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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

λογοτεχνικής και κινηματογραφικής αφήγησης και η μελέτη της μεταφοράς  του 

μυθιστορήματος ‶ Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά ″ στη μικρή οθόνη.  Διερευνάται η 

σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και οθόνης, μικρής και μεγάλης, καθώς η μεταφορά των 

λογοτεχνικών έργων υπήρξε ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα μια δημιουργική 

μετατροπή του λόγου σε εικόνα. Οι δύο αυτές τέχνες έχουν ως κύρια βάση τους την 

αφήγηση αλλά χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές. Η λογοτεχνία αφηγείται μια 

ιστορία μέσω των λέξεων, ενώ την ίδια ιστορία ο κινηματογράφος την αφηγείται 

μέσω της εικόνας και του ήχου. Ο C.Metz υπήρξε από τους πρώτους σημειολόγους 

που δικαιολόγησε την κινηματογραφική γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας και 

πρότεινε μια προσαρμογή του ζενετιανού μοντέλου.  Μέσω των βιβλιογραφικών 

αναφορών διαπιστώνουμε ότι η διασκευή των μυθιστορημάτων για την οθόνη δεν 

σημαίνει πιστή αναφορά στο πρότυπο κείμενο αλλά ένα νέο καλλιτεχνικό 

δημιούργημα. Οι δρόμοι που ακολουθεί ένα συγγραφέας για να πει την ιστορία του 

συνήθως δεν έχουν τα ίδια πατήματα με τους δρόμους που ακολουθεί ένας 

σεναριογράφος όταν θέλει να πει την ίδια ιστορία. Ο σεναριογράφος οφείλει να είναι 

ακριβής και σύντομος. Επιχειρείται στη συνέχεια να γίνει μια συγκριτική μελέτη της 

μυθιστορηματικής ιστορίας του Κ. Μουρσελά και της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς. 

Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η μεταφορά του μυθιστορήματος 

‶Τα Χέγια″ της Ζ. Σαρή σε σεναριακή μορφή. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: λογοτεχνία, αφηγηματολογία, μεταφορά, σενάριο, εικόνα. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the relation between literary and cinematic 

narrative and to study the adaptation of the novel “Bammena Kokkina Mallia” for the 

television.  Τhe relation between literature and cinema or television is being traced 

considering also the fact that the adaptation of the novels for the big screen has started 

to occupy the theoritics in the begging of the 19th century as a creative transportation 

of speech into image. Both literature and screenwriting are based in narration but they 

use different techniques. While literature tells a story using words, cinema tells the 

same story via sound and image. Christian Metz was the first semiologist who 

considered the cinematic language to be a communication code and suggested an 

adjustment of Genette narrative model.  Through bibliography we came to the 

conclusion that the adaptation of novels for the big or small screen means not 

necessarily exact reference to the original text but a new creative and artistic 

approach. The way that a writer chooses to tell a story doesn’t match up with that of a 

screenwriter. The screenwriter must be precise and concise. Furthermore, an attempt 

is made to implement a comparative study between the novel and the television series. 

Finally, the adaptation of Z. Sarri’s novel ‶Chegia″, is featured in the creatice part of 

the paper. 

Keywords: literature, narration, adaptation, screeplay, image.  
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Εισαγωγή 

Το 2004 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε στρογγυλό τραπέζι με 

θέμα: « Από το βιβλίο στην οθόνη» ο Θανάσης Βαλτινός κατέθεσε πως το σινεμά 

είναι μια τέχνη με αυτόνομη γλώσσα, ξεχωριστή από τη λογοτεχνία. Το σινεμά 

δανείστηκε πολλά βιβλία και σχεδόν όλα τα κλασικά έργα έχουν μεταφερθεί στον 

κινηματογράφο. Αυτό το συμπεθεριό δεν είχε πάντα καλά αποτελέσματα. Το κοινό 

θεωρεί ότι το σινεμά και η λογοτεχνία είναι παραπλήσια πράγματα. Δεν είναι όμως 

έτσι… Ένα βιβλίο δεν είναι έτοιμο σενάριο. Μετατρέποντας ένα κείμενο σε εικόνα 

διαπιστώνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. 

Το ζήτημα της μεταφοράς μυθιστορημάτων στην μικρή ή μεγάλη οθόνη έχει 

απασχολήσει τους θεωρητικούς μελετητές ήδη από τον προηγούμενο αιώνα. Πολλές 

φορές υπήρξε αρνητική κριτική για τη μεταφορά κλασικών μυθιστορημάτων στον 

κινηματογράφο καθώς θεωρούνταν έργα απειλή για την ποιότητα του πρωτότυπου 

κειμένου.  Με την πάροδο του χρόνου και καθώς το κοινό έδειχνε μεγάλη αλλά και 

θετική ανταπόκριση στις διασκευές των μυθιστορημάτων για τον κινηματογράφο το 

κλίμα απέναντι στις διασκευές άρχισε να αλλάζει. Δεν είναι λίγες οι διασκευές που 

έχουν βραβευτεί. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μεταφοράς του 

μυθιστορήματος «Όσα παίρνει ο άνεμος», «Περηφάνια και προκατάληψη», «Ρωμαίος 

και Ιουλιέτα». Από του πιο πολυδιασκευασμένους συγγραφείς πέρα του Σαίξπηρ 

υπήρξε και ο Ντίκενς. Η κινηματογραφική γλώσσα διαχωρίζεται από τη λογοτεχνική 

λόγω της ιδιομορφίας του κινηματογράφου ως προς το εκφραστικό υλικό του και η 

διασκευή αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό δημιούργημα. 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση μεταξύ λογοτεχνικής και 

κινηματογραφικής αφηγηματολογίας, εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές και 

γίνεται μια συγκριτική μελέτη του μυθιστορήματος του Κ. Μουρσελά «Βαμμένα 

Κόκκινα Μαλλιά» και της τηλεοπτικής μεταφοράς του από τον σεναριογράφο 

Βαγγέλη Γκούφα και τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη. Η ιστορία εξελίσσεται 

γύρω από έναν αντιήρωα, τον Λούη, την περίοδο μετά την επιβολή της Χούντας στον 

Πειραιά. Η αφήγηση της γίνεται μέσω του στενού του φίλου Μανολόπουλου 

χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη μνήμη. Παρατηρούμε την επιρροή αυτού του 

αντιήρωα στις ζωές άλλων ανθρώπων και κυρίως την επιρροή που ασκεί στον 

Μανολόπουλο. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συγκριτική μελέτη του πως αυτή η 

λογοτεχνική ιστορία μέσω της εικόνας μεταφέρεται  στην ιδιωτική τηλεόραση. 

Υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες ή διαφορές, η μεταφορά είναι πιστό αντίγραφο 

του μυθιστορήματος ή έχει δικό της χαρακτήρα; Ακολουθεί το σενάριο την ίδια 

πλοκή, δομή, τεχνική;  

Στο δημιουργικό κομμάτι της εργασίας έχει επιλεγεί το μυθιστόρημα της Ζ. Σαρή 

«Τα Χέγια» καθώς υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία με το μυθιστόρημα του 

Μουρσελά. Και τα δύο έργα αναφέρονται στα χρόνια της χούντας και χρησιμοποιούν 

την αναδρομή στο παρελθόν για να αποκαλύψουν στοιχεία από τις ζωές των 

πρωταγωνιστών. Επιπρόσθετα, η Σαρή θεωρείται μία από τις πιο πολυδιαβασμένες 

συγγραφείς παιδικών και εφηβικών μυθιστορημάτων, καθώς πολλά αποσπάσματα 
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από τα έργα της βρίσκονται και στα σχολικά εγχειρίδια. Με βάση τη θεωρία που 

αναφέρθηκε στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, επιχειρήθηκε μια 

κινηματογραφική, τηλεοπτική διασκευή βασισμένη σε αυτό το μυθιστόρημα που 

διαβάζεται τόσο από εφήβους όσο και από το ενήλικο κοινό.  
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ΜΕΡΟΣ 1ο  

Κεφάλαιο 1 

 

1.1. Η μεταφορά των λογοτεχνημάτων  

Σύμφωνα με τον Bachtin (1981), η λογοτεχνική διαδικασία είναι μια σύνθετη 

λειτουργία με ποικίλες εκφάνσεις και δεδομένα. Αυτή η δήλωση του θεωρητικού, 

είναι χαρακτηριστική της διαλεκτικής ή της  συσχετικής άποψης για τη λογοτεχνία. 

Συγκεκριμένα,  η λογοτεχνία ως γλώσσα, θεωρείται ότι αποτελεί εκείνο το γόνιμο 

έδαφος που μπορεί να διαμορφώσει τόσο διαλεκτικές  αντιπαραθέσεις όσο και 

αναλύσεις (Μίχα, 2020). 

Όπως τονίζει, επίσης, η Αραβανή (2006:67 - 70) “[Η λογοτεχνία] ως ζωντανός 

οργανισμός, πολιτισμός και πολιτιστικό φαινόμενο καταγράφει, εγγράφει, μεταπλάθει τη 

ζωή και τις αξίες της με τη σφραγίδα του δημιουργού της σε ένα πλαίσιο διαχρονικό και 

παγκόσμιο, μελετώντας στάσεις και ωθώντας το άτομο να διαμορφώσει, μέσω της 

παρατήρησης των κοινωνικών στοιχείων του περίγυρού του, νέα συμπεριφορά 

προκειμένου να επιτύχει την ανάλογη προσαρμογή του” (Αραβανή, 2006). 

Γενικότερα, η μεταφορά λογοτεχνικών έργων, σύγχρονων και κλασικών συγγραφέων, 

στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, υπήρξε ανέκαθεν μια δημιουργική 

μετατροπή του λόγου σε εικόνες και έχει με τον καιρό αποδείξει τη δυναμική σχέση 

κειμένου και εικόνας καθώς και την αξία της τέχνης εν γένει (Cartmell, 2012).  

Μια μικρή ιστορική αναδρομή στο παρελθόν, ξεκινώντας από τις αρχές του 19ου 

αιώνα δείχνει τη σαφή υπεροχή της λογοτεχνίας έναντι της εικόνας, την υποδεέστερη 

αξία του κινηματογράφου σε συνάρτηση με την κλασική λογοτεχνία. Λογοτεχνικά 

έργα που υιοθετούν φιλμικές τεχνικές δημιουργώντας έργα νέου τύπου μυθοπλασίας, 

θεωρούνται έργα απειλή για την ποιότητα του μυθιστορήματος ( Cartmell, 2012) 

Προχωρώντας στον 20ο αιώνα οι προσαρμογές των λογοτεχνικών έργων σε ταινίες, 

δημιουργούν μια ανησυχία ως προς την ποιότητα του έργου ενός συγγραφέα. Ο 

Andre Bazin το αναφέρει και ως έναν πιθανό θάνατο του συγγραφέα. Παρά το 

αρνητικό κλίμα, σχεδόν εχθρικό, κλίμα των κινηματογραφικών προσαρμογών από τις 
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λογοτεχνικές σπουδές αλλά και τις κινηματογραφικές μελέτες, το κοινό δείχνει ότι τις 

αποδέχεται με μεγάλη ευχαρίστηση και μάλιστα αρκετές από αυτές παίρνουν και το 

χρυσό αγαλματίδιο των βραβείων Oscar.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα 

μπορούσε να αναφερθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ταινία «Όσα παίρνει ο 

άνεμος». Παρόλη την επιτυχία τους εξακολουθούν να έχουν μικρή απήχηση στις 

λογοτεχνικές σπουδές ( Cartmell, 2012). 

Γύρω στον 21ο αιώνα αρχίζει να επεκτείνεται η λίστα των έργων λογοτεχνικής 

μεταφοράς και οι σεναριογράφοι να αναγνωρίζονται επίσημα ως κανονικοί 

συγγραφείς. Επιπλέον οι μελέτες προσαρμογής δεν στοιχειώνονται από την αρνητική 

κριτική του 20ου αιώνα όπου κάθε επανάληψη ή αναπαραγωγή της πλοκής 

θεωρούνταν κακή επίδραση στο λογοτεχνικό έργο (Cartmell, 2012). 

Περαιτέρω, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει άμεσα και ευθέως τον τρόπο 

με τον οποίο διασκευάζεται ένα κείμενο είναι το ήδη φορτισμένο και επεξεργασμένο 

περιεχόμενο, όπως το φέρει στη διαδρομή του από το παρελθόν μέχρι την ώρα της 

διασκευής του. Σύμφωνα με τη Μίγγα, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ισοδυναμία 

μεταξύ ενός μυθιστορήματος και της κινηματογραφικής του διασκευής αν λάβουμε 

υπόψη το γεγονός ότι συντελείται μετάβαση από ένα μονοδιάστατο σε ένα 

πολυδιάστατο μέσο (Μίγγα, 2019). 

Οι Stephens & McCallum (1998: 6), διατυπώνουν το εξής επιχείρημα: «[Τα 

αφετηριακά κείμενα] φτάνουν στους διασκευαστές με προκαθορισμένους ορίζοντες 

προσδοκιών και με τις αξίες τους και τις ιδέες τους για τον κόσμο ήδη 

νομιμοποιημένες».  Υποστηρίζεται δε ότι ακριβώς επειδή τέτοια κείμενα αφετηρίας 

είναι ήδη καταξιωμένα, αποτελούν ένα πρόσφορο πλαίσιο για την εγγραφή μετά - 

διηγητικών σχημάτων που εκφράζουν ιδεολογίες και πεποιθήσεις, όπως αυτές 

ισχύουν τη στιγμή της διασκευής τους, και στο πλαίσιο που αυτές γίνονται (Stephens 

& McCallum, 1998).  

Επιπρόσθετα, ο Geoffrey Wagner (οπ. αναφ. σε McFarlane, 1996), πρότεινε τρεις 

κατηγορίες μεταφοράς των λογοτεχνικών κειμένων στον κινηματογράφο, οι οποίες 

είναι: 

 α) η μετάθεση/transposition, όπου ανήκουν εκείνες οι ταινίες στις οποίες το 

λογοτεχνικό κείμενο υφίσταται ελάχιστη έκδηλη παρέμβαση κατά τη μεταφορά του 

στην οθόνη. 
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 β) Το σχόλιο/commentary, όπου το όποιο λογοτεχνικό έργο μεταλλάσσεται σε 

μεγάλο βαθμό, με αλλαγές για παράδειγμα στο τέλος ή με δράση που μετατοπίζεται 

σε διαφορετική χρονική περίοδο.  

γ) Η αναλογία/analogy η οποία αφορά σε ταινίες στις οποίες δύσκολα αναγνωρίζεται 

η λογοτεχνική τους πηγή και όχι μόνο επειδή έχουν ένα διαφορετικό τέλος ή 

διαδραματίζονται σε άλλον τόπο ή / και χρόνο (McFarlane, 1996).  

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό από τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας που έχουν 

ασχοληθεί με τη μετάφραση, τη διασκευή ή τη μεταγραφή ότι τα δευτερογενή έργα 

υπερβαίνουν και εξελίσσονται, κατά κανόνα, πέρα και εκτός από την απλή μίμηση. 

Αποτελούν νέα έργα, εφόσον προσθέτουν, συμπληρώνουν, ανανεώνουν ή και 

ανατρέπουν ενίοτε τα αρχικά. Για το λόγο αυτό και η πιστότητα στο αφετηριακό έργο 

είναι, ή τουλάχιστον θα πρέπει να είναι, το έσχατο κριτήριο για την αξιολόγηση μιας 

διασκευής (Μίγγα, 2019).  

 Αντίθετα, οι πιο δημιουργικές περιπτώσεις διασκευής και μεταγραφής ή ακόμη και 

οικειοποίησης είναι εκείνες κυρίως που, αντί να μείνουν πιστές στο αφετηριακό τους 

έργο, συνειδητά το αμφισβητούν ή και το απομακρύνουν χαρακτηριστικά. Σε τελική 

ανάλυση η μεταφορά ενός μυθιστορήματος στον κινηματογράφο δεν είναι μια απλή 

μεταφορά από ένα σύστημα σημείων σε ένα άλλο. Κάθε κινηματογραφική διασκευή 

είναι εξ ορισμού διαφορετική και πρωτότυπη εξαιτίας της αλλαγής μέσου (Μίγγα, 

2019). 

Το λογοτεχνικό κείμενο που αντιμετωπίζεται ως πρότυπο από τον κινηματογραφιστή, 

στην ουσία του αφήνει ένα μεγάλο εύρος καλλιτεχνικής ελευθερίας ώστε να εκφράσει 

τη δική του άποψη, τη δική του οπτική γωνία πάνω σε ένα ήδη ενδεχομένως γνωστό 

κείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει εικόνες που ήταν δύσκολο 

να σχηματιστούν κατά την λογοτεχνική ανάγνωση ή και ακόμα να φτιάξει εικόνες 

δυνατότερες και επικρατέστερες από τη φαντασιακή εικονοπλασία (Μίγγα, 2019). 

Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το λογοτέχνημα, ο διασκευαστής 

μπορεί να επιτύχει τη γνωριμία του κοινού με τον συγγραφέα, καθώς η προσέγγιση 

ενός λογοτεχνικού έργου μέσω του κινηματογράφου θεωρείται πιο άμεση και 

γρήγορη στο ευρύ κοινό, ή ακόμα με εκείνη τη μερίδα του κοινού που η σχέση του με 

το βιβλίο είναι σχεδόν κακή. (Μίγγα, 2019). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

μεταφοράς του έργου «Ο υπέροχος Γκάτσμπυ» του S. Fitzgerald, καθώς στα πρώτα 
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χρόνια κυκλοφορίας του μυθιστορήματος υπήρξαν αρκετές αρνητικές κριτικές έως 

και παραγκώνιση του και μόνο μετά τον θάνατο του συγγραφέα άρχισε σιγά σιγά να 

αναγνωρίζεται η αξία του μυθιστορήματος. Μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και 

αποδοχή απέκτησε το μυθιστόρημα με την κινηματογραφική του μεταφορά, η οποία 

μάλιστα έγινε αρκετές φορές (εισαγ.σημείωμα Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ, Φ. 

Φιτζεραλντ, εκδ. Το Βήμα) 

Στον αντίποδα υπάρχει η περίπτωση όπου φημισμένα μυθιστορήματα έγιναν βασικά 

εργαλεία για τη δημιουργία ταινιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

περίπτωση του «Χάρι Πόττερ» όπου η Ρόουλινγκ έγινε γνωστή από τη μεταφορά του 

πρώτου παιδικού μυθιστορήματος του Χάρι Πόττερ. Μάλιστα, άξιο αναφοράς είναι 

το γεγονός πως η συγγραφέας συνέχισε την ιστορία του ήρωα, έχοντας κατά νου ότι 

πρέπει να δημιουργήσει εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν κατά βάση στον 

κινηματογράφο (Chartmel and Whelehan, 2010). Από το παραπάνω θα μπορούσε να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η συγγραφή ενός μυθιστορήματος μπορεί να ακολουθεί 

αφηγηματικές τεχνικές που προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευκολία στις 

κινηματογραφικές αφηγήσεις. 

Χρήσιμο είναι, περαιτέρω, να γίνει μια συζήτηση σχετικά με την διασκευή. Σε 

γενικές γραμμές, η  διασκευή θα μπορούσε να οριστεί ως η μεταγραφή, επομένως και 

η αλλαγή της μορφής, χωρίς όμως να επιβάλλεται το ένα είδος πάνω στο άλλο. Σαν 

λειτουργική βάση σε αυτή τη μετατροπή χρησιμοποιείται το σενάριο, που θεωρητικά 

οφείλει να μείνει πιστό στα εκφραστικά μέσα του είδους που υπηρετεί (Field, 1986). 

 

Μια καλή διασκευή συλλαμβάνει την ουσία, την ψυχή, την αλήθεια και το πνεύμα 

του μυθιστορήματος, μέσα από μια διαδικασία διαρκούς έμπνευσης, εξερεύνησης και 

ελεύθερης σχετικά αναδημιουργίας του, σαν την τέχνη της απόσταξης. Τα μόνα όρια 

που γνωρίζει είναι εκείνα της τέχνης που υπηρετεί (Krevolin, 2003). Συνεπώς, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει μονοσήμαντη αντιστοίχιση μεταξύ βιβλίου και ταινίας, κάτι 

που σημαίνει ότι αν ένα βιβλίο το προσεγγίσουν δέκα σκηνοθέτες θα προκύψουν 

δέκα διαφορετικές ταινίες (Σκαμπαρδώνης, 2004).  

Η διασκευή, υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία των διακειμενικών σχέσεων μεταξύ 

κειμένων, και ως τέτοια είναι μία δημιουργική διαδικασία παραγωγής λογοτεχνικών 

έργων, διαφόρων και διαφορετικών ειδών, από τα αρχικά κείμενα. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση της διασκευής έργων για παιδιά, σχετικά με την οποία η Καλκάνη 
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(2004: 51), δίνει έναν εμπεριστατωμένο ορισμό: «Πρόκειται», υποστηρίζει, «για μια 

διαδικασία ‘μεταφύτευση’’ και ταυτόχρονα προσαρμογής μιας αρχικής υπόθεσης για 

ενήλικους ενός άλλου καιρού σε ιδεολογικά ρεύματα ή πρότυπα μιας μεταγενέστερης 

κοινωνίας, καθώς και σε τρέχουσες αντιλήψεις για το πώς ‘’πρέπει’’ να είναι 

φτιαγμένο ένα κείμενο για παιδιά.» (Κακλάνη, 2004).  

Σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διασκευή κάνει χρήση μιας διαδικασίας 

που υπάγεται στην κατηγορία της αλλαγής είδους, το διασκευασμένο έργο 

προσαρμόζεται σε εκείνους τους κανόνες και τις παραδοχές που διέπουν το 

καινούργιο  ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει. Το πρόβλημα 

με τη διασκευή, όπως σημειώνει η Linda Hutcheon, είναι ότι στην πραγματικότητα 

πολύ δύσκολα ορίζεται μερικώς, μιας και χρησιμοποιείται η ίδια λέξη τόσο για τη 

διαδικασία, όσο και για το προϊόν. Όσον αφορά στο προϊόν, ο όρος διασκευή μπορεί 

να δοθεί και επίσημα ως ορισμός, αλλά και ως προς τη διαδικασία, δηλαδή τη 

δημιουργία και την πρόσληψη, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι 

(Hutcheon & O’ Flynn, 2013). 

Για να γίνει ουσιαστικά αντιληπτή αυτή η εννοιολογική σύγχυση, είναι χρήσιμο να 

σκεφτεί κανείς το πρωτότυπο ως την πρώτη ύλη που επιλέγεται, τόσο για να 

διασκευαστεί, όσο και για να μεταφραστεί. Ομοίως και στις δύο περιπτώσεις 

πρόκειται να προκύψει μία διασκευή, ωστόσο οι διαδικασίες δεν πρέπει να 

ταυτίζονται εξαιτίας μόνο από το αποτελέσματα. Επομένως, η διασκευή μπορεί να 

κρατήσει την πρωτότυπη δουλειά ζωντανή και να της δώσει μία μετά θάνατον ζωή 

που διαφορετικά δεν θα είχε. Η ίδια η συγγραφέας αναφέρει πόσο δύσκολο της ήταν 

να επαναφέρει στη μνήμη της την αρχική εικόνα που είχε πλάσει για τα Oρκ από το 

βιβλίο του Τόλκιν « Ο άρχοντα των δαχτυλιδιών» αφού είδε την ταινία (Hutcheon & 

O’ Flynn, 2013).  

 Η τηλεοπτική ή η κινηματογραφική διασκευή, για τους απόλυτους υποστηρικτές του 

βιβλίου, ίσως να υποβαθμίζει την αξία του πρωτότυπου έργου. Υπάρχει βέβαια μία 

νοητή ιεραρχία μεταξύ των τεχνών. Η έβδομη τέχνη, για παράδειγμα, όσο σπουδαία 

και αν είναι, θεωρείται πιο προσιτή, λόγω της εικόνας αρχικά, από την λογοτεχνία, 

και επιπλέον ίσως ακόμα και πιο εύληπτη. Συγκεκριμένα, απαιτεί λιγότερο χρόνο από 

ένα βιβλίο και προσφέρει άμεση ψυχαγωγία. Η έντυπη μορφή λόγου, το βιβλίο, είναι 

πιο σύνθετη, αφήνει τη φαντασία του αναγνώστη ελεύθερη να δημιουργήσει τις δικές 
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του εικόνες, όμως απαιτεί μεγαλύτερη αφοσίωση και χρόνο για να καταλήξει κανείς 

στο τέλος της ιστορίας, και ειδικότερα όταν πρόκειται για εκτενή μυθιστορήματα. 

Στην περίπτωση της εικόνας ή της σκηνής, η έκταση αρκετών σελίδων μπορεί να 

παρασταθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα  (Hutcheon & O’ Flynn, 2013).  

Ο Bluestone στο βιβλίο του Novels into Film υποστήριξε ότι «τα προϊόντα ενός 

μυθιστορήματος και μιας ταινίας αντιπροσωπεύουν διαφορετικά αισθητικά είδη, όσο 

διαφορετικά είναι το μπαλέτο με την αρχιτεκτονική. Η ταινία είναι ένα διαφορετικό 

πράγμα, όπως ένας ιστορικός πίνακας ζωγραφικής είναι ένα διαφορετικό πράγμα από 

το ιστορικό γεγονός που απεικονίζει.» 

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για πρωτότυπο δημιούργημα είτε για μια 

κινηματογραφική μεταφορά κάποιου θεατρικού ή λογοτεχνικού έργου, η συγγραφή 

του σεναρίου είναι το αντικείμενο της δουλειάς του σεναριογράφου, ενός από τους  

βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές μιας ταινίας μυθοπλασίας.  

Το λογοτεχνικό κείμενο χρησιμοποιείται, κυρίως για τον σεναριογράφο, ως αφετηρία 

και έναυσμα,  για δημιουργία (Παγουλάτος, 2003). Η πιστότητα θα μπορούσε να 

αφορά στον πυρήνα, την «ψυχή» του λογοτεχνήματος, την ακριβή απόδοση της 

ατμόσφαιρας και του ύφους του συγγραφέα, χωρίς αυτό να σημαίνει και απαραίτητα 

ότι το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχημένο (Χαρίτος, 2003). 

Η διασκευή της λογοτεχνίας είναι τόσο παλιά όσο και ο κινηματογράφος και 

αργότερα και η τηλεόραση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο David Leitch. Ο 

κινηματογράφος και η τηλεόραση άντλησαν από το μυθιστόρημα την πρώτη ύλη σε 

όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, διαγράφοντας έτσι μια πορεία που πέρασε από 

διάφορα στάδια, άλλοτε σύμπλευσης, άλλοτε αντιπαλότητας (Μωραίτης, 2003). Σε 

κάθε περίπτωση η επίδραση ήταν έντονη, με τη διατήρηση πάντως του ζωτικού 

εκείνου χώρου και των εγγενών χαρακτηριστικών της εκάστοτε πλευράς, σε μια 

σχέση λεπτών ισορροπιών, ελευθερίας αλλά και αναπόφευκτων και απαράβατων 

περιορισμών (Γαβαλά, 2003).  

