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ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
Ref. 64001 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Σετ που αποτελείται από 6 μαριονέτες (4 από αυτές έχουν δύο όψεις με διαφορετικό πρόσωπο), 
ένα  ONLINE AUDIO MP3 που περιέχει την εγγραφή 2 ολόκληρων παραμυθιών με τη μουσική 
και τους διαλόγους. Η αναπαράσταση των παραμυθιών με τις μαριονέτες δίνει τη δυνατότητα 
στα παιδιά να ανακαλύψουν τα  “συναισθήματα” έτσι ώστε να τους είναι εύκολο να τα 
αναγνωρίσουν στην συνέχεια. Η διάρκεια κάθε παραμυθιού είναι περίπου 10 λεπτά. Το AUDIO 
MP3 περιλαμβάνει την έκδοση σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να διευκολύνεται η εκμάθηση 
άλλων γλωσσών. Το AUDIO MP3 επιτρέπει στον καθηγητή να προβεί στην αναπαράσταση των 
παραμυθιών χωρίς να χρειάζεται να τα εκφωνεί. Μόνο χρειάζεται να βάλει το ONLINE AUDIO και 
να κινεί τις κούκλες ακολουθώντας το σενάριο του βιβλίου! Τόσο εύκολα! Τόσο πρακτικά! 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Από 3 ετών και μετά. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΑ 
Στο βιβλιαράκι όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στο χώρο, παρατηρούνται από πίσω από το 
θέατρο, από το χώρο πίσω από την κούκλα, κοιτάζοντας προς το κοινό. 
Στο βιβλιαράκι οι διάλογοι των προσώπων που εμφανίζονται στη σκηνή από το δεξί μέρος της 
σκηνής και που φοριούνται στο δεξί χέρι, βρίσκονται στο κείμενο μεταφερμένα στο δεξί μέρος. 
 
Ο τρόπος που πρέπει να πιάνονται οι κούκλες για καλύτερη απόδοση των κινήσεων είναι 
τοποθετώντας  τον αντίχειρα σε ένα από τα χέρια της κούκλας, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο 
στο κεφάλι και τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο στο άλλο χέρι. Οι κινήσεις που εκτελούν οι 
κούκλες σας επιτρέπουν να εκφράσετε πολλά συναισθήματα. Για παράδειγμα: 

- με τα χέρια: χειροκροτούν, χαιρετούν, χαϊδεύουν, εκφράζουν χαρά και ενθουσιασμό με 
γρήγορες κινήσεις, κλαίνε σκεπάζοντας το πρόσωπο με τα χέρια, κτλ. 

- με το κεφάλι: μιλούν, συναινούν, κτλ. 
- με το σώμα: εκφράζουν άρνηση με κινήσεις ταλάντωσης  

 
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά κάθε παραμύθι από το βιβλαράκι, όπως επίσης να 
ακούσετε την αναπαράστασή του από το ONLINE AUDIO MP3, και να κάνετε μία πρόβα του 
παραμυθιού  με τις  κούκλες πριν την σκηνική αναπαράσταση του παραμυθιού. 
 
Η αναπαράσταση μπορεί επίσης να γίνει χωρίς το AUDIO MP3, διαβάζοντας τα κείμενα από το 
βιβλιαράκι.  
 
Σκηνικά “Η Μάρθα και ο Μπόμπι στο Λούνα Παρκ”: 
Το σκηνικό παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια όλης της αναπαράστασης. Παρατηρείται στο 
βάθος ένα περιβάλλον λούνα πάρκ όπου προτείνονται οι παρακάτω εικόνες: στα αριστερά ένα 
καρουσέλ, στο κέντρο ένας τροχός και στα δεξιά ένα κυλικείο με ποπ κόρν. 
 
Σκηνικά “Ο Άκης Ξυλάκης ανακαλύπτει τα συναισθήματα”: 
Το σκηνικό παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια όλης της αναπαράστασης. Παρατηρείται στο 
βάθος ένα ηλιόλουστο τοπίο υπαίθρου: ένα λιβάδι με μερικά δένδρα, θάμνους και ένα 
αγρόσπιτο στο βάθος. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του υλικού είναι να προσφέρει ένα εργαλείο εργασίας στον 
δάσκαλο για να δουλέψει στην τάξη το θέμα της αναγνώρισης των συναισθημάτων. 
Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να μπορεί το παιδί να αναγνωρίζει τα χρώματα, τους αριθμούς, 
τα γράμματα, κτλ. και εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζει πως λέγεται αυτό που νιώθουμε. Το να 
δίνουμε όνομα σε κάτι που δεν βλέπουμε αλλά νιώθουμε είναι πολύπλοκο, και περισσότερο για 
τα παιδιά εφόσον γι’αυτά ό,τι δεν έχει όνομα δεν υπάρχει.  
Το να ξέρουμε πως νιώθουμε και να αναγνωρίζουμε πως νιώθουν οι άλλοι, είναι ένα βασικό θέμα 
συνύπαρξης.  
 
Ας θέσουμε, μεταξύ όλων των συναισθημάτων, σαν πιο βασικά τα παρακάτω: χαρά, λύπη, θυμός, 
έκπληξη, φόβος και ντροπή. Η αναπαράσταση του κάθε συναισθήματος με ένα σύμβολο μας 
δίνει τη δυνατότητα να διευκολύνουμε τα μικρά παιδιά να τα αναγνωρίσουν. 
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
Χαρά Ήλιος 
Λύπη Σύννεφο με σταγόνες νερού 
Θυμός Αστραπές 
Έκπληξη Κουτί δώρου 
Φόβος Φάντασμα 
Ντροπή Ήλιος ανάμεσα στα σύννεφα 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
Στο τέλος του βιβλίου επισυνάπτονται καρτέλες με τα σύμβολα των συναισθημάτων ώστε να 
πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες δραστηριότητες. Σας συνιστούμε να φωτοτυπήσετε και 
να μεγεθύνετε τις εικόνες για πιο εύκολη χρήση. 
 
