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 Όλα ήταν έτοιμα για την υποδοχή του νέου χρόνου! Το χωριό είχε φορέσει τα 

γιορτινά του! Τα σπίτια μοσχομύριζαν από τη                     που ψηνόταν και από την 

υπέροχη μυρωδιά των                 . Τα                      γεμάτα στολίδια καμάρωναν 

δίπλα στα παράθυρα! Τα δώρα είχαν αγοραστεί! Τα                      στέκονταν προσοχή 

και περίμεναν να ακούσουν τα                  της Πρωτοχρονιάς που είχαν σειρά! Μια 

βδομάδα νωρίτερα οι μικροί τους φίλοι έψαλαν τα                  της               !  

 Ο                  από την άλλη πλευρά του πλανήτη ήταν έτοιμος για το μεγάλο 

ταξίδι των παιδικών ονείρων! Στα αφτιά του είχαν φτάσει περίεργες πληροφορίες 

πως φέτος η διάθεση μικρών και μεγάλων είχε αλλάξει από κάποιο μικρό, στρογγυλό 

πλάσμα που άλλαζε μορφές και σκορπούσε το φόβο στο πέρασμά του. Αλλά το έργο 

του                δεν το εμποδίζει ΚΑΝΕΙΣ!!!! Φόρεσε τις            , την κατακόκκινη 

στολή του και βγήκε να επιθεωρήσει το                ! Τα                    οι πολύτιμοι 

βοηθοί του, είχαν φορτώσει τους σάκους με τα χιλιάδες                

 Οι                περίμεναν ανυπόμονοι τον καλόκαρδο αφέντη τους να πιάσει τα γκέμια 

και να ξεκινήσουν. Επιβιβάστηκαν όλοι στο μαγικό όχημα! Επιτέλους το ταξίδι της 

χαράς και της προσφοράς άρχιζε! Ο ήχος από χιλιάδες κουδουνάκια πλημμύριζαν τον 

ξάστερο ουρανό!
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Αλλά κάποιος είχε διαφορετικά σχέδια για τη φετινή Πρωτοχρονιά! Και δεν ήταν 

άλλος από το νεόφερτο βασιλιά Κορόνα, που σκόρπιζε απ΄ όπου περνούσε τη 

συμφορά και τη λύπη. Είχε φέρει τα πάνω κάτω σε ολόκληρο τον              ! Αυτό ήταν 

το σχέδιο του και για το μικρό και ήσυχο χωριό ! Ήταν ο τελευταίος τόπος που είχε 

απομείνει για να χαλάσει το γιορτινό κλίμα πριν αλλάξει ο χρόνος. Είχε αποφασίσει 

να γίνει                 όλων των ανθρώπων, όλης της Γης!

 Χιόνιζε από νωρίς εκείνο το πρωί. Τα                         είχαν ντυθεί στα 

κατάλευκα. Οι                   χορεύοντας έπεφταν απαλά σε κάθε γωνιά του χωριού. 

Όλοι κοιτούσαν από το παράθυρο το όμορφο θέαμα!

 Μα ..… κάτι τράβηξε την προσοχή τους! Κάτι, κάποιος πλησίαζε. Στην αρχή δεν 

μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιος ήταν αυτός που διέσχιζε τον κεντρικό δρόμο! Δεν 

ήταν γνώριμο πρόσωπο! Ίσως επισκέπτης από διπλανό χωριό που ερχόταν για

 τα                   . Όσο πλησίαζε όμως τόσο η περιέργειά τους μεγάλωνε! Διέφερε από 

τους κανονικούς ανθρώπους! Περπατούσε ατάραχος, χωρίς να βιάζεται! Δε φορούσε

                                      παρόλο το τσουχτερό κρύο και το χιόνι. Ήταν μικρόσωμος 

και προκαλούσε εντύπωση η μεγάλη                   στο κεφάλι του!

