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Πνευματικά δικαιώματα
Μπορείτε να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο.
Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό.
Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της
άδειας.
Όροι:
Αναφορά Δημιουργών — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της
άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε
εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη
χρήση που εσείς κάνετε.
Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.
Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει ν
δινείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.
Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά
μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.
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Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η προσπάθεια που κατέβαλαν όλα τα παιδιά κατά την διάρκεια του
δύσκολου χειμώνα που περάσαμε. Τα παιδιά, στερήθηκαν την δια ζώσης διδασκαλία, τους φίλους, την
καθημερινότητά τους… στερήθηκαν πολλά!
Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά του Δημοτικού μας Θεάτρου, τους γονείς αλλά και την δασκάλα τους,
που παρά τις εξαιρετικά δύσκολες φετινές συνθήκες δούλεψαν ως ομάδα και συνεργάστηκαν για το
μοναδικό αυτό αποτέλεσμα.
Θέλω να γνωρίζετε πως τα παιδικά τμήματα του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. θα αποτελούν πλέον προτεραιότητά μας.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους,
Στέργιος Τσίρκας
Δήμαρχος Μαραθώνος
Πρόεδρος Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα (ΔΗΘΕΜΑ)

Πρόλογος
Επιτέλους τελειώσαμε. Τελειώσαμε το θεατρικό έργο, την καραντίνα και τα διαδικτυακά μαθήματα.
Ήρθε το καλοκαίρι.
Αυτό το μικρό έργο γράφτηκε από τις νεαρές και τους νεαρούς συγγραφείς της Παιδικής Θεατρικής Σκηνής του
Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα.
Όσοι αγαπάνε τις ιστορίες και το σενάριο θα βρουν εδώ μέσα ιδέες που ξεκινούν από την ποιητική του
Αριστοτέλη και φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη σεναριογραφία. Χρησιμοποιήσαμε τεχνικές, δομή, σημεία πλοκής
και βρήκαμε παραδείγματα από όσα παιδικά παραμύθια ξέρουμε.
Εύχομαι αυτό το βιβλίο να είναι ευχάριστο στο διάβασμα αλλά πιο πολύ εύχομαι να αρχίσει να ταξιδεύει,
να παιχτεί σαν θεατρικό και να διαδώσει την αγάπη για τη γνώση.
η κυρία
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Είναι απόγευμα μέσα στο παιδικό δωμάτιο.
Η Ελπίδα που πηγαίνει στο δημοτικό κάνει τα μαθήματά της με τη βοήθεια της μαμάς.
Αθηνά: Τα έκανες μαντάρα!
Ελπίδα: Δεν το ήξερα μαμά!
Αθηνά: Ξαναπροσπάθησε!
Ελπίδα: (Γράφει πάλι λάθος) Θα τα
διαβάσω από την αρχή. Μακάρι να
μπορούσες να το κάνεις εσύ για εμένα!
Αθηνά: Όχι πρέπει να το κάνεις
μόνη σου!
Ελπίδα: Εντάξει ξεκινάω,
δεν θα τα παρατήσω.
(Μπερδεύει το π με το β) Το βαιδί
βαίζει με το τόβι!
Αθηνά: Όχι ΒΟΥ, ΠΟΥ !!!!
Ελπίδα: Δεν φταίω εγώ,
αφού λέει ΒΟΥ!

Αθηνά: Παιδί μου μη στενοχωριέσαι! Έκανα και εγώ το
ίδιο λάθος με εσένα όταν ήμουν μικρή! Κι εγώ τα μπέρδευα!
Μπέρδευα συνέχεια το π με το β.
Ελπίδα: Και πώς τα κατάφερες;
Αθηνά: Στην αρχή προσπάθησα να διαβάσω πολύ και θεώρησα
πως τα ήξερα. Την επόμενη μέρα πήγα στο σχολείο, η δασκάλα με
φώναξε και σηκώθηκα στον πίνακα. Ξεκίνησα να διαβάζω αλλά
τα έκανα πάλι λάθος. Η δασκάλα με έβαλε να ξανακάνω την
ορθογραφία. Πήγα σπίτι και κάνοντας την ορθογραφία η
μαμά μου ήρθε και πρόσεξε το λάθος. Αντί για ΠΟΥ έγραφα
πάλι ΒΟΥ. Εξάντλησα την υπομονή μου. Ήθελα να τα
παρατήσω. Και τότε κατάλαβα το λάθος. Τα έκανα και
τα δύο μαζί. Οπότε, με πείσμα και υπομονή αποφάσισα
να μάθω πρώτα καλά το ΒΟΥ, και το έμαθα! Μετά
προχώρησα και διάβασα το ΠΟΥ, ήταν πιο εύκολο.
Έτσι, τα έμαθα και τα δύο και από τότε τα
θυμάμαι τέλεια!
Ελπίδα: Αλήθεια! Μου έδωσες πολύ
καλή ιδέα μαμα!
Θα το κάνω κι εγώ!

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Πρωί, στην τάξη.
Οι μαθητές κάθονται στα θρανία και η δασκάλα, η κα. Ελένη, κάθεται στον πίνακα.
Δασκάλα: Πηγαίνετε στη σελίδα 50. Εεμ, όχι στην 65.
Ελπίδα: (Μπαίνει μέσα βρεγμένη) Συγγνώμη
που άργησα!
Δασκάλα: Γιατί άργησες και γιατί είσαι λερωμένη;
Ελπίδα: Δεν είδα τη λακκούβα και κατα λάθος
έπεσα μέσα και βρέχτηκα. Μετά πήγα στο μπάνιο
να σκουπιστώ αλλά είχε κόσμο και γι’ αυτό άργησα..
Δασκάλα: Δεν δέχομαι δικαιολογίες!
Ελπίδα: ΜΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΜΕ ΒΛΕΠΕΤΕ; Αφού είμαι
βρεγμένη!
Συμμαθητές: (Γελάνε)
Δασκάλα: Εντάξει, με καθυστερείς όμως.
Κάθισε και άνοιξε στη σελίδα 50.
Εεμ, όχι στην 65.

