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Α’ ΜΕΡΟΣ (Εισαγωγή)
Εργαστήριο του Αη Βασίλη. Μπαίνουν ξωτικά Έχουν ξεχάσει τη νεράιδα που φωνάζει και
χτυπιέται. ∆ύο ξωτικά την φέρνουν σηκωτή.
Ν (Νεράιδα): Γειά σας και χαρά σας! Είµαι η νεράιδα των Χριστουγέννων.
Ξωτικά: (Κάνουν µορφασµούς).
Ν: Γιατί; ∆εν σας γεµίζω το µάτι; ∆εν το κατάλαβα!
Ξ1 (Ξωτικό 1) : ΄Οχι κάθε άλλο!
Ν: Α είπα µήπως! Λοιπόν έχουµε κανένα δώρο έτοιµο για να δώσουµε;
Ξ2 (Ξωτικό 2): Α µπα, τι λες µωρή Τίνκερµπελ;
Ν: ∆εν ΕΙΜΑΙ Η ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ! Είµαι η Νεράιδα των Χριστουγέννων!
Ξ1: Μµµµµµµµµµ!
Ν: Γιατί δεν σας γεµίζω το µάτι;
Ξ1: Όχι, κάθε άλλο.
Ν: Α είπα µήπως. Λοιπόν θέλω δουλειά. Το ακούτε; ∆ουλειά! ∆-Ο-Υ-Λ-Ε-Ι-Α Άντε
µπράβο µην αρχίσω τις φωνές!
− Ξ2: Α για να σου πω κυρά µου...
− Ν: (Τον πιάνει από το αυτί) Τι τι τι; ∆εν άκουσα!
− Ξ2: Όχι τίποτα τίποτα.
(Σιγά σιγά τα ξωτικά µε την νεράιδα ξεκινούν να φτιάχνουν τα δώρα.).
− Ξ2: Πω ρε φίλε, βαριέµαι που ζω...
− Ξ3 (Ξωτικό 3): ∆ε λες τίποτα...και έχουµε και τόση δουλειά να κάνουµε...
− Ξ4 (Ξωτικό 4): Λείπει και τ’αφεντικό...
− Ξ2: Αυτό που το πας...φεύγει ο κύριος και µας αφήνει εµάς να παιδευόµαστε µόνοι
µας και τρώει τα µελοµακάρονα σαν κοιλαράς που είναι.
− Ξ3: και όταν γυρίζει παίρνει και όλη τη δόξα...
− Ξ4: Λείπει και τ’αφεντικό...
− Ξ3: Ναι...το είπαµε αυτό όµως...
− Ν: Αχ να σου πω, µήπως σου βρίσκεται καµία λίµα για τα νύχια;
− Ξ3: Ναι αµέ! Ορίστε. (Της την δίνει.).
− Ξ2: Όπα! Άτσα φιλαράκι! Πού τη βρήκες τη λίµα εσύ;;;
− Ξ3: Ήξερα ότι θα µου τη ζήταγε και την είχα έτοιµη! Αφού δεν την ξέρεις τι ψωνάρα
που είναι;
− Ν: Θα κάνω πως δεν το άκουσα.
− Ξ2: Και πολύ καλά θα κάνεις. ∆ιακοπές στη Χαβάη ο κος Αη Βασίλης. Κατάλαβες;
− Ν: Εµ, αυτά είναι τα ωραία. 364 ηµέρες το χρόνο άδεια και 1 µέρα δουλειά. Όχι πες
µου, υπάρχει άλλο τέτοιο επάγγελµα; ∆εν υπάρχει!
−
−
−
−
−
−
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Ξ4: Kαι λείπει και τ’αφεντικό.
Ξ3: Ναι ε; Σώπα! Τι µας λες. Μάλλον δεν έχεις ακούσει για το δηµόσιο ε;
Ξ2: Τι; Εννοείς ότι το δηµόσιο είναι καλύτερο;
Ξ3: Φυσικά και είναι.365 ηµέρες το χρόνο άδεια έχεις....
Ξ4: και λείπει και τ’αφεντικό...
Ξ2: Α καλά.
Ξ3 : Εσύ έχεις µείνει πίσω.
Ν: Ναι χρυσό µου! Αγάπη µου γλυκιά, ξύπνα λίγο!
Ξ3: Τέλος πάντων, τι θα κάνουµε τώρα;
Ξ3: Εγώ λέω να κάνουµε επανάσταση. Κάτω ο Αη Βασίλης!
Ξ2: Ναι. Αντιαγιοβασιλίτικο κίνηµα. Θα µαζέψουµε κι άλλους και θα διαδηλώσουµε.
Ξ3: Ναι ναι ναι!
Ν: Ναι παιδιά αυτό είναι! Κάτω ο Αη Βασίλης! Ειλικρινά σας το λέω: Ποτέ δεν
κατάλαβα γιατί οι άνθρωποι συµπαθούν έναν κοντό χοντρό µπουµπούνα που µυρίζει
από δέκα µέτρα βραστή γαλοπούλα...
− Ξ3: και τρώει τον άµπακο και πηγαίνει κάθε καλοκαίρι στη Χαβάη για διακοπές...
− Ξ3 και Ν: και κάνει όλη την ώρα χο χο χο!
(Ακούγονται βήµατα. Έρχεται ο Αη Βασίλης.Παίζει το Πάµε Χαβάη.)
− ΑΒ (Μαυρισµένος, µε χαβανέζικη φούστα και γυαλιά ηλίου): Έγινε κάτι;
− Ξ4: Α να το ήρθε και τ’αφεντικό!
− Ξ2: Αφεντικό!
− Ξ3: Ήρθες κιόλας; Ωραίο µαύρισµα!
− Ν: Αχ χρυσό µου γύρισες; Μου ‘φερες τον ανανά που σου ζήτησα;
− ΑΒ: Ναι παιδί µου ορίστε. ( Της δίνει µια σακούλα ή έναν ανανά.) Φυσικά και ήρθα!
Τόση δουλειά έχουµε! Χριστούγεννα έρχονται. Πρέπει να κάνουµε ένα σωρό
πράγµατα.
− Ξ2: Ναι σωστά!
− ΑΒ: Γι’αυτό λοιπόν άντε φτιάξτε κάνα δώρο, φορτώστε το έλκηθρο, ταίστε τα
ελάφια και όταν τελειώσετε φωνάξτε µε.
− Ξ4: Μάλιστα Αφεντικό!
− Ξ2: Α καλά! ∆εν λείπει το αφεντικό και βρήκες να πεις κάτι καινούριο.
− ΑΒ:Να σου πω φτιάξτε µου και ένα φραπεδάκι πριν τελειώσετε. Πάω να δω TV.
− Ξ3: TV;
− AB: Ναι έχει Λάκης ο Γλυκούλης και µετά έχει Ευτυχισµένοι Μαζί (Φεύγει.).
− Ξ2: Άντε να ντυθούµε για να είµαστε έτοιµοι να φύγουµε µετά.
− Ξ3: Να ντυθούµε;
− Ξ2: Ναι. Γιατί;
− Ξ3: Α εγώ δε µπορώ!Ντρέποµαι µπροστά σε τόσο κόσµο...
− Ξ2: Σιγά µωρέ κανείς δε µας βλέπει.... Έλα..... Έλα.
− Ν: Ναι καλέ µην ανησυχείς.Το γεγονός ότι αυτή τη στιγµή γύρω στα 100 ζευγάρια
µάτια είναι στραµµένα πάνω σου και σε κοιτούν µε ενδιαφέρον δε θα πρεπε να σ’
ανησυχεί. (Τα ξωτικά φορούν τα πανωφόρια τους και ξεκινούν να πακετάρουν και να
φτιάχνουν δώρα.)
− Ξ4: λείπει και τ’ αφεντικό....Α όχι ξέχασα ήρθε....
− Ξ2: Ρε µανία , µε το αφεντικό! Ολόκληρο...Αη Βασίλη δεν τον είδες;
− ΑΒ: Με φωνάξατε;;;
− Ξ4: Να ήρθε και τ’ αφεντικό! Πώς και έτσι;;
− ΑΒ:Α τελείωσε ο Λάκης ο Γλυκούλης και το Ευτυχισµένοι Μαζί είναι
επανάληψη!Πάω καφενείο να παίξω κανά ταβλάκι µε τον Ρούντολφ!!! (Φεύγει).
− Ξ3: Ρε κόλληµα και συ µε το αφεντικό; Πώς και του έχεις τέτοια συµπάθεια;;;!!!
− Ξ4: Ωραία λοιπόν. Ξέσπασε οικονοµική κρίση, έχασα την θέση µου και έµεινα
άνεργη. Κατέβαλα απίστευτες προσπάθειες για να βρω δουλειά,και η µόνη που
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βρήκα ήταν ως βοηθός του Αη Βασίλη. Γι’αυτό λοιπόν, όντας αντιµέτωπη µε την
βιοπάλη, αναγκάστηκα υπό τις άθλιες αυτές συνθήκες να δεχτώ. Έτσι προσπαθώντας
να ξεφύγω απο τη ρουτίνα ξεγελάω τον εαυτό µου µε την αυταπάτη ότι συµπαθώ
αυτό το βδεληρό, άθλιο και γλειώδες υποκείµενο.(Χαµογελάει).
− Ξ3: Από ότι φαίνεται πολύ τον συµπαθείς...Εγώ απλώς µια ερώτηση έκανα...
− Ξ2: Και εγώ που την είχα για ηλίθια...
− Ξ3: Είναι µωρέ! Σε κανένα περιοδικό θα το διάβασε!. Που κολλάς και συ τώρα!
− Ξ2: Ε όχι και ηλίθια! Μόνη της το σκέφτηκε.
− Ξ3: Για πες σε ποιό;
− Ξ4: Α στο Super Katerina! Είχε δώρο και µια ροζουλί φουσκωτή τσάντα!
− Ν: Έλεος! Την τσάντα πού την έχεις είπαµε;
(Συνεχίζουν να φτιαχνουν δώρα. Τα φώτα χαµηλώνουν.) 4 ώρες µετά....
− Ξ2: Λοιπόν νοµίζω ότι τελειώσαµε.
− Ξ3: Ναι αυτά είναι όλα. Μέχρι να τα µοιράσουµε όµως...Καλά Χριστούγεννα…
− Ξ4: Α επίσης!
− Ν: Ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω γιατί η φυσική ηλιθιότητα είναι τόσο συχνό
φαινόµενο στους ανθρώπους...
− Ξ2: Ε ούτε και γω...
− Ξ4: Αααα, ούτε και γω! Μα ειλικρινά τώρα σε λένε βλάκα µπροστά στη µύτη σου
και δεν λες τίποτα;
(Μπαίνει ο Αη Βασίλης,κανονικά ντυµένος.)
− ΑΒ: Λοιπόν όλα έτοιµα;
− Ξ2: Ωχ κι εσύ!
− ΑΒ: Πώς;
− Ξ3: Ε; Τίποτα τίποτα! Πώς πήγε το ταβλάκι;
− ΑΒ: Σκα...χάλια πήγε. Πώς τίποτα αφού κάτι άκουσα;
− Ξ3: Ε τίποτα σου λέµε αφεντικό µάλλον θα παράκουσες επειδή είσαι ζαλισµένος.
− ΑΒ: Ναι µάλλον. Ειδικά όλη αυτή η προετοιµασία, τα δώρα και οι δουλειές µε
ξεθέωσαν.
− Ν: Ε αι σιχτίρ και συ! Ήθελες να τα ακούσεις δεν γινόταν αλλιώς!
− Ξ3: Ε, καλά σου είπε!
− ΑΒ: Πώς
− Ξ4: ∆ε φεύγουµε σιγά σιγά;
(Φεύγουν παίρνοντας λίγα λίγα τα δώρα.Τα φώτα χαµηλώνουν. Η σκηνή κλείνει. Η
νεράιδα πάει και κάθεται µπροστά από την κουρτίνα.)
− Ν: Και κάπως έτσι ξεκίνησαµε, µε λίγα νεύρα και µαλώνοντας µεταξύ µας...
− (Πετάγεται µέσα από την κουρτίνα το Ξ2.)
− Ξ2: Νεύρα; Τι δηλαδή θα µας πεις και οξύθυµους τώρα; Βρε α παράτα µας και συ!
Μπάζο ε µπάζο!
− Ν: Εγώ µπάζο; Έλα εδώ να µου το πεις αυτό!
− Ξ2: Να έρθω; Θες Ξύλο;
− Ν: Έλα δω και θα σου πω εγώ...
− (Ο Αη Βασίλης από µέσα...)ΑΒ: Θα το κόψετε έχουµε και µια παράσταση να
τελειώσουµε...
− Ν: Α ναι τι έλεγα; Λοιπόν ξεκινάει έτσι το µεγάλο µας ταξίδι στα σπίτια όλου του
κόσµου...από αυτά τα σπίτια εµείς θα δούµε µόνο 4...
− Ξ2: ( Ξαναπετάγεται και λέει): Και ξέρετε γιατί δεν θα τα δούµε όλα; Γιατί κάποια
είναι µπάζο και βαριέται να κάνει τη δουλειά της
− Ν: Θα σού λεγα αλλά δεν είµαστε και µόνοι µας βλέπεις!
− Ξ2: Καλά χρυσή µου µην εξάπτεσαι! Έλα πάµε γιατί έχουµε δουλειά θα αργήσουµε!
− Ν: Καλά θα σε περιποιηθώ εγώ µετά!
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Ξ3: Έλα µωρέ αστα αυτά (Την παίρνει από το χέρι και φεύγουν. Βγάζει το κεφάλι
του και λέει) : Εσείς τι κοιτάτε; (Η σκηνή κλείνει. Τα φώτα χαµηλώνουν. Μουσική.)

