
1 
 

Σ Ι Ω Π Η Λ Η   Κ Ρ Α Υ Γ Η 
 

Δραματική – Κοινωνική Σειρά 

Ιδέα - Σενάριο: Χάρη Χριστοδούλου 

 

 

 

Περίληψη 

Μια δολοφονία θα στοιχειώσει την ζωή της δεκαεπτάχρονης Σεμέλης. Ο 

χαμός του λατρεμένου της πατέρα θα της κρύψει τον ήλιο και την αναγκάζει 

να ζήσει με εμμονές για το υπόλοιπο της ζωής της. Ένας όρκος για να 

λυτρωθεί η ψυχή του πατέρα της θα είναι από κι’ εκεί και στο εξής ο λόγος 

ύπαρξής της. Φήμες θέλουν τον επιτυχημένο εφοπλιστή να δολοφονείτε από 

αντίζηλους του. Η κόρη του δίνεται στην μεγάλη της αγάπη τον χορό που την 

κάνει να ξεθυμάνει τον πόνο της.  

Η Ισμήνη μια ισχυρή γυναίκα με δυνατή προσωπικότητα, ενσαρκώνει πολύ 

καλά τον ρόλο της μητέρας. Μετά τον θάνατο του Στάθη όλα μοιάζουν 

επαναστατικά γιατί καταπατά την υπόσχεση της να παραμείνει στο πλευρό 

της κόρης του, σαν η βιολογική της μητέρα. Απάτες και δολοπλοκίες μπαίνουν 

ανάμεσά  στην Ισμήνη και την Σεμέλη ως τις πλέον μοναδικές κληρονόμους 

του μεγάλου εφοπλιστή. Το παρελθόν της Ισμήνης κρύβει πολλά μυστικά. Μια 

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και ένα βρέφος που εγκατέλειψε στο 

ορφανοτροφείο γιατί θα στεκόταν εμπόδιο μπροστά στην υψηλή κοινωνία που 

κυνηγούσε να ενταχθεί. Ο πατέρας του παιδιού της είναι ο κηπουρός και 

επιστάτης της έπαυλης του Στάθη, με τον οποίο στο παρελθόν η Ισμήνη είχε 

επισυνάψει ερωτική σχέση. Τα κοινά τους μυστικά θα βγουν στην επιφάνεια 

και θα ξεσκεπάσουν τις δολοπλοκίες που στέρησαν ζωές;  

Χαμένα ίχνη και χαμένα παιχνίδια που θα ταρακουνήσουν την ζωή της και θα 

θελήσουν να αφαιμάξουν την υψηλή κοινωνία όπου έκτισε όλα αυτά τα χρόνια 

στο πλευρό του συζύγου της. Ο κρυφός δεσμός που διατηρεί η Ισμήνη με τον 

δικηγόρο της οικογένειας αρχίζει γίνεται αντιληπτός από την Σεμέλη, καθώς 

εκείνος είναι ο πατέρας της καλύτερης της φίλης Ελένης, όπου φοιτούν στο 

ίδιο καλλιτεχνικό σχολείο. Ο Μένιος είναι παντρεμένος έχοντας την γυναίκα 

του να βρίσκεται στο σπίτι αφοσιωμένη στο παράλυτο παιδί της, ενώ εκείνος 

της τάζει αγάπες και ψεύτικες υποσχέσεις για να ρίξει στάχτη στα μάτια της.  

Η Μάγδα δεν μπορεί να κατανοήσει το μοιραίο λάθος του γιατρού που άφησε 

τον γιό της δια βίου ανάπηρο και ψάχνει απεγνωσμένα τρόπους για να κάνει 

το παιδί της να περπατήσει. Ένα μεγάλο ερωτηματικό και μια πάλη μεταξύ 

του καλού και του κακού την κυριεύει και ψάχνει δικαίωση. Η Ελένη η κόρη 

τους παραδίνεται κι’ αυτή στον χορό θέλοντας να βοηθήσει με τον τρόπο της, 
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τον αδελφό της που δεν μπορεί να περπατήσει δίνοντας έτσι φτερά στα 

όνειρά τους. 

 

Όνειρα που βγαίνουν στο φώς για κάποιους υλοποιούνται και για κάποιους 

άλλους παραμένουν στάσιμα. Στην σχολή τεχνών γεννιούνται έρωτες, πάθη, 

αντιζηλίες. Η σχολή είναι ο παράδεισός τους, βρίσκουν την αγάπη και την 

γαλήνη, ένα γερό αποκούμπι ξεγνοιασιάς από τα προβλήματα του έξω 

κόσμου. Εκεί θα εξελιχθεί ένας μεγάλος έρωτας για την Σεμέλη, που θα σταθεί 

εμπόδιο ως προς την αναζήτηση των δολοφόνων του πατέρα της. Η επιμονή 

της και τα επιτηδευμένα σχέδιά της θα την οδηγούν προς την εξιχνίαση της 

δολοφονίας αλλά κάθε φορά θα θέτει σε κίνδυνο την ίδια της την ζωή. 

 Η Σεμέλη θα αναγκαστεί να χαλιναγωγήσει ένα ερωτικό τρίγωνο όπου θα 

τους φτάσει στα όρια παραλογισμού, εκείνη πιστή στον μεγάλο της στόχο, την 

ΛΥΤΡΩΣΗ. 

Η Ελένη θα αναζητήσει την αγάπη στα μάτια του συμμαθητή της όταν μια 

πρόωρη εγκυμοσύνη θα επισπεύσει έναν επικείμενο γάμο. Η Ελένη ένα βήμα 

κυριολεκτικά πριν τα σκαλιά της εκκλησίας θα φύγει με το γαμήλιο αμάξι 

μπροστά στα μάτια όλων με κατεύθυνση το άγνωστο. Κανένας δεν θα μάθει 

ποτέ το γιατί. Ένας σημαντικός λόγος θα την οδηγήσει σε αυτή την πράξη. 

Την Ελένη θα την αποκληρώσουν οι πάντες μετά από μια τέτοια ντροπή. Στο 

πλευρό της θα σταθεί η Σεμέλη. 

Ο διευθυντής της σχολής είναι ένας  έξυπνος και δυνατός άνδρας, εξαπατά τα 

όνειρα των νέων σπουδαστών και εκμεταλλεύεται καταστάσεις προς όφελός 

του. Στην σχολή ο σύμβουλος και ψυχολόγος των παιδιών βρίσκεται στο 

πλευρό τους, γνωρίζοντας πολλά μυστικά που στην πορεία θα τον φέρουν 

αντιμέτωπο μπροστά σε πολλά διλήμματα που θα αφήσουν την θέση του 

μετέωρη.     
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Ανάλυση χαρακτήρων 
 

ΣΤΑΘΗΣ ( ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΕΜΕΛΗΣ, ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΜΗΝΗΣ- 

ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ – 50 Ετών. ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ,ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΚΗΝΕΣ 

FLASHBACK )  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ( Προτεινόμενος ηθοποιός) 

 Ο Στάθης ένας δυναμικός άνδρας με ηγετικές τάσεις. Πίσω από την ισχυρή 

όψη του κρύβεται ένας τύπος με ευαισθησίες ιδίως σε ότι έχει να κάνει με την 

κόρη του, την οποία απέκτησε με την πρώτη του γυναίκα που έχασε σε 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα λίγους μήνες αφού γέννησε την Σεμέλη. Ξαφνικά 

στην ζωή του μπήκε η Ισμήνη όπου άμεσα αντικατέστησε την μητέρα του 

παιδιού του κι ‘ αναπλήρωσε το μεγάλο κενό της ψυχής του. Ο Στάθης ήταν 

διευθυντής στην οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του. Η εταιρεία τους 

ασχολείται με το εμπόριο και την ναυτιλία. Η δολοφονία του Στάθη έχει 

στοιχιώσει τις ζωές των αγαπημένων του ανθρώπων αλλά γίνεται και η 

αφορμή για τις μεγάλες αποκαλύψεις που θα φανερώσουν μεγάλα μυστικά.  

ΣΕΜΕΛΗ - Α ΒΑΣΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 

( ΚΟΡΗ ΣΤΑΘΗ- ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ-18 Ετών) 

ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑ ( Προτεινόμενη ηθοποιός) 

Η Σεμέλη είναι ένα πανέμορφο κορίτσι, εκλεπτυσμένο με ατόφιο χαρακτήρα 

που κρύβει ευαισθησίες αλλά και μεγάλη δύναμη. Παρά τις ανέσεις και την 

πλούσια ζωή που της προσφέρει η οικογένειά της εκείνη πιστεύει πως η 

ευτυχία κρύβεται στα απλά και τα όμορφα πράγματα. Η αγάπη είναι η 

κινητήριος δύναμη για το μικρό κορίτσι που μόλις στα 17 της χρόνια χάνει την 

γή κάτω από τα πόδια της. Η απώλεια του πατέρα της θα εξαλείψει κάθε ίχνος 

στοργής και θαλπωρής. Η δολοφονία του πολυτιμότερου άνθρωπου στη ζωή 

της θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα στον εσωτερικό της κόσμο. Ένα γιατί 

πνίγει τα όνειρά της και με αυτό θα πορευτεί για το υπόλοιπο της ζωής της. 

Στον χορό και την σκηνή εναποθέτει την αγάπη της καθώς μόνο εκεί νιώθει 

ασφαλείς και πλήρης. Ο ρυθμός στην ζωή της είναι πλέον ο φάρος της ζωής 

της καθώς ρίχνει φώς στα σκοτάδια της. Η αποκάλυψη πως η Ισμήνη δεν 

είναι η βιολογική της μητέρα αναταράζει τα νερά, αφού μετά τον θάνατο του 
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Στάθη όλα αλλάζουν. Ένα παιχνίδι εξουσίας αναγκάζει την Σεμέλη να 

διαμορφωθεί από ένα αγνό κορίτσι, σε μια ανήσυχη γυναίκα που θα πρέπει 

με τις δικές τις αποφάσεις και ενέργειες να κατατροπώσει τις όποιες δυσκολίες 

βρεθούν μπροστά της. Η ψυχή της δεν θα ηρεμήσει εάν δεν καταφέρει να 

εξιχνιάσει το έγκλημα του πατέρα της. Η λύτρωση της ψυχής του είναι για 

εκείνην ένα σύμβολο πίστης και λάβαρο που θέλει να εξυψώσει στο 

υψηλότερο βάθρο. Παράλληλα έχει να διαχειριστεί την Ισμήνη που 

μετατρέπεται ένας μεγάλος εχθρός. Η Σεμέλη θα θέσει την ίδια της ζωή σε μια 

εμπόλεμη ζώνη, αψηφώντας τους κινδύνους που παραμονεύουν μπροστά 

της.  

ΔΑΝΑΗ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΜΕΛΗΣ 

( ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ-ΓΥΡΩ ΣΤΑ 70 ΕΤΩΝ) 

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ( Προτεινόμενη ηθοποιός) 

Η Δανάη είναι ένας πρόσχαρος άνθρωπος γεμάτη φως. Προχωρημένη δίχως 

ταμπού και προκαταλήψεις. Δοτική και γλυκιά. Της αρέσει πάντα να είναι 

όμορφα ντυμένη, της αρέσουν πολύ τα χρώματα. Είναι λουσού. Έχει ζήσει και 

έχει δει πολλά να συμβαίνουν στην ζωή της. Πενθεί τον χαμό του μοναχογιού 

της Στάθη, αλλά κρύβει καλά τον πόνο μέσα της. Η κατάσταση της υγείας της 

δεν είναι καλή καθώς η άνοια άρχισε να επεμβαίνει στον μυαλό της. Ο μόνος 

άνθρωπος της οικογένειας που είναι στο πλευρό της Σεμέλης, την στηρίζει και 

την αγαπάει. Ζεί στο ίδιο σπίτι με την Σεμέλη και την Ισμήνη και βρίσκεται υπο 

την φροντίδα τους. Παρά τις δυσκολίες που επικρατούν ανάμεσά μητριάς και 

εγγονής, η Δανάη βρίσκει τρόπους να κατευνάζει τα πνεύματα και να 

δημιουργεί όσο γίνεται ευχάριστο περιβάλλον μέσα στο σπίτι με τον 

χαρακτήρα της, τις ιστορίες της και τις γκάφες της.  

ΙΣΜΗΝΗ – Α ΒΑΣΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ   

(ΜΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΜΕΛΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ- 42 ΕΤΩΝ)  

ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ (Προτεινόμενη Ηθοποιός) 

Μία εντυπωσιακή γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα. Το σαγηνευτικό της 

βλέμμα μαγνητίζει κάθε άνδρα. Ο λόγος της κοφτός και άμεσος. Ξέρει τι θέλει 

και το διεκδικεί με κάθε τρόπο ωσότου το λάβει στα χέρια της. Έμοιαζε η 

ιδανική γυναίκα όπου θα μπορούσε να σταθεί στο πλευρό του Στάθη, 

κάνοντάς τον να ξεχάσει τον απρόσμενο χαμό της γυναίκας του, 
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αναπληρώνοντας την μητέρα της κόρης του. Μια γυναίκα που την κολακεύει ο 

πλούτος και το φαίνεσθαι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η εικόνα της στην 

υψηλή κοινωνία που θέλει να ζεί. Ένας κρυφός δεσμός θα πέσει στην 

αντίληψή της Σεμέλης θέτοντας την σχέση τους σε ένα τεντωμένο σκοινί. Ο 

εραστής τη Ισμήνης είναι ο δικηγόρος της οικογένειας και ο πατέρας της 

κολλητής της Σεμέλης όπου φοιτούν μαζί στην σχολή τεχνών. Η Ισμήνη 

κρύβει πολύ καλά ένα διεφθαρμένο παρελθόν αφού η ζωή που έκανε για να 

φτάσει την κοινωνική τάξη που ποθούσε, ήταν σκοτεινή. Η ερωτική σχέση 

που κουβαλούσε από το παρελθόν με τον Άλκη είναι το επτασφράγιστο 

μυστικό της που θα την ξεσκεπάσει και θα λάμψει η αλήθεια όταν όλα 

ανατραπούν. 

