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Προσοχή! Δε χρειάζεται να µάθει κανείς λόγια απέξω. Ο «ηθοποιός» µπορεί 
να αυτοσχεδιάσει. ρκεί να βγαίνει το νόηµα της σκηνής. 

Δρώµενο διάρκειας 1,5 ώρας για παιδιά 5-8 ετών. 

 

Ρόλοι : Τζιτζικο-Περικλής, Αράχνη (ή άλλο ζώο), Θεα του 
καλοκαιριού, Χρυσαλίνθη, Αφηγητής 

Άλλοι ρόλοι που 
µπορούνε να παιχτούνε 
από τους ίδιους 
ηθοποιούς 

: Λίνος ο µούργος, ο οδηγός, Κλαίρη η Τζιτζικίνα 

 
Όποιος άλλος θέλει µπορεί να παίξει αρκεί να φτιάξει ένα απλό κοστούµι ζώου 
µεσογειακού δάσους: χελώνα, λαγός, πεταλούδα, µέλισσα, αράχνη, σαύρα, πουλί, 
σκίουρος, σκατζόχοιρος κ.λπ. Κεραίες φτιάχνονται εύκολα αν σε µια στέκα µαλλιών 
στερεώσουµε δυο ελαστικά µατσούκια που δεν ξέρω πως τα λένε, καλαµάκια κ.λπ. Θα 
ήταν ωραίο να έχουµε πολλά ζώα. Και ο καθένας µπορεί να σκεφτεί ατάκες που θέλει 
να λέει, αφού διαβάσει τη βασική δοµή που προτείνω παρακάτω. Επίσης αν θέλεις 
κάποιος µπορεί να παίξει τον γάιδαρο, που έχει µια σύντοµη σκηνή.  

Έχω απλά κοστούµια για: 

Τζιτζικο-Περικλή (φτερά, κεραίες). Καλό είναι να φοράει µαύρα ρούχα, σακάκι, 
γιλέκο, παπιγιόν, κινητό, εντυπωσιακό ρολόι, µαύρα γυαλιά κ.λπ.  

Αράχνη: Έχω µαύρο καπέλο µε πόδια, µπέρτα και ιστό.  

Χρυσαλίνθη: Επίσης έχω κοστούµι. Και µια µάσκα που όµως έχει τα χάλια της. Αν 
έχει κέφι η Χρυσαλίνθη να φτιάξει καµιά µάσκα που να παραπέµπει σε ήλιο και 
φεγγάρι (γιατί υποτίθεται το πρόσωπό της είναι µισό ήλιος και µισό φεγγάρι), σε 
καλοκαίρι γενικώς.  

Σκηνικό - εξοπλισµός: Κρεµάµε ή στερεώνουµε κάπως τις ζωγραφιές των παιδιών 
στον χώρο (να ελέγξουµε από πριν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κάπου στη σκηνή 
ίσως). Αν τυχόν θέλει καµία τάξη, µπορούν να κάνουνε µια κατασκευή δέντρο, που να 
το στήσουµε στη σκηνή.  

Στήνουµε powerpoint projector και εξασφαλίζουµε ότι µπορεί να προβάλει σε µια 
οθόνη ή τοίχο τις εικόνες. Χρειαζόµαστε ακόµη ένα τραπεζάκι και µια καρέκλα και τις 
εικόνες από ηλεκτρικές συσκευές κοµµένες και µε λίγο µπλου τακ από (έχω ήδη 
εικόνες, αν έχει κέφι καµιά τάξη να συµβάλει, έχει καλώς). Αν είναι εύκολο να 
βρεθούνε, χρωµατιστά πανιά ή/και µαξιλάρια στη σκηνή για να έχει λίγο χρώµα και να 
κάθονται οι ηθοποιοί όταν δεν παίζουνε. 
 
Βεβαιωνόµαστε ότι µπορεί κάποιος να χειρίζεται τον projector και το Cd player. Τη 
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µουσική θα πρέπει να την έχουµε εύκαιρη. Θα είναι ένα Cd µε όλες τις µουσικές µέσα, 
περισσότερα και θα αλλάζουµε; Πάντως πρέπει να είναι εύκολο να βρίσκουµε τα 
κοµµάτια. Αν τυχόν υπάρχουνε και φώτα, που να µπορούνε να σβήσουν για να 
αλλάζουν οι σκηνές, θα ήταν πολύ ωραία. Ένας εθελοντής όµως θα έπρεπε να τα 
χειρίζεται. Γενικά θέλουµε 3 εθελοντές; Έναν στο Cd player, έναν στα φώτα και έναν 
στον projector. Αλλιώς θα κάνουµε ό,τι µπορούµε. 

 

Προετοιµασία: Επιλογή σχολείων που επιθυµούν να δουλέψουν λίγο Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση και να έχουν προετοιµάσει τα παιδιά ρίχνοντας µια µατιά στο βιβλίο. 
Ζητάµε από τις τάξεις να έχουν ζωγραφίσει, οµαδικά, µια ελιά σε χαρτί του µέτρου ή 
και ολόκληρο ελαιώνα µε ζώα: τζιτζίκια, σαύρες, αράχνες, λαγούς, χελώνες κ.λπ. 

Ζητάµε επίσης από τους εκπαιδευτικούς που θα συνοδεύουν τα παιδιά να καθίσουν 
κοντά τους για να έχουν το νου τους (ιδίως στα νήπια, αν θελήσει κάποιος τουαλέτα, 
αν κλάψει κ.λπ) και να έχουν τον έλεγχο και να βοηθάνε στα διαδραστικά κοµµάτια. 
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Το έργο. 

Εισαγωγή. 

Πρώτη σκηνή: Μουσική (επιλογή Διονυσίας οι µουσικές) Μουσική και πέφτουν 
εικόνες δάσους. 

Αφηγητής: Καληµερίζει και κάνει λίγα παιχνίδια συγκέντρωσης.  

