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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο όρος Αναδυόμενη Ενηλικίωση  είναι νέος (2000) στο πεδίο της 

Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. ΄Έχει εισαχθεί από τον  Arnett, μετά από μελέτη νέων σε 

βιομηχανικές κοινωνίες και περιγράφει το αναπτυξιακό στάδιο της ζωής του 

ανθρώπου, από  το τέλος της εφηβείας ως το τέλος της δεκαετίας των 20. Στο 

θεωρητικό κομμάτι αυτής της  εργασίας γίνεται η διερεύνηση των διαστάσεων της 

Αναδυόμενης Ενηλικίωσης σε άτομα που διένυαν αυτό το ηλικιακό στάδιο, στη 

διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών 1967-1974, στην Ελλάδα. Η εστίαση 

της ερευνητικής υπόθεσης  γίνεται σε δύο διαστάσεις: α. στην ανάδειξη των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών αυτής της αναπτυξιακής περιόδου, σε νέους εκείνης της περιόδου και 

σε μια κοινωνία μη βιομηχανική και β. αν αυτή είχε επηρεαστεί από τις κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Θεματικής Ανάλυσης Ποιοτικών 

Δεδομένων και ως  ερευνητικό εργαλείο η ελεύθερη, μη-δομημένη συνέντευξη . 

Συμμετείχαν 10 άτομα, 4 άνδρες και 6 γυναίκες, από αστικά, ημιαστικά και αγροτικά 

περιβάλλοντα, τα οποία την περίοδο της δικτατορίας διάνυαν το ηλικιακό φάσμα 17 

έως 28 χρόνων. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι συμμετέχοντες  

εμφανίζουν τα περισσότερα από τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της κατά Arnett 

Αναδυόμενης Ενηλικίωσης, δηλαδή εξερευνούν την ταυτότητά τους, διαφαίνεται να 

έχουν το αίσθημα του ενδιάμεσου, σε λανθάνουσα μορφή σε κάποιες των 

περιπτώσεων, βιώνουν περίοδο ανασφάλειας, διακρίνονται για την αισιοδοξία 

απέναντι στο μέλλον και εστιάζουν στον εαυτό τους με την έννοια της αυτάρκειας. Η 

είσοδος στην ενήλικη ζωή διαφοροποιείται  για τους συμμετέχοντες που ζουν σε αστικά 

κέντρα (καθυστερούν) αλλά γίνεται με παρόμοιο τρόπο για τα δύο φύλλα, παρότι οι 

γυναίκες ήταν πιο περιορισμένες σε  σύγκριση με τους άνδρες, τόσο στα αστικά όσο 

και στα επαρχιακά κέντρα και επίσης έχει άμεση σχέση με τις κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες εκείνης της περιόδου. Διαφοροποίηση υπάρχει ως προς τη διάρκεια της 

περιόδου της αναδυόμενης ενηλικίωσης, καθώς στο δείγμα της παρούσας έρευνας, 

στην πλειονότητα των διερευνώμενων ατόμων, συντελέστηκε πριν από το τέλος της 

δεκαετίας των 20 χρόνων. 

 

Λέξεις κλειδιά: αναδυόμενη ενηλικίωση, δικτατορία, ταυτότητα, ασφάλεια, 

αίσθημα ενδιάμεσου, ανασφάλεια. 
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ABSTRACT 

 

Emerging Adulthood is a new term (2000) in the field o Developmental 

Psychology. It has been introduced by Arnett, after studying young people in industrial 

societies and describes the developmental stage of human life, from the late adolescence 

to the late of 20s. The theoretical part of this work investigates the dimensions of 

emerging adulthood in people who went through this age stage during the colonel’s 

dictatorship, 1967-1974, in Greece . The focus of the investigative case is on two 

dimensions: a. on highlighting the particular features of this developmental phase, on 

young people of that period and in a non-industrial society, and if the Arnett’s Emerging 

Adulthood had been influenced by social and political conditions.. The method used is 

the Thematic Analysis of Qualitative Data and the research tool is the free, unstructured 

interview. The participants were 10 people, 4 men and 6 women, from urban, semi-

urban and rural environments, who during the dictatorship were in the age range of 17 

to 28 years. The most important findings of the research were that the participants show 

most of the developmental characteristics of Arnett Emerging Adulthood, they explore 

their identity, they seem to have the feeling of being in an intermediary form in some 

of the cases, they live a period of insecurity, they are distinguished for optimism for the 

future and focus on themselves in the sense of self-sufficiency. The entry in the 

adulthood is different for participants living in urban centers (is delayed) but is similar 

for both sexes, although women were more restricted compared to men in both urban 

and provincial centers and is also directly related to the social and political conditions 

of that period. There is a difference in the duration of the Emerging Adulthood period, 

as in the sample of the present study in the majority of investigated persons, this took 

place before the end of the 20s.  

 

Keywords: emerging adulthood, dictatorship, identity, security, sense of middle 

ground, insecurity. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

«οὐδέ τί σε χρή νηπιάας ὀχέειν, ἐπεί οὐκέτι τηλίκος ἐσσί» (δεν χρειάζεται να 

κάνεις σαν παιδί, καθώς είσαι πια ενήλικας) (ραψ. Α, στ. 296-297. ), «ἄλκιμος ἔσσ', ἵνα 

τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ»( γίνου άντρας,  να σε υμνούν κατόπι οι απογόνοι» (ραψ. 

Α, στ. 302) «σοὶ δ' αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων»( εσύ μονάχος φρόντιζε και 

νοιάσου τα όσα σου είπα) (ραψ,Α,στ.305)  

Τα παραπάνω αποσπάσματα σηματοδοτούν την μετάβαση από την εφηβεία 

στην ενηλικίωση. Ο Μέντης, ο μέντορας του Τηλέμαχου, ο σημαντικός Άλλος, ως ένα 

αξιόπιστο , ώριμο και γεμάτο γνώση  πρόσωπο καλείται να οδηγήσει έναν νεότερο στη 

συνείδηση της ενηλικίωσής του. Ο Μέντης-Αθηνά ουσιαστικά βεβαιώνει τον 

Τηλέμαχο ότι θα ωριμάσει αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της κληρονομιάς του, και παρά 

τις αντιρρήσεις του Τηλέμαχου, σχετικά με την τύχη του πατέρα του, πείθεται να 

αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στους μνηστήρες, διεκδικώντας τα δικαιώματα 

του ως φυσικός και νόμιμος κληρονόμος του πατέρα του και προστάτης της μητέρας 

του. Ταυτόχρονα αναλαμβάνει την ευθύνη να εξιχνιάσει προσωπικά ο ίδιος αν ο 

πατέρας του ζει ή πέθανε αποφασίζοντας να ταξιδέψει στην Πύλο  και στη Σπάρτη και 

να μάθει για την τύχη του πατέρα του 

«νῦν δ' ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων πυνθάνομαι, καὶ δή μοι 

ἀέξεται ἔνδοθι θυμός, πειρήσω, ὥς κ' ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω» ((ραψ. Β, στ. 314-

316),( μα τώρα που αντρώθηκα, κι ακούγοντας απ΄ αλλονούς μαθαίνω, κι όσο πηγαίνει 

μέσα μου η ψυχή μου δυναμώνει, μοίρα κακή θ΄ αγωνιστώ κι εγώ σ΄ εσάς να φέρω). Ο 

Τηλέμαχος απομακρύνεται από την  πατρική του εστία, αποχωρίζεται  τη μητέρα του 

και  ξεκινά ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι, για να αναζητήσει τα ίχνη του πατέρα του. Στην 

πραγματικότητα  ο Τηλέμαχος ξεκινάει ένα μοναχικό ταξίδι για την ανακάλυψη του 

εαυτού του για το πέρασμα από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή.  

Σε παλαιότερες κοινωνίες, η κοινότητα απέδιδε στους νέους προσωπική και 

κοινωνική υπόσταση, εναρµονισµένη µε τις ανάγκες της, χρίζοντάς τους ως διαδόχους, 

δασκάλους ή πολεμιστές κ.α. Αυτό είχε ως συνέπεια,  οι έφηβοι να έχουν ξεκάθαρους 

στόχους και ρόλους και το πέρασμα στην ενηλικίωση γινόταν  πιο εύκολο καθώς ήταν 

δύσκολο να παρεκτραπούν ή να αποκλίνουν από τις κυρίαρχες νόρµες και πεποιθήσεις. 

Στις σύγχρονες, δυτικές κοινωνίες, η μετάβαση προς την ενηλικίωση είναι πιο 

περίπλοκη και οι νέοι συχνά βρίσκονται σε σύγχυση καθώς χάνονται στην αναζήτηση  

ρόλων και ταυτοτήτων, έχοντας παράλληλα ν’ αντιμετωπίσουν  τις αντιξοότητες µιας 
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πραγματικότητας που διαρκώς αλλάζει. Ως εκ τούτου τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής 

καθορίζουν σ’ ένα βαθμό την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, οι οποίοι είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτοι στις προκλήσεις των καιρών. (Φλουρής, σ.5) 

H ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς είναι μια διεργασία ανταπόκρισης του 

εφήβου  στις αυξημένες εσωτερικές και εξωτερικές – κοινωνικές απαιτήσεις, αποδοχής 

των περιορισμών της πραγματικότητας και  εγκατάλειψης της ιδανικής εικόνας που 

είχε. Στο βασικό σχήμα της ταυτότητας αποτυπώνεται  η βαθμιαία και όχι εύκολη 

διαδικασία της από-ιδανικοποίησης των εσωτερικευμένων γονικών εικόνων και 

«δομείται το ώριμο ιδεώδες Εγώ του ενηλίκου» (Τσιάντης-Μανωλόπουλος, σ.σ 43-44). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαδικασία της ενηλικίωσης γινόταν και 

γίνεται σταδιακά, περνώντας από διάφορες φάσεις, όπως ανεξαρτοποίησης, 

διερεύνησης ταυτότητας, συγκρούσεων κλπ 

Η Αναδυόμενη Ενηλικίωση ως όρος είναι σχετικά νέος στην αναπτυξιακή 

ψυχολογία. Εισήχθη από τον Arnett την δεκαετία του 2000, αφορά το ηλικιακό φάσμα 

από το τέλος της εφηβείας ως το τέλος της δεκαετίας των 20 και μελετήθηκε σε 

περιβάλλοντα ανεπτυγμένων δυτικών βιομηχανοποιημένων κοινωνιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ :ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1.Ενηλικίωση. 

Με την έννοια της ενηλικίωσης ασχολούνται πολλές επιστήμες, μεταξύ αυτών 

η κοινωνιολογία, η βιολογία, η νομική, η ψυχολογία κ.α. Το χρονολογικό όριο της 

συμπλήρωσης των 18 χρόνων αποτελεί το τυπικό κριτήριο της ενηλικίωσης, ωστόσο 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ορίζουν την ενηλικίωση. Εκτός από την ηλικία ή 

τις νομικές ευθύνες, η άσκηση κοινωνικών ρόλων είναι ένδειξη ενηλικίωσης για τις 

κοινωνικές επιστήμες, ενώ για την ψυχολογία, η αυτοαντίληψη αποτελεί κριτήριο 

ενηλικιότητας. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα άτομο ως ενήλικο στην 

περίπτωση που  συνδυάζει τα δύο προαναφερθέντα κριτήρια. (σελ. 32: Κόκκος, 2005).  

Σε καταστάσεις δύσκολων κοινωνικών και πολιτικών συγκυριών και 

γενικότερης σύγχυσης και αστάθειας, προκαλείται σύγχυση και στους ρόλους των 

πολιτών. Η ανάληψη ενήλικων ρόλων, όπως η είσοδος στην αγορά εργασίας, η έγγαμη 

ζωή, η δημιουργία οικογένειας και άλλων υποχρεώσεων συχνά επηρεάζεται από το 

γενικότερο κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. 

Το γεγονός δε, της μετάβασης στην ενήλικη ζωή, δεν αφορά μόνο το πρόσωπο 

που το βιώνει, καθώς αυτό συντελείται μέσα σ’ ένα πλαίσιο, που διαμορφώνεται από 

τις  κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες διαδραματίζουν  κυρίαρχο 

ρόλο στη ζωή των πολιτών.  

Στην προσπάθεια  κατανόησης της αναπτυξιακής περιόδου, από το τέλος της 

εφηβείας ως και  τη δεκαετία των είκοσι, έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες, πριν από 

τον Arnett. Ο Erikson σπάνια αναφερόταν στη συγκεκριμένη περίοδο. Στη θεωρία του, 

για την ανθρώπινη ανάπτυξη,  δεν συμπεριέλαβε ένα ξεχωριστό στάδιο που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ανάλογο της αναδυόμενης ενηλικίωσης. Ωστόσο, σχολίασε το 

ψυχοκοινωνικό μορατόριουμ που χορηγείται στους νέους  σε τέτοιες κοινωνίες :«κατά 

τη διάρκεια του οποίου  ο νεαρός ενήλικας μέσω του ελεύθερου πειραματισμού ρόλων 

μπορεί να βρει μια θέση στην κοινωνία του », και την παρατεταμένη εφηβεία, ως 

τυπική των βιομηχανοποιημένων κοινωνιών (Erikson, 1968, σ. 156). Ο Erikson 

φαίνεται ότι διέκρινε -χωρίς να κατονομάσει- μια περίοδο ανάμεσα στην  εφηβεία και 

στην ενηλικίωση, χωρίς να είναι αυστηρά η μια ή η άλλη, ως μια περίοδο όπου οι 

δεσμεύσεις και ευθύνες ενηλίκων καθυστερούν, ενώ ο πειραματισμός ρόλων που 

ξεκίνησε στην εφηβεία συνεχίζει και μάλιστα εντείνεται. 
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 Μια άλλη θεωρητική συμβολή μπορεί να βρεθεί στο έργο του D. Levinson. 

Αποκάλεσε τις ηλικίες 17-33 ετών ως δόκιμη φάση ανάπτυξης και υποστήριξε ότι κατά 

τη διάρκειά της το νεαρό άτομο μεταβαίνει  στον κόσμο των ενηλίκων και  οικοδομεί 

μια σταθερή, δομημένη ζωή. Κατά τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τον Levinson,  το 

άτομο βιώνει αλλαγές και ανασφάλειες καθώς δοκιμάζει τις δυνατότητές τους στον 

τομέα των σχέσεων και της εργασίας στην πορεία δημιουργίας μιας συγκροτημένης  

ζωής. Ο Levinson αναγνώρισε ότι η αντίληψή του για την δόκιμη  φάση ήταν παρόμοια 

με τις ιδέες του Erikson σχετικά με τον πειραματισμό ρόλων που λαμβάνει χώρα κατά 

τη διάρκεια του ψυχοκοινωνικού μορατόριουμ. (Arnett, 2000,σ.470) 

Ο Keniston,  εννοεί τη νεότητα  ως περίοδο συνεχούς πειραματισμού ρόλων 

μεταξύ της εφηβείας και της νεαρής ενηλικίωσης. Ο Keniston μελέτησε την εποχή που, 

στην αμερικανική κοινωνία και σε ορισμένες δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, 

εμφανίστηκαν κινήματα νεολαίας που διαμαρτύρονταν για τη συμμετοχή των 

Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Βιετνάμ (μεταξύ άλλων). Ο Keniston  

περιγράφει τη νεότητα ως εποχή «έντασης μεταξύ εαυτού και κοινωνίας »(Keniston, 

1971, σελ. 8) και« άρνηση της κοινωνικοποίησης »(σελ. 9) αντικατοπτρίζοντας εκείνη 

την ιστορική περίοδο.  

Οι αντιξοότητες σε περιόδους κρίσης προκαλούν σύγχυση στους νέους πολίτες, 

σχετικά με τις δυνατότητες των ελεύθερων επιλογών για την διερεύνηση  της 

ταυτότητας τους,  το κλίμα ανασφάλειας ή την δυνατότητα ανάληψης ενήλικων ρόλων, 

όπως, η απρόσκοπτη αναζήτηση της αγοράς εργασίας ή η δημιουργία οικογένειας. Μια  

ανάλογη περίοδο κρίσης στην Ελλάδα,  ήταν η δικτατορία των συνταγματαρχών το 

1967-73 . 

 

1.2. Αναδυόμενη ενηλικίωση 

 

 Ο Αμερικανός ψυχολόγος Jeffrey Jensen Arnett εισήγαγε τι θεωρία ότι, τα 

χρόνια από το τέλος της εφηβείας ως τα τέλη της δεκαετίας των είκοσι, είναι μια 

διακριτή αναπτυξιακή περίοδος στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό το ηλικιακό στάδιο, με 

εστίαση  μεταξύ 18-25 χρόνων,  ο Arnett το ονομάζει περίοδο «αναδυόμενης 

ενηλικίωσης», (2002) Readings on Adolescence and Emerging Adulthood, Jeffrey 

Jensen Arnett, ed.Prentice Hall, 2002  

 Σύμφωνα με τις επιστήμες της νομικής και της βιολογίας, τα άτομα βρίσκονται 

στο τέλος της εφηβείας, αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι ενήλικες, αφού 
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συνήθως δεν εργάζονται, και είτε σπουδάζουν ως φοιτητές για να ασκήσουν κάποιο 

επάγγελμα, είτε αναζητούν μία θέση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον δεν έχουν κάνει 

ακόμη οικογένεια και συχνά ούτε έχουν παντρευτεί. Με λίγα λόγια δεν υπάρχουν 

ακόμη οι συνθήκες που θα μας επέτρεπαν να τους χαρακτηρίσουμε ως ενήλικες, αφού 

δεν  έχουν αναλάβει υπεύθυνους κοινωνικούς ρόλους, δεν είναι ακόμη οικονομικά 

ανεξάρτητοι και οι αποφάσεις τους εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες σύμφωνα 

με τις κοινωνικές επιστήμες. Στη έρευνα του Arnett που ξεκίνησε το 1995, ανάμεσα σε 

300 νέους ηλικία 18-29, σε βιομηχανικές κοινωνίες, καταγράφηκε καθαρά η  αντίληψη 

του «συναισθήματος του ενδιάμεσου»- (the in-between feeling), καθώς αφενός 

γνώριζαν ότι απομακρύνονταν από  την εφηβεία και άρχιζαν να αισθάνονται υπεύθυνοι 

για τον εαυτό τους, αλλά εξακολουθούσαν να είναι στενά δεμένοι με τους γονείς και 

την οικογένειά τους. (Munsey,C, σ.68) 

Η θεωρία της Αναδυόμενης Ενηλικίωσης είναι, σχετικά, πρόσφατη στον κλάδο 

των κοινωνικών και ψυχολογικών επιστημών. Παρουσιάστηκε από τον Arnett αρχές 

της δεκαετίας 2000 και όλες οι έρευνες γύρω από αυτό το αναπτυξιακό στάδιο αφορούν 

τα νεότερα χρόνια. Σύμφωνα με τον  Arnett, 2000, σ.470 η Αναδυόμενη Ενηλικίωση 

είναι μια περίοδος πολιτισμικά κατασκευασμένη, όχι καθολική και αμετάβλητη. Έχει 

συγκεκριμένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και διακρίνεται για την μακρά περίοδο 

εισόδου του νεαρού ατόμου στην ενήλικη ζωή. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι και  στη 

χώρα μας, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις πιο χαρακτηριστικές 

αστικοβιομηχανικές χώρες, η είσοδος στην ενήλικη ζωή πραγματοποιείται με 

καθυστέρηση κι αυτό δεν είναι άσχετο με κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες 

( Ράικου, 2013,σ.28) 

 Τα παραπάνω, συνιστούν πρόκληση για την παρούσα έρευνα καθώς 

παρουσιάζει ενδιαφέρον να διερευνήσουμε αν η «Αναδυόμενη Ενηλικίωση» είναι νέο  

φαινόμενο κι αν τα χαρακτηριστικά της συναντιούνταν και σε παλιότερα χρόνια ή σε 

μη βιομηχανικές κοινωνίες, όπου στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η συγκεκριμένη 

θεωρία. 

Συγκεκριμένα ο Arnett, 2000,σ.468-469  αναφέρει ότι, στις 

βιομηχανοποιημένες κοινωνίες, τα νεαρά άτομα θέτουν τα θεμέλια της εκπαίδευσης 

για την επαγγελματική τους εξέλιξη, από το τέλος της εφηβείας ως τα τέλη της 

δεκαετίας των είκοσι. Επίσης, αυτή είναι  μια περίοδος πολλών αλλαγών και 

εξερεύνησης των δυνατοτήτων που τους παρέχει η κοινωνία στο επίπεδο των  

διαπροσωπικών σχέσεων, της ιδεολογικής ταυτότητα και της εργασίας. Συνήθως στο 
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τέλος αυτής της ηλικιακής φάσης, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν καταλήξει στις  

επιλογές που θα καθορίσουν τη ζωή  και την  μετέπειτα πορεία τους, ένα ορόσημο 

τρόπον τινά, όπως συχνά ακούμε τους ενήλικες να χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο 

της ζωής τους. 

Ο Arnett πρότεινε πέντε (5) διαστάσεις ή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της 

Αναδυόμενης Ενηλικίωσης τα οποία  και την καθιστούν διακριτή ηλικιακή περίοδο. 

Αυτά είναι: (α) η διερεύνηση της ταυτότητας σε ότι αφορά στις κοινωνικές σχέσεις, 

στην εργασία και στην ιδεολογία με ενδιαφέρον για πειραματισμό, (β) η αστάθεια και 

ανασφάλεια που οφείλεται στις μεταβολές σε διάφορα πλαίσια (δομές, ρόλοι, σχέσεις), 

(γ) η μεγαλύτερη εστίαση στον εαυτό και επιδιώκει  αυτογνωσία και την αυτάρκεια, 

(δ) το «αίσθημα ενδιαμέσου», που δεν θεωρεί τον εαυτό του έφηβο αλλά ούτε και 

ενήλικο και (ε) οι δυνατότητες που ανοίγονται για το μέλλον και η  αισιοδοξία για την  

εκπλήρωση των ονείρων τους, Munsey, C. 2006, σ.68 

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των αναδυόμενων ενηλίκων είναι το αίσθημα 

της αισιοδοξίας. Παρά την αβεβαιότητα και ρευστότητα για το παρόν που πιθανόν 

αισθάνονται οι αναδυόμενοι ενήλικες, διακατέχονται από θετική σκέψη και ελπίδα για 

το μέλλον με έντονο το αίσθημα της αισιοδοξίας. 

Το ερώτημα που διατυπώνουμε, μετά από την βιβλιογραφική επισκόπηση του 

θεωρητικού πλαισίου της έρευνας είναι δύο διαστάσεων:  

*καταγράφονται τα χαρακτηριστικά της κατά ARNETT «αναδυόμενης 

ενηλικίωσης», στους νέους ηλικίας 18-29 στην περίοδο της δικτατορίας, 1967-74, στην 

Ελλάδα; 

*είναι τα χαρακτηριστικά της «αναδυόμενης ενηλικίωσης» καινοφανή,  διαρκή 

και σταθερά ,  τέτοια που να δικαιολογούν την ένταξη της Αναδυόμενης Ενηλικίωσης, ως 

ξεχωριστό στάδιο, στην αναπτυξιακή πορεία του ανθρώπου;  

Ως εκ τούτου προκύπτει η απορία: είναι η Αναδυόμενη Ενηλικίωση μια νέα 

αναπτυξιακή περίοδος στη ζωή του ανθρώπου;   
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

  

Σκοπός αυτής της έρευνας, όπως έχει αναφερθεί, είναι να διερευνήσουμε αν 

βίωσαν αυτά τα άτομα, την κατά Arnett «αναδυόμενη ενηλικίωση» και να 

αναδείξουμε, την ύπαρξη ή μη, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής της 

αναπτυξιακής φάσης κατά την περίοδο της δικτατορίας. Πιο συγκεκριμένα, βασική 

επιδίωξη της έρευνας είναι να αποτυπωθεί η έννοια της Αναδυόμενης Ενηλικίωσης 

στην περίοδο της δικτατορίας και αν αυτή είχε επηρεαστεί από τις κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες εκείνης της περιόδου. 

 

2.1. Μεθοδολογία 

Σε αυτή την έρευνα υιοθετήθηκε η  θεματική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 

και ως τεχνική χρησιμοποιήθηκε η μη τυποποιημένη συνέντευξη, όπου η σειρά των 

ερωτήσεων μπορεί  να αλλάζει καθώς και να γίνονται διευκρινιστικές υποερωτήσεις 

ανάλογα με τον συνεντευξιαζόμενο και το κλίμα της συνέντευξης. 

 Η θεματική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων   θεωρείται μια ευέλικτη μέθοδος 

ανάλυσης σε αντίθεση με άλλες μεθόδους οι οποίες υποκύπτουν σε συγκεκριμένες 

θεωρητικές προσεγγίσεις (αφηγηματική ανάλυση στην θεωρία της αφήγησης ή η 

ανάλυση συνομιλίας στην εθνομεθοδολογία). Επιπλέον στην θεματική ανάλυση ο 

ρόλος του ερευνητή είναι ενεργός και δημιουργικός, καθώς δεν περιμένει ν’ 

ανακαλύψει κρυμμένες πτυχές στα δεδομένα, αλλά αναπτύσσει αλληλεπιδραστική 

σχέση και συγκροτεί τα θέματά που τον ενδιαφέρουν. (Braun ^ Clark, 2012,  σ. 2)  

Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα  να εντοπίσει πλήθος νοηματικών μοτίβων στα 

δεδομένα του, ωστόσο εστιάζει σε εκείνες τις απαντήσεις των ερωτήσεων  που είναι 

σχετικά με το θέμα που μελετά και κυρίως σε κείνα που είναι κατάλληλα και απαντούν 

στα ερευνητικά του ερωτήματα και οριοθετούν την θεματική ανάλυση.  

Αναπτύσσει μια διαλογική σχέση με τα δεδομένου του, τα οποία οφείλει να 

μάθει να τα «αφουγκράζεται» (Strauss & Corbin, 1998, σσ. 58-59). Η ανάλυση 

(κωδικοποίηση), ήδη από τα αρχικά της στάδια, δεν συνιστά μια μηχανική αλλά μια 

δημιουργική διαδικασία, η οποία διαμεσολαβείται από τις θεωρητικές προκατανοήσεις 

του ερευνητή. 
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2.2. Το προφίλ των συμμετεχόντων/σσών 

10 άτομα εκ των οποίων 6 γυναίκες και 4 άνδρες με ηλικία από 70 εως 78 

χρόνων σήμερα. Οι 3 από αυτούς/ες γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε χωριό(2 γυναίκες, 

1 άνδρας) οι 4 σε επαρχιακές πόλεις(2 γυναίκες, 2 άνδρες) και οι 3 (2 γυναίκες,1 

άνδρας) σε μεγάλο αστικό κέντρο.  

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας και εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για 

τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν όλα τα πολυμέσα, όπως τηλέφωνο, email, 

skype κ.α Τέθηκαν ερωτήσεις στους συνεντευξιαζόμενους οι οποίες αντιστοιχούν στην  

ερευνητική υπόθεση/ερώτημα  την οποία έχουμε στόχο ν΄ απαντήσουμε με την έρευνά 

μας.  

Από το συλλεχθέν υλικό αναμέναμε να βρούμε στοιχεία τα οποία μέσα από την 

ανάλυτική τους επεξεργασία, θα μας έδιναν την δυνατότητα ν’ απαντήσουμε στο 

ερευνητικό ερώτημα. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης και το ερευνητικό ερώτημα  

σχετίζονται μεταξύ τους εφόσον το δεύτερο συνάγεται από το πρώτο χωρίς ωστόσο να 

ταυτίζονται.  

Κατά την θεματική  ανάλυση ακολουθήθηκαν έξι διαδοχικά στάδια 

προκειμένου ν’ αναλύσουμε τα δεδομένα μας. (Braun ^ Clark, 2012, σ. 5) 

 

2.3. Στάδια της θεματικής ανάλυσης 

 1ο στάδιο 1: Εξοικείωση  με τα δεδομένα 

Αυτή η φάση περιλαμβάνει την βαθύτερη προσέγγιση των δεδομένων 

διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα γραπτά δεδομένα  (π.χ. αντίγραφα συνεντεύξεων, 

απαντήσεις σε ποιοτικά έρευνες), ή ακούγοντας τα ηχογραφημένα. Η δημιουργία 

σημειώσεων (π.χ. σχολιασμός,  υπογράμμιση τμημάτων κ.α)  δυνητικού ενδιαφέροντος 

καθώς διαβάζουμε  - ή ακούμε - είναι μέρος αυτής της φάσης. Αυτό συντελεί σε  

ενεργητική, αναλυτική και κριτική  ανάγνωση των δεδομένων και αναδύει ερωτήματα 

όπως: πώς  ο/η συμμετέχων/ουσα κατανοεί τις εμπειρίες του; Τι υποθέσεις κάνουν στην 

ερμηνεία της εμπειρία τους;  

Ο στόχος αυτής της φάσης είναι η  εξοικείωση με το περιεχόμενο του συνόλου 

των δεδομένων και ο εντοπισμός πραγμάτων που μπορεί να σχετίζονται με τα 

ερευνητικά ερωτήματα. (Braun ^ Clark, 2012, σ. 6) 
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2ο στάδιο : Κωδικοποίηση 

Κωδικοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής ερμηνεύει 

και κατανοεί τα δεδομένα και τα αποδίδει με έναν εννοιολογικό προσδιορισμό, που 

ονομάζεται κωδικός ο οποίος  εκφράζει το νόημα που αποδίδει ο ερευνητής στο 

συγκεκριμένο τμήμα των δεδομένων. (Τσιώλης,2014,σ. 107. Braun ^ Clark, 2012, σ. 

6) . Τα αποσπάσματα δύναται να κωδικοποιηθούν μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων 

και ν΄ ανταποκρίνονται σε αυτά. Δύνανται επίσης να συσχετιστούν με ιδέες, 

κατηγορίες και σχήματα σχετικές με το υπό διερεύνηση ζήτημα όπως αυτό προκύπτει 

από την βιβλιογραφική επισκόπηση. (Τσιώλης, 2017, σ.8) 

3ο στάδιο: Αναζήτηση θεμάτων 

Σε αυτή τη φάση, η ανάλυση αρχίζει να διαμορφώνεται καθώς μεταβαίνουμε  

από τους κωδικούς στα θέματα, τα οποία είναι πιο γενικά και αφηρημένα και συνιστούν 

εννοιολογικές κατασκευές. Μετά την επεξεργασία, την πιθανή συγχώνευση και τη 

σύγκριση των κωδικών προκύπτουν επαναλαμβανόμενα νοηματικά μοτίβα, αυτόνομα 

εννοιολογικά και μπορούν να λειτουργήσουν ως πιθανές απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήματα.  

Η συγκέντρωση όλων των αποσπασμάτων του κάθε κωδικού οδηγεί στη 

διαδικασία μετάβασης από τους κωδικούς στα θέματα.  

4ο στάδιο: Επανεξέταση πιθανών θεμάτων 

Αυτή η φάση περιλαμβάνει μια αναδρομική διαδικασία κατά την οποία τα 

αναπτυσσόμενα θέματα επανεξετάζονται σε σχέση με τα κωδικοποιημένα δεδομένα 

και ολόκληρο το σύνολο δεδομένων. Αυτή η φάση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις 

εργασίες με πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων. Δύναται  να επανασχεδιαστούν  τα όρια 

των  θεμάτων, έτσι ώστε να καταγράφουν  πιο ολοκληρωμένα το νόημα των  σχετικών 

δεδομένων, στην περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στα αποσπάσματα.( Braun ^ 

Clark, 2012, σ. 9) 

5ο στάδιο: Καθορισμός και ονομασία θεμάτων  

Κατά τον καθορισμό των θεμάτων, αυτά πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια . 

Τα χαρακτηριστικά των καλά καθορισμένων θεμάτων είναι (i) να έχουν συγκεκριμένη 

εστίαση και να μην πλατειάζουν (ii) να είναι σχετικά μεταξύ τους , αλλά να μην  

αλληλεπικαλύπτονται, και (iii) είναι άμεσοι αποδέκτες των  ερευνητικών  ερωτήματων. 

.( Braun ^ Clark, 2012, σ. 9) 
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6ο στάδιο: Έκθεση των ευρημάτων 

 H τελική φάση της ανάλυσης έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια συνεκτική 

ιστορία για τα δεδομένα η οποία θα βασίζεται στην προηγούμενη ανάλυση. Η ιστορία 

πρέπει να είναι πειστική και σαφής, ενσωματωμένη σε ένα επιστημονικό πεδίο και να 

συνιστά ένα επιχείρημα που να απαντά στην ερευνητική μας υπόθεση. Η σειρά με την 

οποία παρουσιάζετε τα θέματα είναι σημαντική: τα θέματα πρέπει να συνδέονται 

λογικά και ουσιαστικά. 

 

2.4. Η ερευνητική υπόθεση/ερώτημα : 

Η ύπαρξη και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αναδυόμενης 

ενηλικίωσης  κατά την περίοδο της δικτατορίας και αν αυτή είχε επηρεαστεί από τις 

κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες εκείνης της περιόδου. 

 

2.4.α. Ερωτήσεις συνέντευξης 

1.Στη διάρκεια της δικτατορίας ήσουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-25.  Πες 

μου δυο λόγια για το πως ένιωθες. Ήσουν ανέμελος/η ή είχες υποχρεώσεις που δεν σου 

επέτρεπαν να είσαι χαλαρός/ή;  

2.Είχες ανάγκη να στηρίζεσαι σε άλλα πρόσωπα, ζητούσες συμβουλές  ή 

ένιωθες αυτάρκης ;  

3.Το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο σου ενέπνεε ασφάλεια και σιγουριά ή σου 

δημιουργούσε ανασφάλεια και φοβίες;  

4.Ποια ήταν η στάση σου απέναντι στους άλλους και στον εαυτό σου; Είχες 

έγνοια για τους άλλους ή ενδιαφερόσουν κυρίως  για τον εαυτό σου; 

5.Είχες συγκρούσεις, ανησυχίες σε ότι αφορούσε την εργασία, τις σχέσεις  και 

γενικότερα αναζητούσες νέες εμπειρίες;    

6.Τι συναισθήματα  είχες όταν σκεφτόσουν το μέλλον;  

 

2.4.β. Κωδικοποίηση (ιδέες, κατηγορίες, σχήματα) 

1.Υποχρεώσεις/ανεμελιά 

2.Πρότυπα/πρόσωπα αναφοράς  

3. Αίσθημα ασφάλειας  

4. Ο εαυτός και οι άλλοι  
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5.Συγκρούσεις/αναζητήσεις   

6. Το μέλλον  

7.Ηθικές αξίες 

 

 

2.4.γ. Τα θέματα  

Τα θέματα είναι τα 5 αναπτυξιακά γνωρίσματα  της κατά Arnett αναδυόμενης 

ενηλικίωσης. 

Α. Αίσθημα ενδιάμεσου,  ανάμεσα στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. 

Β. Διερεύνηση της ταυτότητας στα πεδία των σχέσεων, της εργασίας και της 

ιδεολογίας 

Γ. Αστάθεια και ανασφάλεια.  

Δ. Αυξημένη εστίαση στον εαυτό. 

Ε. Αισιοδοξία για το μέλλον 

 

2.4.δ. Συσχέτιση κωδικών-θεμάτων 

 

Ο κωδικός «Υποχρεώσεις/ανεμελιά» συσχετίζεται με το θέμα «αίσθημα 

ενδιάμεσου» 

Ο κωδικός «Πρότυπα/πρόσωπα αναφοράς» συσχετίζεται με το θέμα 

«Διερεύνηση ταυτότητας» 

Ο κωδικός  «Αίσθημα ασφάλειας» συσχετίζεται με το θέμα «Αστάθεια και 

ανασφάλεια» 

Ο κωδικός «Ο εαυτός και οι άλλοι» συσχετίζεται με το θέμα «εστίαση στον 

εαυτό» 

Ο κωδικός «Συγκρούσεις/αναζητήσεις» συσχετίζεται με το θέμα «Διερεύνηση 

ταυτότητας» 

Ο κωδικός μέλλον συσχετίζεται με το θέμα «Αισιοδοξία για το  μέλλον»  

Ο κωδικός «Ηθικές αξίες» συσχετίζεται με το θέμα «Εστίαση στον εαυτό» και 

με το θέμα «Διερεύνηση ταυτότητας» 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Υποχρεώσεις/ανεμελιά 

Γ.1: από μικρό παιδί επειδή μου ανέθεταν  υποχρεώσεις και δεν μπορούσα να 

πω όχι. Ανεμελιά δεν υπήρχε  με τις δικές μας συνθήκες… Ο δρόμος ήταν σπουδές ή 

δουλειά 

Γ.2: Καθόλου ανεμελιά, χαλαρότητα κ.λ.π. … ήμουν και κορίτσι οπότε η 

κοινωνία στο χωριό δεν άφηνε  περιθώρια για ανεμελιές… να βρούμε δωμάτιο να 

μείνουμε, να το επιπλώσουμε, να μαγειρεύουμε κ.λ.π. ήταν “καθαρά” δική μας 

υπόθεση, και οι γονείς μας δεν συμμετείχαν καθόλου σε όλο αυτό… σπουδές, δουλειά 

ήταν δική μου έγνοια 

Α.1: Οι μόνες στιγμές που ένιωθα παιδί ήταν όταν πηγαίναμε στο ποτάμι για 

μπάνιο με φίλους συνήθως κρυφά από τους γονείς… Οι γονείς όλη μέρα δούλευαν και 

μας έλεγαν «για εσάς δουλεύουμε…έδωσα δυο φορές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο 

Α.2: Απ’ τα 12 και μετά μπήκα στον κόσμο των μεγάλων. Οι γονείς μας έλεγαν 

ότι τώρα είστε μεγάλοι αλλά η τιμωρία πήγαινε σύννεφο. Μετά έχασα και τους γονεί 

σπουδές στην αρχιτεκτονική είχαν καλές προοπτικές… η περίοδος της δικτατορίας  με 

βρήκε ώριμο, υπεύθυνο και ενήλικα. 

