Θεατρικό έργο
γράφτηκε και παρουσιάστηκε από τους μαθητές της Γ’ τάξης Ολοήμερου του 1ου δημοτικού
σχολείου Ν. Ψυχικού ( 2011- 2012) και πραγματεύεται το θέμα της ενδοσχολικής βίας (bullying)
ιδωμένο από την πλευρά του θύτη.
επιμέλεια Σπυριδούλα Μπιρμπίλη, δασκάλα θεατρικής αγωγής

Και οι κακοί
έχουν ψυχή….

Περίληψη: Οι ''Κακοί'' των παραμυθιών είναι απομονωμένοι και ζουν στο δάσος με τον φόβο μην τους
ανακαλύψουν. Τα παραμύθια τους έχουν κάνει να μοιάζουν με τέρατα και κανείς δεν τους θέλει. Συναντιούνται
στο ζαχαροπλαστείο της Κακιάς Μάγισσας από το παραμύθι Χάνσελ και Γκρέτελ και λένε ο καθένας τα παράπονά
του και τη δική του οπτική γωνία για το πως έγιναν πραγματικά τα γεγονότα στα παραμύθια που
πρωταγωνιστούν. Στη συγκέντρωσή τους λαμβάνουν ξαφνικά ένα γράμμα από ένα ''Κακό'' κορίτσι, τη Λαμπύρα
που τους λέει ότι δεν έχει φίλους. Αποφασίζουν να πάνε να τη βρουν και να δουν τι φταίει που δεν έχει φίλους.
Διανομή Ρόλων (με σειρά εμφάνισης):
Λύκος: Παναγιώτης Ταβουλάρης- Ιωάννης Σαμοϊλης
Μάγισσα: Θάνια Γιάκα – Ματίνα Στασινοπούλου
Τζαφάρ: Λευτέρης Δαχτυλάς
Γίγαντας: Βαγγέλης Κουτσουράκης
Ρουμπελστίνσκιν: Γιώργος Τριανταφυλλάκης
Μητριά Χιονάτης: Ελένη Ζώη
Μητριά Ραπουνζέλ: Ελένη Αναστασιάδη
Μητριά Σταχτοπούτας: Κατερίνα Γκίρη
Μητριά Κοντορεβιθούλη: Εύα Δάφνου
Τέρας: Γιάννης Χαντράς
Αδερφή Σταχτοπούτας 1: Ελένη Μπενέτα
Αδερφή Σταχτοπούτας 2: Έλενα Χριστοφίδη
Τζίνι- ταχυδρόμος: Μάριος Σοφιανόπουλος
Κακή Νεράιδα Ωραίας Κοιμωμένης: Κέλλυ Ιντζόγλου
Λαμπύρα: Φρόσω Μαδαρού
ο
1 Παιδί: Ιπποκράτης Φύριος
ο
2 Παιδί: Μανώλης Γαβαλάς
Εικονογράφηση: Δάφνη Αναστασιάδη (Ε’)- Άννα Αποστολοπούλου (Ε΄)-Ελένη Αναστασιάδη (Γ)
‘’Πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τους αρχαίους εκείνους μύθους, που ανταμώνουμε στα πρώτα βήματα
όλων των λαών, τους μύθους των δράκων που, την κρίσιμη στιγμή, μεταμορφώνονται σε πριγκηπέσες; Ίσως όλοι
οι δράκοι της ζωής μας να ‘ναι πριγκηπέσες, που δεν προσμένουν παρά την ώρα που θα μας δουν όμορφους και
τολμηρούς. Ίσως κάθε τι τρομαχτικό να ‘ναι, στο απώτατο βάθος του, έρημο και αβοήθητο και να προσμένει από
μας βοήθεια’’. (σελ. 96, Rilke, ‘’Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή’’, εκδ. Ίκαρος)
Στο παραμύθι σας αυτό δείξατε πώς δε φοβάστε τους Κακούς. Αντίθετα τους πλησιάσατε, μιλήσατε μαζί
τους και τελικά τους αγαπήσατε. Καθένας από εμάς μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή του να γίνει ‘’Κακός’’. Και
σίγουρα θα ‘χει κάποιο λόγο για να φερθεί έτσι. Πλησιάστε τον, μιλήστε του και σίγουρα θα ανακαλύψετε
πράγματα που ούτε καν είχατε φανταστεί…
Η δασκάλα της θεατρικής αγωγής,
Σπυριδούλα Μπιρπίλη

1η ΣΚΗΝΗ- ‘’Στο δάσος’’
Μια παρέα παιδιών παίζει το παιχνίδι ‘’Λύκε λύκε είσ’ εδώ;’’. Ο Λύκος έρχεται κάποια
στιγµή και τους παρακολουθεί κρυµµένος πίσω από ένα δέντρο. Φαίνεται πότε θλιµµένος, πότε
θυµωµένος και πότε απογοητευµένος. Όταν τελειώσει το παιχνίδι και τα παιδιά φύγουν
εµφανίζεται στη σκηνή.

Λύκος: Βαρέθηκα! Μια ζωή τα ίδια! Πάντα εγώ ο κακός. Πάντα εγώ θα κυνηγάω ή τα
τρία γουρουνάκια, ή τα επτά κατσικάκια ή την Κοκινοσκουφίτσα… Και να ‘λεγες ότι
χορταίνω ποτέ! Πάντα στο τέλος ανοίγουν την κοιλιά µου, κι εγώ µένω νηστικός. Έχω
χάσει το µέτρηµα πόσες φορές έχω πεθάνει. Εµένα µε ρώτησε κανείς πώς νιώθω; Με
ρώτησε κανείς αν πεινάω; Μόνο να µε κατηγορούν ξέρουν και να µου βάζουν πέτρες
στην κοιλιά. Με γελοιοποιούν και µε βάζουν να ντύνοµαι γιαγιά και να βάφω τα πόδια
µου άσπρα µε αλεύρι. Βαρέθηκα, βαρέθηκα, βαρέθηκα! (Μπορεί να το λέει µε διαφορετικό
τρόπο κάθε φορά ή µε αυξανόµενη ένταση). Ανοίξτε κανα βιβλίο να ξεστραβωθείτε, να δείτε

ότι είµαι είδος υπό εξαφάνιση. Αλλά που να νοιαστούν οι παραµυθάδες γι’ αυτά!

Ξαφνικά ακούγεται ένας γδούπος. Η σκούπα µε τη µάγισσα έπεσαν πάνω σε ένα κορµό
δέντρου. Ο Λύκος τροµάζει.

Μάγισσα: Όχι πάλι τα ίδια! Τελείωσε το βενζινόγελο. Πώς θα πάω τώρα στη δουλειά;
Λύκος: Τι έγινε βρε παιδιά; Τι είσαι εσύ; Και τι είναι αυτό το πράγµα;
Μάγισσα: Τι θες να ‘γινε; Μου τελείωσε το βενζινόγελο και µε βλέπω να πηγαίνω µε τα
πόδια στο µαγαζί.
Λύκος: Ποιο βενζινόγελο; Ποια είσαι σου λέω!
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Μάγισσα: (Υπόκλιση και µιλά µε στόµφο). Είµαι η ξακουστή και σε όλους γνωστή Μάγισσα από το
παραµύθι ‘’Χάνσελ και Γκρέτελ’’ και αυτή είναι η σκούπα µου, το µεταφορικό µου µέσο για να
κινούµαι στο δάσος.
Λύκος: Όνοµα δεν έχεις; Μάγισσα σε λένε;
Μάγισσα: (Κατεβάζει το κεφάλι, έτοιµη να βάλει τα κλάµατα). Όχι, δεν έχω όνοµα. Ποιός νοιάστηκε
να δώσει όνοµα σε εµάς; Εµείς είµαστε απλώς ΟΙ ΚΑΚΟΙ! Εσύ είσαι ο Λύκος (παιχνιδιάρικα/
νόµισες πώς δε σε αναγνώρισα…), η µητριά της Χιονάτης, της Σταχτοπούτας, της Ραπουνζέλ.
Και τι να πω γι’ αυτά τα έρµα τα κορίτσια! Απλώς οι κακές αδερφές. Λες κι εµείς δεν έχουµε
ψυχή. Είµαστε µόνο τέρατα, γίγαντες, µάγισσες, µητριές και… λύκοι! Πάλι καλά που δώσανε
όνοµα στον Τζαφάρ, αλλά βλέπεις αυτόν τον φοβούνται για τα καλά. Ξέρει κάτι ανατολίτικες
µαγείες, πολύ δυνατές!
Λύκος: Και ο Ρουµπελστίνσκιν έχει όνοµα.
Μάγισσα: Α, ναι! Ευτυχώς ο κακοµοίρης! Αλλά αν το όνοµά του δεν ήταν τόσο σηµαντικό
νοµίζεις ότι θα είχε όνοµα κι αυτός; Αυτά στα λέω γιατί κάθε µέρα µιλάω µε όλους αυτούς και
ξέρω πολύ καλά τα παράπονά τους.
Λύκος: (Με έκπληξη). Πού τους βρήκες; (Την πιάνει και την ταρακουνάει) Πες µου, πες µου, πες
µου. Που είναι οι Κακοί; Θέλω να τους δω!
Μάγισσα: (Ζαλίζεται και τελικά πέφτει, αλλά την κρατά ο Λύκος). Σταµάτα καλέ! Κουνήθηκε το µυαλό
µου! Θα σου πω, πώς κάνεις έτσι! Όπως ξέρεις είµαι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ζαχαροπλάστης! Όχι να
περιαυτολογήσω, αλλά ολόκληρο σπίτι από ζαχαρωτά έχω φτιάξει µόνη µου. Έτσι όταν δε ζω
στην παραµυθένια µου ζωή (που όπως ξέρεις µε κλείνουν στο φούρνο στο τέλος), για να βγάζω
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κι εγώ τα έξοδά µου, έχω ανοίξει ένα ζαχαροπλαστείο. Άκου όνοµα να µε θαυµάσεις! ‘’ΤΟ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΟ: Παραµυθένια νοστιµιά- Μαγικές Συνταγές’’. Μην φανταστείς βέβαια ότι έχει
δουλειά. Με φοβούνται µετά το παραµύθι. Μόνο οι Κακοί έρχονται και γλυκαίνουν τις πίκρες
τους και τα παράπονά τους µε τις λιχουδιές µου. Κάθονται εκεί και τα λένε µε τις ώρες.
Λύκος: (Ενθουσιασµένος). Τέλεια!
Μάγισσα: Τέλεια που δεν έχω δουλειά;
Λύκος: Όχι χαζούλα. Τέλεια που συναντάς τους Κακούς. Εµπρός πάµε στο ζαχαροπλαστείο
‘’ΤΟ ΖΑΧΑΡΕΝΙΟ’’.
Μάγισσα: ‘’Παραµυθένια νοστιµιά- Μαγικές Συνταγές’’, µην το ξεχνάς αυτό. Είναι σηµαντικό.
Λύκος: Εντάξει, εντάξει. Πάµε αµέσως εκεί. Έχω ένα σχέδιο καταπληκτικό. Όλοι οι Κακοί θα
ενωθούµε και θα ενηµερώσουµε τον κόσµο ποιοι είµαστε. Πώς πάµε µέχρι εκεί;
Μάγισσα: Μµµµ έχουµε πρόβληµα. Μόλις τελείωσε το βενζινόγελο από τη σκούπα και µε τα
πόδια είναι κοµµατάκι µακριά και θ’ αργήσουµε. Θα περιµένουν οι καηµένοι οι Κακοί απ’ έξω.
Και θα φοβούνται µην τους πάρει κανα µάτι και τους πετάνε πέτρες.
Λύκος: Που µπορούµε να βρούµε βενζινόγελο; Σε βενζινάδικο;
Μάγισσα: Όχι όχι, η βενζίνη είναι ακριβή, που να βρω λεφτά εγώ µια κακοµοίρα Κακή; Το
βενζινόγελο είναι γέλια παιδιών. Κάθε φορά που γελάνε γεµίζω µε τον ήχο των γέλιων τη
σκούπα κι αυτή πετάαααεεειιιι!!!!!! Αλλά πού να βρω τώρα γέλια παιδιών;
Λύκος: Το πιο εύκολο. Παιδιάαααααα! Μήπως µπορείτε να µας χαρίσετε λίγα γέλια; (Τα παιδιά
στο κοινό γελάνε). Λιγάκι πιο δυνατά; Φτάνουν τόσα Μάγισσα;

