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ΣΘ ΝΤΧΣΑ ΣΘ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ 
Σησ Άννασ Αντωνιάδου 

Η οφία και θ Πθνελόπθ, δυο αδερφζσ, βγικαν τθ 
νφχτα τθσ Πρωτοχρονιάσ ςτθν αυλι του ςπιτιοφ τουσ να 
φτιάξουν ζνα χιονάνκρωπο, για να υποδεχτοφν τον Αϊ 
Βαςίλθ. 

Άρχιςαν λοιπόν να τον φτιάχνουν. Πρϊτα ζκαναν τρεισ 
χιονόμπαλεσ τθ μια πιο μεγάλθ από τθν άλλθ και τισ 
ζνωςαν, πιραν δφο ξφλα και τα ζβαλαν για χζρια, πιραν 
δφο καρβουνάκια και τα ζβαλαν ςαν μάτια, ζβαλαν και 
ζνα καρότο για μφτθ. Ακόμα ςχεδίαςαν κι ζνα ςτόμα. Η 
οφία ζβγαλε το καςκόλ και το ςκοφφο τθσ και τα φόρεςε 
ςτο χιονάνκρωπο. Σϊρα ιταν ζτοιμοσ. 

Εκείνθ τθ ςτιγμι άλλαηε ο χρόνοσ και μια τρανταχτι 
φωνι ακοφςτθκε: «ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΕΤΣΤΧΙΜΕΝΟ Ο ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ ΧΡΟΝΟ». 
  

ΣΟ ΔΩΡΟ ΣΘ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ 
Σου Πρόδρομου Γιαπράκη 

Σο βράδυ τθσ Πρωτοχρονιάσ ο Αϊ Βαςίλθσ κα μου 
ζφερνε το δϊρο μου. Όταν του ζςτειλα το γράμμα 
μου, του είχα ηθτιςει να μου φζρει ζνα αμαξάκι, 
γιατί ζκανα ςυλλογι. 
Σο βράδυ ςθκϊκθκα, για να δω αν το είχε φζρει, και 

τι να δω; Ζνα καλικαντηαράκι πιρε τα δϊρα κάτω από 
το δζντρο κι ζφυγε. τενοχωρικθκα πάρα πολφ και το 
υπόλοιπο βράδυ δεν μπόρεςα να κοιμθκϊ.  

Σο πρωί ο μπαμπάσ μου, για να μθ ςτενοχωριζμαι, 
πιγε και μου πιρε ζνα άλλο και το ζβαλε κάτω από το 
δζντρο. Όταν πιγα ςτο ςαλόνι, χάρθκα πολφ και νόμιηα 
ότι ζγινε καφμα. Ζτςι ζφυγε πια θ ςτενοχϊρια μου και 
γι’ αυτό κα μου μείνει αξζχαςτθ αυτι θ Πρωτοχρονιά.   
  

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΘ ΦΣΩΧΟΓΕΙΣΟΝΙΑ 
Σησ Κατερίνασ Παναοφςη 

Είναι παραμονι Χριςτουγζννων και το χιόνι πζφτει πυκνό. Κοιτάηω ζξω απ’ το παράκυρό 
μου. Είναι τόςο όμορφο το κάταςπρο τοπίο. Μζςα κάνει ηζςτθ κι εγϊ ςκζφτομαι ότι ζξω 
κάνει πολφ κρφο. Σι να κάνουν οι φτωχζσ οικογζνειεσ άραγε; 
Μετά από λίγο ντφκθκα ηεςτά και βγικα να κάνω μια βόλτα. Χωρίσ να το καταλάβω 

πιρα το δρόμο για τθ φτωχογειτονιά τθσ πόλθσ μασ. κεφτόμουν πόςο δυςτυχιςμζνοι και 
λυπθμζνοι κα είναι οι κάτοικοί τθσ τϊρα. Άρχιςα να παρακαλάω το Χριςτό: «Αυτζσ τισ 
γιορτινζσ θμζρεσ να περάςουν όλοι καλά». 

Όταν κόντεψα ςτα ςτενά δρομάκια τθσ φτωχογειτονιάσ, τα οποία ιτανε όλο λακκοφβεσ 
γεμάτεσ νερό, τα μάτια μου ζπεςαν ςε ζνα μικρό κοριτςάκι που ζκλεγε. Η μθτζρα του 
προςπακοφςε να το κάνει να ςταματιςει λζγοντάσ του κάτι. Σα μάτια του όμωσ ςυνζχιηαν 
να δακρφηουν. Σότε το άκουςα να ψικυρίηει: «Μαμά κρυϊνω και πεινάω». 

