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ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ: Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ 
Ref. 65003 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Σετ από 9 µαριονέτες µαζί µε ένα AUDIO ONLINE MP3 που περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη 
εγγραφή των 2 προσαρµοσµένων κλασικών παραµυθιών: “Το Ασχηµόπαπο και η 
Ανεκτικότητα” και “Ο Πινόκιο και τα Ψέµατα”, για να δουλέψετε στην τάξη την εκµάθηση των 
αξιών. Το AUDIO MP3 περιλαµβάνει βιβλιαράκι µε τα κείµενα των παραµυθιών και 
παιδαγωγικό οδηγό µε δραστηριότητες για να δουλέψετε στην τάξη την εκµάθηση των 
αξιών. 
Το συγκεκριµένο υλικό βοηθά στην ανάπτυξη συµπεριφοράς που έχει να κάνει µε τον σεβασµό, 
την ανεκτικότητα και την ισότητα, και επιπλέον ασχολείται και µε την υπευθυνότητα, τα ψέµατα 
και τις συνέπειές τους. 
Η διάρκεια κάθε παραµυθιού είναι περίπου 10 λεπτά. Το AUDIO MP3 περιλαµβάνει την έκδοση 
σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να διευκολύνεται η εκµάθηση άλλων γλωσσών. Το AUDIO MP3 
επιτρέπει στον καθηγητή να προβεί στην αναπαράσταση των παραµυθιών χωρίς να χρειάζεται 
να τα εκφωνεί. Μόνο χρειάζεται να βάλει το AUDIO MP3 AUDIO και να κινεί τις κούκλες 
ακολουθώντας το σενάριο του βιβλίου! Τόσο εύκολα! Τόσο πρακτικά! 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Από 3 ετών και μετά. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΑ 
Στο βιβλιαράκι όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στο χώρο, παρατηρούνται από πίσω από το 
θέατρο, από το χώρο πίσω από την κούκλα, κοιτάζοντας προς το κοινό. 
Στο βιβλιαράκι οι διάλογοι των προσώπων που εµφανίζονται στη σκηνή από το δεξί µέρος της 
σκηνής και που φοριούνται στο δεξί χέρι, βρίσκονται στο κείµενο µεταφερµένα στο δεξί µέρος. 
 
Ο τρόπος που πρέπει να πιάνονται οι κούκλες για καλύτερη απόδοση των κινήσεων είναι 
τοποθετώντας τον αντίχειρα σε ένα από τα χέρια της κούκλας, τον δείκτη και το µέσο δάχτυλο 
στο κεφάλι και τον παράµεσο και το µικρό δάχτυλο στο άλλο χέρι. Οι κινήσεις που εκτελούν οι 
κούκλες σας επιτρέπουν να εκφράσετε πολλά συναισθήµατα. Για παράδειγµα: 

- µε τα χέρια: χειροκροτούν, χαιρετούν, χαϊδεύουν, εκφράζουν χαρά και ενθουσιασµό 
µε γρήγορες κινήσεις, κλαίνε σκεπάζοντας το πρόσωπο µε τα χέρια, κτλ. 

- µε το κεφάλι: µιλούν, συναινούν, κτλ. 
- µε το σώµα: εκφράζουν άρνηση µε κινήσεις ταλάντωσης 

Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά κάθε παραµύθι από το βιβλαράκι, όπως επίσης να 
ακούσετε την αναπαράστασή του από το AUDIO MP3, και να κάνετε µία πρόβα του παραµυθιού 
µε τις κούκλες πριν την σκηνική αναπαράσταση του παραµυθιού. 
 
Η αναπαράσταση µπορεί επίσης να γίνει χωρίς το AUDIO MP3, διαβάζοντας τα κείµενα από το 
βιβλιαράκι. 
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Σκηνικά για “το Ασχηµόπαπο και η Ανεκτικότητα”: 
− Σκηνή 1, ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: Ένα αγρόκτηµα όπου ζουν διάφορα ζώα και στο 
βάθος φαίνεται µία λίµνη. Καλοκαιρινό τοπίο. 

− Σκηνή 2, ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: Στα δεξιά το σκηνικό ενός δάσους, στα αριστερά 
ενός ξύλινου σπιτιού. Φθινοπωρινό τοπίο. 

− Σκηνή 3, Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ: Μία λίµνη µε παγωµένα νερά εκτός από ένα σηµείο 
στο κέντρο. Χειµερινό τοπίο. 

− Σκηνή 4, Η ΑΝΟΙΞΗ: Το σπίτι του αγρότη παραµένει στα αριστερά της σκηνής. 
Ανοιξιάτικο τοπίο. 

 
Σκηνικά για το “Ο Πινόκιο και τα Ψέµατα”: 

− Σκηνή 1, Ο ΤΖΕΠΕΤΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ένα εργαστήριο ξυλουργού όπου 
φαίνονται κρεµασµένα εργαλεία. 

− Σκηνή 2, Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ∆ρόµος στον οποίο φαίνεται 
το σπίτι του ΤΖΕΠΕΤΟ στην µία άκρη και στην άλλη άκρη το σχολείο. 

− Σκηνή 3, Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: Μία προβλήτα µε αγκυροβοληµένες 
βάρκες, η θάλασσα µε µία φάλαινα στο βάθος και ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ 
στερεωµένος στο σκηνικό (χρησιµοποιήστε ένα µολύβι και πλαστελίνη). 

 
− Σκηνή 4, Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΙ∆Ι : Το εργαστήριο 
του ΤΖΕΠΕΤΟ της πρώτης σκηνής. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΟΥΛΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παραµύθι “το Ασχηµόπαπο” χρησιµοποιείται ως εργαλείο για να µπορέσετε να οργανώσετε 
δραστηριότητες που βοηθούν στην αυτοεκτίµηση, καθώς και στον σεβασµό προς τους 
άλλους, και στην ανεκτικότητα προς το διαφορετικό. Από τη µία πλευρά, το παραµύθι µας 
µαθαίνει να δεχόµαστε ο ένας τον άλλον όπως είµαστε (πολύ αναγκαίο σε µία κοινωνία ολοένα 
και περισσότερο επικεντρωµένη στην εικόνα και στον καταναλωτισµό). Από την άλλη µας 
κάνει να αντιληφτούµε ότι το να είµαστε διαφορετικοί δεν αποτελεί πρόβληµα και ότι είναι µία 
παρούσα πραγµατικότητα 

 
Ως αφετηρία µπορούµε να θέσουµε τους εξής στόχους: 

