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Καλώς ήρθες!
Δεν έχουμε όλοι ένα θέατρο στο σπίτι. Στο παρελθόν το είχαν  μόνο οι ευγενείς και οι 
πλούσιοι στα παλάτια τους ή στα κάστρα. Τι τύχη να έχουμε ένα όλο δικό μας!
Αποστολή μας είναι να παίξουμε το: «ας φανταστούμε ότι είμαι» και «ας κάνουμε ότι 
είσαι» και να διασκεδάσουμε με τους φίλους μας!
Προσκαλούμε και όλους τους συγγενείς μας να παίξουν μαζί μας, γιατί είναι χρήσιμο να 
έχουμε ηθοποιούς αλλά μας χρειάζονται και θεατές.
Οι ηθοποιοί αντιπροσωπεύουν και ερμηνεύουν έναν ρόλο σε μια θεατρική παράσταση.
Οι θεατές συμμετέχουν, παρακολουθώντας την παράσταση και χειροκροτώντας.
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Ανακαλύπτουμε το θεατράκι μας 

Για να είναι όλα εντάξει, αρκεί να δημιουργήσουμε τον σωστό χώρο «πλατεία» για 
τους θεατές.

• Μια τρισδιάστατη κατασκευή και 
ένα παλκοσένικο στο οποίο μπορούμε 
να παίξουμε θέατρο μαζί με φίλους και 
συγγενείς.

• πλαϊνά σκηνικά διπλής όψης μεταβαλλόμενα για να διεγείρουμε την φαντασία 
ενισχύοντας το «ας φανταστούμε ότι είμαστε σε ένα……..».

• 6 σενάρια με παραμύθια, έτοιμα να τα παίξουμε.

• 3 σκηνικά διπλής όψης, για να 
φανταστούμε πως είμαστε σε ένα 
παραμυθένιο χώρο.

• 12 πρόσωπα/χαρακτήρες διπλής όψης που θα γνωρίσουμε καλύτερα γυρνώντας
   σελίδα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Στο θεατράκι μας υπάρχουν 12 πρόσωπα/χαρακτήρες. Είναι όλοι ζώα που θα παίξουν 
μαζί μας σε έξι όμορφα παραμύθια.

• Χελώνα
Συμπαθητική και ευγενική.

• Βόδι
Το μεγαλοπρεπές.

• Λιοντάρι
Δυνατό και θαρραλέο.

• Πελαργός
Περπατάει καμαρωτά.

• Δύο ποντικάκια
Ένα από την εξοχή, ένα από
την πόλη.

• Γερανός
Κομψός, με μακρύ ράμφος.

• Λύκος
Τρομακτικός με μεγάλα δόντια.

• Λαγός
Με πολλή αυτοπεποίθηση.

• Βατραχίνα
Κοάζει και χοροπηδάει.

• Κουνούπι
Γρήγορο και αστείο.

• Αλεπού
Πονηρή με κιτρινόμαυρο τρίχωμα.

Οι ηθοποιοί είναι τυπωμένοι και στις δυο πλευρές και έχουν 
δυο διαφορετικές εκφράσεις. Οι βάσεις που στηρίζουν 
τους «ηθοποιούς» έχουν δυο διαφορετικές διαστάσεις και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες μας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
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Χρήσιμες συμβουλές
1 -Βολεύει να φωτοτυπήσουμε τα έξι παραμύθια σε τόσα αντίγραφα όσοι είναι και οι 
φίλοι μας ή σύμφωνα με τον αριθμό  των χαρακτήρων που εμπλέκονται στο παραμύθι. 
Τα παιδιά που δεν ξέρουν ακόμα να διαβάζουν μπορούν να βοηθηθούν από έναν ενήλικα 
που θα τους διαβάσει το σενάριο βοηθώντας τα να παίξουν.

