
 

 

“Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας” αφηγείται τα 

“Ελληνάκια” 
 

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2015 
 

Διασκευή: Γαρυφαλιά Τεριζάκη για το  

 

 

 

 

Μουσική “τα Ελληνάκια” (Μικρές Κυκλάδες) 

 

Έρχονται όλα τα παιδιά στη σκηνή αργά, όσο ακούγεται το τραγούδι, για την έναρξη 

της γιορτής. Αφού τραγουδήσουν το πρώτο μέρος, αποχωρούν αργά πηγαίνουν στις 

θέσεις τους στα παρασκήνια και μένουν ο ήλιος και οι άνεμοι 

 

ΣΚΗΝΗ 1  

(άνεμοι και ήλιος) 

 

Άνεμοι (μαζί ή εκ περιτροπής) 

 Ο ήλιος ο ηλιάτορας ο πετροπαιχνιδιάτορας 

από την άκρη των ακρώ κατηφοράει στο ταίναρο 

Φωτιά είναι το πηγούνι του χρυσάφι το πιρούνι του 

 

Ηλιος  

Εσείς στεριές και θάλασσες 

τ αμπέλια και οι χρυσές ελιές  

ακούτε τα χαμπέρια μου μέσα στα μεσημέρια μου 

Σ όλους τους τόπους και αν γυρνώ μόνον ετούτον αγαπώ. 

 

Σε τούτο τον τόπο που αγαπώ, μία φορά κι έναν καιρό,  



 

 

σ ένα χωριό μικρό, κοντά στη θάλασσα, ζούσε η κυρά Λενιώ. 

Γέννησε δίδυμα παιδιά, τον Γιώργη μα και τη Μαριώ.  

Η Μαρία, όλο δροσιά και χάρη! Ο Γιώργης πάλι, ίσαμε κει πάνου παλικάρι…  

 

Φεύγουν ο Ηλιός και οι Άνεμοι 

 

ΣΚΗΝΗ 2  

(ΓΙΩΡΓΗΣ-ΑΦΕΝΤΗΣ ΑΓΑΣ) 

Μπαίνουν ο Γιώργης με τους φίλους του. Κρατάνε  κοφίνια ή σακιά. Κάθονται 

σε κύκλο και συζητάνε ζωηρά. 

 

Φίλος 1 

Δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να κάνουμε….. 

Φίλος 2 

Σςςς!!! Θα μας ακούσουν. Αποκότιανες ωρέ; Θα ‘ρθει ο Αγάς όπου να ’ναι.  

Γιώργης 

Θα τα πούμε άλλη ώρα όλα τούτα. Πρέπει να φύγω τώρα. Πρέπει να πάω στα 

χωράφια. 

Έλα αστραπή! Έλα καημένο ζωντανό! Που σου ’μελε να γεννηθείς σκλάβα κι 

εσύ! Περήφανο άτι έπρεπε να ’σαι… όχι δούλος σαν το αφεντικό σου. (έρχεται 

η αστραπή. Ο Γιώργης της χαϊδεύει το κεφάλι) Πάμε να μαζέψουμε κριθάρι και 

καλαμπόκι. Άντε να δούμε μέχρι πότε θα δουλεύουμε έτσι. Με τι καρδιά να 

πάμε πάλι στο χωράφι. Τη μισή σοδειά πάλι θα μας την πάρει αυτός ο 

αναθεματισμένος ο πασάς! Ααααχ! Δε πάει άλλο. Πονάει η ψυχή μου μωρή 

Αστραπή… 

 

Αστραπή  (η σκέψη της)  

Το λυπάμαι το καημένο το αφεντικό μου. Ένα παλικάρι σαν τα κρύα τα νερά… 

Όλο δουλεύει και δουλεύει, ιδρώνει ξε-ιδρώνει και ποιο το αποτέλεσμα; Αυτός 



 

 

ο παλιο-αγάς πάλι θα τα πάρει τα μισά. Άλλοι κουράζονται άλλοι τα μαζεύουν. 

