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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ: ΕΙΡΗΝΗ 
(Βασισµένο στη διασκευή του Δηµήτρη Ποταµίτη) 

Προσαρµογή για τάξεις Νηπιαγωγείου:  

Έλενα Μακρή (Kinderella) 

 

ΡΟΛΟΙ: (για 25 παιδιά) 

 
1. Τρυγαίος: 1 

2. Υπηρέτες: 8 

3. Κόρες:     5 

4. Σκαθάρι:  1 

5. Ερµής:     1 

6. Πόλεµος:  1 

7. Παιδιά:    5 

8. Ειρήνη:     1  

9. Οπλοπώλες: 2 

10. Οπώρα:      1 

Μουσική:  
1. http://www.youtube.com/watch?v=u_pdnvl4DEA  
2. http://www.youtube.com/watch?v=OyEc3Pfjwyc  
(ή όποιο άλλο εύθυµο τραγούδι προτιµάτε, σε παραδοσιακό ύφος) 
 
Μπαίνουν οι πέντε υπηρέτες µέσα, χορεύουν στο ρυθµό της µουσικής . Ο ένας 
ζυµώνει σε µια σκάφη που έφερε µαζί του, οι άλλοι τον γλωσσοτρώνε µε 
παντοµίµα. Ο ζυµωτής κάποια στιγµή κουράζεται και σταµατάει, κάθεται κάτω 
και µια κάνει πως κλαίει, µια κοιτάζει τον ουρανό και σηκώνει τα χέρια ψηλά. 

 
Υπηρέτης 1: Οληµερίς ζυµώνουµε να φάει το σκαθάρι 
                   Κοπροπιτάκια νόστιµα, όχι από σιτάρι! 
 
Υπηρέτης 2: Άλλο πια δεν αντέχουµε, θα σκάσω από τη µπόχα, 
  Καλύτερα να φτιάχναµε κουλούρια από µολόχα!  
 
Υπηρέτης 3: Κοίτα για πότε τα’φαγε, σίγουρα θέλει κι άλλα. 
  Σίγουρα έχουµε αρκετή κοπριά από βουβάλα; 
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Υπηρέτης 4:  Και για να εξηγήσουµε στον κόσµο τι συµβαίνει, 
   Ο αφέντης µας τρελάθηκε, στα ουράνια ανεβαίνει. 
 
Υπηρέτης 5: Όχι όµως µε τον πήγασο, ή µε φτερά του Ικάρου 
  Σκαθάρι βρήκε άσχηµο, µε αυτιά σαν του γαιδάρου. 
 
Υπηρέτης 6: Για να ανεβεί στον Όλυµπο, στο Δία να µιλήσει, 
  τον πόλεµο πια δε µπορεί, πάει να τον σταµατήσει. 
 
Υπηρέτης 7: Πώς τρώγονται οι Έλληνες, ειρήνη δεν υπάρχει πια 
  Και οι θεοί στον όλυµπο τα χέρια σήκωσαν ψηλά!  
 
Υπηρέτης 8: Μα κάτι βλέπω από µακριά, µου’ρχεται η ευωδία… 
          Να το και το σκαθάρι του, που’χει για συνοδεία! 
 
 

(Μουσική:  -06- ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΙ ΜΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ.mid

(κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο, ανοίγει) 
 
Μπαίνει ο Τρυγαίος καβάλα σ’ ένα πελώριο σκαθάρι. Σκαθάρι ένα παιδί µεγαλόσωµο , 
ντυµένο µε µαύρη σακούλα απορριµµάτων παραφουσκωµένη από  µέσα, ανάλογη µάσκα 
στο κεφάλι. Κάνουν µερικές στροφές σαν να χορεύουν ζεϊµπέκικο και µιλάνε… 
 
Τρυγαίος:       Σκαθαράκι µου καλό, όλοι µ’έχουν για τρελό! 
     Μα στον Όλυµπο θα πάµε αγκαλιά εµείς οι δυο. 
 