Α.3: Στη  δικτατορία ενηλικιώθηκα βίαια  ως συνείδηση και πράξη… 

Γ.5: Η δικτατορία με βρήκε ανέμελη, αλλά διάφορα γεγονότα, προσωπικά και 

κοινωνικά μου στέρησαν την ανεμελιά και ανέτρεψαν την πορεία μου... δεν είχα 

περιθώρια για χαλάρωση. Θα ήθελα να ζήσω ανέμελη εφηβεία, αλλά δεν το ήθελε η 

ζωή… δεν με άφησαν να σπουδάσω… μετά παντρεύτηκα 

Γ.3: με βρήκε να ζω  μια εφηβεία κουκούλι από ανησυχούντες δημοκράτες 

γονιούς… ο στόχος ήταν το διάβασμα και η είσοδος στο πανεπιστήμιο…κατάλαβα σε 

τι κόσμο ζούσα το 1973, στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο 

Γ.6: υποχρεώσεις, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις… απέναντι στους γονείς, στους 

συγγενείς, στην κοινωνία… ανέμελες στιγμές έζησα στη φοιτητική μου ζωή  

Γ.4: Πριν απ’ τα δεκαεφτά μου ένιωθα την ανεμελιά της εφηβείας, αλλά όσο 

πλησίαζε η προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις μου άλλαζε την προοπτική… 

έπρεπε να αναμετρηθώ μαζί του(νεκρός πατέρας, φιλόλογος). Αυτή η αναμέτρηση με 

μεγάλωσε. Αυτό για τον προσωπικό μου απολογισμό. Από την άλλη και ο ιστορικός 

χρόνος, με τις εξελίξεις που έφερε η δικτατορία τον Απρίλη του ’67 με έφερε μπροστά 

σε νέα ερωτήματα…  



18 
 

Α.4: Πιστεύω ότι η συνεχής παρουσία του πατέρα  δίπλα μου , ο 

χαρακτηριστικός «φοβισμένος» τύπος του υπαλλήλου , η «έλλειψη αποκοτιάς» για 

παράτολμες πράξεις, όπως έλεγε, η ταχτική του να παρακολουθεί   την πολιτική από 

«μακρυά» …επηρέασαν σημαντικά  την ομαλή μετάβαση μου ,από το παιδί ,στον 

έφηβο και στη συνέχεια  στη φάση μιας ώριμης και πρώιμης  ενηλικίωσης 

2. Πρότυπα/πρόσωπα αναφοράς 

Α.4.: ασφάλεια και σταθερότητα. Μου την πρόσφεραν τόσο  ο πατέρας μου και 

μετά η χήρα μάνα μου… ξεχωρίζω  τους εκπληκτικούς  φιλολόγους Α και Β...αναφέρω 

την επίδραση τους στον τρόπο μελέτης και σκέψης…  

Γ.4: Στους καθηγητές του Λυκείου (που ανέφερα πιο πάνω) αναζήτησα 

πρότυπα. Όσο κι αν η εφηβεία μου τους μεγέθυνε ήταν για μένα πρόσωπα αναφοράς 

αξιόπιστα τα οποία με έκαναν να νιώθω και μεγάλη αυτάρκεια 

Γ.1: είχα πρότυπα τον πατέρα μου και άλλους ανθρώπους που αγωνίζονταν για 

τα πιστεύω τους αλλά ποτέ εκδηλωτική 

Γ.2.: Δημιουργούσα σχέσεις πάντα με ανθρώπους “αξιόπιστους”, κατά τα δικά 

μου αξιακά  κριτήρια π.χ ειλικρίνεια, τιμιότητα, σεβασμό… όμως  η ευθύνη ήταν όλη 

δική μου.   Είχαν και είχα εμπιστοσύνη στις επιλογές μου. Γνώριζα πολύ καλά τον 

εαυτό μου, πάντα ήξερα τι ήθελα να κάνω.…  

Α.1: Θαύμαζα και ως ένα βαθμό αντέγραφα κάποιους καθηγητές μου και 

όποιον «μορφωμένο» είχαμε στο χωριό… μ’ έκαναν να πιστέψω στον εαυτό μου 

Α.2: Είχα ένα μεγαλύτερο ξάδερφο στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και 

λειτούργησε ως πρόσωπο αναφοράς και ως πρότυπο σ΄ ένα βαθμό 

Α.3: Οι φίλοι, οι σύντροφοί μου, οι ποιητές που (κάποιοι) που αποτελέσαμε, 

σπαργανικά τότε, τη Γενιά του ’70…  

Γ.5: …συνειδητά, όχι… ίσως  κάτι φίλοι που μετά φτιάξαμε την Δημοκρατική 

Ένωση Νέων…  

Γ.4: τους γονείς και καθηγητές κυρίως…  

Γ.6: την φοιτητική μου παρέα φίλοι με τους οποίους δέθηκα αλλά γενικά ήμουν 

αυτάρκης και ήξερα τι ήθελα 

 

3.      Αίσθημα ασφάλειας/αστάθεια 

Γ.1: Μαζί με το φόβο ένοιωθα και οργή δεν ήμουν στην προνομιακή θέση των 

παιδιών της δεξιάς. Ένοιωθα αδικία και πόνο 
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Γ.2: Την περίοδο της δικτατορίας θεωρούσα ότι υπήρχε μεγάλη αστάθεια. 

Ένοιωθα πως ζούσαμε μια “τυραννία” ,μια καταπίεση. Έντονη η παρουσία της 

αστυνομίας, όχι στην κυκλοφορία μετά τις 8 το βράδυ, όχι σε συγκεντρώσεις πολλών 

ατόμων, όλα αυτά σου δημιουργούσαν μια ανασφάλεια. και έναν φόβο (για το δικό μου 

το μυαλό) και μια επιφύλαξη στην επιλογή των φίλων 

Α.1: Υπήρχε και μια αυστηρότητα, ένα κλίμα απειλής.  Υπήρχε ένα σφίξιμο, 

μια βουβαμάρα 

Α.2: Μια μικρή ανασφάλεια την ένιωθα γιατί χρειαζόταν συχνά να 

κρυβόμαστε, όπως στα λεωφορεία, δεν έδειχνα το φοιτητικό πάσο γιατί κινδυνεύαμε 

από εισπράκτορες και άλλους, αλλά η πίστη στα ιδανικά υπερίσχυε 

Α.3: Είχα άγχος επιβίωσης σαν φοιτητής στην Αθήνα προερχόμενος από 

οικογένεια δίχως οικονομικές δυνατότητες… σύλληψη και ο βασανισμός μου στο 

ΕΑΤ/ΕΣΑ και η υποχρεωτική στράτευσή μου με διακοπή των σπουδών μου 

Γ.5: στην αρχή ιδίως της χούντας αγωνία μήπως κ τον πάρουν φυλακή κ εξορία. 

Άγχος σε όλα ..  Στο σπίτι επικρατούσε σιωπή για να μην μας ξεφύγει κάτι πιο έξω… 

Είχα μεγάλη ένταση μέσα μου 

Γ.3:  η δικτατορία… απαγόρευσε συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένες 

ταινίες, ο φόβος θέλω να πιστεύω των δασκάλων μας τους απέτρεψε να μας μυήσουν 

σε δρόμους ελευθερίας και δημοκρατίας 

Γ.6: μου προκαλούσε ανασφάλεια το σπουδαστικό τμήμα της περιβόητη 

ασφάλειας  Θεσσαλονίκης και νωρίτερα στα γυμνασιακά χρόνια αυτά που μαθαίναμε 

για τους βασανιζόμενους συντοπίτες μας νέα που ταξίδευαν από τόπους εξορίας πολύ 

γρήγορα κ τρόμαζαν όλους 

Γ.4:δοκίμαζε ο καθένας μας ποιους να εμπιστεύεται και από ανύποπτοι 

επαρχιώτες στην αρχή μετατρεπόμασταν σε υποψιασμένους και συχνά δισταχτικούς 

στις κουβέντες μας φοιτητές.  αισθανόμουν στενό τον έλεγχο. Δέχτηκα δυο φορές 

κλίση σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα της πόλης όπου με ανέκριναν… 

Α.4: οικογενειακό περιβάλλον και με είχε προετοιμάσει να αποδεχθώ ευμενώς 

το στρατιωτικό καθεστώς ή τουλάχιστον να δείξω την ανοχή μου χωρίς να 

διαμαρτύρομαι… πίστευα ότι το νέο καθεστώς θα υλοποιούσε ότι είχε υποσχεθεί. 

Κυρίως την πολιτική ηρεμία και την εξαφάνιση των πολιτικών συγκρούσεων ουδέποτε 

δέχθηκα ενόχληση από την αστυνομία … Διαπίστωσα τελικά ,ότι στην 

πραγματικότητα το στρατιωτικό καθεστώς ,μετά από 2 χρόνια με προκαλούσε 

περισσότερο άγχος και ανασφάλεια. Η σταθερότητα και η ασφάλεια που ανέφερα στην 
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προηγούμενη παράγραφο  αργότερα που το σκεφτόμουνα ήρεμος ,μάλλον ήταν 

επιφανειακή και πλασματική 

 

4.    Ο εαυτός και οι άλλοι      

Α.4: φώλιαζε  ένας αδιόρατος φόβος και μία λανθάνουσα προσωπική 

ανασφάλεια . Αυτά τα συναισθήματα προέκυπταν ,από την αγωνία μήπως κάποιος 

κακοήθης για τους δικούς του λόγους θα μπορούσε ,να με “καρφώσει” στην 

Ασφάλεια,… Σκεφτόμουνα ,ότι αν οι γονείς μου μάθαιναν ότι έφαγα 20 χρόνια ,θα 

πέθαιναν επί τόπου… άλλαζα παρέες ,διότι  δεν ήμουνα σίγουρος τι ρόλο έπαιζαν 

ορισμένα άτομα.. η σχέση  έληξε άδοξα πριν ακόμη αρχίσει!!! Η κοπέλα με 

ψυχολόγησε “άμεσα”. Αντιλήφθηκε τους φόβους μου και αθόρυβα απομακρύνθηκε… 

Ένοιωθα την αμηχανία μιας διχασμένης προσωπικότητας… είχα όμως και μεγάλη 

αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία  

Γ.4: Οι γονείς μου συντηρητικοί και φοβισμένοι προσπάθησαν να με 

αποτρέψουν να τους φροντίζω.(οικογένεια που διώκονταν για τα πολιτικά φρονήματα) 

Αλλά η απόφασή μου να τους συμπαρασταθώ – πράγμα αυτονόητο… την ώρα που ο 

πατέρας τους διώκονταν πολιτικά με έκανε να νιώθω γενναία και συγχρόνως ενήλικη 

στα 18 μου… πρόσωπα αναφοράς αξιόπιστα τα οποία με έκαναν να νιώθω   αυτάρκεια, 

δύναμη και σιγουριά για τις επιλογές μου   

Γ.1: Διεκδικούσα αυτό που μου ανήκε πάντα με πολλή δουλειά, ευγένεια, 

σεβασμό… μου ανέθεταν  υποχρεώσεις και δεν μπορούσα να πω όχι … είχα 

εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου… Είχα εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου και ήξερα ότι 

θέλω να προκόψω 

Γ.2: Είχα στο μυαλό πάντα τους γονείς μου και προσπαθούσα να φανώ αντάξια 

των κόπων τους. Από την ώρα που έφυγα από το σπίτι το πρώτο μου μέλημα ήταν ο 

εαυτός μου, να επιβιώσω … η ειλικρίνεια, η τιμιότητα ο σεβασμός με οδηγούσαν στη 

στάση μου σε ό,τι συνέβαινε γύρω μου… η ευθύνη ήταν όλη δική μου.   Είχαν και είχα 

εμπιστοσύνη στις επιλογές μου. Γνώριζα πολύ καλά τον εαυτό μου, πάντα ήξερα τι 

ήθελα να κάνω.… 

Α.1: θεωρούσα πως ήταν υποχρέωσή μου η βοήθεια στους γονείς μου, να 

εκτιμώ , να σέβομαι τους κόπους τους… . η πίεση από το κοντινό περιβάλλον μου 

δημιούργησε αρχικά την ανάγκη να θέλω να δώσω μια ευκαιρία στον εαυτό μου να 

χαλαρώσει, να μη προσπαθεί για κάποιο χρονικό διάστημα… μ’ έκαναν να πιστέψω 

στον εαυτό μου 
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Α.2: Να σπουδάσω να φύγω από την επαρχία για μια καλύτερη ζωή. Πάλεψα 

να το κατακτήσω και τα κατάφερα. Ενιωθα συντροφικά με τις παρέες μου και παρότι 

είχα χάσει τοςυ γονείς μου οι ηθικές αξίες όμως με τις οποίες με μεγάλωσαν, το δίκιο, 

η τιμιότητα, η ειλικρίνεια, η αλληλεγγύη καθόρισαν τη στάση μου στη ζωή… πίστευα 

στις δυνάμεις μου… ήξερα ότι θα τα καταφέρω 

Α.3: Πρώτιστο ρόλο η φιλία, η αλληλεγγύη, η υπεράσπιση της δημοκρατίας και 

των ελευθεριών…αυτά καθόρισαν τη στάση μου απέναντι στο εαυτό μου και τους 

άλλους… ήμουν ξεκάθαρος στις επιλογές μου 

Γ.5: Οι ηθικές αξίες ήταν η ασπίδα μου. Δεν έβλαψα κανέναν παρά μόνον τον 

εαυτό μου. Ντροπαλή κ κλειστή από τους ανθρώπους… Κοιτάω τον εαυτό μου και του 

λέω: ποια είσαι; Ποια στ' αλήθεια είσαι; Εσύ! Όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι να είσαι. 

Εσύ ποια είσαι;… ένιωθα δυνατή αλλά με περιόριζε το περιβάλλον 

Γ.3: δεν ξέφευγα από τους στόχους μου αλλά από τη στιγμή που κατάλαβα τον 

εκτός οικογένειας κόσμο ένιωσα μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπο… 

ένιωθα καλά εξοπλισμένη για τη ζωή και πίστευα ότι θα τα καταφέρω 

Γ.6: Η οικογένεια μας ήταν πολυμελής και ήδη είχα συνηθίσει να θεωρώ τον 

εαυτό μου ως μέρος ενός συνόλου με γνώμονα τις αρχές και αξίες που είχα 

κληρονομήσει αλλά και καλλιεργήσει μόνη μου από τη στιγμή της απομάκρυνσης από 

τον οικογενειακό κλοιό… γενικά ήμουν αυτάρκης και ήξερα τι ήθελα 

 

5.   Συγκρούσεις/αναζητήσεις       

Α.4: Ήμουν άριστος μαθητής και ο πρωταρχικός στόχος μου ήταν οι σπουδές… 

ανώδυνες ‘συγκρούσεις “ με το περιβάλλον μου. Ποιο εννοώ περιβάλλον μου; Τους 

εκάστοτε συγκατοίκους μου στη Θεσσαλονίκη και αυτούς της καθημερινής μου 

παρέας… παλεύοντας ακόμη ,με το “εγώ “ μου , για την  “ανοχή” και  ‘εμπιστοσύνη” 

που έδειξα στις  “αρχές και στα ιδεώδη” της 21ης Απριλίου 1967”,… να αναζητώ 

ΠΑΝΤΟΤΕ την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ σε σχέσεις…  

Γ.4: Οι σπουδές στη  φιλοσοφική ήταν μονόδρομος. Ίσως ήμουν τότε από τα 

λίγα παιδιά που δεν αμφιταλαντεύτηκαν για τις σπουδές και το επάγγελμα … Η 

σύγκρουση με τον εαυτό μου ήταν και είναι διαρκής αγώνας εναντίον των 

συμβάσεων… έκανα σταθερούς φίλους που άντεξαν στο χρόνο. βρέθηκα να 

συγκρούομαι με τη θρησκευτικότητα της οικογένειας και την αμφισβήτηση της 

χριστιανικής πίστης κι αυτό προκαλούσε συχνά συγκρούσεις με το περιβάλλον μου. Το 

πολιτικό κλίμα της χούντας ευνοούσε την αμφισβήτηση των κοινωνικών συμβάσεων 
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εξαιτίας της καταπίεσης που ασκούσε στους πολίτες… οι συγκρούσεις με την 

οικογένειά μου, ιδιαίτερα με τους θείους μου που με «προστάτευαν» πολιτικά ήταν 

συνεχείς. 

Γ.1: Ήμουν φιλήσυχη, για να συγκρουστώ έπρεπε να ‘ρθω στα όρια μου… Να 

σπουδάσω για ξεφύγω από το χωριό… Το να βρω δουλειά ήταν η πρώτη μου σκέψη 

το πρωταρχικό μου μέλημα…. στη συνέχεια έκανα δική μου οικογένεια. 

Γ.2: Συγκρούσεις με την οικογένεια δεν είχα. Ο σπουδές ήταν  η σωτηρία. Με 

φίλους είχα κάποιες αναπόφευκτες συγκρούσεις . Στον τομέα της εργασίας 

πειραματιζόμουν, μέχρι να βρω κάτι να μου αρέσει. . Ήταν η μόνη μου έννοια 

Α.1: .  Μέχρι τα 17-18 μου δεν συγκρούστηκα με το περιβάλλον μου όπως 

οικογένεια, φίλοι, κοινωνία ίσως γιατί υπολόγιζα περισσότερο από όσο έπρεπε την 

αντίδραση τους. Έδωσα δυο φορές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, θα έδινα μέχρι να 

περάσω…  Στα φοιτητικά μου χρόνια, ανακάλυψα έναν άλλο τρόπο ζωής. Συχνά 

πειραματιζόμουν με την αναζήτηση φίλων κι ερωτικών συντρόφων κυρίως μέχρι να 

αποφασίσω τι μου ταιριάζει σαν άνθρωπο… εργάστηκα σε ένα εργοστάσιο, δύσκολη 

δουλειά! Αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, κατά διαστήματα έκανα 

διάφορες δουλειές.   

Α.2: . Ήθελα να σπουδάσω οπωσδήποτε, ν’ ανοίξω τους ορίζοντές μου.  

Συγκρούστηκα φανερά ή λιγότερο φανερά με ότι εκπροσωπούσε το κατεστημένο… . 

Ήθελα να κάνω οικογένεια 

Α.3: Μετείχα στο αντιδικτατορικό κίνημα, μαζί με τους φίλους μου, 

προσπαθώντας να αντισταθώ μέσω της Ποίησης, με ριψοκίνδυνες δημόσιες 

αναγνώσεις σε φοιτητικά περιβάλλοντα και δημοσιεύσεις σε εποχή λογοκρισίας… 

χρειαζόταν παράλληλα να εργάζομαι και το έκανα. 

Γ.5:δεν πρόλαβα να συγκρουστώ με κανέναν με πήραν αμπάριζα οι εξελίξεις 

… μόνο με τον εαυτό μου κι αυτό στα κρυφά… Τα όνειρα μου είχαν... φραγή.. 

Πονούσα αλλά δεν έπρεπε να το ξέρει κανείς… ήθελα να σπουδάσω, γυμνάστρια, αλλά 

δεν μ’ άφησαν 

Γ.3: Όχι, γενικά δεν συγκρουόμουν… άλλαξα φίλους και παρέες… ζούσα σε 

προστατευμένο περιβάλλον με προδιαγεγραμμένη πορεία, σπουδές, δουλειά, γάμος… 

Γ.6: Οι σπουδές μου στη νομική μου άνοιξαν νέους δρόμους…Όχι δεν είχα 

ιδιαίτερες συγκρούσεις αλλά δεν έλεγα και σε όλα ναι. Όπου χρειαζόταν 

υπερασπιζόμουν τις απόψεις και αρχές μου… δεν άλλαζα παρέες ούτε απόψεις.  

6.       Το μέλλον 
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Γ.6: η πόλη μας ήταν επαρχία πέρα για πέρα, πιστεύω ότι χωρίς δεσμεύσεις 

κινηθήκαμε αλλά με στόχους κ όνειρα 

Γ.3: Ήμουν και είμαι σαν χαρακτήρας αισιόδοξη… έβλεπα τη ζωή να έρχεται 

και ήμουν χαρούμενη  

Γ.5: αν και τίποτα δεν φαινόταν ευοίωνο τόσο προσωπικά όσο και 

κοινωνικοπολιτικά ήμουν αισιόδοξη… είχα φλόγα μέσα μου 

Α.3: Ήθελα έναν άλλο κόσμο και γι αυτόν αγωνιζόμουν με πίστη, αισιοδοξία 

και πείσμα 

Α.2: Το μέλλον μου φαινόταν ευοίωνο, καθώς τότε οι σπουδές στην 

αρχιτεκτονική είχαν καλές προοπτικές. Όλος ο κόσμος ήταν μπροστά. Ένιωθα ότι 

μπορούσα να τα καταφέρω όποια αντιξοότητα κι αν παρουσιαζόταν. 

Α.1: Όλες αυτές οι πρώιμες ευθύνες με ενδυνάμωσαν και με έκαναν να πιστέψω 

στον εαυτό μου και να κάνω όνειρα για το μέλλον χωρίς φόβο και αγωνία. 

Γ.2: Παρ” όλα αυτά υπήρχε αισιοδοξία για το μέλλον. Που το στήριζα, δεν 

ξέρω. Πάντα έλεγα, δεν μπορεί, θα αλλάξει όλο αυτό, θα την αλλάξουμε τη ζωή, στο 

χέρι μας είναι να προσπαθήσουμε. 

Γ.1: Είχα εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου και ήξερα ότι θέλω να προκόψω και 

θα τα κατάφερνα… Αισιοδοξία ένοιωθα πάντα άλλωστε είναι αυτό που με 

χαρακτηρίζει. Όλη η ζωή μπροστά μου έλεγα, θα προσπαθήσω και θα τα καταφέρω. 

Α.4: Παρά τις αμφιταλαντεύσεις μου, ήμουν πολύ αισιόδοξος για το μέλλον, 

κυρίως γιατί θεωρούσα ότι είχα προετοιμαστεί καλά και δεν είχα αφήσει τίποτα στην 

τύχη. 
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

 

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι νέοι στην περίοδο της δικτατορίας στην 

Ελλάδα  εξερευνούσαν τις πιθανότητες και δυνατότητές τους σε διάφορους τομείς της 

ζωής, όπως είναι η εκπαίδευση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, ερωτικές ή φιλικές και η 

εργασία.  

Το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα στους περισσότερους/ες δημιουργούσε κλίμα 

ανασφάλειας και φόβου. Η ρευστότητα και η αστάθεια προκαλούσε άγχος και αγωνία. 

Κάποιοι πειραματίζονταν στο επίπεδο των σχέσεων και της εργασίας και κάποιοι 

αναθεώρησαν προϋπάρχουσες απόψεις. Μέσα από αυτές τις διεργασίες ωστόσο 

επαναπροσδιόρισαν συνειδητά την πορεία στης ζωής τους 

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι συμμετέχοντες/σσες έπαιρναν μόνοι τους τις 

αποφάσεις για τον εαυτό τους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη γι αυτό παρά το ότι δεν 

είχαν κόψει την επαφή με τις οικογένειές τους και στις περισσότερες  περιπτώσεις 

λογοδοτούσαν σε αυτές. Κατέκτησαν δηλαδή έναν σημαντικό βαθμό αυτάρκειας και 

ανεξαρτησίας.  

Οι συμμετέχοντες/σσες, ακόμη και όσοι ήταν προς το τέλος της εφηβείας, 

ένιωθαν έντονη την αίσθηση του καθήκοντος, των υποχρεώσεων και της ευθύνης, 

τοποθετώντας τους εαυτούς τους στους ενήλικες. Ωστόσο σχεδόν όλοι αναπολούσαν ή 

ζούσαν στιγμές ανεμελιάς και «τρέλας».   Το γεγονός της ύπαρξης, σε αρκετές των 

περιπτώσεων, υπευθυνότητας, οικονομικής ανεξαρτησίας, γάμου σε κάποιες άλλες,  

αξιακών κωδίκων,  τους  κατατάσσει, αν όχι ολοκληρωτικά στους ενήλικες , έστω, στο 

κατώφλι της ενηλικιότητας. 

Τέλος, παρότι η περίοδος ήταν αντίξοη δεν έλλειπε από κανέναν και καμία, των 

περιπτώσεων, η αισιοδοξία και η πίστη στις δυνατότητές τους. Έβλεπαν όλα τα 

ενδεχόμενα ανοικτά στον δρόμο για την κατάκτηση του μέλλοντος. Είχαν πίστη στις 

δυνάμεις τους, αναλάμβαναν την ευθύνη των αποφάσεών τους και είχαν ξεκάθαρες 

απόψεις για την πορεία τους. 

 

             Στο πλαίσιο της έρευνας θεωρήθηκε σκόπιμη και χρήσιμη η μελέτη και 

αναφορά στο βιβλίο της Μάρως Δούκα με τίτλο «Η αρχαία σκουριά», το οποίο 

μεταφέρθηκε και στην τηλεοπτική οθόνη και έχει ως θέμα του το πέρασμα στην 

ενηλικίωση της πρωταγωνίστριάς  της στη διάρκεια της δικτατορίας. Παρατηρήθηκε 

ότι και στην περίπτωση της Μυρσίνης η αναζήτηση της ταυτότητάς της την οδήγησαν 
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σε πειραματισμούς στο επίπεδο των σχέσεων, στις συγκρούσεις με την οικογένειά της 

και το περιβάλλον της, στις αλλαγές στο επίπεδο της εκπαίδευσης- εγκατέλειψε τις 

σπουδές στην ιατρική- των ερωτικών συντρόφων αλλά και στις ιδεολογικές απόψεις 

της. Η πρωταγωνίστρια σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου περνά διάφορα συνειδησιακά 

στάδια και συγκροτεί την ταυτότητά της. Η εξέλιξη της μυθοπλασίας σε αστικό 

περιβάλλον αναδεικνύει ομοιότητες με τις περιπτώσεις του δείγματος της έρευνας από 

αστικά περιβάλλοντα όπως η καθυστέρηση στη σύναψη μόνιμης σχέσης και μάλιστα 

με τη μορφή της γαμήλιας δέσμευσης και της αναγκαιότητας για ανεύρεση εργασίας.  

         «Και τέλος πάντων πότε νιώθω ένας Θεός και πότε ένα πλάσμα», λέει η 

Μυρσίνη και βέβαια ο καθένας μπορεί ν’ απαντήσει στο ερώτημα πότε άρχισε να 

αισθάνεται ενήλικας, γεγονός που συνήθως συμβαίνει ανάμεσα στα 18 και 28. Αλλά 

δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή γι αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιες είναι οι 

σημαντικές εμπειρίες που βίωσαν εκείνο το διάστημα και τους οδήγησαν προς την 

ενηλικίωση. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την έρευνα αναδεικνύεται η  ύπαρξη των χαρακτηριστικών της 

αναδυόμενης ενηλικίωσης, στους νέους/ες ηλικία 17-28 στην περίοδο της δικτατορίας 

στην Ελλάδα. Στο σύνολο των συμμετεχόντων/σών παρατηρήθηκαν οι διαστάσεις της 

εξερεύνησης ταυτότητας, των πιθανοτήτων και της αισιοδοξίας για το μέλλον,  του  

αισθήματος του «ενδιάμεσου», συχνά  σε λανθάνουσα μορφή, της εστίασης στον εαυτό 

με την έννοια της αυτάρκειας, της αστάθειας και ανασφάλειας που ωστόσο έχουν 

σχέση με τις γενικότερες αντιξοότητες, διακρίσεις και κλίμα τρομοκρατίας εξαιτίας του 

δικτατορικού καθεστώτος.  

Ωστόσο, αν δεχτούμε ως καθοριστικό στοιχείο, ότι  η Αναδυόμενη Ενηλικίωση 

έχει αυστηρά ηλικιακά όρια και ολοκληρώνεται στο τέλος της δεκαετίας των 20, τότε 

μπορούμε να πούμε ότι, παρότι, στη διάρκεια της δικτατορίας η συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα εμφανίζει τα περισσότερα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής αυτής περιόδου,  

το γρήγορο πέρασμα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  η ολοκλήρωση της 

Αναδυόμενης Ενηλικίωσης, εξαρτάται από ζητήματα κουλτούρας και 

κοινωνικοπολιτκών συνθηκών. Ετσι, καθώς η διάρκεια της περιόδου της Αναδυόμενης 

Ενηλικίωσης ήταν πιο σύντομη, στην πλειονότητα των συμμετεχόντων, κατά την 

διάρκεια της δικτατορίας. Οι νέοι που ζούσαν σε αστικά περιβάλλοντα, παρέτειναν την 

περίοδο της ενηλικίωσης σε σχέση μ’ εκείνους των ημιαστικών και αγροτικών 
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κοινωνιών. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο,  τόσο εξαιτίας των  συνθηκών κρίσης όσο και 

των πολιτισμικών κριτηρίων που διαμόρφωναν την ελληνική κοινωνία εκείνη την 

περίοδο, οι νέοι περνούσαν γρηγορότερα στην ενηλικίωση και στην ανάληψη 

υποχρεώσεων και καθηκόντων.  

Αυτό όμως δεν είναι κάτι παράδοξο αφού οι έρευνες (Πετρογιάννης ,2011 στο 

Γόγαλη Σ., σελ 16) έδειξαν ότι  διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν, ανάμεσα στις 

βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης,  σε ότι αφορά σε συμπεριφορές που σχετίζονται με 

παρατεταμένες σπουδές ή την αναβολή ανάληψης δεσμεύσεων όπως δημιουργίας 

οικογένειας. Ομοίως, ωστόσο, παρατηρούνται τέτοιες διαφορές και στις 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες, αλλά και σε μη βιομηχανικές.  

Σημειώνεται ότι η συχνή αναφορά, των συνεντευξιαζόμενων, σε έννοιες όπως 

«αλληλεγγύη», «σεβασμός», «ειλικρίνεια», που αποτελούν ταυτοτικά στοιχεία, 

δείχνουν αξιακές επιλογές και συλλογικό πνεύμα, που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλη 

σχετική έρευνα στην Ελλάδα, σε συνθήκη κρίσης. (Γαλανάκη,σ. 13) 

Ο Arnett, σε ότι αφορά την εκτεταμένη  περίοδο εξερεύνησης της ταυτότητας 

από το τέλος της εφηβείας και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των είκοσι,  

υπογράμμισε  ότι αυτή υπάρχει μόνο σε κοινωνίες που αφήνουν το περιθώριο στους 

νέους να συμβεί αυτό, υποδεικνύοντας το κοινωνικό-πολιτισμικό περιεχόμενο της 

ιδέας της Αναδυόμενης ενηλικίωσης.  

Κλείνοντας θα θέλαμε να εκφράσουμε κάποιες σκέψεις ως απόρροια της 

παρούσας έρευνας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της  βιβλιογραφικής έρευνας αναδύθηκαν τα 

γνωστά ερωτήματα της αναπτυξιακής ψυχολογίας τα οποία έχουν απαντηθεί 

ποικιλοτρόπως αλλά και συνεχίζουν να διερευνώνται όπως:  

Είναι η συνεχής πορεία της ανάπτυξης,  μια βαθμιαία και συνεχής διαδικασία 

αλλαγής ή μεσολαβούν και περίοδοι ταχείας αλλαγής κατά τις οποίες μεταβάλλεται ο 

τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς; 

Ποιες είναι οι πηγές ανάπτυξης και πώς συμβάλλουν η γενετική κληρονομιά 

και το περιβάλλον στη διαδικασία της ανάπτυξης; 

Τι ρόλο παίζουν οι ατομικές διαφορές, πως τα χαρακτηριστικά ενός προσώπου  

το διαφοροποιούν απ΄ όλους τους άλλους ανθρώπους και πόσο σταθερά είναι τα 

χαρακτηριστικά αυτά με την πάροδο του χρόνου;  

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1532/index.php?access=5742 

Η καθυστέρηση της μετάβασης στην ενηλικίωση, είναι κοινωνικοπολιτισμικά 

κατασκευασμένη και εξαρτάται από οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς 
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παράγοντες. Συχνά αυτοί οι παράγοντες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ακόμη και 

από άτομο σε άτομο με αποτέλεσμα κάποιοι να υποχρεώνονται ν’ αναλάβουν ευθύνες 

ενηλίκων παρότι βρίσκονται ακόμη στην αρχή του τέλους της εφηβείας.  

Μήπως η ρευστότητα των μετανεωτερικών κοινωνιών,  οι συνεχείς και 

ραγδαίες αλλαγές δεν μας κάνουν, όλους μας, να αναζητούμε και να διερευνούμε τα 

όρια της ταυτότητάς μας συνεχώς; 

Μήπως, τελικά,  η αναδυόμενη ενηλικίωση, όπως ορίζεται από τον Arnett, δεν 

αποτελεί νέο φαινόμενο στην αναπτυξιακή φάση της  ζωής του ανθρώπου; 

Μήπως είναι ένα ακόμη φαινόμενο κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένο που 

εμπίπτει στα διαχρονικά ερωτήματα  της αναπτυξιακής ψυχολογίας τα οποία θα 

διερευνώνται συνεχώς, όσο οι κοινωνίες και οι άνθρωποι θα αλλάζουν; 

Αυτά θα μπορούσαν ν΄ αποτελέσουν ερωτήματα που θα πυροδοτήσουν το 

ενδιαφέρον για μια νέα έρευνα. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΈΡΟΣ 

Το δημιουργικό μέρος της διπλωματικής εργασίας αφορά ένα σενάριο, 63 

σκηνών και 101 σελίδων, για ταινία μεγάλου μήκους, με θέμα την ενηλικίωση κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας.  

Τίτλος «ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ» 

Περίληψη  

 Το σενάριο αφορά μια ιστορία ενηλικίωσης των παιδιών, δύο αντίπαλων 

πολιτικά οικογενειών, στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της δικτατορίας των 

συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Η πολιτική αντιπαλότητα είναι συνέχεια  από τα χρόνια 

της κατοχής και του εμφυλίου, όπως φαίνεται και μέσα από σκηνές flash back . 

Χρησιμοποίησα αρκετά από τα στοιχεία των συνεντεύξεων για να δημιουργήσω τους 

χαρακτήρες των νεαρών ηρώων.  
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1.EΞ,ΝΥΧΤΑ

Σκοτάδι.Στο βάθος κάποια λιγοστά αραιά φώτα, τρεμοπαίζουν.
Ακούγονται σκυλιά να ΓΑΒΓΙΖΟΥΝ. Πέφτουν ΝΤΟΥΦΕΚΙΕΣ.
Ακούγονται ΦΩΝΕΣ. Το ένα μετά το άλλο αρχίζουν ν' ανάβουν
μερικά χλωμά φώτα.'Ενα χωριό διαγράφεται μέσα στο σκοτάδι.
Ενα στρατιωτικό τζιπ μπαίνει με ταχύτητα στο χωριό. Φρενάρει
απότομα μπροστά σε πέντε έξι άντρες, χωρίς στρατιωτικά
ρούχα. Απο την καρότσα πηδούν αρκετοί οπλισμένοι άντρες κι
ένας λοχίας απο την καμπίνα του οδηγού.Δίνει οδηγίες.
Μοιράζονται σε ομάδες και με επικεφαλής έναν άνδρα, από τους
πολίτες,που τους περίμεναν σκορπίζουν στα σοκάκια του
χωριού.Ο επικεφαλής της μιας όμαδας δείχνει ένα χαμηλό
υποφωτισμένο σπίτι.Ο λοχίας μαζί με μερικούς απο τους 
οπλισμένους στρατιώτες ορμούν μέσα κλωτσώντας την πόρτα με
το πόδι.Στην κορνίζα του παράθυρου,φαίνονται οι στρατιώτες
να πηγαινοέρχονται και στη μέση τρεις ανθρώποι. Ενας
ηλικιωμένος άντρας που χειρονομεί προς τον λοχία και δυο
γυναίκες, μία ηλικιωμένη,κρατά το κεφάλι με τα χέρια, και
μια νεώτερη με τα χέρια σταυρωμένα, γύρω απο το σώμα της.Ο
ήλιος φωτίζει το χωριό καθώς ανεβαίνει πίσω απ το
βουνό.Ξημερώνει.

2.ΕΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ,ΜΕΡΑ

Η ομίχλη και ο καπνός απο τις καμινάδες σκεπάζει το χωριό.
Στο καφενείο,λιγοστοί θαμώνες πίνουν τον καφέ τους,
αμίλητοι. Στη μέση η σόμπα καίει. Τα ξύλα ΤΡΙΖΟΥΝ καθώς
καίγονται. Το ραδιόφωνο παίζει εμβατήρια.Ο ΜΗΤΣΟΣ, 75, ο
καφετζής, ψηλός, εύσωμος,με μουστάκι, φοράει ποδιά κι έχει
την πετσέτα στον ώμο. Ενα μπρίκι είναι πάνω στη σόμπα.
Ακούγεται ο ήχος απο το μακρύ κουταλάκικαθώς ο μήτσος
ανακατέυει τον καφέ.

ΘΑΜΩΝΑΣ Α
Κλείστο ρε Μήτσο το ρημάδι. Μας
ζάλισε σήμερα απ' τα χαράματα...
ταρατατά και ταρατατατά.

ΜΗΤΣΟΣ
Μωρέ καλά λες. Απ' τη χαραή παίζει
εμβατήρια; τι διάολο με τρομπέτες θα
τον πάμε φέτο τον Χριστό,ήμαρτον
κύριε (σταυροκοπιέται).

Ο καφές φουσκώνει και χύνεται στη σόμπα. Ο Μήτσος ίσα που
προλαβαίνει ν' αρπάξει το μπρίκι.

ΜΗΤΣΟΣ (cont'd)
Α, να πάρει... κακό σμάδι! χρόνια
έχει να μου χυθέι ο καφές
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Ανοίγει η πόρτα. Οι θαμώνες σηκώνουν το κεφάλι απο τον καφέ
και κοιτάζουν προς την πόρτα. Μπαίνει ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ,
50,αδύνατος, μετρίου αναστήματος, με γυαλάκια και μακρύ μπλέ
παλτό. Στη μασχάλη του, κρατά ένα μάτσο εφημερίδες.

ΘΑΜΏΝΑΣ Β
Καλημέρα, δάσκαλε.Πρωινός σήμερα.Τι
λεν, οι εφημερίδες;

ΜΗΤΣΟΣ
Κάτσε δάσκαλε,να βάλω τον γλυκύ
βραστό να σιγοψήνεται και μετά
ξεκίνα. Ν' ακούσω κι εγώ,ντε

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πικρό να τον κάνεις σήμερα Μήτσο,
κατάπικρο.

ΜΗΤΣΟΣ
Γιατί ωρέ; τα καράβια σ' πνίγηκαν;

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αν ήταν τα καράβια, μικρό το κακό. Η
χώρα πνίγεται χωριανοί, η χώρα.
Δικτατορία...

ΜΗΤΣΟΣ
Εμ, το 'πα εγώ... κακό σμαδ'.

Αμηχανία. Ο δάσκαλος κάθεται αποκαμωμένος στο κεντρικό
τραπέζι. Ανοίγει τις εφημερίδες. Οι θαμώνες παίρνουν τις
καρέκλες τους και πάνε κοντά στον δάσκαλο.

