
Την Τρίτη 21/12/2021 κάτι πολύ περίεργο συνέβη στην αυλή του σχολείου μας… 

Τι να γύρευαν εκεί άραγε μια μάγισσα Φρικαντέλα , Χρυσαντέλα, Ζαρζουέλα ή κάπως έτσι 

τέλος πάντων, μαζί με 24 παιδιά, που μάλλον Β΄ τάξη  πήγαιναν και μια αφηγήτρια με τόσο 

τσιριχτή φωνή που ξεσήκωνε τη γειτονιά;  

Όσοι τους είδαν είπαν πως όλο κάτι φωνές από τη μάγισσα ακουγόντουσαν, όπως: 

«Σκουπιδοσκουπιδένια σκουπιδόπαιδα…»  και  «Θα σας μεταμορφώσω…» ή «Θα σας 

κλέψω τις φωνές…». Όλο αυτό φαινόταν μάλλον  σαν αλλεργία  της μάγισσας στις φωνές 

των παιδιών ή μάλλον όχι, καλύτερα σαν αλλεργία στα κάλαντα που τραγουδούσαν τα 

παιδιά! Αλλά κι εκείνα …πόσο επίμονα πια! Κάλαντα στη γλώσσα των βατράχων, των 

αγελάδων, κάλαντα γατίσια και κάλαντα, όπως τα παπακίζουν οι πάπιες ακούγονταν από 

τα παιδικά στόματα! 

Μέχρι που ξαφνικά… σιωπή επικράτησε και κάτι μπαλόνια ροζ και μπλε εμφανίστηκαν… 

που δεν το πίστευε κανείς… αλλά έκρυβαν μέσα τους τις φωνές των παιδιών. Η μάγισσα 

είχε κάνει τα κόλπα της, για να γλιτώσει από τα κάλαντα!  

Βέβαια οι περαστικοί από την αυλή του σχολείου μας είδαν τα παιδιά, αν και άφωνα, να 

προσπερνάνε πολλά εμπόδια, να συνεργάζονται άψογα και να μπαίνουν με έξυπνα κόλπα 

και ψυχραιμία στο επικίνδυνο κάστρο της μάγισσας, για να λύσουν τα μάγια της!  

Κι έπειτα αν περνούσες κι εσύ εκείνη τη στιγμή από το σχολείο μας, σίγουρα θα 

καταλάβαινες πως αυτά τα παιδιά είχαν καταφέρει κάτι μαγικό! Έκαναν τόσο τη μάγισσα, 

όσο και κάθε άλλο περαστικό να μαγευτεί από τις μελωδικές φωνές τους και να χαθεί 

ακούγοντας τα Κάλαντα της Πελοποννήσου, της Κρήτης… ακόμα και τα Τρίγωνα 

Κάλαντα!  

Έτσι η μαγεία των Χριστουγέννων ήταν διάχυτη στο σχολείο μας ! Εξάλλου τα πιο γλυκά 

Χριστούγεννα είναι αυτά που έχουν κάτι από παιδικότητα και αγνή αγάπη!   

Χορός, τραγούδι, κέφι και παρέα..., το νόημα των γιορτών, όπως επικράτησε και στη δική 

μας ξεχωριστή, χριστουγεννιάτικη γιορτή που παρουσίασαν οι μαθητές της Β΄ τάξης, με 

τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Θεατρολόγου του σχολείου μας, Μάστορη Γαρυφαλιάς. 

Τον ρόλο της Φρικαντέλας-Χρυσαντέλας, υποδύθηκε η εκπαιδευτικός παράλληλης 

στήριξης του τμήματος, Καραθανάση Χρύσα, ενώ η αφηγήτρια με την τσιριχτή φωνή ήταν 

η δασκάλα του τμήματος, Ρομπογιαννάκη Λίτσα.  

Την παράσταση αυτή παρακολούθησαν με βάση τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από 

τον κορωνοϊό, οι μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης του σχολείου μας, σε δυο διαφορετικές 

παραστάσεις στην αυλή του σχολείου!!! 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! 

 