Εγϊ δεν άντεξα κι ζφυγα τρζχοντασ. Μπικα ςτο ςπίτι με βαριά καρδιά. Ο πατζρασ μου 
με κοίταξε και κατάλαβε ότι κάτι με ςτενοχϊρθςε. Σότε άρπαξα τθν ευκαιρία και του είπα 



ό,τι είχα ακοφςει ςτθ φτωχογειτονιά. Ο πατζρασ μου κατάλαβε τι ηθτοφςα ςιωπθλά. «Πάμε 
ςτα μαγαηιά;» με ρϊτθςε. Η χαρά μου ιταν τόςο μεγάλθ που κα δίναμε λίγθ ευτυχία ςτθ 
μικροφλα. 

Μετά από λίγεσ ϊρεσ πιγαμε ςτθ φτωχογειτονιά. 
Θυμόμουν το ςπιτάκι τουσ, γιατί ιταν το πιο μικρό. 
Χτυπιςαμε τθν πόρτα και περιμζναμε με αγωνία. Όταν 
άνοιξε, ςτθν πόρτα ιταν θ μικροφλα. Μασ κοίταξε με 
απορία και φϊναξε τθ μθτζρα τθσ. Εγϊ τότε ζςκυψα και 
τθσ ζδωςα αυτό που κρατοφςα. Σθν πιο όμορφθ κοφκλα 
που είδα ποτζ μου. Σα μάτια και το προςωπάκι τθσ 
ζλαμψαν από ευτυχία. Η μθτζρα τθσ κοίταηε κι αυτι όλο 
απορία. Ο πατζρασ μου τθσ εξιγθςε και τθσ ηιτθςε να 
δεχτεί τα ψϊνια που κάναμε. Η μθτζρα του κοριτςιοφ μασ 
ηιτθςε να περάςουμε μζςα. Ζκανε τόςο κρφο.  

Μζςα ςε λίγθ ϊρα μάκαμε πωσ το κοριτςάκι ιταν 
ορφανό από πατζρα και πωσ οι δυο τουσ ιταν μόνεσ ςτον 
κόςμο. Η μθτζρα τθσ ζψαχνε δουλειά, αλλά ιταν πολφ 
δφςκολο να βρει. Ο πατζρασ μου τότε ζγραψε τθ 
διεφκυνςι μασ ς’ ζνα χαρτάκι και τθσ τθν ζδωςε, για να 
‘ρκουν να περάςουν μαηί μασ τα Χριςτοφγεννα. Ευτυχϊσ 
δζχτθκαν. 

Σισ επόμενεσ μζρεσ ο πατζρασ μου τθσ είχε βρει ιδθ 
μια δουλειά, για να μποροφν κι αυτοί να ηουν καλφτερα! 
  

ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΣΗΑΡΟΙ 
Σου Κώςτα Παπαδόπουλου 

ιμερα είναι Χριςτοφγεννα κι ο Βαςιλάκθσ χαίρεται πολφ. Ο παπποφσ του όμωσ του είχε 
πει κάποτε μια ιςτορία με καλικάντηαρουσ και από τότε κάκε Χριςτοφγεννα φοβάται. 

Σα φετινά Χριςτοφγεννα ο Βαςιλάκθσ πιγε 
βόλτα με τουσ γονείσ και ςτο δρόμο τουσ 
ςυνάντθςαν κάτι βρομεροφσ καλικάντηαρουσ. Ο 
Βαςιλάκθσ τρομοκρατικθκε. Ο μπαμπάσ του 
προςπάκθςε να τον κακθςυχάςει, επειδι ιξερε 
ότι ιταν μεταμφιεςμζνοι. Ο Βαςιλάκθσ όμωσ 
πιγαινε καράτε κι ζτςι ζδειρε τουσ 
καλικάντηαρουσ. Πάνω ςτο ξφλο που ζπεφτε 
ζβγαλε τθν κουκοφλα του μεταμφιεςμζνου 
παιδιοφ και ζτςι κατάλαβε το λάκοσ του.  

Κατάλαβε κι ότι δεν υπάρχουν καλικάντηαροι. 
Ζτςι από δω και πζρα δε κα τουσ φοβάται πια. 
  

ΣΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ ΣΟΤ ΑΪ ΒΑΙΛΘ 
Σησ Παναγιώτασ Παυλίδου 

Σθν Πρωτοχρονιά ο Άγιοσ Βαςίλθσ μασ φζρνει τα δϊρα. Όλα τα 
παιδιά τον περιμζνουνε πϊσ και πϊσ και το όνειρό τουσ είναι 
να τον δοφνε. 

