από το ουίσκι.   

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
 

Η ΑΞΕΛ τρέχει γυµνή σ’ ένα χωράφι φορώντας µόνο την κόκκινη 
µπαντάνα: µπροστά της, µια αποθήκη. Είναι ο στάβλος του 
ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.  

 

Cut. 

 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ που είναι ο οπερατέρ της κάµερας, παίρνει τον 
φακό από το πρόσωπό του και τραβάει ένα ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΕΡΙ που 
κλείνει µια σιδερένια πόρτα.  

Η κάµερα γυρνάει και βρίσκει τη ΡΙΤΑ στην αποθήκη. Η ΡΙΤΑ 
κάθεται πάνω στο τραπέζι. Από το ταϊλανδέζικο ριχτάρι 
φαίνεται ότι βρισκόµαστε στον στάβλο του αδελφού του 
αντιεισαγγελέα, και ότι όλα είναι ακριβώς όπως στον εφιάλτη 
της Ρίτας στην τραπεζαρία του ιβαριού.   

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Αισθάνεσαι ότι είσαι φυσιολογική; 
 

ΡΙΤΑ 

Ναι. 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Ότι έχεις γίνει ένα φυσιολογικό 
άτοµο; 

 

 

ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Με την άκρη του µατιού της η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βλέπει το κινητό της 
να χτυπάει: η κλήση είναι από ‘ΓΙΑΤΡΟΣ’.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ απορρίπτει την κλήση χωρίς να απαντήσει και 
βάζει το τηλέφωνο στο αθόρυβο.  
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ΒΙΝΤΕΟ 
 

Cut.  

 

Το πάτωµα του στάβλου είναι στρωµένο µε σανό. Ανδρικά και 
γυναικεία σώµατα κάνουν οµαδικό σεξ. Ανάµεσα στους ΑΝΔΡΕΣ 
και τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ, τα πρόσωπα της ΡΙΤΑΣ και της ΑΞΕΛ. Όλα τα 
ανδρικά πρόσωπα δεν φαίνονται.  

 

 

ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ µένει άναυδη µε τη σκηνή. Γυρνάει πίσω στη σκάλα 
να βεβαιωθεί ότι ο Δηµήτρης δεν είναι κάπου γύρω.  

 

  

ΒΙΝΤΕΟ 
 

Cut. 

 

Στο χωράφι που ήταν πριν η Άξελ, τώρα τριποδίζει ένα άλογο. 
Αναβάτης στο άλογο είναι ο ΑΔΕΛΦΟΣ του ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ που 
έχει περασµένη στον ώµο την κυνηγητική του καραµπίνα. 

 

Cut.  

 

Aκούγονται πολύ δυνατά παραδοσιακά νταούλια και ζουρνάδες.  

Σ’ ένα πανηγύρι µπροστά στη µητρόπολη, η ΡΙΤΑ παίρνει τη 
ΜΑΜΑ της από το χέρι και τη σηκώνει από το τραπέζι να 
χορέψουν µες στον κόσµο.  

Χορεύουν µαζί. Δίπλα τους, χορεύει ο ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ µε το 
σύνδροµο Down που είναι πολύ χαρούµενος.   

ΕΝΑΣ από τους ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ πλησιάζει τη ΜΑΜΑ της 
Ρίτας και της παίζει το ζουρνά πολύ κοντά στ’ αφτί.  

Αυτή χαίρεται.  

 

Cut. 

 

Η ΡΙΤΑ είναι στο τραπέζι του στάβλου. 
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ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Σ’ αρέσει που έρχεσαι εδώ; 
 

ΡΙΤΑ 

… 
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (ΟFF) 

Σ’ αρέσει που µαζευόµαστε όλοι εδώ; 
 

ΡΙΤΑ  

Ναι.  
 

 

76 / ΕΞΩΤ.-ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, παρκάρει το αγροτικό του στο 
προαύλιο του νοσοκοµείου.  

Κατεβαίνει από το αµάξι µε το µακρόστενο σακίδιο στην 
πλάτη.  

Μπαίνει στο ήσυχο, σκοτεινό νοσοκοµείο.  

Ο ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ είναι γυρισµένος πλάτη και ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ προχωρά προς τα ασανσέρ χωρίς να τον δει 
κανείς.  

 

 

ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Στον πάνω όροφο ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ σηκώνεται από το κρεβάτι του και 
χωρίς να κάνει θόρυβο βγαίνει στον διάδροµο. Τα µάτια του 
είναι κατακόκκινα. Ακούει τη φωνή του Μανόλη από το βίντεο 
στον κάτω όροφο.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Σ’ αρέσει που όλοι εδώ σε ξέρουν από 
παιδί;  

 

Στο σαλόνι, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάθεται στον καναπέ και παρακολουθεί 
το βίντεο.  

 
  

ΒΙΝΤΕΟ 
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ΡITA 

…  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF)  

Που εδώ, µ’ αυτούς τους ανθρώπους 
µπορείς να πεις και να κάνεις ό,τι 
θέλεις; 
 

ΡΙΤΑ 

… 

 

 

ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ αρχίζει να κατεβαίνει αθόρυβα τις σκάλες, πίσω 
από την γυρισµένη πλάτη της ΕΛΙΣΑΒΕΤ που κάθεται στον 
καναπέ.   

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF)  

Εδώ µπορείς να είσαι πάντα ο εαυτός 
σου.  
 

ΡΙΤΑ 

… 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ βλέπει απλωµένο στο τραπεζάκι µπροστά από τον 
καναπέ όλο το περιεχόµενο της τσάντας της µητέρας του.  

Κοιτάζει το πλάνο στην τηλεόραση και αναγνωρίζει το 
ταϊλανδέζικο ριχτάρι από τον στάβλο του αδελφού του 
αντιεισαγγελέα.  

  

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Κανένας δεν θα σου ζητήσει ν’ 
αλλάξεις.  
 
 

ΒΙΝΤΕΟ 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF)  

Κανένας δεν θα σε κρίνει.  
 

ΡΙΤΑ 

… 
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ΜΑΝΟΛΗΣ 

Αυτός είναι ο προστατευµένος χώρος 
µας. Έχουµε στα χέρια µας ό,τι 
ονειρεύεται κάθε άνθρωπος πάνω στη 
γη. Τον Παράδεισο.  
 

