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(Μπαίλνπλ παηδί 1 θαη παηδί 2, αθνύγνληαο κνπζηθή θαη θξαηώληαο θηλεηά ζηα 
ρέξηα ) 

 

ΠΑΙΔΙ 1 : Ση ώξα είλαη ξε ζπ; 

ΠΑΙΔΙ 2:  Γώδεθα. 

ΠΑΙΔΙ 1 Πσ πσ, αξγήζακε. Σν κάζεκα έρεη μεθηλήζεη εδώ θαη 10 
ιεπηά. 

ΠΑΙΔΙ 2:  Πνηα ώξα είλαη απηή; 

ΠΑΙΔΙ 1: Ζ 5ε ξε ζπ, ζπγθεληξώζνπ. Κάλε γξήγνξα  θαη ζπλδέζνπ 
ζην ιηλθ ηεο Καπεηαλάθε. Πνηνο ηελ αθνύεη ηώξα!!! 

ΠΑΙΔΙ 2:: Δληάμεη ζπλδέζεθα…. Καη ηώξα ραιαξά! Αο ηελ 
ζπλδέζνπκε κε Κάηξν.  

 

Ακούγεηαι η θωνή ηης καθηγήηριας:  Πεξηζηεξόπνπιε,  κ‟ 
αθνύο; Μηράιε, άλνημε ζε παξαθαιώ ην κηθξόθσλό ζνπ θαη 
πεο κνπ αλ κ΄αθνύο. 

 

ΠΑΙΔΙ 2: Δδώ είκαη θπξία. αο παξαθνινπζώ. Απιά είρε θνιιήζεη 
ην κηθξόθσλν. Γελ μέξσ γηαηί. Σν παζαίλεη θάπνηεο θνξέο ην P.C. 

ΠΑΙΔΙ 1: Κπξία, είκαη ν  ηαπξίδεο. Γελ πηζηεύσ λα κνπ 
βάιαηε  απνπζία. άο παξαθνινπζώ  θη εγώ κε κεγάιε πξνζνρή 
από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ Μηράιε,  γηαηί ν δηθόο κνπ θξάζαξε.  

Ακούγεηαι η θωνή ηης καθηγήηριας: Δίζηε θαη νη δπν καδί; Πνιύ 
επηθίλδπλν!  Κάλαηε ηα απαξαίηεηα self –tests; Κξαηάηε ηηο 
απαξαίηεηεο απνζηάζεηο κεηαμύ ζαο; Έρεηε θάλεη ηελ απαξαίηεηε 
απνιύκαλζε; Γελ βιέπσ όκσο λα  θνξάηε ηε κάζθα ζαο ζσζηά. 
Αλεπίδεθηνη καζήζεσο θαη επί παλδεκίαο. Σέινο πάλησλ.  Αλνίμηε 
όινη ζηε ζειίδα 94 ηνπ βηβιίνπ ζαο. ήκεξα ζα δηαβάζνπκε ην 
θείκελν “ηαλ πξσηνθαηέβεθα ζηε κύξλε” , ηεο Γηδνύο 
σηεξίνπ. 
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 (Τα παηδηά δηαιέγνληαη, παίδνληαο παηρλίδηα ζην θηλεηό) 

ΠΑΙΔΙ 1: Άθνπ ξε, γηα λα καζαίλεηο.  Σεο Γηδνύο σηεξίνπ. 

ΠΑΙΔΙ 2:  Σεο Γηδνύο βεβαίσο, βεβαίσο! Ρε ζπ απηή ε Καπεηαλάθε 
ηη κάζεκα κάο θάλεη ηειηθά ; Κείκελα ή Ηζηνξία. Κάηη γηα κύξλε 
ιέεη. 

ΠΑΙΔΙ 1:Κείκελα ξε! 

ΠΑΙΔΙ 2:  Σώξα πνπ είπε κύξλε, μέξεηο ηη ζπκήζεθα; Πξνρζέο 
ζην ζπίηη ζνπ, ε κάλα ζνπ δελ είπε πσο είραηε κηα γηαγηά κπξληά; 

ΠΑΙΔΙ 1: Απνθιείεηαη. Δκείο ζην ζπίηη καο δε θάγακε πνηέ 
ζκπξλαίηθα ζνπηδνπθάθηα. ιν θάηη παζηνπξκαδόπηηεο. Ωξαίεο δε 
ιέσ, αιιά κεηά…..θαθή  ιύζζα βξε αδειθέ. 

ΠΑΙΔΙ 1: Πσ ξε θίιε, έθαλα θαηλνύξην ζθνξ;…..…Από θάπνην 
άιιν κέξνο ήηαλ νη παππνύδεο κνπ. Να δεηο πώο ην ιέεη ε κάλα 
κνπ; ….Γθέιβεξη.  

ΠΑΙΔΙ 2:Γθέιβεξη; Πξώηε θνξά ην αθνύσ. Καη πνύ βξίζθεηαη απηό; 

ΠΑΙΔΙ 1:Καππαδνθία; Ούηε μέξσ πνύ πέθηεη. Καηά θαηξνύο ε 
κάλα κνπ  καο αθεγείηαη πξάγκαηα, θαη θαιά γηαηί πξέπεη λα 
μέξνπκε ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηά καο θαη θάηη ηέηνηα θνπθά . 

ΠΑΙΔΙ 2 : Έρεηο εζύ  νηθνγέλεηα κε  ηζηνξία ; 

ΠΑΙΔΙ 1: Βέβαηα, εγώ θαη ε Καηαθνπδήλα. Ση ιεο κσξέ;  Μηιώ γηα 
ηνπο πξνγόλνπο καο. Απ‟  απηά πνπ έρσ αθνύζεη θαη  ζπκάκαη, 
γηαηί δελ  δίλσ θαη πνιιή ζεκαζία, απηνί νη Καππαδόθεο πξέπεη λα 
ηα είδαλ όια. Μεγάιε ηζηνξία, πνύ λα ζνπ ιέσ ηώξα; 

ΠΑΙΔΙ 2:  Γηα ιέγε, γηα ιέγε, θάηη κνπ ιέεη πσο ζα πεξάζνπκε ηδάκη 
ζήκεξα. 

ΠΑΙΔΙ 1: Λνηπόλ, αθνύ έθαγεο κεγάιν θόιιεκα, άθνπ πξνζεθηηθά. 

  

Αργό Καππαδοκίας (Σεΐηαηα) (Μπαίλεη κία από ηηο αθεγήηξηεο- 
πξνζθπγνπνύιεο  θαη ζηέθεηαη κπξνζηά ζην θνηλό) 

 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2 : Καππαδνθία. Ξεύξσ ηη ζθέθηεζαη. Πσο είλαη 
αβίσηνο ηνύηνο ν εξεκόηνπνο. Πσο ηνλ θαηνηθνύλε κνλαρά 

https://www.youtube.com/watch?v=83NMcZYzq00
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αγξίκηα θη εθηάιηεο. Δδώ πνπ ηα ιέκε, δελ έρεηο θαη πνιύ 
άδηθν. Με δπζθνιία κεγάιε θπηξώλεη θάλα δέληξν. 

Μα λα ην ζπκάζαη πσο αθόκε θαη ην κέξνο ην πην ηξαρύ 
θη αγέιαζην, ππάξρεη κηα ιέμε πνύ „ξρεηαη θαη ην επθξαίλεη. 
Πνπ θάλεη ηελ έξεκν λα κνηάδεη κε κάλα ζηνξγηθή. Πνπ θάλεη η‟ 
άλπδξα θαξάγγηα λα κνηάδνπλ κ‟ αγθαιηέο δξνζάηεο.  

Παηξίδα, είλαη ε ιέμε. Παηξίδα. Κη όπσο όιεο ηηο 
ζεκαληηθέο ιέμεηο ζηε δσή, έηζη θη απηή, ζαλ ηελ δαθξύζεηο 
κόλν ζα ηελ θαηαιάβεηο. πσο ηελ εδαθξύζακε θη  εκείο.  

 (Σπλερίδεη ε κνπζηθή. Βγαίλνπλ θαη νη ππόινηπεο αθεγήηξηεο κε ηνλ αθεγεηή, 
ληπκέλνη πξόζθπγεο.  Κξαηνύλ κπόγνπο). 
 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 4: Γθέιβεξη ην ιέγαλ νη Σνύξθνη ην κέξνο καο. 
Καξβάιε νλνκαδόηαλ γηα ηνπο δηθνύο καο ηνπο πξνγόλνπο. 
ην Αθζεξάη αλήθακε. ηε γε ηεο Καππαδνθίαο, ζηελ 
Κεληξηθή Μηθξαζία.  
 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 1: Αθξίηεο ήκαζηαλ ζηα κέξε καο.  Καη Σνύξθνπο 
είρακε θακπόζνπο. Μπζηήξην ζάκα ε επηβίσζή καο, κήηε 
κπνξώ θαη λα ζην εμεγήζσ.  Έιιελεο θαη Σνύξθνη δνύζακε 
κνλνηαζκέλνη θη είρε ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ ηε βνιή. Απινί 
άλζξσπνη ήκαζηαλ θαη ηέηνηα κνλνηάζκαηα ηα ρεηξηδόκαζηαλ 
θαιύηεξα θη από ηνπο κνξθσκέλνπο. Με ηνλ θαηξό ζβήλεη θη ν 
θόβνο θαη ην κίζνο. Με ηνλ θαηξό απιώλεη ιίγν ην ρέξη ν έλαο, 
ιίγν ν άιινο θαη πηαλόκαζηε. 
 
