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Δ Μ Δ Η  Δ Η Μ Α  Σ ΔΣΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Α Κ Η Α
Από ηε Ν/γό Μόζρνπ-Υξηζηνδνύινπ Εσή
Διεύζεξε Γηαζθεπή ηνπ παξακπζηνύ ηεο Δπγελίαο Φαθίλνπ
« Σα Διιελάθηα»

Α΄  Κ Ζ Ν Ζ
Με ρακειή κνπζηθή ππόθξνπζε ( Λνγγαηζάξηθνο ρνξόο )
Τν ζθεληθό πεξηιακβάλεη ην εζσηεξηθό ελόο ζπηηηνύ , θαη ζηελ
άιιε άθξε έλα θαθελείν.Γύν ηζνιηάδεο(Γεκεηξόο,
Κώηζνο)θάζνληαη παξαγγέιλνπλ θαθέ ρηππώληαο ηα ρέξηα
εκθαλίδεηαη ηζνιηάο θαθεηδήο( Λάκπεο )κε ηνλ παξαδνζηαθό δίζθν
θαθελείνπ. Κάζεηαη καδί ηνπο γηα ιίγν . Γείρλνπλ ζθεθηηθνί
ηακαηά ε κνπζηθή
ΑΦΖΓΖΣΖ ΚΖΝΖ ( Γεκεηξόο )
Πσο κπνξεί ζε έλα κηθξό λεπηαγσγείν ηνπ 2012 λα ρσξέζεη ε
παξάδνζε ηόζσλ ρξόλσλ θαη λα δσληαλέςεη κπξνζηά ζηα κάηηα
καο ; Να έηζη.( δείρλεη )Πνιύ απιά θαη λνηθνθπξεκέλα .
Με ηα πθαληά ζηξσζίδηα , ηα ηεληδεξέδηα ,ηαθεληήκαηα, ηηο θνξεζηέο....
Απηή είλαη ε παξάδνζή καο . Η ηζηνξία ησλ θαζεκεξηλώλ
αλζξώπσλ.
Μάξηεο ηνπ 1821 ζ έλα κηθξό ρσξηό ηεο ηνπξθνθξαηνύκελεο
Διιάδαο. Ο βαξύο ρεηκώλαο μεςπράεη . Η άλνημε θνβάηαη λα
μεκπηίζεη . Οη άληξεο ηνπ ρσξηνύ είλαη καδεκέλνη ζην θαθελείν.
Αρ απηή ε άλνημε αο είλαη δηαθνξεηηθή !!!!
Σν απνγεπκαηηλό αεξάθη θέξλεη ηηο πξώηεο κπξσδηέο ζηελ απιή ηεο
θπξά-Λέλεο. ε ιίγν ζα έξζνπλ νη θηιελάδεο ηεο .
Όηαλ αλνίμεη ηελ πόξηα πεξάζηε θη εζείο . Κνπηάζηε!! Μνπ κπξίδεη
γιπθό ηξηαληάθπιιν

