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ΣΚΗΝΗ 1 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΛΙΜΑΝΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ -  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ (35-40) στέκεται και κοιτάζει ένα πλοίο που σηκώνει τη 
µπουκαπόρτα. Ακούγεται ο ήχος της αναχώρησης. Γυρίζει την πλάτη 
του στο πλοίο και αρχίζει να περπατάει. Δεν κρατάει αποσκευές. Το 
πλοίο φεύγει. 

ΣΚΗΝΗ 2/2Α 
ΕΞΩΤΕ Ρ Ι ΚΟ  –  ΠΑΡΚ Ι Ν ΓΚ  Λ ΙΜΑΝ ΙΟΥ / Γ ΕΦΥΡΕΣ  Ν .ΦΑΛΗΡΟ  –  
ΜΕΣΗΜΕΡΙ   

Ο ΑΡΗΣ φτάνει στο αυτοκίνητό του, στο πάρκινγκ. Ένα απόρθητο 
µαύρο Jeep, εξοπλισµένο µε GPS, µόνιτορ για βίντεο κλήσεις και άλλα 
gadgets. Μπαίνει µέσα. Βάζει µπρος τη µηχανή. Ξεκινάει. Χτυπάει το 
κινητό του τηλέφωνο. Κοιτάζει ποιος είναι και απαντάει. 

ΑΡΗΣ 
Ναι… 

Ναι, µόλις τώρα. 
Στο λιµάνι είµαι ακόµα. 

Τι χάρη; 
Δικιά σου ξαδέρφη; 
Γιατί, τι έπαθε; 

Σήµερα πρέπει να γίνει;...; 
Είναι Κυριακή µωρέ… και…  

Δε γίνεται να πάω αύριο, ξέρω ‘γω; (Ξεφυσάει) 
Σε ποιο πρέπει να πάω;... 

Ποιο εφηµερεύει;... 
Πες µου το όνοµα της πάλι....  
και σε ποιο νοσοκοµείο είναι;… 

Κλείνει το τηλέφωνο και ανάβει το GPS.  

GPS 
Παρακαλώ εισάγετε τον προορισµό σας.  

 (µία ευγενική γυναικεία φωνή) 

Γραφεί το όνοµα του νοσοκοµείου στο GPS. 

GPS 
Στα διακόσια µέτρα στρίψτε δεξιά.  

Θερµοκρασία 8 βαθµοί. Καιρός αίθριος. 

Κόβει λίγο απότοµα το τιµόνι προς την πρώτη έξοδο από τη µεγάλη 
λεωφόρο. 
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ΣΚΗΝΗ 3 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ περπατάει στον διάδροµο του νοσοκοµείου µε γρήγορο βήµα. 
Πάντα προχωράει µε γρήγορο βήµα. Ψάχνει µε το βλέµµα του για την 
αιµοδοσία. 

ΣΚΗΝΗ 4 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ /ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ   

Ο ΑΡΗΣ είναι ξαπλωµένος στο ντιβάνι. Η ΝΟΣΟΚΟΜΑ ετοιµάζεται να του 
τρυπήσει τη φλέβα. Γυρνάει το βλέµµα του από την αντίθετη πλευρά. 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Με τις βελόνες;… πως τα πάµε; (µε ένα αφελές χαµόγελο) 

Γυρίζει και την κοιτάζει. Δεν της απαντά αµέσως. Είναι µία γλυκιά και 
όµορφη γυναίκα γύρω στα 30. Φαίνεται να αγαπάει τη δουλειά της. 

ΑΡΗΣ 
Δε µου αρέσουν… 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Σε κανέναν δεν αρέσουν… (γελώντας) 

Του τρυπάει τη φλέβα πολύ προσεκτικά. Το αίµα αρχίζει να ρέει προς 
το σακουλάκι που ταλαιπωρείται πάνω στο µηχάνηµα της 
παλινδρόµησης.  Είναι λίγο αµήχανη στιγµή αυτή και για τους δύο. 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Πάντως να ξέρετε, αυτό που κάνετε είναι πολύ σηµαντικό.. 

(χαµογελώντας) 
Να νοιάζεστε για τους άλλους εννοώ. 

Φαίνεται από το πρόσωπο ο άνθρωπος που νοιάζεται. 
Εδώ βλέπουµε πολύ κόσµο κάθε µέρα.  

Δεν κάνω λάθος σε αυτά. 

Ο ΑΡΗΣ την κοιτάζει. Της χαµογελάει. 

ΣΚΗΝΗ 5 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΡΟΜΟΣ  -  ΣΟΥΡΟΥΠΟ  

Ο ΑΡΗΣ διασχίζει µε το Jeep µία µεγάλη λεωφόρο. Πολύ θόρυβος έξω, 
ησυχία µε ελαφριά µουσική στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Είναι πολύ 
ήρεµος και ανέκφραστος. Ο ήλιος δύει. 
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ΣΚΗΝΗ 6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΡΟΜΟΣ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Το Jeep είναι παρκαρισµένο στην άκρη του δρόµου. Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται 
µέσα στο αυτοκίνητο µε µία νεαρή γυναίκα (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - 
ΒΑΣΙΑ). Η γυναίκα (25-30) κλαίει. Αυτός κάθεται ανέκφραστος 
κοιτάζοντας µέσα από το παρµπρίζ. Δεν ανταλλάσσουν κουβέντα. Μόλις 
της έχει πει να χωρίσουν. Τον κοιτάζει για λίγο µπας και ακούσει καµιά 
τελευταία κουβέντα από το στόµα του. Αυτός στρέφει αλλού το βλέµµα 
του, αµήχανα. Δε λέει τίποτα. Η γυναίκα βγαίνει από το αυτοκίνητο 
αργά, τελετουργικά, και φεύγει. Ο ΑΡΗΣ βάζει µπρος το αυτοκίνητο. 

ΣΚΗΝΗ 7 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ  ΑΡΗ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ κάνει σεξ µε τη ΝΟΣΟΚΟΜΑ που γνώρισε το µεσηµέρι. Αρκετά 
παθιασµένα και φωναχτά.  

                                                                          CUT 
Ο ΑΡΗΣ και η ΝΟΣΟΚΟΜΑ είναι ξαπλωµένοι αγκαλιά. Αυτή είναι πολύ 
τρυφερή µαζί του και αυτός ανταποκρίνεται. Στο υπνοδωµάτιο του ΑΡΗ 
επικρατεί µία ασιατικού τύπου λιτότητα. Ο ένας τοίχος καλύπτεται από 
ένα shoji πάνελ όπως αυτά που χωρίζουν τα δωµάτια στα γιαπωνέζικα 
σπίτια.  

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Και τι φτιάχνει η εταιρία; 

ΑΡΗΣ 
Βασικά είναι όµιλος εταιριών.  
Φτιάχνει πολλά πράγµατα.  

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Σαν τι δηλαδή; 

ΑΡΗΣ 
Από µπαταρίες µέχρι σαµπουάν.  

Πάρα πολλά. 

Στο κοµοδίνο δίπλα στο κρεβάτι βρίσκεται ένα µπονσάι. Η ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
γυρίζει και το κοιτάζει. 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Πολύ ωραίο… 

ΑΡΗΣ 
Μµµ.. ναι…  ξέρεις τι φροντίδα θέλει; 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Σε πειράζει να κάνω ένα τσιγάρο στο κρεβάτι;… (µε πολύ γλυκό 

χαµόγελο) 

 4



ΣΚΗΝΗ 8 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΜΠΑΛΚΟΝΙ  ΣΠΙΤΙΟΥ  ΑΡΗ  –  ΒΡΑΔΥ  

Η νοσοκόµα βρίσκεται µόνη στο µπαλκόνι του υπνοδωµατίου του ΑΡΗ 
και καπνίζει. Είναι, τυλιγµένη µε µία κουβέρτα. Φαίνεται να κρυώνει. 
Είναι ελαφρώς απογοητευµένη που δεν την άφησε ο ΑΡΗΣ να καπνίσει 
µέσα στο σπίτι.  

ΣΚΗΝΗ 10Α 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΣΠΙΤΙ  ΑΡΗ  –  ΠΡΩΙ   

Ο ΑΡΗΣ κάνει έλξεις στο µονόζυγο.  Το µονόζυγο είναι τοποθετηµένο 
στο κούφωµα µία πόρτας. Γύρω από το κούφωµα ένας µεγάλος γκρι 
τοίχος.  

ΣΚΗΝΗ 11 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -  ΔΡΟΜΟΣ /ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  –  ΠΡΩΙ  (ΣΥΝΝΕΦΙΑ )  

Ο ΑΡΗΣ κινείται µε το αυτοκίνητο προς την εργασία του. Είναι 
καλοντυµένος όπως πάντα. Δίνει µεγάλη σηµασία στην εικόνα του.  

GPS 
Εξωτερική θερµοκρασία 20 βαθµοί.  

Πιθανότητα βροχής. 

Σχηµατίζει έναν αριθµό στο τηλέφωνό του.  

ΑΡΗΣ 
Έλα Αµαλία. 

Την κανόνισες την παραγελλία του Ιατρόπουλου; 
Ωραία. Την άλλη του Αντωνίου; 

Μπράβο ρε Αµαλία. 
Θα σου στείλω και τις υπόλοιπες σε λίγο που φτάνω. 

Έλα, ευχαριστώ. 

Κλείνει το τηλέφωνο. Το αυτοκίνητο φτάνει στις εγκαταστάσεις της 
εταιρίας. Μπαίνει στο παρκινγκ. Η εταιρία βρίσκεται στα περίχωρα της 
Αθήνας (Μεσόγεια). Σύγχρονες εγκαταστάσεις γραφείων και 
εργοστασίων αραιά τοποθετηµένες µέσα σε ακαλλιέργητα, παρατηµένα 
χωράφια. Αυτό είναι το τοπίο που επικρατεί τριγύρω. Στην εταιρία όλοι 
παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους στο πάρκινγκ και κινούνται µε segway* 
στους χώρους της, λόγω των µεγάλων αποστάσεων που πρέπει να 
διανύουν. Πίσω από το κτίριο των γραφείων της εταιρίας βρίσκεται η 
µονάδα παραγωγής. Το εργοστάσιο. 

*segway: two wheeled self-balancing personal transport. 
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ΣΚΗΝΗ 12 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  –  ΠΡΩΙ   

Ο ΑΡΗΣ κινείται µέσα στην εταιρία µε αξιοζήλευτη άνεση. Φτάνοντας 
στο ασανσέρ παρατηρεί µία παρέα 3-4 υπαλλήλων που καπνίζουν σε 
µία γωνία δίπλα σε ένα ανοιχτό παράθυρο.  

ΑΡΗΣ 
Ρε παιδιά, δεν έχουµε πει να µην καπνίζουµε εδώ µέσα;  

Δεν το ‘χουµε πει; Τόσες φορές έχει γίνει θέµα… 

Οι υπάλληλοι σβήνουν τα τσιγάρα. Καλεί το ασανσέρ. Ανεβαίνει στον 
όροφο του. 

ΣΚΗΝΗ 13 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΑΣΑΝΣΕΡ –  ΠΡΩΙ   

Ο ΑΡΗΣ περιµένει στωικά να φτάσει στον όροφο του. Είναι κενό το 
βλέµµα του. 

ΗΧΕΙΟ ΑΣΑΝΣΕΡ 
3ος όροφος – Third floor. 

ΣΚΗΝΗ 14 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  –  ΠΡΩΙ   

Ο ΑΡΗΣ διασχίζει τα γραφεία. Διάφοροι υπάλληλοι του σκάνε χαµόγελα 
αντί καληµέρας. Στην εταιρία τα υψηλόβαθµα στελέχη έχουν δικό τους 
χώρο για το γραφείο τους ενώ οι υπάλληλοι που βρίσκονται 
χαµηλότερα στην ιεραρχία στοιβάζονται σε ένα ενιαίο χώρο όπου τα 
γραφεία τους διαχωρίζονται µε πάνελ. Ο ΑΡΗΣ κατευθύνεται προς το 
γραφείο του αφεντικού. Φτάνοντας βλέπει το ΑΦΕΝΤΙΚΟ να βγαίνει. 
Του κάνει ένα νεύµα να τον ακολουθήσει. Ο ΑΡΗΣ τον ακολουθεί. 

ΣΚΗΝΗ 16 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ /ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  –  ΠΡΩΙ   

Οι δύο διασχίζουν τα γραφεία της εταιρίας περπατώντας. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
έχει κάνει πρόσφατα εγχείρηση στο λάρυγγα για την αφαίρεση ενός 
όγκου. Μιλάει µε electrolarynx**. Η φωνή του ακούγεται µηχανική, 
χωρίς κανένα συναίσθηµα. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ φιλικός µε τον 
ΑΡΗ. Όπως και ο ΑΡΗΣ µε αυτόν. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Εντάξει όλα µε το αίµα; 

Ο ΑΡΗΣ γνέφει καταφατικά. 
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ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Είναι ξαδέρφη µωρέ... παλιά κάναµε πολύ παρέα.  

Έχει ταλαιπωρηθεί. 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ κάνει µία παύση. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Σε ήθελα για ένα ζητηµατάκι… δύο ζητηµατάκια µάλλον… 

Φαίνεται να δυσκολεύεται να ανοίξει το θέµα.  

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Έχω κάτι προβλήµατα µε τη µικρή τελευταία.  
Από τότε που έχασα τη γυναίκα µου δηλαδή…  

Αλλά τώρα τελευταία είναι µεγαλύτερα. 
Με πήραν από το σχολείο τηλέφωνο.  

Είχε να πατήσει µία βδοµάδα… 
Έφευγε το πρωί και ούτε ξέρω που πήγαινε… τι έκανε… 

Τώρα την πάω και τη φέρνω εγώ. 
Εντάξει της στοίχισε αυτό µε τη µάνα της.  

Λογικό, κοριτσάκι είναι.  
Κι εσύ, µικρός τους έχεις χάσει τους δικούς σου, καταλαβαίνεις. 

Οι δύο τους φτάνουν στο αυτόµατο µηχάνηµα του καφέ. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
βάζει ένα νόµισµα. Και πατάει το κουµπί για ένα εσπρέσο. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Θέλω να την πιάσεις να της πεις δύο κουβέντες.  

Να µάθεις τι της συµβαίνει. 
Εσένα σε ακούει και σε αγαπάει. Είσαι και νεότερος… 

Εµένα γέρο µε ανεβάζει, γέρο µε κατεβάζει το µαλακιστήρι. 

Έτοιµος ο εσπρέσο του ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Να κεράσω ένα εσπρεσάκι; 

Ο ΑΡΗΣ γνέφει καταφατικά. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ βάζει άλλο ένα νόµισµα και 
πατάει το κουµπί. Ο ΑΡΗΣ πατάει το κουµπί «Χωρίς ζάχαρη». 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Να έρθεις µία µέρα από το σπίτι, να κάτσετε να τα πείτε. 

Να της πάρω κανένα σκύλο; Πάντα ήθελε έναν. 

ΑΡΗΣ 
Τι να σου πω… Ξέρεις ότι εγώ µε τα σκυλιά δεν…  

είναι δέσµευση… τρίχες παντού… 
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ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Θα της µιλήσεις; 

Ο ΑΡΗΣ παίρνει το εσπρεσάκι του. Βγάζει από την τσέπη το κουτάκι µε 
τη stevia και ρίχνει µία µέσα. 

ΑΡΗΣ 
Θα της µιλήσω…  

να χαλαρώσω λίγο από τα ραντεβού αυτή τη βδοµάδα… 
Και το σαββατοκύριακο θα το κανονίσουµε… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Τι θα ‘κανα χωρίς εσένα… Τι θα ‘κανα µου λες;… 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ πίνει µια γουλιά από τον εσπρέσο του. Κάνει ένα νεύµα 
µε το κεφάλι στον ΑΡΗ για να τον ακολουθήσει. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Το δεύτερο ζητηµατάκι είναι διαφορετικής φύσεως ας πούµε… 

Κάνει µία παύση και επιβραδύνει το βήµα του. Ο ΑΡΗΣ τον κοιτάζει 
προσεκτικά. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Μετά την εγχείριση άρχισα να έχω διάφορες σκέψεις όπως 

καταλαβαίνεις… και ανησυχίες…  
Εντάξει, για τη δουλειά είµαι σίγουρος µε εσένα εδώ µέσα,  

µέχρι να µεγαλώσει η µικρή τουλάχιστον… 
Αλλά… όταν περνάς τέτοιο ζόρι τα βλέπεις αλλιώς τα πράγµατα…  

Σε πιάνουν… έτσι κάτι… ευαισθησίες... 

ΑΡΗΣ 
Μήπως… έχει να κάνει µε τα φάρµακα;  
 (διστακτικά για να µην τον προσβάλλει) 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ σταµατάει. Κοιτάζει λίγο δεξιά και αριστερά µήπως και 
τον ακούει κανένας. Πλησιάζει τον ΑΡΗ. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Να µωρέ… έχω αρχίσει και γράφω κάτι πραγµατάκια τελευταία… 
Ποιηµατάκια δηλαδή… και δεν τα έχω διαβάσει σε κανέναν…  
Και σκεφτόµουνα βασικά, έτσι λόγω της σχέσης που έχουµε…  

µήπως θα ήθελες να σου διαβάσω κανα-δύο…  
Έτσι να µου πεις καµιά γνώµη ρε παιδί µου… 

Ο ΑΡΗΣ στέκεται για λίγο και απλά τον κοιτάζει. Προσπαθεί να 
καταλάβει αν σοβαρολογεί. 
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ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Μικρά είναι... Έτσι λίγο να πεις και συ… 

Του φαίνονται µαλακίες αυτά που λέει το ΑΦΕΝΤΙΚΟ αλλά δεν µπορεί 
να του αρνηθεί αυτή τη χάρη.  Έχει κάνει πολλά για εκείνον άλλωστε. 

ΑΡΗΣ 
Τι να σου πω… δεν ξέρω…  

Δεν ξέρω και πολλά από αυτά… από ποίηση δηλαδή… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι µία γνώµη. 

Θα τα ακούσεις; 

**electrolarynx: medical device used to produce clearer speech by 
those who have lost their original voice-box.  

ΣΚΗΝΗ 17 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ  –  ΠΡΩΙ   

Ο ΑΡΗΣ είναι καθισµένος στην καρέκλα απέναντι από το γραφείο του 
ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ. Ο χώρος είναι πολύ επιµελώς τακτοποιηµένος. Ευρύχωρο 
δωµάτιο, διακοσµηµένο µε τα απολύτως απαραίτητα. Από τα µεγάλα 
παράθυρα φαίνεται το εργοστάσιο. Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει πολύ προσεκτικά 
τον εργοδότη του. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ έχει πάρει ένα πολύ σοβαρό ύφος. Στο 
χέρι του κρατάει το χαρτί µε το ποίηµα. Στέκεται όρθιος µπροστά στο 
παράθυρο, έχοντας την πλάτη γυρισµένη στον ΑΡΗ. Ψιθυρίζει δύο 
στοίχους πρώτα, σαν πρόβα, και µετά αρχίζει να διαβάζει. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
«Φυσάει·» 

Άνω τελεία. Γραµµή... 
Γραµµή στην ποίηση λέµε όταν αλλάζεις σειρά και πας από κάτω… 

«Γυµνός 
την αριθµητική της ύπαρξης  
σµιλεύω στο κορµί σου. 

Με ποια πνοή 
-ποιο έρεβος- 

εσένα να µετρήσω; 

Στου έρωτα τον Γολγοθά 
πάνω θα γονατίσω». 

Κατεβάζει αργά το χαρτί. Και γυρίζει προς τον ΑΡΗ. Ο ΑΡΗΣ τον 
κοιτάζει αµήχανος. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ είναι πολύ σοβαρό. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Πως σου φάνηκε; 
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ΑΡΗΣ 
Τι;.. το ποίηµα;.. 

 ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Ε, ναι, το ποίηµα. Τι άλλο; 

ΑΡΗΣ 
Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Δηλαδή ρε παιδί µου… Τι σου έβγαλε; 

ΑΡΗΣ 
Τι µου έβγαλε;.. Εµ… 

Κάποιος χτυπάει την πόρτα. 
ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Παρακαλώ. 

Η πόρτα ανοίγει και εµφανίζεται ένα ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ. Είναι ένας ωραίος 
και πολύ ευγενικός νέος (30). Ευγενικός µέχρι κολακείας. 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Καληµέρα, ελπίζω να µη διέκοψα κάτι. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Όχι, όχι… πες το… 

Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει µε µισό µάτι τον ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗ. Δεν πρέπει να τον 
πολυσυµπαθεί. Το αντίθετο µάλλον συµβαίνει µε το ΑΦΕΝΤΙΚΟ. 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Θα φύγω για κάτι ραντεβού που θα µου πάρουν µέχρι το βράδυ,  

οπότε δε θα επιστρέψω από εδώ. Αν µε θέλετε κάτι… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Όχι αγόρι µου, κάνε τη δουλειά σου… 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Ευχαριστώ! 

Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ φεύγει. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ γυρίζει στον ΑΡΗ. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Εξαιρετικό παιδί… και πολύ καλός στη δουλειά του… Ε; 

ΑΡΗΣ 
Ε, εντάξει. Πόσο καιρό είναι εδώ;  

Ένα µήνα; Ενάµιση;  
Θα δούµε. 
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ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Καχύποπτος πάντα… δε σε αδικώ… 

Ξέρεις ότι ξανάφερε το λογαριασµό της Cosmetics;…  
ή όπως σκατά τη λένε τέλος πάντων…  

Αυτήν µε τα καλλυντικά… Εσύ την είχες πρωτοφέρει. 
Η καλύτερη πελάτισσα ήτανε. 

Τι έγινε και τη χάσαµε;.. δε µας είπες ποτέ…. 

Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει το ΑΦΕΝΤΙΚΟ µε πολύ σοβαρό παγωµένο βλέµµα. 
Νιώθει την απειλή. 

ΣΚΗΝΗ 18 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  –  ΠΡΩΙ   

Ο ΑΡΗΣ περπατάει οργισµένος µε πολύ γρήγορο βήµα στο διάδροµο της 
εταιρίας. Φτάνει έξω από το γραφείο του ΝΕΟΥ ΠΩΛΗΤΗ και χτυπάει 
νευρικά. 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Ανοιχτά είναι… (ακούγεται από µέσα) 

ΣΚΗΝΗ 19 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΕΟΥ  ΠΩΛΗΤΗ  –  ΠΡΩΙ   

Ο ΑΡΗΣ µπαίνει µε ορµή στο γραφείο του ΝΕΟΥ ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΝΕΟΣ 
ΠΩΛΗΤΗΣ τροµάζει. Ο ΑΡΗΣ τον πλησιάζει. 

