
ΘΕΑΤΡΙΚΟ 

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 

 

ΣΚΗΝΗ  1η 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ:Φαινόμενο θερμοκηπίου, καταστροφές, πλημμύρες , αύξηση της 

θερμοκρασίας, αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα… 

Τι θα γίνει; Πρέπει να βρεθεί μια λύση….πρέπει… 

( Σηκώνεται από τον υπολογιστή κάνει ένα γύρο, ξύνει το κεφάλι …ξανά στον 

υπολογιστή….την παίρνει ο ύπνος…) 

 

ΣΚΗΝΗ 2η 

( 1η περίοδος απολίθωσης- υποτροπικό κλίμα- δάσος) 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ :Καλημέρα φίλε! Δεν κοιμήθηκα καθόλου όλο το βράδυ 

ΠΕΥΚΟΣ:Μπα γιατί; Ήταν όμορφη και δροσερή βραδιά. 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ:Ναι αλλά όποιος είναι ερωτευμένος δεν ησυχάζει ούτε μέρα ούτε νύχτα! 

ΠΕΥΚΟΣ:Και με ποιαν είσαι ερωτευμένος παρακαλώ; Και γιατί δεν μας το λες; Τι φίλος είσαι 

εσύ; 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ : Θα στο΄λεγα μωρέ! Μάλιστα ήθελα και την συμβουλή σου. Πώς να την 

πλησιάσω, τι να της πω; 

ΠΕΥΚΟΣ: Απλά φίλε μου…την πλησιάζεις, στητός, καμαρωτός…της ψυθιρίζεi στ αυτί…ξέρεις 

….είσαι πολύ κομψή, ψηλή και λυγερή..! Σ εχω ερωτευτεί!!! 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ:Παπαπα…πολύ δύσκολο…! 

ΠΕΥΚΟΣ:Φ : Καλά καλά…θα πάω…ελα πάμε παρέα ως εκεί… 

ΟΞΥΑ:Κορίτσια κοιτάτε εκεί! Ο Πεύκος και ο Κυπαρίσσης. Τι όμορφοι που είναι εε; 

ΚΑΡΥΔΙΑ: μένα μ αρέσει ο Πεύκος! Είναι πιο χαμογελαστός!  Ο Κυπαρίσσης  είναι λίγο 

ψηλομύτης. Την μύτη του την έχει πολύ ψηλά! 

ΛΕΥΚΗ:Είσαι άδικη! Απλά είναι λίγο ντροπαλός. Ωχ…κοιτάνε κατά δω….έρχονται. 

ΣΕΚΟΥΑ: Σιγά καλέ τους άντρες! Έχω εγώ κάτι ξαδέλφια στην Αμερική….θα πέσετε κάτω 

ξερές!!! 

(Ο Κυπαρίσσης και ο Πεύκος πλησιάζουν τα κορίτσια) 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  :Καλημέρα κορίτσια!!! 

ΟΞΥΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ, ΛΕΥΚΗ: Καλημέρααα! 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ:Λεύκη…, να σου λίγο; 



ΛΕΥΚΗ:Εμένα; Τί; 

(Πλησιάζει…κορδώνεται λίγο κωμικά, σκύβει πάλι…μπερδεύεται..) 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ:Λεύκη…είσαι πολύ όμορφη! Θέλω καιρό τώρα να σου πώ…μου αρέσεις 

πολύ…όχι μόνο αυτό…είμαι ερωτευμένος μαζί σου…θέλω νάμαστε μαζί…για πάντα!!! 

ΛΕΥΚΗ:Για πάντα!!! Τι ρομαντικό!!! 

( Ένα τράνταγμα ξαφνικό…και το απόλυτο σκοτάδι…). 

ΣΚΗΝΗ 3η 

( Τα δέντρα όρθια και άλλα ξαπλωμένα κάτω σκεπασμένα με την ηφαιστειακή στάχτη) 

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ: ( Με πρωτότυπη χορογραφία αποδίδεται η διαδικασία της απολίθωσης) 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΣΤΑΧΤΗ, ΠΥΡΙΤΙΟ, ΝΕΡΟ, ΧΑΛΑΖΙΑΣ, ΧΑΛΚΟΣ , ΣΙΔΗΡΟΣ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ-: 

Σταγόνα με σταγόνα, μόριο με μόριο ,θα διώξω εγώ τον θάνατο από το κορμί σας. 

Θα μείνετε στην ιστορία , θα μείνετε στην αιωνιότητα! 

Όλος ο κόσμος θα μιλάει για σας. 

Εγώ είμαι το πυρίτιο, μαζί με το νερό , θα φτιάξουμε τον χαλαζία, θα γίνετε πέτρινοι, δεν θα 

πονάτε πια! 

Μην κλαις, εσένα θα σε κάνω πράσινο, εσένα κίτρινο, εσένα καφέ! 

