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«την κόρη μου, Ελευθερία…»
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Ειρήνη Σταματίου

Σι συμβαίνει στο ξωτικοσχολείο, όταν οι Νεράιδες μπερδεύουν τα μαγικά ραβδάκια
τους; Όλα γίνονται άνω-κάτω! Η τεμπελιά, η ζήλεια και η βία μπαίνουν σε κάθε γωνιά του σχολείου. Οι δάσκαλοι φέρονται αλλόκοτα και οι μαθητές επιβραβεύονται, όταν παίζουν... βιντεοπαιχνίδια! Σότε, αναλαμβάνουν δράση η οφή Νεράιδα και οι
βοηθοί της, τα οφά Πουλιά. Θα καταφέρουν, άραγε, να γεμίσουν, και πάλι, το σχολείο με αγάπη, γνώση και φιλία;
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η κλωστή άρχισε να μπλέκεται, όταν από το δημοτικό σχολείο, στο
οποίο πηγαίνει η κόρη μου, μου πρότειναν να αναλάβω τη δημιουργία
της θεατρικής ομάδας, στο πλαίσιο της δράσης «Μην πειράζεις το φίλο
μου»¹ για την ενδοσχολική βία και τα κρούσματα εκφοβισμού. Η
«Κόκκινη κλωστή μπλεγμένη» είναι μία ιστορία που γράφτηκε ειδικά
για την παράσταση που δόθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς με την
κορύφωση των εργασιών της δράσης. Σο περιεχόμενό της έχει να κάνει,
βέβαια, με τη σκληρότητα της βίας και η δυσκολία έγκειται στον τρόπο
προσέγγισης του θέματος και παρουσίασης του. Από τη μία, υπάρχει η
ιδιαιτερότητα της αναφοράς σε μία βία που ασκείται από παιδί σε παιδί, και από την άλλη, η προσπάθεια να καταστεί κατανοητή η παραβατική αυτή συμπεριφορά στα ίδια τα παιδιά. Η βία είναι εύκολο να νοηθεί και να εκφραστεί με σωματικό τραυματισμό και πόνο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο φόβος, η στέρηση του παιχνιδιού, της μάθησης,
είναι η κοροϊδία. Είναι η στέρηση επιλογής και ελεύθερης βούλησης.
Κόκκινη κλωστή, λοιπόν, γιατί είναι ένα παραμύθι με μαγικά ραβδιά
και ήρωες από τον κόσμο της φαντασίας, αλλά, ταυτόχρονα, και τόσο
αληθινούς, που αιωρούνται ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε ένα
κόσμο με ξωτικά και αστερόσκονη. Μπλεγμένη, όμως, γιατί το παραμύθι ανατρέπεται, οι ισορροπίες αλλάζουν και το όμορφο γίνεται άσχημο και το καλό κακό. Μία αλληγορική προσέγγιση σε ένα, δυστυχώς, πάντα επίκαιρο ζήτημα της καθημερινότητάς μας, στο σχολείο και
στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες εντασσόμαστε εξελικτικά.
ημ.¹: Δράση υλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 5ου – 6ου Δημ.χολείων
Ζωγράφου (2012-2013) με εργαστήρια όλο το χρόνο και παρουσίαση
εφημερίδας και παράστασης στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
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Σα πρόσωπα του έργου
ΝΕΡΑΙΔΑ Αφηρημένη (αφηγήτρια)
ΝΕΡΑΙΔΑ Νυσταγμένη
ΝΕΡΑΙΔΑ Λαίμαργη
ΝΕΡΑΙΔΑ Ανακατωσούρα
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗ
ΞΩΣΙΚΟΜΙΚΡΟΤΛΗ
ΜΑΘΗΣΕΤΟΜΕΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1(ΥΟΤΞΙΑ)
ΜΑΘΗΣΕΤΟΜΕΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2(ΥΟΤΞΙΑ)
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ (ΛΕΤΚΟ)

ΣΑ ΟΥΑ ΠΟΤΛΙΑ
ΣΩΝ ΦΡΩΜΑΣΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
ΠΡΑΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 3
ΚΙΣΡΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 4
ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 5

ΠΕΡΙΣΕΡΟΣΗΛΕΟΡΑΗ
ΔΑΚΑΛΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ (Γρηγόρης, Θανάσης, Ανδρέας, Νίκος)
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ (Μαρία, Eλένη, Λαμπρινή, Χαρά)
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ΚΗΝΗ Α΄
ε έναν κήπο, συζητάνε η Νεράιδα Αφηρημένη, η Νεράιδα Λαίμαργη και η Νεράιδα Νυσταγμένη.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Μαζευτήκαμε όλοι απόψε
να περάσουμε καλά,
ιστορίες να σας πούμε
να σας φύγουν τα μυαλά.
Μουσική χορός τραγούδι
παίξιμο κι ανεμελιά,
με πολύ μεγάλο κέφι
θα κυλήσει η βραδιά
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Και θα φάμε και θα πιούμε
στα σιρόπια θα πνιγούμε,
και στο τέλος απ’τη μάσα
δεν θα παίρνουμε ανάσα
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Μπουρουμπουρου Μπουρουμπουρου
λόγια λέτε ένα σωρό.
Άρχισε την ιστορία
γιατί θ’αποκοιμηθώ...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Ξεκινάω ευθύς αμέσως
να σας πω τι θα συμβεί...
(Πάει να μιλήσει αλλά ξεχνάει τι ήθελε να πει). Α...
(Κάνει πίσω. Φτυπάει το κεφάλι της). Ε...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ (χασμουριέται)
Πάλι ξέχασες καημένη
το τι ήθελες να πεις,
με την τόση αφηρημάδα
πώς να είσαι αφηγητής;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ (μπουκωμένη, τρώγοντας)
Αν δεν ήτανε η ώρα
που ˋπαιρνα το κολατσιό μου
θα σας βόηθαγα λιγάκι

