
                                         Γιορτή Χριστουγέννων 2019  

                                                    9ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού 

                                                                  «Ο Άγιος Βασίλης δεν μπορεί να ΄ρθει!»  (20 ρόλοι) 

Έναρξη: «Κάλαντα Χριστουγέννων». Τριγωνάκια 6-7- παιδιά. 

Σκηνή 1η:       Νύχτα και αστέρια   (5 παιδιά) 

Βγαίνει η νύχτα με μουσική «Secret Garden – Nocturne» 

ΝΥΧΤΑ: Είμαι η νύχτα που κάνει μάγια 

              πάνω στη γη ρίχνω σκοτάδια 

              είμαι η νύχτα η ξελογιάστρα 

              η κεντημένη με χίλια άστρα. 

              Να και τα παιδιά μου 

              τα αστέρια τα μικρά μου 

              τι νέα μου φέρνετε καλά μου; 

Μπαίνουν τα αστέρια με μουσική «Πολίτικη κουζίνα». Στην αρχή χορεύουν μόνα, όταν δυναμώνει η 

μουσική χορεύουν με τη νύχτα μαζί. 

ΑΣΤΕΡΙ 1: Οι άνθρωποι τα έχουν χάσει 

                  όπου κι αν δεις μέσα στην πλάση 

                  μικρά παιδιά να υποφέρουν 

                  Θεέ μου πως θα τα καταφέρουν; 

ΑΣΤΕΡΙ 2: Κανόνια, όπλα και φωνές 

                  αντάρα και καταστροφές 

                  πόλεμοι και συμφορά 

                  και κανένας δεν τους σταματά. 

ΑΣΤΕΡΙ 3: Κι ο Άγιος Βασίλης ο καλός 

                  τα παράτησε κι αυτός 

                  έχει θυμώσει  με τους αρχηγούς 

                  του πολέμου τους κακούς. 

ΑΣΤΕΡΙ 4:  Δώρα δεν θα πάρουν τα παιδιά 

                  λένε και τα ξωτικά 

                  αφού το έλκηθρο δεν θα περνά 

                  όπου έχουν πόλεμο σε πόλεις ή χωριά. 

Τραγούδι: «Τρίγωνα Κάλαντα». Τριγωνάκια 6-7- παιδιά. 

 

 



Σκηνή 2η: Άγιος Βασίλης, ξωτικά και ελάφια. (8 παιδιά) 

Βγαίνουν ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά. Τραγούδι «Ο Άη Βασίλης πάλι θα ΄ρθει». 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Αν δεν κάνουμε κάτι ξωτικά 

                             τα Χριστούγεννα θα χαθούν τελικά. 

                             Πως να πείσουμε τους αρχηγούς 

                             τους πολέμους να σταματήσουν τους μισητούς; 

ΞΩΤΙΚΟ 1: Τα παιδιά υποφέρουν 

                   νομίζουν  πως δεν θα τα καταφέρουν 

                    κλαίνε και φοβούνται 

                    και μέσα στον τρόμο κοιμούνται. 

ΞΩΤΙΚΟ 2: Πρέπει να βρούμε τρόπο 

                   να μάθουν οι μεγάλοι χωρίς κόπο 

                   πως με αυτά που κάνουν 

                   τη γη θα την ξεκάνουν. 

ΞΩΤΙΚΟ 3: Μήπως να βρούμε την κυρία 

                   την ωραία Φαντασία 

                   σίγουρα κάτι θα βρει 

                   το χάλι αυτό να διορθωθεί. 

ΞΩΤΙΚΟ 4: Μα πως θα πάμε ως εκεί 

                   εγώ έχω φοβηθεί 

                   Άγιε Βασίλη μόνο εσύ μπορείς 

                   την κυρία Φαντασία να βρεις. 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Εμπρός λοιπόν καλά μου ξωτικά 

                             το έλκηθρο βάλτε μπροστά 

                             Ρούντολφ έλα εδώ 

                             εσένα θέλω για αρχηγό. 

Πλησιάζει ο Ρούντολφ με τα άλλα 2 ελαφάκια. Τραγούδι «Ρούντολφ το ελαφάκι».  

ΕΛΑΦΑΚΙ 1: Άγιε Βασίλη ήρθαμε μαζί 

                      να υπακούσουμε κάθε σου εντολή 

                      είμαστε έτοιμοι ξανά 

                      το έλκηθρο να πάμε ψηλά. 

 

 

 



ΕΛΑΦΑΚΙ 2: Να μοιράσουμε τα δώρα στα παιδιά 

                      να φέρουμε παντού χαρά 

                      γιατί αυτή τη μαγική βραδιά 

                      τη ζούμε κάθε χρόνο μια φορά. 

ΡΟΥΝΤΟΛΦ: Κι εγώ με τη μυτούλα τη φωτεινή 

                        το δρόμο θα δείχνω στη στιγμή 

                       γι΄ αυτό με αγαπούν τα παιδιά  

                       και τραγούδια μου λένε χαρωπά. 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Ετοιμαστείτε όχι για να μοιράσουμε τα δώρα 

                             αλλά στο σπίτι της Φαντασίας να πάμε τώρα. 

