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Ο κόσμος  είναι  μια θεατρική  σκηνή  

και όλοι, άντρες και γυναίκες, απλά 

ηθοποιοί. Έχουν τις εισόδους τους και 

τις εξόδους τους. Και ο κάθε άνθρωπος 

στον καιρό του παίζει πολλούς ρόλους... 

                                                                                          

                                                                                                                                    ΓΓΓ...   ΣΣΣΑΑΑΙΙΙΞΞΞΠΠΠΗΗΗΡΡΡ   
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ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ   

    Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις ταχύτατες μεταβολές σε όλους τους τομείς της ζωής 

και  η πρόβλεψη για το μέλλον ενός επαγγέλματος μειώνεται όλο και περισσότερο. Η 

ενημέρωση σχετικά για σπουδές και επαγγέλματα είναι απαραίτητη,  λαμβάνοντας  υπ΄ όψιν 

την αξιοπιστία της πληροφόρησης και τα ευρύτερα πλαίσια που αφορούν τις τεχνολογικές και 

οικονομικές εξελίξεις. 

Το Θεατρικό Σκετς «Μαθητικά όνειρα» που παρουσίασαν μαθητές και μαθήτριες του 65
ου

 

Γυμνασίου Αθηνών το σχολικό έτος 2010 στα πλαίσια δράσεων Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, είχε σαν κύριους στόχους τους παρακάτω: 

α. οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν  δεξιότητες,  οι οποίες θεωρούνται χρήσιμες  

για την  εκπαιδευτική τους πορεία κατά την μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. 

β. να  τους πληροφορήσει για κάποιες επαγγελματικές επιλογές και να γνωρίσουν κάποια 

επαγγέλματα 

γ. να τονίσει την σπουδαιότητα της ολικής ανάπτυξης του ατόμου που θα το βοηθήσει να 

αποδέχεται την αβεβαιότητα της σημερινής ρευστής και πολύπλοκης πραγματικότητας 

(Κοσμίδου – Hardy, 1996)  

δ. να τους  μάθει να ερευνούν κριτικά το περιβάλλον και να συλλέγουν πληροφορίες με 

κριτικό τρόπο και 

ε. να ευαισθητοποιήσει τους  εκπαιδευτικούς για να αξιοποιήσουν τη Θεατρική Αγωγή και 

άλλες μορφές τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια  δράσεων Σχολικού και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού . 
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ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΚΕΤΣ: “ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ” 

 

  

ΣΚΗΝΙΚΟ:      Μια  κ α φ ε τ έ ρ ι α  κοντά στο Γυμνάσιο, στέκι μαθητών και 

μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου. Στο τραπέζι υπάρχουν καφέδες κι 

αναψυκτικά. Ακούγεται τραγούδι… 

  

ΠΡΟΣΩΠΑ:      Μια  μ α θ η τ ο π α ρ έ α  6 ατόμων: Ράνια, Γιάννης, Τέλης, 

Ελπίδα, Μηνάς, Νίκος. Είναι όλοι συμμαθητές στο ίδιο Γυμνάσιο, στη 

Γ΄ τάξη, και φίλοι από το Δημοτικό Σχολείο…      

  

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 
     ( Απόγευμα Παρασκευής. Οι μισοί από την παρέα είναι μαζεμένοι 

στην καφετερία. Όλοι αραχτοί στις πολυθρόνες, με τεντωμένα πόδια, 

εκτός από τον Τέλη. Ο Μηνάς έχει και τα δυο πόδια ακουμπισμένα στη 

διπλανή άδεια πολυθρόνα… Απολαμβάνουν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση 

τον καφέ ή το αναψυκτικό τους. Μόνο η Ελπίδα είναι σκεφτική κι 

αφηρημένη…   

     Κάποια στιγμή, εμφανίζεται η Νεράϊδα. Βαδίζει προς την άκρη της 

σκηνής, μπροστά απ’ όλους, και λέει: )  
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ΠΠΠ    ΡΡΡ   ΟΟΟ    ΛΛΛ    ΟΟΟ    ΓΓΓ    ΟΟΟ    ΣΣΣ    

  

           “ Ο Ν Ε Ι Ρ Α ”                

  

 

 

1. ΝΕΡΑЇΔΑ: 
    Ε.Α. 

   

 

─ Μέσα στη σιωπή της σκέψης μας, αντιλαμβανόμαστε τον εσωτερικό 

μας κόσμο σαν ένα όνειρο ― ίσως μικρό κι ασήμαντο, αλλά και γεμάτο 

δυνατότητες.  

