
Η πολύ δουλειά.    

Μια φορά κι έναν καιρό, πλησίαζαν Χριστούγεννα και ο Άγιος 

Βασίλης είχε πολύ δουλειά με το τύλιγμα των δώρων και άμα 

δεν έκανε γρήγορα κάποια παιδιά δεν θα έπαιρναν το δώρο 

τους. Έτσι αποφάσισε να ζητήσει την βοήθεια των ζώων και 

των μαγικών πλασμάτων του Βόρειου Πόλου. Με τη βοήθεια 

αυτή τέλειωσε το τύλιγμα των δώρων εγκαίρως για τα 

Χριστούγεννα και κατάφερε να τα μοιράσει σε όλα τα παιδιά. 

 

Παναγιώτα  



Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Η ημέρα της πρωτοχρονιάς είναι τέλεια .Ο ι γονείς μας , μας 

φέρνουν δώρα και μας κάνουν να νομίζουμε πως τα έφερε ο Αϊ 

Βασίλης .Τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες .Ο Αϊ 

Βασίλης είναι χοντρός γιατί μου έφαγε όλα τα μελομακάρονα 

και τους κουραμπιέδες. Η ώρα πήγε αργά και το πρωί ξύπνησα 

και είδα τα δώρα μου κάτω από το δέντρο. Το δώρο μου είναι 

ένα βιντεοπαιχνίδι. 

 

 

 

 

Γιώργος &Νίκος 

 



Κάτι λείπει από τα Χριστούγεννα 

Μια παγωμένη νύχτα των Χριστουγέννων ,ένα κοριτσάκι 

ξυπνάει ξαφνικά πάει στο σαλόνι και τι να δει: Τον ‘Αι Βασίλη! 

Τον τρόμαξε και του έπεσε μια μαγική χιονόμπαλα που τους 

πήγε στον (Βόρειο Πόλο)! Ο Αϊ Βασίλης οδηγεί το κοριτσάκι 

στο εργαστήρι του, εκεί βλέπει τον Ρούντολφ και πολλά 

ξωτικά. Εκεί που δεν το περιμένουν βλέπουν έναν 

καλικάτζαρο! Τον ακολουθούν στο Δέντρο της Ζωής και εκεί 

βρίσκουν την βασίλισσα τους. Με τη βοήθεια του κοριτσιού , 

του Ρούντολφ και ενός ξωτικού  ο  ΄Αι  Βασίλης καταφέρνει  να 

πάρει τον σάκο του !Αλλά  η ώρα έχει περάσει. Πώς θα 

καταφέρει να μοιράσει όλα τα δώρα πριν ξημερώσει; Μόνο 

ένα θαύμα θα τους σώσει! Ξαφνικά βλέπουν την ανατολή και 

από πίσω της ξωτικά! Ένα ξωτικό λέει : Αν συνεργαστούμε θα 

τα καταφέρουμε:!  Γυρίζουν  τον κόσμο σε κάθε σπίτι κι ένα 

δώρο! Τελευταίο  το σπίτι του κοριτσιού! Που τo πραγματικό 

της δώρο ήταν η περιπέτεια! 

 

Μυρτώ Ν. Παναγιώτα Ζ. 



ΛΕΠΤΟΣ  ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Όπως ξέρετε ο Αϊ Βασίλης είναι πολύ χοντρός. 

Κάποτε βρήκε μια κοπέλα που την λέγανε κυρία Βασίλη αλλά 

ήταν και οι δύο χοντροί. 

Την άλλη μέρα την ξαναείδε αλλά αυτήν  τη φορά ήταν λεπτή  

ενώ ο Αϊ Βασίλης κράταγε ένα κουραμπιέ στο χέρι του που είχε 

μια τρύπα για δαχτυλίδι και ο Αϊ Βασίλης είχε φάει 111 

κουραμπιέδες και 50 μελομακάρονα και έτσι έφυγε. 

Μετά έκανε δίαιτα και γυμναστική και ζήσανε αυτοί καλά και 

εμείς καλύτερα. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ  

 



Τα πιο ωραία Χριστούγεννα 
 

 Μια φορά και έναν καιρό  ήταν μία  χαρούμενη οικογένεια . 

Πλησίαζαν  τα  Χριστούγεννα αλλά δεν είχαν στολίσει ακόμα το  

σπίτι . Αποφάσισαν λοιπόν να το στολίσουν . Η μαμά και ο 

Νίκος και η Ιωάννα περίμεναν τον μπαμπά που έψαχνε τα 

Χριστουγεννιάτικα στο  πατάρι . Στόλισαν το σπίτι ,και 

αποφάσισαν ο Νίκος και η Ιωάννα να γράψουν ο καθένας το 

γράμμα  του. Ο μπαμπάς τους  είπε ότι δεν υπάρχει Άγιος 

Βασίλης . Όμως τα παιδιά πήγαν στο ταχυδρομείο . Την 

επόμενη  μέρα ο μπαμπάς τους έδωσε τα δώρα και τα παιδιά 

χάρηκαν πάρα πολύ . 

