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Αδύνατον.
– Παλιά βρισιά των ξωτικών
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ρθε η ώρα να διαβασετε την αληθι-

νή ιστορία του Πατέρα Χριστού-

γεννα.

Ναι. Του Πατέρα Χριστούγεννα.

Θα αναρωτιέστε πώς γίνεται να ξέρω εγώ 

την αληθινή ιστορία του Πατέρα Χριστού-

γεννα, και θα σας απαντήσω ότι στην πραγματι-

κότητα δε θα έπρεπε να αμφισβητείτε αυτού του 

είδους τα πράγματα. Όχι από την αρχή του βι-

βλίου. Κατ’ αρχάς, είναι αγενές. Το μόνο που 

πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ξέρω στ’ αλήθεια 

την ιστορία του Πατέρα Χριστούγεννα, διαφο-

ρετικά για ποιο λόγο θα την έγραφα;

Μπορεί εσείς να μην τον αποκαλείτε Πατέρα 

Χριστούγεννα.

Ένα συνηθισμένο αγόρι
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Μπορεί να τον αποκαλείτε κάπως αλλιώς.

Σάντα Κλάους ή Σάντα ή Άγιο Νικόλαο ή Σί-

ντερκλας ή Κρις Κρινγκλ ή Πελτσνίκελ ή Πα-

πα-Νοέλ ή Ο Παράξενος Άντρας Με Τη Μεγάλη 

Κοιλιά Που Μιλάει Σε Ταράνδους Και Μου Χα-

ρίζει Δώρα. Ή μπορεί να του έχετε δώσει ένα 

όνομα που σκαρφιστήκατε μόνοι σας, έτσι για 

πλάκα. Ωστόσο, αν ήσασταν ξωτικό θα τον απο-

καλούσατε πάντα Πατέρα Χριστούγεννα. Το 

«Σάντα Κλάους» είναι ένα όνομα που του έδωσαν 

τα αερικά και, επειδή είναι σκανδαλιάρικα, διέ-

δωσαν αυτό το όνομα μόνο και μόνο για να μπερ-

δέψουν τα πράγματα.

Αλλά όπως και να τον φωνάζετε, ξέρετε ποιος 

είναι κι αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Μπορείτε να πιστέψετε ότι υπήρχε μια εποχή 

που δεν τον ήξερε κανείς; Μια εποχή που ήταν 

απλώς ένα συνηθισμένο αγόρι που το φώναζαν 

Νικόλαο, ζούσε στη μέση του πουθενά ή στη μέ-

ση της Φινλανδίας και δεν έκανε τίποτα μαγικό 

εκτός από το να πιστεύει στη μαγεία; Ένα αγόρι 

που ήξερε ελάχιστα πράγματα για τον κόσμο πέ-

ρα από τη γεύση της μανιταρόσουπας, την αί-

σθηση του κρύου βορεινού ανέμου και τις ιστο-

ρίες που του έλεγαν. Και για να παίζει είχε μόνο 

μια κούκλα φτιαγμένη από ένα γογγύλι.
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Αλλά η ζωή του Νικόλαου θα άλλαζε, με τρό-

πους που δεν μπορούσε ποτέ του να φανταστεί. 

Θα του συνέβαιναν διάφορα πράγματα.

Καλά πράγματα.

Άσχημα πράγματα.

Απίθανα, αδύνατα πράγματα.

Αλλά αν είστε από κείνους τους ανθρώπους 

που πιστεύουν ότι κάποια πράγματα είναι αδύ-

νατα, τότε είναι καλύτερα να κλείσετε αμέσως 

αυτό το βιβλίο. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι δεν 

κάνει για σας.

Επειδή αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο με αδύ-

νατα πράγματα.
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Διαβάζετε ακόμα αυτό το βιβλίο;

Ωραία. (Τα ξωτικά θα ’ναι περήφανα.)

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν…
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νικόλαόσ, λόιπόν, ήταν ένα ευτυχι-

σμένο παιδί.

