
 

 

 

Υπάρχουν πολλές 
καλές ιδέες που 
καθιστούν δυνατή τη 
διατήρηση της 
ευχαρίστησης της 
ανταλλαγής 
χριστουγεννιάτικων 
δώρων και σέβονται 
το περιβάλλον. 
Βρίσκουμε (και όχι 
απαραίτητα 
αγοράζουμε) 
οικολογικά, 
υπεύθυνα και ηθικά 
Χριστουγεννιάτικα 
δώρα. 

 

 

  

Πράσινα 
Χριστούγεννα, 
μειώνοντας το οικολογικό μας 
αποτύπωμα!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα φετινά Χριστούγεννα, τα 
γιορτάζουμε με τρόπο φιλικό 

προς τον πλανήτη!!! 
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Οι «πράσινες» χριστουγεννιάτικες 

ιδέες  

 

 
1. Τι πραγματικά χρειαζόμαστε αυτά τα Χριστούγεννα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρίξτε μια ματιά στο δωμάτιό σας. Με πόσα από τα παιχνίδια σας πραγματικά παίζετε 

κάθε μέρα; Χρειάζεστε πραγματικά περισσότερα πράγματα; Ίσως αντί να ζητήσετε από 

τον Άγιο Βασίλη περισσότερα παιχνίδια φέτος, θα μπορούσατε να ζητήσετε μια 

«εμπειρία » στη λίστα επιθυμιών σας. Όπως, μια επίσκεψη σε ένα πάρκο με έναν φίλο. 

Ή μια καλλιτεχνική δραστηριότητα! Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την οικογένειά 

σας να πάρει όλα τα δώρα της από καταστήματα με φιλικές πολιτικές για το Περιβάλλον 

π.χ. χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, μειωμένη χρήση πλαστικού κατά 85%, χρήση 

βιοδιασπώμενης σακούλας και τσάντας πολλαπλών χρήσεων κ.α.! 

 

  



2. Δημιουργούμε οικολογικά στολίδια  

Φοράμε τα δημιουργικά μας καπέλα και γινόμαστε καλλιτέχνες!  

Καθίστε γύρω από ένα τραπέζι και φτιάξτε μερικά οικολογικά στολίδια με 
ανακυκλωμένα υλικά που βρίσκονται στο σπίτι. Θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα 
στεφάνι από παλιά κουμπιά, για παράδειγμα. Χρειάζεστε περισσότερες ιδέες; Έχουμε 
μια ολόκληρη λίστα με ανακυκλώσιμα διακοσμητικά  για να απασχολήσετε τον εαυτό σας . 

 

 

 

3. Δημιουργούμε ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέντρο  

«Το χριστουγεννιάτικο δέντρο των σκουπιδιών και της φαντασίας» 

Δημιουργήστε με πολλή φαντασία το δικό σας 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, βγάλτε μία φωτογραφία στο 
σχολείο, στην τάξη ή στο σπίτι σας με τη βοήθεια των 
γονιών σας και αναρτήστε την στο padlet 
https://padlet.com/elniarchou/ku3pbkbofxine2hw  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε 
ανακυκλώσιμο υλικό: εφημερίδες, χάρτινα ρολάκια και 
καπάκια, πάτους μπουκαλιών, κλαδιά και ξύλα, 
παλέτες, πλαστικά μπουκάλια και αλουμινένια 
κουτάκια, κορδέλες και χρωματιστές κλωστές. Ό,τι 
«σκουπίδι» βρείτε μην το πετάτε- κάντε το στολίδι για 
το δέντρο σας!!! Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
«αλλιώς». Θα φτιάξουμε έτσι όλοι μαζί τη δική μας 
εναλλακτική-αειφορική πρόταση για τα Χριστούγεννα.  

 

 

Κόψτε τα πορτοκάλια σε φέτες, 
αφήστε τα να στεγνώσουν με 

φυσικό τρόπο, κατόπιν βάλτε τα σε 
ένα ταψί στον φούρνο της κουζίνας 

σας (αέρας) και  ψήστε τα!  
Αφήστε τα να κρυώσουν, κρεμάστε 

ένα σκοινάκι και το στολίδι σας 
είναι έτοιμο! 

https://www.greenqueen.com.hk/15-genius-eco-upcycled-christmas-decoration-ideas-to-put-up-this-year/�
https://padlet.com/elniarchou/ku3pbkbofxine2hw�


4. Σκεπτόμαστε μήπως δεν χρειάζεται ν αγοράσουμε δώρα στους 
αγαπημένους μας αλλά να τους εκφράσουμε την αγάπη μας με 
εναλλακτικούς τρόπους 

Τα Χριστούγεννα είναι συνήθως η εποχή των δώρων, αλλά δυστυχώς συχνά είναι και η 
εποχή της υπερκατανάλωσης. Πολλές φορές αγοράζουμε πράγματα που δεν είμαστε 
σίγουροι ότι οι άλλοι χρειάζονται ή θέλουν, σωστά; 

Μερικές φορές, το να αφιερώνουμε τον χρόνο μας στα αγαπημένα μας πρόσωπα, να 
τους επισκεφθούμε, να γευματίσουμε μαζί και να μοιραστούμε ουσιαστικές συζητήσεις 
και εμπειρίες μπορεί να είναι επίσης ένα υπέροχο δώρο. Υπάρχουν δεκάδες τρόποι για 
να ικανοποιήσουμε τους άλλους χωρίς να πέσουμε στον πειρασμό της 
υπερκατανάλωσης. 

Ας προσπαθήσουμε ν ανακαλύψουμε τρόπους  που θα ευχαριστήσουν τους 
αγαπημένους σας. 

