
 

                      Οι 12 Βασιλοπούλες 

                      και ο Μουσικός 

 

 

 

CANTUS  FIRMUS   duo per cello e basso                                                                                      

&  Vana  Papaionnou     piano 

  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ     Minuet Anna Maria  J.S. Bach 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που είχε μια, δύο, τρεις, … 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … δώδεκα 

κόρες, η μία πιο όμορφη από την άλλη που όλες φορούσαν διαφορετικές κορώνες.  

Οι βασιλοπούλες μοιραζόντουσαν όλες μαζί το ίδιο βασιλικό δωμάτιο. Τα κρεβάτια τους ήταν το ένα 

δίπλα στο άλλο και  πριν πάνε για ύπνο έβαζαν πάντα  τις κορώνες τους με αριθμητική σειρά πάνω σε  

βιβλίa από νότες.    

Κάθε νύχτα, όταν πήγαιναν να κοιμηθούν ο βασιλιάς κλείδωνε την 

πόρτα και έβαζε δύο φρουρούς να τις φυλούν ο οποίοι είχαν μαζί 

τους έναν μεγάλο ροζ πάνθηρα.                                                                                                                     

Ομώνυμο μουσικό θέμα- PINK PANTHERE Herny Mancini 

Κάθε πρωί όμως, όταν την ξεκλείδωνε την πόρτα …                                    

έβλεπε κάτι παράξενο:  τα παπούτσια που φορούσαν οι 

βασιλοπούλες να είναι όλα σκισμένα και χαλασμένα,                                 

τον πάνθηρα να νιαουρίζει σαν γατάκι [ηχητικό παράδειγμα]                                     

και τις κορώνες τους ανακατωμένες.                                                                                                               

Κανείς δεν μπορούσε να δώσει μία λογική εξήγηση.                                                           

Έτσι  λοιπόν ο βασιλιάς αποφάσισε να κάνει μια συγκέντρωση                             

μετά μουσικής για να βγάλει ένα διάγγελμα δηλαδή μια 

ανακοίνωση.  Συνήθως τα διαγγέλματα είχαν για συνοδεία μουσικής  

από εμβατήρια. Στο δικό μας όμως παραμύθι ο βασιλιάς προτιμούσε                                

τα τανγκό   El Choclo Τango   EDUARDO ROJAS  

… Είπε λοιπόν ο βασιλιάς… όποιος μπορέσει ν’ ανακαλύψει πού πάνε το βράδυ οι βασιλοπούλες                                            

και γιατί χαλάνε τα παπούτσια τους θα είχε δικαίωμα να διαλέξει όποια θέλει για γυναίκα του.                                                                                   

Μμμμ! Πολύ καλό ακούγεται ….αλλά η ανακοίνωση είχε ένα μικρό υστερόγραφο.                                                                                                  

Όποιος δεν κατάφερνε να λύσει το μυστήριο αυτό μέσα σε τρείς νύχτες, τότε θα πλήρωνε την αποτυχία 

του με [ηχητικό παράδειγμα]…. Αυτό θα σας το πούμε αργότερα…! 



Σύντομα παρουσιάστηκε ένας πρίγκιπας και δήλωσε πως έχει την ικανότητα να λύσει το μυστήριο.                              

Έτσι το βράδυ, τον οδήγησαν στο δωμάτιο που ήταν δίπλα από την βασιλική κάμαρα.                                                                        

Εκεί  θα μπορούσε να κατασκοπεύσει τις βασιλοπούλες.                                                                                                                                 

Μα όσο περνούσε η ώρα τα μάτια του πρίγκιπα νύσταζαν σιγά-σιγά, και σε λίγο τον πήρε ο ύπνος.                                      

Όταν ξύπνησε ήταν πρωί πια και συνειδητοποίησε ότι οι βασιλοπούλες έλειπαν όλη τη νύχτα, γιατί οι 

σόλες των παπουτσιών τους ήταν γεμάτες τρύπες και οι κορώνες τους πάλι ανακατωμένες.                                             

[ηχητικό παράδειγμα]….                                                   

Η δεύτερη και η τρίτη νύχτα πέρασαν με τον ίδιο τρόπο…..                                                                                                                   

Έτσι ο πρίγκιπας πλήρωσε την αποτυχία του, με την εξής τιμωρία….. έπρεπε να φάει μια μακαρονάδα με 

σοκολατένια σάλτσα από ακρίδες και κόκκινο πιπέρι παρέα με πειρατές                                                                             

Ομώνυμο μουσικό θέμα – Pirates of the Caribbean Hans Zimmer,.  

