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Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ του περιοδικοφ, γεια ςασ και πάλι. 

Οι Βιβλιοπόντικεσ μακθτζσ μασ, με αφορμι τα 

Χριςτοφγεννα που πλθςιάηουν ετοίμαςαν ζνα ξεχωριςτό 

γιορτινό τεφχοσ!  Οι δθμοςιογράφοι του ςχολείου όπωσ πάντα εργάςτθκαν 

εντατικά και παρουςιάηουν ζνα τεφχοσ γεμάτο εκπλιξεισ και δϊρα!  

Κα μάκετε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ από τισ αφθγιςεισ των μικρϊν 

μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ για τθν πρϊτθ ςχολικι επίςκεψι τουσ εκτόσ ςχολείου 

ςτο Μουςείο Αφισ και κα διαβάςετε το θλεκτρονικό βιβλίο τουσ με ζνα 

χριςτουγεννιάτικο παραμφκι που ζγραψαν ειδικά για εμάσ τουσ 

αναγνϊςτεσ!  

Κα βρείτε τισ γιορτινζσ εργαςίεσ των μακθτϊν τθσ Δϋ τάξθσ, ιςτορίεσ, 

ικθ, ζκιμα, παραμφκια που επιμελικθκαν οι μακθτζσ του Ε1 για τα 

Χριςτοφγεννα.  Επίςθσ πρωτότυπα θλεκτρονικά παραμφκια που ζφτιαξαν οι 

μακθτζσ του Στ1 αναρτθμζνα ςτο διαδίκτυο που κα ςασ ςυντροφζψουν ςτισ 

χριςτουγεννιάτικεσ διακοπζσ. Και ακόμθ, ξεχωριςτζσ ςυνταγζσ, κάλαντα, 

ιςτορίεσ που μασ παρουςιάηουν οι μακθτζσ του Στ2 για τα Χριςτοφγεννα.  

Συγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ για 

τισ εργαςίεσ τουσ!  

Τζλοσ εκ μζρουσ όλων των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ, κα 

ικελα να ευχθκϊ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, ςτθν 

Ρρόεδρο και όλα τα μζλθ του Συλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων,  Ευτυχιςμζνα 

Χριςτοφγεννα, το Φωσ τθσ Γζννθςθσ του Χριςτοφ ασ ηεςτάνει τισ καρδιζσ και 

τα ςπίτια όλων μασ κι ασ πραγματοποιιςει κάκε επικυμία! 

 

Σεφχοσ 4ο 

Πεξηερόκελα 

 

Επίζθεψε ηεο Β τάξης ζην 

Μνπζείν Αθήο ….…..…ζει. 3 

 

Χξηζηνπγελληάηηθν παξακύζη 

ηνπ Β2  ………………ζει. 12 

 

Χξηζηνύγελλα κε ηα κάηηα ηωλ 

παηδηώλ-Δ τάξη …..….ζει. 

13 

 

Χξηζηνύγελλα ηωλ καζεηώλ 

ηνπ Ε2..........................ζει. 16 

 

Χξηζηνπγελληάηηθα ειεθηξν-

ληθά βηβιία ηνπ Στ1….ζει. 29 

 

Χξηζηνπγελληάηηθεο εξγαζίεο 

ηνπ Στ2………………ζει. 30 

 

Η γωληά ηεο μεθνύξαζεο 
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ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗ Β΄ ΣΑΞΗ  

ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΥΗ 

 

 

 

 

Γεια ςασ!! Εύμαςτε οι μαθητϋσ τησ Β΄ τϊξησ.  Μετϊ την 

επύςκεψό μασ ςτο Μουςεύο Αφόσ μεύναμε όλοι 

ενθουςιαςμϋνοι από όςα μϊθαμε.  κεφτόκαμε λοιπόν να ςασ 

μεταφϋρουμε τισ εντυπώςεισ μασ και οι δημοςιογρϊφοι τησ 

τϊξησ μασ ϋγραψαν όςα ωραύα θα διαβϊςετε εδώ.   
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Υύλοι αναγνώςτεσ γεια ςασ!  Σον μόνα που πϋραςε πόγαμε 

την πρώτη μασ ςχολικό επύςκεψη ςτο Μουςεύο Αφόσ του 

Υϊρου Συφλών Ελλϊδασ.  το τεύχοσ αυτό περιγρϊφουμε με 

όλεσ τισ λεπτομϋρειεσ τισ  χρόςιμεσ πληροφορύεσ που μϊθαμε 

για τουσ ςυνανθρώπουσ μασ με προβλόματα όραςησ και πώσ 

μπορούμε να τουσ ςτηρύξουμε.  Ήταν μια αξϋχαςτη εμπειρύα!   

Οι μαθητϋσ του Β1 που ϋγραψαν για το περιοδικό: 

Ελεϊννα Ρ. 
Κωνςταντύνοσ Ντεκ. 
Μιχϊλησ Σρεμ. 
Παναγιώτησ Νουρ. 
Βϊιοσ Φούμ.  
Ερμιόνη Σρεμ. 
Γιϊννησ Κουρκ. 
Παναγιώτησ Φρηςτ. 
Λευκοθϋα Λογκ. 
Αλβϊρο Γκ. 
Βαςιλικό Φουλ. 
Θηςϋασ Καψ. 
Αντώνησ Γαβρ. 
Κωνςταντύνα Βιτςαξό 
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υγγραφϋασ: Γιϊννησ Κουρκ. 
ΜΟΤΕΙΟ ΑΥΗ 

Πριν από δύο βδομϊδεσ πόγαμε με την τϊξη μου ςτο Μουςεύο Αφόσ.  
Μϊθαμε πολλϊ και όμορφα πρϊγματα.  Μπαύνοντασ εύδαμε ϋνα δωμϊτιο που 
υπόρχε ϋνα γυϊλινο τζϊμι που επϊνω όταν χαραγμϋνη η ϊλφα βότα με 
δύφθογγουσ και αριθμούσ.  Εύδαμε αγϊλματα γλυπτϊ όπωσ η Αφροδύτη τησ 
Μόλου και ο Ποςειδώνασ.  ε μια ϊλλη αύθουςα όταν μια κυρύα που μασ ϋβαλε 
μια μϊςκα ςτα μϊτια και μασ ρωτούςε τι πιϊνουμε.  Επύςησ θυμϊμαι ότι μϋςα 
ςτο μουςεύο υπόρχε και ϋνα μικρό εκκληςϊκι.  Η εμπειρύα όταν πολύ όμορφη και 
θα μου μεύνει αξϋχαςτη.   

υγγραφϋασ: Ερμιόνη Σρεμ.  
Σο Νοϋμβριο πόγαμε με την τϊξη μου ςτο μουςεύο Αφόσ.  Μόλισ φτϊςαμε 

μπόκαμε ςε μια αυλό γεμϊτη δϋντρα.  Ανεβόκαμε κϊτι ςκαλϊκια και περϊςαμε 
μϋςα.  τον πϊνω όροφο εύχε τρεισ αύθουςεσ.  Η μύα εύχε αγϊλματα, η ϊλλη εύχε 
γλυπτϊ και η τελευταύα όταν ϊδεια.  Η κυρύα του μουςεύου μασ εύπε να παύξουμε 
ϋνα παιχνύδι.  Μασ ϋβαλε ςε ζευγαρϊκια και ϋνασ από τουσ δύο φόρεςε μϊςκα 
και ϋκανε τον τυφλό.  Μετϊ μασ ϋδειξε πώσ γρϊφουν και διαβϊζουν οι τυφλού.  
Μϊθαμε πολύ ωραύα πρϊγματα όπωσ ότι οι ςκύλοι, το μπαςτούνι και ο 
ϊνθρωποσ εύναι οι καλύτεροι βοηθού για τον τυφλό!  
 

υγγραφϋασ: Βϊιοσ Φούμ.  
Ση Δευτϋρα 12/11/2012 πόγαμε την πρώτη εκδρομό για φϋτοσ ςτο 

μουςεύο αφόσ.  Εκεύ εύχε πολλϋσ αύθουςεσ.  ε μια αύθουςα εύχε πολλϊ αγϊλματα.  
ε μια ϊλλη εύχε μια ςτολό παπϊ και ϋνα τραπϋζι που εύχε ϋνα θυμιατό και ϋνα 
διςκοπότηρο.  Εύχε και ϋνα χώρο που πούλαγαν αγϊλματα, βιβλύα και κούπεσ.  
Ήταν και μια κυρύα που μασ εύπε πωσ ο τυφλόσ κινεύται με τη βοόθεια του 
ανθρώπου με ϋνα ςκύλο οδηγό και με ϋνα μπαςτούνι.  το τϋλοσ παύξαμε ϋνα 
παιχνύδι.  Ο ϋνασ ϋκανε τον τυφλό και ο ϊλλοσ τον κρϊταγε από τον ώμο.  Αυτόσ 
που ϋκανε τον τυφλό ακούμπαγε ϋνα ϊγαλμα και ο ϊλλοσ του ϋλεγε τι όταν.  
Πριν φύγουμε μασ μούραςαν ϋνα χαρτύ ςτον καθϋνα που εύχε τα γρϊμματα που 
διαβϊζουν οι τυφλού.  Πϊνω ςε αυτό γρϊψαμε το όνομϊ μασ.  Ήταν κϊτι 
διαφορετικό.   
 

υγγραφϋασ: Κωνςταντύνοσ Ντεκ.   
τισ 12 Νοεμβρύου η τϊξη μου επιςκϋφτηκε το Μουςεύο Αφόσ.  Από το 

ςχολεύο μασ πόρε το πούλμαν.  την διαδρομό μασ ςυνόδεψε ο δϊςκαλόσ μασ.  
Όταν φτϊςαμε ςτο Μουςεύο μασ ξενϊγηςε ϋνασ ξεναγόσ.  Τπόρχαν αγϊλματα 
πολλϊ.  Η ξεναγόσ μασ ϋκλειςε τα μϊτια για να ακουμπόςουμε τα αγϊλματα.  ε 
ϋνα ϊλλο δωμϊτιο όταν μια εκκληςούλα.  Μϋςα ςτην εκκληςούλα υπόρχαν 
εικόνεσ, καντηλϊκι, ρϊςα και ϋνα θυμιατό.  το τϋλοσ τησ ξενϊγηςησ μασ ϋβαλαν 
και γρϊψαμε τα ονόματϊ μασ με κουκύδεσ.  Όταν τελειώςαμε μασ πόρε το 
πούλμαν και γυρύςαμε ςτο ςχολεύο μασ.   

 
υγγραφϋασ: Θηςϋασ Καψ.  

Πριν από λύγεσ μϋρεσ εγώ και το ςχολεύο μου πόγαμε ςτο μουςεύο αφόσ.  
Εκεύ μασ εύπαν ότι υπϊρχουν μόνο πϋντε μουςεύα αφόσ ςε όλο τον κόςμο.  
Επύςησ μϊθαμε πόςο διαφορετικϊ λειτουργούν τα μουςεύα για τουσ τυφλού και 
πόςο ςημαντικό εύναι η αφό για αυτούσ τουσ ανθρώπουσ.  Μου ϊρεςε ακόμα που 
εύχαν φτιϊξει τον Παρθενών, διϊφορεσ μϊςκεσ και αγϊλματα.  Αυτό η εκδρομό 
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μου ϊρεςε πολύ γιατύ ϋμαθα για τον κόςμο ϊλλων ανθρώπων και θα όθελα να 
ξαναπϊω.   

 
υγγραφϋασ:  Βαςιλικό Φουλ.  

Σην Δευτϋρα ςτισ 12/11/2012 πόγαμε ςτο μουςεύο Αφόσ που βρύςκεται 
ςτην Καλλιθϋα.  Εκεύ περϊςαμε πολύ όμορφα και μϊθαμε πολλϊ πρϊγματα.  Μασ 
πόγανε ςε ϋνα δωμϊτιο που υπόρχε ϋνα γυϊλινο τζϊμι που πϊνω όταν 
χαραγμϋνη η ελληνικό ϊλφα βότα με δύφθογγουσ και αριθμούσ.  Προχωρώντασ 
εύδαμε διϊφορα γλυπτϊ και αγϊλματα με την Αφροδύτη τησ Μόλου του Ερμό και 
του Ποςειδώνα.  ε μια αύθουςα υπόρχε ϋνασ οδηγόσ ο οπούοσ μασ φόρεςε μια 
μϊςκα ςτα μϊτια κι εμεύσ ακουμπϊγαμε με τα χϋρια μασ τα αγϊλματα χωρύσ να 
τα βλϋπουμε.   

 
υγγραφϋασ: Αντώνησ 

το μουςεύο αφόσ ϋμαθα ότι οι τυφλού χρηςιμοποιούν ϋνα μπαςτουνϊκι 
για να τουσ οδηγεύ όταν περπατϊνε.  Τπϊρχουν επύςησ δυο ρϊτςεσ ςκυλιών, το 
Λαμπραντόρ κα ϋνα ϊλλο, που βοηθϊνε τουσ τυφλούσ γιατύ εύναι καλού οδηγού 
τουσ.  το μουςεύο παύξαμε ϋνα παιχνύδι.  Κϊποιοσ ϋκλεινε τα μϊτια με μια μϊςκα 
και ο ϊλλοσ τον πόγαινε ςε αγϊλματα για να καταλϊβει με τα χϋρια του, με την 
αφό ποιο ϊγαλμα εύναι.  Άλλο ϋνα παιχνύδι που παύξαμε όταν να γρϊφουμε το 
όνομα και το επύθετό μασ με την μϋθοδο των τυφλών.  Αυτό που με εντυπωςύαςε 
όταν τα πολλϊ αγϊλματα μϋςα ςτο χώρο αυτό.   

 
υγγραφϋασ: Ελεϊννα Ρόγ. 

το μουςεύο μϊθαμε να βοηθϊμε τουσ τυφλούσ.  Οι τυφλού βοηθιούνται 
από ανθρώπουσ, ςκυλιϊ και ϋνα μπαςτούνι.  Σότε παύξαμε τρύα παιχνύδια, που 
όταν ϋνα που κρατϊσ τον φύλο ςου από τον αγκώνα και τον πασ γύρω από τα 
παιδιϊ μια φορϊ.  Σο ϊλλο παιχνύδι εύναι ότι η κυρύα που μασ ϋμαθε τι να 
κϊνουμε μασ ϋδειχνε κϊτι μπϊλεσ και εμεύσ πρϋπει να τησ πούμε τον αριθμό.  Σον 
τρύτο παιχνύδι εύναι ότι πιϊνεισ κϊποιον από τον αγκώνα.  Η κυρύα Υωτεινό, η 
ϊλλη κυρύα, μασ ϋδωςε κϊτι πρϊγματα και τότε η φύλη μασ, μασ μετακινεύ και μασ 
βϊζει το χϋρι πϊνω ςε ϋνα ϊγαλμα που το αλλϊξαμε και ϋτςι μετϊ από λύγη ώρα 
κατεβόκαμε και φύγαμε.   

 
υγγραφϋασ: Λευκοθϋα-Παναγιώτα Λογκ.  

  
Πριν μερικϋσ μϋρεσ επιςκεφθόκαμε με το ςχολεύο μου το μουςεύο αφόσ.  

Μόλισ μπόκαμε ςτο μουςεύο μια κυρύα μασ πόγε ςε μια αύθουςα.  Μασ εύπε ότι 
όλα τα αγϊλματα που υπόρχαν εκεύ εύναι αντύγραφα και μασ ξενϊγηςε ςτουσ 
χώρουσ του μουςεύου.  Με εντυπωςύαςε ο τρόποσ που κινούνται οι τυφλού.  
Έχουν ϋνα μπαςτουνϊκι που τουσ βοηθϊ όταν περπατϊνε να καταλϊβουν αν 
υπϊρχει κϊποιο εμπόδιο μπροςτϊ τουσ ό γύρω τουσ.  Εκτόσ από το μπαςτούνι, 
τουσ βοηθϊ και ϋνασ πολύ καλϊ εκπαιδευμϋνοσ ςκύλοσ οδηγόσ.  Για να 
νοιώςουμε πιο πολύ πώσ ζούνε οι τυφλού, παύξαμε ϋνα παιχνύδι.  Σο ϋνα παιδύ 
φορούςε μϊςκα και το ϊλλο παιδύ ϋγινε ο οδηγόσ του.  Φϊρηκα πολύ όταν 
μϊθαμε την ϊλφα βότα των τυφλών και γρϊψαμε το ονοματεπώνυμό μασ ςτη 
γραφό Μπρϊιγ. Όταν φεύγαμε, κατϋβαινα τα ςκαλιϊ με πολλϋσ απορύεσ για τη 
ζωό των τυφλών αλλϊ και με χαρϊ που ϋμαθα τόςα για αυτούσ.   
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υγγραφϋασ: Αλβϊρο Γκ.  
Μου ϊρεςε πολύ το μπαςτούνι.  Και εμϊσ τα φανϊρια μασ, μερικϋσ φορϋσ 

κϊνουν όχο για να το καταλαβαύνουν οι τυφλού.  Η κυρύα εύπε να βϊλουμε μια 
μϊςκα και ακουμπϊγαμε τα αγϊλματα για να βρούμε ποιο ϊγαλμα εύναι.    

