
Oι μαθητές γράφουν χριστουγεννιάτικα κείμενα (ποιήματα ή πεζά). 

• Τα Χριστουγεννιάτικα Κείμενά μας 

Προσθήκη στοιχείου 

 
 

7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων 
 

Γράφοντας Χριστουγεννιάτικα Ποιήματα. 

 
 

7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων 
Γράφοντας Χριστουγεννιάτικα Πεζά. 
 

 
7o Γυμνάσιο Ιωαννίνων 

Ποίημα: Ελίνα και Λυδία. 
 
Εμπρός, παιδιά μου. 
Χριστούγεννα ήρθαν. 
Βγάλτε το δέντρο 
και πολλά στολίδια. 
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Στολίστε με χαρά 
και βγείτε στον χιονιά 
με τα άλλα παιδιά 
να παίζετε καλά. 
 
Χιονανθρώπους να φτιάξετε 
τη μύτη μην ξεχάσετε 
τον σκούφο να τους βάλετε 
και φώτο να τους βγάλετε. 
 
Χριστούγεννα έχουμε 
να το θυμάστε! 
Χαρά να έχετε 
να μη λυπάστε! 

 
7o Γυμνάσιο Ιωαννίνων 

 
Πεζό: Λευτέρης και ΑλέξανδροςΒ. 
 
Μια Παραμονή Χριστουγέννων, πριν 2 χρόνια, μία κανονική οικογένεια έκανε τις γιορτινές ετοιμασίες, 
για να υποδεχτούν τους καλεσμένους. 
Όμως, για κακή τους τύχη, ένα απρόσμενο περιστατικό συνέβη. 
Καθώς η θεία Άνταμς καθάριζε τις πατάτες, ασυναίσθητα έκοψε το δάχτυλό της. Η οικογένεια 
αντέδρασε γρήγορα και κάλεσε το ασθενοφόρο. 
Πήγαν τη θεία στα Επείγοντα. Η γιορτή αναβλήθηκε για την Πρωτοχρονιά. 
Αίσιο τέλος. 
Και ευτυχισμένο το Νέο Έτος. 

 
7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων 

 
Πεζό: ΑλέξανδροςΚ., Βύρων, Δημήτρης. 
 
Ήταν Χριστούγεννα. Πηγαίναμε στο χωριό μας και χιόνιζε. Στα φανάρια σταματήσαμε και είδαμε ένα 
μικρό παιδί που πούλαγε χαρτομάντιλα. Μας ρώτησε αν θέλαμε χαρτομάντιλα. Εμείς του 
απαντήσαμε πως θέλαμε τρία πακέτα. Τον ρωτήσαμε πώς τον λένε. Μας απάντησε: "Νίκο". Η 
αμφίεσή του δεν ήταν και τόσο ωραία. Φορούσε μπλε σχισμένο παντελόνι και μια πράσινη μπλούζα, 
βρώμικη και αρκετά ξεθωριασμένη. Τον ρωτήσαμε από πού είναι και μας είπε ότι η μητέρα του 
κατάγεται από την Τουρκία, ενώ ο πατέρας του είναι από την Ελλάδα, και για αυτό έχει ελληνικό 
όνομα. Τον ρωτήσαμε πόσων χρονών είναι και μας απάντησε πως είναι 10 χρονών. Επίσης, είπε ότι 
είναι πρόσφυγας και ζει σε ένα κατάλυμα για πρόσφυγες. Και τον στέλνουν συνήθως να πουλήσει 
χαρτομάντιλα. Επειδή έπρεπε να φύγουμε, χαιρετήσαμε τον Νίκο. 

 
7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων 

 
Ποίημα: Γρηγορία. 
 
Χριστούγεννα θα έρθουν 
και κάλαντα θα πούμε 
όλα τα παιδιά θα παίζουν 
και χαρούμενα θα είναι. 
 
Οι γιορτές μάς φέρνουν 
τη χαρά και την ειρήνη 



όλα τα πρόσωπα χαμογελούν 
και θέλουν παιχνίδι. 
 
Γιατί οι γιορτές 
είναι ωραίες και 
όλοι ευχαριστιόμαστε 
και όλοι κάλαντα θα πούμε. 
 
