
Τθν Παραμονι των Χριςτουγζννων του 2016 
όλα ζμοιαηαν υπζροχα! Η μθτζρα μου 

μαγείρευε χαροφμενα ςτθν κουηίνα, ο πατζρασ 
μου τφλιγε δώρα και εγώ με τον αδελφό μου 

τουσ βοθκοφςαμε ενκουςιαςμζνοι, κακώσ τθν 
επόμενθ μζρα κα πθγαίναμε ςτο μεγάλο δείπνο 

που οργανώνει κάκε χρόνο θ κεία μασ, 
θ Νάταλι. 

Όλθ θ οικογζνεια κα  βριςκόταν εκεί!



Η μθτζρα μου κάκε χρόνο 
ετοίμαηε τθν ξακουςτι 

Χριςτουγεννιάτικθ 
γαλοποφλα τθσ. Δεν ιταν μια 

ςυνθκιςμζνθ γαλοποφλα. 
Είναι θ πιο νόςτιμθ 

γαλοποφλα που υπάρχει! Η 
ςυνταγι τθσ είναι μυςτικι και 

άρα αςυναγώνιςτθ!



Προτοφ όμωσ να το καταλάβουμε, θ ώρα 
ςιμανε 8! Είχε ζρκει επιτζλουσ θ ώρα να 

μποφμε ςτο αυτοκίνθτο, για να πάμε ςτο ςπίτι 
τθσ κείασ! Θα διανυκτερεφαμε εκεί, ώςτε τθν 

επόμενθ μζρα να ανοίξουμε όλοι μαηί τα 
δώρα. Σθκωκικαμε, πιραμε τα δώρα μασ και 
τθ γαλοποφλα και φφγαμε από το ςπίτι μασ 

ενκουςιαςμζνοι.



Το ςπίτι τθσ κείασ μου είναι μια μονοκατοικία με μεγάλο κιπο και 
βρίςκεται ςτθν εξοχι. Είναι ευρφχωρο, ηεςτό και φιλόξενο ςπίτι. 
Στο ςπίτι ηουν και τα δφο ςκυλιά τθσ οικογζνειασ, θ Μίνι και θ 
Πόλυ. Γι’ αυτό, κάκε φορά που πθγαίνουμε εκεί φζρνουμε και 
εμείσ τον δικό μασ ςκφλο, τον Σκοφμπθ.

Μίνι
Πόλυ

Σκοφμπθσ



Όταν φτάςαμε, όλοι μάσ υποδζχτθκαν ηεςτά και μασ βοικθςαν να
μεταφζρουμε τα δώρα ςτο δζντρο. Η νφχτα πζραςε πολφ γριγορα,
διότι περνοφςαμε υπζροχα! Όλοι ανυπομονοφςαμε για τθν
επόμενθ μζρα, κακώσ κα απολαμβάναμε το Χριςτουγεννιάτικο
γεφμα.

Το ξφπνθμα τθσ επόμενθσ μζρασ ιταν πολφ εφκολο. Ηταν
Χριςτοφγεννα και μασ πλθμμφριηε ενκουςιαςμόσ. Μαηευτικαμε
όλοι ςτο ςαλόνι μοιράηοντασ τισ δουλειζσ που κα ζπρεπε να κάνει
ο κακζνασ μζχρι τθν ώρα του φαγθτοφ.



Εγϊ είχα αναλάβει να οργανϊςω τα 
φαγθτά ςτθν κουηίνα. Τα ζβαλα με τθ 

ςειρά που ζπρεπε να ςερβιριςτοφν, τα 
προςτάτευςα από τον ιλιο και ζφυγα. 
Πρζπει, ωςτόςο, να παραδεχτϊ πωσ 

ιμουν λίγο αμελισ και άφθςα τθν 
πόρτα τθσ κουηίνασ ανοιχτι… 



Η ώρα του φαγθτοφ ζφταςε και κακίςαμε όλοι να φάμε ςτθν μεγάλθ 
τραπεηαρία.



Αφοφ απολαφςαμε τα ορεκτικά, θ μθτζρα μου ςθκϊκθκε και πιγε 
ςτθν κουηίνα να φζρει τθ γαλοποφλα. Ξαφνικά ακοφςτθκε μια  
κραυγι και όλοι τρόμαξαν… Δεν άργθςα να καταλάβω τι είχε ςυμβεί 
και πιγα ςτθν κουηίνα να δω. Είχα καταλάβει καλά… Η γαλοποφλα 
που όλοι περίμεναν να απολαφςουν, είχε εξαφανιςτεί και ιξερα 
πολφ καλά ποιοσ διζπραξε το «ζγκλθμα»… Τα ςκυλιά φυςικά!



• Είχαμε μείνει χωρίσ φαγθτό! Η μθτζρα μου είχε μείνει άφωνθ, δεν 
ιξερε τι να πει… Όλοσ ο κόποσ τθσ είχε χακεί λόγω τθσ δικισ μου 

αμζλειασ. Όμωσ, δεν ικελε να χαλάςει μια τζτοια μζρα και 
διατιρθςε τθν ψυχραιμία τθσ. Τότε μου ιρκε μια ιδζα! Πιγα μζςα 
και ψυκφριςα κάτι ςτον πατζρα μου. Σε λίγα μόλισ λεπτά εκείνοσ 

ζκανε μία ανακοίνωςθ…



«ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ!» Φώναξε δυνατά

Όλοι χειροκρότθςαν και άρχιςαν να γελοφν. Αν και δεν ιταν τα
Χριςτοφγεννα που ιξερα, ιταν τα καλφτερα Χριςτοφγεννα που ζχω
περάςει!




