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1. Α Φ ΘΕΑΤ  Δ Υ ΑΤ Σ . . .  (παρών χρόνος)    ΕΣ/ ΥΧΤA
------------------------------------------------------
Γενικό πλάνο αμφιθεάτρου από την καμπίνα των μεταφραστών 
και πίσω από την πλάτη μιας «σύγχρονης» ΕΤΑΦ ΑΣΤ ΑΣ. 
άνω στο τραπέζι της ένα μικρό μόνιτορ προβάλλει -χωρίς 
ήχο- βραδινό δελτίο ειδήσεων με ρεπορτάζ από χώρους συσ-
σιτίων για άστεγους. Η κάμερα πλανάται στον χώρο, πλησιά- 
ζει την οθόνη του μόνιτορ και το τζάμι της καμπίνας, όπου 
εμφανίζονται οι

Τ Τ  Α ΧΗΣ της ταινίας.

ια όµορφη και κοµψή γυναίκα γύρω στα 27 -η ΤΖ ΤΖ Α- 
παρακολουθεί µια παρουσίαση βιβλίου ανάµεσα στο αραιό 
ακροατήριο του άνω διαζώµατος, ενώ στο κάτω αρκετοί προ-
σκεκληµένοι αποχωρούν ήδη διακριτικά. 
Στον χώρο υπάρχουν δυσανάλογα πολλά ΤΗ Ε Τ Α ΣΥ Ε ΓΕ Α 
και δημοσιογράφοι με μικρόφωνα καναλιών. Η συζήτηση εί-
ναι στη φάση των ερωτήσεων και απαντήσεων.
Τίτλος πάνω σε γενικό πλάνο του αμφιθεάτρου:

Α ΔΩ Ε  Δ Υ Α Τ Σ Υ, ΑΘΗ Α
Σεπτέµβριος 2014

Στο κέντρο του πάνελ κάθεται ένας γοητευτικός άντρας    
- Α ΔΩ ΑΣ- γύρω στα 45. Στο ταµπελάκι µπροστά του γράφει:

αναγής άνδωρας M.D.
Ψυχίατρος-Συγγραφέας.

Oι δύο κλασικοί διανοούµενοι δεξιά και αριστερά του άν- 
δωρα επιγράφονται:

Charles Bennett Ph.D. 
Yale University

και
Δρ Αριστοτέλης απαδέας

άντειο ανεπιστήμιο.
Στο µακρύ τραπέζι του πάνελ κάθονται ακόµα τρεις προ-
σκεκληµένοι:
 Υ Υ Γ Σ ΥΓΕ ΑΣ, ο Δ ΕΥΘΥ ΤΗΣ του «Ψυχανάλυση» ως 
ΣΥ Τ ΣΤΗΣ κι ένα Ε Σ της Ακαδηµίας Αθηνών, το οποίο 
έχει γείρει και ψιλοκοιµάται.
Στις πλευρές του τραπεζιού, δύο µπάνερ µε το εξώφυλλο 
ενός βιβλίου µε τίτλο:
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αναγής άνδωρας
Στερεότυπα

έσο χειραγώγησης και πολιτικής.
Στη µεγάλη οθόνη πίσω από το πάνελ προβάλλεται κοντινό 
πλάνο του συγγραφέα, αλλά και αντιδράσεις των άλλων προ-
σκεκληµένων, όπως του δόκτορα ΒΕ ΕΤT, που φοράει ακου-
στικά σύγχρονης µετάφρασης. 
ίσω από ένα αναλόγιο στο δεξί προσκήνιο ο ΣΥ Τ ΣΤΗΣ 
δίνει τον λόγο στους ΔΗ Σ Γ ΑΦ ΥΣ. άτω από το ανά-
γλυφο λογότυπο µε το ακρωνύµιο . . . αναγράφεται µε 
χρυσά, αρχαΐζοντα γράµµατα ο τίτλος του δρύµατος:

Α ΔΩ Ε  Δ Υ Α Τ Σ Υ

Από µια έξοδο του επάνω διαζώµατος ένας φουσκωτός -ο 
Τ ΗΣ- «σκανάρει» τον χώρο.
Το κινητό του άνδωρα, το οποίο δονείται και συρίζει 
επίµονα πάνω στο τραπέζι, του αποσπά την προσοχή, αλλά 
αυτός συνεχίζει δυσανασχετώντας.

Α ΔΩ ΑΣ
...µα, όταν λειτουργούµε µε στερεότυ-
πα, υπηρετούµε τις προκαταλήψεις της 
κοινωνίας... Kι έτσι µοιραία µπαίνουµε 
σε ρόλους. ολλάµε ετικέτες (ταμπέ-
λες), γινόµαστε ασυναίσθητα στενόµυα- 
λοι: «χαζή ξανθιά», «διεφθαρµένος πο-
λιτικός», «απογοητευμένος ψηφοφόρος», 
«επιτυχηµένος επιχειρηματίας µε ωραία 
σύζυγο» και ούτω καθεξής.

ίχνει επιδεικτικά µια µατιά στην Τζορτζίνα και συνεχίζει:
Γενικεύσεις δηλαδή... στα όρια του ρα-
τσισµού...
Έτσι όµως γινόµαστε προβλέψιµοι και 
κάνουµε εύκολη τη χειραγώγησή µας από 
τα κέντρα εξουσίας, γιατί λειτουργούµε 
χωρίς κριτική σκέψη... Γιατί στερεότυ-
πο είναι προκατάληψη.  αι προκατάλη-
ψη ίσον οπισθοδρόµηση, συντηρητισµός 
και τελικά φόβος για οτιδήποτε έξω 
από τα τετριµµένα..., οτιδήποτε και-
νούργιο..., δηλαδή: Φαύλος κύκλος!
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Η Τζορτζίνα κοιτάζει επίµονα έναν σωµατώδη άντρα γύρω 
στα 30 -τον ΤΖ Η-, µε αφράτο ξανθό µαλλί, ξεκούµπωτο 
πουκάµισο και χαϊµαλί, ο οποίος µπαίνει στο αµφιθέατρο 
κοιτάζοντας γύρω του και κάθεται σε ένα ελεύθερο κά-
θισµα στην τελευταία σειρά. Όταν διασταυρώνονται τα 
βλέµµατά τους, εκείνος της κάνει δειλά µια χειρονοµία 
σηκώνοντας τον αντίχειρα: . . 
 ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Β διακόπτει τον άνδωρα, παίρνοντας το 
µικρόφωνο από τη συνάδελφό του Α.

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Β
ύριε καθηγητά, ισχύει ότι κατεβαίνετε 

στην πολιτική;

Α ΔΩ ΑΣ
Αν και δεν είναι αυτός ο λόγος της 
σηµερινής παρουσίασης..., αλλά, µιας 
που σήµερα τα κλισέ έχουν την τιµη-
τική τους, θα σας απαντούσα κι εγώ µε 
ένα: αι, θα ήθελα να προσφέρω στον 
τόπο µου όπως µπορώ... Kαι μπορώ.

