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Στους γονείς μου, Ευάγγελο και Βασιλική, 
με πολλή ευγνωμοσύνη και όλη μου την αγάπη, ως 

ταπεινό αντίδωρο στη δική τους αγάπη 
και δοτικότητα.
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Κεφάλαιο 1ο: Ο Δεκέμβρης καταφθάνει

√ κυρ Χειμώνας, τυλιγμένος απ’ την κορφή ως τα 

νύχια με το μακρύ, ζεστό πανωφόρι του, το χου-

χουλιάρικο κασκόλ του και το πλεκτό σκουφί του, περ-

πατούσε γοργά, αφήνοντας πίσω του αχνάρια από πα-

γωμένες πατημασιές. ∆ιένυε την ετήσια διαδρομή του 

προς το χρυσό θρονί του Χρόνου. Στην πλάτη του κου-

βαλούσε έναν ολόασπρο σάκο, γεμάτο χιόνια, αέρηδες, 

βροχές και χαλάζια, που ανάμεσά τους πρόβαλλαν, δει-

λά δειλά, τα ξανθά κεφαλάκια κάποιων μικρούτσικων 

ηλιαχτίδων. Μα κείνο το τσουβάλι ήταν φορτωμένο και 

με γιορτές, γέλια και χαρές! 

∆ίπλα του βάδιζε βιαστικά ένα αγόρι χαρωπό, ντυ-

μένο με κόκκινα, γιορτάρικα ρούχα. Η παιδική παλάμη 

του, χωμένη σε ένα μάλλινο γαντάκι, κούρνιαζε στη 

θερμή χούφτα του κυρ Χειμώνα, σαν το ξεπεταρούδι-

κο πουλάκι που απαγκιάζει προστατευμένο στη φωλιά 

του. Το παιδί ήταν ο πρώτος από τους τρεις γιους του 

κυρ Χειμώνα, ο ∆εκέμβρης. Παντοτινός πεζολάτης κι 

αυτός στην ενιαύσια οδοιποριά που του ’χε αναθέσει ο 

βασιλιάς Χρόνος, ακολουθούσε τον πατέρα του, κρατώ-
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ντας στο δεξί του χέρι ένα κλαδί αγριελιάς, στολισμέ-

νο με μπάλες και γιρλάντες, που ήταν καμωμένες από 

άσπρα και κόκκινα νήματα. 

Σαν οι δυο τους έφθασαν μπροστά στον βασιλιά Χρό-

νο, που τους ανέμενε ορθός πλάι στον χρυσοποίκιλτο 

θρόνο του, υποκλίθηκαν κι ο ∆εκέμβρης τού πρόσφερε 

το κλαδί της αγριελιάς, που βαστούσε σ’ όλο τον δρόμο 

μέχρι εκεί.

Ο Χρόνος ήταν ένας καλοκάγαθος γέροντας, με πάλ-

λευκη γενειάδα. Στο χιονένιο κεφάλι του φορούσε τη 

βαρύτιμη κορώνα του, στολισμένη με κάθε λογής πε-

τράδια, και στους γέρικους, γυρτούς ώμους του τη βυσ-

σινιά του κάπα, που ήταν μακριά, ίσαμε το έδαφος. 

Αφού ανταπέδωσε την υπόκλιση και πήρε μ’ ευχαρί-

στηση το δώρο του, έκανε ένα διακριτικό νεύμα.

Αμέσως ο κυρ Χειμώνας σήκωσε τον μικρό ∆εκέμ-

βρη και τον κάθισε στον θρόνο. Κοντοστάθηκε, έπει-

τα, για μια στιγμή… Κοίταξε τον γιο του με καμάρι 

και πατρική στοργή και, τρυφερά, χάιδεψε τα πλούσια, 

καστανά μαλλιά του. Τα εκφραστικά, μαύρα μάτια του 

∆εκέμβρη σπίθισαν από ικανοποίηση.  

Τα δυο μικρότερα παιδιά του κυρ Χειμώνα, ο Γενάρης 

κι ο Φλεβάρης, είχαν στα μυστικά πάρει στο κατόπι τον 

πατέρα και τον αδελφό τους, γιατί θέλαν κι αυτά να κα-

μαρώσουν και πάλι τον ∆εκέμβρη στο χρυσό θρονί του 
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Χρόνου. Μισοκρύβονταν ανάμεσα στις πτυχώσεις ενός 

αραχνοΰφαντου παραπετάσματος, που κρεμόταν ακρι-

βώς πίσω απ’ τη βασιλική καθέδρα. Το είχαν κεντήσει 

με δροσοσταλίδες της πρωινής πάχνης οι νεράιδες του 

πάγου και, λίγο πριν καταφθάσει ο κυρ Χειμώνας με 

τον πρωτότοκο γιο του, είχαν φτεροκοπήσει ως τον 

ουράνιο θόλο και το ’χαν στερεώσει από κει πάνω με 

μικρά, ασημόχρυσα αστέρια.