 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 3: Γύν κε ηξεηο ρηιηάδεο Έιιελεο θαηνηθνύζακε 
ην Γθέιβεξη. Σνπξθόθσλνη ήκαζηαλ νη πην πνιινί. Μα 
Έιιελεο. Σν έβιεπεο ζηα έζηκα θαη ζηηο ζπλήζεηέο καο. Σν 
έβιεπεο ζηνλ ηξόπν πνπ γξάθακε ηηο ηνύξθηθεο ιέμεηο, 
ρξεζηκνπνηώληαο αιθάβεην ειιεληθό. Σν έβιεπεο ζηελ πίζηε 
καο. ηνπο γάκνπο, ζηα βαθηίζηα καο, ζηνπο αγηαζκνύο, ζηηο 
ιεηηνπξγίεο καο ζηα έζηκά καο. 
 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2:  ηα έζηκά καο είπεο; Ση κνπ ζύκηζεο 
ηώξα;  Θπκάζαη ηα Χξηζηνύγελλα; Μηθξό Πάζρα ηα ιέκε εκείο 
νη Καππαδόθεο. «Κηνπηζνύθ Πεζθειέ». Από ηελ παξακνλή,  
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24 Γεθεκβξίνπ, μεθηλνύζαλ νη πξνεηνηκαζίεο. Έζθαδαλ 
θνηόπνπια ή κεγαιύηεξα δώα πνπ κνηξάδνληαλ νη νηθνγέλεηεο. 
‟ όια ηα ζπηηηθά νη λνηθνθπξέο  δύκσλαλ πίηεο  θη 
εηνίκαδαλ  ινγήο θαγεηά γηα ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη γηα ηνπο 
θησρνύο.   

ΜΟΥΣΙΚΗ:  Κάλανηα ηης περιοτής: Καζώο παίδεη ε κνπζηθή 

κπαίλνπλ ζηε ζθελή ΜΑΝΑ θαη ΣΟΦΙΑ, βάδνληαο ζην ηξαπέδη ηα απαξαίηεηα) 

ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Λνηπόλ, νθία, βάιακε θξέζθν βνύηπξν, 
δάραξε, αιεύξη, μεξνύο θαξπνύο, αλζόλεξν …. θέξε θαη ηελ 
άρλε. Δθεί παηδί κνπ, ηελ άρλε. Κνπξακπηέδεο  ρσξίο άρλε 
γίλνληαη; Γελ γίλνληαη. Άληε γηαβξνύκ κε καο βξεη ην 
κεζεκέξη. 

 
ΟΦΙΑ:  Έρσ θάεη θαη ζηεο ζείαο Καηίλαο, αιιά ζαλ θαη ηνπο 
δηθνύο καο θαλέλα. 

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Πνηα ζα θηάζεη θόξε κνπ ηνπο 
δηθνύο  καο θνπξακπηέδεο; Έρσ εγώ ηελ θαιύηεξε ζπληαγή 
ζ‟ όιν ην Γθέιβεξη. Μνπ ηελ έδσζε ε γηαγηά ζνπ ε Οξζία, 
όηαλ παληξεύηεθα θαη ηε θπιάσ από ηόηε ζην εηθνλνζηάζη. 

 
ΟΦΙΑ: ε κέλα ζα ηε δώζεηο ζαλ παληξεπηώ; 

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ:  Αρ θνπδνύκ, κεγάισζεο, θνηδάκ 
γπλαίθα έγηλεο. Μέρξη θαη κέλα  πέξαζεο ζην κπόη, κα δε 
λνκίδσ πσο ήξζε ε ώξα ζνπ αθόκα  γηα παληξνινγήκαηα 

 
ΟΦΙΑ: Γηαηί θαιέ κάλα. Ζ Αγγέια ηνπ Καπιάλε, πόζν 
παληξεύηεθε; Ήηαλ δελ ήηαλ 16 ρξνλώλ. 

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Θα‟ ξζεη θαη ε δηθή ζνπ ε ζεηξά ηδηέξηκ.  

 
ΟΦΙΑ: Καη ζην ζπίηη ηεο Μαξίαο ηνπ Βαζίιε έκαζα πσο 
πήγε πξνρζέο ε πξνμελήηξα ε Δπηέξπε. Λέλε πσο ηεο πήγε 
πξνμεληό από ηνλ Γξεγόξε ηεο θπξά- Βαζηιηθήο. 

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Πνηνλ κσξέ, ηνλ Γξεγόξε ηνλ κπαθηξηδή; 
Μκκκ ζηγά ην θειεπνύξη!  
 
ΟΦΙΑ: Ναη, αιιά είλαη ιεβέληεο ν γακπξόο! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EKvklJZtDbE&t=110s
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 ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: ηγά ην ηπρεξό! 
 
ΟΦΙΑ: Σπρεξό με-ηπρεξό ε Μαξία ζα ην βάιεη ην ζηεθάλη. 
Δγώ ζα κείλσ ζην ξάθη, λα ην μεζθνλίδσ. 

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Ωρνπ νθία, κε κε ζθαο. Ση ζ‟ έπηαζε 
ζήκεξα κε ηνπο γάκνπο. ηαλ έξζεη ε ώξα, ηόηε ην ζπδεηάκε. 
Άληε, θεβεδνύ, άζε ηα κνπρακπέηηα ηώξα θαη ξίμε  θνκκάηη 
αιεύξη, λα ςήζνπκε  επηηέινπο απηνύο ηνπο θνπξακπηέδεο. 

 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7: αλ ςήλακε ηνπο θνπξακπηέδεο, όινο ν καραιάο 
κνζρνβόιαγε. Ο νληάο καο γέκηδε κνπζαθίξεδεο, Σνύξθνπο θαη 
Ρσκηνύο. Έξρνληαλ, γηα λα θεξαζηνύλ θαη λα επρεζνύλ γηνξηάξεο 
κέξεο πνπ‟ ηαλε. 
 

ΟΦΙΑ: Καη ηη άιιν θαιό κάο έρεηο εηνηκάζεη; Γελ βιέπσ ηελ 
ώξα λα ζηξώζνπκε ην Χξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη.  

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ : Νσξίο άξρηζαλ λα ζνπ ηξέρνπλε ηα 
ζάιηα, νθία κνπ.    

 
ΟΦΙΑ: Σόζεο κέξεο λεζηεία κε λεξόβξαζηα, θαιέ κάλα.  

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Έλλνηα ζνπ θαη ζαο έθηηαμα ην 
αγαπεκέλν ηνπ παηέξα ζνπ. Χεξζέ, βξαζκέλν θξέαο κε 
πιηγνύξη. Σν θαγεηό πνπ „δσζαλ θαη ζηελ Παλαγηά, όηαλ 
ήηαλε ιερώλα.  

 
ΟΦΙΑ: Κνινθπζόπηηα, πνπ είλαη θαη ε αγαπεκέλε κνπ 
έθηηαμεο; 

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Ζ θνινθπζόπηηα γιπθαίλεη ην 
πξσηνρξνληάηηθν ηξαπέδη, μέραζεο; Κνινθπζόπηηα ηελ 
Πξσηνρξνληά,  ρνζάθ παξακνλή ησλ Φώησλ πνπ „λαη θαη 
λεζηεία.  Με λνηάδεζαη όκσο. Σύιημα  ζαξαγιί θαη ε ζεία ζνπ 
ε Καηίλα κάο έθεξε πξσί- πξσί  θξέζθν ηηζιί. 
 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 5: Αιήζεηα, ζπκάζαη ηα γηνξηηλά ηξαπέδηα καο; 
Ση  κπαθιαβάδεο, γηνκάηνη θαξπδόςηρα θαη αθξάηεο ζηαθίδεο, ηη 
ζαξαγιί θαη  θαληαΐθηα, ηη θνηλίθηα θαη ζεθέξ ινπθνύκηα.  ια κε 
θξέζθν κπξσδάην  βνύηπξν. 
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 ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 8: Γηαηί, κπξε,  ηα ηνπξζηά, νη παζηνπξκάδεο, ηα 
ζνπηδνύθηα; εξβηξίδνληαλ ζηνλ  ζνθξά, κέζα ζε κεγάιεο 
κπαθηξέληεο ή πήιηλεο πηαηέιεο. ια ηα θαιά ηα είρακε θη αο 
κελ ππήξμακε πινύζην κέξνο πνηέ. 

