
 
 

ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ποντικάκι. Τα 

Χριστούγεννα καθώς στόλιζε την φωλιά του 

σκέφτηκε «Μα γιατί δεν χιόνισε καθόλου έξω; 

Ούτε μία νιφάδα χιονιού δεν έριξε! Ποιος ξέρει; 

Θα κάνω μία ευχή και ίσως πιάσει. Θα ευχηθώ να χιονίσει.»  

     Εκείνη τη στιγμή έπεσε μια νιφάδα χιονιού, μετά άλλη μία κι 

άλλη ώσπου στο τέλος ο κήπος του έμοιαζε σαν ένα κατάλευκο 

χαλί. Τότε το ποντικάκι είπε «Ουαου η ευχή μου 

έπιασε.»Εκείνη  την ώρα του χτύπησαν την πόρτα οι φίλοι του, 

ο κοκκινολαίμης και το σπουργιτάκι. Μετά βγήκαν όλοι μαζί 

έξω να παίξουν με το χιόνι. 

   Μόλις  έφυγαν οι φίλοι του το ποντικάκι ρώτησε την μαμά 

του «Μαμά,με τόσο χιόνι θα μπορέσει να έρθει ο Αϊ-Βασίλης;»   

 «Μα παιδί μου ο Αϊ-Βασίλης έχει μαγικό έλκηθρο που πετάει.» 

 Και τότε το ποντικάκι σκέφτηκε «Κι ο παππούς με την γιαγιά 

πως θα έρθουν να περάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα;» Κι έτσι 

αποκοιμήθηκε. 

   Το πρωί όταν ξύπνησε ήταν περιτριγυρισμένο από δώρα. Ο 

Αϊ-Βασίλης μπόρεσε και ήρθε! Όταν όμως πήγε να ευχηθεί 

καλά Χριστούγεννα στους γονείς του είδε ένα σημείωμα που 

έγγραφε «Για το ποντικάκι.» Το γύρισε από την άλλη μεριά  

που έλεγε τα εξής λόγια «Ποντικάκι ετοίμασε  το  πρωινό σου 

και περίμενέ μας. Με αγάπη η μαμά κι ο μπαμπάς.» Περνούσε η 

ώρα και οι γονείς του δεν ερχόταν. Ώσπου κοιτώντας από το 

παράθυρο του ήρθε μία ιδέα. Είπε μέσα του «Θα ακολουθήσω   

τα ίχνη που άφησε το έλκηθρο των γονιών μου που πάνε προς 

το σπίτι  του παππού και της γιαγιάς.»  Η ιδέα του έπιασε για 

λίγο διότι μετά από λίγο τα ίχνη εξαφανιστήκαν. Το ποντικάκι 

είχε χαθεί. Ξαφνικά άκουσε φτερουγίσματα γύρω του.  Ήταν ο 

κοκκινολαίμης το σπουργιτάκι  και το αλεπουδάκι. Αυτό έσερνε 

το έλκηθρο με το ποντικάκι μέχρι που συνάντησαν τον παππού 

Μ 



την γιαγιά και τους γονείς του ποντικιού. Μόλις τους είδε 

έτρεξε κοντά τους, τους αγκάλιασε και τους φίλησε. Μετά 

πήγαν όλοι μαζί στο σπίτι για να φαν όλοι μαζί στο 

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. ΚΑΙ ΖΗΣΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ ΚΙ 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!!  
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