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Διανοµή ρόλων 
 

[15 κορίτσια – 3 αγόρια] 
 

[εάν υπάρχουν περισσότερα αγόρια και λιγότερα κορίτσια, µπορούν να 
πάρουν ρόλους απ τα ξωτικούλια και τη χορωδία αντίστοιχα] 

 
 

διανοµή ρόλων      
1.   Ξω       
2.   Ξωτί       
3.   Ξωτικού  
4.   Ξωτικούλι  
5.  Μαµά 
6.   Κόρη 1 
7.   Κόρη 2 
8.   Κόρη 3 
9.   Σοφία  
10.   Χριστίνα  
11.   Δανάη  
12.   Φωτεινή  
13.   Δέσποινα  
14.   Δασκάλα  
15.   Ραϊάν 
16.   Αγιος Βασίλης 
17.   Μπαµπάς τριών κοριτσιών 
18.   Μπαµπάς Ραϊάν 
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 
 
 

Σκηνή 1η 
 
Μουσική... [σκηνικό σε µια πλευρά της σκηνής]. Βρισκόµαστε στο εργαστήρι του 
άγιου Βασίλη που βρίσκονται οι βοηθοί του, τα τέσσερα ξωτικούλια [ο Ξω, ο Ξωτί, 
ο Ξωτικού και ο Ξωτικούλης] ενώ έχουν έναν τεράστιο σάκο µε τα γράµµατα των 
παιδιών. Όλα κρατάνε γράµµατα στα χέρια τους, εκτός από ένα που σηµειώνει σε 
ένα µεγάλο µπλοκ 
 
Ξω 
Σηµείωνε! 
Ξωτί 
Σηµειώνω! 
Ξω 
Μία µπάλα... 
Ξωτί 
Μία µπάλα... 
Ξω 
Ένα τρένο... 
Ξωτί 
Ένα τρένο ... 
Ξω 
Κι ένα µετρό! 
Ξωτί 
Τι;;;; Κι ένα µετρό;;; Τι να το κάνει το µετρό βρε Ξω; 
Ξω 
Να το παίρνει όταν έχουν απεργία τα τρένα, βρε Ξωτί!!! 
Ξωτί 
Πω – πω, τι έξυπνο παιδάκι! Το σηµειώνω ευθύς και αµέσως! 
Ξωτικού 
Ξωτί, σηµείωσε και τα δικά µου! 
Ξωτί 
Μάλιστα Ξωτικού! 
Ξωτικού 
Λοιπόν, έχουµε και λέµε : ένα αρκουδάκι... 
Ξωτί 
Ένα αρκουδάκι... 
Ξωτικού 
Κι ένα ... κοµπολόι! 
Ξωτί 
Τι;;; Κι ένα κοµπολόι;;; Τι να το κάνει αφού θα χει το αρκουδάκι;;; 
Ξωτικού 
Να παίζει µε τις χάντρες όταν το αρκουδάκι θα πέφτει σε χειµερία νάρκη!!! 
Ξωτί 
Πω – πω! Πραγµατικά, τα σηµερινά παιδιά είναι πολύ έξυπνα! Το σηµειώνω! 
Ξωτικούλι, εσένα τι λέει το γράµµα που κρατάς; 
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Το Ξωτικούλι, τόση ώρα που οι άλλοι λένε τα δικά τους, εκείνο διαβάζει και 
ξαναδιαβάζει µε προσοχή µόνο ένα γράµµα και σιγοκλαίει διακριτικά, 
σκουπίζοντας τις µυξούλες του στο µακρύ του καπέλο... 
 
Ξω 
Χέι! Τι έχεις;  
Ξωτί 
Γιατί κλαις; 
Ξωτικού 
Βρε, µήπως δε βγάζεις τα γράµµατα και θες βοήθεια; 
Ξωτικούλι 
Τρία ...  
Ξω  
Ε τι τρία; 
Ξωτί 
Τρία πουλάκια κάθονταν! Θα τον αφήσεις να µιλήσει;  
Ξωτικούλι 
Τρία κοριτσάκια... Θέλουν τον µπαµπά τους για τα Χριστούγεννα... 
Ξω 
Σε τι τον θέλουν τον µπαµπά τους; Σε αρκουδάκι; 
Ξωτικού 
Μη λες βλακείες Ξωτί! Δε γίνεται αυτό! 
Ξωτικούλι 
Τον θέλουν πίσω για τις γιορτές, γιατί ο µπαµπάς τους είναι µετανάστης στα ξένα 
για δουλειές... 
 
