
ΒΟΤΛΑ ΜΙΛΟΤΛΗ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗ     http://nip-limnis.eyv.sch.gr/autosch/joomla15/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΟΤΛΑ ΜΙΛΟΤΛΗ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗ     http://nip-limnis.eyv.sch.gr/autosch/joomla15/ 

 

ΠΡΟΩΠΑ:  

1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ  

1 ΑΝΘΡΩΠΟ  

ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: 

ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 

  

1η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

2η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

3η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

4η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

5η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

6η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

7η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

8η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

 

1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:  

2η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ: 

ΜΕΛΙΟΤΛΑ : 

ΠΑΧΑΛΙΣΑ: 
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ΜΟΤΙΚΗ 1:  ΕΙΑΓΩΓΗ (Forrest Gump Soundtrack) 

 

1ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε, λίγο πιο μακριά από το μζροσ που μζνουμε, υπιρχε ζνα 

λιβάδι. Όλοι ζλεγαν πωσ ιταν το ωραιότερο λιβάδι που είχαν δει ποτζ. Ήταν 

γεμάτο κάταςπρεσ μαργαρίτεσ. Οι μαργαρίτεσ ιταν πολφ αγαπθμζνεσ και 

περνοφςαν όμορφα μαηί… 

 

ΜΟΤΙΚΗ 2: ΧΟΡΕΤΟΤΝ ΠΕΣΑΛΟΤΔΕ - ΠΑΧΑΛΙΣΕ(2 Vivaldi – Spring) 

 

ΜΕΛΙΟΤΛΑ: Σι όμορφθ μζρα ςιμερα! Όταν μπαίνει θ άνοιξθ όλα γίνονται πολφ 

όμορφα! Ελάτε να παίξουμε όλεσ μαηί! 

ΠΑΧΑΛΙΣΑ: Φίλεσ μου μθ με κουράςετε ςιμερα. Δεν κζλω να ιδρϊςουν τα 

φτερά μου! Δζςτε πωσ λάμπουν ςτον ιλιο! 

1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ: Κοιτάξτε τι όμορφεσ που είναι οι μαργαρίτεσ! Δεν χορταίνω να 

τισ βλζπω!  

2η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ: Είναι πολφ χαροφμενεσ. Μακάρι να είναι πάντα αγαπθμζνεσ 

μεταξφ τουσ και να ζχουν πάντα φίλουσ ςτθ ηωι τουσ. Είναι πολφ ςθμαντικό να 

ζχεισ κάποιον ςτισ χαρζσ και ςτισ λφπεσ τθσ ηωισ ςου. 

 

1ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: 

 Ώςπου μια μζρα μια παπαροφνα φφτρωςε δίπλα τουσ…. 

 

ΜΟΤΙΚΗ 3: ΜΟΤΙΚΗ ΤΠΟΚΡΟΤΗ (Stefanos Korkolis _ Night Butterflies) 
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1η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Μπα! Σι είναι αυτό το παράξενο πλάςμα που ξεφφτρωςε πλάι 

μασ; Πωσ βρζκθκε εδϊ; Κοίτα πωσ είναι ζχει αγκάκια ςτο κοτςάνι του! Είναι πολφ 

άςχθμο! Ε! μαργαρίτεσ για ελάτε όλεσ εδϊ! 

 

2ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Μαηεφτθκαν όλεσ οι μαργαρίτεσ λοιπόν γφρω απ’το φυτό και το 

περιεργάηονται. Άλλεσ το κοίταηαν αδιάφορα… Άλλεσ με καυμαςμό…, γιατί 

ζβλεπαν κάτι διαφορετικό. Και άλλεσ του γφριςαν τθν πλάτθ, δείχνοντάσ του ζτςι 

ότι δεν το κζλουν ςτο λιβάδι. Οι μζρεσ περνοφςαν και οι μαργαρίτεσ δεν ιξεραν 

πωσ λζγεται αυτό το λουλοφδι. Μια μζρα που ιρκε ζνασ άνκρωποσ ςτο λιβάδι οι 

μαργαρίτεσ τον άκουςαν να αναρωτιζται… 

ΑΝΘΡΩΠΟ: Μα πωσ ξεφφτρωςε αυτι θ παπαροφνα ανάμεςα ςτισ μαργαρίτεσ; 

2η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Α! Ώςτε αυτό είναι. Παπαροφνα! Πρϊτθ φορά βλζπω τζτοιο 

λουλοφδι! 

