
o 

    

    

   



o Στύβοντας χυμό σε ζωγραφιές, από 
πορτοκάλια και λεμόνια. 

  

     

  
o Φτιάχνοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια, με 

μπαχαρικά, βότανα και χρυσόσκονη. 



    

Και αν ‘’χαθείς’’, μέσα σε μαγικά, 

μονοπάτια του δάσους,  



δοκιμάζεις λίγο, και από την… ‘’τέχνη΄΄ 

των Ξωτικών… 

    
  

o Και κάπως έτσι, ξεκινούν τα μαγικά…Και μπορείς 

να συναντήσεις μέχρι… πιγκουίνους, 

 

 

      Και μαζί μια… σκάλα; 

  



o Και όμως…  O μόνος τρόπος να 

επισκεφτείς τους πιγκουίνους, και να δώσουν τα 

‘’δώρα μας’’, στον Άγιο Βασίλη, είναι να ανέβεις, 

τη μαγική τους σκάλα. 

  

  



o Τα Ξωτικά ωστόσο…παραμονεύουν, και είναι 
έτοιμα για σκανταλιές, όπως βλέπετε... 

 

  
o  Πήραν τα ‘’δώρα’’ μας από τους πιγκουίνους, 

τα έκρυψαν στο ψυγείο, και… πάγωσαν.   

    



o  Ήθελαν λέει, να μας δείξουν, τα μαγικά 
τους κόλπα, με τον μαγνήτη. 

  
o Και τα καταφέρανε.Μαζέψαμε όλα τα 

κουδουνάκια, από  τον πάγο που έλιωνε, 
χωρίς να βραχούν καθόλου, τα χέρια μας. 

       
o Ακόμη, ‘’κυνηγήσαμε’’ τα κουδουνάκια μας, με 

τον μαγνήτη, και ζωγραφίσαμε τα χρώματα, 
της στολής των Ξωτικών. 



   

  

Τελικά, γίναμε τόσο καλοί φίλοι μαζί τους, που 
τους κάναμε δώρο, Χριστουγεννιάτικες κάρτες 



 με 

χιονάνθρωπους από… πλαστικά καπάκια. 
 

 

 

 

 

o Χάρτινες κούτες, πήραν μορφή, και ένας 
χιονάνθρωπος…αποκαλύφθηκε, 



    

      

o Χρώματα και πινέλα, μας ακολούθησαν στην 

αυλή μας, και  Χριστουγεννιάτικα Δέντρα, 
ετοιμάστηκαν με μιας. 

  



Γιρλάντες μαγικές, ‘’εμφανίστηκαν’’ στα 

δεντράκια μας,  και…η πόρτα μας, 

μόλις που καλωσόρισε, τα Χριστούγεννα. 

  



o ‘Υστερα πήγαμε μια βόλτα από το δάσος, και 
είδαμε τα Ξωτικά, να ξεκουράζονται, πάνω σε 
ένα δεντράκι…  

  
o Έδωσε λοιπόν, και σε αυτό, λίγο χρώμα η 

παρεούλα μας, για να χαίρονται τα Ξωτικά 
μας...Τόσα μαγικά κόλπα μας μάθανε. 



    

 
o Περπατήσαμε ύστερα, μαζί τους, στα πιο 

μυστικά μονοπάτια του δάσους… Ανάμεσα στα 



ελατάκια, των πιο μικρών φίλων, του Σταθμού 

μας,   

   

   

 

o Και χάρηκαν τόσο, όταν μας είδαν, που ήρθαν 
κοντά μας, να μας  δείξουν τα 
παιχνιδιάρικα…ταρανδάκια τους, 



   

 

  
τους χαμογελαστούς χιονάνθρωπους, 

  
και έναν Άγιο Βασίλη, 



  γεμάτο με…κουδουνάκια, 

για να χορεύουμε από την χαρά μας.  

    



 Μα κυρίως, μας βοήθησαν να βρούμε τον 

Ρούντολφ, 

  



που έκανε παρέα στις Χριστουγεννιάτικες 
Ευχές της μαμάς, και του μπαμπά, μαζί με τον 

χιονάνθρωπο. 

     

 
 

 



        

  



 

 

 

 

 
 

        Τελικά, τώρα που το ξανασκεφτόμαστε…  



                 Είναι ωραίο να είσαι Ξωτικό. 

 
          

 Να γελάς τουλάχιστον δέκα φορές την ημέρα, 

 Να κλαίς μόνο από χαρά

 Να σου  αρέσουν τα καρότα, 

 Να έχεις χρυσή καρδιά

                                                 Και τέλος, 

                                      -να έχεις μυτερά αυτιά… 
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