Παιδί 2: Πσσ ξε θίιε. Γειαδή κε θάζε επθαηξία ηελ έθαλαλ 
ηαξάηζα. Δ..  θαη λα είρακε ηώξα έλα ηαςάθη απ‟ απηήλ ηελ 
παζηνπξκαδόπηηα πνπ ιεο θαη θακηά εηθνζαξηά θεκπάπ, κε 
κπόιηθν ζθόξδν θαη θίκηλν. Αιύπεηα ζα ηα ρηύπαγα ζνπ 
ιέσ... Ξέξεηο ηη έρσ πξνζέμεη, Βαζίιε; ηαλ θάλνπκε κάζεκα 
κε ηελ Καπεηαλάθε, δελ μέξσ γηαηί, αιιά κε πηάλεη κία 
ιηγνύξα. αλ λα κνπ αλνίγεη ε όξεμε….. 

Παιδί 1: Γηαηί, κήπσο ππάξρεη κάζεκα πνπ λα ζνπ ηελ 
θιείλεη; 

ΟΦΙΑ: Μελ μεράζνπκε λα εηνηκάζνπκε θαη ηα παλέξηα γηα 
ηνπο θησρνύο. (γιείθεη ηε δάραξε από ηνπο θνπξακπηέδεο) 

ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: (ζπξώρλνληαο ειαθξά ην ρέξη ηεο νθίαο) 

Έλλνηα ζνπ θαη ηα έρσ έηνηκα κε όια ηα θαινύδηα. 

ΟΦΙΑ: Α! θαη γηα ηελ Δπθεκία, ηε ρήξα ηνπ θπξ- Θαλάζε. 
Σα ζπίηηα πνπ έρνπλ πέλζνο δελ θηηάρλνπλε γιπθά. Δζύ κνπ 
ην „καζεο. 

ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Ααρ δελ θηηάρλνπλε γηαβξνύκ. Πέληε 
ζηόκαηα έρεη λα ζξέςεη. Άγηε Γξεγόξε, λα „ρεηο θαιά ηα 
νξθαλά.   (Χηππά ζην ρέξη ηε Σνθία πνπ γιείθεη ηε δάραξε).. Δ κα, 
θηάλεη πηα.  ρη άιιε δάραξε, νθία. 

 
ΟΦΙΑ: Ωρνπ! πόλεζα θαιέ κάλα. 

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: Σίπνηα δελ έπαζεο. Έια λα ηειεηώλνπκε. 
Μπαΐιληηζα ζήκεξα κε ηόζεο δνπιεηέο.  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 6:Παξακνλή Χξηζηνπγέλλσλ αλάβακε θαη ηα 
θεξηά ζηα παρληά ησλ δώσλ θαη ηα ζπκηαηίδακε… Πεξαζκέλα 
κεζάλπρηα ρηππνύζαλε ηα ζήκαληξα (αθνύγεηαη κειωδία από 

ζήκαληξν)…. Ζρνύζαλ απ‟ άθξε ζ‟ άθξε ζ‟ όιν ην ρσξηό θαη 
εηδνπνηνύζαλ ηνπο πηζηνύο πσο ήξζε ε ώξα ηεο εθθιεζίαο. Οη 
άληξεο θνξνύζαλ ηα γηνξηηλά θαη νη γπλαίθεο ηηο θεληεκέλεο 
θνξεζηέο ηνπο. Πήγαηλαλ όινη καδί νη γείηνλεο θαη γηα λα βιέπνπλ 
ζην ζθνηάδη, θξαηνύζαλε ππξζνύο. Ζ ιεηηνπξγία ηειείσλε πξηλ 
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 μεκεξώζεη. ηαλ γύξηδαλ ζην ζπίηη ηνπο, νη κηθξόηεξνη αζπάδνληα 
ρέξηα ησλ κεγαιύηεξσλ θαη εύρνληαλ «Χξηζηόο Γελλάηαη»,  « 
 
 
Αιεζώο Γελλάηαη», «Χξόληα πνιιά». (δπλακώλεη ν ήρνο ηνπ ζήκαληξνπ 
θαη κεηά ζηγά ζηγά ρακειώλεη) 

 
ΜΗΣΕΡΑ ΟΦΙΑ: (ζθνππίδνληαο ηα ρέξηα ηεο ζε πεηζέηα) 
Άληε γηαβξνύκ. Βάιε ηώξα έλα ρεξάθη λα ζπκκαδέςνπκε, λα 
μεθνπξαζηνύκε θνκκάηη θαη λα εηνηκαζηνύκε θη εκείο γηα ηε 
ιεηηνπξγία. 

ΟΦΙΑ: (θαζώο ζπκκαδεύνπλ): Οη γείηνλεο κάλα εηνηκάδνπλ 
ηξαλό γιέληη ζην ζπίηη ηνπο γηα ηελ απξηαλή εκέξα.  

ΜΑΝΑ: Οππππ. Από δσ θαη πέξα κέρξη  ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ 
ζα ρνξηάζνπκε ρνξνύο θαη παλεγύξηα.  ινη  ζην ηζαθίξ 
θέθη!  Μαθάξη λα βνεζήζεη θη  ν θαηξόο λα ζηεζεί ην κεγάιν 
γιέληη ζηελ πιαηεία, όπσο θάζε ρξόλν.  

ΟΦΙΑ: Μαθάξη κάλα! Καη πνύ μέξεηο; 

Ίζσο επάλσ ζην ρνξό  

λα βξσ θη εγώ θαλα γακπξό!   

 

 Μοσζική από ηο τορό ηων μανηηλιών. Η Σνθία κε ηε κάλα 
απνρωξνύλ.  Χνξόο από ηηο αθεγήηξηεο-πξνζθπγνπνύιεο πνπ βξίζθνληαη 
ζηε ζθελή. 

 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7: Μεηά ηα Χξηζηνύγελλα θαη ηελ Πξσηνρξνληά, ζηηο 
5 ηνπ Γελάξε θαίγακε ηνπο θαιηθάληδαξνπο κπξνζηά ζηε κνλή Σνπ 
Αξράγγεινπ Γαβξηήι. Σα  παηδηά κεηακνξθώλνληαλ ζε «ζάγηα». 
Φορούζαν  ένα μεγάλο εζώροστο  μέτρι ηο λαιμό. Σο κεθάλι 
μόνο έκελε απ‟ έμσ. Μ‟ έλα δεπγάξη θέξαηα ζην κέησπν, κηα 
κεγάιε ζεηξά από βόινπο θαη  θνπδνύληα πήγαηλαλ ζηα ειιεληθά 
ζπίηηα θαη θώλαδαλ κε δύλακε:   «Ήξζε ε ζάγηα, ηελ άθνπζεο;» 
 
Παηδηά κεηακθηεζκέλα ζε ζάγηα κπαίλνπλ ζηε ζθελή θαη αλαπαξηζηνύλ ην 
δξώκελν κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο. 
 
 

Παιδί 2: ζν πάεη γίλεηαη θαη θαιύηεξν. Εσάξα ε; Γιέληηα, 
ρνξνί, ηξαγνύδηα. Μεγάινο ζπλσζηηζκόο, όκσο. Αιήζεηα, 

https://www.youtube.com/watch?v=geGGVZllzko
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 πόζα άηνκα επηηξέπνληαλ ηόηε ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπο; 
νπ είπε ε κάλα ζνπ; 

Παιδί 1:  Γηαηί ξε ζπ; Δίραλ ηόηε θνξνλντό; 

Παιδί 2: Δ δελ είραλ θακηά άιιε επηδεκία; Γελ κπνξεί!  Έηζη 
ρσξίο κάζθεο πεγαίλαλε  ζηα παλεγύξηα;  

ΠΑΙΔΙ 1:Ση ζ‟ έπηαζε ζήκεξα. Άζε κε ήζπρν λα παίμσ ιίγν. 
ε ιίγν ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύκε ζην επόκελν κάζεκα.  

Παιδί: 2: Αθόκα λα ζρνιάζνπκε; Μεζεκεξηαζηήθακε !  Καη ηη 
έρνπκε κεηά; 

Παιδί 1: Μαζεκαηηθά. 

Παιδί 2: Μαζεκαηηθά;; O.M.G. Απ‟ ην θαθό ζην ρεηξόηεξν. 
Έια, ξε ζπ παξάηα ην θηλεηό επηηέινπο. Πεο θακηά άιιε 
θάζε.. 