ΑΛΚΗΣ (Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – 47 Ετών). 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ( Προτεινόμενος ηθοποιός) 

Ο Άλκης είναι ένα άνδρας καλοπερασάκιας. Εργάζεται για χρόνια στο σπίτι 

του Στάθη ως ο κηπουρός και επιστάτης του σπιτιού. Ένας άνδρας που ξέρει 

να κρύβει καλά μυστικά και καταστάσεις. Φιλόδοξος και φιλοχρήματος σε 

σημείο απατεωνιάς. Οι σχέσεις του με την οικογένεια του Στάθη άψογες. Δεν 

έχει δώσει ποτέ του δικαιώματα γιατί είναι εξαιρετικός στην δουλειά του. Ο 

Άλκης είναι ο πρώτος νεανικός εραστής της Ισμήνης που λόγω της 

καταγωγής του και της μεσαίας κοινωνικής του τάξης δεν ήταν εκείνο που 

ήθελε στην ζωή της. Απέκτησαν μαζί ένα παιδί το οποίο δεν ήθελε η Ισμήνη 

να μεγαλώσουν και να σταθούν δίπλα του, έτσι αποφάσισαν να το δώσουν 

στο  ορφανοτροφείο. Η εφαρμογή του δόλιου σχεδίου τους πριν πολλά 

χρόνια, φαίνεται να στέφθηκε με επιτυχία και οι δύο τους κατάφεραν να ζουν 

μέσα στο ίδιο σπίτι. Έδωσε απλόχερα στην γυναίκα που ποθούσε τρελά την 

πλουσιοπάροχη ζωή που ονειρευόταν, αφού κατάφερε να την φέρει σε 

επικοινωνία με τον Στάθη κάνοντάς τον, να την ερωτευθεί και να την 

παντρευτεί. 
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ΜΕΝΙΟΣ Α ΒΑΣΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 

 ( ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ - ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΣ – ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ 

ΙΣΜΗΝΗΣ- 45 Ετών)  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ (Προτεινόμενος ηθοποιός) 

Ένας επιτυχημένος μεγαλοδικηγόρος, ένας ισχυρός άνδρας παντρεμένος με 

την Μάγδα και έχουν μαζί δύο παιδιά, την Ελένη και τον Λέανδρο. Η ζωή του 

έχει αποδείξει πως τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία καθώς το δεύτερο παιδί 

του είναι ανάπηρο. Η απρόοπτη αυτή συνθήκη, έχει φέρει με τα χρόνια και την 

μεγάλη ρήξη στον γάμο τους. Παρόλα αυτά ο Μένιος προσπαθεί να 

παραμείνει πιστός στα λόγια με αγάπες και ψεύτικες υποσχέσεις ρίχνοντας 

έτσι στάχτη στα μάτια της Μάγδας. Δεν θέλει με τίποτα να γίνει αντιληπτός ο 

παράνομος έρωτάς, με την γυναίκα που του έχει κλέψει την καρδιά. Αυτή δεν 

είναι άλλη από την Ισμήνη η οποία είναι η γυναίκα του καλύτερου του φίλου 

και συνεργάτη Στάθη. Ο Μένιος ως ο έμπιστος δικηγόρος της οικογένειας του 

Στάθη , κάτω υπο τις δαιμονικές εντολές της Ισμήνης θα αναγκαστεί να παίξει 

άσχημα παιχνίδια στην Σεμέλη χωρίς της θέλησή του. Ένα θανατηφόρο 

τροχαίο με κύριο ένοχο τον Μένιο θα γίνει η αφορμή για να κινεί τα νήματα η 

αδίστακτη Ισμήνη προς όφελός της.  

ΜΑΓΔΑ ( Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΥΤΟ 

ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ - 43 Ετών)  

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΥ ( Προτεινόμενη ηθοποιός) 

Η Μάγδα είναι μια όμορφη και έξυπνη γυναίκα. Για χρόνια ήταν στενή 

συνεργάτης του συζύγου της στο δικηγορικό τους γραφείο. Έπειτα μετά από 

την γέννηση του γιού της Λέανδρου η ζωή της άλλαξε πορέια και την έκλεισε 

μέσα σε ένα μάυρο λαβύρινθο. Η Μάγδα δεν λέει να κατανοήσει το μοιραίο 

λάθος του γιατρού που άφησε τον γιό της δια βίου ανάπηρο. Ένα μεγάλο 

ερωτηματικό και μια πάλη μεταξύ του καλού και του κακού την κυριεύει αφού 

ψάχνει για δικαίωση. Η πάλη με τα συναισθήματά της και την κακή 

ψυχολογική της κατάσταση αλλοιώνει  τον γάμο της με τον Μένιο και τον 

καθιστούν ανύπαρκτο. Ο μοναδικός της στόχος ειναι να περπατήσει το παιδί 

της. Θα χάσει τον γιό της Λέανδρο μετά από την επέμβαση που θα υποβληθεί 
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για να περπατήσει. Η Μάγδα θα χάσει τα λογικά της ο εγκλεισμός της σε 

ψυχιατρική κλινική κρίνεται αναγκαίος. 

ΕΛΕΝΗ ( Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΣ – ΚΟΛΛΗΤΗ ΤΗΣ 

ΣΕΜΕΛΗΣ – 18 Ετών ) 

 Η Ελένη είναι η κόρη του Στάθη και της Μάγδας. Είναι δύο χρόνια 

μεγαλύτερη από τον αδελφό της Λέανδρο. Η Ελένη ένα ευαίσθητο κορίτσι με 

αξίες και ιδανικά όπου μεγάλωσε κάτω απο δύσκολες συνθήκες, λόγω της 

γέννησης του αδελφού της. Μετά το λάθος του γιατρού να αφήσει το βρέφος 

με κινητικά προβλήματα, η ζωή τους άρχισε να βυθίζεται σε ένα μαύρο κύκλο. 

Ένας κύκλος που στέρησε την φυσιολογική ροή της παιδικής της ηλικίας, μιας 

και οι γονείς της αφοσιώθηκαν στο μεγάλο τους πρόβλημα. Με την κολλητή 

της φίλη Σεμέλη, μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες καθώς φοιτούν μαζί στο 

καλλιτεχνικό σχολείο. Η μεγάλη τους αγάπη για τις τέχνες και τον χορό, 

ξεκλειδώνει τις καρδιές τους και τους δίνει νόημα παρόλες τις δυσκολίες. Η 

Ελένη χορεύει για να δώσει φτερά στον μικρό της αδελφό, που βρίσκεται 

καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι. Ο έρωτας της Ελένης μαζί με τον 

Ορέστη, σαν σανίδα σωτηρίας στην ζωή της. Θα αναζητήσει την αγάπη στα 

χέρια του. Την αγάπη που στερήθηκε από μικρή. Μια εγκυμοσύνη θα φέρει τα 

πάνω κάτω και θα επισπεύσει ένα επικείμενο γάμο. Στην αντίληψη της Ελένης 

θα πέσει η άλλη όψη του νομίσματος της σεξουαλικότητας του Ορέστη. Ένα 

βήμα πριν τα σκαλιά της εκκλησίας, η Ελένη θα αρπάξει το γαμήλιο αμάξι από 

την τελετή και θα το σκάσει. Ένα μυστικό που θα κουβαλάει για το υπόλοιπο 

της ζωής της μακριά από όλους καθώς ο αυστηρός δικηγόρος Μένιος, θα της 

κλείσει την πόρτα και θα την αποκληρώσει. Η Σεμέλη στέκεται στο πλευρό της 

και την στηρίζει. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ( Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΣ. ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ 

ΕΛΕΝΗΣ – 16 Ετών). 

Ο Ανάπηρος γιός του Μένιου και της Μάγδας. Αδελφός της Ελένης, 

μικρότερος της κατά δύο χρόνια. Στην γέννηση του Λέανδρου από ιατρική 

μεταμέλεια υπέστη βλάβη το νευρικό του σύστημα, με αποτέλεσμα να τον 

αφήσει παράλυτο. Οι επίμονες προσπάθειες των γονιών του για να 

περπατήσει δεν ευδοκίμησαν. Η τελευταία απόπειρα μέσω επέμβασης θα 

αποβεί μοιραία αφού ο Λέανδρος θα ξεψυχήσει στο χειρουργίο.   

ΟΡΕΣΤΗΣ (Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ – 

22 Ετών). 

Ο Ορέστης είναι ο συμμαθητής της Σεμέλης και η σχέση της Ελένης. Είναι 

συμφοιτητές στην σχολή τεχνών. Ο Ορέστης σπουδάζει χορό και θέατρο. Με 

την Ελένη είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Μοιράζονται τα πάντα μεταξύ 

τους κι’ έχουν αναπτύξει όλοι τους μια όμορφη νεανική παρέα που στηρίζει ο 

ένας τον άλλον. Θέλει να πετύχει στον χώρο και δουλεύει σκληρά. Έχει 

υψηλές προσδοκίες και είναι φιλόδοξος ότι μια μέρα θα λάμψει στον 

καλλιτεχνικό χώρο. Ενώ η σχέση του με την Ελένη είναι η κινητήριος δύναμή 

του, δεν θα διστάσει να παρεκκλίνει της πορείας του και να ανταποδώσει στο 
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ερωτικό κάλεσμα του διευθυντή της σχολής. Ο στόχος και το κίνητρο του 

Ορέστη, είναι η επαγγελματική του ανέλιξη που του υπόσχεται ο Λίνος πως 

θα του προσφέρει απλόχερα όταν θα αποφοιτήσει. Η Ελένη μια βδομάδα πριν 

από τον γάμο τους κι’ ενώ κυοφορεί το παιδί του θα τον βρει στο κρεβάτι με 

τον Λινό. Χωρίς εκείνοι να την αντιληφθούν, η Ελένη φτάνει στα σκαλιά της 

εκκλησίας έχοντας μέσα της καλά κρυμμένο τον πόνο της. Η απόφασή της να 

εγκαταλείψει τον Ορέστη έξω από το προαύλιο της εκκλησίας θα αφήσει τους 

πάντες με το στόμα ανοιχτό. Ο Ορέστης ψάχνει να την βρει όμως εκείνη δεν 

θέλει να τον ξαναδεί. 

 

ΛΙΝΟΣ ( ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ – 38 Ετών) 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ( Προτεινόμενος ηθοποιός) 

Ο Λίνος είναι ένας άνδρας που κρύβει καλά τον εαυτό του. Ένας άνδρας που 

δεν τον διακατέχει η ανθρωπιά και το φιλότιμο. Η διευθυντική του θέση στην 

σχολή, τον παρακινεί να γίνεται πολλές φορές χειριστικός με την 

συμπεριφορά του να φτάνει στα άκρα. Μυστήριος και κρυψίνοος, λειτουργεί 

υπόγεια πολλές φορές φέρνοντας σε αντιπαράθεση τις σχέσεις των μαθητών 

του. Υπάρχει μια μυστική γνωριμία με την Ισμήνη. Οι δυό τους συναντιούνται 

σε εκδηλώσεις της υψηλής κοινωνίας. Η Ισμήνη εκμεταλλεύεται αυτή της την 

γνωριμία ενάντια της Σεμέλης. Παράλληλα ο Λίνος έχει μια κρυφή αδυναμία 

στο αντρικό φύλο, κάτι που τον κάνει να θέλει να είναι πιο κοντά στα αγόρια 

της σχολής. Προσπαθεί πάντα με πλάγιο τρόπο, να δημιουργεί ιδιαίτερες 

σχέσεις μεταξύ τους, κυρίως με ευάλωτες καταστάσεις με σκοπό να βοηθήσει 

έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του τα δικά του συμφέροντα. Ο Ορέστης 

είναι ένα από τα θύματά του. 

 

 

 

ΜΙΝΩΑΣ ( ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ – 40 

Ετών). 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ ( Προτεινόμενος ηθοποιός) 
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 Ο Μίνωας είναι ένας άνθρωπος δοτικός, καλοπροαίρετος και συμπονετικός. 

Μέσα από την ιδιότητά του ως ο σύμβουλος και ψυχολόγος των παιδιών 

βρίσκει πάντα λύσεις σε όποια προβλήματα παρουσιαστούν. Συνιστά 

ψυχραιμία στα παιδιά και με όπλο την μεθοδικότητα και την προσήλωση 

στους στόχους τους καλεί να φθάνουν όλο και πιο κοντά στα όνειρά τους. 

Μέσα από τα μάτια του Μίνωα θα δούμε πολλές σκέψεις, φόβους, νεανικές 

διακυμάνσεις στην ψυχολογία των νέων σπουδαστών. Είναι ο καθρέφτης της 

ψυχής τους. Ο ίδιος δεν εγκρίνει πολλές συμπεριφορές αλλά προσπαθεί 

πάντα να κρατάει μια σταθερή στάση στις καταστάσεις ως ο συμβουλευτικός 

παράγοντας και να συμφιλιώνει το κακό με το καλό. Η σχέση Μίνωα και Λινού 

είναι εντελώς τυπικές αφού δεν έχουν κανένα κοινό οι χαρακτήρες τους 

πράγμα που έχει εντοπίσει ο Μίνωας.  

ΦΑΙΔΩΝΑΣ- Α ΒΑΣΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 

 (ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ - Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΣΕΜΕΛΗΣ – 

24 Ετών). 

Ο Φαίδωνας ένας πανέμορφος νέος με όνειρα και στόχους. Κατάγεται από 

φτωχή οικογένεια αλλά η δύναμη και η πίστη του τον οδήγησαν στην 

υλοποίηση των στόχων του. Σπουδάζει μουσικό θέατρο και χορό και είναι 

συμφοιτητής με τα παιδιά. Ανήκουν στην ίδια παρέα. Είναι φανερά 

ερωτευμένος με την Σεμέλη η οποία λόγω της ψυχολογικής της κατάστασης 

δεν του παραδίνεται εύκολα. Οι προσπάθειές του θα αποδώσουν καρπούς και 

θα έρθουν πιο κοντά οι δυό τους. Ο Φαίδωνας θα πρέπει να σταθεί δυνατός 

και να αντέξει όποια προβλήματα θα βρεθούν στον δρόμο τους, αφού η 

Σεμέλη έχει ως στόχο στην ζωή της, να λυτρώσει την ψυχή του πατέρα της. Ο 

όρκος αυτός θα φέρει συγκρούσεις στην σχέση τους, μπορεί όμως και την 

καταστροφή. Τα παιχνίδια που θα αναγκαστεί η Σεμέλη να βάλει στην ζωή της 

δεν θα τους οδηγήσουν στο μαζί. Ένας παράνομος δεσμός θα γίνει ένα 

ερωτικό τρίγωνο όπου θα τους φτάσει στα όρια παραλογισμού. Ο Φαίδωνας 

ένα ακυβέρνητο καράβι βρίσκεται ένα βήμα πριν να βυθιστεί.  

