
Πσηήξεο Γεσξγαθάθνο-Κεηξαιέμεο 2005/06 
 
 

Ἡ γρίπη τῶν ποσλερικῶν 
-ἤ- 

Ἕνας μεγάλος ἔρωτας 
-ἤ- 

Ὁ πτηνοβάτης 
 
Ξξόζσπα:                                                                                             
  1) - [ἐθεῖλνο]                                                          
  2) John Lennon 
  3) Yoko Ono 
  4) Ἡ Τπρνιόγνο                              
  5) Φίινο                                                                        
7) Κάλα 
8) Ξαηέξαο 
9) Φίινο Β’ 
10) Φίιε Α’ 
11) Φίινο Β’ 
12) Θηλέδνο Ἱεξέαο  
13) Ρξαγνπδηζηῆο 
14) Λνζνθόκνο Α’ 
15) Λνζνθόκνο Β’ 
16) Γηθεγόξνο 
            θαὶ πνιιὰ πηώκαηα, 
θαζὼο θαὶ κία δσληαλὴ γαινπνύια. 

- θαηὰ πξνηίκεζε κία πνὺ λὰ κὴλ ηζηκπάεη κὲ ηὸ ξάκθνο ηεο 

 
 

 [ΘΔΗΚΔΛΝ] 

Ρὸλ θηώβξην ηνῦ 2005 βξέζεθε ζηὴλ ιιάδα κία ὕπνπηε γαινπνύια,  ὁπνία πηζαλόηαηα ἦηαλ πξνζβεβιεκκέλε ἀπὸ ηὴ 

λόζν ηῶλ πνπιεξηθῶλ. Νἱ ἁξκόδηνη ηῆο θπβέξλεζεο κεηέθεξαλ ἀκέζσο ηὴ γαινπνύια ζηὸ Ινλδίλν γηὰ ἐμεηάζεηο, γηὰ λὰ 
δηαπηζηώζνπλ ἐὰλ αηὴ ἦηαλ ὄλησο ηὸ πξῶην γξηπηαζκέλν πνπιεξηθὸ ηνῦ ἔζλνπο. 

Ὅκσο  γαινπνύια μέθπγε... 
 

 

1. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΘΟΔΒΑΡΗ John Lennon/ ΚΔΟΑ 
[Βξηζθόκαζηε ζηὸ δσκάηην ηνῦ μελνδνρείνπ ὅπνπ ὁ John Lennon  θαὶ  Yoko Ono ἔθαλαλ ηὴλ ἀληηπνιεκηθή ηνπο 

«δηαδήισζε» μαπισηνί. Ρνὺο βιέπνπκε θάηζα ζηὴλ θάκεξα μαπισηνύο, ὁ ΡΕΝΛ κὲ ηὴλ θηζάξα ζηὸ ρέξη θαὶ νἱ δύν ηνπο 
κὲ ηὰ ραξαθηεξηζηηθὰ γπαιηὰ ιίνπ. Αρλναθνύγεηαη ην Imagine] 

 ΡΕΝΛ:  (λσρειηθὰ) Γηόθν? 

 ΓΗΝΘΝ: (ἐπίζεο λσρειηθὰ) Λαὶ Ρδόλ? 
 ΡΕΝΛ: Ξεηλᾶο; 

 ΓΗΝΘΝ: Ὄρη Ρδόλ. 
 ΡΕΝΛ: Θαιά. Ξέο κνπ ηόηε γηὰ ἐθεῖλνλ ηὸλ ηύπν… 

[fade out] 
 

2. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΑΗΘΝΠΑ ΤΣΝΙΝΓΝ/ ΞΟΥΗ 

[ηακπέια «ΤΣΝΙΝΓΝΠ»,   ἀθνύγεηαη δεπηεξνιεπηνδείθηεο] 
[ΔΘΔΗΛΝΠ εἶλαη ἀκόξζα, βιέπνπκε κόλν ηὸλ ὦκν θαὶ ιίγν ηὸ θεθάιη ηνπ, ἐλῶ ζηὸ πιάλν εἶλαη  ςπρνιόγνο,  ὁπνία 

ὀλεηξνπνιεῖ θαλεξὰ – θνηηάεη ἀιινῦ, κὲ πξσηνπνξηαθὰ ἀπιαλὲο βιέκκα.] 
ΔΘΔΗΛΝΠ: (βγάδεη ηὴλ ἐμνκνιόγεζε κὲ δπζθνιία ἀπὸ κέζα ηνῦ) Ρέινο πάλησλ, γηαηξέ κνπ, ζηὴλ πξαγκαηηθόηεηα εἶκαη 

γαινπνύια. 

