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Εποχή 

Παραμονές Φριστουγέννων 

κηνικό 

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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κηνή 1η 

1. Έναρξη 

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! Σέλος 

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. 

Σαρανδάκι 

Καλημέρα! 

Χιονούλης 

Όρκο μην πάρεις! 

Σαρανδάκι 

Καλά, δεν παίρνω. Κι εσύ για την οντισιόν; 

Χιονούλης 

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

Σαρανδάκι 

Σα τσισάκια; 
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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!!! 

Σαρανδάκι 

Ωωωωω! Σι κρίμα! Θες να σε φυσήξω λίγο; 

Χιονούλης 

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

Σαρανδάκι 

Καλά … εγώ απλά ήθελα να βοηθήσω κάπως… 

Χιονούλης 

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

Σαρανδάκι 

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»!!! 

Σαρανδάκι  

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

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

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

Σαρανδάκι 

Μπααααα; Για πες τα να σε ακούσω κι εγώ! 

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

Χιονούλης 

… Ωχ, ωχ, ωχ! 

Σαρανδάκι 

Ποιος ήρθε;;;; 

Χιονούλης 

Δεν είδα κάποιον! 

Σαρανδάκι 

Δεν εννοώ αυτό! Εννοώ τι είπες; 

Χιονούλης 

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

Σαρανδάκι 

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

μάθει απέξω και ΑΝΑΚΑΣΩΣΑ! «Φο, 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»! 
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Σαρανδάκι 

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

σε κόβω να παίρνεις το ρόλο!  

Χιονούλης 

Μωρέ τι μας λες, καημένε! Και γιατί παρακαλώ; 

Σαρανδάκι  

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

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

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

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

Χιονούλης 

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

Σαρανδάκι 

Σάρανδος είμαι, όχι κρεμάστρα! 

Χιονούλης 

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

κρεμάστρα μοιάζεις!!! 

Σαρανδάκι 

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! 

Σαρανδάκι 

Σα ξέρω! 
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Χιονούλης 

Δεν τα ξέρεις! ΕΤ το είπες! 

Σαρανδάκι 

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

Χιονούλης 

Ααααα, ώστε έτσι ε; Ε τότε πες τα! 

Σαρανδάκι 

Ποια;;; 

Χιονούλης 

Σα κάλαντα! 

Σαρανδάκι 

Αρχιμηνιάααααα κι αρχιχρονιάααα, ψιλή μου δέντροοοοο 

Χιονούλης 

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

Σαρανδάκι 

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

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

και ... 

Σαρανδάκι 

«χι, χι, χι»!!! 

Χιονούλης 

Ποιος ήρθε; 
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Σαρανδάκι 

Δεν είδα κάποιον! 

Χιονούλης 

Δεν εννοώ αυτό! Εννοώ, τι είπες;;;; 

Σαρανδάκι 

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

Χιονούλης 

Σο χαρτί, κύριε κερατοτάρανδε, λέει «Φο, χο, χο» κι όχι «χι, χι, χι»! 

Σαρανδάκι 

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! 

Σαρανδάκι 

Γιατί;;;;;; 

Χιονούλης 

Γιατί ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να σε πάρουν! 

Σαρανδάκι 

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

ζούμπα! Εμένα θα πάρουν! 

Χιονούλης 

Εμένα θα πάρουν! 
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Σαρανδάκι 

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

Χιονούλης 

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

και στην κάνω κόκκινη! 

Σαρανδάκι 

Μα κόκκινη είναι! 

Χιονούλης 

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

Σαρανδάκι 

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 

Φχχχχαίρετε! 

Χ+Σ 

Και αντίο! 

Ξωτικούλι 

Φχχχχυγνώμη! 

Χ+Σ 

Δεκτή! 
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Ξωτικούλι 

Μπορώ να κάνω μια ερώτηχχχχη; 

Χ+Σ 

ΟΦΙ! 