Ολα τα ξωτικούλια στεναχωριούνται και λένε µαζί... 
 
Ξωτικά 
Πω – πω... Σοβαρά;;; 
Ξω 
Και τι θα κάνουµε τώρα; 
Ξωτί 
Θα το πούµε στον άγιο Βασίλη! 
 
Τα ξωτικούλια κοιτάζουν γύρω – γύρω  ενώ πίσω απ τη σκηνή ακούγεται ένα βαρύ 
ροχαλητό του άγιου Βασίλη που βλέπει όνειρο, όπου φωνάζει µέσα στον ύπνο του... 
 
Α.Βασίλης 
Αφήστε µε... είµαι πτώµα... κάποιος να µε πάει σ’ ένα κρεβάτι... φέρτε µου το γάλα 
µου... 
 
Και συνεχίζει να ροχαλίζει...  
 
Ξω 
Χµµµ... πάλι τον πήρε ο ύπνος στο γραφείο του...Ο καηµενούλης... έχει 
κουραστεί πολύ κι αυτός...  
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Ξωτί 
Ε αφού δουλεύει ασταµάτητα όλη µέρα κι όλη νύχτα! Λογικό το βρίσκω! 
Ξωτικού 
Ναι, αλλά εµείς τι θα κάνουµε;;; Βρε Ξωτικούλι, για διάβασέ µας λίγο το γράµµα, 
να δούµε τι λέει, µήπως βρούµε καµιά λύση... 
Ξωτικούλι 
Πολύ σωστή ιδέα! 
 
Το Ξωτικούλι, ανοίγει το γράµµα...  
 

Σκηνή 2η 
 
µουσική... φώτα... από την άλλη πλευρά της σκηνής, µπαίνουν τρία κορίτσια. Η µία 
κρατάει ένα µπλοκ µε στυλό, η άλλη ένα αρκουδάκι στην αγκαλιά της και η τρίτη 
ένα παραµύθι. Κάθονται κάτω... Ξεκινάει το γράµµα... 
 
Κόρη 1 
Πώς να ξεκινήσω το γράµµα κορίτσια; 
Κόρη 2 
Γράψε ... «Άγιε µου Βασίλη». 
Κόρη 3 
Οχι, όχι! Πρώτα γράψε ... «καλησπέρα»! 
Κόρη 1 
Καλά, καλά. Θα γράψω «Καλησπέρα άγιε µου Βασίλη»... Παρακάτω; 
Κόρη 2 
Ρώτησέ τον τι κάνει. 
Κόρη 3 
Σιγά µην τον ρωτήσει κι αν θέλει να του φτιάξει καφέ!!!  
Κόρη 1 
Ωχ, κορίτσια! Δε µε βοηθάτε!!! Αφήστε. Θα το γράψω µόνη µου. 
Κόρη 2 + 3 
Καλά... 
 
Η κόρη 2 ανοίγει το παραµύθι της να διαβάσει, η κόρη 3 ξαπλώνει στην αγκαλιά 
της µε το αρκουδάκι και η κόρη 1 γράφει το γράµµα, όπου το λέει δυνατά συνοδεία 
µουσικής... 
 