2- Kατά τη διάρκεια της δραματοποίησης μπορούμε να αποφασίσουμε να μετακινήσουμε 
ή να αλλάξουμε το φόντο της σκηνής και τα πλαϊνά σκηνικά ανάλογα με την ιστορία ή 
μπορούμε ακόμα να αλλάξουμε τους χαρακτήρες βάζοντας στη σκηνή τις διαφορετικές 
εκφράσεις των ζώων. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
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Μερικές διασκεδαστικές ασκήσεις

Δεύτερη άσκηση, «το φίδι»
Προφέρουμε το «σσσς» όπως κάνουν 
οι δασκάλες όταν μας λένε να κάνουμε 
ησυχία! Το κάνουμε πολλές φορές, 
βάζοντας το χέρι μας στην κοιλιά όπως οι 
αληθινοί ηθοποιοί.

Για να γίνουμε ηθοποιοί πρέπει να εξασκηθούμε πολύ. Επειδή όμως εδώ ο στοχος μας 
είναι να παίξουμε, να μερικές, πολύ ενδιαφέρουσες, συναρπαστικες και αποτελεσματικές 
ασκήσεις.

Πρώτη άσκηση, «το ζζζουζούνι»!  
Ζεσταίνουμε τις φωνητικές μας χορδές 
και τις προπονούμε! Μιμούμαστε τον ήχο 
του ζουζουνιού και υστέρα προφέρουμε 
πολλή ώρα «ζζζζ», διατηρώντας τον ίδιο 
αυθόρμητο τόνο με τον οποίο αρχίσαμε. 
Μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα 
περισσότερο προφέροντας το «ζζζζζ» σε 
υψηλότερο τόνο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
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Σκηνογράφοι

Σεναριογράφοι

Ενδυματολόγοι

Μακιγιέρ

Σκηνοτεχνικοί

Ασχολούνται με την σκηνογραφία, το σύνολο των διακοσμητικών στοιχείων που 
υπάρχουν στο χώρο της σκηνής (παλκοσένικο και σκηνικά) και ασχολούνται και με τις 
αλλαγές  των σκηνικών.

Στο θέατρο δεν δουλεύουν μόνο οι ηθοποιοί, αλλά εμπλέκονται και άλλα επαγγέλματα.

Ασχολούνται με το να γράφουν τα σενάρια που περιέχουν τους διαλόγους μεταξύ των 
διάφορων χαρακτήρων.

Διαλέγουν τα κουστούμια της σκηνής. 

Μαζί με τους ενδυματολόγους φροντίζουν για το κατάλληλο μακιγιάζ.

Ασχολούνται με τις πρακτικές δουλειές του έργου και της αλλαγής των σκηνικών. Στο μικρό 
μας θέατρο οι σκηνογράφοι και οι σκηνοτεχνικοί μπορούν να βοηθάνε ο ένας τον άλλο.

Η δραματοποίηση βασίζεται στην ικανότητα της φαντασίας.
Είναι ένα παιχνίδι μίμησης, που λειτουργεί πολύ καλά μέσα από την προσομοίωση 
των ρόλων, τη μίμηση των διαφορετικών φυσικών εμφανίσεων και τις διάφορες 
συνήθειες των άλλων (ζώα, αντικείμενα ή άτομα). 
Είναι επίσης το παιχνίδι του μίμου, και μπορεί να εμπλουτιστεί από τον κάθε 
ηθοποιό με χειρονομίες, ήχους και λέξεις (αστείες ή υπερβολικές).
Είναι επίσης μια μορφή ομιλίας, ένας κόσμος που είναι τυπικός των παιδιών, 
καθώς και μια όμορφη μορφή επικοινωνίας, η οποία ευνοεί βαθύτερες σχέσεις 
μεταξύ των ηθοποιών καθώς και μεταξύ των θεατών.

Τα επαγγέλματα του θέατρου

Τι είναι η δραματοποίηση;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
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Τα παραμύθια και οι συγγραφείς τουςΤα παραμύθια και οι συγγραφείς τους

Τώρα που ξέρουμε τα πάντα για το θεατράκι μας, δεν μας μένει πάρα να 
το δοκιμάσουμε με τα παραμύθια! Τα παραμύθια, μπορούμε να πούμε ότι 
γεννηθήκαν μαζί με τον άνθρωπο. Υπάρχουν από πάρα πολύ παλιά, από τις μέρες 
ακόμη της Αιγύπτου και των Φαραώ. Η δική μας συλλογή, περιέχει εξίσου πολύ 
παλιά παραμύθια, ελληνικά και ρωμαϊκά. Δύο από τους πιο γνωστούς συγγραφείς 
παραμυθιών στον κόσμο είναι ο Αίσωπος και ο Φαίδρος.