 
υγγραφϋασ: Κωνςταντύνα  

το μουςεύο εύδα αγϊλματα.  Εύδα ϋνα πρϊςινο ϊγαλμα με τον Δύα.  
Επύςησ εύδα ϋνα μαρμϊρινο κϊδρο που ϋδειχνε τον Δύα με την Αθηνϊ.  Αργότερα 
μασ μύληςαν για τουσ τυφλούσ.  Οι τυφλού πρϋπει όταν περπατϊνε να κρατούν 
τα μπαςτούνια και μασ εύπαν ότι οι τυφλού περπατϊνε ςτα πεζούλια με τισ 
βούλεσ.   

 
υγγραφϋασ: Μιχϊλησ Σρεμ.  

Με την τϊξη μου πόγαμε ςτο μουςεύο αφόσ.  Εκεύ εύχε 5 αύθουςεσ.  Εκεύ 
εύχε πολλϊ αγϊλματα.  Έχει και τον Παρθενώνα.  Τπόρχαν και πολλϊ 
εκκληςιαςτικϊ πρϊγματα.  Μπορούςαμε να αγγύζουμε τα αγϊλματα.  Μου ϊρεςε 
πιο πολύ μια φωτοτυπύα που εύχε την ϊλφα βότα των τυφλών.  Δεν όξερα ότι οι 
τυφλού ϋχουν ϊλφα βότα, αλλϊ το ϋμαθα.   

 
υγγραφϋασ: Παναγιώτησ Νουρϋ 

Εύδα ςτο μουςεύο αφόσ που εύχε πολλϊ αγϊλματα κόκκινα, πρϊςινα και 
ϊςπρα που δεν όταν τα αληθινϊ.  Καθύςαμε να μασ πει η κυρύα πώσ εύναι οι 
τυφλού.  Έχουν μια μαγκούρα για να μπορούν να χτυπούν τα ειδικϊ πλακϊκια 
που εύναι ςτα πεζοδρόμια.  Ή ϋχουν ϋναν ειδικό ςκύλο που εύναι και ςτην 
αςτυνομύα, που βοηθϊει τουσ αςτυνομικούσ.  Οι ϊνθρωποι πιϊνουν τουσ 
τυφλούσ και τουσ οδηγούν από τον αγκώνα.  Παύξαμε πώσ μπορούν να 
κινούνται, πιϊναμε αγϊλματα και φορούςαμε μια μϊςκα για να μην βλϋπουμε τα 
αγϊλματα.  Μασ οδηγούςαν οι διπλανού μασ και αγγύζαμε τα αγϊλματα και τα 
μαντεύαμε.  Μασ λϋγανε τι χρώμα εύναι και μετϊ αλλϊζαμε.  Γρϊψαμε τα ονόματϊ 
μασ ςε ϋνα χαρτύ με ϋναν μαρκαδόρο διπλό.  Σα γρϊψαμε με τελεύεσ όπωσ κϊνουν 
οι τυφλού και καταλαβαύνουν τα γρϊμματα και τουσ αριθμούσ με τισ τελύτςεσ.   

 
υγγραφϋασ: Παναγιώτησ Φρηςτ.  

το Μουςεύο Αφόσ μϊθαμε για τουσ τυφλούσ.  Οι τυφλού εύναι οι 
ϊνθρωποι που δεν βλϋπουν.  το μουςεύο μια κυρύα μασ ϋδειξε το μπαςτούνι που 
χρηςιμοποιούν οι τυφλού.  Σο μπαςτούνι το κρατϊνε χαμηλϊ και το κουνϊνε 
δεξιϊ και αριςτερϊ για να μην χτυπόςουν ςε εμπόδια.  Οι τυφλού μπορούν να 
περπατόςουν με τη βοόθεια ενόσ ςκύλου και με τη βοόθεια ενόσ ανθρώπου.  το 
μουςεύο μασ μύληςαν για το ςύςτημα που το λϋνε Μπρϊιγ που βοηθϊει τουσ 
τυφλούσ να γρϊφουν και να διαβϊζουν.    
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Από το Β2 ϋγραψαν οι μαθητϋσ:  

Μαρύα Μολυνδ.  

Ευαγγελύα Βαςύλ. 

Αγγελύνα Μπαρτζ.  

Αλϋξανδροσ κούρ.  

Μϊρθα Γεωργακ.  

Σϊκησ Παπαπϋτ.   
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υγγραφζασ: Αλζξανδροσ κοφρ.  
Στο μουςείο Αφισ με εντυπωςίαςε ο χαρακτιρασ Braille.  Ππωσ 

το Α που είναι μια τελεία και το Β που είναι δφο τελείεσ.  Το άγαλμα 
που ιταν πράςινο.  Το άγαλμα που αντί για μάτια είχε τρφπεσ.  Μασ 
ζδειξαν ζνα μπαςτοφνι και μασ είπαν πωσ το χειρίηονται οι τυφλοί.  Μασ 
ζδωςαν και ζνα χαρτί που γράφει τθν Α-Β των τυφλϊν.  Ζτςι εμείσ 
προςπακιςαμε να γράψουμε το όνομα και το επίκετό μασ.   

Στον κάτω όροφο είχε ζνα μαγαηάκι που πουλοφςαν διάφορα 
πράγματα όπωσ μάςκεσ, καρφίτςεσ με το αρχικό γράμμα από το όνομά 
ςου, ςκοφπεσ, αγαλματάκια και αυτό ζχει ςκοπό να μαηζψουν λεφτά 
για τουσ τυφλοφσ.   

Μετά παίξαμε παιχνίδια όπου γινόμαςταν ηευγάρι με ζνα 
ςυμμακθτι μασ και είχαμε μια μάςκα και πιάναμε πράγματα, μία ο 
ζνασ με τθν μάςκα και μία ο άλλοσ με τθν ίδια μάςκα. Τζλεια ιταν θ 
εκδρομι ςτον Φάρο Τυφλϊν Ελλάδοσ, ςτο Μουςείο Αφισ, 
καταπλθκτικά!!!  

υγγραφζασ: Μάρκα Γεωργακ.  
Θ επίςκεψι μου ςτο Μουςείο Αφισ 

Στισ 12 Δεκεμβρίου πιγαμε μια πολφ ωραία εκπαιδευτικι 
εκδρομι με το ςχολείο μου.  Επιςκεφτικαμε το μουςείο αφισ.  Εκεί 
είδαμε πολφ ενδιαφζροντα πράγματα.   

Πταν μπικαμε ςτο μουςείο, μου ζκαναν εντφπωςθ τα πολλά 
αγάλματα που είχε.  Εκείνθ τθ ςτιγμι ιρκε θ υπεφκυνθ του μουςείου 
για να μασ δϊςει πλθροφορίεσ για το τι κα δοφμε.  Μασ ζδειξε πϊσ ζνα 
μπαςτουνάκι είναι τόςο απαραίτθτο για τουσ τυφλοφσ και πϊσ να το 
χρθςιμοποιοφμε.  Οι τυφλοί περπατοφν ςτο δρόμο με τθ βοικεια του 
μπαςτουνιοφ.  Φςτερα παίξαμε ζνα παιχνίδι.  Ζνα παιδί ζβαηε μια μάςκα 
ςτα μάτια του και ο διπλανόσ του κρατϊντασ τον από το χζρι τον 
πιγαινε ςτα αγάλματα και τον ρϊταγε ποια είναι τα ςθμεία του 
ςϊματοσ.  Ζτςι κατάλαβα ςε τι χρειάηονται τα αγάλματα.  Στο τζλοσ μασ 
ζδειξαν πϊσ οι τυφλοί μποροφν να ξεχωρίςουν τα γράμματα με τθν 
αφι, αγγίηοντασ κάποιεσ κουκίδεσ. Οι κουκίδεσ αυτζσ είχαν το 
αλφάβθτο. Το τυφλό άτομο μπορεί να διαβάςει ανάγνωςθ 
ακουμπϊντασ τισ κουκίδεσ.   
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υγγραφζασ: Αγγελίνα Μπαρτη. 
Τθν Δευτζρα 12 Νοεμβρίου πιγαμε ςτο Μουςείο Αφισ.  Εκεί με 

εντυπωςίαςε που παίξαμε, που πιάναμε τα αγάλματα, που γράψαμε το 
όνομά μασ ςτθ γλϊςςα των τυφλϊν που λζγεται Braille, που μασ ζδειξε 
θ κυρία που ιταν ςτο μουςείο.  Ρϊσ να κρατάμε του τυφλοφσ και πϊσ 
να κρατάμε το μπαςτοφνι.  Μασ είπε τουσ κανόνεσ του μουςείου, με 
εντυπωςίαςαν όλα όςα μάκαμε ςτο μουςείο αφισ.   

Σζλοσ 
Καλθμζρα κυρία Ευτυχία από τθν Αγγελίνα 

 

υγγραφζασ: Ευαγγελία Βαςίλ. 
Στο Μουςείο Αφισ που πιγα με το ςχολείο μου, ζμακα πολλά 

πράγματα για τουσ τυφλοφσ.  Ζμακα ότι περπατοφν με ζνα μπαςτουνάκι 
που το κουνάνε πζρα-δϊκε για να αναγνωρίηουν τον δρόμο.  Μου 
άρεςε που κλείςαμε τα μάτια μασ και περπατιςαμε όπωσ οι τυφλοί.  
Μετά αγγίηαμε τα αγάλματα και προςπακοφςαμε να καταλάβουμε τι 
ιταν.  Ζτςι νοιϊςαμε όπωσ κι αυτοί!  Επίςθσ μάκαμε πωσ οι τυφλοί δεν 
γράφουν με γράμματα αλλά με τελίτςεσ, για να τισ αγγίηουν και να 
διαβάηουν.  Από όλα αυτά που ζμακα κατάλαβα πωσ οι τυφλοί 
μποροφν να κάνουν ό,τι κι εμείσ, χρθςιμοποιϊντασ τα χζρια τουσ.  Αν 
ςυναντιςω κάποιον τυφλό κα ξζρω πϊσ να τον βοθκιςω.   
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υγγραφζασ: Μαρία Μολυνδ.  
Στο μουςείο αφισ μου άρεςε που βάλαμε μάςκεσ και αγγίηαμε τα 

αγάλματα, μάκαμε τθν ΑΒΓ των τυφλϊν, γράψαμε το όνομά μασ ςε 
τελείεσ και μάκαμε πϊσ λειτουργεί το μπαςτοφνι των τυφλϊν. Μια 
κυρία μασ είπε πϊσ λειτουργοφν τα μπαςτοφνια των τυφλϊν.  Ρρϊτα τα 
ανοίγουμε, μετά τα κυλάμε κι αν κουτουλιςει τον προειδοποιεί.  Μετά 
με μια άλλθ κυρία που τθν λζνε Διμθτρα, πιγαμε και γράψαμε το 
όνομά μασ ςε τελείεσ.  Μετά αφοφ το κάναμε, παίξαμε το παιχνίδι με τα 
αγάλματα όπου βάηαμε τισ μάςκεσ και αγγίηαμε τα αγάλματα και 
ζπρεπε να ποφμε τι μζροσ του ςϊματοσ είναι.  Μετά όςοι είχαν λεφτά 
πιγαμε ςε μια αίκουςα και αγοράςαμε ό,τι κζλαμε.  Ιταν μια αξζχαςτθ 
εμπειρία!  

 

υγγραφζασ: Σάκθσ Παπαπζτ.  
Στο μουςείο αφισ πζραςα πολφ ωραία, γιατί παίξαμε παιχνίδια.  

Στο πρϊτο παιχνίδι παίξαμε πϊσ κινοφνται οι τυφλοί, φορζςαμε μάςκεσ 
και οι ςυμμακθτζσ μασ, μασ κρατάγανε από το χζρι και ακουμπάγαμε 
διάφορα πράγματα και ζπρεπε να βροφμε τι είναι.  Επίςθσ μου άρεςε 
που γράψαμε το όνομά μασ με το ςφςτθμα τυφλϊν με τελείεσ.   
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Οι μακθτζσ του Β2 ζφτιαξαν επίςθσ ζνα 

Χριςτουγεννιάτικο παραμφκι με εικόνεσ.  

Παρόλο που μασ μεταφζρουν ςε μια χιονιςμζνθ, 

παγωμζνθ ατμόςφαιρα, ωςτόςο μεταδίδουν 

αίςκθςθ ηεςταςιάσ, ομορφιάσ και καλπωρισ.  

Απολαφςτε το! 

 

Θ δαςκάλα του τμιματοσ κ. Ευτυχία 

 

 

Πατιςτε ΕΔΩ για να διαβάςετε το παραμφκι μασ 

  

http://data.axmag.com/data/201212/U87008_F177152/index.html
http://data.axmag.com/data/201212/U87008_F177152/index.html
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Πιραμε Άλφα  και γράψαμε Αγάπθ και Άγγελοσ, 

με το Βιτα Βθκλεζμ 

και με το Γάμα Γζννθςθ Μεςςία. 

το Δζλτα βρικαμε τα Δϊρα 

και ςτο Ζψιλον τθν Ελπίδα και τθν Ευτυχία. 

το Ηιτα είδαμε τα Ηϊα που με τθν ανάςα τουσ 
ηζςταναν το μικρό Χριςτό. 

Να ςτο Ήτα ο κακόσ Θρϊδθσ 

και ςτο Θιτα ο καλόσ Κεόσ με το καφμα τθσ ηωισ. 

Με το Γιϊτα γράψαμε Λωςιφ, 

με το Κάπα καλοςφνθ. 

το Λάμδα μάσ φϊτιςε λαμπρό αςτζρι και μυρίςαμε λιβάνι 
κεϊκό. 

Μζςα ςτο Μι ςυναντιςαμε τουσ Μάγουσ 

και ςτο Νι τθ Ναηαρζτ τθν Άγια Νφχτα των Χριςτουγζννων. 

το Ξι φάνθκε θ Ξαςτεριά 

και ςτο Όμικρον άνοιξαν οι Ουρανοί και 
Ουράνια μελωδία τθν ψυχι μασ μάγεψε πολφ. 

Με το Πι θ Ραναγιά ιρκε ευκφσ ςτο νου μασ 

και με το Ρο ο δάςκαλοσ αβί. 

Με το ίγμα φτιάξαμε το ςπιλαιο 

και με το Σαυ μελωδικά τραγοφδια. 

Με το Ύψιλον ακοφςαμε φμνουσ 

      και ςτο Φι γλυκό Φωσ απλϊκθκε ς’ όλθ τθ Γθ. 

«Χριςτζ μου», είπαμε με το Χι 
              «Άκουςε αγγελικοφσ Ψαλμοφσ που ςου λζμε με το Ψι 

             κι Ωςαννά εν τοισ υψίςτοισ με το Ωμζγα το καλό». 
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Μπορείτε να διαβάςετε το βιβλίο - αφιζρωμα ςτα 

Χριςτοφγεννα με τίτλο 

«Σα Χριςτοφγεννα με τα μάτια των παιδιϊν»  

ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα «εργαςίεσ μακθτϊν» 

τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου μασ. 

Σα παιδιά τθσ Δ1 τάξθσ 

 

 

Δείτε επίςθσ τισ παρουςιάςεισ που ετοιμάςαμε εμείσ για τα 

Χριςτοφγεννα ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα «εργαςίεσ 

μακθτϊν» τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου μασ. 

Σα παιδιά τθσ Δ2 τάξθσ 

 

 

 

 

ασ ευχόμαςτε τζλοσ καλά Χριςτοφγεννα 

και το 2013 να φζρει ςε όλουσ υγεία και ευτυχία με δφο 

θμερολόγια τοίχου που είναι αφιερωμζνα ςτο 

ςχολείο μασ και γενικά ςτθν εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα.  

Ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

http://blogs.sch.gr/12dimperist/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://blogs.sch.gr/12dimperist/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://blogs.sch.gr/12dimperist/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://blogs.sch.gr/12dimperist/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://blogs.sch.gr/12dimperist/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://blogs.sch.gr/12dimperist/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/


16 
 

 

 
 

 
 

Γεια ςασ φίλοι μασ! Είμαςτε οι μαθητέσ του 
Ε1 και για το Χριςτουγεννιάτικο τεύχοσ 
του περιοδικού μασ ετοιμάςαμε πολλέσ 

εργαςίεσ, πληροφορίεσ, ιδέεσ, ποιήματα, 
ιςτορίεσ για όλουσ εςάσ.  Ευχόμαςτε ςε 

όλουσ Καλέσ Γιορτέσ! 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΛΣΤΟΛΑ ΜΕ ΚΑΛΛΚΑΤΗΑΟΥΣ ΚΑΛ ΤΛ ΕΛΝΑΛ : 

Οη θαιηθάληδαξνη είλαη  κηα παιηά παξάδνζε ζηελ παηξίδα καο. Καη ζε θάζε 

ηόπν, θαη πην πνιύ ζηα ρσξηά, ππάξρνπλ ρίιηνη ζξύινη θαη έζηκα γύξν από απηνύο. 

