
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το θεατρικό αυτό κείμενο είναι απόσπασμα από την κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 
«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» και μας παρουσιάζει μια παρέα μαστόρων που συζητούν 
για τους ρόλους τους στη θεατρική παράσταση που θέλουν ν' ανεβάσουν. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Κυδώνης, Ροκάνης, Στημόνης, Φυσουνης, Καζάνης, Βελόνης 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Είστε όλοι μαζεμένοι; 

ΣΤΗΜΟΝΗΣ: Καλύτερα θα ‘κανες να τους φώναζες όλους, καθέναν με τ’  όνομά του. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Έχω γράψει σ' ένα χαρτί τ' όνομα καθενός που περνάει για ικανός να πάρει 

μέρος στην παράσταση, που θα κάνουμε μπροστά στον άρχοντα μας και την αρχόντισσα, τη 

βραδιά των γάμων τους. 

ΣΤΗΜΟΝΗΣ: Πες μας πρώτα ποια είναι η υπόθεση του έργου, ύστερα διάβασε τα 

ονόματα των ηθοποιών κι εξήγησε μας τα υπόλοιπα. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Τι να σας πω, το δράμα μας είναι: «Η τραγικότατη κωμωδία κι ο 

σκληρότατος θάνατος του Πύραμου και της Θίσβης». 

ΣΤΗΜΟΝΗΣ: Θαυμάσιο έργο σάς λέω. Τώρα, φίλε μαστρο-Κυδώνη, φώναξε τους 

ηθοποιούς με τον κατάλογο. Μαστόροι, ανοιχτείτε. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Ν' απαντάτε, όταν σας φωνάζω. Στημόνης, ο υφαντής! 



ΣΤΗΜΟΝΗΣ: Παρών. Πες μου τι μέρος έχω και τράβα παρακάτω. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Εσύ Στημόνη, είσαι γραμμένος για το ρόλο του Πύραμου... 

ΣΤΗΜΟΝΗΣ: Αμ, θα κάνω να χυθούν κάμποσα δάκρυα στην παράσταση. Όταν παίζω, ας 

κοιτάξουν οι θεατές τα μάτια τους. Θα φέρω τρικυμίες. Θα συγκινήσω όσο δεν παίρνει. 

Τώρα τράβα παρακάτω... 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Φυσούνης, ο γύφτος! 

ΦΥΣΟΥΝΗΣ: Παρών, μαστρο-Κυδώνη. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Εσύ Φυσούνη, θα παίξεις τη Θίσβη. 

ΦΥΣΟΥΝΗΣ: Τι είναι ο Θίσβος; Κανένας πλανόδιος ιππότης; 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Είναι η κόρη που αγαπάει ο Πύραμος. 

ΦΥΣΟΥΝΗΣ: Όχι, στη ζωή μου, μη με βάλεις να παίξω γυναικείο πρόσωπο. Άρχισαν να 

βγαίνουν τα γένια μου. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Δεν πειράζει. Θα το παίξεις με μουτσούνα και θα μπορείς να μιλάς όσο 

θέλεις ψιλά. Βελόνης, ο ράφτης! 

ΒΕΛΟΝΗΣ: Εγώ είμαι, μαστρο-Κυδώνη. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Εσύ, Βελόνη, θα παίξεις τη μητέρα της Θίσβης. Καζάνης, ο γανωτής*! 

ΚΑΖΑΝΗΣ: Παρών, μαστρο-Κυδώνη. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Εσύ θα είσαι ο πατέρας του Πύραμου, κι εγώ ο πατέρας της Θίσβης. 

Ροκάνης, ο μαραγκός. Εσύ θα κάνεις το μέρος του λιονταριού. Κι έτσι θαρρώ, 

ετοιμάστηκαν όλα τα μέρη του έργου. 

ΡΟΚΑΝΗΣ: Έχεις γράψει το μέρος του λιονταριού; Σε παρακαλώ, αν κι είναι και το 'χεις, 

δώσ' το μου, γιατί είμαι αργός στη μελέτη. 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Α, μην ανησυχείς· δεν είναι τίποτ' άλλο από μούγκρισμα. 

