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ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ 

 
( ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ) 

 

Αφηγητής:  

 

Μια ιστορία θα σας πω , πολύ χαριτωμένη, μια ιστορία μαγική γλυκιά σαν 

παραμύθι. Παραμονή Πρωτοχρονιάς απόψε το βράδυ κι ο Άγιος Βασίλης με την 

Αγιοβασιλίνα, που είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι, φορτώνουν με προσοχή το 

έλκηθρο με τα δώρα για να ξεκινήσει με το καλό ο Άγιος Βασίλης το ταξίδι του…. 

 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ 1 ( LOVE AND MARRIAGE ) 

 

• Μπαίνουν αγκαζέ και χαϊδεύουν ο ένας το μάγουλο του άλλου 

• Πηγαίνουν στο έλκηθρο όπου φορτώνουν 2 ή 3 δώρα ο καθένας 

ταυτόχρονα 

• Πιασμένοι χέρι χέρι έρχονται στο κέντρο της σκηνής , πιάνονται και 

χορέυουν βαλς. 

• Όταν φτάσουν σε αντίθετη στροφή (απέναντι ) 

• Χωρίζουν το ένα χέρι και κάνουν τυλίγματα και ξετυλίγματα εναλλάξ ( 2 

φορές ). 

• Έπειτα κλείνουν χέρια και κάνουν βηματισμούς κοντά μακριά (αριστερά-

δεξιά εναλλάξ) 

• Στροφούλα η Αγιοβασιλίνα κάτω από το χέρι του Αι Βασίλη κι 

αντίστροφα 

• Στέκεται ο Αι Βασίλης πίσω από την Αγιοβασιλίνα κι εναλλάξ 

κοιτάζονται (όπως το καλοκαίρι τα ζευγάρια ) 

• Πηγαίνουν πίσω στο έλκηθρο ξανά και το φροντίζουν 

 

 Χαμηλώνει σταδιακά το μουσικό κομμάτι 

Αφηγητής:  

Η αλήθεια να λέγεται…..η αγάπη αυτού του ζευγαριού αντέχει στο χρόνο. Μα σα 

να μου φαίνεται πως  απόψε το βράδυ κάτι δεν πάει καλά. Γιατί ενώ αυτοί 

φορτώνουν αμέριμνοι το έλκηθρο, τρεις μάγισσες μικρές έχουν σκοπό να σπείρουν 

ανάμεσά τους τον τσακωμό και τη διχόνοια. Τι λέτε άραγε ; Θα τα καταφέρουν;  

 

ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΓΙΣΣΩΝ ( PINK PANTHER ) 

 

Μπαίνουν οι μάγισσες νυχοπατώντας, κοιτάζουν στα κρυφά ερευνητικά, 

στρέφονται στο κοινό, παγαίνουν στις θέσεις τους και κάνουν Σσσσσσςςςςς με 

το δάχτυλο στο στόμα. 

 

Μάγισσα 1:                             

Τους βλέπεις εκεί που κάθονται 

Και είναι μονιασμένοι; 

Με λίγα λόγια μαγικά, θα γίνουν μαλωμένοι. 

Τα πάνω κάτω θα ‘ρθουνε 

Το υπόσχομαι για φέτος 

Ετούτοι θα χωρίσουνε από το καινούργιο έτος. 



 2 

 

Καλικάντζαρος ή Μάγισσα                  

Περιμένω πώς και πώς να το δω και να συμβαίνει! 

Όλο λόγια μόνο λέτε, χρόνος πια δεν απομένει! 

Άντε λοιπόν τι κάθεστε; Μη χάνετε στιγμή! 

Ρίξτε διχόνοια, τσακωμό γρήγορα ανάμεσά τους 

Να δει κι ο κόσμος που είναι εδώ λίγα από τα στραβά τους! 

 

Μάγισσα 2:               

Άμπρα κατάμπρα, λόγια κακά… έτοιμα είναι, ακούστε καλά ! 

Φίλτρο κακίας με πονηριά 

Ζήλεια να φέρουν και λίγο καυγά! 

