
            Γιορτινά  κείμενα  

 

Μία ευχι ςασ εφχομαι για τον καινοφριο χρόνο 
Τθν πόρτα ςα να τθ χτυπά θ ευτυχία μόνο! 

Τα Χριςτοφγεννα, βλζπετε, ςυμβαίνουν καφματα και για αυτό κι εγϊ κζλω να ευχθκϊ ςτον κακζνα 

από εμάσ να του ςυμβεί όποιο καφμα κζλει, όποιο καφμα περιμζνει. Μα πάνω απϋ όλα υγεία και 

χαρά ςε όλο τον κόςμο. Καλά Χριςτοφγεννα! 

Ειρινθ Μαρι Β1 

 

Εφχομαι θ αγάπθ και θ χαράνα φωλιάςει μζςα ςτισ καρδιζσ των ανκρϊπων και να τισ ηεςτάνει, 

προςκζτοντασ μια νότα ευτυχίασ ςτθ δφςκολθ κακθμερινότθτα αυτισ τθσ εποχισ. 

Αλεξανδράκθ Άννα Α1 

 

Τι να πω εγϊ για τθν χρονιά που πζραςε;  Πολλά κακά ςε μια χρονιά. Διδακτικι χρονιά κα ζλεγα, 

μασ δίδαξε  πολλά, αλλά ειδικά τον ςεβαςμό ςτθν ίδια τθ ηωι μασ. 

Όςον αφορά το 2021  εφχομαι  να επιςτρζψουμε ςτθν κανονικότθτα,  να ξαναπάρουμε πίςω τισ 

ηωζσ μασ και το πάκθμα να μασ γίνει μάκθμα! 

Μεγαλακάκθσ Σιφθσ Α2 

 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΙΑΣΙΚΕ ΕΤΧΕ 

Θ Γζννθςθ Του Ιθςοφ ασ φζρει τθν αγάπθ 

Και να φωτίςει τα μυαλά που κυβερνοφν τα κράτθ. 

Και θ χρονιά που ζρχεται ασ είναι ευλογθμζνθ 

Κι απαλλαγμζνθ από ιοφσ ς’ όλθ τθν οικουμζνθ. 

Χρόνε που φεφγεισ, ςτο καλό! 

Για ξζχαςμα δεν είςαι! 

Ατςιποδιάρθσ ιςουνα, ςχεδόν με το που μπαίνεισ 

Και τςα μασ το ςυνζχιςεσ  κι ατςιποδιάρθσ βγαίνεισ! 

Ελπίηω ο επόμενοσ κακόλου μθ ςου μοιάηει 

Γιατί τθν ανκρωπότθτα κα φάει το μαράηι. 

Χρόνια πολλά και υγιι εφχομαι ςτουσ ανκρϊπουσ 

Και να ορκοποδιςουνε μετά από τόςουσ κόπουσ! 

Ελζνθ Ζαχαριουδάκθ   Β1 



 

Μια και φτάνουμε ςτθν τελικι ευκεία τοου 2020, εφχομαι θ καινοφρια χρονιά να είναι 

διαφορετικι. Πρϊτα απϋ  όλα εφχομαι υγεία ςε όλο τον κόςμο, μια χρονιά δθμιουργικι, με πολλζσ 

χαρζσ μα προπάντων χωρίσ προβλιματα. Εφχομαι τα φετινά Χριςτοφγεννα που για όλουσ μασ ιταν 

πολφ δφςκολα, κακϊσ ιμαςταν μακριά από αγαπθμζνα μασ πρόςωπα, να μθν επαναλθφκοφν. Ασ 

είναι τα τελευταία Χριςτοφγεννα που δεν αγκαλιάςαμε. Περιςςότερο ευτυχιςμζνο το 2021. 

Άννα Λαρεντηάκθ Α2 

 

Το πρωινό μου ξφπνθμα , θ λζξθ γάλα 

Και τα χαμόγελά ςασ τα μεγάλα. 

Γεια ςου, φίλε μου, γεια ςου, μπαμπά μου 

Μια φράςθ τόςο απλι δίνει ηωι ςτα κφτταρά μου. 

Απϋ το φλυτηάνι του ηεςτοφ καφζ θ μυρωδιά 

Κι ζνα ςτιφτό τςιαγάρο  ςυντροφιά 

Να καυμάηω τθσ ανατολισ τθ ηωγραφιά. 