Καλά, στην πραγματικότητα, δεν 

ήταν.

Αν τον ρωτούσατε θα σας έλεγε ότι 

είναι ευτυχισμένος, και σίγουρα προ-

σπαθούσε να είναι ευτυχισμένος, αλλά μερικές 

φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολο να είσαι ευτυχι-

σμένος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Νικό-

λαος ήταν ένα αγόρι που πίστευε στην ευτυχία, 

όπως πίστευε και σε ξωτικά και τρολ και αερικά, 

αλλά ποτέ του δεν είχε δει ούτε ξωτικό ούτε τρολ 

ούτε αερικό και, στην πραγματικότητα, δεν είχε 

γνωρίσει ποτέ ούτε την αληθινή ευτυχία. Για με-

γάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον. Τα πράγ-

14

O γιος ενός ξυλοκόπου
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ματα δεν ήταν και τόσο εύκολα για κείνον. Πάρ-

τε για παράδειγμα τα Χριστούγεννα.

Αυτή είναι μια λίστα με τα δώρα που είχε πά-

ρει ο Νικόλαος για τα Χριστούγεννα. Σε ολόκλη-

ρη τη ζωή του.

1. Ένα ξύλινο έλκηθρο.

2. Μια κούκλα σκαλισμένη σ’ ένα γογγύλι.

Αυτά ήταν όλα κι όλα.

Η αλήθεια είναι ότι η ζωή του Νικόλαου ήταν 

σκληρή. Αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε.

Δεν είχε αδερφούς ή αδερφές για να παίζει 

μαζί τους, και η κοντινότερη πόλη –το Κριστιι-

νανκαουπάνκι (Κρισ-τιι-ναν-καου-πάνκι)– βρι-

σκόταν πάρα πολύ μακριά. Σου έπαιρνε πολύ 

περισσότερο χρόνο να φτάσεις εκεί παρά να προ-

φέρεις το όνομά της. Άλλωστε δεν μπορούσες να 

κάνεις και πολλά πράγματα στην πόλη εκτός από 

το να πας στην εκκλησία ή να χαζέψεις τη βιτρί-

να του μαγαζιού με τα παιχνίδια.

«Μπαμπά! Κοίτα! Ένας ξύλινος τάρανδος!» 

έλεγε με κομμένη την ανάσα ο Νικόλαος καθώς 

ζούλαγε τη μύτη του στο τζάμι. 

Ή:

«Κοίτα! Μια κούκλα-ξωτικό!»
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Ή:

«Κοίτα! Μια λούτρινη κούκλα του βασιλιά!» 

Και μια φορά τόλμησε να ρωτήσει:

«Μπορώ να πάρω ένα παιχνίδι;»

Είχε σηκώσει το βλέμμα του στο πρόσωπο του 

πατέρα του. Ένα μακρύ και λεπτό πρόσωπο με 

παχιά πυκνά φρύδια και δέρμα πιο τραχύ κι από 

παλιά, μουσκεμένα στη βροχή παπούτσια.

«Ξέρεις πόσο στοιχίζει;» είπε ο Τζόελ.

«Όχι» είπε ο Νικόλαος.

Και τότε ο πατέρας του είχε σηκώσει το αρι-

στερό του χέρι με τα δάχτυλα τεντωμένα. Είχε 

μόνο τεσσεράμισι δάχτυλα στο αριστερό του χέρι 

εξαιτίας ενός ατυχήματος με ένα τσεκούρι. Ενός 

φριχτού ατυχήματος. Με πάρα πολύ αίμα. Μάλ-

λον δε θα έπρεπε να επεκταθούμε και πολύ, αφού 

αυτή εδώ η ιστορία είναι χριστουγεννιάτικη.

«Τεσσεράμισι ρούβλια;»

Ο πατέρας του φάνηκε εκνευρισμένος. «Όχι. 

Όχι. Πέντε. Πέντε ρούβλια. Και πέντε ρούβλια 

για μια κούκλα-ξωτικό παραείναι πολλά χρήματα. 

