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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Τρι το τριγωνάκι στέκεται λυπημένο στη βιτρίνα ενός πολυκαταστήματος με 

χριστουγεννιάτικα είδη. Οι γιορτές φτάνουν στο τέλος και ο Τρι που τόσο ήθελε να 

πει τα κάλαντα, ξέρει ότι θα πάρει το δρόμο για την αποθήκη μέχρι τον επόμενο 

χρόνο. Ο φίλος του ο Άγγελος όμως του μαθαίνει πως το τραγούδι της Αγάπης -έτσι 

λέει ο Άγγελος τα κάλαντα- δεν είναι προνόμιο μόνο των γιορτινών ημερών. Κι έτσι 

το τριγωνάκι που δεν έχει βγει ποτέ έξω στον κόσμο, αποφασίζει να το σκάσει και να 

πραγματοποιήσει το όνειρό του. Θα τα καταφέρει άραγε;

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το μήνυμα των Χριστουγέννων, και αυτό προσπαθεί να υπηρετήσει έμμεσα το 

χριστουγεννιάτικο παραμύθι Ο ΤΡΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ, είναι με αφορμή τη γέννηση 

του Χριστού να καταλάβουμε ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή έχουμε 

ανάγκη από το άνοιγμα,  τη συνάντηση με τον άλλο άνθρωπο,  τον συν-άνθρωπο, 

ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας ή ιδεολογίας. Ο Τρι το τριγωνάκι είναι ο καθένας 

από μας που αναζητάει την επαφή, την επικοινωνία, την ανάγκη να ακουστεί η φωνή 

του.  Αλλά  κι  αν  κάποιοι  μάς  προσπερνούν  αδιάφορα,  δεν  πρέπει  να 

απογοητευόμαστε, όπως και ο ήρωάς μας ο Τρι συνεχίζει να αναζητά, να ψάχνει. 

Πρέπει το «ταξίδι να είναι ο προορισμός μας», όπως λέει ο Καβάφης. Γι' αυτό και το 

τέλος της ιστορίας είναι ανοιχτό, αφού η αναζήτηση αυτή ουσιαστικά δεν σταματάει 

ποτέ. Έτσι, τα παιδιά με τη δική τους φαντασία θα μπορέσουν να δώσουν κι από μια  

νέα  εκδοχή  για  το  τέλος  της  ιστορίας,  να  παίξουν  και  να  διασκεδάσουν  με  τα 

διαδραστικά παιχνίδια που υπάρχουν στο τέλος του βιβλίου,  να προβληματιστούν 

γόνιμα και δημιουργικά με το ευαίσθητο και πεισματάρικο τριγωνάκι, τον Τρι.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο συγγραφέας: Γιώργος Κατσέλης

Γεννημένος το 1974, κατάγεται από την Ασωπία Θηβών. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  (ΠΤΔΕ),  απ’  όπου  έλαβε  επίσης  μεταπτυχιακό 

δίπλωμα στη λογοτεχνία (2007), καθώς και στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Τμήμα 

Επικοινωνίας  και  ΜΜΕ  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Μετεκπαιδεύτηκε  στο 

Μαράσλειο  Διδασκαλείο  Αθηνών.  Τα  συγγραφικά  του  ενδιαφέροντα  αφορούν  τη 

λογοτεχνία και το θέατρο για παιδιά, αλλά και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική  πράξη  (Η  Γλώσσα  μου  –  Παίζω  και  μαθαίνω,  Conceptum,  2005). 

Συνεργάστηκε με τον Νέστορα Μάτσα για την παραγωγή μορφωτικών ταινιών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ασχολήθηκε με τη γλωσσική επιμέλεια βιβλίων. Άρθρα 

του έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, αλλά και σε ιστολόγια του 

Διαδικτύου.  Έχει  κυκλοφορήσει  τα  βιβλία  παιδικής  λογοτεχνίας  Τούμπα Κούμπα 

Λουμπαμπά  (Modern  Times,  2009),  Ο  βασιλιάς  Χαρτούρος  και  οι  Ιππότες  της 

Χαμένης Ανακύκλωσης (Modern Times, 2010), Η δέκατη τρίτη Θεά και τα κλεμμένα 

γλυπτά (εκδόσεις  Ψυχογιός,  2010)  και  Ο Τρι  το  τριγωνάκι  (εκδόσεις  Τετράγωνο, 

