
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑΣ 

 

 

 

Ζ ηειεηαηλία αθεγείηαη ηελ ηζηνξία δύν λεαξώλ.  

Από ηε κία, ν 20ρξνλνο Γηώξγνο, αλάπεξνο, κέλεη θαζεισκέλνο ζαλ ζθηά ηα 

ηειεπηαία 4 ρξόληα ζην δηακέξηζκα κίαο παιηάο πνιπθαηνηθίαο ρσξίο ηελ δπλαηόηεηα 

-αιιά θαη ηε ζέιεζε- λα βγεη ζηνλ έμσ θόζκν.  

Από ηελ άιιε, ν Βιάζεο, 25ρξνλνο θαθνπνηόο, κπαίλεη ζην ζπίηη -θαη ζηε δσή- ηνπ 

Γηώξγνπ ζε κηα απνηπρεκέλε απόπεηξα δηάξξεμεο.  

Αλάκεζα ζηνπο δύν λένπο ζα αλαπηπρζεί κηα ηδηόκνξθε θηιηθή ζρέζε.  

Όηαλ ν Βιάζεο ζθνηώλεηαη ζε κηα ιεζηεία, ν Γηώξγνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δύλακε 

ηεο θηιίαο ηνπο γηα λα μαλαξρίζεη λα δεη…  

 

 

 

 

 

 



ΔΩΣΔΡΗΚΟ/ ΓΩΜΑΣΗΟ ΓΗΩΡΓΟΤ/ ΝΤΥΣΑ. 

 

Σν δηακέξηζκα ζην νπνίν θαηνηθνύλ ν ΓΙΩΡΓΟ 20 ρξνλώλ, αλάπεξνο θαη ε κεηέξα 

ηνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξνηειεπηαίν όξνθν κηαο παιηάο θζαξκέλεο πνιπθαηνηθίαο. Σα 

ζεκάδηα ηνπ ρξόλνπ είλαη θαλεξά ηόζν κέζα ζην κηθξό ηξηάξη όζν θαη ζηελ ππόινηπε 

πνιπθαηνηθία. Σν δηακέξηζκα είλαη εζσηεξηθό, δειαδή βιέπεη ζηνλ αθάιππην. Γίπια 

βξίζθεηαη κηα κηζνηειεησκέλε νηθνδνκή. Αθξηβώο απέλαληί ηνπ θαη ζε πνιύ κηθξή 

απόζηαζε νξζώλεηαη ν ηνίρνο κηαο πνιπθαηνηθίαο ηόζν ςειόο ώζηε θξύβεη ζρεδόλ 

ηειείσο ηνλ νπξαλό. 

  

ην δσκάηην βξίζθεηαη κηα κεγάιε παιαηνκνδίηηθε μύιηλε ληνπιάπα, έλα θαξδύ 

ζηδεξέλην θξεβάηη εηδηθήο θαηαζθεπήο, έλα κηθξό θνκνδίλν κε έλα κηθξό ξαδηόθσλν 

θαη κηα ζηθνληέξα αζνξηί κε ηελ ληνπιάπα, κε κηα θνξεηή ηειεόξαζε. Ο ρώξνο 

θσηίδεηαη αρλά από έλα θσηάθη λύρηαο. 

 

Ο ΓΙΩΡΓΟ θνηκάηαη αλήζπρνο. Σν κέησπό ηνπ είλαη ηδξσκέλν θαη θνπλάεη ην θεθάιη 

ηνπ δεμηά αξηζηεξά. Η αλάζα ηνπ είλαη θνθηή θαη παξακηιάεη βγάδνληαο άλαξζξεο 

ιέμεηο. Ξαθληθά βγάδεη κηα θξαπγή θαη μππλά έληξνκνο. 

 Από ην κέζα δσκάηην αθνύγεηαη ε αλήζπρε θσλή κίαο γπλαίθαο.  

  

    ΜΖΣΔΡΑ 

(Οff) 

Έξρνκαη ΓΗΩΡΓΟ κνπ, έξρνκαη. 

 

Η  πόξηα αλνίγεη θαη κηα γπλαίθα γύξσ ζηα πελήληα αηεκέιεηε θαη εκθαλώο 

θαηαπνλεκέλε αλνίγεη ην θσο θαη κε θνπξαζκέλα βήκαηα πιεζηάδεη ην θξεβάηη. 

θύβεη θαη ρατδεύεη ηα ηδξσκέλα καιιηά ηνπ Γηώξγνπ. Η ΜΗΣΔΡΑ γπξίδεη πξνο ην 

θνκνδίλν θαη παίξλεη έλα πνηήξη κε λεξό πνπ βξηζθόηαλ ήδε εθεί. Με ην δεμί ηεο ρέξη 

αλαζεθώλεη ειαθξά ην θεθάιη ηνπ Γηώξγνπ θαη ηνπ δίλεη λα πηεη. 