Μάγισσα: Ουουουου, για καµιά βδοµάδα θα είναι γεµάτη η σκούπα.
Μάγισσα- Λύκος: Ευχαριστούµε παιδιά.
Λύκος: Φύγαµε λοιπόν!
Ανεβαίνουν στη σκούπα και φεύγουν.

2η ΣΚΗΝΗ- ‘’Στο ζαχαροπλαστείο’’
Η Μάγισσα µε το Λύκο προσγειώνονται και αφού πάρουν τη σκούπα και την παρκάρουν
µπαίνουν µέσα στο ζαχαροπλαστείο. Αν δεν έχουµε πραγµατική πόρτα πρέπει µε παντοµίµα να φανεί ότι
µπαίνουν σε εσωτερικό χώρο.

Μάγισσα: Φτάσαµε! Εδώ είµαστε λοιπόν. Πώς σου φαίνεται το µαγαζάκι µου; Καταπληκτικό δεν
το έκανα;
Λύκος: Μούρλια είναι! Λαχταριστό! Super και φοβερό! Με τόσα γλυκά που βλέπω εδώ µέσα τι
να τις κάνω εγώ τις Κοκκινοσκουφίτσες, τα Γουρουνάκια και τα Κατσικάκια!
Ξαφνικά χτυπά η πόρτα. Ο Λύκος πάει να ανοίξει, αλλά η Μάγισσα τον εµποδίζει.
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Μάγισσα: Τι πας να κάνεις; ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ δεν ανοίγουµε έτσι την πόρτα! Πάντα ζητάµε
σύνθηµα.
Λύκος: Σύνθηµα; Και γιατί παρακαλώ;
Μάγισσα: Για να είµαστε ασφαλείς. Αν πλακώσουν εδώ όλοι αυτοί που µας έχουν βγάλει το
όνοµα ότι είµαστε Κακοί θα µας κάνουν µε τα κρεµµυδάκια! Γι’ αυτό µάλιστα έχουµε σύνθηµα και
παρασύνθηµα για να είµαστε διπλά σίγουροι. (Γυρνάει προς την πόρτα και µιλάει). Σύνθηµα
παρακαλώ.
Τζαφάρ: Και οι Κακοί έχουν ψυχή.
Μάγισσα: Κακοί ενωµένοι, ποτέ νικηµένοι. Παρασύνθηµα παρακαλώ.
Τζαφάρ: Μαγικό λυχνάρι.
Η Μάγισσα του ανοίγει την πόρτα.

Μάγισσα: Καλωσόρισες Τζαφάρ. Τι να σε κεράσω;
Τζαφάρ: Γεια σου κι εσένα Μάγισσα. Πώς τα πας; Φέρε µου ένα µπακλαβαδάκι σε σχήµα
λυχναριού παρακαλώ γιατί έτσι όπως κρυβόµουν για να έρθω δεν πρόλαβα να φάω µπουκιά.
Ένα µπακλαβαδάκι θα ήταν τέλειο, σε σχήµα λυχναριού σαν αυτό που µου έκλεψε ο άτιµος ο
Αλλαντίν. (Ξαφνικά βλέπει το Λύκο). Ποιος είναι αυτός εδώ;
Λύκος: Παρακαλώ, να συστηθώ. Είµαι ο Μεγάλος Κακός (όπως λένε οι άλλοι), αλλά Καλόψυχος
(όπως λέω εγώ), µεγάλος Γκρίζος Λύκος των παραµυθιών. Χαίρω πολύ!
Τζαφάρ: Μπα µπα µπα. Κοίτα να δεις! Πάντα ήθελα να σε συναντήσω. Ο Κακός των Κακών, ο
Λύκος λοιπόν. Είµαι όµως σίγουρος ότι όπως κι εµείς οι υπόλοιποι θα είσαι κι εσύ ένας
παρεξηγηµένος ήρωας. Θα κάτσεις µαζί µας να περιµένεις και τους άλλους;
Λύκος: Φυσικά και θα κάτσω Τζαφάρ. Για σας ήρθα, έχω πολύ σηµαντικά πράγµατα να σας
πω.
Χτυπά πάλι η πόρτα.

Μάγισσα: Σύνθηµα παρακαλώ.
Γίγαντας: Και οι Κακοί έχουν ψυχή.
Μάγισσα: Κακοί ενωµένοι, ποτέ νικηµένοι. Παρασύνθηµα παρακαλώ.
Γίγαντας: Φασόλι το φασόλι πηγαίνω ψηλά στη δική µου πόλη.
Η Μάγισσα του ανοίγει την πόρτα.

Μάγισσα: Καλωσόρισες Γίγαντα του Τζακ. (Γυρνά στο Λύκο). Όπως βλέπεις καλέ µου άλλος
ένας Κακός χωρίς όνοµα. Είναι ο Γίγαντας από το παραµύθι ‘’Ο Τζακ και η Φασολιά’’, αυτός που
κατηγορούν ότι είναι ανθρωποφάγος και τρώει µικρά παιδάκια. (Γυρνά πάλι στο Γίγαντα). Θα
αναγνώρισες βέβαια το Λύκο, αν και θα έχουµε χρόνο και στη συνέχεια για τις συστάσεις. Να
σου φέρω το συνηθισµένο; Μια τάρτα φασόλι;
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Γίγαντας: (Συγκινηµένος) Αχ πώς µε σκέφτεσαι πάντα Μάγισσά µου! Ναι φέρε µου µια τάρτα
φασόλι. Γλυκοφάσουλο παρακαλώ. Γεια σου Λύκε. Πώς τα πας; Θες κι εσύ µια τάρτα φασόλι;
Λύκος: Όχι ευχαριστώ Γίγαντα. Να ‘σαι καλά. Εγώ προτιµώ φρούτα και λαχανικά, αντίθετα µε
ό, τι λέγεται. Άλλωστε µην ξεχνάς ότι από την Κοκκινοσκουφίτσα εγώ το καλάθι είχα λιγουρευτεί,
αλλά δυστυχώς άλλα είπαν για µένα.
Γίγαντας: Αχ πώς σε καταλαβαίνω!
Ακούγεται πάλι χτύπηµα στην πόρτα.

Μάγισσα: Όλοι µαζί ήρθαν! Σύνθηµα!
Ρουµπελστίνσκιν: Και οι Κακοί έχουν ψυχή.
Μάγισσα: Κακοί ενωµένοι, ποτέ νικηµένοι. Για ν’ ακούσω και το παρασύνθηµα να δούµε ποιος
είσαι.
Ρουµπελστίνσκιν: Χρυσό νήµα.
Μάγισσα: Πέρασε Ρουµπελστίνσκιν. Τι κάνεις;
Ρουµπελστίνσκιν: Καλά είµαι. Αν εξαιρέσεις ότι σε όλο το δάσος υπάρχουν γραµµένα
συνθήµατα ότι είµαι ένας απαγωγέας παιδιών κι ένας εκβιαστής! Έχω κουραστεί πια µε αυτές τις
συκοφαντίες! Φέρε µου ένα τρουφάκι σε χρυσό χαρτί να ηρεµήσω λίγο. Μικρό τρουφάκι. Κι εσύ
Γίγαντα πρόσεχε σε παρακαλώ µη µε πατήσεις πάλι. Προχθές µου στράβωσες το σκούφο και
µου έδωσες µια στο πονεµένο µου πόδι, πάνω στον κάλλο ακριβώς!
Γίγαντας: Συγγνώµη νανούλη µου. ∆ε θα το ξανακάνω. Θα είµαι πιο προσεκτικός.
Η πόρτα ξαναχτυπά.