1º Η συσχέτιση ενός συμβόλου με ένα συναίσθημα 
α) Δείξτε μία μία τις καρτέλες με τα σύμβολα των συναισθημάτων, συσχετίζοντάς την με 
την αντίστοιχη κούκλα: τα παιδιά θα παίξουν μαντεύοντας το τί συμβολίζει η κάθε μία. 
Παράδειγμα: συσχετίστε το “κουτί δώρου” της καρτέλας με την κούκλα που έχει αυτό το ίδιο 
σύμβολο στη φορεσιά της και έχει στο πρόσωπο μία έκφραση έκπληξης. 
β) Τοποθετήστε όλες τις καρτέλες με τα διάφορα σύμβολα προς τα επάνω, ζητήστε από τον/την 
κάθε μαθητή/μαθήτρια να επιλέξει μία και να φωνάξει ένα συμμαθητή/τρια για να 
αναπαραστήσει το συναίσθημα. 
 
2º Συσχέτιση μίας φράσης με ένα συναίσθημα 
Δυσκολία 1 
Ο δάσκαλος θα διαβάσει τις φράσεις εκφράζοντας το αντίστοιχο συναίσθημα και θα κάνει την 
ερώτηση που προτείνεται στη συνέχεια ώστε τα παιδιά να απαντήσουν σχετικά με το πως 
πιστεύουν ότι νιώθει αυτό το άτομο: χαρούμενο, λυπημένο, κτλ. 
Δυσκολία  2 
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Ο δάσκαλος θα διαβάσει τις φράσεις χωρίς να εκφράσει κάποιο συναίσθημα και θα κάνει την 
ερώτηση που προτείνεται στη συνέχεια ώστε τα παιδιά να απαντήσουν σχετικά με το πως 
πιστεύουν ότι νιώθει αυτό το άτομο: χαρούμενο, λυπημένο, κτλ. 
Πώς νιώθει το παιδί που λέει…; 
 

1. “Η καλύτερή μου φίλη θα έρθει να κοιμηθεί στο σπίτι μου” (χαρά) 
2. “Έσπασε το αγαπημένο μου παιγνίδι” (λύπη) 
3. “Ο αδελφός μου έφαγε το κολατσιό μου” (θυμό) 
4. “Μόλις έσπασε ένα μπαλόνι” (έκπληξη) 
5. “Ένας σκύλος μου γαυγίζει άγρια” (φόβο) 
6. “Σκίστηκε το παντελόνι μου και φαίνεται το εσώρουχο” (ντροπή) 
7. “Έχω τα γενέθλιά μου” (χαρά) 
8. “Έσβησαν όλα τα φώτα  στο σπίτι μου, δεν βλέπω τίποτα” (φόβο) 
9. “ Μία συμμαθήτριά μου μού δίνει ένα φιλί” (ντροπή) 
10. “Η δασκάλα με συγχάρηκε για τη δουλειά μου” (χαρά) 
11. “ Ανοίγω το συρτάρι του γραφείου του δασκάλου και με πιάσανε” (έκπληξη) 
12. “Η φίλη μου δεν μου μιλάει” (λύπη). 
13. “Ψόφησε η μασκότ μου”(λύπη) 
14. “Με προσκαλούν σε ένα πάρτι γενεθλίων” (χαρά) 
15. “Μου έκλεψαν τη σειρά”(θυμός) 
16. “Έχασα το σακίδιό μου” (φόβος) 
17. “Με γαργαλούν” (χαρά) 
18. “Δεν με αφήνουν να βγω έξω για να παίξω” (λύπη) 
19. “Ένας φίλος μου έβαλε τρικλοποδιά” (θυμός) 
20. “Δεν είναι τα γενέθλιά μου και μου έκαναν ένα δώρο” (έκπληξη) 
21. “Ανεβαίνω μόνος /η μου τη σκάλα του σπιτιού μου και σβήνει το φως” (φόβος) 
22. “Γλίστρησα πατώντας μία μπανανόφλουδα μπροστά στους φίλους μου και όλοι 

γέλασαν”  (ντροπή) 
 
3º Ένα πρόσωπο μία ερώτηση 
Ο δάσκαλος θα δείξει μία κούκλα δίνοντάς της ένα κύριο όνομα, κάθε φορά θα αλλάζει το όνομα 
για να διευκολύνει τα παιδιά να δημιουργούν καινούριες ιστορίες. 
Δυσκολία 1 
Η ερώτηση που κάνουμε δείχνοντας την κούκλα είναι η παρακάτω: 
“Τί έπαθε ο ... (Γιώργος) και είναι λυπημένος; 
Τα παιδιά δημιουργούν καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει αυτό το συναίσθημα. 
 
Δυσκολία 2 
Η ερώτηση που κάνουμε δείχνοντας την κούκλα είναι η παρακάτω: 
“Τί έπαθε ο ... (Γιώργος); 
Τα παιδιά αναγνωρίζουν το συναίσθημα και δημιουργούν καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει 
αυτό το συναίσθημα. 
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O Άκης Ξυλάκης ανακαλύπτει τα συναισθήµατα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ ΜAΡΘΑ (ροζ) 

 

 

(Μουσική για την παρουσίαση του ΑΚΗ  ΞΥΛΑΚΗ) 
(Η αυλαία είναι κλειστή, εµφανίζεται ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ από τα αριστερά και φτάνει µέχρι το 
κέντρο της σκηνής) 

 

ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Γεια σας φίλοι µου! (διάδραση) Τι κάνετε; Είστε καλά; Θα ήθελα να σας 
µιλήσω για τη χώρα απ΄όπου κατάγοµαι: τη Χώρα του Ξύλου. Στη χώρα µου υπάρχει πάντα 
πολύ δραστηριότητα. Εκεί µένω εγώ µε τους γονείς και τα αδέλφια µου. Έχω πολλούς φίλους 
και όλοι µαζί φτιάχνουµε πολλά πράγµατα, ωραία και χρήσιµα: πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, 
κουτάλες, παιχνίδια…, µε λίγα λόγια, οτιδήποτε βάλουµε µπρος. 
Είναι αλήθεια ότι στη Χώρα µου υπάρχει πολύ ωραίο περιβάλλον, εκεί όταν συναντιόνται δύο 
φίλοι λένε: “Γειά σου φιλαράκο!”. Όταν κάνω κάτι σηµαντικό, οι γονείς µου κοιτάζονται 
περήφανοι και µου λένε: “Αυτό το παιδί είναι από καλή πάστα!”. Και αυτό µε κάνει να νιώθω 
περίφηµα. Άλλες φορές, όταν κάνω κάτι, µε τον ίδιο τρόπο όπως ο πατέρας µου, λένε: “Το 
µήλο κάτω από τη µηλιά θα πέσει”. Αν κάποιος κάνει κάτι που εκπλήσσει τους γύρω, του λένε: 
Είσαι το κάτι άλλο! 
Κατάλαβα ότι αισθάνοµαι κάπως διαφορετικά όταν µου συµβαίνουν τέτοια πράγµατα. Όµως, 
φίλοι µου, υπάρχει κάτι που µε απασχολεί: η οικογένειά µου και οι φίλοι µου έχουν πάντα το 
ίδιο “ακίνητο σαν ξύλο πρόσωπο”, δηλαδή, ένα πρόσωπο τελείως ανέκφραστο. 
Έτσι, αποφάσισα να ταξιδέψω σε άλλα µέρη για να δω αν συµβαίνει το ίδιο. Μου είπαν ότι στη 
χώρα των ανθρώπων τα πρόσωπά τους αντικατοπτρίζουν εκείνο που νιώθουν, δηλαδή τα 
συναισθήµατά τους, και αυτό τους κάνει να αλλάζουν έκφραση. Έτσι κι εγώ… έφυγα! 

 

(Τυµπανοκρουσία, ανοίγει η αυλαία και ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ βρίσκεται στη χώρα των ανθρώπων µε 
σκηνικό την ύπαιθρο)  
(Με χαµηλή φωνή σαν να είναι λίγο τροµαγµένος και κοιτάζοντας το κοινό) 

 

ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Λοιπόν, να έφτασα, δεν ξέρω τι θα βρω µπροστά µου. Η αλήθεια είναι ότι δεν 
ξέρω πως θα αναγνωρίσω κάτι που δεν έχω δει ποτέ.  

 

(Εξαφανίζεται ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ από τα αριστερά της σκηνής. Βάζουµε τη Μάρθα στο δεξί µέρος 
της σκηνής λίγο µαζεµένη και µε θλιµµένο πρόσωπο) 

 

ΜAΡΘΑ: (κλαψουρίζοντας) Τι ατυχία! Πιάστηκε το φόρεµά µου σε µία πέτρα και θα 
αργήσω στο σχολείο. “ιιιιι, ιιιιι” (το κοριτσάκι προσπαθεί να τραβήξει τη φούστα, αλλά µάταια) 

Αριστερό χέρι: ∆εξί χέρι: 

ΑΚΗΣ  ΞΥΛΑΚΗΣ ΜAΡΘΑ (ΡΟΖ φορεσιά): 
χαρούµενη/λυπηµένη 

 
ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ φορεσιά): 
θυµωµένος/χαρούµενος 

 
ΝΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ φορεσιά): 
φοβισµένος/ντροπιασµένος 

 ΣΚΥΛΟΣ 
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(Ακούγεται µουσική στο βάθος, εµφανίζεται ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ, πλησιάζει τη Μάρθα από τα 
αριστερά της σκηνής) 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: (Κάνει πως βήχει) Χµ…χµ, ...Γειά σου, µε λένε ΑΚΗ ΞΥΛΑΚΗ. Τί σου συµβαίνει; 
Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι; 

 ΜΑΡΘΑ: (λυπηµένη) Γειά σου ΑΚΗ ΞΥΛΑΚΗ, είµαι η  Μάρθα. ∆εν µπορώ να συνεχίσω τον 
 δρόµο µου γιατί πιάστηκε το φόρεµά µου και θα φτάσω καθυστερηµένη στο µάθηµα. 
 Είµαι τόσο λυπηµένη, όσο και να προσπαθώ να το τραβήξω δεν τα καταφέρνω µόνη 
 µου. 

ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Εγώ θα σε βοηθήσω. Θα τραβήξουµε και οι δύο και θα δεις πως θα τα 
καταφέρουµε. Αλλά θα χρειαστώ να µε βοηθήσεις γιατί µόνος µου δεν ξέρω αν θα µπορέσω. Θα 
µετρήσω µέχρι το τρία και µετά τραβάµε µαζί 1, 2, και…3!! (Ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ ελευθερώνει τη 
φούστα της Μάρθας). 
 (Ακούγεται µουσική στο βάθος, γυρίζουµε τη µαριονέτα Μάρθα από την άλλη πλευρά του 
προσώπου µε τη χαρούµενη όψη) 

 ΜΑΡΘΑ: (χαρούµενη) Μπράβο, τα καταφέραµε! Χίλια ευχαριστώ ΑΚΗ ΞΥΛΑΚΗ! Τι 
 χαρά!.... Τώρα σίγουρα θα φτάσω στην ώρα µου στο σχολείο και θα µάθω πολλά 
 πράγµατα από τη δασκάλα µου µαζί µε τους φίλους µου! 

ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Λοιπόν, θα συνεχίσω το δρόµο µου. Έχω ακόµα πολλά να ανακαλύψω σ΄αυτό 
το µέρος. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Γεια χαρά! 