Το κινητό του άνδωρα συρίζει πάλι ενοχλητικά. 
ισό λεπτό... 

Ανοίγει το µήνυµα, του οποίου αποστολέας είναι ο:
 

άσονας Σολωµός 
STAMATA OTI KANEIS KE 

PARE ME AMESVS, KINDYNEVEIS

 άνδωρας κοιτάζει ανήσυχος το ακροατήριο.
Το βλέµµα του περνάει από τις πρώτες σειρές όπου κάθεται 
ένας κοµψευόµενος 45άρης -Ερρίκος Β ΪΤΣΕ - και η όµορφη 
συνοδός του -ΒΑ Ε Α-, που µασουλάει τσίχλα και πληκτρο-
λογεί στο κινητό της, στην Τζορτζίνα, που κάνει νοήµατα 
στον ανέκφραστο σωματώδη Τζίµη, κι από αυτόν στον συνά-
δελφό του Τόλη, του οποίου το βλέµµα τον οδηγεί σε µια 
νεαρή γυναίκα -τη ΒΑΣ Η- στη σκιά µιας κολόνας.
Η ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Α κουνά επίµονα το χέρι.  συντονιστής 
τής στέλνει μια ΤΑ ΘΕΤ Α με ταγεράκι και το ασύρματο 
µικρόφωνο.

ΣΥ Τ ΣΤΗΣ
Η κυρία ασά! αρακαλώ!
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ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Α
Είναι αλήθεια ότι διαπραγµατεύεστε 
και τη µεταβίβαση του ολιτιστικού 
δρύματος στο κράτος; Εννοώ ότι θα κά-

νετε ό,τι κάνατε και µε την ψυχια-
τρική κλινική;... αι, αυτό εννοώ: το 
ανδώρειο Ίδρυμα Ψυχολογικών Ερευνών.

Α ΔΩ ΑΣ
Εύστοχη ερώτηση.

 άνδωρας σηκώνεται και παίρνει το κινητό και το τάµπλετ 
του.

Συγχωρήστε με όμως για λίγο... Σας 
αφήνω τρεις κορυφαίους οµιλητές...

ροχωρώντας προς την έξοδο κάνει µια γενναιόδωρη χειρο-
νοµία προς τον συντονιστή.

ύριε Τατσόπουλε, παρακαλώ! 

 άνδωρας κάνει νόηµα στον σωµατοφύλακά του Τόλη να 
τον ακολουθήσει και κατευθύνεται προς µια έξοδο του άνω 
διαζώματος.
 Βόιτσεκ τον παρακολουθεί κι όταν ακούγεται ένας µε-
ταλλικός θόρυβος σκύβει για να µαζέψει το µπαστούνι της 
συνοδού του από το πάτωµα. Σηκώνεται για να ξεµουδιά-
σει, αλλά περισσότερο για να τον δει το ακροατήριο. Επί 
τη ευκαιρία χαιρετά σιωπηλά µερικούς από τους παρευρι-
σκοµένους και την Τζορτζίνα.
Η Βασιλική, πίσω από την κολόνα της, παρακολουθεί τις 
διαχυτικότητες του Βόιτσεκ.

2. Δ ΑΔ Σ Α Ε ΥΣΤΗ Ω  . . . (παρών χρόνος) ΕΣ/ ΥΧΤΑ
------------------------------------------------------
 Α ΔΩ ΑΣ προχωράει στον διάδροµο και µπαίνει σε ένα 
ασανσέρ. Η πόρτα κλείνει και το πρόσωπό του καθρεφτίζε-
ται παραµορφωµένο στις γυάλινες επιφάνειες του ασανσέρ.

Υ  Τ Τ  Α ΧΗΣ

3. ΕΩΦ Σ Α Ε ΣΤΗ Υ  (φλας µπακ άνδωρα)  Ε / Ε Α
------------------------------------------------------
 αναγής Α ΔΩ ΑΣ βγαίνει από τη γυάλινη πόρτα ενός 
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καταστήµατος. Φοράει κοστούµι και κρατά έναν δερµάτι-
νο χαρτοφύλακα. Τον δίνει στον σωµατοφύλακά του Τ Η, ο 
οποίος τον ακολουθεί σε απόσταση δύο µέτρων.
Βγάζει και φορά γυαλιά ηλίου. 
Τίτλος πάνω σε γενικό πλάνο της ανεπιστημίου:

Σεπτέµβριος 2007

ια µαύρη ΥΖ Α φρενάρει µετά το φανάρι της Βουκου- 
ρεστίου, και ανοίγει, ακόμα εν κινήσει, η πόρτα του συ-
νοδηγού.
 άνδωρας παραμερίζει για να αποφύγει την πόρτα και, 
όταν το αυτοκίνητο σταματά, δυο καλλίγραµµα γυναικεία πό-
δια κατεβαίνουν στο οδόστρωµα. 
 άνδωρας κοντοστέκεται για να απολαύσει το θέαµα.  
Τόλης τον μιμείται. 
Η συνεπιβάτιδα γονατίζει στο κάθισµα για να πάρει το σα-
κίδιό της και χαιρετά μ’ ένα φιλί τον γκριζοµάλλη οδηγό, 
του οποίου τα χαρακτηριστικά διακρίνονται αμυδρά. 
 άνδωρας θαυµάζει τις γάµπες και τα τουρλωτά οπίσθια 
της νέας γυναίκας -ΤΖ ΤΖ Α-, η οποία περνά τελευταία 
και τρέχοντας τη διάβαση, αναγκάζοντας τα αυτοκίνητα 
που ξεκίνησαν να φρενάρουν.

Α ΔΩ ΑΣ (voice over)
Ήταν η πρώτη φορά που την είδα... 
Βιαστική, αγέρωχη και τόσο απορροφηµέ-
νη στον εαυτό της, που δεν ήξερες αν 
ήταν από αλαζονεία ή από άγνοια κιν-
δύνου...

 άνδωρας τη χαζεύει και χαµογελά. 
Το ίδιο κι ο Τόλης, με πλήρη κατανόηση για τον εργοδότη του.

4. ΕSPRESSO BAR     (φλας µπακ άνδωρα)      Ε /ΕΣ/ Ε Α
------------------------------------------------------
 Α ΔΩ ΑΣ στέκεται σε µια µπάρα δίπλα στην είσοδο και 
ανοίγει την εφηµερίδα του.  σωματοφύλακάς του Τ ΗΣ με 
τον χαρτοφύλακα τον παρακολουθεί διακριτικά από τις κα-
μάρες της διόδου. 
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Η ΤΖ ΤΖ Α µε λαστιχάκι στα µαλλιά, µαύρο µπλουζάκι και 
µακριά μαύρη ποδιά πλησιάζει από πίσω από τον άνδωρα 
και αφήνει µε ρουτίνα µπροστά του ένα ποτήρι νερό.  
άνδωρας γυρίζει και φυσικά την αναγνωρίζει.  

