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Σν θείκελν απνηειεί ζεαηξηθή απόδνζε ελόο παξακπζηνύ θαη ελόο ηξαγνπδηνύ κε
ζέκα ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο θαη ηελ παηδηθή πείλα. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηειηθή
εθδήισζε παξνπζίαζεο πξνγξάκκαηνο ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πινπνηήζεθε κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο Α ηάμεο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ Αιηβεξίνπ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017, ππό ηελ επηκέιεηα ηνπ
δαζθάινπ Νίθνπ Αξβαλίηε.
Με βάζε ην παξακύζη «Ζ ζνπζνπξάδα θαη ε νπξά ηεο» θαη ην ηξαγνύδη «Ο
Μάγεηξαο» δνκήζεθε κηα ηζηνξία, όπνπ ε πεξηπιάλεζε ηεο ζνπζνπξάδαο λα βξεη
ηξνθή νδεγεί ζηε ζπγθέληξσζε ησλ βαζηθώλ πιηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
ηξαγνύδη ηνπ «Μάγεηξα».
Ζ παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηώλ έγηλε ζε κηα παξάζεζε αιιεινδηαδνρηθώλ ζθελώλ
κε ηελ ππνζηήξημε ζεκαληηθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ πιαηζίσλε ή
πξνσζνύζε ηε δξάζε ησλ εξώσλ. Μέξνο ηνπ πιηθνύ απηνύ έρεη ελζσκαησζεί
ζην ζπλνδεπηηθό αξρείν παξνπζίαζεο (ππό κνξθή pdf) θαζώο θαη κε
ππεξδεζκνύο1 ζην θείκελν ηνπ έξγνπ.
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θμείωςθ: Οι αναφορζσ είναι ενδεικτικζσ για τθν πθγι και το είδοσ του παρουςιαηόμενου υλικοφ, κακϊσ το ςφνολο του
υλικοφ που πλαιςίωνε τθν παράςταςθ ιταν αποτζλεςμα επεξεργαςίασ (μοντάη, προςκικθ θχθτικϊν εφζ κ.λπ.) προκειμζνου να
υποςτθρίξει τθν πλοκι.
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Παρακσζο-καγεηρέκαηα γηα ηα παηδηά ηοσ θόζκοσ
ΒΙΝΤΔΟ-Κόθθηλε θισζηή δεκέλε (1.40) σο ραιί γηα ηελ είζνδν θαη ηελ παξνπζίαζε όισλ ησλ καζεηώλ ζηε
ζθελή.
ΤΡΑΓΟΥΓΙ- «Τα ινπζηξάθηα-δηαζθεπή ζηίρσλ». Μεηά ην ηξαγνύδη απνρσξνύλ από ηε ζθελή.

ηο ζπίηη ηες γηαγηάς (1)
ΒΙΝΤΔΟ- «Τεο γηαγηάο ηα παξακύζηα» (2.05). Μπαίλεη ε γηαγηά θαη θάζεηαη ζηελ θαξέθια ηεο πιέθνληαο.
Μόιηο ηειεηώζεη ην ηξαγνύδη κπαίλνπλ ηα εγγνλάθηα.

ΔΓΓΟΝΑΚΗΑ: Γηαγηά, γηαγηά! Θα καο πεηο έλα παξακύζη;
ΓΗΑΓΗΑ: Βεβαίσο, παηδάθηα κνπ. Καζίζηε εδώ καδί κνπ. (Τνπο δείρλεη ηα καμηιάξηα
εθαηέξσζελ ηεο θαξέθιαο ηεο)

Λνηπόλ... Κόθθηλε θισζηή δεκέλε, ζηελ αλέκε ηπιηγκέλε, δώζ’ ηεο θιώηζν
λα γπξίζεη, παξακύζη λ’ αξρηλίζεη.
ΔΓΓΟΝΑΚΗ Α.: Γηαγηά, ζέισ λα καο πεηο ην θνπθί θαη ην ξεβίζη!
ΓΗΑΓΗΑ: Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ην θνπθί θαη ην ξεβίζη πεξηκέλαλε ζηε βξύζε λα έξζεη
ε ζεηξά ηνπο.
ΔΓΓΟΝΑΚΗ Β.: Γηαηί πεξίκελαλ, γηαγηάθα; Καη γηαηί είραλ πάεη ζηε βξύζε; Γελ είραλ
λεξό ζην ζπίηη ηνπο;
ΓΗΑΓΗΑ: Σόηε, παηδάθηα κνπ, ζηα ζπίηηα δελ είρακε ηξερνύκελν λεξό θαη έπξεπε λα
πεγαίλνπκε θαζεκεξηλά ζηε βξύζε κε ηε ζηάκλα καο λα ηε γεκίζνπκε.
Δθεί πεξλνύζακε σξαία. Κάλακε παξέα, ιέγακε ηξαγνύδηα ...
Μα θακηά θνξά ηζαθσλόκαζηε θηόιαο, άκα ζνπ έπαηξλε ε άιιε ηε ζεηξά θαη
έπξεπε λα πεξηκέλεηο πνιιή ώξα γηα λα γεκίζεηο ηε ζηάκλα ζνπ.
Να, γηα θνηηάμηε ηελ θνπέια εθεί, πέξα ζηε βξύζε ...
α ρηεο κνπ θαίλεηαη…
Ζ γηαγηά δείρλεη ηε βξύζε ζηελ άιιε πιεπξά ηεο ζθελήο. Γηαγηά θαη παηδηά κέλνπλ αθίλεηα θαη
παξαθνινπζνύλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ζηε βξύζε.
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ηε βρύζε (1)

Χαιί Τν θνπθί θαη ην ξεβίζη (15’’)
Μηα θνπέια κε παξαδνζηαθή θνξεζηά γεκίδεη ηε ζηάκλα ηεο. Πίζσ ηεο ην θνπθί θαη ην ξεβίζη πξνζπαζνύλ λα
πάξεη ην έλα ηε ζεηξά ηνπ άιινπ. Τν θαζέλα θξαηά από έλα ζαθνπιάθη κε ηα δηθά ηνπ όζπξηα.

