
ΥΡΙΣΟΤΓΓΝΝΙΑΣΙΚΓ ΙΣΟΡΙΓ



Η πακέμμνθε πώνα ηςκ Υνηζημογέκκςκ, με ηα πημκηζμέκα ζπηηάθηα θαη ημοξ 
θεθάημοξ θαημίθμοξ ηεξ, εημημάδεηαη πονεηςδώξ γηα ηα θεηηκά Υνηζημύγεκκα… Όπςξ 
θάζε πνόκμ, έηζη θαη θέημξ ηα πάκηα ζα είκαη έημημα ζηεκ ώνα ημοξ! Σα δώνα θαη ηα 
παηπκίδηα ηςκ παηδηςκ έπμοκ θηηαπηεί θαη ηοιηπηεί εδώ θαη μένεξ  θαη βνίζθμκηαη ήδε 
ζημ ηπηάμεκμ έιθεζνμ ημο Άγημο Βαζίιε. Ο Ρμύκημιθ θαη μη οπόιμηπμη ηάνακδμη είκαη 
ηασζμέκμη , θμνμύκ  ηα γημνηηκά ημοξ θαη πενημέκμοκ οπμμμκεηηθά ζημοξ ζηάβιμοξ πνηκ ημ 
μεγάιμ ηαλίδη. Σα λςηηθά, έπμοκ εημημάζεη ηα πημ ιαπηανηζηά πνηζημογεκκηάηηθα γιοθά! 
Κμοναμπηέδεξ, μειμμαθάνμκα θαη θάζε ιμγήξ  ιηπμοδηέξ, μμζπμβμιμύκ ζε μιόθιενμ ημκ 
βόνημ πόιμ, εκώ αθμύγμκηαη ηα πημ μειςδηθά θάιακηα από ηεκ μνπήζηνα θαη ηεκ πμνςδία  
ηςκ λςηηθώκ. 

Γηα άιιε μηα πνμκηά, ε πώνα ηςκ Υνηζημογέκκςκ δμοιεύεη ζακ θαιμθανδηζμέκμ 
νμιόη! Υηεξ, μάιηζηα ήηακ ε πνόβα ηδεκενάιε ηεξ μνπήζηναξ, μπμύ παναδμζηαθά όια ηα 
λςηηθά, μαδί με ημκ Άγημ Βαζίιε θαη ηεκ γοκαίθα ημο μαδεύμκηαη ζηεκ επίζεμε αίζμοζα 
ημκ Υνηζημογέκκςκ, γηα κα αθμύζμοκ όιμη μαδί ηηξ γημνηηκέξ μειςδίεξ θαη κα δμθημάζμοκ 
ηηξ μιόθνεζθεξ  ιηπμοδηέξ  πίκμκηαξ  θαθάμ με γάια! Όηακ ε ζοκαοιία  ηειείςζε θαη μ 
Άγημξ  Βαζίιεξ  θαιεκύπηηζε ημοξ βμεζμύξ ημο πνηκ πάεη γηα ύπκμ, μ Όμπενμκ ημ Ανπί-
Ξςηηθό πνόζελε έκακ ηενάζηημ ιεθέ πάκς ζηεκ ζημιή ημο Πμιοαγαπεμέκμο Άγημο! 
Έπεζε μέιη από ηα μειμμαθάνμκα; έζηαλε θαθάμ από ηεκ θμύπα ημο; Πμημξ λένεη! 
Γοηοπώξ πμο μ Όμπενμκ ημκ εκηόπηζε έγθαηνα θαη έηζη δήηεζε από ημκ Άγημ Βαζίιε, 
αθμύ βάιεη ηηξ πηηδάμεξ ημο, κα ημο αθήζεη ηε ιενςμέκε ζημιή έλς από ηεκ πόνηα ημο 
ζπηηημύ ημο,  γηα κα ηεκ δώζεη απεοζείαξ ζημκ, Λμοιάθε Λαμπίθμ γηα κα ηεκ θαζανίζεη. Ο 
Λμοιάθεξ Λαμπίθμξ είκαη οπεύζοκμξ γηα ηεκ μπμογάδα ηςκ λςηηθώκ.  Γίκαη μ 
πνμσζηάμεκμξ ημο μεγάιμο πνηζημογεκκηάηηθμο ζηεγκμθαζανηζηενίμο, εθεί πμο όιεξ μη 
ζημιέξ, ηα παπμύηζηα, μη μπόηεξ θαη ηα γμύκηκα ζθμοθάθηα ηςκ λςηηθώκ θαη ημο Άγημο 
Βαζίιε πεγαίκμοκ γηα κα πιοζμύκ θαη κα ζηδενςζμύκ. Ο Λμοιάθεξ λένεη ημοξ ιεθέδεξ 
όπςξ θακέκαξ άιιμξ.  Μπμνεί κα λεπςνίζεη ελ όρεςξ 2500 δηαθμνεηηθμύξ ιεθέδεξ, θαη 
έπεη έκα μιόθιενμ δςμάηημ με εηδηθά ζαπμύκηα θαη απμννοπακηηθά γηα κα ελαθακίζεη ημκ 
θάζε έκακ από αοημύξ με έκα μόκμ πιύζημμ! όπςξ θακηάδεζηε ε ζημιή ημο Άγημο Βαζηιε
θαη αοηόξ μ θαηκμύνγημξ ιεθέξ δεκ ζα είκαη θακέκα πνόβιεμα γηα ημκ Λμοιαθή! 

