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Το όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας είναι ένα μιού-
ζικαλ, το οποίο  δίνει τη δυνατότητα στον θεατή 
να κρυφοκοιτάξει μέσα στα παρασκήνια ενός 
θεάτρου και να του μεταφέρει τον υπέροχο και 
μαγικό κόσμο της σκηνής. Είναι ένα έργο που μας 
προσφέρει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε με 
τη φαντασία μας, να αυτοσχεδιάσουμε πάνω στις 
ανθρώπινες μεταμορφώσεις.
Οι βασικοί ηθοποιοί είναι τέσσερις και καθένας 
έχει διπλό ρόλο. Είναι ηθοποιοί και ήρωες από το 
έργο «Τρικυμία» του Σαίξπηρ. 
Στον πρόλογο του έργου μπορούν να συμμετέ-
χουν όλοι οι μαθητές της τάξης παίζοντας ένα 
παιχνίδι με προτάσεις από γνωστές παραστάσεις 
που έχουν δει. Έπειτα αυτό θα τους οδηγήσει στο 
τραγούδι της έναρξης.
Ακολουθεί η πρώτη γνωριμία με τη «φιλόδοξη 
ηθοποιό». Σε αυτό το τραγούδι τα παιδιά θα μπο-
ρούσαν να μεταμορφωθούν σε ένα μαγικό δάσος 
με περίεργα δέντρα και ζώα, στο οποίο η φιλόδο-
ξη ηθοποιός ζει μέσα σε ένα όνειρο.
Ο «ευαίσθητος νέος», τραγουδώντας, μπαίνει στο 
μαγικό κόσμο της ηθοποιού και την επαναφέρει 
στην δική του πραγματικότητα, στο δικό του κό-
σμο. Στο τέλος ο ερωτευμένος νέος μένει μόνος 
και τραγουδά. 
Στην επομένη σκηνή ακολουθεί η ακρόαση. Στο 
‘τραγούδι του σκηνοθέτη’ μπορεί να γίνει ένα 
παιχνίδι εξουσίας μεταξύ των δυο βασικών συντε-
λεστών. Της Ελέν και του Τόμυ. Σε αυτό το παιχνί-
δι εξουσίας μπορεί να βοηθήσει μια σκάλα η δύο 
καρέκλες, όπου όποιος ανέβει ψηλότερα κατέχει 
την εξουσία και μπορεί να διατάζει τον άλλον. Οι 
ρόλοι εναλλάσσονται μεταξύ τους.
Στην τρίτη σκηνή παρουσιάζεται η πρόβα των 
ηθοποιών που ετοιμάζονται για το θεατρικό έργο 

Σκηνοθετικό σημείωμα
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«Τρικυμία» του Σαίξπηρ. Τα παιδιά εδώ έχουν τη δυνατότητα 
να παρουσιάσουν έναν  αυτοσχεδιασμό, που εκτυλίσσεται 
πίσω από τους βασικούς τραγουδιστές, από σκηνές αποικιο-
κρατίας, ή πολέμου, ή κοινωνικών αναταραχών κλπ. 
Στην τέταρτη σκηνή ξετυλίγεται το ‘τραγούδι των μετα-
μορφώσεων’. Όλοι αυτοσχεδιάζουν χρησιμοποιώντας το 
σώμα του, τα ρούχα τους, ή διάφορα σκηνικά αντικείμενα. 
Τα παιδιά μπορούν με τη φαντασία τους να χρησιμοποιή-
σουν για παράδειγμα ένα πανί, το οποίο ξαφνικά να γίνει μια 
μπέρτα για ένα βασιλιά, αλλά και μέσα σε δευτερόλεπτα το 
ίδιο αντικείμενο να μετατραπεί σε μια μαντίλα μιας μεγάλης 
γυναίκας. 
Στη σκηνή πέντε αρχίζει η παράσταση. Τα παιδιά μπορούν 
να δημιουργήσουν μια τρικυμία, ίσως με πανιά. Οι τραγου-
διστές παρασύρονται από αυτό το κύμα. Συνεχίζει η ίδια 
ατμόσφαιρα  και στο επόμενο τραγούδι αλλά με πιο σύνθετα 
στοιχεία, όπως με απλά αντικείμενα (καρέκλες, θρανία) να 
φτιαχτεί ένα αυτοσχέδιο παρκούρ. Μια διαδρομή όπου η 
πρωταγωνίστρια περιπλανιέται δοκιμάζοντας τα όρια της. 
Ο επίλογος συνδέεται με την αρχή του έργου. Όλα είναι 
ένας κύκλος. Το τέλος του έργου είναι ίδιο με την αρχή 
αλλά και λίγο διαφορετικό. Η διαφορά έγκειται στη νέα 
εμπειρία που μόλις πριν από λίγο αποκτήσαμε όλοι μαζί. Την 
εμπειρία του ταξιδιού που κάναμε όλοι μαζί. Ταξιδέψαμε 
μέσα μας. Ταξιδέψαμε παρέα με άλλους δίπλα μας. Κάναμε 
σχέσεις ανθρώπινες, και είδαμε τον εαυτό μας σε νέες κα-
ταστάσεις, σε νέες μεταμορφώσεις. Γεμίσαμε μέσα μας με 
τη νέα αυτή εμπειρία. Έχουμε πια τη δική μας σοφία. 
Εύχομαι από καρδιάς σε όλους να απολαύσετε τούτο έργο, 
όπως το απήλαυσα και εγώ! 
Καλή σας επιτυχία!  
ΡΑΪΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ Σκηνοθέτρια - ψυχοθεραπεύτρια

Όνειρο Χειμωνιάτικης Ημέρας, Σημείωμα Σκηνογράφου

Σαν σε ένα όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας ξεκινάνε ξαφνικά 
οι περιπέτειες των τεσσάρων πρωταγωνιστών μας: ο Τομ, η 
Κριστίν, ο Εντ και η Έλεν στον καναπέ, σαν σε ένα διάλειμ-
μα πρόβας, κάποιος πίνει νερό, κάποιος κρατάει το σενάριο 
στα χέρια περνώντας τα λόγια του, σιγομιλούν και ξεκουρά-
ζονται. Ίσως έξω ακούγεται από μακριά η ήχος της βροχής.
Ο κόσμος γύρω τους μια σκηνή, θεωρητικά άδεια, αλλά με 
μια δεύτερη ματιά μπορεί να διακρίνει κανείς στοιχεία από 
παλιά σκηνικά στο βάθος, τρόλεϊ με κοστούμια αριστερά και 
δεξιά, πίσω από τις κουίντες. Τα διαλείμματα των προβών 
είναι σαν μικροί κόσμοι. Βγαίνει κανείς από την πραγματικό-
τητα της καθημερινότητας, ακόμα και της πρόβας, ανοίγεται 
με τους συναδέλφους του, μπορεί να μπει στο μικρόκοσμο 
του πως βιώνουν μία παράσταση, ένα ρόλο, ένα χαρακτήρα 
μέσα από το δικό τους ψυχισμό, τον δικό τους εσωτερικό 
κόσμο.