Κόκκινη κλωστή μπλεγμένη

13

με το κοφτερό μυαλό μου.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Με φωνάζουν ξεχασιάρα
γιατί χάνω τον ειρμό
μου αρέσει να μιλάω
μα... τι... ήθελα να πω...
Α... Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα...
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα...
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Άλογο.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
χι!
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
άντουιτς.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
χι!
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Καπέλο.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
΄χι!
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Ε... Βοηθήστε λίγο βρε παιδιά...
(Σα παιδιά αρχίζουν να απαντάνε)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα… ΞωτικονεραϊδοΦΟΛΕΙΟ!!!
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ (χασμουριέται)
Ξωτικονεραϊδοσχολείο;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Μάλιστα. Ένα Ξωτικονεραϊδοσχολείο. Δηλαδή ένα σχολείο που
πηγαίνουν τα μικρά ξωτικά και οι μικρές χαριτωμένες νεραϊδούλες για να μάθουνε γράμματα. Πάντως, μη νομίζετε ότι διαφέρει
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και πολύ από τα άλλα σχολεία. Είναι κι αυτό όμορφο, μεγάλο,
και μυρίζει φρεσκοτριμμένη κιμωλία… και...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
...και φρεσκοψημμένο, τραγανό μυρωδάτο σουσαμένιο κουλούρι
και λαχταριστή βουτυράτη τυρόπιτα και μοσχοβολιστά αφράτα
κρουασάν και...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ και ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ ΜΑΖΙ
Υτάνει!!!
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Ένα σχολείο με καλούς, καλούς...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
...ξωτικοδασκάλους...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Ναι... Καλές πολύ καλές εεεε...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
...Νεραϊδοδασκάλες.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Ευχαριστώ! Και καλά, πολύ καλά...
(την κοιτάνε κι οι δύο με απορία)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
...ΠΑΙΔΙΑ!
(Μπαίνει η Νεράιδα Ανακατωσούρα. Είναι ντυμένη με σκούρα κουρέλια χαμογελάει με κακία και σέρνει ένα μαύρο σάκκο.)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ (κοροϊδευτικά)
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα, ένα, ένα...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Σι θες εσύ εδώ; Δεν σου είπαμε πως δεν θέλουμε να σε ξαναδούμε;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Γιατί αγαπημένες μου ξαδελφούλες. Εγώ σας επιθύμησα πολύ και
παρότι έχω πολύ δουλειά τελευταία, άκουσα πως θα διηγηθείτε
μια από τις τόσο ωραίες και ενδιαφέρουσες (χασμουριέται) ιστορίες
σας και έτρεξα για να μην τη χάσω. Άντε, βοηθήστε με να βάλω
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στην άκρη τα πράγματά μου κι εγώ θα βοηθήσω την καημένη την
ξαδελφούλα να ξεκινήσει την ιστορία της.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Να μου λείπει η βοήθεια σου. Και για να έχουμε καλό ρώτημα τι
κουβαλάς εκεί πέρα;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ (προσπαθεί να τις αποφύγει)
Αααα, σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια. Ο κόσμος βλέπετε, τελευταία, γέμισε με σκουπίδια και κινδυνεύει να πνιγεί από πλήξη, μονοτονία κ.λ.π., κ.λ.π.
(Σης ανοίγουν το σάκο )
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Σι είναι αυτά; Πινέλα ζωγραφικής, μουσικά όργανα…
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Σαξιδιωτικοί χάρτες επιτραπέζια, ρακέτες, μπάλα…
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Μα, τι έκανες καημένη. Πάλι τα ίδια… Με τι θα παίζουν τώρα τα
παιδιά;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Α, τα παιδιά, τα παιδιά... Σα παιδιά θα βρουν τώρα άλλους τρόπους διασκέδασης. Πιο συναρπαστικούς. πως τη μυρμηγκότρυπα. Α, τι ωραίο παιχνίδι η μυρμηγκότρυπα. Σην ξέρετε παιδιά;
Λοιπόν, ακούστε. Χάχνεις και βρίσκεις ένα μικρό μικρούλη ξωτικό ή μια μικρή μικρούλα νεραϊδούλα. Σο πιάνεις και βάζεις
μυρμήγκια στα μανίκια της μπλούζας, αυτά αρχίζουν και το
γαργαλάνε το γαργαλάνε... Σο παιδί αρχίζει να φωνάζει και να
τρέχει. ’ αυτή τη φάση λοιπόν εμφανίζεται ένας «νταής» και σου
λέει: «Μην πειράζεις το φίλο μου». Και τότε αρχίζει το πανηγύρι:
Πιάνεις ένα ολόκληρο χωνάκι με μυρμήγκια και το ρίχνεις στα
μαλλιά του φίλου και τότε...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Υτάνει ως εδώ. Αρκετά ακούσαμε. Σρέχω αμέσως να φωνάξω τη
σοφή νεράιδα για να σε τιμωρήσει όπως σου αξίζει.
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ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ (έντρομη)
χι, όχι τη σοφή νεράιδα. Εντάξει, εντάξει σταματάω. Πως κάνετε
έτσι βρε κορίτσια; Μια πλάκα έκανα... Μα τι είστε εσείς; Ούτε ένα
αστείο δεν σηκώνετε;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Αστείο; Ψραίο αστείο. Γελάσαμε. Ασ’ τα αυτά ανακατώστρα και
δε μας ξεγελάς. Κι αυτά που έχεις μαζέψει εκεί μέα τι είναι; Αστείο είναι;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Κι αυτά αγαπημένη μου ξαδελφούλα αστείο είναι. Μια πλάκα
πήγα να κάνω στα παιδιά για να γελάσουμε λίγο. Να! Σα μαζεύω
αμέσως, αν θέλετε, και τα πάω πίσω.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Και βέβαια να τα μαζέψεις.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Κι αμέσως μάλιστα.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Μάζεψέ τα και φύγε κι αν δεν τα πας αμέσως πίσω θα πάω στη
σοφή νεράιδα και θα τα πω όλα.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Εντάξει, εντάξει.
(κύβει και κάνει πως μαζεύει)
Ψωωωωχχχχχχ. Σι έπαθα η δόλια
(κρατάει τη μέση της)
Η μέση μου… Η μεσούλα μου… Αχ, να χαρείτε αγαπημένες μου
ξαδελφούλες βοηθήστε με λίγο να τα μαζέψω και σας υπόσχομαι
να φύγω αμέσως και να τα πάω πίσω. Έχετε δίκιο… Δεν έπρεπε
να το κάνω αυτό ούτε γι αστείο.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Πολύ με κούρασε αυτή η ιστορία. Άντε, κορίτσια, βοηθήστε τη να
τα μαζέψει και να φύγει για να ησυχάσουμε.
(Οι νεράιδες βγάζουν τα καπέλα τους, σκύβουν και τη βοηθάνε Εκείνη κάνει πως
πονάει και με πονηριά μετακινείται προς τα πίσω κι άλλαζε το μαγικό ραβδί της
αφηγήτριας)
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ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Άντε, τελειώσαμε. Πάρτο και φύγε, κι ελπίζω να λες αλήθεια και
να ΄βαλες μυαλό επιτέλους.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Έβαλα, έβαλα. Άντε, γεια σας και καλή συνέχεια στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σας.
(βγαίνει κοροϊδεύοντας)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Αχ, κουράστηκα!
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Κι εγώ πείνασα...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Κι εγώ ξέχασα τι έλεγα.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Ελάτε, ας ξαναβάλουμε τα καπέλα μας κι ας αρχίσουμε πάλι
απ’την αρχή.
(Υοράνε πάλι τα καπέλα τους)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Έχω θολούρα στο μυαλό
τίποτα δεν θυμάμαι.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
...κι εγώ πολύ κουράστηκα
και όρθια κοιμάμαι.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Άντε να πάρεις το ραβδί
ν’αρχίσει η ιστορία
γιατί μες στο στομάχι μου
γίνεται φασαρία.
(Η Νεράιδα Αφηρημένη παίρνει το ραβδί και το κοιτάει απορημένη. Παρ΄ όλα
αυτά συνεχίζει)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Μόλις το μαγικό ραβδί
με χάρη θα κουνήσω
μια ιστορία όμορφη
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για σας θα ξεκινήσω.
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ΚΗΝΗ Β΄
χολείο. Οι μαθητές είναι στo προαύλιο. Είναι ξαπλωμένοι χάμω,
παίζουν ηλεκτρονικά, τα κορίτσια φτιάχνουν τα νύχια τους και
χτενίζονται.
Μπαίνει η δασκάλα παίζοντας στο κινητό της.
ΔΑΚΑΛΑ
Καλημέρα παιδιά!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Καλημέρα κυρίααα...
ΔΑΚΑΛΑ
Ποιο παιδάκι έχει διαβάσει σήμερα; Εσύ Ελενίτσα…
(το παιδί σηκώνεται, ενώ εξακολουθεί να παίζει με το κινητό)
ΔΑΚΑΛΑ (εξακολουθώντας να παίζει)
Έχεις διαβάσει σήμερα Ελενίτσα;
ΕΛΕΝΗ
χι κυρία. Δεν πρόλαβα.
ΔΑΚΑΛΑ
Δεν πρόλαβες ε; Ε, δεν πειράζει, κι αύριο μέρα είναι.
ΕΛΕΝΗ
Έλα, έλα. Λίγο ακόμη θέλεις και το’πιασες. Έλα, έλα. οοχιιιι...
ΔΑΚΑΛΑ
Σι έγινε Ελένη;
ΕΛΕΝΗ
Έχασα κυρία.
ΔΑΚΑΛΑ
Έχασες; Αχ, τι κρίμα. Καημένο μου παιδί…
Άντε, κάτσε να μην κουράζεσαι. Νίκος;
ΝΙΚΟ
Παρών, κυρία!
ΔΑΚΑΛΑ
Εσύ, διάβασες σήμερα;
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ΝΙΚΟ
χι, κυρία. Ξέρετε, έπαιζα ένα παιχνίδι στον υπολογιστή και...
ΔΑΚΑΛΑ
...και δεν μπορούσες να το αφήσεις στη μέση. Μπράβο Νίκο. Ποτέ, μα ποτέ να μην αφήνετε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή στη
μέση. Μια απλή διακοπή ρεύματος αρκεί για να καταστραφούν
όλα. Έλα εσύ Λαμπρινή.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Μα, κυρία, χθες ήταν Σετάρτη και κάθε Σετάρτη ξέρετε πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμα της τηλεόρασης!
ΔΑΚΑΛΑ
Αχ, τι πήγα να πάθω... υγνώμη, Λαμπρινή μου και εύγε για τη
συνέπειά σου απέναντι στ’αγαπημένα σου προγράμματα. Πολύ
καλά. Σέλεια!
(ενθουσιασμένη, κάνει να φύγει αλλά γυρίζει πίσω ανήσυχη)
Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που έχει διαβάσει σήμερα;
(Απόλυτη ησυχία)
Ξαναρωτάω. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχει μελετήσει σήμερα;
(Ο Γρηγόρης παίρνει το χέρι της Φαράς και το σηκώνει. Όλοι αρχίζουν να κοροϊδεύουν και να φωνάζουν. Επικρατεί φοβερή αναταραχή. Ξαφνικά, μπαίνει η διευθύντρια)
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ (θυμωμένη)
Σι συμβαίνει κυρία Γλωσσοπούλου; Σι φασαρία είναι αυτή; Απαιτώ εξηγήσεις.
ΔΑΚΑΛΑ (ταραγμένη)
Σίποτα σημαντικό κυρία διευθύντρια. Ένα μικρό πρόβλημα
προέκυψε με μία μαθήτρια.
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Με ποιά;
ΔΑΚΑΛΑ (κομπιάζει)
Εε, με τη Φαρά.
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Σι έκανε;
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ΔΑΚΑΛΑ
Ε, να! Νομίζω πως διάβασε τα μαθήματά της.
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ (έξαλλη)
Σι έκανε λέει; Ε, αυτό ήταν! Ψς εδώ. Η επιείκεια μου τελείωσε και
η καλοσύνη μου επίσης. Οι μαθητές του σχολείου − αυτού του έξοχου, του θεσπέσιου, του μαγευτικού σχολείου − που ΕΓΨ διευθύνω, υποχρεούνται να βλέπουν τουλάχιστον τέσσερις ώρες την
ημέρα τηλεόραση, να παίζουν άλλες τόσες ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια, να κάνουν παρέα μόνο με ψεύτικους φίλους στο διαδίκτυο και να αντιγράφουν όλες τις βίαιες και αποκρουστικές σκηνές που βλέπουν. Απαγορεύονται αυστηρά: οι φίλοι, οι παρέες,
τα παιχνίδια στις πλατείες και τις παιδικές χαρές και βέβαια όλες
εκείνες οι αηδιαστικές δραστηριότητες όπως αθλητισμός, χορός,
μουσική, ζωγραφική και διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΜΑΖΙ
Ου, ουουουου...
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
σο για σένα, θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Θα βρείς και θα
γράψεις στο τετράδιο.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
το τετράδιο;
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Ορίστε, με μπερδέψατε και μένα... χι βέβαια στο τετράδιο. τον
υπολογιστή... Θα βρείτε λοιπόν και θα γράψετε στον υπολογιστή
το τελευταίο επεισόδιο από την αγαπημένη μας καθημερινή σειρά
«Θαλασσοκαραμελώματα και οκολατομαχίες».
(Η δασκάλα την κοιτάει με θαυμασμό)
ΦΑΡΑ
Μα, κυρία, που θα το βρω; Αφού δεν έχει παιχτεί ακόμα στην τηλεόραση.