2010).
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Διανομή ρόλων

ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ Α

ΤΡΙ

ΜΠΑΛΙΤΣΑ Α

ΜΠΑΛΙΤΣΑ Β

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΕΝΤΡΑΚΙ

ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ

ΑΣΤΕΡΑΚΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΠΙΧΛΙΜΠΙΔΟΥ

ΠΑΙΔΙ Α

ΠΑΙΔΙ Β

ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΛΑΦΑΚΙ Α

ΕΛΑΦΑΚΙ Β

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΣΠΙΡΤΑ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Α

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Β

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Γ

ΑΦΗΓΗΤΗΣ Δ
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Οδηγίες

Προτείνεται απλός-αφαιρετικός τρόπος απόδοσης της εμφάνισης των ηρώων. 

Τα  Τριγωνάκια  μπορούν  να  φορούν  πάνω τους  ή  να  κρατούν  ένα  τριγωνάκι,  οι 

Μπαλίτσες να έχουν μια χριστουγεννιάτικη μπάλα, το Αστεράκι να φορά αστεράκι 

στο κεφάλι, ο Άγγελος φτερά στους ώμους, κλπ. Οι αφηγητές μπορούν να φοράνε 

αγιοβασιλιάτικο  σκουφάκι  και  να  κρατάνε  φαναράκι  στα  χέρια.  Επίσης  να  είναι 

ντυμένοι σαν ξωτικά ή σαν ελαφάκια.

Τα σώματα είναι οι προσωποποιήσεις-ψυχές των αντικειμένων. Έτσι όταν το 

παιδί πετάει το τριγωνάκι, το βγάζει από το λαιμό του ήρωα ή το παίρνει απ' το χέρι 

του και το πετάει μακριά. Ο ήρωας παίρνει το τριγωνάκι, το κρατάει ή το φοράει, 

ανάλογα.
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Κύριος Πουλόπουλος

Τριγωνάκι Α

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Σκηνικό  χριστουγεννιάτικης  πολιτείας.  Σε  μια  γωνιά  

βρίσκεται  το  κατάστημα  του  κυρίου  Πουλόπουλου  με  

εποχικά στολίδια. Υπάρχουν ταμπέλες με προσφορές και  

διαφημιστικά  σλόγκαν  (π.χ  εδώ  τα  καλά  στολίδια,  

διάλυση τιμών, προλάβετε, κ.λ.π). 

Ακούγεται μουσική (Τρίγωνα Κάλαντα). 

Τα  παιδιά-στολίδια  (Τριγωνάκι  Α,  Τρι,  Μπαλίτσα  Α,  

Μπαλίτσα Β, Δεντράκι, Άγγελος, Καμπανούλα, Αστεράκι)  

μπαίνουν χορεύοντας χαρούμενα στη σκηνή και παίρνουν  

θέση στο κατάστημα. Η μουσική σταματάει. Εμφανίζεται  

ο  κύριος  Πουλόπουλος,  ο  καταστηματάρχης,  και  

τακτοποιεί τη βιτρίνα.

Τακτοποιώντας τις τελευταίες λεπτομέρειες
Για  να  δω...  Αυτό  το  τριγωνάκι  θα  πάει  εδώ...  Εκεί  εσύ 
μπαλίτσα...  Ο  Άγγελος  εδώ,  νομίζω  είναι  καλά...  Το 
δεντράκι μας μάλλον εδώ ταιριάζει...
Τέλεια! Η διακόσμηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Κοιτάζει το ρολόι του
Πέρασε η ώρα και πρέπει να κλείσω. Αύριο πρωί πρωί μας 
περιμένει πολύ δουλειά.