Β’ ΜΕΡΟΣ (∆ΙΑΣΗΜΕΣ ΞΑΝΘΙΕΣ: PARIS KAI NICOLE)
Σκηνή 1Ξ2: (Ανοίγει η σκηνή. Ξωτικά, Αη Βασίλης και Νεράιδα)
− Ξ2: Λοιπόν λοιπόν! Έχουµε και λέµε!
− Ξ4: Στάση 1η !!! Γιούπιιι!
− Ξ3: Ε παιδιά ποιος έχει το βιβλίο;;;
− Ν: Λογικά ο Αη Βήτα!
− ΑΒ;;; Έχεις το βιβλίο;
− ΑΒ:(Ακούει MP3) Να να να να !
− Ξ3: Αη Βασίλη;;; Έχεις το βιβλίο;
− ΑΒ: Να να να να!
− Ξ: Έχεις το βιβλίο; Άη Βασίλη;;;
− Ν: (Τον χτυπάει στον σβέρκο).Ξύπνα βρε ζώον σου µιλάνε!!!!
− ΑΒ: Ε τι; Α ναι συγνώµη! Το βιβλίο...ναι! Το έχω! Στο έλκηθρο είναι πάω να το
φέρω!(φεύγει και γυρίζει µε το βιβλίο).
− Ν: Φέρτο δω βρε αφού είσαι άσχετος!
− ΑΒ: (Της το δίνει) Ναι καλά όχι και άσχετος!!! Είµαι αφοσιωµένος στην δουλειά
µου!!!
− Ν: Βέβαια! Καλά βάλε εσύ τώρα τα ακουστικά και τραγούδα και τα λέµε όταν
τελειώσουµε!
− ΑΒ: Οκ!(Συνεχίζει).
− Ν: Λοιπόν ακούστε τι θα κάνουµε. Θα βρίσκουµε τις διευθύνσεις και τα ονόµατα
και θα πηγαίνουµε στα σπίτια. Επειδή ο Αη Βασίλης είναι τεµπέλης και δεν
έκανε τίποτα όλο το χρόνο θα πρέπει να κάνουµε επιθεώρηση για το αν ήταν
καλά ή κακά παιδιά µέσα στην διάρκεια του χρόνου. Όπως ξέρουµε είµαστε
αόρατοι από τους ανθρώπους-εκτός κι αν είναι χαρισµατικοί- παρ’όλα αυτά θέλει
πολλή προσοχή να µην γίνουµε αντιληπτοί! Οκ;
− Ξ: Ναι!
− Ν: Λοιπόν:Στάση 1η Beverly Hills,οδός Hollywood 167.Paris Hilton και Nicole
Richie.
− Ξ2: Σωστότατα!!! Εµ ναι εφόσον εµείς οι δύο κουβαλάµε θα διαβάζεις εσύ τις
διευθύνσεις. Οκ;
− Ν: Είσαι τελείως βλάκας ή αυτό νοµίζω εγώ; Μόλις τώρα τι έκανα;
− Ξ4: Λοιπόν θα µείνουµε εγώ και η Νεράιδα εδώ. Εσείς πηγαίνετε και στα γύρω
σπίτια για να τελειώνουµε µε την περιοχή. Οκ;
− Π και Ξ2: ΟΚ!!!! (Φεύγουν. Μπαίνουν η Νικόλ και η Πάρις).
(Οι δύο τους κάθονται σε καρέκλες, βάφουν τα νύχια, µασούν τσίχλα και συζητούν).
− Ξ3: Αχ γλυκιά µου! Τι θα κάνουµε φέτος τα Χριστούγεννα; Βαριέµαι! Όλο τα ίδια!
− Ν: Χρυσό µου δεν ξέρω αλλά θέλω κάτι πρωτότυπο!!!
− Ξ3: Ναι αλλά τι; Σκέψου!
− Ν:ΑΑΑ! ∆εν ξέρω µην µου λες τώρα να σκεφτώ! ∆εν µπορώ να κάνω 2 πράγµατα
µαζί!
− Ξ3: Εσύ αγάπη µου ούτε 1 δεν µπορείς να κάνεις!
− Ν: Γιατί µπορείς εσύ; Αφού είµαστε ξανθιές!!!
− Ξ3: Αχ ναι είµαι τόσο χαζή που το ξέχασα!!! ΑΑΑ! Σκέφτηκα! Θα κάνουµε µια
φιλανθρωπία!
− Ν: Ναι ναι δίκιο έχεις! Έχω βαρεθεί πια τα ρεβεγιόν! Κάθε χρόνο τα ίδια!
Πα πα πα! Που το σκέφτηκες;;;
− Ξ3: Α στην TV το είδα!
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Ν: Σε ποιο κανάλι;;;
Ξ3: Έγραφε πάνω δεξιά Animal Planet.Είναι το µόνο που µου επιτρέπουν να
βλέπω!!!
− Ν:Ε αφού είσαι ζώον!!!
− Ξ3: Ακριβώς! Είσαι για σπά και µετά για ψώνια;;;
− Ν: Φυσικά! Πάµε! Εξάλλου η καλή πράξη έρχεται πάντα 2η!!!
(Φεύγουν. Μπαίνει η Πολυξένη µόνη της και περιµένει. Μετά µπαίνουν και αυτές αγκαζέ
περπατώντας.).
− Π+Ν: Μαµά µου! Η Πολυξένη!!!
− ΠΞ: Γειά σας κορίτσια. Πως είστε; Όµορφες όπως πάντα!
− Ν: Και συ πολύύύύύ!
− Ξ3:Εσύ και η Μαρία η Άσχηµη!
− Ν:(Γυρίζει γύρω από την ΠΞ και την σχολιάζει.)Πω πω πω! Τι µαλλί είναι αυτό; Τι
ρούχα; Τι φρύδι πια; Πα πα πα πα πα!!!!
− Ξ3:Α,Νικόλ!Είναι που είναι άσχηµη! ∆εν χρειάζεται να της υπενθυµίζουµε
συνεχώς!!! Φαντάσου να’ χες άβαφτη τη ρίζα και να στο λέγανε. Πώς θα’ νιωθες;;;
− Ν: Χάλια! Ούτε να το σκέφτοµαι!!!
− Ξ3:∆εν πειράζει Νικόλ! Είµαι συνηθισµένη σε τέτοια σχόλια! Για µένα µετράει µόνο
η πνευµατική και ψυχική οµορφιά, η γνώση και φυσικά τα Αρχαία! Με
καταλαβαίνετε; Έτσι δεν είναι;
− Ν: (Χαµηλόφωνα στην Νικόλ. )Έχει χειροτερέψει πολύ! Λες να κολλάει αυτό που
έχει; Νοµίζει πως έχει ΄΄πνευµατική οµορφιά΄΄!!!
− Ξ3:Λες να την έχουµε και εµείς; Αν δεν την έχουµε, να την αγοράσουµε!
− Ν: Καλά όλα αυτά αλλά τα Αρχαία τι είναι; Μήπως κάποια µάρκα ρούχων; Σίγουρα!
Ναι και τώρα που το σκέφτοµαι...ναι ναι! Είναι µάρκα ρούχων και µάλιστα γαλλική!
− ΠΞ: Μα τι λέτε τώρα τα Αρχαία είναι το Α και το Ω της Ελληνικής Γλώσσας. Είναι
σοφία, έµπνευση, κουλτούρα! Τα έχουν όλα! Ζω για αυτά! Από τότε που θυµάµαι
τον εαυτό µου διάβαζα Αρχαία! Είναι τα πάντα γι’ αυτό και σπουδάζω φιλολογία.
Θέλω και θα απαιτήσω να µάθω τα πάντα για αυτά! Ναι!
− Ν: Όπως για εµάς το πάθος µε τη µόδα!
− Ξ3:Και έτσι που τα ακούω αυτά τα Αρχαία πρέπει να’ ναι πολύ µοδάτα .Έχουν
άλλον αέρα. Είναι πολύ πολύ...
− ΠΞ: Ότι και να πω εσείς το ίδιο πράγµα...΄΄ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ΄΄!(∆ίνει έµφαση
κουνώντας τα χέρια).∆εν είναι ρούχα! ∆εν είναι ρούχα!
− Ξ3:Κοίτα την! Γιατί το αρνείσαι; Παραδέξου το!
− Ν:Μα είσαι χαζή δεν το βλέπεις; Τα Αρχαία πρέπει να είναι όπως τα ρούχα που φορά
γι’ αυτό τα κρύβει!
− Π και Ν:Ντροπαλούλα!!!!!!!!!Πονηρούλα!!!!!!!!!!
− ΠΞ:Ε δεν αντέχεστε! Τελικά είστε πολύ...ξανθιές!!!! (Φεύγει).
− Π και Ν:Πολύ ουουουουουουου!!!!
− Ξ3: Αχ αυτά! Λοιπόν για πες τι θες για τα Χριστούγεννα;
− Ν: Κοίταξε να δεις αγάπη µου, για µένα Καλά Χριστούγεννα σηµαίνουν Καλά ∆ώρα
και τίποτα παραπάνω! Αν δεν µου φέρει ο Αη-Βασίλης αυτό που θέλω....θα το πω
στο µπαµπά µου!
− Ξ3:Αχ ναι και γω! Τι θες;
− Ν:Θέλω γόβες! Πολλές γόβες!!!
− Ξ3:Εγώ ένα νυχτικό µε Swarovski!!!
− Ν:Αααχ!Ναι τέλεια! Να σου πω δεν πάµε σιγά σιγά γιατί µας περιµένουν και στο
σπά;;;
− Ξ3: Ναι! Ααα, να σου πω άφησες τα µπισκότα και το γάλα που σου είπα για τον Αη
Βασίλη;
−
−
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−
−

