
Τα Χριστούγεννα του κ. Πατάτα 

Πριν έναν χρόνο, ο κ. Πατάτας βρισκόταν σε ένα σπίτι, μέσα σε ένα κασόνι με πατάτες και περίμενε να έρθει η 

στιγμή που κάποιος άνθρωπος θα τον επέλεγε για το γεύμα του.  

 

Μια μέρα, εκεί που περίμενε άκουσε δυνατές φωνές, μουσικές και γέλια παιδικά. ‘Ήταν πολύ περίεργος να μάθει τι 

συμβαίνει και σκέφτηκε να πάρει φόρα, να κατρακυλήσει από το κασόνι και να πάει να δει τι γίνεται στο σαλόνι 

του σπιτιού. Όμως πριν καλά καλά βρεθεί στο σαλόνι… 

Κάποια υπέροχη μυρωδιά γαργάλισε τα ρουθούνια του, η οποία γινόταν όλο και πιο έντονη, όσο πλησίαζε στην 

κουζίνα! Μα τι ήταν αυτό που μύριζε τόσο ωραία; Ο κ. Πατάτας, μόλις είχε ανακαλύψει τα υπέροχα και 

μοσχομυριστά μπισκοτάκια κανέλας που λίγο πριν είχε βάλει ο μπαμπάς στον φούρνο να ψηθούν. 

 

Εκεί που ο κ. Πατάτας χάζευε τα μπισκότα από το τζάμι του φούρνου, άκουσε τον χτύπο από μια χριστουγεννιάτικη 

καμπανούλα. Η μαμά την είχε κρεμάσει από το πρωί στην εξώπορτα του σπιτιού. Μα ποιος να ήταν τέτοια ώρα; 

 



Ο μπαμπάς πλησίασε και άνοιξε την πόρτα. Είχε έρθει η γιαγιά κρατώντας γλυκά, δώρα και ζαχαρωτά για τα μικρά 

παιδιά.  

Μα… πού είναι τα παιδιά; Σκέφτηκε ο κ. Πατάτας και κίνησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για το σαλόνι… Μόλις 

κατάφερε να φτάσει, σήκωσε τα μάτια του και τι να δει; Τα παιδιά είχαν βγάλει από το πατάρι και στόλιζαν το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

 

 Έβαζαν πάνω του μπάλες, αστεράκια και χρωματιστά φωτάκια. Πόσο του άρεσαν τα φωτάκια του κ. Πατάτα έτσι 

που έπαιζαν ρυθμικά και πότε άναβαν, πότε έσβηναν… Δεν χόρταινε να τα κοιτάζει! 

 

Δεν πρόλαβε, όμως, και πολύ να χαρεί το παιχνίδισμα που έκαναν τα φωτάκια και ξαφνικά ένιωσε να τον σπρώχνει 

μια αστραφτερή μπάλα που είχε ξεφύγει από το χέρι του μικρού κοριτσιού. Προσπάθησε να την μετακινήσει. Μα τι 

σκληρή και βαριά που ήταν;!!! σκέφτηκε ο κ. Πατάτας και άρχισε να την σπρώχνει με όλη του την δύναμη για να την 

πάει κοντά στα παιδιά. Ώσπου τελικά τα κατάφερε! 

 



Έτσι, με την βοήθεια όλων, το χριστουγεννιάτικο δεντράκι ήταν έτοιμο!  

Σε λίγο ακούστηκε η φωνή της μαμάς. Το τραπέζι ήταν έτοιμο. Ζεστή σοκολάτα για τα παιδιά, καφές για τους 

μεγάλους, μοσχομυριστά μπισκότα, γλυκά και ζαχαρωτά, ήταν όλα εκεί!  

Εκεί, κάτω από τραπέζι, πήγε διστακτικά και ο κ. Πατάτας, όταν είδε να πέφτουν «βροχή» τα ψυχουλάκια από τα 

διάφορα γλυκά. Στα πόδια του μικρού αγοριού έπεσαν και μερικά κομματάκια από το ζαχαρωτό που με όρεξη 

απολάμβανε. Ο κ. Πατάτας δειλά δειλά πλησίασε και πήρε ένα μικρό κομματάκι. Μα τι νόστιμο και γλυκό που 

ήταν!!! δεν είχε δοκιμάσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο.  

 

Μετά από λίγη ώρα, αφού άκουσαν τραγούδια και έπαιξαν παιχνίδια, η γιαγιά έφυγε για το σπίτι της και η μαμά 

έβαλε τα παιδιά για ύπνο.  

Και ο μπαμπάς; Ο μπαμπάς είδε τον κ. Πατάτα να κοιμάται στο πάτωμα, τον πήρε στο χέρι του και τον έβαλε πάλι 

πίσω στο κασόνι με τις πατάτες. Αυτή η χριστουγεννιάτικη μέρα ήταν γεμάτη περιπέτειες και νέες εμπειρίες για 

αυτόν. Είχε έρθει πια η ώρα να ξεκουραστεί. 

 

Αυτοσχέδια ιστορία της Ευγενιάδου Ελισάβετ, Νηπιαγωγού με εξειδίκευση στην ΕΑΕ 

 

 

Η εικονογράφηση έγινε με προσαρμογή εικόνων που είναι διαθέσιμες στις παρακάτω σελίδες: 

 

 


