
      ΟΙ ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 

         Από το 9ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού 

                   Γιώτα Μαργαρώνη  

                   X-MAS 2022-2023 

Είμαστε στο Βόρειο Πόλο μέσα στο σπίτι του Άγιου 

Βασίλη. Στη σκηνή τα νανάκια με την κυρία  Άη – Βασίλη.  

Μουσική λυπητερή και η κυρία Άη – Βασίλη περπατά στη 

σκηνή απεγνωσμένη. 

ΝΑΝΑΚΙ 1 : Η κυρία Άη – Βασίλη 

                     λυπημένη πολύ 

                    δε σταματά να κλαίει 

                    ούτε μια στιγμή. 

                    Όλες τις κόκκινες κάλτσες 

                    έβαλε να πλύνει 

                    και τις έκανε άσπρες 

                    από την πολύ χλωρίνη. 

ΚΥΡΙΑ ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗ: Άχου, συμφορά! Τι θα φορά  

                                  ο Άγιος τώρα πια 

                                  όταν μοιράζει τα δώρα 

                                 στα μικρά παιδιά;  

                                 Δεν μπορεί η κόκκινη στολή 

                                 με άσπρη κάλτσα να συνδυαστεί! 

ΝΑΝΑΚΙ 2: Μην ανησυχείς καλή κυρά 

                    θα σε βοηθήσουμε τα ξωτικά 

                    κι όλα της φύσης τα στοιχειά 

                   τις κάλτσες κόκκινες να κάνεις ξανά. 

                    Έχω ιδέα λαμπρή 

                   με πινέλο η κάλτσα να βαφτεί! 

                   Ας δοκιμάσουμε στη στιγμή 

                   να δούμε τι θα βγει; 

Φέρνει πινέλο και κόκκινη τέμπερα. 

Δοκιμάζουν με πινέλα και τέμπερα, αλλά η κάλτσα 

βγαίνει πολύ σκληρή….. 

ΝΑΝΑΚΙ 3: Πω πω, βγήκε σκληρή πολύ 

                  αλλά έχω άλλη ιδέα πιο καλή 

                  με κόκκινες φράουλες να πλυθούν,  

                  μήπως και βαφτούν. 

Φέρνουν λεκάνη και φράουλες. 

Δοκιμάζουν να τα πλύνουν στη λεκάνη, αλλά οι κάλτσες 

βγαίνουν πουά κόκκινες…. 

ΝΑΝΑΚΙ 4: Ωραία τώρα τις κάναμε πουά 

                   σαν τα καλτσάκια στα μωρά! 

                    Κι αν βάλουμε στη λεκάνη  

                    κόκκινο  γκοφρέ χαρτί 

                    λέτε η κάλτσα κόκκινη 

                    επιτέλους να βαφτεί;  

Φέρνουν το κόκκινο γκοφρέ χαρτί. 

Δοκιμάζουν και η κάλτσα βγαίνει ροζ…. 

ΝΑΝΑΚΙ 5: Τώρα γίνανε ροζ 

                    είμαστε τελείως εκτός! 

                    Να και οι νεράιδες που καταφθάνουν 

                     για να δούμε τι ψάρια πιάνουν! 

Φεύγουν από τη σκηνή. Μένει μόνο η κυρία Άη – 

Βασίλη. 

Μπαίνουν οι νεράιδες του Βόρειου Πόλου. 

Χορός νεράιδων με τα ραβδάκια τους. 

ΝΕΡΑΪΔΑ 1: Να βοηθήσουμε κι εμείς 

                      καλή μας κυρά 

                      το χαμόγελο στα χείλη σου  

                       να έρθει ξανά; 

ΝΕΡΑΪΔΑ 2: Με το μαγικό ραβδάκι 

                      την κάλτσα ακουμπώ 

                      και λέω άμπρα κατάμπρα 

                      τώρα στο λεπτό. 

Το λέει και η κάλτσα εξαφανίζεται….. 

ΝΕΡΑΪΔΑ 3: Αχ! χειρότερα τα κάναμε 

                      τα πράγματα τελικά! 

                      Χάσαμε την κάλτσα με τα μαγικά  

                     δεν προσέχαμε στο μάθημα, στα νεραϊδικά. 

                      Ας φωνάξουμε τις χιονούλες 

                      μήπως καταφέρουν πιο πολλά. 

Μπαίνουν οι χιονούλες. Χορός χιονονιφάδων με 

καλαθάκια με χιόνι. 



ΧΙΙΟΝΟΥΛΑ 1: Τι λέτε κορίτσια  

                         κι εμείς να προσπαθήσουμε  

                         έχετε καμιά ιδέα 

                         πως να βοηθήσουμε; 

ΧΙΟΝΟΥΛΑ 2: Να τρίψουμε τις κάλτσες 

                         στο κάτασπρο μας χιόνι 

                         που κάθε μικρόβιο 

                         μπορεί και το παγώνει. 

Το δοκιμάζουν και η κάλτσα γίνεται κρύσταλλο…. 

ΧΙΟΝΟΥΛΑ 3: Άστο φιλενάδα, κρύσταλλο την έκανες 

                        ούτε ο Όλαφ δεν θα τη φορά. 

                        Ας έρθουν τα αστέρια  

                        με τα δικά τους μαγικά!     

Φεύγουν από τη σκηνή.   

Μπαίνουν τα αστέρια. Χορός με τα ραβδάκια τους .   