Φεύγει για το σπίτι του, ενώ ακούγεται απαλή μουσική

Η μουσική χαμηλώνει. Τα στολίδια ζωντανεύουν με αργές  
κινήσεις και συνομιλούν μεταξύ τους

Ήρθαν πάλι τα Χριστούγεννα. Τι όμορφα! Είχα αρχίσει να 
βαριέμαι  στην  αποθήκη  ένα  χρόνο  κλεισμένο  στο  παλιό 
σεντούκι.  Παραλίγο  να  σκάσω.  Μα  τι  βλέπω.  Έχουμε 
καινούριους επισκέπτες. 
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Μπαλίτσα Β

Όλα τα παιχνίδια

Τρι

Δεντράκι

Τρι

Καμπανούλα

Αστεράκι

Άγγελος

Κύριος Πουλόπουλος

Κυρία Μπιχλιμπίδου

Κύριος Πουλόπουλος

Κυρία Μπιχλιμπίδου

Α! Να σας συστήσω. Από εδώ ο Τρι. Είναι ένα καινούριο 
τριγωνάκι.  Έρχεται  κατευθείαν  από  το  εργοστάσιο 
χριστουγεννιάτικων τριγώνων.

Καλώς όρισες Τρι. Καλά Χριστούγεννα!

Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενο που σας γνωρίζω.

Κι εμείς Τρι. Μόνο που η γνωριμίας μας δεν θα κρατήσει 
για πολύ.

Γιατί; Εγώ είχα αρχίσει να σας συμπαθώ πολύ. Είστε τόσο 
καλόκαρδοι, ευγενικοί και φιλόξενοι συγκάτοικοι...

Να, αύριο που θα ανοίξει το αφεντικό κάποια στολίδια θα 
πουληθούν, θα φύγουν και θα αποχωριστούμε. 

Εκτός κι αν βρεθούμε να στολίζουμε το ίδιο σπίτι.

Μα τι βλέπω έξω; Ο γέρο-Χειμώνας έβαλε το κατάλευκο 
παλτό του. Κι έστειλε το γιο του το μικρό βοριά να φυσήξει 
δυνατά σ' όλη την Πολιτεία.
 
Ακούγεται η μουσική “Χιόνια στο καμπαναριό”. Τα φώτα 

σβήνουν. Χιόνι πέφτει στη σκηνή. 
Τα παιχνίδια παίρνουν πάλι θέση. Σε λίγο ξημερώνει. Ο 

κύριος Πουλόπουλος ανοίγει το κατάστημα.  

Ω! Την αγαπητή κυρία Μπιχλιμπίδου. Τι μπορώ να κάνω 
για σας;

Θα ήθελα ένα τριγωνάκι για το Μπιχλιμπιδοπαιδάκι μου. 
Πρώτη φορά θα πει  τα  κάλαντα φέτος  το  μωρό μου και 
είναι πολύ χαρούμενο.

Αυτό εδώ σας κάνει;  Είναι  καταπληκτικό τριγωνάκι.  Δυο 
μας έμειναν όλα κι όλα.
 
Μα φυσικά! Είναι τέλειο! Να πάρω και μερικά στολίδια για 
το  δεντράκι  μου.  Βάλτε  μου  αυτό  το  αστεράκι,  τη  μια 
μπαλίτσα, τη καμπανούλα, το αγγελάκι όχι, έχω από πέρυσι. 
Νομίζω είμαστε εντάξει. Τι σας οφείλω; 
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Κύριος Πουλόπουλος

Κυρία Μπιχλιμπίδου

Κύριος Πουλόπουλος

Τρι

Μπαλίτσα Α

Άγγελος

Δεντράκι

Αφηγητής Α

 

300 ευρώ μόνο. Μισοτιμής σας λέω.

Ορίστε τα χρήματα.

Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούνεννα κυρία Μπιχλιμπίδου. 
Να  μου  φιλήσετε  τον  κύριο  Μπιχλιμπίδη  και  το 
Μπιχλιμπιδοπαιδάκι σας.

Η κυρία Μπιχλιμπίδου φεύγει μαζί με τα στολίδια. Ο 
κύριος Πουλόπουλος κλείνει το μαγαζί και φεύγει κι αυτός

Έφυγαν  οι  φίλοι  μας.  Ακόμα  δεν  προλάβαμε  να 
γνωριστούμε και έφυγαν...

Τι  να  κάνουμε...  Έτσι  είναι  η  παιχνιδοζωή μας.  Αυτή  τη 
μοίρα έχουν όλα τα στολίδια και τα παιχνίδια, να αλλάζουν 
χέρια και να δίνουν χαρά στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο 
σκοπός μας.

