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Περίληψη
Η κυρά Παπλωµατού είναι µια πολύ καλή κυρία που µένει σε ένα
σπιτάκι ψηλά στο βουνό µιας πολύ µακρινής πολιτείας. Όλη µέρα ράβει
πανέµορφα παπλώµατα, κεντάει κουβερτούλες, πλέκει ζακέτες, γάντια
και κασκόλ και το βράδυ, κατεβαίνει στην πολιτεία και τα χαρίζει σε
όποιον τα έχει ανάγκη. Στο απέναντι βουνό, ψηλά σ ένα παλάτι, µένει ο
βασιλιάς Απληστούλης. Όχι ότι είναι κακός, αλλά θέλει συνέχεια να του
κάνουν δώρα, γι αυτό και κάθε βδοµάδα, απαιτεί να του κάνουν όλοι
δώρα. Μέχρι που ακούει για την κυρά Παπλωµατού και τα υπέροχα
παπλωµατά της και θέλει κι από εκείνη ένα δώρο! Η καλόκαρδη γυναίκα
δέχεται, υπό έναν όρο! Να µοιράσει πρώτα σε όλους, όλα του τα
υπάρχοντα!
Πράξεις Πέντε – 101 ρόλοι
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
Β1 τµήµα - 24 παιδάκια
14 αγόρια 10 κορίτσια
Μουσική. Μπαίνουν 3 αφηγητές
Aφηγητής 1
Μια φορά και δυο καιρούς, σε µια µακρινή πολιτεία, ζούσε µια πολύ –
πολύ καλή κυρία, η Παπλωµατού!
Αφηγητής 2
Το σπιτάκι της ήταν στην κορφή ενός καταπράσινου βουνού, γεµάτο
χρώµατα, λουλούδια και ζωάκια.
Αφηγητής 3
Η κυρά Παπλωµατού δούλευε σπίτι της όλη τη µέρα και το βράδυ
κατέβαινε στην πολιτεία.
Αφηγητής 4
Δε θα σας πούµε όµως ακόµη τι έκανε, για να σας κρατήσουµε σε
αγωνία!
Αφηγητής 5
Αυτό που θα σας πούµε όµως, είναι ότι όλοι αγαπούσαν την κυρά
Παπλωµατού για την καλή της την καρδιά και τα χρυσά της χέρια!
Βγαίνουν 8 λουλούδια που χορεύουν µε τραγούδι. Μόλις τελειώσει
Λουλούδι 1
Αχ, είµαι τόσο χαρούµενη σήµερα! Αν και κάνει πολύ κρύο, αισθάνοµαι
υπέροχα µ’ αυτά τα ζεστά γαντάκια!
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Λουλούδι 2
Να’ ναι καλά η κυρά Παπλωµατού µας! Χωρίς τα δωράκια της, θα είχαµε
ξεπαγιάσει!
Λουλούδι 3
Αυτό είναι αλήθεια! Να σας πω! Πάµε να της φτιάξουµε ένα πολύ
νόστιµο πρωινό;
Λουλούδι 4
Αρκεί να µην τα κάνουµε µαντάρα σαν την άλλη φορά!
Λουλούδι 5
Που της κάψαµε την κατσαρόλα...
Λουλούδι 6
Και χύσαµε όλο το γάλα στο πάτωµα...
Λουλούδι 7
Και οι φρυγανιές έγιναν κάρβουνο...
Λουλούδι 8
Και τα αβγά ήταν σκληρά σα µπαλάκια του γκολφ!
Τα λουλουδάκια κοιτάζονται µεταξύ του και λένε όλα µαζί
Λουλουδάκια
Λεπτοµέρειες!
Μουσική. Τα λουλουδάκια φεύγουν χαρούµενα από τη σκηνή. Μπαίνουν
άλλοι 3 αφηγητές
Αφηγητής 6
Από το πρωί έως το βράδυ, που λέτε, έραβε τα πιο όµορφα παπλώµατα,
µε πολύχρωµες κλωστές και υπέροχα υφάσµατα!