 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 

Ση είλαη αγόξη κνπ; Πάιη εθείλα ηα όλεηξα; 

 

Ο ΓΙΩΡΓΟ πίλεη κηα γνπιηά λεξό θαη γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ ζηνλ ηνίρν. 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Θέισ λα θνηκεζώ. 

 

Η ΜΗΣΔΡΑ ηνλ θηιά κε ηξπθεξόηεηα ζην κέησπν. 

 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 Καιελύρηα. 

 

Βγαίλεη από ην δσκάηην ζβήλνληαο ην θσο. 

Ο ΓΙΩΡΓΟ κέλεη κόλνο ηνπ. Βάδεη ηα ρέξηα ηνπ ζην πξόζσπό ηνπ. Ξεζπά ζ’ έλα 

θιάκα βνπβό θαη έληνλν. Παίξλεη ην καμηιάξη ηνπ θαη ην βάδεη ζην πξόζσπό ηνπ 

πξνζπαζώληαο λα ην πηέζεη δπλαηά. 

 



 

 

 

ΔΞΩΣ./ΒΡΑΓΤ/ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ-

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟ. 

 

Έλαο λεαξόο γεξνδεκέλνο γύξσ ζηα 25, ν ΒΛΑΗ, κε δεξκάηηλν κπνπθάλ θαη 

ζθνπιαξίθη θαπλίδεη πεξπαηώληαο ζην πεδνδξόκην παξέα κε ηνλ Κώζηα έλαλ λεαξό κε 

βακκέλν μαλζό καιιί . Ο ΒΛΑΗ ξίρλεη κηα γξήγνξε καηηά ζηελ πνιπθαηνηθία πνπ 

κέλεη ν Γηώξγνο, πεηάεη θάησ ην ηζηγάξν θαη ην παηάεη. 

 

    ΚΩΣΑ 

 

Άληε θαιή ηύρε κε ηνλ γέξν. 

ΒΛΑΖ 

 

Σα ιέκε θίιε. Άληε γεηά. 

 

ΔΩΣ./ ΒΡΑΓΤ/ ΓΩΜΑΣΗΟ ΓΗΩΡΓΟΤ. 

 

Η κπαιθνλόπνξηα αλνίγεη ζηγά- ζηγά θαη  ν ΒΛΑΗ  κπαίλεη ζην δσκάηην θξαηώληαο 

έλα πηζηόιη. Οη θηλήζεηο ηνπ είλαη αξγέο θαη πξνζεθηηθέο. Με ην έλα ρέξη ζπξώρλεη ηελ 

πόξηα πίζσ ηνπ. Σν βιέκκα ηνπ πέθηεη πάλσ ζε θάηη πνπ κνηάδεη κε αλαπεξηθό 

θαξνηζάθη θαη είλαη αθνπκπηζκέλν ζηνλ ηνίρν. Γελ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ακέζσο 

θάλεη έλα βήκα πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ δσκαηίνπ. Όκσο, θαζώο παηάεη πάλσ ζε έλα 

ζπαζκέλν ζαλίδη ηνπ παηώκαηνο, αθνύγεηαη έλα δπλαηό ηξίμηκν. Ο ΓΙΩΡΓΟ βγάδεη ην 

καμηιάξη από ην πξόζσπό ηνπ μαθληαζκέλνο.  

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Δ, ηη έγηλε; 

 

Μόιηο βιέπεη ηε θηγνύξα ηνπ άγλσζηνπ άληξα βγάδεη κηα θξαπγή ηξόκνπ. 

 

Αα.. Βνήζ….. 

 

Ο Βιάζεο μαθληάδεηαη αιιά ελζηηθησδώο ηξέρεη πξνο ην κέξνο ηνπ ΓΙΩΡΓΟΤ θαη 

αζηξαπηαία ηνπ βάδεη ην όπιν ζην θεθάιη. 

Μηιάεη κε έληαζε αιιά κε ρακειή θσλή ζρεδόλ ςηζπξηζηά. 

 

    ΒΛΑΖ 

 

θάζε ξε πνύζηε… Βνύισζην. Θα ζε ζθνηώζσ!!! 

 

Ο ΓΙΩΡΓΟ  έληξνκνο θαη εληειώο ρακέλνο  

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

 ΑΑ!!!  

 



    ΒΛΑΖ 

 

θάζε!  

 

Ο ΓΙΩΡΓΟ παίξλεη βαζηά αλάζα. 

 

     

 

ΓΗΩΡΓΟ 

 

θόησζέ κε ινηπόλ. 