Παιδί 1: Πσσσσ πόζν γθαληέκεο είζαη ξε θίιε.  Ση 
θαηάιαβεο ηώξα; Οξίζηε, έραζα. (βάδεη ην θηλεηό ζηελ ηζέπε ηνπ) 

Ση άιιν λα ζνπ πσ;  Μκκκ…. Α!  Σζνπρά. Ξέξεηο ηη ζα πεη 
ηζνπρά;  

Παιδί 2: Σζνπρά; ... Δύθνιν. Καηά ην “κπαθιαβά”, θαη 
“παζηνπξκά” …. θαγεηό κνύ θάλεη θη απηό. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 1: (Μία από ηηο αθεγήηξηεο ληύλεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή 

θνξεζηά) Θα „ζειεο. Σζνπρά είλαη  έλα  καθξύ επίζεκν γπλαηθείν 
έλδπκα από ηζόρα. Ράθηξεο  ην έξαβαλ θαη ην 
θεληνύζαλ  όκνξθα κε ρξσκαηηζηό θνξδόλη. Φνξηόηαλ από 
πάλσ  θαη  έθξπβε ηειείσο όια ηα ελδύκαηα θάησ από απηό.   
 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 3: (πιεζηάδεη θξαηώληαο ην δωλάξη θαη θνξώληαο ην ζηελ 

θνπέια.): Μεηά ηα δώδεθα ρξόληα γύξσ από ηε κέζε θνξηόηαλ 
ην ιαρνύξ, πθαληό, πνιύρξσκν δσλάξη, θεξκέλν από ηελ 
Πόιε ή θαη ηελ Πεξζία. 
 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 5: Πάλσ απ΄ ην δσλάξη έδελε ε πνδηά, ε ιεγόκελε 
ληηδιίθ, θεληεηή κε δηάθνξα ρξώκαηα θαη όκνξθα ζρήκαηα. 
 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2: Σο θεθάιη ην θάιππηαλ κε Γηαδκά, καληίια 
κεηαμσηή, θεξκέλε από ηελ Αλαηνιή, αλνηρηόρξσκε γηα ηηο 
λέεο, ζθνπξόρξσκε γηα ηηο ειηθησκέλεο. ηνπο γάκνπο ε 
καληίια πνπ θνξνύζε ε λύθε ήηαλ θόθθηλε. 
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ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 6: Σα καιιηά ηα είραλ ζε κεγάιε ππόιεςε. Ήηαλ 
ρηεληζκέλα ζπλήζσο ζε  πιεμίηο. Έηζη ηηο ιέγαλε ηηο  
 
πιεμνύδεο.  ε επίζεκεο πεξηζηάζεηο  νη πιεμνύδεο απηέο 
έθηαλαλ σο θαη ηηο ζαξάληα.  
 

ΠΑΙΔΙ 2: αξάληα; 
 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 8: Αθξηβώο. ηνπο γάκνπο κάιηζηα ε λνλά ηεο 
θνπέιαο έθαλε ηα καιιηά ηεο λύθεο  πιεμηδάθηα, ηα ιεγόκελα 
θηηίιηα θαη ζηηο απνιήμεηο ζηεξέσλαλ θινπξηά θαη 
θσλζηαληηλάηα.  
 

Παιδί 2: Ρε κπξν, πόζν πξνρώ λύθεο ήηαλ απηέο νη 
Γθειβεξηώηηζζεο. Ράζηα έθαλαλ ηα καιιηά ηνπο από ηόηε; 

Παιδί 1:….Ξέξσ γσ;  Μηα θνξά ε κάλα κνπ ιέεη πσο ήηαλε 
γιεληδέδεο άλζξσπνη. ηνπο γάκνπο ηνπο, πνπ θξαηνύζαλ 
κία  εβδνκάδα, θαηγόηαλε  ην πειεθνύδη, ηδηαίηεξα ζην ζπίηη 
ηνπ γακπξνύ. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ (Φορός κοσηαλιών) (αθνινπζεί ρνξόο θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ 
Καππαδνθηθνύ γάκνπ) 

 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 1: Ααααρ !!! Κη έηζη θπινύζαλ νη κέξεο όκνξθα, κε 
ραξέο θαη γιέληηα, όρη κόλν γηα ηνπο πινύζηνπο κα θαη γηα ηνπο 
θησρνύο. Γηαηί θαη νη θησρνί δελ ήηαλ ιίγνη. Ζ γε καο δελ ζηάζεθε 
νπδέπνηε γελλαηόδσξε. Δκπόξην θάκακε θαη κε κηθξέο βηνηερλίεο 
αζρνιηόκαζηαλ.  
  
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2:Δμνύ θαη πξηλ από θαηξνύο, πνιινί ζρσξηαλνί καο 
Καξβαιηώηεο κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Πόιε γηα λα „βξνπλε ηελ ηύρε 
ηνπο. Κάπνηνη απ‟ απηνύο γπξίζαλε θηαζκέλνη θαη κε ηηο ηζέπεο 
ηνπο γηνκάηεο. Καη ρηίζαλε όκνξθα ζπίηηα, δίπαηα. Με απιέο θαη κε 
κπαιθόληα. Με όκνξθεο πξνζόςεηο θαη κε ζεόξαηεο πόξηεο.  
  
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 3:  ηαλ επέζηξεςαλ εδώ ζην Γθέιβεξη νη 
Καξβαιηώηεο απ‟ ηελ Πόιε, αξρίληζαλ λ‟ αγνξάδνπλε ηε γε. Καη 
ηόηε αιιάμαλε νη όξνη. Οη Σνύξθνη πέξαζαλ ζηε δνύιεςή καο. 
Σέηνηα ήηαλ ε δύλακε θαη ε ηζρύο καο, πνπ θαη ηνπο λόκνπο ηνπο 

https://www.youtube.com/watch?v=4yHsouxyRF0&t=22s
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 Οζσκαληθνύο, ηνπο αςεθάγακε. Κη εθθιεζίεο ρηίζακε θαη ειιεληθά 
ζρνιεία θαη ζπιιόγνπο θηηάμακε θαη ζπληερλίεο. Έλαο Διιεληζκόο 
άιινο απ‟ απηόλ πνπ έρεηο κάζεη θαη ζπλεζίζεη. Αζηαηηθόο. Μία 
άιιε εθδνρή. 
 

Παιδί 2: Καη ύζηεξα; 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 5: Καη ύζηεξα ήξζαλε ηα ύζηεξα. Σν ρακπέξη έθηαζε. 
ηε κύξλε έγηλε κεγάιν  θαθό. Μηα κέξα, Αύγνπζηνο ηνπ 22 
ήηαλε, άθνπζα ηνλ Ακληνπιάρ λα ιέεη ζηνλ παηέξα κνπ 
εκπηζηεπηηθά: 
 

ΑΦΗΓΗΣΗ: Μπαξκπα – Κιήκε, έρνπκε άζρεκα καληάηα. Σα 
πξάγκαηα είλαη δύζθνια. Σν κέησπν θαηέξξεπζε θαη ν ειιεληθόο 
ζηξαηόο νδεγήζεθε ζε άηαθηε θπγή. Ο ζηξαηόο ηνπ Κεκάι κπήθε 
ζηε κύξλε θαη θαίεη ηα πάληα. Πξέπεη λα θπιάμεηο ηελ νηθνγέλεηά 
ζνπ. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 5: Ο παηέξαο κνπ δελ πίζηεςε. Πέξαζαλ κήλεο. 
Μήλεο πνπ ειπίδακε, πνπ ππνζέηακε, πνπ ζπιινγηόκαζηαλ. 
Μέρξη  πνπ ήξζαλ θαη καο αλαθνίλσζαλ πσο ζα γίλεη αληαιιαγή.  

Παιδί 2: Αληαιιαγή; 

Παιδί 1: Ναη, αληαιιαγή. Δθείλε ηελ εκέξα έγηλε ε 
αλαθνίλσζε. 

(Μπαίλεη ζηε ζθελή ν ηειάιεο θαη αλαθνηλώλεη ηελ απόθαζε αληαιιαγήο 
πιεζπζκώλ. Όινη ζεθώλνληαη, ζηξέθνληαη πξνο απηόλ) 

 
Σελάλης :  Κάηνηθνη ηνπ Γθέιβεξη, δεηώ ηελ πξνζνρή ζαο! 

Γηαηαγή εθ ηεο Αλσηάηεο ηξαηησηηθήο Γηνηθήζεσο  Αγθύξαο. 

Καηόπηλ ππνγξαθήο ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο ηεο Λσδάλεο κεηαμύ 
Διιάδνο θαη Σνπξθίαο πξνβιέπεηαη ε αληαιιαγή πιεζπζκώλ 
κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Ζ δηαδηθαζία αληαιιαγήο ζα γίλεη 
ζηαδηαθά κέζα ζηνπο επόκελνπο 12 κήλεο Πξώηα νη αληαιιάμηκνη 
πιεζπζκνί πξέπεη λα απνγξαθνύλ θαη λα απνγξάςνπλ θαη ηελ 
πεξηνπζία πνπ αθήλνπλ εδώ. Όζηεξα ζα θαηεπζύλνληαη νκαδηθά 
θαη θαηά ρσξηό ζηα πιεζηέζηεξα ιηκάληα γηα ηελ έμνδν από ηε 
ρώξα. Γηα ηελ επαξρία Νίγδεο, πύιε εμόδνπ είλαη ην ιηκάλη ηεο 
Μεξζίλαο. Οη ρξηζηηαλνί θάηνηθνη κπνξνύλ λα πάξνπλ καδί ηνπο 
ό,ηη επηζπκνύλ θαη ό,ηη κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ κόλνη ηνπο. ηα 
ζπίηηα πνπ εγθαηαιείπνπλ ζα εγθαηαζηαζνύλ Μνπζνπικάλνη από 
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 ηελ Διιάδα. Δάλ έξζνπλ πξηλ ηελ αλαρώξεζή ζαο, απαγνξεύεηαη 
λα ηνπο θέξεηε αληίξξεζε θαη λα κελ ηνπο αθήζεηε λα 
εγθαηαζηαζνύλ ζηα ζπίηηα ζαο. 