Η Ελπίδα κάθεται δίπλα στον Παύλο και βγάζει το βιβλίο της που στάζει νερό.
Παύλος: Πρόσεξε λίγο!
Ελπίδα: Κυρία το βιβλίο μου είναι βρεγμένο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το ανοίξω στη σελίδα 65.
(Όλοι γελάνε)
Δασκάλα: Ωραία δες από τον Παύλο.
Παύλος: Δεν θέλω να με βρέξει.
Δασκάλα: Ωραία κάθισε με τη Μαρία και μη με καθυστερείς άλλο.
Μαρία: Δεν θέλω να λερωθώ.
Η Ελπίδα κάθεται μόνη της και η τάξη ησυχάζει. Η δασκάλα γράφει στον πίνακα.
Δασκάλα: Για να κάνουμε μία πρόσθεση, βάζουμε τα νούμερα το ένα κάτω από το άλλο ίσια.
Από κάτω τί βάζουμε;
Δήμητρα: Μία γραμμή που σημαίνει ίσoν.
Δασκάλα: Μπράβο! Και το σήμα της πρόσθεσης.
Υπάρχουν οι μονάδες και οι δεκάδες.
Από τί αρχίζουμε;
Γιάννης: Από τις μονάδες.
Δασκάλα: 5+5 ίσoν;
Δήμητρα: 10!







Δασκάλα: Μπράβο! Το μηδενικό το βάζουμε στο
ίσoν. Το κρατούμενο το πάμε πάνω απο το 2
και τώρα τί λέμε;
Γιάννης: 3!
Δασκάλα: Σωστά. 2+1= 3 άρα;
Ελπίδα: 33;
Δασκάλα: Όχι! (Γυρνάει στον πίνακα.)
Έχουμε το 0, κατεβαίνει το 3 άρα 30.
(Οι μαθητές πετάνε χαρτάκια ο ένας στον άλλον.
Ο Γιάννης πετάει στον Παύλο, ο Παύλος στη
Μαρία, ο Γιάννης στην Ελπίδα και η Δήμητρα
στη Δασκάλα την ώρα που γράφει στον πίνακα.)
Δασκάλα: Ποιος το έκανε;
(Όλοι δείχνουν την Ελπίδα)
Ελπίδα: Όχι η Δήμητρα το έκανε!
Δασκάλα: Ελπίδα σήμερα έχεις ξεπεράσει τα όρια, έχεις αργήσει, δεν έχεις καθαρά βιβλία, λερώνεις τους
συμμαθητές σου και τώρα αυτό. Περιμένω περισσότερα από εσάς γι’ αυτό θα έχετε όλοι περισσότερες
ασκήσεις για το σπίτι.
(Χτυπάει το κουδούνι. Η δασκάλα, η Ελπίδα και ο Παύλος βγαίνουν έξω. Ο Γιάννης και η Μαρία συζητάνε.)
Μαρία: Δεν την συμπαθώ καθόλου.
Γιάννης: Ούτε κι εγώ, είναι λιγο εκνευριστική, αργεί συνέχεια.
Μαρία: Εσένα όλοι σε εκνευρίζουν.
Γιάννης: Άσε με ήσυχο.
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Η Δήμητρα βάζει ένα παιχνίδι στην τσάντα της Ελπίδας. Εκείνη την ώρα, η Ελπίδα μπαίνει στην τάξη, η Δήμητρα
την βλέπει και τρέχει έξω.
Ελπίδα: Πού πάει;
Η Ελπίδα πάει στην τσάντα της να πάρει το μπουκάλι με το νερό της, βλέπει το παιχνίδι και το βγάζει έξω.
Μαρία: Αυτό το παιχνίδι είναι της Δήμητρας. Γιατί το πήρες;
Ελπίδα: Δεν το πήρα! Κάποιος το έβαλε εδώ!
Γιάννης: (Τρέχει έξω και φωνάζει, όλοι οι μαθητές γυρίζουν
στην τάξη) ΚΥΡΙΑ!!!!!!!!
Δήμητρα: Φέρ’ το μου αυτό και δώσε μου την τσάντα σου.
Θέλω να δω τί άλλο έχεις κλέψει!
(Η δασκάλα μπαίνει μέσα και τους βλέπει να φωνάζουν. Η
Δήμητρα προσπαθεί να πάρει την τσάντα της Ελπίδας
για να την ψάξει. Η Ελπίδα την κρατάει γερά.)
Ελπίδα: Άσ’ την κάτω.
Δήμητρα: Εσύ άσ’ την κάτω.
(Η δασκάλα τίς χωρίζει.)
Δασκάλα: Και οι δύο στο Διευθυντή. (Φεύγουν,
ο Παύλος τις ακολουθεί)
Γιάννης: Και τώρα;
Μαρία: Να πούμε τι έγινε;
Παύλος: (τρέχει μέσα) Κάτι λένε για αποβολή.
Θα την αποβάλουν μάλλον.
Μαρία: Την Ελπίδα; Τί θα κάνουμε;