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Να ψάξεις, να ασχοληθείς και βεβαίως να ζητήσεις επιτέλους τη
βοήθεια των γονιών σου γιατί έχουν κι αυτοί ευθύνη για το σημερινό σου χάλι. Αδιαφορούν για σένα και την πρόοδο σου. ε έ-
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χουν αφήσει να γίνεις έρμαια των βιβλίων και των διαφόρων
δραστηριοτήτων... Δεν μπορώ να τις επαναλάβω πάλι. Αχ βοηθήστε με κυρία Γλωσσοπούλου.
ΔΑΚΑΛΑ
Μάλιστα, κυρία Διευθύντρια... Σων διαφόρων ΑΝΑΡΜΟΣΨΝ −
όπως είπε και η διευθύντριά μας − δραστηριοτήτων. Διάβασμα...
Φορός... Ζωγραφική...
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Υτάνει, φτάνει, φτάνει.
(Βγαίνει τρέχοντας η Διευθύντρια. Σην ακολουθεί η δασκάλα και από πίσω τρέχει η Φαρά.
τη σκηνή μένουν τα παιδιά. Ξαφνικά σηκώνεται ο Θανάσης και προχωράει παίζοντας με το κινητό του. Σον ακολουθεί ο Γρηγόρης)
ΓΡΗΓΟΡΗ
Σι κινητό είναι αυτό που έχεις; Η γιαγιά της γιαγιάς μου είχε καλύτερο.
(Γελάει,κοροϊδεύει και του το παίρνει απ’τα χέρια. Σο παιδί προσπαθεί να το πάρει
πίσω και ξεσπάει καβγάς. το τέλος του το πετάει)
ΘΑΝΑΗ
Γιατί μου το πέταξες; Σώρα ο πατέρας μου θα με μαλώσει άσχημα.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Έλα τώρα φοβητσιάρη. Βάλε και τα κλάματα... Φα χα χα… θα
σπάσουμε μεγάλη πλάκα.
ΘΑΝΑΗ
Δεν έχει καθόλου πλάκα αυτό που κάνεις!
ΓΡΗΓΟΡΗ
Μπα; Ποιος το λέει;
ΘΑΝΑΗ
Εγώ το λέω.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Εσύ δεν πιάνεσαι. Είσαι κλαψιάρης. ΟΤΑ ΟΤΑ ΟΤΑ... ΚΛΑΧΙΑΡΗ. Να το πεις στο μπαμπά σου να με μαλώσει. «Μπαμπά,
μπαμπά αυτό το παλιόπαιδο μου πήρε την κατσαρόλα που είχα
για κινητό. ΜΠΟΤΟΤ».
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ΘΑΝΑΗ
Κι εγώ σου λέω πως αν δεν πας αμέσως να μου φέρεις το κινητό,
την έχεις πολύ άσχημα.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Γιατί, τι θα μου κάνεις;
ΘΑΝΑΗ
Καλά, μην πας να το φέρεις και θα δεις τι θα σου κάνω.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Ε, λοιπόν, ξέρεις κάτι, επειδή κατά βάθος σε συμπαθώ, δεν θα σε
κρατήσω άλλο σε αγωνία (γελώντας): Θα σου πω τίμια, ξεκάθαρα
και ειλικρινά ότι δεν υπάρχει καμμία περίπτωση να σου φέρω πίσω τι κινητό.
ΘΑΝΑΗ
Ε, τότε θα δεις τι θα πάθεις...
(Σσακώνονται. Σα παιδιά τους φωνάζουν και τους ενθαρύνουν να συνεχίσουν το
καυγά.
Ο Θανάσης νευριάζει, ορμάει και πιάνονται στα χέρια. Βγαίνουν.
ηκώνεται ο Νίκος και ο Ανδρεας.
Ο Νίκος παίζει στο κινητό. Ο Ανδρέας τον κοιτάει.)
ΑΝΔΡΕΑ
Έλα, έλα φάτον. χιιιιι. Σι να σου πω καημένε… αφού δεν ξέρεις
να παίζεις, τι το θέλεις;
ΝΙΚΟ
Εγώ δεν ξέρω να παίζω; Άντε πιο ‘κει κι άμα θέλεις να παίξεις, να
πάρεις δικό σου.
χι ρε συ. Πάλι έχασα...
ΑΝΔΡΕΑ
το ’πα καημένε. Δώστο μου να σου δείξω πως παίζουνε...
ΝΙΚΟ
Εσύ θα δείξεις σε μένα; Κάνε πιο ‘κει και μην κάνεις πως απλώνεις χέρι γιατί θα στο δαγκώσω.
ΑΝΔΡΕΑ
Για κάνε καν’ αστείο και βλέπουμε...
Άντε, γιατί πολλά μας τα’ πες.
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ΝΙΚΟ
Κι εσύ το ίδιο. Άμα θέλεις να παίζεις να πάρεις δικό σου...
ΑΝΔΡΕΑ
Σο τι θα κάνω εγώ είναι δική μου δουλειά.
ΝΙΚΟ
Ε, μα δεν υποφέρεσαι πια...
ΑΝΔΡΕΑ
Ούτε και συ και ΝΑ για να μάθεις...
(αρπάζει το ηλεκτρονικό και τρέχει. Σρέχει από πίσω του. Βγαίνουν)
(τη σκηνή έχει μείνει η Μαρία, η Ελένη και η Λαμπρινή)
ΜΑΡΙΑ
Ουφ, σταματήστε πια. λο τσακώνεστε!
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Μήπως ξέρουν να κάνουν και τίποτε άλλο.
ΕΛΕΝΗ
Επιδεικνύουν τη δύναμή τους.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Και τη χαζομάρα τους... Φα χα χα...
ΓΡΗΓΟΡΗ (μπαίνοντας στη σκηνή)
Οοοοοο παιδιά τρέξτε, κοιτάξτε ποιες είναι εδώ.
Η μις αναμαλλιασμένη κοτσίδα.
ΘΑΝΑΗ
Η Μις τρύπιο γοβάκι.
ΝΙΚΟ
Η Μις τρύπιο στέμμα.
ΑΝΔΡΕΑ
Και η Μις τυρογαριδάκι.
ΜΑΡΙΑ
Ε, άντε να χαθείτε πια...
(Σα κορίτσια τους κυνηγάνε και βγαίνουν)
(Μπαίνουν μέσα τα κορίτσια)
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ΜΑΡΙΑ (στην Ελένη)
Πω, πω! Πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου; Δε χτενίζεσαι ποτέ;
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Γιατί τα δόντια της είναι καλύτερα; Για να δω, φοράς σιδεράκια
ή μήπως έχεις κάνα μήνα να τα πλύνεις;
(γελάνε)
ΕΛΕΝΗ
Είστε πολύ χαζές. Σο ξέρετε;
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εμείς είμαστε χαζές ή εσύ;
ΜΑΡΙΑ
Ναι, γιατί εσύ είσαι καλύτερη νομίζεις;
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Γιατί τι έχω;
ΜΑΡΙΑ
Σι έχει λέει… Σι έχει… Δώσ’ της ένα καθρεφτάκι να κοιταχτεί. Αν
αντέξει, βέβαια. Φα χα χα...
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε, δεν υποφέρεστε πια!
ΕΛΕΝΗ
Ούτε κι εσύ υποφέρεσαι…
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Δε θα σας απαντήσω. Σο ξέρω καλά πως με ζηλεύετε.
ΕΛΕΝΗ
Ναι, οπωσδήποτε.
ΜΑΡΙΑ
ίγουρα. Σι να σου πω…
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Υεύγω. Δεν μπορώ ούτε να σας βλέπω πια.
(κάνει να φύγει αλλα μπαίνει η Φαρά και κοντοστέκεται)
ΦΑΡΑ
Κορίτσια... Α, τι καλά που σας βρίσκω όλες μαζεμένες.
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ΕΛΕΝΗ (κοροιδευτικά)
Γιατί, θες τα παίξουμε τα μήλα;
(γελάνε)
ΜΑΡΙΑ (γελώντας )
τα μήλα... Αχ, πού τα θυμήθηκες καημένη;
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ναι, να, τα μήλα. Και για μπάλα να βάλουμε τον Γρηγόρη.
ΜΑΡΙΑ
χι, όχι! Σον Θανάση.
ΕΛΕΝΗ
Ή τον Νίκο...
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
χι, όχι… τον Γιωργάκη ή την Ελενίτσα, που από το πολύ σκύψιμο στον υπολογιστή έχουν κυρτώσει και πάνε έτσι.
(περπατάει καμπουριαστά)
ΦΑΡΑ
Ε, μα σταματήστε επιτέλους... Θέλω να σας μιλήσω για κάτι σοβαρό.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Άντε. λέγε...
ΦΑΡΑ
Να, πρόκειται για την τιμωρία που μου έριξε η διευθύντρια. Αν
ως αύριο δεν φέρω γραμμένη την τιμωρία, την έχω πολύ άσχημα.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ναι, πράγματι. Η Γεωμετρίδου, η διευθύντρια, ήταν πολύ θυμωμένη.
ΜΑΡΙΑ
Ναι, πράγματι. ε λυπάμαι καημένη (αλλάζοντας θέμα). Λοιπόν
κορίτσια, ποια από σας θα πάει στο πάρτυ το άββατο;
ΕΛΕΝΗ
Α, εγώ βαριέμαι. Εξάλλου, κάθε φορά που πάω σε πάρτυ νευριάζω, γιατί δεν χωνεύω κανέναν.
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ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εγώ ποτέ δεν πάω σε πάρτυ και μάλιστα πάρτυ γενεθλίων.
Είναι πολύ βαρετά...
(τραγουδάει μπεμπεκίστικα και κοροϊδευτικά )
«Να ζήσεις Γιαννάκη και Φρόνια Πολλά».
ΕΛΕΝΗ
...Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά...
(γελάνε)
ΦΑΡΑ (νευριασμένη)
Εεεεε... επιτέλους! Εγώ σας μιλάω για τι πρόβλημά μου κι εσείς
εκεί… Σα δικά σας.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε, τι φωνάζεις έτσι; ΄ακούσαμε!
ΦΑΡΑ
Ε, και που μ’ακούσατε, τι κάνατε;
ΕΛΕΝΗ
Σι θες να κάνουμε δηλαδή;
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Να κάτσουμε δυο μέρες αχτένιστες;
ΜΑΡΙΑ
Να βάψουμε τα νύχια μας μαύρα;
ΦΑΡΑ
χι, τίποτα από όλα αυτά. Απλά, να με βοηθήσετε.
(παγώνουν και την κοιτάνε)
ΟΛΕ ΜΑΖΙ
Σι να κάνουμε;
ΦΑΡΑ
Να με βοηθήσετε...
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Απλά κάνω πως δεν το άκουσα.
ΜΑΡΙΑ
Κι εγώ το ίδιο…
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(κάνουν να φύγουν )
ΕΛΕΝΗ
Μια στιγμή κορίτσια... Μη βιάζεστε να φύγετε. Δεν είπε τίποτα
κακό η κοπέλα. Να τη βοηθήσουμε θέλει!
ΟΥΙΑ
Σρελλάθηκες;
ΕΛΕΝΗ
Δεν τρελλάθηκα καθόλου. Λοιπόν, αγαπημένη μας φίλη, θα σε
βοηθήσουμε... και μάλιστα θα το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά.
ΦΑΡΑ
Αχ, μπράβο βρε κορίτσια. ας ευχαριστώ πολύ...
ΕΛΕΝΗ
μως θα κάνουμε πολύ κόπο.
(κλείνει το μάτι στις άλλες)
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Α, έτσι... ε, βέβαια θα σε βοηθήσουμε, όμως για το κόπο μας κάτι
δεν θα πρέπει να πάρουμε;
ΦΑΡΑ
Α, κατάλαβα… έχετε βάλει στο μάτι το καινούργιο μου κινητό.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Και το lap top σου και το nintendo σου…
MAΡIA
Και το tablet σου…
ΕΛΕΝΗ
Δόξα το Θεό, έχεις πολλά για να βάλουμε στο μάτι...
ΦΑΡΑ
Ε, είστε, είστε... τι να σας πω τι είστε. Άντε, αφήστε με ήσυχη... Σέτοια βοήθεια να μου λείπει... Θα τα καταφέρω μόνη μου!
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Λοιπόν, ο κόσμος σήμερα έχει γίνει πολύ αχάριστος.
ΜΑΡΙΑ
Μη συζητάς. Δράμα...
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(Γελάνε περιπαιχτικά.Σραγούδι)
ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ
Δε σπαταλάω το χρόνο μου
σε αγαθοεργίες
και μόνο μ’ανταλλάγματα
θα πιάσω εγώ φιλίες
Μονάχα ο καθρέφτης μου
έχει για μένα αξία
το διάβασμα και οι φίλοι μου
δεν έχουν σημασία
Να φτιάχνομαι να ντύνομαι
να ΄μαι η πιο ωραία
και όποια είναι άσχημη
να βγει απ’ την παρέα.
(Μπαίνουν τα αγόρια)
ΓΡΗΓΟΡΗ
Ε, παιδιά,για ελάτε εδώ.
ΘΑΝΑΗ
Γιατί, τι έγινε;
ΓΡΗΓΟΡΗ
Θέλω να σας μιλήσω.
ΑΝΔΡΕΑ
Άμα θέλεις να μας μιλήσεις, να΄ρθεις εσύ εδώ.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Για προσέξτε καλά...
ΝΙΚΟ
Σι να προσέξουμε;
ΓΡΗΓΟΡΗ
Είμαι ο αρχηγός και θα κάνετε ό,τι σας λέω.
ΑΝΔΡΕΑ
Μπα, και ποιος σ’ έκανε αρχηγό;
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ΘΑΝΑΗ
Εσένα αραχνούλη δε σου μίλησε κανείς.
ΑΝΔΡΕΑ
Σι μας λες;
ΘΑΝΑΗ
Θα πρέπει να σου παίρνουμε την άδεια για να μιλάμε;
ΝΙΚΟ
Για πρόσεξε, βραχνοκόκορα, γιατί την άλλη φορά που θα σε σηκώσει η δασκάλα στη Νεραϊδομετρία, θα σ’ αφήσουμε να γίνεις
ρεζίλι.
ΘΑΝΑΗ
Κι εσύ πρόσεξε, γιατί θα γίνεις ρεζίλι έτσι κι αλλιώς.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Εεεεε, εγώ σας μιλάω κι εσείς κάθεστε και τσακώνεστε;
ΝΙΚΟ
Ουφ... Άντε λέγε τι θέλεις;
ΓΡΗΓΟΡΗ
χι, πρώτα θα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είμαι ο αρχηγός; Ναι ή όχι;
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΟΦΙ!!!
ΓΡΗΓΟΡΗ
χι ε; και γιατί;
ΘΑΝΑΗ
Γιατί αρχηγός θα είμαι εγώ...
ΑΝΔΡΕΑ
Μπα, και γιατί να μην είμαι εγώ;
ΝΙΚΟ
...η εγώ;
ΑΓΟΡΙΑ (γελώντας )
Α ναι, σίγουρα. Αυτό μας έλειπε...
ΘΑΝΑΗ
Πάμε να φύγουμε παιδιά.
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ΑΝΔΡΕΑ
Εεεε, για μαζέψου, που θα μας διατάξεις…
ΓΡΗΓΟΡΗ
Ναι, πολύ επάνω σου δεν το πήρες;
ΘΑΝΑΗ
Αααα, μα δεν υποφέρεστε πια.
ΝΙΚΟ
Ούτε εσύ…
ΘΑΝΑΗ
ας βαρέθηκα. Καλύτερα να είμαι μόνος μου.
ΑΝΔΡΕΑ
Έχει δίκιο. Από το να κάνω παρέα μαζί σας, καλύτερα μόνος μου.
ΝΙΚΟ
Ακριβώς αυτό θα έλεγα.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Κι εγώ. Ή αρχηγός ή τίποτα.
ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
Μόνο με τη δύναμή μου
εγώ θα επιβληθώ
όποιον κόντρα μου πηγαίνει
θε να τον εκδικηθώ
Δε με νοιάζουν οι φιλίες
θέλω να΄μαι αρχηγός
ο μεγάλος θα σωπαίνει
θα με τρέμει ο μικρός
Μονάχα με τα μπράτσα μου
διεκδικώ τη νίκη
η γνώση και τα αισθήματα
την έχασαν τη δίκη
ποιος μιλάει για ομορφιά
γι αγάπη, για φιλία
δεν έχει θέση στην αυλή
να φύγει απ΄τα σχολεία.
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ΓΡΗΓΟΡΗ
Εεε, παιδιά, για κοιτάξτε ποιος περνάει απ’ έξω. Ο Ξωτικομικρούλης.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Ου ου ου...
ΘΑΝΑΗ
κέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι;
ΝΙΚΟ
Αν αυτό που σκέφτεσαι είναι...
ΓΡΗΓΟΡΗ
...να παίξουμε...
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΤΡΜΗΓΚΟΣΡΤΠΕ!!!
ΘΑΝΑΗ
Πω, πω γέλια που θα κάνουμε...
ΝΙΚΟ
Έλα Γρηγόρη τρέξε… Να μαζέψουμε γρήγορα μυρμήγκια.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Πάω επειδή το θέλω, αλλά μη με ξαναδιατάξεις γιατί θα γίνει χαμός...
ΘΑΝΑΗ
Μη μας το λες γιατί φοβηθήκαμε. Σρέμουμε... Μπρρρρ Μπρρρρ...
ΓΡΗΓΟΡΗ
Κάτσε καλά ε…
ΘΑΝΑΗ
Γιατί, θα μας κάνεις ντα; Παιδιά, ο Γρηγοράκης θα μας κάνει
ντα... Για έλα αν αν σου βαστάει.
(Βγαίνει ο Θανάσης και ο Γρηγόρης)
ΑΝΔΡΕΑ
Ουφ, σταματήστε πια και τρέξτε, θα φύγει...
ΝΙΚΟ
Εμείς πάμε να τον φέρουμε.

