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2 Μαθαίνουμε παίζοντας τα 
Χριστούγεννα! 

2 Πώς οι διακοπές των Χριστου-
γέννων θα γίνουν γιορτινές 

3-4 Παραμυθοϊστορίες από τους 
μικρούς μας φίλους 

5 Γράμματα, ευχές και άρθρα για 
τον Άγιο Βασίλη 

6-7 Άρθρα και ζωγραφιές για τα 
Χριστούγεννα 

8 Δραστηριότητες 

 
Το παρόν τεύχος μπορείτε να το 
κατεβάσετε έγχρωμο σε ηλεκτρονι-
κή μορφή στην διεύθυνση: 
http://www.proseggisi.gr/?cat=4 

 

Δ υο μέρες τόσο σημαντικές ετοιμαζόμαστε να ανταμώσουμε: Την γέννηση ενός 
μωρού που έτυχε να είναι και Θεός μέσα σε μία ταπεινή μεγαλειότητα! 

Ε … ναν νέο χρόνο που έρχεται να δώσει καινούργιες σκέψεις, καινούργιους πόθους 
και όνειρα και καινούργιους αγώνες! Μία ταπεινή μεγαλειότητα ευγνωμοσύνης! 

Κ αλές γιορτές λοιπόν να έχουμε! Μέρες ιερές, μέρες ταπείνωσης, μέρες ξεκούρασης, 
μέρες αναπλαισίωσης με βάση τα όμορφα και τα άσχημα της προηγούμενης χρο-
νιάς. 

Ε ίμαι υπόλογος Άγιε Βασίλη και εγώ σε εσένα, όχι μόνο το παιδί μου! Λέμε συχνά 
στα παιδιά την άθλια ατάκα «αν ήσουνα καλό παιδί θα σου φέρει δώρο ο Άγιος 
Βασίλης…. 

Μ … εγάλος εκβιασμός σε φοβισμένες παιδικές ψυχές που απλά ρωτάνε : «εσένα θα 
σου φέρει δώρο ο Άγιος Βασίλης ή δεν ήσουνα καλός μεγάλος;». Και άντε να απα-
ντήσεις 

Β αρέθηκα κάθε χρόνο την ίδια ιστορία των χαρούμενων παιδιών μέσα σε μία πλη-
θώρα παιχνιδιών και «υλικών». Προτιμώ το γέλιο τους μέσα στην αγκαλιά μου 
στο άνοιγμα ΤΟΥ δώρου! 

Ρ ωτείστε τα απλά! Τι προτιμάς; Ας αναρωτηθούμε και οι ίδιοι: «Με τι αντίτιμο 
εξαγοράζω την έλλειψη του χρόνου προς το παιδί μου; Με πόσα παιχνίδια; Με 
πόσα δώρα;» 

Ι διαίτερος ο τρόπος που το παιδί μας σκέφτεται! Και απλός! Έχει  ανάγκη την 
γιορτινή ατμόσφαιρα! Έχει ανάγκη τα φωτάκια, το χαμόγελο, το χάδι, την ξεκού-
ραση, το παιχνίδι, τον Άγιο Βασίλη! 

Ο ποτε βλέπω ένα παιδικό πρόσωπο την Πρωτοχρονιά πάντα διακρίνω δύο ερωτή-
σεις στο βλέμμα τους: 1. Σίγουρα ήρθε ο Άγιος Βασίλης; 2. Με ποιον θα παίξω 
αυτό το παιχνίδι; 

Σ κέφτομαι για τη νέα χρονιά να μην ζητήσω κάτι καινούργιο σαν δώρο! Σκέφτο-
μαι πόσο όμορφο είναι να διατηρηθούν στη ζωή μου τα ήδη υπάρχοντα! Πόσο 
όμορφα είναι! 

Καλές Γιορτές να έχουμε! Όμορφες, χαμογελαστές, ζεστές!  

Έλλη, Μ. 7 ετών 



2. Με την τράπουλα μπορούμε να κά-
νουμε θαυμάσια εξάσκηση στην πρόσθε-
ση. Νικητής θα είναι αυτός που θα συγκε-
ντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα υπολο-
γίζοντας σωστά! 
3. Με την κάλτσα του Άγιου Βασίλη, 
μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι μνή-
μης. Βάζουμε στην κάλτσα διάφορα αντι-
κείμενα καθημερινής χρήσης, τα βγάζουμε 
από την κάλτσα τα τοποθετούμε σε σειρά, 
έπειτα τα ανακατεύουμε και προσπαθού-
με να τα βάλουμε ξανά στην αρχική τους 
θέση. 
      Ακόμη, με τα ίδια αντικείμενα μπορού-
με να φτιάξουμε μια προφορική  ιστορία 
συνδυάζοντάς τα με όποιο τρόπο θέλου-
με, σύμφωνα με τη φαντασία μας. 

4. Με τα ημερολόγια των Χριστου-
γέννων που έχουν μικρά παράθυρα με 
σοκολατάκια, μπορούμε να αξιοποιή-
σουμε την άδεια συσκευασία για να 
εξασκήσουμε τα μικρά παιδιά σε απλές 
πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολ-
λαπλασιασμού και διαίρεσης ( τοποθε-
τώντας κουμπιά, μπίλιες ή βόλους από 
πλαστελίνη στις άδειες θέσεις ). 
5.  Με τα χαρτιά περιτυλίγματος των 
δώρων μπορούμε να φτιάξουμε κολάζ 
κόβοντάς τα σε μικρά κομμάτια και εξα-
σκώντας τη λεπτή κινητικότητα με ευχά-
ριστο και δημιουργικό τρόπο. 
Ας μη ξεχνάμε ότι το παιχνίδι αποτελεί 
τον πιο  αποτελεσματικό 
τρόπο μάθησης….. 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!! 

Μαθαίνουμε παίζοντας  
στα Χριστούγεννα!! 

Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός, Κέντρο Προσέγγιση  
Οι διακοπές των Χριστουγέννων αποτε-
λούν μια θαυμάσια ευκαιρία να οργανώ-
σουμε αυτοσχέδιες δραστηριότητες και να 
κάνουμε τη μάθηση  παιχνίδι. 
Ας παίξουμε λοιπόν: 
1α. Με το τρίγωνο για τα κάλαντα….. 
Μπορούμε να παίξουμε με το παιδί ένα 
παιχνίδι ακουστικής διάκρισης φωνημά-
των όπως: 
«Χτύπα το τρίγωνό σου μία φορά όταν 
ακούς π.χ. το ∆ στην αρχή της λέξης και 
δύο φορές όταν ακούς το Θ, στην αρχή 
της λέξης». 
1β.  μπορούμε να κάνουμε κατάτμηση 
λέξεων σε συλλαβές λέγοντας στο παιδί 
να χτυπήσει το τρίγωνό του τόσες φορές, 
όσα είναι  τα τμήματα της λέξης. 
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Ψώνια 
Γνωρίζουμε όλοι το χάος και το στρες που επικρατεί στα 

μεγάλα εμπορικά κέντρα και στα καταστήματα κατά τη 
διάρκεια των γιορτών. Μυρωδιές, έντονα χρώματα και 
μουσική μπορούν να είναι ιδιαίτερα διεγερτικά για τον 
οποιοδήποτε, και αυτό μπορεί να μεγεθύνεται σημαντικά 
όταν ένα παιδί έχει δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασί-
ας. Ακόμα και το να σταθούν σε μακριές ουρές μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα άβολο για τα παιδιά. 

Επιτρέψτε στα παιδιά που υπερ-διεγείρονται από τα φώ-
τα και τους θορύβους κατά τη διάρκεια των ψώνιων να 
μείνουν στο σπίτι. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι άνετο και 
έχει εξοικειωθεί με το πρόσωπο που θα το φροντίζει εκεί-
νες τις ώρες. Επιτρέψτε στα παιδιά να μείνουν με άνετα 
ρούχα ή τις πυτζάμες τους και να δουν μια ταινία ή το 
αγαπημένο τους παιδικό όσο εσείς θα απουσιάζετε. 

Τα παιδιά διασκεδάζουν με το να κάνουν δώρα, αλλά αν 
δεν μπορούν να πάνε στο κατάστημα, αγοράστε κάποια 
δώρα για τα μέλη της οικογένειας και «στήστε» ένα κατά-
στημα στο σπίτι. Μπορείτε να το ονομάσετε π.χ. «Το 
Εργαστήρι του Άγιου Βασίλη». Τα παιδιά θα διαλέγουν τα 
δώρα και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στο «Σταθμό Περι-
τυλίγματος». Βοηθήστε τα παιδιά να τυλίξουν και να δια-
κοσμήσουν τα δώρα με μαρκαδόρους ή αυτοκόλλητα. 

Αν ένα παιδί πρέπει να έρθει στα ψώνια, προγραμματίστε 
διαλείμματα ώστε να μπορέσει να αποφορτιστεί. Αυτά 
μπορούν να πραγματοποιηθούν, για παράδειγμα, μέσα 
στο αυτοκίνητο, έχοντας μαζί κρατσανιστά σνακς, μια 
βαριά κουβέρτα και χαλαρωτική μουσική. 

Παραμείνετε οργανωμένοι και ζητήστε από το παιδί να 
σας βοηθήσει με τις λίστες για τα ψώνια. Επιτρέψτε στο 
παιδί να διαγράφει τα προϊόντα που αγοράζετε ή τα 
πράγματα που έχετε να κάνετε αφού τα έχετε κάνει, έτσι 
ώστε να έχει κάποιο έλεγχο της κατάστασης. 

Ενθαρρύνετε το παιδί να κάνει μία λίστα με τα παιχνίδια 
που επιθυμεί εκ των προτέρων. Προωθήστε αυτή τη λί-
στα στους συγγενείς ώστε αν θέλουν να διαλέξουν κάποι-
α από αυτά.  

 
Με λίγη προετοιμασία, εξάσκηση και θετική ενίσχυση, μια 
επιτυχής περίοδος γιορτών είναι πιθανή. Θυμηθείτε ότι οι ανα-
μνήσεις είναι μακράς διάρκειας και ακόμη και μικρές περίοδοι 
επιτυχίας είναι ευπρόσδεκτες από όλους. Κατεβάστε ρυθμούς 
και θυμηθείτε τι είναι σημαντικό! 

Πηγή: thepocketot.blogspot.gr  

Οι διακοπές των Χριστουγέννων φέρνουν χαρά και οικογενει-
ακές παραδόσεις που ζεσταίνουν τις καρδιές πολλών. Για 
εκείνους όμως που έχουν παιδιά με δυσκολίες, οι διακοπές 
παίρνουν μια εντελώς καινούρια διάσταση. Όπως όλοι, πρέ-
πει να ψωνίσουν, να μαγειρέψουν, να στολίσουν και προετοι-
μάσουν. Ωστόσο, υπάρχουν επιπλέον τρόποι με τους οποίους 
πρέπει να ετοιμάσουν τα παιδιά για τις γιορτές. Τα παιδιά που 
έχουν αυτισμό, ∆ιαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας και 
δυσκολίες αυτορύθμισης χρειάζονται κάποια βοήθεια για να 
τα βγάλουν πέρα στις γιορτές. Παρακάτω θα βρείτε μερικές 
στρατηγικές που μπορείτε να δοκιμάσετε: 
 
Οικογενειακές Συγκεντρώσεις 
Οι κοινωνικές ιστορίες μπορούν να βοηθήσουν με το 

άγχος. Όποτε είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε πραγματικές 
φωτογραφίες και κάνετε πρόβες όσο μπορείτε. 

∆ημιουργήστε μια «ασφαλή ζώνη» στην οποία το παιδί 
μπορεί να πάει όταν νιώθει υπερ-διεγερμένο. Ορίστε μία 
φράση την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί για 
να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Τοποθετήστε σακουλάκια 
με φασόλια (“bean bags”), χαλαρωτική μουσική, μια βα-
ριά κουβέρτα και το αγαπημένο του παιχνίδι ρύθμισης 
(“fidget toy”) στην περιοχή. Κάντε εξάσκηση αρκετό καιρό 
νωρίτερα. 

Χρησιμοποιήστε χαλαρωτικές μυρωδιές όπως η βανίλια 
κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.  Τα αρωματικά έλαια 
μπορεί να είναι χαλαρωτικά π.χ. λεβάντα. Ενθαρρύνετε 
το παιδί σας να διαλέξει τις μυρωδιές πριν το γεγονός και 
κρατήστε τα σε σημείο εύκολα προσβάσιμο. 

Ενημερώστε τους συγγενείς πριν από την οικογενειακή 
συγκέντρωση για την πρόοδο του παιδιού σας σε σχέση 
με τους στόχους και μιλήστε τους για τα θέματα που ενδι-
αφέρεται ιδιαίτερα. 

Στην ώρα του φαγητού, φροντίστε να σερβίρετε κάποια 
από τα φαγητά που προτιμούν, έτσι ώστε τα παιδιά που 
έχουν δυσκολίες σίτισης να μπορούν να συμμετέχουν 
επιτυχώς. Ενθαρρύνετε τα θετικά κατά τη διάρκεια του 
οικογενειακού γεύματος. 