 

 

 

Σκηνή 3η: Άγιος Βασίλης και κυρία Φαντασία (2 παιδιά) 

Χορευτικό από Φαντασία «The mushroom dance from fantasia». 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Γεια σου Φαντασία, ωραία μου κυρία 

                             μια χάρη σου ζητώ 

                           για  να σταματήσει αυτό το κακό 

                            του πολέμου τους αρχηγούς 

                             μπορείς να κάνεις γνωστικούς; 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ: Άγιε Βασίλη μην ανησυχείς                   

                     περίμενε λιγάκι και θα δεις 

                     στον ύπνο τους όνειρο θα στείλω ζωντανό 

                     φοβερό, σαν αληθινό 

                     να καταλάβουν πόσο κάνουν κακό 

                     με έναν τρόπο μαγικό. 

Τραγούδι: «Κάλαντα Πρωτοχρονιάς».  Τριγωνάκια 6-7- παιδιά. 

 

 

 

Σκηνή 4η : Αρχηγοί πολέμου και Πνεύματα Χριστουγέννων (6 παιδιά) 

Οι αρχηγοί κοιμούνται και μπαίνουν 1-1 τα πνεύματα και τους ξυπνούν. 

Πνεύμα περασμένων Χριστουγέννων χορεύει με μουσική από κουδουνάκια. cd track 3. 

 



ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Ποιος είσαι εσύ που μας ξυπνάς 

                                        και γύρω μας συνέχεια τριγυρνάς;  

ΠΝΕΥΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Είμαι το πνεύμα των Χριστουγέννων από τα παλιά 

                                                                              τότε που οι άνθρωποι αγαπούσαν αληθινά 

                                                                               ήρθα να σας θυμίσω τη χαρά 

                                                                               τις γιορτές και την ανεμελιά. 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Φύγε και μη μας ενοχλείς 

                                       πίσω στην τρύπα σου άντε να κρυφτείς. 

Πνεύμα φετινών Χριστουγέννων χορεύει με μουσική «Το βαλς των χαμένων ονείρων- Χατζιδάκις». 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Ποιος είσαι εσύ που μας ξυπνάς 

                                        και γύρω μας συνέχεια τριγυρνάς;  

ΠΝΕΥΜΑ ΦΕΤΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Το πνεύμα των Χριστουγέννων είμαι εγώ 

                                                                     που ετούτη τη χρονιά 

                                                                     γέμισε κλάματα από τα παιδιά. 

                                                                     Χάσανε σπίτια και γονείς 

                                                                     κι όλα αυτά για να κερδίζετε εσείς. 

                                                                     Σταματήστε πια τον πόλεμο 

                                                                     η γη έπαθε πονόλαιμο. 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Φύγε και μη μας ενοχλείς 

                                       πίσω στην τρύπα σου άντε να κρυφτείς. 

Πνεύμα μελλοντικών Χριστουγέννων χορεύει με μουσική «Το φάντασμα της όπερας-Andrew Lloyd 

Webber». 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Ποιος είσαι εσύ που μας ξυπνάς 

                                        και γύρω μας συνέχεια τριγυρνάς;  

ΠΝΕΥΜΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Το πνεύμα των Χριστουγέννων 

                                                                                από το μέλλον είμαι εγώ 

                                                                                σε μένα δεν έμεινε τίποτα καλό 

                                                                                η γη καταστράφηκε τελικά 

                                                                                κλαίνε μέχρι και τα δικά σας τα παιδιά. 

                                                                                Πότε θα διορθωθείτε πια; 

ΑΡΧΗΓΟΣ 1: Μήπως πρέπει να σκεφτούμε καλά 

                       και το σωστό να κάνουμε για τα παιδιά; 

                       Να ζήσουμε μέσα στη χαρά 

                      και να μη σκοτωνόμαστε για τα λεφτά. 



ΑΡΧΗΓΟΣ 2: Να είμαστε όλοι φίλοι 

                       να δώσουμε τα χέρια 

                       και της ειρήνης τα λευκά 

                       να φέρουμε τα περιστέρια. 

ΑΡΧΗΓΟΣ 3: Αγάπη και ομόνοια στην καρδιά 

                      όλη η γη μια αγκαλιά 

                      κι όλου του κόσμου τα παιδιά 

                      να ζούνε χαμογελαστά. 

 

 

 

Σκηνή 5η : Κυρία Φαντασία (1 παιδί) 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ: Να που η νύχτα αυτή 

                     αποδείχθηκε εν τέλει μαγική 

                     ο κόσμος σώθηκε οριστικά 

                     όχι στα όνειρα, μα αληθινά 

                     κι ο Άγιος Βασίλης με χαρά 

                     τα δώρα θα μοιράσει στα παιδιά. 

 

 

Σκηνή 6η : Όλοι μαζί (20 παιδιά) 

Τραγούδι «Ντρίκι Ντρίκι- Καλλίρης». 

 

 

                     

 

 

Κείμενο επεξεργασία: 
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