Δθ ηεο Αλσηάηεο Γηνηθήζεσο. 

  
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 6: Μα λα πνπιήζνπκε ό,ηη κπνξνύκε από ηελ θηλεηή 
καο πεξηνπζία; Καη ηα ππόινηπα, καδί καο;  
  
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 8 :  Καη πώο λ‟ αθήθεηο ηε γε απηή πνπ ζθάβεηο 
ηόζνπο αηώλεο, ηε κόλε γε πνπ μεύξεηο; 

  
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 5 : Μα πώο λα ην πεηο απηό η‟ αληίν ην ζηεξλό; Πώο 
λα ην ελλνήζεηο;  
  
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 4: Μα γίλεηαη λ‟ ακπαιάξεηο κ‟ έλα πξόζηαγκα κηα 
νιόθιεξε δσή; 
  
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7: Αλάζεκα ηνπο αίηηνπο! 
  

 
Μοσζική: Όζεο έληπζαλ ηε λύθε  μεληύλνπλ θαη ηνπνζεηνύλ ηα ξνύρα ζηνπο 

κπόγνπο.  
 

 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2: Καη κεηά έθηαζαλ ζην ρσξηό καο Σνύξθνη 
πξόζθπγεο, ηαμηδεκέλνη από ρηιηόκεηξα πνιιά καθξηά. Από ηελ 
Καζηνξηά θαη ηελ Κνδάλε, είπαλε. Οη δύζηπρνη είραλ θαθνπεξάζεη 
ζηε δηαδξνκή θαη θηάζαλ απνζηεσκέλνη.  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 1: Πνιινί πέζαηλαλ, δελ ηνπο ζήθσλε ν ηόπνο. 
Κάπνηνπο θησρνύο ηνύο πήξακε ζπίηηα καο θαη ηνύο ηαΐδακε, γηαηί 
νη ληόπηνη Σνύξθνη θαζόινπ δελ ηνπο λνηάζηεθαλ. Κη αξγόηεξα 
απνθαζίζηεθε:  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 3: Κάπνηεο ξσκαίηθεο ζπλνηθίεο έπξεπε λ‟αδεηάζνπλ 
νιόηεια, γηα λα εγθαηαζηαζνύλ εθεί νη πξόζθπγεο. Κάπνηνη 
ιηγνςπρήζακε. 

(Τν δεπγάξη ηωλ αθεγεηώλ ζπλνκηιεί) 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ  7:Πξόδξνκε, λα μέξεηο, από δσ δελ ην θνπλάσ εγώ.  

ΑΦΗΓΗΣΗ: Αλ δελ θύγνπκε ζα καο θάςνπλ δσληαλνύο. Ήδε 
δερόκαζηε δηώμεηο από ηελ ηνπξθηθή αζηπλνκία. Μαο ζπθνθαληνύλ 
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 αλνηρηά όηη εληζρύζακε ηνλ ειιεληθό ζηξαηό. Κηλ-δπ-λεύ-νπ-κε! 
Πάξ‟ ην ρακπάξη! 

  
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7:  Γηα πνηνλ θίλδπλν κνπ κηιάο, ε;. Δδώ ζην 
Γθέιβεξη πνηέ δελ είρακε θάπνην πξόβιεκα κε ηνπο Σνύξθνπο. 
Ενύζακε πάληα κνλνηαζκέλνη. Θα καο ππεξαζπηζηνύλ  θαη 
ηώξα.Να ην δεηο!  

  
ΑΦΗΓΗΣΗ: σζηά θαη δίθαηα ηα ιεο. Δηξεληθά δνύζακε, δε ιέσ, 
κα θη απηνί σθεινύληαλ ηόζα ρξόληα από καο. Μελ ην μερλάο! 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7: Μα γηα πνην όθεινο κηιάο; Γελ θαηαιαβαίλσ. 

ΑΦΗΓΗΣΗ: Ση δελ θαηαιαβαίλεηο  βξε γπλαίθα. Μα είζαη ληηπ γηα 
ληηπ.  ια θαιά, κα ηόζα ρξόληα ηνύο εμππεξεηνύκε. Γηαηί  κάο 
ζέινπλε λνκίδεηο; 
 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7: Γηα πεο κνπ εζύ πνπ ηα μέξεηο όια!. 
 
ΑΦΗΓΗΣΗ: Γηαηί  πνπιάκε θζελόηεξα από ηνπο Σνύξθνπο 
εκπόξνπο, γηαηί ηνύο θάλνπκε έλα ζσξό επθνιίεο, γηαηί ηνύο 
δίλνπκε δάλεηα. Κη άιια ζεο ; 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7 : Έζησ. Αθόκα θη αλ είλαη έηζη, ζθέθηεθεο ηη ζα 
γίλεη ε γε καο; Σν ζπίηη καο; Ζ δνπιεηά ζνπ;  Πώο λα η΄ αθήζνπκε 
όια πίζσ καο; Θα μαλαγπξίζνπκε πνηέ; Ή ζα ηνπο η‟ αθήζνπκε 
όια ακαλάηη; 

ΑΦΗΓΗΣΗ: Με κνπ ζεθιεηίδεζαη, Αλαζηαζία! Ρσκηνί είκαζηε. Θα 
πάκε λα δήζνπκε κε ηνπο Ρσκηνύο.   ην θάησ- θάησ πόζεο 
νηθνγέλεηεο Διιήλσλ έρνπκε κείλεη εδώ ζην Γθέιβεξη, ε; Πνιινί 
έρνπλ θύγεη εδώ θαη θαηξό. Αλ κείλνπκε εδώ ζα πεζάλνπκε. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7: Ννκίδεηο πσο ζα καο ινγηάδνπλ γηα δσληαλνύο θεη 
πνπ ζα πάκε; 

ΑΦΗΓΗΣΗ: Ση ιεο κσξέ γπλαίθα; ηελ παηξίδα πάκε, ζηελ 
Διιάδα. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7: Ναη, ζηελ παηξίδα. 
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 ΑΦΗΓΗΣΗ: Σνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα ζα „καζηε αλάκεζα ζε 
ρξηζηηαλνύο. Πόζν λα θαθνπάζνπκε πηα;  Να δεηο πνπ  ζα  „λαη 
θαιύηεξα ηα πξάγκαηα. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7 :Αλάζεκα ηνπο αίηηνπο! 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 4: 15 Απγνύζηνπ 1924. Γηνξηή ηεο Παλαγηάο, κεγάιε 
ε ράξε ηεο. Ζ θακπάλα ρηύπεζε πέλζηκα εθείλε ηελ εκέξα. Πνύ 
γηνξηή, πνύ  ραξέο, πνύ ρνξόο θαη γέιηα;  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 3 : Πήγακε ζην λαό  η‟ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ 
Θενιόγνπ  γηα ηελ ηειεπηαία ιεηηνπξγία. αλ ηειείσζε, πήξακε ην 
ιείςαλν η‟ Αγίνπ, εηθόλεο, καλνπάιηα, δηζθνπόηεξα θαη θαληήιηα. 
Ξειώζακε θη από ηνλ ηξνύιν ηνλ ζηδεξέλην ζηαπξό. Εύγηδε πνιιέο 
νθάδεο.  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2: 17 Απγνύζηνπ 1924. Φνξηώζακε ζε θακήιεο ό,ηη 
κπνξνύζακε. Πήξακε ην δξόκν γηα η΄Αθζεξάη. Βγήθακε κπξνζηά 
ζηνπο αξακπάδεο, Σνύξθνη από ηα δηπιαλά ρσξηά. Ήζειαλ ιέεη λα 
μεπιεξώζνπλ ηα ρξέε ηνπο, δίλνληάο καο ζηάξη. Μελ ην „ρνπλε 
βάξνο ζηε ζπλείδεζή ηνπο.  