Δώσ’ του κλώτσο να γυρίσει, παραµύθι ν’αρχινίσει. Ζούσε µια φορά κι έναν 
καιρό…Έναν καιρό και µια φορά ζούσε…Μια φορά ζούσε και έναν καιρό…Όχι, όχι. Δεν 
βγαίνει. Για να ξεκινήσει αυτό το παραµύθι, κάτι λείπει. Βέβαια. Λείπει το δάσος και τα 
ζώα. Θέλω επειγόντως τη βοήθειά σας. Πρέπει να γίνουµε για λίγο, για πολύ λίγο 
δηλαδή, µην ανησυχείτε, ζώα του δάσους. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτεί, ο καθένας 
µας, αν δεν ήταν αυτός που είναι, ποιο ζώο του δάσους θα ήθελε να είναι. Ενός 
ελληνικού δάσους, ενός ελαιώνα. (Πέφτουν εικόνες δάσους και ζώων). Θα θέλατε 
λοιπόν να µεταµορφωθείτε σε…µια αράχνη, µια µέλισσα, ένα τζιτζίκι, έναν σκίουρο, 
ένα λαγό, µια χελώνα, ένα φίδι, ένα σκουληκάκι, µια µύιγα, µια χρωµατιστή 
πεταλούδα, µια κουκουβάγια, ένα σπουργίτι, ένα γεράκι, µια πασχαλίτσα…(εικόνες). 
Έχετε διαλέξει όλοι ζώο; Ωραία. Για να καταλάβω τώρα τι ζώο είστε, θα κλείσω τα 
µάτια µου, θα µετρήσω ως το 3 και όταν τα ανοίξω θα ήθελα να σας δω ακίνητους 
στη θέση σας, σιωπηλούς, µε τα χέρια σας και το πρόσωπό σας σε µια 
χαρακτηριστική στάση. (κάνει παραδείγµατα). Κλείνω τα µάτια µου. Ένα-δυο-
τρία…(σχολιάζει τα ζώα). Ωραία τώρα που γίνατε όλοι ζώα, µπορεί και ο Τζιτζικο-
Περικλής να σας εµπιστευτεί την ιστορία του. 

Πράξη Α: Ανάθεσης επικίνδυνης αποστολής 

 Ζούσε λοιπόν µια φορά πάνω σε µια ελιά ένα τζιτζίκι, ο Τζιτζικο-Περικλής µε το 
όνοµα. Όλη µέρα τραγουδούσε, µέσα στην κάψα του καλοκαιριού, όχι όµως στον 
βρόντο. Τραγουδούσε για χάρη της θεάς του καλοκαριού, της Χρυσαλίνθης, 
που…(περιγράφει τη θεά ως πανέµορφη, απρόσιτη και αυστηρή).  Ποτέ δεν είχε δει ο 
Τζιτζικο-Περικλής τη θεά. Και καλύτερα, γιατί η εµφανιζότανε πάρα πολύ σπάνια και 
µόνο όταν είχε σοβαρό λόγο. Όταν ήταν πάρα πολύ θυµωµένη. Γι αυτό Περικλής 
έλπιζε να κρατά πάντα τη θεά ευχαριστηµένη µε το τραγούδι του. Και ένα πράγµα 
φοβότανε πάρα πολύ: µη τυχόν θυµώσει και έχει κανένα κακό συναπάντηµα. Μα που 
είναι; Για ελάτε να τον φωνάξουµε. Πάµε µε ένα τζι τζι να τον φωνάξουµε. 

Εµφανίζεται ο Τζιτζικο-Περικλής (µουσική αν θέλετε µπαίνει για λίγο) θριαµβευτικά. 
Κάνει βόλτες κορδωµένος ενόσω συνεχίζει ο αφηγητής. 
 
Αφηγητής: Και πράγµατι λοιπόν η θεά ήτανε ευχαριστηµένη µε τον ιερέα της, τον 
τραγουδιστή του καλοκαιριού ώσπου µια µέρα…συνέβη αυτό που από όλα φοβόταν 
πιο πολύ ο Πέρης… 
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Η Χρυσαλίνθη εµφανίζεται µε πολύ επισηµότητα, ίσως τα άλλα ζώα να τη 
συνοδεύουνε κρατώντας την άκρη από το φουστάνι της, στέκεται µπροστά στον 
Πέρη. Αυτός πέφτει κάτω από τον φόβο του και την κοιτάζει µε δέος. 

Τζιτζικο-Περικλής:: Αµάν, ζαµάν. Τι είν’ τούτο…Τι βλέπω; Η θε- η θε, η θεά 
Χρυσαλίνθη. Μανούλα µου, τι έκανα; Απευθύνεται στα παιδιά: Βλέπω καλά; Τι έκανα 
ο κακοµοίρης; Εγώ που δουλεύω όλη µέρα, κιθάρα τραγούδι, τραγούδι κιθάρα, 
ξελαρυγγιάζοµαι... (Γενικά λόγια φοβισµένου, δικαιολογίες κ.λπ.)  

Χρυσαλίνθη βροντοφωνάζοντας, να ακουστεί σε όλο το θέατρο: Τζιτζικο-Περικλή! 
(τείνει το ραβδί της και τον δείχνει) 

Πέρης: Εγώ ειµ’ αυτός (απευθυνόµενος στα παιδιά), που να µην ήµουν. 