Ν:Ναι! Φυσικά καλέ! Γιατί άµα δεν του τα αφήσω δε θα µας φέρει δώρα και θα
κάνουµε χάλια Χριστούγεννα!!!
Ξ3: Ναι όντως!!!(Φεύγουν.).

Σκηνή 2Ξ2: (Μπαίνουν τα ξωτικά µε τον ΑΒ και την Ν και αφήνουν τα δώρα συζητώντας.).
− Ν: Καλά τι µπάζα είναι αυτά που θέλουν και δώρα!
− Ξ4: Έλα ντε!Τελείως µπάζα!
− Ν:Τέλος πάντων για πες τι έχουµε για αυτές;Μας αρκεί να είναι ευχαριστηµένες.∆εν
αντέχω την γκρίνια!
− Ξ4: Ε λοιπόν 2 µπάλες του µπάσκετ και 3 σετ αθλητικές φανέλες!
− Ν: Παράξενο!Τέλος πάντων.(Τα αφήνουν και φεύγουν.).
Σκηνή 3Ξ2: (Μπαίνουν οι Π και Ν αγκαζέ).
− Ξ3: ΑΑΑΑ!Κοίτα!!
− Ν:Κάποιος µας θυµήθηκε!!!
− Ξ3: Ήρθε η ώρα για τα δώρα!Τέλεια!
− Ν: Ναι τρελαίνοµαι!Ανυποµονώ να βάλω τις γόβες µου!!!
(Ανοίγουν τα δώρα µε χαρά αλλά παραξενεύονται.)
− Π και Ν: Ορίστε;
− Ν: Για κοίτα εδώ!!!Πορτοκαλί τσαντάκι...ή καπέλο!!!(Το πετάει κάτω.)Αχ
χοροπηδάει κιόλας;
− Ξ3:Χαζή είσαι;Μπουτουνιέρα είναι!!!
− Ν:Αχ ναι έχεις δίκιο µα εγώ δε ζήτησα κάτι τέτοιο!!!
− Ξ3: Ναι!Ούτε και γω ζήτησα νυχτικό µε το νούµερο _ στην πλάτη και χορηγό την
Vodafone!!! (Κοιτούν και οι δύο το κοινό και σηκώνουν τους ώµους µε απορία.Η
σκηνή κλείνει.Φεύγουν.Μουσική.)

