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Πού πήγαν τα Χριστούγεννα; 

(Δραματοποίηση παραμυθιού του Βαγγέλη Ηλιόπουλου) 

Ρόλοι & Ενδυμασία: 

Σκηνή 1
η
: 

Παιδί 1 – Εισαγωγή (Φωτεινή): Πουλί 

Παιδί 2 – Εισαγωγή (Γιώργος Αναστασόπουλος): Γαϊδαράκος 

Παιδί 3 – Εισαγωγή (Μελίνα): Σκυλάκι 

Νιάνια – Εισαγωγή (Ειρήνη Ήσυχου) 

Σκηνή 2
η
: 

Παιδί 1 – Εισαγωγή (Φωτεινή): Πουλί 

Παιδί 2 – Εισαγωγή (Γιώργος Αναστασόπουλος): Γαϊδαράκος 

Παιδί 3 – Εισαγωγή (Μελίνα): Σκυλάκι 

Νιάνια – Εισαγωγή (Ειρήνη Ήσυχου) 

Δασκάλα – (Μαρκέλλα Βαμβακά): Σκυλάκι Δαλματίας  

Σκηνή 3
η
: 

Μπαμπάς – Σπίτι (Μιχάλης Καζηλιέρης) 

Νιάνια – Σπίτι (Ειρήνη Ήσυχου) 

Μαμά – Σπίτι (Ειρήνη Κουτσανέλλου) 

Σκηνή 4
η
: 

Νιάνια – Πόλη (Αγγελική) 

Μπαμπάς – Πόλη (Γιώργος Α΄2) 

Μαμά – Πόλη (Ανθέμελλη) 

Σκηνή 5
η
: 

Μπαμπάς – Κατάστημα (Γιάννης Ευαγγέλου) 
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Παιδί 1 – Κατάστημα (Εφραίμ): πουλί 

Παιδί 2 – Κατάστημα (Αντωνία): Λαγουδάκι 1 

Παιδί 3 – Κατάστημα (Ειρήνη Μαραβέλια): Λύκος μάγος 

Παιδί 4 – Κατάστημα (Εφραίμ): πουλί 

Νιάνια – Κατάστημα (Μαρκέλλα) 

Άλλο παιδί – Κατάστημα (Μαρία Καψαλάκη): πουλί 

Νιάνια – Κατάστημα (Μαρκέλλα) 

Μαμά – Κατάστημα (Ειρήνη Κουτσανέλλου) 

Σκηνή 6
η
: 

Νιάνια – Εστιατόριο (Άννα) 

Μάστερ Σεφ (Ορέστης) 

Σερβιτόρος – Εστιατόριο (Κώστας) 

Μαμά – Εστιατόριο (Αγγελική) 

Μπαμπάς – Εστιατόριο (Μαράτος) 

Σκηνή 7
η
: 

Νιάνια – Πλατεία (Καλλιόπη) 

Μαμά – Πλατεία (Ανθέμελλη) 

Μπαμπάς – Πλατεία (Μαράτος) 

Άλλο παιδί 1 – Πλατεία (Γιάννης Ευαγγέλου): Ταρανδάκι 

Άλλο παιδί 2 – Πλατεία (Δήμητρα) ή (Φωτεινή): Αγελαδίτσα 

Άλλο παιδί 3 – Πλατεία (Γεωργία): Λαγουδάκι 2 

Άλλο παιδί 4 – Πλατεία (Εφραίμ): Πουλί 

Σκηνή 8
η
: 

Μπαμπάς – Έξω στο χιόνι (Μιχάλης Καζηλιέρης) 
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Μαμά – Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Κουτσανέλλου) 

Νιάνια – Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Ήσυχου) 

Άλλο παιδί 1 – Έξω στο χιόνι (Φωτεινή): Γαϊδουράκι 

Άλλο παιδί 2 – Έξω στο χιόνι (Φωτεινή): Γαϊδουράκι 

Άλλο παιδί 3 – Έξω στο χιόνι (Δήμητρα) ή (Φωτεινή): Αγελαδίτσα 

Σκύλος – Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Μαραβέλια): Λύκος- - μάγος 

Άλλο παιδί 1 – Έξω στο χιόνι (Γεωργία): Λαγουδάκι 2 

Άλλο παιδί 2 – Έξω στο χιόνι (Φωτεινή): Γαϊδουράκι 

Σκηνή 9
η
:  

