
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ: 

Η Παιδική Σκηνή "Ονειροβάτες" παρουσιάζει παραστάσεις στο χώρο των σχολείων από το 

2011 και προέρχεται από έναν ιστορικό θίασο "Κουκλοθέατρο Λαμίας" με μια πολιτιστική 

κληρονομιά 30 ετών στο εκπαιδευτικό κουκλοθέατρο το οποίο εκμεταλλεύεται το 

κουκλοθέατρο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι παραστάσεις μας έχουν πλούσια 

θεματολογία με πάνω από 12 έργα για όλη τη χρονιά. Κάθε χρόνο σχεδόν 500 σχολικές 

μονάδες σε όλη την Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο μας φιλοξενούν για μια 

συναρπαστική εμπειρία που μεταφέρεται στο χώρο του σχολείου. Αν θέλετε να δείτε την 

ομάδα μας ή να κλείσετε μια παράσταση στο χώρο σας μπορείτε να μπείτε εδώ: 

www.oneirovates.com ή καλέστε μας στο 231536535. 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Τα Χριστούγεννα του Πασχάλη είναι μια παράσταση εμπνευσμένη από την Χριστουγεννιάτικη 

ιστορία του Ντίκενς διασκευασμένη για κουκλοθέατρο και θέατρο από τα παιδιά. Η παρούσα 

μορφή της γιορτής σχεδιάστηκε μετά από απαίτηση νηπιαγωγών για ένα θεατρικό που θα 

μπορούν να το πραγματοποιήσουν τα παιδιά χωρίς την παρουσία μας. Αν η γιορτή που 

διαβάσετε δεν σας βολεύει ή την θεωρείτε δύσκολη μπορείτε να πάρετε κάποια μέρη ή τις 

μουσικές επιλογές και να τις προσαρμόσετε ανάλογα το δυναμικό του σχολείου σας και τις 

προσωπικές σας προτιμήσεις. Η γιορτή διανέμεται ελεύθερα από εμάς σαν συμβολικό δώρο 

από την ομάδα μας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ψάχνουν καινοτόμους τρόπους για 

θεατρική αγωγή στα σχολεία. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μας στείλετε mail  στο 

info@oneirovates.com. Τέλος, να σας πούμε πως παρά το άγχος που μπορεί να έχετε για μια 

γιορτή, μην ξεχνάτε πως έχετε να κάνετε με παιδιά προσχολικής ηλικίας και το αποτέλεσμα θα 

είναι όμορφο αν εκμεταλλευτείτε τον αυθορμητισμό των παιδιών! Οι γονείς θα το εκτιμήσουν 

όπως και να έχει! Διασκεδάστε και παίξτε μαζί με τα παιδιά, αυτό είναι που μετράει! 



 

Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα! 

 

Σκηνοθετικές συμβουλές και υπόθεση: 

Στο χωριό όλοι οι άνθρωποι γυρίζουν χαρούμενοι με δώρα στα χέρια και πηγαίνουν με χαρά να 

ψωνίσουν. Ο βασιλιάς τους ανακοινώνει πως δεν θέλει δώρα για φέτος αλλά να δει χαρούμενους 

όλους του ανθρώπους στο χωριό του. Ένας άνθρωπος είναι αυτός που δεν συμπαθεί τα Χριστούγεννα 

και είναι ο Δον Λεκατσάν. Κάθεται μόνος του στο γραφείο του και μετράει τα χρήματα του με τις ώρες. 

Οι χιονούλες του χτυπούν την πόρτα με σκοπό να τον αλλάξουν αλλά μάταια. Το ίδιο και τα παιδιά που 

λένε τα κάλαντα στο χωριό. Το ίδιο και η νύχτα που έρχεται με τις κόρες της και τα αστέρια. Στο τέλος 

και αφού ο Δον λεκατσάν πηγαίνει για ύπνο τα ξωτικά τον τρομάζουν και μετά από ένα κακό όνειρο ο 

περίεργο και γκρινιάρης Δον Λεκατσάν αλλάζει και γίνεται καλός, λέει χρόνια πολλά σε όλους και πάει 

στο παλάτι να χορέψει και να τραγουδήσει με όλους στο χωριό! 

