
Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

Τα ισοδύναμα του Αϊ- Βασίλη 

Γυναίκα Αϊ- Βασίλη: 

- Έχω ένα μυστικό, 

 μαζί σας θέλω να το μοιραστώ. 

Τον Αϊ- Βασίλη αν θυμάστε από παλιά, 

 είχε μούσια και κοιλιά.  

Τώρα όμως με την κρίση,  

την κοιλιά πώς να κρατήσει; 

Τον έρεψε η πείνα,  

πάνε τα χρόνια εκείνα! 

 

Αϊ- Βασίλης: 

- Τι μουρμουρίζεις,  βρε γυναίκα, 

δε μου φτιάχνεις καμιά ρέγκα; 

 

Γυναίκα Αϊ- Βασίλη: 

-Ούτε ρέγκα, ούτε λάδι,  

Όλα η Μέρκελ τα΄χει πάρει! 

 

Αϊ- Βασίλης: 

- Αχ, φτάνουν οι μέρες των Χριστουγέννων, 

τα δωράκια των παιδιών πώς θα γίνουν; 

Οι βοηθοί μου πεινάνε. 

Και τα υλικά για τα δώρα πάνε. 

Δεν έχω τίποτα να τους προσφέρω, 

και ισοδύναμα θέλω να φέρω! 

 



Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

Ντριν, ντριν, ντριν (χτυπάει το κουδούνι της πόρτας) 

 

Γυναίκα Αϊ- Βασίλη: 

-Ποιος να΄ναι, τι να θέλει; 

 

Τροϊκανοί 1234: 

-Γεια σου , κυρά Βασίλαινα κι εσένα Αϊ- Βασίλη! 

Ήρθαμε να εισπράξουμε το φόρο πού ΄χει μείνει. 

 

Γυναίκα Αϊ- Βασίλη: 

-Ε, δε θα΄μαστε καλά! 

 

Τροϊκανός 1: 

- Πέρσι δώρα μοιράσατε ,  

παιχνίδια, αλογάκια, επιτραπέζια, σκουφάκια… 

Γι ΄αυτά πολλά ξοδέψατε, χρήματα υλικά… 

Ο φόρος που σας αναλογεί είναι λοιπόν αυτά… 

(Δίνει το λογαριασμό και ο Αϊ- Βασίλης λιποθυμάει.)  

 

Τροϊκανός 2: 

- Α! μη μου παραπονιέστε! 

Εμείς λεφτά δανείσαμε και με το παραπάνω, 

Άγιοι άνθρωποι είμαστε γι΄αυτό και χάρη θα σας κάνω! 

Δυο τρεις φόρους που είχατε ακόμη να πληρώστε, 

εμείς σας τους χαρίζουμε, 

χρήματα μη μας δώσετε! 

(Σιγά σιγά πάει να σηκωθεί…) 

 



Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

Τροϊκανός 3: 

-Μη σηκώνεστε ακόμα! 

- Έχουμε κι άλλα μη βγείτε απ΄ το κώμα! 

*ΦΠΚ:  Φόρος Προίκας Κοριτσιών 

ΦΧΤ: Φόρος Χρησιμοποίησης Ταράνδων 

ΦΝ: Φόρος Νυχτοπερπατήματος 

ΦΕΕ: Φόρος Επισκευής Ελκήθρου 

ΦΕΝ: Φόρος Εκδήλωσης Νύστας 

*( σ΄αυτό το κομμάτι εμπνεύστηκα από το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά: Ο 

Αί- Βασίλης στη φυλακή με τους 83 αρουραίους) 

 (Ξαναλιποθυμάει!) 

 

Τροϊκανός 3: 

-Σας είπα εγώ! 

 

Ντριν, ντριν, ντριν (χτυπάει το κουδούνι της πόρτας) 

 

Γυναίκα Αϊ- Βασίλη: 

-Ποιος να΄ναι, τι να θέλει; 

 

Καλικάντζαροι 1234: 

-Γεια σου , κυρά Βασίλαινα κι εσένα Αϊ- Βασίλη! 

Ήρθαμε να σας δούμε, τα κάλαντα να πούμε! 

 

Γυναίκα Αι Βασίλη: 

-Ε, δε θα΄μαστε καλά! 

 

 



Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

Καλικάντζαρος 1: 

- Δεν ήρθαμε για ζαβολιές κι αστεία, 

Τα κάλαντα θα πούμε και φύγαμε με χίλια. 