ΡΙΤΑ 

(Δακρύζει). 
Δεν ξέρω θα πει Παράδεισος.     
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF)  

Φοβάσαι;  
 

ΡΙΤΑ 

Όχι.  
 

ΜΑΝΟΛΗΣ (OFF) 

Δεν νιώθεις ελεύθερη; 

 

Ακούγεται πάλι ένα δυνατό γυναικείο γέλιο.  

Η κάµερα γυρνάει απότοµα και βλέπουµε ότι την ‘ανάκριση’ 
της ΡΙΤΑΣ παρακολουθούν η ΑΞΕΛ που γελάει, ο 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ που δεν φοράει µπλούζα, ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ και ο ΒΑΣΙΛΗΣ. Η κάµερα κάνει ζουµ στο 
ΒΑΣΙΛΗ.   

 

 

ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πετάγεται όρθια από τον καναπέ µόλις βλέπει τον 
ΒΑΣΙΛΗ.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ πίσω της κάνει µια κίνηση και η ΕΛΙΣΑΒΕΤ τον 
ακούει ότι είναι στις σκάλες.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Δηµήτρη, σε ακούω. Πήγαινε στο 
δωµάτιό σου τώρα! 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ γυρίζει γρήγορα προς το δωµάτιό του και 
ανοιγοκλείνει την πόρτα κάνοντας ότι έχει µπει µέσα. Χωρίς 
να κάνει θόρυβο επιστρέφει στις σκάλες.  
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ΒΙΝΤΕΟ  
 

Σ’ ένα χωράφι, ΔΥΟ ΓΥΜΝΟΙ ΑΝΤΡΕΣ (πλάτη), η ΑΞΕΛ και η ΡΙΤΑ 
κυνηγάνε το άλογο που καβαλικεύει ο ΑΔΕΛΦΟΣ του 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ που βγάζει τις στριγγές φωνές του µουγκού.   

 

 

ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ     
 

H ΕΛΙΣΑΒΕΤ βλέπει το κινητό της που αναβοσβήνει. .  

Ένα µήνυµα από τον ‘ΓΙΑΤΡΟΣ’ µε τη φωτογραφία του Βασίλη, 
που λέει: 

 

‘Είσαι το µωρό µου και δεν µπορώ να 
σε βγάλω απ’ το µυαλό µου.’   
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ είναι κατάχλωµη και ιδρωµένη.     

 

  

77 / ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ φτάνει στον όροφο του δωµατίου 
της Ρίτας.  

Απ’ έξω από το δωµάτιο της Ρίτας, ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ συζητάνε 
κάτι και γελάνε. 

Η ΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΑ τον παρατηρεί και πηγαίνει προς το µέρος 
του.  

 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 

Καλησπέρα. Μπορώ να σας βοηθήσω; 
 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ της γυρίζει πλάτη και φεύγει.  

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
 

Η ΡΙΤΑ κάνει σεξ µε τον ΑΔΕΛΦΟ του ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ και έναν 
ΑΝΤΡΑ που είναι πλάτη. Ο τελευταίος γυρνάει και κοιτάει την 
κάµερα: είναι ο ΒΑΣΙΛΗΣ.  
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ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει πανιασµένη το βίντεο.  

 

 

ΒΙΝΤΕΟ  
 

Η ΡΙΤΑ είναι ακόµα καθισµένη στο τραπέζι του στάβλου. Εχει 
τελειώσει η ‘ανάκριση’.  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ σηκώνεται, πλησιάζει τη ΡΙΤΑ και αρχίζει να την 
πλακώνει στις µπουνιές.   

 

Cut. 

 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ του ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ µε την καραµπίνα είναι πάνω σ’ 
ένα άλογο και πυροβολεί στον αέρα.  

 

Cut. 

 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ τραβάει το πρόσωπο της ΡΙΤΑΣ που είναι χτυπηµένο 
από τις µπουνιές του ΒΑΣΙΛΗ.  

 

 

ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Το βίντεο του Μανόλη τελειώνει. Στην τηλεόραση πέφτει µαύρο 
και το dvd-player πετάει έξω το dvd.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ έχει µείνει ακίνητη µπροστά στην τηλεόραση. 
Μοιάζει σοκαρισµένη. 

Με µια ξαφνική κίνηση, αρπάζει την τσάντα της και αρχίζει 
να την ξαναγεµίζει µε ό,τι έχει πάνω το τραπέζι: τα λεφτά, 
την κόκα, τα dvd, το εισιτήριο και το όπλο της.  

Ανοίγει την πόρτα και βγαίνει εξώ από το σπίτι.  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ διστάζει.  

Αποφασίζει να τρέξει πίσω της. 

 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ βγαίνει έξω από το σπίτι τρέχοντας.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Mamo! Mamo, pocjekaj! 
(‘Μαµά! Μαµά, περίµενε!’ στα 
Πολωνικά). 
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Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρίζει.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Ξέρω που είναι αυτό το µέρος. Πήγα το 
πρωί. Μου ζήτησαν να πάω. Να τους 
δείξω το app για τους µουγγούς.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

… 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Φοβήθηκα και έφυγα.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Idź do domu i zamknąć drzwi. 
nie otwarte dla każdego. 
(‘Πήγαινε σπίτι και κλείδωσε την 
πόρτα. Μην ανοίξεις σε κανέναν.’)  

 

 

78 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΔΡΟΜΟΣ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ περπατάει σε έναν δρόµο. Βγάζει το κινητό της 
και καλεί έναν αριθµό.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Φέρε το περιπολικό και περίµενέ µε 
στην είσοδο του νοσοκοµείου.  
Σε µια ώρα νά’σαι εκεί.  

  

 

79 / ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΗ 
 

Στην κρεβατοκάµαρα, η ΦΑΙΗ κοιµάται. Δίπλα της ο ΒΑΣΙΛΗΣ 
είναι ξύπνιος και ανήσυχος.  

Κάποιος αρχίζει να χτυπάει ξανά και ξανά το κουδούνι της 
εξώπορτας.  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ µένει ακίνητος.  