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Αφηγητής 7
Έπλεκε κασκόλ, γάντια, ζακέτες αλλά και πολύ – πολύ ζεστά παλτά!
Αφηγητής 8
Και το βράδυ, τα έπαιρνε όλα µαζί της και κατέβαινε στην πολιτεία!
Αφηγητής 9
Εκεί, όποιον έβρισκε να έχει ανάγκη, να κρυώνει ή να είναι φτωχός,
αµέσως του έκανε δώρο!
Βγαίνουν 1 αγοράκι κι 1κοριτσάκι, φτωχικά ντυµένοι. Το κορίτσι σέρνει
ένα παιδικό καροτσάκι, που έχει ένα µωράκι, ενώ το αγοράκι την έχει
αγκαλιά απ τους ώµους. Υποτίθεται πως κρυώνουν πολύ
Κορίτσι
Πω – πω! Έχω ξεπαγιάσει!
Το αγοράκι βγάζει τη ζακετούλα του και τη βάζει στους ώµους του
κοριτσιού
Αγόρι
Να! Πάρε τη ζακέτα µου, να ζεσταθείς λιγάκι!
Κορίτσι
Κι εσύ; Δε θα κρυώνεις;
Αγόρι
Μπα! Εγώ είµαι πολύ δυνατός! Δε νιώθω το κρύο!
Κορίτσι
Σίγουρα;
Αγόρι
Ε καλά, δε θα ορκιστούµε κιόλας!!! … Μπρρρρρρ!
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Το κοριτσάκι παίρνει τη ζακέτα και τη βάζει στο καρότσι. Μπαίνουν 3
αγοράκια που κρυώνουν. Το ένα κρατάει µια µπάλα ποδοσφαίρου
Αγοράκι 1
Πώς θα παίξουµε µπάλα; Έχουν ξεπαγιάσει τα πόδια µου από το κρύο!
Αγοράκι 2
Κι εµένα τρέµουν τα δόντια µου, σα να φοράω µασέλα µε µπαταρίες!
Αγοράκι 3
Κι εγώ νιώθω σα χιονάνθρωπος!
Μπαίνει η παπλωµατού. Μοιράζει γάντια, κασκόλ, ζακέτα, κουβερτούλα.
Παπλωµατού
Να, πάρτε αυτά και φορέστε τα! Τα έφτιαξα για σας και είναι πολύ ζεστά!
Αγοράκι 1+2+3
Είσαι πολύ καλή, κυρία Παπλωµατού µας!
Τα τρία αγοράκια φεύγουν από τη σκηνή
Κορίτσι
Αχ, θα ζεσταθεί και το µωράκι µας! Ευχαριστούµε πολύ!
Παπλωµατού
Να είστε πάντα καλά! Φεύγω όµως τώρα, γιατί έχω πολλή δουλειά!
Η παπλωµατού φεύγει βιαστική ενώ αποχαιρετίζονται
Αγόρι
Είσαι εντάξει, τώρα; Ζεστάθηκες λίγο;
Κορίτσι
Ε ναι, λίγο όµως. Μου δίνεις και τη δική σου ζακέτα αφού εσύ δεν
κρυώνεις;
Το αγόρι πάει µπροστά στο κοινό το κοινό και λέει στα κρυφά, υποτίθεται
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Αγόρι
Γυναίκες! Ποτέ δεν είναι ευχαριστηµένες!
Φεύγουν από τη σκηνή.
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Β2 τάξη – 22 παιδάκια
13 αγόρια 9 κορίτσια

Μπαίνουν 3 αφηγητές
Αφηγητής 1
Σε αυτή την παγωµένη πολιτεία, αλλά στην άλλη άκρη, ζούσε κι ένας
πλούσιος βασιλιάς, ο Απληστούλης!
Αφηγητής 2
Ήθελε όλοι να του κάνουν δώρα, γι αυτό έβγαλε νόµο που έλεγε πως
γιορτάζει κάθε Σάββατο και όλοι πρέπει να του πηγαίνουν δώρα!
