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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας συμπληρωματικού χαρακτήρα είναι η ανάδειξη της 

προαπαιτούμενης διαδικασίας για την συγγραφή της σύνοψης και των δύο πρώτων 

επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς «Οι γυναίκες πίσω από τον τοίχο» που είναι η κύρια 

πρόταση μου ως διπλωματική εργασία για το πρόγραμμα σπουδών. 

Η εν λόγω σειρά είναι δράμα εποχής, που εκτυλίσσεται σε 10 επεισόδια, 50 λεπτά έκαστο 

και εξιστορεί τις ιστορίες τριών γυναικών που έζησαν ως εταίρες στα Βούρλα της 

Δραπετσώνας από το 1922 μέχρι το 1936. Όλα τα πρόσωπα της ιστορίας είναι προϊόν 

μυθοπλασίας ωστόσο εμπεριέχουν στοιχεία από αληθινές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν 

μέσα και έξω από τα τείχη του οίκου ανοχής. 

 Οι κεντρικές ηρωίδες της ιστορίας είναι τρεις φανταστικές ιερόδουλες, έγκλειστές στα 

Βούρλα και μέσα από τις δικές τους πλοκές θα μας δώσουν μία εικόνα εις βάθος για τη ζωή, 

τους ηθικούς κώδικες και τον τρόπο λειτουργίας του περιβόητου τοπόσημου της 

Δραπετσώνας που την θέση του έχουν πάρει πλέον σύγχρονες πολυκατοικίες. 

Για να εξηγήσουμε επακριβώς τι ήταν τα Βούρλα παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από ένα 

άρθρο της συγγραφέως και δημοσιογράφου Τέτη Σώλου στην Huffington Post (2017): 

«Τα Βούρλα ήταν ένα τεράστιο δημόσιο μπορντέλο στη Δραπετσώνα που έφτιαξε ο δήμος του 

Πειραιά το 1870 και λειτούργησε υπό την προστασία του κράτους και την περιφρούρηση της 

αστυνομίας. Ήταν περιφραγμένο με ψηλό μαντρότοιχο, είχε πτέρυγες με ομοιόμορφα κελιά κι 

έμοιαζε με φυλακή. Τον καιρό της κατοχής μετατράπηκε σε φυλακή και ως φυλακή τελείωσε τη 

σταδιοδρομία του το 1970. 

Πόρνες όλων των ηλικιών, αγαπητικοί, μαχαιρώματα, τσατσάδες, ναυάγια της ζωής, 

ναρκωτικά, αλκοόλ, εγκλεισμός, ξύλο, βρόμα και αστυνόμευση συνθέτουν το σκηνικό αυτού του 

μπορντέλου-στρατώνα. Από κει πέρασαν σαν αγαπητικοί μεγάλοι ρεμπέτες, όπως ο Μάρκος 

Βαμβακάρης και ο Ανέστης Δελιάς. Από τις ιστορίες των γυναικών άντλησε έμπνευση ο Νίκος 

Καββαδίας. 

Τα Βούρλα ήταν ο πάτος στην ιεραρχία του αγοραίου έρωτα. Τις γυναίκες που τελείωναν τη 

θητεία τους φτωχές –και ήταν οι περισσότερες– τις περίμενε το καλντερίμι, η ζητιανιά και ο 

θάνατος από την πείνα.» (Τ. Σώλου, 2017) 

Αντίστοιχα ο λογοτέχνης Νίκος Σαραντάκος στο δικό του ιστολόγιο (2017) γράφει: «Τα 

«Βούρλα» υπήρξαν ένα θεσμοθετημένο συγκρότημα πορνείων που δημιουργήθηκε 180 μέτρα 

δυτικά του παλαιού νεκροταφείου του Αγ. Διονυσίου Πειραιά, στην έρημη (το 1876) περιοχή 

της Δραπετσώνας. Το συγκρότημα οικοδομήθηκε μετά από αίτημα του Δήμου Πειραιά, 

προκειμένου να συγκεντρωθούν εκεί -και μόνον εκεί- οι κοινές γυναίκες, ενώ απαγορευόταν 

παραλλήλως η κατοίκηση των ιεροδούλων οπουδήποτε αλλού στον Πειραιά. Τα «Βούρλα» 

έγιναν πολύ γνωστά στο ευρύτερο κοινό όταν είχαν ήδη μετατραπεί σε φυλακές, με την 

περίφημη απόδραση (1955) των αριστερών εγκλείστων από εκεί». (Ν. Σαραντάκος, 2017) 

 

 

 



ΣΥΝΟΨΗ ΣΕΙΡΑΣ 

 

Κεντρικός χαρακτήρας της ιστορίας είναι η εικοσάχρονη Μυρσίνη, μία προσφυγοπούλα από 

αριστοκρατική οικογένεια της Σμύρνης, η οποία κατά τη διάρκεια των γεγονότων της 

καταστροφής μένει ορφανή και αποχωρίζεται βίαια τον αγαπημένο της Αλέξανδρο. 

Φτάνοντας στην Αθήνα, η Μυρσίνη καθώς και οι υπόλοιποι Μικρασιάτες βρίσκονται 

αντιμέτωποι με ένα αφιλόξενο και εχθρικό περιβάλλον αφού οι Έλληνες εκείνης της εποχής 

τους αντιμετωπίζουν ως επικίνδυνους, μία συμπεριφορά που υιοθετούμε ως επί το πλείστων 

και σήμερα απέναντι στους μετανάστες των δικών μας καιρών.  

 Η Μυρσίνη φυλακισμένη στον καταυλισμό των προσφύγων που έχει στηθεί στο λιμάνι 

μαθαίνει πως ο Αλέξανδρος ίσως βρίσκεται στο καταυλισμό της Δραπετσώνας εκεί που 

προσαράξαν τα υπόλοιπα βαπόρια από τη Σμύρνη. Ωστόσο ο μόνος τρόπος για να μπορέσει 

να δραπετεύσει από τον Πειραιά και να ξανασμίξει μαζί του, είναι να δεχτεί την πρόταση της 

Μαντάμ Ζώζας της διευθύντριας του πορνείου που δήθεν ψάχνει πλύστρες ενώ στην 

πραγματικότητα αναζητά ασυνόδευτες προσφυγοπούλες για να στελεχώσει τα Βούρλα.  

Η Μυρσίνη, θα πέσει στην παγίδα της «Δράκαινας» όπως την φωνάζουν στην πιάτσα και θα 

εγκλωβιστεί άθελα της στο μπορντέλο - φυλακή από το οποίο καμία γυναίκα δεν μπορεί να 

φύγει εκτός αν κάποιος συγγενής εγγυηθεί για εκείνη. Η ξεροκέφαλη, καλομαθημένη αλλά 

και ρομαντική Μυρσίνη η οποία δεν έχει καν προλάβει να ολοκληρώσει την σχέση της με 

τον αγαπημένο της θα έρθει αντιμέτωπή με τις ειδεχθείς καταστάσεις που διαδραματίζονται 

στον άγριο μικρόκοσμο των Βούρλων, έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από εκείνον που 

μεγάλωσε. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα Βούρλα, η Μυρσίνη θα γνωρίσει την Ελένη, μία 

ιερόδουλη στη δύση της η οποία έχει ζήσει τη μισή της ζωή έγκλειστη και η οποία θα 

θελήσει να την βοηθήσει να σταθεί στα πόδια της. Η Ελένη θα παίξει τον ρόλο του μέντορα 

στην βίαιη ενηλικίωση της Μυρσίνης και θα προσπαθήσει να την προσγειώσει όσο πιο 

γρήγορα στην νέα της πραγματικότητα. 

 Μέσα από τη σχέση τους θα ξεδιπλωθεί και το προσωπικό δράμα της Ελένης, η οποία 

προσπαθεί να δουλέψει για να συντηρήσει το παιδί της του οποίου την ανατροφή έχει 

αναλάβει η ξαδέρφη της που μένει και εκείνη στην Δραπετσώνα.  

Ο πρώην σύζυγος της Ελένης, εκείνος που την παράτησε και την κλείδωσε στο πορνείο για 

να ξαναπαντρευτεί την εύπορη κόρη ενός εμπόρου, μαθαίνει πως η Ελένη είχε μείνει έγκυος 

λίγο πριν χωρίσουν και προσπαθεί τώρα να διεκδικήσει την κηδεμονία του παιδιού τους.  Η 

Ελένη όντας εγκλωβισμένη στα Βούρλα δεν έχει και πολλές επιλογές για να κρατήσει το 

παιδί κοντά της. 

Η τρίτη ηρωίδα που εμπλέκεται άμεσα με την Μυρσίνη, είναι η Κική, μία ιερόδουλη γύρω 

στα 30 η οποία ήταν μέχρι πριν μερικά χρόνια η πιο περιζήτητή ιερόδουλη του πορνείου. Η 

Κική νυν τοξικομανής πλησιάζοντας και εκείνη στη δύση της καριέρας της και χάνοντας τα 

κομφόρ και τον θαυμασμό που τις παρείχαν οι πελάτες δεν παίρνει με καλό μάτι τη Μυρσίνη, 

η οποία είναι νέα και όμορφη και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις όλων συμπεριλαμβανομένου 

και του αρραβωνιαστικού της Κικής του Μάνου, ενός εκ των ανερχόμενων ρεμπετών της 

εποχής.  Όταν η Μυρσίνη θα μπλέξει με τον Μάνο, ο οποίος υπόσχεται να την βοηθήσει να 



φύγει από τα Βούρλα με το κατάλληλο αντίτιμο, η Κική θα αποκτήσει ένα παραπάνω 

κίνητρο για να της αντιταχθεί. 

Η Μυρσίνη αν και αρνείται στην αρχή να αποδεχτεί την κατάσταση της, αναγκασμένη από 

τις περιστάσεις και από την πεποίθηση ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ τον Αλέξανδρο, θα οδηγηθεί 

να πάρει σκληρές αποφάσεις που θα την μεταμορφώσουν σε μία άλλη Κική, πιο μοχθηρή και 

πιο αδιάλλακτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

 

Μυρσίνη (18)  

Η καλομαθημένη και όμορφη Μυρσίνη (18)  συχνά φέρεται με υπεροψία και θράσος εξαιτίας 

της οικονομικής της άνεσης. Αν και έχει αδυναμία στον πατέρα της, πολλές φορές θα πάει 

κόντρα στο θέλημα του και ειδικά στην απόφαση του να την παντρέψει με τον Άγγλο 

πρόξενο.  Η Μυρσίνη η οποία διατηρεί κρυφό δεσμό με τον φτωχό Αλέξανδρο θα χάσει την 

γη κάτω από τα πόδια της όταν θα βρεθεί μόνη και απροστάτευτη στον σκληρό και 

απάνθρωπο κόσμο των Βούρλων στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Μέσα από τις κακουχίες που 

θα υποστεί θα θυσιάσει το ήθος και την αθωότητα της στον βωμό της επιβίωσης για να 

ωριμάσει απότομα σε μία γυναίκα κυνική και άκαρδη. Όλα όμως θα ανατραπούν όταν  

συναντήσει τον Αλέξανδρο και θα ανατραπούν ξανά όταν μάθει ότι όσο ήταν φυλακισμένη 

στα Βούρλα εκείνος έφτιαξε τη ζωή του από την αρχή.  

Κική (30)  

Όταν η Κική είδε τις νεαρές και όμορφες προσφυγοπούλες να μπαίνουν στο πορνείο ζήλεψε 

γιατί θυμήθηκε τα χρόνια που ήταν η πιο περιζήτητη από όλες της εταίρες.    

Η Κική νυν τοξικομανής που πλέον μένει στην πτέρυγα με τις «δεύτερες»  στράφηκε στην 

πορνεία όταν παράτησε την οικογένεια της στο χωριό για να κατέβει στην Αθήνα. Η Κική 

έχει «αγαπητικό» έναν από τους γνωστούς ρεμπέτες της Δραπετσώνα, τον Μάνο, ο οποίος 

όμως είναι παντρεμένος αλλά αυτό δεν την πειράζει αφού τον πληρώνει για να της πουλάει 

αγάπες και φούμαρα. Άλλωστε έχει σταματήσει να πιστεύει στην αγάπη εδώ και πολλά 

χρόνια. Το μόνο μετράει για εκείνη είναι ο παράς και η ηρωίνη την οποία πουλάει και 

καταναλώνει αλόγιστα. Όταν ο Μάνος εμπλακεί συναισθηματικά με την Μυρσίνη η Κική θα 

αρχίσει να μισεί και τους δύο και κυρίως εκείνη γιατί στην Μυρσίνη βλέπει αυτό που ήταν 

κάποτε η ίδια, νέα, όμορφη, γεμάτη όνειρα και αισιοδοξία.   

Ελένη (40)  

Η Ελένη είναι έγκλειστη στα Βούρλα πάνω από 10 χρόνια. Έφυγε από το χωριό της όταν 

κλέφτηκε με τον Σωτήρη τον πρώην της. Η Ελένη κατέληξε στην Αθήνα όπου δούλεψε σαν 

υπηρέτρια σε σπίτι μεγαλοαστών αλλά τότε ο Σωτήρης την παράτησε για να μεγαλοπιαστεί 

και εκείνη στράφηκε στην πορνεία για να επιβιώσει. Η Ελένη έχει γευτεί την πικρή πλευρά 

της αγάπης ωστόσο μέσα της κρατάει ακόμα όση μπορεί για να την προσφέρει στον κρυφό 

καρπό της σχέσης της με τον Σωτήρη, τον δεκάχρονο Χρηστάκη. Στο πρόσωπο της 

Μυρσίνης η Ελένη θα δει τον παλιό εαυτό της και για αυτό θα προσπαθήσει να την 

βοηθήσει. Την ίδια ώρα ο Σωτήρης μαθαίνει για την ύπαρξη του Χρήστου και θέλει να τον 

διεκδικήσει. Η Ελένη θα έρθει αντιμέτωπή με το δίλημμα τι είναι καλύτερο για το μέλλον 

του παιδιού της – Να τον δώσει στον Σωτήρη για να μεγαλώσει καλύτερα ή να τον κρατήσει 

η ίδια και να τον εκθέσει στις κακουχίες της ζωής της.  

Μαντάμ Ζώζα (50)  

Παρόλο που το πορνείο ανήκει στον Δήμο Πειραιά, έχει μία άτυπη ιεραρχία και ένα από τα 

πρόσωπα που ανήκουν στην κορυφή της, είναι η Μαντάμ Ζώζα. Η σκληροτράχηλη και 

σωματώδης γυναίκα είναι εκείνη που μεσολαβεί μεταξύ πελατών, αστυνομίας και 

ιερόδουλων. Είναι εκείνη που σε συνεργασία με την αστυνομία διασφαλίζει τόσο την ομαλή 

λειτουργία του οίκου όσο και την επιλογή του νέου αίματος που θα το στελεχώσει.  Η 

Μαντάμ Ζώζα είναι πρώην ιερόδουλη και θύμα κακοποίησης από όλους τους άντρες με τους 



όποιους έχει μοιραστεί το κρεβάτι της κατά καιρούς. Έχει μάθει πως η ζωή δεν χαρίζει και 

μία γυναίκα για να επιβιώσει πρέπει να είναι αμείλικτη. Η Μαντάμ Ζώζα ίσως κατά βάθος 

πονάει τα κορίτσια της όμως αυτό που έχει σημασία για εκείνη είναι να διατηρήσει το 

στάτους και την τσέπη της γεμάτη.    

Αλέξανδρος (25)  

Ο κρυφός δεσμός της Μυρσίνης, Αρμένικης καταγωγής, μεγάλωσε σε έναν αγρόκτημα λίγο 

πιο έξω από τη Σμύρνη. Τους γονείς του τους έχασε νωρίς για αυτό και αναγκάστηκε να 

δουλέψει σκληρά από πολύ μικρός για να σταθεί στα πόδια του. Ο πατέρας της Μυρσίνης 

δεν ενέκρινε ποτέ τον έρωτα τους για αυτό και τα δύο παιδιά βρίσκονταν κρυφά μέχρι τη 

μέρα που αποχωριστήκαν. Με τον ερχομό του στον Πειραιά και αφού καταφέρει να 

γλυτώσει τη σύλληψη του από τον τούρκικο στρατό, ο Αλέξανδρος ψάχνει να βρει 

απεγνωσμένα τη Μυρσίνη. Στην προσπάθεια του αυτή θα βρεθεί αντιμέτωπος με άτομα του 

υποκόσμου αλλά και με την προκατάληψη που διακατέχει τους Έλληνες με τους 

νεοφερμένους πρόσφυγες.  

Μάνος (40)  

Ο ρεμπέτης ζεν πρεμιέ που τις μέρες του τις ξοδεύει μέσα στα Βούρλα και τις νύχτες του στα 

καταγώγια και τα χασισοποτεία της Δραπετσώνας. Ο Μάνος που έχει πάθος τα ναρκωτικά, 

τον τζόγο και τις ωραίες γυναίκες είναι ο αγαπητικός της Κικής αλλά όχι μόνον εκείνης αφού 

είναι παντρεμένος με την Μαρία με την οποία έχουν δύο αγόρια. Όταν τα χρέη από τον τζόγο 

τον στριμώξουν θα αρπάξει την ευκαιρία να εμπλακεί σε εμπορία ναρκωτικών 

χρησιμοποιώντας ως μεσάζοντα την Μυρσίνη. Η επαγγελματική τους συνεργασία θα 

εξελιχθεί σε ερωτική σχέση η οποία θα πυροδοτήσει την ζήλεια και τον θυμό της Κικής. Ο 

Μάνος έχει πάντα την επιλογή να τα αφήσει όλα και να ζήσει μία ζωή έντιμη πλάι στην 

οικογένεια του, όμως τα πάθη και ναρκισσισμός του ίσως τελικά να είναι πιο δυνατά από την 

αγάπη του για εκείνους.  

Μιχάλης (45)  

Ο αρχιφύλακας των Βούρλων φροντίζει να κρατάει τα κορίτσια ασφαλή από τους βιτσιόζους 

πελάτες αλλά όχι και από την Μαντάμ Ζώζα η οποία του δίνει το κάτι της του για να κάνει τα 

στραβά μάτια όταν θέλει να περάσει το δικό της. Ο Μιχάλης και η Μαντάμ Ζώζα θα 

εμπλακούν συναισθηματικά μέχρι που εκείνος αποφασίζει να κάνει το σωστό και να αφήσει 

πίσω τον δρόμο της εκμετάλλευσης.  

Κατερίνα (28)  

Δημοσιογράφος και ενεργή φεμινίστρια, αποφασίζει να μπει στο πορνείο για να βγάλει στη 

φόρα τα έκτροπα που διαδραματίζονται με την ευλογία του κράτους. Η Κατερίνα θα 

εμπλακεί συναισθηματικά με τον Αλέξανδρο και θα είναι εκείνη που θα τον ενημερώσει εν 

αγνοία της για την κατάληξη της Μυρσίνης.   

 

 

 

 

 



Η ΕΡΕΥΝΑ  

H έρευνα για την πλαισίωση των ηρώων σε ένα όσο πιο πιστό ιστορικά περιβάλλον 

εκπονήθηκε σχολαστικά ωστόσο οι πηγές που κάνουν αναφορά στην ιστορική συνοικία των 

Βούρλων και συγκεκριμένα στο πορνείο είναι αρκετά περιορισμένες και συχνά αντιφάσκουν. 

Το γεγονός αυτό από τη μία είχε ως συνέπεια τη δυσκολία της κατανόησης του τρόπου 

λειτουργείας του μικρόκοσμου των Βουρλών εις βάθος όμως από την άλλη έδωσε χώρο στην 

φαντασία και περισσότερη ελευθερία για την παραποίηση κάποιων καταστάσεων για χάρη 

της δραματουργίας. 

Οι πιο σύγχρονες πηγές για την ιστορία των Βούρλων είναι τα τρία δημοσιεύματα της 

συγγραφέως Τέτης Σώλου στην Huffinghton Post όπου αργότερα εντάχθηκαν στο 

εξαντλημένο προς το παρόν βιβλίο της «Κάτι να μείνει από μένα» του 2017 και το κατά δύο 

χρόνια νεότερο βιβλίο «Πειραϊκές Ιστορίες του Μεσοπολέμου» (εκδ. Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη, Δεκ. 2016), του συγγραφέα και μελετητή της ιστορίας του Πειραιά Στέφανου 

Μίλεση. Έκτοτε δημοσιεύματα για τα Βούρλα κυκλοφόρησαν σε πολλά αξιόπιστα 

δημοσιογραφικά site όπως η Μηχανή του Χρόνου, η Lifo και το Vice, ωστόσο όλες οι 

δημοσιεύσεις ή είναι αναδημοσιεύσεις ή έχουν ως επί το πλείστων πηγές τα δημοσιεύματα 

της Τ. Σώλου και του Σ. Μίλεση. Η κα Σώλου εμφανίστηκε επίσης στην εκπομπή της ΕΡΤ 

«Τα Στέκια» το 2019 που κύριο θέμα της ήταν τα Βούρλα. 

Οι δύο αυτοί αρθρογράφοι, η Τ. Σώλου και ο Σ. Μίλεσης βασιστήκαν σε τρεις 

δημοσιογραφικές πηγές εκείνης της περιόδου για να αντλήσουν πληροφορίες, δύο εκ των 

οποίων κατάφερα να εντοπίσω και να μελετήσω αυτούσιες καθώς θεώρησα πως είναι και οι 

πιο αξιόπιστες. Τόσο η Τ. Σώλου όσο και ο Σ. Μίλεσης στα άρθρα τους προσθέτουν αρκετές 

περαιτέρω περιγραφές και πληροφορίες τις οποίες δεν κατάφερα να διασταυρώσω και κανείς 

από τους δύο δεν αναφέρει ποιες είναι αυτές οι περαιτέρω πηγές. 

Μάλιστα ο Μίλεσης κατηγορήθηκε μετέπειτα από τον λογοτέχνη Νίκο Σαραντάκο ότι 

παραποίησε το άρθρο πηγή του κατά το δοκούν και πράγματι όπως διαπίστωσα και εγώ ο 

Μίλεσης σε πολλά σημεία γράφει τελείως αντίθετα πράγματα από την ίδια του την πηγή. 

Συνοψίζοντας, οι δύο αυτές αξιόπιστές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα μου ήταν 

τα δημοσιεύματα δύο δημοσιογράφων της εποχής οι οποίοι βρέθηκαν στο περίφημο οίκο 

ανοχής και κατέγραψαν τα όσα είδαν και άκουσαν.  

Ο πρώτος ήταν ο δημοσιογράφος Μανώλης Κανελλής ο οποίος αφού κατέγραψε όσα είδε 

στα Βούρλα δημοσίευσε το άρθρο του στην εφημερίδα Ανεξάρτητος στις 12.11.1933 

 

 



Το άρθρο του Μανώλη Κανελλή κατάφερα να εντοπίσω αυτούσιο από το ιστολόγιο του 

Νίκου Σαραντάκου. 

Η δεύτερη δημοσιογράφος ήταν η λογοτέχνης Λιλίκα Νάκου η οποία δημοσίευσε μία σειρά 

τεσσάρων άρθρων στην εφημερίδα Ακρόπολις για λογαριασμό του Συνδέσμου τον 

Δικαιωμάτων της γυναίκας τον Φεβρουάριο του 1936. Όταν η Λιλίκα Νάκου μπήκε στον 

οίκο ανοχής οι εταίρες δεν την πήρανε με καλό μάτι αφού νόμιζαν πως ήταν εκπρόσωπος 

κάποιου εκκλησιαστικού φορέα. Τα άρθρα της κατάφερα να εντοπίσω από το ιστολόγιο 

Μπουκάλι στη Θάλασσα της Γεωργίας Δεληγιαννοπούλου. 

 

«Οι γυναίκες με περικύκλωσαν. Με κοίταζαν με αντιπάθεια. Η χοντρή φωνάζει, «Μπας κι είναι 

καμιά απ’ αυτές που έρχονται δω πέρα για να μας πούνε ν’ αλλάξουμε τάχα δουλειά, και πως 

είναι ντροπή…» σε άρθρο της Λ. Νάκου στην Ακρόπολις  (1936) 

 

 

Επίσης στα Βούρλα κάνει αναφορά τριάντα περίπου χρόνια αργότερα ο Μ. Καραγάτσης στο 

βιβλίο του «Δέκα»  ο οποίος πολύ πιθανόν είχε δει το οίκημα από κοντά τουλάχιστον την 

περίοδο που είχε γίνει δικαστική φυλακή. 

 

«Προχώρησε στην οδό Αγίου Διονυσίου, που είναι προέκταση της Ακτής Κονδύλη. Ερημιά και 

μισοσκόταδο εξόν από ένα οικοδομικό τετράγωνο δεξιά – κάτι ανάμεσα σπίτι και φρούριο – 

που καταυγαζόταν από πολλά δυνατά λαμπιόνια. Ήταν οι Δικαστικές Φυλακές, τα παλιά 

Βούρλα, ο απαισιότερος οίκος ανοχής που υπήρξε στην Ελλάδα. Μόνον όποια δεν την ήθελαν 

τα οργανωμένα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις “σπίτια” καταντούσε στα Βούρλα. Νοίκιαζε μια 

καμαρούλα και δούλευε για λογαριασμό της, δίχως “μαμά”. Η πραγματικότητα όμως ήταν 

διαφορετική. Μολονότι την τάξη την κρατούσε ιδιαίτερο αστυνομικό τμήμα, εγκατεστημένο 

μέσα στον πορνοσυνοικισμό, οι κάθε λογής ρουφιάνοι και σωματέμποροι είχαν εκεί το στέκι 

τους κι εκμεταλλεύονταν τις γυναίκες με τον εκφοβισμό και την τρομοκρατία, κάμοντάς τους το 

βίο αβίωτο. Ένεκα τούτου, καταπώς είπαμε, μόνον οι απόκληρες της δουλειάς κατέληγαν στα 

Βούρλα, όταν δεν μπορούσαν να δουλέψουν μέσα στην ασφάλεια του καθιερωμένου 

μπορντέλου». (Καραγάτσης, 1960, σελ 367) 

Το μόνο άρθρο το οποίο δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω μέχρι τώρα και το οποίο αναφέρει η 

Τ. Σώλου στα δικά της δημοσιεύματα είναι εκείνο που δημοσιεύτηκε στον Ριζοσπάστη τον 

Μάρτιο του 1936 με υπογραφή αρθρογράφου «Γ.Α.Β.» 

 



Τα Βούρλα 

Ιστορικά και με βάση όλες τις επίσημες πηγές η περιοχή των Βούρλων κατοικήθηκε για 

πρώτη φορά τον 19ο αιώνα, την δεκαετία του 1870, με την κατασκευή ενός τεράστιου 

κτιρίου που κάλυπτε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, με στόχο την δημιουργία ενός 

κρατικού οίκου ανοχής. Την εποχή εκείνη στον Πειραιά λειτουργούσαν πολλοί παράνομοι 

οίκοι ανοχής, και ο Δήμος με αίτημα στην κυβέρνηση το 1872 ζήτησε την δημιουργία ενός 

κτιρίου για την στέγαση των συγκεκριμένων γυναικών όχι όμως για την προστασία των ιδίων 

ή την πάταξη της εγκληματικότητας αλλά για την περαιτέρω περιθωριοποίηση τους και 

φυσικά για τα κρατικά έσοδα που θα προκύπταν από αυτό το εγχείρημα. 

Η περιοχή της Δραπετσώνας εκείνη την περίοδο ήταν βαλτώδης χωρίς ρυμοτομία και 

απαρτιζόταν από χαμόσπιτα εργατών και προσφύγων από τη Σμύρνη σκορπισμένα ανάμεσα 

από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια.  

«Επρόκειτο για συνοικισμούς μέσα σε μάντρες εγκαταλειμμένων εργοστασίων, αλλά και στα 

νεκροταφεία, ατελείωτοι λαβύρινθοι, χωρίς δρόμους, με τα νερά να λιμνάζουν και τα ζώα να 

συνυπάρχουν με τους ανθρώπους στο ίδιο δωμάτιο» (Κυραμαργιού, 2015, σελ 58 ) 

Την κατασκευή των Βούρλων ανέλαβε ένας εργολάβος ονόματι Νικόλαος Μπόμπολας ο 

οποίος δανείστηκε λεφτά από έναν Πειραιώτη τραπεζίτη, γράφει η Τέτη Σώλου (2017). 

Τα Βούρλα λειτούργησαν μέχρι το 1937, με ιερόδουλες από 16 εώς 60 ετών και μετά την 

Μικρασιατική καταστροφή και την έλευση των προσφύγων στην Δραπετσώνα η γύρω 

περιοχή έγινε περισσότερο πυκνοκατοικημένη, αυξάνοντας τα κέρδη των παράνομων 

ιδιωτικών οίκων ανοχής γύρω από τα  Βούρλα. Όλοι οι ρεμπέτες του Πειραιά εκείνη την 

εποχή περνούσαν από τα Βούρλα για να βρουν το κατάλληλο ταίρι, και η περιοχή ήταν 

μεγάλο κέντρο εμπόρων ναρκωτικών και σωματεμπόρων. 

Το 1932 οι κάτοικοι, άρχισαν να διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση της περιοχής εξαιτίας 

των πορνείων.  Τελικά υπό την πίεση των κατοίκων τα Βούρλα έκλεισαν οριστικά το 1937 

και οι ιερόδουλες μεταφέρθηκαν στην Τρούμπα, ενώ αυτά μετέπειτα μετατράπηκαν σε 

φυλακές από τους Ιταλούς κατακτητές. 

Πληροφορίες για το πως ήταν δομημένα  τα Βούρλα μπορούμε να βρούμε τόσο στα άρθρα 

της Λ. Νάκου όσο και στου Κανελλή. Επίσης μία πιο ακριβής περιγραφή χρησιμοποιεί ο 

Ηλίας Πετρόπουλος στο βιβλίο του «Το μπορντέλο»: 

«Τα Βούρλα απαρτίζονταν από τρία διώροφα κτίρια σε σχήμα Π. Κάθε πλευρά είχε 24 (12+12) 

δωμάτια· ήτοι, εν συνόλω 72 δωμάτια = 72 πόρνες. Το σχήμα Π έκλεινε με μια ψηλή μάντρα. 

Στη μέση της αυλής υπήρχε ένα σπιτάκι: το ισόγειο εστέγαζε το καφενεδάκι των νταβατζήδων, 

και, στο πάνω πάτωμα έμενε η αστυνομία. Η αυλή -και γενικότερα τα Βούρλα- είχαν μόνον μία 

πορτάρα. Όποιος νταβατζής ήθελε να καθαρίσει με κάποιον αντίπαλό του, την έστηνε στην 

πορτάρα και περίμενε. Εκείνη την εποχή οι νταβατζήδες δεν αστειευόντουσαν…» 

(Πετρόπουλος, 1980, σελ 60.)  

Ωστόσο ο Ηλίας Πετρόπουλος στο βιβλίο του δεν αναφέρει την πηγή από την οποία πήρε 

πληροφορίες για τα Βούρλα. Μπορούμε ωστόσο να υποθέσουμε ότι ίσως οι περισσότεροι 

χώροι κρατήθηκαν αυτούσιοι μέχρι και την κατεδάφιση του κτιρίου το 1970. 



Η Λιλίκα Νάκου γράφει αντίστοιχα:  «Ένας τοίχος μεγάλος που περιτοιχίζει ένα απέραντο 

μέρος. Μια πόρτα μεγάλη. Στο βάθος κάτι σπιτάκια. Να τι πρωτοείδα. Ρώτησα μια γυναικούλα 

της συνοικίας αν τα Βούρλα είναι αυτά που βλέπω. Με κοίταξε με αντιπάθεια. Τέλος είπε μέσα 

απ’ τα δόντια της με κακία: «Εκειδά είναι οι παλιογυναίκες που ντροπιάζουν τη γειτονιά και 

μας χαλάνε τον αέρα!» (Νάκου, 1936) 

 

Αντιφατικές Πηγές 

Σαν βάση χρησιμοποίησα μία γενική εικόνα από όλες τις πηγές για το πως ήταν τα Βούρλα 

και αυτή την εικόνα προσπάθησα να ακολουθήσω πιστά στήνοντας τα δικά μου Βούρλα στο 

κείμενο.  

Ωστόσο θέλοντας να αποσαφηνίσω με πάσα λεπτομέρεια πως ακριβώς λειτουργούσε ο οίκος 

ανοχής, πως ήταν δομημένοι οι χώροι και ποιοι ήταν οι ακριβείς κανόνες που διέπαν την 

λειτουργία του ήρθα αντιμέτωπος με πηγές που αντίκρουαν συχνά η μία την άλλη. 

Όπως και ανέφερα προηγουμένως, ο Στέφανος Μίλεσης κάνει μία εκτενή ανάρτηση για τα 

Βούρλα στο δικό του ιστολόγιο το 2015 βασιζόμενος στο άρθρο, του Μανώλη Κανέλλη. 

Ωστόσο ο συγγραφέας Νίκος Σαραντάκος μέσα από τα δικά του δημοσιεύματα αναφέρει πως 

ο Μίλεσης διασκευάζει κατά το δοκούν τη πηγή και αλλοιώνει το πρωτότυπο κείμενο, 

πράγμα στο οποίο δεν έχει άδικο αφού το ίδιο διασταύρωσα και εγώ. 

Για παράδειγμα στο άρθρο του, ο Μίλεσης γράφει:  «Τα Βούρλα ήταν μία περιοχή που οι 

ενδιαφερόμενοι εισέρχονταν από μια και μόνη πόρτα. Μια απλή ορθογώνια κόκκινη σκέτη 

παλιόταβλα, με διαστάσεις τρία μέτρα ύψος και πλάτος δύο. Φαίνεται ότι η είσοδος στην 

κόλαση δεν ήταν τόσο πλατιά όσο την περιγράφουν οι «γραφές». Συνήθως με κιμωλία ήταν 

γραμμένη πάνω της «Βλέπε και Φεύγα!…». (Μίλεσης, 2015) 

Πάνω σε αυτήν την εσφαλμένη ιστορικά αναφορά βασίστηκε και ο τίτλος του θεατρικού 

έργου της Ιωάννας Μαστοράκη με τίτλο «Βλέπε και φεύγα». Ωστόσο ο ίδιος ο Κανελλής 

αναφέρει στο άρθρο του το ακριβώς το αντίθετο: 

«Να η πύλη του Άδου. Από εδώ μέσα μπαίνουν στην πόλι της Πορνείας…Εδώ έχει κτίσει το 

κράτος της η σήψις. Έχετε μαντήλι; Θάρρος; Υπομονή; Ας μπούμε. Δάντη, κοιμήσου. Δεν είδες 

τίποτα… Η πόρτα. Ορθογώνια, κόκκινη, από σκεβρή παληόταβλα. Διαστάσεις: Τρία μέτρα 

ύψος. Πλάτος δύο. Αυτή η κόλασις έχει την είσοδο στενή. Και καμμία επιγραφή δε χαράζει 

επάνω της με πύρινο φώσφορο: «Βλέπε και φεύγα!…» (Κανελλής, 1933) 

 

Η Ιεραρχία  

Εξαιτίας των διαφόρων ατεκμηρίωτων και αντικρουόμενων αναφορών ένα από τα βασικά 

προβλήματα μου ήταν να κατανοήσω την δομή της ιεραρχίας του οίκου κάτι το οποίο ήταν 

αναγκαίο για να μπορέσω να τοποθετήσω στην αφήγηση όλες τις δυνάμεις εκείνες που θα 

αντιτίθενται στις τρεις κεντρικές ηρωίνες.  

Παρόλο που από την αρχή ήταν ξεκάθαρο πως ο οίκος ανοχής ήταν στη δικαιοδοσία του 

δήμου και συνεπώς εκείνοι που το διαχειρίζονταν ήταν τα πολιτικά πρόσωπα εκτός των 



τειχών του, θεώρησα θεμελιώδες να τοποθετήσω ανταγωνιστές των ηρώων εντός του χώρου 

αφού το μεγαλύτερο κομμάτι της αφήγησης εκτυλίσσεται εκεί.  

Άλλωστε το δραματουργικό ενδιαφέρον που προκύπτει από τις συγκρούσεις των 

χαρακτήρων είναι πολύ μεγαλύτερο, κυρίως από ηθικής απόψεως, όταν εκείνοι 

πλαισιώνονται από τις ίδιες συνθήκες και καταστάσεις. 

Η ύπαρξη αστυνόμευσης εντός του πορνείου ήταν αδιάσειστο στοιχείο το οποίο φυσικά και 

χρησιμοποιήθηκε για την ιστορία ωστόσο αυτό από μόνο του δεν ήταν αρκετό για να δώσει 

βάθος στα επίπεδα σύγκρουσης. Αυτό που χρειαζόμουν για να προβάλλω διαφορετικούς 

κώδικες ηθικής που θα υποστήριζαν το κεντρικό θέμα της ιστορίας το οποίο θα αναλύσουμε 

παρακάτω, ήταν η ύπαρξη μίας γυναικάς η οποία θα είχε νομοθετημένη εξουσία πάνω στις 

εταίρες.  

