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Ζ ηζηνξία ελόο δεθαεπηάρξνλνπ Αιβαλνύ καζεηή θαη πξσηαζιεηή ζηελ πάιε, 

πνπ επηιέγεηαη σο ζεκαηνθόξνο ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί έληνλεο 

αληηδξάζεηο ζηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα. Κάησ από ηελ αζθπθηηθή πίεζε, ν έθεβνο 

αλαγθάδεηαη λα ππνρσξήζεη. Όηαλ, αξγόηεξα ν ίδηνο, αληηπξνζσπεύνληαο ηελ 

ειιεληθή εζληθή νκάδα πάιεο εθήβσλ, θεξδίδεη ην ρξπζό κεηάιιην ζην Παγθόζκην 

Πξσηάζιεκα, απνζεώλεηαη. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο Μαηέν Μέξθν, έλαο δεθαεπηάρξνλνο καζεηήο Αιβαληθήο θαηαγσγήο θαη 

πξσηαζιεηήο λέσλ ζηελ πάιε, επηζπκεί κέζα από ηηο καζεηηθέο θαη αζιεηηθέο ηνπ 

επηηπρίεο λα γίλεη απνδεθηόο από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπο ζπλαζιεηέο ηνπ.  

Όηαλ ιόγσ ηεο πνιύ θαιήο ζρνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ, επηιέγεηαη λα είλαη ν 

ζεκαηνθόξνο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, νη ζπκκαζεηέο ηνπ αληηδξνύλ απέλαληη ηνπ ηόζν 

ερζξηθά θαη έληνλα πνπ αλαγθάδεηαη λα παξαηηεζεί ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ.  

Μέζα από ηηο αληηδξάζεηο ηόζν ησλ θαζεγεηώλ όζν θαη ησλ γνληώλ ηνπ ν 

Μαηέν ζπλεηδεηνπνηεί ηελ θνηλσληθή πίεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην 

δήηεκα ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ.   

Σν ίδην θαινθαίξη ν Μαηέν, κε ηα ρξώκαηα ηεο εζληθήο Διιάδαο, θεξδίδεη ην 

ρξπζό κεηάιιην ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Πάιεο Δθήβσλ. Έλαο ελζνπζηώδεο 

νπαδόο ηνλ ζθεπάδεη κε ηελ γαιαλόιεπθε, ελώ όιν ην ζηάδην δνλείηαη από ηνλ 

Δζληθό Ύκλν. 
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ΔΞΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΛΤΚΔΗΟ  

ην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ θάπνηνη καζεηέο παίδνπλ πνδόζθαηξν. Σα θνξίηζηα 

ραδεύνπλ ην παηρλίδη θαη θξπθνγεινύλ κεηαμύ ηνπο. Αλάκεζά ηνπο θαη ε ΜΑΡΙΑ, 

ζπκκαζήηξηα ηνπ ΜΑΣΔΟ ΜΔΡΚΟ, έλαλ 17 ρξνλώλ, κειαρξηλό κε αζιεηηθό αλάζηεκα.  

Ο ΜΑΣΔΟ  βάδεη ην ληθεηήξην γθόι. Κνηηάδεη ηελ ΜΑΡΙΑ  όιν λόεκα θαη ελώ 

πιεζηάδεη ηα θνξίηζηα έλαο θίινο ηνπ ν ΑΠΟΣΟΛΟ ηνλ ρηππάεη θηιηθά ζηνλ ώκν. 

 

    ΑΠΟΣΟΛΟ 

 

Θα ζε δσ ζην γπκλαζηήξην. 

 

ΔΧΣ/ ΜΔΡΑ/ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

ηε κέζε ελόο αγώλα πάιεο. Ο ΜΑΣΔΟ είλαη ηδξσκέλνο θαη δείρλεη θνπξαζκέλνο. Σνπ 

έρνπλ θάλεη γέθπξα θαη γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα ράζεη ηνλ αγώλα (ην ξνιόη ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ δείρλεη ηα δεπηεξόιεπηα λα θπινύλ αξγά). Ο ΜΑΣΔΟ ζθίγγεη ηα δόληηα 

θαη θαηαθέξλεη κηα ιαβή ε νπνία ηνπ δίλεη ηνπο πόληνπο ηεο λίθεο ηελ ζηηγκή πνπ 

ηειεηώλεη ν ρξόλνο. 

    ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

Μπξάβν παηδηά. Πνιύ θαιά. Φάλε ηα πόδηα θάησ γεξά. Να ‘ζαη ζίγνπξνο 

εληάμεη; 

Οη δύν αζιεηέο εκθαλώο θαηαπνλεκέλνη ζεθώλνληαη από θάησ. Ο ΜΑΣΔΟ  πνπ έρεη 

ζεθσζεί πξώηνο δίλεη ην ρέξη ηνπ ζηνλ Φάλε θαη ηνλ βνεζά λα ζηαζεί. Οη δύν αζιεηέο 

θαηεπζύλνληαη πξνο η΄ απνδπηήξηα. 

     ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

Μαηέν, πξηλ θύγεηο ζέισ λα ζε δώ. 

ΔΧΣ. / ΜΔΡΑ/ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 

Ο ΜΑΣΔΟ ληύλεηαη ελώ ν Απόζηνινο θάλεη ληνύδ. 

    ΑΠΟΣΟΛΟ 

Γηάβαζεο γηα ην δηαγώληζκα αύξην; 

    ΜΑΣΔΟ 

Λίγα πξάγκαηα… 

    ΑΠΟΣΟΛΟ 

        Ση αλάγθε έρεηο εζύ ξε; Έηζη θη αιιηώο πάιη θάλα είθνζη ζα πάξεηο. 

Ο ΜΑΣΔΟ απαληάεη ρακνγειώληαο. 

    ΜΑΣΔΟ 

 Μπνξεί λα ‘λαη θαη 19… 
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Ο ΑΠΟΣΟΛΟ έρεη δηάζεζε πεξηπαηθηηθή θαη όρη πξνζβιεηηθή 

    ΑΠΟΣΟΛΟ 

 Άληε ξε, ιεο θαη κε ηα 19 ζνπ ζα γίλεηο πνηέ αθεληηθό ζηελ Διιάδα ρα, ρα….. 

Ο ΜΑΣΔΟ πνπ είλαη έηνηκνο λα θύγεη πεηάεη ηελ πεηζέηα ζηνλ ΑΠΟΣΟΛΟ κέζα ζην 

ληνπο θαη θεύγεη γειώληαο. 