Σθν θμζρα όμωσ που ο Άγιοσ Βαςίλθσ ζπρεπε να πάει ςτα 
παιδιά, για να τουσ δϊςει τα δϊρα, πείναςε πάρα πολφ και 
ζφαγε αφάνταςτα υπερβολικά. Κάμποςθ ϊρα μετά είπε να 
ξεκινιςει, γιατί είχε αργιςει πάρα πολφ. Απ’ ό,τι ξζρουμε ο 
Άγιοσ Βαςίλθσ μπαίνει ςτα ςπίτια από τισ καμινάδεσ, αλλά δε 



χωροφςε, γιατί είχε φάει πολφ και φοφςκωςε. Δεν ιξερε από ποφ αλλοφ να μπει, όχι 
πάντωσ από τθν πόρτα, γιατί ιταν κλειδωμζνθ. 

Ήταν πάρα πολφ απογοθτευμζνοσ και αναγκάςτθκε να ςτείλει τα ξωτικά του. Ευτυχϊσ 
που δεν ιταν τα παιδιά ξφπνια. 
  

ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΔΩΡΟ 
Σησ Ζλλησ αββίδου 

 Κόντευε θ Πρωτοχρονιά. Η Μαρία και ο Χριςτοσ 
ιταν ζξω και ζπαιηαν χιονοπόλεμο. Η μθτζρα άνοιξε τθν 
πόρτα και φϊναξε: 

-         Μαρία, Χριςτο, ελάτε. Ώρα για να φάμε! 
-         Σϊρα, μαμά, ερχόμαςτε! 

Κάκιςαν ςτο τραπζηι και άρχιςαν να τρϊνε και να 
ςυηθτοφν για το δϊρο που κζλουν να τουσ φζρει ο Αϊ 
Βαςίλθσ. 
-         Εγϊ κζλω ζνα αυτοκίνθτο, λζει ο Χριςτοσ. 
-         Εγϊ κζλω μια κοφκλα που χορεφει, λζει θ 

Μαρία. 
-         Αν όμωσ ο Αϊ Βαςίλθσ ςασ φζρει κάτι άλλο; 

λζει περίεργοσ ο μπαμπάσ. 
Σα παιδιά κατςοφφιαςαν. 
-         Όχι, ο Αϊ Βαςίλθσ δε κα το κάνει αυτό.  
Σο επόμενο πρωί τα παιδιά ςθκϊκθκαν και πιγαν να δουν το δϊρο τουσ. Κάτω από το 

δζντρο δεν υπιρχε τίποτε. Σα παιδιά ςτενοχωρικθκαν. Η μαμά άνοιξε τθν πόρτα και τι να 
δει. ε ζνα μικρό καλακάκι ιταν ζνα μικρό κουταβάκι. 

-         Παιδιά, ελάτε να δείτε! 
Σα παιδιά πιγαν και με χαρά αντίκριςαν το κουτάβι.  
-         Είναι τζλειο. Θα το φροντίηουμε και κα το ταΐηουμε. Θα το ζχουμε ςα να είναι 

παιδί μασ. 
Και πιραν μζςα το καλάκι με το κουτάβι. 

  
Ο ΦΟΙΒΟ, Ο ΑΪ ΒΑΙΛΘ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΘΘΟΙ ΣΟΤ 

Σησ Χαροφλασ ελίδου 
Σθν παραμονι τθσ Πρωτοχρονιάσ ο Φοίβοσ περίμενε 
τον Αϊ Βαςίλθ και τουσ βοθκοφσ του, δθλαδι τα μικρά 
ξωτικά. Περίμενε όμωσ άδικα, γιατί ο Αϊ Βαςίλθσ τον 
ζβλεπε που ιταν ξφπνιοσ κι ζτςι δεν πιγαινε! 
Ο Φοίβοσ κοιτοφςε επίμονα απ’ το παράκυρο, αλλά δεν 
ζβλεπε τίποτα. Μετά από αρκετι ϊρα νφςταξε και πιγε 
ςτο κρεβάτι του. 
Πζραςε μιςι ϊρα και ο παχφσ Αϊ Βαςίλθσ κατζβθκε από 
τθν καμινάδα κάνοντασ βζβαια πολφ κόρυβο. Ο Φοίβοσ 
άκουςε το κόρυβο και ξφπνθςε. Άνοιξε τα μάτια και 
είδε τον Αϊ Βαςίλθ να μαλϊνει τα άτακτα ξωτικά που 
τρϊγανε απ’ τα γλυκά που είχε φτιάξει θ μαμά του. 