Μέσα από αυτές τις εναλλαγές, θα δούμε να ξετυλίγονται 
τόσες πολλές και όμορφες, χαρούμενες και καμιά φορά 
λυπημένες ιστορίες, κάποιες φορές από μακριά και κάποιες 
από κοντά, θα δούμε τα όνειρα των τεσσάρων χαρακτήρων, 
τις πιο κρυφές επιθυμίες τους, μέσα από χρυσόσκονες και 
κονφεττί, μερικούς από τους πιο ενδόμυχους φόβους τους, 
τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους χωρίς να το βάζουν 
κάτω, την αναζήτηση για τη θέση τους μέσα στον κόσμο, 
μέσα από αλλαγές κοστουμιών και αντικειμένων, κοστούμια 
από χαρτί, πολύχρωμα φτερά, την εξέλιξή τους, αλλά και τη 
συγκίνηση που τους προσφέρουν οι χαρές τους φέρνοντάς 
τους ακόμα πιο κοντά.

Σκηνογραφικό σημείωμα
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Μία αδιάκοπη εναλλαγή, μεταξύ πραγματικού και εσωτερι-
κού κόσμου του κάθε χαρακτήρα,
αλλά και όλων μαζί μπλέκονται σαν όνειρο. Σαν ένα όνειρο 
χειμωνιάτικης ημέρας.

Μέσα από το παιχνίδι των σκηνικών στοιχείων, των κοστου-
μιών, καθώς και των υπέροχων σκηνικών αντικειμένων, 
πράγματα που τα παιδιά σε μία τάξη θα μπορούσαν να μα-
ζέψουν ή και να φτιάξουν, εξελίσσεται η ιστορία των πρω-
ταγωνιστών μας. Στοιχεία που θα μπορούσαν να μας μετα-
φέρουν από ένα απλό χώρο πρόβας, που θα μπορούσε να 
είναι ακόμα και δωμάτιο αναμονής ή η σκηνή ενός θεάτρου, 
ακόμα και η αίθουσα ενός σχολείου, σε μία οντισιόν του χό-
λυγουντ, σε ένα κάστρο μέσα από ένα μαγικό δάσος, σε ένα 
παιχνίδι εξουσίας, μέχρι την τρικυμία του Σαίξπηρ, ακόμα και 
σε ένα μοντέρνο πάρκο παρκούρ.

Μέσα από αυτή την πολυμορφία και τις εναλλαγές των 
σκηνικών εικόνων, θα μπορούσε κανείς μαζί με τα παιδιά 
να συγκεντρώσει διάφορα υλικά, ακόμα και να ανακυκλώ-
σει πολλά από αυτά και να τα βοηθήσει να δημιουργήσουν 
τον δικό τους κόσμο, χρησιμοποιώντας την φαντασία τους. 
Ανακυκλώνοντας χαρτόνια, είτε από το σχολείο, είτε από τα 
μικρά μαγαζάκια της γειτονιάς, θα μπορούσαν τα παιδιά να 
φτιάξουν σκηνικούς τοίχους. Μαζεύοντας παλιά ρούχα και 
διαφοροποιώντας τα θα μπορούσαν τα παιδιά να φτιάξουν 
τα δικά τους κοστούμια. Θα μπορούσαν να φτιάξουν ακόμα 
και δικά τους θεατρικά παιχνίδια, δημιουργώντας κάρτες με 
τους χαρακτήρες τους, κάρτες ενεργειών με θέματα μέσα 
από την έργο και κάθε φορά να βιώνουν την παράσταση με 
το δικό τους διαφορετικό και μοναδικό τρόπο.

Θα χαρούμε να παίξουμε όλοι μαζί σύντομα στο θέατρο και 
ακόμα περισσότερο να έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά 
να παίξουμε και μαζί στις τάξεις σας δημιουργώντας το δικό 
μας θέατρο μαζί μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.

Ελένη Κωνσταντάτου, Σκηνογράφος & Ενδυματολόγος, 
Αθήνα 04. Απριλίου 2021
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Δεν υπάρχουν σκηνικά. 
Βρισκόμαστε στην σκηνή ενός θεάτρου, όπως θα ήταν στην 
διάρκεια των δοκιμών. Ίσως κάποιες σκόρπιες καρέκλες, το 
τραπέζι που κάθεται ο σκηνοθέτης, απομεινάρια άλλων σκη-
νικών, κοστούμια σε κρεμάστρες, προβολείς στο πάτωμα, 
ό,τι δηλαδή συναντάμε σε ένα θέατρο εκτός λειτουργίας. 

Τα αποσπάσματα μέσα σε εισαγωγικά είναι από την «Τρι-
κυμία» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε μετάφραση του Ερρίκου 
Μπελιέ (Εκδόσεις Κέδρος, 2000). 

Ο Χώρος

Παιδικό Μιούζικαλ

Ο Α Τομ, που θα υποδύεται  
τον Πρόσπερο. 35-40 ετών.
Η Β Κριστίν, που θα υποδύεται  
την Μιράντα. 25 ετών.
Ο Γ Εντ, που θα υποδύεται  
τον Κάλιμπαν και τον Φερδινάνδο.  
25-30 ετών.
Η Δ Έλεν, σύζυγος του Τομ,  
σκηνοθέτις, που θα υποδύεται  
και τον Αντόνιο. 35-40 ετών.

Πρόσωπα του έργουΌνειρο  
χειμωνιάτικης 
ημέρας
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(Οι τέσσερις ηθοποιοί βρίσκονται στη σκηνή, για όση ώρα το 
κοινό μπαίνει στην αίθουσα. Ο Πρόλογος ξεκινάει με αναμ-
μένα τα φώτα της πλατείας, και οι ηθοποιοί δεν υποδύονται 
ακόμα ρόλους, φοράνε τα δικά τους ρούχα, πίνουν καφέ και 
παίζουν ένα παιχνίδι. Όταν όλοι οι θεατές έχουν καθίσει, οι 
ηθοποιοί αρχίζουν να μιλάνε.)

(Δυνατά) «Εδώ είναι υπέροχα να ζήσεις».

Από πού είναι αυτό;

Όποιος το βρει νικάει.

Και τι κερδίζει όποιος νικήσει;

Δεν ξέρω.

«Εδώ είναι υπέροχα να ζήσεις», τι μπορεί να είναι;

Σαίξπηρ. Είναι σίγουρα του Σαίξπηρ. 

Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας;

Χάσατε.

Πες καμιά άλλη ατάκα στο έργο.

(Το σκέφτεται) «Όλες οι δυνάμεις μου έχουν παραλύσει, σα 
να βρίσκομαι σε όνειρο.»

Αυτό θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. 

Έλα, πες μας.

Τρικυμία ρε παιδιά, είναι από την Τρικυμία.

Σου το είπα πως είναι του Σαίξπηρ; Σου το είπα;

Σειρά σας, πάμε.

Έλα αδικία, σχεδόν το βρήκα.

«Η θάλασσα χλευάζει τις μάταιες αναζητήσεις μας στη γη.»

Πανεύκολο, και με έκλεψες κιόλας.

Δεν σε έκλεψα.

Μου πήρες την ιδέα.

Πώς το είπες;

(Με στόμφο) «Η θάλασσα χλευάζει τις μάταιες αναζητήσεις 
μας στη γη.»

