Σκηνή 1η
Βρισκόμαστε στο γραφείο του ψυχίατρου Σωτήριου Σώθηκες! Ο γιατρός μιλά
στο τηλέφωνο με έναν πελάτη…
Σωτήρης
Τι μου λέτε αγαπητέ μου! `Ώστε έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν! … Αν σας
καταλαβαίνω; Μα είναι ερώτηση αυτή; Μα και βέβαια… ΔΕΝ έχω καταλάβει
απολύτως τίποτα! … Τι γιατί κύριε Ψυχοβγάλτη μου;;; Μα όλη την ώρα έχετε
πλαντάξει στο κλάμα! Πώς να καταλάβω; Από τον τρόπο που ρουφάτε τις μύξες
σας; … Τι είπατε; Χρειάζομαι ψυχίατρο; Δεν είμαστε καλά μου φαίνεται …
Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει…
Χριστίνα
Κύριε Σώθηκες! Κύριε Σώθηκες!
Σωτήρης
Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο;
Χριστίνα
Αχ ναι κύριε Σώθηκες, αλλά έξω περιμένει ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και
λέει πως είναι πολύ επείγον!
Σωτήρης
Ωχ, ωχ, ωχ! Από την εφορία είναι;
Χριστίνα
`Όχι!
Σωτήρης
Από την τράπεζα για το στεγαστικό δάνειο;
Χριστίνα
Τσου!
Σωτήρης
Μήπως η πεθερά μου;

Χριστίνα
Καλέ θεός φυλάξοι!!!
Σωτήρης
Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Θεός φυλάξοι!!! Ε τότε ποιος είναι;
Χριστίνα
Μαντέψτε! Φορά κόκκινα ρούχα!
Σωτήρης
Πλάκα κάνεις! Είναι ο Μήτρογλου απέξω;;;
Χριστίνα
Ποιος είναι αυτός καλέ; `Όχι!!! Εχει άσπρα μακριά γένια!!!
Σωτήρης
`Ασπρα μακριά γένια; `Ηρθε ο … Γκάνταλφ στο ιατρείο μου;;
Χριστίνα
Αααα κύριε Σώθηκες, πολύ τηλεόραση βλέπετε! `Θα σας το κάνω πιο εύκολο! Τα
αρχικά του είναι Α.Β.!
Σωτήρης
Α.Β. Βασιλόπουλος;;;
Χριστίνα
Ω μπω κύριε Σώθηκες! Απορώ πώς γίνατε ψυχίατρος!
Σωτήρης
Ναι, κι εγώ απορώ! Λοιπόν θα μου πεις ποιος είναι απέξω ή θα γκριζάρουν αυτοί
οι αρρενωποί μου κρόταφοι;;;
Χριστίνα
Τελευταία βοήθεια! Λοιπόν, φορά κόκκινα ρούχα, έχει μακριά άσπρα γένια,
μοιράζει κάθε Χριστούγεννα δώρα στα παιδιά και έχει ένα έλκηθρο με ένα
ελαφάκι! Ποιος είναι;