Α ΔΩ ΑΣ 
Συναντηθήκαμε πριν από λίγο... 

Η Τζορτζίνα τον κοιτάζει απορηµένη όσο αυτός διαβάζει το 
όνομα ΤΖ ΤΖ Α στο ταμπελάκι της.

αραλίγο να πέσω πάνω στην πόρτα σας...

ΤΖ ΤΖ Α
Την πόρτα µου;

Α ΔΩ ΑΣ
αι, της ερσεντές...

Η Τζορτζίνα ανέκφραστη κοιτάζει ασυναίσθητα γύρω της µήπως  
άκουσε κανένας τον άνδωρα και επιστρέφει στην μπάρα.  
Ένας ΣΕ Β Τ Σ την πλησιάζει µπαίνοντας στο µπαρ.

ΣΕ Β Τ Σ
Τζορτζίνα..., νερά στο τρία. αι µάζε-
ψε το γωνιακό...

Απευθύνεται στον άνδωρα.
αληµέρα, κύριε άνδωρα. Εσπρεσάκι;

Α ΔΩ ΑΣ (δείχνοντας έξω)
ι ένα φραπουτσίνο στον κύριο Τόλη, 

παρακαλώ.

Ένας δυνατός θόρυβος γυαλιού που θρυμματίζεται ακούγεται 
από τη στοά:  Τόλης συγκρατεί την Τζορτζίνα, που προ-
φανώς σκόνταψε με τα νερά και κοιτάζει απελπισμένη ένα 
ζευγάρι μουσκεμένων Τ Υ ΣΤΩ . αι μετά το πάτωμα όπου 
βρίσκονται τα θρύψαλα των ποτηριών. 
 άνδωρας της χαμογελά  με κατανόηση.

5. Δ ΑΔ Σ . . .        (παρών χρόνος)          ΕΣ/ ΥΧΤΑ 
------------------------------------------------------
 Α ΔΩ ΑΣ προχωράει στον διάδροµο, ενώ πληκτρολογεί 
αγχωµένος στο κινητό του. οντοστέκεται για να µιλήσει, 
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το κλείνει εκνευρισµένος και καλεί πάλι ενώ επιταχύνει 
το βήµα του.

6. Γ ΑΦΕ  ΤΖ ΤΖ ΑΣ ΣΤ  . . . (παρών χρόνος)  ΕΣ/ ΥΧΤΑ
------------------------------------------------------
 Α ΔΩ ΑΣ ανοίγει μια πόρτα με κάρτα-κλειδί και µπαίνει 
στο γραφείο µε το κινητό του στο χέρι. Ανάβει το φως και 
κλείνει πίσω του την πόρτα. άνω στην πόρτα φαίνεται μια 
μεγάλη θεατρική αφίσα στην οποία δεσπόζουν ένα γυναικείο 
πρόσωπο και ο τίτλος «Σάπιο Αίμα».  
Σ’ ένα μόνιτορ κλειστού κυκλώματος µπροστά στο γραφείο 
μεταδίδεται η live stream µετάδοση από την παρουσίαση 
στο αµφιθέατρο.  άνδωρας παίρνει από το γραφείο το τη-
λεχειριστήριο για να κατεβάσει τον ήχο. 
Το ακουµπά δίπλα σε µια φωτογραφία του µε την Τζορτζίνα 
και την τρίχρονη κόρη τους – Α Η.
άθεται στην καρέκλα του γραφείου, καλεί πάλι και πε-
ριµένει ανυπόµονα. Το βλέµµα του εστιάζει στην αφίσα και 
στο πρόσωπο της Τζορτζίνας.

7. ΒΕ Α ΤΑ ΕΖ ΕΤΑΣ Α ΔΩ Α                ΕΣ/Ε / ΥΧΤΑ 
------------------------------------------------------
 Α ΔΩ ΑΣ, ο BOΪΤΣΕ  κι ο ΑΣ ΑΣ κάθονται αραχτοί σε 
πολυθρόνες κάτω από θερμάστρες-«μανιτάρια» και κουβερ-
τούλες plait στα γόνατα. ίνουν και παρακολουθούν από 
μακριά στη µεγάλη τηλεόραση του καθιστικού µια αναµετά-
δοση του -πρωινού- ρεπορτάζ από την λυμπία µε την αφή 
της φλόγας για τους λυµπιακούς του εκίνου. 
Τίτλος πάνω σε γενικό πλάνο μεζονέτας με φωτισμένη πι-
σίνα:

άρτιος 2008

Από την τζαµαρία πίσω τους φαίνεται στην τραπεζαρία η 
Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός -AURELIA- που µαζεύει τα πιά-
τα, ενώ µια ανοιχτόχρωµη γυναίκα µε ξενικά χαρακτηριστι-
κά και συµπεριφορά οικοδέσποινας γύρω στα 40 -η ΣΑ Α- 
της δίνει µια οδηγία, πριν βγει στη βεράντα για να κάτσει 
δίπλα στην εντυπωσιακή ΒΑ Ε Α, που, στην προσπάθειά της 
να δείχνει σοβαρή, φορά πάνω από το σούπερ µίνι της -κι 
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έναν νάρθηκα χιαστού τεσσάρων σημείων- ένα αυστηρό σα-
κάκι, ενώ ασχολείται επίµονα µε το κινητό της. Η ΔΑ ΑΗ 
-γύρω στα 35, πολύ λυγερή και στον κόσμο της- σηκώνεται 
από την πολυθρόνα -δίπλα στον σύζυγό της άσονα-, παίρ-
νει μια μαξιλάρα και κάθεται ξυπόλυτη και οκλαδόν στο 
πάτωµα µε φόντο τη φωτισµένη πισίνα. 
Η παρέα πίνει κρασί, εκτός από τον Bόιτσεκ και τον 
άσονα, που πίνουν ουίσκι... 
Στην οθόνη της τηλεόρασης η αρία αυπλιώτου, με τη συ-
νοδεία φλάουτου και κρουστών, γονατίζει για να ανάψει τη 
δάδα στο κοίλο κάτοπτρο.

Α ΔΩ ΑΣ (voice over)
Η συνέχεια µε αποζηµίωσε... Όχι µόνο  
εµένα... αλλά και όλο τον κόσµο, που 
περίµενε να πιαστεί από κάτι ασήµαντο,  
για να µη βλέπει τα σηµαντικά...
ι η Τζορτζίνα αποφάσισε να το εκµεταλ-
λευτεί και να πρωταγωνιστήσει. Άθελά 
της; Ηθεληµένα; Aυτό ήταν ένα ερωτηµα-
τικό και για µένα και για όλους µας...