Ωραίο είναι, ποιος το λέει;

Κάποιος από την Τρικυμία του Σαίξπηρ, σίγουρα.

Σωστά.

Ας παίξουμε σήμερα αυτό.

Δεν έχω αντίρρηση, μ’ αρέσει, ας κάνουμε και ένα παραμύθι.

Και μένα μ’ αρέσει, ναι, να κάνουμε παραμύθι, αλλά θέλω αυτή 
τη φορά να παίξω το μάγο με τη χρυσόσκονη και το ραβδί.

Περίμενε κι εσύ, τι βιάζεσαι; Θα δούμε ποιος θα κάνει ποιον, 
ακόμα δεν αρχίσαμε.

(Γυρνώντας προς την πλατεία) Ο κόσμος έχει έρθει. Ετοιμαστείτε. 

(Σηκώνονται όλοι γρήγορα. Σβήνουν τα φώτα της πλατείας 
και αρχίζει η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στην διάρκειά της, οι 
ηθοποιοί αλλάζουν ρούχα. Όταν είναι όλοι έτοιμοι αρχίζει το 
τραγούδι της έναρξης, που είναι η συνέχεια της εισαγωγής, 
και τραγουδάνε και οι τέσσερις μαζί.) 
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«Το παραμύθι το δικό μας»

Το παραμύθι το δικό μας
Δεν ξεκινάει με «μια φορά κι έναν καιρό»
Το παραμύθι το δικό μας
Αρχίζει μέσα σ’ ένα κτήριο μαγικό.

Είν’ μαγικό νησί το θέατρο.
Με πρίγκηπες και βασιλιάδες, ξωτικά,
Τα ζωντανεύουμε μπροστά σας.
Εμείς οι ηθοποιοί με κόλπα μαγικά.

Σβήνουν τα φώτα και είμαστε μαζί 
Σε όνειρο κοινό
Εσύ μας βλέπεις επάνω στην σκηνή
Κι εμείς για λίγο ταξιδεύουμε με πλοίο το σκηνικό.

Εξερευνούμε άλλα μέρη,
Σαν όνειρα και ζωγραφιές χρωματιστές.
Κι όταν τελειώσει η ιστορία
Μένουν μονάχα οι αναμνήσεις μας θολές. 

Τραγούδι έναρξης

Α1

Α2

Β

Α3
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(Μένουν στην σκηνή μόνοι η Κριστίν και ο Εντ. Η Κριστίν κά-
θεται αγχωμένη σε μια καρέκλα, ο Εντ την πλησιάζει.)

Είναι η πρώτη σου ακρόαση στο θέατρο;

Για τόσο μεγάλο ρόλο; Ναι.

Μην έχεις άγχος.

Γίνεται να μην έχω άγχος;

Εγώ πιστεύω πως θα σε πάρουνε.

Πώς είσαι τόσο σίγουρος;

(Αυθόρμητα) Είσαι πανέμορφη.

(Κολακευμένη) Ευχαριστώ.

Αλήθεια στο λέω.

Δεν είναι αρκετό όμως αυτό.

Είμαι σίγουρος πως δεν είσαι απλώς όμορφη. Κι εκτός από 
αυτό, κάτι μου λέει πως θα παίξουμε μαζί.

Εσύ έδωσες;

Ναι, με πήρανε. Θα παίξω τον Κάλιμπαν.

Αλήθεια; Συγχαρητήρια. Ζηλεύω.

Εμένα δε μου αρέσει ο ρόλος μου, όλο τα ξωτικά και τους 
άσχημους με παίρνουν για να παίξω. 

Θέλω κι εγώ να γίνω πρωταγωνίστρια.

Μα γιατί βιάζεσαι, είμαστε τόσο μικροί ακόμα. Αν δεν παίξεις 
εδώ, θα παίξεις κάπου αλλού.

Εσύ έχεις τόση υπομονή;

Ναι, έχω. Πρέπει να μπορούμε να περιμένουμε, δεν γίνονται 
όλα από τη μια μέρα στην άλλη.

«Το τραγούδι της φιλόδοξης ηθοποιού» (Μόνο αυτό)

Δεν μπορώ να περιμένω
Βιάζομαι να μεγαλώσω
Να με ξέρουνε οι πάντες
Μόνο στους μεγάλους ρόλους
Πρωταγωνίστρια να είμαι.

Θέλω αυτόγραφα να δίνω
Πάνω μου τα φλας να ανάβουν
Και φωτογραφίες να βγαίνω
Τίποτε άλλο δε με νοιάζει.
Πρωταγωνίστρια να είμαι.

Μόνο αυτό. Μόνο αυτό.

(γέφυρα)
Στις μαρκίζες και στους τίτλους των ειδήσεων το όνομά μου 
βλέπω,
Όπως λέμε Ρίτα Χέυγουορθ, Γκρέτα Γκάρμπο και Βίβιαν Λή.
Αστραφτερή και διαμαντένια ονειρεύομαι ζωή.

Μόνο αυτό.

(Στο τέλος του τραγουδιού είναι χαμένη, σαν σε όνειρο.)

(Την επαναφέρει) Καλά, τίποτε άλλο δεν ονειρεύεσαι;

Τι άλλο να ονειρευτεί κανείς αν έχει αυτήν τη ζωή, τη μεγά-
λη ζωή;

Σκηνή 1η 
(Η ακρόαση,  
αίθουσα αναμονής)
Εντ

Κριστίν

Εντ

Κριστίν

Εντ 
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Εντ 

Κριστίν

Εντ
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Εντ 
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Α1

Α2

Β

Εντ 

Κριστίν
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«Το τραγούδι του ευαίσθητου νέου»

Να αγαπάς. Να σ’ αγαπάνε
Να μην είσαι ποτέ μόνος
Κάποιος να σε αγκαλιάζει
Όταν το θέατρο αδειάζει
Κάποιος να σ’ αγαπά.

Κι όταν είσαι στον καθρέφτη
Αφού πέσει η αυλαία
Έξω από το παραμύθι
Της σκηνής, του προβολέα
Κάποιος να σ’ αγαπά.
Μόνο αυτό.

«Το ντουέτο των νέων ηθοποιών»

Τίποτε άλλο δεν με νοιάζει
Πρωταγωνίστρια να είμαι

Δεν αντέχω πια να είμαι μόνος
Θέλω φίλους, θέλω ανθρώπους.
Μόνο αυτό.

(Σιωπή)

Η προηγούμενη κοπέλα βγήκε. 

Τι είπες;

Είναι η σειρά σου. (Καθώς η Κριστίν πηγαίνει προς την 
πόρτα, τακτοποιεί τα ρούχα της και τα μαλλιά της, και της 
φωνάζει από μακριά.) Καλή επιτυχία. 

(Μένει μόνος.)

