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Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη μαγεία των
Χριστουγέννων, τη σύνδεση και τις οικογένειες που είναι

φτιαγμένες από αγάπη



 

Ένα Χριστουγεννιάτικο παραµύθι για να θυµηθούµε 
τα πιο απλά αλλά και τα πιο σηµαντικά!  

Καλό ταξίδι στον κόσµο των Χριστουγέννων! 
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Ανακαλύπτοντας τα Χριστούγεννα 
και όλα όσα έχουν σηµασία. 

Φέτος στην Prenatal κάναµε µια… απλή µεν, αλλά σηµαντική για εµάς 
ερώτηση: Ποια είναι η µαγεία των Χριστουγέννων; Τι είναι αυτό που 
θέλουµε όλοι να θυµόµαστε; Και τι είναι αυτό που τελικά θέλουµε να 
προσφέρουµε σε εσένα και στο παιδί σου;  

Τι θα κάνει αυτά τα Χριστούγεννα µαγικά; Θα είναι τα στολίδια στο 
δέντρο, τα φωτάκια, τα φαγητά ή τα δώρα; Θα είναι οι βόλτες και τα 
παιχνίδια; Θα είναι όλα αυτά και κανένα από αυτά. Γιατί αυτές οι κλασικές 
Χριστουγεννιάτικες συνήθειες χάνουν ή γεµίζουν αξία από τους 
ανθρώπους που τις απαρτίζουν. Τι νόηµα έχουν τα δώρα, αν δεν έχεις µε 
ποιον να τα µοιραστείς; Τι νόηµα έχουν τα φωτάκια, αν δεν έχεις ένα παιδί 
που µόλις δύσει ο ήλιος πατάει το κουµπί επίµονα, προκειµένου να 
«παίζουν» τα φωτάκια κάθε φορά σε άλλο ρυθµό; Τι νόηµα έχουν τα 
κουλουράκια, αν δεν τα µοιραστούµε µε τη γιαγιά, τη νονά, τους 
φίλους… 

Γιατί αυτό είναι το νόηµα των Χριστουγέννων. Το µαζί. Πιστεύουµε στην 
καρδιά µας, ότι κάθε φορά που γεννιέται ένα παιδί, γεννιέται κι ένα µικρό 
θαύµα. Και αυτό το θαύµα είναι ακόµα πιο ορατό τα Χριστούγεννα, που 
του δίνεις το αστέρι να το βάλει στην κορυφή του δέντρου, που ξετυλίγει 
τα δώρα και σκίζει τα περιτυλίγµατα µε αγωνία στα µάτια, που 
απολαµβάνει µαζί σου µια ζεστή σοκολάτα κι αυτό έχει αξία γιατί δεν είναι 
στο σχολείο κι εσύ δεν είσαι στη δουλειά. Αλλά είστε µαζί. Μαζί και µε 
όλους τους άλλους ανθρώπους που κάνουν την οικογένειά σας και τις 
στιγµές σας ξεχωριστές.  

Αυτό το παραµύθι λοιπόν είναι το δικό µας δώρο, από την Prenatal σε 
εσένα και στο παιδί σου. Είναι ένα παραµύθι για να µας κάνει να 
επικεντρωθούµε στα σηµαντικά και να εκτιµήσουµε ακόµα και την πιο 
µικρή στιγµή… Όπως το να διαβάσεις αυτή την ιστορία στο παιδί σου, 
λίγο πριν κοιµηθεί την Πρωτοχρονιά. Για να ξέρει πόσο σηµαντικό είναι το 
ίδιο αλλά και όλα τα παιδιά του κόσµου να απολαµβάνουν τις στιγµές µε 
την οικογένειά τους. 

Πόσο σηµαντικό είναι το µαζί.  

Καλά Χριστούγεννα σε εσένα και στο µικρό ή στα µικρά σου θαύµατα! 
Με αγάπη κι αστερόσκονη, 

Prénatal 



Το χτύπηµα ήταν δυνατό. 
Ο παππούς δεν ήξερε πώς είχε βρεθεί εκεί. Ο πόνος στο κεφάλι ήταν πολύ έντονος. 
Έκανε µια να σηκωθεί αλλά ζαλίστηκε. 

Μα πώς είχε βρεθεί εκεί; Τι ήταν εκεί;  
Πήρε µια ανάσα και σηκώθηκε. 
Άρχισε να κάνει κάποια βήµατα. Ο πόνος σαν να υποχωρούσε 
αλλά η ζαλάδα ήταν εκεί ακόµη. 

“Δεν ξέρω πού είµαι”, αναφώνησε ο γέροντας. 

Το παντελόνι του ήταν σκισµένο σε µερικά σηµεία και οι µπότες του 
είχαν γδαρθεί παντού. Κρύωνε… Έψαξε γύρω του. Δεν είχε πανωφόρι; 
Πώς είχε φτάσει εκεί µε τέτοια ψύχρα; 

“Νοµίζω πως οι ερωτήσεις µε ζαλίζουν περισσότερο” αναφώνησε και 
πήρε το δρόµο που αχνοφαινόταν εµπρός του. Όσο περπατούσε 
προς τον δρόµο, έριξε µια µατιά πίσω του. 

Τι µέρος ήταν αυτό; 

Μερικά δέντρα ήταν καµµένα και κάποια κοµµάτια από µπετόν ήταν πεσµένα µέσα 
στη µέση. Καθώς προχωρούσε πατούσε πάνω σε διάφορα πράγµατα, ένα πιάτο µε 
ροζ λουλούδια, µια καρέκλα κίτρινη µε 3 πόδια, ένα σπασµένο παράθυρο και πίσω 
από µια µισοσκισµένη αφίσα κάτι γυάλιζε. 

“Τι αλλόκοτο µέρος είναι ετούτο;” σκέφτηκε και σήκωσε προς τον λαιµό τη µπλούζα 
του.  

Καθώς έπεφτε σιγά σιγά η νύχτα, αυτή η γυαλάδα εκεί στην άκρη του δρόµου του 
κέντριζε ακόµη πιο έντονα το ενδιαφέρον. Κινήθηκε προς τα κει. 

Πίσω ένα κοµµάτι ξύλο, σχεδόν ανέπαφο ήταν ένα χρυσό 
στρογγυλό µενταγιόν. Στη µια του πλευρά ήταν ένα σχέδιο 
και στην άλλη χαραγµένος ήταν ο αριθµός 2022.  

“Άλλο και τούτο πάλι…” 
Σκύβοντας το πήρε και το γύριζε στα χέρια του, τραβώντας 
ένα κοµµάτι κόκκινη βελούδινη κορδέλα που είχε µείνει 
περασµένη στο χρυσό κρίκο στην άκρη από το µενταγιόν. 
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“Ε κύριος, µη χασοµεράς, είµαστε οι τελευταίοι, πρέπει να φύγουµε…” 

Ο παππούς γύρισε και είδε έναν πιτσιρίκο, ντυµένο µέχρι τον λαιµό µε δυο ή και τρία 
µπουφάν µαζί και κάτι τεράστιες µπλε µπότες, που έσερνε µια βαλίτσα µε ροδάκια, τα 
πιο φασαριόζικα ροδάκια του κόσµου. 
“Ποιος είσαι εσύ;” 

“Εγώ είµαι ο Πέτρος. 
Εσύ ποιος είσαι του λόγου σου; 
Δεν σε έχω ξαναδεί εδώ.” 

“Γεια σου Πέτρο. Ίσως εσύ να µπορείς να µε βοηθήσεις.” 

“Δεν έχουµε χρόνο για βοήθειες, πρέπει να προλάβουµε σου λέω. Εγώ 
έχασα χρόνο, γύρισα σπίτι να πάρω την κουβέρτα. Την είχα αφήσει 

δίπλα στην πόρτα γι’ αυτό ακριβώς, αλλά την πήρε ο Ρο και έφυγε. Βρήκα 
την κουβέρτα στη σκάλα, κάτω, αλλά τον Ρο δεν τον βρήκα. Έψαξα αλλά 
δεν τον βρήκα. Τώρα τέλος, έχασα και τον Ρο, µου έχει µείνει µόνο ό,τι έχω 

στη βαλίτσα. Γι’ αυτό σου λέω. Δεν έχουµε χρόνο, τι χασοµεράς στα χώµατα.  