      Λίγα νευράκια κι εγωισμός ας 

φέρουν σ’ εκείνους το χωρισμό) 

 

2ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΑΓΙΣΣΩΝ ( I DREAM OF JINIE ) 

 

• Ψιθυρίζουν μεταξύ τους καλύπτοντας το στόμα τους με τα χέρια τους 

• Η 1η μοιράζει ραβδιά σε άλλες δύο ( Η 1 στη 2 , η 2 στην 3, έπειτα η 1 

στην 2) 

• Ραβδιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ( Χ 2 φορές ) 

• Έρχονται μπροστά και τραβούν προς το μέρος τους ένα καζάνι που το 

αφήνουν στο κέντρο του χαλιού 

• Ανακατεύουν με ραβδιά (κρατώντας τα με δύο χέρια) 

• Χέρια σε μύλο προς μία κατεύθυνση και αλλαγή 

• Επιστροφή σε θέσεις και βουτάνε μια φορά το ραβδί τους μέσα για να 

πάρουν φίλτρο. Τα σηκώνουν ψηλά και πάνε και μαγεύουν το ζευγάρι. 

• Έρχονται σε θέσεις, γελούν πονηρά  ( χι χι χι χι ) ,φεύγουν κι η τελευταία 

παίρνει μαζί της το καζάνι. 

 

 Αγιοβασιλίνα:                

Κουράστηκα και πάλι, σήμερα απ’ το πρωί! 

Να ζυμώσω , να φουρνίσω, να σου ράψω τη στολή ! 

 

Άγιος Βασίλης : 

Σιγά τον κόπο που έχουνε αυτές οι ασχολίες 

Στο εργαστήρι έχουμε φουλ παραγγελίες ! 

 

Αγιοβασιλίνα : 

 

Τι θες να πεις καλέ μου; Μίλα μου καθαρά! 

Δεν παίρνεις τις δουλειές μου καθόλου σοβαρά; 

Στην κουζίνα όλη μέρα , φουρνίζω, ξεφουρνίζω, 

Το σπίτι μέσα κι έξω όλο το καθαρίζω! 

Φαγητό με την αράδα φτιάχνω για τα ξωτικά, 

Τους τάρανδους φροντίζω αποκλειστικά! 

Ευτυχώς που έχω μαζί μου και καλό προσωπικό, 

Τις μικρές νεραϊδούλες που δε σταματούν λεπτό! 
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Άγιος Βασίλης : 

Ας αλλάξουμε προτείνω μεταξύ μας τις δουλειές 

Για να δούμε όλοι στο τέλος ποιος θα έχει πιο πολλές! 

Από αύριο στο σπίτι κάνω τις δουλειές εγώ 

Και σου αφήνω το εργαστήρι με με βοηθούς ένα σωρό! 

Γράμματα, δώρα και κουτιά, είναι έτοιμα και με σειρά 

Θα σε βοηθήσουν να τα μοιράσεις αν θες τα ξωτικά! 

Πρόσεξε όμως στ’ αλήθεια… 

σε προειδοποιώ…. 

αν γίνει κάποιο λάθος 

δε φέρω ευθύνη εγώ! 

 

ΧΜΜΜΜ……ΣΥΜΦΩΝΟΙ !!! (κάνουν χειραψία και φεύγει οριστικά ο Αι Βασίλης) 

 

 

 

 

Αγιοβασιλίνα (χτυπάει παλαμάκια για να καλέσει τα ξωτικά) 

 

Εμπρός ξωτικά και τάρανδοι 

Έφτασε η ώρα! 

που θ’ ακούτε εμένα τώρα! 

Φορτώστε τα δωράκια 

για να τα μοιράσουμε 

στου κόσμου τα παιδάκια! 

 

 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΞΩΤΙΚΟΝΕΡΑΪΔΕΣ ( CAROL OF BELLS ) 

 

• Η Αγιοβασιλίνα στο κέντρο .την πλαισιώνουν ως εξής: 

 
 

• Τους δίνει εντολές με το δείκτη του χεριού της ( πχ εσύ εκεί, εσύ εκεί κι 

εσύ εκεί) 

• Σαν υπηρέτες ταπεινά με τα χέρια τους λένε ναι 

• Κοιτάζουν το ρολόι τους και ξεφυσούν φυσώντας μάγουλα 

• Έπειτα παρατάσσονται αντικρυστά                            1                                 4 

και περνούν ανάμεσα ο ένας από τον                             

άλλον και πάνε να πάρουν τα δώρα τους                     2 5 

                              