Μακάρι να παίξει την Μιράντα, να την βλέπω σε όλες τις 
πρόβες και όλες τις παραστάσεις. Αν παίζουμε μαζί, θα την 
βλέπω κάθε βράδυ, όλο τον χρόνο! Τι άλλο να θέλει κανείς, 
τι άλλο να ονειρευτεί! Τι όμορφη που είναι! (Απαγγέλει) 
«Θαυμάσια Μιράντα! Είσαι το αποκορύφωμα του θαυμα-
σμού! Τόσο ασύγκριτη, πλασμένη από το νέκταρ όλων των 
πλασμάτων!» Κι εγώ μακάρι να μην έπαιζα τον Κάλιμπαν, τον 
δούλο, τον ασχημομούρη, που τον έχουνε όλοι του κλώτσου 
και του μπάτσου, και να έπαιζα τον Φερδινάνδο, τον όμορφο 
νέο, που τον ερωτεύεται η Μιράντα με το που τον βλέπει.

«Το τραγούδι του ερωτευμένου ηθοποιού»  
(έστω στα ψέματα)

Αν έπαιζα τον νέο που ερωτεύεται η Μιράντα
Θα ήταν ίσως δυνατό να της κρατώ κι εγώ το χέρι
Εκείνη να με βλέπει σα να μ’ αγαπά για πάντα
Και έτσι θα γινόμουνα κι εγώ για λίγο το αστέρι.

Θα έβλεπα κι εγώ σ’ αυτήν καρδιά γεμάτη αισθήσεις
Που δεν είναι μόνο για στολίδια και για πόζες
Για κόκκινα χαλιά και για εξώφυλλα μεγάλα
Σαν τις πολυάσχολες που τρέχουνε φουριόζες.

Έστω στα ψέματα θα ήμουν μια φορά
Εγώ ο νέος, ο ωραίος, κι ο τρανός
Κι όχι ξανά το ξωτικό,
Ο γελωτοποιός.

Έστω στα ψέματα.

(Σιωπή)

Ας γινόμουν ζεν πρεμιέ, ο ωραίος πρωταγωνιστής. Έστω για 
μια φορά, στα ψεύτικα.

(Σκοτάδι) 

Εντ 

Κριστίν

Εντ 

Μαζί 

Εντ 

Κριστίν

Εντ 

Εντ
Α1

Α2

Β
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(Βρισκόμαστε μέσα στον χώρο της ακρόασης. Ένα τραπέζι, 
πίσω από το οποίο κάθονται ο Τόμμυ και η Έλεν.  Η Κριστίν 
μπαίνει με αυτοπεποίθηση.)

Καλημέρα σας.

Γεια σας.

Τι θα μας πείτε;

Έναν μονόλογο της Μιράντας.

Σας ακούμε, όποτε είστε έτοιμη. 

(Απαγγέλει, σαν λίγο άγουρη ηθοποιός.) «Δεν ξέρω καμία 
από το φύλο μου, και δε θυμάμαι καμιά μορφή γυναίκας, 
εκτός απ’ την δική μου στον καθρέφτη. Ούτε, καλέ μου 
φίλε, έχω δει άλλους άντρες εκτός απ’ τον πατέρα μου και 
από σένα τώρα. Δεν ξέρω πώς είναι οι άνθρωποι έξω, στον 
κόσμο. Αλλά, μα την αγνότητά μου, είσαι ο μόνος σύντρο-
φος στον κόσμο που θα ήθελα.»

Τι καταλαβαίνουμε από αυτά τα λόγια;

(Το σκέφτεται καθώς μιλάει.) Πως έχει περάσει όλη της την 
ζωή σε ένα έρημο νησί, και αυτός είναι ο πρώτος άνδρας 
που συναντάει, μετά τον πατέρα της.

Πολύ σωστά. (Σηκώνεται και την πλησιάζει.) Ας πούμε τώρα 
πως εγώ είμαι ο πατέρας σου. Στην παράσταση θα παίξω 
τον Πρόσπερο, τον πατέρα της Μιράντας. (Της δίνει το κεί-
μενο.) Πώς θα μου λέγατε αυτά εδώ τα λόγια;

(Διαβάζει.) «Αν με την τέχνη σου, πολυαγαπημένε μου πατέ-
ρα, έκανες το ταραγμένο πέλαγος τόσο άγρια να μουγκρίζει, 
ησύχασέ το.»

Πολύ ωραία. Και τώρα θα μας τραγουδήσετε;

Σκηνή 2η 
(Ακρόαση  
της Κριστίν)

Έλεν 

Κριστίν

Τόμμυ 

Κριστίν

Έλεν 

Κριστίν

Έλεν 

Κριστίν

Τόμμυ

Κριστίν

Τόμμυ 
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«Το τραγούδι της Μιράντας»
(ακούγεται εδώ σε εκδοχή μόνο για πιάνο,  
και η Κριστίν σαν να το μαθαίνει ακόμα.)

Γιατί πατέρα αυτήν την τρικυμία
Προκάλεσες με τόσα μαγικά;
Μα και του πλοίου που ναυάγησε κοντά μας
Οι επιβάτες να βρεθούν εδώ κρυφά; 

(Ο Τόμμυ κάνει σήμα να σταματήσει η μουσική. Γίνεται ησυ-
χία. Ο Τόμμυ πηγαίνει ξανά στην Έλεν, η οποία τόση ώρα 
τους παρακολουθεί προσεκτικά και κρατάει σημειώσεις. 
Μιλάνε μυστικά.)

Σας ευχαριστούμε πολύ, δεσποινίς. 

Δεν θα μου πείτε πώς τα πήγα; Αν πήρα το ρόλο;

Βιάζεστε, βιάζεστε πολύ αγαπητή μου. Έχουμε να δούμε κι 
άλλα κορίτσια, θα σας ειδοποιήσουμε. Τα πήγατε πολύ καλά 
πάντως, συγχαρητήρια.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

(Η Κριστίν φεύγει.)

Είναι πολύ καλή.

Θα σου άρεσε κι αν δεν ήταν τόσο όμορφη;

Απλώς είπα πως ήταν πολύ καλή, η καλύτερη από όλες όσες 
έχουμε δει. 

Καλή ήταν. Συμφωνώ. Εγώ όμως έχω τον τελικό λόγο. Εγώ 
σκηνοθετώ, εγώ αποφασίζω.

«Το τραγούδι του σκηνοθέτη» (του θεάτρου ο βασιλιάς)

Το ξέρω πως σ’ αρέσει
Αυτή η κοπελίτσα
Όπως κι εσύ μου είπες πως
Μ’ αρέσει ο νεαρός.

Αλλά δεν υπακούω
Σε τέτοιου είδους γούστα,
Και βέβαια δεν ακούω πια
Τις γνώμες αλλωνών.

Ο σκηνοθέτης είναι μεσ’ στο θέατρο ο βασιλιάς
Σαν λοχαγός στο στράτευμα που παίρνει αποφάσεις
Μην ξεχνάς πως κι εγώ το θέλω το καλό μας
Για το έργο, την παράσταση, για το θέατρό μας.

Δεν ήθελα, καλή μου
την θέση σου να πάρω.
Απ’ την αρχή στο είπα πως
Εγώ είμαι ηθοποιός.

Να παίζω μόνο θέλω 
και όχι να διατάζω.
Αφήνω εσένα, μίλησε 
για όλους μας. Εμπρός.

Κι εγώ πολύ το θέλω
να παίξουμε μαζί της
Αλλ’ άλλο δε μιλάω.
Θα κάνω ό,τι πεις.

