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Η Μαγική Φλογέρα 

23 Παιδιά      6 ποντίκια 

6 γονείς 

7 παιδιά 

1 Δήμαρχος 

1 Δημαρχίνα 

1 Αυλητής 

Αφηγητής  

Το ΧΆΜΕΛΙΓΚ ήταν μια πόλη όμορφη, πολύ όμορφη πόλη, περιτριγυρισμένη από 

πυκνά δάση, με κουκλίστικα σπίτια και γραφικά σοκάκια. Οι κάτοικοι του Χάμελιγκ 

ήταν όλοι αρκετά πλούσιοι μα και πολύ τσιγκούνηδες…. Τους ενδιέφερε μόνο να 

βγάζουν λεφτά. Ο πιο φιλοχρήματος από όλους ήταν ο δήμαρχος. Ένας φαφλατάς 

κοιλαράς που σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Ήταν τόσο φιλάργυρος και 

καχύποπτος, ώστε όλα τα χρήματα τα έβαζε σε σεντούκια και τα κρατούσε στο 

δωμάτιό του… Αλλά και η γυναίκα του, η κυρία Δημάρχου, ήταν πολλή 

φαντασμένη,,,, Της άρεσε να τη θαυμάζουν, να την κολακεύουν και να ξοδεύει 
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αλόγιστα χρήματα σε λούσα και κοσμήματα… Τον τελευταίο καιρό μάλιστα είχε 

ξοδέψει πολλά νομίσματα σε παλτά και κάπες…. γιατί ο χειμώνας θα ερχόταν…. 

προμηνυόταν ιδιαίτερα κρύος….. 

 

 

Βγαίνουν 5 ζευγάρια, πιασμένα σε στάση ταγκό και χορεύουν βαλς με το τραγούδι  

2 . Η ΠΟΛΗ ΧΑΜΕΛΙΓΚ 

Αφηγητής- Τσαγκάρισσα 

Μια πόλη ήταν όμορφη 

που ΧΑΜΕΛΙΓΚ τη λέγαν 

σπουδαίο είχε δήμαρχο  

που όλοι τον παινεύαν. 

 

Μια πόλη που όμοια της δεν έχει 

και κάθε μέρα βρέχει χρυσάφι 

στην τσέπη του μπαμπά.. 

 

Μια πόλη φτιαγμένη να γίνει παραμύθι 

το κουκί και το ρεβίθι 

σωπάτε σε λίγο ξεκινά.. 

Αφηγητής- Φουρνάρισσα 

Στην πόλη  έχουμε έμπορους 

με μαγαζιά μεγάλα 

που αν γυρέψεις έχουμε  

και του πουλιού το γάλα 

 

Αυτό είναι το ΧΑΜΕΛΙΓΚ  

με τίποτα δε μοιάζει 

κι απ’ έξω ό,τι κι αν συμβεί 

κανέναν μας δε νοιάζει. 
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Δήμαρχος 

Να συστηθώ 

Εγώ όπως θα καταλάβατε 

είμαι ο Δήμαρχος 

με το αζημίωτο φυσικά. 

 

Δημαρχίνα 

Μου αρέσουν οι σύζυγοι  

με στρουμπουλή κοιλιά 

που γίνανε και δήμαρχοι 

με μπόλικα λεφτά 

Α! ξέχασα να σας πω 

Εγώ είμαι η Δημαρχίνα 

Αλλά μάλλον θα το καταλάβατε κι αυτό! 
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ΣΚΗΝΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Στο σκηνικό είναι ο Δήμαρχος με σκούφο και κοιμάται. Μπαίνουν τα ποντίκια και 

πειράζουν το Δήμαρχο με το  

4. ΑΠΟΨΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΛΑΣΜΟΣ 

Ποντικός 1 

 Η νύχτα πλησιάζει 

ο δήμαρχος νυστάζει 

τη σκούφια του φοράει 

και πάει να κοιμηθεί. 

