
FROZEN-ΠΑΓΩΝΙΑ 

ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

-ΤΑΓΟΥΔΛ ΕΝΑΞΘΣ- “Let it go” 

Αφιγθςθ: Μια φορά κι ζναν καιρό ςτο παγωμζνο Βόρειο βαςίλειο τθσ Αραντζλλασ  ηοφςαν 

ζνασ βαςιλιάσ και μια βαςίλιςςα με τισ δυο πανζμορφεσ πριγκίπιςςεσ κόρεσ τουσ,  τθν Άννα 

και τθν Ζλςα. Τα δφο κορίτςια ηοφςαν ευτυχιςμζνα και χαροφμενα ςτθ μακρίνθ παγωμζνθ 

βόρεια Αραντζλα… 

-ΚΥΟ ΑΕΑΣ ΚΑΛ ΒΟΧΘ- 

Κρφο, αζρασ και βροχι αυτά ζχουν γεννιςει 

Τθσ φφςθσ δφναμθ ιερι που το μζλλον κα ορίςει 

Για χτφπα ξανά, δυνατά, ςπάςε τον πάγο ςτθν καρδιά 

Φόβοσ, δζοσ κι ομορφιά ηουν αρμονικά ςτθν άγρια παγωνιά 

  

Για! Χο! Ρροςοχι! Ξεκινάμε! 

Για! Χο! Ρροςοχι! Και τραβάμε! 

  

Πμορφοσ, άχρωμοσ, άγριοσ, ψυχρόσ 

Φόβοσ αγάπθσ ανεξζλεγκτοσ 

Ράγοσ ςκλθρόσ, πάγοσ ψυχρόσ 

Κι απ' όλουσ μασ πιο δυνατόσ, για 

  

Κρφο, αζρασ και βροχι αυτά ζχουν γεννιςει 

Τθσ φφςθσ δφναμθ ιερι που το μζλλον κα ορίςει 

Χτφπα ξανά, δυνατά, ςπάςε τον πάγο ςτθν καρδιά 

Φόβοσ, δζοσ κι ομορφιά ηουν αρμονικά ςτθν άγρια παγωνιά 

 

 

 

 



ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ  1 – ΣΤΟ ΚΕΒΑΤΛ 

Α: Ζλςα ξφπνα! 

Ε: (κάτω από τα ςκεπάςματα) Ράνε για φπνο Άννα!  

Α: Μα δε γίνεται ςου λζω! Ο ουρανόσ ξφπνθςε, δθλαδι κι εγϊ ξφπνθςα! Ζεεελα να 

παίξουμε! 

Ε: Φφγε! 

Α: Κζλεισ να φτιάξουμε ζναν χιονάνκρωπο; 

Ε: Πχι!  

Α: Σε παρακαλϊ παρακαλϊ παρακαλϊ! Φτιάξε τον Πλαφ! Είναι ο αγαπθμζνοσ μου 

χιονάνκρωποσ! 

 

-ΚΕΣ ΧΛΟΝΑΝΚΩΡΟ ΝΑ ΦΤΛΑΞΕΛΣ (1)- 

Α:     Κεσ χιονάνκρωπο να φτιάξεισ 

κζλω να παίξουμε μαηί 

ο ιλιοσ βγικε ζξω ξθμζρωςε 

θ νφχτα πζραςε  

πρζπει να ςθκωκείσ 

 

Το μόνο που ηθτάω και που επικυμϊ 

είναι ζνα μαγικό 

 

Κεσ χιονάνκρωπο να φτιάξεισ 

Ι ότι κζλεισ πια να φτιάξεισ 

 

Ε:                  Κεσ να δεισ τα μαγικά μου 

Κεσ να παγϊςουμε τθ γθ 

Τον πάγο δεσ πόςο γλυκά κυλά 



Σκορπίηει ηωθρά τθν παγωνιά 

Δεν ξερω ποφ κα πάει 

Και ποφ το οδθγϊ 

Ρζφτω μεσ ςτο κενό 

Κεσ να δεισ τα μαγικά μου 

Μπορείσ να μπεισ μεσ ςτα όνειρά μου 

Σε μια ςτιγμι 

Κεσ να δεισ τα μαγικά μου 

Κεσ να παγϊςουμε τθ γθ 

Τον πάγο δεσ πόςο γλυκά κυλά 

Σκορπίηει ηωθρά τθν παγωνιά 

Δεν ξερω ποφ κα πάει 

Και ποφ το οδθγϊ 

Ρζφτω μεσ ςτο κενό… (ΜΡΑΜ) 

Ε:  Άννα! Άννα ξφπνα! Τι ζπακεσ! Άννα! 

 

ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

Αφιγθςθ: Θ Αννα όμωσ δεν ιταν ευκολο να ξυπνιςει. Γιατί θ Ζλςα, χωρίσ κακόλου να το 

κζλει, είχε προκαλζςει μεγάλο πρόβλθμα. Τθσ είχε ρίξει ςτο κεφάλι παγωνιά. Ναι, θ Ζλςα 

είχε αυτι τθ μαγικι δφναμθ να ςκορπάει με τα χζρια γφρω τθσ παγωνιά και να παγϊνει τα 

πάντα. Μόνο που μερικζσ φορζσ δεν μποροφςε να ελζγξει αυτι τθ δυναμθ. Θ βαςίλιςςα 

πιρε αμζςωσ τθν Ζλςα και τθν παγωμζνθ Άννα και τισ οδιγθςε ςτθ χϊρα των ξωτικϊν. Τα 

ξωτικά είναι γνωςτά για τθν ικανότθτά τουσ να κεραπεφουν και ιταν θ μοναδικι ελπίδα τθσ 

βαςίλιςςασ…  

ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 2 – ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 

Β: Ξωτικά! ΞΩΤΛΚΑ! Μα, είναι κανείσ εδϊ;  

Ξ: ΑΑαααα! Θ Βαςίλιςςα!  

Β: Σταματιςτε! Το παιδί μου πάγωςε!  

Ξ: Το παιδί! Τον αρχθγό!  



 

-ΤΟ ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΩΝ ΞΩΤΛΚΩΝ- 

Ξ: Εμείσ είμαςτε τα ξωτικά 

Ράντα χαροφμενα και γελαςτά 

Εμείσ είμαςτε τα ξωτικά 

Μικρό κεφάλι μεγάλθ ουρά 

Εμείσ είμαςτε τα ξωτικά 

Μικρά ματακια μεγαλα αυτιά 

Εμείσ είμαςτε τα ξωτικά 

Μικροφλι ςϊμα μεγάλθ καρδιά 

Μα είμαςτε και γιατροί μοναδικοί 

Νοςοκόμοι καταπλθκτικοί 

Στθ μαγικι μασ τεχνικι 

Κανζνασ δεν μπορεί ν’ αντιςτακεί 

Φζρτε μασ κάποιον που πονά 

Κάποιον που παραμιλά 

Και κα τον κάνουμε καλά 

Γιατί είμαςτε τα εκπλθκτικά 

Τα ξωτικά!!! 

 

 

Ερ:            Κάπου το χω ξαναδεί 

φόβοσ παγωνιά μαηί  

κα τθσ κλζψουν τθν καρδιά 

ταξιδεφουν πια μακριά 

     Φφγε κρφο απ’ τθ ηωι 

ςβιςε ανάμνθςθ πικρι 



(ευτυχώσ δε ςε πζτυχε ςτθν καρδιά! Θα ιταν πραγματικά πολφ δφςκολο να λφςω μάγια που 

ζχουν πάει ςτθν καρδιά) 

Ιταν τόςο τυχερι 

 

Β:  Λοιπόν; 

Ξ:  Λοιπόν; 

Ε: Ευτυχϊσ που δεν τθν πζτυχε ςτθν καρδιά! 

Ξ: Ευτυχϊσ που δεν τθν πζτυχε ςτθν καρδιά! 

Β: Δθλαδι; 

Ξ: Δθλαδι; 

Ε: Κα ιταν δφςκολο αν τθν πετφχαινε ςτθν καρδιά! 

Ξ: Κα ιταν δφςκολο αν τθν πετφχαινε ςτθν καρδιά! 

Β: Ναι κα ιταν δφςκολο! 

Ξ: Ναι, κα ιταν δφςκολο! 

Ε: Ιταν πολφ τυχερι! 

Ξ: Ιταν πολφ τυχερι! 

Β: Ευχαριςτϊ πολφ, ξωτικά! 

Ξ: Ευχαριςτϊ πολφ, ξωτικά! 