   Στους Θεούς θε να µιλήσω, δύσκολη αποστολή! 
  Την Ειρήνη έχουµε χάσει, καταστρέφεται η γη. 
 
Σκαθάρι:  Είµαι έτοιµος αφέντη και πιστά σ’ακολουθώ 
  Κράτα εσύ γερά τα γκέµια, και εγώ θα απογειωθώ… 
 
Μαζί:  Γεια χαρά σας τώρα φίλοι, νέοι, γέροι και παιδιά! 
  Όταν  θα τα ξαναπούµε, θα’χω ειρήνη στην καρδιά… 
 
Μουσική: 1. http://www.greekmidi.com/songs/hatzidakis/klotsoskoufi.html  
            (ορχηστρικό) 

2  http://www.youtube.com/watch?v=2yNjs0Ynm1k 
( µε λόγια) 
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(Μπαίνουν οι κόρες του Τρυγαίου κρατώντας µαντήλια και κάνουν έναν κύκλο πιασµένες 
από το χέρι γύρω από τον Τρυγαίο, γονατίζουν, κάνουν πως κλαίνε, χωρίζονται µισές 
στη µια πλευρά, µισές στην άλλη και τον τραβάνε µια από δω,µια από εκεί, κρατώντας 
τον µη φύγει…) 
 
Κόρη 1: Μη φεύγεις πατερούλη µου, µακριά µην πας στα ξένα, 
  εγώ κι οι αδερφούλες µου, έχουµε µόνο εσένα! 
 
Κόρη 2: Μπαµπάκα µου αν πας µακριά, ψηλά στα αστεράκια 
  θα κλαίνε ασταµάτητα τα δυο µου µπλε µατάκια… 
 
Κόρη 3:  Μ’αυτό τα’αλογοσκάθαρο, πατέρα µου θα πέσεις. 
    Και µα το Δία βρε µπαµπά, στ’αλήθεια θα πονέσεις. 
 
Κόρη 4:  Αν τσακιστείς θα µείνουµε πεντάρφανες στον δρόµο. 
    Άλλονε δε θα έχουµε να µας νοιαστεί στον κόσµο! 
            
Κόρη 5:  Μα αφού το αποφάσισες και γνώµη δεν αλλάζεις, 
             πρόσεχε το ποδάρι σου σαν ανεβείς που βάζεις… 
 
(Χαιρετάνε µε τα µαντήλια και τον παρακολουθούν που φεύγει… Παίζει µουσική σαν να 
ανεβαίνει στον ουρανό: http://www.youtube.com/watch?v=6zp24AmRv8M ) 
 
 
Ακούγεται ένα ηχητικό εφέ από βαριά βήµατα και µπαίνει ο θεός Ερµής αναστατωµένος  
http://www.sounddogs.com/previews/25/mp3/381811_SOUNDDOGS__fo.mp3  
 
Ερµής:   Γκάπα γκούπα όλη µέρα, µου’χει πάρει τα αυτιά. 
            Θέλει λέει να ξεκάνει χώρες, πόλεις και χωριά! 
 
Τρυγαίος: Κι εγώ γι’αυτό ανέβηκα, κάτι πρέπει να γίνει. 
      Να σταµατήσει ο πόλεµος, να βρούµε την Ειρήνη! 
 
Ερµής:  Την Ειρήνη ξέχασέ την, κλείστηκε σε µια σπηλιά 
            Και µια πέτρα την κρατάει κλειδωµένη για καλά! 
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Ακούγεται εµβατηριακή µουσική: http://www.youtube.com/watch?v=UOyE0_HMDQI 
(Μπάινει µέσα ο πόλεµος σαν να κάνει παρέλαση κρατώντας ένα γουδί και κάνει ένα 
γύρο στη σκηνή. Αφήνει το γουδί και κάνει ότι ρίχνει µέσα τις πόλεις για να τις 
κοπανίσει…) 
 
Πόλεµος:     Να η Αθήνα, να κι η Σπάρτη, µε πιπέρι και αλάτι. 
          Τώρα που’φυγε η ειρήνη, ένα γλέντι που θα γίνει… 
 
  Μένα Πόλεµο µε λένε, κι όσοι µ’ανταµώνουν κλαίνε! 
  Θα βροντήξω, θα αστράψω και τον κόσµο θα ρηµάξω! 
 