ΟΛΕ ΜΑΖΙ: Ααα… μια παπαροφνα! 

2η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Πωσ βρζκθκε ςτο δικό μασ λιβάδι; Είναι διαφορετικι από εμάσ. 

Προςζξτε μπορεί να ςασ κάνει κακό! Δεν τθν κζλω! Να φφγει από κοντά μου! Θα 

τθν ξεριηϊςω! 

ΟΛΕ ΜΑΖΙ: Να τθν ξεριηϊςουμε!!! 

3η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Αυτι είναι κατακόκκινθ! Και εμείσ ολόαςπρεσ! Κοίτα πόςο 

διαφζρει από εμάσ! Κοίτα πόςο άγρια είναι τα φφλλα τθσ! 

4η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Και το κοτςάνι τθσ είναι όλο αγκάκια! Μασ χαλάει τθν ομορφιά 

του λιβαδιοφ. Αδφνατο να ανεχτϊ εγϊ, μια άςπρθ, κάταςπρθ μαργαρίτα, να 

μείνω μαηί τθσ. Δε κζλω ζνα τζτοιο λουλοφδι δίπλα μου. Δε το κζλω! 
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ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Μα τι είναι αυτά που λζτε! Ο παπποφσ ςασ, που είχε πολλοφσ 

φίλουσ, μου ζλεγε πωσ υπάρχουν κι αλλοφ λιβάδια που ζχουν μαργαρίτεσ και 

παπαροφνεσ μαηί. Αυτόσ και οι φίλοι του περνοφςαν πολφ ωραία εκεί, γιατί και οι 

παπαροφνεσ είναι λουλοφδια ςαν κι εμάσ. Γι’ αυτό, εγϊ ςασ λζω να τθν 

αφιςουμε να μείνει μαηί μασ. Δεν πρόκειται να μασ κάνει κανζνα κακό. 

5η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Σι λεσ; Κι αν δίπλα ς’ αυτι τθν παπαροφνα ξεφυτρϊςει κι άλλθ 

και κάνουν παπαρουνάκια, τότε κα γεμίςει το λιβάδι μασ. Δε κζλω τα παιδάκια 

μου να παίηουν μαηί τουσ.  

6η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Και τι πειράηει; 

7η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Όχι, όχι όχι!!!Δεν μπορϊ να το ανεχτϊ! Εμείσ τι δουλειά ζχουμε 

να ανακατευόμαςτε με τισ παπαροφνεσ; Καλά δεν κακόμαςτε ςτο λιβάδι μασ, 

ςτθν θςυχία μασ; Μπελάδεσ κζλετε να βάλουμε μζςα ςτο κεφάλι μασ; 

ΟΛΕ ΜΑΖΙ: Να φφγει θ παπαροφνα! Να τθν ξεριηϊςουμε!!! Να την 

ξεριζώσουμε!! 

6η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Να μείνει, δεν μασ πειράηει. 

ΜΟΤΙΚΗ 4: ΜΟΤΙΚΗ ΤΠΟΚΡΟΤΗ( Stefanos Korkolis-Sensitivities(Soundtrack)) 

3ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Οι μαργαρίτεσ ερχόταν με τισ ώρεσ γφρω από τθν παπαροφνα και 

ςυηθτοφςαν. Δθλαδι τι ςυηθτοφςαν. Φώναηαν τόςο πολφ που τισ φωνζσ τουσ τισ 

άκουγαν και τα λουλοφδια από τα γφρω λιβάδια. Δεν μποροφςε να το χωρζςει ο 

νουσ τουσ πωσ είναι ανάμεςά τουσ ζνα κόκκινο λουλοφδι! Η παπαροφνα δεν 

καταλάβαινε τι ζχει ςυμβεί. Δεν μποροφςε να μιλιςει. Δεν ιξερε τθν γλώςςα 

τουσ. Βλζπετε οι παπαροφνεσ δεν μιλάνε τθν ίδια γλώςςα με τισ μαργαρίτεσ. 

