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Περίληψη 

Ο άγιος Βασίλης φέτος, είναι πολύ κουρασµένος. Πολύ όµως. 
Με το ζόρι διαβάζει τα γράµµατα, αφήστε που δε βλέπει και 
πολύ καλά τώρα τελευταία. Κι όχι µόνο αυτό, αλλά είναι 
συνέχεια κρυωµένος. Πότε φταρνίζεται, πότε τρέχει η µύτη του 
και κοκκινίζει, πότε πονάνε τα κόκαλά του και πότε η κοιλίτσα 
του.  

Από την άλλη όµως, το αγαπηµένο του ξωτικούλι και 
υπεύθυνο των δώρων, έχει κι αυτό κουραστεί πολύ. Δεν 
προλαβαίνει µε τίποτα όλες τις δουλειές. Αφήστε που επειδή 
είναι πολύ καλός στο χορό, θέλει να γίνει χορευτής. 

Έτσι λοιπόν, αποφασίζουν και οι δύο ταυτόχρονα … να 
παραιτηθούν! 

Κι εκεί είναι που αρχίζουν να τσακώνονται, γιατί ο ένας 
κατηγορεί τον άλλον, µέχρι που περνά ένα παιδάκι που είναι 
πολύ στεναχωρηµένο και τους ανακοινώνει ότι … οι 
«Σκοτεινούληδες» έκλεψαν όλα τα δωράκια που είχαν φτιαχτεί 
κι αν δεν κάνουν κάτι, όλος ο κόσµος θα περάσει φέτος… 
ΣκοτεινοΧριστούγεννα! 

Ρόλοι 

• Άγιος Βασίλης 
• Ξωτικούλι 
• Παιδάκι 
• Σκοτεινούληδες 

 
Σκηνικό 

 
Ένα χριστουγεννιάτικο background από δάσος ή πόλη 
 

Διάρκεια 
 

20 – 30 λεπτά 
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Σκηνή 1η 
1.είσοδος ΑΒ 
Μπαίνει ο άγιος Βασίλης στη σκηνή. Κρατάει ένα µεγάλο 
σάκο, που µέσα έχει τα γράµµατα των παιδιών. Σέρνεται ο 
ίδιος, σέρνει και το σάκο µε το ζόρι, βογκάει και 
µουρµουρά 
 
Α.Β. 
Ω µπωωωωωω! Κάθε χρόνο η ίδια δουλειά! Διαβάζω 
γράµµατα, φτιάχνω δώρα, τα µοιράζω από άκρη σε άκρη 
κι έχω και τη µουρµούρα της Αγιοβασιλίνας ότι όλο 
λείπω απ το σπίτι, δεν κατεβάζω τα σκουπίδια, δεν την 
πάω πουθενά και ότι ροχαλίζω στον ύπνο µου! ΕΓΩ! Που 
κοιµάµαι σαν πουλάκι! Μωρέ τι µας λες!!! 
 
Βλέπει ένα βραχάκι. Πάει προς τα κει 
 
Α.Β. 
Και τώρα που είπα ύπνο, να ένα ωραίο βραχάκι, να 
κοιµηθώ µια σταλίτσα γιατί δε βλέπω µπροστά µου από 
τη νύστα! 
 
Σκοντάφτει στο δρόµο του. Φτάνει στο βραχάκι, ξαπλώνει, 
βογκάει, γυρνάει από δω κι από κει µέχρι να βολευτεί 
 
ΑΒ 
Ας κοιµηθώ πέντε, έξι, επτά, τριακόσια λεπτάκια! 
 
2. ροχαλητό-σκοτεινούληδες 
 
Μπαίνουν στα κρυφά οι Σκοτεινούληδες, κοιτάζουν 
αριστερά – δεξιά, πλησιάζουν τον άγιο Βασίλη, του 
παίρνουν τον σάκο, φεύγουν πάλι στις µυτούλες.  
 
