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Ρόλοι 

 

1. Κυρία Ξερολάκη 

2. Αγιοβασιλίνα 

3. Μαιρούλα 

4. Αι-Παράταμε 

5. Σαρανδάκι 

6. Κακοκοράκι 

7. Παιδάκι – ωτήρης 

8. Βοσκός 

9. Α. Βασίλης 

 

 Οι ρόλοι της Ξερολάκη, του τάρανδου και του παι-

διού, μπορούν να αλλάξουν φύλο  

 

 Υπάρχει και έκδοση για ενήλικες που απευθύνονται 

σε κοινό ενηλίκων 
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Σκηνή 1η 

1.εισαγωγή-πουλάκι 

 

Στο γραφείο της διάσημης ψυχο[άνευ]λόγου κυρίας Ζωζώκας Ξερολάκη. 

Ακούει μουσική στ’ ακουστικά και σερφάρει στο ίντερνετ [μουσική]… χτυ-

πάει η πόρτα… δεν ακούει… χτυπάει δεύτερη φορά… καμία απόκριση… 

στην τρίτη φορά ανοίγει και μπαίνει η Αγιο-Βασιλίνα 

 

Αγιοβασιλίνα 

Καλημέρα, κυρία Ξερολάκη… είμαι η … 

Ξερολάκη [τραγουδάει] 

Σο πουλάκι τσίου, η κοτούλα κο, η γαλοπούλα γλου … Ααα, συγνώμη, 

δε σας είδα… `Ήμουν απορροφημένη με τη δουλειά μου. Δουλειά, πολ-

λή δουλειά!!! 

Αγιοβασιλίνα 

Εμ, δεν το βλέπω; 

Ξερολάκη 

Ξέρετε, κάνω μια διατριβή πάνω στα ζωάκια και τη σημασία τους στον 

πλανήτη μας! Ιδίως τα πουλάκια, τα οποία σήμερα, αποτελούν είδος 

προς εξαφάνιση… 

Αγιοβασιλίνα [χασμουριέται] 

Αρχίζω και βαριέμαι…  

Ξερολάκη 

Σι είπατε; 

Αγιοβασιλίνα 

Σίποτα, τίποτα. Μήπως μπορώ να καθίσω; Ξέρετε, πονάνε τα πόδια μου 

και η μέση μου. `Έχουν και σήμερα απεργία όλα τα μέσα μεταφοράς κι 

έτσι αναγκάστηκα να έρθω από την Καισαρεία με τα πόδια… 

Ξερολάκη 

Παρακαλώ, καθίστε. Από την Καισαρεία; υ „σαι αρχό… συ „σαι αρχό-

ντισσα κυρία, δηλαδή; 
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Αγιοβασιλίνα 

Ναι, ναι, σ‟ αυτό το στυλ, κυρία Ξερολάκη. Και ήρθα σε σας γιατί έχω 

πρόβλημα με τον `Αγιο Βασίλη… 

Ξερολάκη 

Ααα! Με τον `Αγιο Βασίλη! Είμαστε φίλοι στο facebook! Μάλιστα μόλις 

πριν λίγο του έκανα “like” σε κάτι φωτογραφίες που κυλιόταν  στο χιόνι… 

Αγιοβασιλίνα 

Βρε τον άνθρωπο, ξεμωράθηκε εντελώς! Σέλος πάντων. Κυρία Ξερολάκη 

μου, πρέπει να σας μιλήσω επειγόντως γιατί το πρόβλημά μου είναι σο-

βαρό και δεν έχω πολύ χρόνο! 

Ξερολάκη 

Βεβαίως! Γι αυτό είμαι εγώ εδώ! Για να βοηθήσω το συνάνθρωπό μου σε 

κάθε του πρόβλημα!  … Πενήντα ευρώ! 

Αγιοβασιλίνα 

Σι πενήντα ευρώ; 

Ξερολάκη 

Πενήντα ευρώ η κάθε συνεδρία. Δίδονται προκαταβολικά έτσι ώστε να 

ξεκινήσει χωρίς προβλήματα και εμπόδια η πλήρης ίασις του ασθενούς! 

Αγιοβασιλίνα [βγάζει χαρτονομίσματα & κάτι ψηλά] 

Ορίστε… 

Ξερολάκη [ανοίγει ένα σεντουκάκι και τα ρίχνει μέσα] 

 ας ευχαριστώ. Σώρα είμεθα έτοιμοι να ξεκινήσουμε… 

Αγιοβασιλίνα 

Δε θα μου δώσετε απόδειξη; 

Ξερολάκη 

1ον. Η απόδειξη είμαι εγώ! 2ον. Αποδείξεις από ψυχολόγους δεν περνάνε 

στην εφορία γιατί όλος ο κόσμος πηγαίνει πλέον σε τέτοιες συνεδρίες κι 

έτσι δεν υπάρχει φοροαπαλλαγή… 

Αγιοβασιλίνα 

Μάλιστα. Ας είναι. Λοιπόν, κυρία Ξερολάκη μου. Σο πρόβλημά μου εί-

ναι πολύ μεγάλο!  
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Ξερολάκη 

Πενήντα ευρώ! 