Ο πρώτος, ο Αίσωπος, είναι ο επινοητής του παραμυθιού. Είναι τόσο θρυλικός 
που καμιά φορά αμφιβάλλουμε μια για την ύπαρξή του! Γεννήθηκε στην Ελλάδα 
στον έβδομο ή έκτο αιώνα πΧ. Ο Φαίδρος αντίθετα, γεννήθηκε στη Ρώμη γύρω 
στο 20 πΧ και έζησε στη Ρώμη. Υπήρξε ο συγγραφέας της πιο σπουδαίας και 
συναρπαστικής συλλογής παραμυθιών της λατινικής λογοτεχνίας.

Και τώρα είναι η σειρά μας!
Διαβάζουμε, διαλέγουμε, μοιραζόμαστε, κάνουμε πρόβες, 
δραματοποιούμε! Αρχίζουμε διαβάζοντας με προσοχή και πνεύμα μίμησης τα 
ακόλουθα έξι παραμύθια.

Το παραμύθι είναι ένα διαφορετικό είδος από τον 
μύθο. Το πρώτο είναι μικρό, διασκεδαστικό και έχει 
για πρωταγωνιστές ζώα, το δεύτερο δεν έχει ακριβή 
χώρο και χρόνο και έχει πρωταγωνιστές ανθρώπους.

Ας διηγηθούμε παραμύθια, δραματοποιώντας τα!



Τα παραμύθιαΤα παραμύθια
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ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ  
του Αισώπου

Ηθοποιοί: τα δυο ποντικάκια
Δυσκολία:  • • •
Επεξήγηση: • αφηγηματική φωνή   

Φόντο σκηνής

Φόντο σκηνής

Σκηνικά

Σκηνικά

Σκηνικά

Σκηνικά



13

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ

Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα ποντικάκι καλοαναθρεμμένο, 
που ζούσε στην πόλη. Μια μέρα , πήγε στην εξοχή για να βρει τον 
ξάδελφό του.

ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Φτάνει στην σκηνή)
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – Καλημέρα, ξάδελφέ μου! Καλώς όρισες! 
Σήμερα έχω λαρδί με φασόλια, και ψωμί με τυρί. Είναι ό,τι έχω να σου 
προσφέρω, αλλά το κάνω ευχαρίστως!
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – Δεν μπορώ να καταλάβω ξάδελφε πως μπορείς 
να να ζεις με ένα φαγητό τόσο μίζερο… Από την άλλη μεριά δεν θα 
μπορούσες να περιμένεις τίποτα καλύτερο από τη ζωή στην εξοχή!
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ (αισθανόμενος λίγη ντροπή) – Όντως...
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – Έλα μαζί μου! Θα σου δείξω πώς ζούμε στην 
πόλη. Σε μια εβδομάδα θα εκπλαγείς για το πώς μπόρεσες να αντέχεις 
την ζωή στην εξοχή!
Οι δυο τους ξεκίνησαν. Μέσα στην αγρία νύχτα φτάσανε στο σπίτι του 
ποντικιού της πόλης.
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (με κομψούς τρόπους) – Μετα από ένα τόσο 
μακρύ ταξίδι , θα πεινάς... Επιθυμείς να δειπνήσεις;  
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – Ευχαρίστως! Έχω την κοιλιά μου πιο άδεια και 
από μια εγκαταλελειμμένη σιταποθήκη! 
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Το ποντίκι της πόλης οδήγησε τον ξάδελφό του στην μεγάλη 
τραπεζαρία στην οποία ξεχώριζαν τα υπολείμματα από ένα πολυτελές 
συμπόσιο. Άρχισαν να καταβροχθίζουν αμέσως ό,τι νόστιμο υπήρχε. 
Τους διέκοψαν όμως αγρία γαυγίσματα.
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – Τι είναι αυτοί οι τρομακτικοί θόρυβοι;
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – Μην ανησυχείς! Είναι μόνο τα σκυλιά του σπιτιου!
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΧΟΧΗΣ – Μόνοοο; Σκυλιάαα; Εγώ δεν αγαπώ αυτό το 
είδος της... εεε  μουσικής, όταν τρώω!
Και σαν να μην έφταναν τα γαυγίσματα, άρχισαν να χτυπάνε και οι 
πόρτες... Τα τζάμια έτρεμαν... τα πολύφωτα έτριζαν... 

