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Χειροτεχνία: Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία  
(αναδιπλούμενο βιβλιαράκι) 

 

Χρειάζεσαι: 
 Μια εκτύπωση της ιστορίας των Χριστουγέννων (βλ. σελίδα 3). 
 Κόλλα. 
 Ένα κομμάτι χαρτόνι μεγέθους 22 x 11 εκ. (σε κόκκινο χρώμα, αν έχεις). 
 Μια κορδέλα και διακοσμητικά αστέρια. 
 

Πώς να το φτιάξεις: 
 

- Εκτυπώστε την ιστορία των Χριστουγέννων (σελίδα 3). 
- Κόψε το φύλλο στις χονδρές  μαύρες γραμμές - και θα έχεις ένα τετράγωνο. 
- Δίπλωσε το τετράγωνο δύο φορές από πλευρά σε πλευρά και δύο φορές 
διαγώνια.  Μετά από κάθε δίπλωση, θα το ανοίγεις.  
Σ’ αυτήν την εικόνα βλέπεις πως θα φαίνεται στο τέλος με όλες τις τσακίσεις 
του.  
 

- Τώρα δίπλωσε ξανά το τετράγωνο σ’ ένα τρίγωνο (κατά μήκος μιας από τις 
διαγώνιες τσακίσεις του). Μετά, δίπλωσε τις δύο γωνίες της πλευράς του 
μακριού τριγώνου μέχρι την μεσαία τσάκιση. 
- Ξεδίπλωσε ξανά όλα. 
- Κάνε το ίδιο και με την άλλη διαγώνια γραμμή. 
 

 
Έτσι θα πρέπει να φαίνεται τώρα το τετράγωνο χαρτί σου. 

 
 

 

Δίπλωσε τις τέσσερις γωνίες προς τα μέσα, έτσι όπως βλέπεις σ’ αυτήν την 
εικόνα. 

 

 
 

Δίπλωσε και δύο, από τα μεγάλα πεντάγωνα που έμειναν, προς τα μέσα - και 
συγκεκριμένα αυτά με τα οποία αρχίζει και τελειώνει το κείμενο. Βρίσκονται 
αντικριστά.  
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Έτσι πρέπει να φαίνεται τώρα το διπλωμένο χαρτί σου! 

 

 

 

Αν ξετυλίξεις για λίγο το χαρτί σου, θα πρέπει να φαίνεται έτσι από μέσα. 

 

 

Δίπλωσε το κόκκινο χαρτονάκι σου (ένα κομμάτι μεγέθους 22 x 11 εκ.)  τέτσι 
ώστε να έχεις μια μικρή κεντρική τσάκιση. Ξεδίπλωσέ το πάλι. Τώρα κόλλησε 
το διπλωμένο χαρτί σου εκεί μέσα - η μύτη του πρέπει να αγγίζει το μέσο της 
κεντρικής τσάκισης. Πριν να κολλήσεις τη δεύτερη πλευρά του, μπορείς να 
δέσεις μια ωραία κορδέλα στην κεντρική γραμμή (για διακόσμηση). 

Εξωτερικά, μπορείς να διακοσμήσεις το βιβλίο σου όπως θέλεις (π.χ. με όμορφα αστέρια). 
Γράψε σ’ ένα λευκό χαρτί τον τίτλο του βιβλίου σου «Η χριστουγεννιάτικη ιστορία» και κόλλησέ το. 

 

 
 

Έτοιμο το βιβλίο σου με την αυθεντική χριστουγεννιάτικη ιστορία! 

Θα το χαρίσεις σε κάποιον ή θα το κρατήσεις για να διαβάσεις μόνος σου 

την αυθεντική ιστορία των Χριστουγέννων, σήμερα; 
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Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία 
 
 

 Τις ημέρες εκείνες ο Καίσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να 
απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που 
έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρήνιος.  

Όλοι πήγαιναν, λοιπόν, να απογραφτούν, καθένας στον τόπο της 
καταγωγής του. Ανέβηκε κι ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της 
Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ, που 
ονομάζεται Βηθλεέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά 
του Δαβίδ. Είχε μαζί του και τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν 
έγκυος. Τον καιρό που αυτοί ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να 
γεννήσει, και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο. 

 

Τον σπαργάνωσε και τον 
ξάπλωσε σ’ ένα παχνί, γιατί δε 
βρήκαν μέρος στο πανδοχείο.  

Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν 
βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο 
και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα 
για το κοπάδι τους.  

Σ’ αυτούς παρουσιάστηκε ένας 
άγγελος Κυρίου και τους 
περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. 
Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο 
άγγελος τους είπε:  
«Μην τρομάζετε! Σας φέρνω ένα 
χαρμόσυνο άγγελμα, που θα 
γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον 
κόσμο: Σήμερα, στην πόλη Δαβίδ 
γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας  

– κι αυτός είναι ο Χριστός, ο 
Κύριος. Και τούτο είναι το 
σημάδι για να τον αναγνωρίσετε: 
Θα βρείτε ένα βρέφος 
σπαργανωμένο και ξαπλωμένο 
μέσα σ’ ένα παχνί».  
Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο, 
παρουσιάστηκε ένα πλήθος απ’ 
την ουράνια στρατιά των 
αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το 
Θεό και έλεγαν: «Δόξα στον 
ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, 
αγάπη και σωτηρία για τους 
ανθρώπους!»  
Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον 
ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ 
τους: 

 «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας 
έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και 
τον Ιωσήφ, και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους 
διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος γι’ αυτό το παιδί. Όλοι 
όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι μ’ αυτά που τους είπαν οι 
βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και 
τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και 
υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν· ήταν όλα όπως τους 
είχαν ειπωθεί. (Λουκάς 2:1-20)  
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