


27 Νοέμβρη : Παγκόσμια ημέρα για το θέατρο στην εκπαίδευση 

 Αποτυχία – Επιτυχία - Αλήθεια : 3 σταγόνες από την παράσταση: "Κακοβελόνης ο Ισόθεος", 
που ετοιμάζουν οι "Ταξιδευτές του θεάτρου" για τις 12-13 Δεκεμβρίου. 

Αποτυχία: Σώμα άνευρο, με αδύνατα πόδια, σκοντάφτει σε κάθε εμπόδιο και πάντα η τύχη 
φεύγει μακριά της. Το βλέμμα της απλανές, δεν μπορεί να εντοπίσει το κέντρο, χάνει τον 
προσανατολισμό. Πασχίζει στα χαμένα. Όλοι και όλα της αποσπούν την προσοχή, δεν 
προλαβαίνει ν’ αδράξει καμιά  ευκαιρία, όλα της φεύγουν. Πάντα μένει με άδεια χέρια, με 
άδεια ψυχή, χωρίς χαρά, χωρίς ελπίδα.  
Ποιος της αφαιρεί τη δύναμη και την κάνει άβουλη, ανίκανη; Είναι κάτι αόρατες δυνάμεις, 
πονηρές, με σκοτεινό βλέμμα. Πιάνουν στο δόκανο το μυαλό της. Το απομαγνητίζουν. Είναι 
οι εξετάσεις, η τράπεζα θεμάτων, τα φροντιστήρια, τα πρέπει, διάβασμα, υπολογιστές, 
υποχρεώσεις, ενοχές, φοβίες, αβεβαιότητα, ανταγωνισμός, ταχύτητα, τρομοκρατία.. 

Επιτυχία: Σώμα δυνατό, πρόσωπο φωτεινό. Πετάει ψηλά και κυνηγάει την τύχη. 
Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να την πιάσει. Τα  χέρια της, δυνατά φτερά, μπορούν ν’ 
αδράξουν κάθε ευκαιρία. 
Τα σώμα της ευέλικτο, μπορεί να κινηθεί ανάμεσα σε όλα τα εμπόδια, τα προσπερνά, δεν 
ακούει αντιρρήσεις, ενοχές, φωνές που θέλουν να τη συγκρατήσουν. 
Τα βλέμμα της μαγνητίζει το σημάδι, το μυαλό δουλεύει ταχύτατα για να δώσει λύση σε 
κάθε πρόβλημα και εμπόδιο. Η ψυχή δίνει τη δύναμη στο σώμα να τρέξει, να παλέψει, να 
πιστέψει. Με το χαμόγελο σκλαβώνει την τύχη. 

Αλήθεια: Η γνώση, η δόξα, ο πλούτος και η ηδονή καυχήθηκαν πως μπορούν να δώσουν 
την επιτυχία σε όποιον τα αποκτήσει και ότι κρατάνε το πουγκί, που κρύβει μέσα την 
αλήθεια της ζωής. Εκείνη όμως τους έκλεισε το μάτι. Όχι, δεν την άγγιξαν, δεν την έκαναν 
δική τους. Και ποια είναι η αλήθεια; 
7 γράμματα μπήκαν στη σειρά: το στερητικό α, η  λήθη και μια κατάληξη –εια  και 
ζωγράφισαν το φανάρι που μας δείχνει το δρόμο: 
Να μην ξεχνάμε την αρχή μας, τη μέσα μας φωνή, αυτά που άγγιξαν την ψυχή μας και δεν 
γνωρίζαμε πώς να τα αποκτήσουμε. 
Όλα όσα συστηματικά και αδιάκοπα ρίχνουν επάνω μας και μας επιβάλλουν οι άλλοι, είναι 
η σκόνη, το χώμα που σκεπάζει το διαμάντι της ψυχής μας, του είναι μας. 
Αν δεν προσέξουμε έγκαιρα, θέλει πολύ κόπο για να τα πετάξουμε από πάνω μας και να 
προλάβουμε να ζήσουμε τη ζωή μας  με τα δώρα που η φύση μας χάρισε. 
Και τότε θα δούμε ότι στο σχολείο της ζωής δεν υπάρχει κακός μαθητής και η ζωή είναι 
αυτή που κρατάει το διαμάντι της αλήθειας και το προσφέρει στον καθένα μας στο τέλος 
του ταξιδιού. 
Κοζάνη 28-11-2014                                        Γκουτζιαμάνη Γιάννα 



Παραμύθι:  Κουκής Κακοβελόνης ο Ισόθεος 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παιδί, που το έλεγαν  Κουκή. Γεννήθηκε στην Αχλαδουρίτσα, ένα μικρό χωριό 
και του ‘τυχε μεγάλο τυχερό: Να πάει στην Αθήνα, για να βρει την επιτυχία, αφού έκλεψε από τους «καλούς» 
συμμαθητές του την ευκαιρία. Δεν αγαπούσε τα γράμματα, μα είχε άλλα χαρίσματα. Αγαπούσε κι η καρδιά του 
λαχταρούσε την Παρασκευή, τη Λαμπρινή και τη Φωτεινή αλλά και η καρδερίνα και η ψιψίνα είχαν στην καρδιά 
του μία θέση φίνα. 

Τι να κάνει όμως ο Κουκής, έπρεπε στην τύχη του να είναι συνεπής. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και το αστέρι 
του το μάτι του κλείνει, κάθε που συναντά ένα καλό σημάδι. 

Πρώτο το καλό: 3 παπαρούνες μέσα απ’ τα χωράφια έτρεξαν και του ‘καναν ναζάκια: Τί θα κάνεις στην Αθήνα 
εσύ Κουκή; Εμείς είμαστε οι πρώτες σου αγάπες, αλλά μας χώρισαν οι στράτες. 

Δεύτερο σημάδι, το αστέρι μπήκε μέσα στο παλάτι της φακής. Ο βασιλιάς ο φουκαράς είπε αντίο της χαράς και 
καλημέρα έχει πει της συμφοράς. Η δική του η κόρη θα μείνει γεροντοκόρη, του μήνυσε το όνειρο της νύχτας το 
στενόχωρο. Και σαν να μην έφτανε αυτό και δεύτερο κακό προστέθηκε σ’ αυτό. Οι 4 παλατιανοί φωνάζουν για 
μια λύση, στο πρόβλημα το άλυτο: πού ο βασιλιάς τη φακή θα διαθέσει; Οι έμποροι θα φέρουν συνάλλαγμα, μα 
ο λαός θα τον κάνει άγαλμα, άμα τη φακή του δώσει, την πείνα του να διώξει. Μια λύση, ποια λύση; Όποιος θα 
δώσει τη λύση, την πριγκίπισσα θα φιλήσει και προίκα το μισό βασίλειο θα κλείσει. 

Ποιος άλλος το μπορεί, παρά μόνο ο Κουκής. Τον έφερε το μαγικό παλτό, τη λύση να δώσει και να πάρει δώρο 
ακριβό, την πριγκίπισσα γυναίκα του. 

Και βγήκε ο Κουκής στον κήπο για να δροσιστεί. Ένα χρυσόψαρο στη στέρνα του φώναξε, ε ψιτ εσύ έλα. Το ξέρω 
πως χρυσόψαρο θέλεις να γένεις, μα πρέπει να περιμένεις. 

Πιο εκεί έρχεται ένας Ξυνός, συνέντευξη για να του πάρει, προσπαθεί ένα μεγάλο μυστικό να του αποσπάσει. 
Αυτό που κατάφερε είναι το χρυσόψαρο να τους αφήσει και να φύγει. Το αστέρι του φώναξε, έλα, θα πάμε σε 
άλλη παρέα. 

Τον πήρε λοιπόν από το χέρι και περπατούσαν αποφασισμένοι. Το μαγικό παλτό τους ακολουθεί και με 4 χνάρια 
τους οδηγεί στο σαλόνι του Μέγα αρχιερέα, όπου θα γίνει η δίκη του Ιουλιανού του Παραμπάτη, γιατί τον όρκο 
πάτησε και γράφει με σαφήνεια, κόντρα στης ασάφειας την αξία. 

Ποιος θα μπορέσει το Μέγα αρχιερέα να καθαιρέσει; Μονάχα ένας άνθρωπος του δρόμου, δηλ ο Κουκής, ο 
κακός ο μαθητής , που καταλαβαίνει τι εννοούν όσα οι άλλοι δεν μπορούν.  

Έτσι κατάφερε  και τους 4 καλούς μαθητές να τουμπάρει και το θρόνο του αρχιερέα να πάρει. 

Μα να σου πάλι εκείνος ο Ξυνός, σφόδρα ενοχλητικός κι ενοχλημένος, φωνάζει τη δόξα για να πάρει. 

Το αστέρι όμως δεν τον ακούει και τον Κουκή παίρνει από το χέρι για να πάνε στο τέταρτο σημάδι, στο καμπαρέ 
το «Χρυσόψαρο». Εδώ ο κόσμος είναι μαγικός: πολύχρωμα φώτα, μουσική, χορός. Σε λίγο θα βγει ο Ρενέ Τζίφος 
και θα φέρει της νύχτας τη βασίλισσα, ποιος θα πει την είδα και τη φίλησα; 

Οι 4 «καλοί» συμμαθητές, αεριτζήδες, γλεντοκόποι, σκορπάνε τα λεφτά, μα τί μπορούν να κάνουν αυτά; Η 
βασίλισσα τίποτα δεν θέλει, μόνο μιαν αγάπη περιμένει.  

Ο Κουκής τι θα κάνει; 

Το αστέρι βγήκε από το παράθυρο, έφυγε, γιατί έξω πήρε να ξημερώνει. Το φως μπήκε σιγά από το παράθυρο 
και ξύπνησε τον Κουκή. Τελείωσε το όνειρο; Όχι ακόμα, να κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ήρθαν όλοι που 
συνάντησε στο δρόμο, από την Αχλαδουρίτσα ως την Αθήνα: Οι 4 καλοί μαθητές, Περδικομύτης, Λαγός, 
Τραγογένης και Αλεπουδέλης, ο πατέρας και η μάννα, οι 3 αγάπες, Παρασκευή, Φωτεινή και Λαμπρινή, Η 
Μεγάλη Δέσποινα, η βασίλισσα της νύχτας κι εκείνος ο Ξυνός. Πώς έγινε αυτό; Μα είναι απλό: Το μαγικό παλτό 
το φόρεσε ο Αη Βασίλης κι αυτό το δρόμο ήξερε και τους έφερε ως εδώ, μέρα που είναι τα κάλαντα να πούνε.  

Για να δούμε σε ποιόν και τι θα τα ειπούν. 

Πρώτα στους γονείς: Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας, Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ’ 
αρχοντικό σας. 

Ύστερα στις αγάπες του την Παρασκευή, τη Φωτεινή και τη Λαμπρινή: Εδώ ‘χουν κόρη για παντρειά, κόρη 
αρραβωνιασμένη, της δίνουν γιο του βασιλιά, της τάζουν γιο του ρήγα, δε θέλω εγώ μανούλα μου βασιλογιό να 
πάρω, μον’ θέλω τσοπανόπουλο να παίζει τη φλογέρα…. 

