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Ήκθ και ζκιμα Χριςτουγζννων 

Σα Χριςτοφγεννα είναι μία από τισ 
μεγαλφτερεσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ για τουσ 

Ζλλθνεσ. 

Κακιερϊκθκε να γιορτάηεται ςτισ 25 
Δεκεμβρίου το 354. 

Τπάρχουν πολλά χριςτουγεννιάτικα ζκιμα που 
διαφζρουν από περιοχι ςε περιοχι. 
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Σο χριςτουγεννιάτικο δζντρο 

• τθν πατρίδα μασ το 
χριςτουγεννιάτικο δζντρο το 
ζφεραν για πρϊτθ φορά οι 

Βαυαροί.  

• ιμερα είναι το χαρακτθριςτικό 
διακοςμθτικό των Χριςτουγζννων 
και ο χϊροσ γφρω από αυτό ζχει 

γίνει χϊροσ, όπου 
ςυγκεντρϊνονται φίλοι και 

ςυγγενείσ για να ανταλλάξουν 
δϊρα και για να γιορτάςουν. 

11/12/2012 
12ο Δθματικό Σχολείο Περιςτερίου            

Δ2 Τάξθ 
3 



Σα κάλαντα 
• Είναι τραγοφδια με ευχζσ 

για το νοικοκφρθ και τα 
άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

• Σισ παραμονζσ των 
Χριςτουγζννων, τθσ 

Πρωτοχρονιάσ και των 
Φϊτων τα παιδιά 

τριγυρνοφν από ςπίτι ςε 
ςπίτι για να πουν τα 

κάλαντα και ςε αντάλλαγμα 
παίρνουν φιλοδϊρθμα από 

το νοικοκφρθ. 
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Η χριςτουγεννιάτικθ γαλοποφλα 

• Παλαιότερα οι 
νοικοκυρζσ 

ςυνικιηαν τθ μζρα 
των Χριςτουγζννων 

να μαγειρεφουν 
κοτόςουπα για το 

εορταςτικό τραπζηι. 
• ιμερα μαγειρεφουν 

γαλοποφλα βάηοντασ 
γζμιςθ με ρφηι, 
κουκουνάρια, 
ςταφίδεσ και 

κάςτανα. 
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Σο χριςτόψωμο 
• Το χριςτόψωμο το 

φτιάχνουν οι νοικοκυρζσ 
με ιδιαίτερθ φροντίδα 

και υπομονι. 
• Το ηφμωμα είναι ςωςτι 

ιεροτελεςτία. 
• Χρθςιμοποιοφν ακριβά 

υλικά και ςτο τζλοσ του 
ηυμϊματοσ φτιάχνουν 
ςτο επάνω μζροσ ζνα 

ςταυρό και ζνα καρφδι 
ςτθ μζςθ. 

• Το κόβουν ανιμερα τα 
Χριςτοφγεννα και 

ανταλλάςςουν πολλζσ 
ευχζσ. 

11/12/2012 
12ο Δθματικό Σχολείο Περιςτερίου            

Δ2 Τάξθ 
6 



Σο χριςτόξυλο 
• τα χωριά τθσ βόρειασ 

Ελλάδασ από τισ 
παραμονζσ των 

εορτϊν ο νοικοκφρθσ 
ψάχνει ςτα χωράφια 

και διαλζγει το πιο 
όμορφο, το πιο γερό 

ξφλο από πεφκο ι ελιά 
και το πθγαίνει ςτο 

ςπίτι του. Αυτό 
ονομάηεται Χριςτόξυλο 

και είναι το ξφλο που 
κα καίει για όλο το 
δωδεκαιμερο ςτο 
τηάκι του ςπιτιοφ. 
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Σο πάντρεμα τθσ φωτιάσ 

• Σθν παραμονι των 
Χριςτουγζννων ςε πολλά μζρθ 
τθσ Ελλάδασ «παντρεφουν» τθ 
φωτιά. Παίρνουν, δθλαδι, ζνα 

ξφλο με κθλυκό όνομα (π.χ. 
κεραςιά) και ζνα με αρςενικό 
όνομα (π.χ. κζδροσ) ςυνικωσ 

από αγκακωτά δζντρα. 
• Σο βράδυ τθσ παραμονισ των 

Χριςτουγζννων ο νοικοκφρθσ 
ανάβει τθ φωτιά λζγοντασ: 

«Παντρεφω ςε φωτιά για καλό 
του νοικοκυριοφ». ε κάκε 

ςπιτικό προςπακοφν να 
διατθριςουν τθ φωτιά αυτι να 

καίει μζχρι τα Φϊτα. 
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Σο καραβάκι 
• τθ χϊρα μασ, μια χϊρα 

με μεγάλθ ναυτικι 
παράδοςθ, το καραβάκι 

ιταν το ςτοιχείο 
διακόςμθςθσ των 

ςπιτιϊν τισ μζρεσ αυτζσ. 
• Σα παιδιά ζφτιαχναν 

μικρά καραβάκια  και 
κρατϊντασ τα ζλεγαν τα 

κάλαντα. 
• ιμερα ζχει 

αντικαταςτακεί από το 
ξενόφερτο δζντρο. 
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Ήκθ και ζκιμα τθσ Πρωτοχρονιάσ  

• Πολλά είναι τα ικθ και ζκιμα τθσ 
Πρωτοχρονιάσ μιασ μζρασ που οι 
άνκρωποι ςυνθκίηουν να 
διαςκεδάηουν ςε φιλικά και 
ςυγγενικά ςπίτια 
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Η βαςιλόπιτα 

• Είναι το πιο ςυνθκιςμζνο 
πρωτοχρονιάτικο ζκιμο. 