ΘΑΜΏΝΑΣ Γ
Τι λες μωρέ δάσκαλε; δεν είναι αστεία
αυτά; διάβασε δυνατά ν' ακούμε κι
εμείς

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Δεν μάθατε τίποτα ε; καθίστε το
λοιπόν ν' ακούσετε. Ας αρχίσουμε απ'
την Καθημερινή (διαβάζει)"Την 2α
πρωινήν εξερράγη στρατιωτικόν κίνημα.
Συνελήφθησαν πολιτικοί άνδρες"

ΜΗΤΣΟΣ
Ουτε το παλτό σ' δεν έβγαλες. Δώστο
να το κρεμάσω.(ο δάσκαλο βγάζει το
παλτό)Ωρε κακό που μας βρήκε πάλι!
αλήθεια λέει αυτή η φυλλάδα;ποιους
έπιασαν;(κρεμάει το παλτό στην ξύλινη
κρεμάστρα που είναι στον τοίχο)
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ΘΑΜΩΝΑΣ Α
Δεν είναι και δύσκολο να το
καταλάβουμε, βρε Μήτσο.Τα ίδια
Παντελάκη μ' τα ίδια Παντελή μ'.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Λοιπόν πάμε στην Αυγή (διαβάζει)
"Συνελήφθησαν απο στρατιωτικούς οι
Μ.Γλέζος, Λ.Κύρκος, Α. Παπανδρέου.
Ασυνήθιστες κινήσεις στρατιωτικών
δυνάμεων"

ΘΑΜΏΝΑΣ Β
Ωρε συγχωριανοί, τα χαράματα σαν να
είδα ένα τζιπ στρατιωτικό έφευγε απ'
το χωριό. Λέτε ωρέ;

ΘΑΜΏΝΑΣ Γ
Τώρα που το λες σαν ν' ακουσα κι εγω
ντουφεκιές και σκυλιά, αλλά θάρρεψα
οτι ήταν κυνηγοί και δεν έδωκα
σημασία.Μωρέ λέτε ωρέ;

ΜΗΤΣΟΣ
Ησυχία δεν θα βρούμε, να πάρει ο
διάολος τον πατέρα, να πάρει
!(χτυπάει την πετσέτα στον μηρό του)

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Κλείστο ρε Μήτσο το ρημάδι. Σπάστο
καλύτερα.(δείχνει το ραδιόφωνο)

Ο Μήτσος πηγαίνει προς το ραδιόφωνο.Το χέρι μένει στο αέρα.
Απο το ραδιόφωνο ακούγεται το "Αποφασίζωμεν και
διατάσσωμεν...". Πέφτει ησυχία στο καφενείο. Πριν
ολοκληρωθεί το διάγγελμα, η πόρτα ανοίγει απότομα. Μπαίνουν
στο καφενείο με ορμή, ο ΣΠΙΝΟΣ, 70,κοντός, φαλακρός,με μικρό
μουστάκι,ρεπούμπλικα και κοντό μαυρο παλτό και ο γιος του
ΓΟΛΗΣ, 43,μοιάζει με τον πατέρα του, φοράει τη στολή του
αγροφύλακα.Στέκονται και οι δυο με τα χέρια στη μέση και
υπεροπτικό ύφος.

ΣΠΙΝΟΣ
Σαν πολλοί δεν είστε μαζεμένοι
εδώ;Δεν τον ακούσατε τον εθνοσωτήρ;
Απαγορεύεται η συναρ...συνάρθ...
απαγορεύεται να είναι μαζί πάνω απο
τρία άτομα.

Ο Μήτσος κλείνει το ραδιόφωνο επιδεικτικά.Βάζει τα χέρια
πίσω από την πλάτη και με αργά βήματα πηγαίνει προς τον
Σπίνο. Σταματάει μπροστά του.
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Η κοιλιά του σχεδόν ακουμπάει τον Σπίνο. Ο Σπίνος σηκώνει το
κεφάλι. Ο Μήτσος τον κοιτάζει αφ΄υψηλού και του λέει με
βροντερή φωνή.

ΜΗΤΣΟΣ
Τώρα δεν τον ακούει κανένας κι εδώ
μέσα κουμάντο κάνω εγώ, Σπίνο. Αμα σ'
αρέσει κι αν δεν σ΄αρέσει έλα να με
συλλάβεις άμα κοτάς.

ΓΌΛΗΣ
Τους εαμοσυμμορίτες πάντως τους
σύλληψαν ακαριαίως χτες το βράδυ.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ποιοί είν' αυτοί, βρε Γόλη;

ΓΌΛΗΣ
Κάτι κουμούνια που πήγαν να το
σκάσουν μέσ' στη νύχτα, αλλά έχουν
γνώμη οι φύλακες. Δεν ακούσατε
ντουφεκιές τα ξημερώματα;

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
(μουρμουρίζοντας)Γνώμη έχουν, γνώση
δεν ξέρω, έχουν. Ποιοί ήταν αυτοί,
τους ξέρουμε;

ΣΠΙΝΟΣ
Μια χούφτα κόσμος είμαστε, δάσκαλε.
ολοι ξέρουμε τι καπνό φουμάρει ο
καθένας.

Η πόρτα ανοίγει και μπαίνει ένας ηλικιωμένος άνδρας,ο
ΔΗΜΟΣ,67, ψηλός, αδύνατος και σκυφτός.Η φθορά στα ρούχα του
είνα φανερή.Ο Σπίνος και ο Γόλης κινούνται προς ένα τραπέζι.

ΣΠΙΝΟΣ (cont'd)
Να, κατά φωνή...(δείχνει με το κεφάλι
τον Δήμο)

ΔΗΜΟΣ
Για μένα μιλούσες Σπίνο;να προσέχεις
μη δαγκώσεις τη γλώσσα σου και
φαρμακωθείς. Καλημέρα
χωριανοί(κουρσαμένα)

Ο Δήμος προχωράει στο εσωτερικό του μαγαζιού και πηγαίνει
προς τον Μήτσο.

ΔΗΜΟΣ (cont'd)
Να πάρω ένα τηλέφωνο Μήτσο.
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ΣΠΙΝΟΣ
Μη φοβάσαι για μένα και δεν παθαίνω
τίποτα. Εσύ κοίτα μη φαρμακωθείς.

ΓΌΛΗΣ
Που τον έχιες τον παλληκαρά το γιο
σ';μήπως είναι με δαύτους που
σύλληψαν τη νύχτα;ζωντανός είναι;
πεθαμένος είναι;άκουσα οτι κάνα δυο
την έφαγαν στα ψαχνά...

Ο Δήμος, σταματάει, το πρόσωπό του συσπάται.Γυρίζει και
κοιτάζει τον Γόλη με βλέμμα εξαγριωμένο.

ΔΗΜΟΣ
Ευχή και κατάρα σου δίνω να σου πουν
οτι ο γιος σου μπορεί και να είναι
πεθαμένος. Μόνο τότε θα καταλάβεις.
Σγχώρα με θε μ', δεν έχω τίποτα με το
παιδί.

ΣΠΙΝΟΣ
Ποιον θεό ρε; αφού είσαστε άπιστοι.Ο
Θεός φυλάει τα δικά μας τα
παιδιά.Εσείς έχετε τον διάολο και
τώρα θα σας πάρει και θα σας σηκώσει.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ντροπή ρε Σπίνο, ντροπή.Σταμάτα και
συμμάζεψε και τον γιο σου. Μια
γειτονιά είστε...ως πότε θα κρατήσει
αυτή η φαγωμάρα;

ΣΠΙΝΟΣ
Όσο θα ζω και θ' ανάβω το καντήλι της
θυγατέρας μου...(σταματά, σηκώνεται
απότομα όρθιος) Πάμε να φύγουμε(τραβά
τον Γόλη) εδω είναι σφηκοφωλιά...θα
σας κανονίσω εγω...

Τραβάει τον Γόλη απο το χέρι και βγαίνει απ το καφενείο. Την
ίδια στιγμή μπαίνει ο Παπάς, 65,αδύνατος και ψηλός.Ο Σπίνος
τον παραμερίζει.

ΠΑΠΑΣ
Σώσον κύριε τον λαόν σου...

ΓΟΛΗΣ
Ποιον λαό και κουραφέξαλα; Κι εσύ
τέτοιος είσαι παπά;

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Είδωλα καμόντων...(κουνάει το κεφάλι)
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ΘΑΜΩΝΑΣ Α
Απόκαμες δάσκαλε; Ψηλά το κεφάλι
μωρέ. Θα δεις, δεν θα τους αφήσει ο
Αναξ

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τώρα μάλιστα καημένε, Στέργιο.
Πλακάκια θα τα κάνει κι αυτός, απο
ανδρείκελα, άλλο τίποτα...

Ο Δήμος ακούγεται να μιλάει στο τηλέφωνο, σιγανά.Ο δάσκαλος
διαβάζει την εφημερίδα για να τραβήξει την προσοχή των
θαμώντων απο το τηλεφώνημα.

ΔΗΜΟΣ
Δυσσάκο, πρέπει να έρθεις στο χωριό.
Οχι το Μεγάλο Σάββατο, σήμερα παιδί
μ'... δεν μπορώ να σου πω απ' το
τηλέφωνο (μουρμουρίζει)...καλά
είμαστε μην ανησυχείς...καλά καλά...
κι η γιαγιά καλά...κι η μάνα σου
καλά...ο πατέρας σου στη
δουλειά(υψώνει τη φωνή)...έλα
παληκάρι μ'...άντε γεια σου.

Κλείνει το τηλέφωνο.

ΔΗΜΟΣ (cont'd)
(στον Μήτσο)Τι σου χρωστάω Μήτσο;τι
έγραψε;

ΜΗΤΣΟΣ
Δεν μου χρωστάς τίποτα. Κάτσε να
πιεις ένα καφέ. Μη τον ακούς αυτόν
τον ανάποδο(δείχνει προσ την πόρτα
που βγήκε ο Σπίνος). Αφού τον ξέρεις
τέτοιος συφοριασμένος είναι.

ΘΑΜΏΝΑΣ Β
Απο τότε που έχασε το κορίτσι δεν
γέλασε το χείλη του.

ΔΗΜΟΣ
Κι εγώ έχασα τον γιο μου...μου πήρε
τον έναν, δεν του έφτασε;τώρα θέλει
και τον άλλον;

ΠΑΠΑΣ
Σώπα ωρέ Δήμο! Τι κουβέντες είναι
αυτές; που τα θυμηθήκατε πάλι αυτά;
Γιατί ξύνετε παλιές πληγές; 'Ημαρτον
κύριε!
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ΔΗΜΟΣ
Εμένα με συμπαθάτε.

Κάνει ένα νεύμα χαιρετισμού και βγαίνει απο το καφενείο.

ΜΗΤΣΟΣ
Να τις ξύσουμε παπά μ', να τις
ξύσουμε γιατί όχι. Τις σκεπάζουμε με
γάζες για να μη τις βλέπουμε αλλά
βρωμάνε παπά, βρωμάνε... μας πήρε η
μπόχα.

ΠΑΠΑΣ
Χαροκαμένοι είναι και οι δυο, στο
ίδιο καζάνι βράζουν.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Να με συμπαθάς, παπά μου. Αλλά δεν
βράζουν στο ίδιο καζάνι. Του ενός το
καζάνι είναι παλάτι και τρώει με
χρυσά κουτάλια. Τ' αλλουνού είναι
χαμόσπιτο, μεροδούλι μεροφάι κάθε
μέρα και του το βγάζουν ξυνό απο
πάνω. Ο ένας στα ξερονήσια και στις
φυλακές κι ο άλλος στα σαλόνια. Τον
Λευτέρη,το πρώτο μυαλό στο σχολείο,
δεν τον άφησαν να σπουδάσει γιατί
ήταν χαρακτηρισμένος.Τώρα δουλεύει
οικοδομή να ζήσει την οικογένειά του.
Ο άλλος μέχρι και τον Γόλη τον έκανε
ΤΕΑτζή και μετά αγροφύλακα. Να μη πω
για τον άλλο, τον εργολάβο ντε!Μέχρι
και τα ρέματα θα χτίσει. Ο εγγονός
στη ΣΣΑΣ...Οχι παπά μου αυτά τα
καζάνια δεν είναι ίδια. Το ένα έχει
μέλι και τ' άλλο είναι γεμάτο
κατράμι.

ΘΑΜΏΝΑΣ Δ
'Οποιος ανακατεύται με τα πίτουρα τον
τρων οι κότες δάσκαλε. Να κάθονταν
στ' αυγά τους κι αυτοί.

ΘΑΜΩΝΑΣ Α
(σέρνει την ΚΑΡΕΚΛΑ και γυρίζει) Για
ποιά αυγά λες;αυτά που κλωσούν
κάμποσοι εδώ στο χωριό;τα κλωσσούσαν
με τς Γερμανούς, μετά με τς Αγγλους,
τώρα με τς Αμερικάνους...με τόσο
κλώσσημα,στο τέλος θα βγάλουν τέρατα,
όχι πουλιά.

7.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



ΘΑΜΏΝΑΣ Δ
Α, εσείς το πάτε φιρί φιρί αλλά εγω
δεν θέλω μπλεξίματα. Μήτσο, κράτα τον
καφέ, άιντε γεια σας.

Σηκώνεται, πάιρνει το παλτό το απο την κρεμάστρα και φεύγει
βιαστικά.

ΜΗΤΣΟΣ
Πάει να κλωσήσει, γαμώ το κέρατό μου,
μέσα.

3.ΕΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΕΛ, ΜΕΡΑ.

Επαρχιακός σταθμός ΚΤΕΛ. Δυο ξύλινα τραπέζια με ψάθινες
καρέκλες.Στο ένα πίνουν τον καφέ τους δυο εισπράκτορες με τη
στολή και τα χαρακτηρισττικά πηλίκια. Ανθρωποι
πηγαινοέρχονται, λίγοι κρατώντας βαλίτσες, κάποιοι σακιά και
άλλοι τουρβάδες. Πίσω απο το γκισέ ένας βαριεστημένος
υπάλληλος αναγγέλει την αναχώρηση των λεωφορείων."Το
λεωφορείο νούμερο 7, αναχωρεί για Ντόλο". Ενας νεαρός ο
ΔΥΣΣΑΚΟΣ(ΟΔΥΣΣΕΑΣ), 18,ψηλός, λεπτός,φοράει ένα
παλιομοδίτικο παντελόνι, μεταποιημένο και σακάκι.Φτάνει
ασθμαίνοντας στο σταθμό κρατώντας μια φθαρμένη βαλίτσα και
την σχολική τσάντα στον ώμο. Μπαίνει μπροστά στο λεωφορείο,
κάνει νόημα να σταματήσει. Το λεωφορείο σταματά.Ανεβαίνει.
Το λεωφορείο ξεκινά. Βγαίνει απο την πόλη.

4.ΕΞ,ΔΡΟΜΟΣ,ΜΕΡΑ.

 Ενα πολυτελές αυτοκίνητο τρέχει με ιλλιγιώδη ταχύτητα.
Προσπαθεί να φτάσει το λεωφορείο, αναβοσβήνει τα φώτα  και
κορνάρει παρατεταμένα.Ο οδηγός τον βλέπει απο τον καθρέφτη.
Βάζει μια κασέτα στο φορητό κασετόφωνο. Ακούγεται το
τραγούδι "Τα δυο σου χέρια πήρανε". Ο οδηγός σιγοτραγουδά.

 ΟΔΗΓΟΣ
(μονολογεί)Ποιος μαλάκας είναι πάλι
αυτός;

Ο δρόμος είναι στενός και ο οδηγός δεν κάνει στην άκρη.Ο
οδηγός του αυτοκινήτου συνεχίζει να κορνάρει και
ν΄ανάβοσβήνει τα φώτα.

ΟΔΗΓΟΣ
Αντε γαμήσου ρε κόπανε. Πήρες μια
Giulia και μας κάνεις τον καμπόσο.

Το πολυτελές αυτοκίνητο προσπερνά και μπαίνει μπροστά απο το
λεωφορείο.
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Σταμάτα γιατί θα πέσουμε πάνω του.
Κάτι θα θέλει.

Ο οδηγός σταματά εκνευρισμένος.Ο οδηγός του πολυτελούς
αυτοκινήτου ΜΑΝΘΟΣ 40,μέτριος, με κοιλίτσα, γυαλί ηλίου,
καλογυαλισμένο σκαρπίνι και ρούχα στην "πένα" βγαίνει και
πάει προς τον οδηγό. Απο την άλλη πόρτα κατεβαίνει ένα νεαρό
κορίτσι η ΕΒΕΛΙΝΑ 17,μακριά καστανά μαλλιά, λεπτή, με
ψηλόμεσο παντελόνι, κοντό μπλουζάκι, καπαρντίνα.Κρατά μια
ολοκαίνουργια και ακριβή βαλίτσα.

ΟΔΗΓΟΣ
(ενοχλημένος, ανοίγει το παράθυρο)Τι
τρέχει ρε φίλε;

ΜΑΝΘΟΣ
(εκνευρισμένος) Γιατί δεν σταματάς
ρε; σου κάνω σινιάλο, σου κορνάρω...
εσύ τι; μαγκιά;

Το κορίτσι τον σκουντάει και μουρμουρίζει με κσυμμένο το
κεφάλι.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Σταμάτα σε παρακαλώ, με κάνεις
ρεζίλι.

ΜΑΝΘΟΣ
(δυνατά) Τι ρεζίλι και κουραφέξαλα
μου λες τώρα. Τον κυνηγάω μια ώρα...

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Θέλεις να ταξιδέψεις κοπέλα μου;

ΜΑΝΘΟΣ
Οχι ρε δεν θέλει, για πλάκα τρέχουμε
από πίσω. Αγαπήσαμε τον μαλάκα τον
οδηγό.

Ο οδηγός ενευρισμένος κάνει να κατέβει απο το λεωφορείο
έτοιμος για καυγά. Ο εισπράκτορας τον τραβά πίσω.

ΜΑΝΘΟΣ (cont'd)
Ελα ρε, κατέβα αμα είσαι μάγκας να
δεις που θα είσαι απο αύριο.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
΄Αιντε άνθρωπέ μου τράβα στο δρόμο
σου. Εχε χάρη που είναι για το
κορίτσι. 'Ελα κοπέλα μου μέσα.
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Η Εβελίνα, με σκυμμένο το κεφάλι ανεβαίνει στο λεωφορείο.Ο
Μάνθος μπαίνει βρίζοντας στο αυτοκίνητο μάρκας Alpha Romeo
Giulia κάνει αναστροφή και φεύγει με ταχύητα.

5.ΕΣ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ,ΜΕΡΑ

Η Εβελίνα ψελλίζει "συγγνώμη" και πηγαίνει στο τελευταίο
κάθισμα.

ΟΔΗΓΟΣ
Γιατί δεν μ' άφησες να τον κάνω μαύρο
στο ξύλο, τον μαλάκα;

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Οι καιροί είναι πονηροί. Αυτός για να
μιλάει με τέτοιο τσαμπουκά, σίγουρα
έχει μπάρμπα στην Κορώνη.Φύλαγε τα
ρούχα σου...άιντε πάμε.

Το λεωφορείο ξεκινά.Στο τελευταίο κάθισμα κάθεται ο Δυσσάκος
με το κεφάλι ακουμπισμένο στο παράθυρο και απορροφημένος
στις σκέψεις του. Η Εβελίνα κάθεται στην άλλη ακρη. Στο
κασσετόφωνο παίζει το "Μεσ' την πολλή σκοτούρα μου". Μετά
απο λίγο η Εβελίνα κοιτά τον Δυσσάκο.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Οδυσσέα;(δειλά)

Ο Οδυσσέας την κοιτά με απορία.

ΕΒΕΛΙΝΑ (cont'd)
(αμήχανα)Ο Οδυσσέας δεν είσαι; λά..
λάθος κάνω;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ναι,Οδυσσέα με λένε, αλλά...
γνωριζόμαστε;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Η εγγονή του Σπίνου... δίπλα στο
σπίτι σας, η Εβ...

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Α! Η Βαγγελίτσα! Δεν θα σε γνώριζα,
άλλαξες πολύ. ΄Εχω πολύ καιρό να σε
δω.
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ΕΒΕΛΙΝΑ
Ναι, είναι αλήθεια... έχω πάνω από
ένα χρόνο να έρθω στο χωριό.Το
καλοκαίρι στην Αγγλία, τα
Χριστούγεννα στην Αυστρία, στα
χιόνια.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(ειρωνικά) Α, ναι ε; Κι εγω μωρέ,στην
Ελβετία. Να, γι αυτό δεν
συναντηθήκαμε.

Η Εβελίνα καταλαβαίνει ότι την ειρωνεύεται  και δείχνει να
παρεξηγείται.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ (cont'd)
(αλλάζει ύφος)Ελα ρε πλάκα σου κάνω.
Μη σπάζεσαι. Ανεβαίνεις για το Πάσχα
ε;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ναι, πεθύμησα τους παππούδες... το
χωριό...τους φίλους μου

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Δεν θα σε γνωρίζουν! Έφυγες μικρή
Βαγγελίτσα και γυρίζεις...

ΕΒΕΛΙΝΑ
Εβελίνα...Εβελίνα με φωνάζουν.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Εβελίνα ε; Ρε συ μου φαίνεται ξένο...
το Βαγγελίτσα έχει μυρωδιά πατάτας
τηγανητής. Σαν ν΄ακούω τη φωνή της
γιαγιάς σου στο σοκάκι, όταν ήμασταν
μικρά. "Βαγγελίτσααα, έλα, πατάτες
τηγανητές".Μου έδινε κι εμένα απο
καμία στα κρυφά μη τη δει ο παππούς
σου.(γκριμάτσα)

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ποτέ δεν κατάλαβα αυτή την έχθρα του
παππού προς την οικογένειά σου. ΄Οσες
φορές ρώτησα ποτέ δεν πήρα απάντηση.
Τέλος πάντων, σε ότι αφορά το όνομα,
οκ, θα κάνω μια παραχώρηση για σένα.
Αλλά, τουλάχιστο, μπροστά στους
άλλους προσπάθησε να με λες Εβελίνα.

Ο Οδυσσέας κάνει νεύμα "οκ" και πέφτει πάλι σε σκέψεις. Ο
εισπράκτορας, κόβει εισιτήριο στα παιδιά.
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 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Ρε Γιώρηηη,βάλε βρε απο κείνα τα
μοντέρνα τα τραγούδια, έχουμε και
νιάτα εδω πίσω. 

Το τραγούδι "Ο τρόπος" ακούγεται απο το κασετόφωνο.

Η Εβελίνα κοιτά με την άκρη του ματιού της τον Οδυσσέα που
συνεχίζει να κοιτά στο άπειρο.Μετά απο λίγο αποφασίζει να
του μιλήσει.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Χμ...χμ... Οδυσσέα,καλό το
τοπίο;(γελάει)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ποιο τοπίο;(ξαφνιασμένος)σαν να με με
δουλεύεις... το τοπίο ε;άστα
καλύτερα. Για πες εσύ τα δικά σου, σε
ποιο σχολείο πας;Σίγουρα δεν είσαι
στο πρώτο;αλλιώς θα είχαμε
συναντηθεί.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Οχι...ε...ε... πάω στο
ιδιωτικό.Δηλαδή εγω στο δημόσιο ήθελα
αλλά ο πατέρας μου...συγγνώμη κιόλας
για το επεισόδιο.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ποιο επεισόδιο; έγινε κάτι; δεν πήρα
χαμπάρι.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ωχ, ευτυχώς! Καλύτερα... πως τα
καταφέρνουν μερικές φορές αυτοί οι
γέροι να σε κάνουν να ντρέπεσαι.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Καλά μη σκας. Κι εγω θυμάμαι όταν
ήμουν μικρός και πήγαινα με τη μάνα
μου να μου ψωνίσει ρούχα, έκανε τόσα
πολλά παζάρια που ήθελα ν΄ανοίξει η
γη να με καταπιεί. Νόμιζα ότι ήταν
βίτσιο, μετά κατάλαβα ότι δεν
έφταναν...(κάνει την κίνηση με τα
δάτχυλα που σημαίνει χρήματα)

ΕΒΕΛΙΝΑ
Καλά, στην περίπτωσή μου υπάρχει μια
διαφορά, αλλά ας μη το συζητήσουμε,
προτιμώ να το ξεχάσω.(μορφάζει)
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6.ΕΞ, ΔΡΟΜΟΣ,ΜΕΡΑ

Ενα στρατιωτικό τζίπ έχει κλείσει τον δρόμο. Στη θέση του
συνοδηγού κάθεται ένας αξιωματικός. Ο Λοχίας,και μερικοί
στρατιώτες είναι στο δρόμο. Ο Λοχίας κάνει σινιάλο στον
οδηγό του λεωφορέιου να σταματήσει στην άκρη. Ο οδηγός και ο
εισπράκτορας κοιτάζονται ανήσυχοι.Ο Λοχίας κάνει νόημα 
ν΄ανοίξει την πόρτα. Ανεβαίνει στα σκαλιά του  λεωφορείου.

ΛΟΧΙΑΣ
Τι γιεγιέδικα είναι αυτά ρε. Αντε
κλείστο μη το σπάσω.Κατεβείτε όλοι
κάτω. Κι εσύ (στον οδηγό) άνοιξε το
πόρτ μπαγκάζ.

Στήνουν όλους τους επιβάτες στη σειρά στην άκρη του δρόμου.
'Ενας στρατιώτης ψάχνει πίσω στο πορτ μπαγκαζ. Ο Λοχίας ζητά
ταυτότητες και ονόματα. Φτάνει στον Οδυσσέα. Ακούει το όνομα
και το επίθετο και αλλάζει έκφραση. Επιθετικά, απευθύνεται
στον Οδυσσέα.

ΛΟΧΙΑΣ (cont'd)
Όνομα πατρός;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ελευθέριος

ΛΟΧΙΑΣ
'Ελα και πιάσαμε λαυράκι. Πού είναι
τα πράγματά σου;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Την σάκα μου έχω και μια βαλίτσα,
εκεί πάνω (δείχνει την οροφή)

ΛΟΧΙΑΣ
(στον οδηγό) κατέβασέ την

Αρπάζει την σάκα του Οδυσσέα και την αδειάζει στο έδαφος.
Ξεσκονίζει ένα ένα τα βιβλία και τα τετράδια. Πιάνει το
βιβλίο με τίτλο "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" του Ροζέ Γκαροντί.

ΛΟΧΙΑΣ (cont'd)
Τι 'ν τούτο ρε;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Βιβλίο, τι άλλο;

ΛΟΧΙΑΣ
Σκασμός τσογλάνι. Τι ελευθερίες και
πράσιν' άλογα είναι αυτά;Ποιος σου το
έδωσε; ο πατέρας σου; αυτός σε
δασκαλεύει;
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τον πατέρα μου έχω να τον δω
μήνες.Δουλεύει στη Θεσσαλονίκη,
οικοδομή. Το δανείστηκα απο την
δημοτική βιβλιοθήκη. Εχει και τη
σφραγίδα, να εκεί στην πρώτη σελίδα.

ΛΟΧΙΑΣ
Και γιατί πήρες αυτό κι όχι άλλο;
μήπως γιατί είσαι κι εσυ
παλιοκουμούνι σαν τον πατέρα σου κι
όλο σου το σόι;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Είχαμε μάθημα για τον "Υμνο εις την
ελευθερία" του Σολωμού και ήθελα να
κάνω μια εργασία.

ΛΟΧΙΑΣ
Τι σολωμούς και σαρδέλες μου
τσαμπουνάς ρε μυξιάρικο;

Ο Λοχίας σπρώχνει τον Οδυσσέα. Η Εβελίνα κάνει ένα βήμα
έτοιμη να διαμαρτυρηθεί. Ο Λοχίας αγριεμμένος πηγαίνει κοντά
της.

ΛΟΧΙΑΣ (cont'd)
Τι έχουμε εδω; εσύ; για να δούμε τι
κουμάσι είσαι κι εσυ...όνομα κι
επίθετο.

Μόλις η Εβελίνα λέει το όνομά της, ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ/ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
45,μέτριος, ευτραφής, με το πηλίκιο κατεβασμένο ως τα
φρύδια, βγαίνει απο το τζιπ και πλησιάζει.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
'Ελα Λοχία, αρκετά. Ψάξε την βαλίτσα.
Εβελίνα τι κάνεις παιδί μου;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Κύριε Θεόφιλε εσείς;Γιατί μας το
κάνουν αυτό; ο Οδυσσέας είναι
παιδικός μου φίλος...

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
'Ελα μη φοβάσαι, ένας τυπικός έλεγχος
είναι. (την παίρνει παράμερα καιτης
μιλά ψιθυριστά)να προσέχεις τις
παρέες σου απο τώρα και στο εξής.

Ο Λοχίας ανακατεύει τα λιγοστά πράγματα στη βαλίτσα του
Οδυσσέα.Βρίσκει ένα σακάκι.
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ΛΟΧΙΑΣ
Βρήκα αυτό, κύριε ταξίαρχε. Δεν
νομίζω οτι είναι δικό του.Πολύ
μεγαλίστικο μου φαίνεται.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Είναι του πατέρα μου, το γαμπριάτικο.
Στην οικοδομή του είναι άχρηστο. Το
φόρεσα στην παρέλαση. 'Ημουν
σημαιοφόρος.

ΛΟΧΙΑΣ
Κοίτα ρε, σε ποιον δίνουν τη σημαία.
Στο γιο του κομουνιστοσυμμορίτη. Να
το κρατήσω για τεκμήριο ταξίαρχε;

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
΄Αστο εκεί που το βρήκες Λοχία,(στον
οδηγό) συνεχίστε το δρομολόγιο.

Ο Οδυσσέας μαζεύει όπως όπως τα ρούχα του. Η Εβελίνα πάει να
τον βοηθήσει. Ο Λοχίας αρπάζει το βιβλίο του Γκαροντί.

ΛΟΧΙΑΣ
Αυτό κατάσχεται. Που μου θες κι
ελευθερίες.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(στην Εβελίνα κάπως απότομα)Δεν θέλω
βοήθεια...μπορώ και μόνος μου.

 Οι επιβάτες μπαίνουν στη σειρά για ν΄ανέβουν στο λεωφορείο.
Τελευταίοι ο Οδυσσέας και η Εβελίνα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ (cont'd)
             (θυμωμένος)
Ακου να σου πω, έχω μάθει να τα βγάζω
πέρα μόνος μου και δεν γουστάρω
τέτοιου είδους βοήθεια,(δείχνει προς
τον αξιωματικό) κατάλαβες;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Φοβήθηκα...εγω δεν...να βοηθήσω
ήθ......έχει έρθει στο σπίτι μας με
τον ξάδερφό μου...τον έχει καθηγητή
και...μου φάνηκε καλός άνθρωπος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Δεν μ' ενδιαφέρει ποιος έρχεται στο
σπίτι σου, ούτε τι κάνει, ούτε τι
λέτε. Εντάξει;
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7.ΕΣ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ,ΜΕΡΑ

Οι επιβάτες ανεβαίνουν βουβοί και ανήσυχοι στο λεωφορείο.
Τελευταίοι ανεβαίνουν η Εβελίνα με τον Οδυσσέα. Κάθονται
στις θέσεις τους. Η Εβελίνα στο ένα παράθυρο κι ο Οδυσσέας
στο άλλο.Το κασετόφωνο παίζει το τραγούδι "θα κλείσω τα
μάτια"(1η εκτέλεση 1967). Μετά απο μια στροφή το χωριό
φαίνεται στην πλαγιά.

8.ΕΞ,ΠΛΑΤΕΙΑ,ΧΩΡΙΟ,ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Το λεωφορείο μπαίνει στο χωριό. Σταματά στην πλατεία. Οι
λιγοστοί επιβάτες κατεβαίνουν απο το λεωφορείο και σκορπούν
βιατσικοί και σκυφτοί, στους γύρω δρόμους.Η πλατεία έρημη.
Ενας δυο κάτοικοι περνούν βιαστικά και με σκυμμένο το
κεφάλι.Ο Μήτσος ο καφετζής, βγαίνει στην πόρτα, σκουπίζοντας
τα χέρια του στην ποδιά.Φωνάζει του εισπράκτορα.

ΜΗΤΣΟΣ
Τι νέα απο σια κάτ';Τι λέει ο κόσμος
στ' πόλη;

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
(κουνάει το κεφάλι, κοιτάζει δεξιά,
αριστερά)'Εσείς πάντως καλύτερα είστε
εδώ.'Αντε καλό Πάσχα.

ΜΗΤΣΟΣ
Α, να δούμε τι ρημαδοκαλό θα είναι.

Ο Οδυσσέας και η Εβελίνα βαδίζουν στον ίδιο δρόμο αφού τα
σπίτια τους είναι διπλανά.Δεν μιλούν.Η Εβελίνα με το ζόρι
σέρνει τη βαλίτσα της. Ο Οδυσσέας της παίρνει τη βαλίτσα. Η
Εβελίνα κάνει να διαμαρτυρηθεί αλλά η αποφασιστικότητα του
Οδυσσέα την σταματά.Μετά απο λίγο βλέπουν τον Σπίνο να
έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση. Η Εβελίνα τρέχει να τον
αγκαλιάσει.Ο Σπίνος είναι ψυχρός.

ΣΠΙΝΟΣ
Ηταν ανάγκη να σε στείλει με το
λεωφορείο; λογιών λογιών άνθρωποι
είναι εκεί μέσα!(κοιτάζει με νόημα
τον Οδυσσέα). Πράγματα δεν έχεις;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Παππού, ο Οδυσσέας είναι...μου πήρε
τη βαλίτσα γιατί είναι βαριά.
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ΣΠΙΝΟΣ
(πάει προς τον Οδευσσέα με θυμό)Αστην
κάτω ρε, μαγάρισες τη βαλίτσα του
κοριτσιού. Να πας αλλού να γίνεις
βαστάζος.

Τραβά βίαια τη βαλίτσα. Ο Οδυσσέας με το ζόρι κρατάει τον
θυμό του. Η Εβελίνα μένει εμβρόντητη.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Σέβομαι την ηλικία σου...τίποτα άλλο.

Ο Οδυσσέας πετάει τη βαλίτσα κάτω και φεύγει βιαστικά.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(φωνάζοντας και κλαίγοντας
ταυτόχρονα)Δεν το πιστεύω αυτό που
γίνεται σήμερα! Πριν ο πατέρας μου,
τώρα εσύ! Γιατί με προσβάλλεις έτσι;
γιατί; τι σου έφταιξε ο Οδυσσέας;Αει
στο διάολο πια! Τώρα θέλω να φύγω
πίσω. Πήγαινε να τηλεφωνήσεις στον
γιο σου να έρθει να με πάρει. Δεν
μένω ούτε στιγμή εδώ.

Η Εβελίνα φεύγει τρέχοντας προς το σπίτι. Σταματά μια
στιγμή, φωνάζει "Συγνώμη Οδυσσέα" και συνεχίζει το τρέξιμο.Ο
Σπίνος σηκώνει τη βαλίτσα  και ακολουθεί τελευταίος.

9.ΕΣ,ΣΠΙΤΙ,ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Η Εβελίνα μπαίνει τρέχοντας στο σπίτι. Πέφτει στην αγκαλιά
της γιαγιάς της,ΜΕΛΠΩ, 67, αδύνατη, ντυμένη στα μαύρα, με
τσεμπέρι. Η θεία της, ΕΛΕΝΗ 38,ψηλή, λεπτή, φοράει ρόμπα
μπλέ με λουλούδια και ποδιά, βγαίνει ανήσυχη απο την
κουζίνα.Η Εβελίνα πέφτει στην αγκαλιά της με αναφιλητά.

ΕΛΕΝΗ
Τι έχεις κοριτσάκι μου; τι σου
συνέβη; Μάνα τι έπαθε το
κορίτσι;(στην πεθερά)

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
(ανήσυχη)Δεν ξέρω μάνα μ'.Κουβέντα
δεν είπε.

Εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο Σπίνος. Σιγομουρμουράει
εκνευρισμένος. Η Εβελίνα φεύγει απο την αγκαλιά της θείας
της και τρέχει στα σκαλιά φωνάζοντας στον παππού της.
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ΕΒΕΛΙΝΑ
Δεν θέλω να σε βλέπω, ακούς; ρεζίλι
μ΄έκανες.

Η Ελένη τρέχει πίσω απο την Εβελίνα.

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
(στον Σπίνο, απειλητικά) Τι το 'κανες
το κορίτσι βρε αχαϊρευτε; ένα χρόνο
είχε να 'ρθει και μόλις ήρθε το
στεναχώρεσες.

ΣΠΙΝΟΣ
(εκνευρισμένος)Σκάσε, γιατί εσύ θα τ'
ακούσεις τώρα. Οχι, θα την αφήσω να
χαζογελάει με το παλιοκουμούνι... που
να μην είχαν βρεθεί εδω δίπλα που
βρέθηκαν.'Ερχονταν παρεούλα...πίτσι
πίτσι με τον κούτσκο.Τσ' κουβαλούσε
και τη βαλίτσα. Αλλά δεν φταίει αυτή,
ο πατέρας της φταίει που την έστειλε
με το λεωφορείο. Αργεί θαρρείς η
κακιά η ώρα; Τι θέλουμε τώρα; να
πάθουμε τα ίδια;

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
(του δίνει μια σπρωξιά) Κουνήσ' απ'
τη θέση σ' συφοριασμένε! Τι φταίν βρε
τα παιδιά;(δυνατά)Ποιος ξέρει τι
έβγαλες απ' το στόμα σ'! Θα το
ντρόπιασες το κορίτσι.

ΣΠΙΝΟΣ
Μωρ' τι μας λές! Οχι θα την αφήσω...
να μάθει, να μην τον πλησιάσει ξανά.

Ο Σπίνος βροντάει την πόρτα και βγαίνει από το σπίτι. Η
Μέλπω, στέκεται για λίγο σκεφτική, κάνει το στυαρό της και
μετά ανεβαίνει τα σκαλιά. Η πόρτα του δωματίου της Εβελίνας
είναι ανοιχτή.Η Εβελίνα κάθεται στο κρεβάτι, η Ελένη της
κρατάει τα χέρια και της σιγομιλάει.Ακούγονται  ΒΗΜΑΤΑ στη
σκάλα. Μπαίνει η Μέλπω ασθμαίνοντας.
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10.ΕΣ,ΣΠΙΤΙ ΟΔΥΣΣΕΑ, ΣΟΥΡΟΥΠΟ

Ο Οδυσσέας φτάνει στο σπίτι του.Το μικρό ισόγειο σπίτι,
είναι αχνοφωτισμένο.Από το παράθυρο βλέπει τον παππού του
και τη μητέρα του στο τραπέζι.Φαίνονται πολύ σκεφτικοί.
Σπρώχνει την εξώπορτα. Τρίζει. Οι δικοί του μόλις ακούν τον
ήχο, πετάγονται όρθιοι.Η μάνα του η ΠΟΠΗ, 39, μέτρια, με τα
μαλλιά μαζεμένα κότσο, φοράει φούστα μαύρη και πράσινη
πλεχτη μπλούζα, τρέχει στο πλατύσκαλο.Τον αγκαλιάζει.
Μπαίνουν στο σπίτι.Ο Οδυσσέας, αφήνει τα πράγματα κάτω και
πάει προς τη  γιαγιά ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,73,ψηλή, ξερακιανή,ντυμένη
στα μαύρα, φοράει τσεμπέρι και μακρύ φουστάνι,που τον
περιμένειδίπλα στο τζάκι με τα χέρια ανοιχτά.Την αγκαλιάζει.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Καλώς ήρθες, αγόρι μου.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Καλώς σας βρήκα.(αγκαλιάζει και τον
παππού)τι πάθατε και με φέρατε άρον
άρον;παράτησα το φροντιστήριο στη
μέση.

ΔΗΜΟΣ
Συγχώρα με παληκάρι μου,αλλά δεν
γινόταν αλλιώς. Εχουμε σκοτούρες.
Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τι εννοείς παππού; για τη δικτατορία
λες;έτσι κι αλλιώς φακελωμένους απο
χρόνια μας έχουν ρε παππού.Τωρα που
ερχόμουν μας έκαναν ελεγχο στο
λεωφορείο. 'Ηξεραν ποιος είμαι, ποιον
έχω πατέρα, όλα τα ξέρουν αυτοί. Αν
δεν ήταν η εγγονή αυτού του
σκατόψυχου του Σπίνου μπορεί και να
μη μ' άφηναν να φύγω.

ΠΟΠΗ
(τρομαγμένη)Τι λες παιδί μου;τι
έλεγχο; ποια εγγονή;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ηρθε κι αυτή με το λεωφορείο για
Πάσχα στο χωριό. Ηξερε τον
αξιωματικό...