Κι ένα για τον Κουκή: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ έχω τον καημό σου…. 
Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. 



Παράσταση: « Κακοβελόνης ο Ισόθεος» 
    

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τους « Ταξιδευτές του θεάτρου η 30η 
παράσταση: « Κακοβελόνης ο Ισόθεος» του Αλέξη Σολομού. 
 25 μαθητές από 13 σχολεία της πόλης, Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά απέδωσαν 
άριστα ένα έργο αξιώσεων, το οποίο «πήρε μαζί του» το κοινό, (το οποίο μας τίμησε 
δεόντως), σ’ ένα μαγικό ταξίδι από τη γενέτειρα ως τον προορισμό του καθενός και 
παράλληλα σ’ ένα εσωτερικό ταξίδι αυτογνωσίας. Σε όλο αυτό οδηγός μας ήταν ένα 
« κακός μαθητής» που μας έδειξε τον άλλο του εαυτό, αυτόν που δεν μπορεί ή δεν 
θέλει να βλέπει το σχολείο. 
Ήταν ένας άθλος για όλη την ομάδα, το ότι υπερέβη τις ανυπέρβλητες δυσκολίες 
που προβάλλει το «νέο σχολείο». Το παιδαγωγικό θέατρο απέδειξε για μία ακόμα 
φορά ότι θεραπεύει τις αδυναμίες και απελευθερώνει τον άνθρωπο. 
Ευχαριστώ θερμά όλους για τη δημιουργική συνεργασία και στήριξη και τους 
εύχομαι στο ταξίδι τους να βρουν την αληθινή επιτυχία. 
Κοζάνη 21-12-2014 
                                                                                                            Η υπεύθυνη της ομάδας  
                                                                                                                  Γκουτζιαμάνη Γιάννα 





Κακοβελόνης – εισαγωγή 
Οι ταξιδευτές του θεάτρου απόψε μεταφέρουν επί σκηνής το έργο: Κακοβελόνης ο Ισόθεος 
του Αλέξη Σολομού. Κατά το συγγραφέα είναι ο μύθος ο απίθανος και καθ’ υπόδειξη του ίδιου 
παραθέτω δυο λόγια που πρέπει να διαβαστούνε στην αρχή. 

Ο μύθος υπάρχει παντού στη ζωή. Μύθος τριγύρω μας και μύθος μέσα μας. Η αίγλη και 
η γοητεία της ζωής, δεν είναι άλλο από το μυθικό στοιχείο που κλείνει. 

Αυτό το μύθο και μόνο πρέπει να ανεβάζουμε στο θέατρο. Εκεί είναι ο τόπος για να τον δούμε 
σε όλη του τη λάμψη, όπως το διαμάντι, αφού το καθαρίσουμε απ’ όλα τα χώματα που 
το περιτυλίγουν. Και τα χώματα στην περίπτωσή μας είναι το καθημερινό περίβλημα της ζωής, 
που το χορταίνουμε μέχρι αηδίας απ’ το πρωί ως το βράδυ κι απ’ το βράδυ ως το πρωί.  

Ο Κακοβελόνης ο Ισόθεος είναι επιθεώρηση  κι αυτό πρέπει να δώσουμε επιφανειακά 
στο θεατή, για να τον κατακτήσουμε μόλις η παράσταση αρχίσει. Θα είναι μια αθώα απάτη 
σε βάρος του, που θα αποσκοπεί σε απώτερη ωφέλειά του. 

Το έργο μας στη βαθύτερη ουσία του είναι δράμα. Ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο 
μετά την παράσταση, θα γελάει ίσως ακόμα με τα αστεία, θα σφυρίζει τα τραγουδάκια 
και θα μελετάει τις παράξενες μουτσούνες που είδε να παρουσιάζονται στη σκηνή. Μα όταν, 
ύστερα από μερικές ώρες, όλα αυτά αποχρωματιστούν, θα ξεπηδήσει το αληθινό χρώμα 
του μύθου, δηλ του έργου το αληθινό νόημα. Μα πάντα βέβαια με την προϋπόθεση 
πως το έργο και αυτός που το έγραψε έχουν κάτι να πούνε. 

Τα πρόσωπα του έργου δεν είναι πολλά - είναι λίγα, όπως λίγοι είναι και οι άνθρωποι 
που συναντούμε στη ζωή μας – τα κοστούμια τους είναι πολλά. 

Έτσι οι 3 κοπέλες της Αχλαδουρίτσας είναι πάλι, η Πριγκίπισσα της φακής, η Μεγάλη Δέσποινα 
κι η Βασίλισσα της Νύχτας. Κι οι ίδιες αυτές είναι οι 3 παπαρούνες. 
 Ο Βασιλιάς της φακής είναι κι ο μέγας αρχιερέας του Πνεύματος κι ίσως ακόμα ο Ρενέ Τζίφος. 
Οι 4 αποτυχημένοι άνθρωποι, Λαγός, Τραγογένης, Αλεπουδέλης και Περδικομύτης, είναι 
μονάχα 4 έστω και αν παρουσιάζονται πρώτα μαθητές και κατόπιν με τη σειρά παλατιανοί, 
ιερείς του πνεύματος και γλεντοκόποι. 

Ιδιαίτερα ο Κουκής Κακοβελόνης θα είναι όσο πάει αχρωμάτιστος και αφύσικος, γιατί είναι 
ο άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ και που ούτε θα υπάρξει. Είναι ο γιος του δράκου και 
της νεράιδας και πάνω σ’ αυτόν ανθρώπινες αξίες και ιδανικά δεν έχουν καμιά δύναμη. 
Έρχονται μόνα τους σ’ αυτόν κι εκείνος τα περιφρονεί, γιατί δεν τα αισθάνεται. 
Μονάχα στο τέλος του , που έχει πάρει κι αυτός μοιραία από το ανθρώπινο περιβάλλον κάποιο 
χρώμα και κάποια οσμή ανθρώπινη, τότε που βρίσκει την ανακούφιση και την εναρμόνιση 
λέγοντας πως είναι μέσος κοινωνικός άνθρωπος κι αυτός, τότε τον κυριεύει ο φόβος πως δεν 
έχει πετύχει τίποτα και πως θα είναι αναγκασμένος να γυρίσει πίσω στην αρχή. 
Απεγνωσμένα πασκίζει να ξαναβρεί τα ιδανικά  και τις αξίες που άφησε να του φύγουν, 
αλλά είναι αργά. 

Κοζάνη 4-11-2014 Γκουτζιαμάνη Γιάννα 



























































































ΚΑΚΟΒΕΛΟΝΗΣ Ο ΙΣΟΘΕΟΣ 

Δραματουργική επεξεργασία 

Πετυχαίνω, αποτυχαίνω, ψηφίζω, θρηνώ, ξεχνώ, ανασαίνω, ονειρεύομαι, 
παγώνω, μουντζώνω, ορκίζομαι, καταφέρνω, διαλέγω, επαναστατώ, 
πεινάω, διατάζω, εξαπατώ, φοβάμαι, ζητιανεύω, περιμένω, αγγίζω, 
ρουφάω, κλέβω, πουλώ, αγοράζω, γλείφω, ποθώ, περιφρονώ, πικραίνω, 
ξεχνώ, κερδίζω. 

 

Νόμος, επιτυχία, αποτυχία, περιουσία, δάσκαλος, σκασμός, λεφτά, 
πρόοδος, ουρά, ιστορία, φυσική, γεωμετρία, προσευχή, χαστούκια, 
στραβόξυλο, παιδεμός, ξενύχτι, ζητιάνος, γλέντι, όνειρο, εφιάλτης, πυγμή, 
ψέμα, λαός, γεροντοκόρη, λύση, χρηματιστήριο, Αθήνα, έμπορός, 
αλυσίδες, παιδική ηλικία. 

 

Αμαθέστατος, κακοηθέστατός, αργοπορημένος, γελοιωδέστατος, 
σαπιοκέφαλος, πετυχημένος, ξινός, τυχερός, λεύτερος, σοφός, γλυκός # 
πικρός, φλογερός, θαμπωμένος, πλούσιος, μικρό # μέγα, αιρετικός, 
σαφής # ασαφής, σοφός, πιστός, εκλεκτός, ασαφής, αέναο, εργατικός, 
αρεστός, γνήσιος, απίθανος, πιστός, διάσημος, όμορφος.  

 

Τρανός, άριστος – η – ον, άδειος, (φουκαράς), μοναχός –η, παρατάω, 
πατάω. 

 

Δάσκαλος, μαθητής, ψάρι, κανονισμός, καθήκον, δημοσιογράφος, 
εφημερίδα, ποιητής, πλήθος, αριστοκρατία, παράπτωμα, νύχια, δίκη, 
σαφήνεια, ασάφεια, μυστικό, ποτήρι, πιάτο, πιρούνι, οδοντογλυφίδα, 
συνείδηση, εργατικότητα, μαρτύριο, μεγάλο τίποτα, χρεοκοπία, καριέρα, 
μύθος, εγγύηση, πάθος, αστός, χρηματιστήριο. 

 



Ιδανικό, χρυσάφι, δόξα, ηδονή, σοφία, νεράιδα, δράκος, σκοτάδι, νεράιδα, 
φως, ψυχή, μέτρον, αποτυχία, φουκαράς.  

 

(ιδανικό) 

Εικόνες 

1η Αχλαδουρίτσα 

α) Γυμνάσιο: Οι αρχές (Πρόεδρος, Ειρηνοδίκης, Αστυνόμος, Κουκής, 
Γυμνασιάρχης) 

β) Ο πατέρας, η μάνα 

γ) Οι 3 κοπέλες (Φωτεινή, Παρασκευή, Λαμπρινή). 

 

2η Καθ’ οδόν 

Οι παπαρούνες  οι 3 κοπέλες  Κουκής. 

 

3η Το παλάτι του βασιλιά της Φακής 

α) Οι 4 παλατιανοί  Τραγογένης, Αλεπουδέλης, Λαγός, Περδικομύτης 

β) Η Πριγκίπισσα  Παρασκευή 

γ) Ο μαντατοφόρος (μπαίνει – βγαίνει)    Βασιλιάς. 

 

4η  στο Βασιλικό κήπο 

α) Μάννα – παιδί – χρυσόψαρα 

β) Φύλακας + Ισόθεος Ξυνός 

 

5η Στο Σαλόνι του Αρχιερέα του Πνεύματος. 

     Κουκούτσι (από τζάνερο) 

α) Αισθητικός – Λαγός 



    Ηθικολόγος – Τραγογένης 

    Αλεπουδέλης -  Διευθυντής περιοδικού Ανθρώπινο Πνεύμα. 

β) Μέγας Αρχιερέας 

    Μεγάλη Δέσποινα  Φωτεινή 

    Υπατία και Ζηνοβία. 

γ) Ιουστινιανός ο Μπάτης 

    Ο Αιρετικός, 

δ) Κουκής ο Κακοβελόνης  το παλτό του Περδικομύτη 

ε) Μπροστά στην αυλαία: ο δημοσιογράφος Ισόθεος Ξυνός. 