Τρυγαίος:  Πωπω κακό που πάθαµε, ο βράχος πια δε σπάει; 
        Παιδιά βοηθήστε όλοι σας, λάχανο θα µας φάει… 
 
Ακούγεται µουσική: Μ. Θεοδωράκης «Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ» (ορχηστρικό) 
http://www.youtube.com/watch?v=5g22rquFrIA 
 
Μπαίνουν τα παιδιά πιασµένα από τους ώµους και χορεύουν. 
(χασαποσέρβικο σε κύκλο ή πιασµένα σε ζευγάρια µε απλές φιγούρες. Πιάνονται ο ένας 
πίσω από τον άλλον και κάνουν πως τραβάνε ένα βράχο…) 
 
Παιδί 1: Βάλτε όλοι ένα χεράκι, είναι η πέτρα αυτή βαριά. 
  Για να έρθει η ειρήνη, θέλει οµαδική δουλειά. 
 
Παιδί 2:     Ας διώξουµε τον  πόλεµο, είναι πολύ σκληρός. 
         Και όποιος δεν τον γνώρισε είναι πιο τυχερός!  
 
Παιδί 3:  Τραβάτε όλοι βρε παιδιά, πιο δυνατά, µε µια καρδιά. 
  Δώστε τώρα µία λύση, τέρµα ο πόλεµος, τα µίση! 
 
Παιδί 4: Σαν κάτι να κουνήθηκε, νοµίζω ότι βγαίνει. 
  Καλώς την όµορφη θεά που τη χαρά µας φέρνει. 
 
Παιδί 5: Συγχώρα µας τρανή κυρά, για όλα τα δεινά σου, 
                  όλου του κόσµου τα παιδιά ζητούν την αγκαλιά σου! 
 
 
Ακούγεται µουσική: «άσπρο περιστέρι» Μ.Χατζιδάκις- Ν. Γκάτσος 
http://www.youtube.com/watch?v=qYHndqR2waU  
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(Μπαίνει η Ειρήνη µε τη φίλη της την Οπώρα µε µαντήλια στα χέρια και χορεύουν...) 
 
Ειρήνη:  Την ευτυχία που νιώθετε κρατήστε στην ψυχή σας. 
  Πρέπει να µε φροντίζετε, να µείνω εδώ µαζί σας! 
 
Οπώρα:  Μαζί µε την ειρήνη µας, θα ανθίσει η γη και πάλι. 
  Θα δείτε στα χωράφια σας, συγκοµιδή µεγάλη! 
 
(Ακούγεται στρατιωτικό εµβατήριο και µπαίνουν µέσα οι οπλοπώλες, κρατώντας κράνη 
και όπλα: http://www.youtube.com/watch?v=O7SDhXSnLG0 ) 
 
Οπλοπώλης 1:  Τι µας έκανες Τρυγαίε, πέσαν έξω οι δουλειές. 
   Μας αρέσανε οι βόµβες, του πολέµου οι φωτιές. 
 
Οπλοπώλης 2: Τι θα κάνουµε τα όπλα; Όλα τώρα πήγαν στράφι. 
   Δεν πουλάµε πια κανένα, θα µας µείνουµε στο ράφι. 
 
 

         (Βγαίνουν όλα τα παιδιά στη σκηνή και απαγγέλουν µαζί…) 

ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ:   Μπήξτε τα βαθιά στη γη, να φυτρώσουνε κισσοί 

    Πόλεµος πια δε θα γίνει, όλοι θέλουµε ΕΙΡΗΝΗ!!!! 
 
Τραγουδάνε όλοι µαζί το τραγούδι  «Αν όλα τα παιδιά της γης» 
      http://www.youtube.com/watch?v=EDUVCUiKa8g  

 

ΤΕΛΟΣ  


