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Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

Το βράδυ της παραμονής της νέας χρονιάς ο 
ουρανός της στολισμένης πόλης μας, θα γεμί-
σει από χρώματα! Ένα φαντασμαγορικό show 

βεγγαλικών ανοίγει την αυλαία για μια νέα χρονιά!

Ο Άλιμος μια γειτονιά, μια παρέα, μια οικογένεια, 
υποδέχεται το νέο έτος και όλοι μαζί από τα μπαλκό-
νια των σπιτιών μας θα απολαύσουμε τα βεγγαλικα 
που θα στολίσουν τον ουρανό της πόλης!

Μικροί Βιβλιοφάγοι, ετοιμαστείτε! Αυτά τα 
Χριστούγεννα εσείς είστε οι αγαπημένοι 
μας συγγραφείς. 

Εμπνευστείτε από την όμορφη πόλη μας και γράψτε 
μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία που θα διαδραματίζε-
ται πού αλλού; Στις γειτονιές του Αλίμου μας.

Στείλτε μας τις ζωγραφιές σας σε φωτογρα-
φία, μαζί με την ηλικία και το ονοματεπώνυ-
μο σας, από 20/12/2020 μέχρι 30/12/2020, στο 
alimoschristmas@gmail.com. Οι δυο καλύτερες 
συμμετοχές θα κερδίσουν παιδικά βιβλία, 10 & 5 
αντίστοιχα, βραβευμένα (από το Ελληνικό Τμήμα της 
ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού.

Μικροί μας καλλιτέχνες, η πιο όμορφη εποχή 
του χρόνου έφτασε. Βγάλτε τα πινέλα σας 
και αποτυπώστε την στο χαρτί. 

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι διαφορετικά. Ετοιμά-
στε μια ζωγραφιά αφιερωμένη στους γείτονες σας, 
στους φίλους σας και σε όσους έχουν ανάγκη να χα-
μογελάσουν τις δύσκολες αυτές ημέρες. 

Στείλτε μας τις ζωγραφιές σας σε φωτογρα-
φία, μαζί με την ηλικία και το ονοματεπώνυ-
μο σας, από 20/12/2020 μέχρι 30/12/2020, στο 
alimoschristmas@gmail.com. Οι δυο καλύτερες 
συμμετοχές θα κερδίσουν παιδικά βιβλία, 10 & 5 
αντίστοιχα, βραβευμένα (από το Ελληνικό Τμήμα της 
ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου). 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου, 
όλες οι συμμετοχές θα αναρτηθούν στη σελίδα μας 
στο facebook "Παραμυθούπολη Αλίμου".

Ο Δήμος Αλίμου προσκαλεί τα καταστήματα 
της πόλης να συμμετάσχουν στον 1ο Δια-
γωνισμό Χριστουγεννιάτικης Βιτρίνας!!!

Στείλτε μας μια φωτογραφία της στολισμένης βι-
τρίνας σας, την επωνυμία και τη διεύθυνση του κα-
ταστήματος σας, μέχρι τις 24/12/2020, στο μέηλ 
alimoschristmas@gmail.com. 

Όλες οι συμμετοχές θα αναρτηθούν στην σελίδα 
μας  στο facebook "Παραμυθούπολη Αλίμου" και 
οι τρεις καλύτερες θα κερδίσουν δωρεάν προβολή 
στις φωτεινές πινακίδες του Δήμου για 3 μήνες, 
2 μήνες και 1 μήνα αντίστοιχα.