 

6η Καμπαρέ “Το χρυσόψαρο” 

α) 4 Κοσμικοί ξενύχτηδες: Λαγός, Τραγογένης, Αλεπουδέλης, 
Περδικομύτης, 

β) Τζίφος ο κονφερασιέ 

    Φωνή. 

γ) Ζιζή και Ζωζώ 

δ) Η βασίλισσα της Νύχτας 

 

7η Σε μισοσκότεινο δωμάτιο 

Ο Κουκής Κακοβελόνης 

Φωνή 

Ο πατέρας 

Η μάννα 

Η Πριγκίπισσα της Φακής 

Η Μεγάλη Δέσποινα του Πνεύματος 



Οι 4 αρχές της Αχλαδουρίτσας (Πρόεδρος, Ειρηνοδίκης, Γυμνασιάρχης, 
Αστυνόμος) 

Το Χρυσόψαρο 

Ο Ξυνός 

Ο Λαγός, Τραγογένης, Αλεπουδέλης, Περδικομύτης (όπως ήταν στην 
αρχή). 

Οι 3 παπαρούνες 

 

+ παιδί, φύλακας, (χρυσό) ψάρι, μαντατοφόρος, ο μέγας αρχιερέας, 
γκαρσόνια, Ενωμοτάρχης, Ιουλιανός ο Παραμπάτης. 

Τα πρόσωπα. 

 

Τα σκηνικά 

Εικόνες 

1η Αίθουσα Προτύπου Γυμνάσιου Αχλαδουρίτσας. 

2η Μπροστά στο κάδρο του Προγόνου. 

3η Το παλάτι του βασιλιά της Φακής. 

     Θρόνος στο βάθος 

4η Βασιλικός κήπος. Στέρνα με χρυσόψαρα. 

5η Το σαλόνι του Μεγάλου Αρχιερέα του Πνεύματος 

     Σ’ ένα βάθρο, ένα θεόρατο Κουκούτσι. 

     Ρολόι  

6η Καμπαρέ «Το χρυσόψαρο» 

     3 Τραπεζάκια και πολλά με ζωγραφιστούς πελάτες 

7η Μισοσκότεινο δωμάτιο – σ’ ένα μικρό κρεβάτι. 

 



Κακοβελόνης – Ασκήσεις 

Ζευγάρια και Λέμε τη φράση ως όρκο. 

 Γυμνασιάρχης – μαθητής.  Καθηγητής – μαθητής.  Αστυνόμος – μαθητής.  

Γονείς – παιδί.  Αγόρι – κορίτσι.  Βασιλιάς – παλατιανός.  Βασιλιάς – 
υπήκοος. 

Βασιλιάς – υπηρέτης.  νεράιδα – δράκος.  Φως – σκοτάδι.  Μουσική – 
χορός. 

Επιτυχία # αποτυχία.  Ονειρεύομαι # θρηνώ.  Επαναστατώ – διατάζω.  

Ονειρεύομαι – φοβάμαι.  Αγγίζω – περιφρονώ.  Ποθώ – περιφρονώ.   

Διατάζω – μουντζώνω.  Νεράιδα – δράκος.  Φως σκοτάδι.  Μεγάλο – 
μικρό. 

 

Κινήσεις 

Λαγός, τράγος, πέρδικα, παπαρούνες, ψάρι, Ξινό, κουκούτσι, Φακή, 
γεωμετρία, φυσική, χαστούκι, προσευχή, γλέντι, εφιάλτης, πυγμή, 
αλυσίδες, δάσκαλος, μαθητής, παράπτωμα, ποτήρι – πιρούνι, πιάτο, 
εργατικότητα, τίποτα, πάθος. 

 

Περπατάμε όπως : διατάζω, πεινάω, παγώνω. 

 

Λέμε τη φράση ως:  

Όρκος, σκασμός, μουντζώνω, διατάζω, φοβάμαι, ζητιανεύω, ποθώ, 
περιφρονώ, προσευχή, χαστούκι, μυστικό, θαμπωμένος, φλογερά, 
συμβουλεύω. 

 

Εικόνα 1η  

Οι φράσεις ως: καθηγητής – μαθητής, Γυμνασιάρχης – μαθητής, 
αστυνόμος – μαθητής, γονιός – μαθητής. 



Έκπληξη, σοκ. 

 

Εικόνα 2η  

Τη φράση ως: τεμενάδες, θα τα καταφέρω;, βοηθώ, όρκος, βγάζω το 
καπέλο, θαμπωμένος, γλέντι, Με απορία (ποια να διαλέξω). 

 

Εικόνα 3η  

Τη φράση ως : καπνίζω πούρο, νευρικά, βάφοντας, κάνοντας το ρολόι, 
σκουπίζω, σαν γιατρός, ικετευτικά, γονατιστά, λαχανιασμένος, γράφω 
επιγραφή, με πινέλα, σαν να βρήκα τη λύση, ζητιανεύοντας. 

Εικόνα 4η 

Τη φράση ως:  τεμενάδες, γλείφουν τα δάχτυλα, ενθουσιασμένα, η κοιλιά 
μου ένα τεράστιο κουκί, ολόκληρος. 

 

Εικόνα 7  Δράκος  νεράιδα 

Λέμε τη φράση σαν :  

Μέσα στο σκοτάδι του τάφου, πατώντας τους άλλους, στην κορυφή του 
κόσμου, σαν να είμαι Θεός, ανώτερος, με γεμάτα τα χέρια μου από 
χρυσάφι, ο πιο σοφός, ο πιο δοξασμένος, με τη μεγαλύτερη απόλαυση 
(ηδονή), μαγεμένος από τον ήχο μιας φλογέρας, σαν δράκος που κατακτά 
μια γυναίκα, σαν αγωνιστής, δεν έχω ανάγκη. 

Δεμένος με σχοινιά από πίσω 

Λύνω τα σχοινιά  

(Ο Κουκής και από πίσω οι φωνές σαν σχοινιά που τον δένουν). Σαν να 
κερνάω γλυκό, περιμένω πάντα, με περιφρόνηση. 

1) κερνάω γλυκό 

2) περιφρονώ  

1) περιμένω πάντα  



2) περιφρονώ 

1) Περνάω το χέρι από τη μέση 

2) Περιφρονώ 

Σαν να έμεινα μοναχός, να γυρίσω πίσω;, σαν αποτυχημένος, 
απελπισμένος, με τρόμο, με απορία, κερδίζω εις βάρος κάποιου άλλου, με 
αγωνία, με στενεύουν τα παπούτσια μου, δεν μπορώ να βγάλω τα 
παπούτσια μου, πετάγομαι, γελώντας δαιμονισμένα, με οίκτο, με αηδία. 

 

Άσκηση 

Όλοι μέσα σ’ ένα θεόρατο κουκούτσι που μικραίνει. 

 

Εικόνα 1 Πρόσωπα – Χαρακτήρες 

Γυμνασιάρχης : επίσημα, κατακόκκινος, δαιμονισμένος από τη συγκίνηση, 
δεν ξέρει τι είναι αλήθεια, 

Εμβατήριο 

Ειρηνοδίκης: σ’ επίσημη σιωπή, 

Πρόεδρος: Δεν ήξερε ποτέ τίποτα 

Αστυνόμος: Πάντα Παρών 

Ο μακαρίτης: αλλόκοτος άνθρωπος και ευεργέτης 

Οι 4 αρχές χορεύουν σκυφτά, υποταγμένα, σαν χορός Παλαβών σε 
φαραωνική εποχή. 

Τραγουδούν : παιχνιδιάρικα, λυπητερά. 

Χορός 1 : οι 4 και ο Κουκής. 

Χορός 2 : οι 4 μαθητές θρηνούν μελωδικά 

Κουκής : πρόζα.  

 

Πατέρας – Μάννα : ανακριτική καρέκλα. Ο Κουκής ετοιμάζεται να φύγει. 



 3 κοπέλες και ο Κουκής ονειροπολεί. 

Εικόνα 2  

Οι 3 παπαρούνες και ο Κουκής: Ιωάννα, Άννα, Κωνσταντίνα. 

Παρασκευή λεφτά 

Φωτεινή σοφοί 

Λαμπρινή ξενύχτι 

Κουκής: Θαμπωμένος. 

 

Εικόνα 3  

Οι 4 παλατιανοί: σε νευρικότητα πάνω, κάτω 

Λαγός   σοβατζής (βάψιμο), μισογύνης, 

Τραγογένης  ιατρός  εξόντωση των μαμουνιών, γέρος 

Περδικομύτης  Οδοκαθαριστής, με ερωμένη. 

 

Οι 4 (χάνομαι) 

Οι 4 

Ο βασιλιάς : συλλογιέται, δίλημμα. 

 

Εικόνα 4 

Ψάρι – Κουκής – Ξυνός 

Κουκής : Έχω πετύχει και δεν το χω καταλάβει. 

 

Ξυνός: ψάχνει σκάνδαλο  απογοήτευση. 

 

Εικόνα 5  Μεγάλο κουκούτσι 



Οι 4 ιεροφάντες, μύστες 

Περδικομύτης.  ποιητής 

Ξυνός : Γιατί αυτός και όχι εγώ; 

 

Εικόνα 6  

Οι 4 “φιλοσοφούν” 

Και “με επίδειξη”: Λαγός  λαμόγιο, Τραγογένης  αεριτζής, 

Αλεπουδέλης : τυχοδιώκτης, Περδικομύτης μαυραγορίτης και 
τυχοδιώκτης. 

 

Το ταξίδι του Κουκή: Πρώτη γραφή 

 

Εικόνα 1 

Πάμε μαζί με τον Κουκή στο ταξίδι : Αχλαδουρίτσας, Αθήνα, μια κατσαρίδα 
ιμαμπαλντί. Όλοι μαζί με βήμα εμβατήριο, εμπρός παιδιά όλοι μαζί να 
φέρουμε στο δάσκαλό μας. Είμαστε στην αυλή του Γυμνασίου 
Αχλαδουρίτσας, χτυπάει το κουδούνι, όλοι στη γραμμή για την προσευχή. 
Ο Γυμνασιάρχης μιλάει βαρετά, ώσπου ξαφνικά ακούγεται το όνομα του 
χειρότερου – ατίθασου μαθητή, ο Κουκής Κακοβελόνης πήρε το 
μεγαλύτερο δώρο, θα πάει στην Αθήνα να βρει την επιτυχία. Α) Οι μισοί 
θα πάμε στην Αθήνα και θ’ αφήσω μοναχή την καρδερίνα – β) οι άλλοι 
μισοί : τσίου τσίου. Οι α) θα πάω στην Αθήνα σαν πουλί ή σαν γατούλα, β) 
οι άλλοι νιάου νιάου. 

 Εικόνα 2). Οι α) περπατάνε οι β) προσπαθούν να τους κρατήσουν με 
κινήσεις τρυφερές και προστατευτικές.: Τα σχοινιά που τους τραβάνε 
πίσω. 