Καταλάβαινε βζβαια πωσ κάτι ςυνζβαινε. Πωσ κάτι ζλεγαν γι’αυτιν αλλά δεν 

ιξερε τι. Ζνιωκε πωσ τα πράματα δεν ιταν και τόςο ευχάριςτα. 

Ειδικά όταν ζλεγαν τθν φράςθ…… 

 

ΟΛΕ ΜΑΖΙ: Να φφγει να φφγει! Να τθν ξεριηϊςουμε!!!  
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4ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: ….άραγε τι να ςιμαινε αυτό; Σθν τρόμαηαν τα αγριεμζνα 

πρόςωπα μερικών. Απ’ τθν άλλθ όμωσ ζβλεπε και τα φιλικά κάποιων άλλων. 

ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: Δεν ξζρω τι γίνεται. Εγϊ πάντωσ κα κάτςω εδϊ δεν κα τουσ ενοχλϊ 

και μετά βλζπουμε. 

 

ΜΟΤΙΚΗ 5:ΜΟΤΙΚΗ ΤΠΟΚΡΟΤΗ (Ευανκία Ρεμποφτςικα-Ο ςτακμόσ) 

ΜΟΤΙΚΗ 6: ΜΟΤΙΚΗ ΤΠΟΚΡΟΤΗ (Meta ti vrohi-Euanthia Rempoutsika) 

 

4ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Η ςυηιτθςθ όμωσ που είχαν οι μαργαρίτεσ όςο πιγαινε και 

δυνάμωνε…. Δεν μποροφςε να το χωρζςει ο νουσ τουσ ότι ανάμεςά τουσ κα είχαν 

ζνα κόκκινο λουλοφδι. 

 

8η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Μα τι λζτε! Εγϊ δεν τθν κζλω. Δεν τθν ανζχομαι! Να τθν 

ξεριηϊςουμε και να τθν διϊξουμε από το λιβάδι μασ! Είναι διαφορετικι από 

εμάσ! Πωσ μποροφμε να ταιριάξουμε; 

6η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Και εμείσ οι μαργαρίτεσ διαφζρουμε μεταξφ μασ κι όμωσ 

ταιριάξαμε. 

8η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Πωσ διαφζρουμε μεταξφ μασ αφοφ είμαςτε όλεσ άςπρεσ; 

6η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Και τι νομίηετε το χρϊμα μασ κάνει να είμαςτε όλεσ ίδιεσ; Ωραία 

είμαςτε όλεσ άςπρεσ. Και λοιπόν; Για δείτε τα πζταλά ςασ είναι ίδια ςε όλεσ; 

Κοιτάξτε τα φφλλα μασ, άλλεσ ζχουμε περιςςότερα και άλλεσ λιγότερα. Άλλεσ 

είμαςτε μικρότερεσ και άλλεσ μεγαλφτερεσ. Και τα κοτςάνια μασ είναι το ίδιο 

μεγάλα ςε όλεσ; Κι οι ρίηεσ μασ απλϊνονται το ίδιο ςτα βουνά κι ςτουσ κάμπουσ; 

Δεν ζχουμε όλεσ τισ ίδιεσ ςυνικειεσ; 
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4ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Οι μαργαρίτεσ άκουςαν προςεκτικά αυτά τα λόγια. Πιραν μζτρα 

και άρχιςαν να ςυγκρίνονται μεταξφ τουσ…… Άλλεσ μετροφςαν τα κοτςάνια 

τουσ….. 

7η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Κοίτα τα φφλλα μου είναι πιο μακριά από τα δικά ςου. Και το 

κοτςάνι μου είναι πιο χοντρό από το δικό ςου! 

4ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Άλλεσ χώκθκαν μεσ το χώμα και μετροφςαν τισ ρίηεσ τουσ…. 

