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Aντί Σημειώματος του εκδότη... 

Αγαπημένε μου Άγιε 
Βασίλη τι θα κάνω χωρίς 
εσένα! Σ’αγαπώ πάρα πολύ. 
Είσαι ο αγαπημένος μου. 
Εύχομαι να φέρεις σε 
κάποια παιδάκια που είναι 
φτωχά, δώρα γιατί δεν 
έχουν φαγητό και 
παιχνίδια. Θα μου κάνεις 
τη χάρη σε παρακαλώ; Για 
μένα εύχομαι ένα μεγάλο 
παιχνίδι κρουαζιερόπλοιο. 
Αν μου φέρεις κάτι κάτι 
άλλο εντάξει αλλά όχι όπως 
την άλλη χρονιά! Δόξα σοι! 
Σε ποιον όροφο μένεις για 
να σε επισκεπτούμε;  

Καλά Χριστούγεννα, με 
αγάπη Κωνσταντίνος, 5 

ετών  
 
 
Φέτος τα Χριστούγεννα θα 
πάω Καρπενήσι και θα 
περάσω όμορφα. Εύχομαι 

σε όλους εσάς να τα περάσετε καλά και καλά 
Χριστούγεννα! 

 Με αγάπη, Γιώργος Δ. 
 
 
Τα Χριστούγεννα θα ήθελα να πάμε βόλτα. 
Εύχομαι να πάω στο mall. Καλά 
Χριστούγεννα σε όλα τα παιδιά! 

Γιώργος, 9 ετών 
 
` 

Ευχές από τους μικρούς και μεγάλους 
μας φίλους 
 
Τί ευχομομαστε για το 
2017: 
Εύχομαι να τελειώσει ο 
πόλεμος στη Συρία μια και 
καλή και ο κόσμος να 
περνάει καλά χωρίς κανένα 
οικονομικό πρόβλημα, χωρίς 
πολέμους, μόνο με ειρήνη, 
αγάπη και φιλία.  

Γιώργος, 16,5 ετών 
 
Εύχομαι να πάρει το 
πρωτάθλημα ο Παναθη-
ναϊκός σε ποδόσφαιρο και 
μπάσκετ. Και εύχομαι το 
2017 να έχουμε λιγότερους 
θανάτους 

Χρήστος, 15,5 ετών 
 
 
Τα Χριστούγεννα οι 
άνθρωποι στολίζουν το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
ψήνουν και τρώνε 
πουτίγκα. Έρχεται ο Αϊ Βασίλης να μοιράσει 
τα δώρα. Την παραμονή πρωτοχρονιάς 
πετάνε πυροτεχνήματα και λένε ευχές για 
το νέο έτος. Εγώ εύχομαι το 2017 να βρει 
δουλεία η μαμά μου και όλοι οι άνθρωποι να 
είναι καλά. 

Βαγγέλης Σ., ΣΤ Δημοτικού 
 
 
 

Ένα τεύχος αφιερωμένο στα παιδιά από τα παιδιά... 
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από πίσω μου και με έσπρωξε μες 
στο χιόνι. Τότε γέλασα κι όταν 
ήμουν μέσα στο χιόνι έφαγα και 
λίγο! Μου αρέσει να τρώω χιόνι! 
Εύχομαι να σας αρέσει η ιστορία 
μου! 

Μιχάλης Π., 6 ετών 
 
Φέτος στο σχολείο θα κάνω σκετς 
και έχω το ρόλο της Παναγίας. Τα 
λόγια μου είναι:  
«Νάνι, νάνι, Χριστούλη κοιμήσου 
και σου ‘φερα την ψυχή μου, ψυχή 
σου. Νάνι, Νάνι, Χριστούλη μου στη 
γη επάνω σαν Άγγελοι κάνε να 
ζουν οι άνθρωποί σου. 
Εύχομαι σε όλους σας Καλά 
Χριστούγεννα!!! 

Με αγάπη, Νεκταρία, 8 ετών 

 
Τί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα; 
Στολίζουμε το δέντρο και τις μπάλες 
Τί δώρο θέλεις να σου φέρει ο Άγιος 
Βασίλης;  
-τίποτα 
Τί θα κάνεις τις μέρες που θα είσαι 
διακοπές;  
-Θα παίζω play station 
Ποιο είναι το αγαπημένο σου 
Χριστουγεννιάτικο γλυκό;  
-Το κουνελάκι 

Κυριάκος, 7 ετών 
 
 

Αν ήμουν Άγιος Βασίλης... 
Θα άφηνα δώρα στα σπίτια 
Θα πέταγα ψηλά 
Θα έτρωγα μελομακάρονα 
Θανάσης, 8 ετών 
 
Ποίημα Χριστουγέννων 
Χριστούγεννα έρχονται 
Ξανά και πάλι 
Γιορτές και τραγούδια λένε 
Μικροί και μεγάλοι 
 
Δέντρο στολίζουμε 
Με λαμπάκια και με χιόνι 
Δώρα μας χαρίζουνε 
Η καρδιά να μην κρυώνει 

Μαρία- Ειρήνη, 6 ετών 
 
 