Μπορείς ν’ αγοράσεις μια αγροικία με τα ίδια λε-

φτά».

«Νόμιζα ότι οι αγροικίες κοστίζουν εκατό 

ρούβλια, μπαμπά».

«Μην παριστάνεις τον έξυπνο, Νικόλαε».
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«Μα είχες πει να προσπαθώ να είμαι έξυπνος».

«Όχι αυτή τη στιγμή. Και δε μου λες, γιατί 

θέλεις μια κούκλα-ξωτικό αφού έχεις την κού-

κλα-γογγύλι που σου ’φτιαξε η μητέρα σου; Δεν 

μπορείς να παριστάνεις ότι το γογγύλι είναι ξω-

τικό;»

«Ναι, μπαμπά, βέβαια» είπε ο Νικόλαος, επει-

δή δεν ήθελε να ταράξει τον πατέρα του.

«Μη στενοχωριέσαι, γιε μου. Θα δουλέψω τό-

σο σκληρά που μια μέρα θα γίνω πλούσιος και 

θα μπορείς να ’χεις όσα παιχνίδια θέλεις και τό-

τε θα αγοράσουμε ένα αληθινό άλογο με δική μας 

άμαξα και θα πηγαίνουμε στην πόλη σαν βασι-

λιάς και πρίγκιπας!»

«Να μη δουλεύεις πολύ σκληρά, μπαμπά» είπε 

ο Νικόλαος. «Μερικές φορές πρέπει να παίζεις 

κιόλας. Κι όσο για μένα, είμαι πολύ ευτυχισμένος 

με την κούκλα-γογγύλι».

Αλλά ο πατέρας του έπρεπε να δουλεύει σκλη-

ρά. Έκοβε ξύλα όλη μέρα κάθε μέρα. Δούλευε 

από το πρώτο φως της μέρας μέχρι το σκοτάδι.

«Το πρόβλημα είναι ότι ζούμε στη Φινλανδία» 

του εξήγησε ο πατέρας του, τη μέρα που αρχίζει 

η ιστορία μας.

«Δε ζουν όλοι στη Φινλανδία;» ρώτησε ο Νι-

κόλαος.

GR_Boy Called Christmas Soma.indd   19 28/09/2016   5:44 π.μ.



Ήταν πρωί. Κατευθύνονταν προς το δάσος, 

περνώντας από το παλιό πέτρινο πηγάδι το οποίο 

δεν άντεχαν να κοιτάξουν. Το έδαφος ήταν κα-

λυμμένο με ένα λεπτό στρώμα χιονιού. Ο Τζόελ 

κουβαλούσε ένα τσεκούρι στην πλάτη του. Η λε-

πίδα άστραφτε κάτω από τον παγωμένο πρωινό 

ήλιο.

«Όχι» είπε ο Τζόελ. «Μερικοί άνθρωποι ζουν 

στη Σουηδία. Και επτά άνθρωποι πάνω κάτω 

ζουν στη Νορβηγία. Μπορεί και οκτώ. Ο κόσμος 

είναι μεγάλος».

GR_Boy Called Christmas Soma.indd   20 28/09/2016   5:44 π.μ.



21

«Και ποιο είναι το πρόβλημα με τη ζωή στη 

Φινλανδία, μπαμπά;»

«Τα δέντρα».

«Τα δέντρα; Νόμιζα ότι σου άρεσαν τα δέντρα. 

Γι’ αυτό και τα κόβεις».

«Δέντρα υπάρχουν παντού. Κανείς δεν πληρώ-

νει πολλά για…» Ο Τζόελ σταμάτησε. Και γύρισε.

«Τι συμβαίνει, μπαμπά;»

«Κάτι άκουσα». Αλλά δεν είδαν τίποτε άλλο 

εκτός από σημύδες και πεύκα και θάμνους με μυ-

ρωδικά και ρείκια. Ένα μικροσκοπικό πουλί με 

κόκκινο στήθος καθόταν πάνω σε ένα κλαδί.