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
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Δυο τεράστιοι μολοσσοί μπήκαν τρέχοντας και γαυγίζοντας όσο 
περισσότερο μπορούσαν. Τα δυο ποντίκια, μόλις πρόλαβαν να 
πηδήξουν από το τραπέζι και να τρέξουν έξω. Επιτέλους σώθηκαν!
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – Αντίο ξάδελφέ μου! 
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – Μα πώς; Φεύγεις από τώρα;! Τόσο γρήγορα;
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – Ναι! Καλύτερα, πολύ καλύτερα, λαρδί και 
φασόλια με ηρεμία, πάρα γλυκά και μαρμελάδες με αγωνία.
(Το ποντίκι της εξοχής βγαίνει από την σκηνή και το ποντίκι της πόλης 
μένει χωρίς λόγια).

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
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ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ
Του Αισώπου

Φόντο σκηνήςΣκηνικά Σκηνικά

ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

Ηθοποιοί πρωταγωνιστές: λιοντάρι και κουνούπι
Δυσκολία:  •
Επεξήγηση: • αφηγηματική φωνή   

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα λιοντάρι δυνατό και άγριο,
ο βασιλιάς του δάσους. Κανείς δεν τολμούσε να το πλησιάσει πολύ, 
γιατί μια χρυσαφιά ματιά του, ήταν ικανή να κάνει να πεθάνει από τον 
φόβο του ο οποιοσδήποτε. Μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν όταν 
βρυχώταν; Ροαρρρρρρρ! Ροαρρρρρρρ! 
Καθώς το λιοντάρι καθόταν στη σκιά ενός μεγάλου δέντρου, τον 
πλησίασε, βουίζοντας, ένα κουνούπι. Έκανε τρεις αναγνωριστικές 
πτήσεις γύρω από το μεγάλο κεφάλι του λιονταριού, μετά...
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ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

ΚΟΥΝΟΥΠΙ - (προκλητικά) – Εγώ δεν σε φοβάμαι! Και εσύ δεν είσαι πιο 
δυνατός από μένα! 
ΛΙΟΝΤΑΡΙ - (γελώντας και βρυχώμενος) – Μα τι λες; Εγώ είμαι  πολύυυυ 
πιο δυνατός από εσένα! Αν ήθελα θα σε εξαφάνιζα και μόνο με την 
δύναμή της σκέψης! 
ΚΟΥΝΟΥΠΙ - Και λοιπόν; Τι είδους είναι η δύναμη σου; Δαγκώνεις με τα 
δόντια και γρατζουνάς με τα νυχιά... Μα την αλήθεια, εγώ είμαι πολύ πιο 
δυνατός από εσένα! 
ΛΙΟΝΤΑΡΙ - Στ’ αλήθεια; Λοιπόν αν έχεις τόσο κουράγιο, πάλεψε μαζί μου!
Και αμέσως μετά, έσκασε στα γέλια.
ΚΟΥΝΟΥΠΙ - Ναι, φυσικά, ας αναμετρηθούμε στην πάλη!
(αρχίζει ο αγώνας)
Ρίχτηκε ορμητικά στη μύτη του λιονταριού, το τσίμπησε σε πολλά 
μέρη μέσα στη μύτη.
Τώρα, η μεγάλη μύτη του λιονταριού έμοιαζε με κόσκινο! Το λιοντάρι 
υπερασπίστηκε τον εαυτό του ξυνόμενος με όλη την δύναμη που είχε, 
έτσι, τραυματίστηκε και κόπηκε.
Τι βασανιστήριο για το φτωχό λιοντάρι! Αχχχχχχχχχχχ!
ΛΙΟΝΤΑΡΙ – Καταραμένο κουνούπι... ασήμαντη ύπαρξη! Με νίκησες!
Δεν μπορώ να το πιστέψω...
Το κουνούπι, με ύφος θριαμβευτικό, πέταξε μακριά. Κάθε φορά που 
συναντούσε κάποιον καυχιόταν για το κατόρθωμά του.
ΚΟΥΝΟΥΠΙ - Νίκησα τον βασιλιά του δάσους! Ζήτω! Εγώ είμαι πιο δυνατός 
από αυτόν!
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ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