    Μέσα μας, αμέτρητα όνειρα περιμένουν τη στιγμή που θα 

γονιμοποιηθούν σαν σπόροι. Θα πετάξουν ρίζες, για να γίνουν δέντρα. 

Δέντρα θαυμάσια και περήφανα, που όλα μαζί μας λένε σταθερά ν’ 

ακούμε την εσωτερική μας φωνή, ν’ ακούμε προσεκτικά τη σοφία των 

ονείρων-σπόρων, που έχουμε μέσα μας. 

    Αυτά τα όνειρα δείχνουν το δρόμο, με σημάδια και σύμβολα όλων 

των ειδών. Σε κάθε γεγονός, σε κάθε στιγμή, στον πόνο και στη χαρά, 

στην επιτυχία και στην αποτυχία.  

    Και μια μέρα, ενώ διασχίζουμε αυτό το αιώνιο παρόν, που 

ονομάζουμε ζωή, οι σπόροι των ονείρων μας θα μετατραπούν σε δέντρα 

και θα ξεδιπλώσουν τα κλαδιά τους, που, σαν γιγάντια φτερά, θα 

διασχίσουν τον ουρανό, ενώνοντας με μια μόνο γραμμή το παρελθόν 

μας με το μέλλον μας. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε*…          

  

 

 

( Απόλυτη σιωπή επικρατεί μεταξύ τους… Ξαφνικά, αυτή τη σιωπή τη σπάει η 

φωνή του Νίκου, ο οποίος έχει καθυστερήσει να έλθει. Εμφανίζεται από την 

πλευρά του κοινού κι ανεβαίνει στη σκηνή, μονολογώντας: ) 

 

 

 

 

 

___________ 

 *πηγή:J. BUCAY,Ιστορίες να σκεφτείς-όνειρα σπόροι,opera,animus. 
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 2. ΝΙΚΟΣ: 

     Ν. Μ. 

─ Αμάν πια !… Όλοι οι γονείς την ίδια κασέτα έχουν. Λες κι έχουν 

συνεννοηθεί. Προτού ξυπνήσουμε, φωνάζουν: 

    “Άϊντε, καμάρι μου, θ’ αργήσεις στο 

σχολείο…”.  

    Και δεν σταματάνε. Ακόμη και μετά από μια εξαντλητική μέρα, 

φωνάζουν:  

    “Γιατί δεν έφαγες; Εγώ για ποιον 

μαγειρεύω κάθε μέρα;”.  

    Και δεν σταματάνε ούτε και τότε. 

    

 
 

 

  

( Οι φίλοι στρέφουν την προσοχή τους στο Νίκο, τον χαιρετούν και κουνούν 

το κεφάλι τους, συμφωνώντας μαζί του… Ο Νίκος, βλέποντας την Ελπίδα 

σκεφτική, απευθύνεται στο Μηνά… ) 

  

3. ΝΙΚΟΣ: 

    Ν. Μ. 

 

─ Μεγάλε, δεν σου φαίνεται πως κάτι δεν πάει καλά με τούτη εδώ; 

(δείχνει την Ελπίδα). Φόρεσε μαύρες πλερέζες και παριστάνει τη χήρα. 

Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί!… 

  

4. ΡΑΝΙΑ: 

    Κ. Ψ. 

─ Φυσικά! Εσύ τι θα καταλάβεις; Αφού μονίμως βρίσκεσαι στον κόσμο 

σου!… 

  

5. ΝΙΚΟΣ: 

    Ν. Μ. 
─ Τον καλύτερο! Αν έρθω στο δικό σου κόσμο, μου λες τι θα κερδίσω;  

  

6. ΡΑΝΙΑ: 

    Κ. Ψ.  

─ Άσ’ το, φίλε!… Δε σε παίρνει! Τι να σου λέω τώρα… Μήπως 

πρόκειται να καταλάβεις;  

  

7. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

    Θ. Δ. 
─ Σταματήστε  το κι οι δυο. Μονίμως τρώγεστε! Γιατί;… 

  

8. ΝΙΚΟΣ: 

    Ν. Μ. 

─ Εκείνη ρώτα. Όλο κόντρα μου πάει… 
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9. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

    Θ. Δ. 

─ Κι εσύ πίσω δεν πας… Λόγος κι αντίλογος είσαι… 

  

 ( Εμφανίζεται και ο Τέλης… ) 

10. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 

─ Εσύ πού εξαφανίστηκες; Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε! Αφού, 

να σκεφτείς, νόμιζα πως κάτι έπαθες ή, το χειρότερο, πως μας 

αποφεύγεις!…   

  

  

11. ΤΕΛΗΣ: 

       Γ. Λ.  