Το  δεντράκι  στολίζει  τα  σπίτια,  η  μπαλίτσα  στολίζει  το 
δεντράκι, το αστεράκι δείχνει το δρόμο για το Χριστό στους 
μάγους. 

Ο άγγελος οδηγεί τους βοσκούς στη φάτνη, η καμπανούλα 
καλεί τους πιστούς στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, και 
τα τριγωνάκια σκορπίζουν παντού το χαρμόσυνο τραγούδι 
της αγάπης... τα κάλαντα.

Ακούγεται τραγούδι (κάλαντα Χριστουγέννων)
Εμφανίζονται παιδιά με τριγωνάκια που λένε τα κάλαντα 
στους δρόμους της χιονισμένης πολιτείας. Τελειώνουν το  

τραγούδι τους και φεύγουν.

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Έτσι  πέρασαν και  τα  φετινά Χριστούγεννα και  έφτασε η 
Πρωτοχρονιά. Και τα παιδιά ξεχύθηκαν πάλι στους δρόμους 
για να πουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. 
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Αφηγητής Β

Αφηγητής Α

Μπαλίτσα Α

Τρι

Δεντράκι

Τρι

Μπαλίτσα Α

Τρι

Άγγελος

Τρι

Άγγελος

Μα όσα στολίδια δεν πουλήθηκαν, την επόμενη μέρα της 
Πρωτοχρονιάς που ο κύριος Πουλόπουλος θα άνοιγε μαγαζί 
του θα έπαιρναν το  δρόμο μέχρι  τη  μεγάλη κρύα ξύλινη 
αποθήκη. 

Εκεί θα περίμεναν υπομονετικά μέχρι τον επόμενο χρόνο να 
ξαναπάρουν τη θέση τους στη βιτρίνα και να προσφέρουν 
στους ανθρώπους αγάπη και χαρά.

Τρι; Τι βλέπω, κλαις; Γιατί καλέ μου Τρι; Τι σου συμβαίνει;

Δεν έχω τίποτα, λίγη χρυσόσκονη μπήκε στο μάτι μου.

Μα εσύ τρέμεις ολόκληρος. 

Το όνειρό μου ήταν να τραγουδήσω τα κάλαντα. Γι' αυτό 
φτιάχτηκα,  γι'  αυτό  ήρθα εδώ.  Για  να  δώσω ευτυχία  και 
χαρά στα παιδιά. Κι όταν σκέφτομαι πως αύριο θα γυρίσω 
στην κρύα αποθήκη και  θα περιμένω εκεί  ένα  ολόκληρο 
χρόνο. 

Η Μπαλίτσα στοργικά πηγαίνει προς το μέρος του Τρι και  
τον χαϊδεύει στο κεφάλι

Έλα,  καλέ  μου Τρι,  μη  στενοχωριέσαι.  Του χρόνου ίσως 
σταθείς πιο τυχερός.

Μα ήθελα τόσο πολύ να πω τα κάλαντα και να γνωρίσω τον 
κόσμο. Είμαι ένα νέο τριγωνάκι που δεν έχω ξαναπεί ποτέ 
μου τα κάλαντα.

Γιατί δεν το κάνεις, αφού το θέλεις τόσο πολύ;

Μα τώρα είναι αργά. Τα Χριστούγεννα πέρασαν, το ίδιο και 
η Πρωτοχρονιά.

Κι  αν  πέρασαν  τα Χριστούγεννα,  δεν  πέρασε  το  μήνυμά 
τους, το μήνυμα της Αγάπης που πρέπει να μη σταματήσει 
ποτέ να ακούγεται  πάνω στη γη. 
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Δεντράκι

Μπαλίτσα

Άγγελος

Αφηγητής Β

Αφηγητής Α

Μπαλίτσα Α

Τρι

Άγγελος-Δεντράκι

Τρι

Το τραγούδι της Αγάπης είναι παντοτινό. Και κάθε καρδιά 
είναι  μια  φάτνη  που  μπορεί  κάθε  στιγμή  να  γεννιέται  ο 
Χριστός. Δεν το ξέρουν αυτό όλοι οι άνθρωποι, μικρέ μου. 

Κι  όταν  περνούν  τα  Χριστούγεννα,  εύκολα  ξεχνούν  και 
ξαναρχίζουν τον πόλεμο. Μόνο εσύ Τρι, μόνο εσύ μπορείς 
να τους το μάθεις. 