ΑΡΗΣ 
Θα σου πω κάτι για µία και µόνη φορά… 

Έτσι και ξαναµπλεχτείς µε πελάτη µου, πρώην, νυν, πιθανό, 
χοντρό, λιγνό, ψηλό, οποιοδήποτε πελάτη µου, 

θα σε γαµήσω!… Σοβαρά. 
Πρώτη και τελευταία φορά που σου το λέω…  

Ναι;… Ναι. 

Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ έχει σκύψει το κεφάλι και έχει στρέψει αλλού το 
βλέµµα. 

ΣΚΗΝΗ 20 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  SUSHI  BAR –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ τρώει το αγαπηµένο του sushi. Προσπαθεί να ξεπεράσει τον 
εκνευρισµό που του δηµιούργησε το περιστατικό µε τον Νέο Πωλητή. 
Καλεί την ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ. Αρχίζει να της µιλά στα γιαπωνέζικα. 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ)  
Πολύ καλό ήτανε. 
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Η σερβιτόρα χαίρεται που ακούει τη γλώσσα της. Και του απαντάει 
χαµογελώντας.  

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ(ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ)  
Χαίροµαι που σας άρεσε. 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ)  
Είχα προσπαθήσει και εγώ να φτιάξω µία φορά αλλά ήταν 

καταστροφή. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ(ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ)  
Χα χα… είναι λίγο δύσκολο… πρέπει να ξέρεις… 

Μιλάτε πολύ ωραία τα γιαπωνέζικα. 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ)  
Ευχαριστώ. 

Προσπαθώ να τα εξασκήσω. 

Χτυπάει το κινητό του. Κοιτάζει το νούµερο αλλά δεν το αναγνωρίζει.  

ΑΡΗΣ 
Παρακαλώ; 
Ο ίδιος. 

Φαίνεται λίγο ξαφνιασµένος από αυτά που ακούει. 

ΣΚΗΝΗ 19 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  JEEP ΑΡΗ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ κινείται γρήγορα µε το αµάξι σε κάποια µεγάλη λεωφόρο. Είναι 
σε ένταση. 

ΣΚΗΝΗ 20 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ περπατάει µε γρήγορο βήµα µέσα στους διαδρόµους. 
Κατευθύνεται προς το γραφείο της ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ µε την οποία πέρασε το 
προηγούµενο βράδυ. Όταν φτάνει φοράει ένα χαµόγελο για να καλύψει 
την ανησυχία του. 

ΑΡΗΣ 
Τι κάνεις; Πως είσαι;… 

Εκείνη είναι πολύ ψυχρή απέναντι του και πολύ αγχωµένη. Ο Άρης 
αντιλαµβάνεται ότι κάτι συµβαίνει. 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Καλά… τι καλά δηλαδή;.. Εντάξει… 
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ΑΡΗΣ 
Με πήρε κάποιος τηλέφωνο από ‘δω και µου ‘πε να περάσω… 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ 
Θέλεις να κάτσεις λιγάκι στο διάδροµο… να περιµένεις… 

Θα σε φωνάξουν… 

Η στάση της ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ τον ανησυχεί ακόµα περισσότερο. Πηγαίνει 
και κάθεται στο διάδροµο. Προσπαθεί να φαίνεται ψύχραιµος. Κοιτάζει 
τη νοσοκόµα από τη θέση του. Αυτή αποφεύγει να τον κοιτάξει. Ένας 
ΚΥΡΙΟΣ έρχεται και κάθεται δίπλα του. Τα µαλλιά του είναι πεσµένα.  

ΚΥΡΙΟΣ 
Για τη χηµειοθεραπεία περιµένετε; 

ΑΡΗΣ 
Όχι, όχι… κάτι εξετάσεις… 

Ο ΑΡΗΣ παίρνει ένα ελαφρώς συµπονετικό ύφος. Ο χρόνος περνάει και 
δεν τον καλούν. Νιώθει πολύ άβολα.  Επιτέλους τον φωνάζουν. 

 ΝΟΣΟΚΟΜΑ  
Θα περάσεις µέσα;… 

ΣΚΗΝΗ 21 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΥ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο επιδηµιολόγος κοιτάζει σιωπηλός και µε κάποια συµπάθεια τον ΑΡΗ. 
Αυτός κάθεται σκυφτός. Με το χέρι του τρίβει το µέτωπο. Προσπαθεί να 
χωνέψει αυτό που µόλις άκουσε.  

ΣΚΗΝΗ 22 
Ε ΣΩΤ Ε Ρ Ι ΚΟ  –  ΝΟΣΟΚΟΜΕ Ι Ο / ΤΟΜΟΓ ΡΑΦΟΣ / Ε Ξ Ε ΤΑ Σ ΤΗ Ρ Ι Ο  –  
ΜΕΣΗΜΕΡΙ   

Ο ΑΡΗΣ πρέπει να κάνει µία σειρά εξετάσεων. Αξονική, µαγνητική 
τοµογραφία, αίµατος, βιοχηµικές, ακτινογραφίες, καρδιογράφηµα, 
τεστ κοπώσεως κλπ. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ (OFF) 
Είστε ετεροφυλόφιλος; 

ΑΡΗΣ (OFF) 
Ναι. Τι ερώτηση είναι αυτή; 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ (OFF) 
Όφειλα να ρωτήσω… 
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Θα σας πω αυτά που ξέρουµε µέχρι τώρα… 
γιατί η αλήθεια είναι ότι και εµείς κινούµαστε στο σκοτάδι. 

Ξέρουµε σίγουρα ότι είναι σεξουαλικά µεταδιδόµενος 
και γενικώς µεταδίδεται µε το αίµα.  

Δεν έχουµε ενδείξεις για άλλους τρόπους µετάδοσης 
Αλλά παίρνουµε τα µέτρα µας, έστω προληπτικά… 

Μία ολιγοµελής οµάδα γιατρών είναι σκυµµένη πάνω από το µόριο του 
ΑΡΗ και το µελετάει.. Είναι µία ντροπιαστική διαδικασία για εκείνον. Η 
οµάδα των γιατρών καλεί µία µεγαλύτερη οµάδα ειδικευόµενων για να 
ρίξουν και αυτοί µία µατιά. Φοράνε όλοι µάσκες. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ (OFF) 
Ο ιός είναι υπαρκτός εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια,  

κατά προσέγγιση, αλλά δεν ήταν ανιχνεύσιµος  
από τα υπάρχοντα τεστ.  

Φαίνεται ότι µέσα σε αυτά τα χρόνια έχει υποστεί  
αρκετές µεταλλάξεις. 

Νοσοκόµες βάζουν τα καλώδια για το καρδιογράφηµα στο στήθος του 
ΑΡΗ. Ο καρδιογράφος αρχίζει να γράφει. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ (OFF) 
Για κάποιο λόγο που δε γνωρίζουµε άρχισε να εκδηλώνεται 
τώρα…  το πρώτο καταγεγραµµένο κρούσµα εκδήλωσης που 

έχουµε ήταν πριν µία εβδοµάδα.  

O ΑΡΗΣ ετοιµάζεται για τον αξονικό τοµογράφο. Πίνει αυτό το 
παράξενο υγρό που δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και ξαπλώνει. Ο 
τοµογράφος ανάβει και τον τραβάει µέσα.  

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ (OFF) 
Εκδηλώνεται µόνο στις γυναίκες…  

δεν έχουµε εκδήλωση σε άντρα µέχρι τώρα… µόνο φορείς. 
Και αυτό είναι κάτι που το ψάχνουµε… 

Τα συνήθη συµπτώµατα της εκδήλωσης είναι ρινορραγία,  
µυϊκοί πόνοι, και πολύ ψηλός πυρετός. 

Άπαξ και εκδηλωθεί είναι ζήτηµα λίγων ηµερών,  
µερικές φορές και ωρών, για να καταλήξει ο ασθενής… 

Δεν έχουµε βρει κάποια φαρµακευτική αντιµετώπιση µέχρι τώρα. 

ΑΡΗΣ 
Δηλαδή;… 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
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Δηλαδή… εκδηλώνεται µόνο σε γυναίκες.  
Αν εκδηλωθεί… πεθαίνουν… 

Ο γιατρός βρίσκεται µπροστά σε µία από αυτές τις κούκλες που έχουν 
στα µαθήµατα ανατοµίας. Είναι ανοιχτή µπροστά και φαίνονται τα 
όργανα. Αρχίζει και τα αφαιρεί ένα-ένα. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ (OFF) 
Αυτό που έχουµε παρατηρήσει είναι ότι στις γυναίκες φορείς  

που έχουν αφαιρεθεί τα αναπαραγωγικά όργανα, 
 ο ιός δείχνει να µην εξελίσσεται.  

Φαίνεται στάσιµος.  
Όταν τον εντοπίσουµε πριν εκδηλωθεί  
αφαιρούµε αυτά τα όργανα προληπτικά.  

Αν εκδηλωθεί… είναι πολύ αργά… 
Ο ΑΡΗΣ παίρνει ένα ουροσυλλέκτη και κλείνεται στο µπάνιο. Προσπαθεί 
να συγκεντρωθεί. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ (OFF) 
Δυστυχώς δεν γνωρίζουµε  

ακόµα το εύρος της µετάδοσης του… 
Η αλήθεια είναι ότι δείχνει να µεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα  

µέσω της σεξουαλικής πράξης. 
Κάθε µέρα αυξάνονται τα κρούσµατα… 

Ένας γιατρός κοιτάζει το δείγµα στο µικροσκόπιο. Εικόνα του ιού µέσα 
από µικροσκόπιο. 

ΣΚΗΝΗ 23 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΥ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
Οι εξετάσεις έχουν τελειώσει. Ο ΑΡΗΣ κάθεται απέναντι από τον 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟ. Ακόµα δεν έχει χωνέψει το κακό που τον βρήκε. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Το θέµα είναι πως η δικιά σας περίπτωση φαίνεται διαφορετική.  

 Το στέλεχος που βρήκαµε στο αίµα σας δείχνει  
να έχει την αρχική µορφή του ιού. 

Πριν από τις µεταλλάξεις που σας ανέφερα. 
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για εµάς. 

Είναι σηµαντικό για την προσπάθεια µας  
να δηµιουργήσουµε αντισώµατα. Ένα εµβόλιο.  
Θα χρειαστεί όµως να εντοπίσουµε και το άτοµο  

που σας τον µετέδωσε αρχικά. 

Ο ΑΡΗΣ τον κοιτάζει σιωπηλός. 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ  
Θα αντιλαµβάνεστε φυσικά ότι θα πρέπει να ειδοποιήσετε τη 

σύντροφο σας, αν έχετε... 

ΑΡΗΣ 
Ναι, ναι… 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Βασικά θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι ερωτικές σας σύντροφοι  

 των τελευταίων τριών-τεσσάρων ετών, αν υπήρξαν...  
Καταλάβατε; 

ΑΡΗΣ 
Ναι, το κατάλαβα…  

Αυτό είναι κάτι που θα το αναλάβετε εσείς; (διστακτικά) 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Ναι, υπάρχει πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις.  

Αυτό που θέλω από εσάς τώρα  
 είναι να συµπληρώσετε αυτό το έντυπο.  

Είναι κάτι σαν ιστορικό.  
Θα πρέπει να κρατήσετε µία χρονολογική σειρά.  

Δηλαδή να ξεκινήσετε από την πιο πρόσφατη ερωτική σας επαφή 
και να πηγαίνετε προς τις παλιότερες. Θα βοηθήσει πολύ αν 

µπορείτε να θυµηθείτε και την χρονική περίοδο που ήσασταν µε 
κάθε µία από αυτές τις επαφές. Είναι σηµαντικό για εµάς να 
ξέρουµε από που έχει αρχίσει όλο αυτό. Το καταλάβατε; 

ΑΡΗΣ 
Ναι, το κατάλαβα… 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Και καλό είναι να έχουµε µία επικοινωνία.  

Ξέρετε, αν παρατηρήσετε κάτι… 

Ο ΑΡΗΣ παίρνει στα χέρια του το έντυπο και το κοιτάζει. 

ΑΡΗΣ 
Σαν τι δηλαδή; 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Οτιδήποτε διαφορετικό, ας πούµε. 

ΑΡΗΣ 
…µάλιστα… 

Ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ του αφήνει τη φόρµα που πρέπει να συµπληρώσει. 
Του δίνει και µία επαγγελµατική κάρτα του. Σηκώνεται. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Α, και κάτι ακόµα… 

Θα σας παρακαλούσα αυτά που είπαµε  
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να µείνουν στον πολύ στενό σας κύκλο.  
Δεν είµαστε ακόµα έτοιµοι για ανακοινώσεις 

Δε θέλουµε να δηµιουργηθεί πανικός.  
Και… εξυπακούεται ότι πρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε 

σεξουαλική επαφή µέχρι να έχουµε κάτι νεότερο. 

Ο ΑΡΗΣ γνέφει καταφατικά και γιατρός ξαναµπαίνει στο χώρο των 
εξετάσεων. Κάθεται σκεπτικός πάνω από το έντυπο. «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» γράφει στην πρώτη σειρά. Το βάζει στην τσέπη του και 
φεύγει βιαστικά. 

ΣΚΗΝΗ 24 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Ο ΑΡΗΣ περπατάει µε ταχύ βήµα στο διάδροµο. Κατευθύνεται προς την 
έξοδο. 

ΣΚΗΝΗ 25 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ–  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ µπαίνει στο αµάξι.  Βάζει µπρος τη µηχανή. 

GPS 
Παρακαλώ εισάγετε τον προορισµό σας. 

Δεν απαντάει. Το GPS επιµένει. 
GPS 

Παρακαλώ εισάγετε τον προορισµό σας. 

Σβήνει το GPS εκνευρισµένος και ξεκινάει.  

ΣΚΗΝΗ 26 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΛΕΩΦΟΡΟΣ–  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ οδηγεί γρήγορα αλλά µηχανικά, χωρίς να πηγαίνει κάπου 
συγκεκριµένα. Προσπαθεί να σκεφτεί τι θα κάνει. Σταµατάει το 
αυτοκίνητο στην άκρη µίας πολυσύχναστης λεωφόρου. Το αµάξι του 
είναι ακίνητο ενώ τα πάντα γύρω του κινούνται µε µεγάλη ταχύτητα. 
Αφού σκεφτεί λιγάκι παίρνει το κινητό του και κάνει µία κλήση. Κανείς 
δεν απαντά. Επιµένει. «Η κλήση σας προωθείται».  
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ΣΚΗΝΗ 27 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΜΠΑΡ –  ΒΡΑΔΥ   

Το βράδυ οι συνάδελφοι από την εταιρία βρίσκονται για ποτό.  Ο ΑΡΗΣ 
έχει αποφασίσει να συνεχίσει κανονικά τη µέρα του, προσποιούµενος 
ότι δεν έχει συµβεί τίποτα. Ο ΑΡΗΣ, ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ και άλλοι ΤΡΕΙΣ 
ΠΩΛΗΤΕΣ της εταιρίας κάθονται γύρω από ένα χαµηλό τραπεζάκι. Ο 
ΑΡΗΣ και ο ΠΑΧΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ κάθονται σε ένα καναπέ ενώ οι 
υπόλοιποι σε σκαµπό. Πίνουν διάφορα πολύχρωµα κοκτέιλ και όλοι, 
εκτός του ΑΡΗ, καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο και µιλάνε για αυτό. Ο 
ΑΡΗΣ είναι σκεπτικός. Το µυαλό του δε βρίσκεται στη συζήτηση. 

ΠΑΧΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
…καινούργια µπαταρία, 900 µιλλιαµπέρ…  

µιάµιση µέρα βγάζει φίλε… από Αµερική µου τη στείλανε.  
Αλλά το καλύτερο… 

Βγάζει από την τσέπη το υγρό του ηλεκτρονικού τσιγάρου και το 
δείχνει. 

ΠΑΧΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
18ml νικοτίνη.  

Στούκας… 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Καλό, καλό…. Αλλά… 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ βγάζει από την τσέπη του το δικό του υγρό. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
22ml... Δε βγαίνουν στην Ελλάδα 22ml… 

Η έκφραση της ήττας διαγράφεται στο πρόσωπο του ΠΑΧΟΥΛΟΥ 
ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ δε συµµετέχει στη συζήτηση. Δεν έχει 
ιδιαίτερη διάθεση µετά το περιστατικό στο γραφείο. Κάθεται απέναντι 
από τον ΑΡΗ αλλά αποφεύγει να τον κοιτάζει. Ο ΑΡΗΣ του ρίχνει που 
και που αγριεµένες µατιές. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Μπαταρία; 1000 µιλιαµπέρ.  
Δύο µέρες ανεξαρτησία.  

Μιλάµε για µηχανάκι, όχι µαλακίες. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Ναι αλλά είναι γκουµούτσα ρε φίλε. 

ΠΑΧΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Ε, ναι, είναι γκουµούτσα.  

Φορτηγό θες για να το κουβαλάς. 
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Ενώ… κοίτα ‘δω.  

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ δείχνει το δικό του τσιγάρο που είναι µικρότερο και 
σαφώς πιο κοµψό. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
500 µιλλιαµπέρ, µία µέρα ανεξαρτησία  

αλλά είναι κοµψό ρε φίλε…  
Και υγρό; 15ράκι. 

Ο ΑΡΗΣ κάνει µία κίνηση να σηκωθεί. 

ΑΡΗΣ 
Εµένα θα µε συγχωρήσετε απόψε… 

Θα φύγω πιο νωρίς. Είµαι λίγο κουρασµένος. 

ΣΚΗΝΗ 28 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ  ΑΡΗ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ είναι καθισµένος στην άκρη του κρεβατιού, µόνος, αµίλητος, 
ακίνητος. Ποτίζει µηχανικά το µπονσάι. Σηκώνει το τηλέφωνο του και 
σχηµατίζει έναν αριθµό. Τίποτα. «Η κλήση σας προωθείται». Αφήνει το 
τηλέφωνο απογοητευµένος. 

ΣΚΗΝΗ 29 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ  –  ΠΡΩΙ   

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ στέκεται στο παράθυρο και διαβάζει. Από το παράθυρο 
φαίνονται τα segway που πλησιάζουν µαζικά τα γραφεία της εταιρίας. Ο 
ΑΡΗΣ, ακούει µε µία κάλπικη προσήλωση.  

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
«Φυσάει  

και πέφτουν κεραυνοί, 
Η Φύση ανταριασµένη 

Και ξάφνου βλέπω δυο σκιές 
η µία µατωµένη. 

Ανοίγω το παράθυρο 
Φωνάζω: Τι συµβαίνει; 
Η µια σκιά χαµογελά, 
Η  άλλη λυπηµένη. 

Φίλε, µου λεν’ µε µια φωνή 
λιγάκι κουρασµένη, 

Γυρνάµε από το µέτωπο 
Κι οι δυο µας ηττηµένοι!» 
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Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ πηγαίνει και κάθεται στο γραφείο του, απέναντι από τον 
ΑΡΗ. Τον κοιτάζει πολύ σοβαρός. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Λοιπόν;  Ήταν σε διαφορετικό ύφος αυτό απ’ το χτεσινό. 

ΑΡΗΣ 
Πολύ ωραίο… Δυνατό….  

«Φυσάει» δεν έλεγε και το άλλο χτες;… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Σκέφτοµαι ότι χρειάζοµαι κάτι…  
έτσι σα στίγµα µου ρε παιδί µου…  

Και έλεγα, να πρωτοτυπήσω και τα ποιήµατα να µην έχουν 
τίτλους. 

ΑΡΗΣ 
Μµµµ… ναι, ναι, ενδιαφέρουσα ιδέα. 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ µένει για λίγο σιωπηλό κοιτάζοντας το χαρτί µε το 
ποίηµα. Σηκώνει το κεφάλι και κοιτάζει τον ΑΡΗ. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Θέλω να µου κάνεις µία χάρη.  

Θέλω να κανονίσεις το θέµα µε αυτόν τον κοπρίτη το ΜΑΤΣΑΚΟ. 

ΣΚΗΝΗ 30 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΡΗ  –  ΠΡΩΙ   

Ο ΑΡΗΣ προβάρει ένα πολύ σοβαρό ύφος. Χτυπάει η πόρτα. 

ΑΡΗΣ 
Ναι… 

Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ µπαίνει στο γραφείο του. Είναι ένας εργάτης από τη 
µονάδα παραγωγής.  

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Με ζήτησες; 

ΑΡΗΣ 
Ναι, ναι.. για έλα λίγο… 

Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ κάθεται απέναντι από τον ΑΡΗ. Παίρνει µία πολύ άνετη 
στάση. Αυτή η άνεση προφανώς προέρχεται από την παλαιότητά του 
στην εταιρία.  

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Ακόµα σε περιµένουµε για εκείνο το κρασάκι…  

Μόνο εδώ µέσα σε βλέπουµε πια. 
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Ο ΑΡΗΣ δεν του απαντάει. Κάθεται και τον κοιτάζει για λίγο χωρίς να 
µιλήσει. Παίρνει ένα χαρτί στο χέρι του. 

ΑΡΗΣ 
Έγινε µία ζηµία την Παρασκευή στη µηχανή σου. 

Ξέρεις πόσο στοίχισε; 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Ναι ξέρω. Και γιατί µου το λες εσύ αυτό; 
Τι δουλειά έχεις εσύ µε την παραγωγή; 

ΑΡΗΣ 
Ξέρεις πόσο στοίχισε; 

Και η επισκευή και η καθυστέρηση στις παραγγελίες… 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Ναι, σου είπα ξέρω. 

Γιατί βάλανε εσένα να µου το πεις όµως; 

Ο ΑΡΗΣ δεν του απαντάει. 
ΜΑΤΣΑΚΟΣ 

Λέγε ρε, τι έχει γίνει; 

Από τον τρόπο που απευθύνεται στον ΑΡΗ φαίνεται ότι διατηρούσαν 
κάποιου είδους φιλική σχέση, τουλάχιστον πριν ανέβει ο ΑΡΗΣ στην 
ιεραρχία. Ο ΑΡΗΣ δεν µπαίνει στον παιχνίδι της οικειότητας µε τον 
εργάτη.  

ΑΡΗΣ 
Ξέρεις ότι αυτή δεν είναι η πρώτη ζηµιά που γίνεται  

σε µηχάνηµα που δουλεύεις. 