Ίσως οι γονείς σας θα ευχαριστιόντουσαν να συμμετέχετε στην προετοιμασία  του 
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με τα χριστουγεννιάτικα φαγητά, οι παππούδες σας θα 
ήθελαν να μοιραστούν αγαπημένες τους ιστορίες π.χ. το πώς γνωρίστηκαν ή μια 
αγαπημένη τους εμπειρία  και τα αδέρφια σας να τρελαινόντουσαν αν παίζατε παρέα 
επιτραπέζια παιχνίδια ή αν τραγουδούσατε μαζί τους ή κάτι που αγαπάτε να 
μοιράζεστε παρέα. Σκεφτείτε το αληθινά! Όταν οι άλλοι νιώθουν ότι νοιάζεστε και 
συνειδητοποιούν ότι περνάτε το χρόνο σας μαζί τους και τους δίνετε την προσοχή , 
πιθανότατα αυτό θα φέρει περισσότερη ευτυχία ακόμη κι ένα δώρο. 

 

5. Φτιάχνουμε τις δικές μας χριστουγεννιάτικες κάρτες από 
ανακυκλώσιμο χαρτί ή από χαρτί εμποτισμένο με σπόρους! 

Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζουν οι γιορτές, 
αναρωτιόμαστε πως να πρωτοτυπήσουμε 
με τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες μας 
ώστε να εντυπωσιάσουμε τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα. 

Τι πιο όμορφο λοιπόν από μια 
εναλλακτική που και θα μας γεμίσει 
ικανοποίηση αλλά θα είναι και πολύ 

πρακτική για τον παραλήπτη! Μια όμορφη σκέψη είναι η κατασκευή καρτών από 
ανακυκλώσιμο χαρτί ή χαρτί εμποτισμένο με σπόρους! 

 
Πως μπορούμε να φτιάξουμε ανακυκλώσιμο χαρτί το οποίο μπορεί αργότερα να 
φυτευτεί; Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, είναι εφικτό και μάλιστα εύκολο! 

 



Βήματα: 

1. Κόβετε το χαρτί 
που έχετε επιλέξει σε 
μικρά κομματάκια 
και τα τοποθετείτε 
στο μπλέντερ ώστε 
να γίνουν ακόμη 
μικρότερα. 

2. Στη συνέχεια, γεμίζετε με νερό, τόσο ώστε 
ανακατεύοντας να προκύψει ένας ομοιόμορφος 
πηχτός πολτός. 

3. Μόλις ο πολτός ετοιμαστεί, προσθέτετε τους 
σπόρους και απλά αναδεύετε ελαφρά με ένα κουτάλι 
ώστε να διασκορπιστούν παντού. 
Προσοχή, δε θέλουμε να κομματιαστούν οι σπόροι. 
Επίσης, καθώς καλύπτονται με μια φυσική θρεπτική 
ουσία η οποία διαλύεται στο νερό, αν ο πολτός δε 
χρησιμοποιηθεί άμεσα, η ουσία αυτή θα κολλήσει στο 
μπλέντερ και οι σπόροι δεν πρόκειται να αναπτυχθούν 
μες στο χαρτί όπως θέλουμε. 

4. Τοποθετείτε το καλούπι-σήτα πάνω στο νεροχύτη (ώστε το νερό του πολτού να 
μπορεί να αποστραγγιστεί) και πάνω του τη φόρμα για τα μπισκότα. 

5. Έπειτα, ρίχνετε μαλακά λίγο από τον πολτό που έχετε ετοιμάσει στο μπλέντερ μέσα 
στη φόρμα και με το δάχτυλό σας, το απλώνετε ομοιόμορφα. 

6. Μόλις το περισσότερο νερό του πολτού αποστραγγιστεί, μπορείτε να αφαιρέσετε τη 
φόρμα. Όσο στεγνώνει το μίγμα από το νερό, οι ίνες του χαρτιού ενοποιούνται και στο 
τέλος δημιουργείται ένα πολύ σκληρό χαρτόνι! 

7. Αφού στεγνώσουν εντελώς οι καρτούλες σας, είναι έτοιμες να γίνουν οι πιο 
ξεχωριστές κάρτες Χριστουγέννων! 

Ακολούθως, αν επιθυμείτε να αποστείλετε κάρτα 2 σελίδων, χρησιμοποιώντας 2 
χαρτόνια για κάθε κάρτα, ανοίγετε από 2 τρυπούλες στις 2 γωνίες της μιας πλευράς 
κάθε χαρτονιού και τα δένετε μεταξύ τους με κορδονάκι ή σπάγκο της επιλογής σας. 

Θα είναι χρήσιμο, παράλληλα με τις ευχές σας, να συμπεριλάβετε και την ακόλουθη 
οδηγία φύτευσης για τους παραλήπτες των καρτών σας: Για να φυτρώσουν οι σπόροι, 
απλά πρέπει να καλύψετε το χαρτόνι με λίγο νωπό χώμα!  

Πηγή: https://www.praktiker.gr/Tips-And-Ideas/christmas-cards  

 

  

Υλικά: 

1. Ένα μπλέντερ 

2. Σπόρους της επιλογής σας 

3. Φόρμα για μπισκότα-γλυκά στη 
διάσταση που επιθυμείτε να έχει η κάρτα 

σας 

4. Κομμάτια χαρτιού (χρωματιστό, 
μονόχρωμο). Θυμηθείτε ότι όπως είναι το 
αρχικό χαρτί έτσι θα μοιάζει και το χαρτί 

που θα φτιάξετε. Καλούπι-σήτα, με 
αδιάβροχη επιφάνεια. 

5. Κορδόνι ή σπάγκος της επιλογής σας για 
δέσιμο (σε περίπτωση κάρτας 2 σελίδων) 

Συμβουλή: Καθώς το χαρτί περιέχει 
τοξικές ουσίες, καλό θα είναι να 

χρησιμοποιείτε κάποιο παλιό μπλέντερ το 
οποίο δεν θα αξιοποιήσετε αργότερα για 

την παρασκευή φαγητού 

https://www.praktiker.gr/Tips-And-Ideas/christmas-cards�


6. Εναλλακτικά δείχνουμε την αγάπη μας, με ευχές που ανθίζουν! 

