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Εποχή 

Παραµονές Χριστουγέννων 

Σκηνικό 

Ένα σαλονάκι, [µε χριστουγεννιάτικη διακόσµηση] που αρχικά 

είναι η αίθουσα οντισιόν και στην τελευταία σκηνή προσθέτουµε 

καλύµµατα, διακοσµητικά κλπ για να γίνει το σαλόνι του σπιτιού 

του Άγιου Βασίλη 
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Σκηνή 1η 

Αίθουσα αναµονής για οντισιόν. Κάποιες καρέκλες άδειες. Μπαίνει ένας 

χιονάνθρωπος, ντυµένος µε άσπρα, φορώντας από πάνω µια πολύ φαρδιά 

στολή του άγιου Βασίλη. Κρατά ένα χαρτί στο χέρι του. Κάθεται σε µια 

καρέκλα. Κάνει αέρα µε το χαρτί 

Χιονούλης 

Καλέ, τι ζέστη είναι αυτή! Έσκασα ο χιονάνθρωπος! Κλιµατισµό δεν έχει 

ο χώρος; Πλάκα θα χει, µέχρι να µπω για την οντισιόν, να χω λιώσει και 

να µου µείνει το καρότο στο χέρι! Αααα, δεν είναι συνθήκες αυτές! Τέλος 

και πάντων. Ας κάνω λίγη πρόβα τουλάχιστον! 

Αρχίζει να διαβάζει το χαρτί του… Μπαίνει ένα ταρανδάκι, ντυµένο σα 

καφέ, από πάνω φοράει το σακάκι του άγιου Βασίλη, ενώ στο ένα του 

κερατάκι, κρέµεται το κόκκινο σκουφάκι του Α.Β. Κρατάει κι αυτό ένα 

χαρτί στο χέρι του. Κοιτάζει γύρω – γύρω, βλέπει τον Χιονούλη, πάει και 

κάθεται δίπλα του. 

Ταρανδάκι 

Καληµέρα! 

Χιονούλης 

Όρκο µην πάρεις! 

Ταρανδάκι 

Καλά, δεν παίρνω. Κι εσύ για την οντισιόν; 

Χιονούλης 

Ναι, ναι, κι ελπίζω να προλάβω να µη µου φύγουν! 

Ταρανδάκι 

Τα τσισάκια; 

 



«Santa	  …	  χιόνια!»	  -‐	  Μαρία	  Ν	  Κίτρα	  
	  

www.miktra.com	  
	  

4	  

Χιονούλης 

Αυτά που φοράω! Αρχίζω και λιώνω σιγά – σιγά απ τη ζέστη!!! Η µύτη 

µου πάει προς τα κάτω και θα την καταπιώ µου φαίνεται, το κασκόλ µου 

θα γίνει ζώνη σε λίγο και τα µποτάκια µου θα περπατάνε µόνα τους όπου 

να ναι!!! 

Ταρανδάκι 

Ωωωωω! Τι κρίµα! Θες να σε φυσήξω λίγο; 

Χιονούλης 

Αν είσαι air condition, ναι! Αλλιώς, όχι, γιατί θα µε γεµίσεις σάλια! 

Ταρανδάκι 

Καλά … εγώ απλά ήθελα να βοηθήσω κάπως… 

Χιονούλης 

Ευχαριστώ, αλλά … όχι, ευχαριστώ! Κι εσύ για την οντισιόν ήρθες; 

Ταρανδάκι 

Ναι, ναι κι έχω µεγάλη αγωνία. Βέβαια, δεν έχω µάθει καθόλου τα λόγια 

µου απέξω, να πω την αλήθεια κι έχω άγχος! 

Χιονούλης 

Εδώ που τα λέµε, είναι και πάρα πολλά! Πού να προλάβεις να µάθεις 

απέξω να λες ... «χο, χο, χο»!!! 

Ταρανδάκι  

Χέι, µην κοροϊδεύεις! Μπορεί να µην είναι πολλά αυτά που πρέπει να 

πούµε, αλλά οφείλουµε να τα ερµηνεύσουµε τέλεια! Εσύ, τα ξέρεις; 

Χιονούλης 

Άκου τι λέει ρε παιδιά! Εννοείται! Απέξω και ανακατωτά!  
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Ταρανδάκι 

Μπααααα; Για πες τα να σε ακούσω κι εγώ! 

Ο Χιονούλης, σηκώνεται,  παίρνει ύφος και λέει µε µπάσα, βαριά φωνή 

Χιονούλης 

… Ωχ, ωχ, ωχ! 

Ταρανδάκι 

Ποιος ήρθε;;;; 

Χιονούλης 

Δεν είδα κάποιον! 

Ταρανδάκι 

Δεν εννοώ αυτό! Εννοώ τι είπες; 

Χιονούλης 

Αυτά που λέει το χαρτί! «ωχ, ωχ, ωχ»!!! 

Ταρανδάκι 

Ααααα, µάλιστα! Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες όταν είπες ότι τα χεις 

µάθει απέξω και ΑΝΑΚΑΤΩΤΑ! «Χο, χο, χο», πρέπει να πεις, όχι «ωχ, ωχ, 

ωχ», που είναι το ανάποδο! 

Χιονούλης 

Εεεεε; Ναι… έχεις δίκιο… αλλά τι να κάνω που υποφέρω και µου βγαίνει 

να πω «ωχ, ωχ, ωχ»! 

Ταρανδάκι 

Αααα, καλό µου χιονανθρωπάκι, sorry κιόλας που θα στο πω, αλλά δεν 

σε κόβω να παίρνεις το ρόλο!  
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Χιονούλης 

Μωρέ τι µας λες, καηµένε! Και γιατί παρακαλώ; 

Ταρανδάκι  

Ε µα φαντάζεσαι, να βγαίνεις στους δρόµους, να ανεβαίνεις στις 

καµινάδες και να φωνάζεις «ωχ, ωχ, ωχ», αντί για «χο, χο, χο»;;; Τα 

παιδάκια θα νοµίζουν ότι βαριέσαι και βαρυγκωµάς! Άσε που θα κάνεις 

µούσκεµα τη στολή σου, η οποία σου είναι και τεράστια! 