Γαϊδουράκι φάτνη (Φωτεινή) 

Αγελαδίτσα - φάτνη (Δήμητρα) ή (Εφραίμ): 

Παναγία (Μελίνα) 
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1
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Εισαγωγή] 

Παιδί 1 – Εισαγωγή (Φωτεινή) 

Χριστούγεννα μυρίζουν, 

παντού μας το θυμίζουν, 

αστεράκια, στολιδάκια, ελατάκια… 

Παιδί 2 – Εισαγωγή (Γιώργος Αναστασόπουλος): 

Παιχνίδια πολλά… 

Πολλά παιχνίδια… 

Χρώματα παντού, 

σε ταξιδεύουν αλλουυυυύ… 

Παιδί 3 – Εισαγωγή (Μελίνα): 

Μας το είπε κι η δασκάλα μας εχθές, 

25 του Δεκέμβρη σαν θες, 

Τα Χριστούγεννα θα ‘ρθούν 

Μ’ ένα σωρό χαρές. 

Νιάνια – Εισαγωγή (Ειρήνη Ήσυχου): 

Εγώ τελικά κάτι δεν καταλαβαίνω. 

Όταν Χριστούγεννα έρχονται, 

σε σκέψη μεγάλη μπαίνω 

και με μια απορία όλο μένω: 

Πού είναι τα Χριστούγεννα; 
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2
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Σκηνικό Τάξης] 

Δασκάλα – (Μαρκέλλα Βαμβακά): 

Παιδάκια μου καλά κι αγαπημένα, 

Σε λίγες μέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. 

Θέλω, λοιπόν, η τάξη μας όμορφη και λαμπερή να γίνει 

Γωνιά, θρανίο και τοιχίο αστόλιστο να μη μείνει… 

Φέρτε τα στολίδια σας να βάλουμε στην τάξη, 

και του σχολειού η ομορφιά μεμιάς εδώ να λάμψει… 

Δασκάλα – (Μαρκέλλα Βαμβακά): 

Εσύ Νιάνια, τι θα φέρεις; 

Νιάνια – Εισαγωγή (Ειρήνη Ήσυχου): 

Θέλω να φέρω κάτι μοναδικό  

που θα το έχω φτιάξει εγώ, 

αλλά δεν ξέρω τι νά ‘ναι αυτό; 

Δασκάλα – (Μαρκέλλα Βαμβακά): 

Φτιάξε μια καρδιά χρωματιστή 

για το δέντρο μας μοναδική. 

Νιάνια – Εισαγωγή (Ειρήνη Ήσυχου): 

Ωραία ιδέα! 

Νιάνια – Εισαγωγή (Ειρήνη Ήσυχου): 

Καρδιά φανταστική θα ζωγραφίσω εγώ 

Μ’ ένα πινέλο τρομερό 

με χρώματα πολλά, 
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ζωηρά και λαμπερά … (παύση) 

… 

Με χρώματα καρδιάς… 

[Τραγούδι: Της καρδιάς τα χρώματα] 
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3
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Σκηνικό Σπιτιού] 

Μπαμπάς – Σπίτι (Μιχαήλ Καζηλιέρης): 

Νιάνια, Νιάνια… 

Τ’ είναι αυτό; 

Νιάνια – Σπίτι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Η εργασία που μου έχει βάλει η κυρία. 

Βλέπεις αυτήν την καρδιά; 

Την αφιερώνω σε σένα… 

Μπαμπάς – Σπίτι (Μιχαήλ Καζηλιέρης): 

Μπράβο μικρή μου! 

Γιατί όμως έγραψες… 

Πού πήγαν τα Χριστούγεννα; 

Νιάνια – Σπίτι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Γιατί δεν ξέρω… 

Και ψάχνω… 

Πού είναι τα Χριστούγεννα; 

Μπαμπάς – Σπίτι (Μιχαήλ Καζηλιέρης): 

Αγάπη μου, 

τα Χριστούγεννα έρχονται… 

Νιάνια – Σπίτι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Από πού έρχονται; 

Και μέχρι νά ‘ρθουν… 

Πού πάνε; 
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Κι όταν φύγουν… 

Πού πάνε; 

Μπαμπάς – Σπίτι (Μιχαήλ Καζηλιέρης): 

Καρδούλα μου, τα Χριστούγεννα… 

Νιάνια – Σπίτι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Είναι γιορτή! 