Ανάθεμα την ώρα… ανάθεμα. (χλιμίντρισμα)  

 

Γιώργης 

Έλα, πάμε. Με μαύρη και πάλι την καρδιά … 

 

“Ανεβαίνει” ο Γιώργης στην πλάτη της αστραπής και φεύγουν για τα κτήματα. 

Οι υπόλοιποι μένουν στην σκηνή κρατώντας κοφίνια ή σακιά γιατί περιμένουν 

να περάσει ο αφέντης ο Αγάς… 

  

Φίλοι: Γεια σου ρε Γιώργη, στο καλό. 

 

Εμφανίζεται ο αφέντης ο αγάς με τους ακόλουθους του 

 

Ακόλουθος 1 

Κάντε στην άκρη ωρέ γκιαούρηδες να περάσει ο αφέντης σας. Ο αφέντης ο 

Αγάς. Προσκυνήστε όλοι γρήγορα. Προσκυνήστε είπα ωρε.  

 

Ο ένας ακόλουθος πηγαίνει μπροστά τους και ελέγχει τα σακιά ή τα κοφίνια  

 

Ακόλουθος 2 

Για να δούμε τι έχετε μαζέψει για τον αφέντη σας. (παίρνει το σάκο και λέει) Τι; 

Τίποτα; (Δίνει μία φάπα στον ένα. ) 

 

(Ο τρίτος ακόλουθος παίρνει και το άλλο σάκο και λέει)  

Ακόλουθος 3 

Τι είναι αυτά; Που είναι τα υπόλοιπα;  

 

Φίλος του Γιώργη 



 

 

Δεν έχω άλλα αφέντη. Τόσα έκανε το χτήμα φέτος… 

 

Ακόλουθος 2 

Κάνε στην άκρη παλιοραγιά και την επόμενη φορά να μαζέψεις περισσότερα 

γιατί αλλιώς θα στο πάρω το κεφάλι. Ακούς; 

 

Ακόλουθος1 

Για να δούμε εσύ τι έχεις… (κοιτάει το άλλο κοφίνι. Του ρίχνει μία φάπα). Αι 

σιχτίρ παλιοραγιά κι εσύ! 

 

Αφέντης αγάς 

Πάμε στο χτήμα του Γιώργη. Είναι καλός ραγιάς αυτός! Χε χε χε … Πάμε. 

Σίγουρα αυτός θα μας δώσει σοδειά. Έχει και χτήματα πολλά και είναι και 

δουλευταράς. Και έχει και … χμμμ….  νόστιμη αδελφή! (χαϊδεύοντας τα γένια 

του)! Χε χε χε!  

 

Φεύγουν από τη σκηνή αργά ενώ οι φίλοι του Γιώργη με σκυμμένο το  κεφάλι 

φεύγουν από την άλλη πλευρά . 

 

ΣΚΗΝΗ 3  

(ΉΛΙΟΣ-ΑΝΕΜΟΙ) 

 

Μουσική “ο ήλιος ο ηλιάτορας” 

 

Μπαίνουν ο Ήλιος με τους ανέμους 

 

Ανεμος 1 

Ανάθεμα την ώρα, ποιος ορίζει εδώ 

το ανάποδο βαφτίζει και το λέει σωστό 



 

 

Του αδύναμου το δίκιο μήτε λέει ποτέ 

βγαίνει τη νύχτα μέρα και τ ορκίζεται. 

Πολλά  δεν θέλει ο άνθρωπος  

να ‘ναι ήμερος να ‘ναι άκακος 

λίγο φαΐ λίγο κρασί  

Χριστούγεννα κι Ανάσταση 

 

Άνεμος 2 

Μα ήρθαν αλλιώς τα πράγματα,  

το’ νε ξυπνάν χαράματα 

τον παν τον φέρνουν πίσω μπρος,  

του τρώνε και το λίγο βιός. 