Η διασκευή ενός κλασικού έργου, μπορεί να το κάνει γνωστό και σε ένα ευρύτερο 

κοινό, που ίσως να μην διαβάζει μεν λογοτεχνία, αλλά να πηγαίνει στον 

κινηματογράφο ή/και να παρακολουθεί τηλεόραση. Οτιδήποτε σχεδόν μπορεί να 

διασκευαστεί σε μία άλλη μορφή καλλιτεχνικού έργου, αρκεί να συμβαδίζει με 

κάποιες συμβάσεις, τεχνικούς όρους και κυρίως τις ανάγκες της κατηγορίας που θα 
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μεταφερθεί. Παράμετροι όπως ο χρόνος, ο χώρος, οι συνθήκες, σε κάθε κατηγορία 

και κάθε είδος οφείλουν να εξετάζονται προσεκτικά από το διασκευαστή, του οποίου 

και η ματιά είναι προς την κατεύθυνση της διατήρησης του ύφους ενώ η αλλαγή της 

οπτικής είναι που θα τον διακρίνει από το δημιουργού του πρωτογενούς υλικού. 

«∆εν υπάρχει αθώα μετατροπή, δηλαδή, που να μην μεταβάλλει με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο τη σημασία του υπο-κειμένου της.» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Genette 

(1982).  

Υπάρχουν αρκετές μορφές διασκευών. Αυτή που συναντάται περισσότερο είναι «ο 

δανεισμός» όπου ο δημιουργός χρησιμοποιεί ιδέες ή μορφές από ένα κείμενο. Σε 

αυτή τη περίπτωση γίνεται αντιληπτή η μεγάλη ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης 

του κινηματογραφιστή καθώς και η μεγάλη απόκλιση από τη πιστή μεταφορά του 

λογοτεχνήματος. H τροπή του λόγου σε εικόνα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

«μετάφραση», που περιλαμβάνει την κίνηση ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενα μέσα1.  

 Στον αντίποδα των παραπάνω θα μπορούσαμε να αναφερθεί και η περίπτωση της 

διασκευής που μπορεί να φτάσει στην «αποδόμηση» του πρωτότυπου. Σύμφωνα με 

την Ν. Μίγγα (2019), η υποκειμενικότητα, όπως την ορίζει ο Genette, είναι ο πλέον 

δηλωτικός όρος για τον κινηματογράφο, αφού περιγράφει τη σχέση ενός κειμένου 

(υποκείμενο) με ένα προηγούμενο κείμενο (υπερκείμενο) το οποίο μεταμορφώνει, 

τροποποιεί ή επεκτείνει. Οι διασκευές είναι επομένως υποκείμενα που προήλθαν από 

συγκεκριμένα υπερκείμενα. Πρόκειται για υποκείμενες αναγνώσεις, οι οποίες 

προέκυψαν από ένα δεδομένο υπερκείμενο (Μίγγα, 2019) 

Η μεταφορά των λογοτεχνικών έργων συναντάται και στη μικρή οθόνη από τις αρχές 

των εκπομπών της. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας οικονομικά προσιτό στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη. 

Απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και έτσι η μετάδοση της εικόνας αποκτά 

μεγαλύτερη δυναμική αναγνώρισης. Τα τελευταία χρόνια έχουν μεταδοθεί στην 

ελληνική τηλεόραση μεταφορές λογοτεχνημάτων από πολλούς σκηνοθέτες, άλλοτε 

με μεγάλη επιτυχία και άλλοτε με αρνητικά αποτελέσματα.  Και σε αυτή την 

περίπτωση, η μεταφορά ενός έργο στη μικρή οθόνη αποτελεί, όπως και στον 

κινηματογράφο, μια νέα μορφή αφήγησης, ένα νέο καλλιτεχνικό δημιούργημα που 

                                                             

1 Για το ζήτημα της διασκευής ως μετάφρασης, βλ.: El. Shohat, “Sacred Word, Profane Image, 

Theologies of  adaption” 
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μπορεί να οδηγήσει στην γνωριμία ενός ευρύτερου κοινού με το πρότυπο λογοτεχνικό 

έργο αλλά και με τον συγγραφέα  (Γλυκοφρύδη -Λεοντσίνη, 2018). 

 Επιπλέον, οι προσπάθειες μεταφοράς των μυθιστορημάτων σε ελληνικές τηλεοπτικές 

σειρές έχουν αναδείξει πως όταν ένα λογοτεχνικό έργο αποτελεί το πρώτο υλικό για 

την παραγωγή ενός σεναρίου, δημιουργείται μια νέα μορφή τέχνης και αναδεικνύεται 

ταυτόχρονα το δημιουργικό κομμάτι των συντελεστών που εμπλέκονται σε αυτή τη 

διαδικασία. (Γλυκοφρύδη -Λεοντσίνη, 2018). 

Όσον αφορά στην περίπτωση της τηλεόρασης και συγκεκριμένα στην τηλεόραση της 

Μεταπολίτευσης, κυρίως κατά την πρώτη επταετία (1974-1981), αλλά και αργότερα, 

ένα πολύ μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος, που αφορά στις ελληνικές 

δραματικές σειρές (ενδεχομένως λόγω έλλειψης πρωτότυπων σεναρίων), 

διακατέχεται από διασκευές έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, κυρίως ρεαλιστικά 

μυθιστορήματα   

Γενικότερα, από τον Α.Ρ. Ραγκαβή ως τον Στρατή Τσίρκα και από τον Αλέξανδρο 

Παπαδιαμάντη ως τη Μαρία Ιορδανίδου, πολλοί νεοέλληνες συγγραφείς έχουν 

διασκευαστεί για τη μικρή οθόνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός σειρών που 

βασίστηκαν σε πεζά του Γρηγορίου Ξενόπουλου είναι σημαντικός, ενώ μερικές από 

τις μεγαλύτερες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες, ειδικά των πρώτων ετών 

λειτουργίας της ελληνικής τηλεόρασης, είχαν ως πρώτη ύλη τη νεοελληνική 

πεζογραφία, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα ακόλουθα: Ο Χριστός 

Ξανασταυρώνεται, Γιούγκερμαν, Οι Πανθέοι, Αστροφεγγιά, Χατζημανουήλ, Τρίτο 

Στεφάνι, Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά, Πρόβα Νυφικού, Μάγισσες της Σμύρνης, Ο Ιούδας 

φιλούσε υπέροχα. (Φ. Παππάς, 2016). 

Τα δύο τελευταία έργα, μάλιστα, είχαν υψηλές πωλήσεις και πριν από την τηλεοπτική 

τους διασκευή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, η προβολή μιας σειράς ανέσυρε από τη 

λήθη μάλλον ελάσσονα βιβλία συγγραφέων καθιστώντας τα best sellers για λίγο 

(όπως το ημιτελές 10 του Καραγάτση και σε μικρότερο βαθμό Ο κίτρινος φάκελος). 

Άλλα πάλι που ανέμεναν μεγάλη επιτυχία λόγω πηγής και συντελεστών, δεν 

ευδοκίμησαν. Τέτοια ήταν, για παράδειγμα, ο Γιούγκερμαν, αλλά και οι Ασθενείς και 

Οδοιπόροι (Φ. Παππάς, 2016).  

Η περίπτωση του Τάσου Αθανασιάδη χρήζει ειδικής αναφοράς, με δεδομένο ότι στα 

χρόνια 1990-2010 αποδεικνύεται ο πιο ανθεκτικός συγγραφέας στην τηλεόραση και 



 17 

για αυτό το λόγο θεωρείται από πολλούς ως ο διάδοχος του Γ. Ξενόπουλου. Ο 

Αθανασιάδης κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ γενιάς του ’30 και μεταπολεμικής 

εποχής, δίνει το υλικό για σχετικά ακριβές παραγωγές. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν τα έργα:  Τελευταίοι Εγγονοί, Φρουροί της Αχαΐας, Αίθουσα 

του θρόνου, Παιδιά της Νιόβης (Φ. Παππάς, 2016).   

Ένας άλλος συγγραφέας που αναδεικνύεται μέσα από την τηλεόραση είναι ο Γιάννης 

Μαρής, με τις μεταφερμένες στο σήμερα «Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα». 

Ακολούθησαν, επίσης, σειρές όπως Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, Όταν ήμουν δάσκαλος, 

Χαμένη άνοιξη, Η αγάπη άργησε μια μέρα (Φ. Παππάς, 2016). 

Παρακάτω, γίνεται αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές διασκευές-μεταφορές 

λογοτεχνικών έργων στην ελληνική τηλεόραση. 

Το Τρίτο Στεφάνι | Συγγραφέας: Κώστας Ταχτσής | ANT1, 1995 

Πρόκειται για τις ιστορίες δύο γυναικών της Νίνας (Νένα Μεντή) και της Εκάβης 

(Λήδα Πρωτοψάλτη). Η σειρά αποδείχθηκε πολύ αξιόλογη και οι ηθοποιοί ανέδειξαν 

τα βασικά νοήματα του μυθιστορήματος, όπως είναι οι διάφορες όψεις του 

οιδιπόδειου συμπλέγματος, την παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας, την οικογένεια 

που θεωρείται πεδίο μάχης, τη δέσμευση και την καταπίεση των γυναικών.  

Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης  Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης  

Η αίθουσα του θρόνου | Συγγραφέας: Τάσος Αθανασιάδης | MEGA, 1998 

Πρόκειται για την Αίθουσα του θρόνου, το βραβευμένο βιβλίο του οποίου η μεταφορά 

στη μικρή οθόνη θεωρείται μια από τις ακριβότερες παραγωγές. Τη δεκαετία του ’60 

επιστρέφει μετά από χρόνια αφιέρωσης του στο Θεό σε ένα όμορφο νησί των 

Κυκλάδων ο Λουκάς Δελόγγης (Άρης Λεμπεσόπουλος). Ανάμεσα σε εκείνον και την 

ποιήτρια Γλαύκη Αρχοντίδη (Μαρία Ναυπλιώτη) θα προκύψει ένας αμοιβαίος 

έρωτας.  

Σενάριο:Ντόρα Φασσέα | Σκηνοθεσία: Πηγή Δημητρακοπούλου 

 Eroica | Συγγραφέας: Κοσμάς Πολίτης (Πάρις Ταβελούδης) | ΕΤ1, 1999 

Η Eroica θεωρείται αριστούργημα της νεοελληνικής πεζογραφίας, αλλά ο μέσος 
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αναγνώστης μάλλον δεν θα συμμεριστεί την άποψη των κριτικών. Γενικά, είναι λίγο 

ακατανόητο λόγω της επιτηδευμένης διανοητικής σκοτεινότητας, αλλά γίνεται σαφώς 

πιο εύληπτο ως τηλεοπτική σειρά. Η υπόθεση αφορά μία παρέα αγοριών που μέσα 

από διάφορες καταστάσεις θα μπουν στην εφηβεία. Κάποιοι θα μεγαλώσουν απότομα 

εξαιτίας ενός άσχημου συμβάντος και κάποιοι άλλοι θα ερωτευτούν. 

Σενάριο: Μαρία Νικολακοπούλου | Σκηνοθεσία: Πάνος Κοκκινόπουλος  

 Το 10| Συγγραφέας: Μ. Καραγάτσης | Alpha, 2007 

Έργο του Καραγάτση, ένα αριστούργημα που μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη και 

περιγράφει την ιδιαιτερότητα της νεοελληνικής κοινωνίας στη δεκαετία του ’50. Στη 

λαϊκή πολυκατοικία του Πειραιά, το 10, κατοικούν κάθε λογής προσωπικότητες: από 

τον Καλογερά (Δημήτρης Καταλειφός) που είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου μέχρι την 

Ελενάρα (Ρένη Πιττακή) τη γνωστή σε όλους τους Έλληνες κουτσομπόλα της 

πολυκατοικίας και από τον ιδιοφυή Φουντούκο (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος) μέχρι 

την πόρνη Μαρία Μακρή (Μαρίσα Τριανταφυλλίδου). Όλοι λοιπόν θα βρεθούν σε 

σύγχυση όταν ο Καλογεράς πεθαίνει και μένει μετέωρο το ζήτημα της κληρονομιάς 

του κτιρίου. Αν και το έργο έμεινε ημιτελές λόγω του θανάτου του συγγραφέα, οι 

σεναριογράφοι συμπλήρωσαν το τέλος όπως εκείνοι έκριναν το πώς θα τελείωνε. 

Σενάριο: Μαίρη Ζαφειροπούλου, Σταύρος Καλαφατίδης, Γιώργος Κρητικός | 

Σκηνοθεσία: Πηγή Δημητρακοπούλου  

Ματωμένα χώματα | Συγγραφέας: Διδώ Σωτηρίου | Alpha, 2008 

Βιβλίο που μιλά για την προσφυγιά και τη Μικρασιατική καταστροφή και 

μεταφέρθηκε στην  τηλεόραση το 2008. Κεντρικός ήρωας είναι ο Μανώλης Αξιώτης 

(Γιώργος Καραμίχος), ο οποίος είχε υπηρετήσει πρώτα στα Αμελέ Ταμπουρού και 

μετά στον ελληνικό στρατό. Η ζωή του υπήρξε δύσκολη και μέσα από αυτή 

αναδεικνύεται και η ζωή όλων των Ελλήνων Μικρασιατών και η τραγωδία που 

πέρασαν μετά την καταστροφή της πατρίδας τους. 

Σενάριο: Νίκος Απειρανθίτης, Λεία Βιτάλη | Σκηνοθεσία: Κώστας Κουτσομύτης  
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Πίνακας 1: Λογοτεχνικά έργα που μεταφέρθηκαν τις περισσότερες φορές στον 

κινηματογράφο.  

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ- 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙO 

(ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-

ΣΕΝΑΡΙΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ) 

A CHRISTMAS 

CAROL 

Κ. ΝΤΙΚΕΝΣ TH.EDISONS PRODUSTION-J.SEARLE  

DAWLEY-ΒΟΥΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  (1901) 

FRITH STREET FILMS-J. MORRIS- 

T.STOPARD (2020) 

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Β. ΟΥΓΚΩ 20TH
 CENTURY FOX-R.BOLESLAWSKI 

W.P.LIPSCOMB (1935) 

UNIVERSAL- T.HOOPER-

W.NICHOLSON, A.BOUBLIL, 

C.MSCHONBERG,H.KRETZMER 

(2012) 

ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ     

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ 

ΤΖ. ΟΣΤΕΝ H.STROMBERG-R.Z.LEONARD-

A.HUXLEY,J.MYRFIN,H.JEROME(1940) 

STUDIO CANAL,WORKING TITLE 

FILMS-J.WRIGHT-D.MOGGAH 

(2005) 

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ 

ΧΩΡΑ ΤΩΝ 

ΘΑΥΜΑΤΩΝ 

Λ. ΚΑΡΟΛ C.M.HEPWORTH-C.M.HEPWORTH,P.STOW-

C.M.HEPWORTH (1903) 

DISNEY-T.BURTON- 

L.WOOLVERTON (2010) 

ΑΜΛΕΤ Ο. ΣΑΙΞΠΙΡ TWO CITIES FILM LTD- L.OLIEVIER-

L.OLIEVIER (1948) 

COLUMBIA- K.BRANAGH-

K.BRANACH ( 1996) 

Ο ΚΟΜΗΣ 

ΔΡΑΚΟΥΛΑ 

ΜΠ.ΣΤΟΚΕΡ 

 

UNIVERSAL PICTURE-T.BROWNING, K. 

FREUND- H.DEANE,J.L.BALDERSTON (1931) 

COLUMBIA PICTURES- 

F.F.COPOLA- J.V.HART (1992) 
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1.2. Το αφηγηματικό μοντέλο του Genette  

Παρά το ότι ο Genette υιοθετεί έναν αρκετά περιοριστικό ορισμό για την αφήγηση, 

κάνοντας λόγο αποκλειστικά για γλωσσική διαδικασία (production linguistique), 

αναφέρεται ωστόσο και σε μία γενικότερης τάξεως συνθήκη, ανεξάρτητη από το 

γλωσσικό παράγωγο , την αφηγηματική πράξη. Το μοντέλο αυτό λειτούργησε 

απελευθερωτικά για τους θεωρητικούς του κινηματογράφου, καθώς, όπως ο ίδιος ο 

δημιουργός του υποστηρίζει, στα πλαίσια της αφηγηματικής πράξης είναι πιθανόν να 

απουσιάζει η γλωσσική εκφορά (Τζούμα, 1994).  

Στην «Αφηγηματολογία» του ο G.Genette προτείνει τρεις όρους για τη σημασία της 

αφήγησης:  

1) το εκφώνημα της αφήγησης, τον αφηγηματικό λόγο ή αλλιώς το αφηγηματικό 

κείμενο αυτό καθαυτό,  

2) την ιστορία ή διήγηση για το σημαινόμενο, το περιεχόμενο δηλαδή της αφήγησης 

και  

3) την αφηγηματική πράξη για την παραγωγό αφηγηματική ενέργεια και κατ’ 

επέκταση το σύνολο της αληθινής ή πλαστής κατάστασης στο πλαίσιο της οποίας 

λαμβάνει χώρα. Πιο σχηματικά αυτό ονομάζεται: ιστορία-αφήγηση-αφηγηματική 

πράξη (Τζούμα,1994:42).  

Θεωρώντας ο Genette την αφήγηση ως γλωσσική παραγωγή, χρησιμοποιεί τις 

γραμματικές κατηγορίες του ρήματος για την ανάλυσή της: του χρόνου που 

αναφέρεται στις χρονικές σχέσεις αφήγησης και ιστορίας, της έγκλισης που αφορά 

στους τρόπους της αφηγηματικής αναπαράστασης και της φωνής, η οποία αναφέρεται 

στον αφηγητή και στον αποδέκτη του, συνδέονται δηλαδή με το υποκείμενο της 

εκφώνησης (Τζούμα, 1994:43).  

Η διαδικασία της παραγωγής ενός αφηγηματικού κειμένου πρέπει να διαχωριστεί από 

την αφηγηματική φωνή που διαμορφώνεται από τον ίδιο τον συγγραφέα, ώστε να 

υπάρξει μια συγγραφική αντικειμενικότητα. Αυτό δεν είναι εφικτό ως επί το 

πλείστον. Ο συγγραφέας δεν εξαφανίζεται αλλά μεταμορφώνεται και για έναν άλλο 

λόγο: για να περάσει κάτω από την επιφανειακή δράση, να εισχωρήσει στο μυαλό και 
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στην καρδιά του εκάστοτε ήρωα, ώστε να εξασφαλίσει μια αξιόπιστη και αληθοφανή 

περιγραφή των συναισθημάτων και μύχιων σκέψεων του μυθοπλαστικού χαρακτήρα 

(Κακλαμανίδου, 2006:46).  

Σύμφωνα με τον Genette η παρουσία ενός αφηγητή είναι απαραίτητη ακόμη και στην 

παράθεση ενός απλού διαλόγου μεταξύ των χαρακτήρων. Ο αφηγητής μπορεί να 

παρουσιάζει, «λέγει» αυτούσια τα λόγια ή γεγονότα των ηρώων ή μπορεί να τα 

«δείχνει» από τα λεγόμενα  τους. Σε κάθε περίπτωση ο ένας αφηγηματικός τρόπος 

μπορεί να υπερτερεί του άλλου (Κωτόπουλος, 2021)  

Επομένως η αφήγηση των λόγων και της σκέψης των ηρώων θα μπορούσε να 

μετονομαστεί ως εξής: τρόποι αναπαραγωγής του φανταστικού ή μη χαρακτήρα του 

λεκτικού μοντέλου ανάλογα με το γραμματολογικό είδος (Gennete, 1983).  

Επίσης, σύμφωνα με το ζενετιανό μοντέλο, οι αφηγητές μιας ιστορίας μπορούν να 

διακριθούν με δύο κριτήρια: τον βαθμό συμμετοχής τους στην ιστορία που 

αφηγούνται και το αφηγηματικό επίπεδο όπου ανήκουν. Αν ο αφηγητής συμμετέχει 

στην ιστορία, καλείται ομοδιηγητικός, ενώ αν δεν συμμετέχει καθόλου και αναθέτει 

την αφήγηση σε ξένο πρόσωπο τότε ονομάζεται ετεροδιηγητικός. Ακόμα, στο 

αφηγηματικό επίπεδο οι αφηγητές είναι εξωδιηγητικοί ή ενδοδιηγητικοί. Ο Genette 

για να θεμελιώσει ακόμα πιο στέρεα τη θεωρία του αφηγητή, προχώρησε και στο 

συνδυασμό των δύο παραπάνω κριτηρίων, όπου διέκρινε τέσσερις βασικού τύπους 

αφηγητών (Genette, 1983):  

Α) ο εξωδιηγητικός- ετεροδιηγητικός τύπος: αφηγητής α΄ βαθμού που αφηγείται μια 

ιστορία που δεν μετέχει , με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ομήρου Ιλιάδα- 

Οδύσσεια 

Β) ο εξωδιηγητικό- ομοδιηγητικός : αφηγητής α΄ βαθμού που αφηγείται την ιστορία 

του, όπως συμβαίνει σε όλες τις αυτοβιογραφίες. 

Γ) ο ενδοδιηγητικός- ετεροδιηγητικός: αφηγητής β΄ βαθμού που δεν συμμετέχει στις 

ιστορίες που αφηγείται, όπως η Σεχραζάτ στο «Χίλιες και μία νύχτες» και 

Δ) ο ενδοδιηγητικός- ομοδιηγητικός: αφηγητής β΄ βαθμού που ανήκει στην κύρια 

αφήγηση και αφηγείται την ιστορία του  (Genette, 1983).  
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Περαιτέρω, ήδη από την Πολιτεία του Πλάτωνα τίθεται το ζήτημα της αφηγηματικής 

σκοπιάς. Ο Σωκράτης αναφέρει δύο τρόπους παρουσίασης του λόγου: τη «διήγηση» 

όπου ο ομιλητής είναι ο ίδιος ο ποιητής και οι άλλες φωνές αφομοιώνονται από το 

δικό του γλωσσικό ιδίωμα,  και τη «μίμησις», όπου ο ποιητής επιχειρεί να 

δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι δεν είναι εκείνος που μιλά αλλά οι ίδιοι οι ήρωες 

του (Κωτόπουλος, 2021). 

Το θέμα αυτό απασχόλησε την αφηγηματολογική θεωρία κατά τον 19ο αιώνα 

δημιουργώντας συγχύσεις στον όρο «οπτική γωνία», ώσπου ο Genette κατόρθωσε να 

τις ξεδιαλύνει. Κατά τον Genette άλλος είναι αυτός «που μιλά» και άλλος αυτός «που 

βλέπει», δεν είναι απαραίτητο ο αφηγητής να είναι ο εικονολήπτης της ιστορίας που 

αφηγείται. Θέτει την έννοια της « εστίασης» και τη διακρίνει σε τρεις περιπτώσεις: 

 1) αφήγηση χωρίς εστίαση (μηδενική εστίαση): ο παντογνώστης αφηγητής, που 

γνωρίζει πολλά περισσότερα από όσα ξέρουν οι ήρωες  

2) η αφήγηση με εσωτερική εστίαση: ο αφηγητής γνωρίζει τόσα όσα και το πρόσωπο 

που αφηγείται 

 3) η αφήγηση με εξωτερική εστίαση: ο αφηγητής γνωρίζει λιγότερα από τον ήρωα 

(Κωτόπουλος, 2021)  

Όσον αφορά, εν προκειμένω, στη λογοτεχνία, ιδιαίτερα στα μυθιστορήματα, ο 

συγγραφέας δεν ακολουθεί από την αρχή μέχρι το τέλος την ίδια τεχνική εστίασης, 

αλλά την εναλλάσσει ανάλογα με το πώς θέλει να κατευθύνει τον αναγνώστη, ποιον 

ήρωα θέλει να αναδείξει ή να γίνει αρεστός ή να δικαιολογήσει συμπεριφορές. Όταν 

βέβαια υπάρχουν εναλλαγές εστίασης αρκετές φορές, δημιουργείται δυσκολία στον 

αναγνώστη να τις καθορίσει (Baldick, 2004).  

Και αν στη λογοτεχνία τις περισσότερες φορές, αν όχι σε όλες, είναι αρκετά 

ξεκάθαρο το ποιος μιλάει, το ποιος αφηγείται την ιστορία, στην κινηματογραφική 

αφήγηση η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι κάπως πιο περίπλοκη. Εδώ και δύο 

δεκαετίες οι θεωρητικοί του κινηματογράφου αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε 

τέσσερις όρους: αφηγητής, εικονοποιός, εκφορέας, ή υπερ-αφηγητής (Γ. Λεοντάρης, 

2001).  
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Στην κινηματογραφική αφήγηση η πλοκή μιας ταινίας είναι αυτή που μπορεί να 

δείξει στον θεατή τι σκέφτεται ή τι βλέπει και ακούει ένας χαρακτήρας. Μπορεί να 

υπάρχει ένας πρωταγωνιστικός χαρακτήρας ή μη, που να προσποιείται ότι μας λέει 

την ιστορία και να παίζει τον ρόλο του αφηγητή. Σε ορισμένες ταινίες η αφήγηση 

γίνεται από μία φωνή που δεν μας αποκαλύπτει ποτέ το πρόσωπο- αφηγητή είτε για 

λόγους αντικειμενικότητας είτε για μια αίσθηση ρεαλισμού. Στη δεύτερη περίπτωση 

δεν είναι απαραίτητο ο αφηγητής να είναι παντογνώστης ενώ στην πρώτη ο 

χαρακτήρας μπορεί να διηγηθεί περιστατικά στα οποία δεν παρέστη. Με βάση τι λέει 

ή τι δεν λέει ο αφηγητής, ο θεατής καλείται να συνθέσει την εξέλιξη της ιστορίας 

βασιζόμενος στην πλοκή της (Bordwell & Thompson, 2011). 

 

 

1.3. To μοντέλο στην κινηματογραφική αφήγηση κατά Vanoye και κατά Metz  

 

Δυο είναι οι θεωρητικοί που έχουν ασχοληθεί εκτενώς και έχουν προτείνει μοντέλα 

σχετικά με την κινηματογραφική αφήγηση. Πρόκειται για τον Vanoye (1989) και τον 

Metz ( 1968), οι απόψεις των οποίων θα παρουσιαστούν παρακάτω.  