− Την αναγνώριση των προτερηµάτων του καθενός. 
− Την έκφραση των προτερηµάτων των άλλων. 
− Την αναγνώριση της διαφορετικότητας ως κάτι θετικό. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Είµαστε µία οικογένεια παπιών. 
Ο/η δασκάλ@ είναι η µαµά πάπια, οι µαθητές είναι τα παπάκια. 
Αρχικά την ακολουθούν και κατόπιν εντολής σχηµατίζουν οµάδες σύµφωνα µε τα 
φυσικά τους χαρακτηριστικά (χρώµα µαλλιών, µατιών). 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Όλοι ισότιµοι, όλοι διαφορετικοί. 
Ένα παιδί κρατά τη µαριονέτα του Ασχηµόπαπου και ένα άλλο του 
Παπιού Αδερφού. Περιγράφει το ένα το άλλο και εξηγούν τί ξέρουν να 
κάνουν καλά. 
(Όλοι είµαστε διαφορετικοί αλλά όλοι έχουµε θετικά προτερήµατα). 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Πριν και τώρα: µετατρεπόµαστε σε κύκνους. 
Φέρνουµε φωτογραφίες από τότε που ήµασταν πιο µικροί. 
Κάθε παιδί περιγράφει τις αλλαγές της εξωτερικής του εµφάνισης καθώς και τα 
πράγµατα που τότε δεν ήξερε να κάνει αλλά τώρα ξέρει. 
Επίσης αναφέρουµε και τα πράγµατα που θα µας άρεσε 
να µάθουµε. (Με τον καιρό όλοι µας µπορούµε να 
µάθουµε επιπλέον πράγµατα). 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Βοηθούµε τους άλλους. 
∆ραµατοποιούµε καταστάσεις στις οποίες ένα παιδί έχει κάποιο πρόβληµα και ένα άλλο 
παιδί πρέπει να το βοηθήσει για να το επιλύσει. 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΟΥΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΑΝΩ 
ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑs 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατά την παιδική ηλικία ποικίλουν οι λόγοι που τα παιδιά ψεύδονται. Αρχικά είναι δύσκολο για 
τα παιδιά να διαφοροποιήσουν τη φαντασία από το ψέµα. Αυτός θα είναι και ο πρωταρχικός 
στόχος: να τους φέρεστε µε φυσικότητα και να βοηθήσετε τα παιδιά να προσεγγίσουν την 
πραγµατικότητα. 
Καθώς µεγαλώνουν µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τα ψέµατα για να αποφύγουν την τιµωρία ή 
για να επιτύχουν κάτι (µερικές φορές πρωταγωνιστικό ρόλο). Εδώ οφείλουµε να κάνουµε τα 
παιδιά να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες από τα ψέµατα τους, τη ζηµιά που µπορούν να 
προκαλέσουν στους άλλους και ότι το ένα ψέµα φέρνει το άλλο. 
Για να δουλέψουµε πάνω στην ειλικρίνεια, µία καλή µέθοδος είναι να τη συσχετίσουµε µε το 
θάρρος. Για να πει κάποιος την αλήθεια πρέπει να είναι θαρραλέος. 

 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Σωστό/Λάθος. 
Αρχικά ο δάσκαλος/η δασκάλα λέει προτάσεις, άλλες σωστές κι άλλες λανθασµένες, 
όπως: 

- Ο πίνακας είναι κίτρινος 
- Ο ήλιος βγαίνει τη νύχτα 
- Οι ελέφαντες είναι γκρι, κτλ. 

Με τη σειρά το ένα παιδί δίνει στο άλλο τη µαριονέτα του Πινόκιο και δείχνει την πλευρά µε τη 
φυσιολογική µύτη όταν η φράση ειναι σωστή και την πλευρά µε τη µακριά µύτη όταν η φράση 
είναι λανθασµένη. 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: 
Στην επόµενη φάση είναι τα παιδιά αυτά που λένε σωστές ή λανθασµένες φράσεις. 

 
ΤΟ ΨΕΜΑ ΩΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΙΜΩΡΙΑΣ 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
Αναπαράσταση µε τις µαριονέτες του ψέµατος του Πινόκιο στο τέλος της σκηνής 2. 
Μετά ρωτήστε τα παιδιά: 

− Γιατί ο Πινόκιο λέει ψέµατα στον Τζεπέτο για το ποιος του έκλεψε τα χρήµατα; 
− Φοβάται ότι θα θυµώσει ο Τζεπέτο; 
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− Πώς θα νιώσεις αν κατηγορήσει εσένα για τη κλοπή των χρηµάτων; 
− Τί πιστεύεις ότι θα είχε πει ο Τζεπέτο στον Πινόκιο αν του είχε πει την αλήθεια; 
− Θα είχε βοηθήσει τον Πινόκιο να επιλύσει το πρόβληµα; 

 
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 
Ένας µαθητής παίρνει τη µαριονέτα του Πινόκιο και δραµατοποιεί όποιο ψέµα θυµάται 
από αυτά που έχει πει ο Πινόκιο. 
Κάνουµε ερωτήσεις στα παιδιά για να σκεφτούν: 

Έχει καταφέρει ο Πινόκιο κάτι θετικό µε αυτό το ψέµα; 
Τα ψέµατά του έκαναν άλλα άτοµα να αισθανθούν άσχηµα; 

Επαναλαµβάνεται το σκηνικό µε άλλο ψέµα που θυµάται άλλος 

µαθητής. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 
Χρησιµοποιούµε καταστάσεις από την καθηµερινή ζωή του παιδιού στις οποίες ένα 
ψέµα δηµιουργεί αντιπαράθεση. 

 
 

Οι γονείς µου ετοίµασαν ένα γλυκό και το άφησαν να κρυώσει στην κουζίνα. Όταν 
επέστρεψαν το γλυκό είχε εξαφανιστεί και ρωτούν ποιος το έφαγε. 

 
Κατάσταση 2. 
Ένα παιδί κλαίει γιατί ο φίλος του το έσπρωξε. Εµφανίζεται η δασκάλα και ρωτά ποιος 
το έκανε. 

 
Κατάσταση 3. 
∆ύο παιδιά παίζουν στην τάξη µε µία κούκλα. Πολύ σύντοµα η κούκλα εµφανίζεται 
χαλασµένη. 

 
Αφού παρουσιάσουµε κάθε µία από τις καταστάσεις προσφέρουµε στα παιδιά 
διάφορες πιθανές απαντήσεις: 

1. ∆εν το έκανα εγώ. 
2. ∆εν το έκανα εγώ, το έκανε άλλο παιδί. 
3. Το έκανα εγώ. Το έκανα χωρίς να το θέλω. 
4. Το έκανα εγώ. Θα προσπαθήσω να µη το ξανακάνω. 

 
Από αυτές τις επιλογές τα παιδιά πρέπει να διαφοροποιήσουν αυτές που βλάπτουν τους 
άλλους και αυτές που τους κάνουν πιο θαρραλέους. 

 
Το παιδί που συµµετέχει στην αναπαράσταση της κατάστασης αναλαµβάνει την ευθύνη και λέει 
την αλήθεια. 
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Το Ασχηµόπαπο 

 
ΣΚΗΝΗ 1: ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

 ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ ΠΑΠΑΚΙ (µε γιλέκο) 

 ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ (µε γιλέκο) 

 

Σκηνικά: Ένα αγρόκτηµα όπου ζουν διάφορα ζώα και στο βάθος φαίνεται µία λίµνη. Το τοπίο αντιπροσωπεύει το 

καλοκαίρι.  

 

(Εµφανίζεται η ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ από τα δεξιά  και πηγαίνει από τη µία άκρη της σκηνής στην άλλη) 

ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ: Aχ, τι νευρική που είµαι! Όλο το καλοκαίρι εκκολάπτω τα αυγά µου και πιστεύω πως επιτέλους 

είναι έτοιµα να βγουν! Ναιιι, κοιτάξτε, γεννιούνται! 

 

(Εµφανίζεται δύο φορές ένα ΠΑΠΑΚΙ ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ που δέχεται ένα φιλί από την ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ) 

ΠΑΠΑΚΙ: Κουάκ, κουάκ! 

ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ: Έλα εδώ, µωράκι µου, να σου δώσω ένα φιλί. Mατς µουτς! Αντε, πήγαινε να κολυµπήσεις!  