κι από το στόμα την μπουκιά, 

 πάνω στην ώρα τη γλυκιά, 

του τηνε παίρνουνε κι αυτή,   

ΧΑΡΑ στους πού’ ναι οι δυνατοί! 

Γι’ αυτούς δεν έχει “εγώ” κι “εσύ” 

Χαρά στους που΄ ναι οι δυνατοί.  

Γι’ αυτούς δεν έχει χόρταση 

 

ΗΛΙΟΣ 

Παράπονα κι αθιβολές 

γύρισε ο κόσμος τρεις φορές 

κι ένα  κορίτσι μοναχό 

για λόγου τραγουδά ολονώ 

 

Μουσική: “το τραγούδι του κοριτσιού”  

Μπαίνουν χορεύοντας όλα τα κορίτσια, δηλαδή η Μαρία, οι φίλες της και το 

κορίτσι το ονειροπόλο, που συμβολίζει την Άνοιξη, την ελπίδα! 



 

 

 

κορίτσι 

Δύο συ και τρία γω πράσινο πεντόβολο 

μπαίνω μέσα στον μπαξέ γεια σου κύριε μενεξέ 

 

Σιντριβάνι και νερό και χαμένο μου όνειρο 

Τζίτζιρας τζιτζίρισε το ροδάνι γύρισε 

 

Χοπ αν κάνω δεξιά πέφτω πάνω στη ροδιά 

χοπ αν κάνω αριστερά πάνω στη βατομουριά. 

 

το να χέρι μου κρατεί μέλισσα θεόρατη 

τ άλλο στον αέρα πιάνει πεταλούδα που δαγκάνει 

 

ΜΑΡΙΑ 

Ελάτε κορίτσια να σας πω.. Δεν πάει άλλο όλο αυτό. Τα αδέλφια μας 

κουράζονται πολύ! Δουλεύουν στα χωράφια μας τα πατρικά και τη μισή μας τη 

σοδειά την παίρνει ο αφέντης ο αγάς. Για πόσο ακόμα να συνεχίσουμε να 

ζούμε έτσι μες στη σκλαβιά; Πρέπει να κάνουμε κάτι. 

 

Όλες μαζί 

Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ως εδώ και μη παρέκει. 

 

Φίλη 1  

Σςςς!!! Σωπάστε, καλέ, μη μας ακούσουν αυτοί οι παλιότουρκοι. Θα μας 

πάρουν στο χαρέμι. Τι να κάνουμε όμως; Είμαστε τόσο λίγες… Δίκιο έχει η 

Μαρία! Θα πρέπει να μιλήσουμε και με τα αδέλφια μας και τους άλλους. Να 

τους ξεσηκώσουμε. Ως πότε θα ζούμε έτσι; Δεν πάει άλλο 

 



 

 

Φίλη 2 

Πάμε τώρα γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε και για το γάμο της φίλης μας της 

Παγώνας. Πάμε να τη βοηθήσουμε στις ετοιμασίες. Αυτά θα τα πούμε άλλη 

στιγμή. 

 

Φίλη 3 

Καλά σας λέει! Πάμε τώρα και τα λέμε άλλη φορά αυτά. Έχουμε και το γάμο. 

Μη μας καταλάβει κανείς. 

 

Μαρία 

Θα πρέπει να οργανωθούμε σωστά. Να μη μας πάρουν και χαμπάρι . Θα 

μιλήσουμε με το Γιώργη και τα άλλα παλικάρια. Πάμε τώρα. 

 

Δωρα 

Κορίτσια ας μην χάνουμε τις ελπίδες μας. Η Άνοιξη θα ανοίξει τις ψυχές μας. 

Θα τις γεμίσει θάρρος και πίστη!  Η αναγέννηση που θέλουμε όλοι θα ‘ρθει. 