Όσον αφορά τον Vanoye (1989), υιοθετώντας τη θεωρία της αφηγηματολογίας του 

Genette προτείνει τις επόμενες μορφές εστίασης στο φιλμικό κείμενο. Ειδικότερα, 

υποστήριξε ότι η οπτική της αφήγησης, δηλαδή η γωνία της εστίασης, (focalization) 

αντιπροσωπεύει γεγονότα που αντιλαμβάνεται ο αφηγητής και μπορεί να είναι:  

 α) εξωτερική, με τον αφηγητή-κάμερα να γνωρίζει λιγότερα από τους χαρακτήρες 

και όσα είναι μόνο εξωτερικά παρατηρήσιμα,  

β) μηδενική, όταν η κάμερα παίζει το ρόλο του παντογνώστη αφηγητή που γνωρίζει 

και αποκαλύπτει περισσότερα από οποιονδήποτε ήρωα και 

 γ) εσωτερική, όταν η κάμερα ακολουθεί έναν ήρωα, δίνοντας επιπλέον πληροφορίες 

είτε με σχόλιο off, είτε με υποκειμενική λήψη, είτε με άλλες πιο σύνθετες τεχνικές. 

 Μπορεί, βέβαια, να υπάρχει και μεικτό αφηγηματικό ύφος (Κακλαμανίδου, 2006) .  
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Όσον αφορά την αφηγηματική φωνή, ο Vanoye υποστήριξε ότι το φιλμ χρησιμοποιεί 

δύο παράλληλους τύπους αφήγησης που διασταυρώνονται: τη λεκτική αφήγηση (tell) 

μέσω ασώματης φωνής (voice over) και μέσω διαλόγων των χαρακτήρων από τη μια, 

αλλά και την ικανότητα τού να δείχνει (show) έναν ολόκληρο κόσμο μέσα από ένα 

σύνολο οπτικών και ακουστικών πληροφοριών (Stam, 2005). Ως εκ τούτου, ο 

κινηματογραφικός αφηγητής μπορεί να είναι:  

α) εξωδιηγητικός και να τοποθετεί τον θεατή σε εξωτερική θέση σε σχέση με τα 

δρώμενα ή 

 β) ενδοδιηγητικός, είτε ομοδιηγητικός όταν συμμετέχει σε ό,τι αφηγείται, είτε 

ετεροδιηγητικός όταν δεν συμμετέχει στην αφηγούμενη ιστορία (Stam, 2005, όπ. 

αναφ. στο Κακλαμανίδου, 2006: 52-55).  

Περαιτέρω, στον πίνακα που ακολουθεί, συνοψίζονται οι θέσεις του Vanoye (1989), 

σχετικά με την λογοτεχνική και την κινηματογραφική αφήγηση και ειδικότερα τις 

διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους:  

 

.  

Πίνακας 2: Θεωρία του Vanoye για την κινηματογραφική αφηγηματολογία.  

Πηγή: Λεοντάρης, 2001 
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Από τον παραπάνω πίνακα, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τόσο στη 

λογοτεχνική όσο και στην κινηματογραφική αφήγηση το να πει κανείς και να 

αναδείξει μια ιστορία με ήρωες που διακατέχονται από συναισθήματα και ιδέες μέσα 

σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο είναι ένα βασικό κοινό στοιχείο και των δύο τεχνών.  Το 

πώς θα εκφράσει κάθε καλλιτέχνης αυτά τα στοιχεία είναι εκείνο που τους 

διαφοροποιεί. Στη λογοτεχνική αφήγηση ο συγγραφέας θα πρέπει να αποτυπώσει στο 

χαρτί με γράμματα, λέξεις προτάσεις, παραγράφους και κεφάλαια την ιστορία του, θα 

δώσει έμφαση στη σωστή χρήση της γλώσσας, ενώ  στην κινηματογραφική αφήγηση 

ο σεναριογράφος την ίδια ακόμα ιστορία θα πρέπει να την αποτυπώσει με βάση την 

παραγωγή της ακριβούς εικόνας με συνοδεία ήχου ή και μουσικής, έχοντας κατά νου 

όλα τα τεχνικά στοιχεία δημιουργίας μια κινηματογραφικής, τηλεοπτικής εικόνας 

χωρίς να εμβαθύνει στη σωστή χρήση της γλώσσας (Vanoye, 1989). 

Τέλος, σύμφωνα με τον Vanoye (1989), υπάρχει ακόμα μία διάσταση σε σχέση με 

την πολυτροπικότητα του κειμένου, η κατακόρυφη, όπου οι ήρωες συνομιλούν για να 

εξελίξουν την πλοκή της ιστορίας αλλά η ίδια η ιστορία έχει ξεκινήσει την αφήγησή 

της μέσω της εικόνας. Έχει μεγάλη βαρύτητα το πώς οι ήρωες θα εξελίξουν με τα 

λεγόμενά τους την πλοκή, καθώς αλληλεπιδρούν με το κοινό (Vanoye, 1989). 

Από την άλλη πλευρά, η πρώτη συστηματική προσπάθεια  συγκριτικής μελέτης της 

λογοτεχνικής και τη κινηματογραφικής αφηγηματολογίας αποδίδεται στον Christian 

Metz. Υπήρξε από τους πρώτους σημειολόγους που δικαιολόγησε την 

κινηματογραφική γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας. Ήταν αυτός που διέκρινε το 

σημαίνον και το σημαινόμενο στον κινηματογράφο, υποστηρίζοντας ότι η δύναμη 

των γλωσσικών συστημάτων βρίσκεται στο ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του 

σημαίνοντος και του σημαινόμενου (Σταματοπούλου, 2003). Στον κινηματογράφο 

όμως αυτή η απόσταση έχει μηδενιστεί ή σχεδόν μηδενιστεί. Ο αναγνώστης μιας 

σελίδας πλάθει την εικόνα αυτού που διαβάζει με τη δική του εκδοχή, στον 

κινηματογράφο όμως ο σκηνοθέτης το δηλώνει ευθέως μέσω της εικόνας. 

Βασιζόμενος στην αποδοχή ότι ο κινηματογράφος αποτελεί μια άλλη μορφή τέχνης η 

οποία χρησιμοποιεί τη δική της γλώσσα προτίμησε ένα τεχνικό λεξιλόγιο και 

πρότεινε μια προσαρμογή του ζενετιανού μοντέλο (Λεοντάρης, 2001).  
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 Kατά τον Μetz , o κινηματογράφος είναι ένα μέσο «πολλαπλών κωδικών» που 

συνυφαίνει: 

 1) «συγκεκριμένους κινηματογραφικούς κώδικες» δηλαδή κώδικες που εμφανίζονται 

μόνο στο σινεμά και  

2) «μη συγκεκριμένους κώδικες» δηλαδή κώδικες που είναι κοινοί με γλώσσες άλλες 

του σινεμά. Ο Metz περιγράφει τη σύνθεση των ειδικών και μη ειδικών κωδικών σε 

ένα σύνολο ομόκεντρων κύκλων (Stam, 2011) 

Η θεωρία του Metz παρουσιάζεται σχηματικά παρακάτω:  

 

Σχήμα 1: Η θεωρία του Metz.  

 

 

Το βασικό εργαλείο της κινηματογραφικής αφήγησης είναι η εικόνα ενώ της 

λογοτεχνικής η λέξη. Τα πρώτα χρόνια της συγκριτικής μελέτης των δύο 

αφηγηματολογιών γινόταν μια σύνδεση των βασικών εργαλείων της λογοτεχνικής και 

κινηματογραφικής αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο είναι όπως η λέξη στο 

μυθιστόρημα, η σκηνή όπως η πρόταση και η σεκάνς όπως η παράγραφος. Και ενώ η 

λέξη σε μια πρόταση μπορεί να μην έχει πολλαπλές ερμηνείες, η εικόνα ενός πλάνου 

επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από τον θεατή καθώς εμπεριέχει πολλές 
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πληροφορίες. Οι λέξεις στη σελίδα μένουν πάντα οι ίδιες ενώ η εικόνα στην οθόνη 

αλλάζει συνεχώς καθώς ο θεατής στρέφει αλλού την προσοχή του. Ωστόσο, αργότερα 

αυτή η θεωρία σύγκρισης αποδείχθηκε λανθασμένη καθώς ένα πλάνο ισοδυναμεί με 

πολλές περισσότερες σημασίες  (Σταματοπούλου, 2003). 

Ένας συγγραφέας προσπαθεί να «δείξει» με τις λέξεις τις εικόνες που θα ήθελε να 

αποτυπωθούν κατά την ανάγνωση του βιβλίου του ενώ στην οθόνη η αποτύπωση της 

εικόνας γίνεται με λεπτομέρεια και χωρίς αφηρημένες έννοιες.  Και οι δύο τέχνες 

αφηγούνται μία ιστορία από κάποια απόσταση από τον θεατή/ αναγνώστη. Αυτός που 

λέει την ιστορία μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν ή και όχι.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Πίνακας 3: Το σχήμα των αφηγητών του Metz. Πηγή: Λεοντάρης, 2001 

 

Αναλύοντας το σχήμα των αφηγητών του Λεοντάρη (2001), διαπιστώνεται ότι στην 

κινηματογραφική αφήγηση είναι αδύνατον ο χρόνος να λειτουργεί συμμαχικά. Τόσο 

στον έτερο-διηγητικό αφηγητή όσο και στον όμο - διηγητικό, η αναδρομή σε πράξεις 

του παρελθόντος δεν μπορούν να έχουν την ίδια χρονική διάρκεια που θα είχαν στο 

μυθιστόρημα, θα ήταν οικονομικά ασύμφορο και θα μείωνε το ενδιαφέρον του θεατή. 

Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να περιγράψει παρελθοντικές πράξεις 

των ηρώων του εκμεταλλεύονται την πληθώρα των λευκών σελίδων έως ότου 

πραγματοποιηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα από τον δημιουργό. Στην 

κινηματογραφική αφήγηση, που υπάρχει συγκεκριμένη διάρκεια μιας ταινίας, 
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συγκεκριμένος αριθμός καρέ η αφηγηματική αυτή πράξη γίνεται μέσω 

κινηματογραφικών τεχνικών όπως της φωνής voice over ή του flash back 

(Λεοντάρης, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4:Το σχήμα των αφηγητών του Metz. Πηγή: Λεοντάρης, 2001  

 

 

Κεφάλαιο 2: Το σενάριο  

 

2.1 Η τέχνη της γραφής του σεναρίου 

 Ο συγγραφέας και σεναριογράφος John Irving είχε πει κάποτε ότι η συγγραφή 

σεναρίου είναι σίγουρα το πιο δύσκολο είδος γραφής. Κι όμως οι γνώμες για το αν το 

σενάριο είναι αυτόνομο καλλιτεχνικό είδος είναι ακόμα διχασμένες 

(Καλογεροπούλου- Kallas, 2006).  

 Σίγουρα αποτελεί ένα είδος γραφής διαφορετικό από όσα έχει συνηθίσει να διαβάζει 

ο μέσος αναγνώστης. Ενώ έχει κοινές ιδιότητες με την πρόζα, την ποίηση και τη 

θεατρική γραφή, όπως είναι οι χαρακτήρες, το θέμα, η πλοκή, είναι μια ξεχωριστή 

μορφή αφήγησης, η οποία ζει τόσο στις σελίδες αλλά και πέρα από αυτές όταν πάρει 

σάρκα και οστά στην μικρή ή μεγάλη οθόνη ( Batty & Waldeback, 2019).  

Οι σεναριογράφοι καλούνται να φτιάξουν κατά αποκλειστικότητα εικόνες με τις 

λέξεις υπολογίζοντας κάθε λεπτομέρεια, ακόμη και τον ήχο, είναι ταυτόχρονα οπτικοί 

και ακουστικοί αφηγητές. Στη συνέχεια αυτές οι λέξεις αν δηλώσουν την πιστότητα 
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του χώρου, του χρόνου και του χαρακτήρα μπορούν να μεταφραστούν στην οθόνη, να 

παραχθούν σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς, τους σκηνογράφους, 

τους ενδυματολόγους, τους ηχολήπτες, τους συνθέτες και τους ειδικούς στα οπτικά 

εφέ (Batty& Waldeback, 2019).  

Όσον αφορά στον ορισμό του σεναρίου, σύμφωνα με τον Αμερικανό σεναριογράφο 

Syd Field (1986), πρόκειται για μια ιστορία ειπωμένη με εικόνες. Ο ορισμός του 

σεναρίου μοιάζει με τον ορισμό που δίνει η γραμματική στο ουσιαστικό, μιλάει 

δηλαδή για ένα πρόσωπο (ή πρόσωπα) που μέσα σε έναν καθορισμένο χώρο, δρα 

παράγοντας πράξεις (Field,1986)  

Συναφώς, η Αμερικανίδα σεναριογράφος και σύμβουλος σεναριογράφων Linda Seger 

(2010) αναφέρει πως το σενάριο είναι τόσο τέχνη όσο και δεξιότητα. Οι συγγραφείς 

εκφράζονται μέσα από τις ιστορίες που τους οδηγούν, τους χαρακτήρες που θέλουν 

να φέρουν στη ζωή, τις ιδέες που θέλουν να μεταφέρουν και τις αξίες που θέλουν να 

εκφράσουν μέσω αυτών των προσωπικοτήτων (Seger, 2010) .  

Επίσης, κατά τον Σκοπετέα (2015), το σενάριο είναι ένα κείμενο προορισμένο για 

συγκεκριμένη χρήση και μόνο, για να συμβάλλει δηλαδή στην παραγωγή ενός 

οπτικοακουστικού έργου. Δεν γράφεται για να διαβαστεί από το ευρύ κοινό, παρά 

μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, ούτε για να αναγνωστεί σε κοινό όπως τα ποιήματα. 

Το σενάριο και το περιεχόμενό του έχουν δεδομένο δημιουργό και πομπό 

πληροφοριών (τον σεναριογράφο) και πολύ συγκεκριμένους δέκτες, δηλαδή τον 

παραγωγό, τον σκηνοθέτη και σχεδόν όλους τους συντελεστές του έργου (Σκοπετέας, 

2015). 

Γενικότερα, η φύση του σεναρίου, δηλαδή το τι είναι το σενάριο στην 

πραγματικότητα, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε 

βιομηχανικό επίπεδο. Ξεκινώντας από την βιομηχανία του κινηματογράφου 

αντιλαμβανόμαστε ότι το σύστημα παραγωγής ταινιών επιβάλλει μια σεναριογραφία 

περισσότερο για εμπορικούς λόγους παρά ως έκφραση δημιουργικής γραφής. Σε 

αυτήν την κατηγορία υπάρχει μια μερίδα που αντιμετωπίζει το σενάριο ως προσχέδιο 

για το επόμενο στάδιο παραγωγής, ένα έγγραφο με δράση και διαλόγους που είναι 

έτοιμο να πραγματοποιηθεί από ερμηνευτές και το συνεργείο παραγωγής (Batty& 

Waldeback, 2019) 
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Στη βιομηχανία του κινηματογράφου αλλά και της τηλεόρασης ένα σενάριο μπορεί 

να πάρει χρόνια για να τελειοποιηθεί και ορισμένες φορές έχει πολλαπλούς 

συγγραφείς και συμβούλους που προσλαμβάνονται ώστε να το βελτιώσουν. Αρχικά, 

ο σεναριογράφος θα αναπτύξει μια ιδέα σε ένα δραματικό πλαίσιο και αν αυτή 

ενδιαφέρει τον παραγωγό τότε θα χρειαστούν μερικοί μήνες ώστε να τελειοποιηθεί το 

αρχικό κείμενο. Αυτό συνεπάγεται μια εις μάκρος και εις βάθος διαδικασία, καθώς θα 

ζητηθεί από διαφορετικές πηγές να δουλευτεί το περίγραμμα του σεναρίου ώστε να 

τελειοποιηθούν οι χαρακτήρες, να εμπλουτισθούν οι διάλογοι και οι σκηνές. Γίνεται 

κατανοητό πως ένα τέτοιο project έχει αναπτυξιακές ανάγκες και ο σεναριογράφος θα 

πρέπει να δαπανά χρόνο γράφοντας και ξαναγράφοντας το κείμενό του (Batty & 

Waldeback, 2019).  

Το σενάριο έχει μια συγκεκριμένη δομή, μια τυποποιημένη φόρμα που βασίζεται σε 

έναν μύθο. Αυτός ο μύθος έχει αρχή, μέση και τέλος. Ένα συνηθισμένο σενάριο 

αποτελείται από 120 σελίδες. Συνήθως κάθε σελίδα αντιστοιχεί σε ένα λεπτό 

κινηματογραφικού χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή του σεναρίου οφείλει να 

παρουσιάζει όλα τα δεδομένα του μύθου και ταυτόχρονα να αιχμαλωτίσει τον 

αναγνώστη ή μελλοντικό θεατή. Αυτό γίνεται στις 30 πρώτες σελίδες του σεναρίου, 

στην πρώτη δηλαδή πράξη. Οι επόμενες 30 έως 90 σελίδες, η δεύτερη πράξη, 

αποτελούν το κύριο σώμα του καθώς μέσα σε αυτό έρχεται η σύγκρουση. 

Καθορίζονται οι ανάγκες του ήρωα και μπαίνουν τα εμπόδια για την πραγμάτωσή 

τους. Στην τρίτη και τελευταία συνήθως πράξη ο σεναριογράφος πρέπει να φέρει τη 

λύση του μύθου, να πει στον αναγνώστη τι απέγινε ο ήρωας. Αυτή είναι βασική 

τρίπρακτη δομή ενός κινηματογραφικού σεναρίου κατά τον S.Field (1986).  

Τα τηλεοπτικά σενάρια συνήθως ακολουθούν την τρίπρακτη δομή ενός 

κινηματογραφικού σεναρίου με μοναδική διαφοροποίηση τη ενσωμάτωση των 

διαφημίσεων. Κάθε επεισόδιο θα πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

κλιμακώνουν την ένταση αλλά και να δελεάζουν τον θεατή να επιστρέψει μετά το 

διαφημιστικό διάλειμμα. Τις περισσότερες φορές η διάρκεια ενός επεισοδίου μπορεί 

να αγγίξει τα 60 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου μαζί με τις διαφημίσεις, πράγμα που 

συνεπάγεται ότι ο αριθμός των σελίδων ενός επεισοδίου κυμαίνεται γύρω στις 50. 

Γίνεται αντιληπτό πως στο τηλεοπτικό δράμα λόγω των πολλών πράξεων, υπάρχει 

λίγος αφηγηματικός χρόνος, καθώς κάθε πράξη μπορεί να κυμαίνεται γύρω στις 10 
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σελίδες. Έτσι, η δόμηση κάθε μεμονωμένης ιστορίας πρέπει να γίνει γύρω από αυτό 

το μοτίβο (Πετρίδης, 2018). 

Περνώντας στις διασκευές, είναι γεγονός πως στη κινηματογραφική βιομηχανία 

υπάρχουν σεναριογράφοι που εξειδικεύονται στην μεταφορά ενός λογοτεχνικού 

έργου στην οθόνη κυρίως στα κινηματογραφικά στούντιο του Hollywood. Σύμφωνα 

με τη Linda Seger (2019) η μεταφορά παρουσιάζει ένα ειδικό ζήτημα, καθώς 

χρειάζεται να μετατραπεί το κείμενο από ένα είδος σε ένα άλλο δραματικό είδος. O 

σεναριογράφος θα πρέπει να έχει βαθιά σύνδεση με την ανάγνωση ώστε η διασκευή 

να είναι επιτυχημένη. Επιπρόσθετα κάθε σεναριογράφος θα πρέπει να διατηρεί τα 

βασικά στοιχεία όπως είναι οι συγκρούσεις, οι σχέσεις, οι επιθυμίες και οι ανάγκες 

του ήρωα, η εξέλιξη του μέσα στην ιστορία (Seger, 2019). 

Τέλος, ας σημειωθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να συζητηθεί η σεναριογραφία σε 

επίπεδο υψηλής εκπαίδευσης ως δημιουργική γραφή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

τον Graeme Harper (2019), η δημιουργική γραφή είναι περισσότερο εφικτή στην 

ποίηση ή στην πρόζα παρά στην σεναριογραφία. Υπάρχουν 4 βασικοί λόγοι που 

συμβαίνει αυτό. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την αντίληψη ότι τα σενάρια 

αποτελούν προσχέδια για ένα άλλο δημιουργικό έργο που θα παραχθεί στη μικρή ή 

μεγάλη οθόνη. Γι αυτόν τον λόγο κιόλας δεν μελετώνται στις επιστήμες της κλασικής 

φιλολογίας (Harper, 2019). Ο δεύτερος λόγος κάνει αναφορά στον εμπορικό λόγο 

δημιουργίας των σεναρίων. Ο Bridget Conor (2010) υποστηρίζει ότι η σεναριογραφία 

έτσι τουλάχιστον όπως έχει διαμορφωθεί στις ΗΠΑ διακατέχεται από 

«τυποποιημένους μηχανισμούς ελέγχου», καθώς ισχύει η συνεργατική πρακτική σε 

μεγάλο βαθμό με πολλούς συγγραφείς και άλλους συνομιλητές όπως είναι οι 

σκηνοθέτες και οι παραγωγοί, προκειμένου να βγει το τελικό σενάριο. Ο τρίτος λόγος 

αναφέρεται στην πολύ αυστηρή δομή των σεναρίων. Τα σενάρια όταν κατανοούνται 

απλώς ως σχέδια παραγωγής, θεωρούνται τεχνικά παρά δημιουργικά έγγραφα και ο 

τελευταίος λόγος έχει να κάνει με την κριτική συζήτηση για το σενάριο που δεν 

συνηθίζεται σε πολλά τμήματα Δημιουργικής Γραφής. Αυτό οφείλεται στο ότι λίγοι 

εκδοτικοί οίκοι και ακόμα λιγότερα ακαδημαϊκά περιοδικά δημοσιεύουν σενάρια. Για 

να υπάρξει η οποιαδήποτε σοβαρή μελέτη σεναρίου πρέπει να υπάρχει ένα προσιτό 

σώμα εργασίας για ανάλυση και συζήτηση που μέχρι και πολύ πρόσφατα δεν υπήρξε 

διαθέσιμο στους μελετητές (Conor, 2010). 
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2.2  Η τέχνη του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. 

Όπως προαναφέρθηκε το σενάριο αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος γραφής με τους δικούς 

του κανόνες. Βασικό συστατικό του είναι η δημιουργία συγκεκριμένων εικόνων και η 

δράση. Στον εκπαιδευτικό χώρο, σκοπός της διδασκαλίας του σεναρίου είναι τόσο να 

καταρτιστούν οι μαθητές σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και να ανακαλύψει ο καθένας 

από αυτούς το δικό του ύφος και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα πάνω στο χαρτί ( 

Smith, 1980). Σημαντικό είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές τις λογοτεχνικές συμβάσεις 

και κανόνες που διέπουν το σενάριο ως κειμενικό είδος. Επιπρόσθετα, να 

εξασκήσουν την δημιουργική και αποκλίνουσα σκέψη τους ( Seger, 1999). 

Ο κινηματογράφος ως μαθησιακό- καλλιτεχνικό αντικείμενο εισήχθη στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση κυρίως στη Β/βάθμια, ως μια άλλη μορφή έκφρασης από 

την κατεστημένη, ως οπτικοακουστική έκφραση αλλά και στην Α/βάθμια στο μάθημα 

της Ευέλικτης ζώνης (Γιωτοπούλου, 2018).  

Και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, αντιμετωπίζεται ως μια  εναλλακτική ‘γλώσσα’ 

που θα παρακινήσει τους μαθητές σε μια πιο δραστήρια έκφραση και επικοινωνία 

αρχικά με τους συνομηλίκους και κατ’ επέκταση με τους ενήλικες. Ειδικότερα, η 

επαφή των μαθητών με τις κινηματογραφικές ταινίες, πέρα της διασκέδασης, 

προσφέρει τη δημιουργική χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και εργαλείων, 

αναπτύσσει την κριτική στάση στα οπτικοακουστικά έργα προσφέρει υποκειμενικές 

αναγνώσεις και στοχασμούς σεβόμενη την προσωπικότητα του κάθε μαθητή 

(Γιωτοπούλου, 2018).  

Όσον αφορά στα πλεονεκτήματά της, ας σημειωθεί ότι η χρήση των 

οπτικοακουστικών μέσων συμβάλλει στην παραγωγή ενδιαφερουσών 

δραστηριοτήτων που δεν υπόκεινται στο βαθμοθηρικό άγχος, στον μαθητικό 

ανταγωνισμό, στην ανησυχία του σωστού ή λάθους. Οι μαθητές μπορούν να 

γνωρίσουν τις τεχνικές, τους κανόνες του κινηματογράφου και στη συνέχεια να 

παράγουν τα δικά τους έργα (Γιωτοπούλου, 2018). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Μένη 

Θεοδωρίδη (2010), η επαφή με την τέχνη είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία που έχουν 

τα παιδιά να στοχαστούν για τα μεγάλα θέματα της ζωής και του πολιτισμού.  
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Κεφάλαιο 3 : Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά 

 

3.1 Ο συγγραφέας Μουρσελάς- ο τηλεοπτικός Μουρσελάς 

Ο Κώστας Μουρσελάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1930 όπου εκεί τελειώνει και την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Συνεχίζει τις σπουδές του στη Νομική Αθηνών και λίγο 

πριν ολοκληρώσει την άσκησή του για να πάρει την άδεια, την εγκαταλείπει και 

διορίζεται ως υπάλληλος στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, έως ότου τον απολύσει 

η Χούντα. Από κει και έπειτα καταπιάνεται με τη συγγραφή πιο συστηματικά και 

εκδίδει τα πρώτα θεατρικά έργα. Έργα του παίχτηκαν από θιάσους του Κρατικού 

Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Θεάτρου Τέχνης, του Εθνικού Θεάτρου και του 

Ελεύθερου Θεάτρου.  

Μερικά θεατρικά του έργα είναι : Ω!Τι κόσμος μπαμπά!, Ενυδρείο, Η κυρία δεν 

πενθεί, Οι φίλοι. Στο ευρύ κοινό γίνεται γνωστός μέσα από την τηλεόραση με την 

πρώτη του τηλεοπτική σειρά Εκείνος και εκείνος το 1972 στην ΕΡΤ και αργότερα το 

1992 με τη μεταφορά του μυθιστορήματος του Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά στον ΑΝΤ1. 

Ο Μουρσελάς επιστρέφει στην πεζογραφία το 1989 με το βιβλίο του Βαμμένα 

Κόκκινα Μαλλιά και με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις διακόσιες χιλιάδες (Πατάκης). 

Ακολουθούν και άλλα πεζογραφήματα, όπως Κλειστόν λόγω μελαγχολίας, Ασκήσεις 

επί χάρτου, Ο πόθος καίει τα σωθικά.   

