
Χριστουγεννιάτικο έργο 

ΤΙ ...ΕΠΑΘΑΝ ΟΙ ΜΑΓΟΙ; 

 
ΠΡΟΣΩΠΑ 
Το μαγικό τοτέμ  ο μάγος της φύσης           Γιώργος Καλέας 
Ο Γιάο Μελχ ο μάγος του ύπνου                  Νεκτάριος Λάκκος 
Κοργκαντάνο ο μάγος των χρωμάτων        Θάνος Ιωάννου 
Πλούτων ο μάγος του πλούτου                    Μάριος Καλλικούρδης 
 
Ο πρίγκηπας                                               Σώζος Συμεωνάκης 
Καθρέφτης:                                                  Νεκτάριος Κορναράκης 
Τυμπανιστές                 Δημήτρης Πετούση      Άγγελος Τσέλας 
Απεσταλμένη                                              Ευτυχία Μαρμαρινού 
χιονάτη                                                        Παρασκευούλα Σόρτση 
χιονονιφάδες       Λιλύ ροζ Φαμπρ, Ανίσα Ιζειράι, Ελευθερία Λορέντζου, 
Μέγκυ Φάσκο, Ζαφειρία Χατζοπούλου Ισμήνη Ελευθερίου 

Τίνγκερμπελ                                               Δήμητρα Χατζημανώλη 

Ραπουνζέλ                                                  Έλενα Μοίρα 

Ποκαχόντας (ινδιάνα)                                  Κατερίνα Μουτζούρη 
Γιασμίν (φίλη του αλαντίν)                           Αναστασία Ζώη 
Μουλάν (κινέζα πολεμίστρια)                       Ηω Χωρέμη 
Πεντάμορφη η Μπελ                                   Εύα Σκαλτσιώτη 
Κοκκινοσκουφίτσα                                     Πόπη Μπόγρη 

Τοσοδούλα                                                  Βασιλική Χρυσοχόου 

Ωραία κοιμωμένη                                       Δέσποινα Καλλικούρδη 
Σταχτοπούτα                                               Μάριον Μίχα 
 
 
 
Μια ιδέα της Κλεοπάτρας Κούρτη, εικαστικού, που γράφτηκε από τις 
Σταυρούλα Λαγιάκου, νηπιαγωγός, Χρυσαίδα Τριμανδήλη, δασκάλα και 
Ιωάννα Νικολαίδου. 
Μουσική επένδυση: Σταυρούλα Λαγιάκου  Ιωάννα Νικολαίδου 
Μουσική διδασκαλία: Δώρα Κουσκουρέλου, η μουσικός μας 
Χορός:  Ινώ Ζαχαροπούλου, θεατρολογία 
Σκηνικά: Κατερίνα Λάμπρου, εικαστικά, με τα παιδιά και τη δασκάλα τους  
Ιωάννα Νικολαίδου 
Κοστούμια: Ιωάννα Νικολαίδου 
Για να στηθεί η παράσταση βοήθησαν οι δασκάλες της Α τάξης  
Μάρθα Μαρίνη, Ιωάννα Νικολαίδου 
Θεατρικό παιχνίδι: Έλενα Φουντούκη 
χορηγοί: οι μονάκριβες μαμάδες μας 
 
 
Απεσταλμένη: Γεια σας Τι έπαθα, αχ τι έπαθα Με ξέρετε;...α δε με ξέρετε 
Είμαι η απεσταλμένη των ΜΑΓΩΝ. Των μάγων... που κοιτάνε το άστρο το 
φωτεινό... για να πάνε στο θεικό βρέφος...α μπράβο 
Ε!! Λοιπόν οι μάγοι ...δε βλέπουν το άστρο..Κοιτάνε... ξανακοιτάνε τίποτα!!!!! 
Φτάνουν σε λίγο... εδώ..στη χώρα των Παραμυθιών.. για να ξαποστάσουν  



και να πάρουν πληροφορίες. 
Εγώ θα οργανώσω την υποδοχή τους 
ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ΑΚΟΥΣΑΤΕ 
ΑΓΓΛΟΙ    ΓΑΛΛΟΙ    ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ    και τα λοιπά    και τα λοιπά 
ΕΛΑΤΕ ΟΟΟΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΑΑΓΟΥΣ 
(αρχίζουν να έρχονται στη σκηνή 

ΧΙΟΝΑΤΗ, ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ, ΤΙΝΓΚΕΡΜΠΕΛ, ΤΟΣΟΔΟΥΛΑ –κάθεται στο λουλούδι της-, οι 

