Ο Energy με τα έξι πρόσωπα
Συντελεστές;
Energy: Δημητριάδη Ναταλία
Παρουσιάστρια:Κοζέη Αθηνά
Μακιγιέζ: Σαββίδου λισάβετ, Τσάμη Αθηνά
Ανταποκρίτρια: Καζαρλή Ελένη
Αυτόπτεις μάρτυρες: Βακουφάρη Ανθή, Θέμελη Μαρία-Μίλτα, Κουμπάρου Χριστίνα
Energy Alter-Ego: Θέμελη Μαρία-Μίλτα, Τσάμη Αθηνά
Ψυχολόγος: Λαϊνάκη Εύη
Ληστής: Κατσή Μαλένα
Αστυνομικοί: Θέμελη Μαρία-Μίλτα, Κουμπάρου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Στέλλα, Βακουφάρης Γιάννης
Σενάριο: Δημητρακοπούλου Μάγδα, Κατσή Μαλένα (1ο βραβείο)
Χορογραφία: Βακουφάρη Ανθή, Καζαρλή Ελένη, Κοζέη Αθηνά. (1ο Βραβείο)
Σκηνικά - Φωτισμός: Καραβασιλείου Αλέξανδρος
Μουσική: Βακουφάρης Γιάννης
Αφίσα Εκδήλωσης: Μουστάκας Αλέξανδρος
Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Κολοτούρου Ελένη, Κοντέλη Ελπινίκη

Σκηνή Πρώτη (Στο δωμάτιο του καταζητούμενου Energy)
Παρουσιάστρια: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη ληστεία στη γνωστή τράπεζα «Joule». Ο κακοποιός εισήλθε στην
τράπεζα οπλοφορώντας και απειλεί όσους βρίσκονται μέσα. Στο σημείο όπου εξελίσσονται
τα γεγονότα βρίσκεται η συνάδελφος Χ, η οποία θα μας ενημερώσει, για περισσότερες
πληροφορίες. Χ, μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει;
Ανταποκρίτρια: Καλησπέρα Ψ, βρίσκομαι έξω από την τράπεζα «Joule», στην οδό Τσιμισκή
25. Πραγματικά τα γεγονότα είναι συγκλονιστικά παρμένα από χολιγουντιανή ταινία. (Βάζει
το χέρι στο ακουστικό). Μόλις ενημερώθηκα πως ο δράστης κατάφερε να διαφύγει χωρίς
να γίνει αντιληπτός από τις κάμερες ασφαλείας, ούτε και από τη μεγάλη αστυνομική
δύναμη που έχει περικυκλώσει την τράπεζα! Έχω δίπλα μου την κυρία Ζ όμηρο και
αυτόπτη μάρτυρα της ληστείας. Κυρία Ζήτα καταφέρατε να δείτε το πρόσωπο του δράστη;
Αυτόπτης μάρτυς: Όλα έγιναν τόσο γρήγορα! Ο δράστης κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα
και δεν μπόρεσε κανείς να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του, ούτε οι υπόλοιποι πελάτες που
βρίσκονταν μαζί μου στην τράπεζα, ούτε καν οι κάμερες ασφαλείας!
Ανταποκρίτρια: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζήτα, ελπίζουμε τα βάσανά σου να τελείωσαν
εδώ. Πίσω σε σένα Ύψιλον.
Παρουσιάστρια: Χ να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πράγματι το γεγονός αυτό γέννησε
αμέτρητα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα του μυστηριώδη άντρα. Ελπίζουμε η
αστυνομία να εξιχνιάσει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από την ταυτότητά του και να