Περιοχές που θα δουν λευκά 
Χριστούγεννα (6/12/2016) 
Οι ψυχρότερες περιοχές του κόσμου 
έπιασαν υπερβολικά χαμηλές 
θερμοκρασίες: Σιβηρία -49, ο 
Καναδάς -41, η Αλάσκα -41 και 
Γροιλανδία -31. Ο Νότιος πόλος 
βρίσκεται στο Νότιο ημισφαίριο και 
γι’ αυτό έχει καλοκαίρι σύμφωνα 
με το ημερολόγιο αλλά όχι και με 
τη θερμοκρασία. Η Θερμοκρασία 
στο Νότιο Πόλο είναι -28. Πέρα 
από αυτές τις περιοχές έπιασαν 
μείον και οι πιο πολλές χώρες της 
Ευρώπης. Η Ελλάδα έπιασε -2 
στην Ορεστιάδα. Οι παρακάτω 
χώρες είχαν σήμερα θερμοκρασία 
μείον σε κάποιες περιοχές.  

Οι Αρνητικές θερμοκρα-
σίες σημαίνουν ή χιόνι ή 
πάγος ή πολύ κρύο. Το 
καλύτερο είναι το χιόνι ειδικά όταν 
είναι Χριστούγεννα.  

Κωνσταντίνος, 14 ετών 
 

Τα καλύτερα Χριστούγεννα!!  

Πώς θα ήταν τα πιο ωραία 
Χριστούγεννα 
Τα Χριστούγεννα είναι ωραία 
επειδή τελειώνει ο χρόνος, έρχεται ο 
Αϊ Βασίλης και ξεκινάει ο νέος 
χρόνος. Επίσης κλείνουν τα σχολεία 
και έρχεται το χιόνι.. Τα ονειρεμένα 
Χριστούγεννά μου είναι ωραία. 
Στην αρχή θα στολίσουμε το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο και το 
σπίτι μας (αν χρειαστεί). Μετά θα 
λέγαμε τα κάλαντα και θα 
περνούσαμε ωραία με τους φίλους 
μας και τα ξαδέρφια μας. Την άλλη 
μέρα θα παίζαμε πολλά παιχνίδια. 
Στη τελευταία μέρα θα περιμέναμε 
να έρθει ο Άγιος Βασίλης και ο 
καινούργιος χρόνος. Ελπίζω αυτά τα 
Χριστούγεννα να είναι ωραία. Καλό 
νέο Χρόνο. Επίσης θέλω να πω: 
«Μακάρι οι ευχές των παιδιών να 
πραγματοποιηθούν κάποια μέρα!». 

Γιάννης Μ., 9 ετών  
 
Τα Χριστούγεννα θέλω να παίζω 
computer και να πηγαίνω βόλτες με 
τη μαμά μου. Επίσης τα βράδια θα 
ήθελα να κάθομαι δίπλα στο τζάκι 
και να είμαι σκεπασμένος με μια 
κουβερτούλα. Ύστερα μου αρέσει να 
ψήνω ζαχαρωτά ολομόναχος. Ακόμα 
μου αρέσει να πηγαίνω στο Metro 
Mall και να παίζω πατιναζ. Όμως το 
πιο τέλειο απ’όλα είναι ότι κάθομαι, 
ξεκουράζομαι και παίζω όσες ώρες 
θέλω! 

Νίκος, 11 ετών 
 

Όλα τα παιδιά είναι χαρούμενα 
επειδή έρχεται ο Αϊ Βασίλης, 
στολίζουνε χριστουγεννιάτικα που 
μπορεί να έχει πάνω στο δέντρο 
διάφορα πράγματα σαν αστέρι στην 
κορυφή. 

Άννα-Μαρία, 7 ετών 
 

Πέρυσι τα Χριστούγεννα που 
ήμουν στην Αμερική, είχε χιονίσει 
πολύ. Το χιόνι έφτανε ως την πόρτα 
και ίσα που άνοιγε. Εκείνη τη μέρα 
ενώ βγήκα έξω για να δω λίγο το 
χιόνι, ο μπαμπάς μου ήρθε κρυφά 

Σελίδα     2 

Νορβηγία: -34 
Φινλανδία:-31 
Σουηδία:-17 
Γερμανία:-9 
Πολωνία:-7 
Εσθονία:-7 
Λετονία:-8 
Τσεχία:-7 
Σλοβακία:-7 
Ουγγαρία:-7 
Ουκρανία:-8 
Μολδαβία:-4  

Ελλάδα:-2 
Βουλγαρία:-12 
Ρουμανία:-9 
Κροατία:-6 
Ισλανδία:-3 
Ελβετία:-15 
Αυστρία:-9 
Γαλλία:-5 
Ιταλία:-3 
Βέλγιο:-5 
Ολλανδία:-9 
Αγγλία:-2 

Δανία:-3 
Σερβία:-6 
Λευκορωσία:-8 
Λιθουανία:-3 
Βοσνία-
Ερζεγοβίνη:-1 
Μαυροβούνιο:-2 
Π.Γ.Δ.Μ:-3 
Σλοβενία:-8 
Ρωσία 
(Ευρωπαϊκή και 
Ασιατική):-49 
Τουρκία 
(Ευρωπαϊκή και 
Ασιατική):-9 
  



Σελίδα     3 
Παραμύθια κ Ιστορίες  

Χριστουγέννων από τους μικρούς 
μας φίλους... 

