
ΣΚΗΝΗ 1: ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

1. τραγούδι: τα ζώα της αυλής (κότες-ποντίκια-γάτες)

Εμείς τα ζώα της αυλής

όπου κι αν ψάξεις θα μας βρεις

πάνω στα δέντρα στα πιο ψηλά κλαδιά

στο σταύλο στο χορτάρι

στο κοτέτσι αν θα ρθεις όπου κοιτάς εμάς θα δεις

παντού είναι τα ζώα της αυλής

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες

Εμείς τα ζώα της αυλής

όπου κι αν ψάξεις θα μας βρεις

πάνω στα δέντρα στα πιο ψηλά κλαδιά

στο σταύλο στο χορτάρι

στο κοτέτσι αν θα ρθεις όπου κοιτάς εμάς θα δεις

παντού είναι τα ζώα της αυλής

Αφ: Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και στην αυλή του Ίκαρου Ποντίκαρου όλοι 

ετοιμάζονται με κέφι για το Χριστουγενιάτικο τραπέζι. Τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη 

γιορτή σ’ αυτήν εδώ την αυλή! Ξέρετε γιατί; Όχι μόνο γιατί στολίζουν το δέντρο, κάνουν 

ένα φοβερό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, παίρνουν δώρα για όλους, αλλά κυρίως γιατί τα 

Χριστούγεννα σ’ αυτήν εδώ την αυλή... (μπαίνουν όλοι τρέχοντας και αρχίζουν να κάνουν 

δουλειές)

Ανίτα: Γρήγορα!!!  Γρήγορα!!! (επαναλαμβάνουν όλοι)

Λόλα: Δεν έχουμε χρόνο!!!

Ανίτα: Λοιπόν,  να μετρήσουμε τις θέσεις για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ποια έχει τον 

κατάλογο;

Σούζη: Εγώ! Προχτές τους μέτρησα όλους. 

Ανίτα: Όλους όλους;

Σούζη: Ναι καλέ! Εξίμισι ώρες μου πήρε!

Λόλα: Ωραία, λοιπόν. Για λέγε!

Σούζη: Οι κότες είναι 46, οι κόκκορες 4, τα κοτόπουλα 67. 

Ανίτα: Σύνολο;



Σούζη: (μετράει με τα δάχτυλα) ...5;

Λόλα: Τι λες καλέ; 

Σούζη: Στο μέτρημα είμαι πολύ καλή, στην πρόσθεση λίγο μπερδεύομαι.

Ανίτα: Καλά, άσε θα τα προσθέσουμε μετά. Έχω κομπιουτεράκι στο κινητό. Λέγε 

παρακάτω!

Σούζη: Τα κουνέλια είναι 38... 

Λόλα: Όχι, είναι 44!

Σούζη: Μα αφού τα μέτρησα προχτές ένα ένα: 38! 

Λόλα: Ναι, προχτές ήταν 38! Αλλά χτες γεννήθηκαν ακόμα 6! Σύνολο 44. 

Σούζη: Ααα, εντάξει, κουνέλια 44. 

Ανίτα: Τα ποντίκια;

Σούζη: 42 

Λόλα: 42 ήταν προχτές. Χτες γεννήθηκαν άλλα 4! 

Σούζη: Οι γάτες 17. 

Λόλα: 18!

Σούζη: Ε, μη μου πεις ότι γεννήθηκε και άλλη γάτα χτες!

Λόλα: Όχι, καλέ! Απλώς η γάτα μας η κυρία Αιμιλία, περιμένει την ξαδέρφη της την Κάτια

από το Παρίσι!

Ανίτα: Από το Παρίσι;;;

Σούζη: Μμμ θα μας έρθει επιτέλους αυτή η ψηλομύτα; 

Λόλα: Να δεις που θα έχει πάρει και προφορά.

Σούζη: Πγοφογά!!!

Λόλα: Καλά, κάτσε να έρθει πρώτα. Από τότε που έφυγε στο Παρίσι, όλο λέει πως θα ‘ρθει

κι ακόμα δεν την έχουμε δει! 

Ανίτα: Σουτ! Δεν θέλω ν’ ακούω κακίες Χριστουγεννιάτικα! Αμέσως να την πείτε 

ψηλομύτα! Εγώ σας λέω πως θα είναι μία πολύ καλή γάτα. Άντε, πάμε για τις δουλειές 

μας! Όπως τα είπαμε: Τα ποντίκια θα σκουπίσουν. (επαναλαμβάνουν όπως στις 

ρακαμέλες) Τα σκυλιά θα σφουγγαρίσουν, οι γάτες θα ξεσκονίσουν. Τα γουρούνια θα 

μαγειρέψουν. Οι κότες, ξέρετε, μποτέ: χτένισμα, μανικιούρ-πεντικιούρ. 

Κότες: Γλου γλου γλου!!!!

Σούζη: Θα είμαστε όλοι κούκλοι στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι! Κούκλοι!!! 

Ανίτα: Πάμε λοιπόν, γρήγορα όλοι στις δουλειές μας! 



2. τραγούδι: Όλα λαμπερά!!! (κότες ποντίκια)

Όλα καθαρά -όλα

και γυαλιστερά -όλα

όλα λαμπερά μες στην αυλή για τη γιορτή για τη γιορτή για τη γιορτή

όλα τακτικά -όλα

και αστραφτερά -όλα

όλα λαμπερά μες στην αυλή για τη γιορτή για τη γιορτή για τη γιορτή

Όταν φτάνουν Χριστούγεννα εδώ

είναι τόσο ωραία και γιορταστικά

στολίζουμε δέντρο ετοιμάζουμε δώρα μαγειρεύουμε τόσο πολλά φαγητά

και με μια λάμψη μαγική

στολίζουμε όλη την αυλή

για μας ξημερώνει μια μέρα μοναδική!!!

γι αυτό τα θέλουμε 

Όλα καθαρά -όλα

και γυαλιστερά -όλα

όλα λαμπερά μες στην αυλή για τη γιορτή για τη γιορτή για τη γιορτή

όλα τακτικά -όλα

και αστραφτερά -όλα

όλα λαμπερά μες στην αυλή για τη γιορτή για τη γιορτή για τη γιορτή

ταραρα ραρα του-του (τραγουδάνε τη μελωδία μέχρι να φύγουν από τη σκηνή 

καθαρίζοντας)

Η Ανίτα μένει μόνη της και κοιτάζει το μπλοκάκι της. Βγαίνει ο Ίκαρος 

Ίκαρος: Ψιτ! (η Ανίτα κοιτάει γύρω γύρω)

Ίκαρος: Ψιτ! Κουκλίτσα!

Ανίτα: Α, γεια σου Ίκαρε! 

Ίκαρος: Τι νέα, Ανιτάκι; Τι κάνεις;

Ανίτα: Καλά είμαι, Ίκαρε!

Ίκαρος: Ωραίο φουστάνι! Καινούριο;

Ανίτα: Ναι σήμερα το πήρα. Σ’ αρέσει;

Ίκαρος: Αν μ’ αρέσει λέει!!! Πάντα κούκλα είσαι Ανίτα, πάντα στην τρίχα!



Ανίτα: Ίκαρε άστα αυτά και λέγε τι θέλεις.

Ίκαρος: Εεεε, έμαθα πως φέτος έχεις αναλάβει εσύ το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι...

Ανίτα: Ναι, επιτέλους ήρθε η σειρά μου! Έχω σχεδιάσει εξαιρετικά πράγματα! Κάπου εδώ 

σκέφτομαι να στήσω ένα συντριβάνι. Χρυσό! Με γύρω γύρω φοίνικες, τους έχω 

παραγγείλει. Κι εκεί στη γωνία, μπροστά από το στάβλο λέω να βάλουμε παγοδρόμιο. Και 

παντού γύρω γύρω φωτάκια που να παίζουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες δυνατά! Και στη

μέση μία μεγάλη κολώνα, ξέρεις, απ’ αυτές τις αρχαίες, και πάνω στν κορφή ένας μεγάλος 

φουσκωτός Αι Βασίλης! Ε; Δεν είναι φοβερές ιδέες;

Ίκαρος: Φοβερές! Έχω τρομοκρατηθεί!