Κόρη 1 
«Καλησπέρα άγιε µου Βασίλη, ... Σου γράφω αυτό το γράµµα, για να σου πω ότι 
εγώ και οι αδερφές µου είµαστε πολύ λυπηµένες... Φέτος στις γιορτές, ο µπαµπάς 
µας δε θα είναι µαζί µας... Εδώ και µήνες λείπει από κοντά  µας... έχει πάει 
µετανάστης στο εξωτερικό να δουλέψει, για να βγάλει χρήµατα, γιατί είµαστε 
κάπως... φτωχοί... Το άκουσα να το λέει στη µαµά ένα βράδυ, που εµείς 
κοιµόµασταν υποτίθεται... Η αλήθεια είναι, ότι από τότε που έφυγε ο µπαµπάς, όλοι 
στο σπίτι είµαστε στεναχωρηµένοι... Ακόµη και η µαµά, που προσπαθεί να το 
κρύψει µπροστά µας... όµως εγώ την ξέρω καλά... Κοίτα... Ξέρω ότι αγαπάς πολύ 
όλα τα παιδιά κι ότι κάθε χρόνο φροντίζεις να τους πας τα δώρα τους... όµως εγώ 
και οι αδερφές µου φέτος δε θέλουµε κανένα δώρο. Το µόνο που χρειαζόµαστε 
είναι ... τον µπαµπά µας πίσω... Δεν ξέρω αν µπορείς να το κάνεις, όµως δεν έχουµε 
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κανέναν άλλον να  µας βοηθήσει... Σου υποσχόµαστε ότι αν τα καταφέρεις, θα 
είµαστε τα καλύτερα κορίτσια σ όλο τον πλανήτη!! Με πολλή αγάπη, οι ... κόρες του 
µπαµπά µας!»  ... Ουφ! Το τελείωσα! 
 
Εκείνη την ώρα µπαίνει η µαµά τους 
 
 
Μαµά 
Κορίτσια, ακόµη ξύπνιες είστε; Είναι πολύ αργά! Δε θα ξυπνάτε αύριο!!! 
Κόρη 3 
Μαµά, θα µου διαβάσεις ένα παραµύθι; Αν ... και ο µπαµπάς τα διάβαζε 
καλύτερα... άλλαζε και τις φωνές και ήταν πολύ αστείος... 
Μαµά 
Είναι αργά πουλάκι µου και το πρωί πάλι θα γκρινιάζεις! Θα σου διαβάσω 
κάποια άλλη φορά, ναι; 
Κόρη 2 
Μαµά, µπορώ να φάω λίγο κέικ που πεινάω; Θα δώσω και στο αρκουδάκι µου 
µια µπουκίτσα! Ο µπαµπάς πάντα µε άφηνε να τρώω στα κρυφά το βράδυ ένα 
γλυκάκι! 
Μαµά 
Ναι, γι αυτό έχεις δυο µαύρα δόντια!!! Αύριο το πρωί µε το γάλα σου, θα σου 
βάλω δύο κοµµάτια! 
Κόρη 1 
Μαµά, θα µας ταχυδροµήσεις αυτό το γράµµα στον Άγιο Βασίλη; 
Μαµά 
Ωωω, το γράψατε κιόλας; Μπράβο κορίτσια µου! Και τι του ζητάτε φέτος;;; 
 
Τα κορίτσια κοιτάζονται µεταξύ τους και λένε µε µια φωνή... 
 
Κόρες 1+2+3 
Τον µπαµπά µας πίσω! 
 
Η µαµά ξαφνιάζεται και στεναχωριέται... 
 
Μαµά 
Ωωωωω, κοριτσάκια µου, αυτό είναι δύσκολο. Σχεδόν αδύνατο! Ο µπαµπάς σας 
δουλεύει πολύ εκεί που είναι, και δεν µπορεί να αφήσει τη δουλειά για να ρθει 
εδώ κοντά  µας... Μόλις όµως µαζέψει αρκετά χρήµατα, θα έρθει σπίτι γεµάτος 
δώρα για όλες σας και θα καθίσει πολλές – πολλές µέρες µαζί µας! 
Κόρη 1 
Εγώ δε θέλω κανένα δώρο! Θέλω µόνο το µπαµπά µου πίσω! 
Κόρη 2 
Και µένα δε µε νοιάζουν τα χρήµατα! Με νοιάζει να είναι ο µπαµπάς σπίτι µας! 
Κόρη 3 
Ααααα, εµένα µε νοιάζουν και τα δώρα και τα λεφτά, αλλά θέλω και τον µπαµπά 
µου πίσω!!! Εξάλλου, ο άγιος Βασίλης θα µας τον φέρει! 
Μαµά 
Αχ κοριτσάκια µου, πώς να σας το εξηγήσω;;; Είναι πολύ δύσκολο ο άγιος 
Βασίλης να φέρει τον µπαµπά από εκεί µακριά που είναι...  
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Κόρη 1 
Να πάει να τον πάρει µε το έλκηθρο! 
Κόρη 2 
Κι αν δεν µας τον φέρει... τότε δε θα είναι πια άγιος Βασίλης ... 
Κόρη 3 
Αλλά ... άΔειος Βασίλης! Πάω για ύπνο! 
Κόρη 1 
Έρχοµαι κι εγώ! 
Κόρη 2 
Κι εγώ! 
Μαµά 
Να ρθω να σου διαβάσω ένα παραµύθι; 
Κόρη 3 
ΟΧΙ! 
Μαµά 
Να σου κόψω λίγο κέικ να φας; 
Κόρη 2 
ΔΕΝ ΠΕΙΝΑΩ! 
Μαµά 
Να πάρω το γράµµα να το πάω στο ταχυδροµείο αύριο; 
Κόρη 1 
ΘΑ ΤΟ ΠΑΩ ΜΟΝΗ ΜΟΥ! 
 
