
Ο κορωνοϊός κόλλησε Αηβασιλίτιδα
Ένα χριστουγεννιάτικο θεατρικό εμπνευσμένο από τα Χριστούγεννα με τον κορωνοϊό. Ο Άγιος Βασίλης αναλαμβάνει 
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Αφιέρωση: Σε όλους όσοι ψάχνουν για το πυρίμαχο σπαθί και τον τρόπο να νικήσουν την πανδημία 
και σε όλα τα παιδιά που ζουν τους περιορισμούς για να την αποδυναμώσουν! 
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O κορωνοϊός κόλλησε Αηβασιλίτιδα 

του Χριστόφορου Χριστοφόρου 

Σκηνή A: Στον Βόρειο Πάγο 

Αφηγητής Α: Δεν παίζει ρόλο που είναι Νοέμβριος στον Βόρειο Πάγο, δεν υπάρχει η συνηθισμένη 
αναμπουμπούλα με τις τόσες δουλειές λίγο καιρό πριν τα Χριστούγεννα. Ο αρχηγός των ξωτικών 
αποφασίζει να πάει στο σπίτι του Αϊ Βασίλη να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και τον βρίσκει να χορεύει: 

Αϊ Βασίλης: 

Παιδί ράπερ 1: «Κουράστηκα να βλέπω ειδήσεις , να ζω σε τέτοιες καταστάσεις, 

Ήθελα να ξέρω πώς Χριστούγεννα θα κάνω με μάσκα κι αποστάσεις… 

Θέλω να πάω να μοιράσω δώρα από την καμινάδα, 

Μα αντί για γάλα και μπισκότα θα βρω σε μπουκάλι λεμονάδα, 

Παιδί ράπερ 2: Θα έχει ένα με θερμόμετρο να δείχνει αυστηρά στο μέτωπό μου, 

Εκεί στη στέγη δεν πρόκειται να βρω τον άνθρωπό μου. 

Μου δίνει γάντια στα χέρια γρήγορα να φορέσω, 

Μα δεν μπορώ την τόση μαγεία που έχω να αναιρέσω. 

Παιδιά ράπερ 1 και 2: Θέλω να αρπάξω γρήγορα εκείνο τον αχρείο τον κορωνοϊό, 

Σε πάγο να τον κρύψω κάτω από τον πιο σκοτεινό βυθό!!!» 

Ξωτικό Α’: Άγιε Βασίλη δεν ταιριάζει στην ανωτερότητά σας αυτό που σκέφτεστε να κάνετε! 

Ξωτικό Β’: Εξάλλου τόσοι επιστήμονες σ’ ολόκληρο τον κόσμο δεν κατάφεραν να τον συμμαζέψουν και 
να τον ξεφορτωθούν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι! 

Ξωτικό Α’: Προτείνουμε να αλλάξεις τα αρκουδάκια και να τους προσθέσεις μια μάσκα, και να τα 
βάλεις να κρατούν ένα αντισηπτικό σπρέι. 

Ξωτικό Β’: Στο κάτω κάτω δεν θα μας αφήσει να κάνουμε Χριστούγεννα όπως θέλουμε. Βάλε τα γάντια 
μιας χρήσης… 

Οικολόγος Ξωτικό: Πώς τολμάς να λες για γάντια μιας χρήσης! Μάσκες μιας χρήσης! Με έχετε τρελάνει 
όλο αυτό τον καιρό. Ο ξιφίας ο Ξέρξης φοράει γάντια σε όλα του τα πτερύγια , η φάλαινα Γουίλι έχει 
καταπιεί τόσες μάσκες και πλαστικές σακούλες που έχασα τον λογαριασμό! 

Αρχηγός ξωτικών: Σταματήστε καλά μου ξωτικά. Τα έχει όλα υπόψη του ο Άγιος Βασίλης, αλλά έχει 
βρεθεί σε αδιέξοδο. Δεν ξέρει τι να κάνει για να νικήσει τον φοβερό του αντίπαλο. Δεν είναι μια 
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μάγισσα που μισά τα Χριστούγεννα, ούτε ένας γίγαντας που δεν θέλει παιδιά στην αυλή του. Είναι κάτι 
πολύ ισχυρό, που δεν μαλακώνει με την μαγεία των Χριστουγέννων. Είναι μια πανδημία! 