Ο εργάτης αντιλαµβάνεται ότι κάτι πιο σοβαρό συµβαίνει. Δεν απαντά. 

ΑΡΗΣ 
Και ξέρεις επίσης ότι σπανίως έρχεσαι στην ώρα σου. 

Ότι ώρα θες έρχεσαι… 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Εντάξει έχω αργήσει µία-δύο φορές.  
Δεν είναι και τόσο µεγάλο θέµα. 

Ο ΑΡΗΣ βγάζει ένα µάτσο χαρτιά µε τις ώρες προσέλευσης των 
εργατών. 

ΑΡΗΣ 
Μια-δυο φορές;… 

Μια-δυο φορές είναι αυτά εδώ; (ρίχνει τα χαρτιά στο τραπέζι) 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Ε, τρεις – τέσσερις… 
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Ο ΑΡΗΣ γέρνει ελαφρά προς το µέρος του ΜΑΤΣΑΚΟΥ. 

ΑΡΗΣ 
Να σε ρωτήσω κάτι;… 

Έχεις κάποιο παράπονο από την εταιρία; 
Ε; Έχεις κάποιο παράπονο; 

Σαν οικογένεια δε σου ‘χει φερθεί; 
(Παύση) 

Εσύ λοιπόν γιατί της φέρεσαι έτσι; 

Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ δεν απαντάει. 
ΑΡΗΣ 

Δε µιλάς… 
Και δε µου λες τώρα, εσύ τι νοµίζεις ότι είναι σωστό να γίνει; 

Ο εργάτης έχει λυγίσει ψυχολογικά. Έχει βουρκώσει. Πάει να αρθρώσει 
κάτι αλλά αλλάζει γνώµη. 

ΑΡΗΣ 
Πες µου… τι είναι σωστό; 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Να απολυθώ;… (πολύ διστακτικά) 

Ο ΑΡΗΣ ξαναγέρνει προς τα πίσω. 

ΑΡΗΣ 
Να απολυθείς;… 

(Παύση) 
Και να αναλάβει η εταιρία ακόµα ένα βάρος…  

λόγω των παραλήψεων σου… 
Αυτό θεωρείς σωστό;  

Γιατί µε φέρνεις σε αυτή τη θέση ρε Ματσάκο… 

Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ κάθεται και τον κοιτάζει. Αντιλαµβάνεται ότι ο ΑΡΗΣ 
προσπαθεί να τον ωθήσει σε παραίτηση. Σοβαρεύει το ύφος του αν και 
παραµένει βουρκωµένος. 

ΑΡΗΣ 
Θα µου πεις; 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Να σου πω; 

Τι να σου πω;… (ψελλίζοντας) 
Σηκώνεται και πάει προς την πόρτα του γραφείου. Γυρίζει προς τον 
ΑΡΗ. 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Ήσουνα και φίλος µου ρε µαλάκα… τι να σου πω;… 
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Βγαίνει από το γραφείο. Ο ΑΡΗΣ µένει ανέκφραστος στη  θέση του. 
Κάποιος χτυπάει την πόρτα του γραφείου του. 

ΑΡΗΣ 
Ναι. 

Η πόρτα ανοίγει και εµφανίζεται µία ΝΕΑΡΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. 

ΝΕΑΡΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Καληµέρα.  

ΑΡΗΣ 
Καληµέρα… 

ΝΕΑΡΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Εµ, επειδή δε νιώθω πολύ καλά, 
θα µπορούσα να φύγω σήµερα 

και να καλύψω τις ώρες αυτές κάποια άλλη µέρα; 

Ο ΑΡΗΣ παίρνει ένα ύφος δυσαρέσκειας. 

ΑΡΗΣ 
Εντάξει, εντάξει φύγε… 

ΝΕΑΡΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Ευχαριστώ. 

Η ΝΕΑΡΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κλείναι την πόρτα. Ο ΑΡΗΣ µένει σκεπτικός στη 
θέση του. Ένας θόρυβος ακούγεται έξω από την πόρτα. Ο ΑΡΗΣ 
σηκώνεται να δει τι έχει συµβεί. 

ΣΚΗΝΗ 31 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  -  ΠΡΩΙ   

Η ΝΕΑΡΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ είναι πεσµένη στο πάτωµα. Φαίνεται να µην έχει 
τις αισθήσεις της. Ο ΑΡΗΣ στέκεται αµήχανος από πάνω της. Από τη 
µύτη της υπαλλήλου τρέχει αίµα. 

ΑΡΗΣ 
Ένα γιατρό παιδιά! 

ΣΚΗΝΗ 32 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΚΤΙΡΙΟ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ   

Ένα ασθενοφόρο έχει καταφθάσει για να παραλάβει τη νεαρή γυναίκα. 
Δίπλα στο ασθενοφόρο βρίσκονται ο ΑΡΗΣ το ΑΦΕΝΤΙΚΟ και ο ΝΕΟΣ 
ΠΩΛΗΤΗΣ. Ο ΑΡΗΣ φαίνεται πολύ αγχωµένος. 
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ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Να δεις που έφαγε κάτι χαλασµένο.  

Τέλος πάντων… κάποιος πρέπει να πάρει τους δικούς της. 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Θα τους πάρω εγω. 

ΣΚΗΝΗ 33 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΜΕΣΟΓΕΙΑ–  ΜΕΣΗΜΕΡΙ   

Ο ΑΡΗΣ οδηγεί γρήγορα και αποφασιστικά. Παίρνει ένα αριθµό στο 
τηλέφωνο. 

ΑΡΗΣ 
Έλα Αµαλία,  

επειδή έφυγα λίγο βιαστικά τσέκαρε  
και τις παραγγελίες της ΒΙΟΜΕΞ  

και αυτού του µαλάκα του Πολυδώρου.  
Σε ευχαριστώ ρε Αµαλία.  

Ευχαριστώ. 

 Στρίβει απότοµα και αποφασιστικά στην πρώτη έξοδο. 

ΣΚΗΝΗ 34 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  LAUNDRY –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ παρκάρει το Jeep έξω από ένα πλυντήριο Laundry. 
Παρακολουθεί το εσωτερικό του. Μέσα διακρίνεται η κοπέλα (ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ) µε την οποία χώρισε το βράδυ της Κυριακής. 
Εκεί εργάζεται. Κοιτάζει ανυπόµονα το ρολόι του. Ελπίζει πως θα 
τελειώσει σύντοµα τη βάρδια της. Αυτή όµως αργεί. Αποφασίζει να µπει 
µέσα για να της µιλήσει.  

ΣΚΗΝΗ 35 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  LAUNDRY –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ µπαίνει µέσα. Στέκεται δίπλα στην είσοδο ώστε να τον δει η 
γυναίκα. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ γεµίζει ένα πλυντήριο µε 
ρούχα. Τον βλέπει. Ξαφνιάζεται. Αυτός προσπαθεί να είναι 
χαµογελαστός για να µην την τροµάξει. Η κοπέλα δεν έχει άνεση να 
µιλάει κατά τη διάρκεια της εργασίας της. Ο προϊστάµενός, που 
παρακολουθεί, είναι αυστηρός µε τις υπαλλήλους. Δίπλα της δουλεύει 
µία συνάδελφός της. Ο ΑΡΗΣ πλησιάζει.  

ΑΡΗΣ 
Καλησπέρα… 
Καλά είσαι;… 
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Η κοπέλα τον κοιτάζει για λίγο και µετά γυρίζει το βλέµµα της πάλι στο 
πλυντήριο που γεµίζει. Φαίνεται στεναχωρηµένη.  

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ 
Καλά είµαι… 

ΑΡΗΣ 
Βάσια… µπορούµε να πιούµε ένα καφέ όταν τελειώσεις;… 

Δεν του απαντάει. Συνεχίζει να γεµίζει το πλυντήριο. 

ΑΡΗΣ 
Θα πάµε; 

Είναι σηµαντικό; 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY δείχνει να το σκέφτεται. 

ΑΡΗΣ 
Σε πόση ώρα σχολάς; 

ΣΚΗΝΗ 36 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΚΑΦΕ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ   

Ο ΑΡΗΣ περιµένει σε ένα τραπέζι ανυπόµονα. Το τραπέζι είναι δίπλα 
στη τζαµαρία. Κάνει πρόβα τα λόγια του πριν εµφανιστεί η ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΤΟΥ LAUNDRY. 

ΑΡΗΣ 
Θέλω να σου πω κάτι…  

το οποίο ειναι πάρα πολύ σηµαντικό…  
Εµ, δεν είναι πολύ σηµαντικό…  
Δηλαδή… είναι πολύ σηµαντικό…  

Θέλω να σου πω κάτι…  
το οποίο δεν έχει να κάνει µε σένα.  
Δηλαδή έχει να κάνει και µε σένα…  
Βασικά µε εσένα έχει να κάνει.  

Και µε εµένα… 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY εµφανίζεται στην είσοδο. Ο ΑΡΗΣ αλλάζει 
ύφος. Της χαµογελάει. Κάθεται απέναντι του. Κρατάει µία στάση 
απόµακρη. Ο ΑΡΗΣ είναι νευρικός και δυσκολεύεται να ανοίξει το θέµα.  

ΑΡΗΣ 
Η φίλη σου η Λένα ήταν αυτή; 

Η γυναίκα γνέφει καταφατικά. Αποφεύγει να τον κοιτάζει. 

ΑΡΗΣ 
Και ο άλλος; Το αφεντικό; 
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ 
Προϊστάµενος… 

ΑΡΗΣ 
Μάλιστα… 

Έρχεται η ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 
Παρακαλώ… 

ΑΡΗΣ 
Θες καφέ; 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ 
Όχι, δεν πίνω καφέ. Σου το ‘χω πει.  
Άµα πιω καφέ δε µπορώ να κοιµηθώ. 

ΑΡΗΣ 
Θες κάτι άλλο; 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ 
Ένα χυµό πορτοκάλι. 

ΑΡΗΣ 
Ένα χυµό πορτοκάλι και ένα espresso. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 
Ευχαρίστως. 

Ο ΑΡΗΣ ψάχνει λίγο βιαστικά τις τσέπες του. Έχει ξεχάσει τη stevia. 

ΑΡΗΣ 
Να σου πω… µη βάλεις ζάχαρη. Βάλε stevia ή κάτι τέτοιο. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 
Δυστυχώς δεν έχουµε τέτοια… 

ΑΡΗΣ 
Δεν έχετε;… Ούτε ασπαρτάµη; Κάτι;… 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 
Όχι, δυστυχώς τίποτα από αυτά… 

ΑΡΗΣ 
Πως δεν έχετε δηλαδή;… 

Aν έρθει ένας άνθρωπος που έχει ζάχαρο, τι πρέπει να κάνει; 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 
Τι να σας πω… δεν έχει πάντως… Τι θέλετε να κάνω; 

ΑΡΗΣ 
Φέρ’ τον σκέτο… 

Η ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ πάει να φέρει την παραγγελία. 

 26



ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ 
‘Έχεις ζάχαρο;…. 

ΑΡΗΣ 
Όχι… δεν έχω… υποθετικά το είπα… 

(Παύση) 
Βάσια, άκουσε µε λίγο… 

Θα θυµάσαι ότι… τις φορές που βρεθήκαµε… ερωτικά… 
είχαµε αποφασίσει, από κοινού… 

και οι δύο δηλαδή, να µη χρησιµοποιήσουµε προφυλακτικό… 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ 
Δεν είχες προφυλακτικό… γι’ αυτό…  

(Παύση) 
Γιατί µου το λες αυτό; 

ΑΡΗΣ 
Ε, ναι… δεν είχα… και ούτε εσύ είχες…  
οπότε είπαµε να µη χρησιµοποιήσουµε… 

Η γυναίκα έχει αρχίσει να ανησυχεί από την εισαγωγή του ΑΡΗ. 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ 
Ο άντρας πρέπει να έχει… εγώ ντρέποµαι να τα ζητήσω. 

ΑΡΗΣ 
Μάλιστα… ο άντρας πρέπει να έχει… 

Η ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ φέρνει τον χυµό και τον καφέ. Τα ακουµπάει στο τραπέζι. 

ΑΡΗΣ 
Ευχαριστούµε... 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ LAUNDRY - ΒΑΣΙΑ 
Με ανησυχείς…. Τι συµβαίνει;... (Τον πλησιάζει και µιλάει 

ψιθυριστά) 
Μίλαγα µε µία φίλη µου και µου έλεγε ότι κόλλησε µύκητες…  

τρόµαξα… δεν ξέρεις πως τρόµαξα…. 
Και τώρα πρέπει να κάνει κάτι πλύσεις µε χαµοµήλι… 

Κάτω εννοώ... (ακόµα πιο ψιθυριστά) 
Πες µου… Τι είναι;… 

Μένει για λίγο σιωπηλός και σκέπτεται. Του έχει πάει όλο στραβά. 

ΑΡΗΣ 
Τίποτα… τίποτα… 

Απλά ήθελα να σου πω ότι…  
Γενικώς καλό είναι να προσέχουµε… Αυτό τίποτα άλλο… 

(Παύση) 
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Το βλέµµα του ΑΡΗ πέφτει σε δύο νεαρούς που κάθονται στο βάθος και 
µιλάνε καπνίζοντας.  

ΑΡΗΣ 
Την πινακίδα δεν τη βλέπετε; 

Οι νεαροί τον κοιτάνε αλλά δεν απαντάνε. 

ΑΡΗΣ 
Σας ρωτάω κάτι. Την πινακίδα δεν τη βλέπετε; 

«Απαγορεύεται το κάπνισµα» λέει. 
Με τεράστια γράµµατα το λέει! 

Να, κάτι γραµµατάρες…. 

Οι νεαροί µαζεύονται. Σβήνουν τα τσιγάρα. Ο ΑΡΗΣ γυρίζει το βλέµµα 
του στη ΒΑΣΙΑ. Κάθεται χωρίς να µιλάει. Μία αµηχανία επικρατεί. 

ΑΡΗΣ 
Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος… 

Αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό. 

ΣΚΗΝΗ 37 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΡΟΜΟΣ / JEEP ΑΡΗ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ οδηγεί προς το νοσοκοµείο. Η γυναίκα έχει ακουµπισµένο το 
κεφάλι της στο τζάµι και κοιτάζει έξω µε απλανές βλέµµα. Δεν 
ανταλλάσσουν κουβέντα κατά τη διάρκεια της διαδροµής. 

ΣΚΗΝΗ 38 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Η γιατροί παίρνουν την γυναίκα για εξετάσεις. Ο ΑΡΗΣ είναι στο 
διάδροµο και περιµένει. Έχει αρκετό κόσµο στο νοσοκοµείο. Σηκώνεται 
και περπατάει νευρικά. Κοιτάζει µέσα σε ένα δωµάτιο όπου είναι 
µαζεµένοι γιατροί. Το νοσοκοµείο µόλις έχει παραλάβει µια µεγάλη 
ποσότητα ενός νέου, πολύ απλού, οικιακού τεστ για τον ιό. Ένας 
ΓΙΑΤΡΟΣ δείχνει πώς χρησιµοποιείται στο υπόλοιπο προσωπικό. Στο 
βάθος, µέσα από ένα τζάµι φαίνονται άλλοι γιατροί µε ειδικές φόρµες 
για τις περιπτώσεις επιδηµίας. Ο ΑΡΗΣ τους παρακολουθεί.  

ΓΙΑΤΡΟΣ 
Είναι πάρα πολύ απλό… 

Λίγο αίµα.. από την άκρη του δακτύλου καλύτερα… 
περιµένουµε 5 λεπτάκια… 

Σε περίπτωση που είναι θετικό αυτό εδώ  
το πραγµατάκι που βλέπετε θα γίνει µπλε… 

αλλιώς θα µείνει όπως είναι… άσπρο… 
95% επιτυχία έχει λένε οι Αµερικάνοι. 
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Μία νοσοκόµα κλείνει την πόρτα. Ο ΑΡΗΣ δεν έχει οπτική επαφή πια. 
Βγαίνει ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ. Πλησιάζει τον ΑΡΗ. Έχει µία απογοήτευση 
στο πρόσωπό του.  

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Δεν είναι καλά τα νέα… 

ΑΡΗΣ 
…µπορώ να τη δω;.. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Δεν θέλει να δει κανένα σε αυτή τη φάση… 

Έχει και µία σειρά εξετάσεων να κάνει ακόµα. 

Ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ στέκεται και κοιτάζει τον ΑΡΗ σιωπηλός. Φαίνεται 
εκνευρισµένος µαζί του. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Χθες σας ζήτησα να συµπληρώσετε ένα έντυπο…  

Δεν το κάνατε.  
Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.  

Υπάρχουν νοµικές συνέπειες να ξέρετε.  
Σας είπα ότι ακολουθούµε πρωτόκολλο. 

Ο ΑΡΗΣ νιώθει σε πολύ δύσκολη θέση. Του απαντάει πολύ διστακτικά. 

ΑΡΗΣ 
Ναι, ναι… έχετε δίκιο…  

Αλλά, θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι.  
Θα ήθελα, αν γίνεται, να αναλάβω εγώ αυτή τη διαδικασία. 

Να µιλήσω πρώτα εγώ… Για προσωπικούς λόγους… 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Ξέρετε πόσο πολύ µας πιέζει ο χρόνος;  

Βλέπετε τι συµβαίνει γύρω σας; 

ΑΡΗΣ 
Θα το κάνω άµεσα. Δώσ’ τε µου µια – δύο µέρες. 

Ο Γιατρός µαλακώνει λίγο το ύφος του δείχνοντας κάποια κατανόηση. 
Είναι άλλωστε λεπτά αυτά τα ζητήµατα. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ 
Αν δεν τηρήσετε το λόγο σας, θα κινήσω το θέµα νοµικά πλέον. 

ΑΡΗΣ 
Έγινε, ευχαριστώ… ευχαριστώ… 

Ο ΑΡΗΣ πηγαίνει προς το αυτοκίνητο. Βλέπει τις κούτες µε το νέο τεστ 
ανοιχτές στο διάδροµο. Κοιτάζει γύρω του, και αφού βεβαιωθεί ότι δεν 
τον κοιτάζει κανείς, τσιµπάει 7-8 τεστ και επιταχύνει το βήµα του. Από 
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το άγχος του µην τον σταµατήσει κανένας του πέφτουν κάποια από τα 
τεστ στο πάτωµα. Δε σταµατά για να τα µαζέψει.  

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ 
Κύριος, κάτι σας έπεσε. 

Ο ΑΡΗΣ δε γυρνά ούτε να κοιτάξει. Ανοίγει το βήµα του.  

ΣΚΗΝΗ 39 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ φτάνει αγχωµένος στο πάρκινγκ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο. 
Κοιτάζει πόσα τεστ του έµειναν. Τέσσερα. Ψάχνει µέσα στο αµάξι. 
Βρίσκει ένα πλαστικό πινακάκι και ένα µαρκαδόρο. Το χωρίζει µε 
οριζόντιες γραµµές και αρχίζει να τις συµπληρώνει µε µήνες και έτη. 
Ξεκινάει αντίστροφα «Φεβ 2017», «ΙΑΝ 2017», «Δεκ 2016» κ.ο.κ. 
Φτιάχνει µία αγκύλη στο πλάι που πιάνει τους δύο τελευταίους µήνες. 
Συµπληρώνει δίπλα το όνοµα της γυναίκας µε την οποία πέρασε αυτό το 
διάστηµα. «Βάσια». Η γυναίκα από το Laundry. Τσεκάρει µε ένα V το 
αποτέλεσµα του τεστ. Φτιάχνει ακόµα µία αγκύλη που πιάνει 
περισσότερους µήνες, Συµπληρώνει δίπλα το όνοµα «Ευγενία». Βάζει 
µπρος τη µηχανή.  

GPS 
Παρακάλ… 

Σβήνει το GPS πριν ολοκληρώσει τη φράση και φεύγει βιαστικά. 

ΣΚΗΝΗ 40 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ /ΔΡΟΜΟΣ / JEEP ΑΡΗ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Μία οµάδα ανθρώπων περιµένει στη στάση για το λεωφορείο. Η µύτη 
µίας γυναίκας από την οµάδα µατώνει. Λιποθυµάει. 
                                                                          CUT 

Ο ΑΡΗΣ περιµένει παρκαρισµένος µε το Wrangler έξω από τα γραφεία 
µίας εταιρίας. Στο µόνιτορ της βίντεοκλήσης το ΑΦΕΝΤΙΚΟ ετοιµάζεται 
να διαβάσει ένα ακόµα ποίηµά του. 
  

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Φυσάει, µα 

της καρδιάς µου το κοντέρ  
την µεταξύ µας απόσταση µετράει. 

Σαν από θραύσµατα παρµπρίζ,  
λιωµένες λαµαρίνες  

τα λόγια σου εντυπώθηκαν  
στις εγκεφαλικές µου ίνες. 
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Μία καλοντυµένη γυναίκα (40) βγαίνει από τα γραφεία της εταιρίας. Ο 
παρκαδόρος της φέρνει το αυτοκίνητό της. Μπαίνει µέσα και ξεκινάει. Ο 
ΑΡΗΣ αρχίζει να την ακολουθεί µε το Jeep.  

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Auf wieder sehen, 

Ψιθύρισες  
Κι αυτό θα πει Αντίο  

Κι έτσι η ζωή µου άξαφνα 
Εκόπηκε στα δύο. 

Ο ΑΡΗΣ δε δίνει µεγάλη σηµασία στο ΑΦΕΝΤΙΚΟ. Η προσοχή του είναι 
στραµµένη στο αµάξι που ακολουθεί. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Λοιπόν; 

ΑΡΗΣ 
Πολύ καλό… πολύ καλό… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Θα ήθελα να τα εκδώσω κάποια στιγµή. 

ΑΡΗΣ 
Ωραία... γιατί όχι;… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Μπορείς να σκεφτείς κανένα τίτλο για τη συλλογή; 

ΑΡΗΣ 
Τίτλο, ε;... Εµ… ξέρω ‘γω…  

«Φυσάει» ίσως;… 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ γελάει εξυπνακίστικα.  

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Το ήξερα ότι θα το έλεγες αυτό.  