     

ΒΛΑΖ 

 

Αλ πεηο άιιε κηα ιέμε λα ‘ζαη ζίγνπξνο. 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Έια, θάλην.  

 

    ΒΛΑΖ 

 

Ση πξάγκα; 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Μία θίλεζε είλαη κόλν. 

 

Ο ΒΛΑΗ βγάδεη ην όπιν από ην θεθάιη ηνπ Γηώξγνπ θαη ηνλ παξαηεξεί ζαζηηζκέλα. 

 

    ΒΛΑΖ 

 

Δίζαη ηειείσο ηξειόο ε; 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

 Άρξεζηνο είκαη, απηό είκαη. Ούηε λα πεζάλσ δελ κπνξώ… 

 

Ο ΓΙΩΡΓΟ πεηάεη ην καμηιάξη ηνπ καθξηά θαη απηό παξαζύξεη έλα κπηκπειό από ηελ 

ζηθνληέξα πνπ πέθηεη θάησ κε ζόξπβν, δίπια από ην αλαπεξηθό θαξνηζάθη ην νπνίν ν 

Βιάζεο δηαθξίλεη ηώξα θαζαξά. 

Από ην κέζα δσκάηην αθνύγεηαη ε θσλή ηεο ΜΗΣΔΡΑ 

 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 

Ση έγηλε Γηώξγν κνπ; Μελ αλεζπρείο, έξρνκαη. 

 

Ο ΒΛΑΗ κε ππεξέληαζε θνηηάδεη δεμηά θαη αξηζηεξά. Ο ΓΙΩΡΓΟ μεςπρηζκέλα από 

ηελ αγσλία 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 



ε παξαθαιώ, ε κεηέξα κνπ. Λππήζνπ ηελ. 

 

Αθνύγεηαη ε κέζα πόξηα πνπ αλνίγεη. 

Ο ΓΙΩΡΓΟ έληξνκνο, κε ζπαζηή θσλή εθιηπαξεί ηνλ δηαξξήθηε  

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

ε παξαθαιώ, κε ζε δεη. 

 

Ο ΒΛΑΗ βιέπεη ηελ ληνπιάπα δίπια ζηελ θεθαιή ηνπ θξεβαηηνύ. Με ην πηζηόιη λα 

ζεκαδεύεη ηνλ ΓΙΩΡΓΟ. 

 ΒΛΑΖ 

 

Άρλα πνύζηε αιιηώο ζαο θαζάξηζα! 

 

Mε κηα γξήγνξε θίλεζε κπαίλεη κέζα, θη αθήλεη κηα ραξακαηηά αλνηρηή. 

Η ΜΗΣΔΡΑ κπαίλεη ζην δσκάηην, αλνίγεη ην θσο, καδεύεη ην καμηιάξη θαη ηα θνκκάηηα 

από ην κπηκπειό, πιεζηάδεη θαη θηιάεη ηνλ ΓΙΩΡΓΟ ζην κέησπν. 

 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 

Αρ, ΓΗΩΡΓΟ κνπ, ηη ζνπ ζπκβαίλεη αγόξη κνπ; Μήπσο λα ζνπ θηηάμσ έλα ρακνκήιη 

λα ζε εξεκήζεη ιίγν;  

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Παξάηα κε ξε κάλα, θαιά είκαη. Άζε κε λα θνηκεζώ. 

 

Ο ΒΛΑΗ παξαθνινπζεί από ηελ ραξακάδα. ηνλ ηνίρν αθνπκπηζκέλν βιέπεη ηώξα 

εθηόο από ην αλαπεξηθό θαξνηζάθη θαη ηελ ζεκαία ηνπ Οιπκπηαθνύ 

Η ΜΗΣΔΡΑ θνηηάδνληαο ηελ κπαιθνλόπνξηα. 

 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 

Πσ, πσ, άλνημε πάιη. Θα πνπληηάζεηο. Πξέπεη λα ην θηηάμνπκε θη απηό. 

 

Πιεζηάδεη θαη θιείλεη ηελ κπαιθνλόπνξηα. 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Άζην ηώξα, ην πξσί ην θηηάρλεηο. Άζε κε λα εξεκήζσ. Κιείζε θαη ηελ πόξηα. 

 

Η κεηέξα θεύγεη ζηγά-ζηγά θιείλνληαο πίζσ ηεο ηα θώηα θαη ηελ πόξηα. 