• Σο ςυναντοφμε ςε όλεσ τισ 
περιοχζσ τθσ Ελλάδασ με 

παραλλαγζσ. 
• ε άλλα μζρθ είναι κζικ, 

ςε άλλα τςουρζκι, αλλοφ 
πίτα αλμυρι ι γλυκιά και 

ςε κάποια άλλα είναι 
ψωμί ςαν το χριςτόψωμο. 
• ε όλεσ πάντωσ τισ 

περιπτϊςεισ θ βαςιλόπιτα 
είναι ςτρογγυλι και μζςα 

τθσ κρφβει ζνα φλουρί. 
• Κόβεται αμζςωσ μετά τθν 

αλλαγι του χρόνου. 
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Σο ποδαρικό 
• Πολλοί άνκρωποι είναι 

ιδιαίτερα προςεκτικοί 
ακόμα και ςιμερα με το 

ποιοσ κα μπει πρϊτοσ 
ςτο ςπίτι τουσ τον 
καινοφριο χρόνο. 

Πολλζσ φορζσ 
προτιμοφν να κάνει 

ποδαρικό όπωσ το λζμε, 
ζνα παιδί γιατί τα 

παιδιά είναι ακϊα και 
ςτθν καρδιά τουσ δεν 

υπάρχει ηιλια ι κακία. 
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Η καλι χζρα 
• υνθκίηεται να δίνεται ζνα 

χρθματικό ποςό ςαν δϊρο 
ςτα παιδιά που κα 

επιςκεφκοφν κάποιο ςπίτι 
τθν Πρωτοχρονιά. υνικωσ 

πρόκειται για εγγόνια ι 
ανίψια. 

• Μερικζσ δεκαετίεσ πριν 
ιταν το μόνο δϊρο που 
ζπαιρναν τα παιδιά και 

πολλζσ φορζσ ιταν απλά 
ζνα κζραςμα αφοφ οφτε 

και χριματα υπιρχαν 
πολλά οφτε μαγαηιά με 

παιχνίδια 
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χαρτοπαιξία 

• τα ςπίτια είναι ζκιμο να 
παίηονται χαρτιά το βράδυ 

τθσ παραμονισ τθσ 
Πρωτοχρονιάσ 

περιμζνοντασ τθν αλλαγι 
του χρόνου.  

• Σα ποςά ςυνικωσ είναι 
μικρά, τζτοια που να 

προςφζρουν απλά μια 
φιλικι διαςκζδαςθ χωρίσ 

να ςτεναχωροφν το 
χαμζνο.   
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Σο ρόδι 

• Σο ρόδι είναι ςφμβολο 
αφκονίασ, γονιμότθτασ και 

καλισ τφχθσ. 
• ε πολλά μζρθ τθσ Ελλάδασ 

κρεμοφςαν από το 
φκινόπωρο ζνα ρόδι. Μετά τθ 
λειτουργία τθσ Πρωτοχρονιάσ 
το πετοφςαν με δφναμθ ςτο 
κατϊφλι για να ςπάςει ςε 
χίλια κομμάτια κι ζλεγαν: 

«Χρόνια πολλά! Ευτυχιςμζνοσ 
ο καινοφριοσ χρόνοσ!»  

• Σο ζκιμο αυτό διατθρείται 
μζχρι και ςιμερα.   
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Η κρεμμφδα  

• Η κρεμμφδα είναι ζνα 
άγριο φυτό και 

μοιάηει με μεγάλο 
κρεμμφδι. 

• Οι άνκρωποι το 
κρεμοφν ζξω από τθν 

πόρτα του ςπιτιοφ 
γιατί πιςτεφουν ότι 

ζχει δφναμθ και 
φζρνει καλοτυχία. 
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Σο ςφάξιμο του χοίρου 

• Είναι παλιό 
ζκιμο. 