χιονονυφάδες που παρατάσσονται σε μια οργανωμένη θέση) 
 
Η υποδοχή 
(μπαίνουν οι μάγοι ένας ένας και τους αναγγέλει η απεσταλμένη) 
Απεσταλμένη:  
Το μαγικό τοτέμ,      ο μάγος της φύσης                          
Ο Γιάο Μελχ,      ο μάγος του ύπνου       (όλο χασμουριέται )                     
Κοργκαντάνο,     ο μάγος των χρωμάτων                        
Πλούτων,       ο μάγος του πλούτου    (ανεβαίνουν στο βάθρο) 
(χειροκροτούν όσοι είναι στη σκηνή)                             
Χιονάτη. (υποκλείνεται, οι άλλες μιλάνε μεταξύ τους) 
Κοργκαντάνο: ησυχία στο ακροατήριο, είμαστε οι μάγοι με τα δώρα, και εγώ 
ο μάγος Κοργκαντάνο. 
Ψάχνουμε το μεγάλο αστέρι πάνω στο χειμωνιάτικο ουρανό, που δείχνει το 
δρόμο για το μέρος που γεννήθηκε το θείο βρέφος.. 
ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΕΣ: τραγούδι ΜΟΥΠΑΝ ΈΛΑ ΝΑ ΠΆΜΕ ΝΑ ΔΕΙΣ 
Χιονάτη (αναρωτιέται ξύνει το κεφάλι της), Ξέρω; ...δεν ξέρω 

Α! Θα ρωτήσω το μαγικό καθρέφτη 
Καθρέφτη καθρεφτάκι που είναι το αστέρι το πιο λαμπρό;  
Καθρέφτης: εμ χμ (ξεροβήχει) νομίζω,  Χιονάτη με την εκπληκτική ομορφιά και 
την καλή καρδιά ,γεμάτη αθωότητα.  
νομίζω οτι είναι κατά κει, στα βορεινα, πέεεερα από τα βουνά. 
Χιονάτη (τους δείχνει προς τα που νομίζει οτι πρέπει να πάνε) 

Να πάτε κατά κει στα βορεινά, πέεεερα απ τα βουνά. 
Πλούτων: ευχαριστούμε για τη βοήθεια, μπράβο για την καλοσύνη σου.  
Χιονονιφάδες :ΧΟΡΕΥΟΥΝ 
(κατεβαίνει ο Κοργκαντάνοστο κέντρο, δίνει από ένα κορδελάκι σε κάθε μια, αυτές στηρίζονται 

στον ώμο του για να κάνουν έκταση του ποδιού, μετά πετάνε τα πον πον ψηλοκρεμαστά)  
Ο Γιάο Μελχ: Μήπως εσείς ξέρετε που να είναι το αστέρι το φωτεινό; 
(οι νυφάδες δεν απαντούν, σαν ονειροπαρμένες κάνουν κύκλους απαλούς και κάθονται 
οκλαδόν σε σημεία της σκηνής). 

Ραπουνζέλ (μακρύ μαλλί). υποκλίνεται  
Περπατάει ο Το μαγικό τοτέμ  για να δει απ το τηλεσκόπιο, πατάει τα μαλλιά της.  

Ραπουνζέλ :Αχ ... τα μαλλιά μου... 
Το μαγικό τοτέμ  : Πολύ μαλλί βρε παιδί μου...(κοιτάζει) 
Ραπουνζέλ: (πλησιάζει τον μάγο ) βλέπετε τίποτα; 
Το μαγικό τοτέμ  : (γυρνάει αδέξια την ξανα πατάει στα μαλλιά ) Μπα,  
τίποτα δε φαίνεται στον ορίζοντα. (ξαναπάει στο τηλ) 
Ραπουνζέλ: (κόβει μια τούφα απ τα μαλλιά της)  χαρίζω μια τούφα απ τα μαλλιά 
μου για νάχει το θεικό βρέφος δύναμη  
Τίνγκερμπελ: (η Τ δε μιλάει αλλά κάνει νοήματα και λέει λδλου λδου---μεταφράζει ο 

καθρέφτης, τον πλησιάζει κάνει κινήσεις με το ραβδί της) 
Σας χαιρέτησα ; δε σας χαιρέτησα...χαίρεται τι κάνετε;  