 

ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

Αφιγθςθ: Τα ξωτικά κεράπευςαν τθν Άννα, αλλά θ βαςίλιςςα και ο βαςιλιάσ ιταν πολφ 

ςκεπτικοί. Φοβόταν για τθ μεγάλθ τουσ κόρθ. Κανζνασ δεν ζπρεπε να μάκει για τισ 

περίεργεσ μαγικζσ ικανότθτεσ τθσ Ζλςασ, οφτε θ ίδια τθσ θ αδερφι. Ραρακάλεςαν λοιπόν τα 

ξωτικά να ςβιςουν όλεσ τισ αναμνιςεισ από το κεφάλι τθσ Άννασ και οι ίδιοι ζκλειςαν το 

παλάτι. Κανζνασ πλζον δεν μποροφςε να ςυναντιςει τθν Ζλςα. Αλλά και θ ίδια θ Ζλςα, 

τρομοκρατθμζνοι από τθν τεράςτια και μερικζσ φορζσ ανεξζλεγκτθ δφναμι τθσ, και επειδι 

φοβόταν μιπωσ άκελά τθσ ξανακάνει κακό, κλείςτθκε ςτο δωμάτιό τθσ και δεν ικελε να δει 

κανζναν. Ζτςι, κακϊσ τα χρόνια περνοφςαν, θ Άννα μεγάλωνε χωρίσ τθν αγαπθμζνθ τθσ 

αδερφι κι αναρωτιόταν γιατί…  

 

 



ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 3 – ΣΤΟ ΡΑΛΑΤΛ 

-ΚΕΣ ΧΛΟΝΑΝΚΩΡΟ ΝΑ ΦΤΛΑΞΕΛΣ- 

Ζλςα;  

Κεσ χιονάνκρωπο να φτιάξεισ;  

Ασ παίξουμε μαηί, 

Για μινεσ ζχω να ςε δω, βγεσ από 'δω,  

ζχεισ εξαφανιςτεί, 

Ρερνοφςαμε ωραία, μα όχι πια, 

γιατί γίνονται όλα αυτά!  

Κεσ χιονάνκρωπο να φτιάξεισ;  

Ι ό,τι κζλεισ να μου φτιάξεισ; 

Καλά, άντε γειά 

Ελα ρε Ελςα τωρααα! Τοςον καιρο εκει μεςα δεν εςκαςεσ; Βγεσ να παιξουμε λιγο και μετα 

ξανακλειδωνεςαι! Πφφφφ καλα! 

 

Κεσ χιονάνκρωπο να φτιάξεισ;  

Κάνουμε αν κζλεισ ςκανταλιζσ, 

Βαρζκθκα να παίηω μόνθ μου, 

μιλάω μόνθ μου ςε αυτζσ τισ ηωγραφιζσ! 

Θ μοναξιά με πνίγει, μζςα ςτό κενό, 

τισ ϊρεσ απλά μετρϊ! 

Ελςα! Βγεσ εξω! Γιατι κακεςαι ολθ μερα μεςα ςτο δωματιο ςου; Τοςο ωραια δεν παιηαμε 

παλια; Εεελα ςε παρακαλω! Βγεσ και κα παιξουμε ότι παιχνιδι κελεισ εςυ! 

 

Αφιγθςθ: Θ ατυχία όμωσ των δφο κοριτςιων ςυνεχίςτθκε. Οι γονείσ τουσ ζφυγαν για ζνα 

μακρινο ταξίδι, αλλά το καράβι τουσ χάκθκε ςτθ κάλαςςα. Ζτςι οι δυο αδερφζσ ζμειναν 

μόνεσ ςτο τεράςτιο παλάτι τουσ απομονωμενεσ από τον υπόλοιπο κόςμο. 

 

Ζλςα; Ξζρω ότι είςαι μζςα, 

Πλοι ρωτοφν που ζχεισ χακεί, 

Μου λεν κουράγιο, κι όντωσ προςπακϊ, 



Άςε με να ςε δω, για μια ςτιγμι! 

Ρερνοφςαμε ωραία, μόνο εγϊ κι εςφ, 

κρίμα όλα να χακοφν!  

Κεσ χιονάνκρωπο να φτιάξεισ; 

 

ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

Αφιγθςθ: Τα χρόνια πζραςαν και όταν θ Ζλςα ζγινε 18 χρονϊν ζπρεπε πια να γίνει αυτι 

βαςίλιςςα. Για τθν Ζλςα ιτνα πολφ δφςκολο μετά από τόςα χρόνια να ξαναςυναντιςει τουσ 

ανκρϊπουσ. Στο παλάτι όμωσ όλοι ζτρεχαν πάνω κάτω πολφ πολφ πολφ ενκουςιαςμζνοι: οι 

καμαριερεσ, οι καμαρϊτοι οι μάγειρεσ περίμεναν πϊσ και πϊσ τθ μζρα που κα άνοιγαν οι 

πφλεσ του παλατιοφ και ο κόςμοσ κα ζμπαινε   για να υποδεχτεί τθ νζα του βαςίλιςςα. Και 

να, θ μζρα εκείνθ ζφταςε!!!0 

 

ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 4 – ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ 

Κ: Φζρτε μου τα χρυςά κουτάλια! 

Κ: Ροιοσ ζκλειςε τα τθν κεντρικι πόρτα; δε μπορω να βγω! 

Κ: Ανοίξτε και κανζνα παράκυρο! Μυρίηει μοφχλα θ ςάλα! 

Κ: Ρεσ τον Ηοηεφ να μου φζρει τουσ κουβάδεσ! Τουσ μεγάλουσ! 

Κ: Μπορείτε να μθ φωνάηετε;;!! 

 

-ΚΑΜΑΛΕΕΣ- 

Ανοίξτε τα παράκυρα 

να μπει ςτο κάςτρο θ χαρά 

ιρκε θ μζρα ιρκε θ ςτιγμι 

 

Κόςμοσ πολφσ κα μαηευτεί 

κα χει φαϊ κα χει κραςί 

ξεκινάμε όλοι ςτθ ςτιγμι 

 



Το κάςτρο κα γυαλίηει 

κι εμείσ μαηί μ’ αυτό 

κα πεκάνουμε όλοι ςτο χορό 

 

Τα όνειρα μασ ηωντανεφουν 

κι εμείσ μαηί μ’ αυτά 

τα όνειρά μασ ηωντανεφουν  

όλα μοιάηουν μαγικά 

πιο γριγορα και οι πφλεσ  

κα ανοίξουν τελικά 

 

Τα όνειρα μασ ηωντανεφουν  

κι εμείσ μαηί μ’ αυτά 

 

Τα πιάτα όλα λαμπερά 

το ίδιο και τα κρυςταλλικά 

κακρεφτίηουνε τθν αλλαγι 

 

Ανοίξτε τα παράκυρα 

να μπει ςτο κάςτρο θ χαρά 

ιρκε θ μζρα ιρκε θ ςτιγμι 

 

Το κάςτρο κα γυαλίηει 

κι εμείσ μαηί μ’ αυτό 

κα πεκάνουμε όλοι ςτο χορό 

 

Τα όνειρα μασ ηωντανεφουν 



κι εμείσ μαηί μ’ αυτά 

τα όνειρά μασ ηωντανεφουν  

όλα μοιάηουν μαγικά 

πιο γριγορα και οι πφλεσ  

κα ανοίξουν τελικά 

 

Τα όνειρα μασ ηωντανεφουν  

κι εμείσ μαηί μ’ αυτά 

 

Αφιγθςθ: Πλοι ιταν χαροφμενοι για τθ νζα βαςίλιςςα, εκτόσ από τθν ίδια τθν Ζλςα, κακϊσ 

ιταν θ μοναδικι πια που ιξερε το φοβερό μυςτικό τθσ. Κι  αφοφ οι γονείσ τθσ δεν ιταν πια 

εδϊ να τθ βοθκιςουν, θ Ζλςα ζτρεμε από αγωνία. Κι αν κάνει πάλι κάποιο λάκοσ; Αν τθν 

ϊρα τθσ ςτζψθσ τθσ ξεφφγει μια κίνθςθ; Αν παγϊςει κάποιον; Αν παγϊςει το ίδια το 

κάςτρο; Ϊρα είναι τϊρα να τρομάξει τον κόςμο και να νομίςουν ότι θ καινοφρια τουσ 

βαςίλιςςα είναι μια μάγιςςα… Τι μποροφςε όμωσ να κάνει; Το μόνο που μποροφςε ιταν να 

ελπίηει ότι όλα κα πάνε καλά… Στο μεταξφ θ αυλι του παλατιοφ είχε γεμίςει κόςμο. 

Ρρίγκιπεσ και πριγκίπιςςεσ από όλα τα μζρθ τθσ γθσ είχαν καταφτάςει να δουν τισ δφο 

αδερφζσ που για πρϊτθ φορά μετά από πολλά χρόνια κα εμφανιηόταν μπροςτά τουσ 

Ρ: Επιτζλουσ κα ανοίξει το παλάτι!   

Ρ: Τα μάκατε ανοίγουν οι πφλεσ! 