Δκθαλίδνληαη θάζε Χξηζηνύγελλα. Μεξηθνί ιέλε όηη είλαη πλεύκαηα, άιια θαιά θαη 

άιια θαθά. Άιινη πάιη πηζηεύνπλ όηη είλαη παξάμελα όληα, καιιηαξά θαη όηη 

ηξππώλνπλ ζηα ζπίηηα από ηηο θακηλάδεο. Τηο λύθηεο πεγαίλνπλ θαη θιέβνπλ ηα 

θαγεηά πνπ βξίζθνπλ θαη πην πνιύ ηα ζύθα γηαηί ηνπο αξέζνπλ πνιύ. Όηαλ 

ηειεηώζνπλ ην θαγεηό ηνπο αξρίδνπλ λα ρνξεύνπλ. 

Όινη νη  ρσξηθνί, όηαλ πιεζηάδεη βξάδπ, θνβνύληαη λα μεκπηίζνπλ από ην ζπίηη 

ηνπο, πξνπάλησλ ηα κηθξά παηδηά, σο όηνπ έξζεη ε γηνξηή ησλ Φώησλ, πνπ ξίρλνπλ ην 

ζηαπξό θαη νη θαιηθάληδαξνη εμαθαλίδνληαη. Τόηε πάλε θαη δνύλε θάησ από ηε γε. 

Καη εκθαλίδνληαη πάιη ηα άιια Χξηζηνύγελλα. 

Σε πνιιά ρσξηά ξίρλνπλε αλακκέλα θάξβνπλα ζηα πεγάδηα, γηα λα κελ 

καγαξίζνπλ νη θαιηθάληδαξνη. 

Γελ κπνξώ λα ζαο εμεγήζσ θαιύηεξα, ηη είλαη 

έλαο Καιηθάληδαξνο. Ννκίδσ πσο κπόξεζα λα ζαο 

δώζσ λα θαηαιάβεηε πεξίπνπ ηη είλαη.    

Σε άιινπο είλαη ζπκπαζεηηθνί θαη ζε άιινπο 

αληηπαζεηηθνί. Θα ήζεια πνιύ λα έβιεπα έλα 

Καιηθάληδαξν, αιιά λνκίδσ πσο δελ ζα ην 

θαηνξζώζσ. Απινύζηαηα: γηαηί δελ ππάξρνπλ.  

(Από ηελ εγθπθινπαίδεηα Χάξε Πάηζε) 
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Η ηζηνξία ησλ θαιηθαηδάξσλ (Λατθή παξάδνζε) 

Μηα παιηά ηζηνξία ιέεη πσο κηα γπλαίθα αθνύ εηνίκαζε ηα γιπθά ηεο, 

βαζηιόπηηεο, θνπξακπηέδεο, κεινκαθάξνλα, είδε από ην παξάζπξν πσο 

μεκέξσζε.  

Όκσο είρε μεγειαζηεί από ην θεγγάξη, γηαηί όπσο ιέλε:  

"ηνπ Γελάξε ην θεγγάξη παξά ιίγν λα ΄λαη κέξα". 

Έηξεμε ινηπόλ απηή ε γπλαίθα θαη μύπλεζε ηα παηδηά ηεο γηα λα ηα 

ζηείιεη κε ηα γιπθά γηα ςήζηκν ζην θνύξλν. Τα παηδηά ζεθώζεθαλ 

πξόζπκα, πήξε ην θαζέλα από έλα ηαςί θαη μεθίλεζαλ γηα ην θνύξλν. 

Όκσο ε απγή αξγνύζε λα έξζεη θαη μαθληθά κέζα από ηα θνληηλά ζηελά 

αθνύζηεθαλ αγξηνθσλάξεο θαη δπλαηά γέιηα. Σε ειάρηζην ρξόλν ν 

δξόκνο γέκηζε κε θαιηθαληδαξάθηα. 

Άξπαμαλ ηα παηδηά, ηνπο πεηάμαλε ό,ηη θξαηνύζαλε θαη άξρηζαλ έλαλ 

ηξειό ρνξό ρηππώληαο ηα ηαςηά θαη θώλαδαλ: 

"Ω! ζηξαβά ηαςηά, κε ηα ςεύηηθα ςσκηά, άιια κε ηα άζρεκα, πεδάηε βξε 

κπαγάζηθα". 

Τελ ώξα πνπ ιάιεζε ν πξώηνο πεηεηλόο, εμαληιεκέλα ηα 

θαιηθαληδαξάθηα αθήζαλε ηα ηαςηά ζηα θεξακίδηα ελόο ζπηηηνύ θη 

αξρίζαλε λα θεύγνπλ ηξέρνληαο κε ζηξηγθιηέο θαη γέιηα, βγάδνληαο έμσ 

ηηο γιώζζεο ηνπο πνπ ήηαλ θαηαθόθθηλεο ζαλ ηηο γιώζζεο ηεο θσηηάο θαη 

θνπλνύζαλ ηηο νπξέο ηνπο εδώ θη εθεί. 

Όηαλ μεκέξσζε θαη βγήθαλ νη άλζξσπνη λα πάλε ζηηο δνπιεηέο ηνπο, 

βξήθαλ ζην δξόκν ηα ηξία παηδηά κηζνιηπόζπκα, ρσξίο λα έρνπλε 

δπλάκεηο γηα λα ζεθσζνύλ. 

Τα θνπλήζαλε, ηα ξαληίζαλε κε αγηαζκό θαη όηαλ ζπλήιζαλ, δηεγήζεθαλ 

ηη ηνπο είραλ θάλεη ηα θαιηθαληδαξάθηα.  

Γη απηό όινη θνβόληνπζαλ λα βγνπλ έμσ από ηα ζπίηηα ηνπο πξηλ 

μεκεξώζεη, όιν ην Γσδεθαήκεξν. 
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ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ: 

Κάλαντα από την Ικαρία 
Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά, ςειή κνπ δεληξνιηβαληά 

θη αξρή θαιόο καο ρξόλνο , εθθιεζηά κε η΄ άγηνο ζξόλνο. 

Άγηνο Βαζίιεο έξρεηαη από ηνλ θάβν* Πάπα, 

βαζηάεη θαη ζηελ πιάηε ηνπ κηα καιιηαξή ζπιάθα*, 

λα βάιεη κέζα ηα ςσκηά, ηηο ηεγαλίηεο, ηα ιεθηά. 

-Δζέλα, αθέληε, πξέπεη ζνπ θαξέθια θαξπδέληα,  

γηα λ΄αθνπκπάο ηε κέζε ζνπ ηε καξγαξηηαξέληα. 

-Καη πάιη μαλαπξέπεη ζνπ , βάιε ζηξαβά ην θέζη* ζνπ 

θαη δίπια ην βξαθί* ζνπ γηα λα ζθάζνπλ νη ερζξνί ζνπ. 

-Πνιιά ΄πακε η΄αθέληε καο αο πνύκε ηεο θπξάο καο. 

-Κπξά ςειή , θπξά ιηγλή, θπξά ηαπαλνθξύδα* 

πνπ έρεηο ηνλ ήιην πξόζσπν θαη ην θεγγάξη ζηήζνο, 

θαη ηνπ θνξάθνπ ηα θηεξά ηά ΄ρεηο ηαπαλνθξύδηα* 

πνπ όηαλ ινπζηείο θαη ρηεληζηείο θαη παο ζηελ εθθιεζηά ζνπ 

ε ζηξάηα* ξόδα γέκηζε απ΄ηελ πεξπαηεζηά ζνπ. 

-Πνιιά ΄πακε θαη ηεο θπξάο, αο πνύκε θαη ηεο θόξεο. 

-Έρεηο θαη θόξελ όκνξθε ,πνπ δελ έρεη ηζηνξία,  

νύηε ζηελ Πόιε βξίζθεηαη, νύηε ζηε Βελεηία. 

-Έρεηο θαη θόξε όκνξθε , βάι΄ηελε ζην δεκπίιη* 

θαη θξέκαζέ ηελε ςειά, λα κε ηε θάλ΄ νη ςύιινη. 

-Πνιιά ΄πακε , πνιιά ΄πακε, κα δε καο εθεξάζαηε, 

θη αλ αθόκα ζε λα πνύκε, βάιηε καο θξαζί λα πηνύκε. 

-Δθάγακε ηνλ πεηεηλό, λα θάκε θαη ηελ θόηα 

θαη δώζηε καο ην θινπξάθη* καο, λα πάκε ζ΄ άιιε πόξηα! 

 

Γισζζάξη 

Κάβνο= αθξσηήξην 

ζπιάθα= κεγάιε ζαθνύια 

θέζη= είδνο θαπέινπ ή ζθνύθνπ πνπ θνξνύζαλ ηελ επνρή ηεο Τνπξθνθξαηίαο. 

βξαθί= είδνο ξνύρα, θάηη ζαλ παληειόλη, πνπ θνξνύζαλ νη ρσξηθνί ηα ρξόληα ηεο 

Τνπξθνθξαηίαο. 

ηαπαλνθξύδα= γπλαίθα κε σξαία θξύδηα (κεγάια ππθλά θα καύξα θξύδηα). 

ηαπαλνθξύδηα= κεγάια ,ππθλά θαη καύξα θξύδηα. 

ζηξάηα= ν δξόκνο 

δεκπίιη= ςάζηλνο ζάθνο , ην δίρηπ γηα ηα ςώληα .  

θινπξάθη =κηθξό λόκηζκα , ε ακνηβή ησλ παηδηώλ πνπ έιεγαλ ηα θάιαληα. 
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Κάλαντα Ηπειρώτικα 
 

Διάηε εδώ γεηηόληζζεο  

Καη εζείο γεηηνλνπνύιεο,  

Σα ζπάξγαλα λα θηηάμνπκε  

θαη ην Υξηζηό λ' αιιάμνπκε.  

Σα ζπάξγαλα γηα ην Υξηζηό,  

Διάηε όιεο ζαο εδώ.  

Να πάκε λα γπξίζνπκε  

Καη βάγηα λα ζθνξπίζνπκε  

Να βξνύκε θαη ηελ Παλαγηά  

νπνύ καο θέξλεη ηε ραξά.  

Σα ζπάξγαλα γηα ην Υξηζηό,  

ειάηε όιεο ζαο εδώ.  

Κνηκάηαη ζηα ηξηαληάθπιια,  

γελληέηαη κεο ζηα ινύινπδα.  

Γελληέηαη κεο ζηα ινύινπδα  

θνηκάηαη ζηα ηξηαληάθπιια.  

Σα ζπάξγαλα γηα ην Υξηζηό,  

ειάηε όιεο ζαο εδώ.  

Σα ζπάξγαλα λα θηηάμνπκε  

θαη ην Υξηζηό λ' αιιάμνπκε. 

Κάλαντα Χριςτουγέννων από την Κρήτη 
 

Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο, αλ είλαη νξηζκόο ζαο  

Υξηζηνύ ηε ζεία Γέλλεζε λα πσ ζη' αξρνληηθό ζαο. 

Υξηζηόο γελλάηαη ζήκεξνλ ελ Βεζιεέκ ηε πόιε  

νη νπξαλνί αγάιινληαη ραίξεη' ε θύζηο όιε. 

Δληόο ζπειέσλ ηίθηεηαη, ελ θάηλε ησλ αιόγσλ  

ν βαζηιεύο ησλ νπξαλώλ θαη πνηεηήο ησλ όισλ. 

Κεξά θακαξνηξάρειε θαη θεγγαξνκαγνύια  

θαη θξνπζηαιίδα ηνπ γηαινύ θαη πάρλε από ηα δέληξα 

Aπνπ ηνλ έρεηο ηνλ πηό ην κνζρνθαλαθάξε  

ινύδεηο ηνλ θαη ρηελίδεηο ηνλ θαη ζην ζρνιείν ηνλ 

πέκπεηο. 

Κη ν δάζθαινο ηνλ έδεηξε κ'έλα ρξπζό βεξγάιη  

θαη ε θπξά δαζθάιηζζα κε ην καξγαξηηάξη. 

Δίπακε δα γηα ηελ θεξά αο πνύκε γηα ηε βάγηα  

άςε βαγίηζα ην θεξί, άςε θαη ην δηπιέξη  

θαη θάηζε θαη ληνπζνύληηζε ήληα ζα καο εθέξεηο. 

Γηα απάθη, γηα ινπθάληθν, γηα ρνηξηλό θνκκάηη  

θη από ηνλ πύξν ηνπ βνπηζηνύ λα πηνύκε κηα γεκάηε. 

Κη από ηε καύξε όξληζα θαλέλα απγνπιάθη  

θη αλ ην΄ρεη θάλεη ε γαιαλή αο είλαη δεπγαξάθη 

θη από ην πηζαξάθη ζνπ ιάδη έλα θνπξνππάθη  

θη αλ είλαη θη αθξνπιηάηεξν βαζηνύκε θαη η' αζθάθη. 

Φέξε παληέξη θάζηαλα, παληέξη ιεπηνθάξπα  

θαη θέξε θαη γιπθό θξαζί λα πηνπλ ηα παιιεθάξηα 

Κη αλ είλαη κε ην ζέιεκα άζπξε κνπ πεξηζηέξα,  

Αλνίμεηε ηελ πόξηα ζαο λα πνύκε «θαιεζπέξα» 
 
 
 
Χριςτούγεννα, Πρωτούγεννα 
 

Υξηζηνύγελλα, Πξσηνύγελλα,  

ηώξα Υξηζηόο γηλληέηη (δηο) 

Γηλληέηαη θη βαθηίδηηη  

ζηνπο νπξαλνύο απάλνπ (δηο) 

Όινη νη Αγγέινη ραίξνπληη  

θη όινη δνμνινγηνύληη (δηο) 

Καη ηα δαηκόληα ζθάδνπλε,  

θαη ζθάδνπλ θαη πιαληάδνπλ (δηο) 

ε ηνύη᾿ ην ζπίηη πνύξζακε, 

κη κάξκαξνπ ζηξνπκέλνπ (δηο) 

 

Κάλαντα Χριςτουγέννων Σάμου 
 

Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο  

θαη αο είλαη ν νξηζκόο ζαο.  

Κπξά ιηγλή θπξά ςειή  

θπξά θακπαλνθξύδα .  

Πνπ ΄ρεηο ηνλ ήιην πξόζσπν  

θαη ην θεγγάξη ζηήζνο .  

Καη ηνπ θνξάθνπ ην θηεξό  

ην ΄ρεηο θακπαλνθξύδη.  

Πνιιά είπακε ζηελ θπξά .  

Αο πνύκε θαη ηεο θόξεο .  

Να ΄ρεηο θόξε όκνξθε.  

Γξακκαηηθόο ηελ ζέιεη.  

Αλ είλαη θαη γξακκαηηθόο  

πνιιά πξνηθηά γπξεύεη.  

Πνιιά είπακε ηεο θόξεο  

Αο πνύκε θαη ηνπ γηνπ ζαο .  

Αλ έρεη γην ζηα γξάκκαηα  

λα ζέξλεη ην θνληύιη.  

Να δώζεη ν Θεόο θαη ε Παλαγηά  

λα βάιεη πεηξαρήιη.  

Και εισ έτη πολλά  
και ένα κομμάτι μπακλαβά. 
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ΑΓΙΟ ΒΑΙΛΘ: 
Ο Άι Βαςίλθσ αποτελεί ςιμερα μια διεκνι 
λαογραφικι μορφι που διανζμει δϊρα ςε 
παιδιά και ενθλίκουσ εφόςον υπιρξαν 
"καλοί" κατά τθ διάρκεια του χρόνου. Είναι 
το κυρίαρχο πρόςωπο του εορταςμοφ τθσ 
Ρρωτοχρονιάσ και των Χριςτουγζννων. Θ 
γνωςτι παρουςία του με κόκκινθ ςτολι, 
λευκι γενειάδα, πάντα χαμογελαςτόσ, με το 
ςάκο με τα δϊρα, πάνω ςε ζλκθκρο που το 
ςζρνουν ηωθρά ελάφια ι τάρανδοι, αποτελεί 
ςιμερα ςε παγκόςμια κλίμακα τον πλζον 
αγαπθμζνο ιρωα των παιδιϊν τισ θμζρεσ 
των εορτϊν ακόμθ και ςε χϊρεσ μθ 
Xριςτιανικζσ. 
Είναι ο "Πατζρασ των Χριςτουγζννων"  των 
Άγγλων, ο "Περ Νοζλ" των Γάλλων, ο "ίντερ-
Κλάασ" των Ολλανδϊν, ο "Βάιναχτςμαν" των 
Γερμανϊν, ο "Λαμ-Κουνγκ-Κουνγκ" (= ο 
Καλόσ γερο-πατζρασ) των Κινζηων, ο 
"Χοτζιςο" των Λαπϊνων. 