Ανίτα: Χιχι! Έχω τρομοκρατηθεί! Χιχι! Ωραίο αστείο! Εσύ τι ήθελες; 

Ίκαρος: Να, σκεφτόμουν μήπως...

Ανίτα: Ναι;

Ίκαρος: Μήπως υπάρχει κάποια δουλειά και για μένα...

Ανίτα: Καλέ, αφού είπαμε: τα ποντίκια θα σκουπίσουν.

Ίκαρος: Έλεγα μήπως έκανα και τίποτε πιο....

Ανίτα: Πιο....;

Ίκαρος: Πιο σημαντικό.

Ανίτα: Γιατί; Λίγο σημαντικό είναι το σκούπισμα;

Ίκαρος: Όχι, αλλά... θα ήθελα... θα ήθελα να έκανα και κάτι ακόμα. Θέλω να προσφέρω! 

Θέλω να βοηθήσω!

Ανίτα: Εμένα; Άσε, τα καταφέρνω και μόνη μου!

Ίκαρος: Και επιπλέον, είναι λίγος καιρός που τα άλλα ποντίκια μου φέρονται κάπως 

περίεργα... σαν να μη με πολυσυμπαθούν...

Ανίτα: Γιατί άραγε;

Ίκαρος: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Τι να τα πείραξε;

Ανίτα: Λες να είναι από τα 139 αποτυχημένα σχέδιά σου ν’ αλλάξεις το κόσμο;

Ίκαρος: Λες; 

Ανίτα: Για σκέψου!

3. τραγούδι: 139 φορές

Τόσες προσπάθειες, τόσες φορές

τόσες ελπίδες απατηλές

τόσες κουβέντες και υποσχέσεις 



όλα χαμένα πήγανε λες 

Φτάνει λοιπόν, αρκετά ως εδώ

άλλο ένα σχέδιο δεν θέλω να δω

ούτε υπέροχο, μοναδικό

ούτε έναν τρόπο πολύ ειδικό

Δεν ήταν μια και δυο και τρεις

δεν ήταν πέντε έξι εφτά

δεν ήταν δέκα, είκοσι

μα εκατόν τριάντα εννιά!!!

Ίκαρος: Είναι τόσο πολλά;

Ανίτα: Ναι, τα μετράω!

(ταυτόχρονα στα δύο τελευταία τραγουδάει ο Ίκαρος)

Ήθελα να ‘μαι αγαπητός

να ‘μαι των ζώων εκλεκτός 

ήθελα μόνο να βοηθήσω

ελευθερία να χαρίσω

Δεν ήθελα να προβληθώ

δεν ήθελα να παινευτώ

ήθελα αυτό τον κόσμο ν’ αλλάξω

και δρόμους νέους να χαράξω 

Ανίτα: 139 φορές τους ξεσήκωσες, αυτή τη φορά έχω σούπερ σχέδιο, η γάτα δεν έχει 

ελπίδα.

Ίκαρος: Μην κοροϊδεύεις!!! Δεν είναι ευγενικό…

Ανίτα: Και 139 φορές την πάτησες. Δίκιο έχουν τα ποντίκια. Σε βαρέθηκαν πια!

Ίκαρος: (θυμωμενος) Ανίτα, δεν ειναι τρόπος αυτός που μιλάς!!!

Ανίτα: Εσύ δεν ήθελες κάτι να μου ζητήσεις; 

Ίκαρος: (γλυκαίνει απότομα) Αχ,ναι…Λοιπόν, Ανίτα μου; Έχεις καμιά καλή δουλειά για 

μένα; Έλα, Ανιτάκι μου! Σε παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό!

Ανίτα: Για να δούμε... (κοιτάει το μπλοκάκι) Απο μαγειρική ξερεις; 

Ίκαρος: Βεβαίως! 



Ανίτα: Ωραία! Για να δω τι μου λείπει από το μενού! Νάτο: Θα μαγειρέψεις μανιτάρια αλα 

κρεμ με σκοινόπρασσο, άρωμα μέντας και δεντρολίβανο! Ε;

Ίκαρος: Μόνο μακαρόνια ξέρω...

Ανίτα: Τα μακαρόνια δεν λέγεται “ξέρω από μαγειρική”. Τέλος πάντων, από κρασιά 

καταλαβαίνεις τίποτε; 

Ίκαρος: Όχι και πολλά…

Ανίτα: Κανένα γλυκό φτιάχνεις;

Ίκαρος: Ζελέ! 

Ανίτα: Καλά! Από διακόσμηση, μπορείς κάτι;  Σου είπα τι σκέφτηκα.

Ίκαρος: Μπα, άστο καλύτερα.... 

Ανίτα: Από κομμωτική, δεν φαντάζομαι… Μανικιούρ πεντικιούρ και τέτοια;

Ίκαρος: Μπα… 

Ανίτα: Είσαι και άχρηστος! 

Ίκαρος: Υπερβολές…

Ανίτα: Α, νομιζω πως κάτι βρήκα!

Ίκαρος: Τι;;;;

Ανίτα: Θα πας να πάρεις τα δώρα!

Ίκαρος: Α, μπράβο, Ανίτα! Πολύ καλή δουλειά! Θα δεις τι ωραία πράγματα θα πάρω! Θα 

διαλέξω τα καλύτερα! Θα μείνετε όλοι με το στόμα ανοιχτό! Θα τρίβετε τα μάτια σας!

Ανίτα: Άντε, ωραία! Βρήκαμε και για σένα δουλειά! Μην ξεχάσεις να πάρεις δώρο για την 

κυρία Αιμιλία.

Ίκαρος: Γιατί; Γιορτάζει;

Ανίτα: Άσε τώρα τις εξυπνάδες. 

Ίκαρος: Μα γίνεται ποντικός να παίρνει δώρο για γάτα;

Ανίτα: Αν είναι να πάρεις τα δώρα, Ίκαρε, θα πάρεις για όλους. Δεν θ’ αλλάξουμε τώρα 

τις συνήθειές μας. Σ’ αυτήν εδώ την αυλή τα Χριστούγεννα τα περνάμε πάντα όλοι μαζί κι 

αγαπημένοι! Έτσι ήταν από παλιά, έτσι θα γίνει και φέτος. Κατάλαβες;

Ίκαρος: Μμμχχ

Ανίτα: Μην μου ξυνίζεις εμένα τα μούτρα. Αν δεν θέλεις, άσε να πάρει κάποιος άλλος τα 

δώρα!

Ίκαρος: Καλά, εντάξει, σε πειράζω! Φυσικά θα πάρω και για την κυρία Αιμιλία. 

Ανίτα: Και κοίτα μην κουβαλήσεις πάλι καμιά κουδούνα! Κανονικό δώρο θα πάρεις.

Ίκαρος: Μην ανησυχείς, Ανίτα, τα καλύτερα θα πάρω! Θα δεις!!!!



ΣΚΗΝΗ 2 ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Αφ: Όπως θυμάστε, ήθελα να σας πω εγώ γιατί είναι τόσο σημαντικά τα Χριστούγεννα σ’ 

αυτή την αυλή, αλλά πού να προλάβεις να μιλήσεις σ’ αυτή την αυλή; Τελικά σας το είπε η 

Ανίτα. Ναι λοιπόν, τα Χριστούγεννα σ’ αυτήν εδώ την αυλή είναι τέλεια γιατί τα περνάνε 

όλοι μαζί. Όλοι αγαπημένοι. Χωρίς φασαρίες, χωρίς τσακωμούς, χωρίς κυνηγητά. Μια 

μεγάλη χαρούμενη παρέα που ετοιμάζεται πυρετωδώς για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 

Κι αν όλα τα ζώα είναι απλά χαρούμενα με την προετοιμασία της γιορτής τα ποντίκια είναι

ξετρελαμένα!

Αρχηγός των ποντικών: Και πώς να μην είμαστε; Μόνο στις γιορτές των Χριστουγέννων 

χαλαρώνουμε!

Ποντίκι: Ξέρεις πώς περνάμε όλη τη χρονιά; 

Ποντίκι: Όλο στο κυνήγι με την κυρία Αιμιλία και τις άλλες γάτες. 