Άγια Βασίλαινα: Άγιε Βασίλη, έπεισες τόσο κόσμο να αγαπήσει τα Χριστούγεννα, τόσους ανθρώπους 
γεμάτους μίσος και δυσπιστία. Θα φοβηθείς τώρα τον κορωνοϊό; 

Αϊ Βασίλης (ΑΒ1): Με στενοχώρησε πολύ αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι η διπλή μερίδα 
μουσακά που έφαγα ή η σύγχυση που πέρασα από το ξωτικό νίντζα που νόμισε ότι ήμουν ληστής και 
μου επιτέθηκε ή η κατάσταση με τον κορωνοϊό. Έλαβα τόσα γράμματα που μου ζητούσαν για δώρο 
Χριστουγέννων να εξαφανίσω τον ενοχλητικό ιό. Νομίζω όλα γυρίζουν… 

Ξωτικό νοσοκόμος: Γρήγορα κάντε χώρο για τον Αϊ Βασίλη, γρήγορα ένα ασθενοφόρο! 

Αφηγητής Α: Και ενώ κουβαλούσαν οκτώ ξωτικά τον Άγιο Βασίλη στο ασθενοφόρο, εκείνος 
παραμιλούσε, κρατούσε σφικτά το στήθος του και η Αγια Βασίλαινα φώναζε: 

Αγία Βασίλαινα (ΑΒ2): Σύνελθε γρήγορα, έχουμε μόνο ένα μήνα για τα Χριστούγεννα. Άφησε τα 
καρδιακά επεισόδια και πάμε να βρούμε τρόπο να νικήσουμε εκείνο τον Πανδήμο. 

Ξωτικό Νοσοκόμος (ΞΝ): Απομακρύνετέ την γρήγορα, πρέπει να πάμε τον Άγιο Βασίλη στο νοσοκομείο 
για καρδιογράφημα. Δώστε μου το οξυγόνο. 

 

Σκηνή Β: Στο Νοσοκομείου του Βόρειου Πάγου 

 

Αφηγητής Β: Έφτασαν στο νοσοκομείο κι εκεί ακολούθησε μια σκηνή με ανθρώπους που πονούσαν 
διάφορα σημεία του σώματός τους. Κι εκεί ο Άγιος Βασίλης κατέληξε σε ένα κρεβάτι δίπλα από ένα 
ασθενή στον οποίο εισέβαλε ο Πανδήμος, ο κορωνοϊός δηλαδή. 

ΑΒ1: Εσύ κύριέ μου τι έχεις και σε απομονώνουν όλοι και τρέχουν πανικόβλητοι για να σε αποφύγουν; 

Ασθενής 1: Κόλλησα εκείνον τον ιό. Δεν λέω το όνομά του γιατί θα πανικοβληθεί η γιαγιά απέναντι που 
έχει τόσα προβλήματα. Μην την φορτώσουμε και μ’ αυτό. 

ΑΒ1: Φέρε μου τον να του μιλήσω! Ήρθε η ώρα να λογαριαστούμε! 

Ασθενής 1: Μα τι λες κύριέ μου; Πώς να του πω να σου μιλήσει, αφού είναι ιός και είναι μέσα μου; 

ΑΒ1: Αυτό λύνεται εύκολα. Ξωτικό νοσοκόμε βάλε λίγη δόση υπνηλίας στον κύριο και μετά που θα 
μετράει πρόβατα, θα μιλήσω με τον Πανδήμο. 

ΞΝ: Αμέσως, βάζω εδώ λίγο στον ορρό και… 

Ασθενής 1: Μα τι κάν…. 
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Πανδήμος: Τι με θες παππούλη; Δεν βλέπεις ότι είμαι απασχολημένος και κολλάω όλο τον κόσμο; 

ΑΒ1: Θέλω απλά να σε ναρκώσω με ένα ξόρκι που έχω από μια φίλη μου μάγισσα που αγαπάει τα 
Χριστούγεννα και να σε κάνω να μου πεις πώς θα βρω το αδύνατό σου σημείο που θα σε νικήσει! 

Πανδήμος: Με έκανες και γέλασα παππούλη, πώς σε είπαμε; 

ΑΒ1: Βασίλης, Άγιος Βασίλης! 