ΤΣΝΙΝΓΝΠ: (ζὰλ λὰ κηζνμππλάεη, κὰ δὲλ ἐθπιήζζεηαη θαὶ πνιύ. Ἀδηάθνξε:) Ρί κνπ ιέηε... Γηὰ κηιῆζηε κνπ ιίγν 
πεξηζζόηεξν γη’αηό... 

ΔΘΔΗΛΝΠ: Δἶκαη  γαινπνύια πνὺ ἦηαλ ὕπνπηε γηὰ ηὴ λόζν ηῶλ πνπιεξηθῶλ. (κὲ ἐλνρὴ θαὶ ηξόκν:) Πᾶο ἐγγπῶκαη ὅκσο, 
θαὶ κάξηπο κνπ ὁ Θεόο, ἤκνπλ ἀπνιύησο γηήο! Ὅπσο θαὶ λὰ’ρεῖ, κέζα ζηὴλ θαηαδίσμε πνὺ πέζηελ ἀπνθάζηζα λὰ 

ἀπαξλεζῶ ηὴ θύζε κνπ... Θαὶ λὰ’καὶ ἐδῶ ηώξα, λὰ ζᾶο κηιῶ  
[ηὸλ δηαθόπηεη ἦρνο ρξνλόκεηξνπ] 

ΤΣΝΙΝΓΝΠ: (μππλᾶ ἀθκαηόηαηε) Ιππᾶκαη, θύξηε, ὁ ρξόλνο ζᾶο ηειείσζε. Ξαξαθαιῶ ἀλαλεῶζηε ζηὴ γξακκαηεία ηὸ 

ξαληεβνύ ζαο γηὰ ηὴλ ἑπόκελε ἑβδνκάδα 
[ΔΘΔΗΛΝΠ ἔρεη ἀπνζβνισκέλν ὕθνο, ζὰλ λὰ ιέεη «Ξεῖηε κνπ ὅηη κνπ θάλεηε πιάθα!»] 

 
3. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ/ ΑΗΘΟΗΝ/ ΚΔΟΑ 



[ἀθνύγνληαη ἔληνλνη ιπγκνὶ ζηὸ background. θεῖλνο ζπλαληᾶ ηπραία ἕλαλ ΦΗΙΝ ηνπ θαὶ ηὸλ ἁξπάδεη παξάκεξα γηὰ λὰ 

ηνῦ πεῖ θάηη] 
ΔΘΔΗΛΝΠ: (ἀγρσκέλνο, θξπςίλνπο) Ξξέπεη λὰ ζνὺ πῶ θάηη. Θάηη πνύ ζνπ ηὸ ἔθξπβα πνιὺ θαηξὸ ηώξα! 

ΦΗΙΝΠ: (ἐλνριεκέλα, βαξηεζηεκέλα) Ρί εἶλαη πάιη;;; 

ΔΘΔΗΛΝΠ: (παίξλνληαο κία βαζηὰ ἀλάζα) Δἶκαη γαινπνύια. Ἡ γαινπνύια πνὺ ἔςαρλε  θπβέξλεζε γηὰ ηὶο ἐμεηάζεηο ηῆο 
γξίπεο ζηὸ ἐμσηεξηθό. 