Γεμάτο ςκόνεσ ςτθν παρζα ςαν φανϊ 

Με τον αποςπερίτθ ςτον ςκοτεινό ουρανό 

Τα γλυκά ςου μάτια όταν κοιτϊ 

μεμιάσ τθ δυςκολθ μζρα  τθν ξεχνϊ. 

Γλεντοφςθσ Μανοφςοσ Β2 

 

 

Χρόνια πολλά με υγεία και προςωπικι ευτυχία! 

Για το νζο ζτοσ προςμζνω λίγθ περιςςότερθ χαρά, τφχθ και υγεία για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ αυτοφ 

του κόςμου που βαςανίηονται από διάφορεσ επιδθμίεσ. Για αυτό λοιπόν καλό κα ιταν όλοι μασ να 

ιμαςταν πιο δοτικοί  και αυτά που ςτεροφμαςτε με τον περιοριςμό εντόσ του οίκου μασ, πχ  

εξόδουσ, διαςκζδαςθ κα, να τα μετατρζψουμε ςε μια νζα γνωριμία με τουσ ανκρϊπουσ μασ. Ναι, 

με τουσ δικοφσ μασ ανκρϊπουσ, με τα παιδιά μασ που μεγάλωςαν κι εμείσ δεν τα χορτάςαμε, δεν 

τα γνωρίςαμε και δυςτυχϊσ δεν τα ρωτιςαμε. Με τθ γυναίκα μασ ι με τον άντρα μασ που κζλαμε 

τόςα να ποφμε αλλά δεν είχαμε  τον χρόνο. Με τον πατζρα ι τθ μθτζρα μασ που πάντα κα ζχουμε 

ανάγκθ τον καλό τουσ λόγο ι μια ςυμβουλι ι ακόμα τθν ευχι τουσ! Εφχομαι ευτυχιςμζνο το 2021! 

Σπφροσ Μαρκουλάκθσ Β1 

 

 



Να φυτεφεισ 

Είναι πρωί, το παράκυρο ανοικτό. 

Πρϊτθ εικόνα θ πραςινάδα τθσ φφςθσ. 

Απλά χορταράκια, ταπεινά, ξινίδεσ ,  

όμωσ εμζνα με κάνουν να νιϊκω πολφ ωραία 

γεμίηει θ ματιά μου με χρϊμα. 

Πάντα μου άρεςε να φυτεφω. 

  

Φυτεφω για το χρϊμα. 

Φυτεφω για τθν ευωδιά. 

Λατρεφω τθ φφςθ, ταξιδεφω ςτον κόςμο τθσ. 

Μικρζσ δθμιουργίεσ ευωδιαςτζσ. 

Εικόνεσ γνϊριμεσ από τα παιδικά μου χρόνια. 

Ηωι που φκείρεται ςιγά ςιγά και ξαναηωντανεφει  

Και πάλι από τθν αρχι. 

 

Μανταδάκθ Κατερίνα Α2 

 

Θυμάμαι από παιδί περίμενα με αγωνία να ζρκουν τα Χριςτοφγεννα. Μου άρεςε να βλζπω 

ςτολιςμζνα τα ςπίτια, τουσ δρόμουσ, τα καταςτιματα. Έτςι ιταν και το δικό μου ςπίτι. Ξεκινοφςα 

το ςτόλιςμα από νωρίσ: ςτόλιηα το δζντρο με πολφχρωμεσ μπάλεσ, ςτθ φάτνθ ζβαηα βαμβάκι να 

φαίνεται χιονιςμζνθ. Έβγαινα ςτον κιπο και τον ςτόλιηα με φωτάκια, ιταν όμορφα, φώτιηε θ 

γειτονιά. Σθν παραμονι των Χριςτουγζννων πθγαίναμε νωρίσ για φπνο. Σο ζκανα με χαρά, 

ξυπνοφςα ακοφγοντασ τθν καμπάνα και χαροφμενοι ξεκινοφςαμε για τθν εκκλθςία. 

Μακάρι το πνεφμα των Χριςτουγζννων να μασ δώςει ωσ δώρο χαρά και όμορφεσ αναμνιςεισ. 

Χρόνια Πολλά! 

Μελάνκθ Καπετάνιου Β1 

 

 

 

 

 



 

Απολαφςεισ 

Ο πρϊτοσ ηεςτόσ καφζσ μόλισ που χαράηει. 

Τα ροφχα που μυρίηουν κακαριότθτα. 

