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                             Ο χορός των συναισθηµάτων 

                                                                                                           Ιωάννα Κοντοτάσιου  

                                                                                                               Θεατρολόγος 

Τραγούδι: Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο 

( Μπαίνει η δασκάλα) 

∆ασκάλα -- Α! Για να δώ! Μ! πολύ ωραία! Μ’ αυτή είναι η …..  Ναι!! Ίδια µωρέ την έκανες. 

Μπράβο! Για να δώ; Καλέ κι αυτός είναι ο…… όµως λίγο εδώ … να σου ξέφυγε. Κάνε λίγο 

έτσι. (ένας κλίνει µατιά και σηκώνει το φρύδι) (διορθώνει τη ζωγραφιά)  

∆ασκάλα -- Μάλιστα τώρα είναι φτυστός! Φτού σου να µη σε µατιάσω.! 

Για καθίστε τώρα φατσούλες µου. Θέλω κάτι να σας πω. Καινούριο µάθηµα ξεκινά και µάλιστα 

από σήµερα. Το µάθηµα της Αγωγής Υγείας. Σε αυτό θα ασχολιθούµε µε τις συµπεριφορές 

και τα συναισθήµατα των ανθρώπων στην καθηµερινή ζωή. Ευκαιρία λοιπόν µε την αρχή του 

µαθήµατος και εσείς να κάνετε µια καινούρια αρχή. Κάτι διαφορετικό. Πείτε µου : ποιο 

πιστεύετε ότι είναι το πιο σπουδαίο συναίσθηµα;  

Παιδιά: Θυµός, ζήλια, απογοήτευση, δειλία , ελευθερία, φιλία, απαισιοδοξία, ειλικρίνεια, 

ευτυχία, νοσταλγία, αγάπη, , φθόνος, κακία, δυστυχία µοναξιά 

(στο µεταξύ όσο ακούγονται τα παιδιά κάνουν γκριµάτσες και δείχνουν το ένα το άλλο περιπαιχτικά) 

Πλεονεξία, µίσος, χαρά , θέληση, αντιπάθεια, άγχος, ξενοφοβία, φόβος, ευγνωµοσύνη, 

ανασφάλεια, τύψεις, ενοχές, πανικός, γκρίνια, τεµπελιά, 

∆ασκάλα –ο καθένας από σας είπε όποια θεωρούσε τα πιο σηµαντικά, υπάρχουν κι άλλα;… 

κι από πού πηγάζουν; 

(όλα µαζί) –Να πω, να πω; 

Αντώνης --Τα συναισθήµατα πηγάζουν από τις σκέψεις µας. Έτσι κάθε σκέψη έχει ένα 

συναίσθηµα που καταλήγει σε µια συµπεριφορά και ανάλογα αν είναι θετική η σκέψη βγαίνουν 
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τα καλά συναισθήµατα και οι καλές συµπεριφορές. Χαρά , ευτυχία, ευγνωµοσύνη και όλη 

µέρα τραγουδάµε , χορεύουµε,  

Κων/νος--Έχω άλλη γνώµη.. 

∆ασκάλα –ναι. 

Κων/νος. – δε χορεύουµε και τραγουδάµε µόνο από καλά συναισθήµατα, αλλά και από αυτά 

που αποκαλούνται κακά, να στους πολέµους και στις επαναστάσεις οι άνθρωποι 

τραγουδούσαν και χόρευαν εµβατήρια. Τι είχαν τότε καλά συναισθήµατα; Είχαν µέσα τους το 

δίκιο που τους έπνιγε, το θυµό τους, τραγουδούσαν για το µίσος προς τους εχθρούς. ∆εν είναι 

καλά συναισθήµατα αυτά.  

--- Μπράβο µεγάλε !!!  ΄(’ολοι µαζί )  Ω! Ω!  

΄(’ολοι µαζί τραγουδώντας )  Είσαι πολύ ωραίος. – αλήθεια ; --- Βεβαίως. 