Όταν τα είδε όλα αυτά, φϊναξε: «Ήρκε ο Αϊ Βαςίλθσ!» 
Ο Αϊ Βαςίλθσ και τα ξωτικά κρφφτθκαν, αλλά κατάλαβαν πωσ τουσ είχε δει ιδθ κι ζτςι 
εμφανίςτθκαν. Μίλθςαν μαηί του αρκετι ϊρα, ϊςπου ο Αϊ Βαςίλθσ του είπε του 
Φοίβου: 
-         Άντε, αντίο τϊρα. Πρζπει να φφγω. 



-         Μα γιατί από τϊρα; ρϊτθςε ο Φοίβοσ. 
Ο Αϊ Βαςίλθσ του εξιγθςε πωσ ζπρεπε να μοιράςει και ςτα άλλα παιδιά του κόςμου τα 
δωράκια τουσ κι ζτςι ζφυγε. Ο Φοίβοσ ςτενοχωρικθκε, αλλά ιταν ικανοποιθμζνοσ που 
μπόρεςε να δει τον περίφθμο Αϊ Βαςίλθ! Και απ’ ό,τι φαίνεται κα τον περιμζνει και αυτι 
τθ χρονιά. 

 
Ο ΑΪ ΒΑΙΛΘ 

Σησ Μιλζνασ Σαταρίδου 
Σθν παραμονι τθσ Πρωτοχρονιάσ ο Αλζκοσ 
περίμενε ξφπνιοσ τον Αϊ Βαςίλθ, για να του 
μιλιςει. Κάποια ςτιγμι, που πιγε να 
αποκοιμθκεί, μπαίνει ο Αϊ Βαςίλθσ και λζει: 

-         Χο, χο, χο, τι ωραία που είναι να 
μοιράηω δϊρα ςτουσ μικροφσ μου φίλουσ! 
Σότε πετάγεται ο Αλζκοσ και του λζει: 

-         Ε, Αϊ Βαςίλθ, κζλω να με πάρεισ μαηί 
ςου, να μοιράςω κι εγϊ δϊρα. 
Ο Αϊ Βαςίλθσ τότε τον κοιτάηει παράξενα και 
τον ρωτάει: 

-         Εςφ γιατί δεν είςαι ςτο κρεβάτι να 
κοιμάςαι; 

-         Γιατί ςε περίμενα, για να ςου 
μιλιςω. 

-         Και τι ικελεσ να μου πεισ; 
-         Ήκελα να ςου πω πωσ κζλω να ζρκω 

μαηί ςου, για να ςε βοθκιςω με τα δϊρα. 
-         Θα ςε πάω ςτο ςπίτι μου, να γνωρίςεισ τα ξωτικά και να ςου δείξω και τα 

παιχνίδια. 
Ο Αϊ Βαςίλθσ πιρε τον Αλζκο ςτο ζλκθκρό του και πετοφςαν πάνω ςτον ουρανό 
χαροφμενα. Όταν ζφταςαν ςτο ςπίτι του Άγιου, ο Αλζκοσ νόμιηε πωσ βριςκόταν ς’ ζνα 
παραμφκι. Μπικαν μζςα. Ο Αϊ Βαςίλθσ του γνϊριςε το αγαπθμζνο του ξωτικό, τον Tony. 
Ο Tony ιταν ζνα πολφ όμορφο ξωτικό. Είχε καςτανά μάτια, μεγάλα αυτιά και φοροφςε 
πάντα ζνα μπεη καπζλο.     
Ο Αϊ Βαςίλθσ ζδειξε ςτον Αλζκο το εργαςτιρι με τα παιχνίδια και του είπε πωσ δεν 
μποροφςε να τον πάρει μαηί του, γιατί υποτίκεται πωσ ο Αϊ Βαςίλθσ φζρνει τα δϊρα και 
όχι ο Αϊ Βαςίλθσ και ο Αλζκοσ. 
Ζτςι, μετά από λίγθ ϊρα, ο Άγιοσ πιγε τον Αλζκο ςτο ςπίτι του, τον ζβαλε για φπνο και 
του άφθςε δυο μικρά κουκλάκια – ξωτικά.         

  
ΔΩΡΟ ΣΟ ΧΡΙΣΟ 

Σησ Ελζνησ Χουκ – Αποςτολοποφλου 
Από το βιβλίο «Να τα ποφμε; Να τα πείτε!» 