Μάγισσα: Σήµερα φαίνεται θα έχουµε απαρτία. Σύνθηµα παρακαλώ.
Μητριές Ραπουνζέλ- Χιονάτης- Σταχτοπούτας- Κοντορεβιθούλη: Και οι Κακοί έχουν ψυχή.
Μάγισσα: Κακοί ενωµένοι, ποτέ νικηµένοι. Παρασύνθηµα κυρίες µου. (Γυρνά στο Λύκο). Αυτές
τις καταλαβαίνω γιατί πάντα έρχονται µαζί και λένε το σύνθηµα σα χορωδία.
Μητριές Ραπουνζέλ- Χιονάτης- Σταχτοπούτας- Κοντορεβιθούλη: Παιδιά ξένα που
αναθρέψαµε κι αυτά µας ξεπαστρέψανε.
Μάγισσα: (Ανοίγοντας την πόρτα). Όπως πάντα όλες οι Μητριές µαζί. Καλωσήλθατε κορίτσια.
Από τότε που γνωριστήκατε (εδώ πέρα φυσικά και είναι τιµή µου που στο µαγαζί µου ξεκινούν
τέτοιες φιλίες) έχετε γίνει αχώριστες.
Μητριές: Έχουµε πολλά κοινά βλέπεις!
Μητριά Ραπουνζέλ: Μαγισσούλα µου θα µου φέρεις ένα κανταϊφάκι; Πολύ µου αρέσει το γλυκό
αυτό γιατί µου θυµίζει τα µαλλιά της πολυαγαπηµένης µου θετής κόρης, της Ραπουνζέλ.
Μητριά Χιονάτης: Και για µένα ένα ζαχαρωµένο µήλο, σαν κι αυτό που οι ΨΕΥΤΕΣ οι
παραµυθάδες, εκείνοι οι άθλιοι οι Γκριµ, λένε ότι είχα δώσει για να δηλητηριάσω τη Χιονάτη µου.
Τεράστιο ψέµα! Εγώ ποτέ δεν έβαλα δηλητήριο σε κανένα µήλο.
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Μητριές: (Οι άλλες την αγκαλιάζουν συµπονετικά). Αχ γλυκιά µου, το ξέρουµε. Μην κλαις! Τα ίδια
τραβάµε όλες µας.
Μητριά Σταχτοπούτας: Μια τούρτα σοκολάτα για να πάνε κάτω τα φαρµάκια. Τούρτα
σοκολάτα όπως οι στάχτες που αγαπούσε η κορούλα µου και να ‘ναι και σε σχήµα γοβάκι.
Μητριά Κοντορεβιθούλη: Και για µένα τριµµένα µπισκότα. Πολύ του άρεσαν του
Κοντορεβιθούλη µου τα ψίχουλα, κι εγώ πάντα του έτριβα τα µπισκότα. Γι’ αυτό και είχε στις
τσέπες του ψίχουλα, κι όχι γιατί ήθελε να θυµάται το δρόµο για το σπίτι. Αλλά ποιος µας ρωτά
εµάς για το πώς έγιναν τα πράγµατα;
Μάγισσα: Πάω να φέρω γλυκά σε όλους. Όσο θα ετοιµάζω τις παραγγελίες σας, ακούστε εδώ
το Λύκο που κάτι θέλει να σας πει.
Η Μάγισσα βγαίνει έξω.

Λύκος: Αγαπηµένοι µου και παρεξηγηµένοι µου Κακοί των παραµυθιών, χαίροµαι πολύ που
σας βλέπω εδώ και για όσους δε µε αναγνώρισαν ακόµα, εγώ είµαι ο Κακός Γκρίζος Λύκος.
Σήµερα το πρωί συνάντησα τη Μάγισσα στο δάσος και µόλις µου είπε ότι έχει ένα
Ζαχαροπλαστείο, ‘’Το Ζαχαρένιο’’…
Από µέσα ακούγεται η φωνή της Μάγισσας.

Μάγισσα: ‘’Παραµυθένια νοστιµιά- Μαγικές Συνταγές’’, µην το ξεχνάς αυτό. Είναι σηµαντικό.
Λύκος: Καλά καλά εντάξει, ‘’ΤΟ ΖΑΧΑΡΕΝΙΟ. Παραµυθένια νοστιµιά- Μαγικές Συνταγές’’ και ότι
εδώ µαζεύεστε όλοι δεν έχασα ευκαιρία να έρθω και να σας µιλήσω για κάτι πολύ σηµαντικό.
Λοιπόν ο λόγος που τόσο καιρό ψάχνω να σας βρω είναι ότι νοµίζω…
Μπαίνει τρέχοντας η Μάγισσα και του κάνει νόηµα να σταµατήσει να µιλά. Ίσως πέφτει επάνω
του µε δύναµη. Ο Λύκος µένει έκπληκτος και την κοιτάζει καλά καλά.

Μάγισσα: ∆εν είναι ασφαλές να µιλάτε εδώ. Και οι τοίχοι έχουν αυτιά. Ρουµπελστίνσκιν φτιάξε
µας ένα τούνελ για την µυστική αίθουσα.
Ρουµπελστίνσκιν: Τούνελ; Η ειδικότητά µου! Ευχαρίστως, αλλά θα χρειαστώ υλικά. Τούβλα
έχουµε;
Μάγισσα: Τούβλα δεν έχουµε. Σχολείο είναι εδώ πέρα. Εδώ όλοι είναι πανέξυπνοι! Άκου
τούβλα… Όµως έχουµε πολλά γλυκά παιδάκια. Σου κάνουν αυτά; Ε σε Ζαχαροπλαστείο που
είµαστε µόνο γλυκά θα µπορούσες να βρεις.
Ρουµπελστίνσκιν: Ωραία! Μου κάνουν. Θα θέλουν όµως;
Μάγισσα: Θα θέλουν; Φυσικά και θα θέλουν! Κάτσε να ρωτήσουµε. Παιδιά ποιοι θα βοηθήσουν
τον Ρουµπελστίνσκιν να φτιάξει το τούνελ µας;
Σηκώνονται τα παιδιά της πρώτης που έχουν συνεννοηθεί από πριν. Ο Ρουµπελστίνσκιν τα βάζει
σε σειρά και φτιάχνει ένα τούνελ βάζοντας τα παιδιά να κάνουν γέφυρα µε το σώµα τους ή να ενώσουν τα
χέρια τους καθώς στέκονται σε δυο αντικριστές γραµµές. Έρχονται οι Κακοί και το βλέπουν.

Γίγαντας: Μήπως είναι λιγάκι µικρό;
7

Ρουµπελστίνσκιν: Όχι όχι µια χαρά είναι Γίγαντα. Εσύ είσαι τεράστιος. Να δεις ότι όλοι οι
υπόλοιποι χωράνε µια χαρά.
Ο Λύκος πάει να περάσει και δυσκολεύεται επίσης. Το ίδιο και όσοι προσπαθούν.

Μητριά Κοντορεβιθούλη: Έχω την εντύπωση πως µόνο ο Κοντορεβιθούλης χωρά εδώ.
Μητριά Χιονάτης: Το ίδιο νοµίζω κι εγώ. Η Χιονάτη µου µάλλον δεν χωρά. Ίσως οι 7 νάνοι…
Ρουµπελστίνσκιν: (Μετρά, κοιτά καλά καλά). Εντάξει µάλλον δεν υπολόγισα καλά, αλλά τι
περιµένατε κι εσείς; ∆εν είµαι δα και κανένας αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός. Αφήστε τώρα
τις γκρίνιες και τα παράπονα και στριµωχτείτε να περάσετε για να πάµε στη µυστική αίθουσα.
Νυχτώσαµε!
Τέρας: Ουφ πάνω στην ώρα σας πέτυχα! Ήρθα κι εγώ, µόλις τώρα ξεµπέρδεψα µε την
Πεντάµορφη. ∆ε µ’ αφήνει να βγω έξω καθόλου. Με ζηλεύει. Είναι κολληµένη πάνω µου σαν τη
βδέλλα. Που να ήµουν και όµορφος!
Ρουµπελστίνσκιν: Τέρας άσε τα πολλά λόγια κι έλα µαζί µας στο τούνελ. Θα σου εξηγήσουµε
στη συνέχεια. Αν θες γλυκό πες το τώρα στη Μάγισσα.
Τέρας: Γλυκό τριαντάφυλλο βέβαια! Την ξέρετε την αδυναµία του στα τριαντάφυλλα. Έναν
ολόκληρο κήπο έχω.
3η ΣΚΗΝΗ- ‘’Στη µυστική αίθουσα’’
Με κόπο οι Κακοί περνάνε από το τούνελ. Άλλοι διπλώνονται, άλλοι σέρνονται, άλλοι
προσπαθούν να περάσουν από πάνω, αλλά τελικά όλοι τα καταφέρνουν. Το ‘’τούνελ’’ οδηγεί στην άλλη
άκρη της σκηνής που είναι η µυστική αίθουσα του Ζαχαροπλαστείου.

Λύκος: Αγαπηµένοι µου και παρεξηγηµένοι µου Κακοί των παραµυθιών. Χαίροµαι πολύ που
είµαστε µαζεµένοι εδώ πέρα και µπορώ επιτέλους να σας ανακοινώσω το λόγο της συνάντησης.
Ησυχάστε παρακαλώ.
Τζαφάρ: Μα δε µιλήσαµε. Κιχ δε βγάλαµε.
Λύκος: Από πού ακούγεται τότε αυτή η φασαρία;
Μάγισσα: Από πάνω είναι περίµενε. Κάποιος ήρθε. (Φωνάζει για να ακουστεί µέχρι το
ζαχαροπλαστείο). Σύυυυυνθηµα παρακαλώωωωω.