    AΠΟΣΟΛΟ 

 Δ, εεεε…… 

 

ΔΧΣ. / ΜΔΡΑ/ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

Ο ΜΑΣΔΟ κπαίλεη ζην γξαθείν ηνπ πξνπνλεηή ηνπ. Δθείλνο είλαη θαζηζηόο θαη 

δηαβάδεη κε πξνζνρή θάπνηα έγγξαθα ηεο νκνζπνλδίαο. 

    ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

 Έια, θάζηζε. 

Ο ΜΑΣΔΟ  παίξλεη κηα θαξέθια από πίζσ ηνπ θαη θάζεηαη. 

    ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

Άθνπ, θέηνο γηα πξώηε ρξνληά ζηελ Πάηξα ζα νξγαλσζεί ην Παγθόζκην 

Πξσηάζιεκα Πάιεο Νέσλ. Απηή ηε ζηηγκή είζαη από ηνπο θαιύηεξνπο κνπ 

αζιεηέο. Θέιεηο λα ζπκκεηάζρεηο ζηελ Δζληθή; 

Ο ΜΑΣΔΟ είλαη έηνηκνο λα απαληήζεη αιιά ν πξνπνλεηήο ηνπ ζπλερίδεη ρσξίο λα 

ζηακαηήζεη. 

Αλ δερηείο λα μέξεηο όηη ζα δνπιέςεηο ζθιεξά, δελ ζεθώλσ νύηε δηθαηνινγίεο 

νύηε αληηξξήζεηο νύηε ηίπνηα. Θα είζαη 100% δηθόο κνπ. Θα θάλεηο όηη ζνπ 

ιέσ. Σώξα ηα ηππηθά ζα ηα ηαρηνπνηήζσ εγώ λα κε ζε λνηάδεη ηίπνηα. Απ 

ζέλα απηό πνπ ζέισ είλαη λα ην ζθεθηείο θαιά θαη λα κνπ απαληήζεηο αύξην. 

Ο ΜΑΣΔΟ ζεθώλεηαη όξζηνο θαλεξά ραξνύκελνο θαη ελζνπζηαζκέλνο 

   ΜΑΣΔΟ 

Κύξηε Νίθν δελ μέξσ ηη λα πσ. αο επραξηζηώ πνιύ. αο ππόζρνκαη όηη ζα 

θάλσ όηη κπνξώ. 

Γίλνπλ ηα ρέξηα θαη ν ΜΑΣΔΟ θεύγεη γξήγνξα από ην γξαθείν ελζνπζηαζκέλνο. 

ΔΧΣ. / ΟΤΡΟΤΠΟ/ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

Ο ΜΑΣΔΟ ηξέρεη πξνο ηελ πόξηα θαη πεηάεη ηελ ηζάληα ηνπ ζηνλ αέξα. 
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ΔΧΣ. / ΒΡΑΓΤ / ΠΗΣΗ ΜΑΣΔΟ 

Ο ΜΑΣΔΟ αλνίγεη ηελ πόξηα θαη κπαίλεη ζε έλα κηθξό δπάξη. ην ρώι ην ηξαπέδη είλαη 

ζηξσκέλν. Ο ΦΡΔΝΣΤ (κηθξόηεξνο αδειθόο ηνπ ΜΑΣΔΟ) θαη ν ΠΑΣΔΡΑ ηνπ 

βιέπνπλ ηειεόξαζε. Η ΜΗΣΔΡΑ ηνπ είλαη ζηελ θνπδίλα θαη καγεηξεύεη. 

    ΜΑΣΔΟ 

 Γεηα ζαο. 

    ΠΑΣΔΡΑ 

Υσξίο λα πάξεη ηα κάηηα ηνπ από ηελ ηειεόξαζε 

(Αιβαληθά) Καιώο ηνλ. Πσο ήηαλ ε κέξα ζνπ;( Mirdita. Si ja kalove?)  

    ΜΑΣΔΟ 

 Έρσ λέα λα ζνπ πσ, θαιά. 

Ο ΠΑΣΔΡΑ ηνπ γπξλάεη ην θεθάιη ηνπ θαη ηνλ θνηηάεη κε πεξηέξγεηα. Ο ΦΡΔΝΣΤ 

γπξίδεη θαη απηόο ην θεθάιη. Ο ΜΑΣΔΟ θάζεηαη ζην ρέξη ηεο πνιπζξόλαο δίπια ζην 

ΦΡΔΝΣΤ θνηηώληαο ηνλ παηέξα ηνπ. Δίλαη ελζνπζηαζκέλνο. 

ΔΧΣ,/ ΒΡΑΓΤ / ΚΟΤΕΗΝΑ 

Η ΜΗΣΔΡΑ ζεξβίξεη ην θαγεηό ζην ηξαπέδη. Αθνύεη νκηιίεο από ην ζαιόλη. 

ΔΧΣ. / ΒΡΑΓΤ / ΥΧΛ 

Η ΜΗΣΔΡΑ κπαίλεη ζην ρώι κε ηα πηάηα ζην ρέξη. Οη άληξεο ζπλερίδνπλ ηελ νκηιία 

ηνπο. 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 (Αιβαληθά) Ση θάλεηο Μαηέν;( C’fare ben)  

Ο ΜΑΣΔΟ ζεθώλεηαη θαη ηεο δίλεη έλα θηιί. Πιεζηάδεη θαη θάζεηαη ζην ηξαπέδη. 

Αθνινπζεί ν ΦΡΔΝΣΤ ν παηέξαο θαη  ε κεηέξα. Αξρίδνπλ λα ζεξβίξνληαη θαη λα ηξώλε. 

    ΠΑΣΔΡΑ 

 Ο γηόο ζνπ απνθάζηζε λα γίλεη πξσηαζιεηήο. 

    ΜΑΣΔΟ 

 Γηα πξσηαζιεηήο δελ μέξσ, αιιά θαιύηεξνο αζιεηήο ζίγνπξα. 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 Ση έγηλε δειαδή; 

ΜΑΣΔΟ 

 Μνπ είπαλ λα πάξσ κέξνο ζε θάηη κεγάινπο αγώλεο.  
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    ΠΑΣΔΡΑ 

Να κελ πάξνπλ ηα κπαιά ζνπ αέξα. Δγώ απηό μέξσ λα πσ. Ο θπξ Νίθνο δελ 

λνηάδεηαη αλ ζα γίλεηο εζύ γηαηξόο ή όρη. Απηόο ην κόλν πνπ ζα ζέιεη ζα είλαη 

λα πάξεηο ην κεηάιιην γηα λα παηλεύεηαη. 