Ο ιδανικότερος χαρακτήρας σε αυτή την περίπτωση είναι μία τσατσά , όπως άλλωστε 

υπάρχει σε όλους τους οίκους ανοχής, και η οποία θα έπαιζε τον ρόλο της σκληρής, κυνικής 

μητέρας η οποία από την μία θα κατανοούσε τα πάθη των γυναικών λόγω του τραυματικού 

παρελθόντος της, όμως από την άλλη έδινε προτεραιότητα στο δικό της προσωπικό όφελος.  

Ήταν επιτακτική ανάγκη λοιπόν να τοποθετήσω έναν χαρακτήρα του ίδιου φύλου με τις 

εταίρες ο οποίος θα άνηκε στην πλευρά των εξουσιαστών και όχι των εξουσιαζόμενων.   

 

Η Τσατσά 

Σε αρκετές πηγές γίνεται αναφορά πως διευθύντρια του οίκου ήταν μία τσατσά ονόματι 

Μαντάμ Ντουντού ή αλλιώς «Δράκαινα».  Ο Κανελλής στο άρθρο του 1933 γράφει:  

«Αλτ! Να η διευθύντρια. Χοντρή, κυβική, ογκώδης, αχανής. Έχει τας σάρκας της αφθόνους, 

διότι τρώγει πολύ: 150 ζώα η τροφή της. 

-Τσατσά Ντουντού! 

-Γεια χαρά! 

Είνε η δράκαινα του Άδου, ο κέρβερος. Δε λαλεί· γαυγίζει. Στόμα; Ποτέ! Ρύγχος; Μάλιστα. Η 

υλακή του έχει κάτι από το σαρδόνιο ανακάγχασμα της υαίνης. Έτσι θα ωρύονται μετά 

καννιβαλικήν πανδαισίαν οι νιάμ-νιάμ. Διότι και η δράκαινα μασά γυναίκας. (Τέως γυναίκας 

δηλαδή). Φορεί ζώνην η κ. ανθρωποφάγος. Στο ένα μέρος οι μάρκες της καταναλώσεως, στο 

άλλο τα κλειδιά των κελλιών». (Κανελλής, 1933) 

Αριστερά η φωτογραφία της Μαντάμ Ντουντούς που ενέπνευσε τον 

φανταστικό Χαρακτήρα της Μαντάμ Ζώζας. 

Σε αντίθεση με τον Κανελλή όμως, η Λιλίκα Νάκου στο 

δικό της άρθρο δεν αναφέρει πουθενά την ύπαρξη της 

Μαντάμ Ντουντούς, και παραθέτει την ομολογία μίας εκ 

των εταίρων η οποία λέει ότι μέσα στα Βούρλα δεν 

υπήρχαν τσατσάδες:  

Το χειρότερο πράγμα για μας – ο μπαμπούλας – είναι οι 

διευθύντριες των σπιτιών, αυτές που λένε μαμάδες. Γιατί 

οι μαμάδες εκμεταλλεύονται τα κορίτσια που χρεώνονται 

για εφόρω ζωής σ’ αυτές. Εδώ ζούμε η καθεμιά μ’ αυτά 



που κερδίζομε. Εγώ είμαι δω μέσα δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια».  (Νάκου, 1936)  

Ωστόσο το άρθρο της Λ. Νάκου έπεται εκείνο του Μ. Κανέλλη κατά τρία χρόνια. Πολύ 

πιθανόν η Μαντάμ Ντουντού να είχε αποχωρήσει από τα Βούρλα ή απλώς η Νάκου να την 

παραλείπει.  

Η Τ. Σώλου τίθεται υπέρ της άποψης πως στα Βούρλα δεν υπήρχαν τσατσάδες αφού τα 

κέρδη από τις πόρνες ουσιαστικά πήγαιναν στο κράτος. Για την μαντάμ Ντουντού 

συγκεκριμένα αναφέρει πως ο Κανελλής πιθανόν υπερέβαλλε. Με πρόσχημα την από πάνω 

φωτογραφία γράφει: «Αυτή η φωτογραφία είναι μία από τις λίγες απεικονίσεις γυναικών στο 

περιβάλλον των Βούρλων που έχουμε. Παρουσιάζει την τσατσά Ντουντού ως δράκαινα και 

κλειδοκρατόρισσα. Η Ντουντού συστήθηκε στον Κανελλή ως «τσατσά Ντουντού». Μία από τις 

σημασίες της λέξης τσατσά είναι υπηρέτρια. Η Ντουντού δεν ήταν παρά μια υπηρέτρια και η 

λεζάντα δεν είναι παρά δημοσιογραφική υπερβολή. Προφανώς όμως υπήρχε κάποια ιεράρχηση 

μεταξύ των τσατσάδων και κατανομή των εργασιών τους.» ( Σώλου, 2017) 

Επίσης ο Ηλίας Πετρόπουλος υποστηρίζει την ίδια άποψη στο βιβλίο του: 

«Το μπορντέλο-στρατώνας συγγενεύει περισσότερο με την μπουρδελογειτονιά, παρά με το 

μπορντέλο-ξενοδοχείο. Το μπορντέλο-στρατώνας είναι μια μπουρδελογειτονιά κλεισμένη μέσα 

σε ένα κτίριο. Στο μπορντέλο-ξενοδοχείο όλα κατέχονται και διευθύνονται από τη μαντάμα. 

Στο μπορντέλο-στρατώνας δεν υπάρχει μαντάμα· η κάθε πόρνη έχει ένα δωμάτιο, όπου 

δουλεύει για λογαριασμό της. Γύρο από το μπορντέλο-στρατώνας οι νταβατζήδες σφάζονται 

σαν κοτόπουλα. Γι' αυτό, στο μπορντέλο-στρατώνας υπάρχει, πάντοτε, αστυνομία. Τα Βούρλα 

αποτελούν το τυπικότερο παράδειγμα πορνείου αυτού του τύπου». (Πετρόπουλος, 1980, σελ 

61) 

Συνεπώς η Μαντάμ Ντουντού που ενέπνευσε την δική μου Μαντάμ Ζώζα ήταν υπαρκτό 

πρόσωπο μεν αλλά πολύ πιθανόν στην πραγματικότητα η εξουσία που είχε πάνω στις εταίρες 

δεν είναι εκείνη που νομίζουμε. Ωστόσο για δραματουργικούς λόγους επέλεξα να δώσω στην 

δική μου μαντάμα παραπάνω εξουσία από αυτήν που είχε στην πραγματικότητα.   

Πάντως ο Κανελλής αναφέρεται σε «νταβατζήδες» σε άλλο σημείο του άρθρου του 

δημιουργώντας ακόμα περισσότερα ερωτήματα για ποιοι ακριβώς ασκούσαν εξουσία στις 

εταίρες των Βούρλων.  

 

|«Αγαπητικοί, αβανταδόροι, σερέτηδες, ζόρικοι, μάγκες και οι διαβόητοι νταβατζήδες, 

οι…τιτουλάριοι ερασταί των πορνών. Οι νταβατζήδες παίρνουν από τα θηλυκά τους τη μ ί τ  ζ 

α, που τη μεταφράζουν σε χασίς και σε αλκοόλ. Είνε οι βδέλλες των πορνών. Τις απομυζούν. 

Κάθε νταβατζής ως τσέλιγκας έχει ωρισμένα κτήνη» (Κανελλής, 1933) 

Αντίστοιχα ο Θωμάς Σίδερης στο άρθρο του στο trenomag (2012)  γράφει: «Οι κάθε λογής 

ρουφιάνοι και σωματέμποροι είχαν εκεί το στέκι τους, κι εκμεταλλεύονταν τις γυναίκες με τον 

εκβιασμό και την τρομοκρατία, κάνοντάς του το βίο αβίωτο. Ένεκα τούτου, κατά πως είπαμε, 

μόνον οι απόκληρες της δουλειάς κατέληγαν στα Βούρλα, όταν δεν μπορούσαν να δουλέψουν 

μέσα στην ασφάλεια του καθιερωμένου μπορντέλου. Τέτοιας λογής γυναίκες, δεν είχαν μεγάλες 

οικονομικές αξιώσεις, με συνέπεια το χαμηλό τιμολόγιο να προσελκύει στα Βούρλα τα πιο 

εξαθλιωμένα υποκείμενα του πειραιώτικου αντρικού πληθυσμού…» 

 



Οι Χωροφύλακες 

Όπως ανέφερα νωρίτερα εκείνοι που επιβάλλανε την τάξη μέσα στον οίκο ανοχής ήταν οι 

διορισμένοι χωροφύλακες των οποίων ωστόσο τον ακριβή αριθμό δεν έχω μπορέσει να 

διασταυρώσω και αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα δεν υπάρχουν.  

Ο Μιχάλης ο χωροφύλακας, ο οποίος στην σειρά εμπλέκεται, συναισθηματικά με την 

Μαντάμ Ζώζα είναι πρόσωπο εξ ολοκλήρου φανταστικό.  

«Δεξιά της καταραμένης αυλής ο σταθμός της Χωροφυλακής. Τα Βούρλα είνε τόπος σφαγής. 

Δίπλα στην Ηδονή στρατοπεδεύει πάντοτε ο Θάνατος. Οι καυγάδες είνε συχνοί. Αι ρήξεις 

καθημεριναί», (Κανελλής, 1933) 

Ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης πάλι αναφέρει ότι (2012): «Τα Βούρλα ανήκαν σε έναν 

πολύ γνωστό πολιτικό της εποχής, ο οποίον συνεκμεταλλευόταν τον οίκο ανοχής με τον 

διευθυντή της Αστυνομίας Πειραιά και τον γιο του αστυνομικού διευθυντή». Ωστόσο δεν έχει 

βρεθεί ακόμα πηγή που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του. 

 

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Πέρα από το πως ήταν διαμορφωμένος ο οίκος, βασικό πρόβλημα που έπρεπε να επιλύσω για 

να ξεκινήσω να γράφω ήταν να καταλάβω πως ακριβώς λειτουργούσε το οικονομικό 

σύστημα του οίκου και φυσικά να κατανοήσω επ’ακριβώς τον λόγο για τον οποίο οι  

γυναίκες δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί.  

 

Οι Μάρκες 

Όπως παρέθεσα παραπάνω, ο Κανέλλης, στο άρθρο του γράφει ότι η τσατσά Ντουντού 

κρατούσε τα κλειδιά των δωματίων και έδινε στους πελάτες μάρκες κατανάλωσης. 

Η πληροφορία αυτή δημιουργεί απορία γιατί όπως γράφει και η Τ. Σώλου (2017), μάρκες 

χρησιμοποιούσαν στα ιδιωτικά μπορντέλα, όπου ο πελάτης πλήρωνε την ταρίφα στη 

μαντάμα κι έπαιρνε μια μάρκα, την οποία έδινε στην πόρνη μετά τη συνουσία. Αν ο πελάτης 

δεν ήθελε να δώσει τη μάρκα, τον αναλάμβανε ο μπράβος του καταστήματος. Η πόρνη 

εξαργύρωνε τις μάρκες της στη μαντάμα κι έπαιρνε το ποσοστό της. Στα Βούρλα ωστόσο οι 

γυναίκες δούλευαν για λογαριασμό τους άρα ποιος ο λόγος για την ύπαρξη μαρκών;  

Η πληροφορία αυτή όσο αληθής ή αναληθής και αν είναι,  θεώρησα ότι δεν παίζει κάποιο 

μεγάλο ρόλο για να τοποθετεί στο κείμενο και ίσως να δημιουργούσε μεγαλύτερες επιπλοκές 

για αυτό αποφάσισα προς το παρόν να την παραλείψω. 

 

Τα δωμάτια των εταίρων 

Μέχρι στιγμής και με βάση όλες τις πηγές είναι αδιάσειστο γεγονός πως κάθε πόρνη είχε το 

δικό της δωμάτιο σε ένα από τα τρία κτίρια που αποκαλούσαν μπούκες και το οποίο νοίκιαζε 

ουσιαστικά από το δήμο του Πειραιά. Η Λιλίκα Νάκου δίνει μία σύντομη περιγραφή για το 

δωμάτιο μίας εκ των εταίρων το οποίο εξόπλιζαν όπως φαίνεται οι ίδιες από το εισόδημα 

τους: 



 «Ήταν σα κελί, στενό, μ’ ένα μικρό παραθυράκι. Τον περισσότερο χώρο τον έπιανε ένα μεγάλο 

κρεβάτι. Από πάνω ένας σταυρός κεντημένος σε καμβά. «Τα έπιπλα αυτά κάνουν επτά 

χιλιάδες», μου είπε αμέσως η Μυρσίνη με περηφάνια. «Εγώ θέλω οι πελάτες μου να βλέπουν 

ωραία έπιπλα. Δεν μ’ αρέσει να είμαι κουρελού!», εξακολούθησε η Μυρσίνη. «Είναι άλλες που 

ξοδεύουν στους αγαπητικούς τα λεφτά τους. Εγώ δόξα τω Θεώ, έπεσα σε καλά χέρια, εκτός από 

μια φορά που μ’ έσπασε τα πλευρά στο ξύλο», (Νάκου, 1933) 

Αντίστοιχα ο Κανελλής στο δικό του άρθρο γράφει: « Βαδίζουμε τώρα προς τα κυρίως 

Βούρλα. Είνε τρεις ξεχωριστές παράγκες. Η μεσαία είνε κλειστή. Αργεί ελλείψει κοριτσιών. Η 

αριστερή περιέχει 80 τροφίμους και περί τις 80 η άλλη. Λέγονται «μπούκες». Μπαίνουμε. Ένας 

στενόμακρος διάδρομος. Αριστερά και δεξιά του ασφυκτιούν τα καμαράκια των εταιρών. Κάθε 

μία το δικό της. Μέσα, ένα χαμηλό κλινάρι, μια καρέκλα και μια νιπτήρα από τενεκέ. Το άντρο 

της αγοραίας ηδονής. Έξω στην πορτούλα ένας αριθμός. Το ιδιαίτερο νούμερο της κάθε 

πόρνης. Και αποκάτω, επί μικροσκοπικής, άσπρης ταμπελίτσας, το ονοματεπώνυμο. 

Σταχυολογούμε μερικά ονόματα: Μαίρη το Φρουφρού, Αγγέλα η Γκαβή, Φρόσω Αλλοίμονη, 

Νίτσα Σερσέμα, Ζουζού» (Κανελλής, 1933) 

Όσο αναφορά τον ακριβή αριθμό των εταίρων που ζούσαν στα Βούρλα το ζήτημα 

παραμείνει ανοιχτό καθώς και οι τρεις αρθρογράφοι δίνουν διαφορετικούς αριθμούς. 

Συγκεκριμένα η Τέτη Σώλου αναφέρει:  

«Σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω στα Βούρλα ζούσαν και δούλευαν 72 πόρνες (Α μπούκα 

24 +Β μπούκα 24 + Γ μπούκα 24=72). Σύμφωνα με τη Νάκου στα Βούρλα ζούσαν 100, 

σύμφωνα με τον Κανελλή 150 ή 160 και σύμφωνα με τον ΓΑΒ 150 γυναίκες. Δεδομένου ότι 

ήταν κανόνας η κάθε πόρνη να έχει το δικό της δωμάτιο, δημιουργείται η απορία 

δικαιολογούνται αυτοί οι αριθμοί. Πρόκειται για υπερβολή; Προστέθηκαν καινούργια δωμάτια, 

τα οποία αργότερα καταργήθηκαν; Το ζήτημα του αριθμού των γυναικών παραμένει ανοιχτό». 

(Σώλου, 2017) 

Οι τρεις διαφορετικές «Μπούκες» προκύπτουν από το γεγονός πως υπήρχε ένας επιμέρους 

διαχωρισμό των γυναικών εντός των εγκαταστάσεων με βάση την οικονομική τους 

δυνατότητα η οποία πρόκυπτε από την ηλικία και την εμφάνιση τους. Για παράδειγμα «οι 

γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας επειδή δεν κρίνονταν ως επιθυμητές, οι οικονομικές τους 

απολαβές δεν ήταν σταθερές και μειώνονταν κάθε φορά, προκειμένου να γίνουν πιο 

δελεαστικές», (Τζανή, 2020) 

Αντίστοιχα ο Κανέλλης αφού συνάντησε μία από τις γυναίκες των Βούρλων γράφει στο 

άρθρο του: «Σαράντα; Είνε από τις καλές. Οι άλλες μόλις εισπράττουν 15 έως 30 δραχμάς» 

(Κανελλής, 1933) 

Επιπλέον υπάρχουν αναφορές που μαρτυρούν πως οι εταίρες των Βούρλων περνούσαν συχνά 

από ιατρικό έλεγχο για αφροδίσια νοσήματα. 

Συγκεκριμένα στο βιβλίο του Β. Πισιμήση Βούρλα – Τρούμπα του 2010 ο συγγραφέας 

αναφέρει:   «Οι μικρές και αυτές που μετράγανε, ναι. Οι άλλες βγήκαν στους δρόμους, στις 

Λαμαρίνες, έτσι έλεγαν την περιοχή, γιατί ήταν όλο εργοστάσια σκεπασμένα με λαμαρίνες, και, 

μόλις σουρούπωνε, ήταν σκοτεινά και δεν πάταγε ψυχή. Εκεί οι πουτάνες είχαν μεγάλη πλάκα. 

Δε φορούσαν βρακί, σήκωναν το φουστάνι, πάταγαν και το να πόδι πάνω στον τσιμεντόλιθο 

που είχαν για σκαμπό και πήδαγες μ‟ ένα  τάληρο. Γιόμισε ο κόσμος γαλόνια τότες, γιατί αυτές 

του δρόμου δεν πέρναγαν από γιατρούς» (Πισιμήσης, σελ 38, 2010) 



Ο όρος «γαλόνια» χρησιμοποιείται για τα αφροδίσια νοσήματα. Ως εκ τούτου, προκύπτει 

πως η γυναίκες που δούλευαν στα Βούρλα, αναγκαζόταν να περνούν από ιατρικούς ελέγχους 

σε αντίθεση με εκείνες που δούλευαν εκτός των τειχών του οίκου.  Αν κάποια νοσούσε 

υποχρεούταν να σταματήσει να εργάζεται μέχρι την αποκατάσταση της υγείας της.  

 

Το καφενείο, το μπαρ και η τραπεζαρία 

Μαζί με το κτίριο της χωροφυλακής υπήρχε και ένα παράπηγμα που ονόμαζαν καφενείο, από 

όπου οι εταίρες προμηθεύονται αλκοόλ.  Η ύπαρξη αυτού το χώρου επιβεβαιώνεται τόσο από 

την Λ. Νάκου όσο και από τον Μ. Κανέλλη. 

«Ακολούθησα τη γυναίκα. Δεν μου μιλούσε τώρα παρά μονάχα μου έριχνε ματιές πού και πού. 

Ένιωθα πως με παρατηρούσε καλά – καλά! Περάσαμε όλην την πλατεία, μπήκαμε σε κάτι 

σπιτάκια, τα περάσαμε και αυτά και τέλος βρεθήκαμε σε ένα καφενείο. Πέντε έξι γυναίκες με 

ρόμπες καθισμένες στις καρέκλες κουβεντιάζαν. Μόλις μπήκα, τα μάτια τους καρφώθηκαν σε 

μένα» (Νάκου, 1936) 

«Τι όψι παρέχουν τα Βούρλα από την είσοδο; Μια μάντρα αυλισμένη. Αριστερά το καφφενείο», 

ισόγειο παράπηγμα. Πουλεί ούζο και κονιάκ. Κονιάκ και ούζο. Οι πελάται διψούν υγρό 

δηλητήριο. Και πίνουν. Ένα σπασμένο φωνόγραφο γρινιάζει σερέτικα: «Σαν το μαρκούτσι του 

αργελέ/είνε η γάμπα σου καλέεε…»,  (Κανελλής, 1933) 

Ο Κανέλλης ωστόσο παρακάτω αναφέρει και την ύπαρξη μίας σάλας που έμοιαζε με μπαρ 

και στην οποία υπήρχε ένα πατάρι το λεγόμενο «μπανιστήρι» στο οποίο κάθονταν οι εταίρες 

σε σειρά για να τις διαλέξουν οι πελάτες. Ωστόσο δεν γίνεται απολύτως ξεκάθαρο εάν αυτός 

ο χώρος ήταν το καφενείο ή ήταν άλλος διαφορετικός. Για λόγους οικονομίας στο δικό μου 

κείμενο συμψηφίζω τους δύο αυτούς χώρους.  

«Στο βάθος κάτι που μοιάζει με κακόφημο μπαρ λιμανιού. Μια σάλα χαμηλοτάβανη, μουντή, 

γιομάτη βρωμερή αναθυμίασι φκιασιδωμένων σαρκών και τσιγάρων. Στο ένα μέρος, σε 

καρέκλες, κάθονται οι θαμώνες. Λογής λογής τύποι, με κασκέτα, με σκούφους, με μπερέ, 

ακάθαρτες στάλες κοινωνικών βορβόρων, αλήτες, ναύτες πολλών θαλασσών, μαύροι 

θερμασταί, ξένοι απάχηδες, συχνασταί ταπιφράγκων, κακοποιοί, δραπέται ειρκτών και 

υποψήφιοι ισοβίτες. Λάσπη… 

Στο άλλο μέρος της αιθούσης βρίσκεται το λεγόμενο στην αργκό των Βούρλων «μπανιστήρι». 

Είνε ένα προσκήνιο, ένα μέτρο ψηλότερο από το υπόλοιπο δάπεδο της σάλας. Εκεί 

αραδιάζονται κατά δεκάδας αι τρόφιμοι, εκτίθενται εις κοινήν θέαν, απαράλλακτα καθώς τα 

σφάγια του κρεοπωλείου. Ημίγυμνοι, σε στάσεις θλιβερώς ασέμνους, με το ένα πόδι πάνω στο 

άλλο, στοιβάζονται κρέας επί κρέατος και το πανόραμά των εμπνέει τη φρίκη. Άλλη παραμιλεί, 

βυθισμένη στα οράματα της ηρωίνης. Άλλη κυττάζει ανέκφραστα το κενό και το σώμα της 

τραμπαλίζεται με κινήσεις οινόφλυγος χοίρου. Τούτη γελά προς άγνωστο παράδεισο. Εκείνη 

κλαίει. Η τελευταία προς τα αριστερά, μέλπει μονότονα: «Στο Τσανακαλέ με σκοτώσανε, και 

πριν να βγη η ψυχή μου στη γη με χώσανε…» (Κανελλής, 1933) 

Αντίστοιχα η Λιλίκα Νάκου στο δικό της άρθρο αναφέρεται σε έναν άλλο χώρο, την 

τραπεζαρία τον οποίο ο Κανέλλης στο δικό του κείμενο παραλείπει.  Η τραπεζαρία με βάση 

το άρθρο της Λ. Νάκου ήταν ένας προσεγμένος καθαρός χώρος, στον οποίο μόνο οι εταίρες 

μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και ο οποίος άνηκε σε κάποιον κύριο Αργύρη. Όπως 



προκύπτει από το άρθρο οι ιερόδουλες πλήρωναν με χρήματα για να φάνε γεγονός που 

σημαίνει πως οι μεγαλύτερες σε ηλικία που είχαν και κατ’ επέκταση λιγότερα εισοδήματα 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες σίτισης.   

«Αυτά μου έλεγε η Ξανθούλα, ώσπου να φτάσομε στην τραπεζαρία, που ήταν δίπλα από ένα 

κτίριο σκοτεινό και παλαιό. Το πρώτο που κτίστηκε εδώ μέσα. Οι σκάλες είναι 

σαραβαλιασμένες και φαγωμένες σαν να πέρασε ασκέρι κόσμος από δω. Το φως είναι λιγοστό. 

«Εδώ μέσα είναι απελπισία», μου λέει η Ξανθούλα. Έχει και υγρασία. Κάθονται όλες οι γριές». 

«Πάμε πρώτα να φάμε, πεινώ!», είπε η Μυρσίνη, τραβώντας με από το χέρι. «Εγώ θα σου 

κάνω το τραπέζι, θα παραγγείλω ένα κοτόπουλο ψητό… Αν αρνηθείς, θα με προσβάλεις!» 

Κάτω η τραπεζαρία ήταν μια πελωρία αίθουσα πλακοστρωμένη, με πολλά τραπέζια. Όλα ήταν 

κατακάθαρα και οι λευκοί μουσαμάδες λάμπαν. Ο κυρ-Αργύρης κρατούσε χρόνια το μαγαζί. 

Είναι ένα καλό γεροντάκι που μιλά στις γυναίκες με ένα τρόπο πατρικό. Στις φτωχές, που δεν 

έχουν πελατεία και, επομένως, ούτε να φάνε, κάνει ευκολίες. Ο κυρ-Αργύρης με έναν μικρό που 

τον βοηθεί, είναι οι μόνοι άνδρες μέσα στην τραπεζαρία.  

Σ’ ένα τραπεζάκι παρακάτω κάθονται δυο γυναίκες που μ’ όλο το φτιασίδι και την καραμπογιά 

στα μαλλιά, φαίνονται γριές. Τα ρούχα τους είναι τριμμένα. Είναι δυο θλιβερές υπάρξεις που 

δεν έχουν ούτε όρεξη να φάνε. Η Θεανώ με σκούντηξε.  

«Δεν τις καψερές. Συχνά δεν έχουν ούτε να φάνε. Κανένας δεν τις θέλει. Είναι γριές. Καμιά 

φορά εγώ στέλνω κανένα πελάτη…» 

«Οι πελάτες δεν τρώνε μαζί μας ποτέ. Αν τύχει και έρθει κανένας αγαπητικός μας… μα κι 

αυτός δεν θέλει…»   (Νάκου, 1936) 

 

 Το πλυσταριό και οι «Κουβαδίστρες» 

Στο κείμενο μου η Μυρσίνη μπαίνει αρχικά στον οίκο για να αναλάβει τον ρόλο της 

πλύστρας ή αλλιώς «κουβαδίστρας». Η ύπαρξη αυτών των γυναικών στον οίκο 

επιβεβαιώνεται αρχικά από τον Κανελλή. 

«Πίσω από τα βουνά των ωμοπλατών της, σαλεύουν δυο-τρεις κάτισχνες σκιές. Είνε οι 

«πορτιέρισσες» και οι «κουβαδίστρες». Οι πρώτες εισάγουν τον πελάτη στο άδυτο του 

Ταρτάρου, έναντι δραχμής. Οι δεύτερες κουβαλούν τους κάδους του νερού στας 

αποσυντεθειμένας ιεροδούλους. Κάθε κορμί πληρώνει πέντε δραχμές τον κουβά», (Κανελλής, 

1933) 

Επίσης η ύπαρξη των υπηρετριών του οίκου επιβεβαιώνεται στο άρθρο της Τ. Σώλου και στο 

απόσπασμα για την Μαντάμ Ντουντού που ανέφερα παραπάνω. Πολύ πιθανόν η Μαντάμ 

Ντουντού να ήταν η υπεύθυνη για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του οίκου.   

Ωστόσο χώρος που να χρησιμοποιούσαν ως πλυσταριό δεν έχει καταγραφεί σε καμία από τις 

πηγές ωστόσο μπορούμε να υποθέσουμε με την κοινή λογική πως κάποιος τέτοιος χώρος θα 

υπήρχε. 

 



ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΣ 

Το βασικότερο γεγονός που κινεί το ενδιαφέρον τόσο στην αληθινή ιστορία των Βούρλων 

όσο και στην μυθοπλαστική εκδοχή τους είναι ότι οι εταίρες ήταν φυλακισμένες και ο 

κλειδοκράτορας ήταν στην ουσία το ίδιο το κράτος. Η ύπαρξη ενός κρατικού πορνείου – 

φυλακή σήμερα θα ήταν ένα γεγονός τουλάχιστον αποτροπιαστικό όμως εκείνη την εποχή 

ήταν αποδεκτό και επικροτούταν από πολίτες και δημόσιους φορείς.  

 Για την συγγραφή του δικού μου κειμένου συνεπώς ήταν απαραίτητο να κατανοήσω εις 

βάθος τους νομοθετημένους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες αυτές δεν μπορούσαν να 

φύγουν από τα Βούρλα αλλά και τα προσωπικά κίνητρα που τις οδήγησαν εξαρχής εκεί. Για 

μένα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρο πως οι γυναίκες δεν είχαν την επιλογή να φύγουν από τα 

Βούρλα ακόμα και αν το ήθελαν.   

Αρχικά να πούμε πως από τις μαρτυρίες των ιδίων όπως καταγράφτηκαν στην αρθρογραφία 

εκείνης της εποχής, οι γυναίκες αυτές ήταν συνήθως μικρές ηλικιακά και προέρχονταν από 

την επαρχία, ή ήταν προσφυγοπούλες από την Μικρά Ασία, όπως η δική μου 

πρωταγωνίστρια, η Μυρσίνη. 

«Η ιστορία της κάθε γυναίκας που βρίσκεται στα Βούρλα είναι πολύ θλιβερή. Κοριτσάκια που 

από μικρά παραστρατήσαν, χωριατοπούλες άβγαλτες που μετά το «πάθημά τους» δεν 

τολμούσαν να γυρίσουν στο σπίτι από το φόβο του πατέρα ή του αδερφού. Η Ξανθούλα έτσι 

λέει της συνέβηκε. Είναι από ένα χωριό της Μυτιλήνης. Κυλίστηκε μια μέρα μ’ ένα αγόρι στα 

χορτάρια. Σαν κατάλαβε τι έπαθε, φοβήθηκε και έφυγε από το χωριό. Κάτω στη χώρα 

ζητιάνευε. Ήταν δεκατεσσάρων χρονών κοριτσάκι. Ύστερα μπήκε «δούλα» σε σπίτι. Μα η κυρά 

της σαν είδε πως ήταν έγκυος την πέταξε και πάλι στους δρόμους. Τι να γίνει; Μπήκε σε ένα 

σπίτι. Από κει γνώρισε έναν σωματέμπορο που την έφερε στον Πειραιά. Την έδερνε, της 

έπαιρνε όλα τα λεφτά. «Στο τέλος, με τσάκωσε η αστυνομία για αδήλωτη και μ’ έφερε εις τα 

Βούρλα, λέει». (ΛΝάκου, 1936) 

Η Λ. Νάκου στο τέλος του ίδιου άρθρο έχει περιλάβει αυτούσια την ιστορία της Θεανώς μίας 

δεκαεξάχρονης εταίρας όπως εκείνη την είχε καταγράψει στο σημειωματάριο που 

διατηρούσε.  Από το κείμενο προκύπτει πως η Θεανώ ήταν πρόσφυγας από τη Σμύρνη η 

οποία κατά άφιξη της στην Αθήνα,  έμπλεξε με έναν σωματέμπορο γνωστό της θείας της, 

που υποσχόταν να την βοηθήσει αλλά την οδήγησε τελικά στην πορνεία.  

 Ως γνωστόν ο ηθικός κώδικας εκείνης της εποχής απαιτούσε από την γυναίκα να τηρήσει τα 

χρηστά ήθη και να νυμφευτεί, δημιουργώντας την δική της οικογένεια στα ήδη υπάρχοντα 

πρότυπα.  Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό το μοτίβο είχε ως συνέπεια την αποδοκιμασία 

και την περιθωριοποίηση του ατόμου, από το κοινωνικό σύνολο. Κατ’ επέκταση, υπήρχαν 

νομικές κυρώσεις για το ενδεχόμενο της μοιχείας, ενώ στην περίπτωση γάμου, στον οποίο ο 

σύζυγος παρατηρούσε ότι η σύζυγός του είχε πρότερες σεξουαλικές εμπειρίες πέραν του 

γάμου τους, είχε το δικαίωμα να ζητήσει την εκδίκαση της υπόθεσης, ζητώντας οικονομική 

αποζημίωση. 

«Ο φόβος του στιγματισμού για τις γυναίκες της εποχής, υπήρξε ο κύριος μοχλός από 

επιτήδειους. Στόχος τους ήταν να αναγκάσουν νεαρά κορίτσια στο να εμπλακούν στο κύκλωμα 

της πορνείας. Σύναπταν σχέσεις μαζί τους, σε επίπεδο αρραβώνα ή και γάμου, τις 

απομάκρυναν από την περιοχή που αρχικά διέμεναν, και προφασιζόμενοι είτε ότι θα τις 

εγκαταλείψουν, είτε ότι έχουν οικονομικές δυσκολίες και προκειμένου να μην στιγματιστούν οι 



ίδιες, εξαναγκάζονταν να εκδίδονται για να αποφύγουν την περίπτωση εγκατάλειψης και να 

βοηθήσουν, στην περίπτωση των οικονομικών δυσκολιών. Έτσι ο τοίχος των Βούρλων δεν 

προστάτευε μόνο τους έξω από τις γυναίκες αλλά και τις γυναίκες από τους έξω» (Τζανή, 

2020, σελ 13) 

Στο άρθρο της Λ. Νάκου καταγράφεται μία συνομιλία της δημοσιογράφου με μία άλλη εκ 

των εταίρων, μεγαλύτερης ηλικίας: 

«Πώς βάσταξες δεκαπέντε χρόνια δω μέσα, κυρία Ασπασία;», τη ρώτησα. Πώς δεν έφυγες; 

Πού να πάω, παιδί μου; Όπου και να πάμε εμείς είμαστε σαν τα κυνηγημένα σκυλιά! 

Γιατί δεν σκέφτηκες ποτέ να εργαστείς; 

Μια φορά το συλλογίστηκα. Μα από δω πέρα, όπως ξέρεις, δεν μπορούμε να βγούμε. Δεν μας 

αφήνει η αστυνομία, αν κάποιος δεν εγγυηθεί για μας. Ποιος θέλει  να εγγυηθεί για μας; Και 

ποιος ακόμη χριστιανός θέλει να μας παντρευτεί; Πού να πάω, λοιπόν; Να, βλέπεις τούτες τις 

φωτογραφίες;» 

Ποιος συγγενής, παιδάκι μου, θα καταδεχθεί να ΄ρθει δω πέρα να μας δει; Για μας, στο χωριό , 

λένε πως είμαστε πεθαμένες. Κανένας δικός βέβαια δεν θέλει να μας ξέρει!...» ( Νάκου 1936) 

Οι εταίρες για να μπορέσουν να φύγουν από τον οίκο έπρεπε κάποιος εκ των συγγενών τους 

να υπογράψει υπεύθυνα πως εκείνη σκόπευε να εγκαταλείψει την πορνεία και να ζήσει έναν 

έντιμο βίο. Ωστόσο όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

οικογένειες των εταίρων είχαν κόψει κάθε δεσμό μαζί τους και ο μόνος τρόπος για να 

μπορέσουν να φύγουν είναι είτε να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα λόγω 

ηλικίας είτε να βρεθεί κάποιος να τις ζητήσει σε γάμο.   

Παρόλο που οι γυναίκες κατά βάση δεν μπορούσαν να φύγουν με τη θέληση τους από τα 

Βούρλα, υπήρχαν ωστόσο και περιπτώσεις που εκδιώκονταν από τον οίκο. Συνήθως αυτές οι 

γυναίκες ήταν ανίατα άρρωστες, είχαν διαπράξει κάποιο βαρύ παράπτωμα ή ήταν 

προχωρημένης ηλικίας. Αυτές οι γυναίκες παρόλο που γλύτωναν τον εγκλεισμό στον οίκο 

ανοχής, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να βρουν κατάλυμά στα παροπλισμένα καΐκια του 

λιμανιού που στην γλώσσα εκείνης της εποχής ονομαζόταν «σλέπια». Εκεί ζούσαν, 

γεννούσαν και πέθαιναν ξεχασμένες από την υπόλοιπη κοινωνία με τα εύπλαστα – κατά το 

δοκούν- κοινωνικά ήθη που τις είχε ξεράσει ως περιττές και ανίατες νοσηρές υπάρξεις. 

 

Τα παιδιά των εταίρων 

Πολλές ιερόδουλες είχαν αποκτήσει παιδιά πριν ή κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα 

Βούρλα τα οποία έδιναν σε άλλες γυναίκες να τα μεγαλώσουν ενώ οι ίδιες είχα αναλάβει να 

καλύπτουν εξ’αποστάσεως τα έξοδα τους. Συχνά δέχονταν επισκέψεις από τα παιδιά τους 

παρόλο που αυτές ήταν αρκετά σύντομες γιατί απαγορευόταν στους ανηλίκους η είσοδος 

στον οίκο. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν εκείνη που ενέπνευσε τον χαρακτήρα και την 

υποπλοκή της Ελένης στο δικό μου κείμενο. 

«Μία κοντούλα -είνε όλες κοντές μέσ’ στο κάτεργο, χίλια μέτρα κάτω από την επιφάνεια του 

ανθρώπου!- διατηρεί επί του ρημαγμένου της προσώπου κάποια ίχνη ζωής. 