Οι τρεις κόρες, απογοητευµένες παίρνουν τα πράγµατά τους και πάνε να φύγουν... 
 
Μαµά 
Δε θα µου πείτε καληνύχτα; 
Κόρες 1+2+3 
ΟΧΙ!!! 
 
Και φεύγουν απ τη σκηνή θυµωµένες... Η µαµά είναι στεναχωρηµένη... µουσική... 
Παίρνει το τηλέφωνο και σχηµατίζει ένα νούµερο... 
 
Μαµά 
Σε ξύπνησα; ... Καλά είσαι; ... εµείς όχι και τόσο... τα κορίτσια µας είναι πολύ 
στεναχωρηµένα... Κοίτα... 
 
Η µουσική δυναµώνει... και η µαµά φεύγει απ τη σκηνή... 
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Σκηνή 3η 
 

 
Τα ξωτικούλια είναι πολύ προβληµατισµένα. Είναι όρθια και πάνε πέρα – δώθε ενώ 
σκέφτονται. Πού και πού σκοντάφτουν µεταξύ τους. 
 
Ξω 
Χµ... 
Ξωτί  
Χµµµ... 
Ξωτικού 
Χµµµµµµ.... 
Ξωτικούλι 
Χµµµµµµµµµ.... 
Ξω 
Δεν είναι κατάσταση αυτή! 
Ξωτί 
Αυτή δεν είναι κατάσταση! 
Ξωτικού 
Είναι κατάσταση αυτή; 
Ξωτικούλι 
Αυτή είναι κατάσταση;;; 
Ξω 
Χµ... 
Ξωτί  
Χµµµ... 
Ξωτικού 
Χµµµµµµ.... 
Ξωτικούλι 
Χµµµµµµµµµ.... 
Ξω 
Το βρήκα! 
Ξωτί  
Δικό µου είναι! 
Ξωτικού 
Εµένα µου πεσε απ την τσέπη! 
Ξωτικούλι 
Εγώ το θέλω! 
Ξω 
Τι λέτε βρε ξωτικά της κακιάς ώρας! Το βρήκα, σηµαίνει βρήκα τι πρέπει να 
κάνουµε!!! 
Ξωτί+Ξωτικού+ξωτικούλι 
Τιιιιι;;;; 
Ξω 
Θα ξυπνήσουµε τον Άγιο Βασίλη! 
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Ξωτί 
Φοβερή ιδέα ρε σύ! 
Ξωτικού 
Πώς δεν το χαµε σκεφτεί τόση ώρα! 
Ξωτικούλι 
Μα καλά, τι µυαλό ξουράφι είναι αυτό που έχεις!!! 
Ξω 
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ! Πάµε τώρα να τον ξυπνήσουµε! 
Ξωτί 
Και τι θα του πούµε; 
Ξωτικού 
Τα κάλαντα!!! 
Ξωτικούλι 
Αµάν!!! Δεν τα ξέρω καλά! 
Ξω 
Ας µε πυροβολήσει κάποιος! ΠΡΟΧΩΡΑΤΕ!!! 
 
Τα ξωτικούλια πάνε να φύγουν αλλά ακούγεται ακόµη πιο δυνατό ροχαλητό από 
µέσα του άγιου Βασίλη που κοιµάται του καλού καιρού... κοντοστέκονται... ξύνουν 
τα κεφαλάκια τους... 
 
