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ΤΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

(Διασκευή από το ομώνυμο βιβλίο της Ζωής Βαλάση) 

ΠΡΟΣΩΠΑ: 25 

ΚΟΥΚΛΑ: 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ: 

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ  (6) 

ΠΑΙΔΙΑ: (2) 

ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ: (3) 

ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ: (3) 

ΜΠΑΛΕΣ: (4) 

ΚΑΜΠΑΝΕΣ: (4) 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Ένα δέντρο στολισμένο, τυλιγμένα πακέτα με φιόγκους από εδώ κι εκεί ριγμένα. 

Ένα τραπεζάκι στη γωνία στρωμένο με τραπεζομάντηλο, με ένα πιάτο γλυκά και λίγο αλεύρι, 

ή κουραμπιέδες. 

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ακούγεται μουσική απαλή που συνοδεύει την αφήγηση (Α κομμάτι) 

ΑΦΗΓΗΣΗ: Είναι Παραμονή Χριστουγέννων…. Το δέντρο στο σαλόνι είναι στολισμένο με 

πολύχρωμες μπάλες και αστραφτερά λαμπιόνια. Το τραπέζι είναι στρωμένο. Η γαλοπούλα, τα 

μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες μοσχομυρίζουν. Όμως για να δούμε τι γίνεται στα 

κατάβαθα της γης; Κάποια καλικαντζαράκια ξεχάστηκαν και ακόμα πριονίζουν…… 

ΜΟΥΣΙΚΗ: Συνεχίζεται η μουσική με μεγαλύτερη ένταση. 

(Βγαίνουν οι καλικάντζαροι και πριονίζουν με τα πριόνια τους) 

 

1
ΟΣ

 ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ:           

Είμαστε καλικάντζαροι                    Χρίτσι, χρίτσι, χρίτσι, χριτς 

και το δέντρο της ζωής                    το δέντρο κόβουμε της γης 

ροκανάμε με μανία                          για να τσακιστεί να πέσει 

στα κατάβαθα της γης.                    αφού έτσι μας αρέσει. 

 

2
ΟΣ

 ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ:            

Ένα χρόνο στο πριόνι                            Είμαστε καλικάντζαροι 

με το μέτωπο να ιδρώνει                    με τις μακριές ουρές 

σε λιγάκι όμως θα πέσει                      που μπροστά μας τρέμουν όλες 

αφού έτσι μας αρέσει.                          οι καλές νοικοκυρές. 

ΜΟΥΣΙΚΗ:  Κόβε πριονάκι μου από το CD των Κατσιμίχα: « Η αγέλαστη πολιτεία και οι 

http://blogs.sch.gr/ankarath/2012/01/31/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%bd%cf%89%ce%bd-3/


καλικάντζαροι» (Β κομμάτι) 

3
ΟΣ

 ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ:                

Στη δουλειά καλικαντζάροι                 Σαν βρεθούμε εδώ πάνω 

λίγο ακόμα και τουμπάρει                   όπως όλες τις χρονιές 

και η γη τότε θα πέσει                          ξεσηκώνουμε τον τόπο 

αφού έτσι μας αρέσει                           με του κόσμου τις ζημιές. 

4
ΟΣ

 ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ:           

Μόλις φτάσουμε στο τέλος                    

να  ‘μαστε πάνω στη γη                         

να περάσουμε μαζί σας                          

τη μεγάλη τη γιορτή.                               

5
ΟΣ

 ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ:        

Μόλις μπούμε σε ένα σπίτι 

φέρνουμε τη συμφορά 

χωρατά κάνουμε σ’ όλους 

δεξιά κι αριστερά 

6
ΟΣ

 ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ:       

Καλικάντζαροι είμαστε εμείς                              Τραγουδήστε και χορέψτε 

μ’ ένα χρώμα μουντζουρί                                    κι όποιον θέλετε πλανέψτε 

όλοι, όλοι μας φοβούνται                                    κάντε χίλιες ζαβολιές 

κι αν μας δουν σταυροκοπιούνται.                     κι άλλες τόσες συμφορές. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ: Η μόνη διασκέδαση για τους καλικάντζαρους είναι να ανεβαίνουν στη γη και να 

πειράζουν τους ανθρώπους. Αγαπούν να κάνουν ζαβολιές και να ταλαιπωρούν τους άλλους 

έτσι στα καλά του καθουμένου. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ:  Βγαίνουν τη νύχτα από το CD των Κατσιμίχα: « Η αγέλαστη πολιτεία και οι 