1η  ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Οι ρίηεσ ςου απλϊνονται πιο βακιά από τισ δικζσ μου! 

4ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Οφτε λίγο οφτε πολφ τουσ πιρε μια ολόκλθρθ μζρα και μια 

ολόκλθρθ νφχτα να μετριοφνται. Και όταν τελείωςαν κατάλαβαν πωσ καμιά δεν 

ιταν ίδια με τισ υπόλοιπεσ. Και ασ ιταν όλεσ άςπρεσ μαργαρίτεσ. Όπωσ 

διαφζρουμε μεταξφ μασ ζτςι διαφζρουμε κι με τθν παπαροφνα. Οι υπόλοιπεσ 

μαργαρίτεσ τθν κοιτοφςαν προςεκτικά. Δεν ιταν τόςο αγριεμζνεσ όςο ςτθν αρχι. 

Ζβλεπαν τθν παπαροφνα με περιςςότερθ ςυμπάκεια από πριν. 

ΟΛΕ ΜΑΖΙ: Ασ μείνει για λίγο μαηί μασ και μετά βλζπουμε. 

5ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ζτςι και ζγινε. Η παπαροφνα δεν κατάλαβε τι είχε ςυμβεί. Άρχιςε 

να τουσ μιλά ςτθν δικιά τθσ γλώςςα. Σουσ μιλοφςε με το πρόςωπό τθσ και με τα 

χζρια τθσ. Με τον καιρό κατάφεραν να καταλαβαίνονται μεταξφ τουσ. Ζφτιαξαν 

καινοφργιεσ και παράξενεσ λζξεισ για να μποροφν να ςυνεννοοφνται. Ζλεγε μια 

λζξθ θ παπαροφνα, τθσ  απαντοφςαν με μια δικιά τουσ λζξθ. Και ζκαναν μια 

μεγάλθ ςαλάτα από λζξεισ. Κάκε φορά που ζφτιαχναν μια καινοφργια λζξθ τουσ 

άρεςε τόςο πολφ που ξεκαρδίηονταν ςτα γζλια.  

Είχαν πολλά και ενδιαφζροντα πράγματα να πουν. Μιλοφςαν και γελοφςαν με τισ 

ώρεσ. Ζπαιηαν γφρω-γφρω όλοι(παίηουν)…κυνθγθτό (παίηουν)… ςκοινάκι 

(παίηουν)….Ζκαναν κοφνια τραμπάλα, τςουλικρα. 

 Μια φορά μάλιςτα, μια μαργαρίτα ντράπθκε, κοκκίνιςε τα μάγουλα τθσ και μια 

μαργαρίτα τθσ είπε….. 
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1η  ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: Μοιάηεισ με τθν παπαροφνα. Είςαι κατακόκκινθ ςαν και αυτιν! 

6ος ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Περνοφςαν πολφ καλά όλεσ μαηί παρζα. Η παπαροφνα είχε μπει 

ςτθν ομάδα και ασ ιταν κόκκινθ. Κατάλαβαν πωσ οφτε το φαγθτό τουσ τρώει οφτε 

τον ιλιο τουσ παίρνει. Ζφταναν όλα για όλουσ. Είχαν ακοφςει μάλιςτα τουσ 

ανκρώπουσ να λζνε πωσ, τώρα που το λιβάδι ιταν αςπροκόκκινο, τουσ άρεςε 

περιςςότερο. ’Ζτςι τισ ηιτθςαν να γίνουνε φίλεσ.. 

ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: Με μεγάλθ μου χαρά! Είναι πολφ ωραίο να ζχεισ φίλουσ! Σϊρα που 

βρικα τουσ δικοφσ μου δεν τουσ αφινω. Η φιλία είναι ςθμαντικι και πολφτιμθ 

γιατί γεμίηει τθν ψυχι μασ με αγάπθ και ο κόςμοσ γίνεται καλφτεροσ! 

 

ΜΟΤΙΚΗ 7: ΧΟΡΕΤΟΤΝ ΟΛΕ ΜΑΖΙ (Evanthia Reboutsika ~ Carousel) 

 

ΤΕΛΟΣ 

             