ΑΦΗΓΗΣΗ: Μα ηί λα ην θάλνπκε ην ζηάξη;  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2: Αξρίληζαλ λα βάλνπλ ζηα ζηόκαηα ησλ παηδηώλ 
καο κπνπθηέο από πίηεο κε ηπξί θαη κέιη.  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 1: “Φάε γηαβξνύκ θαη πεο ραιάι!” 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2:  Καη ηα παηδηά  δέρνληαλ ην πεζθέζη. “Χαιάι 
νιζνύλ!” ηνπο απαληνύζακε θαη νη Σνύξθνη  κάο αγθάιηαδαλ θαη 
κάο θηινύζαλ. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 3: Φηάζακε ζην Αθζεξάη. Δθεί κείλακε κία λύρηα θαη 
θαηόπηλ θηλήζακε γηα ην ιηκάλη ηεο  Μεξζίλαο. Από θεη ζα 
παίξλακε ην θαξάβη γηα ηελ Διιάδα. 

 

Μοσζική.  Σηε ζθελή κπαίλνπλ δύν άληξεο – πξόζθπγεο. Μεηά από ιίγν  
εκθαλίδεηαη κία γπλαίθα.  

ΕΛΙΑΦ:  Πώο ηε ιέλε απηήλ ηελ παξαιία παιηθάξη; 

ΓΡΗΓΟΡΗ: (μαθληαζκέλνο): Πνηα είζαη θνθόλα;  Με ηξόκαμεο. 
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ΕΛΙΑΦ: Έλα γελλαίν παιηθάξη ζαλ θη εζέλα  μαθληάδεηαη 
από κηα γπλαίθα;  Διηζάβεη κε ιέλε, κα ζηνλ ηόπν κνπ κε 
θσλάδνπλ Διίζαθ. 

ΓΡΗΓΟΡΗ: Καη πνηνο είλαη ν ηόπνο ζνπ; 

ΕΛΙΑΦ: Σν Γθέιβεξη. Από θεη έξρνκαη. Μνπ είπαλε πσο ζε 
ιίγν θηάλεη εδώ ην πινίν πνπ ζα καο κεηαθέξεη ζηελ 
Διιάδα.  

ΓΡΗΓΟΡΗ:  Απηό ην θαξάβη πεξηκέλσ θη εγώ. Γελ βιέπσ 
ηελ ώξα. Κνίηα πόζνη ην πεξηκέλνπλε;  Έρνπλ αλάςεη δάδεο 
παληνύ. 

ΕΛΙΑΦ: Γελ ρξεηαδόκαζηε δάδεο. Οκόλνηα  ρξεηαδόκαζηε 
από δσ θαη πέξα θαη πίζηε ζ‟ απηό πνπ είκαζηε. 

ΓΙΟΡΔΑΝΗ: Καιά κάο ηα ιεο. Οκόλνηα θαη πίζηε. Μα θαη 
θάλα θνκκάηη ςσκί κε ιίγν παζηνπξκά δελ ζα‟ ηαλ άζρεκν 
κεηά από ηόζν πνδαξόδξνκν. ( Ο Γξεγόξεο ηνλ θνηηά απζηεξά). 
Δ θόιιεζε ε θνηιίηζα κνπ ζηελ πιάηε! Ση λα θάλσ; 

ΓΡΗΓΟΡΗ : ώπα ….άθνπ ….ην πινίν έξρεηαη. Έια, 
βηάζνπ λα πξνιάβνπκε λα κπνύκε. Δίλαη πνιύο ν θόζκνο 
πνπ πεξηκέλεη. (βιέπεη ηε γπλαίθα λα θάζεηαη) Μα ηη θάλεηο ; γηαηί 
θαζπζηεξείο; Δίπεο πσο έθαλεο ηόζν δξόκν γηα λα „ξζεηο έσο 
εδώ…. Βηάζνπ ινηπόλ. 

ΕΛΙΑΦ: Πήγαηλε εζύ. Δγώ είκαη θνπξαζκέλε. Θα θάηζσ ζε 
ηνύηε εδώ ηελ παξαιία θαη ίζσο έξζσ αξγόηεξα. Πώο είπακε 
πσο ηελ ιέλε ηελ παξαιία απηή; 

ΓΡΗΓΟΡΗ  :  Μεξζίλα. 

ΕΛΙΑΦ: Μεξζίλα! κνξθν όλνκα… 

ΓΡΗΓΟΡΗ: (ηελ πηάλεη από ην ρέξη θαη ηελ ηξαβάεη πξνο ην κέξνο 

ηνπ). Πάκε θπξά κνπ. Άζε ηα ιόγηα ηα πνιιά.  

ΕΛΙΑΦ: Φύγε ζύ.  Δγώ ζα κείλσ ιίγν εδώ, λ‟ αλαπλεύζσ 
γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ ειεύζεξν αγέξα ηεο Αλαηνιήο πνπ 
ηόζν αγάπεζα. 

ΓΙΟΡΔΑΝΗ : Κη ν αέξαο ηεο Γύζεο δελ είλαη θαθόο, αλ δελ 
ζέιεηο λ΄ αθήζεηο εδώ ηα θόθθαιά ζνπ. 
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ΕΛΙΑΦ : Ξέξεηο ηη κνπ‟ ιεγε ε γηαγηά κνπ; Ο άλζξσπνο γηα 
λα‟ λαη επηπρηζκέλνο δύν πξάγκαηα ρξεηάδεηαη. Αλάζα θαη 
θαξδηνρηύπη. 

ΓΙΟΡΔΑΝΗ: Ζ δηθή κνπ πάιη ε γηαγηά άιια έιεγε. Γηα λα 
δήζεη ν άλζξσπνο πξέπεη λα γιπθαίλεη ηνπο θαεκνύο ηνπ. 
Χσξίο κπαθιαβά θαη θαληαΐθη, πώο λα ηνπο γιπθάλεηο, κνπ 
ιεο;  

ΓΡΗΓΟΡΗ : Αθήζηε θαη νη δπν ηηο γηαγηάδεο. Σν παξειζόλ  
δελ πξέπεη λα ην ζθαιίδνπκε, αλ δελ έρεη λα πξνζθέξεη θάηη 
ζην κέιινλ. Καη ηώξα, κηθξέ, πάκε λα πξνιάβνπκε ην πινίν. 

 ΕΛΙΑΦ: αο  εύρνκαη θαιή ηύρε εθεί πνπ πάηε.. 

ΓΡΗΓΟΡΗ: Θα ζε μαλαδώ; Πώο είπακε πσο ζε ιέλε; 

ΕΛΙΑΦ: Διίζαθ. 

ΓΡΗΓΟΡΗ:  κνξθν όλνκα, ζαλ θαη ζέλα.  

ΓΙΟΡΔΑΝΗ: Άζε ηα ζνξόπηα, Γξεγόξε. Γελ είλαη ώξα γηα 
ζεβληάδεο! Ο θαπεηάληνο δελ αζηεηεύεηαη. Θα θύγεη ε 
κανύλα.  

ΓΡΗΓΟΡΗ: Καη  πνηνο είπακε είλαη ν ηόπνο ζνπ; 

ΕΛΙΑΦ: Σν  Γθέιβεξη! 

ΓΡΗΓΟΡΗ: Πνηνο; 

ΓΙΟΡΔΑΝΗ: Κνπθάζεθεο ληηπ; Σν Γθέιβεξη ζνπ ιέεη! 

 

Μοσζική: Η Διίζαθ απνρωξεί από ηε ζθελή. Αθνινπζεί ρνξόο ηωλ 

αθεγεηώλ - πξνζθύγωλ πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αλαρώξεζή ηνπο θαη ηνλ 
απνραηξεηηζκό ηεο παηξίδαο ηνπο) 

 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 7: Μπαξθάξακε κε πινία πνπ „ραλ έξζεη λα καο 
πάξνπλ. Δκείο κπήθακε ζε έλα πινίν ηνύξθηθν λαπισκέλν, άιινη 
ζε θαξάβη ξσκαίηθν πνύ „ρε έξζεη απ΄ ηελ Διιάδα. Σέζζεξηο κέξεο 
βνινδέξλακε ζηε ζάιαζζα.  Κάπνηνη από εκάο πξώηε θνξά ηελ 
βιέπακε. 

 

Αθνύγεηαη ήρνο ζάιαζζαο 

https://www.youtube.com/watch?v=8FIA-Ne0usU
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 ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 8: Άρνπ, απέξαληε θαη άγξηα, πνπ‟ λαη ε ζάιαζζα. 
Από λεξό, κόλν ηε ιίκλε μεύξσ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απ‟ ην 
Γθέιβεξη. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 5:  Αδειθή,  πεο κνπ έλα ηξαγνύδη. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 8: αλ ηη ηξαγνύδη  λα ζνπ πσ; 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 5: Ξέξσ εγώ; Κάηη πνπ λα ζπκίδεη ηελ παηξίδα καο. 

 

(Ξεθηλά λα ηξαγνπδά ην λεϊλαλίμ ) 

 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 6: Σν ηαμίδη ήηαλ δύζθνιν. Κάκπνζνη αξξώζηαηλαλ 
θαη πέζαηλαλ ζηε δηάξθεηά ηνπ. Σνπο ηύιηγαλ ζηα ζηξώκαηά ηνπο, 
ηνπο έδελαλ κε ζίδεξα θαη ηνπο πεηνύζαλε ζηε ζάιαζζα.  