ΦΗΙΝΠ: (θαζόινπ ἐληππσζηαζκέλνο, ηὸλ δηαθόπηεη:) Ξάληα ἤζνπλ ιίγν «ἀιινῦ», ὅκσο πάληα ζὰ πάξρνπλ θαὶ πηὸ 
ηξειινὶ ἀπὸ ζέλα 

[θάλεη λεῦκα πξὸο ηὰ δεμηά,  θάκεξα γπξίδεη παλνξακὶθ θαὶ βιέπνπκε ηὴλ πεγὴ ηῶλ ἀλαζηελαγκῶλ, ἕλαλ ηύπν, ηὸλ 

ΡΟΔΙΙΝ, πνὺ ἔρεη ἀγθαιηάζεη πνιὺ ζθηρηὰ κὲ ὅιν ηνπ ηὸ ζῶκα ἕλαλ ρνληξὸ θνξκὸ δέληξνπ, ἀλαζηελάδεη, θιαίεη θαὶ ζηὸ 
ηέινο θσλάδεη ὡζὰλ κνηξνιόη «γηαηί ἔθπγεο ἀπ’ηὴ δσή κνπ γηαηίηηηη....»] 

 
4. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ LEHRERZIMMER/ ΚΔΟΑ 

[ΔΘΔΗΛΝΠ πεξπαηάεη ζηὸ δηάδξνκν απειπηζκέλνο, πνβιεηηθὴ κνπζηθὴ] 
 

 

5. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΘΟΔΒΑΡΗ John Lennon/ ΚΔΟΑ 
[κνπζηθή: Hey Jude, ζπλέρεηα ἀπ’ηὴλ πξνεγνύκελε θνξᾶ] 

[ηὸ ἴδην κὲ ηὴ ζθελὴ 1, κόλν πνὺ  Γηόθν θξαηάεη ἕλα πηάην θη ἕλα πεξνύλη θαὶ ηξώεη] 
ΡΕΝΛ:  θίινο καο ρξεηάδεηαη ιίγν ρξόλν λὰ ζθεθηεῖ. Λὰ ζπιινγηζηεῖ ηὸ ηί ζὰ θάλεη, πῶο ζὰ ζπλερίζεη ηὴ δσή ηνπ, ηόζν 

κόλνο ζ’ αηὸλ ηὸλ ἐρζξηθὸ θόζκν. Γὲ δεηάεη πνιιά: κόλν κίαλ ἄδεηα αἴζνπζα λὰ θαζήζεη λὰ ηὰ βξεῖ κὲ ηὸλ ἑαπηό ηνπ... 

 
6. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ Α’ ΝΟΝΦΝ/ ΚΔΟΑ 

[Ξεξπαηεῖ ΔΘΔΗΛΝΠ πξὸο ηὴλ θάκεξα ζθεθηηθόο. Ἀλνίγεη ηὴλ πξώηε πόξηα, βιέπνπκε κέζα ηὰ ζξαλία κὲ ηὶο θαξέθιεο 
ρανηηθὰ ηνπνζεηεκέλα, ηὰ παηδνύξηα κηζόθιεηζηα (ἠ κηζναλνηγκέλα, ἐμαξηᾶηαη ἀπ’ηὴλ ςπρνινγία ηνῦ θαζελὸο) θαὶ πνιιὰ 

ΞΡΥΚΑΡΑ εξίζθνληαη ζηὸ δάπεδν, ζὰ λὰ ἔρεη γίλεη ζθαγή. Αηὸο ἀηάξαρνο θιείλεη ηὴλ πόξηα, ἐλνριεκέλνο πνὺ δὲ 
βξῆθε ηὴλ ἄδεηα αἴζνπζα πνὺ ςάρλεη. Ξξνρσξάεη ζηὴλ ἑπόκελε πόξηα, ηὴλ ἀλνίγεη, θαὶ κέζα βιέπνπκε (παληδνύξηα 

ὀξζάλνηρηα, δσκάηην θσηεηλὸ) πὼο δὲλ πάξρεη ἀπνιύησο ηίπνηε, κήηε ζξαλία κήηε θαξέθιεο, παξὰ κόλν ἕλα ΘΔΦΘ 

ηνπνζεηεκέλν ἀθξηβῶο ζηὴ κέζε ηεο αἴζνπζαο. Μαλὰ θιείλεη ηὴλ πόξηα ἀηάξαρνο θαὶ πξνρσξάεη ζηὴλ ἑπόκελε πόξηα. 
Ρὴλ ἀλνίγεη θαί...] 

