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Aντί Σημειώματος του εκδότη... 

κάτι. Πάρτε για παράδειγμα εμένα.  
 
Στην ηλικία των τεσσάρων ετών, ζωγράφιζα σπιτάκια, 
λουλούδια και ανθρωπάκια. Στην ηλικία των εννιά 
μπορούσα να ζωγραφίσω ό,τι έβλεπα. Τώρα, στην 
ηλικία των 11, μπορώ να αντιγράφω με λεπτομέρεια 
(συγγνώμη αν φαίνεται να υπερηφανεύομαι).  
 
Αν το παιδί σας ανησυχεί που έχει σύνδρομο Asperger 
γιατί το κοροϊδεύουν  στο σχολείο, μην ανησυχείτε. Η 
Προσέγγιση κάνει «θαύματα»! Μπορεί να το βοηθήσει 
να εξοικειωθεί με το σύνδρομο Asρerger. Όπως κάνουν 
και με εμένα.  
Ευχαριστώ που διαβάσατε τον λόγο μου. Καλή σας 
μέρα! 
                                  Άρτεμις, 11 ετών  

Kατάθεση ψυχής.... 
 

Γεια σας! Με λένε Άρτεμη, είμαι 11 ετών και θα ήθελα 
να σας μιλήσω για το Σύνδρομο Asperger που έχω. 
Γεννήθηκα με ένα «πρόβλημα» στον εγκέφαλο.  
 
Ας υποθέσουμε πως ο εγκέφαλος έχει διάφορα 
καλωδιάκια και πως κάθε καλωδιάκι κάνει μια 
συγκεκριμένη «δουλειά». Άλλο καλωδιάκι ρυθμίζει τις 
ορμόνες μας, άλλο το να πει στα νεύρα να πονέσουν 
κτλ. Το ένα από τα καλωδιάκια του εγκεφάλου μου 
είναι κομμένο. Το κομμένο καλωδιάκι θα είχε την 
ικανότητα να με κάνει να καταλαβαίνω τους άλλους, 
έτσι ώστε να με καταλαβαίνουν και αυτοί.  
 
Μερικοί τώρα θα μου πούνε: «Ποιο είναι το πρόβλημα;» 
Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που άρχισα το 
σχολείο, έχω δεχτεί λεκτική, σωματική και ψυχολογική 
βία από συμμαθητές μου επειδή τους ρωτούσα μια λέξη 
τί σημαίνει! 
 
Επομένως το πρόβλημά μου είναι 
πως κάθε μέρα στην σχολική μου 
ζωή, κυρίως στην Τρίτη και στην 
Τετάρτη Δημοτικού δέχομαι bully-
ing.  
Έχω όμως πολύ καλούς φίλους οι 
οποίοι με στηρίζουν και με βοηθάνε 
όποτε βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. 
 
Για τα παιδιά που έχουν σύνδρομο 
Asperger έχω να πω πως δεν πρέπει 
να ανησυχούν ή να κρύβονται ή 
ακόμα να ντρέπονται. Το σύνδρομο 
Asperger έχει και κάτι θετικό: σου 
δίνει μεγάλη εξυπνάδα και ένα 
πολύ ανεπτυγμένο ταλέντο! Σαν να 
έχεις στον εγκέφαλο ένα πιο χοντρό 
καλωδιάκι! Αυτό το ταλέντο 
ξεκινάει από το ενδιαφέρον για 

Ένα τεύχος αφιερωμένο στα παιδιά από τα παιδιά ... 
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Γιατί μου αρέσουν τα 
Χριστούγεννα; 

Γιατί θα έχω τα γενέθλιά μου 
και θα φάω τούρτα. Ακόμα γιατί 
θα μου φέρει δώρο ο Άγιος 
Βασίλης. 

Χριστόφορος, Γ΄Δημοτικού 
 
Τα Χριστούγεννα είναι ωραία 
γιατί στολίζουμε το δέντρο και 
είναι η μέρα που γεννήθηκε ο 
Χριστούλης. 
Χρήστος, Γ’ Δημοτικού 
 
Τα Χριστούγεννα είναι μια σημαντική 
γιορτή επειδή είναι ημέρες αγάπης. 
Επίσης είναι μεγάλη χαρά για τα παιδιά 
που περιμένουν δώρο κάτω από το 
στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
από τον κατακόκκινο σάκο του άγιου 
Βασίλη. Ακόμα τις χιονισμένες ημέρες 
παίζουμε χιονοπόλεμο ή φτιάχνουμε 
χιονάνθρωπο. Επιπλέον δεν βγαίνουν 
έξω τα παιδιά μόνο για το χιόνι αλλά και 
για να πουν τα κάλαντα και να 
μαζέψουν χρήματα για να πάρουν αυτό 
που τους αρέσει. Τέλος, ο συγγραφέας 
που πιστεύει όοοολα αυτά γιορτάζει την 
Πρωτοχρονιά.  
ΥΓ: Μαντέψτε το όνομά μου... 

Βασίλης, Β’ Γυμν (Β.Π.) 
 
Μου αρέσουν τα Χριστούγεννα επειδή 
παίζω στα χιόνια, βρέχει και σε όλα τα 
παιδιά φέρνει δώρα ο Άγιος Βασίλης. 

Παναγιώτης Δ’ Δημ 
 

Πώς στολίζουμε ένα 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο; 

Στην αρχή βγάζεις τα πράγματα 
δηλαδή: το δέντρο, τα στολίδια. Μετά 
ανοίγεις προσεκτικά τα πράσινα κλαδιά 
του δέντρου. Ύστερα βάζεις αργά, χωρίς 
βιασύνη τα λαμπάκια γύρω γύρω από 
το δέντρο. Αργότερα κρεμάς τα 
λαμπερά στολίδια πάνω στα 
καταπράσινα κλαδιά. Στο τέλος 
φτιάχνεις την βάση του δέντρου, την 
ξύλινη φάτνη. Αν όμως τοποθετήσεις 
αστέρι στην κορυφή το δέντρο είναι 
έτοιμο!!! 
Παρασκευή, Γ’ Δημοτικού 
 

Χριστουγεννιάτικο 
ανέκδοτο 

Πες μου κάτι για να μπούμε 
στο κλίμα των Χριστουγέννων... 
Χο χο χο χωρίζουμε!!!  

Γιώργος, Στ Δημοτικού 
Στέλιος, Ε’ Δημοτικού 

 
Καλικατζαράκι για μια 

μέρα 
Αν ήμουν καλικατζαράκι θα 
έπαιρνα τα δώρα του Αϊ Βασίλη 
και θα τα άνοιγα όλα! Θα 
έπαιρνα και τον σάκο του και 

θα έπαιρνα και τα ξωτικά 
για να μου φτιάχνουν 
δώρα όλο το χρόνο. Για 
να μην με βρουν θα 
ήμουν αόρατος. 

Νικόλας, 6 ετών 
 

Αν ο Άγιος Βασίλης 
πραγματοποιούσε 

ευχές τί θα του 
ευχόσουν; 

Να με αγαπάει η Αθηνά 
Να μου πάρει τάπες 

Να είναι καλά οι γονείς μου 
Να είμαι καλός στο σχολείο 
Να είναι καλά ο αδερφός μου 
Να με αγαπάνε οι συμμαθητές μου 
Να μην ξαναμαλώσω με τον Βασίλη 
Να βάζω πολλά γκολ στο ποδόσφαιρο 

Κυριάκος, 8 ετών 
 

Αυτά τα Χριστούγεννα, αν 
ήμουν... 