Ποντίκι: Δεν είναι ζωή αυτή που περνάμε!

τραγούδι: ποντίκια

Όλη τη χρονιά περνάμε μέσα στις φωλιές κλεισμένοι είμαστε παντού κυνηγημένοι

Όταν τρώμε και μιλάμε όταν πίνουμε γελάμε πρέπει πάντα να ‘μαστε κρυμμένοι

Πάνω κάτω τριγυρνάμε τις ουρίτσες μας κρατάμε και κοιτάμε γύρω φοβισμένοι

γιατί αν τύχει και βρεθούμε με τη γάτα τη βλαμμένη άθλια τύχη θα μας περιμένει

Μα είναι τόση αδικία σ’ αυτήν εδώ την αυλή

απ’ τα τραγούδια τις χαρές τα πανηγύρια τις γιορτές

να λείπουν πάντα οι ποντικοί

Όλοιι: Δεν αντέχουμε άλλο, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν είναι ζωή αυτή...κλπ

Αφ: Ναι, έχετε δίκιο! Ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο! Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει και ο 

Ίκαρος Ποντίκαρος και…

Ποντίκι: Βρε, άσε μας με τον Ίκαρο!

Ποντίκι: Δεν μας παρατάει λέω εγώ;

Ποντίκι: Ο φαφλατάς!

Ποντίκι: Μεγάλο ψώνιο!!! Θ’ αλλάξει λέει τον κόσμο!

Ποντίκι: Ας γελάσω, χαχαχα!!!

Όλοι: χαχαχα!!! 



Αφ: Ναι, αλλά ο θρύλος του ατρόμητου ποντικογενναίου έλεγε ….

Ποντίκι: Ο θρύλος του ατρόμητου ποντικογενναίου; Ας ξαναγελάσω!!!!

Όλοι: γελάνε

Αφ: Μα γιατί γελάτε; Λέω για  το θρύλο του ατρόμητου ποντικογενναίου, αυτού που θα 

νικήσει τη γάτα και θα γίνει βασιλιάς όλων των ποντικών ή ίσως και όλων των ζώων. 

Αυτός ο πανάρχαιος θρύλος που βρέθηκε….

Αρχηγός των ποντικών: Χαραγμένος πάνω σε μία κεφαλογραβιέρα στο αρχαίο μαντείο της

Δωδώνης;

Αφ: Ναι, ακριβώς αυτό λέω: Το θρύλο του ατρόμητου ποντικογενναίου!  

Τραγούδι: ο θρύλος

Ποντίκι: Και τι σχέση έχει ο Ίκαρος Ποντίκαρος μ’ αυτό;

Αφ: Επειδή είχε εκείνο το φοβερό σχέδιο με την κουδούνα…

Ποντίκι: Εκείνο κι άλλα 138! Κάθε βδομάδα κάποιο σχέδιο σκέφτεται κι όλο μας 

ξεσηκώνει. 

Ποντίκι: Και ποτέ δεν καταφέραμε κάτι!

Αφ: Ποτέ:;;

Όλοι: Ποντίκια: Ποτέ!!! 

ΣΚΗΝΗ 3  ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΞΑΔΕΡΦΗ ΚΑΤΙΑ

Αφ: Εν τω μεταξύ στο σπίτι της γάτας, της κυρίας Αιμιλίας, γίνεται χαμός. Από ώρα σε 

ώρα φτάνει από το Παρίσι η ξαδέρφη της κυρίας Αιμιλίας, η Κάτια, και η κυρία Αιμιλία 

θέλει να την υποδεχτεί με μεγάλες τιμές! 

Βγαίνουν τα γατιάα και ξεσκονίζουν παντού

Αιμιλία: Γρήγορα, παιδιά, να τα ταχτοποιήσουμε όλα. Θέλω όταν έρθει η ξαδερφούλα μου 

να είναι όλα στην τρίχα! 

Αιμίλιος: Εντάξει, Αιμιλία μου, μην κάνεις έτσι! Μια χαρά είναι το σπίτι μας!

Ανίτα: Τι γίνεται παιδιά; Έτοιμοι για την υποδοχή;

Αιμιλία: Σχεδόν, Ανίτα μου, αχ, έχω μια αγωνία!!!! Χρόνια έχω να τη δω την Κάτια. Άραγε

θα της αρέσει το σπίτι μας;

Αιμίλιος: Και γιατί να μην της αρέσει; Τόσες δουλειές κάναμε! Πιάστηκε η μέση μου! 



Αιμιλία: Αιμίλιε σου το έχω πει εκατό φορές: θέλω να είμαστε παλάτι. Ξέρεις σε τι σπίτι 

μένει η Κάτια στο Παρίσι; 

Αιμίλιος: Καλά, Αιμιλία μου, μην ταράζεσαι, παλάτι θα είμαστε! 

4. τραγούδι: Αιμίλιος Αιμιλία Ανίτα

Όταν έρχεται μια γάτα απ’ το Παρίσι

όλα τα θα δει, θα τα παρατηρήσει

θα κοιτάξει στα τραπέζια άμα έχεις ξεσκονίσει

θα κοιτάξει τις ντουπάλες αν τις έχεις συγυρίσει

Όταν έρχεται μια γάτα απ’ το Παρίσι

ό,τι έχεις στην κουζίνα θα μυρίσει

αν το λάδι έχει ταγγίσει, το τυρί έχει ξυνίσει

και αν έχεις κουτσομούρα ή σαρδέλα τηγανίσει

Αν δεν είν’ όλα όπως θέλει, δεν θα ψάξει να ‘βρει λύση

της βαλίτσες της ετοιμάζει και στο σπίτι θα γυρίσει.

Δεν είναι δικό της λάθος, έτσι είναι από φύση

Έτσι φέρονται οι γάτες κει στο μακρινό Παρίσι. 

(μπαίνει η Κάτια)

Κάτια: Bonjour!!!

Αιμιλία: Κάτια μου!!!! Καλώς ήρθες!!!

Κάτια: Αιμιλία μου!!! Αιμίλιε!!!! Ανίτα! Κι εσύ εδώ;;;;

Ανίτα: Ε, να μην έρθω να σε καλωσορίσω;

Κάτια: Αχ! Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω!!! Και που ξαβλέπω επιτέλους αυτή την 

υπέροχη αυλή! Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου έχει λείψει η εξοχή! Στην πόλη 

βαρέθηκα, όλο τα ίδια και τα ίδια!!! 

Ανίτα: Έλα βρε Κάτια τώρα, τα παραλές... Συγκρίνεται το Παρίσι με την αυλή;

Κάτια: Η αυλή είναι εξαιρετική! Και ζεστή! Στο Παρίσι έχει παγωνιά! 

Αιμίλιος: Παγωνιά;;;

Κάτια: Το τι κρύο κάνει, δεν μπορώ να σας το περιγράψω!

Αιμιλία: Ναι, αλλά έχει και μαγαζιά, βιτρίνες, φώτα... δεν τα λέω καλά;

Κάτια; Και λίγα λες!



Αιμίλιος: Τότε;

Κάτια: Να, εγώ, πώς να σας το πω, Αιμίλιε και Αιμιλία μου, τα βαρέθηκα όλα αυτά. Κατά 

βάθος θέλω να είμαι μια απλή καθημερινή γάτα. Μια γάτα που το μόνο που επιθυμεί είναι 

τρέχει ελεύθερη στην εξοχή και να κυνηγάει ποντίκια. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να δω 

ποντίκι από κοντά; Αφού, να φανταστείς, σχδόν ξέχασα να κυνηγάω! Πάλι καλά που 

ήρθα, δηλαδή! Θα θυμηθώ τις παλιές καλές στιγμές! 

Ανίτα: Ναι, αλλά...

Κάτια: Καλέ δεν θα βγω έτσι! Έχω φέρει και φόρμες γυμναστικής!

Ανίτα: Όχι, δεν είναι αυτό… Τέλος πάντων, θα σου τα εξηγήσουν τα παιδιά! Εγώ πρέπει 

να φύγω, ένα σωρό δουλειές με περιμένουν, ξέρεις, έχω αναλάβει φέτος τη διοργάνωση 

του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού! Το τι έχω να κάνω δεν λέγεται!!! (φεύγει)

Κάτια: Λοιπόν; Τι θα μου εξηγήσετε;

Αιμίλιος: Εεεε, ξέρεις Κάτια, υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με το κυνηγι...