Γ’ΜΕΡΟΣ (Πλoύσια οικογένεια)
Σκηνή 1Ξ2: (ΑΒ, Ξ και Ν )
− ΑΒ: Λοιπόν για πείτε που είµαστε;
− Ξ2: Ε µισό λεπτό! Να φέρω το βιβλίο.
− Ξ3: Άστο πήγα εγώ πριν και το πήρα. Ορίστε.(Του το δίνει).
− Ξ2: Λοιπόν: Οικογένεια Φραγκάτου-Ματσωµένου, οδός Χρηµάτων 344.
− ΑΒ: Μάλιστα, µάλιστα. Λοιπόν πάµε να τους δούµε και να κρίνουµε τι θα κάνουµε
µε τα δώρα τους.
− Ν και Ξ4: Αν περιµέναµε απο σένα! (Όλοι τους µένουν γύρω γύρω χωρίς να µιλούν
και σηµειώνουν. Η Ν λιµάρει τα νύχια της και καλλωπίζεται).
(Στη σκηνή είναι η µητέρα, η οποία κρατάει ένα πούρο και µιλώντας στο τηλέφωνο και ο
πατέρας είναι καθισµένος στον καναπέ και διαβάζει µια εφηµερίδα. Από την είσοδο
εµφανίζεται η Πολυξένη µε δυο-τρία βιβλία στην αγκαλιά της.)
− Ξ4: Ω αγαπητή µου, πρέπει να σε αφήσω τώρα θα τα πούµε το βραδάκι!Bye!(Κλείνει
το τηλέφωνο.).
− Ξ3:Χµµµ...που ήσουν εσύ µικρή;
− ΠΞ: Αχ πατέρα µου είχα πάει στις φίλες µου την Νικόλ και την Πάρις. Τώρα πάω
αµέσως στο δωµάτιο µου να διαβάσω.
− Ξ4: Τις χρυσές µου τις συµπαθώ και είναι και του επιπέδου µας. Μα καλά βρε παιδί
µου τίποτα δεν πήρες από εκείνες. Απορώ τόσο καιρό τι σου έµαθαν!
− Ξ3: ∆ίκιο έχει η µητέρα σου.
− ΠΞ: Τι εννοείτε δηλαδή;
− Ξ3: Αααα.. Καλα κρασά! Από το πολύ διάβασµα το µυαλό σου έχει γίνει...ζελέ!(µε
προφορά).
− ΠΞ: Μα πατέρα!!!
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−
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ξ4: Μα;Τι µα! Μακαρόνια µε κιµά!
Ξ3: Θα σου κάνω µακαρόνια µε κιµά!!!! Τσα τσα τσα! (Τον κοιτάνε και οι δυο καλά
καλά.). Ωπ συγνώµη συγνώµη παρασύρθηκα!!!
Ξ4: Κοντεύεις τα 20 και ακόµη δεν έχεις µάθει να ντύνεσαι και να βάφεσαι! Τι σόι
κοπέλα είσαι εσύ; Ποιός θα γυρίσει να σε κοιτάξει;Βέβαια όχι ότι έχουµε και
ανάγκη...
ΠΞ: Α δεν αντέχω άλλο! Όλο τα ίδια και τα ίδια! Πότε θα καταλάβετε επιτέλους ότι
το µόνο που µε ενδιαφέρει σε αυτή τη ζωή είναι τα Αρχαία!
Ξ4: Oh my God!Τι είναι αυτά που λες; Πιο πολύ ενδιαφέρον βρίσκεις στο διάβασµα
παρά σε µια βολτίτσα για καφέ και ψώνια.
Ξ3: Α εδώ επιτρέψτε µου να παρέµβω (Η µητέρα τον κοιτάει καλά καλά.) Εµµµµ...µε
την άδεια σας φυσικά...Πιο οικονοµικά µου έρχεται αγορά ολόκληρου εκδοτικού
οίκου παρά µια βολτίτσα όπως την εννοείς εσύ! Από αυτή την άποψη καλύτερα τα
Αρχαία...
ΠΞ: Μα γιατί είστε τόσο µαταιόδοξοι και κολληµένοι; Γιατί δεν κοιτάτε πιο βαθειά
µέσα σας να βρείτε το νόηµα της ζωής;
Ξ3: Καλά κρασά!
Ξ4: Τα λεφτά τα λεφτά, α ναι και τα λεφτά!
ΠΞ: Ξέχασες και τα λεφτά!
Ξ3: Και πιο συγκεκριµένα τα δικά µου λεφτά!!! Τέλος πάντων αφήστε τα αυτά. Το
βράδυ τελικά τι θα κάνουµε;;;
ΠΞ: Συγχωρέστε µε αλλά εγώ θα πρέπει να διαβάσω. Σε 3 µήνες γράφω και δεν έχω
κάνει ούτε 100 φορές επανάληψη.
Ξ4: Ε λοιπόν είσαι πολύ περίεργη...Από ποιόν να έχεις µοιάσει άραγε;;; Χµµ το
βρήκα! Από τη θεία σου την Ευτέρπη – Θεός σχωρέστην!
Ξ3: Μα από ότι θυµάµαι δεν την συµπαθούσες!!! Ούτε στην κηδεία της δεν πήγες!!!
Ξ4: Αφού ήταν µια ξερόλα και άσε που δεν µας άφησε και τίποτα!!! Αν µας άφηνε
φυσικά και θα πήγαινα! ∆εν είµαι και γαϊδούρα!!!
ΠΞ: Όχι βέβαια!
Ξ3: Εσύ γλυκιά µου τι θα κάνεις απόψε;;;
Ξ4: Μα πόσες φορές θα στο πω; Έχουµε κανονίσει µε τα κορίτσια-την Τζέσι-την
Τζίνα και την Τζούλια- να παίξουµε καµιά ποκίτσα...Ξέρεις για το καλό!
Ξ3: Κατάλαβα! Άλλη µια Παραµονή Χριστουγέννων που θα την περάσω µόνος µου!
Παρέα µε το Super Sport! (Φεύγουν όλοι).

Σκηνή 2Ξ2:
(Τα ξωτικά αφήνουν τα δώρα, συζητούν λίγο και φεύγουν.)
− ΑΒ: Αχ δεν είναι πολύ συµπαθητικοί;;; Ειδικά οι γονείς. Τόσο καλοί άνθρωποι. Η
κόρη από την άλλη...για τα µπάζα!!!
− Ξ2: Χαίρε φοβερέ και τροµερέ χοντροµπαλά µε µυαλό όσο το νύχι µιας νυφίτσας!!!
− Η-Ξ3: Χαχαχαχαχαχα!
− ΑΒ: Ε;;;
Ξ3:Τίποτα τίποτα!!! Λοιπόν αφήνουµε τα δώρα και είµαστε ΟΚ.
− Ξ2: Ωραία άστα εδώ και πάµε να φύγουµε!!!! (Φεύγουν όλοι τους).
Σκηνή 3Ξ2:
(Όλοι στο σαλόνι. Ετοιµάζονται να ανοίξουν τα δώρα τους.)
− ΠΞ: Για πείτε τι ζητήσατε να σας φέρουν; Εγώ πάντως ζήτησα τη Χρυσή Έκδοση
του Βιβλίου «Μαθαίνω τα πάντα για τα Αρχαία».
− Ξ3: Καλά κρασά!
− Ξ4: Συγνώµη εσύ τίποτα άλλο δε λές;
− Ξ3: Πως αµέ! Τρία πουλάκια! Α και Jacksson Jacksson!
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−

ΠΞ: Εεε...σας παρακαλώ τελικά θα µου πείτε;

−

Ξ4: Εγώ του ζήτησα να µου φέρει 1-2 κραγιόν, καµιά δεκαριά κρέµες νυκτός, ένα
βραδινό φόρεµα µε ασορτί γόβες και ένα τσαντάκι εε και κάτι πούδρες. Εεεε τίποτα
το σηµαντικό...
ΠΞ: Α τόσο καλά!∆εν του ζήταγες όλο το Galerie de Beaute’!Εσύ πατέρα;
Ξ3: Εγώ το µόνο που ζήτησα ήταν να επιστρέψω τη µάνα σου και να πάρω µια άλλη.
Μόνο αυτό. ∆εν αντέχω άλλο να πληρώνω.
Ξ4:Τι; Αντί να λες και ευχαριστώ που ξοδεύω τα λεφτά µε σύνεση, γκρινιάζεις και
από πάνω;! Μη φας καµιά παντόφλα!
(Ακούγεται από µέσα) Ν: Πες τα κυρά µου, πες τα! ∆ε θα µας κάνουν και ότι
θέλουν αυτοί οι άντρες!!!
Ξ: ΜΜΜΜΜ!
Ν: Σκασµός εσείς!!!
Ξ: Καλά ντε!
Ξ4: Μακάρι να ήξερες πόσο κουραστικό είναι να ψωνίζεις κάθε µέρα!
Ξ3: Μακάρι να ήξερες πόσο κουραστικό είναι να πληρώνεις αυτά που ψωνίζουν οι
άλλοι κάθε µέρα!
ΠΞ: Μµµµ...σε καταλαβαίνω (ειρωνικά). Αλλά να µην καθυστερούµε ας ανοίξουµε
τα δώρα γρήγορα!
(Ανοίγουν τα δώρα µε αγωνία. Βρίσκουν άσχετα.).
ΠΞ: Που είναι το βιβλίο µου;;;
Ξ4: Που τα καλλυντικά µου;;;
Ξ3: Και που η κάρτα αλλαγής συζύγου;;; Από ότι βλέπω εδώ έχουµε ένα σαλάµι
αέρος για µένα, µια φραντζόλα ψωµί για σένα καλή µου....και για την Πολυξένη µας
µια σαµπάνια!!!!!!! Και έχει και µια κάρτα που λέει «Ελπίζω να ξαναγίνετε κάποια
µέρα πάλι πλούσιοι. Με αγάπη ΑΒ»!!!
Και οι τρεις µαζί: Άσχετο, άσχετο, άσχετο!!!!!