ΣΚΗΝΗ 4Η     

(Τροπικό κλίμα -περίοδοι ξηρασίας και βροχών) 

ΚΑΝΕΛΛΑ:Ζέστη, ζέστη, ζέστη… δεν αντέχω!! 

ΔΑΦΝΗ:Έλα μην γκρινιάζεις  θάχουμε βροχούλα σε λίγο καιρό. Η περίοδος ξηρασίας 

τελειώνε. 

ΚΑΝΕΛΛΑ:Εσύ μια ζωή αισιόδοξη! Τώρα τι γίνεται…τώρα ζεσταίνομαι εγώ! 

ΦΟΙΝΙΚΑΣ:Μην γκρινιάζετε βρε κορίτσια,. Τι να πω και γω! Ολόκληρο το κορμί μου γυμνό 

…μα δεν διαμαρτύρομαι!  

ΠΛΑΤΑΝΟΣ:Αχ ! Κάτι τέτοιες στιγμές παρακαλάω να ήμουν ζώο!!! Κοιτάξτε τα! Βουτούν 

στην λίμνηπετάνε στις φυλλωσιές μας  και δροσίζονται… 

ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ:Μόνο αυτό; Κάποτε ένα από αυτά μου έλεγε για τους παππούδες του! 

Πριν πολλά χρόνια λέει ζούσαν εδώ οι παππούδες τουμαζί με τους δικούς μας παππούδες 

και περνούσαν πολύ όμορφα! Ώσπου μια μέρα άνοιξε η γη ξεχύθηκε φωτιά παντού και 

τρέχανε τρέχανεμακρυά και μόλις που κατάφεραν να γλυτώσουν! 

ΔΑΦΝΗ:Και οι παππούδες μας; 

ΚΑΝΕΛΛΑ:Οι παππούδες μας δεν μπορούσαν να τρέξουν βρε χαζή 



ΔΑΦΝΗ: Και τι έγιναν; 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ:Δυστυχώς κάηκαν ζωντανοί φαντάζομαι. Θαγιναν όλα στάχτη! 

ΦΟΙΝΙΚΑΣ: Και μετά τόσα χρόνια , να πάλι γεννηθήκαμε εμεις! 

ΔΑΦΝΗ:Ωχ τρέμω…κουνιέται η γη…. 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ:Σεισμός είναι …μην πανικοβάλλεστε. Ας ελπίσουμε να περάσει… 

ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ:Ετσι νομίζω μούχει πει ότι είχε γίνει και τότε… 

Βλέπετε τρέχουν τα ζώα , φεύγουν… 

ΚΑΝΕΛΛΑ:Φοβάμαι!!! 

ΔΑΦΝΗ:Και γώ….(κλαίει) 

ΦΟΙΝΙΚΑΣ:Εμένα μου μυρίζει καπνός…φωτιά! 

ΔΡΥΣ:Χανόμαστε! Ήρθε το τέλος…γειά σας αδέλφια! 

ΔΑΦΝΗ:Δεν θέλω να πεθάνω…βοήθεια!!! 

( Σκοτάδι…) 

ΣΚΗΝΗ 5η 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΣΤΑΧΤΗ: Μην φοβάστε μην φοβάστε… εγώ θα σας σκεπάσω μαλακά! Δεν θα 

σας βρει η φωτιά να σας κάψει! Θα σας προστατεύσω…θα σας σώσω! 

ΠΙΡΙΤΙΟ: Είμαι και γω εδώ! Έφτασα! Γειά σου στάχτη! Έκανες καλή δουλειά! Τώρα σειρά 

μου! 

ΝΕΡΟ: Και γω εδώ! Ήρθα! Πάμε φίλε. Έλα να τους βγάλουμε τον πόνο! Έλα να τους 

κάνουμε αιώνιους!!! 

(τραγούδι και χορός) 

 

Περιβαλλοντολόγος: Ευτυχώς, ευτυχώς… Είδες Δάφνη που φοβόσουν! Η φύση… η φύση , 

έχει πάντα τη λύση για όλα! 

Ξυπνά! 

- Μα που βρίσκομαι! Ωχ, όνειρο ήταν! 

Ευτυχώς! 

- Μα ναι ! Βρήκα τη λύση! 

Μέσα από αυτές τις «Πέτρες» , απ’ την ιστορία τους… να η μεταβολή του κλίματος 

από το περίσσιο CO2 , να και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, να και η αντίδραση 

της φύσης… 

Τρέχει! 

Την βρήκα, την βρήκα την λύση! 

Μου την έφερε το «ζωντανό» παρελθόν. 



Τα απολιθώματα! 

ΤΕΛΟΣ 

 

Συγγραφείς σεναρίου: 
1. Λάουρα Λοϊζίδου (laura_loizidou@hotmail.com)  

2. Ελένη Λάτα 

3. Χρόνης Κυλίτσης 

4. Στέλιος Πατσελής 
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