ΠΟΠΗ
(τον κόβει)Να μας λείπουν τέτοιες
χάρες Δυσσάκο μου, ειδικά απο την
εγγονή του Σπίνου.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Σιγά ρε μάνα! Η εγγονή είναι όχι ο
Σπίνος. Τι διάολο έγινε κι έχετε
τέτοια έχθρα με τον Σπίνο; δεν μπορεί
να είναι μόνο τα πολιτικά...θα μου
πείτε να ξέρω κι εγώ;

ΔΗΜΟΣ
Δεν είναι ώρα τώρα... τώρα
καιγόμαστε.

ΠΟΠΗ
Κάτσε, πατέρα, το πήραμε απ΄τα μούτρα
το παιδί. Πεινάς αγόρι μου;Φακές έχω,
Μεγάλη Τετάρτη σήμερα,αλλά αν θες να
σου ετοιμάσω κάτι άλλο.

Κάθονται γύρω απο το τραπέζι.Η γιαγιά συδαυλίζει τη
φωτιά.Ακούγεται το κάψιμο των ξύλων.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οχι μάνα, δεν πεινάω, αργότερα. Πέστε
μου όμως.

ΔΗΜΟΣ
Χτες βράδυ, παιδί μου, έγιναν πραματα
στο χωριό. Ο πατέρας σου, μαζι με τον
γιο του Βλάσση και κάνα δυο άλλοι απο
το Ζουπάνι και το Λιμπόχοβο,έμαθαν
γαι το πραξικόπημα κι έφυγαν απ' τη
Σαλονίκη. Ηρθαν στο χωριό, με σκοπό
να περάσουν τα σύνορα απ' την Τρύπα
της Βάλιας. Ποιος ήξερε, ποιος τς
πρόδωσε; δεν ξέρω τι έγινε...τσ είχαν
στήσει καρτέρι στη Ρεματιά

Ο Δήμος πιάνει το κεφάλι με τα χέρια του και σωπαίνει. Ο
Οδυσσέας μένει εμβρόντητος.Την αρχική αμηχανία διαδέχεται η
αναστάτωση.Πετάγεται όρθιος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Είναι ζωντανός; μάνα λέγε!ζει;

ΠΟΠΗ
(του πιάνει το χέρι)Ησύχασε αγόρι
μου. Είχαν σκυλιά... οι λύκοι οι
μαύροι...έπεσαν τουφεκιές. Μετά απο
λίγο ήρθαν εδω κι έψαχναν τον πατέρα
σου...

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αυτό σημαίνει ότι τους ξέφυγε! Αρα
είναι ζωντανός!
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ΔΗΜΟΣ
(του κάνει νόημα να καθίσει και να
μιλάει πιο σιγά)Έτσι πιστεύω κι εγώ,
παιδί μου.Αυτός ο βρωμόψυχος ο Σπίνος
με τον βλάκα τον γιο του, τον Γόλη,
έλεγαν στο καφενείο, ότι καποιοι
τραυματίστηκαν, άλλοι σκοτώθηκαν ,
άλλους τους συνέλαβαν.Για να τ'
ακούσω εγώ τα 'λεγε.

ΠΟΠΗ
Αν τον είχαν σκοτώσει στ΄αλήθεια,
αυτός θα έπαιρνε τα βιολιά σήμερα,
κακό χρόνο να έχει.

ΔΗΜΟΣ
Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Κι εσύ
να φυλάγεσαι. Καλύτερα να είσαι εδω
παρά στην πόλη, μοναχός σου.

Ησυχία.Μόνο τα ξύλα στη φωτιά ακούγονται.Ο Οδυσσέας
στριφογυρίζει ανήσυχος στην καρέκλα του.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Κάτι... κάτι... τι; έτσι θα καθόμαστε
εδώ και θα περιμένουμε; τι θα
περιμένουμε;

Κοιτάζονται, αμήχανα.

ΠΟΠΗ
Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, παιδί
μου;

ΔΗΜΟΣ
Το χωριό είναι γιομάτο
χωροφυλάκους...

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οχι...όχι! Δεν γίνεται να κάθομαι εδώ
κι ο πατέρας μου να είναι εκεί έξω...
τραυματισμένος, σκ...αποκλείεται.
Φεύγω!θα πάω να τον βρω.

Της γιαγιάς της πέφτει η μασιά απο το χέρι. Η Πόπη πετάγεται
και μπαίνει μπσροστά του.

ΠΟΠΗ
 Τι λες παιδάκι μου, κάτσε στ' αυγά
σου.Γεμάτος ο τόπος απο δαύτους...που
θα πας;
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Θα πάω στη ρεματιά. Τώρα δεν θα είναι
κανείς εκεί, όλοι θα τρέχουν στα
βουνά να τους βρουν.

ΠΟΠΗ
Πατέρα, πες κι εσύ σε παρακαλώ. Που
να πάει; να έχουμε κι άλλα γκιντέρια;

ΔΗΜΟΣ
Σώπα νύφ'. Καλά λέει το παιδί.Ολοι
Εφκαν όλοι απο κει, τώρα. Ο Δυσσάκος
ξέρει το μέρος καλύτερα απ΄όλνους.
Ξέρει να φυλάγεται.Απ' τα πλάια να
πας...να κοιτάξεις κατά τη Σούδα που
πάει στο ρμάνι...

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ξέρω, παππού, μην ανησυχείς, θα
κοιτάξω παντού.Θα δω τα σημάδια...θα
καταλάβω...θα τον βρω τον πατέρα μου.

ΓΙΑΓΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(με το φόβο στα μάτια)Πρόσεχε
παλικάρι μου...δεν πας κι εσύ
μαζί;(στον Δήμο)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οχι γιαγιά,καλύτερα να είστε όλοι εδώ
μπορεί να ξανάρθουν αυτοί. Μη φοβάσαι
ξέρω να φυλάγομαι. Πάω.

ΠΟΠΗ
(με δάκρυα)Κακό που με βρήκε.Γέρος
και νιος τα ίδια μυαλά. Μη πας αγόρι
μου.(παρακλητικά)

Ο Οδυσσέας, αγκαλιάζει τη μάνα του.Της παιάνει τα χέρια και
την κοιτάει στα μάτια αποφασισμένος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Θα πάω μάνα. θα πάω και θα γυρίσω,
μην ανησυχείς.

'Ολοι μαζί τον συνδοέυουν στην πίσω πόρτα που είναι στο χωλ.
Ο Δήμος ανοίγει την πόρτα προσεκτικά, ελέγχει τον χώρο.Κάνει
νόημα στον Οδυσσέα. Η γιαγιά σταυρώνει τον Οδυσσέα καθώς
βγαίνει στην αυλή.

11.ΕΣ,ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΒΕΛΙΝΑΣ,ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 Η Εβελίνα κλαίει.Η Ελένη της κρατά τα χέρια και την ακούει.
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ΕΒΕΛΙΝΑ
Ρεζίλι μ' έκανε θεία.Με τι μούτρα να
τον αντικρύσω τον Οδυσσέα. Θα το πει
σ' όλα τα παδιά...κανείς δε θα με
θέλει στην παρέα...

ΕΛΕΝΗ
Ησύχασε κορίτσι μου, δεν είναι τέτοιο
παιδί ο Δυσσάκος. Τον ξέρει τον
παππού σου...

ΕΒΕΛΙΝΑ
Μα γιατί; γιατί αυτό το μίσος; τόσες
φορές σας ρώτησα κι εσάς και τον
πατέρα μου και κανείς δεν μιλάει.

ΕΛΕΝΗ
Αστα κοριτσάκι μου, τι τα σκαλίζεις
τώρα; παλιές έχθρες... θαμμένες...

ΕΒΕΛΙΝΑ
Να τις ξεθάψουμε τωρα θεία μου, θέλω
να μάθω, δεν είμαι κανένα παιδάκι να
φοβάμαι τα φαντάσματα.

Η Μέλπω στέκεται στην πόρτα να πάρει μια ανάσα όσο μιλάνε η
Ελένη με την Εβελίνα.Πλησιάζει.

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
Αυτό που είπες πριν να μη το ξαναπείς
ποτέ!Τι λόγια είν' αυτά θυγατέρα μου;
ξέρεις πόση αδυναμία σ΄έχω...εσύ
είσαι η Βαγγελίτσα μου, τώρα.Την
έχασα μια φορά, δεύτερη δεν θ'
αντέξω.(κάθεται δίπλα στην Εβελίνα)

ΕΒΕΛΙΝΑ
Συγγνώμη γιαγιά μου, δεν ήθελα να σε
στεναχωρέσω.(της χαιδεύει το πρόσωπο)
Πότε θα μου πεις για την θεία μου,
την Βαγγελίτσα;Μεγάλωσα πια, θέλω να
μάθω...

Οι δυο γυναίκες, Μέλπω και Ελένη, κοιτάζονται με αγωνία.Η
γιαγιά με παρακλητικό ύφος κοιτάζει τη νύφη της.Η Ελένη,
όρθια, τυλίγει τα χέρια της γύρω απ' το σώμα της και
κουνάειτο κεφάλι της, συγκαταβατικά.

ΕΛΕΝΗ
Πες της, μάνα.Ηρθ' η ώρα.Καλύτερα να
το μάθει απο σένα.
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ΕΒΕΛΙΝΑ
Γιαγιά, άκουσέ με,αν δεν μου πεις τι
έγινε, γιατί δεν μιλάτε με τους
Γαλάνηδες, σου ορκίζομαι, να δες,
φυλάω σταυρό, θα φύγω και δεν θα
ξαναπατήσω το πόδι μου στο χωριό.

Η γιαγιά αναστενάζει κουνώντας το κεφάλι.

ΜΕΛΠΩ
Ησύχασε κορίτσι μου,θα σου πω...καλά
τα είπες, φαντάσματα. Δεν είναι
πρέπιο τα δικά μας φαντάσματα να
στχειώνουν τη δική σου ζωή. Καλύτερα
να τα μάθεις απο μένα παρά από
άλνους.

Η Εβελίνα κάθεται στο πάτωμα, ακουμπά το κεφάλι στην ποδιά
της γιαγιάς της. Η Μέλπω της χαϊδεύει τα μαλλιά, η Εβελίνα
χαλαρώνει και κλείνει τα μάτια της.Η Ελένη πηγαίνει στο
παράθυρο, κοιτάει τον ορίζοντα.Ο ήλιος δύει και βάφει το
δωμάτιο με πορφυρά χρώματα.

12.ΕΞ,ΑΥΛΗ,ΞΗΜΕΡΩΜΑ(FLASH BACK)

Ενα κοριτσάκι 6-7 χρονών,αγοτροξυπνημένο, με πλεξούδες
αναμαλιασμένες απο τον ύπνο, ξυπόλητο, φοράει νυχτικό,
ξεπροβάλλει απο την εξώπορτα και πηγαίνει προς τον φράχτη
που χωρίζει τα δύο παρόμοια χαμηλά σπίτια.Σκύβει, περνάει
μέσα απο μια τρύπα και βγαίνει στην αυλή του διπλανού
φτωχόσπιτου. Προχωράει και φτάνει κάτω απο ένα παράθυρο.
Κοιτάζει γύρω της, βλέπει ένα πλεκτό καλάθι(κόφα) με
χερούλια κάτω απο ένα δέντρο. 'Εχει μέσα λίγα μήλα. Τα
βγάζει, σέρνει το καλάθι, το βάζει κάτω απο το παράθυρο,
προσπαθεί να ανέβει και να ισορροπήσει. Το καλάθι
παλατζάρει, η μικρή σηκώνεται στα δάχτυλα των ποδιών
της,προσπαθέι να φτάσει στο περβάζι, σπρώχνει το καλάθι και
πέφτει φαρδιά πλατιά στο χώμα. Ματώνει τα γόνατά της,
μυξοκλαίει, σκουπίζει τα δάκρυα με τα λερωμένα χέρια
της,μουντζουρώνεται αλλά δεν το βάζει κάτω.Βρίσκει ένα
κλαδί, ανεβαίνει πάλι στο καλάθι και χτυπάει το παράθυρο.
Ενα αγοράκι 10 χρονών,εμφανίζεται αγουροξυπνημένο πίσω απο
το τζάμι, κοιτάει έξω και βλέπει το κλαμμένο πρόσωπο της
μικρής. Ανοίγει το παράθυρο.

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Βαγγελίτσα τι έπαθες;γιατί κλαις;
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ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Έπεσα...να, κοίτα!(του δείχνει τα
ματωμένα γόνατα)

Ο μικρός βγαίνει απο το παράθυρο,κατεβαίνει στην
αυλή,παίρνει την Βαγγελίτσα απο το χέρι και την πάει στη
βρύση.Εκεί της ξεπλένει τα αίματα και το πρόσωπο, ενώ
χασμουριέται και μισοκλείνουν τα μάτια του.Την σκουπίζει με
το νυχτικό της.Κάτω απο τη μηλιά είναι ένα υφαντό χαλάκι.Την
παίρνει απο το χέρι και πηγαίνουν προς τα εκεί.Ξαπλώνουν
αγκαλιασμένα και τα παίρνει ο ύπνος.Η μητέρα του Δυσσάκου, η
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 30,ψηλή,ξερακιανή,έρχεται απο την πίσω αυλή
κρατώντας στην ποδιά της αυγά.Βλέπει τα παιδιά.Κοντοστέκεται
και χαμογελάει.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Αχ, και να σε δει ο πατέρας σου
κακομοίρα μου, θα σου κόψει τα πόδια.

Την ίδια στιγμή η ΜΕΛΠΩ 28,μέτρια, αδύνατη, φωνάζει
χαμηλόφωνα την μικρή, απο τη διπλανή αυλή και ψάχνει την
μικρή.

ΜΕΛΠΩ
Βαγγελίτσα...Βαγγελίτσα...που πήγες
αχάραγα βρε τσαούσω;

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ελα Μέλπω μ', μην ανησυχείς εδώ
είναι.

Οι δύο γυνάικες συναντιούνται στον ενδιάμεσο φράχτη.

ΜΕΛΠΩ
Απ' τ' αγρια χαράματα το
αναθεματσιμένο ξυπνάει και
ξεπορτίζει.Τι κορίτσι είν' αυτό!

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ζωή να 'χει, Μέλπω μου, μια κούκλα
είναι και με τσαγανό.

ΜΕΛΠΩ
Καλό είναι μωρ΄Χαρίκλεια μ, τις ενιά
χάρες έχει δε λέω...τον πατέρα τς
ποιος τον ακούει(μπρφάζει και δείχνει
προα το σπίτι)

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Αντρες...σαν έχουν αυτοί τα πολιτικά
θαρρούν ότι και τα μικρά παιδιά
καταλαβάινουν απο τέτοια.
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Τα παιδιά ανοίγουν τα μάτια τους, κοιτάζονται, χαμογελούν.
Οι ακτίνες του ήλιου περνούν απο τα κλαδιά και φωτίζουν τα
πρόσωπά τους.

(DISSOLVE TO)

13.EΞ,ΕΞΟΧΗ,ΜΕΡΑ

Η Βαγγελίτσα, 18 και ο Δυσσάκος, 20 είναι αγκαλιασμένοι κάτω
απο ένα δέντρο στην κορυφή ενός λόφου. Στην πλαγιά φαίνεται
το χωριό. Οι δυο νέοι κοιτάζουν τον ουρανό. Δυο σύννεφα 
ενώνονται.Η Βαγγελίτσα δείχνει προς τα εκεί.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Βλέπεις αυτά τα δυο σύννεφα;

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Ναι τα βλέπω

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Και; τι είδες; πες μου

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Ενώθηκαν κι έγιναν ένα.

Η Βαγγελίτσα σηκώνεται, ακουμπά στο πλάι και τον κοιτά στα
μάτια.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
'Εσύ κι εγώ! Έτσι θα είμαστε, ένα!Για
πάντα!Υπόσχεση;

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Για πάντα! Υπόσχεση!

Απλώνει το χέρι και κάνει τη χειρονομία του στοιχήματος.Ο
Δυσσάκος δίνει το χέρι του και ενώνουν τα μικρά δαχτυλάκια
τους.

ΔΥΣΣΑΚΟΣ (cont'd)
Αλήθεια, πόσο κρατά το "για πάντα"
στα σύννεφα;

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Μέχρι να χαθούν στο άπειρο και να
γίνουν αιώνια...

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
ή να γίνουν βροχή και να διαλυθούν...
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ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Λένε οτι η βροχή είναι το φιλί
τ΄ουρανού στα χείλη της γης...

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
ή το δάκρυ του γιατί είναι
καταδικασμένα να είναι πάντα μακριά

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Λάθος! κι όμως είναι μαζί...σήκω

Τον τραβάει και του δείχνει τον ορίζοντα.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ (cont'd)
Βλέπεις; εκεί είναι ενωμένοι για
πάντα...αχώριστοι

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Οτι κι αν γίνει λοιπόν, είναι μοιραίο
εκεί στο βάθος να είναι πάντα μαζί.

Αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Στο βάθος μάυρα σύννεφα
προμηνύουν μπόρα.

13.ΕΣ, ΔΩΜΑΤΙΟ, ΝΥΧΤΑ

Η Βαγγελίτσα και Δυσσάκος είναι στο τραπέζι και διαβάζουν,
γελούν, πειράζονται. Ο Δυσσάκος κρατάει το βιβλίο και κάνει
ερωτήσεις στην Βαγγελίτσα. Στην κουζίνα ο ΣΠΙΝΟΣ 43,κοντός,
αγέλαστος, με μουστακάκι, φαλακρός, η Μέλπω,ο ΓΟΛΗΣ 21,
μοιάζει στον Σπίνο, και ο ΜΑΝΘΟΣ 17,μέτριος,κουνιέται στην
καρέκλα μασουλώντας. Στον τοίχο το ημερολόγιο δείχνει 28
Αυγούστου 1940.

ΣΠΙΝΟΣ
Διαβάζει η θυγατέρα σ' ή
χαζολογάει;(στην Μέλπω)

ΓΌΛΗΣ
Τάχα την βοηθάει ο Δυσσάκος για τις
εξετάσεις στο πανεπιστήμιο...δεν
κοιτάει εκεί να παντρευτεί, κορίτσι
πράμα μου θέλει πανεπιστήμια. Εκεί
παένουν όλοι οι γιεγιέδες...σόδομα
και γόμαρα

ΜΑΝΘΟΣ
Γόμορα ρε χαζέ, τι γόμαρα λες!(τον
σπρώχνει)
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ΣΠΙΝΟΣ
Μωρέ αν δεν τς ειχαν ξεσηκώσει τα
μυαλά... απ' το δημοτικό... άριστη κι
άριστη πήραν τα μυαλά τς αέρα ...Θα
την είχα καλοπαντρέψει με κείνον τον
αμερικάνο που τη ζητούσε.

ΜΕΛΠΩ
Δεν σταματάτε και οι τρεις λέω εγώ. Η
Βαγγελίτσα θα σπουδάσει όπως
σπουδάζει και ο Δυσσάκος. Αυτός τα
κατάφερε!Έτσι θα τα καταφέρει και το
κορίτσι μου.Να σπουδάσει να ξεφύγει
απ' τη μιζέρια.

CUT TO

Πέφτουν πλάνα απο την κήρυξη του πολέμου, την κατοχή, την
αντίσταση και τέλος την απελευθέρωση. Σε όλα τα πλάνα
βλέπουμε σκηνές με τον Σπίνο ως μαυραγορίτη, τοκογλύφο και
τον Γόλη ως συνεργάτη των κατακτητών.Βλέπουμε παράλληλα τον
Δήμο να κάνει αντίσταση και τον Δυσσάκο στον ΕΑΜ. Ο φράχτης
ανάμεσα στα δύο σπίτια, γίνεται ψηλός πέτρινος μαντρότοιχος.
Η Μέλπω  κλέβει αλεύρι απο το υπόγειο και το στέλνει με την
Βαγγελίτσα στην Χαρίκλεια. Βλέπουμε πλάνα απο τα
Δεκεμβριανά, την παράδοση των όπλων στη Βάρκιζα και τέλος
την έναρξη του 2ου αντάρτικου.

14.ΕΞ,ΔΡΟΜΟΣ,ΑΠΟΒΡΑΔΟ

Η Βαγγελίτσα με τον Δυσσάκο, στο μισοσκόταδο, σ' ενα στενό,
ανάμεσα απο δυο σπίτια, είναι αγκαλιασμένοι.Ο Γόλης είναι
κρυμμένος στη γωνία και κρυφακούει.

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Βαγγελίτσα μου, φεύγω αγάπη μου. Θ'
ανέβω πάλι στο βουνό. Διώξαμε τους
Γερμανούς αλλά ήρθαν άλλοι κατακτητές
θα τους διώξουμε κι αυτούς. Εσύ θα
είσαι η Ευαγγελία μου, η καλή μου
αγγελία.Η αγάπη σου θα μου δώσει
δύναμη μέχρι να κατακτήσουμε ξανά την
ελευθερία μας.Μη κλαις αγαπημένη μου.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Γιατί Οδυσσέα μου, γιατί ξανά
πόλεμο;τους διώξαμε τους Γερμανούς,
ελευθερωθήκαμε...γιατί πάλι;
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ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Δεν ελευθερωθήκαμε κορίτσι μου. Τώρα
έχουμε νέους κατακτητές, τους
'Αγγλους. Που είναι όλοι αυτοί που
αγωνίστηκαν κατά των Γερμανών ε; στα
ξερονήσια και στις φυλακές...κι όσοι
απέμειναν δεν τολμούν να μιλήσουν.
Κοίτα ποιοι έχουν το πάνω χέρι...όλοι
αυτοί που συνεργάστηκαν με τους
κατακτητές. Η Ελλάδα ανήκει στους
Ελληνες και μόνο όταν θα φύγουν οι
ξένοι θα έχουμε ελευθερωθεί.Μέχρι
τότε θέλω να είσαι δυνατή. Θα έρχομαι
να σε βλέπω.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Αν είναι έτσι γαιτί να μην ερθω κι
εγω; Η ελευθερία δεν είναι αντρική
υπόθεση, Δυσσάκο μου. Το πήρα
απόφαση, θα έρθω μαζί σου.

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
'Οχι ακόμη, κορίτσι μου. Δεν είναι
εύκολα.Ασε να περάσει λίγος καιρός,
ξανασκέψου το και το αποφασίζεις
αργότερα.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Δεν είπαμε μαζί; ένα; γιατί
μ΄απαρνιέσαι τώρα;

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Κάθε φορά που θα βρέχει θα ξέρεις ότι
είναι το φιλί μου στα χέιλη σου.Ο,τι
και να γίνει, εκεί στο ορίζοντα θα
είμαστε για πάντα μαζί.

Ο Γόλης φεύγει ακροπατώντας και μετά τρέχοντας.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Πότε θα φύγεις;

ΔΥΣΣΑΚΟΣ
Το χάραμα.Θα σε περιμένω στο σπιτάκι
στο χωράφι με τις ελιές, μόλις
νυχτώσει για τα καλά. Θα έρθεις;

15.ΕΣ, ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ,ΑΠΟΒΡΑΔΟ

Η Βαγγελίτσα γυρίζει στο σπίτι και κλείνεται στο δωμάτιό
της. Βλέπουμε το σπίτι απ' έξω μισοφωτισμένο. Ακούγονται
φωνές.
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ΣΠΙΝΟΣ(V.O)
Που είν' η θυγατέρα σ';

ΜΕΛΠΩ(V.O)
Στο δωμάτιο...γιατί φωνάζεις ε;

ΣΠΙΝΟΣ(V.O)
Βαγγελίτσααα

ΜΕΛΠΩ(V.O)
Τι σ΄επιασε χριστιανέ μ'; Τι έπαθες
κι σκούζεις έτσι;

ΣΠΙΝΟΣ(V.O)
'Εγω ξέρω τι έπαθα, εσύ κοιμάσαι του
καλού καιρού.Στα 'λεγα... δεν μ'
αρέσουν τα σούρτα φέρτα μ' αυτόν...

16.ΕΣ,ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ,ΔΩΜΑΤΙΟ, ΝΥΧΤΑ

Είναι αργά το βράδυ. Η Βαγγελίτσα κάνει βόλτες τσο δωμάτιό
της. Κατά διαστήματα σταματά και ακούει τουσ ΗΧΟΥΣ του
σπιτιού. Περιμένει να γινει απόλυτη ησυχία. Κλείνουν πόρτες,
οι φωνές γίνονται ψίθυροι και σιγά σιγά όλα ησυχάζουν.Ακούει
το ροχαλητό του Σπίνου.Ανοίγει το παράθυρο προσεκτικά,
βγαίνει απο κει και χάνεται μέσα στη νύχτα.

17.ΕΣ,ΚΑΛΥΒΙ,ΝΥΧΤΑ

Ενα χαμηλό πέτρινο καλύβι, δίπλα σε μια ρεματιά. Απο το
μικρό παράθυρο ένα φως τρεμοπαίζει. Ενα ΑΗΔΟΝΙ ακούγεται και
οι φωνές απο τα  βατράχια. Η Βαγγελίτσα, σφυρίζει
συνομωτικά. Ο Δυσσάκος βγαίνει στην πόρτα. Η Βαγγελίτσα 
τρέχει στην αγακλία του. Απο το παράθυρο φαίνεται το
φεγγάρι. Φωτίζει τους δύο νέους που κάνουν έρωτα με πάθος
και απόγνωση, σαν να είναι η τελευταία φορά.

18.ΕΣ,ΣΠΙΤΙ,ΝΥΧΤΑ

Ο Σπίνος ξυπνάει απότομα, κάθεται γαι λίγο στην άκρη του
κρεβατιού με τα χέραι στα γόνατα. Σηκώεται και πάει έξω απο
την πόρτα της Βαγγελίτσας. Ακουμπάει στον τοίχο, κάθεται
ανακούρκουδα και λαγοκοιμάται. Ξυπνάει, κοιμάται, ξυπνάει...
μετά απο ώρα  δοκιμάζει ν' ανοίξει την πόρτα. Είναι
κλειδωμένη. Παίζει το πόμολο. Τίποτα. Φωνάζει στην αρχή
χαμηλά.

ΣΠΙΝΟΣ
Βαγγελίτσα...Βαγγελιώ...

30.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



Φωνάζει λίγο πιο δυνατά.

ΣΠΙΝΟΣ (cont'd)
Βαγγελίτσα είπα, άνοιξε...

Γυρίζει το πόμολο, κλωτσάει την πόρτα.

ΣΠΙΝΟΣ (cont'd)
Βαγγελίτσα το Χριστό σου και την
Παναγία σου, άνοιξε γιατί θα σπάσω
την πόρτα.
        

Ξυπνάει η Μέλπω, Ο Γόλης, ο Μάνθος. Ο Σπίνος ξεσηκώνει τον
κόσμο με τις φωνές. Η Βαγγελίτσα επιστρέφει και μπαίνει απο
το παράθυρο όπως βγήκε.Βγάζει τα ρούχα της και φοράει στα
γρήγορα το νυχτικό της. Ακούει τον πατέρα της.

ΣΠΙΝΟΣ(V.O)
Τώρα θα σου δειξω εγώ κι εσένα κι
αυτόν. Πάω στη χωροφυλακή να τον
πιάσουν μια ώρα αρχύτερα.Να τς βάλουν
όλνους μέσα, γαμώ τον αντιθεό τους
μέσα τα παλιοκουμούνια θα μ' κλείσουν
το σπιτι.

Η Βαγγελίτσα ανοίγει την πόρτα, με φόρα. Ο Σπίνος σταματά
απότομα.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
(αγριεμένη)Αν κάνεις τέτοιο πράγμα
εμένα να με ξεχάσεις απο θυγατέρα
σου.Τι σου έφταιξε ο Δυσσάκος ε; και
για πιο πράγμα θα τον καταδώσεις;

ΣΠΙΝΟΣ
(στον Γόλη)πες, άντε πες στην
προκομμένη την αδερφή σου,τι
είδες.Σας είδε... τ΄ακουσε όλα.Στο
βουνό ε; αντάρτης πάλι... και θες να
πας κι εσύ.Σε ξεμυάλτσε.Θα τον
τακτοποιήσω εγώ αυτόν. Θα τον φάει το
μαύρο χώμα.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
(στον Γόλη)Φτου σου ρε, ξεφτίλα,
σπιούνε.Πήρες μαθήματα απο τους
φίλους σου τους Γερμανούς.'Εμαθες
καλά να σπιουνεύεις.Πουλημένε.
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ΣΠΙΝΟΣ
Αυτός(δείχνει τον Γόλη) είναι
πατριώτης, άλλοι είναι οι προδότες.
Σιγά μην αφήσουμε τη χώρα στους
εαμοσυμμορίτες.Που θα πάει όμως, αργά
ή γρήγορα θα το φάει το κεφάλι του.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Όσο εσείς οι πατριώτες είσασταν
χωμένοι στα υπόγεια και μαζεύατε το
βιος του κοσμάκη, όσο τα κάνατε
πλακάκια με τοςυ Γερμανούς, αυτοί
πολεμούσαν να ελευθερώσουν τη
χώρα.Εσείς για το τομάρι σας κι αυτοί
για όλο τον κόσμο.

ΣΠΙΝΟΣ
Τι μας λες; σου κακόπεσε...έπρεπε να
σ΄αφήσω να πεινάσεις να σ' εβλεπα τι
μεγάλα λόγια θα έλεγες μετά...για το
φαϊ σας φρόντισα.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Κι όλα αυτά που είχες μαζεμένα στα
υπόγεια; έφταναν για όλο το χωριό.
Αλλά βέβαια τα έδινες με τόκο.
Τρώγεται κι η τοκογλυφία; έγδαρες τον
κόσμο...

ΜΕΛΠΩ
(μπάινει ανάμεσα)Σώπα κορίτσι μου, τι
κουβέντες είν' αυτές...για όνομα του
θεού και της Παναγίας...δεν θα μας
βγει σε καλό αυτό.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Κι εσυ μάνα τι έκανες; δεν έβλεπες; ή
μήπως νομίζεις ότι μ' ένα πιάτο
αλεύρι που έδινες στην κυρα Χαρίκλεια
ξέπλενες τις αμαρτίες του άντρα σου;η
Παναγία σας μάρανε...όλοι στην κόλαση
θα πάτε.

ΣΠΙΝΟΣ
(εξοργισμένος στην Μέλπω)Τι
έκανες;έδινες αλεύρι;

Η Βαγγελίτσα κλείνει την πόρτα στα μούτρα τους και μπαίνει
στο δωμάτιό της.Πέφτει στο κρεβάτι με λυγμούς.

32.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



ΣΠΙΝΟΣ(V.O)
(βρίζει)Το Χριστό σου...την Παναγία
σου...ψυπονετικιά τ' κερατά...
χαλασοσπίτω...θα σε πάρει και θα σε
σηκώσει....

19.ΕΣ, ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ,ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ

Ενα πιάτο με άθιχτο φαγητό είναι έξω απο την πόρτα της
Βαγγελίτσας. Fade out -Fade in, εστίαση πάνω στο πιάτο που
έχει διαφορετικό περιεχόμενο αλλά είναι πάντα άθιχτο.
Παράλληλα βλέπουμε τη Βαγγελίτσα να βγαίνει μόνο για να πάει
τουαλέτα ή για να πάρει μια κανάτα με νερό. Περνάνε πέντε
μέρες. Την πέμπτη μέρα η Μέλπω πάει έξω απο την πόρτα.Κλαίει
και ζητάει συγνώμη απο την κόρη της.Η Βαγγελίτσα ανοίγει,
αγκαλιάζει τη μάνα της και κλαίνε μαζί.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Φοβάμαι μάνα, φοβάμαι για τον
Δυσσάκο. Δεν έκανε κανένα κακό.Για
την ελευθερία μας αγωνίζεται, για την
ελευθερία όλων.

ΜΕΛΠΩ
Σώπα κορίτσι μου, θα περάσει το
κακό...θα γυρίσει πίσω...είναι
έξυπνος ο Δυσσάκος και ικανός...ξέρει
να φυλάγεται.

20.ΕΞ,ΧΩΡΙΟ,ΞΗΜΕΡΩΜΑ

Μισοσκόταδο. Τα πουλιά πετούν τρομαγμένα.Τα σκυλιά αλυχτούν.
Ακούγονται σκόρπιες τουφεκιές στην πλατεία του
χωριού.Πληθαίνουν. Κανονική μάχη.Οι κουρτιίνες στα παράθυρα
τραβιούνται λίγο.Κανείς δεν τολμάει να βγει απο το σπίτι
του.Μετά απο λίγο πέφτει ησυχία.Νεκρική σιγή.

21.ΕΣ, ΣΠΙΤΙ ΣΠΊΝΟΥ,ΞΗΜΕΡΩΜΑ

Η Βαγγελίτσα κάνει βόλτες πάνω κάτω στο δωμάτιό της
ανήσυχη.Ακούει το τρίξιμο της εξώπορτας.Κοιτάει απο το
παράθυρο και βλέπει τον πατέρα της με τον αδερφό της τον
Γόλη να μπαίνουν στο σπίτι.Πηγαίνουν στην κουζίνα.Η Μέλπω,
φορώντας το νυχτικό της, τους βλέπει και πάει πίσω τους.Η
Βαγγελίτσα μισοανοίγει την πόρτα και κρυφακούει.

ΜΕΛΠΩ
Που ήσασταν όλη νύχτα;
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ΓΌΛΗΣ
Σκοπιά στο τμήμα μάνα.

ΜΕΛΠΩ
Τι δουλειά είχατε εσεις στο τμήμα;
τόσους χωροφυλάκους έχει, απο εσάς
πέρίμεναν;

ΣΠΙΝΟΣ
Γυναίκα, τράβα μέσα τώρα κι άσε μας
στην ησυχία μας.

ΜΕΛΠΩ
Το ησυχία μου τσαμπουνάς; τι
τουφεκίδι ήταν αυτό μεσ' στα
χαράματα;εκεί ήσασταν;

ΣΠΙΝΟΣ
Αδειασέ μας τη γωνιά είπα! Τώρα!

Η Μέλπω φεύγει και κλείνεται στο δωμάτιο.Η Βαγγελίτσα
ακροπατώντας στέκεται έξω απο την κουζίνα και κρυφακούει.Ο
Γόλης και ο Σπίνος μιλούν χαμηλόφωνα.

ΓΌΛΗΣ
Είδες! Στο δόξα πατρί τον πέτυχε.Οπως
το είπες...το καλύτερο σημάδι.Πάει,
γλυτώσαμε απ' αυτόν.

ΣΠΙΝΟΣ
Κοίτα μη σε ξεφύγει πουθενά ότι έδωσα
εντολή να τον σκοτώσουν, θα σε θάψω
κακομοίρη μ'.Κιχ είπα!Ούτε με τς
χωροφύλακες κουβέντα. Αυτοί είχαν
εντολή να τς πιάσουν ζωντανούς.

ΓΌΛΗΣ
Τι; παιδιά είμαστε τώρα; κατά λάθος
(χαζογελάει)και σάματις τι; κακό
έκαμες;ένας άντε και δυο συμμορίτες
λιγότεροι.Μωρέ κι τσ' αλλνους έπρεπε
να τς ξικάμουν.

ΣΠΙΝΟΣ
θα καλοπεράσουν κι αυτοί.Αφνούς που
τσάκωσαν να δεις τι θα τραβήξουν...
θα φτύσουν το γάλα τσ μάνας τους...
τουλάχιστο αυτός πήγε μια κι όξω.Χάρη
τ' έκανα.

ΓΌΛΗΣ
Εκαμε καλή δλειά ο Διαμάντης. Δεν τον
κατάλαβαν τα χαϊβάνια οι συμμορίτες.

(MORE)
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Σύντροφος τάχα (γελάει)Τώρα θέλει
ΓΌΛΗΣ (cont'd)

φύλαγμα αυτός... θα τον καθαρίσουν κι
αυτόν και τν οικογένεια τ'.

Η Βαγγελίτσα ακούει, δαγκώνει τα χείλη της για να μη
ουρλιάξει.Εκείνη τη στιγμή ακούγεται το μεγάφωνο της
κοινότητας. "Ανακοίνωση: σήμερον την 5η πρωινήν ομάδα
κομουνιστοσυμμοριτών έκαναν επίθεση στο αστυνομικό τμήμα.Η
επίθεσις αντιμετωπίσθη επιτυχώς. Οι συμμορίτες, ζώντες και
νεκροί, θα κείτονται ολημερίς στην αυλή του αστυνομικού
τμηματος προς γνώσιν και συμμόρφωσιν".

22.ΕΞ, ΔΡΟΜΟΣ,ΜΕΡΑ

Η Χαρίκλεια τρέχει αλαφιασμένη προς την πλατεία.Μαζί και ο
γιος της, ο Λευτέρης. Φτάνουν στο αστυνομικό τμήμα.Στο χώμα
σώματα σκορπισμένα. Βογκητά. Η Χαρίκλεια παάει απο τον έναν
στον άλλον Κοιτάει τους τραυματισμένους αντάρτες έναν
έναν.Βλέπει τον Δυσσάκο. Βγάζει ένα ουρλιαχτό "Δυσσάκο μου".
Ακούστηκε σ' όλο το χωριό.Το άκούει και η Βαγγελίτσα που
έχει βγει στην αυλή. Φεύγει τρέχοντας.Απο πίσω και η
Μέλπω.Φτάνουν στο αστυνομικό τμήμα. Ειναι μαζεμένοι αρκετοί
χωριανοί.Η Χαρίκλεια τρέχει προς το πτώμα του Δυσσάκου.'Ενας
χωροφύλακας την εμποδίζει.Η Χαρίκλεια ορμάει πάνω του. Το
χτυπάει, τον καταριέται, ουρλιάζει "άσε με να πάω στο παιδί
μου".Ο Λευτέρης προσπαθεί να την κρατήσει να μη καταρρεύσει.
"Δεν ντρεπεσαι ρε" λεέι στον χωροφύλακα και είναι έτοιμος να
τον χτυπήσει. Φτάνει η Βαγγελίτσα. Ο χωροφύλακας την
γνωρίζει. Η Βαγγελίτσα τρέχει κοντά στην Χαρίκλεια και τον
Λευτέρη.Βλέπει τον Δυσσάκο αιμόφυρτο και κατάκοιτο. Σπρώχνει
τον χωροφύλακα.Ενας άλλος ετοιάζεται να τους χτυπήσει.Ο
κόσμος απο γύρω φωνάζει. "Ντροπή", "Αφήστε τη μάνα να παέι
στο γιο της".Βγαίνει ο αστυνόμος.Βλέπει την Βαγγελίτσα να
ορμάει στον χωροφύλακα.Την αναγνωρίζει. "Αφήστε τους"
διατάζει. Η Χαρίκλεια πέφτει πάνω στο παιδί της.Το χαιδεύει,
του μιλά, του τραγουδά, το μοιρολογεί, τραβά τα μαλλιά της

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Γιε μου, Οδυσσέα μου, αγόρι μου,
γιατί παιδί μου, παλικάρι μου.