34

Ειρήνη Σταματίου

(Βγαίνουν.
Μπαίνει ο Γρηγόρης και ο Θανάσης κρατώντας τα μυρμήγκια.
Ακολουθούν ο Νίκος με τον Ανδρέα κρατώντας τον Ξωτικομικρούλη)
ΞΩΣΙΚΟΜΙΚΡΟΤΛΗ (τρέμει απ΄το φόβο του)
Αφήστε με βρε παιδιά. Σι έγινε;
ΓΡΗΓΟΡΗ
Καλώς το φίλο μας. Έλα, σε επιθυμήσαμε και θέλουμε να παίξουμε.
ΞΩΣΙΚΟΜΙΚΡΟΤΛΗ (ξεφεύγει και πάει απο την άλλη μεριά)
Εγώ όμως δεν θέλω να παίξω μαζί σου.
ΝΙΚΟ
Δεν θέλεις; Μα γιατί;
ΞΩΣΙΚΟΜΙΚΡΟΤΛΗ
Γιατί δεν μου αρέσουν τα παιχνίδια που παίζετε.
ΘΑΝΑΗ (τον πλησιάζει απειλητικά)
Μπα; Σι μας λες;
ΑΝΔΡΕΑ (πλησιάζει κι αυτός)
Είναι που δεν ξέρεις το καινούργιο παιχνίδι που θα παίξουμε.
ΞΩΣΙΚΟΜΙΚΡΟΤΛΗ (πάει να ξεφύγει και τον αρπάζει ο Γρηγόρης)
Άφησέ με σου λέω...
(Ο Ξωτικομικρούλης κλαίει και προσπαθεί να ξεφύγει. Σα παιδιά τον περικυκλώνουν και τον κρατάνε με δύναμη)
ΓΡΗΓΟΡΗ
Λοιπόν εσύ σηκώνεις τα μανίκια, βγάζεις τα γυαλιά...
(του βγάζει τα γυαλιά και τα πετάει)
ΝΙΚΟ
Κι εμείς...
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ου βάζουμε αυτά τα γλυκά ωραία μυρμηγκάκια...
ΞΩΣΙΚΟΜΙΚΡΟΤΛΗ
Βοήθεια… βοήθεια…
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(τον κυνηγάνε, τρέχει, γίνεται μεγάλη φασαρία. Ξαφνικά μπαίνει ένα παιδί και
φωνάζει)
ΠΑΙΔΙ
ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΣΟ ΥΙΛΟ ΜΟΤ!!!
(Ο Ξωτικομικρούλης τρέχει το αγκαλιάζει και η εικόνα των παιδιών παγώνει.
Μουσική. Φαμηλώνουν τα φώτα και ένα ένα παιδί με σκυμμένο το κεφάλι περνάει μπροστά από τα δύο παιδιά και σιγά σιγά βγαίνει απ΄τη σκηνή. Πέφτει ο
προβολέας πάνω στα δύο παιδιά. κοτάδι.)

