
ΣΚΙΟΥΡΟΣ 1:  Μια λιγούρα έχω µεγάλη   

    µες στο άδειο µου στοµάχι! 

    Και νοµίζω ότι απόψε 

     θα κολλήσω ένα συνάχι. 

 

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 2:  Ονειρεύτηκα πως βρήκα 

    δυο πελώρια βελανίδια. 

    Πως µου έφτιαχνε η µαµά µου 

     Και µια τούρτα µε καρύδια. 

  

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 3:  Κάποιοι έρχονται νοµίζω, 

    είναι βιαστικοί, για κοίτα!  

    Λέτε να έχουνε µαζί τους 

     ένα µπολ µε λίγη πίτα; 

 

Φον Κουραµπιές: Κρυώνουµε πολύ!!! (και κάνουν ότι τουρτουρίζουν…) 

Kόµης Μελοµακαρόνης: Θα µας δώσετε λίγη από τη γούνα σας να 

ζεσταθούµε; (και κάνουν ότι παρακαλάνε τα σκιουράκια…) 

 

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 4:  Αν θέλετε τη γούνα µας  

    για να προστατευτείτε, 

    πρέπει σωστή ανταλλαγή 

     και δίκαιη να σκεφτείτε! 

 

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 5:  ∆ώστε µας λίγα αµύγδαλα 

    που έχουµε πεινάσει 

    κι εµείς σας υποσχόµαστε  

    πως κρύο δε θα σας πιάσει… 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 6: Τι να κάνουν οι δυο γκρινιάρηδες γλυκοκαπετάν-φασαρίες; 

Μετά από πολλή ώρα που τουρτούριζαν µες στη παγωµένη χειµωνιάτικη νύχτα, 

δέχτηκαν τη συµφωνία. Έτσι, ο Φον Κουραµπιές έβγαλε όλα τα τραγανά 

αµύγδαλα του και τα έδωσε στα πεινασµένα σκιουράκια. Κι εκείνα µε τη σειρά 

τους, τους χάρισαν δυο κοµµάτια ζεστής και απαλής γούνας  για να µπορέσουν 

να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Λίγο πιο κάτω όµως, άκουσαν τον κελαρυστό ήχο 
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ενός ποταµού. Πώς θα καταφέρουν να περάσουν απέναντι που δεν ξέρουν κολύµπι; 

Μα, να… Σαν να βλέπω κάτι στρουµπουλές αρκουδίτσες να καταφθάνουν… 

 

Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=vGmR2dJSDvo  

     (Εμφανίζονται τα αρκουδάκια όλα μαζί και κάνουν το χορευτικό τους! 

 

ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 1:  O χειµώνας µου αρέσει!    (απευθύνεται στο διπλανό του…)  

    Και εσένα φιλαράκο; 

    Εγώ λέω πως είναι ώρα 

     για να πάρω έναν υπνάκο! 

 

ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 2:  Καλά λες καλέ µου φίλε,  (απαντάει στο διπλανό του…)  

    όµως πρέπει να χορτάσω. 

    Η κοιλιά µου αν δε γεµίσει,  

     µε τι θα ξεχειµωνιάσω;  

 

ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 3:  Για κοιτάξτε εκεί πέρα,  

    Κάποιος µάλλον καταφθάνει. 

    Λέτε να’ χει δυο ψαράκια 

     να τα φάµε στο τηγάνι; 
 

(***Οι δύο ήρωες µπαίνουν στη σκηνή κουρασµένοι…)  

Kόµης Μελοµακαρόνης: Συγγνώµη κύριε αρκούδε…θα µας βοηθήσετε; 

Φον Κουραµπιές: Θα µας περάσετε απέναντι;  

 

ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 4:  Μετά χαράς να κάνουµε  

    Αυτό που µας ζητάτε, 

    γιατί νοµίζω βιάζεστε 

     στο σπίτι σας να πάτε. 

 

ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 5:  Μα για να βρούµε δύναµη  

    θέλει καλό φαγάκι! 

    Μήπως θα σας περίσσευε 

     µια κουταλιά µελάκι; 
 

ΑΦΗΓΗΣΗ 7: Φύσηξε, ξεφύσηξε ο Κόµης Μελοµακαρόνης και κόντεψε να 

ζαχαρώσει από το κακό του. Μα στο τέλος κατάλαβε πως δεν υπήρχε άλλη λύση.  



