
6/θ Δ/Σ Μεταμόρφωσης- Ιωαννίνων

Διαδικτυακές «φιλίες»

Ρόλοι

Παιδί 1ο: Αλέξης

Παιδί 2ο: Χρήστος Κ.

Παιδί 3ο: Κωνσταντίνος

Παιδί 4ο: Παναγιώτης

Παιδί 5ο: Χρήστος Χ.

Παιδί 6ο: Απόστολος

Σκιά: Θανάσης

Γονείς:  Εύη- Ετέμ

Κορίτσι 1ο: Αντιγόνη

Κορίτσι 2ο: Βαλέρια

Κορίτσι 3ο: Παναγιώτα

Κορίτσι 4ο: Ειρήνη

ΣΚΗΝΗ 1η 

Η σκηνή χωρισμένοι στα δύο, απ’ τη μια πλευρά είναι το παιδί που παίζει fortnite, στο 

πανί εμφανίζεται βίντεο από σκηνές του παιχνιδιού.

Μπαίνει η σκιά και κάνει πρόσκληση στο παιδί να τον δεχτεί ως φίλο στο παιχνίδι. Τον

δέχεται. Σταματά η μουσική. Ξεκινά συνομιλία με μικρόφωνα.

Αλέξης: Ωχ! Έρχεται! Βγαίνει!

Σκιά: Πέτα το! Πέτα το!

Αλέξης: Ναιιιιιιι! Πάει ο ένας.

Σκιά: Μπράβο pro

Αλέξης: ΟΟΟΟΟΟ! Παραλίγο.. Δώσε μου γρήγορα ένα όπλο.

Σκιά: Άστον σε μένα.

Αλέξης: Πάνω στην ταράτσα! Να τος. 
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Σκιά: Τον έχω. Ανέβηκα. Είναι καλός αλλά εγώ πολύ καλύτερος. Πάει και αυτός.

Αλέξης: Σούπερ Angel. Προχωράμε. Πάμε.

Σκιά: Τι κάνει τώρα αυτός; Θα χάσουμε.

Αλέξης: Φύγε από κει. Φύγεεεεε. Έλα ρε φίλε τώρα…

Σκιά: Όχι ρε. Πάει…. Βαρέθηκα να φτάνω τόσο κοντά και να υπαρχή πάντα ένας 

άχρηστος στην ομάδα μου και να χάνω.

Αλέξης: Και  γω ρε Angel. Το βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι. Το έχω τερματίσει και τόσες 

φορές…

Σκιά: Έχω pro ένα σούπερ παιχνίδι που το έστησε ένας φίλος μου.

Αλέξης: Έλα ρε. Ποιο καλό από αυτό;

Σκιά: Τέλειο σου λέω. Με πολλές πίστες, τέλεια γραφικά πολύ ξύλο.

Αλέξης: Πού μπορώ να το αγοράσω;

Σκιά: Δεν κυκλοφορεί ακόμη αλλά μπορώ να στο δώσω τζάμπα.

Αλέξης: Αλήθεια; Δεν τον πειράζει τον φίλο σου;

Σκιά: Όχι pro είσαι φίλος. Έλα σε μία ώρα στο σπίτι μου να στο δώσω.

Αλέξης; ΟΚ Angel. Τα λέμε σε λίγο.

ΣΚΗΝΗ   2  η     

Καλεί του φίλους του στο viber  “ελάτε σπίτι έχω τέλεια νέα”.

Αλέξης: γνώρισα ένα καταπληκτικό παιδί στο fortnite. Μου είπε ότι έχει ένα τέλειο 
παιχνίδι που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα και μου το δίνει τζάμπα.

Χρήστος Κ: Τι παιχνίδι είναι αυτό;

Κωνσταντίνος: πώς το λένε να το ψάξουμε;

Αλέξης: δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το έφτιαξε ένας φίλος του. Είναι τέλειο σας 
λέω.

Παναγιώτης: και πως μπορούμε να το πάρουμε;
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Αλέξης: με περιμένει σπίτι του . Σε μια ώρα πρέπει να είμαι εκεί.

Χρήστος Χ.: και δεν φοβάσαι να πας μόνος σου;

Απόστολος: θα έρθω εγώ

Κωνσταντίνος: αν φοβάσαι έρχομαι και γω.

Παναγιώτης: κι εγώ

Αλέξης: δεν φοβάμαι αλλά εάν θέλετε ελάτε. 

Κλείνουν τα φώτα.

ΣΚΗΝΗ 3η

Τα παιδιά προσπαθούν να περάσουν ένα ποτάμι με πέτρες. Στην πορεία ο Απόστολος 
έχει ήδη εξαφανιστεί.