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
Νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι.
Η Ελπίδα έχει φύγει από το σχολείο, περπατάει και φτάνει στο λιμάνι, εκεί ακούγονται πλοία και γλάροι.
Φτάνει στο εκδοτήριο των εισιτηρίων.
Ελπίδα: Γεια σας, θα ήθελα ένα εισιτήριο.
Εισπράκτορας: Δεν έχεις μαμά και μπαμπά; Δε μπορώ να σου δώσω εισιτήριο αν δεν συνοδεύεσαι.
Ελπίδα: Σάς παρακαλώ! Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη!
Εισπράκτορας: Θα ήθελα να σε βοηθήσω, αλλά τα εισιτήρια έχουν τελειώσει.
Ελπίδα: Και πότε θα έχετε;
Εισπράκτορας: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, είσαι μικρή για να ταξιδέψεις.
Ελπίδα: Εντάξει φεύγω. Γεια σας.
(Η Ελπίδα βλέπει ένα παγκάκι και πάει και κάθεται. Ανοίγει την τσάντα της και βγάζει από μέσα το κουτί
με το κολατσιό της, αλλά είναι γεμάτο νερά. Είναι πολύ στενοχωρημένη. Εκείνη την ώρα πλησιάζουν
δύο παιδιά.)
Γιώργος: Γιατί είσαι λυπημένη κοριτσάκι;
Ελπίδα: Τι κάνετε εσείς εδώ;
Γιώργος: Εμείς εδώ μένουμε. Εγώ είμαι ο Γιώργος και αυτή είναι η αδερφή μου η Φωτεινή.
Ελπίδα: Εγώ το έσκασα από το σχολείο. Όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα βρήκα την πόρτα ανοιχτή
και έφυγα.
Φωτεινή: Γιατί;
Ελπίδα: Ήταν πολύ χάλια μέρα.

Φωτεινή: Μα να φύγεις από το σχολείο; Το σχολείο σού μαθαίνει πολλά!
Ελπίδα: Δεν γινόταν άλλο. Θα με έδιωχναν. Μπορώ να μείνω μαζί σας;
Γιώργος: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς εδώ μένουμε. Κάτω από τη γέφυρα. Εδώ κοντά
έχουμε βρει ένα μέρος που μας δίνει φαγητό. Ό,τι περισσεύει. Πίσω από αυτόν τον
σκουπιδοτενεκέ κρυβόμαστε όταν έρχονται οι λιμενικοί δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα
και Σάββατο. Πίσω από αυτούς τους θάμνους πάμε τουαλέτα. Η κρεβατοκάμαρά μας είναι
τα χαρτόνια κάτω από τη γέφυρα και...
Ελπίδα: Πόσο καιρό ζείτε εδώ;
Γιώργος: Ένα χρόνο.
Ελπίδα: Και πού κάνετε μπάνιο;
Γιώργος: Στο λιμάνι. Βουτάμε για να πλυθούμε και μετά σκουπιζόμαστε με τα χαρτόνια,
για να στεγνώσουμε.
Ελπίδα: Και πώς περνάτε τη μέρα σας;
Φωτεινή: Παίζουμε κυνηγητό γύρω από τα χαρτόνια.
Ελπίδα: Δεν πάτε σχολείο;
Γιώργος: Όχι, δεν πάμε. Μακάρι να πηγαίναμε!

Ελπίδα: Γιατί δεν πάτε σχολείο;
Φωτεινή: Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας ήμασταν στο ορφανοτροφείο. Το σκάσαμε
πριν από ένα χρόνο. Από τότε δεν κάνουμε μαθήματα.
Ελπίδα: Πώς και δεν έχετε κανέναν;
Γιώργος: Έχουμε μόνο μία θεία, αλλά έχουμε να τη δούμε πολλά χρόνια. Μένει στην
Αυστραλία.
Ελπίδα: Κρίμα.
(Ακούγονται σειρήνες. Τα παιδιά τρέχουν και κρύβονται. Η Ελπίδα μένει πίσω. Έρχονται δύο
λιμενικοί.)
Λιμενικός Α: Ακίνητη! Τί κάνεις στο λιμάνι; Γιατί δεν είσαι στο σχολείο;
Λιμενικός Β:Απάντησε, γιατί θα φροντίσω να σε αποβάλλουν.
Ελπίδα: Έτσι κι αλλιώς θα με αποβάλουν.

Λιμενικός Α: Πού είναι η μαμά σου κι ο μπαμπάς σου;
Ελπίδα: Οι γονείς μου είναι στη δουλειά. Είχαμε εκδρομή σήμερα, αλλά εγώ δεν
πήγα. Ήρθα εδώ να δω τις βάρκες.
Λιμενικός Β: Πρέπει να μιλήσουμε με τη μαμά ή τον μπαμπά σου.
(Η Ελπίδα πάει να τρέξει αλλά οι λιμενικοί την προλαβαίνουν.)
Ψάχνουν την τσάντα της και βρίσκουν το τηλέφωνο της μαμάς της.
Ελπίδα: Βοήθεια!!!
(Δεν απαντάει κανείς, οι λιμενικοί τηλεφωνούν στη μαμά της.)
Λιμενικός Α: Γεια σας. Είστε η Αθηνά; Έχετε μία κόρη; Από πότε έχετε να τη δείτε;
Τί ρούχα φορούσε το πρωί; Την βρήκαμε να περπατάει μόνη της στο λιμάνι.
Μπορείτε να έρθετε εδώ σας παρακαλώ;
Ελπίδα: Σάς παρακαλώ, δεν έκανα κάτι τρομερό. Θα γύριζα σπίτι και μόνη μου.
Ξέρω ότι η μαμά μου ανησυχεί, θα πάω σπίτι.

