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Πλθςίαηαν  και πάλι τα φετινά Χριςτοφγεννα, παραμονι 
τθσ πιο όμορφθσ γιορτισ, όλοι περίμεναν να γεννθκεί ο μικρόσ 
Χριςτόσ και να φζρει χαρά και αγαλλίαςθ ςτισ καρδιζσ όλων. 
Στο Νθπιαγωγείο των πολφχρωμων ηαχαροπλαςτϊν 
επικρατοφςε φαςαρία και μεγάλθ αγωνία , προςπακοφςαν να 
ςκεφτοφν τι δζντρο κα ςτόλιηαν , γιατί ζφταναν διάφορα 
μθνφματα από όλο τον κόςμο,  που μιλοφςαν για τα δζντρα που 
κυςιάηονταν κάκε χρόνο για να ςτολιςτοφν, επιφζροντασ 
καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για τα δάςθ.  

Οι 
ηαχαροπλάςτεσ  με τουσ κόκκινουσ και τουσ πορτοκαλί 
ςκοφφουσ,  επζμεναν να ςτολίςουν αλθκινό ζλατο, «όχι τουσ 
φϊναηαν με ζνα ςτόμα οι ηαχαροπλάςτεσ  με τουσ πράςινουσ 
ςκοφφουσ, γιατί τουσ ζνωνε εκτόσ από τθν αγάπθ τουσ για τα 
δζντρα και το κοινό τουσ χρϊμα». 

Οι ηαχαροπλάςτεσ με τουσ αςθμζνιουσ ςκοφφουσ, 
απολάμβαναν το χειμωνιάτικο ιλιο και καμάρωναν που 
ζλαμπαν οι ςκοφφοι τουσ, δεν τουσ ζνοιαηε για το δζντρο, ιταν 
φωτεινοί από μόνοι τουσ και δεν τουσ ενδιζφερε τι δζντρο κα 
ςτόλιηαν, κάκε χρόνο αυτι ιταν θ ζννοια τουσ, να λάμπουν 
κάτω από το φωσ του ιλιου. 
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Οι ηαχαροπλάςτεσ με 
τουσ μωβ ςκοφφουσ, 
κάκονταν ςτεναχωρθμζνοι 
και προβλθματιςμζνοι, δε 
ςυμφωνοφςαν για κανζνα 
λόγο το δζντρο να είναι 
αλθκινό. 

Οι ηαχαροπλάςτεσ με 
τουσ κίτρινουσ ςκοφφουσ, 
ζπαιηαν λίγο πιο πζρα αμζριμνοι, δεν τουσ ζνοιαηε τίποτε άλλο 
παρά μόνο το παιχνίδι τουσ.  

Ο πιο μικροςκοπικόσ από τουσ πολφχρωμουσ 
ηαχαροπλάςτεσ, ιταν αυτόσ με τον γαλάηιο ςκοφφο, κακόταν ςε 
μια γωνιά και παρακολουκοφςε τουσ άλλουσ να τςακϊνονται, 
να διαφωνοφν , να αδιαφοροφν και να ςτεναχωριοφνται, «δεν 
είναι δυνατόν ςκεφτόταν φωναχτά, κάκε χρόνο τα ίδια», 
απομακρφνκθκε για να ςκεφτεί καλφτερα και ξαφνικά βλζπει 
μπροςτά του, ζνα γυμνό κλαδί ςπαςμζνο από μια βερικοκιά, το 
πιρε ςτα χζρια του και το παρατθροφςε. 

 
Τότε του ιρκε μια ιδζα , αυτό το κλαδί που αποχωρίςτθκε 

τθ μάνα του τθ ςτοργικι βερικοκιά , που το κοιτοφςε να 
κείτεται ςπαςμζνο δίπλα ςτον κορμό τθσ με πόνο ςτα μάτια τθσ 
και αγωνία, κα γινόταν ζνα πανζμορφο χριςτουγεννιάτικο 
δζντρο, κα το τοποκετοφςαν ςε μια γλάςτρα και κα το ςτόλιηαν 
με λογισ λογισ ςτολίδια, κα το καμάρωνε και θ μάνα του ,αφοφ 
και οι δυο κα βρίςκονταν τόςο κοντά , θ μάνα ςτθν αυλι και το 
μικρό  τθσ το κλαδάκι μζςα ςτο νθπιαγωγείο κοντά ςτο 
παράκυρο το ανοιχτό για να βλζπει ζξω . 
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Πλθςίαςε τουσ άλλουσ ηαχαροπλάςτεσ, για να τουσ 
ενθμερϊςει για τθν ιδζα που είχε, ςτθν αρχι τον ειρωνεφτθκαν 
κάποιοι, αλλά όταν άρχιςε να τουσ μιλάει , για τα δζντρα που 
κόβονταν και όλεσ τισ ςυνζπειεσ που είχε όλο αυτό για τα δάςθ, 
όλοι ντράπθκαν κατζβαςαν το κεφάλι κι άρχιςαν να 
ηθτωκραυγάηουν. 