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2013 στην Κρυσταλία Πατούλη αποκάλυψε 

πως όλη η ιδέα για την ανάπτυξη της ιστορίας του βιβλίου Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά 

στηρίχτηκε σε ένα υπαρκτό πρόσωπο τον Λούη,  κατά κόσμο Μανώλη Αυτιά.  Στον 

Τάσο Αντωνόπουλο (περιοδικό Γκρέκα), δύο χρόνια πριν πεθάνει, αναφέρει ότι η 

γνωριμία του με τον Λούη έγινε όταν ήταν ακόμα στο Γυμνάσιο σε μια παρέα όπου η 

λογοτεχνία ήταν ο συνδετικός τους κρίκος και ο Λούης πουλούσε βιβλία. Αν και δεν 

είχε μεγάλη μόρφωση ήταν πανέξυπνος. 

 Η ιδέα για τη δημιουργία του μυθιστορήματος γεννήθηκε από μία αποκάλυψη που 

του έκανε. Η παρέα του συγγραφέα είχε καιρό να δει τον Λούη και όταν τελικά 

εμφανίστηκε και τον ρώτησαν «πού χάθηκε» τους απάντησε ότι παντρεύτηκε μια 

κοπέλα που της πουλούσε βιβλία αλλά για κάποιους μήνες δεν είχε χρήματα για να 

τον ξεπληρώσει και έτσι του ζήτησε να την παντρευτεί για να τον ξεπληρώσει. Από 
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αυτήν τη φράση του άρχισε να αποκαλύπτεται στον συγγραφέα τι σημαίνει 

χαρακτήρας σε ένα έργο, ο χαρακτήρας είναι αυτός που θα γεννήσει τις ιστορίες 

(Ζουμπουλάκης, 2015). Όπως είπε χαρακτηριστικά «Άρχισα να πιάνω τον χαρακτήρα 

μέσα από τις πράξεις, γιατί η πράξη αναδεικνύει τον χαρακτήρα, όχι το να λες «είναι 

νευρικός, είναι άπιστος». Ο Λούης είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο , που ωστόσο το 

οδήγησα εγώ όπου ήθελα μετά (Σκούρτης, 2017). 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο εξελίσσεται η ιστορία 

του μυθιστορήματος ξεκινάει από την επιβολή της Χούντας και τις επιπτώσεις στις 

ζωές των χαρακτήρων, έως και την Μεταπολίτευση που βρίσκει τους ήρωες σε μια 

πιο ώριμη ηλικία. Ο Μουρσελάς τοποθετεί τους ήρωες του σε συγκεκριμένο ιστορικό 

πλαίσιο, αλλά δεν είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί στην περιγραφή της ζωής τους 

(Μαραγκόπουλος, 2014). Η επίδραση των ιστορικών γεγονότων διακρίνεται μέσα 

από τις πράξεις των ηρώων, μέσα από την καθημερινότητά τους. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό σχεδόν στους περισσότερους από τους 66 χαρακτήρες του 

μυθιστορήματος. Ο συγγραφέας όμως έχει ως κέντρο του τον άνθρωπο, με τις 

αδυναμίες του και γι αυτό επιλέγει έναν αντιήρωα τόσο ελεύθερο από τις συμβάσεις 

ώστε να αναδείξει την ανθρώπινη υπόσταση. 

Όσον αφορά στο βιβλίο, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τις εκδόσεις Κέδρος το 

1989 και μεταφέρθηκε στην ελληνική τηλεόραση σε 37 επεισόδια από το ιδιωτικό 

κανάλι του Αντ1 το 1992 σε σενάριο του Βαγγέλη Γκούφα και σκηνοθεσία του 

Κώστα Κουτσομύτη. Ο Κουτσομύτης είναι ο σκηνοθέτης που μεταφέρει τη 

λογοτεχνία στην τηλεόραση. Από τις 26 τηλεοπτικές σειρές του, οι 16 αποτελούν 

διασκευές νεοελληνικών λογοτεχνικών έργων (Αγάθος, 2020). Σύμφωνα με τον ίδιο 

τον σκηνοθέτη, ο μυθιστορηματικός Εμμανουήλ Ρετσίνας ή Λούης ήταν αυτός που 

τον παίδεψε για μήνες, σχεδόν ένα χρόνο του πήρε για να καταλήξει στον Γιώργο 

Νινιό ως τον καταλληλότερο ηθοποιό για τον Ρετσίνα. Σε συνέντευξη του στην 

εφημερίδα Τα Νέα το 1998, στην ερώτηση της Μαρία Νταλιάνη για το ποιος 

πρωταγωνιστής των ταινιών του θα ήθελε να είναι, ο Κουτσομύτης απαντάει : 

«Κανένας. Όμως ο Λούης μου αρέσει περισσότερο. Για την ελευθερία του. Ελεύθερος 

άνθρωπος, ελεύθερος στις συμβάσεις, ελεύθερος απέναντι στο κατεστημένο, ελεύθερος 

απέναντι στην οικογένεια, στον έρωτα. Αυτός ήταν ο Λούης. Ελεύθερος άνθρωπος 

συνέχεια, πολύ Έλληνας. Και σου θυμίζουν αυτοί οι χαρακτήρες τις δικές σου 
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καθημερινές ανελευθερίες, που ζεις καθημερινά.» 

(https://rosetabooks.wordpress.com/).  

 

 

Εικόνα 1 (αριστερά): Κώστας Μουσερλάς. Πηγή: 

https://rosetabooks.wordpress.com/                                                            
 

Εικόνα 2 (δεξιά): Γιώργος Νινιός. Πηγή:  https://www.iefimerida.gr/ 
  

3.2. Οι μυθιστορηματικοί χαρακτήρες- τηλεοπτικοί χαρακτήρες 

Η ιστορία του μυθιστορήματος πλέκεται γύρω από έναν χαρακτήρα τον Εμμανουήλ 

Ρετσίνα ή Λούη και τον αδελφικό του φίλο, ξάδελφο, όπως συχνά τον αποκαλούσε, 

Κωνσταντίνο Μανωλόπουλο. Στην εξέλιξή της , ο συγγραφέας εντάσσει ακόμα  66  

πρόσωπα, κάποια από αυτά με σημαντικό ρόλο στη ζωή του διδύμου και κάποια 

σχεδόν περαστικά. Ο ίδιος ο Μουρσελάς συστήνει στο αναγνωστικό κοινό εξ αρχής 

τον πρωταγωνιστή με έναν επιρρηματικό προσδιορισμό. 

Τον Εμμανουήλ Ρετσίνα, τον επονομαζόμενο Λούη, μία λέξη τον χαρακτηρίζει, ένα 

επίρρημα, το σχεδόν. Σχεδόν κοντός, σχεδόν άσχημος, σχεδόν ωραίος, σχεδόν 

τεμπέλης, σχεδόν αγράμματος, σχεδόν άθεος[…] Γενικά, δεν είναι και πολύ καθαρό 

πρόσωπο. Σχεδόν καθαρό, σχεδόν ηθικό, σχεδόν ανήθικο. Με μια λέξη, πολύ 

αντιφατικό άτομο, πολύ σύνθετο. Σχεδόν εμπιστοσύνη. Σχεδόν εντάξει. (σελ.23)  

https://rosetabooks.wordpress.com/
https://rosetabooks.wordpress.com/
https://www.iefimerida.gr/
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Με την αφήγηση των πράξεων του χαρακτήρα καθ όλη τη διάρκεια του 

μυθιστορήματος, ο αναγνώστης κατανοεί το «σχεδόν» του συγγραφέα. 

Το μυθιστορηματικό δίδυμο, Λούης- Μανολόπουλος, είναι ένα διζυγωτικό δίδυμο. 

Δύο διαφορετικά πρόσωπα που ενώνονται με κοινές δράσεις αλλά με διαφορετικές 

αντιδράσεις. Ο Λούης αγαπούσε τα βιβλία, να διαβάζει και να αφηγείται ιστορίες 

παρόλο που δεν είχε τελειώσει ούτε το γυμνάσιο (σελ.50). Μεγαλωμένος στον 

Πειραιά από αριστερή οικογένεια, ο πατέρας του απολύθηκε λόγω κομμουνιστικών 

φρονημάτων, έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε για να συντηρεί την οικογένεια. Η μόνη που 

είχε σταθερή δουλειά ως νοσηλεύτρια ήταν η αδερφή του, η Αντιγόνη και η μητριά 

του. Ο Ρετσίνας δεν ήταν μόνο κοινωνικός, ήταν η ψυχή, το κέντρο της παρέας, σε 

οποιοδήποτε μέρος, στον Πειραιά, στο στρατό. Λάτρης και υπερασπιστής των 

γυναικών και των περιπετειών, άνθρωπος που δεν συμβιβαζόταν με τα καθιερωμένα, 

με τα «κοινώς αποδεκτά»,  αν και είχε παντρευτεί δύο φορές, άνθρωπος που δεν 

ακολουθούσε τη λογική. Αν πιάσουμε τη λογική, πρέπει να κόψουμε τα φτερά και 

τρέλες και παρέες(σελ. 191)  

Ο Κωνσταντής Μανολόπουλος- αφηγητής ήταν ο διανοούμενος της παρέας, με 

σπουδές στη νομική αλλά με μεγάλη αγάπη και αυτός στα βιβλία. Αυτός έμαθε στον 

Λούη τον Καβάφη. Σε αντίθεση με τον πρωταγωνιστή, μεγάλωσε με μια 

καταπιεστική μάνα, που ρύθμιζε και απαιτούσε τον έλεγχο της ζωής του. Δεν 

αποδέχτηκε ποτέ τη φιλία του γιου της με τον Ρετσίνα «Να τον προσέχεις. Τέτοιες 

παρέες δεν βγάζουν σε καλό (σελ. 109) Εκείνο που χαρακτηρίζει τον Μανολόπουλο 

είναι ο φόβος. Φόβος να εκφράσει τον έρωτα του στη γυναίκα της ζωής του, φόβος 

να υπερασπιστεί τον φίλο του, φόβος να ζει με την καρδιά. Αυτοί οι δύο άκρως 

αντίθετοι χαρακτήρες συνδέονται με έναν έντονο δεσμό φιλίας, σαν η ζωή του 

Μανολόπουλου να είναι η ζωή που θα ήθελε να είχε ζήσει αλλά τη βίωνε μέσω του 

Λούη. Νιώθω σαν να μην έζησα… Το καταλαβαίνεις; Δεν έζησα. Πρώτα πρώτα , δεν 

έχω κάνει ουσιαστικά κανένα κακό στη ζωή μου, δεν τόλμησα να κάνω ένα κακό, να 

βλάψω πραγματικά κάποιον. Θα γνώριζα καλύτερα τον εαυτό μου. Να τον βλάψω και 

να μου γίνει εφιάλτης, να μου γίνει στενός κορσές. Θα με απελευθέρωνε αυτό ίσως 

(σελ. 461)  
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Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα ο μυθιστορηματικός ήρωας Εμμανουήλ Ρετσίνας 

προήλθε από ένα υπαρκτό πρόσωπο τον Μανόλη Αυτιά. Πάνω σε αυτόν βασίστηκε η 

συγγραφή του όλου κειμένου, μέσω της αφήγησης του μυθιστορηματικού Κωστή 

Μανολόπουλου. Ο αφηγητής ενδέχεται να έχει και πολλά βιωματικά χαρακτηριστικά 

του ίδιου του συγγραφέα. Σπουδαγμένος, λάτρης των βιβλίων με ιδιαίτερη αγάπη στη 

συγγραφή, άκουγε με προσοχή τις ιστορίες του Μανόλη και κρατούσε σημειώσεις. Ο 

Λούης δεν αποτελεί τον τυπικό ήρωα της μεταπολεμικής παραγωγής 

μυθιστορημάτων. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 παρατηρείται μια μεγαλύτερη 

ελευθερία στη χρήση του καθημερινού λόγου, της παρέας και της σεξουαλικής 

ειλικρίνειας. Ο συγγραφέας επιλέγει ως πρωταγωνιστή του έναν αντιήρωα καθώς 

αποκλίνει σημαντικά από τα κατεστημένα ηθικά πρότυπα (Χατζηγεωργίου, 2009).  

Επιλέγει τη μνήμη ως βασικό αφηγηματικό μηχανισμό για να αναδείξει το κεντρικό 

πρόσωπο της ιστορίας ( Χατζηγεωργίου, 2009). Συγκεκριμένα,  η ιστορία ξεκινάει με 

τον αφηγητή να κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Να 

τώρα, καθώς προσπαθώ να σου τον περιγράψω, σχεδόν τον βλέπω την ώρα που 

ετοιμάζεται για τον γάμο του. (σελ.23)  Αυτή η αναδρομή συνεχίζεται στο μεγαλύτερο 

μέρος του μυθιστορήματος και κυρίως στο πρώτο βιβλίο. Ο Λούης παρουσιάζεται 

μέσα από τις αφηγήσεις του Μανολόπουλου χωρίς να προσπαθεί να αποσιωπήσει την 

αντιμετώπιση που του είχε ο περίγυρός του αλλά ούτε και να κρύψει την εικόνα που 

είχε ο Λούης για τον ίδιο ( Χατζηγεωργίου, 2009)  .  

 Ο Μουρσελάς δημιουργεί έναν ενδοδιηγητικό-ομοδιηγητικό αφηγητή, τον φίλο του 

Λούη, Μανολόπουλο, να αφηγηθεί τις ιστορίες του, τα κοινά τους βιώματα, τις 

επιρροές του βίου του πρωταγωνιστή στον περίγυρό του. 

Την κοιτάζαμε ταυτόχρονα και οι δύο και τη βλέπαμε να χαμογελά στον ύπνο της. 

Καμία σχέση, βέβαια, το χαμόγελό της με το χαμόγελο του Λούη.(σελ.33) κοινά 

βιώματα 

Η αγάπη του Λούη για μένα μπορώ να πω ότι μεγάλωσε από τον καιρό που 

υπηρετούσαμε μαζί στο στρατό, στην Κόρινθο. Χαρακτηρισμένος και λοιπός οπλίτης 

εγώ, χαρακτηρισμένος και λοιπός οπλίτης αυτός. […]Πειραιώτες και οι δύο, από την 

ίδια γειτονιά, βιβλιοφάγοι, αλλά περισσότερο κι από μένα ο Λούης και ας μην είχε 

τελειώσει ούτε το γυμνάσιο.( σελ. 50) κοινά βιώματα 
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Τον πρώτο καιρό, όταν απολυθήκαμε από τον στρατό, όποτε ερχόταν ο Λούης στο σπίτι, 

γινόταν συναγερμός. Δεν τον ήθελε κανείς. Προπάντων η μητέρα μου. […] –Να τον 

προσέχεις. Τέτοιες παρέες δεν βγάζουν σε καλό.(σελ. 109) επιρροές του βίου του 

Ο Λούης ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι εκείνη τη μοιραία Κυριακή μας προσκάλεσε σπίτι 

του με μοναδικό στόχο να καταστρέψει την οικογενειακή γαλήνη του Αντύπα, όσο και 

αν -αυτό το παραδέχεται- έτσι χοντροκέφαλος που ήταν, του άξιζε. (σελ. 273)  

Τη θυμήθηκα τη Μαντόνα, την αδελφή του Αντωνιάδη.[…]Ο Λούης τη βάφτισε 

Μαντόνα. Εμείς τότε δεν ξέραμε τίποτα για τη σχέση τους. Μυστικά όλα. Την πήρε, 

λοιπόν, και τράβηξε για τη βιοτεχνία του, (Δρακόπουλου) να τον πείσει να γίνει πλασιέ 

στις σάλτσες του.[…] Έτσι έχασε ο Λούης τη γυναίκα της ζωής του- γυναίκα της ζωή 

του την αποκαλούσε- έτσι έχασε και την ευκαιρία η Μαντόνα να γίνει Γκρέτα Γκάρμπο. 

(σελ.410) αφήγηση μιας ιστορίας του Λούη 

Όσον αφορά στην οπτική γωνία, την εστίαση ,που θέτει ο συγγραφέας στον αφηγητή 

του είναι κατά βάση εσωτερική σταθερή καθώς ο Μανολόπουλος ως πρόσωπο της 

ιστορίας αφηγείται τις ιστορίες του βασικού πρωταγωνιστή. Λόγω της μεγάλη 

έκτασης του μυθιστορήματος η εστίαση αλλάζει από εσωτερική σε πολλαπλή. Στο 

πρώτο βιβλίο, στο 6ο κεφ. αφηγείται την ερωτική ιστορία του Λούη με την 

Περσεφόνη Δερτιλή, ένα άλλο μέλος της παρέας ο Αγησίλαος. Και υπάρχουν πάρα 

πολλά συμβάντα της ζωής του που τα ξέρει ο ένας της παρέας και τα αγνοεί ο 

άλλος.(σελ.203) 

Στο τέλος μας περιέγραψε( Αγησίλαος) μια συνάντηση Λούη- μαντάμας, που την 

παρακολούθησε από πολύ κοντά, όταν τον πήρε μαζί του για να την επισκεφτούν σπίτι 

της.[…] Τα πάντα σκοτεινά, σκούρα. Οι τοίχοι, τα έπιπλα. Οι κουρτίνες, οι πίνακες, τα 

πατώματα, όλα παίζουν ανάμεσα στο ανοιχτό μαύρο και στο σκούρο καφέ.[..].Η 

αφήγηση αυτή συνεχίζεται έως τη σελ.210. Η πολλαπλή εστίαση εντοπίζεται και στην 

επιστολή που άφησε ο Αγησίλαος πριν την αυτοκτονία του στο κεφ.11. 

Το μυθιστόρημα διακατέχεται από διαλόγους που μας αποκαλύπτουν πτυχές της 

προσωπικότητας του πρωταγωνιστή, τις απόψεις των προσώπων γι αυτόν αλλά και 

γεγονότα της ζωής του. Ας μην ξεχνάμε πως ο συγγραφέας καθ ομολογία του είχε 

ξεκινήσει να γράφει την ιστορία για να παιχτεί στο θέατρο, γεγονός που αιτιολογεί 

τους πολλούς διαλόγους του μυθιστορήματος. Επιτυγχάνει με αυτόν τον τρόπο μια 

πιο ζωντανή και αποκαλυπτική αφήγηση. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί περίτεχνα όλες 
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τις τεχνικές αφήγησης, αποφεύγοντας τις περιγραφές. Χαρακτηριστική είναι η χρήση 

του εγκιβωτισμού κυρίως στο πρώτο μέρος του βιβλίου. 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η μεταφορά ενός μυθιστορήματος στη 

μικρή οθόνη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα νέο έργο αφού μεταφέρεται σε ένα 

άλλο είδος τέχνης. Οι μυθιστορηματικοί χαρακτήρες παίρνουν σάρκα και οστά μέσω 

των ηθοποιών, οι ενδυματολογικές, σκηνογραφικές και σκηνοθετικές επιλογές 

σκιαγραφούν με λεπτομέρεια την εικόνα του αναγνώστη του μυθιστορήματος ή 

δημιουργούν εικόνες στον θεατή που δεν έχει έρθει σε επαφή με το λογοτέχνημα.  

Η μεταφορά του βιβλίου «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» για λογαριασμό του Αντ1 

είναι η δεύτερη τηλεοπτική διασκευή του Κώστα Κουτσομύτη για ιδιωτικό κανάλι. Ο 

σκηνοθέτης πραγματοποιεί την καλύτερη τηλεοπτική εργασία του, στήνοντας μια 

εντυπωσιακή τοιχογραφία της Αθήνας των μεταπολεμικών χρόνων και διαπλέκοντας 

με μαεστρία τις προσωπικές περιπέτειες των χαρακτήρων με τα ιστορικά γεγονότα 

της εποχής (Αγάθος, 2020)  

Στα 37 επεισόδια της κοινωνικής σειράς υπάρχουν οι βασικοί χαρακτήρες, ο Λούης 

και ο Μανολόπουλος, που δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται κάθε φορά. Όπως 

γίνεται σε όλες τις διασκευές, έτσι και εδώ, υπήρξε η αφαίρεση αλλά και η εισαγωγή 

νέων χαρακτήρων που δεν υπήρχαν στο μυθιστόρημα. Υπάρχει ο Πρωταγωνιστής 

που είναι ο Λούης, ο χαρακτήρας καθρέφτης Μανολόπουλος, που σχετίζεται 

περισσότερο με τον πρωταγωνιστή και τον υποστηρίζει (Σκοπετέας, 2015) και οι 

ελάσσονες χαρακτήρες που συντελούν στην κατανόηση και προώθηση της ιστορίας.  

Με δεδομένο ότι η μεταφορά ενός λογοτεχνικού έργου στην οθόνη γίνεται με 

περισσότερη ή λιγότερη αναπαραγωγή του πρωτότυπου κειμένου, στην περίπτωση 

μας ο σεναριογράφος κινείται πολύ κοντά στο μυθιστόρημα, αξιολογώντας από το 

πρωτογενές υλικό τα στοιχεία εκείνα που είναι ορόσημα για την εξέλιξη της πλοκής 

και της ανάδειξης των χαρακτήρων. Γίνεται σύμφωνα με τον Wagner (1975) 

μετάθεση/transposition της πλοκής, δηλαδή μεταφέρει το έργο στην οθόνη με ελάχιστη 

έκδηλη επέμβαση. Αποφεύγονται οι συνεχείς χρονικές αναλήψεις και προλήψεις του 

Μουρσελά για τηλεοπτικούς λόγους, χρησιμοποιούνται τα διαλογικά μέρη και πολλές 

φορές αυτούσιοι οι διάλογοι του μυθιστορήματος και ενισχύεται η δράση με 

πρόσθεση- αφαίρεση – συμπύκνωση των ιστοριών.  
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Στην τηλεοπτική σειρά ο Μανολόπουλος (Κώστας Αρζόγλου) είναι ο αφηγητής των 

ιστοριών που μέσω της τεχνικής τους flashback και του voice over αποκαλύπτεται 

στον θεατή το εκάστοτε επεισόδιο. Παραμένει λοιπόν και στη μεταφορά ο 

ομοδιηγητικός αφηγητής. Η τηλεοπτική αφήγηση βασίζεται στο παιχνίδι της μνήμης 

καθώς από το τώρα του Μανολόπουλου , την ώρα δηλαδή που γράφει το βιβλίο του, 

έρχονται στο μυαλό του άλλοτε αναμνήσεις με όσα έζησε με τον πρωταγωνιστή ή του 

παρουσιάζονται ως οράματα τα πρόσωπα εκείνα που τον καθόρισαν.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε αρκετά επεισόδια εισάγεται ένας χαρακτήρας που 

δεν υπάρχει στο μυθιστόρημα αλλά βοηθάει τον αφηγητή στο παιχνίδι της μνήμης. 

Αυτός ο χαρακτήρας είναι ένας φωτογράφος που εκείνα τα χρόνια είχε απαθανατίσει 

με τον φωτογραφικό του φακό στιγμές ή πρόσωπα που σχετίζονταν με τον Λούη ή 

και με τον αφηγητή. Του φέρνει μια φωτογραφία ή κάποιο άλλο στοιχείο, όπως οι 

επιστολές του Αγησίλαου, και ξεκινάει μια καινούρια έμπνευση- αφήγηση κάποιας 

παλιάς ιστορίας. Οι αναδρομές είναι κυρίαρχες στην τηλεοπτική σειρά όπως και στο 

μυθιστόρημα. Διαφέρει το μέσο. Σύμφωνα με τον Metz ένα πλάνο δίνει πολλές 

πληροφορίες και διαφορετικές ερμηνείες στον θεατή. Σε αυτό το παιχνίδι μνήμης, οι 

φωτογραφίες που βρίσκονται καρφιτσωμένες στον τοίχο πίσω από το γραφείο του 

συγγραφέα είναι το εργαλείο του, το μέσον για να πυροδοτηθεί η μνήμη του. Όταν το 

πλάνο είναι ανοιχτό, ο θεατής παρατηρεί και σε άλλους τοίχους φωτογραφίες, όλες 

ασπρόμαυρες. Κάθε επεισόδιο τελειώνει με ένα πάγωμα του πλάνου(freeze frame) 

και τη μετατροπή του σε ασπρόμαυρη φωτογραφία. 

 Το μέρος που εξελίσσεται η συγγραφή του βιβλίου του Μανολόπουλου είναι το 

δωμάτιο που έχει το γραφείο του. Στα περισσότερα πλάνα το γραφείο παρουσιάζεται 

γεμάτο με χαρτιά και φωτογραφίες και στο κέντρο του μια γραφομηχανή. Οι σκηνές 

που λαμβάνουν χώρα σε εκείνο το δωμάτιο μαρτυρούν ότι πρόκειται για το άβατό του 

καθώς τα μόνο πρόσωπα που εισέρχονται πέρα από τον φωτογράφο, είναι τα 

πρόσωπα αναμνήσεις του συγγραφέα. Εκεί ο Μανολόπουλος ζωντανεύει τους ήρωες 

παρατηρώντας τις φωτογραφίες πάντα με ένα τσιγάρο στο χέρι.    

Η οπτική ματιά του σκηνοθέτη δεν αποκλίνει από εκείνη του συγγραφέα για τον 

χαρακτήρα του αφηγητή. O Μανολόπουλος μιλάει σε όλα τα επεισόδια με σιγανή 

φωνή, στις συναντήσεις όλης της παρέας είτε βρίσκεται σε κάποια άκρη του 

τραπεζιού ή ακόμα και σε ξεχωριστό τραπέζι με ένα βιβλίο, στις σκηνές με τις 
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διαμάχες ή διχογνωμίας με τα μέλη της παρέας έχει το ρόλο του πυροσβέστη ή του 

υποστηριχτή του Λούη και στις σεξουαλικές σκηνές παρουσιάζεται περισσότερο 

συνεσταλμένος, λιγότερο διεκδικητικός σε σχέση με τον πρωταγωνιστή. Στις σκηνές 

με τον απωθημένο του έρωτα, την Μάρθα, είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο 

διαλογικό κομμάτι το έχει αυτή που στην ουσία καθοδηγεί την κουβέντα ενώ ο 

Μανολόπουλος παρουσιάζεται κυρίως ως ακροατής, αδύναμος να ακολουθήσει τις 

επιθυμίες της Μάρθας. Μέσω των εικόνων καταλαβαίνει ο θεατής τη διστακτικότητα, 

τον αδύναμο χαρακτήρα του, τον φόβο που τον διακατέχει.  

Σύμφωνα με τον Ι. Σκοπετέα (2015), μετά τη δεκαετία του 70’ πιο συχνά γίνεται 

πρωταγωνιστής ένας «αντιήρωας», κάποιος που έχει πολλά ελαττώματα, επιδιώκει μη 

δόκιμους σκοπούς ή είναι μακριά από την κανονικότητα. Ο πρωταγωνιστής της 

τηλεοπτικής σειράς είναι ένας αντιήρωας που πιστοποιείται από το πρώτο κιόλας 

επεισόδιο. Μέσα στο σινεμά, βάζει φωτιά τις προκηρύξεις που κουβαλούσε κρυφά 

ένα μέλος της παρέας που έβλεπαν μαζί μια ταινία, μόλις αντιλήφθηκαν ότι τους 

παρακολουθούσε η αστυνομία.   