...Ζαχαροπλάστης θα έφτιαχνα ένα 
γιγαντομπισκότο για τους ανθρώπους 
που πεινάνε. 
...Ξωτικό θα έφτιαχνα εκατομμύρια 
δώρα για τα παιδιά που το χρειάζονται 
...Ο Άγιος Βασίλης θα έβρισκα τον 
τρόπο να δείξω στα παιδιά ότι υπάρχω 
...Ο Ρούντολφ θα ετοίμαζα τις οπλές 
μου για γερό τρέξιμο. Έτσι θα έκανα 
όλα τα παιδιά του κόσμου χαρούμενα 

Σταύρος ΣΤ’ Δημ. 
 
Το καλύτερο Χριστουγεννιάτικο 

δώρο  
Το καλύτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο 
είναι ένα ηχειάκι. Μου αρέσει γιατί 
μπορείς να ακούσεις Υπο και Σνηκ, 
ακόμα μπορείς να το πάρεις όπου θες. 
Τέλος ακούς δυνατά μουσική. 

Νίκος, Ε2 
 

Χριστούγεννα στην Κύπρο 
Όταν συζητάω για τα Χριστούγεννα 
σκέφτομαι την Κύπρο! Έχω βάλει 
στόχο να πάω στην Κύπρο γιατί έχω 
την περιέργεια να μάθω πώς είναι! 
Θέλω να υην περπατήσω, να δω τα 

σοκάκια της και να 
έχω μια εμπειρία. 
Φαντάζομαι τί 
ωραία που θα είναι 
να λέω την 
εμπειρία μου στους 
φίλους και τις 
φίλες μου! Θα είμαι 
πολύ χαρούμενη 
όταν τα κατα-
φέρω !! 

Δέσποινα Π, 11 
ετών, ΣΤ’ 

Δημοτικού 
 
 

 

Περί Χριστουγέννων... 

Ευχές για το νέο έτος 
Να βοηθήσω τα παιδιά που δεν έχουν 
μπαμπά και μαμά 
Να μεγαλώσει η φύση 
Να δώσω δώρα σε όλα τα παιδιά του 
κόσμου 
Να δημιουργήσουμε εμείς οι άνθρωποι 
μια κοινωνία με τους ξένους όχι με τους 
άσπρους και να μιλάμε και με τους 
έχρωμους 

Πέτρος 
 
«Εύχομαι όλοι να είναι καλά και ο Άγιος 
Βασίλης να φέρει δώρα σε όλους» 
Ευθύμης 
«Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι καλά 
και ο Θεός να μας προσέχει», Βασίλης 
«Να είστε όλοι καλά και να έρθει ο 
Άγιος Βασίλης», Νικόλας 
«Να είστε όλοι καλά και να μην 
αρρωστήσει κανείς», Μάριος 
 
Ευχές από την Ομάδα 
Προετοιμασίας για την Α’ Δημ 
 
Τα καλύτερα Χριστούγεννα μέχρι 

τώρα 
Τα καλύτερα Χριστούγεννα μέχρι τώρα 
ήταν όταν με τους γονείς μου πήγα 
Αλβανία στο χωριό μου. Καθίσαμε για 1 
βδομάδα και τα πέρασα φανταστικά. 
Στην Αλβανία είχε μια πλατεία με 
κατηφόρα και ανηφόρα. Είχε μια 
παιδική χαρά με πολύ γρασίδι. Εκεί 
γνώρισα καινούργιους φίλους και 
παίξαμε μπιλιάρδο και ποδόσφαιρο κ.α. 
Θα ήθελα να ξαναπάω στην Αλβανία. 
Καλά Χριστούγεννα και εύχομαι καλές 
διακοπές.  

Βαλεντίνο, 12,5 ετών 
 

Φέτος τα Χριστούγεννα. ... 
Μου αρέσει που είμαστε ομάδα με τα 
παιδιά, τον Στέλιο και τον Κωνσταντίνο 
γιατί έτσι κάνουμε πολλά πράγματα. Τα 
Χριστούγεννα φέτος θέλω να μπαίνω 
στο Ίντερνετ, θα αγοράσω ένα πολύ 
ωραίο δώρο και θα βγαίνω έξω. 

Νίκος, 17 ετών 
 
Τα Χριστούγεννα φέτος θέλω να 
περάσω πολύ ωραία. Να βγαίνω έξω, 
μπορεί να πάω στο χωριό μου, να πάρω 
κανένα δώρο, να γελάω και να περνάω 
ωραία. Θέλω να ξεκουράζομαι και να 
μην σκέφτομαι τα μαθήματα. Το άλλο 
Σάββατο στις 16 Δεκεμβρίου θα πάμε 
στο Mall του Αγ. Δημητρίου να πάρουμε 
κανα δώρο, να πιούμε καφέ και μετά να 
ξαναβρεθούμε στις 13 Ιανουαρίου. 
Επίσης θέλω να πηγαίνω σινεμά, να 
περνάω ωραία και την καινούργια 
χρονιά να βγαίνω έξω και να πάω σε 
μπαρ. 

Στέλιος, 17 ετών 
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Παραμύθια κ Ιστορίες  
Χριστουγέννων.... 

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί στις Ευρωπαϊκές χώρες  
(η σειρά είναι γραμμένη σύμφωνα με το Αγγλικό Αλφάβητο) 

 
Τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα είναι ιδανικό το κρύο. Για αυτό γράφω πόσο χαμηλές θερμοκρασίες 
είχε καταγράψει η Ευρώπη (σε οC) στο παρελθόν όπου οι χειμώνες ήταν πιο κρύοι.                 

Κωνσταντίνος, Α’ Λυκείου 
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Αυστρία -47,1 ° C 19 Φεβρουαρίου 1932 

Λευκορωσία -42,2 ° C 17 Ιανουαρίου 1940 

Βέλγιο -30,1 ° C 20 Ιανουαρίου 1940 
Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη -42,5 ° C 24 Ιανουαρίου 1963 

Βουλγαρία -38,3 ° C 25 Ιανουαρίου 1947 

Κροατία -34,6 ° C 13 Ιανουαρίου 2003 

Τσεχία -42,2 ° C 11 Φεβρουαρίου 1929 

Δανία -31,2 ° C 8 Ιανουαρίου 1982 

Αγγλία -26,1 ° C 10 Ιανουαρίου 1982 

Εσθονία -43,5 ° C 17 Ιανουαρίου 1940 

Φινλανδία -51,5 ° C 28 Ιανουαρίου 1999 

Γαλλία -41,0 ° C 17 Ιανουαρίου 1985 

Γερμανία -45,9 ° C 24 Δεκεμβρίου 2001 

Ελλάδα -27,8 ° C 27 Ιανουαρίου 1963 

Ουγγαρία -35 ° C 16 Φεβρουαρίου 1940 

Ισλανδία -37,9 ° C 21 Ιανουαρίου 1918 

Ιρλανδία -19,1 ° C 16 Ιανουαρίου 1881 

Ιταλία -49,6 ° C 10 Φεβρουαρίου 2013 

Λατβία -43,2 ° C 8 Φεβρουαρίου 1956 

Λιθουανία -42,9 ° C 1 Φεβρουαρίου 1956 

Π.Γ.Δ.Μ. -31,5 ° C 27 Ιανουαρίου 1954 

Μάλτα 1,4 ° C 29 Ιανουαρίου 1981 

Μολδαβία -35,5 ° C 20 Ιανουαρίου 1963 

Ολλανδία -27,4 ° C 27 Ιανουαρίου 1942 

Νορβηγία -51,4 ° C 1η Ιανουαρίου 1886 

Πολωνία -41,0 ° C 11 Ιανουαρίου 1940 

Πορτογαλία -16,0 ° C 
16 Ιανουαρίου 1945, 5 
Φεβρουαρίου 1954 

Ρουμανία -38,5 ° C 25 Ιανουαρίου 1942 
Ρωσία 
(Ευρωπαϊκή) -58,1 ° C 31 Δεκεμβρίου 1978 