Πρζπει όλοι εμείσ να μεταδϊςουμε το μινυμα ςε όλο τον 
πλανιτθ, να μάκουν όλοι, ότι τα δζντρα μασ δίνουν οξυγόνο, 
προςτατεφουν τισ πόλεισ και τα χωριά από τισ καταςτροφικζσ 
πλθμμφρεσ, ςυγκρατοφν τουσ ανζμουσ ,παρζχουν τροφι και 
ςτζγθ ςε πολλά ηϊα και πουλιά, τζλοσ ,ζχουν πλοφςια χλωρίδα, 
πολλά φυτά, κάμνουσ και δζντρα, διαφόρων ειδϊν.  

 
Ασ πιάςουμε δουλειά , το δζντρο το βρικαμε , πωσ κα το 

ςτολίςουμε όμωσ για να είναι όμορφο και λαμπερό , γιατί όπωσ 
όλοι οι άνκρωποι ζτςι κι εμείσ ζχουμε ςυνθκίςει το δζντρο μασ 
να είναι γεμάτο με φανταχτερά ςτολίδια και λαμπάκια. 
  Οι κίτρινοι ηαχαροπλάςτεσ ,άφθςαν το παιχνίδι τουσ και με 
ςοβαρό φφοσ είπαν ςτουσ άλλουσ ηαχαροπλάςτεσ, 
«Ζαχαροπλάςτεσ είμαςτε, κα φτιάξουμε ηυμαρζνια ςτολίδια κα 
τα βάψουμε και με αυτά κα ςτολίςουμε το δζντρο μασ , το 

κλαδί μασ για να λζμε τα 
πράγματα με το όνομά 
τουσ». 

«Καλά τα λεσ», του 
απάντθςαν οι 
ηαχαροπλάςτεσ με τουσ μϊβ 
ςκοφφουσ, « εμείσ 
προτείνουμε να βάψουμε τα 
χαλαςμζνα cd,αντί να τα  
πετάξουμε ςτα ςκουπίδια 
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και να κάνουμε ηθμιά ςτο περιβάλλον , ασ τα 
χρθςιμοποιιςουμε για ςτολίδια ςτο κλαδί μασ, ζτςι και χρϊμα 
κα αποκτιςει και το περιβάλλον κα ςωκεί». 

«Καλζσ οι ιδζεσ ςασ» , απάντθςαν οι ηαχαροπλάςτεσ με 
τουσ αςθμζνιουσ ςκοφφουσ, « όμωσ , εμείσ κζλουμε το δζντρο 
μασ , να λάμπει, κζλουμε να ζχει φωτάκια». 

 
«Τι τα κζλετε τα φωτάκια, εςείσ λάμπετε από μόνοι ςασ κα 

ςασ βάλουμε κάτω  από το δζντρο και με τον ιλιο κα λάμπετε 
και κα μοιάηετε με αλθκινά  φωτάκια »,  είπαν οι 
ηαχαροπλάςτεσ με τουσ πορτοκαλί ςκοφφουσ κι άρχιςαν να 
γελοφν όλοι μαηί , γιατί ωσ γνωςτόν μζχρι τότε το μόνο που τουσ 
ζνοιαηε ιταν να λάμπουν κάτω από τον χειμωνιάτικο  ιλιο. 
  Τότε ο μικρόσ ηαχαροπλάςτθσ τθσ παρζασ με τον γαλάηιο 
ςκοφφο πιρε το λόγο και είπε, «για φωτάκια κα βάλουμε τα 
χρυςά και τα αςθμζνια χαρτόνια που περιςςεφουν από τισ 
Χριςτουγεννιάτικεσ καταςκευζσ», ζτςι το δζντρο μασ κα λάμπει 
και κα είναι όμορφο, όταν κα πζφτουν επάνω του οι ακτίνεσ 
του ιλιου. 