Ξω 
Εεεεε, πώς θα τον ξυπνήσουµε;;;; Κοιµάται σα βουβάλι!!! 
Ξωτί 
Με τη µέθοδο των τριών! 
Ξωτικού 
Ποιων τριών; 
Ξωτικούλι 
Των τριών Ιεραρχών!!! 
Ξωτί 
Ωωωω µπωωω! Θα µετρήσω σιγά µέχρι το τρία και µετά όλοι µαζί θα τον 
φωνάξουµε µε το όνοµά του!!! `Ετοιµοι;;;; 
Ξω-ξωτικού-ξωτικούλι 
ΕΤΟΙΜΟΙ!!! 
Ξωτί  
Ενα... δύο ... δύο ... δύο ... ωχ, ποιο είναι µετά;;; 
Ξω-ξωτικού-ξωτικούλι [πολύ δυνατά!] 
ΤΡΙΑ!!! 
 
Τα ξωτικούλια αρχίζουν να τσακώνονται µεταξύ τους για το λάθος που έκαναν ενώ 
ο άγιος Βασίλης έρχεται στη σκηνή ανήσυχος κι αγουροξυπνηµένος... 
 
Α.Β. 
Τι έγινε βρε παιδιά; Βγήκε το χάπι αδυνατίσµατος; ... Δεν τον έφαγα εγώ τον 
τελευταίο κουραµπιέ... Μου σκίστηκε η στολή; ... Τι έγινε;;; 
Ξω 
Χέι, άγιε Βασίλη, εµείς είµαστε! 
Ξωτί 
Ηρέµησε! 
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Ξωτικού 
Ωχου, µωρέ, τον τροµάξαµε µε τις αγριοφωνάρες µας! 
Ξωτικούλι 
Συγνώµη άγιε µας Βασίλη, αλλά εδώ καιγόµαστε! 
Α.Β. 
Ε άµα καιγόσαστε, να φωνάξετε την πυροσβεστική! Εµένα τι µε θέλετε; Αφήστε 
µε κι είµαι σκασµένος... 
Ξωτικά 
Τι σου συµβαίνει;;; 
Α.Β. 
Τι να σας πω ξωτικούλια µου. Φέτος τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα... 
Ξωτικά 
Δηλαδή;;;; 
Α.Β. 
Δηλαδή, τα γράµµατα που παίρνω φέτος απ τα παιδάκια, είναι κάπως, πώς να 
το πω... στενάχωρα... 
Ξωτικά 
Στενάχωρα;;; 
Α.Β. 
Ε τι θα γίνει τώρα; `Ετσι θα το πάµε; Σταµατήστε τη χορωδία! 
Ξωτικά 
Μάλιστα!!! 
Α.Β. 
Δεν έχω ελπίδες! ... Λοιπόν, που λέτε ξωτικούλια µου, φέτος τα γράµµατα είναι 
διαφορετικά. Δε µου πολυζητάνε δώρα, αλλά ... 
Ξωτικά 
Αλλά;;; 
Α.Β. 
Αλάτια και πιπέρια!!! Βρε θα µε αφήσετε να µιλήσω; Οπως έλεγα, λοιπόν, δε µου 
ζητάνε τόσο δώρα, όσο το να βρίσκονται κοντά στους δικούς τους ανθρώπους... 
 
Ο άγιος Βασίλης βγάζει απ την τσέπη ένα γράµµα... 
 
Α.Β. 
Να, ας πούµε αυτό το γράµµα, µ έχει προβληµατίσει πολύ...  
Ξωτικά 
Γιατί, τι λέει; 
Α.Β. 
Ααααα, εσείς δε διορθώνεστε µε τίποτα! Καθίστε να σας το διαβάσω. 
 
Ο Α.Β βάζει τα γυαλιά του και προσπαθεί να διαβάσει 
 
Α.Β. 
«Πώς να φτιάξετε µελοµακάρονα που δεν παχαίνουν» 
Ξωτικά 
Τι λέει;;; 
Α.Β. 
Ωχ, λάθος γράµµα! Θα πρέπει να το άφησα πάνω στο γραφείο µου! Πάµε µέσα 
να σας το διαβάσω...  
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Και καθώς φεύγουν... 
 