(Φεύγει το ΠΑΠΑΚΙ από τα αριστερά και ξαναεµφανίζεται από κάτω από τη σκηνή) 

ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ: Ααα... το δεύτερο! Mατς µουτς! Αντε, πήγαινε κι εσύ να κολυµπήσεις! 

(Φεύγει το ΠΑΠΑΚΙ και ακούγεται θόρυβος από πλατσούρισµα) 

 

ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ: Τι καλά, έµεινε µόνο ένα αυγό! Είναι το πιο µεγάλο από όλα αλλά αργεί πολύ να βγει! 

(Μουσική: η MAΜΑ ΠΑΠΙΑ βηµατίζει ανυπόµονα από τη µία άκρη στην άλλη) 

ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ: Βγαίνει ήδη, Ναιιιιι! Βλέπω το ράµφος του να ξεχωρίζει µέσα από το τσόφλι! 

 

(Εµφανίζεται το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ) 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Κρα, κρα! 

MΑΜΑ ΠΑΠΙΑ: Περίεργο…, αυτό το παπάκι είναι πολύ πιο µεγάλο και τα πούπουλά του είναι γκρίζα αντί για 

κίτρινα. Τι όµορφο! Είναι διαφορετικό! Mατς µουτς! Αντε, πήγαινε να κολυµπήσεις µε τα αδέρφια σου! 

(Φεύγει το ασχηµόπαπο) (θόρυβος από πλατσούρισµα) 

 

MAMΑ ΠΑΠΙΑ: Τί υπερήφανη που είµαι να βλέπω τα παιδιά µου να κολυµπούν στη λίµνη, αν και το πιο µεγάλο 

είναι πάντα σε απόσταση από τα άλλα. 

 

(Εµφανίζεται ένα ΠΑΠΑΚΙ από τα αριστερά) 
ΠΑΠΑΚΙ: Μαµά, γιατί ένα από τα αδέρφια µου είναι τόσο διαφορετικό; Όλοι είµαστε κίτρινοι κι αυτός 

είναι γκρι, µεγαλόσωµος και, για να λέµε την αλήθεια, λιγουλάκι άσχηµος. 

MAΜΑ ΠΑΠΙΑ: Μη µιλάς έτσι για τον αδερφό σου. Είναι πολύ τρυφερός, µεγάλος και δυνατός… Σε αγαπάει 
πολύ, το ξέρεις; 

ΠΑΠΑΚΙ: Αλλά µαµά, όλα τα ζώα της φάρµας λένε ότι δεν µπορεί να είναι αδερφός µας και ότι δεν 

θέλουν κάποιον τόσο περίεργο µαζί µας. 

MAΜΑ ΠΑΠΙΑ: Αγάπη µου, όλοι είµαστε διαφορετικοί. Άλλοι πιο µεγάλοι, άλλοι µε περισσότερο µαλλί…. Και 

πρέπει να αποδεχόµαστε ο ένας τον άλλον. Θυµάσαι όταν έµεινες µόνος στη λίµνη και ο αδερφός σου βγήκε να σε 
ψάξει και να σε συνοδέψει στο σπίτι; Είχες φοβηθεί και εκείνος σε βοήθησε πολύ. 

ΠΑΠΑΚΙ: Ναι, το είχα ξεχάσει. (Σκέφτεται για µερικά δευτερόλεπτα) Χµµµ…, έχεις δίκιο, πρέπει να 

αποδεχόµαστε ο ένας τον άλλον όπως είµαστε. 

 
(ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ  φεύγει  και εµφανίζεται το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ) 
MAΜΑ ΠΑΠΙΑ: Σου συµβαίνει κάτι και είσαι λυπηµένος; 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Όλοι γελούν µαζί µου. Λένε ότι είµαι πολύ άσχηµος και δεν θέλουν να παίξουν µαζί 

µου. 

MΑΜΑ ΠΑΠΙΑ: Μην ανησυχείς, παιδί µου, αύριο θα είναι µία καλύτερη µέρα. Πάµε να κοιµηθούµε γιατί είναι 

αργά. 

(η Μαµά πάπια φεύγει από τα δεξιά) 

 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: ∆εν αντέχω άλλο! Είµαι διαφορετικός και γι’αυτό δεν µε αγαπούν, έτσι πριν βγει ο 

ήλιος θα φύγω. 

 

(Περπατώντας αργά φεύγει από τα αριστερά) 

 

 

 



 
EL 

ΣΚΗΝΗ 2: ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΓΑΤΟΣ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ (µε γιλέκο) 

  

 

 

Σκηνικά: Στα δεξιά ένα δάσος, στα αριστερά ένα ξύλινο σπίτι. Το τοπίο αντιπροσωπεύει το φθινόπωρο. 

 

(Εµφανίζεται το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ από τα δεξιά) 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Ουφφ, είµαι πολύ κουρασµένος! Περπατώ εδώ και µέρες, για να δούµε εάν σε αυτό 

το δάσος συναντήσω κάποιον για να µε βοηθήσει. Ήρθε ήδη το φθινόπωρο, αρχίζει να κάνει κρύο και 

δεν βρίσκω ένα µέρος για να ξαποστάσω, µπρρρρρρ! Μου λείπει η οικογένειά µου. Μακάρι κάποια 

µέρα να τους ξαναδώ! 

 

(Mουσική) 

(Το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ πηγαίνει στην άλλη άκρη της σκηνής όπου συναντά το ξύλινο σπίτι) 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Τι τύχη! Εκεί βλέπω ένα ξύλινο σπίτι. Μακάρι να µένει µέσα κάποιος που να µου 

προσφέρει µία ζεστή γωνιά για να κοιµηθώ. 

(Το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ πλησιάζει περισσότερο στο σπίτι όµως λίγο πριν φτάσει εµφανίζεται ο ΓΑΤΟΣ από τα αριστερά 

και του κλείνει τον δρόµο) 

 
ΓΑΤΟΣ: Πού νοµίζεις ότι πας, ζωάκι κοντόχοντρο και ασχηµούλικο; 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Μόνο ψάχνω ένα µέρος να µείνω για να µπορέσω να περάσω τον κρύο χειµώνα που 

έρχεται. 

ΓΑΤΟΣ: Άκου, µικρή µπάλα από πούπουλα, σε αυτό το σπίτι µένει µία γριούλα που µε φροντίζει µε αντάλλαγµα 

να της κρατώ το σπίτι καθαρό από ποντίκια. Εποµένως, εάν θέλεις να µείνεις, πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι ένας 

καλός κυνηγός ποντικιών. Μάθε από µένα και παρακολούθα πως γίνεται … νιάου! (Ακούγεται ένα δυνατό 

νιαούρισµα την ίδια στιγµή που ο ΓΑΤΟΣ πηδάει προσποιούµενος ότι παγιδεύει ένα ποντίκι) 

 

 
ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Καλώς, µπορώ να το δοκιµάσω. Κρααα!, εέι, εέι!… ααα! (ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ 

προσπαθεί να νιαουρίσει και να πηδήξει όµως το µόνο που καταφέρνει είναι να πνιγεί, να αρχίσει να βήχει 

και να χτυπήσει) 

 
ΓΑΤΟΣ: Χα, χα, χα! Έτσι σκέφτεσαι να κυνηγήσεις ποντίκια; ∆εν υπάρχει τίποτα που µπορείς να κάνεις εδώ, θα 

πρέπει να φύγεις! Και… µη γυρίσεις ποτέ! 