Κακές αδερφές Σταχτοπούτας: Και οι Κακοί έχουν ψυχή.
Μάγισσα: Κακοί ενωµένοι, ποτέ νικηµένοι. Παρασύνθηµα κυρίες µου. (Γυρνώντας προς τους
άλλους). Αν και µόνο αυτές λείπουν. Οι Κακές Αδερφές.

Κακές αδερφές Σταχτοπούτας: Φούλα φούλα φούλα, µικρή µας αδερφούλα, πάντα σ’
αγαπάµε και πάντα σε τιµάµε.
Μάγισσα: Φυσικά δεν είναι ανάγκη να ανέβω. ∆ιαθέτει και ηλεκτρικό κουδούνι το κατάστηµα για
αυτόµατο άνοιγµα πόρτας.
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Ακούγεται ήχος κουδουνιού που ανοίγει πόρτα. Οι Κακές αδερφές µπαίνουν µέσα και κοιτάζουν
απορηµένες γύρω γύρω καθώς δεν βλέπουν κανένα.

Μάγισσα: Στη µυστική αίθουσα είµαστε. Ελάτε από τη στοά. Προσοχή τα κεφάλια σας!
Κακές αδερφές Σταχτοπούτας: Μισό λεπτό να πάρουµε τα πολύχρωµά µας γλειφιτζούρια και
κατεβαίνουµε.
Κατεβαίνουν περνώντας και αυτές µέσα από τη στοά.

Λύκος: Λοιπόν, τώρα που είµαστε όλοι εδώ…
Γίγαντας: Λύκε πριν µας πεις γιατί ήθελες να µας δεις, θέλω να πω τα παράπονά µου ενώπιων
όλων. Για όποιον δε µε κατάλαβε ακόµα, είµαι φυσικά ο Γίγαντας από τον Τζακ και τη φασολιά.
Όλοι λένε ότι ο Τζακ είναι καλός και έξυπνος, αλλά κανείς δε λέει ότι µε γκρεµοτσάκισε, έσπασα
τα παΐδια µου και µου πήρε και όλα τα λεφτά!
Τζαφάρ: Ο Τζακ είναι ένα παλιόπαιδο όπως είναι και ο Αλλαντίν. Όταν πήρε το λυχνάρι, το
∆ΙΚΟ ΜΟΥ λυχνάρι, έγινε ανίκητος και τα ξόρκια µου δεν κατάφερναν τίποτα. Εγώ ήθελα να
µοιραστώ τη δύναµη του λυχναριού µαζί του (γιατί ήταν ανιψιός µου κι ας λέει ό, τι θέλει το
παραµύθι), αλλά αυτός µε ξεγέλασε!
Μητριά Σταχτοπούτας: Αχάριστα παιδιά! Εγώ τη Σταχτοπούτα µου την αγαπούσα πάρα πολύ!
Ήθελα να παντρευτεί έναν πρίγκιπα (όπως κι έγινε τελικά) και γι’ αυτό της µάθαινα να φροντίζει
το σπίτι και να κάνει όλες τις δουλειές. Αλλά ακόµα κι αυτό έγινε αιτία να µε κατηγορήσουν ότι
της φερόµουν άσχηµα! Κι έπειτα, όταν πια παντρεύτηκε ποτέ δεν ήρθε να µε επισκεφτεί στο
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φτωχικό µας. Πάλι όµως έκανα πίσω και πήγα εγώ στο παλάτι να τη δω. Αλλά µε πέταξαν έξω
µε τις κλωτσιές βρίζοντάς µε µε τα χειρότερα λόγια.
Ρουµπελστίνσκιν: Παιδιά, παιδιά, παιδιά! Να µην ακούω για παιδιά! Έχω ψυχολογικό
πρόβληµα. Πήρα ένα παιδί που το άξιζα και ‘πέσαν όλοι να µε φάνε! Κι εγώ που είµαι κοντός τι
να κάνω; Μου πήραν το χρυσάφι και δε µου ‘δωσαν καµία πληρωµή! Η πριγκίπισσα µε
πανουργία και πονηριά έµαθε το όνοµά µου. ∆εν το άλλαζα για να γλιτώσω!
Αδελφή Σταχτοπούτας 1: (Ελένη Μπ.) Οι παραµυθάδες τα έκαναν όλα αυτά. Στο δικό µας
παραµύθι πάνω κάτω τα ίδια έγιναν και µας κατηγόρησαν άδικα. Βρήκαν µια φωτογραφία της
Σταχτοπούτας από κάτι Απόκριες που είχε ντυθεί καπνοδοκαθαριστής κι αµέσως έβγαλαν το
συµπέρασµα ότι της φερόµασταν άσχηµα.
Αδελφή Σταχτοπούτας 2: (Έλενα) Εµένα που µε λένε εγωίστρια, ποια εµένα που έδωσα στη
Σταχτοπούτα τα φουστάνια της για τους χορούς. Κι αυτά που λένε για τη νονά της τη νεράιδα
είναι φριχτά ψέµατα! Ποιος πιστεύει ότι υπάρχουν νονές νεράιδες που κάνουν τις κολοκύθες
άµαξες! Εγώ της έδωσα και φουστάνια και παπούτσια.
Μάγισσα: Αχ αχ αχ καλοί µου Κακοί! Πώς σας νιώθω! Άφησα το Χάνσελ και τη Γκρέτελ να φάνε
το ίδιο µου το σπίτι και αυτοί για ευχαριστώ µε έκλεισαν στον φούρνο.
Μητριά Ραπουνζέλ: Εγώ είµαι η πιο άτυχη απ’ όλους! Γιατί στο παραµύθι µου είµαι ΚΑΙ µητριά
ΚΑΙ µάγισσα! ∆ηλαδή δυο φορές κακή. Φρόντισα τη Ραπουνζέλ όλη µου τη ζωή κι εκείνη πώς
µου το ανταποδίδει; Το σκάει µε τον πρίγκιπα κι εγώ µένω µόνη µου, µια γριούλα ξεχασµένη
από το παιδί της.
Μητριά Κοντορεβιθούλη: Μη λέτε ‘’το σκάει’’. ∆εν αντέχω να ακούω αυτή τη λέξη. Όλοι λένε ότι
ο Κοντορεβιθούλης και τα αδέρφια του το έσκασαν, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα κακό. Υιοθέτησα
επτά παιδιά και τα µεγάλωσα σα δικά µου. Η αλήθεια είναι ότι µια φορά χάθηκαν στο δάσος ενώ
έπαιζαν κι ευτυχώς που ο Κοντορεβιθούλης είχε τριµµένα µπισκότα στις τσέπες του (θυµάστε
που σας είχα πει ότι του άρεσαν τα τριµµένα µπισκότα…) και βρήκαν το δρόµο να γυρίσουν
σπίτι. Είχα τρελαθεί από την αγωνία µου µέχρι να γυρίσουν τα γλυκά µου παιδάκια.
Τέρας: Εσείς τουλάχιστον δεν είστε άσχηµοι. Εγώ εξαιτίας της ασχήµιας µου παραλίγο να χάσω
τη ζωή µου. Σε όλο το παραµύθι κάνω τα πάντα για την ευτυχία της Πεντάµορφης, της χαρίζω το
πιο πολύτιµο δώρο, τον µαγικό καθρέφτη, κι όµως, παρ’ όλες µου τις καλοσύνες, όλοι µε
θυµούνται σαν Τέρας!
4η ΣΚΗΝΗ- ‘’Το γράµµα’’
Εκεί που µιλούν ξαφνικά ακούγεται ένας ήχος και εµφανίζεται ένα τζίνι µε ταχυδροµική τσάντα.

Μάγισσα: Πώς βρέθηκες εσύ εδώ; Ποιος είσαι;
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Ταχυδρόµος: Είµαι το Τζίνι ο ταχυδρόµος. Μαγικό τζίνι βέβαια, έτσι; Για να φτάνουν τα
γράµµατά σας γρήγορα, παντού και µε ασφάλεια!
Μάγισσα: Και τι θες εδώ; Έχουµε µυστική συνάντηση.
Ταχυδρόµος: ∆εν το ήξερα, συγγνώµη. Έχετε γράµµα.
Τους δίνει το γράµµα το οποίο περνά από όλους τους ήρωες. Κανένας όµως δεν µπορεί να το διαβάσει.

Ταχυδρόµος: (Νευριασµένος). ∆ωσ’ το µου εδώ να το διαβάσω εγώ. (Το αρπάζει). Αν περιµένω
από εσάς θα µας πάρει η νύχτα και θα ‘χει τελειώσει η παράσταση. Θα φύγουν κι οι θεατές.