─ ( Κάθεται βαριά στην πολυθρόνα ) Γιατί να σας αποφύγω;… Τι μου 

κάνατε;…  

  

12. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Ξέρω κι εγώ;… Εσύ να μας πεις!… 

  

11. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 
─ Δεν έχω με κανέναν τίποτα... Εγώ δεν είμαι στα καλά μου! … 

  

14. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ.  
─ Τι τρέχει; Είσαι άρρωστος;…  

  

15. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

      Θ. Δ. 

─ Όπα!… Να και το ενδιαφέρον!… Άρωμα καλοκαιρινό μου μυρίζει ή 

κάνω λάθος;… 

  

16. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ.  
─ Σιλάνς! Άσε τα κρύα! 

  

17. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 

─ Παίδες, τέρμα! Μην το πάτε αλλού! Απλώς προβληματισμένος 

είμαι… 

  

18. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Για ποιο λόγο; Σου έπεσαν έξω τα καράβια;  
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19. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 

─ Εσύ στην κοσμάρα σου. Μονίμως cool!…Μ’ αρέσεις! Καλά, δεν 

έχεις καταλάβει πως η χρονιά τελειώνει;…  

  

20. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 

─ Ποια χρονιά; Ο Ιούνιος μόλις μπήκε κι έχουμε μπροστά μας άλλους 

έξι μήνες, μέχρι να τελειώσει ο χρόνος.  

  

21. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 

─ Ακριβώς!… Ο Ιούνιος μπήκε, και μαζί του οι εξετάσεις με τα 

περαιτέρω τους… 

  

22. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Ποια περαιτέρω; Έχει και περαιτέρω;…  

  

23. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 

─ Απορώ με την αναισθησία σου. Τίποτα δεν σ’ απασχολεί εσένα; 

Τελειώνουμε το Γυμνάσιο και πρέπει ν’ αποφασίσουμε τι θα κάνουμε 

στο εξής…  

  

24. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Το παιδί μίλησε κι είπε "μπα… μαμ… γάλα"… 

  

25. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

      Θ. Δ. 

─ Έλα, μπορείς να σιωπήσεις! Καταναλώνεις οξυγόνο κι είναι λιγοστό, 

με τόσο καυσαέριο στην ατμόσφαιρα. Η Ελπίδα έχει δίκιο. Το 

Γυμνάσιο τέρμα… Έχετε σκεφτεί τι θα κάνουμε μετά;… 

  

26. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Θα πάτε στο Γενικό Λύκειο. Τι άλλο;…  

  

27. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

      Θ. Δ. 
─ Αυτό είναι σίγουρο! Γιατί όμως είπες " θα πάτε"; Εσύ δεν θα πας;… 

  

28. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Εμένα άσε με στην απ’ έξω!… 

  

29. ΜΗΝΑΣ: ─ Εγώ έχω καταλήξει τι θα κάνω. 
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Α. Δ. 

  

30. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ.  

─ Δηλαδή;… 

  

31. ΜΗΝΑΣ: 

     Α. Δ. 

─ Θα πάω Επαγγελματικό. Με τα θεωρητικά μαθήματα έχω πάρει 

διαζύγιο… 

  

32. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

      Θ. Δ. 

─ Όπα, φίλε! Δε μας τα είπες αυτά! Χωρίζουν οι δρόμοι μας;… 

  

33. ΜΗΝΑΣ: 

     Α. Δ. 

─ Στο σχολείο. Στην παρέα όχι… 

  

34. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Ζ. Μ. 

─ Και τι θα γίνεις;  

  

35. ΜΗΝΑΣ: 

     Α. Δ. 
─ Ηλεκτρολόγος. 

  

36. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 
─ Το ’ψαξες;… 

  

37. ΜΗΝΑΣ: 

     Α. Δ. 

─ Το ’ψαξα, και καλά μάλιστα! Ρώτησα κι έμαθα! Μέχρι και στο 

Internet μπήκα! Εξάλλου, είναι μια δουλειά που μου αρέσει! Από 

μικρός, όλο με καλώδια μπερδεύομαι. Η μάνα μου φοβόταν πως θα 

πάθω καμιά ηλεκτροπληξία, μόλις με έβλεπε! Αυτό το επάγγελμα το 

έχω στο αίμα μου.    

  

38. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

      Θ. Δ. 