Και αυτά τα Χριστούγεννα για την αγαπημένη 
μας μουσική επιλέγουμε τον Διαδικτυακό 
Ραδιοφωνικό Σταθμό του Δήμου Αλίμου 

"ALIMOS web radio". Από τις 12/12/2020 οι Αγο-
ρές της πόλης μας γεμίζουν με Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες, όμορφες μουσικές και ζωντανές εκπομπές 
από τους εθελοντές ραδιοφωνικούς μας παραγω-
γούς.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ:

webradio.alimos.gov.gr

Και απολαύστε καθημερινά, όλες τις ώρες της ημέρας.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
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Είμαι ο Δήμαρχος της πόλης μας, του 
Αλίμου, και θέλω μ’ αυτό το γράμ-
μα να σας ευχηθώ Καλές Γιορτές, με 

υγεία και πολλή πολλή αγάπη!

Εφέτος είναι μια διαφορετική χρονιά από 
τις προηγούμενες. Πρέπει να προσέχουμε 
όλοι, για να μην αρρωστήσουμε. Να προσέ-
χουμε πρέπει κι όχι να φοβόμαστε. Εμείς οι 
μεγάλοι είμαστε κάθε στιγμή δίπλα σας και 
σας αγαπάμε και σας προστατεύουμε. Ζη-
τάμε, όμως, κι από σας να μας βοηθήσετε 
φορώντας τις μάσκες σας, κάθε φορά που 
βγαίνετε έξω, και πλένοντας συχνά τα χέρια 
σας, όπως σας έχουν δείξει οι γονείς και οι 
δάσκαλοί σας.

Ξέρω ότι αυτές τις μέρες δεν μπορείτε να 
πάτε στο σχολείο σας ή να παίξετε με τους 
φίλους σας. Το ξέρω ότι είναι πολύ βαρε-
τό να μένει κανείς συνέχεια στο σπίτι. Αλλά 

μόνο έτσι θα βοηθήσουμε να σταματήσει 
η δύσκολη περίοδος που περνάμε και να 
γίνουν γρήγορα τα πράγματα, όπως ήταν 
πριν.

Σκέφτηκα, λοιπόν, να σας κάνω ένα μικρό 
δωράκι, μια και πλησιάζουν τα Χριστούγεν-
να. Στα χέρια σας κρατάτε ένα έντυπο με 
παιχνίδια και σπαζοκεφαλιές για τις στιγμές 
που θα έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. 
Ελπίζω να σας αρέσει και να περάσετε ευ-
χάριστα με αυτό κάποιες ώρες. Μπορείτε 
να βάλετε και τη μαμά και τον μπαμπά στο 
παιχνίδι…

Παιδιά μου, έρχονται Χριστούγεννα και τα 
Χριστούγεννα είναι γιορτή Αγάπης! Δώστε 
την αγάπη της καρδιάς σας στους δικούς 
σας, ζωγραφίστε τους ζωγραφιές, τραγου-
δήστε τους, στείλτε γράμματα με ευχές σε 
όσους αγαπημένους σας είναι μακριά, βοη-

θήστε τη μαμά να φτιάξει τα γλυκά. Αφού 
τα δώρα θα είναι εφέτος λιγότερα, ας είναι 
περισσότερη η αγάπη!

Σας φιλώ μέσα από τη μάσκα μου κι εύ-
χομαι σε όλους σας και στους γονείς σας 
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!
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Παιδιά μου, γεια σας!

Νικηφόρος Λύτρας: Ο ζωγράφος των Ελληνικών Χριστουγέννων

Δεν υπάρχει πιό ταιριαστή περίοδος από 
τα Χριστούγεννα, για να μιλήσουμε για 
τον Νικηφόρο Λύτρα, έναν σπουδαίο 

Έλληνα ζωγράφο, που γεννήθηκε λίγο μετά την 
Επανάσταση του 1821 και, συγκεκριμένα, το 
1832 στην Τήνο.

Θα μου πείτε γιατί σας μπερδεύω με χρονολο-
γίες; Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε 
ποια περίοδο και κάτω από ποιες συνθήκες έζη-
σε ο καλλιτέχνης και από τι επηρεάστηκε.