Χιονούλης 

Σαν πολύ έξυπνος δεν µας το παίζεις, κύριε … κρεµάστρα;;; 

Ταρανδάκι 

Τάρανδος είµαι, όχι κρεµάστρα! 

Χιονούλης 

Ναι, αλλά έτσι όπως κρέµεται το σκουφί απ τα κέρατά σου, σαν 

κρεµάστρα µοιάζεις!!! 

Ταρανδάκι 

Ε δε χωράει το σκουφί στα κέρατά µου, τι να κάνω;;; 

Χιονούλης 

Να πας στο δάσος σου και να µας αφήσεις ήσυχους! Έτσι κι αλλιώς, ούτε 

τα λόγια σου δεν ξέρεις! 

Ταρανδάκι 

Τα ξέρω! 

Χιονούλης 

Δεν τα ξέρεις! ΕΣΥ το είπες! 
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Ταρανδάκι 

ΔΕΝ το είπα! Εσένα, λιώνει το µυαλό σου και δεν ξέρεις τι λες! 

Χιονούλης 

Ααααα, ώστε έτσι ε; Ε τότε πες τα! 

Ταρανδάκι 

Ποια;;; 

Χιονούλης 

Τα κάλαντα! 

Ταρανδάκι 

Αρχιµηνιάααααα κι αρχιχρονιάααα, ψιλή µου δέντροοοοο 

Χιονούλης 

Θα φας τηγανιάααααα!!! Βρε! Τα λόγια σου πες, όχι τα κάλαντα!!! 

Ταρανδάκι 

Ααααα, τώρα κατάλαβα! Εεεεε .... χµµµµ ... ναι... αµέσως... 

Καθαρίζει το λαιµό του, κατεβάζει µπάσα τη φωνή, παίρνει βαθιά εισπνοή 

και ... 

Ταρανδάκι 

«χι, χι, χι»!!! 

Χιονούλης 

Ποιος ήρθε; 

Ταρανδάκι 

Δεν είδα κάποιον! 
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Χιονούλης 

Δεν εννοώ αυτό! Εννοώ, τι είπες;;;; 

Ταρανδάκι 

Αυτά που λέει το χαρτί! «χι, χι, χι»!!! 

Χιονούλης 

Το χαρτί, κύριε κερατοτάρανδε, λέει «Χο, χο, χο» κι όχι «χι, χι, χι»! 

Ταρανδάκι 

Ναι αλλά εµένα µε γαργαλάει το σκουφί κι έτσι µου βγαίνει να πω «χι, 

χι, χι»!!! 

Χιονούλης 

Αααα, µάλιστα! Ένα έχω να σου πω! Να θυµηθείς να ... ξεχάσεις την 

οντισιόν! 

Ταρανδάκι 

Γιατί;;;;;; 

Χιονούλης 

Γιατί ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να σε πάρουν! 

Ταρανδάκι 

Ναι, γιατί θα πάρουν εσένα, που κάνεις σαν παππούς που χορεύει 

ζούµπα! Εµένα θα πάρουν! 

Χιονούλης 

Εµένα θα πάρουν! 

Ταρανδάκι 

Εσένα θα σε πάρουν µε κανάτα, όταν λιώσει ο πάγος σου! 
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Χιονούλης 

Κι εσένα θα σε πάρουν µε φορείο, όταν θα σου δώσω µια στη µύτη σου 

και στην κάνω κόκκινη! 

Ταρανδάκι 

Μα κόκκινη είναι! 

Χιονούλης 

Ε τότε θα στη µαυρίσω!!! Ααααααα! .... Τα νεύρα µου! 

Ταρανδάκι 

Αααααα! .... Και τα δικά µου! 

Ο χιονούλης και το ταρανδάκι, θυµωµένοι, γυρίζουν πλάτη ο ένας στον 

άλλον και κοιτάζουν το γραπτό τους... Μπαίνει ένα ξωτικούλι. Έχει 

πολύχρωµα ρούχα, µεγάλα αυτιά και στα πόδια του φοράει κάτι τεράστιες 

µπότες που δυσκολεύουν το περπάτηµά του... Είναι τσαχπίνικο και κεφάτο 

και ψευδίζει λίγο 

Ξωτικούλι 

Χχχχχαίρετε! 

Χ+Τ 

Και αντίο! 

Ξωτικούλι 

Χχχχχυγνώµη! 

Χ+Τ 

Δεκτή! 

Ξωτικούλι 

Μπορώ να κάνω µια ερώτηχχχχη; 
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Χ+Τ 

ΟΧΙ! 

Ξωτικούλι 

Ούτε µία τόση δα ερωτηχχχχχχχούλα;;; 

Χ+Τ 

ΟΧΙ!!! 

Το ξωτικούλι κοιτάζει απορηµένο το κοινό και ρωτάει... 

Ξωτικούλι 

Όλο «όχι» κι «όχι», λένε αυτοί! Χχχχριστούγεννα έχουµε ή εικοχχχτή 

ογδόη Οκτωβρίου;;; ... Εεεε, έχω έρχει για την οντιχιόν! Κι εχείς το ίδιο;;; 

Ο χιονούλης και το ταρανδάκι αλλάζουν ύφος. Σηκώνονται και πάνε κοντά 

του. Αρχίζουν την ανάκριση σοβαροί 

Χιονούλης 

Μπαααα; Ωστε έτσι ε; 

Ταρανδάκι 

Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πάρεις ΕΣΥ το ρόλο, ας πούµε;;;; 

Ξωτικούλι 

1ον. Είµαι πολύ χαριτωµένο! 