Χρυσαλίνθη: Δε λέω. Είσαι ο πιο πιστός µου ιερέας. Όλη µέρα τραγουδάς για χάρη 
µου. Κι ούτε που σε παρασύρουνε τα παιδιά, που πάνε στη θάλασσα µε τις µπάλες 
τους και τα παιχνίδια τους. Ούτε οι µαµάδες τους που την αράζουνε στις ξαπλώστρες 
µε τα αντηλιακά και τα περιοδικά τους. Εσύ εκεί! Εργατικός. Ιδροκοπάς τραγουδώντας 
τη χάρη του καλοκαιριού. (Θυµώνει). Αλλά βρε Πέρη! (Ο Πέρης τρέµει σαν το ψάρι. 
Ααα λέει, κάνει σα να ζητά από τα παιδιά σωτηρία) Τι µονότονο τραγούδι. Τζι και τζι 
και τζί και τζι. Βαρετό δεν είναι; Τι λέτε κι εσείς καλά µου ζώα του δάσους; 
(απευθύνεται στα παιδιά, που έχουν γίνει όµως ζώα του δάσους, περιµένει, αν 
αντιδράσουν, αλληλεπιδρά αν θέλει λίγο µε το κοινό, και συνεχίζει) Λοιπόν ξέρω εγώ 
γιατί σου συµβαίνει αυτό. Γιατί όλη µέρα κάθεσαι πάνω στην ελιά σου.  Τέτοιος 
τεµπέλης είσαι. Δεν έχεις ταξειδέψει στην Ελλάδα, στις λίµνες, στα ποτάµια, στη 
θάλασσα, στα βουνά, στον αέρα, να ακούσεις τους υπέροχους ήχους της ελληνικής 
φύσης. Να ακούσεις το θρόισµα των φύλλων στα δάση στα ψηλά βουνά, το κυµατάκι 
της θάλασσας και τις βαριές πατηµασιές µιας αρκούδας µέσα στο δάσος. Το ουρλιαχτό 
του τσακαλιού….(λέει εικόνες µε ήχους της φύσης που θέλει). Εδώ που είσαι, βέβαια, 
τι µουσική να γράψεις. Λοιπόν, έχεις µια τζιτζικο-ηµέρα να ταξιδέψεις σε όλη την 
Ελλάδα να ακούσεις και να γράψεις ωραίους ήχους και όταν γυρίσεις, θέλω να 
γράψεις στο άψε σβήσε µια υπέροχη µουσική για µένα. (αυτά τα τονίζει τα λόγια, 
είναι η αποστολή του). Αν τα καταφέρεις, θα σε στείλω στη Eurovision! Αν όµως δεν 
τα καταφέρεις (απειλητικά και θυµωµένα, αγριεύει η φωνή της), θα σε µεταµορφώσω 
σε ….µυρµήγκι.  

Ο Πέρης τρέµει στο άκουσµα των λόγων αυτών. Ψελλίζει διάφορα (µη θεά µου µη. 
Μυρµήγκι α πα πα. Από τα ψηλά να βρεθώ στα χαµηλά, στον βυθό, µα εγώ δεν ξέρω 
κολύµπι κ.λπ.)  

Φεύγει η θεά µε τους ακολούθους της. Ο Πέρης τέζα από το σοκ. 

(Μουσική ως αυλαία) 
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Πράξη Β΄: Ο Τζιτζικο-Περικλής Υπουργός Φύσης αναχωρεί για διακοπές και 
προεκλογική εκστρατεία. 

 

Αφηγητής: Έτσι λοιπόν ο Τζιτζικο-Περικλής ο καηµένος µπήκε σε µεγάλη περιπέτειες. 
Η Χρυσαλίνθη τον έστειλε, µέσα σε µια Τζιτικο ηµέρα, δηλαδή από την ανατολή του 
ηλίου µέχρι τη δύση, στο βυθός της θάλασσας, στα βουνά, σε φαράγγια, σπηλιές, 
λίµνες, και που δεν πήγε. Και που να δείτε που δεν ήξερε να κολυµπά και 
θαλασσοπνιγόταν. Πάντως κατάφερε να ανοίξει τα αυτιά του και να ακούσει τον ήχο 
της νυχτερίδας το βράδυ, το κελάηδισµα του αηδονιού, τον παφλασµό της θάλασσας, 
τον αέρα µέσα στις πευκοβελόνες, το κάλεσµα του ελαφιού και το ουρλιαχτό του 
τσακαλιού…Όταν συνήλθε από το σοκ (ο Πέρης κάνει ότι συνέρχεται και µε κινήσεις 
κάνει  ότι γράφει µουσική) του ήρθε έµπνευση και έγραψε µια υπέροχη µουσική. Η 
Χρυσαλίνθη ευχαριστήθηκε πολύ και γι αυτό όχι µόνο του έκανε αυτό που του 
υποσχέθηκε (θυµάστε, ζώα του δάσους, τι του υποσχέθηκε;) αλλά και του ανέθεσε 
µια ακόµη πιο δύσκολη αποστολή. Τον έκανε Υπουργό Φύσης, Αρχηγό της Φύσης, 
δηλαδή, για να διορθώσει όλα τα κακά. Ξέρετε εσείς, σκουπίδια, καυσαέρια, βρώµικα 
ποτάµια και θάλασσες, παράνοµο κυνήγι…Αλλά ο τεµπελάκος µας, αντί να κάνει τη 
δουλειά του, είχανε πάρει τα µυαλά του αέρα που είχε πάει στη Eurovision, και το 
έπαιζε αρχιµουσικός.  

Ενώ µιλάει ο αφηγητής, ο Πέρης κάνει κινήσεις αντίστοιχες µε τα λόγια του αφηγητή. 

Σκηνή µουσικοχορευτική (σκηνοθετεί, χορογραφεί η Διονυσία!)  

Ο Πέρης το παίζει µαέστρος, κρατάει δήθεν µπαγκέτες και ενορχηστρώνει τα ζώα 
(εµφανίζονται οι άλλοι ηθοποιοί µε τα κουστούµια τους), χορεύουν όλοι µαζί µε τον 
Πέρη να διευθύνει το σόου και να είναι φανερά αλαζονικός. 

(Χαµηλώνει η µουσική, τα ζώα κάθονται κάπου στη σκηνή). 

Αφηγητής: Έτσι που λέτε. Πήραν αέρα τα µυαλά του φιλαράκου µας. Ορίστε νάτος. 
Κοιτάξτε χάλια. Έχει στρωθεί στο υπουργικό του γραφείο (φέρνουµε το τραπεζάκι και 
την καρέκλα στη σκηνή) και κάνει τον καµπόσο. Κοιτάξτε πανάκριβο γραφείο, δρύινη 
καρέκλα, κοµπιούτερ τελευταίας τεχνολογίας… 

 Ο Πέρης στρώνεται στο γραφείο του. Εµείς του ξεσκονίζουµε την κοστουµιά, τον 
περιποιούµαστε του λέµε «ό,τι θέλετε κύριε Υπουργέ, λίγο νερό κύριε Υπουργέ» κ.λπ. 
κι αυτός µας κοιτάζει σα µύιγες.  

Αφηγητής: Είχε φτάσει όµως καλοκαίρι πάλι, Αύγουστος µήνας, ο µήνας των 
διακοπών, και ο Πέρης ήθελε διακοπές. 