«Δε θα ’ναι τίποτα» είπε ο Τζόελ, αβέβαιος.

Κι έπειτα κοίταξε προσεκτικά ένα γιγάντιο 

πεύκο και πίεσε τον τραχύ φλοιό με το χέρι του. 

«Αυτό είναι». Άρχισε να το πελεκάει κι ο Νικό-

λαος άρχισε να ψάχνει για μανιτάρια και μούρα.

Ο Νικόλαος είχε μόνο ένα μανιτάρι στο καλά-

θι του, όταν με την άκρη του ματιού του πρόσεξε 

ένα ζώο λίγο πιο πέρα. Ο Νικόλαος λάτρευε τα 

ζώα, αλλά κυρίως έβλεπε πουλιά, ποντίκια και 

κουνέλια. Μερικές φορές έβλεπε και καμιά άλκη.

Όμως αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο και δυνα-

τότερο.

Μια αρκούδα. Μια γιγάντια καφέ αρκούδα, 

τριπλάσια σε μέγεθος από τον Νικόλαο, που στε-
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κόταν στα πίσω της πόδια και με τα πελώρια 

μπροστινά της πατούνια έριχνε χούφτες ολόκλη-

ρες μούρα στο στόμα της. Η καρδιά του Νικόλαου 

άρχισε να σφυροκοπάει από την υπερδιέγερση. 

Αποφάσισε να ρίξει μια ματιά από κοντά.

Περπάτησε αθόρυβα προς το μέρος της. Βρι-

σκόταν αρκετά κοντά της πλέον.

Την ξέρω αυτή την αρκούδα!

Η τρομακτική στιγμή κατά την οποία διαπί-

στωσε ότι γνώριζε την αρκούδα συνέπεσε με τη 

στιγμή που πάτησε πάνω σε ένα κλαράκι κι αυτό 

έσπασε με θόρυβο. Η αρκούδα γύρισε και τον 

κοίταξε ίσια στα μάτια.

Ο Νικόλαος ένιωσε κάτι να γραπώνει το χέρι 

του με δύναμη. Γύρισε και είδε τον πατέρα του 

να τον κοιτάζει θυμωμένος.

«Τι κάνεις;» είπε χαμηλόφωνα. «Θα σκοτωθείς».

Η λαβή του πατέρα του ήταν τόσο σφιχτή που 

τον πονούσε. Αλλά τότε εκείνος άφησε το χέρι του.

«Γίνε ένα με το δάσος» ψιθύρισε ο Τζόελ. Αυ-

τό έλεγε πάντα, όταν παραμόνευε κίνδυνος. Ο 

Νικόλαος ποτέ δεν έμαθε τι σήμαινε. Έμεινε 

απλώς ακίνητος. Αλλά ήταν πολύ αργά.

Ο Νικόλαος θυμήθηκε τότε που ήταν έξι ετών 

και βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του – τη χαρού-

μενη μητέρα του με τα ροδαλά μάγουλα που πά-
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ντα τραγουδούσε. Πήγαιναν να πάρουν λίγο 

νερό από το πηγάδι, όταν είχαν δει την ίδια ακρι-

βώς αρκούδα. Η μητέρα του είχε πει στον Νικό-

λαο να τρέξει πίσω στην αγροικία, κι ο Νικόλαος 

είχε τρέξει. Εκείνη όμως όχι.

Ο Νικόλαος πρόσεξε ότι ο πατέρας του έσφιγ-

γε το τσεκούρι ακόμα πιο δυνατά, αλλά είδε τα 

χέρια του πατέρα του να τρέμουν. Ο Τζόελ 

έσπρωξε τον Νικόλαο πίσω του, σε περίπτωση 

που η αρκούδα ορμούσε.

«Τρέξε».

«Όχι. Θα μείνω κοντά σου».