(MORE)
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Ανοιξε τα μάτια σου, δες ξημέρωσε...
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (cont'd)

εσένα σ΄αρέσει η αυγή...νέα μέρα, νέα
ελπίδα έλεγες...πέθαναν οι ελπίδες
μαζί σου αγόρι μου...γιεεε μου...πάρε
την ανάσα μου και ξύπνα...τι να την
κάνω χωρίς εσένα...τι θα πω του
πατέρα σου οταν γυρίσει απ' τη
φυλακή...μου είπε να σας προσέχω...κι
εγώ η κακούργα τι έκανα;...που ήμουν
να μπω μπροστά στο βόλι αγόρι μου...
τι να σου δώσω γιόκα μου να πάρεις
μαζί σου... την καρδιά μου πάρε,
Δυσσάκο μου...κρυώνεις ψυχή μου...
πάγωσες...θεεεεε ...παναγιάαα εσυ που
έκλαψες  το γιο σου κάνε ν΄ανοίξουν
τα ματάκια του...ν΄ανοίξουν τα
χειλάκια του ...να με πει "μάνα" κι
ας πεθάνω μαζί του...παιδί μου

Η Χαρίκλεια τραγουδά ένα μοιρολόι.Πέφτει σιγανή βροχή.Η
Βαγγελίτσα σηκώνει το πρόσωπο προς τον ουρανό.Δάκρυα και
σταγόνες γίνονται ένα. Οι χωριανοί βουβοί παρακολουθούν.
Κάποιοι κλαίνε. Κάποιοι κοιτούν απο μακριά.Οι άνδρες κρατούν
τα καπέλα στο χέρι.Οι γυναίκες σφίγγουν τα τσεμπέρια.

23. ΕΞ,ΑΥΛΗ ΣΠΙΝΟΥ,ΜΕΡΑ

Η Μέλπω γυρίζει στο σπίτι καταβεβλημένη. Βλέπει τον Σπίνο
μπροστά της, στην αυλή. Τον κοιτάζει με απέχθεια.Φτύνει στο
χώμα.

ΜΕΛΠΩ
Φονιά!

Κλείνεται στο δωμάτιο.

24.ΕΣ,ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ-ΔΩΜΑΤΙΟ,ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Η Βαγγελίτσα φτάνει στο σπίτι, βρεγμένη.Είναι σαν φάντασμα.Η
Μέλπω βγαίνει απ το δωμάτιο. Κάνει να της μιλήσει, η
Βαγγελίτσα της κάνει νόημα να μη πει λέξη.Πηγαίνει στο
δωμάτιό της.Κλειδώνει την πόρτα.Παίρνει μολύβι και
χαρτί.Γράφει.Το διπλώνει το βάζει σ΄ένα φάκελλο και γράφει
απ' εξω "Μάνα". Παίρνει ένα ψαλίδι απο το κομοδίνο της,
βγάζει ένα σεντόνι απο το συρτάρι και το κόβει λωρίδες. Τις
ενώνει, το περνά απο το δοκάρι στο ταβάνι του δωματίου της
και κρεμιέται. Το βράδυ η Μέλπω πάει έξω απο το δωμάτιό
της.Την παρακαλάει να της ανοίξει. Δεν ακούει τίποτα.
Φωνάζει τον Σπίνο και τον Γόλη ν' ανοίξουν την πόρτα.Την
σπάνε.Βλέπουν την Βαγγελίτσα να αιωρείται. Η Μέλπω ουρλιάζει
"Βαγγελίτσααα".
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Η φωνή της ακούγεται σ΄ όλο το χωριό.Το παράθυρό της είναι
ανοιχτό, φαίνεται το παράθυρο του Δυσσάκου. Η Χαρίκλεια
ανατριχιάζει.Η βροχή γίνεται καταιγίδα.Η ματιά της Μέλπως
πέφτει πάνω στον φάκελο που γράφει "Μάνα".

DISSOLVE TO

25. ΕΣ, ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ,ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΒΕΛΙΝΑΣ, ΝΥΧΤΑ

Η  Μέλπω κρατάει στα χέρια της ένα φάκελο,μισοσκισμένο και
κιτρινισμένο απο τον χρόνο.Η Ελένη και η Εβελίνα είναι
αμίλητες, δακρυσμένες και αγκαλιασμένες.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Τώρα καταλαβαίνω γιατί το δωμάτιο που
κοιμάσαι εσύ γιαγιά, είναι τόσο
διαφορετικό απο το άλλο σπίτι.

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
Δεν άφησα κανέναν να το μαγαρίσει.Το
σπίτι να γκρέμιζαν αυτό θα έμνησκε
όπως ήταν. Μιλάω κάθε βράδυ με το
κορίτσι μου, 21 χρόνια...κάθε βράδυ.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Με τον παππού; τι έγινε; τον
συγχώρεσες;

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
Ποτέ! Δέκα χρόνια κουβέντα δεν του
'πα...21 χρόνια δεν τον κοίταξα στα
μάτια...τώρα τον λυπάμαι...γέρασε...
και μυαλό δεν έβαλε ο κακορίζικος...

ΕΒΕΛΙΝΑ
Και το γράμμα; τι λέει το γράμμα
γιαγιά;

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
Σκληρά λόγια, Βαγγελίτσα μου...
μαχαίρια...εδώ τα' χω μπηγμένα στην
καρδιά μου...μέχρι να πεθάνω...

ΕΛΕΝΗ
Αστα Εβελίνα μου... φτάνει για
σήμερα, κουράστηκε η γιαγιά.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Θεία μου, τέλος το Εβελίνα! Ευαγγελία
και Βαγγελίτσα είναι το όνομά μου.
Γιαγιά, κουράστηκες; θα μου πεις για
το γράμμα;
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ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
Θα στο δώσω κόρη μου.Το φυλάω σαν τα
μάτια μου... μα, οχι ακόμα.

Η Εβελίνα πάει στο παράθυρο και κοιτάζει έξω. 'Εχει ομίχλη.
Το φτωχικό σπίτι του Οδυσσέα διαγράφεται αχνά και μόνο ένα
παράθυρο φαίνεται φωτισμένο.Η Ελένη πλησιάζει την Εβελίνα,
την αγκαλιάζει.

ΕΛΕΝΗ
Αχ, κοριτσάκι μου!Η ομίχλη που
χωρίζει αυτά τα δυο σπίτια είναι πολύ
πυκνή... θέλει κόψιμο με το
μαχαίρι... να δακρύσει... να βγουν τα
σώψυχα και να δεις τι κρύβει.

Ακούγεται η ΕΞΩΠΟΡΤΑ που ανοίγει! Αμέσως μετά η φωνή του
ΑΧΙΛΛΕΑ, 21,ψηλός, καστανός, με στρατιωτική στολή, γιος της
Ελένης και του Γόλη.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
'Ηρθα! Μάνα! Γιαγιά!

26.ΕΣ, ΣΠΙΤΙ ΟΔΥΣΣΕΑ,ΝΥΧΤΑ

Η Πόπη, πάει απο το παράθυρο στην πόρτα. Περιμένει να φανεί
ο Οδυσσέας γεμάτη αγωνία.Ο Δήμος στο τραπέζι με το κεφάλι
στις παλάμες. Η γιαγιά Χαρίκλεια μαζεμένη στη γωνιά.
Ακούγεται το άνοιγμα της αυλόπορτας.Δήμος, Πόπη και
Χαρίκλεια τινάζονται όρθιοι.Ο Οδυσσέας μπαίνει στο σπίτι.

ΠΟΠΗ
Αντε βρε αγόρι μου, μας έφαγε η
αγωνία.

ΔΗΜΟΣ
Τι είδες παιδί μου; τι καταλαβες;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Σίγουρα έγινε μάχη παππού.Κλαδιά
σπασμένα, πέτρες αναποδογυρισμένες,
χόρτα πατημένα, κομάτια απο ύφασμα
στα πουρνάρια.Τους περίμεναν στο
μυχό...είναι στενό το πέρασμα,βόλευε.
Σίγουρα πήγε καρφωτή.

ΠΟΠΗ
Τίποτ΄άλλο; κανένα σημάδι...κάτι
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Κάτι μου λέει ότι ο πατέρας
ξέφυγε.Μόνο ο πατέρας θα πήγαινε στο
στο παλιό μονοπάτι στη Βαρέγκα.
Κανένας δεν πάει απο κει, φοβούνται
τις νάρκες.Κι αυτός που τους προδωσε
σίγουρα ξέρει για τις νάρκες.

ΔΗΜΟΣ
(με αγωνία)Πήγες απο κει ε; γιατί βρε
παιδί μ';

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Είχα πάει με τον πατέρα πέρσι και
ξέρω τα περάσματα.Μη φοβάσαι παππού.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Τι είδες αγόρι μ';

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Είδα πατήματα...κάποιος πέρασε...
είμαι σίγουρος ότι ήταν ο πατέρας...
δεν ξέρω αν ήταν κι άλλος μαζί του,
δεν νομίζω όμως...οι πατημασιές ήταν
λίγες...από έναν άνθρωπο

ΠΟΠΗ
Μέχρι που πήγες; που έφταναν τα
σημάδια;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Μέχρι εκεί που  αρχίζουν τα σμάρια,
μετά χάνονται τα ίχνη.Νύχτωσε κιόλας,
και να είχε κανένα σημάδι στις πέτρες
δεν φαινόταν.Θα ξαναπάω όμως.

ΠΟΠΗ
Οχι! Δεν θα ξαναπάς! Έχουμε την
αγωνία του πατέρα σου δεν θα 'χουμε
και τη δική σου τώρα!Είμαι σίγουρη
πια ότι ζει και θα τα καταφέρει.
'Εχουμε περάσει μπόρες και μπόρες.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Μάνα, τον πατέρα θα τον βρω.Θα γυρίσω
τον τόπο ανάποδα. Ακόμη κι αν πέρασε 
τα σύνορα, θα τον βρω και θα τον φέρω
πίσω.

ΔΗΜΟΣ
Πρόσεχε αγόρι μου. Εχεις να
τελειώσεις το σχολείο, να δώσεις
εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.

(MORE)
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'Εχεις το μέλλον μπροστά σου.
ΔΗΜΟΣ (cont'd)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Παππού, αν χρειαστει θ' αφήσω και το
σχολείο και τις εξετάσεις.'Εδω ο
κόσμος χάνεται κι εγώ θα κοιτάω το
σχολείο;

Η γιαγιά Χαρίκλεια, που όλη την ώρα ήταν αμίλητη και
σκεφτική, ξεσπαέι ξαφνικά.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Π' ανάθεμα !Πάλι τα ίδια! Ως πότε θα
πληρώνουν τ΄αγόρια μου γι αυτήν την
πατρίδα; Ως πότε θα μας τυρραγνάει; Ο
Δυσσάκος μου, άφησε το Πανεπιστήμιο,
δεν πρόκαμε, τον έφαγαν.Ο Λευτέρης
μου, χαρακτηρισμένος, ούτε το
γυμνάσιο δεν τον αφήκαν να τελειώσει.
Τώρα το εγγόνι μ'...όχι αγόρι μου, να
κοιτάξεις το μέλλον σου. Να κάνεις
αυτό που δεν άφησαν τον θείο σου και
τον πατέρα σου να κάνει. Θα φύγουν
αυτοί οι διαολεμένοι... μα σ' ενα μα
σε δυο μήνες...χρόνια... θα
τσακιστούν. Την κατάρα μου να 'χουν.

27.ΕΣ,,ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ,ΝΥΧΤΑ

Η Μέλπω χαμογελά στο άκουσμα της φωνής του εγγονού,
σκουπίζει τα μάτια της και σηκώνεται αργά, κουρασμένα.Η
Ελένη τρέχει στις σκάλες.

ΕΛΕΝΗ
Ο Αχιλλέας μου!

ΜΕΛΠΩ
(Στην Εβελίνα)'Ηρθε το παλικάρι μας.
Δώσε τόπο στην οργή Βαγγελίτσα μου,
ήρθε κι ο Αχιλλάκος, θα έχεις αυτόν
παρέα.

Η Εβελίνα αγκαλιάζει την γιαγιά της και κατεβαίνουν τα
σκαλιά.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Για χάρη σου θα το κάνω.Μην ξεχνάς
την υπόσχεσή σου όμως...το γράμμα.
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28.ΕΣ,ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΠΙΝΟΥ, ΝΥΧΤΑ

Ολη η οικογένεια είναι μαζεμένη στο καθιστικό.Η Ελένη και η
Εβελίνα στρώνουν το τραπέζι. Ο Αχιλλέας θέλει να βοηθήσει.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Να σας βοηθήσω, μάνα.

ΕΛΕΝΗ
Οχι αγόρι μου, με βοηθάει η Εβελ... η
Ευαγγελία.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Η ποιά!(γελώντας)

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ευαγγελία, ξάδερφε.Αυτή είμαι εγώ.
Ευαγγελία για εσάς, Βαγγελίτσα και
για τη γιαγιά.Τ' ακούσατε όλοι;
Ευαγγελία ή Βαγγελίτσα.Το Εβελίνα
πέθανε.

Ο Σπίνος την κοιτάει κάτω απο τα φρύδια του, αμίλητος.

ΓΌΛΗΣ
Βαγγελίτσα... είναι και πιο εύκολο.

Κάθονται στο τραπέζι.Ο Σπίνος, ο Γόλης, η Μέλπω,η Ελένη,ο
Αχιλλέας και η Εβελίνα.

ΣΠΙΝΟΣ
Πως τα κατάφερες και ήρθες; Τώρα με
την Επανάσταση όλος ο στρατός είναι
σ' επιφυλακή.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Είχα προλάβει και είχα πάρει
άδεια.΄Οταν ξέσπασε ήμουν ήδη έξω.
'Οσοι δεν πρόλαβαν έμειναν μέσα.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ποιά επανάσταση; τι έχουμε;
1821;Μπήκαν οι Τούρκοι;

ΓΌΛΗΣ
Καλά τίποτα δεν σ' είπε ο πατέρας
σ';Αυτός μόνο το χρήμα κοιτάει.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(προς τον Αχιλλέα)Αχιλλέα τι λένε;
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οι συνταγματάρχες πήραν την
κυβέρνηση.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(γελάει) την πήραν; τι ειναι η
κυβέρνηση, παιχνίδι για να το παίρνει
όποιος γουστάρει; καλά, πριν λίγο
καιρό δεν έβαλε ο βασιλιάς έναν
Κανελοοο... κανελοτέτοιο τέλος
πάντων;

ΣΠΙΝΟΣ
Κανέλος ήταν κι αυτός. Ευτυχώς ήρθε ο
Παπαδόπουλος να βάλει τάξη,
επιτέλους...γεμίσαμε γιεγιέδες...
χάλασε η νεολαία, βούρκος, η Βουλή
κατάντησε καφενείο...κλέφτες όλοι...
κλέφτες κι αναρχικοί

ΕΒΕΛΙΝΑ
Τι λέει αυτός ρε Αχιλλέα; πες ρε
συ...(τον σκουντάει)

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Κοίτα Ευαγγελία(χαμογελάει)είναι
αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια
υπάρχει ένας ηθικός ξεπεσμός. Τα
ελληνοχριστινικά ιδεώδη
παραγκωνίστηκαν και επηρεάστηκαν απο
ξένες νοοτροπίες.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Πω πω! Τώρα μιλάς σαν τον Θεολόγο μου
που είναι εκατό χρονών!Σε λίγο θα μου
πεις κι εσύ να μακρύνω τη φούστα μου,
να πάω στο κατηχητικό, να μιλάω
αρχαία,ακαταλαβίστικα. Αυτα είναι τα
ελληνο...αποτετοια ιδεώδη; Τι μου
τσαμπουνάς ρε Αχιλλέα; ούτε εσύ τα
πιστεύεις αυτά που λες.

ΣΠΙΝΟΣ
Πολλή μεγάλη γλώσσα έχεις εσύ μικρή;

ΕΒΕΛΙΝΑ
(επιθετικά)εκτός απο τους φίλους μου
θα μου επιβάλλεις και τι θα λέω τώρα;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(ενοχλημένος)Πώς μιλάς έτσι στον
παππού ρε Εβελίνα;
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ΕΒΕΛΙΝΑ
Ευαγγελία είπαμε. Του μιλάω όπως μου
φέρθηκε και μ΄έκανε ρεζίλι.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Τι έγινε παππού;

ΣΠΙΝΟΣ
Ερχόταν με τον γιο αυτού του
ληστοσυμορίτη, του Λευτέρη, σαν να
ήταν φιλαράκια απο χρόνια.Σιγά σιγά
θα μας τον φέρει κι εδω μέσα.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ε, καλά δεν έκανε και κανένα έγκλημα
πια! Γνωρίζονται απο μικρά παιδιά.
Στο χωριό όλα τα παιδιά είναι μια
παρέα.

ΣΠΙΝΟΣ
Δεν είναι καιρός για τέτοιες παρέες
τώρα. Χτες μια παρέα απο δαύτους κι ο
πατέρας του, ο Λευτέρης, πήγαν να
ξεφύγουν στο Λόγγο.Ηθελαν να περάσουν
τα σύνορα. Πότε πρόλαβαν τα ζαγάρια
κι έμαθαν για τ'ν επανάσταση! Αλλά τς
παραφύλαγαν...

Της Ελένης της πέφτει το πηρούνι από το χέρι. Την κοιτάνε
όλοι. Σηκώνεται ταραγμένη και πάει στην κουζίνα. Επιστρέφει
μετά απο λίγο με μια κανάτα νερό.

ΓΌΛΗΣ
Κι άλλο νερό έφερες ρε γυναίκα;
(δείχνει την κανάτα στο τραπέζι)άει
το χασες... Που λες Αχιλλάκο,
μεγαλεία! Με κάλεσαν στο τμήμα να
μιλήσω μ΄έναν τρανό, ταξίαρχο.
"Αγροφύλαξ" με είπε κι εγω βάρεσα
προσοχή. Με ρώτηξε από που μπορεί να
περάσει κανένας άμα θέλ' να πάει κατά
τα σύνορα.Τ' είπα κάνα δύο μέρη,
Μυχό, Βαρτσιάκ,Βάλια. Τς περίμεναν...

ΕΛΕΝΗ
(προσποιητά αδιάφορη) και τι έγινε;
απο δω απ' το χωριό ήταν ολοι; Ο
Λευτέρης δεν δουλεύει μάστορας στη
Σαλονίκη;

ΣΠΙΝΟΣ
(απαξιωτικά)Δεν είναι κουβέντες για
γυναίκες αυτές.
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ΕΒΕΛΙΝΑ
(ειρωνικά)Ε, βέβαια,οι γυνάικες είναι
μόνο για να σας φροντίζουν. Δεν μιλάς
Αχιλλέα;

Ο Αχιλλέας κάνει μαι γκριμάτσα συγκατάβασης.

ΓΌΛΗΣ
'Αστα γιε μου, έπεσε πιστολίδι,
κυνηγητά, μέχρι και σκυλιά
έφεραν.Κάτι θηρία, σαν λύκοι ήταν!
Οποιον έπιασαν στα δόντια τον
ξέσκισαν σίγουρα.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(αγανακτισμένη)Τι τους ακούς ρε
Αχιλλέα; Μιλάν γι ανθρώπους σαν να
μιλάνε για κυνήγι λαγού.

ΣΠΙΝΟΣ
Ω, ρε κακό μπελά που βρήκαμε
μ΄αυτήν!που έμοιασες γαμώ το κέρατό
σου μέσα;

Η Εβελίνα, σπρώχνει την καρέκλα με θυμό και φεύγει απο το
τραπέζι.Η γιαγιά, κοιτάει τον Σπίνο αγριεμένη και  την
ακολουθεί, μουρμουρίζοντας.

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΛΠΩ
Ο λύκος κι αν εγέρασε...

Η Ελένη κάνει ότι μαζεύει το τραπέζι, πηγαινοέρχεται στην
κουζίνα, και στήνει αυτί.Οταν μπαίνει στην τραπεζαρία οι
τρεις άντρες σταματούν την κουβέντα. Προλαβαίνει όμως ν'
ακούσει τα τελεταία λόγια του Σπίνου.

ΣΠΙΝΟΣ
Το 'σκασε ο κοπρίτης...τον έχασαν

ΓΌΛΗΣ
Θα πήγε κατά το μονοπάτι στη
Βαρέγκα...τς είπα τς στρατηγοί, να
μην παν προς τα κει, έχει νάρκες

ΣΠΙΝΟΣ
Δεν τς άφνες κι εσύ να παν...μπορει
να τον τουφέκιζαν... να γλυτώναμε κι
απ'αυτόν
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ΓΌΛΗΣ
Πήγε ένας απο κοντά, έριξε κάνα δυο
τουφεκιές...μπορεί και να τον
τραυμάτισαν...μπορεί να έσκασε καμιά
νάρκη και να 'γινε κομμάτια.

ΣΠΙΝΟΣ
Αύριο να πας με κάνα δυο χωροφύλακες
να τς δείξεις το μέρος. Κι αν τον
δείτε ρίξτε στο ψαχνό.

Εκείνη η στιγμή μπαίνει η Μέλπω στην τραπεζαρία κι ακούει τα
τελευταία λόγια.Η Ελένη είναι απ' έξω μ΄ενα πιάτο φρούτα.Της
πέφτει το πιάτο απο τα χέρια.Γίνεται θρύψαλα. Ο Αχιλλέας
πετάγεται στην πόρτα.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(μ' ενδιαφέρον)Τι έπαθες μάνα; είσαι
καλά;

ΕΛΕΝΗ
(σαστισμένη)Σκόνταψα αγόρι μου... το
χαλί...θα το σηκώσω... θα σκοτωθεί
κανένας άνθρωπος.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Καλά βρε μαμά, τόση αναστάτωση για
ένα σκόνταμα, ηρέμησε δεν έγινε δα
και τίποτα.

Ο Αχιλλέας την βοηθάει να μαζέψει τα μήλα και τα αχλάδια που
έχουν σκορπίσει στον χώρο.Η Χαρίκλεια πησιάζει απειλητικά
τον Σπίνο.Τον πιάνει απο τον γιακά και τον τκοιτάζει στα
μάτια.Ο Σπίνος μένει εμβρόντητος.

ΜΕΛΠΩ
Κακορίζεκε, αν κάμεις πάλι τέτοιο
κακό εγώ θα σε σκοτώσω με τα ίδια μ'
τα χέρια.

Γυρίζει στον Γόλη εξαγριωμένη.

ΜΕΛΠΩ (cont'd)
Κι εσύ έγινες χειρότερος από δαύτον.
Το παιδί σ' δεν το σκέφτεσαι; πώς θα
κουβαλάει μια ζωή τέτοιο βάρος στην
πλάτη τ';Μην τολμήσεις κακομοίρη
μ'... (και στους δυο) αφήστε με να
πεθάνω ήσυχα, δεν θέλω άλλα κρίματα.

Τους αφήνει σύξυλους και βγαίνει απο το δωμάτιο.Οι δυο
στέκονται με το κεφάλι κατεβασμένο.Μπαίνει ο Αχιλλέας στο
δωμάτιο.
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ΜΕΛΠΩ (cont'd)
Την ευχή μου, να ΄χεις παληκάρι μου,
μη γίνεις σαν κι αυτούς.

29.ΕΞ, ΔΡΟΜΟΣ, ΜΕΡΑ

Ο Οδυσσέας πηγαίνει προς την πλατεία του χωριού. Στις αυλές
οι γυναίκες, κρεμούν κομάτια απο ύφασμα βαμμένο με κόκκινη
μπογιά απο το βάψιμο των αυγών σύμφωνα με το έθιμο της
Μεγάληε Πέμπτης.Η καμπάνα χτυπάει πένθιμα. Μια συγχωριανή
40,βλέπει τον Οδυσσέα.

 ΓΥΝΑΙΚΑ
Δυσσάκο τι κάνεις αγόρι
μου.(συνωμοτικά του κάνει νόημα να
πλησιάσει) Καλώς ήρθες αγόρι μ',
κανένα νέο απ' τον μπαμπά;

ΟΔΗΓΟΣ
Τι να σου πω κυρα Τούλα, τώρα ήρθα...
ακόμα δεν...

ΓΥΝΑΙΚΑ
Μη φοβάσαι, θα τα καταφέρει ο πατέρας
σου.Είναι λεβεντιά...ψηλά το κεφάλι
αγόρι μ'.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ο Μάκης; που βρίσκεται; καλά είναι;

ΓΥΝΑΙΚΑ
Στην πλατεία είναι. Θα τον
ανταμώσεις. Τον πήρε ο Σπίνος βοηθό
στα χωράφια. Βλέπς ο Γόλης έχει
πολλές δλειες και δεν προλαβαίνει.
Γκιζιράει όλη μέρα με τσ χωροφυλάκοι.
Τέλος πάντων... να βγάλει καμιά
πεντάρα να φάμε λίγο ψωμί.Τα χαϊρια
τ' πατέρα τ'... χειρότερα απ' τον θκο
σας... μεροκάματο απο δω κι από κει.

Ο Οδυσσέας κοιτάζει τα χέρια της. Τα δάχτυλά της είναι
βαμμένα κόκκινα απο τ' αυγά.

30.ΕΞ, ΠΛΑΤΕΙΑ, ΜΕΡΑ

Ο Οδυσσέας φτάνει στην πλατεία. Στο παγκάκι κάτω από τον
πλάτανο είναι κι άλλα παιδιά κοντά στην ηλικία του.Ο Στέφος,
17, η Ιωάννα 17, ο Σάκης 18,ο Αλκης 19. Ο Μάκης, 18, κάθεται
λίγο πιο πέρα στο Κιόσκι, μόνος του.

46.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



ΟΔΥΣΣΈΑΣ
(στην παρέα) Τι έγινε ρε; Πώς πάει
εδώ; Όλα καλά;

ΑΛΚΗΣ
Τι καλά ρε μαλάκα; πλάκα κάνεις;

ΙΩΑΝΝΑ
Τι έγινε ρε Δυσσάκο;Κάτι ακούσαμε για
τον πατέρα σου, είναι αλήθεια;

ΟΔΥΣΣΈΑΣ
Εξαρτάται τι ακούσατε...

ΣΤΕΦΟΣ
Ελα ρε μαλάκα τώρα, φίλοι είμαστε,
από ενδιαφέρον ρωτάμε.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Εντάξει ρε σεις, το ξέρω, αλλά έτσι
όπως είναι τα πράγματα δεν ξέρω απο
που να φυλαχτώ.

Κοιτάζει γύρω του, σταματά το βλέμμα στον Μάκη. Σηκώνει το
χέρι να τον χαιρετίσει.Ο Μάκης σηκώνει δειλά το χέρι.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ (cont'd)
Τι κάθεσαι εκέι ρε Μάκη; Ελα στην
παρέα μας

Ο Σάκης του δίνει μια σκουντιά.

ΣΑΚΗΣ
Τι το χαιρετάς το κωλόπαιδο;
Φυλάγεσαι απο εμάς και μιλάς αυτόν
τον μαλάκα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οχι και μαλάκας ο γιος του κυρ
Χρήστου ρε.Λίγος σεβασμός στα
ξερονήσια ρε γαμώτο.

ΑΛΚΗΣ
Δεν το σέβεται ο γιος του...όλη μερα
πίτσι πίτσι με τον βλάκα τον Γόλη
είναι.
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ΙΩΑΝΝΑ
Εντάξει παιδιά, τέλος, αρκετά μετον
Μάκη.Ποιος να τους πρόδωσε άραγε;
σίγουρα κάποιοι που ξέρουν τα μέρη
μας; Μάθατε τίποτα; λέγε...

Απο μακριά έρχεται η Εβελίνα. Βλέπει τα παιδιά μαζεμένα και
κατευθύνεται, χαρούμενη,προς τα εκεί.Τους βλέπει να μιλούν
και να χειρονομούν ζωηρά.Πλησιάζει.Οταν φθάνει κοντά τους,
αυτοί σταματούν απότομα.Η Εβελίνα το αντιλαμβάνεται και
νοιώθει αμήχανα.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Γεια σας παιδιά, τι κάνετε;

Ψελλίζουν ένα κρύο "γειααα" και κοιτάζουν άλλος προς τα εδώ
κι άλλοσ προς τα εκεί.

ΑΛΚΗΣ
Η Εβελίνα είναι ρε σεις.Δεν τη
γνωρίσατε;

ΙΩΑΝΝΑ
(καχύποπτα)Του Σπίνου η εγγονή;
 Αλλαξες...

ΣΑΚΗΣ
(με θαυμασμό)Του Μάνθου; του
εργολάβου με τη Giulia;

ΑΛΚΗΣ
Τι κάνει ρε ο Αχιλλέας, ο συμμαθητής
μου; μεγάλος και τρανός ε; στολή κι
έτσι, ε;(με ειρωνεία)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τα έχει η οικογένεια τα μεγαλεία.
Αλλοι με στολές, άλλοι με Τζούλιες
και κονέ στα υψηλά κλιμάκια.

Η Εβελίνα βουρκώνει και κοκκινίζει απο ντροπή. Τα παιδιά
σταματούν. Πέφτει μια αμήχανη σιωπή στην παρέα.Η καμπάνα
χτυπά πένθιμα.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Είμαι η Βαγγελίτσα και δεν είμαι ούτε
του Σπίνου, ούτε του εργολάβου. Είμαι
του εαυτού μου.

Φεύγει τρέχοντας.Οι φίλοι κοιτάζονται αμήχανα, με κάποιες
ενοχές.Η Ιωάννα σπάει τη σιωπή.
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ΙΩΑΝΝΑ
Ε, δεν ξέραμε τώρα να κάνουμε παρέα
στην εγγονή του φασίστα..."είμαι του
εαυτού μου"...(προσποιείται
κοροιδευτικά την Εβελίνα )

ΣΤΕΦΟΣ
και ξαδέρφη του χουντοστρατιωτικού...

ΑΛΚΗΣ
Τώρα γίνεστε άδικοι.Ο Αχιλλέας δεν
είναι τέτοιο παιδί.Δεν έχει καμία
σχέση μ΄αυτούς.Απ' τον Γόλη δεν πήρε
τίποτα, σαν να μην είναι γιος
του.Μοιάζει στη μάνα του, την Ελένη.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Και τέτοιος να μην ήταν, στην ΣΣΑΣ θα
έγινε.Μην ξεχνάς ότι η χούντα απο
τους στρατιωτικούς έγινε.Τελος
πάντων, το παρακάναμε λίγο...

ΙΩΑΝΝΑ
Αρκετά ασχοληθήκαμε μ΄αυτήν.Εμείς θα
κάνουμε τίποτα ή θα καθόμαστε με τα
χέρια σταυρωμένα;

ΣΑΚΗΣ
Σαν τι να κάνουμε ρε Ιωάννα;

ΙΩΑΝΝΑ
Καμιά αντίσταση ρε, κάτι τελος
πάντων.

ΑΛΚΗΣ
Ωπα, η Ιωάννα η πασιονάρια!

ΙΩΑΝΝΑ
Ναι ρε κομαντάντε, γιατί όχι;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τώρα που το λες Ιωάννα, μια χαρά ιδέα
μου φαίνεται.

31.ΕΣ,ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,ΜΕΡΑ

Ο ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 32,αδύνατος,κοντός, με μουστάκι,μελαχρινός
κοιτάζει από το παράθυρο τα παιδιά να μιλούν και να
χειρονομούν.Γυρίζει προς τον  ΔΙΟΙΚΗΤΗ
45,φαλακρός,μουστάκι,βλοσυρός,μέτριος στο ανάστημα που είναι
στο γραφείο του,κρατάει ένα καθρεφτάκι και ψαλιδίζει το
μουστάκι του μ' ενα μεγάλο ψαλίδι.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Κύριε διοικητά, σαν πολύ ώρα δεν
είναι μαζεμένα αυτά τα καλόπαιδα εκεί
στην πλατεία;

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Για να δω.(σηκώνεται και πάει στο
παράθυρο)καλά δεν βλέπεις όργανο ότι
είναι πάνω απο δυο; ή δεν ξέρς να
μετράς; αγράμματος είσαι;Τρέξε
γρήγορα να τους διαλύσ', βλαξ ε βλαξ
που κάθεσαι και τς καμαρώνς.

Ο χωροφύλακας βάζει το πηλήκιο, βγαίνει απο το τμήμα και
τρέχει προς την πλατεία.

32.ΕΞ,ΠΛΑΤΕΙΑ,ΜΕΡΑ

Ο χωροφύλακας τρέχει σφυρίζοντας προς τον πλάτανο.Τα παιδιά
τον κοιτούν αλλά δεν φεύγουν.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Τι μη τηράτε ωρέ ζαγάρια; δεν ξέρτε
ότι δεν επιτρέπεται πάνω απο δυο;

Τα παιδιά,κοιτάζονται για λίγο, ο Οδυσσέας κάνει νόημα με τα
χέρια, χωρίζονται ανά δύο και απομακρύνονται μεταξύ τους.

ΑΛΚΗΣ
Δεν ειμαστε πάνω απο δύο κύριε
χωροφύλακα.Είμαστε δύο παρέες των
δύο.

Ο χωροφύλακας προς στιγμήν τα χάνει.Κοιτάζει μια τους μεν,
μια τους δε.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Μη τα πουλάς σ' εμένα αυτά.Δυο και
δυο κάνουν τέσσερα. Αυτό απαγορεύται
εκ της επαναστάσεως.

ΙΩΑΝΝΑ
Δεν μετράς σωστά κύριε χωροφύλακα!
Μέτρα και τον κυρ Σταύρο που περνάει
τώρα, τον κυρ Μήτσο που στέκεται στην
πόρτα απο το καφενείο...

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Εσύ, μαρή κορίτσι πράμα, τι χαλέβς με
τς μαντραχαλέοι; Θα τα πω όλα στ'
μάνα σ', να δεις.
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ΙΩΑΝΝΑ
Γιατί; εκ της επαναστάσεως
απαγορευεται να κάνουν παρέα αγόρια
με κορίτσια;

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
(νευριασμένος) διαλυθείτε ησύχως μη
σας πάρ' ο διάολος τον πατέρα.Αντε
γιατί κοιτάει κι ο διοικητής και δεν
αργάει να σας βάλ' στο μπουντρούμ
αυτός.

Ο παπάς παρακολουθέι την σκηνή, απο την είσοδο του ναού και
παρεμβαίνει.

ΠΑΠΑΣ
Στέργιο, εγώ τα φώναξα τα παιδιά. Τα
θέλω να συννενοηθούμε για αύριο για
τον Επιτάφιο. Η Ιωάννα θα με βοηθήσει
να τον στολίσουμε. (προς τα
παιδιά)΄Αιντε βρε τζαναμπέτδες το
ρξατε στο κουβεντολόι κι εγώ
περιμένω.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ερχόμαστε παπα-Ηλία. Θες ν' ανάψουμε
κανένα κερί και για σένα χωροφύλαξ;

Ο χωροφύλακας κόκκινος απο τα νεύρα κοιτάζει τα παιδιά που
πηγαίνουν προς την εκκλησία.

33.ΕΞ,ΔΡΟΜΟΣ,ΜΕΡΑ

Η Εβελίνα, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπο, περπατά βιαστικά
στο δρόμο.Σε μια στροφή πέφτει πάνω στη θεία της την
Ελένη.Είναι σκυφτή και βιαστική κι έχει στον ώμο της ένα
ταγάρι.

ΕΛΕΝΗ
(αμήχανη) Εβελίνα μου, τι
έπαθες;γιατί κλαις;

Η Εβελίνα πέφτει στην αγκαλιά της Ελένης κλαίγοντας με
λυγμούς.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Είμαι ανεπιθύμητη θεία μου. Κι ούτε
ξέρω γιατί; τι φταίω εγώ, που έτυχε
να έχω παππού τον Σπίνο ε; πόσο κακός
είναι τελικά;
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ΕΛΕΝΗ
(ανυπόμονα)Σώπα κοριτσάκι μου, εσύ
δεν φταις σε τίποτα. Σκούπισε τα
ματάκια σου (της σκουπίζει το
πρόσωπο)και πήγαινε στο σπίτι.Μόλις
γυρίσω θα τα πούμε.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Δεν θέλω να πάω στο σπίτι.Εσύ που
πας; να έρθω μαζί σου;

ΕΛΕΝΗ
(θορυβημένη)οχι μικρή μου, δεν είναι
για σένα εκεί που πάω.Θα παώ να
μαζέψω λίγα χόρτα και τσουκνίδες να
κάνω την πίτα.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Γιατί δεν μπορώ να έρθω; βλέπεις; να,
κι εσυ με αντιμετωπίζεις σαν
αυτούς... δεν με θέλεις

ΕΛΕΝΗ
(ανυπόμονα)έλα τώρα μη λες χαζομάρες.
Πήγαινε σπίτι και μέχρι να πεις
κύμινο έφτασα. Είναι και ο Αχιλλέας
μόνος του, να του κάνεις λίγη παρέα.
'Ελα τώρα μη με καθυστερείς και δεν
θα προλάβω να κάνω την πίτα.

Την αφήνει και φεύγει βιαστικά. Πριν στρίψει στη γωνία
κοιτάει πίσω της.Η Εβελίνα πάει προς το σπίτι.Η Ελένη σχεδόν
τρέχοντας πάει προς το βουνό.

34.ΕΣ,ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ-ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ, ΜΕΡΑ

Ο Αχιλλέας κάθεται στο τραπέζι και διαβάζει. Η Μέλπω κάθεται
σ΄ένα χαμηλό σκαμνάκι δίπλα στο τζάκι και πλέκει.Η Εβελίνα
μπαίνει μέσα και πέφτει μπρούμυτα στον καναπέ.Η γιαγιά
αφήνει το πλεκτό και πλησιάζει την Εβελίνα. Της χαΙδεύει τα
μαλλιά. Η Εβελίνα τραντάζεται απο τα αναφιλητά.Ο Αχιλλέας
αφήνει το βιβλίο και σηκώνεται. Η γιαγιά του κάνει νόημα να
μη μιλήσει.

ΜΕΛΠΩ
Τι έχεις Βαγγελίτσα μου; γιατί κλαις
και μου ραγίζεις την καρδιά;ποιος σε
πείραξε,καμάρι μου;
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ΕΒΕΛΙΝΑ
(μέσα απο τα αναφιλητά)δεν έπρεπε να
έρθω...θέλω να φύγω...να φύγω και να
μη ξανάρθω στο παλιοχώρι

ΜΕΛΠΩ
'Εμένα δεν με σκέφτεσαι κοριτσάκι
μου; φαρμάκι θα μου την κάνεις τη
χαρά που μου έδωσες.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(σηκώνεται και αγκαλιάζει τη γιαγιά
της) ξέρεις πόσο σ' αγαπώ γιαγιά μου,
για σένα ήρθα...έτσι κι αλλιώς κανείς
άλλος δεν με θέλει στο χωριό.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Έλα βρε Εβελίνα, ωπ! συγνώμη
Ευαγγελία είπαμε,μη γίνεσαι
υπερβολική.Εμείς τι είμαστε δηλαδή;
δεν σ΄αγαπάμε;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Καλά κι εσένα, μη νομίζεις ότι σε
συμπαθούν περισσότερο. Κι εσύ,
εγγονός του Σπίνου είσαι...αυτή είναι
η κατηγορία.Α, ναι! φοράς και στολή.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(ενοχλημένος, αφήνει το βιβλίο απο τα
χέρια)Ποιος τα λέει αυτά;

ΕΒΕΛΙΝΑ
(σκουπίζει τα δάκρυα) δεν έχει
σημασία... αλλά είναι αλήθεια.