Ρ: Ααααχ ζχουμε τόςα χρόνια να τισ δοφμε! Κα είναι κουκλάρεσ ςιμερα είμαι ςίγουρθ! 

Κακιά: Ανοίγουν οι πφλεσ ε; τι τφχθ! Ευκαιρία να βάλω χζρι ςτα πλοφτθ ςασ! 

Ρ:Τι κα φορζςω; Ρρζπει να είμαι ςτθν εντζλεια! 

Ρ: Είναι το πιο ςθμαντικό γεγονόσ τθσ χρονιάσ! 

 

-ΘΚΕ Θ ΜΕΑ ΚΛ Ο ΚΑΛΟΣ- 

Ιρκε θμζρα κι ο καιρόσ που όλοι περιμζνουν 

Είναι ο κόςμοσ γιορτινόσ και όλοι αναμζνουν 

Να ανοίξει θ πφλθ να εμφανιςτοφν 

Οι δυο αδερφζσ που χρόνια μείναν μεσ ςτο κάςτρο 

Να φανοφν 



 

Ιρκε θ μζρα κι ο καιρόσ να ανοίξει το παλάτι 

Ο βαςιλικόσ χορόσ κα ςτολίηεται με φωσ 

Είναι μια ευχάριςτθ ςτιγμι  

(Κα γεμίςει φωσ και μουςικι) 

Πλα γιορτινά παντοφ! 

 

ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

Αφιγθςθ: Πλοι τρζχουν να ετοιμαςτοφν! Πλο ο παλάτι είναι χαροφμενο όςο ποτζ πριν τα 

προθγοφμενα χρόνια. Πλοι;;; Δεν κα το ζλεγα. Πχι, δεν κα ςασ πω πάλι για τθν Ζλςα, θ Ζλςα 

όπωσ είπαμε πριν ηει ς’ αυτό το αγχοσ και το φόβο. Θ Άννα όμωσ που περίμενε πϊσ και πϊσ 

όλα αυτά τα χρόνια να ξαναςυναντιςει τθν αδερφι τθσ που τόςα χρόνια ονειρευόταν αυτι 

τθ ςτιγμι, που κα περίμενε κανείσ να είναι ζτοιμθ από τα ξθμερϊματα, είναι… αχ, πϊσ να 

ςασ το πω τϊρα, να βρω τθν καταλλθλθ λζξθ, είναι κάπωσ…. Είναι …. υπναροφ 

 

ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 5 – ΣΤΕΨΘ  

Κ: Ρριγκίπιςςα Άννα!  

Α: Ηzzz Ηzzz  

Κ: Ρριγκίπιςςα Άννα! 

Α: Ροιοσ; 

Κ: Να μποφμε;  

Α: Ναι, ναι Zzzz Zzzz 

Κ: Ρριγκίπιςςα Άννα! Ρρζπει να ετοιμαςτείτε! 

Α: Ναι ναι!  Γιατί τόςθ φαςαρία; 

Κ: Είναι θ μζρα τθσ ςτζψθσ!!! 

Α: Ααα ναι είναι θ μζρα τθσ ςτζψ… Θ ΜΕΑ ΤΘΣ ΣΤΕΨΘΣ  

 

 



-ΤΑ ΟΝΕΛΑ ΜΟΥ ΗΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ- 

Α:    Ραράκυρα, πόρτεσ ανοιχτά 

Αυτό γινόταν μόνο ςτα παλιά 

Ροιοσ φανταηόταν χίλια πιατικά 

Σε δωμάτια άδεια δεν χωρϊ 

Χϊροι κενοί χωρίσ χορό 

Άνοιξαν τισ πφλεσ τελικά 

Κα 'ρκουν τόςοι καλεςμζνοι 

Άνκρωποι πραγματικοί 

Χρόνια περιμζνω μια αλλαγι 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Ραίρνουν ςάρκα και οςτά 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κι όλα μοιάηουν μαγικά 

Χαρά είναι αυτό ι κουταμάρα; 

Ι μιπωσ τίποτα απ τα δυο; 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κα δικαιωκϊ 

Ανυπομονώ να τουσ γνωρίςω όλουσ Α, κι αν ………..γνωρίςω το ταίρι μου; 

Κα είμαι ςιμερα μια κεά 

Κα 'χω ναηιάρικθ ματιά 

Το φφοσ μου μπλαηζ ςοφιςτικζ 

Και βλζπω ςτο βάκοσ ξαφνικά 

Αγόρι με ςπάνια ομορφιά 

Μπουκϊνω μεσ ςτο ςτόμα το ςουφλζ 

Κα λζμε αςτεία, κα γελάμε 

Πλα παρανοϊκά 

Ζτςι νιϊκω πρϊτθ μου φορά 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Πλα μοιάηουν μαγικά 



Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κάποιοσ το χζρι μου φιλά 

Κα με πείτε ονειροπαρμζνθ 

Ι πολφ ρομαντικι 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κι θ ελπίδα μου θ κρυφι 

Ε:      Κανείσ να μθν υποψιαςτεί 

Κα 'μαι θ καλι που ξζρουν μια ηωι 

Να μθ χακεί το μυςτικό 

Με ζνα λάκοσ κα καταςτραφϊ 

Μα είναι μόνο θ νφχτα αυτι (Μόνο θ νφχτα αυτι) 

Μ' αγχϊνει θ αναμονι (Μ' αγχϊνει θ αναμονι) 

Οι πφλεσ να ανοίξουν ςτθ ςτιγμι(γιατί)!!!! 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Και εγϊ είμαι εδϊ για να τα ηω (Κανείσ να μθν υποψιαςτεί) 

(Κα 'μαι θ καλι που ξζρουν μια ηωι) 

Θ ευκαιρία που ηθτϊ (Κα κρφψω) 

Για να ερωτευτϊ (Κα κρφψω αυτό το μυςτικό) 

Δεν πρόκειται να αφιςω απόψε να χακεί 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Και πάντα κα με προςτατεφουν 

Σ' ό,τι κι αν ςυμβεί 

Χ: Με ςυγχωρείτε! 

Α: Πχι δε ςε ςυγχωροφμε! Εεεμμμ…  βαςικά ςε ςυγχωροφμε! Δθλαδι ςε ςυγχωρϊ! Πχι 

επειδι είςαι όμορφοσ! Αλλά ζτςι… γενικϊσ! Εεεεμμμ… βαςικά πάλι καλά που ζπεςεσ πάνω 

μου κι όχι πάνω ςτθν αδερφι μου! Γιατί αν ζπεφτεσ πάνω ςτθν αδερφι μου…. κχχχχχ…. 

Εεεμμμ… βαςικά εγϊ πάνω που ζφευγα! Αντίο!  

Χ: Ρερίμενε! Με λζνε Χανσ! 

Α: Άννα 

Κ: Ξεκινάει θ τελετι ςτζψθσ 



-BLESSING- 

Σ: May the road rise up to meet you 

May the wind be always at your back 

May the sun shine warm upon your face, 

And the rains fall soft upon your fields, 

 

Χ: May the road rise up to meet you 

May the wind be always at your back 

May the sun shine warm upon your face, 

And the rains fall soft upon your fields, 

 

Until we meet again my friend, 

Until we meet again. 

May God hold you in the palm of His hand. 

 

May the road rise up to meet you, 

May the wind be always at your back, 

May the sun shine warm upon your face, 

And the rains fall soft upon your fields, ‘til we meet again, We meet again. 

May God hold you in His hand. 

 

Κ: Θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ ΕΛΣΑ ΤΘΣ ΑΑΝΤΕΛΛΑΣ 

ΟΛΟΛ: Θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ ΕΛΣΑ ΤΘΣ ΑΑΝΤΕΛΛΑΣ 

Κ: Θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ ΕΛΣΑ ΤΘΣ ΑΑΝΤΕΛΛΑΣ 

ΟΛΟΛ: Θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ ΕΛΣΑ ΤΘΣ ΑΑΝΤΕΛΛΑΣ 

Κ: Θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ ΕΛΣΑ ΤΘΣ ΑΑΝΤΕΛΛΑΣ 

ΟΛΟΛ: Θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ ΕΛΣΑ ΤΘΣ ΑΑΝΤΕΛΛΑΣ 

ΟΛΟΛ: ΗΘΤΩ! ΜΡΑΒΟ!  



Ε: Ασ αρχίςει ο χορόσ  

Αφιγθςθ: Θ γιορτι κυλοφςε υπζροχα! Πλοι ζδειχναν ευχαριςτθμζνοι και κυρίωσ θ Ζλςα 

που ξζχαςε ςιγά ςιγά τουσ φόβουσ τθσ, χόρεψε και διαςκζδαςε με τουσ άλλουσ και κυρίωσ 

με τθν αδερφι τθσ που είχαν τόςα χρόνια να βρεκοφν και τόςα πολλά να πουν. Θ Άννα 

όμωσ εκτόσ από τθν Ζλςα είχε το μυαλό τθσ και…. Στο Χανσ! 

