
Αγαπητοί φίλοι, 

το ανέβασμα οποιουδήποτε παραμυθιού μέσα από το παιχνίδι στη σκηνή 

αποτελεί ένα μαγικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους!

Τα τελευταία 22 χρόνια που δραστηριοποιούμαι στον χώρο της εκπαίδευσης και του 

παιδικού θεάματος μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για τέτοια ταξίδια... και τις εμπειρίες μου, τις 

έχω μοιραστεί και τις μοιράζομαι τακτικά σε πλήθος άρθρων, σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και 

βιβλία (www.magiko-kohili.gr).

Το παρόν κείμενο, δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει κάτι από τα παραπάνω αλλά 

αξιοποιώντας τα ως βάση, να λειτουργήσει συμπληρωματικά προσφέροντας κάποιες ιδέες για το 

ζωντάνεμα στη σκηνή του παραμυθιού: Ο Φάρος με τα χίλια μυστικά (εκδ.ΔΙΑΠΛΟΥΣ). 

Γι' αυτό μετά τη σύντομη αναφορά σε τέτοιες ιδέες, οι οποίες δεν αποτελούν πανάκεια, 

ακολουθεί μια προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για όσους αναζητούν περισσότερες 

προτάσεις σχετικά με το "ανέβασμα" ενός παραμυθιού στη σκηνή με τα παιδιά!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, για οτιδήποτε άλλο, νομίζεται ότι μπορώ να σας 

φανώ χρήσιμη. Θα είναι μεγάλη μου χαρά να μοιραστούμε ιδέες και εμπειρίες ζωντανεύοντας αυτό

το παραμύθι στη σκηνή! 

Με εκτίμηση,

Μαριλένα Καββαδά  

Ο Φάρος με τα χίλια μυστικά
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Λίγα λόγια για την πλοκή...

Το παραμύθι μας μεταφέρει σε μια έρημη βραχονησίδα όπου δεσπόζει ένας πετρόχτιστος Φάρος. 

Ένας Φάρος στον οποίο συναντώνται αναπάντεχα μυθικοί ήρωες... πλάσματα της φαντασίας ενός

παιδιού που γράφει το δικό του βιβλίο, όπως αποδεικνύεται στο τέλος της πλοκής.  

Αναδεικνύοντας ως κορυφαίο μήνυμα της πλοκής πως...    

Ό,τι πιάσει η ματιά σου, ό,τι αγγίξει την καρδιά σου... 

μπορεί να γίνει παραμύθι! Το δικό σου παραμύθι!

Λίγα λόγια για τον σκηνικό χώρο...

Η υπόθεση του παραμυθιού μας επιτρέπει, για το ανέβασμα του έργου στη σκηνή, να 

διαμορφώσουμε ένα και μόνο σκηνικό! 

Ένα σκηνικό, το οποίο μπορούμε να τροποποιούμε σταδιακά κατά την εξέλιξη της 

παράστασης προσθαφαιρώντας σκηνικά σύμβολα με ή χωρίς την παρουσίαση κάποιων σκηνικών

δρώμενων που θα συνδέονται με τις τέσσερις εποχές. 

Η αξιοποίηση μελωδιών του Vivaldi με θέμα τις τέσσερις εποχές, μπορούν επίσης να 

σηματοδοτήσουν μουσικά το πέρασμα του χρόνου. 

Συμπληρωματικά, αξιοποιώντας κατάλληλα τον όποιο φωτισμό διαθέτουμε ή συμβολικά 

έναν ήλιο κι ένα φεγγάρι στο σκηνικό μπορούμε να παίξουμε με τη εναλλαγή της ημέρας και της 

νύχτας σύμφωνα με τις ανάγκες του υπάρχοντος κειμένου ή της δικής σας διασκευής.   

Λίγα λόγια για τους χαρακτήρες...
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Βασικοί χαρακτήρες του παραμυθιού   θα μπορούσαν να θεωρηθούν:

 Ο αφηγητής

 Ο Φάρος

 Η μάγισσα Μπλο Μπλο

 Το μαγικό σκουπόξυλο (εκτός αν αξιοποιηθεί σχετικό αντικείμενο)

 Ο ιππότης

 Το φτερωτό άλογο

 Η πριγκίπισσα Αλισάχνη

 Οι πειρατές

 Ο φαροφύλακας - Παππούς

 Η γιαγιά

 Τα εγγόνια (δύο ή και περισσότερα)

Μερικοί συμπληρωματικοί χαρακτήρες του παραμυθιού θα μπορούσαν να θεωρηθούν:

 Τα δελφίνια

 Οι γλάροι

 Τα βράχια

 Οι ναύτες

 Οι καπετάνιοι

 Τα άστρα

 Το φεγγάρι 

 Οι γοργόνες

 Τα κοχύλια

 Η θάλασσα

 Οι αέρηδες (Μπουρίνι, Τραμουντάνα, Ζέφυρος, Μαϊστράλι) 
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 Οι εποχές και διάφορα στοιχεία - σύμβολα που μπορούν να συνδεθούν με την κάθε μια 

(π.χ. φρούτα, φυτά, ζώα κτλ). 