Ο Σωτήρης σκέφτεται … βάζει το ακουστικό στο αυτί του και ρωτά τον πελάτη
του…
Σωτήρης
Μπορώ να πάρω τη βοήθεια του κοινού; … `Εχετε εσείς καμιά ιδέα κύριε
Ψυχοβγάλτη μου ποιος μπορεί να είναι; … Σοβαρά;;; Ε δεν θα το ‘βρισκα με
τίποτα!!! Λοιπόν Χριστίνα παιδί μου το βρήκα. Είναι ο άγιος Βασίλης! … Ο
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ;;;
Ο Σωτήρης ξεσπά σε κλάματα… Η Χριστίνα πάει από πάνω του και τον χαϊδεύει
για παρηγοριά ενώ του δίνει ένα μαντιλάκι να σκουπίσει τη μύτη του…
Χριστίνα
Να γιατί δεν ήθελα να σας το πω απότομα… Μην κλαίτε κύριε Σώθηκες.
Πρέπει κάποια στιγμή, επιτέλους, να αντιμετωπίσετε το πρόβλημά σας!
Σωτήρης
`Εχεις δίκιο παιδί μου. `Εχεις απόλυτο δίκιο! `Ηρθε η στιγμή να αντιμετωπίσω το
πρόβλημά μου! Τι σόι ψυχίατρος είμαι!
Και ξεσπάει πάλι σε κλάματα…
Χριστίνα
Εεεε κύριε Σώθηκες… επειδή θα χει βγάλει ρίζες ο άγιος Βασίλης εκεί έξω…
θέλετε να σταματήσετε τις κλάψες και να τον δεχτείτε; Εξάλλου φαίνεται ο
καημένος πολύ στεναχωρημένος και μου είπε ότι θέλει τη βοήθειά σας. Να του
πω να περάσει;
Σωτήρης
Να του πεις παιδί μου. Είμαι πολύ καλύτερα τώρα…
Ξεσπάει για τρίτη φορά σε κλάματα αλλά για λίγο… Συνέρχεται εντελώς…
Σωτήρης
Είχε μπει ένα σκουπιδάκι στο μάτι μου! Πες του να περάσει!
Χριστίνα
Αχ μπράβο κύριε Σώθηκες! Μπράβο! `Ετσι σας θέλω!!!

Σωτήρης
Ναι, ναι, κι εγώ έτσι θα με ήθελα! Και όση ώρα θα είμαι με τον πελάτη μου, σε
παρακαλώ κράτησέ μου όλα τα τηλέφωνα!
Ο Σωτήρης της δίνει το σταθερό και κάποια κινητά τηλέφωνα!
Σωτήρης
Και να μην μας ενοχλήσει κανείς!
Χριστίνα
Μάλιστα κύριε Σώθηκες! Να σας πω… Μπορώ να πεταχτώ μέχρι εδώ στο
εμπορικό που θέλω να πάρω κάτι δωράκια; Δεν θ’ αργήσω!
Σωτήρης
Να πας παιδί μου! Καλύτερα να μείνουμε οι δυο μας. Πήγαινε τώρα!
Η Χριστίνα φεύγει ενώ ο γιατρός είναι ανήσυχος. Πίνει μια χούφτα χάπια,
χτενίζει τα μαλλιά του, βάζει αποσμητικό… παίρνει βαθιές ανάσες…
Σωτήρης
Τώρα είμαι έτοιμος!!!
Χτυπά η πόρτα…
ΑΒ
Να περάσω;
Σωτήρης
`ΟΧΙ!!! … Εεεε … εννοώ ναι! Περάστε!!!
Μπαίνει ο άγιος Βασίλης
ΑΒ
Μήπως ενοχλώ;
Σωτήρης
`Όχι! Εγώ ενοχλώ;

ΑΒ
Ορίστε;
Σωτήρης
Τίποτα, τίποτα…
ΑΒ
Μπορώ να καθίσω;
Σωτήρης
Βεβαίως! Εγώ θέλετε να σηκωθώ όρθιος;
ΑΒ
Πώς είπατε;
Σωτήρης
Τίποτα, τίποτα… Θέλετε κάτι να πιείτε;
ΑΒ
Α ναι, θα ήθελα…
Σωτήρης
Δεν έχουμε!
ΑΒ
Αααα…
Σωτήρης
Λοιπόν; Τι νέα; Στο σπίτι όλοι καλά;
ΑΒ
Δυστυχώς όχι!
Σωτήρης
Πολύ χαίρομαι! Τα δώρα; Τα φτιάξατε τα δώρα;