Το ξέρω… 

Πού είναι όμως; 

Μπαμπάς – Σπίτι (Μιχαήλ Καζηλιέρης): 

Καλύτερα ρώτησε τη μαμά σου! 

Νιάνια – Σπίτι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Μαμά, μαμά! 

Πού πήγαν τα Χριστούγεννα; 

Μαμά – Σπίτι (Ειρήνη Κουτσανέλου): 

Στην αποθήκη μας… 

Τα έχω κρύψει από πέρυσι! 

Νιάνια – Σπίτι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Όλη η πλάση περιμένει να έρθουν τα Χριστούγεννα, 

κι εσύ τα έχεις κρυμμένα στην αποθήκη; 

Μαμά – Σπίτι (Ειρήνη Κουτσανέλου): 

Α α! Χριστούγεννα είπες; 

Άκουσα Χριστουγεννιάτικα! 

Νόμιζα πως με ρωτούσες για τα στολίδια! 
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Μαμά – Σπίτι (Ειρήνη Κουτσανέλου): 

Τα Χριστούγεννα πού να πήγαν; 

Νιάνια – Σπίτι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Αυτό ρωτάω κι εγώ! 

Μαμά – Σπίτι (Ειρήνη Κουτσανέλου): 

Ρώτησε το μπαμπά σου… 
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4
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Σκηνικό Πόλης] 

Νιάνια – Πόλη (Αγγελική): 

Μόλις έκλεισε το σχολειό 

και στην πόλη βόλτα πηγαίνω εγώ, 

τα Χριστούγεννα να βρω που τόσο αγαπώ! 

Μα, πού είναι τα Χριστούγεννα; 

Νιάνια – Πόλη (Αγγελική): 

Μαμά, μπαμπά, 

Ένα σας λέω εγώ… 

Τα Χριστούγεννα θέλω να βρω! 

Μπαμπάς – Πόλη (Γιώργος Α΄2): 

Καλά, καλά! 

Νιάνια – Πόλη (Αγγελική): 

Αν γυρίσουμε όλη την πόλη, 

Δε μπορεί… 

Κάπου θα τα βρούμε! 

Μαμά – Πόλη (Ανθέμελλη): 

Καλά, καλά! 

Μπαμπάς – Πόλη (Γιώργος Α΄2): 

Σήμερα όλοι κάλαντα τραγουδούν, 

κι εσύ ψάχνεις να βρεις τα Χριστούγεννα 

πού θα γεννούν; 

Ε δε σε καταλαβαίνω παιδί μου… 
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Νιάνια – Πόλη (Αγγελική): 

Τα κάλαντα θα πω 

μόνο σε εσάς που τόσο αγαπώ! 

Χρόνο όμως άλλο δε θα χάσω, 

μέχρι τα Χριστούγεννα στην αγκαλιά μου να πιάσω. 

Μπαμπάς – Πόλη (Γιώργος Α΄2): 

Τέτοια μέρα, 

όλοι με κάλαντα λένε καλημέρα! 

Κι εμένα η θυγατέρα τα Χριστούγεννα, 

ψάχνει πέρα ως πέρα! 

Γιατί να είναι τόσο διαφορετικό παιδί; 

Μαμά – Πόλη (Ανθέμελλη): 

Βγήκαμε στην πόλη, 

που ήταν γεμάτη χιόνι. 

Σκούφους κασκόλ φορέσαμε για τη μικρή μας κόρη 

που τα Χριστούγεννα αν δε βρει θα νοιώθει πολύ μόνη! 
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5
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Σκηνικό καταστήματος με παιχνίδια] 

Μπαμπάς – Κατάστημα (Γιάννης Ευαγγέλου): 

Σε κατάστημα μεγάλο φτάσαμε με δώρα και στολίδια! 

Τη μικρή μας Νιάνια αφήσαμε ανάμεσα στα παιχνίδια! 

Ψάχνει τα Χριστούγεννα να βρει, 

αλλά δεν ξέρω τελικά τι θα γενεί; 

Παιδί 1 – Κατάστημα (Εφραίμ Γιαννακός): 

Ποπό! ένα Πλέϊ Στέϊσον! 

Παιδί 2 – Κατάστημα (Αντωνία Αράπη): 

Ουάου το σπιτάκι της Μπάρμπι! 