Αγαπητοί Συγ-κακοί,
Σας γράφω για να σας ενηµερώσω ότι είµαι το ΠΙΟ ΚΑΚΟ παιδί σε ΌΛΑ τα
σχολεία του κόσµου (συµπεριλαµβανοµένης και της Παραµυθοχώρας!). Για να σας
πείσω γι’ αυτά που λέω θα σας δώσω µερικά παραδείγµατα.
Κάθε µέρα στο σχολείο, πρωί- πρωί παίζω τάπες και δεν ακολουθώ ποτέ τους
κανόνες του παιχνιδιού! Έτσι κερδίζω τουλάχιστον 30 τάπες τη µέρα! Κι αν
κανείς παραπονεθεί στο δάσκαλο, κάνω τον ανήξερη και ψευτοκλαίω για να δείξω
ότι έχω δίκιο. Στη συνέχεια κοροϊδεύω όσους φοράνε γυαλιά και τους λέω
‘’γυαλάκηδες’’. Χαχαχαχα! Τροµερό γέλιο όταν βλέπω τις φάτσες τους. Α! Το
καλύτερό µου είναι ότι την ώρα των µαθηµατικών κρύβοµαι στις τουαλέτες γιατί
τα µαθηµατικά τα ΜΙΣΩ!!!
Θ’ αναρωτιέστε γιατί τα κάνω όλα αυτά… Μα γιατί ΜΙΣΩ το σχολείο! Κι ας
µου λένε ότι το σχολείο είναι ωραίο γιατί κάνω γυµναστική και µουσική και
εικαστικά και θεατρική αγωγή που µου αρέσουν… Όµως εγώ µισώ το σχολείο όχι
γιατί έχω µαθήµατα, αλλά γιατί κανείς δε µε κάνει παρέα. Μη µου πείτε αυτό που
µου λένε όλοι: ‘’Πώς να σε κάνουν παρέα, αφού κάνεις όλα αυτά!’’.
Ίσως απορήσετε που σας τα γράφω όλα αυτά. Μη νοµίσετε ότι θέλω
συµβουλές για να γίνω πιο κακή. Άλλωστε ξέρω ότι δεν υπάρχετε στην
πραγµατικότητα. Απλώς ήθελα να µοιραστώ µε κάποιον τις σκέψεις µου κι εδώ
κανείς δε µ’ ακούει. Εδώ κανείς δε µου δείχνει λίγη αγάπη, λίγη στοργή, λίγη
σηµασία…
Υ.Γ.: Το χαρτί που σας γράφω το έκλεψα απ΄ τη διπλανή µου, αλλά υπόσχοµαι
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να το επιστρέψω κάποτε…
Λαµπύρα

5η ΣΚΗΝΗ- ‘’Οι Κακοί αναλαµβάνουν δράση’’
Οι Κακοί είναι προβληµατισµένοι. Εκείνη τη στιγµή έρχεται η Κακή Νεράιδα.

Κακή Νεράιδα: Εδώ είστε πουλάκια µου; Θα έλεγα ψέµατα αν πω ότι εξεπλάγην. Μια ζωή τα
ίδια! Ποτέ δεν είµαι καλεσµένη πουθενά! Συνέχεια εγώ αυτή που την ξεχνάνε όλοι. Να µε πετάνε
όλοι σαν την τρίχα από το ζυµάρι. Όλοι αντάµα κι ο ψωριάρης χώρια. Πίστεψα κι εγώ ότι εδώ,
ανάµεσα στους Κακούς θα ήµουν ίση, αλλά µόλις τώρα διαπιστώνω ότι κι εδώ όλοι συνωµοτούν
πίσω από την πλάτη µου. Υπολογίζατε όµως χωρίς τον ξενοδόχο. ∆εν περιµένατε να µε δείτε
εδώ.
Ρουµπελστίνσκιν: Σιγά σιγά, κάνε µια παύση! Άρχισες πάλι τις παροιµίες σου και σταµατηµό
δεν έχεις! Πρώτα απ’ όλα καλωσήλθες! Χαίροµαι που σε βλέπω µετά από τόσο καιρό. Τι σ’
έπιασε και κάνεις έτσι; Σε ξεχάσαµε, εντάξει, λάθος µας. ∆εν χάλασε κι ο κόσµος. Πολύ εύθικτη
είσαι κι εσύ!
Κακή Νεράιδα: Συγγνώµη, παραφέρθηκα. Μπορεί να ‘χεις και δίκιο, δεν έπρεπε να σας
αµφισβητήσω, αλλά βλέπεις θυµάµαι κι όσα έγιναν… Γιατί Ρουµπελστίνσκιν µου εµένα που µε
βλέπεις έχω υποφέρει πολύ στη ζωή µου. ∆εν φτάνει που δε µε κάλεσαν στα βαφτίσια της
Ωραίας Κοιµωµένης, είχαν το θράσος να πουν κι ότι τους καταράστηκα κιόλας. Γράψανε για
µένα πώς έφτασα εκεί έξαλλη από θυµό και την καταράστηκα να πεθάνει. Με θεωρούν ένα
τέρας, µια γριά καταραµένη µάγισσα. Κι όσο µε θεωρούν Κακή, τόσο κι εγώ νευριάζω και τελικά
φέροµαι άσχηµα, όπως έκανα µόλις τώρα και µε σας. (Κλαίει)
Ρουµπελστίνσκιν: Σταµάτα τα κλάµατα τώρα. Έχουµε να σου ανακοινώσουµε κάτι πολύ
σηµαντικό. Λύκε, θα την ενηµερώσεις;
Λύκος: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν Κακή Νεράιδα της Ωραίας Κοιµωµένης µας πέτυχες ακριβώς
πριν ξεκινήσουµε την αποστολή µας. Πηγαίνουµε να βοηθήσουµε τη Λαµπύρα, ένα Κακό
κορίτσι. Και νοµίζω ότι σου µοιάζει, όπως δηλαδή µοιάζει σε όλους µας, όλους εµάς τους
Κακούς, αν το καλοσκεφτείς. Η Λαµπύρα κάνει ακριβώς ό, τι κι εσύ. Της φέρθηκαν κάποια
στιγµή άσχηµα και τώρα κι αυτή έχει νευριάσει και φέρεται άσχηµα σε όλους.
Κακή Νεράιδα: Το κακόµοιρο το κορίτσι! Πώς το καταλαβαίνω και το νιώθω! Θα έρθω µαζί σας.
Για πείτε µου, ποιο είναι το σχέδιο;
Λύκος: Το σχέδιο είναι απλό. Θα πάµε στο σχολείο της και εκεί θα…. Θα… Εκεί θα… Για πες τα
εσύ βρε Ρουµπελστίνσκιν καλύτερα.
Ρουµπελστίνσκιν: Εκεί θα δούµε τι θα κάνουµε. Πάµε πρώτα να τη βρούµε και µετά
καταστρώνουµε το σχέδιό µας.
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Αδελφή Σταχτοπούτας 2: (Έλενα) Νοµίζω πάντως πως πρέπει να δούµε τι φταίει που η
Λαµπύρα φέρεται έτσι. Αφήστε µε να της µιλήσω εγώ µόλις τη συναντήσουµε και υπόσχοµαι
πώς θα κάνω τα πάντα για να αισθανθεί καλύτερα το κακόµοιρο το κορίτσι.
Αδελφή Σταχτοπούτας 1: (Ελένη Μπ.) Κι εγώ θα έρθω µαζί σου. Ξέρω εγώ από µικρά
κορίτσια. Τη Σταχτοπούτα µας στα πόδια µου τη µεγάλωσα. Σε µένα ερχόταν να πει τα µυστικά
της. Σε µένα ερχόταν όταν φοβόταν. Σε µένα όταν ήταν στενοχωρηµένη.
Αδελφές Σταχτοπούτας: Αχ µικρή µας αδερφούλα! Που να ‘σαι τώρα;
Ταχυδρόµος: Ευτυχώς που δεν έφυγα και σας περίµενα. Ακολουθήστε µε, θα σας πάω εγώ
στη Λαµπύρα. Ξέρω που µένει.
Λύκος: Καλύτερα πήγαινέ µας στο σχολείο της. Νοµίζω ότι εκεί βρίσκεται το πρόβληµα.
Ταχυδρόµος: Ωραία λοιπόν. Φύγαµε!
Λύκος: Για µισό λεπτό. Με τι θα πάµε. Η σκούπα µε το βενζινόγελο δε µας χωρά όλους.
(Κοιτάζει όλους τους Κακούς γύρω του). Μαζευτήκαµε πολλοί!

Ταχυδρόµος: ∆εν τη χρειαζόµαστε τη σκούπα. Υπάρχει και πιο γρήγορος τρόπος. Θυµάσαι ένα
παραµύθι µε µια έξυπνη βασιλοπούλα που ο Βασιλιάς της έβαλε ένα γρίφο κι αν τον έλυνε θα
την παντρευότανε; Ο γρίφος έλεγε: ‘’Ποιό είναι το πιο γρήγορο πράγµα στον κόσµο;’’.
Όλοι µαζί: Ποιο;
Ταχυδρόµος: Η σκέψη. Γιατί µπορούµε να είµαστε εδώ και να σκεφτόµαστε ότι είµαστε χιλιάδες
χιλιόµετρα µακριά. Ας σκεφτούµε λοιπόν ότι είµαστε στο σχολείο της Λαµπύρα και…
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Εµφανίζονται τα παιδιά να παίζουν στο διάλειµµα και η Λαµπύρα να κάθεται µόνη της. Ίσως
υπάρχει και µια πινακίδα που να λέει ΣΧΟΛΕΙΟ και να την βάλει το τζίνι κάπου στη σκηνή που να
φαίνεται.

Παιδί 1: Πιάσε τη µπάλα. (Του πετά µια µπάλα, αλλά το άλλο παιδί την αφήνει να πέσει κάτω).
Παιδί 2: Όχι µπάλα. Απαγορεύεται στο διάλειµµα. Καλύτερα να παίξουµε τάπες. Έλα. Φιλικό
όµως έτσι.
Όση ώρα µιλούν η Λαµπύρα τους βλέπει. Μόλις βγάλουν τις τάπες τους τούς πλησιάζει δειλά.

Λαµπύρα: Να παίξω κι εγώ µαζί σας;
Παιδί 1: Όχι γιατί συνέχεια µας χαλάς το παιχνίδι. ∆εν ακολουθείς ποτέ τους κανόνες. Και ενώ
έχουµε πει χωρίς παραιτήσεις, µόλις δεις ότι χάνεις λες ‘’παραιτούµαι’’. Με τίποτα δεν πρόκειται
να παίξεις µαζί µας. Φύγε από δω.
Η Λαµπύρα θυµώνει, αρπάζει µια τάπα και φεύγει τρέχοντας.