Σαν σκηνικό μπορούμε να έχουμε χωρίσει την σκηνή σε 2 μέρη. Το χωριό και το γραφείο του Δον 

Λεκατσάν. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ένα σημείο της σκηνής μπορούμε να βάλουμε ένα 

τραπέζι στολισμένο με ένα τραπεζομάντηλο και εκεί να κάθονται τα παιδιά που κάνουν τον Δον 

Λεκατσάν.  

 

Σκηνή Α' 

Τραγούδι:  

https://www.youtube.com/watch?v=aUe4lfu_UbI 

(Ακούγεται Χριστουγεννιάτικη μουσική και τα παιδιά μπαίνουν με δώρα στα χέρια περπατώντας γύρω-

γύρω από τη σκηνή. Αφού τελειώσουν αφήνουν τα δώρα μπροστά τους και στήνονται να πουν τα 

ποιήματα τους) 

 

Α1 

Όμορφα ήρθαν ξανά 

Χριστούγεννα και πάλι 

Δώρα πήραμε πολλά 

χαρά έχουμε μεγάλη 

 

Α2 

Όλη μέρα μες τους δρόμους 

από σήμερα θα τρέξω 

Για να βρω κάτι ωραίο  

Στα παιδιά μου να διαλέξω 

 

Α3 

Δέντρα μεγάλα στολισμένα 



Και λαμπιόνια όλο χρώμα 

Τι ωραίο το χωριό μας  

Από χιόνι έχει στρώμα 

 

Α4 

Πήραμε για όλους δώρα 

Φαγητά για το τραπέζι 

Στο σπιτάκι μας να πάμε 

Η φωτιά θα τρεμοπαίζει 

 

Α5 

Σταματήστε όμως λίγο 

Φτάνει τώρα με τα δώρα 

Ο Βασιλιάς κάτι μας θέλει 

Να τον ακούσουμε είναι ώρα 

 

Σκηνή Β' 

Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=59Ri26PIOLs 

(Τα παιδιά φεύγουν από την σκηνή αφού σηκώσουν τα δώρα τους και ακούγεται η μουσική του 

βασιλιά. Ο βασιλιάς βγαίνει και κάνει την ανακοίνωση του για το πόσο θα ήθελε να είναι χαρούμενο το 

χωριό του και πως μόνο ένας άνθρωπος, ο Δον Λεκατσάν είναι αυτός που δεν θέλει τα Χριστούγεννα. 

Αυτό θα είναι το μόνο δώρο που θα ήθελε για φέτος και προσκαλεί όλα τα παιδιά να τον βοηθήσουν 

να πραγματοποιήσει την ευχή του.) 

 

 

B1 

Kαλή σας μέρα χωρικοί 

Ελάτε να σας πω 

Κάτι που έχω στην καρδία 

και μου κουράζει το μυαλό 

 

Β2 

Φέτος τα Χριστούγεννα 

Θα ήθελα να έχω 

Όχι δώρα πολλά και φαγητά 

αυτά δεν θέλω να τα βλέπω 

 

Β3 

Θέλω να δω όλους εσάς 

χαρούμενους και αγαπημένους 



Δεν θέλω να σας δω 

ποτέ κατσουφιασμένους 

 

Β4 

Όλοι να έρθετε ψηλά 

Στο μεγάλο μου παλάτι 

Χαρούμενοι και γελαστοί 

Να γιορτάσουμε με αγάπη 

 

(Φεύγουν ξανά με το τραγούδι που μπήκαν με αργό βηματισμό) 

 

ΣΚΗΝΗ Β1' 

Τραγούδι: https://www.youtube.com/watch?v=-KBEFz1_VZo 

(Η Σκηνή δείχνει τον Δον Λεκατσάν στον σπίτι του όπου ξινίζει με τα πάντα. Ο Δον λεκατσάν είναι μια 

