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Λεπτή Γραμμή. 

Πεξίιεςε 

Ο Κνζκάο έλαο αληηζπκβαηηθόο θαζεγεηήο Λπθείνπ, έρεη ην ηδηαίηεξν «ράξηζκα» λα 

πξναηζζάλεηαη θαη λα νξακαηίδεηαη πεξηζηαηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ ζην κέιινλ. Υσξίο 

λα κπνξεί λα παξακείλεη απαζήο παξεκβαίλεη γηα λα απνηξέπεη ηα δπζάξεζηα 

γεγνλόηα. Με πόζε αθξίβεηα κπνξεί όκσο λα θξίλεη θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

έθβαζε ησλ γεγνλόησλ;  
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ΚΗΝΗ 1. 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ΠΡΩΙ/ΓΩΜΑΣΙΟ ΚΟΜΑ 

Ο Κνζκάο Αλαγλώζηνπ είλαη γύξσ ζηα 40 ιεπηόο κε κνύζη θαη ςειόο. Κνηκάηαη ζην 

θξεβάηη ηνπ. Από ηηο κηζάλνηρηεο γξίιηεο κπαίλεη ην θσο ηνπ ήιηνπ. Σν δσκάηην είλαη 

αθαηάζηαην θαη αξθεηά βξώκηθν. ην πάησκα πεηακέλα ξνύρα θαη πεξηνδηθά. θόξπηα 

βηβιία θαη DVD. Ξαθληθά ρηππάεη ην μππλεηήξη επίκνλα. Ο Κνζκάο αλαζεθώλεη ην 

θεθάιη ηνπ θαη θνηηάδεη ηελ ώξα. 

ΚΟΜΑ 

Να πάξεη.  

εθώλεηαη θαζηζηόο ζην θξεβάηη θαη αλάβεη ηζηγάξν. Δίλαη ην ηειεπηαίν. Σζαιαθώλεη 

ην παθέην θαη ην πεηάεη ζην πάησκα. Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ ζαλ λα έρεη πνλνθέθαιν. Με 

αξγά βήκαηα πεγαίλεη ζην ινπηξό θαη ξίρλεη λεξό ζην πξόζσπό ηνπ. Φνξάεη έλα 

κπινπδάθη παίξλεη ην θξάλνο ηνπ θαη ηα θιεηδηά ηνπ θαη βγαίλεη από ηελ πόξηα.   

ΚΗΝΗ 2 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ΠΡΩΙ/ΓΡΟΜΟ 

Ο Κνζκάο βξίζθεηαη πάλσ ζηελ κεγάινπ θπβηζκνύ κεραλή ηνπ θαη νδεγεί κε ηαρύηεηα 

πξνζπεξλώληαο η’ απηνθίλεηα. Πεξλώληαο από κηα ππόγεηα δηάβαζε πεδώλ κπαίλεη 

κέζα θαη ηελ δηαζρίδεη παξάλνκα. 

ΟΡΑΜΑ- Ξαθληθά ζθνηεηληάδεη θαη αθνύεη κηα γπλαηθεία θσλή λα θαιεί ζε βνήζεηα. 

ΓΤΝΑΙΚΑ (OFF) 

ΒΟΗΘΔΙΑ. Με ζε παξαθαιώ. 

ΑΝΣΡΑ (OFF) 

Έια ‘δσ. 

Ο Κνζκάο ζηακαηάεη απόηνκα ηελ κεραλή θαη θνηηάδεη ηνλ ρώξν. Δίλαη ηαξαγκέλνο. 

Κξαηάεη ην θεθάιη ηνπ. Γελ βιέπεη ηίπνηα. Παηάεη γθάδη θαη απνκαθξύλεηαη λεπξηθά. 

Παξαιίγν λα ρηππήζεη κηα γπλαίθα ειηθησκέλε ε νπνία ηξνκάδεη θαη ηνπ κηιάεη έληνλα 

ρσξίο απηόο λα αθνύζεη ηη ηνπ ιέεη. 

ΓΤΝΑΙΚΑ 

α δελ ληξέπεζαη. Αιήηε ε αιήηε. 