Στο µυαλό µου είσαι;  
Σου είπα, µόνο σε εσένα τα διαβάζω. Έτσι; 

ΣΚΗΝΗ 41 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΡΟΜΟΣ / JEEP ΑΡΗ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Ο ΑΡΗΣ ακολουθεί µε το Jeep από κάποια απόσταση τη γυναίκα για να 
µη γίνει αντιληπτός. Το αµάξι της γυναίκας µπαίνει σε ένα υπόγειο 
πάρκινγκ. Μαζί και ο ΑΡΗΣ.  
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ΣΚΗΝΗ 42 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΠΑΡΚΙΝΓΚ /ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Η γυναίκα αφού παρκάρει µπαίνει στο ασανσέρ. Ο ΑΡΗΣ τσεκάρει τον 
όροφο που σταµατάει το ασανσέρ και τρέχει να την προλάβει από το 
κλιµακοστάσιο. Φτάνει στο δεύτερο όροφο.  

ΣΚΗΝΗ 43 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Ο ΑΡΗΣ βλέπει τη γυναίκα να στρίβει στο βάθος του διαδρόµου. Ένας 
πολύ γυµνασµένος, ηµίγυµνος, φουσκωτός, τύπος περνάει από 
µπροστά του. Ο ΑΡΗΣ τον κοιτάζει. Ρίχνει µία µατιά στο χώρο από τον 
οποίο βγήκε. Είναι τα καµαρίνια ενός όχι και πολύ συντηρηµένου 
θεάτρου. Είναι γεµάτα bodybuilder. Άλλοι κάνουν ζέσταµα, άλλοι 
αλείφονται µε λάδι, άλλοι κάθονται και συζητάνε για συµπληρώµατα 
διατροφής φορώντας τα µικροσκοπικά σωβρακάκια τους. Ο ΑΡΗΣ 
διασχίζει αυτήν την υπερσυγκέντρωση τεστοστερόνης και φτάνει στην 
πλατεία του θεάτρου.  

ΣΚΗΝΗ 44 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Γίνεται διαγωνισµός bodybuilding. Η γυναίκα παίρνει τη θέση της στο 
πάνελ της κριτικής επιτροπής. Την προσφωνούν από τα ηχεία.  

ΗΧΕΙΑ 
…και τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής µας: 

Ο Σπύρος Μπουρνάζος, Μίστερ Ελλάς 1995, 1996 1998, 1999. 
Και η κυρία Ευγενία Δούκα, διευθύντρια της Cosmetics,  

της εταιρίας καλλυντικών που είναι και χορηγός της διοργάνωσής 
µας. 

Είναι η διευθύντρια της εταιρίας καλλυντικών (ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - 
ΕΥΓΕΝΙΑ). Ο πελάτης που χάθηκε (ΣΚ. 17).  

                                                                          CUT 
Οι bodybuilders παίρνουν τη θέση τους πάνω στη σκηνή. Από κάτω οι 
προπονητές τους δίνουν οδηγίες για την κατάλληλη πόζα.  

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
Λύγισε λίγο το πόδι να φανεί ο τετρακέφαλος...  

Έτσι αγόρι µου... έτσι µπράβο… 

Στο φόντο το πανό του διαγωνισµού και φτηνιάρικες διαφηµίσεις 
γυµναστηρίων, εξαρτηµάτων και συµπληρωµάτων διατροφής. Ο ΑΡΗΣ 
περιµένει υποµονετικά να τελειώσει ο διαγωνισµός. Φουσκωτοί πάνε 
και έρχονται γύρω του. 
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                                                                          CUT 

Ο διαγωνισµός τελειώνει µε τη στέψη. Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
κατευθύνεται προς το ασανσέρ. Ο ΑΡΗΣ την βλέπει. Τρέχει από τις 
σκάλες για να την προλάβει στο πάρκινγκ. 

ΣΚΗΝΗ 45 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Ο ΑΡΗΣ φτάνει τρέχωντας έξω από την πόρτα του ασανσέρ στο επίπεδο 
του πάρκινγκ. Μόλις στηθεί απέναντι από την πόρτα αυτή ανοίγει. Η 
Ευγενία τον κοιτάζει ξαφνιασµένη.  

ΑΡΗΣ 
Ευγενία;…  

Και σε ήθελα για κάτι. 
Μπορούµε να µιλήσουµε δύο λεπτάκια;… 

Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ τον κοιτάζει χωρίς να µιλάει. 

ΑΡΗΣ 
Ξέρω ότι δε θέλεις να µου µιλήσεις…  

και ξέρω ότι είσαι θυµωµένη µαζί µου…  
και έχεις δίκιο… εν µέρει…  

Το ξέρω.  
Όµως αυτό που πρέπει να σου πω είναι πολύ σηµαντικό..  

και σχετίζεται µε κάτι που είναι πολύ σηµαντικό… και αυτό…  
Πρέπει να µε ακούσεις. 

Θα µε ακούσεις; 

Η πόρτα του ασανσέρ ξανακλείνει. Ο ΑΡΗΣ απογοητεύεται. Περιµένει 
όµως στο ίδιο σηµείο. Μετά από λίγο η πόρτα του ασανσέρ ξανανοίγει. 
Μόλις ο ΑΡΗΣ πάει να ξαναµιλήσει βλέπει ότι το ασανσέρ είναι γεµάτο 
κόσµο. Μπροστά στέκεται η ΕΥΓΕΝΙΑ. Ανάµεσα στον κόσµο βρίσκονται 
και body builder που µόλις έχουν φύγει από το διαγωνισµό. Βγαίνουν 
όλοι απο το ασανσέρ. Ο ΑΡΗΣ ακολουθεί την ΕΥΓΕΝΙΑ και της µιλάει πιο 
χαµηλόφωνα αυτή τη φορά. 

ΑΡΗΣ 
Ευγενία σε παρακαλώ… πρέπει να µιλήσουµε οπωσδήποτε. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Καλά, έχεις µεγάλο θράσος έτσι; 

Βγάζει τα κλειδιά της από την τσάντα της και κατευθύνεται προς το 
αυτοκίνητό της. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Φύγε, δε θέλω να πούµε τίποτα. 
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ΑΡΗΣ 
Άκουσε µε… για λίγο... 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Φύγε! 

Δύο θηριώδεις body builder παρεµβαίνουν στη σκηνή. Η γυναίκα 
προσπαθεί να ξεκλειδώσει το αµάξι της. 

BODY BUILDER 1 
Θέλετε βοήθεια κυρία µου;  

Σας ενοχλεί; 

ΑΡΗΣ 
Γνωριζόµαστε… είναι φίλη µου…  Δεν τρέχει τίποτα. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Δεν είναι φίλος µου… ούτε που τον ξέρω. 

Οι δύο body builder πλησιάζουν τον ΑΡΗ απειλητικά. Η γυναίκα µπαίνει 
στο αµάξι και βάζει µπρος.  

ΑΡΗΣ 
Ευγενία… άκουσε µε ένα λεπτό. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Να ακούσω τι;  

Να ακούσω πάλι ψέµατα; 

Οι δύο body builder έχουν φτάσει δίπλα στον ΑΡΗ. 

BODY BUILDER 1 
Γιατί λες ψέµατα στη γυναίκα ρε… 

ΑΡΗΣ 
Δε λέω ψέµατα… 

BODY BUILDER 1 
Αφού λέει ότι λές ψέµατα… 

ΑΡΗΣ 
Εντάξει, λέω ψέµατα.  
Εσύ δε λες ψέµατα; 

Η γυναίκα φεύγει µε το αµάξι της.   
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ΣΚΗΝΗ 46 
ΜΟΝΤΑΖ  ΣΚΗΝΕΣ  J E E P ΑΡΗ  -  ΑΥΤ /ΤΟ  ΕΥΓΕΝ ΙΑΣ  -  ΔΡΟΜΟΣ  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Ο ΑΡΗΣ ακολουθεί την ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ. 

ΣΚΗΝΗ 47 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΣΠΙΤΙ  ΚΟΣΜΙΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ ακολουθώντας το αµάξι της ΕΥΓΕΝΙΑΣ φτάνει έξω από ένα 
συγκρότηµα κατοικιών σε κάποια ακριβή περιοχή της πόλης. Παρκάρει 
το αµάξι της έξω από το κτίριο. Ο ΑΡΗΣ είναι σταθµευµένος λίγο πιο 
µακριά. Η γυναίκα µπαίνει µέσα στο κτίριο. Εκεί προφανώς κατοικεί. Ο 
ΑΡΗΣ βγαίνει από το αµάξι και κατευθύνεται προς την είσοδο του 
συγκροτήµατος. Πριν χτυπήσει το κουδούνι της βλέπει το ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗ 
να εµφανίζεται από την άκρη του δρόµου κρατώντας ένα µπουκάλι 
κρασί. Ο ΑΡΗΣ τρέχει πίσω στο αµάξι του. Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ χτυπάει το 
κουδούνι. Μπαίνει στο κτίριο. Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει γύρω του. Μία κυρία 
βγαίνει από την είσοδο της απέναντι πολυκατοικίας. Ο ΑΡΗΣ τρέχει 
προς τα εκεί.  

ΣΚΗΝΗ 48 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ προκειµένου να έχει οπτική επαφή µε το διαµέρισµα της 
ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ανεβαίνει στην ταράτσα της απέναντι 
πολυκατοικίας. Στέκεται απέναντι από το διαµέρισµα και βλέπει το 
σαλόνι της ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ αφήνει το µπουκάλι 
µε το κρασί και την αγκαλιάζει. Αρχίζουν να φιλιούνται. Ο ΑΡΗΣ 
αντιλαµβάνεται ότι πρόκειται για ερωτικό ραντεβού και αποφασίζει να 
επέµβει. Παίρνει τηλέφωνο τον ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗ. Αυτός ακούει το κινητό 
του, το παίρνει στα χέρια του, το κοιτάει αλλά δεν απαντά. Επιµένει, 
εκνευρισµένος. Ο πωλητής απαντάει µετά από τρεις-τέσσερις κλήσεις.  

ΑΡΗΣ 
Έλα ρε… τι έγινε;... 
Που σε πετυχαίνω; 
Έξω µε φίλους ε;… 

Να σου πω πρέπει να σε δω λίγο, να τα πούµε. 
Είναι επείγον. Τώρα πρέπει. 

Όχι δε γίνεται αύριο. Τώρα πρέπει. 
Είναι ένα ζήτηµα που έχει προκύψει στην εταιρία. 
Τώρα πρέπει σου λέω. (Έχει αρχίσει να εκνευρίζεται) 
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ΣΚΗΝΗ 49 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΦΑΣΤΦΟΥΝΤΑΔΙΚΟ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ έχει δώσει ραντεβού στο νεαρό στο κοντινότερο σηµείο που 
µπορούσε να σκεφτεί. Αυτό είναι ένα συνοικιακό φαστφουντάδικο. Ο 
ΑΡΗΣ περιµένει. Ρουφάει µία µεγάλη coca-cola light σε ποτήρι. Έχει 
πάρει και για τον ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗ µία. Εµφανίζεται ο επίδοξος εραστής. 
Είναι αρκετά ανήσυχος. Δεν έχει φιλικές σχέσεις µε τον ΑΡΗ. 
Φαντάζεται ότι για να τον καλέσει εκτάκτως συµβαίνει κάτι σοβαρό. Ο 
ΑΡΗΣ από την πλευρά του είναι αρκετά αγχωµένος. Δεν έχει κάποιο 
συγκεκριµένο σχέδιο για να εκτελέσει απέναντι στον πωλητή. Ο ΑΡΗΣ 
δεν λειτουργεί ποτέ χωρίς σχέδιο. Τώρα πρέπει να αυτοσχεδιάσει. Ο 
ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ κάθεται απέναντι του. Μία αµηχανία επικρατεί. Ο ΑΡΗΣ 
σπρώχνει προς το µέρος του ΝΕΟΥ ΠΩΛΗΤΗ την coca-cola που του έχει 
αγοράσει. Ο νέος ρουφάει λίγο µε το καλαµάκι, απρόθυµα.  

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Να φανταστώ ότι συµβαίνει κάτι;… 

Ο ΑΡΗΣ δεν του απαντάει αµέσως. 

ΑΡΗΣ 
Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι… 
Τη Δούκα που τη γνώρισες; 

Πώς την ξανάφερες στην εταιρία; 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Δεν ξέρω… κάπου τυχαία τη γνώρισα… 

Δε θυµάµαι ακριβώς… 

ΑΡΗΣ 
Δε θυµάσαι ε; 

Την ξέρεις καλά; 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Καλά;.. Τι καλά;.. Πελάτισσα είναι… 

ΑΡΗΣ 
Μάλιστα… 
(Παύση) 

Έχει γίνει τίποτα µεταξύ σας;… 

Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ γέρνει λίγο προς τα πίσω. Το παίζει έκπληκτος από 
αυτό που ακούει. 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Τι εννοείς; 

ΑΡΗΣ 
Τίποτα γκοµενικό εννοώ. 
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ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Όχι βέβαια… 

Που σου ‘ρθε αυτό;… 
Είναι πελάτισσα… δεν µπλέκω ποτέ τη δουλειά µε τέτοια… 

Είναι αρχή µου αυτό… 

Ο ΑΡΗΣ τον κοιτάζει πολύ σοβαρός. 

ΑΡΗΣ 
Τη γάµησες; 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Τι; 

ΑΡΗΣ 
Τι «τι;»;.. Τη γάµησες; (δυνατά αυτή τη φορά) 

Μία οικογένεια που τρώει τα burger της γυρίζει και τους κοιτάζει. Ο 
πωλητής µαζεύεται. Το παίζει προσβεβληµένος τώρα. 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Τι είναι αυτά που λες… Σου είπα όχι… 

Δεν τα µπλέκω ποτέ αυτά… 

Ο ΑΡΗΣ σκέφτεται για λίγο. Τον πλησιάζει. 

ΑΡΗΣ 
Αυτή η γυναίκα… είχε σχέση µε το αφεντικό… 

Άµα µάθει ότι έχει γίνει κάτι µεταξύ σας  
θα σε στείλει από εκεί που ήρθες… 

Λέγε µαλάκα, έχει γίνει τίποτα; Να βοηθήσω θέλω. 

Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ τον κοιτάζει εµβρόντητος. Τον έχει  θορυβήσει το 
ψέµα του ΑΡΗ. Σκέφτεται πριν µιλήσει. 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Εντάξει… κάτι ψιλά… 
Όχι τίποτα σοβαρό… 

Τώρα που µε πήρες τηλέφωνο… σπίτι της ήµουνα… 
Αλλά δεν έγινε τίποτα. Αλήθεια… 

(Παύση) 
Λες να του πει τίποτα; 

ΑΡΗΣ 
Δε τη γάµησες δηλαδή; 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Όχι, όχι, αλήθεια σου λέω… Ορκίζοµαι… 

Και σε ευχαριστώ… που µου το είπες… ειλικρινά… 
Λες να του πει; Άµα του πει, µπλέξαµε. 
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Ο ΑΡΗΣ ηρεµεί και αλλάζει ύφος. 
ΑΡΗΣ 

Έµπλεξες, θες να πεις. 

Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ βάζει το χέρι του στο µέτωπο, σα να αναγνωρίζει το 
λάθος που έκανε. 

ΣΚΗΝΗ 50 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΣΠΙΤΙ  ΚΟΣΜΙΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ έχοντας ξεφορτωθεί πλέον τον νέο πωλητή φτάνει στο 
συγκρότηµα που κατοικεί η γυναίκα. Χτυπάει το κουδούνι της. Γυρίζει 
ελαφρά την πλάτη στην θυροτηλεόραση για να µην φαίνεται καθαρά το 
πρόσωπό του. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  - ΕΥΓΕΝΙΑ (ΑΠΌ ΘΥΡΟΤΗΛΈΟΡΑΣΗ) 
Λίγο ακόµα να αργούσες θα έπεφτα για ύπνο… 

Του ανοίγει πιστεύοντας πως είναι ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ. 

ΣΚΗΝΗ 51 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΣΑΛΟΝΙ  ΚΟΣΜΙΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ φτάνει στον όροφο της ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Έχει αφήσει την 
πόρτα της ανοιχτή για το ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗ. Μπαίνει µέσα στο σπίτι. Είναι 
πολύ προσεγµένο το διαµέρισµα της γυναίκας. Τίποτα δε βρίσκεται 
τυχαία εκεί. Φαίνεται ότι το έχει στήσει το χέρι επαγγελµατία. 
Προσεγµένος αλλά κρύος ο χώρος. Το κανίς της ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
πλησιάζει τον ΑΡΗ για να τον µυρίσει. Ο ΑΡΗΣ αντιδρά. Σιχαίνεται τους 
σκύλους. 

 ΑΡΗΣ 
Ξουτ... 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Το έχω βάλει στο ψυγείο το κρασί. (ακούγεται από ένα άλλο 

δωµάτιο) 

Η γυναίκα µπαίνει στο σαλόνι και τον βλέπει.  

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Τι κάνεις εδώ µέσα;  

Ο ΑΡΗΣ προσπαθεί να την καλµάρει. 

ΑΡΗΣ 
Πρέπει να µιλήσουµε Ευγενία. 
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ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  
Φύγε. Σοβαρά µιλάω.  
Περιµένω παρέα. 

ΑΡΗΣ 
Δε θα έρθει… 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Τι; Τι είπες; 

ΑΡΗΣ 
Εγώ τον πήρα τηλέφωνο πριν. 

Δε θα έρθει. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Γιατί ανακατεύεσαι στη ζωή µου; 
Γιατί το κάνεις αυτό; Τι του είπες; 

ΑΡΗΣ 
Δεν έχει σηµασία τι του είπα. 
Μπορείς να ηρεµήσεις λίγο; 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Ήρεµη είµαι. Γιατί να µην είµαι ήρεµη;  

Επειδή µπήκες µε το έτσι θέλω µέσα στο σπίτι µου; 
Σιγά το πράγµα. 

Ο ΑΡΗΣ την κοιτάζει για λίγο σιωπηλός.  

ΑΡΗΣ 
Πρέπει να µιλήσουµε.. για ένα θέµα σοβαρό…  

και δυσάρεστο. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Δε θυµάµαι να έχω ακούσει ποτέ  
κάτι ευχάριστο από το στόµα σου. 

Το κανίς επανέρχεται για να µυρίσει το πόδι του ΑΡΗ.  

ΑΡΗΣ 
Μπορείς να το πάρεις λίγο αυτό;. 

ΣΚΗΝΗ 52 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ και η γυναίκα µιλάνε. Κάπως την έχει ηρεµήσει απ’ ότι 
φαίνεται. Φαίνονται µέσα από την τζαµαρία του σαλονιού. Έξω, στη 
γειτονιά, επικρατεί απόλυτη ησυχία. Της δίνει µε τρόπο το τεστ. Αυτή 
το παίρνει και πηγαίνει στην κρεβατοκάµαρά της. Ο ΑΡΗΣ περιµένει στο 
σαλόνι. Από την ταράτσα υπάρχει οπτική πρόσβαση και στα δύο 

 39



δωµάτια. Η γυναίκα κάνει το τεστ περιµένει καθισµένη στο κρεβάτι να 
δει το αποτέλεσµα. Σκύβει το κεφάλι. 

ΣΚΗΝΗ 53 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΣΑΛΟΝΙ  ΚΟΣΜΙΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ είναι καθισµένη στον καναπέ. Είναι σκυφτή και 
έχει τα χέρια στο πρόσωπό της. Μπροστά της ένα ποτήρι κρασί και ένα 
µπουκάλι µισοτελειωµένο. Ο ΑΡΗΣ στέκεται όρθιος, ακουµπισµένος 
στον τοίχο, απέναντι της και σε κάποια απόσταση. 

ΑΡΗΣ 
Πρέπει να πάµε στο νοσοκοµείο Ευγενία. 

Η γυναίκα δεν του απαντάει. Μένει στην ίδια στάση. 

ΑΡΗΣ 
Με ακούς; Πρέπει να πάµε στο νοσοκοµείο. 

Σηκώνει το κεφάλι της. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Μπορείς να µην ακουµπάς τον τοίχο µε το παπούτσι; 

Ο ΑΡΗΣ ξεκολλάει από τον τοίχο. Η γυναίκα ξαναβάζει τα χέρια στο 
πρόσωπο και µένει για λίγο σιωπηλή. Σηκώνει το κεφάλι της. Πίνει λίγο 
κρασί. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Το θυµάσαι; Το κοµµάτι που ακούγαµε  πέρυσι στο 

χιονοδροµικό… 

ΑΡΗΣ 
Ναι. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Το χορευτικό το θυµάσαι; 

ΑΡΗΣ 
Το θυµάµαι.  

Που σου ‘ρθε τώρα αυτό; 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Είχαµε περάσει ωραία, ε; 

ΑΡΗΣ 
Ναι, αλλά εγώ σου λέω να πάµε στο νοσοκοµείο  

και εσύ µου λες για το χιονοδροµικό. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Θες να το χορέψουµε; 
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ΑΡΗΣ 
Όχι. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Έλα, είναι η τελευταία µου επιθυµία. (χαµογελώντας) 

ΑΡΗΣ 
Άσε τις βλακείες. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Γιατί δε θες; 

ΑΡΗΣ 
Δεν έχω όρεξη. 

                                                                          CUT 
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ και ο ΑΡΗΣ χορεύουν το τραγούδι του 
χιονοδροµικού. Ο ΑΡΗΣ αρκετά πιο άτσαλα από εκείνη και σίγουρα πιο 
απρόθυµα. Προσπαθεί να την κάνει να νιώσει καλύτερα µάλλον. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Όλα µία χαρά ήτανε… µέχρι που εµφανίστηκες… πάλι… Όποτε 

εµφανίζεσαι έρχεται καταστροφή…  
Γιατί ήρθες εδώ;  

Γιατί δεν έβαλες κανένα γιατρό να µου το πει; 

Ο ΑΡΗΣ δεν απαντάει. 
ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 

Γιατί; Ε;… 

ΑΡΗΣ 
Πρέπει να µάθω από πού ξεκίνησε όλο αυτό το πράγµα… 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Μάλιστα… και τις πήρες όλες µε τη σειρά ε;… (ειρωνικά)  

Μήπως θα µου πεις ότι σε κόλλησα κιόλας; 

ΑΡΗΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Όχι. Θα ετοιµαστείς; 

Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ δεν απαντάει. 

ΑΡΗΣ 
Θα πάµε στο νοσοκοµείο, θα κάνεις αυτό που θα σου πουν  

 και θα συνεχίσεις τη ζωή σου κανονικά.  

Η γυναίκα παρατάει το χορό. Πάει και κάθεται στον καναπέ. Ο ΑΡΗΣ 
όρθιος απέναντι της. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ  
Κανονικά ε;... Σαν άρρωστη; 
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ΑΡΗΣ 
         Πρέπει να πάµε.  