Ύστερα απ’ αυτόν παρουσιάστηκαν κι άλλοι ,                                                                                                                              

μα κανένας δεν μπόρεσε ν’ ανακαλύψει τί συνέβαινε…... 

 Μια μέρα ένας  μουσικός  βάδιζε στον δρόμο που οδηγούσε 

στην πρωτεύουσα εκείνου του βασιλείου.                                                                            

Είχε πληγωθεί στον πόλεμο και δεν υπηρετούσε πια                                       

στον στρατό. Καθώς περπατούσε συνάντησε                                                           

μια ηλικιωμένη γυναίκα.                                                                                                                                                                                       

- Πού πάς καλό μου παλικάρι; τον ρώτησε. 

- Κι εγώ ο ίδιος δεν ξέρω, της απάντησε.                                                                                                                                                                  

Και πρόσθεσε αστειευόμενος: Θα ήθελα ν’ ανακαλύψω                         

πού πάνε κάθε νύχτα οι πανέμορφες κόρες του βασιλιά. 

Βλέπεις, πολύ θα ήθελα να γίνω βασιλιάς. 

- Δεν είναι και πολύ δύσκολο, έχεις χρυσή καρδιά                                          

αφού παίζεις μουσική και σου αξίζει.                                                                              

Πρόσεξε να μην πιείς το κρασί που θα σου προσφέρουν                            

για κέρασμα οι βασιλοπούλες, και όταν πέσεις στο κρεβάτι                               

να μην κοιμηθείς αλλά να κάνεις τον κοιμισμένο                                                                                                                  

Την ίδια στιγμή του έδωσε ένα δαχτυλίδι και του είπε:                                                                                                                              

-Όσο θα φοράς αυτό το δαχτυλίδι και θα γίνεσαι αόρατος.                                                                                                                              

Έτσι θα μπορέσεις, χωρίς να σε δουν οι βασιλοπούλες να τις ακολουθήσεις.                                                                                                 

Ο μουσικός  άκουσε προσεκτικά τα λόγια της γριούλας και παρουσιάστηκε μπροστά στον βασιλιά                                      

και δήλωσε πως κι αυτός  θέλει να ξεδιαλύνει το μυστήριο. 

Το βράδυ τον οδήγησαν στο δωμάτιο δίπλα στην βασιλική κάμαρα.                                                                                                           

Την ώρα που ετοιμάζονταν να ξαπλώσει ήρθε  η μεγαλύτερη βασιλοπούλα και του πρόσφερε ένα ποτήρι 

με γαλάζιο κρασί. [ηχητικό παράδειγμα έκπληξης] 

Εκείνος προσποιήθηκε πως έπινε το κρασί, το έχυσε όμως με τρόπο.                                                                                            

Ύστερα ξάπλωσε στο κρεβάτι του και έκανε τον κοιμισμένο ροχαλίζοντας                                                                                          

Οι δώδεκα βασιλοπούλες μόλις τον είδαν να αποκοιμιέται σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους,                                     

άνοιξαν ντουλάπες και συρτάρια και έβγαλαν με τα πιο θαυμαστά και εντυπωσιακά φορέματα.                                

http://pirates.wikia.com/wiki/Hans_Zimmer


Στάθηκαν μπροστά στον καθρέπτη και άρχισαν να ντύνονται και να χτενίζονται, ενθουσιασμένες γιατί σε 

λίγο θα πήγαιναν να διασκεδάσουν. Mussete  J.S. Bach 

 Όταν ετοιμάστηκαν όλες, η μεγαλύτερη πλησίασε ένα από τα κρεβάτια τους, το χτύπησε ελαφρά. 

[ηχητικό παράδειγμα]  και αμέσως άνοιξε το πάτωμα και το κρεβάτι χάθηκε.                                                                                                   

Μια μικρή σκάλα παρουσιάστηκε στη θέση του και οι βασιλοπούλες, η μία μετά την άλλη άρχισαν                             

να κατεβαίνουν.   Ο μουσικός μας στρατιώτης που είχε δει τα πάντα, χωρίς να διστάσει έβαλε στο χέρι του 

το μαγικό δαχτυλίδι και τις ακολούθησε.  