ΜΑΡΘΑ: (χαρούµενη) Γεια χαρά ΑΚΗ ΞΥΛΑΚΗ! (Το κορίτσι εξαφανίζεται από τα δεξιά) 
(Μουσική 5¨) 
 
 
 
 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ 
 
 
 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (κόκκινο) 

 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Πάω να δω µήπως βρω κι΄άλλους φίλους... (Σταµατά και απευθύνεται στο 
κοινό, ∆ιάδραση) Πω, πω! Πόσος κόσµος! Μα, τί κάνουν αυτοί εδώ; 
 
(Εµφανίζεται στη σκηνή από τα δεξιά ο Πέτρος, µαζεµένος. Ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ κατευθύνεται προς 
σ΄αυτόν και σκοντάφτει) 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Αχ! Συγνώµη. Γειά σου, είµαι ο Άκης Ξυλάκης (Κοιτάζοντας τον ΠΕΤΡΟ) Τί 
κάνεις εδώ καθισµένος; 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) (Κοροϊδεύοντας και µιµούµενος ότι είπε ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ) “ Γειά 
σου, είµαι ο Άκης Ξυλάκης ”, “ Γειά σου, είµαι ο Άκης Ξυλάκης ”  
  ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Σε λένε Άκη Ξυλάκη; Όπως εµένα; 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Όοοοχι, µε λένε Πέτρο, αλλά δεν έχω διάθεση να µιλήσω γιατί 
είναι θυµωµένος. 

ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ Εντάξει, εντάξει… µα, τί κοιτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Ξέρεις, εγώ έρχοµαι 
από τη  Χώρα του Ξύλου και ποτέ δεν είδα κάτι παρόµοιο. 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος και φωνάζοντας)  Μα, τί νοµίζεις ότι είναι; (∆είχνοντας το κοινό) 
Είναι ένας διαγωνισµός “για να δούµε ποιος θα φτάσει πιο µακριά”. 

ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Πώς; 
ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Ναι… πετάνε κάτι ξύλα και κερδίζει εκείνος που θα το πετάξει 

πιο µακριά. 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Α, εντάξει, κατάλαβα! Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί έχεις αυτά 
τα µούτρα;   

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Είµαι θυµωµένος, στο είπα προηγουµένως. 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ:- Και τί σηµαίνει αυτό; 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Σηµαίνει ότι είµαι εξαγριωµένος, δυσαρεστηµένος και 
εξοργισµένος... 



 EL 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Και γιατί αισθάνεσαι έτσι; 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Γιατί τώρα, πρέπει να το πετάξω εγώ. Όλο το χρόνο έκανα 
εξάσκηση στον κήπο και τώρα έσπασε το ξύλο και δεν µπορώ να το πετάξω. Εσύ πώς 
θα αισθανόσουν αν µόνο σου έµενε µία προσπάθεια και δεν µπορείς να την κάνεις; 

ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: ∆εν ξέρω, γιατί ποτέ δεν αισθάνθηκα έτσι, αλλά µου φαίνεται ότι δεν πρέπει 
να είναι και πολύ ευχάριστο. Αν θέλεις µπορώ να προσπαθήσω να σε βοηθήσω. Μπορείς να 
ρίξεις εµένα. Τώρα, θα είµαι εγώ το νέο σου ξύλο! 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) ∆εν πιστεύω ότι αυτό µπορεί να λύσει το πρόβληµα. 
 

(Ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ πλησιάζει  τον Πέτρο και τον χαϊδεύει) 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Μην σκέφτεσαι τόσο αρνητικά, ίσως αυτή να είναι η λύση. 
  ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Εντάξει, υποθέτω ότι αν κάνω µία προσπάθεια δεν χάνω 
τίποτα. Εξάλλου, έτσι θα µε αφήσεις στην ησυχία µου. 
 
  (Ο ΠΕΤΡΟΣ παίρνει τον ΆΚΗ ΞΥΛΑΚΗ, σκοπεύει και τον πετάει προς τα αριστερά. Ακούγεται µία 
µαγευτική µουσική, γυρίζουµε τη µαριονέτα από την άλλη πλευρά και φαίνεται το χαρούµενο 
πρόσωπο. Ο ΠΕΤΡΟΣ χοροπηδάει και φωνάζει) 
   

ΠΕΤΡΟΣ: (Χαρούµενος) Τι καλά, τι καλά! Έριξα πιο µακριά από όλους! Τι χαρά, µα τι 
χαρούµενος που είµαι!  

 
(Ξαναεµφανίζετει ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ από τα αριστερά). 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Θεέ µου, Πέτρο, µ΄ έκανες να πετάξω, ήταν φανταστικό. Σ΄ευχαριστώ φίλε 
µου! 
 
(Ο ΠΕΤΡΟΣ εξαφανίζεται από τα δεξιά) 
 
 
 
 
 

ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ 
 
 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (µπλε)  

ΣΚΥΛΟΣ 
 
 

(Μουσική παρουσίασης του πρωταγωνιστή του έργου. Ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ κάνει πως περπατά 
προς τα δεξιά χωρίς να προχωρά) 
(Ακούγονται τα γαυγίσµατα ενός σκύλου, εµφανίζεται ένα παιδί από τα δεξιά τρέµοντας και 
παραµένει στο κέντρο της σκηνής ακίνητο) 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: (∆ιάδραση) Τί του συµβαίνει αυτού του παιδιού; Είναι χαρούµενο; Είναι 
θυµωµένο; Είναι λυπηµένο;  
Τίίί; Είναι φοβισµένο; Ποιόν φοβάται; Τον σκύλο;.. Λοιπόν, θα το βοηθήσω! 
 ΝΙΚΟΣ: (Φόβος) Αχ!! Γειά σου! Και εσύ ποιός είσαι; Μπορείς να µε βοηθήσεις; 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Ναι, ηρέµησε. Είµαι ο καινούριος σου φίλος, µε λένε Άκη Ξυλάκη. Τώρα θα 
δεις πως θα καταφέρω να κάνω το σκυλί να µε ακολουθήσει! 
 ΝΙΚΟΣ: (Φόβος) Ουφ! Εγώ πάντως καλύτερα να πηγαίνω. Προτιµώ να µην το δω! Αυτό 
το σκυλί µε τροµάζει… 
 
(Ο Νίκος εξαφανίζεται από τα δεξιά της σκηνής. Συνεχίζουν να ακούγονται τα γαυγίσµατα του 
σκυλιού) 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Ε, σκυλάκι, έλα εδώ, κοίτα το ξυλάκι! (Κοιτάζοντας το κοινό) Είµαι σίγουρος 
ότι στα σκυλάκια τους αρέσει να παίζουν µε τα ξύλα. 