Ο ΕΝΑΣ ΓΙΟΣ τους πετάγεται από το κρεβάτι του και αρχίζει 
να φωνάζει από τον διάδροµο.  
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Μαµά! Το κουδούνι! Κάποιος χτυπάει! 

 

Η ΦΑΙΗ ξυπνάει κατατροµαγµένη. Γυρίζει και κοιτάζει τον 
ΒΑΣΙΛΗ δίπλα της που δεν κινείται. Τον σκουντάει και 
σηκώνεται από το κρεβάτι.  

 

ΦΑΙΗ 

Βασίλη! Κάποιος είναι στην πόρτα. 

 

Η ΦΑΙΗ βάζει τις ροζ παντόφλες της, κλείνει τη σατέν ρόµπα 
της πάνω από τη νυχτικιά της και βγαίνει από την 
κρεβατοκάµαρα.  

 

ΦΑΙΗ 

(Στον ΓΙΟ της). 
Πήγαινε µέσα, Αλέξανδρε.  
 

Κατεβαίνει τις σκάλες κρατώντας την 7 µηνών κοιλιά της.  

 

ΦΑΙΗ 

Ποιος είναι; Κοιµόµαστε! 

 

Η ΦΑΙΗ βλέπει τη σιλουέτα µιας γυναίκας πίσω από το 
υαλότουβλο της εξώπορτας και πηγαίνει στο θυροτηλέφωνο-
κάµερα.  

Βλέπει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Ανοίγει την εξώπορτα.  

Μια παύση.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Καλησπέρα.  
 

ΦΑΙΗ 

Ελισάβετ… Τι θες εδώ; Έχεις ιδέα τι 
ώρα είναι; 
(Φωνάζει προς την κρεβατοκάµαρα). 
Βασίλη!! Βασίλη, κατέβα κάτω αµέσως! 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ προσπερνάει τη ΦΑΙΗ και προχωράει προς το 
σαλόνι.  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ κατεβαίνει τις σκάλες µε το κάτω µέρος της 
πυτζάµας του και µια φανέλα.  
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ΒΑΣΙΛΗΣ 

Μωρή καριόλα… 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγάζει το όπλο της από την τσάντα. Με µια κίνηση 
του ρίχνει µια µε την κάννη του όπλου της στο πρόσωπο και 
του σπάει τη µύτη. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ πέφτει στο πάτωµα.  

Η ΦΑΙΗ ουρλιάζει, αλλά δεν τολµάει να κουνηθεί.  

Η ΓΡΙΑ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΦΑΙΗΣ µε τη νυχτικιά της έχει βγάλει το 
κεφάλι από το πορτάκι της κουζίνας και κοιτάζει 
κατατροµαγµένη.  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ µουγγρίζει από τον πόνο ενώ το πρόσωπό του έχει 
γεµίσει αίµατα. Προσπαθεί να ξανασηκωθεί όρθιος.  

 

 

80 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  
 

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ παρκάρει στο πίσω µέρος της 
Μητρόπολης. Παίρνει το σακίδιό του και κατεβαίνει από το 
αµάξι.  

Το πάρκινγκ στο πίσω µέρος της Μητρόπολης είναι γεµάτο µε 
αµάξια στολισµένα µε λευκές κορδέλες, όλα από τον γάµο. 
Ακούγεται δυνατή µουσική από την πλατεία µπροστά που 
γίνεται το γλέντι και κάποιοι καλεσµένοι που έχουν 
καθυστερήσει, τρέχουν µε τα καλά τους προς τα κει.  

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ δείχνει χαµένος.  

 

 

81 / ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΜΠΑΡ ‘HOLY CITY SALOON’  
 

H AΞΕΛ καθαρίζει τη µπάρα του Holy City Saloon µε ένα 
βετέξ. Το µαγαζί έχει αδειάσει.    

Ο µονόχειρας DJ βάζει ένα τελευταίο τραγούδι στο λάπτοπ 
του. Απέξω ακούγονται µουσικές από γάµο.  

 

ΑΞΕΛ 

(Λυπηµένα). 
Θα πάω να τους ευχηθώ.  
 

DJ 

Τους ξέρεις; 
 

ΑΞΕΛ 

Όχι πολύ.   
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82 / ΕΣΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

Η ΡΙΤΑ κοιµάται. Την ξυπνάει ένα βίαιο τράνταγµα. Από πάνω 
της στέκεται η ΕΛΙΣΑΒΕΤ.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Σήκω… Πάµε µια βόλτα.  

 

Η ΡΙΤΑ προσπαθεί να καταλάβει τι συµβαίνει. Το άσπρο των 
µατιών της είναι κατακόκκινο από το χτύπηµα. 

 

ΡΙΤΑ 

Δεν έχω τα ρούχα µου… 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρνάει και βλέπει στο διπλανό κρεββάτι έναν 
ΓΕΡΟ που κοιµάται µε το στόµα ορθάνοιχτο.  

Πηγαίνει στη ντουλάπα δίπλα στο κρεβάτι του και βγάζει από 
τις κρεµάστρες το παντελόνι, το πουκάµισο και τα παπούτσια 
του ηλικιωµένου άνδρα. Μυρίζει το πουκάµισο και κάνει µια 
γκριµάτσα αποστροφής.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Πετάει τα ρούχα στο κρεβάτι της 
Ρίτας). 
Ορίστε. Βάλε αυτά.  
 
 

83 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΣΟΚΑΚΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ‘HOLY CITY SALOON’ 
 

Η ΑΞΕΛ περπατάει στα σκοτεινά δροµάκια του κέντρου της 
πόλης που είναι γεµάτα µε ΦΟΙΤΗΤΕΣ που έχουν βγει έξω για 
το βράδυ και ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ από τον γάµο. 

Σιγοτραγουδάει ένα τραγούδι των Guns’n’Roses. 

 

 

84 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
 

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ προχωράει ανάµεσα στους 
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ του γάµου στο κέντρο της πλατείας. Κανείς δεν 
τον πολυπροσέχει.  

