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Η Γ΄ τάξη παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Ράινερ Χάχφελντ 

 

ο Μορμόλης            
  

 

στο Πνευματικό κέντρο Βελβεντού στις 8μμ στις  

23,24 και 31 Μαρτίου 2013 

 

Με λίγα λόγια…. 

Ο «Μορμόλης» είναι ένα θεατρικό έργο που έγραψε ο Ράινερ Χάχφελντ, μαθητής του 

Μπέρτολ Μπρεχτ, εφαρμόζοντας τη βασική αρχή του δασκάλου του: Το θέατρο 

πρέπει πρώτα απ’ όλα να διασκεδάζει». 

 

 

 Ο «Μορμόλης» είναι ένα έργο για παιδιά και για μεγάλους, κυρίως για μεγάλους. 

Αποκαλύπτει κάποιες ανόητες ιεραρχίες της ζωής των ενηλίκων, κάποιους 

παράλογους κανόνες συμπεριφοράς τους, κάποιες σχέσεις υποκρισίας που τους 

διέπουν. Ο «Μορμόλης» μαθαίνει τα παιδιά μας να γίνουν οι αυριανοί πολίτες με 



ελεύθερο πνεύμα και υπευθυνότητα. Με ανυπακοή στον αυταρχισμό και αντίδραση 

στην αυθαιρεσία. Με χιούμορ, ευγένεια, χαμόγελο.  

Γι αυτό ο «Μορμόλης»  είναι  ανατροπέας! Και γι αυτό εγείρει το φόβο. Και το 

χειρότερο; Δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε και να τον βάλουμε στα καλούπια μας για 

να ησυχάσουμε. 

Ο «Μορμόλης»  είναι ΙΔΕΑ ! Είναι η ιδέα της ελευθερίας της σκέψης.  

 
Φώτα παρακαλώ ! 

  

Απαγγελία ποιήματος του Μανόλη Αναγνωστάκη « Στο παιδί μου » από το μαθητή της 

Τρίτης Τάξης, Γκίκα Αγησίλαο. 

Προλογίζει την παράσταση η μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου, Σουφτά Σοφία. 

  

Παίζουν οι μαθητές-τριες της Γ Γυμνασίου: 

 Τραγουδιστής ----- Πιτσιάβας Χάρης     

Βασιλιάς ----------- Μπιάλας Γιώργος 

Πριγκίπισσα ------  Χατζήνα Αναστασία 

Μορμόλης --------- Ξύλινο κουτί 

Μάντα ------------  Τσιτσιώκα Ελισάβετ 

Ρίκης -------------- Τσακνάκη Αναστασία 

Θείος---------------Συρόπουλος Νίκος 

Θεία --------------- Γκουλιώτη Ελευθερία 

Μπουρίνιας --------Στεργίου Θωμάς 

Τεχνικός της ΤV—-Σαπουνά Μαρία 

Γιατρός ------------Ταϊρη Μαρία 

Αστυνόμος ---------Γιγής Μανόλης 

Δήμαρχος --------- Καραβαγγέλας Δημήτρης 

Δασκάλα -----------Καρδάκου Ελένη 

Στρατηγός ---------Μαλλούς Βασίλης 

Υπουργός ----------Γκιάτα Νικολέτα 

Βουβοί ηθοποιοί:  

                Μαγγουρέτσιου Μάρθα   

                Ματοπούλου Μαρία  

                Στεφάνου Ιωάννα 

                Χαλκιάς Ηλίας  
  

Χορωδία οι μαθήτριες:  

Γκάνο Έφη, Παπατσιάρα Μαριλένα, Σεραφείμ Ευαγγελία, Τράκαλα Νικολέτα, Ζέρβα 

Φωτεινή , Ζανδέ Εύη, Καστανάρα Ελένη, Τσιτσιμίκλη Κατερίνα, Μηνάη Βασιλική     



 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

 

Διασκευή μουσικής- Μουσική διδασκαλία: Μανώλης Χατζημανώλης ΠΕ16  

  

Διασκευή κειμένων θεατρικού: Παππά Μαλαματή ΠΕ02 

  

Σκηνοθεσία-Σκηνικά-Κουστούμια: Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15 -Ανδρεάδου Βαρβάρα ΠΕ06 
  

Αφίσσα-πρόγραμμα:  Απόστολος Μέγγουλης 

 

 

« Στο παιδί μου » ποιήμα του Μανόλη Αναγνωστάκη 

(Απαγγελία  από το μαθητή  Γκίκα Αγησίλαο) 

 

Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια 

Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό 

Σκυλί 

Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο 

Μα στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια 

Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ 

Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι, 

Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω σαν ονόματα προσευχές,  

του τραγουδώ τους νεκρούς μας. 

Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. 

 

Τι είναι τάχα ο Μορμόλης;  Πράμα;  Άνθρωπος;  Θηρίο; 

(Προλογίζει την παράσταση η μαθήτρια Σουφτά Σοφία) 

 
Τίποτε απ’ όλα αυτά. Ούτε όμως και ένα απλό ξύλινο κουτί. Είναι οι επιθυμίες και τα 

«Θέλω» των παιδιών ενάντια στα «Πρέπει» των μεγάλων και των κανόνων που 

επιβάλουν τα στερεότυπα της κοινωνίας.  

Χρόνια πολλά πριν οι ζωές των ανθρώπων ήταν πιο απλές και υπήρχε χώρος για 



παραμύθια και ωραίες ιστορίες, γιατί ακόμη κυριαρχούσαν συναισθήματα και αξίες.   

Περνώντας τα χρόνια, τα δεδομένα αλλοιώθηκαν από συνθήκες που διαμορφώθηκαν 

σε διαφορετικές βάσεις. Οι όμορφες βασιλοπούλες, οι καλοί βασιλιάδες, τα γενναία 

παλληκάρια χάθηκαν και τα λαμπερά παλάτια εξαφανίστηκαν. Το «Ζήσανε καλά και 

εμείς καλύτερα» δεν έχει πλέον θέση στις σημερινές κοινωνίες που τις χαρακτηρίζει 

η σκληρότητα, το ξεπούλημα ψυχών και ιδεών, η αδιαφορία, ο εξευτελισμός και ο 

ευτελισμός της ανθρώπινης ζωής, το ψέμα, το ψεύτικο, η βία, η κενότητα, και η 

αναλγησία. 

 

Σ’ αυτήν την απίστευτη τροπή σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα «Πρέπει», η «Υπακοή», ο 

«Σεβασμός», όπως τα είχαμε μάθει από τους γονείς μας και τα μεταφέραμε άκριτα και 

μηχανικά στα παιδιά μας. Τα πρέπει και τα σωστά δεν είναι όλα τα ίδια. Άλλα είναι 

χρήσιμα για να χαράζουν σωστούς δρόμους και άλλα είναι φρένο σε νέες ιδέες. Εκεί 

είναι η διαφορά που πρέπει να έχουμε στο νου μας οι μεγάλοι. Δεν είναι σκόπιμο να 

ζούνε τα παιδιά μας σε έναν κόσμο όπως ακριβώς τον κατασκευάζουμε και τον 



θέλουμε οι εμείς αλλά να πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους στα παιδιά να 

ακούσουμε τις επιθυμίες τους και τις απόψεις τους,  να τους βοηθήσουμε πολύ 

καλοπροαίρετα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με 

ανθρώπινο πρόσωπο, με την ελπίδα να μπορέσουν να αναστρέψουν  μια κατάσταση 

που οπωσδήποτε δεν παράγει ελεύθερο πνεύμα, ούτε ωραίους συλλογισμούς.      

Η αθώα απορία των παιδιών «Παρατήρησες πως ο κάθε μεγάλος φοβάται έναν άλλο 

μεγάλο;» είναι ένα καυστικό σχόλιο στην πραγματικότητα της εποχής. Ή «Ο 

Μορμόλης λέει να τρώμε όταν πεινάμε και όχι όταν πρέπει. Άμα δε νυστάζουμε δεν 

είναι ανάγκη να πηγαίνουμε για ύπνο» είναι λογικά σχόλια σε μια ισοπεδωτική 

συνήθεια. 

Γι αυτό λοιπόν οι μεγάλοι ταράζονται με το Μορμόλη και όλη η πόλη τρελαίνεται. Ο 

Μορμόλης γίνεται το στοιχειό της, ο φόβος της, ο ανατροπέας της βολεμένης σειράς 

της. Και όλοι, εκτός από τα παιδιά, τον φοβούνται και θέλουν να τον συλλάβουν, να 

τον καταστρέψουν, για να μην ξεβολευτούν αυτοί από την ασφάλεια που τους 

παρέχουν τα «πρέπει» τους. 

 Όμως ο Μορμόλης είναι η αθώα παιδική ψυχή, η φωτεινή πλευρά του παιδικού 

μυαλού. Και είναι τόσο δυνατός που κανείς και τίποτε δεν μπορεί να τον καταβάλει. 