Εδϊ και πολλά χρόνια ο κόςμοσ γιόρταηε τα Χριςτοφγεννα με περιςςότερθ κατάνυξθ. ’ 
ζνα μακρινό χωριό, λοιπόν, ο παπάσ ζκανε κάκε χρόνο μια φάτνθ ςτθ μζςθ τθσ 
εκκλθςίασ, τθν παραμονι των Χριςτουγζννων. 
Οι κάτοικοι πιγαιναν πρϊτα - πρϊτα ςτθν εκκλθςία, για ν’ ακοφςουν τθ κεία 

λειτουργία, γονάτιηαν κι άναβαν το κεράκι τουσ μπροςτά ςτθ φάτνθ. Κάκε κεράκι ζπρεπε να 
ςβιςει από μόνο του, λιϊνοντασ ςιγά - ςιγά, γι’ αυτό γφρω από τθ φάτνθ ιταν αμζτρθτα 
κεράκια, όςα και οι πιςτοί, κι θ εκκλθςία λαμποκοποφςε κι ζφεγγε ςαν να ιταν ο ιλιοσ 
μζςα τθσ. Όταν θ λειτουργία τελείωνε, ο κόςμοσ πιγαινε ςτα γφρω κεντράκια, για να φάει 
και να πιει, να γλεντιςει τθ χαρά του για τθ γζννθςθ του Χριςτοφ. 



Οι χωριανοί άρχιηαν τισ προετοιμαςίεσ για τα Χριςτοφγεννα εβδομάδεσ πριν. Οι 
νοικοκυρζσ ζψθναν κουλοφρια, πίτεσ και γλυκά κι οι άντρεσ ζβαφαν τθν πλατεία του 
χωριοφ, τθν εκκλθςία και τα ςπίτια τουσ. Ο παπάσ με τα παιδιά του ςχολείου και τουσ 
δαςκάλουσ ςκάλιηε τα ηϊα τθσ φάτνθσ ςτο ξφλο, τουσ τρεισ μάγουσ, τουσ βοςκοφσ, το 
αςτζρι, τθν Παναγία και το Χριςτό. 

Σο βράδυ τθσ παραμονισ όλα ιταν ζτοιμα κι οι άνκρωποι ντυμζνοι τα καλά τουσ 
πιγαιναν ςτθν εκκλθςιά κι άφθναν μπροςτά ςτθ φάτνθ ζνα δϊρο για το Χριςτό, ό,τι 
μποροφςε ο κακζνασ. 

Η Μαρία, που ιταν ζξι χρονϊν, πιγαινε κι αυτι κάκε χρόνο με τουσ γονείσ τθσ ςτθν 
εκκλθςία κρατϊντασ το καλακάκι με τα κουλοφρια που είχε φτιάξει για το νεογζννθτο 
Χριςτό. Εκείνο το χρόνο, όμωσ, θ μθτζρα τθσ αρρϊςτθςε, κι ο πατζρασ τθσ ταξίδεψε ςε μια 
μεγάλθ πόλθ για να βρει δουλειά και να τα βγάλει πζρα με τα φάρμακα και τα άλλα ζξοδα. 
Οφτε δραχμι δεν τουσ περίςςευε, για ν’ αγοράςουν δϊρο ςτο Χριςτό. 

Πϊσ να πάει ςτθν εκκλθςία θ Μαρία με άδεια χζρια; 
Σθν ϊρα που χτφπθςαν οι καμπάνεσ, θ Μαρία μπικε δειλά - δειλά ςτθν εκκλθςία και 

κρφφτθκε πίςω από μια κολόνα. Δεν ικελε να τθ δει κανείσ με τα χζρια αδειανά. Οι άλλοι 
προςκυνοφςαν το Χριςτό, άναβαν το κεράκι τουσ και του πρόςφεραν το δϊρο τουσ. 