    ΜΑΣΔΟ      

Άθνπ μέξσ όηη κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ. Οη βαζκνί κνπ είλαη θαινί θαη ιίγε 

παξαπάλσ πξνπόλεζε δελ ζα κε θνπξάζεη. 

    ΠΑΣΔΡΑ 

Σ’ Αιβαληθά ζνπ όκσο δελ είλαη θαζόινπ θαιά. Πσο πεξηκέλεηο λα παο πίζσ 

ζαλ γηαηξόο όηαλ δελ μέξεηο λα κηιάο θαιά θαιά ηελ γιώζζα ζνπ; 

    ΜΑΣΔΟ. 

 Δζύ ζεο λα πάσ πίζσ, όρη εγώ. 

    ΠΑΣΔΡΑ 

Ννκίδεηο όηη ν Έιιελαο ζα ζε δερηεί πνηέ σο γηαηξό; (Αιβαληθά). Μόλν ζηα 

ζθνππίδηα ζα κπνξείο λα βξείο δνπιεηά.( Mendon se Greθet do te pranojne si 

doktor? Vetem ne plerat do gjesh pume) 

    ΜΑΣΔΟ 

 Δγώ ζα ηνλ θάλσ λα κε δερηεί είηε ην ζέιεη είηε όρη. 

  

Ο ΜΑΣΔΟ εθλεπξηζκέλνο ζεθώλεηαη από ην ηξαπέδη θαη θιείλεηαη ζην δσκάηηό ηνπ. Ο 

ΠΑΣΔΡΑ ηνπ ζπκσκέλνο ηνπ θσλάδεη θαη ζεθώλεηαη θαη απηόο από ην ηξαπέδη. Η 

ΜΗΣΔΡΑ ηνλ ζπγθξαηεί από ην ρέξη. 

    ΠΑΣΔΡΑ 

 Έια δσ, ακέζσο. (Ajde ketu menjehere) 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 Άζηνλ. Σνλ μέξεηο ηώξα... (Lere e di tani) 

    ΠΑΣΔΡΑ 

Θπκσκέλνο, θσλάδεη  

(Αιβαληθά) Αιβαλόο γελλήζεθεο θαη λα κελ ην μερλάο απηό πνηέ. 

Αθνύο,…Πνηέ!( Shqiptar linde mos e harrosh  kurre kete. Degjove kurre.) 

ΔΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΥΟΛΔΗΟ-ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

Οη καζεηέο βξίζθνληαη κέζα ζην γπκλαζηήξην παξαηεηαγκέλνη αλα ηάμε. Όινη 

θνηηάδνπλ κπξνζηά όπνπ βξίζθνληαη νη θαζεγεηέο θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. Ο 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ θξαηάεη κηα ιίζηα κε νλόκαηα. 
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    ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Φέηνο όπσο θαη θάζε ρξόλν καδεπηήθακε όινη καδί γηα λα μερσξίζνπκε ηνπο 

καζεηέο νη νπνίνη κε ην ήζνο ηνπο θαη ηελ αθαδεκαηθή ηνπο απόδνζε ζα 

ηηκήζνπλ ην ζρνιείν καο, αληηπξνζσπεύνληαο καο ζηελ παξέιαζε ηεο 25
εο

 

Μαξηίνπ. Έρσ ινηπόλ ηελ ηηκή λα ζαο παξνπζηάζσ ηνλ 1
ν
 παξαζηάηε Μαθξή 

Αιέμαλδξν 

Oη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ θαη ζθπξίδνπλ. Έλαο καζεηήο πιεζηάδεη ηνλ Γηεπζπληή 

εθείλνο ηνπ δίλεη ην ρέξη ηνπ θαη ν καζεηήο θάζεηαη ζηελ άθξε.  

Ζ 2
ε
 παξαζηάηεο Γηνλπζίνπ Ησάλλα  

Υεηξνθξνηήκαηα. Η καζήηξηα πιεζηάδεη θαη κεηά ηελ ρεηξαςία κε ηνλ Γηεπζπληή 

θάζεηαη ζηελ άθξε. 

Ζ  3
ε  

παξαζηάηεο Απνζηνινπνύινπ Μαξία  

Υεηξνθξνηήκαηα. Αθνινπζεί ε ίδηα αθξηβώο δηαδηθαζία. 

Ο 4
νο

 παξαζηάηεο Υξηζηνθνξίδεο Λνπθάο  

Υεηξνθξνηήκαηα. Αθνινπζεί ε ίδηα δηαδηθαζία 

 Σέινο ζεκαηνθόξνο ν καζεηήο Μαηέν Mέξθν 

Κάπνηνη καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ ρεηξνθξνηνύλ. Καζώο ν ΜΑΣΔΟ. πιεζηάδεη ηνλ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ρακνγειώληαο, έλαο απξνζδηόξηζηνο ζόξπβνο αθνύγεηαη από ηνπο 

καζεηέο. 

πγραξεηήξηα 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ δίλεη ηελ ζεκαία ζηνλ ΜΑΣΔΟ. ν νπνίνο ρακνγειάεη κε ηθαλνπνίεζε. 

Σελ ίδηα ζηηγκή δηάθνξεο θσλέο δηακαξηπξίαο αθνύγνληαη πηα μεθάζαξα κέζα από ην 

πιήζνο. Γύν ΜΑΘΗΣΔ ηεο 3
εο

 Λπθείνπ πεξλνύλ κπξνζηά από ηνπο θαζεγεηέο 

θσλάδνληαο 

     ΜΑΘΖΣΔ 

Αίζρνο. Ζ ζεκαία είλαη Διιεληθή. 

Καηεπζύλνληαη πξνο ηελ έμνδν ηνπ γπκλαζηεξίνπ. Ακέζσο κηα νκάδα από πεξίπνπ 35 

καζεηέο από όιεο ηηο ηάμεηο θεύγνπλ απνδνθηκάδνληαο ηνλ ΜΑΣΔΟ θαη ηνπο 

θαζεγεηέο.  

     ΜΑΘΖΣΔ 

Νηξνπή, ε ζεκαία ζε ρέξηα Διιεληθά. 