∆ασκάλα – Μ’ αρέσει ο ενθουσιασµός αυτός που δείχνετε. Ας ηρεµήσουµε λίγο τώρα για να 

συνεχίσουµε. (ένα παιδάκι σηκώνει δειλά το χέρι) 

Πές µου.  

Νίκη. --Κυρία να πω ένα παράδειγµα που έχει µέσα πολλά συναισθήµατα;  

∆ασκάλα --Να πείς.  

Νίκη.--Να όταν η µαµά µου αφήνει το µικρό µου αδερφό µ’ ένα σακούλι λιχουδιές µπροστά 

στην τηλεόραση και εµένα όχι τότε µε πιάνει το συναίσθηµα της απογοήτευσης, της θλίψης και 

της αδικίας.  

Χαρίκλεια.--Και  µένα µε πιάνει συναίσθηµα κυρία. Όταν ακούει η µαµά µου παιδιά να 

παίρνουν καλούς βαθµούς και λέει Μπράβο! , ,µού έρχεται … µου έρχεται (ξεφυσά θυµωµένα 

) να πάρω κι εγώ. Αλλά , όταν κάθοµαι στο γραφείο µου και πιάνω το µολύβι έρχεται η 

τεµπελιά και ζωγραφίζω φουστάνια. 
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∆ασκάλα  --Α! χα!   

Μαρίνα --Η δική µου η µαµά κυρία τυφλώνεται όταν παίρνω βαθµούς. Μόνο τα εφτάρια και τα 

οχτάρια κοιτά. Τα δεκάρια τα προσπερνά σαν πράσινα φανάρια. Πώς λέγεται αυτό το 

συναίσθηµα κυρία; Έ; Πώς λέγεται; 

Συµέλα --Εµένα πάλι µε επηρεάζουν πολύ τα συναισθήµατα των άλλων . άµα είναι οι γύρω 

µου χαρούµενοι, χαίροµαι κι εγώ. Άµα είναι λυπηµένοι , λυπάµαι. Γιατί µου συµβαίναι αυτό 

κυρία;  

Κατερίνα --(πετάγεται ) Ξέρω εγώ κυρία! Να, άκουσα να λένε ότι αυτό λέγεται ενσυναίσθηση και 

ότι το έχουνε πολλοί άνθρωποι. Μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. 

Έλσα. --Εσύ µπαίνεις στη θέση του άλλου; 

Χαράλαµπος -- Και τα χρώµατα και οι  µουσικές ακόµα κι ο ήλιος , επηρεάζουν τα 

συναισθήµατά µας. 

Ανέστης --Γι΄αυτό είναι µονόχνοτος, µουντός και κουβαλάει µέσα του τη βαρυχειµωνιά; 

∆ασκάλα --Μάλλον ! η κινητήρια δύναµη σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι η θέληση . γίνεται 

θετική και φτάνεις στο στόχο σου. Αλλά καλύτερα ας το πούµε µε µουσική . 

     Τραγούδι. (µάθηµα σολφέζ)  

(µετά το τραγούδι ακούγεται το κουδούνι.) 

∆ασκάλα --Έλα παιδιά τώρα διάλλειµα . 

Όλα µαζί -- Όχι καλέ κυρία. Να συνεχίσουµε.  

∆ασκάλα --∆εν γίνεται την επόµενη βδοµάδα θα συνεχίσουµε  

Γιώργος --Κυρία; Την άλλα ώρα έχουµε Μαθηµατικά; 
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∆ασκάλα --Ναι Γιώργο!  

Όλοι µαζί.--Όχι µαθηµατικά. Συναισθήµατα. 

Γιώργος --Όχι συναισθήµατα µαθηµατικά. 

∆ασκάλα --Βγείτε τώρα διάλλειµα και θα δούµε. 

(στην αυλή )(τον φωνάζουν για να παίξει)  

Όλα τα αγόρια --Έλα να παίξουµε ρε ψοφίµι! 