 
7. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΑΗΘΝΠΑ/ ΚΔΟΑ 

[κνπζηθή: Ρhese Days- Nico] 

[βιέπνπκε ἀπὸ κέζα ἀπ’ηὴλ αἴζνπζα ζὲ θνληηλὸ πιάλν ηὸ πξόζσπν ΔΘΔΗΛΝ, ἔθπιεθηνο, εηπρηζκέλνο, ζὲ ζηὺι «Βξῆθα 
αηὸ πνὺ πεξίκελα ηόζα ρξόληα». Ἀξθεηὰ ραδνραξνύκελν, ιίζην βιέκκα, ζὰ κπνξνῦζε λὰ πεῖ ηὶο κὲ θιεγκαηώδε 

αἴζζεζε ηῆο ὅιεο θάζεσο. 
Γεληθὸ πιάλν ἀπὸ ηὸ πίζσ κέξνο ηῆο αἴζνπζαο, ΔΘΔΗΛΝΠ ἔξρεηαη κὲ ἀξγὰ βήκαηα θη αηὸ ηὸ ηξειιὰ εηπρηζκέλν ὕθνο 

πξὸο ηὸ θέληξν ηῆο αἴζνπζαο, ὅπνπ θάζεηαη ἀηάξαρε κία ζειπθὴ ΓΑΙΝΞΝΙΑ.] 

ΡΕΝΛ: [off] Αηὸ ἦηαλ. Ἡ δσὴ ηνῦ εἶρε ἀιιάμεη γηὰ πάληα. Ἕλαο κεγάινο ἔξσηαο γελλήζεθε θαὶ μεθίλεζε ηὴ καθξὰ πνξεία 
ηνπ, ζηξσκέλε κὲ ξνδνπέηαια ἀιιὰ θαὶ κὲ ἀγθάζηα, ...  

 ΓΗΝΘΝ: [off] (ηὸλ δηαθόπηεη) Θὲο ιίγν παξηδάθη; 
ΡΕΝΛ: Γὲλ πεηλάσ, θαηάιαβε ηὸ ἐπηηέινπο!(ηξαγνπδηζηὰ) It isn’t hard to do… 

[παξάιιεια ΔΘΔΗΛΝΠ ζσπεύεη κὲ πεξηζζὴ ζηνξγὴ ηὸ πηελό.] 
 

8. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΞΑΡΟΗΘΝ ΠΞΗΡΗ/ ΠΝΟΝΞΝ 

[κνπζηθή: Sonata for Cello and piano in F minor] 
[ΔΘΔΗΛΝΠ  θξαηάεη ηὴ γαινπνύια κὲ ἕλα ινπξί, ἀλαζθνπκπώλεηαη ρακνγειαζηὸο θαὶ εἰζέξρεηαη ζηὸ δσκάηην ηῶλ γνλέσλ 

ηνπ. Ν ΞΑΡΔΟΑΠ θαὶ  ΚΑΛΑ εἶλαη, ὅπσο ἄιισζηε θαὶ ηὸ δσκάηηό ηνπο, ὅζν πηὸ ζπληεξεηηθνὶ γίλεηαη, κὲ ὅζν πηὸ 
πνκπώδε ξνῦρα γηὰ ζπίηη κπνξνῦκε λὰ βξνῦκε (ξόκπεο, ἀλακκέλα θεξηὰ παιαηνῦ ηύπνπ, παληόθιεο ἄιισλ δεθαεηηῶλ, 

πίπεο, κὲ ηὴλ θαιὴ ἔλλνηα). Ρππηθνὶ γγιέδνη γνλεῖο ἄιισλ ἐπνρῶλ.  ηξόπνο ὁκηιίαο ηνὺο εἶλαη θπζηθὰ ἀληίζηνηρνο.] 

 ΔΘΔΗΛΝΠ: Ξαηέξα! 
 ΞΑΡΔΟΑΠ: Ρί εἶλαη γηέ κνπ; 

 ΔΘΔΗΛΝΠ: Κεηέξα! 
 ΚΑΛΑ: Ρί εἶλαη παηδί κνπ? 

 ΔΘΔΗΛΝΠ: (ἐλζνπζηώδεο) Ἦξζα λὰ ζᾶο ἀλαθνηλώζσ ηὸλ δεζκό κνπ! 
 ΚΑΛΑ: (δείρλεη ἔληξνκε ηὴ γαινπνύια) Ὄρη... Ξέο κνπ πὼο ὄρη! 