Πνιινί καζεηέο πιεζηάδνπλ ηελ έμνδν ζθπξίδνληαο, βξίδνληαο θαη θσλάδνληαο 

ζπλζήκαηα θαηά ησλ Αιβαλώλ. Ο ΜΑΣΔΟ ζαζηηζκέλνο θνηηάδεη ην πιήζνο πνπ ηνλ 

γηνπράξεη. Οη θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ λα ζηακαηήζνπλ ηνπο καζεηέο λα βγνπλ έμσ. Ο 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζπκσκέλα πεγαίλεη πξνο ην γξαθείν ηνπ. Σνλ αθνινπζνύλ θαη νη 

θαζεγεηέο. Οη καζεηέο θάλνπλ πεγαδάθηα ζην πξναύιην. Σώξα αθνύγνληαη πην έληνλα 

ηα δηάθνξα ζπλζήκαηα. 
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ΔΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Οη θαζεγεηέο θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο θαη ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο. Κάπνηνη είλαη όξζηνη 

θαη πίλνπλ θαθέ. Ο ΑΝΣΧΝΗ ΠΑΠΠΟΤΣΗ, θαζεγεηήο καζεκαηηθώλ, κπαίλεη ζην 

γξαθείν βηαζηηθά θαλεξά εθλεπξηζκέλνο. 

    ΑΝΣΧΝΖ ΠΑΠΟΤΣΖ 

 Ακάλ πηά, κε ην παξακηθξό ςάρλνπλ αθνξκέο γηα λα γιηηώζνπλ ην κάζεκα. 

Ο θαζεγεηήο Θενινγίαο ΧΚΡΑΣΗ ΣΑΜΟΤ θάζεηαη ζην γξαθείν ζθεπηηθόο.  

ΧΚΡΑΣΖ ΣΑΜΟΤ  

 Κύξηε Παπνπηζή ε ζεκαία καο δελ είλαη αθξηβώο ην παξακηθξό. 

 

    ΑΝΣΧΝΖ ΠΑΠΟΤΣΖ 

Διάηε ηώξα θύξηε σθξάηε αθνύ ην μέξεηε πνιύ θαιά όηη πίζσ από όια απηά 

θξύβεηαη ε μάπια θαη δπζηπρώο ε μελνθνβία.    

    ΧΚΡΑΣΖ ΣΑΜΟΤ 

Δκείο ηνπο κεηαλάζηεο ηνπο δερηήθακε κε πνιύ αγάπε. Γπζηπρώο όκσο 

εθείλνη δεκηνύξγεζαλ ην πξόβιεκα εμ αξρήο. 

ηε ζπδήηεζε κπαίλνπλ θαη άιινη θαζεγεηέο.   

    ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Α’ 

 Δηδηθά νη Αιβαλνί είλαη άζθεκε θάξα 

    ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Β’ 

Δγώ πνπ βιέπσ ζηνλ δξόκν ηνπο καύξνπο θαη ηνπο θηλέδνπο είλαη κηα ραξά, 

επγεληθνί, δελ πεηξάδνπλ θαλέλαλ. 

    ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Α’ 

Οη Αιβαλνί όκσο έρνπλ πάξεη πνιύ αέξα. Καη εξηζηηθνί είλαη θαη αγελείο θαη 

είδεο θαη πόζα εγθιήκαηα θάλνπλ, έηζη; 

 ΑΝΣΧΝΖ ΠΑΠΟΤΣΖ 

πγλώκε κάιινλ δελ έρεηε θαηαιάβεη ηη αθξηβώο γίλεηαη. Έρεηε ππ’όςη ζαο 

πόζνπο καύξνπο θαη θηλέδνπο έρνπκε θαη πόζνπο Αιβαλνύο; 

ΧΚΡΑΣΖ ΣΑΜΟΤ 

 Αθξηβώο αγαπεηέ κνπ ππεξβνιηθά πνιινύο Αιβαλνύο. 

 ΑΝΣΧΝΖ ΠΑΠΟΤΣΖ 

Φαληαζηείηε λα έιεγαλ ηα ίδηα θαη νη Γεξκαλνί όηαλ πεγαίλακε εκείο εθεί 

εξγάηεο. 
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ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Α’ 

Σώξα κε ζπγρσξείο, ζπγθξίλεηο ηνπο Έιιελεο, κε ηνλ πνιηηηζκό καο θαη ηελ 

θνπιηνύξα καο, κε ηνπο Αιβαλνύο; 

ΧΚΡΑΣΖ ΣΑΜΟΤ (έληνλα) 

Δκείο όπνπ πήγακε πξννδεύζακε θύξηε Παπνπηζή, ζε όπνην μέλν 

παλεπηζηήκην θαη λα παο ζα βξείο ηνπιάρηζηνλ έλαλ αθαδεκαηθό ΈΛΛΖΝΑ, 

ηνπιάρηζηνλ. Ση ζπδεηάο ηώξα; 

Ο ΠΑΠΟΤΣΗ, θαλεξά εθλεπξηζκέλνο θαη ζηγκέλνο εηνηκάδεηαη λα απαληήζεη, όκσο 

ε έγθαηξε παξέκβαζε ηνπ δηεπζπληή απνηξέπεη ηελ ινγνκαρία. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ζεθώλεηαη από ην γξαθείν ηνπ θαη κε ηα ρέξηα αθνπκπηζκέλα ζην ηξαπέδη απαληάεη 

έληνλα. 

    ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Κύξηνη, δελ έρεη θακία ζεκαζία αλ ζπκθσλνύκε ή δηαθσλνύκε κεηαμύ καο. 

Δθείλν πνπ πξνέρεη απηή ηελ ζηηγκή είλαη λα αληηκεησπίζνπκε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε  ηεο  νπνίαο ε ιύζε θαθώο επεξξίθζε εηο ηνπο 

ώκνπο καο, αληί λα έρεη ιπζεί από ηνπο ππεπζύλνπο.. Γη’ απηό ρξεηάδεηαη πάλσ 

από όια ςπρξαηκία. 

 

ΔΞΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΠΡΟΑΤΛΗΟ 

ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ ηα παηδηά κηιάλε έληνλα. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ Μαηέν θαη ε 

ΜΑΡΙΑ ζπδεηνύλ γηα ηελ ζεκαία. 

    ΦΧΝΔ  

Ζ Διιάδα ζηνπο Έιιελεο!  Κάησ ηα ρέξηα από ηελ ζεκαία! 

    ΤΜMΑΘΖΣΖ Α 

 Όηη θαη λα ‘λαη δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα ζεθώζεη ηελ ζεκαία 

    ΜΑΡΗΑ 

 Δληάμεη ξε παηδηά αιιά δελ θηαίεη θαη ν Μαηέν ηώξα. 

    ΤΜΜΑΘΖΣΖ Β 

Κνίηα, ζίγνπξα νη θαζεγεηέο θηαίλε, κπνξνύζαλ λα έρνπλ ππνινγίζεη ηνπο 

βαζκνύο πξηλ ηνπο βάινπλ. 