Ξω 
Ποιος το γραψε άγιε Βασίλη; 
Α.Β. 
Ενα κοριτσάκι. 
Ξωτί 
Ααα! Και πώς το λένε;;; 
Α.Β. 
Ραϊάν. 
Ξωτικού 
Ραϊάν; Τι ωραίο όνοµα! Από πού είναι;;; 
Α.Β. 
Από τη Συρία. Ηρθαν πρόσφυγες µε τη µαµά της, γιατί η χώρα της έχει πόλεµο... 
Ξωτικούλι 
Ωωωω τι κρίµα... Και τι ζητάει το κοριτσάκι; 
Α.Β. 
Να µην είναι αόρατη ... 
Ξωτικά 
Τι;;; Δεν καταλαβαίνουµε! 
Α.Β. 
Αρχίσαµε πάλι! Πάµε στο γραφείο µου να σας εξηγήσω, µπας και καταλάβετε!!! 
 
Μουσική... ο άγιος Βασίλης και τα ξωτικούλια φεύγουν απ τη µία πλευρά της 
σκηνής...  
 
 

Σκηνή 4η 
 
Από την άλλη πλευρά, µπαίνουν 5 κορίτσια και η Ραϊάν. Όλα στα χέρια τους 
κρατάνε χαρτιά µε τραγούδια... Τα 5 κορίτσια είναι µαζί σε µια παρέα ενώ η Ραϊάν 
είναι λίγο πιο κει µόνη της καθισµένη και κάτι γράφει σ ένα χαρτί ... πού και πού 
τις κοιτάζει διακριτικά... [παράλληλες σκηνές] 
 

v   [µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κανονικά ονόµατα των κοριτσιών που 
παίζουν σ αυτή τη σκηνή αν θέλετε. Επιπλέον, επειδή τα λόγια της Ραϊάν 
είναι πολλά, µπορεί να τα έχει γραµµένα όλα στο χαρτάκι που θα κρατάει, 
µια που έτσι κι αλλιώς γράφει γράµµα στον άγιο Βασίλη υποτίθεται] 

 
Δέσποινα 
Θα κάνουµε καµία πρόβα µέχρι να ρθει η κυρία; 
Σοφία 
Βρε άσε την πρόβα κι έχω νέα να σας πω! 
Φωτεινή 
Τι νέα;;; 
Χριστίνα 
Πήρες καινούριες µπότες; 
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Σοφία 
Όχι! 
Δανάη 
Διάβασες για το τεστ αύριο; 
Σοφία 
Ούτε καν όµως! 
Δέσποινα 
Ε θα µας πεις όµως προτού έρθει η κυρία κι αρχίσουµε πρόβες;;;; 
Σοφία 
Θα πάω στη Disneyland στο Παρίσι!!!  
Κορίτσια  
Πού θα πας;;;; 
 
Τα κορίτσια, γεµάτα ενθουσιασµό, ξεκινάνε να µιλάνε χαµηλόφωνα... παράλληλα, 
η Ραϊάν τα κοιτάζει λυπηµένη κι αρχίζει να γράφει στο χαρτάκι της ... 
 
Ραϊάν 
Αγιε  µου Βασίλη... Σου γράφω αυτό το γράµµα, γιατί πρέπει να µάθεις κάτι... 
ΕΙΜΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ...  
 
Τα κορίτσια από δίπλα γελάνε µε τα δικά τους, υποτίθεται, χωρίς να της δίνουν 
σηµασία... 
 
Ραϊάν 
Να, άµα ήσουν εδώ αυτή τη στιγµή, θα καταλάβαινες τι σου λέω! Βέβαια, για να 
σου πω την αλήθεια, δε συµβαίνει πάντα αυτό. Ας πούµε, στο σπίτι που µένω µε 
τη µαµά, µε βλέπει πάντα. Κι όταν τη ρωτάω αν είµαι αόρατη, εκείνη κάνει το 
σταυρό της και κοιτάζει αν έχω πυρετό! Στο σχολείο µου όµως έχω µεγάλο 
πρόβληµα... Ενώ η δασκάλα µου µε βλέπει µια χαρά, τα παιδιά της τάξης µου 
δε µε βλέπουν κι έτσι δε µε παίζουν... κάθε φορά που τα πλησιάζω για να 
κάνουµε παρέα, δε µου µιλάνε ποτέ. Ούτε καν µε κοιτάζουν... Ανησυχώ άγιε 
Βασίλη... Σκέφτηκα µήπως επειδή είµαι από άλλη χώρα, δε θέλουν να παίζουν 
µαζί µου, αλλά δε βρήκα το λόγο γιατί να µη θέλουν ...  
 