Αφηγητής 3
Ήξερε µόνο να παίρνει και ποτέ να µη δίνει γιατί νόµιζε πως µ αυτό τον
τρόπο θα ήταν ευτυχισµένος!
Μπαίνει ο βασιλιάς 1 κι από πίσω 4 υπηρέτες του
Βασιλιάς 1
Τι ώρα είναι;
Υπηρέτης 1
Ώρα να πάρετε το πρωινό σας!
Βασιλιάς 1
Και πού να το πάω; Τι µέρα έχουµε;
Υπηρέτης 2
Σάββατο, βασιλιά Απληστούλη!
Βασιλιάς 1
Σάββατο; Α τι ωραία! Σήµερα γιορτάζω!
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Υπηρέτης 3
Όπως και το προηγούµενο Σάββατο, βασιλιά µου!
Βασιλιάς 1
Ε και; Βασιλιάς είµαι, όποτε θέλω έχω γιορτή! Πού είναι οι γραµµατείς
µου;
Υπηρέτης 4
Στον κήπο, βασιλιά µου!
Βασιλιάς 1
Στον κήπο;;; Τι κάνουν; Τις τουλίπες; Πάµε να τις βρούµε!
Ο βασιλιάς µε τους υπηρέτες φεύγουν από τη σκηνή. Μπαίνουν 3 κορίτσια
– αδερφούλες. Κρατάνε από ένα δωράκι.
αδερφή 1
Πω – πω, τι όµορφο παλάτι! Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί θέλει συνέχεια
δώρα, αφού είναι τόσο πλούσιος!
αδερφή 2
Γιατί είναι άπληστος!
αδερφή 3
Γιατί; Δεν πλένεται;
αδερφή 1
Άπληστος, βρε αδερφούλα, όχι άπλυτος! Είναι αυτός που συνέχεια
ζητάει!
αδερφή 2
Να αφήσουµε εδώ τα δώρα και να φύγουµε, προτού έρθει;
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αδερφή 3
Καλή ιδέα, γιατί µπορεί να µην του αρέσουν και να θυµώσει!
αδερφή 1
Ας τα αφήσουµε εδώ στην άκρη, αδερφούλες µου και µετά θα φύγουµε
γρήγορα!
Οι τρεις αδερφούλες αφήνουν τα δωράκια. Κοιτάζουν γύρω – γύρω και
φεύγουν γρήγορα από τη σκηνή.
Μπαίνει ο βασιλιάς 2 και οι 3 γραµµατείς [κορίτσια] του, που κρατάνε
τετράδια και µολύβια
Βασιλιάς 2
Πόσα δώρα έχω µαζέψει µέχρι τώρα;
Γραµµατέας 1
Εµµ… είναι … επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα δώρα, βασιλιά
µου!
Βασιλιάς 2
Τι;;;; Μόνο τόσα; Θέλω κι άλλα! Φέρτε µου δώρα!
Μπαίνουν 4 υπηρέτες και 3 κοριτσάκια φτωχά που κρατάνε από ένα πολύ
– πολύ µικρό κουτάκι
Γραµµατέας 2
Τι δώρο φέρνεις εσύ στο βασιλιά µας;
Κοριτσάκι 1
Έφερα ένα ψαράκι που έπιασε ο άντρας µου το πρωί στη λίµνη.
Βασιλιάς 2
Αυτό δεν είναι ψάρι, είναι χρυσόψαρο!
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Γραµµατέας 3
Κι εσύ, τι δώρο έφερες για τα γενέθλια του βασιλιά µας;
Κοριτσάκι 2
Μία πατατούλα απ το χωράφι µας, που θα την τρώγαµε το βράδυ µας,
αλλά…
Βασιλιάς 2
Αλλά, θα κοιµηθείτε νηστικοί! Αχ, τέλεια! Σήµερα θα φάω ψάρι µε
πατάτες!
Γραµµατέας 3
Κι εσύ; Τι έχεις µέσα στο κουτάκι για το βασιλιά µας;
Κοριτσάκι 3
Μια φετούλα ψωµί, που θα την έτρωγαν τα παιδάκια µου για πρωινό…
Βασιλιάς
Δεν πειράζει! Υπηρέτες, πάρτε τις από δω, µην τις πετάξω στα λιοντάρια!