ΜΟΤΗΚΖ No 1 ( Λνγγαηζάξηθνο ρνξόο - νξγαληθό )
Δκθαλίδνληαη ε θπξά – Λέλε - θαη νη 4 θηιελάδεο ( ζε δπάδεο ) κε
καληήιηα
Η θπξά Λέλε θξαηάεη ζηελ αγθαιηά ηα κσξά θαη θάζεηαη κέζα
ζην ζπίηη. Οη θηιελάδεο ηεο ρνξεύνπλ κε ηηο καληήιεο.
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Κξηληώ ( θηιελάδα α΄)
Ήηαλε κηα θνξά θη έλα θαηξό
ζε ηόπν θαη ρξόλν αιεζηλό
ε θπξά - Λέλε όκνξθε θπξά
Νάηε !!θξαηά ζηα ρέξηα δπν κσξά...
Μα έρεη ζηα κάηηα ζθνηεηληά
θαη ε θαξδηά ηεο είλαη βαξηά!!!!
Δζσπω ( φιλενάδα β΄)Αλ θειαεδήζνπλ ηα πνπιηά θη νη γιάζηξεο
ινπινπδίζνπλ έλα πηθξό παξάπνλν ζα ζηγνκνπξκνπξίζνπλ
.......«...Έθπγε ν Νηθόιαο, ν άληξαο ηεο θπξά –Λέλεο ηεο όκνξθεο θπξάο
ηεο παηλεκέλεο.Ζώζηεθε θνπκπνύξηα θαη ζπαζηά ζηε ζάιαζζα άλνημε
παληά ηνλ Σνύξθν λα κελ πξνζθπλά …..!!»
ΜΑΕΗ ( θηιελάδεο α΄θαηβ΄)
Πάεη έθπγε ν Νηθόιαο ν άληξαο ηεο θπξά Λέλεο
ηεο όκνξθεο θπξάο ηεο παηλεκέλεο .
Φξόζσ ( θηιελάδα γ΄)
ην λνηθνθπξεκέλν ζπηηηθό κε ηα θεληίδηα ηα πνιιά,
ηα πθαληά ραιηά , ηηο αλζηζκέλεο γιάζηξεο ζηελ απιή
πηθξά αξγνθπιάεη ε δσή….
Η θπξα-Λέλε ζηνλ αξγαιεηό πθαίλεη,
κε δάθξπα ηνπο θόκπνπο δέλεη θαη... πεξηκέλεη... πεξηκέλεη...
Λεκνληά ( θηιελάδα δ΄)
Γύζθνιε δσή ! Βαξηά ζθιαβηά!!
αθξηβνζώξεηε είλαη ε ραξά!!
Η θπξά Λέλε νθηώ κήλεο ην γπξηζκό ηνπ πεξηκέλεη .....
Κεξί αλάβεη θάζε κέξα, ηελ Παλαγηά παξαθαιά
καδί κε ην Νηθόια ηεο λαξζεί θη ε ιεπηεξηά!!!
ΜΑΕΗ ( θηιελάδεο γ΄θαηδ΄)
Πάεη έθπγε ν Νηθόιαο θη απηή ηνλ πεξηκέλεη
ζην ρσξηό ηνπο λα γπξίζεη θαη ε ιεπηεξηά λ΄αλζίζεη !!
θάζνληαη ζηε ζέζε ηνπο κέζα ζηε ζθελή .
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Κπξά Λέλε( κπξνζηά ζηελ θνύληα - θνπλάεη ηα παηδηά ηεο)
΄Αρνπ!! κηθξνύιηα κνπ παηδηά, ην θιάκα ζαο παξεγνξηά!!
Σν γέιην ζήκαληξν ραξάο ζηελ πνλεκέλε κνπ θαξδηά!!
ην εηθνλνζηάζη ην θαληήιη θαίεη γηα ηνλ παηέξα ζαο πνπ ηαμηδεύεη,
καδί κε ηα άιια παιηθάξηα ζε πέιαγα αιαξγηλά.
Άλεκνο ειπίδαο θπζάεη ζηα παληά καδί καο λα αληακώζεη ιαρηαξά
Αθνύζηε!! ν κπάηεο ςηζπξίδεη « ππνκνλή θαη ε κεγάιε ώξα δελ
αξγεί»!!!.
΄Αρνπ κηθξνύιηα κνπ παηδηά κόλε κνπζαο θξνληίδσ
κα ζαλ ν ήιηνο βαζηιεύεη ηηο γεηηόληζζεο θαισζνξίδσ !!

