
 

 
 
Η εφηµερίδα του σύγχρονου και σκεπτόµενου µαθητή 
 
 

ΕΕΦΦΤΤΑΑΣΣΑΑΝΝ  
…τα Χριστούγεννα και φέτος. Είναι εδώ. Τα ζούµε, τα βιώνουµε και  

γευόµαστε κάθε χριστουγεννιάτικη στιγµή. Τα µαγαζιά στόλισαν τις 
βιτρίνες τους, οι δρόµοι γέµισαν µε χριστουγεννιάτικα στολίδια και ο αέρας µυρίζει γιορτές! 
Το µόνο που αποµένει είναι ο ερχοµός του Άγιου Βασίλη µε τους ταράνδους του, τα δεκάδες 
κουδούνια και τα πλούσια δώρα του! Λέτε να χιονίσει κιόλας;;; Ακόµα καλύτερα! Να 
παίξουµε ένα σωρό παιχνίδια µε το χιόνι, να γλιστρήσουµε πάνω στα έλκηθρά µας και να 
ξεκινήσουµε ένα ταξίδι στο χώρο του ζωντανού παραµυθιού. Προς το παρόν όµως ας 
περιηγηθούµε στις χριστουγεννιάτικες σελίδες της εφηµερίδας µας. Καλή µας διασκέδαση! 
 
 
 
 
 
Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Πάλι θα πούµε κάλαντα τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, πάλι θα στολίσουµε 
το δέντρο µας µε δεκάδες λαµπιόνια, πάλι θα φτιάξουµε 
κουραµπιέδες, µελοµακάρονα και ένα σωρό άλλα γλυκίσµατα 
-που εδώ που τα λέµε… µας ξετρελαίνουν! Για ποιο λόγο 
όµως τα κάνουµε όλα αυτά; Kαι πάνω απ’ όλα… από πού 
προήλθαν όλες οι υπέροχες παραδοσιακές συνήθειες και 
έχουν διατηρηθεί µέχρι την εποχή µας; Ας ξεκινήσουµε 
λοιπόν από την αρχή! 
 
Γιατί γιορτάζουµε τα Χριστούγεννα; 

 

Στα µέσα του χειµώνα συνηθίζονταν 
διάφοροι εορτασµοί, ακόµα και πριν 
αρχίσει ο εορτασµός των Χριστουγέννων 
στις 25 Δεκεµβρίου. Τα Χριστούγεννα 
ήταν αρχικά µία κινητή γιορτή που 
εορταζόταν σε πολλές διαφορετικές στιγ-
µές κατά τη διάρκεια του έτους. Η επιλογή 
της 25ης Δεκεµβρίου έγινε από τον Πάπα 
Ιούλιο τον Α, τον 4ο µ.Χ. αιώνα, επειδή η 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία συνέπιπτε µε 
τα ειδωλολατρικά τελετουργικά για το 
Χειµερινό Ηλιοστάσιο ή την Επιστροφή 
του Ήλιου. Η πρόθεσή του ήταν να αντι-
κατασταθεί ο ειδωλολατρικός εορτασµός 

από το Χριστιανικό. Το 1752 αφαιρέθη-
καν 13 ηµέρες από το έτος, όταν έγινε η 
αλλαγή από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό 
ηµερολόγιο. Κατά συνέπεια, η ηµεροµη-
νία της 25ης Δεκεµβρίου µετακινήθηκε 
κατά 13 ηµέρες. Κάποια τµήµατα όµως 
της Χριστιανικής εκκλησίας -οι λεγόµενοι 
παλαιοηµερολογίτες- γιορτάζουν ακόµα 
και σήµερα τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανου-
αρίου. Αξιοσηµείωτο είναι ότι πολλές από 
τις παραδόσεις που συνδέονται µε τα 
Χριστούγεννα, όπως ανταλλαγή δώρων, 
στολισµοί, κάλαντα κ.ά. έχουν τις ρίζες 
τους σε παλαιότερες θρησκείες.  
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Ο Άγιος Βασίλης γεννήθηκε στη Καισαρεία 
το 330 µ.Χ. και στα 48 χρόνια του έκανε 
τόσα πολλά για τους ανθρώπους, που η 
ιστορία τον ονόµασε Μέγα. Ο Άγιος 