Εντάξει, θα την πάρω. 
Μου άρεσε και μένα.
Και δεν υπάρχει λόγος
Αντίρρησης σ’ αυτό.

Ο σκηνοθέτης είναι μεσ’ στο θέατρο ο βασιλιάς
Σαν λοχαγός στο στράτευμα που παίρνει αποφάσεις
Μην ξεχνάς πως και εγώ το θέλω το καλό μας
Για το έργο, την παράσταση, για το θέατρό μας.

(Σκοτάδι) 

Κριστίν  
(ως Μιράντα):
Α1

Έλεν 

Κριστίν

Έλεν 

Κριστίν:

Τόμμυ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 

Έλεν 
Α1

Α2

Β

Τόμμυ 
Α3

Α4

Α6

Έλεν 
Α7

Β 
Μαζί
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(Όλα τα πρόσωπα στην σκηνή.)

(Προς τον Εντ) Σε θέλω ακόμα πιο υποτακτικό. Παρότι 
διαμαρτύρεσαι, παρότι τον καταριέσαι, δεν παύεις να υπα-
κούς στο αφεντικό σου. Μην το ξεχνάς αυτό. Πάμε ξανά, με 
μουσική.

«Το τραγούδι του Πρόσπερο με τον Καλιμπάν  
(Διατάξτε με)

Διατάξτε με, διατάξτε με, 
Θα κάνω ό,τι μου πείτε
Μαύρη η ώρα που ήρθατε 
Σε τούτο το νησί,

Ελεύθερος, ελεύθερος
Σαν το πουλί πετούσα
Και τώρα είμαι δούλος σας
Σα να’ μαι σε κλουβί.

Είμαι ένας υπηρέτης, ταπεινός, κατατρεγμένος
Και ας ήμουνα τρανός και πρώτος σ’ όλο το νησί
Ξύλα, πέτρες κουβαλώ, στην σπηλιά σου ιδρωμένος
Υπακούω σ’ όποιες δίνεις διαταγές εσύ.

Το θράσος και η σιγουριά
Πως θα ’σαι ευτυχισμένος 
Για πάντα στην ζωή σου
Πληρώνεις ακριβά

Κατάρες, κατάρες
Στο πρόσωπό μου αν ρίχνεις
Το ίδιο κάνω άμεσα
Αν θέλω και εγώ

Είμαι μάγος μορφωμένος, διαβασμένος και φτασμένος
Αν θελήσω εγώ σε ρίχνω πιο βαθιά στη λασπουριά.
Έντομα και ερπετά θα σε έχουν συγγενή τους
Και κεφάλι προς τον ήλιο δεν σηκώνεις πια.

Το θράσος και η σιγουριά
Πως θα ’σαι ευτυχισμένος 
Για πάντα στην ζωή σου
Πληρώνεις ακριβά.

Σκηνή 3η 
(Οι πρόβες)
Έλεν 

Εντ (ως Κάλιμπαν): 
Α1

Α2

Β1 (Γέφυρα)

Γ (Ρεφραίν)

Τόμμυ  
(Ως Πρόσπερο):
Α3

Β2

Μαζί
Γ (Ρεφραίν)
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(Η Κριστίν γελάει κοιτώντας τον Εντ και εκείνος παραλύει.)

Απαίσιος είναι ο Κάλιμπαν, τον αντιπαθώ. Πώς θα τον παίξω;

Δεν έχεις δίκιο, είναι ο πιο όμορφος ρόλος.

Τι όμορφο έχει; Τον μισούν όλοι, μισεί κι αυτός τον αφέντη 
του, είναι κακάσχημος και τον αποφεύγουν, ούτε ένα καλό 
μαγικό δεν ξέρει, μόνο κατάρες.

«Το τραγούδι για τον Καλιμπάν» (πρόζα)

Ο Κάλιμπαν μπορεί
Να είναι ταπεινός
Καμπούρης και κοντός
Ασχημομούρης

Να πλένει πιατικά
Να κάνεις τις δουλειές
Τις ταπεινωτικές
Που δεν του αξίζουν
Όμως γνωρίζει έναν κόσμο ποιητικό
Που στέκει πέρα, είναι πάνω απ’ όλα αυτά
Και ξέρει την αέρινη ζωή που μας χαρίζουν
Τα παραμύθια και τα ξωτικά.

Και αν γελάει μ’ αυτόν
Ολόκληρο νησί
Που είχε εξουσία
Και τώρα όχι

Ναι, είναι τυχερός
Γιατί μετά από εδώ
Εκτός από αυτόν
Θα μας ξεχάσουν

Αυτός γνωρίζει έναν κόσμο ποιητικό
Που στέκει πέρα, είναι πάνω απ’ όλα αυτά
Και ξέρει την αέρινη ζωή που μας χαρίζουν
Τα παραμύθια και τα ξωτικά.

Ο Κάλιμπαν είναι όπως εμείς. Και όλοι είμαστε σαν τον Κάλι-
μπαν.

Ελπίζω εγώ να μην γίνω ποτέ έτσι.

Αρκετά για σήμερα παιδιά, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. 
Αύριο, ίδια ώρα.

(Χαιρετιούνται καθώς φεύγουν ο Εντ και η Κριστίν, η Έλεν 
και ο Τόμμυ μένουν μόνοι.)

Δεν πήγε κι άσχημα σήμερα.

Έχουμε πρόβλημα.

Μην αρχίσει πάλι τα ίδια, ότι ερωτεύτηκα τον μικρό και άλ-
λες τέτοιες αηδίες-

Άκουσέ με, τα πράγματα είναι σοβαρά, ο χορηγός απέσυρε 
μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης. (Παύση) Δεν μου είπε 
γιατί, αλλά μετάνιωσε, μάλλον φοβήθηκε. Δε μας δίνει ούτε 
τα μισά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.

Δεν υπάρχει δεν μπορούμε-

Υπάρχει. Και είναι αλήθεια.

(Παύση)

Και τι σκέφτεσαι τώρα;

Δυο λύσεις βλέπω-

Να τις ακούσω-

Ή να παραιτηθούμε τελείως, ή να αλλάξουμε έργο-

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση-

Ξέχνα για λίγο τις φιλοδοξίες σου-

Εντ 

Έλεν 

Εντ 

Έλεν 

Έλεν 

Εντ 

Έλεν 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 
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Έχω δώσει συνεντεύξεις, η παράσταση ανακοινώθηκε, είναι 
στις εφημερίδες, δεν θα κάνουμε τώρα πίσω-

Έχεις κάτι ρεαλιστικό να προτείνεις;

Θα κόψουμε κι εμείς. Δεν θα πάρουμε άλλους ηθοποιούς. 
(Σκέφτεται) Ο Κάλιμπαν δεν εμφανίζεται ποτέ με τον Φερ-
δινάνδο. Ο μικρός θα παίξει και τους δύο. Γίνεται. Και θα 
το κάνει καλά, τον είδες πόσο το θέλει. (Παύση) Πιστεύεις 
ακόμα ότι τα κάνω όλα επειδή τον ερωτεύτηκα ε; 

Εσύ τι θα σκεφτόσουν;

Τότε με ξέρεις πολύ λίγο. (Παύση) Θα παίξω κι εγώ, τον 
Αντόνιο. (Παύση) Τι με κοιτάς; Τον ανταγωνιστή σου θα παί-
ξω. Δεν υπάρχει καλύτερος ρόλος. Ραμμένα όλα πάνω μας. 