Παιδί 3 – Κατάστημα (Ειρήνη Μαραβέλια): 

Κοίτα ένα τέλειο τάμπλετ! 

Παιδί 4 – Κατάστημα (Εφραίμ Γιαννακός): 

Μαμά, αυτό το νερφ θέλω! 

Κοίτα… 

Μπαμ… μπουμ… μπαμ! 

Νιάνια – Κατάστημα (Μαρκέλλα Βαμβακά): 

Όλα μοιάζουν τόσο ψεύτικα και πλαστικά 

σ’ αυτό το μαγαζί 

που τίποτα δε με συγκινεί! 

Άλλο παιδί – Κατάστημα (Μαρία Καψαλάκη): 

Τέτοια δώρα χαρά δε δίνουν στα παιδιά! 

Μόνο ψεύτικη ομορφιά κρύβει αυτή η χαρά! 
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Παιδί 2 – Κατάστημα (Αντωνία Αράπη): 

Γιατί δεν παίρνεις ένα δώρο, σαν όλα τα παιδιά, Νιάνια; 

Νιάνια – Κατάστημα (Μαρκέλλα Βαμβακά): 

Τι λες; 

Το μάλλινο κουκλάκι που μου έχει πλέξει η γιαγιά,  

Είναι καλύτερο απ’ όλα αυτά! 

Μπαμπάς – Κατάστημα (Γιάννης Ευαγγέλου): 

Όλα τα παιδιά 

δώρα ψάχνουν και χαρά 

μέσα απ’ τα παιχνίδια αυτά! 

Εσύ γιατί να είσαι τόσο διαφορετικό παιδί; 

Νιάνια – Κατάστημα (Μαρκέλλα Βαμβακά): 

Γιατί είμαι το δικό σας παιδί! 

Νιάνια (Μαρκέλλα Βαμβακά) – Μαμά (Ειρήνη Κουτσανέλλου) – Μπαμπάς (Γιάννης Ευαγγέλου) 

(κατάστημα): 

Χριστούγεννα; 

(Για μια στιγμή όλοι σταμάτησαν. Τα παιχνίδια σίγησαν. Τα παιδιά κοίταξαν τη Νιάνια με απορία. Οι μεγάλοι 

ξαφνιάστηκαν. Κανείς δεν απάντησε. Αμέσως μετά όλα έγιναν πάλι όπως ήταν πριν.) 

(Η Νιάνια μόνη της λίγο πριν αναχωρήσει από τη σκηνή!) 

Νιάνια – Κατάστημα (Μαρκέλλα Βαμβακά): 

Χριστούγεννα μέσα στα μαγαζιά και στα δώρα ψάχνω να βρω… 

Είχα όμως τελικά μάταιο σκοπό! 

Όμως το ταξίδι μου, 

δεν το σταματώ! 
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6
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Σκηνικό Ακριβού Εστιατορίου] 

Νιάνια – Εστιατόριο (Άννα): 

Σ’ ένα δρόμο φωτεινό 

εστιατόριο μεγάλο, λαμπερό βρίσκω εγώ. 

Τη μαμά μου παρακαλώ 

σοκολάτα ζεστή να πιούμε εδώ! 

Μάστερ Σεφ – Εστιατόριο (Ορέστης): 

Χωρίς σταματημό,  

τον κόσμο εξυπηρετούμε στο λεπτό! 

Δίσκος, ποτήρι, φαγητό, 

αμέσως παρακαλώ στο τραπέζι αυτό! 

Σερβιτόρος – Εστιατόριο (Κώστας): 

Ζεστή σοκολάτα για τον κύριο! 

Ζεστή σοκολάτα για την κυρία! 

Και… 

Ζεστή σοκολάτα για τη μικρή δεσποινίδα! 

Νιάνια – Εστιατόριο (Άννα): 

Μαμά, γιατί έχει τόση φασαρία εδώ;  

Γιατί έχει τόσα φαγητά εδώ; 

Γιατί είναι όλοι με ωραία ρούχα και κουστούμια εδώ; 

Μαμά, είναι τα Χριστούγεννα σίγουρα εδώ; 

Νιάνια (Άννα) – Μαμά (Αγγελική) - Μπαμπάς (Μαράτος) (εστιατόριο): 

Χριστούγεννα; 
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(Για μια στιγμή όλοι σταμάτησαν. Η ορχήστρα σίγησε! Τα γκαρσόνια κοιτάχτηκαν με απορία. Οι 

παρευρισκόμενοι ξαφνιάστηκαν. Κανείς δεν απάντησε.) 