 Εικόνα 3). Αλλά τα πόδια μας, το σώμα μας ανάλαφρο φεύγει για την 
Αθήνα και να που φτάσαμε στο παλάτι του βασιλιά. Όλοι περιμένουν το 
βασιλιά, ανυπομονησία, αργεί να έρθει. Να τος, ήρθε, υποκλίνονται όλοι 
και με νευρικότητα προσπαθούν να τακτοποιήσουν σε μεγάλα σακιά 
μεγάλες ποσότητες φακής, αδειάζουμε τη φακή σ’ ένα μεγάλο σωρό, την 
καθαρίζουμε , πετάνε πολλά μαμούνια, τα σοβατίζουμε για να ξεχωρίζουν 



από τη φακή, τους περνάμε κουδούνια, τους κάνουμε ένεση και παίρνουμε 
μια σκούπα για να καθαρίσουμε το χώρο όλο από τα μαμούνια. 

 Αλλά πρέπει να υποδεχτούμε την αυτής μεγαλειότητα, την Πριγκίπισσα. 
Μέσα μας κοχλάζει ο ενθουσιασμός, όπως βράζει η φακή στο τσουκάλι. 

Ο ξαφνικά Φακή, όλο φακή κι όλο φακή και μετά ταλάντωση από τη μια 
πλευρά κίνηση χαράς, από την άλλη στεναχώριας. Και τώρα έφτασε ένας 
μαντάτο φόρος που φέρνει τα νέα. Κόσμος έξω από τα ανάκτορα κουνάνε 
τα μπράτσα τους, σπρώχνουν τα κάγκελα, κουβαλάνε κουβάδες με πινέλα 
γράφουν στους τοίχους. – Οι άλλοι μισοί, στρατιώτες που τρέχουν , να 
διορθώσουν τις επιγραφές. Μέσα στο παλάτι. Οι μισοί έμποροι 
περιμένουν τη φακή καιν οι άλλοι μισοί επαναστατούν, το δίλημμα: μια 
από εδώ – μια από εκεί, ο λαός μαζεύει τη φακή, τη βάζει στα σακιά, 
σακούλες, όλοι προσκυνούν το βασιλέα και βγαίνουμε έξω στο κήπο. 

 Εικόνα 4). Σε μια μεγάλη πισίνα ψάρια κολυμπούν, ένας κύριος έρχεται 
και κάνει βόλτα στον κήπο, μέλισσες βουίζουν στα λουλούδια, κι ένας 
άλλος τύπος έφαγε ένα κουκί κι αυτό μεγαλώνει εδώ και χρόνια μέσα στην 
κοιλιά του. 

 Εικόνα 5). Και να που το κουκούτσι μεγάλωσε και βγήκε έξω, έγινε 
θεόρατο, κάθισε εδώ στη μέση και μας τραβάει σαν μαγνήτης, κι ένα 
παλτό κινείται μόνο του, ποιος θα το φορέσει; Ο καθένας φοράει ένα δικό 
του παλτό και γονατίζουμε μπροστά στο θεόρατο κουκούτσι. 

 Μέσα του υπάρχει η μεγάλη ιδέα, είναι ο ήλιος που φωτίζει το χέρι με τα 
δάχτυλα και τα φάσκελα, το φως το θεϊκό μόνο εμάς εφώτισε, με τρόπο 
μυστικό. Ω ο θεός μας είναι το φως μας, το αμετάβλητον είναι. 

 Υπάρχει κάτι στη θάλασσα, στη γη, στον ουρανό, το βλέπει ο 
τυφλοπόντικας, είναι κάτι μικρό και κάτι μέγα, τρέχει να φύγει χωρίς 
ποδάρια, δεν έφτασε ακόμα κι ας έχει περάσει, δεν έχει φαλάκρα κι ας έχει 
περούκα. Δεν είναι τσιτσίδι κι ας μη φοράει ρούχα, κι από το κάτι δικό μας 
είναι, θείος λόγος, το κατέχει ο ποιητής, ο καλλιτέχνης, ο θεατρικός λόγος, 
Είμαστε εμείς οι πιστοί, ιεροφάντες, μύστες, ιερείς. Σε λίγο θ’ αρχίσει η 
δίκη του Ιουλιανού Παραμπάτη, όλοι να τιμωρηθεί, να διωχτεί, γιατί είναι 
αιρετικός. Αλλά να, ένα παλτό έρχεται, μπαίνει μέσα και στέκεται στο 
κέντρο. Ο καθένας το παίρνει και το φοράει. Μ’ ένα μαγικό παλτό, 
μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε ένα ποτήρι με ντράι μαρτίνι σαν 
μια ζωή που περιμένει, παγωμένη, κίτρινη, ένα άδειο πιάτο, ένα πιρούνι, 
αναίσθητο και μουγκό, μια οδοντογλυφίδα, δηλαδή ένας πολύ εργατικός 
άνθρωπος που θέλει να ρουφήξει το μεγάλο Τίποτα και ζει ένα μαρτύριο, 



ορέγεται τα φαγητά που σερβίρει στους άλλους, αλλά δεν μπορεί ούτε μια 
μπουκιά να φάει. Πετάει την οδοντογλυφίδα. Η ζωή έχει δύο όψεις και στα 
δύο να την κόψεις, άνθρωπε μου πονηρέ. 

Εικόνα 6) Θέλω να είμαι σ’ όλους αρεστός, καυχιέμαι για κομπίνες και 
τυχοδιωκτισμός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας με υπόκλιση, είμαι ο 
Ρενέ Τζίφος, πάντα προθυμότατος τα πόδια σας γλείφω και χρόνια ποθώ 
την φιλήσω τη βασίλισσα, της απλώνω το χέρι : είναι Γεννήθηκε από το 
πτώμα μιας τσιγγάνας, που τη σκότωσε μ’ ένα φιλί όλο πάθος ένας 
γενναίος ταυρομάχος. Ανακατεύτηκε σε φασαρίες, μπήκε φυλακή, αλλά 
ήταν η χαϊδεμένη των κακούργων. Χόρεψε από τη Στοκχόλμη ως τη 
Φορμόζα, την έκαναν άγαλμα, γι αυτήν σκοτώθηκαν , τρελάθηκαν, έκαναν 
χαρακίρι, όλα γι αυτήν. Εδώ προσφέρουμε σε πλειστηριασμό το παπούτσι 
της βασίλισσας, το βραχιόλι, πόσα δίνετε; το σουτιέν; Όλοι : η ζωή έχει 
δύο όψεις και στα δύο να την κόψεις. Και τώρα, ήρθε στο κέντρο η 
βασίλισσα της νύχτας, χορεύει, όλοι πέφτουν στα πόδια της, δυνατό 
χειροκρότημα. παύση – έρχεται ένας άνθρωπος που κουβαλάει ένα 
μεγάλο μυστικό, προσπαθούμε με χειρονομίες να του το αποσπάσουμε. 

 Εικόνα 7). Σ’ ένα μισοσκότεινο χώρο, μέσα σ’ έναν τάφο. Το μυστικό θα 
φανερωθεί. Είσαι παιδί του δράκου και της νεράιδας που βρέθηκαν μέσα 
σε μια σπηλιά και έτσι βγήκε ένα αλλιώτικο πλάσμα. Οι γονείς του το 
χαιρετούν, δεν το δένει πια τίποτα με το σόι τους. Είμαι ο Κουκής. Δεν με 
δένει πια τίποτα με το σόι μου, είμαι πετυχημένος. Η πριγκίπισσα με καλεί 
να ζήσω στο παλάτι, και η μεγάλη Δέσποινα. Από την άλλη τα μάτια της 
Φωτεινής. 

 Είμαι ανάμεσα στην Αχλαδουρίτσα όμορφες αναμνήσεις και στην Αθήνα, 
την επιτυχία. Μπροστά μας εμφανίζεται μ’ ένα δαιμονισμένο γέλιο ο 
Ισόθεος Ξυνός : Είσαι μόνο ένα μέσο κοινωνικό ψάρι και δεν θα γίνεις 
ποτέ χρυσόψαρο. Με στενεύουν τα παπούτσια μου, δεν μπορώ να τα 
βγάλω, πετιέμαι όρθιος σαν να ξύπνησα από εφιάλτη, αναζητώ μια 
αγκαλιά, πολλές αγκαλιές.      

 

Όλο το έργο.    Ισόθεος Τρανός. Αθήνα 

Γλυπτό: Γνώση, έρωτας, δόξα / πλούτος 

Βασιλιάς Πριγκίπισσα           Μέγας Αρχιερέας       Βασίλισσα της νύχτας 

Ο Ξυνός - μέσος κοινωνικός άνθρωπος 



Ο Κουκής ανάμεσά τους.   

Γονείς – Κορίτσια Αχλαδουρίτσα (χωριό) 

 

Δίλημμα: Ο βασιλιάς: στους εμπόρους ή στο λαό; 

               Ο Κουκής : να γυρίσει στην Αχλαδουρίτσα ή να μείνει στην  
Αθήνα. 

 

Χρυσόψαρο 

Μέσος κοινωνικός άνθρωπος. 

Μεγάλο τίποτα 

Επιτυχία # αποτυχία 

 

• Ενισχύω           2) Απόφαση        3) Μικρός 

     Πάθος                 Πονηρός                Ετοιμος 

     Ιχνη                     Ονομα                   Σαρώνω 

    Ταυρομάχος        Τρομάζω               Οποιος 

    Υπνος                  Υστερα                  Σιγά 

    Χαρά                   Χρόνος 

    Ισος                     Ιστος 

   Αέρας                   Απειρα 

 

1) Ο Ένας ταυρομάχος και στον ύπνο του έγινε αέρας, και με πάθος (ίσο 
με τη χαρά της) ενίσχυσε τη χαρά του ακολουθώντας τα ίχνη του καιρού 
σαν ίσος προς ίσο. 

 



2) Ο χρόνος τρόμαξε που είδε άπειρα σημάδια πάνω του και πήρε την 
απόφαση να δώσει ένα όνομα στο καθένα για να κάνει με αυτά έναν ίσιο 
δρόμο που να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας πονηρός. 

 

3) Ο μικρός σάρωσε έτοιμος να αντιμετωπίσει σιγά σιγά όποιον του 
προβάλλει εμπόδια. 

  

 

Επιτυχία: 

Γένους θηλυκού, Ένα γλυπτό δυνατό,  με σώμα και πρόσωπο φωτεινό. 

Λέξη δυνατή, πετάει πάνω και κυνηγάει την τύχη: Χρησιμοποιεί όλα τα 
μέσα για να την πιάσει. Τα χέρια της με δυνατά φτερά μπορούν ν’ 
αρπάξουν την κάθε ευκαιρία. Το σώμα της ευέλικτο, μπορεί να κινηθεί, 
ανάμεσα σε όλα τα εμπόδια, τα προσπερνά, δεν ακούει αντιρρήσεις, 
ενοχές, φωνές που θέλουν να το συγκρατήσουν. Το βλέμμα μαγνητίζει το 
σημάδι, το μυαλό δουλεύει ταχύτατα για να δώσει λύση σε κάθε εμπόδιο. 
Η ψυχή δίνει τη δύναμη στο σώμα να τρέξει , να παλέψει, να πιστέψει. Με 
το χαμόγελο σκλαβώνει την τύχη. 