Αγιοβασιλίνα 

Σι πενήντα ευρώ; Σώρα δα δε σας έδωσα; 

Ξερολάκη 

Πενήντα ευρώ επιπλέον, εάν το πρόβλημα του ασθενούς είναι πολύ με-

γάλο. Ορίστε και ο τιμοκατάλογος [βγάζει ένα τιμοκατάλογο] 

Αγιοβασιλίνα [τον κοιτάζει] 

Μμμ… μεγάλο πρόβλημα 50,00 ευρώ, μεσαίο πρόβλημα 30,00 ευρώ, 

ψιλοπρόβλημα 10,00 ευρώ, μια σίζαρς 8,50 ευρώ… όχι αυτό είναι άλ-

λο… Μάλιστα. Καλά, ας είναι… Ορίστε και τα πενήντα ευρώ… 

 

Εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα. Ανοίγει και μπαίνει μέσα … ένας άκυρος 

βοσκός 

 

2. εισαγωγή βοσκού 

 

Βοσκός [μιλάει βλάχικα] 

Πού είστε, προβατάκια μου; Γιατί μου κρύβεστε; Μη να „χετε πάει στου 

λύκου το σπίτι για καφέ; Βρε, μήπως μου κρύβεστε για να παίξουμε; 

Καλέ φανερωθείτε γιατί με περιμένει η κυρά στο σπίτι να φάμε τραχανά. 

Προβατάκια μου, πού είστε; … Γειαααα! 

 

Ο άκυρος βοσκός φεύγει απ τη σκηνή σαν να μη συμβαίνει τίποτα… Οι δύο 

γυναίκες απορούν και μετά συνεχίζουν … 

 

Ξερολάκη [μαζεύει και τα υπόλοιπα λεφτά] 

Ωραιότατα! Σώρα είμεθα έτοιμοι να λύσουμε το πρόβλημά σας. Μήπως 

θα θέλατε κάτι να πιείτε ή να φάτε; 

Αγιοβασιλίνα 

`Εχετε άλλο τιμοκατάλογο γι αυτά; 

Ξερολάκη 

Βεβαίως. Να σας τον δώ… 
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Αγιοβασιλίνα [τη διακόπτει] 

Αφήστε, δε χρειάζεται. Εξάλλου δεν έχω και πολύ χρόνο. Λοιπόν, κυρία 

Ξερολάκη μου, στο θέμα μας. Ο Άγιος Βασίλης όπως γνωρίζετε, κάθε 

χρόνο μοιράζει τα δώρα σε όλα τα παιδάκια του κόσμου… 

Ξερολάκη [περνάει ένα κουνούπι εκείνη την ώρα] 

Αυτό το ξέρουν μέχρι και τα κουνούπια! Παρακάτω… 

Αγιοβασιλίνα 

Υέτος όμως κάτι έχει πάθει και αρνείται πεισματικά να μοιράσει έστω 

και ένα δώρο. Εκτός αυτού, εδώ κι ένα χρόνο είναι κλεισμένος για ώρες 

στο δωμάτιό του, μπροστά σ ένα κομπιούτερ και δεν κάνει τίποτε άλλο 

απ το να ασχολείται μ‟ αυτό… Νομίζω πως ήρθε πια το … «Αγιοβασίλε-

μα»…  [3. Το…αγιοβασίλεμα] Αφήστε τα νεύρα που έχει... Σον έχει φο-

βηθεί το μάτι μου… 

Ξερολάκη 

Καταρχάς, ηρεμήστε και μην πανικοβάλλεστε. Όταν θα τον φοβηθεί … 

και το άλλο σας μάτι, τότε να ανησυχήσετε. Προς το παρόν τα πράγματα 

χρήζουν περαιτέρω εξήγησης… [πατάει ένα κουμπί]… Μαιρούλα! `Ελα 

μέσα παιδί μου σε χρειάζομαι λίγο… 

 

Χτυπάει η πόρτα και μπαίνει η Μαιρούλα. Φοράει κάτι πανύψηλες γόβες 

που τη δυσκολεύουν να περπατήσει… Η Αγιοβασιλίνα τη βλέπει και σχο-

λιάζει 

 

Αγιοβασιλίνα 

`Αχου το, καλέ. Δεν είναι συναρμολογημένο καλά ε; 

Μαίρη 

Με φωνάξατε, κυρία Ξερολάκη; 

Ξερολάκη 

Ναι, Μαιρούλα, παιδί μου. Κράτησε σε παρακαλώ τις σημειώσεις 

 

Η Μαιρούλα … ψάχνει από δω και από κει περπατώντας με πολλή δυσκο-

λία 
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Ξερολάκη 

Σι ψάχνεις, πουλάκι μου; 

Μαιρούλα 

Σις σημειώσεις, κυρία Ξερολάκη. Πού είναι να τις κρατήσω; 

Αγιοβασιλίνα 

Και μετά λέω ότι εγώ έχω πρόβλημα! ταμάτα να περπατάς, βρε κορίτσι 

μου, πέρα δώθε μ‟ αυτές τις γόβες κομοδίνα! Θα σπάσεις! 

