Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Φώτης
2. Μαμά
3. Δεσποινίς Σούλα
4. Οφθαλμίατρος
5. Μπαμπάς
6. Πετράκης
7. Παιδί της Ευρώπης
8. Παιδί της Ευρώπης 2
9. Παιδί της Ασίας
10. Παιδί της Ασίας 2

11. Παιδί της Αφρικής
12. Παιδί της Αφρικής 2
13. Παιδί της Αμερικής
14. Παιδί της Αμερικής 2
15. Παιδί της Αυστραλίας
16. Παιδί της Αυστραλίας 2
17. Ξωτικό
18. Αϊ- Βασίλης
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
•
•

Είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς και ο Φώτης με τη μαμά του πηγαίνουν
στον οφθαλμίατρο.
Μπαίνουν στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου. Εκεί βρίσκεται η
γραμματέας του γιατρού, η δεσποινίς Σούλα.
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΟΥΛΑ
Χρόνια πολλά μικρέ μου Φώτη και καλή Πρωτοχρονιά!
Ορίστε ένα κουραμπιεδάκι, να μας πάει καλά η χρονιά.
ΦΩΤΗΣ
Πρώτη φορά δεσποινίς Σούλα που τα λαμπάκια τα πολλά
έχουν καεί από το δέντρο και έμειναν μόνο τα μισά.
Γιατί;
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΟΥΛΑ
Κάτι περίεργο συμβαίνει, δεν είναι φέτος γιορτινά
και ο γιατρός σε περιμένει, χωρίς πειράγματα πολλά.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
(Η μαμά και ο Φώτης μπαίνουν μέσα στον οφθαλμίατρο.)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Καλώς το Φώτη, τη μαμά του, ήρθες να αλλάξουμε γυαλιά;
Ας δούμε πρώτα τα ματάκια, μπορεί να είναι μια χαρά.
(Ο γιατρός εξετάζει τα μάτια του Φώτη και πηγαίνει διακριτικά λίγο πιο πέρα
για να μιλήσει με τη μαμά.)
ΜΑΜΑ
Γιατρέ τα πράγματα εφέτος δεν είναι όλα όπως παλιά.
Μήπως δεν είναι τώρα ανάγκη για να αλλάξουμε γυαλιά;

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Καταλαβαίνω πολύ καλά. Όλοι έχουμε προβλήματα οικονομικά.
Μίλα όμως πιο σιγά, να μην ακούνε τα παιδιά.
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
(Γυρνάνε στο σπίτι και εκεί τους περιμένει ο μπαμπάς να μιλήσουνε.)
ΜΑΜΑ
Μικρέ μου Φώτη μυστικά λέμε τριγύρω σου πολλά.
Ήρθε η ώρα για να μάθεις την αλήθεια τελικά.
ΜΠΑΜΠΑΣ
Ο μπαμπάς και η μαμά
δεν έχουν πια πολλά λεφτά.
Θέλουμε να καταλάβεις
Ότι δώρο δε θα πάρεις.
Τα Χριστούγεννα αυτά
Θα τα περάσουμε οικονομικά.
(Φεύγουν οι γονείς του Φώτη από τη σκηνή και μένει μόνος του ο Φώτης.)
ΦΩΤΗΣ
Το πρόβλημά μου τρομερό!
Τι θα απογίνω φέτος εγώ;
Χωρίς ρομπότ, χωρίς σπαθί
και τον ατρόμητο πολεμιστή;
Η λύση είναι μία τώρα:
ο Αϊ-Βασίλης με τα δώρα!
(Τρέχει στο τραπέζι και γράφει ένα τρισέλιδο γράμμα στον Αϊ-Βασίλη
ζητώντας πολλά δώρα τα οποία και απαριθμεί. Π.χ. «5 μπάλες, 3 ρομπότ, 6
αυτοκινητάκια, 4 σπαθιά….» )

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(Όλα είναι σκοτεινά και μπαίνει μέσα ο μπαμπάς και η μαμά κρατώντας
φακούς. Μέσα στο σκοτάδι ακούγονται μόνο λόγια.)
ΜΠΑΜΠΑΣ
Θεέ μου τι καταστροφή!
Είναι εννέα το πρωί!
Μα όλα είναι σκοτεινά,
ανήμερα Πρωτοχρονιά.
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(Ο μπαμπάς κάθεται στον καναπέ και ανοίγει την τηλεόραση. Έρχεται και ο
Φώτης με τη μαμά και κάθονται δίπλα του. Ακούγονται μαγνητοφωνημένες οι
ειδήσεις.)
«Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι! Σάλο προκάλεσε σε όλους τους κατοίκους
της γης, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ξημερώσει. Αιτία είναι η ξαφνική
κατάθλιψη στην οποία έπεσε ο Αϊ-Βασίλης. Όπως δήλωσαν τα ξωτικά ο ΑϊΒασίλης είναι πολύ στεναχωρημένος γιατί κάθε χρόνο τα γράμματα των
παιδιών με τις παραγγελίες αυξάνονται. Ο ίδιος δεν έχει ούτε λεφτά για να
αγοράσει τα υλικά, ούτε χρόνο για να κατασκευάσει όλα τα παιχνίδια. Οι
καλύτεροι γιατροί και ψυχολόγοι στάλθηκαν στο Βόρειο Πόλο, αλλά δεν
μπορούν να τον γιατρέψουν. Χθες, παραμονή Πρωτοχρονιάς δε μοιράστηκε
κανένα δώρο από τον Αϊ-Βασίλη. Μιας και δεν έγιναν τα πράγματα όπως
έπρεπε, ο ήλιος αρνείται κατηγορηματικά να βγει».