Πανδήμος: Τι ξεπερασμένο! Εσύ με την κόκκινη στολή που γυρίζεις τα σπίτια και μοιράζεις δώρα, που 
κάνεις παρέα με τα ξωτικά και τις μάγισσες και τους γίγαντες; Ξέρεις ότι δεν φοβάμαι κανέναν έτσι; 

ΑΒ1: Να σε ρωτήσω κάτι με ήρεμο τρόπο, γιατί έχω και ένα προβληματάκι με την καρδιά μου 
τελευταίως; Γιατί έχεις τόση ιδέα για τον εαυτό σου; 

Πανδήμος: Γιατί με φοβούνται όλοι! Οι νοσοκόμοι και οι γιατροί τάχα μα πολεμούν, αλλά τρέμουν να 
μην κολλήσουν! Τους το αναγνωρίζω που παλεύουν. Η γιαγιά απέναντι μόνο το όνομά μου να ακούσει 
και θα τρέξει να πάρει το μπαστούνι της να το σκάσει! Εσύ δεν με φοβάσαι; 

ΑΒ1: Δεν θα το έλεγα φόβο αυτό που νιώθω για σένα! Με εκνευρίζεις… 

ΞΝ: Να σου θυμίσω τον λόγο που βρίσκεσαι εδώ! Μην επιβαρύνεις την υγεία σου! Να σου φέρω το 
ξόρκι; 

ΑΒ1: Αμπιλόχια σενόχια μεραμπάρ σαγέν! Να πει ο Πανδήμος το μυστικό του σε μένα τώρα που όλοι 
είναι παγωμένοι! 

Πανδήμος: Κάθε μέρα τα μεσάνυχτα η ώρα 12 ακριβώς, βγάζω την κορώνα μου για ένα λεπτό! Εκείνη 
την ώρα δεν έχω καθόλου δυνάμεις και αν η κορώνα μου διαλυθεί, θα διαλυθώ μαζί της. Μόνο ένα 
πυρίμαχο σπαθί από το ηφαίστειο του Βεζούβιου μπορεί να την καταστρέψει εκείνη την ώρα. Η 
διαδρομή για την σπηλιά με το σπαθί είναι στον χάρτη που βρίσκεται στην αριστερή τσέπη του 
ασθενή… 

ΑΒ1: Εντάξει τώρα είναι ώρα να φεύγουμε πριν περάσει η επίδραση του ξορκιού. Είμαι πολύ καλύτερα. 
Σε ξεπαγώνω εσένα ξωτικό νοσοκόμε και φύγαμε με τον χάρτη. Πάρε τον από την τσέπη του και μετά 
αντισηπτικά, ξέρεις! 

ΞΝ: Ναι τον πήρα, φύγαμεεε! 

Αφηγητής Β: Έφυγαν τρέχοντας για να βρουν το ξωτικό εξερευνητή που θα πήγαινε μαζί τους ένα 
ταξίδι για το σπαθί. Όσο για την ώρα της κορώνας, θα έβρισκαν έναν ασθενή. Καθόλου δύσκολο στις 
μέρες μας! Πολλοί κυκλοφορούν! 
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Σκηνή Γ: Στο Ηφαίστειο 

Αφηγητής Γ: Μαζεύτηκαν τέσσερα ξωτικά με τον Άγιο Βασίλη έξω από το φοβερό ηφαίστειο του 
Βεζούβιου για να εξερευνήσουν με την βοήθεια του κλεμμένου χάρτη τα μονοπάτια του ηφαιστείου 
και να ανακαλύψουν το πυρίμαχο σπαθί που θα κατέστρεφε την κορώνα του βασιλιά του ιού, την ώρα 
που θα την έβγαζε να ξεκουραστεί. Ήταν ο αρχηγός των ξωτικών για να ελέγχει την κατάσταση, το 
ξωτικό νοσοκόμος για τα απρόοπτα της υγείας του Αγίου Βασίλη, το ξωτικό νίντζα για απρόσμενους 
επισκέπτες και το ξωτικό εξερευνήτρια μπας και βρει το σωστό μονοπάτι και δεν καταλήξουν στην 
λάβα του ηφαιστείου. Ο χάρτης ήταν λίγο μπερδευτικός… 

Άγιος Βασίλης: Δεν μου λες καλέ μου εξερευνητή, τι θα κάνουμε με αυτό τον χάρτη; Με μπερδεύει 
απίστευτα! Ρίξε λίγη από την εμπειρία σου μπας και φωτιστούμε! 