Είσαι δαιμόνια.

Το είχες ξεχάσει μάλλον.
(Η Έλεν τραγουδάει ξανά την πρώτη στροφή από το ΤΡΑ-
ΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ, από την δεύτερη σκηνή.) 

Ο σκηνοθέτης είναι μεσ’ στο θέατρο ο βασιλιάς
Σαν λοχαγός στο στράτευμα που παίρνει αποφάσεις
Μην ξεχνάς πως κι εγώ το θέλω το καλό μας
Για το έργο, την παράσταση, για το θέατρό μας.

(Σκοτάδι) 

(Δοκιμάζουν ρούχα και καπέλα.)

Τόμμυ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Έλεν 

Έλεν 
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Σαν ψέματα μου φαίνεται που θα παίξω δύο ρόλους. (Στην 
Έλεν) Ευχαριστώ πολύ που μου εμπιστεύεστε τον Φερδινάν-
δο.

(Στην Έλεν) Ακόμα καλύτερο που θα παίξεις βέβαια τον 
αδερφό μου, (στους άλλους δύο) από σύζυγός μου θα μετα-
μορφωθεί σε αδερφό μου, και άσπονδο εχθρό μου βέβαια, 
πώς σας φαίνεται αυτό;

Έτσι είναι το θέατρο. Μπορούν να συμβούν τα πάντα. Όπως 
στο έργο μας, ο μάγος Πρόσπερο -με ένα ραβδί- φτιάχνει 
ολόκληρη τρικυμία, και ρίχνει τους εχθρούς του ναυαγούς 
στο έρημο νησί του, έτσι και στο θέατρο: με μία μόνο κίνηση 
μπορούν να αλλάξουν όλα.

Με ένα φως-

Ακριβώς-

Με ένα ρούχο-

Ακριβώς.

Με μία κίνηση.

(Κάνει μια κίνηση και αρχίζει μουσική.)

«Το τραγούδι των μεταμορφώσεων»

Μπορεί να είσαι άντρας
Και να ντυθείς γυναίκα
Και να μεταμφιέζεσαι
Σε χίλιες δυο μορφές,

Να είσαι νέα και κούκλα
Και μες στο καμαρίνι
Να σε μεταμορφώνουνε
Σε άσχημες γριές.

Στο θέατρο όλα γίνονται με τρόπο μαγικό
Όρια δεν υπάρχουν όταν είμαστε εδώ.
Ένας μονάχα ηθοποιός μπορεί να παίξει δέκα,
Κι όλοι μαζί να γίνοντ’ ένα με το κοινό.

Μπορεί να έχεις ξάφνου,
Από εκεί που ήσουν
Κοντός κι απαρατήρητος
Δυνάμεις μαγικές,

Και αν αλλάξεις ρούχα
Σα να’ ναι παιχνιδάκι
Να γίνεις από άγγελος
Ο διάβολος αν θες.

Στο θέατρο όλα γίνονται με τρόπο μαγικό
Όρια δεν υπάρχουν όταν είμαστε εδώ.
Ένας μονάχα ηθοποιός μπορεί να παίξει δέκα,
Κι όλοι μαζί να γίνοντ’ ένα με το κοινό.

Σκηνή 4η 
(Οι πρόβες)
Εντ 

Τόμμυ 

Έλεν 

Κριστίν

Τόμμυ 

Εντ 

Έλεν 

Τόμμυ 

Α1 (Κριστίν)

Α2 (Έλεν)

Β (Όλοι, και σε  
συνδυασμούς)

Α3 (Τόμμυ)

Α4 (Εντ)

Β (Όλοι, και σε  
συνδυασμούς)
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(Σαν σε όνειρο) Είναι σαν ένα ατέλειωτο παιχνίδι.

Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε την 
πρώτη σκηνή. Θυμίζω πως είμαστε και οι τέσσερις στο κα-
ράβι που κινδυνεύει να βυθιστεί, μέσα στην φουρτούνα που 
έφτιαξε με τα χεράκια του ο Πρόσπερο. Επίσης θυμηθείτε 
πως είμαστε δούκες και βασιλιάδες, είστε όλοι καλυμμένοι 
και φαίνομαι μόνο εγώ. 

(Σκοτάδι. Η προβολή του βίντεο συνδέει την τέταρτη με την 
πέμπτη σκηνή.) 

(Η σκηνή ξεκινάει με την προβολή του βίντεο, όπου οι τέσ-
σερις ηθοποιοί υποδύονται τους επιβάτες του πλοίου που 
παραδέρνει στην Τρικυμία, είναι ο Αντόνιο που υποδύεται η 
Έλεν, ο βασιλιάς Αλόνσο, ο γιος του Φερδινάνδος που υπο-
δύεται ο Εντ, και ένας σύμβουλος του βασιλιά. Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ μιμείται ήχους θύελλας, όπως και οι αναπνοές 
των ηθοποιών.)

«Το τραγούδι της τρικυμίας»

Αν πνιγούμε ποιος θα φταίει
Το καράβι παραπαίει
Πώς θα γίνει να σωθούμε
Και να μην αφανιστούμε;

Την φουρτούνα ας αλλάξει ο καιρός ή ο θεός
Όποιος είν’ πιο δυνατός,
Κι ας μας σώσει απ’ την δίνη που εδώ μας καταπίνει
Γιατί είναι τρομερό.

Αν τα κύματα δεν πέσουν
Κι ο αέρας αν δεν σβήσει
Τότε κι από μας κανένας
Δεν ελπίζει πως θα ζήσει.

Την φουρτούνα ας αλλάξει ο καιρός ή ο θεός
Όποιος είν’ πιο δυνατός,
Κι ας μας σώσει απ’ την δίνη που εδώ μας καταπίνει
Γιατί είναι τρομερό.

(Το βίντεο τελειώνει και βλέπουμε τον Φερδινάνδο μόνο να 
περιπλανιέται στην σκηνή και να φεύγει. Μένει ο Τόμμυ -ως 
Πρόσπερο- με την Κριστίν -ως Μιράντα-.)

Πατέρα, γιατί αυτός ο χαλασμός; Και δεν λυπήθηκες τους 
ναυαγούς; Μπορεί να είχανε παιδιά, μπορεί να τους ψά-
χνουν.

Όπως ησύχασε η θύελλα, έτσι μπορείς κι εσύ να ησυχάσεις. 
Ήξερα πολύ καλά γιατί ήθελα οι επιβάτες αυτού του καρα-
βιού να καταλήξουν στο νησί μας.