 Χτύπησε την πόρτα του πρώτου                . Άνοιξαν τα παιδιά με χαρά να 

υποδεχτούν τον ξένο και να τους πει τα                   όπως όριζε το έθιμο τέτοια 

μέρα!  
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"Καλή Χρονιά" τους φωνάζει και αμέσως εξαφανίζεται, πριν τα παιδιά καλά – καλά 

προλάβουν να τον δουν και να τον χαιρετήσουν. Τι παράξενος άνθρωπος, σκέφτηκαν! 

Έκλεισαν την πόρτα με την απορία ζωγραφισμένη στα παιδικά, αγνά προσωπάκια 

τους! Ξαφνικά άρχισαν να νιώθουν κάπως περίεργα! Αδυναμία και κούραση. Κάθισαν 

στον καναπέ να συνέλθουν. Σε λίγη ώρα που θα άνοιγαν τα καταστήματα θα έβγαιναν 

για τα καθιερωμένα                       ! Τα τριγωνάκια περίμεναν να ηχήσουν!  

 Ο βασιλιάς Κορόνα πήγε στο διπλανό                      και χτύπησε την              .      

- Γεια σας φίλοι μου και χρόνια πολλά! Να τα πω;                                           

- Καλημέρα, ξένε! Φυσικά και να μας τα πεις μια τέτοια μέρα!                               

- Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψιλή μου δεντρολιβανιά………!                                             

Κι ενώ έψελνε ξαφνικά τα μέλη της οικογένειας άρχισαν να μην αισθάνονται καλά.

 Ο Κορόνα συνέχισε τις επισκέψεις του. Στο επόμενο                ακούμπησε το 

στεφάνι από έλατο και στολίδια που κρεμόταν έξω από την             . Αμέσως 

μαράθηκε και τα στολίδια έσπασαν. Οι νοικοκυραίοι αδιαθέτησαν! Στο παραδίπλα 

σπίτι χτύπησε το κουδούνι. Άγγιξε την κυρία του σπιτιού κι έφυγε τρέχοντας. Κάτι 

δεν πήγαινε καθόλου καλά με το νεόφερτο επισκέπτη και το καταλάβαιναν όλοι 

σιγά – σιγά.

Η ώρα περνούσε και τα παιδιά του μικρού χωριού δεν είχαν ξεχυθεί στους δρόμους 

για τα πρωτοχρονιάτικα                 . Οι παιδικές , μελωδικές φωνούλες δεν 

ακούγονταν! Τα μαγαζιά δεν είχαν ανοίξει! 
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 Τέτοια μέρα και να είναι κλειστά ο               το                το                   το μεγάλο        

                  ….; Η κίνηση ελάχιστη στους χιονισμένους δρόμους. Όχι, δεν έφταιγε το 

κρύο. Τα παιδιά δεν τα εμποδίζει το χιόνι όταν πρέπει να τηρήσουν τα έθιμα τους! 

Τον  κόσμο δεν τον εμποδίζει το κρύο όταν πρέπει να ψωνίσει τα                  της 

Πρωτοχρονιάς και να ανταλλάξει ευχές με γνωστούς και φίλους!  

Ο πρόεδρος του χωριού, ανήσυχος, άρχισε να καλεί στο                 τους χωριανούς 

του. Οι περισσότεροι είχαν αρρωστήσει! Όλοι σχεδόν του μιλούσαν για τον άγνωστο 

επισκέπτη με την κορόνα που επισκέπτεται για λίγα λεπτά τα                κι 

εξαφανίζεται σα σίφουνας! Τρομαγμένος καλεί το                 

–Παρακαλώ αστυνόμε, θέλω να μιλήσω αμέσως τον διοικητή σου!                                   

 - Γκουχ, γκουχ! Έφυγε γιατί είχε κρυάδες ! Γκουχ, γκουχ ! Φεύγω κι εγώ τώρα γιατί 

κρυώνω, βήχω και πονάει το κεφάλι μου!     

 -Περαστικά , αστυνόμε και καλή χρονιά! 