-Πώς σε λένε; 

-Κούλα 

Μας εξομολογείται: 



-Ήμουνα στο σχολειό, στη Νάξο. Εδώ με πλάνεψε ένας σωματέμπορος. Έχω όμως παιδί. Το 

παιδί μου δεν ξέρει… Μαζεύω τώρα λεφτά για το παιδί μου… να ζήσουμε μαζί με το παιδάκι 

μου… να φύγω από δω, να φύγω»!  (Νάκου, 1936) 

Άλλες περιπτώσεις στο ίδιο άρθρο: 

1)  «Γω θα είχα πιο πολλά. Μα να, έχω ένα παιδί σε παραμάνα. Όλο κι αρρωστάει… Τις 

προάλλες μου φύγαν πολλά λεφτά… Από κοκίτη έπαθε ιλαρά και το χτύπησε στα νεφρά. 

Μα ας γίνει καλά το πουλάκι μου…».  

2) Μπροστά σε μια κλειστή πόρτα είδα ένα παιδάκι  οκτώ ετών, με μια κατσαρόλα στο 

χέρι να περιμένει ορθό. Μια γυναίκα του έλεγε: «Μην πας μέσα, αγόρι μου, περίμενε. Η 

μάνα σου έχει μέσα έναν πελάτη. Τώρα, όπου να ΄ναι, θά ΄βγει….» 

3) Κοντοστάθηκα εκεί να δω τι θ’ απογίνει με το παιδί. Σε λίγο άνοιξε η πόρτα και βγήκε 

ένας άντρας βιαστικός. Αμέσως κατόπι παρουσιάστηκε μια γυναίκα, νέα ακόμα. «Α, συ 

είσαι χρυσό μου; Λεφτά θέλεις παιδάκι μου;»  ( Νάκου, 1936) 

 

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, ΤΟ «ΣΚΥΛΟΛΟΪ» ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΙ 

 

Άμεση επίδραση στο κείμενο έπαιξε η ιδιότυπη κοινωνία που πλαισίωνε τα Βούρλα με κύριο 

χαρακτηριστικό τον υπόκοσμο και τη ρεμπέτικη μουσική σκηνή που άνθισε στους δρόμους 

της Δραπετσώνας και του Πειραιά γύρω από το πορνείο. 

Γύρω από τα Βούρλα μια συνομοταξία ανθρώπων ζούσε από και στην παρανομία: 

σωματέμποροι, νταβατζήδες, έμποροι ναρκωτικών, τεκετζήδες, χασισοπότες, νταήδες, αλήτες, 

κλέφτες, τζογαδόροι. Όλοι αυτοί είχαν τα στέκια τους γύρω από τη μάντρα, αλλά και σε 

μεγαλύτερη ακτίνα. 

Αυτά τα μαγαζιά δεν ήταν γραφικά απόκεντρα καφενεδάκια, όπου απολάμβανες ήσυχα τον 

καφέ σου. Ιδιοκτήτης και θαμώνες ήταν άνθρωποι της φάρας και περνώντας απ' έξω άκουγες 

το μπουζούκι και τη μυρωδιά του χασίς. Μερικοί από τους αγαπημένους μας ρεμπέτες είχαν 

αγαπητικιές στα Βούρλα και κάμποσα μαχαιρώματα στο ενεργητικό τους. Και -μην πέσετε από 

τα σύννεφα- ήταν μεγάλοι χασισοπότες! «Η Δραπετσώνα», είπε ο Μάθεσης -σκύλος μαύρος!- 

«ήταν απ' τα μεγαλύτερα στέκια της μαγκιάς». Οι περισσότεροι ρεμπέτες πέρασαν από τη 

Δραπετσώνα. Γιοβάν Τσαούς, Γιώργος Μπάτης, Απόστολος Χατζηχρήστος, Στράτος 

Παγιουμτζής, Δελιάς Δελιάς, Μάρκος Βαμβακάρης... μεγάλος ο κατάλογος.  

Το μπορντέλο-στρατώνας τράβηξε μακριά από τον αναπτυσσόμενο Πειραιά μεγάλο μέρος των 

ξένων πληρωμάτων καθώς και των εγχώριων ανδρών του λιμεναρχείου και του Πολεμικού 

Ναυτικού (Αυτά τα ναυτάκια δεν ήταν καθόλου «ζουμπουρλούδικα», αλλά περιγράφονται σαν 

ζόρικοι τύποι, μέθυσοι, προκλητικοί και καυγατζήδες). Τα Βούρλα συγκέντρωσαν γύρω από τη 

μάντρα τους μεγάλο πλήθος του υποκόσμου, περιόρισαν την εξάπλωση των αφροδισίων και 

τακτοποίησαν το ηθικό πρόβλημα των νοικοκυραίων της πόλης». (Σώλου, 2017) 

Αγαπητικός ήταν εκείνος ο οποίος είχε τακτική συνουσία με μία συγκεκριμένη εταίρα και 

της υποσχόταν ότι θα παντρευτεί για να την βγάλει από τα Βούρλα. Μέχρι εκείνη την ημέρα 

αν και εφόσον αυτό συνέβαινε, ο αγαπητικός είχε ουσιαστικά τον ρόλο του νταβατζή αφού 

απομυζούσε από την γυναίκα τα κέρδη της προς όφελος τους. 



«Η Θεανώ τότε είπε: «Αλήθεια είναι αυτό που λέει η Μυρσίνη. Η μοναξιά μας είναι μεγάλη. 

Γι’ αυτό πιάνομε και αγαπητικούς. Αλλιώς, είναι κανείς σαν την καλαμιά στον κάμπο. Και 

ψέματα να σου λέει ο αγαπητικός πως σ’ αγαπάει, και αυτό σου γλυκαίνει την καρδιά».  

«Καλά», λέω, «Μα όταν τύχει και ο αγαπητικός σάς τρώει τον παρά, σας εκμεταλλέυεται…;» 

Η Θεανώ τότε απήντησε: «Πρώτα – πρώτα, δεν είναι όλοι οι αγαπητικοί κακοί. Ύστερα – 

ύστερα (και εδώ η Θεανώ είπε μια μεγάλη σοφία) η αγάπη, παιδί μου, σήμερα πληρώνεται. Οι 

πλούσιες δίνουν τις προίκες και τα κτήματα του πατέρα τους για ένα στεφάνι και λιγάκι αγάπη. 

Εμείς, εδώ που βρισκόμαστε, έστω και για μια ψεύτικη αγάπη να μην πληρώσομε;» Τι ν’ 

απαντήσει κανείς στα λόγια αυτά της Θεανώς; Είναι γιομάτα αλήθεια και πικρία και 

ταιριάζουνε πολλές φορές στο στόμα πολλών κοριτσιών που θέλουνε λιγάκι αγάπη με 

παντρειά» (Νάκου, 1936) 

Και η αλήθεια πως δεν ήταν όλοι οι αγαπητικοί κακοί ή ανέντιμοι απλώς κάποιοι δεν 

μπορούσαν για λόγους ανωτέρας βίας να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους. 

«Περίμενα. Πέρασε καιρός. Πολύς καιρός. Α, είπα, λόγια μου είπε και αυτός της στιγμής. Και 

άρχισα να τον μισώ. Το βράδυ μεθούσα και έσπαζα τα ποτήρια. Από καιρό, λαβαίνω ένα 

γράμμα από την Αμερική. Η καρδιά μου αμέσως ένιωσε πως ήταν από αυτόν και ας ήμουν 

μεθυσμένη. Το γράμμα έλεγε: ΄Κυρία Μυρσίνη, ο Σταύρος πέθανε στο Ρίο Ιανέιρο από τύφο. 

Εγώ είμαι ένας φίλος του και ζω κάτω στα καζάνια. Μου είπε να σου γράψω πως να τον 

συγχωράς που πέθανε και δε σε πήρε. Μ’ άφησε μια φωτογραφία να σου δώσω. Τον 

φωτογράφισα νεκρό. Αυτά και μένω και υγείαν να χαίρεσθε. Μιχαήλ Βρούσκος, θερμαστής», ( 

Νάκου, 1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η σειρά όπως ανέφερα χωρίζεται προς το παρόν, σε 10 επεισόδια 45 σελίδων των καθένα 

δηλαδή σε τηλεοπτικό χρόνο γύρω στα 50 λεπτά. 

Κάθε επεισόδιο χωρίζεται σε 5 πράξεις συμπεριλαμβανομένου και του teaser δηλαδή της 

εισαγωγής πριν τους τίτλους αρχής. 

 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω το είδος της σειράς είναι δράμα εποχής και η αφήγηση αν και 

προϊόν μυθοπλασίας είναι τοποθετημένη σε ένα ιστορικά ακριβές χωροχρονικό πλαίσιο.  

Ως δράμα εποχής ή ιστορικό δράμα (period drama, historical drama ή costume drama) 

ορίζουμε ένα αφηγηματικό έργο το οποίο εκτυλίσσεται σε μία συγκεκριμένη περίοδο στο 

παρελθόν (Μεσαίωνας, Βικτωριανή Εποχή, ΄Β Παγκόσμιος Πόλεμος κοκ). Βασικά 

συστατικά ενός τέτοιο έργου είτε πρόκειται για κινηματογραφικό, τηλεοπτικό ή θεατρικό 

είναι τα κουστούμια τα οποία πρέπει να είναι κατά προσέγγιση ιστορικά ακριβή, το ύφος του 

λόγου εκείνης της εποχής, οι ηθικοί κώδικες των χαρακτήρων και τα σκηνικά που τους 

περιβάλλουν.  

«Οι παραγωγοί προσλαμβάνουν ιστορικούς, καλλιτεχνικούς διευθυντές και ενδυματολόγους για 

να επιτύχουν το ιστορικά ακριβές ύφος που πρέπει να έχει το έργο», (Kuhn, Westwell, 2012) 

Αυτό δεν συνεπάγεται πως μία τέτοια αφήγηση πρέπει απαραίτητα να εξιστορεί μία αληθινή 

ιστορία. Ωστόσο η αφήγηση τέτοιου είδους πρέπει  πάντα να εντάσσεται σε ένα ιστορικά 

υπαρκτό περιβάλλον. «Η ιστορική ακρίβεια δεν είναι πάντα επιθυμητή εάν δεν βολεύει τη 

δραματουργία», (Thom, 2010, σελ 72)  

«H έρευνα δίνει πληροφορίες για μέρη, πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι δουλειά του 

συγγραφέα να τα συνδυάσει σωστά για να πλάσει μία ενδιαφέρουσα ιστορία», (Farell, 2006, 

σελ 15) 

Ένα αφηγηματικό έργο μυθοπλασίας συχνά εντάσσεται σε ή εντάσσει άλλα υποείδη κάτω 

από την γενική του ταυτότητα και αυτό γιατί πάντα περιλαμβάνει πάνω από ένα 

χαρακτηριστικό.  

Για παράδειγμα ο Τιτανικός (James Cameron, 1997) είναι ένα ιστορικό δράμα που 

διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του πρώτου και τελευταίου ταξιδιού του ομώνυμου 

πλοίου. Ωστόσο το ίδιο έργο εντάσσεται στην κατηγορία των ρομαντικών ταινιών καθώς έχει 

ως κεντρική ιστορία την ερωτική σχέση των δύο πρωταγωνιστών, εντάσσεται στην 

κατηγορία των ταινιών δράσης, γιατί έχει στοιχεία δράσης, των ταινιών καταστροφής γιατί οι 

χαρακτήρες καλούνται να επιβιώσουν από μία καταστροφή και τέλος περιλαμβάνει στοιχεία 

κοινωνικού δράματος γιατί σχολιάζει την κοινωνική ανισότητα μεταξύ των επιβατών που 

καθορίζει κατά συνέπεια το ποιος θα ζήσει και ποιος όχι. 

Αντίστοιχα στην προκειμένη περίπτωση του δικού μου κειμένου, η σειρά είναι όπως είπαμε 

Δράμα Εποχής ωστόσο κάτω από την «ομπρέλα» αυτή εντάσσει στοιχεία από διάφορα είδη. 



Λόγω της σχέσης του Αλέξανδρου και της Μυρσίνης είναι ένα Ερωτικό Δράμα, είναι ένα 

Κοινωνικό δράμα γιατί σχολιάζει τις κοινωνικές ανισότητες τόσο μεταξύ των δύο φύλων όσο 

και μεταξύ των Ελλήνων και των προσφύγων από την Σμύρνη όπως επίσης είναι και ένα 

Δράμα Σωφρονισμού, ή στα αγγλικά Prison Drama. 

Τι είναι το Prison Drama;  

Ως Prison drama ορίζουμε την αφήγηση εκείνη η οποία εκτυλίσσεται μέσα σε κάποιο 

σωφρονιστικό ίδρυμα και συνήθως περιλαμβάνει έναν κεντρικό ήρωα ο οποίος έχει 

καταδικαστεί αδίκως και κατά συνέπεια την απόδραση εκείνου από αυτό.  

Από την εποχή του βωβού κινηματογράφου, υπάρχουν έργα που απεικονίζουν την ζωή στην 

φυλακή και τα οποία αυτά τα έργα συνέχισαν να παράγονται με τα ίδια περίπου συστατικά 

αφού ικανοποιούν την περιέργεια του κοινού για την ζωή στην φυλακή, την ανάγκη για 

δικαιοσύνη και την ανάγκη για ταύτιση με επαναστατικούς ήρωες. (Rafter, 2006, σελ 194) 

 

Αφηγήσεις Περιορισμένου Χώρου 

Κατ’ επέκταση η αφήγηση αυτή ανήκει επίσης στην κατηγορία των αφηγήσεων 

περιορισμένου χώρου ή αλλιώς one location narratives. Κατά βάση τέτοιες αφηγήσεις 

είναι κυρίως οι κινηματογραφικές λόγω της μικρής τους διάρκειας ωστόσο έχουμε και 

κάποια παραδείγματα τηλεοπτικών σειρών όπως το The Squid Game (Hwang Dong-hyuk, 

2021) το La Casa de Papel (Alex Pina, 2017) και το Criminal (J. Smith, G. Kay, 2019) που 

τηρούν τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής.  

Τα δύο βασικά κριτήρια που τηρούν οι αφηγήσεις περιορισμένου χώρου είναι τα εξής:  

Α) Τουλάχιστον το  μεγαλύτερο κομμάτι της κύριας πλοκής εκτυλίσσεται αποκλειστικά 

σε έναν δραματουργικό χώρο. Χρονικά αυτό σημαίνει πως πρέπει τουλάχιστον η δεύτερη 

πράξη, ο κύριος όγκος της αφήγησης (Field, 1979, σελ 18) να διαδραματίζεται στον χώρο 

αυτό. 

Β) Ο δραματουργικός χώρος πρέπει να θέτει περιορισμό στους ήρωες και κατά βάση να 

είναι κλειστός (τεχνητός).   

Στις περισσότερες αυτές αφηγήσεις ο δραματουργικός χώρος έχει άμεση σχέση με την πλοκή 

και συνήθως αναλαμβάνει τον ρόλο του έμμεσου ή του άμεσου ανταγωνιστή. Άμεσος 

ανταγωνιστής είναι για παράδειγμα το φέρετρο στο Buried (R. Cortez, 2010) ενώ έμμεσος 

είναι το διαστημόπλοιο στο Alien (R. Scott, 1979). Πολλές φορές ο χώρος μπορεί να δρα και 

ως σύμμαχος σε κάποια σημεία της αφήγησης και να αναλαμβάνει αντίθετο ρόλο στην 

πορεία. Αυτή την μεταστροφή τη συναντάμε για παράδειγμα σε αφηγήσεις με 

δραματουργικό χώρο πυρηνικά καταφύγια όπως το 10 Cloverfield Lane (D. Trachtenberg, 

2016) και το Divide (X. Gens, 2011).  

Στο δικό μου κείμενο ο κυρίως όγκος της αφήγησης και τα γεγονότα που αφορούν την 

Μυρσίνη, την Ελένη και την Κική εκτυλίσσονται εντός των τειχών τα Βούρλων. Ο ρόλος του 

πορνείου ωστόσο έχει διττό ρόλο. Τα Βούρλα είναι ένας έμμεσος ανταγωνιστής κυρίως για 

την Μυρσίνη ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σπίτι και καταφύγιο για την Κική και την Ελένη.  

 



TΟ ΘΕΜΑ 

Ο όρος θέμα εμπεριέχει συχνά διαφορετικές έννοιες και πολλές φορές δημιουργείται 

σύγχυση για τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο θέμα μίας αφήγησης. Για παράδειγμα ως θέμα 

μία αφήγησης πολλοί άνθρωποι εννοούν την πλοκή μίας ιστορίας συμπτυγμένη σε δύο με 

τρεις προτάσεις. Τον ίδιο ακριβώς ορισμό δίνει και ο Syd Field στο βιβλίο του «Σενάριο, η 

τέχνη και η Τεχνική» (Field, 1979, σελ 23). 

Άλλοι θεωρητικοί της αφήγησης την σύνοψη μίας ιστορίας σε δύο προτάσεις την αποκαλούν 

premise. Ένας εξ’ αυτών είναι ο John Truby ο οποίος στο βιβλίο του «Anatomy of Story» 

ορίζει ως θέμα το εξής: «Το θέμα είναι η σκοπιά του αφηγητή για το πως κάποιος πρέπει να 

συμπεριφέρεται και να δρα στη ζωή του. Είναι ο ηθικός κώδικας του αφηγητή» (Truby, 2007, 

σελ 108) Ως θέμα δηλαδή ορίζει την πανανθρώπινη αλήθεια ή αλλιώς το μήνυμα το οποίο 

θέλει να περάσει ο αφηγητής μέσω του αφηγήματος του.  

Αντίστοιχα ο Robert Mckee στο δικό του βιβλίο του «Story, substance, structure, style and 

the principles of screenwriting», αναφέρεται στο Θέμα με τον όρο «Controlling Idea» δηλαδή 

«το βαθύτερο νόημα της ιστορίας το οποίο θα ξεδιπλωθεί μέσα από τα γεγονότα που 

λαμβάνουν μέρος κατά την επίλυση της ιστορίας». (McKee, 1998, σελ 120) 

Συνήθως σε μικροαφηγήσεις όπως τα δίωρα κινηματογραφικά έργα το θέμα είναι και πρέπει 

να είναι πιο ξεκάθαρο και συνήθως πηγάζει από το τόξο μεταμόρφωσης του ήρωα 

(character’s arch). Ως τόξο μεταμόρφωσης ορίζουμε την αλλαγή χαρακτήρα που υφίσταται ο 

ήρωας κατά τη διάρκεια της αφήγηση. Είναι η αλλαγή των ηθικών αξιών του κεντρικού 

ήρωα από θετικό σε αρνητικό πρόσημο όπως λέει ο McKee ή από την κατάσταση της 

ευτυχίας στη δυστυχία ή το αντίστροφο όπως ορίζει ο Αριστοτέλης. Είναι το μάθημα ζωής 

που παίρνει ο ήρωας ή οι ήρωες από την περιπέτεια την οποία βιώσαν και η οποία τους 

μεταμορφώνει σε καλύτερους ή χειρότερους ανθρώπους.  

«To θέμα ή αλλιώς ο ηθικός κώδικας του αφηγητή εκφράζεται μέσα από τη δομή της ιστορίας 

και τις επιλογές του πρωταγωνιστή» (Truby, 2007, p.109) 

Για παράδειγμα το θέμα του κινηματογραφικού έργου Casablanca (M. Curtis, 1942) είναι 

πως ακόμα και η πιο δυνατή αγάπη πρέπει να θυσιαστεί για το κοινό καλό.  Αντίστοιχα στον 

Τιτανικό το θέμα της ταινίας που προκύπτει από τον κεντρικό χαρακτήρα την Rose (Kate 

Winslet), είναι πως για να ζήσει κάποιος καλά πρέπει να ακολουθεί την καρδιά και τις 

επιλογές του και όχι τα χρηστά ήθη που του επιβάλλουν. Το θέμα το οποίο αναδεικνύει η 

ηρωίδα δεν είναι άσχετο φυσικά με το γενικότερο πλαίσιο κοινωνικής ανισότητας το οποίο 

αναδεικνύει η ιστορία αφού τα χρηστά ήθη είναι εκείνα που ορίζουν κατά τη διάρκεια της 

καταστροφής του πλοίου ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει.  Ακολουθώντας αυτό το 

συλλογισμό θα μπορούσαμε να πούμε πως πίσω από το κεντρικό θέμα, υπάρχει ένα ευρύτερο 

θεματικό κάδρο στο οποίο εντάσσεται η κάθε αφήγηση και στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

είναι εκείνο της κοινωνικής ανισότητας.  

Ωστόσο στις μακροαφηγήσεις, όπως οι τηλεοπτικές σειρές το θέμα συχνά είναι δυσδιάκριτο 

όχι ωστόσο ανύπαρκτο. Για παράδειγμα η σειρά Breaking Bad (V. Gilligan, 2008) έχει ως 

κεντρικό θέμα την απληστία η οποία οδηγεί το άτομο στην ηθική και συχνά φυσική του 

πτώση.  Αντίστοιχα η σειρά Friends (D. Crane, M. Kauffman, 1993) προσπαθεί μέσα από 

δέκα τηλεοπτικούς κύκλους  να αποδείξει πως οι δυσκολίες της ζωής ξεπερνιούνται με την 



βοήθεια της φιλίας. «Η τηλεοπτική σειρά The Americans (J. Weisberg, 2013) έχει ως κεντρικό 

θέμα την εμπιστοσύνη μεταξύ ενός ζευγαριού κατασκόπων» (Landau, 2018, σελ 129) 

Στην προκειμένη περίπτωση το γενικότερο κάδρο, ή αλλιώς ο πυρήνας της κεντρικής ιδέας 

στον οποίο βασίζεται η αφήγηση του δικού μου κειμένου είναι η κοινωνική ανισότητα και η 

εκμετάλλευση των γυναικών η οποία όμως δεν διέπει μόνο την σχέση των δύο φύλων αλλά 

και την σχέση των ίδιων των γυναικών μεταξύ τους.  Αντίστοιχα το θέμα της σειράς, το 

οποίο προκύπτει από την εσωτερική αλλαγή της Μυρσίνης από ατομίστρια σε αλτρουίστρια 

στοχεύει στο να αποδείξει πως η μαζική συσπείρωση για το κοινό καλό ξεκινάει πρώτα από 

την ατομική αφύπνιση.   

 

Η Δομή της Σειράς 

Η δομή κατ’ επιλογή είναι σειρά δέκα επεισοδίων δηλαδή limited series ή event series ένα 

είδος αφήγησης το οποίο κυμαίνεται μεταξύ τριών και δώδεκα επεισοδίων.  

Κατά βάση τα πλεονεκτήματα της τηλεοπτικής αφήγησης έναντι της κινηματογραφικής είναι 

η δυνατότητα που δίνεται στον αφηγητή να εμβαθύνει περισσότερο στους χαρακτήρες και 

συνεπώς να αναπτύξει περισσότερο την πλοκή. Ωστόσο η σφιχτοδεμένη αφήγηση του 

κινηματογράφου συχνά προτιμάτε έναντι της τηλεοπτικής όταν εκείνη πλατειάζει. Παρόλα 

αυτά το τρίτο είδος αφήγησης οι limited series δηλαδή είναι ένα είδος το οποίο τα τελευταία 

χρόνια έχει αρχίσει όλο και περισσότερο να καθιερώνεται αφού το μέσο κοινό πλέον χάνει το 

ενδιαφέρον να παρακολουθήσει μία ιστορία άνω των 10 ωρών όταν έχει τόσες επιλογές στη 

διάθεση του. 

Με τον όρο limited series εννοούμε μία αφήγηση άνω των δύο ωρών η οποία έχει 

προκαθορισμένο αριθμό επεισοδίων. Ο όρος αυτός προέκυψε από την ίδια την Αμερικάνικη 

Ακαδημία Κινηματογράφου για την κατάταξη των υποψηφιοτήτων στα Emmy μετά το 2010. 

(J.Berg, S.Berg,2010)  Στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερος κύκλος επεισοδίων με άλλη 

ιστορία και χαρακτήρες η σειρά αυτή θεωρείται ανθολογία ιστοριών ή αλλιώς Anthology 

Limited Series. Η Ανθολογία ιστοριών όπως για παράδειγμα το The Twilight Zone (1959-

2020) είναι αυτοτελείς ιστορίες με κοινά χαρακτηριστικά (Laundau, 2018, σελ 109) ωστόσο 

στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη σειρά έχει διαφορετική ιστορία σε κάθε επεισόδιο ενώ 

με τον όρο Anthology limited series λέμε σειρές στην οποία κάθε σεζόν, κύκλος είναι μία 

ενιαία και αυτόνομη ιστορία όπως για παράδειγμα το American Horror Story (B. Falchuk, R. 

Murphy, 2011) , το Fargo (N. Hawley, 2014) ή το True Detective (N. Pizzolatto, 2014). 

Κάθε σεζόν του Fargo για παράδειγμα είναι μία ολοκληρωμένη ιστορία που στέκεται μόνη της. 

Ωστόσο οι σεζόν μεταξύ τους έχουν κοινά στοιχεία τις τοποθεσίες, το ύφος, το μαύρο χιούμορ 

και την απεικόνιση της βία (Landau, 2018, σελ 109) 

Ο όρος limited series που συχνά αναφέρεται και ως mini series σχετίζεται ή συσχετιζόταν 

πριν τη δεκαετία του 2010 με την τηλεταινία καθώς μία σειρά 5 επεισοδίων θα μπορούσε να 

ήταν και μία ταινία 5 ωρών. Για παράδειγμα το Angels in America του 2003 μία σειρά 10 

επεισοδίων κατατάσσεται συχνά τόσο στην κατηγορία των τηλεταινιών όσο και στην 

κατηγορία mini series. 



«Οι μίνι σειρές σου δίνουν την ευκαιρία να πεις μία ιστορία πάνω από δύο ώρες αλλά επειδή 

έχει και αυτή συγκριμένους περιορισμούς είναι ιδανικό μέσο για κάποιον δημιουργό που έχει 

εμπειρία κυρίως στην κινηματογραφική αφήγηση» (Turitz, 2015) 

Στην Ελλάδα το είδος αφήγησης αυτό είναι αρκετό σε πρώιμο στάδιο ωστόσο κάποια πρώτα 

δείγματα εμφανίστηκαν το 2019 και το 2020 όπως οι μίνι σειρές Έτερος Εγώ (Σ. 

Τσαφούλιας, 2019) και  Σιωπηλός Δρόμος (Π. Καλκόβαλης, Μ. Τσαμπάνη, 2020) 

 

H Δομή της Σειράς και των επεισοδίων ξεχωριστά 

Η δομή των limited series ακολουθεί τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγων των 

διαδικτυακών πλατφορμών όπως το Netflix τη δομή των κινηματογραφικών αφηγήσεων 

χωρίζοντας την ιστορία σε τρεις πράξεις.  

Πιο συγκεκριμένα ο Σωτήρης Πετρίδης αποδεικνύει στη δημοσίευση του «TV miniseries or 

long-form  film? A narrative analysis of The Haunting of Hill House» (Petridis, 2020), τον 

παραπάνω ισχυρισμό χρησιμοποιώντας σαν οδηγό τη φόρμουλα των 12 σημείων του Blake 

Snyder (Snyder, 2005) και σαν αντικείμενο προς εξέταση τη σειρά των δέκα επεισοδίων 

Haunting of the Hill House (M. Flanagan,2018). 

Πιο συγκεκριμένα ο Πετρίδης εντοπίζει πως η πρώτη πράξη της αφήγησης τελειώνει στο 

τέλος του τέταρτου επεισοδίου, το Midpoint είναι τοποθετημένο ακριβώς στα μισά της 

συνολικής αφήγησης (στο 277ο λεπτό από τα 555) και η τρίτη πράξη ξεκινά στο τέλος του 

8ου επεισοδίου. 

Αντίστοιχα με την ίδια ακριβώς προσέγγιση έχω δομήσει προς το παρόν τη δική μου 

αφήγηση με μερικές βέβαια αποκλίσεις. Ωστόσο την κινηματογραφική δομή την 

ακολούθησα πιστά για την δημιουργία των επεισοδίων ξεχωριστά.  

Κάθε επεισόδιο είναι ωριαίο και αποτελείται από τέσσερις πράξεις συμπεριλαμβανομένης 

και της εισαγωγής ή αλλιώς το teaser. 

«Συνήθως κάθε επεισόδιο δραματικής σειράς είναι 50 με 60 σελίδες» (Douglas, 2011, σελ 24) 

«Για δεκαετίες τα επεισόδια των δραματικών τηλεοπτικών σειρών χωρίζονται σε 4 πράξεις σε 

αντίθεση με τα κινηματογραφικά έργα που χωρίζονται σε 3. Αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς στο 

τέλος κάθε πράξης ανά περίπου 13 με 15 λεπτά ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλλειμα. Τα 

διαφημιστικά διαλείμματα βοηθούν στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για το που πρέπει να τοποθετεί 

ένα ανατρεπτικό για την πλοκή γεγονός. Με τα χρόνια επειδή τα κανάλια θέλανε να χωρέσουν 

όσο περισσότερες διαφημίσεις μπορούσαν σε ένα τηλεοπτικό επεισόδιο οι πράξεις άρχισαν να 

χωρίζονται σε πέντε και πολλές φορές σε έξι. Ωστόσο πολλές σειρές που προβάλλονται σε 

συνδρομητικά κανάλια επειδή δεν έχουν διαφημιστικά διαλείμματα μπορούν να δομηθούν και 

το τρίπρακτο μοτίβο όπως οι ταινίες» (Douglas, 2011, σελ 24) 

Άλλωστε το midpoint ή αλλιώς η μέση μίας ταινίας μεγάλου μήκους μπορεί κάλλιστα να 

είναι το σημείο όπου χωρίζεται η δεύτερη πράξης της που είναι και η μεγαλύτερη, σε δύο 

μικρότερες. Με αυτή τη λογική και μία ταινία μεγάλου μήκους έχει 4 πράξεις αντί για τρεις. 



Στο πρώτο επεισόδιο της δικής μου αφήγησης ο καταλύτης είναι τοποθετημένος στο teaser 

και πιο συγκεκριμένα στο τέλος του (σελ 11) στο σημείο που η Μυρσίνη αποχωρίζεται τον 

Αλέξανδρο. 

Εν συνεχεία το πρώτο κρίσιμο σημείο, το τέλος της πρώτης πράξης και η αρχή της δεύτερης 

είναι τοποθετημένο στην σελίδα 20 και στο τέλος της πρώτης τηλεοπτικής πράξης. Σε αυτό 

το σημείο η Μυρσίνη αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση της Μαντάμ Ζώζας αφού εκείνη 

είναι το «όχημα» της για να πάει στη Δραπετσώνα και να σμίξει με τον Αλέξανδρο. 

Η δεύτερη πράξη ξεκινάει μαζί με την δεύτερη τηλεοπτική πράξη όπου η Μυρσίνη βρίσκεται 

έγκλειστή στα Βούρλα και η μέση της αφήγησης (Midpoint ή αλλιώς το σημείο χωρίς 

επιστροφή) είναι τοποθετημένη στην σελίδα 27 όταν η Μαντάμ Ζώζα αρνείται να της πει 

πότε θα μπορέσει να φύγει. Σε δεύτερη ανάγνωση αντιλήφθηκα πως αυτό έπρεπε να γίνει πιο 

ξεκάθαρο μέσω του διαλόγου. 

Το τέλος της δεύτερης πράξης και η αρχή της τρίτης συμπίπτει με το τέλος της τρίτης 

τηλεοπτικής πράξης, στο σημείο που η Κική απειλή τη ζωή της Μυρσίνης. Συνήθως αυτό το 

σημείο είναι και εκείνο που ο ήρωας έχει χάσει κάθε ελπίδα να πετύχει τον στόχο του και 

είναι απελπισμένος ή όπως αλλιώς το ονομάζει ο B. Snyder «All is Los» (Snyder, σελ 86) το 

οποίο σε μία κινηματογραφική αφήγηση τοποθετείται μεταξύ του 75ου και του 85ου λεπτού.  

Η κλιμάκωση της αφήγησης ή αλλιώς το Climax είναι τοποθετημένο στη σελίδα 49 όταν ο 

Μάνος αρνείται να βοηθήσει τη Μυρσίνη και εκεί χάνει κάθε ελπίδα να ξεφύγει από τα 

Βούρλα. 

  

Η Εισαγωγή 

Η εισαγωγή ή αλλιώς το teaser είναι ένα μικρό απόσπασμα του επεισοδίου πριν τους τίτλους 

αρχής. Σκοπός του είναι να τραβήξει την προσοχή του θεατή και να τον βάλει γρήγορα στην 

αφήγηση. Συχνά στο teaser προβάλλει το πρόβλημα ή αλλιώς το καταλυτικό γεγονός της 

ιστορίας του επεισοδίου. 

«Το teaser μπορεί να είναι σχεδόν ένα λεπτό ή ακόμα και 10 λεπτά σαν μία παραδοσιακή 

ολοκληρωμένη πράξη. Σκοπός του είναι να καθηλώσει τον θεατή πριν προλάβει να αρπάξει το 

τηλεκοντρόλ και να αλλάξει κανάλι» (Douglas, 2011, σελ 41, σελ 55) 

Στην προκείμενη περίπτωση το teaser λειτουργεί ουσιαστικά σαν μία ενιαία πράξη και 

παρουσιάζει τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Σμύρνη πριν την άφιξη της Μυρσίνης 

στην Αθήνα. 

Teaser πολλές φορές έχουν και τα κινηματογραφικά έργα. Ένα παράδειγμα είναι οι ταινίες 

του James Bond των οποίων τα teaser ακολουθούν οι κλασσικοί τίτλοι αρχής. Teaser 

συναντάμε και στην ταινία Children of Men (Α. Cuaron, 2006) 

 

 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 

Βιβλιογραφία 

Καραγάτσης Μ. (1964). Το Δέκα. Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας  

Πετρόπουλος Η. (1980). Το μπουρδέλο. Αθήνα: Εκδόσεις Γράμματα 

Πισιμίσης Β. (2010). Βούρλα – Τρούμπα: Μια περιήγηση στο χώρο του υποκόσμου και της 

πορνείας του Πειραιά (1840 - 1968). Αθήνα: Εκδόσεις Τσαμαντάκη 

Douglas P. (2011). Writing the TV drama series: How to succeed as a professional writer in 

TV. CA: Michael Wiese Productions 

Farell T. (2007). Write your own historical fiction story. MN: Coughlan Publishing 

Kuhn A.,Westwell G. (2012). A Dictionary of Film Studies. Oxford: OPU  

Landau N. (2018). TV Writing on Demand: Creating Great Content in the Digital Era. NY: 

Routledge 

McKee R. (1998). Story: substance, structure, style and the principles of screenwriting. 

York: Methuen 

Rafter N. (2006). Shots in the Mirror: Crime Films and Society. Oxford: OUP 

Snyder B. (2005). Save the Cat!. Michael Wiese Productions 

Thom J. (2010). The Art and Craft of Writing Historical Fiction. Ohio: Writers Digest 

Truby J. (2007). The Anatomy of Story. NY: Farrar, Straus and Giroux 

 

Διπλωματικές Διατριβές 

Κυραμαργιού Ε. (2015). Δραπετσώνα, οικιστική συγκρότηση και κοινωνικοί μετασχηματισμοί 

σε ένα εργατικό προάστιο, 1922-1967 (Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  

Μυτιλήνη 

Τζανή Β. (2020). Βούρλα Δραπετσώνας: Μορφές φυλάκισης και εγκλεισμού στον αστικό χώρο 

(Μεταπτυχιακή Διατριβή). ΔΠΜΣ Πολεοδομία και Χωροταξία 

Petridis S. (2020). TV miniseries or long-form film? A narrative analysis of The Haunting of 

Hill House (Μεταδιδακτορική Διατριβή) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Αρθρογραφία 

Δεληγιαννοπούλου Γ. (2019). Λιλίκα Νάκου: «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω», 

Μπουκάλι στη Θάλασσα (online) Ανακτήθηκε 17 Ιουνίου, 2021 από: 

http://boukalistithalassa.blogspot.com/2019/08/blog-post_29.html 

http://boukalistithalassa.blogspot.com/2019/08/blog-post_29.html


Μίλεσης Σ. (2015). Μαντάμ Ντουντού: Η δράκαινα των Βούρλων και η θρυλική Λουμπίνα. 