Κων/νος-- Έλα µας λείπει ένας για µπάσκετ. 

Γιώργος. --∆ε θέλω έχω διάβασµα! (φεύγει µακριά τους και ανοίγει ένα τετράδιο) 

Αντώνης--∆εν θέλει ας τον. 

Κων/νος --Τι θα πει δεν θέλει. Όχι δεν λένε στο µεγάλο. Τόλµη ο µικρός θα του δείξω εγώ. Θα 

τον σπάσω στο ξύλο ν α δει. !  

Ανέστης --Θα του κάνεις «µεγάλε» τη λαβή που είδαµε στο play station ; 

Κων/νος --Ναι ! και αυτή και άλλες. 

Όλα τα αγόρια--Έρχεται  ! Έρχεται.  

Κων/νος --Τι γίνεται µικρέ, έβγαλες γλώσσα;  (τον κυκλώνουν)  

Ανέστης--Ελάτε παιδία πάνω του ! (τον χτυπούν, τον ρίχνουν κάτω, εντυπωσιακές κινήσεις και 

περιφρονητικά τον κοιτούν οι άλλοι χειροκροτούν λέγοντας ζήτω , µπράβο και τέτοια…)  

∆ηµήτρης --τον είδες πώς κοιτάει ; Σαν  φοβισµένο σκυλί. 
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Ανέστης--Τί ρε; Τα έκανες επάνω σου;  

Κων/νος --Άντε τράβα τώρα στη µαµά κα σου , να σου πλύνει το λεκέ.Κάτσε1 Έτσι θα το 

στείλουµε ασυνόδευτο το φυτό; (παίρνει µια άδεια γλάστρα και την φορεί στο κεφάλι του)  

Αντώνης--Α ναι . Βάλτου και τα γυαλιά. 

Χαράλαµπος –Έτσι ωραία κι αν πεις όχι στο µεγάλο την έβαψες µικρούλη , κατάλαβες;  

Κων/νος --Πάρτε του τα λεφτά , το κινητό…(τον ψάχνουν)  

∆ηµήτρης--Τι είναι αυτά ; Α! πουλάκι µου έκανες την εργασία στα Μαθηµατικά. 

Ανέστης—∆ως την  εδώ! Να τσιµπήσουµε κανένα βαθµουλάκι.  

Κων/νος --Και µην τολµήσεις και µιλήσεις σε κανέναν γιατί θα έχεις τέτοια και χειρότερα. 

(θόρυβος)  

Αντώνης--Πάµε κάποιος έρχεται! (φεύγουν είναι σκισµένος µατωµένος, σπασµένα γυαλιά ανακατεµένα 

µαλλιά) (Τον πλησιάζει ένα κορίτσι τον βοηθάει να σηκωθεί αλλά µένει κάτω σκυµµένη του µιλάει)  

Τόνια--Τα είδα όλα1 Πω ! …πω! …Τι σου κάνανε; … Τι πονάς; .. Έλα σήκω. Να σε βοηθήσω 

να πας σπίτι σου. 

Γιώργος--Σ’ ευχαριστώ.(σκουπίζεται) Μη µιλήσεις σε παρακαλώ για ότι είδες.  

Τόνια--Να µη µιλήσω; Έτσι θα τους αφήσω νοµίζεις; Αυτοί θα σου κάνουν χειρότερα ! Για να 

δω τα µάτια σου; (τον κοιτά) Φόβος, ντροπή , λύπη, απαισιοδοξία, άγχος, αγωνία, (µε ειρωνία) το’ 

χεις όλο το σετάκι. 

Γιώργος --Σε παρακαλώ ξέρω εγώ! Τους αντιµετωπίζω.  

Τόνια--Πώς τους αντιµετωπίζεις; τρώγοντας κλωτσιές και µπουνιές;  
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Γιώργος --Όχι! Να!!... το κινητό µου ήθελαν . δεν θα µε ξαναπειράξουν. 