ομάδα παιδιών η οποία μένει στη σκηνή καθ όλη τη διάρκεια της γιορτής) 

 

Β1Α 

Κοιτάξτε πόση τεμπελιά 

και πόσος χρόνος τσάμπα 

Τα Χριστούγεννα όλο γελούν 

και δεν πιάνουν την τσάπα 

Β1Β 

Δεν δουλεύουνε καθόλου 

Κοιτάνε μόνο το φαγητό 

Τα δώρα και τα ρούχα τους 

Δεν έχουν τελειωμό 

 

Β1Γ 

Μα δεν βαρέθηκαν λοιπόν 

Τα ίδια και τα ίδια 

Εγώ τα βλέπω βαρετά 

Σαν να ναι παραμύθια 

Β1Δ 

Ας  πάω στο γραφείο μου 

Έχω τόση δουλειά 

Να μετρήσω τα λεφτά μου 

Μην κολλήσω τεμπελιά 

 



(Τα παιδιά πάνε και κάθονται σε ένα γραφείο ή ένα χώρο που έχουμε φτιάξει σαν χώρο του Δον 

Λεκατσάν, οταν η πόρτα χτυπήσει φωνάζουν όλα μαζί ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;) 

 

Σκηνή Γ' 

(Η πόρτα χτυπά για να μπουν οι χιονούλες) 

 
Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=AoLnibW0_Pk 

 

Γ1 

Χιόνι πέφτει στο χωριό 

χαρά να έχει ο άνθρωπος 

Να κάθονται όλοι στα ζεστά 

να γελάει ο χιονάνθρωπος 

 

Γ2 

Μα εσύ που είσαι μόνος σου 

Σκέψου τα πρώτα χρόνια 

Τότε που ήσουνα παιδί 

Και έπαιζες στα χιόνια 

 

Γ3 

Τότε που ήσουν νέος και μικρός 

Με το χαμόγελο μεγάλο 

Τι κάνεις τώρα μόνος σου 

Την γιορτή δεν θέλεις άλλο 

 

Γ4 

Θυμάσαι τα μελομακάρονα 

τους κουραμπιέδες, το τραπέζι 

Τώρα δεν θέλεις πια να δεις παιδί 

τα κάλαντα να παίζει 

Γ5 

Τα χρόνια που φύγανε θυμήσου 

Μυαλό βάλε και σκέψου 

Την αγάπη μην χάνεις από την καρδιά 

Όμορφα Χριστούγεννα ξανά ονειρέψου 

 

Δον ΛΕΚΑΤΣΑΝ 

Φύγετε γρήγορα από εδώ 



Εμείς έχουμε δουλειά 

Δεν είναι καιρός για δώρα 

Φαγητό και ανεμελιά! 

 

(Οι χιονούλες φεύγουν με άλλο κομμάτι από ότι μπήκαν, θυμωμένες που δεν άλλαξε ο Δον Λεκατσάν. 

Κάποια στιγμή η πόρτα του χτυπά και μπαίνουν τα παιδιά για να πουν τα κάλαντα.) 

 

Σκηνή Δ΄ 
 

Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=dLqBQ5_tY3c 

(Τα παιδιά μπαίνουν στην σκηνή με τρίγωνα και λένε τα κάλαντα με ή χωρίς μουσική αφού τελειώσουν 

προσπαθούν να αλλάξουν τον Δον Λεκατσάν. Στήνονται για να πουν τα ποιήματα τους) 

 

Δ1 

Καλή σας μέρα κύριε 

και χρόνια σας πολλά 

Ήρθαμε στο σπίτι σας να φέρουμε 

των Χριστουγέννων τη χαρά 

 

Δ2 

Ξέρουμε πως δεν σας αρέσει 

μα το τραγούδι μας είναι γλυκό 

Τα τρίγωνα και οι μελωδίες 

Φέρνουν το μήνυμα για το Χριστό 

 