• Κάκε οικογζνεια 
μεγάλωνε ςτθν 

αυλι του ςπιτιοφ 
τθσ ζνα 

γουρουνάκι για 
να το ςφάξουν 
αυτζσ τισ μζρεσ. 
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Κολόνιεσ  
• Οι κάτοικοι τθσ πόλθσ 

γεμάτοι χαρά για τον 
ερχομό του νζου 
χρόνου ζβγαιναν 
ςτουσ δρόμουσ 

κρατϊντασ μπουκάλια 
με κολόνια και 

ραντίηοντασ ο ζνασ 
τον άλλον 

τραγουδϊντασ. 
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Αϊ Βαςίλθσ 

• Ο Αϊ Βαςίλθσ 
χοντροφλθσ, γελαςτόσ 

και πάντα ντυμζνοσ 
ςτα κόκκινα τθν 

Πρωτοχρονιά μπαίνει 
ςτα ςπίτια και αφινει 

κάτω από το 
ςτολιςμζνο δζντρο τα 

δϊρα των παιδιϊν. 
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Πυροτεχνιματα  

• Σα τελευταία χρόνια 
ζχουν κακιερωκεί τα 
πυροτεχνιματα ςτισ 
κεντρικζσ πλατείεσ 

των πόλεων.  

• Είναι με ευκφνθ των 
δθμοτικϊν αρχϊν 

που επίςθσ 
φροντίηουν για τον 

εορταςτικό ςτολιςμό 
τθσ πόλθσ. 
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Ήκθ και ζκιμα των Θεοφανίων 
(Φϊτα) 

• Η εορταςτικι περίοδοσ 
του Δωδεκαθμζρου 

τελειϊνει με το λαμπρό 
εορταςμό των Φϊτων ςε 

όλθ τθν Ελλάδα. 

• Η πλοφςια ςε ικθ και 
ζκιμα ελλθνικι μασ 

παράδοςθ, γιορτάηει με 
διαφορετικό τρόπο τα 

Φϊτα ςε κάκε γωνιά τθσ 
χϊρασ. 
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Αγιαςμόσ και ςτάχτθ 
• Σθν παραμονι των 
Φϊτων, αφοφ περάςει ο 
ιερζασ από το ςπίτι και 
αγιάςει, ζρχεται θ ϊρα 

να μαηευτεί θ ςτάχτθ από 
τθ φωτιά που ζκαιγε ςτο 
τηάκι το Δωδεκαιμερο, θ 

φωτιά δθλαδι που 
ξεκίνθςε με το 

χριςτόξυλο. 
• Η ςτάχτθ αυτι κα 

ςκορπιςτεί γφρω από το 
ςπίτι, τουσ ςτάβλουσ, 

ακόμα και ςτα χωράφια, 
αφοφ πιςτεφεται ότι 

διϊχνει το κακό. 

11/12/2012 
12ο Δθματικό Σχολείο Περιςτερίου            

Δ2 Τάξθ 
22 



κάλαντα 

• Ζπειτα από τον 
εκκλθςιαςμό τθσ 

παραμονισ τα 
παιδιά 

ξεχφνονται 
ςτουσ δρόμουσ 
για να πουν τα 
κάλαντα των 

Φϊτων. 
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Ρίψθ ςταυροφ • Ανιμερα των Φϊτων, 
μετά τθν λειτουργία 
των Μεγάλων Ωρϊν 
γίνεται θ κατάδυςθ 

του ςταυροφ ςτθ 
κάλαςςα (ι λίμνθ ι 

ποτάμι), ο ιερζασ 
πετάει το ςταυρό 
μζςα ςτο νερό και 

πολλοί νζοι βουτοφν 
για να πιάςουν τον  

ςταυρό. Είναι μεγάλθ 
τιμι και ευλογία για 

εκείνον που κα 
καταφζρει να πιάςει 

το ςταυρό. 
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Πλφςιμο εικόνων 

• Μετά τθ ρίψθ του 
ςταυροφ, υπάρχει ζνα 

ζκιμο όπου οι 
Χριςτιανοί παίρνουν τισ 
εικόνεσ που ζχουν ςτα 

ςπίτια τουσ και τισ 
πλζνουν ςτο ποτάμι, 

ςτθ λίμνθ ι ςτθ 
κάλαςςα. Σο ζκιμο 
αυτό ονομάηεται 

πλφςιμο των εικόνων. 
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Περιςτζρια  

• ε μερικά μζρθ τθσ 
Ελλάδασ αφινουν 
τρία περιςτζρια να 

πετάξουν ςτον 
ουρανό μόλισ 

ρίξουν το ςταυρό 
ςτθ κάλαςςα. 

• Αυτά ςυμβολίηουν 
τθν Αγία Σριάδα. 

11/12/2012 
12ο Δθματικό Σχολείο Περιςτερίου            

Δ2 Τάξθ 
26 



Φωτίτςα  

• Ανιμερα των 
Φϊτων ςε κάκε 

ςπίτι οι νοικοκυρζσ 
ηφμωναν ζνα ψωμί 

που ονομάηεται 
«φωτίτςα» 
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• ασ παρουςιάςαμε λίγα από τα ικθ και 
ζκιμα του Δωδεκαθμζρου 

• ασ ευχαριςτοφμε που μασ ακοφςατε 

 

 

 

 

 

•Καλά Χριςτοφγεννα 
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