 Το ουράνιο τόξο

 Τα σύννεφα

 Οι χιονονιφάδες

 Ο ουρανός

 Ο ήλιος ή οι ηλιαχτίδες 

 Το φεγγάρι ή οι φεγγαραχτίδες ή άλλα στοιχεία της φύσης. 

Φυσικά, η επιλογή έχει να κάνει με τον αριθμό των παιδιών, τις δικές τους επιθυμίες, 

ανάγκες ή επιλογές ως προς τις εικόνες που θέλουν να ζωντανέψουν, την προσδοκώμενη  

διάρκεια του δρώμενου και αμέτρητους άλλους παράγοντες που διαφοροποιούνται σημαντικά από

ομάδα σε ομάδα. Ακολουθήστε τις ιδέες των παιδιών θα σας εκπλήξουν!!!

Προτεινόμενες σκηνές και προτάσεις... 
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Το ίδιο το παραμύθι προσφέρεται για να αποδοθεί:  

 Με τη μορφή αφηγήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου το κείμενο της αφήγησης μπορεί 

να μοιραστεί σε πολλά πρόσωπα ή να αποδοθεί από κάποιον ενήλικα ή να ακουστεί από το

CD του βιβλίου. 

 Με τη μορφή διαλόγων μεταξύ των βασικών ηρώων, όπως υπάρχουν ήδη στο παραμύθι.

 Με τη μορφή διαλόγων που θα φτιάξετε για τους συμπληρωματικούς ρόλους.

 Με τη μορφή χορευτικών ή μουσικοκινητικών δρώμενων στιγμιότυπων της πλοκής.

 Με αυτοσχεδιασμό σε διάφορες στιγμές της ιστορίας. 

 Με τραγούδι. Αξιοποιώντας είτε το τραγούδι με το νόημα του βιβλίου είτε άλλα τραγούδια 

που μπορεί κανείς να ενσωματώσει κατ' επιλογή στις διάφορες σκηνές. 

 Με προβολές σχετικών εικόνων, βίντεο ή κινουμένων σχεδίων... Που μπορούν να 

έχουν συγκεντρωθεί από διάφορες πηγές ή να έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια τα παιδιά!

Προτεινόμενες σκηνές για να αποδοθούν, με κάποιον ή κάποιους από τους παραπάνω τρόπους ή 

και άλλους, θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

 

 Ξημέρωμα... Ο Φάρος στο φως του ήλιου ανάμεσα στα δελφίνια και τους γλάρους
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           (Προσφέρεται για χορό και τραγούδι σε εύθυμο ρυθμό για μια δυναμική έναρξη. Αν θέλετε 

αξιοποιήστε κορδέλες ρυθμικής για τις ηλιαχτίδες, υφάσματα για τα κύματα και μαντήλια για τους 

γλάρους) 

 Αναμνήσεις! Ο Φάρος άλλοτε... με τον Φαροφύλακα στην αγκαλιά του.

            (Προσφέρεται για σύντομη δραματοποίηση) 

 Νυχτερινό τοπίο... Ο Φάρος ανάμεσα σε καράβια, ναύτες, καπετάνιους... άστρα, 

φεγγάρι... και γοργόνες. 

            (Προσφέρεται για λυρικό χοροθεατρικό δρώμενο αξιοποιώντας συμβολικά αντικείμενα 

όπως: Μαντήλια, υφάσματα, τιμόνια, κιάλια, φωτεινά αστέρια, τούλια, ασημένιες κορδέλες, κοχύλια 

κτλ.)

 Φθινοπωρινές πινελιές...

            (Προσφέρεται για μουσικοκινητικό δρώμενο. 

Βασισμένο στα χαρακτηριστικά ενός φθινοπωρινού τοπίου (π.χ. φύλλα, αέρηδες, ξερά κλαδιά κτλ.)

 Έξω από το Φάρο... Ο ερχομός της μάγισσας με το σκουπόξυλο

            (Προσφέρεται για θεατρικό διάλογο επί σκηνής. Το σκουπόξυλο μπορεί να ζωντανέψει 

και κουκλοθεατρικά)

  Μέσα στο Φάρο... Χορεύοντας με τη μάγισσα Μπλι Μπλο

           (Προσφέρεται για χορούς όπως αυτοί που αναφέρονται στο κείμενο ή άλλοι χοροί για τους 

οποίους ενδιαφέρονται τα παιδιά, ή χοροί με ονόματα και χαρακτηριστικά που θα εμπνευστούν τα 

ίδια τα παιδιά. Αξιοποιήστε ηχογόνα αντικείμενα για να δώσετε το ρυθμό (π.χ. κουτάλια), μουσικά 
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όργανα (π.χ. ντέφια) ή άλλα αντικείμενα που θα κάνουν τους χορούς πιο ενδιαφέροντες για τα 

παιδιά (π.χ. μαντήλια). 

 Ξημέρωμα με ουράνιο τόξο... Η αποχώρηση της μάγισσας από το Φάρο.    