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Η κατάσταση είναι τραγική.
Αμέσως λύση να βρεθεί.
Τον Αϊ-Βασίλη στεναχωρήσαμε
με τα παιχνίδια που ζητήσαμε.
ΦΩΤΗΣ
Τα παιδιά του κόσμου να μαζευτούμε,
με συνέλευση να οργανωθούμε.
Στο Βόρειο Πόλο τη χαρά
να φέρουμε πάλι ξανά.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Αμέσως γράμματα να στείλουμε
σε κάθε χώρα και λαό,
για να μπορέσουμε να μαζευτούμε
στο δικό μας το χωριό.
(Τρέχουν γρήγορα έξω από τη σκηνή φωνάζοντας «τρέξτε να προλάβουμε»
και ενώ η σκηνή είναι άδεια ακούγεται στο ραδιόφωνο- μαγνητοφωνημένο- να
μιλάει ο δήμαρχος του χωριού.)
«ΡΕΠΟΡΤΕΡ: κ. Δήμαρχε, τι έχετε να πείτε για τη πρωτοβουλία των παιδιών
να συγκαλέσουν Παγκόσμια Συνέλευση στο χωριό σας;

© Ελισάβετ Κουκουμάκα / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2011

4

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το φαινόμενο είναι πρωτοφανές. Έχουν μαζευτεί παιδιά από
όλο τον κόσμο για να βρούνε λύση στο πρόβλημα του Αϊ-Βασίλη. Έχει γεμίσει
με παιδιά το γήπεδο του χωριού, οι τριγύρω δρόμοι, τα πάρκα και οι πλατείες.
Τα παιδιά έχουν φτάσει κ αι στα γ ύρω χωριά, μέχρι τη μεγ άλ η πόλ η. Για να
βοηθήσουμε στη συνέλευση τοποθετήσαμε μεγάφωνα σε κάθε γωνιά ώστε να
ακούγονται παντού. Προσφέραμε δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν
φαγητό στα εστιατόρια και δωρεάν ξενοδοχεία. Περιμένουμε με αγωνία την
απόφαση των παιδιών.»

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
(Όλα τα παιδιά βγαίνουν στη σκηνή και κάθονται κάτω σε ημικύκλιο. Μαζί και
ο Φώτης. Στη μέση υπάρχει μία καρέκλα και ανεβαίνει το παιδί που μιλάει
κάθε φορά.)
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Παιδιά όλου του κόσμου
καλωσήρθατε στο χωριό.
Μία λύση για να βρούμε
τον Αϊ-Βασίλη να ξαναδούμε.
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Η αιτία είναι απλή.
Ήμασταν κάπως υπερβολικοί.
Με τα παιχνίδια που ζητήσαμε,
τον Αϊ-Βασίλη στεναχωρήσαμε.
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Έχουμε παιχνίδια πάρα πολλά.
Τι τα θέλουμε όλα αυτά;
Υγεία και χαρά να υπάρχει,
ειρήνη και πολύ αγάπη
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Εμείς εκεί στην Αφρική
φτώχεια έχουμε πολλή.
Καθαρό νερό και φαγητό
δεν υπάρχει άφθονο.
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ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
Στη δική μας χώρα λείπουν
τα σχολεία κι οι γιατροί.
Τα παιδάκια εκεί δεν παίζουν
και δουλεύουν απ’ το πρωί.
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2
Αμέσως γράμματα να στείλουμε
απ’ τον Αι Βασίλη να ζητήσουμε
οι πόλεμοι να σταματήσουν
κι όλοι ειρήνη ν’ αποκτήσουν.
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 2
Τα παιδιά να’ χουν χαρά,
πάντα μία ζεστή αγκαλιά.
Τους γονείς να ’χουν κοντά,
να μην νιώθουν μοναξιά.
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2
Να μαζέψουμε παιχνίδια,
τετράδια, παλιά μολύβια.
Ο Αϊ-Βασίλης να τα πάρει
στα φτωχά παιδιά να πάει.
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 2
Εμπρός λοιπόν ψηφίστε!
Τη γνώμη σας να πείτε.
Να δούμε αν συμφωνούμε
για όσα συζητούμε.
(Τα παιδιά σηκώνονται, περνάνε όλα ένα ένα από ένα μεγάλο κουτί, την
κάλπη, και ρίχνουν μέσα ένα χαρτί.)
ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 2
Η απόφαση έχει βγει.
Η λύση είναι φανερή.
Καινούρια γράμματα να γραφούν
στον Αϊ-Βασίλη να σταλούν.
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ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
(Έχουν φτάσει τα Θεοφάνεια. Χτυπάει το κουδούνι και ο Φώτης τρέχει και
ανοίγει την πόρτα. Έκπληκτος βλέπει μπροστά του ένα ξωτικό.)
ΞΩΤΙΚΟ
Ο ταχυδρόμος είμαι από το Βόρειο Πόλο.
Ο Αϊ-Βασίλης στέλνει γράμμα για σένα μόνο.
(Ο Φώτης ανοίγει να διαβάσει το γράμμα. Πίσω του βρίσκεται ο Αϊ-Βασίλης, ο
οποίος αφηγείται το γράμμα.)
ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ
Αγαπημένε Φώτη
Ελπίζω τώρα πια να μάθατε καλά
πως τα παιχνίδια μόνο δε φέρνουν τη χαρά.
Με την αγάπη που μου δώσατε
τη στεναχώρια διώξατε.
Ενωμένοι όλοι μαζί
την ελπίδα φέρατε στη γη.
Ανήμερα τα Φώτα
βγήκα μοίρασα τα δώρα.
Τώρα ο ήλιος έχει βγει
κι έχει φωτίσει όλη τη γη.
Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
Ο Αϊ-Βασίλης.

ΤΕΛΟΣ
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