ΑΦΗΓΗΣΗ : Αλνηθηά ηεο θύξνπ θαπλόο πνιύο αξρίλεζε λα 
βγαίλεη απ‟ η‟ ακπάξη. Φσλέο θαη θιάκαηα. Σξνκάμακε πσο 
πληγόκαζηαλ! Κάπνηνη από καο θαηαθέξακε λα ζβήζνπκε ηε 
θσηηά. Ο Άγηνο πνπ είρακε καδί καο έθακε ην ζάκα ηνπ. 

 ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 8: Μεηά από κέξεο θζάζακε ζηε αινλίθε. Μείλακε 
δπν βδνκάδεο ζε θαξαληίλα. Από θεη καο πήγαλ ζηελ 
Καβάια. Ήκαζηαλ όινη καο ζε ράιηα απεξίγξαπηα. Αγλώξηζηνη, 
ζπθνξηαζκέλνη, γεκάηνη ςείξα , άληξεο θαη γπλαίθεο.  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 6 : ζνπο απνκείλακε δσληαλνί κάο νδήγεζαλ  ζηε 
Λεύθε. ε κηα ηνπνζεζία δύζβαηε,  γηνκάηε ζάκλνπο αθαλζσηνύο, 
πνπ έζθηδαλ ηα ξνύρα καο ζαλ θάλακε λα πάκε από ην έλα 
ηζαληίξη ζη‟ άιιν. 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 5: Κη ύζηεξα ήξζε ην θξύν θαη ε βξνρή. (Φνξνύλ ηηο 
καληίιεο ηνπο πάλσ ζην θεθάιη ηνπο, ζαλ λα θξπώλνπλ).  Κη έλαο 
αέξαο παγσκέλνο. Κακπόζνη δελ άληεμαλ θαη πέζαλαλ. Σε λύρηα 
θαηέβαηλαλ ηα ηζαθάιηα θαη έζθαβαλ ηνπο ηάθνπο ηνπο .  

 

Μοσζική Μπαίλνπλ δύν γπλαίθεο κε ηελ κπνπγάδα, γηα λα απιώζνπλ ηα 

ξνύρα. Σηέθνληαη κπξνζηά ζηα δύν παηδηά θαη ηνπο δεηνύλ λα βνεζήζνπλ ζην 
άπιωκα) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAdN9Sfczrg
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 ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Παηδηά, δελ αθήλεηε ην ξαράηη, λα κνπ θάλεηε 
κηα δνπιεηά πνπ ζαο ζέισ; 

ΠΑΙΔΙ 2: Από πνύ καο ήξζε ηνύηε; 

ΠΑΙΔΙ 1: αλ ηη δνπιεηά δειαδή; 

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Σίπνηα δύζθνιν. Να, ζέισ λα κε βνεζήζεηε κε 
ηνύην ην ζρνηλί, λ‟ απιώζσ ηελ κπνπγάδα κνπ. (ηνπο δίλεη ην 
ζρνηλί. Σα παηδηά όκσο δελ θνπληνύληαη από ηε ζέζε ηνπο. 
Κνηηάδνπλ ην ζρνηλί θαη θνηηάδνληαη κεηαμύ ηνπο) 

ΑΓΑΘΗ: Άληε βξε ηεκπειραλάδεο. Κνπλεζείηε επηηέινπο! 

ΕΤΠΑΞΙΑ: Αιί ζηηο γεληέο ηνπ κέιινληνο. 

ΑΓΑΘΗ: Αιί, αιί θαη ηξηο αιί!  Άληε γηαβξνύκ , ηέλησζε ην 
ζρνηλί  λα ζε ραξώ! 

 

(Σα παηδηά ηεληώλνπλ ην ζρνηλί θαη όηαλ έξζνπλ ζηε ζσζηή απόζηαζε..) 

  

ΑΓΑΘΗ:  Έσο εθεί. Σακάκ…(αξρίδεη θαη απιώλεη). Βξε 
Δππξαμία, γηα πεο κνπ ηώξα, είλαη δσή απηή πνπ 
θάλνπκε;  Έρνπκε πόζν θαηξό ζε ηνύην ηνλ ηόπν θαη ηίπνηα 
δελ έρεη γίλεη. Μάο ππνζρέζεθαλ όηη ζα καο παξαδώζνπλ 
ζπίηηα θαη πσο ηα ρσξηά ζα ήηαλ ληεκέθ έηνηκα.  Κη αληίο γηα 
ζπίηηα βξήθακε ηζαληίξηα  κέζα ζηηο εξεκηέο. Μαο  έρνπλ 
ζηνηβάμεη ηνλ έλα πάλσ ζηνλ άιιν.  

ΕΤΠΡΑΞΙΑ:  Μαο έξημαλ ζ΄ έλαλ βαιηόηνπν γεκάην 
θνπλνύπηα. Πνύ είλαη ην ρσξηό, πνύ είλαη νη βξύζεο, πνύ 
είλαη ηα γάξγαξα λεξά πνπ καο ππνζρεζήθαλε.  ια ςέκαηα. 
Μαο μεγειάζαλε. Θα αξξσζηήζνπκε όινη καο. Να ην δεηο, 
εδώ ζ‟ αθήζνπκε ηα θόθαιά καο. Θα καο θάλε νη ιύθνη θαη ηα 
ηζαθάιηα. 

ΑΓΑΘΗ: Χξηζηόο θαη Παλαγία θη νη δώδεθα Απόζηνινη καδί. 
Μελ ιεο ηέηνηα πξάγκαηα θπξά κνπ. Κάηη ζα γίλεη. Κάηη ζα 
θάλνπλ θαη νη ππεύζπλνη. 

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Θα κε ηξειάλεηο  θη εζύ! Πνύ ηνπο είδεο ηνπο 
ππεύζπλνπο ; Δγώ κόλν ην γηαηξό βιέπσ λα κπαηλνβγαίλεη 
ζηηο ζθελέο θαη λα κνηξάδεη θηλίλα.  Να, πξσηύηεξα  βγήθε 
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 από ην ηζαληίξη ηνπ θπξ-Πξόδξνκνπ. Λέλε πσο είλαη 
άξξσζηνο θη απηόο θαη ηα παηδηά ηνπ. 

ΑΓΑΘΗ : Σίπνηα δελ έρνπλ  ηα γηαβξηά κνπ. Να δεηο πνπ 
είλαη βαζθακέλα. 

ΠΑΙΔΙ 1: (ραζκνπξηέηαη) 

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Ση έπαζεο κπξε ζαζθίλε; 

ΠΑΙΔΙ 1 : Να δεηο πνπ είκαη θη εγώ βαζθακέλνο. Δζύ Μηράιε 
κε κάηηαζεο πνπ είζαη θαη γαιαλνκάηεο. 

ΠΑΙΔΙ 2: Ναη εγώ θηαίσ ηώξα.. Γε ιεο πνπ έπαηδεο όιν ην 
βξάδπ LOL 

ΠΑΙΔΙ 1 : Δ γη‟ απηό αθξηβώο κε κάηηαζεο. Γηα ηηο επηδόζεηο 
κνπ ζην LOL. Θα πάξσ ηνλ παππνύ κνπ λα κε μεκαηηάζεη κε 
ην ιάδη.  

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Δεε θηάλεη πηα. Κνπηνπξληίζαηε ζήκεξα! Ση 
ιέγακε βξε Αγαζή πξηλ καο δηαθόςνπλ;  

ΑΓΑΘΗ: Γηα ηα παηδηά θαιέ ηνπ θπξ- Πξόδξνκνπ πνπ είλαη 
βαζθακέλα. Να θσλάμνπκε ηελ θπξά - Νόλλα πνπ μέξεη από 
κάηη. Θα ηα μεκαηηάζεη, ζα θνξέζνπλ θαη ηε γαιάδηα ράληξα 
καδί κε ην ζηαπξνπδάθη ηνπο  θαη όια ζα πάλε θαιά. 

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Κνύληα πνπ ζε θνύλαγε. Γε λνκίδσ λα 

θηαίεη απηήλ ηε θνξά νύηε ην θαθό ην κάηη, νύηε θαη ε κπιε ε 
ράληξα. 

ΑΓΑΘΗ :Μα θαίγνληαη ζηνλ ππξεηό ηα θαθόκνηξα.  Μπνπθηά 
ζην ζηόκα ηνπο δε βάδνπλ. Ση λα‟ ρνπλ ηόηε; 

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Ση λα΄ρνπλ κσξέ Αγαζή. ,ηη έρνπλ θαη νη 
ππόινηπνη. Δδώ θσιηάδεη  κόλν ε εινλνζία θαη ην ζαλαηηθό.  

(πάγωκα ζθελήο) 

 
ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 2: Σν Μάε κήλα θαηεβήθακε θνληά ζηε ζάιαζζα. 
Δίπακε πσο είηε ζα πεζάλνπκε, είηε ζα δήζνπκε, ελδηάκεζν δελ 
έρεη. Καη ρηίζακε κηα δεύηεξε παηξίδα.  