καλικάντζαροι» (Γ κομμάτι) 

( Οι καλικάντζαροι κάνουν τρέλες, ρίχνουν αλεύρι ο ένας τον άλλο, τρώνε γλυκά. Όταν 

τελειώσει το τραγούδι οι καλικάντζαροι απομακρύνονται από τη σκηνή και μένει μόνο του το 

μικρό καλικαντζαράκι) 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ:           

Αυτό είναι παράλογο 

καθόλου δε μ’ αρέσει 

όλοι μπελά να βρίσκουνε 

γιατί έτσι μας αρέσει. 

ΜΟΥΣΙΚΗ:  (Δ κομμάτι) Κρύβεται το καλικαντζαράκι σε μια γωνιά ενώ μπαίνουν στη σκηνή 

δύο κορίτσια. 

1
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:                 

Ήρθαν τα Χριστούγεννα 

ήρθαν τα παιχνίδια 

ήρθε η Πρωτοχρονιά 

με τα πολλά στολίδια. 

2
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:                   

Έχουμε ένα έλατο 

με μπάλες στολισμένο 

έχουμε ένα έλατο 

με δώρα φορτωμένο. 

1
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:               

(σιγανά) Όλοι κοιμούνται. 

2
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:               



(διορθώνει) Οι άλλοι κοιμούνται! 

 

1
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:                  

(κοιτά το ρολόι) Κοντεύουν μεσάνυχτα 

ΜΟΥΣΙΚΗ:  Ακούγεται χτύπος ρολογιού ή χτυπάμε ένα τρίγωνο. 

( Εμφανίζεται τότε το μικρό καλικαντζαράκι και τα δύο κορίτσια φεύγουν τρομαγμένα, με 

αστείο τρόπο) 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ:           

Μα γιατί φεύγετε; Καθίστε να παίξουμε…. 

Δε μ’ ακούν…. Τους τρόμαξα….. 

(Πλησιάζει στο δέντρο) 

Πω, πω γλυκά 

Πω, πω κουτιά! 

Να φάω ή να ψάξω; 

Να ψάξω ή να φάω; 

Να φάω ή να ψάξω; 

Ας ψάξω! 

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ακούγεται μουσική ονειρική (Ε κομμάτι).  Το μικρό καλικαντζαράκι παίρνει στα 

χέρια του ένα κουτί και ετοιμάζεται να το ανοίξει…… όταν πετάγεται ξαφνικά μπροστά του μία 

κούκλα. 

ΚΟΥΚΛΑ:                      

Είμαι μια κούκλα με ομορφιά 

που περπατώ με χάρη 

κι έχω μια ζεστή καρδιά 

που όλους τους χωράει. 

ΜΟΥΣΙΚΗ: (Ζ κομμάτι) . Το καλικαντζαράκι τα χάνει, μπερδεύεται και αναποδογυρίζει, άλλο 

κουτί όταν εμφανίζεται μπροστά του ένα παιχνιδάκι κουρδιστό 

ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:                                         

Παιχνιδάκι κουρδιστό                         Θέλω να δώσω τη χαρά 

μόλις βγήκα από το κουτί                   σε όλου του κόσμου τα παιδιά 

ήρθα εδώ για να χαρώ                        τη φτώχεια να ξεχάσουνε 

την αποψινή γιορτή.                            ωραία να περάσουνε. 

( Το καλικαντζαράκι μένει στην άκρη και παρακολουθεί την παρέλαση των παιχνιδιών και των 

στολιδιών) 

ΜΟΥΣΙΚΗ:  (Η κομμάτι)  Έντονη και ρυθμική για να κάνουν την εμφάνισή τους οι χορεύτριες. 

1
Η
 ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ:                          

Εγώ χορό ξέρω καλό 

τρέχω από εκεί, πάω από εδώ. 

Μέσα μου κρύβω μυστικά 

που θα σκορπίσουν τη χαρά. 

2
Η
 ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ                              

Χορεύω εδώ, δε σταματώ 

το δικό μου το χορό.  

Είμαι χορεύτρια καλή, 

δείτε πως κάνω τη στροφή.      