Μέσα απ’ τις πυκνές πιέτες τούτου του χειμερινού 

πανιού, κρυφοκοιτούσαν ο Γενάρης κι ο Φλεβάρης. 

Θαύμαζαν τον αδελφό τους και τα στερνάκια τους φού-

σκωναν από περηφάνια. Μα και με παιδιάστικη ανυπο-

μονησία περίμεναν τη στιγμή που θα έπαιρναν και οι 

ίδιοι θέση στο χρυσό θρονί του βασιλιά Χρόνου… 

Πρώτα, όμως, ήταν η σειρά του ∆εκέμβρη να δια-

φεντέψει για τριάντα μία ολόκληρες ημέρες τις ζωές 

των ανθρώπων! Αχ, και τι δεν θα ’κανε 

μέσα σε αυτές τις τριάντα μία μέρες! 

Θα ’ριχνε χιόνια μπόλικα, για να παίξουν 

τρελό χιονοπόλεμο τα παιδιά και 

να φτιάξουν παχουλούς χιο-

νανθρώπους με καροτένιες 

μύτες. Θα πότιζε την πλά-

ση με άφθονες βροχές, 

για να ξεδιψάσουν φυτά, 
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δέντρα και λουλούδια και να γεμίσουν με νερό τα πο-

τάμια και τα κεφαλάρια. Θα πάγωνε τις λίμνες, για να 

φορέσουν μικροί μεγάλοι τα παγοπέδιλά τους και να 

στροβιλιστούν με χάρη σ’ έναν ξέφρενο χορό.

Μα αυτό που του άρεσε περισσότερο απ’ όλα όσα θα 

έκανε με τον ερχομό του, ήταν ότι θα έφερνε ξανά την 

πιο γλυκιά γιορτή του έτους· τα Χριστούγεννα! Πραγ-

ματικά, λάτρευε να φέρνει τα Χριστούγεννα! Γι’ αυτό, 

άλλωστε, κι οι άνθρωποι του ’χαν χαρίσει το παρανόμι 

«Χριστουγεννιάτης».

Πόσο ανυπομονούσε να μυρίσει το άρωμα που ανα-

δίδουν οι φρεσκοψημένοι, βουτυρένιοι κουραμπιέδες 

και τα σιροπιασμένα μελομακάρονα! Πόσο ανυπομο-

νούσε να δει φωτεινά λαμπιόνια ν’ αναβοσβήνουν και 

να διαχέουν τις αντανακλάσεις τους στο ερεβώδες πέ-

πλο που φορεί στα κατάμαυρα μαλλιά της η νυχτιά! 

Πόσο ανυπομονούσε ν’ αφουγκραστεί τριγωνάκια και 

παιδικές φωνούλες ν’ αντι-

λαλούν στον παγωμένο 

αέρα και να τραγουδούν τη 

Γέννηση Του Χριστού! Πόσο 

ανυπομονούσε ν’ ακούσει 

τις καμπάνες των εκκλη-

σιών ν’ αντηχούν χαρμόσυ-

να!
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Και πάνω απ’ όλα, πόσο ανυπομονούσε να νιώσει 

την αγάπη να ξεχύνεται σαν φουσκωμένος χείμαρρος 

απ’ τις καρδιές των ανθρώπων και να πλημμυρίζει την 

κτίση ολάκερη και τα πάντα στον κόσμο ετούτο να κα-

ταλαγιάζουν και να γίνονται πιο ήμερα, πιο τρυφερά! 

«Καλό μήνα, παιδί μου, και καλή δουλειά!» του είπε ο 

ηλικιωμένος βασιλιάς Χρόνος με τη βραχνή, γεροντική 

φωνή του. 

Κι ευθύς του παρέδωσε το σκήπτρο του, που ήταν 

καλυμμένο απ’ άκρη σ’ άκρη με κατακόκκινα ρουμπίνια 

κι ολόχρυσους ρόδακες, και τη σεντεφένια κλεψύδρα 

του, γεμάτη με κόκκους άμμου από τον βυθό του βα-

θύτερου ωκεανού. ∆εν ξέχασε, όμως, να του αποθέσει 

πλάι του και τον λευκό σάκο, που κουβαλούσε ο κυρ 

Χειμώνας πρωτύτερα. Ο σάκος αυτός είχε μέσα όλα 

όσα θα χρειαζόταν ο ∆εκέμβρης για ν’ ασκήσει τα ση-

μαντικά καθήκοντα του αφέντη τριάντα μία ολόκληρων 

ημερών από την αδιάλειπτη κυριαρχία του βασιλιά 

Χρόνου.