H φλόγα δεν λέει ν’ ανάψει, αλλά ο Βόιτσεκ εµπνέεται από 
τη δάδα κι ανάβει ένα µεγάλο πούρο µέσα σ’ ένα σύννεφο 
καπνού.  άσονας αποπειράται να πάρει το κοντρόλ που 
βρίσκεται μπροστά στον Βόιτσεκ.

Β ΪΤΣΕ  (στον άσονα)
άτσε, ρε άσονα, να το δούµε...

Το έπαιζε το C.N.N. σαν παρατράγουδο.

ΑΣ ΑΣ
Ωραία κοπέλα...

Η Σάρα συµφωνεί κι ο άνδωρας δείχνει ένα κοντινό πλάνο 
των ιερειών στην οθόνη.

Α ΔΩ ΑΣ
ε σεις, αυτή την ξέρω... Δουλεύει στο 

« πραζίλιαν»...
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ΣΑ Α
Pia;  Nafpliotou;

Α ΔΩ ΑΣ
Όχι, ρε Σάρα. Αυτήν από πίσω της που 
’κανε το σκηνικό...
Το καυλάκι!

Η ιέρεια, της οποίας τα στήθη διαγράφονται ανάγλυφα κάτω 
από τον χιτώνα λόγω της μαρτιάτικης ψύχρας, είναι πρά-
γµατι η γκαρσόνα του cafe bar.

ΣΑ Α 
avlaki; Opos legoume sketi kavla;

Βλέπουν στην οθόνη τη στιγµή που επιτέλους ανάβει η δάδα. 
 Βόιτσεκ, εμπνευσμένος από το κάτοπτρο, δείχνει τις πα-
λάµες του σαν να κρατά δύο λεμόνια.

Β ΪΤΣΕ
Σαν λεμονάκια! Ευαγγελίστρα µου!

ΒΑ Ε Α (εµπιστευτικά στη Σάρα)
Του Βόιτσεκ του αρέσουν τα μικρά σφι-
χτά βυζιά...

Η Σάρα γνέφει µε κατανόηση.

Β ΪΤΣΕ  (στον άνδωρα)
Την προωθεί ο Σταµατίνας...

Α ΔΩ ΑΣ 
οιος; Η υφυπουργός;

ΑΣ ΑΣ
αι, µωρέ... Εµφανίζεται µε γκόµενες, 

για ξεκάρφωµα...

Β ΪΤΣΕ
 τύπος είναι εντελώς ξεφωνηµένη...
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Α ΔΩ ΑΣ
Έλα!;

ΑΣ ΑΣ
εφωνηµένη, ξε-ξεφωνηµένη... μια χαρά  

γκομενάκι του ’κατσε, του πούστη...

ΣΑ Α (στον Βόιτσεκ)
Esi, Woyzeck, apo pou tin xeris;

Β ΪΤΣΕ
Έχει καταστρέψει τον γιο ενός πελάτη 
µου... Σκηνοθέτης είναι, απ’ αυτούς 
τους αγέλαστους... Έγκληµα σου λέω...
του κοινού ποινικού δικαίου!

ΑΣ ΑΣ
ώς είπαµε τη λένε την ταραχογκόµενα;

ΔΑ ΑΗ (αυστηρά)
Δεν είπαµε...

ΒΑ Ε Α (δειλά στον Βόιτσεκ)
α πω;

Η παρέα νεύει καταφατικά και η Βαλέρια τους ενηµερώνει 
σαν να διαβάζει δελτίο τύπου.

Τσελέπη τη λένε... Τζορτζίνα!

Α ΔΩ ΑΣ
πράβο, ρε Βαλέρια..., Τζορτζίνα!

ΒΑ Ε Α
έρσι πήρε το βραβείο γυναικείου ρό-

λου σ’ ένα φεστιβάλ.... στη Δράµα!...  
ικρού µήκους!

ΣΑ Α
What we call drama queen.

ΒΑ Ε Α
Το έλεγε το απόγευμα στο ΣΤΑ . 
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Η Βαλέρια αντιµετωπίζει αποκαρδιωτικά βλέµµατα από την 
οµήγυρη.

Έχει πολύ ταλέντο... Έβγαλε τη σχολή 
του Εθνικού...

Α ΔΩ ΑΣ (στη Βαλέρια)
ες έτσι. 

Β ΪΤΣΕ  (δικαιολογεί τη Βαλέρια)
Διαβάζουµε όλα τα καλλιτεχνικά στο 
facebook... Έτσι, µωράκι µου;

ΔΑ ΑΗ
άντως στο κουτσομπολιό εσένα δεν σε 

φθάνει.

Β ΪΤΣΕ
Είναι µέρος της δουλειάς µου... Ενηµέ- 
ρωση...

Α ΔΩ ΑΣ
ας πήρανε χαµπάρι και τα γυναικόπαι-

δα...

Η Δανάη σηκώνεται από το πάτωµα και κάθεται στο µπράτσο 
του καναπέ, δίπλα στον άσονα, ο οποίος της πιάνει το 
µπούτι.

ΔΑ ΑΗ
Η Αλκµήνη µάς έλεγε χθες στο µάθηµα 
ότι όλη αυτή η ενασχόληση µε τα κου-
τσοµπολιά είναι πολύ τοξική...

 άσονας καταπίνει µια µεγάλη γουλιά ουίσκι.

ΑΣ ΑΣ
ίλησε κι η Δανάη άµα...

ΔΑ ΑΗ (κοιτώντας επικριτικά τον άσονα)
αι οι κακίες είναι χαµηλής συχνότητας 

ενέργεια... 
Ό,τι χειρότερο για την αύρα.   
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 άσονας παρακολουθεί τη χορογραφημένη τελετουργία και 
την εκφραστική κίνηση των ελαφροντυμένων ιερειών πάνω 
στο γρασίδι της λοφοπλαγιάς.

ΑΣ ΑΣ
Θα τους έχει γίνει το μουνί κασάτο...

ΔΑ ΑΗ
Βρε άσονα, πρόσεχε πώς µιλάς... ι 
λέξεις έχουν ενέργεια.

ΑΣ ΑΣ
Εµένα µου λες;

ι άνδρες της παρέας διασκεδάζουν, ενώ στην οθόνη φαί-
νεται κοντινό πλάνο της ιέρειας Τζορτζίνας.

 
ΣΑ Α

Gia Ellinida pantos, exei poli class...