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

∆’ ΜΕΡΟΣ (ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΙΑΝΟΙ)
Σκηνή 1Ξ2: (Ανοίγει η σκηνή. Βγαίνουν τα Ξ, ο ΑΒ και η Ν)
− Ξ2: Λοιπόν ποιος είναι ο επόµενος;;;
− Ξ3: (∆ιαβάζει το βιβλίο) Εδώ γράφει Γιώργος Ζητιάνος, Γιάννης Κακοµοίρης και
Άγγελος Φραγκάτος. Κάποτε ήταν πλούσιοι αλλά οι επιχειρήσεις τους φαλίρισαν και
έµειναν στον δρόµο. Είναι τα φτωχαδάκια της γειτονιάς.
− ΑΒ: Α τα κακόµοιρα πως τα λυπάµαι!!!
− Ξ4: Ναι κι εγώ!
− Ν: Εγώ πάλι καθόλου. Πρόκειται για πρώην πολλά υποσχόµενους γεµάτους
αλαζονεία επιχειρηµατίες που ενώ είχαν τα πάντα στα πόδια τους, έπαιξαν µε τις
µετοχές και τα έχασαν όλα στο χρηµατιστήριο και έµειναν στον άσσο. Τώρα
ζητιανεύουν για ένα κοµµάτι ψωµί, έχοντας τα λεφτά τους παγωµένα σε off-shore
λογαριασµούς...(Χαµογελάει).
− ΑΒ: Μήπως...-ΛΕΩ ΤΩΡΑ-....θα’πρεπε να ‘σαι λίγο πιο καλόψυχη;;;
− Ν: Μήπως –ΛΕΩ ΤΩΡΑ-....καλά να πάθουν.....;
− Ξ2: Αφήστε την µωρέ! ∆εν ξέρει τι λέει µου φαίνεται! Είναι κακούργα!!!
− Ξ4: Ναι καλέ! Τους κακοµοίρηδες!!!
− ΑΒ: Πάρτε χαρτιά να σηµειώσουµε τι θα κάνουµε µε αυτούς!!!
− Ν: (Λιµάρει τα νύχια, φτιάχνει τα µαλλιά κτλ)
− ΑΒ: Πλάκα κάνεις τώρα;;
− Ν: Μα γιατί δηλαδή; Επειδή δουλεύω πρέπει να παραµελώ τον εαυτό µου;;;
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ΑΒ: ∆ε θα σχολιάσω το δουλεύω...
Ν: Και καλά θα κάνεις!!!
(Μπαίνουν οι 3 ζητιάνοι και κάθονται κάτω µε µιζέρια. Περνάει µία κυρία και φεύγει
αδιάφορη).
− Ζ2: ∆ώστε κυρία κάτι να σταθώ στα ποδαράκια µου!!!! Να χουν και υγεία τα
καηµένα τα παιδάκια µου!!!!
− Ζ1: Πω πω! Μες στην µιζέρια είµαστε!!!
− Ζ2: Πως καταντήσαµε έτσι ρε;
− Ζ3: Κάποτε ήµασταν πλούσιοι, λεφτάδες, αεράτοι κι είχαµε τα πάντα!
− Ζ1: Κάτσε ρε! Εσύ ποιος είσαι;
− Ζ3: Α είµαι καινούριος! Προχθές ήρθα!
− Ζ1: Α εντάξει! Είπα και γω!΄Ηµασταν τα Golden Boys!!!Τα Χρυσά Αγόρια!!!!
− Ζ2: Ναι εγώ θυµάµαι είχα 1 Πόρσε,1 Φεράρι,3 Βίλες και 1 κότερο!
− Ζ2: Τι λες ρε φίλε σιγά τα αυγά!!! Εγώ αυτά τα είχα κάνει δώρο στη γυναίκα µου για
τα γενέθλια της!!! Η δε Πόρσε έπιανε τα 100 σε 10 δευτ.καλά η Φεράρι άσε! Τα 100
σε 5 δευτ.!!!!
− Ζ1: Και εγώ είχα πάρει κάτι στη γυναίκα µου που έπιανε τα 100 σε 1
δευτερόλεπτο!!!
− Ζ2:Τι της πήρες;
− Ζ1: Μια ζυγαριά!!!
− Ζ2:Ναι ρε! Καλά! Εγώ είχα 6 Πόρσε,1 Φεράρι,1 Ρόλς Ρόις,3 υπερωκεάνια και 12
βίλες!!! Είµαι µεγιστάνας και εφοπλιστής!!!
− Ζ3: Σιγά ρε! Μάλλον δεν έχετε ακούσει για µένα ε;
− Ζ2: Γιατί ρε εσύ τι ήσουν δηλαδή;
− Ζ3: Παντρεµένος!!!!!
− Ζ2: Ε και;
− Ζ3: Όλα όσα δώσατε εσείς για αµάξια και πλοία και σπίτια, είναι τα µισά µπροστά σε
αυτά που ξόδευε η γυναίκα µου για πόκερ και καλλυντικά σε µια εβδοµάδα!!! Πάµε
στοίχηµα;;;
− Ζ1: Τι στοίχηµα να πάµε ρε;; ;Εδώ εµείς δεν έχουµε να φάµε όχι να πάµε και
στοίχηµα!!!!!
− Ζ3: Ε που λέει ο λόγος τώρα!
− Ζ2: Άντε είναι και Χριστούγεννα µπας και πάρουµε και το κάτιτις µας παραπάνω για
τις Γιορτές φέτος!
− Ζ1: Ουουουου! Σίγουρα! Θυµάµαι πέρσι που ζητιάνευα στον δίπλα δρόµο έβγαζα
γύρω στα 50€ την ηµέρα!!!
− Α: Ναι καλά τρία πουλάκια κάθονταν και έλεγαν ψέµατα! Ωπ συγνώµη λάθος
σκηνικό!!!!(Μπαίνει και φεύγει)
− Ζ2: Τι λε ρε φίλε;;; !!!!∆εν πας καλά!!! Εγώ πέρσι ζητιάνευα στον παραδίπλα δρόµο
και ένα έπαιρνα ένα κατοστάρικο την ηµέρα!!! Πλην τα µπόνους για τα
Χριστούγεννα!
− (Οι Ζ1 και Ζ2 τσακώνονται)
− Ζ3: Βούλο! Εγώ πριν 20 χρόνια που δούλευα κανονικά έβγαζα 1 εκατοµµύριο το
µήνα!!!
− Ζ2: Ε και πως ξέµεινες ρε φίλε;
− Ζ3: Παντρεύτηκα!!!!!
− Ζ1-Ζ2: Αααααααααααααα! Πες έτσι ρε!!!
− Ζ2: Και τώρα τι θα κάνουµε;
(Περνάει µια κυρία).
− Ζ1: ∆ώστε µας καλέ κυρία κάτι, σας παρακαλώ!!!
− Α: Συγνώµη µιλάτε;
− Ζ1: Και βέβαια! Γιατί να µην µιλάω;
−
−
−
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Α: Ίσως γιατί το ταµπελάκι σας γράφει «Είµαι µουγκός και δεν έχω λεφτά. Σας
παρακαλώ βοηθείστε µε να ταΐσω τα παιδιά µου»!!!!
− Ζ1: Αχ ναι καλέ κατα λάθος πήρα του κυρίου από εδώ! Τα µπερδέψαµε! ∆εν είµαι
µουγκός απλά δυσλεξικός είµαι!(Αλλάζουν ταµπελάκια. Η κυρία φεύγει
νευριασµένη.).Ναι φύγε κιόλας! Ο κόσµος δεν εκτιµά την ειλικρίνεια!
− Ζ3: Πάµε να ψάξουµε στα σκουπίδια τίποτα για να φάµε;
− Ζ2: Πάµε.(Φεύγουν. Μπαίνουν τα Ξ, ο ΑΒ και η Ν)
− Ν: Πωπω τι µελό! Θα ξεράσω!
− Ξ4: Αµάν µωρή κακούργα! Μας έπρηξες!
− Ξ2: Καλά σου λέει! Εξάλλου τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και
αδελφοσύνης, µια εποχή που µας δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσουµε τον
συνάνθρωπο. ∆ίκιο δεν έχω;
− Ν: Όχι! Απλώς λες ότι λένε όλοι οι ήρωες στις συναισθηµατικές ταινίες!
− ΑΒ: Εγώ τους βρήκα καλόψυχους!
− Ξ4: Εµ βέβαια εσύ τι θα λεγες;
− Ξ3: Λοιπόν αφήνω τα δώρα και φεύγουµε!(Αφήνουν τα δώρα και φεύγουν)
− Ν: (Κάνει πως φεύγει και όταν µένει µόνη γυρίζει και παίρνει τα λεφτά τους)
(Έρχονται οι 3 ζητιάνοι)
− Ζ2: Βρε βρε για δες ποιος ήρθε!!!!
− Ζ1: Ποιος ήρθε;
− Ζ2: Είσαι βλάκας;
− Ζ3: Και βλάκας και ζητιάνος!
− Ζ2: Τα τρία κακά της µοίρας του!
− Ζ3: Το τρίτο ποιο είναι;
− Ζ2: Ότι είναι Ολυµπιακός!!!
− A: (Βγαίνει ξαφνικά) Τα µισά να µου λεγε! Τα µισά! ΠΑΟ ΟΛΕ! ΠΑΟ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΘΥΡΑ 13!
− Ζ2:Ει για µισό λεπτό! Εσύ από πού ξεφύτρωσες;;;
− Α: Τίποτα, τίποτα! Απο άλλο σκετς είµαι! Συνεχίστε...(Φεύγει).
(Ανοίγουν τα δώρα και απογοητεύονται).
− Ζ3:Γόβες;
− Ζ2: Μια µπάλα του µπάσκετ;
− Ζ1: Μία κάρτα αλλαγής συζύγου;
− Ζ2: Μα εµείς ζητήσαµε ένα κοµµάτι ψωµί, ένα σαλάµι αέρος και µία σαµπάνια!!!
Λάθος πράγµατα έφερε!
− Ζ3: Η κάρτα είναι δική µου!!!!
− Ζ1: Α τον παλιόγερο!
− ΑΒ: (από µέσα)Ποιόν είπες παλιόγερο;
− Ζ2: Ρε µας έκλεψαν!!!!!
− Ζ1-Ζ3: Τι;;;
− Ζ2: Μας έκλεψαν!!!
− Ζ1: Ναι καλά! Σίγουρα! Για άδειασε τις τσέπες σου!
− Ζ3: Φέρτα τώρα σου λέµε! Άντε!
− Ζ2: Ρε σας λέω δεν τα πήρα εγώ!
(Αρχίζουν να τσακώνονται και να φωνάζουν και οι Ζ1 και Ζ3 κυνηγούν τον Ζ2 βγαίνοντας
έξω. Μουσική)
−

