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Το στομάχι του Ντίντι γουργούριζε καθώς πετούσε.  

Δεν είχε φάει εδώ και τρεις ημέρες, και πεινούσε πολύ. 

Οι φίλοι του τον είχαν προειδοποιήσει να μην πετάξει 

κοντά στη γη, όμως δεν τους άκουγε.  Άλλωστε ήταν ο 

μεγάλος Ντίντι! 

Ενοχλημένος, έψαχνε στον ουρανό για πουλιά.  Είχε δει 

μερικά, αλλά δεν κατάφερε να τα πιάσει. 

 

Τι πλανήτης ήταν αυτός, γεμάτος χιόνι και πάγο; Πώς θα μπορούσε ένα 

τεράστιο ερπετό να επιβιώσει εκεί; 

Ξαφνικά, ένα κουδούνισμα έκανε το κεφάλι του 
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να γυρίσει και μια κόκκινη λάμψη πέρασε μπροστά από τα μάτια του.  

Βούτηξε μέσα στο σύννεφο και έπιασε ένα μεγάλο μαλλιαρό πράγμα κι 

ετοιμάστηκε να το καταβροχθίσει. 

"Ελευθέρωσε τον Ρούντολφ αμέσως!"  ακούστηκε  μια φωνή! 

Φυσικά δεν έδωσε σημασία.   Άλλωστε ποιος ήταν αυτός που θα του έλεγε τι 

να κάνει;  

Εκεί που ετοιμάστηκε να καταβροχθίσει τη λεία του όμως,  μια δύναμη τον 

τράβηξε πίσω, και το μαλλιαρό πράγμα ελευθερώθηκε. 

Ο Ντίντι έψαξε τριγύρω και ένα χοντρό κεφάλι με άσπρη γενειάδα 

πετάχτηκε από το σύννεφο. 
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"Σ' ευχαριστώ που τον άφησες!" είπε και συνέχισε… 

"Ξέρεις πόσο μου πήρε να τον εκπαιδεύσω, να του μάθω να πετάει;" 

"Χρειάζομαι φαγητό, αλλιώς θα φάω εσένα!" είπε ο δράκος. 

Και ο κόκκινος άνθρωπος με την άσπρη γενειάδα εξαφανίστηκε για μια 

στιγμή κι επέστρεψε με ένα μεγάλο κομμάτι λαχταριστό κρέας! Ο Ντίντι το 

καταβρόχθισε και άρχισε να νιώθει καλύτερα. 

Στο μεταξύ, ο Ρούντολφ είχε εξαφανιστεί… Μάλλον είχε τρομοκρατηθεί που 

παραλίγο να γίνει μια χαψιά από ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί. 

"Εσύ λοιπόν θα σπρώξεις το έλκηθρό μου!" είπε το κόκκινο πλάσμα και χωρίς 

πολύ να το σκεφτεί έριξε πάνω στο δράκο σκοινιά και τον έδεσε καλά . Ένα 

βάρος ένιωθε πάνω του μεγάλο ο δράκος. 
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"Άφησέ με ήσυχο!" φώναξε και προσπάθησε να ρίξει μια φωτιά  αλλά 

μάταια. Τίποτα δεν έβγαινε από το στόμα του. 

"Πολύ λίγοι έμειναν να πιστεύουν σε μένα." είπε ο Άγιος Βασίλης. 

"Δε θα επιτρέψω σε κανένα να με κάνει να χάσω και αυτούς τους λίγους 

πιστούς! Θα σπρώξεις το έλκηθρο και θα μοιράσουμε τα δώρα μαζί!" 

Αφού δεν είχε άλλη επιλογή, ο δράκος έσυρε το έλκηθρο, συνεχίζοντας να 

μισεί τον κόκκινο άνθρωπο και να μονολογεί πώς τα κατάφερε να χάσει έτσι το 

χρόνο του. 