 

(Το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ µένει  µόνο στη µέση της σκηνής , ενώ ο ΓΑΤΟΣ φεύγει από τα αριστερά) 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Έχω βαρεθεί να µε απορρίπτουν όλοι επειδή είµαι διαφορετικός όµως δεν θα 

σταµατήσω µέχρι να συναντήσω ένα µέρος όπου θα µε αποδέχονται έτσι όπως είµαι. 

 

(Το ασχηµόπαπο αρχίζει να περπατά  και εξαφανίζεται από την σκηνή) 

 

 

 

ΣΚΗΝΗ 3: Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ (µε γιλέκο) 

 

 

Σκηνικά: Μία λίµνη µε παγωµένα νερά εκτός από ένα µικρό τµήµα στο κέντρο. Χειµωνιάτικο τοπίο. 

 
(Εµφανίζεται το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ τρέµοντας από το κρύο) 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: ∆εν ξέρω τι να κάνω, Μπρρρ, Μπρρρ! Κρυώνω! Πώς φαίνεται ότι έχει έρθει ο 

χειµώνας! Μπρρρ, Μπρρρ! Το νερό παγώνει και κάθε φορά χρειάζοµαι περισσότερες δυνάµεις για να 

κολυµπήσω. Πόσο κουρασµένος είµαι! 

 

(Εµφανίζεται από τα αριστερά ο ΑΓΡΟΤΗΣ και σταµατά ξαφνικά µπροστά από το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Το κοιτάζει 

έκπληκτος και  απευθύνεται στο κοινό λέγοντας:) 
ΑΓΡΟΤΗΣ: Καλέ, τί έχουµε εδώ; Μοιάζει µε κοιµισµένο παπάκι. Τί να κάνει άραγε εδώ µόνο του; Εάν δεν το 

πάρω,  η λίµνη θα παγώσει και το παπάκι θα πεθάνει. (Με δυνατή φωνή)  Παπάκι, ξύπνα!  

   

(Το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ τουρτουρίζει χωρίς να µιλάει και γέρνει στην άκρη της σκηνής) 



 
EL 

 ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Τρρρρρρρ, Τρρρρρρρρ! 

 

(Ο ΑΓΡΟΤΗΣ απευθύνεται τώρα  στο ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ φωνάζοντας) 

ΑΓΡΟΤΗΣ: Παπάκι, ξύπνα! (στο κοινό) Παιδιά, βοηθήστε µε να το ξυπνήσω! Με το τρία φωνάζουµε, 
σύµφωνοι;: Ένα, δύο και  τρία: Παπάκι, ξύπνα! 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: (Με κουρασµένη φωνή) Τρρρρρρ, κρυώνω πολύ και είµαι πολύ κουρασµένος..., 

Τρρρρρ! 

ΑΓΡΟΤΗΣ: Έλα, και θα σε πάρω στο αγρόκτηµά µου. 

(Ο ΑΓΡΟΤΗΣ παίρνει το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ στην αγκαλιά του) 

(Ακούγεται  τιτίβισµα πουλιών και ο ΑΓΡΟΤΗΣ σταµατά. ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω) 
ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Τί πουλιά είναι αυτά που περνούν πετώντας; 

ΑΓΡΟΤΗΣ: Είναι κύκνοι, που πέρασαν το φθινόπωρο στο δάσος και τώρα που φθάνει ο χειµώνας, ταξιδεύουν 

για άλλους τόπους ψάχνοντας ζέστη. 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Τι όµορφοι που είναι και πόσο θα µου άρεσε να είµαι σαν αυτούς! 

 

(Ο ΑΓΡΟΤΗΣ και το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ συνεχίζουν το δρόµο τους και φτάνουν στο αγρόκτηµα που εµφανίζεται από 

την άκρη αριστερά) 

ΑΓΡΟΤΗΣ: Ήδη φτάσαµε. Εδώ µπορείς να περάσεις τον χειµώνα µέχρι να αναρρώσεις και να µάθεις να πετάς. 

Όταν περάσουν οι κρύες µέρες και έρθει η άνοιξη, ο ήλιος θα λιώσει τον πάγο της λίµνης και θα µπορείς να 

κολυµπάς χωρίς πρόβληµα. 

ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ: Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι τώρα όλοι µε είχαν απορρίψει. Χωρίς τη βοήθειά σου, τώρα 

δεν θα ήξερα τι θα είχα απογίνει. 

 

 

 

 

ΣΚΗΝΗ 4: Η ΑΝΟΙΞΗ 

 
 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

MAΜΑ ΠΑΠΙΑ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ (χωρίς γιλέκο) 

 

 

 
Σκηνικά: Ανοιξιάτικο τοπίο. Το σπίτι του αγρότη  εξακολουθεί στα αριστερά της σκηνής. 

 

(Ακούγεται ένα σµήνος κύκνων) (Εµφανίζεται το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ που ήδη έχει γίνει ΚΥΚΝΟΣ , χωρίς γιλέκο) 

ΚΥΚΝΟΣ: Επιτέλους έλιωσε ο πάγος και ήδη έχει ζεστάνει ο ήλιος! Μεγάλωσα πια! Αισθάνοµαι τα 

φτερά µου πιο δυνατά και πιστεύω πως µπορώ πια να πετάξω. 

 

(Εµφανίζεται από τα αριστερά η MAMΑ ΠΑΠΙΑ, προσπερνώντας χωρίς να αναγνωρίσει το παιδί της) 

(Ο κύκνοςe, µε πολύ έκπληκτη φωνή απευθύνεται στη µαµά του:) 
ΚΥΚΝΟΣ: ∆εν ξέρεις ποιος είµαι; Κοίταξέ µε καλά, δεν µε αναγνωρίζεις; 

 

ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ: Η αλήθεια είναι πως όχι. Ποτέ δεν είδα ένα πουλί τόσο όµορφο όσο εσύ, αν και η φωνή σου 

µου φαίνεται γνωστή… 

ΚΥΚΝΟΣ: (Με έκπληκτη φωνή) ∆εν µπορεί! Είµαι το παιδί σου, το διαφορετικό παπάκι! Εκείνο που το 

κορόιδευαν όλοι στο αγρόκτηµα. Θυµάσαι?  

MAΜΑ ΠΑΠΙΑ: Ναι! Έχεις δίκιο! Έχεις τη φωνή του παιδιού µου, αλλά έχεις µεγαλώσει πολύ. Συνεχίζεις να 

είσαι διαφορικός αλλά τώρα έχεις γίνει ένας υπέροχος κύκνος. Έλα εδώ, αγαπηµένο µου παιδί και αγκάλιασε µε 

σφιχτά. 

(Μουσική) (Αγκαλιάζονται και χωρίζουν) 

ΚΥΚΝΟΣ: Τώρα καταλαβαίνω τα πάντα. Τώρα ξέρω γιατί ήµουν τόσο διαφορετικός από τα αδέρφια 

µου. Ποτέ δεν ήµουν ούτε άσχηµο ούτε όµορφο, απλά διαφορετικό. Τελικά καταλαβαίνω την επιθυµία 

µου να πετάξω όταν είδα για πρώτη φορά εκείνο το σµήνος κύκνων! 

MAΜΑ ΠΑΠΙΑ: Και εγώ  είµαι πεπεισµένη ότι πρέπει να ενωθείς µαζί τους και να είσαι ευτυχισµένος. 