Επαναλάβετε συχνά τα ονόματα των συγγενών και ται-
ριάξτε τα με τη φωτογραφία τους. Όταν το παιδί έχει απο-
κτήσει οικειότητα με το όνομα του κάθε ατόμου, προσθέ-
στε στοιχεία για το άτομο αυτό, όπως ποιό είναι το αγα-
πημένο του φαγητό ή  χρώμα, το επάγγελμα του ή το 
χόμπυ του. 

 

Πώς οι διακοπές των Χριστουγέννων  
θα γίνουν… γιορτινές! 

Μετάφραση-επιμέλεια Μάρθα Τσακίρη, Εργοθεραπεύτρια, Κέντρο Προσέγγιση  
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ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Μια φορά και έναν καιρό 

κάποτε ζούσε σε ένα σπίτι με πολλά παιχνίδια ένας 
μεγάλος κύριος που τον λέγανε Άγιο Βασίλη. Τα 
ξωτικά και ο Άγιος Βασίλης έφτιαχναν μαζί τα δώ-
ρα των Χριστουγέννων. ‘Ενας χιονάνθρωπος βοη-
θούσε και αυτός στη δουλειά του Άι-Βασίλη. Είχαν 
ένα ειδικό δωμάτιο  πολύ κρύο για τον χιονάνθρωπο 
για να μη λιώνει. Ο Άγιος Βασίλης στο παρατσάκ να 
μη φέρει τα δώρα στη γη. Αλλά τα κατάφερε και τα 
έφερε. Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι στη γη. Και αυ-
τοί έζησαν καλά και εμείς καλύτερα! 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗ ΓΗ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ! 

Στέλιος, 6,5 ετών Α’ Τάξη 
 
ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Όπως κάθε Δεκέμβριο ο Άγιος Βασίλης ετοιμάζει 
τα δώρα των παιδιών. Μια μέρα εκεί που κοιμόταν 
ξύπνησε από κάτι δυνατούς θορύβους και δυνατά 
φώτα. Βγαίνει έξω και τι να δει!? Ένα διαστημό-
πλοιο με εξωγήινους! ΟΙ εξωγήινοι του είπαν ότι 
αν δώσει δώρα στα παιδιά θα τον σκοτώσουν. Οι 
εξωγήινοι έφυγαν. Ο Αϊ-Βασίλης δεν ήθελε να το 
κάνει αυτό στα παιδιά αλλά δεν ήθελε να χάσει και 
τη ζωή του. Μια βδομάδα είχε αυτό το δίλλημα. Η 
πρωτοχρονιά πλησίαζε και έπρεπε να πάρει μια 
απόφαση. Αποφάσισε να δώσει τα δώρα στα παιδιά 
και να θυσιάσει τη ζωή του για εκείνα. Ήρθε η μέ-
ρα της Πρωτοχρονιάς και ο Αϊ-Βασίλης άρχισε να 
μοιράζει τα δώρα. Ξαφνικά μέσα στη νύχτα ακού-
στηκε ένας δυνατός θόρυβος και ο Αϊ-Βασίλης κατά-
λαβε πως ήταν το διαστημόπλοιο. Από τον πολύ 
θόρυβο τα παιδιά ξύπνησαν. Όταν έμαθαν την αλή-
θεια για την απειλή των εξωγήινων προσπάθησαν 
να βοηθήσουν τον Αϊ-Βασίλη. Τα παιδιά έκαναν 
έναν τεράστιο κύκλο γύρω από τον Αϊ-Βασίλη και 
φώναξαν δυνατά: «  Ή όλοι μας ή κανένας!» Οι ε-
ξωγήινοι πλησίασαν προς τον κύκλο. Ο αρχηγός τους 
λυπήθηκε τα παιδιά και έτσι σταμάτησε την επί-
θεση. Ο Αϊ-Βασίλης είδε πως κατάλαβαν το λάθος 
τους και πέρασαν όλοι μαζί την Πρωτοχρονιά αγα-
πημένοι. Τελος 

Βασίλης, 12 ετών   
 

« Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΘΑ ΤΑ  
ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ;» 

«Ξωτικά και βοηθοί απλωθείτε στη δουλειά!», είπε 
ο πρασινοσκούφης. Όλοι κοιμόντουσαν και ήταν 
κουρασμένοι από την πολύ δουλειά που ετοίμαζαν 
τα δώρα. Μόνο ένας έμεινε ξύπνιος. Ο Ξυπνούλης. 
«Ξυπνήστε, σηκωθείτε βοηθοί και ξωτικά!¨» είπε 
ο Ξυπνούλης. Έχουμε να ετοιμάζουμε ένα δύσκολο 
δώρο! Μια φυλακή! Μια τεράστια φυλακή για έναν 
αστυνόμο! «Τα πράγματα είναι σοβαρά» είπε ο πα-
πατρέχας, ένα κόκκινο με μπλε ξωτικό. Τότε ήρθε 
ο Άγιος Βασίλης και είπε: «Είναι όλα έτοιμα;» 
«Άλλα 3 δώρα μείνανε» , είπε ο Θάνος, ένας φίλος 
του Παπατρέχα. «Σε πόσες μέρες είναι τα Χριστού-
γεννα;» ρώτησε ο Άγιος Βασίλης και απάντησε «σε 
1» ο Θάνος. «Κάντε γρήγορα!» Πού είναι ο πρασι-
νοσκούφης και ο Παπατρέχας;» Άραγε ο Άγιος Βα-
σίλης και η παρέα του θα τα καταφέρουν; 
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος… 

Στέφανος, Α1 
 

Ο ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΩ 
 

Μια φορά και έναν καιρό είχα πάει στον Βόρειο 
Πόλο. Μετά ήρθε ο Άγιος Βασίλης και με πήρε στο 
εργοστάσιο του. Εκεί είδα το δώρο μου, τα δώρα 
των παιδιών και φυσικά τα ξωτικά. Ο Άγιος Βασί-
λης μου έδωσε το δώρο μου, πήγαμε βόλτα και  

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο κόκκινος στρατός και 
ο μπλε στρατός. Βρεθήκανε στα στενά της  
Αρκατουφλάντες στο Β. Πόλο. Ξαφνικά ακούστηκε ένα 
ΜΠΑΜ!  Μπροστά στους δύο στρατούς βγήκανε οι 
στρατηγοί. Οι στρατηγοί και οι στρατιώτες φορούσαν 
εξοσκέλετου πανοπλίες. Έτσι άρχισε η μάχη. ΜΠΑΜ!
ΚΡΑΤΣ! ΚΡΑΚΡΑΚΡΑΜΠΟΥΜ! ΞΞΞΞΞΞΞ!! ΚΡΑΤΣ 
ΜΠΑΜ! ΣΚΑΜΠΟΥΜ! ΑΖ! ΧΣΙΝΓΚ! ΠΙΟΥ! ΤΑΤΑ-
ΤΑ, ΚΡΑΚΜΠΟΥΜ!!!!! 
Ξαφνικά έρχεται ο Άγιος Βασίλης μαζί με τα ρομπότ 
του που είχαν διάφορα όπλα. Μετά ήρθαν τα ξωτικά με 
άλλα όπλα. Τέλος ήρθαν και τα έλκηθρα με ρομπότ 
πιλότους. Εκείνη τη στιγμή άρχισαν να ρίχνουν βόμβες 
ΔΩΡΑ! Μετά ο μπλε στρατός νίκησε τον κόκκινο 
στρατό. Τέλος. 