Ο Ν. Λύτρας λοιπόν έζησε εκείνη την περίο-
δο, που, μετά από την απελευθέρωσή μας από 
τους Τούρκους, μετά από τετρακόσια χρόνια 
σκλαβιάς, στην πατρίδα μας γίνονταν τεράστι-
ες προσπάθειες, ώστε να φτιαχτεί το καινούργιο 
κράτος. Τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς δεν ήταν 
και λίγα!

Σπούδασε στο Πολυτεχνείο και όταν αποφοίτη-
σε, το 1860, συνέχισε τις σπουδές του και μάλι-
στα με υποτροφία στην Ακαδημία του Μονάχου. 
Γύρισε στην Ελλάδα το 1865 και δίδαξε στη 
Σχολή Καλών Τεχνών 38 ολόκληρα χρόνια, έως 
το θάνατό του το 1904.

Ανάμεσα στα πολλά του αριστουργήματα, το 

1872 δημιούργησε "Τα κάλαντα", έναν από τους 
πιο ξακουστούς πίνακες στην ιστορία της ελλη-
νικής ζωγραφικής.

Με αυτόν του τον πίνακα θα ασχοληθούμε και  
εμείς, γιατί, πέρα από αυτό που βλέπουμε με την 
πρώτη ματιά, υπάρχουν τόσα πολλά να δούμε 
και να μάθουμε.

Τί λέτε;  Να ταξιδέψουμε μέσα σε αυτή τη ζω-
γραφιά και να ανακαλύψουμε τα μυστικά της, 
τους συμβολισμούς της; Γιατί ο σπουδαίος αυτός 
ζωγράφος δεν μας δείχνει απλά ένα παραδοσι-
ακό έθιμο, αλλά πολλά μα πολλά περισσότερα.

Τί βλέπουμε λοιπόν με μιά πρώτη ματιά;
Πέντε παιδάκια ντυμένα με παραδοσιακές φο-
ρεσιές και κρατώντας παραδοσιακά όργανα, τα-
μπούρλο και φλογέρα,  ψάλλουν τα χριστουγεν-
νιάτικα κάλαντα, στην αυλή ενός παλιού σπιτιού.
Αν κοιτάξουμε προσεκτικά τα πέντε παιδάκια, θα 
παρατηρήσουμε πως είναι διαφορετικής κατα-
γωγής και εθνικότητας. Δείτε το χρώμα του δέρ-
ματός τους, τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
τους. Μήπως λοιπόν ο ζωγράφος θέλει να μας 
υπενθυμίσει ότι το γνήσιο πνευμα των Χριστου-
γέννων δεν γνωρίζει διακρίσεις ούτε χρώμα και 

πως η χαρά και η ελπίδα είναι δικαίωμα 
όλων;
Στα δεξιά του πίνακα βλέπουμε μια νέα 
γυναίκα, πίσω από μιά μισάνοιχτη πόρτα, 
να κρατά με το ένα χέρι το βρέφος  και με 
το άλλο ένα κλαδί με ρόδια. 
Τι συμβολίζει το ρόδι που και εμείς στις 
μέρες μας το σπάμε την Πρωτοχρονιά 
στο κατώφλι μας; Το ρόδι είναι το σύμ-
βολο της αφθονίας, της καλοτυχίας, της 
γονιμότητας, του πλούτου και από ό,τι 
φαίνεται τα ίδια ακριβώς συμβόλιζε και  
περίπου εκατό πενήντα χρόνια πριν, τότε 
που ζωγραφίστηκε αυτός ο πίνακας.

Δείτε και το ποτήρι με το νερό. Έθιμο 
παλιό, που όμως σε πολλά μέρη της πα-
τρίδας μας τηρείται μέχρι τις μέρες μας. 
Σύμβολο και αυτό του πλούτου και της 
καλής ζωής.