Μαιρούλα 

Α δε με πειράζει. Είναι πολύ άνετες ξέρετε! Εξάλλου φέτος είναι στη μό-

δα οι δωδεκάποντες γόβες! 

Αγιοβασιλίνα 

Ναι, ταιριάζουν με τους πόντους του I.Q σου!  

 

Η Ξερολάκη όλη αυτή την ώρα είναι και πάλι στο κομπιούτερ της και τώρα  

γελάει… 

 

Αγιοβασιλίνα 

Γελάτε με τον πόνο μου, κυρία Ξερολάκη;  

Ξερολάκη 

`Όχι καλέ, ούτε καν, απλά είδα κάτι σούπερ φωτογραφίες που ανέβασε ο 

`Άγιος Βασίλης με τον τάρανδό του 

Μαιρούλα [τρέχοντας…] 

Αχ, για να δω κι εγώ!!! … Καλέ τι «ίχουτο» πού είναι το ταρανδάκι! Και ο 

`Αγιος Βασίλης γλύκα σκέτη! 

 

Ξερολάκη και Μαιρούλα σχολιάζουν τις φωτογραφίες του Α.Β. χωρίς να 

δίνουν καμία σημασία στην Αγιοβασιλίνα η οποία έχει φουντώσει για τα 

καλά. Χτυπάει το τηλέφωνό της…  4.κινητό Bασιλίνας Το σηκώνει νευ-

ριασμένη! 
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Αγιοβασιλίνα 

ΝΑΙ! […] Αααα, έλα «`Αι – Παράταμε» […] Σι κάνεις; […] Σα στραβά μάτι-

α; Γιατί, πότε ήταν ίσια; […]`Όχι, είμαι σ‟ ένα ραντεβού […] Σο ξέρω ότι 

βιάζεσαι, μα έχε λίγη υπομονή ακόμη να δούμε τι θα κάνω με τον `Αγιο 

Βασίλη […] Καλά, καλά, μη φωνάζεις. Μέχρι το βράδυ θα σου απαντή-

σω… `Αι παράτα με κι εσύ!!! 

 

Η Αγιοβασιλίνα κλείνει το τηλέφωνο θυμωμένη. Η Ξερολάκη και η Μαι-

ρούλα την κοιτάζουν με απορία 

 

Ξερολάκη 

Σι πάθατε, κυρία Αγιοβασιλίνα μου; 

Μαίρη 

`Εχω την εντύπωση ότι είναι ελαφρώς θυμωμένη, κυρία Ξερολάκη 

Αγιοβασιλίνα 

Α καλά, εσύ είσαι μεγάλη ψυχολόγος! 

Μαίρη 

Αλήθεια; Αχ ξέρετε σκέφτομαι να γραφτώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο! 

Αγιοβασιλίνα 

Περίμενε να κλείσει πρώτα και μετά γράφεσαι! Ααα, δεν αισθάνομαι κα-

λά. Με πιέζει ο χρόνος, μ‟ έχει φάει το άγχος, έχει στεγνώσει το στόμα 

μου, τι θα κάνω; 

Ξερολάκη 

Ηρεμήστε, κυρία Αγιοβασιλίνα μου, και όλα θα γίνουν στην ώρα τους. 

Θέλετε ένα ποτήρι νερό; 

Αγιοβασιλίνα 

Λέτε; Μακάρι! Θέλω, ναι, παγωμένο, αν είναι εύκολο… 

Μαίρη 

Μάλιστα. Θα σας φέρω αμέσως 

 

Η Μαίρη σκύβει στο αυτί της Ξερολάκη 
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Μαίρη 

Κυρία Ξερολάκη, είναι λίγο περίεργη αυτή η Αγιοβασιλίνα. Ποιος βάζει 

ποτήρια στο ψυγείο για να είναι παγωμένα;; 

Ξερολάκη 

Εεε; Α, καλά, πρέπει να κλείσω και μαζί σου ένα ραντεβού. `Εχεις θέ-

μα… Πήγαινε, παιδί μου. Πρέπει να μιλήσω με την πελάτισσά μου 

 

Η Μαίρη φεύγει τρεκλίζοντας πάνω στις γόβες της και η Αγιοβασιλίνα δεν 

κρατιέται και σχολιάζει πάλι 

 

Αγιοβασιλίνα 

Δε μου βάζεις και λίγο φραπέ μέσα στο ποτήρι καλύτερα; 

Μαίρη 

Γιατί καλέ; 

Αγιοβασιλίνα 

Γιατί κουνιέσαι σαν σέικερ!!! 

Μαιρούλα [φεύγει γελώντας] 

Αχαχαχαχα, καλό!!! 

Αγιοβασιλίνα 

Σης άρεσε! 