Βασίλης µοίρασε την περιουσία του στους 
φτωχούς χωρίς να κρατήσει τίποτα για τον 

εαυτό του. Για την καθοδήγηση των 
Χριστιανών ίδρυσε πολλά µοναστήρια και 
έφτιαξε στην Καισαρεία µία ολόκληρη πόλη 
από φιλανθρωπικά ιδρύµατα, γηροκοµεία, 
νοσοκοµεία και ορφανοτροφεία. Είναι ένας 

ταπεινός φιλάνθρωπος και όχι ο 
πονηρούλης Σάντα Κλάους που προέρχεται 
από την Αµερική. Αυτός διαµορφώθηκε 
από τον αµερικανό σκιτσογράφο Τόµας 

Ναστ το 1862, ενώ το κόκκινο χρώµα της 
στολής του το πήρε για λόγους διαφήµισης 

της αµερικάνικης Coca-Cola. 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γιατί στολίζουµε δέντρο; 

Γιατί φτιάχνουµε τη βασιλόπιτα; 
 

Ποιος είναι ο Άγιος Βασίλης; 
 

Γιατί γιορτάζουµε την Πρωτοχρονιά; 
 

Πολλοί λένε ότι η παράδοση 
του στολισµού Χριστουγεν-

νιάτικου δέντρου ξεκίνησε από 
τη Γερµανία. Συµβολίζει την 
ευτυχία των ανθρώπων και 
της φύσης, καθώς και την 
αιώνια ζωή του Χριστού. Το 
πρώτο δέντρο στολίστηκε το 

1539 και σαν στολίδια 
χρησιµοποιούνταν 

συσκευασµένα φαγητά ή 
ρούχα. Στην Ελλάδα το έθιµο 
εµφανίστηκε πρώτη φορά από 
το βασιλιά Όθωνα το 1833. Το 
πρώτο δέντρο στολίστηκε 
στην είσοδο των ανακτόρων 
στο Ναύπλιο και αργότερα στα 
ανάκτορα στην Αθήνα. Τους 
άρεσε τόσο πολύ που το 

έκαναν έθιµο. 

Η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται σε όλο τον κόσµο µε 
µεγαλοπρέπεια, λαµπρότητα και µε διάφορες εκδη-
λώσεις. Κατά την ηµέρα αυτή γίνεται ανταλλαγή δώρων 
και επισκέψεων, ενώ επικρατούν διάφορα έθιµα, όπως 
το κόψιµο της βασιλόπιτας κ.ά., τα οποία µας κληρο-
δότησαν οι Βυζαντινοί πρόγονοί µας, αφού σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες των αρχαίων συγγραφέων ούτε οι 
Έλληνες ούτε οι Ρωµαίοι γιόρταζαν την πρώτη µέρα του 
χρόνου. Η Πρωτοχρονιά λοιπόν, όπως αυτή διαµορ-
φώθηκε κάτω από την επίδραση της Εκκλησίας και τη 
σύνδεσή της µε τη γιορτή του Αγίου Βασιλείου, διαιω-
νίστηκε µέχρι σήµερα σαν λαϊκή γιορτή και συνοδεύ-
τηκε από µια σειρά συνηθειών, όπως το να καλείται στο 
σπίτι κάποιος που κάνει «καλό ποδαρικό» το πρωί της 
Πρωτοχρονιάς, να µη δίνεται τίποτα έξω από το σπίτι, 
να µη ρίχνεται νερό έξω από αυτό ή να µην αναφέρονται 
ονόµατα επιβλαβών ζώων, εντόµων κ.λ.π. 
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Η βασιλόπιτα φτιάχνεται λόγω 