Κάτια: Πρόβλημα;;; Αιμιλία! Τι λεει ο Αιμίλιος; Τι εννοείτε;

Αιμιλία: Εμείς εδώ σ’ αυτή την αυλή...

Αιμίλιος: Για τα Χριστούγεννα μόνο...

Αιμιλία: Δεν κυνηγάμε κανέναν.

Κάτια: Ούτε τα ποντίκια;

Αιμίλιος: Ούτε. Περνάμε όλοι μαζί τις γιορτές. Αγαπημένοι.

Κάτια: Αγαπημένοι με τα ποντίκια; 

Αιμίλιος: Αγαπημένοι με όλους. 

Κάτια: Και ποιος το αποφάσισε αυτό;

Αιμιλία: Έτσι είναι το έθιμο. Χρόνια τώρα! 

Αιμίλιος: Χρόνια τώρα!

Κάτια: Καλά, ούτε να το συζητάτε! Εγώ ό,τι και να γίνει ένα ποντίκι θα το πιάσω!

Αιμίλιος: Μα δεν γίνεται, σου λέω, Κάτια μου, ποτέ δεν τρώμε ποντίκια τα Χριστούγεννα!

Κάτια: Μα δεν θα το πιάσω για να το φάω! Με τέτοιες γκουρμέ γατοτροφές που έχει στο 

Παρίσι, πιστεύεις ότι θα έτρωγα ακόμα  ποντίκια; 

Αιμιλία: Ε, τότε γιατί να κυνηγήσεις; Τι το θέλεις το ποντίκι;

Κάτια: Θα το πάρω μαζί μου στο Παρίσι! Δωράκι! Σουβενίρ!

Αιμίλιος και Αιμιλία: Γιατί;;;;

Κάτια: Γιατί το έχω υποσχεθεί στις φίλες μου. Το ξέρετε ότι σ΄ ολόκληρη την παρέα μου 

κανείς ποτέ δεν έχει δει ποντίκι από κοντά; 

Αιμίλιος: Σώπα!!!



Κάτια: Ούτε ζωγραφιστό! 

Αιμιλία: Ούτε ζωγραφιστό!!!

Κάτια: Τους το υποσχέθηκα, λοιπόν, ότι θα φέρω εγώ ένα. Και όταν η Κάτια υπόσχεται 

κάτι, αυτό γίνεται πάντα!

Αιμίλιος: Ναι, αλλά είπαμε ότι σ΄αυτήν εδώ την αυλή τα Χριστούγεννα...

Κάτια: Για μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό με τα Χριστούγεννα σ’ αυτήν εδώ την 

αυλή, γιατί έχει αρχίσει να μου τη δίνει! Τα Χριστούγεννα σ’ αυτήν εδώ την αυλή, οι κότες 

επιτρέπεται να στολιστούν;

Αιμίλιος: Βέβαια!

Κάτια: Τα σκυλιά να γαυγίζουν;

Αιμιλία: Ναι.

Κάτια: Τα κουνέλια να πηδάνε πάνω κάτω;

Αιμίλιος: Ναι.

Κάτια: Τα σκουλίκια να ανοίγουν τρύπες στο χώμα;

Αιμιλία: Ναι.

Κάτια: Δηλαδή μόνο οι γάτες σ’ αυτήν εδώ την αυλή δεν μπορούν να κάνουν αυτό που 

θέλουν Χριστούγεννα! Ωραία! Απορώ πώς το ανέχεστε! 

Αιμίλιος: Μα, το έθιμο...

Κάτια: Όχι, δεν είναι κατάσταση αυτή! Δεν μας ταιριάζει! Δεν είναι σωστό! Ντροπιάζετε 

τις γάτες! Είμαστε αιλουροειδή! Τι θα πουν οι τίγεις αν το μάθουν; Οι πάνθηρες; Τα 

πούμα; Θέλετε να μας διαγράψουν; 

Αιμιλία και Αιμίλιος: Όχι βέβαια!!! 

Κάτια: Οι γάτες όπου βρουν ποτνίκι το κυνηγάνε! Τελεία και παύλα! Αν είσαι ποντικός, 

μακριά απ’ τις γάτες!!! Μαζί το μάθαμε, Αιμιλία μου, όταν ήμασταν μικρές! Το ξέχασες;

 

5. τραγούδι: Να προσέχεις τη γάτα.

ΣΚΗΝΗ 4   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αφ: Μ΄αυτά και μ’ άλλα τόσα η κυρία Κάτια από το Παρίσι έπεισε την κυρία Αιμιλία και 

τον κύριο Αιμίλιο από την αυλή μας να μη δεχτούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τα 

ποντίκια. Κι έστειλαν στα υπόλοιπα ζώα ένα μεγάλο γράμμα που τελείωνε με τη φράση:



Ανίτα: (διαβάζει) Όπως καταλαβαίνετε, για όλους τους παραπάνω λόγους, οι γάτες δεν 

δέχονται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τα ποντίκια. Η απόφαση είναι οριστική. Τελεία 

και παύλα!

Όλοι: Τελεία και παύλα!!!

Λόλα: Καταστροφή!

Όλοι: Καταστροφή!

Ανίτα: Πάνε οι γιορτές!!!!

Όλοι: Πάνε οι γιορτές!!!!

Ίκαρος: Είμαι σίγουρος ότι αυτή η Κάτια τους ξεσήκωσε! Η Αιμιλία μας δεν ήταν έτσι! 

Ποτέ δεν θα σκεφτόταν να μας χαλάσει τις γιορτές! Η Κάτια τα φταίει όλα! 

Σούζη: Καλά τη λέγαμε εμείς, ψηλομύτα!

Λόλα: Αχώνευτη!

Αρχηγός των ποντικών: Και τώρα; Τι θα κάνουμε τώρα;

Όλοι: Τι θα κάνουμε τώρα;;;

Ίκαρος: Αν τις παρακαλούσαμε να το ξανασκεφτούν;

Όλοι: Ναι, να τις παρακαλέσουμε να το ξανασκεφτούν.

Ανίτα: Άντε, καλέ, αφού το λέει: η απόφαση είναι οριστική, τελεία και παύλα!

Όλοι: Τελεία και παύλα!!!

Λόλα: Και τι θα γίνει; Θα διώξουμε τα ποντίκια από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι;

Αρχηγός των Ποντικών: Α, για μισό λεπτό! Από πού κι ως πού να φύγουν τα ποντίκια; 

Εμείς τα κάναμε όλα όπως έπρεπε: και σκουπίσαμε και συμμαζέψαμε και στολίδια φέραμε 

για το δέντρο και με κανέναν δεν έχουμε πρόβλημα.

Ίκαρος:  Αν δεν θέλουν οι γάτες να καθίσουν μαζί μας, ας μην έρθουν! Εμείς θα 

καθίσουμε στο τραπέζι κανονικά, μαζί με όλους! Δεν θα μας κάνουν οι γάτες ό,τι θέλουν!!!

Ανίτα: Σωστά! Δικιο έχει ο Ίκαρος! Τα ποντίκια θα μείνουν στο τραπέζι! Οι γάτες θα 

φύγουν! 

Ποντίκια: Μπράβο!!! Ζήτω!!!! Ζήτω τα ποντίκια!!!!

6. Το εμβατήριο του Ποντικού

Ζητοκραυγάζουν. Πριν προλάβουν να χαρούν ορμάει η κυρία Κάτια με τα γατάκια, την 

κυρία Αιμιλία και τον κύριο Αιμίλιο. Κρατάνε στα χέρια απόχες και κυνηγάνε τα ποντίκια.

Αφ: Βοήθεια!!!! Επίθεση από γάτες!

Ποντίκια: Τρέξτε! Κρυφτείτε!!! Εξαφανιστείτε!!!



 Τα ποντίκια φεύγουν τρέχοντας. 

Ανίτα: Ε, τώρα γιατί το κάνετε αυτό; Χαλάτε όλη τη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα!

