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Μπορεί να βρισκόμαστε στην άνοιξη και να έχουμε όλοι το μυαλό μας στο 
καλοκαίρι, όμως, οι εκδοτικοί οίκοι ετοιμάζουν πυρετωδώς τα νέα βιβλία για... 
τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, καλά διαβάσατε, οι εκδοτικοί οίκοι είναι πάντα έξι 
μήνες μπροστά! Η συγγραφέας και φίλη της εφημερίδας Φραντζέσκα 
Αλεξοπούλου Πετράκη μας έδωσε το χειρόγραφό της με τίτλο, 
“ΔΩΡΟΒΡΟΧΗ” από το οποίο προ-δημοσιεύουμε αποκλειστικά τις πρώτες 
σελίδες. Αν θέλετε να μάθετε, τι έγινε τελικά με τα δώρα που έπεφταν σνα τη 
βροχή και τι έκανε ο Μάρκος, ο οποίος τα μάζευε, δεν έχετε παρά τα 
Χιστούγεννα να αναζητήσετε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία. Θα κυκλοφορήσει 
από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος! 
  
Έχει παντού χιόνια! 
Μια παρέα παιδιών περπατά προς το παρκάκι του σχολείου, με γέλια και 
πειράγματα. 
Ξαφνικά, ένα χρωματιστό κουτί – ένα δώρο – προσγειώνεται από το πουθενά, 
στο κεφάλι του Μάρκου: «Μπαπ!» 

o Ώχου, ώχου το κεφαλάκι μου!  

Δεν ήταν τόσο το κτύπημα, όσο το ξάφνιασμα που ένιωσε. 
Και νά' σου βρέθηκε με το κουτί στην αγκαλιά, να τρίβει το πονεμένο του 
κεφάλι. 
Όλη η παρέα κοιτάει προς τα πάνω (γιατί όπως όλοι ξέρουν όταν κάτι πέφτει, 
έρχεται από ψηλά). Τίποτα! Μόνο, πυκνά συννεφάκια φορτωμένα χιόνι. 

 ‘Αντε, τυχερέ! Βρέχει δώρα!, λέει γελαστά ο Χρήστος, ο κολλητός του 
Μάρκου και πάει να πάρει το «δώρο». 

 Όχι, όχι! ʼφησέ το, είναι ΔΙΚΟ ΜΟΥ, φωνάζει ο Μάρκος, κακότροπα. 
Τρίβοντας το πονεμένο του κεφάλι και σφίγγοντας το «δώρο» στην 
αγκαλιά του, συνεχίζει τον δρόμο του. 

Καθώς οι φίλοι του τον παρακολουθούν να απομακρύνεται, γίνονται μάρτυρες 
μιας δεύτερης προσγείωσης: «Μπάαπ!» Ένα μικρότερο κουτί με χρωματιστό 
περιτύλιγμα πέφτει στο πόδι του Μάρκου. 

 Ώχου το ποδαράκι μου!!  

Όλοι ξανακοιτούν τον ουρανό. Μα και πάλι τίποτα. Μόνο μικρά χιονάκια 
στροβιλίζονται στον αέρα. 
Ο Χρήστος τρέχει να βοηθήσει τον φίλο του, αλλά ο Μάρκος, βουτάει αγκαλιά 
και αυτό το «δώρο» και φωνάζει πάλι: 

 Όχι, όχι μη! Και αυτό είναι ΔΙΚΟ ΜΟΥ! 
 Καλά, εντάξει. Δεν στο παίρνω! Να βοηθήσω ήθελα. 
 Δεν βλέπουμε κανέναν γύρω, ήρθαν στο κεφάλι και στο πόδι μου. Είναι 

ΔΙΚΑ ΜΟΥ Χρήστο, γκρινιάζει ο Μάρκος και κουτσαίνοντας συνεχίζει 
την πορεία του. 



 

Η υπόλοιπη παρέα μπερδεμένη, γελάει αμήχανα, με το κουτσό του 
περπάτημα, ώσπου ένα τρίτο χρωματιστό κουτί – «Μπάπ!» - βρίσκει τον 
Μάρκο στο χέρι αυτή τη φορά. 

 Ώχου το χεράκι μου!! Γκρινιάζει, αλλά ταυτόχρονα, αγκαλιάζει άπληστα 
και αυτό το «δώρο», αφού με μια γρήγορη ματιά βεβαιώνεται ότι 
έρχεται από τα σύννεφα. 

 Ξέρουμε, ξέρουμε! Είναι ΔΙΚΟ ΣΟΥ, λέει ο Ευθύμης – το πειραχτήρι 
της παρέας – και τον προσπερνά επιδεικτικά. Φαίνεται, ο ʼγιος Βασίλης 
συμπαθεί τους αντιπαθητικούς και προσπαθεί να τους εξοντώσει με 
«Δωροβροχή»! 

Τα υπόλοιπα παιδιά βρίσκουν πολύ αστεία την ιστορία της Δωροβροχής, 
αλλά, ενοχλημένα από την άσκημη συμπεριφορά του Μάρκου, τον αφήνουν 
μόνο του και τρέχουν να παίξουν. 
«Μπάπ!, Μπάπ!, Μπάπ!, Μπάπ!» 

Τέσσερα απανωτά «μπάπ» τους κάνουν να στρέψουν τα κεφάλια και να δουν 
τον Μάρκο – καθισμένο καταγής - πλουσιότερο κατά τέσσερα χρωματιστά 
κουτιά με δώρα, αλλά και τέσσερα ακόμα καρουμπαλάκια. 
Ο Μάρκος, ανοίγει τα χέρια του και αγκαλιάζει όλα τα δώρα κτητικά. 
Οι φίλοι του, αγανακτισμένοι, του γυρνούν την πλάτη και αρχίζουν το παιγνίδι. 
 