Σκωτία -27,2 ° C 

11 Φεβρουαρίου 1895, 
10 Ιανουαρίου 1982, 
30 Δεκεμβρίου 1995 

Σερβία -39,5 ° C 13 Ιανουαρίου 1985 

Σλοβακία -41,0 ° C 11 Φεβρουαρίου 1929 

Σλοβενία -34,5 ° C 

15 Φεβρουαρίου 1956, 
16 Φεβρουαρίου 1956, 
13 Ιανουαρίου 1968 

Ισπανία -30 ° C 17 Δεκεμβρίου 1963 

Σουηδία -52,6 ° C 2 Φεβρουαρίου 1966 

Ελβετία -41,8 ° C 12 Ιανουαρίου 1987 

Ουκρανία -41,9 ° C 8 Ιανουαρίου 1935 
Ουαλία -23,3 ° C 21 Ιανουαρίου 1940 

Αυστρία -47,1 ° C 19 Φεβρουαρίου 1932 

Λευκορωσία -42,2 ° C 17 Ιανουαρίου 1940 

Βέλγιο -30,1 ° C 20 Ιανουαρίου 1940 
Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη -42,5 ° C 24 Ιανουαρίου 1963 

Βουλγαρία -38,3 ° C 25 Ιανουαρίου 1947 

Κροατία -34,6 ° C 13 Ιανουαρίου 2003 

Τσεχία -42,2 ° C 11 Φεβρουαρίου 1929 

Δανία -31,2 ° C 8 Ιανουαρίου 1982 

Αγγλία -26,1 ° C 10 Ιανουαρίου 1982 

Εσθονία -43,5 ° C 17 Ιανουαρίου 1940 

Φινλανδία -51,5 ° C 28 Ιανουαρίου 1999 

Γαλλία -41,0 ° C 17 Ιανουαρίου 1985 

Γερμανία -45,9 ° C 24 Δεκεμβρίου 2001 

Ελλάδα -27,8 ° C 27 Ιανουαρίου 1963 

Ουγγαρία -35 ° C 16 Φεβρουαρίου 1940 

Ισλανδία -37,9 ° C 21 Ιανουαρίου 1918 

Ιρλανδία -19,1 ° C 16 Ιανουαρίου 1881 

Ιταλία -49,6 ° C 10 Φεβρουαρίου 2013 

Λατβία -43,2 ° C 8 Φεβρουαρίου 1956 

Λιθουανία -42,9 ° C 1 Φεβρουαρίου 1956 

Π.Γ.Δ.Μ. -31,5 ° C 27 Ιανουαρίου 1954 

Μάλτα 1,4 ° C 29 Ιανουαρίου 1981 

Μολδαβία -35,5 ° C 20 Ιανουαρίου 1963 

Ολλανδία -27,4 ° C 27 Ιανουαρίου 1942 

Νορβηγία -51,4 ° C 1η Ιανουαρίου 1886 

Πολωνία -41,0 ° C 11 Ιανουαρίου 1940 

Πορτογαλία -16,0 ° C 
16 Ιανουαρίου 1945, 5 
Φεβρουαρίου 1954 

Ρουμανία -38,5 ° C 25 Ιανουαρίου 1942 
Ρωσία 
(Ευρωπαϊκή) -58,1 ° C 31 Δεκεμβρίου 1978 

Σκωτία -27,2 ° C 

11 Φεβρουαρίου 1895, 
10 Ιανουαρίου 1982, 
30 Δεκεμβρίου 1995 

Σερβία -39,5 ° C 13 Ιανουαρίου 1985 

Σλοβακία -41,0 ° C 11 Φεβρουαρίου 1929 

Σλοβενία -34,5 ° C 

15 Φεβρουαρίου 1956, 
16 Φεβρουαρίου 1956, 
13 Ιανουαρίου 1968 

Ισπανία -30 ° C 17 Δεκεμβρίου 1963 

Σουηδία -52,6 ° C 2 Φεβρουαρίου 1966 

Ελβετία -41,8 ° C 12 Ιανουαρίου 1987 

Ουκρανία -41,9 ° C 8 Ιανουαρίου 1935 
Ουαλία -23,3 ° C 21 Ιανουαρίου 1940 

Το πλούσιο παιδί, το φτωχό παιδί και το δέντρο 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα πλούσιο παιδί και ένα 
φτωχό παιδί. Το πλούσιο παιδί ήταν πολύ τεμπέλικο. Το 
φτωχό παιδί ήταν πολύ εργατικό. Το φτωχό και το πλούσιο 
παιδί έτυχε να γίνουν γείτονες και ανάμεσα από τα δύο 
σπίτια υπήρχε ένα δέντρο. Ήρθε χειμώνας και ήταν 
Χριστούγεννα. Και είχαν πέσει τα φύλλα του. Το πλούσιο 
παιδί βγήκε βόλτα και καθώς έβγαινε το δέντρο του λέει: 
«Να με στολίσεις» το πλούσιο παιδί του λέει «όχι δεν 
χρειάζεται» και το πλούσιο παιδί φεύγει με γυρισμένη την 
πλάτη. Μετά βγαίνει για βόλτα το φτωχό παιδί και το δέντρο 
του λέει «να με στολίσεις», το φτωχό παιδί λέει «ναι, πώς;», 
«με ό,τι βρεις». Το πλούσιο παιδί γυρνάει και πέταξε απ’έξω 
από τα δύο σπίτια κάτι γυαλιστερά καραμελόχορτα. Το 
φτωχό παιδί μαζεύει τα καραμελόχαρτα και τα έκανε 
μπαλίτσες. Το δέντρο του λέει: «Στόλισέ με κι άλλο» το παιδί 
βρίσκει κάτι πυγολαμπίδες που περνούσαν και τους λέει: 
«Ακολουθήστε με», τον ακολουθούν και μπαίνουν πάνω στο 
δέντρο. Από τότε λένε μερικοί ότι γίνεται αυτό το μαγικό 
πράγμα.  

Γιώργος 
 

O άσπρος μανδύας που κάλυψε την πόλη 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα ξωτικό σε μια μακρινή 
πόλη στην Ισλανδία που ήθελε να κάνει φίλους. Όμως μια 
μέρα μια χιονόμπαλα έπεσε στην πόλη και η πόλη φόρεσε 
τον άσπρο μανδύα της. Τότε ο Σπάρκλς ξύπνησε, έβαλε το 
παλτό του και βγήκε να δει τί έχει συμβεί. Όταν όμως άνοιξε 
την πόρτα παρατήρησε ένα γράμμα με το όνομά του που 
του έστελνε ο Άγιος Βασίλης να ζητήσει βοήθεια για να 
μοιράσει τα δώρα στα παιδιά για τα Χριστούγεννα. Έτσι ο 
Σπάρκλς άρχισε να μοιράζει τα δώρα και ήταν χαρούμενος 
που όλα τα παιδιά γίνανε φίλοι του. Έτσι ζήσαν αυτοί καλά 
κι εμείς καλύτερα.  