δώρα και στον Άγιο Βασίλη. Τελικά ο Άγιος Βασίλης 
ξεκίνησε με το έλκυθρο να πετάει για να δώσει τα 
δώρα στα παιδιά. Καθώς προχωρούσε οι καλικάντζαροι 
πέταξαν βόμβα μολότοφ και άρπαξε φωτιά όλο το 
έλκυθρο. Ύστερα  ένας σεκιούριτη του Άγιου Βασίλη 
πέταξε νερό στο έλκυθρο, έσβησε την φωτιά και 
πυροβόλησε τους καλικάντζαρους.  

Νικόλας Σ., Δ΄Δημοτικού 
 

«Φασαρία και κακό ΧΟ!ΧΟ!ΧΟ!ΧΟ!» 
«Καληνύχτα χρζζζ, είμαι ο Αϊ Βασίλης Χο-χο-χο!», 
ακούστηκε μια φωνή από την αποθήκη.  Ο Ρούντολφ 
το ελαφάκι τότε φτερνίστηκε μπροστά στην πιατέλα 

με τους κουραμπιέδες και έφυγε 
όλη η ζάχαρη άχνη. «Έρχονται 
οι καλικάντζαροι των θαλασσών 
γιο χο χο με μελομακάρονα στις 
τσέπες.» Οι καλικάντζαροι μετά 
έτρεξαν στο δέντρο με τα δώρα 
για να τα ανοίξουν και να 
χαλάσουν την έκπληξη. «Θα 
πέσει χίονι τρα –λα –λα, τα 
παιδάκια φορούν σκουφία», 
φώναξαν τραγουδώντας οι 
τάρανδοι. Οι καλικάντζαροι 
τρόμαξαν από τη φασαρία και 

άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι αριστερά-δεξιά ενώ 
τα στολίδια του δέντρου έπεφταν στα κεφάλια τους! 
«Βρε φίλε ποιος έσβησε τα 
λαμπιόνια του δέντρου;», 
αναρωτήθηκαν οι τάρανδοι και 
τότε άναψαν τα φώτα και όλοι 
χαμογέλασαν. 

Γιάννος, 9 ετών 
 
Μια φορά κι έναν καιρό, κάποια 
πολύ μακρινά Χριστούγεννα, ο 
Άγιος Βασίλης πήγαινε σε ένα 
σπίτι για να αφήσει το δώρο σε ένα παιδάκι. Καθώς 
μπήκε στο σπίτι συνάντησε τους καλικάντζαρους που 
έτρωγαν τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Ο 
Άγιος Βασίλης εκείνη την ώρα ένιωσε εκνευρισμένος 
γιατί το παιδάκι είχε αφήσει εκεί γλυκά για εκείνον. 
Τότε, ο Άγιος Βασίλης άρχισε να τους κυνηγάει και 
ξαφνικά έπεσε πάνω τους το δέντρο με όλα τα 
στολίδια. Από τον πολύ θόρυβο που ακούστηκε 
ξύπνησε το παιδάκι και οι γονείς του και τότε είδαν 
τον Άγιο Βασίλη και τους καλικάντζαρους. Έμειναν 
άφωνοι καθώς εκείνος άφησε τα δώρα και έφυγε από 
το παράθυρο, ενώ οι καλικάντζαροι έτρεξαν στην 
πόρτα. 

Γιώργος Δ., 10 ετών και Παναγιώτης Β., 9 ετών 

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τα Χριστούγεννα 
των καλικαντζάρων» 

Στα βράδια των Χριστουγέννων ποτέ δεν έχω δει τον 
Αϊ Βασίλη που φέρνει τα δώρα κάτω απ’το έλατο. 
Φέτος τα Χριστούγεννα λέω να τον κατασκοπεύσω 
αλλά λένε πως είναι πνεύμα και τα πνεύματα δεν 
μπορούμε να τα δούμε, όμως εγώ λέω το αντίθετο. Θα 
σας πω μια ιστορία που θα σας φαίνεται λίγο 
παράξενη. Η ιστορία λέγεται: «Μια φορά κι έναν καιρό 
ήταν τα Χριστούγεννα των καλικαντζάρων».  
      Όπως κάθε χρόνο των Χριστουγέννων οι 
καλικάντζαροι βγαίνουν έξω και κάνουν σκανταλιές, 
τρώνε και κανα δυο λιχουδιές αλλά φέτος τα 
Χριστούγεννα θα είνα διαφορετικά. 
Ο Αϊ Βασίλης έρχεται ξαφνικά και 
τους λέει: «Καλικάντζαροι!! Φέτος 
θέλω κι εσείς να βοηθήσετε τις 
μοιρασιές των δώρων και να 
πραγματοποιήσετε τις ευχές των 
παιδιών». Οι καλικάντζαροι όμως 
του αντιμιλούν: «Κι εσύ ποιος 
είσαι; Ο Βασιλιάς των 
καλικάντζαρων;» ο Αϊ Βασίλης 
θύμωσε λίγο και του ήρθε μια ιδέα. 
Η ιδέα του ήταν να μεταμφιεστεί 
στον βασιλιά των καλικάντζαρων. 
Όταν πήγε ξανά στους καλικάντζαρους τους διέταξε 
να πάνε να βοηθήσουν τον Άγιο Βασίλη, που ήταν ο 
ίδιος, κι έτσι κι έγινε. Όταν τελείωσαν πήγαν στο 
σπίτι τους να κοιμηθούν και ο Αϊ Βασίλης τότε άφησε 
δίπλα τους στον καθένα ένα δώρο. Το επόμενο πρωί, 
που ξυπνούν οι καλικάντζαροι, βλέπουν ξαφνικά τα 
δώρα και ο Αϊ Βασίλης που ήρθε φώναξε από τον 
ουρανό: «ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! ΧΟ,ΧΟ,ΧΟ». 