Αλέξανδρος, Β’ Τάξη 

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Μια φορά έναν καιρό ήταν δύο παιδάκια που η απο-
στολή τους ήταν να σώσουν τον Άγιο Βασίλη από τρο-
μερή χιονοθύελλα. Αυτά τα δύο παιδιά τα λέγανε 
Σταύρο και Κωνσταντίνα. Το ταξίδι τους ήταν πολύ 
μεγάλο γιατί έπρεπε να φτάσουν στον Β. Πόλο. 
Έπρεπε να περάσουν από πάγο, πολικές αρκούδες και 
την τρομερή χιονοθύελλα, περπατώντας πάνω σε πο-
λικό χιόνι, για να σώσουν τον Άγιο Βασίλη που είχε 
εγκλωβιστεί στο σπίτι του. Επίσης τα ξωτικά, οι νά-
νοι, η γυναίκα του Άγιου Βασίλη είχαν κλειδωθεί κι 
αυτοί στο σπίτι. Πλησίαζε η μέρα που ο Άγιος Βασίλης 
έπρεπε να μοιράσει τα δώρα. Ο Σταύρος και η Κων-
σταντίνα έπρεπε να βιαστούν για να βοηθήσουν τον 
Άγιο Βασίλη να παραδώσει τα δώρα εγκαίρως. Όταν 
έφτασαν έξω από την πόστα του πήραν ρα φτυάρια και 
σκάψανε μέχρι να βγάλουν το χιόνι από την πόρτα.  
Τελικά τα κατάφεραν και όταν άνοιξε η πόρτα είπε ο 
Αϊ-Βασίλης: «Ξωτικά, νάνοι, ελάτε και βάλτε τα δώρα 
στο έλκηθρο του Ρούντολφ. Πάμε γρήγορα να μοιρά-
σουμε τα δώρα σε όλον τον κόσμο! » Έτσι ο Άι-Βασίλης 
έφυγε τη νύχτα των Χριστουγέννων πετώντας παρέα 
με τον Ρούντολφ και πήγανε στη Γερμανία, στην Κίνα, 

στην Ουκρανία, στην Ι-
σπανία, στην Τουρκία και 
η τελευταία χώρα ήταν 
αυτή που ζούσαν ο Σταύ-
ρος και Η Κωνσταντίνα 
που ήταν η Ελλάδα! Τέ-
λος. 

Μιχάλης, 7 ετών,  
Β2 Τάξη 

 
 
 

Παραμύθια κ Ιστορίες Παραμύθια κ Ιστορίες   
Χριστουγέννων....Χριστουγέννων.... 
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Εγώ άνοιξα το δώρο μου και ήταν 
αυτό που ήθελα. Ήταν έναν σκυ-
λάκι μικρούλι μαλτεζάκι, κούναγε 
την ουρίτσα του. Όταν το είδα συ-
γκινήθηκα γιατί δεν πίστευα ποτέ 
ότι θα είχα σκυλάκι. Επειδή το 
σκυλάκι γεννήθηκε του Άγιου 
Λουκά τον ονόμασα Λουκά. Τώρα 
όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει 
και ομορφαίνει. Και φέτος τα Χρι-
στούγεννα θα τα περάσουμε παρέα! 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Γιάννης, ΣΤ 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ  
ΜΠΕΡΔΕΜΑ.. 

Μια φορά ένας καλικάτζαρος , στις 
25 Δεκεμβρίου που ήρθαν τα 
Χριστούγεννα έκλεψε τα δώρα 
απ΄όλα τα παιδιά! Πήρε από ένα 
παιδί ένα check-pack και πέταξε 
μακριά για να πάρει εκδίκηση από 
τον Άγιο Βασίλη που του έκανε 
κακό. Του έδωσε απλά μια κάρτα 
Χριστουγέννων πριν έρθουν τα 
Χριστούγεννα στις 14 Δεκεμβρίου. 
Όταν ο καλικάτζαρος έφτασε στον 
Β. Πόλο στο σπίτι του Άγιου Βα-
σίλη χρησιμοποίησε το νεροπίστολο 
που έκλεψε από ένα άλλο παιδί 
για να τον καταστρέψει επειδή η 

κάρτα που 
του 
έστειλε 
έγραφε: 
«Εγώ 
πεθαίνω 
μόνο με 
νερό.» Ο 
Άγιος Βα-
σίλης 
όμως 
ήθελε να 
τον μπερ-
δέψει. 
Τότε ο 
Άγιος του 
έριξε μια 
σπρωξιά 
με την 

κοιλιά του και ο καλικάτζαρος 
έπεσε στο ψηλότερο σημείο ενός 
δέντρου. Όταν έπεσε από το δέντρο 
περνούσε ένα ηλίθιο τρένο που ο 
καλικάτζαρος μισούσε! Όταν ήταν 
πάνω στο τρένο είδε μπροστά του 
μια πινακίδα ότι πήγαινε στο Las 
Vegas. Χτυπήθηκε από την πινα-
κίδα αυτή και πάλι έπεσε. Έβγαλε 
όμως από τον σάκο με τα κλεμμέ-
να δώρα ένα έλκηθρο και έτσι πή-
γε επιτέλους σπίτι του! Και ζήσα-
με εμείς καλά και αυτοί χάλια! 