 

Γλυπτό: Επιτυχία # αποτυχία. 

 Αποτυχία: 

Κουτσή, μ’ αδύνατα πόδια, σκοντάφτει σε κάθε εμπόδιο και πάντα τη τύχη 
φεύγει μακριά της. Το βλέμμα της αχανές, απλανές, δεν μπορεί να 
εντοπίσει το κέντρο, χάνει τον προσανατολισμό, πασχίζει στα χαμένα. 
Όλοι της αποσπούν την προσοχή, παραπατάει, δεν προλαβαίνει ν’ 
αδράξει καμιά ευκαιρία, όλα της φεύγουν, Πάντα μένει μ’ άδεια χέρια, μ’ 
άδεια ψυχή, χωρίς χαρά, χωρίς ελπίδα.  

 Ποιος της αφαιρεί τη δύναμη και την κάνει άβουλη, ανίκανη; Είναι κάτι 
αόρατες δυνάμεις, πονηρές, με σκοτεινό βλέμμα που πιάνουν στο δόκανο 
το μυαλό της και το απομαγνητίζουν: Είναι οι εξετάσεις, η τράπεζα 
θεμάτων, τα φροντιστήρια, τα πρέπει, διάβασμα, εξετάσεις, γλώσσες, 
υπολογιστές. 



 

Η γνώση, η δόξα, ο πλούτος είναι ηδονή καυχήθηκαν πως μπορούν να 
δώσουν την επιτυχία κι ότι κρατάνε το πουγκί που κρύβει μέσα του την 
αλήθεια της ζωής.  Η αλήθεια όμως τους έκλεισε το μάτι. Όχι, δεν την 
άγγιξαν, δεν την έκαναν δική τους: Και ποιά είναι η αλήθεια; 7 γράμματα 
μπήκαν στη σειρά και δείχνουν: το α μακριά από τη λήθη και μια κατάληξη 
θηλυκού γένους, ζωγράφισαν το φανάρι που μας δείχνει το δρόμο: 

 

Γλυπτό: Η Ζωή : 2 όψεις 

Οι συμμαθητές: 1) Γυμνάσιο : καλοί – κακός έπαθλο 

                          2) παλατιανοί – Κουκής  λύση 

                          3) ιερείς – μύστες – Κουκής  ασάφεια # σαφήνεια 

                          4) γλεντοκόποι – Κουκής  ο άνθρωπος του δρόμου.     

Ο Κουκής: Ο Ισόθεος Τρανός  ο Κουκής  Ο Ξυνός. 

 

Ο Καθρέφτης    

Πατέρας – παιδί 

Μάννα – παιδί 

3 κοπέλες – Κουκής. 

Σε ποιόν ταιριάζει η επιτυχία και σε ποιόν η αποτυχία; 

 

Αόρατα: Το παλτό, ο βασιλιάς στην πολυθρόνα. 

 

Ξυνός: Τί τον εμπόδισε να φτάσει στην επιτυχία; 

 

Όλοι απέναντι στον Κουκή ως κακός μαθητής 

Όλοι απέναντι στον Κουκή ως επιτυχημένος. 



 

Ανακριτική καρέκλα στον πατέρα και τη μάννα. 

 

Ο Κουκής Α’  Πώς νιώθει στην αρχή; 

Ο Ξυνός 

Ο Κουκής Β’  Τι έχει να πει στον Κουκή Α’ μετά το ταξίδι του; 

 

Οι συμμαθητές στην αρχή και στο τέλος 

Εικόνα και τί έχουν να πουν. 

 

 

 Να μην ξεχάσουμε την αρχή μας, τη μέσα μας φωνή, αυτά που άγγιξαν τη 
ν ψυχή μας και δεν γνωρίζαμε πώς να τα αποκτήσουμε. Όλα όσα 
συστηματικά, συνεχώς και αδιάκοπα ρίχνουν επάνω μας και μας 
επιβάλλουν οι άλλοι, είναι η σκόνη, το χώμα που σκεπάζει το διαμάντι της 
ψυχή μας, του είναι μας. Αν δεν προσέξουμε έγκαιρα, θέλει πολύ κοινό για 
να τα πετάξουμε από πάνω μας και να προλάβουμε να ζήσουμε με αυτά 
που δώρα η φύση μας χάρισε. Και τότε θα δούμε ότι στο σχολείο της ζωής 
υπάρχει μαθητής. Και η ζωή είναι αυτή που κρατάει το διαμάντι της 
αλήθειας και το προσφέρει στον καθένα μας στο τέλος του ταξιδιού τους. 

 

Τα πρόσωπα 

9ος Ιουστινιανός ο Μπάτης  

Και   (οι ίδιοι τους): 

Πρόεδρος της κοινότητας, Ειρηνοδίκης, Γυμνασιάρχης, Ενωμοτάρχης, 
Ιουλιανός ο Παραμπάτης, Μαντατοφόρος, Φύδων του Κήπου, Τα 
γκαρσόνια. 

 

Τα κατ’ αρχήν πρόσωπα: 



Κακοβελόνης (20 ετών), Ισόθεος, Φωτεινή, Παρασκευή, Λαμπρινή, Ο 
πατέρας του Κουκή, Ο βασιλιάς της Φακής, Λαγός, Τραγογένης, 
Αλεπουδέλης, Περδικομύτης, Η μάνα του Κουκή, οι υπηρέτες. 

 

Στοιχεία της φύσης: 

Λαγός, τράγος, αλεπού, πέρδικα, παπαρούνα, φακή, κουκί, κουκούτσι, 
αχλάδα, καρδερίνα, γάτα, πουλί, χρυσόψαρο, ήλιος, ρόδο. 

 

Παροιμίες: 

Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά.  

Κάλλιο να σου βγει το μάτι, παρά να σου βουλώσουν το στόμα. 

Ό,τι σου το προσφέρουν έτοιμο δεν το ευχαριστιέσαι ούτε το εκτιμάς: ‘Τα 
αγαθά κόποις κτώνται’. 

Παν μέτρον άριστον. 

 

Παραμυθιακά στοιχεία.  

Ο άνθρωπος γίνεται ψάρι. 

Μέσος κοινωνικός άνθρωπος. 

Το αμετάβλητον είναι. 

 

Αξίες: 

Μάθηση, αλήθεια, σοφία, λεφτά, όρκος. 

 

Στοιχεία – ενέργειες 

Πετυχαίνω, αποτυχαίνω, ψηφίζω, θρηνώ, ξεχνώ, ανασαίνω, ονειρεύομαι, 
παγώνω, μουντζώνω, ορκίζομαι, καταφέρνω, διαλέγω, επαναστατώ, 
πεινάω, διατάζω, εξαπατώ, φοβάμαι, ζητιανεύω, περιμένω, αγγίζω, 



ρουφάω, κλέβω, πουλώ, αγοράζω, γλείφω, ποθώ, περιφρονώ, πικραίνω, 
ξεχνώ, κερδίζω. 

 

Νόμος, επιτυχία, αποτυχία, περιουσία, δάσκαλος, σκασμός, λεφτά, 
πρόοδος, ουρά, ιστορία, φυσική, γεωμετρία, προσευχή, χαστούκια, 
στραβόξυλο, παιδεμός, ξενύχτι, ζητιάνος, γλέντι, όνειρο, εφιάλτης, πυγμή, 
ψέμα, λαός, γεροντοκόρη, λύση, χρηματιστήριο, Αθήνα, έμπορος, 
αλυσίδες, παιδική ηλικία. 

 

Αμαθέστατος, κακοηθέστατος, αργοπορημένος, γελοιωδέστατος, 
σαπιοκέφαλος, πετυχημένος, ξινός, τυχερός, λεύτερος, σοφός, γλυκός # 
πικρός, φλογερός, θαμπωμένος, πλούσιος, μικρό # μέγα, αιρετικός, 
σαφής # ασαφής, αέναο, εργατικός, αρεστός, γνήσιος, απίθανος, 
πονηρός, πιστός, διάσημος, όμορφος. Τρανός, άριστος –η –ον, άδειος, 
(φουκαράς), μοναχός –η, παρατάω, πατάω. 

Δάσκαλος, μαθητής, ψάρι, κανονισμός, καθήκον, δημοσιογράφος, 
εφημερίδα, ποιητής, πλήθος, αριστοκρατία, παράπτωμα, νύχια, δίκη, 
σαφήνεια, ασάφεια, μυστικό, ποτήρι, πιάτο, πιρούνι, οδοντογλυφίδα, 
συνείδηση, εργατικότητα, μαρτύριο, μεγάλο τίποτα, χρεοκοπία, καριέρα, 
μύθος, εγγύηση, πάθος, αστός, χρηματιστήριο. Ιδανικό, χρυσάφι, δόξα, 
ηδονή, σοφία, νεράιδα, δράκος, σκοτάδι, φως, ψυχή, μέτρον, αποτυχία, 
φουκαράς. 

 

 

Εικόνες 

1η Αχλαδουρίτσα 

α) Γυμνάσιο: Οι αρχές ( Πρόεδρος, Ειρηνοδίκης, Αστυνόμος, Κουκής, 
Γυμνασιάρχης) 

β) Ο πατέρας, η μάννα. 

γ) Οι 3 κοπέλες (Φωτεινή, Παρασκευή, Λαμπρινή). 

 



2η Καθ’ οδόν 

Οι 3 παπαρούνες  οι 3 κοπέλες,  Κουκής 

 

3η Το παλάτι του βασιλιά της Φακής 

α) Οι 4 παλατιανοί  Τραγ, Αλεπουδέλης, Λαγός, Περδικομύτης 

β) Η Πριγκίπισσα  Παρασκευή 

γ) Ο μαντατοφόρος (μπαίνει – βγαίνει).  Βασιλιάς. 

 

4η στο Βασιλικό κήπο 

α) Μάννα – παιδί – χρυσόψαρα 

β) Φύλακας και Ισόθεος Ξυνός. 

 

5η στο Σαλόνι του Αρχιερέα του Πνεύματος 

Κουκούτσι (από τζάνερο) 

α) Αισθητικός – Λαγός 

Ηθικολόγος – Τραγογένης 

Αλεπουδέλης – Διευθυντής περιοδικού Ανθρώπινο Πνεύμα 

β) Μέγας Αρχιερέας 

Μεγάλη Δέσποινα  Φωτεινή 

Υπατία και Ζηνοβία 

γ) Ιουστινιανός ο Μπάτης 

Ο Αιρετικός 

δ) Κουκής ο Κακοβελόνης  το παλτό του Περδικομύτη 

ε) Μπροστά στην αυλαία: ο δημοσιογράφος Ισόθεος Ξυνός. 