Έλα κύριος… Πώς σε λένε δεν µου ‘πες αλλά θα µου τα πεις στο δρόµο…” 

Ο Πέτρος, έχωσε µια µαλακή κλωτσιά στη βαλίτσα να περάσει το χώµα, ίσιωσε το 
σκουφί του και άρχισε να την τσουλάει αγέρωχος στον δρόµο. 

“Ω είσαι πολύ ξεροκέφαλος κύριος, και καθόλου συνεργάσιµος. Έλα έχουµε να 
διασχίσουµε όλο αυτό το δρόµο που βλέπεις.” 

Ο παππούς έγνεψε καταφατικά κι έβαλε το µενταγιόν στην τσέπη του. 
Ακολούθησε τον Πέτρο µε τα 3 µπουφάν, τον στραβό σκούφο και τις µπλε µπότες. 

“Πού πάµε;” ρώτησε µετά από λίγο. 

“Είσαι ο κύριος απορίας µου φαίνεται”, απάντησε ο Πέτρος κοιτώντας τον στα µάτια. 
Ο σκούφος έπεσε και πάλι στο πρόσωπό του. 

“Είσαι σχεδόν όσο εκνευριστικός είναι ο σκούφος µου. Κάνει ό,τι θέλει… 
Λοιπόν αν µου πεις το όνοµά σου, θα σου πω πού πάµε.” 

“Αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα για µένα, Πέτρο. 
Δεν θυµάµαι. Δεν ξέρω πώς µε λένε, δεν θυµάµαι πώς βρέθηκα εδώ. Είναι όλα ένα 
µεγάλο κενό. Ξύπνησα λίγο πιο πέρα από κει που συναντηθήκαµε. Δεν ξέρω αν είχα 
µαζί µου άλλα πράγµατα ή αν ήταν και κάποιος άλλος µαζί µου.” 
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“Πες το ντε.. 
Και νόµιζα πως ήσουν κανένας τρελάκιας. Είσαι τυχερός κύριος, γιατί µόνο εγώ έχω 
µείνει στην πόλη. Μην την κοιτάς σε αυτά τα χάλια. Εδώ που περπατάµε ήταν ο 
κεντρικός δρόµος. Είχε µαγαζιά, είχε εκεί, να εκεί πίσω που είναι αυτά τα ροζ 
χαλάσµατα, ένα ωραίο µαγαζί µε παγωτά. Μούρλια παγωτά και δίπλα ένα άλλο που 
έφτιαχνε σοκολάτες σε ό,τι γεύση µπορείς να φανταστείς. Ήταν και το σχολείο µου 
κοντά. Πίσω από το σχολείο µου, να εκεί πίσω µας και αριστερά, φαντάσου µισή ώρα 
περπάτηµα από εδώ, ήταν µια ωραία γκαλερία. Μέσα είχε εστιατόρια, µαγαζιά µε 
δώρα και µε ρούχα. Στην άκρη της, πίσω από ένα ξενοδοχείο µε φυστικί πρόσοψη 
ήταν το εστιατόριο του µπαµπά µου. Εκεί πήγαινα µετά το σχολείο.” 

“Τώρα πού είναι;” ρώτησε ο παππούς. 

“Όντως δεν ξέρεις τι σου γίνεται κύριος… Ποιος πού είναι; Ο µπαµπάς µου; Ή πού 
πήγε το εστιατόριο;” συνέχισε ο Πέτρος. 

Ο παππούς έκανε µια κίνηση ανασηκώνοντας τους ώµους του… 

“Καλά…” είπε ο Πέτρος ισιώνοντας για δέκατη φορά τον σκούφο του. “Θα σου 
εξηγήσω στον δρόµο. Σταµάτησε για λίγο να τσουλάει τη βαλίτσα και µαζί της 
σταµάτησε κι αυτό το τσιριχτό τρίξιµο. Κοίταξε τον παππού στα µάτια, 
ανασηκώνοντας το κεφάλι του, θα σου δανείσω την κουβέρτα µου. Τον νου σου,  
στη δίνω να µην κρυώσεις και µε καθυστερήσεις περισσότερο, αλλά µετά θα µου τη 
δώσεις πίσω. Εντάξει κύριος; Σύµφωνοι;” 
 
“Σύµφωνοι!”, απάντησε ο παππούς ευχαριστώντας τον Πέτρο. 
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“Λοιπόν άκου πώς έχουν τα πράγµατα. 
Η πόλη ερήµωσε. 
Στην αρχή έφυγαν κάποιοι. Μετά σιγά σιγά έφυγαν όλοι. 
Εγώ έµεινα τελευταίος. Εγώ κι ο Ρο δηλαδή. Μετά έχασα και τον Ρο.” 

“Γιατί ερήµωσε η πόλη;” 

“Δεν βλέπεις τα χαλάσµατα;  
Ήρθε ο πόλεµος. Ξαφνικά, εκεί στα καλά καθούµενα. Στην αρχή κι ο µπαµπάς δεν το 
πίστεψε, ούτε το σχολείο έκλεισε. 
Αλλά µια µέρα ήρθε µια ειδοποίηση και µας είπαν να φύγουµε.  
Στην αρχή κανείς δεν ήθελε. Αλλά µετά το σκεφτήκαµε. Οι µπαµπάδες όλοι πήγαν µε 
ένα µεγάλο φορτηγό στην άλλη πλευρά της πόλης να διαπραγµατευτούν µε κείνους 
που ήθελαν να κάνουν τον πόλεµο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κανείς µπαµπάς δεν έχει 
γυρίσει πίσω, µάλλον ακόµη κάνουν αυτή τη διαπραγµάτευση, γιατί αν ανέβεις εκεί 
ψηλά στον λόφο θα δεις τα φώτα. Οι µαµάδες πήραν τα παιδιά και φύγανε”, εξήγησε 
ο Πέτρος. 

- Πού πήγαν; 

- Εκεί που πάµε κι εµείς. 

- Πού πάµε εµείς; 

- Ωχ κύριος, δεν µαθαίνεις εύκολα. 
Πάµε στην Ειρήνη. 

- Αααα πάµε στην Ειρήνη. 
Η δική σου η µαµά; 

- Η δική µου η µαµά, είχε πάει να βοηθήσει τη γιαγιά µου, που δεν ζει εδώ σε 
αυτήν την πόλη. Έφυγε πριν έρθει αυτός ο πόλεµος. Δεν ξέρω πού είναι τώρα. 
Έµεινα µε τον µπαµπά και τον Ρο. Μετά έφυγε κι ο µπαµπάς µου και έµεινα 
µόνο µε τον Ρο. Και τώρα είµαι µαζί σου. 

- Και στη βαλίτσα τι έχεις; 

- Έχω την κουβέρτα µου που τώρα την έχεις εσύ. 
Έβαλα δυο βιβλία που µας διάβαζε η δασκάλα µας στο σχολείο. Και ένα τσίγκινο κουτί 
µε κάτι µπισκότα. Και έχω κι ένα τσαγιερό µε τσάι κανέλα. 
Έχω και το λουρί του Ρο. 
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Αυτά έχεις; Καλή επιλογή. 

- Δεν µε πιστεύεις; 

- Σε πιστεύω. 

- Καλά έχω και µια φυσαρµόνικα, αλλά µη µου ζητήσεις να 
παίξω. Είναι του µπαµπά. Την είχε στα βιβλία του στη 
βιβλιοθήκη δίπλα στην πόρτα.  

- Δεν θα σου ζητήσω να παίξεις Πέτρο. Σε ευχαριστώ που µε εµπιστεύτηκες. 
Μόνο που… 

- Τι; Δεν έχω κάτι άλλο στη βαλίτσα. Στα είπα όλα. 

- Όχι δεν είναι αυτό… 

- Τότε τι είναι; Θες µπισκότα; Τα έχω µετρήσει. Θα τρώµε ένα τη µέρα και για να 
κάνουµε τσάι, θέλουµε νερό και κάπου να το βράσουµε. Και έχουµε 
καθυστερήσει. 