                                                                                          3 6 

 

7 
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• Επιστρέφουν σε τρένο (κάθετο) κι έπειτα προχωρούν σπώντας σε δυο 

σαλίγκαρους (έναν δεξιά κι έναν αριστερά) και πηγαίνουν στο έλκηθρο  

• Βάζουν από κοινού σε ζευγάρια  τα δώρα στο έλκηθρο και κολλούν 5 ( hi 

five ) κι έπειτα πάνε σε θέσεις ως εξής: 1 3 5 6 4 2 

• Ο 7ος  περνάει μπροστά από όλους και το κολλάει με όλους 

• Ο 7ος γίνεται οδηγός και οδηγεί το σαλίγκαρο κάτω από τα πιασμένα 

χέρια των άλλων 

• Τους φέρνει σε κύκλο κι έπειτα ανοίγουν και κλείνουν 

• Σπάνε και κάνουν ανοίγματα –κλεισίματα. 

 

 

Ξωτικό 1:  

Μας μπέρδεψε η κυρία του Αγίου Ξωτικά 

Μικρά λαθάκια, θα φέρνανε μπελά! 

Δεν ξέρει να διαβάζει και τώρα τι θα κάνει; 

Πω, πω συμφορά !!! Ρεζίλι θα γίνουμε σε όλα τα παιδιά ! 

 

Ξωτικό 2:  

Κι από την καμινάδα πως θα κατεβεί; 

Με τακούνια και φούστα κλαρωτή; 

Ίσια θα πέσει ή μήπως στραβά; 

Έχει υψοφοβία και ζαλίζεται τρελά! 

Θα πάθει κανέναν ίλιγγο….Θα τρέχουμε μετά ! 

 

Νεράϊδα 1: 

Πωπώ μπελά που βρήκαμε κι εμείς στα ξαφνικά ! 

Τσαλακώσαμε μου φαίνεται τα ωραία μας φτερά! 

Κουτάκια, δώρα και πακέτα 

Φορτωθήκανε σωστά 

Μα μου λείπουν οι δουλίτσες 

Που κάναμε παλιά! 

 

 

 

Νεράιδα 2: 

Έτοιμα είναι όλα τώρα 

Έφτασε λοιπόν η ώρα 

Φίλοι μου αγαπημένοι, περιμένουν τα παιδιά 

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα είναι μαγική βραδιά! 

Φωνάξτε τους ταράνδους 

Και την καλή κυρία 

Ήρθε η ώρα για περιοδεία! 

 

Φεύγουν με την ίδια μουσική carol of bells 

 

Αφηγητής:  

Ουφ !!!! Όλα ετοιμάστηκαν σωστά. Ας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε καλά. Άραγε η 

Αγιοβασιλίνα έχει δίπλωμα τώρα που πρέπει να οδηγήσει το έλκηθρο; 
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ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ SLEIGH BELLS ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΚΗΘΡΟ ( ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ 

ΤΑΡΑΝΔΟΙ ) ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ  

 
 

 

 

Τάρανδος 1:  

Αγιοβασιλίνα μου καλή 

Με χαρά θα βοηθήσω! 

Μαζί θα ξεκινήσουμε 

Κι εγώ θα οδηγήσω! 

Γνωρίζω απέξω κι ανακατωτά του κόσμου όλο το χάρτη 

Δε θα ‘ναι δα και δύσκολο να βρούμε μονοπάτι. 

 

Τάρανδος 2: 

 

Μη φοβάσαι, σου το λέω 

Πως θα φτάσουμε εγκαίρως. 

Κράτησε γερά το σάκο 

Και θα βρούμε εμείς το μέρος. 

Πέρσι βέβαια θυμάμαι 

Για να λέμε την αλήθεια 

Κάναμε ένα λαθάκι 

Και χρειαστήκαμε βοήθεια. 

 

Τάρανδος 3: 

 

Μη σου μπαίνουνε ιδέες 

Πως μας πέσανε τα δώρα 

Ή αργήσαμε να πάμε 

Κι ότι πέρασε η ώρα! 

Λίγο πριν ξεκινήσουμε 

Δεν είδαμε το χάρτη 

Κοντέψαμε να φτάσουμε από Δεκέμβρη-Μάρτη. 