Μπαμπάς – Εστιατόριο (Μαράτος): 

Μέσα στα ωραία φαγητά 

και τα όμορφα τα ρούχα 

δείχνω στην κόρη μου χαρά 

και την αγάπη πού ‘χα, 

αλλά αυτή συνέχεια όλο με ρωτά: 

Πού πήγαν τα Χριστούγεννα; 

Κι ένα ταξίδι προχωρά, 

χωρίς να σταματάει πουθενά…  
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7
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Σκηνικό πλατείας με αγορά και Χριστουγεννιάτικο Δέντρο] 

Νιάνια – Πλατεία (Καλλιόπη): 

Μαμά, μαμά!  

Στην πλατεία είν’ η χαρά! 

Εδώ είναι τα Χριστούγεννα! 

Να κοντά στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο! 

Ελάτε! 

Μαμά – Πλατεία (Ανθέμελλη): 

Μέσα στης πόλης τη χαρά, 

βρήκε η Νιάνια μου ομορφιά! 

Ελπίζω τα Χριστούγεννα να βρει 

κι η ψυχή της σιγά σιγά να ηρεμεί! 

Με κούρασε το ταξίδι αυτό 

και δεν ξέρω τι να της πω… 

Μπαμπάς – Πλατεία (Μαράτος): 

Άραγε, πού είναι τα Χριστούγεννα; 

Νιάνια – Πλατεία (Καλλιόπη): 

Μαμά, το δέντρο αυτό το φωτεινό, 

σίδερο έχει και πλαστικό. 

Καλώδια ηλεκτρικά 

Και ψεύτικα κλαδιά! 

Άλλο παιδί 1 – Πλατεία (Γιάννης Ευαγγέλου): 

Μικροπωλητές γέμισαν της πόλης την πλατιά. 
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Χριστούγεννα είναι εδώ ή λαϊκή αγορά; 

Άλλο παιδί 2 – Πλατεία (Δήμητρα) ή (Φωτεινή): 

Κι οι τραγουδιστάδες από κει, 

τοιμάζονται να βγούνε στην τιβί. 

Άλλο παιδί 3 – Πλατεία (Γεωργία): 

Χορός τραγούδι και γιορτή, 

Όλα σ’ ένα γυαλί! 

Άλλο παιδί 4 – Πλατεία (Εφραίμ Γιαννακός): 

Χριστούγεννα είν’ αυτά 

ή παρακμή; 

[Τραγούδι: Στην πιο μεγάλη γιορτή]  

Νιάνια (Καλλιόπη) – Μαμά (Ανθέμελλη) – Μπαμπάς (Μαράτος): 

Χριστούγεννα; 

(Για μια στιγμή όλα σταμάτησαν! Οι μικροπωλητές σίγησαν. Οι μουσικοί της ορχήστρας ξαφνιάστηκαν. 

Κανείς δεν απάντησε. Αμέσως μετά όλα έγιναν πάλι όπως ήταν πριν.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[18] 

 

8
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Σκηνικό εξοχής με χιόνι κι ένα φωτεινό παράθυρο] 

Μπαμπάς - Έξω στο χιόνι (Μιχάλης Καζηλιέρης): 

Το κρύο ήταν τσουχτερό, 

και το μέρος γινόταν όλο και πιο σκοτεινό. 

Μέσα στο χιόνι και το νερό, 

τα Χριστούγεννα πώς θα βρω 

για το αγαπημένο μου μωρό; 

Μαμά - Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Κουτσανέλλου): 

Πάμε στο σπίτι μας, 

κορίτσι μου καλό! 

Είναι μάταιο όλο αυτό! 

Νιάνια - Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Δεν πάω πίσω αν δε βρω πού είναι τα Χριστούγεννα! 

Νιάνια - Έξω στο χιόνι: 

Να εκεί πέρα, 

βλέπω ένα φως να φέγγει 

ως πέρα! 

Σε κάποιας κουρτίνας τη σχισμή, 

βλέπω, νομίζω, τα Χριστούγεννα εκεί! 

Μπαμπάς - Έξω στο χιόνι (Μιχάλης Καζηλιέρης): 

Πάμε, προς τα εκεί! 

Ίσως βρούμε μια ζεστούλα γιορτινή! 

