
Καθοδηγούμενος αυτοσχεδιασμός 

Σκορπιζόμαστε στον χώρο και επιλέγουμε όποιο σημείο θέλουμε. Ένας από 

όλους θα διαβάσει ένα κείμενο και πρέπει οι υπόλοιποι να το αναπαραστήσουμε 

χωρίς να μιλούμε και χρησιμοποιώντας μόνο το πρόσωπό μας και το σώμα μας. 

Αρχίζουμε την ανάγνωση: 

 

«Το μεσημέρι γύρισες από το σχολείο κουρασμένος και πεινασμένος. Ήταν 

μια δύσκολη μέρα. Την ώρα του διαλείμματος έπρεπε να βοηθήσεις στο 

κουβάλημα κάποιων βιβλίων και δεν πρόλαβες να αγοράσεις κάτι από το κυλικείο. 

Η ημέρα τελείωσε με γυμναστική και αυτό σε κάνει ακόμη πιο ανυπόμονο. Πετάς 

την τσάντα σου και βγάζεις γρήγορα τα παπούτσια. Τρέχεις προς την κουζίνα και 

προσπαθείς να μαντέψεις από τις μυρουδιές. Η μητέρα σου σε χαιρετάει αλλά 

εσύ δεν έχεις χρόνο για περιττές κουβέντες. Πεινάς!!! Πηγαίνεις προς το φούρνο 

και σκύβεις για να δεις το περιεχόμενο. Τίποτα!! Ανοίγεις την κατσαρόλα και πάλι 

τίποτα! Έχεις πια θυμώσει. Η μητέρα σου σου εξηγεί πώς άργησε να επιστρέψει 

από τη δουλειά και δεν πρόλαβε να μαγειρέψει. Πρέπει να κάνεις υπομονή μέχρι 

να ετοιμάσει μια μακαρονάδα. Έχει βάλει ήδη το νερό να βράζει. Εσύ όμως 

ανυπομονείς. Η κοιλιά σου γουργουρίζει και αισθάνεσαι τα σάλια σου να γεμίζουν 

το στόμα σου. Κάθεσαι απογοητευμένος στον καναπέ. Το μάτι σου πέφτει σε μια 

διαφήμιση της κρικρι. Βλέπεις το παγωτό Σκούμπι ντου με γεύση βανίλια και 

κακάο. Τα μάτια σου έχουν γουρλώσει. Η μαμά σου γελάει και σου δείχνει τον 

καταψύκτη της κουζίνας… τρέχεις ανυπόμονα, ανοίγεις το πρώτο συρτάρι… και τι 

να δεις… τίποτε… ανοίγεις το δεύτερο συρτάρι και τι να δεις.. ένα κυπελλάκι 

σκούμπι ντου. Ξέρω σου λέει ότι δεν είναι και πολύ υγιεινό να τρως παγωτό πριν 

το φαγητό, αλλά για σήμερα σου το επιτρέπω. Παίρνεις ένα κυπελλάκι και το 

περιεργάζεσαι. Ανοίγεις τη συσκευασία, το μυρίζεις κλείνοντας τα μάτια σου και 

κάθεσαι σε μια γωνιά για να το απολαύσεις. Το δωράκι θα το ανοίξεις στο τέλος, 

αφού ηρεμήσεις την κοιλιά σου. Βυθίζεις το κουτάλι στο εσωτερικό και καταπίνεις 

την πρώτη μπουκιά απολαμβάνοντας την υπέροχη γεύση του. Κάτι άρχισε να 
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γίνεται. Οι επόμενες κουταλιές είναι αργές και απολαυστικές … Έχεις προς το 

παρόν νικήσει την πείνα σου και ευχαριστημένος περιμένεις την μακαρονάδα 

γιατί τι να σου κάνει μόνο ένα κύπελλο παγωτό; 
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