- Όχι δεν θέλω µπισκότα.  

- Καλύτερα. 

- Αλλά να… 

- Τι είναι; Θα το πεις; Η γιαγιά έλεγε, όποιος θέλει µιλάει χωρίς παρακάλια. 

- Να, λυπάµαι που εγώ δεν έχω καµία ιστορία να σου πω. 

- Δεν πειράζει. 

Ο παππούς, κατέβασε τους ώµους και τυλίχθηκε ακόµη πιο πολύ µε την κουβέρτα. 
Τότε ακούστηκε ένα κουδουνάκι. 

Ο Πέτρος συνέχισε αγέρωχα να περπατάει. Ο παππούς έµεινε πίσω. 

“Τι θα γίνει”, ρώτησε ο Πέτρος, “θα σταµατάµε κάθε δυο βήµατα;” 

-Το άκουσες αυτό; 

- Ποιο; Για τη βαλίτσα λες; Ναι έχουν χαλάσει οι ρόδες της. Όταν έχασα και το 
ποδήλατό µου, κάποια βράδια που δεν µπορούσα να κοιµηθώ, έπαιζα 
κυνηγητό µε τον Ρο και εγώ έκανα πατίνι στη βαλίτσα. Μάλλον ήµουν πολύ 
βαρύς… 
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- Όχι δεν λέω για τη βαλίτσα. 

- Τι τότε;  

- Άκουσα ένα κουδούνισµα. 

- Ααααα γι’ αυτό λες. Ναι. Η µαµά είχε ράψει ένα κουδούνι στην κουβέρτα. Εκεί 
είναι από µέσα, δεν φαίνεται. Είναι κόλπο κατασκοπικό… 

- Κατασκοπικό; Μπράβο. Τι κάνει δηλαδή; 

- Ψάχνω να βρω κάποιον, κάνω έρευνα εδώ και πολλά πολλά χρόνια, απάντησε 
ο Πέτρος και κορδώθηκε περήφανος.  

- Και πόσο χρονών είσαι; 

- 8  

- Και πόσα χρόνια κάνεις έρευνα. 

- 2. Αλλά είναι πολύ σοβαρή έρευνα; 

- Και σε βοηθάει το κουδούνι; 

- Αααα για να σου πω. Θα µιλάµε σοβαρά. 

- Δεν σε κορόιδεψα Πέτρο, αντίθετα. Αν η έρευνά σου είναι καλή ίσως µε 
βοηθήσεις και µένα να ερευνήσω ποιος είµαι. 

- Η Έρευνά µου είναι πολύ καλή απλώς ακυρώθηκε. 

- Δηλαδή; Δεν θα χρειαστείς την κουβέρτα; 

- Για την κουβέρτα τα συµφωνήσαµε. Στη δάνεισα, δεν είναι δική σου. 

- Ναι σαφώς, απλά θα ήθελα να µου πεις για την έρευνα. 

- Κοίτα, όχι να το παινευτώ αλλά πρόκειται για µια καταπληκτική ιδέα. 

- Τι θες να βρεις µε αυτή την έρευνα; 

- Τον άγιο Βασίλη. 

- Τον άγιο Βασίλη; 

9



- Ναι και µην τολµήσεις να µου πεις πως δεν υπάρχει γιατί θα φύγω και θα 
πάρω και την κουβέρτα. 

- Ποιος είναι ο Άγιος Βασίλης; 

- Εσύ δεν ξέρεις τα βασικά… Λοιπόν, ο άγιος Βασίλης 
είναι αυτός που κάνει τα Χριστούγεννα µαγικά. Φέρνει 
δώρα σε όλα τα παιδιά, το βράδυ πριν τα 
Χριστούγεννα. Όλα τα παιδιά είναι 
χαρούµενα, έστω για µια φορά. 
Κατάλαβες;  

- Και πώς τα προλαβαίνει; 

- Να… Τώρα αρχίζεις να συνδέεσαι. Κανείς δεν 
τον έχει δει ποτέ. 

- Και τότε, πώς ξέρεις ότι υπάρχει; 

- Εγώ το ξέρω. Αυτά δεν τα καταλαβαίνεις µε το µυαλό, αυτά τα νιώθεις µε την 
καρδιά σου… Ο φίλος µου ο Βασίλης είπε πως φέτος δεν θα έχουµε 
Χριστούγεννα. Μπορεί να ζηλεύει γιατί έχουν το ίδιο όνοµα κι ίσως ζηλεύει 
επειδή δεν είναι διάσηµος αυτός. Ή µπορεί να είπε η µαµά του πως δεν θα 
πάρει δώρο φέτος γιατί δεν ήταν καλό παιδί.  

- Δεν ήταν καλό παιδί ε; 

- Δεν πιστεύω να έχεις κι εσύ τέτοιες αντιλήψεις κύριος; Δεν υπάρχουν κακά 
παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι καλά. Κι όλα παίρνουν το δώρο που θέλουν. 

- Ναι σωστά. 

- Έτσι µπράβο.  

- Και τελικά εσύ τι έρευνα κάνεις; 

- Κάθε χρόνο για τον Άγιο Βασίλη, βάζουµε στο τραπέζι ένα µπισκότο, σαν αυτά 
που έχω στο κουτί, µε πολύ βούτυρο και ζάχαρη.  

- Τυχερός που έχει τέτοια κεράσµατα. 

- Ε αφού σου λέω, κάνει πολλή δουλειά κάθε χρόνο, δεν αξίζει δυο µπισκοτάκια; 

- Ναι και µε το παραπάνω. 
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- Λοιπόν, βάζουµε και λίγο γάλα ή λίγο κονιάκ δίπλα. 
Εγώ σκέφτηκα λοιπόν να στρώσουµε την κουβέρτα στο τραπέζι και να κρυφτώ 
από κάτω που είναι και ζεστά. Επειδή συνήθως µε παίρνει ο ύπνος όταν έρθει ο 
Άγιος Βασίλης, θα κουνήσει την κουβέρτα για να φάει και να πιει και έτσι θα τον 
ακούσω και θα πεταχτώ να τον βρω. Κατάλαβες; 

- Κατάλαβα… 

- Καλή ιδέα; 

- Πολύ καλή. 

- Αλλά φέτος µάλλον δεν 
θα γίνουν τα 
Χριστούγεννα. 

- Σε πόσες µέρες είναι; 

- Σε 4. Τι νοµίζεις; Τσάµπα 
ανησυχώ; Μπορεί να 
κόλλησε ο Άγιος Βασίλης 
στις διαπραγµατεύσεις. 
Εσύ κύριος έχεις δει ποτέ διαπραγµατεύσεις; Ξέρεις πώς είναι; 

- Δεν θυµάµαι. 

- Σωστά τι ρωτάω… Εδώ δεν ξέρεις ποιος είσαι. 

- Είναι µακριά εκεί που πάµε; 

- Έχουµε ακόµη. 

- Και τι άλλο θα µε µάθεις Πέτρο; 

- Κανονικά πολλά πρέπει να σου µάθω, αλλά ρώτα µε εσύ ότι θες. 

- Και τι γίνεται τα Χριστούγεννα; 

- Ουφ κύριος… Το πιο δύσκολο µε ρώτησες. 

- Δύσκολο ε; 

- Ναι, δύσκολο. Όχι γιατί δεν µπορώ να σου εξηγήσω αλλά, γιατί για να 
καταλάβεις πρέπει να το νιώσεις στην καρδιά σου. 