« Ώρα για δουλειά» είπαν όλοι μαηί και ηφμωςαν μια 
αφράτθ αλατοηφμθ ,με νερό , αλεφρι, αλάτι και λίγο λάδι, 
ζπλαςαν τα ςτολίδια τουσ και τα ζψθςαν ςτο φοφρνο, για να 
ςτεγνϊςουν και να  τα βάψουν. 
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  Έφτιαξαν αςτζρια μικρά και μεγάλα, καρδιζσ , δζντρα, 
φεγγάρια, αρκουδάκια  ανκρωπάκια , όταν ςτζγνωςαν τα 
πινζλα πιραν φωτιά, χρϊμα και χρυςόςκονεσ , ανακατεφτθκαν 
και τα ςτολίδια ζγιναν υπζροχα ,τζλοσ ζβαψαν και τα cd, τα 
παςπάλιςαν με χρυςόςκονθ και τα ζβαλαν επάνω ςτο κλαδί τθσ 
βερικοκιάσ, ομόρφυνε και ζγινε κάτι τόςο χριςιμο, για τουσ 
μικροφσ ηαχαροπλάςτεσ, ζγινε το Χριςτουγεννιάτικο δζντρο 
τουσ. 

        
 Όλοι το καμάρωναν , ακόμα και θ μάνα του θ κυρία 

Βερικοκιά , όταν οι κουρτίνεσ ιταν ανοικτζσ το κρυφοκοιτοφςε, 
όλο καμάρι και περθφάνια, πζραςαν οι μζρεσ και πλθςίαηαν τα 
Χριςτοφγεννα 

 Παραμονι Χριςτουγζννων ζγινε το καφμα, το κλαδάκι τθσ 
βερικοκιάσ ζνιωςε ζνα ςκίρτθμα  και μετά κι άλλο κι άλλο και 
ξαφνικά τα ςτολίδια ηωντάνεψαν κι άρχιςαν να χορεφουν μζχρι 
το ξθμζρωμα των Χριςτουγζννων, που γεννικθκε ο Χριςτόσ  
μασ, τότε ςταμάτθςαν το χορό κι άρχιςαν να ςκορποφν ευχζσ. 

Πρϊτεσ οι καρδιζσ ζςτειλαν ςτθν πλάςθ , τι άλλο τθν 
αγάπθ, βγικαν ζξω και τισ ευχζσ τθσ αγάπθσ τισ πιρεσ ο άνεμοσ 
και τισ ταξίδεψε ςε όλο τον κόςμο, ζπρεπε να φωλιάςει  ςε όλεσ 
τισ καρδιζσ . 

«Αγάπθ –αγάπθ» ψικφριηε ο άνεμοσ  και άγγιηε ,ότι 
ζβριςκε τα δεντράκια, τα πουλιά ,τουσ ανκρϊπουσ , τα ηϊα, τθ 
γθ , τθν ατμόςφαιρα.   
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 Ύςτερα τα 
αρκουδάκια ζςτειλαν 
τθ χαρά ,τθν 
ταξίδεψαν παντοφ , 
τα ελατάκια τθν 
ζνιωςαν κι αυτά , ζνα 
νζο μινυμα ερχόταν 
,να τα ανακουφίςει, 
οι άνκρωποι κα 
ςτόλιηαν  κλαδιά που κόβονταν από τα δζντρα , δεν κα ζκοβαν 
τα δεντράκια του δάςουσ και τα ελατάκια του βουνοφ. 

 Τα ηυμαρζνια δεντράκια χόρευαν γφρω από το κλαδί και 
του ζδιναν ηωι από τθ ηωι τουσ, το ςυντρόφευαν, για να μθ 
νιϊκει μόνο του, αυτά τα Χριςτοφγεννα  ευχικθκαν, να είναι  
όλοι μαηί , κανζνασ να μθν είναι μόνοσ του. 

 Τα αςτζρια , μικρά και μεγάλα , πιραν μαηί τουσ το 
φεγγάρι, ταξίδεψαν ςτον ουρανό , για να μεταφζρουν το 
χαρμόςυνο μινυμα τθσ γζννθςθσ του Χριςτοφ, αλλά και το 
μινυμα τθσ ειρινθσ, ανζβαιναν και ψικφριηαν ειρινθ,  ειρινθ 
ςτισ καρδιζσ, το μινυμα ζφταςε παντοφ, όλα τα πλάςματα του 
κεοφ επαναλάμβαναν «Ειρινθ- ειρινθ». 

 Τα ηυμαρζνια ανκρωπάκια περπάτθςαν απ’ άκρθ ς’ άκρθ 
ςε όλθ τθ γθ και ψικφριηαν υγεία, υγεία ςτουσ ανκρϊπουσ , ςτισ 
ψυχζσ των ανκρϊπων, ςτα ηϊα, ςτα πουλιά ,ςτα φυτά και ςτα 
δζντρα. 

