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9 ΕΩΣΕΡΙΚΟ- ΔΩΜΑΣΙΟ ΑΓΓΕΛΟΤ-ΑΠΟΓΕΤΜΑ 

Ο Άγγεινο παίδεη ειεθηξνληθά ζηελ ηειεόξαζε. Από κέζα αθνύγεηαη ε θωλή ηεο 

κεηέξαο ηνπ. 

    ΜΗΣΕΡΑ (VOICE OVER) 

Άγγελε, έλα λίγο ζε παπακαλώ. 

Ο Άγγεινο εμαθνινπζεί λα βιέπεη ηειεόξαζε. 

    ΜΗΣΕΡΑ 

Άγγελε, για έλα. 

Ο Άγγεινο εμαθνινπζεί λα βιέπεη ηειεόξαζε. Η κεηέξα εκθαλίδεηαη ζηελ πόξηα 

ελνριεκέλε. 

    ΜΗΣΕΡΑ 

Καλά δεν ακούρ πος ζος μιλάω; 

Ο Άγγεινο δελ ηεο δίλεη θακία ζεκαζία. Η κεηέξα ζηέθεηαη αθξηβώο κπξνζηά ζηελ 

ηειεόξαζε. 

    ΜΗΣΕΡΑ 

Άκος να δειρ εμένα αςηή η ζςμπεπιθοπά δεν μος απέζει καθόλος! Σι καηάζηαζη 

είναι αςηή να ζος μιλάω και να μην μος δίνειρ καμία ζημαζία; 

Ο Άγγεινο ηελ θνηηάδεη  ζαλ λα κελ ηελ βιέπεη. Οη θνπβέληεο ηεο ζβήλνληαη θαη 

ζηαδηαθά ε θωλή ηεο αληηθαζίζηαηαη από κηα κειωδία. Η κεηέξα ηνπ θιείλεη ηελ 

ηειεόξαζε θαη θείλνο δελ αληηδξά θαζόινπ. Τν βιέκκα ηνπ είλαη ηόζν απόκαθξν πνπ ε 

κεηέξα ηνπ απνξεί. Σηακαηάεη λα ηνπ κηιάεη θαη ηνλ θνηηάδεη κάιινλ αλήζπρε. Βγαίλεη 

από ην δωκάηην ελώ ηνπ ξίρλεη κηα ηειεπηαία καηηά. 

( Οι κοςβένηερ ηηρ ανηικαθίζηανηαι από μια μελωδία…) 

10 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ/ΕΙΟΔΟ ΥΟΛΕΙΟΤ/ΜΕΗΜΕΡΙ 

Η κεηέξα πεγαίλεη πξνο ην ζρνιείν γηα λα πάξεη ηα παηδηά. Ο κηθξόο ηεο γηόο έξρεηαη 

γξήγνξα πξνο ηελ κεξηά ηεο θαη ηελ αγθαιηάδεη. Ο Άγγεινο θαηεβαίλεη αξγά θαη 

αδηάθνξα ηηο ζθάιεο. Τελ πξνζπεξλά ρωξίο λα ηεο δώζεη θακία ζεκαζία. Πίζω από ηα 

παηδηά εκθαλίδεηαη ε δαζθάια 2 ηνπ Άγγεινπ. 

    ΑΔΕΡΦΟ 

Μαμά…………….. 

    ΜΗΣΕΡΑ 
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Αγόπι μος! Καλημέπα Άγγελε. 

    ΔΑΚΑΛΑ 

Γεια ζαρ. Μποπώ να ζαρ μιλήζω για λίγο; 

    ΜΗΣΕΡΑ 

Μα θςζικά. (ζηα παηδηά) Μην πεπάζεηε απένανηι. 

    ΑΔΕΡΦΟ 

σι μαμά. 

    ΔΑΚΑΛΑ 

Ήθελα να ζαρ μιλήζω για ηον Άγγελο. Φέπεηαι λίγο πεπίεπγα ηον ηελεςηαίο καιπό.  

    ΜΗΣΕΡΑ 

Και ζε ζαρ ηα ίδια ε; Είναι έηζι εδώ και μεπικέρ μέπερ. Δεν ξέπω ηι να ζκεθηώ. 

    ΔΑΚΑΛΑ 

Μήπωρ ηον κςνηγάει καμία γπίπη; Σι να ζαρ πω; Δεν ηον έσω ξαναδεί έηζι. Ίζωρ 

ππέπει να ηο κοιηάξεηε. Με ηα παιδιά δεν ξέπει κανείρ… 

    ΜΗΣΕΡΑ 

αρ εςσαπιζηώ πολύ. Ίζωρ ππάγμαηι να είναι καμιά γπίπη.  

Ο Άγγεινο πνπ έρεη θαζίζεη ζε έλα πεδνύιη παξαθνινπζεί από καθξηά ηελ ζπλνκηιία 

ηωλ 2  

Η κεηέξα απαληάεη αιιά πάιη αθνύκε κνπζηθή. Οη δπν γπλαίθεο γπξίδνπλ θαη ηνλ 

θνηηάδνπλ. Η κνπζηθή δπλακώλεη.  

 