ΜΟΤΗΚΖ (Νν 1 )Λνγγαηζάξηθνο ρνξόο
Έξρνληαη νη άιιεο 2 θηιελάδεο - ε κία έρεη ηε ζηάκλα ζηνλ ώκνΧηππάλε ηελ θνπδνύλα- ε θπξά Λέλε αλνίγεη
Κπξά Λέλε: -Καιώζηεο! Καισζνξίζαηε
Φηιελάδεο:- Καιώο ζαο βξήθακε !!
Βαγγειηώ ( θηιελάδα ε΄)( θαηεβάδεη ηε ζηάκλα ζηα ρέξηα ηεο .)
Καιεζπέξα σξε Λεληώ
ηη θάλνπλ ηα κσξά ;
Ήξζακε λα ηα ραξνύκε
ηξαγνπδάθηα λα ηνπο πνύκε
θη ύζηεξα γιπθά γιπθά
λαλνπξίζκαηα απαιά .
Μαξηώ(Φηιελάδα ζη΄)
Ήξζακε γηα λα ζαο δνύκε
θη έλα γιπθό ηξηαληάθπιιν
καδί λα θεξαζηνύκε .
Κνπβαιάεη θξύν λεξό
ε θπξά ε Βαγγειηώ
από ηε βξύζε ηνπ ρσξηνύ
γηα λα δξνζηζηνύκε.
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Ζ Βαγγειηώ δίλεη ηε ζηάκλα ζηελ θπξαΛέλε
Μπαίλνπλ κέζα ζην ζπίηη θαη θάζνληαη . Η θπξά Λέλε θεξλάηηο 6
θηιελάδεο -κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν- ην γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ . Με κνπζηθή ππόθξνπζε όρη πνιύ δπλαηή – Τε βνεζά κία θηιελάδα
ε νπνία θεξλά ην λεξό από ηε ζηάκλα .
Αθνύγνληαη ιόγηα. Όπσο « γεηά ζηα ρέξηα ζνπ» « ηε δξνζηά ηνπ
λάρεηο» « επραξηζηώ» θ.ι.π. κε ηηο αλάινγεο θηλήζεηο .

ΜΟΤΗΚΖ ΟΝ

CD No2( Μνπ παξήγγεηιε η΄αεδόλη )

Έξρνληαη νη άιιεο 3 θηιελάδεο(Παγώλα , Μπίιησ,Κξπζηάισ)
Μπξνζηά ε Παγώλα κε καληήιη θαη πίζσ νη άιιεο δύν θξαηώληαο
θαιάζη κε ηα θεληήκαηα θαη ην πιέμηκν
Χηππνύλ ηελ Κνπδνύλα- θαισζνξίζκαηα
Κάζνληαη όιεο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Κεληνύλ , πιέθνπλ κηινύλ θαη
γεινύλ- Λέλε κπζηηθά , δείρλνπλ ηα θεληήκαηά ηνπο ε κία ζηελ
άιιε .
Η θπξά Λέλε βάδεη ηα κσξά ζηελ θνύληα θαη ηα θνπλά .Όια απηά
γίλνληαη κε κνπζηθή ππόθξνπζε Νν 2

ΜΟΤΗΚΖ ΟFF
Μόιηο ζηακαηά ε κνπζηθή αθήλνπλ ηα θεληήκαηα .
Η θπξά Λέλε παίξλεη ηα κσξά από ηελ θνύληα θαη ηα δίλεη ζε δύν
θηιελάδεο
΄απηό ην ζεκείν ζθνπόο καο είλαη λα αθνπζηνύλ παξαδνζηαθά πνηήκαηα,
λαλνπξίζκαηα, ίζσο παξνηκίεο θ.ι.π. , ηα νπνία εκείο έρνπκε κάζεη ζηα παηδηά.

Μία θηιελάδα
- Γηαηί θιαίο κωξάθη κνπ; θνπέιεο! λα ηνπ πνύκε έλα ηαρηάξηζκα γηα
λα εζπράζεη . Χνξεύεη ην κσξό ζηα πόδηα ηεο θαη όιεο καδί ιέλε:
Ση-ξη-ξη ην ιέγαλε θαη κνπ ην παληξεύαλε
Καη ηνπ δίλαλε πξνηθηά έλα θόζθηλν θινπξηά.
Καη ηνπ δίλαλ παλσπξνίθη έλα ακπέιη θη έλα ζπίηη .
Καη ηνπ δίλαλ έλα θη άιιν θη έλα βαζηιηά κεγάιν.
----------------Να ρνξέςεη ζέιεη ε θόξε θαη παπνύηζηα δελ εθόξεη
Θα ηεο δώζσ ηα δηθά κνπ λα ρνξέςεη ε πέξδηθά κνπ ζα ηελ πάσ ζηνλ
ηζαγθάξε λα ηεο θάλεη έλα δεπγάξη από πάλσ θόθθηλα , από θάησ θόζθηλα!!