Μαρία  Χριστίνα 

 



Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

 

Μια μέρα υπήρχε ένας έμπορος πολίτης που αγαπούσε πολύ τους 

πάντες. Ένα πρωί ο κύριος Κωνσταντίνος σκέφτηκε ότι: «επειδή μερικές 

οικογένειες είναι πολύ φτωχές, θα γίνω ο Άγιος Βασίλης». Κάθε βράδυ 

πήγαινε στα σπίτια και μοίραζε τα δώρα. Μια νύχτα ο Άγιος Βασίλης, 

αφού τελείωσε το μοίρασμα των δώρων ξάπλωσε στο κρεβάτι του αλλά 

τότε είδε κάτω από το μαξιλάρι του ένα γράμμα. Τότε κατάλαβε ότι 

ξέχασε να μοιράσει δώρο σε ένα κοριτσάκι. Το γράμμα έλεγε «Αγαπητέ 

Άγιε Βασίλη θα ήθελα για δώρο ένα ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες  

Με αγάπη Τζούλια» 

Μόλις το είδε αυτό ο Άγιος Βασίλης σάστισε. Άρχισε να πηγαίνει πέρα 

δώθε και έλεγε συνέχεια: « τι θα κάνω, τι θα κάνω» τελικά του ήρθε μια 

ιδέα. Πήρε το έλκηθρό του και πήγε στην Αγγλία εκεί που μένει η 

Τζούλια αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο να το κάνει. Πέρασε από κάμπους, 

λιβάδια, λίμνες, βουνά και ποτάμια και τελικά έφτασε στην Αγγλία. 

Μοίρασε το δώρο στην Τζούλια και έφυγε αθόρυβα. Μόλις άνοιξε το 

δώρο η Τζούλια ξετρελάθηκε και είπε πως τα Χριστούγεννα ήταν από 

μόνα τους τέλεια. Κι έτσι όλα τα παιδιά του κόσμου πήραν δώρο.  

Τέλος. 

Μελίνα και Ανδρέας 



Ο ΦΑΓΑΝΑΣ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ 
 

Ο Αϊ Βασίλης πήγε σε ένα σπίτι και είδε ωραία 

μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ένα αφράτο γάλα. Τότε 

του άνοιξε η όρεξη να φάει. Του άρεσε και το έφαγε όλο. 

Τότε  δεν μπορούσε να οδηγήσει το έλκηθρο.  

- άχ τι θα κάνω τώρα που δεν μπορώ να οδηγήσω; Είπε ο 

Αϊ Βασίλης. 

 

Τότε ήπιε coca cola με λεμόνι και χώνεψε και μπορεί να 

οδηγήσει τώρα πια το έλκηθρο. Θα είναι όλα τα παιδιά 

χαρούμενα τώρα.  

 

 

Δημήτρης και Σωτήρης

 

 



ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 

Τα Χριστούγεννα  είναι  χαρά γιατί ο Αϊ  Βασίλης μας φέρνει 

δώρα. Φέτος θέλω να μου φέρει το  ps 5  για να παίζω  

fortnite. Επίσης τα Χριστούγεννα τρώμε μελομακάρονα και 

κουραμπιέδες και στολίζουμε δέντρο. Επίσης  λέμε τα κάλαντα 

και παίρνουμε λεφτά. 

 

  

ΝΙΚΟΣ 



        Το παιδί και το δώρο 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Αϊ Βασίλης. Αυτός έφερνε 

δώρα σε όλα τα παιδιά. Ένα παιδί ζήτησε μια τσάντα 

Spiderman. Όμως επειδή ο Αϊ Βασίλης δεν είδε το γράμμα, 

πήγε χωρίς το δώρο του παιδιού. Το παιδί την επόμενη ημέρα 

που πήγε να δει στον σάκο, δεν είδε τίποτα. Το παιδί 

στεναχωρήθηκε αλλά μετά την επόμενη μέρα το ξεπέρασε 

γιατί ο μπαμπάς του πήρε ένα playstation που το ήθελε πάρα 

πολύ.  

 

Δημήτρης Χανιώτης 

 



ΤΟ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο μικρός Γιαννάκης που 

περίμενε με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα. Ο Γιαννάκης μια 

μέρα αφού είχαν αρχίσει τα Χριστούγεννα πήγε να μαζέψει 

ξύλα για το τζάκι από ένα δάσος. Όμως για κακή του τύχη 

άρχισε να ρίχνει καρεκλοπόδαρα, και για να μην βραχεί πήγε 

κάτω από ένα δέντρο. Ξαφνικά άνοιξε η γη και τον έριξε σε μία 

χώρα χιονισμένη και ακατοίκητη την Ονειροχώρα. Εκεί 

συνάντησε έναν χοντρούλη κύριο με μακριά μούσια, που 

φορούσε μία κόκκινη και άσπρη στολή πάνω σε ένα έλκηθρο 

που το οδηγούσαν εννιά τάρανδοι. Ήταν ο Άγιος Βασίλης, που 

χαιρέτησε και έδωσε πολλά δώρα στον μικρό Γιαννάκη. Έπειτα 

τον γύρισε σπίτι του με ασφάλεια και χωρίς να ταλαιπωρηθεί  

καθόλου. Ήταν τα καλύτερα Χριστούγεννα του μικρού 

Γιαννάκη που είδε τον Άγιο Βασίλη. 

