
Ο Αϊ-Βασίλης 

 

Μαριτίνα Ταγαρά 

 

Ο Αϊ-Βαςίλθσ είναι μια διεκνισ 

λαογραφικι μορφι θ οποία δίνει τα 

Χριςτοφγεννα και τθν πρωτοχρονιά 

δϊρα ςτα παιδιά. 

Η ςθμερινι μορφι του ζγινε 

δθμοφιλισ με το ποίθμα «A visit from 

St- Nickolas» (Μια επίςκεψθ από τον 

Άγιο Νικόλαο) που δθμοςιεφτθκε το 

1823. 

Το 1915 μια εταιρεία αναψυκτικϊν 

το χρθςιμοποίθςε ωσ εικόνα για να 

πουλιςει μεταλλικό νερό. 

Το 1931 θ Coca-Cola παρουςίαςε 

τον Αϊ-Βαςίλθ με δϊρα και άλλαξε τθ 

φορεςιά του από μπλε  ςε κόκκινο που 

αντιςτοιχοφςε ςτα χρϊματα τθσ 

εταιρείασ. Κι ζτςι παγίωςε τθν 

εμφάνιςι του. 

Για τουσ ορκόδοξουσ χριςτιανοφσ ο 

Αϊ-Βαςίλθσ είναι ο Μζγασ Βαςίλειοσ 

από τθν Καππαδοκία, ενϊ για τουσ 

δυτικοφσ λαοφσ το πρόςωπό του ζχει 

ταυτιςτεί με τον Άγιο Νικόλαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζθιμα 

Παναγιώτης Μαγκλάρας 

Τα ζκιμα των Χριςτουγζννων αρχίηουν με τθ νθςτεία τθσ ςαρακοςτισ  

ςτισ 14 Νοεμβρίου του Αγίου Φιλίππου. Τα ςπίτια φοροφν τα γιορτινά 

τουσ και ςτολίηονται με χρωματιςτά λαμπιόνια. Επίςθσ, τθν παραμονι 

των Χριςτουγζννων ηυμϊνουμε το χριςτόψωμο, το ςτολίηουμε με ζνα 

ςταυρό και το κόβουμε ανιμερα των Χριςτουγζννων. 

 Ακόμα, οριςμζνοι ςτολίηουν τθν εξϊπορτα του ςπιτιοφ με ζνα 

ςτεφάνι που φζρνει τφχθ ςτουσ ανκρϊπουσ του ςπιτιοφ. 

 Εμείσ τα παιδιά, τζλοσ,  λζμε τα κάλαντα τθν παραμονι των 

Χριςτουγζννων, τθσ πρωτοχρονιάσ και των Θεοφανείων. 

 

Εκδηλώσεις του Δήμου 

Μήνα Ζιάκου & Μαριτίνα Ταγαρά 

Κάποιεσ από τισ χριςτουγεννιάτικεσ 

εκδθλϊςεισ του Διμου Ναυπλιζων από 

22/12 ζωσ 06/01 που μπορείτε να 

επιςκεφκείτε είναι: 

 Το Χριςτουγεννιάτικο Πάρκο του 

Διμου ςτο πάρκο του ΟΣΕ, με τα δζκα 

ξφλινα ςπιτάκια του κα περιμζνει μικροφσ 

και μεγάλουσ επιςκζπτεσ για μια 

ξεχωριςτι εμπειρία. 

 Το ςπιτάκι του Αϊ-Βαςίλθ, με τον 

Αϊ-Βαςίλθ να υποδζχεται τα παιδιά για να ςυηθτιςουν και να 

φωτογραφθκοφν μαηί του. 

 Το ςπιτάκι των παραμυκιϊν, με τισ παραμυκοφδεσ να διαβάηουν 

καυμαςτά παραμφκια ςτα παιδιά. 

 Το ηαχαρόςπιτο, για να δοκιμάςουμε και να μάκουμε ςυνταγζσ 

παραδοςιακϊν γλυκιςμάτων από τθν Ελλάδα κι όλο τον κόςμο. 

 Χριςτουγεννιάτικο παηάρι ι το ςπιτάκι τθσ κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ όπου κα φιλοξενθκοφν ςφλλογοι ΑΜΕΑ, θ Πφλθ Πολιτιςμοφ 

κ.ά. 

 Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ:  

o Τα Χριςτοφγεννα του τεμπζλθ Καραγκιόηθ και ο Παπαδιαμάντθσ 

(Τετάρτθ 16/12 Τριανόν 17:30) 

o Ελλθνικοί και ξζνοι χοροί (Πλατεία τριϊν Ναυάρχων 17:00). 

o Χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία του Ωδείου Αγγελικισ Μαυροφλθ 

(Βουλευτικό 20/12). 

 Κάλαντα από τθ φιλαρμονικι του Διμου ςτουσ δρόμουσ τθσ 

πόλθσ: 

o Παραμονι Χριςτουγζννων (Πζμπτθ 24/12). 

o Παραμονι Πρωτοχρονιάσ (Πζμπτθ 31/12). 

 Στθν ζξοδο του πάρκου, ζνα παγοδρόμιο, ζνα carousel κι άλλα 

παιχνίδια κα περιμζνουν κάκε επιςκζπτθ για περιςςότερθ διαςκζδαςθ. 

 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. 