ΚΗΝΗ 3 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ΠΡΩΙ/ ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΟΛΔΙΟΤ 
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Ο Κνζκάο παξθάξεη ηελ κεραλή ηνπ έμσ από έλα ζρνιείν. Βγάδεη ην θξάλνο ηνπ θαη 

κπαίλεη κέζα. Πεξλάεη κπξνζηά από ην θπιηθείν θαη ν ππάιιεινο ηνπ δίλεη έλα θαθέ ζε 

πιαζηηθό πνηήξη. 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

Καιεκέξα Κνζκά. 

Ο Κνζκάο απνκαθξύλεηαη ρσξίο λα απαληήζεη. 

ΚΗΝΗ 4 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ΠΡΩΙ/ΣΑΞΗ 

Ο Κνζκάο αλνίγεη ηελ πόξηα θαη κπαίλεη κέζα ζε κηα ηάμε Λπθείνπ πνπ γίλεηαη ρακόο. 

ΚΟΜΑ 

Δ. Ση γίλεηαη εδώ πέξα ραιάζαηε ηνλ θόζκν. Γηα θαζίζηε λα μεθηλήζνπκε, γηα ειάηε. 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ 1 

Αξγήζαηε πάιη θ. Αλαγλώζηνπ θαη αλεζπρήζακε. 

Γέιηα από ηελ ηάμε. 

ΚΟΜΑ 

Γηα εξεκήζηε ιίγν ιέσ ‘γσ. Καη λα ιείπνπλ νη εμππλάδεο. πλελλνεζήθακε;  

Παίξλεη ην βηβιίν από ηνλ καζεηή ηνπ 1
νπ

 ζξαλίνπ. Σν μεθπιιίδεη θαη κε κηα απόηνκε 

θίλεζε ην πεηάεη θάησ κε ύθνο εηξσληθό. 

Λνηπόλ ζήκεξα ιέσ λα κηιήζνπκε γηα ην θπλήγη ησλ καγηζζώλ. 

Γπξλάεη ηελ πιάηε ηνπ ζηελ ηάμε θαη θνηηάδεη έμσ από ην παξάζπξν. Σα παηδηά 

θνηηάδνληαη κεηαμύ ηνπο κε απνξία. Οη ρεηξνλνκίεο ηνπο ππνδεηθλύνπλ όηη είλαη ηξειόο. 

Γπξίδεη απόηνκα θαη αληηθξίδεη ηελ ηάμε κε έλα εηξσληθό ρακόγειν. 

Όρη απηό ην θπλήγη πνπ ζθέθηεζηε. Σν άιιν πνπ ε θάζε θνηλσλία επηβάιιεη ζηνλ 

πνιίηε κε ηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο. Ση γίλεηαη ινηπόλ όηαλ 

θάπνηνο δηαθέξεη; Μκ; 

Έλαο καζεηήο ζεθώλεη ην ρέξη ηνπ θαη αξρίδεη λα απαληάεη ζηελ εξώηεζε ηνπ 

θαζεγεηή. 

ΜΑΘΗΣΗ 

Ννκίδσ όηη ην πην ζεκαληηθό ζέκα είλαη όηη….. 
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 Ο Κνζκάο πηάλεη ην θεθάιη ηνπ ζαλ λα έρεη πνλνθέθαιν. Μπξνζηά ηνπ εκθαλίδεηαη κηα 

θεπγαιέα εηθόλα. 

ΟΡΑΜΑ-Δίλαη βξάδπ ζηελ ππόγεηα δηάβαζε. Γπν κεγαιόζσκνη άληξεο έρνπλ ζπξώμεη 

ζηνλ ηνίρν κηα γπλαίθα ε νπνία κάηαηα πξνζπαζεί λα αληηζηαζεί. 

ΚΗΝΗ 5 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ΒΡΑΓΤ/ΜΠΑΡ 

Ο Κνζκάο θάζεηαη ζε έλα κπαξ κόλνο ηνπ θαη πίλεη ην πνηό ηνπ. 