ΞΑΡΔΟΑΠ: (ἐθλεπξηζκέλνο)  γηόο καο, Γεξηξνύδε, γύξηζε πάιη ζηὶο παιηέο ηνπ ἐκκνλέο... Θη ἐκεῖο πνὺ δὲλ ηὸλ εἴρακε 

πάξεη ζηὰ ζνβαξά! 
ΔΘΔΗΛΝΠ: Κὰ εἶλαη ἀιήζεηα! Δἶλαη ἀιήζεηα! Ἔρνπκε θηηαρηεῖ ὁ ἕλαο γηὰ ηὸλ ἄιινλ! [παίξλεη ηὴ γαινπνύια ζηὴλ ἀγθαιηά 

ηνπ] 
ΞΑΡΔΟΑΠ: Ἄθνπ, γηέ κνπ, κπνξεῖ, ΦΟΗΜΝΛ ΖΙΗΔ! ΠΡΔΛΑΜΝΛ Ζ ΓΖ!, λὰ’λαὶ ἀιήζεηα. Κπνξεῖ λὰ πῆξμεο θάπνηε 

γαινπνύια, δὲλ ἐλζπκνῦκαη δὰ ὅιεο ηὶο ιεπηνκέξεηεο ηῆο ἀλάπηπμήο ζνπ. (ἔληνλα) Ὅκσο ἐγὼ πηελνβάηεο ζηὸ ζπίηη κνπ 

δὲ ζέισ!  
[ κάλα ἀθνύγεηαη λὰ θιαίεη γνεξὰ] [ὁ ΞΑΡΔΟΑΠ ηεληώλεη ἐπηηαθηηθὰ ηὸ δεμί ηνπ ρέξη κὲ ηὸ δείθηε πξνηεηακέλν:]  

ΞΑΡΔΟΑΠ: Πὲ ἀπνθιεξώλσ, θαὶ ηνῦην παξαρξῆκα! 



ΚΑΛΑ: Ὄννννρηηηη!!! Κὴ Γεξάζηκε, κή! 

[fade out] 
 

9. EΜΥΡΔΟΗΘΝ/ PAUSENHOF/ ΚΔΟΑ 

[Βιέπνπκε ηὸ πεγαδάθη ΦΗΙΝΠ, ΦΗΙΝΠ Β’, ΦΗΙΖ Α’, ΦΗΙΖ Β’. Γηάθνξνη εἶλαη ηξηγύξσ, ὁ ΓΗΘΝΠ ΚΑΠ θαηεπζύλεηαη 
ραξνύκελνο πξὸο ηὸ πεγαδάθη. Αηνὶ κόιηο ηὸλ βιέπνπλ ἀπνκαθξύλνληαη (θαὶ  θάκεξα ἀπνκαθξύλεηαη καδί ηνπο, ἔηζη 

βιέπνπκε ΔΘΔΗΛΝΛ ὅιν θαὶ πηὸ καθξηά, κὲ ηὴλ ἔθθξαζε ηνῦ πξνζώπνπ ηνπ λὰ γίλεηαη ὅιν θαὶ πηὸ ιππεκέλε) 
ςηζπξίδνληαο δηάθνξα, ὅπσο] 

 ΦΗΙΖ Ἅ’: Ξᾶκε ζβέιηα, κπνξεῖ λὰ’λαὶ ἐπηθίλδπλνο! 

 ΦΗΙΖ Β’: Ρὸλ θαεκέλν ὅκσο... Κὰ λὰ ηὸλ ρηππήζεη  ηξέιια; 
 ΦΗΙΝΠ: γὼ ηὸ ἤμεξα ἀπὸ παιηόηεξα, κνῦ ηὸ’ρε ἐκπηζηεπηεῖ! 

 
10. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΘΟΔΒΑΡΗ John Lennon/ ΚΔΟΑ 

[Ἡ Γηόθν μπξίδεη ηὸ κνπζηάθη ηεο κὲ ἕλα θαζξεθηάθη] 
ΡΕΝΛ: Λαί, ὁ θόζκνο ηὸλ εἶρε ἀπαξλεζεῖ. Ἡ ἀγάπε ηνῦ ὅκσο γηὰ ηὸ πηελὸ ἦηαλ πηὸ δπλαηή. Θη ἔηζη, ἕλα ιηόινπζην 

πξσηλό, ἀπνθάζηζε λὰ ηὴλ παληξεπηεῖ ζὲ ἕλα alternative ἐθθιεζάθη, ζεκεῖν ηῶλ θαηξῶλ... 

