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Ρόλοι  

Βασικοί – νηπιάκια 

12 κορίτσια 

4 καλικαντζαρίνες  

4 Μπαγαπόντισσες – καθρέφτες  

4 νιφαδίτσες 

7 Αγόρια 

1 Άγιος Βασίλης 

1 Ελαφάκι 

5 Νάνοι  

Ρόλοι για  μικρούλια 

Μοιρολάτρες 

Καλικαντζαράκια 

Αστέρια 

Παιδάκια 

νιφαδίτσες 

 

 

 

 



«Οι… κουκλοκαντζαρίνες!» - Μαρία Κίτρα 
 

www.mkitra.com Σελίδα 3 
 

 

Π Ρ Ω Τ Η   Π Ρ Α Ξ Η  

 

Αφήγηση [live ή ηχογραφημένη] 

΄Ολοι γνωρίζουμε εκείνους τους τέσσερις σκανταλιάρηδες κα-

λικάντζαρους, τον Καταχανά, τον Κουλοχέρη, τον Γουρλό και 

τον Κοψομεσίτη, που κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ανεβαίνουν στη 

γη για να κόψουν το δέντρο της Γης, ώστε να καταστρέψουν 

επιτέλους τα Χριστούγεννα και να εκνευρίσουν τον Άγιο Βασί-

λη που δε θυμώνει ποτέ και για τίποτα.  

Κάτι, όμως, δεν κάνουν σωστά ή μάλλον -για να πούμε και την 

αλήθεια- είναι τόσο τεμπέληδες, που κάθε φορά μέσα στα 

πρώτα λίγα λεπτάκια βαριούνται και κουράζονται, οπότε τα 

παρατάνε.  

Έτσι, λοιπόν, φέτος, οι γυναίκες των γνωστών αυτών καλικά-

ντζαρων, έτσι δυναμικές και δραστήριες που ήταν, αποφάσι-

σαν να ανέβουν στη γη και να κόψουν οι ίδιες αυτό το περιβό-

ητο Δέντρο Της Γης, μήπως και οι άντρες τους σταματήσουν 

επιτέλους κι αυτή τη γκρίνια κάθε χρόνο. 

Για να δούμε, όμως, τι συμβαίνει εκεί… 
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Μπαίνουν στη σκηνή οι 4 καλικαντζαρίνες, κρατώντας τα πριο-

νάκια των αντρών τους, κάπως βαριεστημένες και αγουροξυ-

πνημένες 

Καταχανά 

Ουφ! Κουράστηκα η δόλια! 

Άσε που πάλι πείνασα. 

Να πάρουμε φασόλια; 

Κουλοχέρη 

Ξέχνα την πείνα, φίλη μου 

Και πιάσε το πριόνι 

Το δέντρο πια να κόψουμε 

Αρχίζει και νυχτώνει 

Γουρλού 

Αχ, όλα εμείς τα κάνουμε 

Κι οι άντρες μας κοιμούνται 

Ο,τι δουλειά και να τους πεις 

Συνέχεια βαριούνται! 

 

 

 

 



«Οι… κουκλοκαντζαρίνες!» - Μαρία Κίτρα 
 

www.mkitra.com Σελίδα 5 
 

 

Κοψομεσίτη 

Σάμπως κρατήσαν τα παιδιά; 

Μαζί μας ήρθαν πάλι 

Μαντάρα όλα τα κάνανε 

Και μου ‘ρχεται  μια ζάλη 

 

Παράλληλη σκηνή: Οι τέσσερις καλικαντζαρίνες παίρνουν τα 

πριονάκια και πάνε στο δέντρο, κάνοντας ότι κόβουν, ενώ από 

την άλλη, βγαίνουν τα μικρούλια [2-3 ετών] παιδάκια τους ντυ-

μένα καλικανζαράκια και κάνουν μια φασαριόζικη χορογραφία. 