 EL 
 
(Ο ΣΚΥΛΟΣ εµφανίζεται από τα δεξιά και φεύγει γρήγορα ακολουθώντας τον ΑΚΗ ΞΥΛΑΚΗ και οι 
δύο µαζί εξαφανίζονται από την αριστερή πλευρά) 
 
(Ο Νίκος εµφανίζεται στη σκηνή από τα δεξιά σκεπάζοντας τα µάτια του) 
 

ΝΙΚΟΣ: (Φόβος) (∆ιάδραση) Έφυγε το σκυλί; ∆εν θέλω να κοιτάξω! Τι καλός φίλος είναι 
ο Άκης Ξυλάκης! Με γλύτωσε από τον σκύλο. 

 
(Εµφανίζετει ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ από τα αριστερά) 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: (Κοιτάζοντας το παιδί που έχει µείνει ακίνητο) Ηρέµησε φίλε µου, το σκυλάκι 
το µόνο που ήθελε ήταν να παίξει!  
 
(Αλλάζει το πρόσωπο του ΝΙΚΟΥ στη ντροπιασµένη έκφραση) 
 

ΝΙΚΟΣ: (Ντροπιασµένος) Άντε, τι χαζοµάρα! Κι΄εγώ φοβήθηκα τόσο πολύ! Σ΄ευχαριστώ 
πολύ, δεν κατάλαβα ότι το σκυλάκι ήθελε µόνο να παίξει... Τώρα νιώθω ντροπή που 
αισθάνθηκα τόσο φόβο. Η αλήθεια είναι ότι έµεινα σύξυλος και δεν µπορούσα ούτε να 
κινηθώ. Αν και νοµίζω ότι θα ήταν χειρότερα αν είχα τρέξει να φύγω. 

ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Να σου πω κάτι; Νοµίζω ότι κι΄εγώ φοβήθηκα, αλλά µετά µου πέρασε γιατί 
είδα ότι το σκυλάκι αποµακρυνόταν από εµένα και πήγαινε πίσω από µία πεταλούδα. Αλήθεια, 
είναι περίεργο πως άλλαξε η έκφραση του προσώπου σου, τώρα τα µάγουλά σου είναι ρόδινα. 
Υποθέτω ότι νιώθεις, όπως λες, «ντροπιασµένος». Πω, πω… Πόσα πράγµατα µαθαίνω για τα 
συναισθήµατα! 

ΝΙΚΟΣ: (Ντροπιασµένος) Εντάξει, σ΄ευχαριστώ πολύ που µου έµαθες να µην φοβάµαι τα 
πράγµατα που δεν γνωρίζουµε. Τώρα δεν φοβάµαι το σκυλάκι, θα µπορέσω να παίξω 
µαζί του και να γίνω φίλος του. Γεια χαρά! Πάω να το βρω. 
 

(Εξαφανίζεται το παιδί από τα δεξιά 
(Ο ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ κοιτάζοντας το κοινό) 
 
ΑΚΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ: Ωραία. Είναι αλήθεια ότι στη χώρα των Ανθρώπων ανακάλυψα πολλά 
διαφορετικά συναισθήµατα: τη χαρά, τη λύπη, το θυµό, το φόβο και τη ντροπή. Μπορώ να πω 
ότι σ΄αυτό το µέρος ζουν µία πολύ σ-υ-ν-α-ρ-π-α-σ-τ-ι-κ-ή ζωή, αλλά εγώ δεν είµαι 
συνηθισµένος σ΄αυτό.... και είµαι πολύύύύ κουρασµένος, γι’ αυτό θα επιστρέψω στη χώρα µου 
και θα εξιστορήσω όλες αυτές τις περιπέτειες στην οικογένειά µου και στους φίλους µου. 
(∆ιάδραση) Γειά σας και χαρά σας φίλοι µου! 
 
(Κλείνει η αυλαία) 
 

ΤΕΛΟΣ 



   EL 
Η Μάρθα και ο Μπόµπι στο λούνα πάρκ 

                                                   

 

 

Αριστερό χέρι:   ∆εξί χέρι: 
ΜΠΟΜΠΙ (ΣΚΥΛΟΣ)   ΜAΡΘΑ (ΡΟΖ φορεσιά): χαρούµενη/λυπηµένη 

ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ φορεσιά): θυµωµένος/χαρούµενος ΣΟΦΙΑ (ΠΡΑΣΙΝΗ φορεσιά): έκπληκτη/χαρούµενη 

ΜAΡΘΑ (ΡΟΖ φορεσιά): χαρούµενη/λυπηµένη ΝΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ φορεσιά): φοβισµένος/ντροπιασµένος 

ΝΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ φορεσιά): φοβισµένος/ντροπιασµένος  

                                                         

 

 
ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 
 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 
ΜΠΟΜΠΙ (σκύλος) ΜAΡΘΑ (ροζ) 

 
 
(Ακούγεται µία απαλή µουσική σαν εισαγωγή. Η αυλαία είναι κλειστή, εµφανίζεται ο ΜΠΟΜΠΙ 
από τα αριστερά) 
 
 
ΜΠΟΜΠΙ: Γειά σας παιδιά! (∆ιάδραση) Είµαι ο Μπόµπι, το σκυλάκι κούκλα της Μάρθας. Η 
Μάρθα µε παίρνει µαζί της παντού: στο σχολείο, στο γιατρό, στα ταξίδια... Η Μάρθα µε 
αγκαλιάζει πάντα όταν είναι τροµαγµένη, όπως εκείνη την ηµέρα που είδαµε µία φοβερή 
ταινία τρόµου…! 
Κοιµάµαι πάντα στα πόδια του κρεβατιού της, γιατί η Μάρθα νιώθει µαζί µου µεγάλη ασφάλεια 
και ηρεµία. Η Μάρθα έχει κι΄άλλους φίλους και όταν παίζει µε εκείνους µε αφήνει να 
ξεκουραστώ πάνω σε µία πολύ άνετη πολυθρόνα ή πάνω στο κρεβάτι της, …εντάξει, και 
µερικές φορές και στο δάπεδο, αλλά πάντα επιστρέφει σε µένα. 
Ζούµε µαζί πάάάρα πολλά πράγµατα. Θέλετε να σας πω τί πάθαµε µία µέρα που πήγαµε στο 
λούνα παρκ; Λοιπόν ακούστε… 
 
 
(Ακούγονται ήχοι από λούνα παρκ, µουσική του καρουσέλ, κτλ. Η διακόσµηση είναι εκείνη που 
προτείνεται στο παράρτηµα. Ο ΜΠΟΜΠΙ εξαφανίζεται µεµιάς ανάµεσα στις κουρτίνες και ανοίγει 
η αυλαία)  
 
(Εµφανίζονται η ΜΑΡΘΑ και ο ΜΠΟΜΠΙ από τα δεξιά: Η ΜΑΡΘΑ στο δεξί χέρι, πιάνοντας τον 
ΜΠΟΜΠΙ, που τον έχουµε στο αριστερό χέρι) 
 
  ΜΑΡΘΑ: (Χαρούµενη) Πόσο θέλω ν΄ανέβω στο καρουσέλ, Μπόµπι! (η ΜΑΡΘΑ 
χοροπηδάει µε χαρά) Είµαι ανυπόµονη, νευρική, και πολύύύ συγκινηµένη (η ΜΑΡΘΑ κουνιέται 
έξαλλη) 
 (Φωνή off: “Το εισητήριο παρακαλώ”)  

ΜΑΡΘΑ: (Χαρούµενη) Ορίστε. (η ΜΑΡΘΑ και ο ΜΠΟΜΠΙ εξαφανίζονται από τη δεξιά 
πλευρά της σκηνής). 

 
 
(Μουσική καρουσέλ στο βάθος) 
 



   EL 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ 

 
 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 
ΠΕΤΡΟΣ (κόκκινος) 

ΜΑΡΘΑ (ροζ) 
ΣΟΦΙΑ (πράσινη) 

ΝΙΚΟΣ (µπλε) 
 
(Εµφανίζονται ο ΠΕΤΡΟΣ και η ΣΟΦΙΑ συγχρόνως, κάθε ένας από κάθε πλευρά) 
 

ΣΟΦΙΑ: (Έκπληκτη) Κοίτα Πέτρο στο καρουσέλ, είναι η Μάρθα! Και είναι καθισµένη στο 
κόκκινο αλογάκι! (Χαρούµενη, φωνάζοντας) Μάάάρθα, Μάάάρθα!  (Έκληκτη) Πέτρο, 
είδες τί γρήγορα που πηγαίνει; Πω… πώώώ! 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Ναι, σίγουρα όµως πρέπει να φοβάται πολύ. 
ΣΟΦΙΑ: (Έκπληκτη) ∆εν το πιστεύω Πέτρο, είναι πολύ θαρραλέα η Μάρθα. Να σου πω… 
Τί έπαθες Πέτρο; 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Είµαι πολύ µα πολύ θυµωµένος. 
 

ΣΟΦΙΑ: (Έκπληκτη) Μα, πώς έτσι; Μα πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος θυµωµένος 
στο λούνα παρκ; 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Να ξέρεις, η µαµά µου δεν θέλει να µου αγοράσει µαλλί της γριάς γιατί 
λέει ότι θα χαλάσουν τα δόντια µου. 

(Ακούγεται η φωνή της µητέρας: “έλα Πέτρο, πάµε, η αδερφή σου θέλει να ανέβει στα 
αυτοκινητάκια”). 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Αντίο Σοφία, πρέπει να φύγω.. για να δούµε τι θέλει τώρα η µαµά µου!   
(Εξαφανίζεται από τα αριστερά της σκηνής)  
(Γυρίζουµε τη ΣΟΦΙΑ από την άλλη πλευρά) 

ΣΟΦΙΑ: (Χαρούµενη) Αντίο Πέτρο! ... (Κοιτάζοντας το κοινό). Θα περιµένω τη Μάρτα για 
να τη ρωτήσω πως τα πέρασε στο καρουσέλ και µετά θα ανέβω κι’ εγώ. Τι καλά! 
 

(Μουσική 5¨) 
(ΜΑΡΘΑ – χαρούµενη βγαίνει στη σκηνή από τα αριστερά χωρίς το σκυλάκι της)   
 
ΜΑΡΘΑ: (Χαρούµενη) Σοφία, ήταν φανταστικά! Το καρουσέλ πήγαινε πολύ γρήγορα και το 
αλογάκι µου ήταν εκείνο που ανέβαινε ψηλότερα απ΄όλα. Αν ανέβεις στο καρουσέλ, πρέπει 
να ανέβεις στο κόκκινο αλογάκι.  

ΣΟΦΙΑ: (Χαρούµενη) Εµένα µου αρέσει περισσότερο το πράσινο. 
ΜΑΡΘΑ: (Χαρούµενη) Εντάξει, και το πράσινο είναι διασκεδαστικό, αλλά σίγουρα δεν 
ανεβαίνει τόσο ψηλά όσο το κόκκινο.  
(Γυρίζουµε τη ΜΑΡΘΑ και τη ΣΟΦΙΑ προς τα δεξιά, ακούγοντας τη φωνή off) 
(Φωνή off: “ Σοφία, είναι η σειρά σου”) 

ΣΟΦΙΑ: (Χαρούµενη) Λοιπόν Μάρτα, είναι η σειρά µου ν΄ανέβω,  βλεπόµαστε µετά. 
(εξαφανίζεται από τα δεξιά της σκηνής) 

ΜΑΡΘΑ: (Χαρούµενη) Αντίο Σοφία!  
(Γυρίζουµε την Μάρτα από την άλλη πλευρά) 
(Λυπηµένη) Και ο Μπόµπι; Πού είναι το σκυλάκι µου; (απευθύνεται στο κοινό) µήπως το 
είδατε; 
(Από τα δεξιά εµφανίζεται τροµαγµένος ο ΝΙΚΟΣ) 

  
ΝΙΚΟΣ: (Φοβισµένος) Γεια σου Μάρθα! ∆εν φαντάζεσαι πόσο φοβήθηκα στο τρένο 
φάντασµα! Ήταν πάρα πολύ σκοτεινό. Όταν ούτε καν το φανταζόµουν… έβγαινε µία 
µάγισσα και µε χτύπαγε στο κεφάλι µε τη σκούπα! (Κοιτάζει κατευθείαν τη Μάρθα) 
Μάρθα, γιατί είσαι κατσουφιασµένη;  
  
(∆ιάδραση) Πράγµατι, η Μάρθα είναι κατσουφιασµένη, έτσι δεν είναι; Τί σου συµβαίνει;   

ΜΑΡΘΑ: (λυπηµένη) Έχασα τον Μπόµπι. Τον Μπόµπι, το σκυλάκι µου, χωρίς αυτόν δεν µπορώ 
να κοιµηθώ. 