του Μεγάλου Βασιλείου, που 

ήταν δεσπότης της Καισαι-

ρείας της Καππαδοκίας. Μια 

µέρα ένας τύραννος της 

περιοχής ζήτησε όλα τα 

χρυσαφικά και τους θησαυ-

ρούς της πόλης. Ο Μέγας 

Βασίλειος µε µεγάλο κόπο κα-

τάφερε να σώσει τα χρυσα-

φικά των κατοίκων. Όµως, στο 

τέλος δεν ήξερε ποιανού ήταν 

τι. Γι’αυτό µε τη βοήθεια του 

Θεού έφτιαξε µικρά ψωµάκια, 

βάζοντας µέσα τα χρυσαφικά. 

Κάθε οικογένεια έµεινε έκπλη-

κτη που βρήκε τα χρυσαφικά 

της µέσα στο ψωµί. Έτσι, σή-

µερα φτιάχνουµε τη βασιλό-

πιτα, για να έχουµε την ευλο-

γία του Θεού. 

 



 

  

 

 
 

 

Ποια είναι τα γλυκά των Χριστουγέννων; 
 

 

Γιατί ο Άγιος Βασίλης 
έχει ταράνδους; 

 

Γιατί λέµε τα κάλαντα; 
 

Ο Άγιος Βασίλης κάθε χρό- 

νο µοιράζει δώρα στα παιδιά. 

Όµως δεν µπορεί να τα 

καταφέρει µόνος του, γιατί πρέπει να 

τα µοιράσει σε µια νύχτα. Γι’αυτό έχει 

βοηθούς. Οι βοηθοί του είναι 

τάρανδοι, γιατί είναι πολύ γρήγοροι, 

πολύ δυνατοί και όλα τα παιδιά 

προλαβαίνουν να πάρουν δώρα  

τα Χριστούγεννα. 

 

Ποιοι είναι οι καλικάντζαροι; 
 

           Τα µελοµακάρονα µαζί µε τους κουραµπιέδες     
 είναι τα δύο παραδοσιακά ελληνικά 
 γλυκίσµατα των Χριστουγέννων. Οι 
 κουραµπιέδες ήρθαν από την Ανατολή και 
 πασπαλισµένοι µε ζάχαρη έγιναν πολύ 
 δηµοφιλείς. Το λευκό της ζάχαρης των  
 γλυκισµάτων συµβολίζει τη γιορτή. 
         Η λέξη µελοµακάρονα είναι σύνθετη: µέλι +          
     µακαρόνι. Τα µελοµακάρονα καθιερώθηκαν  
  ως χριστουγεννιάτικο γλύκισµα, γιατί το µέλι 
θεωρείται σύµβολο καλής ζωής και δηµιουργίας, 
δηλαδή ό,τι επιθυµούµε να µας φέρει κάθε  
νέο έτος. 
 

Οι Καλικάντζαροι είναι µια παλιά παράδοση στην πατρίδα µας. Εµφανίζονται 

κάθε παραµονή Χριστουγέννων από τα βάθη της Γης, όπου ολόκληρο το 
χρόνο προσπαθούν να κόψουν το δέντρο που τη βαστάει. Οι άνθρωποι τους 

φαντάζονται ως παράξενα όντα, µαλλιαρά και µαυριδερά µε κόκκινα µάτια. 
Τρυπώνουν στα σπίτια από τις καµινάδες, για να κλέψουν τα φαγητά και να 

κάνουν σκανδαλιές. Αρχηγός τους είναι ο Μαντρακούκος και ακολουθούν ο 
Μαγάρας, ο Κωλοβελόνης και άλλοι. Όµως, κανένας δε µοιάζει µε τον άλλο. 

Ζουν ανάµεσά µας 12 µέρες, αλλά την ηµέρα των Φώτων  
         επιστρέφουν στον Κάτω Κόσµο. 
 