Είναι η ώρα. Δεν το νιώθετε; Είναι κοντά … Ακούστε τα μηνύματα που μας 

στέλνει η φύση.  

 

“Δύο συ και τρία γω, πράσινο πεντόβολο  

λα λα λα λαλα λα λα λα λα λα ….“ 

 

μουσική “το τραγούδι του κοριτσιού” 

Φεύγουν 

 

ΣΚΗΝΗ 4 

(ΑΓΑΣ-ΓΙΩΡΓΗΣ) 

Ο Αγάς κάθεται οκλαδόν και περιμένει. Οι άντρες του φέρνουν τον Γιώργη. 

Αφέντης αγάς 



 

 

Γιώργη, μεγάλη ζημιά μου έκανε η γοργόνα. Βούλιαξε πέντε καράβια μου 

φορτωμένα μετάξι. Σε διατάζω να μπεις σε ένα καράβι και να μη γυρίσεις πίσω 

αν δεν μου φέρεις τη γοργόνα. Θέλω τη γοργόνα στο κλουβί. Αλλιώς …. θα 

πάρω την Μαρία την αδελφή σου.  

 

Ο Γιώργος φεύγει θυμωμένος  και πάει στην άλλη άκρη της σκηνής που τον 

περιμένουν οι φίλοι του 

 

Φίλοι του Γιώργη 

Θα ‘ρθουμε μαζί σου Γιώργη. Μη φοβάσαι …  

 

Φεύγουν από την σκηνή όλοι μαζί. 

 

ήχος θάλασσας 

 

ΣΚΗΝΗ 5  

(Γοργονα) 

Μπαίνουν στη σκηνή κρατώντας (ή μέσα σε) ένα χάρτινο καράβι. Οι άνεμοι 

τους βοηθούν φυσώντας το πανί του πλοίου. Δύο παιδιά ή νηπιαγωγοί 

κουνούν κυματιστά ένα μπλε ύφασμα ή κορδέλες για να δηλώσουν τη 

θάλασσα. 

Βγαίνει η γοργόνα δίπλα στην πλώρη. Ολα τα αγόρια μένουν με το στόμα 

ανοιχτό 

 

Γιώργης 

Τι όμορφη που είσαι! Λυπάμαι που θα σε φυλακίσω. 

Γοργόνα (Μαρία Σοφία) 

Όποιος μπορεί και με βλέπει δεν θέλει να με φυλακίσει. Μην χάνεις εδώ τον 

καιρό σου παλικάρι μου. Γύρνα γρήγορα στον τόπο σου. Η Μαρία, η αδελφή 



 

 

σου κινδυνεύει, κινδυνεύειειειει, κινδυνεύειειει, κινδυνεύειειει (καθώς 

απομακρύνεται το φωνάζει)  

 

βουτάει στα νερά και φεύγει. 

 

 

Γιώργης 

Φυσάτε άνεμοι φυσάτε δυνατά να φτάσουμε μια ώρα αρχύτερα στο χωριό. Αχ 

και νά παθε κάτι η Μαρία…. ααααχχχχ!!! 

 

ήχος θάλασσας  

 

φεύγουν … 

 

ΣΚΗΝΗ 6  

(ΠΑΓΟΝΙ) 

 

Φτάνουν ο Γιώργης και οι φίλοι του στο χωριό. Ψάχνουν απο δω, 

τίποτα….ψάχνουν απο κει …. τίποτα. Φωνάζουν.  

Μαρίααα….   

Παγώνα… 

Λενιωωωωω… 

Γιάννοοοοοο….. 