Νάσος, 11 ετών 
 

Τα λούτρινα ζωάκια 
Μια φορά κια έναν καιρό ήταν στο δάσος ένα έλατο κι 
ένας χιονάθρωπος που  τον έφτιαξε ένα παιδάκι. Το 
παιδάκι τότε κάθισε κάτω από το έλατο και 
ακούμπησε κάτι...Και τί να δει;! Ένα δώρο. Το πήρε, το 
πήγε στο σπίτι του και το άνοιξε. Μέσα είχε ένα 
ελαφάκι κι ένα σκίουρο λούτρινα! Ο Άγιος Βασίλης είχε 
αφήσει το δώρο κάτω από το δέντρο γιατί δεν είχε 
καμινάδα. Ένιωσε τέλεια γιατί ο Άγιος Βασίλςη έφερε 
αυτό που ζήτησαν. 
Και ζήσανε αυτοί καλά και μεις καλύτερα.  

Κωνσταντίνα, 7 ετών 
 
Τα Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης βάζει τα ξωτικά 
του να φτιάχνουν δώρα για τα παιδιά. Όμως μια φορά 
οι καλικάντζαροι σκέφτηκαν να βάλουν φωτιά στα 



κοστούμι του! Ο Άγιος τότε γέλασε πολύ και είπε δεν 
πειράζει και πήγανε να μοιράσουν μαζί τα δώρα σε 
καμινάδες. Του νάνου του άρεσε να πετάει δώρα στα 
παιδιά. Ήταν όμως ένα βαρύ δώρο που δεν πέτυχε την 
καμινάδα και πήγε κάτω στο δρόμο.  
 Ο Άγιος Βασίλης τότε κατέβηκε να ψάξει το 
δώρο. Και ξαφνικά τον είδε ένα παιδάκι!!! Αμέσως ο 
Άγιος πήγε να το αγκαλιάσει και το παιδάκι τον 
ρώτησε: «πού είναι το δώρο μου;» και ο Άγιος 
απάντησε: «κάπου εδώ μου έπεσε» και τότε το 
παιδάκι το βρήκε και του άρεσε πολύ και ζήσανε αυτοί 
καλά κι εμείς καλύτερα.  

Νικολέτα, Ε΄Δημοτικού 
 

Ο Άγιος Βασίλης πίνει Coca-cola 
Mια παραμονή πρωτοχρονιάς ο Άγιος Βασίλη έφτιαχνε 
τα παιχνίδια για τα παιδιά. Και τότε τα ξωτικά ήπιαν 
COCA COLA και τρελάθηκαν από τη χαρά τους. Τότε ο 
Άγιος Βασίλης τους ρώτησε γιατί κάνουν έτσι . του 
έδωσαν την  COCA COLA και μόλις ήπιε μια γουλιά 
τρελάθηκε κι αυτός. Μετά άρχισε από την παραμονή 
πρωτοχρονιάς να δώσει τα δώρα στα παιδιά! Την 
επόμενη ημέρα ξετρελάθηκαν τα παιδιά με τα δώρα 
του Άγιου Βασίλη και το ψυγείο τους ήταν γεμάτο με 

COCA COLA. Και ζήσαμε εμείς 
καλά κι εμείς 
κοκακολιστήκαμε!   
TEΛΟΣ 

Μάριος, Σ. 9 ετών 
 
 
 

«Χριστουγεννιάτικη 
Περιπέτεια» 

Μια γιορτινή μέρα 
συναντήθηκαν δύο φίλες. 
Αποφάσισαν να φτιάξουν ένα 
χιονάνθρωπο. Ξαφνικά κάτω 
από ένα μεγάλο δέντρο ακούσανε 
κουδούνια. Το έλκυθρο του Άγιου 
Βασίλη προσγειώθηκε δίπλα στο 
χιονάνθρωπο. Τα δώρα έπεσαν 
και ο χιονάνθρωπος ζωντάνεψε. 
Τα κορίτσια δεν πίστευαν στα 
μάτια τους. Τότε ο Άγιος 
Βασίλης τους εξήγησε ότι ό 
χιονάνθρωπος ξαναζωντάνεψε 
με τη μαγεία των 
Χριστουγέννων. Όλοι μαζί 
μάζεψαν τα δώρα και πήγαν 
βόλτα με το έλκυθρο. Ο Άγιος 
Βασίλης τους κέρασε λαχταριστή ζεστή σοκολάτα. 
Όταν βράδιασε γύρισαν πίσω. Ο χιονάνθρωπος 
στάθηκε κάτω από το μεγάλο δέντρο. Οι δύο φίλες 
επέστρεψαν σπίτι ενθουσιασμένες με τη 
Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια που έζησαν!  