ΚΥΚΝΟΣ: Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ µαµά.  Αντίο. Σύντοµα θα τα ξαναπούµε. Αγκάλιασε µε σφιχτά 

µανούλα. 

 

(Ακούγεται το σµήνος των κύκνων µε µουσική υπόκρουση) (ο ΚΥΚΝΟΣ και η ΜΑΜΑ ΠΑΠΙΑ δίνουν την 

αποχαιρετιστήρια αγκαλιά και πέφτει η αυλαία) 

 

 

Τέλος 

 

 



 

EL 

Πινόκιο 
 

ΣΚΗΝΗ 1: Ο ΤΖΕΠΕΤΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΠΙΝΟΚΙΟ ΤΖΕΠΕΤΟ 

 ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α 

 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΥΛΛΟΣ 

 

Σκηνικά: Ένα εργαστήριο ξυλουργού όπου φαίνονται κρεµασµένα εργαλεία. 

 

(Εµφανίζεται ο Τζεπέτο) 

ΤΖΕΠΕΤΟ: (απευθυνόµενος στο κοινό) Γεια σας παιδά! Με λένε Τζεπέτο και είµαι ένας ξυλουργός που 

φτιάχνει µαριονέτες και ξύλινα παιχνίδια. Τις προάλλες µου χάρισαν ένα κοµµάτι από µαγικό ξύλο και 

θα φτιάξω µία µοναδική µαριονέτα στον κόσµο! 

(Ο Τζεπέτο σκύβει και δουλεύει το ξύλο. Ακούγονται οι ήχοι των εργαλείων να πριονίζει, να σφυροκοπά, να τρίβει, 

κτλ.) 

 

(∆είχνοντας την µαριονέτα ΠΙΝΟΚΙΟ) 
ΤΖΕΠΕΤΟ: Πώς σας φαίνεται, παιδιά; ∆εν έγινε πολύ ωραία; Μοιάζει ζωντανή! Το µόνο που της 

λείπει είναι να µιλήσει. 

 

(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ξαφνικά ζωντανεύει και απευθύνεται στον Τζεπέτο) 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Γεια! Εγώ ξέρω να µιλάω. 
ΤΖΕΠΕΤΟ: (Κοιτάζοντας τα παιδιά) Είναι δυνατόν να µου έχει µιλήσει αυτή η µαριονέτα; 

ΠΙΝΟΚΙΟ: ∆εν είµαι µόνο µία µαριονέτα! Μπορώ να µιλάω, να τρέχω και να πηδώ! Και θα µου άρεσε να έχω 

ένα όνοµα… 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Το βρήκα!  Θα σε ονοµάσω ΠΙΝΟΚΙΟ! 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Ευχαριστώ πολύ. Έχω πλέον όνοµα! Τώρα µπορώ να πάω να παίξω. 

(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ βγαίνει τρέχοντας από τη µεριά της σκηνής που είναι η πόρτα και εξαφανίζεται) 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Περίµενε ΠΙΝΟΚΙΟ! ∆εν µπορείς να πας µόνος σου. ∆εν γνωρίζεις τίποτα για τον κόσµο 

και τους κινδύνους του. Περίµενε!.... (Προς τα παιδιά) Έφυγε! Θα πάω να τον ψάξω. 

(Μουσική ενώ ο Τζεπέτο µπαίνει και βγαίνει αρκετές φορές στην σκηνή) 

 

ΤΖΕΠΕΤΟ: (Λαχανιασµένος) Να πάρει, δεν µπορώ άλλο! Είµαι πολύ κουρασµένος. Έψαξα τον 

ΠΙΝΟΚΙΟ παντού και δεν τον βρίσκω. Ελπίζω να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι. 

(Φεύγει ο Τζεπέτο)  

 

( Φαίνεται ο ΠΙΝΟΚΙΟ από την άλλη άκρη της σκηνής και µπαίνει) 
ΠΙΝΟΚΙΟ: Ουφ, ήταν πολύ διασκεδαστικό να τρέχω από δω κι από κει! Τώρα µε τί µπορώ να παίξω; 

 

(Εµφανίζεται από τα δεξιά η ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α) 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α: Γεια σου ΠΙΝΟΚΙΟ. Τί κάνεις; 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Γεια! Ποια είσαι; Και πως ξέρεις το όνοµά µου; 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α: Είµαι η ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α. Γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια τον Τζεπέτο και 

είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Σε δηµιούργησε γιατί πάντα ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί, γι’αυτό και 

δεν του αξίζει να συµπεριφέρεσαι άσχηµα. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Όλη την ώρα ήµουν στο σπίτι βαριεστηµένος. 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α: ΠΙΝΟΚΙΟ, δεν θα έπρεπε να λες ψέµατα, γιατί οι νεράιδες τα βλέπουµε όλα. 

Ξέρω ότι κανείς ακόµη δεν σου δίδαξε ποιο είναι το σωστό και ποιο το άσχηµο. Έτσι θα σου 

παρουσιάσω έναν φίλο πολύ µικρό, που θα σε συνοδεύει παντού και τον οποίο µόνο εσύ θα µπορείς να 

ακούς. Αυτός θα σε βοηθά να αποφασίζεις το τι θα πρέπει να κάνεις, αλλά πάνω από όλα, θυµήσου ότι 

δεν είναι καλό να λες ψέµατα. Και για να µη το ξεχνάς θα κάνω ένα µικρό µαγικό ώστε κάθε φορά που 

θα λες ένα ψέµα θα σου µεγαλώνει η µύτη. Να είσαι καλός, ΠΙΝΟΚΙΟ, σε αφήνω εδώ µε τον καινούριο 

σου φίλο τον ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΡΥΛΛΟ. Να τον ακούς και έτσι ο ΤΖΕΠΕΤΟ θα είναι πάντα 

ευχαριστηµένος µαζί σου. 

 

(Μαγική µουσική) (Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α εξαφανίζεται από τα δεξιά της σκηνής  και εµφανίζεται ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  

ΓΡΥΛΛΟΣ από την ίδια πλευρά) 

 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Φυσικά και υπόσχοµαι να είµαι καλός, να µη λέω ψέµατα και να µην εκνευρίζω τον ΤΖΕΠΕΤΟ. 

Ευχαριστώ πολύ, ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α… Γεια σου, ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΡΥΛΛΟ!  

(Χασµουριέται) Ααααααα… Πόσο νυστάζω! Πάω να κοιµηθώ λιγουλάκι. Καληνύχτα, ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΡΥΛΛΟ. 

 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΥΛΛΟΣ: Καληνύχτα, ΠΙΝΟΚΙΟ. 

(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ξαπλώνει στην αριστερή γωνία της σκηνής και αποκοιµιέται. Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ φεύγει) 



 

EL 
ΣΚΗΝΗ 2: Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΠΙΝΟΚΙΟ TZEΠETO 

 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΥΛΛΟΣ 

 ΓΑΤΟΣ 

 

Σκηνικά: ∆ρόµος στον οποίο φαίνεται το σπίτι του ΤΖΕΠΕΤΟ στην µία άκρη και στην άλλη το σχολείο. 

 

(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ εξακολουθεί να κοιµάται στην αριστερή πλευρά της σκηνής όπου βρίσκεται το σπίτι του και 

εµφανίζεται ο ΤΖΕΠΕΤΟ από τη δεξιά πλευρά) 

 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Πόσο χάλια κοιµήθηκα! Ανησυχώ πολύ για το τι µπορεί να έχει συµβεί στον ΠΙΝΟΚΙΟ. 