ΜΑΝΟΣ ( Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΗ – 25 Ετών) 

 Ο Μάνος είναι ο χαμένος γιός της Ισμήνης που έκρυβε πολύ καλά από την 

ζωή της. Μεγάλωσε ξεχασμένος μέσα στο ορφανοτροφείο. Ο Μάνος αφού 

ενηλικιώθηκε έφυγε από το ορφανοτροφείο και αποφάσισε να αναζητήσει μια 

καλύτερη ζωή στον έξω κόσμο. Η δύσκολη όψη της ζωής και μη έχοντας 

στήριξη από κανέναν τον οδήγησε σε λάθος δρόμους. Τα ναρκωτικά και οι 

ουσίες έφεραν αντίθετα αποτελέσματα. Μετά από αγανάκτηση και πολλές 

κακοτοπιές θα θελήσει να βρει τους πραγματικούς του γονείς. Με το 

θολωμένο του μυαλό θα διαπράξει ένα έγκλημα που θα στιγματίσει την ζωή 

της Σεμέλης. Η πραγματική ταυτότητα του θύματος δυστυχώς δεν ήταν αυτή 

που πίστευε. Ο Στάθης δεν ήταν ο πατέρας που τον εγκατέλειψε στο 

ορφανοτροφείο. Αυτή η δολοφονία θα οδηγήσει το μυαλό του σε τρομερά 

αδιέξοδα και θα αφήσουν στον Μάνο πολλά αναπάντητα που συνεχώς θα 

ψάχνει για απαντήσεις. Θα εναποθέσει τις λιγοστές του ελπίδες σε έναν 

έρωτα που θα μοιάζει για εκείνον η ομορφότερη στιγμή της ζωής του. Η 



10 
 

Σεμέλη είναι ο άνθρωπος που θα ερωτευθεί και θα ταρακουνήσει ολόκληρη 

την κοσμοθεωρία του. Όταν η πλεκτάνη και το σχέδιο της Σεμέλης να βρει τον 

δολοφόνο του πατέρα της επιτευχθεί, θα στενέψουν τα περιθώρια. Ο Μάνος 

γίνεται η σκιά της. Εμμονές, ζήλιες που τον φτάνουν στα όρια παραφροσύνης 

τον αναγκάζουν να μάθει περισσότερα για εκείνην. Ο Μάνος τρελαίνεται στην 

ιδέα πως είναι ερωτευμένος με την αδελφή του. Όταν θα μπει στο σπίτι της 

για να αντιληφθεί ποια πραγματικά είναι η Σεμέλη θα έρθει αντιμέτωπος με 

την Ισμήνη την μητέρα του. Ο Μάνος θα πυροβοληθεί από την μητέρα του 

αφού θα πιστέψει πως είναι ληστής. Ο Μάνος πριν ξεψυχήσει θα ξεστομίσει 

την λέξη « μάνα». Η Ισμήνη χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της . 

Συλλαμβάνεται.  

ΗΡΑ ( ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ – 19 Ετών) 

Η Ήρα είναι συμφοιτήτρια της Σεμέλης στην σχολή. Οι σχέσεις της Ήρα και 

της Σεμέλης δεν είναι καλές. Υπάρχει μια κρυφή αντιπαλότητα προς την 

Σεμέλη, ίσως για τις επιδόσεις της και την ομορφιά της. Φανερά ερωτευμένη 

με τον Φαίδωνα αντιλαμβάνεται πως εκείνος είναι δοσμένος στην Σεμέλη. Θα 

προσπαθήσει να δημιουργήσει με δόλιο τρόπο καταστάσεις ενάντια σ’ αυτή 

την σχέση. Ένα παράξενο κορίτσι που επισκέπτεται συχνά τον Μίνωα για να 

λύσει το πρόβλημά της. Έχει σχέση με ένα μεγαλύτερο άνδρα που είναι 

παντρεμένος. Εκείνος είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, αλλά δεν θέλει να 

αφήσει το σπίτι του για να φτιάξει κάτι ουσιώδες μαζί της. Όταν η Ήρα θα 

αποφασίσει να τον χωρίσει αυτός μέσα σε ένα παραλήρημα την απειλεί πως 

θα την ρεζιλέψει στο διαδίκτυο με προσωπικές της φωτογραφίες. Η Ήρα είναι 

στα πρόθυρα αυτοκτονίας αφού απειλείτε η προσωπική της εικόνα. Βρίσκεται 

σε ένα μεγάλο δίλημμα αφού μπροστά της επικρατεί ένα μεγάλο χάος. Η 

Σεμέλη και η Ελένη κατόπιν παρότρυνσης του Μίνωα,  θα την πλησιάσουν και 

θα προσπαθήσουν να την στηρίξουν. Ποια θα είναι η εξέλιξη της Ήρας όταν οι 

φωτογραφίες πλέον θα υπάρχουν σε όλες τις κινητές συσκευές των 

συμφοιτητών της;  
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ΣΙΩΠΗΛΗ ΚΡΑΥΓΗ 
 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

ΙΔΕΑ - ΣΕΝΑΡΙΟ: ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 01 

 

ΕΠ.01 – Σκ. 1Α/ ΑΠΟΓΕΥΜΑ /ΕΣ/ ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΕΜΕΛΗΣ 

Η Σεμέλη μέσα σε μια μπανιέρα. Σκοτάδι. Αναμμένα μόνο κεριά. Η Σεμέλη 

μέσα στον πόνο της από την απώλεια του πατέρα της ( χωρίς να φαίνεται ) με 

μάτια υγρά και μουτζωμένα από μακιγιάζ. Βάζει το κεφάλι της στο νερό. ( ο 

θεατής ίσως το εκλάβει σαν αυτοκτονία. 

 

ΕΠ.01 – ΣΚ. 2 / FLASHBACK /ΜΕΡΑ/ΕΣ / ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ ΣΑΛΟΝΙ  

ΣΤΑΘΗΣ-ΙΣΜΗΝΗ-ΣΕΜΕΛΗ-ΔΑΝΑΗ- 4-5 ΦΙΛΟΙ ΣΕΜΕΛΗΣ 

FLASHBACK: Γενέθλιά της Σεμέλης. Η Σεμέλη χαρούμενη έχοντας στο 

πλευρό της φίλους, τον πατέρα της ( ΣΤΑΘΗ) που κρατάει την τούρτα που 

γράφει 16 ετών. Ο πατέρα της, την φιλά και η Ισμήνη  χειροκροτεί 

ενθουσιασμένη.  ( δεν θέλουμε να καταλάβει ο θεατής ποιόν από όλους 

θυμάται). 

Στα γενέθλια τραγουδάνε το τραγούδι. Χαμόγελα παντού. Ευτυχία!! 

ΕΠ.01 – ΣΚ. 1Β / ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΕΣ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΕΜΕΛΗΣ 

ΣΕΜΕΛΗ 

Η Σεμέλη βγάζει έξω από το νερό το κεφάλι της, κλαίει με αναφιλητά…οι 

ανάσες της από το κλάμα στον θεατή πρέπει να φαίνονται λες και θέλει να 

πνιγεί…. Κάποιος κτυπά την πόρτα αγχωμένα…. Η Σεμέλη ξαναβάζει το 

κεφάλι στο νερό… 

ΕΠ.01 – ΣΚ.3/ ΒΡΑΔΥ/ΕΣ/ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΣΤΑΘΗΣ-ΙΣΜΗΝΗ-ΜΕΝΙΟΣ -ΣΕΜΕΛΗ 

Η Σεμέλη στην σκηνή χορεύει το τραγούδι των τίτλων της σειράς με το 

instrumetal από βιολί. Στις πρώτες θέσεις του θεάτρου κάθεται ο Στάθης ( 

πατέρας της) ,η Ισμήνη δίπλα του ( μητριά της) και ο Μένιος (φίλος Στάθη και 

κρυφός εραστής της Ισμήνης). 
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ΕΠ.01-ΣΚ.1Γ/ΕΣ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΕΜΕΛΗΣ/ 

ΣΕΜΕΛΗ – ΙΣΜΗΝΗ(Οff) 

 Η Σεμέλη βγάζει το κεφάλι της από το νερό αναστατωμένη…. Η Ισμήνη 

ξανακτυπά δυνατά.   

ΙΣΜΗΝΗ(OFF)  

 Σεμέλη; κορίτσι μου θα αργήσεις στο μάθημα… 

ΣΕΜΕΛΗ 

Βγαίνω σε λίγο μαμά. (Βάζει ξανά το κεφάλι στο νερό). 

 

Επ.01 – ΣΚ.3Α/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΣΕΜΕΛΗ-ΙΣΜΗΝΗ-ΣΤΑΘΗΣ ΜΕΝΙΟΣ 

Η Σεμέλη πίσω από τις κουρτίνες μέσα στο σκοτάδι, κοιτάζει από τις 

χαραμάδες προς την πλατεία. Βλέπει το πόδι της Ισμήνης που τρίβεται πάνω 

στο πόδι του Μένιου.  

 

ΕΠ.01 – ΣΚ.4/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΘΗ 

ΙΣΜΗΝΗ, ΣΤΑΜΕΛΑ. 

Η Ισμήνη στο γραφείο του Στάθη χαζεύει τον κήπο από το παράθυρο. Η 

Σταμέλα τακτοποιεί και τις τελευταίες πινελιές στο γραφείο και κλείνει την 

πόρτα. Στον τοίχο μια μεγάλη φωτογραφία του Στάθη.  

Η Σταμέλα ξεσκονίζει. Έχει τελειώσει. 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

 Κυρία, θέλετε να σας φέρω κάτι να πιείτε; 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Όχι Σταμέλα. Ευχαριστώ. 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

Καλό σας απόγευμα. (Φεύγει) 

ΙΣΜΗΝΗ 

Επίσης… 

Η Ισμήνη ακόμη βρίσκεται στο παράθυρο. Αγναντεύει προς τον κήπο του 

σπιτιού. Ξαφνικά βλέπει τον Άλκη ( κηπουρό). Με εκνευρισμό κλείνει την 

κουρτίνα. Κοντινό στο δακτυλίδι που φοράει η Ισμήνη. 
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ΕΠ.01- ΣΚ.5/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 

ΜΑΓΔΑ-ΓΙΑΤΡΟΣ 

Η Μάγδα στον γιατρό για τον γιό της. Συζητάνε για το ενδεχόμενο κάποιας 

επέμβασης που θα βοηθήσει τον μικρό Λέανδρο να περπατήσει ξανά. Οι 

πιθανότητες λιγοστές. Η απογοήτευση στα μάτια της Μάγδας εμφανής. 

Στο ιατρείο η Μάγδα συνομιλεί με τον γιατρό που παρακολουθεί τον Λέανδρο. 

Κρατάει στα χέρια τον φάκελο του γιατρού. 

ΜΑΓΔΑ 

 Γιατρέ, θα επιμένω και θα ελπίζω μέχρι και την τελευταία στιγμή. Το παιδί 

μου θέλω να περπατήσει. ( κουρασμένη και απεγνωσμένη). 

ΓΙΑΤΡΟΣ 

Χαίρομαι με την πίστη και την επιμονή σας. Άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει πάντα 

τελευταία. Αυτό δεν λέμε; Θέλω όμως να είστε ψύχραιμη κ. Ζαρώνη. Δεν είναι 

εύκολο το έργο μας. Ο μικρός Λέανδρος δεν είναι σίγουρο πως θα 

περπατήσει. 

ΜΑΓΔΑ 

 (Η Μάγδα τον κοιτάζει με βλέμμα σκυφτό). Για να το συζητάμε όμως πάει να 

πει πως υπάρχουν πιθανότητες ε; 

ΓΙΑΤΡΟΣ 

 Σας το είπα και στην αρχή της συνάντησής μας. Υπό κανονικές συνθήκες μια 

τέτοια επέμβαση δεν θα έπρεπε να ήταν στις συζητήσεις μας. Οι πιθανότητες 

μας για να επιτύχουμε , είναι λιγοστές.  Θέλω να με καταλάβετε. 

ΜΑΓΔΑ 

Δηλαδή μου λέτε κι’ εσείς πως είναι σχεδόν ακατόρθωτο; ( Η Μάγδα θλιμμένη, 

χάνει και πάλι τις ελπίδες της). 

ΓΙΑΤΡΟΣ 

Δύσκολο είναι και όχι ακατόρθωτο. Εμείς θα συνεχίσουμε με τις θεραπείες κι’ 

αν μας το επιτρέψουν οι εξετάσεις θα συζητήσουμε και για το ενδεχόμενο της 

επέμβασης. Προς το παρών εμείς θα παλέψουμε να ενεργοποιήσουμε μέρος 

του νευρικού συστήματος με κάποιες εξιδεικευμένες θεραπείες. 

ΜΑΓΔΑ 

 Ο Λέανδρος το αξίζει. Του το χρωστάει ο θεός. Είμαι σίγουρη πως θα τα 

καταφέρουμε γιατρέ μου. 

ΓΙΑΤΡΟΣ 
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Δεν θέλω να σας απογοητεύω αλλά θα επαναλάβω πως η κατάσταση του 

παιδιού ειναι ήδη μη αναστρέψιμη. Θα προσπαθήσουμε όμως να κάνουμε ότι 

μπορούμε για να εξαντλήσουμε και την παραμικρή μας πιθανότητα. 

 

ΕΠ.01 -ΣΚ.6 / ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ 

ΕΛΕΝΗ- ΦΑΙΔΩΝΑΣ – ΛΙΝΟΣ – ΗΡΑ- ΜΑΤΙΝΑ-4-5 ΜΑΘΗΤΕΣ 

Οι χορευτές κάνουν πρόβα χωρισμένοι σε ομάδες. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Ανησυχώ για την Σεμέλη. Άλλαξε πολύ το τελευταίο καιρό. 

ΕΛΕΝΗ 

Χρόνο χρειάζεται. Η Σεμέλη κρύβει τεράστια αποθέματα δύναμης μέσα της. 

Απλά πρέπει να το βιώσει να αποδεκτέι αυτό που βιώνει μέσα της. Δεν είναι 

εύκολο. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν κάνει και κάτι για να το αλλάξει. Δεν 

προσπαθεί. 

ΕΛΕΝΗ 

 Έχεις δίκιο. Κλείστηκε πολύ. Χρειάζεται την στήριξη μας. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Φοβάμαι μην παραμελήσει άλλο τα μαθήματά της. Βλέπεις ότι η φάση εδώ 

αρχίζει να σκληραίνει. 

ΕΛΕΝΗ 

Η Σεμέλη είναι αστέρι. Δεν την διώχνουν. Την θέλουνε Φαίδωνα. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Κι’ εγώ την θέλω και πολύ. Τι άλλο να κάνω για να την κερδίσω; 

ΕΛΕΝΗ 

Υπομονή. Δεν είναι η καλύτερη φάση της ζωής της. Δεν πιστεύω πως θα 

μπορούσε να διαχειριστεί έναν έρωτα αυτή την στιγμή. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Κι ‘εγώ που πιστεύω πως θα την έκανα να νιώσει καλύτερα; Να ξεχαστεί; Την 

αγαπάω Ελένη…. 

