
  Χριστούγεννα στον 3ο Παιδικό Σταθμό!!! 

 

 

- Tι όμορφο που θα ήταν να αναγνωρίζαμε τον ερχομό των Χριστουγέννων 

όχι από τα πολύχρωμα φωτάκια στα μπαλκόνια, ούτε από τις στολισμένες 

βιτρίνες των καταστημάτων …’’ 

 

- Αλλά από τι άραγε ; αναρωτήθηκαν οι παιδαγωγοί  ; 

 

-Μπορεί να μην μπορείς καν να το δεις, μπορεί να μην μπορείς καν να το 

αγοράσεις  αυτό που θα συμβολίζει και θα σηματοδοτεί τα Χριστούγεννα . 

 

-Μήπως τα παραλέτε ; 

 

-Καθόλου ...συνεχίστηκε η κουβέντα μεταξύ των παιδαγωγών του 3ου 

Παιδικού Σταθμού 

 

-Είναι τα Χριστούγεννα στην καρδιά που βάζουν τα Χριστούγεννα στην 

ατμόσφαιρα , μην το ξεχνάτε . 

 

-Σωστά συμφώνησαν όλοι … 

 

-Αλλά καλά φιλοσοφούμε εδώ . 

 

Πώς το κάνεις όμως αυτό στην πράξη ; 

Πώς σε ένα σχολείο για πολύ μικρά παιδιά ανακαλύπτεις τα Χριστούγεννα στην 

καρδιά σου . Εμείς έχουμε μάθει ότι Χριστούγεννα σημαίνει κόλλες ψαλίδια 

πατρόν πιντερεστ… 

 

 

Κάπως έτσι προσπαθώντας να βρούμε το πραγματικό νόημα των 

Χριστουγέννων προσπαθήσαμε να κοινωνήσουμε στα παιδιά αυτό που 

κρύβεται πίσω από την εκκοσμίκευση των Χριστουγέννων   

 

 

Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη, χαρά και αλληλεγγύη  . 

Χριστούγεννα σημαίνει... μοιράζομαι , προσφέρω , νοιάζομαι . 

 

Και όλο αυτό το μήνα σιγά σιγά ανακαλύπταμε κι ένα μικρό κομμάτι των 

Χριστουγέννων. 



Ένα μικρό κομμάτι αυτό της χαράς και της φιλίας, βρήκαμε στον ήχο από τις 

αγαπημένες κούπες των παιδιών, όταν τις τσούγκριζαν την Ημέρα της Ζεστής 

Σοκολάτας . 

Τι γλυκιά ημέρα ...Η Ζεστή Σοκολάτα και οι μαγικές αφηγήσεις ζέσταναν την 

καρδιά μας . 

 

Ένα άλλο μικρό κομμάτι των Χριστουγέννων βρήκαμε στα γεμάτα 

έκπληξη μάτια της Ειρήνης . Ναι την ημέρα εκείνη που ήρθε και είδε το 

σχολείο άνω κάτω από τους καλικάντζαρους , μάλιστα από τους 

καλικάντζαρους !!! 

 

Στη χαμένη μύτη του Ρούντολφ, που αναζητούσαν τα παιδιά σε όλο το σχολείο, 

βρέθηκε ένα ακόμη μικρό κομμάτι, αυτό του ενθουσιασμού αλλά και της 

συνεργασίας με το φίλο μου . 

Δεν ήταν και λίγο πράγμα να χαθεί αλλά και να βρεθεί η πιο πολύτιμη μύτη των 

Χριστουγέννων . 

 

Μέσα σ ένα βιβλίο ήταν καλά κρυμμένο ένα κομμάτι των Χριστουγέννων . 

Στα δώρα των μάγων του Ο , Χένρυ . Ήταν το κομμάτι της ανιδιοτελούς 

αγάπης . 

 

Μικρά κομμάτια των Χριστουγέννων βρήκαμε παντού, στη γεμάτη αγάπη 

κουκλοθεατρική παράσταση της κας Μαρούσας και της κας  Φωτεινής , στο 

ταπεινό  χάρτινο αστέρι της μικρής ομάδας, που με τα χρώματα των παιδιών 

έγινε μοναδικό και ξεχωριστό και αλλού . 

 

Ένα ξεχωριστό κομμάτι, το πιο ξεχωριστό από όλα βρέθηκε μέσα στη 

ζύμη . Ποια ζύμη ; Αυτή που τα παιδιά ετοίμασαν για άλλα παιδιά για 

άλλους ανθρώπους που δεν είχαν . 

Τα παιδιά που πάντα σώζουν τον κόσμο ετοίμασαν μπισκοτάκια όχι ένα, όχι 

δύο αλλά εκατόν δύο για την κοινωνική κουζίνα ‘’  Ο άλλος άνθρωπος ‘’   

Και τα πρόσφεραν με αγάπη μαζί με γάλα . Τα πρόσφεραν σε ανθρώπους 

που δεν γνώριζαν, που δεν ήταν φίλοι αλλά δεν είχε σημασία . Αυτό το 

κομμάτι των Χριστουγέννων ήταν το κομμάτι της προσφοράς στο 

συνάνθρωπο . 

 

Αλλά τα παιδιά που είναι πάντα ποιητές δώρων χάρισαν μοναδικά δώρα σε 

όλους μας, σε εμάς που έχουμε την τύχη να περπατάμε πλάι τους,  στους 

γονείς τους στη γειτονιά . 

Δώρα Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών και καλάντων από τα ίδια . 

 



Εκεί βρέθηκε και το τελευταίο κομμάτι των Χριστουγέννων όταν με τα 

κάλαντα των παιδιών ήρθαν στο σχολείο ευχές, πολλές ευχές από τις 

οικογένειες των παιδιών  . Ευχές σε περίτεχνες κάρτες και σε απλά χαρτιά . 

Ευχές χαρούμενες,  γεμάτες αγάπη, ευχές που μας έφεραν δάκρυα στα 

μάτια .   

Ευχές που διαβάστηκαν μέσα στις τάξεις και μας θύμισαν για μία ακόμη 

φορά … ότι είναι τα Χριστούγεννα στην καρδιά που βάζουν τα 

Χριστούγεννα στην ατμόσφαιρα . 
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