Χρήστος Χ.: πού πάμε;

Αλέξης: δεν έχω ιδέα

Κωνσταντίνος: μήπως έπρεπε να στρίψουμε δεξιά;

Αλέξης: όχι το GPS αυτό το δρόμο δείχνει.

Απόστολος: που τη βρήκες αυτή την μπαχατέλα; Ότι να’ ναι δείχνει.

Χρήστος Κ. : προσέξτε οι πέτρες γλιστράνε;

Περνάνε απέναντι

Παναγιώτης: πού είναι ο Απόστολος;

Φωνάζουν το όνομά του

Χρήστος Κ.: Ίσως φοβήθηκε και έφυγε. Πάντα φοβητσιάρης ήταν.
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ΣΚΗΝΗ 4η

Πέφτει ομίχλη

Αλέξης: Αυτό μας έλειπε τώρα!

Κωνσταντίνος: Δεν βλέπω τίποτα

Χρήστος Κ.: Ας πιαστούμε χέρι χέρι για να μην χαθούμε.

Παναγιώτης: Ελάτε, ελάτε από δω!

Κωνσταντίνος: είσαι σίγουρος;

Παναγιώτης: όχι

Αλέξης: από δω ελάτε. Νομίζω ότι έχει δρόμο εδώ.

Κωνσταντίνος: δρόμο ή γκρεμό;

Φεύγει η ομίχλη

Αλέξης: Επιτέλους!!!

Χρήστος Κ.: Παιδιά δεν βλέπω τον Χρήστο!

Κωνσταντίνος: ΧΡΗΣΤΟΟΟΟΟ!

Αλέξης: Άσε τα αστεία και βγες!

Χρήστος Κ.: Λείπει και ο Παναγιώτης

Αλέξης: Μήπως να γυρίσουμε πίσω;

Χρήστος Κ.: Εσύ μας ξεσήκωσες και τώρα φοβάσαι; Θα πάμε θέλω το παιχνίδι.

Κωνσταντίνος: Και εγώ

Αλέξης: Πρoχωράμε!!

Όλοι μαζί: Προχωράμε!!

Όλοι μαζί: 1,2,3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 
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ΣΚΗΝΗ 5η 

Συναντούν μια παρέα κοριτσιών με κινητά στο χέρι που δεν μιλούν μεταξύ τους.

Αλέξης: Συγνώμη κορίτσια μήπως ξέρετε που είναι η πλατεία Μαβίλη; γιατί κάτι έπαθε
το GPS.

Αντιγόνη: Θα πάτε ευθεία και στο περίπτερο θα στρίψετε δεξιά.

Βαλέρια: Αριστερά στο περίπτερο και στο δεύτερο φανάρι δεξιά κάτω.

Ειρήνη: Καμιά σχέση αυτή είναι η πλατεία Ειρήνης. Λοιπόν στο φαρμακείο απέναντι 
έχει ένα δρόμο εκεί θα κάνετε αριστερά και αμέσως δεξιά.

Παναγιώτα: Έχει δίκιο η Ειρήνη.

Αντιγόνη: ποια πλατεία Μαβίλη ψάχνετε; Την πλατεία Γεωργίου Μαβίλη, την πλατεία 
Αθανάσιου Μαβίλη ή την πλατεία Ευάγγελου Μαβίλη;

Αλέξης: μισό να κοιτάξω. Πλατεία Γεώργιου Μαβίλη.

Βαλέρια: αυτή είναι τρία τετράγωνα ποιο κάτω, δίπλα στο γήπεδο, όλο ευθεία.

Παναγιώτα: ευθεία, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη απένατι.

Αντιγόνη: απέναντι από το στούντιο μανικιούρ –πεντικιούρ Νίνα.

Ειρήνη: ακριβώς! Εκεί δουλεύει η θεία μου. Αν χαθείτε μπείτε μέσα και ρωτήστε. Είναι 
μία με κόκκινα μαλλιά, ψηλή και όμορφη σαν εμένα…

Χρήστος Κ.: Εντάξη καταλάβαμε, καταλάβαμε!   

ΣΚΗΝΗ 6η

Τα παιδιά περιφέρονται ανάμεσα στον κόσμο και ψάχνουν να βρουν τον δρόμο.

Χρήστος Κ.: Από δω ελάτε το βρήκα.

Αναβαίνουν στη σκηνή (ο Κωνσταντίνος έχει εξαφανιστεί) μπαίνουν στο σπίτι και η 
Σκία τα παρασέρνει.

ΤΕΛΟΣ 1ης ΕΚΔΟΧΗΣ
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Αν όμως ο Αλέξης..............