Διάλειμμα
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ΚΗΝΗ Γ΄
υνέχεια στην αυλή του σχολείου
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Ήρθα για μια τυρόπιτα
από το κυλικείο
και είδα πράγματα τρελά
μου ‘φυγε το κρανίο
τις αδερφές μου τρέχοντας
έστειλα τα μαντάτα
νομίζω η ξεχασιάρα μας
τα έκανε σαλάτα
(Μπαίνει η Νεράιδα Νυσταγμένη. Από πίσω ακολουθεί η Νεράιδα Αφηρημένη)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Άχου τι κούραση ειν’αυτή;
πετάχτηκ’απ’τον ύπνο
τι έγιν’αδελφούλα μου
σου φάγανε το δείπνο;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Κάτι το ίδιο σοβαρό
σου λέω πως συμβαίνει,
η βάρκα του σχολείου μας
δεν ξέρει που πηγαίνει.
Οι δάσκαλοι μιλούσανε
αντίθετα στη γνώση
και τα παιδιά από καβγά
πήραν μεγάλη δόση.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ (στο κοινό)
Σι λάθος πάλι έκανε
ετούτη η ξεχασιάρα;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ (την κόβει, μπαίνει μπροστά)
Εγώ μονάχα κούνησα
το μαγικό ραβδάκι
ν’αρχίσει η ιστορία μας
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να...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ (έξαλλη)
Μα που το βρήκες πάλι αυτό;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Σι έπαθα μανούλα μου
αχ τώρα δεν θυμάμαι
κι αν βγήκε λάθος το σωστό
πάρα πολύ λυπάμαι
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ (ΝΕΤΡΙΑΜΈΝΗ)
Ααααα...
Καλά είναι τα ποιήματα
μα άκρη δεν θα βρούμε
για βγάλτε τα καπέλα σας
για να εξηγηθούμε
(Βγάζουν τα καπέλα τους και τα αφήνουν στην άκρη)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ ΚΑΙ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ (μαζί με άλλο ύφος)
ΜΑ ΣΗΝ ΕΥΕΡΕ Η ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΨΟΤΡΑ
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Αυτό δεν είναι το ραβδί της αφήγησης. Είναι το ραβδί της μάγισσας που φέρνει… ανακατωσούρα στο μυαλό
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
… Και στο στομάχι καμιά φορά!
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ (την αγριοκοιτάει)
...και μίσος ,και ζήλεια, και φθόνο και...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
...Και τι κάνουμε απο ’δω και πέρα;
(κοιτάζονται και ξαναφοράνε τα καπέλα τους)
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Θα πάμε να ζητήσουμε
βοήθεια μεγάλη
απ’τη Νεράιδα τη σοφή…
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ (μαζί τη σπρώχνουν)
Ε, πάμε… πάμε πάμε... (Βγαίνουν Μουσική)
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ΚΗΝΗ Δ΄
Σο σπίτι των σοφών πουλιών και της σοφής νεράιδας.
Μπαίνει η σοφή νεράιδα φορτωμένη με τόμους βιβλία.
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Ουφ, κοψομεσιάστικα. Απαπα πα, τι βάρος είναι αυτό;
Μα καλά, δεν υπάρχει κανένας εδώ μέσα για να με βοηθήσει;
οφά πουλιά;
οφά πουλιά; (σταματάει). Αυτό, το να μην βρίσκεται κανένας για
να σε βοηθήσει όταν χρειάζεσαι κάτι, δεν το καταλαβαίνω. Γοργό
πουλί; Ούτε εσύ είσαι εδώ;
(Μπαίνει το γοργό πουλί)
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Γοργό πουλί εδώ... Με φωνάξατε;
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
ε φώναξα, σε φώναξα... Άντε, βάλε ένα χεράκι, γιατί μου’χει φύγει η μέση.
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Πω, πω… τι κουβαλάτε πάλι εκεί;
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Κουβαλάω,κουβαλάω, κουβαλάω...
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Κι άλλα βιβλία ;
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Κι άλλα. Ετοιμαζόμαστε, βλέπεις, για το συνέδριο στη νεραϊδολίμνη και, σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και τα μαθητευόμενα
σοφά πουλιά που τρέχουν πέρα δώθε.
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Ναι, έχετε δίκιο. Αυτά τα μικρά είναι μεγάλος μπελάς. Για πείτε
μου όμως, τι είναι αυτό το μεγάλο συνέδριο στη νεραϊδολίμνη,
γιατί ακούω, ακούω γι αυτό και δεν έχω καταλάβει τίποτα...
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ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Α, εσύ έχεις όρεξη για κουβέντα, αλλά εγώ πνίγομαι στη δουλειά… Έλα, πάρε αυτές τις προσκλήσεις και να τις μοιράσεις σήμερα. Και πρόσεξε, όχι να χαζεύεις στο δρόμο και να πιάνεις
κουβέντα όπως κάνεις συνήθως.
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Πάω, πάω τρέχοντας σοφή νεράιδα.
(Κρυφά στο κοινό)
Αχ, καλή και άγια είναι η σοφή μας δασκάλα, αλλά κάθε φορά
που με βλέπει λες και θυμάται εκείνη τη στιγμή όλες τις δουλειές
που πρέπει να γίνουν, όλα τα γράμματα που πρέπει να ταχυδρομηθούν, όλα τα δέματα που πρέπει να σταλούν και αρχίζει: «Γοργό πουλί γρήγορα !!!» «Αντε, γοργό πουλί, ακόμα εδώ είσαι; Αυτά τα γράμματα πότε θα φτάσουν; «Και τρέχει, τρέχει ,τρέχει το
γοργό πουλί.
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ (γυρίζει μπροστά)
Ακόμα εδώ είσαι καημένε; Αμ δεν έπρεπε να σε λένε γοργό πουλί,
αλλά φλύαρο πουλί.
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Υλύαρο εγώ; Εγώ; Αμ δεν έχετε γνωρίσει πραγματικό φλύαρο γι
αυτό μιλάτε. Άκου φλύαρος εγώ.
(Βγαίνει)
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Ουφ, κουράστηκα. Δυο μέρες έχω να κοιμηθώ. Κι ακόμα έχω πολύ δουλεια. Θα πρέπει να δουλεύω νύχτα μέρα, και πάλι δεν είμαι σίγουρη αν θα προλάβω να είμαι έτοιμη για το συνέδριο.
ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Σρία, δύο, πέντε, οχτώ
αχ τι πρόβλημα κι αυτό
που θα πάει θα το λύσω
κι απ’τη λίστα θα το σβήσω.
Είμ΄εγώ η πιο σοφή
λύσεις δίνω στη στιγμή
γράφω σκέφτομαι και λύνω
κι ό, τι πιάνω δεν τ’αφήνω.

