


























«Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ» Α. Παπαδιαμάντης 

(Δεκέμβριος 2011 Α. Παπαδιαμάντης) 

Δραματουργική επεξεργασία 

Πρόσωπα: Δημήτρης, το Μελαχρώ, ο καφετζής, ο κόσμος, οι 3 αχθοφόροι, το 

γκαρσόν, τα παιδιά, οι θαμώνες. 

Ποιο το τίμημα της ξενιτειάς και του πλούτου; 

Πως αντέχει μια αγάπη στο χρόνο. 

Αντιθέσεις: ανάμνηση # λησμονιά,  φυγή # επιστροφή  τι μας ωθεί; # τι μας καλεί; 

Δημήτρης – Μελαχρώ : Ποιες εμπειρίες έζησε στην Αμερική; Τι μπορεί να θυμόταν 

και πότε από το Μελαχρώ; 

Πως αποχωρίστηκαν; Τι περίμεναν τότε; Τι θυμούνται; 

Τι θα ήθελε να του έλεγε όσο έλειπε; Τι σκέφτεται αυτή για την Αμερική και πως 

νιώθει γ’ αυτήν; 

Πως τη σχολίαζε ο κόσμος; 

  Οι φωνές τους α) πριν ξενιτευτεί   β) κατά τη διάρκεια  γ) τώρα στην επιστροφή. 

Δημήτρης: ο διάδρομος της συνείδησης,  ανακριτική καρέκλα – θυμάται και 

σκέφτεται – το κοινό τον κάνει ερωτήσεις. 

Ο χρόνος: πώς είναι όταν φεύγουμε; Όταν επιστρέφουμε; 

Άσκηση: στο λεωφορείο – ένας άγνωστος. 

      Ο τυφλός αναγνωρίζει από φωνές και αντικείμενα. 

Φράσεις από τη μητρική μας γλώσσα, 

Καβάφης – κάτι κρύβεται από κάτω 

Μιλάμε σπασμένα αγγλικά, γαλλικά + Ελληνικά. 

Οι ντόπιοι παρατηρούν και σχολιάζουν έναν ξένο. 

Περπατάμε σε άγνωστο μέρος, με προσοχή για να μη με δουν για κάτι που θέλω να 

κρύψω. Γονατίζω μπροστά σε κάτι που θεωρώ ιερό. 

Ποιες σκέψεις κάνουμε στις μεγάλες γιορτές. 

Ποιο το κέρδος και ποιο το τίμημα αυτό της αγάπης. 

Δίλημμα: φόβος # επιθυμία (το παιδί). 

Πώς ζούσαν οι δυο γυναίκες χωρίς άντρα στο σπίτι; 
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Βάδισμα, μεθυσμένου. 

Περιεργαζόμαστε κάτι άγνωστο. Δημιουργούμε σύνθεση με Χ αντικείμενα, άσχετα. 

Αρετούσα – Ερωτόκριτος – φωνές συνείδησης. 

Βλέπω στην κλειδαρότρυπα απαγορευμένα.  Ο καφετζής τα ‘χει καλά με όλους. 

Αρκούδα και αρκουδιάρης. Προσπαθώ να μην αποκαλυφθώ, κρύβω κάτι σημαντικό 

Τραγούδι – μοιρολόι της ξενιτειάς.  Αναγνώριση. Ένα νέο διαδίδεται γρήγορα 

παντού.  Η επιστροφή χωρίς να γνωρίζει τίποτα για το τι τον περιμένει και δεν θέλει 

να μάθει. 

Οδυσσέας – Κίρκη : ποιά μάγια τον κράτησαν μακριά; 

Ποιες ενοχές μπορεί να έχει ο Δημήτρης; 

Γονατίζει πάνω στα ερείπια – κάτω από βάρος συναισθημάτων και συνείδησης; 

Έμαθε στην Αμερική για το θάνατο των γονιών του. Πώς ένιωσε όταν το έμαθε; 

Ποιες σκέψεις έκανε; Γιατί δεν γύρισε για την κηδεία τους; Ποια πράγματα τον 

κρατούσαν ή τον εμπόδισαν; 

Ποιες σκέψεις μπορεί να έκαναν γι αυτόν οι γονείς του; 

Με ποιους ρυθμούς ζούσε εκεί και με ποια ταχύτητα ήρθε για την επιστροφή; Τι 

σκέφτεται όταν ταξιδεύει; 

Πώς μιλάνε, σχολιάζουν, κουτσομπολεύουν γι’ αυτόν οι χωριανοί του;   
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