3. ξωτικό 
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Μπαίνει το ξωτικούλι κρατώντας ένα µεγάλο σάκο µε δώρα 
παιδιών και χορεύει µε αστείες κινήσεις. Μόλις τελειώσει το 
χορό του, αρχίζει να βογκάει [δεν έχει δει, υποτίθεται τον 
άγιο Βασίλη που κοιµάται στην άκρη] 
 
Ξωτικούλι 
Ωχ, ωχ, ωχ, τι έπαθα ο δόλιος! Πονάνε όλα µου τα 
κόκαλα και τα αυτιά µου και ο πισινός µου. Εµ βέβαια. 
Αφού κάθε χρόνο εγώ φτιάχνω όλα τα δώρα, πώς να µην 
πονάω παντού;;; Κι έχω και τη γκρίνια του άγιου Βασίλη, 
ότι αυτό δεν το τύλιξα καλά, στο άλλο δεν έβαλα 
κορδέλα, στο παρά άλλο λείπει ο φιόγκος και στο παρά 
παρά άλλο ότι ξεκόλλησε το σελοτέιπ! Ποιος; ΕΓΩ! Που 
χάνω τον ύπνο µου για να είναι όλα τέλεια και στην ώρα 
τους! 
 
Βλέπει ένα άλλο βραχάκι που είναι στην άλλη άκρη 
 
Ξωτικούλι 
Και τώρα που είπα ύπνο, να ένα ωραίο βραχάκι, να 
κοιµηθώ µια σταλίτσα γιατί δε βλέπω µπροστά µου από 
τη νύστα! 
 
Σκοντάφτει στο δρόµο του. Φτάνει στο βραχάκι, ξαπλώνει, 
βογγάει, γυρνάει από δω κι από κει µέχρι να βολευτεί 
 
Ξωτικούλι 
Ας κοιµηθώ πέντε, έξι, επτά, τριακόσια λεπτάκια! 
 
4. ροχαλητό-σκοτεινούληδες 
 
Μπαίνουν στα κρυφά οι Σκοτεινούληδες, κοιτάζουν 
αριστερά – δεξιά, πλησιάζουν το ξωτικούλι, του παίρνουν 
τον σάκο. Και καθώς πάνε να φύγουν, φτερνίζονται το ένα 
µετά το άλλο. Κατόπιν, φεύγουν τρέχοντας από τη σκηνή.  
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Σκηνή 2η 
Με τα φτερνίσµατα, οι Σκοτεινούληδες φεύγουν τρέχοντας 

από τη σκηνή ενώ ο άγιος Βασίλης και το ξωτικούλι, 

ξυπνάνε σιγά – σιγά, νοµίζοντας ο ένας ότι έχει φταρνιστεί 

ο άλλος. 

 

Α.Β. [αγουροξυπνηµένος] 

Γείτσες! 

Ξωτικούλι [αγουροξυπνηµένο] 

Γείτσες! 

 

Σηκώνονται σιγά – σιγά 

 

Α.Β. 

Μα δε φταρνίστηκα εγώ, παρόλο που είµαι άρρωστος! 

Ξωτικούλι 

Μα δε φταρνίστηκα εγώ, παρόλο που είµαι έτοιµο να 

αρρωστήσω! 

 

Βλέπει ο ένας τον άλλον 

 

Α.Β. 

Επ! Ξωτικούλι µου, εδώ είσαι; 

Ξωτικούλι 

Θες να πάω πιο κει; Χα,χα, µα τι χιούµορ έχω το άτιµο! 

Εδώ είµαι άγιε µου Βασίλη! Κι εσύ εδώ; 
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Α.Β. 

Ναι, ναι και ευτυχώς που σε βρήκα, γιατί θέλω να σου 

µιλήσω! 

Ξωτικούλι 

Κι εγώ θέλω να σου µιλήσω! 

 

Ξωτικούλι και άγιος Βασίλης πάνε νευρικά πάνω κάτω σε 

αντίθετες κατευθύνσεις, µέσα στα νεύρα 

 

Α.Β. 

Τον τελευταίο καιρό, έχω κουραστεί πολύ! 

Ξωτικούλι 

Τον τελευταίο καιρό, έχω κουραστεί πολύ! 

Α.Β. 

Έχω χιλιάδες γράµµατα να φτιάξω! 

Ξωτικούλι 

Έχω χιλιάδες δώρα να φτιάξω! 

Α.Β. 

Αλλά δεν αντέχω άλλο! 

Ξωτικούλι 

Αλλά δεν αντέχω άλλο! 

