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Αδιάφορος για τις γιορτινές μέρες που πλησιάζουν, 
σκληρός κι αδίστακτος με όλους, ο Σκρουτζ 

μετράει ξανά και ξανά τα χρήματά του. 
Τίποτα δεν τον αγγίζει. 

Ούτε η μαγεία των Χριστουγέννων, 
ούτε ο ενθουσιασμός των παιδιών, 

ούτε η αφοσίωση του υπαλλήλου του  
και το ενδιαφέρον του ανιψιού του. 

Όμως ποτέ δεν είναι αργά για θαύματα.  
Το φάντασμα του παλιού συνεταίρου του  
και τα τρία πνεύματα των Χριστουγέννων  

θα του δείξουν τον δρόμο της αγάπης 
κι έτσι θα περάσει τα πρώτα του 

αληθινά Χριστούγεννα.
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Κεφάλαιο  1
Το φάντασμα του Μάρλεϊ

Ή ταν παραμονή Χριστουγέννων. Τα παιδιά έπαιζαν 

στους δρόμους τρέχοντας, γελώντας και γλιστρώντας 

στο παγωμένο χιόνι. Οι περαστικοί χαιρετούσαν χαμογελώντας 

ο ένας τον άλλον και περπατούσαν βιαστικά για να προλάβουν 

τα τελευταία ψώνια. Παρά το τσουχτερό κρύο όλοι μπορούσαν 

να νιώσουν τη θαλπωρή και τη μαγεία των Χριστουγέννων να 

ζεσταίνει την καρδιά τους. 



Ή σχεδόν όλοι. Γιατί υπήρχε κάποιος που, όσο κι αν 

φαίνεται παράξενο, μισούσε τα Χριστούγεννα! Κάποιος 

που, χωμένος μέσα στο κρύο και σκοτεινό γραφείο του, 

δεν ενδιαφερόταν για τίποτε άλλο εκτός από τα χρήματα. 

Κάποιος που είχε μια καρδιά τόσο παγωμένη που καμία 

γιορτή δεν μπορούσε να τη ζεστάνει. Κι αυτός ήταν ο 

Σκρουτζ.

Ο Σκρουτζ ήταν ο πιο τσιγκούνης άνθρωπος του κόσμου. 

Λέγανε ότι μέσα στις τσέπες του ζούσανε καβούρια. Κανείς 

δεν τον συμπαθούσε γιατί, εκτός από σπαγγοραμμένος, ήταν 

δύστροπος και κακός. Φαινόταν άλλωστε αυτό στο πρόσω-

πό του. Η μύτη του ήταν σουβλερή και τα χείλη του σου-

φρωμένα. Τα φρύδια του συνοφρυωμένα και τα μάτια του 

σκοτεινά. Τα μάγουλά του ρουφηγμένα και τα δάχτυλά του 

κυρτά και γαμψά. Μια καμπούρα είχε φορτωθεί στην πλά-

τη του, απ’ όλες εκείνες τις φορές που σκυμμένος πάνω απ’ 

το γραφείο του είχε μετρήσει ξανά και ξανά το πολυτιμότε-

ρο πράγμα που είχε: τις δεκάρες του.



Είχε πολλά χρήματα ο Σκρουτζ κι όμως δε βοηθούσε κανέναν. 

Ούτε τον εργατικό του υπάλληλο Μπομπ Κράτσιτ, που δούλευε 

κοντά του όλα αυτά τα χρόνια δίχως να παραπονιέται, ούτε καν 

τον ανιψιό του τον Φρεντ, που ήταν ο πιο καλόκαρδος νέος 

στην πόλη και ο μοναδικός συγγενής που είχε.
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