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Ζ ΠΔΣΡΟΟΤΠΑ – εθδνρή ηεο θπιαθήο 

 

 

 

Αθεγεηήο 1 

Αθεγεηήο 2 

Κιέθηεο - 1, 2, 3 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΥΩΡΗΟΤ:  

Αιβαλνί 

Σνύξθνη 

Παθηζηαλνί 

Έιιελεο 

Αθξηθαλνί  

 

ν θαιόο 

ν παππνύο 

 

ΚΖΝΖ 1
ε
 : Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ- ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Οη ζρέζεηο ζην ρσξηό  

Ο εξρνκόο ησλ θιεθηώλ  

  

ΠΡΟΩΠΑ ΛΟΓΟ 

Αθεγεηήο 1  Ναη… κέζα ζ όιν ηνλ ρακό πνπ βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζηελ 

ηειεόξαζε 

 

Αθ 2 πόιεκνη, θηώρεηα, 

Αθ 1 θόζκνο πνπ κεηαθηλείηαη γηα λα δεη κηα θαιύηεξε κέξα, 

Αθ 2 θόζκνο πνπ πλίγεηαη ή εγθισβίδεηαη ζε ζηξαηόπεδα πξνζπαζώληαο λα 

δεη άζπξε κέξα… 

Αθ 1 λαη… θη όκσο… ππάξρεη έλα ρσξηό, έλα κηθξό γαιαηηθό ρσξηό πνπ 

είλαη επηπρηζκέλν… 

Αθεγεηήο 2 Να ην… ν θαζέλαο είλαη θξνπξόο αμηώλ πνπ έρνπλ κείλεη αθιόλεηεο 

ζηνλ ρξόλν!  

Αθ 1 Όινη δνπιεύνπλ ππξεησδώο γηα λα ζπζζσξεύζνπλ ρξήκαηα… 

Αθ 2 Γηαρξνληθή αμία! 

Αθ 1 Κνηηάδνπλ κόλν ηελ πάξηε ηνπο… 

Αθ 2 Αθιόλεην ηδαληθό! 

Αθ 1 Ξεδνπκίδνπλ ην πεξηβάιινλ… 

Αθ 2 Αζάιεπηε πίζηε… 

Αθ 1 Βγάδνπλ ηα ιεθηά ηνπο ζε παξαδείζνπο, δελ πιεξώλνπλ θόξνπο… 

Αθ 2 Πξαγκαηηθή επηπρία…  

Αθ 1 Καη δνπλ ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο δηρόλνηαο θαη κίζνπο..  

Αθ 2 …λαη… ην όλεηξν έγηλε πξαγκαηηθόηεηα…  

 

 

ΠΡΟΩΠΑ ΛΟΓΟ 

Αιβαλνί  Ση θνηηάηε ξε; Σν μέξεηε όηη απηό ην κέξνο ήηαλε δηθό καο;  

Έιιελεο Γελ πάηε θαιά! Από πνύ θη σο πνπ;  
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Αιβαλνί Σν ιέεη θαη ν ράξηεο βξε παλύβιαθα 

Έιιελεο Πνπ ην βξήθεο απηό ην θνπξειόραξην; 

Αιβαλνί ην ζεληνύθη ηνπ παππνύ κνπ 

Σνύξθνη Γε ζθάμαλε! Γηθό καο είλαη! 

Παθηζηαλνί 

 

Κάησ ηα ρέξηα από ην κέξνο καο! 

Έιιελεο Από πνύ μεθπηξώζαηε ζεηο; 

Παθηζηάλ Παθηζηάλ… Ηλδία…  

Έιιελεο Απηνύο δελ ηνπο είρακε πάξεη κε ηνλ Μεγαιέμαλδξν; 

Αθξηθαλνί Παηδηά, μεράζηε ηα όια! Μάκα Άθξηθα…Όια μεθηλνύλ από εκάο!  

Σνύξθνη Κνηκεζείηε ξε… θη αύξην κέξα είλαη… ζπλερίδνπκε ην κάισκα… δελ 

ράιαζε ν θόζκνο! 

Παθη Καθελύρηα ζε όινπο 

Οη 

ππόινηπνη 

Καθελύρηααααα 

Ο θαιόο Καιελύρηα, παηδηά!!! 

Οη 

ππόινηπνη 

Μίιεζε θαη ν ραδόο! 