Κάτια: Εμείς τη χαλάμε; Ή τα ποντίκια που τραγουδάνε ανόητα τραγούδια;

Σούζη: Εσείς που ορμάτε κι όποιον πάρει ο χάρος! Αφού το ξέρετε ότι σ’ αυτήν εδώ την 

αυλή...

Κάτια: Οι γάτες κυνηγάνε ποντίκια! Έτσι έκαναν πάντα, έτσι κάνουν και τώρα!

Ανίτα: Ναι, αλλά τα Χριστούγεννα σ’ αυτήν εδώ την αυλή....

Κάτια: Δεν θ’ αλλάξει τίποτε! Οι γάτες θα κυνηγάνε τα ποντίκια κανονικά!

Λόλα: (αυστηρά) Αιμίλιε, Αιμιλία! Συμφωνείτε κι εσείς μ’ αυτά που λέει η Κάτια;

Αιμίλιος: Κοίτα, Λόλα, εμείς...

Αιμιλία: Δηλαδή, αν το καλοσλεφτείς...

Κάτια: (άγρια) Συμφωνούν σε όλα! Έτσι δεν είναι ξαδέρφη;

Αιμιλία: Ναι, βεβαίως... (με μισή καρδιά) συμφωνούμε....

Κάτια: Αιμίλιε;

Αιμίλιος: (με μισή καρδιά) Ναι, συμφωνούμε....

Ανίτα: Τότε, λυπάμαι, αλλά δεν είστε πια καλεσμένοι στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας! 

Αφού δεν σέβεστε όλα τα ζώα της αυλής, δεν υπάρχει λόγος να περάσετε μαζί μας τα 

Χριστούγεννα.

Κάτια: Εμείς δεν είμαστε καλεσμένες;

Λόλα: Εσείς!

Κάτια: Και είναι τα ποντίκια;;;

Λόλα: Ακριβώς!

Κάτια: Ωστε λοιπόν προτιμάτε τα ποντίκια από τις γάτες σ’ αυτήν εδώ την αυλή!!!!

Ανίτα: Τα ποντίκια δεν έκαναν τίποτα! Εσείς χαλάτε τη γιορτή!

Κάτια: Κι ακόμα δεν είδες τίποτα! 

Λόλα: Τι εννοείς;

Ανίτα: Υπαινίσεσαι κάτι;

Κάτια: Δεν υπαινίσομαι, το λέω ξεκάθαρα: αφού δεν θα είμαστε εμείς στο τραπέζι δεν θα 

είναι ούτε τα ποντίκια!

Λόλα: Μπα; Και ποιος θα τα εμποδίσει;

Κάτια: Εγώ!!! Όποιο ποντίκι δω μπροστά μου, αλίμονό του!!! (φεύγει)

Ανίτα: Αχ, δεν βλέπω να γίνεται η γιορτή…

Σούζη: Ούτε εγώ. Οι γάτες άμα βάλουν κάτι στο μυαλό τους, άντε να τους το βγάλεις!



Λόλα: Άσε που είναι και νευρικές...

7. τραγούδι: Οι γάτες είναι νευρικές

Οι γάτες είναι νευρικές -τα νεύρα κρόσια

γκρινιάρες κι εκνευριστικές -γκρινιάζουν με όλα

γι αυτό αν ποτέ τις συναντήσεις μαζί τους μην διαφωνήσεις

καλύτερα να κάνεις ό,τι θέλουνε αυτές

Οι γάτες είναι υστερικές  -όλο τσιρίζουν

ΣΚΗΝΗ 5  ΚΟΤΕΣ

Αφ: Τώρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα αρχίζω κι εγώ να φοβάμαι ότι αυτό το 

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν θα έχει μεγάλη επιτυχία. Οι γάτες, όπως καταλάβατε δεν 

θα έρθουν, δεν είναι πλέον καλεσμένες. Τα ποντίκια δεν θα πλησιάσουν, γιατί προτιμάνε, 

λένε, να είναι οι καλεσμένοι και όχι το γεύμα. Τα γουρούνια είπαν ότι έτσι όπως έγιναν τα 

πράγματα καλύτερα να καθήσουν στη λάσπη τους που είναι πιο άνετα, οι ασβοί 

ειδοποίησαν ότι, αφού δεν θα είναι όλοι, τι να έρθουν να κάνουν αυτοί; Να υπομένουν τις 

προσβολές, που μόλις εμφανίζονται όλοι κλείνουν τη μύτη τους; Τα αρνιά θα μείνουν στο 

μαντρί, η αγελάδα βαριέται να κουνηθεί, τα άλογα θα καθήσουν στο στάβλο,  

Έχουν μείνει μόνο πουλερικά και σκύλοι.

Κότες σκύλοι

Αφ: Κι ενώ όλα δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, οι κότες αμέριμνες 

ετοιμάζουν τα ρούχα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μα, καλά, εσείς δεν το πήρατε

χαμπάρι ότι όλα πάνε χάλια; 

Λόλα: Ε, πώς δεν το πήραμε χαμπάρι; Για χαζές μας περνάς;

Κότες: Για χαζές μας περνάς;

Αφ: Και τότε,  όλα αυτά που ετοιμάζετε για πού είναι;

Σούζη: Για το instagram!!!

Κότες: Για το instagram!!! 

Αφ: Για το instagram...!!!



Λόλα: Ε, βέβαια! Μπορεί όλα φέτος να πηγαίνουν στραβά...

Σούζη: μπορεί όλοι να είναι τσακωμένοι με όλους…

Λόλα: μπορεί να μην έρθουν τα άλλα ζώα στο τραπέζι...

Σούζη: και να είμαστε τελικά τρεις κι ο κούκος... 

Λόλα: Αλλά όχι και γίνουμε ρεζίλι στις άλλες αυλές!!!

Κότες: Όχι και να γίνουμε ρεζίλι!!!

Σούζη: Δεν θα δώσουμε δικαιώματα για κουτσομπολιά!

Κότες: Κουτσομπολιά;;; Α πα πα πα!!!

Λόλα: Γι αυτό εμείς θα μαγειρέψουμε κανονικά...

Σούζη: θα φορέσουμε τα ωραία μας ρούχα…

Λόλα: Θα στολιστούμε….

Σούζη: Θα βαφτούμε…

Λόλα: Θα καθήσουμε στο τραπέζι

Σούζη: Θα βγάλουμε φωτογραφίες

Κότες: Και θα τις ανεβάσουμε στο instagram!!!

Λόλα: Σαν να μη συμβαίνει τίποτα!!! Και φύγε γιατί ενοχλείς. Δεν το βλέπεις ότι κάνουμε 

πρόβα; (ο Αφηγητής φεύγει) Ποια έχει σειρά;;;

Κότα: Εγώ!!! (φοράει ένα ….)

Κότες: Αααα!!! Κούκλα! Μοντέλο!

Σούζη: Έτσι είναι παιδί μου, όλα είναι θέμα στυλ.

Λόλα: Αν είσαι σικ όλα σου πάνε!

Τραγούδι: Αν είσαι σικ

ΣΚΗΝΗ 6 

Αφ: Κι ενώ τα πράγματα στην αυλή πάνε από το κακό στο χειρότερο, είδα πριν λίγο τον 

Ίκαρο να γλιστράει σαν σκιά και να έρχεται προς τα ‘δω. Λέτε ο Ίκαρος να έχει σκεφτεί 

κάτι; Δεν μπορεί, 139 σχέδια σκέφτηκε ως τώρα, κάτι θα σκεφτεί και σήμερα! Για να 

δούμε...

Ίκαρος: (βγαίνει προσεκτικά και κοιτάζει γύρω γύρω) Παιδιά ... (λίγο πιο δυνατά) 

Παιδιά!!! Ελάτε ρε παιδιά, πού έχετε κρυφτεί όλοι;

Αρχηγός των ποντικών: Σώπα παιδάκι μου! Τι φωνάζεις; Θες να μας ακούσει καμιά γάτα; 



Αφ: Α, δεν υπάρχει κίνδυνος! Οι γάτες λείπουν!

Ίκαρος: Λείπουν;

Αφ: Ναι, τις είδα πριν λίγο να φεύγουν. 