Κοιτάζει το ΖΕΥΓΑΡΙ που παντρεύεται να κάθεται σε ένα 
µεγάλο τραπέζι µε τους συγγενείς του, και ακριβώς µπροστά 
µια παρέα που χορεύει. Στην κορυφή του χορού είναι ο 
αστυνοµικός ΜΗΤΣΟΣ. 
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85 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  
 

Η ΑΞΕΛ στρίβει στον δρόµο που οδηγεί στην πλατεία µε το 
γλέντι. Είναι γεµάτος ΚΟΣΜΟ.  

Ανάµεσα στο πλήθος, ένας άντρας στέκεται µόνος του: είναι ο 
ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. 

Από µακριά βλέπει την ΑΞΕΛ να χαζεύει ανέµελη στον δρόµο.  

 

 

86 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

Η ΡΙΤΑ βγαίνει από το νοσοκοµείο µε τα ρούχα του γέρου στο 
διπλανό κρεβάτι. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ περπατάει πίσω της.   

Το περιπολικό περιµένει µε τη µηχανή αναµµένη. Ο ΝΕΑΡΟΣ 
ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ κάθεται στη θέση του οδηγού και 
παρακολουθεί την ΕΛΙΣΑΒΕΤ. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στη ΡΙΤΑ).  
Κάτσε πίσω. 
(Στον ΝΕΑΡΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ). 
Πάµε στην παραλία.   
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ περιµένει τη ΡΙΤΑ να µπει στο πίσω κάθισµα και 
µετά πηγαίνει στη θέση του συνοδηγού.  

 

 

87 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
 

Η ΑΞΕΛ περπατάει προς τα κει που στέκεται ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. Δεν τον έχει προσέξει ανάµεσα στον ΚΟΣΜΟ.  

Με µια ξαφνική απόφαση, ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
αρχίζει να περπατάει γρήγορα προς το µέρος της ενώ βγάζει 
από το σακίδιό του την καραµπίνα.  

Η ΑΞΕΛ γυρνάει και τον βλέπει να τη σηµαδεύει µε το όπλο.  

 

ΑΞΕΛ 

Εγώ δεν είπα τίποτα σε κανέναν…  

 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ αρχίζει να πυροβολεί και 
σκοτώνει την ΑΞΕΛ µέσα στον ΚΟΣΜΟ. 

Κανείς δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.  
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88 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ οδηγεί.  

Τα µάτια της ΕΛΙΣΑΒΕΤ µισοκλείνουν.  

Η ΡΙΤΑ κοιτάζει από το παράθυρο. Είναι τροµαγµένη.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ την βλέπει από τον καθρέφτη και το βλέµµα της 
σκοτεινιάζει.  

Ξεκινά µια κλήση στον ασύρµατο. 

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ  

Όλες οι µονάδες! Όλες οι µονάδες!   

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Κλείσε αυτό το πράµα.  

 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ υπακούει.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγάζει από την τσάντα της το κινητό της τηλέφωνο 
και το απενεργοποιεί.   

 

 

89 / ΕΞΩΤ. ΝΥΧΤΑ. ΔΡΟΜΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  
 

Σοκαρισµένοι, ΑΝΘΡΩΠΟΙ από τον γάµο έχουν φύγει από την 
πλατεία και έχουν έρθει στον διπλανό δρόµο να δουν τι 
συνέβη.  

Η ΑΞΕΛ είναι νεκρή πάνω στο πεζοδρόµιο.  

Ο ΜΗΤΣΟΣ τρέχει προς µια ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ από τον γάµο που 
έχει πιάσει τον ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ και τον λιντσάρει 
και προσπαθεί να τους σταµατήσει.  

 

ΜΗΤΣΟΣ 

Όλοι πίσω, είπα!  
Όλοι πίσω! 

 

  

90 / ΕΞΩΤ. ΧΑΡΑΜΑ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΥΡΟ.  
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ σταµατάει το περιπολικό στο τέλος του 
δρόµου πριν την παραλία. Μόλις έχει αρχίσει να χαράζει.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κατεβαίνει από το αµάξι.  
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στη ΡΙΤΑ).  
Πάµε.  

 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ πάει να βγει κι αυτός αλλά η ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
τον σταµατάει.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Περίµεν’ εδώ εσύ.  
 

Πάει να διαµαρτυρηθεί αλλά αποφασίζει να µην το κάνε. 
Ξανακλείνει την πόρτα του και προσπαθεί να αυτοκυριαρχηθεί.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στη ΡΙΤΑ).  
Προχώρα µπροστά.  
 

H ΡΙΤΑ περπατάει µπροστά από την ΕΛΙΣΑΒΕΤ προς τον 
ευκάλυπτο που είναι ακόµα περιτριγυρισµένος µε τις κορδέλες 
της αστυνοµίας.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ την ακολουθεί. Τα τακούνια της βυθίζονται στην 
υγρή άµµο.  

Φτάνουν κάτω από το δέντρο.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Λέγε.  

 

ΡΙΤΑ 

Τι να σου πω; 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ τα παίρνει στο κρανίο, βγάζει από τη τσάντα το 
όπλο της και πυροβολεί δίπλα από το αυτί της ΡΙΤΑΣ. Ο 
πυροβολισµός αντηχεί στα βουνά. 

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Έι-έι!  

 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βγαίνει έντροµος από το περιπολικό, 
βγάζει το πιστόλι του και σηµαδεύει τη ΡΙΤΑ, µετά την 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ, µετά πάλι τη ΡΙΤΑ.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ καρφώνει το όπλο στο σβέρκο της ΡΙΤΑΣ, 
αναγκάζοντάς την να σκύψει και να πέσει στα γόνατα.  
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Στον ΝΕΑΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ).  
Μπες αµέσως στο περιπολικό Βαγγέλη! 
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ δεν ξέρει τι να κάνει.  

Η ΡΙΤΑ είναι στα γόνατα µπροστά στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Μπες αµέσως στο περιπολικό Βαγγέλη! 
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ µένει ακίνητος να τις σηµαδεύει µε το 
όπλο.  

Η ΡΙΤΑ µε το όπλο της ΕΛΙΣΑΒΕΤ στον σβέρκο της, προσπαθεί 
να µαζέψει τις δυνάµεις της.  