Pireorama Blogspot (online): Ανακτήθηκε 18 Μαϊου 2021 από: 

http://pireorama.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html 

Σαραντάκος Ν. (2017). Το πορνείο των Βούρλων, ο Μανώλης Κανελλής κι ένα ατάσθαλο 

ιστολόγιο, Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία (online). Ανακτήθηκε 5 Μαϊου 2021 από: 

https://sarantakos.wordpress.com/2017/05/05/vourla-2/\ 

Σίδερης Θ. (2012) Μα απ’ την κόλασή μου σου φωνάζω. Trenomag (online). Ανακτήθηκε στις 

26 Ιουνίου, 2021 από: https://trenomag.wordpress.com/2012/09/19/%CE%BC%CE%B1-

%CE%B1%CF%80-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AE-

%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%85-

%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B8%CF%89/ 

Σώλου Τ. (2017).  Βούρλα, ένα δημόσιο πορνείο στη Δραπετσώνα που έφτιαξε το κράτος και 

φρουρούσε η αστυνομία. Huffington Post (online). Ανακτήθηκε 17 Ιούνη 2021 από: 

https://www.huffingtonpost.gr/tety-solou/-_12456_b_17454016.html  

Berg S., Berg J. (2017). Rise of the Miniseries. Writtenby (online). Ανακτήθηκε 20 Ιούνη 

2021 από: https://www.writtenby.com/webexclusives/rise-of-the-miniseries 

Carver S. (2020).  TLC Writing Tips by Dr Stephen Carver. TLC (online) Ανακτήθηκε 27 

Ιουνίου από: https://literaryconsultancy.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Writing-

Historical-Fiction-STEPHEN-CARVER.pdf 

Turitz N. (2015). From ‘American Crime’ to ‘Wayward Pines,’ Limited Series Invade 

Network TV. Variety (online). Ανακτήθηκε 20 Ιούνη 2021 από: 

https://variety.com/2015/tv/spotlight/american-crime-wayward-pines-limited-series-

1201517289/ 

 

http://pireorama.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
https://sarantakos.wordpress.com/2017/05/05/vourla-2/
https://trenomag.wordpress.com/2012/09/19/%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CF%89/
https://trenomag.wordpress.com/2012/09/19/%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CF%89/
https://trenomag.wordpress.com/2012/09/19/%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CF%89/
https://trenomag.wordpress.com/2012/09/19/%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CF%89/
https://trenomag.wordpress.com/2012/09/19/%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CF%89/
https://trenomag.wordpress.com/2012/09/19/%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CF%89/
https://www.huffingtonpost.gr/tety-solou/-_12456_b_17454016.html
https://www.writtenby.com/webexclusives/rise-of-the-miniseries
https://literaryconsultancy.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Writing-Historical-Fiction-STEPHEN-CARVER.pdf
https://literaryconsultancy.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Writing-Historical-Fiction-STEPHEN-CARVER.pdf
https://variety.com/2015/tv/spotlight/american-crime-wayward-pines-limited-series-1201517289/
https://variety.com/2015/tv/spotlight/american-crime-wayward-pines-limited-series-1201517289/


OI ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

(working title)

Επεισόδιο #1

Written by

Αντώνης Λιακόπουλος

Draft #1
Copyright (c) 2021
antonisliakopoulos@gmail.com

(Printed with the demonstration version of Fade In)

Free Hand

Free Hand



TEASER
SUPER ΣΕ ΜΑΥΡΟ: 

"To 1874 o Δήμος του Πειραιά για να προστατέψει τους
ευυπόληπτους νοικοκυραίους από τα άσεμνα θεάματα χτίζει τα
«Βούρλα», ένα φυλλασώμενο με ψηλό μαντρότοιχο οίκο ανοχής
στην καρδιά της Δραπετσώνας. 

Το μπουρδέλο-στρατόπεδο που μετά την απελευθέρωση
χρησιμοποιήθηκε ως δικαστικές φυλακές, για 60 περίπου χρόνια
ήταν ο εφιάλτης εκατοντάδων γυναικών που είχαν στραφεί είτε
οικειοθελώς είτε δια της βίας, στον αγοραίο έρωτα για να
βγάζουν τα προς το ζείν. Σωματέμποροι, ρεμπέτες, συμπλοκές
και ναρκωτικά ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά της μικρής
κοινωνίας μέσα και έξω από την μάντρα των Βούρλων".

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΚΡΑΥΓΕΣ αγωνίας και ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΊ. H καμπάνα της
εκκλησίας ΧΤΥΠΑΕΙ ξέφρενα.

FADE IN:

ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΛΑΝΑ - ΣΜΥΡΝΗ - ΝΥΧΤΑ

Οι φλόγες έχουν πνίξει το καμπαναριό της εκκλησίας.

Σπίτια φλέγονται.

Στους δρόμους επικρατεί πανικός.

Στο λιμάνι της πόλης συνωστίζεται χιλιάδες κόσμος για να
μπει στα βαπόρια. Στο βάθος, καταφτάνουν και άλλα.

Οι έφιπποι του Κεμάλ παρελαύνουν στην πόλη.

Άντρες και γυναικόπαιδα πέφτουν από τα χατζάρια και τις
σφαίρες των εισβολέων.

Κόσμος τρέχει να σωθεί.

Μία άμαξα με βρετανικά σημαιάκια κόβει μέσα απ' το χαμό.

ΕΞ. ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ, ΣΜΥΡΝΗ - ΝΥΧΤΑ

Η Σμύρνη καίγεται.

SUPER: 14 Σεπτεμβρίου 1922, Σμύρνη

ΖΟΟΜ OUT και -- 
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ΕΣ. ΣΑΛΟΝΙ, - ΣΥΝΕΧΕΙΑ

-- ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ο ΙΣΙΔΩΡΟΣ, αρχοντανθρωπος, ντυμένος στη τρίχα, γύρω στα 55,
στέκεται στο παράθυρο και κοιτάζει με πικρία την πόλη που
καίγεται.  

Παίζει το χρυσό δαχτυλίδι του νευρικά. Βγάζει το ρόλοι από
την τσέπη του σακακιού του και κοιτάζει την ώρα. Κλείνει το
παράθυρο και γυρίζει προς τα μέσα.

Το σαλόνι ψηλοτάβανο με σκαλιστά έπιπλα, ακριβά υφάσματα,
πίνακες και ένα μεγάλο πέτρινο τζάκι.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Ματίνα!

Από την πόρτα εμφανίζεται κλαμμένη, η ΜΑΤΙΝΑ, γύρω στα 30, η
υπηρέτρια.

ΜΑΤΙΝΑ
Κύριε...

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Όλα έτοιμα;

ΜΑΤΙΝΑ
Ναι. Έχουμε πακετάρει.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Η Μυρσίνη;

Η Ματίνα αποφεύγει να απαντήσει.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ (cont'd)
Φώναξε την. Ο Τζόνσον καταφθάνει από
λεπτό σε λεπτό.

ΜΑΤΙΝΑ
Μάλιστα.

Η υπηρέτρια κάνει να βγει.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Ματίνα...

Εκείνη κοντοστέκεται.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ (cont'd)
Όλα θα πάνε καλά...
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Θέλει να το πιστέψει. Και οι δύο. Η Ματίνα γνέφει και
βγαίνει.

Ο Ισίδωρος πηγαίνει στο έπιπλο με τα κονιάκ και γεμίζει ένα
κρυστάλλινο ποτήρι. Αριστερά του ασπρομαυρές οικογενειακές
φωτογραφίες, στις ασημένιες κορνίζες.

Στις φωτογραφίες, πρόσωπα χαμογελαστά, φίλοι και συγγενείς, 
Έλληνες και Αρμένιοι της Σμύρνης. Οικογειάρχες, εύποροι,
είχαν καλές ζωές στη Μικρά Ασία. Τώρα τα χάνουν όλα.

Σηκώνει μία κορνίζα και την κοιτάζει καθώς πίνει.

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Eκείνος πέντε χρόνια νεότερος, η ΕΙΡΗΝΗ, η
αποθανούσα σύζυγος του, γύρω στα 40 και η κόρη του, η
ΜΥΡΣΙΝΗ, γύρω στα 15.

Ο Ισίδωρος βυθισμένος στις αναμνήσεις του.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ
Πατέρα...

Γυρνάει. Στο κατώφλι στέκεται η ΜΥΡΣΙΝΗ, η κόρη του, τώρα
στα 19 της. Μία όμορφη μικρή κυρία με τη φινέτσα της μητέρας
της και τον τσαμπουκά και το θράσσος του πατέρα της.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Γιατί δεν είσαι έτοιμη;

 Μυρσίνη δεν απαντάει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν τον θέλω, πατέρα.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Τον θες δεν τον θες, ο Τζόνσον είναι
το διαβατήριο μας. 

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν θέλω να πάω στην Αγγλία. Δεν
θέλω --

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Σκασμός!

Η Μυρσίνη το βωλούνει. Ο Ισίδωρος μετανιώνει για τον τρόπο
του. Αφήνει το ποτήρι και την πλησιάζει.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ (cont'd)
Στην Αθήνα δεν έχουμε τίποτα. Ο
Τζόνσον είναι πρόξενος..  Κοριτσάκι
μου... άκουσε με...
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Η Μυρσίνη κατεβάζει το βλέμμα της. Ο Ισίδωρος ξέρει τι θέλει
να του πει.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ (cont'd)
Για αυτό τον αληταρά γίνονται όλα;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αλέξανδρο τον λένε.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Δεν θέλω να ξέρω.

MΥΡΣΙΝΗ
Τον αγαπάω.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Δεν θα το ξανασυζητήσω. Εμπρός
πήγαινε να ετοιμαστείς!

Η Μυρσίνη δεν κουνιέται.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ (cont'd)
Πήγαινε είπα.

Εκείνη ξεσπάει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Είσαι κακός! Η μαμά..

Μαγκώνει μετανιωμένη και βγαίνει βουρκωμένη από το δωμάτιο.

ΕΞ. ΑΥΛΗ, ΔΡΟΜΟΣ - ΝΥΧΤΑ

Η άμαξα με τις αγγλικές σημαίες φτάνει στο κατώφλι του
μεγάλου αρχοντικού.

Ο ΑΜΑΞΑΣ κατεβαίνει και ανοίγει την πόρτα της καμπίνας.

Από μέσα βγαίνει κορδωμένος, ο ξερακιανός πρόξενος ΤΖΟΝΣΟΝ,
γύρω στα 60. Το ακριβό του ντύσιμο δεν αρκεί για να τον
κάνει θελτικό στα μάτια της όμορφης και νεότερης του
Μυρσίνης.

ΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη κλαμμένη ετοιμάζει τα πράγματα της και τα χώνει σε
μία δερμάτινη βαλίτσα.

ΧΤΥΠΑΕΙ η πόρτα.
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ΜΑΤΙΝΑ (V.O.)
Κυρία... ο Πρόξενος...

Η Μυρσίνη δεν απαντάει. Στέκεται για λίγο στο παράθυρο και
τότε χωρίς δισταγμό παίρνει την απόφαση που θα της αλλάξει
την ζωή. 

ΕΞ. ΑΥΛΗ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη πηδάει από το παράθυρο του ισογείου στον κήπο.

Ο Αμαξάς και η Ματίνα φορτώνουν τις βαλίτσες στην άμαξα,
λίγο παραδίπλα στο πλακόστρωτο.

Η Μυρσίνη γλυστράει μέσα από τις σκιές και βγαίνει στο δρόμο
χωρίς να την πάρουν χαμπάρι.

ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΛΑΝΑ - ΣΜΥΡΝΗ - ΝΥΧΤΑ

Τούρκοι στρατιώτες μπουκάρουν στα σπίτια και τραβάνε τον
κόσμο έξω.

Ρίχνουν λάδι και φωτιά για να τα κάψουν. 

Η Μυρσίνη κόβει μέσα από τον όχλο που τρέχει από την
αντίθετη για να σωθεί.

ΕΞ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη φτάνει σε μία άθικτη ακόμα συνοικία της
χαμηλότερης τάξης που αποτελείται από χαμώσπιτα, καφενέδες
και μπακαλοταβέρνες. Όλα κλειστά και σφραγισμένα.

Οικογένειες βγαίνουν από τα σπίτια τους με τα μπαγκάζια
στους ώμους. Χάνονται μέσα στην νύχτα σαν ποντικοί.

Τα βλέμματα τους πάνω στην καλοντυμένη Μυρσίνη που ξεχωρίζει
σαν την μύγα μέσ'το γάλα. 

Η Μυρσίνη πλησιάζει μία ΜΆΝΑ με τα δύο της ΠΑΙΔΙΆ που
εγκαταλείπουν το σπιτικό τους.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Με συγχωρείτε. Ψάχνω τη φάμπρικα...

Εκείνη την κοιτάει τρογμαγμένη αλλά δεν της απαντάει. Το
βάζει στα πόδια.

Η Μυρσίνη συνεχίζει. Λίγο παρακάτω σταματάει ένα ΖΕΥΓΑΡΙ
ηλικιωμένων.
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ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Ψάχνω τη φάμπρικα. Ξέρετε που είναι;

Δεν της απαντούν και την προσπερνούν. Η Μυρσίνη συνεχίζει.

Ένα ΑΓΟΡΙ, γύρω στα 7, στέκεται μόνο του στη μέση του
δρόμου και κλαίει.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Είσαι καλά; Που είναι οι γονείς σου;

To παιδί σαν μην την άκουσε ξεσπάει σε αναφιλητά.  Έρχεται ο
ΠΑΤΕΡΑΣ του και το σηκώνει στην αγκαλιά του για να φύγουν. 

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Τη φάμπρικα.

στα Αρμένικα και στα(
Τούρκικα)

Ψάχνω τη φάμπρικα. Τη φάμπρικα.

Εκείνος της δείχνει ένα μεγάλο κτίριο στο βάθος και
εξαφανίζεται μαζί με το παιδί. Η Μυρσίνη τρέχει προς τα
εκεί.

ΕΞ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη φτάνει έξω από ένα μαντρότοιχο που περιφράσει ένα
πετρόκτιστο κτίριο με ψηλό φουγάρο.

Περπατάει παράλληλα με τον τοίχο, ψάχνοντας τρόπο να μπει. 

Βρίσκει ένα κιβώτιο και το σέρνει κοντά στον τοίχο. Σηκώνει
το φόρεμα της και ανεβαίνει προσεκτικά για να πηδήξει από
πάνω.

ΕΣ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΝΥΧΤΑ

Ένα εργοστάσιο σκοινιών και κάβων για πλοία και βαπόρια.

Δεξιά και αριστέρα της τα μηχανήματα και οι κουλούρες που
δεν θα δουν ποτέ το φως της μέρας.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αλέξανδρε! Αλέξανδρε!

Σιωπή. Μέσα από τις σκιές εμφανίζονται δύο ΕΡΓΑΤΕΣ,
λιπόσαρκοι και ταλαιπωρημένοι. Ο ένας κρατάει ένα μαχαιρί.

Η Μυρσίνη κοκαλώνει.
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ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
διστακτική( )

Ψάχνω τον Αλέξανδρο...

ΕΣ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΚΟΙΤΩΝΑΣ - ΝΥΧΤΑ

Οι Εργάτες οδηγούν την Μυρσίνη σε ένα κοιτώνα στο βάθος του
κτιρίου. Πέντε κουκέτες και μία τουαλέτα πίσω από το
παραβάν. Οι δύο αναμμένες λάμπες λαδιού, φωτίζουν τρία ακόμα
ισχνά αντρικά πρόσωπα.

ΔΥΟ ακόμα Εργάτες κάθονται στο κέντρο του χώρου και
μοιράζονται ένα καρβέλι ψωμί και τα τελευταία τους τσιγάρα.

Οι Εργάτες φέρνουν την Μυρσίνη κοντά.

ΑΝΤΡΙΚΗ ΦΩΝΗ
Μυρσίνη!

Μέσα από τις σκιές εμφανίζεται ένα αμούστακο παλικάρι γύρω
στα 25, ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Ορφανός από μικρός που αναγκάστηκε να
μπει στην πιάτσα από νωρίς για να επιβιώσει.

Οι Εργάτες παραμερίζουν και το ζευγάρι ξανασμίγει με μία
αγκαλιά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Είσαι τρελό; Γιατί είσαι ακόμα εδώ;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Που να πάω χωρίς εσένα;

Φιλιούνται. Τα σκληρά πρόσωπα των εργατών μαλακώνουν.
Χαμογελούν βλέποντας το αγαπημένο ζευγάρι να φιλιέται. Η
ανταμώση τους είναι μία ακτίνα ελπίδας για εκείνους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο πατέρας σου;

Η Μυρσίνη σκοτεινιάζει.

MΥΡΣΙΝΗ
Θα φύγει με τον Τζόνσον. 

Η Μυρσίνη ρίχνει μία ματιά στο κοινό τους που χαμογελάει
ακόμα. Ο Εργάτης 1 σοβαρεύει και ξεροβήχει.

ΕΡΓΑΤΗΣ 1
Συγχώρα μας, για πριν, μαντάμ. Δεν σε
περιμέναμε και είμαστε σε επιφυλακή.
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ΕΡΓΑΤΗΣ 2
Τι γίνεται εξώ;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τα πλοία έχουν φτάσει στο λιμάνι και
φορτώνουνε κόσμο.

στον Αλέξανδρο( )
Πρέπει να φύγουμε, Αλέξανδρε, να πάμε
στην Αθήνα. Όλοι πρέπει να φύγετε.
Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε ακόμα
εδώ.

Οι εργάτες κατεβάζουν τα πρόσωπα τους. Ο Αλέξανδρος και
εκείνος σιωπηλός. Η Μυρσίνη του ρίχνει ένα βλέμμα και
περιμένει να απαντήσει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν έχουμε
λεφτά, χαρτιά.

ΜΥΡΣΙΝΗ
--Kαι μέχρι αύριο δεν θα έχουμε και
τίποτα εδώ.

ΕΡΓΑΤΗΣ 2
Είπαν ότι θα γίνει ανακωχή--

ΜΥΡΣΙΝΗ
Οι Τούρκοι έχουν κάψει τα πάντα. Δεν
έχει μείνει τίποτα.

Πιάνει τον Αλέξανδρο από τους ώμους.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Αλέξανδρε, θα μιλήσω στον πατέρα μου.
Θα μας βοηθήσει. Στην ανάγκη θα
δουλέψω και εγώ.. Θα κάνω ότι
χρειαστεί...

Της πιάνει τα χέρια και τα κατεβάζει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μυρσίνη... Εδώ είναι το σπίτι μου. Τα
παιδιά είναι η οικογένεια μου. Δεν
μπορώ να σου προσφέρω αυτά που θα
είχες στην Αγγλία--

ΜΥΡΣΙΝΗ
Να τη βράσω την Αγγλία!

H Μυρσίνη τραβιέται σκοτεινιασμένη. Ο Αλέξανδρος προσπαθεί
να την τραβήξει κοντά του αλλά εκείνη του γυρνάει την πλάτη.
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ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Την μέρα που γνωρίστηκαμε θυμάσαι τι
μου είχες πει; Oτι δεν θα άφηνες
κανένα και τίποτα να μας χωρίσει.

Ο Αλέξανδρος ξέρει ότι έχει δίκιο.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Δεν πρέπει να δίνεις υποσχέσεις που
δεν μπορείς να κρατήσεις.

Η Μυρσίνη με γυρίσμενη την πλάτη σκουπίζει τα δάκρια της. Ο
Αλέξανδρος σιωπηλός. Οι εργάτες κοιτάζονται μεταξύ τους. Δεν
ξέρουν πως να τους βοηθήσουν.

ΕΡΓΑΤΗΣ 2
Μικρέ... η κοπέλα έχει δίκιο.

Γυρνάνε και τον κοιτάνε.. Ο Εργάτης 2 χώνει τα χέρια του
στις τσέπες και βγάζει ένα ρολό με χαρτονομίσματα. Κάνει να
του τα δώσει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Βασίλη...

Εκείνος με προτεταμμένο το χέρι.

ΕΡΓΑΤΗΣ 2
Εμείς την ξοδέψαμε τη ζωή μας. Κοίτα
να φτιάξεις τη δική σου.

Του ανοίγει το χέρι και του χώνει τα λεφτά στην παλάμη με το
ζόρι.

Οι υπόλοιποι εργάτες κάνουν το ίδιο. Βάζουν τα χέρια στις
τσέπες. Ο Αλέξανδρος και η Μυρσίνη τα έχουν χαμένα.

Ξαφνικά ακούγονται ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΊ και ΟΥΡΛΙΑΧΤΆ από κάπου
κοντά.

ΕΡΓΑΤΗΣ 1
Εμπρός, φευγάτε.

ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΛΑΝΑ - ΣΜΥΡΝΗ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη και ο Αλέξανδρος τρέχουν μέσα στα σοκάκια με τις
σάκες τους στους ώμους.

Επικρατεί πανικός.

Εκείνος της κρατάει το χέρι σφιχτά.
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ΕΞ. ΛΙΜΑΝΙ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΝΥΧΤΑ

Το αδιαχώρητο. Χιλιάδες κατατρεγμένοι όλων των ηλικιών έχουν
στοιβαχτεί κατά μήκος της προβλήτας και σπρώχνονται για να
μπουν στα βαπόρια.

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ επιβιβάζονται και εκείνοι στα
βαπόρια. Η αμάξα του Τζόνσον από πίσω τους.

Οι ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ επιβάλλουν την τάξη.

Από πίσω τους η πόλη καίγεται.

Ο Αλέξανδρος και η Μυρσίνη φτάνουν και προσπαθούν να βγάλουν
άκρη.

Στήνονται σε μία από τις ουρές. Τα σπρωξίματα συνεχίζονται.
Ο Αλέξανδρος κρατάει σφιχτά την Μυρσίνη.

Μπροστά τους δυο τουρκοι στρατιώτες γδύνουν ένα ζευγάρι
ηλικιωμένων από τα τιμαλφή τους.

Ο Αλέξανδρος αναστατώνεται. Βγάζει τα λεφτά από την τσέπη
και ψάχνει να βρει που θα τα κρύψει.

Ξαφνικά ένα χέρι του τα αρπάζει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Όχι!

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ χώνεται στο μπούγιο. Ο Αλέξανδρος κάνει να τον
πιάσει και αφήνει την Μυρσίνη.

Στην προβλήτα ο κόσμος στριμώχνεται για να μπει στο βαπόρι.
Πάνω στο χαμό κάποιοι πέφτουν στα νερά.

Οι Τούρκοι ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ στον αέρα. Ο κόσμος πανικοβάλλεται και
αρχίζει να σπρώχνεται.

Αλέξανδρος και Μυρσίνη αποχωρίζονται. Ο Αλέξανδρος αφήνει
τον κλέφτη και πιέζει να χωθεί στο μπούγιο για να ξανασμίξει
με τη Μυρσίνη.

Αγκαλιάζονται. Το βλέμμα της Μυρσίνης πέφτει πάνω στην
Ματίνα την υπηρέτρια που είναι δύο ουρές παρακάτω.

Καλύπτει το κεφάλι της για να μην την δει και ύστερα
σκανάρει με το βλέμμα της το πλήθος για να εντοπίσει τον
πατέρα της.

Διακρίνει τον Τζόνσον που κατεβαίνει από την άμαξα μόνος
του. Τα βλέμματα τους διασταυρώνονται. Εκείνος την βλέπει με
τον Αλέξανδρο και γυρνάει την πλάτη για να μπει στο βαπόρι.
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ΜΥΡΣΙΝΗ
Ο πατέρας μου δεν είναι μαζί του...
Πρέπει να πάω πίσω.

Ένας ΤΟΥΡΚΟΣ ΦΑΝΤΆΡΟΣ πάνω στο άλογο του φωνάζει:

TΟΥΡΚΟΣ
στα Τούρκικα( )

Μόνο τα γυναίκοπαιδα. Μόνο!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Έλα από εδώ.

Την αρπάζει από το χέρι και στριμώχνονται στην ουρά με τις
υπόλοιπες γυναίκες και μερικές καλόγριες.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πρέπει να πάω σπίτι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Είναι αργά. Κάτσε εδώ.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μην με αφήνεις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δεν θα με αφήσουν μαζί σου.

Τον τραβάει από το χέρι.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αλέξανδρε, όχι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα βρεθούμε
στην Αθήνα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μα--

Ο Αλέξανδρος βγάζει έναν χρυσό σταυρό που κρέμεται από το
λαιμό του. Της το δίνει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κρατά το.  Θα σε φυλάει μέχρι να
ξανασμίξουμε.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μου το υπόσχεσαι;

Ο Αλέξανδρος την φιλάει. Η ουρά προχωράει και παρασέρνει την
Μυρσίνη. Τα χέρια τους ξεμπλέκονται. ο Αλέξανδρος μένει
πίσω. Κοιτάζονται μέχρι να τους χωρίσει το πλήθος. 
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Η Μυρσίνη βλέπει τους Τούρκους να ψηλαφίζουν τα κορίτσια.
Τους παίρνουν ότι τιμαλφή και χρήματα έχουν.

Η σειρά της πλησιάζει. Πιάνει τον σταυρό και τον βάζει στο
στόμα της για να τον κρύψει.

ΕΣ. ΒΑΠΟΡΙ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη τρέχει γρήγορα πάνω στο κατάστρωμα. Με το βλέμμα
της εντοπίζει τον Αλέξανδρο μέσα στο πλήθος.

Ο σταυρός του κρέμεται στο λαιμό της, κάτω από τα ρούχα.

Της χαμογελάει. Του χαμογελάει και εκείνη με δάκρυα στα
μάτια.

Πίσω από το λιμάνι, η καίγεται. Εντοπίζει το σπίτι της. Έχει
παραδωθεί στις φλόγες.

ΕΣ. ΣΑΛΟΝΙ, ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΝΥΧΤΑ

Η φωτιά καταπίνει τις κουρτίνες, τα έπιπλα, τους τοίχους.

Ο Ισίδωρος καθισμένος στην πολυθρόνα με την φωτογραφία της
Μυρσίνης αγκαλιά. Κλείνει τα μάτια και περιμένει το τέλος
του.

Η λαύρα ραγίζει το γυαλί της κορνίζας με την φωτογραφία της
Μυρσίνης. Το μελάνι αρχίζει να ξεθωριάζει.

Οι φλόγες τυλίγουν τον Ισίδωρο.

ΤΕΛΟΣ TEASER
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ACT 1

ΕΞ. ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΡΑ

Γλαροπούλια πετάνε γύρω από τα φουγάρα των πλοίων.

Τα μεγάλα βαπόρια έχουν αράξει στο λιμάνι.

Χιλιάδες πρόσφυγες έχουν κατακλύσει την προβλήτα.

SUPER: 8 μέρες μετά...

Αντίσκηνα, πρόχειρα καταλύματα, υπαίθρια συσσίτια και οι
Έλληνες χωροφύλακες που προσπαθούν να βάλουν μία τάξη στον
χαμό.

ΕΣ. ΑΠΟΘΗΚΗ - ΜΕΡΑ

Μία προσφυγοπούλα γύρω στα 25, η ΑΘΗΝΑ μπαίνει σε μία παλιά
αποθήκη που είναι στοιβαγμένα δεκάδες ράντζα. Στα χέρια της
κρατάει δύο τενεκεδένιες κούπες.

Καμιά πενηνταριά γυναίκες, διαφόρων ηλικιών, μαζί τους και
καλόγριες τρώνε, συγυρίζουν και συζητούν δεξιά και αριστέρα.

Η Αθηνά, πλησιάζει το ράντζο που είναι κουλουριασμένη η
Μυρσίνη με την πλάτη γυρισμένη.

ΑΘΗΝΑ
Σήμερα έχει σούπα.

Η Μυρσίνη δεν γυρνάει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν πεινάω.

ΑΘΗΝΑ
Το ίδιο είπες και χθες.

Η Μυρσίνη δεν απαντάει. Η Αθηνά αφήνει τις κούπες στο
κιβώτιο - κομοδίνο δίπλα στο ράτζο και κάθεται πλάι της.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Και προχθές.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Σου είπα Αθηνά, δεν θα μείνω πολύ
εδώ.
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ΑΘΗΝΑ
Μέχρι τότε όμως μην μας πεθάνεις της
πείνας.

Η Μυρσίνη δεν μιλάει.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Ήρθε καινούργιο βαπόρι.

Η Μυρσίνη γυρνάει και την κοιτάει αναθαρρημένη.

ΕΞ. ΛΙΜΑΝΙ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ - ΜΕΡΑ

Ο ΉΧΟΣ από την κόρνα του βαποριού που πλησιάζει.

Η Μυρσίνη φασκιωμένη με μεταξωτό μαντήλι και το γούνινο
παλτό της περπατάει βιαστικά στο λιμάνι μέσα απ΄το μπούγιο.

Πίσω από το συρματόπλεγμα που χωρίζει το προσφυγικό καμπ με
το δρόμο, μία παρέα με ΠΑΙΔΙΑ φωνάζουν:

ΠΑΙΔΙΑ
Ξενομερίτες! Τουρκόσποροι!

Η Μυρσίνη δεν δίνει σημασία και τρέχει προς την προβλήτα.

Το μεγάλο βαπόρι πλησιάζει. Κόσμος μαζεύεται για να δει
συγγενικά του πρόσωπα που καταφθάνουν.

ΕΞ. ΛΙΜΑΝΙ, ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ - ΜΕΡΑ

Η ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ, αρχιτσατσά γύρω στα 50, ογκώδης αντρογυναίκα
με ένα γούνινο παλτό - ο φόβος και ο τρόμος των ιερόδουλων
του Πειραιά. Στέκεται κάτω από ένα υπόστεγο και καπνίζει
κοιτάζοντας το βαπόρι που δένει στην προβλήτα.

Την πλησιάζει ο ΜΙΧΑΛΗΣ, ο χωροφύλακας. Λέβεντης,
μουστακαλής, ψηλός, γύρω στα 55.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Μολόγατα.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Τις ασυνόδευτες τις έχουν στις
αποθήκες.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Και του ορφανοτροφείου;

MΙΧΑΛΗΣ
Και εκείνες μαζί με τις καλόγριες.
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ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Πέντε ψάχνουμε.

MΙΧΑΛΗΣ
Τέσσερις νόμιζα.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Η Φιλιώ θα φύγει σήμερα.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Νωρίς δεν είναι;

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Τα σεντόνια της ήταν πάλι μέσ'στο
αίμα. Πρέπει να ξεκουμπιστεί το
συντομότερο.

Ο Μιχάλης σκοτεινιάζει.

Το πλοίο έχει δέσει και ανοίγει η μπουκαπόρτα.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Για πάμε να δούμε τι μας ήρθε.

ΕΞ. ΠΡΟΒΛΗΤΑ - ΜΕΡΑ

Το βαπόρι αδειάζει κόσμο, γυναίκες και παιδιά κυρίως.

Η Μυρσίνη έχει στριμωχτεί στο μπούγιο. Σηκωμένη στις μύτες
ψάχνει να βρει τον Αλέξανδρο.

Ανθρωποί ξανασμίγουν, αγκαλιάζονται. 

Η Μυρσίνη συνεχίζει να ψάχνει. Το βλέμμα της διασταυρώνεται
με της Μαντάμ Ζώζας που στέκεται λίγο πιο πίσω.

ΕΞ. ΛΙΜΑΝΙ, ΧΙΟΣ - ΜΕΡΑ

Το λιμάνι της Χίου γεμάτο αντίσκοινα και πρόσφυγες, κυρίως
άνδρες.

SUPER: "Χίος, 250 χλμ μακριά από την Αθήνα"

Ο Αλέξανδρος κάθεται στην προβλήτα με μία αντροπαρέα που
πίνουν και καπνίζουν.

Εμφανίζεται ο ΛΑΜΠΡΟΣ γύρω στα 35, με μία εφημερίδα στα
χέρια.

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 2
Τι έμαθες;
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Το βλέμμα του σκοτεινιασμένο. Δεν φέρνει καλά μαντάτα. Δίνει
την εφημερίδα στον ΠΡΟΣΦΥΓΑ 2.

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: "Εφημερίδα Ακρόπολις. Τίτλος: Κυβερνητική
εντολη, αναχαιτίζει τα πλοία με τους πρόσφύγες. Γράφει η
Κατερίνα Δήμου".

Αρχίζει να την ξεφυλλίζει. Ο Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι
μαζεύονται για να ακούσουν.

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 3
Λοιπόν τι λέει; Μην μας σκας.

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 2
"Επειδή η συγκέντρωσις τόσου πλήθους
προσφύγων απειλεί την υγείαν,
ειδοποιήθησαν ραδιοτηλεγραφικώς τα
ερχόμενα πλήρη προσφύγων ατμόπλοια
όπως μη προσεγγίσουν εις τον Πειραιά
αλλά να παραμείνουν στις νήσους Χίο,
Μυτιλήνη και Σάμο μέχρι νεοτέρας".

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 3
Δηλαδή;

ΛΑΜΠΡΟΣ
Τι δηλαδή; Δεν πάμε πουθενά.

Ξεσπάει γκρίνια και μουρμούρα.

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 4
Και τι θα γίνει; Έχω μάνα και γυναίκα
στην Αθήνα --

Οι άντρες θυμωμένοι πιάνουν την κουβέντα. Ο Αλέξανδρος
απογοητευμένος, σηκώνεται να φύγει.

ΕΞ. ΠΡΟΒΛΗΤΑ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη πλησιάζει τον ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ 1 που κάθεται σε ένα
γραφείο κάτω από ένα υπόστεγο, και καταγράφει τα στοιχεία
των νεοαφιχθέντων. Μία μεγάλη ουρά από γυναίκες μπροστά του.

Η Μυρσίνη προσπερνάει την ουρά και πλησιάζει τον Χωροφύλακα
1. Οι γυναίκες ενοχλούνται.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Με συγχωρείτε...  Ψάχνω κάποιον που
ήρθε σήμερα. Μήπως μπορείτε να με
βοηθήσετε;

Ο Χωροφύλακας 1 δεν σηκώνει το βλέμμα από τα κιτάπια του.
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ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Αλέξανδρος Σωτηρίου λέγεται...

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
Δεν ήρθαν άντρες σήμερα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Tι ώρα θα έρθει τα επόμενο πλοίο;

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
Δεν θα έρθει άλλο πλοίο.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αύριο;

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
Δεν θα έρθει κανένα άλλο πλοίο από τη
Σμύρνη. Εντολή της κυβερνήσεως.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Και πως θα τον βρω;

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
Αν πρόλαβε να έρθει, θα βρίσκεται στη
στη Δραπετσώνα, στον καταυλισμό των
ανδρών.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πως μπορώ να πάω εκεί;

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
Δεν μπορείς. Εκτός αν σε ψάξει
εκείνος. Επόμενος!

Η Μυρσίνη φεύγει απογοητευμένη.

ΕΞ. ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη περπατάει παράλληλα με την παραλιακή λεωφορό.
Πλησιάζει τους διάφορους περαστικούς και τους ρωτάει:

ΜΥΡΣΙΝΗ
Με συγχωρείτε... Μήπως γνωρίζετε πως
να πάω στη Δραπετσώνα;

Οι περισσότεροι την αποφεύγουν. Έχουν πάρει χαμπάρι ότι
είναι πρόσφυγας.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Με συγχωρείτε...
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Συνεχίζουν και την αποφεύγουν. Η Μυρσίνη συνεχίζει να
περπατάει στον δρόμο.

Τα μάτια της καρφώνονται σε μία καλοντυμένη ΚΥΡΊΑ. Ίσως της
θυμίζει την μητέρα της, ή ακόμα και την ίδια. Την πλησιάζει.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Με συγχωρείτε... Ποιος είναι ο δρόμος
για την Δραπετσώνα;

Η Κυρία σταματάει και την κοιτάζει σαστισμένη.

ΚΥΡΙΑ
Ξενομερίτισσα είσαι;

MYΡΣΙΝΗ
Τι σημαίνει αυτό;

ΚΥΡΙΑ
Πρόσφυγας. Από την Τουρκία ντε.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Από τη Σμύρνη είμαι. Ελληνίδα. 

Η Κυρία βάζει το μαντήλι της μπροστά στο πρόσωπο της για να 
μην τυχόν κολλήσει κάτι.

ΚΥΡΙΑ
Και τι κάνεις εδώ; Γιατί έφυγες από
το λιμάνι;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Θέλω να πάω στη Δραπετσώνα να βρω τον
αρραβωνιαστικό μου.

Ένας άλλος ΚΥΡΙΟΣ που ακούει τη συζήτηση επεμβαίνει.

ΚΥΡΙΟΣ
Δεν πρέπει να είστε εδώ. Να πάτε
πίσω, στο λιμάνι.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Γιατί; Ψύλλους έχω;

KΥΡΙΑ
Μπορεί και να έχετε! Τόσα
ακούγονται--

Η Μυρσίνη τσαντίζεται και κάνει να την αρπάξει. Ο Κύριος
μπαίνει στη μέση και κάνει να τις χωρίσει. Κόσμος μαζεύεται
γύρω τους.

Η ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ του ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ 2 που τρέχει να τις χωρίσει.
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ΕΣ. ΑΠΟΘΗΚΗ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη καθισμένη στο κρεβάτι της. Στα χέρια της κρατάει
τον σταυρό του Αλέξανδρου που είναι περασμένος στον λαιμό
της. Η Αθηνά απέναντι την κοιτάζει από το δικό της.

Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Ζώζα με τον Μιχάλη. Αρχίζουν
να επιθεωρούν το χώρο.