Ματίας, 9 ετών 
 
 
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΣΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΩΡΟ 
Ήταν η μέρα που ο Αϊ Βασίλης θα 
πήγαινε τα δώρα κάτω από τα 
δέντρα. Εκείνη τη μέρα εμφανί-
στηκε ο Πίσσας στο εργαστήριό 
του. Κρυφά πήγε και κατέστρεψε 
όλα τα παιχνίδια που ήταν έτοιμα 
για τα σπίτια. Ο Πίσσας ήταν ένας 
κακός άνθρωπος που όταν ήθελε 
εξαφανιζόταν και εμφανιζόταν 
ξανά στο μέρος που ήθελε. Όταν ο 
Αϊ-Βασίλης πήγε στο εργαστήριο 

είδε όλα τα παιχνίδια σπασμένα, 
σκισμένα, χαλασμένα και έπαθε 
ΣΟΚ! Εκείνη τη στιγμή εμφανί-
στηκε ο Πίσσας και ο Αϊ Βασί-
λης τον έπιασε και τον έβαλε σε 
μια φυλακή. Μόλις τον έβαλε 
στη φυλακή είδε το ρολόι και 
σχεδόν είχε ξημερώσει. Ο Αϊ-
Βασίλης έφυγε τρέχοντας να 
φωνάξει τα καλικατζαράκια, 
που είχαν τριγωνικά αυτιά, 
στρογγυλή μύτη και πολύ μικρά 
μάτια. Είπε στα καλικατζαράκια 
να φτιάξουν γρήγορα τα δώρα. Ο 
Αϊ-Βασίλης ανέβηκε στο 
έλκηθρο και πήγε πολύ γρήγορα 
τα δώρα κάτω από τα δέντρα. 
Του είχε μείνει μόνο ένα δώρο. 
Σε κάποιο σπίτι ένα παιδί ση-
κώθηκε, πήγε κάτω από το δέ-
ντρο και δεν βρήκε το δώρο του. 
Έτσι , γύρισε την πλάτη του και 
εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε 
πίσω του ο Αϊ-Βασίλης.   Έβαλε 
γρήγορα το δώρο κάτω από το 
δέντρο και την ώρα που πήγε 
να φύγει έριξε μια μπάλα κατά 
λάθος με την κοιλιά του. Το 
παιδί γύρισε επειδή άκουσε τη 
μπάλα να σπάει και βρήκε το 
δώρο του! Τελικά ο Αϊ-Βασίλης 
κατάφερε να πάει και το τελευ-
ταίο δώρο! 

Γιώργος, ‘Ε τάξη 
 
Ο ΑΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Μια φορά και έναν καιρό υπήρ-
χε ένας καβαλάρης που περι-
πλανιόταν στο δάσος. Μια μέρα 
πήγε μια κοπέλα που είχε χάσει 
το σκυλάκι της ανέβηκε στο 
άλογο του καβαλάρη και ψάχνα-
νε μαζί το σκύλο. Ο άγιος Βασί-
λης είχε δηλητηριαστεί όμως 
από ένα μαγικό φίλτρο και είχε 
μαγέψει ένα κασκόλ και επειδή 
η κοπέλα δεν ήξερε ότι ήταν 
μαγεμένο το έδωσε στον καβα-
λάρη για να μην κρυώνει. Επει-
δή όμως ήταν μαγεμένο του ε-
ξαφάνισε το κεφάλι. Η κοπέλα 
τρόμαξε πολύ και έφυγε φωνά-
ζοντας και έτσι του έδωσε το 
όνομα ‘ακέφαλος καβαλάρης’. 
Όταν βρήκε η κοπέλα το σκυλί 
το πήρε και έφυγε γρήγορα για 
να μην την πιάσει ο ακέφαλος 
καβαλάρης.  
Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς 
καλύτερα.  

Γιώργος, 8 ετών 
  

 

(συνέχεια) 
μετά κάναμε όλο τον κύκλο της 
γης. Μόλις τελειώσαμε κάναμε 
άλλη μια βόλτα και πήγαμε σπίτι 
μου. Έπειτα, με άφησε και έπαιξα 
λίγο με τους ταράνδους. Στη συνέ-
χεια του έδωσα να πιει κόκα-κόλα 
και να φάει μελομακάρονα. Αργό-
τερα που τελείωσα το παιχνίδι με 
τους τάρανδους τους είπα αντίο 
και έφυγαν. Μετά κοιμήθηκα. Κα-
λή Χρονία!! 

Μανώλης Δ2 
 

ΈΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Ήταν ένα παιδάκι που ζούσε μόνο 
του. την Πρωτοχρονιά δεν έκανε 
τίποτα, παρά μόνο να ανοίξει το 
δώρο του Άγιου Βασίλη. Το βράδυ 
έπεσε για ύπνο νωρίς. Την άλλη 
μέρα είδε δύο κλέφτες να προσπα-
θούν να μπουν στο σπίτι. Το παιδί 
φοβήθηκε αλλά σκέφτηκε να κάνει 
μερικές φάρσες. Μια από τις φάρ-
σες ήταν να βάλει φωτιά στο χε-
ρούλι της 
πόρτας 
ώστε ένας 
από τους 
κλέφτες να 
ακουμπή-
σει το χέρι 
του στην 
πόρτα και 
να καεί. 
Όταν κάη-
κε το χέρι 
του ενός 
κλέφτη, ο 
άλλος κά-
λεσε το 
ασθενοφόρο 
για να τον 
πάρει. Το 
παιδί όμως στεναχωρήθηκε. Μετά 
πήρε τηλέφωνο το ιατρείο για να 
δει τι έπαθε ο κλέφτης. Ο γιατρός 
του είπε ότι έπαθε καρδιά και 
πέθανε. Τότε το παιδί έβαλε τα 
κλάματα και είπε ότι δεν θα ξα-
νακάνει φάρσες ποτέ! Και έζησαν 
αυτοί καλά και ‘μεις καλύτερα.  

Χρύσανθος, ΣΤ’  
 
 

ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Μια φορά και έναν καιρό ήταν 
Χριστούγεννα. Είχε πάει 12:00 η 
ώρα και εκεί που τρώγαμε ξαφνι-
κά σβήνουν τα φώτα! Εγώ φοβή-
θηκα. Πήγα δίπλα στο μπαμπά 
μου και πήγαμε να δούμε τον η-
λεκτρολογικό πίνακα. Ο μπαμπάς 
μου θυμήθηκε πως εκείνη την 
μέρα ήταν πρωτοχρονιά. Μετρήσα-
με 10 δευτερόλεπτα για να έρθει 
το νέο έτος. Εγώ μετά χάρηκα! 
Αλλά ο Άγιος Βασίλης άργησε να 
έρθει και είχα άγχος. Ξαφνικά 
έσβησε η φωτιά στο τζάκι. Ακού-
γαμε από την καμινάδα έναν ήχο, 
που έλεγε: ΧΟ ΧΟ ΧΟ! Ο Άγιος 
Βασίλης κατέβηκε από την καμι-
νάδα και έφαγε όλα τα ζαχαρωτά! 