Λιμενικός Α: Δεν μπορούμε να σε αφήσουμε, είναι επικίνδυνο. Έχει αυτοκίνητα,
ανθρώπους που μπορεί να σού κάνουν κακό.
(Η Φωτεινή κι ο Γιώργος φέρνουν με ησυχία ένα ποδήλατο προς την
Ελπίδα και φεύγουν. Οι λιμενικοί δεν το βλέπουν. Η Ελπίδα τρέχει να το
πάρει για να φύγει, αλλά οι λιμενικοί την προλαβαίνουν. Στο μεταξύ, φτάνει
η μαμά της Ελπίδας)
Αθηνά: Τι συμβαίνει;
Λιμενικός Α: Είστε η Αθηνά; Η κόρη σας έφυγε από το σχολείο.
Λιμενικός Β: Είναι η μαμά σου;
Ελπίδα: Ναι.
Λιμενικός Β: Μπορείτε να την πάρετε.
Αθηνά: Σας ευχαριστώ.
Η Αθηνά παίρνει την Ελπίδα και φεύγουν.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Στο σπίτι το απόγευμα.
Η Ελπίδα και η μαμά της φτάνουν στο σπίτι και μπαίνουν στο δωμάτιο της Ελπίδας.
Αθηνά: Γιατί έφυγες από το σχολείο;
Ελπίδα: Τα παιδιά δεν ήθελαν να κάνουν παρέα μαζί μου. Με κατηγόρησαν ότι
έκλεψα ένα παιχνίδι και μετά με πήγαν στο διευθυντή. Μου είπαν ότι θα με αποβάλουν.
Αθηνά: Εγώ μίλησα με το διευθυντή. Δεν θα φύγεις από το σχολείο.
Ελπίδα: Ο διευθυντής μού είπε ψέματα;
Αθηνά: Ο διευθυντής είπε ότι θα μπορούσε να σε είχε αποβάλει αν ήσουν στο γυμνάσιο,
αλλά στο δημοτικό δεν σε αποβάλλουν τόσο εύκολα. Μπορεί να μην σε έδιωξαν αυτή τη
φορά, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις παραπάνω.
Ελπίδα: Θα προσπαθήσω.
Αθηνά: Θα πω στη δασκάλα σου να σε βοηθάει στο διάλειμμα και να σου κάνει
μάθημα την ώρα της γυμναστικής και της ζωγραφικής.
Ελπίδα: Είναι άδικό, αλλά εντάξει.
Αθηνά:Έλα να κάνουμε τα μαθήματα σου.
Ελπίδα: Πώς να κάνω τα μαθήματα; Αφού τα βιβλία μου βρέχτηκαν και δεν ξέρω τι έχουμε.
Αθηνά: Έχω ένα τετράδιο. Θα σου βάλω εγώ ασκήσεις και προβλήματα να διαβάσεις.

(Χτυπάει το τηλέφωνο.)
Αθηνά: Γεια σας. Σήμερα είναι το ραντεβού μου; Το ξέχασα. Έρχομαι αμέσως. Ελπίδα
πρέπει να πάω στο γιατρό. Κάνε μία προετοιμασία μόνη σου και θα σε βοηθήσω μόλις γυρίσω.
(Βλέπουμε στο παράθυρο του δωματίου τη Φωτεινή και το Γιώργο.)
Γιώργος: Μπού!
Ελπίδα: Τρόμαξα! Πώς ήρθατε εδώ;
Φωτεινή: Είδαμε τη διεύθυνσή σου από την τσάντα σου. Έτσι σε βρήκαμε.
Ελπίδα: Ήρθατε να παίξουμε;
Γιώργος: Θέλαμε να σου ζητήσουμε συγγνώμη που μας φώναζες και δεν σου απαντούσαμε.
Ήρθαμε να δούμε αν είσαι καλά.
Ελπίδα: Όλα είναι καλά. Ελάτε να παίξουμε!
Ο Γιώργος κι η Φωτεινή διαλέγουν από μία κούκλα.
Ελπίδα: Τι θα παίξουμε; Θέλετε κρυφτό; Ή να παίξουμε οικογένεια;
Φωτεινή: Οικογένεια!

Γιώργος: Ποιός θα παίξει το ρόλο ποιανού; Εγώ θα κάνω τον μπαμπά.
Ελπίδα: Κι εγώ θα κάνω τη μαμά.
Φωτεινή:Εγώ θα κάνω το κοριτσάκι.
Ελπίδα: Ας αρχίσουμε.
Φωτεινή: Θα μου διαβάσεις ένα παραμύθι;
Ελπίδα: Βέβαια!
(Ο Γιώργος κάνει ότι διαβάζει εφημερίδα.)
Φωτεινή: Μπαμπά έλα κι εσύ να διαβάσουμε ένα παραμύθι!
Ελπίδα: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν κοκκινοσκουφίτσα.
Μία μέρα τής είπε η μαμά της να πάει κουλουράκια και μέλι στη γιαγιά της, που ήταν άρρωστη.
Στο δρόμο συνάντησε ένα λύκο.
Γιώργος: (μιλάει με βαριά φωνή): Γεια σου κοριτσάκι! Πού πας;
Ελπίδα: Πάω στη γιαγιά μου, που μένει στο δάσος, είπε και συνέχισε στο δρόμο της.
Όταν έφτασε, είδε τη γιαγιά της στο κρεβάτι.
-Γεια σου γιαγιά! Είπε.
Γιώργος: Γεια σου κοριτσάκι!

Eλπίδα: Γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια γιαγιά;
Γιώργος: Για να σε βλέπω καλύτερα.
Ελπίδα: Γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά γιαγιά;
Γιώργος: Για να σε ακούω καλύτερα.
Ελπίδα: Γιατί έχεις τόσο μεγάλα χέρια γιαγιά;
Γιώργος: Για να σε αγκαλιάζω καλύτερα.
Ελπίδα: Γιατί έχεις τόσο μεγάλο στόμα γιαγιά;
Γιώργος: Για να σε τρώω καλύτερααα!!
Ελπίδα: Η κοκκινοσκουφίτσα βγήκε έξω και άρχισε να τρέχει. Εκεί τριγύρω υπήρχε ένας κυνηγός
που την άκουσε να φωνάζει για βοήθεια. Ο κυνηγός έπιασε το λύκο και με ένα μαχαίρι τού άνοιξε
την κοιλιά. Από μέσα βγήκε η γιαγιά, αγκάλιασε την κοκκινοσκουφίτσα που την έσωσε και....
(Ακούγονται βήματα)
Αθηνά: Γύρισα! Ελπίδα είσαι μέσα;
(Η Ελπίδα κάνει νόημα στα παιδιά να κάνουν ησυχία. Ο Γιώργος και η Φωτεινή
μαζεύουν τα πράγματα τους και βγαίνουν από το παράθυρο.)
Ελπίδα: Ναι εδώ είμαι!