ΣΚΕΤΣ ΜΕΡΟΣ Ε’ (Μπασκετµπολίστες)
Σκηνή 1Ξ2:
− Ξ4: ∆εν µπορώ άλλο κουράστηκα!
− ΑΒ: Επειδή είσαι καινούρια!Γι’αυτό!
− Ξ2: Ναι και γω!
10

−
−
−
−

−

Ξ3: ∆ε σταµατάµε καλύτερα;(Αρχίζουν να γκρινιάζουν όλοι µαζί φωναχτά).
Ν: Σκασµός!!!!(Λιµάρει τα νύχια της)
ΑΒ: Μάλλον έχεις παρεξηγήσει το ρόλο σου!∆ε θα έπρεπε να είσαι λίγο πιο καλή και
ευγενική;;;
Ν: Και συ θα έπρεπε να είσαι λίγο πιο έξυπνος και αδύνατος αλλά ας µην το κάνουµε
θέµα!!!Σου φαίνοµαι για να έχω όρεξη για καλοσύνες και ευγένεια;∆ε νοµίζω;(Ο ΑΒ
λέει όχι.Λιµάρει τα νύχια της ενώ οι άλλοι σηµειώνουν)
ΑΒ: Λοιπόν επόµενη στάσΞ2:Οµάδα Μπάσκετ.Ξεκινάει η Επιθεώρηση!!! (Κάθονται
γύρω γύρω ήσυχα χωρίς να µιλούν και παρακολουθούν.)

(Οι τρεις µπασκετµπολίστες γυµνάζονται.Ο Βασίλης κάνει push-ups.Η Αναστασία κάνει
βολές και ο Χρήστος κοιλιακούς.)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Α: Πω ρε φίλε! Άντε ρε έρχονται και τα Christmas!
Χ: Που ρε;;
Β: Καλά άστο µεγάλε!Κοίτα στη γωνία να δεις αν έρχοµαι!!! (Ο Χρήστος κοιτάει
στην γωνία.Οι άλλοι δυό κουνούν το κεφάλι ειρωνικά.).
Α: Για πείτε τι θα κάνουµε;;;
Β: Ξέρω γω θα βγούµε για ποτάκι το βράδυ;
Χ: Οχι ρε έχουµε ΑΓΩΝΑ αύριο.
Α: Ναι ρε αλλά δε θα σκάσουµε και σαν τα ποντίκια εδω µέσα!
Χ: Ποια ποντίκια;Έχουµε ποντίκια; (Ανεβαίνει σε ένα σκαµνάκι και ουρλιάζει σαν
κορίτσι.).
Α-Β: Κουλ ρε, κουλ ρε!
Β: Όπα ρε άντρα πολλά βαρύ!
Α: Κρίµα το µπόι σου ρε φίλε!!!Κρίµα, κρίµα!Και δε σου φαίνεται κι από µακριά
ρε...
Ν: Αααα, δεν τρώγονται µε τίποτα!Μιλάµε για χαζοµάρα τώρα!!!∆εν τους αντέχω
άλλο!!!(Βαράει χαστούκι στο Βασίλη και πέφτει κάτω/απορηµένος.).
Β: Τι γίνεται ρε ποιος το ‘κανε;Σφαλιάρα εξ ουρανού;;;
Ν:Σφαλιάρα εξ ουρανού!Ακούς εκεί!!Άµα έρθω εκεί πέρα θα ξεχάσεις πως σε
λένε!!!(Του ρίχνει κλωτσιά.).
Β:Οοοοοουυυυυυυυυυυυυ!(Προς το κοινό:) Ε παιδιά δεν θέλω σχόλια για το πέσιµό
µου! Είµαι επαγγελµατίας!
Ν: Ναι παιδιά! Μια ώρα του πήρε να το µάθει αυτό το πέσιµο στην πρόβα! Ένα
χειροκρότηµα παιδιά ένα χειροκρότηµα!(Χειροκρότηµα από σκηνή κ’ κοινό.).
Β:Λοιπόν συνεχίζουµε!!! (Πάει πάλι πίσω.).Ποιός το ‘κανε ρε;
Χ: Ρε η νεράιδα!!!
Α-Β: Ποια νεράιδα;;;;
Χ: Η Τίνκερµπελ!
Α: Όταν λέω εγώ ότι είναι βλάκας....Τρεις λαλούν µαζί µε 3 πουλάκια ή κάτι τέτοιο...
Χ: Μα εγώ...
Α:Βούλο!!!! Σου’πα να κάνεις σου-σου!
Ν: ∆εν είµαι η Τίνκερµπελ! Η Νεράιδα των Χριστουγέννων είµαι!
Χ: Και τι διαφορά έχει;
Ν: Αγάπη µου, την µια την έχει φτιάξει ο Disney, και την άλλη ο Θεός!!! Έλα πολλά
είπαµε µην το αναλύσουµε άλλο!!! Αυτόγραφα µετά!!!
Α-Β: Καλά πας καλά;Με ποιον µιλάς;
Χ: Με την νεράιδα!
Α-Β: ∆ηλαδή την βλέπεις;;; Πιάσε κόκκινο!
Χ: Ναι!!!!Άσε ρε πήγα πριν στη γωνία που µου είπες αλλά δε σε είδα! ∆εν πειράζει!
Είδα αυτήν!
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Α-Β: Και τι λέει;
Ν: Ότι αν πάρουν δώρο εµένα θα µε λένε Ελένη και όχι Νεράιδα των
Χριστουγέννων!!!
− Χ: Τι;
− Ν: ΄Οτι αν πάρουν δώρο εµένα να µε δουν!!!!
− Χ:Να σε τι;
− Α: Τι λέει;
− Β:Τίποτα κακό;
− Χ: Ότι είστε πολύ καλά παιδιά...Νοµίζω!!!
− Ν: Καλά Κρασά! (Φεύγουν σιγά σιγά όλοι. Μένει και ο Χ.).
− Α: Εγώ σου το’πα έχει χειροτερέψει!!!!
− Β:Η πολλή προπόνηση θα φταίει µάλλον! ∆εν πάµε για κανένα διάλειµµα λέω γω και
άστον εδώ µπάς και συνέλθει! Ελπίζω όταν γυρίσουµε να µας έχει φέρει ο Αη
Βασίλης τα δώρα µας! Περιµένω πως και πως τις καινούριες µπάλες!
− Α:Άκου λέει νεράιδες!!!.
− Ν: Έχε χάρη που είναι Χριστούγεννα αλλιώς θα γύριζες σπίτι χωρίς πόδια!!!!
− Χ: Τι έγινε;;;Ρε παιδιά θα µου εξηγήσετε;;;
− Ν: (Τον παίρνει από το χέρι και φεύγουν σιγά σιγά.).Μην ανησυχείς πασά µου,ο
κτηνίατρος είπε να σου λέµε ναι!!!!
− Χ: Ποιος κτηνίατρος; Ποιος ναι; Θα µου εξηγήσει κανείς;
-Ν: Άστο παλληκάρι µου δεν είναι για σένα αυτά!!!!!(Φεύγουν.).
−
−