Ξερολάκη 

Πάντως, κυρία Αγιοβασιλίνα, πρέπει να ομολογήσω πως παρόλα τα προ-

βλήματά σας, διατηρείτε το καυστικό σας χιούμορ. Μα πείτε μου όμως, 

πώς μπορώ να βοηθήσω; 

Αγιοβασιλίνα 

Θέλετε να τα πάρουμε ένα – ένα; 

Ξερολάκη 

Να τα πάρουμε δύο – δύο καλύτερα γιατί τελειώνει η ώρα σας και έχω κι 

άλλα ραντεβού μετά; 

Αγιοβασιλίνα 

Ας είναι… Λοιπόν που λέτε κυρία Ξερολάκη, όλα άρχισαν όταν … 

 

Φώτα … 5.flashback     
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Σκηνή 2η 

 

Ακούγονται «μπαμ» … Μπαίνει τρέχοντας ο τάρανδος στη σκηνή. Είναι πο-

λύ τρομαγμένος και ψάχνει μέρος να κρυφτεί…  

 

Τάρανδος [μιλάει λίγο ψευδά] 

Ααα, τι κατάσταση είναι αυτή! Ούτε μια βόλτα στο δάσος σαν τάρανδος 

δε μπορώ να κάνω πια! `Εχουν ξαμοληθεί όλοι οι κυνηγοί και πιάνουν 

ό,τι βρουν μπροστά τους… Σι θα κάνω; Κάτι πρέπει να κάνω! `Εχω κι 

όλα αυτά τα γράμματα των παιδιών που πρέπει να παραδώσω άμεσα στον 

Αγιο Βασίλη! 

 

Ψάχνει τριγύρω.. Ακούγονται φωνές… 

 

Τάρανδος 

Αααα! Κάποιος έρχεται! Πού να πάω; … Σο βρήκα! Θα κρυφτώ!!! 

 

Ο τάρανδος σκύβει, τυλίγεται με την κάπα του και φέρνει τα κέρατά του 

μπροστά. Μπαίνει το Κακοκοράκι & και η `Αι – Παράταμε κρατώντας μπα-

λόνια στο χέρι που τα τρυπάει με μια βελόνα 

 

Κακοκοράκι 

Αχ, `Αι – Παράταμε πια! 

`Αι – Παράταμε 

Μα άκου, άκου! [Τρυπάει ένα μπαλόνι. Ο καλυμμένος τάρανδος σκιάζεται 

και πετάγεται λίγο πιο κει]. Μελωδία! Σσακ! Πάει κι αυτό! 

Κακοκοράκι 

Και το τύμπανό μου μαζί! Να σταματήσουμε λίγο όμως γιατί πρέπει επι-

τέλους να οργανωθούμε;  

`Αι-Παράταμε 

Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο. Κάτσε, ένα μου έμεινε! Αααχχχ, τι ευχαρίστηση! 
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Το σκάει κι αυτό και ο τάρανδος μετακινείται ακόμα πιο κει απ την τρομά-

ρα του. Το κακοκοράκι το βλέπει και απορεί 

 

`Αι-Παράταμε 

Οκ. Σελείωσα. Λοιπόν, θα ντυθείς; 

Κακοκοράκι 

Εεε; Ναι!  

`Αι-Παράταμε 

Ωραία! Γδύσου! 

Κακοκοράκι 

Εδώ; Μπροστά σε τόσο κόσμο; 

`Αι-Παράταμε 

Ε και τι θες; Να τους πούμε να φύγουν και να έρθουν σε δέκα λεπτά; 

Κακοκοράκι 

Όχι, ε; Καλά… 

 

Το κακοκοράκι βγάζει την κάπα του και την ακουμπάει στον κρυφό τά-

ρανδο ενώ παράλληλα η Αι-Παράταμε βγάζει μια στολή `Αγιου Βασίλη και 

του τη δίνει να τη φορέσει 

 

Κακοκοράκι 

Σεράστια είναι! 

`Αι-Παράταμε 

Σι να σου κάνω, Κακοκοράκι. Αυτή ήταν η μόνη που μπορούσα να βου-

τήξω. Είναι απ τις παλιές του, τότε που ήταν ακόμη στρουμπουλός. Αν 

έπαιρνα μία απ τις φετινές του θα το καταλάβαινε. 

Κακοκοράκι 

Δίκιο έχεις. Ο άτιμος! τυλάκι έχει γίνει! … Πώς είμαι; Μοιάζω με τον 

`Αγιο Βασίλη; Κρα – κρα. 

Αι-Παράταμε 

Βρε ίδιος! Αν σας έβλεπα στο δρόμο και τους δύο δεν θα ήξερα ποιος εί-

ναι ο αληθινός!!! Κόψε όμως λίγο αυτό το κρα – κρα αν γίνεται! 
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Κακοκοράκι 

Ε τι να κάνω; 

Αι-Παράταμε 

Φο-χο! 

Κακοκοράκι 

Μάλιστα!... Κρο – Κρο! 

Αι-Παράταμε 

Δεν έχω ελπίδες. Πάμε άλλη μία Κακοκοράκι: Φο-Φο, όχι κρο-κρο! 

Κακοκοράκι 

Κα – κο – χρο – νο – χο – κρα - … 

Αι-Παράταμε 

Κακόχρονο να χεις! Φο-χο λέμε!!!   