─ Δε λέω, καλό είναι! Αλλά, άλλο είναι να μπερδεύομαι με τα καλώδια 

για χόμπι κι άλλο να το κάνω μια ζωή! Αυτό που θ’ ακολουθήσεις 

πρέπει να το αγαπάς, αλλά και να σου αποδίδει!… 

  

39 ΜΗΝΑΣ: 

Α. Δ. 
─ Εσύ τι λες; Να μην αποδίδει; Δεν βλέπεις τι γίνεται; Με το φανάρι 
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ψάχνεις να βρεις ηλεκτρολόγο! Κι αν τον βρεις, σε χρεώνει και 

επίσκεψη σαν το γιατρό, πριν καν σου κάνει τη δουλειά!  

  

40. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 

─ Αφού βρήκες αυτό που θέλεις, τυχερός είσαι! Εγώ όμως δεν ξέρω τι 

θα κάνω… Το κεφάλι μου έχει γίνει καζάνι! Έχω καταλήξει σε μερικά 

επαγγέλματα, αλλά δεν ξέρω τι θα αποφασίσω!  

  

41. ΡΑΝΙΑ: 

     Κ. Ψ. 
─ Για λέγε!… 

  

  

42. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 
─ Το πρώτο είναι καθηγητής! Φιλόλογος! 

  

43. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Τώρα μάλιστα! Τα ’πιασες τα λεφτά σου! Πόσα χρόνια θα κάνεις να 

διοριστείς, το σκέφτηκες; Άσε που οι μισοί εκπαιδευτικοί σήμερα είναι 

μαθηματικοί, φιλόλογοι και φυσικοί! Καμιά άλλη ειδικότητα δεν 

μπορούσες να σκεφτείς; Έλεος!  

  

44. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 

─ Το σκέφτηκα. Γι’ αυτό δεν ξέρω τι να κάνω! Έχει και τα υπέρ, αλλά 

έχει και πολλά κατά, με πρώτο το διορισμό! Όσο για την ειδικότητα που 

λες, ε, εμένα αυτή μου αρέσει αλλά δεν σκέφτομαι μόνο τον διορισμό 

στην εκπαίδευση γιατί μπορώ να αναζητήσω και άλλα μονοπάτια! Δεν 

έχεις ακούσει για εκπαιδευτικούς που δημιουργούν τις δικές τους 

κερδοφόρες επιχειρήσεις!! 

  

45. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Εμένα μου αρέσει η Γυμναστική!  

  

46. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Εσύ μόνο το στόμα σου γυμνάζεις!… Το ανοίγεις κάπου-κάπου για 

φαΐ!… 

  

47. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

     Θ. Δ. 
─ Λέγε άλλο! 

  



 

111222   
   

 

 
12    

48. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 
─ Δικηγόρος!  

  

49. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

      Θ. Δ. 

─ Φέξε μου και γλίστρησα! Γέμισε η Ελλάδα από Δικηγόρους! Οι 

περισσότεροι μόλις και μετά βίας βγάζουν μεροκάματο! Εκτός κι αν 

αναζητήσεις άλλες διεξόδους όπως με ειδίκευση στα ναυτιλιακά, στον 

τομέα Ενέργειας – Περιβάλλοντος, στην εκπαίδευση, στην Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και σε άλλους Οργανισμούς! 

  

50. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 
─ Πάμε παρακάτω… 

  

51. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 

─ Ιατρική την αποκλείω. Δε μου αρέσουν τα αίματα. Αν και πολύ θα το 

ήθελαν οι δικοί μου… 

  

  

52. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 

─ Κι εμείς σε αποκλείουμε από την Ιατρική. Αν είναι να με 

χειρουργήσεις εσύ καμιά μέρα και να ξεχάσεις κανένα νυστέρι στην 

κοιλίτσα μου, σωθήκαμε!  

  

53. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 
─ Πάλι μπούρδες λες!… 

  

54. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 

─ Οικονομικά; Με το ζόρι τα βγάζω πέρα. Τελικά, μου φαίνεται θα 

καταλήξω σε καμιά Αστυνομία… 

  

55. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Γιατί λήστεψες καμιά τράπεζα; Γουστάρω!   

  

56. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

     Θ. Δ. 

─ Ναι, λοιπόν. Θα του πας και τσιγάρα, που δεν καπνίζει! Δεν μας 

αφήνεις λέω  εγώ! Είπαμε να κοιμάσαι, αλλά όχι και όρθιος!   