    ΤΜΜΑΘΖΣΖ Γ 

Πξηλ πξνιάβεη λα κηιήζεη εκθαλίδεηαη ν ΜΑΣΔΟ ζηελ είζνδν θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ην 

κέξνο ηνπο. Απηνί θεύγνπλ βηαζηηθά θάλνληαο πσο δελ ηνλ είδαλ. Ούηε ηνλ ραηξεηνύλ. 

Η ΜΑΡΙΑ κόλν ηνλ ραηξεηά αιιά νη θίιεο ηεο ηελ ηξαβνύλ δπλαηά θαη όινη καδί 

απνκαθξύλνληαη. 
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ΔΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΠΗΣΗ 

Ο ΜΑΣΔΟ κπαίλεη κέζα ζην ζπίηη. Ο παηέξαο ηνπ βιέπεη ηειεόξαζε. 

     ΜΑΣΔΟ 

 Πσο θη έηζη; 

     ΠΑΣΔΡΑ 

 ήκεξα είρε ιίγε δνπιεηά. 

Αλνίγεη ε πόξηα θαη κπαίλεη κέζα ν ΦΡΔΝΣΤ. Η ΜΗΣΔΡΑ εκθαλίδεηαη από ηελ 

θνπδίλα. 

     ΜΖΣΔΡΑ 

Καιώο ηνπο. Θα αξγήζεη ιίγν ην θαγεηό. Καζπζηέξεζα κ΄απηή ηε γξηά θαη 

άξγεζα. Σίπνηα δελ ηεο άξεζε ζήκεξα. Ξαλά θαη μαλά, ακάλ πηα... 

     ΜΑΣΔΟ 

 Έρσ λα ζαο πσ. 

     ΠΑΣΔΡΑ  

Δηξσληθά                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Ση έγηλε; Καηλνύξγην πξσηάζιεκα; 

     ΜΑΣΔΟ 

νβαξά θαη πεξήθαλα 

 Πήξα ηελ ζεκαία. 

     ΜΖΣΔΡΑ 

 Σελ ζεκαία; 

     ΜΑΣΔΟ 

 Ναη. Σελ δίλνπλ ζηνλ πξώην καζεηή. 

     ΜΖΣΔΡΑ 

 Μπξάβν! Ο 1
νο

 από όιε ηελ ηάμε; 

     ΠΑΣΔΡΑ 

Έρεη ζεθσζεί θαη εηνηκάδεηαη λα αγθαιηάζεη ηνλ γηό ηνπ 

 Από όιν ην ζρνιείν. Έηζη δελ είλαη; 

Αγθαιηάδεη ηνλ ΜΑΣΔΟ δπλαηά. 
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  Μπξάβν! 

     ΦΡΔΝΣΤ 

 Πεο ηνπο θαη γηα ηνλ ρακό πνπ έγηλε. 

     ΜΑΣΔΟ 

 Έια ηώξα. Μεξηθνί αλεγθέθαινη… 

     ΦΡΔΝΣΤ 

Έληνλα 

 Μεξηθνί δελ ήηαλε. ε όιν ην ζρνιείν έγηλε ρακόο. 

     ΠΑΣΔΡΑ 

 Γηαηί έγηλε ρακόο δειαδή; 

 Θπκσκέλα, πξνο ηνλ Παηέξα 

     ΦΡΔΝΣΤ 

 Γηαηί είλαη Αιβαλόο. Γη’ απηό. 

Γπξλώληαο ζηνλ ΜΑΣΔΟ. 

Αιιά είζαη βιάθαο απηό είζαη Σν κόλν πνπ ζε λνηάδεη είλαη λα ζαη πξώηνο 

ηίπνηα άιιν. 

Θπκσκέλα θαη πεηξαγκέλα 

     ΜΑΣΔΟ. 

Σελ θέξδηζα γηαηί είκαη πξώηνο. Αθνύο; Καη εκέλα δελ κε θνβίδνπλ κεξηθά 

θσιόπαηδα. 

ΜΖΣΔΡΑ 

Έηζη είλαη απηνί έηζη θη αιιηώο. Μελ δνπλ θαλέλαλ άιιν λα πξνθόβεη. 

θπιηάδνπλ. Μόλν δνύινπο καο ζέινπλ.  

    ΠΑΣΔΡΑ 

(Αιβαληθά) Οη Έιιελεο όια δηθά ηνπο ηα ζέινπλ αγόξη κνπ. Σν βηόο καο, ηνλ 

θόπν καο, κέρξη θαη ηε γε καο έρνπλε πάξεη θαη ηελ ιέλε Διιάδα. 

    ΜΑΣΔΟ 

Ση ιεο παηέξα ηώξα; 

Ο παηέξαο κε έληνλν ηξόπν. 
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ΠΑΣΔΡΑ 

( Αιβαληθά) Απηό πνπ ζνπ ιέσ. Σελ Αιβαλία κηζή καο ηελ έρνπλ αθήζεη. 

Ο παηέξαο πνπ έρεη εθλεπξηζηεί βάδεη ηα ρέξηα ζηελ κέζε, ζηακαηάεη γηα ιίγα 

δεπηεξόιεπηα θαη ζπλερίδεη έληνλα. 

     ΠΑΣΔΡΑ 

Ση ζθνπεύεηο λα θάλεηο ηώξα; 

    ΜΑΣΔΟ 

Θα ηελ θξαηήζσ θαη ζα ηε ζεθώζσ γηαηί ηε θέξδηζα. Αλ ηελ ήζειαλ αο ηελ 

θέξδηδαλ. Έρσ πξνπόλεζε. 

Παίξλεη ηελ ηζάληα ηνπ θαη βγαίλεη από ην ζπίηη. 

ΔΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ-ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ. 

Ο ΜΑΣΔΟ εηνηκάδεηαη γηα ηελ πξνπόλεζε. Οη θίινη ηνπ ληύλνληαη θαη απηνί. 

     ΑΠΟΣΟΛΟ 

 Ση ζα θάλεηο ηειηθά κε ηελ ζεκαία; 

     ΜΑΣΔΟ. 

 Σελ θέξδηζα, άξα ηελ παίξλσ. 

     ΑΠΟΣΟΛΟ. 

 Ρε καιάθα δελ είλαη γηαηί είζαη ν 1
νο

 καζεηήο. Δίλαη γηαηί δελ είζαη Έιιελαο. 

     ΑΘΛΖΣΖ Α 

 Δζύ ξε ζ’ άθελεο Έιιελα λα θξαηήζεη ηελ Αιβαληθή ζεκαία;  

           

     ΜΑΣΔΟ. 

