ΑΦΗΓΗΣΗ 5: Αφού είδε τις κυρίες της ένωσης Οικολόγων, τι να κάνει ο
Αϊ-Βασίλης; Το έβαλε στα πόδια. Έστριψε δεξιά, µετά αριστερά, µετά πάλι
δυο φορές αριστερά και τρεις δεξιά και βγήκε αναψοκκινισµένος σε µια
µεγάλη λεωφόρο. «Ουφ, τη γλίτωσα!» σκέφτηκε. Αλλά όόόόόόχι, δεν την
είχε γλιτώσει. Από την άλλη άκρη της λεωφόρου, φάνηκε να πλησιάζει
µια θορυβώδης διαδήλωση. Ήταν οι εξαγριωµένοι έµποροι παιχνιδιών.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΤΑΕΙ
Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΤΟΥ;

(Βγαίνουν από τη σκηνή, ο ένας πίσω από τον άλλον παραταγµένοι σαν σε παρέλαση οι
έµποροι παιχνιδιών, κρατώντας ψηλά κάποιες πινακίδες και φωνάζοντας… 2-3 φορές!)
«ΑΝΑΨΤΕ ΜΕ ΦΙΤΙΛΙ
ΤΟ ΣΚΟΥΦΟ ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ!»

Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=qGaOlfmX8rQ&spfreload=10
(µουσικό κοµµάτι «We will rock you» Αφού τελειώσουν το χορευτικό τους,
παρατάσσονται στη σειρά και κοιτάνε αγριεµένα τον Αϊ-Βασίλη)

Έµπορος 1:

Έµπορος 2:

Βρε τι πάθαµε και πάλι!

Ποιος τον κάλεσε να έρθει;

Χάλασε την αγορά!

Κάθε χρόνο µια απ’τα ίδια.

Και δεν είδαµε ούτε ευρούλι,

Και µας µένουνε στο ράφι,

ούτε χρήµα µε ουρά!

τα πιο ακριβά παιχνίδια!

Έµπορος 3:

Έµπορος 4:

Είχα φέτος παραγγείλει

Κι εγώ έβαλα µια κούκλα

τα ηλεκτρονικά τα φίνα.

στην καλή µου τη βιτρίνα,

Όχι µάρκα ό,τι κι ό,τι…

µα απούλητη την έχω

Τα καλύτερα απ΄την Κίνα!

πάνω από ένα µήνα!

Έµπορος 5:

Έµπορος 6:

Πάντως έχω µια ιδέα!

Βρε, να µην τον λυπηθείτε

Να του πάρουµε το σάκο!

και σας πάρει τον αέρα.

Θα µπορεί µετά να κάνει

Όπως λέει κι η παροιµία,

το γλυκό, καλό γεράκο;

«Θέλει ο άγιος, φοβέρα!»

Έµπορος 7:

Έµπορος 8:

Αν αφήσουµε να δίνει

Μπρος παιδιά και µε ρυθµό,

τα παιχνίδια δωρεάν,

για να κάνουµε χαµό!

δε σταυρώνουµε πελάτη,

Πάρτε τα πανό στο χέρι,

ούτε απ’το Πακιστάν!

όλοι τώρα, νέοι και γέροι!

(Βγαίνουν από τη σκηνή,πάλι ο ένας πίσω από τον άλλον παραταγµένοι σαν σε
παρέλαση , κρατώντας ψηλά τις πινακίδες και φωνάζοντας… 2-3 φορές!)
«ΤΟΡΠΙΛΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΡΠΙΛΗ
ΤΟ ΕΛΚΗΘΡΟ ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ»

ΑΦΗΓΗΣΗ 6: Ο Αϊ-Βασίλης τρέµοντας από ταραχή, στάθηκε στη µέση της
λεωφόρου. ∆εν ήξερε τι να κάνει. Μα τι είχαν πάθει όλοι απόψε; Από τη
µια µεριά εξαγριωµένοι διαδηλωτές, από την άλλη οι κυρίες της ένωσης
Οικολόγων. Εκείνος ήθελε απλά να µοιράσει δώρα και να σκορπίσει τη
χαρά! Ένιωθε τόσο συγχυσµένος, που του ήταν αδύνατο να συγκεντρωθεί.
Έτσι λοιπόν, άφησε να τον συλλάβουν.
(Μπαίνει στη σκηνή ο Αϊ-Βασίλης κοιτάζοντας τροµαγµένος δεξιά κι αριστερά και
ακούγονται τα παρακάτω εφέ: https://www.youtube.com/watch?v=1PV0HVF-eHY
εξαγριωµένο πλήθος και https://www.youtube.com/watch?v=Ait4TI81_Nk
αστυνοµική σειρήνα. Μπαίνουν τα παιδιά-αστυνόµοι και συλλαµβάνουν τον Αϊ-Βασίλη.
Τον βάζουν να κάτσει σε ένα ξύλινο πάγκο που από πίσω θα έχετε το σκηνικό ενός
γκρίζου τοίχου και µπροστά µπορείτε να φτιάξετε σιδερένιες µπάρες από φελιζόλ ή
σκουπόξυλα. )

Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=RlqDFPLUhig (µουσικό
κοµµάτι «The typewriter» Οι εφηµεριδοπώλες βγαίνουν στη σκηνή κρατώντας
εφηµερίδες φυσικά. Αφού τελειώσουν το χορευτικό τους χωρίζονται ανα δύο σε ζευγάρια
και κάνουν πως µιλάνε µεταξύ τους…)

Εφηµεριδοπώλης 1:

Εφηµεριδοπώλης 2:

Ακούσατε, ακούσατε!