 



6η Καμπαρέ ‘Το χρυσόψαρο’  

α) 4 Κοσμικοί ξενύχτηδες : Λαγός, Τραγογένης, Αλεπουδέλης, 
Περδικομύτης, 

β) Τζίφος ο κονφερασιέ 

Φωνή 

γ) Ζιζή και Ζωζω 

δ) Η βασίλισσα της Νύχτας 

 

7η Σε μισοσκότεινο δωμάτιο 

Ο  Κουκής Κακοβελόνης 

Φωνή  

Ο πατέρας 

Η μάννα 

Η Πριγκίπισσα της Φακής 

Η Μεγάλη Δέσποινα του Πνεύματος 

Οι 4 αρχές της Αχλαδουρίτσας (Πρόεδρος, Ειρηνοδίκης, Γυμνασιάρχης, 
Αστυνόμος) 

Το Χρυσόψαρό 

Ο Ξυνός 

Ο Λαγός, Τραγογένης, Αλεπουδέλης, Περδικομύτης (όπως ήταν στην 
αρχή) 

 

Τα πρόσωπα 

Παιδί, φύλακας, χρυσόψαρο, μαντατοφόρος ο μέγας, αρχιερέας, 
γκαρσόνια, Ενωμοτάρχης, Ιουλιανός ο Παραμπάτης 

 

Τα σκηνικά 



1η Αίθουσα Προτύπου Γυμνασίου Αχλαδουρίτσας 

2η Μπροστά στο κάδρο του Πρόγονου. 

3η Το παλάτι του βασιλιά της Φακής – θρόνος στο βάθος 

4η Βασιλικός κήπος. Στέρνα με χρυσόψαρα. 

5η Το σαλόνι του Μεγάλου Αρχιερέα του Πνεύματος. Σ’ένα βάθρο, ένα 
θεόρατο Κουκούτσι. Ρολόι. 

6η Καμπαρέ ‘Το χρυσόψαρο’. 

    3 Τραπεζάκια και πολλά με ζωγραφιστούς πελάτες. 

7η Μισοσκότεινο δωμάτιο – σένα μικρό κρεβάτι. 

 

Ασκήσεις 

Ζευγάρια και λέμε τη φράση. 

Γυμνασιάρχης – μαθητής. Καθηγητής – μαθητής. Αστυνόμος – μαθητής. 
Γονείς – παιδί. Αγόρι – κορίτσι. Βασιλιάς – υπήκοος. Βασιλιάς – 
παλατιανός. Βασιλιάς – υπηρέτης. Νεράιδα – δράκος. Φως – σκοτάδι. 
Μουσική – χορός. Επιτυχία # αποτυχία. Ονειρεύομαι – θρηνώ, 
επαναστατώ – διατάζω. Ονειρεύομαι – φοβάμαι, αγγίζω – περιφρονώ. 
Ποθώ – περιφρονώ. Διατάζω – μουντζώνω. Νεράιδα – δράκος. Φως – 
σκοτάδι. Μεγάλο – μικρό.  

 

Κινήσεις 

Λαγός, τράγος, πέρδικα, παπαρούνες, ψάρι, Ξινό, Κουκούτσι, Φακή, 
γεωμετρία, φυσική, χαστούκι, προσευχή, γλέντι, εφιάλτης, πυγμή, 
αλυσίδες, δάσκαλος, μαθητής, παράπτωμα, ποτήρι – πιρούνι, πιάτο, 
εργατικότητα, τίποτα, πάθος.  

 

Περπατάμε όπως: 

Διατάζω, πεινάω, παγώνω. 

 



Λέμε τη φράση ως: 

Όρκος, σκασμός, μουντζώνω, διατάζω, φοβάμαι, ζητιανεύω, ποθώ, 
περιφρονώ, προσευχή, χαστούκι, μυστικό, θαμπωμένος, φλογερά, 
συμβουλεύω. 

 

Πρόβες: 

3 – 10-15 

Εικόνα 1- 4 

Λεφτά, λύση, ορκίζομαι, θαμπώνομαι, ενθουσιασμός, διαβάζουμε τα 
στιχάκια. 

 

8 – 10-15 

Εικόνα 5 - 7 

Κουκούτσι, παλτό, ιδέα, πνεύμα, αμετάβλητός, νύχια, Σαφής – σαφώς, 
σαφήνεια, ασάφεια, μυστικό, μέσος κοινωνικός άνθρωπος, ποτήρι, πιάτο, 
πιρούνι, οδοντογλυφίδα, τζίφος, νύχτα, ξινό. 

 Διάσημος, εφημερίδα, αλήθεια, νεράιδα, μαγεύω, δράκος, πικραίνω, 
ξεχνώ, αγκαλιά, επιθυμώ, μόνος, μέτρα. 

 

14-10-15 

Εικόνα 1η  

Οι φράσεις ως: καθηγητής – μαθητής. Γυμνασιάρχης – μαθητής. 
Αστυνόμος – μαθητής. Γονιός – μαθητής. 

Έκπληξη, σοκ. 

Εικόνα 2η 

Τη φράση ως: τεμενάδες, θα τα καταφέρω, βοηθώ, όρκος, βγάζω το 
καπέλο, θαμπωμένος, γλέντι, με απορία (ποια να διαλέξω;). 

Εικόνα 3η  



Καπνίζω πούρο, νευρικά, βάφοντας, κάνοντας το ρολόι, σκουπίζω, σαν 
γιατρός, ικετευτικά, γονατιστά, λαχανιασμένα, γράφω επιγραφή, με πινέλα, 
σαν να βρήκα τη λύση, ζητιανεύοντας. 

Εικόνα 4η 

Τη φράση με: τεμενάδες, γλείφω τα δάχτυλα, ενθουσιασμένα, η κοιλιά μου 
ένα, τεράστιο κουκί, ολόκληρος. 

Εικόνα 7       Δράκος – νεράιδα. 

Λέμε τη φράση σαν:  

Μέσα στο σκοτάδι του τάφου, πατώντας τους άλλους, στην κορυφή του 
κόσμου, σαν να είμαι θεός, ανώτερος, με γεμάτα τα χέρια μου από 
χρυσάφι, ο πιο σοφός, ο πιο δοξασμένος, με τη μεγαλύτερη απόλαυση 
(ηδονή), μαγεμένος από τον ήχο μιας φλογέρας, σαν δράκος που κατακτά 
μια γυναίκα, σαν αγωνιστής, δεν έχω ανάγκη. 

Δεμένος με σχοινιά από πίσω. 

Λύνω τα σχοινιά. 

(Ο Κουκής και από πίσω οι φωνές σαν σχοινιά που τον δένουν) 

Σαν να κερνάω γλυκό, περιμένω πάντα, με περιφρόνηση  

1) Κερνάω γλυκό 

2) περιφρονώ 

1) περιμένω πάντα 

2) περιφρονώ 

1) περνάω το χέρι από τη μέση 

2) περιφρονώ 

Σαν να έμεινα, μοναχός, να γυρίσω πίσω; Σαν αποτυχημένος, 
απελπισμένος, με τρόμο, με απορία, κερδίζω εκ βάρος κάποιου άλλου, με 
αγωνία, με στενεύουν τα παπούτσια μου, δεν μπορώ να βγάλω τα 
παπούτσια μου, πετάγομαι, γελώντας δαιμονισμένα, με οίκτο, με αηδία. 

 

Άσκηση 



Όλοι μέσα σ’ ένα θεόρατο κουκούτσι που μικραίνει. 

 

Εικόνα 1 

Πρόσωπα – Χαρακτήρες 

Γυμνασιάρχης: επίσημα, κατακόκκινος, δαιμονισμένος από τη συγκίνηση, 
δεν ξέρει τι είναι αλήθεια. 

 

Εμβατήριο 

Ειρηνοδίκης: επίσημη σιωπή, 

Πρόεδρος: Δεν ήξερε ποτέ τίποτα 

Αστυνόμος: Πάντα Παρών 

Ο μακαρίτης: αλλόκοτος άνθρωπος και ενεργέτης 

Οι 4 αρχές χορεύουν σκυφτά, υποταγμένα, σαν χορός παλαβών σε 
φαραωνική εποχή. 

Τραγουδούν : παιχνιδιάρικα, λυπητερά. 

Χορός 1: οι 4 και ο Κουκής 

Χορός 2: οι 4 μαθητές θρηνούν μελωδικά 

Κουκής : πρόζα. 

 

Πατέρας – Μάννα : ανακριτής καρέκλα. Ο Κουκής ετοιμάζεται να φύγει. 

 

Μουσική: 3 κοπέλες / Κουκής ονειροπολεί χωρίς μουσική. 

 

Εικόνα 2  

Οι 3 παπαρούνες και ο Κουκής: Ιωάννα, Άννα, Κωνσταντίνα. 

Παρασκευή λεφτά 



Φωτεινή σοφοί 

Λαμπρινή ξενύχτι 

Κουκής : θαμπωμένος. 

 

Εικόνα 3  

Οι παλατιανοί: σε νευρικότητα πάνω, κάτω. 

 

Πρόσωπα – χαρακτήρες 

Λαγός  σοβατζής (βάψιμο, μισογύνης) 

Τραγογένης ωρολογοποιός – (κουδούνια) παντρεμένος. 

Αλεπουδέλης  ιατρός  εξόντωση των μαμουνιών), γέρος. 

Περδικομύτης  Οδοκαθαριστής, με ερωμένη. 

 

Οι 4 (χάνομαι) 

Ο βασιλιάς: συλλογιέται, δίλημμα. 

 

Εικόνα 4 

Ψάρι – Κουκής – Ξινός 

Κουκής: έχω πετύχει και δεν το χω καταλάβει. 

Ξυνός: ψάχνει σκάνδαλο απογοήτευση. 

 

Εικόνα 5 

Οι 4 ιεροφάντες, μύστες 

Περδικομύτης  ποιητής 

Ξυνός: Γιατί αυτός και όχι εγώ; 



 

Εικόνα 6  

Οι 4 ‘φιλόσοφοι’ 

Και με επίδειξη: Λαγός  λαμόγιο, Τραγογένης  αεριτζής. 

Αλεπουδέλης: τυχοδιώκτης, Περδικομύτης  μαυραγορίτης και 
τυχοδιώκτης. 

 

 

Πάμε μαζί με τον Κουκή στο ταξίδι: Αχλαδουρίτσας  Αθήνα.( δεύτερη 
γραφή) 

 

Εικόνα 1: Είμαστε στην αυλή του Γυμνασίου Αχλαδουρίτσας, χτυπάει το 
κουδούνι, όλοι στη γραμμή για την προσευχή. Ο Γυμνασιάρχης μιλάει 
βαρετά, ώσπου ξαφνικά ακούγεται το όνομα του χειρότερου – ατίθασου 
μαθητή, Κουκής Κακοβελόνης. Θα πάει στην Αθήνα να βρει την επιτυχία. 
Όλοι μαζί με βήμα εμβατήριο: Εμπρός παιδιά όλοι μαζί να φέρουμε το 
δάσκαλό μας μια κατσαρίδα μαμ μπαϊλντι. 

  α) Οι μισοί θα πάνε στην Αθήνα και θ’ αφήσω μονάχη την καρδερίνα. β) 
οι άλλοι μισοί τσίου τσίου. Οι α) θα πάω στην Αθήνα σαν πουλί η σαν 
γατούλα β) οι άλλοι νιάου νιάου.  