Αμέζςξ μόιηξ μ Όμπενμκ ημο έθενε ηεκ ζημιή, ανγά πηεξ ημ βναδύ, ηεκ έβαιε 
ζημ γηγάκηημ πιοκηήνημ - ζηεγκςηήνημ ημο με έκα μίγμα από ηα πημ απμηειεζμαηηθά 
θαζανηζηηθά θαη ηεκ άθεζε κα πιέκεηαη όιε κύπηα … Καη ζήμενα ημ πνςί, ιίγμ πνηκ 
λεθηκήζεη μ Άγημξ Βαζίιεξ γηα κα μμηνάζεη ηα δώνα ζα είκαη έημημε! Φνεζθμπιομέκε θαη 
ζηδενςμέκε. Να αθμύζηε! … αοηό ημ ζθύνηγμα είκαη ημο Όμπενμκ, πμο ένπεηαη γηα κα ηεκ 
παναιάβεη… 



Μινεσ ολόκλθρουσ προετοιμάηονται
όλοι ςτθν «Ονειροφπολθ» για τα
Χριςτοφγεννα. Έβαψαν τα ςπίτια τουσ με 
τα πιο ηωθρά χρϊματα, επιςκεφαςαν τισ
ςτζγεσ τουσ για να κρατιςουν μπόλικο 
χιόνι, ζγιναν κατάμαυροι κακαρίηοντασ τισ 
καμινάδεσ τουσ ϊςπου να λάμψουν ςαν 
φρεςκογυαλιςμζνεσ πανοπλίεσ ιπποτϊν,
ζραψαν τισ πιο πολφχρωμεσ γιορτινζσ 
φορεςιζσ, προμθκεφτθκαν τισ πιο νόςτιμεσ 
ςυνταγζσ για πραγματικά λαχταριςτι 
γαλοποφλα με κουκουνάρια, ζψθςαν 
τόνουσ από τα πιο παχουλά κουλουράκια, 
ζπλεξαν χριςτουγεννιάτικεσ κάλτςεσ που 
μζςα τουσ κα χωροφςαν δζκα γίγαντεσ και 
τισ κρζμαςαν ςτα τηάκια, κοφρδιςαν καλά 
όλα τα ρολόγια για να μθ χάςουν 
δευτερόλεπτο από τθ νφχτα των
Χριςτουγζννων, ζβαλαν το διμαρχο 
Οράτιο Ονειροπαρμζνο να γράψει τον πιο 
μεγάλο και ςυγκινθτικό ρόλο που κα 
εκφωνοφςε ποτζ, και περίμεναν… Και 
περίμεναν… Και ξαφνικά μια φιμθ πιο 
τρομερι και από τθ φλογερι ανάςα ενόσ 
δράκου απλϊκθκε πάνω από τθν
Ονειροφπολθ… Ο Άγιοσ Βαςίλθσ 
εξαφανίςτθκε!!! Το τι πανικόσ επικράτθςε 
είναι δφςκολο να ςασ το περιγράψουμε! Ο
ηαχαροπλάςτθσ ζφαγε το καπζλο του, οι 
νοικοκυρζσ ζφαγαν τισ γαλοποφλεσ ωμζσ 
και ο διμαρχοσ ζφαγε το λόγο του και ασ 
ιταν μεγάλοσ και ςυγκινθτικόσ! Όμωσ
φαίνεται πωσ δεν ιτανε ζτοιμοι να 
εγκαταλείψουν. Ο διμαρχοσ μάηεψε 
γριγορα όλα τα παιδιά και μαηί τουσ
ξεκίνθςε να ψάχνει ςτο άγνωςτο…



O Πεφταςτζρθσ είναι ζνασ μακθτευόμενοσ
μάγοσ -τουλάχιςτον τα τελευταία 200 
χρόνια που κυμάται τον εαυτό του! Η 
αλικεια είναι ότι είναι εντελϊσ 
ονειροπαρμζνοσ! Πάλι καλά που τον 
φροντίηει ο αγαπθμζνοσ του
βοθκόσ, ο 42, και τον ςϊηει από τισ γκάφεσ
του!!! Αυτι, ειδικά, θ τελευταία τουσ 
ζςτειλε εξόριςτουσ ςτο μαγεμζνο δάςοσ! 
Ένα ωραίο πρωινό, ο Πεφταςτζρθσ 
αποφάςιςε να αερίςει τισ ςκονιςμζνεσ 
ςελίδεσ ενόσ πανάρχαιου τόμου με μαγικά 
ξόρκια εξαφάνιςθσ. Σε δυο δευτερόλεπτα 
μζςα κιτρινιςμζνεσ ςελίδεσ με μυςτικά 
ξόρκια αιϊνων πετοφςαν ανζμελα προσ 
κάκε κατεφκυνςθ!!!!!!! Το Συμβοφλιο τθσ 
Μεγάλθσ Σχολισ αποφάςιςε, χωρίσ μεγάλθ 
ςτεναχϊρια, να ςτείλει τον Πεφταςτζρθ, 
μαηί με τον 42, ςτο μαγεμζνο δάςοσ. Εκεί 
ηουν οι μικρζσ πολφχρωμεσ νεράιδεσ που θ 
προ-προ-προ- γιαγιά τουσ ζγραψε το 
επίμαχο βιβλίο. Αποςτολι του 
Πεφταςτζρθ είναι να βρει τισ νεράιδεσ και 
να καταγράψει τα χαμζνα
ξόρκια. Θα τα καταφζρει ι κα μείνει για
πάντα αιχμάλωτοσ ςτο μαγεμζνο δάςοσ; 
Θα το μάκουμε τα Χριςτοφγεννα...