Δ3 

Φέτος ήρθε ο καιρός να αλλάξετε 

Να έρθετε μαζί μας 

Να παίξουμε, να τραγουδήσουμε 

να φάμε με την ψυχή μας 

Δ4 

Να δείτε το όμορφο χωριό 

που είναι στολισμένο 

Το δέντρο στην πλατεία μας 

με χιόνια τριγυρισμένο 



Δ5 

Μην χάνετε λοιπόν καιρό 

και ελάτε στην πλατεία 

Το παρόν είναι για μια στιγμή 

μην χάνετε ευκαιρία 

 

ΔΟΝ ΛΕΚΑΤΣΑΝ 

Φύγετε γρήγορα από εδώ 

Εμείς έχουμε δουλειά 

Δεν είναι ώρα για κάλαντα 

Να πάτε σε άλλη γειτονιά! 

(Τα παιδιά φεύγουν ξανά με το τραγούδι που μπήκαν και ο Δον Λεκατσάν ξινίζει πιο πολύ που τα 

παιδιά του χάλασαν την ησυχία. Έρχεται η νύχτα με τις κόρες της και τα αστέράκια) 

 

Σκηνή Ε' 

Mουσική: https://www.youtube.com/watch?v=UNpiQwgStNA 

(Ακούγεται το τραγούδι της νύχτας, τα παιδιά μπαίνουν στη σκηνή και γυρίζουν γύρω γύρω, κόρες της 

νύχτας και αστέρια σε κύκλο. Αφού κάνουν 2-3 στροφές ανεβοκατεβάζουν τα χέρια τους και στήνονται 

για να πουν τα ποιήματα τους) 

Ε1 

Ήρθε η ξανά η νύχτα 

με τις μικρές τις κόρες 

Έπεσαν για ύπνο οι χωρικοί 

να κοιμηθούν για ώρες 

 

Ε2 

Όλοι τα φώτα έχουν κλειστά 

και κάποιοι ροχαλίζουν 

Μόνο σε αυτό το σπίτι που ΄ρθαμε 

τα φώτα ποτέ δεν σβήνουν 

Ε3 

Είναι ένας άνθρωπος περίεργος 

δεν είναι σαν τους άλλους 

Μονάχος κάθεται εκεί 

 

Ε4 

Πρόσεξε κύριε καλά 

τη νύχτα βγαίνουν ξωτικά 



Που αν σε δουν με γκρίνια 

θα σου πάρουν την μιλιά 

Ε5 

Εμείς που παίρνουμε το φώς 

και φέρνουμε σκοτάδι 

Ξέρουμε για τους καλικάτζαρους 

που κλέβουνε το λάδι 

Ε6 

Ύπνο καλό δεν θα χαρείς 

θα ξυπνάς και θα τρομάζεις 

Αν τα Χριστούγεννα ποτέ 

στην καρδία σου δεν τα βάζεις 

 

ΔΟΝ ΛΕΚΑΤΣΑΝ 

Φύγετε γρήγορα από εδώ 

Για σήμερα τελειώσαμε 

Ήσυχα να κοιμηθούμε 

Το κορμί μας να τεντώσουμε 

(Ακούγεται το τραγούδι εισαγωγής και η νύχτα με τα αστέρια φεύγουν από τη σκηνή. Ο Δον λεκατσάν 

πάει να κοιμηθεί. Τα παιδιά που κάνουν τον Δον λεκατσάν ή κοιμούνται στην σκηνή ή φεύγουν εκτός 

σαν να αποχωρούν για την κρεβατοκάμαρα τους. Μπαίνουν τα ξωτικά) 

 

Σκηνή ΣΤ' 

(Τα παιδιά μπαίνουν στην σκηνή και ψάχνουν δεξιά και αριστερά για να κρυφτουν, κολλάνε παλαμάκια 

και στην συνέχεια στήνονται για να πουν τα ποιήματα τους) 