ΚΟΤΚΗ: Δίλαη ε ζεηξά κνπ! Δγώ ήξζα πξώηνο!
ΡΔΒΗΘΗ: Μσξέ ηη καο ιεο! Αθνύ εγώ ήκνπλ πίζσ από ηελ θνπέια.
ΚΟΤΚΗ: Άκα ζνπ δώζσ κηα θνπηνπιηά … ζα ηζνπιήζεηο θαη ζα ζε ςάρλνπκε, έηζη
κηθξνύηζηθνο πνπ είζαη ζαλ ηνλ Κνληνξεβηζνύιε!
ΡΔΒΗΘΗ: Ση ρακπάξηα Γηάλλε; Κνπθηά ζπέξλσ... Ρε, ζα θαηαιάβεηο θακηά θνξά όηη είλαη
ε ζεηξά κνπ;
ΚΟΠΔΛΑ: Καιέ, ζηακαηήζηε λα ηζαθώλεζηε! Άκα είλαη έηζη, λα ζαο δώζσ εγώ ηε
ζεηξά κνπ!
ΚΟΤΚΗ: Αθνύ εγώ ήξζα πξώηνο! ηγά λα κελ ηνπ θάλσ θαη ράξε ηνπ θνληνπίζαξνπ!
ΡΔΒΗΘΗ: Μάδεςε ιίγν ηε γιώζζα ζνπ, γηαηί αιιηώο … ηα βιέπσ κεηξεκέλα ηα θνπθηά
ζνπ...

Σηακαηνύλ, κέλνπλ αθίλεηα θαη παξαθνινπζνύλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ζην ζπίηη ηεο γηαγηάο.
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ηο ζπίηη ηες γηαγηάς (2)

ΔΓΓΟΝΑΚΗ Α.: Παξάμελν κνπ θαίλεηαη όιν απηό. Πεο καο όκσο ηώξα, γηαγηά, ηε
ζπλέρεηα ηνπ παξακπζηνύ.
ΓΗΑΓΗΑ: Δθεί ινηπόλ πνπ κάισλε ην θνπθί θαη ην ξεβίζη πνην ζα πηεη πξώην λεξό,
πεξλάεη ε θαθή. Καη ηη ιέηε πσο θάλεη;
ΔΓΓΟΝΑΚΗ Β.: Ση έθαλε, γηαγηά; Με καο θξαηάο ζε αγσλία! ε παξαθαιώ, πεο
καο!
ΓΗΑΓΗΑ: Σα έπηαζε θαη ηα έβαιε θπιαθή!
ΔΓΓΟΝΑΚΗ Α.: Καη κεηά θαη κεηά; Ση έγηλε;
ΓΗΑΓΗΑ: Μεηά ήξζε ε θάβα θαη είπε ηεο θαθήο πσο δελ πεηξάδεη θαη λα ηα αθήζεη
ειεύζεξα. Έηζη, έδεζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα.
ΔΓΓΟΝΑΚΗ Β.: Πνιύ κηθξό παξακύζη ήηαλ γηαγηάθα. Θα καο πεηο θαη έλα
κεγαιύηεξν; Πεο καο γηα ηε ζνπζνπξάδα, πνπ ηεο πήξαλ ηελ νπξά ηεο …
θαη γηα ην κάγεηξα, πνπ καγείξεπε γηα όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ.
ΓΗΑΓΗΑ: Αο είλαη.
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ ε ζνπζνπξάδα πνπ είρε πνπιάθηα ζηε
θσιηά, θαη πήγε ζηελ απιή ηεο γξηάο Βάβσο, γηα λα βξεη θαλέλα
ςίρνπιν ή ζθνπιεθάθη λα ηνπο πάεη.
Πάκε όκσο κέζα ζηελ θνπδίλα, λα ζαο πσ εθεί ην ππόινηπν, γηαηί έρσ
βάιεη λα καγεηξέςσ θνπθηά θαη ξεβίζηα θαη ζα κνπ θνιιήζνπλ ζηελ
θαηζαξόια.
Ζ γηαγηά κε ηα παηδηά θεύγνπλ από ηε ζθελή.
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ηε βρύζε (2)

ΚΟΤΚΗ: Σν άθνπζεο; Κνπθηά θαη ξεβίζηα! Θα καο καγεηξέςεη, ιέεη.
ΡΔΒΗΘΗ: Μπξξξξ.... Αλαηξίρηαζα! Πάκε λα θύγνπκε γξήγνξα.
ΚΟΠΔΛΑ: Δ, εζείο! Άκα ζαο δσ λα ηζαθώλεζηε μαλά, εγώ ζα ηεο πάσ ην λεξό ηεο
γηαγηάο, γηα λα ζαο καγεηξέςεη ζη’ αιήζεηα.
Πεγαίλνπλ θαη νη ηξεηο κπξνζηά ζην θέληξν ηεο ζθελήο. Τν θνπθί θαη ην ξεβίζη κόιηο πνπλ ην θαζέλα ηα
παξαθάησ ιόγηα ηνπ αθήλνπλ εθεί ην ζαθνπιάθη κε ηα όζπξηα πνπ θξαηνύλ.

ΚΟΤΚΗ: Ψέκαηα θη αιήζεηα, έηζη είλ’ ηα παξακύζηα.
ΡΔΒΗΘΗ: Παξακύζη κύζαξνο, ε θνηιηά ζαο πίζαξνο.
ΚΟΠΔΛΑ: Καη εηξώγαλ θαη επίλαλ θαη ςνθνύζαλ απ’ ηελ πείλα.

Ζ ζθελή αδεηάδεη. Μπαίλεη ν αθεγεηήο
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ηελ ασιή ηες γρηάς Βάβως

ΑΦΖΓΖΣΖ: Γηα λα κελ ςνθήζνπλ ινηπόλ ηα παηδηά ηεο από ηελ πείλα, ε
ζνπζνπξάδα πήγε ζηελ απιή ηεο γξηάο Βάβσο γηα λα βξεη θαλέλα ςίρνπιν
ή ζθνπιεθάθη λα ηνπο πάεη λα θάλε. [ν αθεγεηήο θεύγεη από ηε ζθελή]
Παληοκίκα. Μπαίλεη ε γξηά Βάβσ θαη ζθνππίδεη ηελ απιή. Ζ ζνπζνπξάδα κπαίλεη θαη γπξίδεη γύξσ
γύξσ ςάρλνληαο γηα ηξνθή. Ζ γξηά Βάβσ ηε βιέπεη θαη ηεο αξπάδεη ηελ νπξά. Ζ ζνπζνπξάδα θάλεη λα
θύγεη θαη ε νπξά κέλεη ζηα ρέξηα ηεο γξηάο Βάβσο, πνπ αξρίδεη λα ηελ πεξηεξγάδεηαη.