Υπηρέτης 1
Μα δεν έχουµε λιοντάρια!
Υπηρέτης 2
Ναι, αλλά αν είχαµε;;;
Βασιλιάς
Πολλά λέτε! Φύγετε, λέµε!
Οι υπηρέτες παίρνουν τα κορίτσια και καθώς φεύγουν …
Υπηρέτης 3
Θα σου δώσω εγώ από το ψωµάκι µου να φάτε το µεσηµέρι!
Κοριτσάκι 3
Σ ευχαριστώ πολύ!
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Υπηρέτης 4
Κι εγώ έχω µια κατσαρόλα σούπα να πάρετε µαζί σας!
Κοριτσάκι 2
Είστε πολύ καλοί! Σας ευχαριστούµε!
Οι υπηρέτες και τα κοριτσάκια φεύγουν απ τη σκηνή. Ο βασιλιάς µένει
µόνος του µε τις γραµµατείς του.
Βασιλιάς 2
Ω! Τι ωραία να γιορτάζεις όποτε θες και να παίρνεις δώρα! Γραµµατέα!
Γραµµατέας 1
Διατάξτε, βασιλιά µου!
Βασιλιάς 2
Πόσα δώρα έχω τώρα;
Γραµµατέας 2
Εµµµµ… µαζί µ αυτά… επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι δώρα,
βασιλιά µου!
Βασιλιάς 3
Και ποιος δεν µου έχει κάνει ακόµη δώρο;
Γραµµατέας 3
Εεεε… δεν ξέρω, βασιλιά µου. Πρέπει να ψάξω!
Βασιλιάς 2
Τιιιιιι ;;; Ακόµη δεν έχετε ψάξει;;;; Θα σας πετάξω στους κροκόδειλους!
Γραµµατέας 1
Μα δεν έχουµε κροκόδειλους!
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Βασιλιάς 2
Ναι, αλλά αν είχαµε;;; Βρείτε µου αµέσως ποιος δε µου έχει κάνει
ακόµη δώρο!
Γραµµατέας 2
Μάλιστα, βασιλιά Απληστούλη! Τρέχουµε!
Οι γραµµατείς φεύγουν τρέχοντας απ τη σκηνή.
Βασιλιάς
Τελικά είναι ωραία να είσαι βασιλιάς… Όµως, γιατί δεν είµαι
χαρούµενος; Ουφ! Ίσως χρειάζοµαι κι άλλα δώρα! Ναι! Αυτό είναι
µάλλον!
Και καθώς φεύγει ο βασιλιάς απ τη σκηνή φωνάζει έξαλλος
Βασιλιάς
ΠΟΙΟΣ ΔΕ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΔΩΡΟ;;;;
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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ
Γ1 τµήµα – 19 παιδάκια
9 αγόρια – 10 κορίτσια
Μουσική… µπαίνουν 2 αφηγητές
Αφηγητής 1
Ο βασιλιάς δε µπορούσε µε τίποτα να ησυχάσει! Έπρεπε να µάθει
οπωσδήποτε, ποιος δεν του είχε κάνει ακόµη δώρο!
Αφηγητής 2
Έτσι, έστειλε τους υπηρέτες του να πάρουν τα βουνά και τα λαγκάδια και
να ψάξουν µέχρι και κάτω από τις πέτρες, για να βρουν ποιος δεν έχει
κάνει δώρο στο βασιλιά!
Μπαίνουν τρέχοντας 2 υπηρέτες, φωνάζοντας λαχανιασµένοι
Υπηρέτης 1
Βασιλιά Απληστούληηηηη!
Μπαίνει ο βασιλιάς [1]
Βασιλιάς 1
Τι συµβαίνει και ουρλιάζετε σαν την πεθερά µου;;;
Υπηρέτης 2
Τη βρήκαµε, βασιλιά µου!
Βασιλιάς
Την πεθερά µου;;;
Υπηρέτης 1+2
Την κυρά Παπλωµατού!
