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ΕΣ. ΒΡΑ∆Υ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Η εικόνα ανοίγει και το πρώτο πράγµα που βλέπουµε είναι η πινακίδα PAE8397 ενός 

αυτοκινήτου σε πολύ κοντινό. Σιγά-σιγά αποµακρυνόµαστε και βλέπουµε ένα 

αυτοκίνητο να έχει πέσει πάνω σε ένα δέντρο. Η κάµερα µένει λίγο ακίνητη και µετά 

προχωρά στα δεξιά για να καταλήξει µέσα στο αυτοκίνητο από το πίσω παράθυρο 

όπου και βλέπουµε έναν τύπο που κάθεται πίσω και δείχνει ζαλισµένος. Ο τύπος 

σηκώνεται αργά και γυρνά προς την θέση του οδηγού. Ένας άνθρωπος έχει 

αγκαλιάσει το τιµόνι και το κεφάλι του είναι γεµάτο αίµατα. Το παρµπρίζ είναι 

ραγισµένο και το παράθυρο του οδηγού σπασµένο. Γυαλιά παντού. Ο πίσω απλώνει 

το χέρι του και λίγο πριν ακουµπήσει τον οδηγό βγάζει έναν ήχο πόνου ("άου") και 

σκύβει. Βάζει το χέρι πίσω από το κεφάλι του και το κοιτά, είναι και αυτό γεµάτο 

αίµατα. Μένει λίγο ακίνητος και µετά γυρνά πάλι προς τον οδηγό. Απλώνει ξανά το 

χέρι του και σκουντά τον οδηγό. Καµία αντίδραση. Τον σκουντά δυνατότερα. 

ΠΙΣΩ Είσαι καλά; 

Και πάλι τίποτα. Σκουντά ακόµη πιο δυνατά. 

ΠΙΣΩ Μ' ακούς; 

Ο οδηγός κουνιέται λίγο.  

ΠΙΣΩ Μ' ακούς; Είσαι καλά; 

Ο οδηγός µένει λίγο ακίνητος. Μετά κοιτά αριστερά, δεξιά και µένει ξανά ακίνητος. 

Μετά γυρνά απότοµα και κοιτά τον πίσω. Ο πίσω κάνει λίγο πίσω σαν να φοβήθηκε. 

Ο οδηγός τον κοιτά για λίγο µε γουρλωµένα φοβισµένα µάτια και µε µιας πετάγεται 

προς την πόρτα και προσπαθεί να την ανοίξει. Η πόρτα ξεκλειδώνει αλλά δεν ανοίγει. 

Ο οδηγός σκουντά την πόρτα προς τα έξω αλλά αυτή κολλά κάπου. Ο πίσω κοιτά 

προς τα αριστερά και ένα δέντρο φαίνεται να βρίσκεται µπροστά στην πόρτα. 

ΠΙΣΩ Φίλε, είσαι καλά; 

Ο οδηγός συνεχίζει. 

ΠΙΣΩ Σταµάτα! Η πόρτα έχει φρακάρει. 

Ο οδηγός σταµατά απότοµα και µένει ακίνητος. 

ΠΙΣΩ Είσαι καλά; 

Ο οδηγός γυρνά και κοιτά τον πίσω. Φαίνεται σκεπτικός και φοβισµένος ταυτόχρονα. 

ΠΙΣΩ Μ' ακούς; 

Ο οδηγός κουνά καταφατικά το κεφάλι του. Η απορία και ο φόβος είναι 

ζωγραφισµένα στο πρόσωπό του. Επικρατεί για λίγη ώρα σιωπή. 

ΠΙΣΩ Που βρισκόµαστε; Ποιός είσαι; 



Ο οδηγός γουρλώνει τα µάτια του, αυτή τη φορά από έκπληξη. Ο πίσω νιώθει πάλι 

λίγο ζαλισµένος. Ξαναβάζει το χέρι του πίσω από το κεφάλι του και το κοιτά. Έχει 

περισσότερο αίµα από πριν. Γυρνά προς τον οδηγό. 

ΠΙΣΩ Ποιός είµαι; 

Ο οδηγός παγώνει. Ένα χαµόγελο είναι έτοιµο να εµφανιστεί αλλά το συγκρατεί. 

Μένει λίγο σκεπτικός. 

Ο∆ΗΓΟΣ Είµαι ο... ο... Κώστας... 

Σιγή. 

Ο∆ΗΓΟΣ Και εσύ είσαι... ο... ∆ηµήτρης... 

Ακινησία. 

Ο∆ΗΓΟΣ ∆εν... δεν θυµάσαι τίποτα; 

Καµία απάντηση. 

Ο∆ΗΓΟΣ Πηγαίναµε για µπύρες... 

ΠΙΣΩ Και... 

Ο∆ΗΓΟΣ Καλύτερα να βρούµε ένα φαρµακείο ή νοσοκοµείο. 

ΠΙΣΩ Ναι... Ναι... 