  

57. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 

─ Μου φαίνεται πως βάλατε μπελάδες στο κεφάλι σας, και μάλιστα 

χωρίς λόγο!… 
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58. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 
─ Αλήθεια; Γιατί εσύ δεν έβαλες;  

  

59. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Με βλέπεις να προβληματίζομαι; Κουτός είμαι;  

  

60. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Κουτός όχι, τεμπέλης ναι. Αφού βαριέσαι ακόμα και το βιβλίο να 

κρατήσεις! Το παρατάς όπου τύχει και στο σπίτι μόνο με τα 

ηλεκτρονικά ασχολείσαι… Στο τέλος το μυαλό σου θα γίνει ένα μεγάλο 

ηλεκτρονικό. Τίποτα άλλο δεν θα βλέπεις μπροστά σου. Εξάρτηση έχεις 

πάθει, και μάλιστα βαριάς μορφής!   

  

61. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 

─ Βιβλίο! Είναι βαρύ το άτιμο! Όσο για τα ηλεκτρονικά, η καλύτερή 

μου! Τη βρίσκω με αυτά!…  

  

62. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Και τι σκέφτεσαι να κάνεις;… Αραχτός και light θα είσαι πάντα;… 

Ως πότε;…   

  

63. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ.  
─ Έχω άλλα όνειρα για εμένα!… 

  

64. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 

─ Σαν ποια; Δεν μας τα λες, μπας και κάποιο μας ταιριάζει και βγούμε 

από το αδιέξοδο που βρισκόμαστε;… 

  

65. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Εσείς δεν είστε γι’ αυτά!… 

  

66. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 
─ Πού το ξέρεις; Λέγε εσύ, και βλέπουμε… 

  

67. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Είναι νωρίς ακόμα. Πρώτα θα το σιγουρέψω και μετά θα σας πω… 

  

68. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Κατάλαβα! Τίποτα! Ωραίο είναι και το τίποτα, αν σου αρέσει… Και 

φυσικά, αν σου κάτσει… Ως πότε όμως;…  
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69. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Μην σε νοιάζει… Εσύ να κοιτάξεις την πάρτη σου!  

  

70. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 
─ Εγώ ξέρω τι θέλω. Θα γίνω κομμώτρια! Το έχω αποφασίσει!  

  

71. ΜΗΝΑΣ: 

     Α. Δ. 
─ Δεν ακούγεται άσχημο! Θα σε φάει η ορθοστασία όμως… 

  

72. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Έχει κούραση, αλλά δεν με νοιάζει. Μ’ αρέσει! Εξάλλου, όλες οι 

δουλειές έχουν και κάποιο μειονέκτημα… Δουλειά που να τα έχει όλα 

δεν υπάρχει! 

  

  

73. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Υπάρχει! Ο εκατομμυριούχος!  

  

74. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Τι θα έλεγες εσύ! Το μυαλό σου στα Ευρώ είναι… Μην κουνήσεις 

όμως το δαχτυλάκι σου να τα βγάλεις! Ουρανοκατέβατα θα σου έρθουν;   

  

75. ΕΛΠΙΔΑ: 

       Μ. Ζ. 

─ Τελικά όλοι σας κάπου καταλήξατε και σας ζηλεύω! Εκτός από αυτό 

εδώ το ΟΥΦΟ κι εμένα!…  

  

76. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 

─ Ποιον είπες ΟΥΦΟ, ρε; Τι θέλεις; Να πλακωθούμε στις γρήγορες; Τι 

να σου κάνω, που είσαι γυναίκα;… Διαφορετικά, θα έβλεπες!… 

  

77. ΜΗΝΑΣ: 
      Α. Δ. 

─ Ήρεμα! Δεν σας παίρνει και τους δυο για κάτι τέτοιο!… 

  

78. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ (απευθύνεται στην Ελπίδα) Καλά, εσύ δεν έλεγες ότι θα γίνεις 

ηθοποιός; Το ταλέντο το έχεις… Από εμφάνιση σχίζεις… Τι άλλο 

ζητάς;… Εκτός κι αν άλλαξες γνώμη και τόσο καιρό μας δουλεύεις!… 

  

79. ΕΛΠΙΔΑ: ─ Εγώ έτσι λέω: θέλω να γίνω ηθοποιός! Τι λένε όμως οι άλλοι;… Όσο 
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      Μ. Ζ. για το δούλεμα, δεν είναι του χαρακτήρα μου, και το γνωρίζεις…  

  

80. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 
─ Λένε; Ποιοι άλλοι λένε;… Δεν σε καταλαβαίνω!… 

  

81. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 

─ Οι γονείς μου! Και περισσότερο ο πατέρας μου. Ούτε ν’ ακούσει δεν 

θέλει κάτι τέτοιο!  