ΟΤΟΤΡΑΓΑ: ε παξαθαιώ, γξηά Βάβσ, δώζε κνπ ηελ νπξά κνπ, γηα λα πάσ
ζηα παηδηά κνπ!
ΓΡΗΑ-ΒΑΒΩ.: Θα ζνπ δώζσ ηελ νπξά ζνπ, γηα λα παο ζηα παηδηά ζνπ. Πήγαηλε
όκσο πξώηα ζηε βξύζε, εθεί πέξα, λα κνπ θέξεηο λεξό.
ΟΤΟΤΡΑΓΑ: Λππήζνπ κε, γξηά Βάβσ, ηα παηδηά κνπ πεηλάλε θαη ζέινπλε
θαγεηό.
ΓΡΗΑ-ΒΑΒΩ.: Λππήζνπ θαη κέλα, πνπ είκαη γξηά θαη πνλάλε ηα πόδηα κνπ λα πάσ
λα πάξσ λεξό από ηε βξύζε.
Άληε, πήγαηλε ηώξα θαη κόιηο γπξίζεηο κε ην λεξό ζα ζνπ δώζσ ηελ νπξά
ζνπ γηα λα παο ζηα παηδηά ζνπ.
Ζ ζνπζνπξάδα θεύγεη από ηε ζθελή.
Παληοκίκα. Ζ γξηά Βάβσ βγάδεη από ηελ ηζέπε ηεο έλα θνκκάηη ςσκί θαη αξρίδεη λα ην ηξώεη.
Μπαίλνπλ ζηε ζθελή ηα κηθξά παηδηά, θξαηώληαο ην θαζέλα από έλα κεηαιιηθό θαηζαξνιάθη.
Πεγαίλνπλ θαη δεηνύλ ςσκί. Ζ γξηά Βάβσ δελ ηνπο δίλεη θαη ηα απνδηώρλεη. Τα παηδηά θαη ε Βάβσ
απνρσξνύλ από ηε ζθελή.

7
Πράξθ 2θ

ηε βρύζε (3)

Σηε βξύζε ηελ θξπόβξπζε. Ση. Γαιηάλλε. Χαιί ε α ζηξνθή.
Ζ θνπέια γεκίδεη ηε ζηάκλα ηεο από ηε βξύζε.

ΟΤΟΤΡΑΓΑ: ε παξαθαιώ, θνπέια, δώζε κνπ λεξό. Κη εγώ λεξό ηεο Βάβσο,
θη ε Βάβσ ηελ νπξά κνπ, γηα λα πάσ ζηα παηδηά κνπ!
ΚΟΠΔΛΑ: Θα ζνπ δώζσ λεξό. Πήγαηλε όκσο πξώηα, ώζπνπ λα γεκίζεη ε ζηάκλα
κνπ, λα κνπ θέξεηο ιίγα θαζόιηα από ην δηπιαλό κπαθάιε.
ΟΤΟΤΡΑΓΑ: Λππήζνπ κε, θνπέια, ηα παηδηά κνπ πεηλάλε θαη ζέινπλε θαγεηό.
ΚΟΠΔΛΑ: Λππήζνπ κε θη εκέλα, πνπ έραζα ηελ ώξα κνπ πην πξηλ κε έλα θνπθί θαη
έλα ξεβίζη θαη ηώξα δελ έρσ ηη λα καγεηξέςσ, όηαλ γπξίζσ ζπίηη κνπ.
Άληε, πήγαηλε ηώξα, θαη κόιηο γπξίζεηο κε ηα θαζόιηα, ζα ζνπ δώζσ ην
λεξό πνπ ρξεηάδεζαη.
Ζ ζνπζνπξάδα θεύγεη από ηε ζθελή.
Παληοκίκα. Μπαίλνπλ ζηε ζθελή ηα κηθξά παηδηά, θξαηώληαο ηα θαηζαξνιάθηα. Πεγαίλνπλ θαη δεηνύλ
λεξό από ηελ θνπέια. Ζ θνπέια δελ ηνπο δίλεη θαη ηα απνδηώρλεη. Τα παηδηά θαη ε θνπέια απνρσξνύλ
από ηε ζθελή.
Βίληεο: Water is
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ηο κπαθάιηθο
Βίληεν «Μπαθάιηθν»(45΄΄)

ΟΤΟΤΡΑΓΑ: ε παξαθαιώ, κπαθάιε, δώζε κνπ θαζόιηα. Κη εγώ θαζόιηα ηεο
θνπέιαο, θη ε θνπέια ζε κέλα λεξό. Κη εγώ λεξό ηεο Βάβσο, θη ε Βάβσ
ηελ νπξά κνπ, γηα λα πάσ ζηα παηδηά κνπ!
ΜΠΑΚΑΛΖ: Θα ζνπ δώζσ θαζόιηα. Πήγαηλε όκσο πξώηα, ώζπνπ λα ηα δπγίζσ,
λα κνπ θέξεηο ςσκί από ηνλ αληηθξηλό θνύξλαξε.
ΟΤΟΤΡΑΓΑ: Λππήζνπ κε, κπαθάιε, ηα παηδηά κνπ πεηλάλε θαη ζέινπλε
θαγεηό.
ΜΠΑΚΑΛΖ: Λππήζνπ κε θη εκέλα, πνπ ράλσ όιε ηελ ώξα κνπ κε θησρνύο ζαλ
θη εζέλα. Άληε, πήγαηλε ηώξα, θαη κόιηο γπξίζεηο κε ην ςσκί ζα ζνπ δώζσ
ηα θαζόιηα πνπ ρξεηάδεζαη.

Ζ ζνπζνπξάδα θεύγεη από ηε ζθελή.
Παληοκίκα. Μπαίλνπλ ζηε ζθελή ηα κηθξά παηδηά, θξαηώληαο από έλα κεηαιιηθό θαηζαξνιάθη.
Πεγαίλνπλ θαη δεηνύλ από ην κπαθάιε. Ο κπαθάιεο δελ ηνπο δίλεη θαη ηα απνδηώρλεη. Τα παηδηά θαη ν
κπαθάιεο απνρσξνύλ από ηε ζθελή.
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ηο θούρλο
Χαιί “Γηα έλα θνκκάηη ςσκί» Χ & Π Καηζηκίρα, α’ ζηξνθή-βίληεν θνύξλνο παξαδνζηαθόο.