Κακοκοράκι 

Φο – Φο !!! 

Αι-Παράταμε 

Ανάσταση! 

Κακοκοράκι 

Φριστούγεννα έχουμε! 

Αι-Παράταμε 

Ε δε θα συνεννοηθούμε απόψε. Λοιπόν. Θυμάσαι τι πρέπει να κάνεις; 

Κακοκοράκι 

Και βέβαια! Θα κάνω τον Άγιο Βασίλη. Θα βγαίνω στους δρόμους, θα 

πηγαίνω στα μαγαζιά, θα ανεβαίνω στις καμινάδες και θα λέω : «Κρα-

Κρα.. 

Τάρανδος [από πίσω κρυμμένος] 

Φο – χο είπαμε!!! 

Κακοκοράκι 

Ναι! ωστά! Λοιπόν : «Φο – χο. Ακούσατε – ακούσατε! Υέτος, εγώ, ο `Αγι-

ος Βασίλης, δε θα μοιράσω δώρα στα παιδιά γιατί βαριέμαι! Δίνω λοιπόν 

τη θέση μου στην πολυαγαπημένη μου αδερφή `Αι-Παράταμε! Είναι νεό-

τερη,  ομορφότερη και εξυπνότερη από μένα. Παρακαλώ να τη λατρέψε-

τε! ας εύχομαι καλές γιορτές! … Ακούσατε ακούσατε…» 
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Αι-Παράταμε 

Υτάνει! Αχ τι ωραία που ακούγεται! Επιτέλους! Θα με γνωρίσουν κι εμέ-

να. Θα με αγαπήσουν όλα τα παιδιά του κόσμου, θα με παίρνουν αγκα-

λιά, θα μου στέλνουν γράμματα θα … 

Κακοκοράκι 

Θα περάσουν τα Φριστούγεννα κι εσύ ακόμη θα ονειρεύεσαι. Και τώρα 

που είπες γράμματα, βρήκες τελικά το σάκο με τα γράμματα των παι-

διών για να δούμε τι δώρα θα τους μοιράσουμε;  

Αι-Παράταμε 

`Όχι! Αλλά είδα το ταρανδάκι το πρωί να βγαίνει απ το ταχυδρομείο κρα-

τώντας ένα μεγάλο σάκο κι άκουσα την Αγιοβασιλίνα που ήταν δίπλα του 

να του λέει : «Κακομοίρη μου, το σάκο και τα κέρατά σου! Να τον παρα-

δώσεις γρήγορα στον `Αγιο Βασίλη, τ’ άκουσες;» 

Κακοκοράκι 

`Αρα, πρέπει να βρούμε τον τάρανδο και να του βουτήξουμε το σάκο, με-

τά να διαβάσουμε ένα – ένα τα γράμματα, μετά να φτιάξουμε ένα – τα 

δώρα, μετά να τα μοιράσουμε… 

Αι-Παράταμε 

… γύρω στον Αύγουστο! `Ας το, δεν προλαβαίνουμε. Προτείνω να αυτο-

σχεδιάσουμε 

Κακοκοράκι 

Σι εννοείς, να αυτοσχεδιάσουμε; 

 

6.εισαγωγή βοσκού 

 

Εκείνη την ώρα μπαίνει ο άκυρος βοσκός μπροστά και φωνάζει γύρω – γύ-

ρω… 

 

Βοσκός 

Πού είστε, προβατάκια μου; Γιατί μου κρύβεστε; Μη να „χετε πάει στου 

λύκου το σπίτι για καφέ; Βρε, μήπως μου κρύβεστε για να παίξουμε; 

Καλέ φανερωθείτε γιατί με περιμένει η κυρά στο σπίτι να φάμε τραχανά. 

Προβατάκια μου πού είστε; … Γειαααα! 
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Ο βοσκός χαιρετάει τους δύο και φεύγει ανενόχλητος απ τη σκηνή! 

 

Αι-Παράταμε 

Λοιπόν, πού είχαμε μείνει;  

Κακοκοράκι 

τον αυτοσχεδιασμό! 

Αι – Παράταμε 

Α, ναι. Λοιπόν, που λες, σκέφτομαι – μια και γνωρίζω πολύ καλά τι θέλει 

το κάθε παιδί – να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι τι δώρα θα τους στείλου-

με! Σι λες; 

Κακοκοράκι 

Λέω πως πρέπει να πας να σε δει ένας γιατρός! Από πότε εσύ ξέρεις τι θέ-

λουν τα παιδιά; Αφού ποτέ σου δεν έχεις ασχοληθεί με αυτά. Μόνο εγώ 

ήμουν και είμαι η μοναδική σου παρέα όλα αυτά τα χρόνια… 

Αι-Παράταμε 

Εχεις δίκιο … Ποτέ μου δεν έχω παίξει με ένα παιδάκι. Δεν ξέρω καν τι 

θέλει ή τι χρειάζεται ένα παιδάκι… Σι θα κάνω; Σι δωράκια θα τους φτιά-

ξω;  