Α: Δθλαδι πόςα αδζρφια ζχεισ; 

Χ: 12  

Α: 12;;; και πϊσ ςυνεννοείςτε; Εγϊ μία ζχω και οφτε μ’ αυτιν μπορϊ να ςυνεννοθκϊ! 

Χ: Γιατί ζτςι; 

Α: Εεεεε Είναι όλθ μζρα κλειςμζνθ ςτο δωμάτιό τθσ. Ηιτθμα αν τθ βλζπω 2 3 φορζσ το 

χρόνο.  

Χ: Τόςο λίγο; 

Α: Ναι! Μικρζσ παίηαμε όλθ τθ μζρα μαηί! Αλλά μετά μια μζρα ξαφνικά με ζκανε πζρα!  

Χ:  Εγϊ δε κα ςε ζκανα ποτζ πζρα! 

 

-ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΟΥΑΝΟ- 

Μζχρι χκεσ ζβριςκα πάντα τισ πόρτεσ κλειςτζσ 

Ιρκεσ κι άνοιξαν μζςα ςτο λεπτό 

Τον εαυτό μου ρϊταγα ποιοσ είμαι, τι κεσ 

Με το ςουφλζ τα είδα όλα ς' ζνα βλζμμα γλυκό 

Τϊρα που... 

Μα προτοφ καταλάβω 

Εςφ είςαι εδϊ 

Ιρκεσ κι άνοιξεσ μια πόρτα να βρεκϊ 

Σε άλλον ουρανό 

Σε άλλον ουρανό 

Σε άλλον ουρανό ηεςτό, κρυφό εγϊ κι εγϊ 

Σε άλλον ουρανό 

Ρόςο ταιριάηει... τι; 

Το γοφςτο μασ για τα ςάντουιτσ 

Δεν το περίμενα να μοιάηουμε τόςο πολφ 

Φλικ, φλικ και φλοκ 



Μια τζλεια ταυτοφωνία 

Ρου δεν χωρά ερμθνεία 

Δυο καρδιζσ με μοίρα κοινι 

Ρροςπερνϊ... 

Ρροςπερνϊ τισ παλιζσ μασ πλθγζσ 

Κράτα μου το χζρι να βρεκϊ 

Σε άλλον ουρανό 

Σε άλλον ουρανό 

Μαηί ςου να πετϊ μπορϊ και εγϊ πετϊ, πετϊ 

Σε άλλον ουρανό 

Χ: Να πω κάτι τρελό;  

Α: Ναι! 

Χ: Με παντρεφεςαι; 

Α: Να πω κι εγϊ κάτι ακόμα πιο τρελό; ΝΑΛ! … 

Α: Ζεεελςα! Ζλςα! Να ςου ςυςτιςω! Από εδϊ ο Χανσ! Ο άντρασ μου! 

Ε: Ο ποιοσ;! 

Α: Ο άντρασ μου! Κα παντρευτοφμε! Ξζρω είναι ξαφνικό! Γνωριηόμαςτε μόνο μία μζρα 

αλλά είναι ςα να γνωριηόμαςτε όλθ μασ τθ ηωι! 

Ε: Άννα ςταμάτα! Δεν πρόκειται να παντρευτείσ κάποιον που γνωρίηεισ μόνο μία μζρα! 

Α: Μα γιατί αφοφ τον αγαπϊ! 

Ε: Δεν είναι αυτό αλθκινι αγάπθ! 

Α: Και τι ξζρεισ εςφ από αλθκινι αγάπθ; Εςφ που κρατάσ τουσ πάντεσ ςε απόςταςθ;  

Ε: Άννα αρκετά! Ο γάμοσ αυτόσ δεν κα γίνει!  

Α: Ρερίμενε! 

Ε: Άννα είπα! ΑΚΕΤΑ! ΜΡΑΜ!!! 

Φ: Τι ςυνζβθ;  

Φ: Βοικεια! 

Ε: Συγγνϊμθ δεν ικελα να κάνω κακό!  

(φωνζσ) 

Ρ: Μάγια! Θ Βαςίλιςςα είναι μάγιςςα! Βοικεια! Τρζξτε! 

Ε: Πχι! Δεν κζλω να κάνω κακό ςε κανζναν! Δεν είναι ζτςι… 



Φ: Τρζξτε να ςωκείτε  

Α: Ζλςα περίμενε!  

 

ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

Αφιγθςθ: Ππωσ είδατε θ τελετι πιγε όςο χειρότερα γινόταν. Θ Ζλςα δεν ικελε πια να 

ξαναδεί κανζναν. Το ίδιο βράδυ ζφυγε μακριά. Το παγωμζνο βουνό ιταν γι αυτιν ζνα 

ςίγουρο καταφφγιο. Εκεί δεν τολμοφςε να πλθςιάςει κανείσ, ιταν όλα παγωμζνα. Άςε που 

ζτςι κι αλλιϊσ, ζτςι όπωσ είχαν παγϊςει όλα γφρω από το βαςίλειο κανζνασ από τουσ 

καλεςμζνουσ ςτθ ςτζψθ δεν μποροφςε να πάει πουκενά. Πλοι ζμειναν εκεί ελπίηοντασ ότι 

κάποια ςτιγμι κα λιϊςουν οι πάγοι. Στθν απζραντθ παγωνιά του παγωμενου βουνοφ θ 

Ζλςα ζχτιςε ζνα παγωμζνο κάςτρο για να ηιςει εκεί τθν υπόλοιπθ ηωι τθσ. Από τθ μία 

λυπόταν που δεν κα ξανάβλεπε τθν αδερφι τθσ κι από τθν άλλθ αιςκανόταν 

ανακουφιςμζνθ. Δεν χρειαηόταν πια να κρφβει το μυςτικό τθσ, οφτε να λζει ψζματα ςε 

κανζναν, οφτε να φοβάται για τθ δφναμι τθσ. Κα ηοφςε εκεί ανάμεςα ςτουσ πάγουσ όπου 

κανζνασ δεν κα κινδφνευε από αυτιν…   

 

ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 6 – LET IT GO 

-ΚΑΛ ΞΕΧΝΩ- 

Το χιόνι αγκαλιάηει το βουνό 

Δίχωσ ίχνθ 

Δίχωσ φωνι 

Βαςίλιςςα ς’ ζνα κρόνο 

Από πάγο και ςιωπι 

Μια ςιωπι που ουρλιάηει 

Ρόνο αναηθτά 

Ρωσ να κρατθκεί 

Μζςα μου βακιά 

Κανείσ να μθν 

Υποψιαςτεί 

Κα’ μαι θ καλι που ξζρουν μια ηωι 

Να μθν χακεί 

Το μυςτικό 

Ριο μυςτικό!!! 

Και ξεχνϊ 

Τα ξεχνϊ 

Και πίςω μου δεν κοιτϊ 



Τα ξεχνϊ προχωρϊ 

Θ ηωι μου ξεκινά 

Φτάνει πιά 

Κόβω το ςκοινί 

Κι ασ παγϊνει θ γθ 

Το κρφο τθν καρδιά μου δεν τθν ενοχλεί. 

Μεσ ςτο άςπρο χιονι 

Πλα φαίνονται μικρά 

Τϊρα οι φόβοι κι οι ενοχζσ μου 

Δεν με τρομάηουν πιά 

Καιρόσ να μάκω τι μπορϊ 

Τα όριά μου ξεπερνϊ 

Αν βγω από αυτι τθ φυλακι 

Μου αρκεί 

Και όλα τα ξεχνϊ 

Γίνομαι ζνα με τον ουρανό 

Και τα ξεπερνϊ 

Τα δάκρια κρατϊ 

Είμαι εδϊ 

Ελεφκερθ 

Ασ παγϊςει θ γθ. 

Θ δφναμι μου ςκίηει 

Ρζφτοντασ τθ γθ 

Ψυχι που αναβλφηει ςαν 

Γλυκοφ νεροφ πθγι 

Σαν ζκρθξθ μια ςκζψθ λιϊνει 

τα βουνά 

Κολό μου παρελκόν 

ς’ αφθνω μακρια 

 

Και ξεχνϊ, τα ξεχνϊ 

Στα παλιά πίςω δε γυρνϊ 

Τα ξεχνϊ και 

Το νζο μου εαυτό 

Ηωντανι, ςαν ανατολι 

Κι αν παγϊνει θ γθ 

 

Το κρφο τθν καρδιά μου δεν τθν ενοχλεί. 

 



ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 7 – ΕΞΩ ΑΡΟ ΤΟ ΡΑΛΑΤΛ 

Φ: Θ Βαςίλιςςα καταράςτθκε τον τόπο! 

Πλοι: Ναι!  