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 3:ρη, εύθνιν δελ ήηαλ. Μαο πήξε κήλεο θαη ρξόληα. 
Μαο πήξε δσέο νιόθιεξεο. Αιιά ηειηθά ηνλ πξαζηλίζακε ηνλ ηόπν.  
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 Μεγαιώζαλε ηα δέληξα θαη θαξπνθόξεζαλ νη θόπνη καο. Καη ην 
βαθηίζακε ην κέξνο απηό, Νέα Καξβάιε.  

 
(Η ζθελή μαλαδωληαλεύεη θαη αξρίδνπλ ηώξα λα καδεύνπλ ηα ξνύρα θάλνληαο 
ηνλ παξαθάηω δηάινγν) 

 

ΑΓΑΘΗ:  Σα „ καζεο; Αύξην  είπε ν παπάο όηη ζα θάλεη 
αγηαζκό ζην ζρνιεηό.  Πξώηε κέξα ιεηηνπξγίαο. Μεγάιε 
κέξα γηα ηα παηδηά καο θαη γηα ην ρσξηό καο. 

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Μεγάιε ε ράξε ηνπ Αγίνπ Γξεγνξίνπ. Έβαιε ην 
ρεξάθη ηνπ θαη δόμα λα‟ ρεη θαη εθθιεζηά θηηάμακε θαη 
δξόκνπο θαη λεξό ήξζε θαη ζρνιεηό απνθηήζακε. 

ΑΓΑΘΗ: Καη κε ηη δάζθαιν!! Σνλ θπξ- Βαζίιε ηνλ 
Γηδπκόπνπιν. Σνλ παιηό καο δάζθαιν ζην Γθέιβεξη. 
Αμηόινγνο άλζξσπνο θαη ζπνπδαγκέλνο! Λέλε πσο κηιάεη έμη 
γιώζζεο.  

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Άθνπ λα δεηο! Καη ηη ηηο ρξεηάδεηαη θαιέ ηόζεο 
γιώζζεο; 

ΑΓΑΘΗ: Ακ ηη; αλ θαη καο ηα ρατβάληα!  Καη δελ ζνπ είπα 
θαη ην άιιν. Μαο ήξζε θαη ν λένο γηαηξόο . Αρ λα ηνλ δεηο,….. 
όκνξθνο παλάζεκά ηνλ!!!  Λεο λα „ρνπκε θακηά ειπίδα ή 
κήπσο είλαη θη απηόο δνζκέλνο ;  

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: νπο κπξε. Γελ ληξέπεζαη λα ιεο ηέηνηα 
πξάγκαηα;  

ΑΓΑΘΗ: Γηαηί, βξε Δππξαμία, κε απνπαίξλεηο; Νέα θνξίηζηα 
είκαζηε θη εκείο ηεο παληξεηάο. 

ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Να παληξεπηνύκε, δε ιέσ, αιιά θαηά πσο 
πξέπεη. Με ηα κάηηα ρακεισκέλα. Να θνηηάο ηνλ αξγαιεηό θαη 
ην λνηθνθπξηό ζνπ. Α, θαη ηώξα πνπ  είπακε γηα 
“αξγαιεηό”.  Ζ θπξά Νόλλα δεηάεη θνπέιεο, λα ηε βνεζήζνπλ. 
Δίλαη πνιιέο ιέεη νη παξαγγειίεο ησλ ραιηώλ  θαη θείλε 
γέξαζε πηα θαη δύζθνια ηα βγάδεη πέξα . Να κάζνπλ είπε θαη 
νη ληεο ηελ ηέρλε πνπ θξαηά αλαληάκ παπαληάκ.  

ΑΓΑΘΗ: Δγώ ζα πάσ πξώηε - πξώηε. Καη πνύ μέξεηο 
κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πθάλσ θαλά θηιίκη γηα ην ζπίηη ηνπ 
γηαηξνύ.. 
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 ΕΤΠΡΑΞΙΑ: Σνλ ραβά ζνπ εζύ. Φαληαζκέλε θαη δεβδέθα 
ληηπ γηα ληηπ.   

ΑΓΑΘΗ: Γελ είκαη κσξέ θαληαζκέλε. Χαξνύκελε είκαη. 
Βιέπσ ηνλ ηόπν καο πνπ άξρηζε θαη παίξλεη δσή. Άλνημαλ νη 
δνπιεηέο. Χηίδνληαη ζπίηηα  ζ‟ όινπο ηνπο καραιάδεο, νη 
ηζνικεθηζήδεο θηηάρλνπλ πάιη ηηο ζηάκλεο ηνπο, νη γεσξγνί 
καο απέθηεζαλ ηνλ θιήξν ηνπο θαη πεξηκέλνπλ ηε ζνδεηά 
ηνπο. Καθά ηα ςέκαηα, Δππξαμία κνπ!  Δδώ είλαη πηα ε γε 
καο. Δδώ ζα ξηδώζνπκε.  

Μοσζική (απνρωξνύλ Αγαζή θαη Δππξαμία) 

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ 1 : Κη εδώ ξηδώζακε. Καη ηνλ αγαπήζακε απηόλ ηνλ 
ηόπν, γηαηί καο έκαζε πσο  αθόκα θαη κέξε πνπ ηα θαηνηθνύλε 
αγξίκηα θη εθηάιηεο κπνξνύλ λ‟ αλζίζνπλ θαη λα γελνύλ παηξίδεο. 
Καη όηαλ απηό ην θαηαιάβεηο, ηόηεο όια πην όκνξθα ζνπ θαίλνληαη. 
Πην ήζπρα, πην ήξεκα θη απιά. Μαιαθώλεη ην κέζα ζνπ θαη βξίζθεη 
ν πόλνο παξεγνξηά. 

 

Μοσζική (Απνρωξνύλ νη πξόζθπγεο) 

 

ΠΑΙΔΙ 1: Ση έγηλε Μηραιάθε;  Γηαηί ζθνππίδεηο ηε κπηνύια θαη 
ηα γαιαλά ζνπ ηα καηάθηα; πγθηλεζήθακε; πγθηλεζήθακε; 

ΠΑΙΔΙ 2: ηγά ξε! Έηζη εύθνια ζπγθηλνύκαη εγώ; Ζ αιιεξγία 
κνπ κ‟ έπηαζε πάιη. 

ΠΑΙΔΙ 1: Απηά ζηνπο άιινπο.  ρη ζε κέλα.  

ΠΑΙΔΙ 2: Να, κσξέ. θεθηόκνπλ πσο εγώ δελ μέξσ θαλ από 
πνύ θξαηάεη ε ζθνύθηα κνπ θη εζύ γλσξίδεηο ηόζα γηα ηνπο 
πξνγόλνπο ζνπ. 

ΠΑΙΔΙ 1: Δκ καο ηα „ιεγε ζηελ Ηζηνξία ε θηιόινγνο; 

ΠΑΙΔΙ 2: Ση καο έιεγε δειαδή; 

ΠΑΙΔΙ 1: Δ πνύ λα ζπκάζαη; Παξαθνινπζνύζεο θαη πνηέ ζην 
κάζεκα. Μ‟ έλα θηλεηό θάησ από ην ζξαλίν ήζνπλ!. 

ΠΑΙΔΙ 2: Αμέραζηεο επνρέο!!! …. Γηα πεο. Ση κάο έιεγε; 

ΠΑΙΔΙ 1: Να δεηο πώο ην ΄ιεγε…. «Γηα ηηο παιηέο παηξίδεο λα 
κηιάο….. Γηαηί ιανί ρσξίο κλήκε είλαη ιανί ρσξίο κέιινλ». 

https://www.youtube.com/watch?v=WAdN9Sfczrg
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 Φωνή καθηγήηρια : Παηδηά, κε αθνύηε; Τη έγηλε βξε παηδηά; 
Σαο έραζα πάιη… Γηα λα κνπ πεη ν Βαζίιεο ή ν Μηράιεο πνην 
είλαη ηειηθά ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα καο κεηαθέξεη ε Γηδώ 
Σωηεξίνπ ζ’ απηό ην ππέξνρν απόζπαζκα πνπ αλαιύζακε; 

ΠΑΙΔΙ 2 : Κπξία, ηη είπαηε; Κπξία, κήπσο κπνξείηε λα 
επαλαιάβεηε; αο ράζακε πάιη.  

ΠΑΙΔΙ 1 :Γελ αθνύγεζηε θαιά, θπξία, θνιιάεη ην κηθξόθσλό 
ζαο. Μάιινλ έρεηε θάπνην πξόβιεκα κε ηε ζύλδεζή ζαο... 

Παιδί 2:  Κπξία, κε κνπ ζεθιεηίδεζηε. Σν webex ζέξλεηαη.  

 

Μοσζική: ππνθιίζεηο. 

 

 