Μόλις τελειώσουν, φεύγουν. Ακούγεται ηχητικό από δέντρο που 

κόβεται.  

 

Καταχανά 

Νομίζω ή μου φαίνεται 

Πως κόψαμε το δέντρο; 

Μα τι είναι αυτά που φαίνονται 

Βαθιά μέσα στο κέντρο; 
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Εμφανίζονται τέσσερα σκονισμένα υφάσματα [που μέσα βρίσκο-

νται οι τέσσερις καθρεφτίτσες, οι οποίες δε φαίνονται ακόμη]. 

Κουνιούνται λίγο. Οι καλικαντζαρίνες ξαφνιάζονται 

 

Κουλοχέρη 

Αμάν! Αλί και τρισαλί! 

Καλέ, αυτά κουνιούνται. 

Σε θρίλερ παίζουμε, παιδιά; 

Γιατί τούτα χτυπιούνται; 

 

Οι 4 καθρεφτίτσες πετάνε το ύφασμα από πάνω τους, και κάνο-

ντας τις ίδιες κινήσεις, τεντώνονται και βήχουν από τη σκόνη 

υποτίθεται. Βλέπουν τις καλικαντζαρίνες, μένουν λίγο ακίνητες, 

κι εκείνες στέκονται η καθεμία μπροστά από έναν καθρέφτη και 

κοιτάζουν τον εαυτό τους χωρίς να καταλαβαίνουν ότι βλέπουν 

το είδωλό τους 

 

Γουρλού 

Ποια είναι αυτή η άσχημη 

Που στέκεται μπροστά μου; 

Μη να ‘ναι κάνα ξωτικό 

Και βρω και τον μπελά μου; 
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Κοψομεσίτη 

Κορίτσια, την πατήσαμε 

Αυτό είναι το είδωλό μας 

Είμαστε τόσο άσχημες; 

Ε, τότε, αλίμονό μας 

Καταχανά 

Θα φύγω, θα εξαφανιστώ 

Τα κλάματα θα βάλω 

Να είμαι τόσο άσχημη 

Δεν θα τ’ αντέξω άλλο 

Κουλοχέρη 

Φέρτε μου δηλητήριο 

να μη με αντικρίσω 

όσο με βλέπω τώρα δα 

μου ‘ρχεται να δακρύσω 

 

Δραματική μουσική. Οι τέσσερις καλικαντζαρίνες κλαίνε απαρη-

γόρητες. Μπαίνουν κάποια από τα μικρά κοριτσάκια [3-4 ετών] 

ντυμένες μοίρες, με άσπρα μαντιλάκια. Κάνουν χορογραφία σαν 

να μοιρολογούν κι αυτές. Όταν τελειώσουν, ακούγεται ηχητικό 
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σφυρίγματος, που υποτίθεται ότι το κάνει μία από τις Μπαγαπό-

ντισσες κάνοντάς τους νόημα να φύγουν.  

 

Μπαγαπόντισσα 1 

Αφήστε βρε τα κλάματα 

Κι έχουμε βρει μια λύση 

Ακούστε μας με προσοχή 

Καμιά σας μη μιλήσει. 

Μπαγαπόντισσα 2 

Μας λένε Μπαγαπόντισσες 

Κι είμαστε αδερφούλες 

Εμείς θα σας φροντίσουμε 

Να γίνετε ομορφούλες 

Μπαγαπόντισσα 3 

Θα φτιάξουμε ελιξίριο 

Να πιεί η αφεντιά σας 

Μα πρώτα χάρη θέλουμε 

Να κάνει η καθεμιά σας! 
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Μπαγαπόντισσα 4 

Φροντίστε να αρπάξετε 

Κρυφά τον Αι-Βασίλη 

Κι ύστερα γράμμα στα παιδιά 

Μια από εσάς θα στείλει 

Μπαγαπόντισσα 1 

Λύτρα θα τους ζητήσετε 

Απ’ όλον τον πλανήτη 

Εδώ θα μας τα φέρετε 

Μεθαύριο την Τρίτη 

Μπαγαπόντισσα 2 

Στο δέντρο θα τον κρύψετε 

Όσο βαθιά μπορείτε 

Τα λύτρα παίρνουμε εμείς 

Και δε θα μας ξαναδείτε! 