ΟΤΟΤΡΑΓΑ: ε παξαθαιώ, θνύξλαξε, δώζε κνπ ςσκί. Κη εγώ ςσκί ηνπ
κπαθάιε θαη ν κπαθάιεο ζε κέλα θαζόιηα. Κη εγώ θαζόιηα ηεο θνπέιαο,
θη ε θνπέια ζε κέλα λεξό. Κη εγώ λεξό ηεο Βάβσο, θη ε Βάβσ ηελ νπξά
κνπ, γηα λα πάσ ζηα παηδηά κνπ!
ΦΟΤΡΝΑΡΖ.: Θα ζνπ δώζσ ςσκί. Πήγαηλε όκσο πξώηα, ώζπνπ λα ην βγάισ
από ην θνύξλν, λα κνπ θέξεηο ιίγα ζηαθύιηα, εδώ πην θάησ ζην καλάβε.
ΟΤΟΤΡΑΓΑ: Λππήζνπ κε, θνύξλαξε, ηα παηδηά κνπ πεηλάλε θαη ζέινπλε
θαγεηό.
ΦΟΤΡΝΑΡΖ.: Λππήζνπ κε θη εκέλα, πνπ όιε ηε κέξα έρσ ςεζεί από ηε δέζηε
θαη ζέισ έλα δξνζεξό θξνύην λα δξνζίζσ ην ζηόκα κνπ. Άληε, πήγαηλε
ηώξα, θαη κόιηο γπξίζεηο κε ηα ζηαθύιηα ζα ζνπ δώζσ ην ςσκί πνπ
ρξεηάδεζαη.
Ζ ζνπζνπξάδα θεύγεη από ηε ζθελή.
Παληοκίκα. Μπαίλνπλ ζηε ζθελή ηα κηθξά παηδηά, θξαηώληαο από έλα κεηαιιηθό θαηζαξνιάθη.
Πεγαίλνπλ θαη δεηνύλ ςσκί από ην θνύξλαξε. Ο θνύξλαξεο δελ ηνπο δίλεη θαη ηα απνδηώρλεη. Τα
παηδηά θαη ν θνύξλαξεο απνρσξνύλ από ηε ζθελή.
Βίληεο: Ο θνύξλαξεο ηεο Κσ

10
Πράξθ 3θ

ηο καλάβηθο
Χαιί-βίληεν ηειεπηαία ζηξνθή «Τν γατδνπξάθη- ν καλάβεο» Εακπέηαο.

ΟΤΟΤΡΑΓΑ: ε παξαθαιώ, καλάβε, δώζε κνπ ιίγα ζηαθύιηα. Κη εγώ
ζηαθύιηα ηνπ θνύξλαξε. Καη ν θνύξλαξεο ζε κέλα ςσκί. Κη εγώ ςσκί
ηνπ κπαθάιε θαη ν κπαθάιεο ζε κέλα θαζόιηα. Κη εγώ θαζόιηα ηεο
θνπέιαο, θη ε θνπέια ζε κέλα λεξό. Κη εγώ λεξό ηεο Βάβσο, θη ε Βάβσ
ηελ νπξά κνπ, γηα λα πάσ ζηα παηδηά κνπ!
ΜΑΝΑΒΖ: Θα ζνπ δώζσ ζηαθύιηα. Πήγαηλε όκσο πξώηα, ώζπνπ λα ζηα βάισ
ζε κηα ζαθνύια, λα κνπ θέξεηο ιίγν θξέαο, εδώ πην θάησ ζην ραζάπε.
ΟΤΟΤΡΑΓΑ: Λππήζνπ κε, καλάβε, ηα παηδηά κνπ πεηλάλε θαη ζέινπλε θαγεηό.
ΜΑΝΑΒΖ: Λππήζνπ κε θη εκέλα, πνπ όιε ηε κέξα είκαη εδώ θαη δελ έρσ
πξνιάβεη λα πάξσ θαγεηό γηα ηα δηθά κνπ παηδηά. Εήηεζέ ηνπ λα ζνπ
δώζεη θαλέλα θαιό θνςίδη θαη κόιηο κνπ ην θέξεηο ζα ζνπ δώζσ ηα
ζηαθύιηα ζνπ.
Ζ ζνπζνπξάδα θεύγεη από ηε ζθελή.
Παληοκίκα. Μπαίλνπλ ζηε ζθελή ηα κηθξά παηδηά, θξαηώληαο από έλα κεηαιιηθό θαηζαξνιάθη.
Πεγαίλνπλ θαη δεηνύλ από ην καλάβε. Ο καλάβεο δελ ηνπο δίλεη θαη ηα απνδηώρλεη. Τα παηδηά θαη ν
καλάβεο απνρσξνύλ από ηε ζθελή.
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Πράξθ 4θ

ηο ταζάπηθο
Χαιί-βίληεν «Μεζ’ ζηε ραζάπηθε αγνξά», α’ ζηξνθή.

ΟΤΟΤΡΑΓΑ: ε παξαθαιώ, ραζάπε, δώζε κνπ ιίγν θξέαο. Κη εγώ θξέαο ηνπ
καλάβε θαη ν καλάβεο ζε κέλα ζηαθύιηα. Κη εγώ ζηαθύιηα ηνπ θνύξλαξε
θαη ν θνύξλαξεο ζε κέλα ςσκί. Καη εγώ ςσκί ηνπ κπαθάιε θαη ν
κπαθάιεο ζε κέλα θαζόιηα. Κη εγώ θαζόιηα ηεο θνπέιαο, θη ε θνπέια ζε
κέλα λεξό. Κη εγώ λεξό ηεο Βάβσο, θη ε Βάβσ ηελ νπξά κνπ, γηα λα πάσ
ζηα παηδηά κνπ!
ΥΑΑΠΖ: Θα ζνπ δώζσ θξέαο. Πήγαηλε όκσο πξώηα, ώζπνπ λα ζην θόςσ, λα
κνπ θέξεηο ιίγν γάια, εδώ πην θάησ ζην γαιαηά.
ΟΤΟΤΡΑΓΑ: Αρ! Ο γαιαηάο είλαη καθξηά θη εγώ θνπξάζηεθα. Γελ είκαη
ζπλεζηζκέλε λα πεξπαηώ ζηνπο δξόκνπο.
Καη ηα παηδηά κνπ ηα έρσ ηόζε ώξα κόλα θαη πεηλαζκέλα... Αρ, θαιέ κνπ
ραζάπε, δώζε κνπ ιίγν θξέαο, θη ν Θεόο λα ζνπ ην δώζεη από αιινύ!
ΥΑΑΠΖ: Αο είλαη. Έηζη κηθξή θαη αλήκπνξε πνπ δείρλεηο ζε ιππάκαη. Πάξε
κεξηθά από ηα πην θαιά θνκκάηηα. νπ έβαια εδώ έλα ιαγό, έλα θνθόξη,
έλα κπνύηη από θαηζηθάθη θαη κπξηδόιεο από θξέζθν γνπξνπλάθη.
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Πράξθ 4θ

ηε ζθελή (1-ζσγθέληρωζε ηωλ ηροθίκωλ)
ΑΦΖΓΖΣΖ: Σε ιππήζεθε ινηπόλ ν ραζάπεο, πνπ ήηαλ ν πην
θαιόο άλζξσπνο ηεο γεηηνληάο, θαη ηεο έδσζε ην θξέαο.
Μπαίλνπλ ζηε ζθελή νη πξνεγνύκελνη πξσηαγσληζηέο ζηε ζεηξά (αθνινπζώληαο ηε
ζεηξά εκθάληζεο), θξαηώληαο απηό πνπ ζα δώζνπλ ζηε ζνπζνπξάδα.