Οι κοπέλες γυρνάνε και τις κοιτάζουν. Εκτός από την Μυρσίνη.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Η κυρία Ζώζα είναι από ένα ιδρύμα της
περιοχής και ψάχνει κοπέλες για το
πλυσταριό. Ποια από σας θέλει
δουλειά;

Αρκετές κοπέλες σηκώνουν το χέρι. Ο Μιχάλης και η Ζώζα
περπατάνε ανάμεσα από τα κρεβάτια επιθεωρώντας τις κοπέλες.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Εσύ; Tι ηλικία έχεις εσύ;

ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ 1
Εικοσιτριό κυρία.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Eίσαι παντρεμένη; Παιδιά έχεις;

ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ 1
Όχι κυρία.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Χαρτιά έχεις;

ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ 1
Ούτε από αυτό, κυρία.

Η Ζώζα γνέφει, προχωράει ανάμεσα από τα κρεβάτια
συνεχίζοντας να ρωτάει τις κοπέλες αλλά δεν ακούμε.

Η Μυρσίνη με γυρισμένη την πλάτη δεν δίνει σημασία. Η Ζώζα
πλησιάζει την Αθηνά.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Εσύ; Πόσων χρονών είσαι;

ΑΘΗΝΑ
20, κυρία.
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ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Σε πλυσταριό έχεις ξαναδουλέψει;

ΑΘΗΝΑ
Μάλιστα, κυρία. Στο ορφανοτροφείο.

Η Ζώζα χαμογελάει. Προχωράει πιο κάτω. Η Μυρσίνη με τα μάτια
κλειστά.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Εσύ ομορφούλα; Γιατί δεν μιλάς;

Η φωνή της Ζώζας ακούγεται από πάνω της. Σηκώνει το κεφάλι
της και την κοιτάζει. Την αναγνωρίζει.

ΖΩΖΑ
Έχεις ξαναδουλέψει σε πλυσταριό;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν είμαι του ορφανοτροφείου.

Η Ζώζα της πιάνει τα χέρια και τα κοιτάει. Είναι απαλά. Η
Μυρσίνη τα τραβάει ενοχλημένη.

ΖΩΖΑ
Αυτή είναι από τζάκι, κύριε
Χωροφύλακα. Σε λάθος μέρος τη βάλατε.

Γελάνε. Η Ζώζα την προσπερνάει και γυρνάει προς την πόρτα.

ΖΩΖΑ (cont'd)
Εσύ, εσύ και εσύ αν θέλετε δουλειά
ελάτε μαζί μου. Φεύγουμε.

ΑΘΗΝΑ
Που θα πάμε κυρία;

ΖΩΖΑ
Όχι μακριά. Στη Δραπετσώνα.

Η Μυρσίνη γουρλώνει τα μάτια. Το σκέφτεται και ύστερα
σηκώνεται όρθια.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μισό λεπτό! Θέλω και εγώ να δουλέψω.

Η Ζώζα σταματάει και την κοιτάει.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Δεν έχω εμπειρία αλλά θα δουλέψω
σκληρά... κυρία.

Η Ζώζα την κοιτάζει χαμογελώντας.
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ΤΕΛΟΣ ACT 1

ACT 2

ΦΩΝΕΣ και ΓΕΛΙΑ από παιδιά που παίζουν.

ΕΣ. ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΠΙΤΙ ΜΑΝΟΥ - ΜΕΡΑ

Ένα μικρό δωμάτιο με ένα διπλό ξύλινο κρεβάτι, ένα φθαρμένο
χαλί και μούχλα στους τοίχους.

Ο ΜΑΝΟΣ, γύρω στα 40, ξυπνάει από τις φωνές. Άντρας της
πιάτσας, γνωστός ρεμπέτης της Δραπετσώνας.

Φοράει ακόμα το σακάκι του, το πουκάμισο και η γραβάτα του
λιτή. Τον πήρε πάλι ο ύπνος με τα ρούχα.

Πλάι στο κρεβάτι ένα τασάκι τιγκαρισμένο και ένα μισογεμάτο
μπουκάλι με αλκοολ. Στην γωνία απέναντι το μπαγλαμαδάκι του.

Σηκώνεται καθιστός. Το κεφάλι του ακόμα βαρύ. Κοιτάζει την
μεγάλη τρύπα στο σακάκι του.

ΕΣ. ΣΑΛΟΝΙ - ΜΕΡΑ

Βγαίνει από το δωμάτιο πλυμένος - χτενισμένος. Η ΜΑΡΙΑ, η
σύζυγος του γύρω στα 40, ταλαιπωρημένη, απεριποιήτη, πάνω
από τον νεροχύτη, πλένει.

Οι γιοί τους, ο ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΩΤΟΣ, 10 και 8 αντίστοιχα
τρέχουν πάνω-κάτω στο σπίτι, κυνηγάει ο ένας τον άλλον.

Με το που τον βλέπουν σταματούν και στέκονται ακίνητοι.
Κατάλαβαν ότι τον ξύπνησαν.

ΜΑΡΙΑ
κοφτή( )

Καλημέρα.

Ο Μάνος μουγκρίζει. Κάθεται βαρύς στο τραπέζι της κουζίνας.
Βγάζει ένα άφιλτρο τσιγάρο από την ταμπακέρα του και το
ανάβει.

Η Μαρία βάζει να ανάψει το μπρίκι να του κάνει ελληνικό.

Τα αγόρια τον πλησιάζουν και κάθονται ευλαβικά δεξιά και
αριστέρα του. Ο Μάνος δίνει ένα φιλικό σκαμπιλάκι στον
Χρήστο. Είναι φανερό ότι έχει αδυναμία στον μεγαλύτερο.
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ΜΑΝΟΣ
Πως πάει το σχολειό; Διαβάζετε τίποτα
ρε;

ΧΡΗΣΤΟΣ
Εγώ διαβάζω, κύριε.

ΜΑΝΟΣ
Εσύ Σώτο;

ΧΡΗΣΤΟΣ
O Σώτος δεν διαβάζει.

ΣΩΤΟΣ
Ψέματα λέει.

ΜΑΝΟΣ
Να διαβάζεις Σώτο αλλίως ξέρεις τι θα
πάθεις.

ΛΑΜΠΡΟΣ
Θα γίνει πολισμάνος!

ΣΩΤΟΣ
Σκάσε ρε!

ΜΑΝΟΣ
Και τι τους κάνουμε Λάμπρο τους
πολισμάνους;

ΛΑΜΠΡΟΣ
Τους βαράμε. Τους βαράμε!

Ο Μάνος γελάει.  Ο Λάμπρος κάνει να δώσει μία φάπα στον
Σώτο. Παίζουν και γελούν οι τρεις τους.

Ο καφές κάνει να ξεχυλίσει. Η Μαρία σβήνει το μπρίκι.

Επιστρέφει στο τραπέζι με τον καφέ του Μάνου. Τα παιδιά
σηκώνονται και πάνε μέσα. Το κλίμα πάλι βαρύ. Η Μαρία
στέκεται από πάνω του.

ΜΑΡΙΑ
Είναι τα γενέθλια του μικρού αύριο.
Θα πάω στου Γρηγόρη να πάρω κρέας.

Ο Μάνος, ανοίγει το σακάκι του και βγάζει από μέσα ένα ρολό
χαρτονομίσματα. Ξεχωρίζει δύο ταλιρά και τα ακουμπάει στο
τραπέζι.

Η Μαρία παρατηρεί την τρύπα στο σακάκι του.
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ΜΑΡΙΑ (cont'd)
ειρωνικά( )

Πάλι απ' τις σκάλες έπεσες;

O Μάνος δεν απαντάει. Η Μαρία γυρνάει προς την κουζίνα.
Στέκεται πάνω από το νεροχύτη, σκέφτεται τι θα του πει.

ΜΑΡΙΑ (cont'd)
Κουράστηκα να σου ράβω τα σακάκια,
Μάνο. Κάποια μέρα θα σε βρει λίγο πιο
ψηλά και --

ΜΑΝΟΣ
-- Ώχοου μωρέ Μαρία. Πάλι γκρίνιες.

Γυρνάει και τον κοιτάει θυμωμένη.

ΜΑΡΙΑ
Τα παιδιά σου δεν τα σκέφτεσαι;

ΜΑΝΟΣ
Πάω να φύγω.

Σηκώνεται και βγαίνει χτυπώντας την πόρτα.

ΜΑΡΙΑ
Στον αγύριστο.

Η Μαρία πιάνει το φλυτζάνι του και το χτυπάει με δύναμη στον
νεροχύτη.

ΕΞ. ΣΠΙΤΙ, ΜΑΝΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΜΕΡΑ

Οι δρόμοι χωμάτινοι, κακοτράχαλοι. Άσφαλτος ούτε κατά
διάνοια. Η γειτονιά απότελείται από χαμώσπιτα και πέτρινες
μονοκατοικίες.

Ο Μάνος βγαίνει από την εξώπορτα με το μπαγλαμαδάκι του στον
ώμο.

ΕΞ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΜΕΡΑ

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ.

Ταβερνεία, χαμώσπιτα και χασιποτεία.

Παρέες ανδρών που παίζουν χαρτιά, ορφανά στην άκρη του
δρόμου που ζητιανεύουν και μπουζουξήδες στα καφενεία και τις
ταβέρνες.  Άνθρωποι του περιθωρίου, το λεγόμενο και
"σκυλολόι" Με εξαίρεση το ρεμπέτικο, το σκηνικό είναι
βγαλμένο από νουβέλα του Ντίκενς.
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Ο Μάνος περπατάει καπνίζοντας.

Ξαφνικά μπροστά του εμφανίζονται, ο ΣΤΑΥΡΟΣ και ο ΑΡΓΥΡΗΣ,
γύρω στα 30 κάτι και οι δύο. Μουστακαλήδες, βαρύμαγκες, με
τα στιλέτα τους κρυμμένα στις τσέπες.

Ο Μάνος τους βλέπει και σκύβει το κεφάλι. Τον πλησιάζουν.

ΣΤΑΥΡΟΣ
Βρε, βρε τον Μάνο, τον τραγουδιάρη,
τον εραστή.

ΜΑΝΟΣ
Καλώς τα, τα καλόπαιδα...

ΑΡΓΥΡΗΣ
Δεν είσαι ξηγημένος, Μάνο. Δύο
βδομάδες έχουν περάσει και ούτε φωνή
ούτε ακρόαση.

Ο Μάνος με κατεβασμένο το κεφάλι.

ΣΤΑΥΡΟΣ
Σε πέντε μέρες μας είπες, δέκα
γίνανε. Τι θα πούμε εμείς στο
αφεντικό τώρα;

ΜΑΝΟΣ
Θα ρθώ να του μιλήσω εγώ πες του.
Τώρα βιάζομαι.

Κάνει να περάσει, ο Αργύρης του κόβει τη φόρα.

ΑΡΓΥΡΗΣ
Για μπάστα λίγο.

στον Σταύρο( )
Για ψάχτον ρε Σταυρί.

Ο Σταύρος κάνει να τον πιάσει. O Mάνος του σπρώχνει το χέρι
με τσαμπουκά.

ΜΑΝΟΣ
Φρόνιμα ρε.

Ο Σταύρος τον αρπάζει από τον γιακά. Ο Αργύρης βγάζει το
στιλέτο του και του κολλάει στο λαιμό. Ο Μάνος παγώνει.

ΑΡΓΥΡΗΣ
Όχι μαγκιές σε μας, τραγουδιάρη,
αλλιώς θα να σου ανοίξω και άλλη
τρύπα... και αυτή τη φορά δεν θα
σταματήσω στο σακάκι.
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Ο Σταύρος τον ψιλάφιζει. Χώνει το χέρι του μέσα από το
σακάκι και βγάζει τα υπόλοιπα χαρτονομίσματα. Τα δίνει στον
Αργύρη.

ΜΑΝΟΣ
Όχι αυτά ρε παιδιά. Τα θέλω για τα
μικρά, για την γυναίκα.

ΣΤΑΥΡΟΣ
Αυτό να το σκεφτόσουν πριν πιάσεις
την τράπουλα.

Ο Σταύρος του ισιώνει το σακάκι και την γραβάτα και τον
αφήνει.

ΑΡΓΥΡΗΣ
Έχεις μέχρι το βράδυ να βρεις τα
υπόλοιπα αλλιώς θα περάσουμε μία
βόλτα από την κυρά σου. Ξηγηθήκαμε;

Τον αφήνουν και φεύγουν.

ΕΞ. ΒΟΥΡΛΑ, ΔΡΟΜΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΏΝΑΣ - ΜΕΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

Ο Μιχάλης και η Ζώζα περπατάνε μπροστά. Από πίσω ακολουθούν
η Μυρσίνη, η Αθηνά και οι άλλες δύο κοπέλες.

Δεξιά και αριστέρα τους, χαμώσπιτα, ταβέρνες, σκατόφατσες
και περιθωριακοί. Το γνωστό σκηνικό που είδαμε και πριν.

Κάποιοι βλέποντας τα κορίτσια σηκώνονται να τις πειράξουν,
σφυρίζοντας και φωνάζοντας: "Τι μας έφερες πάλι Ζώζα; Θα
καλοπεράσουμε ομορφούλα" κλπ

Οι προσφυγοπούλες φοβισμένες με σκυμμένα τα κεφάλια.

Μπροστά τους εμφανίζεται επιβλητικό ένα κτίριο-φυλακή
περιφραγμένο, με ψηλομαντρότοιχο. Τα Βούρλα. Η μόνη είσοδος-
έξοδος είναι μία μεγάλη δίφυλλη πόρτα ύψους 3 μέτρων.

Στο πλάι στέκεται ο δεύτερος χωροφύλακας ο ΜΙΜΗΣ, γύρω στα
35. Διώχνει κάτι πιτσιρίκαδες που θέλουν να μπούνε μέσα.

Οι κοπέλες κοιτάνε το κτίριο με δέος.

ΕΣ. ΒΟΥΡΛΑ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη και οι υπόλοιπες κοπέλες μπαίνουν στο προαύλιο.
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Δεκάδες ΙΕΡΟΔΟΥΛΕΣ, όλων των ηλικιών, δεξιά και αριστέρα,
λιάζονται, καπνίζουν και κουτσομπολεύουν. Ακούγονται φράσεις
τύπου: "Ρε βλάμη είμαι χαρμάνισσα… Δώσε λίγο τσιγαριλίκι".

Δεξιά και αριστέρα τους δυόροφοι κοιτώνες. Μπροστά τους, το
κεντρικό κτίριο με το γραφείο της χωροφυλακής. Αριστερά της
εισόδου, το Καφενείο, ένα απλό ισόγειο παράπηγμα και
παραδίπλα η ταβέρνα. Πέρα κάτω δεξιά η αποθήκη και το
πλυσταριό. Ο χώρος είναι κανονική φυλακή.

Πολλές ιερόδουλες με το που δουν τις νεοφερμένες, αρχίζουν
να τους φωνάζουν "Καλώς τα όμορφα κορίτσα"

Οι προσφυγοπούλες φοβισμένες. Η Προσφυγοπούλα 1 ψιθυρίζει
στις άλλες.

ΠΡΟΣΦΥΠΟΥΛΑ 1
Τι σόι ίδρυμα είναι αυτό;

ΑΘΗΝΑ
Εσένα τι σου φαίνεται; Κατηχητικό
πάντως δεν το λες.

Η Μυρσίνη ακούει την κούβεντα τους αλλά δεν απαντάει.
Κοιτάει δεξιά και αριστερά της μαζεμένη. Ίσως είναι η πρώτη
φορά που βλέπει ιερόδουλες πόσο μάλλον ένα μπορντέλο-φυλακή.

Τα μάτια της καρφώνονται απέναντι, σε μία κοκκαλιάρια
ασθενική  ιεροδουλή που προσπαθεί να κρύψει τα χρόνια και
τις κακούχιες που έχει περάσει με πολλές στρώσεις μακιγιαζ.
Κάθεται σε μια γωνιά μόνη της. Αυτή είναι η ΕΛΕΝΗ, 45, και
έχει ζήσει τη μισή της ζώη στα Βούρλα.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
τους δείχνει(
απέναντι)

Το πλυσταριό... εκεί που θα
δουλεύετε. Καφές, κονιάκ, τσιγάρα,
και τα σχετικά στο καφενείο...
εκεί πέρα. Φαγητό στην ταβέρνα. 
Πληρώνεστε από τα κορίτσια και μου
δίνετε τα λεφτά για να σας δώσω τις
μάρκες σας. Σε μισή ώρα θα βρεθούμε
στο ιατρείο για να σας εξετάσουν.  Οι
μικρές ελάτε μαζί μου. Οι υπόλοιπες
με τον κύριο Μιχάλη. 

Τα κορίτσια ξεκινάνε να ακολοθούσουν. Η Μυρσίνη μένει πίσω.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Κυρία... Ποτέ έχουμε έξοδο;

Όλοι γυρνάνε και την κοιτάνε.
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ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Βιάζεσαι να φύγεις ακόμα δεν ήρθες;

H Μυρσίνη ντροπιασμένη, δεν απαντάει. Ακούγονται γέλια.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Εμπρός ελάτε.

Τα κορίτσια χωρίζονται. Η Μυρσίνη και η Αθηνά ακολοθούν την
Ζώζα.

ΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη στέκεται μπροστά στο κατώφλι ενός μικρού δωματίου. 
με ένα κρεβάτι, ένα νιπτήρα, μία καρέκλα και ένα επιπλάκι
για ντουλάπα. Τρία καδράκια στους τοίχους με ξεθωριασμένες
γκραβούρες πονηρού περιεχομένου. Δίπλα από την πόρτα, ο
αριθμός, 14, το νούμερο του "κελιού".

Η Μαντάμ Ζώζα κάνει νόημα στην Μυρσίνη να περάσει. Μπαίνει
διστακτική.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Βολέψου και θα σε φωνάξω όταν έρθει ο
ντόκτορας. 

ΜΥΡΣΙΝΗ
Κυρία... Δεν μου απαντήσατε.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Θα το συζητήσουμε μετά.

Η Ζώζα φεύγει. Η Μυρσίνη κάθεται στο κρεβάτι της. Κοιτάζει
τον χώρο.

Το μάτι της πέφτει σε σειρά από κοφτές χαρακιές στον τοίχο.
Η προηγούμενη κοπέλα μετρούσε τις μέρες της για να φύγει.

ΕΛΕΝΗ (O.S.)
Σμυρνιά είσαι;

H Nεφέλη γυρνάει και βλέπει την Ελένη που στέκεται στο
κατώφλι.

ΕΛΕΝΗ
Την καλύτερη μπούκα σου δωκέ η
"Δράκαινα". Της Κικής. 

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ήξερες την κοπέλα που έμενε εδώ;
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ΕΛΕΝΗ
Κάτι τις... Έκλεισε τα 28 και την
αλλάξανε. Εγώ μένω στα "κατσικάδικα".

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τι είναι αυτό;

ΕΛΕΝΗ
Εκεί που βάζουν εμάς τις γριες ντέ.
Εσείς οι νέες έχετε άλλα κομφόρ.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Εγώ δεν είμαι σαν...

ΕΛΕΝΗ
Σαν και μένα; Πουτάνα;

Η Μυρσίνη κατεβάζει το κεφάλι.

MΥΡΣΙΝΗ
Θα δουλέψω στο πλυσταριό.

ΕΛΕΝΗ
"Κουβαδίστρα" στην γλώσσα μας.

Η Ελένη μπαίνει στο δωμάτιο.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Δεν μου πες. Σμυρνιά;

Η Μυρσίνη γνέφει.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Εγω είμαι η Ελένη.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μυρσίνη... Δουλεύεις καιρό εδώ;

ΕΛΕΝΗ
Τόσο που έχω ξεχάσει πότε ήρθα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Εγώ δεν θα κάτσω. Περιμένω τον
αρραβωνιαστηκό μου, να έρθει να
πάρει.

ΕΛΕΝΗ
Το ξέρει ότι είσαι εδώ;

MΥΡΣΙΝΗ
Φαντάζομαι πως θα το μάθει.
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Η Ελένη ξέρει ότι αυτό δεν ισχύει και αποφεύγει να της πει
την αλήθεια.

ΕΛΕΝΗ
Λοιπόν πάω. Αν χρειαστείς κάτι μου
λες... Στο μεταξύ προσπάθησε να μην
πιάνεις και πολλές κουβέντες.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Με ποιον;

ΕΛΕΝΗ
Με όλους.

λέει και φεύγει.

ΕΞ. ΛΙΜΑΝΙ ΧΙΟΥ - ΜΕΡΑ

Ο Αλέξανδρος κάθεται στην προβλήτα και ατενίζει τη θάλασσα.
Το μυαλό του στην Αθήνα και φυσικά την Μυρσίνη.

Τον πλησιάζει ο Λάμπρος χαρούμενος.

ΛΑΜΠΡΟΣ
Σωθήκαμε μάγκα μου!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τι έγινε;

Κάθεται πλάι του και σκύβει προς το μέρος του για να του
ψιθυρίσει.

ΛΑΜΠΡΟΣ
Βρήκαμε πλοίο για την Άνδρο. Ένας
ψαράς προσφέρθηκε να μας πάει με το
καϊκι του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τι να κάνουμε στην Άνδρο;

ΛΑΜΠΡΟΣ
Μην είσαι χαϊβάνι ρε. Θα πάμε εκεί
και μετά από εκεί για την Αθήνα.

Ο Αλέξανδρος χαμογελάει.

ΛΑΜΠΡΟΣ (cont'd)
Στις 12 θα βρεθούμε με τους άλλους
στο άγαλμα για να πάμε στο λιμανάκι.
Τσιμουδιά κακομοίρη μου, μην πεις
τίποτα πουθενά.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τάφος...

ΛΑΜΠΡΟΣ
Έτσι μπράβο. Το νου σου να φέρεις
και το παραδάκι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ποιο παραδάκι;

ΛΑΜΠΡΟΣ
Για το αλισβερίσι ντε. Για την καλή
του την καρδιά θας μας πάει νομίζεις;

O Αλέξανδρος, σκοτεινιασμένος. Δεν έχει φράγκο.

ΑΝΤΡΑΣ 2
Λοιπόν στις 12 στο άγαλμα. Και
τσιμουδιά ε;

Ο Αλέξανδρος γνέφει. Ο Λάμπρος σηκώνεται και φεύγει.

ΕΣ. ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΕΡΑ

Οι προσφυγοπούλες στη σειρά. Η Μυρσίνη ανάμεσα τους.

Η Αθηνά βγαίνει από το παραβαν που βρισκόταν μαζί με τον
ΓΙΑΤΡΟ.

Η Αθηνά ρίχνει ένα βλέμμα στην Μυρσίνη καθώς βγαίνει. Εκείνη
κοιτάει ανυπόμονα προς τα μέσα καθώς μπαίνει η επόμενη
κοπέλα.

ΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΙΚΗΣ - ΜΕΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΜΠΑΓΛΑΜΑΔΑΚΙ.

Πυκνοί καπνοί από τσιγάρο, αναδύονται στο δωμάτιο.

Ο Μάνος γυμνός από τη μέση και πάνω, καθισμένος στο κρεβάτι
παίζει το μπαγλαμαδάκι του.

Από πίσω η ΚΙΚΗ γύρω στα 28, κάπνιζει χόρτο, γυμνή, κάτω από
το σεντόνι. Αδύνατη, με σκουλαρίκια, σημάδια σύριγγας στο
μπράτσο και τα χέρια βαμμένα με χένα. Μία μικρή ουλή από
στιλέτο, στο μαγουλό της αχνοφάινεται κάτω από το ρουζ.

Το δωμάτιο δεύτερης κατηγορίας, χειρότερο από της Μυρσίνης.
Στο καφάσι για κομοδινάκι, δίπλα στο κρεβάτι, υπολείμματα
από ηρωίνη, άδεια μπουκάλια και ένα τιγκαρισμένο τασάκι.
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Η Κική σηκώνεται καθιστή, τυλίγει τα χέρια της γύρω του και
του βάζει το στριφτό στα χείλη. Εκείνος τραβάει μία δυνατή
τζούρα και συνεχίζει να παίζει. 

Αρχίζει να τον φιλάει στο λαιμό. Της πιάνει το χέρι
ενοχλημένος και σηκώνεται.

ΚΙΚΗ
Νευράκια έχουμε;

Πιάνει το πουκάμισο του από την καρέκλα για να ντυθεί.

ΚΙΚΗ (cont'd)
Που πας από τώρα;

ΜΑΝΟΣ
Στο μαγαζί.

Δεν απαντάει. Βάζει το σακάκι του.

ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Θέλω λεφτά.

ΚΙΚΗ
Πάλι;

MΑΝΟΣ
Ναι πάλι, ρε Κική... Μην αρχίσεις,
δεν έχω όρεξη.

ΚΙΚΗ
Σου βαλέ χέρι η κυρά-Μαρία;

MΑΝΟΣ
Κόφ'το.

ΚΙΚΗ
Από τα αχαμνά σε κρατάει μου
φαίνεται.

Ο Μάνος τσαντίζεται, την αρπάζει από το λαιμό και σηκώνει το
χέρι του. Η Κική χαμογελάει ατάραχη, έχει συνήθισει το ξύλο.

ΚΙΚΗ (cont'd)
τον πιάνει από τα(
αχαμνά)

Έτσι σε γουστάρω. Ζόρικο!

Της διώχνει το χέρι από πάνω του.

ΜΑΝΟΣ
Δεν έχω όρεξη για τα παιχνιδάκια σου.
Κατέβα τα να φύγω.
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Η Κική ανοίγει μία μπιζουτιέρα και του δίνει δύο
χαρτονομίσματα. Κάνει να τα πάρει αλλά τα τραβάει πίσω για
να τον πειράξει.

ΚΙΚΗ
Κάτι για γάμους έλεγες, ότι θα
αφήσεις την Μαρία έλεγες...

ΜΑΝΟΣ
Σου πα, κάθε πράγμα στην στην ώρα
του. Ξέρεις ότι σ'αγαπώ --

Η Κική γελάει.

ΚΙΚΗ
Άσε ρε, Μάνο. Νομίζεις ότι δεν ξέρω
τι αγοράζω με τα λεφτά μου; 

Ο Μάνος δεν απαντάει. Του δίνει τα λεφτά. Τα αρπάζει γρήγορα
πριν αλλάξει γνώμη.

ΜΑΝΟΣ
Που είναι τα υπόλοιπα;

KΙΚΗ
Δεν μένω πλέον στα αριστοκρατικά, το
ξέχασες;

Ο Μάνος βάζει τα λεφτά στην τσέπη του.

ΜΑΝΟΣ
Να σουλουπωθείς Κική, να
φρεσκαριστείς, να φας και κάτι τις
παραπάνω.

ΚΙΚΗ
Αλλιώς τι;

Ο Μάνος δεν απαντάει. Παίρνει το μπαλγαμάδακι του και φοράει
το καπέλο του.

MΑΝΟΣ
Τα λέμε μετά.

Φεύγει.

ΕΣ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΜΕΡΑ

Ο χώρος χαμηλοτάβανος, γεμάτος αναθημιάσεις τσιγάρων.
Μοιάζει με κακόφημο μπαρ λιμανιού. Ιερόδουλες χαριεντίζονται
με τους θαμώνες. Εκείνοι λογής λογής, ναυτικοί, κακοποιοί,
και υποψήφιοι ισωβίτες. Καπνίζουν, πίνουν και ουρλιάζουν.
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Στο απέναντι μέρος της σάλας το λεγόμενο "μπανιστήρι". 
Ιερόδουλες στη σειρά καθισμένες στις καρέκλες σε ένα
προσκήνιο, μισό μέτρο ψηλότερο από το υπόλοιπο δάπεδο της
σάλας. Το "κρέας" που εκτίθεται σε κοινή θέα για να
διαλέξουν οι πελάτες.

Ημίγυμνες, σκελετωμένες οι περισσότερες, πασαλειμένες με
ρουζ και ότι άλλο μπορεί να τις κάνει θελτικές στον πελάτη.

Κάποιες χαμογελούν στους πελάτες με λειψά χαμόγελα, άλλες
κοιτάζουν ανέκφραστές το κενό άλλες κλαίνε και άλλες χαμένες
στα οράματα της ηρωίνης.

Η Μυρσίνη και η Αθηνά κάθονται σε ένα γωνιακό τραπέζι. Η
Μυρσίνη κοιτάζει γύρω της φοβισμένη. Οι πελάτες τις
κοιτάζουν σαν ξερολούκουμα.

Η Αθηνά βγάζει ένα πακέτο τσιγάρα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Καπνίζεις;

ΑΘΗΝΑ
Κάτι λίγο. Το ξεκίνησα πέρσι. Μας
κερνούσε στη ζούλα, η Βιολέττα, μία
πλύστρα που είχαμε στο ίδρυμα.

Βάζει το τσιγάρο στο στόμα της και το ανάβει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πως είναι το δωμάτιο σου;

ΑΘΗΝΑ
Μπούκες τις λένε... Καλό είναι. Πρώτη
φορά έχω δικό μου χώρο...

Προσφέρει στη Μυρσίνη τσιγάρο. Εκείνη αρνείται.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Για πες... πως πήγε η εξέταση;

MYΡΣΙΝΗ
Καλά...

ΑΘΗΝΑ
Το κρύο μέταλλο ήταν λίγο... δεν σε
γαργαλούσε; Ήταν όπως με τα αγόρια
αλλά πιο περίεργο.

Η Μυρσίνη έχει κοκκινίσει. Η Αθήνα καταλαβαίνει πως η
Μυρσίνη είναι ακόμα παρθένα.
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ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Τι; Με τον Αλέξανδρο.. δεν;

Η Μυρσίνη γνέφει αρνητικά.

MYΡΣΙΝΗ
Γιατί εσύ πως και;

ΑΘΗΝΑ
E όλο και το σκάγαμε από το ίδρυμα τα
βράδια και πηγαίναμε τις τσάρκες μας.

Λέει χαμογελαστή. Η Μυρσίνη σκυθρωπή. Σηκώνει το βλέμμα της
και πέφτει πάνω στον Μάνο που κάθεται σε ένα τραπέζι στη
γωνία.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Ξέρω γιατί άλλαξες γνώμη και θέλησες
να έρθεις...

Η Μυρσίνη σκύβει το κεφάλι.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Κρίμας γιατί η Δοξούλα είχε ανάγκη τη
δουλειά.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ήταν ο μόνος τρόπος για τον να βρω.

ΑΘΗΝΑ
Οι κοπέλες δεν βγαίνουν έξω, να
ξέρεις. Έτσι μου μήνυσαν.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Εμείς όμως δεν είμαστε σαν αυτές.

Τα μάτια της Αθηνάς πέφτουν σε κάποιον ή κάτι πίσω από τη
Μυρσίνη.Η Μυρσίνη γυρνάει και κοιτάει.

Μία παρέα με τρεις άντρες γύρω στα 40, αλητόφατσες, τις
τρώνε με τα μάτια τους.

Οι κοπέλες γυρνάνε το κεφάλι τους μπροστά.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Εσύ δεν θες να φύγεις;

ΑΘΗΝΑ
Όταν κάνω το κομποδεμά μου. Προς το
παρόν χρειαζόμαστε λεφτά...

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ, γύρω στα 35, αφήνει την παρέα του και τις
πλησιάζει. Κοιτάζει την Μυρσίνη.
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ΒΑΣΙΛΗΣ
Πάμε στο δωμάτιο σου, ομορφούλα;

H Μυρσίνη παγώνει.

ΑΘΗΝΑ
Κουβαδίστρες είμαστε.

Ο Βασίλης πιάνει τα χέρια της Μυρσίνης.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Κρίμας αυτά τα χεράκια να τρίβουνε
σεντόνια.

...λέει κοιτάζοντας την παρέα του από πίσω. Γελάνε.

Στην πόρτα του καφενείου εμφανίζεται η Ζώζα και ο Μιχάλης.

Η Μυρσίνη κάνει να τραβήξει τα χέρια της αλλά τις τα κρατάει
σφιχτά.

Ο Βασίλης φέρνει τα χέρια της στον καβάλο του.

ΒΑΣΙΛΗΣ (cont'd)
Θα σου δώσω τα διπλά και θα τα
βάλουμε να τρίψουν κάτι άλλο. Τι λες;

Η Αθηνά τον φτύνει. Εκείνος φορτώνει. Σλαπ! Την χαστουκίζει.
O Βασίλης κάνει να σηκώσει την Μυρσίνη.

Ο Μιχάλης κάνει να επέμβει αλλά η Ζώζα τον σταματά. Θέλει να
δει τι θα γίνει.

Εμφανίζεται ο Μάνος και σπρώχνει τον Βασίλη. 

ΒΑΣΙΛΗΣ (cont'd)
Tι ζόρι τραβάς ρε Μάνο; Αγαπητικιά
σου είναι και τούτη;

Σηκώνεται η παρέα του Βασίλη και κυκλώνουν τον Μάνο που έχει
μπει ασπίδα μπροστά στη Μυρσίνη.

ΜΑΝΟΣ
Ξεκόλλα ρε. Δίνε του.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Γιατί αλλιώς;

ΜΑΝΟΣ
Σε καρφώνω ως που να πεις αμάν!

O Μάνος βγάζει το στιλέτο του. Βγάζουν και εκείνοι τα δικά
τους. Η Μυρσίνη και η Αθηνά έντρομες.
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Οι άντρες ζυγιάζονται. Ετοιμάζονται να πιαστούν. Τα μάτια
του περίγυρου πάνω τους.

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ η σφυρίχτρα του Μιχάλη. Τρέχει και τους χωρίζει.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Εμπρος διαλάτε το.

Ο Βασίλης και η παρέα του κοιτάζουν τον Μάνο με ένα σαρδόνιο
χαμόγελο. Ο Βασίλης στέλνει ένα "φιλί" στη Μυρσίνη και
φεύγουν. 

ΕΞ. ΠΡΟΑΥΛΙΟ - ΜΕΡΑ

Ο Μάνος βγαίνει με ένα τσιγάρο στο στόμα, το μπαγλαμαδάκι
στη μασχάλη και το σακάκι του στους ώμους.

Η Μυρσίνη τον βλέπει να φεύγει και τον παίρνει από πίσω.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Στάσου!

Ο Μάνος σταματάει. Γυρνάει και την κοιτάζει.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Σε ευχαριστώ.

Ο Μάνος γνέφει σοβαρός.

ΜΑΝΟΣ
Καινούργια είσαι;

MΥΡΣΙΝΗ
Ναι... Κουβαδίστρα.

ΜΑΝΟΣ
Που μένεις;

H Μυρσίνη του δείχνει το πρώτο κτίριο.

ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Οι κουβαδίστρες δεν μένουν στα
"αριστοκρατικά".

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τι εννοείς;

Ο Μάνος δεν απαντάει.

ΜΑΝΟΣ
Να προσέχεις.
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Κάνει να φύγει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ένα λεπτό...

Ο Μάνος συνεχίζει να περπατάει προς την έξοδο. Η Μυρσίνη τον
παίρνει από πίσω.

Στα μπαλκόνια του δεύτερου κτίριου εμφανίζεται η Κική και
τους κοιτάζει καπνίζοντας.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Ξέρεις πως μπορώ να πάω στον
καταυλισμό των ανδρών;

ΜΑΝΟΣ
Από τη Σμύρνη είσαι;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μάλιστα.

ΜΑΝΟΣ
Οι δικοί σου;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Χωριστήκαμε στο λιμάνι. Ο πατέρας μου
είναι φίλος με τον Άγγλο πρόξενο. Θα
με ψάχνουν.

Ο Μάνος δεν απαντάει. Σκεφτέται, ότι η Μυρσίνη ίσως του
φανεί χρήσιμη.

ΜΑΝΟΣ
Κανένας δεν φεύγει από δω πέρα. Εκτός
αν εγγυηθεί κάποιος για σένα.

Η Μυρσίνη παγώνει, σταματάει. Ο Μάνος συνεχίζει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τι εννοείς δεν μπορεί να φύγει;
Νόμιζα ότι αυτό ισχυεί μόνο για τις
κοπέλες... τι άλλες.

Ο Μάνος σταματάει. Γυρνάει και την κοιτάζει.

Η Κική παρακολουθεί σκοτεινιασμένη από το μπαλκόνι.

ΜΑΝΟΣ
Γιατί νομίζεις ότι σου δώκανε μπούκα
στα αριστοκρατικά;
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Ο τρόμος στα μάτια της Μυρσίνης. Αρχίζει να καταλάβαίνει τι
τρέχει. Ο Μάνος δεν αντέχει να την κοιτάζει. Γυρνάει πάλι να
φύγει. 

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πρέπει να βρεις τον αρραβωνιαστικό
μου. Να τον ειδοποιήσεις. Σε
παρακαλώ...

Ο Μάνος κοντοστέκεται. Το σκέφτεται χωρίς να την κοιτάζει.

ΜΑΝΟΣ
Είσαι σίγουρη ότι μένει εκεί;

Η Μυρσίνη γνέφει.

ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Θα μάθω και θα σου πω.

Συνεχίζει να περπατάει και βγαίνει από την πόρτα. Η Μυρσίνη
μένει εκεί.

Η Κική σβήνει το τσιγάρο της και μπαίνει πάλι στο δωμάτιο
της.

ΤΕΛΟΣ ACT 2
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ACT 3

EΞ. ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Η ΚΑΜΠΆΝΑ της εκκλησίας σημαίνει το τέλος της ημέρας.

Ο υπάλληλος του δήμου ανάβει τα φώτα στο λιμάνι.

Κόσμος σουλατσάρει πάνω-κάτω στη περατζάδα του λιμανιού.

Οι πρόσφυγες μαζεμένοι μπροστά από τα αντίσκοινα τους.
Τρώνε, κουβεντιάζουν και τραγουδούν τραγούδια από τη Σμύρνη.

ΕΞ. ΣΟΚΑΚΙ, ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Ο Αλέξανδρος μιλάει με δύο ΝΤΟΠΙΟΥΣ. Έχει ανοίξει τον σάκο
του και έχει βγάλει από μέσα το πανοφώρι του προσπαθώντας να
τους το πουλήσει. 

ΝΤΟΠΙΟΣ 1
Μία δραχμή όχι παραπάνω.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τρείς. Δεν μπορώ να το δώσω λιγότερα.
Είναι καλό δερμά. Από τη Μικρασία.

Ο Ντόπιος 1 γνέφει αρνητικά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (cont'd)
Χαλάλι, άντε δύο δραχμές, για σένα.

ΝΤΟΠΙΟΣ 1
Μία, σου λέω.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Όχι μία.

γυρνά στον Ντόπιο 2( )
Εσείς κύριε, δύο δραχμές; Τσάμπα το
δίνω, κύριε.

Ο ΝΤΟΠΙΟΣ 2 γνέφει αρνητικά. Κάνουν να φύγουν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (cont'd)
Μία δραχμή, εντάξει. Μία!

Απομακρύνονται.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (cont'd)
Θα σας κάνω δώρο και δύο υποκάμισα!

Έχουν ήδη φύγει.
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Ο Αλέξανδρος σιχτιρίζει. Κάθεται χάμω. Κοιτάζει το ρολόι
του.

9 και 20.

Σηκώνει το βλέμμα του και κοιτάζει τον κόσμο.

Ξαφνικά ξεχωρίζει μέσα στον χαμό, τον Κλέφτη που του πήρε,
τα χρήματα στο λιμάνι της Σμύρνης.

Χωρίς δεύτερη σκέψη και δισταγμό σηκώνεται και τον πλησιάζει
αποφασιστικά.

Ο Κλέφτης ασυναίσθητα τον καρφώνει με το βλέμμα του και αφού
τον αναγνωρίσει το βάζει στα πόδια.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (cont'd)
Κλέφτης! Πιάστε τον!

Ο Άλεξανδρος τον παίρνει στο κατώπι.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΛΑΝΑ - ΣΟΚΑΚΙΑ ΧΙΟΥ

Ζευγάρια πόδια που τρέχουν.

Ο Κλέφτης προπορεύεται μέσα από το μπούγιο.

Ο Αλέξανδρος από πίσω του.

ΕΞ. ΣΟΚΑΚΙ, ΧΙΟΣ - ΝΥΧΤΑ

Ο Κλέφτης τρέχει μπροστά.

Ο Αλέξανδρος λίγο πιο πίσω.

Ο Κλέφτης προσπαθεί να κόψει μέσα από τον κόσμο και
μπουρδουκλώνεται. Πέφτει κάτω.

Ο Αλέξανδρος τον προφταίνει και πέφτει πάνω του. Τον
ακινητοποιεί.

Κόσμος μαζεύεται γύρω τους.

ΕΞ. ΠΡΟΑΥΛΙΟ, ΒΟΥΡΛΑ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη περπατάει προς τους κοιτώνες. Εμφανίζεται η Ελένη
από το πουθενά.

ΕΛΕΝΗ
Τι σου έταξε;
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Η Μυρσίνη τινάζεται. Γυρνάει και την κοιτάει. Συνεχίζει να
περπατάει.

MYΡΣΙΝΗ
Δεν καταλαβαίνω τι λες.

ΕΛΕΝΗ
Ο Μάνος... τι σου έταξε;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τι σε κόφτει εσένα;

ΕΛΕΝΗ
Μείνει μακριά του, ακούς;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Θα με βοηθήσει να βρω τον Αλέξανδρο,
τον αρραβωνιαστικό μου.

ΕΛΕΝΗ
Ο Μάνος μόνο την πάρτη του κοιτάει.
Αν η Κική μάθει ότι νταραβερίζεστε--

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δες έχω ανάγκη από προστασία. Μπορώ
καλά και μόνη μου. 

Η Ελένη την κοιτάζει.

ΕΛΕΝΗ
Δεν έχεις ιδέα--

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μπορείς να με αφήσεις ήσυχη σε
παρακαλώ;

H Μυρσίνη προχωράει. Η Ελένη μένει πίσω.

ΕΣ. ΤΑΒΕΡΝΑ - ΝΥΧΤΑ

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΩΝΕΣ, ΓΕΛΙΑ.

Καπνοί από τσιγάρα.

Ένα χαμαιτυπείο, με λίγοστα τραπέζια.

Ο Μάνος και άλλοι τέσσερις ΜΟΥΣΙΚΟΙ, παίζουν τα οργανά τους
και τραγουδούν.

Το κοινό, κυρίως άντρες, πίνουν, καπνίζουν και διασκεδάζουν.
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Ο Μάνος εντοπίζει τον Σταύρο και τον Αργύρη να μπαίνουν στο
μαγαζί. Τον κοιτάζουν, τους κοιτάζει.

Ο Σταύρος τραβάει το σακάκι του. Μέσα από την ζώνη του
ξεχωρίζει το στιλέτο του.

Ο Μάνος πιάνει την "απειλή" αλλά προσπαθεί να συνεχίσει το
μπαγλαμαδάκι του χωρίς να αποσπάται.

ΕΞ. ΣΠΙΤΙ ΜΑΝΟΥ - ΝΥΧΤΑ

Ο Μάνος πλησιάζει προς το σπίτι του.

Στα σκαλιά τον περιμένουν ο Σταύρος και ο Αργύρης.

Ο Μάνος παγώνει και ύστερα κόβει δεξιά σε ένα στενό.

Τον παίρνουν πρέφα και αρχίζουν να τον ακολουθούν.

ΕΞ. ΔΡΟΜΟΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΝΥΧΤΑ

Ο Μάνος περπατάει πιο γρήγορα.

Ο Σταύρος και ο Αργύρης από πίσω του.

Μπροστά τους τα Βούρλα. Ο Μάνος τρέχει κατά εκεί.΄

Ο Σταύρος και ο Αργύρης τον βλέπουν να περνάει την πόρτα και
μένουν πίσω.

ΕΞ. ΠΡΟΑΥΛΙΟ, ΒΟΥΡΛΑ - ΝΥΧΤΑ

Ο Μάνος καπνίζει με το πουκάμισο ανοιχτό.

Εμφανίζεται η Μυρσίνη. Ο Μάνος ρίχνει το τσιγάρο και σβήνει
τη γόπα με το παππούτσι του.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Λοιπόν; Τι έμαθες;

ΜΑΝΟΣ
Ο αρραβωνιάρης σου δεν είναι εκεί.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Είσαι σίγουρος;

Ο Μάνος σιωπά καταφατικά. Η Μυρσίνη απογοητευμένη,
βουρκωμένη.
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ΜΑΝΟΣ
Υπάρχει και άλλος τρόπος.

Η Μυρσίνη σηκώνει το βλέμμα.

ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Μπορώ να τα κανονίσω με τον πολισμάνο
και να σε βγάλω. Μετά θα σε στείλω σε
ένα σπίτι που ξέρω για να μείνεις
εκεί και βλέπουμε.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Και πως θα γίνει αυτό;

ΜΑΝΟΣ
Άστο πάνω μου. Το μόνο που θέλω είναι
μερικά χρήματα για το μπαξίσι.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πόσα;

ΜΑΝΟΣ
Πέντε δραχμές.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πέντε δραχμές; Πολλά δεν είναι;

ΜΑΝΟΣ
Πολλά ξε πολλά τόσο πάει. Για μένα
δεν κρατάω τίποτα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν έχω τόσα, κύριε Μάνο.

ΜΑΝΟΣ
Νόμιζα ότι ήσουν από τζάκι,
ματσωμένη.

Η Μυρσίνη δεν απαντάει.

ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Αν τα βρεις τα λέμε στην πορταρά,
πριν τις 10.

Κάνει να φύγει.

 ΜΥΡΣΙΝΗ
Στάσου.

Βγάζει τον χρυσό σταυρό από το λαιμό που της έδωσε ο
Αλέξανδρος. Τον φιλαέι και του τον δίνει.

43.
(Printed with the demonstration version of Fade In)

Rectangle



ΜΥΡΣΙΝΗ
Χρυσάφι είναι, αληθινό. Δεν έχω κάτι
άλλο.

Ο Μάνος τον κοιτάει καλά και τον βάζει στην τσέπη.

ΜΑΝΟΣ
Θα δω τι μπορώ να κάνω. Τα λέμε στις
10, εδώ.

Ο Μάνος φεύγει.

ΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη πακετάρει τα πράγματα της στην τσάντα της.

Ακούγεται ένας ήχος από πίσω της.

ΚΙΚΗ (O.S.)
Βολτούλα θα πάμε, βολτούλα;

H Μυρσίνη γυρνάει και βλέπει την Κική, να στέκεται
απειλητικά στο κατώφλι της.

H Μυρσίνη δεν μιλάει, μαζεύεται πίσω. Η Κική μπαίνει.

ΚΙΚΗ
Που ετοιμάζεται να σε πάει;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν καταλαβαίνω...

ΚΙΚΗ
Μην μου το παίζεις χαζή. Σε είδα που
μίλαγες μαζί του.

Η Κική την πλησιάζει απειλητικά. Αγγίζει την καρέκλα που
άνηκε κάποτε σε εκείνη.

ΚΙΚΗ (cont'd)
Τον πρώτο δεν τον ξεχνάς ποτέ, ειδικά
αμά ζέχνει σαν τραγί. Εγώ ήμουν στην
ηλικία σου τότε, με άντρα δεν είχα
ξαναπάει. Έβγαλε τα ρούχα του και τα
άφησε εδώ σε αυτή εδώ την καρέκλα.
Τρεις μέρες έκανε να ξεμυρίσει το
δωμάτιο.

Η Κική κάνει γύρους γύρω από τη Μυρσίνη.
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ΚΙΚΗ (cont'd)
Τον Μάνο τον γνώρισα κανά-δύο χρόνια
μετά. Αγαπηθήκαμε και συμφωνήσαμε να
παντρευτούμε. Εκείνες που
παντρεύονται βγαίνουν όξω. Πρώτα όμως
πρέπει να κάνεις τη γύρα σου. Να
βγάλεις παραδάκι.

Κολλάει το πρόσωπο της στης Μυρσίνης.

ΕΞ. ΟΡΜΟΣ, ΧΙΟΣ - NYXTA

Ο Αλέξανδρος και ο Λάμπρος πλησιάζουν έναν ερμητικό όρμο
περιστοιχισμένο από δέντρα.

Στα νερά ακροβολλημένο ένα καϊκι. Ο Αλέξανδρος και ο Λάμπρος 
κατεβαίνουν προς την αμμουδιά.

Στο καϊκι περιμένει ο ΨΑΡΑΣ και πέντε ακόμα ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

Ο Λάμπρος βγάζει ένα ρολό με χαρτονομίσματα από την τσέπη
του και τα δίνει στον Ψαρά. Ο Ψαράς του κάνει νόημα να μπει. 
Ο Λάμπρος σηκώνει τα μπατζάκια του και πηδάει μέσα.

Ο Αλέξανδρος πλησιάζει. Βγάζει δύο χαρτονομίσματα από την
τσέπη του και του τα δίνει. Δεν είναι αρκετά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αυτά είναι ότι έχω.

Ο Ψάρας δεν είναι ευχαριστημένος αλλά του κάνει τη χάρη και
τον αφήνει.

Ξαφνικά ακούγεται μία ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ.

Φως από λάμπες στο σκοτάδι που κατεβαίνουν τρέχοντας τον
λόφο. Η αστυνομία.

ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ
Αστυνομία! Σταματήστε!

Οι φυγάδες έντρομοι. Ο Ψαράς πηδάει στη βάρκα και ζητάει από
όλους να βάλουν ένα χεράκι.

Μαζεύουν τον κάβο.

ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ξεπροβάλλουν από τα δέντρα στην ακτή.

Ο Ψαράς σπρώχνει με το κουπί το καϊκι που έχει κάτσει στον
πάτο.

Ο Λάμπρος ανοίγει τα πανιά.
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Οι αστυνομικοί είναι μία ανάσα μακριά τους.

Το καϊκι ξεκολλάει από τον πάτο και αρχίζει να επιπλέει.

Λάμπρος, Αλέξανδρος και οι άλλοι κάνουν κουπί για να
απομακρυνθούν.

Δύο από τους αστυνομικούς μπαίνουν στα νερά και αρπάζονται
από τη βάρκα.

Οι πρόσφυγες προσπαθούν να τους απωθήσουν με τα κουπιά.

Ένας από τους αστυνομικούς ανεβαίνει στη βάρκα. Τον ρίχνουν
κάτω.

Το καϊκι καταφέρνει να βγει στα ανοιχτά.

Οι αστυνομικοί μένουν πίσω.

Ο Αλέξανδρος και ο Λάμπρος με κομμένη την ανάσα κοιτάζουν
τους αστυνομικούς που έχουν μείνει στην ακτή.

ΤΕΛΟΣ ACT 3
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ACT 4

ΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΜΕΡΑ

Η Κική γραπωμένη από τον λαιμό της Μυρσίνης. Εκείνη έντρομη. 
Η Κική δεν αστειεύεται.

ΚΙΚΗ
Γάμο σου ταξέ; Μολόγατα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Όχι... όχι...

Η Κική σφίγγει τα δάχτυλα της περισσότερο.

ΚΙΚΗ
Πες την αλήθεια μωρή.

Η Μυρσίνη πασχίζει να ξεφύγει.

ΕΛΕΝΗ (O.S.)
Ιιι! Κική! Σταματήστε!

Μπουκάρει η Ελένη και αρπάζει την Κική από τον ώμο. Την
σπρώχνει πίσω. Η Μυρσίνη παίρνει βαθιές ανάσες.

ΕΛΕΝΗ
Τι σου φταιξέ η μικρή;

ΚΙΚΗ
Χώνει τη μύτη της σε ξένα παντελόνια.

Η Ελένη κοιτάζει την Μυρσίνη.

ΕΛΕΝΗ
Παρεξήγηση είναι Κική.

ΚΙΚΗ
Τους είδα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μου υποσχέθηκε να με πάει στον
αρραβωνιαστικό μου.

ΚΙΚΗ
Ψέματα λες!

ΕΛΕΝΗ
Αλήθεια λέει. Έχει άντρα στον
καταυλισμό.

Η Κική κοιτάει την Μυρσίνη με λύπηση.
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ΚΙΚΗ
Και εσύ χαζή είσαι και τον πίστεψες;

ΕΛΕΝΗ
Απελπισμένη είναι.

Σιωπή. Η Κική κοιτάζει και τις δύο. Καρφώνει την Μυρσίνη.

KIKH
Το νου σου. Μακριά από τον Μάνο.

ΕΛΕΝΗ
Μην σκας. Χάρισμα σου το κελεπούρι.

Η Κική φεύγει. Η Μυρσίνη κάθεται στο κρεβάτι και ξεσπάει σε
κλάματα. Η Ελένη κάθεται πλάι της.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Αλήθεια είναι; Σου ταξέ να σε βγάλει;

Γνέφει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Του έδωσα τον βαφτιστικό μου για να
τον δώσει για μπαξίσι.

Η Ελένη φοβάται ότι ίσως ο Μάνος την γέλασε.

ΕΛΕΝΗ
Ετοιμάσου τότε. Γρήγορα... Και ας
ελπίσουμε ότι είναι αλήθεια.

ΕΞ. ΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΥΧΤΑ

Η θάλασσα φουσκωμένη.

Το καϊκι ανεβοκατεβαίνει τα κύμματα.

Στο βάθος πίσω τους τα φώτα της Χίου.

Ο Αλέξανδρος, ο Λάμπρος, και οι άλλοι δίνουν αγώνα για να
κρατήσουν το πλοιάριο στην επιφάνεια.

Από πίσω τους εμφανίζεται ένα πλοίο το Λιμενικού σώματος.
Τους έχει πάρει στο κατώπι.

ΨΑΡΑΣ
Πολισμανία! Όρτσα τα πανιά!

Οι άντρες ανοίγουν και το δεύτερο πανί.
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ΕΞ. ΠΡΟΑΥΛΙΟ, ΒΟΥΡΛΑ - ΝΥΧΤΑ

Ο Μάνος κάθεται στο προαύλιο και καπνίζει σκεφτικός.
Κοιτάζει την ώρα στο ρολόι του.

Βγάζει ένα ρολό με χαρτονομίσματα από τα χέρια του και τα
μετράει.

Η Μυρσίνη τον βλέπει από μακριά και αρχίζει να πλησιάζει.

Εκείνος δεν την έχει πάρει χαμπάρι. Σηκώνεται και πλησιάζει
τον Μίμη, τον χωροφύλακα που του έχει ανοίξει την πόρτα.

Η Μυρσίνη τον βλέπει να περναέι την έξοδο και αρχίζει να
τρέχει προς το μέρος του.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μάνο!

Ο Μάνος σταματάει στο κατώφλι γυρνάει και την κοιτάει. Βάζει
το χέρι του στην τσέπη για να βγάλει τα λεφτά και να τα
δώσει στον Μίμη.

Τελικά αλλάζει γνώμη και βγαίνει από την πόρτα.

Η Μυρσίνη φτάνει την ώρα που ο Μίμης κλείνει την πόρτα.

ΜΙΜΗΣ
Για που το βαλές εσύ;

MΥΡΣΙΝΗ
Ο Μάνος... μου είπε ότι τα κανόνισε.
Ότι θα με άφηνες να φύγω.

ΜΙΜΗΣ
Κάτσε πίσω.

MΥΡΣΙΝΗ
Μου πήρε τον σταύρο μου! Με έκλεψε!

ΜΙΜΗΣ
Πίσω σου λέω ρε!

ΜΥΡΣΙΝΗ
Με έκλεψε!

Ο Μίμης κάνει να σηκώσει το γκλοπ του. Η Ελένη και άλλα
κορίτσια μαζεύονται τριγύρω και τον εμποδίζουν να την
χτυπήσει. 

Πάνω στο σαματά εμφανίζεται και η Μαντάμ Ζώζα με τον Μιχάλη.
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ΕΞ. ΔΡΟΜΟΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΝΥΧΤΑ

Ο Μάνος περπατάει βιαστικά μέσα από τα στενά. Μεθυσμένοι
χασικλήδες κλπ νυχτόβια πλάσματα στις σκοτεινές γωνίες του
δρόμου.

Ο Μάνος βαδίζει βιαστικά. Ξαφνικά μπροστά του εμφανίζονται ο
Σταύρος και ο Αργύρης.

Ο Μάνος κοκαλώνει. Κάνει να γυρίσει πίσω.

Άλλοι δύο ΑΝΤΡΕΣ του κόβουν τον δρόμο. Είναι κυκλωμένος.

ΣΤΑΥΡΟΣ
Μάθαμε ότι πέρασες μία βόλτα από του
Κοκκινιά.

ΑΡΓΥΡΗΣ
Του πούλησες ένα σταυρό λέει.

Ο Μάνος δεν μιλάει. Κάνει να τρέξει. Τον γραπώνουν.

ΜΑΝΟΣ
Δεν έχω φράγκο ρε.

ΑΡΓΥΡΗΣ
Θα το δούμε αυτό.

Ο Αργύρης μπαίνει μπροστά του και τον αγκαλιάζει σφιχτά.

Ο Μάνος κάνει ένα μορφασμό. Ο Αργύρης τον αφήνει να πέσει
χάμω. Στο χέρι του κρατάει ένα ματωμένο στιλέτο. Ο Μάνος με
μία κόκκινη ωπή στο πουκάμισο του που αναβλίζει αίμα.

Ο Σταύρος τον ψιλαφίζει. Βρίσκει τα λεφτά μέσα στο σακάκι
του και του τα βουτάει.

ΑΡΓΥΡΗΣ (cont'd)
Η απληστία σε έφαγε ρε μαλάκα.

Φεύγουν και τον αφήνουν αιμόφυρτο στο χώμα.

ΕΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, ΒΟΥΡΛΑ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη στέκεται απέναντι στον Μάνο και τη Ζώζα με το
κεφάλι σκυφτό. Πλάι στην Μυρσίνη η Ελένη.

ΕΛΕΝΗ
Έτσι είναι όπως τα λέει.

Μπαίνει η Κική.
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ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Η καινούργια λέει ότι ο δικός σου την
έκλεψε.

H Κική δεν απαντάει. Τους κοιτάζει. Όλοι κρέμονται από τα
χείλη της.

ΚΙΚΗ
Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Έτσι θα
είναι όπως τα λέει.

Η Μυρσίνη την κοιτάζει με ευγνωμοσύνη.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Εντάξει φυγέτε.

Κάνουν να φύγουν και οι τρεις.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
στην Μυρσίνη( )

Εσύ. Μείνε.

Η Κική και η Ελένη βγαίνουν από το γραφείο. Μένει η Μυρσίνη.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Ξέρεις τι γίνεται στον καταυλισμό που
θες να πας; Φαί δεν έχουν. Νέρο δεν
έχουν. Ψωφάνε από τύφο σαν τα
κοτόπουλα. Πρέπει να λες και
ευχαριστώ που είσαι εδώ.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν με νοιάζει. Μου είπες ψέματα ότι
θα δουλέψω στο πλυσταριό --

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Σκασμός! Αχάριστη...

ΜΥΡΣΙΝΗ
Όταν το μάθει ο αρραβωνιαστικός μου
θα σας πάρει και θα σας σηκώσει.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Όταν το μάθει τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε
δεν φεύγεις. Πάρτ'την Μιχάλη.

Ο Μιχάλης την παίρνει από το χέρι για να την βγάλει έξω.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν μπορείς να με κρατάς φυλακισμένη!
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ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Τα παραπονά σου στον Δήμο του
Πειραιά.

Ο Μιχάλης παίρνει την Μυρσίνη και βγαίνουν.

ΕΞ. ΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΥΧΤΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Το καϊκι μπάζει νερά.

Ο Ψάρας, ο Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι επιβάτες προσπαθούν
να το αδειάσουν με κουβάδες.

Οι πρόσφυγες προσπαθούν να κρατηθούν στο καϊκι που χτυπιέται
από τα ορμητικά κύματα.

Ένα ακόμα δυνατό κύμα και ο Λάμπρος πέφτει στο νερό.

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 1
Ο Λάμπρος! Έπεσε στη θάλασσα.

Ο Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι προσπαθούν να τον ανεβάσουν
πάνω.

ΨΑΡΑΣ
Θα μας πιάσουν! Αφήστε τον!

Ο Αλέξανδρος δεν ξέρει τι να κάνει.

ΨΑΡΑΣ (cont'd)
Αφήστε τον! Αδειάστε το καϊκι.

Ο Αλεξανδρός δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Βγάζει το πανοφώρι
του και πηδάει στα νερά.

Πιάνει τον Λάμπρο από πίσω και προσπαθεί να τον κρατήσει
στην επιφάνεια.

Οι υπόλοιποι προσπαθούν να βοηθήσουν αλλά τα κύματα
παρασέρνουν το καϊκι μακριά.

Ο Αλέξανδρος δίνει μάχη να κρατήσει τον Λάμπρο στην
επιφάνεια.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κουράγιο...

Έχουν μείνει μόνοι τους. Το νερό τρυπώνει στα πνευμόνια
τους Αλέξανδρου. Ο Λάμπρος αναίσθητος.

Τα νερά καταπίνουν τους δύο άντρες, αρχίζουν να βυθίζονται
στο νερό.
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ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ξαφνικά προβολείς φωτίζουν τα κορμιά
τους που βυθίζονται. Μία κουλουρά πέφτει πλάι στα κεφάλια
τους.

Ο Αλέξανδρος με τις τελευταίες δυνάμεις που του έχουν
απομείνει αρπάζει την κουλούρα και τραβάει τον εαυτό του και
τον Λάμπρο στην επιφάνεια.

Το πλοιάριο του Λιμενικού τους περιμένει.

ΕΣ. ΛΙΜΑΝΙ ΧΙΟΥ - ΑΥΓΗ

Ο Αλέξανδρος τυλιγμένος με μία κουβέρτα στην προβλήτα.

Τον πλησιάζει ένας αξιωματικός του ναυτικού, ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ,
γύρω στα 27.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Ακόμα νερό φτύνει αλλά θα τα
καταφέρει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οι άλλοι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Τους ψάχνουν ακόμα.

Ο Αλέξανδρος βυθίζεται στη σιωπή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (cont'd)
Εγώ είμαι ο Κωνσταντής.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αλέξανδρος.

Ανταλλάζουν χειραψίες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Σε παραδέχομαι, Αλέξανδρε. Πήρες
μεγάλο ρίσκο.

Ο Αλέξανδρος δεν μιλάει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (cont'd)
Το Σώμα χρειάζεται παλικάρια
σαν και σένα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πρόταση μου κάνεις;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Γιατί όχι; Ψάχνουν άντρες για την
Σάμο. Τα λεφτά δεν είναι πολύ καλά.
Καλύτερα από το τίποτα όμως.

Ο Αλέξανδρος σκύβει το κεφάλι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πρέπει να πάω στην Αθήνα. Να βρω την
αρραβωνιαστικιά μου.

Ο Κωνσταντής καταλαβαίνει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Δεν φεύγει καράβι για την Αθήνα μέχρι
νεοτέρας... εκτός από τα δικά μας.

Ο Αλέξανδρος σηκώνει το κεφάλι και τον κοιτάει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (cont'd)
Σκέψου το και αν αποφασίσεις έλα να
με βρεις.

Λέει και φεύγει.

ΕΣ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΒΟΥΡΛΑ - ΜΕΡΑ

Το καφενείο γεμάτο από το γνωστό σκυλολόι.

Η Μυρσίνη κάθεται σε ένα τραπέζι μόνη της στη γωνία.

Βγάζει τα λιγοστά ψιλά που έχει στην τσέπη της και τα
αραδιάζει μπροστά της.

Κοιτάει γύρω της. Το βλέμμα της διασταυρώνεται με τον Βασίλη
που κάθεται απέναντι με την παρεά του και την κοιτάζει.

Η Μυρσίνη γυρνάει πάλι μπροστά.

Εμφανιζεται η Ελένη με ένα καρβελάκι και κάθεται μαζί της. Η
Ελένη κοβεί το καρβελάκι στα δύο και της δίνει το μισό.

Η Μυρσίνη της δίνει τα ψιλά της. Εκείνη της κάνει νόημα να
τα κρατήσει.

ΕΛΕΝΗ
Κερασμένο.

Αρχίζουν να μασουλάνε το ψωμί.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Σύντομα θα χρειαστεί να δουλέψεις.
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ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν σου ζήτησα να με συντηρείς.

ΕΛΕΝΗ
Και να θελά δεν μπορώ. Τρώγε τώρα.

Η Μυρσίνη συνεχίζει να τρώει διστακτικά.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Η ελπίδα είναι άτιμο πράγμα. Ή θα την
πνίξεις ή θα σε πνίξει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Και αν η ελπίδα είναι το μόνο που
έχω;

ΕΛΕΝΗ
Δεν είναι. Τα νιάτα και την ομορφιά
σου να είχα και--

ΜΥΡΣΙΝΗ
Καταλαβαίνεις τι μου ζητάς;

ΕΛΕΝΗ
Να επιβιώσεις. Όπως κάναμε όλες μας.

Λέει και συνεχίζει να τρώει. Η Μυρσίνη εντοπίζει την Αθηνά
που κάθεται με έναν πελάτη στην γωνία απέναντι. Την παίρνει
και φεύγουν. Το χέρι τους στους γλουτούς της. Η Μυρσίνη
καταλαβαίνει πως η Αθηνά συμβιβάστηκε.

Η Μυρσίνη γυρνάει και κοιτάει τον Βασίλη για μία ακόμα φορά.
Δεν θέλει να το κάνει αλλά ίσως να μην έχει άλλη λύση.

ΤΕΛΟΣ
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TEASER

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΙΆΝΟ

FADE IN:

ΣΕΚΑΝΣ FLASHBACK

ΕΣ. ΣΑΛΟΝΙ - ΜΕΡΑ

Η κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Ισίδωρου, της Μυρσίνης και
της μητέρας της από το προηγούμενο επεισόδιο.

Λεπτεπίλεπτα γυναικεία δάχτυλα χτυπάνε τα πλήκτρα με
αρμονία.

Η Μυρσίνη, δύο χρόνια νεότερη, πλάι στη ΔΑΣΚΆΛΑ της, γύρω
στα 55, μαθαίνει μία συμφωνία του Μπετόβεν στο πιάνο.

Το φως του ηλίου λούζει το ψηλοτάβανο σαλόνι, με το μεγάλο
τζάκι, τους πολυελαίους και τα ακριβά υφάσματα και έπιπλα.

Ένα λάθος πλήκτρο, η αρμόνια κόβεται και η Μυρσίνη σταματά.

ΔΑΣΚΑΛΑ
Δεν πειράζει. Πάμε ξανά.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Όλο λάθος το κάνω σε αυτό το σημείο.

ΔΑΣΚΑΛΑ
Για αυτό θα το παίξεις ξανά και ξανά
μέχρι να το μάθεις.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μα αφού σας είπα ότι δεν μου
ακούγεται σωστό έτσι.

ΔΑΣΚΑΛΑ
Μπα; Τι μας λες; Δεν το ξερέ ο
Μπετόβεν να σε ρωτήσει πρώτα... Έλα
πάμε ξανά.

Η Μυρσίνη ξεκινάει πάλι αλλά πιάνει ένα πιο φανκι ρυθμό και
αρχίζει να παίζει ότι της κατέβει.

ΔΑΣΚΑΛΑ (cont'd)
Σταμάτα, σταμάτα διαόλε. Πονούνε τα
αυτιά μου.
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Η Δασκάλα προσπαθεί να την σταματήσει. Σταματάει. Ακούγεται
ένα ΧΕΙΡΟΚΡΌΤΗΜΑ.

Γυρνάνε και οι δύο. Στο κατώφλι της σάλας, η μητέρα της
Μυρσίνης, ΑΛΙΚΗ, γύρω στα 43.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πως σου φάνηκα, μαμά; Καλή;

Η μητέρα της πλησιάζει και της δίνει ένα φιλί.

ΑΛΙΚΗ
Χρόνια σου πολλά μικρό μου. Να σε
χαίρομαι.

Λέει στη Μυρσίνη, χαμογελώντας.

ΕΣ. ΚΟΥΖΙΝΑ - ΜΕΡΑ

Νερό που βράζει σε μία κατσαρόλα στο μάτι. Το τηγάνι με το
λάδι στην διπλανή εστία.

ΑΛΙΚΗ (O.S.)
Ματίνα, ρίξε το κρομμύδι.

Η Ματίνα η υπηρέτρια ρίχνει το κρεμμύδι στο τηγάνι.
Παραδίπλα στον πάγκο, η Αλίκη δείχνει στην Μυρσίνη πως να
καθαρίζει τις μελιτζάνες.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τις ανοίγεις προσεχτικά.. αλλά το νου
σου μόνε ναν τσι βρεις φλάσκες κι όχι
χοντρούλες. Και μετά ρίχνεις το
αλάτσι μαζί με 3 κουταλιές βουτυρό
χελαλίσο.

Η Μυρσίνη χασμουριέται από τη βαρεμάρα.

ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Και η τούρτα μου;

ΑΛΙΚΗ
Στο ψυγείο. Πρέπει να πήξει καλά.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Κεράκια πήρες;

ΑΛΙΚΗ
17 άσπρα, άσπρα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τι 17 βρε μαμά; 18 γίνομαι.
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Η Αλίκη γελάει.

ΑΛΙΚΗ
Για μένα θα μείνεις 17. Που να λέω
στον κόσμο ότι έχω κόρη της
παντρειάς; Δεν με συμφέρει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ε όχι και τις παντρειάς. Μικρή είμαι
ακόμα.

Συνεχίζουν το μαγείρεμα.

ΑΛΙΚΗ
Στην ηλίκια σου ήμουνα ήδη
αρραβωνιασμένη.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ε εσύ είχες βρει τον γαμπρό. Εγώ δεν
τον έχω βρει και δεν θέλω.

ΑΛΙΚΗ
Τώρα δεν το θες, σε λίγο καιρό όμως
θα τα σκεφτείς διαφορετικά.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Και γιατί σώνει και ντε; Ο Φάνης της
κυρίας Γεωργίας παντρεύτηκε στα 28.
To ίδιο και ο Πέτρος.

ΑΛΙΚΗ
Εεε, τα αγόρια είναι αλλιώς.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Και γιατί παρακαλώ;

H Αλίκη σταματάει και την κοιτάει. Κάνει να μιλήσει αλλα
αρχίζει να τσιρτσιρίζει το τηγάνι.

ΑΛΙΚΗ
Ωχού θα μου καούν.

Η Αλίκη τρέχει να βγάλει το τηγάνι από την εστία και αφήνει
τις μελιτζάνες στη μέση.

ΕΞ. ΚΗΠΟΣ - ΜΕΡΑ

Η πιατέλα με τις μελιτζάνες σχεδόν άδεια.

Ένας καταπράσινος κήπος. Γυναίκες και άντρες ντυμένοι με τα
καλά τους.
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Ο Ισίδωρος καπνίζει πούρο και πίνει μπράντι με την
αντροπαρεά του στη μία ροτόντα. Η Αλίκη με τις δικές της
φίλες στην απέναντι.

Κάτω από ένα δέντρο στη γωνία του κήπου η Μυρσίνη με τις
φίλες της, την ΦΙΛΙΏ και την ΣΟΦΊΑ, συνομίληκες τις. Η Φιλιώ
δείχνει το δαχτυλίδι της στην Σοφία. Η Μυρσίνη στον κόσμο
της.

ΦΙΛΙΩ
Και αφού του έδωκε το χέρι ο πατέρας
μου, μου υποσχέθηκε πως μετά το γάμο
θα πάμε στη Παρίσι και μετά στο
Λονδίνο--

Οι φωνές και τα γέλια τους πιο ισχνές. Η Μυρσίνη χαμένη στις
σκέψεις της. Κοιτάζει απέναντι, τη μητέρα της που σερβίρει
τους άντρες.

ΣΟΦΙΑ
Μυρσίνη;

ΦΙΛΙΩ
Θες να μας πεις την ευχή σου;

ΣΟΦΙΑ
Πως φαντάζεσαι τον δικό σου γάμο;

Η Μυρσίνη γυρνάει σε εκείνες.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ποιος σας είπε ότι θέλω να παντρευτώ;

Τα κορίτσια κοιτάζονται με απορία.

ΦΙΛΙΩ
Κάθε γυναίκα χρειάζεται έναν άντρα
στο πλάι της. Να την φροντίζει, να
την προσέχει--

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αν ο άντρας θέλει να έχει κάποιον να
φροντίζει ας πάρει ένα σκύλο.

ΣΟΦΙΑ
Ωχού, γενέθλια έχεις βρε. Χαμογέλα
λίγο.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Βαλτές είστε σήμερα; Και η κυρα-
Αλίκη τα ίδια μου έλεγε το πρωί.
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ΣΟΦΙΑ
Κακό είναι; Η μητέρα σου κάνει όνειρα
για σένα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Γιατί έχει ξεχάσει τα δικά της.

Παύση.

ΣΟΦΙΑ
Και ποια είναι τα δικά σου δηλαδή;

Η Μυρσίνη σηκώνεται.

MΥΡΣΙΝΗ
Εγώ θέλω να σπουδάσω, να παίζω πιάνο, 
να ταξιδέψω την Ελλάδα, την Ευρώπη,
όλο τον κόσμο, να --

ΦΙΛΙΩ
Πάλι τα ίδια...

Γελάνε.

ΦΙΛΙΩ (cont'd)
Νόμιζω ότι όσο μεγαλώνεις γίνεσαι όλο
και πιο ονειροπαρμένη. Θες να
αρχίσουν να σε συζητάνε; Όπως την
Τιτίκα την τρελή;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αν είναι να μην πεθάνω από τα 18 μου 
ας είναι.

