
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(βασισμένο στο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά  

      «Ο Αϊ-Βασίλης στη φυλακή με τους 83 αρουραίους» ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   « Χριστουγεννιάτικοι Μπελάδες» 

 ΡΟΛΟΙ: για 50 παιδιά και άνω…  

Αϊ- Βασίλης:         1 

Τάρανδοι:       (5-8) 

Αστυνόµοι:       (5-8) 

Ευτέρπη- Φανούρης:        2 

Κυρίες:       (5-8) 

Έµποροι παιχνιδιών:    (5-8) 

Εφηµεριδοπώλες:     (5-8) 

Παιδιά:        5 

∆ικαστές :       5 

∆ιευθυντής φυλακής:     1 

Αµαλία (γραµµατέας)      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderella 

 



ΑΦΗΓΗΣΗ: Παραµονή πρωτοχρονιάς, κι ο Αϊ-Βασίλης έχει ήδη ξεκινήσει το 

καθιερωµένο του ταξίδι. Ταξιδεύει µε το έλκηθρό του στον αστροφωτισµένο ουρανό για 

να µοιράσει τα δώρα σε όλα τα παιδιά της γης. Σε κάθε µικρή γειτονιά, χωριουδάκι, 

αλλά και µεγαλούπολη, τα παιδιά τον περιµένουν µε ανυποµονησία. Με συνοδεία τους 

αγαπηµένους του ταράνδους, φορτωµένος µε αµέτρητα πακέτα αλλά γεµάτος από 

χαρά, σιγοψιθυρίζει έναν εύθυµο σκοπό:  

Μουσική:  https://www.youtube.com/watch?v=u3f4VM5PeSk 

«Χριστούγεννα Μυρίζει» 

Αϊ-Βασίλης:      

Εµπρός τάρανδοι, µε φόρα!   Φίλοι µου αγαπηµένοι, 

Να µοιράσουµε ήρθε η ώρα!   περιµένουν τα παιδιά. 

Τα πακέτα, τα δωράκια,    Κάθε χρόνο τέτοια µέρα, 

σε κορίτσια κι αγοράκια!   είναι µαγική η βραδιά!       

Ταράνδος 1:     Ταράνδος 2: 

Μη φοβάσαι Άι-Βασίλη   Πέρσι βέβαια θυµάµαι, 

και θα φτάσουµε εγκαίρως.   για να λέµε την αλήθεια, 

Κράτα εσύ γερά το σάκο   κάναµε ένα λαθάκι 

και θα βρόυµε εµείς το µέρος!  και χρειαστήκαµε βοήθεια! 

Ταράνδος 3:     Ταράνδος 4: 

Και µη φανταστείτε τώρα,   Απλά, πάνω στη βιασύνη, 

ότι πέρασε η ώρα.    πήραµε λάθος στροφή. 

Ότι αργήσαµε να πάµε    Και αντί για την Ευρώπη, 

ή µας έπεσαν τα δώρα!    φτάσαµε στην Αφρική. 

Ταράνδος 5:     Ταράνδος 6: 

Και ας είν καλά ο Ρούντολφ   Μα να ξέρεις Αϊ-Βασίλη, 

µε τη φωτεινή µυτούλα,   πως απόψε ο,τι κι αν γίνει, 

που µας φώτισε το δρόµο.   είναι των παιδιών η αγάπη 

Γιατί πήρα µια τρεµούλα!!!   δύναµη που εµάς µας δίνει. 

Ταράνδος 7:     Ταράνδος 8: 

Μα σαν κάτι να διακρίνω.   Να προσέχεις Αϊ-Βασίλη,  

Βλέπετε εκεί τα φώτα?   σαν να µου’ρθε µια νιφάδα! 

Να, σαν άκουσα νοµίζω   Φρόντισε να µη γλιστρίσεις, 

Iι απ΄τα κάλαντα µια νότα!   πάνω εκεί στην καµινάδα! 

 



ΑΦΗΓΗΣΗ 2: Ο Αϊ- Βασίλης τράβηξε τα γκέµια…(κάντε µια πάυση και βάλτε 

ν’ακουστεί το ηχητικό εφέ από κουδουνάκια: 

https://www.youtube.com/watch?v=6SbI2BgUvaQ ) Το έλκηθρο χαµήλωσε και σε 

λίγο προσγειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Μπορµπουλήθρας και Μουσταλευριάς. 