Παιδί 2: Την καλύτερη µου πήρε! Γύρνα πίσω, εεεε! Λαµπύρα! Αµάν πιά!
Παιδί 1: Άστη µωρέ. Πάντα έτσι κάνει. Μόλις µπούµε µέσα θα το πούµε στην κυρία.
Τα παιδιά παγώνουν στη σκηνή και οι Κακοί που τόση ώρα παρακολουθούν ό, τι συµβαίνει
έρχονται µπροστά στη σκηνή.

Λύκος 1 (Παναγιώτης): Εµπρός φίλοι µου Κακοί. Ώρα για δράση! Θα χωριστούµε σε οµάδες.
Από όσα είδαµε και όσα διαβάσαµε στο γράµµα της Λαµπύρα, έχω να πω τα εξής. Πρέπει
κάποιοι από µας να πάµε και να µιλήσουµε στους συµµαθητές της και να τους εξηγήσουµε γιατί
η Λαµπύρα φέρεται έτσι. Αν τους εξηγήσουµε είµαι σίγουρος ότι θα καταλάβουν και τότε θα έχει
λυθεί το µεγαλύτερο πρόβληµα της Λαµπύρα, η έλλειψη φίλων. Ρουµπελστίνσκιν, Μάγισσα,
Κακές αδερφές Σταχτοπούτας και Τέρας είστε οι πιο κατάλληλοι γι’ αυτήν τη δουλειά. Θα
αναλάβετε τους συµµαθητές της;
Ρουµπελστίνσκιν, Μάγισσα, Κακές αδερφές Σταχτοπούτας και Τέρας: Κανένα πρόβληµα
Λύκε. Πες πώς έγινε κιόλας!
Λύκος 2 (Ιωάννης): Ωραία ιδέα συνάδελφε Λύκε. Νοµίζω ότι µια άλλη οµάδα Κακών πρέπει να
ασχοληθεί µε τις δυσκολίες της Λαµπύρα στα µαθήµατα. Το Τζίνι ο Ταχυδρόµος είναι άσσος
στην ανάγνωση. Ο Τζαφάρ θα πάει µαζί µε το Τζίνι, αυτοί οι δυο πάνε πάντοτε µαζί. Και ακόµα
µπορούν να πάνε να τη βοηθήσουν και οι Μητριές της Χιονάτης και του Κοντορεβιθούλη. Παιδιά
είχαν και ξέρουν πώς να διαβάζουν ένα παιδί. Κι ο Γίγαντας να πάει. Είναι πολύ καλός στα
µαθηµατικά. Κάθε µέρα µετρούσε το ύψος της φασολιάς που ζούσε.
Λύκος 1 (Παναγιώτης): Τέλεια! Και εµείς οι δύο µαζί µε τις Μητριές της Σταχτοπούτας και της
Ραπουνζέλ θα πάµε να της τονώσουµε την αυτοπεποίθηση. Να της δώσουµε να καταλάβει ότι
προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή µε λάθος τρόπο. Πρέπει να σας ενηµερώσω ότι ο αδερφός
της Λαµπύρα είναι πολύ δηµοφιλής στο σχολείο γιατί είναι πολύ καλός στα µαθήµατα. Η

14

Λαµπύρα δεν είναι τόσο καλή και προσπαθεί να γίνει δηµοφιλής µε λάθος τρόπο. Αλλά τώρα
που θα πάµε εµείς θα δει ότι ακόµα κι αν δεν είναι άριστη µαθήτρια έχει πολλά άλλα ταλέντα!
Κακή Νεράιδα Ωραίας Κοιµωµένης: Μπουαχαχαχαχα! Εµένα πάλι µε ξεχάσατε! Βαρέθηκα
πια να µε ξεχνάνε όλοι. Μπουαχαχαχα!!!!!
Λύκος 1 (Παναγιώτης): Έλα Νεραϊδούλα µου. Οµορφούλα µου. Καλή µου Νεραϊδούλα! ∆ε σε
ξεχάσαµε, µαζί µας θα έρθεις κι εσύ. Να της δείξεις πώς να κλαίει στο θέατρο.
Κακή Νεράιδα Ωραίας Κοιµωµένης: Καλά εντάξει θα έρθω µαζί σας.
Όλοι οι Κακοί: Σύµφωνοι. Οι Κακοί αναλαµβάνουν δράση!
Λύκος 2 (Ιωάννης): Ουπς! Καλά που το είπατε. Είµαστε οι Κακοί! Αν εµφανιστούµε έτσι
µπροστά στα παιδιά θα κατατροµάξουν! Καλύτερα να µεταµφιεστούµε σε παιδιά. Με το ένα, µε
το δύο, µε το τρία…Ταρατατατατα!
Με τα λόγια του Λύκου τα παιδιά βγάζουν ό, τι αξεσουάρ φοράνε για το ρόλο τους και µένουν µε
τα κανονικά τους ρούχα, δηλαδή… γίνονται παιδιά!

6η ΣΚΗΝΗ- ‘’Το Τέλος’’
Στη σκηνή βρίσκονται τα παιδιά 1 και 2 και οι Ρουµπελστίνσκιν, Μάγισσα, Κακές αδερφές
Σταχτοπούτας και το Τέρας.

Ρουµπελστίνσκιν: Γεια σας παιδιά!
Παιδί 1: Γεια σου και σένα. Καινούριος στο σχολείο; ∆ε σ’ έχω ξαναδεί. Κι αυτοί µαζί σου;
Ρουµπελστίνσκιν: Ναι καινούριος είµαι. Ήρθα εδώ µαζί µε τους φίλους µου γιατί στο παλιό µας
σχολείο µας κορόιδευαν κι έτσι αλλάξαµε σχολείο.
Παιδί 2: Σας κορόιδευαν; Γιατί; Μια χαρά παιδιά µου φαίνεστε εµένα.
Μάγισσα 1: (Θάνια) Εµάς που µας βλέπεις δεν είµαστε όλοι από το ίδιο σχολείο. Είµαστε από
διαφορετικά σχολεία, αλλά όλοι είχαµε το ίδιο πρόβληµα. Μας κορόιδευαν. Βρεθήκαµε τυχαία,
αλλά από τότε αποφασίσαµε να γίνουµε φίλοι και όλοι µαζί γυρνάµε τον κόσµο. Όπου βρούµε
παιδί που το κοροϊδεύουν το παίρνουµε µαζί µας και συνεχίζουµε το ταξίδι µας.
Μάγισσα 2: (Ματίνα) Μήπως υπάρχει κι εδώ κανένα παιδί που το κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά;
Παιδί 2: Όχι.
Παιδί 1: Ναι.
Αδερφές Σταχτοπούτας: Όχι ή ναι;
Παιδιά 1 & 2: Ναι. Η Λαµπύρα.
Παιδί 1: ∆ε λέω την κοροϊδεύουµε τη Λαµπύρα, αλλά εκείνη ξεκίνησε πρώτη.
Τέρας: Είστε σίγουροι γι’ αυτό;
Παιδί 2: Ναι.
Παιδί 1: Όχι. ∆ε θυµάµαι και καλά. Πάντως τώρα εκείνη µας κοροϊδεύει περισσότερο.
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Αδελφή Σταχτοπούτας 1: (Ελένη Μπ.) ∆εν έχει σηµασία ποιος ξεκίνησε, αλλά ποιος το
συνεχίζει. Αν και στα δικά µας σχολεία σταµατούσαν να µας κοροϊδεύουν τώρα δε θα ήµασταν
αναγκασµένοι να γυρνάµε όλο τον κόσµο. Θα ήµασταν ανάµεσα σε φίλους.
Αδελφή Σταχτοπούτας 2: (Έλενα) Γιατί δεν κάνετε κάτι που κανείς δε θα το περιµένει; Ό, τι κι
αν σας κάνει η Λαµπύρα, για µία εβδοµάδα, εσείς θα της φέρεστε µε ευγένεια. Είµαι σίγουρη ότι
θα ανακαλύψετε µια ευχάριστη έκπληξη!
Παιδί 1: Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ κουράστηκα να µαλώνω µαζί της. Όσο πιο πολύ µαλώνουµε
τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγµατα. Θα κάνουµε αυτό που µας είπατε. ∆ε θέλουµε να φύγει
κιόλας από το σχολείο. ∆ε θα την πάρετε µαζί σας, έτσι;
Ρουµπελστίνσκιν: Όχι δε θα την πάρουµε, είµαστε ήδη πολλοί Κακοί µαζεµένοι.
Παιδί 2: Τι εννοείς; Ποιοι Κακοί;
Ρουµπελστίνσκιν, Μάγισσα, Κακές αδερφές Σταχτοπούτας & Τέρας: Τίποτα τίποτα…
Φεύγουν από τη σκηνή όλοι και µπαίνουν µέσα η Λαµπύρα, ο Τζαφάρ, το Τζίνι, οι Μητριές της
Χιονάτης και του Κοντορεβιθούλη και ο Γίγαντας.

Λαµπύρα: Ουφ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τα σιχαίνοµαι τα µαθηµατικά!
Τζαφάρ, Τζίνι, Μητριές της Χιονάτης και Κοντορεβιθούλη, Γίγαντας: Της τραγουδάνε το
τραγούδι ‘’Τα ποντίκια µπήκαν στο ψυγείο’’, που είναι η προπαίδεια του 2 σε στίχους.