5

ΆιιεΦηιελάδα: -Ειάηε λα πνύκε θη έλα γηα ην αγόξη.
Σνπ παηδηνύ κνπ ην παηδί είλαη δπν θνξέο παηδί
Νάην λάην λάηνλάην ζα θινπξί θσλζηαληηλάλν
Νάην , λάην λάηνλάην ην αθξάην , ην θξηλάην ην δαραξνκπγδαιάην
-------------------------------------Σν παηδί ζέιεη ρνξό ηα βηνιηά δελ είλαη εδώ
θη όπνηνο πάεη λα ηα θέξεη 10 ηάιαξα ζην ρέξη

Άιιε θηιελάδα: Να ηνπο πνύκε θαη ηνλ πνληηθό πνπ κ΄ αξέζεη γηα λα
γειάζνπκε;
Ο πνληηθόο επήδεζε από ην παξαζύξη
Κη ε κάλα ηνπ ηνπ θώλαμε : Πνύ παο θαξαβνθύξε ;
Πάσ λα θέξσ κάξκαξα λα ρηίζσ κνλαζηήξη
λα βάισ ηα παηδάθηα κνπ, λα κελ ηα ηξώλε νη ςύιινη.
(ρεηξνθξνηνύλ θαη γεινύλ )

Κπξά Λέλε :

-Ήξζε ε ώξα λα θνηκεζνύλε .
Τα βάδεη ζηελ θνύληα θαη ηα θνπλά
Ύπλε πνπ παίξλεηο ηα κηθξά έια πάξε θαη ηνύην
Μηθξό - κηθξό ζνπ ηνδσθα κεγάιν θέξε κνπ ην
Μεγάιν ζαλ ςειό βνπλό , ίζην ζα θππαξίζζη,
Οη θιώλνη ηνπ λ΄ απιώλνληαη ζ΄ αλαηνιή θαη δύζε

Κνηκήζνπ αζηξί , θνηκήζνπ απγή, θνηκήζνπ λην θεγγάξη ,
θνηκήζνπ πνπ λα ζε ραξεί ν ληνο πνπ ζα ζε πάξεη…
Κνηκήζνπ θαη παξάγγεηια ζηελ Πόιε ηα πξνηθηά ζνπ
ζηε Βελεηηά ηα ξνύρα ζνπ θαη ηα δηακαληηθά ζνπ

Παγώλα( λύθε )
Μνηάδεη ν θαηξόο κε γάξγαξν λεξάθη
πνπ γξήγνξα θπιά ζαλ κπαίλεη ζην απιάθη .
Φεύγνπλ νη κέξεο ζαλ πνπιηά
πνπ θηεξνπγίδνπλ βηαζηηθά .
Κη νύηε θαηάιαβα θαιά θαιά
Πόηε ήξζε ε ώξα κνπ γηα παληξεηά.
Με ησλ γνληώλ κνπ ηελ επρή
παληξεύνκαη ηελ άιιε Κπξηαθή
ζηεο Παλαγηάο καο ηε γηνξηή .
Ο Γηάλλνο ζάλαη ν γακπξόο
πεξήθαλνο , ιεβέληεο , αεηόο .
εθώλνληαη όιεο θαη κπαίλνπλ κπξνζηά ζηε ζθελή γηαηί κεηά
ηα παξαθάησ ιόγηα ζα ρνξέςνπλ
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Μπίιησ
Άηληε θνξίηζηα αο πηάζνπκε δνπιεηά !!
Να ηνηκάζνπκε ηεο Παγώλαο ηα πξνηθηά .
ηελ απιή απιώζηε λα ιηαζηεί
ην ρεηκσληάηηθν ηαπί.
Η ρξπζνρέξα ε Λεκνληά λα πηάζεη λα θεληά
ηε λπθηάηηθε ηε θνξεζηά .
Κη εζύ Μαξηώ βάιε κπξνο ζηνλ αξγαιεηό
λα ηειεηώζεη ην πθαληό
εθείλν κε ηνλ ζηαπξαεηό
πνπ ζα ζηξώλεη ζηελ θξεβάηα
ε Παγώλα ε καπξνκάηα.
Κξπζηάισ
Η ιάκπα αο εηνηκαζηεί
γηαηί κπνξεί λα ρξεηαζηεί
λα δνπιεύεη ν αξγαιεηόο
όιε ηε λύρηα βηαζηηθόο .
Κη εγώ ζ΄ αλάςσ ηε θσηηά ,
ζηε ζθάθε ζα δπκώζσ
θαη ζαλ ν θνύξλνο ππξσζεί
ηηο πίηεο ζα απιώζσ .
Κπξά Λέλε ( ή όιεο καδί νη θηιελάδεο )
΄Αηληε!! ζα έρνπκε ραξέο
αιιά θαη πνιιέο δνπιεηέο
όιεο ζα βνεζήζνπκε
ηε λύθε λα ζηνιίζνπκε
θαη ηα πξνηθηά λα ζηήζνπκε
Μνπζηθή Νν 1
Υνξεύνπλ θαη απνρσξνύλ από ην ζθεληθό
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Β΄  Κ Ζ Ν Ζ
ΑΦΖΓΖΣΖ ΚΖΝΖ( Κώηζνο )
Η ώξα ε Καιή πιεζηάδεη . Όια ζα γίλνπλ ζσζηά. Η πξνίθα ηεο
Παγώλαο ζα θηάζεη ζην ζπίηη ηνπ Γηάλλνπ . Η πεζεξά ζα
θακαξώλεη .Σα παιηθάξηα ζα μπξίζνπλ ην γακπξό θαη νη θνπέιεο
ζα ζηνιίζνπλ ηε λύθε .
Με μεράζεηε ην ξύδη. Γηα λα ξηδώζνπλ, λα ζηεξηώζνπλ !!

1. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΠΡΟΗΚΑ :
ΜΟΤΗΚΖ No 3 ( ΄απηό ην ζπίηη πνύξζακε )
Τα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη θξαηώληαο δηάθνξα πξνηθηά ρνξεύνληαο θαη
ηξαγνπδώληαο . Τα βάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηα ηαθηνπνηνύλ .
Ζ ζθελή απηή δελ έρεη ιόγηα .ηήλεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ
δίλεη ν ρώξνο ηεο ζθελήο ηνπ θάζε ζρνιείνπ Δκείο δπζηπρώο έρνπκε
πεξηνξηζκέλν ρώξν. Δπίζεο εάλ έρνπκε πνιιά παηδηά κπνξνύκε λα ζηήζνπκε
ηε ζθελή κε κνπζηθνύο κε πεζεξά θαη λα δείμνπκε θη άιια έζηκα ηεο
πξνίθαο .

2. ΝΣΤΗΜΟ ΓΑΜΠΡΟΤ
ΜΟΤΗΚΖ No 4

( ζήκεξα γάκνο γίλεηαη )

Οινη νη θίινη ηνπ γακπξνύθέξλνπλ ζηε ζθελή ηνλ ππνςήθην
( (Γηάλλνο ) γηα λα ηνλ μπξίζνπλ θαη λα ηνλ ληύζνπλ
Σπγθεθξηκέλα βάδνπλ πεηζέηα, απιώλνπλ αθξό ζην πξόζσπν,
μπξίδνπλ( ελλ. ρσξίο αιεζηλό μπξάθη) , ηνλ ζθνππίδνπλ, ρηελίδνπλ,
ηνπ βάδνπλ ην γηιέθν, ην θαπέιν θαη ηα ππόινηπα αμεζνπάξ ηεο
ζηνιήο ηνπ .Όηαλ εηνηκαζηεί ν γακπξόο πεγαίλνπλ ζηε γσληά
ηνπ θαθελείνπ .Παίξλνπλ από έλα πνηήξη ην ζεθώλνπλ θαη
θσλάδνπλ:
ΟΛΟΘ : «Η ώξα ε Καιή»
ΦΘΛΟ : «ηελ Τγεηά ηνπ γακπξνύ»
ΓΑΜΠΡΟ: « Επραξηζηώ θαη ζηα δηθά ζαο»

ΜΟΤΗΚΖ : No 5(Ήξζε ε ώξα ε θαιή )
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Ο γακπξόο θαη νη θίινη ηνπ ρνξεύνπλ .Όηαλ ηειεηώλνπλ ν
θνπκπάξνο δίλεη ηελ αλζνδέζκε ζηνλ γακπξό θαη πεξηκέλνπλ
θαζηζκέλνη ζην ζπίηη λα ληπζεί ε λύθε .