Αριάνα, 13 ετών 
 

 

«Το φάντασμα των 
Χριστουγέννων» 

Κάποτε ένα καλό καλικαντζαράκι 
ήθελε να κλέψει μερικά δώρα 

απ’αυτούς που είχαν πολλά και τα έδινε σε φτωχές 
οικογένειες. Έτσι λοιπόν μεταμφιέστηκε σε φάντασμα 
ώστε πρώτα να φύγει η οικογένεια και μετά να πάρει τα 
δώρα. Όταν πήγε στο πρώτο σπίτι τρόμαξε την μητέρα 

που έπεσε 
λιπόθυμη και 
τα παιδιά που 
το έβαλαν στα 
πόδια. Έτσι 
πήρε τα δώρα 
κι έφυγε για το 
καταφύγιό του. 

Στο δεύτερο σπίτι η οικογένεια απλά το έβαλε στα πόδια. 
Στο τρίτο σπίτι όμως η οικογένεια κρύφτηκε και μετά 
ακολούθησε το φάντασμα στην κρυψώνα του. Εκεί η 
οικογένεια φανέρωσε τη μυστική του ταυτότητα και 
έμαθε γιατί το έκανε αυτό. Έτσι αυτή η οικογένεια έζησε 
τα καλύτερα Χριστούγεννα.  

Κωνσταντίνος Κ., 9 ετών 
 

«Τα Χριστούγεννα σώθηκαν πάλι» 
Μια φορά σε ένα βουνό ήταν ο Αϊ Βασίλης και είχε 
ετοιμάσει όλα τα δώρα. Τα βάζει στο έλκυθρο και φεύγει. 
Τότε ένας τάρανδος γλίστρησε και πέφτει, τότε πέφτουν 
όλα τα δώρα, πάνε τα ξωτικά και δεν βρίσκουν ούτε ένα. 
Ο Άγιος Βασίλης είχε σπάσει τα γυαλιά του και δεν 
έβλεπε καλά. Είδε θολά ένα κόκκινο δώρο και μετά είδε 
κάτι πράσινο και εξαφανίστηκε. Τα ξωτικά κάναν 
υπολογισμούς: «Γιατί να χαθούν όλα τα δώρα αφού τα 
ζώα αγαπούν τον Άγιο Βασίλη. Ααααα τα 
καλικαντζαράκια! Γι’αυτό ο Αϊ Βασίλης είδε κάτι 
πράσινο!» Στη συνέχεια τα καλικαντζαράκια πήγαν τα 
δώρα στο αφεντικό τους και όλοι κάνουν «χα χα χα χα 
χα». Στο μεταξύ λένε τα ξωτικά στον ‘Αγιο Βασίλη και 
παίρνει τις μαγικές του δυνάμεις και πανε εκεί. 
Φρουρούσαν δύο καλικάντζαροι, τους πετάει μια σκόνη 
και κοιμήθηκαν. Μπήκαν μέσα και πέταξε όλη τη σκόνη 
και άρχισαν να γελάνε ασταμάτητα, τότε πήρε τα δώρα 
και έφυγε. Όμως είχε αργήσει. Σκέφτηκε κάτι, έκοψε τα 
σκοινιά με  τους τάρανδους και έφυγε τσουλώντας. 
Τελικά τα μοίρασε όλα τα δώρα. Έτσι τα Χριστούγεννα 
σώθηκαν! 

Σταύρος, Ε’ Δημοτικού 
 

Ο Άγιος Βασίλης και ο νάνος 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο 
Άγιος Βασίλης στο Βόρειο Πόλο. 
Έψαχνε το κουστούμι του που το 
έκρυψε ένας νάνος. Έψαχνε έψαχνε 
και δεν το βρήκε και ένιωσε 
θυμωμένος και αγχωμένος! 
 Μετά ρώτησε τους βοηθούς 

του άμα το είδαν και του απάντησαν ότι το είδαν μέσα 
στη ντουλάπα μαζί με το νάνο. Τότε άνοιξε την 
ντουλάπα και τί να δει! Έναν νάνο που φορούσε το 
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Τα Χριστούγεννα με τον Άγιο 
Βασίλη 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 2 
όμορφα παιδιά που η ευχή τους 
ήταν να δουν τον Άγιο Βασίλη. Η ευχή τους έγινε 
πραγματικότητα, έκαναν βόλτα με το έλκυθρο, 
βοήθησαν στα δώρα, αλλά έγινε διακοπή ρέυματος 
έτσι δεν μπορούσαν να φτιάξουν δώρα. Άρχισε να 
χιονίζει πολύ άσχημα και για να φτιαχτούν τα δώρα 
έπρεπε να κάνουμε ηλεκτρονικό ποδήλατο. Πήγαμε 
στους γονείς μας και δεν το πίστευαν ότι πήγαμε 
στον Άγιο Βασίλη. (Τέλος)   