 

Προζλευςθ τθσ μορφισ 
 

Merry Old Santa Claus, εφθμερίδα Harper's 
Weekly, 1 Λανουαρίου 1881. 
Θ ςθμερινι μορφι του Άι Βαςίλθ (του 
χοντροφ γεράκου, ντυμζνου με γοφνα, που 
ζχει ζλκθκρο κλπ.) ζγινε δθμοφιλισ με το 
ποίθμα «A Visit from St. Nicholas» που 
δθμοςιεφτθκε το 1823. Θ οπτικοποιθμζνθ 
εκδοχι πρωτοεμφανίςτθκε ςτο περιοδικό 
Harper’s Weekly το 1863. Επίςθσ ζγινε 
διάςθμοσ από το παιδικό βιβλίο The Life and 
Adventures of Santa Claus του 1902. Θ White 
Rock Beverages ιταν μια εταιρία 
αναψυκτικϊν που τον χρθςιμοποίθςε το 
1915 για να πουλιςει μεταλικό νερό, και το 
1923 τηίντηερ-ζθλ. Το 1931 θ γνωςτι 
αμερικάνικθ εταιρεία αναψυκτικϊν Coca-
Cola παρουςίαςε τον Αϊ-Βαςίλθ με 
πρωτοχρονιάτικα δϊρα. Θ διαφιμιςθ 
υπιρξε εμπορικά τόςο επιτυχισ που ζμελλε 
να γίνει ςιμα δθμοτικότθτάσ τθσ ανά τον 
κόςμο.  

 

 
 

 
Ιςτορικά ςτοιχεία 

Για τουσ Ορκόδοξουσ χριςτιανοφσ ο Άγιοσ 
Βαςίλθσ είναι ο Μζγασ Βαςίλειοσ, που ζηθςε 
ςτθ Καππαδοκία και αφιζρωςε ςχεδόν όλθ 
του τθ ηωι ςτθ βοικεια προσ τον 
ςυνάνκρωπο. Στθν παγκόςμια ιςτορία 
κεωρείται ο εμπνευςτισ και πρϊτοσ 
δθμιουργόσ τθσ οργανωμζνθσ φιλαν-
κρωπίασ. Σφμφωνα με τθν παράδοςθ, ο 
Μζγασ Βαςίλειοσ ιταν ψθλόλιγνοσ, με 
μαφρα μάτια και γζνια. Ακόμθ και ο Άγιοσ 
Νικόλαοσ ςτθν Ορκόδοξθ παράδοςθ 
αγιογραφείται ωσ ιςχνόσ αςπρογζνθσ 
γζροντασ. Ο Μζγασ Βαςίλειοσ πζκανε τθν 1 
Λανουαρίου του 379. Αυτι θ θμερομθνία, 
κεωρικθκε (πρϊτα) απϋ όλουσ χριςτιανικοφσ 
λαοφσ ότι φζρνει ευλογία και καλι τφχθ ςτθ 
νζα χρονιά.  

 
 
Στθ Δφςθ το πρόςωπο του Αγίου Βαςιλείου 
ζχει ταυτιςτεί με τθν ιςτορία του Αγίου 
Νικολάου που φθμιηόταν για τθ 
γενναιοδωρία του. Στθν ιςτορία του Αγίου 
Νικολάου οι βόρειοι λαοί ζχουν προςκζςει 
ςτοιχεία των δικϊν τουσ παραδόςεων 
(τάρανδοι, ζλκθκρο, άςτρο του Βορρά, 
μεγάλεσ κάλτςεσ κλπ) μια κουλτοφρα που 
τον ςυνοδεφει μζχρι και ςιμερα. Στα 
ελλθνικά δεδομζνα θ κουλτοφρα αυτι 
πζραςε περίπου ςτθ δεκαετία του 1950-
1960, κυρίωσ ςτον αςτικό πλθκυςμό από 
τουσ "ςυγγενείσ" μετανάςτεσ που με τισ 
ευχθτιριεσ κάρτεσ τουσ ειςιγαγαν τον 
"Δυτικό" Αϊ-Βαςίλθ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%86%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://el.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/379
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:1881_0101_tnast_santa_200.jpg
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ΘΘΘ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 

ΣΟ ΧΡΙΣΟΨΩΜΟ 
 

Το «ψωμί του Χριςτοφ» το ζφτιαχνε, τθν 
παραμονι των Χριςτουγζννων, θ νοικοκυρά με 
ιδιαίτερθ ευλάβεια και με ειδικι μαγιά ( από 
ξερό βαςιλικό και άλλα).  

Απαραίτθτοσ επάνω, χαραγμζνοσ ο ςταυρόσ. 
Γφρω - γφρω διάφορα διακοςμθτικά ςκαλιςτά 
ςτο ηυμάρι ι πρόςκετα ςτολίδια. Αυτά τόνιηαν το 
ςκοπό του χριςτόψωμου και εξζφραηαν τισ 
διάφορεσ πεποικιςεισ των πιςτϊν. 

Τθν θμζρα του Χριςτοφ, ο νοικοκφρθσ 
ζπαιρνε το χριςτόψωμο, το ςταφρωνε, το ζκοβε 
και το μοίραηε ς’ όλθ τθν οικογζνειά του και ςε 
όςουσ παρευρίςκονταν ςτο χριςτουγεννιάτικο 
τραπζηι. (Μερικοί εδϊ βλζπουν ζνα ςυμβολιςμό 
τθσ Κείασ κοινωνίασ. Ππωσ ο Χριςτόσ ζδωςε τον 
άρτον τθσ ηωισ ςε όλθ τθν ανκρϊπινθ 
οικογζνειά του...). 

Γφρω από το χριςτόψωμο υπάρχουν και 
άλλεσ παραδόςεισ. Αναφζρονται ςτθν ενότθτα 
τθσ Εκκλθςίασ και των λαϊν, με ςυμβολικό 
πρότυπο τθν ζνωςθ των κόκκων του ςίτου ςϋ ζνα 
ψωμί. Οι λαοί κάποτε κα ενωκοφν μ’ ζνα 
ποιμζνα, το Χριςτό. 
(Από το βιβλίο «Ικθ, ζκιμα και… άλλα» του 
Τιμόκεου Κ. Κιλίφθ) 

…ζηελ Κεθαινληά 
Χαξαθηεξηζηηθή είλαη κηα θεθαιινλίηηθε 

ζπλήζεηα. Όιν ην ζόη ζπγθεληξώλεηαη ζην ζπίηη 

ηνπ πην ειηθησκέλνπ. Σην πάησκα ηνπνζεηνύλ 

ηξία δαπιηά «ρηαζηί» θαη πάλσ ηνπο βάλνπλ ηελ 

«θνπινύξα». 

Όινη θάλνπλ έλα θινηό γύξσ αθνπκπώληαο 

θαζέλαο κε ην δεμί ηνπ ρέξη ηελ θνπινύξα. 

Ύζηεξα ν λνηθνθύξεο ςάιιεη ην «Η γέλλεζή ζνπ 

Χξηζηέ ν Θεόο…» θαη ξίρλεη ιάδη ζηα δαπιηά, 

βάδνληάο ηα ζηε θσηηά. Μεηά θόβεη ηελ 

θνπινύξα, ηε κνηξάδεη θαη δεηπλνύλ όινη καδί. 

(Από ην πεξηνδηθό «Οπξάλην Τόμν») 
 

…ζηνπο αξαθαηζάλνπο 
Οη Σαξαθαηζάλνη ηζνπάλεδεο θηηάρλνπλ δύν 

ρξηζηόςσκα. Τν πξώην, ην θαιύηεξν θαη κε ηα 

πην πνιιά θεληίδηα, είλαη γηα ην Χξηζηό «γηα λα 

ηνπο θπιάεη θαη λα ηνπο βινγάεη». Πάλσ ηνπ 

ζθαιίδνπλ έλα κεγάιν ζηαπξό – θεγγάξη κε πέληε 

ινπινύδηα. 

Τν δεύηεξν, ε ηξαλή Χξηζηνθνπινύξα ή 

Ψσκί ηνπ Χξηζηνύ, είλαη γηα ηα πξόβαηα. Έηζη ηα 

ηηκά ν βνζθόο θαη ηα βινγά ν Χξηζηόο. Σηε 

Χξηζηνθνπινύξα παξηζηάλεηαη κε δύκε, όιε ε 

δσή ηεο ζηάλεο, δειαδή ε κάληξα, ηα πξόβαηα, νη 

βνζθνί θ.ι.π. 

(Από ην πεξηνδηθό «Οπξάλην Τόμν») 

…ζηε πάξηε 
Σηε Σπάξηε, ζε θάζε ζπίηη, 

δπν ηξεηο κέξεο πξηλ, δπκώλνπλ 1 

– 15 θαξβέιηα ςσκί. Τν έλα, πνπ 

ην ηξώλε αλήκεξα ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ, είλαη ην ςσκί 

ηνπ Χξηζηνύ θαη ην πιάζνπλ ζε 

ζρήκα ζηαπξνύ από δύκε. Τα’ 

άιια ρξηζηόςσκα ηα θάλνπλ κε 

κύγδαια θαη θαξύδηα. 

(Από το περιοδικό «Ουράνιο 
Τόξο») 

…ζηελ Κξήηε 
Τν ρξηζηνπγελληάηηθν ςσκί ην 

θηηάρλνπλ νη γπλαίθεο κε ηδηαίηεξε 

θξνληίδα θαη ππνκνλή.   Η εηνηκαζία ηνπ        

       είλαη νιόθιεξε ηεξνηειεζηία: ρξεζηκν-

πνηνύλ αθξηβά πιηθά, ςηινθνζθηληζκέλν 

αιεύξη, ξνδόλεξν, κέιη, ζνπζάκη, θαλέια, 

γαξίθαια θαη θαζώο δπκώλνπλ ιέλε:  "Ο Χξηζηόο γελληέηαη, ην 

θσο αλεβαίλεη, ην πξνδύκη γηα λα γέλεη." 

Όηαλ πιάζνπλ ην δπκάξη, παίξλνπλ ηε κηζή δύκε θαη 

θηηάρλνπλ κηα θνπινύξα, ελώ κε ηελ ππόινηπε θηηάρλνπλ έλα 

ζηαπξό κε ισξίδεο θαη ηνλ ηνπνζεηνύλ πάλσ ζην ςσκί. Σην 

θέληξν βάδνπλ έλα άζπαζην θαξύδη θαη ζηελ ππόινηπε επηθάλεηα 

ζρεδηάδνπλ ζρήκαηα κε ην καραίξη ή κε ην πηξνύλη, όπσο 

ινπινύδηα , θύιια, θαξπνύο, πνπιάθηα. 

Γηα ην ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη, ην Χξηζηόςσκν είλαη 

επινγεκέλν ςσκί. Τν θόβνπλ αλήκεξα ηα Χξηζηνύγελλα, 

αληαιιάζζνληαο πνιιέο επρέο. 
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Οη ηεγαλίδεο (Υσξηά ηεο Έμσ Μάλεο) 
Σε όια ηα ζπίηηα, παξακνλέο Χξηζηνπγέλλσλ 

ζα έπιαζαλ θαη ζα έςελαλ ηηο ηεγαλίδεο, ηα 

καληάηηθα ιαιάγγηα. Σην ζνθξά ή ζε θάπνην 

ηξαπέδη θνληά ζηελ θσηνγνλία, ε κεηέξα θαη ηα 

θνξίηζηα έπιαζαλ ην έηνηκν δπκάξη ζε ρνληξό 

καθαξόλη, ηηο ηεγαλίδεο, θαη ην δίπισλαλ ηερληθά 

ζηα ηέζζεξα. Μεηά ην έξηρλαλ ζηε κεγάιε 

ηεγάλα πνπ ήηαλ γεκάηε θαπηό ιάδη πάλσ ζηε 

θσηηά, γηα λα ςεζεί. Η πξώηε ηεγαλίδα, κεγάιε 

θαη ζηξνγγπιή κε ζηαπξό ζηε κέζε ήηαλ ηνπ 

Χξηζηνύ, ε δεύηεξε παξόκνηα ηνπ ζπηηηνύ θ.ι.π. 

Τηο ςεκέλεο ηεγαλίδεο ηηο έβαδαλ κέζα ζε 

κπνπξέθηα (ζηξνγγπιά κπαθηξέληα ηαςηά) θαη ζε 

ιεθάλεο. Όηαλ ζηξάγγηδαλ θαιά ηηο έβαδαλ ζε 

θνθίληα θαη ηηο θξεκνύζαλ ςειά. Η πνζόηεηα ηνπ 

δπκαξηνύ πνπ ζα γηλόηαλ ηεγαλίδεο ήηαλ αξθεηή 

θαη πάληνηε αλάινγε κε ηνλ πιεζπζκό ηεο 

θακειηάο. Η θσηηά γηα ηηο ηεγαλίδεο έπξεπε λα 

είλαη δπλαηή θαη λα έρεη δηάξθεηα. Γη απηό ν 

παηέξαο είρε ζθίζεη ζθίδεο ηα ρνληξά θνύηζνπξα. 

Ήηαλ ε θαιύηεξε θαύζηκε ύιε γηα ηελ 

πεξίπησζε. Τα παηδηά παξαθνινπζνύζαλ θαη 

όινη, αλ δελ ήηαλ Τεηάξηε ή Παξαζθεπή, 

δνθίκαδαλ θαη έθαλαλ ηηο θξίζεηο ηνπο. Καη θάζε 

ρξόλν ζρεδόλ εύξηζθαλ ηα ίδηα ειαηηώκαηα ζην 

πιάζηκν θαη ην ςήζηκν, όηαλ κάιηζηα θάπνηνο 

ήζειε λα πηεη λεξό ηνπ έιεγαλ λα γπξίζεη ηελ 

πιάηε πξνο ην ηεγάλη γηα λα κελ ...ηνλ βιέπνπλ νη 

ηεγαλίδεο θαη ξνπθάλε ην ιάδη. Οη "ιππεκέλνη", 

πνπ είραλ πξόζθαην ζάλαην, δελ έςελαλ 

ηεγαλίδεο, ηνπο πήγαηλαλ όκσο ζπγγελείο θαη 

θίινη. Άιια γιπθά πνπ έθηηαρλαλ ζην ζπίηη ηελ 

πεξίνδν απηή ήηαλ νη θνπξακπηέδεο θαη ηα 

κεινκαθάξνλα. 

Σν έζηκν ηνπ αλακκέλνπ πνπξλαξηνύ ζηελ 

Ήπεηξν 

Σηελ Ήπεηξν έρνπλ κηα σξαία ζπλήζεηα πνπ ηε 

βαζίδνπλ ζε κηα παιηά παξάδνζε. Όηαλ 

γελλήζεθε ν Χξηζηόο θαη πήγαλ, ιέεη, νη βνζθνί 

λα πξνζθπλήζνπλ, ήηαλε λύρηα ζθνηεηλή. Βξήθαλ 

θάπνπ έλα μεξό πνπξλάξη θη έθνςαλ ηα θιαδηά 

ηνπ. Πήξε ν θαζέλαο από έλα θιαδί ζην ρέξη, ηνπ 

έβαιε θσηηά θαη γέκηζε ην ζθνηεηλό βνπλό 

ραξνύκελεο θσηηέο θαη ηξημίκαηα θαη θξόηνπο. 

Από ηόηε, ινηπόλ, έρνπλ ηε ζπλήζεηα ζηα 

ρσξηά ηεο Άξηαο, όπνηνο πάεη ζην ζπίηη ηνπ       

γείηνλα, γηα λα πεη ηα ρξόληα πνιιά, θαζώο θαη 

όια ηα παηδηά ηα παληξεκέλα, πνπ ζα πάλε ζην 

παηξηθό ηνπο, γηα λα θηιήζνπλ ην ρέξη ηνπ παηέξα 

θαη ηεο κάλαο ηνπο, λα θξαηνύλ έλα θιαξί 

πνπξλάξη, ή ό,ηη άιιν δεληξηθό πνπ θαίεη 

ηξίδνληαο. Σην δξόκν ην αλάβνπλ θαη ην 

πεγαίλνπλ έηζη αλακκέλν ζην παηξηθό ηνπο ζπίηη 

θαη γεκίδνπλ ραξνύκελεο θσηηέο θαη θξόηνπο ηα 

ζθνηεηλά δξνκάθηα ηνπ ρσξηνύ. 

Αθόκε θαη ζηα Γηάλλελα ην ίδην θάλνπλ. Μόλν 

πνπ εθεί δελ θξαηνύλ νιόθιεξν ην θιαξί ην 

πνπξλάξη αλακκέλν ζην ρέξη ηνπο – είλαη κεγάιε 

πνιηηεία ηα Γηάλλελα – αιιά θξαηνύλ ζηε ρνύθηα 

ηνπο κηα ρεξηά δαθλόθπιια θαη πνπξλαξόθπιια, 

πνπ ηα πεηνύλ ζην ηδάθη, κόιηο κπνύλε θαη 

θαιεκεξίδνπλ. Κη όηαλ ηα θύιια ηα μεξά πηάζνπλ 

θσηηά θη αξρίζνπλ λα ηξίδνπλ θαη λα πεηάλε 

ζπίζεο, εύρνληαη: 

Αρνιά, κατςίκια, νφφεσ και γαμπροφσ! 
Απηή είλαη ε θαιύηεξε επρή γηα θάζε λνηθνθύξε. 