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Βασιλιάς 1
Ουφ, πάλι καλά! Ποια είναι αυτή;
Υπηρέτης 1
Είναι η µόνη σε όλη την πολιτεία που δεν σου έχει κάνει δώρο!
Υπηρέτης
Μένει ψηλά σ’ ένα βουνό και κάνει σε όλους δώρα εκτός από σένα!
Βασιλιάς
Α, την άτιµη! Παίρνω τους στρατιώτες µου και πάω να τη βρω!
Και φεύγουν από τη σκηνή… Εµφανίζεται η Παπλωµατού [1]. Είναι λίγο
κουρασµένη και χασµουριέται. Κάθεται λίγο στην καρεκλίτσα έξω από το
σπίτι της.
Παπλωµατού
Ααααχ, πτώµα είµαι! Ας ξαποστάσω µια σταλίτσα να φάω και µελόπιτά
µου, προτού πάω να δουλέψω πάλι…
Βγάζει από την ποδιά της ένα κοµµάτι µελόπιτα να φάει, αλλά δεν
προλαβαίνει, γιατί µπαίνουν άλλοι 2 στρατιώτες και ο βασιλιάς 2
Στρατιώτης 1
Να τη, βασιλιά µου, αυτή είναι!
Βασιλιάς 2
Ώστε εσύ είσαι η κυρά Παπλωµατού;
Παπλωµατού
Εγώ είµαι!
Βασιλιάς!
Κι εγώ είµαι ο βασιλιάς Απληστούλης και θέλω να µου χαρίσεις ένα
πάπλωµα!

www.mkitra.com

Σελίδα 15

«Το πάπλωµα της αγάπης» - Μαρία Κίτρα
Παπλωµατού
Είσαι φτωχός, Απληστούλη;
Στρατιώτης 2
Όχι, είναι πολύ πλούσιος!
Παπλωµατού
Έχεις κάνει ποτέ δώρο σε κανέναν;
Στρατιώτης 1
Ο βασιλιάς µας, µόνο δέχεται δώρα, δε δίνει!
Βασιλιάς
Λοιπόν, θα µου κάνεις ένα δώρο ή θα σε βάλω µε τις πεινασµένες
αρκούδες να σε φάνε;
Παπλωµατού
Λυπάµαι βασιλιά µου, αλλά δεν µπορώ να σου κάνω δώρο, οπότε
πήγαινέ µε στις αρκουδίτσες!
Βασιλιάς
Τιιιι;;; Θα µας τρελάνει η Παπλωµατού! Στρατιώτες!!! Γρήγορα ρίξτε τη
στις αρκούδες!
Στρατιώτες 1 + 2
Στις διαταγές σου, βασιλιά µου!
Παπλωµατού
Μισό λεπτό να πάρω το βαλιτσάκι µου κι έρχοµαι!
Βασιλιάς
Τώρα που θα σε κάνουν σουβλάκι οι αρκούδες, να δούµε αν θα
µετανιώσεις που αρνήθηκες να µου χαρίσεις ένα πάπλωµα!
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Ο βασιλιάς φεύγει έξαλλος, από πίσω ακολουθούν οι στρατιώτες και η
παπλωµατού πάει να πάρει το τσαντάκι της
Βγαίνουν 3 αφηγήτριες
αφηγήτρια 1
Οι στρατιώτες, πράγµατι, έβαλαν την κυρά Παπλωµατού στη σπηλιά µιας
πολύ πεινασµένης αρκούδας µε τα τρία αρκουδάκια της.
αφηγήτρια 2
Ο βασιλιάς Απληστούλης, όµως, δεν µπορούσε να ησυχάσει. Τον είχαν
φάει οι τύψεις για την άδικη και σκληρή απόφασή του!
Βγαίνει ο βασιλιάς 3 πολύ ανήσυχος
Βασιλιάς 3
Αχ, τι έκανα ο χαζός! Οι πεινασµένες αρκουδίτσες θα φάνε την
Παπλωµατού κι αυτό είναι κρίµα, πολύ κρίµα! Πρέπει να πάω να τη
σώσω!