  

82. ΓΙΑΝΝΗΣ: 

      Θ. Δ. 

─ Γιατί; Ο πατέρας σου αποφασίζει για τη ζωή και το μέλλον σου; 

Αυτός θα παίξει στο θέατρο; Εκείνος τη δουλειά του την έχει, και 

μάλιστα καλή. Γεωπόνος! Αυτό του άρεσε, αυτό ακολούθησε. Ποιος 

τον εμπόδισε, όταν ήταν στην ηλικία σου κι έπαιρνε τις αποφάσεις του;   

  

  

83. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Κανείς. Ακολούθησε την επιλογή του. Για το επάγγελμα της 

ηθοποιού, όμως, δεν τρέφει και τα καλύτερα αισθήματα! Γι’ αυτό θέλει 

να ακολουθήσω το δικό του. Του χαλάει τα όνειρα που έκανε για μένα 

το δικό μου όνειρο, να γίνω ηθοποιός. Η κόρη του θεατρίνα; Δε γίνεται!  

  

84. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 

─ Ναι! Άσε μας, ρε! Σε ποια εποχή ζούμε; Ο κόσμος έφτασε στο 

φεγγάρι, κι ο μπαμπάς σου βρίσκεται αιώνες πίσω!… 

  

85. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 
─ Έτσι είναι ο πατέρας μου. Σε ορισμένα θέματα είναι κολλημένος!…  

  

86. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Κάνε τον να ξεκολλήσει!  

  

87. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 
─ Να το κάνω, αλλά πώς;… 

  

88. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 
─ Να βρεις επιχειρήματα!…  

  

89. ΕΛΠΙΔΑ: ─ Όσα επιχειρήματα κι αν έφερα μέχρι στιγμής, τίποτα δεν έχω 
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     Μ. Ζ. καταφέρει! Γι’ αυτό με βλέπετε Πεσμένη σήμερα!… 

  

90. ΡΑΝΙΑ: 

      Κ. Ψ. 

─ Θα τα καταφέρεις. Δε σε φοβάμαι εσένα. Στο τέλος θα γίνει το δικό 

σου. 

  

91. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 

─ Ίσως… Αφού όμως γίνει ο Γ΄ παγκόσμιος στο σπίτι… Ευτυχώς που 

κατάφερα με το πολύ μπλα-μπλα να πείσω τη μάνα μου και με 

σιγοντάρει…  

  

92. ΜΗΝΑΣ: 

       Α. Δ. 

─ Αναζήτησες βοήθεια σε ένα Σύμβουλο Σταδιοδρομίας; Έχεις ακούσει 

για τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΚΕΣΥΠ) σε όλη την Ελλάδα; Άλλωστε δεν χάνεις κάτι, δεν πληρώνεις 

και τίποτα αφού είναι δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Παιδείας 

  

  

93. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 

─ Δεν το γνωρίζω… Αλλά, μου έδωσες μια ιδέα και θα το συζητήσω με 

τους Γονείς μου… 

  

94. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 
─ (σηκώνεται) Παιδιά, εγώ φεύγω!… 

  

95. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Ακόμα δεν ήρθες, θα φύγεις κιόλας;…  

  

96. ΤΕΛΗΣ: 

      Γ. Λ. 

─ Αύριο γράφουμε και πρέπει να διαβάσω. Ένα μικρό διάλειμμα έκανα, 

για να ξεθολώσω… 

  

97. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 
─ Κι εγώ θα φύγω!  

  

98. ΝΙΚΟΣ: 

      Ν. Μ. 
─ Εσύ γιατί; Έχεις παράσταση και κάνεις πρόβες; 

  

99. ΕΛΠΙΔΑ: 

      Μ. Ζ. 
─ Όπως πάντα, κρύος!… Κι εσύ και τ’ αστεία σου!… 
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100. ΜΗΝΑΣ: 

       Α. Δ. 

─ Τελειώνω τον καφέ μου και φεύγω κι εγώ! Θέλω να περάσω από τον 

Κώστα, να πάρω κάποιες σημειώσεις… 

  

 

101. ΝΙΚΟΣ: 

    Ν. Μ. 

( Ο Νίκος, απευθυνόμενος προς τη Ράνια, λέει: ) 

─ Τουλάχιστον εσύ θα μείνεις, να μου κάνεις παρέα; 

  

102. ΡΑΝΙΑ: 

        Κ. Ψ. 