Ξέρουμε είναι πολύ νωρίς για κάλαντα τραγούδια.  

Αλλά, πώς να το κάνουμε; Είμαστε βιαστικούλια! 

Έχουμε ανάγκη από λεφτά γι΄αυτό θα σας τα 

πούμε  

Και μόλις μας πληρώσετε , έχετε γεια θα πούμε. 

 

 

Καλικάντζαρος 2: 

Η κρίση έτσι τα΄φερε, ανάγκη για παράδες, 

Γαλοπούλα… να τρώνε μόνο οι αφεντάδες! 

Γι΄ αυτό κυρά- Βασίλαινα μη νοιάζεσαι, μην τρέμεις, 

λίγα λεφτά ή καμιά γουρνοπούλα , αν έχεις,  

δώσε, τα καλικαντζάρια να προσέχεις! 

( Ο Αϊ- Βασίλης λιποθυμάει για δεύτερη φορά) 

 

Καλικάντζαρος 3: 

-Μη σηκώνεστε ακόμα! 

- Έχουμε κι άλλα μη βγείτε απ΄το κώμα! 

Πεινάνε όλα τ΄ αδέρφια μας! 

Πεινάνε τα ξαδέρφια μας! 

Πεινάνε τα προσφυγόπουλα! 

Πεινάνε τα κλεφτόπουλα! 

Πεινάνε στην Αφρική! 

Πεινάνε …Δεν έχω κάτι σκεφτεί! 

(Ξαναλιποθυμάει!) 



Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

 Καλικάντζαρος 3: 

-Σας είπα εγώ! 

 

Ντριν, ντριν, ντριν (χτυπάει το κουδούνι της πόρτας) 

 

Γυναίκα Αϊ- Βασίλη: 

-Ποιος να΄ναι, τι να θέλει; 

 

Επενδυτές 1234: 

-Γεια σου , κυρά Βασίλαινα κι εσένα Αϊ- Βασίλη! 

Ήρθαμε να επενδύσουμε , τη μπίζνα να γλεντήσουμε! 

 

Γυναίκα Αϊ- Βασίλη: 

-Ε, δε θα΄μαστε καλά! 

 

Επενδυτής 1: 

Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους 

Ήρθαμε πραγματικά να βοηθήσουμε( μούσι) 

Να διώξουμε τους κάλους!  

Στο χωριό σου Αϊ- Βασίλη ήρθαμε να επενδύσουμε.  

Χρήμα να πέσει φίνο. 

Όμως πρέπει να σε ρωτήσουμε:  

εγώ με τι θα φύγω; (τρίβει τα χέρια του) 

 

 

 

 



Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

 

Επενδυτής 2: 

Καλά τα λες συνάδελφε τόσα λεφτά θ΄αφήσω, 

δεν πρέπει λοιπόν κι εγώ κάτι να κερδίσω; 

Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, καλέ μας Αϊ- Βασίλη, 

Αν θες να βοηθήσουμε, βάλε βαθιά το χέρι. 

Έτσι όπως χρεοκόπησες τι άλλο να περιμένεις; 

Και στις δικές μας τις δουλειές πλέον μην επεμβαίνεις! 

(Ξαναλιποθυμάει) 

(Πάει να σηκωθεί) 

Επενδυτής 3: 

-Μη σηκώνεστε ακόμα! 

- Έχουμε κι άλλα μη βγείτε απ΄το κώμα! 

Για να επενδύσουμε: 

Κόψτε τις συντάξεις! 

Κόψτε τις διασκεδάσεις! 

Κόψτε τα τσίπουρα και τα κρασιά! 

Κόψτε τα ΄αστεία και τα γέλια τα πολλά! 

Κόψτε ταξίδια προορισμούς! 

Αρχίστε τους περιορισμούς! 

(Ξαναλιποθυμάει!) 

 

Επενδυτής 3: 

-Σας είπα εγώ! 

 

 



Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

ΠΑΓΩΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(Π.αγώνουν όλοι στη σκηνή και μένουν ακίνητοι σαν αγάλματα ) 

 

Ξωτικό1 : Ανάπτυξη 

Ο Αϊ- Βασίλης χρειάζεται βοήθεια. 

Κάποιος να τον σώσει, αλήθεια! 

Τα παιδιά χρειάζονται παιχνίδια 

 κι αυτοί επαναστάτησαν στ΄ αλήθεια! 