Γιατί  και  τα  κάλαντα  έγιναν  συνήθεια  και  ο  ήχος  των 
κερμάτων έγινε  πιο δυνατός  από τον ήχο που κάνουν τα 
τριγωνάκια.

Το τριγωνάκι μαγεμένο από τα λόγια των φίλων του, χωρίς 
να  χάσει  χρόνο  γλίστρησε  αθόρυβα  προς  τη  είσοδο  του 
καταστήματος. 

Και αφού ήταν περασμένα μεσάνυχτα, περίμενε τη στιγμή 
που το αφεντικό θα ξεκλείδωνε το επόμενο πρωί την πόρτα 
για να το σκάσει κρυφά, να γλιστρήσει αθόρυβα έξω στη 
χιονισμένη πολιτεία. 

Μακάρι να είχα το θάρρος να σε ακολουθούσα. Φοβάμαι 
όμως το χειμώνα και την παγωνιά. Θα σε θυμάμαι πάντα 
Τρι.  Καλό  σου  ταξίδι.  Πού  ξέρεις,  μπορεί  κάποτε  να 
ξανασυναντηθούμε. 

Γεια  σου  μπαλίτσα.  Σίγουρα θα ξαναβρεθούμε.  Γεια  σας 
φίλοι μου. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ.

Γεια σου καλέ μας, Τρι.

ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

Ο Τρι κρύβεται σε μια γωνιά. Μόλις το αφεντικό μπει στο  
κατάστημα, κρυφά το σκάει και βγαίνει στη χιονισμένη 

πολιτεία. Παρατηρεί με θαυμασμό την πόλη. Πρώτη φορά 
βγαίνει έξω στον κόσμο. Από μακριά πλησιάζουν δυο  

παιδιά.

Λίγο ακόμα αν καθυστερούσα, δε θα προλάβαινα να βγω 
έξω.
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Παιδί Α

Παιδί Β

Τρι

Τρι

Άι Βασίλης

Τρι

Άι Βασίλης

Τρι

Άι Βασίλης

Τρι

Ένα τριγωνάκι, μέσα στο χιόνι.

Αφού  τέλειωσαν  οι  γιορτές,  τι  γυρεύεις  εδώ  μικρό 
τριγωνάκι;

Το ένα παιδί πιάνει το τριγωνάκι και το πετάει μακριά. Ο 
Τρι καθώς στροβιλίζεται στον αέρα φωνάζει:

 
Θέλω τόσο πολύ να τραγουδήσω τα κάλαντα.

Ο Τρι μαζεύεται σε μια γωνιά του δρόμου και κλαίει.  
Λυπητερή μουσική 

Κανείς δεν με αγαπάει. Είμαι πολύ δυστυχισμένο. Κανείς δε 
μου δίνει σημασία.

Εμφανίζεται ένας Άι Βασίλης
 
Α, ένα τριγωνάκι. Τι γυρεύεις εσύ εδώ;

Θέλω να πω τα κάλαντα. Κανείς όμως δε με παίρνει στα 
χέρια του για να ακουστεί ο ήχος μου. Εσύ μπορείς να με 
βοηθήσεις. Δεν έχω πει ποτέ τα κάλαντα Άι Βασίλη.

Μα  οι  γιορτές  πέρασαν,  φίλε  μου,  κι  εγώ  είμαι  ήδη 
αργοπορημένος. Πρέπει να φύγω για τη χώρα μου. Το μόνο 
που μπορώ να κάνω είναι να σε πάρω μαζί μου. Ίσως του 
χρόνου μπορέσω να ικανοποιήσω το αίτημά σου. 

Ευχαριστώ,  μα  ο  Άγγελος  μού  είπε  πως  μπορώ  να 
τραγουδάω  πάντα  το  τραγούδι  της  Αγάπης,  έτσι  λέει  ο 
καλός μου Άγγελος τα κάλαντα.

Δεν ξέρω ποιος  Άγγελος σού είπε  κάτι  τέτοιο,  εγώ όμως 
πρέπει να σε αφήσω τώρα γιατί έχω μακρινό ταξίδι. Καλή 
τύχη μικρέ μου. Πάμε καλά μου ελαφάκια.