ΝΙΚΟΣ: (Φοβισµένος) Έλα, µη στεναχωριέσαι, θα το βρούµε. Θα σε βοηθήσω να το 
ψάξουµε.  
(Βγαίνουν και οι δύο από τα αριστερά) 

(Μουσική 5¨) 
 
 
 



   EL 
ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 
 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 
ΠΕΤΡΟΣ (κόκκινος) 

ΜΑΡΘΑ (ροζ) 
ΣΟΦΙΑ (πράσινη) µε το ΜΠΟΜΠΙ 

ΝΙΚΟΣ (µπλε) 
 

 
(Εµφανίζονται στη σκηνή από τα δεξιά η ΣΟΦΙΑ-έκπληκτη κρατώντας τον ΜΠΟΜΠΙ, το σκυλάκι, 
και ο ΠΕΤΡΟΣ-χαρούµενος από τα αριστερά) 
 
  ΣΟΦΙΑ: (Έκπληκτη) Πέτρο, κοίτα το σκυλάκι που βρήκα στο καρουσέλ. Έχει πολύ 

πλάκα!  
ΠΕΤΡΟΣ: (Χαρούµενος) Αυτό το σκυλάκι µου θυµίζει κάτι, µµ… ∆εν είναι ο Μπόµπι, το σκυλάκι 
της Μάρθας; 

ΣΟΦΙΑ: (Έκπληκτη)  Ίσως έχεις δίκιο, Πέτρο. Πάω να τη βρω και να τη ρωτήσω. 
ΠΕΤΡΟΣ: (Χαρούµενος) Περίµενε, να ρωτήσω τη µαµά µου αν µε αφήνει να έρθω µαζί σου… 
(Βγαίνουν και οι δύο από τα δεξιά) 
 
(Μουσική λούνα παρκ)  
 
(Εµφανίζονται συγχρόνως από τα αριστερά η ΜΑΡΘΑ-λυπηµένη και ο ΝΙΚΟΣ-φοβισµένος) 

ΝΙΚΟΣ: (Φοβισµένος) Μην στεναχωριέσαι Μάρθα. Να δεις που θα βρεθεί ο Μπόµπι. Αλλά 
πάµε να φύγουµε από εδώ γιατί νυχτώνει, το λούνα παρκ αδειάζει και αρχίζω να 
φοβάµαι. 

ΜΑΡΘΑ: (λυπηµένη) Ψάξαµε παντού αλλά δεν είναι πουθενά (τρέµοντας). Αχ…, τί θα κάνω 
χωρίς τον ΜΠΟΜΠΙ; 

ΝΙΚΟΣ: (Φοβισµένος) Ίσως να σου έπεσε ανάµεσα στα αλογάκια ή κάπου αλλού που 
ανέβηκες. Εξάλλου, είπαµε σε όλους τους κυρίους που καθαρίζουν εδώ, αν το βρουν, 
να το φυλάξουν. Και αν όχι, µπορούν να σου αγοράσουν ένα άλλο… 

ΜΑΡΘΑ: (λυπηµένη) Ο Μπόµπι είναι α-να-ντι-κα-τά-στα-τος! Σίγουρα θα τον βρήκε κάποιος 
και θα τον πήρε στο σπίτι του. (κλαίγοντας) Αχ, δεν θα τον ξαναδώ ποτέ πια! 
  ΝΙΚΟΣ: (Φοβισµένος) (την αγκαλιάζει) Μην κλαις Μάρθα, να δεις που θα βρεθεί. Θα 
φτιάξουµε αφίσες και θα τις κολλήσουµε σε όλους τους τοίχους της πόλης. Έχεις κάποια 
φωτογραφία του Μπόµπι; 
ΜΑΡΘΑ: (κλαψουρίζοντας) Βέβαια και έχω…  
  ΝΙΚΟΣ: (Φοβισµένος) Πάµε στο σπίτι σου, θα τις φτιάξουµε και θα τις κολλήσουµε 
παντού. 
(Από τα δεξιά, εξαφανίζονται η ΜΑΡΘΑ και ο ΝΙΚΟΣ) 
 
(Μουσική 5¨) 
 
 

ΤΕΤΑΡΗ ΣΚΗΝΗ 
 
 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 
ΠΕΤΡΟΣ (κόκκινος) µε τον ΜΠΟΜΠΙ ΜΑΡΘΑ (ροζ) 

 
(Εµφανίζεται ο ΠΕΤΡΟΣ από τα αριστερά µε τον ΜΠΟΜΠΙ) 
 
ΠΕΤΡΟΣ: (Χαρούµενος) Εεε…! Μου φαίνεται ότι άκουσα τη φωνή της Μάρθας, η Σοφία µου 
άφησε το σκυλάκι, µήπως και τυχόν τη δω για να της το δώσω. (∆ιάδραση) Εσείς παιδιά, 
µήπως την είδατε; Με βοηθάτε να τη φωνάξω; Θα αφήσω τον Μπόµπι εδώ. Εντάξει; Λοιπόν, 
θα µετρήσω µέχρι το τρία 1, 2, 3… Μάάάρθα, Μάάάρθα. 
(Γυρίζουµε τον ΠΕΤΡΟ από την άλλη πλευρά) 
(Εµφανίζεται η ΜΑΡΘΑ-λυπηµένη από τα δεξιά) 
ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος) Επιτέλους σε βρίσκω, Μάρθα! Η Σοφία και εγώ σε ψάχναµε σε όόόλο 
το λούνα παρκ. Εξαιτίας σου έχασα και τα κινούµενα σχέδια που ήθελα να δω στην 
τηλεόραση. 