(τα άλλα ζώα κάθονται γύρω γύρω στη σκηνή) 
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Τζιτιζικο-Περικλής: Αααχ. Πολλή δουλειά, φίλοι µου, πολλή δουλειά. Πολύ δύσκολο 
σας λέω να είσαι υπουργός, πολύ δύσκολο. (Βηµατίζει πάνω κάτω, κοµπάζει, και 
µιλάει καθαρά και δυνατά να φτάνει η φωνή στο κοινό.) Να, όλη µέρα µπροστά στο 
κοµπιούτερ διαβάζω τον Μποµπ τον Σφουγγαράκη…εεε µπερδεύτηκα, ήθελα να πω, 
δουλεύω σκληρά. Τώρα όµως χρειάζοµαι επειγόντως δι –α – κο- πες. Πλησιάζει 
15Αύγοστο πια. Τα σχολεία έχουν κλείσει, τα παιδιά είναι στους δρόµους και παίζουν, 
όλοι στις θάλασσες, ε θέλω κι εγώ ξεκούραση. Άσε που έχω επιθυµήσει τους φίλους 
µου στην ελιά µου. (Γίνεται νοσταλγικός. Συγκινείται). Οι φίλοι µου, η αράχνη, τα 
µελισσάκια, η πυγολαµπίδα, το φιδάκι…και πιο πολύ…η Κλαίρη…η τζιτζικίνα της 
διπλανής ελιάς. (Ο Πέρης είναι ερωτοχτυπηµένος, πιάνει την καρδιά τους, κοιτάζει 
δήθεν µια φωτογραφία της Κλαίρης…αυτοσχεδιάζει…). Κλαίρη, Κλαίρη. Το τραγούδι 
σου είναι στα αυτιά µου µελωδία. (Αλλάζει ύφος, ύφος ανησυχίας). Η αλήθεια είναι 
ότι τώρα τελευταία η Κλαίρη δε µου µιλάει, δε µε καταδέχεται. Τέλος πάντων. Θα 
πάω να την κατακτήσω τώρα αµέσως. Κλείνω το γραφείο µου και πάω. Να πω στον 
Λίνο, τον Μούργο, να φέρει την υπουργική λιµουζίνα τώρα αµέσως. Πάει να πιάσει το 
τηλέφωνο (ένα κινητό) αλλά χτυπάει πριν προλάβει να το σηκώσει. 

Ντριν, ντριν. Είναι ο γάιδαρος ο Γκαρής. Αν δεν βρεθεί άλλος να το κάνει, τον κάνει η 
αφηγήτρια.  

Πέρης: Εµπρός, λέγετε (απότοµα γιατί βιάζεται να φύγει) 

Γκαρής: Ε..ε…Ο κύριος Υπουργός της Φύσης, ο Τζιτζικο-Περικλής; 

Πέρης: Ο ίδιος αυτοπροσώπως και ιδιοχείρως, φερ’ ειπείν ναι λοιπόν εγώ είµαι. (και 
κορδώνεται). Ποιος; 

Γκαρής: Ο Γκαρής είµαι κ. Υπουργέ, ο γάιδαρος. Θα ήθελα, να θα ήθελα, αν 
επιτρέπεται δηλαδή, µια χάρη. Ξέρετε το είδος µου κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Κανείς 
πια χρησιµοποιεί γαϊδούρια για να πάει στη δουλειά του. Καταστρεφόµαστε. Κάντε 
κάτι κ. Υπουργέ. Να το γράφει και η εφηµερίδα (δείχνει µια εφηµερίδα µε τίτλο 
αντίστοιχο) 

Πέρης (θυµωµένα): Γκαρή, ξέρεις τι µέρα είναι; Ξέρεις τι εποχή έχουµε; 

Γκαρής: Εποχή; Τι είναι αυτό πάλι; Εγώ ξέρω µόνο ότι τρώω καρπουζόφλουδες και 
σύκα αυτό τον καιρό.  

Πέρης: Α-κρι-βώς. Είναι 13 Αυγούστου. Σε δυο µέρες είναι 15Αύγουστο και το 
υπουργικό γραφείο κλείνει τώρα αµέσως. Είναι αδύνατο να ακούσω τις χάρες που µου 
ζητάς. (Κλείνει απότοµα το τηλέφωνο. ). 

Γκαρής (απογοητευµένος, κοιτάζει το τηλέφωνο): Μου το ‘κλεισε στα µούτρα. Κι 
έπειτα σου λέει γάιδαρος… 
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Πέρης (τηλεφωνεί στον Λίνο): Λίνο, σε παρακαλώ να φέρεις τη λιµουζίνα τώρα 
αµέσως. Θα πάµε στην ελιά µου, θέλω διακοπές. Άσε που…αχά (συνωµοτικά) 
πλησιάζουν πάλι οι εκλογές και τα ζώα πρέπει να ξαναβγάλουνε αρχηγό της φύσης. 
Έχω λοιπόν να τους πω τις καινούργιες µου ιδέες που είναι καταπληκτικές. Θα τους 
εντυπωσιάσουν και θα µε ξαναψηφίσουν. Έχω σχέδια εγώ…Θα εντυπωσιαστεί και η 
Κλαίρη. (Αυτά τα τελευταία λόγια τα λέει καθαρά και τα τονίζει για να γίνει κατανοητό 
στα παιδιά ότι έχει στόχο να ξαναβγεί υπουργός και θέλει να εντυπωσιάσει τα ζώα µε 
τις καινοτόµες ιδέες του και µε «παροχές» και δώρα). Εµπρός λοιπόν, Λίνο, έλα και 
φύγαµεεεε. 

(Μουσική για αυλαία. Και ίσως όλα τα ζώα να τραγουδήσουνε ένα τραγουδάκι: 

Χέρια ψηλά 

Κι όλα τα φτάνει  

Ο Πέρης για δες 

Στο σπίτι του φτάνει 

Χέρια ψηλά 

Πάλι να θέλει 

Δόξες και πλούτη  

Άχου βρε Πέρη… 

(Βρείτε ό,τι τραγουδάκι και µουσικοχορευτικό θέλετε…) Χαµηλώνει η µουσική, τα ζώα 
φεύγουνε από τη σκηνή.  

Πράξη Γ΄: Η συνέλευση των ζώων - εκσυγχρονισµός 

Ο Πέρης φτάνει στην ελιά (κρεµασµένη ελπίζουµε ζωγραφιά ή κατασκευή): Να ‘µαστε 
στην ελιά µας. Μπα. Πολλή ησυχία. Δε βλέπω κανέναν. Που είναι τα µελισσάκια, το 
φιδάκι, η σαύρα. Η Κλαίρη; (Κοιτάει στη διπλανή ελιά υποτίθεται). Τέλος πάντων. 
(Φτιάχνει το κοστούµι του, διορθώνει το παπιγιόν του για να είναι ωραίος).  