 
11. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ/ ΓΖΞΔΓΝ DSA/ ΚΔΟΑ 

[βιέπνπκε ζηὸ πιάλν ηὸλ ΘΗΛΔΕΝ ΗΔΟΔΑ, ἕλαλ ηύπν ληπκέλν κὲ παξαδνζηαθὴ θηλεδηθὴ θίηξηλε θνξεζηά, ζὺλ ηνῖο ἄιινηο 
κὲ ηὸ ηεξάζηην θαπέιν, λὰ θάζεηαη ζηὸ γξαζίδη ζηὴ ζηάζε ηνῦ ισηνῦ. Κπξνζηά ηνπ ΔΘΔΗΛΝΠ ληπκέλνο γακπξὸο θαὶ  

ινπξηαζκέλε ΓΑΙΝΞΝΙΑ κὲ κία ἄζπξε θόδξα θαὶ ηνύιη, ζὰ λπθηθὸ] 

ΘΗΛΔΕΝΠ ΗΔΟΔΑΠ:...θαὶ ζᾶο ὀλνκάδσ ζπδύγνπο. Κόλν ὁ ζάλαηνο ζὰ ζᾶο ρσξίζεη. Γακπξέ, κπνξεῖο λὰ θηιήζεηο ηὴ λύθε! 
Ἂο ἀξρίζεη  κνπζηθή! 

[Θαζὼο ΔΘΔΗΛΝΠ ζθύβεη θαὶ πιεζηάδεη ηὴ γαινπνύια, ἐλῶ ηνὺο ξαίλνπλ κὲ ξύδη κπαξκπακπέλ,  θάκεξα ζηξίβεη 
παλνξακὶθ πξὸο ηὰ ἀξηζηεξά, κέρξη λὰ ράζνπκε ἀπὸ ηὸ πιάλν ηνὺο πόινηπνπο ηξεῖο, ὅπνπ βιέπνπκε ηὸ θξεββάηη ηνῦ 

John Lennon θαὶ ηῆο Yoko Ono, πάλσ ζηὸ ὁπνῖν εἶλαη μαπισηνὶ –πνηνὶ ἄιινη;- ὁ John Lennon θαὶ   Yoko Ono, ἀκίιεηνη, 
ἀθνύλεηνη. Κπξνζηά ηνπο πεξλᾶ ὁ ΡΟΑΓΝΓΗΠΡΖΠ κὲ κηθξόθσλν. Ἀξρίδεη λὰ ηξαγνπδᾶ ζὲ playback ηὸ Strangers in the 

night. Ἡ κνπζηθὴ ζπλερίδεη κέρξη θαὶ ηὴλ 13ε ζθελή.] 

 
12. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ/ ΘΖΞΝΠ (bzw.  ρῶξνο δίπια ζηὰ ρξπζόςαξα)/ ΚΔΟΑ 

[Ἔρεη ζηεζεῖ ἕλα γιέληη κὲ θξαζὶ θαὶ ηὰ ινηπά, ὅπνπ ηηκώκελα πξόζσπα εἶλαη νἱ λεόλπκθνη. Ππλδαηηεκόλεο ηνὺο ηὰ πξώελ 
ΞΡΥΚΑΡΑ, ηώξα δσληαλὰ ὅζν πνηέ.  

Ἡ γαινπνύια θάζεηαη θπζηθὰ ζὲ θαξέθια ὅπσο ὅινη θαὶ ΔΘΔΗΛΝΠ ηῆο κηιᾶ γιπθὰ ρατδεύνληαο ηὴλ. Ἀιεζηλά, λὰ 

δηαιέμνπκε κία πνὺ λὰ κὴλ ηζηκπάεη πνιύ.] 
ΡΕΝΛ: [off] Θη ἔηζη ἔδεζαλ καδί, θαὶ ζηὰ γιέληηα.... 