Είναι ανίκητος γιατί είναι ιδέα. Η ιδέα της ελεύθερης σκέψης, της ελευθερίας.  

           

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:             Ανδρεάδου-Φραγγουδη Βαρβάρα  ΠΕ06 

                                         Βλάχου Βαϊτσα    ΠΕ15 

                                         Παππά Μαλαματή  ΠΕ02 

                                         Χατζημανώλης Εμμανουήλ ΠΕ16 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ 
 

«Τα συναισθήματα από το θέατρο θα είναι οι καλύτερες αναμνήσεις μου. Όλο αυτό 

που ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα ήταν μαγικό και φανταστικό. Νομίζω πως ήρθε η 

ώρα να ανταμειφθούν οι κόποι μας.» 

 
«Έχουμε διδαχθεί στο σχολείο ότι, συμμετέχοντας σε ομαδικές δραστηριότητες, 

μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε κόσμια με τους συνανθρώπους μας, να σεβόμαστε τη 

γνώμη και την άποψη του συμμαθητή μας. Έτσι κι εμείς που πήραμε μέρος στο 

θεατρικό έργο «Ο Μορμόλης» καταλάβαμε μέσα από αυτό τι σημαίνει συνεργασία.»  

 

«Όλα αυτά ήταν μέρος μιας αξέχαστης εμπειρίας με πολύ γέλιο, πλάκες, όπου 

περνούσαμε ευχάριστα τις ελεύθερες ώρες μας, παρόλο που μερικές φορές υπήρχαν 

έντονα ξεσπάσματα και θυμοί. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και θα μας 

μείνουν αξέχαστες στιγμές.»  

 



«Η εμπειρία μου μέχρι τώρα στο θέατρο ήταν πολύ καλή. Αν και δε συμμετείχα από 

την αρχή, παρακολούθησα ολόκληρο το έργο και μου άρεσε πάρα πολύ.. Ελπίζω οι 

κόποι των παιδιών να ανταμειφθούν τις ημέρες της παράστασης και να βγεί ένα καλό 

αποτέλεσμα.» 

 

«Νομίζω πως είναι μια εμπειρία που θα μείνει σε όλους μας αξέχαστη!!!!! Μέσα από τα 

γέλια, το θυμό, τους καυγάδες και τα αστεία μας, γνωρίσαμε καλύτερα ο ένας τον 

άλλο, ακόμα γνωρίσαμε καλύτερα και τους εαυτούς μας.»  

 

«Ήταν μια ευχάριστη δραστηριότητα και χάρη σ’ αυτή ζήσαμε ευχάριστες στιγμές. 

Ελπίζω και εσείς να το απολαύσετε όσο κι εμείς και να ζήσετε έστω και για λίγο τη 

μαγεία του θεάτρου! Δυστυχώς όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν……»  

 

«Είναι η πρώτη φορά που πήρα μέρος σε θεατρική παράσταση και τώρα που έφθασε η 

ώρα να βγω στη σκηνή και να παίξω νιώθω πολύ αμήχανα. Έκανα πολύ δουλειά και 



θέλω να πάνε όλα καλά.» 

 

«Οι εμπειρίες που απέκτησα από τη συμμετοχή μου στη θεατρική παράσταση ήταν 

αρκετά θετικές και ευχάριστες. Με τα παιδιά και τις καθηγήτριές μας περνούσαμε 

αξέχαστες στιγμές με γέλια, φωνές, φάρσες και αστεία. Η προετοιμασία φυσικά ήταν 

κουραστική, όμως πιστεύουμε πως βγάλαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όλοι αποκτήσαμε 

διάφορες καλές εμπειρίες, αξέχαστες σε όλους, με πολλά ευτράπελα και αστεία, που 

θα χαραχτούν για πάντα στο μυαλό μας.» 

 

«Ο Μορμόλης» μ’ έκανε να δω τον κόσμο με άλλο μάτι. Είμαι χαρούμενος! 

Αυτό που με ενθουσίασε όλους αυτούς τους μήνες ήταν οι ατέλειωτες πρόβες και η 

υπέροχη συνεργασία με τους συμμαθητές και τις καθηγήτριές μας, με αποτέλεσμα την 

επιτυχία.» 

 

«Ο λόγος για τον οποίο θέλησα να πάρω μέρος ήταν κυρίως για να ανέβω στη σκηνή. 

Το κλίμα στις πρόβες ήταν ωραίο.» 