Χτυπάει η πόρτα κι ο πρόεδρος λέει του γραμματέα του να ανοίξει ελπίζοντας πως 

είναι τα παιδιά για τα                    . Εδώ και μέρες τους έχει αγοράσει τα                   

τα κεράσματα και είχε έτοιμο το χαρτζιλίκι τους. Ο Λευτέρης , ο γραμματέας, 

ανοίγει την πόρτα! Σαν αερικό εισβάλλει στο γραφείο ο παράξενος επισκέπτης 

αγγίζοντας τους ανθρώπους και τα αντικείμενα. Πριν προλάβουν να αντιδράσουν 

έφυγε γελώντας και φωνάζοντας:                                                                           

-Καλή χρονιά! Πέτυχε το σχέδιό μου!   

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Οι δύο άντρες μετά από λίγο αισθάνονταν παράξενα! Δεν μπορούσαν να μυρίσουν το 

ζεστό              με τα κανελογαρύφαλα που ετοίμασαν ούτε να γευτούν τις ωραίες   

                  που είχαν μπροστά τους!

  Το χωριό έμοιαζε έρημο κι ακατοίκητο! Ο παπα – Δήμος δε χτύπησε την                    

της                  για τον εσπερινό και την ετοιμασία του αγιασμού. Πρώτη ημέρα του 

χρόνου, πρώτη του μήνα ! Πού είναι ο αγιασμός που θα ραντίσουν οι νοικοκυρές τα 

σπίτια τους για να είναι ευλογημένη και τυχερή η χρονιά; Μόνο εκείνος 

κυκλοφορούσε στους δρόμους και χαιρόταν με το κατόρθωμά του. Έβλεπε πίσω από 

τα                   δυστυχισμένα πρόσωπα και το απολάμβανε! 

– Το 2020 είναι η χρονιά μου!!! Θα τους κάνω όλους αδύναμους για να φαίνομαι εγώ 

δυνατός, μονολογούσε δυνατά.

              στο μικρό χωριό. Η ώρα που ο παλιός χρόνος θα παραχωρούσε τη θέση του 

στον καινούριο χρόνο πλησίαζε! Τα εξωτερικά φώτα στα                     ήταν κλειστά ! 

Μα πως θα έβλεπε ο Άγιος Βασίλης τις διευθύνσεις και τους αριθμούς των σπιτιών 

όπως ήταν σημειωμένα πάνω στα                      που του είχαν ταχυδρομήσει τα 

παιδιά; H                      δεν ήταν στη μέση του γιορτινού τραπεζιού ούτε τα μικρά 

κρυστάλλινα ποτηράκια με το λικέρ βύσσινο. Έλειπε το                 και η μπόσκα για 

το ποδαρικό. Τίποτα!  Σα να ήταν ένα συνηθισμένο βράδυ.                                   
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Ο                    ανυποψίαστος, μαζί με τα                     έφτασαν στο όμορφο χωριό. 

Του άρεσε πολύ αυτή η μικρή γωνιά της Ελλάδας! Οι άνθρωποι ήταν φιλόξενοι και 

πάντα τον περίμεναν δίπλα στο              τα παραδοσιακά γλυκά, οι                   

οι                τα                      ο                 ! Δοκιμάζει απ΄όλα! Και πίνει ένα 

ποτηράκι από το σπιτικό                ! Του κάνει καλό στο λαιμό του έχει εξομολογηθεί 

στα                του! Όλοι γνωρίζουμε πόσο λαίμαργος είναι!!!

 Κι ενώ έκοβε βόλτες για να βρει το κατάλληλο μέρος να παρκάρει το             , 

τα                 παρατήρησαν πόσο σκοτεινό ήταν το χωριό ένα τέτοιο βράδυ! 

Κατάλαβαν πως κάτι παράξενο συμβαίνει! Δεν μπορεί τα παιδιά να ξέχασαν πως 

σήμερα είναι η μαγική μέρα των                ! Πως πρέπει να ξαπλώσουν νωρίς για να 

ακούσουν στα όνειρά τους το γλυκό ήχο των κουδουνιών που αναγγέλλουν την άφιξη 

του πολυαγαπημένου Άγιου. Πότε θα σβήσουν το                για να κρυώσει η             

για να κατέβει ο Άγιος; Πότε θα σβήσουν τα φώτα και θα αναβοσβήνουν μόνο τα 

πολύχρωμα λαμπιόνια του                   ; Αφού η παράδοση λέει πως μόνο όταν 

κοιμούνται όλοι, εμφανίζεται ο αφράτος και ροδαλός Άγιος ! 