 

Ήταν κάποια εποχή που δεν           
         υπήρχαν ηµερολόγια ή εφηµερί-  

   δες και ο κόσµος περίµενε τις  
  φωνές των παιδιών να φτάσουν  
  ως την πόρτα του και να αναγ- 
 γείλουν τη χαρούµενη ώρα. Έτσι,  
παιδιά, κατά οµάδες, περιφέρο- 
νταν στα σπίτια, στους δρόµους,  
στα καταστήµατα και τραγουδού- 
σαν τα κάλαντα µε ένα ειδικό 
όργανο, το τρίγωνο. Τα κάλαντα 
πήραν την ονοµασία τους από  
τη λατινική λέξη calendae, που 
σήµαναν τις πρώτες µέρες του 
µήνα. Το έθιµο αυτό υπήρχε  
από παλιά στην Ελλάδα.  

 Ουσιαστικά τα κάλαντα πρόκειται  
 για δηµοτικά τραγούδια µε 
εγκωµιαστικούς στίχους για τη  
νέα χρονιά και τα οποία διαδό- 
θηκαν από γενιά σε γενιά µέχρι 
σήµερα. Είναι δηλαδή ευχές που 
φέρνουν γούρι, γι’ αυτό πρέπει  
να είναι καλοδεχούµενα σε όλα  
τα σπίτια. 
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Ελλάδα 

Σε διάφορα µέρη της Ελλάδας την παραµονή των Χριστου-
γέννων οι νοικοκυρές έφτιαχναν το χριστόψωµο µε 
ιδιαίτερα ευλάβεια και ειδική µαγιά από βασιλικό. Ένα 

άλλο έθιµο είναι αυτό της ζύµης στην Κρήτη. Τη νύχτα της 
παραµονής έβαζαν λίγη κοινή ζύµη σε ένα πιάτο και κάποια 

στιγµή η ζύµη ανέβαινε και γινόταν προζύµι. Τότε, κατά την πίστη των ανθρώπων 
ήταν η ώρα που γεννάται ο Χριστός. Άλλα έθιµα της Ελλάδας είναι ο στολισµός του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου και του καραβιού, το τάισµα της βρύσης και το 
χριστόξυλο. 

		
ΣουηδίαΣουηδία 	

Οι γιορτές στη Σουηδία αρχίζουν στις 13 Δεκεµβρίου µε την ηµέρα της 
Αγίας Λουκίας. Σύµφωνα µε το θρύλο είναι η µεγαλύτερη 
νύχτα του χρόνου και γι’ αυτό οι άνθρωποι και τα ζώα 
χρειάζονται περισσότερη τροφή. Την παραµονή των 
Χριστουγέννων το τραπέζι είναι γεµάτο µε παρα-
δοσιακά πιάτα όπως: χοιροµέρι, ζελέ από γουρουνοπό-
δαρα, λιαστός µπακαλιάρος και χυλός ρυζιού. Ακόµα, 
υπάρχει σαν έθιµο «το βούτηγµα στην κατσαρόλα», κατά το 

οποίο όλα τα µέλη της οικογένειας βουτάνε 
µαύρο ψωµί σε ζουµί από χοιρινό και µοσχάρι. 

Μετά το φαγητό όλοι πάνε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, για να 
ανοίξουν τα δώρα τους. Παραδοσιακά οι Σουηδοί µένουν 
στην εκκλησία µέχρι τα ξηµερώµατα των Χριστουγέν-
νων. Οι γιορτές στη Σουηδία λήγουν επίσηµα στις 13 
Ιανουαρίου.  

ΙΤΑΛΙΑ    
 
Τη νύχτα της 6ης Ιανουαρίου µια καλή µάγισσα, η Στρέγκα Μπεφάνα, που φοράει σκισµένα 
παπούτσια, πετά πάνω από την Ιταλία µε µια σκούπα και φέρνει δώρα και γλυκά στα παιδιά. 
Όµως, αν τα παιδιά είναι άτακτα, τότε τους δίνει µόνο στάχτη και κάρβουνο! 