Εµφανίζεται η Αράχνη. Εκπλήσσεται, θαυµάζει, εντυπωσιάζεται απεριόριστα από τον 
νεοφερµένο. Δεν τον αναγνωρίζει. ΄ 

Αράχνη: Καλέ, ποιος είναι αυτός ο οµορφονιός. Τι παράστηµα, τι κοστουµιά, γυαλί, 
χρυσό ρολόι, τέλειος είναι! Μα ποιος είναι; Τον αναγνωρίζετε; (στα παιδιά, αν τα 
παιδιά δε µιλήσουν, επιµένει, ρωτάει ποιος είναι). Α, ο Τζιτζικο-Περικλής! Βρε Πέρη, 
πως έγινες έτσι; Θέλω να πω πως οµόρφυνες, πόσο αστραφτερός είσαι! (Κοιτάζει 
παραδίπλα δήθεν τη λιµουζίνα). Κι αυτή η λιµουζίνα δικιά σου είναι; 
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Πέρης: Ε, ναι Αράχνη, το οµολογώ. Το υπουργιλίκι µου έκανε καλό (κορδώνεται). 
Αλλά κι εσύ δεν πας πίσω. Στις οµορφιές σου.  

Αράχνη: Α, το υπουργιλίκι ναι. Δηλαδή είσαι σε γραφείο; 

Πέρης: Και βέβαια, υπέροχο γραφείο. 

Αράχνη: Κι έχεις και κοµπιούτερ; 

Πέρης: Αµέ.  

Αράχνη: Και έµαθες να το χρησιµοποιείς; 

Πέρης:  Ε, όχι ακριβώς. Ανοίγω τον Μποµπ τον Σφουγγαράκη και διαβάζω για να 
περάσει η ώρα, αλλά δεν έχει σηµασία. Ξέρω να πατάω τα πλήκτρα. 

Αράχνη: Τέλεια, τέλεια. 

Η Αράχνη κολακεύεται που της έκανε κοµπλιµένο , µουρµουρίζει στο κοινό «κούκλος, 
κούκλος¨» και τον ρωτάει:  

Αράχνη: Πέρη, θα µου χαρίσεις έναν χορό; Όλο τον χρόνο έκανα µαθήµτα. 

Μουσική, χορός, ό,τι θέλετε βαλς, τανγκό κ.λπ. 

Πέρης (σταµατάει απότοµα): Έλα, έλα να σοβαρευτούµε! Δεν ήρθα εδώ για χορούς 
και πανηγύρια.  

Αράχνη: Ήρθες να παίξουµε, έτσι δεν είναι; Δεν περνάς Κυρά Μαρία και Τσιγκολελέτα, 
όπως παλιά. Α και το Κλέφτες και Αρχικλέφτες. 

Πέρης: Όχι ακριβώς. Σας πεθύµησα βέβαια, δε λέω.  Θέλω να σας ανακοινώσω όµως 
τις θαυµάσιες ιδέες που έχω για να κάνω την ελιά µας….Αλλά µην καθυστερούµε. 
Φώναξέ µου όλα τα ζώα εδώ. Γενική Συνέλευση.  

Αράχνη: Αµέσως Πέρη µου, ό,τι πει ο κύριος Υπουργός. Αµέσως. (Τρέχει και φωνάζει 
τα ζώα προς το κοινό): «Σκουλήκια, κάµπιες, σπουργίτια, ελάφια, πεταλούδες, 
µέλισσες και φίδια…ελάτε στην πλατεία της ελιάς µας. Ήρθε ο Τζιτζικο-Περικλής, ο 
Υπουργός, και έχει να βγάλει βαρυσήµαντο λόγο!» (Σα ντελάλης, µε τα χέρια χωνί και 
το κάλεσµα µοιάζει να περιλαµβάνει τους θεατές –ζώα.)  

Βγαίνουν και οι άλλοι ηθοποιοί που παίζουνε ζώα. 

Μουσική-χορευτικό των ζώων. (Διονυσία) 

Κάθονται όλοι µαζί σαν σε συνέλευση. 
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Τζιτζικο-Περικλής: Αγαπηµένοι µου φίλοι…Πως ζείτε έτσι; Αυτή η ελιά είναι ακόµη 
µέσα στη σκόνη. Σε χωµατόδροµο. Κι ύστερα, πως ζείτε έτσι, χωρίς τηλεόραση, χωρίς 
CD player, χωρίς ψυγείο, κοµπιούτερ, κουζίνα, πλυντήριο, µίξερ, τοστιέρα, καφετιέρα, 
αποχυµωτή, ηλεκτρικό σίδερο, ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, ηλεκτρική 
µουστάρδα….εεε…µπερδεύτηκα. Τέλος πάντων θέλω να πω πως ζείτε χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύµα; Και χωρίς καλοριφέρ, αυτοκίνητα και ασφαλτοστρωµένους δρόµους; (Τα ζώα 
κοιτάζονται µεταξύ τους προβληµατισµένα, έχει δίκιο λένε ο ένας στο άλλο γίνεται 
σούσουρο). Σιωπή παρακαλώ! Βλέπετε πως έχω δίκιο. Κοιτάξτε πως ζούµε στην πόλη: 
λιµουζίνες, κινητά, ανέσεις… Μα πάνω από όλα τηλεόραση και συσκευές. 

Ένα ζώο: Δίκιο έχει ο Υπουργός. Θέλουµε κι εµείς λιµουζίνες. 

Άλλο ζώο: Κι εγώ θέλω να ακούω µουσική από CD. Bαρέθηκα να έχω τα τριζόνια για 
µουσική και τα τζιτιζίκια. Ωωωχ. Συγγνώµη δεν το ήθελα.  

Πέρης (που συνοφρυώθηκε λίγο στο άκουσµα της προσβολής): Υποµονή, υποµονή. 
Όλα θα γίνουν. Το λοιπόν, σας έχω φέρει δώρα. (Φέρνει ένα κουτί µε τις εικόνες από 
συσκευές. Το ανοίγει τελετουργικά και µοιράζει  στα ζώα τις εικόνες από τις ηλ. 
συσκευές.)  

