
Ένα γράμμα για τον Άγιο Βασίλη. 

Η Μάρθα  και η Ντίνα  ήθελαν να δουν  τον Άγιο Βασίλη   

από κοντά. Την Πρωτοχρονιά των Χριστουγέννων το 

βράδυ έγραψαν ένα γράμμα για τον Άγιο Βασίλη και 

καθόντουσαν ξύπνιες. Τότε τις πήρε ο ύπνος και μετά 

ήρθε  ο Άγιος Βασίλης που ήταν πνεύμα. Ο Άγιος 

Βασίλης πήρε το γράμμα τους και άφησε τα δώρα τους. 

Το πρωί είδαν το δώρο τους και χάρηκαν πάρα πολύ. 

Έτσι έκαναν ένα πρωινό στους γονείς τους. Η μαμά και 

ο μπαμπάς  τις έβγαλαν  βόλτα για να παίξουν  . Όταν 

γύρισαν στο σπίτι  άνοιξαν τα  δώρα οι γονείς τους και 

χάρηκαν πολύ  που τα παιδιά τους είναι ευτυχισμένα με 

τα δώρα τους.     

Δέσποινα   Θεοδώρα    Μαρίνα 

  



Το Αϊ  Αγοράκι 

Μια  φορά  κι  έναν καιρό ένα  αγοράκι  ήθελε   να  

έρθουν  τα Χριστούγεννα γιατί  ήταν καλό  αγόρι 

και θα του έφερναν πολύ ωραία δώρα.  

 

Αλλά ο Αϊ Βασίλης είχε Covid 19 και δεν πήγε τα 

δώρα και τότε το αγοράκι στεναχωρήθηκε πολύ. 

Τότε ο Αϊ Βασίλης πήρε από το νοσοκομείο 

τηλέφωνο το αγοράκι για να πάει τα δώρα στα 

παιδιά.  

Το αγόρι  ανέβηκε πάνω στον Ρούντολφ  και 

πήγαν γύρω από όλο τον κόσμο. 

 

 

Στέργιος και Αφροδίτη 

 



                              ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

 

«ο χιονάνθρωπος περιμένει τον Άγιο Βασίλη» 

 

«Κοίτα προς τα κάτω» 

 «Το χαρούμενο ξωτικό» 

 



                              ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

 

«Το μπαστουνάκι των Χριστουγέννων»  

  

«Το μεσαίο χριστουγεννιάτικο δέντρο» 

 «Κόκκινα δώρα» 

Κωνσταντίνος 



Τα παιδιά σώζουν τα Χριστούγεννα 
 

Μια φορά κι έναν καιρό είχαν έρθει τα Χριστούγεννα. Όλα τα παιδιά είχαν πάει για 

ύπνο και ξαφνικά, ένα παιδί η μικρή Άννα, άκουσε έναν θόρυβο και σκέφτηκε: «Τι 

είναι όλος αυτός ο θόρυβος;» Με πολύ περιέργεια πήγε στο σαλόνι και τι να δει; Ο 

Άγιος Βασίλης είχε κολλήσει στη καμινάδα και δεν μπορούσε να βγει.  

Της είπε «Άννα, Άννα ! Βοήθειααα !! Κόλλησα και θέλω τη βοήθειά σου. Δεν μπορώ 

να ξεκολλήσω . Φέρε τους φίλους σου, πάρε τον σάκο μου και πάτε να δώσετε τα 

δώρα στα άλλα παιδιά. Έχω πάει σε όλες τις άλλες χώρες και μου μένει η Αθήνα!»  

«Θα τα καταφέρω άγιε Βασίλη.»  

Το ίδιο βράδυ, η Μικρή Άννα  φώναξε τις φίλες της  και τους είπε τι θα κάνουν. 

«Εντάξει Άννα πάμε λοιπόν!» Και άρχισαν το ταξίδι… Όταν έδωσαν όλα τα δώρα 

στα παιδάκια, έμενε μόνο το σπίτι της Άννας αλλά η Άννα δεν ήθελε να τελειώσει 

έτσι και  τους είπε να πάνε στο κέντρο της Ελλάδας για να φτιάξουν χιονάνθρωπους 

σε όλη τη πόλη !  

Της είπαν:  «Άννα το παρατραβάς λίγο δεν νομίζεις;»   

«Μην λέτε βλακείες κορίτσια πάμε» «Οκ…;»  

Άρχισε να ξημερώνει και η Άννα ξέχασε ότι έπρεπε να δώσει το δώρο της στο 

δέντρο της και της  είπαν «ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΟΥ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 

ΣΟΥΥ!»   

«ΩΧ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑ ΠΑΜΕ!»  

όταν το έδωσαν στο δέντρο της είπαν στον άγιο Βασίλη «Συγγνώμη που 

αργήσαμε…» «Χα! Δεν πειράζει !» Τέλος 



 

Μαρία 2021 Καλά Χριστούγεννα! 



Το κουνελάκι και το κουταβάκι που ξέχασαν 

να γράψουν γράμμα στον Αϊ-Βασίλη. 

Μια φορά κι έναν καιρό , τα Χριστούγεννα το 

κουνελάκι και το κουταβάκι ετοιμαζόντουσαν 

να πάνε για ύπνο . Δεν μπορούσαν να  

κοιμηθούν και κάθισαν στον καναπέ στο  

σαλόνι .Εν τω μεταξύ  είχαν ξεχάσει να 

γράψουν το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη . Και 

άρχισαν να γράφουν : «Αγαπητέ Αϊ-Βασίλη θα 

ήθελα να μου φέρεις ένα κόκαλο για να 

παίζω. Με αγάπη το κουταβάκι.» «Εγώ Αϊ-

Βασίλη θα ήθελα να μου φέρεις ένα καρότο 

και μια κουβέρτα για τις για τις κρύες μέρες. 

Με αγάπη το κουνελάκι.»  

Το επόμενο πρωί κάτω από το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο τους ήταν τα δώρα 

που είχαν ζητήσει από τον Αϊ-Βασίλη και 

χάρηκαν πάρα πολύ!!!! 

 