 

ΡΙΤΑ 

Όλοι είχαν κοιµηθεί. Και ο αδελφός 
µου κοιµόταν ήσυχα και βαθιά ανάµεσα 
στους άλλους.  
 
 

91 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΥΡΟ  
 

Μόλις έχει αρχίσει να χαράζει και όλοι στην παραλία, οι 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ και ο ΜΑΝΟΛΗΣ, κοιµούνται εξαντληµένοι από το 
µπάνιο, τα ποτά και τα ναρκωτικά γύρω από τη µισοσβησµένη 
φωτιά.  

Η ΡΙΤΑ στέκεται όρθια δίπλα στην µηχανή της και τους 
κοιτάζει απο µακριά. Ανοίγει τη µπαγκαζιέρα της µηχανής και 
βγάζει ένα εργαλείο-κλειδί και τα δερµάτινα γάντια οδήγησής 
της. Φοράει τα γάντια και περπατά προς το κλειστό µπιτς 
µπαρ που είναι λίγα µέτρα πιο κει.  

 

ΡΙΤΑ (OFF) 

Πήγα στο µπιτς µπαρ.  
 

Βλέπει ένα πλαστικό τραπέζι και κάτι καρέκλες που είναι όλα 
δεµένα µε µια σκουριασµένη αλυσίδα. Σπάει µε το κλειδί το 
λουκέτο της αλυσίδας και την τραβάει µέχρι που την παίρνει 
κουβάρι στα χέρια της. Την ακουµπάει στο τραπέζι, το 
σηκώνει και το πηγαίνει προς τα δέντρα που είναι κοντά στο 
δρόµο, λίγα µέτρα πίσω από την ΠΑΡΕΑ των ΝΕΑΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
που κοιµούνται.  

 

 

 



 

 110 

ΡΙΤΑ (OFF) 

Πήρα µια αλυσίδα κι ένα τραπέζι. Την 
έδεσα στο κλαδί.  
 

Ακουµπάει το τραπέζι κάτω από ένα µεγάλο κλαδί στα δυόµισι 
µέτρα ύψος. Ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι, περνάει την άκρη 
της αλυσίδας δυο-τρεις φορές γύρω από το κλαδί και την 
δένει κόµπο. Κατεβαίνει από το τραπέζι και πηγαίνει προς 
την ΠΑΡΕΑ των φοιτητών. Βρίσκει τον ΜΑΝΟΛΗ που κοιµάται 
αναίσθητος από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Τον πιάνει από 
τις µασχάλες και τον σέρνει ανάσκελα στην άµµο.  

 

ΡΙΤΑ (OFF) 

Τον έσυρα µε όλη µου τη δύναµη στην 
άµµο. Το σώµα του ήταν βαρύ. Πολύ 
βαρύ αλλά είµαι δυνατή. 
 

Το πρόσωπο του ΜΑΝΟΛΗ κινείται: προσπαθεί να ανοίξει τα 
µάτια του αλλά δεν µπορεί. Φτάνουν στο τραπέζι. Η ΡΙΤΑ 
σηκώνει τον ΜΑΝΟΛΗ και τον ακουµπάει µπρούµυτα πάνω στο 
τραπέζι. Γυρνάει προς τα πίσω και µε ένα ξύλο χαλάει τα 
ίχνη που άφησαν στην άµµο.  

 

ΡΙΤΑ (OFF) 

Τον ανέβασα στο τραπέζι.   
 

Η ΡΙΤΑ ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι και µε πολλή δυσκολία 
σηκώνει αγκαλιά τον ΜΑΝΟΛΗ όρθιο πάνω της. Στέκονται πάνω 
στο τραπέζι αγκαλιασµένοι.  

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 

Ρίτα; Ρίτα εσύ είσαι; 
 

ΡΙΤΑ 

Εγώ είµαι… Ησύχασε. Κοιµήσου.  
 

Η ΡΙΤΑ και ο ΜΑΝΟΛΗΣ είναι όρθιοι και αγκαλιασµένοι πάνω 
στο τραπέζι. Η ΡΙΤΑ, κρατώντας τον αγκαλιά, περνάει την 
αλυσίδα τέσσερις φορές σφιχτά γύρω από το λαιµό του και τη 
δένει.  

Η αλυσίδα είναι δεµένη στο λαιµό του ΜΑΝΟΛΗ και το κλαδί 
του δέντρου. Η ΡΙΤΑ τυλίγει το ένα της πόδι γύρω από το 
πόδι του ΜΑΝΟΛΗ, πιέζει το σώµα της πάνω του και κλωτσάει 
το τραπέζι µακριά. Η αλυσίδα τεντώνεται. Η ΡΙΤΑ και ο 
ΜΑΝΟΛΗΣ αιωρούνται αγκαλιασµένοι.  
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ΡΙΤΑ (OFF) 

Κρεµόµασταν αγκαλιασµένοι. 
 

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ανοίγει έντροµος τα µάτια του. Ανοίγει το στόµα 
του και η γλώσσα του πάει να τιναχτεί έξω. Η ΡΙΤΑ του 
κλείνει το στόµα µε τα γάντια της προσέχοντας να µην τη 
δαγκώσει. Ο ΜΑΝΟΛΗΣ αρχίζει να σπαρταράει. Η αλυσίδα 
τρίζει. Η ΡΙΤΑ κρατιέται σφιχτά πάνω του. Το σώµα του 
ΜΑΝΟΛΗ έχει σπασµούς και κάτουρο αρχίζει να τρέχει από τα 
µπατζάκια του. Η ΡΙΤΑ δεν µπορεί να κρατηθεί άλλο και 
αφήνεται να πέσει. Ο ΜΑΝΟΛΗΣ προσπαθεί να βγάλει ήχο αλλα 
δεν µπορεί. Το σώµα του τον εγκαταλείπει.  

Η ΡΙΤΑ σηκώνεται και περπατά προς τη µηχανή της χωρίς να 
κοιτάξει πίσω.  

 

 

92 / ΕΞΩΤ. ΧΑΡΑΜΑ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΥΡΟ. 
 

Η ΡΙΤΑ είναι κάτω από το όπλο της ΕΛΙΣΑΒΕΤ.   