Οι δώδεκα βασιλοπούλες κατέβηκαν βαθειά μέσα στη γη και έφτασαν σ’ ένα θαυμάσιο μονοπάτι                                 

γεμάτο με δέντρα. Όλα τα φύλλα  ήταν ασημένια και λαμποκοπούσαν.                                                                                                                

Ο μουσικός έκοψε ένα μικρό κλαδί για να μπορέσει ν’ αποδείξει πως πέρασε από εκεί.                                                                                

Στην συνέχεια προχώρησαν ώσπου έφτασαν σ’ ένα άλλο κατάφυτο μονοπάτι, όπου όλα τα δέντρα είχαν 

φύλλα από χρυσάφι.                                                                                                                                                                                          

Ο μουσικός  πάλι έκοψε ένα μικρό κλαδί για να μπορέσει ν’ αποδείξει πως πέρασε από εκεί.                                                   

Στο τέλος έφτασαν σ’ ένα τρίτο μονοπάτι. Κι αυτό ήταν γεμάτο δέντρα, μα τα φύλλα τους                                                     

ήταν από διαμάντια και οι μέλισσες ζουζούνιζαν με αυτή τη μελωδία.                                                                                             

Ομώνυμο μουσικό θέμα Βαλς των Μελισσών 

Οι βασιλοπούλες προχώρησαν λίγο κι έφτασαν σε μία μεγάλη λίμνη.                                                                                                      

Στην όχθη της λίμνης ήταν δεμένες δώδεκα μικρές βάρκες, και μέσα στην καθεμία κάθονταν από ένας 

όμορφος πρίγκιπας που αντιστοιχούσε σε κάθε πριγκίπισσα. Όταν ο πρίγκιπες έγιναν ζευγάρια                                          

με τις βασιλοπούλες μπήκαν στις βάρκες και εννοείται πως μαζί τους μπήκε και ο αόρατος μουσικός μας                                          

ο οποίος προτίμησε την βάρκα της  βασιλοπούλας νούμερο 12.  

 Ύστερα από λίγο ο πρίγκιπας νούμερο 12 είπε:                                                                                                                                                                         

- Δεν ξέρω γιατί, μα σήμερα η βάρκα μου είναι πολύ πιο βαριά. Πρέπει να τραβώ κουπί με όλη μου τη 

δύναμη για να καταφέρω να προχωρήσω.                                                       

Πάρε ρυθμό μουσική και ίσως τότε  γίνει πιο εύκολο το  

κουπί του η βασιλοπούλα νούμερο 12 [ βιωματική κίνηση 

των παιδιών] Barcarrole Jacques Offenbach 

 Στην απέναντι όχθη της λίμνης υψώνονταν                                       

ένας ψηλός και κατάφωτος πύργος.                                                                   

Όργανα ηχούσαν χαρούμενα και ο γλυκόλαλος ήχος 

έφτανε στ’αυτιά τους και τους μάγευε.                                        

Τα βασιλόπουλα βγήκανε από τις βάρκες τους και σε λίγο 

ο κάθε πρίγκιπας χόρευε τρελά με την αγαπημένη του.  

Tritsch Tratsch Polka   J. STRAUSS II  

Τα παπούτσια τους από τον πολύ χορό τρύπησαν                                

και έτσι αναγκάστηκαν να σταματήσουν .                                               

Οι πρίγκιπες με την σειρά τους επέστρεψαν                                        

τις 12 βασιλοπούλες πίσω στην απέναντι όχθη.  

Την ώρα που έφταναν στα υπόγεια σκαλοπάτια του 

παλατιού ο μουσικός έτρεξε μπροστά, ανέβηκε πρώτος, 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj14-2mkNLLAhVHPBoKHVNFChkQFgg3MAY&url=http%3A%2F%2Flyricstranslate.com%2Fen%2Fjacques-offenbach-barcarolle-lyrics.html&usg=AFQjCNGD3K_BQNTTvBmOTpK23-yHtrbkOA&sig2=6yiiMpYjMrREnyn23ixjAQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiggqDM6PbJAhVLaxQKHZRRAKIQtwIIQzAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR9j0By9B_zY&usg=AFQjCNEOevqXmC0JO9sSRpQdMDF5SD1pIg&sig2=kzmWjbLfLgQm87TB5kT5AA&bvm=bv.110151844,d.d24


ξάπλωσε στο κρεβάτι του, και όταν οι βασιλοπούλες έφτασαν στο δωμάτιό τους τον βρήκαν …...                              