Eco-friendly κάρτες από ανακυκλωμένο, βιοδιασπώμενο χαρτί με σπόρους από 
αγριολούλουδα. 
Κόβουμε σε μικρά κομμάτια μια κάρτα, τοποθετούμε (σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο) 
τα κομμένα κομμάτια σε μία γλάστρα με χώμα και τα καλύπτουμε με μία λεπτή στρώση 
χώματος. Πιέστε ελαφρώς και βρέχουμε αρκετά. Ποτίζουμε συχνά τις πρώτες 10 ημέρες 
ώστε το χώμα να είναι πάντα νωπό. Σε λίγες ημέρες τα αγριολούλουδα θα βλαστήσουν, 
ενώ δε θα υπάρχουν υπολείμματα χαρτιού! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολύτιμες συμβουλές: 
 
*Δημιουργήστε σπιτικά 
διακοσμητικά – δοκιμάστε αυτά τα 
βρώσιμα στολίδια ή αυτό το 
φανταχτερό, αρωματικό pomander 
! 
* Κλείστε τα Χριστουγεννιάτικα 
φώτα σας κατά τη διάρκεια της 
νύχτας για εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
* Χρειάζεστε νέα φώτα; Τα LED 
καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια! 
* Χρησιμοποιήστε φυσικά 
αντικείμενα όπως πουρνάρι , 
κουκουνάρια και γκι για 
διακόσμηση τραπεζιού, μανδύα 

   



 

«Πώς να μειώσουμε το 
Χριστουγεννιάτικο 

οικολογικό αποτύπωμα» 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι τέσσερις σημαντικότεροι 
τομείς που θα πρέπει να προσέξουμε τα φετινά 
Χριστούγεννα, ώστε να μειώσουμε το οικολογικό μας 
αποτύπωμα. 

 
1. Ηλεκτρική ενέργεια 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό 
συμβαίνει επειδή περίπου το 86% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας  προέρχεται από 
ορυκτά καύσιμα με 73% από τον άνθρακα και 13% από το φυσικό αέριο για ηλεκτρισμό, 
θέρμανση και τροφοδοσία οχημάτων. 
  
 
Τα φωτάκια των Χριστουγέννων δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ακόμη και με 2.500 
λαμπτήρες LED να φωτίζουν τα Χριστούγεννα το σπίτι σας, πέντε ώρες την ημέρα για 30 
ημέρες, θα προσθέσουν περίπου 2% στον ετήσιο λογαριασμό σας. Ο οποίος θα είναι 10 
φορές ακριβότερος αν χρησιμοποιούμε λαμπτήρες πυρακτώσεως. Ο μεγαλύτερος 
ενεργειακός «εχθρός» είναι η θέρμανση και η ψύξη του σπιτιού μας. Περίπου το 40% της 
οικιακής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με το τοπικό κλίμα φυσικά, πηγαίνει στην  
εσωτερική θερμοκρασία. 
 
 
2. Διατροφή 
Τα τρόφιμα που αγοράζουμε, όταν προέρχονται από μακρινές αποστάσεις, είναι 
φορτωμένα με σημαντική κατανάλωση καυσίμων για τη μεταφορά τους (τροφοχιλιόμετρα 
WWF Hellas). Οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να 
συνδέουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κυρίως με τις 
μεταφορές. Ωστόσο, η κτηνοτροφία (κρέας, γάλα κα), παράγει 
περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου από όλα τα μέσα 
μεταφοράς. Το κρέας, τα πουλερικά και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα έχουν πολύ μεγαλύτερο οικολογικό αποτύπωμα από 
άλλα τρόφιμα. Το αποτύπωμα άνθρακα μιας διατροφής κρέατος 
θεωρείται περίπου διπλάσιο από αυτό του χορτοφαγικού.  
Το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα τείνουν να αποτελούν μεγαλύτερο και χειρότερο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα σε σχέση με τη χρήση του νερού και της ενέργειας καθώς 
ρυπαίνουν τα νερά και το έδαφος. Επομένως, μπορεί το χοιρινό και η γαλοπούλα να 
αποτελούν παράδοση για την οικογένειά μας τα Χριστούγεννα αλλά τι θα λέγατε, τη φετινή 
χρονιά, να περιορίσουμε το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στο γεύμα των 
Χριστουγέννων και να εξετάσουμε πόσα τρόφιμα πραγματικά χρειαζόμαστε ώστε 
να ελαχιστοποιήσουμε την υπερκατανάλωση και τα απόβλητα; 
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3. Δώρα 
Στην καρδιά αυτής της εορταστικής εποχής βρίσκεται η ανταλλαγή δώρων με τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα, τους φίλους και τους γνωστούς. Οι μυρωδιές, η μουσική και η υποβλητική 
ατμόσφαιρα της χριστουγεννιάτικης αγοράς αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τον κόσμο να 
αγοράσει ένα ακόμη δώρο. Όμως, τα δώρα συχνά «κουβαλούν» ένα τεράστιο οικολογικό 
αποτύπωμα. 
Ως πρώτο βήμα, εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε λιγότερα 
δώρα. Και, τουλάχιστον, τα αγαπημένα σας δώρα που θα αποκτήσετε να 
διαρκούν για πολύ καιρό και  να  είναι δώρα που ενσωματώνουν χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων πόρων.  Τα στερεά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αποβλήτων, αποτελούν μείζον 
περιβαλλοντικό πρόβλημα και ένα από τα λίγα που αυξάνουν στα κράτη 
υψηλού εισοδήματος. Αγοράζοντας μικρότερα προϊόντα με λιγότερη 
συσκευασία και παρουσιάζοντάς τα χωρίς ή με ανακυκλώσιμη συσκευασία δώρου, βοηθάτε 
το περιβάλλον. 

Ένας πολύ καλός τρόπος για να μειώσουμε το υλικό 
αποτύπωμά μας είναι τα μη καταναλωτικά, άυλα δώρα με τη μορφή 
υπηρεσιών, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα μαθήματα μασάζ, τα 
μαθήματα γιόγκα, τα εισιτήρια κινηματογράφου και οι συμμετοχές 
στο γυμναστήριο. Ως δώρο, πολλά από αυτά έχουν επιπλέον οφέλη 
για την υγεία. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της βελτίωσης της 
βιωσιμότητας είναι η αγορά δεοντολογικών δώρων που έχουν 
παραχθεί χωρίς να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους όσον αφορά 

τους μισθούς, τις συνθήκες, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παιδική εργασία 
και την καταστροφή του περιβάλλοντος.  