Να πξνθόβνπλ ηα θνπάδηα ηνπ, λα πιεζαίλεη ε 

θακειηά ηνπ, λα κεγαιώλνπλ ηα θνξίηζηα θαη ηα 

παιηθάξηα ηνπ, λα ηνπ θέξλνπλ ζην ζπίηη λύθεο 

θαη γακπξνύο, λα ηνπ δώζνπλ εγγόληα πνπ δε ζ’ 

αθήζνπλ η’ όλνκα ην παηξηθό λα ζβήζεη. 

 
Σν έζηκν ηεο δύκεο ζηελ Κξήηε 

Σε ρσξηά ηεο επαξρίαο Ακαξίνπ, ζηελ 

Κξήηε, ηε λύρηα ηεο παξακνλήο ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ βάδαλε ιίγε θνηλή δύκε 

ζ’ έλα πηάην θαη θάπνηα ζηηγκή, ελώ 

βεγγεξίδαλε (μελπρηνύζαλ ζπδεηώληαο) 

πεξηκέλνληαο, ε δύκε αλέβαηλε θαη 

γηλόηαλ πξνδύκη. Τόηε, θαηά ηελ πίζηε 

ησλ αλζξώπσλ, ήηαλ ε ώξα πνπ γελλάηαη 

ν Χξηζηόο (ν Χξηζηόο γελλάηαη θη 

αλαζηαίλεηαη θάζε ρξόλν, γηαηί γηα ηελ 

Δθθιεζία ν ρξόλνο έρεη άιινπο 

ζπκβνιηζκνύο). 

 

Η ζθαγή ηνπ γνπξνπληνύ ζηε Θεζζαιία 
 Σαλ ηεξνηειεζηία γηλόηαλ ζε θάζε νηθνγέλεηα ε ζθαγή 

ηνπ γνπξνπληνύ, ην νπνίν εμέηξεθαλ γηα ην ζθνπό απηό. Τν 

γνπξνύλη αλαιάκβαλαλ λα ην ζθάμνπλ νη άληξεο ηνπ 

ζπηηηνύ ηελ παξακνλή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Τα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο αληάιιαδαλ κεηαμύ ηνπο επρέο. Τν ρνηξηλό 

θξέαο απνηεινύζε ην θύξην θαγεηό ζην ρξηζηνπγελληάηηθν 

γεύκα, όπσο άιισζηε θαη ζήκεξα. Δπίζεο, έθηηαρλαλ 

ινπθάληθα από ην γνπξνύλη, ηα νπνία θξεκνύζαλ κέρξη λα 

ζηεγλώζνπλ, ελώ ην ιίπνο ηνπ γνπξνπληνύ ην απνζήθεπαλ 

ζε δνρεία θαη ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηε καγεηξηθή. 
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Σν Υξηζηόμπιν, έζηκν ηεο Μαθεδνλίαο 
Σηα ρσξηά ηεο βνξείνπ Διιάδαο, ν 

λνηθνθύξεο ςάρλεη ζηα ρσξάθηα ηηο 

παξακνλέο ησλ γηνξηώλ θαη δηαιέγεη ην 

Χξηζηόμπιν, δειαδή ην πην όκνξθν, γεξό 

θαη ρνληξό μύιν από πεύθν ή ειηά, πνπ 

ζα ην πάεη ζπίηη ηνπ, κε ζθνπό λα θαίεη 

ζπλέρεηα ζην ηδάθη από ηα Χξηζηνύγελλα κέρξη θαη ηα 

Φώηα. Ο ιαόο πηζηεύεη όηη θαζώο θαίγεηαη ην Χξηζηόμπιν, 

δεζηαίλεηαη ν Χξηζηόο ζηελ θξύα ζπειηά ηεο Βεζιεέκ. 

Πξηλ ν λνηθνθύξεο θέξεη ην Χξηζηόμπιν,θάζε λνηθνθπξά 

θξνληίδεη λα έρεη θαζαξίζεη θαιά ην ζπίηη θαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ην ηδάθη, ώζηε λα κε κείλεη νύηε ίρλνο από ηελ 

παιηά ζηάρηε. Καζαξίδνπλ αθόκε θαη ηελ θαπλνδόρν, γηα 

λα κε βξίζθνπλ παηήκαηα λα θαηέβνπλ νη θαιηθάληδαξνη, 

ηα θαθά δαηκόληα, όπσο ιέλε ζηα παξαδνζηαθά 

ρξηζηνπγελληάηηθα παξακύζηα. 

Τν βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, όηαλ 

όιε ε νηθνγέλεηα ζα είλαη καδεκέλε γύξσ από ην ηδάθη, ν 

λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ ζα αλάςεη ηελ θαηλνύξηα θσηηά θαη 

ζα κπεη ζηελ ππξνζηηά ην Χξηζηόμπιν, κε επρή όισλ λα 

αληέμεη γηα όιν ην δσδεθαήκεξν ησλ γηνξηώλ. 

(Από ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό «Παπάθη») 

 

 

 

 

Σν ηάηζκα ηεο βξύζεο 
Σηελ Κεληξηθή Διιάδα νη θνπέιεο, 

ηα κεζάλπρηα ή πξνο ηα ραξάκαηα ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ (αιινύ ηελ παξακνλή 

ηεο Πξσηνρξνληάο), πεγαίλνπλ ζηελ πην 

θνληηλή βξύζε "γηα λα θιέςνπλ ην 

άθξαλην λεξό". Τν ιέλε άθξαλην, 

δειαδή ακίιεην, γηαηί δε βγάδνπλ ιέμε 

ζ' όιε ηε δηαδξνκή. Όηαλ θηάλνπλ εθεί, 

ηελ "ηατδνπλ", κε δηάθνξεο ιηρνπδηέο: 

βνύηπξν, ςσκί, ηπξί, ζηηάξη ή θιαδί 

ειηάο θαη ιέλε:   

"Όπσο ηξέρεη ην λεξό ζ' βξπζνύια 

κ', έηζ' λα ηξέρ' θαη ην βην κ'".   

Έπεηηα ξίρλνπλ ζηε ζηάκλα έλα 

βαηόθπιιν θαη ηξία ραιίθηα, "θιέβνπλ 

λεξό" θαη γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο 

πάιη ακίιεηεο, κέρξη λα πηνπλ όινη από 

η' άθξαλην λεξό. Με ην ίδην λεξό 

ξαληίδνπλ θαη ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ 

ζπηηηνύ, ελώ ζθνξπνύλ ζην ζπίηη θαη ηα 

ηξία ραιίθηα.   

 
Σν θπλήγη ηα Υξηζηνύγελλα 

(Υσξηά Έμσ Μάλεο) 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζαξαθνζηήο ηα πεξηζζόηεξα 

παηδηά βγαίλαλε θπλήγη. Τα βξάδηα, όηαλ ην ζνύξνππν 

έπεθηε γηα θαιά θαη ην θξύν άξρηδε λα ηζνύδεη, παίξλαλε ην 

"θαθό" κε θαηλνύξγηα "πιάθα" θαη γπξίδαλε ζηα ραιάζκαηα 

θαη ζηα ζπήιηα θνληά ζην ρσξηό. Σηόρνο ηνπο νη 

γνπξγνπγηάλλεδεο, ηα κηθξά πνπιάθηα πνπ θνύξληαδαλ εθεί. 

Τα ζακπώλαλε κε ην θαθό θαη ηα πηάλαλε. Αλ ήηαλ πνιύ 

ςειά, ηα ρηππνύζαλε κε ηηο ιαζηηρηέξεο (ζθεληόλεο). Η 

κάλα ή θάπνηα κεγάιε αδεξθή, κεηά από πνιιή γθξίληα 

ηνπο, ηα θαζάξηδαλ θαη ηα πάζησλαλ. Τα βάδαλε ζε πήιηλα 

ή γπάιηλα βάδα, γηα λα ηα θάλε ηα Χξηζηνύγελλα. Πνιιά 

παηδηά κάδεπαλ είθνζη θαη πεξηζζόηεξα πνπιάθηα θαη 

θακάξσλαλ γηα ηηο ... θπλεγεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπο θαη γηα 

ηελ ζνδεηά ηνπο. Καη όηαλ δύγσλαλ νη γηνξηέο, άξρηδαλ νη 

παξαδνζηαθέο εηνηκαζίεο. Τν ζπίηη έπξεπε λα βάιεη ηα 

γηνξηηλά ηνπ θαη όιν ην ρσξηό λα θαζαξηζηεί θαη λα 

εηνηκαζηεί, γηα λα ππνδερηεί ηνπο μεληηεκέλνπο ηνπ πνπ ζα 

έξρνληαλ λα θάλνπλ γηνξηέο κε ηνπο δηθνύο ηνπο. 

 

 

"Tα θαξύδηα" 

Παξαδνζηαθό νκαδηθό παηγλίδη πνπ 

παίδνπλ ηα παηδηά ζηελ Ήπεηξν 

 

Τελ εκέξα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ , ηα 

παηδηά , θνξίηζηα θαη αγόξηα , παίδνπλ 

"ηα θαξύδηα". Τν παηρλίδη είλαη νκαδηθό 

θαη παίδεηαη σο εμήο: 

Κάπνην παηδί ραξάδεη κε έλα 

μπιάθη ζην ρώκα κηα επζεία γξακκή.  

Πάλσ ζε απηή ηελ επζεία γξακκή θάζε 

παίθηεο βάδεη θη από έλα θαξύδη ζηε 

ζεηξά.  

Μεηά, ν θάζε παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ 

θαη από θάζεηε απόζηαζε ελόο κε δύν 

κέηξα από ηε γξακκή - ζεηξά ησλ 

θαξπδηώλ, ζθπθηόο, κε ην κεγαιύηεξν 

θαη ην πην ζηξνγγπιό θαξύδη ηνπ, 

ζεκαδεύεη θάπνην από ηε ζεηξά ησλ 

θαξπδηώλ. 

Όπνην θαξύδη πεηύρεη θαη ην βγάιεη 

έμσ από ηε γξακκή ην θεξδίδεη θαη 

δνθηκάδεη μαλά ζεκαδεύνληαο θάπνην 

άιιν θαξύδη. Αλ αζηνρήζεη, ζπλερίδεη ν 

επόκελνο παίθηεο. 

Τν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη λα 

θεξδεζνύλ όια ηα θαξύδηα... 
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ΙΣΟΡΙΕ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕ: 

ΣΘ ΝΤΧΣΑ ΣΘ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ 
 

 
 

Σθσ Άννασ Αντων. 
Θ Σοφία και θ Ρθνελόπθ, δυο 

αδερφζσ, βγικαν τθ νφχτα τθσ 
Ρρωτοχρονιάσ ςτθν αυλι του ςπιτιοφ 
τουσ να φτιάξουν ζνα χιονάνκρωπο, για 
να υποδεχτοφν τον Αϊ Βαςίλθ. 

Άρχιςαν λοιπόν να τον φτιάχνουν. Ρρϊτα ζκαναν 
τρεισ χιονόμπαλεσ τθ μια πιο μεγάλθ από τθν άλλθ και 
τισ ζνωςαν, πιραν δφο ξφλα και τα ζβαλαν για χζρια, 
πιραν δφο καρβουνάκια και τα ζβαλαν ςαν μάτια, 
ζβαλαν και ζνα καρότο για μφτθ. Ακόμα ςχεδίαςαν κι 
ζνα ςτόμα. Θ Σοφία ζβγαλε το καςκόλ και το ςκοφφο 
τθσ και τα φόρεςε ςτο χιονάνκρωπο. Τϊρα ιταν 
ζτοιμοσ. 

Εκείνθ τθ ςτιγμι άλλαηε ο χρόνοσ και μια 
τρανταχτι φωνι ακοφςτθκε: «ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, 
ΕΥΤΥΧΛΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΛΝΟΥΛΟΣ ΧΟΝΟΣ». 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΘ ΦΣΩΧΟΓΕΙΣΟΝΙΑ 
Σθσ Κατερίνασ Παν. 

Είναι παραμονι Χριςτουγζννων και το χιόνι πζφτει πυκνό. 
Κοιτάηω ζξω απ’ το παράκυρό μου. Είναι τόςο όμορφο το 
κάταςπρο τοπίο. Μζςα κάνει ηζςτθ κι εγϊ ςκζφτομαι ότι 
ζξω κάνει πολφ κρφο. Τι να κάνουν οι φτωχζσ οικογζνειεσ 
άραγε; Μετά από λίγο ντφκθκα ηεςτά και βγικα να κάνω 
μια βόλτα. Χωρίσ να το καταλάβω πιρα το δρόμο για τθ 
φτωχογειτονιά τθσ πόλθσ μασ. Σκεφτόμουν πόςο 
δυςτυχιςμζνοι και λυπθμζνοι κα είναι οι κάτοικοί τθσ 
τϊρα. Άρχιςα να παρακαλάω το Χριςτό: «Αυτζσ τισ 
γιορτινζσ θμζρεσ να περάςουν όλοι καλά». 

Πταν κόντεψα ςτα ςτενά δρομάκια τθσ 
φτωχογειτονιάσ, τα οποία ιτανε όλο λακκοφβεσ γεμάτεσ 
νερό, τα μάτια μου ζπεςαν ςε ζνα μικρό κοριτςάκι που 
ζκλεγε. Θ μθτζρα του προςπακοφςε να το κάνει να 
ςταματιςει λζγοντάσ του κάτι. Τα μάτια του όμωσ 
ςυνζχιηαν να δακρφηουν. Τότε το άκουςα να ψικυρίηει: 
«Μαμά κρυϊνω και πεινάω».  Εγϊ δεν άντεξα κι ζφυγα 
τρζχοντασ. Μπικα ςτο ςπίτι με βαριά καρδιά. Ο πατζρασ 
μου με κοίταξε και κατάλαβε ότι κάτι με ςτενοχϊρθςε. Τότε 
άρπαξα τθν ευκαιρία και του είπα ό,τι είχα ακοφςει ςτθ 
φτωχογειτονιά. Ο πατζρασ μου κατάλαβε τι ηθτοφςα 

ςιωπθλά. «Ράμε ςτα μαγαηιά;» με ρϊτθςε. Θ 
χαρά μου ιταν τόςο μεγάλθ που κα δίναμε 
λίγθ ευτυχία ςτθ μικροφλα. 

Μετά από λίγεσ ϊρεσ πιγαμε ςτθ 
φτωχογειτονιά. Κυμόμουν το ςπιτάκι τουσ, 
γιατί ιταν το πιο μικρό. Χτυπιςαμε τθν 
πόρτα και περιμζναμε με αγωνία. Πταν 
άνοιξε, ςτθν πόρτα ιταν θ μικροφλα. Μασ 

κοίταξε με απορία και φϊναξε τθ μθτζρα τθσ. Εγϊ τότε 
ζςκυψα και τθσ ζδωςα αυτό που κρατοφςα. Τθν πιο 
όμορφθ κοφκλα που είδα ποτζ μου. Τα μάτια και το 
προςωπάκι τθσ ζλαμψαν από ευτυχία. Θ μθτζρα τθσ 
κοίταηε κι αυτι όλο απορία. Ο πατζρασ μου τθσ εξιγθςε και 
τθσ ηιτθςε να δεχτεί τα ψϊνια που κάναμε. Θ μθτζρα του 
κοριτςιοφ μασ ηιτθςε να περάςουμε μζςα. Ζκανε τόςο 
κρφο.  

Μζςα ςε λίγθ ϊρα μάκαμε πωσ το κοριτςάκι ιταν 
ορφανό από πατζρα και πωσ οι δυο τουσ ιταν μόνεσ ςτον 
κόςμο. Θ μθτζρα τθσ ζψαχνε δουλειά, αλλά ιταν πολφ 
δφςκολο να βρει. Ο πατζρασ μου τότε ζγραψε τθ 
διεφκυνςι μασ ς’ ζνα χαρτάκι και τθσ τθν ζδωςε, για να 
‘ρκουν να περάςουν μαηί μασ τα Χριςτοφγεννα. Ευτυχϊσ 
δζχτθκαν.  Τισ επόμενεσ μζρεσ ο πατζρασ μου τθσ είχε βρει 
ιδθ μια δουλειά, για να μποροφν κι αυτοί να ηουν 
καλφτερα!  
 

 
 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ ΣΟΤ ΑΪ ΒΑΙΛΘ 
Σθσ Παναγιϊτασ Παυλ. 

