
«Η Βενδώ κι η Καλομοίρα» 

Μια φορά και ένα καιρό, δύο αδερφές, η Καλομοίρα και η Βενδώ ζούσαν στο σπίτι 

μιας εύπορης οικογένειας σε ένα χωριό ριζωμένο στους πρόποδες ενός 

καταπράσινου βουνού. Οι δύο αδερφές καθώς μεγάλωναν άνθιζαν και έλαμπαν 

από ομορφιά και καλοσύνη και ο κόσμος βλέποντας τες δεμένες κι ευτυχισμένες, τις 

ζήλευε και τις χαιρόταν. 

(Πρώτη σκηνή) 

Μια μέρα λοιπόν, η Βενδώ καθώς αγνάντευε απ’ το παράθυρο της, είδε, ξαφνικά, το 

μεσαίο γιο του εμπόρου, το Ζήνωνα να περνά. Τότε η Βενδώ κατάλαβε πόσο 

ερωτευμένη ήταν μαζί του και πόσο τον αγαπούσε. Λίγο αργότερα μπαίνει στο 

δωμάτιό της, η αδερφή της, Καλομοίρα. Η Καλομοίρα βλέποντάς την 

αναστατωμένη, αναρωτιέται τι συνέβη. Η Βενδώ, έχοντας τυφλή εμπιστοσύνη στην 

αγαπημένη της αδερφή, της εξομολογείται τον κρυφό έρωτας της. Η Καλομοίρα την 

παρηγορεί και παράλληλα της αποκαλύπτει και αυτήν τον έρωτα της για τον μικρό 

γιο του εμπόρου, τον Άγη, αγνοώντας την ύπαρξη του καλού ξωτικού που 

κρυφακούει όλη τη συζήτηση. 

(Δεύτερη σκηνή)  

Τα τρία αδέρφια πηγαίνουν στο βουνό για να κόψουν ξύλα για το σπίτι. Τη στιγμή 

του διαλείμματος οι δύο μικρότεροι γιοι άρχισαν να συζητούν για την αληθινή 

αγάπη και το πόσο δύσκολο είναι να την βρει κάποιος. Το ξωτικό κρυφακούγοντας 

και τη δική τους συζήτηση αποφασίζει να βοηθήσει και τις δύο πλευρές, και των 

κοριτσιών και των αγοριών. Έτσι πλησιάζει τους νεαρούς, δελεάζοντας τους να 

συναντήσουν το μάγο του χωριού και να πάρουν το μαγικό κουκί προκειμένου να 

ζήσουν την ευτυχία με τον άνθρωπο που επιθυμούν. Τότε τα δύο αγόρια, που είχαν 

απογοητευτεί από τις πίκρες της ζωής, αποφάσισαν να ακολουθήσουν την 

συμβουλή του ξωτικού και πήραν τον μακρύ δρόμο για το κάστρο του μάγου. 

(Τρίτη σκηνή)  

Μετά από πολύωρο περίπατο των δύο αδερφών μέσα στο δάσος, φτάνουν στο 

μάγο. Εκεί ζητάνε να τον δούνε και εκείνος τους δέχεται. Έπειτα τα αγόρια του 

ανακοινώνουν το σκοπό της επίσκεψης τους, ζητώντας του βοήθεια. Ο μάγος 

συμφωνεί να τους βοηθήσει μετά χαράς, όμως, όντας πονηρός και δολοπλόκος, 

τους παραπλανεί δίνοντας το λανθασμένο κουκί. Το συγκεκριμένο κουκί αντί να σε 

οδηγήσει στην αληθινή αγάπη και ευτυχία, σε οδηγεί στον έρωτα με αυτόν που 

βλέπεις πρώτο. Έτσι τα αγόρια τρώνε το κουκί, αγνοώντας την παραπλάνηση του 

μάγου και παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. 

(Τέταρτη σκηνή) 

Την επόμενη ημέρα, ο Άγης πηγαίνοντας στο ποτάμι για να πάρει νερό, βλέπει τη 

Βενδώ, η οποία πλένει τα ρούχα. Η Βενδώ ήταν το πρώτο άτομο που συνάντησε 

αφού είχε φάει το κουκί, και την ερωτεύτηκε παράφορα. Έτσι ο Άγης την πλησιάζει 



και της εξομολογείται τον έρωτά του γι’ αυτήν. Ταυτόχρονα ο Ζήνος, ο οποίος είχε 

πάει στο βουνό για να μαζέψει ξύλα, συναντά την Καλομοίρα με αποτέλεσμα με τον 

ίδιο τρόπο να την ερωτευτεί.  

(Πέμπτη σκηνή) 

Όμως τι αναποδιά! Τα κορίτσια συγκλονίζονται από τις εξομολογήσεις των αγοριών, 

κατευθύνονται προς το μάγο για να βρουν μια λύση στο πρόβλημα τους. Έτσι 

παίρνουν κι αυτές το μακρύ δρόμο για το κάστρο. Φτάνοντας μετά από λίγο στον 

προορισμό τους και αφού τις υποδεχτεί ο μάγος, του ανακοινώνουν το λόγο της 

επίσκεψης τους. Ο μάγος όμως προκειμένου να τις βοηθήσεις και να τις δώσει το 

αντίδοτο, τις υποβάλει σε μία δοκιμασία. Να πουν δηλαδή 100 ψέματα χωρίς καμία 

αλήθεια!  

(Έκτη σκηνή) 

Εκείνες όμως ανήμπορες να επιτελέσουν τη δοκιμασία, φεύγουν απογοητευμένες 

και θλιμμένες από το μάγο. Το ξωτικό όμως που ήταν καλόκαρδο και χαίρεται με 

την ευτυχία των άλλων και γνωρίζοντας την όλη κατάσταση, αποφασίζει να 

βοηθήσει τα δύο κορίτσια, καταστρώνοντας ένα σχέδιο για να κλέψουν το αντίδοτο 

από το μάγο. 

(Έβδομη σκηνή) 

Το σχέδιο πέτυχε! Τα κορίτσια καταφέρνουν και παίρνουν το αντίδοτο και το δίνουν 

στους αδερφούς. Αφού αυτοί φάνε τα σωστά κουκιά, ερωτεύονται το ταίρι τους, 

δηλαδή ο Άγης την Καλομοίρα και ο Ζήνος την Βενδώ. Και ζήσαν αυτοί καλά και 

‘μεις καλύτερα…! 