Στα δεξιά της πόρτας παρατηρείστε το 
αρχαίο άγαλμα. Ίσως το χρησιμοποιεί, 
για να δείξει τη σύνδεση της νέας Ελ-
λάδας με την αρχαία Ελλάδα, τη σχέση 
μας με το παρελθόν μας, που, παρά τα 
τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, αυτή η σχέ-
ση υπήρχε και υπάρχει ζωντανή και μας 
εμπνέει για το μέλλον.

Στην άλλη πλευρά της πόρτας στέκει μια 
ψάθινη σκούπα  και στο βάθος του πίνα-
κα ένα σχεδόν ξεραμένο δέντρο, δεμένο 
σε ένα ξύλο, για να μη πέσει. Ακριβώς 
από πίσω από το δέντρο και πίσω από 
τον μαντρότοιχο υπάρχει ένα παιδάκι που 
παρακολουθεί την όλη σκηνή με θλιμμέ-
νο βλέμμα. Μάλλον, όπως μας λένε οι 
ειδικοί, και τα δύο αυτά συμβολίζουν τη 
φτώχεια και τις δυσκολίες  που πέρναγαν 
οι Έλληνες εκείνη την περίοδο.

Ας βγούμε όμως λίγο έξω από τον πί-
νακα και ας τον κοιτάξουμε πάλι από 
απόσταση.
Ο ζωγράφος έχει δώσει μεγάλη προσοχή 
στις λεπτομέρειες του σκίτσου του. Τα 

χρώματα που χρησιμοποιεί, αν και μου-
ντά, έχουν μεγάλη αρμονία και παρατη-
ρήστε ακόμα πως στον πίνακα του δεν 
υπάρχει φως. Όλα αυτά λοιπόν είναι χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματα όσων καλλιτε-
χνών ανήκουν σε αυτό που λέμε "Σχολή 
του Μονάχου".

Και τώρα που είμαστε σε λίγη απόσταση, 
ας κοιτάξουμε μέσα μας και  ας ψάξουμε 
το συναίσθημα που μας αφήνει ο πίνακας 
βλέποντάς τον. 
Νομίζω πως αυτό που επικρατεί τελικά 
είναι η χαρά, η ελπίδα, η αισιοδοξία που 
φαίνεται στα μάτια και τα χαμόγελα των 
παιδιών και της νέας μητέρας. 
Η χαρά από την γιορτινή ατμόσφαιρα της 
γέννησης του Χριστού και το μήνυμα της 
ελπίδας δεν επισκιάζεται από όποια ση-
μάδια φτώχειας ή θλίψης. 
Τελικά όλοι έχουμε δικαίωμα στη χαρά 
και την ελπίδα, όπου και να έχουμε γεν-
νηθεί, ό,τι χρώμα και αν έχει το δέρμα 
μας, όποιες δυσκολίες και αν περνάμε.  
Συμφωνείτε;

Καταλαβαίνετε λοιπόν πως, αν "χωνόμα-
στε" μέσα σε ένα πίνακα και ψαχουλεύ-
ουμε τα μυστικά του, θα βρούμε πολλά 
περισσότερα από όμορφα σκίτσα και 
χρώματα. Θα βρούμε "σύμβολα" που δι-
ηγούνται ολόκληρες ιστορίες, ήθη, έθιμα 
και την πραγματικότητα μιας ολόκληρης 
εποχής.

Γιατί μη μου πείτε... δεν μας ταξίδεψε ο 
ζωγράφος μας όμορφα μέσα από τον πί-
νακά του σε μια Ελλάδα παλιά, άγνωστη 
σε εμάς; Δεν μας θύμισε ταυτόχρονα και 
αλήθειες και αξίες που πρέπει πάντα να 
έχουμε στην καρδιά μας;

Τί λέτε λοιπόν; δίκαια ο Νικηφόρος 
Λύτρας δεν ονομάστηκε "ο ζωγρά-
φος των Ελληνικών Χριστουγέν-
νων";