Και φεύγει γρήγορα από τη σκηνή
Αφηγήτρια 3
Πού να ήξερε όµως, ότι οι πεινασµένες αρκουδίτσες όχι µόνο δεν έφαγαν
την κυρά Παπλωµατού αλλά είχαν γίνει και πολύ καλοί φίλοι µεταξύ
τους!
Οι αφηγήτριες φεύγουν. Μπαίνουν στη σκηνή η µαµά αρκούδα και οι τρεις
αρκουδίτσες κόρες της, πολύ χαρούµενες, κρατώντας από ένα κοµµατάκι
πίτα η καθεµία
Αρκουδίτσα 1
Πω – πω, µανούλα, πεντανόστιµη η µελόπιτα!
Αρκουδίτσα 2
Μα τι καλή που είναι αυτή τη κυρία Παπλωµατού! Μας έδωσε όλο της το
φαγάκι!
www.mkitra.com
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Αρκουδάκι 3
Μανούλα, φώναξέ τη να παίξουµε κρυφτό!
Μαµά
Καλά µου παιδάκια, η κυρά Παπλωµατού είναι µέσα και µας ράβει ένα
µεγάλο πάπλωµα για τις κρύες νύχτες!
Μπαίνει ο βασιλιάς 3 ενώ βλέπει την κυρά αρκούδα µε τα παιδάκια της να
µασάνε και νοµίζει ότι έχουν φάει την παπλωµατού
Βασιλιάς 3
Όχι, δεν το πιστεύω! Την έφαγαν κιόλας!
Μαµά
Ναι, ναι, κι ήταν πολύ νόστιµη η άτιµη! Τα παιδάκια µου έφαγαν και
δεύτερο κοµµάτι!
Βασιλιάς 3 [στεναχωρηµένος]
Τι;;; Όχι! Αχ, κυρία Παπλωµατού µου…
Βγαίνει η Παπλωµατού 2
Παπλωµατού 2
Εδώ είµαι, βασιλιά µου!
Βασιλιάς 3
Αµάν! Παπλωµατού ζεις;;;
Παπλωµατού 2
Καλέ, ναι, γιατί να µη ζω;;; Μάλιστα µόλις τελείωσα κι ένα µεγάλο
πάπλωµα για την αρκουδίτσα και τα παιδάκια της!
Μαµά
Σ ευχαριστούµε πολύ, κυρά Παπλωµατού µας!
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Αρκουδίτσα 1
Γιούπι! Τώρα δε θα κρυώνουµε τα βράδια!
Αρκουδίτσα 2
Πάµε να το δούµε;
Αρκουδίτσα 3
Ναι! Και να σκεπαστούµε! Έλα κι εσύ, µανούλα!
Και καθώς οι αρκουδίτσες φεύγουν χαρούµενες, λέει η µαµά
Μαµά
Σ ευχαριστώ πολύ! Έσωσες τα παιδάκια µου απ την πείνα και το κρύο!
Γεια σου, κυρά Παπλωµατού µας!
Και φεύγουν από τη σκηνή. Ο βασιλιάς είναι θυµωµένος
Βασιλιάς 3
Γιατί έκανες σε εκείνες δώρα και σε µένα όχι;
Παπλωµατού 2
Γιατί το είχαν ανάγκη, ενώ εσύ, βασιλιά µου, δεν έχεις!
Βασιλιάς 3
Α, ώστε έτσι, ε;;; Τότε θα σε εξορίσω σε ένα νησί που χωράει µόνο το ένα
σου πόδι!
Παπλωµατού 3
Αχ, πολύ ωραία! Μισό λεπτό να πάρω την τσαντούλα µου!
Η παπλωµατού φεύγει από τη σκηνή και ο βασιλιάς απορηµένος κοιτάζει
το κοινό και λέει
Βασιλιάς 3
Θα µε τρελάνει αυτή η γυναίκα! Θα µε τρελάνει ΤΕΛΕΙΩΣ!
Και φεύγει έξαλλος από τη σκηνή
www.mkitra.com
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