Με βαριά καρδιά έδωσε όλο το µέλι στα αρκουδάκια κι εκείνα για αντάλλαγµα τους 

έβαλαν στην πλάτη τους και τους πέρασαν από το ποτάµι. Στην άλλη όχθη του 

ποταµού όµως βρισκόταν ένα µεγάλο λιβάδι µε άγρια τριαντάφυλλα. Πώς θα 

καταφέρουν να το διασχίσουν χωρίς να τρυπηθούν; Και µιας και το ανέφερα, µια 

θεσπέσια ευωδία µου γαργαλάει το ρουθούνι…λέτε να’ ναι αυτoί που νοµίζω;  

 

 Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=kGRab-6qCfo  

        (Εμφανίζονται τα τριαντάφυλλα στη σκηνή και κάνουν το χορευτικό τους! 

 

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 1:  Πώς ν’ αντέξω µες στο κρύο;  

    Πάνε όλα τα πέταλά µου. 

    Θ’ αργήσει η άνοιξη να’ ρθει  

     να βάλω τα καλά µου;  

 

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 2:  Για δες εδώ…ξεθώριασε  

    το όµορφό µου χρώµα. 

    Κι αν µε φυσήξει ο βοριάς  

     θα πέσω µες στο χώµα.  

 

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 3:  Και το άρωµά µου το γλυκό  
    νοµίζω πως το χάνω. 

    Μήπως να παρφουµαριστώ;  

     ∆εν ξέρω τι να κάνω… 

 

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 4:  Μια µυρωδιά ξεχωριστή 

    φέρνουν αυτοί οι δύο. 

    Σας λέω την αναγνώρισα, 

    ακόµη και στο κρύο. 

 

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 5:  Περάστε φίλοι µας καλοί 

.    µέσα από το ροδώνα. 

    Κι εµείς λίγο ανθόνερο 

    ζητάµε, µια σταγόνα! 
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ΑΦΗΓΗΣΗ 8: Μοσχοβόλησαν τα τριαντάφυλλα από το ανθόνερο του Φον 

Κουραµπιέ και χαµήλωσαν τα αγκάθια τους για να περάσουν οι δυο άσπονδοι 

φίλοι. Κι εκεί που νόµιζαν πως οι περιπέτειές τους έφταναν στο τέλος τους, 

βρέθηκαν µπροστά σ’ ένα βαθύ χαντάκι. Η παραµονή των Χριστουγέννων σε λίγο 

ξηµέρωνε κι εκείνοι έπρεπε να προλάβουν να φτάσουν έγκαιρα στη βιτρίνα του 

ζαχαροπλαστείου λαχταριστοί και πεντανόστιµοι! Μα ποιος θα τους βοηθήσει 

τώρα; Χµµµµµ….σαν κάτι να ακούω ή είναι η ιδέα µου;  

 ***(ηχητικό εφέ τρυποκάρυδων: https://www.youtube.com/watch?v=Ue679f3ENe0 ) 

               
       Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=vUgJ7782B5k  

        (Εμφανίζονται οι τρυποκάρυδοι στη σκηνή και κάνουν το χορευτικό τους! 

 

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ∆ΟΣ 1:  Τι κούραση πάλι κι αυτή;  

     Λέω να σταµατήσω. 

     Μου’ βαλαν δύσκολη δουλειά 

      το ξύλο να σκαλίσω. 

 

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ∆ΟΣ 2:  Μα πρέπει να προλάβουµε,  

     είναι σπουδαίο πράγµα. 

     Στον Αϊ-Βασίλη έγκαιρα 

      να στείλουµε το γράµµα. 

 

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ∆ΟΣ 3:  Φέτος εγώ του ζήτησα   

     µια µάλλινη καλτσούλα. 

     Γιατί είναι ευαίσθητη πολύ 

      η ωραία µου µυτούλα.. 

 

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ∆ΟΣ 4:  Γι’αυτό στρωθείτε όλοι σας  

     και µη χασοµεράτε. 

     Σκαλίστε µε το ράµφος σας 

      και διόλου µη µιλάτε. 

 
       (***Οι δύο ήρωες µπαίνουν ξανά στη σκηνή λαχανιασµένοι …)  

Kόµης Μελοµακαρόνης: Συγγνώµη κύριοι τρυποκάρυδοι, µήπως ενοχλώ;  

Τρυποκάρυδοι: Ναι,ναι,ναι…(όλοι µαζί) 

Φον Κουραµπιές: Μπορείτε να µας πετάξετε πάνω από το χαντάκι; 
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ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ∆ΟΣ 5:  Άκου λέει αν µπορούµε!  

     Αυτό είναι παιχνιδάκι! 

     Μα αν θέλεις να τα βρούµε, 

      θα µας δώσεις καρυδάκι. 
 