Τόνια-- Ποιο κινητό; Η ζήλια και ανασφάλεια τους κατατρώει , η ανικανότητα στο µεγαλείο της. 

∆εν έχουν κανένα στόχο καµιά αξία στη ζωή τους και βρήκαν εσένα για να νοιώσουν αυτοί     

« µεγάλοι» και σπουδαίοι και σε ξυλοφορτώνουν .∆υο τρεις χειροκροτούν και να ! το θεατράκι 

τους. Βλέπουν  λίγο βία στην τηλεόραση, παίζουν αυτές τις αηδίες στα play station και 

ξεσηκώνουν λαβές. Οι καηµένοι οι γονείς δουλεύουν νύχτα µέρα. Τι να σου κάνουν κι αυτοί. 

Τρώνε τις ζάχαρες, τα αλάτια και τα φαστ φουτ και να τα αποτελέσµατα. Αµ δεν είναι παιχνιδι 

η ζωή.   

Γιώργος--Καλά µη φωνάζεις ... 

Τόνια--Φοβάσαι µην ξαναρθούνε ! Ναι το φοβάσαι. Ε! λοιπόν, (ανεβάζει τον τόνο της φωνής) θα 

φωνάζω κι άλλο. Μέχρι πότε θα βάζεις την ουρά σου στα σκέλια και θα τις τρως;  

Γιώργος--Ξέρεις …θα µιλούσα αλλά να… νιώθω µόνος κι αβοήθητος..οι γονείς  µου 

δουλεύουν όλη µέρα και µε προσέχουν οι παππούδες µου … δεν θέλω να τους 

στενοχωρήσω…φίλους δεν έχω… τι να κάνω;  

Τόνια-- Ε και; ∆εν υπάρχουν δάσκαλοι άλλοι γονείς ; κάποιος τέλος πάντων. 

Γιώργος- (άρνηση µε το κεφάλι)  

Τόνια—δεν ..ε!... (σιωπή και σκέψη)και τώρα; (σταυρώνει τα χέρια και τον κοιτά)  

Γιώργος- (σηκώνει τους ώµους)  

Τόνια--Έχω µια ιδέα πάµε και στο δρόµο θα σου εξηγήσω. Α και όσο για φίλους ..Τώρα 

έχεις… 

ΑΦΗΓΗΣΗ  

     ∆εν κατάφερε καµιά ιδέα της να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, όχι γιατί δεν ήταν καλή ή 

γιατί δεν ήταν ικανή ή να γίνει πράξη αλλά γιατί ο Γιώργος δεν ήθελε ο ίδιος να βοηθήσει τον 

εαυτό του. 
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    Έτσι καθώς µεγάλωνε κλινόταν ολοένα στον εαυτό του, διάβαζε , έγραφε κα για συντροφιά 

του είχε µόνο την µοναξιά του, µέχρι που έµεινε εντελώς µόνος και στη ζωή. Είχε γίνει όµως 

περίφηµος Μαθηµατικός. Οµιλίες , συνέδρια, ο Γιώργος στην κορυφή. Έφτασε να γίνει 

καθηγητής Πανεπιστηµίου παρά το νεαρό της ηλικίας του. Τυπικός , λιγοµίλητος και πάντα 

σκεφτικός , σχεδόν µελαγχολικός. όταν γύριζε σπίτι του ονειρευόταν πως θα ήταν η ζωή του 

αν είχε τολµήσει τότε… 

   Το βράδυ λοιπόν των γενεθλίων του, κάθισε στο γραφείο του ….και….είδε κάτι που τον 

συγκλόνισε. Του άλλαξε τη ζωή..(µπαίνει ένα κορίτσι φωνάζοντας το όνοµά του ) 

Στέλλα--Γιώργο….Γιώργο…. 