(Φωνάζοντας από χαρά) ΠΙΝΟΚΙΟ, επιτέλους σε βρίσκω! (Πλησιάζει τον ΠΙΝΟΚΙΟ και τον αγκαλιάζει) 

∆εν ξέρεις πόσο ανησυχούσα. Αχ, παιδί µου, µη µε τροµάξεις ξανά έτσι! 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Αλλά εγώ δεν θέλω να είµαι στο σπίτι όλη την ηµέρα χωρίς να µπορώ να παίζω µε τα άλλα παιδιά! 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Έχεις δίκιο. Θα πας στο σχολείο που είναι ένα πολύ διασκεδαστικό µέρος, κι έτσι θα 

κάνεις ένα σωρό φίλους και θα µάθεις πολλά  πράγµατα. 
ΠΙΝΟΚΙΟ: Και που είναι το σχολείο; Θα µου άρεσε να πάω κιόλας! 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Είναι εκείνο το κτίριο στο τέλος του δρόµου. Εκεί θα σου µάθουν να διαβάζεις και να 

γράφεις. Αλλά γι αυτό θα χρειαστείς βιβλία. Θα πουλήσω κάποιο από τα παιχνίδια που έφτιαξα και έτσι 

θα έχουµε χρήµατα για να τα αγοράσουµε. Περίµενε µε εδώ και θα γυρίσω αµέσως και υποσχέσου µου 

ότι δε θα το σκάσεις. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Εντάξει, σου το υπόσχοµαι. 

(Ο ΤΖΕΠΕΤΟ φεύγει) 

 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Τι βαρετό να µείνω εδώ µόνος µου! Σίγουρα αν έβγαινα για λίγο θα έβρισκα κάτι διασκεδαστικό να 

κάνω. 

(Εµφανίζεται ο ΓΡΥΛΛΟΣ από τα δεξιά) 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΥΛΛΟΣ: ΠΙΝΟΚΙΟ…, θυµήσου αυτό που σου είπε η ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α. 

Πρέπει να ακούς τον ΤΖΕΠΕΤΟ, που ανησυχεί πολύ για σένα.  

ΠΙΝΟΚΙΟ: Εντάξει, θα µείνω εδώ και θα περιµένω τον ΤΖΕΠΕΤΟ. 

 

(Mουσική) 

(Φεύγει ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ από τα δεξιά και µπαίνει ο ΤΖΕΠΕΤΟ από την ίδια πλευρά) 

 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Πούλησα ήδη κάποια παιχνίδια. Με αυτά τα χρήµατα θα µπορέσεις να αγοράσεις όλα τα 

απαραίτητα για να πας στο σχολείο. Τώρα πια µπορείς να φύγεις, και θυµήσου, µη χασοµερήσεις στο 

δρόµο και γύρισε στο σπίτι µόλις τελειώσεις. Στο µεταξύ, εγώ θα δουλέψω στο εργαστήριο. 

 

(Μουσική) 

(Φεύγει ο ΤΖΕΠΕΤΟ. Ο ΠΙΝΟΚΙΟ κατευθύνεται προς το σχολείο και λίγο πριν φτάσει εµφανίζεται ο ΓΑΤΟΣ) 

 
ΓΑΤΟΣ: Γεια σου, πώς σε λένε; 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Γεια, είµαι ο ΠΙΝΟΚΙΟ! Και πάω στο σχολείο. Ο µπαµπάς µου µού έδωσε αυτά τα χρήµατα για να 

αγοράσω µερικά βιβλία. 
ΓΑΤΟΣ: (µε πολύ συµφεροντολογική φωνή) Μερικά χρήµατα; Και θα τα ξοδέψεις για να αγοράσεις 

βιβλία για το σχολείο; Μην ακούς τον πατέρα σου! Το σχολείο είναι βαρετό και δεν αξίζει τον κόπο να 

ξοδέψεις τα χρήµατα σε βιβλία. Έχω µια καλύτερη ιδέα ώστε ο πατέρας σου να είναι ακόµη 

περισσότερο ευχαριστηµένος µαζί σου. Άκου, πρέπει να θάψεις τα χρήµατα και να τα αφήσεις όλη τη 

νύχτα. Όταν αύριο γυρίσεις να τα πάρεις θα έχουν πολλαπλασιαστεί και θα έχεις πολύ περισσότερα. Και 

τότε ο µπαµπάς σου θα είναι πραγµατικά ευχαριστηµένος. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Σύµφωνοι, θα τα θάψω εδώ. 

ΓΑΤΟΣ: Πολύ καλά. Τώρα θα φύγουµε. Θα δεις που αύριο θα έχεις πολύ περισσότερα χρήµατα. Αντίο. 

(Μουσική) 

(Φεύγει ο ΓΑΤΟΣ από τα δεξιά και εµφανίζεται ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ) 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ: ΠΙΝΟΚΙΟ, ξέχασες ήδη την υπόσχεση που έδωσες στον ΤΖΕΠΕΤΟ; Αυτά 

τα χρήµατα ήταν για να αγοράσεις βιβλία. Επιπλέον, αυτός ο ΓΑΤΟΣ το µόνο που θέλει είναι να σε 

κοροϊδέψει και να σου κλέψει τα χρήµατα. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: ∆ε θα µε πείσεις. Θα αφήσω τα χρήµατα όπου είναι και θα επιστρέψω αύριο να τα πάρω. Αντίο. 

(Φεύγουν κάθε ένας από διαφορετική πλευρά)  

 

(Εµφανίζεται ο ΓΑΤΟΣ από τα δεξιά) 

ΓΑΤΟΣ: Χα, χα, χα! Τι εύκολα τον ξεγέλασα! Τώρα θα ξεθάψω τα χρήµατα και θα τα πάρω. 

(Φεύγει ο ΓΑΤΟΣ από τα δεξιά και εµφανίζεται ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ) 



 

EL 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ: (Φωνάζοντας) ΠΙΝΟΚΙΟ, ΠΙΝΟΚΙΟ! Τρέχα, Γύρισε! Σου έκλεψαν τα 

χρήµατα! Πρέπει να πας και να τα πεις όλα στον ΤΖΕΠΕΤΟ. 

(Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ φεύγει  και εµφανίζεται ο ΠΙΝΟΚΙΟ από την άλλη πλευρά) 

ΠΙΝΟΚΙΟ: (κλαίγοντας) ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ είχε δίκιο και εγώ δεν τον άκουσα! 

 

(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ πλησιάζει την πόρτα του εργαστηρίου και εµφανίζεται ο ΤΖΕΠΕΤΟ) 
ΤΖΕΠΕΤΟ: Τι συµβαίνει, ΠΙΝΟΚΙΟ; Γιατί κλαις; Συνέβη κάτι στο σχολείο; 

ΠΙΝΟΚΙΟ: (µε διστακτική φωνή) Να…, είναι που τα παιδιά στο σχολείο µου έκλεψαν τα χρήµατα… και δεν 

µπόρεσα να αγοράσω τα βιβλία. 

 

(Ακούγεται ένας µαγικός ήχος/καµπανούλα που δηλώνει το γύρισµα της µαριονέτας ΠΙΝΟΚΙΟ για να εµφανιστεί µε 

µακριά µύτη) 

 
ΤΖΕΠΕΤΟ: (έκπληκτος) Μεγάλωσε η µύτη σου, ΠΙΝΟΚΙΟ; 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Είναι που…, είναι που δεν είπα την αλήθεια. Τελικά δεν πήγα στο σχολείο και µε κορόιδεψαν. 

