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ΣΚΗΝΗ 1 

Είμαστε στο δωμάτιο του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας κάθεται στο 

γραφείο και παίζει στον υπολογιστή. 

Μπαίνει η μαμά του 

ΜΑΜΑ: Τελείωσες τα μαθήματα σου Αχιλλέα; 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Ναι, μαμά. 

ΜΑΜΑ: Και τι κάνεις τώρα; 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ:  Είμαι στην ιστοσελίδα της Οικογενειακής φάρμας. 

ΜΑΜΑ: Και τι κάνεις εκεί μέσα; 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Παίζω παιχνίδια, μιλάω με τους φίλους μου. Όλοι 

οι συμμαθητές μου είναι εδώ μέσα και παίζουμε. 

ΜΑΜΑ: Καλά ,αλλά μην αργήσεις πολύ. Σε λίγο να πλύνεις τα 

δόντια σου και να κοιμηθείς. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Καλά μαμά. 

Η μαμά φεύγει. 

Ακούγεται ένα μπιπ. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Συναρπαστικό. Κάποιος έφτιαξε μια αστεία 

φωτογραφία με τον Οδυσσέα. Χαχαχα. Πρέπει να την στείλω 

στους φίλους μου. 

Ακούγεται η φωνή της μαμάς. 

ΜΑΜΑ: Ώρα για ύπνο. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ : Θα το κάνω αύριο. Νύσταξα πάρα πολύ. 

Ο Αχιλλέας ξαπλώνει και χαμηλώνουν τα φώτα.  
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ΣΚΗΝΗ 2 

μπαίνει μέσα η κυρία Παπαδοπούλου. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: ξεροβήχει. 

Ο Αχιλλέας ξυπνάει τρομαγμένος. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα νεαρέ μου. Ονομάζομαι 

Παπαδοπούλου. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ : Σε ξέρω είσαι υπεύθυνη για την ιστοσελίδα της 

Οικογενειακής Φάρμας. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαι μία από τους τρεις υπεύθυνους της 

ιστοσελίδας. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαι εδώ για ένα πολύ σημαντικό λόγο. 

Σκέφτεσαι να στείλεις την φωτογραφία εκείνη και θέλω να σου 

δείξω τι θα  μπορούσε να συμβεί αν το έκανες. ( τον πιάνει 

από το χέρι και κάνουν ένα γύρω από τον εαυτό τους). 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Που βρισκόμαστε; 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Στο σπίτι του Οδυσσέα. 

Μπαίνουν μέσα τα παιδιά. Το ένα από αυτά κρατάει ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι. 

 

ΠΑΙΔΙ 1: Τι ωραία που έφερες αυτό το  παιχνίδι Αλέξη. 

ΠΑΙΔΙ 2: Πάντα ήθελα να το παίξω. 

ΠΑΙΔΙ 3: Είναι φανταστικό. 

ΠΑΙΔΙ1: Άντε ας το στήσουμε να παίξουμε.  

ΠΑΙΔΙ 2: Ναι, μην χάνουμε χρόνο. 

ΠΑΙΔΙ 3: Εγώ παίρνω τα κίτρινα πιόνια.  

ΠΑΙΔΙ 1: Κι εγώ τα πράσινα. 
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ΠΑΙΔΙ 2: Εγώ τα κόκκινα. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Γιατί δεν είμαι κι εγώ εδώ; Πάντα παίζαμε μαζί. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Δυστυχώς δεν σε προσκάλεσαν. Αφού 

έστειλες την φωτογραφία του Οδυσσέα , ο Απόστολος βρήκε 

τον Οδυσσέα να κλαίει στην παιδική χαρά. Ήταν πολύ 

στεναχωρημένος με αυτή την φωτογραφία και ειδικά που την 

έστειλες εσύ ενώ είστε καλοί φίλοι. 

Η Παπαδοπούλου απομακρύνεται και ο Αχιλλέας έχει 

σκυμμένο το κεφάλι του. Το σηκώνει και η Παπαδοπούλου έχει 

φύγει. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: (φωνάζει) Και τώρα τι θα γίνει. Ήταν ένα αστείο. 

Εμφανίζεται ο κύριος Κωστάκης. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ: Μην φωνάζεις.  

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Ποιος είστε; 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ : Είμαι ένας από τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας 

Οικογενειακή Φάρμα, ο κύριος Κωστάκης. Έλα μαζί μου. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Που βρισκόμαστε; 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ: Είμαστε στο πάρτι του Οδυσσέα. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Ούτε και εδώ είμαι. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ: Φοβάμαι πως ο Οδυσσέας άλλαξε γνώμη. 

Ο Κωστάκης πιάνει το χέρι του Αχιλλέα και περπατάνε. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Αυτό είναι το σπίτι μου. Είμαι μόνο εγώ στο πάρτι 

μου. Δεν έχει έρθει κανένας άλλος φίλος μου.( σκύβει το 

κεφάλι του και κλαίει.) 

Ο Κωστάκης τον παίρνει στην αγκαλιά  του και μαζί προχωρούν 

προς το κρεββάτι του Αχιλλέα. 
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ΚΩΣΤΑΚΗΣ: Όλα ξεκίνησαν όταν έστειλες εκείνη την 

φωτογραφία. Την επόμενη μέρα την είχαν δει όλοι στο 

σχολείο. Ο Αχιλλέας ήταν πολύ αναστατωμένος. Όλοι 

γελούσαν με αυτή την φωτογραφία για πάρα πολύ καιρό. Οι 

φίλοι σου φοβήθηκαν ότι θα τους γελοιοποιήσεις και αυτούς. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Δεν σκέφτηκα ότι θα πείραζε κανέναν. Ήθελα να 

κάνω τους φίλους μου να γελάσουν. Δεν ήθελα να φανώ 

αγενής. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ: Εγώ το ξέρω, αλλά δυστυχώς οι φίλοι σου δεν το 

γνωρίζουν. Είσαι ένα καλό παιδί. Το διαδίκτυο είναι ένα 

υπέροχο μέρος να διασκεδάζεις , αλλά πρέπει να 

συμπεριφέρεσαι όπως και στον πραγματικό κόσμο. Να μιλάς 

ευγενικά και να κάνεις λογικές επιλογές. 

Ο Κωστάκης φεύγει και ο Αχιλλέας κοιμάται. Το επόμενο πρωί 

σηκώνεται γρήγορα ο Αχιλλέας και πάει στον υπολογιστή του. 

ΣΚΗΝΗ 3 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Μπορώ να κάνω το σωστό. ΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑ. 

Μπαίνει η Μαμά μέσα. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Μαμά, δες τι φωτογραφία μου στείλανε. Πρέπει να 

το πω στους υπεύθυνους της ιστοσελίδας. 

ΜΑΜΑ: Θα τους ενημερώσω αμέσως. Και θα διαγράψω και 

την φωτογραφία. 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Και στο πάρτι του Οδυσσέα θα βγάλουμε πολλές 

φωτογραφίες ,αλλά θα τις μοιραστούμε μεταξύ μας και δεν θα 

τις ανεβάσουμε πουθενά. 

ΜΑΜΑ: Πολύ σωστά παιδί μου. Να διασκεδάσετε στο πάρτι. 

Παίζεται μουσική και χορεύουν όλα τα παιδιά  και φοράνε 

καπελάκια από πάρτυ. 