Κάθε φορά που ένα ζώο παίρνει µια εικόνα, λέει τι είναι για να το ακούει το κοινό: Μια 
τοστιέρα κ.λπ. και πάει και την κολλάει στην ελιά.  

Πέρης: Και για όλα αυτά χρειάζεται ρεύµα. Ιδού! (Βγάζει ένα πολύπριζο και το βάζει 
δήθεν στην πρίζα). Ιδού! Έλαµψε η ελιά, αντήχησαν στο υπερπέραν οι µηχανές µας. 

(Ίσως Διονυσία να παίξει µουσική εδώ και βλέπουµε τα ζώα να γεµίζουνε την ελιά µε 
συσκευές χορεύοντας και γελώντας).  

Διακριτικά ο αφηγητής βάζει µαύρες κορδέλες γκοφρέ γύρω από το δέντρο που 
συµβολίζουν το CO2. Ta ζώα συνεχίζουνε το χορό τους πολύ ευχαριστηµένα και έτσι 
τελειώνει η σκηνή. Σβήνει η µουσική.  

(Σηµείωση: Αν µπορούµε να βρούµε ηλεκτρικές συσκευές-παιχνίδια ή αληθινές (CD, 
κουζίνες, τηλέφωνα κ.λπ.) θα µπορούσαν να τα κρατάνε τα ζώα και να περιφέρονται 
µε αυτά εναλλάσσοντας δραστηριότητες µε ηλεκτρικές συσκευές και το χορευτικό να 
εµπνέεται από αυτές τις κινήσεις.) 

Πράξη Δ΄: Οργή θεού. 
Εµφανίζεται η Αράχνη µε καινούργιο αστραφτερό ιστό και τα άλλα ζώα  και ο Πέρης 

κατευχαριστηµένος. 
 

Αράχνη: Μπράβο Πέρη, τα κατάφερες περίφηµα. Όλα λάµπουν στην ελιά µας. Κοίτα 
φώτα. Η ελιά που ποτέ δεν κοιµάται. 

Άλλο ζώο: Κι εγώ είµαι όλη µέρα στην ΤV, τι ωραία προγράµµατα. 
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Άλλο ζώο: Κι εγώ ανεβοκατεβαίνω από κλαδί σε κλαδί µε ασανσέρ. 

Αράχνη: Εγώ πάλι…κοιτάξτε τον ιστό µου. Τον έφτιαξα µε την καινούργια µου 
ηλεκτρική µηχανή. Τέρµα πια το ράψιµο µε τα πόδια. Λέω µάλιστα να ανοίξω 
εργοστάσιο. 

Πέρης: Και business woman η Αράχνη µας. (Αλλάζει τόνο. Σκέφτεται, αναζητά). Μα, 
που είναι η Κλαίρη; Γιατί δεν είναι εδώ να µε δει να µε καµαρώσει; 

Αράχνη (ή άλλο ζώο): Βέβαια…τώρα τελευταία ο αέρας άρχισε να βρωµάει λιγάκι εδώ 
πέρα (δείχνει τα µαύρα γκοφρέ και βαστάει τη µύτη από τη βρώµα).  

Πέρης (στην αρχή λίγο αµήχανος, µετά το ξεπερνάει): Α, ναι. Μην ανησυχείτε. Έχω 
φέρει και σπρέι µε άρωµα τριαντάφυλλο, white musk, βανίλια και εξωτικό µάγκο 
(κάνει ότι ψεκάζει).  

Αράχνη (ή άλλο ζώο): Πολύ σωστά τα λες Πέρη. Αλλά…τώρα τελευταία, έχουµε 
πολλούς καύσωνες στην ελιά µας. Σκάει ο Τζίτζικας, δηλαδή εσύ. 

Πέρης: Ε…ναι. Έχω και γι αυτό τη λύση. Έφερε κλιµατιστικά. Θα τα ανάβουµε στο 
φουλ. Δεν πάει να πυρώνει ο κόσµος έξω, εµείς θα δροσιζόµαστε.  

Αράχνη (ή άλλο ζώο): Πάρα πολύ ωραία Πέρη. Για όλα έχεις λύσεις. Αλλά, να έχουµε 
και απότοµα κρύα και καταιγίδες και πληµµύρες. 

Πέρης: Κανένα πρόβληµα. Έφερα και καλοριφέρ και όσο για τις πληµµύρες, ε, θα 
ανέβουµε σε λίγο ψηλότερο κλαδί, ώσπου να περάσει η µπόρα. 

Όλα τα ζώα µαζί: Τέλειες ιδέες. Ζήτω…. 

Τα ζώα βγαίνουν από τη σκηνή. Ο Πέρης κουρασµένος κάθεται κάτω από την ελιά, 
λέει Αχ τι κούραση  και τον παίρνει ο ύπνος.  

Στον ύπνο του υποτίθεται εµφανίζεται η Χρυσαλίνθη. 

Χρυσαλίνθη: Ντροπή σου Πέρη. (Ο Πέρης ξαπλωµένος κοιµάται αλλά ταράζεται, 
τρέµουν τα µέλη του κ.λπ.) Χίλιες φορές ΝΤΡΟΠΗ! Παρέσυρες και τα καηµένα τα ζώα 
µε τις µουρλαµάρες σου. Με όλες αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές και τα καλοριφέρ και 
τα αυτοκίνητα, έχετε γεµίσει τον αέρα µε καυσαέρια και αυτό το απαίσιο αέριο, 
γκούχου  

γκούχου, αυτό το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό µας κατάστρεψε, εµάς τους θεούς των 
4 Εποχών του χρόνου.  
Αυτό το διοξείδιο του άνθρακα που βγάζουν οι συσκευές σας και τα αυτοκίνητά σας 
έχει σχηµατίσει µια παχιά κουβέρτα γύρω από τη γη. Έχετε τυλίξει τη γη σε µια 
κουβέρτα. Σα να τη βάλατε σε θερµοκήπιο. Έχει πυρετό η γη, µπρεεε. Κι εµείς, οι θεοί 
των εποχών, έχουµε χάσει τη σειρά µας. Δεν ξέρουµε πότε πρέπει να βασιλέψω εγώ, 
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το καλοκαίρι, πότε ο χειµώνας, πότε το φθινόπωρο και πότε η άνοιξη. Γι αυτό έχετε 
πληµµύρες και καύσωνες και παγωνιές.  