 

Τάρανδος 4: 

Και πάνω στη βιασύνη μας 

πήραμε λάθος στροφή 

Κι αντί για την Ευρώπη 

Φτάσαμε στην Αφρική! 

Ας είναι καλά ο Ρούντολφ 

Με τη φωτεινή μυτούλα 

Που μας φώτισε το δρόμο 

Γιατί πήραμε τρεμούλα. 

 



 6 

 

 

 Τάρανδος 5: 

Ευτυχώς στο έλκηθρο 

Έγινε η επισκευή 

Και του Ρούντολφ η μυτούλα 

Έχει φέτος γυαλιστεί! 

 

 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ  ΤΑΡΑΝΔΩΝ ( THE GONQ ) 

 

• Οι πίσω έρχονται συντονισμένα μπροστά και οι πίσω μπρος 

• Σφυράει ο Ρούντολφ και τα δύο τρένα κάνουν μεταβολή και κινούνται 

προς αντίθετη κατεύθυνση 

• Όταν φτάνουν προς την άκρη φωνάζουν εεεεεεεε και γυρίζουν ( Χ 2 φορές ) 

• Σφυρίζει ξανά κι έρχονται με πλάγια βήματα σε διάταξη τραπεζίου 

 

 3 6 

 

 2 5 

 

1 4 

 

• Στα  4 σημεία του ορίζοντα κουνούν κυκλικά τα χέρια σαν γκέμια 

έλκηθρου (δλδ με πηδηματάκι σε πόρτα/σκηνικό/χιονάτη/μπροστά) κι 

αντίστροφα 

• Σφυρίζει και με πλάγια βήματα μπαίνουν σε τρένο κάθετο 

6 

3 

5 

2 

4 

1 

 

• Πιάνονται από τον ώμο (ακουμπούν τον ώμο του μπροστινού τους με το 

αριστερό χέρι). Σηκώνουν το δεξί και χαιρετούν το κοινό  φεύγοντας προς 

τα αριστερά 

• Φορτώνουν την Αγιοβασιλίνα την πηγαίνουν στο σπίτι  

• Φρενάρουν για να σταματήσει (αν μπορούν πέφτουν ο ένας πάνω στον 

άλλο σα ντόμινο) 

 

 Συνέχεια τα λόγια ο 5ος ταρανδος 

 

Μα σα νομίζω φτάσαμε 

Και βλέπω τα φωτάκια 

Γρήγορα χαμηλώστε 

Όλοι τα κερατάκια! 

 

 

 

Ο 6ος τάρανδος κατεβάζει την Αγιοβασιλίνα 
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Τάρανδος 6: 

Προσέχετε καλέ κυρία! 

Σα να μου ‘ρθε μια νιφάδα. 

Φρόντισε να μη γλιστρήσεις πάνω εκεί στην καμινάδα! 

Θα περιμένουμε απέξω 

Να ΄ρθεις ξανά καβάλα 

Κι όλοι να ξεκινήσουμε 

με περισσή  λαχτάρα! 

 

Δυναμώνει η μουσική GONK και φεύγουν 

 

Αφηγητής: Πάλι καλά που δεν έχασαν το δρόμο φέτος οι τάρανδοι. Νομίζω πως δε 

χρειάζεται να ανησυχώ άλλο. Όλα πήγαν μια χαρά….Φεύγω γιατί σα να βλέπω 

κάποια παιδιά που βγήκαν έξω για να παίξουν λίγο με το χιόνι… 

 

ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ( JINGLE BELLS ROCK CASCADA ) 

• Μπαίνουν στις θέσεις κοιτώντας να δουν ψηλά το έλκηθρο. 

 

Χαμηλώνει η μουσική, θέσεις και λόγια 

 

 
 

 

Παιδί 1:  

Άχου άλλο δεν κρατιέμαι 

Το δωράκι μου να δω 

Πώς και πώς το περιμένω 

Εδώ και αρκετό καιρό! 

Έχω τέτοια αγωνία 

Δε χωρεί αμφιβολία 

Θα μου φέρει ο Αϊ Βασίλης 

Τη σωστή παραγγελία; 

 

 Παιδί 2:  

Πρώτος απ’όλους το δώρο θα ανοίξω εγώ 

Άλλωστε περιμένω πιο πολύ καιρό! 