«Η συμμετοχή μας στη θεατρική αυτή παράσταση, εκτός από την ψυχαγωγία που 

φυσικά μας πρόσφερε, μας δίδαξε τη συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα. Σίγουρα 

είναι μια αξέχαστη εμπειρία.» 

 

«Πλάκα έχει. Παρόλο που οι πρόβες ήταν κουραστικές, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία.»   

 

«Η εμπειρία μου όλο αυτό τον καιρό στο θέατρο ήτανε υπέροχη. Παρά τις κάποιες 

αντιθέσεις είχε και κάποια καλά.» 

 

«Παρόλο που οι πρόβες ήταν κουραστικές θα μου μείνουν αξέχαστες. Οι εμπειρίες 

μας είναι άπειρες και οι χαρούμενες στιγμές μεταξύ μας θα μείνουν στη μνήμη μας για 

πάντα. Το έργο είναι υπέροχο!!!!!!!! Θα το δείτε και εσείς!» 

 
«Μετά από πολλές πρόβες, αν και μας κούρασαν λιγάκι…, πιστεύω πως το αποτέλεσμα 

είναι ικανοποιητικό και πως ο ιδρώτας μας άξιζε τον κόπο.»  

 

«Ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό και είχε πολύ πλάκα! Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ 

απ΄όλα όμως ήταν η περούκα του Ρίκη!» 

 

«Αν και οι πρόβες ήταν και είναι κουραστικές για πολλούς και πάντα υπάρχει μια 

ασυνεννοησία και φασαρία και η κατάσταση δεν είναι και τόσο ήρεμη , όμως αν όλοι 

καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια θα βγει ένα αριστούργημα. Τα συναισθήματα πριν 

και μετά την εμφάνιση του έργου είναι απερίγραπτα.. Κυρίως μετά.»  

 
«Πολλές πρόβες , αρκετή κούραση , αλλά ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα!» 

 

«Όταν είπαμε με τα παιδιά να ξεκινήσουμε ένα θεατρικό ενθουσιάστηκα. Το θεατρικό 

αυτό πρόσφερε σε όλους χαρά και ενθουσιασμό. Με τα παιδιά συνεργαστήκαμε πολύ 

καλά και ελπίζω να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα.» 



«Οι πρόβες ήταν μεν κουραστικές και εντατικές αλλά παράλληλα διασκεδαστικές, με 

πλάκα, χαμόγελα και χιούμορ. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που μας έδωσε πολλά να 

θυμόμαστε. Μάθαμε να πειθαρχούμε τον εαυτό μας και να δουλεύουμε ομαδικά.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
Ήταν αρχές του Οκτώβρη όταν συζητήσαμε με τους μαθητές της Γ΄ τάξης του 

σχολείου μας  και τους προτείναμε να ανεβάσουν τη θεατρική παράσταση «Ο 

Μορμόλης» του Ράινερ Χάχφελντ, ένα έργο  για μικρούς και για μεγάλους, κυρίως για 

μεγάλους. Δέχτηκαν αμέσως με ενθουσιασμό, δώσαμε τους ρόλους και ορίσαμε ημέρα 

για τις πρόβες μας. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα.   

Κάθε Κυριακή λοιπόν ένα χαρούμενο σμάρι παιδιών μαζεύονταν γύρω μας και παρέα 

ταξιδεύαμε στη μαγεία του θεάτρου.  Πότε με γέλια, πότε με ….λίγες φωνές  και 

νευράκια, αλλά πάντα με καλή διάθεση και κέφι καταφέραμε να φτάσουμε στο τέλος κι 

αυτής της διαδρομής, που υπήρξε για όλους μας μια πολύτιμη εμπειρία .Προπάντων 

όμως  είχαμε την ευτυχία να δουλέψουμε και να συνεργαστούμε με τα παιδιά μας. Αυτό 

είναι ανεκτίμητο και θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό που η δουλειά μας μας δίνει 

αυτή τη δυνατότητα. Μόνο όποιος το ζει  μπορεί να καταλάβει τη σπουδαιότητά του.  

Σας ευχαριστούμε πολύ  παιδιά για τις πολύτιμες αυτές στιγμές και σας ευχόμαστε 

όλη η ζωή σας να είναι μαγική και ονειρική, όπως μια θεατρική παράσταση.  

Οι καθηγητές σας  

Ανδρεάδου-Φραγγουδη Βαρβάρα , Βλάχου Βαϊτσα     

Παππά Μαλαματή , Χατζημανώλης Εμμανουήλ  

 
 


