
O αληθινός Άγιος Βασίλης

 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο αδερφούλες: την μια την έλεγαν  Έλενα και 

την άλλη Χριστίνα. Ήτανε πρωτοχρονιά και είχαν μαζευτεί όλη η οικογένεια 

για φαγητό. Οι δύο αδερφούλες σκέφτηκαν να πάνε να βρούνε τον αληθινό 

Άγιο Βασίλη. Είπαν λοιπόν ψέματα στους γονείς τους και σε όλη την 

οικογένεια: τους είπαν πως άκουσαν έναν θόρυβο έξω,  φόρεσαν ζεστά 

ρούχα,  πήρανε τρόφιμα και ξεκίνησαν το μεγάλο τους ταξίδι. Πέρασαν από 

όλες τις χώρες και παρόλο που έβρεχε και χιόνιζε δεν τις σταματούσε τίποτα. 

«Σχεδόν φτάσαμε» λέει η Έλενα και η Χριστίνα λέει:  «Έλενα Έλενα!!!!!!!!!!!!!! 

Κοίτα βλέπω δύο ταράνδους»  και λένε και οι δύο τους: «το χωριό του Άγιου 

Βασίλη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» Τέλειο!!!», και γνωρίσανε τον Άγιο Βασίλη. Λέει  ο Άγιος 

Βασίλης: «τι κάνετε εσείς εδώ μικρά μου κοριτσάκια;;;;;; Θέλαμε να σε 

γνωρίσουμε από κοντά καλέ μας Άγιε Βασίλη» και τους κέρασε ζεστή 

σοκολάτα με μπισκότα. Τα κοριτσάκια έγιναν τα ξωτικά 

του και μύριζαν τα δώρα κάθε δύο Χριστούγεννα.  

Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς 

καλύτερα .  

 

Κωνσταντίνα και Φυλένια 



Ο Άγιος Βασίλης και η παραμονή των  Χριστουγέννων . 

 

Ήταν ένα  σκοτεινό βράδυ που ο Άγιος Βασίλης πήγαινε με 

τους τάρανδους του να διαβάσει  τις κάρτες των παιδιών. Όταν 

έφτασε στην πρώτη πολυκατοικία έπεσε με φόρα μέσα στην 

καμινάδα και ακούστηκε ένα δυνατό παφ  και ξύπνησε ο 

σκύλος και  άρχισε να τον κυνηγάει μέσα στο σαλόνι . Μέσα σε 

λίγα λεπτά είχε ξυπνήσει και η οικογένεια του σπιτιού και 

γρήγορα τον βοήθησαν  να βγει έξω και να μοιράσει δώρα σε 

όλα τα παιδιά  τα Χριστούγεννα εκείνα .       

 

 

Γιώργος Μελισσουργός Δ1 



                Η Kate είδε τον Αϊ Βασίλη! 

     Μια φορά κι έναν καιρό ένα κορίτσι 12 χρονών, η Kate, ζούσε 

στην Ελαστίνα. Λίγο καιρό πριν κλείσουν τα σχολεία,  την 

κορόιδευαν οι συμμαθητές της, επειδή πίστευε στον Αϊ 

Βασίλη αλλά αυτή τους έλεγε: «Κι όμως υπάρχει και ας 

μη το πιστεύετε». 

     Ήρθε η Παραμονή Χριστουγέννων! Η Kate πήγε να 

πιει νερό, κοίταξε λίγο πίσω της και είδε τον Αϊ Βασίλη! 

Ο Αϊ Βασίλης τρώμαξε και είπε με την βροντερή του 

φωνή: « χο χο χο χο! καλά Χριστούγεννα! Τώρα που με 

είδες   βγάλε με μια φωτογραφία να με δείξεις στις φιλενάδες σου 

ακούς εκεί δεν υπάρχω!» 

« Φυσικά» του απάντησε «μόλις τελειώσουν  τα Χριστούγεννα.» 

 Και τη ρωτάει ο  Αϊ Βασίλης: «Θέλεις να γίνεις η  βοηθός μου 

Kate;» «Φυσικά!» Του απάντησε. Μετά ανέβηκαν μαζί στο 

έλκηθρο τους και βρήκαν δύο ξωτικά  τον κύριο Απληστάκια και 

τον κύριο Ατακτάκια. 

 Αυτοί οι δύο έκλεβαν τα δώρα των παιδιών γιατί δεν έπαιρναν  

αυτοί δώρα όταν ήταν μικρά παιδιά. Για αυτό το λόγο έπαιζαν  με  

τα  δώρα  των  παιδιών, τα πετούσαν κάτω και τα χάλαγαν!  

  

 Η Kate και ο Αϊ Βασίλης στεναχωρήθηκαν που είδαν τα δώρα των 

παιδιών χαλασμένα. Τότε η Kate  είχε μια ιδέα! Ρώτησε τα άτακτα 

ξωτικά γιατί έπαιζαν με τα δώρα των παιδιών. Αυτά απάντησαν ότι 

δεν έπαιρναν δώρα όταν ήταν μικρά. Αυτή τους είπε ότι φέτος θα 



πάρουν δώρα αν τους βοηθούσαν  να μαζέψουν αυτά που 

χάλασαν. Τα ξωτικά τότε απάντησαν ότι θέλουν να τους 

βοηθήσουν και να πάρουν δώρα όλα τα παιδιά, αλλά και αυτοί. 