ΣΟΦΙΑ
Δεν μπορείς να είσαι πάντα με το
μυαλό πάνω από το κεφάλι σου, Μυρσίνη
μου. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις
την δική σου οικογένεια, να --

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ποιος το λέει;

ΦΙΛΙΩ
Εε, έτσι είναι τα πράγματα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ε όχι αγαπητές μου. Δεν το δέχομαι.
Και μην σας πω πως είναι λάθος που το
δέχεστε και εσείς. 

5.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



ΦΙΛΙΩ
Και πες ότι είναι λάθος. Τι θες να
κάνουμε;

Η Μυρσίνη σηκώνει τους ώμους της ανήξερη.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αν είναι δεχόμαστε τα πάντα δεν θα
αλλάξει και ποτέ τίποτα...

Παύση.

ΑΛΙΚΗ
Μυρσίνη! Κορίτσια! Ώρα για την
τούρτα! Ελάτε!

Η Αλίκη τους κάνει νόημα να έρθουν.

Η Φιλιώ και η Σοφία σηκώνονται. Η Μυρσίνη της βλέπει να
φεύγουν και σηκώνεται και εκείνη.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (V.O.)
... και χρόνια πολλά. Μεγάλη να
γίνεις με άσπρα μαλλιά...

ΕΞ. ΚΗΠΟΣ - ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Μία μεγάλη άσπρη τούρτα με μαρμελάδα φράουλα. Το κερί λιώνει
και ανακατεύεται με τον κόκκινο πολτό.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (V.O.)
... Παντού να σκορπίζεις της γνώσης
το φως και όλοι να λένε...

Η Μυρσίνη πάνω από την τούρτα και οι καλεσμένοι γύρω της
της.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (V.O.) (cont'd)
... να ένας σοφός! Ευχή, ευχή!

Χειροκροτήματα και γέλια.

Η Μυρσίνη κλείνει τα μάτια. Κάνει μία ευχή και φυσάει
δυνατά.

ΤΕΛΟΣ ΣΕΚΑΝΣ FLASHBACK

ΕΣ. ΜΠΟΥΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη σβήνει το κερί του δωματίου της και πιάνει ένα
μεγάλο στρογγυλό πανέρι.
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Φανερά αδυνατισμένη και ταλαιπωρημένη.

Το καινούργιο της δωμάτιο είναι μία ημιυπόγεια σάλα που
στεγάζει άλλες δέκα-δεκαπέντε γυναίκες κατάχαμα σε στρώματα 
στο πάτωμα. Ισχνές, αρρωστιάρες, ιερόδουλες στη δύση τους.

Σηκώνει το πανέρι της και βγαίνει από τη σάλα.

ΤΕΛΟΣ TEASER
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ACT 1

ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΛΑΝΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη διασχίζει τους διάδρομους κρατώντας το πανερί με
τα άπλυτα σεντόνια.

Χτυπάει τις πόρτες των κοριτσιών.

Ανοίγουν και τις δίνουν τα άπλυτα.

Το καλάθι γεμίζει και βαραίνει πλάνο με το πλάνο.

Η Μυρσίνη συνεχίζει.

ΕΣ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η Μυρσίνη προχωράει κουβαλώντας το καλάθι. ΈΝΤΟΝΟΣ
ΔΙΑΠΛΗΚΤΙΣΜΟΣ ακούγεται από το πρώτο δωμάτιο στα αριστερά
της.

ΚΙΚΗ (V.O.)
Τον κάκο σου τον καιρό!

ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΩΝΗ (V.O.)
Μόνη σου θα ψωφήσεις μώρη!

ΚΙΚΗ (V.O.)
Αντε μου στο διάολο!

Ξαφνικά η πόρτα ανοίγει και η Κική σπρώχνει τον ημίγυμνο
ΠΕΛΑΤΗ έξω. Πριν κλείσει την πόρτα του πετάει και τα ρούχα
του. 

ΠΕΛΑΤΗΣ
Στο διάολο εσυ μωρή χτικιάρα! Ούτε
μίση δραχμή δεν αξίζεις.

Η Κική του πετάει και τα χρήματα.

ΚΙΚΗ
Παρτες να τις βάλεις εκεί που ξέρεις!

Ο Πελάτης μαζεύει τα πράγματα του και ντύνεται άρον, άρον.
Ρίχνει μία αγριεμένη ματιά στην Μυρσίνη καθώς την προσπερνά.

Η Μυρσίνη πλησιάζει δισταχτικά την μισάνοιχτη πόρτα και
κοιτάζει μέσα.

Η Κική καθισμένη στο κρεβάτι της με το κεφάλι χωμένο στις
παλάμες τις. Η Μυρσίνη μένει να την κοιτάζει.
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Η Κική την παίρνει χαμπάρι. Μαζεύει τα σεντόνια της και
πηγαίνει κατά πάνω της. 

Την κοιτάζει θυμωμένα, της δίνει τα σεντόνια και της κλείνει
την πόρτα στα μούτρα. 

ΕΣ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΜΕΡΑ

Το γνωστό σκηνικό. Η σαλά τεκές από το τσιγάρο. Στη γωνία
ιερόδουλες καθισμένες στη σειρά. Το "κρέας" που εκτίθεται σε
κοινή θέα για να διαλέξουν οι πελάτες. Ανάμεσα τους η Αθηνά
και η Προσφυγοπούλα 1 από το προηγούμενο επειδόσιο. 

Οι πελάτες που στέκονται απέναντι τις μπανίζουν, και ύστερα
ένας-ένας διαλέγει το κορίτσι του για να το πάει στα
ενδότερα.

Η Αθηνά κλείνει το μάτι στον ΑΝΔΡΕΑ, γοητευτικό ναυτικό γύρω
στα 35.

Στην άλλη άκρη της σάλας, η ΤΑΣΙΑ γύρω στα 40 φασκιωμένη με
ένα μαντήλι, προσπαθεί να μην κοιτάζει γύρω της και δώσει
δικαίωμα. Δεν είναι του κλάδου αλλά επισκέπτρια που κάποιον
περιμένει.

Η Ελένη, ντύμενη ή γδυτή -όπως το θέσει κανείς - σαν τα
υπόλοιπα κορίτσια μπαίνει στο χώρο και πλησιάζει την  Τασία.

Σταυροφιλιούνται και κάθεται μαζί της.

ΕΛΕΝΗ
Πως μου είσαι;

TAΣΙΑ
Όπως τα ξέρεις.

ΕΛΕΝΗ
Εκείνος;

ΤΑΣΙΑ
Καλά είναι το καμάρι σου. Πήρε Α με
τόνο στο διαγώνισμα.

ΕΛΕΝΗ
Μπράβο το πουλάκι μου. Τρώει, τρώει;

ΤΑΣΙΑ
Και με το παραπάνω. Εσύ δεν τρως
όμως. Έχεις αδυνατήσει.
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ΕΛΕΝΗ
Το φουστάνι θα φταίει. Μου είναι λίγο
μεγάλο.

ΤΑΣΙΑ
ειρωνικά( )

Ναι μωρή, μεγάλωσε μόνο του.

Η Ελένη χαμογελάει.  Ανοίγει τη ρόμπα της. Το μπούστο της
σανίδα, μία αρμαθιά από κόκκαλα. Βγάζει ένα ρόλο
χαρτονομίσματα και το δίνει στην Τασία.

ΤΑΣΙΑ (cont'd)
Λένιω.. Αν θες τα βάζω εγώ αυτό τον
μήνα και μου τα δίνεις τον επόμενο.

ΕΛΕΝΗ
Έχεις κάνει ήδη αρκετά, Τασούλα μου.
Πάρ'τα και μην το σκέφτεσαι.

ΤΑΣΙΑ
Μην το ξαναπεις αυτό. Ξέρεις πόσο σας
αγαπώ. Ο Χρηστάκης είναι σαν παιδί
μου.

Η Ελένη της χαμογελάει και της πιάνει το χέρι. Της το
φιλάει.

ΕΛΕΝΗ
Πάρτα και μην ανησυχείς για μένα. Το
ξες ότι πάντα τα βγάζω πέρα.

Η Τασία παίρνει τα χρήματα διστακτικά.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Πως είναι ο Νίκολας σου; Ακόμα την
Αμερική ονειρεύεται;

ΤΑΣΙΑ
Κάνει και τίποτα άλλο. Σχέδια, πλάνα
αλλά στα λόγια μένει.  Δεν αλλάζει ο
άνθρωπος αγάπη μου. Τεμπέλης
γεννήθηκε, τεμπέλης θα φύγει.

Η Ελένη γελάει. Η Τασία βυθίζεται στη σιωπή. Θέλει να της
πει κάτι αλλά δεν ξέρει πως να της το φέρει.

ΕΛΕΝΗ
Τι νταλκάδες έχεις μωρή; Μολόγατα.

ΤΑΣΙΑ
Να... πως να το πω...
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ΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΡΑΚΑΙΝΑΣ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη σταματάει με το καλάθι έξω από ένα δωμάτιο.
Χτυπάει την πόρτα.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (V.O.)
Μπρος!

Η Μυρσίνη σπρώχνει την πόρτα και μπαίνει.

Το δωμάτιο βασιλικό, με όλα τα κομφορ.

Η Δράκαινα με ένα τσιγάρο στο στόμα ζώνεται με τον
στηθόδεσμο της. Οι μαστοί της, μεγάλοι αλλά ξεφούσκωτοι,
κρέμονται στην κοιλάρα της.

Στην γωνία, μία ημίγυμνη κοπέλα γύρω στα 17, ντύνεται.
Ρίχνει μία ματια γεμάτη περηφάνια στη Μυρσίνη επείδη είναι η
εκλεκτική της Δράκαινας. Παίρνει τα λεφτά από το τραπέζι και
βγαίνει.

Η Μυρσίνη κοκκινισμένη. Πλησιάζει το κρεβάτι και αρχίζει να
μαζεύει τα σεντόνια. Η Μαντάμα συνεχίζει να ντύνεται.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Βολεύτηκες στα κατσικάδικα;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Όλα καλά, Μαντάμα.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Τι καλά; Κρίμας και άδικο είναι. Ένα
κορίτσι σαν και εσένα να μένει με τις
πεθαμένες;

Η Μυρσίνη δεν μιλάει.  Βάζει τα σεντόνια στο καλάθι.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Η μπούκα σου είναι ακόμη λέφτερη αν
αλλάξεις γνώμη.

Η Μυρσίνη δεν απαντάει. Σηκώνει το καλάθι και κάνει να
φύγει.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Μην με μισείς...

Η Μυρσίνη σταματάει στο κατώφλι.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Δεν θέλω καμία κοπέλα να είναι
στεναχωρημένη. Όλες σας αγαπώ αλλά ο
κόσμος αυτός είναι τσιφλίκι αλλουνού.
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Η Μυρσίνη βγαίνει.

ΕΣ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΜΕΡΑ

Η Ελένη και η Τασία όπως τις αφήσαμε.

ΕΛΕΝΗ
Ο Σωτήρης;;; Πως;

ΤΑΣΙΑ
Ξέρει...Έμαθε για τον Χρηστάκη.

Η Ελένη έχει μείνει κόκαλο.

ΤΑΣΙΑ (cont'd)
Είχε πάει στην Πάτρα και βρήκε τους
δικούς σου. Του τα είπαν όλα.

Η Ελένη ανάβει ένα τσιγάρο νευρική.

ΕΛΕΝΗ
O Χρηστάκης; Τι ξέρει;

ΤΑΣΙΑ
Δεν συναντηθήκαν. Ήταν έξω την ώρα
που ήρθε βίζιτα.

Η Ελένη χαμένη στις σκέψεις τις.

TAΣΙΑ
Nα τον δεις πως ήρθε. Άλλος άνθρωπος.
Σαν σταρ του θεάτρου.

ΕΛΕΝΗ
Ποιος μωρέ;Ο πίθηκας; Πιρούνι δεν
είχε πιάσει στα χέρια του πριν την
αναθεματισμένη ώρα που τον
παντρεύτηκα.

ΤΑΣΙΑ
Αυτός, αυτός. Μεγαλοπιάστηκε. Χρυσό
ρολόι, δαχτυλίδια, υπουκάμισο
μεταξωτό. Είχε και μία γυναίκα μαζί
του, τα δίπλα του χρόνια.

ΕΛΕΝΗ
Και τι θέλει τώρα δηλαδή;

Φωνές στο βάθος τους διακόπτουν την ροή. Παύση. Η Τασία
σκύβει να της μιλήσει.
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TAΣΙΑ
Το παιδί... Θέλει να το πάρει.

Η Ελένη φορτώνει.

ΕΛΕΝΗ
Το δικό μου το παιδί;

TAΣΙΑ
Λέει είναι και δικό του, θέλει να το
μεγαλώσει.

ΕΛΕΝΗ
Τον κακό του τον καιρό να του πεις.

TAΣΙΑ
Είπε θα βάλει δικηγόρο να το πάρει.

ΕΛΕΝΗ
Πάνω από το πτώμα μου. Εσύ τι του
είπες;

TAΣΙΑ
Τι να του πω... Είπε θα περάσει
σήμερα- αύριο να σου μιλήσει.

Η Ελένη θυμωμένη. Ξεφυσάει.

ΕΣ. ΠΛΥΣΤΑΡΙΟ - ΜΕΡΑ

Καμιά 10ρια ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΕΣ τρίβουν τα σεντόνια σε σκάφες.
Αρρωστιάρες, με καμπούρες σαν καμήλες και χέρια φαγωμένα από
τα σαπούνια. Πρώην ιερόδουλες που για να μην μείνουν άστεγες
γίναν πλύστρες ή στην γλώσσα της πιάτσας "κουβαδίστρες".

Τελευταία στη σειρά, η Μυρσίνη. Αδειάζει το καλάθι της δίπλα
στη σκάφη και ξεκινά το πλύσιμο.

Μέσα στον σωρό εντοπίζει το σεντόνι της Κικής. Το ρίχνει στη
σκάφη και τότε εντοπίζει ένα λεκκέ από αίμα.

ΜΙΧΑΛΗΣ (O.S.)
Ποιανής είναι τούτο;

Η Μυρσίνη γυρνάει και βλέπει τον Μιχάλη. Δεν ξέρει τι να
πει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν θυμάμαι...

ΜΙΧΑΛΗΣ
Αν θυμηθείς να ρθεις να μου πεις.

13.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



Η Μυρσίνη γνέφει φοβισμένη. Αρχίζει να τρίβει το λεκκέ.

Ο Μιχάλης συνεχίζει την επιθεώρηση.

ΕΞ. ΠΡΟΑΥΛΙΟ - ΜΕΡΑ΄

Οι ιερόδουλες παραταγμένες στη σειρά, καπνίζουν, λιάζονται,
κουτσομπολεύουν και χαριεντίζονται με πελάτες.

Ο Μίμης στην πύλη κόβει κίνηση, τον κόσμο που μπαίνει και
βγαίνει.

Η Μυρσίνη πέρα κάτω στη γωνία, απλώνει τα σεντονία στο χώρο
έξω από το πλυσταριό.

Τα λευκά πανιά χορεύουν με το αεράκι.

Ξαφνικά μία σκιά πίσω το σεντόνι που μόλις άπλωσε.  Το
αεράκι το τραβά στο πλάι. Ο Βασίλης - ο πελάτης που της την
έπεσε στο προηγούμενο επεισόδιο - φάτσα φορά μπροστά στη
Μυρσίνη.

Εκείνη παγώνει. Παίρνει το πανέρι της και κάνει να φύγει.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Στάσου. Θέλω να σου μιλήσω.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Φύγε γιατί θα καλέσω τον χωροφύλακα.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Κάλεσε όποιον γουστάρεις. Γω θέλω να
τα πούμε.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Κορίτσια για να σε τρίψουν κάθονται
απέναντι.

O Βασίλης την πιάνει από το χέρι. Κοιτάζονται στα μάτια.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Με παρεξήγησες...

Η Μυρσίνη κοιτάζει το χέρι του που την έχει αρπάξει.

Ο Μιχάλης εμφανίζεται στη γωνία. Γυρνούν και τον κοιτάζουν.
Ο Βασίλης την αφήνει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μην με ξαναενοχλήσεις.

... λέει η Μυρσίνη και φεύγει.
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ΕΣ. ΜΠΟΥΚΑ, ΚΑΤΣΙΚΑΔΙΚΑ - ΜΕΡΑ

Ένα τσούρμο ιερόδουλες έχουν κυκλώσει μία άλλη που είναι
τέζα στο στρώμα της. Σούσουρο και χαμός.

Ο Μίμης μπαίνει μέσα και βαράει την ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ του.

ΜΙΜΗΣ
Μπρος διαλάτε το!

Οι γυναίκες παραμερίζουν. Ο Μίμης πλησιάζει το κρεβάτι. Η
Ιερόδουλη άσπρη σαν το πανί. Το σώμα της ξύλινο. Είναι
νεκρή.

Το προσκέφαλο με μικρές κηλίδες αίματος.

Ο Μίμης μένει να την κοιτάζει σαστισμένος.

ΓΡΗΓΟΡΑ FLASHES - ΜΠΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑΣ

Πόδια που μπλέκονται μεταξύ τους.

Παθιασμένα φιλιά.

Η Αθηνά σε οργασμό.

Ο Ανδρέας που την δαγκώνει στο λαιμό.

Η Αθηνά τον καβαλάει μέχρι που τελειώνει.

ΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΜΕΡΑ

Η Αθηνά αναμαλλιασμένη με έντονο μακιγιαζ, στο κρεβάτι,
γυμνή κάτω από το σεντόνι ανάβει ένα τσιγάρο.

Ο Ανδρέας χώνει το χέρι του στη τσέπη, βγάζει μία χούφτα
δραχμές και τις αφήνει στο τραπέζι.

ΑΘΗΝΑ
Πότε θα σε ξαναδώ;

ΑΝΔΡΕΑΣ
Θα δείξει. Έχω πάλι ταξίδι.

ΑΘΗΝΑ
Ναυτικός;

ΑΝΔΡΕΑΣ
Μηχανικός.

Η Αθηνά του πιάνει το χέρι.
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ΑΘΗΝΑ
Είσαι των γραμμάτων δηλαδή.

Ο Άνδρεας της διώχνει το χέρι από πάνω του.

ΑΝΔΡΕΑΣ
Δεν πληρώνω για κουβέντα.

ΑΘΗΝΑ
Καλά ντε. Δώρο στην κάνω.

Εκείνος σηκώνεται και παίρνει το σακάκι του. Βγαίνει.

Η Αθηνά τελειώνει το τσιγάρο της και το σβήνει στο τασάκι.

Σηκώνεται και αρχίζει να ντύνεται.

ΧΤΥΠΑΕΙ η πόρτα.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Ένα λεπτάκι!

Πηγαίνει να ανοίξει. Στο κατώφλι στέκεται η Μυρσίνη.

Μένουν να κοιτάζονται. Η Αθηνά χαμογελάει. Την αγκαλιάζει
και της δίνει ένα φιλί.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Πέρασε να τα πούμε.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πρέπει να περάσω και από τα άλλα
κορίτσια.

ΑΘΗΝΑ
Θα πας σε λίγο. Έλα μέσα.

Η Μυρσίνη μπαίνει διστακτικά.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Πως είσαι; Έχω μέρες να σε δω.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Καλά. Μένω κάτω τώρα, στα
κατσικάδικα.

Η Αθηνά δεν μιλάει. Δεν έχει δει τα κατσικάδικα από κοντά
και ούτε θέλει να ξέρει.

Η Μυρσίνη αρχίζει να ξεστρώνει το κρεβάτι.
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ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Εσύ;

 Η Αθηνά αρχίζει και βάφεται μπροστά στον καθρέπτη της.

ΑΘΗΝΑ
Παράπονο δεν έχω. Τα λεφτουδάκια μου
τα βγάζω. Τα μπάνια μου τα κάνω, τα
αρώματα μου τα παίρνγ και βάζω και το
ξυράφι μου όταν και εκεί που πρέπει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ποιο ξυράφι;

ΑΘΗΝΑ
Ξυράφι ντε. Όριστε.

Της δείχνει ένα ξυράφι.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Όλα τα κορίτσια εδώ ξυρίζονται.
Μικρές, μεγάλες. Πόδια, χέρια,
μασχάλη, όπου φυτρώνουν τα διαόλια.
Στην αρχή πονάει, κάπου θα κοπείς,
αλλά όταν το μάθεις τότε κάνεις
δερματάκι μεταξένιο... Και μη
νομίζεις, δεν είναι μόνο για τους
άντρες αλλά και για τις ψείρες.

Η Μυρσίνη δεν απαντάει και συνεχίζει με το ξέστρωμα.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Τα έμαθες για τον Μάνο;

Το ανίξερο βλέμμα της Μυρσίνη μέσα από τον καθρέπτη. Η Αθηνά
κάνει μία παύση και συνεχίζει.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Τον φάγανε γιά κάτι χρωστούμενα.

Η Μυρσίνη παγώνει.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Για αυτό η πρεζού κλαίγεται ολιμερής
και ολινυχτής.

Η Μυρσίνη με κατεβασμένο το κεφάλι. Η Αθηνά γυρνάει και την
κοιτάει.

ΑΘΗΝΑ (cont'd)
Τι μούτρα είναι αυτά; Νόμιζα ότι θα
χαιρόσουν με το μαντατό.

17.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



ΜΥΡΣΙΝΗ
Πήγαινε γυρεύωντας δεν λέω αλλά
ήλπιζα... ήταν ο μόνος που ήξερε τι
απέγινε ο σταυρός που μου έδωσε ο
Αλέξανδρος.

Η Αθηνά γυρνάει πάλι μπροστά.

ΑΘΗΝΑ
Όσο πιο γρήγορα το ξεχάσεις τόσο
καλύτερα, Μυρσίνη. Αυτή είναι η ζωή
μας τώρα και εσύ... θα μπορούσες να
τη ζεις καλύτερα από όλους.

Η Μυρσίνη την κοιτάει με λύπηση και γυρνάει να φύγει.

ΤΕΛΟΣ ACT 1
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ACT 2

ΕΞ. ΠΡΟΑΥΛΙΟ - ΜΕΡΑ

Ένας ψιλόλιγνος άντρας, γυρω στα 45, ο ΣΩΤΗΡΗΣ, περνάει την
πύλη. Καλοντυμένος, με φράκο, καπέλο, και μεταξωτό μαντήλι
στο λαιμό.

Τα βλέμματα των γυναικών πάνω του. Κάποιες τον πλησιάζουν
για να τον τυλίξουν άλλες για να τον πειράξουν.

ΙΕΡΟΔΟΥΛΗ 1
Ψψψττ. Κύριος! Εσύ με το ρεπουμπλίκι!

ΙΕΡΟΔΟΥΛΗ 2
Ρε κύριος, Τι γυρεύεις εδώ; Δεν είσαι
για τα μας. Είσαι για τον
κινηματογράφο, είσαι για το θέατρο,
είσαι για τα πανσιόν.

Ο Σωτήρης προσπαθεί να αποφύγει το μπούγιο με ύφος
αποστροφής. Πλησιάζει τον Μιχάλη που στέκεται απέναντι.

ΕΣ. ΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗΣ, - ΜΕΡΑ

ΒΗΧΑΣ σπηλαιώδης, ΨΙΘΥΡΟΙ...

Ένα μεγάλο ημισκότεινο δωμάτιο που στοιβάζει καμιά 30ριά
στρώματα κατάχαμα στο έδαφος. Τα κρεβάτια των ιερόδουλων της
τρίτης διαλογής. Νεκρόζωντανες και ο χώρος, η αίθουσα
αναμονή τους για τον άλλο κόσμο.

Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι πάνω από 45 αλλά το 45
για τον κόσμο τους είναι τρίτη ηλικία. Άλλες κοιμούνται,
άλλες αργοσβήνουν από την ηρώινη. Οι περισσότερες μόνες,
κάποιες με πελάτες.

Η Ελένη κουλουριασμένη στο στρώμα της. Αναλογίζεται τα
μαντάτα που της έφερε η Τασία.

ΜΙΧΑΛΗΣ (O.S.)
Ελένη... Έχεις επισκέψεις.

Γυρνάει κοιτάει τον Μιχάλη που στέκεται στο κατώφλι. Πλαί
του εμφανίζεται ο Σωτήρης.

Η Ελένη παγωμένη. Ο Μιχάλης τους αφήνει μόνους. Ο Σωτήρης
μπαίνει διστακτικα με το μαντήλι του να καλύπτει τη μύτη και
το στόμα του. Κοιτάει τον χώρο με απέχθεια.

Μένουν να κοιτάζονται.
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ΣΩΤΗΡΗΣ
Πως είσαι, Ελένη;

ΕΛΕΝΗ
Έχεις πολύ μεγάλο θράσος, τελικά.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Δεν ήρθα για καυγά. Θέλω μόνο να σε
παρακαλέσω να σκεφτείς το καλό του
παιδιού.

ΕΛΕΝΗ
Το καλό του παιδιού μου άσε να το
ξέρω γω καλύτερα.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Και αυτό είναι να μεγαλώνει σε ξένο
σπίτι; Χωρίς λεφτά, χωρίς ρούχα;

ΕΛΕΝΗ
Αν κάποιος του είναι ξένος αυτός
είσαι εσύ. Το λοιπόν κάνε μας τη χάρη
και φύγε. 

Ο Σωτήρης στέκεται και την κοιτάζει.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Οι γονείς σου δέχτηκαν να έρθουν
μάρτυρες στο δικαστήριο.

Η Ελένη παγώνει και ύστερα σκάει ένα πικρό χαμόγελο.

ΕΛΕΝΗ
Θα θελα να ξερα πόσα τους έταξες.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Δεν είναι αυτό. Το παιδί σκέφτονται.

ΕΛΕΝΗ
Τώρα το θυμήθηκαν; Τόσα χρόνια λένε
στο χωριό ότι αρρώστησα, ότι
πέθανα...

Ο Σωτήρης δεν μιλάει.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Ήρθα με καλή διάθεση. Να βρούμε μία
άκρη. Θα σου δώσω μετρητά και θα
μιλήσω στον Δήμαρχο να σε βγάλει.

Η Ελένη γυρνάει θυμωμένη.
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ΕΛΕΝΗ
Τι μου ζητάς; Να πουλήσω το παιδί
μου;

ΣΩΤΗΡΗΣ
Σου ζητάω να σκεφτείς--

ΕΛΕΝΗ
Το καλό του. Ξέρω.

ΟΡΑΜΑ ΚΙΚΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΛΑΝΑ - ΜΕΡΑ

Ένα τσιγάρο που στρίβεται.

Ανάβει.

Παθιασμένα φιλιά.

Κόκκινα χείλη που το ρουφάνε.

Άσπρη σκόνη που απλώνεται στο τραπεζάκι.

Ο Μάνος ανάμεσα στα πόδια της Κικής.

Υπολείμματα άσπρης σκόνη στα ρουθούνια της.

 Η γλώσσα της γλείφει τα δόντια της

Η Κική δαγκώνει τον Μάνο στο λαιμό.

Κόκκινα χείλη που ρουφάνε το τσιγάρο.

Η συριγγά που τρυπάει το χέρι της.

Η Κική ανάσκελα, σε οργασμό.

Ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη της.

ΤΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΙΚΗΣ - ΕΣ. ΜΠΟΥΚΑ ΚΙΚΗΣ - ΜΕΡΑ

Η Κική λιώμα στο κρεβάτι της, μόνη της. 

Αλκοολ, άσπρη σκόνη και τσιγάρα στην καρέκλα δίπλα της.

ΜΥΡΣΙΝΗ (Ο.S.)
Κική...

Η Κική ανοίγει τα μάτια. Η Μυρσίνη στέκεται από πάνω της με
το πανέρι της στα χέρια.
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ΜΥΡΣΙΝΗ
Σου έφερα καθαρά σεντόνια.

H Κική ανασηκώνεται. Το κεφάλι της βαρύ. Της κάνει νόημα να
τα αφήσει στην καρέκλα. Η Μυρσίνη δεν φεύγει. Την κοιτάζει.

ΚΙΚΗ
Τι τρέχει;

Πιάνει το σβηστό τσιγάρο της και το ανάβει. Βήχει δυνατά,
ρουφάει το φλέμα και φτύνει μία πηχτή κοκκινόπράσινη γλύτσα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Ο Μιχάλης με ρώτησε για το αίμα στα
σεντόνια σου... Δεν είπα τίποτα να
ξέρεις.

H Κική πιάνεται εξαπίνης. Δεν είχε πάρει πρέφα το αίμα.
Κάνει την ανήξερη.

ΚΙΚΗ
Κόπηκα στο ξύρισμα.

Η Μυρσίνη γυρνάει να φύγει.

ΚΙΚΗ (cont'd)
Μάλλον τα μαθές τα μαντάτα...

Η Μυρσίνη σταματάει. Δεν μιλάει.

ΚΙΚΗ (cont'd)
Μην μου πεις ότι λυπάσαι.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν θα πω ψέματα.

ΚΙΚΗ
Ήταν καθίκι αλλά ήταν το δικό μου.
Θα με έβγαζε όξω πριν καταντήσω σαν
τις κατσικούδες.

Η Μυρσίνη γυρνάει και την κοιτάει.

ΚΙΚΗ (cont'd)
Ο Μάνος ήταν για μένα... μία
επένδυση. 

ΜΥΡΣΙΝΗ
Είμαι σιγουρή πως θα υπάρχει και
άλλος τρόπος.

Η Κική χαμογελάει καθώς ρουφάει το τσιγάρο της.
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ΚΙΚΗ
Αν το πιστεύεις αυτό σε πιάσανε
κορόιδο. Καμία δεν βγαίνει με το
κούτελο καθαρό ούτε καν οι πλύστρες. 

Η Μυρσίνη καταλαβαίνει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Προτιμώ να πεθάνω.

ΚΙΚΗ
Μεγάλες κουβέντες μην λες. Και εγώ
έτσι έλεγα. Δεύτερη βδομάδα εδώ μέσα
και κατέβασα ολάκερο το μπουκάλι με
το κυνίνο. Όρθια ή ξάπλα, δεν με
ένοιαζε. Αρκεί να έβγαινα.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Και τι άλλαξε;

Η Κική πιάνει το τσιγάρο και το ρουφάει λαιμάργα.

ΚΙΚΗ
Στην πορεία το βλέπεις αλλιώς. 
Βρίσκεις άλλους τρόπους, πιο εύκολους
για να ξεχάσεις.

λέει και της δίνει το τσιγάρο για να τραβήξει μία τζούρα. Η
Μυρσίνη αρνείται.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Πρέπει να φύγω.

Κανεί να φύγει.

ΚΙΚΗ
Δεν αξίζει, να τυραννιέσαι. Για
κάνεναν και τίποτα.

ΕΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ -ΜΕΡΑ

Ο Μιχάλης και ο Μίμης στο γραφείο τους, κουβεντιάζουν
προβληματισμένοι. Μπαίνει η Μαντάμ Ζώζα.

Γυρνούν και την κοιτούν.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Το λοιπόν; Τι τρέχει;

ΜΙΧΑΛΗΣ
Βρήκαμε και άλλη. Η Στέλλα η
Σερσέμα...
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Η Μαντάμ Ζώζα σκοτεινιάζει.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Οι δικές τις;

ΜΙΧΑΛΗΣ
Δεν ξέρουν, δεν είδαν. Την βρήκαν
τέζα το πρωί μέσ'τα αίματα. 

Η Μαντάμ Ζώζα ξεφύσαει.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Ο ντόκτορας τι είπε;

ΜΙΧΑΛΗΣ
Του την στείλαμε και περίμενουμε.

Η "Δρακαινά" κάθεται βαριά στην καρέκλα και ανάβει ένα
τσιγάρο.

ΜΙΜΗΣ
Λέτε να μας καμπανιάσουν πάλι καμία
καραντίνα;

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Σσσ. Φάε τη γλώσσα σου, γρουσούζη.
Αυτό μας έλειπε τώρα. Έχουμε που
έχουμε χαλάστρα στο ταμείο, να μας
βάλουν και λουκέτο.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Μαντάμα... Αν είναι να ξεσπάσει πάλι
θανατικό, πρέπει να το προλάβουμε. Το
συντομότερο το καλύτερο.

Η Ζώζα ξεφυσάει τον καπνό.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Μπορεί να μην είναι και τίποτα. Ας
περιμένουμε τον γιατρό και βλέπουμε
από αύριο.

Ο Μιχάλης και ο Μίμης κοιτάζονται. 

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Και το νου σας έτσι. Μην σας ξεφύγει
τίποτα μέχρι να παρλάρει ο γιατρός.

Γνέφουν.
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ΕΣ. ΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗΣ - ΜΕΡΑ

Η Ελένη με την πλάτη γυρισμένη στον Σωτήρη.

ΕΛΕΝΗ
Έπρεπε να ντρέπεσαι που φέρνεις τα
μούτρα σου εδώ μετά από όσα έχεις
κάνει.

Ο Σωτήρης δεν μιλάει.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Ελένη... Δεν είχαμε μέλλον και το
ξέρεις. Έκανα χάρη και στους δύο μας.

Η Ελένη με ένα πικρό χαμόγελο.

ΕΛΕΝΗ
Τι μας λες; Δεν το ξέραμε να σου
ανάβουμε και λαμπάδα.

Γυρνάει και τον κοιτάει.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Και για να έχουμε καλό ερώτημα η
δικιά σου τι λέει για όλα αυτά;

ΣΩΤΗΡΗΣ
Η Δοξούλα το θέλει το παιδί. Θα το
μεγαλώσει με αγάπη.

ΕΛΕΝΗ
Παιδιά δικά σας δεν κάνατε; To δικό
μου θέλει να αγαπήσει;

O Σωτήρης σιωπά.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Καλά το κατάλαβα. Την πήρες για τον
παρά αλλά σου βγήκε σιτεμένη. 

ΣΩΤΗΡΗΣ
Δεν είναι αυτό...

ΕΛΕΝΗ
Τότε;  Μήπως εσύ είσαι τελικά το
πρόβλημα; Μήπως το κλούβιο το αβγό
είναι το δικό σου;

Ο Σωτήρης φορτώνει και την αρπάζει.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Λίγα τα λόγια σου, τ' ακους; Γιατί--
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H Ελένη δεν κωλώνει. Τον κοιτάει στα μάτια.

ΕΛΕΝΗ
Αυτός είναι ο Σωτήρακης που ξέρω, ο
τσάμπα μάγκας. Τα ράσα δεν κάνουν τον
παπά τελικά.

Την αφήνει και σουλουπώνεται.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Τι να σου πω. Πάντα έτσι ήσουν,
βρωμόστομη, με την πίκρα στα χείλη.

ΕΛΕΝΗ
Να με συμπαθάς αλλά στο μπουρδέλο που
μας έχωσες γράμαματα δεν διδάσκουν.
Αντέ ξεκουμπίσου τώρα, και να πεις
στην δικιά σου ότι μπορεί με τα λεφτά
της να αγόρασε γαμπρό αλλά το παιδί
το δικό μου δεν το παίρνει.

Ο Σωτήρης φοράει το καπέλο του.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Θα το χάσεις το δικαστήριο Ελένη. Εγώ
ήρθα να τα βρούμε αλλά βλέπω πως
μυαλό δεν έχεις βάλει ακόμα.

ΕΛΕΝΗ
Άι χάσου ρε κοπρίτη.

Ο Σωτήρης γυρνάει εκαι φεύγει.

ΕΣ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΜΕΡΑ

Ο Μίμης καθισμένος με τον Μιχάλη.

Απέναντι τους κάθεται ο Βασίλης και η παρέα του. Πίνουν και
χαρτοπαίζουν.

Ο Βασίλης σηκώνεται και τους πλησιάζει.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Κύριοι.

ΜΙΜΗΣ
Καλώς τον Βασιλάκη. Κάτσε μην
στέκεσαι.

Κάθεται. Ανοίγει την χρυσή ταμπακέρα του.
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ΒΑΣΙΛΗΣ
Τσιγαράκι; Να κεράσω;

O Μιχάλης κάνει νόημα πως δεν θέλει. Ο Μίμης παίρνει ένα. Ο
Βασίλης του το ανάβει.

ΜΙΜΗΣ
Τι γίνεται Βασίλακη; Τι χαμπάρια;

ΒΑΣΙΛΗΣ
Όλα καλά. Ο πατέρας μου, σας στέλνει
χαιρετισμούς.

ΜΙΜΗΣ
Να ναι καλά ο κύριος βουλευτής.

Ο Βασίλης χαμογελάει αμήχανα και ξεροβήχει.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Ρε παιδιά, να θα ήθελα μία χάρη,  μία
μικρή πληροφορία... με το αζημείωτο
φυσικά... Ψάχνω μία κοπέλα.

ΜΙΜΗΣ
Κοπέλες ένα σωρό παλικάρι μου.
Διάλεξε όποια θέλεις.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Όχι δεν κατάλαβατε. Πλύστρα είναι.

ΜΙΜΗΣ
Πλύστρα; Τελείωσες με τις καλές και
θες και τις ψόφιες τώρα; Περίεργα
βίτσια έχεις αδερφάκι μου.

O Βασίλης γελάει.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Για την καινούργια λέω, την μικρή.