 

ΡΙΤΑ 

Ανέβηκα στη µηχανή και έφυγα.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει τη ΡΙΤΑ που είναι σκυφτή κάτω από το 
όπλο της. 

 

ΡΙΤΑ 

Για χρόνια τον ακολουθούσα σε ό,τι 
ήθελε. Και µετά ονειρεύτηκα ένα 
µέρος. Ένα καινούργιο µέρος.  
 

Η ΡΙΤΑ σταµατάει να µιλάει. Δάκρυα τρέχουν ήσυχα στα 
µάγουλά της. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ αναπνέει βαριά από πάνω της µε το όπλο 
τεντωµένο.  

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ τις σηµαδεύει από µακριά. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ αποφασίζει.  

Με µια κίνηση παίρνει το όπλο της από το σβέρκο της ΡΙΤΑΣ.  

 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Σήκω πάνω.  
 

Η ΡΙΤΑ διστάζει.  
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

(Δυνατά, προς τον ΝΕΑΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ). 
Είναι εντάξει Βαγγέλη, ηρέµησε. 
(Στη ΡΙΤΑ).  
Σήκω πάνω. 
 

Η ΡΙΤΑ σηκώνεται.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρνάει πλάτη στον ΝΕΑΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ. Προσπαθεί 
να σκεφτεί γρήγορα.  

Βγάζει µε προσοχή από την τσάντα της το εισιτήριο και το 
δίνει στη ΡΙΤΑ.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πάρτο.  
 

Μετά βγάζει τα λεφτά και της τα δίνει.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Και αυτά. Είναι του αδερφού σου.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ αφήνει τα dvd στην τσάντα της. Γυρνάει να δει 
πόσο µακριά είναι ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ. 

  

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Κυρία διοικητά! 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ερχόµαστε, Βαγγέλη.  
(Γυρίζει στην ΡΙΤΑ). 
Πάµε. Περπάτα µπροστά.  
(Στον ΝΕΑΡΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ). 
Είµαστε εντάξει, Βαγγέλη.  

 

Η ΡΙΤΑ αρχίζει να περπατάει προς το περιπολικό. 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ την αφήνει να προχωρήσει µερικά µέτρα. Την 
κοιτάζει από πίσω. Μετά αρχίζει να προχωράει και κείνη προς 
το περιπολικό. 

 

93 / ΕΞΩΤ. ΞΗΜ. ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ οδηγεί. Δίπλα του, η ΕΛΙΣΑΒΕΤ. 

Στο πίσω κάθισµα, η ΡΙΤΑ. Έχει ξηµερώσει και έντονο φως 
τους χτυπάει στο πρόσωπο.  
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Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κοιτάζει έξω από το παράθυρο: µια οµάδα από ροζ 
φλαµίνγκο τινάζουν τα φτερά τους στον αέρα και πετούν προς 
ένα άλλο σηµείο της λίµνης. 

 

 

94 / ΕΞΩΤ.-ΕΣΩΤ. ΞΗΜ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
 

Το περιπολικό σταµατάει έξω από το σπίτι της ΕΛΙΣΑΒΕΤ.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυρνάει στον ΝΕΑΡΟ ΟΜΟΡΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Πήγαινέ την πίσω στο νοσοκοµείο.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κατεβαίνει από το αµάξι, κοιτάζει την ώρα, και 
φτάνει στην πόρτα του σπιτιού της. Την ξεκλειδώνει και 
µπαίνει στο σπίτι.  

Ανεβαίνει τις σκάλες και πηγαίνει κατευθείαν στο δωµάτιο 
του γιου της. Μπαίνει στο δωµάτιό του. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ κοιµάται 
στο κρεβάτι του. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πάει στο κρεβάτι και ξαπλώνει 
και αυτή δίπλα του. Τον παίρνει αγκαλιά.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

(Μαλακά).  
Δηµήτρη…  
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ κουνιέται. Μισοανοίγει τα µάτια του.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Μαµά… Τι; Είναι ώρα για σχολείο; 
  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βάζει το πρόσωπό της στα µαλλιά του και κλείνει 
τα µάτια της.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

Όχι… Όχι ακόµα. Θα κοιµηθούµε λίγο 
τώρα.  

 

 

BLACK 

 

 

95 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
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Δυο µέρες µετά. Πίσω από τα κάγκελα του κρατητηρίου και µε 
µελανιές στο πρόσωπο, ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ δείχνει 
σα χαµένος, ενώ ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ υπό την επίβλεψη του 
ΜΗΤΣΟΥ, τον ετοιµάζουν για τη µεταγωγή στη φυλακή. 

Έξω από το κελί, ο ΜΗΤΣΟΣ µαζεύει τα χαρτιά και βγαίνει από 
το κρατητήριο.  

Ο ΜΗΤΣΟΣ διασχίζει τον διάδροµο του αστυνοµικού τµήµατος 
και πηγαίνει στο γραφείο της Ελισάβετ.  

Χτυπάει την πόρτα.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ανοίγει. Φοράει το γκρι ταγιέρ από την πρώτη 
σκηνή.  

 

ΜΗΤΣΟΣ 

Να περάσω; Είµαστε έτοιµοι για την 
µεταγωγή.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

Βεβαίως. Δεν έχουµε τελειώσει εδώ 
ακόµη, αλλά πέρνα.  
 

Ο ΜΗΤΣΟΣ µπαίνει στο γραφείο και στέκεται απέναντι από τον 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ που κάθεται κάτωχρος σε µια καρέκλα. Είναι 
ιδρωµένος και κρατάει ένα DVD στο χέρι του. Δείχνει σαν να 
τον έχουν βιδώσει στην καρέκλα.  

 
 

ΜΗΤΣΟΣ 

(Στον ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ).  
Γεια σας. 
(Στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ). 
Χρειαζόµαστε την υπογραφή σας εδώ… 
 

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ εµφανίζεται στην πόρτα.  

 

ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Ήρθε κυρία διοικητά. Είναι στο 
περιπολικό. Να τη φέρω; 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Έρχοµαι εγώ.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βγαίνουν από το 
γραφείο.  
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Στο γραφείο, ο ΜΗΤΣΟΣ είναι απέναντι από τον 
ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. Μια παύση. 

