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Το φθινόπωρο πέρασε και στη Λουλουδούπολη 
μπήκε σιγά-σιγά ο χειμώνας. Οι νεράιδες 

εργάσθηκαν σκληρά για να συγκεντρώσουν 
όλα όσα θα χρειάζονταν τις παγωμένες ημέρες 

και νύχτες που θα έρχονταν. Πρώτα απ’ όλα, 
έκοψαν πάρα πολλά ξύλα για τα τζάκια τους. 

Έπειτα, μάζεψαν κάστανα, καρύδια, ρόδια, κυδώνια 
και κολοκύθες. Επίσης, αρωματικά βότανα, όπως 

τσάι, φασκόμηλο και μέντα για να πίνουν ζεστά 
ροφήματα, καθώς και ρίγανη, δυόσμο και 

δεντρολίβανο για να νοστιμίζουν τα φαγητά 
τους. Τέλος, έφτιαξαν κομπόστες από μήλα, 

μαρμέλαδες από φρούτα 
του δάσους και χυμό 
από σταφύλια για να 
το βάζουν στα γλυκά 

τους αντί της ζάχαρης.
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Ο χειμώνας στη Λουλουδούπολη είναι 
πολύ κρύος. Οι νεράιδες τον περνάνε, 
όμως, ευχάριστα απολαμβάνοντας, στα 
ζεστά σπιτάκια τους, τ’ αγαθά που με τόσο 
κόπο μάζεψαν. Έχουν δε τη συνήθεια να 
συγκεντρώνονται συχνά, και σε διαφορετικό 
σπιτάκι κάθε φορά, ώστε να πίνουν παρέα 
τα ροφήματά τους και να λένε αστείες 
νεραϊδοϊστορίες. Απ’ όλα τα σπιτάκια, πιο 
πολύ τους αρέσει να πηγαίνουν σ’ αυτό της 
Νταίζης, η οποία φημίζεται για τα ωραία 
της ροφήματα και τα νόστιμα κεκάκια με 
γαρνίρισμα από γλυκό κεράσι.
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Καθώς πλησίαζε η γιορτή των Χριστουγέννων, 
η αγαπημένη των νεράιδων, άρχισαν οι προετοιμασίες, 

με πρώτη απ’ όλες την κατασκευή των δώρων. Στο δάσος 
που ζουν οι νεράιδες δεν υπάρχουν χρήματα, γι’ αυτό 

τα δώρα πρέπει να φτιαχτούν απ’ τα χεράκια τους, 
τα οποία, βέβαια, ως χειροποίητα, έχουν μεγαλύτερη 

αξία, γιατί δημιουργούνται με πολλή αγάπη και κόπο. 
Κάθε χρόνο οι νεράιδες και οι φίλοι τους οι κτηνοτρόφοι, 

ανταλλάσσουν μαρμελάδες με μαλλί από πρόβατα. 
Μ’ αυτό, εκείνες φτιάχνουν κασκόλ, καλτσούλες, 

γαντάκια, σκουφάκια και μπλουζάκια, δηλαδή όλα τα 
δώρα τους. Της Αντζελίνας της αρέσει πολύ να κάθεται 

στο κλαρί ενός δέντρου και να πλέκει μακριά κασκόλ 
για τις φίλες της. Ένα σκιουράκι κάθεται κοντά της, την 

παρακολουθεί και σκέφτεται: «Αχ, να έφτιαχνε και 
σ’ εμένα ένα κασκόλ, να μην κρυώνει ο λαιμός μου!».

11