Ο Άι Βασίλης φεύγει.
Η νύχτα πέφτει. Χαμηλώνουν τα φώτα. 

Κανείς  δε  θέλει  να  με  κρατήσει  στα  χέρια  του.  Νιώθω 
μεγάλη μοναξιά. Καλύτερα ήμουν στο κατάστημα.
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Τρι

Κοριτσάκι

Τρι

Κοριτσάκι

Τρι

Κοριτσάκι

Κοριτσάκι

Αφηγητής Γ

Αφηγητής Δ

Αφηγητής Γ

Αφηγητής Δ

Μουσική. Ο Τρι αρχίζει να κλαίει ώσπου τον παίρνει ο 
ύπνος. Κατά τα μεσάνυχτα, ένα φως τον ξυπνάει. Κοιτάζει  

στην άκρη του δρόμου και βλέπει ένα κοριτσάκι που 
ανάβει σπίρτα για να ζεσταθεί. Με ένα πήδημα βρίσκεται  

κοντά του. 
Θέλεις να σου κάνω παρέα;

Πάρα πολύ. Μπορώ να σε κρατήσω στα χέρια μου; Ποτέ 
δεν είχα ένα τριγωνάκι για να πω τα κάλαντα.

Ευχαρίστως! Θα μου δώσεις μεγάλη χαρά.

Κι εμένα. Οι γονείς μου έχουν πεθάνει.

Λυπάμαι πολύ. Με λένε Τρι.

Με λένε... Έχω ξεχάσει το όνομά μου. Μπορείς να με λες 
Χριστίνα. Έτσι με είπε ένα παιδάκι πριν από λίγο. Στεκόταν 
δίπλα μου, εκεί που τώρα στέκεσαι εσύ. Τα αγγελάκια που 
ήταν πλάι του τον φώναζαν Ιησού. 

Το κοριτσάκι παίρνει τον Τρι και αρχίζει να τραγουδάει τα  
κάλαντα

Καλήν ημέραν άρχοντες...

Ο  παραδεισένιος  ήχος  του  Τρι  έκανε  το  χαμόγελο  να 
φωτίσει στο παγωμένο προσωπάκι του μικρού κοριτσιού.

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα ένιωθε τώρα μια άλλη ζεστασιά, 
πιο δυνατή και πιο μόνιμη από εκείνη των σπίρτων.
 
Αλλά και το τριγωνάκι τώρα ήταν πραγματικά ευτυχισμένο 
που επιτέλους πραγματοποίησε το όνειρό του να ακουστεί ο 
ήχος του.

Κι  όταν  κάποια  στιγμή  το  κοριτσάκι  αποκοιμήθηκε 
κρατώντας  στα  χέρια  του  τον  Τρι,  εκείνος  συνέχιζε  τον 
γλυκόλαλο ήχο του, ώσπου ξαφνικά έγινε κάτι μαγικό. 
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Αφηγητής Γ

Μπαλίτσα Β

Δεντράκι

Καμπανούλα

Τριγωνάκι Α

Μπαλίτσα Α

Αστεράκι

Κοριτσάκι

Τρι

Άγγελος

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Εμφανίστηκε μπροστά του ο φίλος του ο Άγγελος. Κάλυψε 
με τα φτερά του το κοριτσάκι και ύστερα το πήρε μαζί του 
στον ουρανό, προσφέροντάς του τη ζεστασιά που δε βρήκε 
στη γη, παρά μόνο στον τελευταίο και μοναδικό της φίλο, 
τον Τρι. 

Δραματοποίηση της τελευταίας σκηνής
Λυπητερή μουσική 

Όλοι οι ήρωες στη σκηνή 

Έτσι το τριγωνάκι έμεινε πάλι μόνο του στη γη να ψάχνει 
κάποιον  άνθρωπο,  μικρότερο  ή  μεγαλύτερο  για  να  τον 
κρατήσει  στα  χέρια  του  και  να  τραγουδήσουν  μαζί  το 
τραγούδι της Αγάπης, προσπαθώντας μαζί να αλλάξουν τον 
κόσμο. 

Δεν  τον  βρίσκει  πουθενά  αλλού  παρά  εκεί  που  υπάρχει 
αγάπη, πόνος και  παγωνιά. 