- Στην καρδιά µου ε; 
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- Ναι. Τα Χριστούγεννα είναι µαγικά. Και χωρίς τα δώρα είναι µαγικά. Αλλά µε τα 
δώρα είναι λίγο πιο µαγικά. Φαντάσου να µπορείς για µερικές µέρες τον χρόνο 
να κάνεις όσο πιο πολύ κόσµο µπορείς χαρούµενο. Να έχουν όλοι αγάπη στη 
ζωή τους. Να είναι µε την οικογένειά τους, ή τους φίλους τους, µε τους 
αγαπηµένους τους και να χαµογελάνε και να κάνουν αγκαλιά. Να είναι και τα 
ζωάκια χαρούµενα και κάπου ζεστά. Κι ακόµη κι αυτοί που είναι 
στενοχωρηµένοι ή που πονάνε κι είναι άρρωστοι να µπορούν να χαρούν και 
να µην πονάνε. Σου έχει τύχει πολύ να αγαπάς τόσο πολύ που να πονάς από 
αγάπη και να θες να µείνεις εκεί για πάντα; Και µετά να πιστεύεις πως µπορεί 
όλος ο κόσµος να είναι γεµάτος αγάπη για πάντα; Σου έχει συµβεί; Τα 
Χριστούγεννα πάντα κάτι γίνεται και κανείς δεν µένει µόνος του. Κι εγώ γι’αυτό 
πιστεύω πως θα βρω και τον Ρο και τη µαµά και το µπαµπά, γιατί σε µερικές 
µέρες θα είναι Χριστούγεννα. Και την Ειρήνη θα βρω. Και ξέρεις κάτι ακόµη 
κύριος… 

- Για πες… 

- Ο άγιος Βασίλης το κάνει αυτό. 
Ναι αυτό πιστεύω. Αν είναι αυτός 
έχει µαγεία ο κόσµος. Και είναι 
σαν να είµαστε όλοι µια µεγάλη 
οικογένεια. Κι ας είµαστε κι 
άγνωστοι. Γι’ αυτό αν βρω τον 
άγιο Βασίλη, θα βρω τρόπο να 
σώσω τα Χριστούγεννα. 

- Αν τον βρεις, µπορεί να βοηθήσει 
και µένα; 

- Φυσικά. Είδες. Στο είπα κύριος, είσαι πολύ τυχερός. 

- Ναι, µάλλον. 

- Λοιπόν. Αν µε βοηθήσεις να τον βρούµε θα πετύχουµε κι οι δύο το σκοπό µας. 

- Ναι Πέτρο. Θα σε βοηθήσω, θα κάνω ό,τι µου πεις. 

- Σε λίγο νυχτώνει πολύ και θα κάνει κι άλλο κρύο. Θα φάµε από ένα µπισκότο 
να έχουµε ενέργεια και θα περπατήσεις λίγο πιο γρήγορα κι εσύ όµως. Για να 
φτάσουµε στην Ειρήνη. Δεν θα είναι καλή ιδέα να κοιµηθούµε εδώ. Εδώ δεν έχει 
φως πια και είναι όλα σπασµένα. Θα πάµε στην Ειρήνη. 

Ο Πέτρος κάθισε στον δρόµο και προσεκτικά άνοιξε τη βαλιτσούλα του.  
Όλα ήταν πολύ ταχτοποιηµένα. Άνοιξε το µεταλλικό κουτί κι έδωσε ένα µπισκότο στον 
καινούργιο του φίλο. 
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Για ένα λεπτό τα µάτια τους διασταυρώθηκαν. 

Μια περίεργη αίσθηση διαπέρασε το σώµα τους. Σαν ένα ευχάριστο ρεύµα, σαν να 
σε κρατά κάποιος αγκαλιά και να γεµίζει η καρδιά σου. σαν να άλλαξε για λίγο η 
πραγµατικότητα.  

Ο παππούς έβαλε το χέρι στην τσέπη του. Η µόνη του µνήµη ήταν εκεί. Μια µνήµη δύο 
ωρών πίσω.  

- Πέτρο… είπε ο παππούς. 

- Ναι… 

- Αν δεν γίνουν φέτος Χριστούγεννα, δεν θα έχεις δώρο; 

- Α µην το γρουσουζεύεις, έχουµε ακόµη 4 µέρες. Ξέρεις πόσα µπορούν να 
γίνουν σε 4 µέρες; 

- Ναι έχεις δίκιο. 

- Αλλά αν… Αν λέω κάτι πάει στραβά θέλω να κάνουµε µια συµφωνία. 

- Η συµφωνία πάντως για την κουβέρτα δεν αλλάζει. 

- Όχι, όχι για την κουβέρτα. Να θέλω να σου δώσω κάτι. Δεν ξέρω καν τι είναι 
αλλά ίσως εσένα σου φανεί ένα χρήσιµο δώρο. Αλλά θα το ανοίξεις το βράδυ 
πριν τα Χριστούγεννα, σύµφωνοι; 

- Τι είναι αυτό κύριος; 

- Δώσµου το σακουλάκι µε το τσάι… Θα το βάλω εκεί. Και εσύ θα ξέρεις τι να το 
κάνεις; 

- Αν δεν ξέρεις εσύ που το έχεις πώς στην ευχή θα ξέρω εγώ κύριος;  
 

- Κι αν δεν ξέρω εγώ θα ξέρεις εσύ… Σε εµπιστεύοµαι. Εσύ θα ξέρεις. 

Ο Πέτρος ένιωσε για δεύτερη φορά αυτή τη γνώριµη αίσθηση, αυτό το 
ρεύµα ευτυχίας να του διαπερνά την καρδιά. Ξαφνικά καθισµένος 

στη µέση ενός δρόµου όπου δεν περνούσε κανείς, έχοντας 
απέναντί του έναν άγνωστο κύριο, µε κόκκινη µύτη και κάπως 

µεγάλη κοιλιά, µια µελανιά στο κεφάλι και δύο καρούµπαλα, 
ανάµεσα σε µια παλιά γαλάζια βαλίτσα, ήταν σαν να είχε 
σταµατήσει ο χρόνος, σαν να είχε συµβεί κάτι µαγικό… σχεδόν 

µαγικο-χριστουγεννιάτικο. 
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Ο Πέτρος έδωσε το κόκκινο σακουλάκι µε το τσάι κανέλα στον κύριο. 

Την ώρα που ο Πέτρος άνοιγε προσεκτικά το µεταλλικό κουτί και 
ξετύλιξε τη λινή καθαρή πετσετούλα ένα άρωµα βουτύρου γέµισε τη 
νύχτα. Ξαφνικά αυτό το γλυκό ζαχαρένιο λεπτό φάνηκε σαν να ήταν 
µια βροχή από αστέρια και χρυσόσκονη, σαν να ήταν όλα στη θέση 
τους και σαν να µην είχε τίποτα, µα τίποτα απειλήσει αυτά τα 
Χριστούγεννα.  

- Ξέρεις Πέτρο… Πιστεύω… 

- Να πιστεύεις κύριος.. να πιστεύεις. Στον εαυτό σου πρώτα και µετά στο καλό. 
Έτσι µου έλεγε η µαµά µου. Το κακό έλεγε είναι πιο γρήγορο αλλά το καλό είναι 
πάντα πιο δυνατό. 

Ο παππούς, ένιωσε να συγκινείται..  

- Νοµίζω πως η καρδιά µου καταλαβαίνει τα Χριστούγεννα Πέτρο, είπε κι έσφιξε 
τα κορδονάκια στο κόκκινο πουγκί µε το τσάι, βάζοντάς το στη βαλίτσα. 

- Ευχαριστώ, είπε ο Πέτρος. 

- Κι εγώ σε ευχαριστώ, είπε ο παππούς. 

- Κάτσε να φας τα µπισκότα µου και θα µε ευχαριστήσεις µετά. Το τελευταίο 
βούτυρο που υπήρχε στην πόλη, είναι σε αυτά τα µπισκότα, να ξέρεις. 

Ο Πέτρος τέντωσε το χεράκι του και έδωσε ένα µπισκότο… 

Σκύβοντας να πάρει κι ένα για εκείνον έπεσε ξανά ο σκούφος και πάνω που ο Πέτρος 
εκνευρισµένος άρχισε να µασάει τα λόγια του, κοίταξε τον παππού. Μα το βούτυρο 
και όλη τη ζάχαρη του κόσµου! Τι έχει συµβεί; Αυτό το βλέµµα…  

- Ε ψιτ κύριος, είσαι καλά; 

- Κάτι συνέβη. 