Απόστολος 
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Αγαπημένε μου Αϊ Βασίλη, 
 θα ήθελα την ημέρα των γενεθλί-
ων μου, την ώρα που θα κοιμάμαι 
να μου φέρεις ένα ωραίο δώρο που 
θα διαλέξεις εσύ. Εγώ θα σου δώ-
σω ωραία κουλουράκια με ωραία 
σχήματα και ένα γάλα για να δρο-
σιστείς. Θα μου άρεσε να ερχόσουν 
στο δωμάτιό μου να με σκεπάσεις 
και να μου δώσεις ένα φιλί για 
καληνύχτα! Εύχομαι να καταφέ-
ρεις να πας δώρα σε όλα τα παιδιά 
όλου του πλανήτη.  
Σ’ευχαριστώ, 
Με εκτίμηση 
Δημοσθένης, Δ’ Δημοτικού 

 
Αγαπημένε μου Αϊ Βασίλη, 
Φέτος μένω με τη μαμά και 
τον μπαμπά και νιώθω χα-
ρούμενη γιατί παίζω, τρώω 
ωραία φαγητά, επειδή 
έρχεται η Κέλυ και με βοη-
θάει να πηγαίνω βόλτες, να 
διαβάζω και να παίζω! Και 
με βοηθάει να κάνω μπάνιο. 
Φέτος τα Χριστούγεννα θα 
ήθελα ένα δαχτυλίδι, ένα κο-
λιέ και ένα βραχιόλι. Εύχο-
μαι Χρόνια πολλά στους δα-
σκάλους και τις δασκάλες μου και 
στις φίλες μου και στους γονείς 
μου. 

Βιβή, 7 ετών 
 
Αγαπητέ μου Άγιε Βασίλη, 
 Αυτό που θα ήθελα για όλο τον 
κόσμο είναι να είναι όλοι ΙΣΟΙ και 
να μην υπάρχουν φτωχοί.  

Γιώργος, 7 ετών 
 
Αγαπητέ μου Άγιε Βασίλη, 
Τα Χριστούγεννα θέλω μια μπάρ-
μπι, το μυστικό βασίλειο.  

Σπυριδούλα, 11 ετών 
 
Αγαπητέ μου Άι- Βασίλη, 
Ελπίζω να έχεις όλα τα παιδιά του 
κόσμου χαρούμενα και ευτυχισμέ-
να. Τώρα πάμε στο ψητό για εμέ-
να. Θέλω να μου φέρεις το 
megazord Των over drai και το 
κινητό του κόκκινου power rang-
er από τους megafors. Αγαπητέ Άι
-Βασίλη σε ευχαριστώ που με κά-
νεις χαρούμενο κάθε Χριστούγεννα.  

Υπογραφή: Σπύρος Β. 
  
Καλά Χριστούγεννα! Θα ήθελα αυ-
τά τα Χριστούγεννα ένα παιχνίδι 
που λέγεται beans (φασόλια).  

Ιωάννης-Γεώργιος, 6 ετών 
 
ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΦΕΡΕΙ Ο ΆΓΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ  
Ένα Χ-Box και ένα κόκκινο φω-
τόσπαθο, Αλέξανδρος Κ 
Θα ήθελα ένα τάμπλετ και θα 
ήθελα ένα Λάπτοπ.  Νίκος Ξ 
Μια φιγούρα Minion και ένα Lego 
Star wars, Matια 
Θα ήθελα ένα τουΐστερ και ένα 
φωτόσπαθο. Άγγελος 
Θα ήθελα ένα lego star wars. Χε-
ριον 

 
ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΑΝ 
ΗΜΟΥΝ ΆΓΙΟΣ  
ΒΑΣΙΛΗΣ 

 Θα έδινα χρήματα σε 
όλα τα φτωχά παιδιά 
 Θα άνοιγα την ΕΡΤ 
 Θα σταματούσα την 
Οικονομική κρίση 
 Θα έδινα χρήματα σε 
ορφανοτροφεία 
 Φυσικά θα μοίραζα 

δώρα 
Ιάσονας, 10 ετών, Δ’ Δημοτικού 

 
 
ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΆΓΙΟΣ  

ΒΑΣΙΛΗΣ 
Αν ήμουν Άγιος Βασίλης θα πή-
γαινα σε όλα τα σπίτια των παι-
διών. Μετά θα κατέβαινα στο τζά-
κι των παιδιών και θα έβαζα κά-
τω στο δέντρο πάρα πάρα πολλά 
δώρα. 

Αριάνα, 11ετών 
 
ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΜΙΑ 

ΜΕΡΑ ΞΩΤΙΚΟ 
Αν ήμουν μια μέρα ξωτικό θα 
έκανα πολλά πράγματα. Θα βοή-
θαγα τον Αϊ-Βασίλη για να φέρει 
τα δώρα στα παιδιά. Κάτι άλλο 
που θα ‘θελα να κάνω είναι να 
φτιάχνω και εγώ δώρα. Το αγα-
πημένο μου πράγμα που θα έκανα 
ήταν να βγάλω μια φωτογραφία 
με όλους και μετά να πήγαινα μια 
βόλτα με το έλκηθρο του Άι-
Βασίλη. Ένα και τελευταίο πράγ-
μα. Στα παιδάκια που είναι φτω-
χά θα  τους έδινα δώρα και θα τους 
έλεγα τι είναι τα ξωτικά και ο Άι
-Βασίλης. Θα έβγαζα φωτογραφίες 
με τους ταράνδους και άμα γινόταν 
να με πάνε όλα τα ξωτικά μια 
βόλτα στο εργοστάσιο που φτιά-
χνουν δώρα να μου πουν τι είναι ο 
τάρανδος και να μου εξηγήσουν τι 
υπάρχει μέσα στο Βόρειο Πόλο. Ας 
πούμε μια ερώτηση που θα έκανα 
είναι: «είναι αλήθεια ότι υπάρχει 
ο Άγιος Βασίλης; Και θα τους ρω-
τούσα αν υπάρχει η Αντλαντίδα. 
Μετά θα τους χαιρετούσα την άλλη 
μέρα που θα έπρεπε να φύγω και 

θα τους ζητούσα μια χάρη, άμα 
μπορούσαν να με πάνε σπίτι.  

Παναγιώτης, 8 ετών  
 
 
ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΩ ΤΟ 

2015 
Εγώ θα ήθελα να τα πάω καλά 
με τους φίλους μου, με τα μα-
θήματα και να είμαι υγιής. Να 
μην παρασύρομαι από παιδιά 
που είναι απρόοπτα και να μην 
κάνουν τόση φασαρία οι συμμα-
θητές μου, δηλαδή να ηρεμή-
σουν. Εμένα μου αρέσει να κάνω 
παρέα μαζί τους γιατί τους 
γνωρίζω από το δημοτικό.  