  
ΧαβάηΧαβάη     

Στην εξωτική Χαβάη ο Άγιος Βασίλης δε χρησιµοποιεί έλκηθρο για τις µετακινήσεις 
του αλλά κανό. Δεν είναι το µόνο περίεργο έθιµο. Οι κάτοικοι δεν τρώνε γαλοπούλα 
αλλά χοιρινό και σολοµό. Δεν έχουν βαρύ χειµώνα, γι’ αυτό προτιµούν να πηγαίνουν 
στην παραλία. Τέλος, προτιµούν να στολίζουν έλατα και πεύκα στην αυλή τους παρά 

στο σαλόνι του σπιτιού τους. 
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Κένυα         ΜεγάληΜεγάλη  ΒρετανίαΒρετανία 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

ΟΟυκρανίαυκρανία  

Στην Ουκρανία η ανταλλαγή δώρων γίνεται στις 6 Δεκεµβρίου, 
ανήµερα της εορτής του Αγίου Νικολάου, ενώ τα 
Χριστούγεννα γιορτάζονται σύµφωνα µε τη Γρηγοριανό 
ηµερολόγιο στις 7 Ιανουαρίου. Ο χαιρετισµός την περίοδο 
των Χριστουγέννων είναι: «ο Χριστός εγεννήθη» και η 
απάντηση είναι: «Δοξάστε τον». Το τελευταίο 
περιλαµβάνει 12 πιάτα, τα οποία συµβολίζουν τους 12 
Αποστόλους και τους κύκλους του φεγγαριού, καθώς και τα πιο πολύτιµα 
προϊόντα του αγρού, του κήπου και του περιβολιού. 

  
 
Αυστραλία  

Ένα ιδιαίτερα γνωστό έθιµο της Αυστραλίας είναι «τα Κάλαντα στο φως 
των κεριών». Τα πάρκα γεµίζουν µε κόσµο που κρατάνε αναµµένα 

«καντήλια» κατασκευασµένα ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Σε κάθε 
πάρκο βρίσκεται µια χορωδία ντυµένη στα λευκά, η οποία µαζί 
µε τον κόσµο τραγουδάει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η 

«υπαίθρια γιορτή» κλείνει µε τους συγκεντρωµένους να τραγου-
δούν ένα παλιό σκοτσέζικο Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το «Auld 

Lang Syne». 

Στην Κένυα τα Χριστούγεννα είναι εντελώς 
διαφορετικά. Είναι καλοκαίρι και όλοι ταξιδεύουν 
στο πατρικό τους σπίτι. Οι εκκλησίες και τα σπίτια 
στολίζονται µε πολύχρωµα µπαλόνια, κορδέλες και 
χάρτινες κατασκευές και διάφορα λουλούδια. 
Συχνά, αντί για δέντρο Χριστουγέννων στολίζουν 
κυπαρίσσια. Πολλά µαγαζιά έχουν τεχνητό χιόνι, 
ενώ οι άνθρωποι αλλάζουν µεταξύ τους µικρά 
δώρα. Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχουν γίδα, 
αρνί, µπιφτέκια ή κοτόπουλο. Στην εκκλησία ακού-
γονται ύµνοι, κάλαντα, ακόµη και θεατρικά έργα, 
ποιήµατα και χοροί. 
 