- Ναι αυτό λέω κι εγώ. Τι σου συνέβη; 

- Ξαφνικά για µερικά δευτερόλεπτα, ένιωσα πως κάτι θυµήθηκα. Νόµισα πως 
ξέρω ποιος είµαι… Και µέτα χάθηκε πάλι, αλλά κάτι νιώθω, είναι µια πολύ 
γνώριµη αίσθηση, σαν να ξέρω και να µην ξέρω µετά… Είπε ο παππούς και 
κατσούφιασε. 
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- Ααααα γι’ αυτό λες. Είναι τα µπισκότα. Θαυµατουργά. Τρώγε κύριος γιατί θα 
ξαναφάς αύριο πάλι. 

Στο υπόλοιπο της διαδροµής δεν µίλησαν οι δυο τους και πολύ. Αυτή η ησυχία βύθισε 
τον καθένα στις σκέψεις του. Κάποιες στιγµές κοιτούσε ο ένας τον άλλον, 
κυρίως όταν ακουγόταν το κουδουνάκι ή όταν τσίριζαν πολύ τα ροδάκια 
της βαλίτσας. Αλλά κανείς δεν ήθελε και πολλές κουβέντες.  

Ο παππούς σκεφτόταν συνέχεια το µπισκότο. 
Τι µαγικό είχε αυτό το µπισκότο. Προσπαθούσε να 
θυµηθεί ξανά και ξανά την αίσθηση µήπως καταφέρει 
και κάτι ακόµη να θυµηθεί. Και το κουδουνάκι… Τι του 
θύµιζε το κουδουνάκι; 

Ξαφνικά, άκουσε τον Πέτρο να µιλά δυνατά, σαν 
να τον ξύπνησε από τις σκέψεις όπου είχε 
βυθιστεί. 

- Ε κύριος… Κουφάθηκες κιόλας; 

- Συγγνώµη Πέτρο, είχα κάτι στον νου µου… 

- Φτάνουµε, αυτό θέλω να σου πω. Εκεί που έχει τα φώτα βλέπεις; Εκεί είναι η 
Ειρήνη. Σε λίγο θα ξηµερώσει. 

- Ξέρεις που θα πάµε ακριβώς; 

- Ναι µου έχουν πει. Είναι ένα µέρος που θα βρούµε κάποιους από την πόλη.  

- Σε άλλη πόλη θα πάµε; 

- Όχι ακριβώς. 

- Και τι είναι; 

- Είναι ένα µέρος που είναι όσοι έχουν φύγει από τη δική µου πόλη. 

- Και είναι πολλοί; 

- Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και λίγοι. Εγώ θέλω να βρω τη µαµά µου. 

Ο παππούς έγνεψε καταφατικά. 

Μετά έπεσε και πάλι σιωπή. Ο καθένας είχε τις δικές του σκέψεις. 
Ο παππούς ανησυχούσε µήπως δεν βρει ποτέ ποιος είναι και ο Πέτρος 
καρδιοχτυπούσε µήπως δεν βρει τη µαµά του. 
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- Αν ήταν Χριστούγεννα να ξέρεις θα είχαµε ότι ζητήσουµε είπε µεγαλόφωνα. 

- Εσύ τι θα ζητούσες; Ρώτησε ο παππούς. 

- Εγώ κύριος θα ζητούσα τα Χριστούγεννα για να µπορούν όλοι να έχουν ότι 
θέλουν. Εσύ τι θα ζητούσες;  

- Κι εγώ το ίδιο… 

- Εσύ ούτε που ξέρεις τι είναι, αλλά τέλοσπάντων, έχουµε κοινό στόχο. 

Ξαφνικά ο Πέτρος σταµάτησε. 

- Φτάσαµε. 

- Και γιατί σταµατάς; 

- Γιατί φοβάµαι. 

- Τι φοβάσαι αφού τα καταφέραµε µέχρι εδώ. 

- Εγώ τα κατάφερα γιατί περίµενα να βρω τη µαµά µου και τη γιαγιά µου, αλλά 
αν δεν τις βρω, τι θα περιµένω; 

- Έλα πάµε, θα ρωτήσουµε. 

- Πλάκα έχεις κύριος, είπε γελώντας ο Πέτρος. Όσο πιο λίγα ξέρεις τόσο 
καλύτερα. 

Ο Πέτρος κι ο παππούς έφτασαν σε ένα χαµηλό κτίριο. Είχε φώτα και στην πόρτα 
ήταν ένα στεφάνι µε γκι. 
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- Αυτό είναι γιατί εδώ µπορεί να έχουν Χριστούγεννα κατάλαβες; εξήγησε ο 
Πέτρος. 

Μια κυρία µε µακριά µαλλιά και ένα στολισµένο πουλόβερ έτρεξε να τους υποδεχτεί. 

Γεια σου µικρούλι, σε περιµέναµε, είµαι η Τζούλια, έλα µαζί µου, πάµε να ζεσταθείς και 
να φας κάτι, θα πρέπει να σε ρωτήσουµε κάποια πράγµατα για να ψάξουµε να 
βρούµε τους γονείς σου. 

- Τι; Δεν είναι εδώ; 

- Φοβάµαι πως όχι… 

- Τι εννοείς πως φοβάσαι πως όχι; 

- …εδώ έχουν µείνει λίγοι… ένας µαέστρος, η κυρία Ναταλία που είναι συνταξιούχος, 
ένα κοριτσάκι που αρνείται να µας πει το όνοµά της και ο κύριος Δηµήτρης που είναι 
τυφλός και κάθεται πάντα εκεί που τον πάει ο σκύλος του… 

Ο Πέτρος κατσούφιασε. Στενοχωρήθηκε. Θύµωσε… Έδωσε µια κλωτσιά στη βαλίτσα 
του που πετάχτηκε στην άλλη άκρη και τσούλησε µέχρι το κοριτσάκι. Εκείνη τον κοίταξε 
µε ένα βλέµµα ακόµη πιο θυµωµένο και κάτι µουρµούρησε µέσα από τα δόντια της. 
 

- Είσαι µε τον παππού σου, ρώτησε σκύβοντας στο ύψος του η κυρία Τζούλια. 

- Ποιον, αυτόν λες; 

- Ναι, µαζί δεν είστε; 

- Μαζί. Αλλά δεν είναι ο παππούς µου.  

- Και ποιος είναι; ρώτησε η κυρία Τζούλια. 

- Δεν ξέρω. Με βρήκε την ώρα που έφευγα από την πόλη. Ούτε αυτός ξέρει 
ποιος είναι. Έχει χτυπήσει το κεφάλι του, είπε ο Πέτρος κι έδειξε τα καρούµπαλα. 
Έχει ξεχάσει τα πάντα. 

- Πέτρο, είπε η κυρία Τζούλια, θα τη βρούµε τη µαµά και τον µπαµπά. 

- Ναι καλά… 

Ο Πέτρος έφυγε τρέχοντας και βγήκε στη µικρή βεράντα στην άλλη άκρη του κτιρίου. 

Ο σκούφος είχε πέσει στα µάτια του αλλά αυτή τη φορά δεν τον ένοιαζε καθόλου. Δεν 
ήθελε ούτε να δει κανέναν ούτε κανείς να δει ότι κλαίει. 
Τα µάτια του άνοιξαν βρύσες. 
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Ξαφνικά εκεί που έκλαιγε, άκουσε µια φωνή… 

- Μανίκια δεν έχεις; Να πάρε το δικό µου, είπε το κορίτσι και κάθισε δίπλα του. 
Στο σχολείο δεν µας άφηνε η δασκάλα να σκουπίσουµε τις µύξες µας στα 
µανίκια. Πάντα ήξερα πως είναι λάθος αυτό. Να τώρα είδες πως χρειάζεται ένα 
µανίκι… 

Ο Πέτρος σήκωσε το σκούφο του και γύρισε προς το κορίτσι. 

- Εσύ είσαι; 

- Ναι εγώ. 

- Και πώς σε λένε; Η κυρία στην πόρτα είπε πως δεν µιλάς. 

