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Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ – Πέννα 

 

ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ 

Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα.  

Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! 

Δνπιεηέο έλα ζσξό. 

Έξρνληαη Χξηζηνύγελλα,  

πξέπεη λα εηνηκαζηώ. 

 

Να θηηάμσ θνπξακπηέδεο, 

πνπ αξέζνπλ ζηα κηθξά, 

κα θαη κεινκαθάξνλα 

θαη δίπιεο θαη γιπθά. 

 

Πξέπεη λα βγσ γηα ςώληα, 

λα πάσ ζηελ αγνξά, 

ηα πιηθά λα πάξσ,  

γηα όια ηα γιπθά. 

 

Με ηε κνπζηθή από ηα ηξίγσλα θάιαληα κπαίλνπλ ηα θαηζηθάθηα, πεξηθπθιώλνπλ ηε 

κακά, πηάλνληαη , ρνξεύνπλ. 

 

Καηζικάκια:  

Μακά, καλνύια, ηη ραξά! 

Έξρνληαη νη γηνξηέο. 

Χξηζηνύγελλα, Πξσηνρξνληά,  

ζα πνύκε ηα θάιαληα, ζα θάκε γιπθά. 

Καηζίκα:  

Σηγά κηθξά κνπ, ήξεκα. 

Χαηξόζαζηε πνιύ. 

Τν μέξσ, ηα Χξηζηνύγελλα 

είλαη ηξαλή γηνξηή. 

 



 

Καηζικάκια: 

Θα γελλεζεί ν Χξηζηνύιεο, 

ζα θέξεη ηε ραξά, 

αγάπε, θαινζύλε, 

ζε όια ηα ζπηηηθά. 

Θάξζεη θαη ζην δηθό καο. 

Έηζη θαιή κακά; 

Καηζίκα: 

Καη βέβαηα παηδηά κνπ. 

Μα ηώξα έρσ δνπιεηά. 

Πξέπεη λα πάσ ζηελ αγνξά, 

λα θάλσ όια ηα ςώληα, 

γηα λα ζαο θηηάμσ πνιιά γιπθά, 

κα θαη σξαία θαγεηά. 

Καηζικάκια: 

Μηακ κηακ  

Καηζίκα: 

Εζείο παηδηά κνπ πξνζνρή. 

Κιεηδώζηε θαη εζπρία. 

Μέρξη λα ξζώ πξνζεθηηθά, 

γηαηί ν ιύθνο παξαθπιά. 

Καηζικάκια: 

Παξαθπιά! Πσ, πσ! 

Μαλνύια, κείλε ήζπρε. 

Δελ είκαζηε κσξά. 

Εδώ ζα θάηζνπκε όκνξθα, 

ζα παίμνπκε θαιά. 

 

Θα θηηάμνπκε ζηνιίδηα, 

γηα ην δέληξν καο πνιιά, 

ζα πνύκε ηξαγνπδάθηα, 

ζα ρνξέςνπκε ηξειά. 

 



 

Καηζίκα: 

Ε, όρη θαη ηξειά, 

Ήζπρα είπακε,  

γηαηί ν ιύθνο παξαθπιά. 

 

Η κακά θαηζίθα θεύγεη, ηα κηθξά κέλνπλ κόλα θαη θνπβεληηάδνπλ: 

- Τη ιέηε; Παίδνπκε θξπθηό; 

- Μα κέζα ζην ζπίηη; Είλαη ζσζηό; 

- Δελ πάκε έμσ;  Κνίηα θαηξό! Ο ήιηνο είλαη ζηνλ νπξαλό. 

- Έμσ; Τη είπε θαιέ ε κακά; Έμσ ν ιύθνο παξαθπιά. 

- Να παίμνπκε θπλεγεηό;  

- Τη ιεο παηδί κνπ ; Άρπξα έρεηο εδώ; { θαη ηνπ δείρλεη ην κπαιό} 

- Ε, εζπράζηε θαη ειάηε εδώ. Θα κάζνπκε ηα θάιαληα γηα ην κηθξό Χξηζηό. 