Μπαγαπόνιτσσα 3 

Μετά αφήστε τον ξανά 

Κι ας πάει όπου θέλει 

Εμείς θα είμαστε πλούσιες 

Κι εσείς γλυκές σαν μέλι! 
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Μπαγαπόντισσα 4 

Φεύγουμε, μη μας ψάξετε 

Θα ‘ρθούμε εμείς κοντά σας 

Αρκεί να κάνετε σωστά 

Ετούτη τη δουλειά σας! 

 

Οι Μπαγαπόντισσες φεύγουν από τη σκηνή χαρούμενες, τρίβο-

ντας τα χέρια τους. Οι 4 καλικαντζαρίνες είναι σκεφτικές και 

πάνε πέρα – δώθε. Ακολουθεί αφήγηση ροής με μουσική 

Αφήγηση 

Οι πονηρές οι τέσσερις αδερφούλες, οι Μπαγαπόντισσες, για 

να ξέρετε κι εσείς, ήταν πολύ θυμωμένες με τον άγιο Βασίλη, 

γιατί πέρυσι τις τύλιξε σε ένα ύφασμα και τις έκλεισε για τιμω-

ρία κάτω από το δέντρο, επειδή έκαναν συνέχεια ζαβολιές και 

σκανταλιές. Έτσι, λοιπόν, τώρα που οι δυναμικές καλικαντζα-

ρίνες κατάφεραν και κούνησαν λίγο το δέντρο της Γης, τσουπ, 

βρήκαν ευκαιρία να το σκάσουν. Όμως, να, που μυαλό δε βά-

ζουν και αμέσως σκέφτηκαν την επόμενη σκανταλιά τους και 

άρχισαν τα ψέματα πάλι. 
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Καταχανά 

Αχ, τι καλές που ήτανε 

Όλα τα είπαν φίνα 

Φίλτρο θα πιώ και θα γενώ 

Μια κουκλοκαλικαντζαρίνα! 

Γουρλού 

Μα τι είπαν να τους φέρουμε; 

Μια φύτρα ή δυο κίτρα; 

Αχ, δε θυμάμαι και καλά 

Βρε λες να είπαν ξύστρα; 

Κοψομεσίτη 

Χύτρα μας ζήτησαν, καλέ 

Θέλουν να μαγειρέψουν 

Μέσα να βάλουν τα υλικά 

Για να τα ανακατέψουν 

Κουλοχέρη 

Ε άντε, τι καθόμαστε 

Και το καθυστερούμε 

Πάμε να βρούμε τα παιδιά 

Τα νέα να τους πούμε! 
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Και οι τέσσερις καλικαντζαρίνες φεύγουν χαρούμενες από τη 

σκηνή. Ακολουθεί αφήγηση 

 

Αφήγηση 

Οι πονηρούλες Μπαγαπόντισσες κατάφεραν να ξεγελάσουν και 

τις τέσσερις καλικαντζαρίνες, λέγοντάς τους ψέματα πως αν 

κλέψουν τον άγιο Βασίλη, τον κρύψουν κάτω από το δέντρο, 

ζητήσουν λύτρα από τα παιδιά για να τον πάρουν πίσω, τότε 

εκείνες θα τους φτιάξουν το σούπερ ελιξίριο ομορφιάς για να 

γίνουν … κουκλοκαλικαντζαρίνες. Όμως εκείνες, μέσα στον 

ενθουσιασμό τους, δεν άκουσαν καλά, κι έτσι νόμιζαν ότι πρέ-

πει να ζητήσουν … χύτρα από τα παιδάκια, για να φτιάξουν 

εκεί το φίλτρο τους οι καθρεφτίτσες Μπαγαπόντισσες. Από την 

άλλη, όμως, ο άγιος Βασίλης όχι μόνο δεν έχει ιδέα για όλο 

αυτό που σκαρώνουν πίσω από την πλάτη του, αλλά έχει 

κρυώσει πολύ ο καημενούλης και δεν αισθάνεται καλά. Έτσι, 

λοιπόν, αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από τους αγαπημένους 