Γιάννης, 14 ετών 
 
 
ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΩ ΤΟ 

2015 
Εύχομαι το 2015 να πάρω κα-
λούς βαθμούς και να τα πάω 
πολύ καλά και με τους φίλους 
μου. Εύχομαι να μου μιλάνε ω-
ραία οι συμμαθητές μου . Εγώ 
θέλω να κάνω παρέα μαζί τους 
γιατί έχουν έρθει σπίτι μου και 
τους ξέρω πολύ καλά από την 
Πέμπτη Δημοτικού. 

Στέλιος, 15 ετών 

Αναστασία 
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festival περιμένουμε να δούμε 
τους ανθρώπους πώς χορεύουν 
στον πάγο με τις ωραίες μου-
σικές. Για αυτήν την παράστα-
ση νιώθω πάρα μα πάρα πολύ 
ενθουσιασμένη! 

Δέσποινα Σ., 8 ετών 
 
 

Η ΜΟΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Η μόδα των Χριστουγέννων θα είναι τα παιδιά να 
φοράνε γιορτινά ρούχα. Τα κορίτσια τα ρούχα τους 
θα είναι φουστάνια με κόκκινα και άσπρα χρώματα 
και ζακέτες. Τα αγόρια θα φοράνε μπλούζες μακρυ-
μάνικες και παντελόνια με κόκκινα και άσπρα 
χρώματα σαν του Άγιου Βασίλη! 

Δέσποινα Α., 8 ετών 
 
ΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Τα φετινά Χριστούγεννα θα ήθελα να περάσουν φα-
νταστικά γεμάτα παιχνίδι και χαρά όπως να χιόνιζε 
στην γειτονιά μου ή να πηγαίναμε κάπου αλλού 
αντί για το ίδιο μέρος πάντα με το σχολείο. Το τε-
λευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω τα Χριστου-
γεννα πριν ανοίξουν τα σχολεία είναι να κοιμηθώ σε 
μια φίλη μου ή να κοιμηθεί η φίλη μου στο σπίτι 
μου! 

Δήμητρα, 9 ετών 

 
ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

-Μου αρέσει να πηγαίνω σε πλατείες  και να πίνω 
με τους γονείς μου ζεστή σοκολάτα. 
-Να στολίζω το δέντρο 
-Να παίζουμε όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο 
-Το αγαπημένο μου είναι να περνάω τους δρόμους 
και να βλέπω τα στολισμένα δέντρα και μπαλκόνια 
και να συναντώ τη γιαγιά και τον παππού μου. 
-Μου αρέσει που ο Άγιος Βασίλης μου φέρνει δώρα 
και μου αρέσει να τα ανοίγω και να βλέπω τι έχουν 
μέσα 
-Μ’αρέσει η Βασιλόπιτα γιατί βρίσκω το φλουρί και 
έχει ωραία γεύση. Την κόβουμε με την μαμά και 
τον μπαμπά και την τρώμε.  

Έλλη, 7 ετών 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Στις 22 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα θα ετοιμάζουν 
τους πάγκους τους οι άνθρωποι που εργάζονται στο 
παζάρι και θα φέρουν: Χριστουγεννιάτικα λουλούδια, 
Χριστουγεννιάτικα δέντρα σε καλαθάκια, γλυκά και 
λαμπερά φωτάκια. Σας ευχόμαστε καλές Χριστουγεν-
νιάτικες αγορές και καλή Πρωτοχρονιά με υγεία και 
αγάπη! 

Θέμης, Β2 
 

ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ 
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου την 
ημέρα των Χριστουγέννων Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί 
κάνανε ανακωχή και παίξανε ποδόσφαιρο σαν να ήταν 
φίλοι. Αν αυτό γινότανε την εποχή του Χίτλερ θα τους 
αποκεφάλιζε όλους! Αυτό δείχνει ότι ακόμα και στον 
πόλεμο τα Χριστούγεννα μπορεί να γίνουν θαύματα. Ας 
γίνει και αυτό το θαύμα να φύγει η κρίση από την 
Ελλάδα αυτά τα Χριστούγεννα μαζί με τον Σαμαρά και 
τον Βενιζέλο.  

Φίλιππος, 12 ετών  
 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 2014  
Τα Χριστούγεννα του 2014 νομίζω ότι θα πάω σε ένα 
ωραίο τοπίο με χιόνια. Πιστεύω ότι θα περάσω ωραία 
γιατί μου αρέσει το σκι και αλλά τέτοια χειμωνιάτικα 
σπορτς. Όλα αυτά που ζητώ πιστεύω πως θα τα βρω 
στην Αραχωβα και συγκεκριμένα στο βουνό του Παρ-
νασσού νομίζω πως είναι μια πολύ εύκολη λύση και 
για εμένα και για την οικογένεια μου. Θα πρότεινα σε 
όλους όσους αρέσει το σκι να την επισκεφτούν  

 
Μάρκος 13 ετών 

 
 

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Έχω έναν γάτο που τον λένε Ίωνα και τώρα που είναι 
Χριστούγεννα ανεβαίνει στο δέντρο και κάνει τον Ταρ-
ζάν! Όταν λέω κάνει τον Ταρζάν σημαίνει ότι σκαρφα-
λώνει στην κορυφή του Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
και ρίχνει τις μπάλες κάτω! όταν οι μπάλες πέφτουν 
κάτω αυτό τρέχει να τις πιάσει. Κάνει το δέντρο να 
τρέμει λες και γίνεται σεισμός. Όταν του κουνάω τον 
Άγιο Βασίλη που κάνει ήχο αυτός αρχίζει να γλείφεται 
ολόκληρος μέχρι να τελειώσει ο ήχος. Ο γάτος μου εί-
ναι αστείος και με κάνει να γελάω! 

Βαγγέλης, 8,5 ετών 
  
 

ICE FESTIVAL 
Το Ice festival είναι ένα φεστιβάλ που εκεί βλέπεις 
ανθρώπους να χορεύουν στον πάγο με ωραίες στολές. Η 
παράσταση θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2014 και θα 
πάω μαζί με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Εκεί στο Ice 
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Η ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Τα Χριστούγεννα κάθομαι στο σπίτι με τους γονείς. Θα 
ήθελα να πάω φέτος στην παιδική χαρά. Τα Χριστούγεννα 
τρώω κοκορέτσι και αρνί και τρώω κουραμπιέδες. Τα 
Χριστούγεννα θα ήθελα να πάρω αυτοκινητόδρομο. 