Γιώργος --Ποιά είσαι;  

Στέλλε--Είµαι η θέλησή σου.!                     (στη σκηνή εµφανίζονται δυο παιδιά και στέκονται παράµερα) 

Γιώργος --Και τι κάνεις εδώ;  

Στέλλα--Εσύ µε φώναξες!  

Γιώργος --Εγώ;  

Στέλλα--Ναι εσύ. Με φωνάζεις κάθε φορά που θέλεις να πετύχεις κάτι, µε βάζεις µπροστά και 

εγώ ορµώ µε δύναµη και τα καταφέρνεις.  

Γιώργος --Και αυτός ο µεγαλόσωµος ποιος είναι;  

Χαράλαµπος--Είµαι ο φόβος σου. Κάθε φορά που µε νοιώθεις κοντά σου, µε ταΐζεις και 

µεγαλώνω. Με κουβαλάς από τότε που ήσουν µικρό παιδί. να µε προσέχεις. Γιατί όταν 

µεγαλώσω πολύ µπορεί να φάω και εσένα. Έχω φάει πολλούς ξέρεις… 

Γιώργος --Κι αυτός ο νυσταγµένος ποιος είναι; (δείχνει τον ένα που κοιµάται) 
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Στέλλα--Αυτός είναι ο θυµός σου, που αντί να τον ξυπνήσεις και να τον βάλεις δίπλα σου να 

νικήσεις στη ζωή τον αφήνεις να κοιµάται. 

Γιώργος --Και γιατί ήρθατε εδώ; 

Στέλλα--Είναι το βράδυ των γενεθλίων σου!  

Γιώργος --Μα εγώ δεν έστειλα προσκλήσεις, σε ποιόν άλλωστε; …δεν έχω φίλους… έχω 

µόνο συνεργάτες… 

Στέλλα--Κι όµως πριν από λίγο έστειλες τις τύψεις και τις ενοχές, µαζί και την νοσταλγία σου 

να µας προσκαλέσουν κι έτσι νάµαστε.  

Γιώργος --Τις τύψεις µου; … τις ενοχές µου;…(σαν να µιλάει µόνος του).  

Στέλλα--Ναι έχασες την ευκαιρία να νοιώσεις γεµάτος και κυνήγησες την επιτυχία µε 

αριθµούς.  

Γιώργος --Και τώρα χάθηκαν όλα; Όλα χάθηκαν … έτσι θα µείνω..(γεµάτος αγωνία)  

Στέλλα--Κοίτα εκεί! … είναι κάτι κορίτσια που χορεύουν … αν µε στείλεις …να τις 

προσκαλέσω θα γεµίσεις όµορφα συναισθήµατα. Έχεις µόνο 3 λεπτά καιρό για να 

αποφασίσεις. Μετρώ …1- 2… 

Γιώργος  (Γυρίζει πλάτη σκέφτεται, )  

Στέλλα (εξαφανίζεται και µπαίνει η Νίκη ) .  

Γιώργος --Ναι προσκάλε.. ..σε . Εσύ ποια είσαι; Άλλαξες πρόσωπο; Ή…  

Νίκη-- Είµαι η δειλία σου . Στέκοµαι διακριτικά δίπλα σου πάντα.  Χρόνια µας χωρίζει έχθρα 

µεγάλη µε τη θέληση, οπότε εµφανίζεται,  …  εξαφανίζοµαι,…   εµφανίζεται!  (κάνει µε το χέρι την 

κίνηση ότι φεύγει ).Λοιπόν ποια από τις δυο µας θα κρατήσεις κοντά σου απόψε για το πάρτι; 
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Εµένα µε την µοναξιά και τη µελαγχολία  ή τη θέληση και τα κορίτσια που χορεύουν. Α! ! ναι 

και µε βιαστείς έχω υποµονή δε βιάζοµαι σαν τη θέληση.  

Γιώργος --Τι να κάνω;!!!  Εγώ δεν ξέρω να χορεύω, δεν ξέρω να τραγουδώ, δεν ξέρω τίποτα 

από αυτά… όµως θα ήθελα να µάθω.  