Ο Λούης αντιμετωπίζει κατάματα ακόμα και τον πολιτικό του σύμμαχο, αντιδρά στην 

κοινή γραμμή του κόμματος όποτε αυτό του καθορίζει τη ζωή. Χαρακτηριστική είναι 

η σκηνή μέσα στο καφενείο όπου ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο Αργύρης. του 

ζητάει εξηγήσεις για την συμπεριφορά του. Ο Λούης κοιτώντας τον στα μάτια του 

δηλώνει ότι θα έκανε τα πάντα για να εκπληρώσει το όνειρο του ακόμα και αν αυτό 

σήμαινε τη διαγραφή του από το κόμμα. Απαρνείται το «αριστερό μοντέλο του νέου 

ανθρώπου» αν αυτό εισβάλει στην πορεία που έχει αποφασίσει αυτός για τη ζωή του. 

Δηλώνει ευθαρσώς στον εκπρόσωπο ότι δεν θα υπακούσει στις πολιτικές γραμμές 

παρά μόνο στον εαυτό του (επ.3). Ο πρωταγωνιστής είναι «αντιήρωας» γιατί δεν 

δέχεται τις κοινωνικές συμβάσεις. Με μεγάλη δυσκολία δέχτηκε να πάει στο γάμο 

του, αφού πρώτα έφαγε ξύλο από τα αδέρφια της νύφης αναγκάστηκε να δεχτεί αλλά 

ποτέ να μην πάει στην εκκλησία. Μετά από πολλούς γύρους του στολισμένου 

αυτοκινήτου, η νύφη με τη συνοδεία του αδερφού της περιμένουν το γαμπρό στα 

σκαλιά της εκκλησίας. Φανερά εκνευρισμένος ο αδερφός κατευθύνεται προς τον 

Μανολόπουλο και τον Αγησίλαο που βρίσκονταν στα πιο πάνω σκαλιά, πιάνοντας 

τον Μανολόπουλο από τον γιακά τον εξαναγκάζει να του αποκαλύψει το σπίτι του 

Λούη  (επ.18). 
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Λάτρης των γυναικών και του έρωτα. Δεν διστάζει να ζήσει τον έρωτα του ή το 

πάθος του με οποιαδήποτε γυναίκα ακόμη και αν είναι της υψηλής κοινωνίας ή της 

χαμηλής. Στη σειρά οι σκηνές πάθους του Λούη με τις γυναίκες της ζωής του είναι 

αρκετές καθώς αυτό υπήρξε και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Τα 

επεισόδια που περιέχουν τέτοιες σκηνές ή αφήνουν υπονοούμενα για τις ερωτικές του 

περιπτύξεις είναι 10 (επεισόδια 2, 3,4,7,9,16,22,23,25,26). Από αυτές τις σχέσεις οι 5 

δηλώνουν και την αντίθεση του στις κοινωνικές συμβάσεις καθώς στο 4ο επεισόδιο 

προβάλλεται το γυμνό μπάνιο που έκανε με την αδερφή του φίλου του, στο 7ο 

υπάρχει η σκηνή που πιάνεται επ’ αυτοφώρω στο κρεβάτι με την γυναίκα ενός 

γνωστού του, του Θρασύβουλου, στο 16ο υπάρχει η ερωτική σκηνή με την παρ’ 

ολίγον γυναίκα του, στο 22ο με τη Γόνη, τη γραμματέα του διευθυντή του, στο 3ο 

επεισόδιο υπάρχει υπόνοια ερωτικής σχέσης με μια παντρεμένη γυναίκα της γειτονιάς 

του. 

Υπερασπιστής της ελευθερίας και του δικαιώματος να ζει ο καθένας τη ζωή του όπως 

θέλει, δεν διστάζει να υπερασπιστεί αυτή του τη θέση με σθένος ακόμα και αν 

χρειαστεί ο ίδιος να επιβάλλει τη Θεία Δίκη. Χαρακτηριστικές είναι οι σκηνές 

επίθεσης που κάνει στο σπίτι του Αργύρη καθώς τον θεωρεί ηθικό αυτουργό για την 

αυτοκτονία του ταγματάρχη του. Βαράει την πόρτα που έχει κλειδωθεί ο Αργύρης, 

τον βρίζει και στο τέλος φράζει την πόρτα για να μην μπορέσει να βγει. Επίσης στο 6ο 

επεισόδιο στο σαλονάκι του σπιτιού του εξομολογείται στο πατέρα του το σχέδιο που 

έχει ετοιμάσει για να τιμωρήσει τον Λάζαρη και σε αλλαγή σκηνής στο ίδιο 

επεισόδιο, στον εξωτερικό χώρο του καφενείου αφού πετάει νερό στον Λάζαρη που 

σταματάει μπροστά του, ο Αγησίλαος αποκαλύπτει τον λόγο στα υπόλοιπα μέλη της 

παρέας (κατέδωσε έναν αριστερό). Αυτήν την ελευθερία που τόσο αγαπούσε ο 

Λούης, ο σκηνοθέτης όπως και ο συγγραφέας, τη συμβολίζει με τη θάλασσα στο 

τελευταίο επεισόδιο, που ο αφηγητής Μανολόπουλος ως συγγραφέας που 

παρουσιάζει το βιβλίο του, κλείνει με μια φράση που χρησιμοποιούσε ο Λούης «Δε 

θα τη δεις ακίνητη ποτέ, ξάδελφε. Γαληνεμένη, όμως θα τη δεις!» (σελ. 553).  
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3.3 Αφηγηματικός χρόνος- τηλεοπτικός χρόνος 

Ο χρόνος είναι ένα βασικό εργαλείο για κάθε αφήγηση, προφορική, γραπτή, 

κινηματογραφική ή τηλεοπτική. Ορίζει τους χαρακτήρες, τον τρόπο ζωής τους, τον 

χώρο, την εξέλιξη της πλοκής, τα ίδια τα γεγονότα (Κωτόπουλος, 2021). 

Με βάση το θεωρητικό μοντέλο του Genette  μια αφήγηση διακρίνεται από τον χρόνο 

της ιστορίας και τον χρόνο της αφήγησης. Ως χρόνος της ιστορίας ορίζεται η φυσική 

διαδοχή των γεγονότων που περιγράφονται, ενώ ως χρόνος της αφήγησης, νοείται ο 

χρόνος που χρειάζεται για να αναγνωστεί ένα κείμενο ( Κωτόπουλος, 2021). Ο 

χρόνος της ιστορίας και ο χρόνος της αφήγησης μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλες 

χρονικές αναντιστοιχίες. Κάθε ασυμφωνία μεταξύ ιστορίας και αφήγησης 

χαρακτηρίζεται αναχρονία. Οι αναχρονίες είναι: 

Α) in media res : η μη κοινή αρχή ιστορίας και αφήγησης, η έναρξη της αφήγησης 

είναι μεταγενέστερη από τη χρονική αφετηρία της ιστορίας. 

Β) η ανάληψη : εκ των υστέρων αφήγηση γεγονότων που έγιναν σε προγενέστερη 

χρονική στιγμή. 

Γ) η πρόληψη: εκ των προτέρων αφήγηση μεταγενέστερων γεγονότων.  

(Κωτόπουλος, 2021) 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο συγγραφέας του μυθιστορήματος χρησιμοποιεί τον 

χρόνο ως βασικό του εργαλείο για την ανάδειξη, την αιτιολόγηση του χαρακτήρα του 

πρωταγωνιστή αλλά και του αφηγητή Μανολόπουλου. Το μεγαλύτερο μέρος της 

αφήγηση του μυθιστορήματος βασίζεται στην ανάληψη, στο flashback των 

περιπετειών του Λούη που ήταν στην ουσία όλη του η ζωή. Αυτή η ζωή που 

επηρέαζε όσους έρχονταν σε επαφή μαζί του.  

Πάντως εκπέμπει κάτι το μαγικό αυτός ο άνθρωπος. Ασκεί κάποια μαγεία στους γύρω 

του. (σελ. 100).   

Από την αρχή του μυθιστορήματος ο συγγραφέας δείχνει μία φαινομενική αμφιβολία 

για τη σωστή χρονική ακολουθία των γεγονότων ώστε να παρουσιάσει τον 

χαρακτήρα του Λούη  
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Να τώρα, καθώς προσπαθώ να σου τον περιγράψω, σχεδόν τον βλέπω την ώρα που 

ετοιμάζεται για τον γάμο του…Όχι, όχι τότε. Λίγο πριν. Τη στιγμή που στριμώχτηκε να 

πει το ναι για τον γάμο του.[..] Αλλά πάλι δεν άρχισα καλά, όταν πήγα να σου διηγηθώ 

τα του γάμου του. Ίσως πρέπει πρώτα να σου μιλήσω για τη Φατμέ του…(σελ.23,24)  

Διαπιστώνεται από την πρώτη σελίδα ότι αυτό το παιχνίδι της μνήμης είναι 

καθοριστικό για την πλοκή του έργου. Η ομαλή χρονική σειρά συχνά διακόπτεται με 

εγκιβωτισμένες αφηγήσεις, διακόπτοντας τη ροή του χρόνου.  Ξεκινάει με ένα 

πρόσφατο γεγονός του παρελθόντος και στη συνέχεια ο αναγνώστης μεταφέρεται 

αρκετά χρόνια πίσω, στην περίοδο της στράτευσης του Λούη και του αφηγητή, την 

δεκαετία του ’50.  Οι εναλλαγές των ρημάτων από τον Αόριστο στον Ενεστώτα 

δείχνει την ευχέρεια του λόγου του συγγραφέα. Από την αφήγηση στον διάλογο και 

στον εσωτερικό μονόλογο. 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στον εξωκειμενικό χρόνο, αυτός χωρίζεται σε: 

Α) Χρόνος πομπού- η χρονική στιγμή κατά την οποία ο πομπός (συγγραφέας) στέλνει 

τον μήνυμά του (αφηγηματικό περιέχομενο) 

Β) χρόνος δέκτη- η χρονική στιγμή κατά την οποία ο δέκτης (αναγνώστης) δέχεται το 

μήνυμα του πομπού. 

Γ) χρόνος γεγονότων- η χρονική στιγμή κατά την οποία διαδραματίζονται τα 

γεγονότα της αφήγησης (Παπαλεοντίου, 2014). 

         

Χρόνος Πομπού Χρόνος γεγονότων Χρόνος δέκτη 

1989 Δεκαετία 1950-1960 Οποιαδήποτε εποχή 

     Πίνακας 5: Εξωκειμενικός χρόνος στο Μυθιστόρημα Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά. 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία.  

 

Περαιτέρω, ο τηλεοπτικός χρόνος συγκριτικά με τον μυθιστορηματικό είναι πολύ πιο 

αυστηρός. Ο σεναριογράφος δεν έχει στη φαρέτρα του την πληθώρα των σελίδων που 

έχει ο συγγραφέας ενός μυθιστορήματος. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια 
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κινηματογραφική ταινία 2 ωρών αποτελείται περίπου από 120 σελίδες, όπου κάθε 

σελίδα αντιπροσωπεύει κι ένα λεπτό (Field, 1986).  

Από την άλλη πλευρά, το τηλεοπτικό σενάριο έχει το δικό του συγκεκριμένο μήκος. 

Για μια ώρα τηλεοπτικού δράματος, οι συγγραφείς καλούνται να γράψουν ένα υλικό 

διάρκειας 45 λεπτών περίπου λαμβάνοντας υπόψη πάντα και το χρόνο των 

διαφημίσεων. Ο θεατής θα πρέπει να παρακολουθήσει την εξέλιξη της πλοκής μέσα 

σε αυτά τα 45 τηλεοπτικά λεπτά (χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος των διαφημίσεων), 

σε αντίθεση με τη λογοτεχνική ανάγνωση όπου ο κάθε αναγνώστης ακολουθεί το 

δικό του ρυθμό ανάγνωσης (Aronson, 2000).  

 Η παραγωγή συχνά μπορεί να περιορίσει τον αριθμό σκηνών που θα αναπτυχθούν 

στο σενάριο λόγω κόστους, επειδή η αλλαγή σκηνών συνήθως προϋποθέτει αλλαγή 

των σετ ή του φωτισμού και των σκηνικών, πράγμα δαπανηρό (Aronson, 2000) . Στην 

περίπτωση της τηλεόρασης, άλλωστε, η έκφραση ο χρόνος είναι χρήμα βρίσκει πιστή 

εφαρμογή.  

Ο χρόνος του δέκτη μιας τηλεοπτικής σειράς ήταν καθορισμένος από το εκάστοτε 

κανάλι. Είχε συγκεκριμένο χρόνο έναρξης και λήξης καθώς και προκαθορισμένες 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Δεν υπήρχε η ελευθερία της επιλογής του χρόνου 

όπως την είχε ο αναγνώστης του βιβλίου. Η αναφορά γίνεται σε χρόνο παρελθοντικό 

καθώς με τη χρήση του διαδικτύου ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει όποιο 

πρόγραμμα επιθυμεί όποτε το επιθυμεί (Aronson, 2000).  

Στις περιπτώσεις των μεταφορών η χρονική στιγμή που παρουσιάζεται το έργο είναι 

συνήθως αρκετά χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου μυθιστορήματος. Αυτό που δεν 

μπορεί να αλλάξει είναι ο χρόνος των γεγονότων. Θα πρέπει να παρουσιαστούν τα 

γεγονότα στον ιστορικό χρόνο που θέτει ο συγγραφέας του βιβλίου (Aronson, 2000).  

Ο εσωκειμενικός χρόνος μιας οπτικοακουστικής αφήγησης παρουσιάζει ορισμένες 

ιδιαιτερότητες. Βασική αρχή ενός σεναρίου, ακόμα και στην περίπτωση των 

μεταφορών, είναι ότι ο σεναριογράφος δεν μπορεί να καταγράψει στο σενάριο του 

τίποτα που να μην μπορεί να μεταφερθεί στην οθόνη, είτε ως εικόνα είτε ως ήχος. 

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πόσο εκτενής μπορεί να γίνει η περιγραφή μιας 

εικόνας και ήχου. Οι περιορισμοί πηγάζουν από το γεγονός ότι όσο πιο λεπτομερής 

είναι η περιγραφή, τόσο πιο συγκεκριμένο γίνεται το όραμα του σεναριογράφου, 
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αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για δημιουργική και μεθερμηνευτική δουλειά των 

υπόλοιπων συντελεστών (Aronson, 2000).  

 Όταν το σενάριο μεταφέρεται στην οθόνη γίνεται αναπόσπαστο τμήμα τους έργου 

μιας ομάδας δημιουργών. Ο σεναριογράφος θα πρέπει να επιλέξει τι θα διηγηθεί στην 

οθόνη, ξεκινώντας από τις σκηνές που θα διαλέξει να διηγηθεί, συνεχίζοντας με το 

χρονικό σημείο και τη χρονική σειρά στην οποία θα διαλέξει να τις διηγηθεί και 

καταλήγοντας βέβαια στα χρονικά σημεία στα οποία θα αποφασίσει να εισάγει, αλλά 

και να εγκαταλείψει μία συγκεκριμένη σκηνή (Kallas- Καλογεροπούλου, 2006).  

Η μεταφορά του μυθιστορήματος στην οθόνη πρέπει να στηρίζεται στην εικόνα, στο 

τι μπορεί να μεταφερθεί οπτικοακουστικά (Kallas- Καλογεροπούλου, 2006). Με 

βάση αυτήν την αρχή διαπιστώνονται ορισμένες διαφοροποιήσεις στην τηλεοπτική 

μεταφορά του μυθιστορήματος. Όπως προαναφέρθηκε, το βιβλίο ξεκινάει την 

αφήγηση με ένα πρόσφατο γεγονός του παρελθόντος, αυτό της συνάντησης του Λούη 

και του Μανολόπουλου στη μαρίνα του Καλαμακίου, στη θαλαμηγό που δούλευε ο 

Λούης ως καπετάνιος. Εκεί του γνωρίζει τη νεαρή Φατμέ, που προσπαθούσαν να 

σώσουν από τον ίδιο της τον εαυτό.  

Στην τηλεοπτική σειρά το πρώτο επεισόδιο ξεκινάει με ένα συμβάν του παρελθόντος 

όταν οι ήρωες ήταν νεαροί, στον Πειραιά τη δεκαετία του 57, γνωρίζοντας στον 

θεατή όλα τα πρόσωπα της παρέας καθώς βρίσκονται στο σινεμά και παρακολουθούν 

μία ταινία. Και στις δύο περιπτώσεις αυτή η γνωριμία με τον πρωταγωνιστή γίνεται 

μέσω του Flashback. Επιπρόσθετα, ο θεατής γνωρίζει τις οικογένειες των δύο 

βασικών χαρακτήρων, Λούη και Μανολόπουλου, τη γειτονιά που ζουν, την παρέα 

τους, και εισάγονται οι δευτερεύοντες χαρακτήρες που θα έχουν ενεργό ρόλο στα 

παρακάτω επεισόδια. Ήδη από την αρχή, μέσα σε 50 περίπου λεπτά που κρατάει το 

πρώτο επεισόδιο, κατανοεί ο θεατής, από τους διαλόγους που έχει επιλέξει ο 

σεναριογράφος να βάλει στους χαρακτήρες της παρέας, τα πολιτικά τους πιστεύω, 

την κοινωνικής τους θέση και τα ερωτικά τους ζητήματα. Το ίδιο κάνει και για τις 

οικογένειες των δύο βασικών χαρακτήρων. Στο τέλος του επεισοδίου παρουσιάζεται 

η γυναίκα της ζωής του Μανολόπουλου, Μάρθα, σε αντίθεση με το μυθιστόρημα η 

ηρωίδα παρουσιάζεται στον αναγνώστη στο 5ο κεφάλαιο.  
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Περαιτέρω, οι συμπτύξεις και οι παραλείψεις  λόγω χρόνου είναι πολλές και σε άλλα 

σημεία της σειράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπτυξης και διαφορετικής δομής 

αποτελεί η απόδοση της φιλίας του Λούη με τον υποδιοικητή Κριτσίνη. Ενώ στο 

μυθιστόρημα η φιλία του Ρετσίνα με τον Κριτσίνη αναπτύσσεται στο 3ο κεφάλαιο, 

μέσω των συνεχόμενων αναδρομών και εγκιβωτισμών ο απαγχονισμός του 

υποδιοικητή γίνεται γνωστός στον αναγνώστη στο 5ο. Στην τηλεοπτική σειρά οι 

αλλάζουν ορισμένες σκηνές. Ο Λούης συναντάει τον υποδιοικητή στο σπίτι του, 

παίζει στο πιάνο του και κουβεντιάζουν προσωπικές ιστορίες ενώ στο μυθιστόρημα οι 

συναντήσεις τους εκτός στρατοπέδου γίνονταν στο καφενείου του Πεπά. Ο τίτλος του 

2ου κεφαλαίου «Η κιμωλία» στην τηλεοπτική σειρά παρουσιάζεται συμβολικά σε 

διαφορετικές σκηνές. Αυτός ο κύκλος που σχηματίζει ο υποδιοικητής με την κιμωλία 

μέσα στο γραφείο του για να δείξει την εξουσία, ξανασχηματίζεται στην τηλεοπτική 

σειρά από τον Λούη και τον Μανολόπουλο έξω στο στρατόπεδο βάφοντας τον 

προαύλιο χώρο, καθώς ο Κριτσίνης οδηγείται εκτός στρατοπέδου και σώματος.  

Ακόμα, η σεξουαλικότητα του πρωταγωνιστή στη σειρά παρουσιάζεται σε 

συμβολισμούς. Στο σπίτι του Κριτσίνη όταν παίζει πιάνο ο Λούης φαίνεται σε ένα 

πλάνο με ζουμ από μακριά ένας πίνακας του Καβάφη, διαβάζει ποίηση του Καβάφη 

μέσα στα ουρητήρια του στρατοπέδου κατά παρότρυνση του Λούη και η τέλος η 

απομάκρυνση του από το στρατόπεδο λόγω της σεξουαλικότητάς του παρουσιάζεται 

εμμέσως καθώς 3 άνδρες του στρατού μπαίνουν στα ουρητήρια γιατί κάτι είδαν και ο 

υποδιοικητής βγαίνει έξω κουμπώνει το σακάκι του και διασχίζοντας τον αύλειο 

χώρο με ψηλά το κεφάλι, σταματάει στον μισοτελειωμένο κύκλο που έφτιαχνε ο 

Λούης, μπαίνει μέσα σε αυτόν και τον διασχίζει. Η σημασία του κύκλου για τον 

Κριτσίνη παρουσιάζεται και στη σκηνή του απαγχονισμού του με το σκοινί που 

κρέμεται από το ταβάνι σε κυκλικό σχήμα και τον ίδιο να κάθεται στην καρέκλα 

ακούνητος, με την κάμερα να κάνει zoom out στο κυκλικό σχοινί ώστε να 

αποκαλύπτεται σταδιακά στον θεατή ο τελευταίος κύκλος του υποδιοικητή.  

Στην κατηγορία της οικονομίας χρόνου ανήκουν και οι περιπτώσεις της σύντομης 

παρουσίασης των ηρώων του ετεροθαλούς αδελφού του Λούη Μόσχου και της 

γυναίκας του Ελένης στο επεισόδιο που συναντάει ο Λούης τον θείο του και 

στρατηγό Τζαβάρα. Η γνωριμία του κοινού με αυτούς τους ήρωες γίνεται στο 7ο 

επεισόδιο για 3 λεπτά περίπου και στο επόμενο με διάρκεια για άλλα 2.  
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Στις παραλήψεις προσώπων του μυθιστορήματος υπάρχουν αρκετοί χαρακτήρες. Δεν 

παρουσιάζεται σε κανένα επεισόδιο η Κάρμεν η κομμώτρια στην οποία είχε βρει 

δουλειά ο Λούης για μικρό χρονικό διάστημα και υπήρξε ερωμένη του, η Ματίνα που 

ήταν αδερφή του αφηγητή, η Μαρίτσα Γκίκα η Σμυρνιά νυμφομανής και ο σύζυγός 

της, ο γιος της Περικλής με τη Μάρω τη γυναίκα του. Επίσης έχει παραληφθεί η 

γνωριμία της κόρης του Λούη, Λουίζας, με τα υπόλοιπα μέλη της παρέας όταν εκείνη 

είχε μεγαλώσει. Ο τρόπος με τον οποίον ο Λούης παρουσίαζε την κόρη του στους 

φίλους του, η σχέση του με αυτήν καθώς μεγάλωνε και έπρεπε να διαχειριστεί το 

διαζύγιο δεν περιελήφθηκε από τον σεναριογράφο ή σκηνοθέτη της σειράς  Επίσης 

στην τηλεοπτική σειρά όταν τρακάρει ο Λούης με το μηχανάκι αφήνεται η συνέχεια 

στην κρίση του τηλεθεατή ενώ στο βιβλίο αναφέρεται ότι ο Ρετσίνας μεταφέρθηκε 

τραυματισμένος στο νοσοκομείο ενώ η Φατμέ είχε σκοτωθεί.  

Στον αντίποδα υπάρχουν οι σκηνές που προστέθηκαν στην τηλεοπτική σειρά ενώ δεν 

υπήρχαν στο μυθιστόρημα για λόγους εξέλιξης της πλοκής. Χαρακτηριστική είναι η 

σεκάνς με το αποκριάτικο πάρτυ στο σπίτι του Μανολόπουλου ώστε να αναδείξει ο 

σκηνοθέτης το ερωτικό στοιχείο του Λούη με την Ουρανία και με τη γυναίκα του 

Θρασύβουλου καθώς έναν άλλο ερωτισμό, πιο ρομαντικό, μεταξύ του αφηγητή και 

της Μάρθας. Μια άλλη σεκάνς που χρησιμοποιήθηκε για αναδείξει εκ νέου τον 

ερωτισμό του αφηγητή με την γυναίκα που ποθούσε ήταν το πάρτυ που δόθηκε για τα 

γενέθλια της κόρης του σαλτσοβιομήχανου όπου μαζεύτηκε όλη η παρέα εκτός του 

Λούη με χαρακτηριστικότερη τη σκηνή του χορού μεταξύ τους ώστε να αναδειχθεί ο 

διακαής πόθος τους.  

Για να παρουσιάσει τον φόβο, τους δισταγμούς, την έλλειψη θάρρους του αφηγητή ο 

σκηνοθέτης χρησιμοποιεί διάφορες σκηνές που δεν υπάρχουν στο μυθιστόρημα όπως 

η σκηνή που βρέθηκε έξω από το αρχιτεκτονικό γραφείο που δούλευε η Μάρθα με 

τον Λιακόπουλο και άκουγε πώς έκλεψε τον φίλο του Αγησίλαο αλλά και τον βιασμό 

της χωρίς ο ίδιος να επέμβει πουθενά καθώς και η σκηνή που βρίσκονταν στη 

θάλασσα και συνομιλούσε με τη Μάρθα λίγο πριν πάει να μείνει με τον Αγησίλαο. Ο 

σκηνοθέτης επιλέγει να τελειώσει τη σειρά με την παρουσίαση του βιβλίου του 

αφηγητή στο κοινό και την εμφάνιση του Λούη και της Μάρθας, ουσιαστικά όσα ο 

Μουρσελάς γράφει ως επίλογο του βιβλίου του, ο Κουτσομύτης οπτικοποιεί μέσω 

αυτής της σκηνής.  
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Στην απόδοση της εικόνας όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο 

σημαντικό ρόλο παίζει και ο ήχος, καθώς μπορεί μέσω της μουσικής να εκφράσει σε 

λίγα δευτερόλεπτα όσα ο συγγραφέας θα χρειαστεί να περιγράψει με πολλές λέξεις. 

Μια τέτοια σκηνή είναι στο 8ο επεισόδιο όπου μέσω της μουσικής ο Λούης εκφράζει 

τη λύπη του για τη γυναίκα που έχασε χορεύοντας. (την αδερφή του Αντωνιάδη). 

Λίγο παρακάτω, στο 14ο επεισόδιο, η μουσική παίζει πάλι σημαντικό ρόλο καθώς τη 

χρησιμοποιεί ο Λούης, παίζοντας στο πιάνο του Κριτσίνη, για να προκαλέσει τον 

θαυμασμό. Ενισχύει μέσω του τραγουδιού το πολιτικό φρόνημα του Πεπά στην 

ταβέρνα αλλά και για να τον παραπλανήσει για τις δικές του πολιτικές πεποιθήσεις.  