Αντρέας, 10,5 ετών 
 
 
Τα Χριστούγεννα θα πάω με τον Αλέξη και το Στέφανο 
στο τζάμπο. Θα πάρω τρανφόρμερς. 

Άγγελος, 8 ετών 
 
Τα Χριστούγεννα θα περάσω με τη μαμά και το μπαμπά 
και την γιαγιά και με τον αδερφό μου και θα πάω στην 
οδοντίατρο και μετά θα πάω τζάμπο. Θέλω να αγοράσω 
play-doll.  

Eλένη, 10 ετών 
 
Εγώ τα Χρι-
στούγεννα θα 
πάρω μια 
μπασκέτα 
που θα την 
βάλω στην 
δουλειά του 
μπαμπά για 
να παίζω τα 
Σαββατοκύρι-
ακα. Στις 
γιορτές θα 
έρθουν οι φί-
λοι μου στο 
σπίτι για να 
παίξουμε και 
να ανοίξουμε 

τα δώρα και να πούμε χρόνια πολλά! 
Χρύσανθος Κ. 

 
 
Τα Χριστούγεννα θέλω να πηγαίνω βόλτα στα μαγαζιά 
και να αγοράζω στολίδια και παιχνίδια. Θέλω να φάω 
αρνάκι και μπισκότα. Θα ήθελα να συναντήσω την φίλη 
μου την Ελένη και την Ιωάννα την ξαδέρφη μου. Για δώ-
ρο θα ήθελα το σπιτάκι της μπάρμπι. 

Κλειώ 
 
Φέτος τα Χριστούγεννα θέλω να πάω Σύνταγμα να δω 
τον Άγιο Βασίλη. Θέλω να φάω μελομακάρονα και κου-
ραμπιέδες και θέλω να είμαι με τους γονείς μου. Για δώ-
ρο θα ήθελα φακό και ένα τρένο.  

Τζουλιάνο, 14 ετών  
 
Φέτος θέλω να πάω στην Καλαμάτα. Θέλω να φάω μελο-
μακάρονα και κουραμπιέδες. Θα ήθελα να συναντήσω την 
γιαγιά τη Βάσω, τον Φώτη τον ξάδερφο, τον Γιώργο τον 
ξάδερφο, τον θείο τον Γιάννη και την θεία την Γεωργία. 
Θα ήθελα το επιτραπέζιο Ναι  ή όχι για δώρο.  

Δημήτρης 13 ετών 
 
Με λένε Αλέξανδρο και είμαι 10 χρονών. Μου αρέσουν 
πολύ τα Χριστούγεννα επειδή τα σχολεία κλείνουν και 
μπορώ να παίξω. 
Φέτος τα Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης θα μου φέρει ένα 
τάμπλετ. Νιώθω χαρούμενος. 

Αλέξανδρος, 10 ετών  
 

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Στην αρχή του Γυμνασίου είχα πάρα πολύ άγχος και 
έκλαιγα στο σπίτι και λυπόμουν πολύ που άφησα το Δη-
μοτικό. Όμως όταν πήγα ήταν τέλεια. Γνώρισα πολλούς 
καλούς καθηγητές και πολλά παιδιά και το ένα από αυτά 
έγινε ο καλύτερός μου φίλος. Μου φαίνεται εντυπωσιακό 
που στην Γυμναστική πετάγονται ψηλά οι μπάλες. Μου  
αρέσουν όλα τα μαθήματα εκτός από την Ιστορία και τα 
Αρχαία Ελληνικά. Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι η 
Γυμναστική, τα  μαθηματικά, η πληροφορική, η φυσική 

και η τεχνολογία. Τα μαθηματικά είναι το πιο εύκολο 
μάθημα και η Ιστορία το πιο δύσκολο για τη γνώμη 
μου. Δεν έχω πρόβλημα με κανένα καθηγητή. Οι α-
γαπημένοι μου καθηγητές είναι η κυρία Τρεπ….. Που 
μας κάνει Οικ. Οικονομία, η κυρία Ζαμπ….. Που μας 
κάνει μουσική, ο κύριος Κας….. Που μας κάνει μαθη-
ματικά και ο κύριος Μαζ…. Που μας κάνει πληροφορι-
κή.  

Κωνσταντίνος, 12 ετών 
 

ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Ο Άγιος Βασίλης ξεκινά με τη σανίδα του snowboard 
να μεταφέρει τη φλόγα στους Χειμερινούς του Μόναχο 
(αν γινόντουσαν). Μετά τη δίνει στο Ρούντολφ το Ελα-
φάκι με το έλκηθρο. Θα πάει μετά σε ένα Νορβηγό 
Χρυσό Ολυμπιονίκη από το Σότσι του 2014 και τέλος 
τη φλόγα ανάβει ο Ολυμπιονίκης Χιονάνθρωπος! 

Γιώργος, 13 ετών 

 
 
 

Γιώργος, 13 ετών 
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1. __ __ __ __ __ __ __ 
2. __ __ __ __ __ __ __ 
3. __ __ __ __ __ 
4. __ __ __ __ __ __ __ __ 
5. __ __ __ __ __ __ __ __  
6. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 
1. Ποιος γεννήθηκε τα Χριστούγεννα; 
2. Τα βάζουμε για να λάμπει το δέντρο 
3. Πέφτει το χειμώνα στα βουνά 
4. Με αυτά στολίζουμε το δέντρο 
5. Βοηθάει να μας φέρει τα δώρα ο Άγιος Βασίλης 
6. Τα γιορτάζουμε το χειμώνα 

 
Με τα γράμματα στα κουτάκια σχηματίζεται μια ακόμα λέξη. Μπορείτε να τα βάλετε στη σωστή σειρά 
και να την βρείτε; 
 __  __  __  __  __  _ _      

Μιχαέλα, ∆’ ∆ημοτικού & Στεφανία, Ε’ ∆ημοτικού 

ΔΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ......  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ!!! 

Προσεγγιση  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 
 
Ευαγγέλου Ειρήνη, Τσακίρη Μάρθα   
Και….   
Τα παιδιά και οι έφηβοι του κέντρου ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σας ευχαριστούμε πολύ !!! 
 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: 
 

Αλεξάνδρου Στράτος 
Βουρλιόγκα Βασιλική 
Κοκμοτός Παναγιώτης 
Μαρτίνης Γιάννης 
 
Επιμέλεια: Μάντη Ειρήνη 
 

 

ΕΝΩΣΕ ΤΙΣ ΤΕΛΙΤΣΕΣ !!! 