Ο Αϊ Βασίλης όταν φτάσει 

Πρώτα σε εμένα θα μοιράσει 

Μη σας πάρει ο ύπνος τώρα 

Κοντεύει 12 η ώρα! 
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ( JINGLE BELLS ROCK CASCADA ) 

 

• Χαρούμενα, κινούνται στο ρυθμό της μουσικής και ψάχουν τον Αι Βασίλη 

• Χορεύουν ελεύθερα 

• Σκύβουν, παίρνουν χιόνι και παίζουν χιονοπόλεμο (2-3 φορές) 

• Stop και κάνουν εναλλάξ τσιγκολελέτα με όλους  ελεύθερα 

• Στοπ και περνά - περνά η μέλισσα (περνούν 2-3 φορές από κάτω) 

• Στοπ κι ένας ένας πέφτουν μπρούμυτα στο πάτωμα 

• Κουνάνε πόδια σαν κολυμβήτριες 

• Στοπ γυρνούν ανάσκελα 

•  Και κάνουν τα πόδια ποδήλατο 

• Δείχνουν την καμινάδα 

• Σηκώνονται και πάνε σε θέσεις για να μιλήσει ο 3 

 

  

 

Παιδί 3: 

Η ώρα πήγε 12;;;; 

Μα κλείνουν τα ματάκια!!! 

Ξυπνήστε με όταν έρθουν όλα τα δωράκια! 

Από τη νύστα την πολλή 

Στο τζάκι βλέπω φούστα 

Κόκκινη και κλαρωτή 

Φοράει ο Άγιος φούστα;;;;;;;; 

 

 

Παιδί 4: 

             Καθίστε όλοι  στην άκρη             (τρέχουν άκρη οι 3 πρώτοι) 

Θα φάει παντοφλιά! 

Θα του ‘ρθει κεραμίδα 

Από το πουθενά! 

Αντίσταση αν φέρει 

Φωνάξτε τον μπαμπά 

Κι αν δούμε και τα σκούρα 

 Ξυπνήστε τη μαμά! (φεύγουν οι 4) 

 

  ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 

 

Παιδί 5: Κλείνει τα αυτιά του.. 

Βοήθεια, βοήθεια 

Στο σπίτι διαρρήκτης! 

Φοράει κόκκινο σκουφί, 

και μπότες που έχουν μύτη!! 

Κάλεσε τώρα το 100 

Να ’ρθει να τη μαζέψει 

Πρωτού του κόσμου τα παιδιά 

Όλα τα κοροϊδέψει ! 
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (  INSPECTOR GADJET ) 

 

• Με φακούς μπαίνουν στα 4 σημεία του ορίζοντα κι ο Διοικητής στη μέση. 

Φωτίζουν γύρω –γύρω. 

• Εναλλαγή διαγώνια ( Χ 2 ΦΟΡΈΣ ) 

• Ερχονται σε θέσεις κέντρου και κινούμενοι σε κύκλο φωτίζουν παντού  

• Έπειτα μπαίνουν στις παρακάτω θέσεις 

 

 

 
 

• Στρέφονται στα 4 σημεία του ορίζοντα με πηδηματάκια κι αντίστροφα 

• Πιάνονται μάγκικα σε κύκλο και σιγοψιθυρίζουν (Στο μεταξύ η 

Αγιοβασιλίνα ξεμυτίζει στις μύτες και πάει να φύγει) 

• Μπαίνουν σε σειρά              5  4  3  2  1 

• Ο 1ος την πιάνει αγκαλιά και του φεύγει από κάτω 

• Ο 2ος την ψάχνει κι εκείνη πηγαίνει πίσω του ( Όταν εκείνος στρίβει 

απότομα εκείνη σκύβει και περνάει κάτω από τα πόδια του τρίτου) 

• Σηκώνεται, στρώνει το φουστάνι της και την τσακώνει ο Διοικητής 

από την μπλούζα. 

 

Αστυνομικός 1:  

Συλλαμβάνεσαι κυρία 

με το κόκκινο σκουφί, 

Αντίσαταση αν φέρεις 

θα βρεθείς στη φυλακή! 