Στις ζωγραφιές των παιδιών δεν υπάρχει 
σωστό και λάθος, υπάρχει μόνο η έκφρα-
ση του εσωτερικού τους κόσμου… Αφή-
στε τα παιδιά να ζωγραφίσουν ελεύθερα 
και να σας μιλήσουν για τις δημιουργίες 
τους ή και όχι. Γιατί αυτό που μας ενδι-
αφέρει πρώτιστα, είναι η προσωπική έκ-
φραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
και όχι το εικαστικό αποτέλεσμα… 

- Σχεδιάστε και χρωματίστε τα δικά σας 
γιορτινά μπισκότα χρησιμοποιώντας τα 
Χριστουγεννιάτικα κουπ – πατ της μαμάς και 
τους μαρκαδόρους σας.  Στολίστε τα με πού-
λιες και χρυσόκοσκονη. 

- Σχεδιάστε, το πιο μεγάλο Χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο. Ζωγραφίστε πάνω του 
μπάλες, στολίδια, και ένα αστέρι στην κο-
ρυφή του. Κάτω από το δέντρο ζωγραφίστε 
κουτιά με δώρα. 

- Σχεδιάστε, ένα Χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο και γράψτε μέσα του όσες περισσότε-

ρες λέξεις που σας θυμίζουν τα Χριστούγεν-
να και την Πρωτοχρονιά. 

- Ζωγραφίστε το καλύτερο δώρο του κό-
σμου. 

- Ζωγραφίστε, κάτι από μία ταινία που πα-
ρακολουθήσατε. 

- Ζωγραφίστε, κάτι που σας έκανε εντύπωση 
από ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι που 
διαβάσατε. 

- Ζωγραφίστε ένα δώρο που θα κάνατε σε 
ένα άλλο παιδάκι. Σε ποιο παιδάκι θα το 
χαρίζατε; 

- Ζωγραφίστε το δώρο που θέλετε να σας 
στείλει ο Άγιος Βασίλης. Πώς φαντάζεστε 
να είναι;  

- Κάντε μία λίστα με τις αποφάσεις σας 
για τη νέα χρονιά. Τι θέλετε να κάνετε αυτή 
τη χρονιά; 

Διαλέξτε την αγαπημένη σας χριστουγεννιάτικη 
μουσική και χορέψτε μαζί, γονείς και παιδιά, όπως 
σας αρέσει. Κατά τη διάρκεια του χορού μπορείτε 
να δοκιμάσετε:

- Να ανοίξετε τα κλαδιά σας σαν ένα χριστουγεννιάτικο 
δέντρο. 

- Να κάνετε το σώμα σας μια χριστουγεννιάτικη μπάλα.

- Να αναβοσβήσετε σαν τα φωτάκια του δέντρου.  

- Να κρυφοκοιτάξετε σαν ένα ξωτικό. 

- Να στριφογυρίσετε σαν μια χιονονιφάδα.

- Να περπατήσετε σαν το μολυβένιο στρατιωτάκι.

- Να κουβαλήσετε τον βαρύ σάκο του Άγιου Βασίλη.

- Να τρεμοσβήσετε σαν ένα αστεράκι.

- Να λιώσετε σαν ένα χιονάνθρωπο. 

- Να χοροπηδήσετε σαν ένα ταρανδάκι. 

- Να γελάσετε σαν τον Άγιο Βασίλη.

Χορέψτε και παίξτε παιχνίδια 
σωματικής έκφρασης …

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Δημιουργήστε Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές!  

Χριστουγεννιάτικο στεφάνι 
με κομμάτια παζλ!

Υλικά: "παλιά" κομμάτια 
παζλ, στεφάνι από χαρτί, 
πράσινη τέμπερα. κόκκινα 
& λευκά πον πον,  πινέλο, 
υγρή κόλλα, λίγη χρυσή 
κορδέλα.

Βάφουμε τα κομμάτια από 
την πλευρά που δεν έχουν 
σχέδιο (πίσω πλευρά). Τα 
αφήνουμε να στεγνώσουν 
& βάφουμε πάλι.