 
 

Τθν Ρρωτοχρονιά ο Άγιοσ Βαςίλθσ μασ 
φζρνει τα δϊρα. Πλα τα παιδιά τον 
περιμζνουνε πϊσ και πϊσ και το 
όνειρό τουσ είναι να τον δοφνε. 

Τθν θμζρα όμωσ που ο Άγιοσ 
Βαςίλθσ ζπρεπε να πάει ςτα παιδιά, 
για να τουσ δϊςει τα δϊρα, πείναςε 
πάρα πολφ και ζφαγε αφάνταςτα 

υπερβολικά. Κάμποςθ ϊρα μετά είπε να ξεκινιςει, 
γιατί είχε αργιςει πάρα πολφ. Απ’ ό,τι 
ξζρουμε ο Άγιοσ Βαςίλθσ μπαίνει ςτα 
ςπίτια από τισ καμινάδεσ, αλλά δε 
χωροφςε, γιατί είχε φάει πολφ και 
φοφςκωςε. Δεν ιξερε από ποφ αλλοφ 
να μπει, όχι πάντωσ από τθν πόρτα, 
γιατί ιταν κλειδωμζνθ. 

Ιταν πάρα πολφ απογοθτευμζνοσ και 
αναγκάςτθκε να ςτείλει τα ξωτικά του. Ευτυχϊσ που 
δεν ιταν τα παιδιά ξφπνια. 
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ΣΟ ΔΩΡΟ ΣΘ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ 
Σου Πρόδρομου Γιαπράκθ 

Το βράδυ τθσ Ρρωτοχρονιάσ ο Αϊ Βαςίλθσ κα μου 
ζφερνε το δϊρο μου. Πταν του ζςτειλα το 
γράμμα μου, του είχα ηθτιςει να μου 
φζρει ζνα αμαξάκι, γιατί ζκανα ςυλλογι. 

Το βράδυ ςθκϊκθκα, για να δω αν το 
είχε φζρει, και τι να δω; Ζνα 
καλικαντηαράκι πιρε τα δϊρα κάτω από το δζντρο κι 
ζφυγε. Στενοχωρικθκα πάρα πολφ και το υπόλοιπο 
βράδυ δεν μπόρεςα να κοιμθκϊ.  
Το πρωί ο μπαμπάσ μου, για να μθ ςτενοχωριζμαι, 
πιγε και μου πιρε ζνα άλλο και το ζβαλε κάτω από το 
δζντρο. Πταν πιγα ςτο ςαλόνι, χάρθκα πολφ και 
νόμιηα ότι ζγινε καφμα. Ζτςι ζφυγε πια θ ςτενοχϊρια 
μου και γι’ αυτό κα μου μείνει αξζχαςτθ αυτι θ 
Ρρωτοχρονιά.  

 
Ο ΦΟΙΒΟ, Ο ΑΪ ΒΑΙΛΘ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΘΘΟΙ ΣΟΤ 

Σθσ Χαροφλασ ελ. 
 
 
 
 
 

 
 
Τθν παραμονι τθσ Ρρωτοχρονιάσ ο Φοίβοσ περίμενε τον Αϊ 
Βαςίλθ και τουσ βοθκοφσ του, δθλαδι τα μικρά ξωτικά. 
Ρερίμενε όμωσ άδικα, γιατί ο Αϊ Βαςίλθσ τον ζβλεπε που 
ιταν ξφπνιοσ κι ζτςι δεν πιγαινε! 
Ο Φοίβοσ κοιτοφςε επίμονα απ’ το παράκυρο, αλλά δεν 
ζβλεπε τίποτα. Μετά από αρκετι ϊρα νφςταξε και πιγε ςτο 
κρεβάτι του. 
Ρζραςε μιςι ϊρα και ο παχφσ Αϊ Βαςίλθσ κατζβθκε από τθν 
καμινάδα κάνοντασ βζβαια πολφ κόρυβο. Ο Φοίβοσ άκουςε 
το κόρυβο και ξφπνθςε. Άνοιξε τα μάτια και είδε τον Αϊ 
Βαςίλθ να μαλϊνει τα άτακτα ξωτικά που τρϊγανε απ’ τα 
γλυκά που είχε φτιάξει θ μαμά του. Πταν τα είδε όλα αυτά, 
φϊναξε: «Ιρκε ο Αϊ Βαςίλθσ!» 
Ο Αϊ Βαςίλθσ και τα ξωτικά κρφφτθκαν, αλλά κατάλαβαν 
πωσ τουσ είχε δει ιδθ κι ζτςι εμφανίςτθκαν. Μίλθςαν μαηί 
του αρκετι ϊρα, ϊςπου ο Αϊ Βαςίλθσ του είπε του Φοίβου: 

-         Άντε, αντίο τϊρα. Ρρζπει να φφγω. 
-         Μα γιατί από τϊρα; ρϊτθςε ο Φοίβοσ. 

Ο Αϊ Βαςίλθσ του εξιγθςε πωσ ζπρεπε να μοιράςει και ςτα 
άλλα παιδιά του κόςμου τα δωράκια τουσ κι ζτςι ζφυγε. Ο 
Φοίβοσ ςτενοχωρικθκε, αλλά ιταν ικανοποιθμζνοσ που 
μπόρεςε να δει τον περίφθμο Αϊ Βαςίλθ! Και απ’ ό,τι 
φαίνεται κα τον περιμζνει και αυτι τθ χρονιά. 

 

ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΣΗΑΡΟΙ 
Σου Κϊςτα Παπ. 

Σιμερα είναι Χριςτοφγεννα κι ο Βαςιλάκθσ χαίρεται 
πολφ. Ο παπποφσ του όμωσ του είχε 
πει κάποτε μια ιςτορία με 
καλικάντηαρουσ και από τότε κάκε 
Χριςτοφγεννα φοβάται. 

Τα φετινά Χριςτοφγεννα ο 
Βαςιλάκθσ πιγε βόλτα με τουσ γονείσ 

και ςτο δρόμο τουσ ςυνάντθςαν κάτι βρομεροφσ 
καλικάντηαρουσ. Ο Βαςιλάκθσ τρομοκρατικθκε. Ο 
μπαμπάσ του προςπάκθςε να τον κακθςυχάςει, 
επειδι ιξερε ότι ιταν μεταμφιεςμζνοι. Ο Βαςιλάκθσ 
όμωσ πιγαινε καράτε κι ζτςι ζδειρε τουσ 
καλικάντηαρουσ. Ράνω ςτο ξφλο που ζπεφτε ζβγαλε 
τθν κουκοφλα του μεταμφιεςμζνου παιδιοφ και ζτςι 
κατάλαβε το λάκοσ του.  

Κατάλαβε κι ότι δεν υπάρχουν καλικάντηαροι. Ζτςι 
από δω και πζρα δε κα τουσ φοβάται πια.  

ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΔΩΡΟ 
Σθσ Ζλλθσ αβ. 

 Κόντευε θ Ρρωτοχρονιά. Θ Μαρία και ο Χριςτοσ 
ιταν ζξω και ζπαιηαν χιονοπόλεμο. Θ μθτζρα άνοιξε 
τθν πόρτα και φϊναξε: -Μαρία, Χριςτο, ελάτε. Ϊρα 
για να φάμε! -Τϊρα, μαμά, ερχόμαςτε!  Κάκιςαν ςτο 
τραπζηι και άρχιςαν να τρϊνε και να ςυηθτοφν για το 
δϊρο που κζλουν να τουσ φζρει ο Αϊ Βαςίλθσ. -Εγϊ 
κζλω ζνα αυτοκίνθτο, λζει ο Χριςτοσ. -Εγϊ κζλω μια 
κοφκλα που χορεφει, λζει θ Μαρία. -Αν όμωσ ο Αϊ 
Βαςίλθσ ςασ φζρει κάτι άλλο; λζει περίεργοσ ο 
μπαμπάσ. 
Τα παιδιά κατςοφφιαςαν. -Πχι, ο Αϊ Βαςίλθσ δε κα το 
κάνει αυτό.  Το επόμενο πρωί τα παιδιά ςθκϊκθκαν 
και πιγαν να δουν το δϊρο τουσ. Κάτω από το δζντρο 
δεν υπιρχε τίποτε. Τα παιδιά ςτενοχωρικθκαν. Θ 
μαμά άνοιξε τθν πόρτα και τι να δει. Σε ζνα μικρό 
καλακάκι ιταν ζνα μικρό κουταβάκι. - Ραιδιά, ελάτε 
να δείτε! Τα παιδιά πιγαν και με χαρά αντίκριςαν το 
κουτάβι. -Είναι τζλειο. Κα το φροντίηουμε και κα το 
ταΐηουμε. Κα το ζχουμε ςα να είναι παιδί μασ. 

Και πιραν μζςα το καλάκι με το κουτάβι. 

Ο ΑΪ ΒΑΙΛΘ Σθσ Μιλζνασ Σατ. 
Τθν παραμονι τθσ Ρρωτοχρονιάσ ο Αλζκοσ 
περίμενε ξφπνιοσ τον Αϊ Βαςίλθ, για να του 

μιλιςει. Κάποια ςτιγμι, που πιγε να αποκοιμθκεί, μπαίνει 
ο Αϊ Βαςίλθσ και λζει: - Χο, χο, χο, τι ωραία που είναι να 
μοιράηω δϊρα ςτουσ μικροφσ μου φίλουσ!  Τότε πετάγεται 
ο Αλζκοσ και του λζει:  -Ε, Αϊ Βαςίλθ, κζλω να με πάρεισ 
μαηί ςου, να μοιράςω κι εγϊ δϊρα. Ο Αϊ Βαςίλθσ τότε τον 
κοιτάηει παράξενα και τον ρωτάει:  -Εςφ γιατί δεν είςαι ςτο 
κρεβάτι να κοιμάςαι; -Γιατί ςε περίμενα, για να ςου 
μιλιςω.  -Και τι ικελεσ να μου πεισ;  - Ικελα να ςου πω 
πωσ κζλω να ζρκω μαηί ςου, για να ςε βοθκιςω με τα 
δϊρα. - Κα ςε πάω ςτο ςπίτι μου, να γνωρίςεισ τα ξωτικά 
και να ςου δείξω και τα παιχνίδια.  Ο Αϊ Βαςίλθσ πιρε τον 
Αλζκο ςτο ζλκθκρό του και πετοφςαν πάνω ςτον ουρανό 
χαροφμενα. Πταν ζφταςαν ςτο ςπίτι του Άγιου, ο Αλζκοσ 
νόμιηε πωσ βριςκόταν ς’ ζνα παραμφκι. Μπικαν μζςα. Ο Αϊ 
Βαςίλθσ του γνϊριςε το αγαπθμζνο του ξωτικό, τον Tony.  
Ο Tony ιταν ζνα πολφ όμορφο ξωτικό. Είχε καςτανά μάτια, 
μεγάλα αυτιά και φοροφςε πάντα ζνα μπεη καπζλο.  Ο Αϊ 
Βαςίλθσ ζδειξε ςτον Αλζκο το εργαςτιρι με τα παιχνίδια 
και του είπε πωσ δεν μποροφςε να τον πάρει μαηί του, γιατί 
υποτίκεται πωσ ο Αϊ Βαςίλθσ φζρνει τα δϊρα και όχι ο Αϊ 
Βαςίλθσ και ο Αλζκοσ.  Ζτςι, μετά από λίγθ ϊρα, ο Άγιοσ 
πιγε τον Αλζκο ςτο ςπίτι του, τον ζβαλε για φπνο και του 
άφθςε δυο μικρά κουκλάκια – ξωτικά.  
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ΔΩΡΟ ΣΟ ΧΡΙΣΟ 
Σθσ Ελζνθσ Χουκ – Αποςτ. 

Από το βιβλίο «Να τα ποφμε; Να τα πείτε!» 
Εδϊ και πολλά χρόνια ο κόςμοσ γιόρταηε τα Χριςτοφγεννα 
με περιςςότερθ κατάνυξθ. Σ’ ζνα μακρινό χωριό, λοιπόν, ο 
παπάσ ζκανε κάκε χρόνο μια φάτνθ ςτθ μζςθ τθσ 
εκκλθςίασ, τθν παραμονι των Χριςτουγζννων. Οι κάτοικοι 
πιγαιναν πρϊτα πρϊτα ςτθν εκκλθςία, για ν’ ακοφςουν τθ 
κεία λειτουργία, γονάτιηαν κι άναβαν το κεράκι τουσ 
μπροςτά ςτθ φάτνθ. Κάκε κεράκι ζπρεπε να ςβιςει από 
μόνο του, λιϊνοντασ ςιγά ςιγά, γι’ αυτό γφρω από τθ φάτνθ 
ιταν αμζτρθτα κεράκια, όςα και οι πιςτοί, κι θ εκκλθςία 
λαμποκοποφςε κι ζφεγγε ςαν να ιταν ο ιλιοσ μζςα τθσ. 
Πταν θ λειτουργία τελείωνε, ο κόςμοσ πιγαινε ςτα γφρω 
κεντράκια, για να φάει και να πιει, να γλεντιςει τθ χαρά 
του για τθ γζννθςθ του Χριςτοφ. 

Οι χωριανοί άρχιηαν τισ προετοιμαςίεσ για τα 
Χριςτοφγεννα εβδομάδεσ πριν. Οι νοικοκυρζσ ζψθναν 
κουλοφρια, πίτεσ και γλυκά κι οι άντρεσ ζβαφαν τθν 
πλατεία του χωριοφ, τθν εκκλθςία και τα ςπίτια τουσ. Ο 
παπάσ με τα παιδιά του ςχολείου και τουσ δαςκάλουσ 
ςκάλιηε τα ηϊα τθσ φάτνθσ ςτο ξφλο, τουσ τρεισ μάγουσ, 
τουσ βοςκοφσ, το αςτζρι, τθν Ραναγία και το Χριςτό. Το 
βράδυ τθσ παραμονισ όλα ιταν ζτοιμα κι οι άνκρωποι 
ντυμζνοι τα καλά τουσ πιγαιναν ςτθν εκκλθςιά κι άφθναν 
μπροςτά ςτθ φάτνθ ζνα δϊρο για το Χριςτό, ό,τι μποροφςε 
ο κακζνασ. Θ Μαρία, που ιταν ζξι χρονϊν, πιγαινε κι αυτι 
κάκε χρόνο με τουσ γονείσ τθσ ςτθν εκκλθςία κρατϊντασ το 
καλακάκι με τα κουλοφρια που είχε φτιάξει για το 
νεογζννθτο Χριςτό. Εκείνο το χρόνο, όμωσ, θ μθτζρα τθσ 
αρρϊςτθςε, κι ο πατζρασ τθσ ταξίδεψε ςε μια μεγάλθ πόλθ 
για να βρει δουλειά και να τα βγάλει πζρα με τα φάρμακα 
και τα άλλα ζξοδα. Οφτε δραχμι δεν τουσ περίςςευε, για ν’ 
αγοράςουν δϊρο ςτο Χριςτό. Ρϊσ να πάει ςτθν εκκλθςία θ 
Μαρία με άδεια χζρια;  Τθν ϊρα που χτφπθςαν οι 
καμπάνεσ, θ Μαρία μπικε δειλά δειλά ςτθν εκκλθςία και 
κρφφτθκε πίςω από μια κολόνα. Δεν ικελε να τθ δει κανείσ 
με τα χζρια αδειανά. Οι άλλοι προςκυνοφςαν το Χριςτό, 
άναβαν το κεράκι τουσ και του πρόςφεραν το δϊρο τουσ.  
Εκείνθ γονάτιςε κοιτάηοντασ τθ φάτνθ από μακριά και 
ψικφριςε:  -         Αχ, Ραναγίτςα μου, φζτοσ δε κα ζρκω ςτθ 
λειτουργία. Δεν ζχω να χαρίςω τίποτε ςτο παιδί ςου που 
γεννικθκε. Θ μθτζρα μου αρρϊςτθςε. Δεν ζχουμε κακόλου 
χριματα. Κα το εξθγιςεισ ςτο Χριςτό γιατί δεν του ζφερα 
δϊρο; 
Ο κόςμοσ είχε αρχίςει να ψάλλει μαηί με τον παπά το 
«Χριςτόσ γεννάται ςιμερον». Τα μάτια τθσ Μαρίασ 
κόλωςαν από τα δάκρυα, βγικε από τθν κρυψϊνα τθσ κι 
ζτρεξε προσ το ςπίτι τθσ. Δεν είχε κάνει οφτε τρία βιματα, 
όταν άκουςε πίςω τθσ μια φωνι να τθ ρωτάει:  - Γιατί κλαισ, 
κοριτςάκι μου, μια τζτοια χαροφμενθ μζρα;  Ιταν μια 
γριοφλα με γλυκό πρόςωπο και μάτια γεμάτα καλοςφνθ.  -
         Κλαίω, γιαγιάκα, γιατί δε μου περιςςεφει οφτε μια 
δεκάρα, για ν’ αγοράςω ζνα δϊρο ςτο Χριςτό.  -         Γι’ 
αυτό κλαισ, Μαρία; Ο Χριςτόσ ευχαριςτιζται και μόνο που 
τον ςκζφτεςαι. Και μόνο που τον αγαπάσ. Να, κοίταξε 
εκείνον το κάμνο με τα πράςινα φφλλα. Γιατί δεν κόβεισ 
ζνα μπουκζτο να του το πασ;  Το κορίτςι ςταμάτθςε τα 
κλάματα, ζςκυψε, κι άρχιςε να κόβει ζνα μπουκζτο από 
κλαδιά. Ζκοψε αρκετά, ϊςπου θ αγκαλιά τθσ δε χωροφςε 
πια άλλα. -         Φτάνουν αυτά, γιαγιάκα; ρϊτθςε τθ 
γριοφλα κοιτάηοντασ πίςω τθσ, αλλά εκείνθ είχε 

ΔΩΡΟ ΣΟΝ ΑΪ ΒΑΙΛΘ 
Σθσ Μαρίασ Γουμεν. 