Χιονούλης 

ΔΕΝ είσαι! 

Ξωτικούλι 

Δεν είµαι;;;; 
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Ταρανδάκι 

ΟΧΙ! Παρακάτω! 

Ξωτικούλι 

Ωωωω... 2ον.Είµαι πολύ αχχχχτειούλι... 

Χιονούλης 

ΔΕΝ είσαι! 

Ξωτικούλι 

Δεν είµαι; 

Ταρανδάκι 

ΟΧΙ! Παρακάτω! 

Ξωτικούλι [πολύ στεναχωρηµένο] 

Ωωωωω... Και 3ον, κχχχχέρω, πολύ καλά τα λόγια µου απέκχχχχω... 

Χιονούλης 

ΔΕΝ τα ξέρεις! 

Ξωτικούλι 

Δεν τα κχχχέρω; 

Ταρανδάκι 

ΟΧΙ! Για πες τα! 

Το ταρανδάκι είναι πολύ στεναχωρηµένο και βάζοντας τα κλάµατα, 

προσπαθεί να πει και τα λογάκια του... 

Ξωτικούλι 

... χιου, χιου, χιου... 
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Χιονούλης 

ΔΕΝ είναι αυτά τα λόγια! 

Ξωτικούλι 

Δεν είναι; Και ποια είναι δηλαδή; 

Χιονούλης 

Ωχ, ωχ, ωχ! 

Ταρανδάκι 

Λάθος! Χι, χι, χι είναι τα σωστά! 

Ξωτικούλι 

Χου, χου, χου, είναι! 

Χιονούλης 

Ωχ, ωχ, ωχ, είναι! 

Ταρανδάκι 

Χι, χι, χι, είναι!!! 

Θυµώνουν και οι τρεις 

Ξωτικούλι 

ΧΟΥ, ΧΟΥ, ΧΟΥ! 

Χιονούλης 

ΩΧ, ΩΧ, ΩΧ! 

Ταρανδάκι 

ΧΙ, ΧΙ, ΧΙ! 

Αρχίζουν να τσακώνονται µεταξύ τους... Μετά από λίγη ώρα... 
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Χιονούλης 

Φεύγω! Σας βαρέθηκα. Δε θα κάτσω να λιώσω εδώ πέρα! Ωχ, ωχ, ωχ! 

Ταρανδάκι 

Κι εγώ φεύγω! Να βγάλω κι αυτό το σκουφί επιτέλους, που µε γαργαλάει 

συνέχεια! Χι, χι, χι! 

Ξωτικούλι 

Ούτε εγώ θα µείνω. Ήµουν ένα χαρούµενο κι τσαχπίνικο ξωτικούλι και 

τώρα όλο κλαίω! Χου, χου, χου! 

Καθώς πάνε να φύγουν, µπερδεύονται λίγο µεταξύ τους και τελικά  

φεύγουν απ τη σκηνή... Μπαίνει ένα παπάς απ΄ την άλλη.  

 

Σκηνή 2η 

Παπάς 

Μπα σε καλό µου. Ούτε σήµερα ήρθε κανείς για την οντισιόν; ... Τι θα 

κάνουµε; ... Άγιε Βασίλη!!! ... Άγιε Βασίλη!!!... Έλα! Μπορείς να βγεις 

έξω. Δεν υπάρχει κανείς! 

Εµφανίζεται ο άγιος Βασίλης. Δείχνει στεναχωρηµένος και ξεφυσάει... 

Σέρνει το βήµα του... 

ΑΒ 

Τώωωωωρα µάλιστα! Δέσαµε! Την κάτσαµε! Τη βάψαµε! Θα πάρω τα 

βουνά και τα λαγκάδια! Θα γίνω βοσκός! Θα αρµέγω κατσίκες! Θα πίνω 

γάλα µέχρι να σκάσει η κοιλιά µου!  

Παπάς 

Κάτσε βρε άγιε µου Βασίλη! Μη τα βάφεις µαύρα ακόµη! 
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ΑΒ 

Μιλάς εσύ που τα ρούχα σου είναι κατάµαυρα! Μα δε βλέπεις παπα-

Βασίλη ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται; Ότι κανείς δε θέλει να πάρει τη θέση 

µου, το ρόλο µου, τη δουλειά µου έστω για λίγο, γιατί όλοι είναι 

βολεµένοι στον καναπέ τους και δε σηκώνονται από κει να βοηθήσουν 

κάποιον άλλον; 

Παπάς 

Σε βρίσκω λίγο υπερβολικό! 

ΑΒ 

Όπως το είπες: Υπέρ – ΒΟΛΙΚΟ! Όλοι µε εκµεταλλεύονται, όλοι θέλουν 

τα πάντα από µένα, όλοι περιµένουν να τα κάνω εγώ κάθε χρόνο! Ε 

φτάνει πια! Ως εδώ και µη παρέκει! Κουράστηκα... 

Παπάς 

Κάτσε, κάτσε, γιατί µου θυµίζεις τον Οιδίποδα στην Επίδαυρο, µε τόσο 

δράµα! Κάνε λίγη υποµονή ακόµη. Εχτές βάλαµε αγγελία για την 

οντισιόν. Σίγουρα θα βρεθεί κάποιος να πάρει το ρόλο σου...  

ΑΒ 

Μπα... δε νοµίζω... πάλι µόνος µου πρέπει να τα κάνω όλα... 