ΜΕΛΠΩ
Μη δίνεις σημασία Βαγγελίτσα μου,
άλλο ο παππούς σας κι άλλο εσείς.Κι
αν ο παππούς σας είναι... στραβόξυλο,
από αγκάθι βγαίνει ρόδο κατά πως
λένε.Εσείς είστε ρόδα και μάλιστα
μυρωμένα κιόλας. 

ΕΒΕΛΙΝΑ
Πώς μπορείς βρε γαιγιά μου, να είσαι
τόσο υπομονετική και καλή;

ΜΕΛΠΩ
Τα βάσανα μ' έκαναν, θυγατέρα μου,τα
φαρμάκια... άντε, πάμε να κάνουμε
πατάτες τηγανητές που σας αρέσουν.
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Η Εβελίνα σκουπίζει το πρόσωπό της.Χαμογελά.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οι τηγανητές πατάτες ήταν πάντα το
φάρμακο για όλα.Θυμάσαι;(στην
Εβελίνα)το αντίδωρο για να σε παίζω,η
απαειλή της στέρησης, όταν μαλώναμε.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Οι πατάτες έλυναν όλα τα
προβλήματα.Μια μαγική πατάτα μασ
χρειάζεται και τώρα. Τέλος
πάντων.Πάμε γιαγιά, μου τρέχουν
κιόλας τα σάλια. Μόνο που θα κόψουμε
την όρεξη για την πίτα. Η θεία Ελένη
πήγε στο βουνό να μαζέψει χόρτα για
πίτα κι εμείς... Μήπως να τις κάνουμε
αύριο;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(έκπληκτος)Καλά πότε έφυγε; χαμπάρι
δεν πήραμε.

ΜΕΛΠΩ
Μα κι αυτή η ευλογημένη, πως δεν είπε
τίποτα! τα έχω μαζεμένα, χόρτα και
τσουκνίδια... καθαρισμένα, έτοιμα.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Την συνάντησα στο δρόμο.Με τον τουρβά
στον ώμο.Είπα να πάω μαζί της αλλά
δεν ήθελε.Δεύτερο άκυρο...

ΜΕΛΠΩ
Που να πας,θυγατέρα μ',εσύ στο βουνό,
είσαι άμαθη. 'Αιντε, πάμε να
ετοιμάσουμε τη ζύμη για τα φύλλα.

Η Μέλπω και η Εβελίνα, βγαίνουν απο το δωμάτιο.Ο Αχιλλέας
είναι σκεφτικός. Μετά, σηκώνεται αποφασιστικά και βγαίνει
απο το σπίτι. Η Εβελίνα, ακούει την εξώπορτα, βγαίνει στο
χωλ, κοιτάει στο καθιστικό και μουρμουρίζει "που πάει κι
αυτός;"

35.ΕΞ,ΒΟΥΝΟ,ΜΕΡΑ

Ο πένθιμος ήχος της καμπάνας φτάνει μέχρι το βουνό.Ο
Αχιλλέας ανηφορίζει το μονοπάτι δίπλα στη ρεματιά.Ακούγεται
ο ήχος του νερού. Στην όχθη φρέσκα ίχνη. Τα ακολουθεί.
Ανεβαίνει την ανηφοριά και χάνεται ανάμεσα στους θάμνους.
Βγαίνει σ' ένα ξέφωτο. Πέφτει πάνω στον Οδυσσέα.Ξαφνιάζονται
και οι δύο.Κοιτάζονται αμήχανα.
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Μόνο οι ανάσες τους ακούγονται και ο χτύπος της καμπάνας απο
μακριά. Ο Οδυσσέας γυρίζει την πλάτη για να φύγει.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ούτε ένα γεια ρε Οδυσσέα;Τι σου
κάναμε;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(με θυμό)Εμένα ρωτάς τι μου κάνατε;
Ρώτα καλύτερα τον παππού σου και τον
θείο σου, αυτοί ξέρουν καλύτερα.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οδυσσέα, εγώ ήρθα χθες το βράδυ.Δεν
ξέρω τίποτα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(ειρωνικά)Εδώ έχει βουίξει το χωριό
κι εσύ δεν ξέρεις τίποτα; Στο σπίτι
σας δεν μιλάτε; φάινεται ότι τα
κατορθώματά τους τα κρατούν κρυφά και
απο την οικογένεια... καμιά 
εμπιστοσύνη. Ασε μας ρε Αχιλλέα.

Γυρίζει να φύγει.Ο Αχιλλές πηγαίνει προς το μέρος του.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(θιγμένος)Με ποιο δικαίωμα μου μιλάς
έτσι; Με προσβάλλεις! Και καλά
έμενα...τα βάζεις και με γυναίκες
τώρα; η ξαδέρφη μου τι σας έφταιξε 
και την κάνατε να κλαίει όλη μέρα;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(φωνάζει εξαγριωμένος)Με το δικαίωμα
της οικογένειάς μου που δεν σας
έφταιξε σε τίποτα και εξαιτίας σας
υποφέρει τα πάνδεινα. Με το δικαίωμα
του θείου μου του Δυσσάκου, του
μοναδικού νεκρού της επίθεσης στο
τμήμα, με το δικαίωμα του παππού μου
που αναγκάστηκε να υπογράψει δήλωση
γιατί ο παππούς σου απειλούσε να
πετάξει τη γιαγιά μου στους πέντε
δρόμους... θες κι άλλα; με το
δικαίωμα του πατέρα μου που φρόντισε
ο παππούς σου με τον χωροφύλακα να
τον χαρακτηρίσουν και να μη μπορέσει
να σπουδάσει... θες κι άλλα; άντε
γαμήσου κι εσυ και η γαμοοικογένειά
σου
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Ο Αχιλλέας κινείται επιθετικά προς τον Οδυσσέα. Το ίδιο και
ο Οδυσσέας.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ (cont'd)
Έλα ρε! Τι νομίζεις θα σε φοβηθώ; θα
φοβηθώ τα γαλόνια σου; άντε ρε τράβα
με τους χουντικούς τους φίλους σου,
πουλημένε.

Πιάνονται στα χέρια.Παλεύουν.Πέφτουν στο έδαφος και
χτυπιούνται. Εκείνη τη στιγμή φτάνει η Ελένη, τρέχοντας.
Πετάει τον τουρβά της και προσπαθεί να χωρίσει τους δύο
νέους. Πάνω στην πάλη, ρίχνουν την Ελένη κάτω, χτυπάει στην
πλάτη της και βγάζει μια κραυγή πόνου.Σταματούν.Ο Αχιλλέας
τρέχει προς την Ελένη.Η Οδυσσέας στέκεται παράμερα.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Χτύπησες μάνα;πονάς;

Η Ελένη ανακάθεται και σκουπίζει τα χώματα απο το φόρεμά
της.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ (cont'd)
Τι κοιτάς ρε κωλόπαιδο; Αντε τσακίσου
απο μπροστά μου.

Η Ελένη ψελλίζει.

ΕΛΕΝΗ
Αχιλλέα σταμάτα...

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(στν Αχιλλέα)Εσένα ούτε να σε φτύσω.
(στην Ελένη)Κυρά-Λένη είσαι καλά;
μπορείς να σηκωθείς;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Βρε άει στο διάολο που ενδιαφέρεσαι
για την μάνα μου. Οικογένειά μου
είναι κι αυτή, γαμοοικογένεια όπως
είπες

ΕΛΕΝΗ
(τον τραβάει)Αχιλλέα σε παρακαλώ...

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Τι να σταματήσω ρε μάνα, εδώ μας
έβρισε όλους το τσογλάνι κι εσύ μου
λες να σταματήσω;
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Η κυρα-Λένη δεν έχει καμιά σχέση με
τον υπόλοιπο βούρκο...αυτή και η
γιαγια-Μέλπω.'Ολοι οι άλλοι είστε...
είστε...ακρίδες.

ΕΛΕΝΗ
(δυνατά)πάψτε και οι δυο σας! Δεν
φταίτε εσείς για τις διαφορές των
μεγάλων. Αφήστε τα στην άκρη,
επιτέλους.

Η Ελένη σηκώνεται όρθια και μπαινει ανάμεσα στουσ δύο νέους.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Μαζεύονται πολλά στην άκρη κυρα-Λένη
και το σπίτι μας είναι μικρό, δεν
χωράνε. Εσείς με τα μέγαρα,μπορείτε
να μαζέψετς και να τα κρύψετε.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(θυμωμένος)Τι του μιλάς ρε μάνα; δεν
τον βλέπεις πόσο πορωμένος είναι;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Κι εσύ έτσι θα ήσουν και χειρότερα αν 
είχαν πυροβολήσει τον πατέρα σου.
Αλλά εσείς δεν κινδυνεύετε...πάντα
ήσασταν με την κατάσταση. Εσείς έχετε
τα όπλα και απτάτε τη σκανδάλη όποτε
σας κάνει κέφι.

Ο Αχιλλέας κάνει ένα βήμα προς τον Οδυσσέα.Η Ελένη τον τραβά
πίσω αποφασιστικά.

ΕΛΕΝΗ
Πήγαινε Οδυσσέα μου, φύγε παλικάρι
μου.Ο πατέρας σου πέρασε πολλές
δυσκολίες μα τα κατάφερε. Θα τα
κααφέρει και τώρα...μην ανησυχείς.

Ο Αχιλλέας κοιτάει παραξενεμένος τη μάνα του. Η Ελένη του
κάνει νόημα να σωπάσει. Ο Οδυσσέας  απομακρύνεται και
χάνεται πίσω απο τους θάμνους.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(με νεύρα)Είσαι με τα καλά σου ρε
μάνα; αντί να υποστηρίξεις εμένα,
καλοπιάνεις αυτόν τον κόπανο;

ΕΛΕΝΗ
Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του και
θα καταλάβεις γιατί του μίλησα έτσι.

(MORE)
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Την καμπάνα την ακούς;αυτοί έχουν
ΕΛΕΝΗ (cont'd)

πένθος στο σπίτι τους...δεν ξέρουν αν
ζει ή αν πέθανε ο άνθρωπός τους.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Τι με νοιάζει εμένα γι αυτούς;
Τέτοιοι είναι, τέτοια τους αξίζουν,
δεν πα να πεθάνουν όλοι.

Η Ελένη ρίχνει μια σφαλιάρα τον γιο της.Ο Αχιλλέας μένει
άναυδος.

ΕΛΕΝΗ
(φωνάζει εξοργισμένη)Είκοσι χρόνια
δεν σήκωσα χέρι πάνω σου, τώρα όμως
το χρειάζεσαι. Ετσι σε μεγάλωσα εγώ;
ε; Εσύ είσαι δικό μου παιδί, δεν
εισαι του Σπίνου για να γίνεις σαν
αυτόν!

Η Ελένη λυγίζει.Πέφτει στα γόνατα, πιάνει το κεφάλι με τα
χέρια της και ξεσπάει σε κλάματα. Ο Αχιλλέας γονατίζει δίπλα
της και την αγκαλιάζει.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Συγνώμη μάνα... συγχώρεσέ με!Ξέρεις
ότι δεν τα εννοούσα. Δεν είμαι κακός
ρε μάνα αλλά με πνίγει το άδικο.

Η Ελένη πιάνει το πρόσωπό του, του φιλάει τα μάτια, τον
χαϊδεύει. Την σηκώνει απαλά, παίρνει τον άδειο τουρβά, την
κρατάει απο το μπράτσο και κατεβαίνουν μαζί το μονοπάτι.Η
καμπάνα χτυπά πένθιμα.Το νερό τρέχει στη ρεματιά.

36.ΕΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ/ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ,ΜΕΡΑ

Η Μέλπω με την Εβελίνα ανοίγουν φύλλα για την πίτα. Η Ελένη
μπαίνει στην κουζίνα.

ΜΕΛΠΩ
Καλά μωρ' νύφη, Μεγάλη Πέμπτη και δεν
θα είχα κάνει το κουμάντο μ' εγώ για
την πίτα; Δεν ρωτάς κι εσυ;

ΕΛΕΝΗ
Δεν είπες τίποτα βρε μάνα, κι είπα θα
το ξέχασες με την αναστάτωση... ε, να
μη σε βάλω σε κόπο...

ΜΕΛΠΩ
Φέρτα τώρα να τα καθαρίσω κι αυτά και
πιάσου εσύ με την πίτα.
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ΕΛΕΝΗ
Δεν βρήκα τιποτα μάνα. δεν βγήκαν
ακόμα...κρύος ο καιρός... πέρασα απ'
τον ελαιώνα, θέλει λίγη περιποίηση κι
αυτός, λίγο σκάλισμα... κόψιμο τα
λαίμαργα... άμα τ' αφήκουμε δεν θα
έχουμε πάλι ελιές του χρόνου.

ΜΕΛΠΩ
(κοιτάζει την Ελένη διερευνητικά)Έτσι
πήγες στο χωράφι; γυμνή; θα σε πιάσει
καμιά θερμασιά με τέτοιο κρύο.

ΕΛΕΝΗ
(αμήχανη)Είχα ζακέτα μαζί μ'...με τη
δουλειά ζεστάθηκα, την έβγαλα και την
ξέχασα πάνω... ένα μυαλό... θα την
πάρω όταν ξαναπάω.

ΜΕΛΠΩ
Να κάτσεις στ΄αυγά σ'.Δεν έχεις καμιά
δουλειά τώρα με τα κρύα.Να παν οι
άντρες.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Εσύ φροντίζεις και τον ελαιώνα βρε
θεία; ο θείος τι κάνει;

ΕΛΕΝΗ
(επικριτικά)Δεν προλαβαίνει αυτός
κορίτσι μου...έχει δουλειές... με
φούντες...

ΜΕΛΠΩ
(κουνάει το κεφάλι)να στείλουν εκείνο
το παιδί, τον Μάκη... γι αυτό τον
πήραν

37.ΕΣ,ΣΠΙΤΙ ΟΔΥΣΣΕΑ,ΜΕΡΑ

Ο Οδυσσέας μπαίνει στο σπίτι φουριόζος. Η Πόπη βλέπει τα
ρούχα του γεμάτα χώματα.Τον πλησιάζει ανήσυχη.

ΠΟΠΗ
Τι έπαθες παιδί μου; έπεσες;
χτύπησες;Βγάλε τα ρούχα σου να τα
πλύνω.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οχι ρε μάνα, δεν χτύπησα. Χτυπήθηκα
μ' αυτόν τον μαλάκα τον
Αχιλλέα.(ξεντύνεται)
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ΠΟΠΗ
(αναστατωμένη) Τι λες παιδάκι μου; Τι
θές κι ανκατεύεσαι μ΄αυτούς; δεν μας
φτάνουν όσα τραβάμε, πας γυρεύοντας;
γιατί; που;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Είχα πάει στο βουνό να ψάξω για τον
πατέρα κι έπεσα πάνω του. Τι ζητάει
αυτός στο βουνό; Ηρθε χτες και
κατευθείαν πήγε στο βουνό;να δεις ότι
οι δικοί του θα τον έστειλαν, αυτός ο
σπιούνος ο Σπίνος και ο μισόχαζος ο
Γόλης να βρει τον πατέρα. Για να μη
καρφωθούν αυτοί, έστειλαν τον
κανακάρη τους.

ΠΟΠΗ
(τρομοκρατημένη)Ωχ, παναγία μου, δεν
θα γλυτώσουμε ποτέ απο αυτούς.
(χαμηλόφωνα) Μη το πάρει χαμπάρι ο
παππούς και η γιαγιά, δεν χρειάζονται
άλλη αγωνία. Και; πως έγινε και
πιαστήκατε στα χέρια;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και
πλακωθήκαμε. Μετά εμφανίστηκε η κυρα-
Λένη και μας χώρισε.

ΠΟΠΗ
(έκπληκτη)Η Λένη! Τι ζητούσε η Λένη
στο βουνό τέτοια ώρα;Μήπως ήταν μαζί
με τον γιο της;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Δε νομίζω...δεν ξέρω κιόλας. Γιατί;σε
ανησυχεί κάτι;

ΠΟΠΗ
(με απορία)Αυτή το ξέρει το βουνό,
έκανε αντάρτισσα...

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(Φωνάζει εμβροντητος)αντάρτισσα η
κυρα-Λένη; η νύφη του Σπίνου;
Απίστευτο!Γι αυτό μου φαινόταν
αταίριαστη μ' αυτούς!

ΠΟΠΗ
Για λίγο... την μάζεψαν άρον, άρον
και την πάντρεψαν με τον Γόλη, χωρίς
να καταλάβει.

(MORE)
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Λες; Να την έκαναν κι αυτήν σαν τα
ΠΟΠΗ (cont'd)

μούτρα τους;Να φυλαγόμαστε καλύτερα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αποκλείεται μάνα! Σχεδόν, πήρε το
μέρος μου.

ΠΟΠΗ
(σκεφτική) δεν ξέρω παιδί μου, δεν
είναι να εχεις εμπιστοσύνη σε
κανέναν. Μην ξαναπάς σε παρακαλώ.να
δεις που ο πατέρας σου θα έχει
περάσει τα σύνορα. Αν ήταν εδώ με
κάποιο τρόπο θα μας έστελνε
μήνυμα.Ακούς; μη ξαναπάς μόνος σου,
τουλάχιστο.

Η Ελένη όση ώρα μιλάνε, φέρνει καθαρά ρούχα στον Οδυσσέα και
μαζεύει τα βρώμικα. Η καμπάνα χτυπά πένθιμα και το σκοτάδι
πέφτει σιγά σιγά στο χωριό.

38. ΕΞ, ΠΛΑΤΕΙΑ, ΑΠΌΓΕΥΜΑ

Λιγοστοί κατοικοι, κυρίως  γυναίκες και μικρά παιδιά
πηγαίνουν προς την εκκλησία. Η πόρτα είναι ανοιχτή και
φαίνονται τα παιδάκια που περνούν κάτω απο τον επιτάφιο. Τα
3 αγόρια συναντιούνται στον πλάτανο. Ο χωροφύλακας τους
βλέπει. Βγαίνει τρέχοντας και σφυρίζοντας απο το τμήμα.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Βρε αναθεματισμένα, πάλι εδώ
είσαστε;τι θέλτε βρε να σας συλλήψω;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Γιατί να μας συλλήψ' κυρ χωροφύλαξ;ο
παπά -Ηλίας  μας φώναξε για να μας
δώσει τις στολές. Θα είμαστε
παπαδάκια στον Επιτάφιο.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Που να σε πει ο παπά στ΄αυτί ρε! μη
μιλάς ντιπ εσύ γιατί είσαι
σησημασμένος... και τι παπαδάκια μη
τσαμπουνάς κοτζάμ μαντραχαλαίοι.

ΑΛΚΗΣ
Θέλει να μας βάλει στον ίσιο δρόμο,
του θεού. Και που είσαι,(μιλάει
χαμηλόφωνα)σκύψε να σου πω... μου
φαίνεται τα μπέρδεψες χωροφύλακα,
αυτός είναι ο Οδυσσέας. Εσείς άλλον
ψάχνετε.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Βρε, άει σια πέρα (τους
σπρώχνει)Εξαφανιστείτε απ' τα μάτια
μ'. Και το βράδυ στον Επιτάφιο,
μακριά ο ένας απ' τον άλλον.Ακούς
εκεί, παπαδάκια κι παπαδιές.

ΣΤΕΦΟΣ
Α, τότε να πεις τον παπά-Ηλία να βρει
έναν μεγάλο Επιτάφιο γιατί αυτός
είναι μικρός και θα είμαστε δίπλα
δίπλα.

Τα παιδιά πάνε προς την εκκλησία. Ο χωροφύλακας περιμένει
απ' έξω. Κόμσος περνάει και κοιτάζει παράξενα τον
χωροφύλακα. Τα παιδιά βγαίνουν απο την εκκλησία. Ο Αλκης
κρατάει τη στολή και την δείχνει επιδεικτικά.

39.ΕΞ,ΠΛΑΤΕΙΑ,ΣΟΥΡΟΥΠΟ ΑΡΓΑ

Ο χωροφύλακας κόβει βόλτες στην πλατεία. Βλέπει τα παιδιά να
έρχονται ένα ένα. Εκείνα του χαμογελούν.Κοιτάζει με επιμονή
τις τσάντες που κρατούν στα χέρια. Τα παιδιά βγάζουν τις
στολές και τις δείχνουν χωρίς να σταματήσουν το περπάτημα.
Από την ανοιχτή πόρτα της εκκλησίας βγαίνει ένα θαμπό φως
και ακούγεται η θεία λειτουργία.Νυχτώνει.

40.ΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΝΥΧΤΑ

Η εκκλησία είναι γεμάτη κόσμο.Το φώς απο τα κεριά και το
θυμιατό δημιουργούν ένα θολό,υποφωτισμένο περιβάλλον. Στην
πρώτη σειρά οι αρχές του τόπου.Ο πρόεδρος, ο διοικητής, ο
χωροφύλακας, δάσκαλος, ταχυδρόμος. Η οικογένεια του Σπίνου
είναι όλη στην εκκλησία.Οι άνστρες Σπίνος, Γόλης, Αχιλλέας
πίσω απο τις αρχές του τόπου. Πίσω τους ο Μάκης.Οι γυναίκες
είναι στην πλευρά των γυναικών.Ο Οδυσσέας βγάζει το κεφάλι
του απο την αριστερή πόρτα του ιερού. Βλέπει την Εβελίνα.
Κοιτάζονται στα μάτια. Η Εβελίνα χμηλώνει το βλέμμα. Μετά ο
Οδυσσέας πηγαίνει στην δεξιά πόρτα. Βγαίνει για λίγο. Βλέπει
τον Μάκη. Τον χαιρετάει.Ο Μάκης ίσα που κουνάει το κεφάλι.Η
λειτουργία συνεχίζεται. Οταν γίνεται η περιφορά των
Αγίων,συνοδεύουν ο Οδυσσέας και ο Αλκης. Τα άμφια, τους
είναι κοντά, μέχρι το γόνατο. Οταν φτάνουν στην πρώτη σειρά,
των επισήμων, ο Οδυσσέας προσποιείται ότι σκοντάφτει και
πέφτει πάνω στον διοικητή. Τον βλέπουν όλοι όσοι είναι
κοντά. Ο χωροφύλακας τσακίζεται να προστατέψει τον
προϊστάμενό του.Ρίχνει μια σπρωξιά τον Οδυσσέα.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
(στον Οδυσσέα αγριεμένος)που κοιτάς
ωρέ στραβάδ'. Σας χτύπσε κύριε
διοικητά; Είναι ο γιος αφνού...
τ' καταζητούμενου (χαμηλόφωνα)

ΑΛΚΗΣ
Συγνώμη κύριε διοικητά, εγώ τον
έσπρωξα κατά λάθος.(χαμηλόφωνα)

Τα "παπαδάκια" πηγαίνουν στο Ιερό. Στην ανάγνωση του
Ευαγγελίου,δεξιά κι αριστερά της Ιεράς Πύλης είναι ο 'Αλκης
και ο Στέφος. Ο 'Αλκης είναι με την πλάτη στους επισήμους. Ο
Στέφος χαιρετά μ' ενα νεύμα τον χωροφύλακα.Τελειώνει  το
Ευαγγέλιο και τα παπαδάκια μπαίνουν πάλι στο Ιερό. 'Οταν
έρχεται η ώρα της περιφοράς τα τρία παιδιά Οδυσσέας, ΄Αλκης,
Στέφος και ο γιος του παπά ο Δημήτρης, σηκώνουν τον
Επιτάφιο.Η Ιωάννα κρατά ένα καλάθι με λουλούδια. Περνά
μπροστά της ο χωροφύλακας, του προτείνει ένα λουλούδι και
του λεει χαμηλόφωνα "καλησπέρα κυρ χωροφύλαξ". Την κοιτάζει
συνοφρυωμένος.Η περιφορά του Επιτάφίου γίνεται στους δρόμους
του χωριού.Φτάνουν στο σταθμό της χωροφυλακής.Οι τοίχοι
είναι είναι γεμάτοι συνθήματα με κόκκινη λαδομπογιά. "ΚΑΤΩ Η
ΧΟΥΝΤΑ" και "ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ". Γίνεται σούσουρο. Σταματά η
περιφορά, σταματά ο παπάς να ψέλνει, όλοι κοιτούν και
διαβάζουν τα συνθήματα. Ο χωροφύλακας τρέχει προς το τμημα
σφυρίζοντας.Ο διοικητής πάει πίσω του φωνάζοντας.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σταμάτα να σφυρίζεις, βλάκα.

Ο παπάς δυναμώνει την φωνή, κάνει νόημα στους ψαλτάδες να
ψάλλουν δυνατά και στα παιδιά να συνεχίσουν την περιφορά.
Φτάνουν στο σχολείο. Είναι κι αυτό γεμάτο με ίδια συνθήματα
και άλλα  όπως "ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ" και "ΚΑΤΩ Ο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ". Ξανά παύση, στάση, σούσουρο. Ο ένας ρωτά το
άλλον "ποιος το έκανε". Ο Σπίνος πλησιάζει απειλητικά τον
Οδυσσέα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τι με κοιτάς; είμαι στην εκκλησία απο
το απόγευμα. Δεν με είδες; ρώτα και
την εγγονή σου που ήρθε με την κυρα-
Μέλπω. Ρώτα τον Μάκη, το παραπαίδι
σου.

Η Εβελίνα αφήνει τη γιαγιά της και πλησιάζει. Ο Δήμος και η
Πόπη βλέπουν τον Σπίνο που πλησιάζει τον Οδυσσέα και
πηγαίνουν κι αυτοί κοντά του. Ο Οδυσσέας τους κάνει νόημα να
μην επέμβουν.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ (cont'd)
(στην Εβελίνα)΄Ελα, πες στον παππού
σου ότι είμαι στην εκκλησία συνέχεια,
απο νωρίς μέχρι τώρα;εκτός κι αν δεν
με είδες κι εσύ.(φωνάζει τον Μάκη)Ελα
δω ρε Μάκη, για πες με είδες ή όχι;

ΕΒΕΛΙΝΑ
(πιάνει τον Σπίνο απο το μπράτσο και
ψιθυρίζει) Αστον ήσυχο. Αλήθεια
λέει,ήταν συνέχεια εδώ.

ΣΠΙΝΟΣ
(Τραβάει το χέρι θυμωμένος και
απευθύνεται στον Γόλη)τι κάθεσαι βρε
χαϊβάν'. Τρέξε με τον χωροφύλακα
μήπως κι τς πιάστε.

Ο Αχιλλέας μπαίνει ανάμεσα στον πατέρα του και στον παππού
του, τους πιάνει γερά απο τα μπράτσα και μουρμουρίζει μέσα
απο τα δόντια του.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Δεν θα πάει πουθενά.Κανένας σας!
Καταλάβατε; δεν είναι δική σας
δουλειά.

Η περιφορά συνεχίζεται, το σούσουρο λιγοστεύει.Φτάνουν στην
εκκλησία. Στήνουν τον Επιτάφιο στην είσοδο και οι πιστοί
περνούν απο κάτω. Τα τρία αγόρια και η Ιωάννα κοιτάζονται
χαμογελαστοί. Κλείνουν το μάτι ο ένας στον άλλο.

41.ΕΞ,ΜΕΡΑ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,ΠΡΩΙ

Ο χωροφύλακας με δυο εργάτες βάφουν τους τοίχους και σβήνουν
τα συνθήματα.Παρατηρείται κινητικότητα στην αυλή του
τμήματος.Δυο μαύρα αυτοκίνητα καταφθάνουν. Ο διοικητής
βγαίνει τρέχοντας και τους υποδέχεται με τους απαραίτητους
τεμενάδες. Μπαίνουν όλοι μέσα στο τμήμα.Ο χωροφύλακας σβήνει
και το τελευταίο σημάδι όταν βγαίνει ο διοικητής και κάτι
του λέει. Ο χωροφύλακας φεύγει τρέχοντας.

42.ΕΣ,ΣΑΛΟΝΙ,ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ

Ολη η οικογένεια είναι μαζεμένη γύρω απο το τραπέζι.Τρώνε
αμίλητοι.Ακούγονται μόνο τα κουτάλια, και ο Γόλης που
ρουφάει τη σούπα του. Ο Αχιλλέας και η Εβελίνα, κοιτούν τον
Γόλη. Ακούγονται ΦΩΝΕΣ απ' έξω. Η Ελένη τρέχει στο παράθυρο.
Κοντά της πάει η Εβελίνα. Στο δρόμο, ο χωροφύλακας τραβά τον
Οδυσσέα απο το μπράτσο.Ο Οδυσσέας αντιδρά.Η Πόπη φωνάζει.
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ΠΟΠΗ
Που τον πας;Τι έκανε;

Ο παππούς Δήμος φαίνεται να μιλάει στον χωροφύλακα. Κάνει
κινήσεις αγανάκτησης. Η γιαγιά Χαρίκλεια, χτυπάει τα χέρια
της στους μηρούς και μεττά κατεβάζει το τσεμπέρι,σαν να μην
αντέχει το βάρος του. Φαίνονται τα άσπρα της μαλλιά
λυμένα.Πιάνει το κεφάλι της.Φαίνεται να κλαίει.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(με αγωνία) Τι γίνεται εκεί πέρα ρε
θεία; Γιατί τραβάει ο χωροφύλακας τον
Οδυσσέα;

ΣΠΙΝΟΣ
(συνεχίζοντας το φαγητό του)Γιατί
είναι καλό κουμάσι, γι αυτό.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(στον παππού θυμωμένη) τι άνθρωπος
είσαι συ; αλλά τι λέω, μάλλον δεν
είσαι άνθρωπος...

Η Εβελίνα τρέχει προς την έξοδο.

ΣΠΙΝΟΣ
(στον Αχιλλέα)μαζεψέ την μη την πάρει
ο διάολος.

Ο Αχιλλέας κοιτά τον παππού του άγρια και τρέχει πίσω απο
την Εβελίνα.

ΜΕΛΠΩ
(με αηδία)τον διάολο τον έχς εσύ μέσα
σ'... κακοφοριασμένε...

Η Εβελίνα και ο Αχιλλές επιστρέφουν, συνεχίζοντας μια
κουβέντα.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(με ένταση) Εγώ πάντως θα πάω στο
τμήμα και θα τους πω ότι ο Οδυσσέας
δεν έφυγε ούτε λεπτό απο την
εκκλησία. Θα έρθεις; λέγε; τον είδες,
δεν τον είδες;όλοι τον είδαν...δε
μπορεί, όχι δεν μπορεί...

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Το πιθανότερο είναι οτι δεν θα
χρειαστεί. Θα δεις τίποτα δεν θα
γίνει. Ας περιμένουμε και βλέπουμε.

Ο Σπίνος σηκώνεται και τραβάει τον Γόλη απ' το μανίκι.
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ΣΠΙΝΟΣ
Σήκω! Έχουμε δλειες, εδω μέσα είναι
γιάφκα δεν είναιτο θκο μας το σπίτι.

ΜΕΛΠΩ
Δλειες με φούντες... εσύ κάνε ότι
θες, ετσι κι αλλιώς, ο λύκος δεν
αλλάζει, αυτόν(δείχνει τον Γόλη) τι
τον τραβολογάς;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(αποφασιστικά)Πατέρα, σου είπα να μην
ανακατεύεσαι.

Ο Γόλης στέκει διστακτικός.Το σαγόνι του γυαλίζει απο τα
λάδια. Κοιτάει μια τον Σπίνο, μια τον γιο του.Στο τέλος
ακολουθεί τον Σπίνο με χαμηλωμένο το κεφάλι.Βγαίνουν.Η Ελένη
μαζεύει το τραπέζι, χτυπώντας τα πιάτα και τα κουτάλια.
Ακούγεται μόνο ο μεταλλικός ήχος των κουταλιών στα πιάτα.

ΜΕΛΠΩ
Νύφη, τι λες; να ετοιμάσουμε την
μαγειρίτσα;

ΕΛΕΝΗ
Είναι νωρίς μάνα.Το απόγευμα. Τώρα
λέω να πάω μέχρι τις ελιές,να
ξεχορταριάσω, γέμισε ζιζάνια... να
μαζέψω και τη ζακέτα μου.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Πασχαλιάτικα ρε μάνα! (με απορία και
καχυποψία)

ΕΛΕΝΗ
Τα ζιζάνια δεν ξέρουν απο Πάσχα,
παλικάρι μου. Απ' το να κάθομαι εδώ
καλύτερα να κάνω κάτι χρήσιμο.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Να έρθω κι εγω τότε να σε βοηθήσω.

ΕΛΕΝΗ
(με σπουδή) Οχι αγόρι μου,εσύ να
μείνεις εδώ με την ξαδέρφη σου.

Η Ελένη βιάζεται να βγει απο το δωμάτιο.Ο Αχιλλέας την
παρακολουθεί με σκεπτικισμό.
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43.ΕΞ,ΜΕΡΑ,ΒΟΥΝΟ

Η Ελένη κρατά ένα τουρβά στον ώμο και ανεβαίνει βιαστική
προς το βουνό. Διασχίζει το μονοπάτι με γρήγορο βήμα.Κατά
διαστήματα κοιτά γύρω και πίσω της. Φτάνει στο χωράφι με τις
ελιές. Βγάζει απο τον τουρβά έναν άλλο τουρβά, τον κρεμάει
στο δένδρο, βγάζει ένα σκαλιστήρι. Κανει δυο τρεις τσαπιές
και το ακουμπά στη ρίζα του δένδρου. Μετά βάζει στον ώμο το
ταγάρι, κοιτάζει προσεκτικά γύρω της και παίρνει ένα
άλλο,στενό και ανηφορικό μονοπάτι. Ανεβαίνει, σχεδόν
σκαρφαλώνοντας.'Οσο προχωρά ακούγεται όλο και περισσότερο ο
θόρυβος απο τον καταρράχτη. Φθάνει. Σταματά να πάρει μια
ανάσα.Ακούγεται η αναπνοή της και ο καταρράχτης.Προχωρά
ανάμεσα σε δένδρα και θάμνους παραμερίζοντας τα κλαδιά. Το
φουστάνι της σκαλώνει σ΄ενα θάμνο.Το τραβά, σκίζεται.Μένει
ένα κομμάτι πάνω στον θάμνο. Η Ελένη χάνεται ανάμεσα στα
κλαδιά. Φθάνει δίπλα στον καταρράχτη. Με προσοχή περνά πίσω
απο το νερό.

44.ΕΣ,ΣΠΗΛΙΑ,ΜΕΡΑ

Η Ελένη μπαίνει σε μια σκοτεινή σπηλιά.Στην αρχή δεν βλέπει
τίποτα. Ανοιγοκλείνει τα μάτια της για να συνηθίσουν στο
σκοτάδι. Κοιτάζει διερευνητικά. Μιλά χαμηλόφωνα.

ΕΛΕΝΗ
Λευτέρη...

Ακούγεται μόνο ο καταρράχτης.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Λευτέρη, που είσαι;

Απ' το βάθος της σπηλιάς ακούγεται η φωνή του Λευτέρη.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Εδώ Λενιώ,εδώ στο βάθος.

Η Ελένη πάει προς τα εκεί. Ο Λευτέρης, είναι κουλουριασμένος
στο έδαφος, τυλιγμένος στην ζακέτα της Ελένης. Η Ελένη
σκύβει πάνω του.Πιάνει το μέτωπό του.

ΕΛΕΝΗ
'Εχεις πυρετό. 'Ελα πιες ένα καλγκόν.

Του δίνει ένα χάπι και νερό απο το παγούρι της. Βρέχει ένα
μαντήλι και το βάζει στο μέτωπό του.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
'Αργησες...πέρασαν μέρες...τι γίνεται
στο χωριό;οι δικοί μου;
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ΕΛΕΝΗ
Προχθές ήταν Αχιλλέα.(πιάνει ξανά το
μέτωπο)Χθες ήταν Επιτάφιος, δεν
μπόρεσα να φύγω. 'Ολοι καλά, μην
ανησυχείς.'Ελα πρέπει να φας κάτι...
για να δω το τραύμα σου.

Η Ελένη βοηθά τον Λευτέρη ν' ανασηκωθεί και ν΄ακουμπήσει την
πλάτη του σε μια πέτρα.Εχει ρίγος και τα μάτια του έιναι
κόκκινα.Βγάζει απο το ταγαρι ένα κομμάτι ψωμί και τυρί. Του
τα δίνει στο χέρι. Ο Λευτέρης έχει ένα σοβαρό τραύμα στον
μηρό.Είναι δεμένο πρόχειρα. Η Ελένη το ξετυλίγει. Αιμμοραγεί
και η γύρω περιοχή είναι σκούρη.Σχεδόν μαύρη σαν μια μεγάλη
ελιά που έχει ο Λευτέρης στο μέσα μέρος του μηρού. Φαίνεται
οτι έχει σοβαρή φλεγμονή. Η Ελένη το καθαρίζει με νερό.
Βγάζει απο το ταγάρι ένα μπουκάλι μπλε οινόπνευμα.Κοιτάζει
τον Λευτέρη. Εχει τα μάτια του κλειστά.Το ψωμί και το τυρί
του έχουν πέσει απο τα χέρια. Η Ελένη πιάνει το πρόσωπό του.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Λευτέρη!(τον σκουντά ελαφρά,
μισανοίγει τα μάτια)Λευτέρη,κάνε
κουράγιο,θα σου βάλω οινόπνευμα, θα
πονέσεις...

Ο Λευτέρης χαμογελά αχνά και τρυφερά.Προσπαθεί να σηκώσει το
χέρι του, ίσως για να την χαιδέψει.Η Ελένη του πιάνει το
χέρι.Κοιτάζονται.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Ολα καλά θα πάνε.Θα δεις.Εχεις
περάσει και χειρότερα.θυμάσαι, τότε
στο βουνό που σε τσίμπησε το φίδι;
όλοι σε είχαν ξεγράψει...

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
(κοντανασαίνοντας)όλοι...εκτός από
σένα... εσύ μ' έσωσες τότε...

ΕΛΕΝΗ
Και τωρα θα τα καταφέρεις, Λευτέρη
μου.

Η Ελένη κοιτάειτο τραύμα.Ρίχει το οινόπνευμα στην πληγή.Ο
Αχιλλέας τραντάζεται και σφίγγει τα δόντια για να μη
φωνάξει. Μια φωνή κάνει την Ελένη να πετάξει το μπουκάλι με
το οινόπνευμα απο το χέρι και να σηκωθεί απότομα. Ο Αχιλλέας
στέκεται προστά τους, εμβρόντητος.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Μάνα!Τι κάνεις εδώ;
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Ο Λευτέρης σηκώνει με κόπο ένα πιστόλι που έχει δίπλα του. Ο
Αχιλλέας βγάζει κι αυτός το πιστόλι του.Η Ελένη κοιτά μια
τον γιο της, μια τον Αχιλλέα.Αρπάζει το πιστόλι απο τα χέρια
του Λευτέρη και το πετάει κάτω.Πηγαίνει προς τον γιο
της.Πιάνει την κάνη απο το πιστόλι του

ΕΛΕΝΗ
Μη παιδί μου, κατέβασε το πιστόλι
σου.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Πες μου τώρα! τι ζητάς εσύ εδώ μ'
αυτόν; (φωνάζει)μας κοροϊδεύεις όλους
ότι πας στο χωράφι κι εσύ...κι εσύ...
αυτόν... τον...

ΕΛΕΝΗ
(συνέρχεται απο την έκπληξη)κουβέντα
(αυστηρά)ακους; κουβέντα δεν
θέλω.Ο,τι και να 'ναι, είναι
πληγωμένος, χρειάζεται βοήθεια.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Το μόνο που χρειάζεται είναι να
παραδοθεί. Αν είναι αθώος θα φανεί.