Κριστίν

Έλεν 

Σκηνή 5η 
(Η παράσταση)

Έλεν (ως Αντόνιο)
Α1

Όλοι:
Β

Έλεν (ως Αντόνιο)
Α2

Όλοι:
Β

Κριστίν

Τόμμυ 
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Ώστε όλα εσύ τα σχεδίασες. Όμως γιατί; Ποιοι είναι αυτοί οι 
άνθρωποι; Τι σχέση έχουν με μας; 

(Επαναλαμβάνουν το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΙΡΑΝΤΑΣ από την 
δεύτερη σκηνή. Αυτή την φορά ακούγεται πιο εντελές φω-
νητικά και ενορχηστρωμένο.) 

«Το τραγουδί της Μιράντας και του Πρόσπερο» (να θυμασαι)

Γιατί πατέρα μου αυτήν την τρικυμία
Προκάλεσες με τόσα μαγικά;
Μα και του πλοίου που ναυάγησε κοντά μας
Οι επιβάτες να βρεθούν εδώ κρυφά; 

Μα δεν θυμάσαι αγάπη μου καθόλου
Πώς ήταν η ζωή σου πριν απ’ το νησί
Ποιοι σε φροντίζανε, με πόσα πλούτη ζούσες,
Και τα λαμπρά παλάτια πού ’μενες εκεί;

Η μνήμη μοιάζει με ένα όνειρο
Το παρελθόν μας είναι σκοτεινό 
Κι αν προσπαθείς καμιά φορά να θυμηθείς
Σαν το παρόν ποτέ δεν είναι καθαρό.

Πριν καταλήξω εδώ, σ’ αυτό το ερημονήσι
Εγώ που βλέπεις ήμουν βασιλιάς.
Στον αδερφό μου όμως έδωσα τα σκήπτρα
Και με εξόρισε και έγινα φυγάς.

Πόση κακία είχε αλήθεια ο αδερφός σου
Να σε πετάξει εδώ σαν γέρικο σκυλί,

Η εξουσία είναι πάνω απ’ την αγάπη

Που δεν θυμάμαι ίσως είμαι τυχερή.

Η μνήμη μοιάζει με ένα όνειρο
Το παρελθόν μας είναι σκοτεινό 
Κι αν προσπαθείς καμιά φορά να θυμηθείς
Σαν το παρόν ποτέ δεν είναι καθαρό.

Ο αδερφός μου λοιπόν, αφού με έδιωξε, έκανε του υπηκό-
ους στο δουκάτο να με μισούν, έπιασε φιλίες με τον βασιλιά 
της χώρας, και τώρα πια δεν έχω καμία σχέση με τα παλιά 
μου αξιώματα. Σε μεγάλωσα σ’ αυτό το νησί. Αφοσιώθηκα 
στην μελέτη μου, στα μαγικά μου, και τώρα ήρθε η ώρα να 
πάρω εκδίκηση.

Όταν όλα γίνουν όπως τα θέλω, μόνο τότε 
Θα μπορέσουμε να γυρίσουμε στο βασίλειο.

(Σιωπή)

Και πώς θα γίνει αυτό;

Στο καράβι ήταν ο αδερφός μου, μαζί με τον βασιλιά και 
τον γιο του. Όταν καταφέρω να τους κάνω συμμάχους μου, 
μόνο τότε θα έχουμε τελειώσει. Προς το παρόν, το ναυάγιο 
τους άξιζε. Γι’ αυτό σου λέω, μην τους λυπάσαι. 
Φρόντισε εσύ τον γιο του βασιλιά, που πλησιάζει προς τα 
εδώ. Θα ψάχνει για τον πατέρα του, ο καημένος. Αλλά θα 
βρει εσένα.

Κριστίν

Κριστίν  
(ως Μιράντα)
Α1

Τόμμυ  
(ως Πρόσπερο) 
Α2

Κριστίν  
(ως Μιράντα)
Β

Τόμμυ  
(ως Πρόσπερο) 
Α3

Κριστίν  
(ως Μιράντα)
Α4
Τόμμυ  
(ως Πρόσπερο):
Κριστίν  
(ως Μιράντα) 
Μαζί
Β

Τόμμυ 

Κριστίν

Τόμμυ 
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(Γίνεται σκοτάδι. Όταν ανάβουν τα φώτα, στη σκηνή είναι ο 
Εντ ως Φερδινάνδος και η Κριστίν, ως Μιράντα.)

«Το ερωτικό ντουέτο» (πρόζα)

Στην ζωή μου άλλον άντρα
Δεν συνάντησα ποτέ μου
Εκτός απ’ τον πατέρα μου κι εσένα.
Το γιατί μην με ρωτήσεις
Όμως ξέρω κατά βάθος
Πως δεν θα βρω ομορφότερο κανέναν.

Σε παλάτι, σε σπηλιά, στο νησί, στην πολιτεία
Για εμάς τους δυό δεν έχει πια καμία σημασία
Η αγάπη αυτά τα σβήνει κι οπουδήποτε στον κόσμο
Εμείς θα προχωρήσουμε μαζί στην ευτυχία.

Η ομορφιά σου και η λάμψη
Ταίρι δεν έχουνε φως μου
Και είμαι τυχερός που εδώ σε βρήκα.
Ο πατέρας δεν με νοιάζει
Αν δεχτεί να μας παντρέψει
Μαζί σου και εδώ ίδια είν’ η γλύκα.

Σε παλάτι, σε σπηλιά, στο νησί, στην πολιτεία
Για εμάς τους δυο δεν έχει πια καμία σημασία
Η αγάπη αυτά τα σβήνει κι οπουδήποτε στον κόσμο
Εμείς θα προχωρήσουμε μαζί στην ευτυχία.

(Φιλιούνται. Σκοτάδι. Ακούμε μουσικό υλικό από το ντουέτο 
ή από το τραγούδι της τρικυμίας, αυτήν τη φορά πολύ πιο 
γρήγορα, σαν να μπήκε σε επιτάχυνση. Όταν ανάβουν τα 
φώτα, στη σκηνή βρίσκονται και οι τέσσερις, ως ήρωες της 
Τρικυμίας που έχουν συμφιλιωθεί στο φινάλε του έργου.)

Και τώρα που τα παιδιά των βασιλιάδων αγαπήθηκαν, κι ο 
αδερφός μου συνετίστηκε και ζήτησε συγχώρεση, μπορώ 
να αφήσω πίσω μου τα μάγια, να αφήσω πίσω το νησί των 
ξωτικών και των πνευμάτων, να έρθω πίσω στο βασίλειο, 
που είναι πια δικό σας, και να αρχίσω —ίσως, σιγά σιγά— να 
σκέφτομαι τον θάνατο. 

(Σκοτάδι. Ακούγεται ηχογραφημένο απόσπασμα του μονολό-
γου του Πρόσπερο για τα όνειρα, σα να το ψιθυρίζει κάποιος 
σε μικρόφωνο.)

Το πανηγύρι τελείωσε κι όλοι οι ηθοποιοί έγιναν αέρας, 
Ακριβώς σαν τον αέρα θα διαλυθούν και τα παλάτια τους
Και όλα όσα είδατε στην σκηνή θα σβήσουν, θα χαθούν
Γιατί όλοι από τα όνειρα είμαστε φτιαγμένοι
Και γύρω από τη ζωή μας -πριν και μετά- υπάρχει μόνο 
ύπνος.
 