Β ΪΤΣΕ  (στον άνδωρα)
Εγώ είµαι τώρα η ατίνα; ε µια λέξη 
µας έθαψε όλους η Αµερικάνα...
(στη Βαλέρια)
ωρό µου, φέρε µας λίγο πάγο...

ΣΑ Α
Katse na fonaxo tin Aurelia...

ΒΑ Ε Α
Δεν πειράζει, κυρία Σάρα, πάω εγώ να 
της το πω... α ξεμουδιάσει και το 
πόδι μου.

ΣΑ Α (αυστηρά)
Sara eipame, choris kiria... 

ΒΑ Ε Α (ντροπαλά)
. ., Σάρα...

Σηκώνεται µε το µπαστούνι της κουτσαίνοντας ελαφρά και 
μπαίνει στο φωτισμένο καθιστικό, όπου ο Τ ΗΣ και ο 
ΤΖ ΗΣ κουβεντιάζουν με την Αurelia.
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ΣΑ Α
Το kiria Sara ine ktipima kato apo 
ti zoni… Mou thimizi to chasma ton 
geneon…
(στον Bόιτσεκ)
Askoumeni;

 άνδωρας µε τον άσονα κρυφογελάνε.  άσονας κάνει 
έναν µορφασµό που ευτυχώς δεν βλέπουν οι γυναίκες και 
ξαναγεµίζει το ποτήρι του.

BOΪΤΣΕ
ρώην πελάτισσα... και Σταρ Ελλάς... 
αλό παιδί... βασανισµένο... Την µπλέ-

ξανε...

ΔΑ ΑΗ
Τι έπαθε και κουτσαίνει;

BOΪΤΣΕ  (κοµπιάζει)
ήξη χιαστού... με σνόουμπορντ... Στα 

Τρία- έντε ηγάδια... 
 Βόιτσεκ δέχεται μια κλήση, σηκώνεται και απομακρύνεται 
από την παρέα για να απαντήσει. 

ε συγχωρείτε...

ΑΣ ΑΣ
αλακίες... Σφαίρα έφαγε... Δις ισόβια 

ο δικός της, δέκα χρόνια µέσα η δικιά 
μας αλλά γυάλισε στον Βόιτσεκ... εκα- 
θάρισµα λογαριασµών είπαν...

Α ΔΩ ΑΣ (στον άσονα)
αλά όλα αυτά... Εσύ πού τα ξέρεις, ρε 

άρρωστε;

ΔΑ ΑΗ
Έχουν βουίξει τα κανάλια µε τον έρωτα 
του ποινικολόγου µε την Αλβανή καλλο-
νή...
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ΑΣ ΑΣ
Βορειοηπειρώτισσα είναι... ι έρχε-
ται...

Α ΔΩ ΑΣ (στη Δανάη)
Τι θα ’λεγε τώρα η Αλκµήνη για όλα 
αυτά;

Η Βαλέρια επιστρέφει µ’ ένα κουβαδάκι παγάκια και βά-
ζει µερικά στο ουίσκι του Βόιτσεκ, ο οποίος επιστρέφει 
ρουφώντας τη µύτη του. άθεται δίπλα στη Βαλέρια, την 
κοιτάζει τρυφερά, της πιάνει το χέρι και µε το άλλο ανά-
βει πάλι το πούρο του.

ΣΑ Α (στον άνδωρα)
Tha pigenoume dipla me tin Danai na 
vlepoume to byke tis.  

Α ΔΩ ΑΣ (στoν Βόιτσεκ δείχνοντας τη Σάρα)
έλλων διαρκείας...

Η Σάρα στραβοκοιτάζει τον άνδωρα κι αποχωρεί µε τη Δανάη.
 Βόιτσεκ φυσά τον καπνό του πούρου, τρίβει τα ρουθούνια 
του και χαζεύει την ολυµπιακή τελετή στην οθόνη. Δείχνει 
στον άνδωρα την Τζορτζίνα με την πλισέ χλαμύδα της.

Β ΪΤΣΕ
Η κλασική ελληνική καλλονή.

Η Βαλέρια σηκώνεται και απομακρύνεται προς την πισίνα 
μιλώντας στο τηλέφωνο.

Α ΔΩ ΑΣ (στον Βόιτσεκ)
ι εσύ πού το ξέρεις; Δέκα χρόνια που  

σε ξέρω µόνο µε υκρανές και Αλβανίδες 
γυρνάς...

ΑΣ ΑΣ (γελάει και ξεροβήχει)
αι σβήσε, ρε µαλάκα, το πούρο... µας 

φλόµωσες... 
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 άνδωρας εκστασιάζεται µ’ ένα κοντινό της Τζορτζίνας.

Α ΔΩ ΑΣ
Αερικό!

Η Τζορτζίνα γυρίζει το κεφάλι και κοιτάζει µέσα στην 
κάµερα, κλείνει τα µάτια και καταρρέει. ι ιέρειες      
–μεταξύ των οποίων και η ΒΑΣ Η- προσπαθούν να τη συ-
νεφέρουν. Ένας ΑΣΤΥ Σ κι ένας ΘΕΑΤΗΣ σπεύδουν να 
βοηθήσουν τη λιπόθυµη ιέρεια. ια ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ µπαίνει 
στο πλάνο για να ζωντανέψει το ρεπορτάζ.

ΑΣ ΑΣ
ε µαλάκες, επίτηδες το ’κανε... Το 
’χουν ξεφτιλίσει από το πρωί... Δεν 
είδες που κοίταγε την κάµερα;

Β ΪΤΣΕ
σχύει. κανή την έχω!

8. Γ ΑΦΕ  ΤΖ ΤΖ ΑΣ ΣΤ  . . . (παρών χρόνος) ΕΣ/ ΥΧΤΑ
------------------------------------------------------
Ακούγεται βόμβος και η πόρτα με την αφίσα ανοίγει.  
Τ ΗΣ μπαίνει στο γραφείο και στέκεται μπροστά στον 
Α ΔΩ Α, ο οποίος κάθεται ακόμη στο γραφείο και μιλά στο 
κινητό του καρφώνοντας τον Τόλη.

Α ΔΩ ΑΣ
Σε παίρνω και µιλάς συνέχεια, ρε γεί-
τονα. λείσ’ το καµιά φορά.
(στον Τόλη)
Τον άσονα παίρνω... ου έστειλε µή-
νυµα πως κάτι τρέχει κι από  τότε  εί-
ναι κατειληµµένος. ήγαινε,  σε  παρα-
καλώ, µπροστά στα ασανσέρ και περίµενέ 
µε... αι τα µάτια σου τέσσερα µη γί-
νει τίποτα... ού µ’ έχεις παρκάρει;

Τ ΗΣ
Στο γκαράζ προσωπικού, κύριε αναγή... 
Στο 2ο υπόγειο...
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Α ΔΩ ΑΣ
Τα κλειδιά;

Τ ΗΣ
Τα άφησα πάνω... Έχει παρκαδόρο...