Από το βιβλίο «Να τα ποφμε; Να τα 
πείτε!» 

Ραραμονζσ Ρρωτοχρονιάσ. Ο Καναςάκθσ, 
μζρεσ τϊρα ςκεφτόταν το γράμμα που 
ζπρεπε να ετοιμάςει για τον Αϊ Βαςίλθ. 
Το είχε κάνει και πζρυςι αυτό και όταν ζφταςε θ 
νφχτα τθσ Ρρωτοχρονιάσ, ο Αϊ Βαςίλθσ, τθν ϊρα που 
εκείνοσ κοιμόταν, ιρκε κι άφθςε πλάι ςτο κρεβατάκι 
του το παιχνίδι που είχε ηθτιςει: Ζνα πανζμορφο 
αυτοκίνθτο, ίδιο με τ’ αλθκινά. Με τιμόνι, με ρόδεσ, 
με κακίςματα. Τίποτα δεν του ζλειπε.  Φζτοσ ο 
Καναςάκθσ κα ηθτιςει από τον Αϊ Βαςίλθ ζνα καράβι. 
Του αρζςουν πολφ τα καράβια. Από το καλοκαίρι που 
ταξίδεψε και πιγε ςτο νθςί με το καράβι, από τότε 
του μπικε επικυμία ςτθν καρδιά του ν’ αποκτιςει ζνα 
καράβι δικό του.  - Μαμά, πότε κα γράψουμε το 
γράμμα ςτον Αϊ Βαςίλθ; - Καλά που το κυμικθκεσ, 
Καναςάκθ, είπε εκείνθ χαμογελϊντασ. Φζρε μολφβι 
και χαρτί, γιατί κακυςτεριςαμε κιόλασ. Δε μου είπεσ 
όμωσ τι δϊρο κζλεισ να ςου φζρει ο Αϊ Βαςίλθσ; Ζχεισ 
αποφαςίςει;  -Μαμά, λεσ να ζχει καράβια ο Αϊ 
Βαςίλθσ;  - Βεβαίωσ και ζχει. Απ’ όλα ζχει για τα καλά 
παιδιά.  -Μόνο για τα παιδιά; Για τον εαυτό του δεν 
ζχει; Μα τι κζλεισ να πεισ; Δεν καταλαβαίνω. Να, 
ςκζφτομαι ότι αφοφ είναι τόςο πλοφςιοσ ο Αϊ Βαςίλθσ 
και δίνει δϊρα ςτα παιδιά, κα ζχει και για τον εαυτό 
του ό,τι επικυμεί. Κα ζχει, δθλαδι, δικό του αλθκινό 
καράβι, αλθκινό αυτοκίνθτο, ίςωσ και ελικόπτερο. 
Πχι, όχι, κάνεισ λάκοσ, Καναςάκθ. Ο Αϊ Βαςίλθσ δεν 
ζχει τίποτε απ’ όλα αυτά. Βλζπεισ, όλα τα λεφτά τα 
χαλάει για τα παιδιά και ο ίδιοσ είναι φτωχόσ. 
Θ μθτζρα πιρε το χαρτί κι ζγραψε το γράμμα του τθσ 
υπαγόρευςε ο Κανάςθσ. 
 εβαςτζ κι αγαπθμζνε μου Αϊ Βαςίλθ, 

Είμαι ο Θαναςάκθσ. ε κυμάμαι πάντα με αγάπθ. 
Φζτοσ κζλω να μου φζρεισ ζνα καράβι…    

 Ο Καναςάκθσ ςταμάτθςε. Θ μαμά του ρϊτθςε: 
-         Ναι; Τι καράβι κζλεισ να γράψω; 
-         Τίποτα, τίποτα. Ζνα καράβι.  Ντράπθκε να πει το πιο 

μεγάλο καράβι που μποροφςε να γίνει. Αφοφ ο Αϊ 
Βαςίλθσ δεν ιταν πλοφςιοσ, ιταν ντροπι να ηθτάει 
κανείσ πολφ ακριβά δϊρα. -Ωραία, είπε θ μθτζρα. 
Ζβαλε από κάτω το όνομα του παιδιοφ κι ζκλειςε το 
φάκελο. Μόλισ βγω ζξω, πρόςκεςε, κα το 
ταχυδρομιςω. 
Τ’ απόγευμα ο Καναςάκθσ με τθ μθτζρα του πιγαν 
ςτα ξαδελφάκια του, τθ Λίνα και τον Ρετρι.  - Εμζνα, 
μου είπε ο μπαμπάσ μου πωσ φζτοσ κα μου φζρει ο Αϊ 
Βαςίλθσ και κοφκλα και κρεβατάκι, για να κοιμάται, 
και θλεκτρικό πλυντιριο, είπε επάνω ςτθν κουβζντα θ 
Λίνα. 

-         Δεν του ηθτάσ και ςαλονάκι και θλεκτρικι κουηίνα και 
ςερβίτςια; κφμωςε ο Κανάςθσ. 

-         Κι εμζνα κα μου φζρει τρζνο θλεκτρικό, και CD ROM, 
καμάρωςε ο Ρετρισ.  -Σαν πολλά δε ηθτάσ; ωτάσ 
όμωσ ποφ κα τα βρει τόςα λεφτά ο καθμζνοσ ο Αϊ 
Βαςίλθσ; Αν ιταν πλοφςιοσ, κα είχε δικό του 
ελικόπτερο. 

-         Άκου το γιο ςου, Μαίρθ, είπε θ μαμά των παιδιϊν 
ςτθ μθτζρα του Καναςάκθ. Ζχει ψυχοφλα μάλαμα το 
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εξαφανιςτεί.  Θ Μαρία με τα κλαδιά ςτθν 
αγκαλιά τθσ προχϊρθςε καρρετά και μπικε 
ςτθν εκκλθςία μ’ ζνα χαμόγελο αγαλλίαςθσ. 
Πλα ζλαμπαν ςτο φωσ των κεριϊν. Ο κόςμοσ 

ζψελνε με κατάνυξθ. Ρερπάτθςε πάνω ςτο κόκκινο χαλί 
που απλωνόταν μπροςτά ςτθ φάτνθ κι απόκεςε το δϊρο 
τθσ.  -         Κοιτάτε αυτό το κοριτςάκι, είπε χαμθλόφωνα μια 
γυναίκα. Φζρνει κλαδιά από κάμνουσ ςτο Χριςτό. Και μθ 
χειρότερα. Πταν τελείωςε το τροπάριο ακοφςτθκαν 
ψίκυροι ςτθν εκκλθςία.  -  Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα κλαδιά των 
κάμνων!  Θ Μαρία ιταν ακόμα γονατιςτι με ςταυρωμζνα 
τα χζρια τθσ. Ακοφγοντασ τισ φωνζσ, ςικωςε το κεφάλι τθσ 
τρομοκρατθμζνθ και είδε τα κλαδιά, τα δικά τθσ κλαδιά, να 
ζχουν ανκίςει και να ζχουν βγάλει κάτι όμορφα κόκκινα 
λουλοφδια που ζμοιαηαν με αςτζρια. 

-         Μα τι ζγινε;  - Καφμα!  - Ιτανε κάμνοι κι ζβγαλαν 
λουλοφδια! Ο παπάσ και το πλικοσ γονάτιςαν μπροςτά ςτθ 
φάτνθ, δοξολογϊντασ το Χριςτό γι’ αυτό το ανεξιγθτο 
φαινόμενο. Θ γριοφλα – ποια να ‘ταν άραγε; – είχε δίκιο. Το 
δϊρο που δίνεται από τθν καρδιά είναι το πιο αξιόλογο 
δϊρο. Τα φτωχά κλαδάκια ιταν το πιο ςθμαντικό δϊρο που 
είχε πάρει ο Χριςτόσ εκείνθ τθ μζρα… Από τότε, κάκε 
χρόνο, τισ μζρεσ των Χριςτουγζννων, αυτοί οι κάμνοι 
ανκίηουν με τα αμζτρθτα κόκκινα αςτράκια τουσ, κι ο 
κόςμοσ τα ονομάηει «λουλοφδια των Χριςτουγζννων». 

Από το μακρινό εκείνο χωριό ζφταςαν και ςτθν 
πατρίδα μασ κι ο κόςμοσ τα ονόμαςε «Άςτρα του Χριςτοφ». 

 
(Το λουλοφδι λζγεται αλεξανδρινό. Ανκίηει Δεκζμβριο 
με Λανουάριο και θ ανκοφορία του διαρκεί 6 – 8 

εβδομάδεσ) 

παιδί. Ρζραςαν οι μζρεσ. Ιρκε επιτζλουσ θ παραμονι. 
Θ κυρία Μαίρθ, απορροφθμζνθ από τισ πολλζσ 
δουλειζσ τθσ, δεν πρόςεξε το Καναςάκθ που ιταν 
ςκεφτικόσ εκείνθ τθ μζρα. Οφτε κι όταν τον βρικε 
κλειδωμζνο ςτο δωμάτιό του, ςκζφτθκε να τον 
ρωτιςει γιατί κλείδωςε. Σαν βράδιαςε, τον ζλουςε, 
τον άλλαξε και τον ζβαλε ςτο κρεβάτι του να κοιμθκεί. 
Μόλισ όμωσ ζςβθςε το φωσ και βγικε από το 
δωμάτιο, εκείνοσ πετάχτθκε επάνω, γφριςε τθν άκρθ 
από το ςτρϊμα του και τράβθξε από κάτω ζνα κλειςτό 
φάκελο. Τον τοποκζτθςε πάνω ςτο κομοδίνο του κι 
ευχαριςτθμζνοσ ξανάπεςε ςτο κρεβάτι.  

Πταν γφριςε από τθ δουλειά ο πατζρασ του, 
φορτωμζνοσ με πακζτα, είπε ςτθ γυναίκα του. 

-         Κοίταξε, Μαίρθ. Λεσ ν’ αρζςει το καράβι που ζςτειλε 
ο Αϊ Βαςίλθσ ςτο γιο μασ; -Είναι τρζλα, είπε εκείνθ. Κα 
ενκουςιαςτεί. Ράω να το βάλω ςτο κομοδίνο του να 
το δει μόλισ ξυπνιςει. 
Μπαίνοντασ ςτο δωμάτιο του παιδιοφ είδε τον 
κλειςμζνο φάκελο. Με περιζργεια τον πιρε ςτα χζρια 
τθσ και διάβαςε:  «Για τον Αϊ Βαςίλθ…» 

-         Τι να του γράφει πάλι; αναρωτικθκε και πθγαίνοντασ 
ςτο ςαλόνι ζςκιςε το φάκελο. 
Σκεφτείτε τθν ζκπλθξι τθσ όταν ζβγαλε από μζςα 
χίλιεσ εβδομιντα δραχμζσ, ςε κατοςτάρικα, 
πενθντάρικα, εικοςάρικα και δεκάρικα κι ζνα χαρτάκι 
που ζλεγε: 

«Είναι από τον κουμπαρά μου για ν’ αγοράςεισ 
ζνα δικό ςου ελικόπτερο». 
Γφριςε πίςω ςτο δωμάτιο του παιδιοφ, ζςκυψε και το 
φίλθςε ςτο μζτωπο. Φςτερα ςυγκινθμζνθ μάηεψε από 
κάτω τα ςπαςμζνα κομμάτια του πιλινου κουμπαρά, 
που ο Καναςάκθσ τον ζςπαςε για να κάνει δϊρο ςτον 
Αϊ Βαςίλθ. 

 

ΕΙΚΟΝΕ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ: 

 

  



29 
 

 

 

Αγαπθμζνοι μασ φίλοι αναγνώςτεσ γεια ςασ! Είμαςτε 

οι μακθτζσ του τ1 και ςασ ευχόμαςτε με τον δικό μασ 

μοναδικό και ξεχωριςτό τρόπο, Καλά Χριςτοφγεννα!  

Για τισ φετινζσ γιορτζσ είχαμε μια πρωτότυπθ ιδζα, 

αποφαςίςαμε να ςασ χαρίςουμε βιβλία με 

Χριςτουγεννιάτικα παραμφκια που φτιάξαμε εμείσ οι 

ίδιοι!! τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ κα βρείτε τρία 

ολοκαίνουρια θλεκτρονικά Χριςτουγεννιάτικα βιβλία 

για να διαβάςετε ςτισ διακοπζσ!  Καλι ανάγνωςθ!   

ΣΙΣΛΟ: "ΣΑ ΠΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ" (ΟΥΙΑ-ΒΑΛΙΑ-

ΚΑΣΙΑΝΝΑ-ΟΡΝΕΛΛΑ) 

http://storybird.com/books/-1096/?token=5b2jqh56kx 

 

ΣΙΣΛΟ: "ΣΑ ΤΠΕΡΟΦΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΛΑΓΟΤ" 

(ΓΕΡΑΙΜΟ-ΝΕΚΣΑΡΙΟ) 

http://storybird.com/books/-1092/?token=whs28gtf7n 

 

ΣΙΣΛΟ: "ΣΑ ΜΑΓΙΚΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΩΝ ΖΩΩΝ" (ΕΙΡΗΝΗ-

ΣΙΜΟΘΕΟ-ΠΑΝΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ) 

http://storybird.com/books/-428/?token=pbh2zfytak  

http://storybird.com/books/-1096/?token=5b2jqh56kx
http://storybird.com/books/-1092/?token=whs28gtf7n
http://storybird.com/books/-428/?token=pbh2zfytak
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Είμαςτε κι εμείσ εδϊ φίλοι μασ, θ παρζα του Στ2 και  

δεν ςασ ξεχάςαμε! Θ ομάδα των δθμοςιογράφων τθσ 

τάξθσ μασ για αυτό το τεφχοσ είναι οι ςυμμακθτζσ μασ: 

Μάριοσ Μιλασ, Γιάννθσ Μαργαρϊνθσ και Γεωργία 

αρακθνοφ.  Σασ ετοίμαςαν ζνα μικρό αφιζρωμα για τα 

Χριςτοφγεννα, με ποιιματα, κάλαντα, 

χριςτουγεννιάτικεσ ςυνταγζσ!! 

Χρόνια πολλά φίλοι μασ και Καλά Χριςτοφγεννα!   
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Υξηζηνπγελληάηηθα έζηκα ηεο Διιάδαο 
ηεο καζήηξηαο Γεσξγίαο αξαθηλνύ ηεο Σ'2 

 

Σηελ Διιάδα ηα Χξηζηνύγελλα είλαη κηα από ηηο 

κεγαιύηεξεο Θξεζθεπηηθέο ενξηέο.  Οη άλζξσπνη 

ζπλεζίδνπλ λα εύρνληαη ν έλαο ζηνλ άιιν γηα ηα 

Χξηζηνύγελλα κε ηηο εμήο εθθξάζεηο: 

- Καιά Χξηζηνύγελλα 

- Καιέο γηνξηέο 

- Χαξνύκελν ην λέν έηνο  ( εθόζνλ έρεη αιιάμεη ) 

- Χξόληα πνιιά ( θαη επηπρηζκέλα ) 

 

  Σε όιε ηε ρώξα ηα παηδηά πεγαίλνπλ από 

ζπίηη ζε ζπίηη θαη ιέλε ηα θάιαληα ηελ 

Παξακνλή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ θαη ησλ 

Θενθαλίσλ θαη αλήκεξα ηεο 

Πξσηνρξνληάο. Πνιιέο θνξέο έρνπλ καδί 

ηνπο θαη κνπζηθά όξγαλα. Οη νηθνδεζπόηεο 

καδί κε ηηο επρέο ηνπο δίλνπλ σο 

αληάιιαγκα έλα ρξεκαηηθό πνζό ή  

θεξάζκαηα. 

Τν Χξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη έρεη πνιιά εδέζκαηα. Σηελ Διιάδα ην 

θύξην ρξηζηνπγελληάηηθν θαγεηό είλαη ην ρνηξηλό, 

ςεηό ή καγεηξεκέλν κε ζέιηλν. Τα ηειεπηαία ρξόληα 

όκσο όιν θαη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο δηαιέγνπλ γηα ην 

ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη ηνπο πάπηα ή γαινπνύια 

γεκηζηή κε θάζηαλα, θνπθνπλάξηα θαη πνηθηιία 

κπαραξηθώλ. 

Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο ηελ Παξακνλή ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ νη λνηθνθπξέο δπκώλνπλ ην 

Χξηζηόςσκν, έλα ςσκί πνπ είλαη '' θεληεκέλν'' 

ζηαπξσηά. Αλήκεξα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ζηελ 

Πεινπόλλεζν θπινύλ ην Χξηζηόςσκν πάλσ ζην 

ηξαπέδη θαη αλ απηό πέζεη από ηελ θαιή κεξηά ηόηε ε 

ρξνληά ζα πάεη θαιά. Αλ πέζεη αλάπνδα ζεσξνύλ όηη ε ρξνληά ζα πάεη 

άζρεκα. 

Τν ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη πεξηέρεη όκσο θαη 
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πνιιά γιπθίζκαηα, ηα νπνία πνηθίινπλ από πεξηνρή ζε πεξηνρή. Τα 

ραξαθηεξηζηηθόηεξα όκσο είλαη νη θνπξακπηέδεο θαη ηα κεινκαθάξνλα 

πνπ είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα θεξάζκαηα ησλ γηνξηώλ θαη ζπλνδεύνπλ 

όια ηα γεύκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ ενξηαζηηθνύ Γσδεθαεκέξνπ. 

Η πίηα πνπ εηνηκάδεηαη γηα ηνλ εξρνκό ηνπ 

λένπ έηνπο, ε Βαζηιόπηηα, θόβεηαη ηελ ώξα 

πνπ αιιάδεη ν ρξόλνο. Η Βαζηιόπηηα  πεξηέρεη 

έλα «θινπξί» θαη όπνην από ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ην βξεη ζην θνκκάηη ηνπ, ζεσξείηαη 

ν ηπρεξόο ηεο ρξνληάο. 

Πνιιέο κέξεο πξηλ από ηα Χξηζηνύγελλα όιεο 

νη νηθνγέλεηεο ζηνιίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο κε 

ρξηζηνπγελληάηηθα ιακπηόληα θαη Αγηνβαζίιεδεο. 

Σε θεληξηθό ζεκείν ηνπ ζπηηηνύ έρεη ζηεζεί θαη 

ζηνιηζηεί ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν κε 

πνιύρξσκεο κπάιεο θαη ζηνιίδηα. Τν έζηκν απηό 

έρεη γεξκαληθή θαηαγσγή, ελώ ην θαζαξά ειιεληθό 

έζηκν είλαη ην 

ρξηζηνπγελληάηηθν 

θαξαβάθη, πνπ 

εμαθνινπζνύλ λα 

ζηνιίδνπλ ζήκεξα 

ζηε Χίν θαη ζε 

πνιιά άιια λεζηά 

θαη παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο. Με 

γηνξηηλή δηαθόζκεζε ζηνιίδνληαη επίζεο ηα παξάζπξα, νη θήπνη, νη 

βεξάληεο, αιιά θαη νη ρώξνη γύξσ από ην ηδάθη. Η γηνξηηλή δηαθόζκεζε 

δηαηεξείηαη ζε όια ηα ζπίηηα κέρξη ηα Φώηα. 

Σε όιε ηελ Διιάδα νη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ, 

δειαδή ηα Χξηζηνύγελλα, ε Πξσηνρξνληά θαη ηα Φώηα 

ζπλδένληαη κε ζξύινπο, παξαδόζεηο θαη έζηκα, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην έζηκν ηεο Ψπρνθόξεο ζηε 

Νεκέα ηεο Κνξηλζίαο, ην πξσί ησλ Χξηζηνπγέλλσλ όηαλ 

γνλείο θαη παππνύδεο γπξίδνπλ από ηελ εθθιεζία. Η 

έθεβε θόξε ηνπ ζπηηηνύ ηνπο πεξηκέλεη ζηελ πόξηα γηα λα ηνπο θεξάζεη, 

κε κία πηαηέια γεκάηε θνπξακπηέδεο, δίπιεο, κεινκαθάξνλα, 

ηεγαλόςσκα, μεξνηήγαλα θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ. 
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Αμηνπεξίεξγν είλαη όκσο θαη ην 

έζηκν πνπ ζπλαληάκε ζηε λεζησηηθή 

Διιάδα θαη θπξίσο ζηε Σάκν. Δθεί, 

ηα Χξηζηνύγελλα, κέρξη λα 

κεζεκεξηάζεη δελ βγάδνπλ έμσ ηα 

δώα γηαηί πηζηεύνπλ όηη αλ ηα δεη ε 

Πνύιηα ζα ηνπο αθήζεη έλα ζεκαδηαθό αζηέξη, ην νπνίν αλ έρεη 6 γσλίεο 

ζα πεζάλνπλ θαη αλ έρεη 4 ζα αξξσζηήζνπλ. 

Γιάννθσ Μαργαρϊνθσ 
Βαςιλόπιτα 
Υλικά:  
1 νόμιςμα 
    1 κιλό Αλεφρι 
    3 κουταλιζσ Μαγιά μπφρασ 
    2 φλιτηάνια τςαγιοφ φρζςκο Βοφτυρο       
    2 φλιτηάνια τςαγιοφ Ηάχαρθ 
    1 φλιτηάνι τςαγιοφ Γάλα 
    6 Αυγό(ά) 
    λίγο Αλάτι 
    Σουςάμι 
    Μαχλζπι 
Σρόποσ παραςκευισ 
Ανακατεφουμε καλά τθν μαγιά με το χλιαρό γάλα και λίγο αλεφρι να γίνουν ςαν κουρκοφτι που τ' 
αφινουμε ςε ηεςτό μζροσ για ν' ανζβει. Βράηουμε το μαχλζπι με λίγο νερό να πάρει τθ γεφςθ του, 
ςτραγγίηουμε και κρατάμε το νερό. Κάνουμε ζνα λάκκο ςτο αλεφρι και ρίχνουμε μζςα το λιωμζνο 
βοφτυρο, τ' αυγά, τθ ηάχαρθ, το κουρκοφτι, το νερό από το μαχλζπι και τζλοσ λίγο αλάτι. Αρχίηουμε 
το ηφμωμα, παίρνοντασ λίγο-λίγο ϊςτε να ςχθματιςτεί μια ςφιχτι ηφμθ. Τθ βάηουμε ςε αλευρωμζνο 
μζροσ, τθν ςκεπάηουμε και τθν αφινουμε ν' ανζβει. Τθν ηυμϊνουμε πάλι λίγο και πλάκουμε τθν 
πίτα. Τθν τοποκετοφμε ςε βουτυρωμζνο ταψί και τθν αφινουμε πάλι ςε ηεςτό μζροσ για ν' ανζβει.  
Τθν παςπαλίηουμε λίγο από 'πάνω να ςχθματιςτοφν ςχζδια ςαν γιρλάντεσ, τθν αλείφουμε με λίγο 
αβγό, τθν παςπαλίηουμε με ςουςάμι και τθν ψινουμε αφοφ βάλουμε πρϊτα το φλουρί.   
Γαλοποφλα γεμιςτι φλαμπζ: 
Τλικά: 
    1 ,4-5 κιλά, Γαλοποφλα 
    1/4 κοφπασ Χυμόσ λεμονιοφ 
    1/2 κοφπασ Χυμόσ πορτοκαλιοφ 
    1/2 κοφπα Μαργαρίνθ 
    Αλάτι 
    φρεςκοτριμμζνο Ριπζρι 
ΓΙΑ ΣΘ ΓΕΜΙΘ 
    1/3 κοφπασ φρζςκο Βοφτυρο 
    1/2 κοφπασ, για πιλάφι, φηι 
    1/4 κιλό Κιμάσ μοςχαρίςιοσ 
    1/4 κιλό Κιμάσ χοιρινόσ 
    1/4 κοφπασ τριμμζνο Κρεμμφδι(α) 
    τα εντόςκια από τθ Γαλοποφλα 
    1 κοφπα ψιλοκομμζνα, ψθμζνα Κάςτανα 
    1/2 κοφπα ψιλοκομμζνα Αμφγδαλα 
    1/4 κοφπασ Σταφίδεσ Ξανκζσ 
    1/2 κοφπασ Ηωμόσ κοτόπουλου 
    1 κουταλάκι Αλάτι 
    λίγο Ριπζρι 
    ΓΙΑ ΣΘ ΓΑΡΝΙΣΟΤΡΑ 
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    4 μεγάλα, κομμζνα ςε φετάκια, Ξινόμθλα 
    200 γρ. ξερά, χωρίσ κουκοφτςι Δαμάςκθνα 
    1/3 κοφπασ Βοφτυρο 
    0,13 κουταλάκι Μοςχοκάρυδο 
    0,13 κουταλάκι Κανζλα 
    0,13 κοφπασ Κονιάκ 
    Αλάτι 
    φρεςκοτριμμζνο Ριπζρι 
Σρόποσ παραςκευισ: 
Αφαιρζςτε τα εντόςκια από τθ γαλοποφλα, πλφνετε τθν καλά μζςα κι ζξω κι αφιςτε τθ να 
ςτραγγίςει. Βρζξτε και τρίψτε τθ με λίγο από το μείγμα των χυμϊν λεμονιοφ και πορτοκαλιοφ, μζςα 
ςτο οποίο ζχετε προςκζςει τθ μαργαρίνθ λιωμζνθ. Ραςπαλίςτε τθν κοιλιά και το άνοιγμα του 
ςτικουσ με μια κουταλιά αλάτι και λίγο πιπζρι. Ετοιμάςτε τθ γζμιςθ. Ρλφνετε και κόψτε ςε 
κομμάτια τα εντόςκια τθσ γαλοποφλασ. Σοτάρετζ τα μαηί με τον κιμά και το κρεμμφδι ςτο βοφτυρο. 
ίξτε το ρφηι και ςοτάρετε μερικά λεπτά ακόμθ. Ρροςκζςτε τα κάςτανα, τα αμφγδαλα, τισ ςταφίδεσ, 
το αλάτι και λίγο πιπζρι. ίξτε το ηωμό κότασ, ανακατζψτε, αφιςτε το μείγμα να κρυϊςει και γεμίςτε 
μ' αυτό τθ γαλοποφλα. Εάν κζλετε, ετοιμάςτε τθ γζμιςθ ςτθν κατςαρόλα και ςερβίρετε τθ χωριςτά. 
Αφοφ ςοτάρετε τον κιμά, τα εντόςκια και το κρεμμφδι ςτο βοφτυρο, ρίξτε το ρφηι, όλα τα υπόλοιπα 
υλικά και το ηωμό μζςα ςτθν κατςαρόλα και βράςτε το μίγμα, ϊςπου να φουςκϊςει το ρφηι. 
Σερβίρετε τθ γζμιςθ ωσ ςυνοδευτικι τθσ γαλοποφλασ. Μ' αυτόν τον τρόπο γλυτϊνετε το γζμιςμα του 
πουλιοφ. Ράρτε λίγθ γζμιςθ και γεμίςτε πρϊτα το ςτικοσ. Γυρίςτε τθν πζτςα του λαιμοφ προσ τθν 
πλάτθ και ράψτε με τθν πζτςα τθσ ράχθσ. Ριάςτε μία μία τισ φτεροφγεσ, γυρίςτε τεσ προσ τθ ράχθ 
και διπλϊςτε τισ άκρεσ τουσ κάτω από τθν πλάτθ. Ζτςι από τθ μία μεριά δε χρειάηεται να δζςετε τισ 
φτεροφγεσ με το ςϊμα, από τθν άλλθ ςχθματίηουν μια βάςθ για να ςτακεί καλφτερα θ γαλοποφλα 
επάνω ςτθ ςχάρα. Γεμίςτε με τθν υπόλοιπθ γζμιςθ το άνοιγμα τθσ κοιλιάσ και ράψτε το. Μθν 
παραγεμίςετε τθ γαλοποφλα, αφιςτε λίγο χϊρο, γιατί θ γζμιςθ με το ψιςιμο φουςκϊνει. Δζςτε και 
ςτερεϊςτε καλά τα μποφτια με τθν ουρά. Βάλτε τθ γαλοποφλα επάνω ςε ςχάρα μζςα ςτο ταψί με το 
ςτικοσ προσ τα επάνω. ίξτε ςτο ταψί λίγο νερό και προςζξτε να ςυμπλθρϊνετε λίγο λίγο όςο θ 
γαλοποφλα ψινεται. Φτιάξτε από αλουμινόχαρτο ζνα καπζλο και ςκεπάςτε τθ γαλοποφλα, ζτςι 
ϊςτε να καλφπτει το ςτικοσ και τα μποφτια, χωρίσ ν' ακουμπά παρά ελάχιςτα ςτισ άκρεσ και να 
αφινει ακάλυπτα τα πλευρά του πουλιοφ. Βάλτε τθ ςε φοφρνο 160 βακμϊν κι αφιςτε τθ να ψθκεί 
τόςεσ ϊρεσ, όςεσ είναι και τα κιλά τθσ. Κατά τθ διάρκεια αυτι ανοίγετε από καιρό ςε καιρό το 
φοφρνο κι αλείψτε τθ με το υπόλοιπο μείγμα λεμονιοφ, πορτοκαλιοφ και μαργαρίνθσ. Ρριν τθν 
κατεβάςετε, εάν το χρϊμα δεν ςασ ικανοποιεί, βγάλτε το αλουμινόχαρτο και ψιςτε τθ 15' ακάλυπτθ.  

ΜΑΡΙΟ ΜΘΛΑ 
Ροφντολφ το ελαφάκι ΚΑΛΑΝΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 

οφντολφ το ελαφάκι 
με καρδοφλα ταπεινι 
ςαν πζφτει το βραδάκι 
ζχει μφτθ φωτεινι. 
Οι φίλοι του λαμπιόνι  
τον φωνάηουν και 
γελοφν τθ μφτθ του ςτο 
χιόνι κρφβει, όταν του 
μιλοφν. 
Πμωσ μια πρωτοχρονιά 
είπε ο Αϊ Βαςίλθσ:  

«οφντολφ, είςαι εςφ 
ςοφόσ ζχεισ μζςα 
ςου το φωσ». Τα 
ελάφια ςτο κοπάδι 
χαμθλϊςανε τ’ αυτιά 
τϊρα απαλι ςαν χάδι 
είναι όλων θ ματιά. 
Από τότε και κάκε 
καινοφργια χρονιά 
του ζλκθκρου πρϊτοσ 
τραβά τα ςκοινιά. 
Ο οφντολφ οδθγεί 
τον Αϊ Βαςίλθ ςτθ γθ! 

Καλιν θμζραν άρχοντεσ  
κι αν είναι οριςμόσ ςασ 

Χριςτοφ τθ κεία γζννθςθ 
να πω ςτ’ αρχοντικό ςασ 

Χριςτόσ γεννάται ςιμερον 
εν Βθκλεζμ τθν πόλθ  

οι ουρανοί αγάλλονται 
χαίρει θ φφςισ όλθ, 

εν των ςπθλαίων τίκτεται 
εν φάτνθ των αλόγων 

ο Βαςιλεφσ των ουρανϊν 
και ποιθτισ των όλων. 
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Τα Χριστούγεννα μέσα από τα μάτια των Μεγάλων 

Ζωγράφων 
 

 

Stefan Lochner (Στέυαν Λότνερ), Η προσκύνηση τοσ Χριστού από την 

Παρθένο ή η Γέννηση τοσ Χριστού, περίποσ στα 1445 
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Martin Schongauer (Μάρτιν Σονγκάοσερ), Η αγία οικογένεια ή η Γέννηση τοσ 

Χριστού, περίποσ 1475 
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Hans Baldung Grien (Χανς Μπάλντοσνγκ Γκριν), Η Γέννηση τοσ Χριστού. 

Περίποσ 1520 

 

 



38 
 

 

Hans Baldung Grien (Χανς Μπάλντοσνγκ Γκριν ), Η Γέννηση τοσ 

Χριστού. Περίποσ 1510 

 

 

Φ. Κόντογλοσ, Η Χριστού Γέννησις. 1946. Τοιτογραυία 
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Φ. Κόντογλοσ, Η Χριστού Γέννησις 

 

Γ. Τσαρούτης, Η Γέννηση τοσ Χριστού. 1946 

 

 



40 
 

 

Fritz von Uhde, Η Άγια Νύττα. 1888-89 

 

Σάντρο Μποτιτσέλλι, Μσστική Γέννησις. 1500 
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Martin Schongauer (Μάρτιν Σονγκάοσερ), Η Προσκύνηση των 

Ποιμένων. Περίποσ 1480 
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Stefan Lochner (Στέυαν Λότνερ), Η προσκύνηση τοσ Χριστού από την 

Παρθένο ή η Γέννηση τοσ Χριστού. Περίποσ στα 1445 

 

Ν. Λύτρας, Κάλαντα. 1872 