(Ακούγονται ηχογραφημένα χειροκροτήματα, ταυτόχρονα 
αρχίζει και η μουσική του ΠΡΟΛΟΓΟΥ- η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΗ.)

Κριστίν  
(ως Μιράντα)

ΜΑΖΙ:

Εντ  
(ως Φερδινάνδος)

Μαζί

Τόμμυ 

Φωνή
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(Όταν ανάβουν τα φώτα, οι τέσσερις ηθοποιοί βρίσκονται 
στην σκηνή, βγάζουν ή αλλάζουν στοιχεία των κοστουμιών 
των ρόλων τους και τραγουδάνε κάποιες στροφές από το 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΝΑΡΞΗΣ) 

Το παραμύθι το δικό μας
Δεν ξεκινάει με «μια φορά κι έναν καιρό»
Το παραμύθι το δικό μας
Αρχίζει μέσα σ’ ένα κτήριο μαγικό.

Είν’ μαγικό νησί το θέατρο.
Με πρίγκηπες και βασιλιάδες, ξωτικά,
Τα ζωντανεύουμε μπροστά σας.
Εμείς οι ηθοποιοί με κόλπα μαγικά.

Σβήνουν τα φώτα και είμαστε μαζί 
Σε όνειρο κοινό
Εσύ μας βλέπεις επάνω στην σκηνή
Κι εμείς για λίγο ταξιδεύουμε με πλοίο το σκηνικό.
T
Εξερευνούμε άλλα μέρη,
Σαν όνειρα και ζωγραφιές χρωματιστές.
Κι όταν τελειώσει η ιστορία
Μένουν μονάχα οι αναμνήσεις μας θολές.

Tέλος

Επίλογος

Α1

Α2

Β

Α3
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   Ο Κώστας Μουστάκας, καθηγητής κλασικής κιθάρας και 
σολίστας, γεννήθηκε στην Ελασσόνα. Σπούδασε κλασική 
κιθάρα κοντά στους φημισμένους Έλληνες δασκάλους 
Δημήτρη Φάμπα και Κώστα Κοτσιώλη καθώς και θεωρητικά 
Αρμονία αντίστιξη. Τελειώνοντας τις σπουδές του άρχισε να 
δίνει ρεσιτάλ και βραδιές τραγουδιού στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό (Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο). Έχει μελετή-
σει επίσης την ελληνική παραδοσιακή και έντεχνη μουσική, 
συμμετέχοντας κατά καιρούς σε διάφορα μουσικά σύνολα 
και ορχήστρες.
    Στη μουσική του πορεία σημαντική θέση κατέχει ο τομέας 
της σύνθεσης με την οποία ασχολείται τα τελευταία 25 χρό-
νια «παντρεύοντας» την κλασική με τη σύγχρονη έντεχνη 
μουσική. Ήδη κυκλοφορούν σε CD δύο κύκλοι τραγουδιών 
του,   πάνω σε ποίηση των Μ. Τάσου  «Το βαριετέ της τρέ-
λας»  και Μ. Χαρίτου «Νύχτες υγρές», καθώς και δύο CD, 
με  οργανική μουσική, «Η μοναξιά και η συντροφιά της» και 
« Η συντροφιά του Μορφέα». Επίσης έχει κάνει τη μουσική 
επένδυση με κλασική κιθάρα στο CD με λαϊκά παραμύθια 
της Αγνής Στρουμπούλη  «Τα όργανα και τα τούμπανα».
      Επανειλημμένα έχει παρουσιάσει τη δουλειά του στην 
τηλεόραση, σε διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές και σε 
μουσικές βραδιές όπου, εκτός από τα παραπάνω έργα, 
περιλαμβάνει και ανέκδοτες οργανικές συνθέσεις. Ο πρό-
σφατος κύκλος τραγουδιών του «Ο Μελαγχολικός Πρίγκι-
πας», που έχει παρουσιαστεί σε διάφορα μέρη, πρόσφατα 
ηχογραφήθηκε από την ΕΡΤ, όπως και το «Ορατόριο για τα 
θύματα του Ναζισμού», που παρουσιάστηκε στην Εναλλακτι-
κή Σκηνή της ΕΛΣ, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημο-
κρατίας, για τις σφαγές των Καλαβρύτων και του Διστόμου.     
Το 2020 του ανατέθηκε από την ΕΛΣ να συνθέσει τη μουσική 
και να γράψει το λιμπρέτο για το μουσικό παραμύθι «Σταχο-
μαζώχτρα», βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο 
του 2021 και θα κυκλοφορήσει σε CD.

Κώστας 
Μουστάκας

Συνθέτης 

Σπούδασε ζωγραφική και θέατρο. Απόφοιτος της 
Accademia di Belle Arti di Roma, (1985). 
Έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές  για τα εικαστικά και τα 
πολυμέσα στην Frije Academie-Χάγη (1988-1992) και για το 
θέατρο στα Groups for Human Encounter- Μάλτα (1987-
1997).    
Συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης και σκηνογράφος με θε-
ατρικά σχήματα στον Ευρωπαϊκό χώρο (“Lo Scrigno di 
Pandora”,“Lavori in Corso”,“TIEFFEU”,“Teatro Aenigma” 
κ.ά.).Το 2001 ίδρυσε στην Θεσσαλονίκη την “Ομάδα Πειρα-
ματικού Θεάτρου frACTals”, στην οποία είναι καλλιτεχνική 
διευθύντρια και σκηνοθέτης έως και σήμερα.
Παρουσίασε 3 ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε 2 ομα-
δικές (Άμστερνταμ, Ουτρέχτη,Χάγη). 
Συνεργάστηκε στο ραδιόφωνο σκηνοθετώντας και παρου-
σιάζοντας την εβδομαδιαία  ραδιοφωνική εκπομπή “Giorni 
e Secoli” στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Augusta της 
Περούτζια ( 1996- 1998) και το “Bulletino Artistico” στον 
ραδιοφωνικό σταθμό του Teatro Colleggio Onaosi της Πε-
ρούτζια (1994-95).
 Υπήρξε Kαλλιτεχνική διευθύντρια στα: Φεστιβάλ:
• “Festival Internazionale delle Figure Animate/
sezione Proteo”-1995
• “1η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Θιάσων Ατόμων με Ψυ-
χικά Προβλήματα”- Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης 1997,
• “Μomenti/sezione sperimentale” 1996/2000-01 
• A’ και Β’ Μεσαιωνικό και Βυζαντινό Φεστιβάλ Κα-
στοριάς” 2012-2013.
 Σκηνοθέτησε τις παραστάσεις : 
•  “Ecate” (performance)
•  “Catarsi” (σκηνική σύνθεση -ποίηση των E. Pound 
και M. del Cabral )
•  “La Geometria del Cerchio” της Bianca Maria 
Sulpizio
•  “King Lear” του  W.Shakespeare (σκην.: Τάνια Κί-
τσου- Monica de Palma)
•  “I Numeri di Eva” (θεατρική σύνθεση)
•  “Paper’s Life” (performance)
•  “ Alfa ed Omega” της L. Doriadi
• “La Cetra di Orfeo” ( σκηνική σύνθεση πάνω στην 

Τάνια Κίτσου

Σκηνοθέτης
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