Mουσική Ξωτικών: https://www.youtube.com/watch?v=7mnfuVIFUC8 

ΣΤ1 

Να μαστε τώρα και εμείς 

Τα ξωτικά τα γελαστά 

Φέρνουμε πάντα τη γιορτή 

την πλάκα την χαρά 

 

ΣΤ2 

Γιατί μας έφερε εδώ όμως 

ο Αί Βασίλης ο καλός 

Το σπίτι αυτό δεν έχει δέντρο 

ούτε λαμπάκια, ούτε φώς 



 

ΣΤ3 

Μας έφερε λοιπόν εδώ 

και πρέπει να θυμάστε 

Πως έχουμε άλλη δουλειά 

Δεν πρέπει να λυπάστε 

 

ΣΤ4 

Μα τι δουλειά είναι αυτή 

που έχουμε εδώ 

Δώρα να αφήσουμε δεν έχει μέρος 

ούτε να φάμε το γλυκό 

 

ΣΤ5 

Πρέπει να αλλάξει τώρα εδώ 

ο σπιτονοικοκύρης 

Τα Χριστούγεννα να αγαπά 

και να μην είν' καρμίρης 

 

ΣΤ6 

Ιδέα έχω φοβερή 

Να κάνω φασαρία 

Τώρα το βράδυ να ακουστεί 

απτήν  τραπεζαρία 

 

ΣΤ7 

Πολύ καλά το σκέφτηκες 

Έτσι πολύ θα φοβηθεί 

Θα νομίζει πως ήρθαν καλικάτζαροι 

κάτω από το κρεβάτι θα κρυφτεί 

ΣΤ8 

Πάμε λοιπόν όλοι μαζί 

να κάνουμε σεισμό 

Να τον ξυπνήσουμε άγρια 

Να τρέξει σαν κατσίκι παρδαλό! 

(Όλα τα ξωτικά φωνάζουν ΜΠΑΜ ΜΠΑΜ ΜΠΑΜ ΜΠΑΜ. (Αφού φωνάξουν όλα μαζί, τρέχουν και 

βγαίνουν από τη σκηνή και ο Δον Λεκατσάν τρομάζει και φωνάζει 

Φεύγουν τα ξωτικά και μπαίνουν τρέχοντας τα παιδιά που κάνουν τον Δον Λεκατσάν) 

ΔΟΝ ΛΕΚΑΤΣΑΝ 



Σαν όνειρο μου έμοιαζε 

Μα τώρα είναι αλήθεια 

Η γκρίνια και η κακοκεφιά 

Μου έγινε συνήθεια 

 

Μα τώρα πρέπει να αλλάξω 

Τα παλιά να τα ξεχάσω 

Όλους να τους αγαπώ 

Καλά Χριστούγεννα να πω 

 

Καλά Χριστούγεννα σε όλους 

Πάει ο παλιός, κακός, γκρινιάρης 

Θα είμαι χαρούμενος και γελαστός 

Μα και λίγο σκανταλιάρης 

 

ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. 

 

(Αφού φωνάξουν όλοι μαζί μπαίνει το τελευταίο τραγούδι και όλα τα παιδιά ανεβαίνουν στην σκηνή να 

χορέψουν ελεύθερα.) 

 

Τραγούδι Τέλους: Rockin’ around the Christmas Tree 

 https://www.youtube.com/watch?v=t3HJgCcSUqQ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην περιορίζεστε σε τίποτα και αυτοσχεδιάστε αν έχετε την δυνατότητα. Η γιορτή 

είναι ελεύθερη και δεν χρειάζεται να την ακολουθούμε κατα γράμμα. Μην ξεχνάτε πως σας δίνουμε 

αυτή την γιορτή σαν συμβολική βοήθεια και όχι ως αυτοτελές έργο. Οπότε αν δεν σας κάνει ή 

θέλετε να αλλάξετε κάτι μην διστάσετε, μπορείτε να το κάνειε! 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ, 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΏΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 



 