Κακοκοράκι 

Λοιπόν, Αι-Παράταμε. Εχω μια ιδέα! Σώρα που εγώ θα πάω στους δρό-

μους και στα μαγαζιά να φωνάζω ότι είμαι ο Αγιος Βασίλης και όλα τα 

σχετικά, θες εσύ να πας στη διάσημη ψυχο[χωρίς]λόγο κυρία Ζωζώ Ξε-

ρολάκη, να της πεις το πρόβλημά σου μήπως και σε βοηθήσει; 

`Αι-Παράταμε 

Λες, Κακοκοράκι μου;  

Κακοκοράκι 

Είμαι σίγουρος! Λοιπόν, πάμε, μην καθυστερούμε. Δεν έχουμε και τόσο 

χρόνο μπροστά μας. `Ελα, θα την πάρω ένα τηλέφωνο απ το δρόμο και 

θα σε πάω εγώ στο ιατρείο της.  

Αι-Παράταμε 

Αχ Κακοκοράκι μου είσαι πολύ … γλυκός! 
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Κακοκοράκι 

Είμαι ο άτιμος άμα θέλω, είμαι!!! `Ελα, πάμε!!! 

 

Η Αι-Παράταμε και ο το κακοκοράκι φεύγουν απ τη σκηνή. Το ταρανδάκι 

που ήταν τόση ώρα κρυμμένο και σκυμμένο έρχεται μπροστά… 

 

Τάρανδος 

Α ώστε έτσι έ; Σέτοιο βρώμικο παιχνίδι παίζεται πίσω απ την πλάτη του 

`Αγιου Βασίλη. Πρέπει να δράσω άμεσα. Πρέπει να δώσω μία λύση! Σώ-

ρα εδώ που τα λέμε, όντως ο `Αγιος Βασίλης τα έχει παίξει λίγο φέτος. 

`Ολο στο κομπιούτερ του κάθεται όλη μέρα και δεν έχει καμία διάθεση 

να μοιράσει δώρα.  

 

Κοιτάζει το σάκο του… 

 

7.τάρανδος-σάκος 

 

Τάρανδος 

Καλά είμαι και ο πρώτος! Σι εξυπνάδα που έχω ο άτιμος. `Ακου οι άλλοι 

να με κατηγορούν ότι είμαι ξεχασιάρης! Δεν κοιτάνε τα μούτρα τους! … 

Μα τα υπέροχα κέρατά μου!!! Σο βρήκα! Εγώ δεν έχω το σάκο με τα 

γράμματα των παιδιών; Ε λοιπόν, θα τα διαβάσω ένα - ένα, θα φτιάξω τα 

δώρα δύο - δύο και θα τα μοιράσω τρία - τρία! Κατόπιν θα πάω στον `Α-

γιο Βασίλη, θα του πω τι έχει συμβεί και εκείνος θα μαλώσει την αδερφή 

του αλλά και θα με θαυμάσει που έκανα τόσο καλή δουλειά!!! Εντάξει, 

δεν παίζομαι λοιπόν. Πάω όμως γιατί έχω πολλά να κάνω! 

 

Ο τάρανδος φεύγει απ τη σκηνή χαρούμενος αλλά … ξεχνάει το σάκο του 

στο δάσος… Μετά από λίγο περνάει ο άκυρος βοσκός…  

 

Βοσκός 

Πού είστε προβατάκια μου; Γιατί μου κρύβεστε; Μη να χετε πάει στου 

λύκου το σπίτι για καφέ; Βρε, μήπως μου κρύβεστε για να παίξουμε; 
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Καλέ φανερωθείτε γιατί με περιμένει η κυρά στο σπίτι να φάμε τραχανά. 

Προβατάκια μου πού είστε; … Ωπα! Κάπου τον ξέρω αυτόn τον σάκο… 

Αμάν! Είναι … του λύκου! Α, τον άτιμο. Εδώ μου τα έβαλε τα προβατά-

κια μου!!! Πω – πω τι πήγαν τα πάθουν τα καημενούλια μου… Ευτυχώς 

τα πρόλαβα ζωντανά!!! Κάτσε να πάω να τα φυλάξω κάπου με ασφάλεια 

και θα έρθω μετά να βρω το λύκο να στον συγυρίσω εγώ!!! … ωπάτε 

προβατάκια μου, μην τρέμετε, είστε ασφαλή τώρα… ωπάτε… 

 

Ο βοσκός φεύγει κι η σκηνή αδειάζει …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«Το ... αγιοβασίλεμα» - Μαρία Ν Κίτρα 

 

17 

 

 

 

Σκηνή 3η 

 

Ο τάρανδος γυρίζει τρέχοντας πίσω στο δάσος… πανικοβλημένος 

 

Τάρανδος 

Μα τα κέρατα του Μινώταυρου! Ξέχασα το σάκο! Ευτυχώς τον θυμήθηκα 

εγκαίρως! Κάπου εδώ τον είχα αφήσει. Φωρίς αυτόν δεν μπορώ να κάνω 

τίποτα… Μα πού είναι;… Πού είναι;  