Ξωτικούλι 

Ούτε μία τόση δα ερωτηχχχχχχχούλα;;; 

Χ+Σ 

ΟΦΙ!!! 

Το ξωτικούλι κοιτάζει απορημένο το κοινό και ρωτάει... 

Ξωτικούλι 

Όλο «όχι» κι «όχι», λένε αυτοί! Φχχχριστούγεννα 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; 

Σαρανδάκι 

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

Ξωτικούλι 

1ον. Είμαι πολύ χαριτωμένο! 

Χιονούλης 

ΔΕΝ είσαι! 
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Ξωτικούλι 

Δεν είμαι;;;; 

Σαρανδάκι 

ΟΦΙ! Παρακάτω! 

Ξωτικούλι 

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

Χιονούλης 

ΔΕΝ είσαι! 

Ξωτικούλι 

Δεν είμαι; 

Σαρανδάκι 

ΟΦΙ! Παρακάτω! 

Ξωτικούλι [πολύ στεναχωρημένο] 

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

Χιονούλης 

ΔΕΝ τα ξέρεις! 

Ξωτικούλι 

Δεν τα κχχχέρω; 

Σαρανδάκι 

ΟΦΙ! Για πες τα! 

Το ταρανδάκι είναι πολύ στεναχωρημένο και βάζοντας τα κλάματα, 

προσπαθεί να πει και τα λογάκια του... 
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Ξωτικούλι 

... χιου, χιου, χιου... 

Χιονούλης 

ΔΕΝ είναι αυτά τα λόγια! 

Ξωτικούλι 

Δεν είναι; Και ποια είναι δηλαδή; 

Χιονούλης 

Ωχ, ωχ, ωχ! 

Σαρανδάκι 

Λάθος! Φι, χι, χι είναι τα σωστά! 

Ξωτικούλι 

Φου, χου, χου, είναι! 

Χιονούλης 

Ωχ, ωχ, ωχ, είναι! 

Σαρανδάκι 

Φι, χι, χι, είναι!!! 

Θυμώνουν και οι τρεις 

Ξωτικούλι 

ΦΟΤ, ΦΟΤ, ΦΟΤ! 

Χιονούλης 

ΩΦ, ΩΦ, ΩΦ! 
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Σαρανδάκι 

ΦΙ, ΦΙ, ΦΙ! 

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

Χιονούλης 

Υεύγω! ας βαρέθηκα. Δε θα κάτσω να λιώσω εδώ πέρα! Ωχ, ωχ, ωχ! 

Σαρανδάκι 

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

συνέχεια! Φι, χι, χι! 

Ξωτικούλι 

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

τώρα όλο κλαίω! Φου, χου, χου! 

Καθώς πάνε να φύγουν, μπερδεύονται λίγο μεταξύ τους και τελικά  

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

2. κηνή 2η 

 

κηνή 2η 

Παπάς 

Μπα σε καλό μου. Ούτε σήμερα ήρθε κανείς για την οντισιόν; ... Σι 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... 
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ΑΒ 

Σώωωωωρα μάλιστα! Δέσαμε! Σην κάτσαμε! Ση 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! 

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 

ε βρίσκω λίγο υπερβολικό! 

ΑΒ 

Όπως το είπες: Τπέρ – 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. ίγουρα θα βρεθεί κάποιος να πάρει το ρόλο σου...  

ΑΒ 

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

Παπάς 

Μμμμ... μάλιστα... Σο 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! 
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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... 

Παπάς 

Σα 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!!! 
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Παπάς 

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

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

ΑΒ 

Πρόβλημα; 

Παπάς 

Θέληση! 

ΑΒ 

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

μου για φέτος; 

 

3.είσοδος Μαίρη 

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. 