Φ: Τα πάντα πάγωςαν! Θ κερμοκραςία πζφτει ςυνεχϊσ! 

Πλοι: (φαςαρία διάςπαρτεσ φωνζσ) 

Φ: Κα παγϊςουμε όλοι! 

Α: Ιταν ατφχθμα! Δε φταίει! 

Φ: Κάτω θ Βαςίλιςςα! 

Πλοι: Κάτω θ Βαςίλιςςα! 

Α: Σταματιςτε! Πλο αυτό είναι μια παρεξιγθςθ! Κα πάω εγϊ να τθ βρω και να τθ φζρω 

πίςω! Μαηί και το καλοκαίρι! 

Φ: Μασ εγκαταλείπει! Είμαςτε καταδικαςμζνοι! 

Α: Πχι!  Αφινω ςτθ κζςθ μου τον πρίγκιπα Χανσ! Κα αναλάβει το παλάτι ϊςπου να γυρίςω! 

Αφιγθςθ: Θ άννα το είχε φανταςτεί ότι θ Ελςα κα πάει ςτο παγωμζνο βουνό κα ιξερε ότι 

εκεί ζπρεπε να τθν ψάξει. Δεν ιταν όμωσ και πολφ εφκολο. Βλζπετε θ Αννα είχε χρονια να 

βγει από το παλάτι. Τα ςπίτια τθσ φαινόταν όλα ίδια, δεν ιξερε κακόλου ποφ ζπρεπε να 

πάει, και ζξω δεν υπιρχε κανζνασ να ρωτιςει. Τρομαγμενοι όλοι από τθ φοβερι παγωνιά 

που είχε απλϊςει γφρω θ Ζλςα, είχαν κλειδωκεί ςτα ςπίτια τουσ!  Θ Άννα όμωσ ιταν 

αποφαςιςμζνθ να βρει τθν αδερφι τθσ με κάκε τρόπο. Ξεκίνθςε μόνθ τθσ να βρει το δρόμο 

για το βουνό, αλλά λίγο πριν πζςει θ νφχτα είχε χακεί εντελϊσ. Μα να!!! Εκεί ςτο βάκοσ του 

δρόμου βλζπει ζνα φωσ. Κακϊσ πλθςιάηει μζνει με το ςτόμα ανοιχτό! Απίςτευτο! Ροιοσ 

μπορεί να ζχει ανοιχτό ζνα παντοπωλείο τζτοια ϊρα και με τζτοια παγωνιά;  

 

ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

 

ΣΚΘΝΘ 8 – ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ 

Α: Ζλςα! Ζλςα! Είναι κανείσ εδϊ;  

Ρ: Μα φυςικά! Ρωσ μπορϊ να ςασ εξυπθρετιςω δεςποινίσ; 

Α: Ζχετε μιπωσ χειμωνιάτικα ροφχα; Τρόφιμα; Κάποια κουβζρτα ίςωσ; 

Ρ: Μα φυςικά! Εδϊ ζχουμε τα πάντα! 



-ΤΑ ΡΑΝΤΑ ΜΡΟΕΛΣ ΕΔΩ ΝΑ ΒΕΛΣ- 

Ζχω: 

οφχα παποφτςια τιραντεσ γαλότςεσ 

Τακοφνια μπρατςάκια και ό,τι φαντάηεςαι 

Χτζνεσ γραβάτεσ μπαςτοφνα πιροφνια 

Σαποφνια γουροφνια και καλλυντικά 

Μθλα ντομάτεσ πατατεσ παντηάρια 

Και όλα ποιοτικά 

 

Πλα πολφ αγνά και οικονομικά 

Φρζςκα λαχταριςτά μοντζρνα και φτθνά 

Ζχουμε εκπτϊςεισ τρζχα να προλάβεισ 

Κα ‘χουνε τελειϊςει πριν το καταλάβεισ 

Είναι μοναδικά είναι εκπλθκτικά 

Είναι με διαφορά τα πιο καλά υλικά 

Πλα πολφ αγνά και οικονομικά 

Φρζςκα λαχταριςτά μοντζρνα και φτθνά 

 

Ρόςο δφςκολθ θ ηωι να ‘χεισ ζνα μαγαηί 

Χωρίσ ρεπό χωρίσ αργία  

Πλθ μζρα ςτθ δουλειά περιμζνω αδιάκοπα 

Ζνα λεπτό για να ξεκουραςτϊ 

 

Θ δουλειά είναι ςκλθρι κζλει κόπο κζλει ςτυλ 

Κζλει να ‘χεισ αντοχι 

Γοφςτο και πυγμι 

 



Π,τι και να χρειαςτεί εδϊ πζρα κα το βρεισ 

Σ’ ζνα λεπτό χωρίσ ν’ αργιςει  

όπου αλλοφ και να βρεκείσ 

μόνο εμζνα να ςκεφτείσ 

γιατί … 

τα πάντα εδϊ μπορείσ να βρεισ. 

 

Κ: Τρία καρότα κι ζνα ςκοινί παρακαλϊ! 

Ρ: Ναι μάλιςτα! 85 ευρϊ παρακαλϊ! 

Κ: Ορίςτε;  

Ρ: 85 ευρϊ  

Κ: Μα πϊσ είναι δυνατόν! 

Ρ: Άλλαξε ο καιρόσ! Ιρκε παγωνιά! Τα καρότα είναι είδοσ πολυτελείασ πλζον! 

Κ: Μα! Δεν είςτε ςοβαροί! Δεν τα κζλω! Φεφγω! Κλζφτθ! Απατεϊνα! 

Ρ: Στο καλό!  Κα κζλατε τίποτε άλλο δεςποινίσ; 

Α: Εεεε ναι! Τρία καρότα και ζνα ςκοινί! 

Ρ: Ορίςτε!  

Α:  Ευχαριςτϊ!  

 

-ΟΛ ΤΑΑΝΔΟΛ- 

Πλοι οι άνκρωποι ζχουν πζτρινθ καρδιά 

Πλοι οι άνκρωποι ζχουν πζτρινθ καρδιά 

Πλοι οι άνκρωποι ζχουν πζτρινθ καρδιά 

Και λατρεφουν τα λεφτά 

Ενώ… 

Πλοι οι τάρανδοι είναι ηϊα φιλικά 

Πλοι οι τάρανδοι είναι ηϊα φιλικά 



Πλοι οι τάρανδοι είναι ηϊα φιλικά 

Αν και λίγο βρωμερά… 

Πόςον καιρό ζχεισ να κάνεισ μπάνιο Σβεν; 

Α: Ωραίο ντουζτο 

Κ: Ευχαριςτοφμε 

Σ: (κάνει υπόκλιςθ) 

Α: Ορίςτε τα καρότα και το ςκοινί ςου! 

Κ: (απλϊνει το χζρι του να τα πάρει, αλλά θ Άννα τα τραβάει πίςω) 

Α: Κζλω να με πασ ςτο παγωμζνο βουνό! 

Αφιγθςθ: Ξεκίνθςαν λοιπόν οι τρεισ τουσ: ο Κρίςτοφερ, θ Άννα και ο μικροφλθσ τάρανδοσ 

Σβεν για το παγωμζνο βουνό! Ρερπάτθςαν 2 ϊρεσ 3 ϊρεσ 4 ϊρεσ 5 6 7 8… ϊςπου νφχτωςε 

Α: Λζω να ςταματιςουμε για λίγο! 

Κ:  λεσ;  

Α: (χαςμουριζται) Ναι, νφςταξα. Να κοιμόμαςταν λιγάκι…. 

-ΤΟ ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΘΣ ΝΥΧΤΑΣ- 

….. 

 

Ο: (μονολογεί)  Καλθμζρα! 

Ο:  Καλθμζρα!! 

Ο:  ΚΑΛΘΜΕΑ!!! 

Α: Ραναγία μου! Τι είναι αυτό; 

Ο: Ραναγίτςα μου! Τι είναι αυτι; 

Α: Ζνασ χιονάνκρωποσ που μιλάει! 

Ο: Πχι ζνασ χιονάνκρωποσ! Είμαι ο Πλαφ! 

Α: Πλαφ;  Άννα! Χάρθκα! …  Πλαφ!!! Εςφ είςαι ο Πλαφ;;; 

Ο: Ναι! Γιατί; 

Α: Θ Ζλςα ςε ζφτιαξε; 

Ο: Ναι! Γιατί; 



Α: Ξζρεισ που είναι; 

Ο: Ναι! Γιατί; 

Α: Μπορείσ να μασ πασ; 

Ο: Ναι! Γιατί; 

Α: Κζλουμε να ςταματιςει το χειμϊνα και να φζρει το καλοκαίρι! 

Ο: Τι;;;;;  

Α: Εεεε εςζνα φαντάηομαι δε κα ςου αρζςει πάρα πολφ…. 

