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Περίληψη 

Τέσσερις καλικάντζαροι, ο Καταχανάς, ο Κουλοχέρης, ο 

Γουρλός και ο Κοψοµεσίτης, ανεβαίνουν στη γη µε τα 

πριονάκια τους να κόψουν αυτό το περιβόητο Δέντρο Της Γης, 

µπας και καταφέρουν, επιτέλους, να καταστρέψουν τα 

Χριστούγεννα και να εκνευρίσουν τον Άγιο Βασίλη, που δε 

θυµώνει ποτέ και για τίποτα! Κι εκεί, που το ένα 

καλικαντζαράκι πριονίζει από τη µία και το άλλο σπρώχνει τον 

κορµό από την άλλη, τσουπ κι εµφανίζεται από κάτω, ένας 

σκονισµένος καθρέφτης, ο Μπαγαπόντης, που τυγχάνει να 

είναι και µαγικός! Όλα τα καλικαντζαράκια συνωστίζονται να 

δουν το είδωλό τους µέσα στον καθρέφτη… αλλά, αµάν, είναι 

πανάσχηµα. Κι εκεί που τσακώνονται ποιο είναι πιο άσχηµο 

από το άλλο, ο καθρέφτης ο Μπαγαπόντης, ζωντανεύει και 

τους κάνει την εξής δελεαστική πρόταση: 

Εάν κλέψουν τον άγιο Βασίλη και τον κρύψουν κάτω από το 

δέντρο, κατόπιν ζητήσουν λύτρα από όλα τα παιδιά του 

κόσµου για να τους τον επιστρέψουν τώρα τα Χριστούγεννα, 

τότε µε αυτά τα χρήµατα, θα πληρώσουν το µαγικό καθρέφτη 

κι εκείνος θα τους φτιάξει το ελιξίριο οµορφιάς κι έτσι τα 

καλικαντζαράκια, µόλις το πιουν θα γίνουν όλα …  

Κ ο υ κ λ ο κ α ν τ ζ α ρ ά κ ι α ! ! ! 
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Σκηνικό 
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Π Ρ Ω Τ Η   Π Ρ Α Ξ Η  

Σκηνή 1η 

Μπαίνουν στη σκηνή οι 4 καλικάντζαροι, κρατώντας τα 

πριονάκια τους, κάπως βαριεστηµένοι και αγουροξυπνηµένοι 

Καταχανάς 

Ουφ! Ψόφησα ο έρµος να περπατάω τόση ώρα! Άσε που 

πείνασα πάλι! Δεν είµαι εγώ για να κουράζοµαι! 

Κουλοχέρης 

Κρίµα, βρε Καταχανά, γιατί ψάχνουν ταλέντα σαν και σένα, 

στη «Λίµνη των Κύκνων»! 

Καταχανάς 

Ε και τι θα’ κανα εγώ εκεί, Κουλοχέρη; 

Κουλοχέρης 

Τη λίµνη!!! 

Οι καλικάντζαροι, εκτός από τον καταχανά, γελάνε 

Γουρλός 

Δεν αφήνουµε τα αστεία λέω εγώ και να πάµε να κόψουµε το 

δέντρο, γιατί πονάνε και τα µάτια µου σήµερα από την 

υγρασία;;; 

Κοψοµεσίτης 

Ε µάτια είναι αυτά που έχεις, καηµένε Γουρλέ; 
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Γουρλός 

Ε τ είναι, κύριε Κοψοµεσίτη; 

Κοψοµεσίτης 

Μπάλες του µπάσκετ! 

Γουρλός 

Μιλάς εσύ, βρε κουτσόστραβε, που είσαι σαν τον Κουασιµόδο! 

Ακούγονται κεραυνοί 

Καταχανάς 

Ωχ, ωχ, ωχ, θα βρέξει και θα µου χαλάσει το µαλλί! Αφήστε τα 

λόγια και πάµε να κόψουµε το δέντρο προτού γίνουµε 

µούσκεµα! 

Οι καλικάντζαροι πάνε γύρω από το δέντρο, χορεύουν και 

τραγουδούν το «κόβε πριονάκι µου». Μόλις τελειώσουν... 