ΑΦΖΓΖΣΖ: Ζ ζνπζνπξάδα πήγε ην θξέαο ζην
καλάβε, πνπ ηεο έδσζε ζηαθύιηα …

Ύζηεξα πήγε ηα ζηαθύιηα ζην θνύξλαξε, πνπ ηεο έδσζε ςσκί …

Ύζηεξα πήγε ην ςσκί ζην κπαθάιε, πνπ ηεο έδσζε
θαζόιηα…

Ύζηεξα πήγε ηα θαζόιηα ζηελ θνπέια, πνπ ηεο έδσζε
λεξό…
Καη ηέινο πάλησλ, πήγε ην λεξό ζηε γξηά Βάβσ, πνπ
ηεο έδσζε ηελ νπξά ηεο…
Καη έηζη, ε θαεκέλε ε ζνπζνπξάδα κπόξεζε πάιη λα
πεηάμεη ςειά θαη λα γπξίζεη ζηε θσιηά ηεο, όπνπ ηελ
πεξίκελαλ ηα πνπιάθηα ηεο. (Ζ ζνπζνπξάδα θεύγεη από ηε
ζθελή)

Κάζε έλαο από ηνπο παξαπάλσ, κόιηο παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ ην ηξόθηκν πνπ ηνπ δίλεη ε ζνπζνπξάδα ην
ηνπνζεηεί κπξνζηά ζηε ζθελή, καδί κε ηα θνπθηά θαη ηα ξεβίζηα.
Παληοκίκα. Μπαίλνπλ ζηε ζθελή ηα παηδηά κε ηα θαηζαξνιάθηα. Δμεξεπλνύλ ην ρώξν θαη πεγαίλνπλ
πξνο ηα ηξόθηκα. Όινη ηα αγξηεύνπλ θαη ηα δηώρλνπλ. Τα παηδηά πεγαίλνπλ θαη θάζνληαη κόλα ηνπο ζε
κηα γσληά ηεο ζθελήο. Όινη νη ππόινηπνη θεύγνπλ από ηε ζθελή.
Βίληεο: Τα παηδηά κνηξάδνληαη πάληα ην θαγεηό ηνπο! Οη κεγάινη;
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ηε ζθελή (2-είζοδος ηοσ Μάγεηρα)
Χαιί βίληεν «Μπνπθηά θαη ζπρώξην- θαιώο ήξζαηε» 0.16-0.57 fade out)
Μπαίλεη ζηε ζθελή ν Μάγεηξαο. Μόιηο ηνλ βιέπνπλ, ηα παηδηά ζεθώλνληαη θαη πεγαίλνπλ θνληά ηνπ,
πξνηάζζνληαο ηα θαηζαξνιάθηα ηνπο.

ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ 1.: ε παξαθαιώ, θαιέ κνπ κάγεηξα. Δίκαζηε κόλα θαη
θνπξαζκέλα. Πεηλάκε πνιύ. Μήπσο ζαο βξίζθεηαη θάλα θνκκαηάθη ςσκί
ή θάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζακε λα θάκε;
ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ 2: Δίλαη κέξεο πνιιέο πνπ γπξίδνπκε από εδώ θαη από εθεί
ςάρλνληαο ιίγν θαγεηό. Ζ θνηιηά καο πξήζηεθε από ηελ πείλα. Σα πόδηα
καο πνλέζαλε από ηνπο δξόκνπο.
ΜΑΓΔΗΡΑ: Ση βιέπσ εδώ; Παηδηά πνπ πεηλάλε; Μα απηό είλαη απαξάδεθην! Γηα
λα δνύκε ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα απηό.
Γπξίδεη πάλσ ζηε ζθελή θαη βιέπεη ηα ζπγθεληξσκέλα θαγεηά.

ΜΑΓΔΗΡΑ: Α κάιηζηα! Δδώ βιέπσ αξθεηά πιηθά γηα λα καγεηξέςσ θάηη θαιό.
Από πνύ βξέζεθαλ εδώ όια απηά;
ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ 1.: Δίλαη από έλα παξακύζη. [Με ιππεκέλν ύθνο]
ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ 2: Γελ είλαη αιεζηλά πιηθά. Κξίκα. [Με ιππεκέλν ύθνο]
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ηε ζθελή (3-Ο Μάγεηρας βρίζθεη ηο θοσθί θαη ηο ρεβίζη)
[Βγαίλνπλ κπξνζηά ζηε ζθελή δίπια από ην Μάγεηξα θαη κηιάλε νη παξαθάησ]

ΚΟΤΚΗ: Ψέκαηα θη αιήζεηα, έηζη είλ’ ηα παξακύζηα.
ΡΔΒΗΘΗ: Παξακύζη κύζαξνο, ε θνηιηά ζαο πίζαξνο.
ΚΟΠΔΛΑ: Καη εηξώγαλ θαη επίλαλ θαη ςνθνύζαλ απ’ ηελ πείλα.
ΜΑΓΔΗΡΑ: Να ςνθήζνπλ από ηελ πείλα, ελώ εδώ ππάξρνπλ ηόζα πιηθά;
Απαξάδεθην. Γηα λα δνύκε ινηπόλ ηη ππάξρεη εδώ.
Ο Μάγεηξαο ςάρλεη ηα πιηθά. Τα ζεθώλεη έλα έλα λα ηα δνπλ όινη νη ζεαηέο.

ΜΑΓΔΗΡΑ: Κοσθηά θαη ρεβίζηα. Από πνύ βξέζεθαλ απηά;
ΚΟΤΚΗ: Δκείο βαζηθά πεξηκέλακε εδώ, δίπια ζηε βξύζε γηα λεξό.
ΡΔΒΗΘΗ: Καη πέξαζε ε θαθή θαη καο κπαγιάξσζε. Άζε ... είλαη κεγάιε ηζηνξία...
Φηελά ηε γιηηώζακε.
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ηε ζθελή (4-Ο Μάγεηρας βρίζθεη ηο Σδαθ θαη ηο ταζάπε)

ΜΑΓΔΗΡΑ: Βιέπσ εδώ θαη θαζόιηα. Πνηνο ηα έθεξε;
Όινη όζνη είλαη ζηε ζθελή ζεθώλνπλ αλήμεξνη ηνπο ώκνπο. Μπαίλεη ν Τδαθ.