Ο: Το καλοκαίρι!!!! Τι ευτυχία! Πλθ μου τθ ηωι κζλω να ζρκει το καλοκαίρι! Το περιμζνω 

πωσ και πωσ! Κζλω να κάνω μπάνιο ςτθ κάλαςςα, να κάνω θλιοκεραπεία! Να μαυρίςω! Να 

αγοράςω ςαγιονάρεσ, μαγιό, μπρατςάκια… Κα μάκω να κάνω μακροβοφτια, δε κα 

δουλεφω, όχι ότι πριν δοφλευα δθλαδι, ΚΑ ΚΑΝΩ ΟΛΘ ΜΕΑ ΔΛΑΚΟΡΕΣ! Αααααχ κα γίνω ο 

πιο ευτυχιςμζνοσ χιονάνκρωποσ του κόςμου! 

-ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΛΛ- 

Μζλιςςεσ, άνκθ πουλιά ςτουσ κάμπουσ δεσ 

Κα βγω ςτθ ηζςτθ να παίξω με τισ νιφάδεσ 

Ροτό κα κρατϊ και μαφριςμα κα 'χω τροπικό 

Το καλοκαίρι διϊχνει και τουσ μπελάδεσ 

Μια αφρα καλοκαιρινι τθ κφελλα νικά 

Και μεσ ςτθν αλμφρα κα μάκω ο πάγοσ πϊσ αντιδρά 

Τι κα πει αν με δει θ παρζα κι οι κολλθτοί 

Τι χαρά κα φζρει ς' όλουσ το καλοκαίρι 

Το κρφο κι θ ηζςτθ αν ςμίξουν μαηί 

Κα γίνει μια ςχζςθ πολφ δυνατι 

Καλόσ ο χειμϊνασ, αράηεισ ςτο τηάκι 

Μα το καλοκαίρι με κάνει ςοφπερ παγάκι 

Κράτα τα όνειρα ςε μια αγκαλιά ηεςτι 

Και κάνε ό,τι μ' ενοχλεί να εξατμιςτεί 

Μεσ ςτο μπλε του ουρανοφ ταξιδεφω μ' εςάσ παντοφ 

Και κα 'ρκουν να χαροφν και τ' άλλα κατεψυγμζνα 

Μ' εμζνα 

 

Κ: Μα είςαι χιονάνκρωποσ και οι χιονάνκρωποι το καλοκαίρι…  

Α: Είναι πολφ ευτυχιςμζνοι!!!  Μθ και τον ςτεναχωριςεισ! 

Ο: Ελάτε! Ράμε ςτθν Ζλςα! 



ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

Αφιγθςθ: Εν τω μεταξφ το βαςίλειο υποφζρει ακόμα από τθν παγωνιά που άφθςε πίςω τθσ 

θ Ζλςα   

ΣΚΘΝΘ 9 – ΣΤΟ ΡΑΛΑΤΛ  

Χ: Το  παλάτι είναι ανοιχτό! Σερβίρει ηεςτι ςοφπα και μοιράηει ηεςτά ροφχα! 

Φ: Ζρχεται καταιγίδα! 

Φ: Από ποφ;  

Φ: Από τον Βορρά! 

…. 

ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 10 

Κ: Τι εννοείσ γνωρίηεςτε μία μόνο μζρα και κζλετε να παντρευτείτε! 

Α: Αυτό που κατάλαβεσ εννοϊ!  

Κ: Τι εννοείσ γνωρίηεςτε ΜΛΑ μζρα και κζλετε να παντρευτείτε! 

Α: Ρωωω ναι με ζςκαςεσ! Ιταν κεραυνοβόλοσ! Εγϊ κι ο Χανσ είμαςτε πλαςμζνοι ο ζνασ για 

τον άλλο! Άντε και ςτα δικά ςου! 

Ο: Φτάςαμε! 

Α: Κα πάω μόνθ! 

Κ: Γιατί; 

Α: Γιατί ζτςι κζλω να πάω μόνθ! Εςείσ περιμζνετε εδϊ! Ζνα λεπτό κα κάνω! 

Ο: 1, 2, 3, 4,  

Α: Ζλςα, Ζλςα! 

Ο: 8,9,10 

Ε: Άννα! Ρϊσ ιρκεσ ωσ εδϊ; Τι κάνεισ εδϊ; Φφγε! Σε παρακαλϊ! 

Α: Πχι δε φεφγω αν δε μιλιςουμε πρϊτα! 

Ο: 14,15,16 

 

 



-ΤΑ ΟΝΕΛΑ ΜΟΥ ΗΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ 2- 

Άννα: Δε χρειάηεται να με προςτατζψεισ, δε φοβάμαι! 

Σε παρακαλϊ μθ με διϊξεισ πάλι 

Σε παρακαλϊ μθ μου κλείςεισ τθν πόρτα 

Δε χρειάηεται πια να κρατάσ τθν απόςταςθ ςου 

  

Γιατί για πρϊτθ μου φορά 

Επιτζλουσ καταλαβαίνω 

Για πρϊτθ μου φορά 

Μποροφμε να το διορκϊςουμε αυτό χζρι χζρι 

  

Μποροφμε να κατζβουμε μαηί αυτό το βουνό 

Δε χρειάηεται να ηεισ μζςα ςτο φόβο 

Γιατί για πρϊτθ μου φορά 

Κα είμαι ακριβϊσ εδϊ 

  

Ζλςα: Άννα 

Σε παρακαλϊ γφρνα πίςω ςτο ςπίτι, θ ηωι ςου ςε περιμζνει 

Ριγαινε ν' απολαφςεισ τον ιλιο και ν' ανοίξεισ τισ πφλεσ 

  

Άννα: Ναι, μα... 

 Ζλςα: Ξζρω 

Ζχεισ καλό ςκοπό, αλλά άςε με ιςυχθ 

Ναι, είμαι μόνθ, μα είμαι μόνθ κι ελεφκερθ 

Απλά μείνε μακριά μου και κα είςτε αςφαλισ 

 Άννα (Ζλςα): 

Για τθν ακρίβεια δεν είμαςτε (Τι εννοείσ δεν είςαςτε;) 



Ζχω τθν αίςκθςθ ότι δε γνωρίηεισ (Τι δε γνωρίηω;) 

Θ Αρεντζλλα είναι μζςα ςε βακφ, βακφ, βακφ, βακφ... χιόνι 

 Ζλςα: Τι; 

 Άννα: Ζχεισ ςκορπίςει κάτι ςαν αιϊνιο χειμϊνα... παντοφ 

 Ζλςα: Ραντοφ; 

 Άννα: Λοιπόν, δεν πειράηει, μπορείσ απλϊσ να τα ξεπαγϊςεισ 

 Ζλςα: Πχι, δε μπορϊ, δεν... δε ξζρω πωσ! 

 Άννα: Σίγουρα μπορείσ! Ξζρω ότι μπορείσ! 

 Άννα (Ζλςα): 

Γιατί για πρϊτθ μου φορά (Είμαι μια χαηι, δε μπορϊ να είμαι ελεφκερθ) 

Δε χρειάηεται να φοβάςαι (Δεν υπάρχει ζξοδοσ απ' αυτιν τθν καταιγίδα μζςα από εμζνα) 

Μποροφμε να το δουλζψουμε μαηί (Δε μπορϊ να ελζγξω τθν κατάρα) 

Κα αντιςτρζψουμε τθν καταιγίδα που ζφτιαξεσ (Άννα, ςε παρακαλϊ! Το κάνεισ μόνο 

χειρότερο!) 

 Μθν πανικοβάλλεςαι (Υπάρχει τόςοσ πολφσ φόβοσ) 

Κα κάνουμε τον ιλιο να λάμψει ξανά (Δεν είςαι αςφαλισ εδϊ) 

Μποροφμε να το αντιμετωπίςουμε μαηί (Ααααααα) 

Μποροφμε ν' αλλάξουμε αυτόν το χειμωνιάτικο καιρό (Ααααααα) 

Και κα γίνουν όλα μια χαρά (Δεν μπορϊ!) 

ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 11 – ΤΑΓΟΥΔΛ ΕΛΣΑΣ 

Κ: Άργθςεσ! Τι ςυνζβθ; 

Α: Τίποτα! 

Κ: Είςαι παγωμζνθ! Αςπρίηουν τα μαλλιά ςου! Θ Ζλςα ςτο ζκανε αυτό; 

Α: Ναι 

Κ: Γριγορα πάμε ςτθν οικογζνειά μου! Αυτοί ςίγουρα κα ξζρουν πϊσ να ςε κάνουν καλά! 