του φίλους για να τον βοηθήσουν να μοιράσει τα δώρα. Δυ-

στυχώς, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε…  
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Μπαίνει ο άγιος Βασίλης σέρνοντας ένα μεγάλο σάκο. Βαρυ-

γκωμά, βήχει, φτερνίζεται, σκουπίζει τη μύτη του 

ΑΒ 

Πω – πω, τι χάλια είναι αυτά 

Ποιος θα με βοηθήσει; 

Θα πω στο ελαφάκι μου 

Να με εξυπηρετήσει 

 

Μπαίνει στη σκηνή το ελαφάκι έχοντας ένα θερμόμετρο στο 

στόμα του ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μικρό βαλιτσάκι. Δεν αι-

σθάνεται καλά κι εκείνο  

 

Ελαφάκι 

Αγιε μου Βασιλάκο μου 

Πονάει η κοιλιά μου 

Φεύγω, σ’ αφήνω, έχε γεια 

Θα πάω στη μαμά μου. 

Σούπα να φτιάξει αχνιστή 

Με ρύζι και λεμόνι 
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Εκεί θα κάτσω στις γιορτές 

Μην είναι κι αυτή μόνη 

ΑΒ 

Καλά, εντάξει... 

 

Και το ελαφάκι φεύγει σέρνοντας τα ποδαράκια του. Μουσική. 

Μπαίνουν οι τέσσερις κύριες νιφαδίτσες και από πίσω ένα 

σωρό κοριτσάκια ντυμένα κι εκείνες νιφαδίτες. Κάνουν μια χο-

ρογραφία. Μόλις τελειώσει, φεύγουν όλα τα μικρά κοριτσάκια 

και μένουν οι 4 μόνο 

 

Α.Β. 

Καλώς τις νιφαδίτσες μου 

Που χόρεψαν ωραία 

Θα ‘θελα κάτι να σας πω  

Να κάνουμε παρέα 

Νιφαδίτσα 1 

Συγνώμη, άγιε Βασίλη μου 

Φεύγουμε αμέσως τώρα 

Πάμε σε διαγωνισμό χορού 

Πριν πιάσει καμιά μπόρα 
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Νιφαδίτσα 2 

Πρόβες πολλές θα κάνουμε 

Με το χορευτικό μας 

Πρώτο βραβείο θέλουμε 

Να κάνουμε δικό μας 

Νιφαδίτσα 3 

Το ελαφάκι το καλό 

Πριν πάει στη μαμά του 

Θα  μας πετάξει στο χορό 

Με την ωραία άμαξά του 

Νιφαδίτσα 4 

Αυτό που ήθελες να πεις 

Μπορεί να περιμένει; 

Έτσι κι αλλιώς βιαζόμαστε 

κι ο χρόνος δε μας βγαίνει 
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Α.Β. 

Είμαι λιγάκι άρρωστος 

Και Θα ‘θελα μια χάρη 

Το σάκο με τα δώρα μου 

Ποια από σας θα πάρει; 

Νιφαδίτσα 1 

Τι λες, άγιε Βασίλη μου; 

Ποιον σάκο με τα δώρα; 

Καιγόμαστε για το χορό 

Πρέπει να πάμε τώρα 

Νιφαδίτσα 2 

Βρες άλλον για βοήθεια 

Φώναξε τα νανάκια 

Που όλη μέρα κάθονται 

Και τρώνε πατατάκια 

Νιφαδίτσα 3 

Συγνώμη αν σε πληγώνουμε 

Ξέρεις πως σ’ αγαπάμε 

Γι’ αυτό κι όταν γυρίσουμε 

Μια βόλτα θα σε πάμε 
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Νιφαδίτσα 4 

Σ’ αφήνουμε, αργήσαμε 

Μας έπιασε το δείλι 

Περαστικούλια σου πολλά 

Γεια σου, άγιε Βασίλη 

ΑΒ 

Καλά, εντάξει... 

 

Και οι νιφαδίτσες φεύγουν χορεύοντας χαρούμενες από τη σκη-

νή... Ο άγιος Βασίλης στεναχωριέται και πάει πέρα-δώθε σκε-

φτόμενος τι να κάνει, ενώ χασμουριέται πού και πού από την 

κούραση. Μπαίνουν στη σκηνή πέντε νανάκια κρατώντας 

σκουπίτσες, φαράσια, σφουγγαρίστρες, κουβάδες, ξεσκονόπανα 

κλπ. 

 

Α.Β. 

Καλώς τα, τα νανάκια μου 

Τι κάνετε; Καλά; 

Μπορείτε να βοηθήσετε 

Που έχω βρει μπελά; 
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Νανάκι 1 

Τι λες, άγιε Βασίλη μου 

Κι είμαστε κουρασμένοι 

Αφάγωτοι και άπλυτοι 

Και τόσο νυσταγμένοι 

Νανάκι 2 

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα 

Απ’ το πρωί ως το βράδυ 

Μαγείρεμα, ξεσκόνισμα 

Μας έχει βγει το λάδι! 

Νανάκι 3 

Γυαλίσαμε τ’ ασημικά 

Πλύναμε τα παντζούρια 

Τα μπάνια απολυμάναμε 

Που ήταν σαν αχούρια 

Νανάκι 4 

Μελομακάρονα πολλά 

φτιάξαμε με το μέλι 

Σταφύλια κόψαμε πολλά 

Απ’ το δικό μας αμπέλι 
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Νανάκι 5 

Μ’ ακόμα δεν τελειώσαμε 

Είναι κι η γαλοπούλα 

Που θέλει ώρες να ψηθεί 

γιατί είναι τροφαντούλα! 

Νανάκι 1 

Έστειλε η Χιονάτη μας 

Ένα μεγάλο γράμμα 

Θα έρθει, λέει, στις γιορτές 

Κι εμείς ζούμε το δράμα! 

Νανάκι 2 

Το βασιλόπουλο μαζί 

Θα φέρει παρεούλα 

Κι εμάς απ’ τις πολλές δουλειές 

Μας πρήστηκαν τα ούλα 

Νανάκι 3 

Άσε, και την πατήσαμε 

Έχουμε ρεβεγιόν 

Κι από τους πόνους παίρνουμε 

Μια χούφτα από ντεπόν! 
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Νανάκι 4 

Χρόνο δεν έχουμε πολύ 

Θα έρθουν όπου να ’ναι 

Κι εμείς πρέπει να στρώσουμε 

Τραπέζι για να φάνε 

Νανάκι 5 

Σόρι, άγιε Βασίλη μας 

Μα κάνε εσύ κουμάντο 

Εμείς πρέπει να τρέξουμε 

Να γίνουμε κομάντο! 

 

Και τα νανάκια φεύγουν γρήγορα από τη σκηνή. Ο  άγιος Βασί-

λης μένει πάλι μόνος του... 

 

ΑΒ 

Λύση δεν βρίσκω άλλη πια 

Μα θα ‘θελα να ξαπλώσω 

Μια στάλα να ξεκουραστώ 

Μήπως και αναρρώσω 
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Συνεχίζεται… 

Το έργο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και το 

παρόν απόσπασμα είναι μόνο για ανάγνωση 