Δεν ήταν ξεκάθαρο αν η αρκούδα είχε σκοπό 

να τους κυνηγήσει. Μάλλον δεν είχε. Πιθανότα-

τα ήταν πολύ ηλικιωμένη και κουρασμένη. Αλλά 

βρυχήθηκε.

Και τότε, εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε ένα 

σφύριγμα. Ο Νικόλαος ένιωσε κάτι να περνάει 

ξυστά από το αυτί του σαν γρήγορο φτερό. Μια 

στιγμή αργότερα ένα βέλος με γκρίζα φτερά τρυ-

πούσε το δέντρο δίπλα στο κεφάλι της αρκούδας. 

Η αρκούδα έπεσε στα τέσσερα κι άρχισε ν’ ανη-

φορίζει στην πλαγιά.

Ο Νικόλαος και ο Τζόελ κοίταξαν πίσω τους 

προσπαθώντας να δουν ποιος είχε ρίξει εκείνο το 

βέλος, αλλά δεν έβλεπαν τίποτα πέρα από πεύκα.
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«Πρέπει να ’ναι ο κυνηγός» είπε ο Τζόελ.

Μία βδομάδα πριν είχαν βρει μια τραυματι-

σμένη άλκη κι ένα παρόμοιο βέλος με γκρίζα φτε-

ρά ήταν καρφωμένο στο σώμα της. Ο Νικόλαος 

είχε αναγκάσει τον πατέρα του να βοηθήσει το 

κακόμοιρο πλάσμα. Τον είχε παρακολουθήσει να 

μαζεύει χιόνι και να το πιέζει γύρω από την πλη-

γή προτού τραβήξει κι αφαιρέσει το βέλος.

Συνέχιζαν να κοιτάνε επίμονα ανάμεσα στα 

δέντρα. Άκουσαν ένα κλαρί να σπάει με θόρυβο, 

αλλά εξακολουθούσαν να μη βλέπουν τίποτα.

«Εντάξει, αγόρι των Χριστουγέννων, πάμε να 

φύγουμε» είπε ο πατέρας του.

Είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που είχαν 

πει έτσι τον Νικόλαο.

Αρκετά χρόνια πριν, ο πατέρας του αστειευόταν 

και έκανε πλάκες συνέχεια. Συνήθιζε να κολλάει 

σε όλους παρατσούκλια. Αποκαλούσε τη μητέρα 

του Νικόλαου «Γλύκα» παρότι το αληθινό της 

όνομα ήταν Λίλια, και το παρατσούκλι του ίδιου 

του Νικόλαου ήταν «αγόρι των Χριστουγέννων», 

επειδή είχε γεννηθεί ανήμερα Χριστούγεννα. Ο 

πατέρας του είχε χαράξει μάλιστα το παρατσούκλι 

του γιου του πάνω στο ξύλινο έλκηθρο του παι-

διού.
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«Κοίτα τον, Γλύκα. Το αγοράκι μας, το αγόρι 

των Χριστουγέννων».

Σχεδόν ποτέ δεν τον φώναζαν έτσι πια.

«Μην ξαναπάς να παρακολουθήσεις αρκούδες, 

εντάξει; Θα σκοτωθείς. Να μένεις δίπλα μου. Είσαι 

παιδί ακόμα».

Λίγο αργότερα ο Τζόελ κάθισε σε ένα κού-

τσουρο· είχε πελεκήσει το πεύκο για μια ολόκλη-

ρη ώρα.

«Μπορώ να σε βοηθήσω» προσφέρθηκε ο Νι-

κόλαος.

Ο πατέρας του σήκωσε το αριστερό του χέρι. «Να 

τι συμβαίνει όταν εντεκάχρονα χρησιμοποιούν τσε-

κούρια».

Οπότε ο Νικόλαος κρατούσε απλώς τα μάτια 

του καρφωμένα στο έδαφος μήπως και βρει μα-

νιτάρια κι αναρωτιόταν αν έχει πλάκα να είναι 

κανείς έντεκα χρονών.
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