... τα κορίτσια απ την άλλη συζητάνε τα δικά τους... η Ραϊάν σταµατά για λίγο το 
γράµµα και τις  κοιτάζει ... 
 
Σοφία 
Έτσι που λέτε κορίτσια! Είµαι πολύ ενθουσιασµένη! Εσείς τι θα κάνετε την 
Παραµονή; 
Δέσποινα 
Αααα, εµείς έχουµε καλεσµένους στο σπίτι! Θα ανταλλάξουµε δώρα, θα φάµε τη 
γαλοπούλα της µαµάς, που συνήθως την καίει και µετά θα παίξουµε 
επιτραπέζια!!! 
 
... η Ραϊάν συνεχίζει το γράµµα της... 
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Ραϊάν 
Όταν ήµουν στη χώρα µου, ούτε µία φορά δεν έτυχε να είµαι αόρατη... Δυστυχώς 
όµως, αναγκαστήκαµε να φύγουµε από κει... Ο µπαµπάς µου πήγε σε µια άλλη 
χώρα για δουλειά κι εγώ µε τη µαµά µου ήρθαµε εδώ... Όµως αναρωτιέµαι... 
όποιος πηγαίνει σε ξένη χώρα, γίνεται αόρατος; Αν είναι έτσι, τότε θέλω να γυρίσω 
πίσω. Κι ας έχουµε πόλεµο...  
 
Κορίτσια... 
 
 
Χριστίνα 
Λοιπόν, κορίτσια, ακούστε. Μια και η φίλη µας η Σοφία από δω, θα φύγει σε 
λίγες µέρες, τι λέτε µετά την πρόβα µας να πάµε όλες µαζί σπίτι µου να 
παίξουµε; 
 
Τα κορίτσια ενθουσιάζονται µε την πρόταση... η Ραϊάν συνεχίζει το γράµµα της 
ακόµη πιο λυπηµένη... 
 
Ραϊάν 
Αν ήσουν εδώ αυτή τη στιγµή, θα καταλάβαινες ακριβώς τι εννοώ...Τέλος 
πάντων... Ήθελα να σου ζητήσω να µου στείλεις ένα µαγικό φίλτρο, αν µπορείς,  
που να το χω στην τσεπούλα µου και να το πίνω κάθε φορά που κάποιος δε µε 
βλέπει... δε θέλω άλλο δώρο... τι να το κάνω άλλωστε το παιχνίδι, όταν δεν µπορώ 
να το µοιραστώ µε φίλους...  
 
Εκείνη τη στιγµή µπαίνει η δασκάλα τους µ ένα σωρό χαρτιά στα χέρια της. Είναι 
πολύ χαρούµενη. 
 
Δασκάλα 
Καληµέρα κορίτσια! 
 
Όλα τα κορίτσια σταµατάνε ό,τι έκαναν και απαντάνε στη δασκάλα τους. Η Ραϊάν 
διπλώνει όπως – όπως το γράµµα της και το κρύβει µέσα στις σελίδες της. Η φωνή 
της ίσα που ακούγεται... 
 
Κορίτσια 
Καληµέρα κυρία!!! 
Δασκάλα 
Ααααα! Πολύ χαρούµενες σας βρίσκω σήµερα! Μπράβο κορίτσια! Πολύ 
χαίροµαι! 
Φωτεινή 
Ε λογικό κυρία. Αφού έρχονται οι γιορτές! 
Χριστίνα 
Αχ εγώ θα χω και τη γιορτή µου και θα πάρω πολλά δώρα! 
Δανάη 
Κι εγώ θα πάω µε τους γονείς µου θέατρο! 
Σοφία 
Κι εγώ θα πάω στη Ντίσνεϊ!!! 
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Δέσποινα 
Κι εµάς θα ρθει όλο το σόι να φάµε τη γαλοπούλα κάρβουνο της µαµάς µου! 
 
`Ολες, εκτός απ τη Ραϊάν, γελάνε... η δασκάλα το παρατηρεί και τη ρωτάει... 
 
Δασκάλα 
Εσύ Ραϊάν τι θα κάνεις τις γιορτές; 
... 
Ραϊάν 
Μάλλον... θα συνεχίσω να είµαι ... αόρατη... 
 