Το χαμόγελο μου που ξφπνθςα. 

Θ χαρά τθσ δουλειάσ. 

Θ υγεία, θ οικογζνειά μου, το ςχολείο μου. 

Το ςϋ αγαπϊ τθσ γυναίκασ μου. 

Θ βόλτα με το αυτοκίνθτο. 

Το θλιοβαςίλεμα,κάλαςςα, θ γνϊςθ. 

Να βοθκάω. 

Να αγαπϊ και να με αγαπάνε. 

Λευτζρθσ Λιονάκθσ Β2 

 

Το ξφπνθμα με γιορτινό τραγοφδι 

Το άνοιγμα του παράκυρου ςτο χωριό 

Το δροςερό αεράκι ςτο πρόςωπο 

Οι όμορφεσ μυρωδιζσ  από τον φοφρνο τθσ γειτονιάσ 

Χριςτοφγεννα, γιορτζσ 

Θ οικογζνεια, τα τραγοφδια των παιδιϊν 

Αίςκθμα γαλινθσ και θρεμίασ 

Μουςικι, γζλια, χαρά. 

Οικογενειακζσ ςτιγμζσ παντοτινζσ. 

Μιχάλθσ Δρακάκθσ Β2 

 

Όταν ιμουν 15 χρονϊν ιταν τα καλφτερά μου Χριςτοφγεννα γιατί τότε ηοφςε ο μπαμπάσ μου. 

Όταν γφριςε ο μπαμπάσ μπου από τθ δουλειά-ιμαςταν 9 παιδιά- και είχε πάρει ςε όλουσ μασ 

δϊρα, αλλά δυςτυχϊσ αυτά ιταν τα τελευταία μασ δϊρα. 

Αυτά ιταν τα μόνα Χριςτοφγεννα που πζραςα τζλεια γιατί μετά πζκανε. 

Μαρίνα Σεϊντίνι Β2 



 

ΟΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΜΟΥ 

Μια κοφπα καφζσ. 

Να μαηεφω μανιτάρια. 

Οι ςυναυλίεσ. 

Μια χωριάτικθ ςαλάτα. 

Οι ταινίεσ με δράςθ.  

Σουβλάκι ςτο δρόμο. 

Να ‘’χαηεφω’’ λουλοφδια. 

Το διάβαςμα πριν τον φπνο. 

Το άρωμα του νυχτολοφλουδου. 

Να χαϊδεφω βελοφδο. 

Θ ςυμμετοχι ςε χορωδία. 

Να παίηω με τθν εγγονι τισ ϋϋφίλεσϋϋ. 

Να προςφζρω. 

Ηεςτό γαλακτομποφρεκο. 

Θ  λειτουργία. 

Να γράφω. 

Επίςκεψθ ςτο χωριό μου. 

Το ρακόμελο ηεςτό.   

Να πλζκω. 

Το θλιοβαςίλεμα. 

Ζαχαριουδάκθ Ελζνθ Β1 

 

 

Οι χαρζσ τθσ ηωισ είναι τα απλά πράγματα, αυτά που κεωροφμε δεδομζνα. Το πρωινό ξφπνθμα για 

να πάμε ςτθ δουλειά ι ακόμα και θ ρουτίνα τθσ δουλειάσ. Ο κακθμερινόσ αγϊνασ που δίνουμε με 

τον εαυτό μασ, τα παιδιά μασ, οι γονείσ και οι φίλοι μασ. 

Σκουβάκθσ Αντώνθσ Α1 

 

Να ξυπνάσ με τον άνκρωπό ςου. 

Μια αγκαλιά. 

Να ϋ ςαι δοτικόσ. 

Να τραγουδάσ, να χορεφεισ. 

Ζνα ποτιρι κραςί. 

Βόλτα ςτθ φφςθ. 

Θ κάλαςςα. 



Ζνα φιλί. 

Να μπορείσ να βλζπεισ το θλιοβαςίλεμα. 

Παιχνίδι ςτο χιόνι. 

Ζνα κόκκινο φόρεμα. 

Να διαβάηεισ, να γράφεισ. 

Ζνα μπουκζτο λουλοφδια. 

Το αναμμζνο τηάκι. 

Να δθμιουργείσ. 

Ιωάννα Παντελάκθ Β3 

. 

 
 

Επιμζλεια: μαράγδθ Γαλθμιτάκθ, εκπαιδεφτρια γλωςςικοφ γραμματιςμοφ 

 