- Μια χαρά µιλάω, δεν µε ακούς; 

- Επειδή σε ακούω το λέω… 

- Απλά δεν θέλω να απαντάω σε ερωτήσεις από τους µεγάλους. Οι µεγάλοι λένε 
και κάποιες βλακείες. Είµαι θυµωµένη, η κυρία Τζούλια είπε τη µέρα που ήρθα 
πως φέτος ίσως να µην έχουµε κανονικά Χριστούγεννα. Λες και υπάρχουν 
κανονικά και µη κανονικά Χριστούγεννα. 

- Α είσαι δικιά µου εσύ. Κι εγώ θύµωσα µε το φίλο µου το Βασίλη που έλεγε κάτι 
τέτοια. Πώς σε λένε; Θα µου πεις; 

- Ειρήνη. Ειρήνη µε λένε. 

- Χαίρω πολύ. Πέτρος. 

- Και τον παππού σου; Πέτρο τον λένε; 

- Ποιον; 

- Αυτόν εκεί που κάθεται κατσουφιασµένος στο τζάκι… 

- Αααα αυτόν; Αυτός δεν είναι παππούς µου. Είναι ένας άσχετος παππούς που 
δεν ξέρω το όνοµά του. Ούτε αυτός το ξέρει. Έχει χτυπήσει και δεν θυµάται ούτε 
ποιος είναι ούτε το όνοµα του. 

- Πέτρο, έχω µια ιδέα. Είµαστε φίλοι; Πες ναι. Έλα έχω τις µύξες σου στο µανίκι 
µου, τώρα είµαστε φίλοι. 

- Καλά. Φίλοι είπε ο Πέτρος. 
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- Τι έχεις µέσα σε αυτή τη βαλίτσα που έφερες; 

- Κάτι δικά µου. Ένα δώρο που µου έκανε αυτός ο παππούς. Το λουρί από τον 
σκύλο µου τον Ρο, δυο αγαπηµένα βιβλία µου, ένα σακούλι τσάι κανέλα που 
πίναµε µε τη µαµά µου τα Χριστούγεννα και τη φυσαρµόνικα που είχε ο 
µπαµπάς µου.  

- Καλά, ούτε παραγγελία να τα είχαµε, είπε η Ειρήνη κι άρχισε να χοροπηδάει… 

- Και δεν σου είπα και το καλύτερο. 

- Τι έχει κι άλλο; ρώτησε η Ειρήνη µένοντας σε χορευτική πόζα. 

- “Έχω κι ένα κουτί µπισκότα βουτύρου, αλλά αυτά είναι για τη µαµά µου.” 

-  “Λοιπόν άκου το σχέδιο. Θα αποδείξουµε σε όλους πως τα Χριστούγεννα θα 
έρθουν και φέτος. Και πως δεν θα τα σταµατήσει κανένας πόλεµος…” 

-  “Και πώς θα το κάνουµε αυτό;” ρώτησε ο Πέτρος µε τα µάτια του γεµάτα από 
περιέργεια. 

 
- Στην αποθήκη έχει µια στολή άη Βασίλη και κάτι µούσια και τέτοια, είναι 

µέρος της συνωµοσίας των µεγάλων να µας πείσουν πως αυτοί 
κάνουν τον άγιο Βασίλη και πως κανονικά δεν υπάρχει. Μας 

περνάνε για χαζούς, κατάλαβες; Αλλά έχω καταλάβει το σχέδιό 
τους. Θα πάµε στον παππού και θα του ζητήσουµε να τη 
φορέσει. Αυτός αν όντως δεν θυµάται ποιος είναι, δεν θα 
τον πειράξει. Δεν θα χρειαστεί και να βάλει τα µούσια, έχει 
δικά του. Βέβαια είναι κοντα αλλά δεν πειράζει. Και είναι και 

κάπως ψηλός και όχι µε τόσο µεγάλη κοιλιά αλλά θα τα 
βολέψουµε, θα σφίξει τη ζώνη να µην του πέσει το παντελόνι. Μετά…” 

- Ειρήνη τι θα πετύχουµε µε αυτό; 

- Θα δώσουµε τα δώρα σου σε αυτούς που είναι εδώ και θα νοµίζουν πως τα 
έφερε ο Άγιος Βασίλης, έτσι θα πιστέψουν στα Χριστούγεννα και µετά την άλλη 
µέρα θα γίνει όντως Χριστούγεννα και θα πάει ο αληθινός άγιος Βασίλης σε 
όλους και εκεί που ήταν ο πόλεµος. Εµείς αυτό θα ζητήσουµε. Εγώ δηλαδή, να 
φύγει ο πόλεµος. 

- Και τον παππού τι θα τον κάνουµε; 

- Να κάνει κι αυτός µια ευχή να βρει το όνοµά του, αλλά είναι µεγάλος και 
µάλλον δεν τα πιστεύει αυτά, καλά να πάθει. 

- Ωραία είπε ο Πέτρος. Λες κι έχουµε τίποτα να χάσουµε, να το κάνουµε. 
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- Απόψε θα πάω και θα πάρω ένα τετράδιο µε παρτιτούρες και θα τυλίξουµε τα 
δώρα. δεν θα το καταλάβει ο µαέστρος γιατί έχει πολλά”, είπε η Ειρήνη. 

 
- “Και πώς θα τα µοιράσουµε;” ρώτησε ο Πέτρος 

- “Απλούστατο είπε η Ειρήνη, η κυρία Ναταλία θα πάρει τα βιβλία, πάντα 
διαβάζει το βράδυ. Ο κύριος Δηµήτρης θα πάρει το λουρί του Ρο 
για το σκύλο του, έτσι θα τον βοηθάει να µετακινείται. Ο 
µαέστρος θα πάρει τη φυσαρµόνικα. Και στον µάγειρα θα 
δώσουµε το τσάι να µη µας δει που θα πάρουµε τη στολή. 
Στη Τζούλια δώσε αν θες ένα µπισκότο και στον παππού θα 
δώσεις ακόµη ένα και θα τον αφήσεις να φοράει την 
κουβέρτα όταν δεν θα φοράει τη στολή γιατί δεν το βλέπω 
καλά, όλο βήχει…” 

Εκείνο το βράδυ οι δυο τους αποφάσισαν να µην κοιµηθούν. 
Έξω από το παράθυρο περνούσαν συνεχώς αυτοκίνητα. Από 
άλλους χώρους του κτιρίου, οι άνθρωποι έβρισκαν την 
οικογένειά τους. Τα δύο παιδάκια ένιωσαν µοναξιά. Ήθελαν 
τόσο πολύ να βρουν τους γονείς τους. 

- “Μην κοιµηθείς” είπε ο Πέτρος. 

- “Δεν κοιµάµαι” απάντησε η Ειρήνη, “ονειρεύοµαι… 
έχουµε 3 µέρες να προλάβουµε να τα κάνουµε όλα. 

- “Ξέρεις… πριν έρθει ο πόλεµος, είχα κι εγώ ξεκινήσει 
µια έρευνα. Ήθελα να βρω τον Άγιο Βασίλη. Η µαµά 
µου πριν φύγει να βοηθήσει τη γιαγιά, πριν έρθει ο 
πόλεµος, µου είχε ράψει ένα κρυφό κουδουνάκι στην 
κουβερτούλα µου, έτσι θα κρυβόµουν κάτω από το τραπέζι, θα 
στρώναµε το τραπέζι µε την κουβέρτα αντί για τραπεζοµάντηλο 
και θα µόλις θα πήγαινε τα φάει το µπισκότο θα τον άκουγα. Το 
κουδουνάκι θα µε έφερνε πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Άγιο 
Βασίλη.” 

- ...αυτό πρέπει να καταφέρουµε, είπε η Ειρήνη. 

Μόλις κοιµήθηκαν όλοι, κι αφού η Ειρήνη τύλιξε τα δώρα µε τις παρτιτούρες. 
Ξύπνησαν τον παππού. Του εξήγησαν την ιδέα τους. 

- Θα µας βοηθήσεις; είπε η Ειρήνη. Αφού δεν ξέρεις ποιος είσαι να είσαι κάποιος 
καλός για λίγο ε; 

Ο παππούς σηκώθηκε, πήγε προς τη στολή που του είχε φέρει η Ειρήνη από το 
υπόγειο δίπλα στην κουζίνα. 
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- Μετά θα πιεις και τσάι κανέλα, είπε ο Πέτρος. Και σου έχω ακόµη ένα 
µπισκότο… και που ‘σαι κύριος… Ευχαριστούµε. 