Αλέξανδρος, 9 ετών και Μιχάλης 12 ετών 
 

Ο Αϊ Βασίλης και ο χιονάνθρωπος 
Μιά φορά κι έναν καιρό 
χιόνισε τα Χριστούγεννα 
και ήρθε ένας 
χιονάνθρωπος. Δεν ήταν 
όμως ένας απλός 
χιονάνθρωπος ήταν ένας 
χιονάνθρωπος που 
μιλούσε . Μετά ήρθε ο Αϊ 
Βασίλης και μίλησε με 
τον Χιονάνθρωπο. 
-Καλά χιονάνθρωπε δεν 
κρυώνεις; 
-Δεν κρυώνω πολύ γιατί 
φοράω κασκόλ, του 
απαντάει... 
Ο Αϊ Βασίλης μοίρασε τα 
δώρα και έδωσε στο 
χιονάνθρωπο ένα καρότο 
να φάει, αλλά αυτός έβαλε 
το καρότο στη μύτη του! 
Από τότε όλοι οι 

χιονάνθρωποι έχουν καρότο στη μύτη! 
Κωνσταντίνος 6,5 ετών & Νικόλας 7,5 ετών 
 
Μια μέρα Χριστουγέννων στον Βόρειο Πόλο οι νάνοι 
του Άη Βασίλη άργησαν να φτιάξουν τα δώρα των 
παιδιών. Ο Αη Βασίλης ανησυχημένος περίμενε τα 
δώρα, ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή. Έτοιμο, έτοιμο 
Άη Βασίλη ο αριθμός 322 το τελευταίο δώρο. 
Επιτέλους το τελειώσατε. «Αργήσαμε Ρούντολφ, ντέι, 
ντέι.» Ο Άη Βασίλης ίσα που πρόλαβε να μοιράσει τα 
δώρα. Όμως ένα παιδί ξύπνησε. Η Μαρία. Και είδε τον 
Άη Βασίλη. Τον ρώτησε: «Αη Βασίλη μου έφερες το 
αληθινό χάμστερ;», «Ναι, ναι το έφερα, άντε τώρα 
πήγαινε για ύπνο....» 

Μαρία, 8 ετών 
 
 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Αϊ Βασίλης η γυναίκα 
τους, τα ξωτικά τους και οι τάρανδοι τους που αυτοί 
μοίραζαν δώρα σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα παιδιά. 

Κωνσταντίνα, 7,5 ετών 

Χριστούγεννα την εποχή 
των δεινοσαύρων 

Οι δεινόσαυροι την εποχή των 
Χριστουγέννων ετοιμάζονται 
να στολίσουν τα δέντρα των 
Χριστουγέννων. Μόλις τα 
στολίσουν φωνάζουν δυνατά 
στο ρυθμό της Άγιας Νύχτας. 
Οι δεινόσαυροι άρχισαν να 
φωνάζουν γιατί 
ευχαριστήθηκαν που ήρθαν τα 

Χριστούγεννα. Οπότε ήρθε ο Αγιο Δεινόσαυροβασίλης να 
μοιράσει δώρα στα δεινοσαυράκια. Την άλλη μέρα τα 
δεινοσαυράκια κοιτούν το δέντρο γεμάτο δώρα, 
χαμογελάνε κια αρχίζουν το παιχνίδι.  
Βαλεντίνο, 11 ετών – Θωμάς Άρης, 9 ετών 
 

Ο Αϊ Βασίλης με τα ξωτικά του 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στο Βόρειο Πόλο ο 
Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά του. Ο Άγιος 
Βασίλης ζούσε για πολλές πολλές δεκαετίες. 
Ακόμη και τώρα φέρνει δώρα στα παιδιά που 
τον αγαπάνε πολύ. Του αρέσει πάρα πολύ να 
βλέπει τα δέντρα, το γάλα και τα μπισκοτάκια. 
Τα ξωτικά βλέπουν με κάτι μαγικά κυάλια πώς 
πάμε στα μαθήματα του σχολείου και τη 
συμπεριφορά μας. Αν είμαστε πάρα πολύ καλοί 
τότε παίρνουμε δώρα. Κάποια ξωτικά γίνονται 
αόρατα και παίρνουν τα γράμματα των 
παιδιών. Διαβάζουν τα γράμματα και τους 
απαντούν. Εγώ φέτος ήμουν πάρα πολύ καλός 
στα μαθήματα και θα ήθελα ο Άγιος Βασίλης 
να μου φέρει το κουνελάκι χοπ-χοπ. Εύχομαι 
όλα τα παιδιά του κόσμου να πάρουνε δώρα, 
ακόμα κι εγώ. 
Παναγιώτης, 8 ετών, Β2 
 

To σκανταλιάρικο Ξωτικό 
Μια φορά, ένα σκανταλιάρικο ξωτικό είχε κλέψει τα δώρα 
που είχε ετοιμάσει ο Αϊ Βασίλης και τα είχε κρύψει στο 
δωμάτιό του θέλοντας να τα κρατήσει για τον εαυτό του. 
Όμως μια μέρα που αυτό έλειπε, μπήκε ένα άλλο ξωτικό 