-Τι γίνεται στο χωριό, μικρά και έξυπνα                 μου; Τι συμβαίνει; Πρέπει να 

μάθουμε. 

 - Μήπως μπέρδεψα την ημερομηνία; Μήπως έφτασα νωρίτερα; Αγαπημένοι μου                   

γέρασα τόσο πολύ και έκανα λάθος;                                                                                                            
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 -Δε διάβασα σωστά το ημερολόγιο; Ή μήπως έφτασε πιο γρήγορα από εμάς ο 

μικροσκοπικός καταστροφέας που σπέρνει την αρρώστια και βασανίζει τον κόσμο;                              

Το ξωτικό παρατηρητής φώναξε :                                                                            

-                   οι καμινάδες σε όλα τα σπίτια καπνίζουν! Σα να μην μας περιμένουν!                

Ο                   κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Παρκάρει αμέσως το               με 

έναν   απότομο ελιγμό! Οι                τρόμαξαν και τα                  παραλίγο να πέσουν !                          

- Ήρθε η ώρα αγαπημένοι μου συνεργάτες να βοηθήσουμε τον κόσμο! Είμαι ο            ! 

Δεν επιτρέπω σε κανέναν να αλλάξει την Παράδοση!                                                  

- Ξεχυθείτε στις γειτονιές και κοιτάξτε από τα                   σε τι κατάσταση είναι οι 

άνθρωποι.                     

- Βρείτε πού κρύβεται ο βασιλιάς Κορόνα. Πρέπει να επέμβουμε άμεσα και δυναμικά! 

Πάρτε μαζί σας κι έναν άδειο               για να τον βάλετε μέσα όταν τον εντοπίσετε!                                   

– Προσοχή δεν έχουμε περιθώρια αποτυχίας! Ο χρόνος τρέχει!     

 Τα ξωτικά ακολούθησαν την εντολή του              . Η ατμόσφαιρα στα σπίτια δεν 

ήταν γιορτινή. Ήταν στολισμένα αλλά οι άνθρωποι έδειχναν άρρωστοι, 

προβληματισμένοι και στενοχωρημένοι !                                                                     

                  υπήρχαν στα              και στα              ! 

Τα              έδωσαν την πρώτη αναφορά !  

- Πόνος, λύπη , ανησυχία! Τα παιδιά γκρινιάζουν και κλαίνε!                                                                                                     
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- Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση άμεσα! Μία είναι η λύση! Να βρεθεί ο υπεύθυνος 

των συμφορών! 

-Συνεχίστε την έρευνα. Εδώ γύρω θα κρύβεται. 

 Πράγματι τα                σκορπίστηκαν κι έψαχναν επιμελώς κάθε γωνιά του 

χωριού. Τον εντόπισε το ξωτικό με το αστυνομικό δαιμόνιο! Επιτέλους αντίκριζαν 

από κοντά το μικροσκοπικό, παράξενο κι επικίνδυνο πλάσμα! Κοιμόταν ήσυχο στη 

γιορτινή βιτρίνα του μεγάλου βιβλιοπωλείου ! Πάνω στο παραμύθι που είχε τίτλο :

 « Ο Άγιος Βασίλης και τα δραστήρια ξωτικά του»! Τι ειρωνεία!  Ο βιβλιοπώλης,      

ο κύριος Σωκράτης, δεν πρόλαβε να πάει στη δουλειά του γιατί είχε περάσει από το 

σπίτι του, νωρίς το πρωί, ο παράξενος επισκέπτης με αποτέλεσμα να αρρωστήσει! 

Είχε στενοχωρηθεί πολύ που δε θα μπορούσαν οι γονείς να αγοράσουν              

για πρωτοχρονιάτικα                 !