Εικόνα 2: Οι α περπατάνε, οι β προσπαθούν να τους κρατήσουν με 
κινήσεις τρυφερές και προστατευτικές: Τα σχοινιά που τους τραβάνε πίσω. 

Εικόνα 3: Αλλά τα πόδια μας, το σώμα μας ανάλαφρο φεύγει για την 
Αθήνα και να που φτάσαμε στο παλάτι του βασιλιά. Όλοι περιμένουν το 
βασιλιά, με ανυπομονησία, αργεί να έρθει. Νάτος, ήρθε, υποκλίνονται όλοι 
και με νευρικότητα προσπαθούν να τακτοποιήσουν σε μεγάλα σακιά 
μεγάλες ποσότητες φακής, αδειάζουμε τη φακή σ’ ένα μεγάλο σωρό, την 
καθαρίζουμε, πετάμε πολλά μαμούνια, σοβατίζουμε για να ξεχωρίζουν 
από τη φακή, τους περνάμε κουδούνια, τους κάνουμε ένεση και παίρνουμε 
μια σκούπα για να καθαρίσουμε το χώρο όλο από τα μαμούνια. 

Απλά πρέπει να υποδεχτούμε την αυτής μεγαλειότητα, την Πριγκίπισσα. 
Μέσα μας κοχλάζει ο ενθουσιασμός, όπως βράζει η φακή στο τσουκάλι. Ο 



ξαφνικά Φακή, όλο φακή κι όλο φακή και μετά ταλάντωση από τη μια 
πλευρά κίνηση χαράς, από την άλλη στεναχώριας. Και τώρα έφτασε ένας 
μαντατοφόρος που φέρνει τα νέα. Κόσμος έξω από τα ανάκτορα κουνάνε 
τα μπράτσα τους, σπρώχνουν τα κάγκελα, κουβαλάνε κουβάδες με πινέλα 
γράφουν στους τοίχους_ Οι άλλοι μισοί στρατιώτες που τρέχουν να 
διορθώσουν τις επιγραφές. Μέσα στο παλάτι οι μισοί οι έμποροι 
περιμένουν τη φακή και οι άλλοι οι μισοί επαναστατούν το δίλημμα: μια 
από εδώ –μια από εκεί, ο λαός μαζεύει τη φακή, τη βάζει στα σακιά, 
σακούλες, όλοι προσκυνούν το βασιλέα. Και βγαίνουνε έξω στον κήπο. 

Εικόνα 4: Σε μια μεγάλη πισίνα ψάρια κολυμπούν, ένας κύριος έρχεται και 
κάνει βόλτα στον κήπο, μέλισσες βουίζουν στα λουλούδια, κι ένας άλλος 
τύπος έφαγε ένα κουκί κι αυτό μεγαλώνει εδώ και πολλά χρόνια μέσα στην 
κοιλιά του. 

Εικόνα 5: Και να που το κουκούτσι μεγάλωσε και βγήκε έξω έγινε 
θεόρατο, κάθισε εδώ στη μέση και τραβάει σαν μαγνήτης, κι ένα παλτό 
κινείται μόνο του, ποιος θα το φορέσει; Ο καθένας φοράει ένα δικό του 
παλτό και γονατίζουμε μπροστά στο θεόρατο κουκούτσι. Μέσα του 
υπάρχει η μεγάλη ιδέα, είναι ο ήλιος που φωτίζει, το χέρι με τα δάχτυλα 
και τα φάσκελα, το φως το θεϊκό μόνο εμάς φώτισε, με τρόπο μυστικό. Ω ο 
θεός  μας είναι το φώς μας, το αμετάβλητον είναι. 

Υπάρχει κάτι στη θάλασσα, στη γη, στον ουρανό, το βλέπει ο 
τυφλοπόντικας, είναι κάτι μικρό και κάτι μέγα, τρέχει να φύγει χωρίς 
ποδάρια, δεν έφτασε ακόμα κι ας έχει περάσει, δεν έχει φαλάκρα κι ας έχει 
περούκα, δεν είναι τσιτσίδι κι ας μη φοράει ρούχα, κι από το κάτι δικό  μας 
είναι, ο θείος λόγος, το κατέχει ο ποιητής, ο καλλιτέχνης, ο θεατρικός 
λόγος, είμαστε εμείς οι πιστοί, ιεροφάντες, μύστες, ιερείς. Σε λίγο θ’ 
αρχίσει η δίκη του Ιουλιανού Παραμπάτη, όλοι να τιμωρηθεί, να διωχτεί, 
γιατί είναι αιρετικός. Αλλά να ένα παλτό έρχεται, μπαίνει μέσα και στέκεται 
στο κέντρο. Ο καθένας το παίρνει και το φοράει. Μ’ ένα μαγικό παλτό, 
μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε ένα ποτήρι με ντραί μαρτίνι σαν 
μια ζωή που περιμένει, παγωμένη, κίτρινη, ένα άδειο πιάτο, ένα πιρούνι, 
αναίσθητος και μουγκό, μια οδοντογλυφίδα, δηλαδή ένας πολύ εργατικός 
άνθρωπος που θέλει να ρουφήξει το μεγάλο Τίποτα και ζει ένα μαρτύριο 
ορέγεται τα φαγητά που σερβίρει στους άλλους, αλλά δεν μπορεί ούτε μια 
μπουκιά να φάει. Πετάει την οδοντογλυφίδα. Η ζωή έχει δύο όψεις και στα 
δύο να την κόψεις, άνθρωπε μου πονηρέ. 

Εικόνα 6: Θέλω να είμαι σ’ όλους αρεστός, καυχιέμαι για κομπίνες και 
τυχοδιωκτισμός.  Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας με υπόκλιση, είμαι ο 



Ρενέ Τζίφος, πάντα προθυμότατος τα πόδια σας γλύφω και χρόνια ποθώ 
την φιλήσω τη βασίλισσα, της απλώνω χέρι: είναι. Γεννήθηκε από το 
πτώμα μιας τσιγγάνας, που τη σκότωσε μ’ ένα φιλί όλο πάθος ένας 
γενναίος ταυρομάχος. Ανακατεύτηκε σε φασαρίες, μπήκε φυλακή, αλλά 
ήταν η χαϊδεμένη των κακούργων. Χόρεψε από τη Στοκχόλμη ως τη 
Φορμόζα, την έκαναν άγαλμα, γι αυτήν σκοτώθηκαν, τρελάθηκαν, έκαναν 
χαρακίρι, όλα γι αυτήν. Εδώ προσφέρουμε σε πλειστηριασμό το παπούτσι 
της βασίλισσας,  Πόσα μας δίνετε; το σουτιέν, πόσα; Το βραχιόλι πόσα; 
Όλοι: η ζωή έχει δύο όψεις και στα δύο να την κόψεις. Και τώρα ήρθε στο 
κέντρο η βασίλισσα της νύχτας, χορεύει, πέφτουν στα πόδια της, δυνατό 
χειροκρότημα, παύση, έρχεται ένας άνθρωπος που κουβαλάει ένα μεγάλο 
μυστικό, προσπαθούμε με χειρονομίες να του το αποσπάσουμε. 

Εικόνα 7:  Σ’ ένα μισοσκότεινο χώρο, μέσα σ’ έναν τάφο. Το μυστικό θα 
φανερωθεί. Είσαι παιδί του δράκου και της νεράιδας που βρέθηκαν μέσα 
σε μια σπηλιά κι έτσι βγήκε ένα αλλιώτικο πλάσμα. Οι γονείς του το 
χαιρετούν, δεν το δένει πια τίποτα με το σόι τους. Είμαι ο Κουκής. Δεν με 
δένει πια τίποτα με το σόι μου, είμαι πετυχημένος. Η πριγκίπισσα με καλεί 
να ζήσω στο παλάτι, και η μεγάλη Δέσποινα. Από την άλλη τα μάτια της 
Φωτεινής. Είμαι ανάμεσα στην Αχλαδουρίτσα όμορφες αναμνήσεις και 
στην Αθήνα, την επιτυχία. Μπροστά μου εμφανίζεται μ’ έναν δαιμονισμένο 
γέλιο ο Ισόθεος Ξυνός: Είσαι μόνο ένα μέσο κοινωνικό ψάρι και δεν θα 
γίνεις ποτέ χρυσόψαρο. Με στενεύουν τα παπούτσια μου, δεν μπορώ να 
τα βγάλω, πετιέμαι όρθιος σαν να ξύπνησα από εφιάλτη, αναζητώ μια 
αγκαλιά, πολλές αγκαλιές. 

 

Όλο το έργο: Γλυπτό: Γνώση, έρωτας, δόξα, πλούτος. 

 

 Δίλημμα: Ο βασιλιάς: στους εμπόρους ή στο λαό; 

                     Ο Κουκής: να γυρίσει στην Αχλαδουρίτσα ή να μείνει στην 
Αθήνα; 

 

Χρυσόψαρο. Μεγάλο τίποτα. Επιτυχία # αποτυχία. 

Ακροστιχίδα  παραγωγή λόγου. 

 



Ενισχύω 

Πάθος 

Ιχνη 

Ταυρομάχος 

Υπνος 

Χαρά  

Ίσος 

Αέρας 

 

Ο ένας ταυρομάχος και στον ύπνο του έγινε αέρας και με πάθος (ίσο με τη 
χαρά της) ενίσχυσε τη χαρά του ακολουθώντας τα ίχνη του ταύρου σαν 
ίσος προς ίσο. 

 

Απόφαση 

Πονηρός 

Ονομα 

Τρομάζω 

Υστερα 

Χρόνος 

Ιστος 

Απειρα 

 

Ο χρόνος τρόμαξε που είδε άπειρα σημάδια πάνω του και πήρε την 
απόφαση να δώσει ένα όνομα στο καθένα για να κάνει με αυτά έναν ίσιο 
δρόμο που να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας πονηρός. 

 

Μικρό  



Έτοιμος 

Σαρώνω 

Οποιος 

Σιγά 

 

Ο μικρός σάρωσε έτοιμος να αντιμετωπίσει σιγά σιγά όποιον του 
προβάλλει εμπόδια. 

 

Επιτυχία: 

Γένους θηλυκού, ένα γλυπτό δυνατό, με σώμα και πρόσωπο φωτεινό. 

Λέξη δυνατή, πετάει ψηλά πάνω και κυνηγάει την τύχη. Χρησιμοποιεί όλα 
τα μέσα για να την πιάσει. Τα χέρια της με δυνατά φτερά μπορούν ν’ 
αρπάξουν την κάθε ευκαιρία. Το σώμα της ευέλικτο, μπορεί να κινηθεί, 
ανάμεσα σε όλα τα εμπόδια, τα προσπερνά, δεν ακούει αντιρρήσεις, 
ενοχές, φωνές που θέλουν να το συγκρατήσουν. Το βλέμμα μαγνητίζει το 
σημάδι το μυαλό δουλεύει ταχύτατα για να δώσει λύση σε κάθε εμπόδιο. Η 
ψυχή δίνει τη δύναμη στο σώμα να τρέξει, να παλέψει, να πιστέψει. Με το 
χαμόγελο συμβάλει την τύχη. 