{ θαη ζε απηό ην ζεκείν, αξρίδνπλ κε ηα ηξηγσλάθηα ηνπο, πνπ ηα παίξλνπλ κέζα από 

έλα θαιαζάθη πνπ έρνπκε εθεί θνληά, λα ιέλε ηα θάιαληα.} 

Τειεηώλνληαο απνρσξνύλ. 

 

ΚΗΝΗ ΔΕΤΣΕΡΗ 

Με κνπζηθή ππόθξνπζε, θάπνην επηβιεηηθό θιαζηθό θνκκάηη, εκθαλίδεηαη ν ιύθνο 

κε ην ιπθάθη ηνπ. Ο ιύθνο πεξπαηάεη θαη ιέεη: 

Λύκος: 

Πόζν βαξηέκαη ζήκεξα, 

είκαη θαη λεζηηθόο. 

Δελ έθαγα όιε κέξα 

θαη πεηλάσ ν θησρόο. 

Λσκάκι: 

Μπακπά, κπακπάθα, 

ζνπ έρσ λέν θνβεξό. 

Λύκος: 

Τη είλαη παηδί κνπ; 

Μίια κνπ, είλαη θάηη θαιό; 

Λσκάκι: 

Καιό, θαιό, πνιύ θαιό. 



Έθπγε ε θαηζίθα θαη πάεη ζην ρσξηό. 

Τα θαηζηθάθηα έκεηλαλ ζην ζπίηη κνλαρά, 

είλαη επθαηξία ιέσ,  

αο ηξέμνπκε κπακπά. 

Λύκος: 

Σηάζνπ, ζηάζνπ, κελ βηάδεζαη. 

Καη πσο ζα πάσ έηζη; 

Τα θαηζηθάθηα δελ είλαη ραδά, 

ζα κε γλσξίζνπλ απ΄ηε κηιηά. 

Λσκάκι: 

Καη από ην ρξώκα κελ ην μερλάο, 

Άζπξε είλαη ε καλνύια ηνπο. 

Λύκος: 

Δίθαην έρεηο, ηη θάλνπκε; 

Λσκάκι: 

Σώπα θαη είκαζηε ηπρεξνί κπακπά. Κξύςνπ πεξλάεη ν μσλωνάς. 

Τα ιπθάθηα απνζύξνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά θαη θξύβνληαη ζην ζθεληθό. 

Εκθαλίδεηαη ο μσλωνάς, κε ηε γσναίκα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπο. Ο κπισλάο θξαηάεη 

έλα ζαθνύιη κε αιεύξη.  

Όλοι μαζί ηραγοσδούν: 

Τξίγσλα θάιαληα  

ζην δάζνο κηα θνξά, 

έξρεηαη ν κπισλάο , 

αιεύξη θνπβαιά. 

Πηάλνληαη θαη ρνξεύνπλ ζην ξπζκό από ηα ηξίγσλα θάιαληα. 

Εκθαλίδεηαη ν ιύθνο κε ην ιπθάθη. 

Λύκος: 

Επ, ηη γίλεηαη εδώ; 

Μσλωνάς: 

Τη γίλεηαη; Σηήζακε ρνξό. 

Έξρνληαη Χξηζηνύγελλα, 

θηάλνπλε νη γηνξηέο, 

αιεύξη ζα πνπιήζνπκε, 

ζηηο λνηθνθπξέο.  



 

Μσλωνού: 

Να θηηάμνπλε πηηνύιεο, 

λα θηηάμνπλε γιπθά,  

ζε γηνξηηλό ηξαπέδη 

λα θαζήζνπλε μαλά.  

Λύκος αγριεμένος: 

Με κηιάο γηα θαγεηά θαη έρσ κηα πείλα! 