δώσει απαντήσεις στους τρομοκρατημένους πολίτες, οι οποίοι ανησυχούν για την
ασφάλειά τους.
Energy: (Κλείνει την τηλεόραση και σηκώνεται από την πολυθρόνα, πηγαίνοντας νευρικά
πέρα- δώθε) «Ο μυστηριώδης άντρας με την κρυφή ταυτότητα» (μιμείται τη φωνή της
παρουσιάστριας) ΧΑΧΑΧΑ, ας γελάσω. Πίστευαν αλήθεια πως θα με εντοπίσουν; Ποιον;
Εμένα τον τρομερό… με τα έξι πρόσωπα; (Γελάει δυνατά. Κατευθύνεται προς το τραπέζι να
μετρήσει τα λάφυρά του) 100.000, 100.050, 100.100, Αχ που’ σαι μάνα να δεις πόσο καλά
τα κατάφερε ο γιος σου, το παιδί του ιδρύματος και γνωστός περίγελος των συνομήλικων
του. «Με λύπη σας ανακοινώνουμε ότι ο γιος σας πάσχει από σύνδρομο πολλαπλής
προσωπικότητας» Πφφ Βλακείες! Από πότε θεωρείται μη κοινωνικά αποδεκτό να αλλάζεις
πρόσωπα; Ειδικά όταν σου δίνουν τόση ενέργεια!
(Συνεχίζει να περπατά με μανία) Αλλά δεν περίμενα κάτι περισσότερο από ανθρώπους που
δεν μπορούν να καταλάβουν! Ανίδεοι! Τους τρομάζει το διαφορετικό … δεν το δέχονται και
προσπαθούν να το περιορίσουν, να το εξαλείψουν. Η ενέργεια δεν εξαλείφεται όμως,
μονάχα μεταβάλλεται, έτσι μου ‘ χαν πει στο ίδρυμα. (Σφίγγει τις γροθιές του και
αναποδογυρίζει το τραπέζι). Πρέπει κάποια στιγμή να μάθω να ελέγχω την οργή μου.
(Κάθεται στον καναπέ πιάνοντας το κεφάλι του) Δεν θέλω να ξαναχάσω τον έλεγχο, όπως
τότε… Το μόνο που θυμάμαι είναι οργή, φλόγες και ενέργεια. Αλλά δεν γίνεται να επιτρέψω
να με κυριέψει ξανά, δεν είμαι το τέρας που με παρουσιάζουν. (Κοιτάει το ρολόι του
νευρικά) Ήρθε η ώρα. Πρέπει να τη δω, μόνο εκείνη ξέρει να με ηρεμεί, να ρυθμίζει την
εσωτερική μου θερμοκρασία! (Φεύγει από τη σκηνή)

Σκηνή Δεύτερη (Στο γραφείο της ψυχολόγου)
(Κάθεται σε μια καρέκλα και αυτός απέναντί της)
Ψυχολόγος: Νόμιζα πως είχαμε διευθετήσει το θέμα σχετικά με τις εκρήξεις της
προσωπικότητάς σου.
Energy: Ξέρεις καλύτερα από τον καθένα πως κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο.
Ψυχολόγος: Φοβάμαι για σένα, ανησυχώ! (Απλώνει το χέρι της πάνω στο δικό του,
ηλεκτρίζονται και τινάζονται πίσω)
Energy: (Χαμογελάει) Διακρίνεις και συ ότι η ατμόσφαιρα είναι λίγο φορτισμένη… (Υφάκι με
υπονοούμενο)
Ψυχολόγος: Αχ… πάντα αντιμετώπιζες την κατάστασή σου με χιούμορ! Μα πραγματικά με
φοβίζεις ώρες – ώρες. Τόσες συνεδρίες και πραγματικά δεν έχεις καταλάβει τον κίνδυνο
στον οποίο θέτεις τον εαυτό σου. Τίποτα από αυτά δεν θα σε εντάξει πραγματικά στην
κοινωνία.