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Θα πάω σε λιγάκι. Μπορείς να φύγεις. 

ΑΡΗΣ 
Δε µπορώ να φύγω. Πρέπει να πάµε. 

ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ 
Σοβαρά τώρα, πήγαινε. 

Θα πάρω την αδερφή µου να πάµε µαζί. 

ΑΡΗΣ 
Δεν πρόκειται να φύγω χωρίς εσένα. 

ΣΚΗΝΗ 54 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΑΣΑΝΣΕΡ –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο ασανσέρ. Μόλις έχει φύγει από το σπίτι της 
ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Το πρόσωπο του είναι ανέκφραστο τελείως. 
Ακουµπάει το µέτωπό του στον καθρέφτη και κλείνει για λίγο τα µάτια. 

ΣΚΗΝΗ 55 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΣΠΙΤΙ  ΚΟΣΜΙΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο. Κρατάει τα κλειδιά στο χέρι 
του και παίζει νευρικά. Απόλυτη ησυχία επικρατεί στην καλοβαλµένη 
γειτονιά. Ένας πολύ δυνατός γδούπος σπάει αυτήν την ησυχία. 
Αρχίζουν να χτυπάνε συναγερµοί από τα γύρω αµάξια. Γυρίζει 
ξαφνιασµένος να δει τι έχει συµβεί. Κόσµος αρχίζει να πετιέται από 
σπίτια, µαγαζιά, αυτοκίνητα και να τρέχει προς το σηµείο που 
ακούστηκε ο θόρυβος. Η γειτονιά πήρε ζωή ξαφνικά. Στέκεται για λίγο 
και κοιτάζει τον κόσµο που µαζεύεται. Πλησιάζει. Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
έχει προσγειωθεί πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου της. Ο ΑΡΗΣ 
βιαστικά κατευθύνεται προς το Jeep του. Μπαίνει µέσα και κλείνει την 
πόρτα. Ησυχία. Βάζει το χέρι στην τσέπη του. Του έχουν µείνει τρία 
τεστ. 

ΣΚΗΝΗ 56 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  –  ΠΡΩΙ   

Το χέρι του Άρη τσεκάρει µε V το όνοµα «Ευγενία» στο πινακάκι του. 
Φτιάχνει µία νέα αγκύλη που πιάνει τους επόµενους τρεις µήνες. Γράφει 
δίπλα το όνοµα «Ανθή».  

                                                                         CUT 
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Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ, ο ΑΡΗΣ και ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ, διασχίζουν βιαστικά τα 
γραφεία και κατευθύνονται στη µονάδα παραγωγής.  

ΣΚΗΝΗ 57 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  –  ΠΡΩΙ  

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ, ο ΑΡΗΣ και ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ µπαίνουν στο εργοστάσιο. 
Όλο το προσωπικό είναι µαζεµένο εκεί. Μία µικρή καθιερωµένη γιορτή 
λαµβάνει χώρα. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ στέκεται απέναντι από το προσωπικό. Ο 
ΑΡΗΣ και ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ παίρνουν θέση δίπλα του.  

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Καληµέρα σας. Λόγω µίας, έτσι, ιδιαίτερης περίστασης σήµερα  

η γιορτούλα µας θα είναι κάπως πιο σύντοµη. 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ κάνει νόηµα στο ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗ που του φέρνει ένα 
χαρτάκι. Το παίρνει στα χέρια του και το ανοίγει. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Στα δικά µας λοιπόν...  

Κατόπιν ψηφοφορίας… ο υπάλληλος του Φεβρουαρίου είναι...  
«Η» υπάλληλος µάλλον… είναι η Ανθή…. 

Η Ανθή ξεπροβάλλει διστακτικά, µαζεµένη, πίσω από τη µάζα των 
εργατών. Είναι µία ΕΡΓΑΤΡΙΑ γύρω στα τριάντα και µοιάζει πολύ 
µαζεµένη και ντροπαλή. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Μπράβο Ανθή. Συγχαρητήρια. 

Χειροκροτεί και κάνει νόηµα σε όλους να χειροκροτήσουν. Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ 
χαµογελάει πολύ συγκρατηµένα, σχεδόν τυπικά.  

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Αυτό το µήνα το έπαθλο είναι ένα τριήµερο σε ένα σπα. 

Που συνοδεύεται από τριήµερη άδεια φυσικά, όπως πάντα. 
Είναι ένα σπα στα Καµένα Βούρλα. 
Πολύ ωραίο…. Έχω πάει και εγώ.  

Κοίτα να το αξιοποιήσεις όπως πρέπει και να µας έρθεις φρέσκια. 
Αυτά… 

Η καθιερωµένη γιορτούλα λήγει και όλοι επιστρέφουν στο πόστο τους. 
Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ επίσης. Ο ΑΡΗΣ περιµένει να διαλυθεί ο κόσµος. Αφού πάνε 
όλοι στις θέσεις τους την πλησιάζει διακριτικά στη µηχανή που 
δουλεύει. Είναι διστακτικός απέναντι της. 

ΑΡΗΣ 
Συγχαρητήρια… 
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Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ γυρίζει και τον κοιτάζει για λίγο πολύ σοβαρά. Μετά 
ξαναγυρίζει στη µηχανή της. 

ΑΡΗΣ 
…για το βραβείο εννοώ… το έπαθλο…  
κατάλαβες τέλος παντων… µπράβο. 

Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ αρχίζει να δουλεύει χωρίς να του δίνει σηµασία. 

ΑΡΗΣ 
Είναι πολύ ωραία εκεί, είχα πάει πέρσι το Πάσχα.  

Και είναι πάνω στη θάλασσα.  
Παλιά πέρναγε η εθνική από µέσα και είχε πολύ βαβούρα.  

Τώρα φτιάξανε το δρόµο… και είναι πολύ ήσυχα.  
Θα περάσετε πολύ ωραία.  

Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ γυρίζει και τον κοιτάζει. 

ΑΡΗΣ 
…πώς είσαι;… 

Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ ξαναγυρίζει το βλέµµα της στο µηχάνηµά της. 

ΑΡΗΣ 
Θα ήθελα, µετά τη δουλειά, αν έχεις χρόνο,  

να µιλήσουµε λιγάκι... 
(Παύση) 

Μπορείς να µου απαντήσεις τουλάχιστον; 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Είµαι λίγο κουρασµένη… 

Θα πάω κατ’ ευθείαν σπίτι. 
Να τα πούµε κάποια άλλη στιγµή; 

Προσπαθεί να τον αποφύγει αλλά κοµψά. Αυτός επιµένει.  

ΑΡΗΣ 
Πέντε λεπτάκια θα πάρει µόνο… 

Και είναι πολύ σηµαντικό. 
Να σε περιµένω µετά τη βάρδια;… 

Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ δεν του απαντάει. 
ΑΡΗΣ 

Να σε περιµένω;… 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ πλησιάζει τον ΑΡΗ. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Τι θα γίνει; Θα πάµε;… 
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ΣΚΗΝΗ 58 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ   

Η ποµπή µε το φέρετρο της ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ διασχίζει διαγώνια το 
κάδρο (top shot). 

ΣΚΗΝΗ 59 
ΕΣΩΤΕΡ ΙΚΟ  –  ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕ ΙΟ /ΚΑΦΕΝΕ ΙΟ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕ ΙΟΥ  –  
ΜΕΣΗΜΕΡΙ   

Ο κόσµος έχει καθίσει για τον καθιερωµένο, ελληνικό καφέ, το κονιάκ, 
το παξιµάδι. Ο ΑΡΗΣ και ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ κάθονται σε ένα µεγάλο 
τραπέζι µε πολύ κόσµο. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ έχει πάει να συλλυπηθεί την 
οικογένεια.  Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ παραµένει πολύ επηρεασµένος. Μία 
βουβαµάρα επικρατεί στο χώρο.  

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Εσύ τι λες;… 

ΑΡΗΣ 
Για τι πράγµα; 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Γιατί λες να το έκανε αυτό; 

ΑΡΗΣ 
Πού να ξέρω; 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Δεν καταλαβαίνω… µια χαρά ήτανε… 

(Παύση) 
Λες να έχει να κάνει µε ‘µένα;…  

ΑΡΗΣ 
Δεν ξέρω… τι να σου πω… 

Μερικοί άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι. 
Χρειάζεται λίγη προσοχή. 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ έρχεται και κάθεται στην παρέα. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ  
Έτσι έχουν τα πράγµατα παιδιά.  
Όλα κάποια στιγµή πεθαίνουν.  

Οι άνθρωποι πεθαίνουν.  
Τα ζώα πεθαίνουν.  
Τα φυτά πεθαίνουν.  

Και οι αγάπες…  
Όλες οι αγάπες κάποια στιγµή πεθαίνουν. 
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ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Αναρωτιόµουνα γιατί µπορεί να το έκανε αυτό;… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ  
Χιλιάδες λόγοι για να φουντάρει κάποιος. 
Μπορεί να µην πήγαινε καλά η δουλειά.  
Τις κάνουν αυτές τις µαλακίες µερικοί… 

(Παύση) 
Μπορεί να ήταν άρρωστη…  

και να µην το είπε σε κανέναν. 

Ο ΑΡΗΣ γυρίζει και τον κοιτάζει. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ  
Ξέρεις τι είναι να ’σαι άρρωστος;…  
Νιώθεις σα να σαπίζεις από µέσα.  

Είσαι πια εσύ… και οι υγιείς. 
Εσύ τους φθονείς – αυτοί σε λυπούνται… Δεν ξέρω… 

Ο ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ φέρνει τους καφέδες των τριών της εταιρίας. Το 
ΑΦΕΝΤΙΚΟ πίνει λίγο καφέ. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ  
Μµµµ... πολύ καλός... Πολύ καλός ο καφές σας. 

Καλοκαβουρδισµένος. 
Εσείς τον κόβετε; Ή τον παίρνετε έτοιµο κοµµένο. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 
Δεν το ξέρω. Αν θέλετε µπορώ να ρωτήσω. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ  
Όχι, όχι δεν πειράζει. Είναι πολύ καλός πάντως. 

Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις ο καφές δεν πίνεται. 
Εσείς τον κρατάτε σε ένα επίπεδο, µπράβο σας... 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 
Ευχαριστούµε.... (χαµογελάει λίγο αµήχανα) 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ γυρίζει προς τον ΑΡΗ και το ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗ. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Το καλό πρέπει να επιβραβεύεται. 

Συµφωνούν και οι δύο µε το ΑΦΕΝΤΙΚΟ. 

ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Πάω να συλλυπηθώ την οικογένεια. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Ναι, αγόρι µου. Πήγαινε. 
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Ο ΝΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ σηκώνεται. Μία ησυχία επικρατεί για λίγο µεταξύ των 
δύο. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις. 

Ο ΑΡΗΣ τον κοιτάζει. 
ΑΦΕΝΤΙΚΟ 

Στο τέλος της εβδοµάδας...  
θα σου παραδώσω τα κλειδιά της εταιρίας.  

Θα είσαι υπεύθυνος για τα πάντα 
µέχρι να τελειώσει και τις σπουδές της η µικρή.  

Είµαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις.  
Εγώ θα ασχολούµαι πλέον µόνο µε την έκδοση της συλλογής µου. 

Ο ΑΡΗΣ νιώθει µία τεράστια αµηχανία. Η στιγµή που περίµενε πάντα 
γίνεται πραγµατικότητα την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του. Παίρνει 
ένα ύφος συγκατάβασης σα να αποδέχεται την πρόκληση. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Μετά να σου διαβάσω κάτι καινούργιο που έγραψα. 

Ο ΑΡΗΣ κουνάει το κεφάλι καταφατικά. 

ΣΚΗΝΗ 60 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΚΑΦΕ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο καφέ που έχει κλείσει το ραντεβού. Περιµένει 
βυθισµένος στις σκέψεις. Παρατηρεί δύο τύπους που καθαρίζουν τα 
τζάµια. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1 
…και λένε ότι έχει προκαλέσει θανάτους… πολλούς… 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2 
Πού το άκουσες; 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1 
Το διάβασα... το διάβασα σε ένα blog. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2 
Τα blogs όλο µαλακίες γράφουν… 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1 
Αυτό µπορεί να είναι αλήθεια. Όλο καινούργιοι ιοί βγαίνουν. 

Μπορεί να ήρθε κανένα κουνούπι από το Κονγκό...  
ή τη Ναµίµπια... και να τον έφερε… 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2 
Ναι… ξεκίνησε το κουνούπι και ήρθε από τη Ναµίµπια…  

Ξέρεις ρε µαλάκα που είναι η Ναµίµπια; 
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1 
Που είναι; 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2 
Δεν ξέρω που είναι… αλλά είναι πολύ µακριά.  

Και δεν έχει κουνούπια αυτή την εποχή. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1 
Καλά, λέγε µαλακίες εσύ... εγώ σου λέω ότι είναι αλήθεια. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2 
Άσε ρε µαλάκα... ό,τι διαβάσεις το πιστεύεις… 

Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει το ρολόι του. Η ΑΝΘΗ δεν έχει εµφανιστεί.  

ΣΚΗΝΗ 61 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΡΟΜΟΣ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ κινείται µε το Jeep µε πολύ µεγάλη ταχύτητα. 

ΣΚΗΝΗ 62 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ /ΛΑΪΚΗ  ΣΥΝΟΙΚΙΑ –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ παρκάρει το Jeep σε µία λαϊκή συνοικία. Βγαίνει και 
κατευθύνεται µε τα πόδια προς µία µεγάλη, παλιά πολυκατοικία. 
Στέκεται απ' έξω και περιµένει κοιτάζοντας προς ένα διαµέρισµα. Ένα 
αυτοκίνητο έρχεται και παρκάρει ακριβώς στην είσοδο. Ο ΑΡΗΣ 
καλύπτεται πίσω από θάµνους για να µη φαίνεται. Από τη θέση του 
οδηγού βγαίνει ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ, ο εργάτης που απέλυσε πριν δύο µέρες. Η 
ΕΡΓΑΤΡΙΑ εµφανίζεται στην είσοδο πολύ επίσηµα ντυµένη. Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
έχει νεύρα. Έχουν αργήσει µάλλον. Μπαίνουν και οι δύο στο 
αυτοκίνητο. Ξεκινάνε. Ο ΑΡΗΣ τρέχει στο αµάξι του και τους ακολουθεί. 

ΣΚΗΝΗ 63 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΕΚΚΛΗΣΙΑ –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ είναι µέσα στο Jeep. Στο βάθος φαίνεται µία εκκλησία. Μέσα 
γίνεται γάµος. Ο ΑΡΗΣ περιµένει υποµονετικά να τελειώσει. Στο µόνιτορ 
της βίντεο κλήσης το ΑΦΕΝΤΙΚΟ διαβάζει το νέο ποίηµά του. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
«Φυσάει. 

Στο σταυροδρόµι της ζωής 
Συνάντησα ένα νεαρό 

Ρακένδυτο και σκεφτικό. 
Με κοίταξε µε µάτι θολό 

Φίλε, µου λέει, πες µου σε παρακαλώ 
Ποιος είµαι εγώ και πού πάω; 
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Κι εγώ του απαντώ: 
Φίλε, πες µου εσύ, παρακαλώ, 
Εγώ ποιος είµαι και πού πάω...» 

ΣΚΗΝΗ 64 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΔΡΟΜΟΣ /ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΠΟΜΠΗ  –  ΣΟΥΡΟΥΠΟ  

Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται µε το Jeep στην ουρά µίας αυτοκινητοποµπής που 
γυρνάει από γάµο. Το αυτοκίνητο της ΑΝΘΗΣ και του ΜΑΤΣΑΚΟΥ είναι 
πιο µπροστά. Η αυτοκινητοποµπή κορνάροντας και πανηγυρίζοντας 
κατευθύνεται προς το κέντρο διασκέδασης. Οι επιβάτες των 
αυτοκινήτων βρίσκονται σε τρελό κέφι. Γελάνε, το ένα αµάξι 
προσπερνάει το άλλο παίζοντας. Η διάθεση του ΑΡΗ είναι σε πλήρη 
αντίθεση µε των υπολοίπων. Ένα αυτοκίνητο µε συγγενείς προσπερνάει 
τον ΑΡΗ κορνάροντας ρυθµικά και χαιρετώντας τον. Ο ΑΡΗΣ κορνάρει 
απρόθυµα απαντώντας. 

ΣΚΗΝΗ 65 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ έχει παρκάρει έξω από το κέντρο διασκέδασης. Είναι ένα από 
αυτά τα µεγάλα, κρύα και άψυχα εστιατόρια για µαζικές συνεστιάσεις. 
Κάθεται µέσα στο Jeep και κοιτάζει τον κόσµο που χορεύει και 
διασκεδάζει.  

ΣΚΗΝΗ 66 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Το ζευγάρι, τα πεθερικά, αδέλφια, ξαδέλφια είναι στην πίστα και 
χορεύουν. Το ζευγάρι των εργατών κάθεται σε ένα από τα µεγάλα 
τραπέζια. Μία χαρούµενη ΚΥΡΙΑ τους πλησιάζει.  

ΚΥΡΙΑ 
Και στα δικά σας! Πότε µε το καλό; 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Το καλοκαίρι… µε το καλό... 

Απαντάει χαµογελώντας η ΕΡΓΑΤΡΙΑ. Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ φαίνεται αρκετά 
πιωµένος. Το γεγονός της απόλυσής του φαίνεται να µετριάζει τη χαρά 
για το γάµο των φίλων τους.  

ΣΚΗΝΗ 67 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ κάθεται µέσα στο Jeep περιµένοντας. Βλέπει την ΕΡΓΑΤΡΙΑ να 
πηγαίνει προς το µπάνιο, έξω από το κτίριο του κέντρου. Πετιέται έξω 
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από το αυτοκίνητο. Περπατάει προς τα εκεί. Στέκεται απ’ έξω και την 
περιµένει.  

                                                                          CUT 
Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ βγαίνει. Πανικοβάλλεται στη θέα του.  

 
ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Τι κάνεις εδώ; 

ΑΡΗΣ 
Ανθή, πρέπει να µιλήσουµε. 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Φύγε σε παρακαλώ… Φύγε. Μη µου το κάνεις αυτό… 

Πρέπει να φύγεις. (σχεδόν ικετεύοντας) 

ΑΡΗΣ 
Άκουσε µε λίγο… 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Θα σ’ ακούσω αλλά όχι εδώ...  Σε παρακαλώ…  
Θα µας δουν και δεν θέλω. Πρέπει να φύγεις… 

 Αύριο. Θα µιλήσουµε αύριο…  

ΑΡΗΣ 
Αφού θα φύγεις αύριο ρε Ανθή… 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Γιατί θέλεις να µου το χαλάσεις;… Γιατί… 
Φύγε… σε παρακαλώ… (αρχίζει να κλαίει) 

ΑΡΗΣ 
Είναι πολύ σηµαντικό αυτό που θέλω να σου πω... 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Δε θέλω να σου µιλήσω… 

(Παύση) 
Πίστευα  ότι δε θα τους άφηνες να τον διώξουν…  

Πώς ό,τι και να γινόταν, αυτόν δεν θα τον πείραζαν.  
Και τώρα τον έδιωξες εσύ;…  (κλαίγοντας) 

ΑΡΗΣ 
Ανθή… 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Μη µου µιλάς… ήταν λάθος… όλο λάθος ήτανε… 

Ο ΑΡΗΣ µένει λίγο σιωπηλός ενώ η ΕΡΓΑΤΡΙΑ κλαίει. 

ΑΡΗΣ 
Δίκιο έχεις.. λάθος ήτανε… 

Αλλά δε τον έδιωξα εγώ το Ματσάκο. 
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Τι µπορούσα να κάνω εγώ;… 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Να µην τους άφηνες να τον διώξουν.  

ΑΡΗΣ 
Έχεις δίκιο… και που στεναχωριέσαι,  
και που τσαντίζεσαι, έχεις δίκιο… 

Αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πιο σηµαντικό από αυτά… 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Δε θέλω να µιλήσουµε για τίποτα… 

ΑΡΗΣ 
Ανθή αν δε µε ακούσεις…  

µπορεί να πεθάνεις. 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Ωραίο αστείο… µπράβο… 

Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ έχει βγει έξω ψάχνοντας την ΕΡΓΑΤΡΙΑ. Την βλέπει να 
κλαίει.  

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Ανθή; 

Στη θέα του ΑΡΗ αρχίζει να φορτώνει. 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Τι θες εδώ ρε; 
Τι της έκανες; 

ΑΡΗΣ 
Τίποτα… απλά µιλούσαµε… 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Τι κάνεις εδώ; 

Τον πλησιάζει απειλητικά. 
ΑΡΗΣ 

Ήµουνα σε ένα γάµο εδώ δίπλα… σας είδα… και πέρασα να 
ευχηθώ… 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Με δουλεύεις ρε; 

Γιατί κλαίει η Ανθή; 

Οι δύο άντρες έχουν έρθει πρόσωπο µε πρόσωπο.  

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Δεν έγινε κάτι… (σκουπίζει πρόχειρα τα δάκρυα της) 

Σε παρακαλώ… πάµε µέσα. 
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ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Λέγε ρε... Τι κάνεις εδώ; Γιατί κλαίει η Ανθή; 

Ο ΑΡΗΣ στρέφει αλλού το βλέµµα του χωρίς να απαντάει. 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Δεν κλαίω… εντάξει είµαι… πάµε µέσα… 

Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ αρπάζει τον ΑΡΗ από τα ρούχα. 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Θα µιλήσεις ρε µαλάκα; 

Μία οµάδα καλεσµένων βλέπει το περιστατικό και παρεµβαίνει. Ένας 
καλεσµένος µπαίνει ανάµεσα τους. 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 1 
Ώπα ρε παιδιά… σε γάµο είµαστε… 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 2 
Ναι, ρε σε γάµο είµαστε, τι σας έπιασε;… 

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Λέγε ρε παλιάρχιδο! 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 1 
Ματσάκο ηρέµησε… ήρθαµε να διασκεδάσουµε… (τον κρατάει) 

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - ΑΝΘΗ 
Φύγε σε παρακαλώ… (στον ΑΡΗ) 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 2 
Φίλε καλύτερα να φύγεις… έχει δίκιο η Ανθή. 

Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει για λίγο την ΕΡΓΑΤΡΙΑ. Απρόθυµα αρχίζει να βαδίζει 
προς το αυτοκίνητο του.  

ΜΑΤΣΑΚΟΣ 
Λέγε ρε γαµηµένο αρχίδι… Λέγε! 