∆εν τα µάθατε τα νέα;

Τίποτα δεν ακούσατε;

Βούιξε ο τόπος όλος!

Μα αν δε µας ακόυσατε,

Φυλακή ο Αϊ-Βασίλης!

µήπως µας κρυφακούσατε;

Μη σας πω κι ο Βόρειος Πόλος!

*** γελάνε οι υπόλοιποι εφηµεριδοπώλες…

Εφηµεριδοπώλης 3:

Εφηµεριδοπώλης 4:

Για κοίτα κάτι πράγµατα

Εδώ εµάς ν’ακούσετε,

που λένε στον κοσµάκη!

που λέµε την αλήθεια!

Βρε εσείς η ενηµέρωση

Στο έλκηθρό του έκρυβε,

δεν είναι αστειάκι!

10 κιλά ρεβύθια!

*** γελάνε οι υπόλοιποι εφηµεριδοπώλες…

Εφηµεριδοπώλης 5:

Εφηµεριδοπώλης 6:

Μα τι λένε οι ψευταράδες;

Εµείς µόνο γνωρίζουµε

∆εν τους πιάνει ανατριχίλα,

και από πρώτο χέρι,

που διαδίδουνε στον κόσµο

πως ύποπτα τριγύριζε

τόσο ράδιο αρβύλα;

σ’όλης της γης τα µέρη.

*** γελάνε οι υπόλοιποι εφηµεριδοπώλες…

Εφηµεριδοπώλης 7:

Εφηµεριδοπώλης 8:

Λοιπόν για να τελειώνουµε,

Χθες βράδυ εµφανίστηκε

τέλος τα παραµύθια!

όχηµα απ’το φεγγάρι,

Μόνο από µας θα µάθετε

που λένε πως κατέβηκε

τι έγινε στ’αλήθεια!

απ’τον πλανήτη Άρη!

*** γελάνε οι υπόλοιποι εφηµεριδοπώλες…
(Κάνουν πως τσακώνονται και φέυγουν από τη σκηνή…)

ΑΦΗΓΗΣΗ 7: Ο Αϊ-Βασίλης οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Εκεί βρίσκονταν ο Φανούρης κι η Ευτέρπη, οι τροµαγµένοι αστυνοµικοί,
οι αγανακτισµένες κυρίες της Ένωσης Οικολόγων και οι εξαγριωµένοι
έµποροι παιχνιδιών. Ο Αϊ Βασίλης στεκόταν απορηµένος µπροστά στους
δικαστές, οι οποίοι µε αυστηρό ύφος τον κοιτούσαν, ξετυλίγοντας έναν
µακρύ κατάλογο µε όλες τις παραβάσεις.
Μουσική:https://www.youtube.com/watch?v=eqQ6ovFM2jg&index=9&li
st=PL1BE1A3F38D0DE9B3 (µουσικό κοµµάτι «Α terrible force» Οι
δικαστές βγαίνουν στη σκηνή µε µακριές µαύρες κάπες, γυαλιά και βιβλία στα χέρια ή
ένα σφυράκι, ή κάποιο αξεσουάρ σαν πάπυρο. Κάνουν το χορευτικό τους και µπαίνουν
στη σειρά. Ακούγεται ηχητικό εφέ ακροατηρίου:

https://www.youtube.com/watch?v=cn0QahJyvH8 )

(

*** µε αυστηρό ύφος, λίγο θυµωµένα και δυνατή φωνή…)

∆ικαστής 1:

∆ικαστής 2:

Ησυχία επιτέλους!

Για να δούµε!Ας διαβάσω,

Ούτε ίχνος σεβασµού;

λίγο τις κατηγορίες.

∆ικαστήριο είναι εδώ µέσα!

Όπως βλέπω εδώ, υπάρχουν

Όχι ο δρόµος στην Ερµού!

µπόλικες οι µαρτυρίες!

∆ικαστής 3:

∆ικαστής 4:

Όχηµα άνευ πινακίδας,

Όλα όσα ακούστηκαν,

απόπειρα δωροδοκίας,

φαίνονται σοβαρά!

κακοποίηση ταράνδων

Άγιε Βασίλη τι έχετε

και φθορά ιδιοκτησίας;

να πείτε για όλα αυτά;

*** Αϊ-Βασίλης: «Ότι είµαι αθώος!!!

∆ικαστής 5:
Όλοι έτσι λένε πάντα.
Μπρος λοιπόν, στη φυλακή!
Εκατόν πενήντα χρόνια!
Και χωρίς αναστολή!