Να μη μας λεν ποντίκια  

αν απόψε αυτός δεν τρελαθεί! 

 

Ποντικός 2 

Ο Δήμαρχος κοιμάται 

για αυτό μην τον ξυπνάτε 

τα μάτια του θα τρίβει 

σαν έρθει το πρωί. 

Να μη μας λεν ποντίκια  

αν απόψε αυτός δεν τρελαθεί! 

 

 

Ποντικός 3 

Το φουντωτό το πάπλωμα 

θα θέλει όλο μπάλωμα 

θα λείπουν και τα πούπουλα 

Να μη μας λεν ποντίκια  

αν απόψε αυτός δεν τρελαθεί! 

http://linasar.wordpress.com/


  linasar.wordpress.com 

 

 

 

 

 

Ποντικός 4 

Και μέσα στο μπακάλικο 

στο φούρνο, στο τσαγκάρικο 

αρχίζει το ροκάνισμα…. 

Να μη μας λέν ποντίκια  

αν απόψε δε γίνει χαλασμός 

 

Ποντικός 5 

Πάμε για ξεσάλωμα 

ζημιές και ξεχαρβάλωμα 

Να μη μας λεν ποντίκια  

αν απόψε αυτός δεν γίνει χαλασμός 

 

Ποντικός 6 

Το δόντια μας αρχίσαν 

τα πάντα ροκανίσαν 

προκλήθηκε σεισμός 

Να μη μας λεν ποντίκια 

αν απόψε δε γίνει χαλασμός! 

 

Η ίδια μουσική ξανά και φεύγουν τα ποντίκια κι ο δήμαρχος από τη σκηνή 
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ΣΚΗΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Καθισμένα σε καρέκλες ημικυκλικά τοποθετημένες στη σκηνή και τα κορίτσια 

χορεύουν με το 

8. ΚΥΡΙΑ ΚΥΡΙΑ 

Παιδί 1 

Κυρία που πήγε η κιμωλία; 

την έφαγε ο ποντικός  

κι έγινε άλλος τόσος και διπλός 

Και πώς να γίνει μάθημα 

μετά από τέτοιο πάθημα 

την τάξη να κλειδώσουμε  

να πάμε εκδρομή. 

 

Παιδί 2 

Κυρία κοντύναν τα θρανία 

τα έφαγε ο ποντικός 

κι έγινε σαν μπάλα στρογγυλός 

Και πώς να γίνει μάθημα 

μετά από τέτοιο πάθημα 

την τάξη να κλειδώσουμε  

να πάμε εκδρομή. 
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Παιδί 3 

Κυρία που πήγαν τα βιβλία 

τα έφαγε ο ποντικός  

κι έγινε άλλος τόσος και διπλός 

Και πώς να γίνει μάθημα 

μετά από τέτοιο πάθημα 

την τάξη να κλειδώσουμε  

να πάμε εκδρομή. 

 

Παιδί 4 

Κυρία κι ο χάρτης στη γωνία 

τον έφαγε ο ποντικός 

κι έγινε σαν μπάλα στρογγυλός 

Και πώς να γίνει μάθημα 

μετά από τέτοιο πάθημα 

την τάξη να κλειδώσουμε  

να πάμε εκδρομή. 

 

Παιδί 5 

Κυρία πάει η ορθογραφία 

απ’ την αλφαβήτα τώρα πια 

έμεινε μονάχα ένα «Α». 

Και πώς να γίνει μάθημα 

μετά από τέτοιο πάθημα 

την τάξη να κλειδώσουμε  

να πάμε εκδρομή. 
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Παιδί 6 

Κυρία πάει η γεωγραφία 

εκεί που ήταν η Γαλλία 

μια τρύπα και μια τελεία… 

Και πώς να γίνει μάθημα 

μετά από τέτοιο πάθημα 

την τάξη να κλειδώσουμε  

να πάμε εκδρομή. 