─ Είπαμε κομμώτρια. Αλλά, για να γίνω, πρέπει να περάσω και τα 

μαθήματα. Δεν έχω καμιά όρεξη να τρέχω το Σεπτέμβριο! Θέλω να 

απολαύσω τα μπάνια μου το καλοκαίρι, όχι να είμαι πάλι με το βιβλίο 

στο χέρι!… 

  

103. ΝΙΚΟΣ: 

       Ν. Μ. 
─ Ώρα  σας καλή, λοιπόν… 

  

 ( Όλοι πηγαίνουν προς την έξοδο. Η Ράνια γυρνά λίγο προς τα πίσω και λέει 

στο Νίκο: ) 

  

104. ΡΑΝΙΑ: 

        Κ. Ψ. 

─ Τελικά, δεν μας είπες, εσύ τι σκέφτεσαι ν’ ακολουθήσεις;… 

  

 

105. ΝΙΚΟΣ:    Ν. Μ. 

( Σιγά: )  

─ Εγώ θ’ ανοίξω δική μου επιχείρηση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 

  

106. ΡΑΝΙΑ:    Κ. Ψ.  

─ Δεν σ’ άκουσα… 

  

107. ΝΙΚΟΣ:    Ν. Μ. 

─ Άσ’ το καλύτερα… Δεν είναι για εσένα!… Κοίτα εσύ να μάθεις να 

κρατάς σωστά το ψαλίδι, μπας και κόψεις το αυτί καμιάς Χριστιανής, 

την ώρα που θα την κουρεύεις!  

  

108. ΡΑΝΙΑ:  ─ Άντε να μη σου πω! Φεύγω, να μην πλακωθούμε!…  

        Κ. Ψ.   

109. ΝΙΚΟΣ: ─ Δεν δοκιμάζεις, να δούμε ποιος θα βγει χαμένος;…  
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 ( Καθώς βαδίζει κι εκείνος προς την έξοδο, γυρνά προς το ακροατήριο και 

λέει: ) 

           

  

110. ΝΙΚΟΣ: 

       Ν. Μ. 

─ Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι η Επανάσταση του μέλλοντος. 

Ωραίο δεν ακούγεται; Αυτό μου αρέσει, κι αυτό θα κάνω! Εξάλλου, 

έκαστος στο είδος του, κι ο κολιός τον Αύγουστο! Έχω ή δεν έχω δίκιο; 

( Σηκώνει το χέρι του και χαιρετάει: ) Bye!      
 

 

 

Μ. Κ. 

 ( Βγαίνει από τη σκηνή κι επιστρέφει με όλους τους άλλους…  Τραγουδούν 

και χορεύουν όλοι … ) 

Ένα απόσπασμα από τον <<Κήπο του Προφήτη>> 

του Χαλίλ Γκιμπράν .Μιλά για την ζωή…  

 « Η ζ ω ή  είναι βαθιά και ψηλή και μακρινή και 

μ’ όλο που μονάχα το πιο μακρινό σας όραμα 

μπορεί ν’ αγγίξει τα πόδια της, αυτή είναι πάντα 

κοντά… ...και με όλο που μονάχα η ανάσα σας 

μπορεί να φτάσει την καρδία της, η σκιά της σκιάς 

σας περνά από το πρόσωπό της, κι ο αντίλαλος της 

πιο αδύναμης κραυγής σας γίνεται άνοιξη και 

φθινόπωρο στα στήθια της. 

«Αλλά η Ζ ω ή  είναι σκεπασμένη με πέπλο και 

κρυμμένη, όπως σκεπασμένος με πέπλο και 

κρυμμένος είναι ο πιο μεγάλος σας εαυτός. Όταν 

όμως η Ζ ω ή  μιλά, όλοι οι άνεμοι γίνονται λέξεις, 

κι όταν η Ζ ω ή  τραγουδά, οι κουφοί ακούνε και 

σταματούν, κι όταν η  Ζ ω ή  ζυγώνει 

περπατώντας, οι τυφλοί τη θωρούν ξαφνιασμένοι 

και μαγεμένοι την ακολουθούν.’’ 

