
Η ιστορία του Ρούντολφ. 

   

Μια φορά κι έναν καιρό  γεννήθηκε  ένα ελαφάκι  που το 

έλεγαν  Ρούντολφ και ήταν ξεχωριστό γιατί είχε κόκκινη μύτη.    

Οι  άλλοι τάρανδοι όμως το κοροϊδεύαν για την κόκκινη μύτη 

του. Ο Ρούντολφ τους αγνοούσε και κάποιες φορές έχωνε το 

κεφάλι του στο χιόνι για να μην τους ακούει. Όμως  μια  

ξεχωριστή μέρα που είχε πολύ χιόνι ο Αϊ Βασίλης ήθελε να 

μοιράσει τα δώρα στα παιδιά και είχε πολύ ομίχλη και δε 

μπορούσε να μοιράσει τα δώρα και όταν σκεφτόταν τι να 

κάνει, είδε τον Ρούντολφ και του είπε αν μπορεί να έρθει 

μαζί του για να του φωτίσει τον δρόμο και έτσι ο Αϊ Βασίλης 

μπόρεσε να μοιράσει τα δώρα και έτσι έζησαν αυτοί καλά κι 

εμείς καλύτερα. 

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 



Η καινούρια χρονιά ξεκινά 
Παραμονή    Χριστουγέννων, 4 κορίτσια ,η  

Σοφία,  η Γεωργία,  η Αναστασία   και  η  

Δανάη  φτιάχνανε το Χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι με τους  γονείς τους. Όταν  

κοιμηθήκαν,   ξαφνικά   άκουσαν ένα 

κουδούνι . Τότε πήγαν στο σαλόνι και τι 

να δουν!!! Τον  Αϊ-Βασίλη  να τρώει τα 

μπισκότα. Τον ρώτησαν τι κάνει και τους 

είπε ότι έφερε τα δώρα τους. 

Τότε τις πήρε μαζί του στο έλκηθρο.  

 

Σοφία Γιαννούλη  Δανάη  Γορνέλου

 



Μια φοβερή   ιστορία  

 

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ο Αϊ Βασίλης  και πήγε να μοιράσει 

όλα τα δώρα σε όλα τα καλά παιδιά και δυο  από τα καλύτερα 

παιδιά ήταν  ο  Άγγελος κι ο Ανδρέας . Αυτά τα παιδιά 

πηγαίνουν  Τρίτη Δημοτικού  και είναι φοβερά παιδιά και τους 

αρέσουν τα μαθηματικά και είναι φοβεροί σε όλα τα 

μαθήματα. Τα άλλα ξωτικά τους ζήλευαν και τους πείραζαν  

και ένα βράδυ τους έκλεψαν το PlayStation 5 που τους είχε 

φέρει  ο Αϊ Βασίλης . Είχαν στεναχωρηθεί και ο Αϊ Βασίλης τους 

έφερε ένα άλλο .  

Τα παιδιά είχαν χαρεί πάρα πολύ και γράψανε ένα άλλο 

γράμμα για να τον ευχαριστήσουν  γράψανε: « σε 

ευχαριστούμε πολύ» 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 



Μία φοβερή ιστορία 

 
Μια  φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγοράκι που του άρεσαν 

τα Χριστούγεννα και ήταν 31 Δεκεμβρίου .  Το αγοράκι 

περίμενε μέχρι αύριο για να πάρει το δώρο του. Όταν ήρθε το 

πρωί ξύπνησε, πήγε να δει κάτω από το δέντρο του και ήταν 

στεναχωρημένος   που  δεν ήταν τα δώρα του  κάτω από το 

δέντρο του. Όταν οι γονείς του ξύπνησαν τον είδαν 

στεναχωρημένο και τον ρώτησαν: « τι έχεις πάθει;»  

«Δεν είναι τα δώρα μου κάτω από το δέντρο μου.» 

Τότε οι γονείς του, του πήραν ένα άλλο δώρο  και ζήσανε αυτοί 

καλά και εμείς καλύτερα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ  Δημήτρης 



ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα παιδί που το έλεγαν 

Γιώργο που δεν του άρεσαν τα Χριστούγεννα και δεν ήταν 

καλό παιδί και δεν πήρε δώρο. Επειδή όμως τον λυπήθηκε ο 

Αϊ- Βασίλης, του έφερε για δώρο ένα τηλέφωνο για να μιλάει .  

Τότε έγινε καλό παιδί για να πάρει καλύτερο δώρο  και να 

πάρει το δώρο που θέλει: έναν Hacker για να παίζει 

βιντεοπαιχνίδια. 

Θέμης ΓΙΑΝΝΗΣ 



   
Ο Αϊ Βασίλης 

Παραμονή πρωτοχρονιάς η Ελένη, το κοριτσάκι της ιστορίας μας και η 

οικογένειά της έστρωναν  το τραπέζι των Χριστουγέννων και  της 

Πρωτοχρονιάς. Κάποια στιγμή  χτύπησε το κουδούνι και μπήκαν τα 

ξαδέλφια, ο παππούς και η γιαγιά της και οι φίλοι της. Μετά βάλανε 

μουσική και τραγουδούσανε.  