 

Καθώς ψάχνει γύρω – γύρω εμφανίζεται φουριόζα η Αγιοβασιλίνα. Κοντο-

στέκεται λίγο ψάχνοντας κάτι στην τσάντα της, ενώ ακουμπάει κάτω ένα 

σάκο που κρατούσε. Ο τάρανδος μόλις τον βλέπει νομίζει ότι είναι αυτός με 

τα γράμματα. Πάει να τον πάρει… Η Αγιοβασιλίνα τον περνάει για κλέφτη 

κι αρχίζει να  τον βαρά με τη τσάντα 

 

Αγιοβασιλίνα 

Αν νομίζεις, παλιοκλέφτη ότι θα με κλέψεις, είσαι πολύ γελασμένος. Σο 

μόνο που θα πάρεις από μένα είναι … τσαντιές!!! 

Τάρανδος 

Μισό, μισό δεν … 

Αγιοβασιλίνα 

Σι μισό, βρε; Να! Πάρε κι αυτή κι αυτή, πάρε και την άλλη, πάρε … 

Τάρανδος 

Πάρε μια ανάσα! Αγιοβασιλίνα μου, εγώ είμαι! 

Αγιοβασιλίνα 

Α! `Ώστε ξέρεις και το όνομά μου ε; Δηλαδή με παρακολουθείς ε; Σώρα 

θα σου δείξω εγώ… 

Τάρανδος 

ταμάτα καλέ να βαράς! Μου στράβωσες και τα κέρατα! Εγώ είμαι! Ο 

τάρανδος!  
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Η Αγιοβασιλίνα σταματά απότομα. Ο τάρανδος έχει πέσει κάτω ανάσκελα 

 

 

Αγιοβασιλίνα 

Σαρανδάκι μου, εσύ είσαι; Σαρανδούλι μου, σε χτύπησα πολύ; Αχ, σου 

ζητώ συγνώμη. Δεν το κατάλαβα, σε πέρασα για κλέφτη… `Ετσι όπως ήρ-

θες κι εσύ απότομα από πίσω μου, τι να σου κάνω; Σαρανδάκι μου! Σι 

κάνεις εκεί κάτω; ήκω καλέ και δεν μπορώ να σκύβω! Πονάει η μέση 

μου. Αχ! Σι πόνος! 

 

Ο τάρανδος σηκώνεται με δυσκολία μόνος του όπως – όπως βογκώντας… 

 

Τάρανδος 

Σώρα τι να της πεις! …  Αουτς – άουτς άουτς άουτς! … Με τσάκισες! Αγι-

οβασιλίνα μου, συγνώμη που στο λέω, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις με τα 

νεύρα σου… 

Αγιοβασιλίνα 

Σι εννοείς; ΜΙΑ ΦΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΕΤΡΑ ΜΟΤ!!! Απλά είμαι λίγο πιεσμέ-

νη αυτή την περίοδο… Σέλος πάντων. Δε μου λες; Παρέδωσες στον `Αγιο 

Βασίλη το σάκο; 

Τάρανδος 

Εεε … ποιον … σάκο;  

Αγιοβασιλίνα 

Σο σάκο του μποξ! Σο σάκο με τα γράμματα των παιδιών! 

Τάρανδος [φοβισμένος] 

Εεε; … Ναι… ξέρεις… μόλις… τον… 

Αγιοβασιλίνα 

Αλήθεια; Μπράβο, ταρανδάκι μου γλυκό.  Νομίζω πως αν δει τα γράμμα-

τα των παιδιών, αν διαβάσει τα γλυκά τους τα λογάκια, ίσως συγκινηθεί, 

ίσως ξυπνήσει απ αυτό το λήθαργο που έχει πέσει… [στεναχωρημένη] 

Τάρανδος 

`Ελα, μη στεναχωριέσαι. Θα δεις που στο τέλος όλα θα πάνε καλά.  Μα 

να σε ρωτήσω… Εσύ πού πας; Και τι έχει μέσα αυτός ο σάκος; 
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Αγιοβασιλίνα 

Διάφορα χαρτιά για ανακύκλωση! Πάω εδώ πιο κάτω που έχει τους ειδι-

κούς κάδους ανακύκλωσης, και με την ευκαιρία είπα να κάνω μια βόλτα 

στο δάσος να ξεσκάσω λίγο… Θέλεις να έρθεις να περπατήσουμε πα-

ρεούλα; 

Τάρανδος 

Εεε; … πολύ θα το ήθελα … αλλά έχω κάποιες πολύ επείγουσες δουλί-

τσες που δεν … 

 

8.κινητό Βασιλίνας 

 

Χτυπάει το τηλέφωνο της Βασιλίνας … Το κοιτάζει… 

 

Αγιοβασιλίνα 

`Αντε πάλι αυτή η `Αι-Παράταμε. Μ‟ έχει φάει απ το πρωί… Με συγχω-

ρείς μισό λεπτό…. Ναι; … 

 

