
Χριστοφγεννα στη Ρουμανία 

 

Άγγελος Κεπτέα 

 

τθν Ρουμανία, ςφμφωνα με τθν 

παράδοςθ, τα παιδιά πθγαίνουν 

από ςπίτι ςε ςπίτι λζγοντασ τα 

κάλαντα και απαγγζλλοντασ ποίθςθ 

και μφκουσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ 

χριςτουγεννιάτικθσ περιόδου. Ο 

αρχθγόσ κουβαλά το ςτεφάνι, ζνα 

μεγάλο ξφλινο αςτζρι τυλιγμζνο ςε 

γυαλιςτερό χαρτί και διακοςμθμζνο 

με καμπανοφλεσ και ζγχρωμθ 

κορδζλα, ςτου οποίου το κζντρο 

τοποκετείτε θ εικόνα με τουσ 

Αγίουσ. 

Ολλανδικά Χριστοφγεννα 

 

Μαριτίνα Ταγαρά 

 

φμφωνα με τισ παραδόςεισ τθσ 

χώρασ, ο Άγιοσ Βαςίλθσ δε 

μεταφζρει τα δώρα με το ζλκθκρο, 

αλλά με το άλογό του. 

Γι᾽  αυτό το λόγο, όλα τα παιδιά 

πριν πζςουν να κοιμθκοφν τθν 

Παραμονι των Χριςτουγζννων, 

αφινουν ζξω από τθν πόρτα του 

ςπιτιοφ τουσ, τα παποφτςια τουσ 

γεμάτα ςανό και κρφβουν ηάχαρθ, 

για το άλογο του Sinterklaas. 

Σο πρωί των Χριςτουγζννων, τα 

παποφτςια τουσ είναι γεμάτα με 

γλυκά και καρφδια. 

Λζγεται ότι υπάρχουν φορζσ 

που ο Sinterklaas εμφανίηεται ο 

ίδιοσ ςτα παιδιά με το βοθκό του. 

Ο Sinterklaas ρωτάει τα παιδιά 

για τθ ςυμπεριφορά τουσ το χρόνο 

που πζραςε και μετά τουσ ηθτάει να 

απαγγείλουν κάτι από τθ Βίβλο. 

τθν Ολλανδία, οι οικογζνειεσ 

αλλάηουν δώρα μεταξφ τουσ τθν 

παραμονι τθσ γιορτισ του Αγίου 

Νικολάου (5 Δεκεμβρίου). 

 

 

ΕΤΧΕ ΑΠΟ ΣΟ Δ2 

 

Ευγενία Καλκοφνου 

 

Με τθν ευκαιρία των αγίων θμερών των Χριςτουγζννων εμείσ οι 

μακθτζσ του Δ2 ςασ ευχόμαςτε: 

 Χαρούμενο το νέο έτος! 

 Εύχομαι, καλά Χριστούγεννα στον ξάδερφό μου τον Γιάννη! 

 Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές! 

 Εύχομαι στα παιδιά του κόσμου να περάσουν καλά Χριστούγεννα! 

 Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να κάνουν ότι μπορούν να 

σώσουν τους αρρώστους! 

 Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος και να υπάρχει 

παντού ειρήνη! 

 Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και καλό έτος! 

 Να είναι ευτυχισμένο όλο το σχολείο μας! 

 Εύχομαι φέτος να πάρουν όλα τα παιδιά του κόσμου δώρα από τον 

Αϊ-Βασίλη! 

 Καλά Χριστούγεννα και σε όλους τους φίλους μου και στις 

οικογένειές τους! 

 Καλά Χριστούγεννα στους φίλους μου! 

 Εύχομαι σε όλο τον κόσμο αγάπη, υγεία και χαρά! 

 Καλά Χριστούγεννα στη μαμά μου, στο μπαμπά μου, στο θείο μου, 

στους παππούδες μου και στις γιαγιάδες μου! 

 Καλά Χριστούγεννα σε όλους! 

 Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους της γης Καλά Χριστούγεννα! 

 Καλά Χριστούγεννα στην οικογένειά μου! 

 

        Ρουμανία 

  

 

 

 

        

         Ολλανδία 

 

 

 

 