Ξωτικό εξερευνήτρια (ΞΕ): Χαίρομαι που θα φανώ χρήσιμη, εξάλλου τα ηφαίστεια ή οι καταρράκτες 
είναι τα αγαπημένα μου σημεία. Κρύβουν πολλούς γρίφους και παγίδες. Πάμε να λύσουμε τον πρώτο 
γρίφο: «Πιάσε εκείνο το μονοπάτι από τα τρία που κάνει την πιο πολλή φασαρία, κι αν τους ιππότες 
του νικήσεις, τότε ένα εμπόδιο θα υπερπηδήσεις». Εγώ φασαρία ακούω από αυτό το μονοπάτι. 

Αρχηγός ξωτικών: Και δεν μου λες αυτοί οι ιππότες θα είναι πολλοί; Εγώ δεν είμαι σε φόρμα σήμερα. 
Ξωτικό νίντζα στηρίζομαι πάνω σου! 

Ξωτικό νίντζα (ΞΝίντζα): Αφήστε το πάνω μου. Σήμερα ξύπνησα με πολλή όρεξη να  κάνω μεταλλικά 
παιχνίδια από στολές ιπποτών ηφαιστείου. Σας καλύπτω, ελάτε μαζί μου. 

ΞΕ: Περίμενε και η βιασύνη δεν είναι καλό οδηγός στις εξερευνήσεις. Ελάτε προσεχτικά μαζί μου να 
σιγουρευτώ ότι θα πάμε από την πρώτη πύλη. 

Αφηγητής Γ: Περπάτησαν σχεδόν όλοι για την πρώτη είσοδο από τις σπηλιές του ηφαιστείου. Είχαν 
φορέσει και ειδικές στολές που προστάτευαν από την ψηλή θερμοκρασία. Το ξωτικό νίντζα περπάτησε 
πλαγίως από τα τοιχώματα του σπηλαίου και βρέθηκε αντιμέτωπος με 5 ιππότες που τον 
περικύκλωσαν. 

ΞΝίντζα: Αγαπητοί ιππότες υποκλίνομαι πριν την μάχη. Και με τρεις κινήσεις… 

Άγιος Βασίλης: Δεν αντέχω τόση βία είμαι άνθρωπος της ειρήνης και της αγάπης. Αλλά δεν μας 
συστήθηκαν καν και επιτέθηκαν. Τι να πω; Πάντως οι πανοπλίες τους χάλια έγιναν. Μάζεψε τις να τις 
κάνουμε αυτοκινητάκια. Σίγουρα αν ήταν εδώ το ξωτικό οικολόγος θα μου έλεγε: «Μπράβο, επιτέλους 
κάνεις επαναχρησιμοποίηση, γλίτωσες μερικά δέντρα και ενέργεια από τον πλανήτη. Πάρε ένα 
δίπλωμα και 20 οικοβαθμούς. Όταν μαζέψεις 100, που δεν το βλέπω σύντομα, θα πάρεις δωρεάν ένα 
ορθοπεδικό μαξιλάρι». 

ΞΝίντζα: Τώρα που ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα και μάζεψα και τις πανοπλίες, θα ήθελα κι άλλους να 
παλέψουν μαζί μου. Τι λες αρχηγέ ή εσύ νοσοκόμε καλύτερα που θα φροντίσεις και τον εαυτό σου 
μετά; 
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ΞΝοσοκόμος: Έχε χάρη γιατί έχω την έγνοια του Αγίου Βασίλη να μην πονέσει τη μέση του που σκύβει 
τόσο πολύ σε αυτές τις σπηλιές και θα σου κανόνιζα μια ένεση… 

ΑΞ: Εξερευνητή πες μας το επόμενο βήμα για να ανακαλύψουμε το σπαθί, γιατί σε λίγο θα κάνουμε τα 
περάσματα των σπηλιών ξωτικοαρένα… 

ΞΕ: Αχ τι ωραία να εξερευνάς ένα θερμό ηφαίστειο! Ναι ο Άγιος Βασίλης και ο αρχηγός εδώ πέρα δεν 
φαίνεται να το απολαμβάνουν και τόσο. Ας πάμε στο δεύτερο αίνιγμα που λέει ο χάρτης: «Ποιος είναι 
αυτός που σκέφτεται εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο και τα επισκέπτεται με δώρα την 
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και φοράει κόκκινη στολή;». 