Εκείνθ γονάτιςε κοιτάηοντασ τθ φάτνθ από μακριά και ψικφριςε: 
-         Αχ, Παναγίτςα μου, φζτοσ δε κα ζρκω ςτθ λειτουργία. Δεν ζχω να χαρίςω τίποτε 

ςτο παιδί ςου που γεννικθκε. Η μθτζρα μου αρρϊςτθςε. Δεν ζχουμε κακόλου 
χριματα. Θα το εξθγιςεισ ςτο Χριςτό γιατί δεν του ζφερα δϊρο; 

Ο κόςμοσ είχε αρχίςει να ψάλλει μαηί με τον παπά το «Χριςτόσ γεννάται ςιμερον». Σα 
μάτια τθσ Μαρίασ κόλωςαν από τα δάκρυα, βγικε από τθν κρυψϊνα τθσ κι ζτρεξε προσ 
το ςπίτι τθσ. Δεν είχε κάνει οφτε τρία βιματα, όταν άκουςε πίςω τθσ μια φωνι να τθ 
ρωτάει: 
-         Γιατί κλαισ, κοριτςάκι μου, μια τζτοια χαροφμενθ μζρα; 
Ήταν μια γριοφλα με γλυκό πρόςωπο και μάτια γεμάτα καλοςφνθ. 
-         Κλαίω, γιαγιάκα, γιατί δε μου περιςςεφει οφτε μια δεκάρα, για ν’ αγοράςω ζνα 

δϊρο ςτο Χριςτό. 
-         Γι’ αυτό κλαισ, Μαρία; Ο Χριςτόσ ευχαριςτιζται και μόνο που τον ςκζφτεςαι. Και 

μόνο που τον αγαπάσ. Να, κοίταξε εκείνον το κάμνο με τα πράςινα φφλλα. Γιατί δεν 
κόβεισ ζνα μπουκζτο να του το πασ; 

Σο κορίτςι ςταμάτθςε τα κλάματα, ζςκυψε, κι άρχιςε να κόβει ζνα μπουκζτο από 
κλαδιά. Ζκοψε αρκετά, ϊςπου θ αγκαλιά τθσ δε χωροφςε πια άλλα. 

-         Φτάνουν αυτά, γιαγιάκα; ρϊτθςε τθ γριοφλα κοιτάηοντασ πίςω τθσ, αλλά εκείνθ 
είχε εξαφανιςτεί. 

Η Μαρία με τα κλαδιά ςτθν αγκαλιά τθσ 
προχϊρθςε καρρετά και μπικε ςτθν 
εκκλθςία μ’ ζνα χαμόγελο αγαλλίαςθσ. 
Όλα ζλαμπαν ςτο φωσ των κεριϊν. Ο 
κόςμοσ ζψελνε με κατάνυξθ. Περπάτθςε 
πάνω ςτο κόκκινο χαλί που απλωνόταν 
μπροςτά ςτθ φάτνθ κι απόκεςε το δϊρο 
τθσ. 

-         Κοιτάτε αυτό το κοριτςάκι, 
είπε χαμθλόφωνα μια γυναίκα. Φζρνει 
κλαδιά από κάμνουσ ςτο Χριςτό. Και μθ 
χειρότερα. 
Όταν τελείωςε το τροπάριο ακοφςτθκαν 
ψίκυροι ςτθν εκκλθςία. 

-         Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα κλαδιά των κάμνων! 



Η Μαρία ιταν ακόμα γονατιςτι με ςταυρωμζνα τα χζρια τθσ. Ακοφγοντασ τισ φωνζσ, 
ςικωςε το κεφάλι τθσ τρομοκρατθμζνθ και είδε τα κλαδιά, τα δικά τθσ κλαδιά, να ζχουν 
ανκίςει και να ζχουν βγάλει κάτι όμορφα κόκκινα λουλοφδια που ζμοιαηαν με αςτζρια. 
-         Μα τι ζγινε; 
-         Θαφμα!  
-         Ήτανε κάμνοι κι ζβγαλαν λουλοφδια! 

Ο παπάσ και το πλικοσ γονάτιςαν μπροςτά ςτθ φάτνθ, δοξολογϊντασ το Χριςτό γι’ αυτό 
το ανεξιγθτο φαινόμενο.  
Η γριοφλα – ποια να ‘ταν άραγε; – είχε 

δίκιο. Σο δϊρο που δίνεται από τθν καρδιά 
είναι το πιο αξιόλογο δϊρο. Σα φτωχά 
κλαδάκια ιταν το πιο ςθμαντικό δϊρο που 
είχε πάρει ο Χριςτόσ εκείνθ τθ μζρα… 

Από τότε, κάκε χρόνο, τισ μζρεσ των 
Χριςτουγζννων, αυτοί οι κάμνοι ανκίηουν με 
τα αμζτρθτα κόκκινα αςτράκια τουσ, κι ο 
κόςμοσ τα ονομάηει «λουλοφδια των 
Χριςτουγζννων». 

Από το μακρινό εκείνο χωριό ζφταςαν 
και ςτθν πατρίδα μασ κι ο κόςμοσ τα ονόμαςε 
«Άςτρα του Χριςτοφ». 

