
Κάθε χριστουγεννιάτικη νύχτα έχει τη δική της 
ιστορία. Όμως, για τον Φαντού, το μικρό μοναχικό 

φαντασματάκι του δάσους, εκείνη η νύχτα ήταν 
μαγική... Ήταν η νύχτα των ευχών.
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ο χιόνι έπεφτε σαν χρυσή βροχή κάτω απ’ το φως των 
αστεριών. Δώδεκα φορές χτύπησε το ρολόι του παλιού

καμπαναριού της μικρής εκκλησίας που βρισκόταν στην 
πλαγιά του δάσους. Δώδεκα φορές λάλησε κι ο κούκος 
πάνω στο ψηλότερο κλαδί μιας γέρικης βελανιδιάς, για να 
ξυπνήσει τον Φαντού, το μικρό φάντασμα που κοιμόταν στη 
σοφίτα ενός ερειπωμένου πύργου, δίπλα στην εκκλησία.

Ο Φαντού πετάχτηκε από τον βαθύ του ύπνο κι ίσιωσε τη 
μακριά λευκή του νυχτικιά. Φόρεσε έναν άσπρο σκούφο, 
γλίστρησε από το στενό παραθύρι της σοφίτας και κάθισε 
αθόρυβα στο κλαδί του δέντρου, απέναντι απ’ τον κούκο 
και την κουκουβάγια. Χαιρέτησε τους φίλους του μέσα από 
το χασμουρητό του, αφήνοντας έναν βαθύ αναστεναγμό.

Τ
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«Είσαι λυπημένος, Φαντού, ή κάνω λάθος;» τον ρώτησε η κουκουβάγια.

«Είδα ένα κακό όνειρο», μουρμούρισε ο Φαντού. «Είδα πως παρακεί, δί-
πλα στη λίμνη, καθρεφτιζόταν η αυγή. Μα, σαν γύρισε και με είδε, έγινε 
άχνα και χάθηκε. Αχ, σκορπάω τον φόβο ακόμα και στον ύπνο μου...» 
αναστέναξε το μικρό φάντασμα, και δύο δάκρυα καυτά κύλησαν πάνω 
στο κλαδί και ύστερα άλλα δύο, που έσμιξαν με το χιόνι.

«Κοίτα, κοίτα! Ένα πεφταστέρι!» φώναξε ο κούκος.

«Γρήγορα! Κάνε μια ευχή, Φαντού», του είπε η κουκουβάγια.

Μα αυτός δεν πρόλαβε. Ζάρωσε σαν άκουσε ένα γοερό ουρλιαχτό.
Έκανε να κρυφτεί, μα του ’δωσε θάρρος η κουκουβάγια:

«Εεε, μικρέ Φαντού! Μην ξεχνάς πως τίποτα δεν είναι πιο δυνατό και πιο 
γενναίο από σένα».

«Αλήθεια;» της είπε το μικρό φάντασμα και στην πικραμένη του καρ-
δούλα ήρθε και κύλησε μια γλύκα.

Και μ’ ένα αέρινο σάλτο τα λεπτά του ποδαράκια πάτησαν στη χιονισμέ-
νη γη. Κι εκεί, στον κορμό της γέρικης βελανιδιάς, πρόσεξε ένα μικρό 
λυκάκι να προσπαθεί να μπει στην κουφάλα του δέντρου.
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