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ βάζει στην τσάντα του το dvd. 

 

ΜΗΤΣΟΣ 

Λυπάµαι πολύ για τον αδελφό σας κύριε 
Εισαγγελέα. 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βγαίνουν από το 
αστυνοµικό τµήµα. Ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ στέκεται 
µπροστά στην είσοδο.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ πηγαίνει προς το περιπολικό όπου περιµένει η 
ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ, καθισµένη στο πίσω 
κάθισµα. Είναι ντυµένη στα µαύρα. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ τής ανοίγει 
την πόρτα.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ελάτε µαζί µου. Είστε καλά;  

 

Η ΜΗΤΕΡΑ της γνέφει πως ‘ναι’. 

 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ, η ΜΗΤΕΡΑ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 
µπαίνουν στο αστυνοµικό τµήµα και φτάνουν στο γραφείο της 
Ελισάβετ, όπου περιµένουν ο ΜΗΤΣΟΣ και ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ.  

 

 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Καθίστε να ξεκινήσουµε. Κατ’ αρχήν τα 
συλληπητήρια όλων µας εδώ για τον γιο 
σας.  
 

ΜΗΤΣΟΣ 

Συλλυπητήρια. 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Ολοκληρώνουµε τις καταθέσεις σχετικά 
µε τις συνθήκες θανάτου του και θα 
ήθελα να σας ρωτήσω πού βρισκόσασταν 
εκείνο το βράδι.  
 

 

ΜΗΤΕΡΑ  

Ήµουν στο σπίτι µου.  
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Θέλετε να µας πείτε τι έγινε;  
 

ΜΗΤΕΡΑ  

Ναι. Μπορώ. Έβλεπα το πιο όµορφο 
όνειρο. Ότι κοιµόµουν αγκαλιασµένη µε 
τα παιδιά µου, τον Μανόλη µου και τη 
Ρίτα µου. Και µετά φύγανε από την 
αγκαλιά µου και πετούσαν στον ουρανό.  
 

Ο ΜΗΤΣΟΣ κοιτάζει την ΕΛΙΣΑΒΕΤ µ’ ένα ύφος ότι η ΓΡΙΑ 
τά’χει χαµένα. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ δεν αντιδρά.  

 

ΜΗΤΕΡΑ  

Δεν φοβόντουσαν έτσι που ήταν στον 
αέρα και µου λέγαν να πετάξω κι εγώ. 
Κι εγώ τα θαύµαζα από κάτω. Έτσι 
πού’ταν σαν πουλιά τα παιδάκια µου 
χαρούµενα. 
 

Ο ΜΗΤΣΟΣ πάει να τη διακόψει, αλλα ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ τού 
κάνει νόηµα να σταµατήσει για να ακούσουν. 

 

ΜΗΤΕΡΑ 

Κοιµόµουνα. Και χτύπησε το κουδούνι 
της εξώπορτας και ξύπνησα. Κοίταξα το 
ρολόι, ήταν 3.30 το πρωί. Και άκουσα 
τη Ρίτα µου να µε φωνάζει. Πήγα και 
της άνοιξα. Μου είπε ότι είχε µαλώσει 
µε το Μανόλη. Είχε στεναχωρεθεί πολύ 
και ήθελε να κοιµηθεί στο σπίτι. Της 
έστρωσα και κοιµήθηκε.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ βγάζει από το συρτάρι ένα πάκο χαρτιά µε 
συρραπτικό και τα βάζει µπροστά στην ΜΗΤΕΡΑ.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Μπορείτε να υπογράψετε εδώ;  
 

ΜΗΤΕΡΑ 

Ναι.  
 

Η ΜΗΤΕΡΑ υπογράφει τα χαρτιά.  

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

Τελειώσαµε. Σας ευχαριστούµε πολύ που 
ήρθατε.  
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Η ΜΗΤΕΡΑ σηκώνεται και πηγαίνει προς την πόρτα.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

Θα σας πάει σπίτι σας ο αξιωµατικός.  
  

Η ΜΗΤΕΡΑ και ο ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ βγαίνουν από το 
γραφείο. Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ παίρνει τον φάκελο που της είχε φέρει ο 
ΜΗΤΣΟΣ να υπογράψει, τον ανοίγει και υπογράφει όλα τα 
χαρτιά. Του τα δίνει πίσω. 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

Έτοιµα, Μήτσο.  
 

Ο ΜΗΤΣΟΣ παίρνει τον φάκελο παραξενεµένος µε το τι ακριβώς 
έγινε και βγαίνει από το γραφείο.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ µένουν µόνοι τους.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ περιµένει.  

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Άκουσα ότι θα ανοίξουν κάποιες θέσεις 
σύντοµα στην Αθήνα.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

Σε ευχαριστώ που µου το λες.  
 

Μια παύση.  

 

ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 

Πάω να δω τον αδερφό µου τώρα.  
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Φυσικά. Να πας.  
 

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ παίρνει την τσάντα του που έχει µέσα το 
DVD, σηκώνεται και βγαίνει από το γραφείο.  

 

 

 

96 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
 

Η ΡΙΤΑ παίρνει τη θέση της δίπλα στο παράθυρο.  
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Κοιτάζει τα boarding-pass της: το πρώτο είναι ATHENS - 
MIAMI, το δεύτερο ΜΙΑΜΙ – BERMUDA.  

Ένα ζευγάρι ηλικιωµένοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ µπαίνουν 
γελώντας και φλυαρώντας στην πτήση. Βλέπουν ότι οι θέσεις 
τους είναι δίπλα στη ΡΙΤΑ. Τα γέλια τους κόβονται όταν 
βλέπουν το χτύπηµα στο πρόσωπό της και τα µελανιασµένα της 
µάτια. Κάθονται δίπλα της.  

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑ 

Αre you alright, sweetie? You have 
some nasty bruise there.  
(Είσαι καλά γλυκιά µου; Δείχνει 
άσχηµο αυτό το χτύπηµα).  
 

 

ΡΙΤΑ 

(Πιάνει την πληγή στο µέτωπο για να 
ελέγξει αν τρέχει).  
No, nο, I’m fine. Ι’m fine, thank 
you.  
(Όχι, µια χαρά είµαι. Μια χαρά είµαι, 
ευχαριστώ).  
 