Αρχηγός των ποντικών: Και πού πάνε;

Αφ: Πάνε για ψώνια.  Η Κάτια, λέει, τρώει μόνο γαλλικές γατοτροφές! Πάνε λοιπόν να 

ψάξουν γατοτροφές εισαγωγής. Κι όταν οι γάτες βγουν για γατοτροφές, ένα είναι σίγουρο:

Αφηγητής και Αρχηγός των ποντικών και Ίκαρος: Θ’ αργήσουν πολύ!!!

Ίκαρος: Τότε λοιπόν... ελάτε (πιο δυνατά) Ελάτε παιδιά! Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, οι

γάτες λείπουν. Ελάτε, φίλοι μου, ελάτε!

Μαζεύονται σιγά σιγά τα ποντίκια ανόρεχτα.

Ίκαρος: Φίλοι μου! Σας μάζεψα όλους εδώ για να σας ανακοινώσω ένα φοβερό σχέδιο 

που μου κατέβηκε στο μυαλό πριν λίγο. Αυτή τη φορά οι γάτες δεν θα έχουν καμιά τύχη. 

Λοιπόν; (χαμογελαστά) Έχετε την περιέργεια να μάθετε τι σκέφτηκα;

Πονίκια: Όχι!!!

Ίκαρος (χωρίς χαμόγελο) Όχι;;;;

Ποντίκια: (φωνάζουν όλα μαζί, “όλο μας ξεσηκώνεις” “δεν θέλουμε άλλα σχέδια” “φτάνει 

πια αυτή η ιστορία” “όλο τα ίδια και τα ίδια” “άει παράτα μας, ρε Ίκαρε” κλπ)

Ίκαρος: Αλήθεια, δεν σας καταλαβαίνω. Τι θέλετε να πείτε;

Αρχηγός των ποντικών: Θέλουμε να πούμε, Ίκαρε, ότι φτάνει πια με τα σχέδιά σου! Όλο 

μας ξεσηκώνεις και ποτέ δεν έχουμε πετύχει τίποτε! 139 φορές είναι αρκετές!

Ίκαρος: Κι εσύ τις έχεις μετρήσει;

Ποντίκια: Όλοι τις έχουν μετρήσει!

 τραγούδι: 139 φορές

(ακούγονται βηματα)

Αφ: Κάποιος έρχεται

(τα ποντίκια εξαφανίζονται με πανικό μαζι και ο Ίκαρος που κρύβεται στη σκηνή.  βγαίνει 

η Ανίτα. Μιλάει μόνη της )

Ανίτα: Καλά, στη δική μου τη χρονιά να τύχει τέτοια αναποδιά; Πέρσι που το οργάνωσε η 

Λόλα, όλα πήγαν καλά! Πρόπερσι που το οργάνωσε η Πίγκυ, η γουρούνα, όλα πήγαν μια 

χαρά, αν εξαιρέσεις που τα γουρούνια ήρθαν στο τραπέζι με τη λάσπη τους και τα 

λέρωσαν όλα.  Ακόμα και όταν το οργάνωσε ο Κωστής, ο ασβός, βάλαμε τα μανταλάκια 

στη μύτη μας και ήταν όλα πάλι μια χαρά! Και τώρα, σε μένα να τύχει τέτοια ανοησία; Που



τα οργάνωσα όλα τόσο τέλεια; Που είχα σκεφτεί αυτή τη σούπερ διακόσμηση; Και να μου 

τα χαλάσει μια παλιογάτα; Για ένα σουβενίρ; Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ! Σπάω το 

κεφάλι μου και δεν μπορώ να βρω λύση.  

Ίκαρος: Μη σε νοιάζει, Ανιτάκι! Ο Ίκαρος θα σε βγάλει πάλι από τη δύσκολη θέση! 

Ανίτα: Τι εννοείς Ίκαρε;

Ίκαρε: Έχω προαίσθημα, Ανίτα, θα βρω τη λύση, θα τα καταφέρω. Το χρωστάω σε όλους.

Μην ξεχνάς πως είμαι ο Ποντικός που θ’ αλλάξει τον κόσμο...

Ανίτα: Άσ’ το καλύτερα, Ίκαρε, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

Ίκαρος: Αφού είμαι ο ποντικός που θ΄ αλλάξει τον κόσμο, λέμε. Θα τα καταφέρω, θα δεις.

Ανίτα: Και πώς δηλαδή;

Ίκαρος: Θα βρω τρόπο, κουκλίτσα μου! Θα πάω πρώτα στης κυρίας Αιμιλίας να 

παραφυλάξω και μετά...

Ανίτα: Τρελάθηκες; Στης Αιμιλίας; Ουτε να το συζητάς! Είναι και νευριασμένες, μια 

μπουκιά θα σε κάνουν κακομοίρη μου! 

Ίκαρος: Μην ανησυχείς, ξέρω απ’ αυτά! Έχω προετοιμαστεί αναλόγως: έχω δει και 

ταινίες. 

Ανίτα: Ταινίες...:

Ίκαρος: Κατασκοπικές!

Ανίτα: Και τι νόημα έχει να παραφυλάξεις;

Ίκαρος: Έτσι γίνεται στις ταινίες.

Ανίτα: Και μετά;

Ίκαρος: Μετά, παίρνεις πληροφορίες. Ε, δεν μπορεί, κάτι θα μάθω! Θα ανακαλύψω γιατί 

τα κάνει όλα αυτά η Κάτια κι ύστερα κάτι θα σκεφτώ, θα δεις!

Ανίτα: Εγώ θα δω. Αυτοί αν σε δούνε;

Ίκαρος: Το ‘χω σκεφτεί κι αυτό, το έχω δει στην ταινία! Θα βάλω στολή παραλλαγής!

Ο καλός κατάσκοπος φοράει πάντα στολή παραλλαγής, γίνεται ένα με το χώρο!  Έλα, μην 

με καθυστερείς! Πάω! Γεια!

Ανίτα: Όχι!!! Ίκαρε!!! Μην πας!!! Γύρνα πίσω! Ίκαρε! Οοοοο! Ένα ποντίκι λιγότερο. 

Σύνολο: 43.

ΣΚΗΝΗ 7



Αφ: Έτσι ο Ίκαρος φτάνει στης κυρίας Αιμιλίας. Το σπίτι μοιάζει έρημο και σκοτεινό. Ο 

Ίκαρος παίρνει βαθιά αναπνοή και τρυπώνει στον κήπο. Ψάχνει προσεκτικά μήπως βρει 

κάτι, αλλά τίποτα. Περίεργο, στην ταινία ο κατάσκοπος αμέσως είχε βρει τα πρώτα ίχνη.  

Κι όχι μόνο δεν βρήκε τίποτε, αλλά ξαφνικά, έρχεται η κυρία Αιμιλία με τον κύριο Αιμίλιο. 

(Ο Ίκαρος πηγαίνει προς το σπίτι της Αιμιλίας. Είναι ντυμένος κατάσκοπος. Κοιτάζει από 

δω, κοιτάζει από κει. Βγαίνουν η Αιμιλία και ο Αιμίλιος. Ο Ίκαρος κοκκαλώνει) Καλά το 

κάνει το άγαλμα. Αρκεί να μην τύχει τίποτε ξαφνικό, ξέρετε, μην του ρθει να φταρνιστεί, 

να πάει τουαλέτα…. Τέλος πάντων, προς το παρόν το πετυχαίνει καλά! 

Αιμίλιος: Πάντως, αν θέλεις τη γνώμη μου, το παρατραβήξαμε!

Αιμιλία: Ουφ!!! (ξεφυσάει και κάνει αέρα με τη βεντάλια. Βλέπει τον Ίκαρο) Αυτό το 

πράμα τι είναι;

Αιμίλιος: Ξέρω γω; Σαν άγαλμα μοιάζει. Τα παιδιά θα το έφεραν...

Αιμιλία: Κάτι πρέπει να κάνουμε μ’ αυτό το θέμα. Να σταματήσουν να κουβαλάνε 

σκουπίδια στο σπίτι! Έχουμε και καλεσμένους!

Αιμίλιος: Πάνω σ’ αυτό πρέπει να πούμε δυο κουβέντες...