 Τόλης αποχωρεί και παρ’ ολίγο συγκρούεται µε τη 
ΒΑΣ Η, που µπαίνει µε φόρα στο γραφείο μόλις ανοίγει 
η πόρτα.  Τόλης κοιτάζει αµήχανα τον άνδωρα, εκείνος 
του κάνει νόηµα να πηγαίνει και να κλείσει την πόρτα.

Α ΔΩ ΑΣ (απηυδισµένος στη Βασιλική)
Τι ήρθες να κάνεις εδώ, ρε Βασιλική;

ΒΑΣ Η
α ακούσω για τα στερεότυπα... ’ άρε-

σε αυτό µε τον επιτυχηµένο επιχειρη-
ματία και την ωραία σύζυγο...

 άνδωρας σηκώνεται και την πλησιάζει απειλητικά.
Δεν είπες όµως το άλλο... µε τον 
σύζυγο που πηδάει την κολλητή της γυ-
ναίκας του... 
Α, ναι... και θέλει να κατέβει και 
στην πολιτική...

Η Βασιλική πάει να τον αγκαλιάσει κι αυτός την απωθεί.

Α ΔΩ ΑΣ
Δεν αφήνεις τις µαλακίες; Ελπίζω να µη 
σε είδε κανείς...

ΒΑΣ Η
Γιατί, δεν έχουν γκόµενες όλοι οι πο-
λιτικοί;

 άνδωρας της χαµογελάει ειρωνικά.

Α ΔΩ ΑΣ
Όσους ξέρω εγώ έγιναν πολιτικοί για να 
γαµήσουν...
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ΒΑΣ Η
Ενώ εµείς δεν έχουµε ανάγκη. ηδάµε 
και τις ασθενείς µας, ε;

Το κινητό του άνδωρα χτυπάει πάνω στο τραπέζι, αυτός δεν 
απαντά, αλλά απευθύνεται συγκρατηµένος στη Βασιλική.

Α ΔΩ ΑΣ
πορείς, σε παρακαλώ, να φύγεις... τώρα;

Η Βασιλική τον πλησιάζει και του δίνει ένα πεταχτό φιλί.

ΒΑΣ Η
Θα σε περιµένω επάνω...  στο « ανδώρα». 
ην αργήσεις...

Η Βασιλική εγκαταλείπει το γραφείο.
 άνδωρας πάει στο τραπέζι συµβουλίων, κοιτάζει το τη-
λέφωνο, βλέπει τη φωτογραφία του Βόιτσεκ και απαντάει 
εκνευρισµένος.

Α ΔΩ ΑΣ
Τι θες, ρε Βόιτσεκ;

οιτάζει στην τηλεόραση τη live stream µετάδοση από το 
αµφιθέατρο, ενώ από το κινητό του ακούγεται µια διαπερα-
στική αντρική φωνή.

άνω µια δουλειά. ώτα τους κι εσύ τί-
ποτε... ατεβαίνω...

9. Φ ΥΑΓΕ . . .      (φλας µπακ άνδωρα)      ΕΣ/ ΥΧΤΑ
------------------------------------------------------
Γ Α Σ Α με δίσκους προσφέρουν ποτά και καναπεδάκια 
στους Α ΕΣ Ε ΥΣ, προφανώς καλλιτέχνες, χορηγοί και πο-
λιτικοί, όλων των φυλών, οι περισσότεροι µε black tie.
Τίτλος πάνω σε γενικό πλάνο του φωταγωγημένου ιδρύματος:

Εγκαίνια ανδωρείου δρύµατος ολιτισµού
Σεπτέµβριος 2009

 Α ΔΩ ΑΣ, μπροστά σ’ ένα backdrop banner με τα λογότυπα 
των προγραμμάτων και των θεσμών που συγχρηματοδότησαν το 
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. . ., περιστοιχισµένος από ΔΗ Σ Γ ΑΦ ΥΣ και τηλεοπτι-
κά ΣΥ Ε ΓΕ Α, κάνει δηλώσεις για τα δελτία. Γύρω από τον 
άνδωρα κινούνται διακριτικά ο Τ ΗΣ κι ο ΤΖ ΗΣ µε λίγο 
στενά σκούρα κουστουµάκια.

Α ΔΩ ΑΣ (voice over)
Τα εγκαίνια του δρύµατος ολιτισµού 
ήταν το κύκνειο άσµα της οικογένειάς 
µου την εποχή της «αστακοµακαρονά-
δας»... κι ίσως κι ο τελευταίος αντι-
περισπασµός µπροστά στην οικονοµική 
κατάρρευση που πλησίαζε... Ήταν όµως 
και η αρχή του ανίερου πάθους µας...

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ A
όσο βιώσιµη µπορεί να είναι µια τέ-

τοια επένδυση όµως στις δύσκολες επο-
χές που έρχονται;

ίσω από τη Δηµοσιογράφο Α και τις κάµερες, η ΤΖ ΤΖ Α 
ακολουθεί τη ΔΗ Σ Γ ΑΦ  Δ στο backdrop µε τους χορη-
γούς όπου είναι στηµένες οι κάµερες.  άνδωρας την πα-
ρακολουθεί.

Α ΔΩ ΑΣ
ροφανώς στόχος ενός ολιτιστικού 
δρύµατος δεν είναι το κέρδος... Αν 

αυτός ήταν ο σκοπός μας, θα ανοίγαµε 
σουβλατζίδικα.

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Β
Τα σουβλατζίδικα όμως δεν επιδοτού-
νται... Τα κοινοτικά κονδύλια που πή-
ρατε δεν ήταν ευκαταφρόνητα...

Α ΔΩ ΑΣ
Συµφωνώ... ιάσανε όµως τόπο, ε; 

Απευθύνεται στη ΔΗ Σ Γ ΑΦ  Γ.
Άλλο;

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Γ (µε έκδηλη ταραχή)
σχύει πως διαπραγµατεύεστε και τη µε-

ταβίβαση της κλινικής σας;
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 άνδωρας της χαµογελάει αφοπλιστικά.
...και την ανάληψη των δανείων σας από 
το Δηµόσιο παρά τα σκοτεινά οικονοµικά 
του δρύµατος;

Α ΔΩ ΑΣ
αι γιατί να µην αποκτήσει το Ε.Σ.Υ. 
µια πρότυπη ψυχιατρική κλινική και µε-
γαλύτερη διαφάνεια στο ασφαλιστικό; Το 
επιβάλλει το new deal των κρατικοποιή-
σεων... αι τώρα που βγάλατε την είδησή 
σας, δεν πάµε να τσιµπήσουµε κάτι. Ε;

Η Δηµοσιογράφος Α τον κοιτάζει µε µένος και µουρµουρίζει 
κάτι. 
 άνδωρας κοιτάζει γύρω του, σαν να ψάχνει κάποιον.
Βλέπει την Τζορτζίνα που µιλάει στην κάµερα της ΔΗ Σ - 
Γ ΑΦ Υ Δ.