Νιάνια – μαμά (Ειρήνη Κουτσανέλου) - μπαμπάς (έξω στο χιόνι): 
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Πάμε! Πάμε! 

Νιάνια - Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Μα τι κάνουν αυτοί εκεί; 

Καρτέλες βλέπω ν’ ακουμπούν 

σ’ ένα μεγάλο πράσινο πανί! 

Μου θυμίζει λίγο ένα παιχνίδι, 

που κάνουμε με τη δασκάλα στην αριθμητική. 

Άλλο παιδί 1 - Έξω στο χιόνι (Φωτεινή): 

Τέτοια μέρα μάθημα; 

Άλλο παιδί 2 - Έξω στο χιόνι (Φωτεινή): 

Κι εκείνη η κυρία γιατί δίνει λεφτά; 

Άλλο παιδί 3 - Έξω στο χιόνι (Δήμητρα) ή (Φωτεινή): 

Η δασκάλα, αν πεις λάθος, δε σου ζητάει να πληρώσεις! 

Μπαμπάς - Έξω στο χιόνι (Μιχάλης Καζηλιέρης): 

Χαρτιά λέγεται το παιχνίδι αυτό 

Κι έχει τα λεφτά ως κύριο σκοπό. 

Νιάνια - Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Ήσυχου): 

Χριστούγεννα να φωνάξω, 

δε χρειάζεται, 

ούτε να πω. 

Κάπου εδώ νομίζω πρέπει 

να τελειώσει το ταξίδι αυτό. 

Μαμά - Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Κουτσανέλλου): 

Το κρύο είναι τσουχτερό 
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και το σκοτάδι φοβερό! 

Το δρόμο τώρα πώς θα βρούμε 

στο σπίτι μας για να διαβούμε; 

Σκύλος - Έξω στο χιόνι (Ειρήνη Μαραβέλια): 

Είμαι σκυλάκι εγώ γλυκό, 

που έχω ένα μυστικό! 

Ακολουθήστε με, 

παρακαλώ! 

Άλλο παιδί 1 - Έξω στο χιόνι (Γεωργία): 

Μα τι γαλήνη στην ψυχή, 

έχει αυτό το σκυλί; 

Άλλο παιδί 2 - Έξω στο χιόνι (Φωτεινή): 

Κάτι μου λέει πως 

σε μια αλήθεια φοβερή μας οδηγεί! 
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9
Η
 ΣΚΗΝΗ 

[Σκηνικό φάτνης] 

(Μπήκαν μέσα στο στάβλο, όπου βρίσκονταν πολλά ζώα. Η Νιάνια για να ζεσταθεί, κουλουριάστηκε δίπλα 

στην κατσικούλα και στην αγελάδα. Ο μπαμπάς κι η μαμά της πιο κει χάιδευαν το γαϊδαράκο. Η Νιάνια ήταν 

πολύ κουρασμένη. Ένιωθε πως τα μάτια της έκλειναν αλλά δεν ήθελε να κοιμηθεί. Της φάνηκε πως τα ζώα 

μιλούσαν κι έλεγαν ιστορίες κι ήθελε να μείνει ξάγρυπνη να τις ακούσει…) 

Γαϊδουράκι – φάτνη (Φωτεινή): 

Πριν από χρόνια πολλά, 

μία μαμά 

έψαχνε ζεστασιά 

για του μωρού της την καρδιά.  

Αγελαδίτσα - φάτνη (Δήμητρα) ή (Εφραίμ): 

Σπίτι όμως ήταν δύσκολο να βρει 

Γι’ αυτό αναγκάστηκε σε στάβλο να βρεθεί. 

(Όπως τα άκουγε όλα αυτά η Νιάνια, ένιωσε ένα φως να πλημμυρίζει την ψυχή της και σαν να της φάνηκε πως 

μέσα από το φως είδε να έρχεται αυτή η μαμά κρατώντας το μωρό της για να το ζεστάνει στη φάτνη ανάμεσα 

στα ζώα. Εξαντλημένη η Νιάνια πλησίασε αυτή τη μαμά που καθόταν δίπλα στη φάτνη και κουλουριάστηκε 

στα πόδια της ψιθυρίζοντας:) 

Παναγία – φάτνη (Μελίνα): 

Εδώ είναι τα Χριστούγεννα! 

[Τραγούδι: Η ανάμνηση της ευτυχίας] 

 

 

 