3. ΝΣΤΗΜΟ ΝΤΦΖ
ΜΟΤΗΚΖ Νν 6 (σξαία πνύλαη ε λύθε καο )
Τξεηο θηιελάδεο ηε βάθνπλ , ηε ρηελίδνπλ , βάδνπλ ην θόζκεκα , ην
ζαθάθη, ην πέπιν . Οη ππόινηπεο είλαη γύξσ ρηππάλε παιακάθηα ,
ηξαγνπδάλε .
ΜΟΤΗΚΖΝν 7 (ζ΄απηό ην ζπίηη πνύξζακε)
Α.Οη θηιελάδεο θάλνπλ θύθιν .Η λύθε ζηε κέζε θαη ρνξεύνπλ .
Β.Η λύθε ζέξλεη πξώηε ην ρνξό
ΜΟΤΗΚΖ Νν 4 (ήκεξα γάκνο γίλεηαη )
Γπν θηιελάδεο νδεγνύλ ηε λύθε ζην γακπξό. Απηόο δίλεη ηελ
αλζνδέζκε θαη θηιί . Χνξεύνπλ γηα ιίγν νη δπό ηνπο . Τα ππόινηπα
παηδηά ηξαγνπδνύλ .

4. ΓΑΜΖΛΗΑ ΠΟΜΠΖ
Τα παηδηά γίλνληαη δεπγάξηα ηνπο θαη κπαίλνπλ ζηε ζεηξά γηα λα
ρνξέςνπλ ηελ παηηλάδα ηνπ γάκνπ. Ο γακπξόο θαη ε λύθε πξώηνη
Δλ ησ κεηαμύ θάπνηνη βνεζνί έρνπλ κνηξάζεη
ζεαηέο

ηα ξύδηα ζηνπο

ΜΟΤΗΚΖ( Νν 8 )( παηηλάδα γάκνπ )
Η πνκπή πξνρσξά κε ρνξεπηηθά βήκαηα . Ο γακπξόο θαη ε λύθε
είλαη κπξνζηά θαη πίζσ νη θίινη ζηε ζεηξά θσλάδνπλ επρέο .
(Να δήζεη ε λύθε θη ν γακπξόο! , ε ώξα ε θαιή !)
Οη ζεαηέο πεηνύλ ηα ξύδηα .
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ΚΖΝΖ

Γ΄

Αθεγεηήο ζθελήο - Λάκπεο
Η ιςτορία μασ δεν τελείωςε ακόμη . Έγιναν τόςα που τα είδατε κι άλλα τόςα
που δεν τα είδατε .Αυτά που δεν είδατε θα τα μάθετε. Θα ςασ τα πουν τα
παλικάρια του χωριοφ . Τουσ βλζπω που ζρχονται . Έχετε τα αυτιά ςασ
ανοιχτά. Κι όταν φφγετε από δω, βάλτε ςε μια μικρή φωλίτςα τησ καρδιάσ
ςασ αυτό το όμορφο παραδοςιακό παραμφθι , για να το πείτε και ςε άλλουσ
κι αυτοί ςε άλλουσ κι ακόμη πιο πολλοφσ για να μη ξεχνάμε ότι ΕΜΕΙΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ

ΜΟΤΗΚΖ Νν9( νξγαληθή – ηίλνο είλαη ε λύθε )
Οη 5 θίινη ηνπ γακπξνύ πεξπαηνύλ ζθπθηά . Μηινύλ κεηαμύ ηνπο
ρεηξνλνκνύλ , δείρλνπλ ζηελαρσξεκέλνη
Κάλνπλ θύθιν θαη ζπδεηνύλ ζε πεγαδάθη . αξγά αξγά
Κσλζηαληήο
ην εθθιεζάθη ην κηθξό
καδεύηεθε όιν ην ρσξηό!!
Κξαζάθη ήπηαλε γιπθό ,
βέξεοθνξέζαλ ζην δεμί,
ηα ξύδηα έπεζαλ βξνρή.
Σα ζηέθαλα άιιαμε ν θνπκπάξνο
ήηαλε ζη αιήζεηα σξαίνο γάκνο!!
Ληάθνο
Σνπ παπα- Αληώλε ξάγηζε ε θσλή…
ήμεξε ηελ Παγώλα από παηδί!
Η κάλα δάθξπζε θξπθά
ζαλ βγήθαλ απ’ ηελ εθθιεζηά
Νηανύιηα ληέθηα θαη βηνιηά
παίμαλ ζηνπ γάκνπ ηε ραξά!
΄Δζπξε ε Παγώλα ην πξηό
θη ν Γηάλλνο πξώηνο ηνλ Κνθηό.
Γηώξγεο
Όινη είπαλ κηα επρή
θαη έπηλαλ κέρξη ην πξσί
«Να δήζεη ε λύθε θη ν γακπξόο
ε πεζεξά θη ν πεζεξόο!!»
«Παηδηά λα θάλεηε γεξά
θαη λα ζηεξηώζεη ε θακειηά!!»
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Γηακαληήο
Μέζα ζηε κέζε ηεο ραξάο
θάλεθε ν αθέληεο ν Αγάο
«Φέξηε κεδέ θέξηε θξαζί !!»
είπε κε βξνληεξή θσλή
« Καη εζύ Παγώλα έια εδώ
γηα ηνλ επόκελν ρνξό»!!
Θαλαζόο
Απ ηε κεγάιε πξνζβνιή
πιεγώζεθε ηνπ Έιιελα ε ηηκή
Οη άληξεο έγηλαλ ζεξηά!!
Όξκεζαλ πάλσ ζηνλ Αγά!! .
Βγήθαλ καραίξηα θαη ζπαζηά
θη όια ηα παιηθάξηαθσλάμαλ«ιεπηεξηά!!»
Μπαίλεη ζηε ζθελή βηαζηηθά θαη ν γακπξόο ( αλαζηαησκέλνο )
Γηάλλνο ( γακπξόο )
Αδέιθηα ήξζε ν θαηξόο γηα λα μεζεθσζνύκε !!
θη άιιν ησλ Σνύξθσλ ην δπγό λα κε ηνλ αλερηνύκε !!
Μαθξηά ζηελ Οδεζζό
κε ηνλ Ρήγα Φεξαίν νδεγό
ππάξρεη θίλεκα ηζρπξό
πνπ ηελ Διιάδα καο πνζεί ειεύζεξε λα δεη !!
Μηα Δηαηξεία Φηιηθή ρξόληα ηώξα πξνζπαζεί
ην ιαό καο λα κπήζεη ηε ιεπηεξηά ηνπ λα δεηήζεη .
κπαίλνπλ ηξέρνληαο ζηε ζθελή νη 3 ηειεπηαίνη θίινη ηνπ γακπξνύ ,
νη νπνίνη ήηαλ νη αθεγεηέο ζθελήο
1νο θίινο: Έξρνκαη θη εγώ καδί καο
2νο: Κη εγώ!
3νο: Κη εγώ !
1νοΆηληε λα γίλνπκε πνιινί !!
2νο Εγώ ζα πάω ζην βνπλό κε ηνλ Κνινθνηξώλε !!
3νοΚη εγώ ζ ΄αξκαηώζω θαξάβη! Πάω λα βξω ηνλ Νηθόια ηνλάληξα ηεο
θπξά Λέλεο!!
ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΟΡΗΑ( Σξαγνπδηζηά )
Θνύξηνο ηνπ Ρήγα
Ωο πόηε παιηθάξηα ζα δνύκε ζηα ζηελά
κνλάρνη ζα ιηνληάξηα ζηηο ξάρεο, ζηα βνπλά .
πειηέο λα θαηνηθνύκε, λα βιέπνπκε θιαδηά ,
λα θεύγνπκε απ΄ηνλ θόζκν γηα ηελ πηθξή ζθιαβηά .
(Δδώ έξρνληαη θαη ηα θνξίηζηαθαη νινθιεξώλνπλ όινη καδί ην ηξαγνύδη )
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εκείσκα δηεπθξηληζηηθό γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πηζαλόλ βξνπλ
ελδηαθέξνπζα ηελ πξόηαζε απηή θαη έρνπλ ηε δηάζεζε λα ηελ αμηνπνηήζνπλ ζηηο
ηάμεηο ηνπο .
Η έκπλεπζε γηα ηελ παξαπάλσ παξάζηαζε ήξζε όηαλ δηάβαζα ηα « Διιελάθηα»
ηεο Δπγελίαο Φαθίλνπ.
Πηζηεύσ όηη πξνζθέξεηαη γηα ην λεπηαγσγείν θαη γηα Α΄,Β΄,Γ΄,Γ΄ δεκνηηθνύ .
πγθεθξηκέλα εγώ ην παξνπζίαζα 2 θνξέο ζην λεπηαγσγείν κνπ.Σν 2007 θαη
ην 2011 κε ηελ πνιύηηκε ζπλεξγαζία ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ Βάληζε Βελεηίαο θαη
Αιεπξνπνύινπ Αλαζηαζίαο αληίζηνηρα/. Παξνπζηάζηεθε επίζεο ζην 72ν Γεκνηηθό
ρνιείν από ηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκήηξε Αιεμηάδε ην 2010.
Η παξάζηαζε είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο γηα ηε ιατθή
καο παξάδνζε θαη ηε ζπλδπάδνπκε κε ηελ επέηεην ηεο 25εο Μαξηίνπ.
ην youtybe εάλ πιεθηξνινγήζεηε 105ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ,