Παπάς 

Μα καλά, συγνώµη, τα ξωτικούλια δε σε βοηθούν κάθε χρόνο να φτιάξεις 

τα δώρα;;;; 

ΑΒ 

Δε λέω, µε βοηθούν, αλλά από τότε που έγινε περικοπή στους µισθούς 

τους, λόγω κρίσης, ε δε σκοτώνονται και στη δουλειά... Ούτε έχουν αυτό 

το κέφι και τον ενθουσιασµό που είχαν παλιά... 
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Παπάς 

Μµµµ... µάλιστα... Το ταρανδάκι σου που σε πάει παντού µε το 

έλκηθρο;;;; 

ΑΒ 

Ναι, δε λέω... το καηµένο τα χει παίξει µε τόσα δροµολόγια... αλλά τώρα 

που έχει ακριβύνει και η βενζίνη, πιο πολύ το πάει ποδαράτο και όλο 

αναρρωτικές άδειες παίρνει... 

Παπάς 

Κατάλαβα ... Και η Αγιοβασιλίνα; Δεν είναι πάντα δίπλα σου, δε σου 

ράβει στολές, δε σε φροντίζει και σε προσέχει;;;; 

ΑΒ 

Ναι, ναι, δε λέω... αλλά τώρα τελευταία έχω δύο θέµατα µε τη σύζυγο! 

1ον. `Ολη µέρα γκρινιάζει ότι δε τη βοηθάω καθόλου στο σπίτι, ότι λείπω 

συνέχεια, ότι κάθε χρόνο µου ράβει και µεγαλύτερο νούµερο στολή κλπ 

κλπ κλπ... 

Παπάς 

Ωχ... 

ΑΒ 

Και 2ον, έχει έρθει ... η πεθερά µου σπίτι µας! 

Παπάς 

ΑΜΑΝ! Αυτό είναι σοβαρό! 

ΑΒ 

Πιο σοβαρό δε γίνεται! Ε πόσα να αντέξω κι εγώ ο δόλιος... Γι αυτό σου 

λέω. Θα πάρω τα βουνά και τα λαγκάδια, να µη µε βρει κανείς και δε µε 

νοιάζει τίποτα... 
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Παπάς 

Τα παιδάκια όµως τα σκέφτηκες που θα περιµένουν τα δωράκια τους; 

ΑΒ 

Ε ... ναι... αυτό είναι ένα θέµα... 

Παπάς 

Μεγάλο, θα έλεγα... 

ΑΒ 

Είναι κρίµα να µην πάρουν τα δωράκια τους... 

Παπάς 

Μεγάλο θα έλεγα... 

ΑΒ 

Θα έχουν παράπονο, αν µείνουν χωρίς δωράκι... 

Παπάς 

Μεγάλο θα έλεγα... 

ΑΒ 

Όλο «µεγάλο» και «µεγάλο» θα έλεγες, αλλά δε βλέπω να µε βοηθάς και 

καθόλου!!! 

Παπάς 

Το θέµα είναι να βοηθήσουµε εµείς οι ίδιοι τον εαυτό µας! Μη µου 

αγχώνεσαι, όµως, άγιε µου Βασίλη! Όλα λύνονται, αρκεί να υπάρχει... 

ΑΒ 

Πρόβληµα; 
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Παπάς 

Θέληση! 

ΑΒ 

Α, ωραία, τώρα ησύχασα! Δε βλέπω προκοπή... Ποιος θα πάρει τη θέση 

µου για φέτος; 

Μπαίνει στη σκηνή, µια γυναίκα, η Μαίρη, διάσηµη ηθοποιός. Είναι 

υπερβολικά ντυµένη, το µαλλί της είναι υπερβολικά φτιαγµένο και κόκαλο 

και έντονα βαµµένη. Φοράει κόκκινα ρούχα. Από πίσω της ακολουθεί ένας 

άντρας, ο ατζέντης της, µε κουστούµι και επαγγελµατική τσάντα. 

 

Σκηνή 3η 

Η Μαίρη, κοιτάζει µε υπεροπτικό ύφος τον παπά και τον άγιο Βασίλη και 

τους περνάει για ηθοποιούς... Μιλάει στον ατζέντη της. 

Μαίρη 

Ωωω Τζον, σίγουρα έχουµε έρθει στο σωστό µέρος;  

Τζον 

Σίγουρα, µις Μαίρη! Τσέκαρα στο GPS µου τη διεύθυνση. Εξάλλου, απ’ 

ό,τι βλέπω, είναι κι άλλοι ηθοποιοί εδώ για οντισιόν! 

Μαίρη 

Ναι και φαίνονται και οι δύο πολύ ατάλαντοι! Ρώτησέ τους, σε 

παρακαλώ, µέχρι να ανανεώσω λίγο το µακιγιάζ µου! 

Τζον [χαµηλόφωνα στο κοινό] 

Κι άλλο; Σα να χει περάσει τοίχο µε τρία στρώµατα µπογιά, είναι! 

Μαίρη 

Είπες κάτι, Τζον;;;; 
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Τζον 

Όχι, όχι, µις Μαίρη! Να, ρωτάω εδώ τους καλεσµένους, αν έχουν βάψει 

κάτι, γιατί µυρίζει µπογιά... 

Μαίρη 

Ναι, τελείωνε όµως, γιατί έχω ραντεβού να κάνω µπαλαγιάζ σαντρέ σε 

λίγο! 

Τζον 

Τι είναι αυτό; Γαλλική σαλάτα; 

Μαίρη 

Η νέα τάση στις ανταύγειες, άσχετε! 

Τζον 

Ααααα, µάλιστα, κατάλαβα. Πώς µου ξέφυγε τέτοια γνώση! 

Μαίρη [έξαλλη] 

ΤΕΛΕΙΩΝΕ!!! 

Ο ΑΒ και ο παπάς, γυρίζουν απορηµένοι, το βλέµµα τους προς τα κει, από 

τη φωνή της Μαίρης. Ο Τζον, απευθύνεται στους δύο άντρες. 

Τζον 

Πολύ καληµέρα σας, κύριοι! 

ΑΒ 

Πόσο πολύ, δηλαδή; 

Παπάς 

Καληµέρα και σε σας! 
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Τζον 

Μπορώ να σας κάνω µια ερώτηση; 

ΑΒ 

Θα χρειαστεί και απάντηση; 

Παπάς 

Βεβαίως και µπορείτε! 