Σκηνή 2Ξ2:
− Ν: (Ξαναέρχεται)
− ΑΒ: Λοιπόν για αυτούς έχουµε...
− Ξ3:Καλλυντικά, γόβες και τη Χρυσή Έκδοση του βιβλίου ΄΄Μαθαίνω τα Πάντα για
τα Αρχαία΄΄΄.Τους τα δίνουµε;
− ΑΒ: ∆εν ξέρω εµένα καλόψυχοι µου φαίνονται!!!
− Ξ2: Το ίδιο είπες και για τους προηγούµενους 78.253!!!!
− Ξ4: Άµα είναι βλάκας ο άλλος;
− ΑΒ: Ποιός άλλος;;;;
− Ξ2:Τίποτα ρε παππούλη άστο για αύριο!!!
(Αφήνουν τα δώρα και φεύγουν).
Σκηνή 3Ξ2: (Οι τρεις κάνουν βολές.Ξαφνικά σκοντάφτουν πάνω στα δώρα.).
− Α: Ώπ µας θυµήθηκε ο µεγάλος;
− Β: Τι είναι αυτά ρε µάγκες;
− Χ: Ξέρω γω ρε;(Τα κοιτάνε µε απορία).ΑΑΑΑΑΑ!Έχω µια ιδέα!!!!
− Α: Για ρίχτα!!!!
− Χ: Λέω...να τα ανοίξουµε!!!
− Α-Β: Τροµερή ιδέα!
− Ν: Αφού σου το’πα ρε στην προηγούµενη σκηνή!!!!∆εν κάνεις για αυτά!!!!
− Β: Ξου εσύ!
− Ν: Μπα τώρα µε βλέπεις;;;
− Β: Ναι είµαι χαρισµατικός!Γι’αυτό!Είπα ξου!Είσαι από άλλο παραµύθι!!!
− Ν: Τι;
− Β: Είσαι από τον Πήτερ Παν!
− Ν: ∆ΕΝ-ΕΙΜΑΙ-Η-ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ!!!(Του βαράει χαστούκι και φεύγει.).
− Α: Ελπίζω ο µεγάλος να µας έφερε κανένα καλό δώρο!!!
− Χ:∆ηλαδή;
− Β: Έµαθα πως ο παππούλης....
(Βγαίνει Ο ΑΒ.)Ποιον είπες παππούλη ρε;(Η Ν και τα Ξ τον τραβάνε µέσα)
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Ν: Μπες µέσα εσύ!Να πάω εγώ να τον πλακώσω που τον έχω κι άχτι; (την τραβάνε
µέσα)
− Β:Έφερε στον συνάδελφο Kobe Bryant το νέο µοντέλο της µπάλας Spadling.
− Α: Λες να µας φέρει και µας τίποτα τέτοιο;
(Ανοίγουν τα δώρα.)
− Β: Τι είναι αυτό ρε µπλιέτ;Πω πω µας δουλέυουν!Τι είναι αυτά ρε;Που είναι οι
µπάλες;;
− Α: Που είναι ο εξοπλισµός;
− Β: Συνοµωτούν εναντίον µας;Πες ρε, µίλα ρε!
− Χ: Που θες να ξέρω;
− Α: Έλεος!Καλλυντικά!
− Β: Καλά!Ας τα δοκιµάσουµε ρε παίδες...αλλά µεταξύ µας ε...µη βγει παραέξω
έτσι(προς το κοινό).
(∆οκιµάζουν τα δώρα.).Ρε συ άστο κάτω αυτό µοιάζει επικίνδυνο!
− Χ: (∆ιαβάζει το βιβλίο µε τα Αρχαία)Α..α..α...α...α
− Α: Τι ρε τι;
− Β: Πονάει;Πες µου την αλήθεια!Πονάει;
− Α: Μίλα ρε γιατί δεν µιλάς;
− Β: Και το’πα εγώ είναι επικίνδυνα αυτά!Μην τα αγγίζεις!!!Αλλά όχι ποιός ακούει
εµένα!Κανείς δε µ’ακούει!!!
− Ν: Κάτι ξέρουν µάλλον!
− Β: Αη στο διάλογο και συ!
− Ν: Θα τα πούµε στη CU land!!!!!!!!!!
− Χ: Όχι ρε προσπαθώ να διαβάσω!!!Να κοίτα ανιάω – ανιάεις...
− Β: Τι λεει ρε;;;Γαλλικά;
− Α: Μάλλον.Μισό να ρωτήσω την Κέκη!!!! (Κατεβαίνει – ρωτάει- ανεβαίνει)
− Β: Τέσπα, πάµε παρακά...(∆οκιµάζει τα καλλυντικά.Οι άλλοι σουτάρουν).
− Α-Χ: Αχααααααααααααααααααααααααααα!
− Χ: Πως είσαι έτσι ρε;;;;
− Α: Σου πάει το στυλάκι!Να το κρατήσεις!
− Β: Αντε να χαθείς!
− Α: Τι πράγµα;
− Β: ΑΑΑΑΑ! Θες να τα ακούσεις µου φαίνεται!ΑΝΤΕ ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ!!!!!
− (Η Α ανοίγει το δώρο της.)
− Β:Τι είναι;
− Χ: Όχι ρε είναι....εεεε...
− Α: Έλα...Ναι...
− Χ: Στο κεφάλι το φοράνε!!!Ρε αφού το ξέρω είµαι είµαι ρε...
− Β:Είσαι είσαι ...
− Α: Μεγάλος βλάκας!!!!!!!!!!!!!!!!Hello!!!!!!
− Χ: Hi! How bo you bo?
− Α: Φόρεµα είναι µεγάλε ξύπνα!!!!
− Ν: (Βγάζει και λέει:) Ρε παιδιά τελειώνετε να πάµε στην επόµενη σκηνή!!!Άντε µια
ώρα!!!!
− Β: Εσύ δε θα την βγάλεις καθαρή!!!!
− Ν: Άµα σε πλακώσω θα σου πω εγώ!
− Β: Καλάάάάάάάά!!!!! (Φεύγουν όλοι).
−
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ΣΚΕΤΣ ΜΕΡΟΣ Ζ’ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
(Η σκηνή ανοίγει.Τα Ξωτικά, ο Άγιος Βασίλης και η Νεράιδα µπαίνουν µέσα και κάθονται.
Μουσική. Μόλις µπαίνουν οι άλλοι, η µουσική σταµατά απότοµα.)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