 Χωρίς να χάσουν χρόνο, με ησυχία, χρησιμοποιώντας την απόκοσμη δύναμή 

τους διαπερνούν την κρυστάλλινη βιτρίνα και τον κουκουλώνουν! Δένουν σφιχτά τα 

κορδόνια με διπλό κόμπο! Τον κουβαλάει ,το πιο εύσωμο ξωτικό που τον ελεύθερο 

χρόνο του γυμνάζεται και τον οδηγούν στον             

Ο Κορόνα αιφνιδιασμένος και κατατρομαγμένος φωνάζει, κλωτσάει κι απαιτεί 

εξηγήσεις. Προειδοποιεί τους απαγωγείς του:  

 - Θα σας εκδικηθώ ! Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είστε όλοι άρρωστοι αφού 

ήρθατε σε επαφή μαζί μου!                                                                                                                                                                                                                              
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Θα πάθετε ό,τι έπαθαν και οι υπόλοιποι ! Τότε μόνο θα καταλάβετε πως κανένας δεν 

μπορεί να τα βάλει μαζί μου!............ Ελευθερώστε με! ………..Θα το μετανιώσετε! ……….  

-Χο ! Χο! Χο! Καλή Χρονιά! Ευτυχισμένο το 2021!!!                                                    

Ο μικρός βασιλιάς πάγωσε ακούγοντας αυτή τη φωνή που την γνωρίζουν όλοι! 

Μικροί, μεγάλοι στα πέρατα του κόσμου! Συνειδητοποιεί  πως έχασε! Ο                  

 ο άγιος της καλοσύνης, ο άγιος των παιδικών  χρόνων όλων των ανθρώπων  είναι 

ανίκητος!!! 

- Μοιράστε δώρα κι ευχές στον κόσμο! Ο κίνδυνος πέρασε! Αύριο θα ξημερώσει μια 

νέα μέρα στο μικρό χωριό! Όλα θα γίνουν όπως πρώτα !!!                                                           

- Εσύ επικίνδυνε και θανατηφόρε βασιλιά θα έρθεις μαζί μου στο Βόρειο Πόλο !

 Θα μείνεις κλειδωμένος στο σκοτεινό υπόγειο μέχρι οι ερευνητές να βρουν το 

φάρμακο που θα σε εξολοθρεύσει!   

-Τα                  μοιράστηκαν, παππούλη! Σου φέραμε και να δοκιμάσεις τα αγαπημένα 

σου γλυκά! Ο             γέμισε με άχνη ζάχαρη την κόκκινη κάπα του !Τα χέρια και η 

γενειάδα του κολλούσαν μέλι από τα                 και τις                 !!! Δεν τον ένοιαζε 

όμως! Το θέλημά του είχε γίνει!!!              

 - Φεύγουμε αγαπημένοι μου, συνεργάτες ! Σε λίγο ξημερώνει και θα χαθεί η μαγεία!!! 

    Χρόνια Πολλά!!!                                                                                                                                                                                                                                    



(1) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
(2) ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

(3) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(4) ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(5) ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ 
(6) ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

(7) ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
(8) ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
(9) ΚΟΛΟΒΕΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
(10) ΛΙΩΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

(11) ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
(12) ΜΕΛΕΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ 
(13) ΜΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 

(14) ΜΠΕΛΕΒΡΑΤΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 
(15) ΜΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

(16) ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
(17) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

(18) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(19) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ

(20) ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
(21) ΡΟΖΙ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 

(22) ΣΕΪΤΑΝΗ ΖΩΗ 
(23) ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

(24) ΤΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
(25) ΧΑΝΤΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(26) ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(27) ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Για τη δημιουργία του παραμυθιού συμμετείχαν οι μαθητές 
της Παιδικής θεατρικής σκηνής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Επιμέλεια κειμένων
Άνθη Εύη, Τσιουμπανούδη Βασιλική

Θεατρολόγος
Τσίγκου Βιβή

Υπεύθυνος για το site
Λάμπης Αλέξης

Γραφιστικά
Δερνίκου Αμαλία