( Σν λεπ/γείν καο κέρξη θαη πέξπζη ήηαλ ην 105ν. Σν ζρνι. Έηνο 2012-13 ζπγρωλεύηεθε κε
ην 16ν )

ζα δείηε απνζπάζκαηα από ηελ παξάζηαζή ηνπ 2011,.ζηελ νπνία δελ ππήξρε
ρώξνο γηα λα ζηεζεί ην θαθελείν. Γηα ηε ξνή ηνπ έξγνπ κεηαθέξακε όηαλ
ρξεηάζηεθε ην ηξαπεδάθη γηα ηα πνηά . Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζακε αθεγεηέο
ζθελήο κεγαιύηεξα παηδηά , πνπ ήηαλ παιηέο καο καζήηξηεο.
Δλλνείηαη όηη ν θάζε ζπλάδειθνο ζα κνηξάζεη ην θείκελν αλάινγα κε ηνλ
αξηζκό ησλ παηδηώλ, θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Δπίζεο ζα δεκηνπξγήζεη ην
ζθεληθό αλάινγα κε ην ρώξν ηνπ θαη ζα πξνζαξκόζεη ηε ξνή ηεο παξάζηαζεο
όπσο ηνλ βνιεύεη .
Γηα λα δηεπθνιύλσ ηνπο αλαγλώζηεο: Ο,ηη είλαη γξακκέλν κε πξάζηλν ρξώκα
αθνξά θηλήζεηο θαη ελδεηθηηθέο « ζθελνζεηηθέο» νδεγίεο. Σν θόθθηλν
ρξώκα αθνξά ηε κνπζηθή πνπ είλαη παξαδνζηαθήΣν πνξηνθαιί ρξώκα είλαη
παξαδνζηαθά πνηήκαηα Σα δηθά κνπ θείκελα έρνπλ καύξν ρξώκα.
Σα νλόκαηα ησλ εξώσλ είλαη γξακκέλα κε κπιε ρξώκα.
Σν κεγαιύηεξν κέξνο είλαη έκκεηξν γηαηί απηό δηεπθνιύλεη ηα κηθξά παηδηά.
Δάλ πηζηεύεηε όηη ην πεδό θείκελν ζα δπζθνιέςεη ηα κηθξά παηδηά ηνπ λ/γείνπ
κπνξείηε λα ην δηαβάζεηε εζείο ή λα ην ερνγξαθήζεηε καδί κε ηε κνπζηθή .
Καιή δύλακε θαη θαιή επηηπρία ζε όζνπο ην απνθαζίζνπλ . Δίκαη ζηε δηάζεζή
ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ζην πξνζσπηθό κνπ email:zoonip@ hotmail.com.
Σα DVD από ηηο παξαζηάζεηο ππάξρνπλ Αλ λνκίδεη θάπνηα/νο όηη ζα βνεζεζεί
λα κνπ ηα δεηήζεη .Σν ηειέθσλν ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη 2310 313222. (Ώξα
12.00-12.30κ..κ )
Ζωή Μόςχου – Χριςτοδοφλου Ζωή Νηπιαγωγόσ .