Στέλλα--(η θέληση παίζει κρυφτό και φωνάζει ) Κούκου.   Τζα ! Να µια πάλι που µε φώναξες.. 

Γιώργος --Θέλησή µου, φώναξε τα κορίτσια που χορεύουν… όµως φτιάξε µε λίγο. Μάθε µου 

να τραγουδώ., να χορεύω , µα κυρίως µάθε µου να αγαπώ. Ξέχασα πως είναι να αγαπάς. 

Στέλλα-- Α είναι απλό. Να αγαπάς. Άνοιξε τα χέρια σου πολύ, χαµογέλα, έτσι µπράβο. Κλείσε 

τα µάτια σου .. 

Γιώργος --Μα δεν είµαι σαν χαζός;(κάποιος τον πλησιάζει)  

Στέλλα--Ανασφάλεια φύγε. Συγκεντρώσου , έλα πάλι.. (το κάνουν µαζί, στριφογυρνάνε). 

Σκέψου ευχάριστα πράγµατα.  

Γιώργος --Τι να σκεφτώ;  

Στέλλα-- Κορίτσια που φωνάζουν όλα µαζί… σκέψου θάλασσα γαλάζια…και ζέστη…σκέψου 

καρπούζι δροσερό … και ήλιο λαµπερό…σκέψου χρώµατα… σκέψου νότες ζωντανές. 

 Γιώργος --∆εν ξέρω νότες.  

Έλσα.—(φωνάζουν από µακριά) Βρες τη µουσική µέσα σου. 

Συµέλα-- Οι νότες είναι µαθηµατικά. Σε άλλους χρόνους… σε άλλους ρυθµούς.  

Γιώργος --Η άλγεβρα τραγουδιστή… µ’ αρέσει.   

Τραγούδι.(όταν σταµατήσουν το χορό και το τραγούδι θα χαµογελά συνέχεια . γύρω του θα έχει γίνει ένας 

κύκλος από κορίτσια που θα τον περιτριγυρίζουν και του συστήνονται. 
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Έλσα-- Είµαι η χαρά σου. Με είχες εγκαταλείψει εδώ και πολύ καιρό. Με φώναζες κοντά σου 

µόνο για λίγο µετά το πτυχίο.  

Κατερίνα – Θάρρος . Τόσα χρόνια µε έδιωχνες. Τώρα θα΄ µαι φίλος σου πιστός . Μη µε 

εγκαταλείψεις. 

Χαρίκλεια—Εµπιστοσύνη. Πίστεψε πρώτα στον εαυτό σου και µετά σ΄όλους τους 

ανθρώπους. Μπορείς.!!! 

Μαρίνα--Ευτυχία. ∆εν ήθελες να µε γνωρίσεις; Όσες φορές προσπάθησα να γνωριστώ µαζί 

σου µε έδιωχνες. Τώρα σκέφτοµαι να εγκατασταθώ δίπλα σου. Έξω από την πόρτα σου . 

είναι και η βαλίτσα µου εκεί. αν θέλεις µπορείς µε ένα χτύπηµα των χεριών σου να το δεις να 

συµβαίνει. 

Συµέλα Καλοσύνη .µε είχες κρύψει στα βάθη της καρδιάς σου .Καιρός είναι να µε 

ξαναθυµηθείς.  

(χτυπά τα χέρια του και όλα σταµατούν. Τα κορίτσια φεύγουν και αυτός ξυπνά από το λήθαργο. Με ύφος απορίας, 

τρέχει να δει αν είναι η βαλίτσα και βλέπει µπροστά του έναν µικρόσωµο νεαρό µε κρατά µια βαλίτσα)  

∆ηµήτρης—Συγνώµη, χτυπάω αρκετά χρόνια αλλά δεν µε ακούτε. (λίγο µαγκάκος, δυναµικός)  

Γιώργος --Πώς σας λένε;  