 
4. Χριστούγεννα με αγάπη και αλληλεγγύη 

Αυτά τα Χριστούγεννα, ας σκεφτούμε λίγο περισσότερο πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ας τα γιορτάσουμε με τις θερμότερες εκδηλώσεις 

των συναισθημάτων μας και τις γενναιότερες ατομικές και συλλογικές 
πράξεις που απαιτούν οι καιροί που ζούμε. Αυτές οι δράσεις μπορεί 
να μην μειώνουν το οικολογικό μας αποτύπωμα αλλά να αυξάνουν 
τον συναισθηματικό μας πλούτο.  

Τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική στιγμή να μοιράσουμε αγάπη, 
στοργή, δώρα και χαρά σε όλους όσους το χρειάζονται, όμως το 
σημαντικότερο είναι να μην σταματήσουμε εκεί.  Οι άνθρωποι γύρω 
μας, μας χρειάζονται όλο το χρόνο. Δεν έχει σημασία αν είμαστε δίπλα 
τους μοιράζοντας υλικά αγαθά ή αν απλά θα τους δίνουμε κουράγιο 

στις δύσκολες στιγμές τους. Το νέο έτος λοιπόν, ας βάλουμε ως στόχο της ζωής μας, η 
αλληλεγγύη να μην είναι εποχιακή!  

 
 

• Να μιλήσουμε στους μαθητές μας για τα παιδιά όλου του κόσμου, να τους μάθουμε 
να νοιάζονται, να αγαπάνε και να συμβάλλουν στην καλυτέρευση της ζωής όλων, να 
φροντίζουν με τις πράξεις τους να μην υπάρχουν ανισότητες μέσα και μεταξύ των 
χωρών, να δείχνουν σεβασμό στο δικαίωμα όλων για επιβίωση και αξιοπρεπή ζωή 

• Να επανεξετάσουμε τις συμπεριφορές μας συμπεριλαμβάνοντας τις τρεις διαστάσεις 
της Αειφορίας – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική  

• Να εκπαιδευτούμε στη μετάβαση από την ηθική ετερονομία στην ηθική ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
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                            Εὐγένιος Τριβιζᾶς - Ἕνα δέντρο, μιὰ φορά 

Διήγημα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, Ιούλιος 2007  
(μετά τις μεγάλες πυρκαγιές σε Πάρνηθα και Υμηττό)

 

Το δέντρο 
 Σ᾿ ἕνα ἄχαρο πεζοδρόμιο μιᾶς πολύβουης πολιτείας ἦταν 

κάποτε ἕνα ἄσχημο παραμελημένο δέντρο. Κανεὶς δὲν τὸ 
πρόσεχε. Κανεὶς δὲν τὸ φρόντιζε. Κανεὶς δὲν τοῦ ἔδινε τὴν 
παραμικρὴ σημασία. Τὰ φύλλα του εἶχαν μαραζώσει, εἶχαν 
πέσει ἀπὸ καιρὸ κι εἶχε ἀπομείνει γυμνό, σκονισμένο καὶ 
καχεκτικό. 

 Ποτὲ δὲν εἶχε γνωρίσει τοῦ δάσους τὴ δροσιά. Δὲν εἶχαν 
κελαηδήσει ποτὲ στὰ φύλλα του πουλιά, μὲ δυσκολία νὰ τὸ 
ἄγγιζε ποῦ καὶ ποῦ κάποια πονετικὴ ἡλιαχτίδα ποὺ 
γλιστροῦσε στὰ κρυφὰ ἀνάμεσα στὶς μουντὲς καὶ ἄχαρες 
πολυκατοικίες ποὺ τὸ περιστοίχιζαν. 

 Οἱ περαστικοὶ διάβαιναν δίπλα του μὲ ἀδιαφορία, βλοσυροὶ καὶ βιαστικοί, χωρὶς νὰ τοῦ 
δίνουν καθόλου σημασία, μερικοὶ μάλιστα πετοῦσαν ἀποτσίγαρα, φλούδια ἀπὸ κάστανα 
καὶ λερωμένα χαρτομάντηλα κι ἄλλοι φτύνανε στὸ χωμάτινο τετραγωνάκι γύρω ἀπὸ τὴ 
ρίζα του. 

 Καὶ σὰ νὰ μὴν ἔφταναν ὅλα αὐτά, κατάλαβε ἀπὸ κάτι μηχανικοὺς μὲ σκοῦρες 
καμπαρντίνες καὶ κρεμαστὰ μουστάκια, ποὺ ἔσκυβαν καὶ μουρμούριζαν κι ὅλο μετροῦσαν 
σκυθρωποί, ὅτι θὰ πλάταιναν τὸ δρόμο πλάι του. Κι ἂν συνέβαινε αὐτό, τί τύχη τὸ 
περίμενε; Θὰ τὸ πελέκιζαν, θὰ τὸ ξερίζωναν; Θὰ τὸ πετοῦσαν μήπως στὰ σκουπίδια; 

 Ἐκεῖνο τὸ χριστουγεννιάτικο δειλινὸ τὸ δέντρο αἰσθανόταν πιὸ παραμελημένο, πιὸ 
παραπονεμένο ἀπὸ ποτέ. Στὰ ὁλόφωτα παράθυρα γύρω του διέκρινε ἀνάμεσα ἀπὸ τὶς 
κουρτίνες χριστουγεννιάτικα ἔλατα, ποὺ χαρωπὰ παιδιὰ τὰ στόλιζαν μὲ κόκκινα κεριά, 
καμπανοῦλες, ἀγγελούδια, ἀσημένια πέταλα καὶ γιορτινὲς γιρλάντες καὶ ζήλευε. Ζήλευε 
πολύ. Πόσο θὰ ἤθελε νὰ εἶναι ἔτσι κι αὐτό. Χριστουγεννιάτικο ἔλατο στὴ θαλπωρὴ ἑνὸς 
σπιτιοῦ. Νὰ τὸ φροντίζουν, νὰ τὸ στολίζουν, νὰ τὸ καμαρώνουν... 
 