Energy: Κοινωνία; Για ποια κοινωνία μιλάς; Η κοινωνία σας βρωμάει ανισότητα και
διαφθορά! Στο διάολο η κοινωνία τους, στο διάολο και αυτοί! (Αναβοσβήνουν τα φώτα)
Μόνο η δική σου γνώμη μετράει για μένα.
Ψυχολόγος: Γλυκέ μου… το ξέρεις πως η δυναμική σου προσωπικότητα, η ενέργειά σου με
μαγνητίζει. Είσαι τόσο χαρισματικός! Αλλάζεις ενεργειακές μορφές με τόση ευκολία! Με
συναρπάζεις αλλά την ίδια στιγμή με φοβίζεις.
Energy: Από την πρώτη στιγμή που σε είδα ήξερα πως υπάρχει χημεία μεταξύ μας (φορούν
καπέλα με + και -)
Ψυχολόγος: Είναι αλήθεια πως η έλξη μας ήταν δυνατή από την πρώτη κιόλας φορά που
ειδωθήκαμε.
(Πλησιάζουν ο ένας τον άλλο και ξαφνικά χτυπά το τηλέφωνό του. Το σηκώνει)
Energy: Ναι; … Πώς; … Πότε;… Κατάλαβα. Έρχομαι. (Κλείνει το τηλέφωνο)
Ψυχολόγος: Μα καλά τι έγινε; Ποιος ήταν στο τηλέφωνο; (Φεύγει αγνοώντας την) Ελπίζω να
μη κάνεις καμιά τρέλα…

Σκηνή Τρίτη (Έξω από το Κρατικό Θησαυροφυλάκιο)
Συνεργός: Ελπίζω να έφερες αυτά που σου ζήτησα.
Energy: Σε μένα μιλάς; (Χτυπάει ελαφρά το σακίδιο)
Συνεργός: Είσαι έτοιμος να μπούμε;
Energy: Είμαι … αλλά ακόμα δεν μου είπες τι είναι αυτό το τόσο πολύτιμο που θέλεις να
κλέψουμε;
Συνεργός: Το πιο βαρύ, το πιο λαμπερό μέταλλο που θα μας κάνει πανίσχυρους και
εκατομμυριούχους! Ουράνιο φίλε μου, Ουράνιο! Μόνο εσύ θα μπορούσες να το κρατήσεις
χωρίς να πάθεις τίποτα. Η σημερινή σου επιτυχία δεν θα είναι τίποτα μπροστά στα κέρδη
που θα μας φέρει. Εξάλλου οι μπάτσοι δεν πρόκειται να περιμένουν δεύτερο χτύπημα την
ίδια μέρα. Είμαστε καλυμμένοι.
(Λίγο πιο κάτω οι αστυνομικοί έχουν στήσει ενέδρα και παρακολουθούν τους δυο άντρες)
Συνεργός: Είσαι έτοιμος να μπουκάρουμε;
Energy: Πάμε! (Κοντοστέκεται, παίρνει φόρα, χτυπά το τζάμι με δύναμη και σπάζοντάς το
μπαίνει στο θησαυροφυλάκιο)
Συνεργός: Από κει!! Θα πρέπει να σπάσω τον κωδικό να ανοίξω το χρηματοκιβώτιο.
Energy: Δεν χρειάζεται κωδικό

(Σπάει το χρηματοκιβώτιο και παίρνει στα χέρια του το ουράνιο. Ο συνεργός απομακρύνεται
σαστισμένος. Κατευθύνονται προς την έξοδο, όταν ξαφνικά βλέπουν μια ομάδα ένοπλων
αστυνομικών να μπαίνει)
Αστυνομικός: Ψηλά τα χέρια! Τέλειωσαν τα ψέματα! Συλλαμβάνεστε!
Energy: ΧΑΧΑΧΑΧΑ (Πετά στον αέρα το ουράνιο που κρατά στα χέρια του. Ταυτόχρονα
προβάλλεται η έκρηξη της πυρηνικής βόμβας)

(Για όσους δεν κατάλαβαν: Η ενέργεια γίνεται κινητική, θερμική, ηλεκτρική, μαγνητική,
χημική και πυρηνική (κατά σειρά εμφάνισης) )

Δημητρακοπούλου Μάγδα
Κατσή Μαλένα
Β Λυκείου