 

ΕΛΕΝΗ 
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( Μπαίνει μέσα ο Λίνος) Καλώς τον… (μια δόση ειρωνείας). 

ΛΙΝΟΣ 

Σας χαιρετώ. ( τον χαιρετούν τα παιδιά) Η Στεργιοπούλου Σεμέλη είναι εδώ; 

ΗΡΑ 

Όχι κύριε, πάλι απουσιάζει… ( επικριτικά με σκοπό να αφήσει υπόνοιες). 

ΛΙΝΟΣ 

 Ευχαριστώ καλή συνέχεια…( φεύγει) 

Η Ελένη γυρίζει και βλέπει την Ήρα με ένα έντονο ύφος ( κοντινό) 

ΕΛΕΝΗ: 

Σιγά που δεν θα’ λεγε τίποτα…. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.7/ΕΞ / ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ ΚΗΠΟΣ 

  ΣΕΜΕΛΗ – ΑΛΚΗΣ-ΙΣΜΗΝΗ 

Η Σεμέλη βγαίνει από το σπίτι είναι έτοιμη για την σχολή. Μπροστά της βλέπει 

τον Άλκη. 

ΑΛΚΗΣ 

 Καλησπέρα μικρή μου. 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Καλησπέρα Άλκη μου. 

ΑΛΚΗΣ 

Άργησες πάλι σήμερα; (με γλυκό τρόπο) 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Ναι. Πρέπει να φύγω. (Αμήχανη) 

ΑΛΚΗΣ 

Να μην σε πάω με το αμάξι; 

ΣΕΜΕΛΗ 

Όχι προτιμώ να πάρω το λεωφορείο με χαλαρώνει… 

Η Ισμήνη παρακολουθεί την συζήτηση πίσω από τους θάμνους στον κήπο. 

ΑΛΚΗΣ 

 Στο καλό μικρή μου να προσέχεις  (την ακουμπάει στο ώμο) 

ΣΕΜΕΛΗ 
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 Ευχαριστώ Άλκη μου. Πρέπει να πάω. ( του χαμογελά) 

Ο Άλκης την βλέπει που φεύγει. Η Ισμήνη εμφανίζεται μπροστά του απότομα. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Τι συμβαίνει; Δεν έχεις δουλειά να κάνεις κι’ ασχολείσαι ΜΑΖΙ ΜΑΣ; ( 

προκλητική, δόση ειρωνείας). 

ΑΛΚΗΣ 

Ρώτησα το κορίτσι αν χρειάζεται να την πάω στην σχολή της. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Στόμα δεν έχει; Δεν χρειάζονται τα πολλά- πολλά. Γιατί και οι τοίχοι έχουν 

αυτιά εδώ μέσα. Όλα τα ακούω. 

ΑΛΚΗΣ 

 Με στεναχωρεί που την βλέπω έτσι. Πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσει. 

Χρειάζεται αγάπη. 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Δεν θα της δώσεις εσύ την αγάπη.  Στη δουλειά σου , ( του δείχνει τον κήπο) 

εκεί να δώσεις αγάπη για να ανθίσει. (Εννοεί τα λουλούδια με καυστικό 

τρόπο). Έχε το νού σου… (φεύγει). 

 

ΕΠ.01- ΣΚ.8/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΜΕΝΙΟΥ/ΣΑΛΟΝΙ 

 ΜΕΝΙΟΣ-ΜΑΓΔΑ 

Ο Μένιος συζητά με την Μάγδα για την επίσκεψή της στον γιατρό. Η Μάγδα 

κρατάει τον φάκελο του γιατρού στα χέρια της. (βλ. Σκηνή 5). 

ΜΕΝΙΟΣ 

Δεν είναι ανάγκη να το πιέζεις το πράμα αγάπη μου. Βλέπεις ότι μετά από 

τόσες προσπάθειες βρήκαμε κάποιον που να δίνει έστω και κάποιες μικρές 

πιθανότητες. 

ΜΑΓΔΑ 

 Το ξέρω γι’ αυτό αισθάνομαι και πιο αισιόδοξη. Αγάπη μου το παιδί μας 

χρειάζεται αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να του την δώσουμε. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Εμείς δεν του στερήσαμε τίποτα. Για το λάθος που έγινε τότε δεν ευθύνεται 

κανένας γλυκιά μου. Κάνουμε ότι μπορούμε για να δικαιώσουμε τον Λέανδρο 

μας. Εσύ περισσότερο. Αφοσιώθηκες στον γιό μας και είμαι σίγουρος ότι θα 

ανταμειφθείς. 
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ΜΑΓΔΑ 

Δεν θέλω να ανταμειφθώ. Θέλω να περπατήσει το παιδί μας, θέλω να ζήσει 

όπως εμείς…. 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Ο Λέανδρος μεγάλωσε έτσι. Αυτή είναι η ζωή του… 

ΜΑΓΔΑ 

 Δεν είναι αυτή η ζωή του… του την κλέψανε. Ένα λάθος μας στέρησε την 

ευτυχία καταλαβαίνεις; ( σε έντονο ύφος). 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Το λάθος έγινε όταν γεννήθηκε. Εσύ ακόμα εκεί..; Κάναμε ότι μπορούσαμε 

για να δικαιώσουμε το παιδί μας. Σταμάτα να ζορίζεις τον εαυτό σου άλλο…( 

απόλυτος). 

ΜΑΓΔΑ 

 Δεν ζορίζω τίποτα Μένιο. Εάν δεν περπατήσει το παιδί μου εγώ δεν θα βρω 

την ησυχία μου. Πρέπει να το καταλάβεις… ( νευρική, που φτάνει σε σημείο 

να ξεσπάσει). 

ΜΕΝΙΟΣ 

Πρέπει να βρείς την ησυχία σου για το καλό όλων μας…έχεις και μια κόρη 

που σε χρειάζεται. Πιστεύω δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό…( Η Μάγδα έτοιμη 

να εκραγεί). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.9/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ  

ΕΛΕΝΗ-ΟΡΕΣΤΗΣ-ΦΑΙΔΩΝΑΣ-ΗΡΑ-ΜΑΤΙΝΑ-ΠΑΝΟΣ-4-5 ΜΑΘΗΤΕΣ. 

Η  Ελένη χορεύει. Οι συμφοιτητές την παρακολουθούν με θαυμασμό. 

Η Ελένη φανερά συγκινημένη αφήνεται στον ρυθμό και βυθίζεται στις σκέψεις 

της.  Στο μυαλό της είναι ο αδελφός της- βλέπουμε την εικόνα του και το 

αναπηρικό καροτσάκι του. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.9Α/ΟΠΤΑΣΙΑ/ΛΕΑΝΔΡΟΣ 

Ο Λέανδρος κάθεται πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι λυπημένος. 

ΕΠ.01-ΣΚ.9Β/ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 9 

Η Ελένη στην προσπάθεια της να πετάξει μέσα από την χορογραφία, πέφτει 

και κάτω και κλαίει…. 
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ΕΠ.01-ΣΚ.10/ΣΥΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 8. 

ΜΑΓΔΑ 

 Δεν ένιωσες ποτέ το παιδί σου. Τόσα χρόνια δεν κατάφερες να δικαιώσεις 

τον γιό  σου. Ο γιατρός παραμένει ατιμώρητος κι’ εσύ το μόνο που ξέρεις να 

λές είναι ξέχνα το. Ξεχνιέται;; Απάντησέ μου… μπορείς να ξεχάσεις εκείνο το 

μεγάλο κακό, που στέρησε στο παιδί σου να έχει μια φυσιολογική ζωή… ( Η 

Μάγδα βρίσκεται σε όρια παραλογισμού. Έχει φουντώσει από την « αδιάφορη 

στάση του Μένιου «. ) 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Τι θέλεις να κάνω;; τόσα χρόνια το πάλεψα. Δεν μπορούμε να δικαιωθούμε 

νομικά τι δεν καταλαβαίνεις; 

ΜΑΓΔΑ 

Τόσες υποθέσεις έχεις αναλάβει και τις είχες με το μέρος σου… αποφεύγεις, 

δεν θέλεις… δεν ξέρω τι στο διάολο σε κρατάει πίσω. 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Σταμάτα γιατί με έχεις κουράσει. Θα αρχίσω να πιστεύω πως είσαι τρελή, δεν 

καταλαβαίνεις τι λες. 

ΜΑΓΔΑ 

Πες ότι θες μόνο μην μου λες να ξεχάσω και να ηρεμήσω…. ( Η Μάγδα 

επανέρχεται από τον θυμό και την υστερία της). Για το σπλάχνο μας επιμένω. 

Για την ζωή μας…. Για το αγόρι μας…. ( ξεσπά σε κλάματα).  Πονάω Μένιο… 

Θέλω να δώσω στο παιδί μας ένα καλύτερο αύριο για τις μέρες που θα 

φύγουμε από αυτή τη ζωή…..(τον πλησιάζει, τον αγκαλιάζει). Συγχωρέσε με 

παραφέρομαι… 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Κι’ εγώ πονάω. (Την χαϊδεύει). Δεν ήθελα εγώ το παιδί μας ανάπηρο. Έκανα 

τα πάντα για την υπόθεση του Λέανδρου. Δεν λες να το καταλάβεις όμως. 

Εγώ για εκείνην την υπόθεση έχασα τα πάντα. Θυσίασα την φήμη μου και το 

όνομά μου σαν δικηγόρος κι’ ας ήξερα πως πήγαινα να παλέψω με τα 

μεγαλύτερα θηρία του νομικού δικαίου. 

ΜΑΓΔΑ 

Θα παλέψω ξανά. Θα τολμήσω να βρω το δίκιο μου όσο δύσκολο και να είναι. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στις θεραπείες του Λέανδρου. Κι’ αφού μετά από 

τόσο καιρό βρήκαμε γιατρούς που να μας δίνουν ελπίδες πως ο μικρός μας 
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θα περπατήσει ξανά ας το τρέξουμε να συμβεί για να λυτρώσουμε την ψυχή 

του. 

ΜΑΓΔΑ 

 Σ’ αγαπάω…. (Τον αγκαλιάζει σφιχτά, αισθάνεται ασφάλεια στο πλάι του). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.11/ΕΣ/ΕΞ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 

 ΣΕΜΕΛΗ - ΣΤΑΘΗΣ 

Η Σεμέλη βρίσκεται μέσα στο λεωφορείο. Δίπλα της κάθεται ένας ηλικιωμένος 

(γκριζομάλλης άνδρας) 

Ακούμε φωνές από κόσμο μέσα στο λεωφορείο. Ξαφνικά όλα 

ακούγονται θολά. Η Σεμέλη χάνεται σε έναν άλλο κόσμο σε μια άλη 

διάσταση. Βλέπουμε την πλάτη της Σεμέλης. Ξαφνικά δίπλα της σαν 

οπτασία εμφανίζεται ο Στάθης και εξαφανίζεται ο ηλικιωμένος άνδρας. 

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ). Γέρνει το 

κεφάλι της πάνω στον ώμο του. Βγαίνουν από το λεωφορείο. Το 

πρόσωπο του Στάθη δεν φαίνεται. Μόνο οι πλάτες τους που 

κατεβαίνουν από το λεωφορείο και κρατάει ο ένας τον άλλον σφιχτά. Ο 

Στάθης σιγοτραγουδάει ένα αγαπημένο τραγούδι της Σεμέλης. ( ΤΟ 

ΧΡΥΣΟ ΚΟΥΡΕΛΙ ΠΟΥ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΑΓΕ Η ΝΕΦΕΛΗ). Σιγά-

σιγά αποκαλύπτεται στο πρόσωπό του. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.12/ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 9 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Αγάπη μου (την αγκαλιάζει). Ήσουν εξαιρετική… 

ΕΛΕΝΗ 

 ( Τον κοιτάζει μέσα στα μάτια βουρκωμένη, του δίνει ένα φιλί στα χείλη). 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Είσαι φορτισμένη… (προσπαθεί να την ηρεμήσει) Είμαι δίπλα σου και το 

ξέρεις… ηρέμησε γλυκό μου. 

ΕΛΕΝΗ 

Το ξέρω…. ( Η Ελένη κλαίει ). 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 Σταμάτα να κλαίς… όλα θα φτιάξουν. Αυτό το πρόσωπο πρέπει μόνο να 

χαμογελά και να λάμπει από ευτυχία… 

ΕΛΕΝΗ 
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Όλα είναι μέσα στη ζωή… θα ήταν μεγάλη ευλογία αν μπορούσαμε για μια 

ολόκληρη ζωή να λάμπουμε από ευτυχία…. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 Εμείς την φτιάχνουμε την ευτυχία. Εμείς επιλέγουμε πως θα ζήσουμε. Δεν 

λέω είναι όλα μέσα στην ζωή, αλλά εμείς θα διαλέξουμε από ποια πλευρά θα 

δούμε τις καταστάσεις που μας προκύπτουν. 

ΕΛΕΝΗ 

Δεν είναι κάτι, θα μου περάσει… (σκεπτική) Ο αδελφός μου Ορέστη…. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

(Της κλείνει το στόμα). Ξέρω... Σε νιώθω όσο κανένας άλλος. 

ΕΛΕΝΗ 

Μόνο εσύ…. Σε ευχαριστώ…. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Μην με ευχαριστείς… θα σε βοηθήσει να μιλήσεις με τον Μίνωα. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.13/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΘΗ 

ΙΣΜΗΝΗ 

ΙΣΜΗΝΗ 

 ( Η Ισμήνη μιλάει στο τηλέφωνο, βρίσκεται σε ένταση) Μένιο τα περιουσιακά 

στοιχεία πρέπει να περάσουν πρώτα, από τα δικά μου χέρια. Έγινα σαφής; 

Το απαιτώ. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.14/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΘΗ 

ΑΛΚΗΣ-ΔΑΝΑΗ  

Η γιαγιά Δανάη βλέπει τον Άλκη που έχει στήσει αυτί και παρακολουθεί. 

ΔΑΝΑΗ 

 Άλκη;;;; ( η Δανάη γεμάτη απορία) 

ΑΛΚΗΣ 

 Κ. Δανάη…( σαστισμένος). 

ΔΑΝΑΗ 

 Τι κάνεις εδώ; 

ΑΛΚΗ 
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Ήθελα να μιλήσω στην Ισμήνη… 

ΔΑΝΑΗ 

 Την κ. Ισμήνη εννοείτε; ( υπάρχει δόση χιούμορ). 

ΑΛΚΗΣ 

Την κ. Ισμήνη μάλιστα ( γελάνε). Ήθελα να βεβαιωθώ αν μιλάει στο τηλέφωνο 

για να μην την διακόψω.. 

