
 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ,ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ 

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα 

μεγάλο σπίτι με πολλά ξωτικά μέσα σε ένα 

όμορφο, ψηλό βουνό κρυμμένο στον Βόρειο 

Πόλο, ο Άγιος Βασίλης. 

Κάπου αλλού σε ένα μεγάλο παλάτι στο 

βουνό γεμάτο από δέντρα πουλιά και όλων 

των ειδών τα ζώα έμενε ο μικρός Κώστας με 

την οικογένειά του. 

Ο Κώστας όμως ήταν δυστυχισμένος! Ό,τι και να του έδιναν από 

μικρά παιχνίδια μέχρι και μεγάλα ρομπότ αυτός πάντα ένιωθε 

δυστυχισμένος.  

Μια μέρα των Χριστουγέννων όταν ξύπνησε ο μικρός Κώστας 

βρήκε κάτω από το δέντρο ένα όμορφο καναρίνι! Αν και τα 

καναρίνια είναι συνήθως κίτρινα αυτό είχε διάφορα χρώματα: 

πράσινο, πορτοκαλί, μπλε και κίτρινο! Το πολύχρωμο καναρίνι 

ήταν δώρο του  Άγιου Βασίλη. 

Πρώτη φορά ο Κώστας μετά από πολύ καιρό ένιωσε χαρά! Του 

άρεσε πολύ το καναρίνι του όχι μόνο για την ομορφιά του αλλά και 

για το πολύ γαλήνιο κελάηδισμά του. 

Η χαρά του Κώστα όμως δεν κράτησε πολύ. Την επόμενη μέρα το 

καναρίνι εξαφανίστηκε. Ο Κώστας έψαξε παντού να το βρει αλλά 

μάταια! 



 

 

Ξαφνικά είδε έναν δράκο να κρατάει το 

καναρίνι του μέσα στο κλουβί! Έτρεξε προς 

το μέρος που πετούσε ο δράκος και με πολύ 

κόπο κατάφερε να τον ακολουθήσει μέχρι τη 

φωλιά του. 

Με θάρρος το παιδί ρώτησε τον δράκο: 

- Γιατί μου πήρες το μόνο πράγμα που με έκανε ευτυχισμένο; 

- Επειδή είναι τα γενέθλιά μου και ποτέ κανείς τέτοια μέρα δεν 

μου φέρνει δώρο! Το πανέμορφο καναρίνι σου όμως μου δίνει 

μεγάλη χαρά να το ακούω να κελαηδάει, απάντησε ο δράκος. 

- Δεν είναι δίκαιο όμως να κλέβεις ό,τι σου αρέσει! Έχεις κάτι που 

δεν σου ανήκει. Το καναρίνι είναι δικό μου, απάντησε ο Κώστας! 

Κοιτούσαν λυπημένοι ο ένας τον άλλον χωρίς να μπορούν να 

βρουν μία λύση. 

Τότε εμφανίστηκαν δύο ποντικάκια που 

κρεμόντουσαν με τις ουρές τους από ένα 

μικρό κλαδί! Κρατούσαν ένα σακουλάκι με 

μαγική χρυσόσκονη! Μια σκόνη που έκανε 

θαύματα και διπλασίαζε ό,τι ακουμπούσε! 

Λίγα χρόνια πριν ο Άγιος Βασίλης είχε κάνει 

δώρο στα ποντικάκια αυτή τη χρυσόσκονη! 

Και τα είχε παρακαλέσει να την 

χρησιμοποιούν μόνο κάθε Χριστούγεννα και μόνο για καλό σκοπό! 



 

 

Τα ποντικάκια εξήγησαν στο δράκο και τον Κώστα τη δύναμη 

της χρυσόσκονης! Η χαρά τους ήταν μεγάλη! Το πρόβλημά τους θα 

λύνονταν με τον πιο δίκαιο τρόπο! 

Εκείνα τα Χριστούγεννα λοιπόν ένα δυστυχισμένο παιδί θα 

έβρισκε τη χαρά κι ένας μοναχικός δράκος θα έπαιρνε το 

ωραιότερο δώρο της ζωής του! 

Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ 

 

 