Α.Β. [κοιτάζοντας µε απορία πέρα δώθε] 

Τι έγινε, βρε παιδιά; Έχει ηχώ; … Τέλος πάντων! Γι αυτό 

και αποφάσισα … 

Ξωτικούλι 

Γι αυτό και αποφάσισα … 

Α.Β. 

Να βγω στη σύνταξη! 
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Ξωτικούλι  

Να βγω στην τηλεόραση! 

 

Γυρνάνε και κοιτάζει ο ένας τον άλλον µε απορία 

 

Ξωτικούλι 

Τι;;; 

Α.Β. 

Τυρί και ζαµπόν! Είπα! Θα βγω στη σύνταξη! Εσύ τι 

είπες; 

Ξωτικούλι  

Κι εγώ είπα ότι θα βγω στην τηλεόραση! Είµαι σπουδαίος 

χορευτής! Πρέπει να µε δει όλος ο κόσµος! 

 

το ξωτικούλι κάνει κάποιες αστείες χορευτικές κινήσεις 

 

Α.Β. 

Εγώ λέω να σε δει καλύτερα ένας γιατρός, γιατί δεν πας 

καλά! Και ποιος θα φτιάξει τα δώρα των παιδιών, µου 

λες;;; 

Ξωτικούλι 

ΕΣΥ! 

Α.Β. 

ΕΓΩ;;; 

Ξωτικούλι 

Βλέπεις κάποιον άλλον;;; ΕΣΥ! 
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Α.Β. 

Δε στα είπανε καλά, ξωτικούλι. Εσύ θα τα φτιάξεις και 

µάλιστα εσύ θα διαβάσεις και τα γράµµατα των παιδιών, 

γιατί εγώ δε βλέπω καλά πια! Περίµενε να σου φέρω και 

το σάκο µε τα γράµµατα! 

Ξωτικούλι 

Εσένα δεν στα είπανε καλά, άγιε µου Βασίλη. Περίµενε 

να σου φέρω το σάκο µε τα δώρα! 

 

Ο άγιος Βασίλης πάει από τη µία και το ξωτικούλι από την 

άλλη. Αλλά οι σάκοι, δεν υπάρχουν.  

 

Α.Β. 

Αµάν! Ο σάκος! Λείπει! 

Ξωτικούλι 

Αµάν, αµάν, αµάν! Πού είναι ο σάκος µου; Εσύ φταις, 

άγιε Βασίλη! 

Α.Β.  

Εγώ; Εσύ φταις! 

Ξωτικούλι 

Εσύ µου πήρες το σάκο µου! 

Α.Β. 

Ναι, µωρέ, άλλη δουλειά δεν είχα! Εσύ πήρες το δικό 

µου σάκο! 

Α.Β. 

Εσύ! 
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Ξωτικούλι 

Εσύ! 

 

Σκηνή 3η 

Ο άγιος Βασίλης και το ξωτικούλι τσακώνονται και ο ένας 

κυνηγάει τον άλλον! Μπαίνει τρέχοντας ένα παιδάκι. 

 

Παιδάκι 

Σταµατήστε να τσακώνεστε! 

Α.Β.   

Γιατί;;; 

Παιδάκι 

Γιατί έχω πολύ άσχηµα νέα να σας πω! 

ξωτικούλι 

Ωχ!!! Τι νέα;;; 

Παιδάκι 

Οι Σκοτεινούληδες έκλεψαν τους σάκους σας! 

Α.Β. 

Ποιοι;;; 

Παιδάκι 

Οι Σκοτεινούληδες!!! 

Ξωτικούλι 

Γιατί;;; 

Παιδάκι 

Για να κάνουµε όλοι φέτος Σκοτεινοχριστούγεννα! 

Α.Β. + ξωτικούλι 

Τι να κάνουµε ;;; 
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Τα φώτα κλείνουν και φεύγουν απ τη σκηνή 

 

Σκηνή 4η 

5.σκοτεινούληδες 

Μπαίνουν οι σκοτεινούληδες, µε µαύρα ρουχαλάκια και µαύρα 

καπέλα, κάνουν µια χορογραφία και λένε τα στιχάκια τους 

[σκοτεινούλης 1] 

Είµαστε οι Σκοτεινούληδες 

Και ζούµ’ ανάµεσά σας 

Σε δρόµους, σπίτια, µαγαζιά 

Σε κάθε γειτονιά σας! 