Τζον 

Α, ωραία! Είστε κι εσείς υποψήφιοι ηθοποιοί για το ρόλο του άγιου 

Βασίλη; 

ΑΒ 

Ναι! 

Παπάς 

Όχι! 

Τζον 

Με µπερδέψατε τώρα! Ναι ή όχι; 

Ο ΑΒ µε τον παπά, κοιτάζονται µεταξύ τους µε νόηµα και απαντούν 

ταυτόχρονα... 

ΑΒ + Παπάς 

ΙΣΩΣ! 

Τζον 

Δεν καταλαβαίνω! 

Η Μαίρη τους κοιτάζει µε υποτιµητικό ύφος και λέει στο κοινό 
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Μαίρη 

Άντρες! Μετά τα επτά, σταµατά η ανάπτυξη του εγκεφάλου! ... Επειδή θα 

χρονίσουµε, χρειάζοµαι  καφέ! 

ΑΒ 

Τι καφέ; 

Μαίρη 

Καφέ µε ροζ βούλες!!! Ένα φρέντο καπουτσίνο, µακιάτο, κον λάτε, 

ριστρέτο, λούνγκο, αµερικάνο, κον πάνα! 

Παπάς 

Φοράει ο καφές πάνα;;; 

ΑΒ 

Κυρία µου, πρέπει να σας πω ότι ο καφές βαράει στα νεύρα και η πολλή 

κατανάλωσή του δεν κάνει καλό στην υγεία! Πρέπει να προσέχουµε τι 

τρώµε και τι πίνουµε! 

Μαίρη 

Ναι, το βλέπω, µπουλούκο µου. Φαντάζοµαι ότι η κόκκινη κοιλίτσα σου 

είναι απ το µπρόκολο και την αγκινάρα, ε;;; 

Οι άντρες κοιτάζουν την κοιλίτσα του ΑΒ, ενώ εκείνος προσπαθεί να τη 

ρουφήξει... 

ΑΒ 

Καταπίνω πολλές στεναχώριες... και γίνονται ... λίπος! Λοιπόν, θα µας 

πείτε ποια είστε και τι θέλετε, γιατί έχουµε και δουλειές;;; 
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Τζον 

Θα σας πω εγώ, αγαπητοί µου, γιατί η πελάτισσά µου δεν πρέπει να 

κουράζει τις φωνητικές της χορδές! Η κυρία από δω, είναι η πασίγνωστη 

ελληνοαµερικανίδα ηθοποιός Μαίρη ... Κρίστµας! 

Παπάς+ΑΒ 

Η Μαίρη γουάτ;;; 

Μαίρη 

Καλά, µην τρέµετε, θα σας µοιράσω µετά αυτόγραφα! Λοιπόν, για να το 

συντοµεύουµε το θεµατάκι. Είµαι εδώ για το ρόλο του Άγιου Βασίλη! 

Είδα την αγγελία χτες κι επειδή έτσι κι αλλιώς τις γιορτές έρχοµαι 

Ελλάδα για τις διακοπές µου, είπα να το συνδυάσω µε λίγη υποκριτική!  

Τζον 

Ακριβώς! Η κυρία Μαίρη Κρίστµας, είναι καταπληκτική ηθοποιός κι ό,τι 

ρόλο παίρνει, τον απογειώνει! 

ΑΒ 

Δε µπαίνει σε κάνα αεροπλάνο να την απογειώσει, να ησυχάσουµε κι 

εµείς; 

Παπάς 

Μην συγχύζεσαι άγιε µου Βασίλη. Θα τα λύσουµε όλα! 

ΑΒ 

Πώς θα τα λύσουµε όλα, αφού αυτή είναι για δέσιµο;;;; Άκου γυναίκα, 

για το ρόλο του άγιου Βασίλη! Πού ακούστηκε;;; 

Τζον 

Αγαπητοί µου κύριοι. Ας µη χαλάµε τις καρδιές µας! Απ ό,τι φαίνεται θα 

περάσουµε όλοι από οντισιόν, οπότε ας διαλέξει η επιτροπή τον 

καλύτερο! 
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Μαίρη 

`Η ΤΗΝ καλύτερη! 

Τζον 

Αλήθεια, όµως. Πού ειναι η επιτροπή; Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; Θα 

ήθελα να του πω δυο λογάκια... 

Ο Τζον βγάζει µια δεσµίδα µε πολλά χρήµατα... Ο παπάς και ο ΑΒ 

γουρλώνουν τα µάτια τους... και λένε ψιθυριστά ο ένας στον άλλον 

ΑΒ 

ΑΜΑΝ! Παπά – Βασίλη, συγχώρα µε, αλλά αυτά εκεί που βλέπω, είναι 

πολλά χρήµατα! 

Παπάς 

Εµ δεν είναι;... 

ΑΒ 

Παπα – Βασίλη, συγχώρα µε ξανά, αλλά τα θέλω!!! 

Παπάς 

Και ποιος δε τα θέλει;;;; 

ΑΒ 

Να τα πάρω και να της δώσω τη θέση µου; Θα της πω ψέµατα ότι εγώ 

είµαι ο υπεύθυνος! Άσε που είµαι, δηλαδή! 

Μαίρη 

Μα τι µουρµουράτε εκεί τόση ώρα; 

Παπάς 

Άγιε µου Βασίλη! 1ον, δεν πρέπει να θαµπωνόµαστε από το χρήµα και 

2ον δεν πρέπει να λέµε ψέµατα... 
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ΑΒ 

Ούτε µία φορίτσα; 

Παπάς 

Καµία! Πρέπει να είµαστε τίµιοι και ειλικρινείς! 