ΣΕΑΚ.: Σα θαζόιηα απηά είλαη καγηθά. Κάπνηε ηα αληάιιαμα κε κηα αγειάδα. Μαο
βνήζεζαλ λα μεθύγνπκε από ηελ πείλα. Διπίδσ ηώξα λα βνεζήζνπλ όια
ηα παηδηά πνπ πεηλάλε.
ΜΑΓΔΗΡΑ: Μαγηθά θαζόιηα; Μα πώο;
ΣΕΑΚ.: Άζε, θαη απηή είλαη κεγάιε ηζηνξία. Έρεη κέζα γίγαληεο, ρξπζέο άξπεο,
θάζηξα, κηα ρήλα κε ηα ρξπζά απγά ... Πνύ λα ζηα ιέσ ηώξα! Σν ζέκα
είλαη όηη θηελά ηε γιίησζα θαη από ην γίγαληα θαη από ηε κάλα κνπ πνπ
κε έθαγε ζηε γξίληα.
ΜΑΓΔΗΡΑ: Μάιηζηα! Δδώ βιέπσ θαη έλα ιαγό.
Όινη όζνη είλαη ζηε ζθελή ζεθώλνπλ αλήμεξνη ηνπο ώκνπο. Μπαίλεη ν ραζάπεο.

ΥΑΑΠΖ: Ο ιαγός θαη ε τειώλα! Μα ηίπνηα δε ζαο κάζαλε ζην ζρνιείν;
ΜΑΓΔΗΡΑ: Μάιηζηα! Μάιηζηα! Καη έλα θοθόρη ...
ΥΑΑΠΖ: Γσο θοθόρηα δφερά! Καιά, εζύ είζαη άζρεηνο από παξακύζηα...
ΜΑΓΔΗΡΑ: Καη έλα κπνύηη από θαηζηθάθη ...
ΥΑΑΠΖ: Τα εθηά ηα θαηζηθάθηα... Ρε ηη είλαη ηνύηνο;
ΜΑΓΔΗΡΑ: Καη κπξηδόιεο από θξέζθν γοσροσλάθη...
ΥΑΑΠΖ: Τα ηρία γοσροσλάθηα… Έιενο! Γε ζνπ δηαβάδαλε εζέλα παξακύζηα
όηαλ ήζνπλα παηδί;

16

ηε ζθελή (5-Ο Μάγεηρας βρίζθεη ηο θούρλαρε θαη ηο καλάβε)

ΜΑΓΔΗΡΑ: Ωξαία. Απηά καο θηάλνπλ γηα έλα θαιό θαγεηό. Χξεηαδόκαζηε όκσο
θαη έλα θαξβέιη υφκί ...
Όινη όζνη είλαη ζηε ζθελή ζεθώλνπλ αλήμεξνη ηνπο ώκνπο. Μπαίλεη ν θνύξλαξεο.

ΦΟΤΡΝΑΡΖ.: Το πηο γισθό υφκί. Δίλαη ηόζν γιπθό, πνπ γηαηξεύεη θαη
βαζηιηάδεο.
ΜΑΓΔΗΡΑ: Καη ιίγα ζηαθύιηα γηα κεηά ην θαγεηό ζα ήηαλ λόζηηκα.
Όινη όζνη είλαη ζηε ζθελή ζεθώλνπλ αλήμεξνη ηνπο ώκνπο. Μπαίλεη ν καλάβεο.

ΜΑΝΑΒΖ: Η αιεπού θαη ηα ζηαθύιηα. Όπσο βιέπεηο, όζα δε θηάλεη ε αιεπνύ ηα
θάλεη θξεκαζηάξηα. Έηζη έκεηλαλ απηά θαη κπόξεζα λα ηα δώζσ ζηε
ζνπζνπξάδα.
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ηε ζθελή (6-Ο Μάγεηρας βρίζθεη θαηζαρόια)

ΜΑΓΔΗΡΑ: Σώξα ρξεηαδόκαζηε θαη καγεηξηθά ζθεύε, έλα θαδάλη, κηα θαηζαξόια,
έλα ηεγάλη! Πνηνο ζα πάεη άξαγε λα ηα πάξεη από ηελ θνπδίλα ηεο
κάγηζζας;
Όινη όζνη είλαη ζηε ζθελή ζεθώλνπλ αλήμεξνη ηνπο ώκνπο. Μπαίλεη ν θιέθηεο.

ΚΛΔΦΣΖ: Δγώ ζα πάσ λα ηα θέξσ! Γώζηε κνπ ιίγν ρξόλν θαη ζα ζνπ θέξσ ό,ηη
ρξεηάδεζαη.
The Little Witch Brewing Potion | Double Double Toil and Trouble (0.00-1.26 fade out)
Ο θιέθηεο πεγαίλεη πξνζεθηηθά πίζσ από ηε ζθελή. Αθνύγεηαη ζόξπβνο. Μεηά από ιίγν κπαίλεη
ηξέρνληαο θξαηώληαο κηα κεγάιε θαηζαξόια. Τε δίλεη γξήγνξα ζην κάγεηξα θαη θξύβεηαη πίζσ ηνπ.
Βίληεο: Αζηξαπέο θαη βξνληέο. Όζνη είλαη ζηε ζθελή καδεύνληαη θνβηζκέλνη. Μπαίλεη ζηε ζθελή ε
κάγηζζα νξγηζκέλε.

ΜΑΓΗΑ: Πνηνο ηόικεζε λα κνπ θιέςεη ηε κεγάιε κνπ θαηζαξόια ηελ ώξα πνπ
έθηηαρλα ην καγηθό κνπ θίιηξν;
Δκπξόο ινηπόλ καγηθό κνπ ξαβδί! Γείμε κνπ ηνλ θιέθηε ... θαη εγώ ζα ηνλ
κεηακνξθώζσ ζε βάηξαρν.
Άκπξα θαηάκπξα ζνύθνπηνπ κπε ... άκπε θάκπε λην κη λε
[δείρλεη κε ην ξαβδί νξηζκέλα από ηα παηδηά θαη ζηακαηάεη ζηνλ θιέθηε].

