
Έθηαζε επηηέινπο ε παξακνλή Χξηζηνπγέλλωλ!  Είλαη κία εκέξα πνπ ηελ πεξηκέλω κε 

αλππνκνλεζία θαη ραξά, θαζώο θίινη θαη ζπγγελείο έξρνληαη ζπίηη γηα ην κεγάιν 

Χξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη. Μόλν πνπ απηή ηε θνξά ε νηθνγέλεηα κεγάιωζε, γηαηί ην δώξν 

ηωλ γνληώλ κνπ ήηαλ έλα παλέκνξθν θνπηάβη! 

Τν ζπίηη ζηνιηζκέλν ζαλ ην ρωξηό ηνπ Άγηνπ Βαζίιε, κπξωδάηα γιπθά, γηνξηηλά 

κπηζθόηα θαη Χξηζηνπγελληάηηθεο κειωδίεο! Καη ην δέληξν … έηνηκν λα ππνδερηεί ηνπο 

θίινπο καο θαη λα δώζεη ραξά κε ηα πνιύρξωκα παθέηα δώξωλ! Η κόλε κνπ επζύλε ήηαλ 

λα πξνζέρω ην κηθξό θνπηάβη, ώζηε λα κε θάλεη θακία ζθαληαιηά! 

Σε ιίγν ην ζπίηη γέκηζε ραξά θαη ρακόγεια! Εγώ θαη νη θίινη κνπ αξρίζακε ην παηρλίδη, 

ελώ νη γνλείο εηνίκαδαλ ην νηθνγελεηαθό ηξαπέδη. Κάιαληα, γιπθά, παηρλίδηα, ε κακά κνπ 

ληπκέλε Άγηνο Βαζίιεο, ην ηξαπέδη ππέξνρα ζηνιηζκέλν, έηνηκνη όινη λα γηνξηάζνπκε ηα 

Χξηζηνύγελλα. 

Τόηε ζπκήζεθα όηη ηόζε ώξα δελ είρα δεη ην θνπηάβη… Λόγω ηεο γηνξηηλήο δηάζεζεο 

είρα μεράζεη λα ην θιείζω ζην δωκάηην κνπ. Εθείλε ηε ζηηγκή άθνπζα ηε κεηέξα κνπ λα κε 

θωλάδεη… 

Ο κηθξόο κνπ θηιαξάθνο είρε αλέβεη ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο θαη είρε ξίμεη όια ηα 

θαγεηά! Καη όρη κόλν! Είρε ζαθώο δνθηκάζεη θαη εθείλνο απ΄ όιεο ηηο ιηρνπδηέο! Τα κόλα 

πνπ γιύηωζαλ ήηαλ ηα γιπθά θαη ηα ηζνπξέθηα! 

Η  κεηέξα κνπ έκεηλε ζηήιε άιαηνο∙ ακίιεηε θαη αθνύλεηε ζαλ άγαικα. Ο παηέξαο 

κνπ γέιαγε δπλαηά, πξνζπαζώληαο λα ηελ εξεκήζεη. Τα ιεπηά πνπ πέξαζαλ κνπ θάλεθαλ 

αηώλαο. Ξαθληθά, άξρηζε θαη εθείλε λα γειάεη θαη ην κόλν πνπ είπε ήηαλ όηη ηα 

Χξηζηνύγελλα απηά ν Άγηνο Βαζίιεο θαη νη θαιηθάληδαξνη ζα κείλνπλ λεζηηθνί, αιιά εκείο ζα 

ρνξηάζνπκε … ρακόγεια! 

Τα Χξηζηνύγελλα ηνπ 2016 ζα κνπ κείλνπλ αμέραζηα. Γηαηί από έλα δηθό κνπ ιάζνο, 

θαηάιαβα πωο ηειηθά ην κόλν πνπ ρξεηάδνληαη νη άλζξωπνη είλαη ρακόγεια θαη αο κέλνπλ 

λεζηηθνί ηελ παξακνλή ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ. Γηαηί ε θαξδηά ρνξηαίλεη κε γέιην, αγάπε θαη 

ζπγρώξεζε! 