Ο ΒΛΑΗ αλνίγεη ηελ πόξηα ηεο ληνπιάπαο θαη βγαίλεη έμσ θάλνληαο λόεκα ζηνλ 

ΓΙΩΡΓΟ λα κε κηιήζεη. Πεγαίλεη πξνο ηελ πόξηα ηνπ δσκαηίνπ θαη βάδεη ην απηί ηνπ 

γηα λα βεβαησζεί πσο ε ΜΗΣΔΡΑ έρεη απνκαθξπλζεί. Βάδεη ην όπιν ζηελ ηζέπε ηνπ 

κπνπθάλ. Πιεζηάδεη ην θξεβάηη ηνπ Γηώξγνπ, ζθύβεη απάλσ ηνπ θαη κε θσλή 

ρακειόθσλε αιιά επηηαθηηθή ηνπ ιέεη. 

 

    ΒΛΑΖ 



 

Πνηνη άιινη είλαη ζην ζπίηη; 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Καλείο κόλν εγώ θαη ε κεηέξα κνπ 

 

    ΒΛΑΖ 

 

Καη ν γέξνο; 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Πνηνο γέξνο; 

 

ΒΛΑΖ 

 

Έια άζηα απηά πεο κνπ πνπ είλαη ηα ιεθηά. 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Πνηα ιεθηά; Με κηα θσιν-ζύληαμε δνύκε. 

 

    ΒΛΑΖ 

 

Άθνπ, άζε ηηο καιαθίεο θαη δελ ζα ζε πεηξάμσ. 

    

ΓΗΩΡΓΟ 

 

Υάξε ζα κνπ θάλεηο έηζη θη αιιηώο. 

 

    ΒΛΑΖ 

 

Γελ κηιάο ξε θσιόπαηδν; Καιά λα δσ ηη ζα πεη θη ε κεηέξα ζνπ. 

 

Ο ΒΛΑΗ θάλεη όηη πιεζηάδεη ηελ πόξηα. Βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε θαη θάλεη όηη ζα 

βγάιεη ην όπιν. Ο ΓΙΩΡΓΟ ηξνκάδεη. Δίλαη έηνηκνο λα θιάςεη. 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Με, ζε παξαθαιώ. Ούηε ιεθηά ππάξρνπλ, νύηε γέξνο. Αλ δελ κε πηζηεύεηο ςάμε. 

  

Ο ΒΛΑΗ γπξλάεη ηελ καηηά ηνπ ζην δσκάηην θαη ζηακαηά ζηελ ηειεόξαζε. 

Ο ΒΛΑΗ κνλνινγόληαο. 

 

    ΒΛΑΖ 

 

Γηαηί όρη; Καιή θαίλεηαη. 

 

Πιεζηάδεη ηελ ηειεόξαζε  θαη εηνηκάδεηαη λα ηελ πάξεη. 



Ο ΓΙΩΡΓΟ κε όιε ηνπ ηελ δύλακε πξνζπαζεί λα ζηεξηρηεί ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη θαη 

κε θόπν εθηείλεη αδέμηα  κπξνζηά ην δεμί ηνπ ρέξη ζε κηα θίλεζε αγσλίαο. 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Με, κε, όρη ηελ ηειεόξαζε. θόησζέ κε θαιύηεξα λα ηειεηώλνπκε. 

 

Ο ΒΛΑΗ ηνπ ξίρλεη κηα καηηά θαη δείρλεη λα κελ έρεη επεξεαζηεί. Ψάρλεη λα βγάιεη 

ην θαιώδην. 

Ο ΓΙΩΡΓΟ αξρίδεη λα θιαίεη. Μηιάεη έληνλα. 

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Δδώ θαη 4 ρξόληα κόλν απηή έρσ, θαηαιαβαίλεηο; κόλν απηή. 

 

Με δπζθνιία θέξλεη ην δεμί ηνπ ρέξη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ γηα λα θξύςεη ηα δάθξπα 

ηνπ. 

Ο ΒΛΑΗ δηζηάδεη. Βξίζθεηαη ζε ακεραλία.  

 

    ΓΗΩΡΓΟ 

 

Δίλαη νη θίιε κνπ, ε παξέα κνπ. 

 

Ο ΒΛΑΗ παίξλεη κηα βαζηά αλάζα. Αλνίγεη ηα ρέξηα θαη θνηηάδεη ζηηγκηαία ην ηαβάλη 

ζαλ λα βξίδεη γηα ηελ θαθή ηνπ ηύρε. 

 

    ΒΛΑΖ 

 

Ρε πνύζηε κνπ!!! Πνπ έκπιεμα. 

 

Καηεπζύλεηαη ζηελ πόξηα ηελ νπνία αλνίγεη ζηγά 

 

    ΒΛΑΖ 

 

Μελ πεηο θνπβέληα πνπζελά, αιιηώο ε κάλα ζνπ ζα πάζεη θάλα αηύρεκα. 

 

Ο ΓΙΩΡΓΟ θιαίεη πληρηά. Έρεη ζθπκκέλν ην θεθάιη. Γελ απαληάεη. 

 