[ηχητικό παράδειγμα έκπληξης] να κοιμάται! 

 Ύστερα έβγαλαν τα όμορφα φορέματά τους,  έβγαλαν τα τρύπια λερωμένα παπούτσια τους κάτω από τα 

κρεβάτια τους και ξάπλωσαν να κοιμηθούν και να ονειρευτούν τους 12 πρίγκιπες  σε ένα  χορό ακόμη. 

Sopra le Onde - Waltz      J. ROSAS 

 Όταν έφτασε η ώρα και τον κάλεσε ο βασιλιάς  ο μουσικός πήρε μαζί του τα τρία κλαδάκια με τα 

ασημένια, τα χρυσά και τα διαμαντένια φύλλα, το χαρτί από με τις νότες από το μελώδημα των μελισσών  

και το ποτήρι με το γαλάζιο κρασί που πότισαν τον ροζ πάνθηρα και τους φρουρούς και με τα πειστήρια 

αυτά παρουσιάστηκε στον βασιλιά. 

 Οι δώδεκα βασιλοπούλες περίεργες ν’ ακούσουν  τί θα έλεγε ο μουσικός στον πατέρα τους                                           

κόλλησαν τ’ αυτιά τους στην πόρτα. 

 Ο βασιλιάς ρώτησε:                                                                                                                                                                                           

- Πού πήγαν οι κόρες μου και πού χάλασαν τα παπούτσια τους;  

  Κι εκείνος του απάντησε:                                                                                                                                                                                                   

- Μέσα σ’ έναν μεγαλόπρεπο πύργο βαθειά μέσα στη γη, και χόρευαν με δώδεκα πρίγκιπες πολλούς 

χορούς και κυρίως αυτό το τανγκό.  La Cumparsita  Τango  M. RODRIGES     

 Την ίδια στιγμή παρουσίασε και τις αποδείξεις. [ηχητικό παράδειγμα έκπληξης]                                                                                                             

Ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν αμέσως τις κόρες του και τις ρώτησε αν ο μουσικός έλεγε την αλήθεια.                                      

Οι βασιλοπούλες είδαν πως το μυστικό τους ανακαλύφθηκε και πως δεν θα κέρδιζαν τίποτε αν έλεγαν 

ψέματα.  

Τότε ο βασιλιάς ρώτησε τον μουσικό ποια από τις κόρες του θα ήθελε για γυναίκα του.                                                                           

Εκείνος απάντησε με σύνεση:                                                                                                                                                                                

- Καμία γιατί γάμος χωρίς αγάπη και ψέματα δεν γίνετε 

όπως ακριβώς χωρίς αγάπη και  με ψέματα μουσική δεν 

γράφεται! 

Ο σοφός βασιλιάς σκέφτηκε για τα καλά τους λόγους                             

του μουσικού και έτσι αποφάσισε  να παντρέψει                                              

τις 12 βασιλοπούλες με τους; 12 πρίγκιπες                                  

ΓΑΜΗΛΙΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ                                                                                                             

και να χαρίσει τον θρόνο του όχι στους πρίγκιπες …                            

αλλά στον μουσικό για γράφει ….και για να το πούμε                           

πιο σωστά να συνθέτει όμορφη μουσική,                                               

ώστε όλοι να πηγαίνουν σε συναυλίες και κοντσέρτα , 

όπερες αλλά και μπαλέτα και να μην αδειάζουν να κάνουν 

πόλεμο!  ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ελε’υθερης 

επιλογής -ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΄ 

Μετά από τους 12 γάμους και κράτησαν 12 ημέρες  ο Βασιλιάς έφυγε για κρουαζιέρα με τους 12 φίλους 

του πειρατές για πάνε στο νησί ενός σοφού που τον έλεγαν Γκιόζη- καρά  για να φτιάξει καινούργια 

παραμύθια και ιστορίες ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟ από τον Καραγκιόζη…                                                                                                        

ΚΑΙ ΕΖΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!!! 


