
ANAΠAPAΣTAΣH 
Συνεργάτες στο σενάριο: Στρατής Kαρράς, Θανάσης Bαλτινός 
Tο σενάριο της Aναπαράστασης εκδόθηκε για πρώτη φορά από τις εκδόσεις «Θεµέλιο» το 
1979. 
 
Σκηνή 1  
Bρέχει. Tο νερό κατεβαίνει από ψηλά κι έχει κάνει αδιάβατο το στενό χωµατόδροµο 
που η αρχή του χάνεται πίσω από τα βουνά. 
Ύπαιθρος κάπου στην Ήπειρο. 
Ένα λεωφορείο έρχεται από το βάθος, πολύ σιγά µέσα στη βροχή, µ' αναµµένα 
φώτα. Στο βάθος, τα βουνά χιονισµένα ανάµεσα στα χαµηλά σύννεφα. Aκούγεται ο 
θόρυβος της βροχής και το αγκοµαχητό της µηχανής του αυτοκινήτου. Λακκούβες µε 
νερό, λάσπη, ο γκρίζος ουρανός και µια σειρά στύλοι του ηλεκτρικού που να 
χαράζουν την πορεία του αδιάβατου δρόµου. 
Tο λεωφορείο προχωράει µε δυσκολία µες στη λάσπη. Aναγκάζεται να σταµατήσει. H 
µηχανή του σβήνει κι ο θόρυβος της βροχής ακούγεται πιο καθαρός. Tο λεωφορείο 
ακινητοποιείται τριγυρισµένο από νερά. 
Hπόρτα ανοίγει και ο εισπράκτορας πηδάει κάτω. Pίχνει µια µατιά. Kάνει νόηµα 
στους επιβάτες να κατέβουν. 
Oι επιβάτες βγαίνουν προσπαθώντας ν’ αποφύγουν τις λακκούβες µε τα νερά που 
είναι µπροστά στην πόρτα του λεωφορείου. Tρέχουν ανοίγοντας οµπρέλες. Oι 
άντρες ανασηκώνουν τους γιακάδες. Oι γυναίκες ξεφωνίζουν καθώς τρέχουν στα 
νερά. Στέκονται όλοι στο πλάι του δρόµου, προφυλαγµένοι όπως µπορούν κάτω απ' 
τις οµπρέλες τους. 
O εισπράκτορας µε τον οδηγό, που έχει κατέβει κι αυτός, παίρνουν µεγάλες πέτρες 
και τις βάζουν κάτω απ' τις ρόδες. 
Πιο πέρα οι επιβάτες βηµατίζουν για να ζεσταθούν. Tο νερό κυλάει πάνω τους. Λίγο 
ύστερα ακούγεται το µαρσάρισµα του αυτοκίνητου και η φωνή του εισπράκτορα: 
«Έλα... πάρτο λίγο αριστερά... αριστερά πάρτο... έτσι. Kόψε λίγο... προχώρα, έλα... 
Πάµε!» 
Tο λεωφορείο σιγά σιγά αρχίζει να ξεκολλάει, προχωράει, βγαίνει απ' τη λακκούβα µε 
τα νερά. O εισπράκτορας κάνει νόηµα στους επιβάτες, που ξαναµπαίνουν τρέχοντας 
στο λεωφορείο. 
∆ρόµος στο βουνό, πλαγιά, χαµηλά σύννεφα. Tο λεωφορείο ανηφορίζει πριν από τη 
στροφή. Aκούγεται το κλάξον. H βροχή δε λέει να σταµατήσει. 
Στην άκρη ενός χωριού, ένας άντρας έχει κατέβει από το λεωφορείο. Στέκεται εκεί, 
ενώ το λεωφορείο ξεκινάει πάλι πάνω στο δρόµο, για να χαθεί σε λίγο στο βάθος. 
O άντρας κρατά µια µεγάλη βαλίτσα. Aνεβαίνει προς το χωριό. Mεσόκοπος, 
αδύνατος, µε κουρασµένο πρόσωπο. Περπατάει αργά κοιτάζοντας γύρω του, σαν να 
προσπαθεί ν' αναγνωρίσει το χώρο. Aνηφορίζει µες στη βροχή, έχοντας πίσω του το 
δρόµο που τον άφησε το λεωφορείο. Πιο πέρα τα βουνά, κάτω από τον ίδιο 
σκοτεινιασµένο ουρανό. Mπροστά το χωριό, σκαρφαλωµένο στην πλαγιά, ξεχωρίζει 
θαµπό µες στην οµίχλη. Tα σπίτια από ξερολιθιά. Oι στέγες. 
Mια αντρική λυπηµένη φωνή τραγουδάει: 
Mωρή κοντούλα λεµονιά 
µε τα πολλά λεµόνια, Bησσανιώτισσα 
σε φίλησα κι αρρώστησα 
και το γιατρό δε φώναξα. 
O άντρας κατηφορίζει σ' ένα δροµάκι σπαρµένο πέτρες. Kαι από τις δυο µεριές τοίχοι 
και φράχτες από 
γκρίζα πέτρα. Ψυχή. H βροχή. Tα βήµατα του άντρα στην πέτρα. Tο τραγούδι. 
Xαµήλωσε τους κλώνους σου 
να κόψω ένα λεµόνι, Bησσανιώτισσα 
σε φίλησα κι αρρώστησα 



και το γιατρό δε φώναξα. 
Φτάνει σ' ένα σπίτι καµωµένο, όπως και τ' άλλα, από ξερολιθιά, µονόπατο και 
χαµηλό. Mπροστά του µια µεγάλη αυλή κλεισµένη µ' ένα πέτρινο χαµηλό τοιχάκι, 
στρωµένη µε πλάκες που γυαλίζουν στο νερό της βροχής. O άντρας στέκεται στο 
πορτάκι του φράχτη. Tο βλέµµα του κάνει ένα γύρο ―την αυλή, το σπίτι. Tα βήµατά 
του µαζί µε τη βροχή πάνω στις πλάκες της αυλής. Σπρώχνει την πόρτα του σπιτιού, 
που ανοίγει τρίζοντας. Mπαίνει µέσα. H πόρτα κλείνει πίσω του. Στέκεται. 
Tο βλέµµα του, συγκινηµένο, κάνει το γύρο. Aφήνει κάτω τη µουσκεµένη βαλίτσα, 
τινάζει το νερό από πάνω του και περνώντας ένα χώρισµα µπαίνει σ' ένα µεσιανό 
δωµάτιο, όπου ένα πεντάχρονο κοριτσάκι, καθισµένο κοντά σ' ένα χαµηλό ξύλινο 
σοφρά, έχει αφήσει το φαΐ του και τον κοιτάζει. O άντρας χαϊδεύει µετο βλέµµα το 
παιδί. Πάει κοντά του µ' ένα χαµόγελο. H µικρή τον κοιτάζει απορηµένα. O άντρας 
χαµηλώνει πλάι στο σκαµνί του παιδιού µαζεύοντας το παλτό του στα γόνατα. 
Aπλώνει το χέρι του στο κεφάλι της µικρής. Pωτάει: 
―Πώς σε λένε; 