Ο Λευτέρης σέρνετα, πιάνει το πιστόλι του.Σημαδεύει πάλι τον
Αχιλλέα.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Αθώος είσαι εσύ, Αχιλλέα που
πιστεύεις ότι θα βρω το δίκιο μου.
Δεν πρόκειται να παραδοθώ... προτιμώ
να πεθάνω.Φύγε τώρα πριν σου την
ανάψω (αποφασισμένος)

Ακούγεται το κλικ του πιστολιού. Η Ελένη τρέχει προς τον
Λευτέρη.Μπαίνει ανάμεσα στους δυο άντρες.Ο Αχιλλεας μ' ενα
πήδημα κάνει στο πλάι και σηκώνει το πιστόλι.Η Ελένη
ουρλιάζει ΜΗΗΗ, προλαβαίνει του σπρώχνει το χέρι φωνάζοντας
με όλη της τη δύναμη.

ΕΛΕΝΗ
 Είναι ο πατέρας σου!

Το πιστόλι εκπυρσοκροτεί.Η σφαίρα χτυπά στο ταβάνι της
σπηλιάς.Ο αντίλαλος ακούγεται εκκωφαντικός.Ολοι έχουν μείνει
αποσβολωμένοι.Το πιστόλι πέφτει απο τα χέρια του Αχιλλέα και
του Λευτέρη ταυτόχρονα. Η Ελένη είναι πεσμένη στα γόνατα και
κλαίει.
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(ξεψυχισμένα) Τι λες μάνα;
τρελλάθηκες; ποιος πατέρας μου;
πατέρα έχω τον Γόλη... λες βλακείες
για να τον σώσεις...τι τρέχει μ'
αυτόν;... λέγε

ΕΛΕΝΗ
Τι περνάει απο το μυαλό σου, παιδί
μου...

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Τι να περνάει; αυτό που βλέπω!Εσύ κι
... αυτός ο...(κίνηση απόρριψης)

Η Ελένη, εξουθενωμένη,καθισμένη στο χώμα, κοιτάζει μια τον
Λευτέρη, μια τον γιο της.

ΕΛΕΝΗ
Ηρθε η ώρα λοιπόν... ας γίνει έτσι...
είπα ότι θα το έπαιρνα στον τάφο μαζί
μου, αλλά η ζωή αλλιώς τα θέλει.
Ακούστε κι οι δυο... κυρίως εσύ παιδί
μου και μετά δίκασέ με.Στο δεύτερο
αντάρτικο βγήκα στο βουνό μαζί με
άλλους νέους απο το χωριό. Εκεί,
γνώρισα τον Λευτέρη, αγαπηθήκαμε...
κάναμε σχέδια...θυμάσαι Λευτέρη; θα
φέρναμε την ελευθερία και μετά θα 
κάναμε τον γάμο στην πλατεία του
χωριού με όλους τους χωριανούς
μονιασμένους...παιδιά...οι σύντροφοί
μας, μας "πάντρέψαν", χωρίς παπά, 
στο ξωκλήσσι του Αη-Λιά...ήμασταν
ζευγάρι...αυτή η σπηλιά (δείχνει τον
χώρο) ήταν το σπιτικό μας...την
ξέραμε μόνο εμείς...ο πατριός μου δεν
το δέχτηκε ποτέ ότι βγήκα στο βουνό.
Εκανε ότι μπορούσε να με πάρει πίσω.
Μου έστειλε μαντάτο ότι η μάνα μου
ήταν βαριά άρρωστη...μου το είπες
τοτε Λευτέρη ότι ήταν παγίδα...δεν σ'
άκουσα...συμπονούσα τη μάνα μου,
κακοπερνούσε μ΄αυτό το τέρας, τον
πατριό μου...φοβήθηκα γι αυτήν.
Κατέβηκα στο χωριό.Με κλείδωσε στο
υπόγειο, στο παλιο κτήμα, μακριά απ'
το χωριό.

(MORE)

70.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



Για ένα μήνα μου πετούσε ένα
ΕΛΕΝΗ (cont'd)

ξεροκόματο απο το παράθυρο και μου
έλεγε για τις πανωλεθρίες των
ανταρτών... άκουγα τη μάνα μου κάθε
μέρα να κλαίει και να παρακαλάει να
με βγάλει απο κει.Είπε οτι θα με
βγάλει μόνο αν παντρευτώ τον Γόλη,
ένα "πατριώτη εθνικόφρονα απ' το
Ντόλο"... το υποσχέθηκα για να
κερδισω χρόνο, δεν μου είχε μείνει
μυαλό... κόντευαν δυο μήνες...δυό
μήνες χωρίς περίοδο... κατάλαβα ότι
ήμουν έγκυος...έπρεπε να βρω μια
λύση...είχα αποφασίσει να το σκάσω
πάλι, να παω να βρω τον Λευτέρη,
αρκεί να έβγαινα απο κει...

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
(με σπασμένη φωνή) Ηρθα Λενιώ,
κατέβηκα στο χωριό, σ΄εψαξα παντού,
σ΄αναζήτησα... (συντετριμμένος)

ΕΛΕΝΗ
Μ' έβγαλε απ' το υπόγειο... το βράδυ
που μ' έβγαλε, είχε φέρει στο σπίτι
τον Σπίνο... μπροστά μου έδωσαν τα
χέρια... τον Γόλη ούτε που τον
ήξερα... μετά, έμαθα  οτι πέρασες τα
σύνορα, κατέφυγες στην Βουλγαρία...τι
να 'κανα; απελπισία...εσυ μακριά, το
παιδί σου στην κοιλιά μου... ζήτησα
να γίνει ο γάμος αμέσως, δεν μ΄
ένοιαζε ποιον θα παντρευτώ... αφού
δεν ήσουν εσύ ας ήταν όποιος ήθελε.
Που να ήξερα ότι η ζωή θα μ' έφερνε
δίπλα σου πάλι, μ' έναν τοίχο ανάμεσά
μας. Γέννησα στους εφτά μηνες.
"Εφταμηνίτικο, αλλά καλό και γερό σαν
ενιαμηνίτικο" είπε η μαμή  Θεός
σχωρέστην εκεί που βρίσκεται...
κατάλαβε ότι το παιδί δεν ήταν
τελειόμηνο αλλά δεν είπε τίποτα.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Αποκλείεται!Δεν σε πιστεύω... λες
ψέματα (φωνάζει)είναι όλα ψέματα.Το
λες για να μη τον σκοτώσω. Οχι δεν θα
το επιτρέψω αυτό. Ετσι θέλεις; καλά
... δεν θα τον σκοτώσω αλλά θα πάω
τώρα κιόλας να τον καταδώσω.

71.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



Γυρίζει προς την έξοδο της σπηλιάς.Η Ελένη πάει κοντά
του.Τον πιάνει απο τα μπράτσα και τον αναγκάζει να την
κοιτάξει στα μάτια.

ΕΛΕΝΗ
Δεν βλέπεις ότι δεν έχεις καμία σχέση
με τον Γόλη; δεν μοιάζεις με κανέναν
τους... σε τίποτα.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Παραμύθια (φωνάζει) μοιάζω σε σένα!
Οχι δεν σου μοιάζω, εγώ δεν λέω
ψέματα. Μοιάζω στον πατέρα μου, τον
Γόλη, τον πατέρα μου.Μπορεί να είναι
αγαθός αλλά ψέματα, δεν λέει.

ΕΛΕΝΗ
(ήρεμα και κουρασμένα)Ησύχασε, αγόρι
μου.'Ελα να σου δείξω κάτι...

Ο Αχιλλέας την σπρώχνει και βγαίνει απο τη σπηλιά.Η Ελένη
τρέχει πίσω του.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Σε παρακαλώ παιδί μου, έλα να σου
δείξω κάτι και μετά κάνε ότι
νομίζεις.

Η Ελένη παίρνει τον Αχιλλέα απο το χέρι. Μπαίνουν στη σπηλιά
και τον οδηγεί δίπλα στον Λευτέρη. Ο Λευτέρης τον κοιτά στο
πρόσωπο. Γλυκαίνει η μορφή του. Ο Αχιλλέας αποφεύγει το
βλέμμα του. Η Ελένη δείχνει στον Αχιλλέα την ελιά που έχει ο
Λευτέρης στο μέσα μέρος του μηρού του.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Είναι ολόιδια και στο ίδιο σημείο
ακριβώς, με τη δική σου. Θυμάσαι που
παραπονιόσουν ότι δεν σου βάζω κοντά
παντελονάκια και σου έλεγα οτι "εσύ
είσαι άντρας"; (χαμογελά) Θυμάσαι;
Αυτή η ελιά ήταν η αιτία. Θαρρούσα 
ότι είχε φωνή και φώναζε ότι είσαι
γιος του Λευτέρη. Της έκλεινα το
στόμα, την κρατούσα φυλακισμένη μη
τύχει και τη δουν οι γείτονες, η
Χαρίκλεια, ο Λευτέρης, ο Δήμος...

Ο Αχιλλέας γονατίζει κλαίγοντας. Η Ελένη και ο Λευτέρης τον
χαϊδεύουν.Ακούγεται δυνατό το νερό του καταρράκτη.Μετά απο
λίγο ο Αχιλλέας τινάζεται όρθιος.
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ακόμη κι έτσι να είναι, πατέρας μου
είναι ο Γόλης... αυτός με μεγάλωσε.
Δεν με νοιάζει γι... αυτόν. Θα κάνω
αυτό που πρέπει.

Φεύγει προς την έξοδο. Η Ελένη κάνει να τρέξει ξοπίσω του. Ο
Λευτέρης την πιάνει απο το χέρι.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Αστον! Αν είναι γιος μου δεν θα με
καταδώσει. Αν το κάνει, δεν είναι
παιδί μου κι ούτε θα γίνει ποτέ.

45.ΕΞ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΌ ΤΜΗΜΑ, ΜΕΡΑ

 Ο Αχιλλέας πηγαίνει προς το αστυνομικό τμήμα. Η Πόπη και ο
Δήμος είναι στην αυλή, συνομιλούν μεταξύ τους με ανησυχία
και αγωνία. Βλέπουν τον Αχιλλέα και σταματούν. Ο Αχιλλέας,
κοντοστέκεται για λίγο. Πλησιάζει.

ΔΗΜΟΣ
Εσύ, παιδί μου, Αχιλλέα τον είδες τον
Οδυσσέα στην εκκλησία,δεν τον είδες;
Πες τους μια κουβέντα, εσένα θα σε
ακούσουν.Μετράει ο λόγος σου

Ο Αχιλλέας δεν μιλάει.Κοιτάζει τον Δήμο με παράξενο ύφος.
Τον κοιτάζει στα μάτια. 'Εχουν τα ίδια καστανοπράσινα μάτια,
τις ίδιες πυκνές και μεγάλες βλεφαρίδες. Ξεχάστηκε να τον
κοιτάζει χωρίς να μιλάει. Ο Δήμος τον κοιτάζει παρακλητικά.
Πέφτει αμήχανη σιωπή.

ΠΟΠΗ
'Αστον πατέρα! Η οικογένειά του μόνο
κακό μας έκανε.Γιατί αυτός να είναι
διαφορετικός; (στον Αχιλλέα)πήγαινε
στον δρόμο σου, παιδί μου.

Ο Αχιλλέας, σκύβει το κεφάλι και μπαίνει στο αστυνομικό
τμήμα. Εμφανίζεται ο παπάς, βιαστικός και με τα ράσα του ν'
ανεμίζουν.

ΠΟΠΗ (cont'd)
(ανυπόμονα)'Αντε παπά μου, που είσαι
τόση ώρα;

ΠΑΠΑΣ
Σγχώρνα με Καλλιόπη μου, αλλά είχα
λειτουργία.Πρώτη Ανάσταση σήμερα!
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ΠΟΠΗ
Για εσάς ανάσταση,παπά μου. Για εμάς,
σταύρωση.

ΠΑΠΑΣ
Σώπα ευλογημένη, μη λες τέτοια. Θα
δεις ο Χριστός θα κάνει το θαύμα του.

Εκείνη τη στιγμή βγαίνει ο Οδυσσέας απο την πόρτα του
τμήματος.

ΠΑΠΑΣ (cont'd)
(σταυροκοπιέται)δοξασμένο το όνομά
σου, Χριστέ μου.

Η Πόπη και ο Δήμος τρέχουν κοντά στον Οδυσσέα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ησυχάστε, όλα καλά. Αφού με είδαν
όλοι. Πάμε σπίτι μας.

Ολοι μαζί, βγαίνουν απο την αυλή της αστυνομίας. Λένε δυο
κουβέντες, ο παπάς τους ευλογεί κι ετοιμάζονται να
χωρίσουν.Ακούγεται ένα συνθηματικό ΣΦΥΡΙΓΜΑ. Οι φίλοι του
Οδυσσέα, ο Αλκης, ο Στέφος και η Ιωάννα είναι κρυμμένοι πίσω
απο τον πλάτανο. 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ (cont'd)
Πάτε εσείς στο σπίτι. Εγω θέλω να
κάνω μια βόλτα.

ΔΗΜΟΣ
'Ελα βρε αγόρι μου τώρα να πάμε στο
σπίτι. Μη τους δίνεις αφορμές. Αυτοί
αυτό ψάχνουν.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ισα, ίσα παππού,δεν έχω κάτι να κρύψω
και δεν τους φοβάμαι.

ΠΟΠΗ
Ε, βρε παιδί μου, φιρί φιρί το πας.
Αγύριστο κεφάλι είσαι κι εσύ, σαν τον
πατέρα σου.Μην αργήσεις. Πάμε πατέρα.

Η Πόπη με τον Δήμο φεύγουν. Ο Οδυσσέας πηγαίνει προς την
πλατεία. Εκείνη τη στογμή εμφανίζεται ο Μάκης.Κάνει ότι δεν
βλέπει το Οδυσσέα.Ο Οδυσσέας του μιλά, εγκάρδια.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Που είσια ρε Μάκη; σε χάσαμε απ' την
παρέα.
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Ο Μάκης,επιβραδύνει λίγο το βήμα του. Κοιτά δεξιά, αριστερά
με το κεφάλι σκυμμένο.Μιλάει χαμηλόφωνα.

ΜΑΚΗΣ
Να μωρέ, δουλεύω... κάνω κανένα
μεροκάματο πριν πάω φαντάρος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ελα ρε,μαζί μας. Να, εκεί είναι και
οι άλλοι.

ΜΑΚΗΣ
Μπα... έ...εχω δουλειά.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τι έγινε ρε Μάκη; φοβάσαι μη σε
κακοχαρακτηρίσουν;

Ο Μάκης σταματά και κοιτά τον Οδυσσέα στα μάτια.

ΜΑΚΗΣ
Κακοχαρακτηρισμένοι είμαστε απο τα
γεννοφασκια μας, κι εσύ κι
εγώ,Οδυσσέα. Χωρίς να φταίμε και
χωρίς να το διαλέξουμε.Εγώ όμως
βαρέθηκα.Εσύ, παίξ' το ήρωας, εγώ
προτιμώ να είμαι κομπάρσος...αρκει να
μ΄αφήσουν στην ησυχία μου, όλοι...
όλοι σας.

Ο Μάκης απομακρύνεται βιαστικα. Ο Οδυσσέας τον παρακολουθεί.

46.ΕΞ,ΠΛΑΤΕΙΑ,ΜΕΡΑ

Η παρέα του Οδυσσέα, όση ώρα αυτός μιλάει με τον Μάκη, του
κάνουν χειρονομίες και σφυρίζουν.Ο Οδυσσέας φθάνει κοντά
τους.

ΙΩΑΝΝΑ
Αντε ρε Οδυσσέα! Κάθεσαι και μιλάς με
το τσιράκι του Γόλη κι εμάς μασ έφαγε
η αγωνία.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αληθεια ρε! Τι επαθε αυτός;
μετάλλαξη!

ΣΤΕΦΟΣ
Έτσι το λεν τώρα; εγώ βόλεμα το λέω.
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ΑΛΚΗΣ
Αστον μωρέ τον μαλάκα, τον
γλειψιματία. Λέγε ρε! Θα σε στείλουν
διακοπές σε κανένα νησάκι;Αντε μήπως
δούμε κι εμείς θάλασσα.

Οι άλλοι τρεις πλακώνουν τον Αλκη στις καρπαζιές.

ΑΛΚΗΣ (cont'd)
Τι βαράτε ρε μαλάκες;δεν ξέρετε απο
αστειάκια; χωριάτες ε, χωριάτες;

Γέλια.Ακούγεται η σφυρίχτρα του χωροφύλακα.Πριν σκορπίσουν
τα παιδιά, ο Οδυσσέας δίνει το σύνθημα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Στο Κάτω Πηγάδι. Σ' ενα τέταρτο.

47.ΕΞ, ΚΑΤΩ ΠΗΓΑΔΙ,ΜΕΡΑ.

Ενας, ένας φτάνουν στο Κάτω Πηγάδι, μια χτιστή/κιόσκι βρύση,
χωμένη στα δέντρα, στο τέλος ένος στενού μονοπατιού.
Κάθονται στα πεζουλάκια. Ο Οδυσσέας τους λέει τι έγινε στο
τμήμα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Με υποψιάζονται αλλά δεν έχουν
στοιχεία.

ΑΛΚΗΣ
Ούτε και πρόκειται να βρουν, όσο και
να ψάξουν.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ρωτούσαν ποιοί άλλοι ήταν, γι αυτό μη
με πλησιάζετε και πολύ.

ΙΩΑΝΝΑ
Σιγά μη χαλάσουμε τη φιλία μας γι
αυτούς τους... φασίστες (φωνάζει).
Μια και είπα φασίστες, είδα τον
Αχιλλέα να μπαίνει στο τμήμα. Τι
ήθελε; τον είδες εσυ;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(έκπληκτος)Μπα! Αλήθεια! Όχι δεν τον
είδα. Θ ατον έκρυψαν μάλλον.

ΙΩΑΝΝΑ
Κουκούλα θα του έβαλαν, ξέρουν απο
τέτοια.Φασισταριά του κερατά (φωνάζει
και κλωτσά ένα ξύλο)
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ΣΤΕΦΟΣ
Σιγά ρε Ιωάννα,σιγά! Δεν ξέρεις ότι
και οι τοίχοι έχουν αυτιά.

ΑΛΚΗΣ
'Εδώ δεν έχει τοίχους ρε χαζέ!
δηλαδη.(γελάνε)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
'Εχει όμως δέντρα, πουλιά. Σοβαρά
τώρα.Δεν είναι αστείο. Με απείλησαν
ότι θα με "χαρακτηρίσουν"... ότι σαν
κι εγω μόνο οικοδόμος θα γίνω, σαν
τον πατέρα μου... ότι θα πάρω στο
λαιμό μου και την παρέα μου κι ας
είναι απο καλές οικογένειες(τους
δείχνει). Γι αυτό να περιμένετε τα
μαντάτα. Θα πιάσουν τους δικούς σας.

ΙΩΑΝΝΑ
Ο δικός μου ο γέρος δεν κωλώνει.
Είναι με το δίκιο λέει και δεν
χαρίζει κάστανα σε κανέναν.

ΑΛΚΗΣ
Ωχ! Η μάνα μου, θ' αρχίσει το
μοιρολόι και ποιος την ακούει.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ας φυλαγόμαστε λίγο...

Η Ιωάννα κλωτσάει με μανία το ξύλο και βρίζει δυνατά.

ΙΩΑΝΝΑ
Οχι ρε γαμώτο, όχι τα καθίκια, οι
προδότες.Δεν θα μας φοβίσουν.Ούτε
μπορούν να σου το κάνουν αυτό, ρε
Οδυσσέα.Είσαι άριστος. Θα σκίσεις
στις εξετάσεις.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Σιγά τα ωά! Μπορούν Ιωάννα. Λες να
τους εμποδίσουν τα... γραπτά
μου;Κουρελόχαρτα, γι αυτούς.

ΣΤΕΦΟΣ
Μα δεν έχουν τιποτα εναντίον σου, ρε
(αγανακτισμένος)
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Δεν χρειάζεται να έχουν. Φτάνει που
είμαι εγγονός του Δήμου και γιος του
Λευτέρη. Ας μη γελιόμαστε.

ΑΛΚΗΣ
Και τι σκέφτεσαι να κάνεις; δεν
μπορούμε να τ' αφήσουμε έτσι αυτό.

Η Εβελίνα κατεβαίνει το μονοπάτι. Κρατάει,ένα παγούρι. Τους
βλέπει. Διστάζει.Μετά συνεχίζει.Η Ιωαννα κάνει μαι
γκριμάτσα.

ΙΩΑΝΝΑ
Αυτή μας έλλειπε τώρα.

ΣΤΕΦΟΣ
Δεν φαίνεται κακό κορίτσι ρε! Στο
επεισόδιο, στον Επιτάφιο,μπήκε
μπροστά, υπερασπίστηκε τον Οδυσσέα,
μπροστά σ' όλους.

ΑΛΚΗΣ
(με συγκρατημένο ενθουσιασμό)Ρε σεις,
μήπως αυτή είναι η λύση;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τι εννοείς, ρε μαλάκα;(υποψιασμένος0

ΑΛΚΗΣ
Το κορίτσι ειναι τσιμπημένο μαζί σου.
Έχει δαγκώσει τη λαμαρίνα για τα
καλά.Κι εσύ σα να τη γλυκοκοιτάς...

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Μεγάλη φαντασία έχεις.Την ξέρω απο
τόση δα.

ΑΛΚΗΣ
(τον σκουντάει, ο Οδυσσέας πέφτει απο
το πεζούλι) Ελα ρε, πες την αλήθεια.
Αφού κι εσύ την ψιλογουστάρεις.Απλά,
δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι
γουστάρεις την εγγονή του Σπίνου.

ΣΤΕΦΟΣ
(γελάει) κι εγω δεν πάω τη μάνα της
Ιωάννας και την ξέρω απο τότε που
κατοριόταν στο βρακί της, αλλά την
γουστάρω.
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ΙΩΑΝΝΑ
(έκπληκτη)τι είπες;ακούσατε κι εσείς
ή τ' αυτιά μου κάνουν παράσιτα;

ΑΛΚΗΣ
Ω,ω,ω! Αποκαλύψεις!Καλά εσύ, Ιωάννα, 
δεν παίρνεις χαμπάρι τι γίνεται γύρω
σου. Αλλη ώρα τα δικά σας.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η καλύτερη
ιδέα. Μόνο αυτή μπορεί να μάθει αν
έγινε αυτό και να το σταματήσει.
Σκασμός τώρα.

Η Εβελίνα φθάνει κοντά τους, αρκετά επιφυλακτική και λίγο
φοβισμένη.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ε..ε..ε, γεια! Ηρθα να πάρω λίγο νερό
για τη γαγιά μου.Μόνο απ' αυτό πίνει.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Α! Έτσι εξηγείτε!(τον κοιτούν όλοι)Το
νερό ρε! Αυτό την κάνει διαφορετική
απο τον Σπίνο.Ελα ρε, πλάκα κάνω. Α,
Εβελίνα,ευχαριστώ για χθες.

Το πρόσωπο της Εβελίνας φωτίστηκε. Ξεθάρρεψε.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Είδα τον χωροφύλακα το πρωί έξω απο
το σπίτι σου. Αν θέλεις μάρτυρες, να
ξέρεις εγώ θα έρθω.

ΙΩΑΝΝΑ
Μπράβο ρε, δεν σου το 'χα
πάντως.Κόλλα το.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(επιφυλακτικά) Μα αφού, όλοι τον
είδαν...δεν είναι δίκιο να τον
κατηγορούν.

ΑΛΚΗΣ
Μωρέ, εσύ καλά τα λες, αλλά ο παππούς
σου ο Σπίνος πήγε κατυεθείαν στον
Οδυσσέα.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(θυμωμένα)Δεν θέλω ν'ακούω γι αυτόν.
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ΣΤΕΦΟΣ
Πάντως, που τον χάνεις που τον
βρίσκεις, όλη την ώρα μπαινοβγαίνει
στο τμήμα,κολλητάρι με τους μπάτσους.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ναι, τον είδα και σήμερα.'Οταν με
είχαν στο κελλί πέρασε απο μπροστά
μου. Πήγε κατευθείαν στον διοικητή.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(έκπληκτη)Τι εννοείς;Ηρθε στο
τμήμα;(εξοργισμένη)δεν τον αντέχω
πια...μόνο για τη γιαγιά μου
κάθομαι...θα φύγω και δεν θα
ξανάρθω...ούτε στην κηδεία του...να
ψοφήσει

ΙΩΑΝΝΑ
(την πιάνει αγκαζέ) 'Ελα να σου πω,
δεν θέλουμε να ψοφήσει ακόμη, τον
χρειαζόμαστε.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(πάει κοντά τους)Ιωάννα, σταμάτα
τώρα. Μη τολμήσεις!

ΑΛΚΗΣ
Γιατί ρε Οδυσσέα,αφού η Εβελίνα δεν
είναι σαν κι αυτούς. Δεν θέλει το
άδικο...

ΣΤΕΦΟΣ
...κι εδω πάει να γίνει μια μεγάλη
αδικία ξανά, σε βάρος σου.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(θυμωμένος) Σταματήστε όλοι τώρα.
Κουμάντο στη ζωή μου θα κάνω εγώ.

ΙΩΑΝΝΑ
(φωνάζει θυμωμένη)Δεν κατάλαβες καλά!
Κουμάντο στη ζωή σου θα κάνουν
αυτοί!(δείχνει αόριστα προς το
χωριό)Αν σε "χαρακτηρίσουν" όπως σε
απείλησαν, ξέχνα το πανεπιστήμιο. Θα
βάλεις τα αριστεία, κορνίζα στον
τοίχο, μη σου πω πουθενά αλλού δηλαδή 
και μετά  διηγώντας τα θα κλαις. Αυτό
θέλεις για τον εαυτό σου;
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τι σε νοιάζει εσένα ρε, ότι θέλω θα
κάνω με τη ζωή μου.

ΙΩΑΝΝΑ
Με νοιάζει γιατί είσαι φίλος μου,
αλλά είσαι και μαλάκας και
ψευτοεπαναστάτης. Είσαι έτοιμος να το
παίξεις θύμα και μετά να κλαιγεσαι
μαι ζωή. Εγώ φεύγω, με σύγχυσες.

Η Ιωάννα φεύγει θυμωμένη.Ο Στέφος κάνει μια γκριμάτσα σαν να
λεει "τι να κάνω; πάω μαζί της" και την ακολουθεί. Η Εβελίνα
κοιτά αμηχανα και μοιάζει να μη καταλαβαίνει.

ΑΛΚΗΣ
(στην Εβελίνα) Δεν έχεις ιδέα για τι
πράγμα μιλάμε ε;

Η Εβελίνα γνέφει αρνητικα και ψελλίζει"συγγνώμη... δεν..."

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
'Ασ' την ρε στην ησυχία της...

ΑΛΚΗΣ
Και στην άγνοιά της. Νομίζω ότι
δικαιούται να ξέρει. Το τι θα κάνει
μετά, είναι δικός της λογαριασμός,
αλλά, τουλάχιστο (γυρίζει στην
Εβελίνα) δεν θα μπορείς να πει ότι
δεν ήξερες.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Θέλω να μάθω Αλκη. Ο Οδυσσέας μπορεί
να μη μου έχει εμπιστοσύνη αλλά εγώ
θέλω να μάθω.Αλήθεια!

Βλέπουμε τον 'Αλκη να εξηγεί στην Εβελίνα. Ο Οδυσσέας
κάθεται στο πεζούλι με σκυμμένο το κεφάλι. Ο Αλκης φεύγει
και τους αφήνει μόνους.Η Εβελίνα διστακτικά πάει και κάθεται
στο πεζουλάκι δίπλα στον Οδυσσέα.Ακούγονται τα βατράχια, τα
πουλιά και το νερό που τρέχει. Το αεράκι σηκώνει τη φούστα
της Εβελίνας. Τα μαλλιά της μπαίνουν μπροστά στο πρόσωπο του
Οδυσσέα.Ο Οδυσσέας βάζει τα μαλλιά της πίσω απο το αυτί.
Κοιτάζονται.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Μην τους ακούς. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω
να κάνεις κάτι... δεν θέλω να σε
μπλέξω και να χαλάσεις τις σχέσεις
σου με την οικογένειά σου.Στο άτω
κάτω είναι δικό μου πρόβλημα.
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Η Εβελίνα. Γέρνει το πρόσωπό της στο χέρι του.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Δεν ξερω τι θα καταφέρω, αλλά μη μου
στερείς το δικαίωμα να προσπαθήσω.
Τώρα ξέρω, δεν μπορώ να μείνω
αμέτοχη. Δεν θα το κάνω για σένα...(ο
αχιλλές την κοιτά ψιλοειρωνικά)
δηλαδή όχι μόνο για έσένα... θα το
εκανα όποιος κι άν ήταν στη θέση σου.
Κυρίως όμως το κάνω για εμένα.

Ο Οδυσσέας πιάνει το πηγούνι της και την υποχρέωνει να τον
κοιτάξει στα μάτια.

ΕΒΕΛΙΝΑ (cont'd)
Εντάξει...για σένα το κάνω! Αλλά όχι
μόνο για σένα.

Ο Οδυσσέας την φιλάει.

ΕΒΕΛΙΝΑ (cont'd)
Αν ήταν για το "ευχραιστώ" να σου
υπενθυμίσω ότι δεν ξέρω αν θα πετύχω.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ε, τότε ας το πάρω πίσω.

Φιλιούνται ξανά με πάθος. ΗΧΟΙ απο το φυσικό περιβάλλον.

48.ΕΣ, ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ, ΜΕΡΑ

Η Εβελίνα, κρατώντας το παγούρι γεμάτο νερό, μπαίνει με φόρα
στο σπίτι. Αφήνει το παγούρι στην είσοδο και φωνάζει.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Γιαγιά! Γιαγιάαα!

Η Μέλπω βγαίνει απο την κουζίνα στο χωλ, σκουπίζοντας τα
χέρια στην ποδιά της.

ΜΕΛΠΩ
Εδώ είμαι, Βαγγελίτσα μου. 'Εφερες το
νερό;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Το έφερα γιαγιά μου. Είναι κανείς στο
σπίτι; (κοιτάει γύρω)

ΜΕΛΠΩ
Μπα, κορίτσι μου. Η νυφη ακόμα να
έρθει απο τον ελαιώνα.

(MORE)
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Βρήκε κι αυτή μέρα να πάει. Ο
ΜΕΛΠΩ (cont'd)

Αχιλλέας έφυγε κι αυτός, ο
αφορισμένος είναι με τον θειό σου...
ποιος ξέρει που κοπροσκυλιάζουν, κάτι
θα μαγειρεύουν πάλι.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ξέρω εγώ τι μαγειρεύουν, αλλά θα τους
το χαλάσουμε, γιαγιά. Ελα, να σου πω.

Πιάνει τη γιαγιά απ' τους ώμους και μπαίνουν στο καθιστικό.Η
Εβελίνα μιλά χαμηλόφωνα και χειρονομεί. Κάποια στιγμή η
Μέλπω σηκώνεται όρθια κουνώντας τα χέρια. Φωνάζει. 

ΜΕΛΠΩ
Οχι, όχι, όχι! Αυτό με τίποτα! Δεν
αντέχω να το ξαναπεράσω. Θα πεθάνω
πριν της ώρας μου.

Η Εβελίνα αγκαλιάζει τη γιαγιά της και της μιλάει τρυφερά.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Γιαγιά μου, άκουσέ με.Και η θεία
Βαγγελίτσα απο κει πάνω το θέλει
γιατί ξέρει ότι είναι για καλό. 'Ετσι
θα διορθώσουμε λίγο το κακό που έκανε
ο πατέρας της.Μην ανησυχείς δεν θα
πάθω τίποτα. Θα τα κανονίσουμε όλα
μια χαρά. Ας το κάνουμε για τη
Βαγγελίτσα μας.

Η Χαρίκλεια σταυροκοπιέται.

49.ΕΣ, ΔΩΜΑΤΙΟ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ, ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ, ΜΕΡΑ

Η Μέλπω βλέπει απο το παράθυρο τον Σπίνο και τον Γόλη,να
πλησιάζουν στο σπίτι. οταν είναι λίγα μέτρα πριν την
εξώπορτα, βγαίνει αλλόφρων απο το σπίτι, σχεδόν
ουρλιάζοντας.

ΜΕΛΠΩ
Το κορίτσι... γρήγορα... το
κορίτσι...το χάνουμε...

ΓΌΛΗΣ
Τι κάμς έτσι ρε μάνα; τι έπαθε;

Η Μέλπω, φωνάζει "γρήγορα, γρήγορα" και μπαίνει στο σπίτι.
Τρέχοντας ακολουθούν ο Σπίνος με τον Γόλη.

ΜΕΛΠΩ
Εδώ, εδώ ελάτε.
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Οι δύο άνδρες πηγαίνουν προς το δωμάτιο της Βαγγελίτσας.
Κοκαλώνουν και οι δύο στην πόρτα.Η Μέλπω δεν τους αφήνει να
μπουν μέσα. Η Βαγγελίτσα στη μέση του δωματίου, έχει περάσει
μια θηλιά στο λαιμό της και ίσα ίσα που ακουμπά σ΄ένα
σκαμνάκι.ο Σπίνος χλωμιάζει, σπρώχνει την Μέλπω για να μπει.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(απειλητικά)'Ενα βήμα κι έσπρωξα το
σκαμνί. Γιαγιά πες του.

ΜΕΛΠΩ
(με αναφιλητά)τι έκανες πάλι
αναθεματισμένε (τον χτυπάει με τη
γροθιά της στο στήθος. Τρέξε...
τσακίσου... πήγαινε στην αστυνομία
και φέρε χαρτί που να λέει ότι ο
Οδυσσέας τ' Λευτέρη έχει καθαρό
φάκελλο... ότι δεν είναι
χρακτηρισμένος...με υπογραφές...
τώραα(φωνάζει)αλλιώς θα
κρεμαστεί.(γυρίζει στην Εβελίνα)Μη
κοριτσακι μου, μη Βαγγελίτσα μου, θα
πεθάνω κι εγω μαζί με σένα...(γυρίζει
στον Σπίνο, φωνάζει) Τσακίσου! Φονιά!

Ο Σπίνος ψελλίζει.

ΣΠΙΝΟΣ
Δεν...δεν  μπορώ να το κάμω αυτό.
Ρεζίλι θα γίνω... θα περάσουν εμένα
για ύποπτο...

ΓΌΛΗΣ
Εμείς μό... μόλις υπογραψάμι ότι
είναι κουμονιστοσυμμορίτς... τώρα
πώς... πώς θα το πάρουμε πίσω;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Μετράω μέχρι το δέκα. Αν δεν φύγετε
και οι δυο σας και δεν γυρίσετε με το
χαρτί, με σφραγίδες και δήλωση δική
σας θα με βρείτε κρεμασμένη. Θα πάω
να βρω τη θεία μου να της πω τι
καθάρματα είσαστε.

Ο Σπίνος και ο Γόλης στέκουν άπραγοι, Η Εβελίνα αρχίζει το
μέτρημα. Η Μέλπω τους σπρώχνει και φωνάζει. 1, 2, 3...
πηγαίνονατς προς την κουζίνα. Γυρίζει με μια καραμπίνα.
Οπλίζει και σημαδεύει τον Σπίνο.
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ΜΕΛΠΩ
Στο είπα ότι θα σε σκοτώσω με τα ίδια
μ' τα χέρια. Τσακίσ' πήγαινε στην
αστυνομία και γύρνα με το χαρτί.
(γυρίζει στον Γόλη) κι εσύ. Αν δεν το
πάρετε να μη γυρίσετε, θα σας
κηνυγησω μέχρι να πατήσετε κόκκινο
χιόνι, θα σας σκοτώσω και θα σας
αφήσω να σας φάν' τ΄αγρίμια. Προδότες
του κερατά.

Οι δύο άντρες δείχνουν τρομαγμένοι.Ο Γόλης μισοκρύβεται πίσω
απο τον πατέρα του.

ΣΠΙΝΟΣ
(τραυλίζοντας, άσπρος σαν πανί)
Κατέβασε τ' όπλο, πηγαίνουμε

ΜΕΛΠΩ
Τρέχοντας! Φτύνω (φτύνει) μέχρι να
στεγνώσει το σάλιο να είστε πίσω.

Προχωρούν ενώ η Μέλπω τους σημαδεύει με τ' όπλο. Μόλις
βγαίνουν κλειδώνει την πόρτα και πάει στο δωμάτιο. Πέφτει
εξουθενωμένη στο κρεβάτι. Η Εβελίνα βγάζει την πρόχειρη
θηλιά, κατεβαίνει απο το σκαμνί και πηγαίνει ν΄αγκαλιάσει τη
γιαγιά της. Η Μέλπω κλαίει αθόρυβα. Η Εβελίνα της σκουπίζει
τα μάτια.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Συγγνώμη γιαγιά μου. Συγγνώμη και σ'
ευχαριστώ.(της φιλάει τα χέρια)

ΜΕΛΠΩ
'Ηθελα να τον σκοτώσω στ΄αλήθεια. Για
το κορίτσι μου, αυτός το 'στειλε στον
τάφο.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Σώπα γιαγιά μου, αυτό το κρίμα είναι
η μεγαλύτερη τιμωρία γι αυτόν.

Η Μέλπω τραγουδά το  "Μάνα και θυγατέρα" κρατώντας στην
αγκαλιά την εγγονή της.

"Μάνα και θυγατέρα δυο μάζευαν τον αμάραντο,
μάζευαν τον αμάραντο μάνα και θυγατέρα δυο.

Στο δρόμο που πηγαίνουνε βρίσκουν ‘να λαβωμένον(ε),
βρίσκουν ‘να λαβωμένον(ε) στο δρόμο που πηγαίνουνε.
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Μάνα μου να τον πάρουμε τον ξένο να τον γειάνουμε,
τον ξένο να τον γειάνουμε μάνα μου να τον πάρουμε.

(ν)Εμείς ρούχα δεν έχουμε τον ξένο τι τον θέλουμε,
τον ξένο τι τον θέλουμε (ν)εμείς ρούχα δεν έχουμε.

Μάνα μ’ το σεντονάκι μου χαλάλι στο ξενάκι μου,
χαλάλι στο ξενάκι μου μάνα μ’ το σεντονάκι μου.

(ν)Εμείς ψωμί δεν έχουμε τον ξένο τι τον θέλουμε,
τον ξένο τι τον θέλουμε (ν)εμείς ψωμί δεν έχουμε.

Μάνα μ’ το κομματάκι μου χαλάλι στο ξενάκι μου,
χαλάλι στο ξενάκι μου μάνα μ’ το κομματάκι μου."

Ακούγεται η εξώπορτα. Σηκώνονται. Η Εβελίνα ανεβαίνει στο
σκαμνί και περνάει τη θηλιά.Η Μέλπω παίρνει τ' όπλο και
πηγαίνει στην πόρτα. Την ανοίγει με το όπλο προτεταμένο
στους δυο άντρες. Τα μάτια της είναι κόκκινα και τα μάγουλά
της βρεγμένα απο τα δάκρυα.

ΜΕΛΠΩ
Το πήρατε;να το δω...