ΤΖ ΤΖ Α (χαµογελάει φιλάρεσκα)
Ε, όχι κι ότι επισκίασα τους λυµπια- 
κούς... ια άτυχη στιγµή ήταν, µε 
στεναχώρησε πολύ... Όλα τα άλλα είναι 
αστεία...

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Δ
ετά την εµπειρία των «Τρωάδων» θα σας 

ξαναδούµε στην Επίδαυρο;

ΤΖ ΤΖ Α
Όχι «Τρωάδες»,  « υσιστράτη» παίξαµε... 
στον χορό ήμουνα... αι πάλι όμως η 
ενέργεια του χώρου σού επιβάλλεται. 
Όταν έχεις µπροστά σου το κοίλο, νιώ-
θεις ευλογηµένος...

Η Τζορτζίνα βλέπει τον άνδωρα δίπλα στην κάµερα να τη 
χαζεύει, ενώ παίρνει ένα ποτό από τον δίσκο ενός νεαρού 
Γ Α Σ Υ που στέκεται δίπλα του και το οποίο προφανώς 
ενδιαφέρεται επίσης για τη συνέντευξη της Τζορτζίνας.
Η Δηµοσιογράφος Α έχει πλησιάσει µε τον Α Ε Α Α  της 
το πηγαδάκι.
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ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Α
άποιος σας χαρακτήρισε πρόσφατα: 

«Το µέλλον του ελληνικού θεάτρου»... 
ιστεύετε κι εσείς ότι...

ΤΖ ΤΖ Α (τη διακόπτει)
άλλον δεν καταλάβατε. Εννοούσε τη γε-

νιά µας...

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Α
Εννοείτε το µέλλον της γενιάς των 700 
ευρώ. 

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Δ (την ειρωνεύεται)
αι πού ’σαι ακόμα...  (και πολλά λες, 

για κόψε κάτι)

 άνδωρας ρίχνει µια µατιά στο γκαρσόνι, που έχει κολ-
λήσει στη συνέντευξη της Τζορτζίνας. Το γκαρσόνι τού 
απολογείται. 

Γ Α Σ
Συµµαθήτριά µου στο Εθνικό...

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Α
ετά το ατυχές περιστατικό, σας βλέ-

πουµε συνέχεια σε συνεντεύξεις κι    
εξώφυλλα.
Αυτή σας η δηµοτικότητα µεταφράζεται 
σε προτάσεις για δουλειές;

ΤΖ ΤΖ Α
οιτάξτε... αυτή τη στιγµή έχουµε 

ξεκινήσει πρόβες µερικά παιδιά από τη 
σχολή... Ένα έργο... πιο πολύ σωµα-
τικό θέατρο... µε δικά µας κείµενα... 
(συμπληρώνει) και θραύσματα από κλα-
σικούς.

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Δ (πετάγεται)
Σε ποιο θέατρο;
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ΤΖ ΤΖ Α (κοµπιάζει)
Είµαστε στη φάση που ψάχνουµε χώρο...

Το γκαρσόνι πάει στη δουλειά του και τη θέση του παίρνει 
ο Β ΪΤΣΕ .
Η Δηµοσιογράφος Α συνεχίζει τη συνέντευξη, που θα ακου-
στεί κάτω από τον διάλογο άνδωρα και Βόιτσεκ.

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Α
αι ποιος θα σας σκηνοθετήσει;

ΤΖ ΤΖ Α
 Εµµανουήλ Δάνδολος... άλλον δεν τον 

ξέρετε... Έχει σπουδάσει θεατρικές 
επιστήµες στη Σορβόνη... και δούλεψε 
στο Theatre du soleil... στο αρίσι.

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Α
Α! Στη νουσκίν... Σπουδαία σχολή.

Α ΔΩ ΑΣ (στον Βόιτσεκ)
Τόσα στερεότυπα σ’ ένα λεπτό αγγίζουν 
τα όρια της τέχνης... ε έχει εκστα-
σιάσει...

Β ΪΤΣΕ
Είσαι ανώµαλος, ρε αναγή... άτσε να 
σε φτιάξω...

Έχει πλησιάσει κι επιτίθεται κι ο κιτρινιάρης ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Β.

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Β
ροχθές σας είδαµε µε τον Υφυπουργό 
Αθλητισµού στα εγκαίνια του ουσείου 
της Ακρόπολης. ια δήλωση για τη σχέση 
σας. Τελικά συνεχίζεται;

ΤΖ ΤΖ Α (χαµογελάει συµβατικά)
Σχέση το λέτε εσείς. Το µόνο που έχω 
να πω είναι πως ο κύριος Σταµατίνας 
είναι οικογενειακός φίλος κι έχει προ-
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σφέρει πολλά στον αθλητισµό και τώρα 
σαν νοµικός...

Η Δηµοσιογράφος Α τη διακόπτει προτείνοντας το µικρόφω-
νό της.

ΔΗ Σ Γ ΑΦ Σ Α
ια δήλωση για την επιστροφή των µαρµά-

ρων;

ΤΖ ΤΖ Α
οµίζω σας είπα αρκετά...

 Βόιτσεκ ακολουθεί την Τζορτζίνα, που αποχωρεί.

ΑΣ ΑΣ
Τόσα λαµόγια µαζεµένα σε ένα event, 
θέλει ταλέντο... οιος σας κάνει τις 
δηµόσιες σχέσεις;

Α ΔΩ ΑΣ (γελάει)
ια χοντρούλα του ολιτιστικού. Την 

είδα στον µπουφέ...

Δύο νέες ελκυστικές γυναίκες τούς πλησιάζουν. Η Α ΑΣΤΑΣ Α 
φιλάει εγκάρδια τον άνδωρα κι η Α Ω χαµογελάει στον 
άσονα.

Α ΑΣΤΑΣ Α
Γεια σου, άσονα!
(συστήνει τη φίλη της)
Η άρω... Φοβερό το έγαρο!

 άνδωρας µε τον άσονα ανταλλάσσουν µια µατιά.

Α ΔΩ ΑΣ
Ε, όχι και έγαρο! Γεια σου, άρω... 
(στην Αναστασία)
Ίδρυµα!

Η Αναστασία σκύβει στο αυτί του άνδωρα και του µιλάει 
χαµηλόφωνα.
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Α ΑΣΤΑΣ Α
Θά ’ρθεις µετά;

Α ΔΩ ΑΣ
ίγο δύσκολο σήµερα... α τα πούµε την 

άλλη βδοµάδα...