Το κρύο ήταν τσουχτερό, οι πρώτες νιφάδες χιονιού έστειναν τον τρελό χορό τους 

επάνω από την πόλη, µα εκείνος πρόσχαρος ήταν έτοιµος να πηδήξει από το έλκηθρο 

για να παραδώσει τα δώρα της βραδιάς, όταν µερικά αυστηρά βλέµµατα του έκοψαν 

τη φόρα!  

Μουσική:  https://www.youtube.com/watch?v=a1-YPLp3KqA  (µουσικό 

κοµµάτι «Αστυνόµος Σαΐνης»)  

Αστυνόµος 1:     Αστυνόµος 2: 

∆ε µου λέτε κύριέ µου,   Μήτσο άσε τις κουβέντες, 

έχετε άδεια ειδική?    πέρνα του τις χειροπέδες, 

Κοτζάµ πινακίδα τόση,    γιατί αφήσαµε στη µέση 

δεν τη βλέπετε εκεί?    και εκείνους τους καφέδες! 

Αϊ- Βασίλης: Τη βλέπω, αλλά εγώ ξέρετε, είµαι ο Αϊ-Βασίλης!  

 

Αστυνόµος 3:     Αστυνόµος 4:  

Αϊ…ποιος? Ο Αινστάιν?    Μήπως θες να προκαλέσεις 

δεν περνάν σ’εµάς τα µέσα.   επεισόδια θερµά? 

Κι έχεις και ύποπτη φάτσα,   Να, το βλέπω…∆ε θα φάω 

φαίνεται πολύ µπαµπέσα!   µε ηρεµία το λουκουµά ! 

Αϊ- Βασίλης: Μα, να εγώ, φέρνω δώρα!  (και βγάζει ένα πακέτο από το σάκο) 

 

(Όλοι µαζί οι αστυνόµοι βάζουν τα χέρια στο πρόσωπο και έκπληκτοι φωνάζουν: 

«Ααααααααααααα….» 

Αστυνόµος 5:     Αστυνόµος 6:  

Τι νοµίζεις ότι κάνεις?    Και τι είναι όλα αυτά στο σάκο? 

Τι ντροπή, τι αδικία.    Και τα άλλα εκεί στο βάθος? *** 

Και πιστεύεις θ’ανεχτούµε   Έχω µύτη εγώ που βλέπεις. 

µια µικρή δωροδοκία?     Σπάνια να κάνω λάθος! 

 

*** (δέιχνει το έλκηθρο µε τους άλλους σάκους που θα υπάρχει σε µια άκρη του 

σκηνικού)  



Αστυνόµος 5:     Αστυνόµος 6:  

Η αστυνοµία φίλε    Τι έχει µέσα το πακέτο? 

δε φοβάται τη φουρτούνα.   Ύποπτο είναι κι αυτό. 

Και νοµίζεις θα πιστέψει   Για ν’ακούσω µήπως κάνει 

έναν µε κόκκινη γούνα?    θόρυβο κουδουνιστό! 

 

(Κουνάει το πακέτο, το βάζει λίγο στ’αυτιά του και ακούγεται ήχος ρολογιού: 

https://www.youtube.com/watch?v=NVTPGBLyU5I ) Οι αστυνόµοι έντροµοι, πετάνε 

το πακέτο και φεύγουν τρέχοντας από τη σκηνή…  

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 3: Ο Αϊ- Βασίλης φορτώθηκε µερικά πολύχρωµα πακέτα, σκαρφάλωσε 

βιαστικά στην πρώτη στέγη, αλλά δεν είδε καµινάδα. Και όχι µόνο δεν είδε καµινάδα, 

αλλά χάθηκε σ’ένα πυκνό δάσος από κεραίες τηλεόρασης. Όταν κατάφερε να βγει, 

κατέβηκε, έριξε µια µατιά και πήρε το µάτι του ένα µισάνοιχτο παράθυρο. «Ας µπω 

από δω!»*** σκέφτηκε. ∆εν είχε δρασκελίσει καλά, καλά το περβάζι, όταν ξαφνικά…  

*** Καλό είναι να υπάρχει ένα σκηνικό παράθυρο, όπου οΑϊ-Βασίλης να χωράει να 

µπει και να βγει. 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=2dE4lQYuY5Q : ήχος από συναγερµό) 