Ο Άγιος Βασίλης στην Μεγάλη Βρετανία 
ονοµάζεται «Πατέρας των Χριστουγέν-
νων». Τα παιδιά του γράφουν γράµµατα µε 
την παραγγελία τους, αλλά αντί να τα 
ταχυδροµήσουν τα ρίχνουν µες στο τζάκι. 
Αν το γράµµα φύγει από την καµινάδα, τότε 
η ευχή τους θα πραγµατοποιηθεί. Επίσης, 
την παραµονή των Χριστουγέννων κρεµούν 
τα καλτσάκια τους στο τζάκι ή στην πόρτα 
για να τα βρουν γεµάτα µε µικρά δωράκια. 
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Καιρός	να	ξαναθυμηθούμε	όλοι	τα	κάλαντα!	Να	
πάρουμε	το	τριγωνάκι	μας	–και	γιατί	όχι	και	το	
ακορντεόν	ή	την	κιθάρα	που	μαθαίνουμε	στο	
ωδείο-	και	να	γυρνάμε	από	σπίτι	σε	σπίτι!	Πόση	
χαρά	θα	δώσουμε	στους	μεγάλους,	αλλά	και	
πόσα	πολλά	γλυκίσματα	θα	μαζέψουμε!	Πόσοι	
όμως	από	εμάς	θυμόμαστε	τα	κάλαντα;	Τα	
έχουμε	μάθει	σωστά;	Για	να	δούμε	παρακάτω...	
θυμόμαστε	όλους	τους	στίχους;	

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 

Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά 

ψιλή µου δεντρολιβανιά 

κι αρχή καλός µας χρόνος 

εκκλησιά µε το άγιο θρόνος. 

Αρχή που βγήκε ο Χριστός 

άγιος και πνευµατικός 

στη γη να περπατήσει 

και να µας καλοκαρδίσει. 

Άγιος Βασίλης έρχεται 

και δε µας καταδέχεται 

από την Καισαρεία 

συ σ' αρχόντισσα κυρία. 

Βαστά εικόνα και χαρτί 

ζαχαροπλάστη ζυµωτή 

χαρτί και καλαµάρι 

δες κι εµέ, δες κι εµέ το παλικάρι. 

Το καλαµάρι έγραφε 

την µοίρα του την έλεγε 

και το χαρτί οµίλει 

Άγιε µου, Άγιε µου καλέ Βασίλη. 

Κάλαντα Χριστουγέννων 
 

Καλήν εσπέραν άρχοντες 
κι αν είναι ορισµός σας 
Χριστού τη θεία γέννηση 
να πω στ’ αρχοντικό σας. 

 
Χριστός γεννάται σήµερον 
εν Bηθλεέµ τη πόλει 

oι ουρανοί αγάλλονται 
χαίρει η φύσις όλη. 

 
Εν τω σπηλαίω τίκτεται 
εν φάτνη των αλόγων 

o Βασιλεύς των Ουρανών 
και ποιητής των όλων.  

 
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι 
το Δόξα εν Υψίστοις 
και τούτο άξιον εστί 
η των ποιµένων πίστις. 

 
Εκ της Περσίας έρχονται 
τρεις µάγοι µε τα δώρα 
άστρο λαµπρό τους οδηγεί 
χωρίς να λείψει ώρα. 
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Κάλαντα των Φώτων 

Σήµερα τα φώτα κι οι φωτισµοί 

και χαρές µεγάλες και αγιασµοί. 

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταµό 

κάθετ’ η κυρά µας η Παναγιά. 

«Καληµέρα, Καλησπέρα,  

Καλή σου µέρα αφέντη µε την κυρά!» 

Όργανο βαστάει, κερί κρατεί 

και στον Άη-Γιάννη παρακαλεί: 

Άη-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή 

βάπτισε και µένα Θεού παιδί, 

ν’ ανέβω πάνω στον ουρανό 

να µαζέψω ρόδα και λίβανους. 

«Καληµέρα, Καλησπέρα,  

Καλή σου µέρα αφέντη µε την κυρά!» 