           (Προσφέρεται για χορογραφία με μία ή 7 κορδέλες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου)

 Χειμωνιάτικες πινελιές... 

          (Προσφέρεται για μουσικοκινητικό δρώμενο. Βασισμένο στα χαρακτηριστικά ενός 

χειμωνιάτικου τοπίου (π.χ. με χιονονιφάδες, δέντρα χωρίς φύλλα κτλ.)

 Έξω από το Φάρο... Ο ερχομός του ιππότη με το φτερωτό άλογο. 

           (Προσφέρεται για θεατρικό διάλογο επί σκηνής)

  Μέσα στο Φάρο... Ο ιππότης και το φτερωτό άλογο σε δείπνο!

            (Προσφέρεται για παντομίμα)

 Ξημέρωμα σύννεφα και χιονονιφάδες... Η αποχώρηση του ιππότη με το άλογο.    

           (Προσφέρεται για χορογραφία)

 Ανοιξιάτικες πινελιές... 

          (Προσφέρεται για μουσικοκινητικό δρώμενο. Βασισμένο στα χαρακτηριστικά ενός 

ανοιξιάτικου τοπίου με λουλούδια, πουλιά κτλ.)

 Έξω από το Φάρο... Ο ερχομός της Αλισάχνης και της πειρατικής γαλέρας.

           (Προσφέρεται για θεατρικό διάλογο επί σκηνής)

 Γλέντι τρικούβερτο με τους πειρατές.

7



           (Προσφέρεται για μουσικοκινητικό δρώμενο με πειρατικούς χορούς με σπαθιά πάνω από 

"φλόγες"  και κρουστά μουσικά όργανα... )

 Η αποχώρηση της γαλέρας...

           (Προσφέρεται για λυρικό θεατρικό στιγμιότυπο)

 Καλοκαιρινές πινελιές... 

           (Προσφέρεται για μουσικοκινητικό δρώμενο. Βασισμένο στα χαρακτηριστικά ενός 

καλοκαιρινού τοπίου με ήλιο, θάλασσα, παιχνίδια στην ακροθαλασσιά κτλ.)

 Ο ερχομός της οικογένειας του φαροφύλακα... 

           (Προσφέρεται για χορό με οποιοδήποτε τραγούδι καλοκαιρινό)   

 Καλοκαιρινά παιχνίδια στον Φάρο με μια σκούπα, ένα πέταλο κι ένα χαλάκι!

           (Προσφέρεται για κινητικούς αυτοσχεδιασμούς αξιοποιώντας με φαντασία τα τρία 

αντικείμενα ή προβολές βίντεο των παιδιών από τα αντίστοιχα παιχνίδια τους κατά την περίοδο 

που προετοίμαζαν την παράσταση) 

 Η μεγάλη ανακάλυψη του παππού

           (Προσφέρεται για θεατρικό στιγμιότυπο, το οποίο θα μπορούσαν να πλαισιώσουν εκ νέου οι

φανταστικοί ήρωες των προηγούμενων σκηνών) 

  Των παραμυθιών τα μυστικά!

           (Προσφέρεται για χορό και τραγούδι σε εύθυμο ρυθμό για μια δυναμική λήξη, αξιοποιώντας 

και την προβολή του σχετικού βίντεο που υπάρχει διαθέσιμο στο youtube.) 
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Σημείωση: Επειδή η παραπάνω δομή είναι σπονδυλωτή,

 μπορεί κανείς να κρατήσει μόνο όποιες σκηνές από αυτές θέλει!

Να συμπληρώσει και να αφαιρέσει, άλλες!

 

Συμπληρωματικές σκηνές...

Τα παιδιά μπορούν να φανταστούν τον ερχομό άλλων φανταστικών ηρώων με αφορμή κάποια 

αντικείμενα που θα μπορούσαν να τους δοθούν ως ερέθισμα (Π.χ. ένα γλαστράκι, ένα μπουκάλι 
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με μήνυμα, ένα κοχύλι, ένα κλαδί, ένα κουκούτσι από ροδάκινο κτλ.)... Ώστε να ζωντανέψουν τις 

και τις δικές τους ιστορίες. Αποκλειστικά ή ενσωματωμένες στην πλοκή του παραμυθιού.

Συμπληρωματικές δραστηριότητες...

Τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους και τον τρόπο που θα τους προσφέρουμε τα ερεθίσματα 

μπορούν εκτός από το να ζωντανέψουν στη σκηνή το παραμύθι να συνεργαστούν για να φτιάξουν

το σκηνικό, τα κουστούμια, τις προσκλήσεις, τις αφίσες, τα προγράμματα και οτιδήποτε άλλο 

θελήσουν για τη δική τους παράσταση. Αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη... Καλλιεργώντας 

τη δημιουργικότητα τους!

Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να οργανώσουν - υλοποιήσουν μια μεγάλη έκθεση με 

χειροποιήματα σχετικά με το παραμύθι ή μια έκθεση με φωτογραφίες και προβολές από την 

προετοιμασία του έργου τους.
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