 

Ολοι μαζί  

Που είναι όλοι; 

 

Παγόνι 



 

 

Φύγανε… (γυρίζουν όλοι έκπληκτοι και βλέπουν το παγόνι που μιλάει με 

ανθρώπινη μιλιά) 

Θα σας πω αμέσως τι έγινε. Την Κυριακή γινόντουσαν οι γάμοι του Γιάννου και 

της Παγώνας. Όλο το χωριό ήταν καλεσμένο στο γάμο. Η Παγώνα στεκόταν 

στολισμένη με το νυφιάτικο φόρεμά της που πριν από αυτή είχαν φορέσει η 

μάνα της, η γιαγιά της και η πρόγιαγιά της. Μπροστά πήγαιναν τα όργανα και 

πίσω η νύφη με τη μάνα και τον πατέρα της. Οι φίλες της έριχναν ρύζι και 

φώναζαν “καλό στερέωμα” Ήταν όλα έτοιμα. 

Στο σπίτι του Γιάννου πάλι είχε τελειώσει από νωρίς το ξύρισμα και το 

στόλισμα του γαμπρού. Τα προικιά της νύφης ήταν φορτωμένα στα μουλάρια. 

Όλο το χωριό χώρεσε στο εκκλησάκι του Αι Μηνά. Μετά το γάμο άρχισε το 

γλέντι …  

Και πάμε πιο κει να σας πω τί έγινε παρακάτω… Ήταν η ώρα που χόρευε η 

νύφη με τις φίλες της … 

 

Μουσική Συρτός.  

Μπαίνουν χορεύοντας η νύφη με τις φίλες της. Μπαίνουν όλα τα κορίτσια στον 

χορό, δηλαδή και οι φίλες της νύφης και της Μαρίας. 

 

Νύφη Παγώνα 

Πόσο ευτυχισμένη είμαι τούτη δω τη μέρα, που παίρνω άντρα μου κείνον που 

αγαπώ! Κι εσείς καλές μου φίλες αγαπημένες… Πόσο σας ευχαριστώ που 

είστε δίπλα μου! Με βοηθήσατε τόσο πολύ στις ετοιμασίες τους γάμου…  

 

Φίλη 1 

Να ζήσετε αγαπημένη μου Παγώνα! Είμαι τόσο συγκινημένη με τη χαρά σου! 

Μακάρι κι εγώ να βρω ένα καλό παιδί σαν το Γιάννο σου να φτιάξω το σπιτικό 

μου! 

 



 

 

Φίλη 2  

Κι εγώ είμαι χαρούμενη σήμερα. Το αξίζεις Παγώνα μου. Άντε να ‘ρθει και για 

μένα τούτη η μέρα … Αχ να δω πότε κι εγώ θα παντρευτώ!  

 

Φίλη 3  

Πόσο όμορφη είσαι Παγώνα σήμερα! Και πόσο ευτυχισμένη! Και τι όμορφο το 

χρυσοκέντητο φόρεμά σου! Τυχερός ο Γιάννος που πήρε γυναίκα του την 

αγαπημένη μας φίλη! Μακάρι να ήταν εδώ και τα αδέλφια μας. Τα έστειλε 

βλέπεις αυτός ο αναθεματισμένος ο αγάς σε δουλειά και στη θάλασσα. 

Θαλασσοπνίγονται τα έρμα. Δεν τους φτάνουν τα χτήματα…  

 

Νύφη Παγώνα 

Ελάτε όμως να συνεχίσουμε τον χορό μας ρε κορίτσια! Ας μην αφήσουμε τη 

σκλαβιά να μπολιάσει με φαρμάκι και τη μέρα τούτη. Ας χαρούμε το γλέντι 

μας… Έχουμε χαρά! 

 

χορεύουν τον συρτό όταν φτάνει ο αγάς με τα παλικάρια του 

 

Αφέντης Αγάς 

Κρασί και μεζέ για τα παλικάρια μου. Κι εσύ, Μαρία, έλα να χορέψουμε 

 

Όλοι πάγωσαν … 

 

Μαρία 

ΟΧΙ. ΔΕΝ ΧΟΡΕΥΩ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ … 

 

Φεύγουν όλοι από τη σκηνή και ξαναμπαίνουν το παγόνι με το Γιώργη και τους 

φίλους του 

 



 

 

Όλοι οι ηθοποιοί αυτής της σκηνής “παγώνουν” για να έρθει το παγόνι πιο 

μπροστά στη σκηνή και συνεχίσει την αφήγησή του. 