ΣΤΗΜΟΝΗΣ: Δε μ' αφήνεις να κάνω εγώ και το λιοντάρι; Θα βγάλω τέτοιο μούγκρισμα, 

που θα κάνω τον άρχοντα να πει: «Να ξαναμουγκρίσει, να ξαναμουγκρίσει». 

ΚΥΔΩΝΗΣ: Αν το παρακάνεις άγρια, θα τρομάξεις την αρχόντισσα και τις 

κυρίες και μπορεί να βάλουν τις φωνές. Κι αυτό θα φτάσει για να μας 

κρεμάσουν όλους. 

 

*Γανωματής ή γανωτής ονομάζεται ο τεχνίτης που επικαλύπτει τα χάλκινα σκεύη με κασσίτερο. 

 

 

 

 

 

 

 



Ξεκλειδώνω το κείμενο 

 
 Αφού διαβάσω το κείμενο γράφω τον ρόλο που θα αναλάβουν στο θεατρικό 

 έργο τα παρακάτω πρόσωπα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Γιατί οι μαστόροι αποφάσισαν να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση; 

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  
 

 

2) Ποιο έργο θα έπαιζαν; 

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  
 

 

3) Ποιος απ’ όλους φαίνεται να ήταν ο «σκηνοθέτης», ο υπεύθυνος  

της παράστασης; 

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

 
Η Παιδική Σκηνή Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής, παρουσίασε το έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, "Όνειρο 

καλοκαιρινής νύχτας" . Κάνοντας Ctrl + κλικ στην υπερσύνδεση μπορείς να δεις την παράσταση. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fkeplunLqV4 
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https://www.youtube.com/watch?v=fkeplunLqV4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Η Πηνελόπη θα πάει με τη φίλη της την Ιφιγένεια να παρακολουθήσουν την 

παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. 

α) Πότε και πού παίζεται η παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας»; 

.........................................................................................

......................................................................................... 

β) Ποιος την παρουσιάζει; 

.........................................................................................

......................................................................................... 

ΣΑΙΞΠΗΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ 
 

Γεννήθηκε το 1564 στο χωριό Στράτφορντ-απόν-Έιβον  της Αγγλίας. 
Ήταν Άγγλος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Από τους μεγα-
λύτερους δραματουργούς. Ξεκίνησε γράφοντας ιστορικά δράματα τα οποία 
παρουσίαζε στη σκηνή του Λονδίνου για να συνεχίσει με κωμωδίες και 
ποιήματα. Το «Όνειρο της καλοκαιρινής Νύχτας» ,  «Η κωμωδία των 
παρεξηγήσεων»,  «Το ημέρωμα της στρίγγλας»,  «Πολύ κακό για το 
τίποτα» είναι μόνο μερικά από τα έργα του που θα μείνουν για πάντα στην 
ιστορία της Κωμωδίας και του Θεάτρου. Ασχολήθηκε, επίσης, με το δράμα 
γράφοντας το διαχρονικό πια  «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», αλλά και τον 
«Έμπορο της Βενετίας». Οι πολιτικές εξελίξεις στην Αγγλία και η 
αναταραχή τον εμπνέουν και το 1600 γράφει τον «Άμλετ», τον  «Βασιλιά 

Ληρ», τον «Μάκβεθ» και τον «Οθέλλο». Την ίδια περίοδο γράφει και δυο τραγωδίες:  «Αντώνιος 

και Κλεοπάτρα» και τον «Κορριολάνο». Τελευταίο έργο του Σαίξπηρ υπήρξε «Η Τρικυμία», την 

οποία έγραψε το 1611. Πέθανε το 1616 στην γενέτειρά του το Στράτφορντ. 



Τις ερωτήσεις μπορώ να τις απαντήσω στο φυλλάδιο, αφού το εκτυπώσω ή στο 

τετράδιο εργασιών Γλώσσας ή στο τετράδιο Αντιγραφής (όσοι δεν έχουν το τετράδιο 

εργασιών Γλώσσας). Οι απαντήσεις θα σας σταλούν την επόμενη εβδομάδα για να 

εντοπίσετε και να διορθώσετε τα λάθη σας (αυτοδιόρθωση).  

 

 

   