 

Γλυπτό: Επιτυχία # αποτυχία  

Αποτυχία: 

Κουτσή, μ’ αδύνατα πόδια, σκοντάφτει σε κάθε εμπόδιο και πάντα τη τύχη 
φεύγει μακριά της. Το βλέμμα της αχανές, απλανές, δεν μπορεί να 
εντοπίσει το κέντρο, χάνει τον προσανατολισμό, πασχίζει στα χαμένα. 
Όλοι της αποσπούν την προσοχή, παραπατάει, δεν προλαβαίνει ν’ 
αδράξει καμιά ευκαιρία, όλα της φεύγουν. Πάντα μένει μ’ άδεια χέρια, μ’ 
άδεια ψυχή, χωρίς χαρά χωρίς ελπίδα. Ποιος της αφαιρεί τη δύναμη και 
την κάνει άβουλη, ανίκανη; Είναι κάτι αόρατες δυνάμεις πονηρές, με 
σκοτεινό βλέμμα που πιάνουν στο δόκανο μυαλό της και το 
απομαγνητίζουν: Είναι οι εξετάσεις, η τράπεζα θεμάτων, τα φροντιστήρια, 
τα πρέπει, διάβασμα εξετάσεων, γλώσσες, υπολογιστές. 

 



Η γνώση, η δόξα, ο πλούτος και ηδονή κατηχήθηκαν πως μπορούν να 
δώσουν την επιτυχία (Κι εκείνη είναι το νόημα της ζωής)  κι ότι κρατάνε το 
πουγκί που κρύβει μέσα του την αλήθεια της ζωής. Η αλήθεια όμως τους 
έκλεισε το μάτι. Όχι, δεν την άγγιξαν, δεν την έκαναν δική τους: και ποια 
είναι η αλήθεια; 7 γράμματα μπήκαν στη σειρά και δείχνουν το α μακριά 
από τη λήθη και μια κατάληξη θηλυκού γένους. Ζωγράφισαν το φανάρι 
που μας δείχνει το δρόμο: Να μην ξεχνάμε την αρχή μας, τη μέσα μα ς 
φωνή, αυτά που άγγιξαν την ψυχή μας και δεν γνωρίζαμε πώς να τα 
αποκτήσουμε. Όλα όσα συστηματικά, συνεχώς και αδιάκοπα ρίχνουν 
επάνω μας και μας επιβάλλουν οι άλλοι, είναι η σκόνη, το χώμα που 
σκεπάζει το διαμάντι της ψυχής μας, του είναι μας. Αν δε προσέξουμε 
έγκαιρα, θέλει πολύ κόπο για να τα πετάξουμε από πάνω μας και να 
προλάβουμε να ζήσουμε με αυτά τα δώρα που η φύση μας χάρισε. Και 
τότε θα δούμε ότι στο σχολείο της ζωής υπάρχει μαθητής. Και η ζωή είναι 
αυτή που κρατάει το διαμάντι της αλήθειας και το προσφέρει στον καθένα 
μας στο τέλος του ταξιδιού του. 

 

Γλυπτό: Η ζωή : 2 όψεις 

Οι συμμαθητές : 1) Γυμνάσιο : καλοί – κακός  έπαθλο. 

                           2) Παλατιανοί – Κουκής  λύση. 

                           3) Ιερείς - μύστες – Κουκής ασάφεια # σαφήνεια 

                           4) Γλεντοκόποι – Κουκής  ο άνθρωπος του δρόμου. 

Ο Κουκής : Ο Ισόθεος Τρανός  ο Κουκής  Ο Ξυνός. 

 

Ο καθρέφτης 

Πατέρας – παιδί. Μάννα – παιδί. 3 κοπέλες – Κουκής.  

 

Αόρατα: το παλτό, ο βασιλιάς στην πολυθρόνα. 

Ξυνός : Τι τον εμπόδισε να φτάσει στην επιτυχία; 

Όλοι απέναντι στον Κουκή ως κακός μαθητής 

Όλοι απέναντι στον Κουκή ως επιτυχημένος. 



Ανακριτική καρέκλα στον πατέρα και στη μάννα. 

 

Ο Κουκής Α’  Πώς νιώθει στην αρχή; 

Ο Κουκής Β’  Τι έχει να πει στον Κουκή Α’ μετά το ταξίδι του; 

Οι συμμαθητές στην αρχή και στο τέλος. 

Εικόνα και τι έχουν να πουν. 

 

Ο Κουκής Κακοβελόνης Ισόθεος (παραμύθι)  

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παιδί, που το έλεγαν Κουκή. Γεννήθηκε 
στην Αχλαδουρίτσα, ένα μικρό χωριό και του ‘τυχε μεγάλο τυχερό: Να πάει 
στην Αθήνα για να βρει την επιτυχία, αφού έκλεψε την ευκαιρία από τους 4 
καλούς συμμαθητές. Δεν αγαπούσε τα γράμματα, μα είχε άλλα χαρίσματα: 
Αγαπούσε κι η καρδιά του λαχταρούσε την Παρασκευή, τη Φωτεινή και τη 
Λαμπρινή. Όμως και η Καρδερίνα και η ψιψίνα είχαν στη καρδιά του μια 
θέση φίνα. 

 Τι να κάνει όμως ο Κουκής, έπρεπε στην τύχη του να είναι συνεπής. 
Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και το αστέρι του, το μάτι του κλείνει κάθε 
που συναντά ένα καλό σημάδι. 

Πρώτο το καλό, τρεις παπαρούνες μέσα απ’ τα χωράφια έτρεξαν και του 
‘καναν ναζάκια: Τι θα κάνεις στην Αθήνα εσύ Κουκή; Εμείς είμαστε οι 
πρώτες σου αγάπες, αλλά μας χώρισαν οι στράτες. Δεύτερο σημάδι, το 
αστέρι μπήκε στο παλάτι της φακής. Ο βασιλιάς ο φουκαράς είπε της 
χαράς και καλημέρα έχει πει της συμφοράς. Η δική του η μοναχοκόρη θα 
μείνει γεροντοκόρη, του μήνυσε το όνειρο της νύχτας το στενάχωρο. Και 
σαν να μην έφτανε αυτό και δεύτερο κακό προστέθηκε σ’ αυτό. Οι  4 
παλατιανοί φωνάζουν για μια λύση, στο πρόβλημα το άλυτο, που ο 
βασιλιάς τη φακή θα διάθεση; Οι έμποροι φέρνουν συνάλλαγμα και ο λαός 
τον κάνει άγαλμα, άμα του δώσει τη φακή, την πείνα του να διώξει. Μια 
λύση; Μια λύση; Όποιος θα δώσει τη λύση, την πριγκίπισσα θα φιλήσει και 
προίκα το μισό βασίλειο θα πάρει. 

 Ποιος άλλος από τον Κουκή έφερε το μαγικό παλτό, τη λύση να δώσει και 
να πάρει δώρο ακριβό, την πριγκίπισσα γυναίκα του (ο βασιλιάς). 



 Και βγήκε ο Κουκής στον κήπο για να δροσιστεί. Ένα χρυσόψαρο στη 
αρένα, του φώναξε, ε ψιτ εσύ έλα. Ξέρω πως χρυσόψαρο θέλεις να γίνεις, 
μα πρέπει να περιμένεις. Πιο κει ένας Ξυνός έρχεται να του πάρει 
συνέντευξη, προσπαθεί ένα μυστικό να του αποσπάσει. Αυτό που 
κατάφερε είναι το χρυσόψαρο να τους αφήσει και να φύγει. Το αστέρι του 
φώναξε έλα, θα πάμε σ’ άλλη παρέα. 

Τον πήρε λοιπόν από το χέρι και στο δρόμο βρίσκουν τα χνάρια από τους 
4 συμμαθητές του. αποφάσισαν να τους κάνουν την έκπληξη που το 
μαγικό παλτό (είχε συνθέσει). 

 Μπήκαν λοιπόν στο σαλόνι (που συζητάν για τη) του Μέγα Αρχιερέα, που 
γίνεται η δική του Ιουλιανού Παραμπάτη, ο οποίος γράφει με σαφήνεια και 
αγνοεί το νόμο της ασάφειας. Ποιος θα μπορέσει το Μέγα Αρχιερέα να 
καθαιρέσει; Μονάχα ένας άνθρωπος του δρόμου, δηλαδή ο Κουκής ο 
κακός μαθητής, που καταλαβαίνει όσα οι άλλοι δεν μπορούν. Έτσι 
κατάφερε και τους 4 καλούς μαθητές του να τουμπάρουν και το θρόνο του 
Αρχιερέα να πάρει. 

Μα να σου πάλι εκείνος ο Ξυνός, σφόδρα ενοχλητικός και ενοχλημένος, 
φωνάζει τη δόξα για να πάρει. 

Το αστέρι όμως δεν τον ακούει και τον Κουκή καλεί να πάει μαζί του, τους 
περιμένει (μια πιο ωραία) το 4ο σημάδι το Καμπαρέ: το Χρυσόψαρο: Εδώ 
όλα είναι μαγικά, χρωματικά φώτα και πολύχρωμα φώτα, μουσική και 
χορός, σε λίγο βγαίνει ο Ρενέ Τζίφος και θα φέρει τη νύχτα τη βασίλισσα, 
ποιος θα πει την είδα και την φίλησα; Οι 4 συμμαθητές, γλεντοκόποι, 
σκορπάνε τα λεφτά μα τι να κάνουν αυτά; η βασίλισσα τι ποτά δεν θέλει, 
μόνο μια αγάπη περιμένει. Ο Κουκής τι θα κάνει; 

 Το αστέρι βγήκε από το παράθυρο και έφυγε, γιατί έξω πήρε να 
ξημερώνει. Το (Κουκής) φως μπήκε σιγά από το παράθυρο και ξύπνησε 
τον Κουκή. Τελείωσε το όνειρο; Όχι να κοντά στο Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο ήρθαν (και) όλοι οιυ συνάντησε στο δρόμο από την Αχλαδουρίτσα 
ως την Αθήνα. (Οι γονείς) Ο πατέρας και η μάννα, η Παρασκευή, η 
Φωτεινή και η Λαμπρινή, οι 4 συμμαθητές: Περδικομύτης, Τραγογένης, 
Λαγός και Αλεπουδέλης, το Χρυσόψαρο και η βασίλισσα της νύχτας, η 
Μεγ. Δέσποινα, κι εκείνος ο Ξυνός. Ήρθαν όλοι για να πούνε μαζί τα 
κάλαντα. Μα σε ποιο σπίτι θα τα πούνε; Πρώτα στους γονείς του. Καλήν 
εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας. Κι ύστερα στις αγάπες του: την 
Παρασκευή, τη Φωτεινή και τη Λαμπρινή: Εδώ έχουν κόρη για παντρειά. 



Κι ένα για τον Κουκή: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο. 3 
παπαρούνες σ’ αγαπάν μονάχες. 
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