Α, εζύ είζαη; Γηα βγεο εδώ κπξνζηά θαη πεο καο γηαηί ην έθαλεο;
ΚΛΔΦΣΖ: Ο κάγεηξαο ρξεηάδεηαη κηα θαηζαξόια γηα λα καγεηξέςεη θαγεηό γηα
όια ηα πεηλαζκέλα παηδηά.
Γηα απηό θαη ηελ έθιεςα. ε παξαθαιώ. Με κε κεηακνξθώζεηο ζε
βάηξαρν!

18

ΜΑΓΗΑ: [πηάλεη ην ζαγόλη ηεο ζθεθηηθή] Φαγεηό γηα ηα παηδηά πνπ πεηλάλε; Γελ είλαη
θαθή ηδέα. Ίζσο ζα κπνξνύζα λα βνεζήζσ θαη εγώ.
ΚΛΔΦΣΖ: Πώο;
ΜΑΓΗΑ: Θα θάλσ θαη εγώ ηα καγηθά κνπ λα ην θάλσ λνζηηκόηεξν. Πεξίκελε θαη
ζα δεηο!
[ρηππάεη κε ην ξαβδί ηεο ην ρείινο ηεο θαηζαξόιαο]

Άκπξα θαηάκπξα ζα θάλσ καγηθά, ην θαγεηό λα θηάζεη γηα όια ηα παηδηά.
[Τραγούδη. Ο βάηρατος]

ΜΑΓΔΗΡΑ: Ωξαία. Σα έρνπκε όια ... Σα πιηθά ... ηελ θαηζαξόια ... Μα ζαλ θάηη
λα καο ιείπεη... [μύλεη ην θεθάιη ηνπ]
Ναη, βέβαηα! Μαο ιείπεη ε θσηηά.
Άληε ηώξα λα ηξέρεηο λα βξεηο θσηηά!
Ρε ζεηο! [απεπζύλεηαη ζηνπο άιινπο γύξσ ηνπ]
Μήπσο θαπλίδεη θαλείο ζαο θαη έρεη καδί ηνπ θαλέλαλ αλαπηήξα;
ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ: Α πα ...πα...πα...πα!
ΚΛΔΦΣΖ: Σν βξήθα! Κάπνηνο λα πάεη λα θιέςεη ηε θσηηά από ηε θσιηά ηνπ
δξάθνπ.
Πάλησο εγώ δελ ην θάλσ, κεηά ηελ ηξνκάξα πνπ πήξα κε ηε κάγηζζα.
Πνηνο είλαη ηόζν γελλαίνο γηα λα ηνικήζεη;
«The Hobbit - Smaug attacks Laketown»- επηινγή ζθελώλ δξάθνο-θσηηά

[Μόιηο βιέπνπλ ηηο ζθελέο, όινη θάλνπλ πίζσ θνβηζκέλνη. Μπαίλεη ζηε ζθελή ν ηππόηεο]
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ηε ζθελή (7-Ο Μάγεηρας βρίζθεη θωηηά)

ΗΠΠΟΣΖ: Δγώ ζα ζαο βνεζήζσ! Δγώ ζα πάσ ζηε θσιηά ηνπ δξάθνπ θαη ζα ζαο
θέξσ ηε θσηηά!
ΜΑΓΔΗΡΑ: Πξόζερε όκσο λα κε ζε θάλεη κηα κπνπθηά, έηζη κηθξνύιεο πνπ είζαη!
ΗΠΠΟΣΖ: Έρσ θαλνλίζεη δξάθνπο εγώ ...
ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ: Καιή ηύρε, θίιε!
[Ο ηππόηεο πεγαίλεη πίζσ από ηε ζθελή. Αθνύγεηαη δπλαηόο ήρνο ξνραιεηνύ. Σε ιίγν ν ηππόηεο βγαίλεη
ηξέρνληαο, θξαηώληαο ηε θσηηά πνπ πεγαίλεη θαη ηε βάδεη θάησ από ηελ θαηζαξόια]

ΜΑΓΗΑ: Δίζαη θαιά; Έπαζεο θάηη;
ΗΠΠΟΣΖ: Πνύ λα ζαο ηα ιέσ... Μπήθα ινηπόλ κέζα ζηε ζπειηά ηνπ δξάθνπ ...
Απηόο, κόιηο κε πήξε ρακπάξη, άλνημε ηε ζηνκαηάξα ηνπ θαη κεηά έγηλε
κάρε κεγάιε. Σεο θαθνκνίξαο ζαο ιέσ!
Σν ζέκα είλαη όηη κπόξεζα θαη ηνπ πήξα ηε θσηηά κέζα από ηα δόληηα.
Γε λνκίδσ όηη ζα κπνξνύζε λα θαηαθέξεη θαλείο από εζάο θάηη ηέηνην!
ΜΑΓΗΑ: Μκκκ…! Καιό ην παξακύζη ζνπ, αιιά δελ έρεη δξάθν!
α λα κε καο ηα ιεο θαιά... Δγώ αιιηώο ηα θαηαιαβαίλσ ηα πξάγκαηα.
Δκπξόο ινηπόλ, καγηθό κνπ ξαβδί! Γείμε καο ηη πξαγκαηηθά έγηλε ζηε
ζπειηά ηνπ δξάθνπ.
Άκπξα θαηάκπξα ζνύθνπηνπ κπε… άκπε θάκπε λην κη λε…
Γείρλεη κε ην ξαβδί ηεο ηηο δπν νζόλεο πξνβνιήο
Τραγούδη. Ο ηεκπέιεο δξάθνο
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ηε

ηε ζθελή (8-Ο Μάγεηρας προεηοηκάδεη ηο θαγεηό)

ΜΑΓΗΑ: Α θαιά... Μηιάκε όηη εζύ έδσζεο κεγάιε κάρε! Με έλαλ ηεκπέιε
δξάθν! Σξνκάξα ζνπ...
ΗΠΠΟΣΖ: Δ … ό,ηη κπνξεί θάλεη ν θαζέλαο. Πάλησο, ηε θσηηά ηελ έθεξα.
ΜΑΓΔΗΡΑ: Ωξαία! Σώξα λνκίδσ πσο ηα έρνπκε όια. Αο μεθηλήζνπκε!
ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ 1.: Πήξα από ηα παξακύζηα - ηα θοσθηά θαη ηα ρεβίζηα… (Ο
κάγεηξαο βάδεη ηα αληίζηνηρα πιηθά κέζα ηελ θαηζαξόια)