Ο οδηγός γυρνά γρήγορα προς τα µπροστά και αµέσως προσπαθεί να γυρίσει το 

κλειδί για να ξεκινήσει. Αλλά το κάνει πολύ νευρικά και του φεύγει. Στην δεύτερη 

προσπάθεια το αυτοκίνητο ξεκινά κανονικά. Ακούγονται ήχοι από µέταλλο να 

τσαλακώνονται και το αυτοκίνητο ταρακουνιέται για λίγο µέχρι που βγαίνει στον 

δρόµο. Τα πόδια του πίσω και το κάθισµα είναι γεµάτα αίµατα. Το χέρι του στάζει 

αίµα. Νιώθει ζαλισµένος ξανά για λίγο. Κοιτά προς τον καθρέφτη του οδηγού. Ο 

οδηγός ρίχνει συνεχώς κλεφτές µατιές πίσω. Ο πίσω σκύβει ξανά προς τα πόδια και 

µετά γυρνά γρήγορα προς την θέση του συνοδηγού. Ένα όπλο βρίσκεται εκεί. Κοιτά 

αµέσως στον καθρέφτη όπου τα µάτια του οδηγού κοιτάνε προς το όπλο. Αµέσως και 

οι δύο πάνε να αρπάξουν το όπλο αλλά ο οδηγός δεν προλαβαίνει. Ο πίσω σηκώνεται, 

κοιτά τον καθρέφτη και µένει λίγο ακίνητος. Τα µάτια του οδηγού µέσα από τον 

καθρέφτη είναι ορθάνοιχτα και φοβισµένα. Ξαφνικά το όπλο ακουµπά τον οδηγό 

στον λαιµό. Καµία αντίδραση από κανέναν. Ο πίσω κοιτά αριστερά και δεξιά έξω 

από τα παράθυρα. Φαίνεται σκεπτικός. Μετά γυρνά πάλι στον οδηγό. 

ΠΙΣΩ Με δουλεύεις ρε µαλάκα; 

Καµία απάντηση. 

ΠΙΣΩ Ποιός είσαι ρε; 



Και πάλι, καµία απάντηση. 

ΠΙΣΩ Λέγε ρε! Ποιός είσαι; 

Το όπλο πιέζει τον λαιµό του οδηγού. Ο οδηγός δεν βγάζει τσιµουδιά. 

ΠΙΣΩ Σταµάτα το αµάξι. 

Ο οδηγός επιµένει να µην αντιδρά. Τον κοιτά συνεχώς από τον καθρέφτη. 

ΠΙΣΩ Σταµάτα το αµάξι είπα! 

Το όπλο πιέζει τον λαιµό του οδηγού ακόµη περισσότερο. Ο οδηγός συνεχίζει να µην 

υπακούει. 

ΠΙΣΩ Σταµάτα το, γαµώ την Παναγία µου! 

Το όπλο πιέζει ακόµη πιο δυνατά τον λαιµό και το χέρι τραβά τον κόκορα του όπλου. 

Το αυτοκίνητο προχωρά µερικά µέτρα ακόµη και επιτέλους σταµατάει. Ο πίσω 

κινείται ζαλισµένος. Ο οδηγός δεν παίρνει τα µάτια του από τον καθρέφτη. 

ΠΙΣΩ Τώρα λέγε. 

Ο οδηγός δεν αντιδρά. 

ΠΙΣΩ Μην µε κοιτάς έτσι. Λέγε, ποιός είσαι; Τι κάνουµε εδώ; 

Ο οδηγός τον κοιτά αµίλητος. 

ΠΙΣΩ ΛΕΓΕ! 

Φωνάζει δυνατά. 

Ο∆ΗΓΟΣ Καλά ΚΑΛΑ! 

Φωνάζει και ο οδηγός. 

Ο∆ΗΓΟΣ Με λήστεψες. 

Σιγή. 

Ο∆ΗΓΟΣ Είχα σταµατήσει σε κόκκινο φανάρι και εσύ µπήκες πίσω και µε 

σηµάδευες µε το όπλο. Μου είπες να πάµε κάπου να µην φαινόµαστε. 

Και πάλι σιγή. Τα µάτια του οδηγού µέσα από τον καθρέφτη φαίνονται λίγο 

θυµωµένα. 

ΠΙΣΩ Και πως σκατά τρακάραµε; 

Ο οδηγός δεν απαντά αµέσως. 



Ο∆ΗΓΟΣ Πήγαινα προς την αστυνοµία και µε κατάλαβες. 

Ο πίσω µένει ακίνητος για λίγο και µετά µε µιας γυρνά στα δεξιά. Βλέπουµε ένα 

αστυνοµικό τµήµα. Ο πίσω µένει λίγο ακόµη ακίνητος µέχρι που ακούγονται πολλά 

όπλα να οπλίζουν και µια άλλη φωνή να λέει 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Ακίνητος. 

 

 