Συνεχίζει να περπατάει χωρίς να κοιτάξει καθόλου πίσω. Φτάνει στο 
Jeep. Μπαίνει µέσα και κλείνει την πόρτα. Ησυχία. Προσπαθεί να 
ηρεµήσει. Ο ΜΑΤΣΑΚΟΣ και οι υπόλοιποι µπαίνουν µέσα στο κέντρο. Ο 
κόσµος ξαναβρίσκει το κέφι του. Ο ΑΡΗΣ περιµένει. Έχει νυστάξει. Τα 
µάτια του κλείνουν. 

                                                                          CUT 
Μία αναστάτωση ακούγεται µέσα από το κέντρο. Ο ΑΡΗΣ ξυπνάει 
απότοµα. Προσπαθεί να δει τι έχει συµβεί. Η µουσική έχει σταµατήσει. 
Ο κόσµος έχει συγκεντρωθεί έξω από το κέντρο. Ένα ασθενοφόρο 
καταφθάνει. Ο ΑΡΗΣ παρακολουθεί από απόσταση. Ξηµερώνει. 

 52



ΣΚΗΝΗ 68 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  –  ΠΡΩΙ  

Ο ΑΡΗΣ έχει πάει το Jeep για πλύσιµο. Κάθεται απέναντι από το 
αυτοκίνητο που πλένεται σκεφτικός. Φαίνεται πολύ κουρασµένος. 
Βγάζει το κινητό του και σχηµατίζει έναν αριθµό. Καλεί. «Η κλήση σας 
προωθείται». Κοιτάζει την παλάµη του. Είναι κλειστή. Την ανοίγει. Ο 
αριθµός των τεστ που του έχουν µείνει είναι ο ίδιος. Τρία. Ξαναβγάζει 
το πινακάκι του. Τσεκάρει µε V το όνοµα «Ανθή». Φτιάχνει µία ακόµα 
αγκύλη. Πιάνει δύο µήνες. Γράφει δίπλα το όνοµα «Άνκα». 

ΣΚΗΝΗ 69 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΣΧΟΛΕΙΟ  –  ΠΡΩΙ   

Το αµάξι του ΑΡΗ σταµατάει έξω από ένα σχολείο. Οι µαθητές κάνουν 
πρόβες για την παρέλαση Ο ΑΡΗΣ περιµένει. Οι µαθητές δηµιουργούν 
αυστηρούς γεωµετρικούς σχηµατισµούς κατά τη διάρκεια των προβών, 
υπό τον ήχο ενός τύµπανου. Ο ΑΡΗΣ σχηηµατίζει ένα αριθµό στο 
τηλέφωνό του. 

ΑΡΗΣ 
Έλα Αµαλία…  

Θα είµαι έξω για δουλείες και σήµερα.  
Τι έγινε µε τις παραγγελίες του Αρδίζογλου;  

Εντάξει, ωραία.  
Δες και των Ιταλών την παραγγελία ρε Αµαλία.  

Ευχαριστώ, ευχαριστώ… 

 Ένα ασθενοφόρο σταµατάει λίγο πιο κάτω. Ο ΑΡΗΣ το κοιτάζει από τον 
καθρέφτη. Είναι άυπνος. Τα µάτια του κλείνουν από την κούραση. 

                                                                          CUT 
Το κουδούνι για το σχόλασµα ξυπνάει τον ΑΡΗ. Τα παιδιά βγαίνουν 
µαζικά, τρέχοντας προς την πύλη. Ο ΑΡΗΣ πλησιάζει την είσοδο του 
σχολείου. Από την απέναντι γωνία ξεπροβάλλει το αµάξι του 
ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ. Κατευθύνεται προς το σχολείο. Ο ΑΡΗΣ το βλέπει. Τρέχει 
και καλύπτεται πίσω από το Jeep του. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ παρκάρει. Μία 
έφηβη βγαίνει από το σχολείο και µπαίνει στο αυτοκίνητο του 
ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ. Είναι η Άνκα, η κόρη του ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
βλέπει το Jeep του ΑΡΗ. Του κάνει εντύπωση που βρίσκεται εκεί. 
Κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και το πλησιάζει. Ο ΑΡΗΣ κρύβεται 
βιαστικά κάτω από το Jeep. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ κάνει το γύρο του αµαξιού 
κοιτάζοντας µε περιέργεια. Βγάζει το κινητό του και κάνει µία κλήση. Ο 
ΑΡΗΣ νιώθει τη δόνηση που προηγείται της κλήσης στο τηλέφωνο του. 
Το καλύπτει µε τα χέρια του για να µην ακουστεί ο ήχος της κλήσης. Το 
ΑΦΕΝΤΙΚΟ κοιτάζει λίγο γύρω και αποµακρύνεται. Μπαίνει στο αµάξι 
του µε τη µικρή και ξεκινάει. Ο ΑΡΗΣ πετιέται έξω από την κρυψώνα 
του. 
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ΣΚΗΝΗ 70 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΔΡΟΜΟΣ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Ο ΑΡΗΣ ακολουθεί το αµάξι του ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ. Είναι λερωµένος από τα 
λάδια του αυτοκινήτου και την µπίχλα του οδοστρώµατος, και πολύ 
κουρασµένος. 

ΣΚΗΝΗ 71 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ  –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Το αµάξι του ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ σταµατάει έξω από µία Πίστα Καρτ. Ο ΑΡΗΣ 
παρκάρει αρκετά πιο πίσω. Ο πατέρας αφήνει το κορίτσι και φεύγει. Ο 
ΑΡΗΣ κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πλησιάζει στην πίστα. Η ΚΟΡΗ 
ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ έχει φορέσει τη φόρµα του οδηγού. Αρχίζει να τρέχει 
µε το καρτ. Ο ΑΡΗΣ στέκεται σε ένα σηµείο που να µπορεί να τον δει η 
µικρή. 

                                                                          CUT 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ σταµατάει. Κατεβαίνει από το καρτ και 
πλησιάζει τον ΑΡΗ. Στέκεται απέναντι του και δεν του µιλάει. Ο ΑΡΗΣ 
είναι αρκετά αµήχανος. Είναι φανερό πως έχουν αρκετό καιρό να τα 
πουν. Ο ΑΡΗΣ προσπαθεί να σπάσει τον πάγο µε κάποιες τυπικές 
ερωτήσεις.  

ΑΡΗΣ 
Καλά είσαι µικρούλα;… 

Η µικρή δεν του απαντάει. 
ΑΡΗΣ 

Ο µπαµπάς σου µουρµουράει για το σχολείο… 
(Παύση) 

Έσκισες έµαθα στους αγώνες… Πρώτη ε;… 

Η µικρή βγάζει το κινητό της, πληκτρολογεί αυτό που θέλει να πει και 
χρησιµοποιεί µία φωνητική υπηρεσία για να ακουστεί.  

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ (ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΟΎ) 
Δεύτερη βγήκα. Ο µπαµπάς λέει σε όλους ότι βγήκα πρώτη. 

ΑΡΗΣ 
Τι είναι αυτό; Τον πατέρα σου κάνεις;… 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ (ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΟΎ) 
Έχω ορκιστεί ότι δε θα σου ξαναµιλήσω. 

ΑΡΗΣ 
Μάλιστα… 

Και µε αυτό  δε µετράει;… 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ (ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΟΎ) 
Όχι. 

 54



ΑΡΗΣ 
Θα έρθει ο µπαµπάς να σε πάρει; 

Η µικρή κουνάει το κεφάλι αρνητικά. Ένα ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΦΟΡΜΑ κατεβαίνει 
από το καρτ του και τους παρακολουθεί από κοντινή απόσταση. Ο ΑΡΗΣ 
τον βλέπει. 

ΑΡΗΣ 
Φίλος σου είναι αυτός; 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ (ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΟΎ) 
Ναι. 

ΑΡΗΣ 
Εσένα περιµένει; 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ (ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΟΎ) 
Ναι. 

ΑΡΗΣ 
Μπορείς να του ζητήσεις να τα πείτε λίγο αργότερα; 

Θέλω να µιλήσουµε λιγάκι. 

Η έφηβη δεν του απαντά. 
ΑΡΗΣ 

Άνκα, µπορείς; 

Η µικρή, απρόθυµα, πηγαίνει να του µιλήσει. Ο ΑΡΗΣ τους 
παρακολουθεί. Ο έφηβος δείχνει να αντιστέκεται. Έχει κοπιάσει πολύ 
για αυτό το ραντεβού µάλλον.  

ΣΚΗΝΗ 72 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΔΡΟΜΟΣ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ και η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ βρίσκονται µέσα στο Jeep. Ο ΑΡΗΣ 
δεν ξέρει πώς να θέσει το ζήτηµα. Αναλώνεται ακόµα µε άσκοπες 
ερωτήσεις. 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ (ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΟΎ) 
Να οδηγήσω εγώ; 

Ο ΑΡΗΣ δεν της απαντά. 
ΑΡΗΣ 

Τι συµβαίνει µε το σχολείο; 
Ο πατέρας σου λέει ότι είχες να πατήσεις µία βδοµάδα.   

(Παύση) 
Θα µου πεις; 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ (ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΟΎ) 
Να µη σε νοιάζει.  
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ΑΡΗΣ 
Τώρα έτσι θα πάει; 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ (ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΟΎ) 
Ναι. 

Ο ΑΡΗΣ της παίρνει το κινητό και το σβήνει. Σταµατάει το αµάξι στην 
άκρη του δρόµου. Γυρίζει στην ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ. 

ΑΡΗΣ 
Άνκα, θέλω να σου ζητήσω κάτι… 
Αλλά πρέπει να µε εµπιστευτείς… 
Και να µη µε ρωτήσεις τίποτα. 
Μπορείς να το κάνεις αυτό; 

Η µικρή τον κοιτάζει. Παίρνει το κινητό της πίσω. Στον καθρέφτη του 
αυτοκινήτου κρέµεται ένα αρωµατικό χάρτινο δεντράκι. Η ΑΝΚΑ το 
κοιτάζει. 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Να το βγάλω αυτό;  

Δε µου αρέσει η µυρωδιά του. 

ΑΡΗΣ 
Ναι, ‘ντάξει βγάλτο,  

αλλά πρέπει να µου πεις αυτό που σε ρώτησα. 
Δεν είναι παιχνίδι τώρα… 

Η ΑΝΚΑ παίρνει το δεντράκι και το πετάει από το παράθυρο. 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Να βάλω µουσική; 

ΑΡΗΣ 
Πες µου! (εκνευρισµένος) 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Τι να σου πω;  

ΑΡΗΣ 
Αν θα κάνεις κάτι που θα σου ζητήσω, 

χωρίς να µε ρωτήσεις τίποτα. 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Τι πρέπει να κάνω; 

Βγάζει το τεστ από την τσέπη του.  

ΑΡΗΣ 
Να µε αφήσεις να πάρω λίγο αίµα µε αυτό εδώ. 

Δεν πονάει καθόλου. 
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ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Τι είναι αυτό; 

ΑΡΗΣ 
Είπαµε χωρίς να µε ρωτήσεις τίποτα. 

Έτσι δεν είπαµε; 

Η µικρή γυρίζει το κεφάλι της από την άλλη πλευρά. Σκέφτεται πριν 
µιλήσει. 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Και εσύ; Τι θα κάνεις για µένα; 

ΑΡΗΣ 
Άνκα, δεν παίζω… 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Τότε όχι. 

Ο ΑΡΗΣ δυσανασχετεί.  
ΑΡΗΣ 

ΟΚ, τι θες; 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Να τα ξαναφτιάξουµε… 

Την κοιτάζει για λίγο σιωπηλός. 
ΑΡΗΣ 

Άνκα, δεν τα είχαµε, για να τα ξαναφτιάξουµε… 

Η µικρή σκέφτεται. 
ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 

Να τα φτιάξουµε… 

Την κοιτάζει. Κοιτάζει λίγο έξω. Ξεφυσσάει. 
ΑΡΗΣ 

Ναι, εντάξει, ΟΚ…. 

Η µικρή του δίνει το χέρι της. Αυτός το πιάνει και βγάζει το τεστ. 

                                                                          CUT 

Βουβαµάρα επικρατεί µέσα στο Jeep. Ο ΑΡΗΣ είναι παγωµένος. Η ΚΟΡΗ 
ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ προσπαθεί να καταλάβει τι συµβαίνει. Ο ΑΡΗΣ βάζει 
µπρος τη µηχανή. 

ΣΚΗΝΗ 73 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ /ΔΡΟΜΟΣ  –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ και η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ φτάνουν έξω από το νοσοκοµείο. 
Ο ΑΡΗΣ γυρίζει και κοιτάζει για λίγο τη µικρή. 
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ΑΡΗΣ 
Θέλω να κάνεις κάτι ακόµα… 

Η µικρή έχει αρχίσει να ψυλλιάζεται ότι κάτι συµβαίνει. Τον κοιτάζει 
λίγο ανήσυχη. 

ΑΡΗΣ 
Θέλω να µπεις µέσα, να ζητήσεις αυτόν που θα σου πω 

Και να του πεις ότι σε στέλνω εγώ. 

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Συµβαίνει κάτι;…  

Ο ΑΡΗΣ διστάζει να απαντήσει. 
ΑΡΗΣ 
Ναι…  

ΚΟΡΗ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΚΑ 
Κακό;… 

ΑΡΗΣ 
Έτσι νοµίζω… 

Τον κοιτάζει για λίγο σιωπηλή. Ξαφνικά ανοίγει την πόρτα, πετιέται 
έξω και αρχίζει να τρέχει µακριά του. Ο ΑΡΗΣ βγαίνει και την ακολουθεί 
τρέχοντας.  

ΑΡΗΣ 
Άνκα! 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ είναι πολύ γρήγορη όµως. Ο ΑΡΗΣ µένει 
αρκετά πίσω.  

ΑΡΗΣ 
Άνκα, άσε τις βλακείες! Άνκα! 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ανοίγει το βήµα της. Είναι αδύνατο να την 
προλάβει ο ΑΡΗΣ. Το κορίτσι χάνεται στο βάθος τρέχοντας. 

ΣΚΗΝΗ 74 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΔΡΟΜΟΙ  ΠΟΛΗΣ /ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  –  ΣΟΥΡΟΥΠΟ  

Ο ΑΡΗΣ είναι µέσα στο Jeep και ψάχνει για τη µικρή. Επιστρέφει στους 
δρόµους γύρω από το νοσοκοµείο. Τίποτα. Έχει σχεδόν νυχτώσει. Ο 
ΑΡΗΣ φρενάρει. Απέναντι από το Jeep του βρίσκεται ένα Jeep διπλάσιο 
σε µέγεθος από το δικό του. Τα αυτοκίνητα έχουν έρθει φάτσα µε 
φάτσα. Μέσα στο τεράστιο Jeep βρίσκεται το ΑΦΕΝΤΙΚΟ µε την ΚΟΡΗ 
του. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ βγαίνει έξω και πλησιάζει το αµάξι του ΑΡΗ. Η µικρή 
µένει µέσα. Στο φόντο δεσπόζει το επιβλητικό κτίριο του νοσοκοµείου, 
σκοτεινό µε φωτισµένα παράθυρα. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ είναι σε πολύ άσχηµη 
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ψυχολογική κατάσταση µε αυτό που έχει συµβεί στην ανήλικη κόρη 
του. Πολύ στεναχωρηµένος και έξαλλος µε τον ΑΡΗ. Βγαίνει έξω από το 
αµάξι του και πλησιάζει το Jeep του ΑΡΗ. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Βγες έξω. 

Ο ΑΡΗΣ κάθεται στη θέση του οδηγού και τον κοιτάζει. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Βγες έξω λέµε! 

Ανοίγει την πόρτα και µε αργές κινήσεις βγαίνει από το αµάξι. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Πώς µπόρεσες να µου το κάνεις αυτό ρε;… 

Σε µάζεψα και σε έκανα άνθρωπο… 

ΑΡΗΣ 
Πρέπει να την πας στο νοσοκοµείο… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Από ‘κει έρχοµαι! 

ΑΡΗΣ 
Πρέπει να µπει µέσα… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Που µέσα; Σε αυτούς τους χασάπηδες;  

Λες να την αφήσω σε αυτούς; 

Τον πλησιάζει. Στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Την ξελουλούδιασες  ρε παλιοπούστη…  

…τη µικρή µου… 
… τη µικρή µου ρε! 

Τίποτα δε σου φτάνει;  

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Στα παράθυρα του 
νοσοκοµείου εµφανίζονται οι σκοτεινές σιλουέτες ασθενών που 
κοιτάζουν τη σκηνή προσπαθώντας να ικανοποιήσουν την περιέργειά 
τους. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Τόσο αχάριστος είσαι;… 

Θα έπρεπε να µε βλέπεις και να σκύβεις το κεφάλι. 
Ένα τίποτα ήσουνα, µία κουράδα… 

Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει χαµηλά.   
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ΑΡΗΣ 
Ενώ εσύ;… Τι ήσουνα; 

(µε σιγανή και τρεµάµενη φωνή, χωρίς να τον κοιτάζει) 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Τι; Τι είπες; 

Θα βάλεις εµένα δίπλα σου; 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ έχει έρθει πολύ κοντά του πλέον. 

ΑΡΗΣ 
Ναι, ναι… εσύ είσαι… γαµάτος… 

Γι’ αυτό σε παράτησε η γυναίκα σου… και εξαφανίστηκε… 
Και πας και λες σε όλους ότι πέθανε  

ενώ έχει γυρίσει στη µάνα της στη Γερµανία  
 (γυρίζει και τον κοιτάζει) 
Τόσο γαµάτος είσαι… 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Σκάσε ρε… 
Βούλωσέ το! 

ΑΡΗΣ 
Εσύ να σκάσεις! 

Κανένας δε µπορεί να σ’ αντέξει… 
Ούτε η γυναίκα σου, ούτε κανένας… 
Και τα ποιήµατά σου είναι απαίσια. 
Τα χειρότερα που έχω ακούσει! 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Τι ξέρεις εσύ από ποίηση ρε; 

ΑΡΗΣ 
Τι ποίηση;  

Ποίηση είναι αυτές οι µαλακίες που γράφεις; 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Ξέρεις εσύ από ιαµβικό; Από λυρισµό; Από ελεγεία; 

Ξέρεις ρε τι σηµαίνει ποιητής; 

ΑΡΗΣ 
Γιατί ξέρεις εσύ; 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ κάνει κίνηση να του επιτεθεί. Ο ΑΡΗΣ τον σπρώχνει 
δυνατά. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ παραπατάει. Το electrolarynx του πέφτει στο 
έδαφος. Το µαζεύει. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Θα σε κυνηγήσω...  
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Το electrolarynx έχει πάθει κάποια ζηµιά από την πτώση. Η φωνή του 
ακούγεται αστεία, σαν από καρτούν, και µε διακοπές. Το χτυπάει 
εκνευρισµένος για να φτιάξει. Λειτουργεί κανονικά. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Θα σε κυνηγήσω ρε...  

Να το ξέρεις, θα σε κυνηγήσω... 
Θα σε βρω… και θα σε τσακίσω. 

Πουθενά δε θα µπορείς να κρυφτείς. 

Ένα αεράκι αρχίζει να φυσάει. Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ το νιώθει στο πρόσωπό 
του. Αλλάζει ύφος και κοιτάζει γύρω του σαστισµένος. Μένει για λίγο 
σιωπηλός. 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Φυσάει... (ψιθυριστά χωρίς το electrolarynx) 

Το ΑΦΕΝΤΙΚΟ µε αργά βήµατα κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του. 
Μπαίνει µέσα και φεύγει γκαζώνοντας. Ο ΑΡΗΣ στέκεται σιωπηλός 

ΣΚΗΝΗ 75 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΣΠΙΤΙ  ΑΡΗ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ φτάνει στο σπίτι του. Ένα περιπολικό είναι σταθµευµένο 
ακριβώς απ' έξω και τον περιµένει. Ένας µπάτσος κόβει βόλτες στην 
είσοδο του κτιρίου. Ο ΑΡΗΣ κάνει απότοµη αναστροφή. Παρκάρει το 
αυτοκίνητο απόµερα. Περπατάει καλυπτόµενος πίσω από θάµνους. 
Ακούγεται ο ασύρµατος του περιπολικού. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ 
23-940 ακούει;  

Ο Διοικητής ζητάει ενηµέρωση. 
Ακούς 23-940; 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 
Ελήφθη Κέντρο. 

Δεν έχει φανεί ακόµα.  
Όταν φανεί θα ενηµερώσω. 

Πλησιάζει το σπίτι του από την πίσω πλευρά. Αφού τσεκάρει ότι δεν 
υπάρχει αστυνοµία, πηδάει τη µάντρα και µπαίνει στο κτίριο από την 
πίσω είσοδο.  

ΣΚΗΝΗ 76 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΣΠΙΤΙ  ΑΡΗ  –  ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ κινείται µέσα στο σπίτι χωρίς να ανάψει τα φώτα. Παίρνει 
µερικά καθαρά ρούχα από την ντουλάπα. Κάνει να φύγει αλλά 
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επιστρέφει. Μπαίνει στο υπνοδωµάτιο και παίρνει το µπονσάι. 
Εγκαταλείπει το σπίτι. 

ΣΚΗΝΗ 77 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -  ΔΡΟΜΟΙ  ΠΟΛΗΣ /ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚ /ΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  –  
ΒΡΑΔΥ  

Ο ΑΡΗΣ περιπλανιέται άσκοπα µε το Jeep µέσα στην πόλη. Σταµατάει 
στην άκρη του δρόµου. Πίνει λίγο νερό από ένα πλαστικό µπουκαλάκι 
που έχει µαζί του. Κάνει µία κλήση από το κινητό του. «Η κλήση σας 
προωθείται». Ρίχνει το υπόλοιπο νερό στο µπονσάι που είναι στη θέση 
του συνοδηγού. Βάζει το χέρι στην τσέπη και κοιτάζει τα τεστ που του 
έχουν αποµείνει. Είναι δύο. Σχηµατίζει πάλι έναν αριθµό στο κινητό 
του.  

ΑΡΗΣ 
Έλα Αµαλία…  

Δε θα έρθω ούτε αύριο…  
Κοίτα τις παραγγελίες σε παρακαλώ… 

Έχω… δουλειές έξω… 
Όχι καλά είµαι… δηλαδή… τι καλά… 

Συγνώµη για την ώρα… 
αλλά… ήθελα να πάρω κάποιον και… 

Παιδιά φωνάζουν;…  
Έχεις παιδιά;  

Να σου ζήσουν… 
Πάνε σχολείο; 

Ο ΑΡΗΣ αρχίζει να σπάει. 
ΑΡΗΣ 

Δεν τα ‘χουµε πει ποτέ αυτά… 
Δεν ήξερα ότι έχεις παιδιά. 