Το παιδί 
 Ἦταν κι ἕνα παιδί. Τὶς μέρες ἔκανε δουλειὲς τοῦ ποδαριοῦ. Τὰ βράδια 

κοιμόταν στὸ πάτωμα ἑνὸς κρύου πλυσταριοῦ στὴν αὐλὴ ἑνὸς 
ἐγκαταλελειμμένου κτιρίου μὲ ἑτοιμόρροπα μπαλκόνια. Κανεὶς δὲν τὸ 
πρόσεχε. Κανεὶς δὲν τὸ φρόντιζε. Κανεὶς δὲν τοῦ ἔδινε τὴν παραμικρὴ 
σημασία. Τὰ μάγουλά του εἶχαν χλωμιάσει, τὰ χέρια του εἶχαν ροζιάσει, τὰ 
μάτια του εἶχαν γεμίσει θλίψη. 

 Ποτὲ δὲν εἶχε γνωρίσει τὴ ζεστασιὰ μιᾶς ἀγκαλιᾶς, τὴ θαλπωρὴ ἑνὸς 
ἀληθινοῦ σπιτιοῦ. 

 Ἐκεῖνο τὸ κρύο χριστουγεννιάτικο βράδυ τὸ ἀγόρι αἰσθανόταν πιὸ παραμελημένο, πιὸ 
παραπονεμένο ἀπὸ ποτέ, γιατί εἶχε μάθει ὅτι μετὰ τὶς γιορτὲς θὰ κατεδάφιζαν τὸ 
μιζεροκτίριο μὲ τὸ πλυσταριὸ καὶ δὲν θά ῾χε ποῦ νὰ μείνει. 

 Τυλιγμένο στὸ τριμμένο του παλτό, κοιτοῦσε ἀπ᾿ τὰ φωτισμένα παράθυρα τὰ λαμπερὰ 
σαλόνια μὲ τὰ γκὶ καὶ τὰ μπαλόνια, τὶς φρουτιέρες μὲ τὰ ρόδια καὶ τὰ χρυσωμένα 
κουκουνάρια, ἔβλεπε γελαστὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια νὰ κρεμοῦν στὰ χριστουγεννιάτικα 
δέντρα πλουμίδια ἀστραφτερὰ καὶ ζήλευε. Ζήλευε πολύ, πόσο θά ῾θελε νὰ στόλιζε κι αὐτὸ 
ἕνα ἔλατο σὲ κάποιου τζακιοῦ τὸ ἀντιφέγγισμα, μὲ τὰ δῶρα ὑποσχέσεις μαγικὲς ὁλόγυρά 
του... 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/prose/eygenios_tribizas_ena_dentro1.gif
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/prose/eygenios_tribizas_ena_dentro1.gif


 Πῶς τό ῾φερε ἡ τύχη ἔτσι κι ἐκεῖνο τὸ χριστουγεννιάτικο βράδυ καὶ συναντήθηκαν κάποια 
στιγμὴ τὸ δέντρο ἐκεῖνο κι ἐκεῖνο τὸ παιδί... 
 

Η συνάντηση 
 Ἐκεῖνο τὸ δειλινὸ τὸ παιδὶ γυρνοῦσε ἄσκοπα στοὺς δρόμους τῆς πολύβουης πολιτείας. 

Κάθε τόσο σταματοῦσε σὲ κάποια βιτρίνα. Κόλλαγε τὴ μύτη του στὸ τζάμι καὶ κοιτοῦσε μὲ 
μάτια ἐκστατικὰ ὅλα ἐκεῖνα τὰ λαχταριστά, σὲ μιὰ βιτρίνα λόφοι ἀπὸ μελομακάρονα, 
κουραμπιέδες καὶ πολύχρωμα τρενάκια φορτωμένα μὲ σοκολατάκια, σὲ μιὰ ἄλλη 
ζαχαρένιοι Ἁγιο-Βασίληδες μὲ μύτες ἀπὸ κερασάκια καὶ μία παραμυθένια πριγκίπισσα ἀπὸ 
πορσελάνη νὰ κοιτάζει ἀπὸ τὸ ἁψιδωτὸ παράθυρο ἑνὸς φιλντισένιου κάστρου καὶ λίγο 
παρακάτω, σὲ μιὰ ἄλλη βιτρίνα, μιὰ ὀνειρεμένη τρόικα μὲ ἕναν πρόσχαρο ἁμαξά, 
μολυβένια στρατιωτάκια μὲ κόκκινες στολὲς καβάλα σὲ ἄλογα πιτσιλωτὰ νὰ καλπάζουν 
στοιχισμένα στὴ σειρὰ καὶ στὸ βάθος ἕνα ὀπάλινο παλάτι σὲ μία χιονισμένη στέπα. 

 Ἔτσι ὅπως περπατοῦσε μὲ τὰ μάτια στραμμένα στὶς καταστόλιστες βιτρίνες, ἔπεσε ἄθελά 
του πάνω σ᾿ ἕναν περαστικὸ μὲ καμηλὸ παλτὸ καὶ γκρενὰ κασκὸλ ποὺ γύριζε στὸ σπίτι του 
φορτωμένος μὲ σακοῦλες καὶ πακέτα ποὺ φύγανε ἀπὸ τὰ χέρια του, σκόρπισαν στὸ δρόμο 
ἐδῶ καὶ κεῖ. Τὸ παιδὶ ἔχασε τὴν ἰσορροπία του, γλίστρησε, τὸ κεφάλι του χτύπησε μὲ φόρα 
στὸ πεζοδρόμιο, ἔνιωσε μία σκοτοδίνη. Ὁ περαστικὸς τοῦ ῾βαλε ὀργισμένος τὶς φωνές, τὸ 
κατσάδιασε γιὰ τὰ καλά. 

 Τὸ ἀλητάκι σηκώθηκε, τό ῾βαλε στὰ πόδια, κατηφόρισε παραπατώντας ἕνα σοκάκι μὲ μία 
ὑπαίθρια ἀγορά, ἔστριψε ἕνα δυὸ στενὰ καὶ βρέθηκε στὸ δρόμο μὲ τὸ παραμελημένο 
δέντρο. Σταμάτησε λαχανιασμένο νὰ πάρει ἀνάσα, ἀπὸ τὰ φωτισμένα παράθυρα, τὰ 
χνωτισμένα, ἀχνοφαίνονταν τὰ γιορτινὰ σαλόνια μὲ τὰ ἔλατα τὰ στολισμένα. 

 - Ὄμορφα δὲν εἶναι; Ἀκούει τότε μιὰ φωνή. 

 Ἦταν τὸ δέντρο τοῦ δρόμου. 

 - Πολύ. Ἀποκρίθηκε τὸ παιδί, χωρὶς νὰ παραξενευτεῖ καθόλου ποὺ ἕνα δέντρο μιλοῦσε, 
τοῦ ἄρεσε νὰ τοῦ μιλάει κάποιος χωρὶς νὰ τὸ σπρώχνει, χωρὶς νὰ τὸ κατσαδιάζει, χωρὶς νὰ 
τὸ ἀποπαίρνει. 

 - Στόλισέ με! - ψιθύρισε τὸ δέντρο - Στόλισέ με καὶ ἐμένα ἔτσι! 

 - Μακάρι νὰ μποροῦσα! Πικρογέλασε τὸ παιδί. 

 - Προσπάθησε, σὲ παρακαλῶ. Ἴσως αὐτά, ξέρεις, νά ῾ναι τὰ στερνά μου Χριστούγεννα, νὰ 
μὴν δῶ ἄλλα. 

 - Γιατί τὸ λὲς αὐτό; 

 - Ἄκουσα ὅτι θὰ πλατύνουν τὸ δρόμο, πελέκι ἢ ξεριζωμὸς μὲ περιμένει, ἕνα ἀπὸ τὰ δυό... 
Δὲν εἶμαι σίγουρο ἀκόμα. 

 Τὸ παιδὶ σκέφτηκε ὅτι θὰ κατεδάφιζαν τὸ ἑτοιμόρροπο κτίριο μὲ τὸ ξεχαρβαλωμένο 
πλυσταριό, τὸ καταφύγιό του. Σὲ λίγο δὲν θά ῾χε οὔτε ῾κεῖνο ποῦ νὰ μείνει. Σὲ κάποιο 
χαρτόκουτο ἴσως; 

 - Στόλισέ με! Παρακάλεσε ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ δέντρο. Τὸ παιδὶ κοίταξε ὁλόγυρά του. 

 - Μὲ τί; Ἀπόρησε. 

 - Ὅ,τι νά ῾ναι... κάτι θὰ βρεῖς ἐσύ!! Δὲν μπορεῖ. 

 - Καλά... Ἀφοῦ τὸ θέλεις τόσο πολύ, κάτι θὰ βρῶ νὰ σὲ στολίσω... 

 Συμφώνησε τὸ παιδὶ κι ἄρχισε νὰ ψάχνει. 
 
 

Τα στολίδια 
 Ἐκείνη τὴ στιγμή, λὲς καὶ κάτι ψυχανεμίστηκε ὁ οὐρανός, ἔπιασε νὰ 

χιονίζει, τὸ χιόνι ἔπεφτε πυκνό... Χάδι ἁπαλὸ σκέπαζε ἀνάλαφρα μὲ 
πάλλευκες νιφάδες στὰ ὁλόγυμνα κλωνιὰ τοῦ παραμελημένου 
δέντρου. 
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 Πῆρε τότε τὸ μάτι τοῦ παιδιοῦ κάτι νὰ ἀστράφτει λίγο παραπέρα. Μιὰ παρέα 
πλουσιόπαιδα, ποὺ εἶχαν περάσει ἀπὸ τὸ δρόμο λίγο νωρίτερα, εἶχαν πετάξει χρωματιστὰ 
χρυσόχαρτα ἀπὸ τὶς καραμέλες ποὺ ἔτρωγαν μὲ λαιμαργία τὴ μία μετὰ τὴν ἄλλη. Τὸ ἀγόρι 
μάζεψε ἕνα ἕνα τὰ πεταμένα χρυσόχαρτα, τὰ μάλαξε μὲ τὰ δάχτυλά του καὶ ἔπλασε 
ἀστραφτερὲς πράσινες μπλὲ καὶ βυσσινόχρωμες μπαλίτσες, μετὰ ξήλωσε τὰ κουμπιὰ τοῦ 
φθαρμένου παλτοῦ καὶ μὲ τὶς κλωστὲς κρέμασε τὶς φανταχτερὲς μπαλίτσες στὰ 
χιονοσκέπαστα κλωνιὰ τοῦ δέντρου. 

 - Εὐχαριστῶ! Εἶπε τὸ δέντρο, ἀνατριχιάζοντας ἀπ᾿ τὴ χαρά του. 

 - Μὲ τί ἄλλο ἄραγε νὰ τὸ στολίσω; Μονολόγησε τὸ παιδί. 

 Λὲς κι εἶχε ἀκούσει τὰ λόγια του, μιὰ νοικοκυρὰ τρεῖς δρόμους παρακάτω ἄδειασε μὲ 
φόρα ἀπ᾿ τὸ παράθυρο μιᾶς κουζίνας μία λεκάνη μὲ σαπουνάδα σὲ μία πλακόστρωτη 
αὐλή. Ὁ ἄνεμος πῆρε ἕνα πανάλαφρο σύννεφο ἀπὸ σαπουνόφουσκες καὶ τὶς ταξίδεψε 
παιχνιδίζοντας μαζί τους, τὸ ἀγόρι τὶς εἶδε νὰ πλησιάζουν στραφταλίζοντας στὸ 
φεγγαρόφωτο, τὶς κοίταξε μὲ τέτοια λαχτάρα ποὺ ἐκεῖνες, λὲς καὶ κατάλαβαν τὴν ἐπιθυμία 
του, ἄφησαν τὸν ἄνεμο νὰ τὶς φέρει ἕνα - δυὸ γύρους καὶ νὰ τὶς κρεμάσει στὰ κλωνιὰ τοῦ 
δέντρου. 

 - Ὅσο πάω κι ὀμορφαίνω! Καμάρωσε τὸ δέντρο. 

 - Σίγουρα ὀμορφαίνεις! Συμφώνησε τὸ ἀγόρι σφίγγοντας γύρω του τὸ παλτὸ γιατὶ ἔκανε 
πολύ, πάρα πολὺ κρύο... 

 - Κοίτα! Ἔρχονται! 

 Ἕνα φωτεινὸ σύννεφο πλησίαζε τρεμοπαίζοντας στὸ σκοτάδι. 

 - Ἐλᾶτε! Τὶς κάλεσε μὲ τὸ βλέμμα τὸ παιδί. 

 Καὶ οἱ πυγολαμπίδες, λάμψεις ἀλλόκοσμες, τρεμοσβήνοντας ὀνειρικά, κάθισαν 
νεραϊδένιες γιρλάντες στὰ κλωνιὰ τοῦ δέντρου. 

 Τὸ κρύο γινόταν ὅσο πήγαινε πιὸ τσουχτερό. Τὸ χιόνι ἔπεφτε ὁλοένα πιὸ πυκνό. Τὸ ἀγόρι 
σήκωσε τὰ μάτια του στὸν οὐρανὸ καὶ τότε τὸ εἶδε! Εἶδε τὸ πεφταστέρι κι ἐκεῖνο, λὲς καὶ 
συνάντησε τὸ βλέμμα του, διέγραψε στὸ σκοτάδι μία φαντασμαγορικὴ χρυσαφένια τροχιὰ 
καὶ ἀκούμπησε ἀπαλὰ στὴν κορφὴ τοῦ δέντρου. 

 Καὶ ἦταν τώρα πράγματι ὄμορφο τὸ δέντρο λουσμένο στὸ φεγγαρόφωτο μὲ τὰ χρυσαφένια 
μπαλάκια νὰ στραφταλίζουν, τὶς σαπουνόφουσκες νὰ σιγοτρέμουν, τὶς πυγολαμπίδες νὰ 
ἀναβοσβήνουν κέντημα δαντελένιο στὰ χιονισμένα τοῦ κλωνιὰ καὶ τὸ πεφταστέρι ν᾿ 
ἀνασαίνει χρυσαφένιο φῶς στὴν κορφή του. 

 - M᾿ ἔκανες τόσο, μὰ τόσο ὄμορφο - εἶπε τὸ δέντρο στὸ παιδὶ - Σ᾿ εὐχαριστῶ πολύ. Σ᾿ 
εὐχαριστῶ ἀληθινά... Πόσο θά ῾θελα νὰ μποροῦσα νὰ σοῦ χάριζα κι ἐγὼ ἕνα δῶρο... 

 - Μπορεῖς! Ἀποκρίθηκε τὸ παιδὶ χουχουλίζοντας τὰ χέρια - Ἄσε με, σὲ παρακαλῶ, νὰ 
καθίσω στὴ ρίζα σου γιὰ λίγο. Νιώθω τόσο, μὰ τόσο κουρασμένο, πονάω... καὶ δὲν ἔχω 
ποῦ νὰ πάω... 

 - Ἀμέ! Ἔλα, κάθισε. Κάθισε στὴ ρίζα μου ὅσο θέλεις. Εἶπε τὸ δέντρο. 

 - Καὶ νὰ δεῖς... Θὰ κάνω ἐγὼ μία εὐχὴ γιὰ σένα. 

 Τὸ παιδὶ σήκωσε τὸ γιακᾶ, τυλίχτηκε στὸ παλιό του πανωφόρι, κάθισε στὸ χιονοσκέπαστο 
πεζοδρόμιο, ἀγκάλιασε τὸ κορμὶ τοῦ δέντρου καὶ σφίχτηκε ὅσο μποροῦσε πιὸ κοντά του. 
 

Το ταξίδι 
 Τὸ χιόνι ἔπεφτε γύρω του. Πάνω του πυκνό. Ὅλο του τὸ σῶμα ἔτρεμε, τὰ χέρια του εἶχαν 

μουδιάσει, τὰ δόντια του χτυποῦσαν. Ἔκλεισε τὰ μάτια γιὰ νὰ τὰ προστατέψει ἀπὸ τὶς 
ριπὲς τοῦ χιονιοῦ, ὅταν ξαφνικὰ - τί παράξενο - ἄκουσε ἐκεῖνον τὸν ἦχο... Τὸν ἦχο τὸν 
χαρμόσυνο! Κουδουνάκια τρόικας! Ἕνα μαστίγιο ἀκούστηκε νὰ κροταλίζει, ἄλογα νὰ 
καλπάζουν ρυθμικά. 

 Ἄνοιξε τὰ μάτια. Ἀπίστευτο! Στὰ μελανιασμένα χείλη του ἄνθισε ἕνα χαμόγελο. Ἀπὸ βάθος 
τοῦ δρόμου, θαμπὰ στὴν ἀρχή, ἀλλὰ ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρα, τὴν εἶδε. Εἶδε τὴν 
παραμυθένια τρόικα μὲ τὰ ἀσημένια κουδουνάκια νὰ πλησιάζει φορτωμένη δῶρα 



διαλεχτά. Τὴν ὁδηγοῦσε ἕνας ροδομάγουλος ἁμαξᾶς μὲ γούνινο σκοῦφο, κόκκινη μύτη καὶ 
πυκνὴ κυματιστὴ γενειάδα. Πίσω ἀπὸ τὴν τρόικα κάλπαζαν στρατιῶτες μὲ πορφυρὲς 
στολές, καβάλα σὲ περήφανα ἄλογα στολισμένα μὲ χρυσαφένιες φοῦντες... 

 Παραξενεύτηκε τὸ παιδί. Πῶς βρέθηκε ἐδῶ αὐτὴ ἡ τρόικα φορτωμένη τόσα δῶρα; Καὶ οἱ 
καβαλάρηδες; Κάπου τοὺς ἤξερε. Κάπου τοὺς εἶχε ξαναδεῖ! 

 Ἡ τρόικα σταμάτησε μπροστά του, τὰ ἄλογα χρεμέτισαν, ὁ ἁμαξὰς χαμογέλασε, ἀπὸ τὸ 
παράθυρο τῆς ἅμαξας πρόβαλε τὸ πρόσωπο τῆς πριγκιποπούλας. 

 - Τί ὄμορφο δέντρο! - Χαμογέλασε - Ποιὸς νὰ τὸ στόλισε ἄραγε; 

 - Ἐγώ! Ἀποκρίθηκε τὸ παιδί. 

 - Ἀλήθεια; 

 - Ναί. 

 - Ἔλα μαζί μου τότε. Ἔλα νὰ στολίσεις ἔτσι ὄμορφα καὶ τὸ ἔλατο τοῦ βασιλιᾶ, νὰ ζήσεις στὸ 
παλάτι μας παντοτινά. 

 - Δὲν πάω πουθενὰ χωρὶς τὸ δέντρο μου! Ἀπάντησε τὸ ἀγόρι. 

 Ἡ πριγκιποπούλα ἔδωσε τότε ἐντολὴ καὶ οἱ στρατιῶτες τοῦ βασιλιὰ ἔσκαψαν βαθιά, 
πήρανε τὸ δέντρο μαζὶ μὲ τὶς ρίζες του καὶ τὸ φύτεψαν σὲ μία πορσελάνινη γλάστρα, μετὰ 
τὸ φόρτωσαν στὴν τρόικα. 

 Γελώντας πρόσχαρα, ὁ ἁμαξᾶς ἅπλωσε τὸ χέρι του, βοήθησε τὸ παιδὶ νὰ ἀνέβει στὴν 
ἅμαξα νὰ κάτσει πλάι του, τὰ ἄλογα στράφηκαν, τὸν κοίταξαν μὲ τὰ μεγάλα τους μάτια καὶ 
ρουθούνισαν ἀνυπόμονα. 

 Ὅλα τὰ κτίρια, ὅλα τὰ φανάρια, ὅλες οἱ βιτρίνες, τὰ πάντα, εἶχαν τώρα ἐξαφανιστεῖ. 
Μπροστά τους ἀνοιγόταν μία ἀπέραντη στέπα κι ἐκεῖ στὸ βάθος μέσα ἀπὸ τὰ διάφανα 
πέπλα τοῦ χιονιοῦ ἀχνοφαίνονταν μαγευτικοὶ οἱ μεγαλόπρεποι τροῦλοι κι οἱ ἁψιδωτὲς 
πύλες τοῦ ὀπάλινου παλατιοῦ! 

 Ὁ ροδομάγουλος ἁμαξᾶς τράβηξε τὰ γκέμια. Κροτάλισε τὸ μαστίγιο, τὰ ἄλογα χύθηκαν 
χλιμιντρίζοντας μπροστά, καλπάζοντας ὅλο καὶ πιὸ γοργά... λὲς κι εἴχανε φτερά... Σὲ λίγο ἡ 
τρόικα κι ἡ ἀκολουθία της εἶχαν χαθεῖ στὸ βάθος τῆς χιονισμένης στέπας. 

 Τὸ χιόνι ποὺ συνέχισε ὁλοένα πιὸ πυκνὸ τὸ σιωπηλὸ χορό του ἔσβησε σχεδὸν ἀμέσως τὰ 
ἴχνη ἀπὸ τὶς ρόδες καὶ τὰ πέταλα τῶν ἀλόγων.. 

 Λένε οἱ παλιοί... 

 Λένε οἱ παλιοὶ ὅτι τὸ πεζοδρόμιο ἐκεῖνο ἦταν κάποτε κάπως πιὸ φαρδύ, ὅτι φύτρωνε 
κάποτε κάποιο δέντρο ἐκεῖ. 

 Διηγοῦνται ἐπίσης οἱ παλιοὶ ὅτι ἕνα χριστουγεννιάτικο πρωὶ βρῆκαν στὴ ρίζα τοῦ δέντρου 
ξεπαγιασμένο ἕνα παιδὶ σκεπασμένο ἀπὸ τὸ χιόνι, τυλιγμένο σ᾿ ἕνα τριμμένο παλτὸ χωρὶς 
κουμπιά, μὲ ἕνα γαλήνιο χαμόγελο, ἕνα χαμόγελο εὐτυχίας ζωγραφισμένο στὸ πρόσωπό 
του. 

 Λένε ἀκόμα ὅτι ἀπὸ τότε κάθε παραμονὴ Χριστουγέννων, γύρω στὰ μεσάνυχτα, κάτι 
παράξενο συμβαίνει, κάτι ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐξηγήσει. Ἕνα σμάρι πυγολαμπίδες 
τριγυρνοῦν ἐπίμονα τρεμοσβήνοντας σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο, λὲς καὶ κάτι ἀναζητοῦν, λὲς καὶ 
γυρεύουνε νὰ θυμηθοῦνε κάτι, ὅτι ἕνας ἄνεμος ἀναπάντεχος φέρνει, ποιὸς ξέρει ἀπὸ ποῦ, 
ἀνάλαφρες σαπουνόφουσκες καὶ χρυσόχαρτα ἀστραφτερά, ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ ἕνα 
ὑπέροχο πεφταστέρι διαγράφει στὸν οὐρανὸ μία φαντασμαγορικὴ τροχιὰ καὶ πέφτει στὸ 
σημεῖο ἀκριβῶς ἐκεῖνο. 

 Ἔτσι λένε... 

 Ποιὸς ξέρει; 
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