 

 

 

 

 

 

Παιδί 7 

Κυρία η αντιγραφή μου  

έχει φαγωθεί σχεδόν όλη 

την έφαγε ο ποντικός  

κι έγινε σαν μπάλα στρογγυλός 

Και πώς να γίνει μάθημα 

μετά από τέτοιο πάθημα 

την τάξη να κλειδώσουμε  

να πάμε εκδρομή. 

 

 

με το ίδιο τραγούδι παίρνουν τις καρέκλες τους και φεύγουν από τη σκηνή 
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ΣΚΗΝΗ ΓΟΝΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Μπαίνουν οι γονείς στη σκηνή με το δήμαρχο να περιφέρεται γύρω τους και να λέει 

φανφάρες κι ακούγεται το  

10. ΚΑΛΟΙ ΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ 

Γονιός 1- Φούρναρης 

Δήμαρχε γεμίσαμε παντού ποντίκια 

στα μπρίκια, στα ραδίκια 

στου παππού τα δεκανίκια 

Ποντίκια! 

Παντού, παντού ποντίκια! 

 

Γονιός 2 – Τσαγκάρης 

Δήμαρχε μας άλλαξαν  

τα φώτα τα ποντίκια 

Στα μανίκια, στα φιστίκια 

στα όμορφα φιρίκια. 

Ποντίκια! 

Παντού, παντού ποντίκια! 

 

Δήμαρχος  

Καλοί μου συμπολίτες τι σας βασανίζει 

αφού έχετε ένα δήμαρχο που όλους σας φροντίζει; 

Μ’ αρέσει το μπλα μπλα και τα μπερδέματα 

έχετε δει πολιτικό να λέει ψέματα; 

 

Θα φτιάξουμε δρόμους, θα φέρω και καΐκια 

και τώρα θα κολλήσουμε σε μια χούφτα 

τόσο δα ασήμαντα ποντίκια; 
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ΣΚΗΝΗ ΑΥΛΗΤΗ 

Αυλητής 

Εγώ μπορώ να διώξω αυτά τα ποντίκια 

μέσα σε μία μέρα 

 

Δήμαρχος 

Αν το καταφέρεις αυτό 

θα σε σκεπάσω με χρυσά νομίσματα 

από πάνω ως κάτω 

 

Αυλητής 

Δε με νοιάζει αυτό 

Αυτό που θέλω είναι 

να μοιράσεις τρόφιμα και ρούχα 

στους κατοίκους των γύρω χωριών 

που υποφέρουν από την πείνα και το κρύο. 

 

Δήμαρχος 

Δέχομαι. Η συμφωνία έκλεισε. 

(δίνουν χειραψία) 

 

Αυλητής 

Θα διατάξεις τους κατοίκους αυτής της πόλης 

να ασφαλίσουν τις πόρτες και τα παράθυρα 

Ό,τι κι αν δουν, ό,τι κι αν ακούσουν 

δεν πρέπει να ξεμυτίσουν από το σπίτι τους.. 
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Ακούγεται η φωνή του τελάλη: Ακούσατε ακούσατε, ότι κι αν δείτε, ότι κι αν ακούσετε 

να μη βγείτε από τα σπίτια σας….. 

Από πίσω έρχεται ο αυλητής και τα ποντίκια τον ακολουθούν με το  

14. ΧΟΡΕΥΩ ΧΟΡΕΥΩ 

 

 

ΣΚΗΝΗ ΔΗΜΑΡΧΙΝΑΣ 

 

είναι δύσκολη σκηνή,,,,, μόνο αν έχετε τσακάλι δημαρχίνα… αλλιώς μπορείτε να μην 

τη βάλετε στο θεατρικό…  

είναι ο Δήμαρχος σε πολυθρόνα σε σκηνή και χορεύει η Δημαρχίνα γύρω του με το  

16. ΤΙ ΓΥΡΕΥΕ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ 

 

Δημαρχίνα 

Τι γύρευε πάλι αυτός με το καπέλο 

νομίζω πως θέλει κάτι που κι εγώ το θέλω 

 

Μιλάμε για εκείνα τα χρυσά 

που έχεις στα σεντούκια τα κλειστά 

δε θέλω να τα δώσεις 

σε αυτό το φουκαρά 

 

Χρυσά μου λεφτουδάκια 

δε θέλω να σας χάσω 

ακόμα έχω τόσα  

πολλά να αγοράσω….. 