ΑΒ 

Πρέπει, ε; Δίκιο έχεις ... δεν είναι σωστό... Άσε που είναι γυναίκα. Δε 

γίνεται να πάρει το ρόλο µου, µια γυναίκα...  Εεεεε ... λοιπόν, κύριεεεε 

... πώς λέγεστε;;; 

Τζον 

Τζον Ευρουλάκιας. 

ΑΒ 

Κύριε Τζον Ευρουλάκια, πρέπει να σας πω ότι ο υπεύθυνος και η 

επιτροπή, έφυγαν προ ολίγου. Όµως το απόγευµα θα είναι και πάλι εδώ 

....  

Μαίρη 

Τιιιιι;;;; Τζάµπα σκοτώθηκα να έρθω κατευθείαν απ το αεροδρόµιο; Εγώ 

ΤΩΡΑ θέλω! Θέλω το ρόλο και τον θέλω τώρα!!! Και θέλω και µια 

τεράστια αµοιβή για το υπέρτατο ταλέντο µου! 

ΑΒ 

Με την Κρουέλα Ντε Βιλλ, τι σχέση έχετε; Επίσης, να αναφέρω, ότι η 

δουλειά είναι εθελοντική! 

Μαίρη 

Τι σηµαίνει «εθελοντική δουλειά»;;; 

Τζον 

Δεν ξέρω. Μισό λεπτό να το γκουγκλάρω στο ίντερνετ... 
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Παπάς 

Καλή µου κυρία Μαίρη Κρίστµας. Δεν χρειάζονται πάντα χρήµατα για 

ό,τι κάνουµε. Για να αποκτήσουµε κάτι στη ζωή, χρειάζεται αγάπη, 

πολλή δουλειά, επιµονή, υποµονή και ... 

Μαίρη 

... και ένας καλός ψυχίατρος! Με συγχύσατε, ατάλαντοι ηθοποιοί της 

δεκάρας! Τζον, πάµε να φύγουµε και πέταξέ µε στο κοντινότερο σπα, να 

κάνω ένα µασάζ µε πέτρες να ηρεµήσω... 

Παπάς 

Τι πέτρες; 

ΑΒ 

Πέτρες στα νεφρά! 

Τζον 

Ναι, ναι, κυρία Μαίρη µου. Αµέσως! Δεν έχω ίντερνετ εδώ. Θα ψάξω 

αργότερα τι σηµαίνει αυτό το ... «εθελοντική δουλειά». 

Ο Τζον βγάζει µια λευκή επαγγελµατική κάρτα [που δε γράφει τίποτε πάνω] 

και τη δείχνει στον ΑΒ και τον παπά 

Τζον 

Κύριοι, αυτή είναι η κάρτα µου. 

Παπάς 

Μα δε γράφει τίποτα πάνω! 

Τζον 

Ναι, αλλά ήταν πιο φτηνή έτσι!!!  

Βγάζει ένα καπάκι από στυλό και το δίνει στον ΑΒ 
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Τζον 

Σηµειώστε παρακαλώ, το τηλέφωνό µου και το όνοµά µου. 

ΑΒ 

Μα αυτό είναι µόνο το καπάκι του στυλό! 

Τζον 

Ναι, αλλά ήταν πιο φτηνό έτσι! Λοιπόν, αποµνηµονεύστε τα στοιχεία 

µου: Τζον Ευρουλάκιας. Τηλέφωνο 69 68 67 66 65. Αν έχετε κάποιο 

νέο, θα ήθελα να µε πάρετε τηλέφωνο, παρακαλώ. 

ΑΒ 

Να µείνεις ... ανήσυχος! 

Παπάς 

Να πάτε στο καλό! Χαρήκαµε πολύ για τη γνωριµία! 

Μαίρη 

Πες µας κάτι που δεν έχουµε ξανακούσει! Πάµε Τζον! 

Τζον 

Τα σέβη µου, κύριοι και ... βρείτε κάτι άλλο να κάνετε, γιατί το ρόλο δε 

νοµίζω να τον πάρετε! Χα, χα, χα, χα! 

Η Μαίρη µε το Τζον γελάνε δυνατά και φεύγουν... 
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Σκηνή 4η 

Ο παπάς και ο ΑΒ είναι πολύ σκεφτικοί και πάνε πάνω κάτω 

ΑΒ 

Άκου φίλε µου, κάτι πράγµατα. Να µας πάρει η µαγδάλω από κει, το 

ρόλο! Πού ακούστηκε! Πού ακούστηκε! 

Παπάς 

Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει από το δρόµο της αγάπης … Κάτι πρέπει να 

γίνει... Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση...  

ΑΒ 

Άκου άγιος Βασίλης µε καλσόν και κόκκινο νύχι! Ο άγος Βασίλης είναι 

άντρας, µε άσπρα γένια, κόκκινη στολή και ... άντε και λίγη κοιλίτσα!!! 

... Χµµµ... Κάτι πρέπει να γίνει!!! 

Παπάς 

Χρειάζεται να βρούµε και πάλι την αγάπη και την καλοσύνη µέσα µας... 

χµµµ... Κάτι πρέπει να γίνει! 

Σταµατάνε το πέρα δώθε και λένε και οι δύο... 

ΑΒ  

Το βρήκα! ... Έχω µια ιδέα! 

Παπάς 

Α, τι ωραία! Είµαι όλος αυτιά! 

ΑΒ 

Σίγουρα;;; 
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Παπάς 

Σιγουρότατα! Λοιπόν, σε ακούω... 

ΑΒ 

Ε να... σκεφτόµουν πως αφού τον τελευταίο καιρό αισθάνοµαι πολύ 

αδικηµένος και παραµεληµένος απ όλους, όπως σου έχω πει ... 

Παπάς  

Ναι; 

ΑΒ 

Κι αφού µετά την εξοµολόγηση που έκανα σε σένα και µε συµβούλεψες 

να ξεκουραστώ λίγο, ώστε να σκεφτώ και καλύτερα και να πάρω µία 

άδεια από όλους και από όλα ... 