Έτσι όπως πάτε…αν συνεχίσετε έτσι, (κραδαίνει απειλητικά το ραβδί της) σε λίγο θα 
έχετε µόνο µια εποχή του χρόνου: Την 5η Εποχή. Που θα είναι ένα τουρλουµπούκι 
από όλες τις εποχές. Και τότε σε βεβαιώνω, τα πράγµατα δε θα είναι καθόλου εύκολα. 
Ούτε για σας τα ζώα ούτε και για αυτούς τους ανόητους, τους ανθρώπους.  

Πρόσεξε κακοµοίρη µου! Τα έχεις κάνει µούσκεµα. Κοίτα να ζητήσεις βοήθεια από τα 
άλλα ζώα, που είναι πιο έξυπνα από σένα, µήπως και διορθώσεις την κατάσταση.  

Το νου σου… 

(Όλη αυτή την ώρα που µιλάει η Χρυσαλίνθη ο Πέρης τρέµει σα να βλέπει εφιάλτη. 
Όποτε ανεβάζει τον τόνο φωνής η θεά, τρέµει πιο πολύ. Η Χ. τα λέει καθαρά τα λόγια 
της γιατί είναι βασικά. Εξηγεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου απλά.)  

Αποχωρεί η Χρυσαλίνθη.  

 

Πράξη Ε΄: Πικρή µετάνοια. 

Ο Πέρης ξυπνάει αλαφιασµένος.  

Τζιτζικο-Περικλής: Αχ τι έπαθα, µανούλα µου. Αχ ο κακοµοίρης. Τι ήταν αυτό πάλι. 
Καλέ ήταν αλήθεια η θεά η Χρυσαλίνθη; (απευθύνεται στα παιδιά). Αυτή ήταν, αυτή 
ήταν. Μου τα έψαλλε πάλι. Μούσκεµα τα ‘κανα, µούσκεµα. Γέµισα λέει τον αέρα µε 
αυτό το..ξύδι µε ανθρακικό, πως το είπε να δεις…Όχι όχι. Διοξείδιο του άνθρακα. Ναι 
απ’αυτό. Λοιπόν τι να κάνω; Τι λέτε να κάνω τώρα φίλοι µου; (απευθύνεται στο κοινό 
αλλά δεν ανοίγει διάλογο µε τα παιδιά.).  

Το βρήκα! Θα κόψω το καλώδιο. Θα κόψω το ρεύµα. Τέρµα. Θα γίνουµε πάλι όπως 
ήµασταν πριν. Βέβαια…(διστάζει πριν σκύψει στην πρίζα). Οι φίλοι µου τα ζώα θα 
θυµώσουν. Δε θα µε ξαναβγάλουν Υπουργό. Δε θα µε αγαπάνε…Μα κι εκείνη η 
Κλαίρη, που είναι; Που εξαφανίστηκε; (Ταλαντεύεται). Όχι δεν το κόβω. Όχι το κόβω. 
Το κόβω, δεν το κόβω…(Γυρίζει προς το κοινό µε ερωτηµατικό ύφος χωρίς να λέει 
τίποτα.). Τελικά το κόβει.  

Ησυχία. Σε λίγο ακούγεται ένα γλυκό τραγούδι.  

Πέρης: Α, το τραγούδι της Κλαίρης. 

Ακούγεται για λίγο µόνο το τραγούδι. Όταν σβήνει το τραγούδι, εµφανίζεται 
αναστατωµένη η Αράχνη. 
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Αράχνη: Καλέ, καλέ τι έγινε; Εκεί που έγραφα τα αποµνηµονεύµατά µου στο 
κοµπιούτερ µου, έσβησαν όλα. Και δεν είχα σώσει το αρχείο µου, το «βίος αράχνης»  
τελεία ντοκ. Που να θυµηθώ τώρα τι είχα γράψει; 

Πέρης ψύχραιµος και αποφασιµένος: Δε χρειάζεται να θυµηθείς, γιατί δεν πρόκειται να 
ξαναδείς  κοµπιούτερ. Κοίτα να επιστρέψεις στο χαρτί και το µολύβι, κυρία µου. 

Τέρµα το ηλεκτρικό ρεύµα. Που να σου τα λέω τι έγινε. (παίρνει την Αράχνη και της 
ψιθυρίζει στο αυτί αυτά που είδε στον ύπνο του, υποτίθεται) και εκείνη αναφωνεί 
κατά καιρούς:  

Αράχνη: Αλήθεια;  Η Χρυσαλίνθη; Πω πω; Ξύδι; Κουβέρτα γύρω από τη γη. Μάλιστα, 
µάλιστα.. Μωρέ καλά το είχαµε καταλάβει ότι βρωµούσε ο αέρας και κάτι δεν πήγαινε 
καλά µε τον καιρό. Με τους καύσωνες και τις πληµµύρες. Τα λεγα, τα ‘λεγα 
(κουνώντας το κεφάλι). Και έκοψες το ρεύµα; Και τώρα; Πως θα πλέκω τον ιστό µου; 

Πέρης: Δείχνει τα χέρια του. 

Αράχνη: Α δε µπορώ, τώρα συνήθισα τη µηχανή µου. Τέλος πάντων. Εγώ σε 
συµπαθώ Πέρη και το ξέρεις. Αλλά να δω τώρα πως θα τα βγάλεις πέρα µε αυτούς; 

Τα ζώα έχουν αρχίσει να εµφανίζονται και ζητάνε εξηγήσεις.  

Πέρης (στην Αράχνη µε αποφασιστικότητα): Συγκέντρωσε όλα τα ζώα στην πλατεία. 
Άλλωστε πλησιάζει πια και η ώρα των εκλογών. Τα ζώα πρέπει να διαλέξουν αρχηγό. 

 

Πράξη Στ΄: Εκλογές.  

 

Η Αράχνη καλεί σε συνέλευση τα ζώα. Έρχονται µουρµουρίζοντας δυσαρεστηµένα 
που τους κόπηκε το ρεύµα, χειρονοµούν κ.λπ.. Παίρνουν τις θέσεις τους.  