 

στο τέλος μπαίνουν κι όλοι οι γονείς με την ίδια μουσική χαμηλή 
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ΣΚΗΝΗ ΓΟΝΙΟΥ- ΑΥΛΗΤΗ 

 

Αυλητής 

Ήρθα να δω αν κλείσατε 

και τη συμφωνία τηρήσατε 

Τρόφιμα μοιράσατε; 

τα σεντούκια σας τα πιάσατε; 

 

Γονιός – Ψαράς 

Ξέρετε δεν τα δώσαμε ως τώρα 

γιατί τα ποντίκια μας έφαγαν τη χώρα 

έφαγαν τα ψάρια 

μαζί με τις κουτάλες 

Και τώρα πια δεν είμαστε 

για πιο πολλές σπατάλες! 

 

Γονιός- Γυναίκα Ψαρά 

Κι άμα τα δώσουμε μετά; 

την άλλη εβδομάδα; 

τον άλλο μήνα; 

την άλλη χρονιά; 

τι θα μας κάνεις; 

θα μας πάρεις τα παιδιά; 

Αυλητής 

Δεν ήταν αυτή η συμφωνία μας! 

Θα μετανιώσετε πικρά για αυτό… 

εσείς οι αχάριστοι θα δείτε το κακό….. 
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ακούγεται η μουσική 18. ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΑΓΙΚΟ και καθώς φεύγουν οι γονείς, μπαίνει ο 

αυλητής και κρατά από το χέρι μια αλυσίδα παιδιών, πιασμένα χέρι- χέρι. 

 

 

 

ΣΚΗΝΗ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

μπαίνουν οι γονείς στη σκηνή, πηγαίνουν κι έρχονται ψάχνοντας τα παιδιά τους , 

παίρνουν θέση στη σκηνή βρίσκουν ένα γράμμα κι ακούγεται μια φωνή που λέει 

Αν θέλετε να βρείτε τα παιδιά σας 

πρέπει να κάνετε αυτό που σας είπα. 

αμέσως ακούγεται 22. ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ και τα παιδιά παίζουν την 

“Καυτή πατάτα” με ένα κουτί- δώρο 

 

Γονιός- Φουρνάρισσα 

Τι περιμένουμε λοιπόν; 

Πάμε όλοι μαζί να μαζέψουμε 

όσο πιο πολλά τρόφιμα μπορούμε 

να τα δώσουμε σε όσους τα έχουν ανάγκη 

 

Γονιός – Τσαγκάρης 

Τρεχάτε ποδαράκια μου καθόλου μην αργείτε 

του δημαρχείου τα σκαλιά δυο δυο να τα ανεβείτε. 

 

Τρεχάτε ποδαράκια μου και προετοιμαστείτε 

τα εκατό παπούτσια σας να αποχωριστείτε. 
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Γονιός – Φούρναρης 

Τρεχάτε ποδαράκια μου το φούρνο αλωνίστε 

κι αν σας τελειώσουν κι αυτά κι άλλα ψωμιά φουρνίστε! 

 

Τρεχάτε ποδαράκια μου τρεχάτε στο κελάρι 

στην αποθήκη γρήγορα και στο ψηλό πατάρι. 

 

με το που τελειώνει η μουσική ακούγεται 23. Γέλια και τραγούδια και τα παιδιά 

επιστρέφουν στους γονείς, αγκαλιάζονται, φιλιούνται κι παίρνουν θέση ημικυκλική για 

να τραγουδήσουν τραγούδια και να αποχαιρετίσουν ….. 
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