∆ηµήτρης --Με λένε έρωτα µπορώ να περάσω;  

Γιώργος --Ε;  

∆ηµήτρης--Χρόνια τριγυρίζω γύρω σου και ρίχνω βέλη. Τόσο κυνήγι βρε παιδί µου πρώτη 

φορά. Από παιδί σε κυνηγώ , µια τι πράγµα είσαι; Για να σε πιάσω λίγο; (τον ψηλαφίζει) καλά το’ 

έλεγα όλος µια λογική. Ήρθε η ώρα σου όµως φιλαράκο να αλλάξει η ζωή σου. Άκουσα το 

πάρτυ που γίνεται και ήρθα κι εγώ. Για να δω; Κανείς! Ωραία! Ήρθε η στιγµή . Που να αφήσω 

τα πράγµατά µου;  Α! εδώ δίπλα στα βιβλία.  

Γιώργος --Μα τι είσαι;  
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∆ηµήτρης --Είµαι εκείνο το συναίσθηµα που τρελαίνει κάθε άνθρωπο σε κάθε ηλικία. Που την 

µια στιγµή τον κάνει να γελά σαν µεθυσµένος και την άλλη να κλαίει γοερά σαν µικρό µωρό. 

Φυτρώνω εκεί που δεν µε σπέρνουν. Έχω µεγάλη δύναµη, είµαι τόσο δυνατός που νικώ τα 

πάντα, θρησκείες πολιτισµούς, γλώσσες, αντιπάθειες, µίση,  ακόµη και ο θάνατος µε φοβάται 

εµένα που µε βλέπεις και για να καταλάβεις την δύναµή µου είµαι πιο δυνατός ακόµη και από 

την ΣΥΝΗΘΕΙΑ . Όλες τις µάχες τις κερδίζω. Έχουν γίνει πόλεµοι στο όνοµά µου. Ο 

άνθρωπος είναι αβοήθητος µπροστά µου. (όλα µε υφάκι).  

Γιώργος --Και δεν έχεις κανέναν εχθρό;  

∆ηµήτρης—Πως! έχω την  γκρίνια. Άµα εµφανίζεται σιγά σιγά εξαφανίζοµαι κι εγώ (βήµατα ροζ 

Πάνθηρα)  

Γιώργος --και  πώς θα µε βοηθήσεις;   

∆ηµήτρης—Μαζί µε µένα θα έρθουν όλα τα θετικά συναισθήµατα που θα σε κάνουν να 

γνωρίσεις και χαρά και ευτυχία και ενθουσιασµό και… (εµφανίζεται το κορίτσι)  

Τόνια—Χαίρεται ! Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ τέτοια ώρα, αλλά έστειλαν την βαλίτσα µου 

σπίτι σας κατά λάθος.  

Γιώργος --Παρακαλώ περάστε για λίγο φαίνεστε κουρασµένη.  

Τόνια –Να !ξέρετε  έλειπα χρόνια από την πόλη για σπουδές και τώρα που γύρισα… 

Πω!...πω!...βιβλίαααα!!! και εσείς σπουδάζετε; 

 Γιώργος --Ναι . σπουδάζω κι εγώ µια ζωή. 

Τόνια-- Τι σπουδάζετε; Μήπως Μαθηµατικά;  

Γιώργος --Ναι ! πώς το καταλάβατε;  

Τόνια--Μα νοµίζω γνωριζόµαστε. Ένα απόγευµα… µια παρέα… στο σχολείο… που σε 

χτύπησαν.  
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Γιώργος --Είσαι  το κορίτσι µε τις ωραίες ιδέες; (επιβεβαίωση)  

Τόνια—Να φεύγω τώρα είναι αργά. ! 

 Γιώργος-- Όχι! Μείνε σε παρακαλώ. Απόψε είναι τα γενέθλιά µου ., να…. Θα πιούµε και κάτι, 

έλα κάθισε. (της δίνει καρέκλα. Κάθεται το κορίτσι κάθεται κι αυτός δίπλα της)  

Τόνια—Λοιπόν αυτά..!!!!   