ίκνο Καθελύρηα παηδί κνπ… πεο ην θη εζύ… θαθελύρηα…  

 

 

Έξρνληαη νη θιέθηεο 

ΠΡΟΩΠΑ ΛΟΓΟ 

Κιέθηεο 1 …παηδηά εδώ ζα θάλνπκε θαιή κπάδα… 

Κιέθηεο 3 …εκέλα κνπ θαίλεηαη θάπσο παξάμελν απηό ην κέξνο…  

Κιέθηεο 2 …γηα πάκε από δσ.., απηό ην ζπίηη θαίλεηαη λα θξύβεη πνιιά ιεθηά θάησ απ 

ην καμηιάξη…  

Κιέθηεο 1 Παππνύ… ςειά ηα ρέξηα…  

ΠΑΠΠΟΤ Πνηνο είλαη; 

Κιέθηεο 3 Παππνύ… παππνύ…ξε παππνύ 

Κιέθηεο 2 Παηδηά, ιηπνζύκεζε!  

Κιέθηεο 3 (ζε ακόθ) Ση θάλνπκε ηώξα; Ση θάλνπκε ηώξα; 

Κιέθηεο 1 ΚΑΡΠΑ θαλ ηνπ ξε, ηώξα καο ην κάζαλε! 

Κιέθηεο 2 Βνήζεηα, βνήζεηα!!!! 

 (ζηγή απ΄ην ρσξηό) 

Κιέθηεο 1 Άζε, ζα θσλάμσ εγώ… δεο ηνλ εζύ! Βνήζεηα, βνήζεηα!!!  

 (ζηγή)  

Κιέθηεο 3 Άζε, ζα θσλάμσ εγώ! Ρε ρσξηαλνί, ΒΟΖΘΔΗΑ 

Κιέθηεο 1 Καλείο… ηη ρσξηό είλαη απηό ξε παηδηά 

ΠΑΠΠΟΤ (αλαζηαίλεηαη) Όζν θαη λα θσλάδεηο, εδώ θαλείο δελ έξρεηαη 

Κιέθηεο 2 Κάιεζε αζζελνθόξν 

Κιέθηεο 3 Αζζελνθόξν… ην πνπιήζαλε… δελ απέδηδε θέξδνο! 

Κιέθηεο 1 Παηδηά ζπλέξρεηαη… 

Κιέθηεο 2 Γόμα λα ρεη ν Αληώλεο πνπ καο έκαζε ηηο αλαπλνέο! 

Δλ ρνξώ, 1, 

3 

Γόμα! 

 

Απόθαζε: ε πεηξόζνππα 

ΠΡΟΩΠΑ ΛΟΓΟ 
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Κιέθηεο 2 Παξάμελν κέξνο… 

Κιέθηεο 3 Γελ ζαο ην ιεγα από ηελ αξρή; Γελ ζαο ην ιεγα από ηελ αξρή; Αιιά εκέλα 

πνηέ δελ κ αθνύηε 

Κιέθηεο 1 Έρσ κηα ηδέα… λνκίδσ πσο απηό ην ρσξηό ρξεηάδεηαη θάηη… 

Κιέθηεο 3 Ση πξάγκα; 

Κιέθηεο 1 Μηα… πεηξόζνππα! 

Κιέθηεο 2 Οπί! Οπί!  

Κιέθηεο 1 Σν γαιιηθό ζε κάξαλε, παλάζεκά ζε! 

Κιέθηεο 2 Κάλσ ηαρύξξπζκα… 

Κιέθηεο 3 …εζύ θαη ν Αιέμεο… 

 

 

ΚΖΝΖ 2
ε
: Ζ ΚΟΡΤΦΩΖ 

 

ηήλνπλ ην θαδάλη –δεηνύλ λα ηνπο θέξνπλ ρξπζνύο βώινπο – ν θαζέλαο ιέεη θαη κηα 

επρή ρεηξόηεξε από ηνλ άιινλ  

 

 

ΠΡΟΩΠΑ ΛΟΓΟ 

Κιέθηεο 1 Πώ πσ! Νόζηηκε…  

Γηάθνξνη 

απ ην 

ρσξηό  

(καδεύνληαη) ηη είλ’ ηνύην 

Κιέθηεο 1 Γελ είλαη γηα ηελ πάξηε ζαο 

Υσξηό Ση είλαη; πεο καο 

Κιέθηεο 2 Δίλαη ε ζνύπα ησλ επρώλ 

Υσξηό Γειαδή 

Κιέθηεο 1 Όπνηνο ηξώεη από απηή ηε ζνύπα, ε επρή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