Κολλάμε στο στεφάνι τα 
κομμάτια. Κολλάμε από 
ένα πον πον στο κέντρο 
κάθε κομματιού. 

Στο πίσω μέρος του στεφανιού κολλάμε τη κορδέλα.

της Αποστολίας Σκλάβου

Ευχαριστούμε την Κατερίνα Διαμαντή 

(Νηπιαγωγός - ΚΔΑΠ Αλίμου) 

για τις δημιουργικές δραστηριότητες

1. ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ
2. ΕΚΕΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ
3. ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΙ 
4. ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
5. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΑ ΔΩΡΑ
6. ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
7. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟ
8. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ   

  9. ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑ
10. ΤΟΝ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
11. ... ΝΥΧΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΧΑΡΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑ-
ΝΟΙ... 
12. ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
13. ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΥΣ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ
14. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
15. ΜΕ ΑΥΤΑ ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
16. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΥΝΤΟΛΦ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ



Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο για τον

Άλιμο που αγαπάμε4 Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε4

Ποιος θα σώσει τα Χριστούγεννα; 
Παραμύθι αφιερωμένο στους μικρούς Αλιμιώτες από τους συγγραφείς Στεύη Τσούτση & Αντώνη Κοντάκη

Η ομορφότερη εποχή του χρόνου πλησίαζε και στον Βόρειο Πόλο είχε σημάνει 
συναγερμός. Τα ξωτικά έφτιαχναν δώρα χωρίς να σηκώνουν κεφάλι και οι τα-
χυδρόμοι ήταν όλο πήγαινε έλα, φορτωμένοι σάκους. Όλα είχαν καθυστερήσει 

αυτή τη χρονιά. Υλικά, γράμματα, φιόγκοι, τα πάντα! 
Για όλο τον κόσμο η χρονιά ήταν γεμάτη μάσκες, αντισηπτικά και δυσκολίες. Τα 
διάβαζε ο άι Βασίλης στα γράμματα των παιδιών και δεν μπορούσε να του βγει 
κανένα από εκείνα τα χαρούμενα «Χο! Χο!» του. Ένιωθε πως αυτές οι γιορτές 

έπρεπε να είναι πιο φωτεινές από κάθε άλλη φορά. 

«Ο κόσμος έχει ανάγκη τη μαγεία των Χριστουγέννων» σκεφτόταν και 
δούλευε πυρετωδώς. Και κυριολεκτούμε, όταν λέμε «πυρετωδώς», γιατί ο άι 

Βασίλης, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αρρώστησε! Κανείς δεν κατάλαβε τι 
έγινε, πώς έγινε και κυρίως ποιος τον κόλλησε. Η αλήθεια, όμως, ήταν μία: 

Ο άι Βασίλης ήταν άρρωστος κι έπρεπε να μπει σε καραντίνα! 
 Ο γιατρός ήρθε φορώντας τη μάσκα του, τον εξέτασε, του έκανε τα τεστ που 
έπρεπε κι αποφάσισε πως μέχρι την Πρωτοχρονιά δε θα έπρεπε να βγει από το 

σπίτι του. 

«Ελπίζω τα μελομακάρονα που τρως όλο τον χρόνο να μη μας δημιουρ-
γήσουν υποκείμενα νοσήματα κι επιπλοκές. Να είσαι προσεκτικός και 

θα γιάνεις!» συμβούλεψε κι έφυγε, απολυμαίνοντας καλού κακού τα χέρια του 
πάνω από τα γάντια που φορούσε. 