Οι ευχζσ αγάπθ ,χαρά ,υγεία, ειρινθ , ακοφγονταν ςαν 
γλυκιά μελωδία,  ςε όλο τον πλανιτθ ,τθν άκουςαν όλοι μικροί 
και μεγάλοι, άςπροι και μαφροι, νζοι και γζροι, υγιείσ και 
άρρωςτοι, πλοφςιοι και φτωχοί, ακόμα κι αυτοί που δεν  ιταν 
κοντά μασ . 
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 Οι ευχζσ  χόρευαν κι άγγιηαν το κακετί που ςυναντοφςαν 
ςτο πζραςμά τουσ, μζχρι που ξθμζρωςε, το καφμα τθσ 
προθγοφμενθσ νφχτασ ιρκε να το διαδεχτεί ζνα άλλο, το κλαδί 
τθσ βερικοκιάσ, ζβγαλε ζνα μικρό βλαςταράκι , τόςο 
μικροςκοπικό ίςα ίςα που φαινόταν , μια νζα ηωι γεννιόταν 
μζςα από ζνα ςπαςμζνο κλαδί. 
  Το καφμα τθσ δθμιουργίασ , από ζνα άψυχο κλαδί 
γεννικθκε θ ηωι, θ χαρά , θ υγεία, θ ειρινθ , θ αγάπθ, αξίεσ 
πανανκρϊπινεσ που τισ επικυμοφν όλοι οι άνκρωποι όπου κι να 
ηουν, ςε ότι και αν πιςτεφουν, αυτό είναι το βακφτερο νόθμα 
των Χριςτουγζννων κι αυτό μετζφεραν τα ηυμαρζνια ςτολίδια 
του Χριςτουγεννιάτικου δζντρου των χρωματιςτϊν 
ηαχαροπλαςτϊν. 
  Τθν άλλθ μζρα οι ηαχαροπλάςτεσ με τουσ χρωματιςτοφσ 
ςκοφφουσ ιρκαν νωρίσ για να πιάςουν δουλειά, ζπρεπε να 
φτιάξουν γλυκά , να γλυκάνουν τουσ ανκρϊπουσ , κοίταξαν το 
δζντρο, τα ςτολίδια ιταν ανακατεμζνα , μόνο τα cd  βρίςκονταν 
ςτθ κζςθ τουσ, ο ηαχαροπλάςτθσ με τον πράςινο ςκοφφο, 
πλθςίαςε και κοίταξε το κλαδί, κάτι του τράβθξε τθν προςοχι, 
αλλά δεν ικελε να πει κάτι , για το οποίο δεν ιταν ςίγουροσ, 

«Θα με γελοφν τα 
μάτια μου , είναι 
δυνατόν ,το ςπαςμζνο 
κλαδί , να βγάλει 

βλαςταράκι» 
μονολόγθςε και 
πλθςίαςε πιο κοντά, 
αυτό που αντίκριςε 
του ζδωςε μεγάλθ 
χαρά, άρχιςε να 
φωνάηει και όλοι 
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μαηεφτθκαν γφρω από το κλαδί για να δουν τι ςυμβαίνει. 
  Η χαρά και θ ζκπλθξθ ιταν μεγάλθ, αποφάςιςαν να το 
κρατιςουν  μζςα ςτο Νθπιαγωγείο τουσ ,για να το 
προςτατζψουν από τουσ πάγουσ  του χειμϊνα και τθν Άνοιξθ να 
το φυτζψουν δίπλα από τθ μάνα του τθν κυρία Βερικοκιά. 
Έτςι κι ζγινε , τθν Άνοιξθ το φφτεψαν δίπλα ςτθ μάνα του τθν 
κυρία Βερικοκιά, θ μάνα το κοιτοφςε ςτοργικά και το τρυφερό 
δεντράκι απολάμβανε τθ ςιγουριά  και τθν αγάπθ μάνασ τθσ. 

 Τα πουλιά που ςτζκονταν ςτα κλαδιά τθσ ζπαιρναν 
φεφγοντασ το μινυμα τθσ αγάπθσ και το ταξίδευαν ςτα βουνά 
και ςτα δάςθ ,ςτισ κάλαςςεσ και ςτα χωριά. 

Από τότε όλοι οι άνκρωποι αποφάςιςαν να ςτολίηουν 
κλαδιά  και να μθν κόβουν τα πολφτιμα δζντρα, αλλά να 
φυτεφουν καινοφρια ςτα δάςθ που ζχουν κοπεί και ςτα δάςθ 
που ζχουν καεί. 

 

 

 