Ο Σπίνος δείχνει τρια χαρτιά.Η Μέλπω αφήνει την πόρτα και
προχωρά προς το δωμάτιο. Σταματά στην πόρτα.

ΜΕΛΠΩ (cont'd)
(παρακλητικά) κατέβα Βαγγελίτσα μου,
τα πήραν τα ρημάδια τα χαρτιά. Κατέβα
κορίτσι μου.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Να τα διάβασουν, ν' ακούσω τι
γράφουν.

Ο Σπίνος διαβάζει τη βεβαίωση της αστυνομίας για το καθαρό
μητρώο του Οδυσσέα και μετά τις καταθέσεις των δυο με τις
οποίες διαβεβαιώνουν ότι ο Οδυσσέας, ουδεμία σχέση έχει με
αντεθνικές δράσεις.

ΕΒΕΛΙΝΑ (cont'd)
Γιαγιά, φέρε να δω τις σφραγίδες και
τις υπογραφές. Εσείς εκεί.

Η Μέλπω πλησιάζει και δίνει τα χαρτιά στην Εβελίνα.

ΕΒΕΛΙΝΑ (cont'd)
Τώρα βγείτε έξω και κλείστε την
πόρτα. Μόνο η γιαγιά μου να μείνει,
να με βοηθήσει να κατέβω.
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Η Μέλπω τους σπ΄ρωχνει έξω και κλειδώνει την πόρτα. Η
Εβελίνα πηδά κάτω κι αγκαλιάζει τη γιαγιά της. Την
στριφογυρίζει λέγοντας χαμηλά για να μη την ακούσουν.

ΕΒΕΛΙΝΑ (cont'd)
Τα καταφέραμε, γιαγιά μου, τα
καταφέραμε. Η Βαγγελίτσα μας, μας
βοήθησε. Πηγαίνω να το δώσω στον
Οδυσσέα.Πήγαινε εσύ μέσα μαζί τους να
μη με δουν.

Ανοίγει το παράθυρο, πηδάει στην αυλή και σκυφτά βγαίνει στο
δρόμο.

50.ΕΞ, ΣΠΗΛΙΑ-ΒΟΥΝΟ, ΜΕΡΑ

Ο Λευτέρης βαριανασαίνει. Η Ελένη προσπαθεί με κομπρέσσες να
του κατεβάσει τον πυρετό. 'Εχει ρίγος και παραμιλά.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Βγάλε με έξω Λενιώ... Θέλω να δω τον
τόπο...τελευταία φορά...βγαλε με...
και...φύγε...αν είναι να πεθάνω... να
βλέπω τον τόπο μου

ΕΛΕΝΗ
Μη λες τέτοια, δεν θα πεθάνεις, δεν
θα σ΄αφήσω, όχι τώρα. Θα πάω να φέρω
γιατρό.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Δεν... θα προλάβεις...θα έρθουν οι
χωροφύλακες ... θα με ...
αποτελειώσουν

ΕΛΕΝΗ
Σώπα μη μιλάς, χάνεις δυνάμεις.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Βγάλε με...σε παρακαλώ...έξω...
ουρανό...

Η Ελένη πιάνει τον Λευτέρη απο τις μασχάλες τον σηκώνει, τον
στηρίζει στα ΄πόδια του, περνάει το χέρι του στους ώμους
της. Ο Λευτέρης σέρνει τα πόδια του. Βγαίνουν. Τον ακουμπά
ανάμεσα σε δυο θάμνους. Τρέχει στη σπηλιά και βγαίνει με τη
ζακέτα της. Τον σκεπάζει.

ΕΛΕΝΗ
Σε παρακαλώ, σφίξε τα δόντια σου,
μέχρι να βραδυάσει. Θα βρω τρόπο να
σε κατεβάσω στο χωριό.
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Ο Λευτέρης κάνει ένα νεύμα με το κεφάλι.Κοιτά τον ουρανό.Η
Ελένη φεύγει τρέχοντας.

51.ΕΣ, ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ, ΜΕΡΑ

Η Ελένη χτυπά την πόρτα. Δεν περιμένει να της ανοίξουν, ορμά
στο σπίτι. Είνα μαζεμένοι στο καθιστικό. Σηκώνονται όλοι
όρθιοι. Η Πόπη φανερά εκνευρισμένη έτοιμη να διαολοστείλει
την Ελένη.Εκείνη τη στιγμή μπαίνουν ο Οδυσσέας με την
Εβελίνα, που ήταν στο δωμάτιό του.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(ξαφνιασμένη)Θεία! Εσύ εδώ; πότε
γύρισες απ' το χωράφι;

Η Ελένη προς στιγμή μένει αμήχανη. Μετά συνέρχεται.

ΕΛΕΝΗ
Κλείστε την πόρτα.Ελάτε όλοι εδω, έχω
να σας πω.Βρήκα τον Λευτέρη.

Η γιαγιά πέφτει στο κρεβάτι, ο παππούς πιάνεται απο το
τραπέζι, η Πόπη χάνει το χρώμα της.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
(βιαστικά) ζωντανός είναι κυρά
Χαρίκλεια, ζει αλλά είναι
πληγωμένος...

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τι καθόμαστε; πάμε να τον πάρουμε

ΕΛΕΝΗ
Κάτσε αγόρι μου! Απ' έξω οι ασφαλίτες
κάνουν βόλτες. Μόλις κάνετε τον
ανήφορο θα σε πάρουν απο πίσω.

ΔΗΜΟΣ
Δίκιο έχει η Ελένη...αλλά κάτι πρέπει
να κάνουμε.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Να πάμε εμείς θεία, εμάς δεν θα μας
υποψιαστεί κανείς.

ΕΛΕΝΗ
'Οχι, ούτε εμείς... δεν μπορούμε...

ΠΟΠΗ
Τι θα κάνουμε, Παναγιά μου; εμείς
καθόμαστε εδώ κι αυτός εκει πάνω
πληγωμένος...είναι βαριά;
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ΕΛΕΝΗ
Ετσι φαίνεται...έχει ανάγκη απο
γιατρό. Ακούστε τι θα κάνουμε.Μόλις
χτυπήσει η καμπάνα θα ξεκινήσετε όλοι 
για την Ανάσταση. Θα σας δουν οι
ασφαλίτες και θα φύγουν. Εσύ Εβελίνα
θα πάρεις τον παππού σου, τη γιαγιά
και τον θείο σου και θα πάτε  στην
εκκλησία. Με την πρώτη καμπάνα,
δεύτερη δεν θα περιμένετε.Εγώ θα κάνω
την άρρωστη και δεν θα έρθω. Θα
κρατήσω και τον γιο μου τον
Αχιλλέα.(διστακτική) Θα προσπαθήσω να
τον καταφέρω να πάμε μαζί στο βουνό.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τον Αχιλλέα!(έκπληκτος) αποκλείεται
να το κάνει, θα τον προδώσει.

ΕΛΕΝΗ
Δεν θα το κάνει,αγόρι μου. Τον ξέρω
τον γιο μου.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Κι εγώ το πιστεύω. Ο Αχιλλέας δεν
είναι τέτοιο παιδί κι έχει αδυναμία
στη θεία.

ΕΛΕΝΗ
Θα προσπαθήσω είπα...θα του το φέρω
με τρόπο...δεν θα βάλω σε κίνδυνο τον
Λευτέρη

ΔΗΜΟΣ
Κι αν δεν έρθει τι θα κάνεις βρε
Λενιώ; μόνη σου δεν μπορείς.

ΕΛΕΝΗ
Μη σκας κυρ Δήμο, θα βρω τον τρόπο...
έχε μου εμιστοσύνη.

ΔΗΜΟΣ
(την κοιτάζει σκεφτικός)τι να
πω,είναι τα χέρια μου δεμένα...
Γιατρό; που θα βρούμε; χρειάζεται
γιατρό.

ΕΛΕΝΗ
Θα στείλω τον Αχιλλέα να φέρει τον
γιο του δάσκαλου, είναι εδώ, ήρθε για
Πάσχα, τάχα για μένα που είμαι
άρρωστη.
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ΕΒΕΛΙΝΑ
Αυτός κρατάει μυστικό;Μήπως είναι απο
τους άλλους;

ΔΗΜΟΣ
Οχι, κορίτσι μου, είναι καλό παιδί ο
Κώστας, σαν τους γονείς του.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Κι αν φοβηθεί και μιλήσει; θα
συλλάβουν τον πατέρα μου και ...

ΕΛΕΝΗ
Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Τι
προτιμάτε; να τον συλλάβουν ή να
πεθάνει αβοήθητος τσο βουνό;

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(σηκώνεται όρθια, αποφασισμένη)Καλά
λέει η Λενιώ,να τον φέρουμε στο σπίτι 
και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.

ΠΟΠΗ
Θα πούμε ότι ήρθε το βράδυ με ταξί
απο τη Θεσσαλονίκη...θα πούμε ότι 
έπεσε απο την οικοδομή και χτύπησε.

ΕΛΕΝΗ
Κάτι θα βρείτε να πείτε. Ακόμα κι αν
τον συλλάβουν δεν θα έχουν
αποδείξεις.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(στην Ελένη,σταυροκοπιέται)να είσαι
καλά θυγατέρα μου, να σου δίνει
χρόνια ή Παναγιά.

ΕΛΕΝΗ
Τι λες κυρά Χαρίκλεια; γείτονες
είμαστε, μια πόρτα.Φεύγω κι όπως
είπαμε. Προσευχηθείτε να τον
προλάβουμε.Πάμε Εβελίνα μου;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Πάμε θεία μου.

52.ΕΞ,ΜΕΡΑ(ΑΠΟΓΕΥΜΑ),ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Η Εβελίνα και η Ελένη βγαίνουν προσεκτικά απο το σπίτι του
Δήμου. Κοιτούν πάνω κάτω. Ησυχία. Μία μία βγάινουν
προσεκτικά στον δρόμο. Ενασ χωροφύλακας έρχεται προς το
μερος τους με τα χέρια στην πλάτη.
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Οι δύο γυναίκες κάνουν ότι μιλάν και γελάν.Αυτος τις κοιτάει
με υποψία.Φτάνουν στο πίτι τους.  Η Ελένη στρίβει στο στενό
και πάει απο την πίσω αυλή. Η Εβελίνα ανοίγει την πόρτα της
αυλής με προσοχή για να μη κάνει αθόρυβο. Κατευθύνεται
σκυμμένη προς το παράθυρο. Το σπρώχνει και ανακουφισμένη που
είναι ακόμη ανοιχτό. Σκαρφαλώνει. Μπαίνει στο σπίτι χωρίς να
την καταλάβουν.

53.ΕΣ,ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΝΟΥ, ΜΕΡΑ(ΑΠΌΓΕΥΜΑ)

Η Ελένη μπαίνει απο την πίσω είσοδο και πάει προς την
κουζίνα. Η Μέλπω ετοιμάζει τα υλικά της μαγειρίτσας.

ΜΕΛΠΩ
Αντε βρε θυγατέρα, είναι μέρα σήμερα
να πας στο χωράφι;πότε θα κάνουμε τη
μαγειρίτσα;

ΕΛΕΝΗ
Εχει δουλειά μάνα ο ελαιώνας, να
περάσει το Πάσχα και κάθε μέρα εκεί
θα είμαι...δεν αφήνεται το βιος.Βλέπω
τα ετοίμασες όλα.Να 'σαι καλά.

Η Ελένη ξεροβήχει με επιμονή.Προσποιείται ότι φταρνίζεται.

ΜΕΛΠΩ
Την άρπαξες νύφ'. Εχει κρύο ακόμη κι
όπως είσαι σέρτικη,ίδρωμα ξίδρωμα...
ξέρω γω, ούτε για νερό δεν θα
σταμάτησες.

ΕΛΕΝΗ
Δίκιο έχεις μάνα, μάλλον κρύωσα
(βήχει). Πάω να κάνω ένα ζεστό μπάνιο
μήπως και το προλάβω.

ΜΕΛΠΩ
'Αμα σου μπει η θερμασιά, δεν σε
γλυτώνει το μπάνιο...να σου κόψω
βεντούζες.

ΕΛΕΝΗ
Να πάμε την Ανάσταση πρώτα και μετά
βλέπουμε.

Η Ελένη βγαίνει απο την κουζίνα βήχοντας.Ανοίγει η πόρτα του
καθιστικού και βγαίνει ο Αχιλλέας.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Που 'σαι βρε μάνα όλη μέρα;

91.
(Printed with the demonstration version of Fade In)



ΕΛΕΝΗ
Που να 'μαι γιε μου;στον ελαιώνα και
μου φαίνεται ότι κρύωσα.Μπαίνω να
κάνω ένα ζεστό μπάνιο.

54.ΕΞ, ΝΥΧΤΑ,ΔΡΟΜΟΣ

Στο σπίτι του Δήμου, υπάρχει ησυχία.Μόλις νυχτώνει ανάβει το
φως πάνω απο την είσοδο. Ολα τα παράθυρα είναι φωτισμένα.Την
ίδια εικόνα έχει όλη η γειτονιά.Οι άνθρωποι ετοιμάζονται για
την Ανασταση.Εξω απο το σπίτι του Δήμου περνούν κατά
διαστήματα και δήθεν αδιάφορα, άγνωστοι άνδρες ντυμένοι στα
μαύρα. Στη γωνία ένας άνδρας με καπέλο παρακολουθεί συνεχώς
το σπίτι. Ακούγεται η πρώτη καμπάνα.Πριν ακόμη σβήσει ο ήχος
της, βγαίνουν απο το σπίτι του Δήμου όλη η οικογένεια.Ο
Δήμος μπροστά, η Χαρικλεια, ο Οδυσσέας και τέλος η Πόπη.
Προχωρούν προς την εξώπορτα της αυλής. Ο Δήμος σταματά και
φωνάζει δυνατά για ν΄ακουστεί στο δρόμο.

ΔΗΜΟΣ
Νύφη, κλείδωσες;

ΠΟΠΗ
Οχι, βρε πατέρα.Πότε κλειδώνουμε το
σπίτι για να κλειδώσουμε και τώρα;
Την περιουσία θα μας πάρουν τάχα;

ΔΗΜΟΣ
Πήγαινε κλείδωσε κόρη μου, δεν ξέρεις
ποιος μπορεί να μπει. Σαν πολλοί
ξένοι να ήρθαν στο χωριό μας.

ΠΟΠΗ
Θα σου κάνω το χατήρι... λες κι αν
θελει κανείς να μπει θα τον εμποδίσει
μια κλειδαριά.

Η Πόπη επιστρέφει και κλειδώνει επιδεικτικά την
πόρτα.Επιστρέφει. Βγαίνουν όλοι μαζί στο δρόμο.Παίρνουν τον
δρόμο προς την εκκλησία.

55.ΕΣ,ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΠΙΝΟΥ,ΝΥΧΤΑ

'Ολη η οικογένεια εκτός απο την Ελένη, είναι μαζεμένοι στο
καθιστικό, με τα καλά τους ρούχα και τις λαμπάδες στο
τραπέζι.
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ΜΕΛΠΩ
Η νύφη να έχει ρίγος κι εγώ να
πηγαίνω στην εκκλησία; να την αφήκω
μοναχή τσ;να τς' κάνω ένα ζεστό...μια
εντριβή.

ΓΟΛΗΣ
Βρήκε κι αυτή μέρα ν' αρρωστήσει...
και σιγά τι έχει, α, να σκωθει να
πάμε σν Ανάστασ λεω εγώ

Ο Αχιλλέας τον κοιτάει αγριεμένος.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Δεν έχει να πάει πουθενά.Αν ήθελες να
μην αρρωστήσει να πήγαινες εσύ στον
ελαιώνα. (στη γιαγιά)μην ανησυχείς
γιαγιά, θα την φροντίσω εγώ μέχρι να
έρθεις. Θα της κάνεις μετά τις
βεντούζες.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ε ναι, καλά λέει ο Αχιλλέας βρε
γιαγιά! Ηρθα κι εγω εδώ να κάνουμε
Ανάσταση όπως παλιά και θα μου το
χαλάσετε;Δεν θα πάθει τίποτα η
θεία.Είναι γενναία αυτή. Αντε πάμε
λέμε, η καμπάνα έχει τόση ώρα που
χτύπησε.

ΜΕΛΠΩ
Αχιλλέα, εδώ (δείχνει το τσαγερό πάνω
στη σόμπα) έχω βάλει τσάι, να τς
δώκεις... δώστς και κανένα καλγκόν.

Η Μέλπω ακολουθεί τους άλλους χωρίς διάθεση.Μόλις φεύγουν, η
Ελένη βγαίνει απο το δωμάτιό της και μπαίνει στο καθιστικό
όπου ο Αχιλλέας, ελέγχει το τσαγερό. Βλέπει την Ελένη αφήνει
το βιβλίο και πάει προς το μέρος της.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Γιατί σηκώθηκες μάνα; ό,τι θέλεις θα
σου το φέρω εγώ.

ΕΛΕΝΗ
Αχιλλέα μου, κάτσε αγόρι μου κι
άκουσέ με καλά. Ο Λευτέρης είναι
βαριά τρυαματισμένος κι αν δεν τον
δει γιατρός θα πεθάνει εκεί πάνω
αβοήθητος.Πρέπει να τον βοηθήσουμε.
Μόνο εσύ κι εγώ μπορούμε.
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(με έκπληξη και θυμό) Δηλαδή τι μου
λες ρε μάνα; να βοηθησω έναν
παράνομο; δεν φτάνει που δεν τον
κατέδωσα, όπως είχα καθήκον να κάνω,
μου ζητάς να παρανομήσω κι απο
πάνω;και για κάτσε(την κοιτάζει
δερευνητικά) δεν είσαι άρρωστη
έτσι;σκευωρία...

ΕΛΕΝΗ
(ήρεμα και κατευναστικά)άκου παιδί
μου,δεν σου ζητώ να βοηθήσεις τον
πατέρα σου... σου ζητώ να μην αφήσεις
έναν άνθρωπο να πεθάνει. Κι αν ο
Λευτέρης είναι παράνομος επειδή
υπερασπίζεται τους εργάτες, γιατί
αυτό έκανε ο Λευτέρης και τον
κυνηγούν, τότε τι είναι οι δικτάτορες
παιδί μου που δεν σεβάστηκαν ούτε το
σύνταγμα;Αν είναι παράνομος ή όχι δεν
θα το κρίνουμε εμείς...

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Αυτό λέω κι εγώ! Υπάρχουν αρμόδια
όργανα να τον κρίνουν. Ας πάει στο
δικαστήριο να βρει το δίκιο του.Η
δικαιοσύνη είναι πάνω απο κόμματα,
πολιτεύματα και εξουσίες.Αν είναι
αθώος εκεί θ΄αποδειχθεί.

ΕΛΕΝΗ
(κουρασμένα αλλά αποφασιστικά και
αυστηρά) Δεν είναι ώρα, παιδί μου,για
τέτοιες κουβέντες. 'Ενας άνθρωπος
μπορεί απο λεπτό σε λεπτό ν' αφήσει
την τελευταία του πνοή κι εμείς που
μπορούμε να βοηθήσουμε δεν κάνουμε
τίποτα.Πως θ'αντέξουμε αυτό το βάρος;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(φωνάζει) Τι θέλεις απο εμένα ρε
μάνα, επιτέλους; με άφησες να ζω
σ΄ενα ψέμα, έρχεσαι μετά απο είκοσι
χρόνια και μου λες αυτός είναι
πατέρας σου και μου ζητάς να κάνω τι;
ε;τι να κάνω;(κλωτσάει την καρέκλα)
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ΕΛΕΝΗ
Κοίτα, δεν μπορώ ούτε και θέλω να σε
βάλω με το ζόρι να τον σώσεις, θα το
κάνω μόνη μου...τουλάχιστο θα
προσπαθήσω.  Μπορείς να μου κάνεις
μια μόνο χάρη;

Ο Αχιλλέας την κοιτά χωρίς να μιλά.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
Πήγαινε μέχρι το σπίτι του δάσκαλου
και πες του Κώστα του γιου του,να
έρθει εδώ στο σπίτι μας. Πες του ότι
είμαι άρρωστη.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Θα 'χουνε πάει στην εκκλησία...

ΕΛΕΝΗ
Ο δάσκαλος δεν πάει ποτέ τόσο νωρίς
στην εκκλησία. Λίγο πριν το "Χριστός
Ανέστη" φτάνει κάθε χρόνο. Θα πας;
λέγε;μπορείς να κάνεις μόνο αυτό
τουλάχιστο;

Ο Αχιλλέας, στέκεται για λίγο αναποφάσιστος.Τα δάχτυλά του
έχουν ασπρίσει απο το σφίξιμο στη ράχη της καρέκλας. Τελικά
αρπάζει το παλτό του και βγαίνει.

DISSOLVE...

O Αχιλλέας μπαίνει με τον ΚΩΣΤΑ,29,ψηλός, ξανθός, λεπτός,
ευγενική φυσιογνωμία.Κρατάει στο χέρι του την ιατρική
τσάντα.Η Ελένη δεν φοράει νυχτικό αλλά, ρούχα και
παπούτσια.Ο γιατρός την κοιτάει έκπληκτος.

ΚΩΣΤΑΣ
Εγώ περίμενα να σε βρω στο κρεβάτι κι
εσύ είσαι έτοιμη να ξεπορτίσεις κυρία
Ελένη.Θα σε μαλώσω κι ας είμαι
μικρότερος.

Η Ελένη χαμογελά.

ΕΛΕΝΗ
Ε, πως να σε περιμένω με το νυχτικό
βρε γιατρέ; (γυρίζει στον
Αχιλλέα)Αχιλλέα, με αφήνεις λίγο μόνη
με τον γιατρό;

ΚΩΣΤΑΣ
Δεν χρειάζεται κυρία Ελένη, ας είναι
και ο Αχιλλέας.
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Δεν πειράζει γιατρέ, βγαίνω.

Ο Αχιλλέας πηγαίνει πάνω κάτω στο χωλ, με το κεφάλι
κατεβασμένο και τα χέρια σταυρωμένα. Μετά απο λίγο βγαίνει ο
γιατρός.

ΚΩΣΤΑΣ
Αχιλλέα, δεν έχει κάτι σοβαρό η μαμά
σου.Της έδωσα μια μικρή αντιβίωση,θα
πιει λίγα ζεστά και με τις
θαυματουργές βεντούζες της κυρά
Μέλπως  όλα καλά θα πάνε.Καλή
Ανάσταση.

56.ΕΞ,ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΝΥΧΤΑ

Ο γιατρός βγαίνει απο την μπροστινή είσοδο, κοιτάει δεξιά
αρσιστερά,και αντί να πάει προς την αυλόπορτα,γρήγορα
πηγαίνει προς την πίσω αυλή. Απο εκεί μπαίνει με προφυλάξεις
απο την πίσω αυλή στο σπίτι του Δήμου.

57.ΕΣ,ΧΩΛ ΣΠΙΝΟΥ,ΝΥΧΤΑ.

Η Ελένη βγαίνει απο το δωμάτιο, αμέσως μετά τον γιατρό,
μ΄ένα παραφουσκωμένο ταγάρι. Ο Αχιλλέας την κοιτά για λίγο
κι ετοιμάζεται να πει κάτι. Η Ελένη τον σταματά μ΄ενα νεύμα

ΕΛΕΝΗ
Μην πεις τίποτα σε παρακαλώ.Ο,τι κι
αν συμβεί, εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Αν
αργήσω έλα να με ψάξεις.

Φεύγει απο την πίσω πόρτα βιαστικά.

58.ΕΞ,ΒΟΥΝΟ,ΝΥΧΤΑ

Το φεγγάρι κάνει σχεδόν τη νύχτα μέρα.Η Ελένη ανεβαίνει
σχεδόν τρέχοντας το βουνό. Πέφτει, σηκώνεται και ξανατρέχει.
Φτάνει στο σημείο που άφησε τον Λευτέρη. Φαίνεται πεθαμένος.
Λέει σιγά τ' όνομά του, αλλα δεν έχει καμία ανταπόκριση.
Σκύβει πάνω του και βάζει το αυτί της στο στηθος του.Ο ήχος
του καταρράχτη τα σκεπάζει όλα.Βάζει το χέρι της στη μύτη
του. Αναπνέει.Βγάζει απο το ταγάρι μια κουβέρτα και μια
τριχιά. Στρώνει την κουβέρτα δίπλα στον Λευτέρη και
προσπαθεί να τον βάλει επάνω της.Δυσκολεύεται. Προσπαθεί με
όλη της τη δύναμη.Βάζει πρωτα το κεφάλι του.Μετά τον
ανασηκώνει απο τα πόδια.Τραβά της κουβέρτα κάτω απο το σώμα
του. Ο Λευτέρης βογγά.Η Ελένη σκύβει πάνω του.
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Πιάνει το κεφάλι του στα χέρια της.Του βρέχει το στόμα με
λίγο νερό απο το παγούρι.

ΕΛΕΝΗ
(κλαίει) Συγχώρα με Λευτέρη μου,σε
πονάω...δεν έχω άλλο τρόπο...κάνε
κουράγιο.

Τον τυλίγει με την κουβέρτα.Προσπαθεί να τυλίξει την τριχιά
γύρω απο το σώμα του.Δεν μπορέι να τον σηκώσει. Λυγίζει.
Πέφτει στα γόνατα, λαχανιασμένη και σιγοκλαίει. 'Ενα χέρι
την ακουμπά στον ώμο.Σηκώνεται αλαφιασμένη αρπάζοντας μια
πέτρα.Βλέπει τον Αχιλλέα. Πέφτει στην αγκαλιά του με
λυγμούς. Γρήγορα τραβιέται,τον χαιδέυει στο πρόσωπο,
σκουπίζει τα μάτια της.

ΕΛΕΝΗ (cont'd)
'Ελα αλικάρι μου, δεν έχουμε καιρό
για χάσιμο.

Ο Αχιλλέας παίρνει τον αναίσθητο Λευτέρη στην πλάτη του, η
Ελένη τον σκεπάζει με την κουβέρτα, βάζει την τριχιά στο
ταγάρι, το βάζει στον ώμο της, στηρίζει το σώμα του Λευτέρη
και παίρνουν τον δρόμο του γυρισμού. Κάτω απο το φως της
πανσελήνου ένα σύμπλεγμα σκιών, που δεν ξεχωρίζει ποιος
είναι,τρεις σε μία. Ακούγεται η καμπάνα της Ανάστασης και το
Χριστός Ανέστη.

59.ΕΞ,ΧΩΡΙΟ,ΜΕΡΑ

Πάσχα. Πρωί.Σε όλες τις γειτονιές του χωριού, οι κάτοικοι
γιορτάζουν την Λαμπρή. Στο δρόμο έξω απο το σπίτι του Δήμου,
οι γείτονες, μαζί και η οικογένεια του Σπίνου, έχουν στήσει
τη φωτιά.Υπο τον ήχο των δημοτικών τραγουδιών, γυρίζουν τις
σούβλες με τ' αρνιά και το κόκκινο αυγό στο στόμα.

60.ΕΣ,ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ ΔΗΜΟΥ, ΜΕΡΑ

Ο Λευτέρης είναι στο κρεβάτι,φανερά εξασθενημένος. Ολη η
οικογένεια είναι μαζεμένη γύρω του.Ακούγεται η πίσω πόρτα.Ο
γιατρός μπαίνει στο καθιστικό.

ΚΩΣΤΑΣ
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός
Ανέστη.Για να δούμε πως είναι σήμερα.

Η οικογένεια παρακολουθεί με αγωνία τον γιατρό να εξετάζει
τον Λευτέρη.Ο γιατρός φάινεται ανήσυχος. Τελειώνει την
εξέταση και γυρίζει προς την οικογένεια.
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ΚΩΣΤΑΣ (cont'd)
Εγω ότι μπορούσα να κάνω το έκανα.Δεν
αρκεί όμως.Χρειάζεται επειγόντως
νοσοκομείο.

Η Χαρίκλεια κλείνει το στόμα με το χέρι της, η Πόπη σκεπάζει
το πρόσωπό  με τα δυο της χέρια, ο Δήμος πιάνει το κεφάλι
του.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γιατρέ; αν
τον πάμε στο νοσοκομείο θα τον
συλλάβουν.

ΚΩΣΤΑΣ
Αν μείνει εδώ, το λιγότερο που μπορεί
να του συμβεί είναι να του κόψουν το
πόδι. Καταλαβαίνετε...το λιγότερο...
το περισσότερο... αν παίρνετε την
ευθύνη.

ΔΗΜΟΣ
Τι να πούμε στο νοσοκομείο γιατρέ;
ότι τον κυνηγούσε η αστυνομία και τον
τραυμάτισαν;θα είναι σαν να τον
στέλνουμε στο απόσπασμα...

ΚΩΣΤΑΣ
Δεν χρειάζεται να πείτε αυτό. Ετσι
όπως έχει γίνει το τραύμα του, ούτε 
φαίνεται ότι είναι απο σφαίρα.
Μπορείτε να πείτε ότι χτύπησε στην
οικοδομή.Μην το καθυστερείτε πάντως.

ΠΟΠΗ
Ευχαριστούμε Κώστα μου.Στο χρωστάμε.
Θα κάνουμε αυτό που πρέπει.

Η Πόπη συνοδεύει τον γιατρό. Αυτός πάει προς την μπροστινή
πόρτα.

ΠΟΠΗ (cont'd)
Απο δω Κώστα(δείχνε την πίσω πόρτα)θα
σε δούνε, όλη η γειτονιά είνα έξω.

ΚΩΣΤΑΣ
Ας με δούνε κυρία Πόπη, το καθήκον
μου κάνω.
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61.ΕΞ, ΔΡΟΜΟΣ/ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΜΕΡΑ

Ο Οδυσσέας βγαίνει απο την αυλή βιαστικός. Η Εβελίνα τον
βλέπει και παρά το άγριο κοίταγμα του Σπίνου, τρέχει κοντά
του. Περπατά δίπλα του.

ΕΒΕΛΙΝΑ
(συνομωτικά)τι έγινε Οδυσσέα;η θεία
μου δεν λέει κουβέντα, μόνο είπε πως
ό,τι ήταν να γίνει, έγινε.Πώς είναι ο
πατέρας σου;

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Πρέπει να τον πάμε στο νοσοκομείο,
αλλιώς θα πεθάνει.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Να τον πάτε Οδυσσέα μου, όσο πιο
γρήγορα μπορείτε.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Νοχοκομείο σημαίνειότι τον ρίχνουμε
στο στόμα του λύκου.Θα τον συλλάβουν
αμέσως.

ΕΒΕΛΙΝΑ
Οχι βρε Οδυσσέα! Δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα! Δεν θα συλλάβουν έναν
ασθενή και μάλιστα ετοιμοθάνατο!

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Α, ρε Εβελίνα, είσαι μακριά
νυχτωμένη. Γύρνα τώρα γιατί θα στα
ψάλλει ο Σπίνος και τσιμουδιά ε;

Η Εβελίνα κοντοστέκεται, ο Οδυσσέας προχωρά και ξαφνικά
γυρίζει και τη ρωτά.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ (cont'd)
Να σου πω, ξέρεις τελικά πως τον
έφερε απο το βουνό η θεία σου;

ΕΒΕΛΙΝΑ
Ιδέα δεν έχω και ούτε είπαν
κουβέντα,ούτε αυτή, ούτε ο Αχιλλέας.
Πάντως ο Αχιλλέας δεν μιλησε σε
κανέναν, έτσι για να ξέρεις.

Η Εβελίνα επιστρέφει και ο Οδυσσέας συνεχίζει μέχρι το
καφενείο. Τον βλέπουμε απ' έξω να μιλάει στο τηλέφωνο.
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62.ΕΞ,ΔΡΟΜΟΣ, ΜΕΡΑ

Ενα ασθενοφόρο με αναμμένη τη σειρήνα φτάνει στη γειτονιά.Οι
μουσικές χαμηλώνουν. Κατεβαίνουν οι τραυματιοφορείς,
παίρνουν το φορείο, μπαίνουν στο σπίτι. Οι γείτονες έχουν
μείνει να κοιτούν προς στο σπίτι του Δήμου και αναρωτιούνται
ποιος είναι άρρωστος.Οι τραυματιοφοερείς βγαίνουν με τον
Λευτέρη στο φορείο.Μόλις τον βλέπουν κόβεται το σουσουρο
μαχαίρι. Η Εβελίνα κλείνει το κασετόφωνο.Η Πόπη μπαίνει κι
αυτή στο ασθενοφόρο.

63.ΕΣ,ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ,ΜΕΡΑ

Ο Λευτέρης μπαίνει με πατερίτσες στην αίθουσα.Ο Δήμος, η
Πόπη, ο Οδυσσέας, ο δάσκαλος, ο παπάς, ο καφετζής, οι φίλοι
του Οδυσσέα είναι όλοι στο ακροατήριο. Ακούγεται το
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ.Ο Πρόεδρος, 65, γυαλιά, φαλάκρα,αυστηρό ύφος 
λέει, "Αρχεται η συνεδρίασις". Εκείνη τη στιγμή μπάινει στην
αίθουσα ο Αχιλλέας φορώντας τη στολή του. Πηγαίνει και
στέκεται όρθιος δίπλα στον Οδυσσέα. Εκείνος σηκώνει το
κεφάλι και κοιτάζονται στα μάτια για λίγες στιγμές. Ο
Οδυσσέας κάνει χώρο κι ο Αχιλλέας κάθεται δίπλα του.Χωρίς
ήχο βλέπουμε να περνούν διάφοροι μάρτυρες απο το δικαστήριο
και να εναλάσσονται οι μέρες με fade in-fade out. Ο ήχος
επιστρέφει και ακούμε τον Πρόεδρο να καλεί τον κατηγορούμενο
σε απολογία.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Κύριε πρόεδρε, τι νόημα έχει η
απολογία μου;ημα ν΄ απολογηθώ. Είναι
φανερό ότι η απόφαση έχει παρθεί. Με
ανακρίνατε με συνοπτικές διαδικασίεσ
και μου απαγγείλατε πρωτάκουστες
κατηγορίες ενώ βρισκόμουν στο
νοσοκομείο και πριν ακόμη αναρρώσω
από τον τραυματισμό μου. (Δείχνει την
εικόνα πίσω από τους δικαστές) ο
ασθενής αμαρτία ουκ έχειν, ούτε
δικηγόρο δεν μου δώσατε την ευκαιρία
να βρω. Εμφανίσατε ένα σωρό μάρτυρες
κατηγορίας που τους είδα για πρώτη
φορά στη ζωή μου. Δεν μπορώ να
καταλάβω την τόση βιασύνη. Είμαι τόσο
σημαντικός και δεν το ήξερα, εγώ ένας
απλός οικοδόμος; Κινδυνεύει η χώρα
από έμενα; Από τι κινδυνεύει ακριβώς;
Από το μυστρί μου; Από το φτυάρι μου;
Από τι; πέστε μου. Μάλλον κινδυνεύει
από τις θυσίες της οικογένειάς μου...
εξορίες(δείχνει τον πατέρα του), με
τιμωρίες ακόμη και θάνατο.

(MORE)
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Έτσι δείξαμε εμείς τον πατριωτισμό
ΛΕΥΤΕΡΗΣ (cont'd)

μας και την αγάπη μας στη χώρα. Δεν
χρωστάμε… μας χρωστάνε οι σύντροφοί
μου εργάτες, οικοδόμοι μου
εμπιστέυτηκαν την προεδρία του
σωματείου. Παμψηφεί, απ’ όλους τους
πολιτικούς χώρους, ξέρετε το βάρος
του τενεκέ με το τσιμέντο δεν
ξεχωρίζει δεξιούς και αριστερούς, μου
έδειξαν εμπιστοσύνη και εκτίμηση
γιατί πίστεψαν…πιστεύουν ότι
υπερασπίζομαι τα δικαιώματά τους με
τον καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι το
έγκλημά μου κύριε πρόεδρε. Γι αυτό
δικάζομαι σήμερα. Αλλά όχι δεν
δικάζομαι εγώ. Στο πρόσωπό μου
δικάζετε κάθε εργάτη, κάθε
εργαζόμενο, κάθε άνθρωπο που
διεκδικεί το δικαίωμα στην αξιοπρεπή
ζωή. Είναι  πολλοί, πάρα πολλοί οι
αδικημένοι σ’ αυτή τη χώρα και δεν
τους θέλετε όλους μαζί γιατί θα
γίνουν ποτάμι ορμητικό.
Καταδικάζοντας εμένα όμως δεν θα τους
σκορπίσετε, κύριοι δικαστές, θα τους
μονιάσετε ακόμη περισσότερο. Μέχρι
και για παράνομο οπλισμό με
κατηγόρησαν. Ναι, διαθέτω ολόκληρο
οπλοστάσιο: αξίνες, φτυάρια,
πηλοφόρια αλλά κυρίως διαθέτω πίστη
στον άνθρωπο, στο δίκιο, στην
ελευθερία και στη δημοκρατία, κύριε
πρόεδρε. Αν αυτά τα ιδανικά που μας
δίδαξαν οι πρόγονοί μας είναι
παράνομα τότε ναι, είμαι παράνομος
και εγκληματίας. Εμένα μπορεί να με
στείλετε στο απόσπασμα, τα ιδανικά
μου και τις αξίες μου, όχι. Αυτές θα
μείνουν παρακαταθήκη στα παιδιά
μου(γυρίζει και κοιτάει τον Οδυσσέα
και τον Αχιλλέα)και στους συντρόφους
μου, τους συναδέλφους εργάτες που
παλεύουν για ψωμί και ζωή.  Δεν έχω
τίποτα άλλο να προσθέσω κύριε
πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Το δικαστήριο αποσύρεται για να
βγάλει την απόφαση.

Τα μάτια των περισσότερων ανθρώπων στο ακροατήριο είναι
δακρυσμένα. Η Εβελίνα πιάνει το χέρι του Οδυσσέα. Ο Αχιλλέας
απο την άλλη πλευρά τον σφίγγει στο μπράτσο.
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Θα δεις, θα τον αθωώσουν.Δεν γίνεται
να μη τον αθωώσουν. Δεν αποδέιχτηκε
τίποτα, κανένα στοιχείο δεν είχαν οι
κατηγορούμενοι, μόνο λόγια.Αυτό το
είδαμε όλοι.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Δεν υπάρχει περίπτωση.Αν ήταν να τον
αθωώσουν δεν θα τον συλλάμβαναν.
Τουλάχιστο να μη τον στείλουν στο
απόσπασμα, να τον αφήσουν να
ζήσει.(με σπασμένη φωνή απο λυγμό)

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(σχεδόν φωναχτά)Αποκλείεται Οδυσσέα,
αποκλείεται σου λέω.

Εκείνη τη στιγμή οι δικαστές μπαίνουν στην αίθουσα.Ο
Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
'Ενοχος! Καδικάζεται σε δέκα χρόνια
Φυλάκιση στις φυλακές της Γυάρου.

Απόλυτη σιωπή πέφτει στο ακροατήριο.Μόνο ο λυγμός της μάνας
ακούγεται. Τότε σηκώνεται ο Αχιλλέας και πάει προς την έδρα
του δικαστηρίου, αφήνει επιδεικτικά το στρατιωτικό του
καπέλλο επάνω στην έδρα, μπροστά απο τον πρόεδρο. Μετά
γυρίζει στον Λευτέρη και του λέει δυνατά, "ΠΡΕΠΕΙ Ν'
ΑΝΤΕΞΕΙΣ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ"

ΤΕΛΟΣ
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