Κωνσταντίνα Κ., 8,5 ετών 

Ο Κρυφός Άγιος Βασίλης 
Ένα κρύο χειμωνιάτικο βράδυ των Χριστουγέννων αφού 
φάγαμε όλοι μαζί πήγαμε για ύπνο. Μετά ενώ κοιμόμασταν 
ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο. Τότε κατεβήκαμε όλοι κάτω στο 
σαλόνι για να δούμε τί ήταν αυτός ο θόρυβος.  
Έπειτα είδαμε το παράθυρο ανοιχτό και γύρω από το δέντρο 
λαμπερή χρυσόσκονη. Ύστερα φορέσαμε τα μπουφάν μας, τα 
κασκόλ μας και τα γάντια μας και βγήκαμε έξω. Εκείνη τη 
στιγμή είδαμε χρυσόσκονη να αιωρείται στον ουρανό και κάτι 
να πετάει γρήγορα. Όμως ένα ψηλό δέντρο μας εμπόδισε να 
δούμε τί ήταν αυτό. Έτσι πήγαμε όλοι στα κρεβάτια μας να 
κοιμηθούμε πάλι. 
Αργότερα ακούσαμε για δεύτερη φορά έναν έντονο ήχο. Και 
κατεβήκαμε πολύ γρήγορα  στο σαλόνι. Εκεί είδαμε τον Άγιο 
Βασίλη με τα δώρα να μας κοιτάζει τρομαγμένος. 
Τελικά μας έδωσε τα δώρα λέγοντας «Καλά 
Χριστούγεννα...Χοχοχοχο!» Εμείς τον ευχασριστήσαμε πολύ 
που ήρθε στο σπίτι μας και που μας έδωσε τα δώρα. Στο τέλος 
του ευχηθήκαμε καλά Χριστούγεννα και έφυγε.. 

Άννα 

Νεφέλη , 12 ετών Α’ Γυμνασίου 



Τα πόδια του ήταν δύο μικρά μπαστουνάκια. 
Όταν ο Γιάννης και ο Σταύρος τον έφτιαξαν 
πήγαν για ύπνο. Το πρωί έφτιαξαν και έναν 
φίλο για τον χιονάνθρωπο. 

Γιάννης, 9 ετών 
Ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει 

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια πόλη γινόταν 
πόλεμος. Οι άνθρωπο αναγκάστηκαν να 
φύγουν από την πόλη τους. Όταν έφτασαν 
κάπου αλλού τσακωνόντουσαν για τα 
πράγματά τους. Τότε ο Βασίλης έφτιαξε την 
βασιλόπιτα που είχε βάλει μέσα όλα τα 
πράγματα όλων των κατοίκων. Όταν ένας 
άνθρωπος έκοβε ένα κομμάτι έπαιρνε αυτό που 
είχε μέσα. Τότε όλοι οι κάτοικοι ήταν χαρούμενοι 
με αυτό που κέρδιζαν κι έτσι έζησαν 
ευτυχισμένοι.  

Γιώργος, 9 ετών 
 

Το μαγικό δέντρο 
Κάποτε ήταν ένα μαγικό δέντρο που ήταν σε μια 

κρυφή σπηλιά. Το δέντρο δεν είχε φίλους για 
αυτό το λόγο το δέντρο έφυγε για να βρει 

μερικούς. Το δέντρο είδε πάνω σε ένα βουνό ένα δάσος και 
πήγε προς αυτό αλλά φύσηξε ένας δυνατός αέρας και το 
δέντρο παρασύρθηκε. Έπειτα το δέντρο βρέθηκε μπροστά 
από το σπίτι μιας φτωχής οικογένειας όπου αυτή το πήρε 
μέσα. Στο τέλος το δέντρο και η οικογένεια ήταν χαρούμενοι. 

Κωνσταντίνος, Σ., 9 ετών 
 

Ο  χαμένος Ρούντολφ 
Παραμονές του νέου χρόνου. Ο Αϊ-Βασίλης ετοιμάζεται να 
φύγει και να μοιράσει τα δώρα. Όμως λείπει ο Ρούντολφ το 
ταρανδάκι με την κατακόκκινη μύτη. Έτσι ο Αϊ-Βασίλης 
σκέφτεται: «Εάν δεν έχω τον Ρούντολφ δεν μπορώ να 
ξεκινήσω, αλλά έχω να δώσω τα δώρα στα παιδιά εγκαίρως. 
Τί να κάνω; Τί να κάνω;» Ξαφνικά έρχεται ένα ξωτικό  και 
λέει στον Άγιο Βασίλη πως είδε τον Ρούντολφ μαζί με τους 
καλικάτζαρους στο δάσος να τρώει βατόμουρα. «Ωχ όχι! Ο 
Ρούντολφ μπορεί να τρώει ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ μούρα!! έχω 
αγχωθεί πάρα πολύ!» Ξαφνικά από το πουθενά πετάγεται 
ένα ξωτικό και λέει στον Άγιο Βασίλη πως είδε τον Ρούντολφ 
να περπατάει σαν μεθυσμένος στο δάσος. «Μπορεί να πέσει 
από κανέναν γκρεμό», σκέφτεται και αγχώνεται 
περισσότερο. Τότε χτυπάει η πόρτα. Ποιος μπορεί να είναι; Ο 
Άγιος Βασίλης ανοίγει και τί να δει! Βλέπει τον Ρούντολφ και 
τον αγκαλιάζει σφιχτά. Και είδε και κάτι ακόμα. Το έλκηθρό 
του γεμάτο δώρα! Έτσι τρισευτυχισμένος άρχισε να μοιράζει 
τα δώρα! 

Συγγραφείς: Γιάννης, Μπ., Κων/νος Κ. και κ. Ελένη 
 

Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 
Ένα κρύο Χριστουγεννιάτικο βράδυ ο μικρός Πέτρος 
καθόταν μελαγχολικός στο δωμάτιό του και κοίταζε έξω 
από το παράθυρο το χιόνι που έπεφτε.. Ξαφνικά ήρθε ο Αϊ 
Βασίλης με το έλκηθρο και άφησε τα δώρα! Ο Πέτρος 
σηκώθηκε απ’το δωμάτιό του και έτρεξε να δει τον Άγιο 
Βασίλη μα μάταια.. Ο Αϊ Βασίλης είχε φύγει και ο Πέτρος 
στεναχωρήθηκε και έφυγε λυπημένος στο δωμάτιό του. Έτσι 
άρχισε να παίζει lego κι όμως είχε ξεχάσει τα δώρα του. Όταν 
τα άνοιξε χάρηκε πολύ γιατί είδε αυτό που του είχε ζητήσει. 