ΑΣΤΕΡΙ 1: Να ΄μαστε κι εμείς  τα αστεράκια 

                  του ουρανού τα φωτεινά 

                  προσπάθεια να κάνουμε 

                  με μέσα ταπεινά. 

ΑΣΤΕΡΙ 2: Με το ραβδάκι μου κι εγώ 

                 απλώνω αστερόσκονη στο λεπτό. 

                 Να βοηθήσω όσο μπορώ 

                 στο πρόβλημα αυτό. 

Δοκιμάζουν και οι κάλτσες γίνονται κίτρινες. 

ΑΣΤΕΡΙ 3: Τώρα μάλιστα, η κάλτσα βγήκε κίτρινη. 

                  Όσο πάμε τα πράγματα χειροτερεύουν 

                  ίσως οι τάρανδοι να τα καταφέρνουν. 

Φεύγουν από τη σκηνή. 

Μπαίνουν οι τάρανδοι με τη μουσική τους. 

ΤΑΡΑΝΔΟΣ 1: Μάθαμε τα νέα κι εμείς 

                         και τρέξαμε ευθύς 

                         να δώσουμε ένα χέρι βοήθεια 

                         ή πόδι στα αλήθεια. 

ΤΑΡΑΝΔΟΣ 2: Είδαμε προσπαθήσατε πολύ 

                         να δώσετε λύση σωστή 

                        τα Χριστούγεννα να σώσουμε 

                            και τα δώρα να δώσουμε. 

ΤΑΡΑΝΔΟΣ 3: Έχω μια ιδέα τρελή 

                          και ίσως για αυτό καλή. 

                          Ρούντολφ με την κόκκινη μυτούλα 

                           ακούμπα την καλτσούλα. 

Ο Ρούντολφ την ακουμπά και γίνεται κόκκινη. 

ΡΟΥΝΤΟΛΦ: Γιούπι, τα κατάφερα 

                        έχω μύτη μαγική 

                        κάθε κάλτσα θα ακουμπήσω 

                        κόκκινη για να γενεί. 

ΤΑΡΑΝΔΟΣ 4: Ας φωνάξουμε τον Άη – Βασίλη 

                         να μάθει για το μαγικό 

                         να φορτώσουμε τα δώρα 

                         έχουμε ταξίδι μακρινό. 

ΑΓΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ: Πόσο χαίρομαι μικρέ μου 

                                 που έσωσες την Πρωτοχρονιά 

                                 και με την κόκκινη στολή μου 

                                 δώρα θα μοιράσω ξανά. 

                                 Έχεις μέσα σου  

                                κρυμμένο θησαυρό 

                                ξέρεις να κάνεις 

                                μόνο το καλό. 

                                Φορτώστε το έλκηθρο 

                                 νανάκια μου μικρά  

                                ώρα να πετάξουμε  

                                στον ουρανό ψηλά. 

Κυρία Άη – Βασίλη: Θα βοηθήσουν φυσικά 

                                    και όλα της φύσης τα στοιχειά 

                                    για να κάνουμε χαρούμενα 

                                    όλου του κόσμου τα παιδιά. 

Έρχονται όλοι στη σκηνή. Τραγούδι Ρούντολφ το 

ελαφάκι. 

 



 

  

 

ΡΟΛΟΙ: ΝΑΝΑΚΙΑ 4 

              ΤΑΡΑΝΔΟΙ 4 

              ΝΕΡΑΪΔΕΣ 3 

              ΑΣΤΕΡΙΑ 3 

              ΧΙΟΝΟΥΛΕΣ 3 

              ΚΥΡΙΑ ΑΗ – ΒΑΣΙΛΗ 

              ΡΟΥΝΤΟΛΦ 

             ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: από ΚΑΛΛΙΡΗ 

                       ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ 

                       ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ ΚΙ ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ 

                       Ο ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙ ΘΑ΄ΡΘΕΙ; 

                       ΤΙΓΚΙ ΤΙΓΚΙ 

                     ΕΙΣΟΔΟΣ: Bond - Viva 

                     ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ London Symphony Orchestra - 

Jingle Bells- 

                    Κα ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗ Sleigh Ride Instrumental Jazz 

                   ΑΣΤΕΡΙΑ Νυχτερινός Περίπατος - Μάνος 

Χατζιδάκις 

                   ΝΙΦΑΔΕΣ Paul Mauriat – Alouette 

                   ΝΕΡΑΪΔΕΣ Dimitris Papadimitriou - Fevga 

(instrumental) 

                 ΤΑΡΑΝΔΟΙ  Wizards in Winter - Trans-Siberian 

Orchestra 

                  ΥΠΟΚΛΙΣΗ Yann Tiersen - Violin And Bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΛΕΣ  

ΑΣΤΕΡΙΑ: Μαύρα ρούχα-κίτρινα αξεσουάρ-ραβδί χρυσό 

ΝΕΡΑΪΔΕΣ: Μπλε ρούχα-καπέλα κωνικά-γκοφρέ λωρίδες-

ραβδί μπλε 

ΧΙΟΝΟΥΛΕΣ: Λευκά ρούχα-στέμμα ασημί-καλαθάκια με 

χιόνι 

ΤΑΡΑΝΔΟΙ: Ρούχα καφέ-κέρατα-κόκκινη μύτη 

Κα ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ: Κόκκινα ρούχα-ποδιά 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Στολή 

ΝΑΝΑΚΙΑ: Πράσινα ρούχα-σκουφιά με κουδουνάκια 

 

         

 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!! 