Βαβούρα επικράτησε στο εργαστήρι. Τι θα γινόταν τώρα; Ποιος θα μοί-
ραζε τα δώρα στα παιδιά; 

«Να το κάνουν οι τάρανδοι!» είπαν τα ξωτικά. 
«Μα δεν ξέρουμε τον δρόμο. Ο άι Βασίλης μας τον δείχνει κάθε χρόνο. Κι είναι 
καιρός να το παραδεχτούμε: δεν έχουμε καθόλου προσανατολισμό! Να το κά-

νουν τα ξωτικά!» είπαν οι τάρανδοι.
«Εγώ έχω υψοφοβία!» δήλωσε ο Αλάμπαστερ, ο ένας από τους έξι ξωτικο-βοη-

θούς του άι Βασίλη. 
«Εγώ έχω υποσχεθεί στη γυναίκα μου να την πάω διακοπές!» δικαιολογήθηκε ο 

Σάινι.
«Μη με κοιτάτε, εγώ έχω αλλεργία στους ταράνδους!» φτερνίστηκε ο Πέππερ. 
«Εγώ έχω παχύνει τελευταία, δε θα χωράω στις καμινάδες. Θα φρακάρω και 

πάνε τα Χριστούγεννα!» εξομολογήθηκε ο Έβεργκριν.
«Κι εγώ πρέπει να φροντίσω τον άι Βασίλη. Ποιος θα του φτιάξει σούπα, τώρα 

που είναι άρρωστος;» αρνήθηκε η Μαίρη Κρίστμας. 
Όσο για τον Γουόνορς, τον έκτο ξωτικο-βοηθό, ένα απότομο φτάρνισμα τον 

είχε κάνει να μπει από μόνος του σε καραντίνα. Τόση τρομάρα είχε πάρει με την 
αρρώστια του άι Βασίλη. 

Αδιέξοδο! Τάρανδοι και ξωτικά είχαν πελαγώσει. Τα Χριστούγεννα κινδύνευαν. 
Κάποιος έπρεπε να τα σώσει! Μα πώς; 

Ποιος θα γινόταν ο ήρωας των Χριστουγέννων;

Πώς θέλεις να τελειώσει η ιστορία; Γράψε τη συνέχειά της και στείλε την 
στο: alimoschristmas@gmail.com  Και πού ξέρεις; Αν ο δικός σου ήρωας 

σώσει τα Χριστούγεννα, ένα δώρο σε περιμένει! 

Αγαπητοί φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλίμου, 

Η διαφορετική αυτή για όλους μας χρονιά έφτασε στο 
τέλος της και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
ετοίμασε το Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι: 

«ΑλλάΖΩ Σελίδα… στον χρόνο!»  

Τα παιδιά θα κάνουν μια ιστορική αναδρομή στην επι-
κοινωνία και τις ευχές και θα δημιουργήσουν μια ευ-
χετήρια κάρτα, για να τη στείλουν ταχυδρομικά σε μια 
Βιβλιοθήκη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών.

Αλλάζω σελίδα για μένα, για σένα, 
για τον κόσμο, τον πλανήτη, για όλους μας! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ: info@vivliothiki.gr 

Ο ΑΛΙΜΟΣ ΦΟΡΕΣΕ ΤΑ ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΤΟΥ!! 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ 
ΓΡΙΦΟΙ

1. ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ:
Τα Χριστούγεννα, στο οικογε-
νειακό τραπέζι η γιαγιά έβαλε 
σε μια πιατέλα κουραμπιέδες 

και μελομακάρονα για τα εγγό-
νια της. Το καθένα πήρε το ίδιο 
πλήθος γλυκών και τελικά δεν 

έμεινε ούτε ένα. Κάθε παιδί πήρε 
το 1/3 των κουραμπιέδων και το 
1/5 των μελομακάρονων. Πόσα 

ήταν τα παιδιά;

2. ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ:
Ένα αγόρι έχει 20 στολίδια πε-
ρισσότερα από την φίλη του. Αν 
στα μισά του στολίδια προσθέσει 
10, θα είναι όσα της φίλης του. 
Πόσα στολίδια έχει το αγόρι και 

πόσα η φίλη του;

ΚΡΕΜΑΣΕ
ΤΗΝ ΚΑΛΤΣΑ 
ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ


