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Σ τα Μύρα της Τουρκίας ζούσε ένας πλούσιος έμπορος που είχε τρεις κόρες. Μια μέρα τις ρώ-
τησε: «Ποια από εσάς με αγαπάει περισσότερο; Όταν το μάθω, θα της δώσω χρυσό και κοσμή-

ματα για τα Χριστούγεννα». Οι δύο μεγαλύτερες κόρες τον κολάκευαν και του έκαναν ένα σωρό 
κομπλιμέντα. Άλλοτε έλεγαν την αλήθεια, άλλοτε ψέματα. Η μικρότερη δεν έλεγε τίποτα, γιατί 
πίστευε ότι η αγάπη για τον πατέρα της ήταν τόσο αγνή που δε χρειαζόταν λέξεις για να την πε-
ριγράψει.

Κάποια στιγμή, ο έμπορος έχασε όλη του την περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της προίκας 
των θυγατέρων του. Η μικρότερη αδελφή συμφώνησε να παντρευτεί έναν πολύ πλούσιο αλλά σκλη-
ρό άντρα για να σώσει την οικογένειά της απ’ την καταστροφή. «Τρέχα να σωθείς!» της είπαν οι αδελ-
φές της, που λυπούνταν για τη θλιβερή μοίρα που την περίμενε. Το κορίτσι χαμογέλασε και απάντη-
σε: «Το υποσχέθηκα στον πατέρα μας. Αυτός ο γάμος θα μου επιτρέψει να σας φροντίσω όλους».

Πολύ σύντομα η ιστορία του ανιδιοτελούς αυτού κοριτσιού έφτασε στα αυτιά του επισκόπου Νικό-
λαου, ενός ανθρώπου που είχε κάνει τόσα καλά στη ζωή του, που του άξιζε το όνομα Άγιος Νικόλαος. 
Με τη μακριά φουντωτή γενειάδα του, έναν χιτώνα με άσπρο σιρίτι και ένα μπαστούνι στο χέρι του, 
παρακολουθούσε τους ναύτες και τους προστάτευε από τις καταιγίδες. Μια νύχτα ο Άγιος Νικόλαος πή-
γε στο σπίτι του εμπόρου και, από ένα ανοιχτό παράθυρο, πέταξε μέσα τρεις χρυσές μπάλες, μία για κά-
θε κόρη· ήταν τόσο γενναιόδωρος που ήθελε να βοηθήσει τα μεγαλύτερα κορίτσια παρόλο που δεν εί-
χαν συμπεριφερθεί πολύ καλά. Ο Άγιος Νικόλαος συνέχισε να πετάει χρυσές μπάλες στο σπίτι μέχρι 
που ο έμπορος, από φόβο ότι ήταν κακά πνεύματα, έκλεισε όλα τα παράθυρα.

Την τρίτη νύχτα ο Άγιος Νικόλαος σκαρφάλωσε στη στέγη και πέταξε τις τρεις χρυσές μπάλες μέσα 
από την καμινάδα. Οι μπάλες κύλησαν στις κάλτσες που είχε κρεμάσει η τρίτη κόρη για να στεγνώσουν. 
Έτσι δεν αναγκάστηκε να παντρευτεί έναν άντρα που δεν αγαπούσε. Από τότε αυτή είναι η παράδοση 
της παραμονής των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς: να κρεμάνε κάλτσες στο τζάκι και να περιμέ-
νουν τον Άγιο Νικόλαο –στην Ελλάδα τον Αϊ-Βασίλη– να τις γεμίσει με δώρα ή γλυκά! Όπως μας 

δίδαξε, όλοι αξίζουν μια ανταμοιβή, αλλά όσοι είναι καλόκαρδοι ή έχουν προβλήματα 
αξίζουν κάτι παραπάνω!

Από τον Άγιο Νικόλαο  
στον Αϊ-Βασίλη
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Ο Καρυοθραύστης και τα 
χριστουγεννιάτικα φωτάκια

Το ρολόι είχε μόλις χτυπήσει μεσάνυχτα και η Κλάρα άνοιγε τα δώ-
ρα της. Με το που αντίκρισε την όμορφη κούκλα με την αστρα-

φτερή τιάρα, άφησε τον Καρυοθραύστη στα χέρια του αδελφού της, 
του Φριτς. Ήταν ο ίδιος ξύλινος στρατιώτης που είχε πολεμήσει 
γι’ αυτήν εναντίον του στρατού των ποντικών και είχε τιμητική 
θέση κάτω από το στολισμένο δέντρο. Η Κλάρα ράγισε την καρδιά 
του καημένου του Καρυοθραύστη.

Ο ξύλινος στρατιώτης ελευθερώθηκε από την αγκαλιά του 
Φριτς και έτρεξε μακριά, πληγωμένος και προσβεβλημένος. 
Έξω είχε παγωνιά. Ο Καρυοθραύστης κρατούσε το σπαθί του 
ψηλά στον αέρα και περπατούσε μέσα στη χιονοθύελλα. Ξαφ-

νικά άκουσε τον όμορφο ήχο μιας τσελέστας και, ακολουθώ-
ντας τον, βρέθηκε σ’ ένα μαγαζάκι. Ίσως θα μπορούσε να βρει έναν 

τρόπο να κερδίσει ξανά την αγαπημένη του Κλάρα…
Όταν η Κλάρα ανακάλυψε ότι ο Καρυοθραύστης είχε εξαφανιστεί, τον 

αναζήτησε παντού και ένιωσε απελπισία όταν ο αδελφός της, ο Φριτς, 
φώναξε: «Έφυγε για πάντα!». Η Κλάρα έτρεξε έξω στο χιόνι, αλλά δεν τον 

είδε πουθενά. Αποθαρρημένη, γύρισε στο σπίτι. Κάθισε κάτω απ’ το δέ-
ντρο και έβαλε τα κλάματα. Μαγικά, τα γλειφιτζούρια, οι πολύχρωμες 

μπάλες, τα σοκολατένια ζαχαρωτά, τα στεφάνια και τα στολίδια κατέβη-
καν από το δέντρο για να την παρηγορήσουν. Ένα τελευταίο στολίδι στο 

σχήμα της τσαγιέρας τόλμησε να πει στην Κλάρα: «Μπορεί ο Καρυο-
θραύστης να μην ήταν παρά ένα παιχνίδι για εσένα, αλλά για εμάς 

ήταν φίλος!». Η Κλάρα ένευσε και ζήτησε συγγνώμη, αλλά ήταν πια 
πολύ αργά. Ξάπλωσε κάτω απ’ το δέντρο κλαίγοντας μέχρι που την 

πήρε ο ύπνος. Είχε πια ξημερώσει όταν η Κλάρα μισάνοιξε τα μά-
τια της και αντίκρισε τον Καρυοθραύστη: έλαμπε ολόκληρος για-

τί ήταν γεμάτος φωτάκια. Πλησίασε νυχοπατώντας την Κλάρα, 
παραμέρισε την κούκλα με την τιάρα και χώθηκε στην αγκα-

λιά της. Η Νεράιδα Ζαχαρένια, για να το γιορτάσει, πέταξε 
στον αέρα ένα σωρό πολύχρωμα ανθάκια!
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Γιορτινές ιστορίες του Κόσμου
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Ελάτε μαζί μας στον μαγευτικό κόσμο των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς. Μια υπέροχη συλλογή από ιστορίες 

βασισμένες σε παραδόσεις και σε κλασικά παραμύθια  

από διάφορες χώρες. Ένα απίστευτο ταξίδι που θα σας κάνει 

να νιώσετε το αληθινό πνεύμα των γιορτών.
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