ΑΒ
`Όχι κι ούτε πρόκειται!
Σωτήρης
Α μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι! Λοιπόν όλα φαίνονται μια χαρά! Δεν βλέπω
κάποιο πρόβλημα! Είστε τελείως καλά! Χάρηκα που τα είπαμε. Αντίο σας!
ΑΒ
Ορίστε; Συγνώμη, να ρωτήσω κάτι; Ψυχίατρος δεν είστε;
Σωτήρης
Σώθηκες!
ΑΒ
Ορίστε;
Σωτήρης
Λέω, ναι, και βέβαια είμαι ψυχίατρος. Σωτήριος Σώθηκες! Ορίστε και η κάρτα
μου!
Του δίνει μια λευκή κάρτα... Ο άγιος Βασίλης την κοιτάζει από όλες τις πλευρές
ΑΒ
Μα δε γράφει κάτι επάνω!
Σωτήρης
Ναι, αλλά ήταν πιο φτηνή έτσι!
ΑΒ
Αααα κύριε Σώθηκες, δε με βοηθάτε κι εγώ πραγματικά χρειάζομαι να πω τον
πόνο μου σε κάποιον, αλλιώς θα σκάσω! Δεν υπάρχει κανείς που να με
καταλαβαίνει…
Σωτήρης
Ααααχχχ. Σας καταλαβαίνω…

ΑΒ
Σοβαρά; Με καταλαβαίνετε;
Σωτήρης
Απολύτως!
ΑΒ
Ωωωω αγαπητέ μου! Είστε ο σωτήρας μου! Με σώνετε!
Σωτήρης
Εμ, τζάμπα λέγομαι Σωτήρης Σώθηκες; Λοιπόν, λοιπόν, έχω μια ιδέα!
ΑΒ
Συμφωνώ!
Σωτήρης
Μα δεν σας την είπα ακόμη!
ΑΒ
Είμαι σίγουρος ότι θα μου αρέσει!
Σωτήρης
Ναι, κι εγώ έτσι νομίζω! Λοιπόν, ακούστε! Εδώ στη γωνία, έχει ανοίξει ένα
καινούριο τσιπουράδικο με λαχταριστούς μεζέδες! Θέλετε να πάμε να πιούμε
κάνα τσιπουράκι και να πούμε τον πόνο μας; Θέλω κι εγώ να σας εξομολογηθώ
κάτι… Από μικρός έχω θέμα με σας…
ΑΒ
Μιλάτε σοβαρά;;;
Σωτήρης
Σπάνια!
ΑΒ
Τρελαίνομαι για τσίπουρο! Αν και η αγιοβασιλίνα δεν μ’ αφήνει γιατί γίνομαι
λιάρδα!

Σωτήρης
Κι εγώ για μεζέδες! Αν και η σύζυγός μου δε μ’ αφήνει για να μην παχύνω!
Πάμε;
ΑΒ
Το δίχως άλλο! Απλά …
Σωτήρης
Απλά;
ΑΒ
Απλά να, δε θέλω να βγω μ αυτά τα ρούχα έξω. Θα με αναγνωρίσουν αμέσως!
`Ηδη για να έρθω εδώ, πέρασα τα πάνδεινα… Αφήστε το καλύτερα…
Σωτήρης
Αυτό είναι το πρόβλημα; Θα σας δώσω εγώ την ιατρική μου ποδιά. `Ετσι, δεν θα
σας καταλάβει κανείς και θα φαινόσαστε σα γιατρός!
ΑΒ
Μα δεν είμαι γιατρός!
Σωτήρης
Γιατί είμαι εγώ;
ΑΒ
Και το μούσι; Είναι χαρακτηριστικό!
Σωτήρης
Μα ούτε αυτό είναι πρόβλημα! Θα μου το δώσετε εμένα!
ΑΒ
Λέτε;
Σωτήρης
Μόλις είπα!
Αλλάζουν… Ο Σωτήρης φορά το μούσι και ο ΑΒ την ιατρική ποδιά

Σωτήρης
Πώς είμαι;
ΑΒ
Σαν τον Φρόυντ! Εγώ;
ΑΒ
Σαν κρεοπώλης του Σπέντζου!!! Λοιπόν πάμε; `Εχουμε πολλά να πούμε!!!
ΑΒ
Ναι, ναι, έχουμε πολλά να πούμε και ήδη ομολογώ πως αισθάνομαι καλύτερα!
Είστε λαμπρός επιστήμων! Θα μου επιτρέψετε να σας κεράσω αγαπητέ μου;
Σωτήρης
Αααα, εδώ θα τσακωθούμε!
ΑΒ
Ε άμα είναι να τσακωθούμε τότε…
Σωτήρης
Τότε να με κεράσετε! Πάμε;
ΑΒ
Φύγαμε!!!