Παπάς 

Ναι;;; 

ΑΒ 

Κι αφού τον τελευταίο καιρό είµαι µέσα στα µούτρα οπότε δεν είναι 

σωστό να µε δουν έτσι τα παιδάκια... 

Παπάς 

Ναι;;; 

ΑΒ 

Έλεγα... µήπως... ήθελες να πάρεις εσύ τη θέση µου γι αυτή τη φορά 

µόνο... 

Παπάς 

Τι να κάνω λέει;;;; 

Ακούγεται απέξω η φωνή της Αγιοβασιλίνας 
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 Αγιοβασιλίνα 

Μπιλάκοοοοο; ... Μπιλάκοοοοο;;; 

ΑΒ 

Αµάν! Η Αγιοβασιλίνα! 

Ακούγεται απέξω και η φωνή της πεθεράς του 

Πεθερά 

Μπουλάκο, θες να πεις, έτσι µπούλης που είναι! 

Παπάς 

Αµάν! Η πεθερά σου!!! 

Πεθερά 

Πού είσαι βρε αχαΐρευτε, να σε στολίσω από πάνω έως κάτω σαν 

χριστουγεννιάτικο δέντρο;;; 

Παπάς 

Τι θα κάνουµε;;; 

ΑΒ 

Θα εξαφανιστούµε!  

Παπάς 

Μαααααα... δεν είπαµε τελικά τι θα κάνουµε!!! 

ΑΒ 

Πάµε και τα λέµε στο δρόµο! Άµα έρθει η πεθερά µου, δε θα 

προλάβουµε ούτε το σταυρό µας να κάνουµε! 

Παπάς 

Αααα, αυτό είναι σοβαρό! Φύγαµε! 
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Ο παπάς και ο ΑΒ φεύγουν όσο πιο γρήγορα µπορούν απ τη σκηνή... 

 

 

Σκηνή 5η 

Εµφανίζεται η Αγιοβασιλίνα και η µητέρα της από πίσω, που δείχνει 

έξαλλη και κοιτάζει γύρω – γύρω. Στο χέρι της κρατάει έναν πλάστη 

 

Πεθερά  

Α, ώστε ούτε εδώ είναι! Αν και κάτι µου λέει ότι κάπου εδώ γύρω 

βρίσκεται. Δε µε γελάει η µύτη µου εµένα! Έχω όσφρηση εγώ!!! 

Αγιοβασιλίνα 

Να σε κάνουµε τότε κυνηγετικό σκύλο! Άσε µας βρε µαµά! 

Πεθερά 

Καλά, κορόιδευε εσύ! Ξέρω εγώ τι λέω! Αχ, κοριτσάκι µου, πού πήγες κι 

έµπλεξες! 

Αγιοβασιλίνα 

Τι λες βρε µαµά κι εσύ! Τι εννοείς «πού πήγα κι έµπλεξα»; Ο Μπιλάκος 

µου είναι πολύ καλός, τρυφερός, πονόψυχος κι αγαπάει όλα τα παιδιά 

του κόσµου. 

Πεθερά 

Γι αυτό δεν κάνει τίποτα µια βδοµάδα τώρα κι όλο λείπει απ το σπίτι, 

ιδίως από την ηµέρα µάλιστα που ήρθα να µείνω µαζί σας! Εγώ στη θέση 

σου, κόρη µου, θα τον είχα χωρίσει! 
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Αγιοβασιλίνα 

Αυτό που µου αρέσει σε σένα, µαµά, είναι ότι βρίσκεις ... πρόβληµα σε 

κάθε λύση!. Άντε, έτσι εύκολα χωρίζουµε; Εγώ τον Μπιλάκο µου τον 

αγαπώ και θέλω να αντιµετωπίσουµε µαζί ό,τι πρόβληµα έχουµε... 

Πεθερά 

Δε πας να παίξεις σε κάνα τούρκικο σίριαλ λέω εγώ καλύτερα; Έχεις 

καταλάβει ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και δεν έχουν ανοιχτεί καν τα 

γράµµατα των παιδιών; 

Αγιοβασιλίνα 

Ναι, το ξέρω... Τι θα’ λεγες να διαβάσουµε εµείς τα γράµµατα και να 

κάνουµε µια λίστα µε το τι δώρο θέλει το κάθε παιδάκι; Έτσι, θα 

βοηθήσουµε και λιγάκι! 

Πεθερά 

Τιιιιιι; Δεν πας καλά, µου φαίνεται, που θα κάνουµε δουλειά άλλου! Άσε, 

που δεν προλαβαίνω! Έχω δουλειές µε φούντες... Δε βλέπεις τον πλάστη 

που κρατάω;;; 

Αγιοβασιλίνα 

Μπααααα; Και τι τον θες τον πλάστη, µανουλίτσα µου; 

Πεθερά 

Να ανοίξω στα δύο το κεφάλι του προκοµένου σου! .. Αστειεύοµαι βρε 

κουτό! Να ανοίξω φύλλο για σπανακόπιτα! Και µετά έχω ένα σωρό 

δουλειές. Να γεµίσω τη γαλοπούλα ... να τη βάλω στο φούρνο... να κάνω 

πεντικιούρ... 

Αγιοβασιλίνα 

Μιλάµε, σκοτώθηκες στις δουλειές! ΜΑΜΑ! Σύνελθε! Όταν κάποιος που 

αγαπάµε δεν είναι καλά, οφείλουµε να τον βοηθήσουµε µε όποιο τρόπο 
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µπορούµε! Κι ο άγιος Βασίλης τον τελευταίο καιρό, δείχνει πολύ 

στεναχωρηµένος και πιεσµένος ο καηµένος... 

Πεθερά 

Θα τον σφίγγει η στολή στους γοφούς που έχει γίνει κολάν πάνω του! 