Ε: Άννα! Άννα! Είδατε μιπωσ τθν αδερφι μου τθν Άννα Ρροσ τα ποφ πιγε; 

 



-ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΘΣ ΕΛΣΑΣ- 

Άννα Άννα, που να ςαι  

Τϊρα μόνθ μεσ τθ νφχτα 

Ρου να ςε βρω 

Άννα πεσ μου πϊσ να ςε βρω 

  

Αφιγθςθ: όςο κι αν ζψαξε όμωσ θ Ζλςα δεν μπορεςε να βρει τθν Άννα. Ο Κρίςοφ τθν είχε 

πάρει να βρουν τθν οικογζνειά του. Βλζπετε θ οικογζνεια του Κρίςτοφ είναι ειδικοί ςτο να 

λφνουν τζτοια μάγια. 

 

ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 12 – ΞΩΤΛΚΑ 2 

Κ: Φτάςαμε! 

Α: Ρου; 

Κ: Ραιδιά από εδϊ θ οικογζνειά μου! Γεια τθσ παιδιά! 

Α: Μα, δεν είναι κανείσ εδϊ! 

Ο: Του ζχει ςτριψει! Τρζχα να ςωκείσ Άννα! Κα τον απαςχολιςω εγϊ εςφ φφγε μακριά! 

-Γεια ςασ οικογζνεια του Κρφςτοφ! 

-Τρζχα Άννα γιατί δεν τρζχεισ; 

-Εγϊ είμαι ο Πλαφ ο χιονάνκρωποσ και μου αρζςουν οι αγκαλιζσ! 

-Ριγαινε Άννα να ςωκείσ! Γριγορα! 

Α: Εεεμμμ… εγϊ… να πθγαίνω ςιγά ςιγά! 

Ξωτικά: Ραιδιά παιδιά! Ο Κρφςτοφ!   

Α: Μααα, είναι ξωτικά! 

Ξ:  Ζφερε κορίτςι!!! 

Α: Μα δεν καταλάβατε! Δεν είμαι το κορίτςι του…. 

Ξ: Γιατί;;;;;; 

 



-ΕΝΑ ΔΥΟ ΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝ ΚΑ ΦΤΛΑΞΕΛ- 

Φταίει που είναι μπουνταλάσ 

Ρου δεν ακοφει όταν μιλάσ 

Ι που ντφνεται ςαν γελωτοποιόσ; 

Το ςϊμα κακαρό κρατάει μα θ μαςχάλθ του βρωμάει 

Τθσ είναι κατά βάκοσ τρυφεροφλθσ και γλυκόσ 

Ζνα δυο πράγματα αν κα φτιάξει για να βελτιωκεί 

Ρρζπει να ξεκολλιςει, το ηϊο να αφιςει 

Και τθσ νόμουσ τθσ φφςθσ να ακολουκεί 

Ζνα δυο πράγματα αν κα φτιάξει για να ςυμμαηευτεί 

Τθσ είναι ο μάςτοράσ του, μόνο αγάπθ αλθκινι 

Κ: Μποροφμε να ςταματιςουμε αυτι τθ ςυηιτθςθ; Ζχουμε πολφ ςοβαρό πρόβλθμα να 

λφςουμε! 

Για κάτςε, πεσ μου καλι μου 

Φταίει που φεφγει ςαν λαγόσ 

Ι που είναι ς’ όλουσ βαρετόσ 

Ι που ςτο δάςοσ κάνει τςίςα ςυνεχϊσ; 

Σε απωκοφνε τα αυτιά του ι τα κατάμαυρα μαλλιά του 

Τα κορίτςια δε πλθςιάηει, είναι ντροπαλόσ 

Ζνα δυο πράγματα αν κα φτιάξει κα δεισ μικρζσ αλλαγζσ 

Απελπιςμζνα και απεγνωςμζνα, μάταια ψάχνει για αγκαλιζσ 

Ζνα δυο πράγματα κα τα φτιάξει γιατί είναι αλλοφ ντ’ αλλοφ 

Μαηί ςου τθσ κα τα φτιάξει, κα γίνει του κουτιοφ 

Κ: Σταματιςτε, ςταματιςτε, ςταματιςτε, αρκετά! Είναι αρραβωνιαςμζνθ με άλλον, εντάξει; 

Ζνα δυο πράγματα αν κα φτιάξει και όχι ςοβαρά 

Ο αρραβϊνασ ςαν ςικζ αγϊνασ 

Και ςτα δάκτυλα βζρα δεν φορά 

Ζνα δυο πράγματα κα τα φτιάξει μα κι τθσ τθσ μπερδευτεί 

Τον μνθςτιρα οφείλεισ να ξαποςτείλεισ 

Και οι δρόμοι είναι ανοιχτοί 

Λζνε πωσ δεν αλλάξουν οι άνκρωποι τελικά 

Θ αγάπθ είναι μια δφναμθ με παράξενθ ομορφιά 

Λάκθ όλοι κάνουμε τθσ δφςκολεσ ςτιγμζσ 

Μόνο θ αγάπθ τθσ φωτίηει τθσ ςκιζσ 

Ηεςταίνει τθσ καρδιζσ 

Ζνα δυο πράγματα όλοι φτιάχνουν για να βελτιωκοφν 

Ρατζρασ, κόρθ, γιοσ τα βγάηουν πζρα 

Με αγάπθ προχωροφν 



Ζνα δυο πράγματα όλοι φτιάχνουν αλλά να μθν ξεχνοφν 

Ο ιλιοσ πάντα κα φωτίηει κι αγάπθ κα ςκορπίηει παντοφ 

-Ρεσ μου, Άννα, δζχεςαι τον Κρίςτοφ για νόμιμο ςφηυγόσ ςου; 

-Κάτςε, τι; 

-Κα παντρευτείτε! 

Κ: Άννα!;; Είναι παγωμζνθ! 

Ε: Μα τι ςυμβαίνει εδϊ; 

Κ: Είναι παγωμζνθ! 

Ξ: Είναι παγωμζνθ! 

Ε: Μάγια! Δε μπορϊ να τα λφςω! Φαίνεται πωσ ο πάγοσ τθ χτφπθςε ςτθν καρδιά! Μόνο ζνα 

φιλί πραγματικισ αγάπθσ μπορεί να φτιάξει μια παγωμζνθ καρδιά! 

Ξ: Μόνο ζνα φιλί πραγματικισ αγάπθσ μπορεί να φτιάξει μια παγωμζνθ καρδιά! 

Ε: Αν πασ ςτον αρραβωνιαςτικό ςου ίςωσ; 

Κ: Ναι, αν πασ ςτον Χανσ ίςωσ; 

 

ΚΛΕΛΣΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

ΣΚΘΝΘ 13 – ΤΕΛΕΥΤΑΛΑ 

Αφιγθςθ: Ζτςι θ Άννα, ο Κρφςτοφ, ο Σβεν κι ο Πλαφ ξεκίνθςαν για το παλάτι. Ζπρεπε να 

βρουν τον αρραβωνιαςτικό τθσ Άννασ, τον Χανσ, για να τθσ δϊςει το φιλί πραγματικισ 

αγάπθσ και να λυκοφν τα μάγια. Γιατί όπωσ είπε θ αρχθγόσ των ξωτικϊν μόνο ζνα φιλί 

πραγματικισ αγάπθσ μπορεί να φτιάξει μια παγωμζνθ καρδιά. Ο Σβεν και ο Πλαφ ιταν 

πολφ χαροφμενοι γιατί δεν είχαν μπει ποτζ τουσ ςε παλάτι. Ο Πλαφ φανταηόταν ότι το 

παλάτι  ιταν το πιο καλοκαιρινό μζροσ ςτον κόςμο κι ο Σβεν ονειρευόταν ζνα ςοφπερ 

βαςιλικό γεφμα με τεράςτιεσ ποςότθτεσ καρότων.  

ΑΝΟΛΧΤΘ ΑΥΛΑΛΑ 

Φ: Γφριςε θ πριγκίπιςςα Άννα!  

Φ: Γφριςε θ πριγκίπιςςα Άννα! 

Κ: Είναι άρρωςτθ! 

Φ: Να τθ βάλουμε να ξαπλϊςει! 

Φ: Να τθ βάλουμε να ξαπλϊςει! 

Χ: Άννα! Γφριςεσ! 



Α: Χανσ ζλα γριγορα! 

Χ:  μα είςαι παγωμζνθ! Θ Ζλςα ςτο ζκανε αυτό; 

Α: Ναι! Είναι μάγια που μόνο ζνα φιλί πραγματικισ αγάπθσ μπορεί να λφςει! Γι αυτό ζλα 

φίλθςζ με γριγορα! 

Χ:  Ελπίηω να βρεκεί κάποιοσ κάποτε που να ςε αγαπιςει αλθκινά! Εγϊ φεφγω! 