                 

3
Η
 ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ                            

Υπόσχομαι να προσπαθήσω                Εκεί που η πείνα τα θερίζει 

να δώσω πίσω τη χαρά.                        να έρθει πλούσια σοδειά 

Υγεία, ειρήνη κι ευτυχία                       και στους φτωχούς και στους αρρώστους 

να φέρω σ’ όλα τα παιδιά.                   υγεία και παρηγοριά. 



ΜΟΥΣΙΚΗ:  (Θ κομμάτι) Ακούγεται μουσική κατάλληλη για να παρελάσουν στρατιωτάκια. 

1
Ο
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ:                    

Στρατιωτάκια στη σειρά, 

ζωηρά, καμαρωτά 

προχωράμε με ρυθμό, 

ένα δύο ένα δυο. 

2
Ο
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ:                         

Το ντουφέκι μας στον ώμο              Έχουμε όμως κάτι να πούμε 

στέκουμε όλα στη σειρά                  και σε όλους τους μεγάλους 

παιχνιδάκια αγαπημένα                  για παιχνίδι να μας δούνε 

για πολλά – πολλά παιδιά               τους πολέμους να ξεχνούνε. 

3
Ο
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ:                           

Κι όσο πιο γρήγορα μπορούνε                Ευχόμαστε σε όλους σας   

την Ειρήνη να δοξάσουν,                         υγεία και ειρήνη 

γιατί αν μείνουν στους πολέμους          κι ο πόλεμος ας μείνει 

το μυαλό τους θα το χάσουν.                 μονάχα στο παιχνίδι. 

ΜΟΥΣΙΚΗ: (Ι κομμάτι) Ακούγεται μουσική κατάλληλη για να εμφανιστούν χριστουγεννιάτικες 

μπάλες. 

1
Η
 ΜΠΑΛΑ :                                       

Είμαι μπαλίτσα στρουμπουλή 

όμορφη και χρωματιστή. 

Όταν με βάζουνε στο δέντρο 

γίνομαι πιο λαμπερή 

2
Η
 ΜΠΑΛΑ:                                      

Κοιτάξτε μας γυαλίζουμε               

και είμαστε χρωματιστές. 

Δέστε πως φωσφορίζουμε, 

κι έχουμε κι άλλες αδελφές. 

 

3
Η
 ΜΠΑΛΑ:                                            

Μικρή μπαλίτσα είμαι κι εγώ          

μα έχω τόση χάρη! 

Στολίζω το δεντράκι μας 

και είμαι όλο νάζι! 

4
Η
 ΜΠΑΛΑ:                                    

Είμαι μια μικρούλα μπάλα                 

με τη σκόνη τη χρυσή 

κι όταν με βάζετε στο δέντρο 

έχω μια χαρά τρελή. 

ΜΟΥΣΙΚΗ:  (Κ κομμάτι) Ακούγεται μουσική κατάλληλη για να εμφανιστούν καμπάνες. 

 

1
Η
 ΚΑΜΠΑΝΑ                                        

Καμπάνες χτυπούν ρυθμικά,                Πόση ευτυχία και ομορφιά 

Χριστούγεννα ήρθαν ξανά.                    αγάπη και παρηγοριά, 

Ανοίγουμε τώρα φτερά                          γεμίζουμε τούτη τη βραδιά 

και χαμογελάμε πλατιά.                        κάθε μικρό σπιτάκι; 

2
Η
 ΚΑΜΠΑΝΑ                                     

Καμπάνες χτυπούν μαγικές                   Είμαστε κι εμείς εδώ 

πολλές ακούγονται ευχές                      να σας φέρουμε , χαρά 

κι εμείς θα κάνουμε αυτές                    και σε όλους να ευχηθούμε 

να βγουν αληθινές.                                 τα χρόνια να ‘ναι πάντα καλά! 



3
Η
 ΚΑΜΠΑΝΑ                                               

Για το μικρό Χριστούλη μας               

όλες μας τραγουδάμε, 

φέγγουμε, λαμπυρίζουμε 

κι όλους σας αγαπάμε. 

 

4
Η
 ΚΑΜΠΑΝΑ                                                          

Κι εμείς απόψε ήρθαμε                        Είμαι ψηλή, είμαι λεπτή        

το δέντρο να στολίσουμε                     και είμαι όλο χάρη 

και να σας απαγγείλουμε                     και όταν στο δέντρο κρεμαστώ 

ψιθυριστά ευχές.                                    λάμπω σαν το φεγγάρι. 

ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ: 

Όταν όλοι πια δε βλέπουν                               Εμείς έχουμε καρδιά 

τα παιχνίδια ζωντανεύουν                               δεν το ξέρετε παιδιά; 

όταν το σκοτάδι πέφτει                                    Έχουμε κι εμείς ψυχή 

γίνεται μεγάλο γλέντι.                                       που διψάει για φιλί. 

ΜΟΥΣΙΚΗ:  ( Λ κομμάτι) Το καλικαντζαράκι κλαίει. 

ΑΦΗΓΗΣΗ:  Όμως εκεί…..  στη γωνιά…. Κάτι συμβαίνει….. Δεν μπορεί!!!! Μην τους γελούν τα 

μάτια τους; Ένα μικρό καλικαντζαράκι;  Μα τι κάνει; Κλαίει;  Στ’ αλήθεια κλαίει….. 

 

ΚΟΥΚΛΑ:                                   

Τι κάνεις εκεί μικρό καλικαντζαράκι; 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ:                          

Κλαίω!!! 

ΚΟΥΚΛΑ:                                   

Γιατί κλαις; 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ:                          

Γιατί πρέπει να φύγω. 

Μακάρι να ’μουνα και εγώ παιχνίδι 

να μείνω μαζί σας. 

ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ: 

Μείνε!! Μείνε!! 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ:                          

Μα πώς να μείνω; 

Αφού δεν είμαι παιχνίδι; 

 

ΚΟΥΚΛΑ:                                   

Μα: να μου ήρθε μια ιδέα 

μοιάζει να είναι φανταστική 

Για να γίνεις εσύ παιχνίδι 

σ’ ένα κουτί πρέπει να μπεις! 

ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ: 

Ζήτω! Μπράβο! Μπες γρήγορα σ’ ένα κουτί! 

 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ:                          

Ωραία ιδέα μα σε ποιο κουτί; 

Κανένα δεν είναι αδειανό 

παιχνιδάκι να γεννώ. 

 

ΚΟΥΚΛΑ:                                   

Έλα πάρε το κουτί μου 



παιχνιδάκι για να γίνεις 

μη σε πάρουνε χαμπάρι 

κι έτσι να μπορείς να μείνεις. 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ:                          

Σε ευχαριστώ πολύ κουκλίτσα μου καλή! 

( Η κούκλα δίνει το κουτί της στο μικρό καλικαντζαράκι) 

ΜΟΥΣΙΚΗ:  (Μ κομμάτι)  Ακούγεται μουσική και εμφανίζονται χορεύοντας τα δύο κορίτσια. 

1
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:                          

Μια φορά κι έναν καιρό 

στο παραμυθοχωριό 

ήρθε ένα παιχνιδάκι 

μοναχό καλικαντζαράκι. 

2
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:                      

Πάει πέρασε αυτό! 

Δεν είναι  τώρα μοναχό. 

Παιχνιδάκι έχει γίνει 

στα παιχνίδια για να μείνει. 

 

1
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:                          

Δεν μπορεί όμως να μείνει 

πάνω στη δική μας γη 

εκτός αν ίσως το δέσουν 

με μια κόκκινη κλωστή. 

2
Ο
 ΚΟΡΙΤΣΙ:                      

Δεν μπορεί η κούκλα ξέρει….. 

Κάτι θα βρει για να φέρει… 

ΚΟΥΚΛΑ:                                     

(απευθυνόμενη στον κόσμο) 

Μήπως κάποιος από σας 

έχει κόκκινη κλωστή; 

Αχ μυαλό μου… έλα… έλα! 

Μα να έχω κόκκινη κορδέλα 

( Η κούκλα βγάζει την κορδέλα από τα μαλλιά της και την περνάει στα χέρια του μικρού 

καλικάντζαρου ενώ όλα τα παιχνίδια ζητωκραυγάζουν και στη συνέχεια τραγουδούν ένα 

τραγούδι στο ρυθμό από τα κάλαντα των Χριστουγέννων) 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

 Σ’ αυτό το σπίτι το καλό 

καινούργιος φίλος ήρθε 

στο κρύο και στην παγωνιά 

σε μας φωλίτσα βρήκε. 

Κι αν είναι καλικάντζαρος 

καθόλου δε μας νοιάζει 

όλου του κόσμου τα παιδιά 

η αγάπη τ’ αγκαλιάζει. 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΙΝΑΛΕ ( Ν κομμάτι) Τα παιδιά χαιρετούν χορεύοντας. 

 