Πήγαιναν λοιπόν από καμινάδα σε καμινάδα, από χωριό σε χωριό και από 

χώρα σε χώρα και όλοι φαινόταν να περιμένουν αυτόν τον περίεργο κόκκινο 

άνθρωπο.  
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Του άφηναν φαγητά, στόλιζαν τα σπίτια τους και τις πόλεις τους για να τον 

υποδεχτούν και φορούσαν τα γιορτινά τους.   

Ο δράκος προβληματίστηκε! "Λες να είναι καλός αυτός ο άνθρωπος.." του 

πέρασε απ' το μυαλό μια σκέψη φευγαλέα.  

Είδε παιδιά σε σπίτια πολύ φτωχικά. Περίμεναν ένα δωράκι για να 

χαμογελάσουν, αφού το προηγούμενο το είχαν πάρει ακριβώς ένα χρόνο πριν.  

Είδε παιδιά που έμεναν σε παλάτια και τα δώρα τους ήταν τόσα που δεν 

χωρούσαν στα δωμάτιά τους. Κι όμως κι αυτά περίμεναν το δώρο του κόκκινου 

ανθρώπου όσο μικρό κι αν ήταν. 
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Η χαρά του δώρου αυτού δεν συγκρινόταν με καμιά άλλη. 

Η καρδιά του δράκου άρχισε να μαλακώνει. Μήπως έπρεπε να σταματήσει να 

δυσκολεύει το έργο του κόκκινου ανθρώπου; 

Ώρες μετά εξουθενωμένοι μα και τόσο ευτυχισμένοι οι δύο συνεργάτες 

τελείωσαν. Ξάπλωσαν στο συννεφάκι τους και άρχισαν να απολαμβάνουν ο 

Άγιος Βασίλης ένα ζεστό γάλα και ο δράκος ένα λαχταριστό κομμάτι κρέας που 

του άφησε η κυρία Αη -Βασίλη!  

Εκεί όμως που αποφάσισαν να είναι φίλοι και ποιος ξέρει ίσως του χρόνου 

ξανασυνεργαζόταν, ένα κλάμα ακούστηκε να αντηχεί μέσα στα σύννεφα. 
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"Ξέχασα τον Νίκο!" φώναξε ο Άγιος Βασίλης. Και άρχισε αμέσως να 

κουμπώνει τη ζώνη του για να προλάβει να του δώσει το δώρο του πριν περάσει 

η νύχτα. 

«Κάθισε κάτω φίλε μου» αναφώνησε ο δράκος. «Άφησέ με να σε ξεκουράσω 

σήμερα. Δώσε μου λίγη από τη μαγική σου δύναμη και ευθύς θα βρεθώ στο 

μέρος, που πρέπει να παραδώσω το δώρο σου.» 

Έτσι  κι  έγινε! 

Ο Ντίντι μέσα σε ένα σύννεφο χρυσόσκονης πήγε το δώρο και στο τελευταίο 

παιδάκι που είχε ξεχαστεί. Γύρισε πίσω στο σύννεφο να ξεκουραστεί και να 

κοιμηθεί.  Όταν άνοιξε τα μάτια του πήγε αμέσως να χαιρετήσει το νέο του 

φίλο, τον μικρό κόκκινο άνθρωπο…τον Άγιο Βασίλη… 
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Όμως δεν ήταν εκεί!  

Κοίταξε γύρω του αλλά δεν ήταν πουθενά! Ούτε το μαλλιαρό ζωάκι ήταν 

εκεί, ούτε η κυρία  Αη Βασίλη, ούτε το έλκηθρο, ούτε ο σάκος με τα δώρα.. 

Άραγε τα έζησε στ' αλήθεια όλα αυτά ή μήπως ήταν ένα όνειρο; 

Η καρδιά του τού έδωσε την απάντηση! Ήταν τόσο ζεστή, σαν κάτι να την 

άλλαξε και να την έκανε πιο γλυκιά και πιο ευαίσθητη. 

Μήπως ήταν ο Άγιος Βασίλης με τη μαγική του χρυσόσκονη; 

Ή μήπως τελικά ο δράκος μας κατάλαβε πόση χαρά σου δίνει όταν "δίνεις"; 

ΕΒΕΛΙΝΑ ΝΤΟΥΜΠΟΥΡΗ 


