
25 υπέροχες ιστορίες που θα σας κρατήσουν συντροφιά 

όσο θα περιμένετε την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου.

Γιατί ο Αϊ-Βασίλης μένει στον Βόρειο Πόλο; Μπορεί 
κανείς να τον δει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς; 
Φοράει μόνο κόκκινα; Και ποιος ετοιμάζει τα δώρα 
για τα παιδιά; Για να ανακαλύψετε όλα τα μυστικά 

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
διαβάστε αυτή την υπέροχη συλλογή από γιορτινές 

ιστορίες και αφήστε τις όμορφες εικόνες 
να σας ταξιδέψουν ως τον Βόρειο Πόλο!
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Οταν ο Χάρης, ο μεγάλος αδελφός του Μάριου, ήταν δεκαπέντε 
χρόνων, αποφάσισε να στήσει μια παγίδα στο δάσος για να 

πιάσει μια αλεπού. Στήριξε ένα κοντάρι στο έδαφος, άπλωσε ένα δί-
χτυ στο χώμα και εξήγησε στον Μάριο ότι, όταν η αλεπού θα περ-
νούσε από πάνω, το κοντάρι θα σηκωνόταν, το δίχτυ θα την τύλιγε 
και θα πιανόταν ζωντανή. Ο μεγάλος αδελφός του Μάριου ήθελε 
όσο τίποτε άλλο να εξημερώσει μια αλεπού.

Ο Μάριος, που κόντευε τα οχτώ, είχε εντυπωσιαστεί πολύ, ιδίως 
όταν η αλεπού πιάστηκε στην παγίδα. Όμως, όταν ο 

Χάρης έβγαλε το δίχτυ, το καημένο το ζώο, τρομο-
κρατημένο, κατάφερε να ξεφύγει και δεν μπόρε-
σαν να το ξαναπιάσουν.

Το τζάκι 
του Αϊ-Βασίλη

Το δάσος ήταν σκεπασμένο με χιόνι και κανείς δε θα μπορούσε 
πλέον να πιάσει μια αλεπού. Ήταν Παραμονή Πρωτοχρονιάς και 
όπου να ’ναι θα περνούσε ο Αϊ-Βασίλης. Ο Μάριος και ο Χάρης εί-
χαν αναλάβει να ετοιμάσουν το δείπνο γιατί οι γονείς τους δού-
λευαν μέχρι αργά. 

Καθώς ο Μάριος άπλωνε τη ζύμη του για να φτιάξει το γλυκό, 
του ήρθε μια ιδέα. Έβαλε το γλυκό στον φούρνο και καθάρισε προ-
σεκτικά το τραπέζι.

«Μπορώ να πάω να παίξω τώρα;» ρώτησε τον Χάρη, που καθάρι-
ζε τα κάστανα. 

«Ναι, αλλά πού και πού να ρίχνεις καμιά ματιά στο γλυκό σου».
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Ο Μάριος κατένευσε. Βγήκε από την πίσω πόρτα, αψηφώντας το 
κρύο και το χιόνι, πήγε στην αποθήκη, πήρε ένα από τα δίχτυα του 
Χάρη και το έκρυψε δίπλα στο τζάκι. Στη συνέχεια πήγε να δει το 
γλυκό του.

«Ψήνεται!»
Ξαναγύρισε στο σαλόνι και εξέτασε το τζάκι. Ήταν ένα από εκεί-

να τα τζάκια που φαίνονταν να έχουν φτιαχτεί ειδικά για τον Αϊ-
Βασίλη. Ηταν τόσο μεγάλο, που μπορούσε κάποιος να σταθεί όρθιος 
στο εσωτερικό του. Οι δύο σιδεριές στο βάθος του χρησίμευαν στα 
παλιά τα χρόνια για να κρεμάνε τα λουκάνικα και να τα κάνουν 

καπνιστά. Ακόμη υπήρχαν τα καρφιά... Πέντε 
λεπτά αργότερα, το δίχτυ είχε δεθεί.

Εκείνο το βράδυ η καρδιά του Μάριου χτυ-
πούσε ακόμη πιο δυνατά απ’ ό,τι συνήθως. Η 
γαλοπούλα ήταν πεντανόστιμη, το γλυκό είχε 
πετύχει και όλη η οικογένεια τραγούδησε το 
«Πάει ο παλιός ο χρόνος», προτού ο Μάριος 
πάει στο κρεβάτι του για ύπνο.

Το μικρό αγόρι είχε σκεφτεί να χρησιμο-
ποιήσει σπίρτα για να κρατήσει τα βλέφαρά του 
ανοιχτά, αλλά ήταν τόσο ενθουσιασμένος, που 
δεν τα χρειάστηκε καν. Κατά τη μία τα ξημε-
ρώματα, όταν όλοι είχαν αποκοιμηθεί, κατέβη-
κε τη σκάλα στις μύτες των ποδιών του και πή-
γε να κρυφτεί δίπλα στο έλατο για να περιμένει 
τον Αϊ-Βασίλη.
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Το εκκρεμές χτύπησε δύο η ώρα και μετά τρεις...
Δυσάρεστες σκέψεις άρχισαν να βασανίζουν τον Μάριο. Ο Αϊ-

Βασίλης ίσως είχε μαντέψει ότι τον περίμενε κάποια παγίδα και 
αποφάσισε να μην έρθει. Ο Μάριος σκέφτηκε να μαζέψει το δίχτυ, 
αλλά ήταν πολύ κουρασμένος και αποκοιμήθηκε. 

Όταν άνοιξε τα μάτια του, ο Αϊ-Βασίλης στεκόταν μπροστά του. 
Το πρώτο πράγμα που ένιωσε ο Μάριος ήταν μια τεράστια ανακού-
φιση: ο Αϊ-Βασίλης δεν είχε πιαστεί στην παγίδα. Μετά η ανακού-
φιση έδωσε τη θέση της στην έκπληξη. Πώς τα είχε καταφέρει;

«Εδώ και περισσότερο από δυο χιλιάδες χρόνια που μοιράζω παι-
χνίδια, ποτέ δε μου έχουν σκαρώσει τέτοια φάρσα!» αναφώνησε ο 
Αϊ-Βασίλης με τη βαθιά φωνή του.

«Λυπάμαι, Αϊ-Βασίλη», ψιθύρισε ο Μάριος.
Ο Αϊ-Βασίλης χαμογέλασε. 
«Θα σου πω ένα μυστικό, Μάριε. Δεν μπαίνω πάντα από την κα-

μινάδα. Εξαρτάται κάθε φορά...»
Ο Μάριος άνοιξε διάπλατα τα μάτια του.
«Στην πραγματικότητα, δε χρειάζεται καν», εξήγησε ο Αϊ-Βασί-

λης, «γιατί είμαι αόρατος!»
«Αόρατος;» φώναξε ο Μάριος. «Αφού σε βλέπω!»
«Με βλέπεις... στο όνειρό σου! Μόνο εκεί μπορεί να με δει κανείς. 

Όμως», πρόσθεσε κλείνοντας πονηρά το μάτι του, «δε με βλέπουν 
όλοι στα όνειρά τους! Καληνύχτα, Μάριε».

«Καληνύχτα, Αϊ-Βασίλη!» απάντησε το μικρό αγόρι.
Το πρωί, όταν ο Μάριος ξύπνησε, τα δώρα ήταν στη θέση τους. 

Άρα δεν ήταν όνειρο...
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