ΚΟΜΑ 

Φίιε πηάζε άιιν έλα.  

Σελ ζηηγκή πνπ ν κπάξκαλ ηνπ δίλεη ην 2
ν
 πνηό ν Κνζκάο πηάλεη ην θεθάιη ηνπ. Έρεη 

πνλνθέθαιν. Μπξνζηά ηνπ εκθαλίδεηαη κηα εηθόλα μαλά. 

ΟΡΑΜΑ-Μηα θνπέια πεξπαηάεη ζηελ ππόγεηα δηάβαζε. Γπν ύπνπηνη ηύπνη ηελ 

αθνινπζνύλ ρσξίο απηή λα ηνπο έρεη θαηαιάβεη. Σελ πιεζηάδνπλ επηθίλδπλα. 

Ο Κνζκάο πεηάγεηαη ζαλ ειεθηξηζκέλνο. Βγάδεη έλα ραξηνλόκηζκα ην αθνπκπά ζην 

κπαξ θαη θεύγεη ηξέρνληαο. 

ΚΗΝΗ 6 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ΒΡΑΓΤ/ΓΡΟΜΟ 

Αλεβαίλεη ζηελ κεραλή ηνπ θαη ηξέρεη κε ηαρύηεηα αλάκεζα από ηα απηνθίλεηα. 

Πιεζηάδεη ηελ ππόγεηα δηάβαζε. ηακαηάεη θαη θνπλάεη ην θεθάιη ηνπ. Δίλαη 

ηδξσκέλνο. Μπαίλεη κέζα ζηελ ππόγεηα δηάβαζε θαη βιέπεη ηελ ίδηα εηθόλα πνπ έβιεπε 

θαη ην πξσί κε ηελ θνπέια ζηνλ ηνίρν θαη ηνπο δπν ππόπηνπο λα πξνζπαζνύλ λα ηελ 

βηάζνπλ. Αθνύγνληαη θσλέο από ηελ θνπέια θαη απεηιέο από ηνπο ππόπηνπο.  

 

ΚΟΠΔΛΑ 

Βνήζεηα! 

ΑΝΣΡΑ 

(θξαηώληαο καραίξη) 

θάζε ιέκε ζα ζε ζθίζσ. 

Ο Κνζκάο καξζάξεη ηελ κεραλή θαη νξκάεη θαηά πάλσ ηνπο. Απηνί ηξνκνθξαηεκέλνη 

θεύγνπλ ηξέρνληαο θαη βξίδνληαο. Ο Κνζκάο ηνπο θπλεγάεη κέρξη ηελ έμνδν θαη κεηά 

γπξλάεη θαη ζηέθεηαη κπξνζηά ζηελ θνπέια ε νπνία είλαη ζνθαξηζκέλε θαη ηξέκεη. 
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ΚΟΜΑ 

Δίζαη θαιά; 

Η θνπέια ηνπ γλέθεη λαη κε ην θεθάιη θαη πξνζπαζεί λα μαλαθνξέζεη ηα ξνύρα ηεο. 

Έια αλέβα πξέπεη λα θύγνπκε γξήγνξα. 

Δθείλε ππαθνύεη θαη αλεβαίλεη ζηελ κεραλή. Απνκαθξύλνληαη από ηελ δηάβαζε κε 

ηαρύηεηα.  

ΚΗΝΗ 7 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ΓΡΟΜΟ/ΒΡΑΓΤ 

Ο Κνζκάο κε ηελ θνπέια πάλσ ζηελ κεραλή ζηακαηνύλ ζε έλα θεληξηθό δξόκν. 

ΚΟΜΑ 

Μπνξείο λα θαηέβεηο. Σώξα είζαη αζθαιήο. Να πξνζέρεηο. 

Η θνπέια θαηεβαίλεη. 

Ο Κνζκάο ρσξίο λα πεξηκέλεη απάληεζε καξζάξεη θαη ράλεηαη ζηελ θίλεζε. 

(Η θνπέια κε δπζθνιία) 

ΚΟΠΔΛΑ 

’ επραξηζηώ……. 