 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα ΠελοποννήσουΠελοποννήσου  

Χριστούγεννα	Πρωτούγεννα	πρώτη	γιορτή	του	χρόνου		
για	βγάτε	ιδέστε	μάθετε	το	που	ο	Χριστός	γεννιέται.		
Γεννιέται	κι	αναθρέφεται	με	μέλι	και	με	γάλα		
το	μέλι	τρώνε	οι	άρχοντες	το	γάλα	οι	αφεντάδες		
και	το	μελισσοχόρταρο	το	λούζουντ’	οι	κυράδες.	
	
Κυρά	ψηλή	κυρά	λιγνή	κυρά	γαϊτανοφρύδα		
κυρά	μ'	όντας	στολίζεσαι	να	πας	στην	εκκλησιά	σου.		
Βάνεις	τον	ήλιο	πρόσωπο	και	το	φεγγάρι	αγκάλη		
και	τον	καθάριο	αυγέρινο	τον	βάνεις	δαχτυλίδι.	
	
Εδώ	που	τραγουδήσαμε	πέτρα	να	μη	ραΐσει		
και	ο	νοικοκύρης	του	σπιτιού	χρόνους	πολλούς	να	ζήσει.		
Δώστε	μας	και	τον	κόκορα	δώστε	μας	και	την	κότα		
δώστε	μας	και	πέντε	-	έξι	αυγά	να	πάμε	σ’	άλλη	πόρτα.	
	

ΠοντιακάΠοντιακά  κάλαντα 

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσµον 
χα, καλή ώρα, καλή σ’ ηµέρα 
Χα, καλόν παιδίν οψές γεννέθεν 
οψές γεννέθεν, το βράδ’ αργάτε. 

 
Το εγέννεσεν η Παναΐα 

Το ανάθρεψεν αεί Παρθένος. 
Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι 
εκατήβεν σο σταυροδρόµι. 

 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα  
ΚέρκυραςΚέρκυρας   

Ας	την	καλημερίσουμε	τούτην	τη	φαμελίαν		
ο	Θεός	να	την	πολυχρονά	και	νά	‘χει	την	υγείαν.			
Λαμπροφοράει	η	Ανατολή	και	η	Δύση	καμαρώνει			
κι	αν	ίσως	και	νυστάζετε	μην	κοιμηθείτε	ακόμη.		
Ν’	ακούσετε	Χριστούγεννα	που	ο	Χριστός	γεννάται			
κι	όλος	ο	κόσμος	χαίρεται	κι	όλος	δοξολογάται.		
Χριστός	γεννάται	σήμερον,	εν	Βηθλεέμ	τη	πόλει,			
οι	ουρανοί	αγάλλονται,	χαίρει	η	φύσις	όλη.		
Τρεις	μάγοι	εξ	ανατολών	ειδόντες	τον	Αστέρα,		
πάνε	να	προσκυνήσουσι	Υιόν	και	την	Μητέρα.			
Ηρώδης	τους	ερώτησε:	«Μάγοι	πού	θε	να	πάτε;		
Πείτε	μου	σας	παρακαλώ	πού	ο	Χριστός	γεννάται;»			
Με	πονηρίαν	τα	‘λεγε	κι	είχε	αλλαγμένην	όψιν		
και	ενόμιζεν	ο	μιερός	πως	τον	Χριστό	θα	κόψει.		
Χιλιάδες	δεκατέσσερις	έσφαξε	μιαν	ημέρα			
και	οι	φωνές	ηκούοντο	επάνω	στον	αγέρα.		
Αυτά	οπού	σας	είπαμε	δεν	είναι	παραμύθια,			
μέσα	στο	Ευαγγέλιο	κρύβεται	η	αλήθεια.		
Και	σας	καληνυχτίζουμε	μ’	όλη	τη	συντροφιά	μας			
και	του	Θεού	η	γέννηση	να	‘ναι	βοήθειά	μας.	
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Ευχαριστούµε όλους τους µαθητές 
της Β΄ Δηµοτικού για τον κόπο και 
τον χρόνο που αφιέρωσαν για τη 
συλλογή των πληροφοριών. 