  
(Σο λουλοφδι λζγεται αλεξανδρινό. 

Ανκίηει Δεκζμβριο με Ιανουάριο και θ 
ανκοφορία του διαρκεί 6 – 8 εβδομάδεσ.) 
  

ΔΩΡΟ ΣΟΝ ΑΪ ΒΑΙΛΘ 
Σησ Μαρίασ Γουμενοποφλου 

Από το βιβλίο «Να τα ποφμε; Να τα πείτε!» 
Παραμονζσ Πρωτοχρονιάσ. Ο Θαναςάκθσ, μζρεσ τϊρα ςκεφτόταν το γράμμα που ζπρεπε 
να ετοιμάςει για τον Αϊ Βαςίλθ. Σο είχε κάνει και πζρυςι αυτό και όταν ζφταςε θ νφχτα 
τθσ Πρωτοχρονιάσ, ο Αϊ Βαςίλθσ, τθν ϊρα που εκείνοσ κοιμόταν, ιρκε κι άφθςε πλάι ςτο 
κρεβατάκι του το παιχνίδι που είχε ηθτιςει: Ζνα πανζμορφο αυτοκίνθτο, ίδιο με τ’ 
αλθκινά. Με τιμόνι, με ρόδεσ, με κακίςματα. Σίποτα δεν του ζλειπε. 
Φζτοσ ο Θαναςάκθσ κα ηθτιςει από τον Αϊ Βαςίλθ ζνα καράβι. Σου αρζςουν πολφ τα 

καράβια. Από το καλοκαίρι που ταξίδεψε και πιγε ςτο νθςί με το καράβι, από τότε του 
μπικε επικυμία ςτθν καρδιά του ν’ αποκτιςει ζνα καράβι δικό του. 

-         Μαμά, πότε κα γράψουμε το γράμμα ςτον Αϊ Βαςίλθ; 
-         Καλά που το κυμικθκεσ, Θαναςάκθ, είπε εκείνθ χαμογελϊντασ. Φζρε μολφβι και 

χαρτί, γιατί κακυςτεριςαμε κιόλασ. Δε μου είπεσ όμωσ τι δϊρο κζλεισ να ςου φζρει 
ο Αϊ Βαςίλθσ; Ζχεισ αποφαςίςει; 

-         Μαμά, λεσ να ζχει καράβια ι Αϊ Βαςίλθσ; 
-         Βεβαίωσ και ζχει. Απ’ όλα ζχει για τα καλά παιδιά. 
-         Μόνο για τα παιδιά; Για τον εαυτό του δεν ζχει; 
-         Μα τι κζλεισ να πεισ; Δεν καταλαβαίνω. 
-         Να, ςκζφτομαι ότι αφοφ είναι τόςο πλοφςιοσ ο Αϊ Βαςίλθσ και δίνει δϊρα ςτα 

παιδιά, κα ζχει και για τον εαυτό του ό,τι επικυμεί. Θα ζχει, δθλαδι, δικό του 
αλθκινό καράβι, αλθκινό αυτοκίνθτο, ίςωσ και ελικόπτερο. 

-         Όχι, όχι, κάνεισ λάκοσ, Θαναςάκθ. Ο Αϊ Βαςίλθσ δεν ζχει τίποτε απ’ όλα αυτά. 
Βλζπεισ, όλα τα λεφτά τα χαλάει για τα παιδιά και ο ίδιοσ είναι φτωχόσ. 

Η μθτζρα πιρε το χαρτί κι ζγραψε το γράμμα του τθσ υπαγόρευςε ο Θανάςθσ. 



  
Σεβαςτζ κι αγαπημζνε μου Αϊ Βαςίλη, 
Είμαι ο Θαναςάκησ. Σε θυμάμαι πάντα με αγάπη. Φζτοσ θζλω να μου φζρεισ ζνα 

καράβι…    
  
Ο Θαναςάκθσ ςταμάτθςε. Η μαμά του ρϊτθςε: 
-         Ναι; Σι καράβι κζλεισ να γράψω; 
-         Σίποτα, τίποτα. Ζνα καράβι. 

Ντράπθκε να πει το πιο μεγάλο καράβι που μποροφςε να γίνει. Αφοφ ο Αϊ Βαςίλθσ δεν 
ιταν πλοφςιοσ, ιταν ντροπι να ηθτάει κανείσ πολφ ακριβά δϊρα. 
-         Ωραία, είπε θ μθτζρα. Ζβαλε από κάτω το όνομα του παιδιοφ κι ζκλειςε το 

φάκελο. Μόλισ βγω ζξω, πρόςκεςε, κα το ταχυδρομιςω. 
Τ’ απόγευμα ο Θαναςάκησ με τη μητζρα του πήγαν ςτα ξαδελφάκια του, τη Λίνα και τον 
Πετρή. 