Καταχανάς 

Κοιτάξτε! Το δέντρο κουνιέται! 

Κουλοχέρης 

Σα να κάναµε καλή δουλειά, µου φαίνεται! 

Γουρλός 

Βλέπω τις ρίζες από κάτω! 
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Κοψοµεσίτης 

Ε τι καθόµαστε τότε και συζητάµε σαν τις Κατίνες στη λαϊκή; 

Ελάτε να σπρώξουµε δυνατά να το ρίξουµε κάτω! 

Δυο καλικάντζαροι πάνε από τη µία και οι άλλοι δυο από την 

άλλη φωνάζοντας δυνατά «χέι – χοπ». Ο Καταχανάς βλέπει κάτι 

από κάτω 

Καταχανάς 

Οπα! Κάτι βλέπω εδώ κάτω! 

Κουλοχέρης 

Δίκιο έχεις! Λες να είναι κανένα τεράστιο σκαθάρι και να µας 

φάει όλους; 

Γουρλός 

Πού τα βρίσκεις και τα λες, ήθελα να ήξερα! 

Κοψοµεσίτης 

Ελάτε να το βγάλουµε έξω µε προσοχή! 

Οι καλικάντζαροι βγάζουν µε προσοχή ένα πράγµα τυλιγµένο σε 

πολύ σκονισµένο ύφασµα. Βήχουν λίγο από τη σκόνη 

Καταχανάς 

Ποιος θα το ανοίξει; 

Γουρλός 

Εγώ δεν µπορώ. Θα µπει σκόνη στα µάτια µου! 
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Κοψοµεσίτης 

Ναι, και θα σου πέσει η µάσκαρα! Ελάτε να βάλουµε όλοι 

µαζί ένα χεράκι! 

Οι καλικάντζαροι βγάζουν το ύφασµα και αποκαλύπτεται ... 

ένας καθρέφτης 

Καταχανάς [βλέπει το είδωλό του στον καθρέφτη] 

Αµάν! Ποιος είναι αυτός ο ασχηµοµούρης µ’ αυτή την κοιλάρα 

σαν υδρόγειο;;;; 

Κοψοµεσίτης [πλησιάζει κι αυτός] 

Αµάν, αµάν, αµάν! Κι άλλος ασχηµοµούρης! Πώς είσαι έτσι, 

παιδάκι µου;;; 

Γουρλός [έρχεται κι αυτός] 

Εδώ δες! Κοίτα µάτια που έχει αυτός! Πού πας έτσι µ’ αυτά τα 

χάλια; 

Κουλοχέρης 

Βρε! Πάτε καλά όλοι σας; 

Κ+Κ+Γ 

Γιατί; 

Κουλοχέρης 

Γιατί αυτοί που βλέπετε, είστε εσείς! 

Κ+Κ+Γ 

Εµείς;;;; 
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Κουλοχέρης 

Κι αυτό εδώ µπροστά µας, είναι ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ! 

Κ+Κ+Γ 

Τι είναι; 

Κουλοχέρης 

Καθρέφτης! Και µέσα σε αυτόν, βλέπουµε τα µούτρα µας! 

Καταχανάς 

Τι;;; Έτσι είµαι δηλαδή εγώ; Τουλάχιστον, δεν είµαι τόσο 

άσχηµος, όσο ο Κοψοµεσίτης! 

Κοψοµεσίτης 

Πω, πω, τα χάλια µου έχω! Πάλι καλά που δεν είµαι τόσο 

άσχηµος όσο ο Γουρλός! 

Γουρλός 

Πω – πω, πώς είναι έτσι τα µάτια µου; Σαν πρησµένος 

βάτραχος είµαι... Τι να πει κι ο Κουλοχέρης που πιο άσχηµος 

δε γίνεται! 

Κουλοχέρης 

Εσύ είσαι πιο άσχηµος από µένα! 

Γουρλός 

Ο Κοψοµεσίτης είναι ασχηµότερος! 
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Κοψοµεσίτης 

Ούτε καν! Ο Καταχανάς είναι ο πιο άσχηµος απ΄ όλους! 