Ο παππούς χαµογέλασε. 
Δεν ήταν η ζάλη, ήταν µια περίεργη και µαζί οικεία αίσθηση. 

- Το δώρο σου µην ξεχάσεις, είπε στον Πέτρο… 

- - Είναι στο µέσα µπουφάν ήδη, απάντησε ο Πέτρος. 

Εκείνο το βράδυ, το πιο περίεργο βράδυ στον κόσµο, κανείς σε κανένα σηµείο του 
πλανήτη δεν ήξερε τι είχε συµβεί. 

Ο παππούς κοιµήθηκε µε τη στολή και την κουβέρτα του Πέτρου, πλάι στο 
σερβιρισµένο τσάι κανέλα. 

Τα αυτοκίνητα σταµάτησαν να πηγαινοφέρνουν κόσµο αφού όλοι είχαν πάει σπίτι 
τους. 
 
Η µέρα ξηµέρωσε και µόνο ο Πέτρος, ο παππούς κι η Ειρήνη ακόµη 
κοιµόντουσαν. 

Ξαφνικά, άκουσαν από το µεγάφωνο, την κυρία Ναταλία να 
διαβάζει Χριστουγεννιάτικα παραµύθια. 

Ο κύριος Δηµήτρης πήγε βόλτα µε τον σκύλο του και επέστρεφε 
µε κάποιους, που τα παιδιά δεν µπορούσαν να δουν από µακριά. 

Ο µαέστρος έκανε συνοδεία µε τραγούδια στα παραµύθια της 
κυρίας Ναταλίας. 

Τα παιδιά ξύπνησαν ενθουσιασµένα.  

Η Ειρήνη, πήρε µια πόζα κι είπε στον Πέτρο µε παιχνιδιάρικη 
φωνή: “Λοιπόν, τι έχεις να πεις;” 

- Πολύ καλή ιδέα τελικά, απάντησε αγουροξυπνηµένος. 

Τα παιδιά κοίταξαν γύρω τους, αλλά δεν βρήκαν τους γονείς τους… 

Πολύ γρήγορα η χαρά τους έγινε απογοήτευση. 

Η Ειρήνη βγήκε στη βεράντα. 

Ο καιρός είχε χαλάσει. 
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Ο Πέτρος την ακολούθησε. 

- Πάρε το ένα µπουφάν, έχω δύο, της είπε ο Πέτρος και της άφησε το µπουφάν 
του στους ώµους. Και µανίκια έχω αν θες να κλάψεις. 

- Θέλω τη µαµά και τον µπαµπά µου, είπε η Ειρήνη µε ένα δάκρυ στην άκρη του 
µατιού της. 

Ο Πέτρος δεν ήξερε τι να πει. 

Τα Χριστούγεννα ήταν σχεδόν εκεί. 
Ήταν για όλους εκτός από εκείνον, την Ειρήνη και τον παππού… 

Ξαφνικά όπως σταύρωσε τα χέρια του ένιωσε στην τσέπη το δώρο του 
παππού… 
Έβαλε το χέρι του µέσα κι έβγαλε το µενταγιόν. 
Με το χεράκι του το καθάρισε από τις σκόνες που είχε αφήσει το 
τριµµένο τσάϊ. 

Ξαφνικά το µενταγιόν άστραψε σαν διαµάντι.  
Πάνω του ήταν γραµµένο το 2022.  

- Φέτος, αυτό είναι φέτος, αναφώνησε αναφώνησε η Ειρήνη  

Γυρνώντας το από την άλλη ο Πέτρος δεν πίστευε στα µάτια του, αυτό ήταν το σήµα 
του άγιου Βασίλη. 

Τα δυο παιδιά ανάσαιναν τόσο κοντά στο µενταγιόν που η ανάσα τους το θάµπωνε 
στο κρύο. 

- Θα το γυαλίσω µε το µανίκι, αυτό που δεν έχει µύξες, είπε η Ειρήνη και το πήρε 
από τα χέρια του Πέτρου. 

Ξαφνικά στον αντικατοπτρισµό του µενταγιόν, είδε τον κύριο Δηµήτρη να είναι πίσω 
τους, µαζί µε τους γονείς της, µια γιαγιά και ακόµη ένα ζευγάρι. 
Η Ειρήνη έτρεξε και αγκάλιασε τον µπαµπά της και η κυρία Ναταλία πήρε αγκαλιά την 
άλλη κυρία. Η µουσική από το µεγάφωνο τώρα αντηχούσε τα κάλαντα από τη 
φυσαρµόνικα. 

Ο χρόνος σαν να σταµάτησε.  

Ο Πέτρος άκουσε το κουδουνάκι της κουβέρτας. 
Σήκωσε τα µάτια του κι είδε τον παππού στο χιόνι εµπρός από τη βεράντα. Στο στόµα 
του είχε το µισό µπισκότο να κρέµεται έξω και ξαφνικά, εκεί που όλα ήταν σαν ένα 
µαγικό όνειρο, τα δύο παιδιά µε µάτια γεµάτα δάκρυα συγκίνησης κατάλαβαν. 
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- Εσύ είσαι…. είπε ο Πέτρος. Σε βρήκα. Η κουβέρτα µου, σε βρήκε, είναι η πιο 
έξυπνη ερευνητική κουβέρτα. 

Ο Άγιος Βασίλης έφαγε όλο το µπισκότο του, πήρε αγκαλιά τα παιδιά και γέλασε µε το 
πιο δυνατό αγιοβασιλιάτικο γέλιο στην ιστορία όλων των Χριστουγέννων. 

- Θα µε βοηθήσετε; Ρώτησε τα παιδιά; 

- Εµείς; είπαν και τα δυο µε µια φωνή. 

- Φυσικά, είπε ο Άγιος Βασίλης. 

- Εσύ βρήκες τους γονείς µας; ρώτησε η Ειρήνη. 

- Μάλλον εσείς κάνατε το θαύµα… απάντησε ο Άγιος Βασίλης µε βροντερή 
φωνή. 

- Δεν καταλαβαίνω, είπε ο Πέτρος. 

“Θυµάσαι τι µου είπες κάποτε;”, είπε ο άγιος Βασίλης. 
“Αυτά τα πράγµατα τα νιώθεις µε την καρδιά. Όταν 
φόρεσα τη στολή κάτι άρχισα να θυµάµαι, αλλά και 
µετά πάλι έχασα τη µνήµη µου. Μετά ήπια το τσάι και 
λίγο κονιάκ και κοιµήθηκα… Το πρωί, η µουσική, τα 
κάλαντα και η χαρά των ανθρώπων µε βοήθησε να 
θυµηθώ. Όταν πια έφαγα και το µπισκότο σου Πέτρο 
ήταν όλα πια πολύ ξεκάθαρα. Τώρα θα φύγω, πρέπει 
να πάω να πάρω το έλκηθρό µου. Θυµάµαι πώς 
έπεσα.” 

- Πώς έπεσες; ρώτησαν τα παιδιά 

- Οι διαπραγµατεύσεις πήγαν πολύ καλά, αλλά 
κατέβηκα πολύ χαµηλά για να ακούσω µε βεβαιότητα πως θα σταµατήσουν οι 
µεγάλοι τον πόλεµο. Τα πιο πολλά παιδιά, αυτό ζήτησαν για δώρο φέτος. Στην 
προσπάθεια µου να ακούσω τι λένε και να µη µε δουν έχασα την ισορροπία κι 
έπεσα. 

- Δηλαδή θα δω το µπαµπά µου; ρώτησε ο Πέτρος 

- Είναι ήδη πίσω σου. Και η οικογένεια µεγαλώνει, είπε ο Άγιος Βασίλης γελώντας 
αλλά τα παιδιά είχαν ήδη τρέξει να βρουν τους γονείς τους. 

Ο Πέτρος δεν πίστευε στα µάτια του. 