Αθηνά: Τελικά ήρθα νωρίς. Με πήρε ο γιατρός και μού είπε ότι έπαθε ανεμοβλογιά.
Ελπίδα: Έπαθε και μία φίλη μου. Στην αρχή είχε σπυράκια, μετά φαγούρα και μετά δεν ξέρω, δεν μου είπε.
Αθηνά: Ναι ξέρω είναι πολύ άσχημο αυτό που έπαθε ο γιατρός. Θέλεις να αρχίσουμε τα μαθήματα;
Ελπίδα: Ναι. Έχω δύο βιβλία που δεν βρέχτηκαν. Τη γλώσσα, τα μαθηματικά και το πρόχειρο.
Αθηνά: Γιατί βρέχτηκαν τα βιβλία σου;
Ελπίδα: Σήμερα το πρωί πριν μπω στην τάξη, έπεσα σε μία λακκούβα με νερό. Έβρεξα την τσάντα μου, τα
βιβλία μου, μέχρι και το φαγητό μου.
Αθηνά: Δεν πειράζει ήταν ένα ατύχημα. Σε όλους συμβαίνουν αναποδιές. Έλα να διαβάσουμε.
(Η Ελπίδα ανοίγει το βιβλίο της γλώσσας.)
Ελπίδα: Ά! Έχουμε ποίημα.
Θάλασσά μου, θάλασσά μου
Είσαι μέσα στην καρδιά μου,
Φράουλά μου, φραουλίτσα
Είσαι σαν καραμελίτσα.
Θάλασσά μου, θάλασσά μου
Καλοκαίρι η χαρά μου,
Μαζεύω δυο κοχύλια
και τρώω μερικά σταφύλια.

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
Στο λιμάνι, πολύ νωρίς το πρωί.
Ακόμα δεν έχει ξημερώσει. Η Ελπίδα έχει ξυπνήσει νωρίς και φτάνει στο λιμάνι. Έχει πάρει μαζί της μερικά
βιβλία για να τα δώσει στη Φωτεινή και στο Γιώργο. Τους βρίσκει να συζητάνε.
Φωτεινή: Θα πάμε στο σπίτι της Ελπίδας;
Γιώργος: Ναι. Θα μιλήσουμε με την Ελπίδα και θα πάμε.
Ελπίδα: Καλημέρα! Τί κάνετε ξύπνιοι από τόσο νωρίς;
Γιώργος: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ξυπνάμε για να μη μας πιάσουν οι λιμενικοί.
Ελπίδα: Κοιτάξτε! Σας έφερα βιβλία!
Φωτεινή: Γιατί; Τί να τα κάνουμε τα βιβλία; Φέρε μας καλύτερα καμία περούκα την επόμενη φορά για να μη
μας αναγνωρίζουν οι λιμενικοί!
Ελπίδα: Θα το ‘χω κατά νου. Δείτε, σάς έφερα το “Μικρό πρίγκιπα” και τον “Ψεύτη βοσκό”.
Φωτεινή: Μα δεν ξέρουμε να διαβάζουμε τόσο καλά!

Ελπίδα: Το περίμενα! Γι’ αυτό σας έφερα παραμύθια με εικόνες. Σαν αυτό που διαβάσαμε χτες.
Φωτεινή: Καλώς. Τί άλλο μας έχεις;
Ελπίδα: Έφερα σταφιδόψωμο για πρωϊνό.
Γιώργος: Ευτυχώς! Αν έφερνες κάτι άλλο μπορεί να είχε αλλεργία η Φωτεινή.
Ελπίδα: Πες μου σε τί έχεις αλλεργία για να ξέρω τί να φέρνω.
Φωτεινή: Στα μήλα!
Ελπίδα: Εντάξει!
Γιώργος: Διάβασέ μας τώρα το παραμύθι, όσο θα τρώμε!
Ελπίδα: Δεν θα σας το διαβάσω, θα σας βοηθήσω να το διαβάσετε μόνοι σας.
Γιώργος: Εντάξει θα γίνεις η δασκάλα μας!
Ελπίδα: Καλή ιδέα! Ό,τι μαθαίνω το πρωί στο σχολείο, θα σας το διδάσκω το απόγευμα.
Φωτεινή: Εντάξει!
Ελπίδα: Ας διαβάσουμε τον ψεύτη βοσκό.

Φωτεινή: Μια φορά, σε ένα μακρινό χωριό...
Ελπίδα: Λέει ξεροχώρι! Διαβάζεις ή υποθέτεις από τις εικόνες;
Φωτεινή: Αφού σου είπα! Δεν ξέρω να διαβάζω!
Ελπίδα: Καλά, δεν πειράζει, συνέχισε.
Φωτεινή: Τέλος πάντων. Υπήρχε ένας βοσκός που έβοσκε τα πρόβατα του.
Ελπίδα: Συνέχισε...
(Εκείνη την ώρα περνάει από εκεί η Δήμητρα, η συμμαθήτρια της Ελπίδας.)
Δήμητρα: Εδώ κάνεις τα μαθήματα σου τώρα; Δεν γύρισες στο σπίτι;
Φωτεινή: Ο κανονικός κόσμος λέει πρώτα καλημέρα.
Δήμητρα: Και ποια είσαι εσύ που μου μιλάς
έτσι;
Γιώργος: Πως μιλάς έτσι στην αδερφή μου;