Ειρήνη Σταματίου

44

Σρία, δύο, πέντε, οχτώ
αχ τι πρόβλημα κι αυτό
όλη νύχτα θα δουλέψω
μέχρι να το ξεμπερδέψω.
ΜΑΘΗΣΕΤΟΜΕΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1 (τρέχει)
Πιάσε με, πιάσε με
ΜΑΘΗΣΕΤΟΜΕΝΟ ΠΟΤΛΙ 2
’ έπιασααα...
(του ξεφευγει.Βγαίνουν)
ΜΑΘΗΣΕΤΟΜΕΝΟ ΠΟΤΛΙ 1
Κοίτα πως τρέχω. α σιφουνας. αν αστραπή. Πιάσε με... πιάσε
με...
(βγαίνουν)
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
ΕΕΕΕΕΕ! Επιτέλους τι γίνεται με σας; Θα ησυχάσετε καμμιά φορά;
ΜΑΘΗΣΕΤΟΜΕΝΟ ΠΟΤΛΙ 1
υγνώμη σοφή Νεράιδα!
ΜΑΘΗΣΕΤΟΜΕΝΟ ΠΟΤΛΙ 2
Εδώ είστε ;Δεν σας είχαμε δει...
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Και βέβαια δε με είχατε δει....τα κρεββάτια σας γρήγορα και
μην ακούσω κουβέντα.
(μπαίνει το σοφό πουλί 1 και τη διακόπτει)
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
οφή νεράιδα, σοφή νεράιδα...
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Σι τρέχει; Γιατί με διακόπτεις και γιατί φωνάζεις τόσο
δυνατά;
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Αχ, σοφή νεράιδα... υμβαίνει κάτι φοβερό, κάτι τρομερό, κάτι
εξωφρενικό.
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ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Μίλα επιτέλους, μ΄εσκασες! Σι έγινε; Μήπως αναβλήθηκε το συνέδριο στην νεραιδολίμνη. Ψ Θεε μου, τι καταστροφή! Σι τέλεια
καταστροφή.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
χι σοφή νεράιδα δεν είναι αυτό.
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Ε τι είναι πια. Μίλα!
(Μπαίνει ένα μαθητευόμενο σοφό πουλί φωνάζοντας)
ΠΑΝΙΚΟ! ΠΑΝΙΚΟ! ΠΑΝΙΚΟ!
(Βγαίνει)
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
οφή νεράιδα,σοφή νεράιδα τρέξτε... υμβαίνει κάτι φοβερό!
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Σο΄πα.
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
Κάτι τρομερό!
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Σο’πα.
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
Κάτι, κάτι, κάτι πέρα από κάθε φαντασία.
(προς το σοφό πουλί ένα)
Σο’πες κι αυτό;
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ ΕΝΑ
χι αυτό δεν το’πα.
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Μα τι συμβαίνει επιτέλους; Θα μου πει κάποιος;
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Αχ, σοφή νεράιδα, η τηλεόραση μεταδίδει μια έκτακτη είδηση,
μια φοβερή είδηση.
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
Μια είδηση που άμα την ακούσετε θα σηκωθούν τα νεραιδοκαπέλα σας και, τα νεραιδομαλλιά σας.
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ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Ααα, δεν θα βρούμε άκρη έτσι… Πηγαίνετε να φέρετε την περιστεροτηλεόραση για να ακούσω μόνη μου και να καταλάβω τι
συμβαίνει.
ΟΥΑ ΠΟΤΛΙΑ (μαζί)
Σρέχουμεεεε.....
(Σα σοφά πουλιά φεύγουν και σε λίγο επιστρέφουν με ένα παιδί ντυμένο περιστεροτηλεόραση)
ΠΕΡΙΣΕΡΟΣΗΛΕΟΡΑΗ (Μουσική)
Έκτακτο δελτίο!
Αγαπητοί τηλεθεατές, διακόπτουμε το πρόγραμμα μας για να σας
μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Πανικός επικρατεί στα σχολεία
της χώρας καθώς παρατηρούνται φαινόμενα ασυναρτησίας, ασυνεννοησίας και πρωτοφανούς βίας. Οι δάσκαλοι τα έχουν χαμένα
και οι μαθητές τσακώνονται συνεχώς, ανελλιπώς και ανιδιοτελώς
(όχι, συγνώμη, αυτό το τελευταίο ήταν λάθος). Πρόκειται για μια
κρίσιμη κατάσταση η οποία ξεκίνησε όταν οι τρεις νεράιδες, η
αφηρημένη, η λαίμαργη και η νυσταγμένη, ξεκίνησαν να διηγούνται μια ιστορία. Έγκυρες πηγές μας πληροφόρησαν εντελώς
εμπιστευτικά ότι για την κατάσταση, ενδεχομένως να ευθύνεται
παρέμβαση της κυρίας ανακατωσούρας, η οποία με δόλιο τρόπο
εισήρθε στον τόπο της αφήγησης και έφερε τα πάνω κάτω.
Αγαπητοί τηλεθεατές αυτά μέχρι στιγμής. Για οτιδήποτε νεότερο
θα σας ενημερώνουμε με έκτακτα δελτία.
(μουσική)
ΜΑΘΗΣΕΤΟΜΕΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2 (μπαίνει τρέχοντας)
ΠΑΝΙΚΟ! ΠΑΝΙΚΟ! ΠΑΝΙΚΟ!
(βγαίνει)
(Βγαίνει και η περιστεροτηλεόραση)
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Απ΄οτι κατάλαβα η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Σο σχολείο
μας κινδυνεύει. Γοργό πουλί!....
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Ορίστε, σοφή νεράιδα.
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ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Θέλω να τρέξεις αμέσως και να μου φέρεις τη νεράιδα ανακατωσούρα.
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Αμέσως σοφή νεράιδα. Σρέχωωωω… Έφυγαααα!
(Σο γοργό πουλί βγαίνει. Μπαίνουν οι τρεις νεράιδες.)
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Πάνω στην ώρα ήρθατε. Μόλις έστειλα το γοργό πουλί να φέρει
την ανακατωσούρα. Μα, για πέστε μου, τι ακριβώς συνέβη;
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ (φανερά αναστατωμένη)
Αλίμονο θειούλα μου
μια συμφορά μεγάλη
κακό μεγάλο, φοβερό
πιάστε με, μου’ρθε ζάλη
(την καθίζουν και τη συνεφέρουν)
Εκεί που ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω την αφήγηση μιας ωραίας ιστορίας για… για...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
...για το ξωτικονεραιδοσχολείο...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
Ναι, για το νεραιδοξωτικοσχολείο...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΛΑΙΜΑΡΓΗ
Μπαίνει μέσα ξαφνικά η νεράιδα ανακατωσούρα. Έσερνε μαζί
της ένα σάκο με ένα σωρό χρήσιμα πράγματα που τα είχε πάρει
απ’τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου και…
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ
...και όταν τα ανακαλύψαμε και της ζητήσαμε το λόγο αυτή μας
είπε πως τα είχε πάρει για να κάνει πλάκα στα παιδιά και πως θα
τα πήγαινε πίσω.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΤΣΑΓΜΕΝΗ
Έτσι, μας ξεγέλασε και όση ώρα εμείς τη βοηθούσαμε να μαζέψει
τα πράγματα – γιατί τάχα την είχε πιάσει η μέση της – αυτή βρήκε την ευκαιρία και έκλεψε το ραβδί της αφήγησης και το άλλαξε…
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ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ (κλαίγοντας)
με το ραβδί της ανακατωσούρας...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΟΥΗ
ας ξεγέλασε γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Να επεμβαίνει σε
κάθε τι όμορφο και να το καταστρέφει. Εσείς όμως πως αφήσατε
αφύλαχτο το πολύτιμο ραβδί σας; Κι όταν πήρατε το δικό της
πως και δεν καταλάβατε ότι ήταν αλλιώτικο απ’το δικό σας. Για
να μπει η κακία ,η ζήλεια και η ανακατωσούρα θα πρέπει κάποιος να τους ανοίξει τη πόρτα κι εσείς φαίνεται πως την ανοίξατε χωρίς καν να το καταλάβετε.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΥΗΡΗΜΕΝΗ (κλαίγοντας)
Ααχ… σοφή νεράιδα. Καταστραφήκαμε. Σι θα κάνουμε τώρα;
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
ταματήστε τα κλάματα. Δεν ωφελεί να κλαίμε για κάτι που’χει
πια τελειώσει. Μόνο να σκεφτούμε τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε τη κατάσταση.
(Μπαίνει το γοργό πουλί τραβώντας την ανακατωσούρα)
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
οφή νεράιδα. Σην έφερα.
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Καλώς τηνε την όμορφη, την πολυπαινεμένη…
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Καλή μου θεία, καλημέρα...
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Άσε τα καλημερίσματα γιατί δεν θα σου βγουν σε καλό.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Εγώ ξέρεις δεν...
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Ξέρω πολύ καλά. Δεν εννοείς να βάλεις μυαλό. Σο νου σου πάντα
τον έχεις στο πως θα δημιουργήσεις φασαρίες και στο πως θα κάνεις κακό στους άλλους.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Εγώ θειούλα μου...
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ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
ιωπή... Δεν ακούω λέξη. Δώσε αμέσως το ραβδί στις εξαδέλφες
σου και ζητήσέ τους συγγνώμη...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Αυτό ήταν όλο; υγνώμη ξαδελφούλες μου. Ορίστε το ραβδάκι
σας για να συνεχίσετε να διηγείστε τις όμορφες ιστορίες σας, που
τόσο αρέσουν στο κόσμο και που προκαλούν...
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Αρκεί. πως πάντα μιλάς πολύ και δε λες τίποτα. Λοιπόν, απόψε
τα σοφά πουλιά θα καθαρίσουν το σχολείο και αύριο πρωί πρωί
τα παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν το μάθημά τους όπως πάντα.
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Ψραία, οπότε να πηγαίνω κι εγώ...
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
ΜΟΝΟ... που… αύριο το πρωί, στο σχολείο θα γραφτεί και μια
καινούργια μαθήτρια...
ΝΕΡΑΙΔΑ ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
ΦΙ, ΟΦΙ! ε παρακαλώ σοφή νεράιδα, σε ικετεύω θεία μου γλυκιά... ΟΦΙ ΦΟΛΕΙΟ, ΟΦΙ ΦΟΛΕΙΟ...
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Ψραία τότε, θα καθαρίζεις το πάτο της νεραιδολίμνης για δύο
χρόνια. Διάλεξε και αποφάσισε… Πάμε, κι ας κάνει πια ότι νομίζει...
(Βγαίνουν. Μένει η ανακατωσούρα μόνη της στη σκηνή.)
ΣΡΑΓΟΤΔΙ
Αχ τι κακό, αχ τι κακό
μεγάλο που με βρήκε
πως θα το σκάσω απο ’δω
μπορείτε να μου πείτε;
Πονάει το κεφάλι μου
και πυρετό σηκώνω
λυγίζουνε τα πόδια μου
μα ξέρω δε γλιτώνω.
(Βγαίνει. κοτάδι.)
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ΚΗΝΗ Ε΄
Σα σοφά πουλιά πάνε κρυφά τη νύχτα στο σχολείο για να το καθαρίσουν.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Φρώματα παντού σκορπίζουμε
και σοφία τη σκέψη γεμίζουμε.
Σης αγάπης το μήνυμα φέρνουμε
την κακία απ’τον κόσμο την παίρνουμε.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Είμαστε τα σοφά πουλιά
με χρώματα γεμάτα,
φέρνουμε πάντα όμορφα
χαρμόσυνα μαντάτα.
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
Σρέχουμε να σκορπίσουμε
τη γνώση, τη σοφία
σ’όλα τα σπίτια τα καλά
και σ’όλα τα σχολεία.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Φρώματα παντού σκορπιζουμε
και σοφία τη σκέψη γεμίζουμε.
Σης αγάπης το μήνυμα φέρνουμε
την κακία απ’τον κόσμο την παίρνουμε.
ΠΡΑΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 3
Ακούμε τη νεράιδα μας
που’χει σοφία τόση.
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
κρεμόμαστε απ΄τα χείλη της
να πάρουμε τη γνώση.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Κι αν τύχει και καμμιά φορά
αναποδιά ξεσπάσει
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ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
τρέχουμε καθαρίζουμε
και φέρνουμε την τάξη.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Φρώματα παντού σκορπίζουμε
και σοφία τη σκέψη γεμίζουμε
της αγάπης το μήνυμα φέρνουμε
την κακία απ’ τον κόσμο την παίρνουμε.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Άντε, κάντε γρήγορα! Έχουμε πολλή δουλειά.
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
Η μπερδεψόσκονη που σκόρπισε το μαγικό ραβδί έχει χωθεί παντού. Θα μας παιδέψει πολύ να τη βγάλουμε.
ΠΡΑΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 3
Και νάταν μόνο αυτή...
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Είναι και η ζηλόσκονη...
ΚΙΣΡΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 4
...Η μοχθηρόσκονη...
ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 5
...Η τεμπελόσκονη...
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Αχ, όλη τη νύχτα θα δουλεύουμε και πάλι δεν ξέρω αν θα
προλάβουμε να τελειώσουμε μέχρι ν’ ανοίξει το σχολείο.
ΚΙΣΡΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 4 (γελώντας πονηρά)
Μήπως ν’ αφήναμε λίγη στην καρέκλα της Δεσποινίδας Γλωσσοπούλου;
(τον αγριοκοιτάνε)
ΚΙΣΡΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 4
Καλά ντε.. Ένα αστείο είπα.
(Μουσική. Σα πουλιά συνεχίζουν να δουλεύουν με χορευτικές κινήσεις.
Φαμηλώνει η μουσική.)
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ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 3
Ουφ, άντε, κοντεύουμε.. Μα πως την πάτησαν έτσι οι νεράιδες;
ΠΟΡΣΚΑΛΙ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 5
Αφού τις ξεγέλασε αυτή η παμπόνηρη, η ανακατωσούρα.
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Ναι, αλλά – όπως είπε και η σοφή νεράιδα - φταίνε κι αυτές.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Βέβαια. ταν έχουμε κάτι πολύτιμο, πρέπει να το προστατεύουμε.
ΠΡΑΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 3
...Και όχι να το παρατάμε εδώ κι εκεί.
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
Καλά όλα βρε παιδιά... Αλλά να μην το γνωρίσουν μετά;
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
Μας πως αφήσανε την αφηρημένη να κάνει την αφηγήτρια;
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Και ποια να την έκανε; Η νυσταγμένη;
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
Θα την έπαιρνε ο ύπνος πριν καν ξεκινήσει.
ΚΙΣΡΝΟ ΠΟΤΛΙ 4
Ή μήπως η λαίμαργη; Αυτή, εκτός απ’το φαγητό, δεν έχει τίποτε
άλλο στο μυαλό της.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Ε, παιδιά... Μήπως πρέπει να αφαιρέσουμε και την Κουτσομπολόσκονη;
(Γέλια. Μπαίνουν οι τρεις νεράιδες μαζί με τη σοφή νεράιδα..)
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Μπράβο αγαπημένα μου σοφά πουλιά. Βλέπω κάνατε πολύ καλή
δουλειά.
ΟΥΑ ΠΟΤΛΙΑ
Ευχαριστούμε, οφή Νεράιδα!
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ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 1
Κουραστήκαμε λίγο αλλά τα καταφέραμε.
ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 2
Σο σχολείο μας είναι έτοιμο να λειτουργήσει και πάλι.
ΠΡΑΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 3
Καθαρό…
ΓΟΡΓΟ ΠΟΤΛΙ
...Λαμπερό...
ΚΙΣΡΙΝΟ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 4
...Αστραφτερό.
ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΟΥΟ ΠΟΤΛΙ 5
...Και απαλλαγμένο από όλα τα ζιζάνια.
ΟΥΗ ΝΕΡΑΙΔΑ
Μπράβο τα καταφέρατε
εφέρατε την τάξη
και τώρα η ιστορία σας είναι
καθ’όλα εντάξει.
(Υωνές, γέλια, ενθουσιασμός. Βγαίνουν. κοτάδι.)
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ΚΗΝΗ Σ΄
Ξημέρωμα στο σχολείο. Ερχεται μέσα από τη πλατεία ο εφημεριδιπώλης φωνάζοντας.
ΕΥΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗ
Εφημερίδες. Έκτακτο παράρτημα... Εφημερίδες.
(προς τους θεατές ενώ κατευθύνεται προς τη σκηνή.)
Εφημερίδα; Εφημερίδα;
Εφημερίδες... πουδαία νέα...
(ανεβαίνει στη σκηνή)
Ουφφφ. Λαχάνιασα. Κάτσε να πάρω μιαν ανάσα και συνεχίζω…
Απ’το πρωί τρέχω. Ξεπατώθηκα, αλλά χαλάλι. Για τέτοια καλά
νέα αξίζει να τρέξει κανείς και ως την άκρη του κόσμου… Σο
σχολείο μας επιτέλους ξανάγινε όπως πριν... Και καλύτερο μη
σου πω. Κι αυτό χάρις στην παρέμβαση της σοφής νεράιδας η
οποία αφού εξιχνίασε το μυστήριο – ααα δεν της ξεφεύγει τίποτα
αυτηνής - έστειλε τα σοφά πουλιά των χρωμάτων και καθάρισαν
τα πάντα. Πίνακες, θρανία, έδρες, αυλές τσάντες, γόμες, κιμωλίες,
ποδιές… λα, όλα... Κι έτσι «αποκατάστάθηκε και πάλι η τάξις»
όπως είπε και ο διευθυντής της εφημερίδας στην οποία εργάζομαι
και την οποία θα πρέπει να μοιράσω πριν το μεσημέρι αν θέλω
να ξαναμοιράζω και αύριο εφημερίδες... Έκτακτο παράρτημα…
εφημερίδες...
(Μπαίνει η δασκάλα με τη διευθύντρια)
ΕΥΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗ
Καλημέρα σας, κυρία Γλωσσοπούλου.
ΔΑΚΑΛΑ
Καλημέρα.
ΕΥΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗ
Καλημέρα σας, κυρία Γεωμετρίδου. το σχολείο πηγαίνετε;
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ (αυστηρά)
χι, βγήκαμε να μοιράσουμε το γάλα...
ΕΥΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗ
Καλά, κυρία Γεωμετρίδου. Μια ερώτηση έκανα. Εφημερίδα;
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ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Η ερώτησή σου αφορούσε το προφανές και το αυτονόητο. Κατά
συνέπεια, χαρακτηρίζεται ως περιττή – για να μη πω χαζή - και
παίρνει την απάντηση που τις αρμόζει...
ΕΥΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗ
Καλά, καλά, κυρία διευθύντρια. ,τι πείτε. Να, πάρτε την εφημεριδούλα σας και ΚΑΛΟ ΜΑΘΗΜΑ!
(Βγαίνει τρέχοντας)
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Σώρα που λύθηκε το πρόβλημα του σχολείου, θα πω στη σοφή νεράιδα να ασχοληθεί και λίγο με την εφημερίδα.
(Βγαίνουν)
(Οι μαθητές μπαίνουν χαρούμενοι στο προαύλιο του σχολείου
Γέλια, φωνές, πειράγματα... Πολλή φασαρία, αλλά αυτή τη φορά ευχάριστη.
Μπαίνει η δασκάλα.)
ΔΑΚΑΛΑ
Καλημέρα παιδιά.
ΟΛΗ Η ΣΑΞΗ
Καλημέρα, κυρία Γλωσσοπούλου.
ΔΑΚΑΛΑ
Αγαπητά μου παιδιά... Είναι γνωστή σε όλους η περιπέτεια που
πέρασε το σχολείο μας αυτές τις μέρες. Ευτυχώς, ο ένοχος ή μάλλον η ένοχη πιάστηκε, και με τη βοήθεια της σοφής νεράιδας το
σχολείο μας είναι πάλι όπως παλιά. Σα σοφά πουλιά καθάρισαν
με προσοχή όλους τους χώρους κι έτσι πιστεύω ότι πια το σχολείο
μας είναι απόλυτα καθαρό και ασφαλές.
ΦΑΡΑ
Κυρία, τι θα γίνει με την καλοκαιρινή γιορτή. Θα προλάβουμε να
την ετοιμάσουμε;
ΔΑΚΑΛΑ
Ησυχάστε, ησυχάστε… Η γιορτή θα γίνει οπωσδήποτε. Βέβαια,
έχουμε χάσει πολλές μέρες και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά,
αλλά...
(Ξανά φασαρία στην τάξη. Σα παιδιά φωνάζουν: Δεν πειράζει, θα δουλέψουμε
σκληρά κ.λ.π)
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ΔΑΚΑΛΑ
Εντάξει, εντάξει. Ησυχάστε! Αρκετό πονοκέφαλο μου έχουν προκαλέσει όσα πέρασα, μη φωνάζετε κι εσείς...
(Μπαίνει η Διευθύντρια κρατώντας από το χέρι την ανακατώστρα.)
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Καλημέρα παιδιά!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Καλημέρα κυρία διευθύντρια!
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Ελπίζω να συνήλθατε από τη μεγάλη περιπέτεια που περάσαμε…
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Μάλιστα, κυρία Διευθύντρια. Είμαστε πολύ καλά.
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Φαίρομαι πολύ που το ακούω. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να
ματαιωθεί η καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου μας.
ΔΑΚΑΛΑ
Αυτό ακριβώς συζητούσαμε τώρα. Σα παιδιά θέλουν οπωσδήποτε
να γίνει η γιορτή και είναι διατεθειμένα να δουλέψουν όσο
σκληρά χρειαστεί.
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Μπράβο παιδιά μου. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μια καινούργια μαθήτρια.
(παρουσιάζει την ανακατώστρα η οποία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαλόγου προσπαθούσε συνεχώς να το σκάσει και την τράβαγε η Διευθύντρια από το
χέρι.)
Από σήμερα θα είναι μαζί μας. Θέλω να τη βοηθήσετε να προσαρμοστεί γρήγορα και βέβαια να την κατατοπίσετε σχετικά με
τη καλοκαιρινή γιορτή ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει και αυτή. Έχω το λόγο σας;
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Μάλιστα!