Ωραία, ωραία…  
Όχι, εντάξει είµαι. Αλήθεια… 

Χάρηκα πολύ που σε άκουσα πάντως.  
Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ… 

Συγνώµη και πάλι για την ώρα… 

Κλείναι το τηλέφωνο. Δίπλα στο αµάξι του δεσπόζει ένα κατάστηµα µε 
ηλεκτρονικά είδη. Η βιτρίνα του είναι γεµάτη τηλεοράσεις. Είναι η ώρα 
του βραδινού δελτίου. Όλα τα δελτία έχουν στους τίτλους τους το νέο 
φονικό ιό. Ο ΑΡΗΣ στρέφει την προσοχή του στις εικόνες των ειδήσεων. 
Βάζει µπρος και φεύγει βιαστικά.  
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ΣΚΗΝΗ 78 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΠΑΡΚΟ  –  ΠΡΩΙ  

Ο ΑΡΗΣ ξυπνάει µέσα στο αυτοκίνητο του. Είναι ταλαιπωρηµένος. Στο 
φόντο, πάνω στο γκαζόν, µία οµάδα γυναικών κάνει γυµναστική µε 
µουσική. Βγάζει το πινακάκι του. Τσεκάρει µε V το όνοµα της µικρής, 
«Άνκα». Σχηµατίζει µία αγκύλη που πιάνει πολλούς µήνες. Γράφει δίπλα 
το όνοµα «Ζωή». Καλεί έναν αριθµό. Καλεί αλλά δεν απαντά. Επιµένει. 
Τίποτα. Ξεκινάει µε το αυτοκίνητο.  

ΣΚΗΝΗ 79 
ΜΟΝΤΑΖ  

Ο ΑΡΗΣ παρκάρει έξω από µία πολυκατοικία. Χτυπάει ένα κουδούνι. 
Επιµένει. Τίποτα. Βγαίνει µία ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ από την είσοδο.  

                                                                         CUT 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ  
Έχει φύγει αγόρι µου...  

Έχει φύγει κοντά δύο χρόνια τώρα...  
Ενοχλήθηκαν οι ένοικοι µε τα σκυλάκια.  

Εντάξει εγώ τα αγαπάω τα σκυλάκια... όλα τα ζώα τα αγαπάω... 
αλλά όχι µέσα στο διαµέρισµα αγόρι µου... Είναι κρίµα...  
Ταλαιπωρούνται και αυτά... ταλαιπωρούµαστε και εµείς...  

Και µε τη φασαρία, και µε τις ακαθαρσίες...  
Έφυγε τώρα... δεν ξέρω που έχει πάει…  

Ξαναµπαίνει στο αυτοκίνητο. Αρχίζει και γκουγκλάρει από το κινητό. 
Ξεκινάει.  

ΣΚΗΝΗ 80 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΓΗΠΕΔΟ  ΜΠΑΣΚΕΤ  –  ΠΡΩΙ  

Ο ΑΡΗΣ φτάνει έξω από ένα γήπεδο Μπάσκετ.  

ΣΚΗΝΗ 81 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΓΗΠΕΔΟ  ΜΠΑΣΚΕΤ  –  ΠΡΩΙ  

Μέσα στo κλειστό γήπεδο µπάσκετ γίνεται ένας διαγωνισµός 
µορφολογίας σκύλων. Σκύλοι πάνε και έρχονται. Είναι πολύ άβολα για 
τον ΑΡΗ. Τους µισεί τους σκύλους. Στη µέση του χώρου είναι στηµένη 
µία µακρόστενη εξέδρα. Πάνω της παρελαύνουν οι σκύλοι µε τα 
αφεντικά τους. Γύρω-γύρω έχει κόσµο. Ακούγεται δυνατή µουσική.  

                                                                          CUT 
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Μία γυναίκα κρατάει µικρόφωνο και κάνει τις παρουσιάσεις των 
σκύλων. Είναι κάπως αγχωµένη και ατσούµπαλη. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ - ΖΩΗ 
Νούµερο 7. Ο Pepe. Ένας πανέµορφος Ποιµενικός Καυκάσου. 

Είναι τεσσάρων ετών. 

Ο Pepe διασχίζει την πασαρέλα. Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει την ΕΚΤΡΟΦΕΑ από 
απόσταση. Φαίνεται πολύ κουρασµένος.  

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ - ΖΩΗ 
Νούµερο 8. Η Lucy. Η Lucy είναι ένα υπέροχο Ιρλανδικό Setter. 

Έλα Lucy. Μπράβο κούκλα µου. Δυόµιση ετών… 

Ένας σκύλος πλησιάζει τον ΑΡΗ και αρχίζει να τον µυρίζει.  

ΑΡΗΣ 
Ξξξ… 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Με το νούµερο 9 είναι ο Conan. Ένας Dogo Argentino. 

Ο Conan διασχίζει την πασαρέλα. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Ο Conan λοιπόν... είναι τριών ετών...  

Του αρέσει πολύ το παιχνίδι µε το frisbee. 

Ο Conan κάνει τη βόλτα του. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Νούµερο 10. Ο Sparky. Ένα Rottweiler. 
Ο Sparky λοιπόν µε το 10 είναι 5 ετών. 

Λατρεύει τις βόλτες και το µπάνιο στη θάλασσα. 

                                                                          CUT 

Ο διαγωνισµός λήγει µε τη στέψη των νικητών. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ παίρνει 
το σκύλο της, ένα Μολοσσό, και πάει προς την έξοδο. 

ΣΚΗΝΗ 82 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΣΠΙΤΙ  ΜΕ  ΚΤΗΜΑ –  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ ξεφορτώνει το αµάξι. Μία γυναίκα βγαίνει στην είσοδο 
και την υποδέχεται. Είναι η ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ της. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ µπαίνει 
µε το σκύλο µέσα στο κτήµα. Η ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΡΦΗ βγαίνει από την είσοδο 
και αποµακρύνεται. Ο ΑΡΗΣ περιµένει απ’ έξω. Προσπαθεί να 
καταλάβει αν µένει µόνη της. Αποφασίζει να χτυπήσει το κουδούνι. Η 
γυναίκα βγαίνει στην πόρτα. Κρατάει µία κυνηγετική καραµπίνα στο 
χέρι της. Ένα χαµόγελο σχηµατίζεται στο πρόσωπό της όταν τον βλέπει. 
Πλησιάζει προς την αυλόπορτα.  
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ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Που είσαι ‘συ;  

Πώς και µε θυµήθηκες; 

ΑΡΗΣ 
Ζωή, πρέπει να µιλήσουµε. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ  - ΖΩΗ 
                     Α, χα, χα… ωραίο… θες να µιλήσουµε… 
Και τι µπορεί να έχουµε να πούµε;… µετά από τρία χρόνια και;… 

ΑΡΗΣ 
Είναι κάτι σοβαρό. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Ώπα, σοβαρό; 

Για πες… 

Ο ΑΡΗΣ παραµένει σοβαρός και προσηλωµένος. Σκύλοι πάνε και 
έρχονται µέσα στο κτήµα. 

ΑΡΗΣ 
Πάµε λίγο µέσα να τα πούµε; 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Γιατί;… Εδώ δε µπορείς να τα πεις;  

ΑΡΗΣ 
 Καλύτερα µέσα;. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Ακόµα τους φοβάσαι τους σκύλους; 

ΣΚΗΝΗ 83 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΣΠΙΤΙ  ΕΚΤΡΟΦΕΑ –  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Κάθονται στην τραπεζαρία. Αντικριστά. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ έχει ένα πολύ 
έντονο βλέµµα. Έχει καρφώσει τον ΑΡΗ και δεν ξεκολλάει µε τίποτα. 
Κάτι δεν πάει καλά µε αυτήν την τύπισσα. Ανάβει τσιγάρο. Είναι πάντα 
χαµογελαστή. Ο ΑΡΗΣ ενοχλείται από τον καπνό αλλά δεν κάνει κάποιο 
σχόλιο. Ο Μολοσσός τον κοιτάζει.  

ΑΡΗΣ 
Λες να µε θυµάται; 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Δεν ξέρω… 

Η γυναίκα σηκώνει το µανίκι του ΑΡΗ. Έχει ένα σηµάδι στο χέρι από 
δάγκωµα του Μολοσσού.  
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ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Και να µη σε θυµάται…  

µπορεί να σε ξαναγνωρίσει άµα χρειαστεί. 

ΑΡΗΣ 
Με κοιτάζει σα να µε θυµάται… 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Για πες τώρα, τι τρέχει; 

ΑΡΗΣ 
Ναι θα σου πω… 

(Παύση) 
Έχεις έρθει καιρό εδώ; 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Θα µου πεις γιατί ήρθες; 

Ο ΑΡΗΣ µένει για λίγο σιωπηλός. Σκέφτεται πως θα ανοίξει το θέµα. 
Στην τραπεζαρία εµφανίζεται ένα πιτσιρίκι. Είναι αγόρι και φαίνεται 
κάτι λιγότερο από τρία. Κάτι λιγότερο από τα χρόνια πέρασαν από τότε 
που έπαψαν να βλέπονται. Ο ΑΡΗΣ κοµπλάρει. Κάθεται και το κοιτάζει 
αµίλητος. Έχει αποσυντονιστεί. Η γυναίκα αντιλαµβάνεται το συνειρµό 
του. Αλλά δε δείχνει διατεθειµένη να του λύσει την απορία. Παρατηρεί 
τις αντιδράσεις του. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Τι κοιτάς; 

Ο ΑΡΗΣ δεν απαντά.  
ΑΡΗΣ 

Ο µπαµπάς του;… 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Να µη ρωτάς για τον µπαµπά του. 

Ο ΑΡΗΣ δυσκολεύεται να κάνει την ερώτηση που τον καίει. 

ΑΡΗΣ 
Είναι;… 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Να µη ρωτάς ούτε τι «είναι». 

Να µη ρωτάς τίποτα. 
Δε σε αφορά. 

ΑΡΗΣ 
Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος… 

αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό. 

                                                                          CUT 
Το πιτσιρίκι βρίσκεται µε τα παιχνίδια του στο σαλόνι. Αρχίζει να 
ζωγραφίζει µε τους µαρκαδόρους του σε µία λευκή σελίδα. Στο βάθος ο 
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ΑΡΗΣ και η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ φαίνονται να συζητάνε. Το ειρωνικό χαµόγελο 
της γυναίκας κόβεται. Ο ΑΡΗΣ της δίνει το τεστ. Η γυναίκα το παίρνει 
και πηγαίνει στο µέσα δωµάτιο. Όταν ο ΑΡΗΣ µείνει µόνος στρέφει την 
προσοχή του στον µικρό. Σηκώνεται από την τραπεζαρία και τον 
πλησιάζει διστακτικά. Σκύβει από πάνω του. 

ΑΡΗΣ 
Πως σε λένε;… 

Ο µικρός γυρίζει και τον κοιτάζει. 

ΓΙΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΑ- ΖΩΗ 
Αντώνη. 

ΑΡΗΣ 
Σου αρέσει να ζωγραφίζεις Αντώνη; 

ΓΙΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΑ- ΖΩΗ 
Ναι. 

ΑΡΗΣ 
Τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις; 

Ο µικρός σκέφτεται λίγο. 

ΓΙΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΑ- ΖΩΗ 
Σπίτια. 

ΑΡΗΣ 
Ανθρώπους; Δε σ’ αρέσει; 

ΓΙΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΑ- ΖΩΗ 

Ναι. 
Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει τις ζωγραφιές του µικρού. 

ΑΡΗΣ 
Ο µπαµπάς σου; Πού είναι; 

Θα µου τον δείξεις; 

Ένας θόρυβος ακούγεται από το µέσα δωµάτιο. Ο ΑΡΗΣ γυρίζει 
βιαστικά στη θέση του. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ µπαίνει στο σαλόνι και κάθεται 
απέναντι από τον ΑΡΗ. Το πιτσιρίκι αρχίζει να βάφει µε ένα έντονο 
µπλε χρώµα τους τοίχους του σπιτιού που ζωγράφιζε. 

                                                                          CUT 

Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ είναι επηρεασµένη από το αποτέλεσµα αλλά παραµένει 
ψύχραιµη. Η πιο ψύχραιµη από όλες. Αυτή η ψυχραιµία δηµιουργεί ένα 
φόβο στον ΑΡΗ. Το βλέµµα της έχει γίνει ακόµα πιο έντονο. Δε φεύγει 
από πάνω του ούτε για ένα δευτερόλεπτο. 
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ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Υπάρχει κίνδυνος για το παιδί; 

Ο ΑΡΗΣ κολλάει λίγο µε αυτή την ερώτηση. 

ΑΡΗΣ 
Δε νοµίζω… Δε µου είπαν τίποτα τέτοιο…  

Πρέπει να πάµε στο νοσοκοµείο. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ - ΖΩΗ 
Θα πρέπει να ετοιµαστώ, να πάρω δύο-τρία πράγµατα. 

ΑΡΗΣ 
ΟΚ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ - ΖΩΗ 
Να σου βάλω λίγο καφέ; Όσο θα περιµένεις… 

Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ παραµένει πολύ ψύχραιµη. Ο ΑΡΗΣ την κοιτάζει 
προσπαθώντας να καταλάβει από πού πηγάζει αυτή η ψυχραιµία της. 

ΑΡΗΣ 
Βάλε… γιατί όχι… είµαι και άυπνος. 

Η γυναίκα σηκώνεται και πάει στην κουζίνα. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ - ΖΩΗ 
Δεν έχω απ’ αυτά  που βάζεις µέσα. 

ΑΡΗΣ 
Δεν πειράζει. Κάνε τον σκέτο. 

Ακούγεται γάβγισµα από ένα γαλλικό bulldog στέκεται απ’ έξω και 
κοιτάζει προς τα µέσα. Είναι δεµένο. Το κοιτάζει και ο ΑΡΗΣ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Είναι τιµωρία. 

Κλέβει, τσακώνεται συνέχεια, ζηλεύει… σκατόσκυλο… 

Ο καφές έρχεται. Η γυναίκα τον αφήνει και πηγαίνει να ετοιµαστεί. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Έρχοµαι. 

Ο ΑΡΗΣ πίνει µερικές γουλιές όσο περιµένει. Τον παίρνει ο ύπνος.  
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ΣΚΗΝΗ 84 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΣΠΙΤΙ  ΕΚΤΡΟΦΕΑ –  ΒΡΑΔΥ  

Έχει νυχτώσει. Ο ΑΡΗΣ ξυπνάει στη θέση που ήτανε.  

ΑΡΗΣ 
Πρέπει να µε πήρε ο ύπνος… 

Τα χέρια και τα πόδια του είναι δεµένα µε κολάρα σκύλων πάνω στην 
καρέκλα. Μία βαριά ξύλινη καρέκλα µε µπράτσα. Στο τραπέζι ένα κουτί 
αναισθητικού σκύλων. Η φωτογραφία ενός γκριφόν κοσµεί το κουτί 
του. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ καπνίζει και περπατάει νευρικά πάνω-κάτω ακριβώς 
απέναντί του. Φαίνεται πολύ ταραγµένη. Κρατάει στο χέρι της ένα 
καρφωτικό/συρραπτικό πιστόλι. Ο ΑΡΗΣ είναι ακόµα θολωµένος από το 
αναισθητικό. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Όσο βάζω στα Τσιουάουα σου έβαλα. 
Σκέψου να σου έβαζα και παραπάνω… 

ΑΡΗΣ 
Ζωή, δεν πας καλά… τι είναι αυτά που κάνεις;… 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Αυτό το πράγµα µεταδίδεται και στα παιδιά… 

Δεν το ήξερες; 

Ο ΑΡΗΣ ταράζεται µε αυτό το νέο. 

ΑΡΗΣ 
Πού το ξέρεις; 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Μίλησα µ’ έναν φίλο γιατρό. 

Εσύ δεν το ήξερες; 

ΑΡΗΣ 
Σου είπα όχι. 

Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ τον πλησιάζει απότοµα. Πιάνει το δεµένο χέρι του και 
βάζει το καρφωτικό/συρραπτικό πιστόλι στο σηµείο ανάµεσα στον 
αντίχειρα και τον δείκτη. Το πιέζει πάνω στην καρέκλα.  

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Δεν το ήξερες ε; 

ΑΡΗΣ 
Σου είπα δεν το ήξερα. 

Η γυναίκα καρφώνει το χέρι του ΑΡΗ πάνω στην καρέκλα. Ο ΑΡΗΣ 
αρχίζει να φωνάζει. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ του κλείνει το στόµα µε το χέρι της. 
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ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Έτσι και ξυπνήσεις το παιδί θα σου καρφώσω  

και τα αρχίδια στην καρέκλα… 

Ο ΑΡΗΣ ηρεµεί. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ πηγαίνει πάλι απέναντι του. Αρχίζει και 
περπατάει πάνω-κάτω. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Πότε το έµαθες; 

ΑΡΗΣ 
Ποιο; 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Για την αρρώστια! Τι «Ποιο;»!  

ΑΡΗΣ 
Τη Δευτέρα. 

Τον πλησιάζει πάλι. 
ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 

Τη Δευτέρα… Και γιατί µου το λες σήµερα; Σάββατο;… 

Ο ΑΡΗΣ δεν απαντάει. Τον καρφώνει ανάµενα στον δείκτη και τον 
µεσαίο δάκτυλο. Ο ΑΡΗΣ πάει να φωνάξει. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ του κάνει 
νόηµα να κάνει ησυχία.  

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Γιατί πήγες πρώτα σε όλες τις άλλες, έτσι;  

Γιατί µε έχεις χεσµένη… 
Γι’ αυτό ήρθες σήµερα. Έτσι δεν είναι; 

ΑΡΗΣ 
Όχι… δεν είναι έτσι… 

Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ εκνευρίζεται µε τη στάση του. Του ξανακαρφώνει το 
χέρι. Ο ΑΡΗΣ προσπαθεί να πνίξει τις φωνές του. Η γυναίκα 
αποµακρύνεται και προσπαθεί να ηρεµήσει. Μένει για λίγο σιωπηλή.  

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ - ΖΩΗ 
Άκου τώρα πως έχουν τα πράγµατα...  

Πες ότι θέλεις να πάρεις το χέρι σου από την καρέκλα.  
Αν πάρεις  το χέρι σου από την καρέκλα,  

η καρέκλα δεν θα πονέσει καθόλου.  
Όχι. Μόνο το χέρι σου θα πονέσει.  

Με παρακολουθείς; Η καρέκλα δε θα πονέσει καθόλου.  
Δίκιο δεν έχω;  

Νοµίζω  αυτό είναι κάτι που δεν το είχες σκεφτεί ως τώρα… 
Ε; Το έχεις ξανασκεφτεί; 

ΑΡΗΣ 
Όχι. 
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ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ - ΖΩΗ 
Καληνύχτα...  

Κλείνει το φως και τον αφήνει µόνο. 

ΣΚΗΝΗ 85 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΣΠΙΤΙ  ΕΚΤΡΟΦΕΑ –  ΞΗΜΕΡΩΜΑ 

Έχει σχεδόν ξηµερώσει. Η πόρτα του σαλονιού ανοίγει και εµφανίζεται 
η ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ. Στέκεται απέναντι στον ΑΡΗ και τον κοιτάζει µε 
απορία. Ο ΑΡΗΣ έχει µία έκφραση ήττας. Η ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ τον 
πλησιάζει και αρχίζει να τον λύνει. Ο ΑΡΗΣ παίρνει µια βαθιά ανάσα και 
µε µία απότοµη κίνηση ξεκαρφώνει το χέρι του από την καρέκλα. 
Σφαδάζει σιωπηλά για να µη ξυπνήσει κανέναν. Το χέρι είναι γεµάτο 
αίµατα. Παρακαλάει µε µία κίνηση την ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ να κάνει 
ησυχία. Σηκώνεται και αρχίζει να περπατάει αργά και αθόρυβα προς 
την έξοδο. Ρίχνει µία µατιά στο δωµάτιο της γυναίκας. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ 
κοιµάται αγκαλιά µε τον ΓΙΟ της. Συνεχίζει προς την έξοδο. Η ΔΙΔΥΜΗ 
ΑΔΕΛΦΗ συνεχίζει να τον κοιτάει απορηµένη. 

ΣΚΗΝΗ 86/86Α 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΚΤΗΜΑ ΕΚΤΡΟΦΕΑ /ΔΡΟΜΟΣ  –  ΞΗΜΕΡΩΜΑ 

Ο ΑΡΗΣ βγαίνει στην αυλή. Είναι ακόµα ζαλισµένος. Εκεί τον περιµένει 
ο Μολοσσός. Κοµπλάρει όταν τον βλέπει.  

ΑΡΗΣ 
Σςςς… καλό σκυλάκι… 

Με πολύ αργά βήµατα και χωρίς να τον κοιτάζει συνεχίζει προς το αµάξι 
του. Ο Μολοσσός έχει όρεξη για κουβέντα όµως. 

ΜΟΛΟΣΣΟΣ 
Φεύγεις; Με την ουρά στα σκέλια έ;…  

Κάτσε λίγο να τα πούµε.  
Έχει τόσο κόσµο εδώ µέσα που καµιά φορά νιώθω µοναξιά… 

Ο ΑΡΗΣ σταµατάει και τον κοιτάζει. 

ΜΟΛΟΣΣΟΣ 
Σου χρωστάω και µία συγνώµη, έτσι κι αλλιώς.  
Μπερδεύοµαι και εγώ καµιά φορά, τι να κάνω;…  

Τη µία στιγµή πρέπει να µε φοβούνται…  
και την άλλη πρέπει να γίνω αλοιφή… όταν µε χαϊδεύει η κυρία… 

ΑΡΗΣ 
Δεν θέλω να φανώ αγενής αλλά… βιάζοµαι λίγο… 
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ΜΟΛΟΣΣΟΣ 
Βιάζεσαι… όλοι βιάζονται… 

Ο ΑΡΗΣ ξεκινάει να περπατάει σιγά-σιγά προς την έξοδο. Όσο 
αποµακρύνεται από το Μολοσσό αυτός σιγοτραγουδάει. 

