


Εδώ και χιλιάδες χρόνια τα ξωτικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην παράδοση των ανθρώπων παγκοσμίως και αναφέρονται 
σε αστικούς θρύλους, καθώς και σε πολλά βιβλία ή ταινίες. Παρουσιάζονται πάντα με διαφορετικό τρόπο, είτε ως κοντά, 
μικρά σκανδαλιάρικα πλάσματα με μυτερά αυτιά, είτε ως σοφή, αγέραστη φυλή που κατέχει υπερφυσικές δυνάμεις. Πάντα 
όμως, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μαγεία. Είναι αγαπητά πλάσματα από μικρούς και μεγάλους, ανεξάρτητα από το 
τι ρόλο έχουν. Η πιο γνωστή εμφάνιση και αναφορά των ξωτικών, είναι αυτή στις χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ποια είναι 
όμως η πραγματική προέλευσή τους; Τι συνέβαλλε στο να γίνουν τόσο διαδεδομένοι χαρακτήρες στις παιδικές ιστορίες; Είναι 
πραγματικά όντα ή απλά προϊόν μυθοπλασίας;; 



Τα ξωτικά, αρχικά θεωρούνταν πλάσματα του φωτός και πίστευαν ότι κατοικούσαν στα ουράνια. Ήταν μικρόσωμα 
πλάσματα που έμοιαζαν με νάνους, αρσενικά ή θηλυκά, αγέραστα και αθάνατα που διέθεταν μαγικές δυνάμεις. 
Αργότερα, ο κόσμος πίστευε ότι ζούσαν στη γη κρυμμένα σε δάση και πηγές, χρησιμοποιώντας τις μαγικές τους 
ικανότητες μόνο για να επηρεάζουν τα οράματα και τα βιώματα των ανθρώπων.  Επίσης, τα ξωτικά και οι νεράιδες 
σχετίζονται σημαντικά με το μανιτάρι “Amanita Muscaria” ή αλλιώς στα ελληνικά Αμανίτης Μυγοκτόνος, ένα 
μαγικό μανιτάρι που συχνά θεωρείτο ότι κατοικούνταν από φανταστικά πλάσματα.
 








Πολλοί Σκανδιναβοί συγγραφείς τους παρουσίαζαν ως βοηθούς του Father Christmas (Santa Claus), του γνωστού 
σε όλους μας Άγιου Βασίλη. Επίσης, ενώ η εξωτερική τους εμφάνιση έμεινε ίδια, μετονομάστηκαν σε ξωτικά των 
Χριστουγέννων ή απλώς ξωτικά. Σκοπός τους ήταν να βοηθούν Άγιο Βασίλη να κατασκευάζει τα παιχνίδια, να 
προετοιμάζουν τους ταράνδους, να κρατάνε μυστική την τοποθεσία του χωριού του Άι Βασίλη και τέλος, να 
ενημερώνουν συνεχώς τη λίστα με τα ονόματα και τις επιθυμίες των παιδιών. Πέρα από αυτά τα καθήκοντα, 
θεωρείται ότι λειτουργούν και ως μυστικοί πράκτορες του Άι Βασίλη, καθώς λίγες μέρες πριν 
τα Χριστούγεννα παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών.
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                                                    1.Alabaster Snowball (διαχειριστής της λίστας) 

Πολλοί πιστεύουν ότι τα ξωτικά του Άι Βασίλη είναι 13, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι 6. Στο δυτικό κόσμο έχουν τα 
εξής ονόματα και καθήκοντα :

https://www.thedailyowl.gr/xristougenniatikes-tainies-agios-vasilis/








                                                      2. Βushy Evergreen (εφευρέτης των μαγικών μηχανών που φτιάχνουν 
παιχνίδια)





                                                  3.Pepper Minstix (φρουρός του μυστικού περάσματος του χωριού του Άι 
Βασίλη)   





                                      4.Shinny Upatree (παλιός φίλος του Άι Βασίλη και ο συνιδρυτής του 
χωριού στη Λαπωνία)





                                5. Sugarplum Mary (υπεύθυνη του τμήματος γλυκών και βοηθός της 
γυναίκας του Άι Βασίλη) 





                                              6. Wunorse Openslae (σχεδιαστής του έλκηθρου του Άγιου Βασίλη 
και φροντιστής των ταράνδων)
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