 Μα δελ ηε δήηεζα κνπ ηελ δώζαλε. 

     ΑΘΛΖΣΖ Α 

Ναη ξε θαη ζπ γηα λα ην παίμεηο θαη θαιά ν πξώηνο δελ είπεο όρη. Άληε ξε από 

θεη πέξα. 

Σνλ ζπξώρλεη πξνθιεηηθά γηα λα πεξάζεη. Ο Μαηέν αξπάδεηαη θαη έξρνληαη ζηα ρέξηα. 

Κπιηνύληαη ζην πάησκα θαη ξίρλνπλ ηνπο πάγθνπο θαη ηα ξνύρα. Οη ππόινηπνη αζιεηέο 

έρνπλ θάλεη θύθιν θαη ηνπο θνηηάδνπλ. Δθείλε ηελ ζηηγκή εκθαλίδεηαη ν πξνπνλεηήο. 

Γπλαηά κπαίλεη ζηελ κέζε θαη ηνπο ρσξίδεη. Η κύηε ηνπ Μαηέν έρεη αλνίμεη. Ο αζιεηήο 

Α. έρεη κειαληαζκέλν κάηη.    
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ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

Νηξνπή ζαο. Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά. Νηπζείηε θαη ειάηε ζην γξαθείν κνπ 

ακέζσο. 

ΔΧΣ/ ΜΔΡΑ/ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ. 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ έρεη κπξνζηά ηνπ ηνπο δύν αζιεηέο.  

     ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

Γελ κε ελδηαθέξεη νύηε ηη έγηλε νύηε πνηνο έθηαηγε. Δγώ απηή ηελ 

ζπκπεξηθνξά δελ ηελ αλέρνκαη από θαλέλαλ. Καηαιάβαηε;.. από Καλέλαλ. 

Όπνηνο έρεη πξόβιεκα έξρεηαη θαη ην ζπδεηάεη καδί κνπ. Όρη έηζη. 

Σειεηώζακε. Σώξα δξόκν. Γηα κηα βδνκάδα δελ έρεη πξνπόλεζε. 

Οη αζιεηέο θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ έμνδν. Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ πηάλεη ηνλ ΜΑΣΔΟ από 

ηνλ ώκν. 

 Με απνγνήηεπζεο. Απηό δελ ην πεξίκελα πνηέ από ζέλα. 

EΧΣ./ ΒΡΑΓΤ/ GOODY’S 

ε έλα ηξαπέδη βξίζθνληαη πεξίπνπ 10 καζεηέο νη νπνίνη ηξώλε θαη θνπβεληηάδνπλ 

έληνλα. Αλάκεζά ηνπο θαη ν αζιεηήο κε ηνλ νπνίν ν Μαηέν ηζαθώζεθε ζην 

γπκλαζηήξην. Απηόο έρεη ηνλ ιόγν θαη νη ππόινηπνη αθνύλε πξνζεθηηθά. 

    ΑΘΛΖΣΖ Α 

 Σν καιάθα, ήζειε λα κνπ ην παίμεη θαη κάγθαο από πάλσ… 

    ΤΜΜΑΘΖΣΖ Α 

 Κσιναιβαλνί, κόιηο ηνπο δώζεηο ιίγν αέξα ακέζσο λα ζηελ πνύλε. 

ΑΘΛΖΣΖ Α 

 Άληε ξε νη εγθιεκαηίεο. Μαο έρνπλ έξζεη εδώ πέξα κε ηζακπνπθά λα πνύκε. 

ΤΜΜΑΘΖΣΖ Α 

 Γελ θηάλεη πνπ ηνπο ηαίδνπκε θαη ηνπο πιεξώλνπκε από πάλσ. 

  ΑΘΛΖΣΖ Α 

 Ναη ξε άκα δελ ηνπο αξέζεη λα πάλε πίζσ λα καο αθήζνπλ ήζπρνπο. Πνπ 

έρνπλ έξζεη όινη νη καραηξνβγάιηεο. 

     ΜΑΡΗΑ 

 Δληάμεη ξε παηδηά δελ είλαη θη όινη έηζη, εξεκήζηε. 

        ΑΠΟΣΟΛΟ 

 Κνίηα ην ζέκα είλαη άκα γίλεη πόιεκνο κε πνηνπο ζα είλαη; 
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        ΑΘΛΖΣΖ Α 

 Με ηνπο Αιβαλνύο θπζηθά. 

         ΑΠΟΣΟΛΟ 

Καηάιαβεο; εκαζία έρεη όηη ζηνλ πόιεκν ηελ ζεκαία ηελ παίξλνπλ νη 

Έιιελεο. 

    ΤΜΜΑΘΖΣΖ Β 

 Δκέλα εθείλν πνπ λνηάδεη είλαη ηειηθά ζα ράζνπκε θάλα κάζεκα ή όρη; 

 Ο ΜΑΣΔΟ κπαίλεη ζην καγαδί θαη ηνπο πιεζηάδεη εθείλνη ρσξίο λα ηνπ δώζνπλ 

ζεκαζία παίξλνπλ ηα θαγεηά ηνπο θαη αιιάδνπλ ηξαπέδη. Ο ΜΑΣΔΟ παξαγγέιλεη θαη 

θεύγεη. 

ΔΞΧΣ./ΠΡΧΗ/ ΠΡΟΑΤΛΗΟ 

Οη καζεηέο είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζην πξναύιην. Ο ΜΑΣΔΟ ζπδεηά κε ηνπο Αιβαλνύο 

θίινπο ηνπ. Ο Πξόεδξνο ηνπ 15
νπο

 εκθαλίδεηαη από ην ζρνιηθό θηίξην θαη παίξλεη ην 

κηθξόθσλν. Οη καζεηέο ζε νκάδεο γπξλνύλ θαη ηνλ παξαθνινπζνύλ. 

    ΠΡΟΔΓΡΟ 15κεινύο 

Μεηά από  ηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ 15κεινύο γηα ην γλσζηό ζέκα ηεο 

ζεκαίαο πνπ δόζεθε ζε κεηαλάζηε γηα ηελ παξέιαζε, ζαο αλαθνηλώλσ όηη κε
 

νκόθσλε απόθαζε μεθηλάεη από ζήκεξα  θαη γηα όζν θαηξό ρξεηαζηεί 

ΚΑΣΑΛΖΦΖ. 

Οη καζεηέο μεζπνύλ ζε ρεηξνθξνηήκαηα θαη θσλάδνπλ ελζνπζηαζκέλνη. Κάπνηεο 

νκάδεο παίξλνπλ ηελ κπάια θαη αξρίδνπλ λα παίδνπλ. 