ΤΖΕΠΕΤΟ: σε είχα ήδη προειδοποιήσει, ΠΙΝΟΚΙΟ. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που ακόµα δεν 

γνωρίζεις. Είναι σηµαντικό να µε ακούς και αύριο θα πας στο σχολείο χωρίς να χασοµερήσεις στο 

πηγαιµό, ούτε στην επιστροφή. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Συγχώρεσε µε, ποτέ πια δε θα σου πω ψέµατα και πάντα θα σε ακούω. 

 

(Ακούγεται ένας µαγικός ήχος/καµπανούλα που δηλώνει το γύρισµα της µαριονέτας ΠΙΝΟΚΙΟ για να εµφανιστεί µε 

κοντή µύτη) 

(Εξαφανίζεται ο ΤΖΑΠΕΤΟ και εµφανίζεται ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ) 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ: αγαπητέ µου ΠΙΝΟΚΙΟ, τελικά συνέβη αυτό που είπε η ΓΑΛΑΖΙΑ 

ΝΕΡΑΙ∆Α. Είπες ψέµατα και σου µεγάλωσε η µύτη, όµως µε το που µετάνιωσες και υποσχέθηκες να µη 

το ξανακάνεις γύρισε στο φυσιολογικό της µέγεθος. Ελπίζω ότι απόψε  θα σκεφτείς όλα όσα συνέβησαν. 

Τώρα, πάµε να ξεκουραστούµε και αύριο θα είναι µια άλλη µέρα. 

 

(Εξαφανίζονται από την πλευρά της σκηνής όπου βρίσκεται το εργαστήριο του ΤΖΕΠΕΤΟ και τελειώνει η σκηνή) 

 

 

 
ΣΚΗΝΗ 3: Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΠΙΝΟΚΙΟ ΑΓΟΡΙ 

ΤΖΕΠΕΤΟ ΤΖΕΠΕΤΟ 

 

 

Σκηνικά: Μία προβλήτα µε αγκυροβοληµένες βάρκες, η θάλασσα µε µία φάλαινα στο βάθος και ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΓΡΥΛΛΟΣ στερεωµένος στο σκηνικό.  

 

(Εµφανίζονται ο ΠΙΝΟΚΙΟ και το ΑΓΟΡΙ) (Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ είναι στερεωµένος µε πλαστελίνη σε µία 

γωνία του σκηνικού) 

 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Σήµερα ήταν η πρώτη µου µέρα στο σχολείο. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι για να διηγηθώ στον 

ΤΖΕΠΕΤΟ όλα όσα έκανα και ότι έχω κιόλας έναν φίλο. 

ΑΓΟΡΙ: Λοιπον, εγω ηθελα να τελειώσω το σχολείο για να σου πω ένα µυστικό. 
ΠΙΝΟΚΙΟ: Ένα µυστικό; Πες, πες… 

ΑΓΟΡΙ: Τις προάλλες µου είπαν ότι στην άλλη πλευρά της θάλασσας υπάρχει ένα νησί όπου δεν 

υπάρχουν σχολεία και τα παιδιά περνούν όλη την ηµέρα παίζοντας και διασκεδάζοντας. 
ΠΙΝΟΚΙΟ: Χµµµµµ, αυτό ακούγεται πολύ καλό! Βρίσκεται πολύ µακριά από εδώ; 

 

(Όταν µιλά ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ, ο ΠΙΝΟΚΙΟ γυριζει προς το µερος του) 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ: ΠΙΝΟΚΙΟ, θυµήσου ότι ο ΤΖΕΠΕΤΟ πάντα σου λέει ότι όταν τελειώσεις από το 

σχολείο πρέπει να γυρίσεις κατευθείαν στο σπίτι. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Θα είναι µόνο για λίγο και θα γυρίσω πριν το καταλάβει ο ΤΖΕΠΕΤΟ. 

 

(Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΥΛΛΟΣ εξαφανίζεται. Ο ΠΙΝΟΚΙΟ στρέφει το κεφάλι προς το ΑΓΟΡΙ και το ρωτά) 

 
ΠΙΝΟΚΙΟ: Πώς πάµε σε αυτό το νησί; 

ΑΓΟΡΙ: Είναι αυτό που φαίνεται εδώ κοντά. Το πρόβληµα είναι ότι πρέπει να διασχίσουµε τη θάλασσα  

και εγώ δεν ξέρω κολύµπι. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Όµως εγώ είµαι από ξύλο και µπορώ να επιπλέω, έτσι αν φοβάσαι µε συνοδεύσεις,θα πάω εγώ µόνος 

µου. Πάω! 



 

EL 
(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ εξαφανίζεται κάνοντας ότι βουτάει στο νερό και ακούγεται ήχος από πλατσούρισµα) 

 

ΠΙΝΟΚΙΟ: (φωνή σε off) Βοήθεια, µια φάλαινα µε ένα τεράστιο στόµα πάει να µε καταπιεί! 

ΑΓΟΡΙ: Τι φρίκη! Μια φάλαινα κατάπιε τον ΠΙΝΟΚΙΟ. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: (φωνή σε off πιο βαθιά γιατί είναι µέσα στη φάλαινα) Φέρε βοήθεια! Ο µπαµπάς µου είναι ο 

ΤΖΕΠΕΤΟ ο ξυλουργός. Αυτός θα ξέρει τι να κάνει. 

ΑΓΟΡΙ: (πηγαίνοντας από την µια πλευρά της σκηνής στην άλλη) ΤΖΕΠΕΤΟ, ΤΖΕΠΕΤΟ! 

 

(Εµφανίζεται ο ΤΖΕΠΕΤΟ από τα αριστερά) 
ΤΖΕΠΕΤΟ: Εδώ είµαι, εγώ είµαι ο ΤΖΕΠΕΤΟ! Τι συµβαίνει; Γιατί αυτές οι φωνές; 

ΑΓΟΡΙ: Ο ΠΙΝΟΚΙΟ βούτηξε στη θάλασσα και µία φάλαινα τον κατάπιε! 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Αααα, τι ατυχία! ΠΙΝΟΚΙΟ! ΠΙΝΟΚΙΟ! 

(Ο ΤΖΕΠΕΤΟ στρέφει την πλάτη του στο κοινό κάνοντας ότι ψάχνει τον ΠΙΝΟΚΙΟ στη θάλασσa) 

 

ΠΙΝΟΚΙΟ: (φωνή σε off) Μπαµπά, βοήθεια, είµαι στην κοιλιά της φάλαινας! Φοβάµαι πολύ! 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Μην ανησυχείς, παιδί µου, έρχοµαι να σε ψάξω! Θα πάρω µια βάρκα και έρχοµαι να σε βοηθήσω! 

(Ο ΤΖΕΠΕΤΟ ορµά προς τα εκεί που φαίνεται η θάλασσα και εξαφανίζεται από την σκηνή. Ακούγεται ο ήχος από τα 

κουπιά της βάρκας κόντρα στο νερό) 

ΤΖΕΠΕΤΟ: (φωνή σε off) Βοήθεια, η φάλαινα κατάπιε κι εµένα! 

ΑΓΟΡΙ: Μην ανησυχείτε! Πάω να φέρω βοήθεια! 