Όταν έφτιαξαν τα δώρα, τα μοίρασαν στα παιδιά και πήραν και 

αυτοί τα δικά τους δώρα. Ήταν όλοι τους ευτυχισμένοι!   

 

 

 

Καλά Χριστούγεννα σε 

όλους !  

Άρτεμις και Μαρίλια 



Τα  καλύτερα Χριστούγεννα   του Ρούντολφ!!! 

 

 

Μια φορά και έναν καιρό παραμονή προτοχρονιάς ο 

Άγιος  Βασίλης ήταν έτοιμος να μοιράσει τα δώρα σε 

όλα τα παιδιά, όμως είχε ομίχλη και ο άγιος Βασίλης  

χρειαζόταν το πιο φωτεινό και δυνατό ελαφάκι και 

φυσικά αυτός  ήταν ο Ρούντολφ. Οι άλλοι τάρανδοι τον 

κορόιδευαν συνέχεια και αυτός ήταν πολύ λυπημένος 

αλλά την μέρα που  Άγιος Βασίλης τον έβαλε πρώτο στο 

έλκηθρο σταμάτησαν όλοι να τον κοροϊδεύουν και 

οδήγησε τον άγιο  Βασίλη σε όλο τον κόσμο και όλοι 

είχαν χαρούμενα Χριστούγεννα!!!  

 

 

 

 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 



Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε  ένα παιδί που 

δεν του άρεσαν τα Χριστούγεννα. Ο Αϊ Βασίλης 

δεν του έφερνε δώρα γιατί δεν  ήταν καλό παιδί. 

Και έτσι το παιδί μισούσε τα Χριστούγεννα. Όταν 

ήρθαν τα Χριστούγεννα το παιδί ήθελε να είναι ο 

πρώτος άνθρωπος που θα είχε δει τον Αϊ Βασίλη. 

Για αυτό προσπάθησε να συμπεριφερθεί καλά.   

Γι’ αυτό την πρωτοχρονιά δεν κοιμήθηκε. 

Περίμενε, περίμενε και περίμενε. Βαρέθηκε πια 

να περιμένει. Όταν άκουσε κάτι βήματα κρύφτηκε 

και είδε τον Αϊ Βασίλη! Από τότε το παιδί λάτρευε 

τα Χριστούγεννα αλλά και τον Αϊ Βασίλη. 

 

Τα πιο παράξενα Χριστούγεννα 



Ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του  

Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα σπίτι στο βόρειο πόλο. Εκεί ζούσε ο 

Άγιος Βασίλης και η Κυρία Βασίλη και τα ξωτικά τους. Ήταν η μέρα που 

θα πήγαιναν τα  δώρα . Πήγε να φέρει δώρα σε όλα τα παιδιά και 

μοίρασε τα δώρα στο κάθε σπίτι . Μετά ξέχασε να φέρει δώρο σε ένα 

παιδάκι. Επέστρεψαν να το πάνε και το παιδάκι είχε ήδη ξυπνήσει. Και 

είδε τον Άγιο Βασίλη και του έδωσε γάλα και μπισκότα και ο Άγιος 

Βασίλης του έδωσε το δώρο . 

Ηλιάνα και Ιμάνι  

 



Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε  ένα παιδί που δεν του άρεσαν 

τα Χριστούγεννα. Ο Αϊ Βασίλης δεν του έφερνε δώρα γιατί δεν  

ήταν καλό παιδί. 

Και έτσι το παιδί μισούσε τα Χριστούγεννα. Όταν ήρθαν τα 

Χριστούγεννα το παιδί ήθελε να είναι ο πρώτος άνθρωπος που 

θα είχε δει τον Αϊ Βασίλη. Για αυτό προσπάθησε να 

συμπεριφερθεί καλά.   Την πρωτοχρονιά δεν κοιμήθηκε. 

Περίμενε τον Αϊ Βασίλη. Βαρέθηκε  πια να τον περιμένει. Όταν 

άκουσε κάτι βήματα κρύφτηκε και είδε τον Αϊ Βασίλη! Από 

τότε το παιδί λάτρευε τα Χριστούγεννα αλλά και τον Αϊ Βασίλη. 

Από τότε ήταν καλό παιδί, όχι μόνο για τα δώρα του Αϊ Βασίλη 

αλλά και για τον εαυτό του. 

 

 

 

Ο Alex είδε τον Αϊ Βασίλη 

ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚ. 

 

 



Ο Αϊ  Βασίλης  σώζει  την  Πρωτοχρονιά. 