Κόκκινη κλωστή μπλεγμένη

61

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Κυρία Γλωσσοπούλου σας παραδίδω την καινούργια σας μαθήτρια.(ψιθυριστά) μας τη στέλνει η σοφή νεράιδα, καταλαβαίνετε...
ΔΑΚΑΛΑ
Απόλυτα, κυρία Διευθύντρια. Μείνετε ήσυχη. Θα την προσέχω
συνεχώς... Πήγαινε παιδί μου.
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
Ψραία, αφού τακτοποιήθηκε κι αυτό, πάμε, κυρία Γλωσοπούλου… για να αφήσουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με τη προετοιμασία της γιορτής.
(Βγαίνει η δασκάλα και η Διευθύντρια)
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ΚΗΝΗ Ζ΄
το προαύλιο του σχολείου τα παιδιά ετοιμάζουν τη καλοκαιρινή
γιορτή
ΓΡΗΓΟΡΗ
Ελάτε παιδιά. Πρέπει να φτιάξουμε το σκηνικό για τη γιορτή.
ΝΙΚΟ
Εντάξει, ερχόμαστε. Με τι θα ξεκινήσουμε;
ΑΝΔΡΕΑ
Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με το πανό. Έχει πολλή δουλειά...
ΓΡΗΓΟΡΗ
Έγινε. Πάμε να το φέρουμε.
(Σα αγόρια βγαίνουν)
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Να πούμε και στην καινούργια. Μα, πώς τη λένε;
ΜΑΡΙΑ
Δεν ξέρω, ας τη ρωτήσουμε.
ΦΑΡΑ
Ε! Εσύ, η καινούργια. Μην κάθεσαι μόνη σου.
(την πλησιάζουν)
ΕΛΕΝΗ
Πώς σε λένε;
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Με λένε ΑΝΑΚΑΣΨ...
(δειλιάζει)
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Πώς είπες, Άννα;
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Ναι, ναι, Άννα. Άννα Κατωσουρίδου...
(ουφ τη γλίτωσα)
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ΦΑΡΑ
Ψραία! Εγώ είμαι η Φαρά, αυτή η Λαμπρινή, η Ελένη, και η Μαρία.
(Μπαίνουν τα αγόρια κουβαλώντας ένα μεγάλο πανό)
ΑΝΔΡΕΑ
Ψραία! Ελάτε βρε κορίτσια να βοηθήσετε να το στερεώσουμε κάπου.
ΜΑΡΙΑ
Ερχόμαστε.
(Μουσική.Σα παιδιά στήνουν και ξεκινούν να ζωγραφίζουν. Φαμηλώνει η μουσική)
ΘΑΝΑΗ
Άννα, έλα, πλησίασε κι εσύ. Λοιπόν, εσύ θα ζωγραφίσεις σ΄αυτή
πλευρά του πανό κόκκινα λουλούδια.
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ; Ε, όχι και κόκκινα λουλούδια βρε παιδιά.
ΝΙΚΟ
Γιατί, τι θέλεις να φτιάξεις;
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Ξέρω ΄γω, καμιά αράχνη, καμιά οικογένεια τερατονερόφιδων…
(Σα παιδιά γελάνε )
ΕΛΕΝΗ
Πλάκα έχεις, το ξέρεις. Άντε ξεκίνα όμως για να τελειώσουμε.
(Μουσική)
ΓΡΗΓΟΡΗ
Ε, Άννα, πώς τα πας;
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Ε, καλά, καλά... Αν και εγώ, βασικά... δεν καταλαβαίνω για ποιο
λόγο πρέπει ντε και καλά να κάνουμε αυτή τη γιορτή;
ΘΑΝΑΗ
Για ποιο λόγο να κάνουμε γιορτή;

66

Ειρήνη Σταματίου

ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Σι εννοείς;
ΕΛΕΝΗ
Η καλοκαιρινή γιορτή είναι το πιο σπουδαίο γεγονός της χρονιάς.
ΜΑΡΙΑ
Σην περιμένουμε όλο το χρόνο...
ΑΝΔΡΕΑ
...Και έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά γι αυτή.
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Να, αυτό ακριβώς εννοώ...
ΓΡΗΓΟΡΗ
Δηλαδή;
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Να, δηλαδή... θέλω να πω (κοιτάει γύρω γύρω μήπως την ακούει κανείς) ε… να δεν καταλαβαίνω το λόγο να δουλεύουμε... και μάλιστα σκληρά!
ΘΑΝΑΗ
Να μη δουλεύουμε
Και τι να κάνουμε;
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Να καθόμαστε.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Να καθόμαστε;
ΜΑΡΙΑ
υνέχεια;
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ (με απόλαυση)
υνέχεια και συνέχεια και συνέχεια... αααααχ...
ΑΝΔΡΕΑ
Μα τι λες, να καθόμαστε συνέχεια και να μην κάνουμε τίποτα;
Μα δεν γίνεται αυτό...
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ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Και γιατί παρακαλώ δεν γίνεται; Βρε παιδιά... τώρα που γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, νομίζω πως είμαι υποχρεωμένη να σας
βγάλω από τη πλάνη που ζείτε και να σας βάλω στο σωστό δρόμο... Δηλαδή... να... για παράδειγμα... Σο σχολείο... Εγώ δε συμφωνώ καθόλου με το να πηγαίνουμε σχολείο...
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Σι; Πώς; Δεν γίνεται αυτό... Μα τι λες τώρα;
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Ε, δηλαδή... όχι πως δε μου αρέσει καθόλου, αλλά να ....Σο θεωρώ
χάσιμο χρόνου…
ΑΝΔΡΕΑ
Φάσιμο χρόνου; Για εξηγήσου καλύτερα… γιατί σα να μη μας τα
λες καλά.
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Εντάξει, ας το εξετάσουμε αλλιώς. Εσάς δηλαδή σας αρέσει το
σχολείο;
ΜΑΡΙΑ
Και βέβαια μας αρέσει το σχολείο...
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Εντάξει, το’παμε και μένα μου αρέσει, αλλά δεν θα ήταν καλύτερα να καθόμαστε σπίτι μας, από το να τρέχουμε κάθε μέρα εδώ
και να χάνουμε το χρόνο μας;
ΓΡΗΓΟΡΗ
Μα καθόμαστε αρκετά και στο σπίτι μας. Σρώμε, ξεκουραζόμαστε, παίζουμε αλλά μετά...
ΘΑΝΑΗ
…μας λείπει το σχολείο!
ΝΙΚΟ
Εδώ μαθαίνουμε ένα σωρό πράγματα...
ΑΝΣΡΕΑ
Μαθαίνουμε να γράφουμε!
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ΘΑΝΑΗ
Να διαβάζουμε!
ΕΛΕΝΗ
Μαθαίνουμε να μετράμε!
ΜΑΡΙΑ
Μαθαίνουμε πώς να προστατευόμαστε στα βαλτώδη νερά της νεραϊδολίμνης.
ΑΝΔΡΕΑ
Πώς να αποφεύγουμε τις ξωτικοπαγίδες στα δέντρα του μαγεμένου δάσους.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Πώς να ψωνίζουμε στη μεγάλη ξωτικονεραϊδοαγορά χωρίς να
μας κοροϊδεύουν με τα ρέστα...
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Και ακόμα μαθαίνουμε πώς να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε,
όχι μόνο με λόγια...
ΜΑΡΙΑ
Αλλά και με μουσική...
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Με ζωγραφική...
ΘΑΝΑΗ
Με θέατρο.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να βρίσκουμε χιλιάδες πληροφορίες και να επικοινωνούμε με παιδιά από όλα τα μέρη του κόσμου.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Και το πιο σημαντικό: μαθαίνουμε πώς να προετοιμαστούμε σωστά για την τελετή παράδοσης του ξωτικονεραϊδόκοσμου.
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Σελετή παράδοσης του ξωτικονεραϊδόκοσμου; Μα τι είναι πάλι
αυτό;
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ΕΛΕΝΗ
Αμάν, καημένη… ούτε αυτό δεν ξέρεις;
ΓΡΗΓΟΡΗ
ταν τα παιδιά έχουν τελειώσει το σχολείο και είναι σωστά προετοιμασμένα...
ΘΑΝΑΗ
...οι μεγάλες νεράιδες και τα μεγάλα ξωτικά οργανώνουν μια μεγάλη γιορτή...
ΝΙΚΟ
...στην οποία μας παραδίδουν τον ξωτικονεραϊδόκοσμο...
ΑΝΣΡΕΑ
...και από εκείνη τη στιγμή και μετά εμείς θα πρέπει να αποφασίζουμε για τα πάντα...
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
...όμως για να γίνει αυτό... θα πρέπει...
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
...να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι...
ΝΙΚΟ
...και για να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι...
ΘΑΝΑΗ
...θα πρέπει...
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
...να πηγαίνουμε σχολείο...
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ (Ειρωνικά)
Μάαααλισταα… μάλιστααα, ωραία πράγματα!
(κάνει να βγάλει το ραβδί της, τα παιδιά τη βλέπουν και το κρύβει πάλι μέσα)
ΜΑΡΙΑ
Και δε σου είπαμε και το πιο σημαντικό.
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ (Ειρωνικά)
Ψχ, έχει και πιο σημαντικό;
ΑΝΔΡΕΑ
το σχολείο κάνουμε φίλους...
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ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Υίλους; Ε, τώρα θα το πάθω... Και τι τους θέλετε τους φίλους, βρε
παιδιά;
ΦΑΡΑ
Σι τους θέλουμε τους φίλους;
ΜΑΡΙΑ
Μα καλά, από που ήρθες εσύ;
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Φωρίς φίλους δε μπορεί να ζήσει κανένας!
ΕΛΕΝΗ
Νιώθεις μοναξιά.
ΓΙΩΡΓΑΚΗ
Δεν έχεις κάποιον να παίξεις.
ΑΝΣΡΕΑ
ταν είσαι λυπημένος, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις.
ΝΙΚΟ
ταν είσαι χαρούμενος, δεν έχεις κάποιον να το μοιραστείς.
ΓΡΗΓΟΡΗ
ταν είσαι μόνος σου, βλέπεις τον κόσμο μόνο μέσα από το χρώμα που έχουν τα δικά σου μάτια...
ΘΑΝΑΗ
...και αυτό είναι πολύ μονότονο.
ΑΝΣΡΕΑ
Ενώ, όταν έχεις φίλους βλέπεις τον κόσμο φωτισμένο με χιλιάδες
χρώματα.
ΓΡΗΓΟΡΗ
ταν έχεις φίλους, ο κόσμος όλος είναι μια ζεστή αγκαλιά...
ΜΑΡΙΑ
Που σε προστατεύει... και που όταν θέλεις να κλάψεις σε κρύβει
καλά για να μη σε δει κανείς.
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ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Και που όταν γελάς σ΄αφήνει ελεύθερο για ν’ ακουστεί το γέλιο
σου παντού!
ΘΑΝΑΗ
ταν έχεις φίλους, νιώθεις τόσο δυνατός...
ΝΙΚΟ
...που νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα
(τα παιδιά αγκαλιάζονται)
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Αααχ, λυπάμαι, αλλά εσείς δεν παίρνετε από λόγια!
(βγάζει το ραβδί, τα παιδιά το βλέπουν και τρέχουν προς το μέρος της)
ΘΑΝΑΗ
Σι είναι αυτό; Μαγικό ραβδί στο σχολείο;
(πάνε να το πιάσουν, αυτό πέφτει, η Ανακατωσούρα πάει να το σηκώσει , το πατάει κατά λάθος και το σπάει.)
(Μουσική. Σα παιδιά ακίνητα την κοιτάζουν. Φαμηλώνει σιγά σιγά η μουσική.)
ΑΝΑΚΑΣΩΟΤΡΑ
Σο ραβδί μου... ΕΠΑΕ!
ΕΛΕΝΗ
Έσπασε!
ΜΑΡΙΑ
Έλα, μη στεναχωριέσαι...
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ίσως είναι καλύτερα έτσι.
ΓΡΗΓΟΡΗ
Εδώ που ήρθες εμείς θα σε βοηθήσουμε να αποκτήσεις άλλο.
ΝΙΚΟ
Πιο όμορφο!
ΑΝΔΡΕΑ
Πιο καλό!
ΘΑΝΑΗ
Πιο χρήσιμο!
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ΓΡΗΓΟΡΗ
Ένα ραβδί που θα σου μάθει να σέβεσαι, να προσφέρεις, να δουλεύεις, μα πάνω απ’ όλα...
ΝΙΚΟ
Ένα ραβδί που θα σε μάθει...
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΝΑ ΑΓΑΠΑ!!!
ΣΡΑΓΟΤΔΙ
Γρίφος είναι η φιλία
άλγεβρα μα και χημεία.
Ανακάτεψε καλά
της καρδιάς τα υλικά.
Θέλει γνώση και σοφία
και καλή δοσολογία.
Δώσε αγάπη όσο μπορείς
και γερά θ’ανταμειφθείς.
Για να είσαι αρχηγός
πρέπει να ‘σαι ο πιο σωστός.
Νταϊλίκια άμα κάνεις
την αξία σου τη χάνεις.
, τι μέσα σου κι αν νιώσεις
τη φιλία μη προδώσεις.
την κακία γιατρειά
δίνει μια ζεστή αγκαλιά.
που αύριο και να’μαι
τίποτα πια δε φοβάμαι.
Θα’χω τούτη τη βραδυά
φυλαγμένη στην καρδιά.

Τέλος
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Η Ειρήνη Δ. ταματίου
Γεννήθηκε στην Αθήνα. πούδασε Marketing και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
και εργάστηκε για πολλά χρόνια ως διευθύντρια σε τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα
ασχολήθηκε με το θέατρο. Υοίτησε στη Δραματική χολή του Ψδείου Αθηνών και έκανε
σπουδές θεατρολογίας. Επίσης παρακολούθησε μαθήματα στη σχολή κινηματογράφου του
ταυράκου και σεμινάρια υποκριτικής, αυτοσχεδιασμού, κινησιολογίας και πολυφωνικού
τραγουδιού. Σα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ηθοποιός και σκηνοθέτης. Σαυτόχρονα διδάσκει θέατρο σε σχολεία και ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων και θεατρικών
έργων.
Επικοινωνία: irene@unix.gr
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Σι συμβαίνει στο ξωτικοσχολείο, όταν οι Νεράιδες μπερδεύουν τα μαγικά ραβδάκια τους;
Όλα γίνονται άνω-κάτω! Η τεμπελιά, η ζήλεια και η βία μπαίνουν σε κάθε γωνιά του
σχολείου. Οι δάσκαλοι φέρονται αλλόκοτα και οι μαθητές επιβραβεύονται, όταν παίζουν...
βιντεοπαιχνίδια! Σότε, αναλαμβάνουν δράση η οφή Νεράιδα και οι βοηθοί της, τα οφά
Πουλιά. Θα καταφέρουν, άραγε, να γεμίσουν, και πάλι, το σχολείο με αγάπη, γνώση και
φιλία;
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