        Προτεινόµενες κινήσεις  

(Ο Αϊ-Βασίλης πετάει το σάκο και βουλώνει τ’ αυτιά του µε τα χέρια, ενώ κοιτάζει 

τροµαγµένος δεξιά κι αριστερά. Τότε µπαίνουν στη σκηνή ο Φανούρης κι η Ευτέρπη, 

µε ρόλεϊ στα µαλλιά, ρόµπες/πιτζάµες, παντόφλες, η Ευτέρπη µε παπούτσι στο χέρι 

κι ο Φανούρης µε µια ξύλινη κουτάλα. ***Μη χρησιµοποιήσετε ψέυτικο όπλο για 

«δίκαννο» όπως αναφέρεται στο παραµύθι)  

Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=JcNhDstL4-k (Μουσικό κοµµάτι 

«Benny Hill theme» Ο Φανούρης κι η Ευτέρπη κυνηγούν τον Αϊ-Βασίλη επί 

σκηνής, εκείνος κάνει ότι κρύβεται πίσω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, κάνουν 

ότι τον ψάχνουν, µπορούν να κατέβουν και απ’τη σκηνή και να κάνουν πως κοιτάνε 

ανάµεσα στους θεατές, αν η παράστασή σας γίνει σε θεατράκι)  

 



Ευτέρπη:      φανούρης :  

Φανούρη µου τι ήταν αυτό;   Τι να σου πω Ευτέρπη µου; 

Μου φάνηκε σαν ούφο!    Μου’κανε µια γκριµάτσα! 

Ήτανε κατακόκκινο    Φαίνεται θα το τρόµαξαν 

και φόραγε και σκούφο!   τα δυνατά µου µπράτσα! 

Ευτέρπη 2:     φανούρης  2:  

Αχ ευτυχώς που έφυγε!   Μη φοβάσαι βρε γυναίκα, 

Ήσουν τροµερή φοβέρα!    είµαι εγώ τ’ αφεντικό! 

Μάλλον ήρθε να να βουτήξει   Πάντως κράτα µια παντόφλα 

την καλή µας την τοστιέρα!   για καλό και για κακό! 

 

(Η Ευτέρπη δίνει µια µικρή σπρωξιά στο Φανούρη και κάνοντας ότι µαλώνουν, 

φεύγουν από τη σκηνή. Ο Αϊ-Βασίλης βγαίνει πίσω από το δέντρο και κάνει ότι 

βγαίνει από το παράθυρο…) 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 4: ‘Όταν έφτασε ξεθεωµένος και λαχανιασµένος στο έλκηθρό του, χάρηκε 

που δεν είδε τους βλοσυρούς αστυφύλακες να τον περιµένουν, αλλά η χαρά του δεν 

κράτησε για πολύ. Βλέπε από µακριά να πλησιάζουν προς το µέρος του κάποιες 

εξαγριωµένες κυρίες µε περίεργα καπέλα, τσάντες και οµπρελίνα, φωνάζοντας και 

αγριοκοιτώντας τον… 

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

κοµµάτι «Round the bend» Αφού τελειώσουν το χορευτικό τους, παρατάσσονται 

στη σειρά και κάνουν ότι κοιτάνε να βρουν τον Αϊ-Βασίλη και δείχνουν από µακριά.) 

Κυρία 1:      Κυρία 2: 

Καλέ εσύ, µε τη γενειάδα!   Ντροπή σου βρε, τα άµοιρα. 

Κάνεις ότι δεν ακούς?     Πώς είναι έτσι δεµένα; 

Αυτό που αντικρίσαµε,    Τα τyισες τουλα΄χιστον 

δεν το χωράει ο νους!    ή είναι πεινασµένα; 

 

Κυρία 3:      Κυρία 4: 

Άχου τα µωρέ κορίτσια!   Για δες κι εκείνο το άρρωστο! 

Έχουν και βαρύ φορτίο.    Πω,πω µε πιάνει λύπη! 

Για κοίτα πως κυκλοφορούν   Κοκκίνισε η µυτούλα του 

απόψε µε το κρύο!    µάλλον από τη γρίπη!  



Κυρία 5:      Κυρία 6: 

Τα κακόµοιρα τα ζώα!     Εγώ θα κάνω µήνυση, 

Μα δεν είµαστε καλά!    για να σε κλείσουν µέσα. 

Οικολόγοι ενωµένοι?    Να δούµε θα σου άρεσε; 

Σίγουρα θα βρεις µπελά!   ∆εν έχεις λίγη µπέσα;  

 

(Βγαίνουν από τη σκηνή, η µία πίσω από την άλλη παραταγµένες σαν παρέλαση, 

κρατώντας ψηλά τις τσάντες ή τις οµπρέλες και φωνάζοντας… 2-3 φορές!) 

         «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ 

        ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