Καλά ευχαριστώ 
-------------------------------------------------------- 
Είναι η Τίνκερ μπελ μια νεράιδα που γεννήθηκε από το πρώτο γέλιο ενός 
μωρού. 
--------------------------------------------------------------------- 
Έχει αδυναμία στα χαμένα πράγματα. Ταξίδεψε στο δάσος του χειμώνα, να 
βρει τη χαμένη τηςαδελφή, την Κυάνεια. 
-------------------------------------------- 
Λέει: Θα βρω και τ άστρο το φωτεινό (πάει στους μάγους και δίνει το ραβδί της) 
Κι όπως καταλάβατε χαρίζει για το μωρό, το μαγικό ραβδάκι της. 
Σταχτοπούτα: (μπαίνει τρεχοπηδώντας στη σκηνή τραγουδώντας ένα τραγουδάκι .....Τ 
ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ, Τ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ Τ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ, ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΓΑΝΟ ΣΑΝ 
ΚΑΡΑΜΕΛΑ----- σέρνει την άμαξά της) 
Οι άλλες φωνάζουν χαρούμενες για τον ερχομό της: 
ΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ: Ω η Σταχτοπούτα. Καλώς ήρθες Σταχτοπούτα. 
Πώς πέρασες στο χορό του πρίγκιπα;  
Σταχτοπούτα: α πέρασα καταπληκτικά. Θα σας τα πω κορίτσια. Αλλά πείτε 
μου πρώτα τι γίνεται εδώ; 
Το μαγικό τοτέμ  : ταξιδεύουμε από μακριά για να δώσουμε τα δώρα μας στο 
θείο βρέφος. Όμως έχουμε πρόβλημα... 
Σταχτοπούτα: δηλαδή, τι ...πρόβλημα; μπορώ να βοηθήσω; 
Το μαγικό τοτέμ  : Νεφελώματα και ηλεκτροκύματα μας εμποδίζουν να δούμε 
το άστρο από το τηλεσκόπιο. 
Σταχτοπούτα:  
Θα τηλεφωνήσω στον πρίγκηπα. μπορεί εκείνος να ξέρει. 
(κινητό, χτυπάει περιέργος ήχος, κάνει οτι μασάει τσίχλα, και μιλάει) 
Πρίγκηπά μου, ... ναι εγώ...ξέρεις εσύ πού μπορεί νάναι εκείνο το λαμρό 
αστέρι που δείχνει.... (ακούει, κουνώντας το κεφάλι σε νόημα ΝΑΙ) 
Καλά καλέ μη φωνάζεις, ακούω (κλείνει) 
Μου είπε οτι θα έρθει από δω.  
Εγώ σας χαρίζω το τυχερό γοβάκι μου να το δώσετε σαν δώρο στο μωρούλι.  
Γεια σας..(φεύγει απ τη σκηνή ---ξαναγυρνάει, ) 
Γεια σας, είπα... 
Όσο μιλάει η Σταχτοπούτα ο μάγος Γιάο Μελχ βλέπει κάπου πιο κει την ωραία 
κοιμωμένη,που κοιμάται. Πλησιάζει συγυρίζει τα μαξιλάρια δίπλα της και την πέφτει για 
...ύπνο. 

Ποκαχόντας (ινδιάνα)     
Ποκαχόντας, θα πει διαφορετική 
αδέρφια μου είναι η γη και το ποτάμι 
παρέα μου τα άγρια πουλιά 
κι όλοι ενωμένοι προχωράμε  
σ ένα κύκλο στης ζωής την αγκαλιά 
Τι κι αν είμαστε ερυθρόδερμοι ή λευκοί  
μας χρειάζονται      
οι φωνές του δάσους και τα χρώματα του ανέμου στην ψυχή    
Κοργκαντάνο: εσύ, κοπέλα με την κόκκινη μούρη, μπορείς να βοηθήσεις; 
Ποκαχόντας : εγώ όχι, αλλά τα πνεύματα της φυλής μου, αυτά πάντα 
βοηθάνε 
(να ακούγεται ήχος ινδιάνικων ταμπούρλων)  κάνει μια μικρή ιεροτελεστία:΅;;;;;;με την 

πυξίδακαι λέει:   
ΓΙΑΓΙΟΥΛΑ ΜΟΥ, ΓΙΑΓΙΟΥΛΑ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ 