Καθώς η Αγιοβασιλίνα μιλάει στο τηλέφωνο ο Τάρανδος είναι σε αναμμένα 

κάρβουνα γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Εκείνη τη στιγμή περνάει πιο κει ο 

βοσκός κρατώντας το σάκο στο χέρι του… 

 

Βοσκός 

Λύκε – λύκε είσαι εδώ; … ιγά μην ήσουν! … Αλλά πού θα μου πάει, θα 

σε βρω και τότε αλίμονό σου κακομοίρη μου, αλίμονό σου! `Εχω μαύρη 

ζώνη στο καράτε εγώ… ή καφέ είναι; … Πού είσαι, άτιμε; … Καθίστε λίγο 

εδώ, προβατάκια μου, και θα έρθω σ ένα λεπτό να σας πάρω… 

 

Ο βοσκός αφήνει λίγο το σάκο του κάτω και φεύγει, και ο τάρανδος που 

τον βλέπει τόση ώρα αναθαρρεί αλλά δεν μπορεί να πάει να τον πάρει… Η 

Βασιλίνα μιλά στο τηλέφωνο και ο τάρανδος μιλάει στο κοινό μπροστά … 
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Τάρανδος 

Αχ, παιδάκια μου, αυτός είναι ο σάκος με τα γράμματα. ώθηκα. Δε μου 

μένει τώρα παρά να προλάβω να τον πάρω… ας παρακαλώ, μην πείτε 

τίποτα όμως, ήδη φοβάμαι πολύ! Σρέμω απ το φόβο μου… 

 

Εκείνη την ώρα πλησιάζει η Βασιλίνα και του λέει κάπως απότομα 

 

Αγιοβασιλίνα 

Σι μουρμουράς εκεί; 

 

Ο τάρανδος σκιάζεται και απ την τρομάρα του πέφτει κάτω λιπόθυμος. Η 

Βασιλίνα δεν τον βλέπει που είναι κάτω γιατί φτιάχνει κάτι στην τσάντα της 

 

Αγιοβασιλίνα 

Λοιπόν, έχει παραγίνει το κακό με την `Αι-Παράταμε! Κάθε λίγο και λι-

γάκι με παίρνει τηλέφωνο και με ρωτάει διάφορα. Κάτι ετοιμάζει αυτή η 

πονήρω και δεν μ αρέσει καθόλου… Σι λες κι εσύ; … Σαρανδάκι; … Μα 

τι κάνεις εκεί κάτω; Ηλιοθεραπεία;… `Αχου μωρέ, άρπαξε η μυτούλα 

του! 

 

Η Αγιοβασιλίνα βγάζει ένα αντηλιακό και του βάζει στο πρόσωπο… Το τα-

ρανδάκι μουρμουρά … 

 

Τάρανδος 

Α δεν είμαι καλά, πώς τρομάζω τόσο εύκολα; …  `Ένα γιατρό, πρέπει να 

πάω σ ένα γιατρό κάποια στιγμή… Πρέπει να αντιμετωπίσω τους φόβους 

μου… 

 

Βγάζει απ’ την τσέπη του μια κάρτα. Η Αγιοβασιλίνα του τη βουτάει και τη 

διαβάζει… 
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Αγιοβασιλίνα 

Σι είναι αυτό; … «Ζωζώκα Ξερολάκη… Διάσημη ψυχολόγος. Λύνει άμεσα 

όλα σας τα προβλήματα.  Προσιτές τιμές, φιλική εξυπηρέτηση. Σηλέφωνο 

με χρέωση» Ναι, καλά. ιγά μην πάρω τηλέφωνο. `Ετσι θα πάω! Αχ, αυτό 

ακριβώς χρειάζομαι. Μία ψυχο[χωρίς]λόγο να με βοηθήσει.  Αυτό είναι! 

Σρέχω τώρα κιόλας! Αχ, ταρανδάκι μου σ ευχαριστώ πολύ!!! 

 

Η Αγιοβασιλίνα του σκάει ένα φιλί και φεύγει με γοργό βήμα… Ο τάραν-

δος δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει… 

 

Τάρανδος 

Μα… Βασιλίνα μου … μισό λεπτό…  

 

Η Βασιλίνα κοντοστέκεται για μια στιγμή για να ξαναδεί την κάρτα ενώ ο 

τάρανδος δεν τη βλέπει γιατί προσπαθεί να ισιώσει τα κέρατά του… 

 

Βασιλίνα 

Πού είναι το ιατρείο της;  … Ωχ, μακριά είναι… Ας κάνω γρήγορα… 

 

 Ο τάρανδος μένει μόνος του… 

 

Τάρανδος 

Επιτέλους!  

 

Τρέχει, παίρνει το σάκο, τον κρατάει σφικτά! 

 

Τάρανδος 

Δεν τον αφήνω από πάνω μου ο κόσμος να χαλάσει! Σρέχω όμως τώρα 

γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο! Πρέπει να φτιάξω τα δωράκια των παιδιών! 

 

Συνεχίζεται…
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το έργο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα  

και το παρόν 

 απόσπασμα είναι μόνο για ανάγνωση 

 