Γιατί εκεί οι καρδιές των ανθρώπων είναι πιο ζεστές... 

...και προσέχουν ένα τριγωνάκι κάθε εποχή του χρόνου, 

...ακόμα κι όταν έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, 

...ακόμα κι  όταν  έχουν  επιστρέψει  στη  χώρα τους  οι  Άι-
Βασίληδες, 

...έχουν σωθεί και τα τελευταία σπίρτα 

...κι έχουν ξεχαστεί τα κάλαντα, 

...η Αγάπη όμως ζει αιώνια, 

...η Ελπίδα πως αυτός ο κόσμος κάποτε θα γίνει καλύτερος 
στέκει εκεί ακόμα δυνατή σαν τον ήχο του μικρού Τρι. 

14



Το έργο κλείνει με τους ήρωες να τραγουδούν τα 
κάλαντα ή να χορεύουν όλοι μαζί, υπό τους ήχους 

χαρούμενης μουσικής

ΤΕΛΟΣ

Στης ανατολής τα μέρη
μια φορά κι έναν καιρό

ζούσε ένα τριγωνάκι
μες στον κόσμο μοναχό.

Στη βιτρίνα με τα δώρα
είχε κάποτε βρεθεί

με στολίδια Χριστουγέννων
ζούσε ανέμελη ζωή.

Τα στολίδια πουληθήκαν
και τα δέντρα με το γκυ
όλα άδειασαν τριγύρω
μόνος του έμεινε ο Τρι.

Παίρνει απόφαση μεγάλη
να το σκάσει στα κρυφά
για να βγει στην πολιτεία

να σκορπίσει τη χαρά.

Ήθελε να ταξιδέψει
δύση και ανατολή

κάλαντα να τραγουδήσει
η φωνή του ν' ακουστεί.
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Μες στο κρύο μες στο χιόνι
έψαχνε ένα παιδί

για να τραγουδήσουν πάλι
του Χριστούλη τη γιορτή.

Μα κανείς δεν το κοιτούσε
με αγάπη στοργική

οι γιορτές είχαν περάσει
όλοι ήταν βιαστικοί.

Μόνο το ξανθό αγγελάκι
με τα ολόλευκα φτερά
τον κοιτάζει λυπημένο 
και του λέει τρυφερά.

Μη λυπάσαι τριγωνάκι
θέλει πίστη, υπομονή

όποιος ψάχνει μες στον κόσμο 
την αγάπη για να βρει.

Θα πονέσει, θα κρυώσει
ίσως και να πληγωθεί

θα χαρεί και θα γελάσει
κύκλους κάνει η ζωή.

Την ελπίδα μην αφήνεις
να χαθεί απ΄ τη ζωή
η αγάπη δε στερεύει

όλα εκείνη τα μπορεί.

16



Δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει
το μικρό μας τριγωνάκι

ώσπου βλέπει μες στο χιόνι
μόνο του ένα κοριτσάκι.

Μες στο αγιάζι μες στο κρύο
τριγυρνούσε μοναχό

και πουλούσε λίγα σπίρτα
για να πιάτο φαγητό.

Με τα χέρια το αγκαλιάζει 
το χτυπάει τρυφερά

και μια μελωδία ουράνια
του ζεσταίνει την καρδιά

Διώχνει μακριά τη λύπη
φέρνει ελπίδα στη ζωή

της αγάπης φέρνει δώρο
για όλα τα παιδιά στη γη.

Ένα αγγελάκι ψέλνει 
στο Χριστούλη ωσσανά
και το αστεράκι φέγγει

στ' ουρανού τη γειτονιά.

Το τραγούδι της αγάπης
γίνεται παντοτινό

για όποιον ξέρει να χτυπάει
τριγωνάκι γιορτινό.
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Τα όνειρά σας για να βγούνε
σίγουρα αληθινά

πιάστε ένα τριγωνάκι
και χτυπήστε το απαλά

Θα 'ρθει τότε η ειρήνη
να φωλιάσει στην καρδιά
και ο κόσμος θα αλλάξει
για μεγάλους και παιδιά.

Στης ανατολής τα μέρη 
έλα τώρα και εσύ

παίξε μ' ένα τριγωνάκι
κάνε τ' όνειρο ζωή.