 
13. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ/ ΠΡΑΓΗΝ DSA/ ΚΔΟΑ 

[ΔΘΔΗΛΝΠ θνξάεη ἀζιεηηθὴ θόξκα θαὶ θάλεη ηδόθηλγθ κὲ ηὴ γαινπνύια ζηὸ ινπξί. Ὅπσο θαὶ ζὲ ὅιεο αηὲο ηὶο ζθελέο, ἔρεη 

εηπρηζκέλν, ἀλππέξβιεηα ραδνραξνύκελν ὕθνο] 
 ΡΕΝΛ: [off] ... θαὶ ζηὴλ θαζεκεξηλόηεηα... Κέρξη πνὺ ζπλέβε ηὸ θαθό. 

[Κπαίλνπλ ζηὸ πιάλν νἱ δύν ΛΝΠΝΘΝΚΝΗ, ιεπθνληπκέλνη, ἁξπάδνπλ ηὸλ ἔθπιεθην ΔΘΔΗΛΝ κὲ δνπξινκαλδύα θαὶ ηὸλ 
ηξαβᾶλε ἔμσ ἀπ’ηὸ πιάλν, ζηὸ ὁπνῖν κέλεη  γαινπνύια κόλε ηεο. Ρὸ Strangers in the night ζπλερίδεη λὰ ἀθνύγεηαη κέρξη 

θαὶ αηὸ ηὸ ζεκεῖν.] 
 

14. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΘΟΔΒΑΡΗ John Lennon/ ΚΔΟΑ 

[Ἡ Γηόθν ηξώεη, λέκιηρ ζνπβιάθη.] 
ΡΕΝΛ: Ὅπσο πξνέβιεςε ὁ Θηλέδνο Ἱεξέαο, ὁ ζάλαηνο ηνὺο ρώξηζε. θεῖλνο δὲλ ἄληεμε καθξηά ηεο θαὶ ἄθεζε ηὴλ 

ηειεπηαία ηνπ πλνὴ ζηὸ ςπρηαηξεῖν, ἀλάκεζα ζηὰ ιεθηξνζὸθ θαὶ ζηὶο ἔμηξα ὧξεο ἀξραίσλ. Θη ἐθείλε... ἐθείλε κεηὰ ηὸ 
ζάλαηό ηνπ ἐθκεηαιιεύηεθε ηὴλ πεξηνπζία ηνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά ηνπ κὲ θάζε δπλαηὸ ηξόπν... 

 

15. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΘΖΓΝΟΝ/ ΠΝΟΝΞΝ 
[Πηὸ πιάλν ὁ ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ θαὶ ζηὴλ ἀπέλαληη θαξέθια ηνῦ γξαθείνπ ηνπ  ΓΑΙΝΞΝΙΑ.  δηθεγόξνο βάδεη κπξνζηά ηεο 

ἕλα ραξηί...] 
 ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ: Ὑπνγξάςηε ἐδῶ, παξαθαιῶ... 

[ηνπνζεηεῖ ἕλα ζππξὶ γαινπνπινηξνθὴο ζηὸ ραξηί, θαὶ  γαινπνύια, Θενῦ ζέινληνο, ηὸ ηξώεη.] 
 

16. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ/ ΘΟΔΒΑΡΗ John Lennon/ ΚΔΟΑ 

[Ἡ Γηόθν ζπλερίδεη κὲ ηὸ ζνπβιάθη ηεο] 
ΡΕΝΛ (ἀζώα): Αηὸ ηὸ ηειεπηαῖν κὲ ηὴλ θιεξνλνκηὰ θαὶ ηὸ ὄλνκα κήπσο ζνπ ζπκίδεη ηίπνηα, Γηόθν? 

[Ἡ Γηόθν ζνθάξεηαη θαὶ γπξίδεη ἀπόηνκα πξὸο ηὸλ Ρδόλ, κπνπθσκέλε ἀπ’ηὸ ζνπβιάθη, κὲ κία ἔθθξαζε ηξόκνπ ζηὸ 
κπνπθσκέλν, ὅπσο πξνεῖπα, πξόζσπό ηεο.] 

[κνπζηθή: Hey Jude, πξὸο ηνῦ ηξαγνπδηνῦ ηὸ ηέινο. Θαιὴ ὥξα.] 

ΡΔΙΝΠ 