ΔΑΝΑΗ 

 ( Τον πιάνει αγκαζέ και του μιλάει στο αυτί χαμηλόφωνα). Τα τριαντάφυλλα 

του γιού μου, λέω εγώ τώρα… μήπως, μήπως λέω, θέλουν περισσότερη 

φροντίδα; ( Ο Άλκης στέκεται αποσβολωμένος). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.15/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

 ΣΕΜΕΛΗ-ΗΡΑ-ΜΑΤΙΝΑ 

Η Σεμέλη περπατάει στον διάδρομο προς το γραφείο του διευθυντή. Μπροστά 

της είναι η Ήρα δεν μιλάνε μεταξύ τους. 

ΜΑΤΙΝΑ 

 Σεμέλη… ( την σταματά) στην πρόβα μας σε έψαχνε ο διευθυντής. 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Σε ευχαριστώ Ματίνα. ( φεύγει, κατευθύνεται προς το γραφείο ενώ η Ήρα την 

βλέπει με ένα πολύ έντονο βλέμμα) 

ΗΡΑ 

Γιατί την ενημέρωσες;;; Δεν έπρεπε. 

Η ΣΕΜΕΛΗ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ 

ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ, ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ. 

ΗΡΑ 

Κακομαθημένη… δεν την μπορώ καθόλου. 

ΜΑΤΙΝΑ 

Γιατί το λες αυτό; Είναι εξαιρετική… 

ΗΡΑ 

Σιγά τον πολυέλαιο… έπρεπε να μην είχε αυτούς τους γονείς και σου’λεγα 

εγώ… 

 

ΜΑΤΙΝΑ 
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 Εγώ άλλα έχω ακούσει… 

ΗΡΑ 

Εύχομαι να την διώξουν από την σχολή… να τελειώνουμε μια και καλή με 

όσους δεν θέλουν να έρχονται.. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.16 /ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΝΟΥ 

ΛΙΝΟΣ-ΣΕΜΕΛΗ 

ΛΙΝΟΣ 

 Δεν γίνεται να απουσιάζεις από τα μαθήματα. Είναι πολύ σημαντική η θέση 

σου στην σχολή. 

ΣΕΜΕΛΗ 

Το γνωρίζω κ. Λίνο και απολογούμαι.. 

ΛΙΝΟΣ 

Δεν στα λέω για να απολογηθείς σε εμένα. Καταλαβαίνεις όμως πως η 

δουλειά μας είναι συλλογική. Οι συμμαθητές σου παραμένουν στάσιμοι. Οι 

δάσκαλοί σας. 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Το ξέρω και αισθάνομαι πολύ άσχημα. Αλλά πιστέψτε με δεν το θέλω. 

ΛΙΝΟΣ 

Συζητήσαμε χίλιες φορές τα ίδια και τα ίδια. Εάν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις 

στους κανόνες της σχολής θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Δεν λέω σε 

καταλαβαίνω. Αυτό που περνάς δεν είναι καθόλου εύκολο…αλλά εδώ είστε 

σπουδαστές… 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Το μυαλό μου παρασύρεται φεύγει, χάνεται. Δεν μου είναι εύκολο να το 

συνηθίσω… ( βουρκώνει , τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια της). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.17 /ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΚΗΠΟ 

ΔΑΝΑΗ – ΑΛΚΗΣ 

ΔΑΝΑΗ 

Ο Στάθης μου, είχε αδυναμία στα λουλούδια. Ιδιαίτερα στα τριαντάφυλλα. 

Όταν ήταν μικρός προτού φύγει από το σπίτι για το σχολείο, έκοβε από την 

αυλή, για να πάρει στην δασκάλα του. Όταν ερχόταν σπίτι έκοβε ένα και για 
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μένα και μου το έδινε με ένα φιλί. Ήταν ένας αληθινός τζέντλεμαν από μικρός. 

(Σκεπτική). 

ΑΛΚΗΣ 

 Από τότε που γεννήθηκε η Σεμέλη μου ζήτησε να γεμίσω τον κήπο με 

τριανταφυλλιές. “ Άνθισε η ψυχή μου”. Αυτό μου ‘λέγε συνεχώς! 

ΔΑΝΑΗ 

Η Σεμέλη έγινε ο κήπος της καρδιάς του. 

ΑΛΚΗΣ 

Ήθελε να κυριαρχούν τα κόκκινα που συμβολίζουν το πάθος και την αγάπη. 

ΔΑΝΑΗ 

Γι’ αυτό καημένε μου θέλω να μου τα προσέχεις σαν τα μάτια σου…. 

ΑΛΚΗΣ 

Μην έχετε καμία αμφιβολία κ. Δανάη… τα τριαντάφυλλα θα παραμένουν 

πάντα ανθηρά και ζωηρά… ( γελάνε). 

ΔΑΝΑΗ 

Σε πειράζω βρέ ( τον κτυπάει χαϊδευτικά στον ώμο) ο Στάθης σ’ αγαπούσε 

πολύ. Σου είχε τρομερή εμπιστοσύνη. 

ΑΛΚΗΣ 

 Πάνε χρόνια… μια οικογένεια είμαστε…. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.18/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΘΗ 

ΙΣΜΗΝΗ 

ΙΣΜΗΝΗ 

Εγώ κάνω κουμάντο κατάλαβες; Δεν με νοιάζει κανένα νομικό δίκαιο και καμία 

δικαιολογία. Είσαι ο δικηγόρος της οικογένειας και οφείλεις να σεβαστείς αυτό 

που σου λέω. Μένιο, όλα αυτά που μου λές τα ακούω βερεσέ. Εσύ είσαι ο 

μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Καμιά διαθήκη 

και κανένα έγγραφο. ( Εκνευρισμένη) 
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ΕΠ.01-ΣΚ.19/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΝΟΥ 

ΛΙΝΟΣ – ΣΕΜΕΛΗ 

ΛΙΝΟΣ 

 Αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να ακολουθήσεις η αν πιστεύεις ότι χρειάζεσαι μια 

στάση από τα μαθήματα θα πρέπει να μας ενημερώσεις. Πρέπει να πάρεις 

μια απόφαση σύντομα για να μπορέσουμε να πράξουμε αναλόγως. 

 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Όχι δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μακριά από την σχολή. Δεν 

μπορώ να αφήσω από την καθημερινότητα μου αυτό που μου δίνει τόση 

δύναμη. 

ΛΙΝΟΣ 

Χαίρομαι που το ακούω. Εύχομαι να μπορέσεις να επιστρέψεις στην παλιά 

καλή Σεμέλη. 

ΣΕΜΕΛΗ 

Σας υπόσχομαι πως δεν θα απουσιάσω ξανά. 

ΛΙΝΟΣ 

Σε ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς. Θέλω να δω την πρωταγωνίστρια 

να λάμπει στην παράσταση. (Χαμογελάνε) Άντε πήγαινε στα μαθήματά σου… 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.20/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΜΕΝΙΟΥ/ΣΑΛΟΝΙ 

ΜΕΝΙΟΣ-ΙΣΜΗΝΗ(OFF)-ΜΑΓΔΑ(OFF). 

Ο Μένιος στέκεται φανερά σκεφτικός και προβληματισμένος. 

ΙΣΜΗΝΗ (off) 

Πρέπει να συναντηθούμε. Λέγε ώρα και πού. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Στις 8 η ώρα, στο γνωστό εστιατόριο. Έγινε.. 

ΜΑΓΔΑ (OFF) 

 Μένιο, Μένιο.. τρέξε  

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ 
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ΕΠ.01-ΣΚ.21/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΜΕΝΙΟΥ/ΔΩΜΑΤΙΟ ΛΕΑΝΔΡΟΥ 

ΜΑΓΔΑ-ΜΕΝΙΟΣ-ΛΕΑΝΔΡΟΣ 

Ο Λέανδρος είναι στο πάτωμα δίπλα από το κρεβάτι του. Το αναπηρικό 

καροτσάκι βρίσκεται στο πλάι. Η Μάγδα προσπαθεί να τον σηκώσει αλλά 

αδυνατεί. Κλαίει θέλοντας να κρύψει την αγανάκτησή της και τον πόνο της. Ο 

Λέανδρος την βλέπει μέσα στα μάτια με ένα παράπονο. ( ακούει την φωνή 

του γιατρού που της λέει για τις πιθανότητες βλέπε σκηνή 8). 

 

ΕΠ.1-ΣΚ.22 /ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΝΟΥ 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ- ΣΕΜΕΛΗ 

Η Σεμέλη βγαίνει από το γραφείο του Λινού. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Πόσο χαίρομαι που σου βλέπω… 

ΣΕΜΕΛΗ 

 (Του χαμογελάει γλυκά) Σε ευχαριστώ…. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Θα έρθεις στο μάθημα; 

ΣΕΜΕΛΗ 

Φυσικά θα έρθω... 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Αλήθεια; (πολύ χαρούμενος). 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Ναι..( ξαφνιάζεται) γιατί ; 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Κάποιοι από τους συμμαθητές μας είχαν την εντύπωση πως δεν θα 

ξαναερχόσουν… 

ΣΕΜΕΛΗ 

Δεν είπα ποτέ μου ότι θα φύγω. Φαίνεται πως κάποιοι θα το ήθελαν… 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Εγώ σε θέλω εδώ, να μην πας πουθενά… ξέρεις πόσο χαρούμενο με κάνει να 

αισθάνομαι η παρουσία σου. 
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ΕΠ.01-ΣΚ.23/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΝΩΑ 

 ΜΙΝΩΑΣ-ΕΛΕΝΗ-ΟΡΕΣΤΗΣ 

ΕΛΕΝΗ 

Είναι οι μέρες τέτοιες…που προκαλούν ένταση και άγχος.. 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Τι έγινε; 

ΕΛΕΝΗ 

 Ξέρετε… η μητέρα μου τόσα χρόνια προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους 

γιατρούς που θα της δώσουν πιθανότητες ότι ο Λέανδρος θα περπατήσει. 

Βρήκαν ένα πολύ καλό γιατρό και σήμερα αναμένουμε να μας ενημερώσει…. 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Καταλαβαίνω την φόρτισή σου.. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να ξέρεις όμως 

πως εμείς δεν είμαστε πάντα υπεύθυνοι για όλα τα προβλήματα που φέρνει η 

ζωή. Ο αδελφός σου Ελένη μου, είναι παράλυτος από τότε που γεννήθηκε. 

Πρέπει να αποδεχόμαστε μια κατάσταση για να μπορέσουμε να πάμε 

μπροστά. Ο χρόνος και οι προσπάθεια για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο 

που το χρειάζεται είναι ότι πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε εμείς  να αλλάξουμε 

καμιά συνθήκη… 

ΕΛΕΝΗ 

 Από τότε δεν έχει αλλάξει τίποτα για την μητέρα μου. Βασανίζεται η ψυχή της 

που βλέπει τον αδελφό μου ανήμπορο. Ζεί, αναπνέει για να δει τον Λέανδρο 

να στέκεται όρθιος πάνω στα δυό του πόδια. 

ΜΙΝΩΑΣ 

Είναι μητέρα. Και πάντα μια μητέρα θέλει να βοηθήσει το ανήμπορο παιδί της. 

Δεν σημαίνει πως δεν νοιάζεται για σένα. 

ΕΛΕΝΗ 

 Δεν είπα αυτό κ. Μίνωα. Ξέρω πόσο μ’ αγαπάει αλλά όλη αυτή της η ταραχή 

και το συναίσθημα της, δεν μας αφήνει να ζήσουμε αρμονικά. Προσπαθώ 

πολύ. Θέλω κι εγώ να περπατήσει ο αδελφός μου…. 

ΜΙΝΩΑΣ 

( την διακόπτει)….Ελένη μου δεν χρειάζεται να μου δικαιολογήσεις τίποτα. 

Ξέρω πόσο πολύ αγαπάς τον αδελφό σου. Είδα μέσα στα μάτια σου πόσο 

πολύ αγαπάς την οικογένειά σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου την πρώτη μας 

συνάντηση στο γραφείο. Τα λόγια σου έχουν καρφωθεί στο μυαλό μου. 

Θυμάσαι τι μου είπες; « Χορεύω για να δώσω φτερά στον αδελφό μου». 

Η Ελένη σχεδόν έτοιμη να ξεσπάσει σε κλάματα… 



27 
 

 

ΕΠ.01-ΣΚ. 24 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 21 

 

ΜΕΝΙΟΣ 

Ξεκουράσου παλικάρι μου. (Τον χαϊδεύει στο μέτωπο). 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ 

 Ναι μπαμπά μου. Μπορείς να μου δώσεις το βιβλίο μου; (του δείχνει την 

βιβλιοθήκη, ο Μένιος του το δίνει). 

ΜΕΝΙΟΣ 

Ναί αγόρι μου… Ποιος σου το χάρισε; 

ΛΕΝΑΔΡΟΣ 

Η Ελένη. Ξέρετε τι γράφει εδώ μέσα; ( Ανοίγει το βιβλίο). 

ΜΑΓΔΑ 

 Τι γράφει παιδί μου; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ 

( Διαβάζει). « Η αγάπη εξουδετερώνει κάθε τι κακό, αναβλύζει και ευωδιάζει 

τις ψυχές. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Η αγάπη νικάει τα πάντα». 

(Στρέφει το βλέμμα του στους γονείς του). Αισθάνομαι ευλογημένος που σας 

έχω στο πλευρό μου. Που αγαπιόμαστε. Θέλω να παραμείνουμε τόσο 

αγαπημένοι, αυτό μου αρκεί αγαπημένη μου μητέρα…. 

ΜΑΓΔΑ 

 (Δακρυσμένη) Αγόρι μου γλυκό… κι’ έτσι θα παραμείνουμε να είσαι 

σίγουρος… (τον αγκαλιάζει). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.25 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 23 

ΕΛΕΝΗ 

(Δακρυσμένη). Η αγάπη νικάει τα πάντα!! Τα φτερά τα έχει ήδη φορέσει ο 

Λέανδρος. Είναι τόσο ξεχωριστός….( χαμόγελο). 

ΜΙΝΩΑΣ 

Έτσι σε θέλω να χαμογελάς και να τον σκέφτεσαι με χαρά τον αδελφό σου. Οι 

συννεφιές υποδέχονται τον ήλιο καλή μου. Όλα είναι μαθήματα σ’ αυτή την 

ζωή. 

ΕΛΕΝΗ 
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Την μητέρα μου θέλω να δω να χαμογελάει. Να αλλάξει, να βλέπει πιο θετικά 

τα πράγματα… ( Ακούγεται κτύπημα στην πόρτα). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.26 ΕΣ/ ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΜΕΝΙΟΥ/ΚΟΥΖΙΝΑ 

ΜΕΝΙΟΣ- ΜΑΓΔΑ 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Ο Λέανδρος χρειάζεται επιπλέον φροντίδα…είναι καιρός να φέρουμε ένα 

επιπλέον άτομο στο σπίτι… 

 

ΜΑΓΔΑ 

Πόσες φορές να το πούμε. Δεν χρειάζεται κανέναν. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Αγάπη μου πρέπει να ξεκουράζεσαι. Να δεις ξανά για λίγο τον εαυτό σου. 