ΑΞ: Σοβαρά τώρα, αυτό είναι το αίνιγμα;  

ΞΕ: Όχι, μπράβο είστε συγκεντρωμένοι. Το αίνιγμα λέει: «Είναι πυρίμαχο σπαθί, καρφωμένο μέσα στην 
καυτή λάβα. Μόνο ένας δίκαιος και ανιδιοτελής άνθρωπος μπορεί να το πάρει χωρίς να καεί». Ποιος 
από εσάς είναι ανιδιοτελής; Ότι κι αν σημαίνει αυτό! 

ΞΝίντζα: Εγώ νομίζω προσφέρω στους άλλους, όταν συμπεριλαμβάνονται οι πολεμικές τέχνες. Δεν 
είμαι εγώ αυτός, αλλά λέω να δοκιμάσω! 

ΞΕ: Όχι, μην το αγγίξεις. Στις εξερευνήσεις οι ανυπόμονοι παθαίνουν πολλές ζημιές. Δεν τον πρόλαβα, 
νοσοκόμε φρόντισε το τραύμα του. 

ΞΝοσοκόμος: Εγώ προσφέρω στους άλλους χωρίς να περιμένω αντίκρισμα, είναι αλήθεια. Τώρα 
φροντίζω το τραύμα του νίντζα, κρατάω το χέρι του Αγίου Βασίλη και σκέφτομαι να βοηθήσω αυτό το 
πλάσμα εδώ πέρα που φαίνεται να έχει τα χάλια του! Αλλά δεν είμαι άνθρωπος! 

Άγιος Βασίλης: Ας ξεχάσουμε ότι έχει ένα άγνωστο πλάσμα εδώ δίπλα μας σε μια αφιλόξενη σπηλιά 
και κάντε στην άκρη να πάρω αυτό το πυρίμαχο σπαθί από την λάβα. 

Άγνωστο πλάσμα: Κάνε την δουλειά σου άγνωστε επισκέπτη και μετά κάνουμε τις συστάσεις. 

ΑΒ: Ευχαριστώ άγνωστο πλάσμα. Νοσοκόμε φρόντισέ τον μέχρι να το πάρω. Να δεν θα καώ… 

Όλοι μαζί: Μπράβο Άγιε Βασίλη!! Τα κατάφερες χωρίς να καείς καθόλου από την λάβα! 

ΑΒ: Τώρα που έχουμε το πυρίμαχο σπαθί πώς θα βγούμε από εδώ; Εν τω μεταξύ ποιος είσαι άγνωστο 
πλάσμα; 

Άγνωστο πλάσμα: Με βοηθήσατε με ανιδιοτέλεια, σίγουρα αξίζετε το σπαθί! Είμαι ο φρουρός του 
σπαθιού, Βεζούβιος Περάτιος. Αφήστε με να σας οδηγήσω στην έξοδο. Αλλά πρώτα πείτε μου τι θα 
κάνετε αυτό το ισχυρό όπλο; Ποιος θα είναι αυτός που θα δεχτεί την δύναμή του; 

ΑΞ: Ο Πανδήμος, του αξίζει να εξαλειφθεί! 
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ΑΒ: Βεζούβιε Περάτιε, το σπαθί είναι για καλό σκοπό. Θα κόψει την δύναμη του κακού και θα 
ξαναβρούμε το νόημα των Χριστουγέννων! Εγώ είμαι ο Άγιος Βασίλης! Πολλές φορές προσπαθώ να 
πείσω κάποιους που μισούν τα Χριστούγεννα να τα αγαπήσουν. 

Άγνωστο πλάσμα: Τιμή μου που σε γνωρίζω Άγιε Βασίλη. Εδώ στο χωριό δίπλα από το ηφαίστειο τα 
παιδιά δεν πήραν ποτέ το δώρο σου, το σπαθί είχε τη δύναμη να εξαφανίζει το χωριό και να μην 
φαίνεται. Όλοι ζουν σαν μια άλλη εποχή! 

ΑΒ: Θα τους στείλω πλουσιοπάροχα αυτοκινητάκια οικολογικά. Μην ανησυχείς. Τώρα με συγχωρείς. 
Εξερευνητή πάμε! 