Πέρης: Ησυχία παρακαλώ. Μάθατε όλοι τα νέα. Αυτό που κάναµε, το οµολογώ, εγώ 
σας παρέσυρα, εξόργισε τη Χρυσαλίνθη. Χαλάµε λέει τον καιρό, γεµίζουµε τον αέρα 
µε διοξείδιο του άνθρακα. Επειδή καίµε ρεύµα. Κοιτάξτε, τα µελέτησα καλά τα 
πράγµατα. Είναι απλό. Ξέρετε τι υπάρχει πίσω από την πρίζα που µας δίνει ρεύµα; 

Ένα ζώο: Καλώδια.  

Πέρης: Μπράβο εξυπνοπούλι µου. Καλώδια της ΔΕΗ που οδηγούν στο εργοστάσιο της 
ΔΕΗ. Κι αυτό µε τη σειρά του για να δώσει ρεύµα καίει κάρβουνο. (ενόσω λέγονται 
αυτά προβάλλονται εικόνες σε powerpoint). To κάρβουνο το παίρνουµε µέσα από τη 
γη. Με τρυπάνια και αντλίες. Κάρβουνο είναι το πετρέλαιο, η βενζίνη, ο λιγνίτης, όλα 
αυτά τα ορυκτά που καίµε για να πάρουµε αέριο. ΚΑΡ-ΒΟΥ-ΝΟ. Κάθε φορά που καίµε 
αυτά τα κάρβουνα για να πάρουµε ρεύµα και να έχουµε τηλεοράσεις και τα ρέστα, 
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ελευθερώνουµε στον αέρα διοξείδιο του άνθρακα. Να και η κουβέρτα λοιπόν που 
σχηµατίζεται γύρω από τη γη. Αυτό το διοξείδιο του άνθρακα δε φεύγει µε τίποτα. 
Μακάρι και να φυσούσαµε όλα τα ζώα του κόσµου µαζί. Οπότε Όχι άλλο Κάρβουνο, 
Όχι άλλο Ρεύµα.  

Τώρα βέβαια, (αλλάζει τόνο) αν αυτό σας στεναχωρεί, µη µε βγάλετε αρχηγό. Είναι η 
ώρα να ψηφίσουµε και να διαλέξουµε πάλι Υπουργό της Φύσης και αρχηγό των ζώων.  

Αράχνη: Μια στιγµή Τζιτζικο-Περικλή. Εδώ έχουµε δηµοκρατία. Οπότε πρέπει να 
ρωτήσουµε αν υπάρχουν άλλα ζώα που έχουν άλλες ιδέες για να λύσουµε το 
πρόβληµα και αν θέλουν να βάλουνε  υποψηφιότητα να γίνουν εκείνα Υπουργοί της 
Φύσης. Για να δούµε λοιπόν…Υπάρχουν άλλες ιδέες πώς να αντιµετωπίσουµε το 
πρόβληµα µε τα καυσαέρια και από την άλλη να συνεχίσουµε να έχουµε ηλεκτρικές 
συσκευές εδώ στην ελιά µας; 

Ένα ζώο: Εγώ έχω µια ιδέα. Να έχουµε συσκευές αλλά λιγότερες. Να κάνουµε 
οικονοµία, να κλείνουµε τα φώτα όταν δε τα χρειαζόµαστε και έτσι δε θα βρωµίζουµε 
τόσο τον αέρα.  

Αράχνη: Ωραία ιδέα! Οικονοµία. Άλλος; 

Άλλο ζώο: Εγώ λέω να παίρνουµε ρεύµα όχι από κάρβουνο, που βρωµίζει τον αέρα, 
αλλά από νερό που είναι καθαρό. Και από τον αέρα και τον ήλιο. Να έχουµε ηλιακούς 
θερµοσίφωνες και ηλιακούς φορτιστές για τα κινητά µας. Τέλεια ιδέα; 

Αράχνη: Μην επηρεάζεις τους ψηφοφόρους σε παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία. Έχουµε 3 
υποψηφίους και τρεις προτάσεις. Θυµίζω: 

Ο Τζιτζικο-Περικλής (στέκεται περήφανα και κοιτάζει το κοινό) προτείνει να κόψουµε 
το ρεύµα και να ζήσουµε όπως πριν. Χωρίς καθόλου ρεύµα. 

Ο/Η (ο,τι ζώο είναι) προτείνει να έχουµε ηλεκτρικό ρεύµα και συσκευές και 
αυτοκίνητα αλλά να κάνουµε οικονοµία. Να τα µοιραζόµαστε όλα και να µη τα 
χρησιµοποιούµε πολύ. 

Ο/Η …. Προτείνει ΚΑΘΑΡΕΣ πηγές ενέργειας. Δηλαδή αντί για κάρβουνο να παίρνουµε 
ρεύµα και ενέργεια από τον ήλιο, το νερό και τον αέρα. Από ανεµόµυλους, 
νερόµυλους κ.λπ.  

Τώρα ήρθε η ώρα να ψηφίσουµε. Παρακαλώ πολύ σκεφτείτε ποιον θα ψηφίσετε 
(απευθύνεται στο κοινό). Σκεφτήκατε; Προσοχή. Θα σηκώσετε µόνο µια φορά το χέρι 
σας. Εµπρός ξεκινάµε.  

Ποιος ψηφίζει τον (α),…. 

Ποιος ψηφίζει τον (β)…. 

Ποιος ψηφίζει τον Τζιτιζκο-Περικλή…. 
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Μετράει µε το µάτι και βγάζει τον νικητή. Χειροκρότηµα. 

Αφηγητής: Κι έτσι λοιπόν έζησαν αυτοί…Μα µια στιγµή. Έχω µια ιδέα. Μήπως 
µπορούνε να συνεργαστούνε και οι τρεις τους σε µια κυβέρνηση; Τι λέτε κι εσείς ζώα 
του δάσους; Καλές ιδέες δεν έχουν και οι τρεις τους; Για δώστε τα χέρια λοιπόν… 

Χειροκροτήµατα. 

Αφηγητής: Κι εµείς καλύτερα… 

Μουσική χορεύουν όλα τα ζώα στη σκηνή. Δίνουµε την κίνηση για παλαµάκια στο 
κοινό. Ένα τραγούδι… 

 

ΤΕΛΟΣ 

 