 (Οι μαθητές μένουν σιωπηλοί Ένας μαθητής ο Μανώλης έχει καθίσει σε 

ένα σκαλί και αρχίζει να μονολογεί) 

-Ναι, η Z ω ή είναι δύσκολη και συχνά 

αποκρίνεται πικρά στις ελπίδες και στους πόθους 

μας. Στέκεται ψηλά, σ απόκρημνη κορφή, πάνω 

στο θρόνο της και μας καλεί με το τραγούδι της… 
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       Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ                           

         ΜΜΜ   ΟΟΟ   ΥΥΥ   ΣΣΣ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΟΟΟ   ΧΧΧ   ΟΟΟ   ΡΡΡ   ΕΕΕ   ΥΥΥ   ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΟΟΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. Μ.: 

    

♫ 

 

                   

 

                                 ♫  ♫  ♫  ♫  ♫ 

 

 

 

                   Κυρίες μου και κύριοι, 

                   εμείς σας χαιρετούμε 

                   κι από τα βάθη της καρδιάς 

                   όλους ευχαριστούμε!…   

 

  

 

112. Ρ.: 

   

♫ 

 

                   Που δείξατε υπομονή 

                   όλη αυτή την ώρα, 

                   για όσα είπαμε εμείς 

                   και όσα λέμε τώρα.   

 

  

 

113. Τ.: 

  

♫ 
   

 

                   Ο χρόνος μας τελείωσε, 

                   πρέπει να χωριστούμε,  

                   μας περιμένει διάβασμα  

                   και πρέπει να βιαστούμε!  
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114. Ε.: 

    

♫ 

                   Μα, πριν σας χαιρετήσουμε, 

                   ένα θα πούμε ακόμη:  

                   το καλοκαίρι έφτασε,  

                   για όλους θα ’ναι σχόλη!   

 

  

 

115. Γ.: 

  

♫   

 

                   Σ’ εσάς όμως ευχόμαστε 

                   όμορφα να περνάτε,   

                   σε ακρογιάλια και νησιά  

                   εκεί όπου θα πάτε!   

 

 

116. Ν.: 

   

♫   

 

 

                   Ξένοιαστα να περάσετε, 

                   με υγεία να χαρείτε  

                   και το Σεπτέμβρη που θα ’ρθει  

                   ξεκούραστοι να ’ρθείτε!   

 

  

 

117. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:    

 

─ Bye-bye!… “ΚΑΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ” !  

  

  

 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   ΤΕΛΟΣ   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
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MΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΜΑΘΗΤΙΚΑ 

ΟΝΕΙΡΑ” 

Έπαιξαν μαθητές και μαθήτριες 65ου Γυμνασίου Αθηνών: 

  (Με σειρά εμφάνισης)  

1.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ  

2.  ΝΕΡΑЇΔΑ 

3.  ΝΙΚΟΣ 

4.  ΡΑΝΙΑ 

5.  ΓΙΑΝΝΗΣ 

6.  ΤΕΛΗΣ 

7.  ΜΗΝΑΣ 

8.  ΕΛΠΙΔΑ 

 Τα παιδιά της Θεατρικής Ομάδας παίζουν, σκηνοθετούν, συνθέτουν, τραγουδούν 

και χορεύουν.  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κοτσιαφίτου Αναστασία. 

ΣΕΝΑΡΙΟ: Κοτσιαφίτου Αναστασία, Κωνσταντίνου Αριστούλα, συνταξιούχος 

Δασκάλα  

ΣΚΗΝΙΚΑ: Μώρης Ιωάννης, καθηγητής Καλλιτεχνικών, με ομάδα μαθητών. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζ. Δ.  (μαθήτρια Γ1) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ: Υποδιευθυντής: κ. Οικονομόπουλος Θεόδωρος 

ΟΔΗΓΟΙ ΣΚΗΝΗΣ: Α. Κ. (μαθήτρια Γ1) και Θ. Α. (μαθήτρια Γ1).  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Η. Δ. (μαθητής Γ1). 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: Καστρινάκη Φιλιώ, καθηγήτρια, και οι μαθήτριες Δ. 

Ε. (μαθήτρια Γ1) Κ. Μ. (μαθήτρια Γ2) και Χ. Ι. (μαθήτρια Γ4) 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Α. Δ. (μαθήτρια Β1), Β. Ν. (μαθήτρια Β1) Χ. Μ. (μαθήτρια Β4)  

ΒΟΗΘΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Μ. Γ. (μαθητής Γ3), Μ. Γ. (μαθητής Γ3), Π. Α. (μαθητής Γ3) 

και Ρ. Λ. (μαθητής Γ3) 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ: Ζ. Ι. (μαθητής Γ1)  

ΚΙΘΑΡΑ: Σ. Ι. (μαθητής Γ4) ΚΡΟΥΣΤΑ: Λ. Μ. (μαθητής Γ2) 

ΜΠΑΣΟ: Κ. Μ. (μαθητής Γ2 )   