∆ηµήτρης--Μίλα της βρε θα φύγει 

Γιώργος-- Τι να πω;  

∆ηµήτρης—Μίλα. Πες κάτι 

. Γιώργος --Ε;!! Τι να πω;  

∆ηµήτρης--Πες τριγωνοµετρία πες άλγεβρα. 

 Γιώργος --Να πω Φυσική;  

∆ηµήτρης--Πες κάτι επιτέλους! 

Γιώργος-- Τα ετερώνυµα έλκονται.!  

Τόνια--(του δίνει ένα σκαστό φιλί στο µάγουλο) Χρόνια σου πολλά! 

( Αυτός ζαλισµένος µένει µε ένα χαµόγελο και περπατά στα χαµένα. Εµφανίζονται τα συναισθήµατα και 

τραγουδούν) 

Τραγούδι: Σήµερα πρωτογνώρισα την χαρά (τα παιδιά χορεύουν) 
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Τα τραγούδια που ακούγονται κατά τη διάρκεια του θεατρικού: 

(∆ιασκευή από τραγούδι των Πασχάλη, Μπέσυ Αργυράκης, Ρόµπερτ Ουίλιαµς, 

Ελπίδας) 

 

Τραγούδι: Μάθηµα Σολφέζ 

Σκέψεις λογικές , άδειες οι στιγµές πάντα 

και  για συντροφιά , Μάθηµατικά , πάντα 

είναι οι αριθµοί φίλοι τροµεροί τώρα 

µα η µουσική µπαίνει στην ζωή τώρα. 

 

Αβάντι 

ντο φα φα φα 

σολ φα σολ φα µι ντο σι µι µι µι 

ντο σι ντο σι σολ σι ντο 

ντο φα φα φα (ντο σι) 

σολ φα σολ φα µι ντο µι 

 

Πέρασε ο καιρός ήρθανε καηµοί άλλοι 

µα οι αριθµοί πάντα µια γλυκιά ζάλη 

µέσα µου µιλούν  µ’ένα µαγικό τρόπο 

ξέρουν  της καρδιάς τον πιο µυστικό δρόµο 

 

Αβάντι 

ντο φα φα φα 

σολ φα σολ φα µι ντο σι µι µι µι 

ντο σι ντο σι σολ σι ντο 

ντο φα φα φα (ντο σι) 

σολ φα σολ φα µι ντο µι 

 

Ήρθε η µουσική τώρα στη ζωή,  ζήσε 

δυο µελωδικές νότες στην καρδιά κλείσε 

κάνε τη χαρά τραγούδι παντού πες το 

και το σ’ αγαπώ πες το σε ρυθµό presto 

 

Αβάντι 

ντο φα φα φα 

σολ φα σολ φα µι ντο σι µι µι µι 

ντο σι ντο σι σολ σι ντο 
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ντο φα φα φα (ντο σι) 

σολ φα σολ φα µι ντο µι 

 

Κάνε το χειµώνα καλοκαίρι - 2008  
(∆ιασκευή από τραγούδι Γιάννη Κότσιρα) 
 

 

Άλλος νιώθει  δυστυχία, άλλος πόνο και ντροπή  

ο καθένας κάτι νιώθει, µα όλοι ψάχνουν τη ζωή  

Πάντα υπάρχει η αδικία, πάντα µεσ’ το ίδιο γκρι 

µα απ’ το γκρίζο µέσα σκάει µια υπόγεια γιορτή 

 

Κάνε τη ντροπή σου ευτυχία 

κάνε το θυµό σου προσευχή  

ό,τι θέλει ο άνθρωπος καρδιά µου το µπορεί 

Κάνε τη ντροπή σου ευτυχία 

κάνε τη ∆ευτέρα Κυριακή 

όλα τ’αδιέξοδα σε βγάζουν στη ζωή 

 