Η Ειρήνη είχε πάρε τόσο σφιχτά αγκαλιά τη µαµά της που πονούσαν τα χέρια της. 
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Η κυρία Ναταλία ήταν φίλη µε τη νοσοκόµα της γιαγιάς του Πέτρου. Όταν η 
νοσοκόµα πέρασε το πρωί από το κτίριο που ήταν τα παιδιά, άκουσε τα παραµύθια 
και το είπε στη γιαγιά του Πέτρου και αµέσως µε τη µαµά του έτρεξαν να τους βρουν. 

Στον δρόµο, βρήκαν τους µπαµπάδες που έρχονταν από τις διαπραγµατεύσεις. Όταν 
ο µπαµπάς του Πέτρου είδε τον κύριο Δηµήτρη µε το κολάρο του Ρο ήξερε πως θα 
βρει τον γιο του. Λίγο πριν φτάσουν όλοι µαζί συνάντησαν και τη µαµά της Ειρήνης 

που ήταν µαθήτρια στο ωδείο και 
αναγνώρισε τη µουσική του µαέστρου 
του δασκάλου της. 

Η Τζούλια αποφάσισε να βοηθήσει να 
χτιστεί ξανά η πόλη του Πέτρου αφού 
έφυγε ο πόλεµος και να τους 
φιλοξενήσει όσο χρειαστεί. 

Εκείνο το βράδυ τα παιδιά ήταν πιο 
ευτυχισµένα από οποιαδήποτε µέρα στη 
ζωή τους. 

Στολίζοντας το δέντρο στο κτίριο µε την 
πράσινη πόρτα, ο Πέτρος έδωσε στη 
µαµά του τα µαγικά µπισκότα.  

-  Θέλω να φτιάχνουµε κάθε µέρα όταν πάµε σπίτι µας, της είπε…  

Ο Πέτρος είχε σώσει τα Χριστούγεννα και είχε βρει τους γονείς του και τον Άγιο 
Βασίλη… 

- Μόνο ο Ρο µου λείπει, είπε µυστικά στην Ειρήνη. 

- Για κοίτα ψηλά, του είπε εκείνη. Βλέπεις ό,τι βλέπω;  

Στον ουρανό ένα σχέδιο µε αστέρια ίδιο η πονηρόφατσα του Ρο 

- ...λες να τον έχει ο άγιος Βασίλης; ρώτησε ο Πέτρος την Ειρήνη και ρούφηξε τη 
µύξα του από το κρύο. 

- Ναι είµαι σίγουρη, απάντησε η Ειρήνη 

- Και πώς έγινε αυτό; αναφώνησε ο Πέτρος. 

- Αυτά δεν τα καταλαβαίνεις µε το µυαλό αυτά τα νιώθεις µε την καρδιά σου, 
απάντησε η Ειρήνη και του έδωσε το µανίκι της… 
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Στην Prénatal πιστεύουµε ότι πίσω από κάθε χαρούµενο παιδί, βρίσκεται ένας 
φροντισµένος γονιός. Ένας γονιός που έχει βρει τη στήριξη που χρειάζεται, τα 

προϊόντα που θα του κάνουν τη ζωή έστω και ένα τσακ πιο εύκολη, τις συµβουλές, τις 
απαντήσεις, τα λόγια και τις κινήσεις που χρειάζεται για να γνωρίζει ότι δεν είναι 

µόνος. Ότι σε αυτό το ταξίδι που κάνει ως γονιός έχει στο πλάι του ανθρώπους που 
έχουν δώσει την υπόσχεση να είναι δίπλα του. Για αυτό συνεργαστήκαµε µε το Project 

Parenting, την 1η εκπαιδευτική πλατφόρµα για γονείς στην Ελλάδα, που 
µοιραζόµαστε ένα κοινό όραµα για να στηρίξουµε τους γονείς και τα παιδιά µε κάθε 

µέσο. Έτσι, παρέα δηµιουργήσαµε αυτό το παραµύθι, το οποίο έχει γράψει 
εξειδικευµένη επαγγελµατίας του παιχνιδιού και των παραµυθιών. Για να σου 

προσφέρουµε το καλύτερο. 

Για να κάνουµε κάτι για εσένα που θα βάλει ένα χαµόγελο στο πρόσωπό σου. Που θα 
βάλει κι ένα χαµόγελο στο πρόσωπο του παιδιού σου! Θέλουµε να είµαστε δίπλα σου, 
πριν καν το ζητήσεις και θέλουµε να σου χαρίσουµε όµορφες στιγµές µε το παιδί σου 

που θα τις κρατήσετε για πάντα… 

Αυτό το δώρο είναι λοιπόν για εσένα που µας εµπιστεύεσαι σε αυτό σου το ταξίδι και 
που έρχεσαι σε εµάς σε µια από τις πιο όµορφες και σηµαντικές στιγµές του χρόνου… 

τα Χριστούγεννα! 
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Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

H Μαριάννα Αντωνακάκη είναι µέλος της οµάδας του Project 
Parenting καθώς µοιράζεται κοινά οράµατα για τα παιδιά 
αλλά και το εσωτερικό παιδί των ενηλίκων. Ξεκίνησε τις 
σπουδές της από τη Φιλοσοφική Σχολή στο ΕΚΠΑ στο 
τµήµα Γαλλικής Φιλολογίας και µετά συνέχισε µε BA in 
interior design από το Middlesex University. Δηµιούργησε 
µια σηµαντική πορεία στα media, µέσα από διευθυντικές 
θέσεις σε περιοδικά κι εφηµερίδες αλλά και στο διεθνές 
ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Star καθώς και 
ραδιόφωνο στην περιφέρεια και στην Κύπρο. Η µητρότητα 
άλλαξε τον προσανατολισµό της στη µελέτη της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς και ειδικά σε παιδικούς και βρεφικούς πληθυσµούς. 
Σήµερα είναι Υπότροφος Applied Psychology από το University of Derby UK µε 
µεταπτυχιακές σπουδές ως Play Therapist, ενεργό µέλος του PTi και µε Post Graduate 
Diploma in Infancy & Attachment Psychotherapy από το Barry University, Miami. 
  
 Είναι δηµιουργός του NowLetsPlay® του κατοχυρωµένου Προγράµµατος για βρέφη, 
παιδιά, εφήβους και γονείς αλλά και το εσωτερικό παιδί του ενήλικα. Είναι σύµβουλος 
και Trainer Meta-trauma & PTSD, Meta International Inc, Certified Photo Therapist 
Robert Gordon University - POY Authorized Expert καθώς και Global NLP Trainer, 
UCSC. 

Μελετώντας τους νέους και παρατηρώντας το κενό στη Συµβουλευτική καριέρας 
αλλά και την ταχύτατη αλλαγή στο επιχειρείν η Μαριάννα είναι Design Thinking 
Consultant & Financial Behaviourism Counselor, από το Πανεπιστήµιο του Stanford 
και µέλος της οµάδας Digital Transformation ενώ έχει φέρει κι εκπροσωπεί 
αποκλειστικά για την Ελλάδα και Κύπρο ως Affiliated Partner το καινοτόµο 
Πρόγραµµα MindsetMaps ™ International για το επιχειρείν της επόµενης γενιάς, τόσο 
ως Mindset Trainer αλλά και ως Authorized Consultant για αυτήν την καινοτοµία που 
περιλαµβάνει µελέτη και χαρτογράφηση του Mindset για επιχειρηµατίες, οµάδες, 
δηµιουργούς, srartUps, καλλιτέχνες, επιστήµονες καθώς και παραδοσιακές ή νεοφυείς 
επιχειρήσεις, µέσω τεχνητής νοηµοσύνης και εργαλείων Συµβουλευτικής, Leadership 
και Meta-preneurship. 

Στα παιδιά µου, όλα τα παιδιά του κόσµου και στο εσωτερικό µας παιδί. 
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συνόλου ή µέρους του έργου.
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http://www.projectparenting.gr
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Χαρούµενα Χριστούγεννα 

Ευχόµαστε όµορφες και αξέχαστες στιγµές σύνδεσης και αγάπης. 
Οι πιο σηµαντικές αναµνήσεις κρύβονται στις πιο απλές στιγµές! 

https://prenatal.gr/
https://www.projectparenting.gr
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