ΞΕ: Ακολουθήστε με προσεχτικά σε αυτό το μονοπάτι λάβας. Θα τα καταφέρουμε.  

Αφηγητής Α: Έφυγαν από το ηφαίστειο ακριβώς την ώρα που αυτό ξεκίνησε να βρυχιέται περίεργα με 
το πολύτιμο σπαθί και ξεκίνησαν για το νοσοκομείο του Βορείου Πάγου. Είχαν πολλή δουλειά να 
κάνουν και έπρεπε να περιμένουν λίγο πριν τα μεσάνυχτα για να πετύχουν την κορώνα του Πανδήμου. 
Δεν χρειάστηκε να πάνε μακριά και είδαν ένα ημιλιπόθυμο ασθενή στον δρόμο. 

ΞΝ: Άγιε Βασίλη πες το γνωστό ξόρκι σου και βρήκαμε ένα ασθενή. Να τον βάλουμε στο έλκηθρο 
προσεχτικά και να πάμε. Το ρισκάρουμε λίγο, αλλά η ώρα είναι 11 και 30 το βράδυ. Σε 29 λεπτά θα 
βγάλει την κορώνα του ο Πανδήμος. 

ΑΞ: Ναι γρήγορα να βοηθήσουμε όλοι. Πες το ξόρκι σου Άγιε Βασίλη. 

Άγιος Βασίλης: Αμπιλόχια σενόχια μεραμπάρ σαγέν! Τώρα μίλησέ μου Πανδήμο που η ώρα πάει 11 και 
58, είναι η ώρα να βγάλεις την κορώνα σου να ξεκουραστείς; 

Πανδήμος: Ναι Άγιε Βασίλη, όλοι αξίζει να ξεκουραστούμε. Δύσκολη η καθημερινότητά μας. Θα βάλω 
εδώ δίπλα την κορώνα. Μα αυτό δεν είναι το πυρίμαχο σπαθί; 

Άγιος Βασίλης: Αυτό είναι. Πριν κάνω αυτό που πρέπει, μπορείς να μου υποσχεθείς ότι θα σταματήσεις 
αυτό που κάνεις σε όλο τον κόσμο και ότι θα φύγεις εξορία στον Νότιο Πόλο; 

Πανδήμος: Δεν υπόσχομαι τίποτα σε κανέναν. Έτσι είναι οι πανδημίες, θέλουν να κατακτήσουν τον 
κόσμο, μέχρι ένα εμβόλιο ή κάτι δραστικό τις σταματήσεις. Κάνε ότι είναι να κάνεις! 

Άγιος Βασίλης: Με την δύναμη του σπαθιού και της αγάπης για τον κόσμο, σπάζω μια για πάντα αυτή 
την κορώνα… 

Αφηγητής Β: Μια τεράστια λάμψη ξεχύθηκε στην ανθρωπότητα. Ναι ήταν αλήθεια. Τόσες καραντίνες, 
τόσες μάσκες και γάντια, τόσα εμβόλια και ξαφνικά μπαμ και κάτω ο Πανδήμος. Εκεί στον Βόρειο Πάγο 
δεν πανηγύριζαν, αλλά ετοιμάζονταν για τα Χριστούγεννα. 

Αγία Βασίλαινα: Μπράβο καλέ μου σύζυγε και πιστά μας ξωτικά, καθαρίσατε την ανθρωπότητα από 
ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τώρα με τα παιχνίδια; 
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Ξωτικό οικολόγος: Θα τα κάνουμε όλα οικολογικά. Και σας παρακαλώ εκείνο το σπαθί κρατήστε το 
μακριά από το ξωτικό νίντζα. Πολλές από τις επιθυμίες των παιδιών έχουν ήδη ικανοποιηθεί. 

Άγιος Βασίλης: Δεν χαίρομαι που ο Πανδήμος δεν άλλαξε. Είχε τόσες ευκαιρίες. Αλλά χαίρομαι που 
πολλά παιδιά στον κόσμο έχουν μάθει πολλά από αυτή την πανδημία, κι έχουν μάθει να χαίρονται με 
τα πιο απλά. Οπότε θα σε ακούσω ξωτικό οικολόγε και θα φτιάξουμε αποκλειστικά φιλικά στο 
περιβάλλον παιχνίδια. Καλά Χριστούγεννα σε όλους! 
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