 

κηνή 3η 

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

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

Μαίρη 

Ωωω. Σζον, σίγουρα έχουμε έρθει στο σωστό μέρος;  

Σζον 

ίγουρα, μις Μαίρη! Σσέκαρα στο GPS μου τη διεύθυνση. Εξάλλου, απ’ 

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

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

παρακαλώ, μέχρι να ανανεώσω λίγο το μακιγιάζ μου! 

Σζον [χαμηλόφωνα στο κοινό] 

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

Μαίρη 

Είπες κάτι, Σζον;;;; 

Σζον 

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! 

Σζον 

Σι είναι αυτό; Γαλλική σαλάτα; 

Μαίρη 

Η νέα τάση στις ανταύγειες, άσχετε! 

Σζον 

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

Μαίρη [έξαλλη] 

ΣΕΛΕΙΩΝΕ!!! 

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

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

Πολύ καλημέρα σας, κύριοι! 

ΑΒ 

Πόσο πολύ, δηλαδή; 

Παπάς 

Καλημέρα και σε σας! 

Σζον 

Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση; 

ΑΒ 

Θα χρειαστεί και απάντηση; 

Παπάς 

Βεβαίως και μπορείτε! 

Σζον 

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

Βασίλη; 

ΑΒ 

Ναι! 

Παπάς 

Όχι! 

Σζον 

Με μπερδέψατε τώρα! Ναι ή όχι; 

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

ταυτόχρονα... 
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ΑΒ + Παπάς 

ΙΩ! 

Σζον 

Δεν καταλαβαίνω! 

Η Μαίρη τους κοιτάζει με υποτιμητικό ύφος και λέει στο κοινό 

Μαίρη 

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

χρονίσουμε, χρειάζομαι  καφέ! 

ΑΒ 

Σι καφέ; 

Μαίρη 

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

ριστρέτο, λούνγκο, αμερικάνο, κον πάνα! 

Παπάς 

Υοράει 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. Υαντάζομαι 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... 
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ΑΒ 

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

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

Σζον 

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!  

Σζον 

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;;; 
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Σζον 

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! 

Μαίρη 

`Η ΣΗΝ καλύτερη! 

Σζον 

Αλήθεια, όμως. Πού είναι 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 

Παπά – 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! 
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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... 

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;;; 

Σζον 

Σζον Ευρουλάκιας. 

ΑΒ 

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

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

....  

Μαίρη 

Σιιιιι;;;; Σζάμπα σκοτώθηκα να έρθω κατευθείαν απ το αεροδρόμιο; Εγώ 

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

τεράστια αμοιβή για το υπέρτατο ταλέντο μου! 
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ΑΒ 

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

δουλειά είναι εθελοντική! 

Μαίρη 

Σι σημαίνει «εθελοντική δουλειά»;;; 

Σζον 

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

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! Σζον, πάμε να φύγουμε και πέταξέ με στο κοντινότερο σπα, να 

κάνω ένα μασάζ με πέτρες να ηρεμήσω... 

Παπάς 

Σι πέτρες; 

ΑΒ 

Πέτρες στα νεφρά! 

Σζον 

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 
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Σζον 

Κύριοι, αυτή είναι η κάρτα μου. 

Παπάς 

Μα δε γράφει τίποτα πάνω! 

Σζον 

Ναι, αλλά ήταν πιο φτηνή έτσι!!!  

Βγάζει ένα καπάκι από στυλό και το δίνει στον ΑΒ 

Σζον 

ημειώστε παρακαλώ, το τηλέφωνό μου και το όνομά μου. 

ΑΒ 

Μα αυτό είναι μόνο το καπάκι του στυλό! 

Σζον 

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

μου: Σζον Ευρουλάκιας. Σηλέφωνο 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! Φαρήκαμε πολύ για τη γνωριμία! 

Μαίρη 

Πες μας κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει! Πάμε Σζον! 

 

Συνεχίζεται…   

Το έργο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα  

και το παρόν απόσπασμα είναι μόνο για ανάγνωση 