−
−
−
−
−
−

ΑΒ: Πω, Πω, τελειώσαµε και για φέτος.
Ξ2: Ναι, εσύ ειδικά κουράστηκες πάρα πολύ!!!
Ξ4: Πωπω κουράστηκα ρε !! ∆ίκιο έχεις.
Ξ3: Πόσο ηλίθια είναι;
Ξ2:Άντε ρε! Τώρα το κατάλαβες;
ΑΒ: Τα δώσατε έτσι όπως είπαµε;
Ξ: ΝΑΙΙΙΙ!!!!!!!!
( Μπαίνουν όλοι ξαφνικά και φωνάζουν)
Χ: Εί τι έγινε µε τα δώρα µας; Θα µας εξηγήσει κανείς;
ΑΒ: Ρε που ξεφύτρωσαν όλοι αυτοί;
Ξ2:Πού µας βρήκαν;
Β:Υπάρχει και ο τηλεφωνικός κατάλογος αγόρι µου!!!
Ξ4: Και µας βλέπετε;;;
Χ:Ναι! Αφού είµαστε όλοι µας χαρισµατικοί!!!
Σ: Ναι θα µας πείτε επιτέλους;
ΠΑΡΙΣ: Εγώ δεν ζήτησα νυχτικό που να γράφει VODAFONΕ!!
B: Ούτε εγώ καλλυντικά!!
Ζ1: Ούτε εµείς γόβες!!
ΝΙΚΟΛ: Ούτε εγώ µπάλες του basket!!!
Α: Γιατί θα σε χάλαγε;
ΝΙΚΟΛ:Τι θες ρε απόβρασµα της κοινωνίας;
Α: Τι είπες µωρή ψωνάρα του κερατά!!!!
ΝΙΚΟΛ: ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
( Αρχίζουν να τσακώνονται και να φωνάζουν δυνατά)
ΑΒ: Τι κάνατε πάλι; Μωρή ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ν: Πείτε µε χαζή, πείτε µε ηλίθια, ψωνάρα, αλλά όχι ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ!!!
Ξ4: Ε µπερδέψαµε λιγάκι
ΑΒ: Ναι;;;;
Ξ4: Τα δώρα.
ΑΒ: Και γιατί παρακαλώ;
Ξ4: Ε, να...στις µέρες µας όλοι έχουν χάσει το πραγµατικό νόηµα των χριστουγένουν
και αυτό που τους ενδιαφέρει πιο πολύ, απο το να περνούν χρόνο µε τους δικούς
τους,να αγαπούν και να προσφέρουν βοήθεια στον συνάθρωπο είναι το τι δώρο θα
πάρουν .........
Ξ3: Έτσι είπαµε να µην τους τα δώσουµε τα δώρα που πρέπει για να καταλάβουν
πως το τι θα πάρεις δεν παίζει ρόλο. Αυτό που έχει σηµασία είναι µε ποιούς περνάς
τα Χριστούγεννα.
Ξ2: Ναι.Τα Χριστούγεννα σηµαίνουν αγάπη, φροντίδα και ζεστασιά όχι µόνο ∆ώρα .
Οι άνθρωποι όµως τελευταία το ξεχνούν αυτό! Τα δώρα φτιάχνονται για να
εκφράσουν την αγάπη που νιώθουµε ο ένας για τον άλλον, και να δηλώσουν την
στοργή και προστασία που θέλουµε να προσφέρουµε! ∆εν είναι ο κύριος σκοπός
µας!!
Ξ3: Αλλά ο τελευταίος!!!
ΑΒ: Λοιπόν, νοµίζω ότι έχετε δίκιο !!!
Ν: Σώπα! Είπε και κάτι σωστό σήµερα.
ΑΒ: Εσύ ήξερες για όλα αυτά;
Ν: Στην αρχή όχι. Αλλά επειδή είµαι διαβολικό µυαλό το κατάλαβα από µόνη µου!!!!
ΑΒ: Και συµφώνησες;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Ν:Ναι!Μα και βέβαια !!!
ΑΒ: Τελικά δεν είσαι και τόσο κακόψυχη όσο φαίνεσαι!!!
Ν: Σώπα το κατάλαβες!!!! Χι,χι,χι. Αστειάκι !!!!!
Β: Έχετε δίκιο !!!
Χ:Ναι δεν πρέπει να µαλώνουµε !!! Χριστούγεννα είναι !!!!
Νικόλ: Αντί να είµαστε χαρούµενοι !!!
Πάρις: Εγώ λέω να σταµατήσουµε !!!!!
Α: Ναι ρε παιδιά!! Συγνώµη που σε είπα ψωνάρα πριν ( στην Νικολ)
Νικόλ: Όχι, εγώ συγνώµη που σε είπα βλαµµένο κακόγουστο αγοροκόριτσο!!!!
Α: ∆εν το είπες αυτό πριν!!!Πότε το είπες;;;
Νικόλ:Το είπα από µέσα µου!
( αρχίζουν να απολογούνται όλοι και να αγκαλιάζονται)
ΑΒ: Μπράβο σας !!! Καταλάβατε τι σηµαίνουν Χριστούγεννα !!!
Ξ3:Για αυτό µπορείτε να πάρετε τα δώρα σας!!!
Νικόλ: Όχι δεν τα θέλουµε.
Ν:Όχι να τα πάρετε για να τελειώνει και το έργο για να φύγουν οι άνθρωποι να πάνε
στο σπιτάκι τους! Τόση ώρα περιµένουν!!!
ΑΒ: Εχµµµ!
Ν:Εµ ναι συνέχισε!
Νικόλ:∆εν τα θέλουµε.Καταλάβαµε ότι δεν µας είναι απαραίτητα!
Πάρις:Ναι!Μπορούµε να ζήσουµε χωρίς ακριβά ρούχα και καλλυντικά!
Β:Και µεις χωρίς πανάκριβες µπάλες.
Ξ3: Εγώ πάλι δεν µπορώ να πω ότι δεν χρειάζοµαι µια καινούρια γυναίκα.Τέλος
πάντων....µια και είναι Χριστούγεννα!
ΠΞ: Ούτε εγώ χρειάζοµαι το «Μαθαίνω τα Πάντα για τα Αρχαία»!
Ξ3: Μα όχι δεν καταλάβατε!
Θ:∆εν θα σας δώσουµε τα υλικά δώρα.....
ΑΒ:Αυτά τα οποία µας ζητήσατε!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:Αλλά...;
ΑΒ:Θα σας χαρίσουµε κάτι πιο πολύτιµο......την δύναµη να αγαπάτε ο ένας τον
άλλο....
Θ:Την δύναµη να κατανοείτε ο ένας τον άλλο.....να επικοινωνείτε....
Ξ4:Την ευγένεια και την αδελφοσύνη.....
Ξ3:Αυτά είναι τα δώρα που θα σας χρειαστούν πράγµατι! Χωρίς αυτά δεν µπορείτε
να θεωρείστε πραγµατικοί «άνθρωποι»........
ΑΒ:Για να καταλάβετε ακόµα καλύτερα......π.χ. Εσύ µωρή Τίνκερµπελ......Είσαι
όπως και εγώ.......Είµαστε ίδιοι.........
Ν:Γιατί έχω εγώ γένια, παραπανίσια κιλά και κόκκινα ρούχα;;;;.....ή µήπως έχεις εσύ
φτερά, φουστίτσα και κοτσιδάκια....; Εκτός κι αν έχεις και δεν το ξέρω....
Ξ4:∆εν εννοεί εµφανισιακά! Αλλά µάλλον µιλάει για τον εσωτερικό κόσµο σας και
για τα δικαιώµατα σας ως άνθρωποι!
Ν:Α! Είπα και γω! Ψυχικά µπορεί. Πάντως εγκεφαλικά ας µην το συζητήσουµε
καλύτερα......
Ζ1:Ωραία όλα αυτά αλλά έχω µια απορία. Τα λεφτά ποιος µας τα έκλεψε;
Ξ4: Εεεµ...Η κυρία από εκεί (∆είχνει την Ν)!!!
Ν: Ταβανόπροκα, ε ταβανόπροκα!!!
ΑΒ: Νεράιδα! Εξηγήσου!!!
Ν:Τι δηλαδή εσύ αν τα έβλεπες εκεί να κάθονται....ζεστά ζεστά, αστραφτερά
κέρµατα....καταπράσινα κατοστάρικα...δεν θα τα ‘παιρνες; (Χαµογελά διστακτικά.
Την κοιτάει παράξενα).
ΑΒ: Όχι βέβαια.
Ν:Αφού είπες ότι είµαστε ίδιοι! Άρα θα τα έπαιρνες! Ε τι;;;;;
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ΑΒ:Πες το (του ψιθυρίζει κάτι στο αφτί) ∆υνατά να σ’ακούσω
Ν:Ε καλά συγνώµη ντε!!!!
ΑΒ: Καλά συγχωρεµένη! Επειδή είναι Χριστούγεννα!
Ζ1: ∆εν πειράζει...
Ζ2: Ναι αλλά φέρτα πίσω όµως...
Ν: Ααα.Όχι,θέλω ποσοστό! Τσάµπα τα κράτησα;
Ζ3: Άχα καλό ε;;;;
Ν: Ναι καλό είναι αλλά εγώ τον τόκο τον θέλω και µη γελάς!!!!!
Χ:Θα µου εξηγήσει κάποιος;;;
Α-Β:Καλά!!!!Σωθήκαµε!
Π-Ν:Αχ µανούλα µου!!!
Σ:Oh my god!
ΠΞ:Ω Παντοδύναµε Θεέ µου!!!
Ξ4: Λείπει και τ’αφεντικό!!!
Ζ1,Ζ2:Τι τραβάµε και µεις οι ζητιάνοι!!!
Ζ3-Ξ3:Καλά κρασά!!!
ΑΒ: Σταµατήστε µωρέ! Εγώ ένα έχουµε να πούµε πιστεύω....
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!!!!!!!!!!

Τέλος

16