(Επανάληψη 1ης σκηνής)

Αλέξης: Ωχ! Έρχεται! Βγαίνει!

Σκιά: Πέτα το! Πέτα το!

Αλέξης: Ναιιιιιιι! Πάει ο ένας.

Σκιά: Μπράβο pro

Αλέξης: ΟΟΟΟΟΟ! Παραλίγο.. Δώσε μου γρήγορα ένα όπλο.

Σκιά: Άστον σε μένα.

Αλέξης: Πάνω στην ταράτσα! Να τος. 

Σκιά: Τον έχω. Ανέβηκα. Είναι καλός αλλά εγώ πολύ καλύτερος. Πάει και αυτός.

Αλέξης: Σούπερ Angel. Προχωράμε. Πάμε.

Σκιά: Τι κάνει τώρα αυτός; Θα χάσουμε.

Αλέξης: Φύγε από κει. Φύγεεεεε. Έλα ρε φίλε τώρα…

Σκιά: Όχι ρε. Πάει…. Βαρέθηκα να φτάνω τόσο κοντά και να υπαρχή πάντα ένας 

άχρηστος στην ομάδα μου και να χάνω.

Αλέξης: Και  γω ρε Angel. Το βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι. Το έχω τερματίσει και τόσες 

φορές…

Σκιά: Έχω pro ένα σούπερ παιχνίδι που το έστησε ένας φίλος μου.

Αλέξης: Έλα ρε. Ποιο καλό από αυτό;

Σκιά: Τέλειο σου λέω. Με πολλές πίστες, τέλεια γραφικά πολύ ξύλο.

Αλέξης: Πού μπορώ να το αγοράσω;

Σκιά: Δεν κυκλοφορεί ακόμη αλλά μπορώ να στο δώσω τζάμπα.

Αλέξης: Αλήθεια; Δεν τον πειράζει τον φίλο σου;
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Σκιά: Όχι pro είσαι φίλος. Έλα σε μία ώρα στο σπίτι μου να στο δώσω.

Αλέξης; ΟΚ Angel. Τα λέμε σε λίγο.

Αλέξης: Μαμάααα!

Εύη: Γιατί φωνάζεις αγόρι μου;

Μπαίνει ο μπαμπάς

Ετέμ: Τι έγινε ρε παιδιά;

Αλέξης: Ο φίλος μου Angel έχει ένα καταπληκτικό παιχνίδι και μου το δίνει τζάμπα. 
Να πάω σε μια ώρα σπίτι του να μου το φορτώσει στον υπολογιστή; 

Εύη: Πες μας ποιο παιχνίδι είναι να στο αγοράσουμε.

Ετέμ: να στο αγοράσουμε.

Αλέξης: Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Να πάω. Έλα μαμά σε παρακαλώ

Εύη: ποιος είναι αυτός ο Angel  δεν τον ξέρουμε.

Αλέξης: τον γνώρισα πριν λίγο στο fortnite

Ετέμ: πού είναι αυτό;

Εύη: άσχετε! Είναι μια καφετέρια στην πλατεία.

Αλέξης: παιχνίδι είναι στο ιντερνέτ. Έλα ρε μαμά αφήστε με να πάω. Μπαμπάκα; 

Ετέμ: όχι δεν θα πας

Εύη: αν το θέλει το παιδί τόσο πολύ θα πάμε μαζί να το πάρουμε.

Ετέμ: θα πάμε μαζί. Δίκιο έχει η μάνα σου.

Αλέξης: Εντάξει

Ο δρόμος προς την Σκιά είναι πλέον χωρίς εμπόδια. Περνάνε το ποτάμι από την γέφυρα
όπου βγαίνει ο Αποστόλης και πηγαίνει μαζί τους. Ποιο πέρα βρίσκουν τον Παναγιώτη 
και τον Χρήστο μετά τον Κωνσταντίνο και τους ακολουθούν και αυτοί και τέλος οι 
γονείς  παρασέρνουν την σκιά.
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Συγγραφή κειμένου: οι εκπ/κοι : Μέγα Χάρης ΠΕ 79.01

       Παπαβασιλείου Ανθούλα ΠΕ86

            Οι μαθητές: Αρβανίτη Παρασκευή

        Γάγα Βαλέρια

        Γκόγκος Απόστολος

        Γούλα Ειρήνη

        Καραγιάννης Κωνσταντίνος

        Κολιός Χρήστος

        Κότσιας Αθανάσιος

        Μεχμέτι Αλέξης

        Μπονόβας Παναγιώτης

        Πρέντζα Παναγιώτα

         Σιώζιου Αντιγόνη

         Χανδόλιας Χρήστος

         Χαριζάι Χετέμ
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