Ο Μίμης κάνει να μιλήσει, ο Μιχάλης τον κόβει.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Και το λοιπόν; Τι θες να μάθεις;

ΒΑΣΙΛΗΣ
Θέλω να μου πείτε που θα την βρω.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Αυτή δεν είναι για πούλημα.

ΜΙΜΗΣ
Προς το παρόν.
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ΒΑΣΙΛΗΣ
Με παρεξήγησες κυρ Χωροφύλακα. Εγώ
την θέλω για καλό σκοπό. Για ρομάτζο,
πως το λένε;

ΜΙΧΑΛΗΣ
Δαχτυλίδι θα της δώσεις;

O Βασίλης γελάει αμήχανα.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Να της μιλήσω πρώτα και αν τα βρούμε
θα σε κάνω και κουμπάρο, κυρ Μιχάλη. 

ΜΙΧΑΛΗΣ
Κουμπάρους έχω, δεν θέλω.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Ντάξει ότι γουστάρεις. Πάγαινε με
στην μπούκα της και θα σφυρίξω στον
πατέρα μου καμία δύο κουβέντες για
εκείνη τη μετάθεση στο μέγαρο που
λέγαμε. Τι λες; Σύμφωνοι;

Ο Βασίλης τους δίνει το χέρι. Ο Μίμης χαμογελάει και το
σφίγγει. Ο Μιχάλης δεν του το δίνει. Τον κοιτάζει αυστήρα.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Ο πατέρα σου το ξέρει ότι
ξημεροβραδιάζεσαι εδώ μέσα;

Ο Βασίλης σκαλώνει. Δεν περίμενε την ερώτηση.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Και εσένα τι σε κόφτει;

ΜΙΧΑΛΗΣ
Οι πλύστρες δεν είναι για βίζιτα.

O Βασίλης μαζεύει το χέρι του.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Όπως κάνεις κέφι. Εσύ θα βγεις
χαμένος, χωροφύλακα.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Στο καλό.

Ο Βασίλης γυρίζει και φεύγει.

ΜΙΜΗΣ
Κύρ- Αστυνόμε να μην το σκεφτούμε
λιγουλάκι. Ο Βασιλάκης--
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ΜΙΧΑΛΗΣ
Ρε κάνε μας τη χάρη και εσύ που
θέλουν τα μούτρα σου μετάθεση στο
μέγαρο.

Ο Μίμης το βουλώνει.

ΜΙΧΑΛΗΣ (cont'd)
Άντε πήγαινε να φέρεις τους καφέδες
τώρα.

ΕΣ. ΣΠΙΤΙ ΜΑΝΟΥ, ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ - ΜΕΡΑ

Μία μικρή κηλίδα από αίμα σε λευκό επίδεσμο.

Τα αγόρια του Μάνου κρυφοκοιτάζουν από την μισάνοιχτη πόρτα.

Ο Μάνος στο κρεβάτι του προσπαθεί να σηκωθεί.

ΜΑΡΙΑ (O.S.)
Μπρος, φευγάτε να διαβάσετε!

Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Μαρία με ένα κομμάτι ψωμί και
ένα πιάτο σούπα στο δίσκο.

Βλέπει τον Μάνο να προσπαθεί να βάλει το πουκάμισο του.

Τα πλευρά του ζώνει ένας λευκός επίδεσμός ο οποίος έχει
ματώσει.

ΜΑΡΙΑ
Τι κάνεις; Mην σηκώνεσαι.  Μάτωσες
πάλι, κάτσε να σε αλλάξω.

Ο Μάνος σιχτιρίζει.

ΜΑΡΙΑ (cont'd)
Ο γιατρός είπε να μην σηκώνεσαι.

Η Μαρία τον βάζει πάλι να κάτσει. Πονάει.

ΜΑΝΟΣ
Στο διάβολο και αυτός.

Η Μαρία κάνει να του αλλάξει τον επίδεσμό. Ο Μάνος πονάει
και ξεφυσάει.

Ο Μάνος την κοιτάει ίσως για πρώτη φορά με ευγνωμοσύνη. Της
πιάνει το χέρι τρυφερά. Εκείνη δεν τον κοιτάζει. Σταματάει
για λίγο να τον κουράρει.
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ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Σου δίνω τον λόγο μου πως ήταν η
τελευταία φορά...

Η Μαρία θέλει να τον πιστέψει.

ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Το ξέρω, το εχώ ξαναπεί αλλά... τώρα
το εννοώ.

Η Μαρία τελειώνει με το δέσιμο και σηκώνεται.

ΜΑΡΙΑ
Μην ξανασηκωθείς. Μπρος φάε τώρα μην
κρυώσει.

Η Μαρία βγαίνει.

ΤΕΛΟΣ ACT 2
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ACT 3

ΕΣ. ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Το κάλυμμα τραβιέται.  Η νεκρή ιερόδουλη στο κρεβάτι του
γιατρού.

ΓΙΑΤΡΟΣ (V.O.)
Δεν θα έχω που να τις βάλω σε λίγο με
το ρυθμό που μου τις φέρνεται. 

Ο Μιχάλης και ο Γιατρός στέκονται από πάνω της.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Τι έγινε με δαύτη;

Ο Γιατρός του δείχνει τα πέλματα και τα χέρια της.

ΓΙΑΤΡΟΣ
Tα βλέπεις αυτά τα σπυθούρια; Σύφιλη
δευτέρου βαθμού.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Άρα πέθανε από αυτό.

ΓΙΑΤΡΟΣ
Όχι.. Η ασθένεια ήταν ακόμα σε πρώιμο
στάδιο. Κοίτα εδώ.

Της δείχνει τον λαιμό της. Μπλαβί μώλωπες, δεξιά και
αριστέρα του λαιμού της.

Ο Μίχαλης σκύβει για να δει καλύτερα.

ΓΙΑΤΡΟΣ (cont'd)
Την πνίξανε.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Την πνίξανε;

ΓΙΑΤΡΟΣ
Ακριβώς. Όπως και τις άλλες δύο.

Ο Μιχάλης γυρνάει σε εκείνον με ένα βλέμμα απορίας.

ΓΙΑΤΡΟΣ (cont'd)
Δεν στο πα γιατί δεν το χα δει την
πρώτη φορά. Έχουν τα ίδια σημάδια.

Ο Μιχάλης σκεφτικός. Τραβιέται πίσω. Ο Γιατρός σκεπάζει πάλι
την κοπέλα.
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ΜΙΧΑΛΗΣ
Κάτι άλλο;

ΓΙΑΤΡΟΣ
Δεν είμαι ειδικός αλλά αν κρίνω από
το σχήμα και το μέγεθος των κακώσεων,
ο θύτης είναι το ίδιο πρόσωπο. Και
για τις τρεις περιπτώσεις.

Ο Μιχάλης σκοτεινιάζει. Το τελευταίο που περίμενε είναι να
έχουν ένα σίριαλ κιλερ μέσα στα βούρλα.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Άντρας; Γυναίκα; Τι πιστεύεις;

ΓΙΑΤΡΟΣ
Θα σε γελάσω. Καλύτερα να τις ρίξει
μία ματιά και ο ιατροδικαστής...
Ωστόσο, φαντάζομαι, πως το τελευταίο
πράγμα που θα ήθελε η Μαντάμα είναι
να μαθευτεί παραέξω.

Ο Μιχάλης σκεφτικός.

ΓΙΑΤΡΟΣ (cont'd)
Το μόνο που μπορώ να σου πω με
σιγουριά είναι ότι έχουμε πάλι
κρούσματα σύφιλλης και πρέπει να
κάνουμε κάτι άμεσα.

ΕΣ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑΣ - ΜΕΡΑ

Η Μαντάμ Ζώζα ξεφυσάει τον καπνό από τα ρουθούνια της σαν
φουρκισμένος δράκος.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Θα τον βρούμε αργά ή γρήγορα. Πρώτα
όμως πρέπει να απομονώσουμε τα
κατσικάδικα.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Κανόνισε να περάσουν όλες από τον
γιατρό. Τον άλλο μήνα έχουμε
επιθεώρηση από το δημοτικό συμβούλιο.
Οι εισπράξεις από τα νοίκια των
δωματίων έχουν πέσει και --

Χτυπάει η πόρτα.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Μπρος.
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Μπαίνει η Ελένη.

ΕΛΕΝΗ
Μαντάμα...

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Τι έγινε, Ελένη; Τι τρέχει;

ΕΛΕΝΗ
Μαντάμα... Θα χρειαστεί να φύγω για
λίγο.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Γιατί;

ΕΛΕΝΗ
Έχω θέματα στο σπίτι με τον μικρό.
Δεν θα λείψω πολύ. Μία-δύο ώρες.

Η Μαντάμ Ζώζα κοιτάει τον Μιχάλη και γυρνάει πάλι στην
Ελένη.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Δύσκολο αυτό που μου ζητάς.

ΕΛΕΝΗ
15 χρόνια δεν έχω πάρει ποτέ άδεια.
Αν δεν ήταν ανάγκη δεν θα το ζήτουσα.

Η Ζώζα σβήνει το τσιγάρο και σηκώνεται.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Λυπάμαι αλλα δεν γίνεται. Είναι
δύσκολες μέρες αυτές.

ΕΛΕΝΗ
Μία ώρα έστω. Να με πάει ο κυρ
Μιχάλης και να με φέρει. Έχω πρόβλημα
με το παιδί--

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ
Σου πα όχι. Μην με σκας τώρα και εσύ.
Άντε πήγαινε τώρα.

Η Ελένη δεν κουνιέται.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (cont'd)
Ελένη! Δρόμο.

Ο Μιχάλης κοιτάει την Ελένη ίσως με συμπόνια αλλά δεν έχει
άλλη επιλογή. Την πιάνει από τον αγκώνα και την βγάζει έξω.
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ΟΝΕΙΡΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΚΗΠΟΣ - ΜΕΡΑ 

Η Μυρσίνη πάνω από την τούρτα της.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (V.O.)
Να ζήσεις Μυρσίνη και χρόνια πολλά...

Η δασκάλα της Μυρσίνης συνοδεύει το τραγουδι παίζοντας πιάνο
στην γωνία του κήπου.

ΑΛΙΚΗ (V.O.)
Μεγάλη να γίνεις να κάνεις παιδιά...

Η Αλίκη με ποδιά κρατάει μία κατσαρόλα και την ανακατεύει
καθώς τραγουδάει στη Μυρσίνη.

Το τραγούδι αρχίζει να συνοδεύει δειλά ένα διακριτικό
μπουζούκι.

Ο Μάνος απέναντι από τη δασκάλα παίζει το όργανο του.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΩ (V.O.)
Παντού να σκορπίζεις της γυναίκας το
φως. 

Οι φίλες της Μυρσίνης απέναντι της. Κρατάνε τα δικά τους
παιδιά στις αγκαλιές τους, τα βυζαίνουν και είναι
γκαστρωμένες στα δεύτερα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (V.O.)
Και όλοι να λένε να μία...

Η Μυρσίνη κάνει να φυσήξει.

ΜΑΝΤΑΜ ΖΩΖΑ (V.O.)
... πουτάνα.

Η Μυρσίνη σηκώνει το κεφάλι και κοιτάει μπροστά της.
Βρίσκεται στο σκοτεινό κελί της. Μπροστά της διάφορες
ιερόδουλες και αναμεσά τους, η Κική, η Ελένη, η Αθηνά, οι
χωροφύλακες και η Δρακαινά.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Όχι... όχι...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (V.O.)
Κάνε μία ευχή...

Ο Αλέξανδρος βγαίνει μέσα από το μπούγιο.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αλέξανδρε...
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Όχι Αλέξανδρος... Βασίλης!

Το πρόσωπο του Αλέξανδρου μεταμορφώνεται. Μπροστά της ο
Βασίλης.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Όχι!

ΤΕΛΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥ - ΕΣ. ΜΠΟΥΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη πετάγεται έντρομη. Προσπαθεί να πάρει ανάσα.

Βλέπει τον Βασίλη που στέκεται από πάνω της και τρομάζει. 

ΒΑΣΙΛΗΣ
Συγγνώμη! Δεν ήθελα να σε τρομάξω.

Κοιτάει γύρω της. Η μπούκα της άδεια. Είναι μόνη.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τι κάνεις εδώ;;;

ΒΑΣΙΛΗΣ
Θέλω να σου μιλήσω.

Η Μυρσίνη τραβιέται πίσω τρομαγμένη.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Απαγορεύεται να είσαι εδώ.

Ο Βασίλης την πλησιάζει.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Μην φοβάσαι...

Την αρπάζει από τους ώμους. Η Μυρσίνη κάνει να φύγει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Άσε με! Χωροφύλακα!

ΒΑΣΙΛΗΣ
Ηρέμησε!

παύση( )
 Θέλω να... σου ζητήσω συγγνώμη...

Η Μυρσίνη τα έχει χαμένα. Δεν το περίμενε.

ΒΑΣΙΛΗΣ (cont'd)
Δεν ήταν σωστός ο τρόπος που σου
μίλησα τις προάλλες...
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Η Μυρσίνη έχει ηρεμήσει. Ο Βασίλης την αφήνει. Η Μυρσίνη
απομακρύνεται.

ΒΑΣΙΛΗΣ (cont'd)
Είμαστε εντάξει;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Τι περιμένεις να σου πω;

ΒΑΣΙΛΗΣ
Ότι με συγχωρνάς.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Έχει σημασία;

ΒΑΣΙΛΗΣ
Για μένα έχει.

Η Μυρσίνη με γυρισμένη την πλάτη.

ΒΑΣΙΛΗΣ (cont'd)
Εγώ είμαι ο Βασίλης. Εσένα; Πως
λέγεσαι;

Εκείνη δεν απαντάει κατευθείαν.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Μυρσίνη.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Από τη Μικρασία είσαι;

Εκείνη γνέφει.

ΒΑΣΙΛΗΣ (cont'd)
Μπορώ να σε βοηθήσω, Μυρσίνη. Ο
πατέρας μου...

Η Μυρσίνη γελάει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Από βοήθεια αγοράσαμε μπόλικη.
Φτάνει.

Παύση.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο Μάνος ήταν απατεώνας. Δεν θα
βοηθούσε κανέναν από την καλή του την
καρδιά.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Και εσύ; Γιατί να με βοηθήσεις;
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ΕΣ. ΣΠΙΤΙ ΜΑΝΟΥ - ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Ο Μάνος στο κρεβάτι του, καπνίζει κοιτάζοντας έξω από το
παράθυρο.

ΜΑΡΙΑ (O.S.)
Έχεις επισκέψεις.

Γυρνάει και βλέπει την Μαρία και τον ΚΩΣΤΗ, ψηλό ρεμπέτη με
χοντρό μουστάκι γύρω στα 50, στο κατώφλι. Η Μαρία τους
αφήνει.

Ο Κωστής μπαίνει και βγάζει το καπέλο του.

ΚΩΣΤΗΣ
Σιδερένιος, ρε βλάμη.

Ο Μάνος ανασηκώνεται και ακουμπάει στην πλάτη του κρεβατιού.
Ο Κωστής παίρνει την καρέκλα και κάθεται. Κοιτάει το τραύμα
του Μάνου.

ΚΩΣΤΗΣ (cont'd)
Ωραίο πράμα σου φτιάξανε εδώ τα
παλικαριά.  Μην ανησυχείς πάντως.
Τους ψάχνουμε.

ΜΑΝΟΣ
Γάμησε τους ρε Κωστή. Τελείωσε το
θέμα.

ΚΩΣΤΗΣ
Δεν πάει έτσι και το ξέρεις. Ένας
δικός μας, ένας δικός τους.

ΜΑΝΟΣ
Άστ'ους σου λέω. Πήραν τα λεφτά τους.
Γω καθάρισα.

Ο Κωστής ανάβει ένα τσιγάρο.

ΚΩΣΤΗΣ
Τι έγινε ρε; Φοβάσαι;

ΜΑΝΟΣ
Την Μαρία φοβάμαι. Δεν μ'αφησε να
ψωφίσω για να με έχει εδώ και να μου
τα ψέλνει από το πρωί ως το βράδυ.

Ο Κωστής σκεφτικός. Ο Μάνος καταλαβαίνει ότι θέλει κάτι να
του πει.
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ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Τα παιδιά τι κάνουν; Πως πάει το
μαγαζί;

ΚΩΣΤΗΣ
Πως να πάει ρε; Μέσα μπαίνουμε. Αν
δεν αλλάξει ρώτα η κατάσταση δεν ξέρω
τι θα γίνει.

ΜΑΝΟΣ
Και τι σκέφτεσαι;

O Κωστής καπνίζει σκεφτικός.

ΚΩΣΤΗΣ
Υπάρχει κάτι αλλά το σκέφτομαι
ακόμα... Τέλος της βδομάδας έρχεται
ένα βαπόρι από το Μαρόκο--

ΜΑΝΟΣ
Για αυτό ήρθες ρε;

Ο Κωστής δεν απαντάει.

ΜΑΝΟΣ (cont'd)
Έγω τελείωσα με αυτά, Κωστή--

ΚΩΣΤΗΣ
--Άσε με να τελειώσω. Μιλάμε για
χοντρά λεφτά. 300 κιλά και το
παραδάκι μεταξύ μας.

ΜΑΝΟΣ
Τόσα άτομα έχεις. Εμένα τι με θες;

ΚΩΣΤΗΣ
Το λιμάνι έχει γεμίσει πολισμάνους.
Οι απόθηκες έχουν γεμίσει με
ξενομερίτες. Χρειαζόμαστε ανθρώπους
που ξέρουν το μπουρδέλο για να
κρύψουν το εμπόρευμα. Από εκεί θα
πουλάμε. Μέσα και έξω.

Ο Μάνος σκεφτικός.

ΜΑΝΟΣ
Όχι, ξέχνα το. Αν δεν με χώσουν μέσα
για τα καλά, θα με καθαρίσει η Μαρία.

ΚΩΣΤΗΣ
Τελευταία δουλειά, ρε βλάμη.  Το
σπρώχνεις, παίρνεις το παραδάκι και
τέλος.
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ΜΑΝΟΣ
Δεν γίνεται.

Ο Κωστής σβήνει το τσιγάρο και σηκώνεται. Φοράει το καπέλο
του.

ΚΩΣΤΗΣ
Ντάξει. Σκέψου το πάντως. Μέρες
έχουμε.

Λέει και φεύγει.

ΕΞ. ΠΡΟΑΥΛΙΟ - ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Η Ελένη στο προαύλιο πλησιάζει τον Μιχάλη που περπατάει.

ΕΛΕΝΗ
Μιχάλη. Πρέπει να σου μιλήσω.

Ο Μιχάλης δεν σταμάταει και συνεχίζει να περπατάει.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Ότι σου πε η Ζώζα, Ελένη. Μην με
μπλέκεις εμένα.

ΕΛΕΝΗ
Ποιος κάνει τελικά κουμάντο εδώ μέσα
έσύ ή αυτή;

Γυρνάει και την αγριοκοιτάει. Η Ελένη μαζεύεται.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Δεκαπέντε χρόνια με ξέρεις ρε Μιχάλη.
Ξέρεις ότι τον λόγο μου τον έχω ιερό.
Αν δεν είχα ανάγκη δεν θα στο ζήταγα.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Τόσο σοβαρό είναι;

ΕΛΕΝΗ
Για να στο λεώ.

Ο Μιχάλης σκεφτικός. Την τραβάει στη γωνία.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Εγώ θα σε βγάλω αλλά θέλω να με
βοηθήσεις και εσύ.

ΕΛΕΝΗ
Τι θες μολόγα το.
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ΜΙΧΑΛΗΣ
Τα αυτιά σου θέλω και τα μάτια σου.

ΕΛΕΝΗ
Καρφί εγώ δεν γίνομαι, το ξέρεις.

ΜΙΧΑΛΗΣ
Για καλό είναι.

ΕΛΕΝΗ
Ποιανού το καλό;

ΜΙΧΑΛΗΣ
Όλων μας.

Η Ελένη τον κοιτάει στα μάτια..

ΕΣ. ΜΠΟΥΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΜΕΡΑ

Η Μυρσίνη κοιτάζει έξω από το παράθυρο με γυρισμένη την
πλάτη στον Βασίλη.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Μυρσίνη... Από την πρώτη στιγμή που
σε είδα... Δεν μπορώ να σε ξεχάσω...
Σε σκέφτομαι από το πρωί μέχρι το
βράδυ και...

Η Μυρσίνη ακούει προσεχτικά και ξαφνικά σκάει στα γέλια. Ο
Βασίλης σταματάει.

ΒΑΣΙΛΗΣ (cont'd)
Δεν κάνω καλαμπούρι.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Συγγνώμη αλλά μόνο ως τέτοιο μπορώ να
το πάρω εδώ που είμαστε.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Μυρσίνη... Δώσε μου μία ευκαιρία να
στο αποδείξω. Θα κάνω τα πάντα για
σένα. Θα σε πάρω από εδώ, αύριο και
όλας, αν με αφήσεις να σε βοηθήσω. 

Η Μυρσίνη δεν μιλάει.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Είμαι λογοδοσμένη.

Ο Βασίλης τραβιέται πίσω.
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ΒΑΣΙΛΗΣ
Μάλιστα. Και ο δικός σου που είναι
τότε; Γιατί σε άφησε μόνη;

ΜΥΡΣΙΝΗ
Δεν σου πέφτει λόγος. Σε παρακαλώ
φύγε τώρα.

Ο Βασίλης πληγωμένος.

ΒΑΣΙΛΗΣ
Ας είναι. Εγώ πάντως θα σε βοηθήσω αν
μου το ζητήσεις... ακόμα και αν...
δεν θα είμαι αυτός που θα σε
περιμένει έξω, την μέρα που θα βγεις.

Λέει και φεύγει.

ΕΞ. ΔΡΟΜΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΝΥΧΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΉ από ρεμπέτικο. 

Η πινακίδα ενός καφενέ αντανακλά στη λιμνούλα με τα
λασπόνερα. Γυναικεία παππούτσια ταράζουν το νερό.

Μία παρέα αντρών χαρτοπαίζει στην άκρη του πεζοδρομίου.
Απέναντι άλλη μία.

Λογής κόσμος δεξιά και αριστερά. Αλήτες, ναύτες πολλών
θαλασσών, κακοποιοί,και υποψήφιοι ισοβίτες. Λάσπη.
Καπνίζουν, χαρτοπαίζουν μαστουρώνουν στα καφενεία.

Η Ελένη φασκιωμένη με ένα μαντήλι στα μαλλιά τρέχει στους
δρόμους.

Τα βλέμματα των αντρών πάνω της. Κάποιοι τις σφυρίζουν.

ΕΞ. ΔΡΟΜΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΥΧΤΑ

Ένα αυτοκίνητο, από τα λιγοστά που είχε τότε η Αθήνα, 
διασχίζει μία περιθωριακή συνοικεία.

Περαστικοί και θαμώνες των καφενείων το κοιτάζουν με ανοιχτό
το στόμα.

ΕΣ. ΣΠΙΤΙ ΤΑΣΙΑ - ΝΥΧΤΑ

Χαμώσπιτο της εργατικής τάξης γεμάτο παιδιά. ΤΡΙΑ της
Τασίας, δύο δίδυμα κορίτσια και ένα αγόρι.
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Τα κορίτσια τρέχουν πάνω κάτω. Το αγόρι με τον σκύλο στη
γωνία. Η ΜΥΡΤΩ, η ΝΕΦΕΛΗ και ο ΑΝΤΩΝΗΣ, 11 και 13
αντίστοιχα.

Ο ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, γύρω στα 14, ο γιος της Ελένης προσπαθεί να
διαβάσει στην άλλη του δωματίου, πλάι στην λάμπα λαδιού.

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ, γύρω στα 50 ο άντρας της Τασίας, με παντελόνι και
μόνο το φανελάκι από πάνω, διαβάζει εφημερίδα στο τραπέζι.

Η Τασία του στρώνει να φάει. .

ΤΑΣΙΑ
Μυρτώ, Νεφέλη, σταματήστε ρε
σκασμένα, θα σας βγει το φαϊ από τη
μύτη!

Η Τασία πλησιάζει τον Νικόλα για να του σερβίρει. Εκείνος με
τα μούτρα στην εφημερίδα.

ΤΑΣΙΑ (cont'd)
Πήγα από την Ελένη σήμερα. Της είπα
για τον Σωτήρη.

ΝΙΚΟΛΑΣ
Σου δωσέ κανά φράγκο;

ΤΑΣΙΑ
Πάντα μου δίνει.

ΝΙΚΟΛΑΣ
Να της πεις να δίνει πιο πολλά.
Τσίμα, τσίμα τα βγάζουμε πλέον.

ΤΑΣΙΑ
Γιατί ρε Νίκο; Την μπουκιά σου τρώει
το παιδί;

ΝΙΚΟΛΑΣ
Ναι ρε Τασία. Και την δικιά μου και
των παιδιών. 15 χρονών είναι.
Μεγάλωσε.

ΤΑΣΙΑ
Μην σκας εσύ. Θα του δίνω από το δικό
μου το πιάτο.

Ο Νικόλας συνεχίζει να διαβάζει. Η Τασία γυρνάει στο
κουζινάκι.

ΝΙΚΟΛΑΣ
Μήπως τον δώσουμε στον Σωτήρη;
Καλύτερα μοίρα θα έχει.

(MORE)
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Θα πάρουμε και τα λεφτά που μας έταξε
ΝΙΚΟΛΑΣ (cont'd)

και θα μας φύγει το βάρος..

H Τασία επιστρέφει στο τραπέζι φορτισμένη. Τα κορίτσια
κυνηγιούνται ακόμα.

ΤΑΣΙΑ
Ποιο βάρος ρε Νίκο; Εσύ δαχτυλάκι δεν
έχεις κουνήσει για τον Χρήστο. Για
κανένα εδώ μέσα.

ΝΙΚΟΛΑΣ
Ώχουυυ.

Ο Νικόλας παίρνει την εφημερίδα και σηκώνεται. Ο Αντωνάκης
τρέχει στο παράθυρο.

ΤΑΣΙΑ
Να μην σε ξανακούσω να μιλάς έτσι. Τ'
ακους;

Η Μυρτώ πέφτει κάτω και βάζει τα κλάμματα. Η Νεφέλη
σταματάει.

ΤΑΣΙΑ (cont'd)
Μωρή Νεφέλη. Τι σου πα; Μπρος στα
κρεβάτια σας γρήγορα. Άντε!

Ο Αντώνης έχει κολλήσει το μουτράκι του στο παράθυρο.

ΑΝΤΩΝΗΣ
Το αυτοκίνητο! Το αυτοκίνητο!

Η Τασία σκουπίζει τα χέρια της στην πετσέτα. Όλοι σηκώνονται
να δουν.

Χτυπάει η πόρτα. Η Τασία πηγαίνει να ανοίξει.

Στο κατώφλι ο Σωτήρης με μία καλοντυμένη γυναίκα,με γούνινο
παλτό και πέρλες στο λαιμό. Η συζυγός του η ΕΥΔΟΞΙΑ, γύρω
στα 54.

ΕΣ. ΣΠΙΤΙ ΜΑΝΟΥ - ΝΥΧΤΑ

Ο Μάνος ξαπλωμένος στη δεξιά πλευρά. Έρχεται η Μαρία με τη
νυχτικιά της και σβήνει τη λάμπα λαδιού.

Ξαπλώνει πλάι του με γυρισμένη την πλάτη. Έχουν και οι δύο
ανοιχτά τα μάτια. Κάθονται στα σκοτάδια σιωπηλοί..

ΜΑΡΙΑ
Σκέφτεσαι να το κάνεις;
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Ο Μάνος παίρνει το χρόνο για να καταλάβει ότι αναφέρεται
στην πρόταση του Κωστή. Η Μαρία κρυφάκουσε την κουβέντα
τους.

ΜΑΝΟΣ
Θα με πίστευες ότι και να έλεγα;

ΜΑΡΙΑ
Έχει σημασία;

Ο Μάνος δεν μιλάει.

ΜΑΡΙΑ (cont'd)
Τον Δημήτρη της Ανθής τον πήραν στο
Λιμενικό. Μου είπε ότι ζητάνε άντρες
και δίνουνε καλά λεφτά.

ΜΑΝΟΣ
Δεν κάνω εγώ για την στολή.

ΜΑΡΙΑ
Ούτε για τη στολή, ούτε στα
λιπάσματα, ούτε για τίποτα δεν
κάνεις.

ΜΑΝΟΣ
Τι θες να σου απαντήσω; Τα λεφτά μου
τα βγάζω από το όργανο. Από αυτά
τρώμε όλοι.

ΜΑΡΙΑ
Μακαρί να τα βγαζές μόνο από αυτό.

ΜΑΝΟΣ
Σου είπα. Με τα άλλα τελείωσα.

Η Μαρία σιωπά.

ΜΑΡΙΑ
Δεν το έκανες ποτέ για τα λεφτά,
Μάνο. Την αγαπάς αυτή τη ζωή... Το
πρόβλημα είναι ότι την αγαπάς
περισσότερο από εμάς.

Ο Μάνος δεν μιλάει. Ίσως η Μαρία να έχει δίκιο. Κάνει να
σηκωθεί.

ΜΑΡΙΑ (cont'd)
Που πας;

MAΝΟΣ
Στον απόπατο ρε Μαρία. Ούτε εκεί δεν
μπορώ να πάω;
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H Μαρία σιωπά. Ο Μάνος σηκώνεται και βγαίνει.

ΕΣ. ΜΠΑΝΙΟ - ΝΥΧΤΑ

Λεκάνη με νερό.

Ένα γυναικείο χέρι μουσκεύει ένα σφουγγάρι.

Ένας ημιυπόγειος εννιαίος χώρος τύπου φυλακών με γκρίζο
πλακάκι. Ντουζιέρες δεν υπάρχουν, μόνο σιφόνια. 4-5
Ηλικιωμένες ιερόδουλες στη σειρά κάνουν μπάνιο με σφούγγαρια
και λεκάνες.

Η Μυρσίνη στη γωνία, μόνη της. Τοποθετεί τη λεκάνη της με το
νερό και το σφουγγάρι στο πάτωμα. Μαζί και ένα ξυράφι.
Βγάζει το φορέμα της και το κρεμάει στο γατζάκι.

Φέρνει το πανί στο σώμα της και αρχίζει να τρίβεται. Ένα
ρήγος την διαπερνά.

Οι τρίχες της σηκώνονται από το παγωμένο νερό.

Το ξαναμουσκεύει. Το στίβει πάνω από το κεφάλι της για να
λούσει τα μαλλιά της.

ΕΣ. ΣΠΙΤΙ ΤΑΣΙΑΣ - ΝΥΧΤΑ

Η Τασία απέναντι από τον Σωτήρη και την Ευδοξία που
στέκονται στο κατώφλι.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Ήρθα να του μιλήσω.

ΤΑΣΙΑ
Πάνω από το πτώμα μου.

Ο Σωτήρης σκύβει το κεφάλι του προς τα μέσα.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Χρηστάκη!

ΤΑΣΙΑ
Πάψε διάολε!

Εμφανίζεται ο Χρηστάκης και στέκεται πίσω από την Τασία.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Χρηστάκη...
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ΤΑΣΙΑ
στον Χρηστάκη( )

Πήγαινε μέσα.

O Χρηστάκης έχει παγώσει. Το ίδιο και τα υπόλοιπα παιδιά και
ο Νικόλας που στέκονται από πίσω.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Χρηστάκη ξέρεις ποιος είμαι;

ΤΑΣΙΑ
Φύγε αλλιώς θα φωνάξω την αστυνομία.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Δεν έχεις δικαίωμα --

Η Τασία κάνει να του κλείσει την πόρτα. Ο Σωτήρης βάζει το
πόδι του και σπρώχνει την πόρτα.

ΣΩΤΗΡΗΣ (cont'd)
Νίκο! 

Ο Νίκος επεμβαίνει και τραβάει την Τασία πίσω.

ΝΙΚΟΛΑΣ
Άστον να του μιλήσει.

ΤΑΣΙΑ
Τι είναι αυτά που λες; Τρελάθηκες;

NIKOΛΑΣ
Πατέρας του είναι.

Η Τασία δαγκώνει τα χείλη της. Γυρνάει και κοιτάει τον
Χρηστάκη που έχει παγώσει.

ΕΣ. ΜΠΑΝΙΟ - ΝΥΧΤΑ

Η Μυρσίνη τυλιγμένη με την πετσέτα της. Ο χώρος άδειος. Έχει
μείνει μόνη της.

Τα πόδια είναι ματωμένα από το κακό ξύρισμα.

Αδειάζει την λεκάνη και κάνει να πάρει τα ρούχα της από τον
γάτζο αλλά δεν είναι εκεί.

Κοιτάζει δεξιά και αριστέρα. Κανείς.

ΜΥΡΣΙΝΗ
Αθηνά;

Παίρνει το ξυράφι και το κρατάει στο χέρι για όπλο.
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ΜΥΡΣΙΝΗ (cont'd)
Κόφτε την πλάκα.

Ξαφνικά ένα χέρι την αρπάζει μέσα από τις σκιές και την
κολλάει με το κεφάλι στον τοίχο.

Η πετσέτα της πέφτει στα πόδια.

Η Μυρσίνη προσπαθεί να ξεφύγει αλλά ο άγνωστος την κρατάει
σφιχτά.

Το ξυράφι της πέφτει από το χέρι.

Τα δάχτυλα του αγνώστου τυλίγονται στο λαιμό της.

ΕΣ. ΣΠΙΤΙ ΤΑΣΙΑΣ - ΝΥΧΡΑ

Όλοι παγωμένοι. Φτάνει η Ελένη και μπαίνει μέσα. 

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
Μαμά!

Τον παίρνει αγκαλιά. Ο Σωτήρης και η Ευδοξία μαζεύονται.
Μανά και γιος αγκαλιά με δάκρυα στα μάτια.

Η Ελένη γυρναέι θυμωμένη στον Σωτήρη.

ΕΛΕΝΗ
Αρκετές ζωές κατάστρεψες δεν
νομίζεις;

στον Χρηστάκη( )
Μπρος. Πήγαινε στο δωμάτιο σου.

Ο Χρηστάκης την κοιτάει με απορία.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Πήγαινε είπα.

Φεύγει.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Έχω κάθε δικαίωμα να μιλήσω στο
παιδί μου.

ΤΑΣΙΑ
Δεν είναι παιδί σου!.

Η Ελένη γυρνάει στην Ευδοξία.

ΕΛΕΝΗ
Εσύ του βαλές τέτοιες σκέψεις;
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ΣΩΤΗΡΗΣ
Την Δοξούλα μην την ανακατεύεις.

ΕΥΔΟΞΙΑ
Ο Σωτήρης ενδιαφέρεται για το καλό
του παιδιού.

ΕΛΕΝΗ
Ας φύγει τότε. Και οι δυό σας.

ΤΑΣΙΑ
Φευγάτε αλλιώς θα καλέσουμε τον
χωροφύλακα.

Ο Σωτήρης τους κοιτάει και ύστερα βγάζει ένα χαρτί από την
τσέπη του.

ΣΩΤΗΡΗΣ
Ήλπιζα πως θα τα βρούμε... Κοίταξε
να βρεις καλό δικηγόρο.

Τους αφήνει το χαρτί πάνω στο τραπέζι.

ΕΛΕΝΗ
Να το βάλεις εκεί που ξέρεις!

ΕΥΔΟΞΙΑ
Τώρα καταλαβαίνω γιατί την χώρισες.
Είχες δίκιο.

Η Ελένη κάνει να φορτώσει αλλά δεν της κάνει τη χάρη.

ΕΛΕΝΗ
Μην ανησυχείς θα έρθει και σένα η ώρα
σου.

Ο Σωτήρης και η Ευδοξία φεύγουν.

ΟΝΕΙΡΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΑ FLASHES

Το πιάνο.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (V.O.)
... με άσπρα μαλλιά. Παντού να
σκορίζεις...

Η τούρτα.
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (V.O.) (cont'd)
... της γνώσης το φως...

Τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η μητέρα της, ο πατέρας της, οι
φίλες της, ο Αλέξανδρος.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (V.O.) (cont'd)
... και όλοι να λένε να μία σοφός!

Η Μυρσίνη φυσάει.

Η φλόγα των κεριών που σβήνει.

Το κερί που στάζει στην κόκκινη μαρμελάδα.

ΕΣ. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΝΥΧΤΑ

Το αίμα ανακατεύεται με το νερό.

Η Μυρσίνη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση προσπαθεί να συνέλθει.

Αίμα βγαίνει ανάμεσα από τα πόδια της.

Πλάι της το ξυράφι. Σέρνεται στο πλακάκι.

Πιάνει με το ξυράφι.

Με τρεμάμενο χέρι το φέρνει πάνω από τον καρπό της.

Τραβάει μία μεγάλη χαρακιά.

Το αίμα από το χέρι της ανακατεύεται με το υπόλοιπο και
κυλάει στο σιφόνι.

ΤΕΛΟΣ
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