ΑΦΗΓΗΣΗ 9: Κι αφού µε βαριά καρδιά αλλά και πόδια έδωσε ο Φον 

Κουραµπιές τα τραγανά καρύδια του στους τρυποκάρυδους, κατάφεραν οι δυο 

γλυκοστρατηγοί να περάσουν το µεγάλο χαντάκι. Λίγα βήµατα τους χώριζαν πια 

από την πόλη. Και σαν είδαν τα φώτα της από µακριά άρχισαν πάλι να ακονίζουν 

τα πιρούνια τους. Τσακώνονταν τόσο δυνατά που τους άκουσε ο κηπουρός των 

ονείρων, που έµενε στην άκρη του δάσους, γιατί τάραζαν µε τις φωνές τους τη 

γλυκιά νυχτερινή ηρεµία.  

 

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

(Εμφανίζεται ο Κηπουρός των Ονείρων στη σκηνή και κάνει το χορευτικό του) 

 

ΚΗΠΟΥΡΟΣ:  Για δες εδώ φωνές, κακό, 

   Καυγάδες, φασαρία! 

   Ποιος των ονείρων µου χαλάει 

   τη τόση ευτυχία; 

 

   Μήπως να σας κρατήσω εδώ, 

   κι ο ύπνος να σας πιάσει; 

   Να πάψουν πια οι τσακωµοί 

   κι ο κόσµος να γιορτάσει. 

 

    Λοιπόν, αν µε βοηθήσετε, 

    εγώ θα σας αφήσω. 

    Γλυκά απόψε τα όνειρα, 

    µ’ άχνη θα πασπαλίσω! 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 10: Για χάρη των παιδιών που τη νύχτα των Χριστουγέννων θα 

έβλεπαν τα πιο γλυκά όνειρα έδωσε ο Φον Κουραµπιές όλη την άχνη που του είχε 

αποµείνει. Και έτσι ο κηπουρός των ονείρων δεν άφησε τον ύπνο να τους πιάσει. 

Επιτέλους είχαν φτάσει στο τέλος του µεγάλου δάσους κι η µέρα χάραζε. Ο δρόµος 

για το ζαχαροπλαστείο ήταν µπροστά τους και µέσα απ’ τη βιτρίνα έβλεπαν τους 
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στρατιώτες τους να βρίσκονται σε θέση µάχης. Οι περιπέτειές τους όµως δεν τους 

έβαλαν µυαλό. Κι ενώ ετοιµάζονταν για µια νέα χριστουγεννιάτικη µάχη, οι 

ζαχαροπλάστες κατέφθαναν για να ανοίξουν το µαγαζί τους… 

 

 Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=mML2fPec7xU  

(Εμφανίζονται οι ζαχαροπλάστες  στη σκηνή και κάνουν το χορευτικό τους) 

 

        ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 1:  Ήρθανε πάλι οι γιορτές, 

τα µαγαζιά γεµίσαν 

           Οι φούρνοι µας ανάψανε  

           και ευωδιές µυρίσαν. 

     

           ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 2: Μα κάθε χρόνο έχουµε 

           την ίδια αυτή µιζέρια. 

           Τα πιο λαχταριστά γλυκά 

.            να πιάνονται στα χέρια. 

 

   ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 3:     Μελοµακάρονα πολλά  

      Και κουραµπιέδες τόσοι,  

      συνέχεια µαλώνουνε, 

      κανείς δε θα γλιτώσει.   

 

   ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 4: Κοίταξε πώς κατάντησαν 

πού πήγε η νοστιµιά τους; 

Χάσανε τα σιρόπια τους 

κι όλα τα υλικά τους. 

 

   ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 5: Λέω να τους αφήσουµε 

κλεισµένους για βδοµάδες 

και να πουλάµε µοναχά 

δίπλες και λουκουµάδες. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 11: Ο Φον Κουραµπιές κι ο Κόµης Μελοµακαρόνης ζαχάρωσαν από 

τη ντροπή τους. Πώς ήταν ποτέ δυνατόν να µην εκτιµά ένας ζαχαροπλάστης τα 

δυο διασηµότερα χριστουγεννιάτικα γλυκά; Μα µόλις κοίταξαν ο ένας τον άλλον, 

συνειδητοποίησαν ότι δεν έµοιαζαν παρά µε δυο ίδια, µικρά, στρογγυλά 
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κοµµατάκια ζύµης. Έτσι τους είχαν καταντήσει οι καυγάδες τους. Και από εκείνη 

την ηµέρα αποφάσισαν πως κάθε Χριστούγεννα θα είναι πια αγαπηµένοι και θα 

µοιράζονται την ίδια πιατέλα µε µπόλικη ζάχαρη και µελωµένο σιρόπι.  

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:   Μια αλήθεια θα σας πούµε!      

    Των γιορτών µας τα γλυκά 

     ξέρουνε να µαλακώνουν  

    και την πιο σκληρή καρδιά!!! 

 

    Καλά Χριστούγεννα σε όοοοολους!! 

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