Νικόλας, 7 ετών 
 

Το λαμπερό αστέρι 
Μια μέρα ήταν ένα μικρό αστέρι στον 
ουρανό μακριά από τα άλλα. Τα άλλα 
αστέρια τον κορόιδευαν επειδή ήταν πολύ 
μικρό αλλά αυτό ήθελε φίλους αλλά τα 
άλλα αστέρια δεν τον ήθελαν για φίλο. Και 
μια μέρα τα πήραν για να στολίσουν στην 
κορυφή ενός δέντρου και εκεί που πήγαν 
το μικρό αστέρι βρήκε φίλους το δέντρο και 
το αστέρι έγιναν αχώριστοι φίλοι! Και όλα 
τα άλλα αστέρια που το κορόιδευαν 
κατάλαβαν πως δεν είχε σημασία αν είναι 
μικρός ή μεγάλος αλλά τί φίλος είσαι! 
Τέλος!!!! 

Κωστής Γ & Γιώργος-Νικόλας Σ. 
 

Τα πιο ωραία 
Χριστούγεννα 

Μια φορά κι έναν καιρό 
όταν ο Αϊ Βασίλης έφτιαχνε 
το έλκηθρό του, ο Ρούντολφ 
κοιμότανε. Είδε στον ύπνο 
του ότι ήταν Χριστούγεννα 

και είχε ξεκινήσει να δίνει τα δώρα στα παιδιά. 
Όταν έδινε τα δώρα στα παιδιά ο ένας το ήθελε, ο 
άλλος δεν το ήθελε και σε έναν φαινόταν 
τρομακτικό το δώρο. Ο Αϊ Βασίλης όμως ήταν 
πολύ χαρούμενος που έδινε τα δώρα. Όταν ο 
Ρούντολφ ξύπνησε πρότεινε στο Αϊ Βασίλη να 
δίνει στα παιδιά μαζί με τα δώρα και μια μαγική 
καραμέλα που να τα κάνει ευτυχισμένα. Η 
καραμέλα είχε μέσα μια ευτυχισμένη μπάλα και 
κάθε μπάλα είχε πάνω ένα σχέδιο για να 
θυμούνται τον Άι Βασίλη. Έτσι για μια μέρα όλος 
ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος. 

Βησσαρίων, 8 ετών 
Γιάννης, 8 ετών 

 
Το διαφορετικό ξωτικό 

Μια φορά κι έναν καιρό ένα βράδυ των Χριστουγέννων σε ένα 
σπίτι ήταν μια οικογένεια. Τα 3 παιδιά, ο Ντάνυ, ο Στίτς και η 
Πόπη, άκουσαν έναν θόρυβο, πήγαν στην κουζίνα και είδαν 
κάτω το τηγάνι και το γάλα και τον Άγιο Βασίλη! Τότε ο Άγιος 
Βασίλης τους είπε να πάνε να κοιμηθούν αλλά αυτά 
αρνήθηκαν και του ζήτησαν να τα πάρει μαζί του στον Β. Πόλο. 
Ο Άγιος Βασίλης τα πήρε και εκεί τους έδειξε το εργοστάσιο 
ηλεκτρονικών, το εργοστάσιο ζαχαρωτών και το εργοστάσιο 
τυλίγματος δώρων. Τότε εμφανίστηκαν 2 ξωτικά: η Πένη και ο 
Πάνος. Ο Στιτς τους ζήτησε να πάνε στο εργοστάσιο 
ζαχαρωτών και εκείνα συμφώνησαν, μάλιστα τους έδωσαν και 
από 3 είδη ζαχαρωτών: πάστα, μελομακάρονο και σοκολάτα.. 
Ξαφνικά εμφανίστηκε το κακό ξωτικό, ο Κίμωνας που στα 
χέρια του είχε την κεντρική μηχανή του εργοστασίου. Ο Αϊ 
Βασίλης είπε τότε στον Κίμωνα: 
-Γιατί πήρες την κεντρική μηχανή; 
-Επειδή δε με αφήσατε να δουλεύω στο τμήμα των 
ηλεκτρονικών και μετά με βάλατε στο τμήμα των ζαχαρωτών! 
Μόνο τρία ηλεκτικά αυτοκινητάκια με αφήσατε να φτιάξω!  
Τότε η Πένυ του απάντησε: 
-Μα και τα 3 είχαν δυσλειτουργίες..το ένα του έλεγες να στρίψει 
και έκανε του κεφαλιού του, το δεύτερο του έλεγες να πάει 
μπροστά και αυτό χόρευε σαν μπαλαρίνα και τραγουδούσε το 
«φεγγαράκι μου λαμπρό... και το τρίτο, είπε ο Πάνος, του έλεγες 
να στρίψει δεξιά και αυτό άναβε κόκκινα λαμπάκια και σε 
κυνηγούσε! 
-Και αυτός είναι λόγος να με αλλάξετε τμήμα; είπε θυμωμένα ο 
Κίμωνας.. 
Τότε τα 3 παιδιά ρώτησαν τον Άγιο Βασίλη «γιατί τον αλλάξατε 
τμήμα;» και ο Άγιος απάντησε «επειδή έχει μυωπία». «Ο ίδιος το 
ξέρει;», ρώτησε τότε η Πόπη «όχι, θα του το λέγαμε αλλά έφυγε 
νευριασμένος και δεν προλάβαμε» είπε ο Άγιος Βασίλης. Τότε ο 
Ντάνυ είχε μια ιδέα! «Γιατί δεν του χαρίζουμε ένα ζευγάρι 
γυαλιά, για να βλέπει καλά;» Τρέχοντας τα παιδιά στο 
εργοστάσιο παιχνιδιών ο Κίμωνας τους πετούσε μαξιλάρια. 
Όταν έφτιαξαν τα γυαλιά και του τα έδωσαν ο Κίμωνας 
φώναξε: «Ουάου!!! Βλέπω καλύτερα!!» και τότε έδωσε τη 
μηχανή πίσω στον Άγιο Βασίλη. Την ώρα που φεύγανε τα 
παιδιά, η Πένυ και ο Πάνος έδωσαν τα καπέλα τους στα παιδιά 
για να τους θυμούνται και ο Κίμωνας τους έδωσε 2 τάμπλετ για 
να τους ευχαριστήσει. Αφού 
μοίρασαν όλα τα δώρα γύρισαν τα 3 
παιδιά σπίτι τους και έζησαν αυτοί 
καλά κι εμείς καλύτερα! 

Στέλιος, 10 ετών 
 

Ο Γιάννης και ο Σταύρος 
φτιάχνουν έναν χιονάνθρωπο 

Μια μέρα δύο παιδιά, ο Γιάννης και ο 
Σταύρος, βγήκαν να παίξουν 
χιονοπόλεμο στο χιόνι. Τους αρέσει 
γιατί έχει πλάκα. Φτιάξανε 
χιονόμπαλες και άρχισαν να 
φτιάχνουν έναν χιονάνθρωπο. 
Πρώτα έφτιαξαν το κεφάλι του 
χιονάνθρωπου, μετά το σώμα του και η μύτη του ήταν καρότο. 

Σελίδα     4 

Σταύρος, Ε’ Δημ 



ακούει ένα γαύγισμα. Ανοίγει γρήγορα 
και βλέπει τον Ντέιλ. Η χαρά του ήταν 
τεράστια! Τότε ήρθαν οι καλεσμένοι και 
ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Ιωάννης 
 

Ο  Νίκος και ο χαρούμενος Άγιος Βασίλης 
Ο Νίκος που είναι 10 
ετών, είναι στο 
εμπορικό κέντρο με τη 
μαμά του και τον 
μπαμπά του για να 
αγοράσουν δώρα. 
Μετά πήγαν κάπου να 
φάνε ένα 
Χριστουγεννιάτικο 
γεύμα. Όσο καθόταν 
εκεί πέρασε δίπλα τους 
ένας κύριος και τους 
λήστεψε. Γύρισαν 
στεναχωρημένοι στο 
σπίτι τους και πέσανε 
να κοιμηθούνε. Το 
πρωί ξύπνησαν για να 
δούνε τα δώρα κάτω 

από το δέντρο, όπου τους περίμενε μια έκπληξη! Είδανε ένα 
γράμμα από τον Άγιο Βασίλη που έγραφε: «Ελπίζω να μη 
σας τρόμαξα χθες που σας λήστεψα, αλλά χρειαζόμουν τα 
χρήματα για να αγοράσω τα δώρα για τα παιδιά. Στην αρχή 
νιώσανε θυμωμένοι με τον Άγιο Βασίλης αλλά μετά 
χάρηκαν που βοήθησαν κι άλλα παιδάκια. 

Θησέας, 6 ετών 
 

Χριστουγεννιάτικος Μπεν Τεν 
Ο Μπεν Τεν με την οικογένειά του πήγαν για 
Χριστουγεννιάτικες διακοπές ψηλά σ’ενα βουνό. Στους 
πρόποδες αυτού του βουνού υπήρχε μια πόλη. Όμως ο Μπεν 
δεν είχε καταλάβει ότι κάθε Χριστούγεννα οι κακοί 
ερχόντουσαν σε αυτή την πόλη. Μια νύχτα ο Μπεν με την 

οικογένειά του άναψαν φωτιά έξω από το τροχόσπιτό 
τους. Έτσι οι κακοί εντόπισαν τον Μπεν Τεν. Ο Μάγος 
των κακών είπε στον βοηθό του: «Ο Μπεν Τεν 
βρίσκεται στα βουνά» και ο βοηθός του είπε: «Πλάκα 
κάνετε κύριε; Τώρα θα πρέπει να πάμε στα βουνά;» 
Ένας άλλος βοηθός του μάγου, ο Μεταλακτής είπε: 
«Φυσικά και πρέπει να πάμε! Αφού είναι ο Μπεν Τεν 
πρέπει οπωσδήποτε να τον πιάσουμε!» Ο Μπεν τεν με 
την οικογένειά του χαλαρώνουν στο βουνό. Ο Μπεν 
Τέν τότε είπε: «Αχ δεν υπάρχει τίποτε για να με 
σταματήσει. Έχετε εμένα για να σας προστατεύω!» και 
η αδερφή του είπε: «Δε νομίζω Μπεν, μπορεί οι κακοί 
να είναι ενωμένοι και να σε πιάσουν». «Μπααα», λέει ο 
Μπεν και τότε ξαφνικά έρχονται οι κακοί! Ο Μπεν Τεν 
ρύθμισε το μεταλλαγμένο ρολόι στον Φλας μαν, 
πάτησε το κουμπί και έγινε Φλάσμαν! Πήγε μέσα στο 
τροχόσπιτο, πήρε το σχοινί με τα λαμπάκια και το 
αστέρι από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και τύλιξε 

τους κακούς σαν ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο! Τότε οι 
κακοί θύμωσαν πολύ όμως δεν μπορούσαν να ξεφύγουν! 
Έτσι μετά από λίγες ώρες το ρολόι του Μπεν άρχισε να 
φωτίζει που σημαίνει ότι θα ξαναγίνει όπως είναι: Έτσι ο 
Μπεν με την αδερφή του γιόρτασαν τα Χριστούγεννα, 
πήραν τα δώρα τους και οι κακοί πήραν από 3 κάρβουνα!! 

Ιάσονας, 11 ετών, Ε2 
 

Τα παιδιά που στολίζουν  
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν κάποια παιδιά που κόψανε ένα 
μεγάλο δέντρο και το μεταφέρανε στο σπίτι τους. Και επειδή 
δεν είχαν στολίδια έφτιαξαν δικά τους στολίδια από ξύλα 
χρωματιστά. Και για φωτάκια χρησιμοποίησαν λάμπες. Και 
τότε πήρανε ξύλινα αστέρια κι έφτιαξαν το πιο λαμπερό και 
το πιο μεγάλο του κόσμου. Τότε τα παιδιά τελείωσαν το 
δέντρο και πήγαν για ύπνο και ήρθε ο Άγιος Βασίλης και 
τους έφερε ξύλινα παιχνίδια. 

Στέφανος Π., Χαριτίνη Μ. και Νίκος Κ.  

Το παιχνιδομάγαζο 
Κάθε Χριστούγεννα ανοίγει ένα μαγικό μαγαζί στην Αγγλία. Ο 
Τάσος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του μαγαζιού. Ο Τάσος άφησε 
μισοτελειωμένα τα παιχνίδια των παιδιών. Είχε νυχτώσει και 
είχε κουραστεί. Στις 00:30 εμφανίστηκαν 11 ξωτικά! Μπήκαν 
από το παράθυρο, ανέβηκαν πάνω στο τραπέζι και άρχισαν τη 
δουλειά! Πήραν βίδες και σφυριά, πήραν πινέλα και χόρευαν με 
χαρά. Μετά έφυγαν κι ήρθε ο Τάσος. Ξαφνιάστηκε όταν είδε 
έτοιμα όλα τα παιχνίδια! Τα πήγε 
στη βιτρίνα και τα έβαλε εκεί που 
είχε χώρο. Πριν φύγει από το μαγαζί 
βρήκε ένα σημείωμα. Ήταν τα 
ξωτικά που ευχόντουσαν Καλά 
Χριστούγεννα. Έτρεξε στο σπίτι και 
είπε τα νέα στη γυναίκα του. Για να 
τα ευχαριστήσουν έραψαν 11 στολές 
για τα ξωτικά! Την επόμενη μέρα το 
μαγαζί άνοιξε και γέμισε από 
πελάτες! Το ίδιο βράδυ ήρθαν πάλι 
τα ξωτικά και βρήκαν τις στολές! 
Καλά Χριστούγεννα σε όλους! 

Γιώργος, 6,5 ετών  
 

O άσπρος μανδύας που κάλυψε 
την πόλη 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα ξωτικό σε μια μακρινή πόλη 
στην Ισλανδία που ήθελε να κάνει φίλους. Όμως μια μέρα μια 
χιονόμπαλα έπεσε στην πόλη και η πόλη φόρεσε τον άσπρο 
μανδύα της. Τότε ο Σπάρκλς ξύπνησε, έβαλε το παλτό του και 
βγήκε να δει τί έχει συμβεί. Όταν όμως άνοιξε την πόρτα 
παρατήρησε ένα γράμμα με το όνομά του που του έστελνε ο 
Άγιος Βασίλης να ζητήσει βοήθεια για να μοιράσει τα δώρα στα 
παιδιά για τα Χριστούγεννα. Έτσι ο Σπάρκλς άρχισε να μοιράζει 
τα δώρα και ήταν χαρούμενος που όλα τα παιδιά γίνανε φίλοι 
του. Έτσι ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.  

Κωνσταντίνα Κ., 8,5 ετών 
 

Ο Χιονάνθρωπος που ζωντάνεψε 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παιδί που είχε φτιάξει έναν 
χιονάνθρωπο στην αυλή του. Όμως πριν κοιμηθεί το παιδί είχε 
κάνει μια ευχή: να ζωντανέψει ο πατέρας του 
γιατί τον αγαπούσε πολύ και νόμιζε πως 
έφταιγε το ίδιο που πέθανε. Ξαφνικά το ίδιο 
βράδυ ο πατέρας του πήρε τη μορφή του 
χιονάνθρωπου και έτσι ο χιονάνθρωπος 
ζωντάνεψε. Το επόμενο πρωί ο μπαμπάς του 
παιδιού κατάλαβε ότι ήταν χιονάνθρωπος και 
τρόμαξε! Όταν ξύπνησε το παιδί και είδε τον 
χιονάνθρωπο να φωνάζει φοβήθηκε ότι ήταν 
φάντασμα. Όμως το παιδί δεν άργησε να 
καταλάβει ότι αυτός που φώναζε ήταν ο 
πατέρας του. Έτσι ο μπαμπάς του εξήγησε ότι 
δεν έφταιγε αυτό που αυτός πέθανε. Στο τέλος 
το παιδί ξύπνησε και κατάλαβε ότι όλο αυτό 
ήταν ένα όνειρο. Και όταν κατέβηκε το πρωί 
στο σαλόνι είδε τον πατέρα του δίπλα από το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο και τότε πήγε και 
τον αγκάλιασε! 

Βίκτορας, 11 ετών 
 

Χριστουγεννιάτικη γκάφα 
Την παραμονή των Χριστουγέννων ο Μάικλ είχε φτιάξει το 
σπίτι του για να έρθουν οι καλεσμένοι για να γιορτάσουν την 
γέννηση του Χριστού.  
     Ξαφνικά ο Ντέιλ, ο σκύλος του, δεν μπόρεσε να αντισταθεί να 
βάλει το αστέρι. Ανέβηκε στην σκάλα, πήρε το αστέρι και 
προσπάθησε να το βάλει στην κορυφή. Τότε έπεσε το δέντρο 
πάνω στο τραπέζι με τον χυμό και ο χυμός έπεσε στην πρίζα. Ο 
Μάικλ θύμωσε και μάλωσε τον Ντέιλ. Αργότερα ο Ντέιλ πήγε 
στο σπιτάκι του και ο Μάικλ για ψώνια. 
     Όταν γυρνούσε πέρασε κάτω από μια γέφυρα και του έπεσαν 
τα πράγματα. Όπως πήγε να τα μαζέψει τα πάτησε ένα 
φορτηγό. Εν τω μεταξύ ο Ντέιλ πήδηξε σε ένα τρένο που τον 
πήγε στον Άγιο Βασίλη. Έμεινε εκεί για λίγο μαζί με τους 
ταράνδους και έμαθε το μυστικό πέταγμα. 
    Ο Μάικλ στο σπίτι είχε στολίσει και περίμενε την παρέα του. 
Τότε ο Ντέιλ χτυπά το κουδούνι, ο Μάικλ ρωτάει ποιος είναι και 
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Ίλι, 12,5 ετών Α5 



Γράμματα στον Άγιο Βασίλη... 

-Εντάξει τώρα ετοιμάζω τα δώρα 
Το επόμενο βράδυ αργά στη 1 η ώρα ο Αϊ Βασίλης φεύγει 
από το χωριό του, μόλις μοίρασε όλα τα δώρα και του έμεινε 
1 τελευταίο είπε:  
-Πρέπει να το δώσω σ’ένα πολύ ψηλό σπίτι 
Και πήγε σε αυτό το σπίτι. Καθώς κατέβαινε την καμινάδα 
ένιωθε κάτι να μαγκώνει το παλτό του. Μετά από λίγο είδε 
ότι η μπλούζα και το παντελόνι του είχαν μαγκώσει σε 2 
γατζάκια στην καμινάδα. Έπειτα πήρε τηλέφωνο το βοηθό 
του και του είπε: 
-Βοήθησέ μεεε! Κόλλησα στην καμινάδαααα! Έλα να με 

βγάλεις! Είπε πανικοβλημένος καθώς στις 3 θα 
άναβαν το τζάκι! Μετά από 1 ώρα 25 λεπτά και 
3 δευτερόλεπτα ήρθε ο βοηθός του και είπε: 
-Θα ρίξω το σχοινί, εσύ θα το πιάσεις και εγώ 
θα σε τραβήξω να σε ανεβάσω. 
Καθώς τον τράβαγε ο Αϊ Βασίλης έριχνε τα 
δώρα στο τζάκι. Ύστερα από 5 δευτερόλεπτα 
τον έβγαλε! Και ο Αϊ Βασίλης είναι 
«Ευχαριστώ!» και ο βοηθός του του είπε «Να 
προσέχεις γιατί είσαι πολύτιμος για τα παιδιά!» 

Καλά Χριστούγεννα! 
Μιχάλης 9 ετών, Δ’ Δημοτικού 

Ο Άγιος Βασίλης άρρωστος 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 2 αδέρφια 
που τους άρεσαν τα Χριστούγεννα. Αλλά 
μια μέρα ο Αϊ Βασίλης δεν μπορούσε να 
έρθει γιατί ήταν άρρωστος. Τα δύο παιδιά 
το μάθανε και ζήτησαν από τα ξωτικά να 

τους πάρουν μαζί τους. Τα 2 παιδιά κάναν ό,τι μπορούσαν αλλά 
ένα όμως ήταν το αντίδοτο: το λουλούδι ‘αγιοβασίλης’. Τα 
παιδιά ψάξαν και το βρήκαν και το αγοράκι το έδωσε στον Άγιο 
Βασίλη και έγινε καλά αλλά είχαν ένα πρόβλημα. Πλησίασαν 
τα μεσάνυχτα, έτρεξαν, βάλανε τα δώρα στο σάκο και 
ξεκίνησαν. Σε 5 λεπτά είχανε τελειώσει 
και τα Χριστούγεννα δεν καταστράφηκαν 
και ο Άγιος Βασίλης γέλασε χο, χο, 
χοοοοοο! 

Λουκάς, 9 ετών 
 

Ο Αϊ Βασίλης μαγκώνεται στην 
καμινάδα 

Μια φορά κι έναν καιρό στο χωριό του Αϊ 
Βασίλη είπε ένας καλικάτζαρος στον Αϊ 
Βασίλη: 
-Πρέπει να πας να μοιράσεις τα δώρα! 
-Πότε; 
-Αύριο τα μεσάνυχτα στη 1! 
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τηλεκατευθυνόμενο αμάξι 
που γίνεται σκορπιός και 
πετά βέλη.       Βήσσος 
 
Καλέ μου Αϊ-Βασίλη για 
δώρο θέλω λέγκο, τα λέγκο 
με αυτόν που γίνεται 
σκελετός και το κεφάλι 
γίνεται φωτιά με την 
μηχανή του. 

Νίκος, Β2 
 
Από τον Άγιο Βασίλη θα 
ζητήσω ένα όπλο Νερφ 
που πετάει πλαστικές 
σφαίρες. 

Με λένε Φίλιππο και 
είμαι 7 ετών 

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, 
Εύχομαι να είσαι καλά και ευτυχισμένος.  
Θα ήθελα ένα ρομπότ που κινείται, έχει ένα τηλεχειριστήριο 
που σε ακούει, σε ακολουθεί, σου μιλάει και σου φέρνει 
πράγματα. Φέτος είμαι καλός μαθητής, γυμνάζομαι στο 
μπάσκετ, δεν τσακώνομαι με τις αδερφές μου. Εύχομαι να είναι 
καλά η οικογένειά μου και για την ομάδα μου, τον 
Παναθηναϊκό, εύχομαι να νικάει όλες τις ομάδες. 

Θανάσης, 9 ετών 
 
Άγιε Βασίλη, 
Θέλω να μου φέρεις ένα πειρατικό πλοίο lego και ένα μεγάλο 
τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο. Επίσης το τελευταίο δώρο μου 
θέλω να είναι ένα μεγάλο ρομπότ που να μιλάει και να κάνει 
ό,τι του λέω εγώ. Αυτά, γεία σου Άγιε Βασίλη. 

Και εγώ είμαι 9 ετών, Μιχάλης 
 
Αγαπημένε μου Αϊ Βασίλη, 
θα ήθελα να μου φέρεις τέσσερα πράγματα: ένα βιολί, μια 
ηλεκτρική κιθάρα, κάτι γυαλιά που είναι για το σκοτάδι και ένα 
λέιζερ που αν το ακουμπήσεις  θα κάνει ίουυυ ίουυυ. 
Ευχαριστώ,  

Κωστής Δ. 
 
Το δώρο του Άγιου Βασίλη 
Αυτά τα Χριστούγεννα θέλω να μου φέρει ο Αϊ 
Βασίλης ένα λεωφορείο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι 
θα έχει πολλά καθίσματα, ακριβώς 30 θέσεων. 
Ακόμη θα έχει πόρτες που θα ανοιγοκλείνουν και 
θα μου άρεσε να είναι μπλε. Θα έχω πολύ χαρά αν 
πάρω αυτό το δώρο! Πάντως αν δεν μπορεί να μου 
φέρει αυτό το δώρο, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος 
και με ό,τι άλλο μου φέρει 

Άγγελος, 6,5 ετών, Νήπειο 
 
Αϊ- Βασίλη γειά! Φέτος θέλω να μου φέρεις τα 
κλαψουλίνια σε πουά χρώμα. Αν δε μπορέσεις να 
μου φέρεις αυτό το δώρο τότε μου αρέσουν και τα 
αρκουδάκια που γίνονται και cup-cakes. Σου 
εύχομαι να έχεις καλή Χρονιά!! 

Καλλιόπη, 9 ετών, Γ Τάξη 
 
Τί θέλω για δώρο τα Χριστούγεννα 
Αϊ Βασίλη, το δώρο που θέλω είναι ένα 

Βασίλης, 16 ετών 

Χειμώνας, Ρούντλφ, Σάκος, Κουραμπιέδες, Τρίγωνο, Έλκυθρο 



Δημήτρης, Λ., 9 ετών 
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Επιτέλους! Ο 
περίφημος  
«Τουρτούρη»! 

Έλα!! Ώρα για 
φαγητό!!! 

Εντάξει... 

Ωχ! Να 
πάρει!!! 

Επ! Τί 
έπαθες;;; 

Την 
πάτησες!! 

Σιγά 
τ’αυγά!! 

Εεε .. 
καιρός 
ήταν!!! 

Εμμ.. 
Εντάξει αλλά 
δεν νίκησες 
ακόμα! 

Αυτή η κίνηση ήταν 
ξεκαρδιστική! 

Τώρα θα 
γελάσω  
περισσότε-
ρο! 

Ουυυυχχ!! 

Ήρθε το 
τέλος σου!!! 

(Ο Danny ρίχνει την ακτίνα του 
πάγου κι ο χιονάνθρωπος  κόβεται 
στα δύο!!) 

Νικήθηκες... 
Εε;; 

Ωχ!Τί γίνεται εδώ 
πέρα;;;  

Kωνσταντίνος Κ., 10 ετών  

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ 

Ρ Ο Υ Ν Τ Ο Λ Φ 

Ι Η Σ Ο Υ Σ  

Σ Τ Ο Λ Ι Δ Ι Α  

Τ Υ Μ Π Α Ν Ι Σ Τ Η Σ 

Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ  

Υ Μ Ν Ο Ι  

Γ Ε Ν Ν Η Σ Η  

Ε Λ Κ Η Θ Ρ Ο  

Ν Ι Φ Α Δ Α  

Ν Υ Χ Τ Α  

Α Η -Β Α Σ Ι Λ Η Σ  

 
Ιάκωβος,  6 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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Δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα 

          2.    4.   

           3.      

  1.               

    1.             

                 

2.                 

       3.          

                 

 4.      5.          

          6.       

 

Οριζόντια: 

1. Τί γλυκό τρώμε τα Χριστούγεννα; 

2. Τί γιορτάζουμε στις 25 Δεκεμβρίου; 

3. Τί στολίζουμε τα Χριστούγεννα; 

4. Τί μας φέρνει ο Άγιος Βασίλης; 

5. Τί βάζουμε πάνω στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο; 

6. Τί κερδίζουμε στην Βασιλόπιτα; 

Κάθετα: 

1. Τί βάζουμε πάνω-πάνω στο δέντρο; 

2. Από πού μπαίνει ο Άγιος Βασίλης; 

3. Ποιος είναι το πιο γνωστό ελάφι του Αϊ Βασίλη; 

4. Άγιος.... 
Χριστόφορος, 8 ετών 

Βίκτωρ 11 ετών 

Βρές τις 11 διαφορές στους 2 
χιονάνθρωπους: ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ: βρες τις 5 λέξεις 

Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι 

Α Β Ξ Ν Μ Λ Κ 

Ι Η  Σ Ο Υ Σ Υ 

Δ Θ Ο Π Ρ Σ Τ 

Ο Λ Ζ Δ Χ Ψ Φ 

Υ Ε Ρ Ω Τ Ε Χ 

Ρ Ε Υ Ρ Θ Ι Ω 

Α Μ Φ Α Τ Ν Η 

Κ Α Σ Δ Φ Γ Ο 

Ι Ζ Χ Ψ Ε Η Ν 

Α Ρ Τ Δ Β Α Λ 

 

Ιησούς, Βηθλεέμ, Φάτνη, Δώρα, Γαϊδουράκια 

 

Αριστοτέλης, 8,5 ετών Γ2 

Α Β Μ Π Α Λ Ε Σ Γ Δ Ε Σ Ζ Η 

Θ Ι Κ Μ Ν Η Λ Ξ Ο Π Ρ Κ Σ Τ 

Υ Γ Λ Φ Χ Τ Α Ρ Α Ν Δ Ο Σ Ψ 

Ζ Α Χ Α Ρ Ω Τ Α Ω Β Ν Υ Μ Κ 

Ζ Λ Χ Ψ Ω Β Ο Ν Μ Κ Λ Φ Π Ο 

Α Ο Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Ο Λ Π 

Ψ Π Ω Α Γ Β Ε Δ Χ Φ Υ Σ Ν Μ 

Μ Ο Ν Β Ω Ψ Φ Ω Τ Α Χ Ζ Α Σ 

Τ Υ Ρ Ε Κ Ο Υ Ρ Α Μ Π Ι Ε Σ 

Θ Λ Ι Ο Π Λ Κ Α Κ Ξ Η Γ Φ Δ 

Κ Α Ρ Α Β Α Κ Ι Δ Σ Α Ζ Χ Ω 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ: Βρες τις 10 λέξεις 

Ζαχαρωτά, έλατο, γαλοπούλα, 
φώτα, τάρανδος, δώρα, 

σκούφος, μπάλες, κουραμπιές’ 
καραβάκι 

Χρήστος Κ., Α’ Γυμν 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 