Αγιοβασιλίνα 

Μαµά, δεν µου τα λες καλά! 

Πεθερά 

Τι λες παιδάκι µου; Αφού αυτά είναι τα λόγια µου στο σενάριο! 

Μπαίνει ένα παιδάκι [Μάριος Αφραγκούλης ή Μαρία Αφραγκούλη αν είναι 

κορίτσι]. Δείχνει λυπηµένο. Στο χέρι του κρατάει ένα τριγωνάκι 

Παιδάκι 

Να τα πούµε; 

Π+Α 

Ποια; 

Παιδάκι 

Τα κάλαντα... 

Αγιοβασιλίνα 

Μα τα κάλαντα είναι αύριο! 

Παιδάκι 

Το ξέρω... 

Πεθερά 

Αχ, το πουλάκι µου, δουλεύει υπερωρίες! Να τα αποτελέσµατα απ τα 

καµώµατα του προκοµένου σου! 
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Αγιοβασιλίνα 

Μαµά! Σταµάτα επιτέλους! Πώς σε λένε παιδάκι; 

Παιδάκι 

Μάριο Αφραγκούλη... 

Αγοαβσιλίνα 

Και γιατί θες να πεις τα κάλαντα τρεις µέρες πριν; 

Παιδάκι 

Γιατί την ηµέρα που λέµε τα κάλαντα, δεν ανοίγουν οι άνθρωποι, επειδή 

δεν έχουν τόσα λεφτά για όλα τα παιδιά. Σκέφτηκα, λοιπόν, να ξεκινήσω 

από σήµερα, που δε θα µε περιµένει κανείς κι έτσι θα µαζέψω ένα σωρό! 

Πεθερά 

Κοίτα επιχειρηµατικό µυαλό ο Αφραγκούλης! ...  

Παιδάκι 

Λοιπόν, να σας πω τα κάλαντα; 

Αγιοβασιλίνα 

Πες τα, πουλάκι µου! 

Μουσική... το παιδάκι αρχίζει να τραγουδάει 

Παιδάκι 

Καλήν ηµέραν άνθρωποι 

Κι αν είναι λάθος µέρα 

Εσείς ανοίξτε µου να µπω 

Να πω τα κάλαντα εδώ πέρα 

Για να µαζέψω χρήµατα 
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Να πάω να πάρω δώρα 

Ο άι Βασίλης έφυγε 

Πήγε σε άλλη χώρα! 

Χρόνια Πολλά! 

Η Αγιοβασιλίνα και η πεθερά είναι συγκινηµένες  

Πεθερά 

Αχου το µωρέ το καηµένο! Τι γλυκούλι που είναι! 

Αγιοβασιλίνα 

Ναι, µωρέ, το Αφραγκούλη µας! Και τι ωραία φωνή που έχει! 

Πεθερά 

Ναι, µόνο που όταν τραγουδάει, τη χαλάει! 

Παιδάκι 

Λοιπόν; Θα µε πληρώσετε µε µετρητά γιατί µου χάλασε το µηχάνηµα 

POS για τις κάρτες; 

Πεθερά 

Α, µιλάµε, εσύ είσαι πολύ µπροστά! 

Αγιοβασιλίνα 

Να σου πω, γλυκούλι! Πεινάς; 

Παιδάκι 

Πάρα πολύ! Με τόσες πρόβες απ το πρωί, γουργουρίζει η κοιλίτσα µου! 
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Αγιοβασιλίνα 

Ωραία! Λοιπόν Έχω µια ιδέα! Θες να έρθεις στο σπίτι του Άγιου Βασίλη 

και να διαβάσουµε µαζί τα γράµµατα των παιδιών; Μπορείς να µε 

βοηθήσεις, αν θες, να φτιάξουµε µια λίστα! 

Παιδάκι 

Τιιιιι; Αλήθεια;;;; Πάντα ήθελα να βοηθήσω τον άγιο Βασίλη! Ήταν το 

όνειρό µου! 

Πεθερά 

Κι ετοιµάσου να γίνει ο εφιάλτης σου!  

Παιδάκι 

Δηλαδή, θα δω και τον άγιο Βασίλη από κοντά;;; 

Αγιοβασιλίνα 

Αχ, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι, ότι τις τελευταίες µέρες έχει εξαφανιστεί… 

Λοιπόν; Πάµε; Θα µας βοηθήσεις κι εσύ, µανούλα; 

Πεθερά 

Εεεε; ... Πώς; ... Φυσικά! Για ποια µε πέρασες; ... Πάντα βοηθάω όπου 

µπορώ. Άλλωστε, αυτό πρέπει να κάνουµε όλοι µας! 

Αγοβασιλίνα 

Αχ, µπράβο µανούλα µου. Πολύ µε συγκινούν τα λόγια σου! 

Πεθερά [στο κοινό] 

Μωρέ, ας µην ήταν αυτά τα λόγια µου στο σενάριο και θα σου λεγα εγώ... 

πάει το πεντικιούρ... 

Και καθώς πάνε να φύγουν 
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Παιδάκι 

Τελικά δεν είπαµε τι θα µε κεράσετε που γουργουρίζει η κοιλίτσα µου! 

Μελοµακάρονα έχετε; 

Αγιοβασιλίνα 

Όσα θες! 

Παιδάκι 

Κουραµπιέδες; 

Αγιοβασιλίνα 

Ουουου! Αµέτρητους! 

Παιδάκι 

Δίπλες;;;; 

Πεθερά 

Κάνα γουρουνόπουλο στη σχάρα, θες;;;; 

Παιδάκι 

Δε θα µε χάλαγε! 

Πεθερά 

Θα χάλαγε όµως τη δίαιτά µου! Άντε, πάµε, ατιµούτσικο! 

Και φεύγουν απ τη σκηνή 

 

 

 

 

 