Αιμιλία: Τι εννοείς;

Αιμίλιος: Ξέρεις τι εννοώ: είπαμε να της κάνουμε τα χατήρια της ξαδέρφης σου, αλλά τώρα

δεν μιλιόμαστε με τη μισή αυλή!

Αιμιλία: Δεν λες καλύτερα με όλη; Ούτε να μας δουν δεν θέλουν! 

Αιμίλιος: Και δεν έχουν άδικο, άνω κάτω τους κάναμε χριστουγεννιάτικα…

Αιμιλία: Και τώρα;

Αιμίλιος: Τώρα, ωραία Χριστούγεννα θα περάσουμε!

Αιμιλία: Μόνοι μας, χωρίς φίλους, χωρίς τραγούδια, χωρίς δώρα...

Αιμίλιος: Έλα τώρα, μην κλαις, θα σου πάρω εγώ δώρο!

Αιμιλία: Δεν θέλω δώρα! Τους φίλους μου θέλω! Και το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι! 

Μαύρες γιορτές περνάω!!!

Αιμίλιος: Σουτ, έρχεται η Κάτια!!!

Κάτια: Καλημέρα! (βλέπει τον Ίκαρο) Τι είναι αυτή η κακογουστιά που κουβαλήσατε εδώ;

Αιμιλία: Δεν το φέραμε εμείς...

Αιμίλιος: Τα παιδιά το έφεραν για να παίζουν.  

Κάτια: Και με την ευκαιρία που το θυμήθηκα, σκεφτήκατε πού θα βρούμε κανένα ποντίκι;

Αιμίλιος: Πού να βρούμε, Κάτια μου;  Έτσι που τα τρόμαξες, εξαφανίστηκαν όλα...

Αιμιλία: Μα κι εσύ τι κόλλημα έχεις φάει με τα ποντίκια; 



Κάτια: Σου είπα: το θέλω για δώρο!

Αιμίλιος: Σώνει και καλά ποντίκι; Χάθηκε κάτι άλλο; Τόσα σουβενίρ έχει γύρω τριγύρω! 

Πάρε ένα λευκό πύργο, μια καρυάτιδα, έναν παρθενώνα! Είναι ανάγκη ποντίκι πια;

Κάτια: Μην επιμένετε! Αφού, σας είπα: οι φίλες μου δεν έχουν δει ποτέ ποντίκι! Είπα, πως 

θα τους πάω ποντίκι και θα το πάω, ο κόσμος να χαλάσει! 

Αιμιλία: Δεν ξέρω για τον κόσμο, πάντως το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χάλασε...

Κάτια: Καλέ, γι αυτό ανησυχείτε; Σιγά! Θα το κάνουμε μόνοι μας: θα πάτε εσείς ωραία 

ωραία να μαγειρέψετε κι όταν ετοιμαστείτε με φωνάζετε κι εγώ θα έρθω, θα καθίσω στο 

τραπέζι και όλα μια χαρά! Θα περάσουμε τέλεια! Άντε, άντε, μαγειρεύουμε τώρα!!!! Με 

χαρά!!! 

(φεύγουν)

Κάτια: Ποντίκι να δω πού θα βρω....

Ίκαρος: Κυρία Κάτια... (η Κάτια κοιτάζει γύρω γύρω)

Ίκαρος: Κυρία Κάτια...

Κάτια: Α! Το άγαλμα μιλάει!

Ίκαρος: Δεν είμαι άγαλμα, κυρία Κάτια, είμαι ο Ίκαρος Ποντίκαρος και ήθελα να σας 

προτείνω...

Κάτια: (άγρια) Ποντίκι!!!! Επιτέλους ένα ποντίκι!!!! (καταλαβαίνει ποιος είναι)  Ο Ίκαρος 

Ποντίκαρος, είπες; 

Ίκαρος: Ναι...

Κάτια: Ο γνωστός Ίκαρος Ποντίκαρος; 

Ίκαρος: Ναι! Ο γνωστός!

Κάτια: Αυτός που θέλει ν’ αλλάξει τον κόσμο!

Ίκαρος: Αυτός!

Κάτια: Κοίτα ρε μούρη που θέλει ν’ αλλάξει και τον κόσμο!

Ίκαρος: Σας παρακαλώ! Τι έχουν τα μούτρα μου;

Κάτια: Τίποτα δεν έχουν, αυτό λέω κι εγώ, ένα απλό ποντίκι είσαι, μην παριστάνεις τον 

σπουδαίο. Τι κάνεις εδώ; 

Ίκαρος: Ήθελα να σας προτείνω...

Κάτια: (άγρια) Να μου προτείνεις;;;; Είσαι εσύ σε θέση να μου προτείνεις;

Ίκαρος: Βλέπετε κανένα άλλο ποντίκι εδώ γύρω; Όχι! Κι ούτε θα δείτε! Είμαι το μόνο 

ποντίκι που κυκλοφορεί εδώ γύρω!

Κάτια: Και λοιπόν;

Ίκαρος: Εσείς χρειάζεστε ένα ποντικι δώρο για τις φίλες σας. Σωστά; 



Κάτια: Σωστά!

Ίκαρος: Κι εμείς θέλουμε να κάνουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας. Το όμορφο, 

χαρούμενο, ήρεμο και γιορτινό τραπέζι μας. Σωστά;

Κάτια: Δεν καταλαβαίνω πού το πας!

Ίκαρος: Αν κάνετε ένα βήμα πίσω κι αφήσετε τα ζώα της αυλής να χαρούν το 

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όλα μαζί, κότες, πάπιες, κουνέλια, σκύλους, ποντίκια, γάτες…

Κάτια: Οι γάτες δεν θέλουν να έρθουν!

Ίκαρος: Θέλουν, αλλά δεν τολμάνε να σας το πουν. Ακόμα και η κυρία Αιμιλία και ο 

κύριος Αιμίλιος θέλουν να έρθουν. Τους άκουσα πριν να το λένε. (η Κάτια κατεβάζει τα 

μούτρα) 

Κάτια: Κι ας πούμε πως είναι έτσι. Εσένα τι σε νοιάζει;

Ίκαρος: Έλεγα λοιπόν ότι, αν μας αφήσετε να γιορτάσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 

μας όπως κάνουμε κάθε χρόνο, εγώ θα έρθω μαζί σας στο Παρίσι. Θα είμαι το δώρο.   

Κάτια: Μμμμ, δεν είναι κακή ιδέα...

Ίκαρος: Αυτό λέω κι εγώ.

Κάτια: Και θ’ αφήσεις έτσι εύκολα την αυλή και το σπίτι σου και τους φίλους σου;

Ίκαρος: Μα για τους φίλους μου το κάνω, κυρία Κάτια. Θα τους χαρίσω την ωραιότερη 

μέρα του χρόνου! Μια προσφορά του Ίκαρου Ποντίκαρου!

9. τραγούδι: Ίκαρος

 

Κάτια: Είσαι γενναίο ποντίκι, Ίκαρε Ποντίκαρε!

Ίκαρος: Όχι, όχι, δεν είμαι. Νόμιζα πως είμαι ο ποντικός που θ’ αλλάξει τον κόσμο, αλλά 

ως τώρα τίποτα: 139 φορές ξεσήκωσα τα ποντίκια με τα φοβερά μου σχέδια και 139 φορές 

έφαγα τα μούτρα μου. Σε τίποτα δεν τα καταφέρνω, τίποτα δεν κάνω καλά. Ακόμα και τα 

δώρα που ψώνισα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, νομίζω πως δεν θα αρέσουν σε 

κανέναν…

Κάτια: Εσύ τα ψώνισες τα δώρα;

Ίκαρος: Εγώ! Και καλύτερα να είχα αφήσει κάποιον άλλο να το κάνει...

Κάτια: Θα σου πω εγώ αν έκανες καλές επιλογές. Λέγε! Για την Αιμιλία τι πήρες; 

Ίκαρος: Ένα γούνινο μαξιλαράκι!

Κάτια: Μμμμ, τέλειο! Πολύ καλή επιλογή για γάτα! Μπράβο σου! Δεν υπάρχει γάτα που 

να μην λατρεύει τα γούνινα μαξιλαράκια! Μακάρι να έπαιρνα κι εγώ ένα τέτοιο δώρο!