Με τη μανία του να πετάει και να καυχιέται δεν είδε έναν ιστό αράχνης 
που απλωνόταν ανάμεσα σε δυο κλαδιά και έμεινε παγιδευμένο. 
Ξεσπάει στα κλάματα, γνωρίζοντας τον κίνδυνο. Χωρίς να το 
περιμένει κανείς, το λιοντάρι κατέστρεψε τον ιστό με το πόδι του και 
απελευθέρωσε το κουνούπι. Κα αμέσως μετά, έσκασε στα γέλια.
ΛΙΟΝΤΑΡΙ - Σε έσωσα μικρέ μου φίλε, αλλά να θυμάσαι... θα υπάρχει 
πάντα κάποιος πιο δυνατός από εσένα! Εσύ μου το δίδαξες!



19

Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ
του Αισώπου

Φόντο σκηνήςΣκηνικά Σκηνικά

Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ

Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σκιερό δάσος, ήταν μια παρέα ζώων 
που συζητούσε.
ΛΑΓΟΣ (με αυθάδεια) - Εγώ είμαι το πιο γρήγορο ζώο στο δάσος, το 
ξέρετε! Θα νικήσω όποιον έχει το κουράγιο να με προκαλέσει.
ΛΑΓΟΣ (Απευθυνόμενος στη χελώνα) - Για δες! Είσαι τόσο αργή που όλοι 
θα σε νικούσαν! 
ΧΕΛΩΝΑ - Ίσως να είμαι τόσο αργή όσο λες, αλλά σίγουρα καταφέρνω να 
φτάσω στην άκρη  του λιβαδιού.

Ηθοποιοί πρωταγωνιστές: λαγός και χελώνα
Δευτερεύοντες ρόλοι: αλεπού και λύκος
Δυσκολία:  •
Επεξήγηση : • αφηγηματική φωνή  
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Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ

ΛΑΓΟΣ - Ωραία, λοιπόν! Ας κάνουμε έναν αγώνα εσύ και εγώ! Αυτό εκεί το 
καλάμι θα είναι η αφετηρία μας! 
Με το πρόσταγμα «ΈΤΟΙΜΟΙ, ΕΜΠΡΟΣ, ΦΥΓΑΜΕ» ο λαγός έφυγε σαν 
βολίδα.
(Ο λαγός αρχίζει να τρέχει)
Με τέσσερα πηδήματα ήταν ήδη στα μισά της διαδρομής. Γύρισε και 
δεν είδε ούτε τη σκιά της αντιπάλου του, γι’ αυτό, σίγουρος για τον 
εαυτό του, αποφάσισε να πάρει έναν υπνάκο στη σκιά ενός δέντρου.
(Ο λαγός αποκοιμιέται)
Εντωμεταξύ, η χελώνα προχωρούσε σιγά σιγά, απολαμβάνοντας τον 
ήλιο και την ωραία μέρα.
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Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ

ΧΕΛΩΝΑ (μουρμουρίζοντας) - Όποιος πάει αργά, πάει υγιής και μακριά...
Ανάμεσα στα πυκνά μεγάλα δέντρα ακούγονταν αλλά ζώα που σφύριζαν 
και μουρμούριζαν, στοιχηματίζοντας για τον  λαγό, που εντωμεταξύ 
κοιμόταν σαν τούβλο και ροχάλιζε σαν δράκος.
(Ο λύκος και η αλεπού σφυρίζουν και μουρμουρίζουν ενώ η χελώνα 
προσπερνάει τον λαγό και κατευθύνεται προς το σημείο τερματισμού) 
Ίσως γι’ αυτό ο λαγός δεν είδε την χελώνα που τον προσπερνούσε.
Και συνέχισε να ροχαλίζει ακόμα και όταν η αντίπαλός του πέρασε τη 
γραμμή τερματισμού και ξεκουράστηκε. Ο λαγός ξύπνησε μόνο από τον 
ήχο των σαστισμένων χειροκροτημάτων που γιόρταζαν τη νικήτρια.
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Φόντο σκηνήςΣκηνικά Σκηνικά

Μια φορά και έναν καιρό, ζούσε στα βουνά ένας λύκος, γνωστός για 
την αγριότητά του και την μεγάλη όρεξή του. 
Όταν ήταν πεινασμένος, στα αλήθεια πολύ πεινασμένος, δεν υπήρχε 
ζώο που να μπορούσε να ξεφύγει από τα δόντια του.
Μια μέρα, ένα μυτερό κόκαλο αρνιού του καρφώθηκε στον λαιμό...
ΛΥΚΟΣ (ουρλιάζοντας) Αχχχχχχ!
Προσπαθεί και ξαναπροσπαθεί, αλλά όσες προσπάθειες και να έκανε, δεν 
κατάφερε να το βγάλει.

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΑΝΟΣ

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΑΝΟΣ
Του Φαίδρου

Ηθοποιοί πρωταγωνιστές: λύκος και γερανός
Δυσκολία:  • •
Επεξήγηση: • αφηγηματική φωνη
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Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΑΝΟΣ

Επιπλέον, το κόκκαλο τον εμπόδιζε να φάει!
Πονηρός όπως ήταν, σκέφτηκε να πάει να βρει έναν γερανό, που είχε τη 
φήμη ότι μπορούσε να γιατρέψει οποιαδήποτε αρρώστια.
Ο λύκος ξεκίνησε το ταξίδι.
ΛΥΚΟΣ (φτάνοντας στο σωστό σπίτι, με μια γλυκιά φωνούλα, για να μην 
τρομάξει τον γερανό) - Κύριε γερανέ, καλημέρα! Ξέρω ότι είσαι πιο καλός 
κι από γιατρό! Μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις...
ΓΕΡΑΝΟΣ – Πέρασε!
(Ο λύκος μπαίνει)
ΓΕΡΑΝΟΣ – Τι σου συνέβη, φίλε μου λύκε; Είσαι αναστατωμένος και έχεις 
λίγη δύσπνοια… Τι μπορώ να κάνω για σένα;
ΛΥΚΟΣ - Ενώ έτρωγα, καρφώθηκε ένα κόκκαλο στο λαιμό μου.
Αν καταφέρεις να μου το βγάλεις, σου υπόσχομαι ανταμοιβή.
Δεν το χωρούσε το μυαλό του γερανού… σ’ όλη του την ζωή θα
μπορουσε να υπερηφανεύεται ότι γιάτρεψε τον λύκο του δάσους.
ΓΕΡΑΝΟΣ – Θα σε εγχειρίσω, φίλε μου λύκε!
(Ο γερανός ξαπλώνει τον λύκο στο λιβάδι και του ανοίγει τα σαγόνια. 
Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, χώνει το ράμφος του και βγάζει το κόκκαλο).
ΛΥΚΟΣ (ουρλιάζοντας πρώτα από τον πόνο και μετα από χαρά)        
– Ουυυυυυυυυ! Γιούχου! Τώρα ναι, είμαι καλά! Το ήξερα ότι θα μπορούσες 
να με γιατρέψεις.
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ΓΕΡΑΝΟΣ – Ποια θα είναι η ανταμοιβή μου;
ΛΥΚΟΣ – Πώς; Πώς τολμάς να μου ζητάς και άλλη ανταμοιβή; Δεν 
σου φτάνει ότι έχωσες το ράμφος σου στο λαιμό μου χωρίς να στο 
ακρωτηριάσω;
Ο γερανός κοίταξε τον λύκο ο οποίος γινόταν όλο και πιο νευρικός και 
κακός... Ήταν καλυτέρα να μην επιμένει. Υπήρξε ανόητος.
(Ο γερανός μένει τρομοκρατημένος μπροστά στον λύκο)