Ελπίδα: Αν ήρθες για καλό κάτσε, αν ήρθες για κακό φύγε.
Γιώργος: Διαβάζουμε παραμύθι τώρα, δεν μας αδειάζεις τη γωνιά;
Δήμητρα: Καλά εγώ θα φύγω. Δεν θέλω να πάω αργοπορημένη και μέσα στις λάσπες
στο σχολείο σαν κάτι άλλες. (Η Δήμητρα φεύγει.)
Γιώργος: Ψώνιο..
Φωτεινή: Πρόσεχε μην σε ακούσει!
Ελπίδα: Πρέπει να φύγω κι εγώ. Δεν θέλω να αργήσω στο σχολείο.
Γιώργος: Ξαναέλα το μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε. Δεν σκοπεύουμε να πάμε πουθενά.
Ελπίδα: Αντίο!
(Η Ελπίδα φεύγει. Κάποιος έρχεται, και ο Γιώργος με τη Φωτεινή κρύβονται.)
Γιάννης: Ωραία την ξεγέλασες. Είναι μπούφος. Πού είναι τα παιδιά που μού έλεγες;
Δήμητρα: Δεν τους βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά κάπου εδώ τριγυρίζουν.
Γιάννης: Γιατί δεν είναι εδώ;
Δήμητρα: Δεν είναι εδώ μπούφο!
Γιάννης: Καλά. Ποιό είναι το σχέδιο; Ξαναπές μου!

Δήμητρα: Το σχέδιο είναι να μαζέψουμε πληροφορίες και θα δούμε τί θα τις κάνουμε.
Ο στόχος είναι να τη διώξουμε από την τάξη. Αν τη διώξουμε, θα σταματήσει να μας βάζει
ασκήσεις η δασκάλα επειδή αυτή κάνει ό,τι της κατέβει.
Γιάννης: Ναι! Καλό!
Φωτεινή: (Ψιθυριστά) Πρέπει να το πούμε στην Ελπίδα.
Δήμητρα: Πάμε να φύγουμε. Έχω την αίσθηση ότι κάποιος μας παρακολουθεί.
(Η Δήμητρα και ο Γιάννης φεύγουν.)
Φωτεινή: Είχα ένα προαίσθημα ότι είναι κακιά. Δεν μού γέμιζε το μάτι.
Γιώργος: Εμένα μού φαινόταν πολύ γλυκιά.
Φωτεινή: Εσένα όλες σού φαίνονται πολύ γλυκιές.
Γιώργος: Οι πρώτες εντυπώσεις δεν είναι πάντα και σωστές. Δεν έχει σημασία.
Πάμε να βρούμε την Ελπίδα.
(Η Φωτεινή κι ο Γιώργος φεύγουν.)

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
Πρωί στην πόρτα του σχολείου.
Η Ελπίδα φτάνει στην πόρτα του σχολείου. Εκεί βρίσκει τη δασκάλα, τον Παύλο και τη Μαρία
να περιμένουν απ’ έξω.
Ελπίδα: Καλημέρα κυρία Ελένη!
Δασκάλα: Καλημέρα Ελπίδα!
(Η Φωτεινή κι ο Γιώργος έρχονται προς την πόρτα, κρύβονται και κάνουν νόημα στην Ελπίδα,
της πετάνε μία πέτρα. Η Ελπίδα τούς βλέπει και πάει προς το μέρος τους ήσυχα.)
Γιώργος: Πρέπει να σου πούμε κάτι σημαντικό. Η Δήμητρα κι ο Γιώργος καταστρώνουν
ένα σχέδιο για να σε διώξουν από την τάξη.
Ελπίδα: Αλήθεια;;; Ευχαριστώ που ήρθατε μέχρι εδώ για να μου το πείτε. Μην ανησυχείτε
δεν θα το επιτρέψω αυτό.
(Έρχονται και η Δήμητρα κι ο Γιάννης. Μετά, η Ελπίδα βγαίνει από την κρυψώνα που μίλαγε
με τη Φωτεινή και το Γιώργο.)
Γιάννης: Καλά πώς έφτασε τώρα αυτή εδώ; Αφού έφυγε από το λιμάνι πριν από εμάς.
Λες να ξέρει κάτι;
Δήμητρα: Είναι περίεργη, μπορεί να παίζει με τους θάμνους.
Γιάννης: Γιατί η πόρτα είναι κλειστή;
Δασκάλα: Ξέχασα τα κλειδιά και περιμένουμε τη δασκάλα της γυμναστικής να έρθει να ανοίξει.
Παύλος: Πότε θα έρθει; Γιατί περιμένουμε πολλή ώρα!

Δασκάλα: Αποκοιμήθηκε κι άργησε να ετοιμαστεί. Και σαν να μην έφτανε
αυτό, κόπηκε το ρεύμα, δεν άνοιγε η πόρτα του γκαράζ, κι έτσι δεν μπορούσε
να βγάλει το αυτοκίνητο. Ευτυχώς, όμως, ήρθε γρήγορα το ρεύμα και σε δέκα λεπτά
θα είναι εδώ.
Παύλος: Τέλεια! Χάνουμε και μάθημα!
Μαρία: Πήγαινε εσύ.
Παύλος: Όχι, εσύ.
Μαρία: Καλά. Ελπίδα, ξέρεις, θέλαμε να σου πούμε, ότι εγώ κι ο
Παύλος δεν σου φερθήκαμε καλά αυτές τις μέρες και θέλαμε να σου
ζητήσουμε συγγνώμη.
Ελπίδα: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ! Έμαθα ότι η Δήμητρα κι ο Γιάννης
θέλουν να με διώξουν από την τάξη. Θέλετε κι εσείς να με διώξετε;
Μαρία: Όχι! Δεν μας έχεις κάνει τίποτα!
Παύλος: Συγγνώμη που δεν έκατσα μαζί σου στην τάξη. Έκανα βλακεία.
Μαρία: Ναι κάναμε βλακεία. Μην ξαναφύγεις από το σχολείο!
Ελπίδα: Ωραία. Θέλετε να γίνουμε φίλοι;
Παύλος: Ναι!
Μαρία: Ναι!