 

ΜΕΡΟΣ 2ο  

Κεφάλαιο 4 : Διασκευή του έργου « Τα Χέγια» 

4.1. Η συγγραφέας και το μυθιστόρημα « Τα Χέγια» 

Ζωρζ Σαρή- Τα Χέγια 

Η Ζωρζ Σαρή είναι μια από τις πρωτοπόρες συγγραφέας παιδικών και νεανικών 

βιβλίων και το έργο της αποτελεί σταθμό στο χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και 

για Νέους. Έχει αναθρέψει πνευματικά πολλές γενιές παιδιών από τη δεκαετία του 

70’.  (Α. Γκίβαλου- Κατσίκη, 2008 Πρακτικά ημερίδας).  Πρωτοεμφανίστηκε ως 

συγγραφέας με το έργο της « Ο Θησαυρός της Βαγίας» το 1969, το οποίο σημείωσε 

μεγάλη επιτυχία και αργότερα μεταφέρθηκε στην ελληνική τηλεόραση. Η Ζωρζ Σαρή 

ή κατά το πραγματικό της όνομα Γεωργία Σαριβαξεβάνη στα χρόνια της Κατοχής 

συμμετείχε στην Αντίσταση, ενώ όταν τελείωσε το σχολείο ασχολήθηκε με την 

υποκριτική. Η ίδια αναφέρει σε μια συνέντευξή της πως η Δικτατορία, η οργή 

εκείνων των χρόνων την ώθησε στο γράψιμο, η έκφραση της δημιουργικότητάς της 

άλλαξε κατεύθυνση και αφοσιώθηκε στη συγγραφή. Έτσι γεννήθηκε το πρώτο της 

βιβλίο « Ο Θησαυρός της Βαγίας» (Περιοδικό Διαδρομές, 1989) 

Έχει βραβευτεί με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου καθώς και 

από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Αποσπάσματα από τα έργα της 

βρίσκονται στα σχολικά εγχειρίδια τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
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Το βιβλίο της «Τα Χέγια» πρωτοεκδόθηκε το 1987 και προτάθηκε για το διεθνές 

Βραβείο Άντερσεν. Πρόκειται για ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που η δράση του 

εκτυλίσσεται σε δύο χρονικά επίπεδα. Η συγγραφέας μέσω ενός ημερολογίου κάνει 

αναδρομές στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην περίοδο της δικτατορίας και του 

Πολυτεχνείου, ενώ η ιστορία λαμβάνει χώρα τη δεκαετία του 1980.(Ε. Χάσκη, Μ.Ε, 

2010) Ο τίτλος του μυθιστορήματος οφείλεται σε ένα έθιμο της αποκριάς με δύο 

ερμηνείες. Η πρώτη αναφέρει πως προέρχεται από τη λέξη χοές και η δεύτερη πως 

από τα «χάι» και τα «χέι» που φωνάζουν όσοι χορεύουν γύρω από τις φωτιές. (Ζ. 

Σαρή, Τα Χέγια, σελ.22). Ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με τις σχέσεις μιας 

μονογονεϊκής οικογένειας. Σχέσεις που βασίστηκαν για αρκετά χρόνια σε μυστικά 

και ψέματα, σχέσεις που διαταράσσονται. Ένα δεκαεφτάχρονο κορίτσι, η Μάτα., ζει 

με τον πατέρας της Βλάση και τη θεία της Καλλιόπη σε μια επαρχιακή πόλη τη 

Λαμία. Η Μάτα γνωρίζει από την παιδική της ηλικίας πως η μητέρα της πέθανε μετά 

τη γέννα της, σύμφωνα με τα λεγόμενα της ανύπαντρης θείας της Καλλιόπης. Τη 

μεγάλωσαν αυτή και ο πατέρας της στη Λαμία καθώς εκεί διατηρούσε ένα 

κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Η Μάτα μαθήτρια Λυκείου αρχίζει να έχει μνήμες, 

εικόνες από μια νεαρή γυναίκα που τη φροντίζει. Αρχίζει να ρωτάει γι αυτήν και 

διαπιστώνει περίεργες απαντήσεις, αντιδράσεις από το οικογενειακό της περιβάλλον. 

Αυτό τη βάζει σε υποψίες και αποφασίζει να το διερευνήσει. Η ίδια είναι ένας 

χαρακτήρας δυναμικός, αγωνιστικός και με ευαισθησίες. Ερωτεύεται τον Γιάννη, τον 

δευτεροετή φοιτητή της Φιλοσοφικής στα Χέγια ο οποίος προσπαθεί να είναι δίπλα 

της σε κάθε της προσπάθεια ή δυσκολία. Στην εξέλιξη της ιστορίας της 

αποκαλύπτεται πως ο πατέρας της υπηρετούσε το τμήμα διαβατηρίων της Ασφάλειας 

στην περίοδο της χούντας αλλά ταυτόχρονα μαθαίνει και την αλήθεια για τη μητέρας 

της. Η συγγραφέας μεταφέρει τον αναγνώστη μέσω μιας έφηβης μαθήτριας στα 

δύσκολα εκείνα χρόνια αλλά συγχρόνως θίγει το θέμα των μονογονεϊκών 

οικογενειών.   

 

4.2. Κοινά στοιχεία του  Κ.Μουρσελά και της Ζ. Σαρή 

Ο Κ. Μουρσελάς αλλά και η Ζ. Σαρή αποτελούν πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής  

λογοτεχνίας που με το έργο τους έχουν αναδείξει την πολιτική αλλά και κοινωνική 

κατάσταση της χώρας στην μεταπολεμική περίοδο. Και οι δύο είναι πρόσωπα που 
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σημαδεύτηκαν από την περίοδο της χούντας και αυτό γίνεται εμφανές  στα έργα τους. 

Ο Μουρσελάς σπούδαζε στη Νομική όταν τον συνέλαβαν στο πρώτο έτος ως 

στέλεχος της ΕΠΟΝ. Η Σαρή συμμετείχε στην Αντίσταση κατά των Γερμανών μέσω 

της ΕΠΟΝ.  Παράλληλα με τη συμμετοχή της στην Αντίσταση, ασχολείται και με την 

υποκριτική, παρακολουθώντας μαθήματα στη σχολή του Δημήτρη Ροντήρη. Για 

αρκετό καιρό άσκησε το επάγγελμα της ηθοποιού πριν αφοσιωθεί στη συγγραφή.  Ο 

Μουρσελάς ξεκίνησε το συγγραφικό του έργο με θεατρικά κείμενα ενώ αργότερα 

αφοσιώθηκε στην πεζογραφία.  

Τόσο η Σαρή όσο και ο Μουρσελάς εισάγουν καινοτομίες στην ελληνική πεζογραφία, 

η Σαρή στην παιδική λογοτεχνία και ο Μουρσελάς στο μυθιστόρημα.  Σύμφωνα την 

Κατσίκη Γκίβαλου η Σαρή μαζί με την Ζέη, εισάγουν ένα νέο στυλ στο νεανικό 

μυθιστόρημα, αφού αφηγούνται χωρίς διδακτισμό, αλλά με ρεαλισμό προσωπικές 

εμπειρίες και καταστάσεις από την Κατοχή, την Αντίσταση και το Πολυτεχνείο. Με 

αυτόν τον τρόπο το παιδικό βιβλίο απομακρύνεται από τον ηθικοπλαστικό 

διδακτισμό. Τα περισσότερα έργα της εμφανίζουν την πολιτική της σκέψη πάνω στη 

μεταπολεμική περίοδο καθώς η ίδια πίστευε ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν να 

σκέφτονται πολιτικά, όχι, βέβαια κομματικά. (Α. Γκίβαλου- Κατσίκη, 2008).  Ο 

Μουρσελάς στο πεζογραφικό του έργο υπηρετεί τον ρεαλισμό μέσα από χαρακτήρες 

της καθημερινότητας. Ο ίδιος σε συνέντευξη του στην Πατούλη είχε πει : Η μαγιά 

ξεκινάει από μια πραγματικότητα, πιστεύω, από υπαρκτά υλικά που τα έχεις βιώσει όχι 

μόνον εσύ ο ίδιος. Βίωμα είναι ακόμη και το να μου πεις κάτι. (Πατούλη, 2017). Η 

αριστερή ιδεολογία του αποτυπώνεται στο μυθιστόρημα του «Βαμμένα Κόκκινα 

Μαλλιά» όχι έχοντας ως στόχο την πολιτική κατάσταση αλλά τον άνθρωπο και 

μάλιστα τον άνθρωπο που έχει πληγεί από τις λανθασμένες επιλογές του.  

Τα δύο αυτά έργα των Μουρσελά και Σαρή έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τα 

δύσκολα χρόνια της χούντας αλλά και της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης μετά από 

αυτήν.  Τόσο στα «Χέγια» όσο και στο « Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» οι ήρωες είναι 

πρόσωπα της διπλανής μας πόρτας, άνθρωποι της καθημερινότητας που βρίσκονται 

σε έναν προσωπικό αγώνα ανακάλυψης της πραγματικότητας. Η πολιτική κατάσταση 

παρουσιάζεται και στα δύο έργα μέσα από τις δράσεις των ηρώων στην προσπάθεια 

τους να εξελιχθούν,  δεν επιθυμούν να μας παρουσιάσουν κείμενα με στεγνό πολιτικό 

στίγμα. Η τεχνική της αναδρομής, το εργαλείο της μνήμης χρησιμοποιείται και στα 

δύο αυτά έργα. Στα «Χέγια» μέσω ενός ημερολογίου που αποκαλύπτεται στα μισά 
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περίπου του έργου και μέχρι το τέλος, ενώ στα «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» ο 

συγγραφέας έχει επιλέξει το παιχνίδι της μνήμης να γίνεται σε όλη σχεδόν τη 

διάρκεια της ιστορίας.  

 

4.3. Μεθοδολογία της μεταφοράς του βιβλίου « Τα Χέγια»  

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο υπήρξαν η αιτία για να γίνει μια 

προσπάθεια μεταφοράς του συγκεκριμένου βιβλίου σε σενάριο για ταινία μικρού 

μήκους. Βασιζόμενη στη θεωρία των διασκευών δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα 

πρόσωπα του μυθιστορήματος αλλά μόνο τα 7 από τα 13. Η διασκευή που 

επιχειρήθηκε δεν ήταν πιστή μεταφορά του βιβλίου. Ωστόσο διατηρήθηκε η 

αναδρομή σε γεγονότα του παρελθόντος, τόσο γιατί η τεχνική αυτή  συναντάται και 

στη τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» αλλά 

και γιατί χρησιμοποιήθηκε και από την Σαρή.  Κατά τη μεταφορά διατηρήθηκε ο 

κεντρικός πυρήνας, που ήταν η σχέση του πατέρα με την έφηβη κόρη του, καθώς ο 

δεσμός αυτός στηριζόταν σε μυστικά του παρελθόντος, τα οποία αποκαλύφθηκαν στη 

σεναριακή μορφή αρκετά παραλλαγμένα σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο.  

Χρησιμοποιήθηκαν χαρακτήρες του μυθιστορήματος για να συνδράμουν στις 

αποκαλύψεις ή να δώσουν μια πιο δραματική διάσταση. Προστέθηκαν σκηνές και 

δημιουργήθηκαν σχέσεις που δεν υπήρχαν στο βιβλίο. Η φυλάκιση του Μαλέα από 

τον Βλάση, η σκηνή που ο Γιάννης μαθαίνει για τον βιολογικό του πατέρα καθώς και  

η σκηνή όπου ο Βλάσης με τη Μάτα συναντούν τον Δήμαρχο με τον Γιάννη και 

γίνεται η αποκάλυψη, αποτελούν δημιουργήματα της διασκευής ώστε να ενισχυθεί η 

δράση και η βασική συνθήκη του κινηματογράφου που είναι η δημιουργία εικόνων.  

Για το τέλος της ταινίας επιλέχτηκε εμφάνιση της μητέρας μέσω μιας μικρής 

επιστολής καθώς στο βιβλίο « Τα Χέγια» η εξαφάνιση της από το σπίτι γίνεται με ένα 

λιτό σημείωμα που άφησε πάνω στο τραπέζι.  

 

 

4.4  Η διασκευή του μυθιστορήματος « Τα Χέγια» 
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1. ΕΣΩΤ. ΚΕΛΙ- ΝΥΧΤΑ ΑΝΟΙΞΗ 1970 (flashback)  
Ένας άνδρας δεμένος πισθάγκωνα σε μια καρέκλα με 

γερμένο το κεφάλι του μπροστά και γεμάτος μελανιές στο 

πρόσωπο, μισολιπόθυμος.  Δύο άντρες στέκονται και τον 

κοιτούν. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τρίτος. 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Μίλησε; Είστε τόσο ηλίθιοι; Σας είπα να προσέξετε να 

μην φαίνονται πολλά πολλά και σεις τον κάνατε… Και αυτό 

που θέλαμε δεν το μάθαμε. Ηλίθιοι. Ξέρετε πόσο πίσω θα 

με πάει αυτό; Πάρτε τον και βάλτε τον σε άλλο κελί, 

μακριά από τους υπόλοιπους. Δεν θα κάνετε τίποτα αν δεν 

σας πω εγώ. Το καταλάβατε;  

       FADE OUT 

 

2. ΕΣΩΤ. ΣΠΙΤΙ- ΜΕΣΗΜΕΡΙ 1986 
Στο χολ ενός μεσοαστικού σπιτιού στη Λαμία μπαίνει ο 

άνδρας της προηγούμενης σκηνής Βλάσης Κλάρας,(ετών 45) 

ιδιοκτήτης ενός καταστήματος με ηλεκτρολογικά υλικά.  Η 

αδερφή του Καλλιόπη (ετών 56) βρίσκεται στην κουζίνα 

και ετοιμάζει το φαγητό. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Καλλιόπη ήρθα. Η Μάτα; 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Στο δωμάτιο της χριστιανέ μου, που αλλού; Τώρα θα την 

φωνάξω να κατέβει να φάμε. Μάτα, κατέβα, ήρθε ο πατέρας 

σου, ώρα να φάμε. Ακούς; (Δυνατά) 

 

ΜΑΤΑ (O.S) 

Έρχομαι καλέ, τι τσιροκοπάς, τον άκουσα. 

 

3. ΕΣΩΤ. ΚΟΥΖΙΝΑ- ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
Η Μάτα (ετών 17) ανακοινώνει στον πατέρα της καθώς 

τρώνε οικογενειακώς μια εκδήλωση που έχει αναλάβει για 

το σχολείο μαζί με την κολλητή της Βικτωρία. 

 

ΜΑΤΑ 

Μπαμπά, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή εκδήλωση για 

τα γεγονότα κάτω στην Αφρική. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Όταν λες εκδήλωση τι εννοείς;  

 

ΜΑΤΑ 

Να πούμε δύο λόγια για αυτά που συμβαίνουν, για τον 

Πίτερ Μπόθα. 
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ΒΛΑΣΗΣ 

Μάτα, πρόσεχε, είμαστε λίγο πριν τις εξετάσεις σου, 

θέλω να είσαι ήρεμη παιδί μου και συγκεντρωμένη σε αυτό 

που τόσο πασχίζεις. 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Τι τις θες παιδί μου εσύ τις εκδηλώσεις για την Αφρική; 

Λύσαμε τα προβλήματα του τόπου μας και θα λύσουμε και 

της Αφρικής τώρα; 

 

ΜΑΤΑ 

Θεία, πολύ γρήγορα ξεχνάς τι έγινε και στον τόπο μας 

πριν λίγα χρόνια βλέπω. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Ελάτε τώρα, ας μην μαλώνουμε μεσημεριάτικα. Μάτα, θέλω 

να είσαι προσεχτική σε αυτό που πας να κάνεις. 

 

ΜΑΤΑ 

Θα είμαι μπαμπά μου.  

 

Τον φιλάει και σηκώνεται από το τραπέζι. Μένουν στην 

κουζίνα καθισμένοι αυτός και η αδερφή του. Μόλις η Μάτα 

κλείνει την πόρτα του δωματίου της η Καλλιόπη σηκώνεται 

και μαζεύει τα πιάτα.  

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Τι ξεσηκώματα είναι 

τούτα; Και συ δεν αντιδράς; 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Καλλιόπη, μην ανησυχείς ξέρω τι κάνω.  

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Α ναι; Αλήθεια; Το ξέρεις κύριε μου ότι προχθές με 

ρώταγε για τη μάνα της; 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Πάλι; 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Ναι, πάλι. Αλλά όχι σαν τις άλλες φορές, τώρα μου είχε 

και δεδομένα. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Τι δεδομένα είχε και που τα βρήκε; 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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Θυμήθηκε λέει μια γυναίκα που την έβγαζε βόλτα και τις 

έλεγε ένα τραγουδάκι. Το άκουσε καθώς ερχόταν από το 

σχολείο από μια μαμά που έβγαζε βόλτα το μωρό της και 

της ήρθε λέει αυτόματα η εικόνα της μάνας της. Πήρε 

λέει και μια Χαρίκλεια τηλέφωνο και σε ζητούσε. Ποια 

είναι πάλι αυτή;  

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Χαρίκλεια; Δεν μου λέει κάτι. 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Τα μπάλωσα γρήγορα. Της είπα ότι η Χαρίκλεια ήταν η 

νταντά που είχε στην Αθήνα. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Αυτά είναι τα δεδομένα; Καλά, θα το τακτοποιήσω. 

 

4. ΕΣΩΤ.ΣΑΛΟΝΙ- ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
Σαλόνι κλασικό με βαριά επίπλωση. Ο Βλάσης κάθεται στον 
καναπέ και ανοίγει τον κίτρινο φάκελο. Βγάζει το 
κομπιουτεράκι και τα τιμολόγια και αρχίζει τους 
υπολογισμούς. Οι μισοί λογαριασμοί έχουν σφραγίδα από την 
εφορία Λαμίας. Αρχίζει να θυμάται τη μάνα της Μάτας. 

 
5.ΕΣΩΤ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΛΑΣΗ- ΜΕΣΗΜΕΡΙ(1969) 
(Flashback) 
Ο Βλάσης κάθεται σε μια καρέκλα της τραπεζαρίας ώσπου 
ακούει μια φωνή από το δίπλα τοίχο να φωνάζει « Αφήστε 
κάτω το τίμιο φορτίο σας…» Απορεί. Μετά από λίγο 
ακούγεται η ίδια γυναικεία φωνή πιο δυνατά να σκούζει. 

Τρομάζει και αποφασίζει να πάει να δει τι γίνεται. 
 
6.ΕΞΩΤ. ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ(flashback) 
Ο Βλάσης χτυπάει την πόρτα με δύναμη. Του ανοίγει μια 
κοπέλα, η Ειρήνη, όχι πάνω από 20 ετών χαμογελαστή με ένα 
λευκό αέρινο φόρεμα. Ο Βλάσης την κοιτάει με έκπληξη. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 
Είστε καλά; Μένω ακριβώς δίπλα σας και άκουσα κάτι φωνές 

και νόμιζα ότι ήταν από σας. Με συγχωρείτε για την 
ενόχληση κιόλας. 

 
ΕΙΡΗΝΗ (γελώντας) 

Με συγχωρείτε αν σας τρόμαξα. Περάστε μέσα να σας κεράσω 

ένα νεράκι. 
 

7.ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΜΕΣΗΜΕΡΙ (FLASHBACK) 
Μπαίνει μέσα σε ένα μικρό όσο το δικό του διαμερισματάκι 
με πολλά βιβλία σκόρπια σε διάφορα έπιπλα. Ακατάστατο και 
ελαφρώς ατημέλητο διαμέρισμα. Κάθεται στον καναπέ και 
παρακολουθεί τις κινήσεις της Ειρήνης. 

 
ΕΙΡΗΝΗ 

Ορίστε το νεράκι σας. Για να μην με νομίζετε τρελή 
καταρχήν είμαι η Ειρήνη. Χάρηκα. 
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ΒΛΑΣΗΣ 

Βλάσης. Χαίρω πολύ. 
 

ΕΙΡΗΝΗ 
Οι φωνές που ακούτε είναι οι πρόβες που κάνω. Βλέπετε 
είμαι σπουδάστρια δραματικής σχολής. Θα γίνω ηθοποιός. 

 
ΒΛΑΣΗΣ (χαμογελώντας) 

Α μάλιστα, έτσι εξηγούνται όλα. 

 

 
8. ΕΣΩΤ. ΣΑΛΟΝΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ο Βλάσης συνέρχεται απότομα από τις αναμνήσεις από τις 

φωνές της Καλλιόπης. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Βλάση, τι έπαθες παιδάκι μου; Σου φωνάζω τόση ώρα, πού 

ταξιδεύεις; 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Πού να ταξιδεύω βρε Καλλιόπη, τους λογαριασμούς βλέπω. 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Τι θα κάνεις με τη Μάτα; 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Τι θα κάνω; 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Καλά δεν σε ανησυχεί που ρωτάει πάλι για τη μάνα της; 

Και μάλιστα τώρα που σχεδιάζει και αυτή την εκδήλωση; 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Μην ανησυχείς σου είπα. Αύριο φεύγουμε για το χωριό. 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Τι θα κάνετε τέτοια εποχή στο χωριό; Είναι παγωμένο το 

σπίτι. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 

Καλλιόπη, ασ’ το πάνω μου. Θα πάμε να τις δείξω τα 

Χέγια να ξεχαστεί.  

 

 

9.ΕΞΩΤ. ΑΜΑΞΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ 
Ο Βλάσης φορτώνει στο πορτ παγκαζ του αυτοκινήτου 
σακούλες με τρόφιμα. Η Μάτα πλησιάζει κρατώντας τις 
βαλίτσες τους. Τις δίνει στον πατέρα της για να τις 
τακτοποιήσει. 

ΒΛΑΣΗΣ 
Έτοιμη; 

 
ΜΑΤΑ 
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Αμάν, το βιβλίο μου. Μισό να πεταχτώ στο δωμάτιο. 
 

Φεύγει τρέχοντας μέσα στο σπίτι. Ο Βλάσης κλείνει το ποτ 
παγκάζ και μπαίνει μέσα. 

 
10. ΕΣΩΤ. ΑΜΑΞΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Ο Βλάσης περιμένει την κόρη του μέσα στο αυτοκίνητο. 
Ανοίγει τη μηχανή και το ράδιο. Ταυτόχρονα ανοίγει η Μάτα 
την πόρτα του συνοδηγού και κάθεται.  
 
11. ΕΞΩΤ. ΔΡΟΜΟΣ- ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Ο Βλάσης οδηγεί σε έναν δρόμο όλο κορδέλες. Το φως 
ελάχιστο έξω. 

 
12. ΕΣΩΤ.ΑΜΑΞΙ- ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Η Μάτα κοιτάει όσο μπορεί έξω από το παράθυρο. 
 

ΜΑΤΑ 

…Κάτι σαν χάραμα πολύ μακρινό/ μια θάλασσα κυλιόμενη 
άσπρη. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Μόνη σου μιλάς; 
 

ΜΑΤΑ 

Ένας στίχος του Ελύτη. Πόσο θα θελα να πατούσα ένα μαγικό 
κουμπί και να γινόμουν τούτη τη στιγμή μια μεγάλη 

συγγραφέας.  
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Φτάνει να θες… 

 

ΜΑΤΑ 
Όχι μόνο. Πρέπει να χεις και ταλέντο. Αυτό δεν 
αποχτιέται. Χαρίζεται. Ή το χεις ή δεν το χεις. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη Γη ποτέ σου 
δεν θα μπορέσεις να σταθείς επάνω της.  

 
ΜΑΤΑ 

Είδες που τον αγάπησες και εσύ; 
 

Στο ράδιο ακούγεται το τραγούδι strangers in the night 
και ο Βλάσης θυμάται τη μέρα του γάμου του. 
 

13. ΕΣΩΤ. ΣΑΛΟΝΙ- ΝΥΧΤΑ (Flashback) 
Ο Βλάσης έχει στα χέρια του την Ειρήνη νύφη και την 
στριφογυρίζει μέσα στο σπίτι. Βάζει να ακούσουν τον 
αγαπημένο της Sinatra. Ακούγεται το Strangers in the 
night. Χορεύουν μέσα στο σπίτι και γελούν.  
 
14. ΕΞΩΤ. ΔΡΟΜΟΣ- ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΜΑΤΑ 
Ε μπαμπά, πρόσεχε, μπαμπά μια αλεπού. 
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Πατάει απότομα το φρένο. Κοιτιούνται χωρίς να μιλάνε. Η 
αλεπού διασχίζει τον δρόμο με το πάσο της. Ο Βλάσης 
κλείνει το ράδιο και ξαναβάζει μπροστά το αυτοκίνητο. 
  

 15. ΕΞΩΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ- ΝΥΧΤΑ 
Το αυτοκίνητο φωτίζει την ταμπέλα που τους καλωσορίζει 
στο Δαδί. Περνάει την πλατεία του χωριού, την εκκλησία, 
τα 2 αντικριστά καφενεία και μερικά μέτρα πιο κάτω  
σταματάνε. Φτάσανε στο σπίτι.  

 
16. ΕΣΩΤ. ΣΠΙΤΙ- ΝΥΧΤΑ 
Αφήνουν τις σακούλες και τις βαλίτσες που κουβαλάνε, ο 
Βλάσης ανάβει το φως, βρίσκει τον διακόπτη του καλοριφέρ 
και τον ανοίγει. Περιεργάζονται το σπίτι μόνο με 
βλέμματα, ένα σπίτι μικρό, πέτρινο χωρίς πολυτέλειες. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Μην βγάλεις ακόμα το μπουφάν σου. Θα ανάψω και το τζάκι. 

Βοήθησε με να τακτοποιήσουμε τα πολεμοφόδια της Καλλιόπης 
και μετά είσαι ελεύθερη. 

 
17. ΕΣΩΤ. ΣΑΛΟΝΙ- ΝΥΧΤΑ 
Ο Βλάσης κάθεται στον καναπέ παρακολουθώντας τηλεόραση 
ζαλισμένος από το φως και τη ζέστη του τζακιού.  

 

ΜΑΤΑ 
Τα τα τα τα. Πώς σου φαίνομαι; Είμαι για Χέγια; 

 
Παρουσιάζεται μπροστά του η Μάτα κάνοντας σβούρες γύρω 
από τον εαυτό της, ανεμίζοντας το φόρεμά της. Έχει βάλει 
ξεμανίκωτο μακρόταλο φουστάνι, ανοιχτόχρωμες κάλτσες και 
μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια. Ένα μαργαριταρένιο κολιέ στο 

λαιμό, γάντια μαύρα μακριά ως τους αγκώνες και ένα μαύρο 
καπελάκι στο κεφάλι. Βαμμένη εκτός από τα χείλη της. 
Κυρία παλιάς δεκαετίας. Ο Βλάσης ξυπνάει από την θαλπωρή 
του και την κοιτάει αποσβολωμένος. 
 
18. ΕΣΩΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΛΑΣΗ- ΜΕΡΑ (1970) (F.B.) 
Ο Βλάσης κάθεται στο γραφείο του. Είναι γεμάτο χαρτιά και 

μπροστά υπάρχει η μεταλλική πινακίδα που αναγράφει 
«Τμηματάρχης Α΄». Διαβάζει έγγραφα. Ανοίγει έναν φάκελο 
με κωδικό όνομα «Χέγια». Υπόθεση «Μαλέα» αναγράφεται πάνω 
στο έγγραφο. Τη διαβάζει με προσοχή και φωνάζει σε έναν 
υπάλληλο: 

ΒΛΑΣΗΣ 
Κώστα 

 
ΚΩΣΤΑΣ 

Ορίστε κ. Τμηματάρχη.  
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Μίλησε; 

 

ΚΩΣΤΑΣ 
Μάλιστα. Ζήτησε να μιλήσεις μόνο σε σας. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Πήγαινε. 
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19. ΕΣΩΤ. ΚΕΛΙ ΜΑΛΕΑ- ΜΕΡΑ (FLASHBACK) 
Ο Μαλέας κάθεται στο κρεβάτι του και διαβάζει ένα βιβλίο. 
Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Βλάσης. Τον 

αναγνωρίζει παρόλο το ελάχιστο φως που υπάρχει από την 
τρύπα που λέγεται παράθυρο.  
 

ΜΑΛΕΑΣ 
Σε περίμενα.  

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Τσιγάρο; 
Ο Μαλέας του κάνει νόημα να του πετάξει το πακέτο του. Ο 
Βλάσης του το πετάει ολόκληρο. Το ανοίγει, παίρνει τον 
αναπτήρα που χει μέσα και ανάβει ένα. 
 

ΜΑΛΕΑΣ 
Ακόμα πονάει το δοντάκι σου βλέπω! Εμένα μου φύγαν κανά 

δυο προχθές και δεν νιώθω κάτι. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Άσε τις ειρωνείες. 

 
ΜΑΛΕΑΣ 

Λοιπόν φίλε μου, ο έρωτας είναι μια φωτιά που φουντώνει 

και φουντώνει ώσπου αν δεν την σβήσεις έγκαιρα σε 
κατακαίει. Και γω είχα έναν έρωτα, σαν τον Ζορμπά. Αυτήν 
κυνηγούσα. Την ελευθερία. Για αυτήν αξίζει να καώ. Για 
την Ειρήνη σου δεν βάζω ούτε το μικρό μου νύχι να καεί. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Σκάσε και λέγε πού είναι.  

 
ΜΑΛΕΑΣ 

Που λες Κλάρα, όταν μπήκα στο γραφείο σου για να μου 
δώσεις εκείνο το χαρτί να φύγω δεν μου γέμισες το μάτι. 
Μου ήταν αδύνατον να καταλάβω τι σου βρήκε η Ειρήνη. 
Εκείνη αερικό, εσύ γκρίζο ανθρωπάκι να υπογράφεις τις 

ελευθερίες των ανθρώπων. Εκείνη δεν είχε ιδέα ότι ήθελα 

να φύγω. Δεν λέω, καλά περνούσαμε αλλά δεν ήταν η εποχή 
για δεσμεύσεις. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Λέγε πού είναι.  
 

ΜΑΛΕΑΣ 

Αλλιώς τι; Θα με χτυπήσεις; 
  

ΒΛΑΣΗΣ 
Έχω τον φάκελο σου, μην το ξεχνάς. Με μια υπογραφή μου 
βρίσκεις την ελευθερία σου. Σκέψου του. Εδώ θα είμαι. 

 
20. ΕΣΩΤ. ΣΑΛΟΝΙ ΣΠΙΤΙ ΔΑΔΙ- ΝΥΧΤΑ 
 

ΜΑΤΑ 
Εεεε, τι έπαθες; Δεν ντύθηκα σωστά; Τόσο χάλια; 

 



 60 

Ο Βλάσης σηκώνεται από τον καναπέ, την πλησιάζει, την 
κοιτάει κατάματα, παίρνει το χέρι της και το φιλάει. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Όμορφή κυρία μου, παντοτινός σας δούλος. 
 

Η Μάτα του χαμογελάει με ευχαρίστηση. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Ελπίζω να έχεις κάτι καλό και για το γέρο- πατέρα σου. Να 

είμαστε στην ίδια δεκαετία αύριο. 

 
21. ΕΞΩΤ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ- ΕΠΟΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ 
Φωτιές αναμμένες σε διάφορα σημεία της πλατείας με τον 
κόσμο να χορεύει μασκαρεμένος γύρω από αυτές. Τραπέζια 
στρωμένα με φαγητά και αλκοόλ. Οργανοπαίχτες να παίζουν 
μουσική ανάμεσα στον κόσμο. Οι περισσότεροι είναι με ένα 
ποτήρι στο χέρι. Πίνουν, χορεύουν, γελάν, μιλούν δυνατά. 

Άντρες ντυμένοι γυναίκες, παιδιά ντυμένοι ήρωες. Μέσα από 
το πλήθος ξεπροβάλλει ο Δήμαρχος (ετών 55) ντυμένος 
Καραγκιόζης. Χαιρετάει τον Βλάση που αν και ντυμένος 
κύριος της δεκαετίας του 30 γίνεται εύκολα αντιληπτός. Ο 
Βλάσης ντυμένος με ένα σπορ σακάκι που στο πέτο του 
φαίνεται το φουξ πουά φουλάρι που τόσο επέμενε η Μάτα να 
φορέσει, κρατώντας την αγκαζέ, προσπαθούν να περάσουν 

απέναντι να χαιρετήσουν από κοντά τον Δήμαρχο. Κάνουν 
νοήματα ο ένας τον άλλον ώσπου κάποια στιγμή σταματάει 
για λίγο η μουσική και βρίσκουν την ευκαιρία να 
πλησιάσουν. Με το που πλησιάζουν ξεκινάει πάλι η μουσική. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Βρε, βρε η κόρη του Βλάση. Τι κάνεις Βλάση; Πώς από τα 

μέρη μας τέτοια εποχή; Γιάννη, Γιάννη , να πάρει … πού να 
με ακούσει με τέτοια μουσική. Ψάχνω τον γιο μου. 

 
Εμφανίζεται ένας νεαρός γύρω στα 20 ντυμένος τσέλιγκας. 
Χειραψία πρώτα στον Βλάση και μετά στη Μάτα. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Συγγνώμη για ένα λεπτό. Επιστρέφω σύντομα. Εεεε μπεμπέκα, 
μπεμπέκα 

 
Τους παρατάει και προσπαθεί να διασχίσει το πλήθος ώστε 
να μιλήσει με μια γριά του χωριού που ήταν μασκαρεμένη 
μπέμπα. Μένουν οι τρεις τους. Η Μάτα θαμπωμένη κοιτάει 
μέσα στα μάτια τον Γιάννη. Το ίδιο και εκείνος. Ο Βλάσης 

το καταλαβαίνει και αισθάνεται άβολα. Πριν προλάβει να 
αντιδράσει τον αγκαλιάζουν δυο φίλοι του από το χωριό που 
ήταν ντυμένοι ο Μπόνι και Κλάιντ. Χαιρετούν τη Μάτα και 
τον παίρνουν μαζί τους σε ένα τραπεζάκι πιο κάτω. 
Ακούγεται η μουσική πιο δυνατά καθώς οι οργανοπαίχτες 
τους πλησιάζουν. Ο Γιάννης τραβάει από το χέρι τη Μάτα 
και την απομακρύνει από το πλήθος. Ο Βλάσης τους 

παρακολουθεί από το τραπεζάκι  
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Γιάννης, φοιτητής της φιλοσοφικής.  
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ΜΑΤΑ 
Μάτα, μαθήτρια Γ΄ Λυκείου και υποψήφια για τη φιλοσοφική. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Να το πρώτο μας κοινό. Πώς από τα μέρη μας λοιπόν; 
 

ΜΑΤΑ 
Τα μέρη σας είναι και δικά μου ξέρεις.  

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Και να το δεύτερο κοινό μας.  

 
Ο Γιάννης της κάνει νόημα να τον ακολουθήσει. Την βγάζει 
έξω από το πλήθος και πάνε στο Ηρώο. Ο Βλάσης τους 
παρακολουθεί, κάνει να σηκωθεί αλλά δεν τους προλαβαίνει.  
 
22. ΕΞΩΤ. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΗΡΩΟ- ΝΥΧΤΑ 
Κάθονται στο πεζούλι ακούγοντας τη μουσική από την 

πλατεία. 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Λοιπόν, πώς και δεν σε έχω ξαναδεί στα Χέγια; 
 

ΜΑΤΑ 
Πρώτη φορά ερχόμαστε τέτοια εποχή. Ούτε καν ήξερα τι 

γινόταν; Συνήθως το Πάσχα μας φέρνει εδώ ο πατέρας μου. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Μμ, εγώ πάλι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάθε 
Πάσχα με στέλνει ο Δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη, στη γιαγιά 

την Κούλα.  
 

ΜΑΤΑ 

Α και βορειοελλαδίτης. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Η μάνα μου ήταν από κει. 

 
Σηκώνεται όρθιος. 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

Χορεύουμε; 
 

ΜΑΤΑ 
Δεν ξέρω να χορεύω. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Ούτε και γω! Να το τρίτο μας κοινό. 

 
Γελάνε και αρχίζουν να χορεύουν όπως να ΄ναι. Χορεύουν 
και μιλάνε. 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Αύριο φεύγω Αθήνα. Έχω μάθημα. Για ό,τι χρειαστείς θα σου 

δώσω το τηλέφωνό μου. Πού ξέρεις μπορεί να βρούμε και 
άλλα κοινά.  

 
ΜΑΤΑ 

Νομίζω θα σε χρειαστώ. Θα κάνουμε μια εκδήλωση για το 
Απαρτχάιντ και θα είμαι ομιλήτρια. Μπορείς να με 

βοηθήσεις; 
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Σταματάνε το χορό λαχανιασμένοι. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Νομίζω σου χω τον κατάλληλο άνθρωπο για να σε βοηθήσει, 
τον Μαλέα. Είναι καθηγητής μου στη σχολή και άριστος 
γνώστης των γεγονότων εκεί. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. 

Ας’ το επάνω μου.  
 

Βρίσκει μια χαρτοπετσέτα πεταμένη στο δρόμο, βγάζει από 
το ταγάρι του ένα μολύβι για τα μάτια που είχε για να 

φτιάξει το μουστάκι του και γράφει το τηλέφωνό του. Την 
διπλώνει και της την δίνει.   
 
23. ΕΣΩΤ.ΣΑΛΟΝΙ ΣΠΙΤΙ ΔΑΔΙ- ΜΕΡΑ 
Ο Βλάσης κάθεται στον καναπέ πίνοντας τον καφέ του. Ένα 
μικρό σαλονάκι με βαριά ξύλινη επίπλωση και μικρή 
τηλεόραση. Έρχεται η Μάτα αγουροξυπνημένη και κάθεται 

δίπλα του. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Λοιπόν, πώς πέρασες χθες; 

 
ΜΑΤΑ 

Πολύ ωραία τα Χέγια και ο Γιάννης πολύ συμπαθητικός. Α, 

μου είπε ότι θα μπορέσει να με βοηθήσει και για την 
εκδήλωση. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Α μάλιστα. Κι γι αυτό βρήκες λύση! Και με ποιον τρόπο 
παρακαλώ μπορεί αυτός ο Γιάννης να σε βοηθήσει; 

 

ΜΑΤΑ 
Μου είπε ότι ένας καθηγητής του, που τον συμπαθεί πολύ, 
ξέρει πολλά για την υπόθεση και θα μεσολαβήσει ο ίδιος ο 

Γιάννης να έρθει στο σχολείο να μας μιλήσει. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Και ποιος είναι αυτός που συμπαθεί τον Γιάννη, το αστέρι 

του Δαδιού; 
 

ΜΑΤΑ 
Έλα, μην κοροϊδεύεις, είναι καλό παιδί. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Καλό παιδί; Σε μια νύχτα το κατάλαβες ε; 

 
ΜΑΤΑ 

Θες να σου πω ποιος θα έρθει ή θα μιλάμε για τον Γιάννη; 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Και για τα δύο δεν γίνεται; Αλλά πες μου πρώτα ποιος 

είναι αυτός που ξέρει πολλά για την υπόθεση σου και μετά 

θα μου πεις και για τον Γιάννη! 
 

ΜΑΤΑ 
Ο καθηγητής Μαλέας! Περίεργο όνομα. 
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ΒΛΑΣΗΣ  
Μάτα, το περίεργο είναι που εμπιστεύεσαι έναν ξένο 
άνθρωπο για βοήθεια. Πώς κορίτσι μου βασίζεσαι στον 

Γιάννη; Πού τον ξέρεις; Θα στηρίξεις μια εκδήλωση σε ένα 

όνομα που σου είπε ο Γιάννης απ το Δαδί; 
 

ΜΑΤΑ 
Πατέρα, επειδή ακόμα δεν έχω καλοξυπνήσει να τα πούμε 

αργότερα; Ξέρω ότι είναι οι Πανελλήνιες που σε τρώνε και 
άσε τον Γιάννη… 

 

Η Μάτα σηκώνεται από τον καναπέ ενώ παραμένει ο Βλάσης. 
 
 
24. ΕΣΩΤ. ΚΕΛΙ ΜΑΛΕΑ- ΜΕΡΑ (FLASHBACK) 

ΜΑΛΕΑΣ 
Περίμενε. Έχεις άλλο πακέτο; Θα σου χρειαστεί. Κάτσε. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 
Μαλέα, μη δοκιμάζεις άλλο την υπομονή μου. 

 
ΜΑΛΕΑΣ 

Κάτσε που σου λέω. Η Ειρήνη αγαπητέ μου ποτέ δεν ήταν για 
σένα. Για κανέναν δεν ήταν. Είναι το πιο ανήσυχο πλάσμα 
που έχω γνωρίσει. Και αυτό ήταν που μας τράβηξε και τους 

δύο σε αυτήν. Την γνώρισα πριν από σένα. Είχα έναν φίλο 
στη σχολή που τα παράτησε και πήγε να σπουδάσει Θέατρο, ο 
Γιάννης, καλή του ώρα. Εκείνος την μύησε στο σανίδι. Ήταν 

βλέπεις ο πρώτος της σκηνοθέτης. Μου είχε ζητήσει να 
παρακολουθήσω την τελική πρόβα μιας παράστασης και εκεί 

την γνώρισα. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Τι λες; Δεν γίνονται αυτά. Η Ειρήνη θα ήταν μωρό τότε. 

 
ΜΑΛΕΑΣ 

Όπως τα λες, μωρό ήταν, 17 χρονών. Σε εκείνη την πρόβα 
είδα το βλέμμα της. 

  

ΒΛΑΣΗΣ 
Σταμάτα.  

Τον φτύνει. 
ΜΑΛΕΑΣ 

Περίμενε, είναι νωρίς ακόμα. Κράτα το σάλιο σου για μετά, 
να χεις κάτι να καταπιείς. Που λες, μετά το τέλος, μας 
σύστησε ο φίλος μου και να μην στα πολυλογώ αρχίσαμε να 

βγαίνουμε. Στον μήνα επάνω μένει έγκυος. Εκεί χωρίσαμε. 
Έπρεπε να επενδύσω στην καριέρα μου, δεν μπορούσα να 

μεγαλώνω δυο μωρά. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Κάθαρμα. 

 

Τον πιάνει από τον γιακά. Αρχίζει το ξύλο. Τον αφήνει. Ο 
Μαλέας συνέρχεται και συνεχίζει την αφήγηση. 
 

ΜΑΛΕΑΣ 
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Το παιδί γεννήθηκε κάπου στην Αθήνα. Ήρθε και με βρήκε 
στο πανεπιστήμιο. Μου είπε ότι το έδωσε σε μια καλή 

οικογένεια και το ονόμασε Γιάννη. Βλέπεις, ο φίλος μου ο 
σκηνοθέτης την βοήθησε με τα πρώτα έξοδα, την βοήθησε και 

με την υιοθεσία και… 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Και; Την πείραξε και αυτός μετά; Μιλά που να σε πάρει ο 

διάολος. Μίλα. 
 

ΜΑΛΕΑΣ 

Χάθηκε. Ένα βράδυ μπήκαν οι συνάδελφοί σου στο σπίτι του, 
βρήκαν δίσκους και βιβλία απαγορευμένα και τον σάπισαν 

στο ξύλο.  
 

Ο Βλάσης ανακάθεται στην καρέκλα του. Πιάνει τα δάχτυλά 
του. 

ΜΑΛΕΑΣ 

Μετά γνώρισε εσένα. Την ξαναείδα άλλη μια φορά όταν 
έβγαινα από το Πανεπιστήμιο και εκείνη περνούσε με το 

καρότσι. Τρόμαξα. Νόμισα ότι ήταν το δικό μας. Το βλέμμα 
της είχε αλλάξει. Μου τα είπε όλα εκεί έξω, με συνοπτικές 

διαδικασίες και έφυγε.  
 

 ΒΛΑΣΗΣ 

Σου είπε για μας; 
 

ΜΑΛΕΑΣ 
Για σένα, την κόρη σας και το γιο μου. Για το γιο μου 

ήρθε, ήθελε να ξέρω.  
 

ΒΛΑΣΗΣ 

Δεν με νοιάζει το δικό σου το παιδί, η κόρη μου με 
νοιάζει που ψάχνει τη μάνα της. 

 
ΜΑΛΕΑΣ 

Κλάρα, ο γιος μου είναι στο Δαδί. 
 

25. ΕΣΩΤ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΤΑΣ- ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
Ένα εφηβικό δωμάτιο με πολλά βιβλία και λίγες αφίσες. Η 
Μάτα κλαίει. Μπαίνει η Καλλιόπη. 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Αμάν βρε πουλάκι μου, τόσες φορές σου είπαμε να μην 

αναστατώνεσαι τώρα που είναι οι εξετάσεις σου; Πώς θα το 
πούμε τώρα στον πατέρα σου; 

 
ΜΑΤΑ 

Θεία, εγώ θα το πω και δεν είναι οι εξετάσεις η ζωή μας 
όλη. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που αξίζουν την προσοχή 

μας. 
  

 ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Νομίζω άκουσα την πόρτα. Βλάση, ήρθες; 
 

ΒΛΑΣΗΣ (O.S) 
Nαι εγώ είμαι. 

 



 65 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Για έλα λίγο στο δωμάτιο της Μάτας. 

 
ΜΑΤΑ 

Θεία, σου είπα εγώ θα μιλήσω. Φτάνει εσύ. 
 

Μπαίνει ο Βλάσης. 
ΒΛΑΣΗΣ 

Τι έγινε και είστε μουτρωμένες; Πάλι μαλώσατε; 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Θα στα πει η κόρη σου. 
 

ΜΑΤΑ 
Θεία! 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Τι έγινε κορίτσι μου; Γιατί τέτοια μάτια σήμερα; 

 
ΜΑΤΑ 

Ο λυκειάρχης, μου έδωσε, μας έδωσε για την ακρίβεια, 
εμένα και την Βικτωρία τριήμερη αποβολή. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Τι; Και γιατί έγινε αυτό; 

 
ΜΑΤΑ 

Γιατί είδε στον πίνακα ανακοινώσεων την πρόσκληση που 
φτιάξαμε για την ομιλία του Μαλέα στο σχολείο. Έγινε έξω 

φρενών γιατί λέει ο χώρος του σχολείου δεν είναι για 
πολιτικές εκδηλώσεις. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 
Μάλιστα. Ένα δίκιο το έχει. Τι δουλειά έχει ο Μαλέας στο 
σχολείο; Νόμιζα ότι απλά θα έπαιρνες μερικές πληροφορίες 

από αυτόν. 
 

ΜΑΤΑ 
Ναι έτσι ξεκίνησε, αλλά όταν ο Γιάννη του είπε για μένα 

και το πόσο θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους συμμαθητές 
μας δέχτηκε να έρθει στο σχολείο να μας μιλήσει 

αυτοπροσώπως.  
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Μάτα, αυτή τη φορά νομίζω το παρατράβηξες. Θα μιλήσω και 

γω με το διευθυντή. 

 
Ο Βλάσης και η Καλλιόπη φεύγουν από το δωμάτιο της Μάτας 
και κείνη μένει μόνη της ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. 
 
26. ΜΑΓΑΖΙ ΒΛΑΣΗ- ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
Ο Βλάσης τακτοποιεί κάτι κούτες, εξυπηρετεί κανά δυο 
πελάτες και τηλεφωνεί. 

ΒΛΑΣΗΣ 
Ναι, καλημέρα, τον κ. Λυκειάρχη παρακαλώ, Βλάσης Κλάρας. 

Καλημέρα, Απόστολε. 
 

ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ (O.s) 
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Καλημέρα Βλάση. Όλα καλά με τη Μάτα; 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Μην ανησυχείς Απόστολε, θα της περάσει. Πήρα να σε 

ευχαριστήσω. Το χειρίστηκες πολύ καλά. 
  

ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ(O.s) 
Μπορεί να τη στεναχώρησα λίγο, αλλά Βλάση μου τέτοια 
στοιχεία δεν μπορεί να μπαίνουν στα σχολεία μας και το 

ξέρεις και συ πολύ καλά. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Σου είπα να μην σε απασχολεί η Μάτα. Κάναμε το σωστό.  

 
ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ(O.s) 

Εννοείται ότι δεν θα γίνει καμία τέτοια εκδήλωση. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 

Εντάξει Απόστολε. Αν κάτι πάλι πέσει στην αντίληψη σου 
μου λες. Καλημέρα. 

 
Κλείνει το τηλέφωνο και θυμάται. 
  
27. ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΛΑΣΗ- ΜΕΣΗΜΕΡΙ (FLASHBACK) 
Η Ειρήνη μπαίνει μέσα μούσκεμα και με ένταση. Ο Βλάσης 

έχει ήδη γυρίσει από τη δουλειά. Την κοιτάζει με μεγάλη 
απορία. 

ΒΛΑΣΗΣ 
Τι έγινε; Πού ήσουν; Ήρθα και βρήκα την Μάτα με την κυρία 

Λένα. 
 

ΕΙΡΗΝΗ 

Στήσαμε την ελληνική σημαία στον Άγνωστο Στρατιώτη μαζί 
με πολλούς αγνώστους. Την ώρα που τραγουδούσαμε τον 

Εθνικό Ύμνο μας χτύπησαν. Έπρεπε να τους έβλεπες τους 
φίλους σου της Ασφάλειας. Γέμισε ο τόπος αίματα. Πες στα 

αφεντικά σου πως έρχεται όμως η ώρα τους. 
 

Ο Βλάσης προσπαθεί να συγκρατήσει τον θυμό του. Δεν της 

απαντάει και ανοίγει το ράδιο να βεβαιωθεί ότι όσα άκουσε 
είναι αλήθεια. Ακούγεται ένταση. Η φωνή του εκφωνητή 
είναι αναστατωμένη. Η ανησυχία του μεγαλώνει. 
 

ΕΙΡΗΝΗ 
Καταλαβαίνεις τι κάνετε ή κάνεις τον χαζό;  

 

ΒΛΑΣΗΣ 
Ειρήνη, μην αρχίζεις πάλι. Τα χουμε πει αυτά. Κάνω τη 

δουλειά μου χωρίς να βλάπτω κανέναν. Δεν έχω την εξουσία 
που μου καταλογίζεις.  

 
ΕΙΡΗΝΗ 

Α ναι; Και αυτό τι είναι;  

 
Του δείχνει ένα χαρτί με την απαγόρευση θεατρικών 
παραστάσεων στην Αθήνα. Παίρνει το παιδί και πάει στο 
δωμάτιο της. Όλο το απόγευμα δεν συναντιούνται στο σπίτι. 
Εκείνη στο δωμάτιο της με τη μικρή και κείνος στα σαλόνι.  



 67 

 
28. ΕΣΩΤ. ΣΑΛΟΝΙ- ΜΕΡΑ 
Η Μάτα κάθεται στον καναπέ διαβάζοντας ένα βιβλίο ενώ 
ακούγεται η ηλεκτρική σκούπα από την κουζίνα. Χτυπάει το 

τηλέφωνο. Η Μάτα δεν τον σηκώνει καθώς είναι απορροφημένη 
στο διάβασμα. Συνεχίζει να χτυπάει. Σιγεί. Λίγα 
δευτερόλεπτα αργότερα ξαναχτυπάει. Αυτή τη φορά το 
σηκώνει η Μάτα. 

ΜΑΤΑ 
Παρακαλώ; 

 

ΦΩΝΗ (O.S) 
Η Σταματίνα Κλάρα; 

 
ΜΑΤΑ 

Η ίδια. Ποιος είστε; 
 

ΦΩΝΗ (O.S) 

Κάποιος που θέλει το καλό σου. 
 

ΜΑΤΑ 
Ένας άγνωστος που θέλει το καλό μου ε; Δεν με παρατάτε 

πρωί πρωί με τις βλακείες σας; Δεν έχετε μάθημα;  
 

Κάνει να το κλείσει και πριν κατεβάσει το τηλέφωνο η φωνή 

δυναμώνει. 
ΦΩΝΗ (O.S) 

Ρώτα τον πατέρα σου τι έκανε στη Μεσογείων στην Αθήνα. 
 

Κλείνει η γραμμή. Μπαίνει μέσα η Καλλιόπη να συνεχίσει 
την ηλεκτρική.  

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Τι έπαθες καλέ; Γιατί στέκεσαι έτσι; 
 

ΜΑΤΑ 
Τίποτα. Κάτι σκεφτόμουν πάνω σε αυτό που διάβαζα και 

κόλλησα. Θα κάνω ένα διάλειμμα θεία. Πάω στο δωμάτιο μου 
να ακούσω λίγο μουσική μπας και ξεκολλήσω. 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Μήπως θες κάτι να φας καλύτερα; 

 
Η Μάτα φεύγει χωρίς να απαντήσει. Η Καλλιόπη την κοιτάει 
χωρίς να δώσει μεγαλύτερη σημασία και συνεχίζει το 
σάρωμα. 
 

29. ΕΣΩΤ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΤΑΣ- ΜΕΡΑ 
Η Μάτα πηγαινοέρχεται στο δωμάτιο της. Σηκώνει το 
τηλέφωνο αλλά το κλείνει αυτόματα. Κάθεται για λίγο στο 
γραφείο της, κοιτάει τη βιβλιοθήκη της. Κατεβάζει ένα 
βιβλίο με ποιήματα του Ελύτη. Το ανοίγει και βρίσκει τη 
χαρτοπετσέτα με το τηλέφωνο του Γιάννη. Το κοιτάει. 
Σηκώνει το τηλέφωνο και καλεί. Χτυπάει αρκετές φορές 

ώσπου απαντάει. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ (O.S) 
Ναι; 
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ΜΑΤΑ 
Γιάννη εσύ; Η Μάτα είμαι από τη Λαμία. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ (O.S) 

Έλα Μάτα, σε κατάλαβα. Όλα καλά; 
 

ΜΑΤΑ 
Ναι μια χαρά. Θέλω λίγο τη βοήθειά σου μωρέ με κάτι που 
διάβαζα για τον Μαλέα και επειδή δεν ξέρω και πολλά από 

την Αθήνα είπα μήπως μπορείς να μου τα πεις εσύ, μην γίνω 
με το καλημέρα σας ρεζίλι στον άνθρωπο. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ (O.S) 

Ναι φυσικά, αν ξέρω και γω. Για πες. 
 