Λαµπύρα: Ουάου! Τι εύκολα που είναι τελικά τα µαθηµατικά όταν στα εξηγούν τόσο ωραία!
Ποιοι είστε εσείς;
Τζαφάρ: Εµείς γυρνάµε στα σχολεία και βοηθάµε στο διάβασµα όσα παιδιά θέλουν.
Λαµπύρα: Τέλεια! Θα µε βοηθήσετε κι εµένα;
Τζίνι: Φυσικά και θα σε βοηθήσουµε! Στην ανάγνωση είµαι άσσος! ∆υο µέρες αν κάτσεις µαζί
µου θα γίνεις ξεφτέρι!
Μητριά Κοντορεβιθούλη: Κι εγώ θα σε µάθω να κάνεις µικρά και στρογγυλά γράµµατα σαν ένα
ρεβύθι! Αχ! Ρεβύθι είπα και θυµήθηκα τον Κοντορεβιθούλη µου!
Μητριά Χιονάτης: Κι εγώ θα σου µάθω όλα τα τραγουδάκια µε τα µήλα. Είµαι υπέρµαχος της
υγιεινής διατροφής. ‘’Ένα µήλο την ηµέρα το γιατρό τον κάνει πέρα’’, ‘’Μήλο µου κόκκινο, ρόιδο
βαµµένο’’, ‘’Πώς θα ‘θελα να είχα και ένα και δύο και τρία και τέσσερα µήλα’’.
Γίγαντας: Παιδιά λέει το τραγούδι, όχι µήλα. ∆εν πειράζει Λαµπύρα, µην ανησυχείς για τίποτα.
Με µας δίπλα σου θα γίνεις η πρώτη µαθήτρια!
Φεύγουν από τη σκηνή όλοι εκτός από τη Λαµπύρα και µπαίνουν µέσα ο Λύκος, η Κακιά
Νεράιδα από την Ωραία Κοιµωµένη και οι Μητριές της Σταχτοπούτας και της Ραπουνζέλ.

Λύκος 1: (Παναγιώτης) Στους άλλους Κακούς. Για κοιτάχτε εδώ! ∆ιαγωνισµός θεάτρου. Τι λέτε
πάµε;
Λύκος 2: (Ιωάννης) Βέβαια! Εµείς δε θα πάµε;

16

Κακιά Νεράιδα Ωραίας Κοιµωµένης: Όταν λες ‘’εµείς’’ εννοείς κι εµένα; Ή πάλι θα µε
ξεχάσετε;
Λύκος- Μητριές Σταχτοπούτας και Ραπουνζέλ: Βέβαια κι εσένα!
Λαµπύρα: Τυχεροί! Θα παίξετε θέατρο, ε;
Μητριά Σταχτοπούτας: Θες να ‘ρθεις κι εσύ µαζί µας;
Λαµπύρα: Μπα εγώ δεν είµαι σε τίποτα καλή.
Μητριά Ραπουνζέλ: Πώς το ξέρεις; Έχεις δοκιµάσει ποτέ;
Λαµπύρα: Όχι, αλλά…
Μητριά Σταχτοπούτας: ∆εν έχει αλλά.
Μητριά Ραπουνζέλ: Αν δε δοκιµάσεις δεν µπορείς να ξέρεις.
Λαµπύρα: Αφού επιµένετε…
Η σκηνή παγώνει και βλέπουµε παντοµίµα τη Λαµπύρα να είναι τυλιγµένη µε ένα µανδύα και τα
Παιδιά να τη χειροκροτούν. Οι Κακοί µαζεύονται όλοι γύρω από µια κρυστάλλινη σφαίρα.

Λύκος 1: (Παναγιώτης) Η Λαµπύρα είχε µεγάλη επιτυχία στη θεατρική παράσταση.
Λύκος 2: (Ιωάννης) Ανακάλυψε το ταλέντο της και πίστεψε στον εαυτό της.
Μάγισσα 2: (Ματίνα) Μετά τη θεατρική παράσταση έγινε πολύ δηµοφιλής στους συµµαθητές
της.
Μάγισσα 1: (Θάνια) Οι συµµαθητές της έκαναν ό, τι τους είπαν οι Κακοί. Και σε µερικές µέρες η
ευγένειά τους κατάφερε να λυγίσει τη Λαµπύρα. Η ευγένεια φέρνει ευγένεια.
Τζίνι: Η Λαµπύρα βελτιώθηκε πολύ και στα µαθήµατα.
Μητριά Κοντορεβιθούλη: Και έτσι άρχισε να της αρέσει το σχολείο. Είχε πια τους φίλους της,
το ταλέντο της, καλούς βαθµούς…
Οι Κακοί µένουν παγωµένοι στη σκηνή.

Λαµπύρα: Τώρα που έµαθα ότι εσείς οι Κακοί υπάρχετε και ζείτε ανάµεσά µας θα κάνω ό, τι
κάνατε κι εσείς για µένα. Θα φροντίζω να σας µιλάω, να µαθαίνω για σας, να έρχοµαι κοντά σας
και να σας αγαπάω.

17

ΛΕΞΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Γράφτηκε από την οµάδα της Ε’ τάξης του Ολοήµερου. 2011- 12
∆άφνη Αναστασιάδη