 

Παγόνι 

Αυτό ήτανε. Η συνοδεία του αφέντη του Αγά σήκωσε τα όπλα, τράβηξαν και οι 

δικοί μας τα σπαθιά και … 

 

Γιώργης 

Τώρα θα δει…. (θυμωμένα) 

 

Οι Φίλοι του τον κράτησαν από τους αγκώνες…  

 

Φίλος 1 

Μη Γιώργη. Μη…  

 

Φίλος 2 

Δεν έχει νόημα ρε Γιώργη. Είμαστε λίγοι και είναι πολλοί. Αστο να πάει στα 

κομμάτια ρε Γιώργη …. Αφού την ξέρουμε την μοίρα μας. 

 

Φίλος 3 

Θα χάσουμε τις οικογένειές μας ωρέ. Θέλεις να πάρουν τις αδελφές μας στο 

χαρέμι; Είμαστε λίγοι…. 

 

Παγόνι 

Δεν είστε λίγοι πια. Και στ’ άλλα χωριά το έχουν αποφασίσει. Οι ανήμποροι 

πήγαν σ΄ άλλα χωριά πιο ήσυχα. Οι νέοι βγήκαν στο βουνό. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  

Εμπρόοοοςςς για το βουνό … 



 

 

 

φεύγουν από τη σκηνή και μένει πίσω το παγόνι 

 

Παγόνι  

Ετσι λοιπόν, πήγαν και οι άλλοι στο βουνό. Εγώ έμεινα πίσω εδώ, τις 

περιπέτειές τους να εξιστορώ. Όλοι πρέπει να τις μάθουν. Όλες οι γενιές. 

Φτάσαν λοιπόν χαράματα. Όλα ήταν ήσυχα. Τίποτα δεν ακουγόταν, τίποτα δεν 

φαινόταν. Ώσπου ξαφνικά το βουνό κοκκίνισε από τα φεσάκια. Μια ελληνική 

σημαία ξεδιπλώθηκε και μια δυνατή φωνή ακούστηκε! Ήταν η φωνή της 

Μαρίας 

 

Μπαίνουν όλα τα παιδιά φορώντας τα φεσάκια τους και η Μαρία κρατάει την 

ελληνική σημαία 

 

Μαρία   

“Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή  

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή”. 

 

Όλα τα παιδιά μαζί τραγουδάνε τον “θούριο”. 

 

ΣΚΗΝΗ 8 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

(ΗΛΙΟΣ-ΑΝΕΜΟΙ) 

 

Μουσική “όμορφη και παράξενη πατρίδα” .  

 

Έρχεται ο Ήλιος 

 

ΗΛΙΟΣ 

Όμορφη και παράξενη πατρίδα 



 

 

ωσάν αυτή που μού’ λαχε δεν είδα 

 

Μπαίνουν και οι άνεμοι από τις δύο πλευρές της σκηνής κρατώντας 

χαρταετούς 

 

Άνεμος 1  

Ο ήλιος ο ηλιάτορας ο πετροπαιχνιδιάτορας 

λίγο το στόμα του άνοιξε κι ευθύς εμύρισε άνοιξη 

 

Άνεμος 2 

Τα δέντρα κελαηδήσανε, τα ζωντανά σουνίσανε 

και οι άνεμοι χρωματιστούς γεμίσαμε χαρταετούς! 

 

Μουσική  “τρελοβάπορο”  

 

Έρχονται σιγά σιγά όλα τα παιδιά. Πιάνονται από το χέρι σε ένα ημικύκλιο και τραγουδάμε 

όλοι μαζί. 

 

Κλείνουμε με μια … βαθιά υπόκλιση! 

 

ΤΕΛΟΣ 


