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Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Ο Γατόνος φον Νιάου δεν αγαπούσε τα Χριστούγεννα. Θεωρούσε 
πως είναι κι αυτή μια γιορτή βαρετή, που επιβάλλει οικογενειακές 
συγκεντρώσεις χωρίς ουσία και απαιτεί πολλά έξοδα. 

Παραμονή Χριστουγέννων κι εκείνος είχε ήδη απαγορεύσει στην 
οικονόμο του ν’ ανοίξει την πόρτα στα παιδιά, ώστε να πουν τα 
κάλαντα εκείνο το πρωί στο σπίτι. 

Με άσχημη διάθεση πηγαινοερχόταν στα δωμάτια. Αρνήθηκε και 
την πρόσκληση της οικονόμου του για μεσημεριανό φαγητό στο 
σπίτι της, με την ίδια ευκολία που αρνιόταν να δεχτεί, πως η γιορτή 
αξίζει να εορταστεί, εφόσον δεν προσφέρει τίποτε απολύτως. 
Αποφάσισε λοιπόν να περάσει και πάλι μόνος αυτές τις ημέρες. 

Η ξαφνική επίσκεψη της μικρής κόρης της γραμματέως του, που του 
έφερε μπισκότα για τα Χριστούγεννα, καθώς και η αποκάλυψή της 
πως πέθανε ο πατέρας της, έκανε τον Γατόνο να νιώθει μια 
δυσφορία για το υπόλοιπο βράδυ. 

Μια δεύτερη επίσκεψη από το Πνεύμα των Χριστουγέννων ήταν 
καθοριστική, ώστε να του να αλλάξει γνώμη για οτιδήποτε πίστευε 
για τις γιορτές και ειδικότερα για τα Χριστούγεννα. 

Μια όμορφη ιστορία βασισμένη στη χριστουγεννιάτικη ιστορία του 
Καρόλου Ντίκενς. 

Ένα υπέροχο βιβλίο που μας προσκαλεί να πιστέψουμε στη μαγεία 
των Χριστουγέννων. Στη μαγεία που πλανάται αυτές τις γιορτινές 
μέρες και κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να μαλακώνουν και να 
νιώθουν. 

Κάνει τους ανθρώπους να αποζητούν τη συντροφιά των δικών τους 
και να επιθυμούν την παρέα των φίλων τους. Μεταμορφώνει 
μοναχικούς ανθρώπους με παγωμένες καρδιές σε ανθρώπους 
ευτυχισμένους, περιστοιχισμένους από φίλους. 

Η ιστορία του Γατόνου φον Νιάου ο οποίος αλλάζει στάση και γνώμη 
για τα Χριστούγεννα και ανοίγει την καρδιά του στους ανθρώπους, 



βοηθώντας αυτούς, μα κυρίως τον εαυτό του μια και κερδίζει την ίδια 
την ευτυχία, αποτελεί παράδειγμα για όλους. Μας βοηθά να 
συνειδητοποιήσουμε την αξία της αγάπης, της συντροφικότητας και 
της συμπόνιας στη ζωή μας. 

Η εικονογράφηση από το Νίκο Γιαννόπουλο ζωντανεύει την ιστορία 
κάνοντας το βιβλίο πιο ελκυστικό. 

  