    ΜΑΘΖΣΔ 

 ΚΑ-ΣΑ-ΛΖ-ΦΖ!!!!! 

    ΠΡΟΔΓΡΟ 15κεινύο 

 Απηνί πνπ λνκίδνπλ όηη έρνπκε μεράζεη πσο είκαζηε Έιιελεο θάλνπλ ιάζνο! 

Οη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ 

 Ζ ζεκαία ζηνπο Έιιελεο 

    ΜΑΘΖΣΔ 

Αιβαλέ - Αιβαλέ δε ζα γίλεηο Έιιελαο πνηέ! Καιόο Αιβαλόο κόλν ν λεθξόο 

Αιβαλόο! 

Οη καζεηέο ζθνξπίδνληαη ζηνλ ρώξν κεξηθνί θσλάδνπλ ξπζκηθά θαη ρνξνπεδνύλ. 

ΚΑΣΑΛΖΦΖ,  ΚΑ-ΣΑ-ΛΖ-ΦΖ 

Ο ΜΑΣΔΟ κε ζθπκκέλν ην θεθάιη απνρσξεί. Σνλ πιεζηάδεη ν ΑΠΟΣΟΛΟ ζρεδόλ 

ηξέρνληαο θαη ηνπ ιέεη ζηα γξήγνξα 
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    ΑΠΟΣΟΛΟ 

 Από ζέλα εμαξηάηαη.  

Οη πόξηεο θιείλνπλ θάπνηνη καζεηέο γξάθνπλ κε καύξε κπνγηά ζηνλ ηνίρν 

ΚΑΣΑΛΗΦΗ. ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ. 

ΔΧΣ./ ΒΡΑΓΤ/ ΓΧΜΑΣΗΟ ΜΑΣΔΟ 

Ο ΜΑΣΔΟ θάζεηαη μαπισκέλνο ζην θξεβάηη θαη αθνύεη HARD ROCK κνπζηθή 

Αθνύγνληαη θσλέο αλεζπρίαο  από ην ρσι. Σξέρεη ζην ρώι θαη βιέπεη ηνλ ΦΡΔΝΣΤ κεο 

ηα αίκαηα κε κειαληέο θαη γξαληδνπληέο ζην πξόζσπν. Σν θνύηεξ ηνπ ζθηζκέλν. Ο 

ΦΡΔΝΣΤ είλαη αλαςνθνθθηληζκέλνο θαη ε κεηέξα ηνπ θαλεξά αλήζπρε.  

    ΜΖΣΔΡΑ 

 Ση έγηλε παηδί κνπ; Ση έρεηο; Δίζαη θαιά; Πνπ ρηύπεζεο; 

    ΦΡΔΝΣΤ 

 Άζε κε. Καιά είκαη. 

Η ΜΗΣΔΡΑ ηνλ πιεζηάδεη θαη πξνζπαζεί λα ηνλ αγθαιηάζεη. Ο ΜΑΣΔΟ κπαίλεη εθείλε 

ηελ ζηηγκή θαη ηξέρεη λα δεί ηη ζπκβαίλεη. Ο Φξέληπ αγξηεκέλνο νξκά απάλσ ηνπ. Σνλ 

θισηζά θαη θιαίγνληαο ηνλ βξίδεη θαη πξνζπαζεί λα ηνλ ρηππήζεη. 

    ΦΡΔΝΣΤ 

 Δίζαη καιάθαο ξε, καιάθαο… 

Ο  ΜΑΣΔΟ αληηδξά θαη ηνπ θάλεη κηα ιαβή αθηλεηνπνηώληαο ηνπ ην ρέξη πίζσ από ηελ 

πιάηε. Η κεηέξα θσλάδνληαο πξνζπαζεί λα ηνπο ρσξίζεη. 

    ΜΖΣΔΡΑ 

 ηακαηήζηε. ηακαηήζηε ηώξα ακέζσο. ΣΧΡΑ! 

Καηαθέξλεη λα ηνπο ρσξίζεη. Ο ΦΡΔΝΣΤ ζθνππίδεη ην αίκα από ηε κύηε ηνπ κε ηελ 

κπινύδα ηνπ. Σα δπν αδέιθηα θνηηάδνληαη ιαραληαζκέλα. Ο ΜΑΣΔΟ βάδεη ην έλα ρέξη 

ζηελ κέζε, θαη κε ην άιιν πηάλεη ην πηγνύλη ηνπ θαλεξά πξνβιεκαηηζκέλνο. 

ΔΞΧΣ./ ΠΡΧΗ/ ΔΞΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΚΑΓΚΔΛΟΠΟΡΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ. 

Έμσ από ηελ πόξηα πνιινί γνλείο καδεκέλνη ζπδεηνύλ έληνλα. Έλαο ξεπόξηεξ από 

γλσζηό θαλάιη παίξλεη ζπλέληεπμε από έλαλ γνληό. 

    ΓΟΝΗΟ 

Δίκαζηε 100% κε ην κέξνο ησλ παηδηώλ. Απηνί πνπ ην μεθίλεζαλ ζα έπξεπε 

λα είραλ ζθεθηεί ηηο ζπλέπεηεο. Ζ θαηάιεςε πξέπεη λα ζπλερηζηεί κέρξη 

ηέινπο. 

ΔΞΧΣ./ ΒΡΑΓΤ/ ΒΔΡΑΝΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΜΑΣΔΟ. 
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Ο ΜΑΣΔΟ ζθπκκέλνο έμσ από ην κπαιθόλη θνηηάδεη ηελ θίλεζε. Ο παηέξαο ηνπ έξρεηαη 

δίπια ηνπ θαη αλάβεη ηζηγάξν. 

    ΠΑΣΔΡΑ 

 Άθνπζε, απηή ε ηζηνξία πξέπεη λα ηειεηώλεη. 

    ΜΑΣΔΟ 

 Σελ θέξδηζα δελ ηε δήηεζα! Καηαιαβαίλεηο;    

ΠΑΣΔΡΑ 

Δγώ έρσ θαηαιάβεη εδώ θαη θαηξό. Σώξα ήξζε ε ζεηξά ζνπ λα θαηαιάβεηο. 

Δίζαη άληξαο πηα. Πξέπεη λα μέξεηο πόηε λα ζηακαηάο. 

    ΜΑΣΔΟ. 

 Δζύ κε έκαζεο λα αγσλίδνκαη. 

    ΠΑΣΔΡΑ 

Καη πνηνο ζνπ είπε όηη λα ζηακαηάο δελ είλαη αγώλαο; Κακηά θνξά θαη ν πην 

δύζθνινο. 