ΜΑΤΑ 
Ε δεν έχω καταλάβει γιατί αναφέρει πρώτα πρώτα τη 

Μεσογείων. Το σπίτι του ήταν εκεί; 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ (O.S) 

 Με τίποτα δεν ήταν το σπίτι του εκεί. Ναι, μάλλον όντως 
δεν έχεις ιδέα από Αθήνα. Στη Μεσογείων Μάτα ήταν η 
Ασφάλεια της Χούντας. Εκεί τον κρατούσαν για μέρες. 

Νόμιζα ότι γνώριζες τα βασικά. 
 

ΜΑΤΑ 
Τα βασικά Γιάννη, όχι τις οδούς της Αθήνας.  

 
Του κλείνει το τηλέφωνο θυμωμένη. Η ίδια όμως είναι 
αναστατωμένη. Αρχίζει πάλι τα πέρα δώθε στο δωμάτιο της.  
 
30. ΕΣΩΤ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΙΑΝΝΗ- ΜΕΡΑ 
Ο Γιάννης σε ένα πολύ λιτό φοιτητικό δωμάτιο τηλεφωνεί 
μετά το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη Μάτα. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Έλα. Τσίμπησε. 

 
31. ΕΣΩΤ. ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΛΑΡΑ- ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
Ο Βλάσης γυρνάει από τη δουλειά. Είναι στην κουζίνα και 
μιλάει με την Καλλιόπη που ετοιμάζει το μεσημεριανό 
τραπέζι. 

ΒΛΑΣΗΣ 
Τι καλό έφτιαξες; Η Μάτα; 

 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Παστίτσιο σήμερα αν και δεν νομίζω ότι μου καλοπέτυχε. 
Κάτι δεν μου άρεσε στον κιμά. Η Μάτα είναι πάνω στο 

δωμάτιο της εδώ και ώρα.  
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Μαλώσατε πάλι; 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Όχι βρε παιδί μου. Κάτι διάβαζε το πρωί και ήθελε να 

κάνει διάλειμμα στο δωμάτιο της. Μπορεί και να την πήρε ο 
ύπνος. Δεν πήγα να την ενοχλήσω. Αυτές τις μέρες έχει τα 

… άιντε να μην πω. 
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ΒΛΑΣΗΣ 

Περίεργο. Αυτή πάντα ήταν κάτω πριν μπω εγώ.  
 

Μπαίνει η Μάτα στην κουζίνα. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Νόμιζα ότι κοιμόσουν. Όλα καλά; 

 
ΜΑΤΑ 

Ναι μπαμπά. Απορροφήθηκα πάλι με το διάβασμα. 

 
Κάθονται να φάνε. Κάποια στιγμή η Μάτα την ώρα που τρώνε 
ρωτάει τον πατέρα της. 
 

ΜΑΤΑ 
Μπαμπά, τι δουλειά έκανες στην Αθήνα πριν πεθάνει η μαμά; 

 

 ΒΛΑΣΗΣ 
Μη χειρότερα. Ξέχασες; Τα χουμε πει αυτά. Ηλεκτρολόγος 

ήμουν και τότε αλλά υπάλληλος σε έναν εργολάβο. 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Μέγας είσαι Κύριε. Μάτα παιδάκι μου το πολύ διάβασμα δεν 
σου κάνει καλό μου φαίνεται. Πώς σου ήρθες τώρα αυτό; 

 
ΜΑΤΑ 

Πώς μου ήρθε ε; Εσάς πώς σας έρχονται τόσα ψέματα που μου 
αραδιάζετε;  

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Τι εννοείς; 

 
ΜΑΤΑ 

Τι εννοώ ε; Στη Μεσογείων τι έκανες; Περνούσες τις λάμπες 
στην Ασφάλεια; 

 
Η Καλλιόπη σταματάει απότομα να τρώει και κοιτάει 
κατάματα τον Βλάση. Ο Βλάσης δεν της δίνει καμία σημασία 

και συνεχίζει ατάραχος να κάνει πως τρώει και κοιτάει 
μόνο τη Μάτα. 

ΒΛΑΣΗΣ 
Ναι το έκανα και αυτό. Δεν κατάλαβα, πώς σου ήρθε η 
Μεσογείων και πού είναι το κακό που άλλαζα εκεί τις 

λάμπες; Και εσύ που ξέρεις για την Ασφάλεια Αθηνών; Αλλά 
τι ρωτάω, ξέρω ποιος σου φουσκώνει τα μυαλά. Ο Γιάννης 

έτσι; 
 

ΜΑΤΑ 
Μου φουσκώνει τα μυαλά ή μου ανοίγει τα μάτια; Και δεν 

φαντάζομαι να νομίζεις ότι πιστεύω αυτό που μου λες τώρα; 
Και άσε τον Γιάννη και πες μου την αλήθεια. Πες μου τι 
έκανες στην Αθήνα όταν ήμουν μικρή; Δεν φαντάζομαι να 

δούλευες για αυτούς;  
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Και πώς θα σας τάιζαν και τις δύο μου λες; Σαν πολύ 

εύκολα δεν νομίζεις ότι ταΐζονται τα στόματα; Όπου με 
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ζητούσαν για δουλειά πήγαινα. Στην Ασφάλεια; Στην 
Ασφάλεια Αττικής. 

 
ΜΑΤΑ 

 Πατέρα, συνεχίζεις να με κοροϊδεύεις. Μην κάνεις πως δεν 
καταλαβαίνεις. Δεν εννοώ αυτό. Πες μου τι πραγματικά 

έκανες στη Μεσογείων. 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Τι είναι αυτά βρε Μάτα μου; Τι επίθεση είναι αυτή στον 

πατέρα σου; Πώς σου ήρθαν τέτοια πράγματα; Ποιος σου είπε 

για τον πατέρα σου τέτοιες ανοησίες; 
 

ΜΑΤΑ 
Έχει σημασία ποιος μου τα είπε θεία ή αν τόσο καιρό ζω με 
μια οικογένεια όλο μυστικά; Επιτέλους θα σταματήσετε να 

με βλέπετε σαν μικρό κοριτσάκι; Πατέρα, θα μιλήσουμε ποτέ 
ειλικρινά; Θα μου πεις τι έκανες στη Μεσογείων με τον 

Μαλέα; 
 

Ο Βλάσης αφήνει το μαχαιροπίρουνο και κοιτάει την 
Καλλιόπη που έχει μείνει άγαλμα. Σηκώνεται από την 
καρέκλα και πάει προς την εξώπορτα. 
 

ΒΛΑΣΗΣ (O.S) 

Μάτα, έλα τώρα. Φεύγουμε. 
 

32. ΕΞΩΤ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ- ΑΡΓΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
Ο Βλάσης οδηγεί χωρίς να μιλάει με τη Μάτα. Καμία μουσική 
δεν ακούγεται. Μόνο ο ήχος της μηχανής. 
  

ΜΑΤΑ 

Πού πάμε θα μου πεις τουλάχιστον; 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Θα καταλάβεις σε λίγο. 

 
33. ΕΞΩΤ. ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΔΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Ο Βλάσης παρκάρει το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του 

Δημάρχου. Κατεβαίνουν και οι δυο και χτυπάνε την πόρτα. 
Τους ανοίγει ο Δήμαρχος. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Βλάση, Μάτα, πώς από εδώ; Τι έγινε; 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Να μπούμε; 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ναι, φυσικά. Περάστε. 

 
34. ΕΣΩΤ. ΣΑΛΟΝΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Ο Βλάσης και η Μάτα είναι σε ένα σαλόνι μεγαλύτερο και με 

περισσότερη διακόσμηση από το δικό τους σπίτι στη Λαμία. 
Το τζάκι ανάβει. Κάθονται στον καναπέ που τους δείχνει ο 
Δήμαρχος. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 



 71 

Καθίστε. Να σας κεράσω κάτι; Έναν καφέ, ένα χυμό; Κάνατε 
αρκετό δρόμο. 

  
ΒΛΑΣΗΣ 

Όχι ευχαριστούμε δήμαρχε. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα για 
να μην σε απασχολούμαι πολύ. Πού είναι ο γιος σου και τι 

είναι αυτά που λέει στην κόρη μου; 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δεν καταλαβαίνω Βλάση. Τι έγινε με τον Γιάννη και τη 

Μάτα; 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Κοίτα, ξέρω ότι προσπαθείς να καλύψεις το παιδί σου, μόνο 
που αυτός είναι ενήλικας ενώ η Μάτα ακόμα δεν έχει μπει 

στο Πανεπιστήμιο. Πες του να έρθει να τα πούμε σαν άντρες 
και να μην κρύβεται πίσω από ανήλικα κορίτσια. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Βλάση, τι είναι αυτά που μου λες; Πείραξε ο Γιάννης την 

Μάτα; 
 

ΜΑΤΑ 
Όχι κ. Δήμαρχε. Δεν μου έχει κάνει τίποτα. Μόνο με 

βοήθησε για μια εκδήλωση. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Βλάση γιατί είσαι τόσο αναστατωμένος, δεν καταλαβαίνω; 
Εδώ η ίδια η κόρη σου υποστηρίζει το αντίθετο από αυτά 

που μου λες. Δεν καταλαβαίνω γιατί τελικά κατηγορείς τον 
Γιάννη; 

 

Ο Βλάσης σηκώνεται από τον καναπέ και πάει προς τον 
Δήμαρχο. Σηκώνεται και αυτός. Βρίσκονται μια ανάσα 
μακριά. Ο Δήμαρχος ψιθυρίζει στον Βλάση. Μιλούν 
ψιθυριστά. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Χαμήλωσε τους τόνους σου γιατί θα σε τινάξω. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Φώναξέ τον. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Σκέψου καλά τι πας να κάνεις. Δεν έχεις ιδέα Κλάρα. 

 

ΒΛΑΣΗΣ 
Ούτε και συ. 

 
Η Μάτα σηκώνεται από τον καναπέ για να ακούσει τι λένε. 

 
ΜΑΤΑ 

Μα τι ψιθυρίζετε; Πατέρα, τι συμβαίνει επιτέλους; 

 
Ο Βλάσης απομακρύνεται από τον Δήμαρχο και αρχίζει να 
φωνάζει. 

 ΒΛΑΣΗΣ 
Γιάννη, Γιάννη 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Σταμάτα σου λέω. Είσαι στο σπίτι μου όχι στο γραφείο σου. 
Εδώ δεν έχεις καμία εξουσία Κλάρα.  

 
Ο Βλάσης τον πιάνει από τον γιακά, του φωνάζει πιο 
δυνατά, η Μάτα αρχίζει να φωνάζει και προσπαθεί να τον 
ηρεμήσει. Εμφανίζεται ο Γιάννης. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Άσ’τον ήσυχο Κλάρα. Ήρθα. 

 
Οι δύο άντρες σταματάν τις φωνές και τα σπρωξίματα. Η 
Μάτα λαχανιασμένη κοιτάει μία τον πατέρα της μία τον 
Γιάννη. Ο Δήμαρχος πάει προς το μέρος του. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Λοιπόν, σε ακούω. Τι με θέλεις; 

 
ΜΑΤΑ 

Γιάννη τι συμβαίνει; Θα τρελαθώ. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Μάτα σταμάτα. Αρκετά. Και τώρα λέγε. Τι είναι όλα αυτά 
που λες στην κόρη μου; Γιατί της σύστησε τον Μαλέα; 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Είσαι σίγουρος πως αυτή η κουβέντα θα γίνει μπροστά της; 
Είσαι τόσο βέβαιος ότι ξέρεις τα πάντα Κλάρα; 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Εμένα δεν θα με απειλείς τσογλάνι.  

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Γιατί, θα με κλείσεις στο κελί όπως τον πατέρα μου; 
 

Απόλυτη σιωπή. Ο Βλάσης γουρλώνει τα μάτια του, ο 
Δήμαρχος δείχνει απογοητευμένος, η Μάτα κάθεται απότομα 
στον καναπέ.  

ΜΑΤΑ 
Μα δεν ήταν η δική σου φωνή στο τηλέφωνο. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Ποιο τηλέφωνο; Τι της είπες ρε; Μίλα που να σε πάρει η 
ευχή. 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Δεν ήμουν εγώ στο τηλέφωνο Μάτα. Ο πατέρας μου ήταν, ο 

Μαλέας. Σου το χρωστούσε Κλάρα.  
 

ΜΑΤΑ 
Θα τρελαθώ. Θα μου εξηγήσει επιτέλους κάποιος τι σκατά 

συμβαίνει; 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ησύχασε παιδί μου, έλα μαζί μου στην κουζίνα να πιεις 
λίγο νερό. Θα τα μάθεις όλα. Άσε τους πρώτα όμως να 

μιλήσουν. Δεν θα σου κρύψουν τίποτα πια. Ήρθε η ώρα να 
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μάθεις για την οικογένειά σου. Πάμε όμως σε παρακαλώ για 
λίγο μέσα.  

 
Η Μάτα ακολουθεί τον Δήμαρχο σαν μαγεμένη ενώ ο Γιάννης 

και ο Βλάσης παραμένουν στο σαλόνι όρθιοι έτοιμοι για 
επίθεση. 

ΒΛΑΣΗΣ 
Ώστε εσύ είσαι ο Γιάννης. Πώς το κρύψε τόσο καλά ο 

Δήμαρχος; Πότε το έμαθες; Από ποιον;  
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

Χα χα . Καλά λέει ο λαός, πρώτα σου βγαίνει η ψυχή και 
μετά το χούι. Βλέπω το ανακριτικό καλά το κατέχεις ακόμα.  

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Δεν κατέχω τίποτα. Το παιδί μου θέλω να προστατέψω και 
μόνον αυτό.  

 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Ναι ξέρω, το παιδί σου. Η μάνα μας βλέπεις μας άφησε και 
τους δύο με άξιους πατεράδες. Και δεν εννοώ τον Μαλέα. 

Για μένα πατέρας μου είναι μόνο ο Δήμαρχος. Ο άλλος ήταν 
ο χρονικός μας κρίκος. 

  
ΒΛΑΣΗΣ 

Η Ειρήνη σου είπε για τον Μαλέα και για τη Μάτα; 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Κανονικά Κλάρα, θα έπρεπε να στα πω βασανιστικά αλλά 
βλέπεις την αδερφή μου τη συμπάθησα. Από παιδί που 

ερχόταν στο χωριό και την έβλεπα μου άρεζε η εικόνα της, 
αυτή η ανεμελιά της, το παιχνίδι της. Αλλά ο Δήμαρχος δεν 

με άφηνε να την πλησιάσω τότε. Μου έλεγε ιστορίες για 
σένα, πόσο αυστηρός ήσουν με τα ξένα παιδιά, πόσο δεν σου 

αρέσουν τα ξένα παιδιά και τέτοια. Απλά την χάζευα.  
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Άσε τις γλυκανάλατες ιστορίες και πες μου ποιος σου είπε 

για μας. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Ηρέμησε γιατί η χούντα μας τελείωσε. Πριν δυο χρόνια το 
μαθα και γω. 

 
35. ΕΣΩΤ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ- ΜΕΡΑ (flashback 2 χρόνια 
πριν, 1984) 
Μια αίθουσα μισογεμάτη από φοιτητές που δίνουν εξετάσεις 
εξαμήνου. Ο Γιάννης παραδίδει το γραπτό του στον καθηγητή 
Μαλέα και φεύγει. Ο Μαλέας ρίχνει μια φευγαλέα ματιά και 
εντυπωσιάζεται με τις απαντήσεις.  
 
36. ΕΣΩΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΕΑ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ (flashback) 
Ο Μαλέας κάθεται στο γραφείο του, πίσω από στοίβες 

σελίδων για διόρθωμα. Στα χέρια του κρατάει το γραπτό του 
Γιάννη και την καρτέλα που αναγράφονται τα στοιχεία του. 
Ακούγεται χτύπημα στην πόρτα. 
 

ΜΑΛΕΑΣ 



 74 

Παρακαλώ; Περάστε. 
 

Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Γιάννης. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Καλησπέρα κ. καθηγητά. Με ζητήσατε; 

 
ΜΑΛΕΑΣ 

Ο κ. Γιάννης Χριστοδούλου; Περάστε παρακαλώ. Καθίστε. Σας 
κάλεσα για το γραπτό σας αλλά για να μην σας ανησυχήσω 
άδικα θα σας πω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα γραπτά που 

έχω διαβάσει από φοιτητή τα τελευταία χρόνια.  
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή 

ανησύχησα αλλά πραγματικά με τιμά αυτό που λέτε. Ξέρετε, 
έχω διαβάσει σχεδόν όλα τα βιβλία σας και πραγματικά σας 

θαυμάζω.  

 
ΜΑΛΕΑΣ 

Σας ευχαριστώ αλλά για σας ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο 
σήμερα. Θα μπορούσα να μάθω από πού είναι οι επιρροές 

σας; Διαβάζω ένα κείμενο με αρκετά φιλοσοφημένη κρίση για 
την ηλικία σας. Σπάνια συναντάμε βλέπετε φοιτητές σαν και 

σας. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Παιδί της επαρχίας είμαι, σε ένα χωριό μεγάλωσα, το Δαδί, 
όπου οι επιλογές διασκέδασης και εκτόνωσης ήταν λίγες, με 

αποτέλεσμα η ανάγνωση να αποτελεί για μένα τη μόνη 
διαφυγή.  

 

ΜΑΛΕΑΣ 
Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Οι γονείς σας, ήταν και αυτοί 

άνθρωποι του πνεύματος; 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Ο πατέρας μου δεν είχε χρόνο για λογοτεχνία. Ασχολούνταν 

κυρίως με τα κοινά του χωριού. Τη μητέρα μου δεν την 

γνώρισα ποτέ. 
 

ΜΑΛΕΑΣ 
Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να φανώ αδιάκριτος ούτε και να 

σας φέρω σε δύσκολη θέση. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

Δεν πειράζει. Όλα καλά κ. καθηγητά με το γραπτό μου άρα; 
Θα θέλατε και κάτι άλλο από μένα; 

 
Ο Γιάννης κάνει να σηκωθεί από την καρέκλα. 

 
ΜΑΛΕΑΣ 

Ναι Γιάννη. Ξέρω ποια είναι η μητέρα σου παιδί μου.  

 
Ξανακάθεται. 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Πώς είπατε; 

 



 75 

Ο Μαλέας σηκώνεται από το γραφείο του και πάει προς το 
παράθυρο.  
 
 

ΜΑΛΕΑΣ 
Η Ειρήνη, η μητέρα σου αγαπούσε τη λογοτεχνία. Από παιδί 

τη λάτρευε.  
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Μα πώς ξέρετε τη μητέρα μου;  

 

ΜΑΛΕΑΣ 
Γιατί εγώ είμαι ο πατέρας σου. 

  
37. ΕΣΩΤ. ΣΑΛΟΝΙ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΒΡΑΔΑΚΙ. 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Εκείνο το απόγευμα έμαθα τα πάντα για μένα, για σένα, για 

την Ειρήνη, τον Μαλέα και όλους σας. Μου τα είπε όλα 
χαρτί και καλαμάρι. Μέρες μετά, αφού έβαλα τις σκέψεις 

μου σε μία τάξη και μίλησα με τον πατέρα μου τότε 
κατάλαβα γιατί μου τα πε. Όχι γιατί ενδιαφέρθηκε για 

μένα, ούτε καν. 
 

ΒΛΑΣΗΣ 

Για να με εκδικηθεί. Και συ γιατί δέχτηκες να παίξεις το 
παιχνίδι του; Αφού δεν τον αναγνωρίζεις ως πατέρα. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Γιατί το κακό πρέπει να τιμωρείται. Ούτε εκείνος αλλά 
ούτε και συ έπρεπε να μείνετε ατιμώρητοι. Μας στερήσατε 

τη μάνα μας.  

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Για την Ειρήνη έμαθες ποτέ που βρίσκεται; 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Ναι έμαθα. Αλλά δεν θα σου πω. Θα την παρατηρείς και συ 

από μακριά και δεν θα ξέρεις αν την βλέπεις ή όχι. 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Και η Μάτα; Εκείνη τι φταίει να μην ξέρει για τη μάνα 
της; 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Σε αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Η Ειρήνη δεν είναι 

έτοιμη ακόμα για τη Μάτα.  
 

Μπαίνουν στον χώρο η Μάτα με τον Δήμαρχο. Σταματάει 
μπροστά στον Γιάννη με δάκρυα στα μάτια. 
 

ΜΑΤΑ 
Και γω που νόμιζα πως…  Την εκδικήθηκες και αυτήν έτσι; 

Δεν ήταν μόνο για τον πατέρα μου. 
  

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Λυπάμαι πραγματικά. Εσύ ήσουν ο μοναδικός λόγος που τόσο 
καιρό έκανα πίσω και δεν το αποφάσιζα νωρίτερα. Όσο και 
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αν προσπάθησα να σκεφτώ άλλον τρόπο δεν έβρισκα. Έπρεπε 
να μπεις και συ μες στο παιχνίδι. 

 
ΜΑΤΑ 

Είσαι άρρωστος. Να πεις τη μάνα μας πως πια ούτε 
ζωγραφιστή δεν θέλω να ξέρω πως είναι. 

  
Η Μάτα στέκεται μπροστά στον πατέρα της. 
 

ΜΑΤΑ 
Και συ πατέρα; Τόσα χρόνια δεν μπόρεσες να βρεις το 

κουράγιο να μου πεις την αλήθεια; Εσύ που μου ‘λεγες να 
πιστεύω στα όνειρά μου; να βάζω στόχους, να πολεμάω γι 

αυτούς. Εσύ; Να είσαι μέλος της χούντας; 
 

ΒΛΑΣΗΣ 
Δεν είναι έτσι ακριβώς Μάτα μου. Δεν ήμουν πάντα μέλος 

της ασφάλειας. Όταν γνώρισα τη μάνα σου ήμουν ένας 

υπάλληλος στα γραφεία διαβατηρίων. Ποτέ δεν της άρεσε η 
δουλειά μου αλλά δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο. Και κείνη 

δεν μπορούσε να βρει εύκολα μια παράσταση ή έστω στην 
τηλεόραση κάτι. Ήταν πολύ αντιδραστική με την πολιτική 

κατάσταση στη χώρα. Κάποιος έπρεπε να δουλέψει. 
 

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έτσι είναι κορίτσι μου. Η Ειρήνη ήταν νεαρή, 
επαναστάτρια, δεν δεχόταν την ανελευθερία κανενός.  

 
ΒΛΑΣΗΣ 

Όταν πήρα την προαγωγή, άρχισαν οι καβγάδες μας να 
γίνονται πιο έντονοι. Γυρνούσα από τη δουλειά και σε 
έβρισκα με τη γειτόνισσα. Έτρεχε σε διαδηλώσεις, στο 

πανεπιστήμιο. Μια μέρα που γύρισα από τη δουλειά 
καβγαδίσαμε έντονα. Πήρε μια βαλίτσα και έφυγε. Σαν να 

την είχε έτοιμη από καιρό. Εσύ κοιμόσουν στο δωμάτιο σου. 
Δεν μπορούσα να τρέξω από πίσω της. Χτύπησα τη γειτόνισσα 

να σε προσέχει και έφυγα τρέχοντας να την ψάξω. Ήταν 
απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου. Παντού κόσμος, αναταραχή, 

θόρυβος, φωνές. Πήγα προς το πολυτεχνείο. Αδύνατον να την 

βρω. Μέρες περίμενα να γυρίσει. Μια μέρα τα μάζεψα, σε 
πήρα και ήρθαμε στη Λαμία στη θεία σου.  

 
ΜΑΤΑ 

Για τον Γιάννη ήξερες; 
 

ΒΛΑΣΗΣ 

Για πολύ καιρό είχα μαύρα σκοτάδια.  
 

ΜΑΤΑ 
Δεν μπορώ άλλο να ακούω. 

 
Φεύγει από το δωμάτιο τρέχοντας. Ακούγεται το κουδούνι 
της εξώπορτα. Ανοίγει η Μάτα. Δεν υπάρχει κανείς έξω. 

Ένας φάκελος κρέμεται αριστερά στο κάσωμα της πόρτας. Από 
έξω γράφει το όνομά της. Η Μάτα παίρνει τον φάκελο και 
τον ανοίγει στην εξώπορτα. Μέσα έχει ένα γράμμα, μια 
φωτογραφία της απ όταν ήταν μωρό και δύο εισιτήρια για 
μια θεατρική παράσταση. Στο απέναντι δρόμο κάποιος 
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παρακολουθεί την σκηνή. Η Μάτα διαβάζει το γράμμα. 
Αποκαλύπτεται το πρόσωπο που την παρακολουθεί από 
απέναντι. Είναι η Ειρήνη.  
 

ΕΙΡΗΝΗ (v.o) 
Το ξέρω πως πέρασαν χρόνια πολλά, πως δεν σου έγραψα ποτέ 
ούτε μια λέξη, ούτε καν ένα τηλέφωνο. Όμως πώς να σου πω 
έστω μια λέξη όταν ποτέ δεν γνωριστήκαμε κανονικά, σαν 

μάνα με κόρη, όταν εγώ δεν σε μεγάλωσα. Θα μου πεις γιατί 
τώρα; Πού ήσουν τόσο καιρό; Και μπορεί ούτε η ίδια σου να 

μην θέλεις πια να με γνωρίσεις. Δεν σε αδικώ. Είναι 

σίγουρα πολλά αυτά που θες να μάθεις. Και το δικαιούσαι 
Μάτα μου. Σου χω δυο εισιτήρια μέσα στο φάκελο. Ένα για 
σένα και ένα για τον Γιάννη. Αύριο είναι η τελευταία μου 
παράσταση. Ίσως αυτό το τέλος να είναι μια νέα αρχή για 
μας. Θα σας περιμένω. Και αν πάλι δεν … θα το καταλάβω. 
Ελπίζω να σε ξανασυναντήσω γλυκιά μου, να σου πω όλα όσα 

θες να μάθεις.    

     Με αγάπη 
         Ειρήνη 

 
Την πλησιάζει ο Βλάσης. Του δείχνει το γράμμα. Η Μάτα 
πάει προς τον Γιάννη και του δίνει το εισιτήριο. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

Πάμε; 
 

Η Μάτα του γνέφει καταφατικά. 
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