Ψάχνει για ισοδύναμα,  

οι μέρες πλησιάζουν. 

Όλα τα παιδιά είναι ενήμερα 

πως τα δώρα τους θα φτάσουν! 

 

 

 

Ξωτικό 2: Ευημερία 

Σκεφτείτε τρόπους γρήγορα λύσεις για να βρούμε  

Χρειάζεται βοήθεια …ας μην κωλυσιεργούμε! 

(Ωραίο λεξιλόγιο! της λέει το ξωτικό 1 και παινεύεται) 

Ακούστε τι θα κάνουμε το πρόβλημα να φύγει. 

Την κρίση θα ξεκάνουμε, εγώ βρήκα τη λύση!  

Το πρόβλημα που έχουμε δεν είναι για μια μέρα. 

Παροδικό σίγουρα δεν το λες, μα πάει παραπέρα… 

Τα ισοδύναμα που εσύ ακούς έγινε καραμέλα 

Κι εμένα δε μου αρέσει η ζάχαρη, ούτε για καλημέρα! 

 

 



Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

 

Ξωτικό 3 Ευτυχία: 

Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στις καρδιές μας.  

Στη θέληση που έχουμε να αλλάξουμε τις ζωές μας! 

Ένα φίλτρο μαγικό θα φτιάξω στη στιγμή, 

όλους θα τους ραντίσω- το θέμα να λυθεί! 

Αγάπη και φροντίδα θα πάρω απ΄ τη μαμά! 

Φαντασία και κέφι θα πάρω απ΄ τα παιδιά! 

Ελπίδα και πίστη θα πάρω απ΄ την Παναγία! 

Κλείστε τα μάτια μια στιγμή αρχίσει η μαγεία! 

(Μετά το ράντισμα όλοι αλλάζουν γνώμη και υπόσχονται να βοηθήσουν 

τον Αϊ- Βασίλη. Ξυπνάνε διαφορετικοί!) 

 

Καλικάντζαρος 4: 

Μα τι ΄ναι αυτά που λέτε αφήστε κάλαντα και λογαριασμούς, 

σφίξτε τα ζωνάρια σας να εναντιωθούμε στους θεσμούς! 

Τα παιδιά είναι η προτεραιότητά μας 

Κι αφού φτιάξουμε τα παιχνίδια ε, τότε ας βάλουμε μπροστά τη ζαβολιά 

μας! (σφαλιαρίζονται) 

 

Τροϊκανός 4: 

Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε αλήθεια σας το λέω! 

Φέρτε τους φόρους τα χαρτιά να σκίσω ό,τι έχω. 

Κι εκείνα τα χρωστούμενα …ξεχάστε τα, χαρείτε! 

Διαγραφή οριστική από εμάς θα δείτε! 

(σκίζουν τα μνημόνια) 

 

 



Όσα φέρνει το διάλειμμα… 

Επενδυτής 4: 

Τα προβλήματα όλα λύθηκαν ,τίποτα μη σας νοιάζει. 

Έρχονται οι επενδυτές, το πλοίο δε βουλιάζει! 

Χρήματα θα χετε πολλά από δω και πέρα, 

ώστε να αγοράσετε κουκλάκια και σκακιέρα!  

Φτιάξτε αλογάκια, ντολμαδάκια, πριόνια , λαμπιόνια, στιφάδα,  

(ο Αϊ- Βασίλης ξερογλείφεται) 

… ό,τι τραβάει η ψυχή σας. 

Εμείς είμαστε εδώ  

… η σπουδαία ανάπτυξη σας! 

 

Γυναίκα Αϊ- Βασίλη: 

-Αχ, σπουδαία είναι όλα αυτά  

κοίτα πώς μαλάκωσε των ανθρώπων η καρδιά. 

Άκου Άγιε Βασίλη μου, ξεκίνα τη δουλεία σου  

και μπορεί του χρόνου να ξαναγεμίσει η κοιλιά σου! 

 

Αϊ- Βασίλης: 

-Καλά τα λες γυναίκα μου  

κι άσε την κουβέντα. 

Εμένα γουργουρίζει η κοιλίτσα μου, 

 δε φτιάχνεις καμιά ρέγκα; 

(Λιποθυμάνε όλοι εκτός απ τον Αϊ- Βασίλη ) 

 

 

Τέλος 