-         Εμζνα, μου είπε ο μπαμπάσ μου πωσ φζτοσ κα μου φζρει ο Αϊ Βαςίλθσ και κοφκλα 
και κρεβατάκι, για να κοιμάται, και θλεκτρικό πλυντιριο, είπε επάνω ςτθν 
κουβζντα θ Λίνα. 

-         Δεν του ηθτάσ και ςαλονάκι και θλεκτρικι κουηίνα και ςερβίτςια; κφμωςε ο 
Θανάςθσ. 

-         Κι εμζνα κα μου φζρει τρζνο θλεκτρικό, και CD ROM, καμάρωςε ο Πετρισ. 
-         αν πολλά δε ηθτάσ; Ρωτάσ όμωσ ποφ κα τα βρει τόςα λεφτά ο καθμζνοσ ο Αϊ 

Βαςίλθσ; Αν ιταν πλοφςιοσ, κα είχε δικό του ελικόπτερο. 
-         Άκου το γιο ςου, Μαίρθ, είπε θ μαμά των παιδιϊν ςτθ μθτζρα του Θαναςάκθ. 

Ζχει ψυχοφλα μάλαμα το παιδί. 
Πζραςαν οι μζρεσ. Ήρκε επιτζλουσ θ παραμονι. Η κυρία Μαίρθ, απορροφθμζνθ από τισ 
πολλζσ δουλειζσ τθσ, δεν πρόςεξε το Θαναςάκθ που ιταν ςκεφτικόσ εκείνθ τθ μζρα. 
Οφτε κι όταν τον βρικε κλειδωμζνο ςτο δωμάτιό του, ςκζφτθκε να τον ρωτιςει γιατί 
κλείδωςε. αν βράδιαςε, τον ζλουςε, τον άλλαξε και τον ζβαλε ςτο κρεβάτι του να 
κοιμθκεί. Μόλισ όμωσ ζςβθςε το φωσ και βγικε από το δωμάτιο, εκείνοσ πετάχτθκε 
επάνω, γφριςε τθν άκρθ από το ςτρϊμα του και τράβθξε από κάτω ζνα κλειςτό φάκελο. 
Σον τοποκζτθςε πάνω ςτο κομοδίνο 
του κι ευχαριςτθμζνοσ ξανάπεςε ςτο 
κρεβάτι.  
Όταν γφριςε από τθ δουλειά ο 

πατζρασ του, φορτωμζνοσ με πακζτα, είπε 
ςτθ γυναίκα του. 

-         Κοίταξε, Μαίρθ. Λεσ ν’ αρζςει το 
καράβι που ζςτειλε ο Αϊ Βαςίλθσ 
ςτο γιο μασ; 

-         Είναι τρζλα, είπε εκείνθ. Θα 
ενκουςιαςτεί. Πάω να το βάλω 
ςτο κομοδίνο του να το δει μόλισ 
ξυπνιςει. 

Μπαίνοντασ ςτο δωμάτιο του παιδιοφ 
είδε τον κλειςμζνο φάκελο. Με 
περιζργεια τον πιρε ςτα χζρια τθσ και 
διάβαςε: 
«Για τον Αϊ Βαςίλη…» 
-         Σι να του γράφει πάλι; 

αναρωτικθκε και πθγαίνοντασ 
ςτο ςαλόνι ζςκιςε το φάκελο. 



κεφτείτε τθν ζκπλθξι τθσ όταν ζβγαλε από μζςα χίλιεσ εβδομιντα δραχμζσ, ςε 
κατοςτάρικα, πενθντάρικα, εικοςάρικα και δεκάρικα κι ζνα χαρτάκι που ζλεγε: 
«Είναι από τον κουμπαρά μου για ν’ αγοράςεισ ζνα δικό ςου ελικόπτερο». 

Γφριςε πίςω ςτο δωμάτιο του παιδιοφ, ζςκυψε και το φίλθςε ςτο μζτωπο. Υςτερα 
ςυγκινθμζνθ μάηεψε από κάτω τα ςπαςμζνα κομμάτια του πιλινου κουμπαρά, που ο 
Θαναςάκθσ τον ζςπαςε για να κάνει δϊρο ςτον Αϊ Βαςίλθ.       
 