Τι δουλειά έχεις εσύ 

μέσα στα ξένα σπίτια, 

Ντυμένη σαν καρνάβαλος,’ 

με κόκκινα στολίδια; 

 

Αγιο Βασιλίνα:  Μα εγώ…..είμαι η γυναίκα του Αί Βασίλη… 

 

 

 

 

Αστυνομικός 2:  

Η ποια ;;; Δεν περνούν σ’ εμάς αυτά! 

Βρήκες σοβαρό μπελά! 

Άσε στην άκρη τις κουβέντες! 

Πέρνα της τις χειροπέδες! 

Μάλλον πιάσαμε λαβράκι 

Κι ετούτο το βραδάκι! 

 

Αγιο Βσιλίνα:  Μα εγώ….φέρνω δώρα… 
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Δώρα ;;;;Τι νομίζεις ότι κάνεις; 

Τι ντροπή , τι αδικία ! 

Και πιστεύεις θ΄ανεχτούμε 

Μια μικρή δωροδοκία; 

Προχώρα λίγο γρήγορα, μην κάθεσαι στιγμή 

Τα υπόλοιπα τα λέμε μέσα στη φυλακή ! 

 

Αστυνομικός 3:  

 

Έχουμε και λέμε λοιπόν…. 

Απόπειρα δωροδοκίας, 

Φθορά ιδιοκτησίας 

Λοιπόν για να τελειώνουμε…. 

ΤΈΡΜΑ τα παραμύθια! 

Στο τμήμα πάμε γρήγορα 

Να βρούμε την αλήθεια! 

 

 

Φεύγουν οι αστυνομικοί και ακούγεται πάλι το carol of bells για να μπουν οι 

υπόλοιπες Νεράιδες 

 

Νεράιδα:  

Αχ Κύριε Διοικητά… 

Κάντε μας τη χάρη, 

Αφήστε την κυρία, πίσω να έρθει πάλι! 

Δε φταίει αυτή για όλα αυτά 

Που γύρω εδώ συμβαίνουν! 

Παγίδα της εστήσανε και την υπονομεύουν! 

Δυο ( ή τρεις) μάγισσες πολύ κακές 

Που πάντα τη ζηλεύουν! 

 

Ξωτικό: 

Νεράιδες και ξωτικά 

Κάναμε συμπραξία! 

Σας παρακαλούμε 

Αφήστε την κυρία. 

Χωρίς αυτή δε γίνεται 

Ο κόσμος να γιορτάσει 

Τα δώρα ανέλαβε απόψε εκείνη να μοιράσει! 

 

 

Νεράιδα : 

Βγάλτε τη κυρία  

από τη φυλακή, 

Χωρίς αυτή ο Αϊ Βασίλης  

θα καταστραφεί! 

Δεν του ΄χει σιδερώσει  

ακόμα τη στολή 

Και δώρο πρέπει να πάρει 

κάθε μικρό παιδί! 
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Διοικητής: 

 

Λοιπόν…..Το σκέφτηκα και αποφάσισα! 

Όλα όσα ζητήσατε θα πραγματοποιήσω! 

Με μια μου μόνο εντολή, εγώ θα βοηθήσω! 

Να αφεθεί ελεύθερη ετούτη η κυρία, 

Αρκεί να τηρήσει μία μόνο συμφωνία! 

Στο σπίτι να γυρίσει, να δώσει τη σκυτάλη 

Και να μοιράσει δώρα ο Αϊ Βασίλης πάλι! 

Τα δυνατά σας βάλτε μέχρι το πρωί, 

Το δώρο του να πάρει κάθε μικρό παιδί! 

Χρόνια πολλά σε όλους εσάς, 

Μαζί και στα παιδιά σας. 

Υγεία ,αγάπη και χαρά 

Να ‘χουν τα σπιτικά σας !!! 

 

 

 

Χορευτικό τέλους ( Merry Christmas everyone ) 

 

Όσοι είναι πάνω στη σκηνή κουνούν χέρια δεξιά και αριστερά. 

Πάνε στις 4 γωνίες και ο Διοικητής με την Αγιοβασιλίνα βάζουν τα παιδιά στη 

σκηνή σε δύο σαλίγκαρους 

Άγιος Βασίλης ή Διοικητής κάνει αψίδα με Αγιοβασιλίνα και κάνουν υποκλίσεις. 

 

ΤΕΛΟΣ 
 