* 

[σκοτεινούλης 2] 

Πάµε σε πόλεις και χωριά 

Ρυπαίνουµε τα δάση 

Φροντίζουµε ο καθένας σας 

Το γέλιο του να χάσει! 

* 

[σκοτεινούλης 3] 

Θα σβήσουµε τα χρώµατα 

Τον ήλιο, το οξυγόνο 

Όλα θα τα µαυρίσουµε 

Θα φτάσουµε ως τον Κρόνο! 

* 

[σκοτεινούλης 1] 

Σκουπίδια θα πετάξουµε 

Στις παιδικές χαρές σας 

Όλοι εµείς φροντίζουµε 

Για χίλιες συµφορές σας! 

* 
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[σκοτεινούλης 2] 

Μισούµε τα Χριστούγεννα 

Το έλατο, τα δώρα 

Θα κόψουµε τα κάλαντα 

Θα φέρουµε τη µπόρα! 

* 

[σκοτεινούλης 3] 

Ποτέ δεν κουραζόµαστε 

Ούτε το βάζουµε κάτω 

Μονάχα όταν τελειώσουµε 

Θα πάµε παρακάτω!!! 

* 

Οι σκοτεινούληδες φεύγουν από τη σκηνή.  
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Σκηνή 5η 

6. αφήγηση 

Ανάβει ένα µικρό φως. Μπαίνει ένας αφηγητής [παιδάκια που 

θα µοιραστούν τα λόγια ή η δασκάλα].  

Αφήγηση 

Οι πονηροί Σκοτεινούληδες είχαν σκορπίσει τον πανικό 

παντού κι είχαν βυθίσει τις πόλεις και τα χωριά στο σκοτάδι! 

Ο καηµένος ο άγιος Βασίλης είχε ξεχάσει την κούρασή του 

και πήγαινε από δω κι από κει να βρει το σάκο µε τα 

γράµµατα των παιδιών.  

Μπαίνει ο άγιος Βασίλης, κρατώντας ένα φακό στο χέρι του και 

ψάχνει γύρω - γύρω  

Μα και το ξωτικούλι έψαχνε απελπισµένα τα βρει το σάκο µε 

τα δώρα.  

Μπαίνει το ξωτικούλι κρατώντας ένα φαναράκι αναµµένο και 

ψάχνει κι αυτό γύρω γύρω. 

Αφήγηση 

Οι ώρες περνούσαν όµως και δεν έβρισκαν τίποτα! Τους 

έπιασε µια απελπισία τόσο µεγάλη, που άρχισαν και οι δύο να 

κλαίνε … µε µαύρο δάκρυ! 

Ο άγιος Βασίλης και το ξωτικούλι αρχίζουν να κλαίνε δυνατά 

και παράφωνα  
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Ξωτικούλι 

Χέι! Σταµάτα να κλαις! Μου πήρες τα αυτιά! 

Α.Β. 

Τέτοια που είναι, να στα δώσω πίσω! 

Ξωτικούλι 

Δεν είναι ώρα για αστεία, να ξέρεις! 

Α.Β. 

Το ξέρω! Αχ, ξωτικούλι µου τι θα κάνουµε;;; 

Ξωτικούλι  

Δεν έχω ιδέα! Το µόνο που ξέρω είναι ότι πλησιάζουν 

Χριστούγεννα και τα παιδάκια δε θα πάρουν τα δώρα τους! 

Α.Β. 

Πω – πω. Αυτό είναι τραγικό! Άσε που είµαστε µέσα στα 

σκοτάδια!  

Ξωτικούλι 

Ναι, κι όλοι κυκλοφορούµε στους δρόµους µε φακούς, σα να 

είµαστε κλέφτες! 

Α.Β. 

Και να σκεφτείς ότι εγώ ο χαζός, ο εγωιστής, ο µπούφος, 

ήθελα να τα παρατήσω όλα και να πάω διακοπές… 
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Ξωτικούλι 

Ναι, κι εγώ ήθελα να τα παρατήσω και να γίνω χορευτής. Μα 

τι χαζός, εγωιστής και µπούφος που είµαι… Τι θα κάνουµε;;; 

Αρχίζουν να κλαίνε πάλι.  

 