(Το ΑΓΟΡΙ εξαφανίζεται από την σκηνή) 

 

(Εκείνη τη στιγµή τοποθετείται στο βάθος της σκηνής η ζωγραφιά που απεικονίζει το στοµάχι της φάλαινας, όπου 

φαίνεται και η βάρκα) 

 

(Εµφανίζονται ο ΤΖΕΠΕΤΟ και ο ΠΙΝΟΚΙΟ µαζί στο κέντρο του σκηνικού τρέµοντας από το φόβο) 

 

ΤΖΕΠΕΤΟ: ΠΙΝΟΚΙΟ, είσαι εδώ! Σκέφτηκα ότι σε είχα χάσει για πάντα. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Κι εγώ, µπαµπά! Φοβάµαι πολύ και θέλω να βγω από εδώ. Έχω µία ιδέα! Θα µπορούσαµε να 

ανάψουµε φωτιά  µε τα ξύλα της βάρκας. Σίγουρα ο καπνός θα κάνει την φάλαινα να φταρνιστεί και έτσι θα 

πεταχτούµε έξω. 

ΤΖΕΠΕΤΟ: Τι καταπληκτική ιδέα, ΠΙΝΟΚΙΟ! Να το κάνουµε! 

(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ και ο ΤΖΕΠΕΤΟ στρέφουν την πλάτη τους στο κοινό κάνοντας ότι παίρνουν τα ξύλα από τη βάρκα και 

ετοιµάζουν τη φωτιά) (Ακούγεται ήχος από ξύλα που σπάζουν και µετά το σπινθήρισµα ξύλου που καίγεται) 

 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Κοιτά, µπαµπά, βγαίνει κιόλας καπνός! Ας κρατηθούµε σφιχτά και ας ελπίσουµε ότι η φάλαινα θα 

φταρνιστεί. 

 

(Ακούγεται ένα δυνατό φτάρνισµα: ΑΨΟΥΥΥΥΥΥΥ!!! Και µακρινές φωνές: ααααααααααα!!!!)  

(Μουσική για να βγει η ζωγραφιά που απεικονίζει το στοµάχι της φάλαινας και να αφεθεί το σκηνικό της προβλήτας) 

 

 

ΤΖΕΠΕΤΟ:  Βγήκαµε επιτέλους! Όµως ΠΙΝΟΚΙΟ … δεν ξέρω κολύµπι! Βουλιάζω! 

(Η µαριονέτα του ΤΖΕΠΕΤΟ εξαφανίζεται σιγά σιγά προς τα κάτω σα να βουλιάζει σε νερό µέχρι που µετά βίας 

φαίνεται το πάνω µέρος του κεφαλιού) 

 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Εγώ θα σε σώσω, µπαµπά! Είµαι από ξύλο και µπορώ να επιπλέω. Κρατήσου από µενα! 

(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ στηρίζει τον ΤΖΕΠΕΤΟ και αυτός,σιγά σιγά , επανέρχεται στην επιφάνεια δίπλα στον ΠΙΝΟΚΙΟ) 

 

ΤΖΕΠΕΤΟ: ΠΙΝΟΚΙΟ, µου έσωσες τη ζωή! 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Μπαµπά, σε αγαπώ πολύ! Και τώρα που είµαστε ασφαλείς, πρέπει να σου εξοµολογηθώ κάτι, όταν µε 

κατάπιε η φάλαινα, δεν φερόµουν σωστά. ∆εν γυρνούσα από το σχολείο κατευθείαν σπίτι όπως µου είπες, αλλά 

πήγαινα σε ένα µέρος όπου τα παιδιά δεν πάνε σχολείο αλλά παίζουν όλη µέρα. Και κοίτα όλο αυτό που µας 

συνέβη επειδή ήµουν ανυπάκουος! 

ΤΖΕΠΕΤΟ: ΠΙΝΟΚΙΟ, αν και αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό, εκτιµώ που µου λες την αλήθεια. Μην 

ανησυχείς πια, ΠΙΝΟΚΙΟ, ό,τι έγινε, έγινε. Επιπλέον, βρήκες τον τρόπο να βγούµε από τη φάλαινα και 

µε έσωσες από πνιγµό. Τώρα, σε παρακαλώ, βοήθησε µε, να γυρίσουµε στο σπίτι γρήγορα γιατί εγώ 

είµαι πια µεγάλος και είµαι πολύ κουρασµένος… 

(Ο ΤΖΕΠΕΤΟ στηρίζεται στον ΠΙΝΟΚΙΟ και οι δύο εξαφανίζονται µαζί από τη σκηνή) 

 



 

EL 
ΣΚΗΝΗ 4: Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΙ∆Ι 

 

Αριστερό χέρι ∆εξί χέρι 

ΠΙΝΟΚΙΟ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α 

 

 
Σκηνικά: Το εργαστήριο του ΤΖΕΠΕΤΟ της πρώτης σκηνής. 

 

(Εµφανίζεται η ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α και απευθύνεται στο κοινό) 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α: Τι ιστορία και αυτή, έτσι δεν είναι παιδιά; Συνειδητοποιήσατε ότι τελικά ο 

ΠΙΝΟΚΙΟ έµαθε το µάθηµα; Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ανακάλυψε ότι τα ψέµατα φέρνουν µόνο προβλήµατα και ότι 

ακούγοντας τα άτοµα που µας αγαπούν, όλα θα πάνε καλά. Έχω ένα δώρο γι’ αυτόν. Με βοηθάτε να τον 
φωνάξω; Όλοι µαζί µε το τρία: Ένα, δύο και τρία… ΠΙΝΟΚΙΟ, ΠΙΝΟΚΙΟ! 

 

(Εµφανίζεται ο ΠΙΝΟΚΙΟ από τα αριστερά) 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Γεια σου ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α, πόσο χαίροµαι που σε βλέπω! 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α: Και εγω, ΠΙΝΟΚΙΟ. Επιπλέον, έχω κάτι πολύ σηµαντικό να σου πω. Απέδειξες 

σε όλους ότι είσαι καλός, ότι δεν θα ξαναπείς ψέµατα και ότι αγαπάς πολύ τον πατέρα σου. 

ΠΙΝΟΚΙΟ: Ναι, ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α, από εδώ και στο εξής, πάντα θα ακούω τον ΤΖΕΠΕΤΟ. 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α: Γι’αυτό λοιπόν, αγαπητέ µου ΠΙΝΟΚΙΟ, αποφάσισα να σε µετατρέψω σε 

αληθινό παιδί. 

 

(Ακούγεται µια µαγική µουσική και ο ΠΙΝΟΚΙΟ αρχίζει να αγγίζει το σώµα του και να διαπιστώνει ότι δεν είναι πια 

από ξύλο, αλλά είναι ένα παιδί µε σάρκα και οστά) 
ΠΙΝΟΚΙΟ: Όµως…τί είναι αυτό; Τα χέρια µου δεν είναι πια ξύλινα! Ούτε τα µπράτσα µου! Ούτε τα πόδια µου! 

Ούτε το πρόσωπό µου! ∆εν είµαι πια µια ξύλινη µαριονέτα, τώρα είµαι ένα αληθινό παιδί! Ευχαριστώ,  

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α! ∆ε θα σε ξεχάσω ποτέ και θα είµαι ένα πολύ καλό παιδί!  

(Ο ΠΙΝΟΚΙΟ και η ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑΙ∆Α αγκαλιάζονται και βγαίνουν από τη σκηνή) 

 

 

Τέλος 
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