Δώζκνπ ην αιεύξη ζνπ κε ην θαιό, 

κελ αγξηέςσ θαη ηόηε α, ζα λαη αξγά, 

γηα ηα παηδηά ζνπ όια απηά. 

Παιδιά: 

Σηγά θαιέ, καο ηξόκαμεο, 

Με γίλεζαη θαθόο.  

Λύκος: 

Είκαη θαθόο. 

Παιδιά: 

Να γίλεηο θαιόο, 

λα βάιεηο αγάπε ζηελ θαξδηά, 

γηα λα ζνπ πάλε όια θαιά. 

Μσλωνάς: 

Έια πάξε θαη έρνπκε 

βιέπεηο θαιή θαξδηά. 

Έξρνληαη Χξηζηνύγελλα, 

ζέινπλ αγάπε θαη αλζξσπηά. 

Καη ν κπισλάο απνρσξεί κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπο ηξαγνπδώληαο: 

Τξίγσλα θάιαληα  

ζην δάζνο κηα θνξά, 

έξρνληαη Χξηζηνύγελλα, 

κε γέιηα θαη ραξά. 

ΚΑΛΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΛΤΚΕ ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. 

Λύκος: 

Αο βάισ ηώξα αιεύξη, 

άζπξνο λα γελώ, 



ηα θαηζηθάθηα πξέπεη  

λα μεγειάζσ εγώ. 

Λσκάκι: 

Μπακπά… 

Λύκος: 

Τη είλαη πάιη; Λέγε. 

Λσκάκι: 

Η θσλή θαιέ κπακπά. 

Με ηέηνηα βαξηά θσλάξα, 

ζα ηξνκάμνπλ ηα κηθξά. 

Ξέξεηο ε θαηζίθα,  

έρεη γιπθηά θσλή 

{θαη αιιάδνληαο ηε θσλή ζε ςηιή ιέεη:} 

Τη θάλεηε; Πσο είζηε; 

Έηζη κηιάεη ε θαηζίθα ε θαιή. 

Λύκος: 

Καη ηη λα θάλσ γηα ηε θσλή; 

Εζύ πνπ ρεηο ηδέεο. 

Ιδέα δελ έρεηο θακηά θαιή, 

γηα λα γιπθάλεη ε θσλή; 

Λσκάκι: 

Γηνύπη, ην βξήθα. Μέιη, κέιη λα θαο πνιύ, 

λα ζνπ γιπθάλεη ηε θσλή. 

Κνίηα, είκαζηε θαη ηπρεξνί. 

Να ν κειηζζνθόκνο πεξλάεη από θεη. 

Λύκος: 

Πνπ, πνπ είλαη; 

Λσκάκι: 

Σ,ζ,ζ, θξύςνπ έια, ηώξα ζα δεη. {Καη θξύβνληαη} 

Εκθαλίδνληαη ν Μειηζζνθόκνο κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα  παηδηά ηνπο, ηξαγνπδώληαο: 

Τξίγσλα θάιαληα, 

ζην δάζνο κηα θνξά, 

ζηελ αγνξά πεγαίλνπκε 



ην κέιη καο μαλά.  

Τξίγσλα, θάιαληα, 

ζην δάζνο κηα θνξά, 

ην κέιη ζα πνπιήζνπκε, 

ζα πάξνπκε γιπθά. 

Και λένε όλοι μαζί: 

Ήξζαλ Χξηζηνύγελλα μαλά, 

Πσ, πσ, Θεέ κνπ ηη ραξά! 

Παηρλίδηα, δώξα, θαιό θαί, 

κεινκαθάξνλα κε κέιη πνιύ. 

Εκθαλίδεηαη ν ιύθνο κε ην παηδί ηνπ, αγξηεκέλνο. 