Πάντοτε να είστε καλά 
να έρθει χαρούμενα 
το νέο έτος και όλοι 
να ζούμε ειρηνικά. 

 
7o Γυμνάσιο Ιωαννίνων 

 
Ποίημα: ΚωνσταντίνοςΓ και ΚωνσταντίνοςΖ. 
 
Τα Χριστούγεννα είναι ωραία 
με την πιο καλή παρέα 
τα σχολεία σταματάνε 
και οι γιορτές ξεκινάνε. 
 
Έξω πάλι ρίχνει χιόνι 
και η χαρά μας μεγαλώνει. 
Τα δέντρα όλοι τους στολίζουν 
και με δώρα τα γεμίζουν. 
 
Κουραμπιέδες και γλυκά 
τρώμε γύρω απ' τη φωτιά, 
έξω παίζουν τα παιδιά 
με φωνές και με χαρά. 

 
7o Γυμνάσιο Ιωαννίνων 

 
Ποίημα: Σωκράτης και Κυριάκος. 
 
Ήταν μια ξάστερη νύχτα 
το σκοτάδι απλωνόταν 
στο δάσος μια ξύλινη καλύβα΄ 
ήταν πολύ ζεστή. 
 
Στο πλάι μερικά δέντρα 
και κάτι πουλιά 
σκεφτήκαμε: "ίσως είναι 
κουκουβάγιες". 
 
Το φεγγάρι κίτρινο 
πολύ λαμπερό 
δίπλα του μικρά αστεράκια 
σκέπαζαν τον σκοτεινό ουρανό. 

 
 
 



7o Γυμνάσιο Ιωαννίνων 
 

Ποίημα: Γρηγορία και Ελευθερία. 
 
Καθώς στολίζαμε το δέντρο 
σκέψεις μού ήρθαν στο μυαλό 
χαρά, αγάπη, καλοσύνη 
να έχουν όλοι στον κόσμο αυτό. 
 
Γύρω από το χιονισμένο τοπίο 
βλέμματα πολλά να το θαυμάζουν 
δείχνοντάς το με γέλια και πειράγματα 
μέσα από την καρδιά τους. 
 
Νύχτα δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο 
αγκαλιά μέσα στο σκοτάδι 
αναμένοντας το νέο έτος 
γεμάτοι χαρά και οικογενειακή θαλπωρή. 

 
Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου 

 
Τίτλοι: 
-"Καλά Χριστούγεννα!" 
-"Χριστούγεννα και αλληλεγγύη ή καταναλωτισμός;" 
-"Προσκυνάμε τον Χριστό ή τις πολυεθνικές;" 
-"Ο εμπορευματοποιημένος Άγιος Βασίλης" 
-"Εθελοντισμός τα Χριστούγεννα" 
-"Χριστούγεννα με καταναλωτισμό;" 
Σύνδεσμος 

 
Γιούλη Λιούνη  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  Ώθηση 

 
Απόψε η νύχτα είναι ζέστη .Ένα παιδί δεν μπορεί να κοιμηθεί .... από την λαχτάρα για τα αυριανά 
κάλαντα. Μα δεν είναι ακριβώς αυτό .Είναι η αγωνία να μαζέψει όσα λεφτά χρειάζεται για να κάνει 
δώρο σε έναν άστεγο που είδε σήμερα στο μέτρο ...το βλέμμα της συναντήθηκε με αυτόν τον 
άνθρωπο .Αυτός όσο και αν ήταν άθλια η εμφάνιση του εσωτερικά εξέπεμπε κάποια σημάδια μιας 
ξεπεσμένης αρχοντιάς ..... Την μικρή δεν την ένοιαζε η οικονομική αδυναμία της οικογένειας της 
παρά μόνο αυτή η σπίθα αυτού του ανθρώπου που κρυβόταν μέσα από τα σκισμένα ρούχα του και 
τις τρύπιες κάλτσες του που κάλυπταν τα παγωμένα πόδια του .... Ξημέρωσε επιτέλους -κύριε 
φωτεινέ αυτά τα παπούτσια και οι κάλτσες για εσάς ,καλά Χριστούγεννα κύριε φωτεινέ ξημέρωσε ! 
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