Κοργκαντάνο: Λοιπόν; 
Ποκαχόντας : πάρτε αυτήν την πυξίδα, κι παρακολουθήστε το βέλος,...αυτό 
θα σας οδηγεί... 
Κοργκαντάνο: (κάνει οτι περιεργάζεται την πυξίδα, τον τραβάει μαγνητικά πέρα δώθε): 
Ευχαριστούμε γενναία Ποκαχόντας 
Γιασμίν (φίλη του αλαντίν, πετάει στα σύννεφα): ΑΑΑχ, πού είναι ο αγαπημένος μου 
ο Αλαντί; (κοιτάει προς τα πάνω). Ανυπομονώ να με πάει βόλτα με το μαγικό του 
χαλί. 
Α(τρομάζει)   τι βλέπω ! ποιοι είστε εσείς ξένοι; 
Πλούτων: Μήπως εσύ, που πετάς ψηλά, έχεις δει το άστρο το φωτεινό; 
Γιασμίν: Α Α τι κρίμα..... δεν είδα.....Αλλά μια στιγμή...πάρτε νήμα από το 
μαγικό χαλί να το δώσετε δώρο στο θείο βρέφος. 
Μουλάν (κινέζα πολεμίστρια) (μπαίνει με μικρά βηματάκια σαν κινεζούλα):  
θέλουν νάμαστε σεμνές  
μα ... κι υπάκουες κι εργατικές 
όλο τρόπους και πολύ λεπτές (πάει και κοιτάζεται στον καθρέφτη) 
Καθρέφτης: τι κοιτάζεις; Άστα τώρα αυτά 
ξέρω οτι δεν είσαι σαν τ άλλα τα κορίτσια, αλλά μάχεσαι για το δίκιο και την 
αλήθεια. 
Σεβαστοί μου Μάγοι, από δω η Μουλάν, η κινέζα πολεμίστρια 
Πώς θα βοηθήσεις τους μάγους να βρουν τ αστέρι το πιο λαμπρό; 
Μουλάν :  
Για να δω τι έχω εδώ (μιλάει κινέζικα, κουνώντας τους δείκτες, πάνω κάτω) 
Ένα μήλο για η-ρε-μί-ααααα 
Κόσμημα για ι-σορ-ρο-πί-ααααα 
Και....(βγάζει ένα κλουβάκι με ένα καναρίνι) 
Τον..Τσίου Τσαν...για τύ-χη 
Κοργκαντάνο: και τι μπορείς να κάνεις εσύ για μας; 
Ποκαχόντας: Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σας χαρίσω τον Τσίου Τσαν 
...για να σας φέρνει τύχη. Έτσι θα βρείτε πιο εύκολα το αστε-ράααα-κιιιι 
Αλλά θα σας δώσω και ευχή (βγάζει το ρούχο, λύνει τα μαλλιά)  
Γη κι- ου- ρα-νός 
Το σκο-τά-δι και το φως 
Έ-να μό-νο δεν α-ρκεί 
Και τα δύ-ο θέ-λεις 
Μά-θη-μα ζω-ής 
Δυ-να-τα χτυ-πάς 
Μα στη γη στα-θε-ρά πα-τάς 
Σκλη-ρή σαν σπα-θί 
Μυα-λό ασ-τρα-πή 
Σαν φτε-ρό στο βο-ριά 
Σαν μπα-μπου να γέρ-νεις γλυ-κά 
Σι-γου-ριά να χεις πά-ντα στην κα-ρδιά 
Μην ντρα-πείς να φο-βη-θείς 
 
Απεσταλμένη: Μπελ η Πεντάμορφηηηηη    
Πεντάμορφη :(υποκλίνεται κρατώντας το τριαντάφυλλο)     
Η αγάπη μου, η αληθινή αγάπη, έλυσε τα μάγια. 
Ξαναβρήκα τον αγαπημένο μου που τον είχαν μαγέψει σε τέρας. 
(προς τους μάγους)Ορίστε το τριαντάφυλλο της αγάπης  