Μάρκος Κρίµπαλης

Άννα Αποστολοπούλου

Αντρέας Νιανιάρος

Μάρκος Αυλωνίτης

∆άφνη Σάντζακ

Λεόντσιο Ιορδανόπουλος
Ορέστης Κόνιαρης
Λουκία Χατζή

Μιχάλης Σταυρόπουλος
Αλέξανδρος Χαντράς
Κωνσταντίνος Λιούσης

Αγάπη: Όλα τα παραµύθια λέγονται µε αγάπη κι ό, τι συµβαίνει πάντα την αγάπη έχει για αφορµή. Ο
πρίγκιπας ψάχνει κάποια που αγαπά, οι γονείς της Ραπουνζέλ την αγαπάνε και την ψάχνουν, η
βασίλισσα αγαπά το βασιλιά γι’ αυτό κρατά τον όρκο της και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά…
Αρχή: Αρχή του παραµυθιού καλησπέρα σας… Μια φορά κι έναν καιρό… Κόκκινη κλωστή δεµένη στην
ανέµη τυλιγµένη δώστης κλώτσο να γυρίσει παραµύθι ν’ αρχινίσει… Κάποτε ζούσε… Όπως κι αν ξεκινά
ένα παραµύθι πάντα θέλουµε να το ακούσουµε και να το αφήσουµε να µας ταξιδέψει στους µαγικούς του
κόσµους.
Βασιλιάς: Καλός ή κακός είναι σίγουρα δυνατός και φυσικά έχει την εξουσία να κάνει τα πάντα.
Βασίλισσα: Επειδή είναι στο πλευρό του Βασιλιά µη νοµίσετε πώς δεν έχει εξουσία. Σε µερικά
παραµύθια αυτή είναι η πρωταγωνίστρια κι ο Βασιλιάς ούτε που ακούγεται καθόλου.
Βάτραχος: Συχνά µεταµορφωµένος Πρίγκιπας που µε ένα φιλί στο στόµα θα αποκτήσει την πρώτη του
µορφή. Ίσως να είναι και µεταµορφωµένος µάγος, πάντως µπορεί και µιλά. Υ.Γ. Εδώ σας γράφουµε και
µια παράκληση που µας έστειλαν από το βασίλειο των βατράχων: ‘’ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΦΙΛΑΤΕ
ΒΑΤΡΑΧΙΑ! Ο πληθυσµός συνεχώς µειώνεται. Σε λίγο θα έχουµε µόνο Πρίγκιπες και καθόλου
βατράχια!’’.
Βοηθός: Παραµύθι χωρίς βοηθό δε γίνεται. Μπορεί να είναι ένα ζώο (παπουτσωµένος γάτος, µυρµήγκι,
µέλισσα) ή κάτι άλλο, πάντα όµως µαγικό (θυµάστε τα µαγικά φασόλια του Τζακ;)
Γάτος: Έξυπνος και καµιά φορά µε χαρισµατικές µπότες που του δίνουν αξία. Σαν κατοικίδιο ζώο που
είναι αγαπά και βοηθά τους ανθρώπους. Κάνει ζηµιές, αλλά στο τέλος τη γλιτώνει.
Γοβάκι: Όλες οι Πριγκίπισσες το φοράνε. Συνοδεύεται µε όµορφα φορέµατα, άµαξα και απαλή µουσική.
Όποιο κορίτσι το χάσει τα µεσάνυχτα µεγάλη τύχη το περιµένει. Πλούτη, δόξα κι ένας βασιλικός γάµος.
Γουρούνι: Χοντρό ζώο, πολλές φορές λόγω του πάχους του γίνεται και κουµπαράς. Η λέξη ‘’γουρούνι’’
στην κλητική χρησιµοποιείται και ως βρισιά, αν και στα παραµύθια είναι ο καλός ήρωας. Το συναντάµε
συνήθως µαζί µε τα αδέρφια του.
Γίγαντας: Τις πιο πολλές φορές Κακός. Ψηλός και µεγαλόσωµος, είναι δύσκολο να νικηθεί. Συνεχώς
διατάζει τη γυναίκα του τι να κάνει. Τα αγαπηµένα του λόγια είναι ‘’ανθρώπινο κρέας µου µυρίζει’’.
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∆ηλητήριο: Οι Μητριές και οι Μάγισσες το χρησιµοποιούν πολύ. Το βάζουν σε κόκκινα λαχταριστά µήλα
για την άτυχη Χιονάτη κι όχι µόνο. Καµιά φορά και τα βέλη µπορεί να είναι δηλητηριασµένα, αλλά τα
χειρότερα είναι τα λόγια γεµάτα δηλητήριο.
∆ράκος: Ένας από τους Κακούς. Μυτερά δόντια, βγάζει φωτιές από το στόµα, φτερά και ουρά. Συνήθως
φυλά κάτι πολύτιµο, π.χ. Πριγκίπισσες, δαχτυλίδια, θησαυρούς και µερικές φορές µαγικά αυγά. Καµιά
φορά δεν είναι Κακός, αλλά τον έχει µαγέψει ο αφέντης του.
Εκατό: Μια αιωνιότητα. Τόσο διήρκησε ο ύπνος της Ωραίας Κοιµωµένης. Ο αριθµός εκατό συνήθως
δείχνει τα πολλά χρόνια που περνάνε και που ο παραµυθάς βαριέται να µας πει τι έγινε όλο αυτό το
διάστηµα. Λέει λοιπόν ένα ‘’Πέρασαν 100 χρόνια’’ και τελειώνει η υπόθεση!
Επτά: Ένας µαγικός αριθµός. Επτά νάνοι, επτά κατσικάκια, αλλά και επτά µέρες της εβδοµάδας…
Ιππότης: Ένας γενναίος άντρας, αρµατωµένος από την κορυφή ως τα νύχια. Σκοτώνει δράκους και
µαγικά τέρατα, φυλάει το βασίλειο και στο τέλος παντρεύεται και την Πριγκίπισσα.
Καθρέφτης: Πάντα µαγικός και πάντα πολυλογάς. Ξέρει τα πάντα. Έχει το θάρρος να λέει την αλήθεια
αν και κινδυνεύει από τους Κακούς και µοχθηρούς αφέντες του.
Κακός: Μπορεί να είναι µάγος, ζώο (και κυρίως ο Λύκος), νάνος, δράκος, ξωτικό, καλικάτζαρος, και
γενικά κάτι άσχηµο. Όµως χωρίς Κακούς ∆ΕΝ υπάρχουν παραµύθια. Συνήθως η δράση του Κακού
κορυφώνεται στη µέση του παραµυθιού µε αιχµαλωσίες (συνήθως Πριγκιπισσών), φαγώµατα (Βλέπε
Κοκκινοσκουφίτσα, κατσικάκια, γουρουνάκια που τη γλίτωσαν) και µάγια.
Λύκος: Ο Κακός των Κακών! Ο χειρότερος των χειροτέρων! Πρωταγωνιστής στις πιο φρικιαστικές
ιστορίες τρόµου. Καταβροχθίζει γουρουνάκια, κατσικάκια και ανθρώπους! Μεγάλους και µικρούς.
Ευτυχώς στο τέλος πάντα όλοι βγαίνουν σώοι και αβλαβείς εκτός από τον ίδιο. Μοναδική περίπτωση
όπου ο Λύκος είναι θύµα είναι στο ‘’Ο Πέτρος και ο Λύκος’’, αν και η σύγχρονη παιδική λογοτεχνία
προσπαθεί να αποκαταστήσει το όνοµά του (βλ. ‘’Τρία µικρά λυκάκια)
Μαγεία: Παραµύθι χωρίς µαγεία δε γίνεται! Μάγοι και µάγισσες, µαγικά αντικείµενα, µαγεµένες
Πριγκιποπούλες και Βασιλόπουλα, µαγεµένα σπαθιά και µαγεµένα ζώα. Όποιο παραµύθι κι αν ανοίξεις
κάτι µαγικό θα βρεις!
Μέση: Η κορύφωση του παραµυθιού βρίσκεται στη µέση. Γι’ αυτό είναι το πιο σηµαντικό µέρος του
παραµυθιού. Ό, τι συµβαίνει στο παραµύθι συµβαίνει στη µέση.
Μήλο: Ζουµερό και κόκκινο στα παραµύθια δεν ισχύει το ‘’Ένα µήλο την ηµέρα, τον γιατρό τον κάνει
πέρα’’. Η παροιµία στα παραµύθια είναι ‘’Ένα µήλο την ηµέρα, τη Χιονάτη κάνει πέρα’’, ή τουλάχιστον
έτσι πιστεύει η Κακιά µητριά…
Μητριά: Τις περισσότερες φορές Κακιά. Παριστάνει την καλή στον άντρα της, αλλά για τα θετά της
παιδιά είναι ένα τέρας! Μισεί θανάσιµα µια κόρη ή ένα γιο και γι’ αυτό εγκαταλείπει παιδιά στο δάσος,
τους δίνει δηλητηριασµένα µήλα ή τα βάζει να σκουπίζουν τις στάχτες.
Μίσος: Οι Κακοί µισούν τους Καλούς, αλλά µήπως να διαβάζατε αυτό το παραµύθι για να καταλάβετε ότι
κάποιος δεν ξεκινά να µισεί χωρίς λόγο κάποιον; Μήπως και οι Κακοί είναι πληγωµένοι Καλοί;
Μπότες: Παπούτσια που είναι της µόδας για Γίγαντες και Γάτους. Μερικές φορές χρησιµοποιούνται και
σαν µεταφορικό µέσο. Κάνοντας ένα βήµα µε αυτά έχεις διανύσει δεκάδες χιλιόµετρα ανέξοδα.
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Νάνος: Μπορεί να είναι Καλός, µπορεί και Κακός. Αν είναι Καλός, τότε είναι 7 µαζί, αν είναι Κακός έχει
παράξενο όνοµα (Ρουµπελστίνσκιν συνήθως) και θέλει να απαγάγει παιδιά (κάνοντας πάντα τις σωστές
συµφωνίες). Οι νάνοι έχουν µαγικές δυνάµεις και µπορεί να είναι Λιχούδηδες, Γκρινιάρηδες,
Ζαβολιάρηδες, Υπναράδες, Γελαστοί και διάφορα άλλα. Ο Κοντορεβιθούλης, αν και είναι παιδί,
κατατάσσεται στους νάνους, γιατί είναι πολύ κοντός. Ανήκει όµως στους Καλούς νάνους.
Παλάτι: Συνήθως το µέρος που µένει η Πριγκίπισσα ή γίνεται ο χορός και ο γάµος.
Παραµύθι: Πριγκίπισσες, Μάγοι, ∆ράκοι και ξακουστοί Βασιλιάδες, Καλοί και Κακοί, άνθρωποι και ζώα,
ξωτικά και νεράιδες, όλοι ζουν εκεί µέσα. Στο ΠΑΡΑΜΥΘΙ!!!
Παραµυθοφάγος: Λατρεύει τα παραµύθια τόσο πολύ που τα τρώει. Φυσικά οι γνώσεις του για τα
παραµύθια είναι τεράστιες, αλλά δεν ξέρει τίποτα για τον έξω κόσµο. Παραµυθοφάγοι συνήθως είναι όλα
τα παιδιά. Η οµάδα µας πάντως σίγουρα είναι.
Πινόκιο: Μεγάλος ψευταράς. Ξύλινος µε καρδιά από ατόφιο χρυσάφι. Ιταλός στην καταγωγή,
συγκεκριµένα από την Φλωρεντία.
Πρίγκιπας: Αυτός τραβάει όλο το ζόρι της υπόθεσης. Πάντα όµορφος, (εκτός αν τον έχει µαγέψει
κανένας Κακός, αλλά και πάλι στο τέλος θα φανεί η οµορφιά του), σκοτώνει δράκους και τέρατα, πολεµά
µάγους και µάγισσες, µάχεται τρολ και καλικατζάρους, τα βάζει µε µητριές… κι όλα αυτά γιατί; Για να
παντρευτεί στο τέλος την πανέµορφη Πριγκίπισσα.
Πριγκίπισσα: Συνήθως ξανθιά, µε µακριά µαλλιά και πολύ όµορφη. Πάντα 16 χρονών, πολύ πλούσια
και ζει σε παλάτι ή είναι φυλακισµένη σε πύργο. Αν δεν είναι πλούσια από την αρχή, τότε σίγουρα θα
γίνει στο τέλος. Έχει προβλήµατα µε δράκους, µάγους και µάγισσες, όπως και µε Κακές µητριές.
Περιµένει τον Πρίγκιπά της που πιστεύει ότι θα ‘ρθει να την απελευθερώσει πάνω σε ένα άσπρο άλογο.
Ραβδί: Είπαµε παραµύθι χωρίς µαγεία δε γίνεται! Ε, µαγεία χωρίς ραβδί πώς να γίνει; Με τα χέρια;
Σαράντα: Μαζί µε το 7 και το 3 είναι ο αριθµός που εµφανίζεται πιο συχνά στα παραµύθια. 40 δράκοι, 40
ζευγάρια σιδερένια παπούτσια που πρέπει να λιώσουν, 40 µέρες και 40 νύχτες, ακόµα και 40 παλικάρια!
Στέµµα: Απαραίτητο αξεσουάρ για Βασιλιάδες, Βασίλισσες, Πρίγκιπες και Πριγκίπισσες και καµιά φορά
και για βατράχους…
Τέλος: Και ζήσαµε εµείς καλά, κι αυτοί καλύτερα… Ή µήπως και ‘ζήσαν αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα; Το
σίγουρο είναι ότι τα παραµύθια έχουν πάντα καλό τέλος.
Τόλµη: Εννοείται ότι ΌΛΟΙ οι ήρωες είναι τολµηροί! Όλοι; ∆ε θα σας το αποκαλύψουµε. Μπορείτε να
σκεφτείτε κανένα παραµύθι µε δειλό ήρωα;
Τρία: Τρία γουρουνάκια, τρεις ευχές, τρεις νεράιδες, τρεις προσπάθειες, όλα επαναλαµβάνονται τρεις
φορές, όλα επαναλαµβάνονται τρεις φορές, όλα επαναλαµβάνονται τρεις φορές. Έτσι γίνεται στα
παραµύθια…
Φαντασία: Υπάρχει περισσότερο στα µυαλά των παιδιών, αλλά ευτυχώς και αρκετών µεγάλων. Η
Φαντασία είναι σηµαντική γιατί µ’ αυτήν µπορείς να κάνεις το αδύνατο δυνατό.
Ώρα: Στις 12 η ώρα η άµαξα θα γίνει κολοκύθα. Υ.Γ.: Η ώρα είναι σηµαντική στο παραµύθι της
Σταχτοπούτας.
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