 

Σκηνή 2η 

Αρχίζουν να τσακώνονται για το ποιος είναι ο πιο άσχηµος, 

έχοντας αφήσει πιο κει τον καθρέφτη, ο οποίος... ξυπνάει. 

Τεντώνεται, φτερνίζεται και οι καλικάντζαροι, χωρίς να τον 

έχουν δει, λένε ταυτόχρονα «Γείτσες»! 

Καθρέφτης 

Θενκ γιου!  

Οι καλικάντζαροι τροµάζουν, γυρίζουν και λένε µαζί «Ααααα»! 

Καθρέφτης 

Πωωωω, πολύ φασαριόζοι είστε! 

Καταχανάς 

Είσαι ζωντανός;;; 

Καθρέφτης 

Τι να σου πω. Έτσι λέει το σενάριο. 

Γουρλός 

Και τι έκανες κάτω απ’ το δέντρο της Γης; 

Καθρέφτης 

Μεγάλη ιστορία! 
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Κουλοχέρης 

Πώς σε λένε; 

Καθρέφτης 

Μπαγαπόντη! 

Κοψοµεσίτης [τροµαγµένος] 

Θα µας κάνεις κακό;;;; 

Καθρέφτης 

Πολλά θρίλερ βλέπεις εσύ! Λοιπόν! Έχω να σας κάνω µια 

πρόταση! 

Κ+Κ+Γ+Κ 

Τι πρόταση; 

Καθρέφτης 

Πάντως όχι γάµου! 

Οι καλικάντζαροι γελάνε δυνατά 

Καθρέφτης 

Πωωω, πολλή φασαρία κάνετε! Καθίστε κάτω κι ακούστε! 

Κ+Κ+Γ+Κ 

Μάλιστα! 

Οι καλικάντζαροι κάθονται 
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Καθρέφτης 

Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, όπου θα απαντάτε µε ένα 

«ναι» ή µε ένα «όχι», εντάξει; 

Κ+Κ+Γ+Κ 

Εντάξει! 

Καθρέφτης [τους αγριοκοιτάζει] 

Τι είπα, βρε; 

Κ+Κ+Γ+Κ 

ΝΑΙ! 

Καθρέφτης 

Έτσι µπράβο! Λοιπόν. Έχετε κοιταχτεί ποτέ σε καθρέφτη; 

ΟΛΟΙ 

ΟΧΙ! 

Καθρέφτης 

Σε γιατρό;;; 

ΟΛΟΙ 

ΝΑΙ! 

Καθρέφτης 

Ήµουν σίγουρος! Το ξέρετε ότι είστε άσχηµοι; 
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ΟΛΟΙ [απογοητευµένοι] 

ΝΑΙ...  

Καθρέφτης 

Θέλετε να γίνετε κουκλιά;;; 

ΟΛΟΙ [ενθουσιασµένοι] 

ΝΑΙ!!! 

Καθρέφτης 

Ωραιότατα! Και θέλετε να καταστρέψετε και τα Χριστούγεννα; 

ΟΛΟΙ [ενθουσιασµένοι] 

ΝΑΙ!!! 

Καθρέφτης 

ΕΞΟΧΑ! Ακούστε τι πρέπει να κάνετε!  

ΟΛΟΙ 

Τιιιιι;;;; 

Καθρέφτης 

Τυρί και ζαµπόν! Λοιπόν: 1) Θα ... απαγάγετε τον άγιο Βασίλη! 

Καταχανάς 

Τι θα κάνουµε λέει; 

Καθρέφτης 

2) Θα τον κρύψετε κάτω απ’ το δέντρο, εκεί όπου ήµουν εγώ  
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πριν! 

Κουλοχέρης 

Θα χωρέσει;;; 

Καθρέφτης 

3) θα ζητήσετε λύτρα, από όλα τα παιδιά του κόσµου, αν  

θέλουν τον άγιο Βασίλη πίσω! 

Γουρλός 

Τι θα ζητήσουµε, λέει; 

Καθρέφτης 

4) Θα µου φέρετε εµένα όλα τα λύτρα κι εγώ µε τη σειρά µου  

θα σας χαρίσω το ... ελιξίριο οµορφιάς, όπου µε αυτό θα γίνετε  

όλοι .... 