Σε λίγη ώρα η μαμά είπε: «Μήπως ήρθε η ώρα να κόψουμε τη 

βασιλόπιτα;». «Ναιαιαι!» είπαν όλοι μ’ ένα στόμα κι έτρεξαν όλοι στο 

τραπέζι. Πρώτη και καλύτερη έφτασε βέβαια η Ελένη. Φώναξε: «Εγώ 

είμαι κιόλας στο τραπέζι». Μετά ο παππούς έκοψε τη βασιλόπιτα. Η 

Ελένη ήταν πολύ τυχερή γιατί κέρδισε το φλουρί. Έπειτα έφαγαν τη 

βασιλόπιτα και πήγαν για ύπνο. Η Ελένη έβλεπε στο όνειρό της τον Αϊ 

Βασίλη! 

Και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!!! 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΓΙΩΡΓΟΣ 



Ο Αϊ Βασίλης 

Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Αϊ Βασίλης 

και είχε αρρωστήσει ο Ρούντολφ  το ελαφάκι 

και δεν γνώριζε τι να κάνει και νόμιζε ότι 

τέλειωσαν  όλα και έκλαιγε όλη τη μέρα και 

την νύχτα και ήταν τα πιο χάλια Χριστούγεννα 

του κόσμου και όλοι ήταν θλιμμένοι και 

στεναχωρημένοι . Και μετά όλοι μισούσαν 

πολύ τον Αϊ Βασίλη. Τότε   ο Ρούντολφ έγινε 

καλά και από  τα πιο χάλια Χριστούγεννα 

έγιναν τα πιο καλά και ζήσαν αυτοί καλά κι 

εμείς καλύτερα!  

 

Αλέξανδρος 

 



ΤΑ    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Μια  φορά   κι  έναν  καιρό  ζούσε  μια  οικογένεια   κοντά    

στο  σπίτι   του  Αϊ Βασίλη που  μισούσε  τα  Χριστούγεννα.  Και  

δεν  στόλισαν  ποτέ  το  δέντρο.  Όμως  ο  Αι  Βασίλης   δεν  

τους  μισούσε αλλά  τους  αγαπούσε  και τους   έφερνε  πάντα  

πάρα  πολλά   δώρα.   Επειδή  τους  αγαπούσε,  τους   κάλεσε  

σε   ένα   χριστουγεννιάτικο   τραπέζι,  αυτοί συμφώνησαν  να 

πάνε να φάνε μαζί με  τον  Αϊ Βασίλη.  Όταν   η  οικογένεια   

έφτασε,   κατάλαβε  ότι  τα  Χριστούγεννα   είναι   για  να   

χαιρόμαστε   και   όχι    να  είμαστε  λυπημένοι.  Από  τότε  

αγαπάνε πολύ  τα   Χριστούγεννα  . 

 

Γεωργία    

Αναστασία 



Τα Χριστούγεννα 

Μια  φορά και  έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που λάτρευε τα 

Χριστούγεννα. Όμως  αυτό το κοριτσάκι περίμενε μέρες, νύχτες 

και  χρόνια για  να  έρθουν  τα Χριστούγεννα, ώσπου μια μέρα 

ξύπνησε και στόλισε το δέντρο.  Είδε τον Αϊ- Βασίλη να βάζει 

τα δώρα κάτω από το δέντρο.  Το κοριτσάκι τρόμαξε και 

τσίριξε και ο Αϊ-Βασίλης άκουσε τη φωνή της και είδε το 

κοριτσάκι και άφησε τα δώρα  και έφυγε. Το κοριτσάκι 

ξύπνησε  τους γονείς της και τους είπε για τον Άγιο Βασίλη, 

αλλά οι γονείς της δεν την πίστεψαν και για αυτό ξάπλωσαν 

ξανά. Έτσι το κοριτσάκι πίστευε στον  Αϊ-Βασίλη ακόμα και αν 

δεν την πίστευαν οι γονείς της.

 

Σεχραζάντ Ντάπτη 

Μαρκέλλα Λάλε   



Το κοριτσάκι  που αγαπούσε  πολύ  τα Χριστούγεννα 

Μια  φορά  ζούσε ένα  κοριτσάκι  που το  έλεγαν  Χαρά  και  

της  άρεσαν πολύ  τα Χριστούγεννα. Γιατί αυτή  η  γιορτή  

έκανε  τους  ανθρώπους  χαρούμενους.  Μια φορά σκέφτηκε 

να φτιάξει  χριστουγεννιάτικη  κάρτα ,  στην  φίλη  της  την 

Ελπίδα.  Όταν η Χαρά έδωσε  την  κάρτα  στην Ελπίδα, εκείνη 

χάρηκε πολύ. Όταν  η Χαρά  πήγε  για ύπνο  άκουσε  έναν  

θόρυβο  κατέβηκε  στο σαλόνι,  είδε  τον Άγιο  Βασίλη και  

έτρεξε  κοντά  του  και χάρηκε  πολύ και τον  αγκάλιασε.   

 

   

Άννα   Αγγελική 