ΑΦΗΓΗΣΗ 8: Έτσι, ο Αϊ-Βασίλης βρέθηκε πρωτοχρονιάτικα στη φυλακή!
Αισθανόταν χάλια. Στο κρεβάτι του είχαν αράξει και ροχάλιζαν του καλού
καιρού ογδόντα τρεις παχουλοί αρουραίοι και έξω από την καγκελένια
πόρτα στέκονταν δυο γιγαντόσωµοι φύλακες. «Μόνο ένα θαύµα µε
σώζει!...» σκέφτηκε και τα µάτια του δάκρυσαν, όταν ξαφνικά, άκουσε
έξω απ’το παράθυρό του µια µεγάλη οχλοβοή!
(ηχητικό εφέ παιδιών: https://www.youtube.com/watch?v=CZo-IFnNaHc )
(Μπαίνουν στη σκηνή κρατώντας πλακάτ µε φωτογραφίες του Αϊ-Βασίλη, τα παιδιά
που ζητούν την αποφυλάκισή του.)

Παιδί 1:

Παιδί 2:

Κάθε χρόνο µ’αγωνία

Γι’αυτό από κάθε γωνιά,

περιµένω το δωράκι.

ήρθαµε όλα τα παιδιά.

Να αφήσει το πακέτο,

Αϊ-Βασίλη µη φοβάσαι,

µες στην κάλτσα µου στο τζάκι!

ήσυχος πια να κοιµάσαι!

Παιδί 3:

Παιδί 4:

Μας ακούτε όλοι εσείς

Βγάλτε από τη φυλακή

δικαστές της φυλακής;

τον Αϊ-Βασίλη στη στιγµή!

∆εν είναι ένοχος, δε φταίει!

Ντροπή σας να τον έχετε

Μας αρέσει! Μας εµπνέει!

κλεισµένο σε κελί!

Παιδί 5:
Αϊ-Βασίλη σ’αγαπάµε,
κουραµπιέδες δε θα φάµε.
Και θα κάνουµε νηστεία,
για αυτή την αδικία!

ΑΦΗΓΗΣΗ 9: Την ίδια στιγµή, ο διευθυντής της φυλακής κος Άγγελος
Κάγκελος και η γραµµατέας του δεσποινίς Αµαλία, δέχονταν αµέτρητα
επέιγοντα τηλεφωνήµατα από τον πρόεδρο και τους υπουργούς της
χώρας. Όλα τα παιδιά είχαν αποφασίσει να βοηθήσουν τον αγαπηµένο τους
άγιο να γλιτώσει από τους αµέτρητους χριστουγεννιάτικους µπελάδες του!
(ηχητικό εφέ τηλεφώνων: https://www.youtube.com/watch?v=kXrNEH0vhzk )

Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=vUgJ7782B5k (µουσικό
κοµµάτι «Round the bend» ∆ιευθυντής και γραµµατέας τρέχουν πανικόβλητοι
πάνω κάτω στη σκηνή µε τηλέφωνα στο χέρι, βιβλία και χαρτιά)

∆ιευθυντής:
Μάλιστα κύριε υπουργέ,

Θα το φροντίσω άµεσα,

άκουσα τι µου λέτε.

πείτε πως έχει γίνει!

Ήτανε µια κακιά στιγµή.

Ο Αϊ-Βασίλης φυλακή,

Όχι, εσείς δε φταίτε!

καθόλου δε θα µείνει.

∆εσποινίς Αµαλία:

Μάλιστα κύριε πρόεδρε ,

Βεβαίως, δίνει άµεσα

έγινε µέγα λάθος.

την εντολή του τώρα.

Μάλλον µια παρεξήγηση

Θα είναι πάλι ελεύθερος,

ήτανε κατά βάθος!

µέσα σε µία ώρα.

ΑΦΗΓΗΣΗ 10: Έτσι, ο κύριος Άγγελος Κάγκελος έδωσε εντολή και οι
δεσµοφύλακες άφησαν ελεύθερο τον Αϊ-Βασίλη. Μια θριαµβευτική ποµπή,
από χιλιάδες παιδιά τον ακολουθούσε µε γέλια και φωνές. Κι εκείνος από
τη χαρά του, για να τα ευχαριστήσει, άρχισε να ρίχνει µια βροχή από
δώρα. Τα παιδιά χοροπηδούσαν, ζητωκραύγαζαν και αποχαιρετούσαν τον
Αϊ-Βασίλη, που µε το έλκηθρό του χάθηκε στα σύννεφα. Θα τον
ξανάβλεπαν την επόµενη πρωτοχρονιά! Κι αν ήσασταν καλοί, µπορεί κι
εσείς να τον δείτε απόψε…
Μουσική:https://www.youtube.com/watch?v=L4ybZnNyooQ

(µουσικό

κοµµάτι «Ο Αϊ-Βασίλης πάλι θα’ρθει») Βγάλτε όλα τα παιδιά στη σκηνή ανα οµαδούλες
για να κάνουν υπόκλιση και να χαιρετάνε, να τραγουδήσουν το κοµµάτι ή να χτυπάνε
παλαµάκια.

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ
∆ΩΡΑΚΙΑ!!!!!!!!!!!!!!

