


       Ο Λέλο είναι ένα μοναχοπαίδι που απολαμβάνει την 
αποκλειστική φροντίδα, προσοχή κι αγάπη των γονιών του. 

 
Η ζωή του αλλάζει ολοκληρωτικά, όταν οι γονείς του 
αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, τη Στρουθ. Έτσι, 
ο Λέλο αποκτά απροσδόκητα ένα αδελφάκι. 

 
Και μάλιστα ένα αδελφάκι αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα... 

 
Ο Λέλο χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του! 

 
Νιώθοντας ότι απειλείται από την παρουσία του νέου 
μέλους, ξεκινάει πόλεμο που θα τον φέρει αντιμέτωπο με 
τις συνέπειες των πράξεών του. 

 
Πώς θα διαχειριστεί ο Λέλο τα πρωτόγνωρα συναισθήματά 
του; 

 
Τον θυμό του, τη ζήλεια του, τον φόβο της απόρριψης; 

 
Πώς θα μάθει να μοιράζεται και ν’ αποδέχεται; 

Η υπόθεση 



ΣΚΗΝΗ 1η 
 

Μια  αγαπημένη τριμελής οικογένεια! 

 

    Είναι βράδυ. Ο Λέλο βρίσκεται στο σπίτι του, 
στην αγκαλιά των γονιών του. Μονοπωλεί 
την απέραντη αγάπη τους. Εκείνοι 
συγχωρούν κάθε ανυπακοή του, όπως το 
μάζεμα των παιχνιδιών του. Πάει για ύπνο. 





ΣΚΗΝΗ 2η 

Οικογενειακή βόλτα στο πάρκο  

    Την επόμενη μέρα, ο Λέλο τελειώνει τα 
μαθήματά του και πηγαίνει στο πάρκο με 
τους γονείς του. Ευχαριστιέται το παιχνίδι. 
Ζητάει παράταση χρόνου και την παίρνει. 
Δεν του χαλούν χατίρι!  





ΣΚΗΝΗ 3η 
Η οικογένεια συναντά τη Στρουθ 

    Ένα «χαζό» μοναχικό  πουλί έχει χωμένο το 
κεφάλι του σε ένα ροζ κουβά.  Η μητέρα του 
Λέλο το πλησιάζει, το αγκαλιάζει… 





ΣΚΗΝΗ 4η  
Ο Λέλο δε χαίρεται για τη νέα γνωριμία… 

     Η μαμά του Λέλο ενθαρρύνει το πουλί να 
παίξει με τον Λέλο. Η Στρουθ ενθουσιάζεται. 
Ο Λέλο όμως τους τραβάει να φύγουν… 
Αναστενάζοντας η μαμά αποχαιρετά τη 
Στρουθ. 





ΣΚΗΝΗ 5η  

Οι γονείς πηγαίνουν σινεμά 

    Η οικογένεια επιστρέφει σπίτι. Ο Λέλο 

πρέπει να κοιμηθεί. Οι γονείς θέλουν να 
πάνε στον κινηματογράφο. 





ΣΚΗΝΗ 6η  
Συναντούν τη Στρουθ στο πάρκο και την 

παίρνουν σπίτι τους 

    Καθώς επιστρέφουν από το σινεμά 
ανταμώνουν με τη Στρουθ στο μέρος 
που την άφησαν… Αποφασίζουν να την 
πάρουν σπίτι τους… 





ΣΚΗΝΗ 7η  
Ο Λέλο αναστατώνεται αντικρίζοντας τη Στρουθ 

μέσα στο σπίτι του 

      Το πρωί της επόμενης μέρας ο Λέλο αντικρίζει τον 
επισκέπτη να παίρνει πρωινό με τους γονείς του. 
Ζηλεύει! Οι διαβεβαιώσεις αγάπης δεν του αρκούν… 





ΣΚΗΝΗ 8η  

Οι γονείς στο πλευρό του Λέλο 

     Το βράδυ δεν κάθεται πια με τους γονείς 
του στον καναπέ. Απομονώνεται στο 
δωμάτιό του και δε θέλει ενοχλήσεις. Οι 
γονείς όμως τον προσεγγίζουν με τον δικό 
τους τρόπο… 





ΣΚΗΝΗ 9η  

Οικογενειακή βόλτα στο πάρκο 

     Την άλλη μέρα η οικογένεια πηγαίνει βόλτα στο 
πάρκο. Η Στρουθ είναι πολύ δημοφιλής. Ο Λέλο 
ενοχλείται κι απομονώνεται… 





ΣΚΗΝΗ 10η  

Λέλο και Στρουθ συμμαχούν κάτω απ’ την 
απειλή των τσακαλιών 

      Μια προκλητική παρέα τσακαλιών επιτίθεται στον Λέλο και 
τη Στρουθ. Τα αδέρφια ενώνονται και τους αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά! Ένα περιστατικό ορόσημο για την κοινή 
ζωή τους. 





ΣΚΗΝΗ 11η  
Μια ευτυχισμένη τετραμελής οικογένεια!! 

        Μετά από καιρό τα αδέρφια ξεφυλλίζουν το οικογενειακό τους άλμπουμ 
και αναγράφουν λεζάντες στις φωτογραφίες τους. Η  λεζάντα που 
επέλεξαν να αναγράψουν στην οικογενειακή τους φωτογραφία  
φανερώνει την ευτυχία τους. 