ΜΟΛΟΣΣΟΣ 
Μπερδεύτηκα… τουρου ρουρου ρου… 
Μπερδεύτηκα… τουρου ρουρου ρου…  
και αυτό κανείς δε µου το συγχωρεί… 

Ο ΑΡΗΣ φτάνει στην πόρτα της αυλής. Την ανοίγει και βγαίνει στο 
δρόµο. Ανάµεσα στο σπίτι και το Jeep του περνάνε αυτοκίνητα αραιά 
αλλά µε µεγάλη ταχύτητα. Διασχίζει το δρόµο και µπαίνει µέσα στο 
αµάξι του. Βγάζει από το ντουλαπάκι έναν επίδεσµο και τον τυλίγει 
πρόχειρα γύρω από το χέρι του. Κάθεται για λίγο σκυφτός και 
σιωπηλός. Ένας εκκωφαντικός θόρυβος τον κάνει να πεταχτεί. Η 
ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ έχει σπάσει το παράθυρο του οδηγού µε το κοντάκι της 
κυνηγετικής καραµπίνας. Είναι έξαλλη. Αρχίζει να χτυπάει το αµάξι µε 
το κοντάκι. Σπάει πρώτα τα µπροστινά φανάρια. Ο ΑΡΗΣ κάθεται 
σιωπηλός στη θέση του. Δεν κινείται. Δεν την κοιτάζει. Η γυναίκα σπάει 
και τα πίσω φανάρια. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ κολλάει την κάννη της καραµπίνας 
στο πρόσωπο του ΑΡΗ.  

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Τι νόµιζες ρε; 

Ότι θα µου γαµήσεις τη ζωή και απλά θα φύγεις; 
Τόσο εύκολο νόµιζες ότι θα ‘ταν;  

Ο ΑΡΗΣ δεν αντιδρά. Η γυναίκα µένει για λίγο σιωπηλή. Κατεβάζει το 
όπλο. Αρχίζει να κλαίει. Ο ΑΡΗΣ δεν την έχει κοιτάξει καθόλου µέχρι 
τώρα. 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ- ΖΩΗ 
Μείνε. Μην φεύγεις... Μείνε εδώ µαζί µου… σε παρακαλώ… 

Ο ΑΡΗΣ γυρίζει και την κοιτάζει. Δεν απαντάει. Η µύτη της αρχίζει να 
αιµορραγεί. Το αντιλαµβάνεται. Σκουπίζει τη µύτη µε το χέρι. Στέκεται 
για λίγο ακίνητη. Σταµατάει να κλαίει και σοβαρεύει. Πολύ ψύχραιµα 
γυρίζει την πλάτη της στο αµάξι και αρχίζει να περπατάει µέσα στο 
χωράφι απέναντι από το κτήµα της. Ο ΑΡΗΣ της φωνάζει. 

ΑΡΗΣ 
Ζωή, πρέπει να πάµε στο νοσοκοµείο. 

Μπες στο αµάξι σε παρακαλώ. 

Η γυναίκα έχοντας την πλάτη της γυρισµένη στο αυτοκίνητο του κάνει 
ένα νεύµα µε το χέρι για να φύγει. Εµφανίζεται στην είσοδο του 
κτήµατος η ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ µε το πιτσιρίκι αγκαλιά. Η ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ 
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συνεχίζει να περπατάει προς το βάθος του χωραφιού. Η ΔΙΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ 
µε τον µικρό περνάει τον δρόµο και τρέχει πίσω από την ΕΚΤΡΟΦΕΑ. 
Αποµακρύνονται από το αµάξι και το σπίτι. Ο ΑΡΗΣ τις παρακολουθεί 
για λίγο. Βάζει µπρος το διαλυµένο αυτοκίνητο και φεύγει βιαστικά. 
  

ΣΚΗΝΗ 87 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΔΡΟΜΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  –  ΞΗΜΕΡΩΜΑ 

Το Jeep κινείται στην ερηµική λεωφόρο πολύ γρήγορα. Ο ΑΡΗΣ οδηγεί 
νευρικά Κοιτάζει από τον καθρέφτη. Ο Μολοσσός τον ακολουθεί 
τρέχοντας. Πατάει γκάζι. Περνάει µία διασταύρωση µε µεγάλη 
ταχύτητα. Ξανακοιτάει από τον καθρέφτη. Ο Μολοσσός πάει να περάσει 
την ίδια διασταύρωση. Τον χτυπάει ένα αυτοκίνητο. Ο ΑΡΗΣ κόβει λίγο 
ταχύτητα και παρακολουθεί, πάλι από τον καθρέφτη. Σταµατάει. 
Σκέφτεται. Κάνει όπισθεν προς το σηµείο που βρίσκεται ο σκύλος. 
Φτάνει από πάνω του και τον κοιτάζει. Το αυτοκίνητο που τον χτύπησε 
έχει σταµατήσει λίγο πιο κάτω. Έχει βγει έξω ο οδηγός.  

ΟΔΗΓΟΣ 
Δικός σου είναι ο σκύλος φίλε; 

Ο ΑΡΗΣ δεν του δίνει καµία σηµασία. Το σκυλί αναπνέει µε µεγάλη 
δυσκολία. 

ΟΔΗΓΟΣ 
Τον είδες πως µου πετάχτηκε έτσι;  
Θα µπορούσα να έχω σκοτωθεί.  

Τι κάνει µέσα στη µέση του δρόµου ο σκύλος;  
Είναι δικός σου ή όχι; 

ΣΚΗΝΗ 88 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΔΡΟΜΟΣ  –  ΞΗΜΕΡΩΜΑ 

Το Jeep κινείται στην λεωφόρο πολύ γρήγορα. 

ΣΚΗΝΗ 89 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ  –  ΠΡΩΙ  

Ο ΑΡΗΣ περπατάει στο διάδροµο µίας κτηνιατρικής κλινικής µε το σκύλο 
στα χέρια ψάχνοντας να βρει ένα γιατρό.  

CUT 

Ο σκύλος είναι ξαπλωµένος σε ένα χειρουργικό κρεβάτι. Μπροστά του 
στέκεται ο κτηνίατρος. Απέναντί του ο ΑΡΗΣ. 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 
Είναι δύσκολα τα πράγµατα. 

Έχει χτυπήσει άσχηµα. 
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Θα κάνουµε ότι µπορούµε αλλά δε µπορώ να εγγυηθώ κάτι. 
Αν δεν έχει κάποια εσωτερική αιµορραγία ίσως και να τη 

γλιτώσει. 
Φαίνεται δυνατό σκυλί. 

Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο. 
Θα µπει στο χειρουργείο τώρα… 

και µόλις έχουµε νεώτερα θα σας ειδοποιήσουµε. 

ΣΚΗΝΗ 90 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΔΡΟΜΟΣ /ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΚΑΦΕ  –  ΠΡΩΙ  

Το Jeep κινείται µε µεγάλη ταχύτητα. Ο ΑΡΗΣ βάζει το χέρι στην τσέπη. 
Του έχει µείνει ένα τεστ. Φτάνει έξω από ένα καφέ πάνω στην 
περιφερειακή λεωφόρο. Παρκάρει το αµάξι στο µεγάλο αλλά άδειο 
πάρκινγκ του καφέ. Βγάζει το πινακάκι του. Τσεκάρει µε V το όνοµα 
της Εκτροφέα, «Ζωή». Σχηµατίζει µία µεγάλη αγκύλη που καλύπτει όλο 
το διάστηµα πριν την Εκτροφέα. Η αγκύλη φτάνει µέχρι το τέλος του 
πίνακα. Γράφει δίπλα το όνοµα «Yuki». Βγαίνει από το αµάξι. Στα χέρια 
του κρατάει το µπονσάι. Περπατάει προς την είσοδο του καφέ. Μπαίνει 
µέσα.  

ΣΚΗΝΗ 91 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -  ΚΑΦΕ  –  ΠΡΩΙ  

Είναι πολύ νωρίς και το καφέ µόλις έχει ανοίξει. Μία σερβιτόρα στήνει 
τα τραπέζια και τις καρέκλες. Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει γύρω του. Ψάχνει 
κάποιον µε το βλέµµα. Είναι πολύ κουρασµένος και το χέρι του γεµάτο 
αίµατα.  

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 
Τι κάνετε; Έχουµε καιρό να σας δούµε. 

ΑΡΗΣ 
Καλά… καλά… 

Ο ΑΡΗΣ πηγαίνει προς στις τουαλέτες. 

ΣΚΗΝΗ 92 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  –  ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  ΚΑΦΕ  –  ΠΡΩΙ  

Ο ΑΡΗΣ ρίχνει νερό στο πρόσωπο του. Προσπαθεί να καθαριστεί από τα 
αίµατα. Φτιάχνει λίγο το λερωµένο πουκάµισό του. 
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ΣΚΗΝΗ 93 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  -  ΚΑΦΕ  –  ΠΡΩΙ  

Ο ΑΡΗΣ κάθεται σε ένα τραπέζι µόνος και περιµένει. Έχει µπροστά του 
ένα καφέ. Πίνει λίγο. Πάνω στο τραπέζι έχει τοποθετήσει και το 
µπονσάι. Στο καφέ µπαίνει µία όµορφη ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ (30-35), η Yuki. Τον 
βλέπει. Αυτός σηκώνεται όταν τη δει. Πάει και κάθεται στο τραπέζι του. 
Αυτή είναι αµήχανη, αυτός διαλυµένος. Μιλάνε στα γιαπωνέζικα.  

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Έχουν περάσει χρόνια… 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Τέσσερα… 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Τέσσερα… Πέντε µαζί και τέσσερα χώρια… 

Η ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ τον παρατηρεί για λίγο. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Τι σου έχει συµβεί; Έχεις τα χάλια σου. 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Είχα ένα ατύχηµα.  

Πολλά ατυχήµατα µάλλον… 

Η ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ αντιλαµβάνεται ότι κάτι συµβαίνει αλλά δεν ρωτάει 
περισσότερα αφού ο ΑΡΗΣ δε δείχνει διάθεση να µιλήσει. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Κατά τύχη µε βρήκες στην Ελλάδα. 

Έχω έρθει να δω την αδερφή µου για λίγες µέρες. 
Απόψε φεύγω πάλι. 

(Παύση) 
Μένω µόνιµα στην Οσάκα. 

Αλλά αυτό το ξέρεις. 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Ναι, το ξέρω. 

Μένουν και οι δύο σιωπηλοί για λίγο. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Γιατί δεν ήρθες; 

Είχαµε πει ότι θα έρθεις να µε βρεις. 
Άλλαξες και τηλέφωνο και mail… 

Ο ΑΡΗΣ δεν απαντά αµέσως. 
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ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Πως είναι η Οσάκα; 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Ωραία είναι. Μένω λίγο έξω από το κέντρο. 

Έχει πολύ πράσινο... Έχει και λίγη υγρασία όµως.  
Αλλά δεν έχει τόση ζέστη το καλοκαίρι, όπως εδώ...  

Είναι ωραία... ήσυχα… 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Και εκεί που µένω εγώ έχει υγρασία. 

Σιωπή ξανά. 
ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 

Yuki, πρέπει να σου πω κάτι σηµαντικό. 
(Παύση) 

Πριν µερικές µέρες έκανα κάτι εξετάσεις. 
Βρήκανε στο αίµα µου κάτι κακό. 

Βγάζει από την τσέπη το τεστ. Η YUKI το κοιτάει. Μία θλίψη 
ζωγραφίζεται στο πρόσωπο της.  

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Είναι ένας ιός, µεταδοτικός… επικίνδυνος… 

…και πρέπει να ειδοποιήσω όλες τις σχέσεις µου… 
Και έφτασα σε εσένα…  
Είναι αυτό εδώ το τεστ… 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Γιατί δεν ήρθες στην Οσάκα; (τον διακόπτει) 

Τον δυσκολεύει αυτό το θέµα τον ΑΡΗ. Χτυπάει το κινητό του. Ο ΑΡΗΣ 
το βάζει στο αθόρυβο. 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Yuki… 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Γιατί δεν ήρθες; 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Μου φάνηκε πολύ µεγάλο όλο αυτό. 

Έπρεπε να αφήσω πολύ σηµαντικά πράγµατα. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Πιο σηµαντικά από εµένα; 

Ο ΑΡΗΣ µένει σιωπηλός αρκετή ώρα. 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Έκανα λάθος… και µετά έκανα κι άλλο…  

κι άλλο… κι άλλο…  
Λάθη που δε διορθώνονται. 
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Η Yuki τον κοιτάζει µε µία απογοήτευση. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Αν ήξερα ότι δε θα ’ρθεις δε θα πήγαινα. 

Σε περίµενα  ενάµιση χρόνο. 

Ο ΑΡΗΣ µένει για λίγο σιωπηλός. 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Πρέπει να κάνεις αυτό το τεστ. 

Είναι πολύ σηµαντικό. 

 Η ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ απλώνει το χέρι της και ακουµπάει το µπονσάι.   

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Το φρόντιζες, ε; 

Ο ΑΡΗΣ γνέφει καταφατικά. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Και τώρα, τι;  

Μου το επιστρέφεις; 

ΑΡΗΣ (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Δικό σου είναι. 

Η γυναίκα χαϊδεύει απαλά τα φύλλα του µικρού δέντρου. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Έχω προχωρήσει πλέον. 

Με µία ελαφριά κίνηση σπρώχνει το µπονσάι προς το µέρος του ΑΡΗ. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Το έχω κάνει το τεστ. 
Και ήταν αρνητικό. 

Δουλεύω σε νοσοκοµείο στην Οσάκα. Ήταν υποχρεωτικό. 
Γνωρίζουµε αρκετό καιρό για αυτό. 

Ο ΑΡΗΣ γέρνει προς τα πίσω. Παίρνει µία έκφραση ελαφριάς 
ανακούφισης. Η ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ τον κοιτάει.  

ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ - YUKI (ΣΤΑ ΓΙΑΠΩΝΈΖΙΚΑ) 
Έρχεται µεγάλο κακό. 

Μένουν για λίγο σιωπηλοί. Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει το ρολόι του.  
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ΣΚΗΝΗ 94 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  -   ΚΑΦΕ /ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΚΑΦΕ  –  ΠΡΩΙ  

Ο ΑΡΗΣ βγαίνει από το καφέ. Στα χέρια του κρατάει το µπονσάι.Τον 
ακολουθεί και η YUKI. Απέναντι περιµένει ένας Γιαπωνέζος µε δύο 
Γιαπωνεζάκια. Η γυναίκα κοιτάζει τον ΑΡΗ, του χαµογελάει ελαφρά και 
πάει προς την οικογένεια της. Ο ΑΡΗΣ την ακολουθεί µε το βλέµµα του 
για λίγο. Αρχίζει και περπατάει προς το διαλυµένο αµάξι του. Χτυπάει 
το κινητό του. 

ΑΡΗΣ 
Παρακαλώ. 
Ναι, ο ίδιος. 

Δηλαδή τη γλίτωσε;  
Ωραία. 

Πόσο καιρό θα µείνει στην κλινική; 
Ναι, σας είπα όµως πως δεν είναι δικός µου ο σκύλος. 

Ναι, εντάξει. 
Θα ξαναµιλήσουµε αύριο. 

Θα κοιτάξω µήπως µπορέσω να του βρω µία στέγη. 
Ευχαριστώ. Γεια σας. 

Ο ΑΡΗΣ φτάνει στο ψιλοδιαλυµένο αυτοκίνητο. Σταµατάει µπροστά του 
και το περιεργάζεται για λίγο. Προσπαθεί να βάλει το σπασµένο φανάρι 
πίσω στη θέση του. Το φανάρι ξαναπέφτει. Μπαίνει και κάθεται στη 
θέση του οδηγού. Αφήνεο το µπνσάι στη θέση του συνοδηγού. Μένει για 
λίγο σιωπηλός. Βγάζει το τεστ από την τσέπη και το κοιτάζει. Βγάζει το 
πινακάκι του. Βάζει ένα Χ δίπλα στο όνοµα της Γιαπωνέζας, «Yuki». 
Σκέφτεται λίγο. Αρχίζει να σχηµατίζει µία αγκύλη που καλύπτει όλο τον 
πίνακα, υπερκαλύπτει τα ονόµατα των προηγούµενων γυναικών και 
σταµατάει εκεί που αρχίζει η αντίστοιχη αγκύλη της Γιαπωνέζας. 
Γράφει δίπλα το όνοµα «Λήδα». Γυρίζει και κοιτάζει το πίσω κάθισµα. 
Ανοίγει την πόρτα και ξαναβγαίνει. Πάει στο πίσω µέρος του Jeep και 
ανοίγει το πορτ-µπαγκάζ. Βγάζει ένα παιδικό κάθισµα αυτοκινήτου. Το 
τοποθετεί στο πίσω κάθισµα και το δένει πολύ σχολαστικά. 
Ξανακάθεται στη θέση του οδηγού. Συνδέει το κινητό του µε το µόνιτορ 
της βίντεο κλήσης. Στην οθόνη γράφει «Βίντεο µήνυµα - Λήδα». Μετά 
εµφανίζεται µία όµορφη, νέα γυναίκα. Βρίσκεται στο λιµάνι. 
Ακούγονται πλοία που αναχωρούν γύρω της.   

ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΡΗ - ΛΗΔΑ 
‘Έλα, πού είσαι; Φτάσαµε λιγάκι πιο νωρίς τελικά...  

Είδα τις κλήσεις σου… αλλά σου είχα πει, θα το έχω κλειστό.  
Σου είχα πει, θέλω χρόνο.  

Μην κάνουµε σαν να µη συµβαίνει τίποτα.  
(παύση)  

Σκέφτηκα διάφορα για εµάς…  
ελπίζω να σκέφτηκες και εσύ...  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Μου ‘κανε καλό αυτό το ταξίδι.  
Είµαστε στην πύλη Ε2, στο καφέ δίπλα από τις πληροφορίες. 

Είναι λίγο αµήχανη. Ο ΑΡΗΣ κοιτάζει σχεδόν ανέκφραστος το µόνιτορ. 
Εκτός κάδρου ακούγεται µια παιδική φωνή. 

ΚΟΡΗ ΑΡΗ 
Μπαµπάαα; 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΡΗ - ΛΗΔΑ 
Έλα, έλα να µιλήσεις στο µπαµπά. 

Η γυναίκα στρέφει το τηλέφωνο προς το παιδί. Στην οθόνη εµφανίζεται 
ένα κοριτσάκι περίπου τριών ετών.  

ΚΟΡΗ ΑΡΗ 
Μπαµπάαα, ήρθαµε! 

Κοίτα τι µου πήρε η µαµά! Κοίτα! (Δείχνει έναν αρκούδο που 
κρατάει). 

Πότε θα έρθεις; 

Η γυναίκα ξαναστρέφει το τηλέφωνο προς το πρόσωπό της. 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΡΗ - ΛΗΔΑ 
Μάτι δεν έκλεισε σε όλο το ταξίδι.  

Έκανε το πλοίο άνω-κάτω.  
Μου είπε επίσης ότι κανονικά δεν πρέπει να µε φωνάζει µαµά.  

Πρέπει να µε φωνάζει µε το όνοµά µου.  
Και εσένα δεν πρέπει να σε φωνάζει µπαµπά αλλά «Άρη».  

Επειδή έχει µεγαλώσει λέει.  
Εµείς τη φωνάζουµε «Δανάη» λέει. Όχι «Κόρη»  

Ευτυχώς µετά της πέρασε. 

ΚΟΡΗ ΑΡΗ 
Μπαµπάαα, κοίτα τι µας έδωσαν κάτι κύριοι! 

Το πιτσιρίκι σηκώνει το χέρι του. Κρατάει δύο τεστ για τον ιό. Ο ΑΡΗΣ 
πλησιάζει το µόνιτορ για να δει καλύτερα. Το κορίτσι πλησιάζει όλο 
χαρά το χέρι του στην κάµερα του κινητού. Η εικόνα θολώνει, ο φακός 
δεν µπορεί να εστιάσει. Ο ΑΡΗΣ προσπαθεί µε αγωνία να δει το χρώµα 
των τεστ. Ο φακός του τηλεφώνου εστιάζει. Τα τεστ είναι λευκά. Ο 
ΑΡΗΣ ακουµπάει την πλάτη του πίσω στο κάθισµα ανακουφισµένος. 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΡΗ - ΛΗΔΑ 
Κάνανε εξετάσεις σε όλους πάνω στο πλοίο. 

Τους βλέπω όλους γύρω ανήσυχους…  
Εµείς ούτε για αυτό χρειάζεται να ανησυχήσουµε.  

Έχεις να µε ακουµπήσεις χρόνια…  
Δεν κάνουµε τίποτα που να κάνει ένα φυσιολογικό ζευγάρι.  

Ούτε καν τσακωνόµαστε πια…  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(Παύση)  
Γιατί σου τα λέω από το τηλέφωνο τώρα αυτά;… 

Ο ΑΡΗΣ κάθεται σιωπηλός.  

ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΡΗ - ΛΗΔΑ 
Λοιπόν, σε περιµένουµε. Μην αργήσεις. 

Το µήνυµα τελειώνει. Ο ΑΡΗΣ µένει για λίγο ανέκφραστος. Κοιτάζει το 
πινακάκι του. Βάζει ένα Χ δίπλα στο όνοµα της γυναίκας του, «Λήδα». 
Κυκλώνει το όνοµα της Εκτροφέα, «Ζωή».  Κοιτάζει το τηλέφωνο του 
γιατρού από την κάρτα του. Πληκτρολογεί ένα SMS και του το στέλνει. 
Βάζει µπρος τη µηχανή. Ανάβει το GPS. Κοιτάζει στο κάθισµα του 
συνοδηγού. Το µπονσάι λείπει. Γυρίζει και κοιτάζει στο πίσω κάθισµα. 
Τίποτα. Βγαίνει από το αυτοκίνητο. Στέκεται δίπλα στο Jeep και 
κοιτάζει ακριβώς απέναντι. Το µπονσάι βρίσκεται στην άκρη του park-
ing. Είναι στο µέγεθος ενός κανονικού δέντρου πλέον. Ένα αεράκι 
κουνάει τα κλαδιά του. Ο ΑΡΗΣ το κοιτάζει αµίλητος. Μέσα από το 
αυτοκίνητο ακούγεται το GPS. 

GPS  
Παρακαλώ εισάγετε τον προορισµό σας. 

- 
Παρακαλώ εισάγετε τον προορισµό σας. 

- 
Παρακαλώ εισάγετε τον προορισµό σας. 

  

ΤΕΛΟΣ
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