
 
 
 

Οι σκέψεις μου είναι γεμάτες νοήματα, 
εικόνες, συναισθήματα. Έχω μια φωνή στο 
κεφάλι μου, αλλά δεν είναι ηχηρή. Δεν την 

ακούω, τη βλέπω. Δεν αισθάνομαι σιωπή στο 
κεφάλι μου, ούτε στο περιβάλλον μου. Το 

περιβάλλον μου, για μένα, είναι οπτικά 
θορυβώδες. 

 



«Μίλησέ μου»  
Υπόθεση Έργου 

 
Ένας γιατρός με την κόρη του μετακομίζουν σε ένα νησί στο οποίο η 
πλειοψηφία των κατοίκων είναι κωφοί. Θεωρεί οτι η μόνη του δουλειά 
θα είναι να γράφει συνταγές, όπως και στην προηγούμενη θέση του, άρα 
δεν νοιάζεται που δεν θα μπορεί να συνεννοηθεί μαζί τους. Είναι 
αδιάφορος τόσο προς τους ασθενείς όσο και προς την κόρη του, μη 
δίνοντας προσοχή στο τι μπορεί να θέλει, να σκέφτεται, να αισθάνεται. 

Έτσι η κόρη του αισθάνεται θλίψη και μοναξιά.  
 
Στο σχολείο του νησιού υφίσταται κοροϊδία, όπως κάθε διαφορετικό 
παιδί. Στο κέντρο υγείας, οι ασθενείς είναι πολύ πιο απαιτητικοί απ’όσο 
περίμενε και επιζητούν την προσοχή του, καθώς και η νοσηλεύτρια που 
εργάζεται εκεί η οποία τον ερωτεύεται. Ο γιατρός γνωρίζεται με την 
καθηγήτρια της κόρης του, την οποία αρχίζει να φλερτάρει. Ένας από 
τους ασθενείς του του σκαρώνει του αρκετές πλάκες που τον αναγκάζουν 

να μάθει νοηματική για να επιβιώσει. Η κόρη και ο πατέρας μαθαίνουν 
να συνεννοούνται στη νοηματική, κάνοντας κοινά μαθήματα.  
 
Η κοπέλα αποκτά φίλους και ο γιατρός μαθαίνει να ακούει τους άλλους 
αλλά και την κόρη του.  Ίσως αυτό που χρειαζόταν ήταν να του μιλούν σε 
μία άλλη γλώσσα – στη γλώσσα του σώματος, των χεριών.  
 
Μήπως ο Οδυσσέας βρήκε τελικά την Ιθάκη του; 

 

Συγγραφή: Τάνια Χριστοφοράτου 

Σκηνοθεσία: Βαγγελιώ Βιδάκη 
Μικαέλα Παπαδάκη 
Κώστας Τσαλουχίδης 

Σκηνικά: Μάρια Τυλλιανάκη, Μαρώ 
Φασουλάκη, Θεοδώρα Παπαδάκη, 
Μαρίνα Μαγκαφουράκη, Γιώργος 
Νάθενας 

Αφίσα: Χριστόφορος και  
Ευάγγελος Βαρδάκης 

Παίζουν  
Οδυσσέας: Χάρης Αθανασάκης 
Ναυσικά: Αντωνία Κοπιδάκη 
Πηνελόπη: Ελευθερία Τρουλλινού 
Νοσηλεύτρια: Όλγα Ευαγγέλου 
Υπάλληλος Κέντρου 
Υγείας: 

Αγγελική Δασκαλάκη 

Αθηνά: Γεωργία Ασσαριώτη 
Σπύρος: Αλέξανδρος Ταμπακάκης 
Μπαρμπα-Γιώργος: Αλεκσάνδρα Κολέτσι 
Μαθητής: Λεωνίδας Ρινακάκης 
Φωνές: Μαρία Γαλανάκη 
 Κορίνα Καλοφωλιά 
Επιμέλεια 
ήχου/φωτός: 

Φώτης Χριστοφοράτος 
Στέλιος Τσατσαράκης 

Διδασκαλία 
νοηματικής και 
διερμηνεία 

Μικαέλα Παπαδάκη  

 