(Έρχεται η δασκάλα της γυμναστικής.)
Κα. Παυλίνα: Συγγνώμη που άργησα, με πήρε ο ύπνος.
(Ανοίγει την πόρτα)
Δασκάλα: Δεν πειράζει.
(Όλοι μπαίνουν μέσα εκτός από τη Δήμητρα και το Γιάννη που μένουν έξω από την πόρτα.)
Γιάννης: Είναι έτοιμο τώρα το σχέδιο;
Δήμητρα: Ναι! Αυτό το σχέδιο το έφτιαξα με αφορμή την κέτσαπ που φτιάχνει η μαμά μου.
Την φτιάχνει μόνη της και κάθε φορά που μου δίνει τοστ, μου τη δίνει ξεχωριστά
σε ένα σακουλάκι. Είναι τόση πολλή που δεν την τρώω. Σκέφτηκα λοιπόν να πάρουμε
το τετράδιο της Ελπίδας και να το γεμίσουμε με την κέτσαπ της μαμάς μου. Όταν η δασκάλα
το πάρει για να το διορθώσει, θα νευριάσει. Θα της βάλει κακό βαθμό κι έτσι θα φύγει
επιτέλους από την τάξη.
Γιάννης: Ωραίο! Σ’ ευχαριστώ που μου το είπες. Πάμε μέσα τώρα γιατί θα αργήσουμε.

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
Στην τάξη το πρωί, λίγο αργότερα από το συνηθισμένο.
Έχουν μπει όλοι μέσα στην τάξη.
Η Ελπίδα κάθεται πρώτη και η Μαρία κάθεται δίπλα της. Μετά κάθονται και οι άλλοι.
Τα παιδιά ψιθυρίζουν και μπαίνει η δασκάλα.
Δασκάλα: Καλημέρα παιδιά. Ησυχάστε παρακαλώ. Βγάλτε τα τετράδιά σας κι αφήστε
τα πάνω στα θρανία.
(Η δασκάλα κοιτάει ένα κατάλογο.)
Δήμητρα εσύ είσαι βοηθός σήμερα. Μπορείς να μαζέψεις τα τετράδια.
Δήμητρα: Ναι!
(Ξεκινάει να μαζέψει μερικά και τα ρίχνει κάτω.)
Συγγνώμη κυρία. Τα φέρνω.
(Εκεί, χωρίς να την δουν, με τη βοήθεια του Γιάννη, γεμίζει ένα τετράδιο με κέτσαπ και τα πηγαίνει
στην έδρα.)
Δασκάλα: Ας ξεκινήσουμε. Ποιος θυμάται να πει τα φωνήεντα;
(Η Ελπίδα σηκώνει το χέρι.)
Δασκάλα: Πες Ελπίδα!
Ελπίδα: Όμικρον, Ωμέγα, Άλφα, Έψιλον, Ήτα, Γιώτα, Ύψιλον.
Δασκάλα: Μπράβο! Ωραία τώρα ποιός ξέρει να μας πει μία λέξη που να έχει όλα τα Ο;
Ελπίδα: Κυρία!!
Δασκάλα: Πες!
Ελπίδα: Κρυολογώ.
Δασκάλα: Απίστευτο!

Παύλος: Τί ωραία μυρωδιά! Κυρία κάποιος τρώει! Το μυρίζω!
Δασκάλα: Κι εμένα μου έχει σπάσει τη μύτη και πεινάω. Δεν έχω φάει πρωινό.
Παύλος: Από εσάς έρχεται κυρία.
Δασκάλα: Μυρίζει όλη η τάξη!
Παύλος: Κυρία να βοηθήσω;
Δασκάλα: Ναι!
(Ο Παύλος μυρίζει τα τετράδια ένα ένα)
Παύλος: Κυρία το τετράδιο είναι!
(Ανοίγει το τετράδιο στη μέση και είναι γεμάτο κέτσαπ. Από την πίσω μεριά διαβάζει
την ετικέτα)
Δασκάλα: Ποιος το έκανε αυτό;
Παύλος: Κυρία είναι το τετράδιο της Δήμητρας.
Γιάννης: Πώς έγινε αυτό;
Μαρία: Ποιο;
Δήμητρα: Κυρία η Ελπίδα το έκανε!
Παύλος: Αποκλείεται! Αφού μυρίζω τη θεσπέσια μυρωδιά από την κέτσαπ που φτιάχνει
η μαμά της Δήμητρας.
Δήμητρα: Ναι.. μάλλον εγώ το έκανα κατα λάθος.
(Γελάνε όλοι με τη Δήμητρα)
Δασκάλα: Δήμητρα μην κατηγορείς τους άλλους, αν δεν είσαι σίγουρη.
(Πριν προλάβει να μιλήσει η κα. Ελένη, χτυπάει το κουδούνι και βγαίνουν έξω όλοι
οι συμμαθητές της Ελπίδας. Η δασκάλα πάει προς την Ελπίδα.)