ΜΑΓΔΑ 

Σε παρακαλώ. Σταμάτα. Είναι υποχρέωση μου να φροντίζω το παιδί μου. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Μα δεν είπα να μην φροντίζεις το παιδί μας. Μην μπερδεύεις αυτά που σου 

λέω. Προσπαθώ να βρω λύσεις για να σε ανακουφίσω… 

ΜΑΓΔΑ 

 Τα είπαμε τόσες φορές Μένιο… 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Αν δεν ήμουν εγώ στο σπίτι πως θα μάζευες το παιδί από το πάτωμα; 

ΜΑΓΔΑ 

 Όπως και τις προηγούμενες φορές. Όλα καλά. Μην ανησυχείς… 

ΜΕΝΙΟΣ 

Πρέπει να φύγω. Πάω στο γραφείο. Μην με περιμένετε για φαγητό θα 

αργήσω. Αν χρειαστείς κάτι μου τηλεφωνείς. (Ο Μένιος την φιλά στο μέτωπο 

και φεύγει. Η Μάγδα τον κοιτάζει). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.27/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΔΩΜΑΤΙΟ ΙΣΜΗΝΗΣ 

ΙΣΜΗΝΗ– ΔΑΝΑΗ 

Η ΙΣΜΗΝΗ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ 

ΚΡΥΒΟΥΝ ΠΟΛΛΑ…  ΕΙΝΑΙ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
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ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΑ 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΤΗΣ. (ΚΤΥΠΑ Η ΠΟΡΤΑ) 

ΙΣΜΗΝΗ 

Ποιος είναι; 

ΔΑΝΑΗ ( OFF) 

 Εγώ κορίτσι μου.. 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Πέρασε μητέρα, είναι ανοικτά… 

ΔΑΝΑΗ 

 Τι κάνεις κορίτσι μου; 

ΙΣΜΗΝΗ 

Ετοιμάζομαι να φύγω μητέρα… για πες. 

ΔΑΝΑΗ 

 Πόσο όμορφη είσαι….!! (Την κοιτάζει μέσα από τον καθρέφτη). Με το δίκιο 

του ο γιός μου να σε ερωτευτεί…. ( γελάνε οι δυο τους). 

ΙΣΜΗΝΗ 

Αχ μητέρα μου.. ( δείχνει να την συμπονεί ). 

ΔΑΝΑΗ 

 Θέλω να μιλήσουμε κορίτσι μου.. αλλά όταν θα έχεις χρόνο. 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Για πιο πράγμα; Συμβαίνει κάτι; ( Η Ισμήνη ανησυχεί). 

ΔΑΝΑΗ 

Για την Σεμέλη. Νομίζω χρειάζεται βοήθεια. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Μην ανησυχείς θέλει τον χρόνο της… η σχολή την τονώνει και την βοηθά να 

ξεχνιέται…. Έχεις πάρει τα χάπια σου; 

ΔΑΝΑΗ 

Θα περιμένω την Σεμέλη να μου τα δώσει όταν επιστρέψει. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Αν πάει αργά;; Η Σταμέλα; που είναι; 

ΔΑΝΑΗ 
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 Μάλλον κάπου θα κάθεται με τον Άλκη και θα συζητάνε οι δυο τους…. 

Το βλέμμα της Ισμήνης ξαφνικά αλλάζει όψη. Δείχνουμε μια ενόχληση και 

ζήλια. Δίνουμε την εντύπωση στον τηλεθεατή πως κάτι κρύβεται πίσω από 

αυτή την σχέση. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.28/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΝΩΑ 

 ΜΙΝΩΑΣ-ΕΛΕΝΗ-ΣΕΜΕΛΗ-ΟΡΕΣΤΗΣ-ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Τα παιδιά μέσα σε μια ανάλαφρη διάθεση γελάνε, δείχνουν χαρούμενοι μεταξύ 

τους… 

 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Τι όμορφη έκπληξη;! Όλα τα ταλαντούχα παιδιά της σχολής μας μαζεμένα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Και καλής πάστας παιδιά… 

ΜΙΝΩΑΣ 

Μα ναι!! Μπορώ να μιλώ ώρες για εσάς!! 

ΣΕΜΕΛΗ 

Εμείς να δεις για πόσες ώρες μπορούμε να μιλάμε για σάς. Είμαστε πολύ 

τυχεροί που σ’ έχουμε μαζί μας. 

ΜΙΝΩΑΣ 

Αααα με κάνεις και κοκκινίζω Σεμέλη μου… σε ευχαριστώ!! 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Την αλήθεια λέω. Μην με ευχαριστείς κ. Μίνωα. 

ΜΙΝΩΑΣ 

Όσο συζητάμε εμείς μεταξύ μας ξέχνα το κύριε. Είμαστε φιλαράκια…( γέλια). 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 Ε αφού είμαστε φιλαράκια δεν θα αρνηθείς την πρότασή μας για να έρθεις 

μαζί μας μετά το μάθημα για ποτάκι; 

ΕΛΕΝΗ 

 Υπέροχη ιδέα αγάπη μου. Δεν θα μας το αρνηθείς;; (Στον Μίνωα με 

ενθουσιασμό). Εννοείτε πως τα παιδιά είναι μέσα… 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 
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Φυσικά είμαστε μέσα, με τέτοια παρέα…. 

Ο Φαίδωνας κοιτάζει την Σεμέλη, ενώ εκείνη είναι σκεφτική. 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Σεμέλη…; 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Δεν ξέρω… πρέπει να δώσω τα χάπια στην γιαγιά μου… 

ΕΛΕΝΗ 

 Δεν θα κάτσουμε πολύ… έλα Σεμέλη, έχουμε καιρό να βγούμε… 

 

ΜΙΝΩΑΣ 

Φτάνει…τρέξτε στο μάθημα να μιλήσω για λίγο με την Σεμέλη και θα τα πούμε 

σε λίγο… 

ΕΛΕΝΗ 

Τέλεια.. Σεμέλη σε περιμένουμε στο μάθημα… 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Έρχομαι Ελένη μου… ( φεύγουν όλοι, ο Φαίδωνας τελευταίος, προτού κλείσει 

την πόρτα κοιτάζεται στα μάτια με την Σεμέλη). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.29/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ/ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΚΗΝΗΣ 28 

 ΕΛΕΝΗ-ΟΡΕΣΤΗΣ-ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Ρε παιδιά τι λέτε θα έρθει μαζί μας απόψε;;; 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 Θα έρθει, ο Μίνωας είναι ο καλύτερος.. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Ρε ηλίθιε, δεν εννοώ για τον Μίνωα… 

ΕΛΕΝΗ 

 ( Έχεις σκάσει στα γέλια). Αγάπη μου δεν κατάλαβες; ο Φαιδωνάκος μας έχει 

δαγκώσει την λαμαρίνα.. για την Σεμέλη μιλάει… 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 Α καλάάα… δεν είναι καινούργιο αυτό.. 
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ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Δεν με θέλει… είναι εντελώς απόμακρη μαζί μου. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 Δεν είναι σε φάση για σχέση. Προχώρα αλλού φίλε.. 

ΕΛΕΝΗ 

Παιδιά… η Σεμέλη διανύει μια δύσκολη περίοδο ακόμη… μπορεί να έχει 

περάσει σχεδόν ενάμισι χρόνος από εκείνη την άσχημη νύχτα αλλά είναι 

προσκολλημένη εκεί.. 

 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Δεν μου μιλάει… θέλω να την βοηθήσω, να την στηρίξω… θέλω να είμαι 

δίπλα της. 

ΕΛΕΝΗ 

 Εγώ που είμαι κολλητή της και πολλές φορές δεν μπορώ να την 

ξεκλειδώσω… 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 Η απώλεια είναι μεγάλο πλήγμα, θέλει τον χρόνο της και πάλι δεν 

επουλώνεται έτσι εύκολα ο πόνος.. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Πρέπει να με βοηθήσετε.. εγώ την Σεμέλη την θέλω. Με τον καιρό θα την 

κάνω να νιώσει καλύτερα. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.30/ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 27 

Η Ισμήνη έχει κατεβάσει το μαλλί της. Ενώ στην προηγούμενη σκηνή ήταν 

μαζεμένο.  Ίσως την βλέπουμε να φτιάχνει την τελευταία πινελιά στο χτένισμά 

της. 

 

ΔΑΝΑΗ 

Ξέρεις; Χαίρομαι που σε βλέπω να συνεχίζεις. Είσαι δυνατή. 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Μόνο εγώ ξέρω πόσο υποφέρω. Νιώθω το μαχαίρι μέσα στο στήθος μου  

ακόμη να με καρφώνει. 

ΔΑΝΑΗ 
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Σε θαυμάζω.. ξέρω προσπαθείς να δώσεις δύναμη με την στάση σου στην 

μικρή. Πρέπει να παραδειγματιστεί και να μάθει να ζει πλέον όπως πριν. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Μητέρα, αγχώνεσαι υπερβολικά. ( Πηγαίνει κοντά της). Η Σεμέλη θέλει δεν 

θέλει θα βρει τον δρόμο της. Οι σπουδές της, την κρατάνε δυνατή. Αγαπάει 

πολύ αυτό που κάνει. 

ΔΑΝΑΗ 

Αμήν κορίτσι μου… αμήν. Λοιπόν σε αφήνω να ετοιμαστείς. Να περάσεις 

όμορφα. 

( Η Δανάη κάνει να  φύγει) 

 

ΙΣΜΗΝΗ 

Ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση… 

( Η Δανάη έφυγε) 

Η ΙΣΜΗΝΗ ΜΕΝΕΙ ΣΚΕΦΤΙΚΗ. ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΗΣ. ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ 

ΤΗΣ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΤΗΣ 

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΚΗΝΗΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.31/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ ΧΩΡΟΣ ΑΛΚΗ- 

ΑΛΚΗΣ 

Ο Άλκης βρίσκεται στο χώρο του. Πίνει ουίσκι και ακούει μουσική έχοντας το 

κασετοφωνάκι του στο πλάι. Στο μυαλό του ακούμε τον ήχο από τα φρένα 

ενός αυτοκινήτου και στην συνέχεια έναν ήχο από τρακάρισμα. Είναι 

ανήσυχος. Τρομαγμένος. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.32/ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 28/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ ΣΧΟΛΗ 

ΤΕΧΝΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΝΩΑΣ 

 ΜΙΝΩΑΣ-ΣΕΜΕΛΗ 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Να συνεχίσεις να πολεμάς. Ο πόνος μας θα γίνει μια κουκίδα φως για να μας 

πάει παρακάτω. 

ΣΕΜΕΛΗ 

Αυτό που με πνίγει, είναι τ’ άδικο. Δεν λέω να συμβιβαστώ. 

ΜΙΝΩΑΣ 
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Τα στάδια της απώλειας θέλουν τον χρόνο τους για να ολοκληρωθούν. Η 

άρνηση είναι ένα συναίσθημα που πρέπει να βιώσει κάποιος. Θα ηρεμήσει 

ψυχή σου γλυκιά μου, δώσε χρόνο. 

Η Σεμέλη είναι πολύ σκεφτική. Τον κοιτάζει σαν να θέλει κάτι θέλει να του πει. 

ΜΙΝΩΑΣ 

Μαζί θα το πολεμήσουμε και θα το ξεπεράσουμε… το κενό που νιώθεις μέσα 

σου με τον καιρό θα αναπληρώνεται. Θα γίνει φως και θα σε αγκαλιάζει σε 

κάθε σου βήμα. 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Κ. Μίνωα… Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας… 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.33/ΕΣ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ 

 ΕΛΕΝΗ-ΟΡΕΣΤΗΣ-ΦΑΙΔΩΝΑΣ-ΗΡΑ-ΠΑΝΟΣ-ΜΑΤΙΝΑ-4-5 ΜΑΘΗΤΕΣ. 

Αίθουσα χορού. Όλοι μαζεμένοι. 

ΠΑΝΟΣ 

 Καλησπέρα παιδιά. Τι μου κάνετε; 

ΟΛΟΙ 

 Καλησπέρα. Καλά. (Φωνές). 

ΠΑΝΟΣ 

 Ωραία. Ετοιμαστείτε. Κάντε καλό ζέσταμα για να αρχίσουμε. 

(Μπαίνει ο Φαίδωνας στην αίθουσα, έτοιμος για χορό). 

ΗΡΑ 

 Ο κούκλος μου… 

ΜΑΤΙΝΑ 

Όντως…ο Φαίδωνας είναι από τα ωραιότερα παιδιά της σχολής. 

ΗΡΑ 

Καλέ τον θέλω… 

ΜΑΤΙΝΑ 

Τι να έγινε με την Σεμέλη; 

ΗΡΑ 

 Την διώξανε… (είναι σίγουρη). 
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ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ, stretching, ΑΝΟΙΓΝΑΤΑ. ΙΣΩΣ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΕΤΤΟΥ. 

 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.34/ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 32 

 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Δεν θα σε πιέσω. Όταν θα νιώσεις έτοιμη θα μου πεις. Θέλω να νιώθεις 

ασφάλεια μαζί μου και να μου έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Σαφώς και σας έχω εμπιστοσύνη.. εάν δεν σας είχα εσάς στην σχολή δεν 

ξέρω εάν θα συνέχιζα… 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Μην το ξαναπείς αυτό.. είσαι ένα μεγάλο αστέρι που θα λάμψει…λοιπόν ώρα 

να πηγαίνεις στο μάθημα. Ότι χρειαστείς εδώ είμαι.. 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Δεν ξέρετε πόσο όμορφα νιώθω μαζί σας. ( Σηκώνεται τον αγκαλιάζει). 

Η ΣΕΜΕΛΗ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΤΑΝ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ 

ΜΙΝΩΑ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.35/ΕΞ/ΒΡΑΔΥ/ΔΡΟΜΟΣ/ΑΜΑΞΙ 

 ΙΣΜΗΝΗ 

Η Ισμήνη φεύγει με το αμάξι της από το σπίτι. Εντυπωσιακά γοητευτική 

δείχνει να αισθάνεται υπέροχα. Οδηγεί. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.36/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΧΩΡΟΣ ΑΛΚΗ 

ΑΛΚΗΣ 

Ο Άλκης συνεχίζει να πίνει σκεφτικός και πάλι ακούει τα φρένα να τρίζουν. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.36Α/FLASHBACK/ΕΞ/ΒΡΑΔΥ/ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ(ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΗ 

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ).  
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Θυμάται την σκηνή που με τα ίδια του τα χέρια είχε δημιουργήσει πρόβλημα 

στο αυτοκίνητο της γυναίκας του Στάθη, χωρίς να φαίνεται κάτι ξεκάθαρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΛΚΗ. 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΗ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ. Ο 

ΑΛΚΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΙΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΗ. ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΕΜΕΛΗΣ. 

ΕΠ.01-ΣΚ.37/ΕΞ/ΒΡΑΔΥ/ΔΡΟΜΟΣ/ΑΜΑΞΙ  

 ΙΣΜΗΝΗ 

Η Ισμήνη οδηγεί νευρικά….. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.38/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΧΩΡΟΣ ΑΛΚΗ 

 ΑΛΚΗΣ-ΣΤΑΜΕΛΑ 

Ο Άλκης αρχίζει να τρελαίνεται από τα φρένα αυτοκινήτου…. Την παράνοια 

του θα σταματήσει η είσοδος της Σταμέλα. Μπαίνει μέσα. 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

Έφυγε. ( τον πλησιάζει). Αγάπη μου… ( ο Άλκης την αρπάζει και την φιλάει με 

πάθος. Παραδίνονται στον έρωτά τους). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.39/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ/ΟΜΑΔΙΚΗ 

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ – ΜΟΥΣΙΚΗ 

Η Σεμέλη φοράει ένα όμορφο κορμάκι που αναδεικνύει το υπέροχο σώμα της. 

Αφημένη, παραδομένη στον χορό της λάμπει από ευτυχία μόνο αυτό την 

αλλάζει από όλο αυτό που κρύβει μέσα της. Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά 

με παλμό και χειροκροτήματα δείχνει φανερά ενθουσιασμένος και 

ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Καθώς χορεύουν, η Σεμέλη ανταλλάζει 

ματιές με τον Φαίδωνα. Ο ερωτισμός δυναμώνει. Το πάθος κυριαρχεί σε αυτή 

την σκηνή. Θέλουμε να τονίσουμε την αρχή ενός μεγάλου έρωτα που θα 

αρχίσει να ξετυλίγεται. Ο Λίνος είναι σε μια γωνιά και βλέπει την πρόβα τους. 

Τον βλέπουμε να φεύγει από το σημείο με το αίσθημα υπερηφάνειας…. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.40/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΑΝΑΗΣ 

ΔΑΝΑΗ 

Η Δανάη είναι σπίτι στο δωμάτιό της. Ανοίγει ένα ερμάρι και βγάζει ένα 

μπαούλο που είναι καλά κρυμμένο. Να φανεί ότι είναι καλά κρυμμένο. Μέσα 

έχει φωτογραφίες. Τις βάζει στο κρεβάτι της. Η σκηνή συνεχίζει να έχει την 

ίδια μουσική που χορεύει η Σεμέλη στην σκηνή με την ομαδική χορογραφία… 
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ΕΠ.01-ΣΚ.41/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ/ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΤΗΣ 39 

Η Σεμέλη ακόμα χορεύει… επικρατεί το πάθος μέχρι την κορύφωση του…. Σε 

κάποια φάση έρχεται στο μυαλό της, ο πατέρας της. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.41Α/ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ, ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ ΤΗΝ 

ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.41Β 

ΣΕΜΕΛΗ 

Εκεί χάνεται…μπερδεύεται. Παραμένει ψύχραιμη. Τα πλάνα την κάνουν να 

φαίνεται πολύ χαμένη, σαν μεθυσμένη… 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.42/ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 40 

Η Δανάη απλώνει στο κρεβάτι τις φωτογραφίες. Ο Στάθης με την Σεμέλη 

αγκαλιά σε μικρή ηλικία. Ο Στάθης με την Ισμήνη και την Σεμέλη αγκαλιά. Η 

Δανάη αγκαλιά με την Σεμέλη και τον Στάθη. Ο Στάθης με την γυναίκα του 

που είναι έγκυος. ( στην φωτογραφία είναι άλλη γυναίκα). Έπειτα στέκεται 

αποσβολωμένη σε μια φωτογραφία όπου είναι ο Στάθης με την γυναίκα του 

κρατώντας αγκαλιά το νεογέννητο παιδί τους. Η Δανάη την κρατάει και 

δακρύζει. Ο θεατής αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως ο Στάθης έκανε την Σεμέλη 

με άλλη γυναίκα. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.43/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

ΜΕΝΙΟΣ - ΙΣΜΗΝΗ 

Βλέπουμε τον Μένιο να περιμένει εν αγωνιωδώς την Ισμήνη σε ένα 

εστιατόριο. Μπαίνει η Ισμήνη. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Χαιρετίζω την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. (Σηκώνεται και της τραβάει 

την καρέκλα για να καθίσει). 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Άστα αυτά. Από σαχλαμάρες χορτάσαμε. Κάθισε. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Δεν είναι σαχλαμάρα το γεγονός ότι κάθε φορά με γοητεύεις όλο και πιο 

πολύ… 
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ΙΣΜΗΝΗ 

Αν ήταν έτσι τα πράγματα θα με είχες ικανοποιήσει κιόλας από την πρώτη 

στιγμή και όχι να με χολοσκάς. 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Μην βιάζεσαι…. Όλα θα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. ( έρχεται ο 

σερβιτόρος). Τι θα φάμε; 

ΙΣΜΗΝΗ 

Εγώ δεν θέλω φαγητό. Από το άγχος το στομάχι μου έχει γίνει κουρέλι. Ένα 

κρασάκι θα το ήθελα.. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Ωραία. Ένα μπουκάλι λευκό κρασί για αρχή. ( Ο σερβιτόρος ευχαριστεί και 

φεύγει). Μπορείς να μου πεις γιατί είσαι τόσο αναστατωμένη; 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Νομίζω δεν κατάλαβες ότι χρειάζομαι την βοήθειά σου. Ο μόνος άνθρωπος 

που έχω στο πλευρό μου για να με βγάλει από την δύσκολη θέση στην οποία 

βρίσκομαι είσαι εσύ. Και με πουλάς… 

ΜΕΝΙΟΣ 

Πρώτον δεν βρίσκεσαι σε καμιά δύσκολη θέση και δεύτερον εσύ θέλεις να 

κλείσει όλο αυτό χτες… 

ΙΣΜΗΝΗ 

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Πάει σχεδόν ενάμισι χρόνος που έφυγε ο 

Στάθης. Όλο αυτό πρέπει να με δικαιώσει. Κατάλαβες; 

ΜΕΝΙΟΣ 

Γίνεται να καταλάβεις ότι όλο αυτό ζητάς, θέλει λεπτό χειρισμό; Δεν είμαι 

μάγος Ισμήνη; Με βάζεις συνεχώς μέσα σε ένα κλοιό που στενεύει και με 

πνίγει κάθε φορά. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Σε πνίγει ε;;; (τον κοιτάζει με ένα μοχθηρό ύφος). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.44/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΣΖΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 ΛΙΝΟΣ-ΜΙΝΩΑΣ-ΜΠΟΥΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ο Λίνος συνομιλεί με τον Μίνωα στον διάδρομο.  

ΛΙΝΟΣ 
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 Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω καιρό να δω έτσι τα παιδιά. Η πρόβα τους ήταν 

απολαυστική. 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Μην ανησυχείς Λίνο. Έχουμε διαμάντια στην σχολή μας. Κάποια από αυτά 

ακατέργαστα αλλά έχουν όλα τα φόντα για να ξεχωρίσουν. 

 

 

ΛΙΝΟΣ 

Ξέρεις… υπάρχει μια χαλάρωση φέτος γενικώς. Επικρατεί μια αβεβαιότητα. 

Κάποια παιδιά θέλουν βοήθεια. 

ΜΙΝΩΑΣ 

 Έτσι είναι παντού. Θα πέσουν μα θα σηκωθούν. Δυστυχώς τα περισσότερα 

παιδιά δεν έχουν κι’ εύκολες καταστάσεις να διαχειριστούν στο το σπίτι τους. 

Είναι ευθύνη μας πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι να προσθέσουμε κι’ εμείς 

ένα μικρό λιθαράκι στον χαρακτήρα τους. Να τους κάνουμε πιο δυνατούς. Ο 

χώρος που θέλουν να βγουν για να δουλέψουν δεν είναι καθόλου εύκολος. 

ΛΙΝΟΣ 

Μα γι’ αυτό επιμένω. Πρέπει να τους μυήσουμε όσο πιο σκληρά γίνεται. Να 

βγουν έτοιμοι.  Σωστοί επαγγελματίες. Έτσι όπως έχει μάθει η σχολή μας 

τόσα χρόνια. Μεγάλα ταλέντα μα και εξαιρετικούς συνεργάτες. 

(Ένα μπούγιο από μαθητές διακόπτει στην συζήτηση). 

ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΜΑΘΗΤΕΣ. ΑΛΛΟΙ ΙΔΡΩΜΕΝΟΙ. ΑΛΛΟΙ 

ΜΕ ΣΑΚΚΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΩΜΟ. ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ,ΧΟΡΕΥΟΥΝ). 

 

 ΕΠ.01-ΣΚ.45/ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 42 

Η Δανάη συνεχίζει να βλέπει τις φωτογραφίες. 

Η ΔΑΝΑΗ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ. ΒΛΕΠΕΙ 

ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΛΑΙ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ. Η ΔΑΝΑΗ ΚΛΑΙΕΙ. ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 

ΚΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. 

ΔΑΝΑΗ 

 (αναστατωμένη) Ναι παρακαλώ; Ποιος είναι; 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

 Κ. Δανάη η Σταμέλα είμαι. 

ΔΑΝΑΗ 



40 
 

Σταμέλα, δώσε μου 2 λεπτάκια σε παρακαλώ. ( Μαζεύει αναστατωμένη τις 

φωτογραφίες. Θέλει να τις κρύψει. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.46 ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 43 

ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥΣ…. Η ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ 

ΚΡΑΣΙ. 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Μην με κοιτάς έτσι… ( θέλει να της πει πόσο πολύ τον ανάβει). 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Θα σε κοιτάζω όπως θέλω εγώ.. ( τον προκαλεί). 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Τι μου κάνεις, πες μου. Μαζί σου νιώθω σαν χαμένος …. 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Τότε κάνε αυτό που ζητώ. Θέλω το μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας του 

Στάθη. 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Καταλαβαίνεις ότι έχει κι’ ένα παιδί; Νομικά δεν γίνεται αυτό που ζητάς. Η 

Σεμέλη είναι κόρη του. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Κι’ εγώ η γυναίκα του. Σταμάτα να βάζεις όρια σ’ αυτό που σου ζητώ. Με μια 

υπογραφή μπορείς να ανατρέψεις τα πάντα. Δεν θέλεις να με βοηθήσεις. 

Αυτή ειναι η αγάπη σου; (Σε έντονο ύφος). 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Μωρό μου ηρέμησε σε παρακαλώ. Σε λατρεύω όσο τίποτα άλλο, ξέρεις 

πόσες θυσίες έκανα για εμάς τόσο καιρό. Πόσο παλεύω για μας τους δύο; 

ΙΣΜΗΝΗ 

Εγώ δεν έκανα; Τι ήταν αυτό τώρα; Αν υποφέρεις αγόρι μου τράβα δρόμο. Να 

σου θυμίσω εσύ είσαι ο παντρεμένος. Εγώ πλέον είμαι ελεύθερη. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Δεν είσαι ελεύθερη. Αυτό που είπες ξέχνα το. 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Απόδειξέ μου το. Με θέλεις ευτυχισμένη; 

ΜΕΝΙΟΣ 
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(ΠΟΛΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ) Ισμήνη… μπορεί να είμαι δικηγόρος της 

οικογένειας… ( τον διακόπτει η Ισμήνη). 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Είσαι ο δικηγόρος του Στάθη, έχεις τα πάντα καταγραμμένα στο χέρι σου. 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Άσε με να ολοκληρώσω…σε παρακαλώ…πρέπει να καταλάβεις πως ο 

Στάθης εκτός από στενός μου συνεργάτης ήταν κι’ ο καλύτερος μου φίλος. 

ΙΣΜΗΝΗ 

(Ρίχνεται στα γέλια. Ένα απότομο νευρικό γέλιο όπου κάνει τον Μένιο να 

αισθανθεί απαίσια). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ. 47/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ/ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΟΡΕΣΤΗΣ-ΦΑΙΔΩΝΑΣ-ΛΙΝΟΣ 

Στα αποδυτήρια των αγοριών… ετοιμάζονται για ντούς. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Μπαίνω γρήγορα και πάμε για ποτάκι. Πρέπει να της μιλήσω απόψε. ( Ο 

Ορέστης βγήκε από το ντούς). 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ήρεμα αγόρι μου. Οι βιαστικές κινήσεις φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Πλάκα μου κάνεις… τόσο καιρό προσπαθώ να ρίξω μια κουβέντα μαζί της. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ξεχνάς το ζόρι που τραβάει το κορίτσι; 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Ε ωραία θα μείνει μια ζωή να κλαίει τον πατέρα της. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 Έλα μην γίνεσαι μαλάκας… 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Κάτι άλλο τρέχει… κάποιον άλλον θα θέλει.. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ρε τράβα να ετοιμαστείς και σταμάτα να παρανοείς.. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 
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Απόψε θα της μιλήσω ανοικτά.. (μπαίνει στο ντούς) 

Ο ΛΙΝΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ. ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΡΕΣΤΗ ΓΥΜΝΟ. 

ΠΙΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΝΑ ΤΡΕΛΕΝΕΤΑΙ. ΦΕΥΓΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΒΙΑΣΤΙΚΑ. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.48/ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 45 

 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

Αγαπημένη μου, η Σεμέλη πήρε τηλέφωνο. Είπε να μην την ψάχνεις απόψε, 

θα βγεί με φίλους της. 

ΔΑΝΑΗ 

Αλήθεια; Τι έκπληξη είναι αυτή. Μετά από τόσο καιρό αποφάσισε να βγεί το 

κορίτσι μου. Άντε να αλλάξει διάθεση το καλό μου( Χαρούμενη). 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

Ναι. Επίσης μου είπε να σας δώσω και τα χάπια σας. 

ΔΑΝΑΗ 

 Αμέ κορίτσι μου…  ( Η Σταμέλα βάζει νερό στο ποτήρι της που βρίσκεται 

δίπλα από το κομοδίνο του κρεβατιού της και της δίνει τα χάπια της). Της είπα 

τόσες φορές, ότι μπορώ και μόνη μου να τα παίρνω. (Κάθεται στο κρεβάτι) 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

 Είναι πολλά, το κάνει για να μην μπερδεύεστε .. άλλωστε αας αγαπάει πολύ. 