 
 



   EL 
 
ΜΑΡΘΑ (λυπηµένη): Μην κάνεις έτσι, Πέτρο. Εγώ έχασα τον Μπόµπι και τώρα πάω στο 
σπίτι για να ετοιµάσω µερικές αφίσες µήπως και τον βρει κάποιος. Ο Νίκος µε περιµένει. 
 

  (Κλαίγοντας ασταµάτητα, βγαίνει από τη δεξιά πλευρά της σκηνής) 
 
 
ΠΕΤΡΟΣ: (θυµωµένος) Μάρθα, για γύρνα πίσω. Μην κλαψουρίζεις και άνοιξε τα µάτια σου. 
(Εµφανίζεται η Μάρθα από τα δεξιά, µε το πρόσωπο λυπηµένο αλλά µόλις βλέπει τον ΜΠΟΜΠΙ, 
αλλάζει το πρόσωπο και εµφανίζεται η χαρούµενη όψη) 

ΜΑΡΘΑ: (χαρούµενη) Μα, τί βλέπουν τα µάτια µου; ∆εν µπορώ να το πιστέψω! 
(Πλησιάζει τον ΜΠΟΜΠΙ) Μπόµπι µου, τι χαρά! (Του δίνει σφυριχτά φιλιά) “Ματς Μουτς, 
Ματς Μουτς” Νίκο, σ’ ευχαριστώ πολύ! Πού τον βρήκες; 

ΠΕΤΡΟΣ: (Θυµωµένος)) Τον βρήκε η Σοφία στο καρουσέλ. Σου είχε πέσει και όταν µου τον 
έδειξε, τον αναγνώρισα αµέσως, είναι ο Μπόµπι, το σκυλάκι σου. 

. ΜΑΡΘΑ: (χαρούµενη) ∆εν έχεις ιδέα πόσο σηµαντικός είναι ο Μπόµπι για µένα, Νίκο. 
Μην γκρινιάζεις. Ως δείγµα ευγνωµοσύνης, αύριο θα σας καλέσω εσένα και τη Σοφία για 
να το γιορτάσουµε στο σπίτι µου. 

  (Γυρίζουµε από την άλλη πλευρά τον ΠΕΤΡΟ) 
ΠΕΤΡΟΣ: (Χαρούµενος) Τι ωραία!..... Μου φαίνεται µία θαυµάσια ιδέα. 
 
(Εξαφανίζονται µεµιάς και  οι τρεις από τη σκηνή) 
(Μουσική 5¨) 

 
ΠΕΜΠΤΗ ΣΚΗΝΗ 

 
 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 
ΝΙΚΟΣ (µπλε) 

ΜΠΟΜΠΙ (σκύλος) 
ΜΑΡΘΑ (ροζ) 

 
(Εµφανίζονται η ΜΑΡΘΑ-χαρούµενη από τα δεξιά και ο ΝΙΚΟΣ-φοβισµένος από τα αριστερά) 
 
 
ΝΙΚΟΣ: (Φοβισµένος) Μάρθα, πρέπει να ετοιµάσουµε τις αφίσες το συντοµότερο δυνατό. 
Φαντάζοµαι τον καηµένο τον Μπόµπι µόνο του στο λούνα παρκ, µέσα στη νύχτα, και µε πιάνει 
φόβος… 

ΜΑΡΘΑ: (Χαρούµενη) Μην ανησυχείς πια, Νίκο. Ο Πέτρος και η Σοφία βρήκαν τον 
Μπόµπι και τώρα είναι σώος και αβλαβής στο σπίτι. 

ΝΙΚΟΣ: (Φοβισµένος) Πάλι καλά, πρέπει να είσαι πολύ χαρούµενη. 
ΜΑΡΘΑ: (Χαρούµενη) ∆εν το πιστεύω. Θέλω όµως να σ΄ ευχαριστήσω, γιατί µε 
βοήθησες πολύ και στάθηκες καλός φίλος σε µία τόσο δύσκολη στιγµή για 
µένα.…MMMUAA! 
 

(Η ΜΑΡΘΑ πλησιάζει τον ΝΙΚΟ και του δίνει ένα φιλί. Ο ΝΙΚΟΣ αλλάζει πρόσωπο µε την 
έκφραση ντροπής) 
 
ΝΙΚΟΣ: (ντροπιασµένος) Ώπα!...Ποτέ δεν µε είχες φιλήσει Μάρθα. 

ΜΑΡΘΑ: (Γελάει) Χα, χα, χα, χα. Λοιπόν, άκου. Θέλω επίσης να σου πω ότι για να 
γιορτάσουµε που βρήκαµε τον Μπόµπι, θα κάνω ένα πάρτι αύριο στο σπίτι µου και είσαι 
καλεσµένος. (∆ιάδραση) Κι εσείς παιδιά, είστε όλοι καλεσµένοι. Θέλετε να έρθετε; 

 
(Κλείνει η αυλαία) 
(Μουσική 5¨) 
 
(Εµφανίζεται ο ΜΠΟΜΠΙ ανάµεσα από τις κουρτίνες)   
ΜΠΟΜΠΙ: Πώς σας φάνηκε, παιδιά; Είδατε τι περιπέτεια περάσαµε στο λούνα παρκ! Ελπίζω να 
σας άρεσε. Μία άλλη µέρα θα σας διηγηθώ περισσότερες ιστορίες της Μάρθας και των φίλων 
της. Σας χαιρετώ όλους και θα τα ξαναπούµε! 
(Ο ΜΠΟΜΠΙ εξαφανίζεται από τη σκηνή πίσω από τις κουρτίνες) 
 

ΤΕΛΟΣ 
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