ΟΛΟΙ 

Τιιιιι;;;; 

Καθρέφτης 

ΚΟΥΚΛΟΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙΑ!!! 

ΟΛΟΙ 

Ωωωω! 

Καθρέφτης 

Κατόπιν θα ελευθερώσετε τον άγιο Βασίλη, εσείς θα είστε  

Κουκλιά κι εγώ πλούσιος! Λοιπόν, τι λέτε; 

Καταχανάς 

Τέλεια! 

Γουρλός 

Καταπληκτικά! 

Κοψοµεσίτης 

Απίθανα! 
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Κουλοχέρης 

Υπέροχα! 

Καθρέφτης 

Ε, χάιντε, τι κάθεστε τότε; Πάτε να βουτήξετε τον άγιο Βασίλη!  

Έχετε πολλή δουλειά! Να πάω κι εγώ να βρω κάνα ΑΖΑΧ να  

γυαλιστώ λίγο να γίνω σένιος! 

Κουλοχέρης 

Ναι, ναι, να πάµε!  

Γουρλός 

Πού θα σε βρούµε, κύριε Μπαγαπόντη; 

Καθρέφτης 

Θα σε βρω εγώ, µην ανησυχείτε! Τα λέµε µετά! Και κοιτάξτε  

µην τα κάνετε µαντάρα, σύµφωνοι; 

Κοψοµεσίτης 

Ναι, ναι, σύµφωνοι!  

Ο καθρέφτης ξεκινά να φύγει και µόλις πάει προς τα κει, λέει  

κρυφά στους θεατές, γελώντας 

Καθρέφτης 

Χι, χι, χι! Και χαζοί και άσχηµοι! Άκου «κουκλοκαντζαράκια»!  

Πού ακούστηκε! Χι, χι, χι! Σε λίγο θα είµαι ο πιο πλούσιος  

καθρέφτης στον κόσµο! Χι, χι, χι! 

Και φεύγει χαρούµενος από τη σκηνή 
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Σκηνή 3η 

Καταχανάς 

Βρε, πολύ καλός αυτός ο Μπαγαπόντης! 

Γουρλός 

Ναι, ενδιαφέρθηκε πολύ για εµάς! 

Κοψοµεσίτης 

Σπανίζουν στις µέρες µας, οι καλοί καθρέφτες! 

Κουλοχέρης [ο οποίος είναι σκεφτικός όλη την ώρα] 

Βρε, ασχηµοµούρηδες, τι είπε ο Μπαγαπόντης ότι πρέπει να  

ζητήσουµε από τα παιδιά, γιατί δε θυµάµαι; 

Δε θυµάται κανείς κι όλοι ξύνουν τα κεφάλια τους... 

Καταχανάς 

Μµµµµ... νοµίζω ότι είπε ... φύτρα! 

Γουρλός 

Τι να την κάνει τη φύτρα ο καθρέφτης, βρε µπούφε; Να βγάζει  

µαλλιά; Νοµίζω ότι είπε ... Κίτρα! 

Κοψοµεσίτης 

Τι να τα κάνει τόσα κίτρα ο καθρέφτης, βρε χαζό; Θα τον  

κόψει η κοιλιά του! Έχω την εντύπωση ... ότι είπε ... χύτρα!!! 
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Κουλοχέρης 

Ναι, ναι, αυτό είπε! Να ζητήσουµε χύτρα! Προφανώς θέλει µια  

τεράστια κατσαρόλα για να µας φτιάξει το ελιξίριο οµορφιάς!  

Μωρέ τι καλός που είναι! Δε θέλει τίποτα για τον εαυτό του!!! 

Γουρλός 

Απίστευτος! Άντε, άντε, πάµε, γιατί θα έρθει το Πάσχα στο  

τέλος! 

Κοψοµεσίτης 

Φύγαµε! Σε λίγο θα είµαστε όλοι ... 

ΟΛΟΙ 

ΚΟΥΚΛΟΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙΑ!!! 

 

 

Σε λίγες µέρες θα είναι έτοιµο ολόκληρο!!! 
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