ΔΑΝΑΗ 

Εγώ να δείς… το Τριανταφυλλάκη μου… ( τα πίνει). 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

Θέλετε κάτι άλλο; 

ΔΑΝΑΗ 

 Όχι, όχι μπορείς να πηγαίνεις.. ευχαριστώ. Και που σε φρόνιμα έ! ( της γελά 

και της κλείνει το μάτι). 

ΣΤΑΜΕΛΑ 

Δεν κατάλαβα… ( Αγχώνεται). 

ΔΑΝΑΗ 

Τίποτα γλυκό μου… να προσέχεις… καλό βράδυ…. 

ΣΤΑΜΕΛΑ 
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 Καλό βράδυ. (Πρίν να κλείσει την πόρτα ρίχνει ακόμα ένα βλέμμα στην 

Δανάη. Της κλείνει ξανά το μάτι). 

 

 

 

ΕΠ.01-ΣΚ. 49/ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 46 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Ότι θα το άκουγα κι’ αυτό δεν το περίμενα. Συγνώμη αλλά μου’ ρθε τόσο 

ξαφνικό. ( προσπαθεί να μην γελάσει ξανά). 

ΜΕΝΙΟΣ 

Φταίω εγώ που σε ερωτεύθηκα; 

ΙΣΜΗΝΗ 

Έλα τώρα… την γυναίκα του καλύτερού σου φίλου; 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Σταμάτα… μην με κάνεις να νιώθω άσχημα. 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Δεν νιώθεις άσχημα που με κάνεις να στεναχωριέμαι…; ( τον προκαλεί). 

Εμένα δεν με σκέφτεσαι; Εμένα που αφέθηκα στον έρωτά μας. Εμένα που… 

ΜΕΝΙΟΣ 

Εσένα που σε θέλω σαν τρελός… 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Με θέλει σαν τρελός ένας από τους καλύτερους δικηγόρους της πόλης, αλλά 

δεν μπορεί να με βοηθήσει. 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Δεν είπα αυτό. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Αφού ξέρω θα με ικανοποιήσεις… θα βρεις την λύση. Μόνο εσύ μπορείς να το 

κάνεις. 

ΜΕΝΙΟΣ 

Πέσμου ξεκάθαρα, τι θες να κάνω; 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.50/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΜΠΑΡ 
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ΕΛΕΝΗ-ΣΕΜΕΛΗ-ΦΑΙΔΩΝΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 

Τα παιδιά έχουν μαζευτεί στο μπαρ. Τα πίνουν. 

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΟ ΜΠΑΡ. Ο ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΙ-ΠΛΑΙ ΚΑΙ Η ΣΕΜΕΛΗ ΠΛΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΙΔΩΝΑ. 

 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Τι λες; Ωραία δεν είναι εδώ; 

ΣΕΜΕΛΗ 

Όμορφα είναι… 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Σαν εσένα…( Η Σεμέλη χαμογελά). 

ΕΛΕΝΗ 

 Αν καταφέρει την Σεμέλη να τον εμπιστευτεί θα είναι απίστευτο. 

ΟΡΕΣΤΗΣ: 

Την θέλει πολύ…  ( την πειράζει) εγώ μωρό μου σε θέλω περισσότερο.. ( την 

φιλά). 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Δεν ήρθε ο Μίνωας τελικά.;! ( Στον Φαίδωνα). 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Ένα τηλέφωνο της τελευταίας στιγμή δεν του επέτρεψε να έρθει. Τον αγαπάς 

ε; 

ΣΕΜΕΛΗ 

Πολύ. Ο Μίνωας έχει μια μεγάλη θέση στην καρδιά μου. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Έχεις κι’ άλλο χώρο μέσα στην καρδιά σου; 

ΣΕΜΕΛΗ 

Τι εννοείς; 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Θέλω να κατακτήσω κι’ εγώ μια θέση στην καρδιά σου… 

ΣΕΜΕΛΗ 

Για να είμαστε μαζί αυτή την σίγουρα έχετε κατακτήσει όλοι μια θέση στην 

καρδιά μου. 
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ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Μια σημαντική θέση στην καρδιά σου. Την πρώτη θέση στην καρδιά σου… 

ΣΕΜΕΛΗ 

Η πρώτη θέση στην καρδιά μου, ανήκει σε έναν άγγελο. 

 

ΕΠ.01 – ΣΚ.51 Η ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 49. 

ΙΣΜΗΝΗ 

Αυτή ήταν η τελευταία μου προσέγγιση. Δεν πρόκειται να ξανά συζητήσω μαζί 

σου γι’ αυτό το θέμα. Η που θα κρατήσεις τους ενδοιασμούς σου στην άκρη 

και θα κάνεις αυτό που σου ζήτησα η που θα με ξεχάσεις για πάντα. ( 

Σηκώνεται θυμωμένη). 

ΜΕΝΙΟΣ 

 Κάθισε δεν θέλω να γίνουμε περίγελο. 

ΙΣΜΗΝΗ 

 Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε αγαπητέ μου. Αντίο. Α και άκουσέ με 

προσεκτικά. Μην διανοηθείς να με ενοχλήσεις ξανά. Δεν το έχω σε τίποτα να 

σε ξεμπροστιάσω στην κόρη σου που κάθε τρείς και λίγο είναι στο σπίτι μου. ( 

φεύγει). 

Ο ΜΕΝΙΟΣ ΣΥΓΧΥΣΜΕΝΟΣ. ΒΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΑ, ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΡΕΧΡΙ ΞΩΠΙΣΩ ΤΗΣ. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.52/ΕΞ/ΒΡΑΔΥ/ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

ΙΣΜΗΝΗ-ΜΕΝΙΟΣ 

Η ΙΣΜΗΝΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΜΑΞΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΑΝΕΠΥΓΜΕΝΗ ΤΗΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ. Ο ΜΕΝΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΙ’ ΑΥΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 

ΑΜΑΞΙ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙ. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.53/ΕΞ/ΒΡΑΔΥ/ΔΡΟΜΟΣ 

ΙΣΜΗΝΗ 

Η ΙΣΜΗΝΗ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΝΕΙ 

ΚΑΘΩΣ ΟΔΗΓΑ ΝΕΥΡΙΚΑ. 
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ΕΠ.01-ΣΚ.54 ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 50 

 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Δεν χρειάζεται να δικαιολογείς για το πως αισθάνεσαι. Εκείνοι που σ’ 

αγαπούν, σε νιώθουν. Εγώ σε νιώθω. Κατανοώ απόλυτα πως αισθάνεσαι. 

Είναι καιρός όμως να δώσεις λίγο χρώμα στην ζωή σου. Να αφήσεις τους 

ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν μαζί σου τις λύπες, τις χαρές. Η ζωή 

συνεχίζεται…. 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Σκέφτεσαι πολύ όμορφα… να ξέρεις πως όλο αυτό το διάστημα δεν σε 

απέφευγα… σε έχω ξεχωρίσει από πολλά παιδιά μέσα στην σχολή. Για το 

ήθος σου, το ταλέντο σου, την συμπεριφορά σου… 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Αλήθεια; άλλη εντύπωση είχα. Πίστευα πως σου είμαι ασήμαντος. 

Προσπαθούσα να σε προσεγγίσω μα σε έχανα συνεχώς… 

ΣΕΜΕΛΗ 

Χαμένη ήμουν… κι’ ακόμα… δυο πράγματα με κρατάνε ενεργή. Γι’ αυτά τα 

δύο ζώ… 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Μπορείς να υπάρχεις και για άλλα χίλια δύο πράγματα αν το θελήσεις… η 

ζωή είναι πολύπλευρη με τα άσχημα και τα όμορφα. (Η Σεμέλη τον κοιτάζει 

μέσα στα μάτια επίμονα. Μαγνητίζεται από τα λόγια του). Να υποθέσω πως 

το ένα από τα δύο είναι οι σπουδές σου στην σχολή. 

ΣΕΜΕΛΗ 

Ακριβώς. Αντλώ δύναμη μέσα από τον χορό. Απάνω στην σκηνή αναπνέω. 

Βλέπω το φως να λούζει κάθε κομμάτι του εαυτού μου. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Βλέπεις;;; τι ωραίο συναίσθημα;! Φαίνεται… εγώ από εκείνη την μέρα που σε 

είδα πάνω στην σκηνή να μιλάς με την κίνησή σου. Τότε μίλησες και στην 

καρδιά μου. ( ο Φαίδωνας πλησιάζει να την φιλήσει, ενώ η Σεμέλη τον κοιτάζει 

πάλι αποσβολωμένη). 

ΣΕΜΕΛΗ 

 (Τον διακόπτει). Πρέπει να φύγω. (Σηκώνεται από το κάθισμα του μπάρ). 

Χάρηκα πολύ που τα είπαμε…. 
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ΦΑΙΔΩΝΑΣ: 

 Πως θα φύγεις; 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Θα πάρω ταξί από τον δρόμο.. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Όχι θα σε πάω εγώ με την μηχανή στο σπίτι σου. ( 4ην διακόπτει) Μην πεις 

λέξη… φύγαμε… 

ΣΕΜΕΛΗ 

 Καληνύχτα παιδιά θα με πάει ο Φαίδωνας στο σπίτι.( χαιρετάει την Ελένη και 

τον Ορέστη οι οποίοι είναι πάνω στην τρέλα και τα ποτάκια τους). 

ΕΛΕΝΗ 

 Προσεκτικά στον δρόμο ε; ( φιλιέται με την Σεμέλη). 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.55 Η ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 52 & 53 

Ο Μένιος συνεχίζει να τρέχει από πίσω της Ισμήνης μέσα σε ένα δρομάκι με 

λιγοστά φώτα. Η Ισμήνη τον βλέπει από το καθρεφτάκι της ενώ το τηλέφωνο 

κτυπά επίμονα. Ξαφνικά πετάγεται μπροστά από τα αμάξι του Μένιου ένας 

πεζός άνθρωπος και τον κτυπάει. Το αμάξι φρενάρει σχεδόν ακαριαία. Ο 

Μένιος παγώνει κρατώντας το τιμόνι….κτυπά το κεφάλι του στο τιμόνι και 

βγάζει μια μεγάλη κραυγή απόγνωσης…. ( Η σκηνή με τον δρόμο συνεχίζει να 

δένει με την επόμενη, ο τηλεθεατής ίσως σκεφτεί πως από το σημείο θα 

περάσει Ο Φαίδωνας με την Σεμέλη). 

ΕΠ.01-ΣΚ.56/ΕΞ/ΒΡΑΔΥ/ΔΡΟΜΟΣ 

 ΣΕΜΕΛΗ- ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Η Σεμέλη πάνω στο μηχανάκι του Φαίδωνα διασχίζει διαδρομές μέσα στην 

νύχτα. Την βλέπουμε κάπως πιο ήρεμη στο πλευρό του Φαίδωνα. Ίσως η 

αγκαλιά πάνω στο μηχανάκι την κάνει να νιώσει καλύτερα. 

ΕΠ.01-ΣΚ.57 ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 55 

Η Ισμήνη κατεβαίνει από τα αμάξι της και τρέχει προς τον Μένιο 

αναστατωμένη. Κατεβαίνει κι ο Μένιος φανερά τρομοκρατημένος…. Ο Μένιος 

θέλει να  ακουμπήσει τον αιμόφυρτο που είναι μέσα σε λίμνη αίματος στην 

άσφαλτο. Η Ισμήνη τον αποτρέπει. Αφού καταλάβει η Ισμήνη ότι ο άνθρωπος 

ίσως είναι νεκρός κοιτάζει δεξιά, αριστερά και του γνέφει να μπει στο αμάξι 

του.. Μπαίνουν μέσα στα αμάξια τους και φοβισμένοι τρέχουν να φύγουν. Ο 

τύπος μένει μόνος και αβοήθητος στον δρόμο. 

ΕΠ.01-ΣΚ.58 Η ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 56 
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Η Σεμέλη και ο Φαίδωνας στην μηχανή. Ο τηλεθεατής πρέπει να είναι σε 

αγωνία εάν θα περάσει η μηχανή από το συμβάν της προηγούμενης σκηνής. 

Φτάνουν στο σπίτι της Σεμέλης. 

ΣΕΜΕΛΗ 

Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα για την όμορφη συζήτηση. 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

 Κι’ εγώ. Πολύ. Εύχομαι να επαναληφθεί σύντομα. 

ΣΕΜΕΛΗ 

Καληνύχτα… 

ΦΑΙΔΩΝΑΣ 

Καληνύχτα… (την χαζεύει που απομακρύνεται. Γυρίζει να κοιτάξει τον 

ουρανό, αισθάνεται ευλογημένος. Πέφτει ένα αστέρι πολύ φωτεινό. Σκάει ένα 

διάπλατο χαμόγελο. Κάτι τον κάνει μα αισθανθεί οτι θα την κατακτήσει. 

 

ΕΠ.01-ΣΚ.59/ΕΣ/ΒΡΑΔΥ/ΣΠΙΤΙ ΣΕΜΕΛΗΣ/ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΕΜΕΛΗΣ 

Η Σεμέλη στο δωμάτιο της. Κλειδώνει με το κλειδί την πόρτα. Σκεφτική. 

Χαμένη. Σηκώνει το στρώμα του κρεβατιού της και παίρνει έναν φορητό 

υπολογιστή. Τον ανοίγει. Ξαπλώνει στο κρεβάτι και βλέπει το βίντεο που είναι 

ήδη έτοιμο στην οθόνη. Πρέπει να φαίνεται ότι το έχει δει ξανά. Στο βίντεο 

απεικονίζεται η δολοφονία του πατέρα της από την κάμερα ασφαλείας. Ο 

Στάθης πλησιάζει το αμάξι του μέσα στο υπόγειο της εταιρίας του. Η κάμερα 

από το βάθος του υπογείου καταγράφει την στιγμή που τον πλησιάζει ένας 

άνδρας. Συζητούν κι ‘ έπειτα φαίνονται να έρχονται σε μια έντονη λογομαχία. 

Η σκηνή δεν έχει ήχο γιατί η κάμερα ασφαλείας βρίσκεται μακριά. Ο Στάθης 

πέφτει στο πάτωμα έπειτα από τις μαχαιριές που δέχεται από τον 

μαυροφορεμένο άνδρα. Ο τύπος βγάζει από το δάκτυλο του Στάθη ένα 

δακτυλίδι και τρέπεται σε φυγή. Η Σεμέλη με μάτια θολά και βουρκωμένα 

σφίγγει τα δόντια της και τα σεντόνια με τα χέρια της… θέλει να ξεσπάσει σε 

κλάματα για ακόμη μια φορά αλλά η κραυγή της είναι πλέον ΣΙΩΠΗΛΗ.  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 
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