και βρήκε τα δώρα. 
Στο μεταξύ ενώ πετούσε ο Αϊ 
Βασίλης στο πρώτο δώρο 
κατάλαβε ότι κουβαλούσε 
μαξιλάρια!!! Το πονηρό το ξωτικό 
έκλεψε τα δώρα. Τότε ο Αϊ 
Βασίλης είπε: «Τώρα κατάλαβα 
γιατί είναι τόσο ελαφριά η 
τσάντα!» 
Στη συνέχεια γύρισε πίσω για να 

εκδικηθεί το ξωτικό που έκλεψε τα δώρα. Πήγε στο 
δωμάτιο του ξωτικού, πήρε τα παιχνίδια πίσω και μέσα 
στα κουτιά έβαλε μαξιλάρια!!! Μόλις γύρισε το ξωτικό 
είπε: «Ας δω τί έχουν τα δώρα!» Τα ανοίγει, βλέπει τα 
μαξιλάρια και λέει: «Τίιιιιι όλοι μαξιλάρια ζήτησαν 
φέτος!!!!!» 

Βίκτωρ, 10 ετών 
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Γράμματα, για τον Άγιο Βασίλη... 

Τώρα βρήκε να 
χιονίσει!! 

Τώρα θα γεμίσουμε 
χιόνι! Δε πρέπει να κάνω 
τόσο συχνά αποστολές! 

Χμμμ Στο Β. Πόλο συνηθίζει να 
χιονίζει. Άμα πω στους γονείς μου το 
λόγο που θα γεμίσουμε χιόνια θα το 
βρουν λογικό! 

(πετώντας για το Β. 
Πόλο) Θέλω να πω δυο 
λογάκια στον Αϊ Βασίλη!  

Πρέπει να πάρω κάτι για να 
μην κρυώνω! 

     Στάσου αφού έχω μια 
δύναμη για να μην κρυώνω! 

Σελίδα     6 Ωχ!Τί γίνεται εδώ 
πέρα;;;  

Αϊ Βασίλης 
Φάντασμα;;;;; Έπρεπε 
να το περιμένω! 

Ευτυχώς! Είμαι έτοιμος 
γι’αυτούς τους 
μουσαφήριδες! 

Φαίνεται πως αυτά τα 
Χριστούγεννα ο Άγιος 
Βασίλης κάκιωσε! 

Αυτό καλέ είναι αέρας! Δεν 
μπορείς ούτε να το κλωτσήσεις 
ούτε να το βαρέσεις! 

Ο τύπος θέλει 
παγίδες! 

Θα σκουντουφλήσει στο σκοινί 
αυτό και μετά θα πιαστεί από 
αυτό εδώ το λάσσο! 

Με τη μια 
πιάστηκε! 

Δημήτρης, Λ., 8 ετών 

Άγε Βασίλη,  
θέλω μια κιθάρα ηλεκτρική,  
Φίλιππος, 6 ετών Αργυρούπολη 
 
Αγαπητέ Άγιε Βασίλη,  
θα ζητήσω ένα μωρό που το αλλάζω πάνα και το ντύνω και 
θα το ταϊζω και θα το κοιμίζω. 
Βάσια, 6 ετών 
 
Αυτά τα Χριστούγεννα μπαμπά θα ήθελα την ΜΟΝΟPOLY 
ηλεκτρονική τράπεζα.  
Γιάννης, 8 ετών 13/12/2016 

Χριστουγεννιάτικο Comic 



KOYΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 
Τι χρειαζόμαστε: 
250 γρ. μαργαρίνη (να είναι μαλακιά) 
250 γρ. βούτυρο (μαλακό να είναι) 
1/2 κούπα ζάχαρη άχνη 
5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

1 μπέικιν 
1 βανίλια 
Πώς το κάνουμε: 
Αναμιγνύουμε τα δύο βούτυρα μαζί, 
προσθέτουμε έπειτα την άχνη και συνεχίζουμε 
να ανακατεύουμε. 
Προσθέτουμε το μπέικιν και τη βανίλια. 
Έπειτα σιγά σιγά προσθέτουμε το αλεύρι δεν 
παραζυμώνουμε. Δουλεύουμε μέχρι να ξεκολάει 
το μίγμα από τα τοιχώματα του μπολ.. 
Φτιάχνουμε τους κουραμιέδες με κουπ πατ ή με 
το χέρι μας δίνοντας διάφορα σχήματα.. Ψήνουμε 

στους 180 βαθμούς, στις αντιστάσεις για 30 λεπτά 
ακριβώς.  Μόλις βγούν από το φούρνο έτσι όπως 
είναι ζεστοί τους ρίχνουμε από πάνω, άχνη 
κοσκινίζοντας την στο σουρωτήρι. 

Παρασκευή, Τ., 10 ετών 

Aς μαγειρέψουμε! 
Συντάγη για γλυκό!!! 

Υλικά: 
Ένα μεγάλο κουτί γάλα 
Μπισκότα ολικής 

άλεσης ό,τι μέγεθος θες (μισό κουτί) 
Κουζινικά: 
Ένα μπολ μικρό 
Ένα κουταλάκι, όχι ξύλινο. Αυτά είναι 
τα κουζινικά 
Συνταγή: 
Βρίσκουμε ένα μπολ μικρό. Παίρνουμε 
ένα μεγάλο κουτί γάλα, το βάζουμε στο 
μπολ.  
Παίρνουμε τα μπισκότα ολικής άλεσης 
και το βάζουμε στο μπολ με το γάλα. 
Σπάω τα μπισκότα με ένα κουτάλι. Τα ανακατεύω 
και αν θες βάζει κι άλλα μπισκότα. Και τρως το γλυκό 
με το κουταλι και τέλος!!! 

Ελένη Κ. 
 
 

Δραστηριότητες για τα  
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Οδηγίες χρήσης για να προφυλασόμαστε από τον υπολογιστή 
Τώρα τα Χριστούγεννα, πολλά από τα παιδιά θα περάσουν τον χρόνο τους στον υπολογιστή, γι’αυτό ο Άγγελος έγραψε 
5 βασικούς κανόνες ασφαλούς χρήσης του υπολογιστή:  
 Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μέχρι 1 ώρα. Αν κάθομαι περισσότερο στον υπολογιστή. Θα χαλάσουν τα μάτια μου 

και θα πονάει το κεφάλι μου 
 Όταν ανοίγω τον υπολογιστή να κλείνω πάντα την κάμερα γιατί κάποιος χάκερ μπορεί να με δει 
 Να μην μπαίνω στο Facebook αν είμαι κάτω από 13 ετών και να μην ανεβάζω προσωπικές φωτογραφίες 
 Να μην χαλάω χρήματα σε παιχνίδια 
 Να μην κατεβάζω πολλά παιχνίδια γιατί μπορεί να μου γίνει ιός. 

Άγγελος, 10 ετών 

  2.   4.      

           

    1.       

           

 3.           

           

  5.         

           

           

           

           

 

1. Γνωστό κράμα 
μετάλλων 

2. Το βράδυ παραμονής πρωτοχρονιάς 
έρχεται ο ...... Βασίλης 

3. Στα Χριστούγεννα (παλιά) γεννήθηκε 
ο .... (με άρθρο) 

4. Παραμονή πρωτοχρονιάς κόβουμε 
την ....... 

5. Ο Άγιος Βασίλης φορά έναν..... 
Κωνσταντίνος Γ., 9 ετών 

X  ΡΙΣΤΟΣ 
Ρ  ΟΥΝΤΟΛΦ 
Ι   ΗΣΟΥΣ 
Σ  ΤΟΛΙΔΙΑ 
Τ  ΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ 
Ο  ΜΙΧΛΗ 
Υ  ΜΝΟΣ 
Γ  ΙΟΡΤΕΣ 
Ε  ΛΚΥΘΡΟ 
Ν  ΑΝΟΣ 
Ν  ΙΦΑΔΕΣ 
Α  ΓΑΠΗ 

Στέλιος, 9 ετών 



Προσεγγιση  
 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΤΕΥΧΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 
 

Τα παιδιά και οι έφηβοι του 
κέντρου ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σας ευχαριστούμε πολύ !!! 
 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
 

Αλεξάνδρου Στράτος 
Βουρλιόγκα Βασιλική 
Κοκμοτός Παναγιώτης 
Μαρτίνης Γιάννης 
 
Επιμέλεια: Μάντη Ειρήνη 
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Μανώλης, 11 ετών 

1. Χ_ _ _ _ _ _     

2. Ρ_ _ _  

3. Ι_ _ _ _ _  

4. Σ_ _ _ _  

5. Τ_ _ _ _ _ _ _ 

6. Ο_ _ _ _ _ _ 

7. Υ_ _ _ _ _  

8. Γ_ _ _ _ _ _ 

9. Ε_ _ _ _  

10. Ν_ _ _ _  

11. Ν_ _ _  

12. Α_ _ _ _ 

        2.               

   1.                   

             5.         

 1.                     

                 6.     

                      

           4.    2.       

        3.              

       3.               

 4.                     

                      

         5.             

                      

      6.                

                      

                      
                      

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. ΤΙ ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; 
2. ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥ ΠΕΤΑΝΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
3. ΤΙ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ; 
4. ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ  

ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ; 
5. ΟΤΑΝ ΧΙΟΝΙΖΕΙ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ……. 
6. ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ; 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. ΤΙ ΓΛΥΚΟ ΤΡΩΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; 
2. ΤΙ ΦΟΡΑΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ; 
3. ΠΟΙΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ; 
4. ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΠΕΦΤΕΙ …… 
5. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ; 
6. ΤΙ ΠΗΓΑΝ ΟΙ 3 ΜΑΓΟΙ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ; 

 

1. Γεννήθηκε τη μέρα των Χριστουγέννων 

2. Φρούτο της Πρωτοχρονιάς 

3. Όνομα του Χριστού 

4. Έχει τα δώρα του Αϊ Βασίλη 

5. Σέρνουν το έλκηθρο 

6. Εκεί έλαμψε το αστέρι της Βηθλεέμ 

7. Τους τραγουδάμε τα Χριστούγεννα 

8. Γιορτάζουμε του Χριστού τη…… 

9. Το δέντρο που στολίζουμε τα Χριστούγεννα 

10. Τραγουδάμε την «Άγια……» 

11. Έρχεται ο ……. Χρόνος  

12. Ο Βασίλης που μοιράζει τα δώρα 