Τα κορίτσια γελάνε γιατί δεν καταλαβαίνουν τι εννοεί ενώ η δασκάλα βλέπει τη 
στεναχώρια της µικρής... προσπαθεί όµως να αλλάξει λίγο το κλίµα... 
 
Δασκάλα 
Αααααχ Ραϊάν! Δεν ξέρεις πόσο τυχερή είσαι! Πολύ θα ήθελα να ήµουν αόρατη 
µερικές φορές!!! Λοιπόν, ας τ’ αφήσουµε αυτά προς το παρόν κι ας κάνουµε 
πρόβα, γιατί δε θα προλάβουµε στο τέλος! Ραϊάν, θες να ξεκινήσεις λίγο την «Άγια 
Νύχτα», που έχεις υπέροχη φωνή και µετά να σε ακολουθήσουν και οι 
υπόλοιπες; 
Ραϊάν 
Μάλιστα κυρία... 
 
Μουσική ορχηστρική απ το τραγούδι «Άγια Νύχτα»... Η Ραϊάν λέει τους δικούς της 
στίχους... 
 
Ραϊάν 
«άΔεια νύχτα 
σε προσµένουν 
µε χαρά οι ορατοί 
και εµείς παρακαλούµε  
όλοι οι άλλοι να µας δούνε 
να µην είµαστε αόρατοι 
ναι, αόρατοι...» 
 
Η Ραϊάν σταµατάει να τραγουδάει και όλοι κοιτάζονται παραξενευµένοι µεταξύ 
τους για τους στίχους της... κι ενώ τα υπόλοιπα κορίτσια σχολιάζουν µεταξύ τους η 
δασκάλα, που έχει καταλάβει τι της συµβαίνει, έχει µια ιδέα... 
 
Δασκάλα 
Λοιπόν, λοιπόν κορίτσια, σταµατήστε! Έχω µια ιδέα! 
 
Τα κορίτσια σταµατάνε να µιλάνε... 
 
Δασκάλα 
Αφήστε κάτω τα χαρτιά σας και πάµε στο προαύλιο να παίξουµε όλες µαζί! 
Εξάλλου έχει µια υπέροχη µέρα έξω και είναι κρίµα να είµαστε κλεισµένες εδώ! 
Θα παίξουµε κρυφτό! ... Ραϊάν, θες να τα φυλάξεις πρώτη και οι υπόλοιπες να 
γίνουν για λίγο ... αόρατες;;; 
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Η Ραϊάν ξαφνιάζεται µε την πρόταση της δασκάλας... 
 
Ραϊάν 
Εεεεε ... δεν ξέρω κυρία... 
Δασκάλα 
Ξέρω εγώ!!! Λοιπόν, πάµε!!! Ακολουθήστε µε!!! Θα περάσουµε υπέροχα!!! 
 
Μουσική... η δασκάλα παίρνει απ το χέρι τη Ραϊάν και ξεκινάνε να φεύγουν... 
Χωρίς να το καταλάβει η µικρή, της πέφτει το γράµµα στο πάτωµα... Η Δανάη το 
βλέπει, το σηκώνει... 
 
Δέσποινα 
Τι είναι αυτό; 
Σοφία 
Έπεσε απ τη Ραϊάν 
Σοφία 
Τι λέει; 
Χριστίνα 
Λες να είναι για τον άγιο Βασίλη; 
 
Η Δανάη έχει κιόλας διαβάσει το γράµµα και το αφήνει πίσω στα χαρτιά της Ραϊάν 
 
Δανάη 
Ωωωω κορίτσια... Είµαστε εντελώς ΧΑΖΕΣ! 
Κορίτσια 
Τι εννοείς;;; 
 
Ακούγεται απέξω η δασκάλα να τους φωνάζει 
 
Δασκάλα 
Ελάτε κορίτσια να παίξουµε!!! Ο καιρός είναι υπέροχος!!! 
Δανάη 
Θα σας εξηγήσω στο δρόµο!!! Πάµε να παίξουµε κρυφτό µε τη Ραϊάν!!! 
 
Η µουσική δυναµώνει και τα κορίτσια φεύγουν χαρούµενα απ τη σκηνή 
 
 

Τέλος Πρώτης Πράξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