Λύκος: 

Επ, πνπ πάηε; 

Μελιζζοκόμος: 

Σηγά θαιέ καο ηξόκαμεο. Τη ζέιεηο; Τη δεηάο; 

Λύκος: 

Λίγν κειάθη ζα ήζεια, δώζκνπ κε ην θαιό,  

κελ αγξηέςσ θαη ηόηε αξγά, 

Θάλε πνιύ, γηα απηά ηα παηδηά.{ θαη δείρλεη ηα παηδηά ηνπ κπισλά.} 

Γσναίκα ηοσ Μελιζζοκόμοσ: 

Όρη, όρη ηα παηδηά κνπ, 

Λύθε, γίλε θαιόο, 

αγάπε βάιε ζηελ θαξδηά, 

Χξηζηνύγελλα έξρνληαη, 

 Χξόληα Πνιιά. 

Καη λα πάξε ην κέιη, 

ην κέιη πνπ δεηάο, 

θαη θάλην όηη ζέιεηο, 

κα άζε καο εκάο. 

Λύκος: 

Φύγεηε, εκπξόο ραζείηε. 

Καη θεύγνληαο ιέλε όινη καδί: 

ΚΑΛΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΛΤΚΕ ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. 

 



 

Λύκος: 

Καη ηώξα ηη; 

Λσκάκι: 

Τη, ηη, θάε ην κέιη, 

βάιε αιεύξη, 

θαη άληε πάκε, πξηλ είλαη αξγά, 

ηα θαηζηθάθηα λα θάκε, θαιέ κπακπά. 

Φεύγνπλ κε κνπζηθή ππόθξνπζε, ελώ εκθαλίδνληαη ηα θαηζηθάθηα. 

 

ΚΗΝΗ ΣΡΙΣΗ 

 

Τα θαηζηθάθηα εκθαλίδνληαη κε ηελ Άγηα Νύρηα θαη ρνξεύνπλ. Μόιηο ηειεηώζεη ην 

ρνξεπηηθό ιέλε: 

Καηζικάκια: 

Αρ, ηη σξαία πνπ είλαη , 

ηα Χξηζηνύγελλα παηδηά! 

Καη πόζε αγάπε ληώζσ, 

ζηελ κηθξνύια κνπ θαξδηά! 

 

Τελ θέξλεη ν Χξηζηνύιεο, 

απηό κελ ην μερλάο. 

Καη γηα λα κείλεη ζηελ θαξδηά, 

ηε ζπληαγή καο άθνπ 

θαη ζεκείσλε θαιά. 

 

Όρη θισηζηέο, όρη κπνπληέο, 

όρη ηζηκπήκαηα, βξηζηέο. 

Μόλν θηιάθηα θαη αγθαιηέο, 

ρακόγεια γέιηα θαη ραξέο. 

 

Γηα λάλε πάληα όια θαιά, 

θσιηά αο γίλεη ε θάζε θαξδηά, 

λα γελλεζεί ν κηθξόο Χξηζηόο, 



λα θέξεη αγάπε, εηξήλε, θσο. 

 

Τα θαηζηθάθηα πηάλνληαη από ηνπο ώκνπο θαη ηξαγνπδάλε, ην Πιο να ναι ασηό ηο 

μικρό παιδί. 

Σην κεηαμύ εξρόκελνη ν ιύθνο κε ην ιπθάθη, αθνύλε ηα ιόγηα, ην ηξαγνύδη θαη 

θνληνζηέθνληαη. 

Μόιηο ηα θαηζηθάθηα ηειεηώζνπλ ην ηξαγνύδη, ιέεη ν ιύθνο. 

 

Λύκος: 

Παηδί κνπ ζηάζνπ. Νηώζσ παξάμελα. Δελ είκαη θαιά. 

Λσκάκι: 

Πεο κνπ ηη έρεηο θαιέ κπακπά; 

Λύκος: 

Η θαξδηά κνπ πεδάεη ζαλ ηξειή. 

Λσκάκι: 

Γηαηξόο γηα λάξζεη ζα αξγήζεη πνιύ. 

Λύκος: 

Αρ, ε θαξδηά κνπ, δελ πάεη θαιά, 

ληώζσ απέξαληε ραξά. 