Ο ΠΑΣΔΡΑ πεηάεη ην ηζηγάξν από ην κπαιθόλη θαη κπαίλεη κέζα. Ο ΜΑΣΔΟ 

ζπλερίδεη λα θνηηάεη καθξηά. 

ΔΞΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΠΡΟΑΤΛΗΟ 

    ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Χο εθπξόζσπνο ηνπ ζρνιείνπ ζαο αλαθνηλώλσ όηη ν καζεηήο ΜΑΣΔΟ 

ΜΔΡΚΟ….. παξαηηήζεθε ηεο ζεκαίαο. 

Οη καζεηέο πνπ ζπγθεληξώζεθαλ γηα λα αθνύζνπλ ηνλ δηεπζπληή δεησθξαπγάδνπλ. 

Αθνύγνληαη θαη θάπνηα ζπλζήκαηα. 

…Χο εθ ηνύηνπ ζα ζαο παξαθαινύζα λα πεξάζεηε ζηηο ηάμεηο ζαο γηα λα 

ζπλερηζηνύλ ηα καζήκαηα θαλνληθά  

Γέιηα αιιά θαη απνδνθηκαζίεο. 

ΔΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΑΛΟΝΗ ΠΗΣΗΟΤ ΜΑΣΔΟ. 

Ο ΜΑΣΔΟ βιέπεη ηειεόξαζε. Αθνύγεηαη ην εκβαηήξην ηεο παξέιαζεο. Κιείλεη ηελ 

ηειεόξαζε θαη θνηηάδεη έμσ από ην παξάζπξν ηελ ππέξνρα ιακπεξή εκέξα. Ο ΦΡΔΝΣΤ 

ηνλ πιεζηάδεη. 

    ΦΡΔΝΣΤ 

 Κξίκα, είλαη σξαία κέξα. Μαθάξη λα έβξερε γηα λα ηνπο ηε ράιαγε. 

Ο ΜΑΣΔΟ ηνπ ραηδεύεη ην θεθάιη. 
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ΦΡΔΝΣΤ 

 Ση ιέο πάκε θακηά βόιηα; 

    ΜΑΣΔΟ 

 Μπά… 

Ο ΜΑΣΔΟ θνηηάδεη ην ζεκάδη ζηε κύηε. 

    ΜΑΣΔΟ 

 νπ έκεηλε απηό ε; (παύση) Σειηθά ε ππγκαρία ζνπ πάεη. 

Γειάλε 

ΔΧΣ./ ΜΔΡΑ/ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

Σν γήπεδν είλαη θαηάκεζην από θόζκν. Φειά ζηελ κέζε ππάξρεη έλα παλώ κε ηελ 

επηγξαθή ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗ ΝΔΧΝ. 

Ο ΜΑΣΔΟ, ληπκέλνο κε ηελ θόξκα ηεο Δζληθήο Διιάδαο παιεύεη κε έλαλ Βνύιγαξν 

πνιύ δύζθνιν αληίπαιν. Δίλαη ηζνπαιία. Ιδξσκέλνη. Απηόο ν πόληνο ζα θξίλεη ην 

παηρλίδη. Οη αζιεηέο μαλαπαίξλνπλ ζέζε. Οη ζεαηέο παξαθνινπζνύλ εθζηαηηθά. Ο 

δηαηηεηήο θαηεβάδεη ην ρέξη. Οη αζιεηέο δνθηκάδνπλ δηάθνξεο ιαβέο. Αθνύγνληαη νη 

θσλέο ησλ πξνπνλεηώλ. Ο ΜΑΣΔΟ. κε δπζθνιία θαηαθέξλεη λα ξίμεη ηνλ αληίπαιό 

ηνπ. Κάζεηαη απάλσ ηνπ. ( 3,2,1 )!! Σν παηρλίδη ηειείσζε. Ο ΜΑΣΔΟ ρνξνπεδάεη. Ο 

πξνπνλεηήο ηνλ αγθαιηάδεη ζθηρηά όιν ην ζηάδην είλαη όξζην θαη δεησθξαπγάδεη έμαια. 

 ΔΛΛΑ!!! ΔΛΛΑ!!! 

ΣΗΣΛΟΗ ΣΔΛΟΤ 

Αθνύγεηαη ν Δζληθόο Ύκλνο. Έλαο βνεζόο ηπιίγεη ηνλ ΜΑΣΔΟ κε ηελ γαιαλόιεπθε. 

Όινη ρεηξνθξνηνύλ. Ο ΜΑΣΔΟ. βγάδεη ηελ ζεκαία θαη ηελ θξαηάεη ζην ρέξη. ηηο 

πξώηεο ζέζεηο βιέπεη ηελ Μαξία θαη ηνλ ΑΠΟΣΟΛΟ νη νπνίνη όξζηνη θσλάδνπλ 

ραξνύκελα. Σξέρεη θαη ηεο δίλεη ηελ ζεκαία. Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ηνλ αγθαιηάδεη.   

ΣΙΣΛΟΙ ΣΔΛΟΤ 

Αθνύγεηαη ν Δζληθόο Ύκλνο ζπλέρεηα. Ο ΜΑΣΔΟ ραηξεηάεη ην πιήζνο πνπ ζπλερίδεη λα 

ρεηξνθξνηεί. Βάδεη ηελ θόξκα ηνπ θαη πξνρσξά πξνο ην βάζξν. Αλεβαίλεη ζην πξώην 

ζθαινπάηη θαη παίξλεη ην ρξπζό θαη ην βξαβείν. Όινη όξζηνη θνηηνύλ πξνο ηηο ζεκαίεο. 

Η Διιεληθή ζεκαία αλεβαίλεη πξώηε από όιεο. Ο εζληθόο ύκλνο δνλεί ην ζηάδην. Όινη 

ηνλ ηξαγνπδνύλ κεζπζκέλνη από ραξά. Ο ΜΑΣΔΟ δελ ηξαγνπδά θνηηάδεη κπξνζηά. ην 

πιάη ηνπ αξθεηά καθξηά ν παηέξαο ηνπ. Ο ΜΑΣΔΟ ηνπ ξίρλεη κηα καηηά. Δθείλνο ηνλ 

θνηηά θαη ηνπ θνπλάεη ην θεθάιη. Ο ΜΑΣΔΟ θνηηάδεη κπξνζηά ηελ ζεκαία θαη δείρλεη 

ζθεθηηθόο, ίζσο ιίγν εηξσληθά  

ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΣΔΛΟΤ    
  

 