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΑΝΟΣ



25

Φόντο σκηνήςΣκηνικά Σκηνικά

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια αλεπού που, με μεγαλη ευγένεια, 
κάλεσε έναν πελαργό για φαγητό.
ΠΕΛΑΡΓΟΣ (χαρούμενος για την πρόσκληση) – Καλημέρα, κυρία αλεπού!
Πεινούσε πολύ και το ντουλάπι του ήταν άδειο.
ΑΛΕΠΟΥ- (προσκαλώντας τον πελαργό να περάσει μέσα και να καθίσει στο 
τραπέζι) – Καλωσόρισες, φίλε μου! Κάθισε και φάε!
Κρίμα που η αλεπού είχε βάλει μια νόστιμη σούπα σε ένα πιάτο φαρδύ 
και χαμηλό...

Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΕΛΑΡΓΟΣ

Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΕΛΑΡΓΟΣ
του Αισώπου

Ηθοποιοί πρωταγωνιστές: λύκος και γερανός
Δυσκολία:  • •
Επεξήγηση : • αφηγηματική φωνη
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Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΕΛΑΡΓΟΣ

(Ενώ η αλεπού καταβροχθίζει το φαγητό της, ο πελαργός προσπαθεί και 
ξαναπροσπαθεί να φάει , αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού το ράμφος του 
δεν είναι κατάλληλο για αυτό το φαγητό και για αυτό το πιάτο )
Μετά από λίγο ο πελαργός γυρνάει στο σπίτι του ακόμα πιο πεινασμένος 
και, επιπλέον, στεναχωρημένος.
Έπειτα από λίγες μέρες ήταν η σειρά του πελαργού να καλέσει την 
αλεπού.
ΠΕΛΑΡΓΟΣ (υποδεχόμενος την αλεπού)- καλημέρα, κυριά αλεπού!
ΑΛΕΠΟΥ - ευχαριστώ, φίλε μου!
ΠΕΛΑΡΓΟΣ - κάθισε και φάε!
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Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΕΛΑΡΓΟΣ

Και σέρβιρε ένα γευστικό μεσημεριανό γεύμα θρυμματισμένο, μέσα σε 
στενό και ψηλό δοχείο.
(Ενώ ο πελαργός καταβροχθίζει το φαγητό του η αλεπού προσπαθεί 
και ξαναπροσπαθεί αλλά χωρίς αποτέλεσμα, γιατί το στόμα της δεν 
είναι κατάλληλο για αυτό το πιάτο)
ΠΕΛΑΡΓΟΣ - (η αλεπού , πεινασμένη και λυπημένη, συνεχίζει να γλύφει 
τον λαιμό του δοχείου χωρίς αποτέλεσμα) - το παράδειγμα μου το 
έδωσες εσύ!
ΠΕΛΑΡΓΟΣ (τρώγοντας λαίμαργα) - τώρα δέξου τις συνέπειες! 



28

Φοντο σκηνήςΣκηνικά Σκηνικά

Η ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ

Η ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ
Του Φαίδρου

Ηθοποιοί πρωταγωνιστές:  βατραχίνα και βόδι
Δευτερεύοντες ρόλοι: βατραχάκια στα παρασκήνια
Δυσκολία:  •
Επεξήγηση: • αφηγηματική φωνή