Δασκάλα: Ελπίδα μπράβο! Είμαι περήφανη που προσπαθείς, συνέχισε έτσι!
Κι αν νομίζεις ότι κάποιος σε αδικεί να ξέρεις πως είμαι εδώ για να σε ακούσω.
Δεν θέλουμε να φύγεις από το σχολείο ξανά.
Ελπίδα: Ναι κυρία, ευχαριστώ!
(Μία κυρία είναι έξω και χτυπάει την πόρτα.)
Μαργαρίτα: Γεια σας. Συγγνώμη που μπαίνω στην τάξη σας. Είμαι η Μαργαρίτα, έχω δύο
ανηψάκια και τα ψάχνω. Δεν έχουν γονείς κι έχουν φύγει από το ορφανοτροφείο.
Έχω μία παλιά φωτογραφία. Τα λένε Φωτεινή και Γιώργο. Μήπως τους ξέρετε;
Ελπίδα: Τους ξέρω!
Μαργαρίτα: Δεν ξέρεις τί χαρά μου δίνεις! Έχω πάει σε όλα τα σχολεία!
Ελπίδα: Καλά εσείς δεν ήσασταν στην Αυστραλία;
Μαργαρίτα: Ναι. Ήμουν πολύ άρρωστη και δεν μπορούσα να έρθω, αλλά τώρα είμαι καλά
και ταξίδεψα για να έρθω να τους βρω.
Ελπίδα: Ναι, μου έχουν μιλήσει για εσάς. Μη βιάζεστε όμως. Πρέπει να μου απαντήσετε
σε μία πολύ σημαντική ερώτηση πρώτα.
Μαργαρίτα: Ό,τι θέλεις! Πες μου!
Ελπίδα: Σε τί έχει αλλεργία η Φωτεινή;
Μαργαρίτα: Α.. για να δω αν θυμάμαι... Στα μήλα!
Ελπίδα: Εντάξει! Άλλη μία ερώτηση. Ποια κορίτσια δεν αρέσουν στο Γιώργο;
Μαργαρίτα: Αυτό είναι εύκολο! Ο Γιώργος πιστεύει πως όλες οι κοπέλες είναι γλυκούλες.
Από το νηπιαγωγείο έλεγε ότι τις αγαπάει όλες.
Ελπίδα: Εντάξει τώρα είμαι σίγουρη ότι είστε έσεις! Θα σας πάω σ’ αυτούς το απόγευμα, στις 6.

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
Στο λιμάνι στις 6.00 μ.μ.
Ο Γιώργος και η Φωτεινή κάθονται, έρχεται και η Ελπίδα και ακολουθεί η θεία τους, η Μαργαρίτα.
Γιώργος: Γειά σου Ελπίδα! Τι ωραία που ήρθες. Ποια είναι αυτή;
Ελπίδα: Είναι η θεία σας.
Μαργαρίτα: Γειά σας παιδάκια μου!
(Η Μαργαρίτα πάει κοντά τους και αγκαλιάζονται.)
Φωτεινή: Ελπίδα ευχαριστούμε που τη βρήκες.
Ελπίδα: Δεν την βρήκα εγώ. Εκείνη ήρθε στο σχολείο και σας έψαχνε.
Μαργαρίτα: Θέλετε να μείνετε μαζί μου και να πηγαίνετε σχολείο;
Γιώργος: Ναι. Ευτυχώς που ήρθες! Αλλά τόσο καιρό πού ήσουν και δεν μας φρόντισες;
Μαργαρίτα: Ήμουν άρρωστη, δεν μπορούσα να έρθω. Ζητάω συγγνώμη.
Φωτεινή: Σε συγχωρούμε.
Ελπίδα: Α! Έχω μία ιδέα. Να έρθετε στο σχολείο μου και να πηγαίνουμε στην ίδια τάξη.
Φωτεινή: Πως θα έρθουμε; Αφού δεν ξέρουμε να διαβάζουμε.
Γιώργος: Θέλουμε πολύ! Τέλεια!
Ελπίδα: Μην ανησυχείτε! Θα σας βοηθάω εγώ. Όσα ξέρω θα σας τα μάθω για να βοηθηθείτε στο σχολείο
και στη ζωή σας αργότερα.
Γιώργος: Για εμάς είναι σημαντική η βοήθεια.
Μαργαρίτα: Χαίρομαι που βοηθάτε ο ένας τον άλλον και μην φοβάστε για το σχολείο. Δεν μαθαίνουμε
μόνο από τα βιβλία, αλλά και μέσα από τους άλλους.

Φωτεινή: Τι δηλαδή; Από αύριο θα πηγαίνουμε κι εμείς σχολείο;
Μαργαρίτα: Ναι.
Γιώργος: Ωραία! Θα είναι και η Δήμητρα;
Ελπίδα: Ναι!
Μαργαρίτα: Ωραία! Αύριο πρωί πρωί θα πάω στον διευθυντή και θα του μιλήσω.
Γιώργος: Πολύ χαίρομαι.
Ελπίδα: Ωραία και τώρα εξάσκηση για αύριο!
Φωτεινή: Μα είναι η τελευταία μέρα χωρίς σχολείο!
Ελπίδα: Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ νιώθω έτσι την τελευταία μέρα των διακοπών.
Γιώργος: Δηλαδή τη γλιτώσαμε σήμερα;
Ελπίδα: Ναι. Χαρείτε τη θεία σας. Φροντίστε να τακτοποιηθείτε, να αγοράσετε σχολικά και αύριο
σας περιμένω για μάθημα μετά το σχολείο!
(Η Ελπίδα, ο Γιώργος και η Φωτεινή μένουν ακίνητοι και η θεία Μαργαρίτα έρχεται μπροστά και μας μιλάει.)
Μαργαρίτα: Τελικά η Ελπίδα εκπλήρωσε το σκοπό της. Πολύ γρήγορα έγινε καλή μαθήτρια και βοήθησε
το Γιώργο και τη Φωτεινή να γίνουν και αυτοί. Μετά από μερικά χρόνια, όταν τελείωσε το σχολείο, σπούδασε
και έγινε δασκάλα. Όσο για τη Γιάννη και τη Δήμητρα, είναι πλέον καλοί φίλοι με τα παιδιά, βοηθάνε
ο ένας τον άλλον κι όσους έχουν ανάγκη να μαθαίνουν πράγματα.

ΤΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ποιός περίμενε οτι είναι τόσο δύσκολο να
μαθει ένα κορίτσι να διαβάζει, να γράφει
και να κάνει μαθηματικά;
Μοχθηροί συμμαθητές, παιδιά που δεν
έχουν σπίτι και μία περιπέτεια που
μαθαίνει σε όλους πολλά, όχι μόνο για το
σχολείο αλλά και για τους εαυτούς τους.
Αυτή η περιπέτεια είναι ένα ταξίδι με
προορισμό τη γνώση και τη φιλία.
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