Είμαι βέβαιη οτι θα βρείτε το βρέφος, δώστε το με την αγάπη μου. (υπόκλιση) 
Κοκκινοσκουφίτσα (μπαίνει τραγουδώντας με το καλαθάκι της) 
Περπατώ εις το δάσος  
όταν ο λύκος δεν είναι εδώ  
λύκε λύκε είσαι δω; 
(πέφτει πάνω στους μάγους και τρομάζει) 
Αχ ... μαμά μου ο λύκος ντύθηκε τρεις μάγοι... αχ δε θα γλυτώσω ποτέ απ 
αυτόν; (κρύβεται πίσω από την τοσοδούλα) 
Τοσοδούλα: μη φοβάσαι δεν είναι ο λύκος 
Κοκκινοσκουφίτσα: και ποιοι είναι; 
Τοσοδούλα: είναι οι μάγοι το μαγικό τοτέμ, ο Πλούτων, ο Κοργκαντάνο   
και ο Γιάο Μελχ  
Μάγε Πλούτων: πού είναι ο Γιάο Μελχ; 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: πού είναι ο Γιάο Μελχ: (ψάχνουν) 
Κοργκαντάνο: ορίστε τώρα χάσαμε και τον μάγο. Και καλά αυτός, μήπως 
βοηθάει καθόλου. Όλο νυστάζει και όλο κοιμάται...αλλά τα δώρα;    
Τι θα γίνει με τα δώρα; 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:  πω πω ! πιάνουν τα μάγουλά τους σαν μοιρολογίστρες. 
Τι θα πάτε για δώρα στο θείο βρέφος: 
Κοκκινοσκουφίτσα: Να... εγώ θα δώσω το καλάθι μου  
που έχει γλυκά  
που έφτιαξε η μαμά μου 
που τα πάω στη γιαγιά μου 
Τοσοδούλα: εγώ χαρίζω (μιλάει ενώ βγάζει τα παπουτσάκια της) τα μαγικά 
παπούτσια. Μ αυτά βρήκα την πολυαγαπημένη μου μανούλα  
Καθρέφτης; Έχετε και τα δώρα των κοριτσιών, το τριαντάφυλλο της 
πεντάμορφης, τον..Τσίου Τσαν.. της Μουλάν, την τούφα απ τα μαλλιά της 
Ραπουνζέλ, το ραβδάκι της Τινκερπμελ, το χιόνι.... 
............................................. 
Αφού αφήσουν σε ένα καλάθι τα δώρα, αποσύρονται οι πριγκίπισσες αφού 
υποκλιθούν 
.......................................................... 
Βλέπουν τότε την Ωραία κοιμωμένη και μαζί τον υπναρά μάγο: 
Κοργκαντάνο: ω τι όμορφη κοπέλα! Τι όμορφο ροζ φόρεμα! 
Το μαγικό τοτέμ: Τον Γιάο Μέλχ δεν τον βλέπεις;  
Ωραία, όπως πάντα, αυτός κοιμάται και μεις προπαθούμε να λύσουμε το 
γρύφο του λαμπρού αστεριού. 
Ε ε ξύπνα...ξύπνα 
Γιάο Μελχ: τι τι έγινε... νικήσαμε; 
Ωραία κοιμωμένη: πού βρίσκομαι; Τι γίνεται; Ποιοι είστε; 
Ο πρίγκηπας: (μπαίνει αλαφιασμένος στη σκηνή πιάνει τα χέρια της Ωραίας και λέει:) 

Αγαπημένη μου 
πέρασα κάμπους και βουνά καλπάζοντας με τ άλογό μου  
και ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα.  
Είσαι καλά; 
Ωραία κοιμωμένη: τώρα που είμαι στην αγκαλιά σου είμαι μια χαρά. 
Κοργκαντάνο: εσύ πρίγκιψ που πέρασες κάμπους και χωριά,  
καλπάζοντας με τ άλογό σου  
μήπως είδες το ολόλαμπρο, φωτεινό αστέρι που δείχνει το δρόμο για το θείο 
βρέφος; 



πρίγκηπας: και βέβαια το είδα με οδηγούσε ....ανάποδα .. να βρω την 
αγαπημένη μου  
που μου είπε ένα πουλάκι οτι τρύπησε το δαχτυλάκι της και κοιμήθηκε 
Μάγοι: και πού είναι; 
πρίγκηπας Ελάτε (πλησιάζει το τηλεσκόπιο) Δείτε 
Μάγοι (ένας- ένας)  Ω! Ω! Κα-τα-πλη-κτι-κό 
Γιάο Μέλχ:  (χασμουριέται)   πώς νυστάζω... 
Κοργκαντάνο: (κινείται στο κέντρο της σκηνής)  Αγαπητοί φίλοι είμαι στην 
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω οτι βρήκαμε ...επιτέλους ..το λαμπρό, 
ολόφωτο, λαμπρόφωτο, πάνλαμπρο.... 
Πλούτων: πάρακάτω 
Κοργκαντάνο: βρήκαμε το αστέρι που θα μας οδηγήσει στο θείο βρέφος  
Θα δώσουμε και όλα τα δώρα και τις ευχές σας 
Νάστε καλά!!! 
Πάμε!!! (ξεκινάνε με αργά βήματα και μουσική) 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: στο καλό (τραγούδι)  

 
 