“Στον  κόσμο  της  Αγάπης  οι  καρδιές  όλων  των  
πλασμάτων είναι  πιο  ζεστές.  Προσέχουν  ένα τριγωνάκι  
κάθε εποχή του χρόνου, ακόμα κι όταν έχουν περάσει τα  
Χριστούγεννα,  έχουν  επιστρέψει  στη  χώρα  τους  οι  Αϊ-
Βασίληδες, έχουν σωθεί και τα τελευταία σπίρτα, κι έχουν  
ξεχαστεί  τα  κάλαντα…  Εκεί  η  Αγάπη  ζει  αιώνια,  η  
Ελπίδα  πως  ο  κόσμος  μας  θα  γίνει  κάποτε  καλύτερος  
στέκει ακόμα δυνατή, σαν τον ήχο του μικρού Τρι”

Από το παραμύθι
Ο ΤΡΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ
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Στης ανατολής τα μέρη
μια φορά κι έναν καιρό
ζούσε ένα τριγωνάκι
μες στον κόσμο μοναχό.

Στη βιτρίνα με τα δώρα
είχε κάποτε βρεθεί
με στολίδια Χριστουγέννων
ζούσε ανέμελη ζωή.

Τα στολίδια πουληθήκαν
και τα δέντρα με το γκυ
όλα άδειασαν τριγύρω
μόνος του έμεινε ο Τρι.

Παίρνει απόφαση μεγάλη
να το σκάσει στα κρυφά
για να βγει στην πολιτεία
να σκορπίσει τη χαρά.

Ήθελε να ταξιδέψει
δύση και ανατολή
κάλαντα να τραγουδήσει
η φωνή του ν' ακουστεί.

Μες στο κρύο μες στο χιόνι
έψαχνε ένα παιδί
για να τραγουδήσουν πάλι
του Χριστούλη τη γιορτή.

Μα κανείς δεν το κοιτούσε
με αγάπη στοργική
οι γιορτές είχαν περάσει
όλοι ήταν βιαστικοί.

Μόνο το ξανθό αγγελάκι
με τα ολόλευκα φτερά
τον κοιτάζει λυπημένο 
και του λέει τρυφερά.

Μη λυπάσαι τριγωνάκι
θέλει πίστη, υπομονή
όποιος ψάχνει μες στον 
κόσμο την αγάπη για να βρει.

Θα πονέσει, θα κρυώσει
ίσως και να πληγωθεί
θα χαρεί και θα γελάσει
κύκλους κάνει η ζωή.

Την ελπίδα μην αφήνεις
να χαθεί απ΄ τη ζωή
η αγάπη δε στερεύει
όλα εκείνη τα μπορεί.

Δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει
το μικρό μας τριγωνάκι
ώσπου βλέπει μες στο χιόνι
μόνο του ένα κοριτσάκι.

Μες στο αγιάζι μες στο κρύο
τριγυρνούσε μοναχό
και πουλούσε λίγα σπίρτα
για να πιάτο φαγητό.

Με τα χέρια το αγκαλιάζει 
το χτυπάει τρυφερά
και μια μελωδία ουράνια
του ζεσταίνει την καρδιά

Διώχνει μακριά τη λύπη
φέρνει ελπίδα στη ζωή
της αγάπης φέρνει δώρο
για όλα τα παιδιά στη γη.

Ένα αγγελάκι ψέλνει 
στο Χριστούλη ωσσανά
και το αστεράκι φέγγει
στ' ουρανού τη γειτονιά.

Το τραγούδι της αγάπης
γίνεται παντοτινό
για όποιον ξέρει να χτυπάει
τριγωνάκι γιορτινό.

Τα όνειρά σας για να βγούνε
σίγουρα αληθινά
πιάστε ένα τριγωνάκι
και χτυπήστε το απαλά

Θα 'ρθει τότε η ειρήνη
να φωλιάσει στην καρδιά
και ο κόσμος θα αλλάξει
για μεγάλους και παιδιά.

Στης ανατολής τα μέρη 
έλα τώρα και εσύ
παίξε μ' ένα τριγωνάκι
κάνε τ' όνειρο ζωή.

Γιώργος Κατσέλης
Ο Τρι το Τριγωνάκι

Εκδόσεις Τετράγωνο