 

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑ τής χαϊδεύει τρυφερά το µπράτσο 
και ξαναπιάνει την κουβέντα µε τον άντρα της.   

Η ΡΙΤΑ κοιτάζει από το παράθυρο το αεροπλάνο να επιταχύνει 
στον διάδροµο απογείωσης. 

 

97 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ  
 

Οι ρόδες του αεροπλάνου αποκολλώνται µε µια µαλακή κίνηση 
από το έδαφος.  

 

 

98 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
 

Από το παράθυρό της, η ΡΙΤΑ κοιτάζει τον ορίζοντα.  

Η γη φαίνεται να λυγίζει καθώς το αεροπλάνο πετάει πάνω από 
τη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου.  

 

 

99 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάθεται στο γραφείο της. Είναι µόνη της στο 
δωµάτιο.  
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100 / ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΒΥΘΟΣ  
 

Ένα χέλι γλιστράει από το λασπωµένα νερά της λίµνης στα 
πεντακάθαρα νερά της θάλασσας. 

 

 

101 / ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ έχει αποφασίσει τώρα. Σηκώνεται όρθια και 
φεύγει.  

 

 

102 / EΣΩΤ.-ΕΞΩΤ. ΗΜ. ΣΠΙΤΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
 

Το σπίτι έχει αδειάσει από έπιπλα. Δίπλα στη σκάλα, η 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ φωνάζει προς τον πάνω όροφο.    

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Δηµήτρη! 

 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ κατεβαίνει τρέχοντας τη σκάλα µε δυο βαλίτσες 
στα χέρια. Πηδάει ενθουσιασµένος τα τελευταία τρία σκαλιά.  

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ τον ακολουθεί. 

Βγαίνει από το σπίτι, βγάζει τα κλειδιά του σπιτιού από την 
τσάντα της και το κλειδώνει. Αφήνει τα κλειδιά πάνω στην 
εξώπορτα. 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ σφηνώνει τις βαλίτσες στο πορτ-µπαγκάζ. Η 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ πηγαίνει προς το αυτοκίνητο.  

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Φύγαµε.  
 

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ κλείνει το πορτ-µπαγκάζ.  

 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ 
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:   ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΓΑΣΣΩΝ 

INTERNATIONAL TITLE:  THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA 

 

ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:   Ελλάδα, Γερµανία, Ολλανδία, Σουηδία 2019  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ:   Φεστιβάλ Βερολίνου – Panorama 2019 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:    120’  

 

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:    Σύλλας Τζουµέρκας 

ΣΕΝΑΡΙΟ:    Γιούλα Μπούνταλη, Σύλλας Τζουµέρκας 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ:    Μαρία Δρανδάκη 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΟΙ:           Titus Kreyenberg, Ellen Havenith,  

Olle Wirenhed 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ FILM I VÄST:  Anthony Muir 

ASSOCIATE PRODUCER ZDF/ARTE: Meinolf Zurhorst 

ASSOCIATE PRODUCER:   Jeroen Beker 

FILM COMMISSIONER SFI  Yaba Holst 

ΕΧΕCUTIVE PRODUCER:   Σύλλας Τζουµέρκας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:  Petrus Sjövik, FSF 

MONTAZ:    Αndreas Wodraschke 

ΣΚΗΝΙΚΑ:    Jorien Sont 

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:    Mάρλι Αλειφέρη 

MΟΥΣΙΚΗ:    Jean-Paul Wall, drog_A_tek, Φοίβος 

ΜΙΞΑΖ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ:  Μarco Vermaas 

ΗΧΟΛΗΨΙΑ:    Felix Siewert 

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ  

& ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ ΜΑΚΙΓΙΑΖ       Εύη Ζαφειροπούλου, Linda Boije af Gennäs 

OΠΤΙΚΑ ΕΦΕ:    Luuk Meijer, ΝVX 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:   Γιάννης Καραντάνης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ POST-PRODUCTION: Αmrita Kraakman 

Α΄ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:  Μίλτος Ντζούνης 

ΣΚΡΙΠΤ:    Καρολίνα Ζαπατίνα 

 

 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: 

Aγγελική Παπούλια   ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Γιούλα Μπούνταλη   ΡΙΤΑ 

Χρήστος Πασσαλής   ΜΑΝΟΛΗΣ 

Αργύρης Ξάφης    ΒΑΣΙΛΗΣ 

Λαέρτης Μαλκότσης   Ο ΑΝΤΙ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  

Θανάσης Δόβρης   Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ 

Μαρία Φιλίνη    ΑΞΕΛ 

Μιχάλης Κίµωνας   ΝΕΑΡΟΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

Κριστιάν Κουλµπίντα   ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Μιχάλης Μαθιουδάκης   ΜΗΤΣΟΣ 
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Λαέρτης Βασιλείου   Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

Θάνος Τοκάκης    ΝΕΑΡΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 

Άλκηστις Πουλοπούλου  ΦΑΙΗ 

Κατερίνα Χέλµη   ΜΗΤΕΡΑ 

Ρωµανός Καλοκύρης   ΝΕΑΡΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 

Γιώργος Τσεµπερόπουλος  ΑΡΧΗΓΟΣ 

Αρετή Σεϊνταρίδου   ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 

Μαριάννα Μποζαντζόγλου  ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 

Βασίλης Ντάρµας   ΦΟΙΤΗΤΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)  

  

 

 

ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ:    Homemade Films   

ΣE ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟΥΣ:   unafilm, PRPL, Kakadua Filmproduktion,  

ZDF/ARTE, Film i Väst, EΡΤ, NOVA   

ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ:   Eurimages, Ελληνικού Κέντρου  

Κινηµατογράφου, Film- und Medienstiftung 

NRW, Netherlands Film Fund, Netherlands 

Film Production Incentive, Svenska 

Filminstitutet, Deutscher Filmförderfonds, 

Creative Europe – Media   

ΚΑΙ ΤΗΣ:    Ιχθυοκαλλιέργειας Β.Γείτονας & Σία   

WORLD SALES:    New Europe Film Sales 

 