Ίκαρος: Αχ, κρίμα, δεν το ήξερα και για σας πήρα άλλο...



Κάτια: Για μένα; Πήρες και για μένα δώρο;

Ίκαρος: Ε, βέβαια! Για όλους πήρα! 

Κάτια: Ναι, αλλά εγώ δεν μένω σ΄αυτή την αυλή...

Ίκαρος: Ήσασταν όμως καλεσμένη μας. Κι εμείς παίρνουμε δώρα για όλους!

Κάτια: Αλήθεια μου λες; Μου πήρες δώρο; 

Ίκαρος: Ναι, καλέ, να το! (της δίνει το δώρο)

Κάτια: (το κοιτάει απ όλες τις πλευρές) Να το ανοίξω; 

Ίκαρος: Όχι, δεν κάνει, πρέπει να τα ανοίξουμε όλοι μαζί, το βράδυ! 

Κάτια: Μα θα σκάσω!

Ίκαρος: Ε, τότε να σας το πω: είναι θερμοφόρα! Μου είπαν ότι εκεί στο Παρίσι κάνει πολύ

κρύο...

Κάτια: Α!!! Θερμοφόρα!!! Θεέ μου! Δεν θα μπορούσα ποτέ να πάρω καλύτερο δώρο!!! 

Ίκαρε, έχεις ταλέντο στα δώρα, είσαι καταπληκτικός!!! Θα την έχω όλο το χειμώνα 

αγκαλιά να με ζεσταίνει και θα σε θυμάμαι!

Ίκαρος: Μα αφού θα έρθω κι εγώ μαζί...

Κάτια: Πού;

Ίκαρος: Στο Παρίσι.

Κάτια: Γιατί;

Ίκαρος: Μα, δεν είπαμε; Για δώρο!

Κάτια: Άντε, βρε, που θα έρθεις μαζί, θα αφήσεις την ωραία σας αυλή να έρθεις στις 

παγωνιές; 

Ίκαρος: Και το δώρο;

Κάτια: Αμάν πια, κόλλημα με το δώρο! Ένα αστείο είπα κι αμέσως το δέσατε κόμπο! Μα 

καθόλου χιούμορ δεν έχετε σ’ αυτή την αυλή; 

Ίκαρος: Ναι, αλλά εσύ έλεγες πως δεν έχουν δει ποτέ ποντίκι...

Κάτια: Και τι έγινε; Να, δες τι θα κάνουμε: θα βγάλουμε τώρα μία σέλφι και θα τους δείξω 

πώς ειναι τα ποντίκια. Πες τυριιιι!!!! (βγάζουν τη φωτογραφία)

Ίκαρος: Δηλαδή,... το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι;

Κάτια: (κοιτάει το ρολόι) Αααα!!!!! Ίσα που το προφταίνουμε!!! 

Ίκαρος: Όχι, καλέ, έχουμε ώρα!

Κάτια: Δεν έχουμε ώρα! Πρέπει να τους βρούμε όλους, να τους μαζέψουμε και πριν 

αρχίσει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη...

Ίκαρος: Συγγνώμη;;;

Κάτια: Συγγνώμη!



10. τραγούδι: Συγγνώμη

Μια συγγνώμη θα ζητήσω απ’ όλους

κότες πάπιες σκύλους γίδες και κοκκόρους

μια συγγνώμη θα ζητήσω 

βαθιά θα σας εκλιπαρήσω

να την ξεχάσετε την τόση μου κακία

και ας σας φέρθηκα με μίσος κι αδικία

να με ξεχάσετε κι εμένα 

τώρα που θα ‘μαι πια στα ξένα

ήμουν σκληρή στο παρελθόν πολύ σκληρή

ήμουν μια γάτα με ψυχή διαβολική

μα το μετάνοιώσα πικρά

κι έχω έναν πόνο στην καρδιά

Γι αυτό συγγνώμη θα ζητήσω απ’ όλους

κότες πάπιες σκύλους γίδες και (κορώνα) κοκκόρους

μια συγγνώμη θα ζητήσω  (σταματάει η μουσική)

και ύστερα θα σας αφήσω... (κλαίει)

(μπαίνει τρέχοντας η Ανίτα)

Ανίτα: Ίκαρε!!! Ίκαρε!!! Αχ, εδώ είσαι ευτυχώς! Νόμιζα πως σ’ έφαγε αυτό το τέρας! 

Γιατί κλαίει;

Κάτια: Τέρας... και λίγα λες...

Ίκαρος: Όχι, βρε Κάτια μου, δεν το είπε για κακό...

Ανίτα: Όχι βρε Κάτια μου;;; Δεν το είπε για κακό;;;; Ακούω καλά; Για κακό το είπα!

Ίκαρος: Ναι, αλλά δεν εννοούσες κανονικό τέρας, ε;

Ανίτα: Όχι! Κανονικό εννοούσα!

Κάτια: Άστο, βρε Ίκαρε. Δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς εγώ φεύγω. Ζητήστε εκ μέρους 

μου συγγνώμη απ’ όλα τα ζώα για την ταραχή που προκάλεσα...

Ανίτα: Συγγνώμη;;; Αχ, θα τρελαθώ! Μα τι έγινε όση ώρα έλειπα; Της έκανες μάγια; 



Ίκαρος: Θα φύγεις; Και πού θα πας Χριστουγεννιάτικα;

Κάτια: Μετά απ’ όλα αυτά που έκανα κανένας δεν θα με θέλει... Ούτε καν η Αιμιλία και ο 

Αιμίλιος...και δεν τους αδικώ, δικιο έχουν... δεν μου αξίζει να είμαι εδώ μαζί σας...δεν μου 

αξίζει ούτε το δώρο σας...

Ανίτα: Αχ, άσε τα κλαψουρίσματα μέρα που είναι...Άμα έγινες καλή, (στον Ίκαρο) έγινε, ε;

Ίκαρος: Ναι, ναι, έγινε καλή!

Ανίτα: Τότε, δεν έχεις να πας πουθενά! Θα καθίσεις να περάσουμε τα Χριστούγεννα όλοι 

μαζί! 

Ίκαρος: Σωστά! Μπράβο Ανίτα!

Ανίτα: Ευχαριστώ! Άντε κουνηθείτε, έχουμε δουλειά!!! Πρέπει να μαζέψουμε όλα τα ζώα! 

Ευτυχώς είχαμε σκεφτεί να μαγειρέψουμε, για το instagram. Μόνο τη διακοσμηση δεν 

πρόλαβα να κάνω…

Ίκαρος: Πάλι καλά! 

Κάτια: Πώς θα καταφέρουμε να τους φωνάξουμε όλους; Και τα ποντίκια, πού θα τα 

βρούμε; Ποιος ξέρει πού θα έχουν κρυφτεί... Δεν θα προλάβουμε σας λέω!!!

Ίκαρος: Αυτό αφήστε το σε μένα, κορίτσια! Ξέρεις για πότε τους μαζεύω εγώ; Έχω πείρα, 

κοιτάτε  να μαθαίνετε: 140 φορές το έχω κάνει, δεν είναι αστείο! (ντουντούκα) Αγαπητοί 

φίλοι!!!! Καλώ αμέσως εδώ και τώρα γενική συνελευση όλων των ζώων της αυλής!!! 

Κότες, κόκκορες, σκύλοι, άλογα, κουνέλια, σκίουροι, γουρούνια, γίδες κατσίκες 

πρόβατα!!! Ποντικοί, ποντικίνες και ποντικάκια, ελάτε, μη φοβάστε!  Γυρίστε όλοι εδώ! Το 

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι αρχίζει σε λίγα λεπτά! Τρέξτε φίλοι μου, μη φοβάστε πια. Η 

κυρία Κάτια άλλαξε κι είναι τώρα η πιο καλή, η πιο τρυφερή, η πιο γλυκιά γάτα. Τρέξτε 

αγαπημένοι μου φίλοι! Είναι Χριστούγεννα! Και τα Χριστούγεννα όλα μπορούν ν’ 

αλλάξουν! Όλα!!! Γιατί, όπως λέμε πάντα, αυτός ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή!!!

11. τραγούδι: Ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή


