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 Ο Στέργιος και η Χρύσα είναι δύο 

αγαπημένα αδέρφια, 12 και 13 ετών.  

 Στον ελεύθερο τους χρόνο τους αρέσει 

πολύ να διαβάζουν για την Αρχαία 

Ελλάδα. 

 Τα φετινά λοιπόν Χριστούγεννα 

αποφάσισαν να στολίσουν το δέντρο 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης, μαζί με άλλους φίλους 

τους από την κατασκήνωση. 





 Το Μουσείο αυτό είναι από τα 

αγαπημένα των παιδιών, καθώς το 

επισκέπτονται κάθε φορά που πηγαίνουν  

στη Θεσσαλονίκη. 

 ‘Εχουν κάνει ακόμα και Γιόγκα εκεί, σε 

ένα πρόγραμμα που είχε γίνει το 

καλοκαίρι. 

 Οπότε, περίμεναν πως και πως το 

στόλισμα του Χριστουγεννιάτικου 

Δέντρου. 





 Ετοίμασαν τα πράγματα τους χαρούμενοι για το 

Μουσείο. 

 Πήραν μαζί και το sleeping bag  και τα 

απαραίτητα , για να κοιμηθούν το βράδυ εκεί, αφού 

στο Μουσείο θα είχε εκδήλωση sleep- over. 

 Αυτό σημαίνει πως θα περνούσαν σε μία αίθουσα 

του Μουσείου όλο το βράδυ. 

 -Τι καλά να κοιμηθούμε στην αίθουσα με τα χρυσά 

στεφάνια των βασιλειάδων ;, είπε ο Στέργιος.. 

 -Προτιμώ σε αυτήν με τους Ναούς της 

Θεσσαλονίκης, απάντησε η Χρύσα. 







 Τελικά, όλα τα παιδιά θα κοιμόντουσαν 

το βράδυ στην πιο μεγάλη αίθουσα του 

Μουσείου, σε εκείνη με τα ψηφιδωτά. 

 Ένα από αυτά ήταν το αγαπημένο της 

Χρύσας και του Στέργιου, αφού 

απεικόνιζε έναν παππού με λευκή 

γενειάδα να κρατάει το χέρι ενός μικρού 

παιδιού…τους θύμισε πάντα, κάθε φορά 

που θαύμαζαν εκείνη την αίθουσα, τον 

Άγιο Βασίλη… 



 Αφού έπεσαν για ύπνο και τα 25 παιδιά της ομάδας, 

η Χρύσα και ο Στέργιος είδαν ένα υπέροχο 

όνειρο… 

 Ο Γέροντας με τη γενειάδα από το ψηφιδωτό είχε 

ζωντανέψει , στράφηκε  στη Χρύσα και στο 

Στέργιο, λέγοντας τους πως είναι ο Άγιος Βασίλης . 

 Μετά από αυτό, τους έβαλε στο έλκηθρο του και 

όλοι μαζί ταξίδεψαν ψηλά, για να μοιράσουν δώρα 

στις χώρες από όπου κατάγονταν τα υπόλοιπα 

παιδιά που συμμετείχαν στον στολισμό. 





 Αφγανιστάν 

 Πακιστάν 

 Νιγηρία 

 Κίνα 

 Αλβανία 

 Ιταλία 

 Τσεχία 



 Αυτές τις χώρες και πολλές περισσότερες 

επισκέφτηκαν , για να χαρίσουν δώρα σε όλα τα 

παιδάκια του κόσμου. 

 Το ταξίδι τους κράτησε δύο μέρες, με χιόνι και πολύ 

κρύο. 

 Στο τέλος όμως η Χρύσα και ο Στέργιος ένιωσαν 

τόσο καλά, αφού σκόρπισαν ψηφίδες αγάπης, σαν 

αυτές που είχε το ψηφιδωτό. 









 Το επόμενο πρωί τα δύο αδέρφια ξύπνησαν γεμάτα 

χαρά που μπόρεσαν και έκαναν χαρούμενα τόσα 

άλλα παιδιά από όλο τον κόσμο. 

 Στην συνέχεια, έφαγαν το πρωινό τους μαζί με την 

υπόλοιπη ομάδα και στόλισαν με τη διευθύντρια 

του Μουσείου το μεγαλύτερο δέντρο της πόλης. 

 Αυτά τα Χριστούγεννα θα τους μείνουν αξέχαστα. 
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