Τα θαηζηθάθηα ηα κηθξά, 

 λα ηα θηιήζσ ζέισ μαθληθά. 

Καηζηθάθηα , 

αλνίμηε κνπ θαιά κνπ θαηζηθάθηα. 

Είκαη ν ιύθνο κα είκαη θαιόο, 

έπαςα λακαη πηα θαθόο. 

  

Τα θαηζηθάθηα ηξαβηνύληαη πίζσ, ελώ εκθαλίδεηαη θαη ε κακά θαηζίθα, θξαηώληαο ην 

θαιάζη ηεο κε ηα ςώληα θαη κία νκπξέια πνπ ηελ ηείλεη απεηιεηηθά ζηνλ ιύθν. 

Καηζίκα: 

Ε, ηη γπξεύεηο εζύ εδώ;  

Γξήγνξα δξόκν, εγώ ζνπ κηιώ. 

Λύκος: 

Σηάζνπ θαιέ θαη κελ ρηππάο. 

Εξρόκνπλ κε όρη θαιό ζθνπό. 



Μα ηώξα αιήζεηα ιέσ,  

δελ ζέισ λα θάλσ θαλέλα θαθό. 

Να ζαο θηιήζσ ζέισ  

θαη ζα θύγσ από δσ. 

Η θαηζίθα ηνλ θνηηάδεη απνξεκέλε, ελώ ηα καηζικάκια λένε: 

Μακά κακά,  

ζίγνπξα γίλαλε καγηθά. 

Τα έθαλε ν Χξηζηνύιεο, 

αιήζεηα ιέκε θαιέ κακά. 

 

Τα έθαλε ν Χξηζηνύιεο, 

πνπ ζέιεη νη θαθνί, 

όινη θαινί λα γίλνπλ 

λα αιιάμνπλε δσή. 

 

Αο δώζνπκε κηα επθαηξία, 

ζην ιύθν θαιέ κακά. 

Έξρνληαη Χξηζηνύγελλα, 

αγάπε ζηελ θαξδηά. 

 

Καηζίκα: 

Έρεηε δίθαην παηδηά, 

Ειάηε ιύθε λα γηνξηάζνπκε καδί, 

απηή ηελ ηόζν όκνξθε, 

ηνπ ρξόλνπ καο γηνξηή. 

 

Θα θάκε, ζα πηνύκε, 

ηα θάιαληα ζα πνύκε, 

θαη θνηηάμηε, αρ ηη θαιά, 

ην ρηόλη πέθηεη από ςειά. 

 

Καη κε κνπζηθή ππόθξνπζε, εκθαλίδνληαη  ηα θνξηηζάθηα ληπκέλα τιονονιθάδες , 

ρνξεύνπλ θαη ηειεηώλνληαο ην ρνξεπηηθό ιέλε: 

 



 

Χξηζηνύγελλα, ηξαλή γηνξηή, 

ζε ιίγν μεκεξώλεη. 

Αο γίλνπκε θίινη νη ερζξνί, 

αο έξζεη ε εηξήλε πάλσ ζηε γε. 

 

Χξηζηνύγελλα ,ηξαλή γηνξηή 

ζε ιίγν μεκεξώλεη. 

Αο έρνπκε όινη θαιό θαί 

κε θίινπο αο πηνύκε γιπθό θξαζί. 

 

Χξηζηνύγελλα, ηξαλή γηνξηή 

ζε ιίγν μεκεξώλεη. 

Καλέλα παηδάθη πάλσ ζηε γε, 

κελ θιάςεη, κε καηώζεη. 

 

Αο έρνπλ όινη ζπίηη, θαί, 

αγάπε, θίινπο θαη ζηνξγή. 

Αο δηώμνπλ ην κίζνο καθξηά, 

λαξζεη ν Χξηζηόο ζε θάζε θαξδηά. 

 

 

ΣΕΛΟ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