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια βατραχίνα σε ένα λιβάδι με τα μικρά 
της. Η βατραχίνα βλέπει ένα μεγάλο βόδι. Ήταν καφέ γυαλιστερό και 
πολύ ωραίο!
ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ (θαυμάζοντας το βόδι)  - Να πάρει!!!
ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ (ακόμα περισσότερο μαγεμένη)- Να πάρει!!!
Ζηλεύοντας το τόσο μεγάλο βόδι, αυτή που ήταν μικρή και πράσινη, 
φούσκωσε το ζαρωμένο δέρμα της, προσπαθώντας να γίνει πιο 
μεγάλη από ό,τι ήταν.  Φύσηξε,  φύσηξε, φύσηξε!
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Η ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ

ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ (απευθυνόμενη στα βατραχάκια της) - Έγινα πιο μεγάλη από 
το βόδι μικρά μου;
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ – Όχι, λυπόμαστε, μανούλα!
Αμέσως μετά, γεμάτη από καλή θέληση, συνέχισε να φουσκώνει, με 
μεγαλύτερη δύναμη. Φύσηξε, φύσηξε, φύσηξε!
BΑΤΡΑΧΙΝΑ – Και τώρα; Έγινα πιο μεγάλη από το βόδι μικρά μου;
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ – Όχι μανούλα, λυπόμαστε!
Αυτή ξαναδοκίμασε, με πείσμα.
ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ – Και τώρα; έγινα πιο μεγάλη, μικρά μου;
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ – Όχι μανούλα, λυπόμαστε!
Σε απάντηση, αυτή φούσκωσε κι άλλο.
ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ – Λοιπόν, ποιος είναι πιο μεγάλος; 
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ – Το βόδι!
Συνέχισε να ρωτάει και να φουσκώνει σε απίστευτο σημείο. Μετά, 
εξοργισμένη, θέλοντας να φουσκώσει όλο και περισσότερο, όλο και 
περισσότερο όλο και περισσότερο, φύσηξε, φύσηξε, φύσηξε...
(Η βατραχίνα σκάει)
Έτσι έσκασε και, δυστυχώς, πέθανε!
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Ας δώσουμε σκηνικό χώρο στη φαντασίαΑς δώσουμε σκηνικό χώρο στη φαντασία

Καλώς ήρθες!
Σε αυτό το σημείο γίναμε καλοί ηθοποιοί...
Τώρα ας απελευθερώσουμε την δημιουργικότητα μας!

Διαλέγουμε τους ηθοποιούς και δίνουμε τους ρόλους σε συγγενείς και φίλους. 
Μετά θα ασχοληθούμε με τα σκηνικά. Θα είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε, 
στην αρχή, αυτά που ήδη έχουμε. Αλλά, αν στην παρέα μας υπάρχει κανένας 
αναδυόμενος σκηνογράφος ή σκηνοτεχνικός, θα μπορέσει να κάνει καινούρια, 
ακόμα πιο πρωτότυπα και το ίδιο ωραία! Για να εμπνευστούμε μπορούμε να 
ξεφυλλίσουμε κάποιο βιβλίο παραμυθιών και να πάρουμε από αυτό πολλές ιδέες! 
Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να αποφύγουμε να πάμε στην τύχη!
Το θέατρο είναι αυτοσχεδιασμός αλλά είναι και τεχνική και ακρίβεια.
Στο τέλος – το πιο σημαντικό απ’ όλα – μόλις εξοικειωθούμε με όλες τις πτυχές 
του θεάτρου και της δραματοποίησης, ας τα βάλουμε όλα σε εφαρμογή.

Να μερικές συμβουλές για το πώς να το κάνετε.
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Με ποιον τρόπο;
• Δημιουργούμε νέες και συναρπαστικές ιστορίες, δημιουργώντας διάφορα 
σενάρια (δηλαδή σενάρια με διαλόγους και αφηγηματική φωνή) που εμπνέονται 
από τα έξι σενάρια που ήδη έχουμε.

• Σχεδιάζουμε διαφορετικά φινάλε, ίσως όχι πάντα με καλό τέλος,...

• Χρησιμοποιούμε τους δώδεκα χαρακτήρες, ανακατεύοντάς τους ή 
επινοώντας άλλους που θα είναι ασυνήθιστοι, διαφορετικοί και καινούριοι.
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