ΣΕΑΚ.: Μία θαζοιηά πειώξηα - ην ιαγό θαη ηα θοθόρηα …
ΦΟΤΡΝΑΡΖ.: Πήξα όια ηα θαρβέιηα …
ΜΑΝΑΒΖ: Σα ζηαθύιηα από η’ ακπέιηα…
ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ 2: Σα εθηά ηα θαηζηθάθηα - θαη ηα ηξία γοσροσλάθηα…
ΔΓΓΟΝΑΚΗ Α.: Έρνπκε ζαο ιέσ παλεγύξηα - Φέξηε πηάηα, θέξηε θαη πνηήξηα…
ΜΑΓΔΗΡΑ:. Μάγεηξαο, Σζειεκεληέο ζα γίλσ …
ΓΗΑΓΗΑ: Κη όηη καγεηξεύσ, ζα ην δίλσ ζηα παηδηά …
ΔΓΓΟΝΑΚΗ Β.: Φέξηε ηα καραηξνπήξνπλα ζαο - θαη ηα παξακύζηα ηεο γηαγηάο
ζαο…
ΜΠΑΚΑΛΖ: Σα παηδηά λα θάλε θαη λα πηνύλε - θαη πνηέ, πνηέ κελ θνηκεζνύλε
λεζηηθά.
ΗΠΠΟΣΖ: Με ην δόξη απ ηε θσιηά ηνπο - πήξα ηε θσηηά απ’ ηνπο δξάθνπο…
ΚΛΔΦΣΖ: Κη απ’ ηηο κάγηζζεο θαδάληα, θαηζαξόιεο θαη ηεγάληα….
ΜΑΓΔΗΡΑ : Έξημα ηα πιηθά κνπ ...
ΜΑΓΗΑ: Καη η’ αιαηνπίπεξά κνπ ...
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ΜΑΓΔΗΡΑ: Απ’ ηα παξακύζηα θιέβσ - λα ‘ρσ γηα λα καγεηξεύσ.
Παληοκίκα. Ο κάγεηξαο ηνπο δίλεη λα δνθηκάζνπλ από ηελ θνπηάια. Απηνί δείρλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από
ηε γεύζε ηνπ θαγεηνύ.

ΓΡΗΑ-ΒΑΒΩ.: Καιέ … κνύξιηα είλαη. Ούηε ν Μακαιάθεο λα ην έθηηαρλε!
ΟΤΟΤΡΑΓΑ: Μκκκκ …! Σέιεην είλαη. Γηα ηόζν λόζηηκν θαγεηό, άμηδε ε
ηαιαηπσξία πνπ ηξάβεμα!
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ηε ζθελή (9-Δίζοδος ηοσ ηραγοσδηζηή)
VINCERO PERDERO - Μάξηνο Φξαγθνύιεο 0.10-0.32 fade out

[Μπαίλεη ζηε ζθελή ν ηξαγνπδηζηήο]

ΣΡΑΓΟΤΓΗΣΖ: Μνπ θάλεθε πσο άθνπζα θάπνηνπο σξαίνπο ζηίρνπο.
ΚΟΠΔΛΑ: Πνηνο είζαη εζύ;
ΣΡΑΓΟΤΓΗΣΖ: Δίκαη έλαο ηξαγνπδηζηήο θαη ζέισ λα θάλσ ηξαγνύδη ηα ιόγηα πνπ
ιέγαηε.
ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ 1.: Μα είλαη ηα πιηθά γηα έλα απιό θαγεηό, δελ είλαη ηξαγνύδη.
ΣΡΑΓΟΤΓΗΣΖ: Έρεηο άδηθν. Δίλαη έλα πνίεκα γηα όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ.
Παηδηά, ζα ζαο άξεζε λα ην ηξαγνπδήζσ εγώ γηα ζαο;
ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ: Ναη!
ΣΡΑΓΟΤΓΗΣΖ: Ωξαία! Αβάληη καέζηξν!
Βίληεο “Mάξηνο Φξαγθνύιεο-Μάγεηξαο” 0/00 – 1.33 fade out

ΣΡΑΓΟΤΓΗΣΖ: Ση ιέηε ινηπόλ παηδηά; Σν ηξαγνπδάκε όινη καδί;
ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ: Ναη!
Τραγούδη. Ο κάγεηξαο
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ΡΟΛΟΣ

ΦΥΛΟ

ΟΜΙΛΙΑ

1.

Μάγειρασ

2.

ουςουράδα

3.

Αφθγθτισ

4.

Γιαγιά

5.

Κουκί

7

6.

Ρεβίκι

7

7.

Μάγιςςα

Κορίτςι

7

8.

Κοπζλα

Κορίτςι

6

9.

Χαςάπθσ

6

10.

Σραγουδιςτισ

5

11.

Ιππότθσ

12.

Κλζφτθσ

5

13.

Παιδί Α

3

14.

Παιδί Β

3

15.

Φοφρναρθσ

3

16.

Μανάβθσ

3

17.

Μπακάλθσ

2

18.

Μικρό παιδί 1

3

19.

Σηακ

2

20.

Γριά Βάβω

21.

Μικρό παιδί 2

ΔΙΑΝΟΜΗ

21
Κορίτςι

12
8

Κορίτςι

Αγόρι

Κορίτςι

7

5

2
3
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Τα λουστράκια
Πεινάει θ ςουςουράδα
Πεινάν και τα παιδιά
Κι ανκρϊποι ςτθν Ελλάδα
Δε νοιάηονται για αυτά
Σου Μάγειρα θ κουτάλα
Θα δϊςει φαγθτό
Κι ζνα ποτιρι γάλα
Θα διϊξει το κακό
Ποφ κα πάμε, ποφ κα πάμε
τι κα φάμε τι κα φάμε;
Ζκλεψα μια λαμαρίνα
με ηεςτι ηεςτι φαρίνα.
ϊπα ςϊπα, ςϊπα ςϊπα,
δε μου το `πεσ δε ςου το `πα
πάψε πάψε, πάψε πάψε
κι ό,τι βρεισ μπροςτά ςου χάψε.
Αυτιν τθν ιςτορία
Προςζξτε τθν καλά
Κι αν ζχετε απορία
Ρωτιςτε μασ μετά
Μεσ’ απϋ τα παραμφκια
Θα μάκετε πολλά
ασ λζμε τθν αλικεια
Ακοφςτε μασ καλά.
Ποφ κα πάμε, ποφ κα πάμε
τι κα φάμε τι κα φάμε;
Ζκλεψα μια λαμαρίνα
με ηεςτι ηεςτι φαρίνα.
ϊπα ςϊπα, ςϊπα ςϊπα,
δε μου το `πεσ δε ςου το `πα
πάψε πάψε, πάψε πάψε
κι ό,τι βρεισ μπροςτά ςου χάψε.
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