 
Για την εκτύπωση της εφηµερίδας 

ευχαριστούµε ιδιαίτερα: 
τον κ. Κώστα Γαλανόπουλο και 

τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων 
του σχολείου µας. 

 
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 
Γουλιέλµος Δούναβης 
Χρύσα Ξενογιάννη 
Κατερίνα Τσιατσούλη 

 
Επιµέλεια ύλης 

Γουλιέλµος Δούναβης 
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Διάλεξε τη σωστή απάντηση. 

1. Την 1η Ιανουαρίου γιορτάζει ο… 
α) Γιάννης, β) Βασίλης, γ) Παύλος 

2. Τον Ιησού βάφτισε ο…  
α) Ιωάννης, β) Πέτρος, γ) Θωµάς 

3. Ο Ιησούς γεννήθηκε σε… 
α) στάβλο, β) πανδοχείο, γ) φάτνη 

4. Ο σύζυγος της Μαρίας ήταν ο… 
α) Ιωσήφ, β) Ισαάκ, γ) Αβραάµ 

5. Τα κάλαντα λέγονται (την)…  
α) παραµονή, β) ανήµερα, γ) επόµενη µέρα 

6. Ο Ιησούς βαφτίστηκε στον ποταµό… 
α) Νείλο, β) Ιορδάνη, γ) Ρήνο 

7. Με τα Φώτα γιορτάζουµε του Χριστού τη… 
α) βάφτιση, β) σταύρωση, γ) γέννηση 

8. Τι είδους δέντρο είναι το χριστουγεννιάτικο; 
α) πεύκο, β) βελανιδιά, γ) έλατο 

9. Πόσα αστέρια οδήγησαν τους µάγους; 
α) 1, β) 2, γ) 3 

10. Ο Ιησούς γεννήθηκε στη(ν)… 
α) Ιερουσαλήµ, β) Ναζαρέτ, γ) Βηθλεέµ 
 

Su-do-ku 
Συµπλήρωσε τους αριθµούς που λείπουν, ώστε σε 
κάθε οριζόντια και κάθετη σειρά να εµφανίζονται 
όλοι οι αριθµοί από το 1 ως το 9. Συγχρόνως, σε 
κάθε χρωµατιστό τετραγωνάκι θα πρέπει επίσης 
να υπάρχουν οι αριθµοί από το 1 ως το 9. 

Κ _ _ _ _ _ _ × τα ψέλνουµε στις γιορτές 

Α _ _ _ _ _ _ _ _ × µας φέρνει δώρα (δύο λέξεις) 

Λ _ _ _ _ _ _ _ × φωτίζουν το δέντρο 

Α _ _ _ × τέτοια ζάχαρη έχει ο κουραµπιές 

 
Χ _ _ _ _ _ _ × το προσέφεραν οι µάγοι 

Ρ _ _ _ × το σπάµε για γούρι 

Ι _ _ _ _ _ × αλλιώς ο Χριστός 

Σ _ _ _ _ _ _ _ × τα κρεµάµε στο δέντρο 

Τ _ _ _ × τόσα δώρα έφεραν οι µάγοι 

Ο _ _ _ _ _ _ × εκεί βρισκόταν το αστέρι 

Υ _ _ _ _ × ευχόµαστε γι’ αυτήν  

Γ _ _ _ _ _ _ × γιορτάζουµε τη … του Χριστού 

Ε _ _ _ _ × τις ανταλλάσσουµε στις γιορτές 

Ν _ _ _ _ _ _  × … χιονιού πέφτουν το χειµώνα 

Ν _ _ _ _ × «Άγια …», γνωστό τραγούδι 

Α _ _ _ _ × οδήγησε τους µάγους 

 

Λύσε την παρακάτω ακροστιχίδα. 

5  6  7  8 4  
7   4  1  3  
 3 1       

2  5 1   3  4 
 9  2    1  
 6   9 4    

3 4   5 8  2  
 5 2 3     8 
    4  6   

 