Υσξηό  Αιήζεηα; 

Κιέθηεο 2 Σε κπζηηθή ζπληαγή είπαλ ζηνλ Σξακπ θη έγηλε Πξόεδξνο… ηε δνθίκαζε ν 

Μαθξόλ θη έγηλε πξσζππνπξγόο… ε Μέξθει θαη μαλαεθιέρηεθε…  

Υσξηό Μόλν γηα πξνέδξνπο θάλεη; 

Κιέθηεο 3 Όρη…γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο… αλ έρεηο πνλόιαηκν… αλ ζεο λα ςνθήζεη ε 

θαηζίθα ηνπ γείηνλα… απιά, θαζεκεξηλά πξάγκαηα…  

Υσξηό Ωξαίν αθνύγεηαη 

Κιέθηεο 1 Ωξαίν, αιιά δελ κπνξεί λα ηειεηώζεη…  

Υσξηό Γηαηί; 

Κιέθηεο 2 Μαο ιείπνπλ θάπνηα πιηθά  

Υσξηό Ση  

Κιέθηεο 3 Καξόηα 

Υσξηό Θα θέξσ! (θέξλεη) λα θάλσ κηα επρή;  

Κιέθηεο 1 Κάλε  

Κιέθηεο 2 Κξεκκύδη  

Υσξηό Θα θέξσ! (θέξλεη) λα θάλσ κηα επρή;  

Κιέθηεο 3 Παηάηα  

Υσξηό θέξλσσσ 

Κιέθηεο 1 έιηλν  

 έγηλεεεε 

Κιέθηεο 1 Μκκ λόζηηκε έγηλε! Ήξζε ε ώξα λα ηε θάκε 
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Υσξηό Να θέξεη ν θαζέλαο ην πηαηάθη ηνπ γηα λα ηελ πάξεη ζην ζπηηάθη ηνπ;  

Κιέθηεο 2 Γελ γίλεηαη! Πξέπεη λα θαγσζεί εδώ… όζνη έβαιαλ ζπζηαηηθά, πξέπεη λα ηε 

κνηξαζηνύλε… λα ζπκθάγνπλ θαη λα ζπκπηνύλε!  

 Αξρίδνπλ λα θάλνπλ πίζσ, θαίλεηαη πσο δπζθνιεύνληαη 

 

ΚΖΝΖ 3
ε
: Ζ ΛΤΖ 

Σν ηξαπέδη 

 

ΠΡΟΩΠΑ ΛΟΓΟ 

Υσξηό Ρε παηδηά, ρηθ… λα πνύκε θη έλα ηξαγνπδάθη;  

Υσξηό Ωσσρ 

Κιέθηεο 1 Γηα μεθίλα 

Σδαιάι (ηξαγνύδη)  

Αιή  Σώξα ζπγθηλήζεθα… γηαηί ζπκήζεθα ην… θαη ζα ζαο πσ κηα ηζηνξία… 

Μαρκνύη Όρη πάιηηη 

Κιέθηεο 2 Δίκαζηε όιν απηηά! 

Αιή  Απηό κνπ ζπκίδεη κηα ηζηνξία ηνπ δηθνύ κνπ παππνύ, ζην Ηζιακακπάη… 

Σδαιάι Δίλαη δπλαηόλ νη παπππνύδεο καο λα έδεζαλ παξόκνηεο ηζηνξίεο; Σόζν 

καθξηά;  

Αιή  Φίιε κνπ 

Σδαιάι Φίιε κνπ (ηζνπγθξίδνπλ)  

Γηάλλεο Δζύ ηη θιαηο;  

Νηδίκππ Γηαηί ζπκήζεθα ηε Μαξία!!!! 

Γηάλλεο ώπα, ζώπα… ζα πεξάζεη θη απηό  

Εαθέξ Υξνληάξεο κέξεο πνπ είλαη! πγθηλήζεθα! Υξόληα πνιιά ζε όινπο! 

Αιή  Υξόληα Πνιιά! 

MD  Με πγεία θαη ραξά ζε όινπο! 

 

 

  Ησάλλα Γηαλλαθνπνύινπ  

& Θεαηξηθή νκάδα ηνπ 2
νπ

 ΓΔ Σξηθάισλ  

2017-2018 