Α ΑΣΤΑΣ Α
Τετάρτη στις έξι...

Από την παρέα της ΔΑ ΑΗΣ, η ΣΑ Α τούς κοιτάζει άγρια 
και µετά σχολιάζει µε τη φίλη της.  Βόιτσεκ επιστρέφει 
στον άνδωρα αγκαλιάζοντας προστατευτικά την Τζορτζίνα. 
 άσονας αποµακρύνει µε τον ίδιο τρόπο την Αναστασία 
και τη άρω.

Β ΪΤΣΕ
α σου γνωρίσω τον φίλο και πελάτη 

µου, τον αναγή..., της γνωστής δυνα-
στείας...

Η Τζορτζίνα υποκρίνεται στον Βόιτσεκ την έκπληκτη.
Η κυρία Τσελέπη... Η πιο όµορφη 
Ελληνίδα, ακόµα και λιπόθυµη... Αυτή 
που έκλεψε την παράσταση στην τελετή 
της αφής...

ΤΖ ΤΖ Α (δήθεν δυσανασχετεί)
Αµάν, βρε ίκο...
(στον άνδωρα)
Φοβάµαι πως όλοι µε θυµούνται σαν την 
υποτασική ιέρεια...

Α ΔΩ ΑΣ (χαµογελάει ύπουλα)
Εγώ σας θυµάµαι από αλλού...

ΤΖ ΤΖ Α
Από τη « υσιστράτη»; Ήρθατε στην Επί- 
δαυρο;
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Α ΔΩ ΑΣ
Όχι από την Επίδαυρο... από τη Βουκουρε- 
στίου... Δεν δουλεύατε εκεί πέρσι τον 
χειµώνα;

ΤΖ ΤΖ Α (χαµογελάει αµήχανα)
ρόπερσι... τον Σεπτέμβριο... Τρία 

Σάββατα.  Το έχω αποβάλει από τη µνήµη 
µου...

Α ΔΩ ΑΣ
Εγώ καθόλου...

 άνδωρας νιώθει το βλέµµα της ΣΑ ΑΣ που περνά µε τη 
ΔΑ ΑΗ κι έναν Ε Ε Τ , ανατολίτικα µεταµφιεσµένο, νε-
αρό.
Το ίδιο κάνει και η Τζορτζίνα, η οποία καταγράφει τις 
αντιδράσεις του.

Β ΪΤΣΕ  (στον άνδωρα)
λακώσανε και τα οιστρογόνα...

Η Τζορτζίνα χαµογελάει αµήχανα στον άνδωρα...
Είπα στην Τζορτζίνα ότι είµαστε η ψυχή 
του δρύµατος...
(στην Τζορτζίνα)
αλλά δεν ξέρεις ότι είµαστε και ψυχία-
τροι-ψυχαναλυτές... ακριά από µας...

ΤΖ ΤΖ Α (τους χαµογελά απειλητικά)
Θα ξαναλιποθυµήσω...

Α ΔΩ ΑΣ (γελάει στην Τζορτζίνα)
έχασε το ζώδιο και το Α.Φ. .

Β ΪΤΣΕ
α µην ξέρει το κορίτσι µε ποιον 

έχει να κάνει; πορεί και να συνερ-
γαστούµε... Τώρα έχουµε και θέατρο...
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Α ΔΩ ΑΣ (τον διορθώνει)
Του µπαµπά είναι, ίκο µου..., και 
είναι µάλλον θεατράκι!

ΤΖ ΤΖ Α
αι θεατράκι! Ένα ένα µου τα λέτε...

αφνικά, αποχαιρετά διαχυτικά τον άνδωρα, κάνει µετα-
βολή κι αποµακρύνεται.

Χάρηκα πολύ.

Α ΔΩ ΑΣ
Τη φλόµωσες την κοπέλα.

Β ΪΤΣΕ
Εγώ φταίω που σε διαφηµίζω... Δεν 
λες καλύτερα πως σε άδειασε στεγνά; 
ού πήγε η γοητεία µας, αναγή;

Τη χαραµίσαµε στις Αµερικάνες;

Η ΒΑ Ε Α πλησιάζει µε κολλητό φόρεµα, νάρθηκα, δωδεκά-
ποντα και περίτεχνο µπαστούνι.

Α ΔΩ ΑΣ (γνέφοντας προς το µέρος της)
αι στις Βορειοηπειρώτισσες....

ΒΑ Ε Α
Η Τζορτζίνα έφυγε;... ρίµας... Είµαστε 
φίλες.

ι άντρες την κοιτάζουν περίεργοι και η Βαλέρια εξηγεί.
Την έχω αντάρει στο facebook... Γιατί 
δεν µε φώναξες;

Β ΪΤΣΕ
Αγάπη µου, έχουµε ακόµη λίγο P.R. Άντε 
να τη βρεις τη φιλενάδα σου...

ΒΑ Ε Α (µουρµουρίζει)
Αφού δεν µε ξέρει... 

Η Βαλέρια κάνει µεταβολή και φεύγει κουτσαίνοντας, ενώ 
η Σάρα τούς πλησιάζει.
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ΣΑ Α
Panagi mou, ime poli kourasmeni...

Α ΔΩ ΑΣ
Εγώ να δεις... 

ΣΑ Α
Tha giriso spiti na kimame.

Α ΔΩ ΑΣ
Σωστά... αλύτερα σπίτι...

Ένας παλαίµαχος ΦΩΤ Γ ΑΦ Σ τούς πλησιάζει.  Βόιτσεκ 
ποζάρει δίπλα στη Σάρα.  άνδωρας γνέφει σε ένα γκαρ-
σόνι να πάρει το ποτό του, την αγκαλιάζει και χαµογε-
λούν συµβατικά στον φακό.

ΦΩΤ Γ ΑΦ Σ
αι µία χωρίς τον κύριο Βόιτσεκ...

Το ζευγάρι φωτογραφίζεται.  Βόιτσεκ χαιρετά δουλοπρε-
πώς έναν κοµψό 75άρη που πλησιάζει.

ΦΩΤ Γ ΑΦ Σ (στον 75άρη)
ύριε άµπρο..., να βγάλουµε και µια 

οικογενειακή;

 Α Σ άνδωρας παίρνει θέση δίπλα στη νύφη του και 
προσπαθεί να χαµογελάσει στον φακό.  φωτογράφος ρίχνει 
απανωτές φλασιές.

Α Σ Α ΔΩ ΑΣ (στον φωτογράφο)
Έλα, Γεράσιµε, φτάνει...

ΣΑ Α (στον αναγή άνδωρα)
Boro tora na pigeno;

 άνδωρας της δίνει ένα βασανισµένο, συζυγικό φιλί.

Α ΔΩ ΑΣ
η µε περιµένεις...