Μία φορά  κι έναν  καιρό  σε  ένα χωριό  χιόνιζε πολύ και είχε 

πολύ κρύο. Πολύ μακριά από εκεί, στον Βόρειο Πόλο ο Αϊ 

Βασίλης και τα ξωτικά του ετοίμαζαν τα δώρα για τα 

Χριστούγεννα. Μια μέρα πριν την Πρωτοχρονιά ο Αϊ Βασίλης 

αρρώστησε και δεν μπορούσε να μοιράσει τα δώρα. Έτσι 

φώναξε όλα τα παιδιά του κοντινού χωριού να τον βοηθήσουν. 

Με την βοήθεια των παιδιών έγινε καλά και κατάφερε να 

μοιράσει τα δώρα πριν την Πρωτοχρονιά. 

 

Βικτώρια και Μαρία  



Ο Άγιος Βασίλης και η παραμονή των Χριστουγέννων 

 

Τα ξωτικά του Αϊ Βασίλη ετοίμασαν τα 

δώρα που θα μοιράσει σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Τα 

μεσάνυχτα, ο Αϊ Βασίλης είχε φύγει για να μοιράσει τα δώρα σε 

όλα τα παιδιά και τους μεγάλους.  

Καθώς διάσχιζε τον ουρανό με το έλκηθρό του ξαφνικά σπάει το 

λουρί που κρατούσε τους τάρανδους του και παραλίγο να 

αναποδογυρίσει το έλκηθρο. Ευτυχώς το έφτιαξε. 

Μετά από λίγη ώρα έφτασε 

σε ένα μικρό και χιονισμένο χωριό και μοίρασε τα δώρα. 

Αλκιβιάδης και Αλέξανδρος                     



Τα ξωτικά του Αϊ  Βασίλη 

 

Μια φορά κι έναν καιρό σε έναν τόπο μαγικό  και πολύ 

χιονισμένο υπήρχε το σπίτι του Αϊ Βασίλη και τα ξωτικά 

του. Ήταν 25 Δεκεμβρίου τα παιδιά παίζανε με τα χιόνια  

κι ήταν πολύ χαρούμενα γιατί ήταν Χριστούγεννα και 

είχαν κλείσει τα σχολεία. Τα ξωτικά σχεδόν είχαν  φτιάξει 

όλα τα δώρα των παιδιών, τα παιδιά ήταν πολύ 

χαρούμενα και γράφανε γράμματα στον Αι Βασίλη. Τα 

παιδιά είχαν στολίσει τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα στα 

σπίτια τους. Ήταν 31 Δεκέμβρη και ο Αϊ Βασίλης 

ετοιμαζόταν να μοιράσει τα δώρα   σε όλα τα παιδιά του 

κόσμου. Τα ξωτικά του Αϊ Βασίλη είχαν ξαπλώσει για να 

ξεκουραστούν. Είχε  πάει στα παιδιά τα δώρα που ήθελαν.  

Όλα τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα με τα δώρα. Κανένα 

δεν ήταν στενοχωρημένο.  Όταν γύρισε ο Αϊ Βασίλης με 

τους τάρανδους έπεσαν όλοι  για να κοιμηθούν και έζησαν 

αυτοί  καλά και εμείς καλύτερα. 

Αργυρώ Μαρία. 

 



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

Μία φορά και έναν καιρό ο Αϊ Βασίλης και η κυρία Βασίλη 

είχανε δει ένα βίντεο ενός κοριτσιού που το λέγανε Έμμα.  Σε  

αυτό το βίντεο η Έμμα είχε ανακοινώσει ότι δεν πιστεύει στον 

Αϊ Βασίλη. Ο Αϊ Βασίλης αποφάσισε να επισκεφτεί την Έμμα 

για να της αποδείξει ότι είναι αληθινός. Ο Αϊ Βασίλης καθώς 

πήγαινε στο σπίτι της Έμμας πέρασε από την Τουρκία γιατί 

από τον Βόρειο Πόλο μέχρι το σπίτι της Έμμας είναι πολύ 

μακριά. Στην Τουρκία δεν είχε καθόλου Χριστουγεννιάτικο 

πνεύμα και για αυτό οι τάρανδοι δεν μπορούσαν να πετάξουν. 

Ο Αϊ Βασίλης σκεφτόταν με τις ώρες και τελικά αποφάσισε με 

την βοήθεια μερικών ξωτικών που είχε στο έλκηθρό του να 

στολίσουν όλη την Τουρκία και να ανεβάσουν το 

χριστουγεννιάτικο πνεύμα ώστε να μπορέσουν να πετάξουν οι 

τάρανδοι και τελικά τα κατάφερε. Ο Αϊ Βασίλης έφτασε στον 

προορισμό του και μπήκε από το παράθυρο που οδηγούσε 

προς το δωμάτιό της. Όταν μπήκε μέσα ο Αϊ Βασίλης η Έμμα 

ξαφνιάστηκε και ο Αϊ Βασίλης της είπε να ζητήσει κάτι από 

αυτόν. Η Έμμα  ζήτησε από τον Αϊ Βασίλη να είναι καλά η 

οικογένειά της. Η Έμμα κατάλαβε ότι ο Αϊ Βασίλης είναι 

αληθινός και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

  
 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ!!! 