Α: Χανσ; Γιατί; Δε μ’ αγαπάσ αλθκινά;  

Χ: Πχι, προσ το παρόν το μόνο που αγαπάω ςε εςζνα είναι τα λεφτά και ο κρόνοσ ςου 

Α: Ραα…. Ραγϊνω  

-ΤΑΓΟΥΔΛ ΘΩΑ- 

Ικελα κι εγϊ να βρεκϊ ς’ ζναν κόςμο λαμπερό 

Να είμαι ο καλφτεροσ να κακιερωκϊ 

Και τϊρα ιρκε θ ϊρα να δικαιωκϊ 

Το όνειρό μου αυτό βγαίνει αλθκινό 

Κα είμαι εγϊ ο μοναδικόσ  

Είμαι γεννθμζνοσ αρχθγόσ 

ιλιο κα φζρω μα και φωσ παντοφ 

Ξεκινϊ ξεκινϊ Γίνομαι ζνα με τον ουρανό 

Ξεκινϊ προχωρϊ τθν παλιά ηωι ξεχνϊ 

ιρωα μα και βαςιλιά κα με λζνε πια  

αμζςωσ ξεχνϊ τθν παλιά ηωι 

Χ: Κα κυριεφςω τον τόπο! Κα γίνω πλοφςιοσ! Κα φζρω και το καλοκαίρι και όλοι κα με 

ζχουν για ιρωα! Αντίο Άννα! Καλθςπζρα κυρίεσ μου, καλθςπζρα κορίτςια, είμαι ο Χανσ! 

Πχι, όχι δεν είμαι πρίγκιπασ, είμαι βαςιλιάσ! Ακοφτε; Βαςιλιάσ! Βαςιλιάσ! Βαςιλιάσ! 

Βαςιλιάσ! (τραγουδιςτά)  

[…] 

Κ: Πχι Σβεν! Δε με πειράηει που αγαπάει αυτόν! 

-Πχι ςου λζω ςταμάτα! 

-Μα αφοφ ςου λζω ΔΕ ΜΕ ΝΟΛΑ-ΗΕΛ που ‘τθσ κα τθσ δϊςει το φιλί τθσ πραγματικισ αγάπθσ’  



-Ναι ναι ςιγά μθ τθν αγαπάει πραγματικά! Ρου τθν ξζρει μόνο μιςι μζρα! Τι μιςι μζρα 

δθλαδι! Μιςι ϊρα! 

-Ναι εγϊ ςτθν τελικι τθν ξζρω 2 μζρεσ! Και ςίγουρα τθν αγαπϊ περιςςότερο! 

-Μπαα άςε αυτι κα είναι πολφ ευτυχιςμζνθ τϊρα! 

-Λεσ; Λεσ να μθ τθν φίλθςε ακόμα; 

-Εεε;;; λεσ να προλάβω εγϊ!!! ΑΑΑαααα!!! 

-ΤΘΝ ΑΓΑΡΩ- 

Μζχρι χτεσ ηοφςαμε ωραία παρζα μαηί 

Και περνουςαμε φανταςτικά (δεν ζχω δίκιο Σβεν;;;) 

Μα κάτι ζχει αλλάξει το ξζρεισ κι εςφ 

Θ αγάπθ μου χτυπα τθν καρδιά 

Απ’ τθν πρϊτθ ςτιγμθ με μια μόνο ματιά 

Άνοιξε μια πόρτα να βρεκϊ 

Σ’ άλλον ουρανό 

Σ’ άλλον ουρανό 

Σ’ άλλον ουρανό ηεςτό κρυφό 

Σ’ άλλον ουρανό 

Μ’ ζχει ϋτοςο αλλάξει θ αγάπθ αυτι 

Ρου μ αφινει με το ςτόμα ανοιχτό 

Είμαι ο πιο μεγάλοσ τηζντελμαν ςε όλθ τθ γθ  

Λεπτεπίλεπτοσ και κομ ιλ φο 

Και απ τθν πρϊτθ ςτιγμι με μια μόνο ματιά 

Άνοιξε μια πόρτα να βρεκϊ 

Σ’ άλλον ουρανό 

Σ’ άλλον ουρανό 

Σ’ άλλον ουρανό ηεςτό κρυφό 

Σ’ άλλον ουρανό 

Κ: Μπορεί και να προλαβαίνουμε Σβεν τρζχα! 



-ΣΥΓΓΝΩΜΘ- 

Ε: Άννα, ςυγγνϊμθ που ςε κράτθςα μακριά 

Το λάκοσ δικό μου το ξζρω  

Α:  Ζλςα! Το ξζρω ς’ αγαπϊ! 

Ο:  Ρουςουυυ! Δεν προλάβατε! 

Κ: Άννα είςαι καλά;; 

Α: Ναι ευχαριςτϊ  Ζλςα ευχαριςτϊ! 

Ε: Άννα! 

Α: Στείλτε τουσ φρουροφσ να ςυλλάβουν τον Χανσ και να τον ςτείλουν πίςω ςτα αδζρφια 

του! 

Κ: Τρομερό! Τα μάγια λφκθκαν! Ο πάγοσ λιϊνει!  

Α: Πλαφ! Λιϊνεισ! 

Ο: Για κάποιουσ ανκρϊπουσ αξίηει να λιϊνεισ! 

Ε: Ασ επιςτρζψει το καλοκαίρι 

-ΤΑΓΟΥΔΛ FINALE- 

-Let it go- 

Κεσ χιονάνκρωπο να φτιαξεισ 

Κάνουμε αν κζλεισ ςκανταλιζσ 

Βαρεκθκα να παιηω μόνθ/οσ μου 

Μιλάω μόνθ/οσ μου ς αυτζσ τισ ηωγραφιζσ 

Θ μοναξιά με πνιγει μζςα ςτο κενό 

Τι ϊρεσ απλά μετρϊ 

Κεσ χιονάνκρωπο να φτιάξεισ 

 

Μζχρι χτεσ ζβριςκα πάντα τισ πόρτεσ κλειςτεσ 

Ιρκεσ κι άνοιξαν μεςα ςτο λεπτό 

Τον εαυτο μου ρϊταγα ποιοσ είςαι τι κεσ 

Με το ςουφλζ τα είδα όλα ς’ ζνα βλζμμα γλυκο 



Τϊρα που μα προτοφ καταλάβω κι εγϊ 

Ιρκεσ κι άνοιξεσ μια πόρτα να βρεκϊ 

Σ’ άλλον ουρανό 

Σ’ άλλον ουρανό ηεςτό κρυφό 

Σ άλλον ουρανό 

 

Ραράκυρα πόρτεσ ανοιχτά  

Ραράκυρα, πόρτεσ ανοιχτά 

Αυτό γινόταν μόνο ςτα παλιά 

Ροιοσ φανταηόταν χίλια πιατικά 

Σε δωμάτια άδεια δεν χωρϊ 

Χϊροι κενοί χωρίσ χορό 

Άνοιξαν τισ πφλεσ τελικά 

Κα 'ρκουν τόςοι καλεςμζνοι 

Άνκρωποι πραγματικοί 

Χρόνια περιμζνω μια αλλαγι 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κι εγϊ μαηί μ’ αυτά 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κι όλα μοιάηουν μαγικά 

Χαρά είναι αυτό ι κουταμάρα; 

Ι μιπωσ τίποτα απ τα δυο; 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κα δικαιωκϊ 

Α: Κα είμαι ςιμερα μια κεά 

Κα 'χω ναηιάρικθ ματιά 

Το φφοσ μου μπλαηζ ςοφιςτικζ 

Και βλζπω ςτο βάκοσ ξαφνικά 

Αγόρι με ςπάνια ομορφιά 

Μπουκϊνω μεσ ςτο ςτόμα το ςουφλζ 



Κα λζμε αςτεία, κα γελάμε 

Πλα παρανοϊκά 

Ζτςι νιϊκω πρϊτθ μου φορά 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Πλα μοιάηουν μαγικά 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κι εγϊ μαηί μ’ αυτά 

Χρόνια τϊρα περιμζνω κάτι ωραίο να ςυμβεί 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Κι θ ελπίδα μου θ κρυφι 

Ε:      Κανείσ να μθν υποψιαςτεί 

Κα 'μαι θ καλι που ξζρουν μια ηωι 

Να μθ χακεί το μυςτικό 

Με ζνα λάκοσ κα καταςτραφϊ 

Μα είναι μόνο θ νφχτα αυτι (Μόνο θ νφχτα αυτι) 

Μ' αγχϊνει θ αναμονι (Μ' αγχϊνει θ αναμονι) 

Οι πφλεσ να ανοίξουν ςτθ ςτιγμι 

Γιατί τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Και εγϊ είμαι εδϊ για να τα  

Τα όνειρα μου ηωντανεφουν 

Θ ευκαιρία που ηθτϊ  

Δεν πρόκειται να αφιςω απόψε να χακεί 

Τα όνειρά μου ηωντανεφουν 

Και πάντα κα με προςτατεφουν 

Σ' ό,τι κι αν ςυμβεί 

 

-ΤΕΛΟΣ- 