  

Αριάδνη και  Δέσποινα 



Το Χριστουγεννιάτικο χωριό. 

 

Καλώς ορίσατε στο μαγεμένο και Χριστουγεννιάτικο χωριό 

μας! Εκεί θα δούμε πολλά ξωτικά που θα εργάζονται και θα 

βοηθούν τον Αι-Βασίλη να φτιάξει όλα τα δώρα πριν την 

Πρωτοχρονιά.  

Όλα τα παιδιά περιμένουν πως και πώς να τους φέρει ο Αι-

Βασίλης τα δώρα τους και να αλλάξει ο χρόνος. Όλες οι 

οικογένειες στολίζουν το δέντρο τους με τραγούδια και 

παιδικές φωνές. Αυτή τη νύχτα ο μπουφές είναι έτοιμος για 

συγγενείς και φίλους. Όλη τη νύχτα  τα  παιδιά τραγουδούν 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέχρι να έρθει ο Αι-Βασίλης.  

Μόλις ήρθε ο Αι-Βασίλης τα παιδιά είχαν αποκοιμηθεί εκτός 

από τον Χρήστο ο οποίος έμεινε ξύπνιος μόνο και μόνο για 

να δει τον Αι-Βασίλη. Τα λαμπάκια φώτιζαν μέχρι τα 

μεσάνυχτα ώσπου ήρθε ο Αι-Βασίλης κι ο Χρήστος έκανε ότι 

κοιμόταν.  

Όταν έφυγε ο Αι-Βασίλης ο Χρήστος ξύπνησε την αδελφή  του 

χαρούμενος. Ο Χρήστος με την αδελφή του έτρεξαν προς το 

δέντρο για να ανοίξουν τα δώρα τους , να κόψουν τη 

βασιλόπιτα και να δουν ποιος θα πάρει το φλουρί.  

Οι γονείς του Χρήστου ξύπνησαν από τις χαρούμενες φωνές 

και είδαν τα παιδιά τους να χαίρονται με τα δώρα τους.  

Σε όλη τη γειτονιά  ακούγονται παιδικές και χαρούμενες 

φωνές από όλα τα σπίτια. Μετά από κάποιες μέρες τα 

Χριστούγεννα τελείωσαν όπως και αυτό το παραμύθι. 

ΤΕΛΟΣ!!! 

 

 



Σίλια και Αγγελική  



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Ο Αϊ Βασίλης ο χοντρός πήγε να μοιράσει τα δώρα, 

όμως δύο παιδιά ο Άλεν και η Έλεν 

παρακολουθούσαν όλο το βράδυ στο δωμάτιό τους 

περιμένοντας να δουν τον Αϊ Βασίλη. Έτσι όμως τους 

πήρε ο ύπνος και ο Αϊ Βασίλης τους μοίρασε τα δώρα. 

Αλλά τον άκουσαν και πήγαν στο σαλόνι και τον είδαν 

και τους είπε μην με ξανά παρακολουθήσετε και του 

είπαν εντάξει. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ& ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ& ΣΤΡΑΤΟΣ

 

 



Ψάχνοντας τον Άγιο Βασίλη 

Μια κρύα μέρα του χειμώνα, σε ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος ζούσε μία 

οικογένεια από ελαφάκια. Ένα από τα ελαφάκια που είχε κόκκινη μύτη 

το έλεγαν Ρούντολφ. Καθώς έτρωγαν, ο Ρούντολφ το έσκασε κρυφά 

από το σπίτι και πήγε να βρει τον Άγιο Βασίλη. Στον δρόμο το ελαφάκι 

μας συνάντησε πολλές δυσκολίες αλλά τις ξεπέρασε. Τελικά βρήκε ένα 

μεγάλο χριστουγεννιάτικο σπίτι. Μπήκε μέσα και είδε έναν ηλικιωμένο 

κύριο και κόκκινα ρούχα. Ήταν ο Άγιος Βασίλης. Το ελαφάκι ήταν πολύ 

χαρούμενο και του ζήτησε να τον πάρει μαζί του για να οδηγεί το 

έλκηθρο. Εκείνος συμφώνησε και τον πήρε μαζί του και τον πήγε στο 

σπίτι του. Οι γονείς του ήταν πολύ χαρούμενοι που τον ξαναέβλεπαν . Ο 

Ρούντολφ είχε πια πραγματοποιήσει το όνειρό του : «Να δει τον Άγιο 

Βασίλη». 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 
 


